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ΙΙ ΤΓΤΡΤΠΙΕΟ 

ΑΟΑΡΕΜΊΙΑΕΗ ΗΕΙΡΗΕΗΙΡΕΠΟΕΝΟΙ5Σ ΒΡΒΟΤΟΠΙ 
ΏΟΟΤΟΒΙΡΒΥ5 ΜΛΟΙΣΤΗΙΣ ΕΤ ΡΒΟΓΡΗΕΡΣΟΒΙΡΥ 

ΝΙΔΙ ΜΛΟΝΙΕΙΘΙ5 ΟΜΝΙΟΥΕ ΡΟΟΤΕΙΝΑΕ ΑΟ ΥΙΝΤΥΤΙ ΟΕΝΕΒΕ ΡΗΛΕΟΕΙΗΕΝΤΙΡΥΡ 
ΡΑΤΠΟΝΙ6 ΥΜΝΟ 5ΊΥΡΙΟ ΟΟΙΕΝΡΙ6 

ΕΒΙΡΕΠΙΟΥΕΟ ΡΘΥΤΕΡΥΠΝΠαΕΙΤΟ 
8. Ε. Ω. Ρ, Ρ, 

Ἐλιγπιο]οβίσας ἁῑ[οῖ ῥ]ίιας απαπίαπα οπηπί]ιις (οπιροτίµ5 α ἀοοι[Πμηιῖς᾿ απάλΙδᾳαο γ]εῖς τν αν Ππογῖς 
ἀεοίανανε παα]τα ρα Πἶπα αριιά Ῥοοίαγαπα ρηπεῖρος Ηοπισνπα αἴήιιο Πο[ιοόπα, Ἱίσπιατιο αριά (παρισο», 

οοπιϊσος, Ίγτίοο. οἳ οοἴοιο Ίοσα Ἰλλαβνῖα, Ίππο οἱ ΓΠπος ῬΙ]ο[ορ]ιος 14 απθαπιομίάπη πον. ἀσά]- 
σπαϊος ο/ς, οΏοπάτι Βἱαιοπῖς Οναϊγ]ας: η (πο Οναϊγ]ας περὶ τῆς τῶν ὀγομάτων ὀρίότητος ἀλῑοενει5 

αι, ὀνόματος ὀρῷότήητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει πεφυκυῖαν: οἱ, ὀρθότητά τινα τῶν ὀνο- 

᾿μάτων πεφυκέναι καὶ Ἕλλησε καὶ ῥαρθάροις τὴν αὐτὴν ἅπασι. Ἱιάσπιαιο ΟµιγΠρραπε, οἰαῇ- 

απαην ϱ1]ο[ορβαπα, τυμολογεκῶν ππὰσσῖα Ίνγος αἆ Ώ{ου]οια [ορβ[ο, ἵπ αἶιις γιὰ το[ονι Ώ]οβοιος 

ΤαονιῖἩ5..  Ἐι Ώομπειὶ Ιχιοπί Γτυμολογουμένων Πηνὶ αἱ]οσαπίας αἲ Αιμεπαςο Ἱπ Π1ρπο[ορ]Ι[άοἷς: 

απ α Βηίάα «ποια οἱ ος ποβτο απιείογο Ιαιιάσπίαν Ον]οπῖς Ην περὶ ἐτυμολογίας. Ῥεᾶ οι Ἔμεο- 
Ίοσος Ἱπῇῄρπος ου Πιογαϊπταο 6εηας αἰΙσιῇς, ἆοσοι ῬΗϊ]οπῖς Ίμου περὶ τῶν μετονοκαζοµένων, οἳ 
ΏιοιγΠ1 ρτεργιον ἱταοίαϊας περὶ τῶν Ψείων ὀνομιάτων: τα ἴαεσαμι ογεργας Ιάεπιάοιι οἰγηιο]ορία5 11- 

{ροετοί οἴἵαπι α Ῥαβ]ίο, τορονιο αἱϊφηιιο ρναθοίῖριας ποίαο Ῥαϊνίρα». Ίου νεο α γαεοῖς Ταπί Ἠος 

Πα λαπα οχο]ταπὰ ο8, γεγαπα εἴἶαπα α Ταλμῖς: Ίπίου αιιο Μ. Τετενιίας Ὑανγο, νὶν (ρβας οίἵαπα Ο1οετο- 

τὶς το[ πιοπΙο). ουαπίριας γεῦιι5 ογπαιππλας, οἳ απ οπα ισα ἀῑγιπαγανα Ἠαπιαπαραπήατις ΤθΓΙΠΗ Ποπαίπα, 

δεπετα, οβεῖα, οαι[α5 αρενιῖῖ, ρπο ας Ἰπρας 4ο ησιια Ταπα Ίοτις απο αρίατα ἐτυμολογεκὴν 

ΠΙΟ η ρεγιγασίιαντὲ, πἱ 6ε]]μας, Χοπῖα5 οἱ αλ. ἵπππιο 1ρ[επχει Ὑανγο Ἡπ 6ογαπι Ἠργογαπι γο]λ( 115 

ἆς [ε αωιιοιῖος (εβίαιαν. Ἐν ται Γάοναπα {αοσανα, αὶ ΟνΙβιππα νο Ειγιπο]οδίαγαπα γ]ῖη Ἠὗτον Ρο- 

Πονιιαιί τείαῖ, Ταλας ΘεαἨσος, αἶιου [εοι]ι πο[ίη Ὑαντο. οἱ 1ρ[ε ἆο Ἰϊπσιας Τιαιμας εαπ[ῇς ογαἁλή[Π- 

πιο» ντος οἀϊάῑΙ. Άι(πε αἆθο οσα απο ἆσππιω πορῖς νοτε [οἶτο γιάσαπαν, οτπι οαι(α5 τεναπ εοσηῖ- 

τα5 οἱ ρογ[ρεσῖας Ἠαλοπααδ, νοστα ποιο παϊῖνας ΠσπαβεαίΙοπος απο ἀςπιΙπη τουίο ΙΠίθ]]Ισοπητις» οιιΠι 

βοπιίπας αατιιΏν ου]σίπος ας {ομίος (οπιαθπαις,  ΟπσπιοβΓονα αἲ {μ Γαίας Πο εἴἶαπι ἵη ναεσα Ἡησιια, 

εἴτις σοπονῖς Ι0τος αἆ ροβευίαϊοπι Πάϊοίο ρτορᾶασασΙ, ρΙαγ παπι {[επαρου ΙΠίογΗΙ, Ας ἀο]επάιπα φιπῖ- 

ἀετι, {πας α (Ἠ1γβρρο, ΤὮοππεινιο Τκίουςα, Όνίοπα, αἱ]δατιο πιασαϊ ποπΏΠ]ς Ποπαῖπῖριις Ώας ἆθ τε ο011- 

(οτῖρια {πεγαπῖ, (οπορογαπα εἰ Ποπύπιηα Ἱπλυγία Ππίσγη]ο. ΕΙ ἵαπιεῃ οἴἶατι αιοά ποὺὶ σναα]επην, Ὦοο- 
απς ορί. τπαχ. ϱγαϊῖας ασαπλας, απὶ ο [αονῖ5 Ραγματοτανα ππαπῖρας ας [αἱίοπι ποδῖ5 Εἰγπιο]ορβίῖσας ἁπ[οιρ]]- 

Ώαο το]ηαῖας οοπ[ουνατ!: Ἱάαπε 60 πιασίῖ5, Ὕιος Ίἶ]ας ος οριϊπαῖς «ιά ριδάπο 1π εο βέπειο [οπρίονίδεις 

εοἰ]εοίπε πι. Όπαναπα αποϊον απ {αογ, ποπάπα οοσποί[οὶ α 1ο ροϊπῖῖ: Ἠοο ἰαπίαπι ασ [ο το[ίαίαν, 

αποά ρ]είδᾳαο οπή τις οτπα Παάπογαπα Γεοαιονί βρεις ἴπ {ο[ῖοἳ (ποάαπι {πιο ασο]ά]τ, {ο πολλαῖς καὶ 

ὠνειχάστοις συκφορᾶῖς, καὶ τῇ τῶν ἀναγκαίων πιεζόµενον ὁπάνει, ἀλλὰ τῷ τῶν λόγων ἀνὑελκό-- 

αενον ἔρωτε, οὐδ' ὅλως τοῖς ὀφδαλμιοῖς ὕπνον δεδωκέναε, ὥστε καὶ αὐτὸς ὠφεληθῆναι τὰ μέγιστα, 

Ζα)ὶ τοῖς µετ αὐτὸν Λαταλιπεῖν µνήµης ἄξιον. Ἑ πια] [πο νειειπα [ογἱριῖ πιι]ίούτιο Ἰαμονα 

. ορας Ίος σοποΙιμαἰαιηι ε[[ς, οιια 1ρ[α εἶα5 ]οσίῖο ἀοθοι, ἴανηὰ αποϊοσιιηλ θἳ 1 60 οἴϊαπίαν οαἴα]ορι5 αὐβιῖ. 

Νες νειο Εἰγπιο]οσίας ἁππιίαχαι, [εὰ εἰ Απαϊοσίιας ριπεοορία, Πιο οἱ Π[ἱοτῖας ας (αρα]ας ρα[ϊπι αὖ 9ο 

Ἱπ[ρεγδαπίας: αἱ ΠΟ αὔΏδσε ϱεπλῖπι5 ΕΠ (α]αδα ποῦ]5 Ἠθγο Πι ρταε[οπίρια5, οι 104 ΕΤΥΜΟ{ΙΟΓΙΚΟΝ 

{αιοεῖ, ει 114 {11 {1 ΜΗάΓΠΙΚΕ{; εαπι εἰ Ἠεπιῖοί Βιερβαπί οοἆεχ πιαηι{ογῖρία5, πιαχΙππαΠα οἵἵὰ 
ὶ α 3 



γι - κ... 
πο. -” “φον... ην - 

Ίου νο αΠΏηΙαἴοπα Ίναροης, βοπιῖπαπι πο ΡΙζομθΠα Ρνπο[οναϊ,, ̓ Ἐτυμολογικὸν τοῦ µεγώλον γβαμµα- 
τικοῦ, εἰ πιον 1η οροεῖ ρεϊπεῖρίο, άρχὴ τῆς κεγάλης γρακµατικῆς. Ίνεο Εα]απι ε[]ο Π]απι πλον ΝΕ 

ΣΠΑΙΜΑΤΙΟΛΕ ρο]ΗοἹιαΠοποπα, τοῖρ[α οοπιρογίοι, ο] [μα άπαπι Ἰπάϊσσπα α πολ] οοΏ/[οσίππι ρογνο]αίανε Ἰ]- 

Ἠπιδνῖ: 4πιρρο «πο οογάπα, 1ας ροι[οσιο (ταπιπιαι]σοο ποοεβαγία [απ], αογτίηια [οσος οχ]μεαίαν. Ῥουνο 

οτι Ἠὴ5 ιά ορογῖδοορίαπα οναἁτεῖς [οοσνῖπι οὔ]οῖπαο Ὑοποίαθ; ΡΡΙΠΗΠΗ 4ΠΠΟ 14: ἀοἰιάς 1δ49: οχεο 
416} ΤΟΙΊΡΟΓΕ ἀῑσιγασιῖ5 οχοπαρ]αγί]ας, Ἰαπα ρομο γἰσεηπΙΠΑ τοςρ. ἴαπι ΠΕ ἑγασίαϊαα οαγαοτῖ, απῖς πα] ος 

4ππος εἀπ]οπῖ5 Π[ἱααταπἆαο ἀε[Πάογίαπα πιο Ἱποσ[. Έαφαο τί αοσπγαἴῖου αἱ αποϊῖος α παπα ἀατοίας, 1απα- 

Ρτϊάσπα αἲ Ηευνῖοο Φιοραπο πααπι[οπρίαπα οχοπαρ]ας οπιπήρια5 παοᾶῖς Ἱπχροίτανο Βιιά].  Γαπάσπα ου 
{επιρεγ πονας [ο πιονας ἸπβηαγοΠῖ, πο ππασπα ΟΡύπομαζ Γρος αΠπ]σονει, αά [ολῖς 1]ὴ5 πας ἵοπαρα5 Ἰο- 
οἩδ(πο [ο]α Ππρροδτίαραι αἀλαπισοπήδ, πιοάιοσγεπα οἀλΙοποπα 1 ἴοπαροτα, απαπι εἰαμοταιίογοπα 1ο 
Γεγῖας ἆαγα, οομ/[α]α15 οκ [ὔπλανὰ: ρνασ[οτιῖπι οπα ἨΗΙογομγηνις Οοπιπιε]ῖπας, αἳ ἴπ οἷῖς, Πο οιἶαπα 1π 

Ίου ορετο Γααπα οροταπα τορ. Ἠομς ας γο]εις οἨοσνοι.  Όμπις οὐπι]ομῖς ποῇγας οἱ αλα Ἠλο γαῖῖο- 
ποσα γοδύαπα, ριήπα ΠαργαζΙεῖας οὐ]ιῖοπος Ύσομοιας Ἰπίος [ο οοπι]ῖ: ἀε]πάς, Ποαδῖ Ἠαετοτεί α:πα, 

εοίοτος (ταπππαιῖσο5, Ἠε[γο]ίαπα, Θηϊάαπα, Ἐππαιήαπα, οἳ νειαβίοτος Πὴ5 Ῥο]]πσσπα, Ἡατροοναιϊο- 
σπα αλοδίιο πα: ποππππι(παπα οἶσπα Β]άσο Ἐιγπιο]ορίοαπα, ΜΠε]ασ]ῖ ΑροβοΙΙ πλάνα ἵπ Οτεία 

ἀπὸ πρωτοτύπου,πάνυ διεφδαρένου (αι αρίο τε[ίαιις). οτ[οτίρίασα, ος Ἠαβήπά Εἰοοίοτῖ ποβὶ 
Ἠ λοιοσα μη ϱῖ εοπηπααπΙσαίυσας, οοπ[α]α],. Ἐτ (ποπῖαπι αποίογαπα Ίοσα πα εἰιαπίας, {αθρο ἄερτανα- 

τα οταηῖ, ππεηάα, αποαά οἴα Πονὶ ροιαῖὲ, Γαβα]1, 1ρῇς αποϊογαπα Γοπήρας, Π αλσιιο Ιπά1οῖο 1ανεβΙσανϊ 

Ροΐΐοπι, Ἰπῇροσιῖ. Λο Π φπίάοπι [ο πιαπή[οβαπι οἨονγοι γίαπι, οπιοπάαγο πΙμΙ] ῥ]απο ἀαληιανϊ: Π. 
γεγο αποορ5 απϊ ἀε[ροταῖας ποά ας οοοπγτοτος, ευπα 1 Λοϊαναπα ᾖμο]]ο [οον[απα, Ῥεο πλθας ἴοπηλίαιῖ5 
ππούπ]ο, οχρ]οιῖ. Τπ ἆπο 6ομετο οἶπα 1άοπι]ά σπα Πποϊάσταπί {μασ ποῦ. απὶ Ίοςο ῥτορτῖα, [οὰ ρ]αγίρας 
ο[οπι οοπιπαπηῖα, σα πα ἨΝοιῖ5 ργασιεηῖ[α, Τά 1οῖ γοὶ (ὤταεσο νε] Τμαιῖπο, ρεοιί οοπηπιοάτις γιάσραίας, 

αη[εγῇ.  Αάμασς, 4ποπῖαπα 1 αρία Εὐγπιο]ορίαγαπα ἱγασίαϊίοπο πο αἆ απ ῇ]μα α οοἱ]οσίοτο ομ[εγναῖα ε[ὶ 
πἱρλαλβοιὰ Γογίος, 6ἱ ΘΟΓΗΙΗ Ύπαο οΡῖον αἴφιο οχίνα ογάίηοπι αἱρ]μαβοιί οχροπα ας, πιανῖπαας ϱ[ἱ ΠππΠο- 

της, σεπονα]ο Γηγεπιαγῖτπα Θναοσπι οοπῖοσιϊ, «ιοὰ οπημῖα, οἱ {πας 1 αἱρ]αβοιϊ [ονο, οἱ «αρ οτίτα 

1]]απι ξωσιδ ἀϊσηα μις, γοριναο [ομίανοἰ. Τη (πο τὰ οἴἵαπι ορεταπι ἀσάι, αἳ, Π φαῖ5 αριιά πο ηο- 

Βτιιπὰ αποϊοτοπα [ο οὔςογοτοι [ογαρη]5, ειπα αΠογΠα αΠΠΟΙΟΓΙΙΠΙ ΟΡΟ Γα ΟΧΙΠΙΟΥΟΙΑ, Ώχοα (ποιο {οπιοπιῖα 

ποπ Σ( παπα Ππίιογροβία. Ἐοπίφπο, αἱ πο νογβο γοπι ΟΠΊΜΕΠΗ οοπηρ]θοίας, Ὑϊάφιάἆ α Ίλσαε οΟπΘ111ο- 

μῖ5 Ἠοπηῖπα 1η ὀρογο ἀΗΠοΙ1 εἰ ροπ{ο αποιιάίαπο ρτασ[ανὶ ροιεβ, τὰ οπωπο οι] Ππάῑο Ρνασβανο αἱ]αμο- 

ταν. ΟΡΙ5 απίοπα, απιρη νὰ οἰαγι[ΠππΙατιο αο ἀοοιτ[ η γιπῖ, Ἠαπο Ἰαῦογοπα ππθιπα αἱ ἀῑοππά πα οο- 

{ονοπα, Πίας Γποτπί σαι[αρ. Όαπι ομἵπα Ἰάπα φιαἁ γ]οῦμΙαπα 1η ο]οηίο]α νοβτα, 1ἴδαιιο ῥηνα]οστῖ ααἶρας 

ονπα (ήπιας Πιπάϊο[ογυπα οοσία5, τρ. 1 [ογγιθνῖπα, αοζ πα ογαῖς αἲ στα τπιάχπῖς αἴαιιο ομ{ογναπίῖας ουρα 

νο πποας Ἰπου]ουέάπα α](ιιος ἀοοππασπίϊμα οχ]ῤοτοπα.  Ὦοἴπάς οσα 1π ας οεἰοβενγίπια Αοπάσπαῖα, αἱ 

οείοναγαπα ἀ1Γοαρ]Ιπαναπα, Πα οἱ (ἄτασσας Ἱηρααο ἀοοιβηπαὰ πι ρτο[εῄονο», Ἰαρογιπα ππεογαπὰ οἱ 140605 

ἐπά]οςδ, οἱ, [ορια Πιο, Ῥοπίσηος ραϊνοπος αἆγεν[ας οριγοοϊιαϊογαπα ἀπίάνίας. Ἰναλαγαπα πιο ουπβάο, 

Εαιήάσπα οἱ 111 γῖνα νους 1η ρυ)]ίοο Πο ορο οα]απιο Ἰπῖγα ρη]ναϊο5Ρρατ]οῖος, ο]οσαυϊΠηλην Πησααο σγαο- 

σπα Παζ ταπα, αιοά πο[οιο απο το με σαὰ πια]ο {πιο 1πίον Παιοίος Αἰρρίοονο εοορῖτ, Ῥ9ο πλοα γ]γ]ὰ 

οχοϊίατγο αἴάιιο αὀἴανανο οοπτει(]. Ὁιοά Γαρογοί 1 Ἰσίι, πλασηΙΠΟΙ ουιωζζιο « ἀθοικέμαο πο υγ τ18 σοιιο- 

το ρναοσε]]ομίο γε, οτο, πἲ (παπίο απἰπαϊ Παάτο νογῖν τμ σν ψ ταπῖο {ανογο 14 γος αοοι ρριοιῖς, 

πηοίιιο 1 Ῥομ]5 αἱ ήαδ(τιο Ἠπσααο αποιον ρα πὰ ρα ρ]έολπι απ ζΠταίσσα ργοραραμάἴδ, Ῥτο απ ἰρηῖ γο[ίτα ουρα 

οι ομ15 ριοιαιῖδᾳτιο τν ο. Ἠπιαπ]ταϊο, {ονογο ρογρα:ῖδ, Βικ] Ώσοιχηι ορῖ, πλαν. ρτοσοςς, πἱ νος οἷα- 

η πριαπ(πο Αοπάσηιίαπα, σπα λα ΠΠπιο οἵα5 ραίνοπο, οἸοπιομιϊ(Πππο Εείποῖρο πο[ίνος, ἴα υππη 

τογας [ο]οαΙ15 σνασιι οἰσπισπ πο 1 Ρουροιπαπα ἐπσα(, 

11 ιά] ννοτρας Ἰὰ Οοἱ]ορίο Ρποῖρίν τα. Ἀου. Αρτ. πρχον. 



τα 

σας ϐτ μ απ. τν 

πεοσοα ο συ δα τν ΤτΕ Μ. 

Θωα ἵη ας Ειγπιο]ορίοί οὐϊίοπο Πῖ ριασβίίαπι, πιαϊονῖ οκ Ῥρατίο Ίαπι εχροβίαπα εΠ.  Βιαροτεί 

αἱ ἆς [ρεσῖαλντις αιήδιιςάαπα 16 «οπιηιοπο[ασἴσπας απιῖσο Ἰσοιον. Ῥηποῖρίο Ιπας, οσα [προίογαηα 

εἀλιίοππι ουάἹποπα πλα]ῇ5 ἆς οαι[ῖ τοπσγης ορογαπα ἰαππεν ἀθάΙ, τι εχροβιίοµο5 Ίοσο πποίαθ 

1π [εάσπι [παπα τοροπεγοπίις: οἠαδπιοᾶϊ το[Πιπίοπος εἶται αΏ1δὶ ποϊαίας, ἴππι 207, 6: 519. 9» 

19: 6593, οὃ: δ91, 54. ὈὨεϊπάο Ι απα 1π «οἰ]αιίομθ αποϊογαπα γα] αριά Ἠππο ποβναπα γε] αριιά 

αἱϊο5 αιὶ αρε[ομι απι γοάπάατεηῖ, οα αποῖ αἰπίπ(ας ἸπολαΠ.  Αποζοιιι Ίοσα (πας οἵαπίαν, αὖ 

191119 πιαλα[ου]α Πιτενα Ἰηβσηϊνὶ: 1 πο οργοπὶᾶϊς Ίοςο εἷ αρρο[ι ποιπίαπα Ἠαπο:----, Ἡί 60 Ἠ]θ- 

ας αὖ Ειἰγπιο]ορῖοι γεγρὶ ἀῑδοεγπετεπίαν. ΌὈσγίοπα, Ι αμ[ο]αία, Ιπιεγρτεϊαι]ομῖδ απ οχεπιρΗ στα- 

μα, Ῥοβια «επι, ασπἰο Ῥίογαπιαιε, ποῦ ταν ἵοπο Ἱπῃσηϊνι, Λ]ρβαροιϊοῖ εἰεπιοπίῖς, γα [ἴπι- 

Ῥ]ϊοῖς Ἰτίογας, Ώνα πιππογα]5 ποἰας νῖσεπι σονατοπῖ, 1 Παρεγιοτίρς εὀιιοπῖρας {Ππρογππροβια ο 

Ἰπεοία, αἱ ὤ, ἓ: ο5ο ἵπ παπιεγα]ὶ βσπὶβεαί]οηο αοπίί αεσσηῖας ποίαπα 115 Ἱπ[οιρενο πια]: ἨθὮ 

Ἠς[εῖας ἰπ1ς, εἶ[ο αμῖ οἰγουπι]οσαπι τεφιήναπι,  «ΑΠοτιςο α {τοπίθ Ῥγασποίαϊα ἵπ ρο[ογιον ο]- 

ποπο Ὑεπεία [απὶ αἁάτια: «ποταπα ποἨ Ῥάισα εχ]σαὶ [ιπί Ῥοπάειῖς, οἱ [πρειῇπο [περε τοροιίϊα, 

απ Ἰπίε αἷἷα Ῥαιεῖ ες 759, 57: 741, δ. «Οππεάατα εἰαπὶ πιά] τεἰεπῖ]5 τερειῖία {απι, πα 995, 

95. Τη πουπα]]]ς Ῥχασιεν ἰππιο]οσίαπα εἱ {α]ῆιας 1πεβ, τί ἵπ ραβευταέ 210, ὅδ: οιις Βποθνῖος 

εχροβιο 1ρλάθπα γ. 4δ. Ῥατιπι αςοπταϊππι [απο βΗΠε αἀάτίοπαπα ἀ[αγαπα πποίοτετι, Ιπίετ οείετα 

ἀεε]αται ἀνομοιομερές 119, 49. ὃδεᾷ Γαπὶ τας ἵα 1ρ[ο οἶαπι Ἐϊγπιο]οσῖοϊ οοποΙππαϊογο ϱεΡΠΙΓΑΠΗ 

πιογοπίατ; πα σια/σιπωπαι µέλαγας οοπιππιιπέ ϱΟΠΟΥΕ τ/ιηραίσι ὅδι, άιπ: Ἱϊεπιάπε εὐτονώτερος 

19, 58: εἰ Ῥαγιειρ. ἐδών αἴᾳιε ἀνελφών 976, 59, 4ι. Γαϊα [απῖ ειἶαπι ρεγἠ(οΠαδα {{οζα- 

ὕεἼεκα, «ήμητρα, κέρατον, µέλαάνος: εἰ οοπίνα, ὄότρακος ῃιὸ ὀδτράχου διδ, 45: Ίβυκι 

Ῥτο ᾿Ιθύκῳ 275, 54. 3ο ἐπ φογδἰ Γαερο αιιοπιοπίµη ϱ[ὲ οππί[ίσπ: πι ἀσπαλιεύθην 156, 54: 

ἐράσθην 455, 1: ἐρανισμένος ὅτ9. 56: ἑλιγμένῃ 520, 5: ἔμεσε ὅδά, 91: ἔρυξα ὅπδ, 17: οἳ- 

2οδομήόαµεν 68ο, 1ο: οἰκοδομημένα 6οι, 17: σχευώρηται 387, 328. Ίεπι 1 εοπιροβιῖς, διά- 

µησε 3908, 55: ἁπαιωρημένος 119, ὅ5: ἐπαιωρημένη 170, δο: Κιετεωρισµένα 7δο, 15: ἀπεμ- 

πολημιένος θ4δ, 56: συνελκυσµένος ποῦ, 47, δι: παδερπύσδη 555, 49. 19 φιἰδµκάαπα ϱΥαείο” 

αἰρηπεπ{ὲ οπι[ᾖίοπεπ Ἰαἱεῖ εἰίαπι αἶλιά νέα, πι ἵη ἀφροντιχότα 151. 5ο: 1π αρυμένη δοδ, 4.. 

Όοπίτα ἵπ ἀπεκατέστησε 692, 4ο, ργέµς αμρπιεπῖμηι ε[ἰ [ῶρεγναοιωπ. 1 οἱ δὲ οἰαταοίο(/ϱὲ- 

ϱα ρετ]εοίἑ υα(ινέ οπιί(α «4, αἱ ἵπ πεπλάσευται 659, 45: τεὔαρσυμένος 955, 55: ἐξηραμένος 



ντα ΕΠ ΘΥΙΡΒΥΕΟΙΙ ΡΕΒΛΕΕΑΤΙΟ. ος 

3358, 5ο. {ποσα τορα]α ἱγαάταν 659, δ4. : Ἠϊς αἆλο διειλλυµένη ὅδι, 5, αὔσατιο αν, σαοά οκ- 

Ῥτε[ανα ἵα ΓΠαρταῖοιο συνελκυσµένος 796, 47, 51: Ἱϊεπιο ἵπ ἕλλυσμα, ἑλκνστικός, ει Πριν. 

ἴΠωραία εἰίαπι ποππεφκαι αογί/α ἱπιωβίαία, υἱ µεῆσαι ὅ75, 18: δώση 79ο, 46: οοπίτα χ6- 

βαν 777, ὅδ. Βιπαλιον ἐπ ϱπίααἑ οσα α]α πλλης απίαία οεσπ αυ: ἴππι χρήησδαε οπι ασοι- 

/αεΐνο, οἱ ποπιἰπαιἰνὲ αὐ/οἰμίε ρο/Ηἱ: ᾳπαο Ῥατρανιπαῖ [ροσῖες ἁῑοιίαν 795, 5. Ἱια αι Πα[ρισιο 10 

το] Ηὐταγίογαπι γῖο πα]ία Ἰῖας απίπας Ἱπτορβ[α, νε] αποίογεπι Ἠνα5 οροτῖ υΙκίΠε 5 τεπεροτί- 

γα, ααῖδας Οτασσα Ἡπρια εοττυπαρὶ οοερῖ. ομῖα5 βοπονῖς αΠαπαπηνα]ία, ποπήπαα απρπιουίὰ 

οπήᾖῖο, αοπΠογατα ΙπαΠισιογΙπα οἳ ποπιπαάνογαπα αΡ[ο]αίοταπι α[αγρα1ο, ποϊπία οιἶσπι ἵπ Τμεο- 

Ῥ]απῖς Ονοποσταρ]ῖα οἴτοα ΟγΠΙ απππι δοο.. Εἰ πι λα τοπαρονῖ5 Γοπίρίογο ππεζία Γμδίπάς 

α Γκαἰπίν πιω καδαπίαγ, Πο αριιά Ίππο ποβίνιπα Ἱεριαν αύνσος, φίσκος, πραῖδα, φασκία, φίβλα, 

σοῦβλα, πανγίον͵, πεζέτιον, λέντιον, µανδίλιον, σαγομάντιον, λουρίκιον, Καπίστριον, Φφουρ- 

χίον, λαρδίον, Σαρθώνιον: Ίϊοπα πραιδεύειν, ταβλίζειν, ἐπακουμιβέζειγ, ει Επιῖ]α. Θεά οἱ Ίου 

ποια ἀϊρωππα, οποὰ έλεπια οἱ οπρο/Μίο ρα[ηι αἰνογ[ὰ /ογπια ργοροπιωωη: τι ἕω τὸ ἐνδύομαε, 

ἕω τὸ καδέζοµαι, ἑῶ τὸ κάδηµαε, ἔζω τὸ καδέζοµαε, ἵζω τὸ καδέζοµαι, ἕδω τὸ εὐφραίνο- 

και, ἐπίνω τὸ εὐφραίνομαε, καίνω τὸ ὀργίζομαι, ὄδω τὸ ἐπιστρέφομαε, ὄρω τὸ διεγείροµαε, 

ὀδύνω τὸ καταπονοῦμαε. αἲ ἵπ ἅπτω τὸ Ψίω, οἱ ὀρέγω τὸ ἐπεθυμῶ, επάσπι απϊάσπι αἰγοβίηαθ 

{ουπια ο[ῖ, [εὰ ποἨ. οπἆοπα Ρίαπο Πση]βσαιίο: 4πίρρο Ὕιιοά ἵπ εκροβιίοποε ΠρπϊβοαΠο Βι πθυίτα, 1 

τ]οπιαιο αοϊῖνα. Ροπιωπέιω εἰίατα αἰἰ(μαπᾶο ἐλεπιαία Ραγάπι πεοε[αρία, απ τριήκοντος 30ο, 51: 

Αλέπτω ὅθ., ά: λέπτω ὅθο, 45: χρύῤδω 7δ, δ4: ὑφάζω οἳ λυμάζω πδ5. 36. Ειβ επῖπι {ου- 

πααοπ]ς οναϊῖα [πορο Παἰπεπάα βιπῖ ἴποπιαία Ἰπαβίαία, αι ουπι αΏρί ἀοοσοίας, ἴππι 119, άθ: άδ, 

16: πποᾶιις {αππσα 1. ῖ5 Γεγναμά5 οΒ, πας ἴοπιοτο Ὑαπἱά Πησοπάσα οοπῖτα γοίογαπα τορα]απας Ῥταθ- 
Γονῦπι πι Ἠϊο 1ρ[ο αποϊος οοτία, που. απιρίσυα ἱλοπηαία {απιετο Ίπροαι 176, 47. Ἔγπια αἰ[επ- 

ἴαπεα 1 οὐσία 645, 41: ἐξουσία 549, 54: ἐννεσίῃσε 544, 1ο: ἔμβολος ὅσ5ά, 18: χαλλιίέρημα 

487, 14: ἤντετο 405, 5: ἑνώμα 545, 1ὸ: ἐπεγήνεον 554, 58: ἀνῄνηται 1ο7, 54. δἰπιρ]οίδως 

ἡγἰριία ὑπίογαιωπ ουπιρο/ία ογίρο, πὶ ποπαϊπὶ φορβειά, βάπτισμα, βαπτιστήριον, ὁυσιαστήριον, 

φαλτήριον, οι Πππϊ]ίρας: [οι οἱ αριά Ππάογαπι 2ος α᾿ γεοίο αβεπάυ αἰοιί; αριά Τπτοον/[α]ιος 

Τεβαπιεπέαπι, 4. {ο[λαίίο πεί. Βὶο ἵπ πι παρήχησις υογἰ «μαι εἰγπιουβία εἰ: απαα 

ταπ]τα ἵπ Ῥ]αϊοπῖς Οταιγ]ο; οἱ Π]ιιά Ῥμη]οπίς, αἴσθησιν ο[ῖο φιιαπάαπι εἰδεσιν, ατα τὰ φανγέντα 

ἐπειρφέρει τῷ νῷ: οπιδηιοᾶϊ οπἱβὶμαιίοπος 1η Ῥή]ο[ορβογαπα πιαρῖς πα ΟγαηππαΠοογαηι [ο]χο]ῖς 
Ίοσιπι Ἠαμοπι. πι πι έν ο/ὲ φάει αἰίφμα φογὶ [η ίμάο, Γεα πμ ἴοηςο Ρροιίία ἀεγίραίίο: αὶ 

οὐρανός «αῇ οὗὖρος τῶν ἄνω, φαοᾷ οει {πιο [ἡμεγίυγα αἰνίογπιίπεί αὖ ἵπ[ογίογίδως: μήτηρ, 

παρὰ τὸ μὴ τηρεϊόύαε, «μία ποπ απερζων [10 ραγεπίιώ οπ/οᾶία ἠοποαίτα", «/ὁά πιαγίίο επιαπεῖ- 

Ραΐα {1: γάλα, παρὼ τὸ ἄγαν λευκόν, αὖ επἰπιίο εαπάογο: γῆρας, παρὰ τὸ γῆς ἐρᾶν, ἡ γῆν 

ὁρᾶν, τά αἱ δορηπίαπι, ιοὰ Πλῖου ασ ἴευταπι [ροσῖοι: εἰρήνη, παρὰ τὸ εἰρειν εἰς ἕν, φοᾷ ἐπ 

τιππι οοριεί απίπιο. Ἠνίάσπίορα, ὀφδαλμός, ὁ τὴν ὀπτίκὴν δύναιαν εἰς τὰ ὁρατὰ ποιῶν 

ἄλλεσδαε, φµοά οἰ[υγία οἱ οομ)ὲ ορο ἐπ οδίεοία ἐγαπγίαί: νήπιον, οκ ρτιναιῖνο γη οἳ εἰπεῖν: γω-- 

δός, παρὰ τὸ γω ὅτερητεκὺν καὶ τὸν ὀδόντα, αριιά Απιπονιι: Ῥώκαρ, παρὰ τὸ γω στερητε- 

κὺν καὶ τὸ κῆρ: [εουπάνπι Νιοπαάγὶ [ο λοιαβίου, παρὰ τὴν τοῦ νοῦ Σάρωσυ”: οἳ ῥόδον, παρὰ 

τὸ Φῶστον ἀποῤῥεϊν, [οειπά απ [ουσια [ομολια[ίουα: νο], αἱ ος Ῥ]ηίαγο]ιο γοίετι Ὁ]οπιονς, διότε 

πάμµπολυ τῆς ὀδωδῆς ἀφίησι ῥεῦμια: οἱ µοῦόαε αριιὰ. Ὠιοάσναπι Βιου]ηπα χο, απὸ τοῦ μνεῖν 

ποὺ: ἀνδρώπους, τουτέστε διδάσκειν τὰ ὑπὸ τῶν ἀπαιδεύτων ἀγνοούμενα: νο] [οεουπάυπα α]ῖος, 

παρὰ τὸ άν τὸ ζητεῖν: Παπ μλμιῖ όμηρο «πασβια 1λαά αριά Β]μιατοὰ. περὶ φιλαδελφίας, 



ΕΠ δΥΕΡΥΗΕΒΟΙΙ ΡΒΑΕΕΑΤΙΟ ας 
ε -  αε . . . απαΠ ὁμοῦ οὖσαι. αὶ εἴἴαπι σλιά οἳ σκότος αριά Απιιοηίηνα, πιρὰ τὸ σχέδειν μα) ἐπέγειν τὴν 

υ. . ι ΄ 4. . . 4 ν. ορασεν, φιοᾷ γείἰπεαπέ {ει ὑπ]ίδεαηε οὐ. Όνο οπΊπι Ἰηαρι5 αἆ ΕΤΑΙΗΙΠΑΙΙΟΑΙΗ  ΠΟΤΤΙΦΠΙ αὁσσάτιηε 
θοἰρρνο ο0 πιαρὶν Γαπί οομ[οπίππεαος ταὶ τυφλός «απ τυφηλός, παρὦ τὸ τύφεσδα, » τοι 

3 ’ .”, Ν ”, ή ΄ρ ε ὃ . 3 

ὁ επιχεχαυμένας έχων τᾶς Όψεις: οἱ φύόνος α φδείνω ἴειι φὑένω, ααἱρρε απϊ αἰονῖας γοριις ας 

ογε[σαι ορϊπηῖδ: σώµεσος, παρὰ τὸ ταμεῖν: γοὶ παρὰ τὸ ὑΨαμίζειν καὶ πυχνοῦν τὸ 7άλα, τι οἱ 

β "10ο ἶαοιῖ ΙΙ Τ] ᾿ αλ] ἷ - οιβιμων 5 μή ο ο. .. λθὴ Οπαπιοβτγοπι οἱ Ομ λαπας ΗΕ. 1 ο, 9, ΤπετΙίΟ 605 γοργξ- 

μεπά]ι, ααῖ πἰπιπα 1ηβοπίο πα ἵαβρις Ππάν]σοπιος, αἆ Γοοία πδααο Παάτργία Ἰαὐήπίαςς τς οίίαπι 
οί φπα[ί Γαπίαὶς Γπ]]απι: ρζωζίαπε, απἷα ροῖαῖ γἱίαπα: οἱ αθγαπι Ὑαπτοπὶ εκ ϱ0 οῇο, αιοά ἵπ οο 
ασαίις αἰἰᾳπὶά:. ϱγαομίος, ᾳπ]α βνοβαιῖηι γο]σπις οπι Παπ (ο[ατα Πι, 1]]αά οκ (ντασιο, Ἠος ος 
"μας Ῥωρλημια ἁπιοὶ. }Γεγοργίπῖς Φκοπειο ὤγαεεα φπαθ/ία ἀεγϊναίίο, ται Ἰμαὐῖς, Ρινπ]οῖς, Ρου[οῖς, 

Ηεὐταϊοῖο: Πιιεναγασα ο αρρο]]αιομίρειςς αας οχ ἨΗεριοῖοο Ιά]οπιαίς πηαµα[ο ποπεηί οῇ ἀπ απ : 
ποπ. ορ[ειναία τορι]α, ἆπας ἆο Ἠίεσο (ταάτιαν 8538, ὅ: οἱ 606, 5ο. Ὁπάε που αὖς το Γα[ρίσατϊ σοι 

. - ἵ . . . . . - . ” πΟῦ. ππίι5 αποϊοτῖ ος ορα5 ε[ε, Γεὰ, αἱ ἵπ Ἰοχ]οῖς Περι αῇῃοίοι, αἶῖα αἶια Ρος αἶιος ἵηίογια οῇῃο 
- . . Ξ κ κ κ ο 3 - κ 1άοιι {ονια[ο οοπαῤοίαι οἰἶαπι 1 Ί]λαν Γουια]ας, ἐγὼ αγέγνων 71ο, 5θ: ἐγὼ ἐπενόησα 66ι, 

4 ) “ 4 . πλ σ ας 3 - 
εὗρον εγω 7859, 13: τουτὀ έγω εὗρον πι1, ὅθ6: οὕτως εὗρον εγώ 4δ4, 398: 664, δι: 797 

ωι α ΄ 96 5 τι ς α 86 44: ε 3 , μ Ἔ Ξ ’ 

οὕτως ἐγω 785, 5. επι ὡς έγωμαι 755, : ὡς εγώ φηµε 55, ὅ: εἳ ταν, ὡς οἶμαε δὲ δοφ 
δι 9. ναι Ε - 2 ) 35: οἶμαι ὃ ἐγώ διδ, ιά:.ἐγὼ δὲ οἶμαε 774, 98: ἐγὼ δέ φημε ὅδά, 14. ΠαΠα 6ἳ ας υπῖας οἶις- 

ἀεππαιο αυειοτῖς [ο πείσο αΏ ηηῖΡί Ρον[ααάετο ἀἆοβααπα: ο ᾳπαθάαπαι ΘΗΓΙΠΙ πΟὮ [αρίαπι θαΠι 

2: 

7: 

πιοάσ[ῖανη, πάσι αποῖιοτ ῥτοβίείαν 417, πο. αἰιο αἆαο Ροβχοπια Ί]]α, ἐγὼ δέ φημε, ὅθο, 4ο, 
τἳ ΟυΗ Ὀιτα[οΏίσα απαἆαπι αττοραπιῖα οοπ]αποῖα ΠΒ, Ἱία οιἶαπι α- τθοίαθ γαΠοη]σ γ6ρι]α ἀεβεσιιι: 
αἱ οἱ 455, δ. οδυπὶ νετο οἱ αμα, ο απϊρας οο]]σιας, Ροβ. ρτίπιαπα απιοιογῖ ΠΙαΠαΠα 1ηΠ]ία Ραβϊνα 
αἨ αἱ, εἳ [α6ρο αὖ απάασι]α5, Ίποι]σοαια ε[Πο. ου οβ (απηθι αιιοά Ῥγορίοτοα νο] οπιη]α οόμε 

πεπιμαπλας, νο Ρτίπο αποϊονῖ ἀεγοβοπιιδ: ΟΠΠ θχίτα ΟΠΊΠΟΠΑ 6ΟΠΙΥΟΥΟΥβαΙΗ ΠΕ, οπΏι ος γειαβΙ[ῃ. 
πηῖ οἱ ορπ5 φιάραδᾳπθ αποίοΊβας Ἠοο Ῥουπαγίαπα εοπ[γακ]ῇο, Ώο οπῖ5 αοἰαἰο (άαπαπαπι 
᾽πη] ]ἆ πα οσγιῖ οοσπο[οστε Ῥοϊμῖ, ἰαπ1επ θυηι ΠΟΠ Ὠμα]ίο Ρο Ῥ]οιῇ ραϊιρίατο]µαο ἴσπιροτα γἰτι[ο 
ετοφιἀστῖπι, οἶτοα ΟἨσίβα απαπι Ῥορσο, Ει[ίαιμῖας [απο Ίος αποϊοτο γἰάειιγ γοσἙηῖΟΥ: σι άρρε ααί 
αυτα Ἱπ [1 αἆ Ἠπαάεπι Ἡοπιοίοαπι παρεκβολαῖς αἱ]ορει, 368, 49: τὸ δὲ μέγα ἐτυμολογικὸν 
(παπι) συγκροτοῦν εἰς τὴν δασεῖαν τῆς ἀρχοίσης, λέγει παραχθῆναι τὴν «λίαρτον «ἀπὸ 

ἁλιέων καὶ ἄρτου. ἅπαο ειγπιο]οσία εκ[ίαι αριιά Ἠτμο αποιοτοπι 65, ὅδ. οἱ αππο ος ΑπηβαΙο δί- 
Παϊία 1η σαἱοο Ἠϊας Εἰγπιο]ορίοί αἀϊοοῖια [απι, Ῥτουι]. ἀπρίο οἱ Τρία ος Ἠος ποῇτο ἀε[απαρια [αωι ς 
νο] οογίο ος εἰσάεπι {οπῖδας Ροµία.  Εἰοτιί απίοπι Επ[ίαιηπας [0 Απότοησο Οοπ[ἱαπάπορο]ϊι : 

Ἱπρεναίονε οἴτεα ΟἨτίβΙ αρΏυπα ποῦχακκ: ἆο Απααμο ποπάπα. σον οπῖᾶ οολροςῖ, 
ΠΟ 

Απηοιαίας 
παπί α της αἶῑας αποΠαο ποππ]]ας πλπαίῖαο αἲ εχαιήβία (ναπιπιαΙσογαπα ΠΟΤΕ ἀῑδεγοραπιες: τι] 
“4ο αποπαπάατα ασοεπίι, Γρϊπία» απαπιιαίε: ἆς Ποκίοπαπα οἱ γπίασεων αποπια]ία, ἆς ἀἰα]οοίογατα 
“Ῥτασοεριοπίρα5, εἰ αἶῑα οἵασοσπιοάὰ: [σὰ τος ἵοππρι5 πεο Ίοοιις ἰαῑῑα Ώπιο πμ {αι Ρει[εφιϊ [παπή, 
Τάφο 1115 τω Ῥνασ[εης οπα[ῇς, οκ Ύαγνοπο ον αῖ5 Ίῖο Γαμίῖσῖαπι τας Ἠιῆας οροτὶς ΑΤΡΙΠΙΟΠΙΟ Ἰιέ- 
οσα αΠ(ααπα αἴεγυπί. Ύαττο 115 Ἰπίον αἶῑα ἸπΙΠο ἨΡνὶ Ὕπατὰ ἆς Ώπσαα  Ταιίμα ἵαάι, Ὑπίας- 
οπἵασᾳπε νογοῖ παίανας ε[[ε. ἆπας; α σπα το, αἱ 1π απα το τοζαρα]αων Πι Ἱππροβίαπα,  Ῥρίοτοῃι ἴ]]ατα 
Γραπίοπι, αδὰ, οἳτ, οἵ ππάο Βπι γερᾶ, Όπσαεεος ἐτυμολογίαν νοσατε: ἴ]]απι αἰίογαπα, πὲρὲ σηκαενο--. 

μέγων. ὉὨναο Ἰάεο ε[[οε ομίεινα, απο. ποιο οπιηῖ Ἱπιροβιίο γοιβογατι εχ[ϊει, ᾿ααποά Ὑειη[ίας 

"ᾳωαςόάαπι ἀε]ετῖ: πες ἆαας εχ[αϊ, Ἠπο Ἠιοπάο Οπη]ς Ἱπροβία: πος αιιαθ τοοίο ο[ὶ Ἱπροβία, οπησῖα 
ππαποαϊ. πωυ]ία ομΙση γεια Ἠιιονὶ οοπηπία1ς [ο Ιρίγρο]αία; πε(το ΟΙΠΠΟΠΙ ΟΥΙ6ΊΗςΠΙ ο[]ο Ἐ, 

ἘΤΥΜΟΓΟΟΙΟΟΝ. ν 
αἴἴπας 



1! ΣΕΠ ΘΥΙΡΥΗΕΟΙΙ ΡΒΑΕΕΑΤΙΟ. 

Ἱηριαο ο γογηαςτ]]9 γουρ]ς: οἱ ηλα]ία γουρα αλλά πο οΠεηάενα, αλιιά απιο Βρηϊβσα[ο: πι. 71/29. 

πᾶῦὰ. ΕΠΙ 60 Υ6ΙΡΟ ἀῑσιαπα ο[ο ρογεβνῖπαπας απ Ειή5 Ἰερίριις Ἰϊογδιας: Ώπηο ἀῑοῖ οσα, (ση παπα 
ἀιοεβαπί Ῥοτάιο]]οπι. ἴπ οο γειροιπα βοπογο σα[ αι οα[α Ἰλλα[γίογοπι [ο αἆ ο[ιοπάσπάααι οτ]ρῖ- 

ποτ. Πα (πηπα γοσιο οα[α ἀἰοίπιας Ίπερου, οὐ[ομνίας οΏ οΏο α- ροιοπίῖα, απαν πια. ἀἰοῖπιας 

Γπιροίεπε: εἰ εο ορίοαγ5 Βι, Π ἀῑσαν ο Ύμαπι ἔπιρος, νιάειαν επῖπι Ρο Πβπιβσατο ροιῖας ῥοῇ- 

ἴοπι Ὕπαπι Ῥροϊοπίειι. ία (ἀπᾳυ1) Ποπ ραµοα ἀεργαναί, ππιµία {οί «1οΠι Ριµ0Γ νἱαϊ-- 

οἱ /ογπιοΓ ώση, Ππο ϱἰάες ἄε[ογιεΙι ἐπ [επεοία. (εγέίεσι Γαεοιήμπι ποπ νἱαεὲ ει ο ΠΕΠ, «146Πι 

φἰαίέ ργύπαπῃ. Όμαρο ἐῑα φµαο ἰαπι Ππαἰογίθων πο/ζγίν ακεπαίί οὐβίνίο ίνα, /{οομία /εαμίίας 

1ο ἱ εἰ ἢἨγιί γείγαλᾖεγο πει. «ΛΟΠ, ο ΠΟ ροίµεγο ἱπάαραγα, ϱο ἐγο ἰαγάίογ; /ζά νεζοοίοη ἀΐεο, 

ο φιίνεγο. ΆΛΟΠ ΠΙθίοςΓεν οπί]ῃ {ομεῦγαε ἴπ /ἶνα, ιδί αοο οαρἰαπάα: πεφιε εο, «μιο Ρεγνεμίρε 

ροζ», /επείαε ἰγίας: πεφιε ποπ ἵπ (Γαμιίθιο φμαεάαπι οὐίεοία, (ιαε είεπι γε(ίπθγο ρο[ιΠί. 

 Οµοπίαπι ϱεΡΟΟΓΙΩΠ ΠΟΦΟΡΙΩΙ οἱ νοϊεΡιι ἀἰνουράία ο/ΙΠίΦ ἵπ οὐΠ/ιοίμαίπο οοπιεππιέ, «οί πιο- 

αν {Μ{{εγαγιι οοαηιωίαί{ο ἱ αοία, «φιί απἰπιαάφεγίογί, [ὀγμίατί |Γαοἰίμς ογἱβίπον ροἱεγίέ φέγδο-- 

γι. ᾖορολίεί επέηι ε[]ε οοπηιεµίαία Ππακίπε ϱγορίὀ/ δί φαίεΓπας οαµ/άδ. Ιίογαγιῶι επἰέπι Τί 

ἀεπιριίοπο, αι αααίοπο; εἰ ΡΓορίοΡ εαγι αγἰαιίοπεπι αμ οοπιαίρπέπι; επι {γήαδαραμο 

ΡΓοάμοἰοπεΠα. ὃ Νωπο ιἱ {βιοΡΗΗι ϱ6ΡΦΟΡΙην ογ{ρέποο οκρεαίαία, «φιιαίµο). εογµπι  ειρζοααὰ 

μι δραάι. ΕΒΡπιο, ἵπ φιο Ροριί οἰἶαπι νεπίέ. φμΐ επίπι ποη νἱάεί, ωιάο Αενοάιμαο ο Ὑϊο- 

εσας” δεσμά, (μο Ο6Γαπαίίοα «ἴο[οειαέ απίιγµα; «μαε (Λε, «ιεππαοάώηι «ιο φο νο” 

διωπ ροεία οοπ/ὐικεγίέ; φιιοά «εολίπαγί. λίπο Ραοιοίις τοπ Πλας: Λίπο, Ππουγιοευνίομπι ροσι8: 

Ἰΐπο, εβ]απιγάο οἶαροαι Ῥνασλία. Τερμν ϱγαας, α 4μο ἨΡ(ο(ορλία α/οεπάεις ρογρεπίέ, αίφκε 

θα, (μας πι οὐπ/οἰμάἶλο οοππηπιωπέ ε[]οΠί, αρογίγε οουρέ» αἱ α ο αἰοίαπι εί]εί ορριάαπα, γῖει», 

για. ΟµαΡ, πὐί ϱ/ὲ αι εἰ ἐπεία /ερίδ: «ο / ποπ ρορνοπµίαπι, /0ἱεμίίανι αι ορύπίοπεραι αοιι-- 

Ραδογ. φμοά οἰίαηι ΠοπΠΙΩΛ(α)ι ἵπ [αἰωίο πῳ/έγα Γαοἰέ, οισπ αεβγΟίαπις, πιράίοι.  Οωοά {ὲ [ίωη- 

πίτα ϱΓαάμπι οι αἰιίσεγο, {απο {εοιιάάπι ποπ ϱγασίογίδο: φπιοᾷ ποπ Γοὔμπ αἲ «{γίλορ]απίς 

μοδ/παπι, [εί εἰίαπι αά ραπ] μουῦγακὶ, Νοέ ργαεἰεγίγε «05, «μἱ ροείαγαπι πιοάο νογδα, ωὲ 

Πέ Ποία, ενρεά ὑπ. Λο οΠΙ/ νἰάεὐαίω» οὐη/εΠίαπειή ΦμάΕΥΕΥΟ 1Πὲ ἐο ἵπ νερο, φμοά Πα ί[[εί 

Εππύις, οαµ/απι, ποθ/ήδεγε «ιοί απο γεν Ἰαίπις [ἰπαί[εί: φιπι ροειἰοίς ΠΠ νεγδἰν Γπαρία 

ἀθίροίες «αι μίαν, απηίν Ππιας μίας «αι ἀείεοίε).. «ποπ ροίἰμδ πεα νογύα ἐἶα, φµαο ᾖε)ο- 

ἀλῑαίε α Ποιο }άβο νεµογιηέ, Φα φμαο α Ῥοεία Πνίο γολεία2 ἀθίων φιοπίαπι ᾖαοο [με 

/ἱραρ ία γοτλα; {ας [σιέ αιί πο[ίτα, αιέ ασια, αά ου]ϊγία: ἄο πο) ἀἰσαηε, ο” /πέ: ὧε αὐζε-- 

πζο, Με /π1: «ῑὲ οὐἰρί, γε]ἰπφιαπα: (ογιώπι ραγίοη ο ία ἐπφεπεγίπα, μὲ ορίπον, Γορέδαπα:---- 

Ίπεο 11 Ύπατο, (ανα ραπ]ο Ρο Γαρίαπρῖε, Ππίογανα φπαδτίρας ο[ἴε, Ἰσουπα οἱ οοτρ8. ἰοπιριῖφ 

ει ασιἴοποπα: φποὰ Παι ααἲ ασιαίατ, εοχριι5 οΏς: αὐὰ αριαϊαςς Ἰοσυπα: ἆππι αριαίας, ἔοπαρας: αιιοὰ 

οἱ ἵπ αθλαϊ, ΑΟΙΙΟΠΟΙΑ. πάγο (παϊίιιος ο[ς σοπεγα ῥτίρια γθγαπας τοάσμα, νογρογαήα,  Γβάονας 

απούιο Οτρίμαα Ἠμγο α» αρ. 38, ἱγαβλ πος οπιπῖα ποπῖπα Γοομάπα παϊαναπα ᾱ- γοιοίριας Ίπι- 

Ρούλα εἶτο, [εἆ «παρᾶαπα [οοιυ δνπα. ρἱασίπα, Ποιί οἳ πο [ουνῖ οἳ. ροΠεβιουΙ] ιδ πιογάνα, Γοσή- 

ὅμμα απιοά μίασαι πο[ίνας νοϊυμιαᾶ, Ἠποπιῖπα ἁαπιας, Ἠ]μο ο[ῖο, φποά οπιΠΊΠὰ ΠΟΠΑΙΗΗΙ οΙΥΠΠΟΙΟ- 

ὅἶπε πο περοΠαμαής ία (πασάαηα πο [οοππάτα (πα λπαίστα, ο πα βομίία απ, [ο Ἱαχια Ἰνπππσμας 

πολίαίς αγὐλγίπα νοσαλ]α αοσοροτῖπ!. Εἰο απϊοπα οιγηιο]ορίας ποσα απἲ ος οαµ/α ἀπιαδ 

ας }όρέο, α- τοσιο αβομάο: απἲ «α΄ ορἠφύπος ται Ποιο, ία Πι οκ Ἠππο; απ ο ουμέραγίον. αι ἑι-- 

{ωπ α άγαμος ἆ πια Ἰαμὰ ποπ. ΕΙ πάπας οἱ ιο, απῖα πλ ῦνα ορασµ5 ΡΑΡΙΗ Ἱποθαι, «40- 

ἆ σπα θὰ ο) ο /ΗΗΠΗΗΗι «ἰογ{ναίίοπο Γαοία ε[ο; αἱ α ριπάσοπα ϱ/Μάέ. Φιιαθάαν ον Οσο, 



ΕΠ ΘΎΥΙΕΥΕΚΟΙΙ ΡΠΑΕΕΑΤΙΟ. αι 

τε 7η πε πιο ποπιἰπέδεα ιτακὶῇο νοςαβιι]α. απασἆαπι εκ νοσλής, τα ος βαση] ίαιο δαργκᾖ. 

ῥπασᾶαπι ον Ογαοού: Ἰπ Ἐαπιηι ἀοοβμαια οΏο; αἱ /ήρα, ἄοηπς, οκ (γασσῖν ὕλη, δόµος. παν 

οιἶσπα ον αἱρογ/αγιηι θΟέΗηι ΓΟΓΊΤΟΠΟ νοςατῖ: πάς ὁν οΠρίπαπι θογΙα γὶκ σογηῖ, αποά ρ]οτα/πο 

Ραγρανα ποπῖμα ΤαΠπῖς οἱ Ονασσῖς Βπι Ἱποορηϊια, Ἐϊγππο]οβίας νογο οοσπΙΙοποπι [πορο Ποσο[ᾶ- 

Πππα παλενο ααπα 11 Ππιουργείιαοπα: παπι οπα γἱάσνὶ πάς οἵἵανη ο ΠΟπαον, οἴτίας οἵιις νἶπι ἵη- 

τεΗ]αὶ: οι οορυῖία οἰγγπο]οσία, οπνπῖς το Ἰη[ρεσῖοποπι οᾗο ρἰαπίογοπι. Ἠ]άσπα οἱ Ἐαμῖας ΟιΙπιῖ- 

αμ Πρ. αν ο. 0 Ἱπίον αλα Γον, Εἰγπιο]οβίαπα Ἠαμενο αΠφιαπάο παπι πθοο[αρίαπα, ποιῖος 

Ππιδγργείαιῖομο το ἆδ ανα απαεγας ρε: αἱ οι Μ. Όαο]ας [ο [Πο Ἠοπιίποπι }γαρέ νυ]ι ρτο- 

ψανα, αία πϊὴ Βι ππα]ῆς, 14 ο Εποιπο[αδ: Ἰάσοφπο ἵπ ἀεβηϊομί μας α[ήσπα Εἰγπιο]οσίας Ἰο- 

οσα. ΙΝοππιαπαπα οἱ αγμανα α΄ οιομάαιῖν ἀϊπεσγαθιο; πι ου (πασίας, Τη ἐσαοίγαπι ἀῑς 8ιοῖ- 

Παιν Τγέφασάραπα, Ἠογέαίονι απ ηεάιάίοην ορονισαῖ, αΠασπο 4πας σου [διά (αῖ Γουνίαπι, Όοι- 

Ώπογο απῖοπα 1π [6 πλ ίαπα γιάἰ οσα, Ἠγο ἴ]]α οκ νασοῖ οτία ἰπασίσηιαδ, πιο Παπί ρΙάήμια, 

Ριασοϊρασᾳτιθ Ααοὶσα γαίϊοπ6, οτί 6βΒ Γὄγπο ποβον Ηπι]]ίηας, ἀοσ]παια: νο ος Πή[ονίαγιπα γοίο- 

ἕαηι πουίῖα ποπείμα, Ἰοπηίπαπας 1ΟΟΟΓΙΙΗΝ, Ρομιαπα, τρία τοσιΙταπααδ; αππάο {/ἱ, Ριῤήίεοίαο, 

6: ειν Γιαμσπ, Παία, Ῥεπενεπίσα: τππὰς (ιρίίοΐμπι εἰ «{Πρίιείω αρρε]]αία. επι Ί]α πιῖπο- 

να, η αιώνας πιαχίπις Παά1οβ οἶας το {αήραπας, απἳ γεγρα ρα]]άπι ἀεολπαία, γατῖίε εί πιπλΗρ]εἷ- 

του αἆ ογἱρίποπα γεάποιηί, ααἲ οοντοριῖ αἲἲ ρονγεσιῖ, απί αἀῑεοιῖ απἲ ἀοιταςίῖ, απἲ Ρονπιπίαιῖς 

Πιιονῖς [γ]]αρίδνα; αι «α[ῖδ α οπἸαμάο: Γιερις, (πα Ίοιίρες: 7Ἴρες, απα[ νορες: Ἰζεγαῖα, φιιαβ 

πιετα εἰ [ο]α νο]αμδ. Οποδάαπι πον. ἀπριία[ο ΟΠΊΠΟΠ ποπηῖ οαι{αμα Εἰγιπο]οσίας [αρῖσσγα: τι 

ες Ἠαρίιι 7οπρος οἳ Μέμος: οκ [οπο, δίΓ6ΡΘΓΟ, {/7ΠΙΓαγο: οἰἴαπι ἀοϊναία, αἱ α γε]οσίαιο ἀῑσι- 

ας φεῖοα: οἱ οοπαροβία Ῥ]ετα(πο Ἠῖ5 [π]ία, Ὕπαο Βπε ἀπρίο αἰιπάς ογἸβίπεπι ἀποιπί, οἳ αγο 

ΠΟΠ οδοπί. Θὶοπί γετο α [οπο Εὶό Εαβίας οι ΠΠάογις ιταοῖα γοσαβα]α ἀοσοπι, Ἱα οἱ Ἡοπιογαπι αἲ 

οἴσπια ρα [πι ααβ[ο ππαπεβαπα ο, αἱ οππα 16]: εἰπεῖν ἔπος, ἔπος εἶπας, οἱ Επαϊ]ία. Ίίοπι ΠΠ. τ, 

γ. 0, οἵ 199, τη Ἡ πάντας ἄάται: Ἡ. ὃ, Τῃδ' ἄτῃ ἄασας: Ί]]ο ρτορεῖε, Ἠϊο αρρο]]αιῖνο ας- 

εεριο ἄτης γοσαρι]ο. 8ίο Ἡ. , «4ὐτᾶὰρ ὃ κηρύκεσσε λιγυφδόγγοισι κέλευε Κηρύσσειν ἀγορήνδε 

χαρηκοκιόωντας -4χαιούς., Οἱ μὲν, ἐκήρυόσον: τοὶ δ᾽, ἠγείροντο µάλ ὦκα: [αι ογιάομιοι ἆο- 

οἶαναπς αήρυχας παρὰ τὸ κηρύσσει», οἱ ἀγορὰν παρὰ τὸ ἀγείρειν αρρε]]αίαπι, οἱ γατ[απα Οἆ. τ, 

τίθεσύθ ὄνομε ὅττε κεν εἴπω' Ιολλοῖσιν γὰρ ἔγωγε ὀδυσσάμενος τόδ ὑκάνω. Τῷδ'᾿Οδυσεὺς ὄνοις 

ἔστω ἐπώνυμον: Βρπϊβεαης τὸν ᾿Οδυσσέα Ἰπάο ποπαϊπαίαπα, απο αγ 1ρβας5 Απιοΐγοας πολλοῖς 

ὠδύσατο, αἳ πα] νιοι[Ππι 1Η, οὗ Ἱπῃῄσπος οἶιδ γογ[πί]αδ, [πουυηβιογαπι. Αά ΤαγΓΟΠΕΠΙ Ῥουνο 

πι ποάθαπι, 15, Ἰη [πια [ος ην, (ποπιαάμιοάυπα τες [μαμα ποπαῖπα ο[[οπι προβία, ῥτίογο5 ἆς 

ἁἰ[αρ]ίινα ο διπῖδ γεγρονπα {εοῖί; ροβενίογε» ἆαο γοιροναπι οπβιμίραδ: ας ΡΙΙΠΙΟ σιϊάεπα γο]μπηῖ- 

πθ οκρο[ιΠί 4παα οομίτα αιγπιο]ορισαπι ἀπ[ορπαπα ἀἰοππίας, οἩς Ἠοπας Π1, Ὥοσιπο απ] Πι; ἵπ 

ΠΓεεππάο, «παπα ϱτο οα ἀἰοππίας, αααε Βι, οἳ οι σα Πι: 1 ἱορίο, σιιαο ἆος ος ἁῑομπίας, [οι ααας 

Πιτ ειγηιο]ορίας ἔουπια; τί Ἰρίομιαι Ύαννο ἵπ (παν ρνπεῖρίο οἳ [εχι Ώμο ἱε[αιαγ, Όπας γοχο αἃ 

(νασεῖς ἵτασία Επι νοσαβαία, Ἰπίου αἶιος ΟΙοαιῖας οἱ Ηνυρβοναίες εχρο[ασγιπῖ, αι Α. 6]. ταάιι Ι. 

16.5. 19. πα οἱ Εαμίις ΟΙ Παμας Πδ. αν ο. 9, ἀετιο [ο], ΒοπιαΠπα [ΟΓΠΙΟΠΕΙΙ ο (γασςο 

ππαχῖπια ος Ρατίο οοµγοτ[απα ο[ῖε, θἱ πο οοπ[ο[ῇδ «ποφπο γασοῖς τὰ γουρῖς, αὈί πο[ῖνα ἀε[αηις 

βοιι 1] α ποὺῖς ποππαπι(παπα πηπίααπίαν.  Ἠασο αρία Εἰγπιοίοφία, φιαο φΕΡΟΟΥΙΗΠΙ ο) ἠρίπεπι ἴι- 

φαζγὴ, (Ἰωφαἲί Ἰριάεπι 1άειι Ἐαρίας) α (Ἴεεροπο αῑοία «[ξ Νοιατιο: φία ΠΟΙΟ οἶμν αριᾶ «4γίλο- 

ἐε]επι ἐπνεπίίαν σύμβολον, φμοᾷ «[ Νοια: παπι νεγύιπι εν φεγόο ἀμοίιπι, ἰ ο/ γενήοσιίαπε, 

ἐρ[ε (Ἴοεγο, φμἱ πα, ποΓογμιάαί.  δωπέ φμἱ οἶπι ροίΐως ἐπί, ΟτΙβΙΠαΙΙΟΠΟΙΑ φοσσ!. Ί]αος 
ι Ὀ 2 



κις ΕΠ. ΘΥΙΕΒΥΠΛΟΙΙ ΡΒΔΕΕΑΤΤΙΟ, 

Ὅ 1ο. Τιοσας πίστα Οἰοσγοπῖ5, απὶ α Ἐαμίο 1ί αἱἹεραιαν, οχ[ίαι ἵα Τορίοῖς, Ἠΐ γουρὶς: .Ε).αίοην. 

Νοιαϊῖο, οσα εν οἱ ποπιἰπίν αγβιωποπέήῃ οἰιοίωγ; «παπι (6αεοί ἐτυμολογίαν αρρείίαπέ, ἰά εξ 

φεγδωπε εν φεγθο Ὑοτϊ]οφιϊπα, 09 απίοπι, πονίαίοπι φεγὺὶ ΠΟΠ αι αριὲ Γρίρπίοο, Φοηι» ᾖοο 

Ἀοιαιίοποπι αρροήαπιι»: φμία {μη νογδα Γεγι ποίαο. ἱίαφμο ᾖοο ἰάεπι «{γγοίείεο σύμβολον αρ- 

Ρεξ, φμοά Ἰιαίίπε ε[} Λοία. αὈὶ Βοει]ίας, Λοίαίίο ο, Ἱπφαῖε, φιωίέον ος ποία αἰφμα πεί, φµαε 

αωδία ε/}, οαρίωγ απθαπιεπίάπι. Ἰνοια φεγο [2 «μας γε θπαπι(µο αρήβμαί. φιιο {1 αἱ ος 

ΠΟΠΠΕΠ ποία {2ὲ; ἱοίγοο φμοά ποίαπι /αοΐαέ ΓΕΙΑ, ε μα ργαθαἰσαίωήτ---  Ἑι πιος, {πίοημγεία(ἰο 

φεγο ποπεπἰς, ἐτυμολογία Όγαεςο, Γκαίπιε Ν οιιλοφ ία Ππμιοµραίιω». ἔτυμον ἐπίπι νογωῃ /{ᾳπί- 

ᾖοαις λόγος ογαίοµειπ. δες φμία 4 Ύ ετ]οφιαλλαν πεί ἐπ μι {ιαπ /2γπιοπί ᾖαδοδαίιω:, ἵπ-. 

Πεπργοία(ἰομε ποπιἰπίν ἸΝοιαιιοπθυι 1 ων αρρε]ίαί. Ἠπος 1δὶ Βοει]ίας, Εγπιί απίοπι. νοςανα]ο 

πείνας 1ρ[ο «ποσπο Όἶσστο, αἱ 16 αἆ [αμ], ορἱΠ. χο, ἀῑομέ {ε, Ελὰος οίγπιοη φμοά αβεγει: ον 

ωτο Βεὶ τα. Ἱ. 1, ο. 4δ, ἆς αἰππια, 2ο φνοσαδιίωπι είγπιοα Λαδεγε α Εμεπάο; φιποά εο 

Ιοήἱσμίο ἀορίαδίίω ταπωπι. ΕΛ αίενι }γπιοοφία (Οἱοειοπὶ Αεαάσπι. αςβ. Ἠδ, α, ϱεγδορώπε - 

επμ/εαείο, (μα ε οατ/α φμαεφμο ία ποπαἰπαία {πί;: Ἐπβαιμίο ι49δ, 15. λόγος ἐπαληθιζομένιν 

δεικνὺς τὴν λέξιν τῇ φύσει τοῦ πράγματος. Ὑαἱο, απιὶοο Ιασίου» αἱ 1ΠΙΟ; οοίονος ας οἀ1ιλοηῖ5 

αὀμπιογο οιἶαπι Ματρνσει Δοπάσιμίαο σια ῥτοσατα, {μας πι] αἆ ρτοπιογςμάασα 1. τα] λριις τοι) 

ἠιοταγίαπι αππααην ομοταγίαπι Εοῃς γο]θµδατο οομ/{θυῖ. 
/ 

- 'ι 



ΧΙΙ 

” 
- 

"που κο δδ ΙΜ ο τΣ ΟΥ ροο Σ 

ΤΟΙΣ ΕΝ ΠΑΤΛΡΙΩΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙΣ ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. 

οι μὲν ἑλληνικῶς ἐντυποῦν ἐγχειρήσαντες ἕκτον ἔτος ἤδη τουτὶ ουχ ἀπεικότως πύδοκιµή- 
χασιν. ὅπου γὰρ οἱ τοὺς ἄνω χρόνους ἕν τι τών πρὸς τὴν κοινὴν ταυτηνὶ τροφὴν εὑρηκότες 
εἰς φεοὺς τελεῖν ἐνομίσθησαν, ᾖ ἤπου µείὤνος ἄν, εἴπερ ἐφιατὸν, ὧξιοι τιμῆς ἐπιτυχεῖν, οἷς 
ἐξεγένετο Φανῆναι πορισταῖς τῆς ὡς ἄληνθῶς καὶ μάλιστα προσηκούσης ὠνδρώπῳ τροφῆς, 
τῆς ἐν μαθήµασι χαὶ βιβλίοις. ὧν τά γε σεμνότερα καὶ τῆς σπουδαιτέρας ἐ ῦντα μερίδος 
Ίδη τοῖς πᾶσῳ ἐκ προχείρου λαβεῖν, ὑπὸ τῶν ἐννοησάντων τουτὶ τούργον ἐνταῦθα, τέ ως 
οὐκ ὂν,. ἐχδοθέγτα. τῶν δέ γε νῦν εἰς ταὐτὸ τοῦτο καν)έντων ἑαυτοὺς οὐ μἄλλον προπέ- 
τειαν κοιτοιγνωστέον ὡς ἐπὶ τοῖς πρεσβντέροις εὖ ἔχουσιν ἐπιβεβλήκότων, ἦ μεγαλοφυίας 

ἀγαστέον ὡς οὐ δυσαντ/βλεπτον ἡγησαμένων εἶναι τὸ Φνάσα», ἀλλὰ μηδαμῶς ἀποδυσπε- 

τησάντων εἰς τὸ μὴ µόνον ένατε ψίσαι τοῖς αρχιέκτοσι», ἀλλὰ καὶ τὸ χάριεν χοιὶ εὔρυθμον 
πῇ χονουργίᾳ. προςυεἴναι. τούτων δὲ, τῶν δευτέρων Φημὶ, τὸ χυριώτατα τυγχάνει μέρη 
Νικόλεώς τε ὁ Ἠλαστὸς, καὶ Ζαχαρίας ὁ Καλλίέργης, ὤἄμφω Κρῆτε καὶ πολίτα ἐμώ. 

ὦν ὁ μὲν, οὕτως ἐναργῇ καὶ «αυμαστα σημεῖα τῆς ἰδίας ἐξήνεγκεν ἐλενθερίας, ὡς πε- 
ριττὸν εἶναι ταύτην εὐφημεῖν, ὄψει χρίνεσθαι δνναμένην' ὁ δὲ, Φιλοπόνως τὼ περὶ τὴν 
τέχ)ην, εἴπέρ τις ὦλλος, ἐκμελετήσας, οὕτω τραχεῖών τυα καὶ μεστὴν ἱδρώτος ὥδοιπορη- 
σεν, ὡς πολλοὺς ὑπαρξαι ποτὲ τοὺς ἐλπίσαντας ἐκ µέσης αὐτὸν ὠναστρέψειν χαμιόντα. 
ἀλλ’ ὁ ὅμως ἤνυσε, καὶ πρὸς τὸ τέρμα χνέρων ἀφίκται, λαὶὶ μονονοὺ παρὼ τοῖς πλείοσιν 
ἡμῶν ἄνηγόρεύται στεφανίτης' λέγω δὲ δι οὓς ἐξεπόνησε τύπους, μηδενὸς κατ Ίχνη χω- 
ρὖσαι τολµήσας. δέει τῆς παρανόμων γβαφη». ἐπὶ δ) τούτοις οὗ κατερῥαν ύμησεν' ἆλ- 
λὰ χρυσέας ὑποσ στήσας κατὰ Π/νδαρο» εὐτυχεῖ ὁαλάμω κίονας τοὺς Χαρακτήρας, ἠπείχνη 
χαὶ ὶ Φεητὸν πηξαι τάχιστα μέγαρο». αρχήν, δὲ πασῶν ἐπικαιροτώτην ἐποίησε, καὶ πρὸς ἣν 
τὸ ἑκάστοτε τυπωθησόµενα κανιστώµενος { ἥκιστα ἂν ἁιάρτοι' ἐκείνης γαρ τῆς β/βλου 
κατήρξατο, ἥτις παρὰ τὰ προπύλαια τῆς ὀληθυῆς ἑστώσ « παιδείας, ἵ ἵνα τι καὶ κεβητίσω, 
τοῖς μαθητιῶσι τῶ χεῖρε Φιλοφρόν ως προτείνει εἰς ὕποδοχ, ἦν. οὓς ἐπειδὼν εὖ µάλα σπαρ- 
γνώση καὶ διαπλαση, πλάσῳ», ὦ Φεοὶ, τὴν ὠρίστην τε καὶ καναρωτάτη», ἀσφαλῶς ἑμιλεῖν 
ἐπιτρέπει, μάλιστα μὲν ἅπασι τοῖς ποιηταῖς, οὐ χ ἥχιστα δὲ τῶν παντων Ὁμήρῳ, τῷ τας 
ἀρχαὸς καὶ τα σπέρματα παρασχόντι τοῖς ἐπὶ τῇ αχροπόλει σοφοῖς, οὐδεμία γ3ρ. ᾖ χοµι- 
δῇ ὀλήγαι τῶν παρ ἐκείνω τρο χειὼν ἅμα καὶ σχληρῶν λέξ εων., : ὡς ἐτυμολογικώτερον οὐκ 
ἀναπτύσσει καὶ σαφηνίάν, οὐ δυρευρέτως, αλλὸ κατα τὸ ἐφεξῆς τών στοιχείων τα ἁητού- 
ο... τοῖς διεξιοῦσιν ε εὖμνημογεύτως ἐκποριῶμενος' οὕτω γε μὴν /ουνεχόντως χαὶ Χαριέντως, 

ὥστε μηδένα τῷ τῆςα ανα γνώσεως αποχγαίει’ ὁμοιοτρόπω αλλ ὁτὲ μὲν μύθοι» ὁτὲ ὃ' ἱστο- 
ρίαις οὐ κατημαξε υμέναις, ἄλλα σπανίως εὑρισνομέναιο» ἐκ παραδρομῆς. τὸν μετιόντα δια- 
ναπαύει. πθὸς δὲ τούτοις ἀποδείκνυσι» οὐκ ὀλίγα δι ὧν ἐχτίῦεται καν όνων, ἀρχαίοις χαὶ 

διαπρεπέσιν ἀνδράσι παραδοιέντων. οὓς ἐνίοτε μέν τισι δοχοῦντας οὐ µάλα ὁμοφωνεῖρ 

-΄ 



χιν.- Μ. ΝΥΡΟΥΑΗΙ ΡΗΒΛΕΕΑΤΙΤΟ. 

διαλλάττεί ἔστι δ οτε τ ᾗ παρ ξαῦτοῦ ῥοπῇ ρα την ν οίησε. τῷ τοίνυν 
Ἑλληνικῆς ἀρύσασθαι πηγῆς ἐφιεμένῳ πάρεστιν ἀφθόνως ἐμπλησ Ἴναι τοῦ ποτοῦ, καὶ 
χέδην ἐπιῤῥέοντι τῷ κρουνῷ τὴν κεφαλὴν ὑποθεῖναι. ὁ γὰρ ἓν τοῦτο κεκτήµένος, εἶτε 
τις χέρας ᾽Αμαλθείας αὐτὸ Ἀούλοιτο χαλεῖν παρτοίοις καρποῖς ὑπερβεύον, εἶτε κηρίον, 
εἴτε κήπους ᾽Αδώνιδορ, τὴν ἐπιτομωτάτην ἐβάδισε. πᾶσαν γὰρ ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὴν Ἑλλα- 
ὃν νομιός τω παὶ ἁηκέτι πόρσιον ὤλλο παπτανέτω, εἴποι ἂν ἡᾗ θηβεία Ἀύρα, καὶ περὶ 
μὲν τούτων πόλλ’ ἂν εἶχον εἰπεῖν, εἰ μὴ, μεταξὺ ταῦτα γράφων, ἠσνόμην ἐμαντοῦ πε- 
ραιτέρω ᾖ κατοὶ μέτρον ἐπιστολῆς ἐξοκείλωντος. καὶ δὲ διόρθωσις, περὶ ᾗς οὐ χΕῖρον οὐδὲ 
τοῦ λόγον πάρεργον εἰπεῖν, ἐργώδης ὑπηρξε . καὶ Χκλεπὴ διενεγκεῖν, χατ᾽ ἔνδειαν ὑγιώς 
ἐφ᾽ ἅπασυ ἔχοντος. ἄντιγο ἀφου' ὧν γὰρ 1) εὐπορία, ταῦτ' εἰ καὶ ἄλλως παλαιὼ καὶ 
ὠξιόπιστα, αλλ οὖν ἀσαιφη καὶ γρίφων ἄνάμεστα .. καὶ διὸ τοῦτό τινος εἰκαστοῦ Οἰδίποδι 
παραπλησίου δεόµενα. οὐ μὴν ταύτῃ γε τὴν ὁρμὴν ὤνηχεν ὁ τοὔργον ἐπιτραπείς' αλλὰ 
τὰ μὲ ἐν ἐκ τῶν ταὐτὸ ξυντυχίᾳ τινὶ πραγ ματευσαμένων ἐπιλεξάμενος, τὰ δὲ τοῖς ὀλίγῳ 
πρότερον εἰρημένοις ὑποσημαίμεσναι περὶ τῶν ἐφεξῆς συνεὶς, ἐτελεσιούργησε μὲν ἐκεῖνος 
ἀγανῇ καὶ λαμπρᾷ τῇ τύχη εἰ δὲ µικρ ἄττά της ἐκφανλίσουσω, αὐτοὶ μὲν τοῦ πονηροῦ 
κόμματος εἶναι κοὶ τοῦ Μώμου δόξουσι µιµηταί ὃς τα μὲν ἄλλα τῆς Αφροδίτης οὐκ εἶχε 
πατηγορεῖν» ἓν δὲ µόνον ἀποστέργεν’ ἔλεγεν, ὅτι τρύῶν αὐτῆς τὸ σανδάλιον ὀχληρὸν εἴη 
τοῖς απαν τωσι τῷ ψόφω. τοῖς δὲ εωστὶ τουτοισὶ γραικοτύποις οὐδὲν ἧττον και) ὁδον πρας 
χρήσει τὸ τῆς εὐδοχιμήσεως" οἷς ὠπόχρη μόνων ὑμῶν, ὦ Φιλέλληνες : ἐπιτυχεῖν. εὐμενῶν, 
ὡς ἐν παιδείᾳ πολυψηφοτώτων καὶ τὴν λευκὴν αεὶ καὶ γικὠσον χαριώµένων τοῖς ὑπὲρ τῆς 
ὑμετέρας ἀσχολουμένοις σχολῆς. εὐτυχεῖτε. ' 

ΙΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟσΙΟΟΝ ΈἘΡΙσςΗΛΜΜΑΤΑ. 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΤΖΣΟΤΡΟΤ Κρὴς γὰρ ὁ τοργεύσας τὰ δὲ χαλκίω Κρὴς ὁ συνείρας' 

το ΚΡΗΤΟΣ. Κρὴς ὁ καθ ἓν στίξας, Κρὴς ὁ µολυβὀοχύτης" 

Ἔκ ποβεν ἀφράστοιο Φανεὶς, Φύγαδ ἔτραπεν ἄφνω Ἐρὴς ἑαπανᾷ, νίκης ὁ Φερώνυμος' αὐτὸς ὁ κλείων 

αἱετὸς οἰωνῶν ὑψιπέτης αγέλη». Κρὴς τάδε  ἘΚρησὶν ὁ Κρὴς ἥπιος αἰγίοχος. 

Τεβρίππων ἐπιβὰς, σέλας ἡμαλδυνεν ὁμαίμου Τοὶ γὰρ ἅμ εὐχώμεσθα" πέλοι γενετῆρα χοργγοῦ Ῥ 

ἥλιου, 1 ἄστρων Φροῦδον εθηνε Φάος. μὴ ὀίχα μαντοσύνης οὕνομα παιδὶ Ῥέμεν' 

Τὺς δὲ χαρακτήρων ἀἄπεχάσσατο τῶνδε τὰ πρόσθεν ἨΝικῷ δ᾽ ἀντιπάλους. νεῦσε Ζεύς. οἱ γὰρ αφ ὑῆς ν 

γράμματα, καὶ ῥίνης ἔκγονα κιὶ δονάκων. Ἑλλάδος Ἑλλλάνων παισὶ πρέπουσι τύποι. Σι 

Θχεῦμαι γλυφανῆς πῶς τις σµίλης κοπίδεσσι , ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΔΟΥ 

ξέσσε περιπλέκτων ὄρχατον ὧδε τύπων’ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ. 
Πος δὲ μεταξὺ τόνους γραμμῶν στήριξεν ἁάπτους Άνδεα γραμματικῆς ὀρέψαι ποθέων, ἕένε, τάνὸδε 

ΙΦυτάτων, ΦΦόγγοις πάντας ἐπικρεμάσας. λαζευ ἀφειδήσας βύβλον ἐπωφέλιμον. 

Αλλα τί Δκυμαίνω Κρητῶν Φρόνκς; οὔο ποτ ἐφετμαῖ Τὰν πᾶσ, οὐκ αλέγων ῥαπάνχς, προὔφΦηκεν ἑτοίαην 

Γωτρὸς ᾿ΑΦηναύῃ ὀκίδαλα πολλὰ ὁκεν. Νικόλεως ὁ Ἐρὴς, Βλαστος ἐπωνυμήη». 

.ἹἼ ἍἍ ---λ.λ-----}. 



μμ ΕΡΒΒΘΕΗΙΟΥ 5 ΤΥΕΠΙδΑΝΥ5 

5ΤΥΡΙΟΡΙ8 8. Ὁ, 
. 

5) .. σιιαδ αγίο ἴππι αἆ αἶαπι γῖίαο, παπι αἆ απϊπιογαπα ο]ιπα πηαῖογος οἶ]πα ποβνι οποοριίαγαπε, 

οας Ἰπδιι[ίγία Για ΡοβενΙ που απχϊ[ονι, {απο ρεγοσίσια ΠΗ[οι ος 15 ατα σοη[σοπία:. Ῥγορίενεα 

αιοά, οί ριϊπ θας Ἰηγεπεγαπί, Ιπίονηια[ῇο ροιίαδ΄ παπα αΡ[ο]νιῇῃο γὶάονί ρο[ϊμ.  Ἀεο [εοιν 

Ἰν 5 1ρῇς αγβας ασοἰάτ[οι,. αο [ο]οι ἵπ ασνῖς {ορια εγεηῖτο; απῖ, Π περ]Ισαπίαν, ἆοπήπος ρα: 

χάπι απῖ πα Ι] Πανασῖ:  Ἰάσπε. γα, Π οχοοϊαπίας, - Εαοια [οντο τιογγίηος σοπ[αθγογαπ!: τι 

Ρία5 ἵα. ολα αι παπι ἵπ χρίο {πάς ροβίαπι ο[[ο οεγπαίαν.. Ὁπαπιοβνοπα φαὶ ἆαπι ορείαπι, τί τηαῖ0- 

σηπι Ἰπγοπιῖς αἀάαπι, ἱ, Π πιοάο [Προϊον πα λ]τας, που πήπιιδ «παπα Ιηγοπίογο5, Ἰοπαίπίιπα 

σεπονῖ ρτοβι[]ο οκιβιππαπά1 βαπῖ. . Οιαά οσο Ίια 6[ο σπα [εππροτ Ἱπάιοα[οπι, οπππ(πε Αἰάῑπος 

Ἠβτος, αἰἰοδήιε «οπαρ]αγες Ραγ[ας τΥρῖς νεάάσνο [αἱ [Ίοπα:. ἰαπιοίῇ ροίεταπι οα ἀῑλσεηιῖα οοπίε” 

μι ος, Ύπα Γήπιπια αίμα, Ρραΐοτ πηοις Απάτοας Ταγηίαπιις, αἵπδᾳπς 6επον Α]άῑι5. 11ο», 

ἁπα γινενοηί,, Ἱπαρνεβοναπί: πα (αποῦ [πάιοβς, αποαά ροῇοπα, αἆ Ἠοπε[ίαν ἁπ[οιρΙηας οαρεί- 

[επάας αἀἴππαοπιο ε[επι, ἀεονονῖ ΟΠΙΠ6 ΠιιάἹάπ 1π 6ο Ῥοπουο, ταϊ θπιεπάαιίογες Ιοοιρ]οιϊογοδήιθ 

Ῥοβμας οχοαπι.. Οπίας το γε]αῖῖ [ροεῖπιαι ε[[α Ροΐεπι ππαρΏαπι Ίος ΕΤΥΠΟΙΟΟΤΟΥΝ (πασσαο Ππ- 

ρᾳας. 1 ἆπο ππα]ία ἀεβάσγαν οππα απἰπιαἀγονιί[ῄοπα, Το ἀῑοιοπβας, οἱ 15 εκαιΙΠπη[Ππιῖς, αιι- 

ϱοπάυπι οταν], τα απ μον απίσα αἱ γιάονι Ρροϊιοναί, οἱ οενίο ογαί Ἱπιροιίοοιαδ, 5 ἀείποερς 1π- 

ἀπβνία [απιρίασαε πο[ίνο οἱ αθ[οµαιβίππας οἱ ἁπ[οοπίῖρας τα 1Ππνή βι Γαἰατας. Αίσπο πι οαο 1ρ- 

{ιο ἀῑείῖοπςδ, Ύπα5 [5 ουπα οἰγιπο]οσιῖς Ἠπαο νο αάάιάϊπωις, {αοῖλμας οοσπο[σαπίας, βησι]ῖς 

α[ἰοι][οαπα αρρο[ήπνας. . Οοιοτο Ἠῃγοδ, ἆποδ ῥταεραγαγίπηις: Ῥγασρανανίπαι5 απίθια Ρ]ά ήπιο: 

που. πηα]ιο Ροβ οπγαρίπαις Ἱπργϊπιοπάο», Ώο αιάβας οπππίρας αἲ Ῥεπο αἰ(ιιαπάο πιοτεγοπιαέ» Ρρτῖ- 

πηπι γεια σαπία αἀάποιΙ [απας: παπα γε] οὗ Ίου τή Πιας γο[ίχα ποὺὶ «ατα ο[ο ἵη ρεϊηής ἀο- 

Ῥει, αποᾶ α {απ]ία ποβτα Ροϊσ[ῖς απι ϱγο Ἰπτο γοβνο Ἠλνος ευχομάαι{ῆπιος εχ[ροείατε: ἀειπάθ 

εἶαπα πουπΙ 1 ποβνα: τα. Φποπίαπα Πλαίογο ΠΟ[Ι Ἰαιάσπι ἵα. Ίσο 6επογο πιαχῖππαπι εοπ{εσιίὰ 

πας, γὶάσιπιιο Ρο[ιιπί επι ποΡῖς πα ῥρος ππαµας ἱπαδίαπα δι Ἠπετοςιαγίαπι τοµφαι[ο, αἀ 

θαπα Ὢος αοοθ[ίοποµα ροίῖις αφιαπι αὐαλῇε,  απαπι 4ο σα παϊμαἰ[[ο ααιἀρίαπα γάραπααν,  Ὑαιειο. 



..- . κ.” Γον] Ἡ -ψ ο ο ----ᾱ----αὐ μυ. :μϱ͵μ-.ὰ- 

ΑΥΕΤΟΒΕΓΣ5 ΑΡ ΕΤΥΜΟΙΟσΟ ΟΙΤΑΝΤΥΑ ΠΙ: 

Αὐτο 5τ: Ῥουπις Ειόαεπιοπ Σγίαρίας οτ. Ῥ]γνπίελας Π "Τ]εορ]ταίας οἱ ἐξηγηταί Λοοῖτεα 
ΑεεΠοάστιθ Βασε]ηγ]ῖάος Ειιάοχις Ίο γίῖας ος. Ῥυπάατις Τλείεις οἱ ὑπομνήματο- Ὠοτίεα; εἰ /{ρ9- 
Αοπβ]αας ΒαΠ]! εφ, Ἐμσηστυς  Νίαπει]ιο Ῥι[απάες Ἰογάιάςς γράφοι οἶα εἶτπε 
Αε[ομίποφ Ῥαβμμς τα, Επιορίις θε, ο Μαίγα ΒΙΠΕ, Ῥίως ' ἠμήϊως [ει Ὀῦ]- οἵἳ Ὑλωσσογρά- Α]εκαπάτϊαϊ 
Α [ον] Βε[απιίπιν [οι Βϊ- Ἐπποπιίην Ἰαστ. ἈΠε]απιλνίας Ρ]αιο Τ . 119 ' φοι Απιῤιασϊοῖας 

Αοιίας [απάπας Ἐπρ]ιοτῖο Με]εᾶσετ Ῥ]ιτατεῖας Τιππασμίἆαφ Ειγιπο]οσί. Λροϊοπίαταό 
Ασαι]ιο Οαἶ]ίας Ευρ]οτας {εμ Ἐ- Μεπαπάετ Π Ῥοΐσπιο ο Τμπαευς σε κατ ἐξοχὴν Λτοδάςς 
Ασαϊ]ιοσἷθφ Οἱ ανα εἶνας Ρ]οτας Μοποσ]ες Ρο]γβίαφ Τιπιοι]τεια Ῥ]η]ο[ορΏιν Ῥινγπε 
Αἱσᾶσιιν Οερ]ια]ο Ἰη{ῖ. Ἐαρ]ιτοπίο ἈΤοποετατες Ροϊγιάα Τταποι ας ὁ συγγραφεύς  ἈῬοεοιὶ 6 
Αἱοαϊρ]ντο Οερ]ιαία5 ος. Ειρ]ιτοπίαθ βτ. ἈΠει]οάίαφ ϱτ. Ῥο]γχε]ι5 Ττγρ]ιο ὁ περιηγητής ομα 
Αἱσπιαπ Ονατακ 1 Ευρο[ῖ9 Μιαριταας Ῥουρ]Ώγείαφ Τγταππῖο Ῥοεια Οπῖόᾶ ι 

Αἰεκαπάος ΤΠ Ονατες ρε. Ἐωπριά δν Ἁ]παί[οα Ὅ ΡοΠάιρρις Καπιυθ Οοππίουν Οοτιπμής . 
Αἰεχον ϱτ. Οὗνατοπ Ἐλνοτίπς λ]ο[ες Τοβἁσοπῖαφ Χεπαροτᾶα Ῥ/αἰπιορόα Οτειρπίο 

Αἰοκίν οΟἶπε Θσετοὺοίοι Όσοι. Ὁμοετου. Μγιβπάς ει ΝΙγ- Ῥτου]αφ Χεπίο. Ἱ μεο]ορι Ουρπί 
Απιαταπίας ϱτ. Ομ Πρρυς ἷ Ἠαγπια ια Ππιδίας, Ῥτοόιτεαφ Χεποεταῖθφ ὁ τεχνικός, -- [οι Όγεε. 

Απιῦτο βῖ- Οααδίας ΡΕ], Ἡεοαιπουφ Μγτβ]ας Ῥιοἱεπιασμάθ Χεπορβαπεφ Ολοετοῦοίομδ,  Ἠδεῖ 

Απιοτίᾶ (ᾖεπιεης ϱτ. Ἠεάν]ιν ΤΝεαπι]ές Ῥιοἱεπιασιι Χεπορμοπ υτ Ρίο. - ΕΡΜεΠΙ 
Απήρβας 61εο εἶες- ο Ἠερεβρριφ Ἰκεοριο]επιφ Ῥγιιαροτεί [ει ΡΥ- Ζεπο ρε. δεά οε {1ὐγί, ειπε Γεβ΄ 
Απιπιοπίαν Οάεπιας [ει ΟΙΙ- Ηεἰ]απισαφ ΤΝιοαδία Οιαροχίοὶ 7εποὺΐις Ασοπαμιίσα οειγπῖϊ 

Απαστεοπ τοῦ εποα Ἠεταςὶθο Τκίοαπᾶετ Άγιο Ζεποάοτιφ ητ]ηπίασα 5 Ἠειπηὶ 
Απακλαἀτίάσφ Οατοῖνας Ἠετασ]ιάες ΠΙ ΤΝίσαπος Βασ Ζοἴ]ας (οσιπιμῖα σα. 1,αςοπεδ 

Απαχί]ας Οιοάεπιις Ἠενασ]ῖτας Π ΤΝΙεοσ]ιατῖς δα]μ[αφ σεν ΐτεπι α ραιτία Ὠιοπγίαα  ἸΙγοῖῖ 
Απάοσϊςες Οοπ τη Ἠειτομ]ες ϱτ. Ίιοοσἰεν Βαρρμο ἀεποπικιαιί, Ὠινίπα Τάι 
Απάτο Οτατες ΤΙ Ἠετοππίω» ΡΗ. Νίσο]αμα Βε]ομσις ϱτ.' Ἀεϊο]μς Ἐπαηρεία αοεάοπε 
λπάτοιϊο Οταύσαις 1 Ηειπιαρίαν Ἱίεορ]οπ Βετοπιαθ Αἰοχαπάίπα  Ίαπδι ἩΠερατεπίεφ 

Αππισσμας Οὐτο]αις Ἠεναήρρις ΤνΙοο[ταιαφ Βετρῖης ᾳτ. Ῥτένγηις Ἠγιπϊ νετ. Μείαρα 
Απήραϊος Ώαν]ά Ρ. Ἠετούίαπιις ἈΝγπιρ]ής ΒΙργ]ία Όντεπαεις Ῥ. 1,οποσᾷία Με[επϊ 
Απήριιώπσς ΤΏεεῖῖο [0]. Ἠετοάοιις , Ορρίαπιιφ ΦΙάοπῖαφ Μῆε[ας Ἱ. Ἱναχία ΜΗ. ΤΝιοαεπ[εῦ 
Απάρ]ιο Ώεαππειτίας Π Ἠετοάοτας ϱτ. [ει Ο1Ρίοῖις Βπιοπίζος Ῥοταπας Ῥ]ηιρρί 1 Οτορᾶ 

ΑρΠιοπῖαφ Ώεπιο Ἠετοάοτιδ Οµρεπεν ϱτ. Θἰπὰις {ει ϐ6- Τατεπιπας Ότα ) ῬοαπιρΗγ]ϊ 
Λρίο ΏὈεπιοςτ τα Ἠετοίλμειθ Οπίοπ ϱτ- ΣΩ8 Τατταεθ Ῥ]ιοτοπί Ῥετραεῖ 
ΑΡρο]]οάοταν πι ὮὨὈειποπίςιφ Ἠε[οάως Ουρ λες Βοεταῖος ϱτ., Τηταχ., τος ἷα Ῥ]γρεθ 
Ἀρο]ἱοπίας 1 Έειπο Ίνο Ἠ[ετοσ]ες Οτι» ϱρτ. Βορλιοσ]εν ᾖε ΡΙα Ῥοπια 
ΑΡο]ιορμαπες Ώεππο[Ίτεπες Ἠίρροσταιες Ῥα]απιείθφ Βορύτοι Ονα]άαεῖ Ῥωπίοα Ἠβ, Ἠμοριπῖ 

Λταϊα ΏὈετογί]α Ἠιρροπακ Ῥαπιρ]]Ης ο, ΄ 9ΟΓΑΠΙΙ5 Ώιγορες [οι Ὠσυὶ- Τεἰραῖς, ος [ζηιή- Ἠλιοά 

Ατοϊή]οεπφ Ώεκιρραφ Ἡοπποτιι Ῥαπγα[ς Βιορ]απαφ ας [α. [ο δατηϊϊ 
Άτοήρρις Πιάγπιαν σι ὴ Ῥανππεπία Θτο[ιολλοτι “4/ωάΐο οἱ ργο- Λυτειις ημας Φιου]ῖ 
Απβατομως ατ. Ὠϊπατεῦις Ἰα[οπ ϱτ. Ῥασπιεπίίους ϱτ. Ὀτε[βπαρτοιας το /ε[ῖοπε Οπιήσεπα πιαῖο- Όγτασυ [απῖ 

Απιοςϊες ιο 1ὴγοα8 Ῥατι]ιοπῖι9 Βιταρο Ρ]]ο[ορΗί ση οσα 
Απβοώεπιας Τϊοάσταφ Ἱηυβια Ε. στ, Ῥαυ]ὴδ αροίξ. Θιτατῖς Ἐγμετοτες [σα Οτᾶ- Γιοχῖσα ΤΊτασες 
Ατιβοηϊους Ώίορεπες μτ. 1οαππθν 111 Ῥειτοπῖα5 ϱτ. Ὀγπηπιασ]ας ο. τοζες Ειγπιο]ορῖσα Ττουχθηϊ. σε γε. 
Αποπγπιας Ὠιορεπίαπι 1οῦ : Ῥμαίηις ϱτ. αταπίπις Ῥοεῖαε: εε /ρς- Αἰποϊϊηϊ πποιίογες 
Απβιορίιαπος Π Γϊουγ ως τι. ΊοἨ Ῥ]ιαπίας Τοἱος]ιάοφ οἰαιῖπε τα ἐξηγητικά 1τα)ί, φιὲ σε [,αἰ- 
Απίβοτεον Ῥιοπγβις ϱτ. Ἡ ἹΤο[ερις Ῥ]ιαπο ἆ επι Ἔεισοτ Τ Ἠετοῖοί » ἑρμηνεία πὶ ει Ἀοπαδηϊ 

Ατιζοκεσις Ώ{οπγΠα5 λ11. Ἡ Ίτεπασιφ Έ]νεγεοτα[ο8 ]εαρεπον ϱτ. - Ερὶοί Οοππεπίατία Ταάϊ 

Αιτίαπνν 1ο παα5 Πΐαει Ῥ]οτεεγᾶες ΤΠοπι[ἔαβοιας Ονε]ϊοι Βε]ο]ῖα Ῥετίας ν 

Αιτεπιίά οτι ιρλ ας Π{οσταϊες Ῥ ατομα Τ1εο Εἱερῖορτ. Οοιππιωπί οΡί- Ῥ]ουπίος , [σι 
λείας Ώοτοίλεμα 1ϊει Ῥ]ή]εας Τπεοε]νοτείαφ Ερίβτασιπι. πο Ροεσῖ 
Αίαερίως [ει Α- ΏΌυτις 1υ]να . Ῥ]τεπιο Τ]ουσ]ες Ἐριτ]να]απη. Ὁοπιππμπῖα οοη- Όγπῖ 

[αιερίαάεα Ἐπιρεάσε]εφ Τμ] Οἰαπάίας  Ῥ]]ειαθ Τ]οουτίτιφ Ἰαπυδίοϊ Γιειπάο τΤιτοἳ 
Ανασικθ Ἐποπιίάες Τεππάετ Ῥ]η]]ας Τ]εούοτειι Τταρϊοϊ Τιαυϊᾶο, νοιε- 

Α.πεπασα αλ ωωεφ 1εοοΓίπεν ῥτ. Ρ]ή]ο Ποσο ογαφ Οουιίοί τηπι 
Αι. [σα Δο- Ερίεματπια5 1 μαπίμν Ρ]ή]οσἵνοτις Ἱλεοβοταφ 1 τιοϊ «Ὀίαλοοιὲ Όυο απίεη [ο 

ήταν Ἐταιο[ίμεπος Ἡ ἨΤ,είσηυ Ῥ]ή]ο[ίερ]ασι  Ἴποορτϊς Οταπιπιαι ἆς- Οοπαπῖθ «0 Φκάεφιο ὐ- 

Αιωϊης ρτ. Ἐντεπίμ Ῥμίο  }γεορύτοα Ῥ]ή]οχοπιιβ Ἱουρπμοιαφ ουγαιὶ Ἱοπίοα {οπίμγ, εοςες 

Ακιοπίους Ευνυλα9 ΣγευγβΙΦ 05. Ῥ]οις ἹἹουροπιρις Ἡ οἱ τεχνικοί Αιϊος {γάε τν 



. πα 

ο σ. ΕΤΙΓΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ 
ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΡΗΤΟΝ. 

ν το ΑΛΦΑ ΜΕΘ ΕΑΥΤΟΥ, 

9 Αιο.. τὸ στοιχεῖον παρὰ τὸ ζλφω τὸ εὑρίσκω". πρῶ- 
τον γὰρ τὼν ἄλλων στοιχείων εὑρέ». ὴ απο τοῦ κα- 

" Φα, αμοιβὰς πολιτεύεσθαι" ἄλφειν γὰρ τὸ αμεήρει). 
Άάατος, αἀντὶ τοῦ ἄατος, πλεονασμῷ τοῦ. ἑνὸς αἲ 

Ἀ ᾿Αάδικτος, αντὶ τοῦ ὤθικτος, ὁ ἄαπτος, παρα τὸ γω 
τκὸ ἅπτω, καὶ α στερητικὀν, κωὶ πλεονασμῷ. τοῦ. δευτέ- 
ρου α. 

ο τρια ἄγευ άτης" ο ἑστω αβλαβής. ὀύναται δὲ καὶ ὁ 
χαλεπὸς καὶ ὁ βλαβερὸς ἀκούεσθαι. Τε ἴσας καὶ αὐτὸ πας 
ρἃ τὴν ἄτηνν ἐπιτάσει τοῦ άλφα. οὕτω Με-όδιος. 

3ο. ἀπὸ τοῦ, ἄω τὸ βλάπτω. ἄσω ἅτος μα ἆατου" ΄Ἄγρει 
ὁή µοι ὄμοσσον ἄάατον στυγὸς ὕδωρ: -- ᾖ τὸ αἀβλαβὲς, 
ἡ- πολυβλαβές. αθλαβὲς αὲν, τοῖς φις πολυβλα- 
"βὲς δὲ, τοῖς ἐπιόρκοις. 

΄Άασας, ἔβλανψας" ἐπιτασει τοῦ α. καὶ ἄασάαηνν ἐβλ ἄβη». 
τὸ τοῦ ἄω τὸ βλάπτω, ὃ αέλλων, ὥσω' ὁ αὀριστος, 
ὅσα. καὶ ἐπιτάσει τοῦ αν άασα, αντὶ τοῦ ἔβλανα. 

͵ "Ασέ με δα ύμογος αἶσα πακὴ. καὶ Φέσφατος οἶνος: --- 
ὁ μέσος» ασάμη», καὶ πλεογασμῷ τοῦ δευτέρου α, «κ- 
σάμην- 

3ο Αάσχετον]. ΝΜητρός τοι μένος αἰὲν Γάσχετον οὐκ ς 
: υατόνι ἄντὶ “τοῦ ἀκατάσχετον, ο Δκατακρώτητον » αεμα. 

απν τοῦ σχῶ, σχῆαε, ἔσχηκα, ἔσχεμαι, ἔσχεσαι, ἔσχε- 
:«σχετὸς, καὶ ἄσχετος καὶ πλεονασμῷ τοῦ α, ἆἁ- 

λα - 

΄Ααπτος] ὅτε πέν τοι αάπτους Κεῖρας. ἐφεί ωτ τπτ παρὰ τὸ 
ὥπτω,, ἁπτούς, καὶ ἁάπτουο», ἦγουν τὰς ἄγαν ἁπτομέ- 

 οἳ νας" ἡ ὧν οὐκ ἂν τις ἄψαιτο, οἱονεὺ ᾽απροσίτους» ᾱ- 
προς. τελάστους. τὸ δὲ. καθαπ. πτὸς ἐν πεύκγσι Παρνασοῦ, 
παρ᾽ Ευ ριπίδη: - ἐκ τοῦ καθαάπτω γέγονε καναπτός. 

4ο οὕτω ο νου ὁ . δὲ Ἡρωδιανὸς, τὰς μὴ ὀυναμένας 
Φαρῆγαι λέγει σημαίνει» τὸ ὄνομα, πατασκευ 'αζων 
οὕτως. ἔστω, ἳψ «ωον ἐσλίον τὸ, ξύλα, καὶ 1) ηλίνεταε 
οἰπόος ἐκ τούτου γόεται μα, ἰαπτω. ἐξ οὐ ῥήματι- 
κὸν ὄνομα, ἰαπτούς" ποὶ κατα στέρησιν» αζώπτουο καὶ 

' κατ ἔλλειψω τοῦ ο. αάπτουο. οὐ μὲν οὖν ὀωσύνουσι 
τὴν δευτέρα». ἀποδιῤόντες ᾽απροσπελάστους " οἱ δὲ ψι- 
λοῦσι. απτοήτους" ἔνίοι δὲ, ἄὤνεφή τους,  χαλεπάς" 
Ἡ ἡ τὸ μὲν πρῶτον, ἐκτεταμένον" τὸ ὃ δεύτερον, - 
συνεσταλ. Αένογ. 
᾿Αασίφορός, ὁ τὴν ἄτην φέρω. 

2ο ᾿Ααγές, ὦλραυστογ» απὺ τοῦ ἄγω τὸ κλάνω» ἀγής᾽ καὶ 
μετὰ του ἐπιτατιιοῦ ἑλφα, ααγής τὸ οὐδέτερον,, αοι- 
γέο. ἡ τὸ ἆφραυστον κατὰ στέρησι», ἡ τὸ πολύ Όραυστο». 

ΕΤΥΜΟΠΡΟΘΙ6ΟΟΝ. 

έπιει- 

ΤΟ ΑΛΦΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΡΗΤΑ. 

Αβαλ., ἐπέῤῥγα . παρὰ τὸ βάλλων κατὰ ραάρρα” τοῦ 
λ καὶ τοῦ ω, καὶ μετα τοῦ ἐπιτωτικοῦ ἅλῷ φαν ἆθαλ. 
καὶ ἄβελ, παρὼ τὸ ὀβκλε ἐπίῤῥημα, ὡς τὸ, ᾽Αβάλε 
σοι Στέφανε: εἰδωλολώτρησας. 3 

᾿Αβεξ, κυρίως ὁ μο) ἔχων βασιν᾿ καταχρηστικῶς δὲν μα) ιο 
τεπὲ οἱκοδήποτε σανίδος. οὕτως ἁδρίων, ηόνεται δὲ πα- 
ρα τὸ βῷ {ὸ βαύω. 

᾽Αβαρνίδα: οἷον , Περκώτην ᾽ ἐπὶ τῇ παὶ ᾽Αβαρν/δα γμα- 
9Φόεσσαν: --- Περκώτη δέ ἐστι πόλις Τροίας” ᾿Αβαρνὶς 
δὲ, πόλις Λαμψάκου. ὠνομάσθη δὲ ἀπὸ τοιαύτηο αἰτίας. 
Ἀιονύσου ἐρασ»εἴσα Αφροδίτη, ἐμγη αὐτῷ. αναχωρή- 
σαντος δὲ τούτου εἰς τὴν Μηδικὴν, ἐγοαή»ή ᾿Αδώνιόι, 
ὡς δὲ ἦλδεν ὁ Διόνόσος, στέφανον ποιῄσασο» ἁπήντη- 
σεν αὐτῷ. 4δεῖτο δὲ ακολ. ου)ῆσα .έ αὐτῷ : διὰ τὸ γεγα- 
αἥσθαι' εἰς δὲ Λάμψακον ἄναχωρήσασα, τὸν ἐξ αυτοῦ 39 
κυοφορούμενον ἐβούλετο. ἀνελεῖν. ἡ δὲ ρα «Ἰλοτυπή- 
σασα, ῥεμογευμένφ τῇ χειρὶ ἐφήψατο τῆς γαστρὸς 
αὐτῆς" καὶ ἐποίησεν αυτην τεκεῖν παῖθα" ὃν Πρίηπον 
ὀνρμασ2ῆναι, ἄσχηιον, καὶ βαΦναιδοβον καὶ τοῦτον 
απαργήσασ-αι αυτὴν τὴν ᾽ΑΦροδίην΄ παλ απὸ πούτου, 
᾿Απαρνίδην χληθήναι" κατα δὲ ἐναλλαγὴν τοῦ στομχείου, 
᾿Αβαρν/δη». οὕτως Ἓδρος ὁ ο Θ/βαῖος ἐτυμολόγος, τὸ ἐδνι- 
κῶγ» ᾿Αβαρναβος καὶ τὸ δηλ υκὸν» ᾿Αβαρναίῃ. 

ων Αβαημων, ὁ ἄλαλος, ὁ ἑστερημένος τοῦ βάςειν. 

Ἀβάκησα», ἄντὶ τοῦ ἠγνόησαν. ἔστι δὲ ἡ λέξις ῥητορική ὄω 
οἷον. Τῷ ὁ) ἴκελος., κατέδυ Τρώων πόλη οἱ ὁ) . αβα- 
αησαντ -, σημαίνει δὲ καὶ τὸ Ἠσψνέτησοω: παρ. ἀλλ οις 
δὲ τὸ ἠσύχασα». ἐστι βαζω το λέγω: ὅπερ απὸ τοῦ 
βράςω κατα συγκοπὴν γόεται, ο παητηιὸς παραχεί- 
μενος. βέβακται" οἷον. ἔπος δ᾽ :εἴπερ τι βέβαµται: --- 
που ὥσπερ παρὰ τὸ Φν) λσ σσω πεφύλακτ ας, ζυλα κος, 
κο) τέτακται ταχτὸς, ἐξ οὗ καὶ το ἔταπτος ατακτῶ, 
οὕτω. καὶ βέβακται βακτός" μαὶ ὁγαα ἐξ αὐτοῦ αβακτῶ, 
ὡς ὥταμτος ατακτῶ'. καὶ αφαιρέσει τοῦ τν αβοκῶ 49 
ὅἃεν κοιὶ τὸ αβώκησα» σηµαίγει δὲ τὸ ἠγνόησαν. οἱ 
γαρ ̓ αγνοοῦντες, ουκ ἔχουσιν ὅ τι λέγειν. ἔστιν. οὖν τὸ 
τοιοῦτον, ὅτι ὄφωνοι ὃν ἄγγοιαν ἐγέχοντο. 

Ἀ᾽Αβ βακίω, ἠσυχάκω, απὸ του αβακω. 
᾽Αβωκής, ἀπὸ τοῦ βώςω τὸ λέγω: οἷον, Οὔτ εὖ μὲν βά- 

ζσυσι, κακῶς ὁ) ὄπιδεν Φρονέουσ»: --- κέχρηται ὃξ 
αὐτῷ Σαπφώ” οἵον,. Αλλα τις οὐκ ἔμμεν παλιγκό- 
των ὀργάνων: αλλ’ αβακὴν τὰν πρό έχω: -- αντ) 
τοῦ ἠσυχιον καὶ πρᾶογ. παρα τὸ μεβακής οὖν γίνεται 
αβαιω, ὥσπερ εὐσεβής εὐσεβῶ, ἐκ τούτου δὲ Ίνγεται 
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6ο ἁβακίζω. Φησὶν ᾿Ανακρέων" Ἐγω δὲ μισέω πάντας, οἳ 
Χθονίους ἔχουσι ῥυμους καὶ Χαλετοῦ; πεωροδήκασινν 
ὡς μεγίστη τῶν αβακιςομένων, ἄντὶ τοῦ, τῶν ἠτυχίων 
καὶ μὴ Φορυβω)ῶγ. 

. Ἀβάλα,, ἐτίῤῥηωα σχετλιαστικὀν, παρὰ τὸ βάλλῳ, 
καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α. 

Ἄβακ ως. ἐπίῤόημα ᾽Αβοκέως εὔδοντι: --- ἀντὶ τοῦ ἡσό- 
5 ως” γίνεταε δὲ δτὸ τοῦτα -- αβ-όδως ὥσπ η τὰ 

τοῦ εὐτεβὴό. εὐτεβέωο. οὕτως 
άλους ἐπικερισμούς. , 

."ββαλεν. αντ), τοῦ ανέβαλεν. 
ην ΑἈβασάντως, ὅ 6 ἐστι ὀυοβατώντας καὶ ἁβασάνιστα τὰ 

ἀνεξέταστα καὶ ἁβασάνιστος» ὁ ἀδοκίκαστος., εἴρηται 
ἀπὸ τοῦ βασάνου τῆς χρυσοχοϊκῆς λίδου, ἐν ᾗ δοχιμά- 
ζουσι τὸ χρυσίον. 

Άβδια καὶ "Αβόγος. άλασσα" Ἔλόει σοι τὸ μειράκιον 
ὁ Καλλίας, ὦ Πρωταγόρα: καὶ πέπραγε κακῶς, ἐπειδή 

1ο. σαι τὴν ταχ/. ἀβδήραδο ἀθήνγθεν ἀνατέπλευκας : 
-- ἔστι καὶ ὄνομα πόλεως. τὸ «θνωον ᾿Αβδηρίτης. 

Αβέλτεροςν' ἀνόητος, ὁ τὸ βέλτιον μὴ γιώσκω». γφεται 
ὁὲ ἐκ τοῦ φον ες καὶ μετα. τοῦ στερητικοῦ άλφα, 
ἄέλτερος. τὸ δὲ βέλτερος, ἀπὸ τοῦ βάλλω, τύπου 
ατλοῦ, οὐχ) δὲ συγκριτριοῦ. ὥσπερ γὰρ παρα τὸ Φέρω 
Φέρτερος, οὕτω παρα τὸ .βάλλω βέλτερος., 

Ἀβελτερία, καὶ τροπή τοῦ 6 εἰς ἡ ἀβελτηρία, ἀνοησία, 
µωρία, ἡ τὸ Βέλτιο» μὴ γινώσπουσᾶ, ἀπὸ τοῦ «βέλτερος. 

3ο Ἀβίων, Ἴτοι βίοις μὴ χρωπένων, ὃ ἐστι γόµοις καὶ πο- 
λιτείκες ὴ βισῖς μὴ χρωμένων, ὅ ἐστι τόξοις ἡ παρὰ 
τὸ ἐπιτατμκὸν αν πν ᾖ πολυβίω». ὤτει εἰς τὸ Γαλαλτο- 
Φαάγος. ὴ ἅβιοι, οὐ βίαιοι, οὖν άθεοι, ) ἡ µακρόβιου 
μµεγαλότοξοι. ο 

᾿Αβλεπέως, ἀφροντίστως. Μλρὸ τὸ αέλεινι αμελέως, καὶ 
ὁπερθέσει αλεαέως' καὶ πλεονασμῷ τοῦ βῆτα, ν θλλὰ 
πέως. οὕτως ᾿Ορίων. 

Αβ} Ἰχρὸν]. βληχρὸ», τὸ ἄτθενές' καὶ κατὰ ἐπίτωσιν τοῦ 
ἄλφα, αβληχρόν. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἰσχνροῦ 

3ο παρὰ τὸ βάλλει»" ὃ ποτὲ μὲν τὸ καταβάλλειν εἰς γη», 
ο κα ὀύγασ-}αι ἄν ειρεῖν σηµαίνει, ποτὲ δὲ τὸ παταβάλ. λε- 

σθαι εἰς γην. οὕτως Ὡρήων. ἔστι δὲ ῥητορικὴ ἡ λέξις. 
, ᾽ΑἈβέβυλα, τα τοῖς βεβήλοις μὴ βάσιµοε χῶρία καθαρὰ, 
τ ἀπὸ τοῦ βαίνει», καὶ α στερητικοῦ. 
Αῤλήτα, τὸν παχόβλητον , παρ τὸ βέβληται" ἢ τὸν 

καινὸν καὶ αήπω βεβλημένον, αλλα νεοπαγῇ καὶ απέ- 
ραιον τον Ἰὸν ἐν αὐτῷ ἔχοντα. κλίνεται δὲ διὼ τοῦ 
τος”. οἷον, αῤλῆς, άβλῆτος. το γὰρ εἰς ς λήγοντα ὁξὺ- 

{ο ΊΤονα σύνθετα ηλ γωόπενα, μίαν συλλαβὶν 
Φυλάττοντα τοῦ πα ητικοῦ παρακεικέγουν δια κα δαροῦ 
τοῦ τος κλνονται, εἴτε εἰς ως ὧσι, εἴτε εἰς Ίς. εἴτε 
εἰς απ οἷων πέκραται, Χαλκοκρῶς Χαλκοκράτος», ὁ 
χαλκῷ κεκραμένος" Φεοκρας» νεοκράτος, ὁ νεωστ] κε- 
ππρααέγος" βέβληται. αβλὴς αβλῆτος:, ὁ α) βληΦείς" 
τέτρωται, ἀτρὰς ἀτρῶτός, ὁ μὴ τρὼε/ς πέπτωτα!, 
απτως απτῶτος, ὁ α) πεσών' ἔγνωσται, αγνως ἄἀγνῶ- 
τος, ὃ ἄγν «στος" τέθνηκα, ἡμιδνὴς ἡμιθνῆτος, ὁ ἡμι- 
Φανής: οὕτως ὁ Χοιροβοσκὸς, εἰς τὸν τέταρτο κἀφόνα 
τῶν ἁρσενικῶν ὀνομάτω»- 

46 ᾿Αβολ” ἥτις, ἔντενξις, απαντησις. 
ΑΦ ύλητο», ἀκούσιον. ἡ οὐ βουλόμενον" ἡ δυεβούλευτον. 
ούτηςν ἀκτήμων, αν απὸ τοῦ βοτὸν. 

«Ἄβολος, ὃ μηδέτω ἐβα2λ πῶς τοῦς ὀδόντας ἵππος, ἤγουν 
ὃ πῶλος. πὶ Ὑλοόμιον ὁ ὀφούς" ὅτι ατὸ τούτου η ἡλωκία 
γ}Αρ/ςεται τῶν πόλων το μαὶ μόρκνν. τοιάκδντάε γὰρ 

« ανν γηόαενοι, ἐκβάλλονσι τοὺς πρώτους ὀδόντας ' 

Ἡρωδιαωνος, εἰς τ ο) με-. 

εἶτα ἐνιαντοῦ παρελ«όντος, τοὺς δευτέρους” καὶ μετ’ 
ἄλλον ἐνιαυτὸν τέλειοι εἰσὶν, οἱ τεττάρων ἡμίσεων ἐτῶν. 
ἀφ' οὗ καὶ λειπογ» ὁμονες καλοῦνται, οἱ πες ὁιοὶ 

τῶν ὀδόντων γνωσθἼναι δυνάκενοι. 
᾽Αβολήτωρ] βολώ καὶ ἀντιβολῷ: παρ ὃ τὸ δλώς ᾿ ὁ 
μὴ ταρακαλών. Αντίιαχος Ἰαχή η τοὶ ὃ ἄρ οἱ 
αβολήτορες ἄγδρες ἔασιντ--- ἀντὶ) τοῦ νά 55 συνηλς 

Γλαχότες καὶ -συνεῳκόντας. οὕτω Φ΄Ίων ν τὰ ῥηματικὸ 
αὐτοῦ. ᾿ το 

“Αβρός] βορὰ βορὸς πα ἀβρός" ὁ κούφω; βαίνων κατὰ 
στέρησε τοῦ βάρους. παρὰ τὸ βάρος κα) τὸ κα. ή 
ἆλφα., ὤβαρος, καὶ πατὰ συγκοπὴν ἀβρός. τὸ βα- 
ος, παρα τὸ βία αἴρεσθαι. . 

Αβροείωονες] αβροείμονές τε καὶ κατηγλαἰσμένοι λαμ- 
προφόροι, ἁπαλοφόρο,. αἱβρὸν γὰδρ. τὸ λαμπρὸν» καὶ 
κοῦφονν κοιν τρυγερό». αβρὸς οὖν ὁ ἁπαλός, πα τὸ 
ἅπτω, ὁ εὐαφήν ᾗ κατα στέρησο, τοῦ βκρουοι « ὁ κοῦ- 
Φος καὶ ἑλαφρός. 

3. “Ἀβροκόμης, ὁ πολύθριξ, ὁ τὴν κόμη» Φαιδρὰν «δρυ. ο 
παρα τὸ ἂβρὸς καὶ κό ή. 

"Άβραν. οὔτε ᾗ ἁπλῶς 9ε εράπαινα» οὔτε ἡ εὔμορφος  ἍΑ 
ται ἄλλ ἡ οἰκότριψ, καὶ παρὰ χεῖρα, ἦγουν. ἡ σύ». 
τροφος Φεράπαινα. 

Αβόννν, κοχλ/ν εἶδος" οὐ δὲ, ἀκρίδων" αἴτινες πολλα 
γεγόµεναι, τοὺς παρποὺς διαφ,δείρουσι). οὐ δὲ, μελιτ- 
τῶν": οἱ δὲ απ ότων Φασὶν. ὅ ἐστιν αντὶ τοῦ ληστών. 

ν- Ἀβρήμιρος, ὁ ἄρινοο, χρὶο οἴνου. Ῥρόμος γὰρ ὁ Διό- 
γύσος. 3ο 

Αβ ότη: κατὰ παρέλειψε τοῦ μ᾿ ̓ ᾽αμβρότη, γὰρ ἦν, 
σον ἀθανάτη" εἰς ὃ κεν νοξ -αβε αι ἀπρότη τὶς 
οὖσα, παρὰ τὸ μὴ, προϊέναι ἐν αὐτῇ, βροτὸς οὐ 
Φαήεται" ἡ αωβρότη, κα’ ἣν βροτοῦ οὐ ο φωνη. 

᾽Αβροδιάςομε»] μήπως αβροτάξομεν αλλήλοιϊν: --- κυρίως 
ἐπὶ τῶν τοξοτῶν. τὸ βροτοῦ ἄτοτυχεν. ὡς ἐν πολέωῳ" 
λέγεται δὲ καὶ τὸ ἁπλῶς ἀποτυχεῖν ὃ τινες διαναφο- 
9ῆσαι Φασς" "Ἠωβροτες οὐδ᾽ ἔτυχες: --- τὸ δὲ Φέ- 

 μᾶν «βροταζω" οὕτως Ὠρίων" ὁ μέλλων, αβροτάξα. 4ο 
"Αβρομοι, οἱ ἄγαν βρομοῦντες, ὃ ἐστιν ἠχοῦντες. παρὰ 

τὸ βρόμος, ὃ σημαίνει τὸν ἦχον, μετα τοῦ ἐπιτατικοῦ 
α. ἔστι κα) στερητικὸν τοῦτο, παρὰ τὸ βρέκω. 

"Αβυσσος] δύω τὸ ὐπεισέρχομαι" καὶ κατα τροπὴν. βύω, 
βύσα βέβυκα βέβνσμαι βέβυσαι, βυσὸς, καὶ ἄβυσσος, 
ἐν { οὐδεὶς εἰσέρχεται ὁιὰ τὸ Ῥλνος. ὤἶτει εἰς τὸ 
᾿Ακρόβυστος. 

Αβρωτον, άγρυπνον. η ο. 
Αβρίξ. ἀγρηγόρως. ' 
᾿Αβροτῆσαι, ἀπαντῆσαι υχτός. δυο 
“Αβρότη: ᾿ ἁπαλότης τρυφερότης. 
᾽Ἀβύρβητονν, πολὺ, μάταον. 
᾿Αβώβας. ὁ "Αόωνις ὑπὸ Περγαίων. 
λβως, ἄφαντος. 
"Αβωτος., απόής, 
΄Άβοτοι δὲ, αἱ μὴ κατανεαόµενα!» } βοτανγν Φἐέρούσαι 

᾽ἄκαρτον. 
ΑἈβνρτάκη, βαρβαρμεόν ΤΙ ἔδεσμα ἐκ δριμέων κατασκενα- 

«ὅμενὸν, καρδαμων, κάὶ σκορόδων, καὶ σινάπεως. καὶ 
ἄβυρτακεποιός. 

το Α ΝΕΤΑ ΤΟΤ Τ. 
. ας σκεδῶ σκεδάζω" ἐκ ὃ 
καὶ ἐκ τοῦ αγω παράγωγον, 

. 

Ανάώ] ἐκ τοῦ ἄγω ἀγέόν 
τοῦ αγάςω τὸ ἀγασάμε 
άγγων. 



5 ΑΤ 

"Άγαμαιν τὸ παητικόν. ἀγαμα) αὐτοῦ" καὶ τοῦτο μάλλον 
οὕτως συντάσσουσ!" καὶ τὸ Φαυμάςες, πολλάκις" ἄπο- 

το. γνῶναι δὲ αὐτοῦ παὶ αὐτόγ. ὁμοίως καὶ τὸ κρατῆσοι 
αὐτοῦ, καὶ τὸ αφελέσθαι, καὶ τὸ αφαιρεῖσθαιν ἐπιλα- 

9 έσθαι, ποεἴν. σγι ἀαάνει καὶ τὸ «)λοῦν, ὡς ἐν Οδυσ- 
σείας 6 Ὡς ὃ) αὖ νῦν µοι ἄγασδε Φεοί, --- οὕτως 
Ωρίων. 

Αγαίντωιη Τῷ ὃ ᾖτοι Ζεὺς αὐτὸς ἄγαζεται -- βασκαίνει 
ὀργίκεται Χολοῦτα. τίθεται δὲ ἡὶ λέξις πολλάκις καὶ 
ἐπὶ τοῦ Φ9ονεὺν καὶ ἐπὶ τοῦ Φαυμάςει». 

Ἀγαθος, παρα τὸ ἀγαν. Φέειν ἡμᾶς ἐπ αυτόν" } ἐκ τοῦ 
ἀγάζω, τὸ δαυμάςω. ὁ μάλλων» ἀγάσω: ὁ παιμάρέμε” 

13ο ος, Ἴγακα᾽ ο ὁ παθητικὸς ἤγασναι ἤγωσοι ἠγασταον 
᾽ἀγαστός καὶ ὠποβολῇ τοῦ σ, καὶ Τροπ τοῦ τ εἰς 9, 
ἀγαθός: ἃς κρεμάστρα κρεμᾶὌρα. ἡ ἐκ τοῦ ὠγωμαι- 
σύγκρισιν « δὲ οὐ ποιεῖ, οὔτε ὑπέρθεσι».. ὡς ἐγκειμέγου 
ἐτιτατικοῦ μορίου, ἵνα μὴ γένωνται 9ύο ἐπιταάσει; ὁμοῦν 
αλλα, μᾶλλον ἀγαδὸς ὅδε τοῦδε. 

ο ΑἈγωδοέργεια, ἡ αγαθοῦ ἔργου προ.δυµέκ. 
Ἀγαδὸν, τὸ ἄγαν εν: ἡ τὸ ἀγατὰν τὸν «Φεόν. 
"γα, ΦΦόνος καὶ βασκανί.. 
᾽Αγάώ]λοι. ἀεγαλόςηλοι οἱ δὲ, Φ9ονθροί- 

3ο ᾿Αγάζει, αγανακτεῖ, καὶ βερέως Φέρει. καὶ ἐπὶ τοῦ σέβε- 
σδαι καὶ Φ9φονεῖν. παρ᾽ Ὁαήρῳ. καὶ λυπεῖσδαι. 

᾽Αγαθιόομένη, συνεχῶς" ὄγαδα λέγουσα. 
Ἀγαθὶο, δέσμη καὶ εἶδοο τὲ γράµµατας ή} στή 
Αγά »οσμο», πήλινον. ἡν 
γοαλμα, ἀγαλλίαμα, καλλώπίσμα᾿ παν ἐφ᾽ ᾧ ἀγάλλεταί 

τις καὶ χαίρει, πάν τε ἡμώτιον {, κάν τε εἰκών : οἱ δὲ 
μεθ ΄Ὅμηρον ποιηταὶ ἄγαλμα εἶπον τὸ ἔόαγον. τὸ δὲ 
ἄγαλμα παρα τὸ ἀγαλλω. : 

4ο Αγαλλιῶ, παρὰ τὸ ἀγλαόν. τοῦτο παρὰ τὴν αἴγλην" το 
δὲ παρα τὸ γω» καὶ τὸ ἄλλων τὸ πηδῷ. 

Ἀγάλλητες., οὗ αδελφοί" ο{ονεὶ ὁμογάλαητες τινὲς ὄγτες. 
} οἱ τὸ αὐτὸ γάλα, σπάσαντες. οὔτ ωο Ωρίων. 

᾽Αγασέμνων, παρὰ τὸ ἄγαν καὶ τὸ μένω. α ἄγαν» το γΥ 
«8 πα. τὰ εἰς αν λήγοντα ἐπιῤῥήαατα μακμὸν ἔχουσι 

η. τὸ α- οἷον. πέραν, λίαν. εὐάν: πλὴν τοῦ. ὅταν καὶ 
πάμπαν. τὸ δὲ ἅ' ἄγανν συντεδέµεγον μετα ἄλλον, συστέλ- 
λει τὸ δεύτερο» α καὶ μονὴν, ποιεῖ τοῦ ν». κοιὶ τροπὴν, 
ποὺ ἀποβολήν: μον]ν μὲν οὖν ποιε), ἐν τῷ ᾿Αγάννε 
Φος" τροπὴν δὲ, ἐν τῷ ᾽Αγήνωρ: ὠποβολὴ» δὲ, ἐν τῷ 

δο ᾿Αγακλυτός, Ἁγασδενής, Αγαμέμνων. ἔστι ὃ τε κατὰ 
τοὺς ποιητὼς καὶ τὸ κατ ἀρχὴν α τρέπει, ὡς ἐν τῶν 
κατ. ἠγά«}εον Νυσήτον:---- τοῦτο δὲ πόθου ποιητικόν.- 

.. Ἄγαμος. ὅςι ἐστι ἆνευ τοῦ γάμου" παρὰ τὸ α στερητι- 
κὸν» καὶ γάμος. 

τ Ἀγανοῖς} Σοῦς 9) αγανοῖο - ἐπέεσσιω: --- προσηνέσε» αὸ 
πραέσι». ὧπὸ τοῦ ἀγάζω τὸ Φαυμάζω. γώεται ἀγανός᾽ 
ὅπερ απὸ τοῦ ὄγαν γόεταιν, καὶ τοῦ αἰνεῖσ-δαι. ὅφεν 

6 καὶ ἄἀγανὴ» ἡ ἀγαθή' παὶ αγανῆσε» τὰς σεπτικὰς καὶ 
ἀγα-δαο εὐχας λέγει. 

Ἀγοπη, παρὰ τὸ ὄγειν τὸ πώνν τοι ἐνοῦν -κοὶ συνι- 
πτειν πρὸς ὁμόνοιαν". ᾖ παρὰ τὸ ἄγαν ποιότήτα ἔχει». 

᾽Αγαπῴην, ῥῆμα εὐκτικόγ. ἀγαπαάω ἀγαπῶ" ἀγαπαοντ του 
ἀγαπῶντος ἀγαπάοιαι ἀγαπῷμι" τὸ τρίτον», ἀγαπάοι 

μονος. 

ἄγαοπῷ. καὶ οἱ Ἴωγες ἐν τοῖς τρίτοις προσώποις τών . 

πο { εὐκτικῶ».. εἰώ-δασιν ἐπεντιέναι τὸ ή καὶ αναλόγως 
πάλιν τὸ πρῶτον γίνεται ἄγαπῳη». πανὼν γάρ ἐστιν 

τε λέγων, πὰν τρίτον πρόσωπον εἰς ή λῆγον προςθήκη 
τοῦ ο πωεῖ ιπὸ δεύτερον, καὶ τροπή. τοῦ ᾳ εἰ «ν τὸ 
πρῶτον. 

᾿Αγαπήνωρ, ὁ γενναῖος μα) ανδρεῖος, ὁ ἀγαπὼν τὴ» ἠνορέην, 

πο ο ΜΙΡΤΥΚΟΡΝ ΜΕΤΑ. ΑΤ 6 

ὃ ἐστι τὴν ἀνδρίαν. «ἔστι καὶ ὃ ὠγαπώμεγος ὑπὸ τῶν 
«ανθρώπων. 

« ᾽Αγάστονος, ὁ τοῦ ἄγάν στόνου, ἄξιος, ὁ πολύστονος, 
᾿Αγασάμενοι, Φαυμάσαντες᾽ παρὰ το ἁγώζω τὸ Φαυμάζω. 
ο ἁ-- τών ὁμογάστρων ν τῶν αδελφών. Λυκόφρω», 4ο 

Τῶν Φιλτάτων σον τῶν ἀγαστόρων τρόφη: -- σημαίνει 
δὲ τὸν  τροφόν. ᾗ τὸν εὐτραφῆ: καὶ πλάετκι τρόφις 
τρόφιδος- 

᾽Αγανὸς, λαό, κι) ἔνδοξος. ἐκ τοῦ αγῶ το θαυμαςρ 
γόετα;. ἄγγαι» ἄγαμαι, ἄγασειν ἄγαται, ἀγαδςν καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ υ ἀγανὸο, Αἰολικῶς, οφ νὸο νανός. 
ἡ παρὰ τὸ γαίω τὸ γαυριῷ γίετοι πα], παὶ τροπῆ 
τοῦ {εἰς νν ὡς θίφρος, ᾿ὀύφρος νο πεοέ τοῦ ἐπιτα- 
τικοῦ ος ἀγανός. 

Ἀγαυρὸς, κομψὸς, ὁ ἔνδοξος". “ναν. τὸ ἀπὸ τὴς γῆς αἴ- 7ο 
ρεσε Ἅ παρα, τὰ γα τὸ γαυριὸ γόνετα, γαῖοο, 7 
παρα τὸ ἄγη, ὃ σημαίνει τὴν, ἔκπληδιν, ἄγη ὃς, παὶ 
ἀγανρός. σημαίνει δὲ καὶ σον ὑπ ερήφανον" ὑπο δὲ Ἰω- 
νων» τὸν ἄπορον ' ὑπὸ δὲ ᾿Αττηιών» τὸν ποῦφον. 

᾽Αγαυρίαμα]. παρὰ τὸ γαίῳ τὸ γαυριῶ γίνεται γαῖροςν πι) 
τροπῇ τοῦ ι. εἰ υ Ὑαῦροςν ὡς κλοίω κλαύσων κο 
μαύσω" καὶ ἐν ἐπιτασει τοῦ α ἀγαυρός» καὶ ἀγαυριᾶν, 
τὸ μεγάλως Ὑαυριὰν καὶ ἐπαίρεσδαι. οὕτω Με»όδιου. 

᾿Αγαυγὴ » οἷον ᾿Απόλλωνος αγαυγή” παρὰ τὸ αυγή. ε 4ο 
᾽Αγαυότατον». μέγιστον, ἐνδοξότατον. 
Ἄγγωνες, δοράτια οὐ λίαν σωμρὸν αλλ᾽ οὐδὲ μεγαλα, 

ὤλλ᾽ ὅσον ἀοντ/ςεσιδαεν εἴπου δεήσοι. 
΄Ἄγγαροι» οἱ ἐκ διαδοχ]ς γρααματηφόροι. οἱ ὁ) αὐτοὶ πο 

ἀστώνδαι- λέγεται δὲ καὶ αγγαροφορεῖνν ἐπὶ τοῦ. φορτία 
Φέρεν κατα διαδοχήν. οὕτως ορίων. : Ἱ 

ον ̓ Αγγείδιον, 4ΡερὸΣ. ἄγγος, ὑποκοριστμιῶς, απο τοῦ ὤγγος. 
Αγγριδον τοὺς «Φερισμούς: οἱ δὲ τῶς ἀνίας' οἱ δὲ συνήθως 

ἀπὸ τοῦ ἀγγρίςε εσθαι. οὕτως Ὡρίων. 
᾽Αγγεῖον» ἀπὸ τοῦ ὃν αὐτοῦ τὶ ἄγειρ. καὶ Φῴευ. οὕτως 

Ωρίων. 

ΑἈγγεῖλ πμ κυρίως τὸ διὰ λόγων κελεύει». παρα τὸ λέγω 
ἀνλέγων τιν κα). ώς κ ἀγγέλλω, . τροπῇ τοῦ 
ν εἰς γ. 

Αγγελλόντων. ἀντὶ τοῦ ἀγγελλέτωσων οἱ ᾿Αττιποὶ φαί. 
οὗτοι γὰρ ἐπὶ τῶν προοτακτριῶν τῶν ὧπὸ ὁριστηκῶν γι- 
γομένων» τῶν αἲ ἐχόντων (τὸ. µ κλιτικὸν, τὸ τρέτον 
πρόσωπον τὼν πλη»υντικὼν ὁμοφώνως. ποιοῦσι τῇ γενι- 7 
μῷ τῶν πληθυντικῶν τῶν ἐδίων μετοχῶν' : τύπτετε, 
τυπτόντων, ἀντὶ τοῦ τυπτέτωσαν. ἐπὶ δὲ τῶν ἐχόγτων 

ασὸ µ Ἠλωσμκὸν» πὸι τρύτον πρόσωπον τῶν πληθυντικῶν 
ὁμοφώνως: ποιοῦσι τῷ τρίτῳ τῶν θυϊκῶν"  τύπτεσ»δε 

Γπυπτέσθων., ἀντὶ τοῦ τυπτέσθωσαν.᾽ 
᾽Αγόλιας, λοιδορί: :κιὶ τὸ ἀγαλίζεσθαι,. λοιδορεῖσθαι" 

Ταραντῖνο. 
᾽Αγάννιφον. ἄγαν χιονώδη, πολύνιφον.. ἔγον βαλλόμε- "ο 

νου Σιφετῷ" ας, σολυγέφελο». Ἄγανλφον, τὸν πάνυ 
πατανιφόμενον, ἢ τὸν οὔτε ὅλως. γαβόμενον ἀωμφω πα- 
ρῷ τὸ υείφω. τινὲο δὲ ἐπὶ τοῦ οὐραγοῦ. 

Αγανακτεῖ,, ἀντὶ τοῦ στένειν παροὲ Πλάτωνι, 
Ἀγγερεύω, τὸ ἐργάτας ἐγείρω. ἀπὸ τοῦ ἄγγαρος, ὃ ὁ ση .αί- 

νει τὸν ἐργάτην. ἀγγάρους Ἀέγουσι»ν οἱ μὲν τοὺς πρές- 
βες» ῆ τοὺς ἀπράκτους καὶ 2ω8εῖς. ἔλεγο». δὲ. ια 
τοὺς. σταν μοὺς ἄγγαρα» καὶ τοὺς ἐπὶ τῷ ο οδηγεῖν 
παραλαμβανομέγους ὤποντας. Αἰσχύλος οὖν ἐν Ἄγα- 

: µέμνονι, τὸν ἐκ ὁιαδοχῆρ πυρσὸν, ἀπ ἄγγαρου πυρὸς 
ἐφγ. θύ 

᾿Αγγάρους, ἥ λεγομένη Περσική ἐστι" σημαίνει δὲ καὶ τοὺς 1ο 
ἐκ διαδοχῆς βασιλικοὺς γραμματοφόρους. ὄθεν καὶ τὸ 

Α 9 

25ο 
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εἰς βασιλοκὰδ. απαάγεὶν τὶ χρείας 
ννή Αγγαρείς, δουλεία" καὶ ντ ή οἆλος, ἡ νι 

ε ᾿ ο λέγεται καὶ τὸ εἰς αδόν α Κζύλον. 3 
Αμ δν, ο μαόε πλω οἱ δὲ οσα’ πε) 

Ὑανόφρω», πρᾶος [κα] ] προσγγὴς ταῖς Φρεσή. 
"Αγγρίέει»». άροΦ θω,, οθαιρεῖσὸ δα. ων 

2ο Αγγελος] - ὥσπερ παρὰ τὸ εἴκω τὸ. ὁμοιῶ ὼ γίνεται. εἴχελος, 
οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἄγω γήεται ἄγελος καὶ ἄγγελος. 
καὶ τὸ παρ αὐτοῦ συγκείµανοε διὼ τοῦ ε ψιλοῦ γρᾶ- 
Φονται" οἷον, ἀρχάγγελοςν εὐάγγελος, χαράγγελος, 
ηλ ἑλδόντο, αγτὶ τοῦ ὤγγελον. δύο σημαίνει ἡ λέ- 

α΄ τῷ ποιητῇ, τὴν πρεσβείαν, ὡς ἐν τῷν, Άγγε- 
δίμι περίφρονι ον παγήνμά Όττς καὶ τὸν ὤγγ-λον 

τν πρέσβιν, ὣς ἐνταυ ... ὁλιθόνπα” -- εοὶ 
ἀγγελισφόρον, πρεσβευτήν. 6 ὁ 3 

Ἁγελείν ᾗ Δθγνᾶ, ἡ ἄγουσα λείαν νεος πολέμου, ὔ 
ἐστιν λαζυραγωγήαν" ἴτοι ἡ λαφυρογωγὸς «Αφηνᾶ. ἦ 

ε.τοτι ἡγεῖται λαῶ». 
Ἁγελαβος, . Ἰδιύτηον ῥεμβώδης) παρὰ τὸ ἀγέλη. τὸ δὲ ' ἀγέλη, 

απὸ τοῦ άγω Ἱ ὁμὸ καὶ πβοπερισπάἄται' τα γὰρ ἀπὸ τῶν 
εἰς α καὶ εἰς ἡ Ὀηλυκῶν γινόπενα, προπερισπωνται᾿ 
οἷον. - Γάζα νά τὸ δὲ ᾽Αγέλαιοςν (ὄνομα, κύριον 

Ὃ ο. λέγεται δὲ καὶ ὁ εἰκαζος καὶ εὐτελής. 
:Ἁγέρωχος, ὁητ ον θὰ [σηωαένει. δὲ ιπὸν αὐθαδή. 

παρὰ τὸ ἄγαν αὐχεῖ ἔντιμος ααὶ ἀνδρεῖος περα 
τὸ ἄγαν γεροὐχεῖν. οὕτως Ὡρωήο ἡ μὲν. οὖν συνή-δει» 
τὴν λέξιν ἐπὶ : » τασσει, τοὺς αὐθαδεις κα) ἅπαι- 
δεύτους ὠγορώχου» λέγουσα" ὁ δὲ Όμηρος τοὺς ἄγαν 
ἐντίμονς, ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἐπ) τὸ γέρας ὀχεῖσθοι' Τρώων 
ἀγερώχων: - ἁμοίως δὲ καὶ ἐν τῇ Ῥοιωτίᾳ. 'Ῥοδίων 
αγερωχωντ τς ἔνιοι δὲ. τῶν Ὑλωσσογράφων. ἰδίως  τού- 
τους: ἔδοξαν πγερώχους λέγειν ἐπεὶ νησιωται ἐπεισα- 
κτῳ τροφῇ ὠντὰι" απὸ τοῦ. Ἰαγείρειν ὀχὴν τουτέστι 

εσ εἐροφὴν, . Ὁμήρου µγδέποτε τὴν τροφὴν οχὴν εἰρηκοτὸς 
ἔπειτα ἃ τους Έρωαρ, μηδαμῶς ὄνταν νήσιωτας, ἄγε- 
ρώχους λέγει. .) 

ον στος, οἱ μὖνν ἀπὸ τοῦ γέρας» άνευ. γερῶν καὶ τι- 
μη” παρα τὸ γέρας ᾗ τιμή" οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ Ύε 
γεράσω, γεγύρακα Ὑεγέρασμαι. γάγέρασα, πγφασταη 
γεραστος καὶ αγέραστος. 

ο Άγερμδςν οὖν οὐκ ἀγυρμός. 

εύειν λέγεται" 

45: 

Φο 

Πλάτων δὲ ἀγωρμὸν. εἴρηκε . τὸν 
συν. 

τα Αρη), κόβηλις λέγεται ὁ πέλεκυς ὁ μαντικόο. 
τος δὲ . του ἐφ' ἑαυτὸν αγείροντα τὸν πέλεκυ», ἡ ύτην, 

Ὁ. παρὰ τὴν ὤγερσεν τὸ» ἀγερμὸν ὴ αΦροισμὸ»» Ἐρωτῖνος 
ἐν Δρατέταις. 

Ἀγείρα, τὸ γει ἀφθογνον" ἀγέῤῥω γὰρ λέγουσιν οἱ ; Αἱόο- 
λεῖς" Ἡ) ἅτι καὶ ̓ αγερῶ 9 μέλλων, ἐκ τοῦ ἄγω γώδτοι, 

ΑἉγειέδα] ἐκ τον αγείρω τὸ συγαδροίςω γόγεται αγειρέ- 
δω πω ουχ) ἄγδιρα δω" ἐπειδὴ τὰ εἰς ὦ λήγοντα ῥήμὰ, 
τα βαρύτονα, εἰ μὲν μακρς παραλήγοτοι ὃμα τοῦ 
α.λω ποιοῦσι τὴν παρκλήγουσα», οἷον» κίων αιαθω’ εἴ- 
κα, εἰκαθω] Γεἴργωνν εἰργά δω" αμύνω, ἄμυνάθω. εἰ δὲ 

1 βραχεία παπραλήγεταιν ὁιὼ τοῦ εθω ποιεῖ τὴν παραλή- 
γουσαν" οἵν, Φλέγω Φλεγέδω" νέμω νεµέδω" Ὑέρω 
γερόλω᾿ δεν. καὶ τὸ αγειρέθω". καὶ αβίρω πειρέθω, 
γενόµενα, κατὰ παρφγωγὴν. ᾿Αττικήν. ἀγειρέθω παὸ ἀγέ- 
ρέδω, ἀπέβαλλον τὸ ε. νανμὴ εὐρεὂῇ ὁμὲ τοῦ αω 
ηινόµενον, μακρας οὔσης την παραληγούσηςν 

Ἀγείρατον] γέρας 3 τιμή" αγέρατον, καὶ ἀγθολὺκ- τοῦ 
.. ἀγείρατον. οὕτως Ἡρωθιανὸς περὶ παβῶν. σημαίνει 
καὶ τὸ ἅτικον καὶ πολύτιμου: 

᾽Αγερωπεῖ, ἑφορῷ. ’ 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. Α Τ 8 

νο ρώκα ἁφβαρτονν θάνατον, μὴ Ἱρόσμντα παρὰ 59 
τὸ γήρας. τινα σας 

Ἁγεσίλαος, ἐπώνυμον. τοῦ ᾖδον. ΚΚαλλίμωχοο. Φοιτῶσι 
μεγάλῳ αγεσιλάφ: --- εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἄγειν τοὺς 

. λαούς άρχει δρ τῶν «Φανόντων. οὕτω Μεθόδιος. 
Αγηὶ ἄγη µ.ἔχαι ὄρχαμε λαῶν:--- σημαίνει δὲ τὴν ἔκ- 

πληξι καὶ το ο ρύμν γέγονε δὲ παρὰ τὸ 3} ἄγω 
τὸ Φαὐμώζω, οἱ Ἰηπληττόμενοι, εἴς τι 
ἄγονται. :ἔστι δὲ . ην ἐπειόὴ τὰ εἰς γη ἰααβωκὰ 
οὐδέποτθ ἀπὸ Φωνήεντος ἄρχονται" οἷον. στέγη, ταγή, 
Φυγή” όοκειται ἠπωβρεοεν διὰ τὸ. αγὴ, ὃ σημαίνει 4ο 
την απόκ σιν τοῦ κύματος. τοῦτο Ύαρ ἅπο τος 

εταςν ολλ. οὐκ ἔστιν ἑαμβωκὸνι α λα σπονδειακόν᾿ 
τὸ γὰρ α μακρὸν ἔχει. ἐπεὶ οὖν τὸ ἄγη. έστω ᾽αμβικὸν 
κι) οἰπὸ φωνήεντος άρχεται, εὐκότως, ὡς αἲ ἔχον τὲ 
μιμήσασ-ὃαεν ἄκλιτον ἔμεινεν. 3 ἄγη, ἀπὸ τοῦ ακήν 
ἐν της παρετομένγς αφωνίαο τῇ ἐκπλήξει". τὸ δὲ ἀγῶ, 
ἀπὸ τοῦ χὼ χαύθω, κατα δε μον τοῦ α. ει 
γαρ τοῖς ἐκπληττομένοις Χκίνει. ' 

Αγα), ἠλόνεςν πο τραύματα καὶ τρῶσεις. ην λβα. δὲ καὶ 
αἱ «Ἴλώδεις. πε ᾿Αγαῖον, κΦι ονον 3 Φαυμαστόν. 

᾿Αγείτης ὑβριστής. . Ξ 
Αγαπησαὸο, ἀγαπησις. . Μάι 
"Αγαπητὸν, πεχαρισµέγον ν μονογανῆ, 
᾿Αγάστονον. μεγαλοψόφητο» « ἢ :ἢ αεγαλοστένακτον. 
᾽Αγεισσώτου, «θριγγώτου., κτοῤίατόν, . 
᾽Αγέλη, βοσκγωκτων πλῆ Φος πόρίως, ἤδη δέ ποτε καὶ ἂν- 

δρῶν. Αγεληδὸν., άλας 
Αγῃ. 9αῦμα, Χαρ. απιστία, «Ἴλος' παρα Ἡρωθιανῷ, 9 

βασκανία" παρα Ὁμήρῳ» ἔκπληξιον πληγή, Φραῦσις, 
απώλεια, αλάσις ἔγεσεν ἱέρβια. 

ΤΑξον] ἐκ τοῦ ἄσσω τὸ κλα»ω. ὁ μέλλωνν ἀξω" ὁ αδρι. , 
στος ἠξα καὶ τὸ προοτάκτμκὸ». ἆξον. διατέ περισπᾶ- 
ται διὰ τὴν συνέαπτωσι»' ἔστε γὰρ ἄξον . απο τοῦ ἄγω 
τὸ κομ/ζν. ὁ δεύτερος -αόριστος, ἦγον' τὸ τηκὸνν 
ἠγγ»., καὶ τὸ ποιητικὸν, άγειν. 

Ἁγή. η] χλάσις τοῦ Σύματος" ἀπὸ τοῦ  ἀγῶ τὸ πλάνων 
ἁγή" } απὸ τοῦ ἄσσω καὶ κατάσσω, τὸ κλῶ. καὶ ἑαγὸς, 
τὸ πατεαγὸς καὶ κεκλασμέγον. οὕτω ᾿Μεθόδιος-- ς 

Αγηγέρατο, συνηΦροισµένοι ἡ ἦσαν. ἐκ τοῦ ἀγείρω ὁ μέλ- 
λανν αγερ᾿ ὁ παραχείμενοςν ἤγερκα ὁ πα θητοιὸον 
ἠγερμαν” τὸ τρίτον, Ίγερται" καὶ ἀττικῶςν αγήγερται 
καὶ ἑωνμῇ προσόδῳ τοῦ ἂν αγηγέραται» ὣς ἑσπαραται. 
ὁ ὑπερσυντέλμιος, ἡἠγέρωην καὶ αττικῶςν αγηγέρµη» 
ἤγερσο πο αγήγερσο” ἤγερτο καὶ αγήγερτο" καὶ ωνι- 
κώς, αγηγέρατο. Ἰστέον δὲ, ὅτι, καν τὸ ρ στορχεῖον ἕν 
ἐστι τῶν ἀμεταβόλων. λέγει δὲ ὁ καγὼνν ὅτι παν -τρί- 
τον ἐνικῶν- ἔχον πρὸ τοῦ τ Ψιλὸνν τροπᾷ τοῦ Ψιλοῦ Λο 
εἰς ασ καὶ προς)ήΛΗ τοῦ κ ποιοῦσιν οἱ ωνες τὸ 
τρίτον τῶν πληδυντικῶν. καὶ Φήσειέ "τις δι τὸν πα- 
νόνα αἲ δύνασθαι αγηγέρατο γενέσθαι ου γὰρ ἐστ) πρὸ 
του τ, ρ Ψψιλόν" μανλανέτω, ὡς κανών ἐστιν ἕτερος ὁ 
λέγων, τὸ ρ μετα τῶν δασέω» ὀκσύ ἐστι: καὶ μετα 
τῶν γελῶν ψιλόν ἐστιν. εἰκότως οὖν αγηγέρατο γέγο- 
νεν, ος ἐσπάρατο. ἐδεύχδη γρ τὸ ϱ  Ἠ λον. τα. 

ΑἉγύεχα] ἄγω, άξω, αν ὁ αττικὸς ἄγηχὰ- καν ἐπειδὴ 
ἔμελλεν- ἐν τῇ δευτέοὰ καὶ τούτγ συλλαβῇ ἔχειν τὰ αὐ- 
το σύμφωνονν ἐτλεόνασεν ᾗ γο συλλαβή» καὶ ετο 5ο 
ἀγήγοχα᾽ ὥσπερ απὸ τοῦ ἔδω τὸ ἐσθίω, πα ὁ 
παρακέίµενος" καὶ ἀττεκῶςν ἔδηκκ καὶ πλεονασαῷ τῆς 
ὁο συλλαβῆς, ἐδήθοχα” καὶ «τοβολφ του γν Ἀγήοχκ. τὸ 
μέντοι αγείόχα, Βοιωτῶν ἐστι, τροπῇ τοῦ η εἰς τὴν 
εἰ ὀ/ΦΦογγον. 

2ο 
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᾽Αγήνωρ]. ἐκ τοῦ ἄγαν πα) ποῦ ἄνρ γίνεται ἀγαάνωρ" πια) 
τροπῇ τοῦ α εἰς ή ἀγήνωρ. ᾿Αποροῦσι τωὲςν λέγοντες, 
ὅτι τροπή» ἔπαδεν, 3 ἴδιον σχ]κατισμόν. καὶ λέγομε», 
ὅτι ἴδιον σχηκατισμόν' διότι τὸ ἄνὴρ μετὰ ἄλλης λέ- 

49. ἕεως καταρχας, συντι9έμενον, τρέπει τὸ 3 εἰς ἡν καὶ 
τὸ η εἰς ω” οἱονν εὐήνωρ ἀντήνωρ' τὸ, δὲ νικάγορν 
κατὰ τροπὴν Βοιωτῶν τοῦ η εἰς α. καὶ ὅτε μὲν ἐπὶ 
ἐπαίνου λαμβάνεται» σημαίνει τὸν αγθρεῖον" ἐτυμολο- 
γεῖται δὲ απὸ τοῦ ἄγαν τῇ ἠνορέμ (ὃ ἐττι τῇ ἀνδρίκ) 
χρῆσθαι. Ὅμηρος, Ἐνθαδε μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυ- 
το δυμὸς ἀγήνωρ: --- ὅτε δὲ ἐπ Ψόγον, τὸν αὐάδη, 
ὡς ἐνταῦθα, .. ὁ αἀγήνωρ ἐστὲ καὶ ἄλλων» ὁ . ἄγαν 
ὑβριστὴς» πο δω τῆς ὠνδρίας ὑποπεπτωκῶς εἰς. ὕβρι». 
οὕτω Μεθόδιος. ἔστι ναὶ κύριον. 

6ο Ἀγηνορίαις» αὐφθαδύκις ὑπερηφανίκιο Απολλώνιος, Νὸν 
αὖ ιν πολι ον ἀγηνορήμσων. ἑνῆκας. 

Ἁγῆλαιν ανεῖναεν κοσαήστεεν εἰς ἄγασιω ἀγαγεν- καὶ 
χαρὼν, τικῆσαιν 9εον ἀγλαίται, Εὔπολις, Καὶ προσα 
γήλωμ” απελθόντας: --- κοὶ ᾿Ἀριστοφανης Νεφέλωις, 
Καΐισε Φυσίαις προσόδοις τε μεγάλοι ἀγελοῦμεν: --- 
οὗ δὲν προσειπεῖ»᾿ ὁτὲ δὲ διωδαι. καὸ ἀγγλὼ, κοσμήσω. 

10 Αγγλάτῳ] Λυκόφρων,, Αγηλάτῳ μάστιγε συν )λάσας κά- 
ρα:--- λέγει δὲ τῷ περαυ»φ» έν μὲν δασέως, τῷ τοὺς 
ασεβεῖς ἐλαύνοντι" ἐκν δὲ ψιλως, τῷ ἄγαν ἐλαυνομένω. 

8 ᾿Αγήθαον» μὴ μὴ γηράσκον, παρὰ τὸ γ]ρας καὶ α στερη- 
τόν. 

Άγητοί, αυμαστοί. ἀπὸ τοῦ αγῶ τὸ ανω ἀγὸς 
ἀγητὸς, εὐδαίμων » ἄμεμπτος, περίβλεπτος καὶ οὐδέ- 
τερονν ἀγητόν., 

1ο Ἁγινὼ, ἐκ τοῦ ἄγω τὸ Φέρω γόεται» 
πέφυη τε γὰρ πλεονάςειν τὸ: ν. ἐν: τοῖς ῥαασι 1ο εὲ 
μὲν εὑρεὃῇ φωνπεν αἀλλεπάλληλον . Φυλάττεται ᾗ βα- 
ρεῖν τοσιον οἷον, Φύω. θύνω" δύω, δύνω-- ἐπαν δὲ αἡ 
εὑρεὸῥ αλλεπάλληλον φωνΤεν, ἀλλὰ σύμφωνον πρὸ τοῦ 
Σ» περισπάται" οἷον, ὕκω, ὑνὼ οἵἴχω» οὐχ). «οὕτως 

ἄγω αγνῶ, καὶ ὠγιῶ, πλευγασμφ τοῦ κ. | ἐν τοῦ ὄγω, 
ο σηωωίνει το Ὃ τὸ | µακρόν".--- περὶ ὃ᾽ 

νὰ οὐρανὸς αὐτὸν ἀγινεῖν «φησιν ΄Αρατος. 

3ο Άγιος] παρα τὸ άςω τὸ σέδομαιν ἄθιος «καὶ ὤγέος, εὐκτὸς, 
τέωιος» κοδορὸν εὐσεβής. ὁτὲ δὲ αλροὲν ὤγιοι. 

Ἁγιων» ἀπὸ τοῦ ἐγκείσθαι ἑτέρῳ. ὀστέῳ το: «Ἕτερο, ἐγκῶν 
ποιὶ ἀγκών. 3 παρὰ τὸ ἔχω το ἐξέχω, ὁ ἐξέχων. ὧπο 
«δὲ τοῦ οἀγκολνν καὶ ᾿Αγκοίνη. 

Αγκοντίδες αὖ ὑπηρέτιδες. ερήται δὲ παρα τὸ Ἐμηκονεῖ», 
ὃ ἐστι µετα σπουδής ἐνεργεῖ». 

5 Ἁγιστία] ἁγιάςω ἁγιάσω, ἡγίωκα» ἠἡγάσμαι» ἡγίασαι, 
ἡγίασται ἁγιαστὰς, ἁγιαστία,. ἡ ἁγιωσύνην παὶ κατο 
συγκοπὴν ἁγιστία. : 

᾽Αγκύλη, διὰ τὸ ἄνω αὐτῆς κποῖλαν. 
38ο ᾽Αγκύρα., ἡ μὲν πόλις, προπαροξύνεται" ἡ δὲ τοῦ πλοίου, 

παροξύνεται. ἱ 
᾽Αγηλομένη , αγαλλομένη » χαίρουσα. 
ΑἉγηλαςευ», σώςει». 
᾽Ἁγηλατίζει», διώκει», Φυγαδεύεω), ἐπιτάσσειν" οἱ δὲ, οτ- 

τωκίςει». 
Ἄγημα, τὸ προ]ὰν τοῦ βασιλέως τάγμα" 

στον τῆς ἠΜακεδονη μη συνταξεως. 
ΑἉγισμὸς» ώτραπος- καὶ ἀγιστία κορδάρευσις. 
᾽Αγιάδαι, τόπος ἐν «λαρλωμηνίῳ καὶ οἱ βασιλεῖς ἀπὸ 

{ο ᾿”Αγιδος.:. ιο ἐν α - ς 
Ἁγίεω, τὸ το ἱερὰ ἐσθίδιν, -ἡ καρποὺν ὄνιοι τὰ κατα- 

τέμνει» τὸ ἄνατιθέμενο» δέρωα. 5 
Αγκὼς, τας αγκάλας. ἀπὸ τοῦ. ἀγκώνος γώεται πάς: 

οὐ δὲ, τὸ ἄρι- 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ Τ.Α. 

πλεονασμῷ τοῦ ν-, 

Α ΤΡ χο 

. 
ἐξ οὗ τὸ ὠγκαλ/ν, ἢ απὰ τοῦ ἀγκὼν, ἁγκάζω ναὶ 
ἀγκαλίζω ὃ καὶ βέλτιο». 

Άγ. τὰ τοῦ ὀρῶν κοιλώματα απὸ τοῦ συγκεκλε] ἴσκλαι 
καὶ συνάγεσλαι ἐν αὐτοῖς τα ἑύλα. παρα τὸ «γω τ 
Φέρω, ἄγη' καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ, "ἄγκη. ἡ παρα 
κέω κῶ, τὸ Φηλοῦν τὸ κεῖσθαι. γέγονεν ἄγκου, ἐν ὁ 
ἐστὶ συγάγεσ-αέ τε καὶ κεῖσναι. {ο 

"Αγκιστρον] παρα τὸ ἄγω ἀκίστρον, παὶ ἄγιιστρον. 
᾽Αγκύλον, στρεβλόν. μφι 
Ἁγασιμμάνος ἣ κωτεχόμενου" απο μεταφοράς το» 

Φύων, τῶν κατεχοµέγων ἐν τῷ ἀγκίστρῳ. 
᾽Αγεύλον] παρὰ τὸ ἄγω γώεται ἀγιύλος. δεῖ δὲ γὠώσκειν. 

ὅτι τὸ ἀγκύλον σηµαίνει τρώς τό τε σκολιὸν καὶ πα- 
»οὔργο»» ὡς τὸ, ᾿Ὀδυσσέος ἀγκυλομήτεω: --- καὶ τὸ 
περιΦερὲς κατα σχημαν ὡς ἓν τῷ ἀγκύλα τόξα: ---- 
κοιν τὸ ἠσχυρὸ»ν ἂς ἐν τῷ, ἀγκύλα δ᾽ υάρματ' ἔδυνεν: ---- 
ὡς εὗρον ἐ ἐν ὑπομνήμασιν Ἰλιάδρς, τὸ κυ, Ψιλόγ. διατί; 
τὰ δια τοῦ υλος ὀνόματο διὰ τοῦ υ ψιλοῦ γράφονται 
οἷον πρωβόλος» (σημαίνει δὲ τὸν ποργοβοσκό») Αἰσχύ- 
λος, ἀγχύλος πλὴν τοῦ Μοϊλος ὁ βαθυς τόπος. 

᾽Αγκυλομήτεω] γύεται. ἀπὸ τοῦ αἀγκύλον» ὸ σημαίνει το 
σκολιὸν, καὶ τοῦ μῆτις᾽ ὗπερ ωπὸ τοῦ μήδω τὸ βου- 
λεύομαι άγονο» Χλένεται δὲ οὕτωρ" ἀγκυλομήτης, ἄγήν- το 
λομήτου ποινὼς Δωρμιῶς ἀγχυλομήτα Βοιωτικῶὼς δὲ 
γα Αἱολριὼς ἀγκνλομήτοο" Ἰωνηέῶς ἀγκυλομήτεν" οἷον 
κοριοή.ὃ ους ν οιποτέχγου» σχολιο, Δούλου. οἱ δὲ, τὸν. ὀυνα- 
µενον περὶ τῶν αγκύλων καν σπολιῶν. εὖ βουλεύεσ-γα!. 

Ἁγιυλοχείληο] τινὲς Φασὴ. ὅτι απὸ τοῦ χηλή, ὃ σηακύεε 
τὸν ὄνυχοεν γίνεται κατα τροπὴν Βοιωτων τοῦ } εἰς ει 
δ/ΦΦογγο». κακώς δὲ λέγουσιν᾿ εἰ γὰρ ἦν οὕτως,  μέλ- 
λει σημ πίνει» παὲ αὐτὸ τοὺς ἔχοντας ἐπικεχακωέγους 

ὄνυχας᾽ ὧς τὸ, ---- αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἄγχυλ. οχεῖλαι: πο 
ο... εὑρίσκεται ἐν παραλλήλου τὸ αὐτο σημῇνοΥ” 
ὕπερ ἐστὶ ἄτοπον αλλὰ παρα τὰ χεῖλος καὶ τὸ ἀγκύ- 
λον γίνεται. σεσηκεέωται τὸ αγκυλόχειλ ος. κακῶς ὁὲσε- 
σημείωτα!. οὐ γὰρ. ἔστι σύνθετον, ἄλλα παρασυ»}ετον. 

Αγλαὰ, τα λαμπ α΄ παρα. τὴν αὔγλην» ὅ ἐστι τη» λομ” 
πρότητα, ἐφ᾽ { τις αγάλλεταν" [] παρα τὸ άγαν ἄλλε- 
σὃοι, ἀγαλαδ μαὶ κατα συγχοπὴν. αγλαά. ἡ εὐφεῖε 

τῶν ἐνωκῶν τὸ ἄγλκον" καὶ ἀγλαὴ, καλώς πεκοσαημένγ. 
3: Ἀγλαομητία, ᾗ µεγάλη βουλή: παρα τὸ ὠγλαὸν, καὶ 5ο 
: μῆτας ᾗ βουλή. 
Αγλαΐα, παρα το ἀἰγλαός" τὸ δὲ αγλαός, παρα τὴν αἴ- 

γλην᾿ λαμπρότης, κάλλος. καὶ Αγλαείσθαι τὸ καλλω- 
πίσεσθαι: αγλαίῳ, αγλαΐσω, αἀγλαῖῶν καὶ αγλα[είσαι. 

Αγλευκής]. παρὰ το γλεύκος ἀγλευκής" αγλευκέστωτον, 
Ὑ τάντὴ τοῦ αγδέστατον. } παρὰ τὸ γλυκυς πλεονασιῷ 
τοῦ ε, ἀγλευκής» ἀγδῆς, ὤπαλος, ὠχαριστος, ακαλής. 

σαο,. Ὁ» 
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ἀἍ 

Ἄγλιδες», ἐξ ὧν ἡ κεφαλὴ τοῦ σκορόδου αύγκειται' Ἰ 4ο 
σκορόόων πεφκλαί, αγλίόμε, σόροδα. 

᾽Αγκαλιαγωγοὶ. οἱ ἀγκαλίό»ο ἄγοντες ἑν' πλοίο" 3 ἐπ) 
Φρεµαατων. ἀγκαλιδοφόροι μὲν, αὐτοὶ: οἱ φιντος 
ἀγκαλιόοπῶλαι δὲ, οἱ πιπρασποντες. 

ΑἉγλίτης, ο/κέτηο. 
᾽Αγμοὺς, τοὺς ὀρεροὺς. καὶ κρηανώδειο τόπους" Ὁ ῥηχίαν. 

περι2ραύσεις, Ὠποῤῥώγες. καὶ ἅγμα, σύντρίαωα. οἱ δὲ, 
πάγου. 

Ἁγνός] παρὰ τὸ. ἄζω τὸ σέβομαι, ἄξων ὧγόε, ἀγανόον 
πα) ἀγγνός" καὶ κλήνεται ἀγ»οῦ. ἠγου», ὁ καθρὰς καὶ 5ο 
σεβάσμιοο. τὸν γαρ ἄγνον πάντες σεβόμεθῳ- 

Αγνὼο, παροὲ τὸ γνόω γνώσω γνώς καὶ μετ τοῦ στερ]- 
ποὺ ἃ ἀγνώς" οἱανεὶ ὁ ἄγνωστος καὶ αμα θής' καὶ κλί- 
γεται αγγῶτος. 



τκ ΑΓ 

Άγνες, τὸ Φυτόν" παρὰ τὸ τοὺς ἐσ.δίογτας ἀγόνους τη- 
ρε, ἄγονον τι ὄν., Ἶ παρα τὸ εἰς ἀγνείαν συντελεῖνν 
ἐσθιόμενον καὶ πινοµενον., ἔτι δὲ καὶ ὑποστρωννύπενον' 
ὃ καὶ λύγον καλοῦσι" τὸ τῆς σωςροσύνης ὀγλωτικὸν, 
σαι ἡδονῆς σβεστικό». Φασὶ γαρ : αὐτὸ ἐσθιόπεγον σβεν- 
γύναι τὴν Φλόγα τοῦ ἡδονῶν. ἀγνὸς δὲ λέγεται ὁ κα- 
Φαρὸς ὀξυτόνως. παρα τὸ ἁγά ζω ὤγανδο καὶ γατὸ 
συγκοτ}ν αγνός, ὡς παίζω παιδνός. οὕτως Ὡρίων. 

Ἄγνοῦν παρὰ τὸ νοῶν καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ γνοῦ, κο) 
μετα τοῦ στερητικοῦ α ἀγνοῶ.--- οὐδέ µιν Ἔρη ἠγνού- 
σεν: --- οὕτως Ὠρίω». 

Άγνυμεν οἷονν ---- παταγος δέ τε ἀγνυμενάων --- συντρ:- 
βομένων. γίρεται ἀπὸ τοῦ αγγύω. ἔστω ἄγω τὸ κλῶ" 
μα) ἀγγνῶ, ἀγνύω, καὶ ἄγγυμι. καὶ περιαγνύμενος, ση- 
µαίνει τὸ περιτριβόµενοςν περικλώµενος. 

᾽Αγκαλίδες, αἱ των Φρυγάνων δέσμαν" παὶ ᾽Αγκαλαι, οἱ 
βραχίονες" καὶ ᾽Αγκαλὶς, ἄχθος καὶ ᾿Αγκαλίζε», 
ἄγχειν, } ἄναβασταςει». 

᾿Αγπιστροφάγος, Φιλάργυρος. ᾿Αγκιστρεύεται, Φγρεύει. 
᾿Αγκόνους, διακόνους, ὑπηκόους, ὀούλονς. 
᾽Αγατήρ» δεσμός ' καὶ ἀγκτῆρες, οἱ ἐν τραχήλῳ τόποι, δὲ 

ὧν ἄγχεσθαι συμβαύνει. 
αο ᾽Αγκύλη, τοῦ ἀγκῶγος ᾗ καμπή" καὶ οἱ ἀκοντιστοὶ, Ἁγκυ- 

λιστα{. 
᾽Αγνωμοσύνη, ἄναισ.»ησίαν ὤγνοια, ὀλιγωρία” καὶ ἁγνώ- 

βων, ἀνκίσ-ητος» ἀνόγτος, ἀἁλόγιστος, ἁμαρτάνων. 
᾽Αγὸς, ἡγεμών᾽ παρὸ τὸ ὦγειν τοὺς ὑποτεταγμένους᾽ 

᾽Ααφ) δέ µιν Κρητών, ἀγοὶ ἡγερέ-λουτο. 
Ἂγος, σημαίνει ὀυο” τὸ τε καθαρὸν, ὅπερ κυρίως". 

τὸ ῥυπαρὸν, κατὰ ἀντίφρασω. 
᾽Αγκὼν, ὁ ἄγαν ὀστώδης τόπος" ἡ διὰ τὸ λκώγισθαι τὴν 

χεῖρα, οἷον ἄγνυσθαι" ὤοπερ γὰρ παρα τὸ πολλὸς γί- 
Ἠεται πολλοστὸςν οὕτω παρα τὸ ἄγω αγὸς παὶ αγοστός. 
οὕτως λρίων ὁ ἐτυμολόγος. ἡ τὸ ἑχτὸς τοῦ ἀγκῶνου, 
παρὰ τὴν συναγῶγὴ» καὶ τὴν ἐπίκαμψο τῆς χειρός ἣ 
παρα το ὀύνασθαι τούτῳ τα άγχειν. 

κρως, ὄνομα" παρα τὸ γόνος. βαρύνεται μὲν ὁ γεννή- 
«εἰς, ὀξύγεται δὲ ὁ γεννήτωρ" ἐ οὗ. πλεονασμῷ τοῦ 
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το 

καὶ 

3ο 

υμ γουνόρ ὁ γενγήταιὸο καὶ κάρπιµος τόπος" Τουνῷ 
ἁλωῖς. 

"Αγαμος] τὸ δὲ ---- ἀγαμός τ᾽ ἀπολέσθαι: --- ὁ τε σύνδε- 
σμος ἀντὶ τοῦ ἢ ὀμεςευντικοῦ παραλαμβάνεται, ἤτοι, 
ἡ καὶ γεννηνεὶς προ Ύκμων ᾽ἀπολέσθαι. 

4ο Αγον, Ἰωνικῶς αντὶ τοῦ ἦγον᾽ ῥῆμα ὁριστικὸν, χρόνου 
3 παρατατικοῦ. τομητικὸν ρ ἐστι καὶ ἔστιν αναύξητον, 

βραχὺ ὄχον τὸ α. καὶ ἄγον Δωρικῶς τὸ αὐτὸ, κατὰ 
τροπήν τοῦ Ἡ εἰς ἅ μακρόν. τὸ γὰρ ἀνόλουθον ἔστιν 

Ἴγον. 
᾿Αγορὴ , καὶ οὐτὸ τὸ ἄθροισμα, καὶ ὁ τόπος, καὶ ὁ λό- 

γ2α παρὰ τὸ ἀγείρω τὸ ἀθροίζω καὶ ἐνκλησιάζω» Υ/- 
νεται αγορή' ὃ σημαήνει ἐκκλησίαν, συνέδριον. τὸ δὲ 
ἀγείρω, παρὰ τὸ ἁγω. 

᾿Αγορεύω, παρα τὸ ἄγορα” τοῦτο δὲ. παρὸ τὸ ἀγείρω. 
τοῦτο παρα τὸ ἄγω καὶ τὸ εἴρω τὸ λέγω, ἐν ᾗ πρὸς 
τὸ λέγε; ν συνα2ροίζονται. 

᾽Αγορκασθαεν ἐκ τοῦ «γορω. καὶ περισπἄται. τὰ γὰρ εἰς 
ρω λήγοντα ῥήματα τῷ ο παραληγόµενα περισπάται 
οἵον, ὀημηγερῳ, ἀλληγορῶ. ἐγρηγορῷ. οὕτω καὶ ἀγορῶ. 
ἔστι δὲ τῆς β τῶν περισπωµένω». ἐξ οὗ ---παισὶν ἐοι- 
κότες ἀγορέασθα: τσι ὀημηγορεῖτα. 

᾽Αγοράςω, ποτὲ μὲν ἐπὶ τοῦ ἐν ἄγορξ ἐμβαάλλω καὶ δια- 
τρίβω" εἴρητωι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀγοράζειν. 

5 ᾿Αγορήνδε, τουτέστιν αἰ; τὴν ἀγοράν. ἐπιῤῥηματικὴ ἡ 

2ο 

ΕΤΥΝΟΛΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤ Α. ΑΤΡ. 

σύνταξις ὥσπερ. εκκδον εἰς τὸν οἶκόν' καὶ Αθήναςξ, 
εἰς Αθήνας. « 

᾽Αγορήδε» ν -διατί περισπᾶται ἐπειδὴ) τα ἀπὸ ὀξντόναν ἦ 
περισπωκένων πιεθαγάµενα εἰς }εν ἐπιῤῥηματα πρὸ 
μιάς ἔχουσι τὸν τόνον" γήθεν, ἀρχῆθεν, οἐγορῇ Φε». 

᾽Αγερανόμοι . οἱ τὰ κατα τὴν ἀγορὰ» διοικοῦντες ἄρχοντες. 
᾿ΑἈγορὰ, ἑφορεία, ᾗ σύνοδος ἡ πρὸς τοῖς κογοῖς ὅροις γι- 

γομένη τῶν ἀστυγειτόγων: οὗ οἱ οµοροι συνιόντερν πξερ) 
τῶν. κοινῶν ἐβουλεύοντο. 

Ἄγρα. Δήμητρας ἑερὸρ λέγεται. καὶ ἡ θήρα. λέγονται ὲ 
πληΦυντικῶς καὶ οἱ τόποι. 

Ἄγρεφῶν» εἶδος δίκης, κατα τὼν ὀφειλόντων τὶ τῷ θημο- 
σίῳ, καὶ ἀπογεγραμαένὼν μὲν απολειφέντων δὲ πρὶν 
ἀποθοῦναι" 
μὴ ἐφείλοντας. 

Ἄγρει, αντὶ, τοῦ ἀγε" ἢ λάβε παὶ φέρε. 
ἸΑγρεὺς,. ὁ ἤρως" εἴρηται παρα τὸ ἐν ἀγρῷ ολλώςς 

ἀπὸ γὰρ Κυρήνης καὶ Απόλλωνος ἦν. 
"Άγριος, ὁ ἀνήμερος. προπαροξύνεται, καὶ δι τοῦ ͵ γρά- 

Φεται, ώτὸ τοῦ αγρὸς, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ αγρεῖος, 

ὁ ἐν ἀγρῷ ὀιτώμενες, τοῦ δια τῆς ει κους γρα- 
Φομένου καὶ περισπωμέγου. 

᾽Αγρυπνία] παρὸ τὸ ἀὔπνος ἀὐπνία" καὶ κατὰ πλεονασμὸν 
τοῦ γρ ἀγρυπνία. 

᾿Αγρόμενοι, ἀγειρόμεγοι. ἀγείρω» καὶ κατὼ ρκὴ ὥγρω" 
ὥσπερ παρα τὸ ἐγείρω ἔγρω., 

Αγρὸο; παρα τὴν ὤγρανν ἐν, ᾧ γίνεται" ἣ παρὰ τὸ αρῶ 
τὸ αροτριῶ αρὸς καὶ . ὠγρός. 

᾿Αγροτέρη;» ρα απὸ τοῦ. ἄγ ος” ἀγριώτερος γὰρ ἦν ἄν 

αλλο παρὰ τὸν ἀγρὸν Ὑρότερου πεποίηται. ἅπαρα- 
σχημάτιστον γάρ. οὕτω Φ/λων. 

᾿Αγροτέρας ἐλάφους, ἀγηροτέρας μα κατὰ συγκοπὴ», 
ἀγροτέρας' μὲ τὸ πολύχρονον τοῦ «μου. ἂς ὁ χρησμὸς 
ὀγλοῖ" Εννέα γὰρ ζώει γενεὼς λακέριζ κορώνη Ἂν. 
δρων γηρώντων” ἔλαφος δέ τε τετρακόρωνου: -- ἡ] ᾱ- 
γριωτέρας» καὶ κατὰ συγκοπὴν αγροτέρας. 

Ἀγροιώτης, ὁ Αγροίκου. ἔστιν ἀγρὸς αγρότης, ὡς ὀῆμος 
δημότης καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ι ἀγροίτης ούτως 
Ωρίων" καὶ κατ ἐπένθεσιν τοῦ ω ἀγροιώτης. 
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᾽Αγρίφην σημαίνει τὴν σκάφην. } ὑποδοχὴ, η, σκαφίον. 
᾿Αγρὸς, παρὰ. τὸ ἄρην, ὃ σημαίνει τὸν σίδηρον΄ ὁ τῷ. δἷ- 

ὁήρῳ τεµνόμενος. 
"Αγρίοι, οἱ παιδερασται᾿ ἦτοι ὅτι ἄγριόν ἐστι τὸ πόθος κ ἡ 

παιδεραστέν ἡ ὅτι ὁ Πὰν ἔνοχός ἐστι τοῖς τοιούτοις" 
δια τοῦτο γοῦν καὶ τὸ αἰδοῖον ἄγατεταμένον ἔχει. ιόαβα 
δὲ ὁ Παν ἄγριος Φεός, ᾿Αγρῆοι δὲ καὶ οἱ ἀγροῖκοι.. . 

᾿Αγόρευσις, λόγος αγορήτατος» λογιώτατος καὶ τν ΗΝ 
τάς, τοὺς ἐν τῇ, ἄγορᾷ αναστρεφοµένους. καὶ Ἄγορη- 
γοὺς ὀλκάδας , τὰς ώνια ἐπαγομένας. 

γι, ποιμένες" καὶ Αγραυλία, δυραυλία καὶ ἑργαία. 
᾿Αγρεμῶν, Φρευτικός, 
΄Άγρευμα, εὕρεμα" καὶ τὸ εἰλημμένον σηµαίνει" καὶ πκτή- 

µαταν σκῦλα. καὶ ᾿Αηγρεῦσαι τὸ λαβεῖν. ἨἩγροικεύσω, 
ἠγροιάν.δης, 

᾿Αγρηνὸν, ποικίλον» ἑρεοῦν, «ὀικτυοειθές" καὶ ἔνδυμα δὲ 
ποιόν. ' 

᾽Αγρὸς, ὁ ἔξω τῆς πόλεως χῶρος. 
᾿Αγρώσσω] παράγωγος ὁ χαρακτήρ. ἀπὸ τοῦ ἀγρὸς ἀγρώσ- 

σω. τὰ γὰρ ὁύο σσ τα ἓξ λαμβάνουσι Φωνήεντα" το 
δὲ ο οἱ λαμβάνουσιν οἷον τὸ ᾱ, παρα τὸ άλλος, αἆλ- 
λάσσω᾿ τὸς, παρὰ τὸ πῦ ππυρὸς, πυρέσσω". Γπτήσσων 
τὸ ή’ Φειόσσω, τὸ νι" άνευ. τὸ απαντλῶ, τὸ υ’ 

ἐνίοτε δὲ καὶ κατα τῶν ἐγγραφόντων τους 

το 

4ο 

ὌΑγραυλοι, οἱ ἐν ἀγρῷ αὐλιςόμενοι ὕπαιθροι, ἔρήμοι, ἄξε- 

πα 



3ο 

1” 

Αγρωστα), οὗ κυνηγέται, ἀπὸ 
Ἄγρωστις, εἶδος βοτανης. ἔστιν ἔδω τὸ ἐπδίω' ὁ 

"Άγορις . παρὰ τὸ 

ΑΤ 

ὀνειρώσσω ἀγνώσσω, τὸ ω. ὥστε ἔχει μὲν δοῦναι τὸ 
ο, οὐκ ἐν παραγωγῇ δέ. τὸ γὰρ ὄσσω ἀπὸ τοῦ ὅπτω 
γέγονεν. 

τοῦ αγρώσσω. 
' µέλλω», 

ἔσω: ὁ πρναίμες; ἦκα: ὁ παλητικὸς ν ὖσμαι' τὸ 
β. ἦσαι" (τὸ γ, Ἴσται' καὶ ἐξ αὐτοῦ ἧστιᾳ. καὶ ἔπει- 
ὃ) τὰ ἀπὸ τοῦ παν ητικοῦ παρακειιέγου γινόμενα ὀνό- 

Ἱματα συνάρχεσὃαι Φέλουσι τοῖς ἰδίοις ἐγεστῶσε, γίνεται 
ἄστις καὶ μετα τοῦ ἀγρὸς, ἀγροέστις καὶ συναιρέσει 
τοῦ ε παὶ ον ἀγροῦστις καὶ τροπῇ Δωριιῇ τῇο ου 
διφΦόγγου εἰς ω μέγα, ἄὤγρωστις. 

Αγυιὼ, ἡ ὁδός παρὰ τὸ ἄγω τὸ πορεύομαι. τὰ δια τοῦ 
νι Φηλυκὰ ὀνόματα ὑπὲρ β’ συλλαβας προπαροξυνόμε- 
γαυ τῷ. Φέλει παραλήγεσθαι: οἷον, ἅρπυια» αἴδυμον 
ἆγοιαν ὨὩρείόυα, Ειλείθυια. σεσημείωται τὸ μητρυμὲν 
καν ὀργυιὰ» καὶ αγυια ἡ ὅδος, παραληγόµενα τῷ ε καὶ 
ὀξυνόμενα” ἀναλογώτερο» δέ ἐστι τὸ ἅγυια.--- µέσην ἐς 
ἅγυιαν ἠοῦσα. 

ἐγεύρω | ἐξ οὗ καὶ ἀγορὰ γόεταιν καὶ 
: αγορῷ ῥήμα" ἐξ οὗ ὄνομα Φηλυκὸν, ὤγοριο" καὶ τροπή 

3ο τοὺοείςυ, ἡ ὤφρομσις. 

4ο 

2ο 
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Αγχίαλος» ᾗ μὲν πέλις, ὄξύγεται" 

τὸ πλησίον τῆς 

αμα. λωποδύτας, ἐπαῖται, Φιλοκερδεῖς. καὶ ἀγύρτηςι 
ε) ]όος βώλου, καὶ ὁ ἁλαςω», καὶ ὁ ἁπατεών παρὰ τὸ 
ἀγείρων. τὸ περµἔναι καὶ περιοστεῖ, ἐπὶ μμ. ἢ ἑτέ- 
ρῷ τινὶ τοίιουτῳ. λέγονται δὲ ᾽Αγυρτικὸ καὶ τὰ χυδκῖα 
Ψεύσματα, 

ὁ δὲ παρα»αλάσσιος 
τόπος, προπαροξύνετοι. 

᾿Αγχαυρόν οἷον Ἠμος 9) ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾿ ἐφαλμῶν 
ἐβάλοντο ᾿Αγρόται" οἷτε κύνεσσι πεποιθοτες. οὔποτε 
σύχκτα ᾿Αγκανρὸν Ἀνώσσονσι», ἄλευάμεγνοι Φέος Ποῦς: 
--- σημαίνει δὲ τὸ καλούμενον λωκόφως, τὸ ὀρ2ρρ)ὸν, 

αΌρας ἀγχέαυρος ν κδὲ ἀγχανρός, αὐρα 

δὲ ἡ μέρα. οὕτως εὗρον εἰς το σχόλια τῶν ᾿Αργοναν- 
τικῶν τοῦ ᾿Απολλωνίου. 

᾿Αγχιστήγη᾽ ἀπὸ τοῦ ἄγχιστος ἀγκιστῆγος κα) ἀγχιστήη. 
τὸ δὲ . ἄγχιστος, ἔστων ὑπερθετωκόν γόγεται δὲ ἀπὸ τοῦ 
ἀγχοῦ ἀγχότερος, αγχίων ἄγχιστος. καὶ ᾿Αγχιστίνδη», 
το κατὰ αγχιστία». 

᾿Αγκη] παρᾶ τὸ αγχοῦ ἀγχόδι. γκι κατοὶ συγκοπήν. σή- 
μένει τὸ πλησίογ. τὰ παρα τὸ ἄγχι. καὶ ἐρι καὶ ἄριν 
καὶ τὴν άμφι καὶ ὤντιε καὶ ἐπι προ)έσεις ν δια τοῦ ͵ 
γράφεται ᾿ αρίθηλος ἐρμβρεμέτης, αμφίῤῥυτος ὤντί- 
ὀεος, αγχήθεοο ἀγχίσης, αγχέµαχος- τὸ Ὕοὲρ ἀγχέμα- 
χος ἐτράπη δὲ εὐφωνίαν, τὸ ι εἰς. ε. τὰ δὲ παρροὲ τὸ 
άγκι σύνθετα εἶσε, χωρὺς τοῦ ̓ Αγχίσηο. ἀπὸ γαρ τοῦ 
ἀγχι παρήχθη» καὶ ἔστιν ἁπλοῦν. ἄλλωο. τὰ δια τοῦ 
1σήο διὰ τοῦ κ γράφεταεν ᾿Αντίσης, ᾽Αμϕίσῃς, ᾿ Δγχί- 
σης. Ερίσης ὄνομα κύριον» Κνρίσης ποτακιὸς Κελτικης” 
Τιπενίσης, ἑθνικόν. ᾿Αγκμνεφής: ἦν ἀχλής, 

᾿Αγχηστήαι, πλησίον ἄλλήλων καὶ πυκνα), παρὸ τὸ 

Δ) 
ἀγχοῦ. 

σης, παρα τὸ ὄγχι (τὸ ἐγγὺς γενέσθαι τῆς ᾿ΑΦρο- 

της. 
᾽Αγχέμολον., ἐγγύο” παρὰ τὸ ἄγχι καὶ τὸ μολῶ. 
κ ᾽Αγχιτέρμω», ὁ γεύσω», παρὰ τὸ ὠγχι, ὃ σηµαίνει πλη- 

σίον. μαὶ τέρμων, ὄρος, 
πο ᾿Αγχικαχητὴς, συσταδη» καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς μαχόμενος. 
Άγχω, παρὰ τὸ ἀγω, πλεονασμῷ τοῦ χ. οὐδὲν γαρ ἐστω 

ἄλλο το ΥΧΩ» αλλ’ ῆ αγω, το τὴ» Φαάρυγγα συνυόγω, 
πνίγω. ᾿Αγχε δέ μιν κεστὰρ έμαο. 

᾽Αγχώμαλον, παρὰ μικρὸν ἴσα ἐγγὺο τοῦ ἁμαλοῦ». ἀπὸ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΡΑ, Α ἃ τή 

τοῦ ὄγχι, ὃ σημκίνει τὸ ἐγγὺς., καὶ τοῦ ὁμαλὸν γέγονε. 
τα δὲ παρ τὸ ὁμαλὸο συντιθέµενα ὁμὶ τοῦ μεγᾶ- 
λου γράφεται" οἷον ανώμαλος, χατώµαλος, καὶ ἀγχω- 
µαλος. ᾿ 

᾿Αγχλάσας, αναχαλάσας, ἀνακουφίσας» ανα βαστάσας, 

"Αγω σηµαίνει : τὸ πορεύομαι» ὡς τὸ, Λαοδίκη» ἐσά- 
Ύουσα δυγατρῶν οἶδος αρίστην: -- καὶ τὸ κλάνω" ὡς 
τὸ, "Αξον δ) ἔγχος Διομήδου: ----,παὶ τὸ, φέρω, ὡς τὸ, 
Ες ᾿Αγαμέμνονα ὁτον ἄγον κεχαρηότα νίκη: -- καὶ 
αγὼ περισπωµένως τ τὸ ἐκπλήττομαι, συζυγίας β᾿ γύε- 
ται δὲ ἐκ τοῦ ἄγη, ὁ σηµαίνει τὴν ἐκπληξιν.. το γὰρ της 
β συζυγίας τὼν περισπωµένων ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον 

ἀπὸ τῶν εἰς η ηλυκῶν γόεται. 
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Ἁγυιεὺς, ὁ πρὸ τῶν φυρῶν ἱστάμενου ἐν σχήµατι πίονος, 59 
καὶ βωμός. 

Αγυηήται, κωμῆται, γείτονες. 
Άγιρι, σύνοδος, συναγωγὴ στρατοῦ. 
Αγχήρις» ἐγγός. 

Ἄγκι βωθὴο, ἡ μὴ ἔχουσα κλύσμα Φάλωσσα, ἆλλ οὐ- 
οὺς βνθδόν' ἡ ἐγγὼς. τῆς γῆς βαν εἷα. 

᾽Αγχίβιον . μέγα ἐγγύς. 
᾽Αγχιβλὼς» ἄρτι παρών. 
᾽Αγχίστροφος ᾽ εὐμετάβολοο. 
᾽Αγωνισμὸς, ἀντιλογία., ἀγωνία. καὶ ἡ ἄθλησις. 
᾽Αγώμενος, αυμάζων, ἑκπληττόμενος 

᾽Αγωνία. 

οἷον» Ἠνορέην 
ὑπέροπλον ἀγώμενου: ετ-- ἐκ τοῦ ἀγάω ἀγὼ τὸ Φαυμάζω. 

ἐπὶ τοῦ εἰς ἀγώνα Αέλλοντος κατιέναι᾿ κατα- 
χρηστικῶς ὁὲ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλώς Φόβου. οὕτως ἀλρίων. 

Αγών. ουχ, εὗρον αὐτοῦ ἐτυμολογίαν ἐγὼ δέ όγμε παρὰ 
τὸ ἄγω γίνεται ἀγὼν, ὁ Φέρων πολλή» ὀχλησιν καὶ 
αθημογίαν. σημαίνει ες ἄγὼν, ὁ τόπος Λείηγναν δὲ χο- 
ρὸν» κἄλον ὁ᾽ εὕρυνα» ἀγώνα -- ἀγῶν καὶ τὸ πλήη- 
ος των ετών" Άντο «δν ἀγῶν: --- ἀγὼν παλ. τὸ 
ἄθροισμα ΄Ἠρη μὲν μετ αγώνα υεῶν» καὶ Τ{αλ)λὼς 
Αθήνη: -- αγὼν καὶ τὸ ὦθλον, καὶ ὁ ναός 2εἷον. δύ- 
σονται αγώνα. οὕτως εὗρον σχόλια ἐν ὑπομνήμασιν Ἴλ ιᾱ- 
δος. ἐγω δὲ εὗρον τὸν αγῶνα ἐτυμολογούμεγον οὕτως. 
αγων λέγεται ὁ κυκλοτερὴς καὶ γωνίαν οὐν. ἔχων τό- 
πος. οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ συνέγεσ-αι. 

᾽Αγωνιστηριον, τόπος ἐν ᾧ ἀγωνίοντας" 
τα, ἔπανλα. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ δ. 

καὶ ᾿Αγωνίσμα- 

᾽Αδαχήμων, άπειρος» ανεπιστήµω». ἀπὸ τοῦ ὁκίω τὸ αν» 
άνω» δαῷ δχήσω. δαήμων. καὶ :αδχήμω». ὁχίω ὁκῶ, 
συστολῇ τοῦ ε, καὶ κετα»έσει τοῦ τόνου: 

᾿Αδαξῆσαι, σηακήει το πκνῆσαι" καὶ ᾿Αδαγμός» ὁ κνησμός. 
ἸΑδεὲς., ἀφοβον. ὧπὸ τοῦ δέος, ὀ σημαίνει τὸν Φόβον. γί- 

γεται δεῄο» καὶ ἀδεής' τὸ Φηλνκὸνν αδεής' τὸ οὐδέτε- 
ον, αδεὲς. καὶ πλεονασμῷ ἑτέρου ὃ, θόδεές. 

᾿Αδελφὸς] δελφὺο λέγεται ἦ μήτρα: πχὶ μετα τοῦ α τοῦ 
σηωκίνοντος τα ὁμοῦ, γίνεται αδελφὸς οἱονε) ὁμόδελ- 
Φός τις ὢν, ἐκ τῆς αὐτῆς δελφύος., Ἴγουν μήτρας. καὶ 
᾿Αδελφίζεν,. τὸ ἄδελφον καλεῖν- Ἱστέον, ὅτι τοὶ εἰς 
δους λήγοντα εἰς ου ἔχει τὴν γενικὴ», οἷον ὄδελιθι- 
ὁούς αδελφιδοῦ, Φυγατριδονο Φυγατριδοῦ. Ὑέγονε δὲ απὸ 
του αδελφίδεος καὶ Ἀυγατρίδεος κατα; συν ποπήν " οὐχ» 
ὥς τινες λέγουσε, τὸ ἑναντίον, ἀπὸ τοῦ ἀδελφιδοῦ οὔτν 

ἀθελφίδεος. οὐδέποτε γαρ, εὐθεῖα δαλύ ύεται., τὸ γκο εἰς, 
πξεις πλεονασαῷ ἔχει τὸ ε. πρὸς ὁὲ τοὺς λέγοντας, 

4ο 

5ο 
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το 

ὅτι, εἰ γέγονε τὸ αδελφιδοὺς. καὶ θυγατριοῦς οπὸ τοῦ χο 
αδελφέδεος καὶ «υγατρίδεου» ἔδει ὀξύνεσναι, λέγε, 



τό Α ἃ 

ὅτι τρὸς τὸν χαρακτῆρώ τῶν εἰς ους ἁπλῶν περισπω- 
μέν αμ. - ἳ 

᾿Αδέκαστος, ὀήκαιοςν. αδωροδόκητος. παρα τὸ ὀγχω. δν. 
θεγμαι Δεκαστός' καὶ ἀδέκαστος» ὁ μη φιόμηος πρὸς 
ωπον δώρα. 

Αδευκὴον ὁ ἄγναστου καὶ ἀπροοδόκητο:. παρὰ τ τὸ δείκω 
τὸ δεικνύω. δεικὴς καὶ ἀδεικής' καὶ τροπύ τοῦ ι ῳ 
ἀδευκής. « Σε 9 [χ . ἐν | ψ αώθοιῶν ῥλο 

σθεὶς, Μοίρων ἀνέπλησε' τὴν γὰρ Φέωις οὐποτ' ώ σε 
Θητοῖσι" πᾶντγ. ὁ- περὶ μέγα τέπταται Ἕρχος. 
τὸν. ὀόκενον ἀδευκέος ὄχτοθδι  άτης, απεοικυίκον ἀπ. 

Ξεκρᾶς. ὀεύκος γαρ. τὸ γλυκύ' ὅδεν καὶ Πολυδεύκης ἐκλή- 
ο. καὶ γὰρ ων εὐεργετικώτατος ἦν] ααιὶ ἁπαλανατι- 

εἰρν μετα τοῦ αὐαλφου τοὺς, γαύτας σωςει. - 
᾽Αδέψητον, ὠμὸν, ἀνέργαστον. ἀπὸ τοῦ νά ὀεψήσω᾽ 

ἀπὸ τοῦ ἕνα, 
ἀπὸ. τοῦ 

ἐξ ον Ἐν ἄδε ὁ 

3ο 

Αδεῖνι τὸ ἀρέσαι ἀπὸ τοῦ ἆδῶ . τὸ 
ο δδαν ὁ µέλλων ἤσω, ὁ β' ἀόριστος τον, 
"Ἔκτορι μῦνος: --- ὁ μέλλων β' δω" 
Φκτον ἀδεῖν, οἷον τὸ δἷς ἡδονὴν κινεῖν. λέγεται δὲ καὶ 
το πονεῖν. μαὶ ἡ δεῖνα. 

Αδην τὸ κεκορετµένως» καὶ εἰς πλήρωσιν ὦγον. έστιν. ἕω 
τὸ ὀγλοῦν τὸ κορενγύω» ὡς τὸ, ἐπεί ἑῶμεν πολέ, 
µειο:--- ἓξ οὐ παοάγωγον ἔδω καὶ ᾖθω” καὶ ἆδην ἐξ 
αὐτοῦ. ὀήλοῖ ἐὲ καὶ τὴν ἡδονήν οἴον--- ἤσατο ὁ) αἰνῶς, 
ἀντὶ τοῦ ἑτέρφφη. λαμβάνεται δὲ καὶ τὸ τερφθήναι 
ἐπὶ τοῦ κερεσθήναι". οἶονν Αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιο τ υή 

ἀπὸ τοῦ ἄω ὦ, ἄδις ᾧς, ἄει ἆ, τὸ δηλοῦν τὸ αὐτό" 
"οἶον, ́ Ασεν ἐν Τροή τωχέας κύνας: --- Ὑήεται ῥήμα- 
τικὸν ὄνομα ἦδος, καὶ ἆδοο. καὶ ἄδην ἐξ αὐτοῦ. οὕτως 
Ωρίων. 

. μα ἄπονος, ἀπαδής, λέγεται δὲ καὶ τὸ “Ἆ τῷ χρῦ- 

νω στεῤῥότατον καὶ ὁ ὑοσκύαμος παρα. τισ, παὸ -ὄρορ, 

"Α4δΙΣ, μέτρον μα κι ο 
"Αδεια, αφοβίαν εὐδία". ᾿Αδείῃ. αἀναίδεια, ἀφοβίν. 

καὶ ᾿Αδερήον ἄφοβος, α μετ: καὶ ᾿Αδεισία, κενό 
7ΑδελΦὰ ὃ ὅμοια, 

Ἀδελφίζεινν, τὸ τιμᾶν ὡς ἀθολφό», 
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᾿Αδελφὸν, τὸ κοι- 
17 νόν" καὶ ᾿Αδελφιδία, κονωνία. ᾿Αδελφιοοῖ, οἱ ἄδελ- 

Φών υἱοί.: 
᾿Αδένες, συστροφα} σαρκώδεις περὶ τὸν τράχηλον ναὲ βου- 

βῶνες. 

᾿Αδεύητον. Χ:λ ἐπὸν. ἡ οὗ ἄν τις ἐπιδεγδείη. 
᾿Αδευκεῖ ἀπεοικότι. ἡ ἀδευεῖ, ἡ αἰσχρῷ. αδευκὲς, ἆμορ- 

5. Φον, ἄγνωμον, οὐκ ἐοικὸςν χαλεπὸν, αν όμρθον ἄνοί- 
πειον. ΄ 

᾿Αὐημονεῖν» ώ καὶ πνυμνη ωΏριναν 
᾿Αδημονή. Φαῦμα. 

το ᾿Αδγνέωςν ἀδόλως καὶ ἁπλώο" ὴ χαρὶς βουλῆς. 
-Αὀ ὁσν ἄχαχονν προ" όητον. 
"Λι , παρ τὸ ὁήν τὸ ἐπὶ πολύ᾿ 

στικοῦ -α ἀθόην. πλεονασμᾷ τοῦ ὃ, 
ΑδγΦαάγος] παρὰ τὸ άδον τὸ δαψιλῶςν καὶ τὸ Φήγω ἡ 

Φαγεῖν. ἀδηφΦαγος, ὁ ὀκψιλῶς ἐσθίων, 
"μιδης. Κωρίον αφεγγές« σκότους αἰωνίου καὶ ὦόφον πε- 

πλγρωμένον, παρα τὸ εἴλω τὸ βλέπω, εἶόγς" καὶ μετα 
τοῦ στερητ:; Ιοῦ αν αείδηςν ἐν ᾧ οὐδὲν βλέπομεν. ὤδης 
γάρ ἐστιν } σκοτεινὴ οἰχία. καὶ κράσει τοῦ ἄλφα καὶ 
5 εἰς ἄλφα µακρὸν, ἆθης' καὶ µάνει τὸ κε. προςγεγραµ- 
ένον. 

᾽Αδήνότός, κεκµηκότες, δαμασφέντες, αὐγμονοῦντεςν τουτέ- 
στι ὑπὸ κόπου ἀγδῶς διακδίώθνοι. αγῶ οὖν ἀγδήσω. 

᾿Αόῄωτονν ἀπορθητον' παρα τὸ ὀψώ, ὁ σημαίνει τὸ πορὸ ὦ. 

καὶ μετὰ τοῦ ἆθροι- 
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ΒΤΊΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΤΙΑΓ 

καὶ τὸ ἁπαρέι- ' 

ΑΔ 16 

ο γλυννον τὸ ὁαίω τὸ κόπτω, άψι πῦα εἰ ή ως ῳ 
πα περισπώµένον τ τόνὸν ω) κο 

᾽Αδινός] παρα τὸ ἄδην λημο ν μα ον. σπα 
λειπτος., το συγκριτικὸν »ώτερος. παρὰ τὸ 

ο ῥημαν .ὁ σημ κει ὁ τὸ ἁδιαλείπτως καὶ πλήρες, ἐν 
ἀδινόρ τὸ θγλυκὸν ἁδινή. καὶ αθινῶνν καὶ ἀδινάων. 
τὰ ὁὲ εἰς νος ἐξύτονα ἀπὸ ἐπιῤῥηιάτων . γινόμενα διὰ 

«ποὺ. γράφεται: ἄθηνν- ἀδινός᾽ μα πυκωός. καὶ αἲι- 
τωνῷ μή, δω, τῷ οἰκτρῷ», παρὰ. τὸ ἆθην, ἡ ἀρδην. ας 
υρώτερον ». ο] «ὐροως, η οἰκτρότερον. --- μελισσάων 
σάωνν τῶν ὁμου καὶ αι λρόωο πετοκένων. ἀδινα αὐλα, 
τὰ μη μεγαλα. σηµαίνει δὲ ᾗ λέξις καὶ. μμ ν οβ 
κτρὸν, ἁπαλόν. 

Αδήριτος, Χωρὶς μάχης καὶ ἀφιλόνεικος. εκ τοῦ ὄὅρις ο 45 
ρω: ὁ παδητικὀς, παρακείµενος ὀεδήριμαι" τὸ Υ. δεδή- 
ριται" καὶ ἐξ αὐτοῦ. ὀγριτής, Μα). ἀὐγριτού. τὰ. δὲ -ὁμὲ 
τοῦ ἴτου ὠποστρέφονται τὴν. 8: ὀΦΦογγον μας, εἰ 
μὴ ὡσι συνὔετΏ παρα. τὸ κλειτός, . 

ον νι ἄναρχον ααὶ ἀφύλακτον. 
. µέτρόν τι οἷωοιι τετραχούνριον. 

τν ου. ὄνομα δίκης κατὼ τῶν ὁπωσοῦν ἁθικούντων, ας 
δὲ δίκης τὸ τίαηµα αργύριόν ἐστιν . υΜποτιννύμανον 
απλόῤόνι , 

᾽Αδμολήι] ταρα τὸ δω τὸ γιγώσκω. Ίδμων Ίδμονος" λωο 
αν καὶ αἰῤμονία καὶ μνωςε καὶ αροπᾷ ἀδμολή, ἡ 
άγνοια 

λδμτ, ἀθάμαστον , γέαν, συ. παρὰ τὸ διᾷ, ὁ 
ε μέλλων ὀμήσω, δέδα καὶ δέδμημαι", ὁμήτης, καὶ αδμή- 

τη». Ἰ παρ»ένον ἄςνγον, Ἰ πρωην. αρλ ἀδμῆ- 
τες, πδάµαστοι, -ᾱ Έντο. κκολὴ 

᾿Αὀολεσχία] αδολεσχίαν ἐκάλρων μέν. τινες καὶ 
ρίαν᾿ ἑτάττετο δὲ τοὔγομα ἐπὶ των τὰ μετέωρα. 
νευόντων.' οὐι ἀπὸ τῆς αηδίας καὶ τῆς, λέσχης συγκει- 
µένης, ὦς τωες ἐξεδέξαντο" οὐδὲ τοῦ ἄδην ἐν τοιήμασι 
πολλοὺς Φνσιολογῆσαι αλλ ἀπὸ τοῦ ἀδεῖν τοῦ σηιιαί- 
γογτος τὸ αρέσαι. ἡ οὖν τοῦ αρεσκόντω» καὶ αὐτοῖς -- 

᾿κούντων ὀμάλεξις ἀδολεσχία ἐκαλεῖτο" ὁιδ. φὸ 
κοινής ὁρμάσθαι ὁοξηο την, τοιαύτὴν ῥαιλίαν αἃ 
Ἰδίαο διαλέξεως κοιὶ ἀρεσκούσης πολῤγις διὸ καὶ ν 
λέσχας τοὺς Φυσικοὺς ἐκάλουν. λέγει ὃ) Ωρίων". καὶ 
Σωκράτη» πτωχὸν ἀδολέσχην ἔφη Εὐπολις" καὶ ἐν 
ἄλλοιον ̓ Αολεσχεῖν αὐτὸν ἐκδίδα ἕον, ὤὦ σοφιστά: τοσο ἡ 
παρὰ τὸ ἠλω τὸ εὐώραίνω”" οὐ ὁὶ 3 αδρίστος ὧλον καὶ 
ἐξ αὐτοῦ άδος ἡ εὐφροσυνη καὶ ἔστι λέσςη ἡὶ Φλυα- 
ρέος καὶ κατα σύν.)εσιν αδόλεσχος ὃν τῇ Φλναρα 
ευφραυόμενος. η. ἐκ τοῦ ἆθω τὸ αρέσκω, καὶ ἠμ λέσχη. 
τούτο δὲ παρα τὸ λέσχος, ὃ σημ την κοίτην᾿ ἔπει- 
δὴ τὸ παλαιὸν ἔδοι ἦνι καὶ τῷ Χρικῶνι τόπον εἶχον 
αποκεχαρισµένον, ἐν ᾧ πυρκαῖες ποιοῦντες, ἐν αντῷ 
καλεσμένοι δμ]αέρενον αδολεσχοῦντες καὶ λυαροῦν- ὃ 
τες. ἄθολ έσχης κὀολέσχου. ὁ κανών' Τὰ απὸ των εἰς 

3ο 

ἐν ὰ . 

ὧν 

 αἳ- 

} θηλυκῶν εὖς ηό γιόμενα. αρσεγικὰν αγ ἔχοντα οἵ- 
ὀέτερον εἰς εαν Εἰς ον ἔχει τὴν γελρκήν. το δὲ λε. 
σχῶ σημαίνει ὁ’' τὸ Φιλοσοφώ". Ὁ. ὁς «δοῦλοο σου γάν- 
λέσχει ἐν τοῖς δικαμόμασί σου: --- το παίζω Ἐήλδεν 
Ἰωνωβ ἀδολεσχῆσαι εἰς τὸ πεδίον: ---- τὸ Φλυκρῶ" τ 
αὐολεσχεῖον αν λρωπες. καὶ τὸ ὀλιγωρῶ ᾿ἨΗόολέσχησε να) 
ὤλιγοψύχησε τὸ πνεύμα μου. ᾽Αὀολέσχης, μάν. ολό γος. 

“Αόον, αρέσκειαν; σημαίνει, καὶ γνώμην }ἡ ἡ κόρον, κόπο». 
᾿Αδίοπον, ἄναρχτον καὶ αφύλακτο». ὁίοποι γὰρ νν» 

οἱ τῆς νεως Φύλακες. 
᾿Αδίστονον, οὐκτρὸν στένοντα. ᾿ .... 
᾿Αδμεύειν, ὑγικάεω ο. ΝΑ. 
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᾿Αδιενίδες, δοῦλαι. 
᾿Αδμωλεῖν, ἀγνοεῖν, } ἀγοναντεῖν αἀγνωμονεῦ καὶ ὦι- 

τεῖν. 
᾿Αόράφαξυς, λάχανὸν τι ἄγριον. 
Αδρεὺς» δαίκων τὶς περὶ τὴν Δήμητραν, ἀπὸ τῆς τῶν 
“καρπῶν αὀρύνσεως. 

᾿Αδρακὴς » ὁ τυφλός. 
᾿Αδόροις, αντιμάχαιο. --- ἐν ὁ) ἄδόροισι χέειν εὐ(λατον 

4ο ἄλφι: --- δόρυ γὰρ λέγεται παρὰ τὸ ἐκδε εὐάραι δόρος᾽ 
καὶ φόρο, κατα πλεονασμὸν ἄδοροι. ἢ αντὶ τοῦ κακό- 
δοροι. οὕτως Ἡρωδιανός. λέγονται δὲ καὶ κώρυκοι, «δύ- 
λακοι, ασκοί" οἷον οὐ δοδαριιένοι. 

Ἀδρος, ὁ Χχονδρός παρα τὸ δω τὸ εὐφραίνω. ἡδόμεδα 
γὰρ τοῖς μεγάλοις καὶ χογδροῖς. 

᾿Αὀραστειθῶν ] "Αδραστος κύριον" ᾿Αδραστίδης, ᾿Αδὀραστι- 
ἑων' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, ᾿Αδραστειδὼν «Φάλος. 

Αδρύνῳ, τὸ αὐξάνω Τὴν μὲν 5 αἀδρύνηται Νήνανδρου. 
δο ᾿Αδρανὴς, ὁ ἀνίσχνρος, καὶ μὴ πρᾶξαί τι δυνάμενος" ὄφεν 

καὶ αδράνεια, } ασΦένεια. δρκίνω 1 τὸ πράττω᾿ ὍὌμηρος, 
ΕΙ τι δραίνθις: ---- ὁρανῶ 9 β' ἄόριστος , ἔδρανον. ἐξ 
αὐτοῦ ὁρωνής καὶ μετα τοῦ στερητικοῦ α. -αὐρανήο. 

Αδρίας, τὸ πέλαγος. Διονύσιος Σικελία τύρα»νου ν ὃς 
πρότερον ἐπὶ τῇ ὀλυμπιαδι πόλιν ἔχτισεν ᾿Αδρίαν ἐν τῷ 
Ἰονικῷ κόλπῳ, αφ ᾗς καὶ τὸ πέλαγος ᾿Αδρίας καλεῖ- 
ται. Ἐὔθοξος δὲ ἐν τῷ 3 τῶν ἠστοριῶγ τὸ πέλαγος 
καὶ τὴν πόλιν ὀνομασθῆναι ᾿Αδρίων Φησὶν., απὸ ᾿Αδρίου 
τοῦ: Μεσαππίου Παύσωνος. 

᾿Αόύτῳ, τῷ ἐνδοτατῷ καὶ ειοτάτῳ, μέρει τοῦ γαοῦ. ἄδντα 
γὰρ παλοῦντωι οὐ τόποι τῶν ἱερῶν.. οὓς οὐκ ἔξεστιν εἰς- 
μέναι οὐδὲ εἰσδῦναι πᾶσιν. ἀπὸ τοῦ δύω τὸ εἰσέρχομαι 
όσμι δύσω δέδυκα δέόυµαι δέδυται» ὀντὸς ποὺ ὥδυτος 
καὶ τὸ οὐδέτερον ὁ ἄόυτον. ἄδυτα ουν τα αφανῇ καὶ αὺ- 
χα τοῦ ἱερῶν. ον ὀροφαὸ, οἶκοι ὑπόγειοι, σκοτεινοί. 

πο "Αόωνιες, παρὰ τὸ ἆδω τὸ γαάλλω" ἦ παρο τὸ δω τὸ εὐ- 
Φρα/νω. τὸ δω, μέγα. διατί; τα ὧπὸ ἐνεστώτων ὴ μελ- 
λόντων κατὰ πρόεληψιν συλλαβης γινόμενα ὀνόματα, 
δια τοῦ ω μεγαλου γράφονται" οἷον ων ή" φώ, 
Ῥωνή" ἆδω, Άδωνις κύριο». δύναται κα) ὁ καρποο εἶναι 
ἄδωνις οἷον ἄδώγειος καρπθο» αρέσχων. 

"Αδωνιίς, χελιῤῶνν καὶ ἡ 2ρήὸκξ. 
᾽Αδωνιασιιὸς» ὁ ἐπὶ τῷ ΄Αδώνιδι Ῥρῆνος. αρι- 
᾿Αδάόνεμε, ἑορτὴ ἀγομένη ᾿ΑΦροδίη. 

4ο " "Αόωρος, ὁ ̓δώροις μὴ ἐῷ ο» παρὰ τὸ -- πα 
α στερητικὀν. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ Ε. 
"Αε.λον. ἀπὸ τοῦ ἐθέλω, ἔφελόν τι ὄν' καὶ μετα τοῦ 

"ἐπιτατικοῦ α αἀέφελον, τὸ πάνω Φελητόν' καὶ συ, ποπῇν 
ἄεθλον" ... κρᾶσει τοῦ α καὶ ε ἆθλ ο». καὶ τὸ αρσε- 
νικὸν ὁ :ἆφλος λέγεται καὶ ἄεθλος. π] παρὰ τὸ τλῶ τὸ 
καρτερῶ» τλὸν καὶ ἄτλον' καὶ τροπῇ ὤθλον. τὸ ὁΣ 
ἄε-λον ἄρσενικῶς μὲν λεγόμενο». τὸν τόπον καὶ τὸ 
αγώνισμα δηλοῖ”. οἱ ον, Οὗτος μὲν δὴ] ἄεθλος ἄατος: --- 
οὐδετέρως δὲ, τὸ ἐπὶ ἄγωνος ὀιδόμενον --- νηὼν ὃ' Ἐκ. 

39 Φέρεται τὰ ἄεθλα, :λέβητάς τε, ου τρέποδές τε: --- παὸ 
ἀπὸ τούτου γίνεται Ἄει δλεύειν τὸ αγωνίςεσ-αι. 

Αέκητε, ἀβούλως. ἔστι ῥημα σεκάκω. ἐξ αὐτοῦ ἐπ νόημα 

ἀεκαστὶ, ὡς Δωρίζω Δωριστέ: καὶ κατα ἀποβολὴν τοῦ 
σ, αεκατί" πο τροπῃ Ἰωνιαφν καὶ ἄναβιβάσει ποὺ τό- 
νου, ἀέκητι. ἡ, γὰρ ἀποβολ] πολλάκις ἀγαβιβάςει 

». τοὺς τόνους. ον Ἕνια ον 
Αεκήλια ἔργα, κατα απὀφασιω τοῦ ἐκήλου' ἐφ οἷς οὐχ 

ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 
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οἵόντε ἠσυχάθοινν, οἷον οὐχ. ἤσυχα οὐδ᾽ εἰρηναῖα αλλὰ 
ταραχώόη” ἡ ἀκούσιαν ὦ οὐκ ἄν τις ἐκῶν πάθοι. 

᾿Αέκων] απὸ τοῦ ἔκω τὸ Φέλω., ἡ μετοχὴ ἐκὼν. παραλό- 4ς 
γῶςν καὶ σεσηµείωται ἐν δὲ τῷ συνθέσει» ναβιβάςει 
τὸν τόνον" καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α» ἄέκων' καὶ 
κράσει τοῦ α . ἄκων» μὴ Φέλων. 

"Αελλα., συστροφὴ ἄἀνέμου ἡ άγαν εἰλοῦσα ν απὸ τοῦ άειν 
καὶ εἰλεῖν" ἢ παρα τὸ αῷ τὸ πνέω, ὁ μέλλων, ἀήσων 
καὶ αάσω᾿ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἄελλα ματὸ πλεονασμὸν ἑτέ- 
ρου λ. ὡς τὸ Φύθλλα. ἔστι δὲ ὄνομα, προσηγορικὸ» ας 
ῥηματικόν' καὶ προπαροξύνετα,, κανὼν γὰρ ἐστιν, ὁ λέ- 
γω, ὅτι τὰ εἰς λα ὑπὲρ β' συλλαβὰςν ἔχοντα τὴν πρὸ 59 
τέλους συλλαβὴν εἰς λ καταλήγουσαν, ἅπαντα προπα- 
ροξύνεται" οἷον, ὀκελλα, μάκελλα ν Σήβυλλα, «ρ/- 
σκυλλα, Φαλκώνελλα. καὶ ἄελλαι, Φωναὶ, παρὰ Σο- 
Φοκλεῖ ἐν Φα/δρᾳ. 

᾿Αελλής] --- Νονίσαλος δονυτ' Φελλής: --- φελλώδης, πο- 
νιορτώθδης παρὰ τὸ ἕλλω, } παρὰ τὸ εἰλὼ τὸ συστρέ- 
Φω, ὠποβολῇ τοῦ ε, γώεται ἑλλ ο) μα) µετ α τοῦ ἐπι- 
τατικοῦ α. ώσπερ ἄἀτερπής. ἐξ οὗ καὶ τὸ ᾿Αολλίζω, τὸ 
συνα Όροίζω. : 

᾽Αελλάδων., ταχεων. ᾿Αέλλεται, πνεῖ. 90 
᾿Αέλλας, ἀγέμους , καὶ ἅταχτα πνεύματα, καὶ αὐγίδας" 

οἱ δὲ, τὰς αεγάλας εἰλήσεις καὶ συστροφάς. 
᾽Αελλὲς., 9ρόον καὶ ὁμόσε. 
᾿Αεκαςόμενοι, ἄκοντες ἀρνούμενοι, ἄνιώμενοι. 
᾿Αελλόποδες, ἑλαφρο), κούφοι, ταχεῖς, ὀξεῖς, ἀνεμόπο- 

δες. ἄελλον γρ τὸ ταχύ. 
Ἄεναον, πολλὸ», αείρυτον, πολυχρόνιον" καὶ αεγάω», αεὶ 

ὑπαρχόντων. ᾿Αερτάζευ, βαστάςει». 
ἜΑετμα, Φλόξ’ οἱ δὲ. τὸ πνεῦμα. το 
᾿Αέσσαμενι, κατεποιιήθημεν' καὶ ἀέσκοντας, κοιμωμέ- 

νους” καὶ αέσκοντο. ἀνεπαύοντο. 
᾿Αετώσιον, λύπφ μεμιγμένον" οἱ δὲν οὐ κατὰ προαέρετιγ. 
᾿Αελλόπος.. Ἱστέον ὅτι τὰ παρὸ τὸ φοὺς συντιδέµενα, 

τὴν τοῦ ἁπλοῦ Φφυλάττει πλέσιν, καὶ δια τοῦ ὃος αλί- 
γεται οἷον, ποὺς ποδὸς, Οδίπους Ο,ήποδος. τα γὰρ 
ποτὰ ἀποβολὴν τοῦ ο ποιοῦητα τὴν γενική» Αττικά 
εἶσιν" οἷον ὁ τρίπουο τοῦ τρίπου, καὶ ὁ Οἱδέπους τοῦ 
Οἰδπου. Ἴστεον ὅτι το παρὸ τὸ ποὺς, ἀποβάλλει τὸ 
ν πατοὶ την εὐεῖαν Ίάρτο ὁ) πελλόπος: --- ᾖ τρέπος, 20 
πὲ γυνή: - οὕτως ὁ Χοιροβοσκός. 

᾿Αελπτέοντες. ἀνελπιστοῦντες οὐκ ἐλπίζοντες. ἀπὸ τοῦ 
ἔλπω, αέλπτω". καὶ ΄Αελπτον, ὥπροςδόκητον ἐχ, 3ρό». 

᾿Αέντες] ἔστιν α περισπώμενον᾿ καὶ ἆηλον ἐκ τοῦ ἄησις 
παὶ ἅγαι, καὶ οἱ Αὐολεῖς τή», αὼν αετοχὴ», καθα ποιῶν 
ῦ Φιλὸ ὤνν αεὶς ἐροῦσο», ὡς Φιλεὶς παὲ ποιείς. μαὶ ἤ 
εὖδεἷω τῶν πληθυντικώ»» αέντος" ᾗ γενικὴν αέντωνν 
ὡς ποιέντων" οἷον -- καὶ ἀνέμων αένος ὑγρὸν ἀέντων: 
-- ϱξ δὲ ἦν βαρύτονον, ἄεντες ὧν ἐδὼΤ 91. οὕτω Φ/λων 
εἰς τὸ ῥήματικα αὐτοῦ. 11νοι]σι λιγυρῆσι διασκέδασ»εν 59 
ἀέντες. 

β , ῃ Ν / , 
Αεγαος] ναω το νεω, νᾶος 

δέων. 
᾿Αεξει] κ, πεκμηῶτι µένοο "γα οἶνος αέξει: --- αὖ. 

ξει. καὶ ἄεξετοι αξησι ἐλάμβανε». ᾖρετου υψοῦτο ὁ 
ἥλιος. ἀπὸ τοῦ ἔχω τοῦ σηµκίνοντος τὸ ἑλαύνω, ὁ μέλ- 
λων, ἔξω, καὶ αέξω. 

Ἀ ᾿Αερσιλόφος, ὃ α)ρων εἷς ὕψου τοὺς λόφους, παρὰ τὸ 
αείρω, καὶ λόφος ἡ τρυφάλεια. 

΄Αερθεν, {ρφησαν. ἀπὸ τοῦ ἀείρω, αερῶν ἄερκαν ἄερμαι, 4ο 
αέρθηνν αέρ. 2ήσαν καὶ ἄερθεν, ὡς τὸ κόσμηθεν, αντὲ 
τοῦ ανέστησαν, ὥρμησα». 

β 

{ να ε Π] 

ἐν συνῶεσει αέγαος, ο αεὶ 
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᾿Αεραίποδες πποι, οἱ αἴροντες εἰς ὕψος τοὺς πόδας, τα- 
Χεῖς, ἀπὸ τοῦ αείρω αερῶ, αερίτοδες" καὶ πλευνασιῷ 

: αερῶ" Αἰολικῶς αέρσω" καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀερσίπους. 
λερσίφρωνν ἐγειροφρων, ἐπαίρων τὰς Φρένα. 
Άεσιν, πόνον, βλαβην" καὶ ᾿Αεσίφρων, βλαψίφρων. ἡ 

τς πο ὀξύφρων, κρυφόνους, καὶ κακόφρων. καὶ ἀετιφροσυνα- 
ο «ΦΑΝ Αίόν : . μ . ! 

Αεσίφρω», ὁ μὴ ὀιεγηγερμένας ἔχων τὰς Φρέναο. ἀῶ τὸ 
-«πουμώμαι ὁ µέλλων, ἄέσω" ὅ.λεν καὶ ἀέσσεται τὸ κοι- 
 μαται, οὕτως λρίων. . 
Αετὸς, παρα τὸ αἴσσω τὸ ὁρμῶ, ἀῑτὸς, παὶ ἀετός. ἡ 
παρὰ τὸ ὧθὶ ἐτεὺς εἶναι. λέγεται γὰρ, ὅτι ὁ ἀετὸς ἐτὶ 
αληθοῦς σημείου αθὶ παρὰ τοῦ Διὸς πέµτεται. ἀετὸς 
καὶ βοτανη τις, καὶ τῶν κνγμῶν τοῦ τροχοῦ ἕκαστον 

3ι σιδήριον᾽ καὶ στέγασµά τι τῶν οἴκων, ἑωφερὲς τῇ ἁτή- 
'σει του «ωου. 

:Αείδω, τὸ ει ὀίΦΦογγον. ἀντιπαρήκειται γὼρ αὐτῷ τὸ 
αοιδή. εἴδω τὸ ἐπίσταμαι" καὶ μετὰ τοῦ ἐτιτατικοῦ ἄλ- 
φα, αείδω, τὸ πάνυ ἐπίσταμαι. τὸ δὲ εἴδω συντεθὲν 

ε εἰς ὄνοιιαν ᾽ἀποβάλλει τὸ ϱ". νηϊ, ὁ ἄπειρος" καὶ πο 
λύΙδος" καὶ παρκγόµενον. οἷον Ίδμων, ἵστωρ. Ἱστέον 

εὅτι κατὰ τὴν κοινὴν ὀιάλεκτον. τὸ ἀπαδῆ οὐ λέγεται, 
οἷων τὸ πατέρου καὶ µητέρος κα) ἀνέρος. ἀλλὰ τὰ πε- 
πονδότα.. οἷον τὸ πατρός. οὕτω καὶ τὸ ἀείδω δω, Εἰς 

9. α μακρὺνν-πράσει τοῦ ε καὶ α, καὶ συναιρέσει τοῦ αἲ 
εἰς τήν ᾳ ὀ(φΦογγον. ὁμιτί βαρύνεται; τὰ εἰς ὃω ὑπὲρ 
ὁύο συλλαβὼς, ἔχοντα τὴν πρὸ τέλους συλλαβὴν εἰς 
Φωνῆεν λήγουσα», περισπᾶται' εἰ μὴ τύχοι ἡ ει δΦ.ογ- 
γος” οἷον πγἑῶ, αοιδῶ, λγρρδῷ, καὶ τα ὅμοια. ἐξέφν: 
γεν ἄρα τὸ αείδω καὶ ἐρείδω.. .- 

᾿Αειδέμεναι] παραγωχὴ ποητική, οὐ Δωρικὴ διάλεκτος. 
τὸ α τοῦτο, συνεσταλένον ἐστὶ παρὰ τῷ ποητῇ' ἅπαξ 
δὲ ἐκτεταμένον., ἐν τῷ, ᾿Αείδει δεδαώύς. 

᾿Αείθελον σηµαίνει τὸν αόρατον. ἔστιν εἴδω τὸ γινώσκω" 
ᾧ ἀντιπαράκειται τὸ οἶδα. γίνεται εἴδελος, ὡς πέαπω 
πέμπελος' καὶ συνθέσει «είδελος, ὁ μη) «εωρούμενος. 
παρα δὲ ἈΝικάνδρῳ ἐπὶ τοῦ ἀθ) Φανεροῦ πεῖται. περὶ οὗ 
ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ἀπὸ τοῦ αείδγλον γέγονε κατὸ συστο- 
λὴν τοῦ η εἰς ε Τοῦ δὲ τέρας. περίσηµον ἀῑείδελον 
ἐστήρικτο" ἸΝήκανόρος. ἐπ) δὲ τοῦ αἁοράτου ἐχρήσατο τῇ 
λέξει Ἡσίοδος περὶ τοῦ Αὐτολύκου. Φησὶ γὰρ, Ὅττι 
κε χερσὶ λάβεσκεν., αείδελα πάντα τίβεσκεν: --- καὶ 
ερ ὁ αὐτὸς, κλέπτης ὧν, ἔχλεπτε τοὺς ἵππους, καὶ 
αἀλλοιοφανεῖς αὐτοὺς ἀπετέλει' ἐνήλλασσε δὲ τὰς χροιὰς 
αὐτῶν. «τει εἰς τὸ αἴδηλον. 

"Αδιλα, τὰ πολύσκικ χωρία, κωτὰ στέρησιν τῆς ἕλης. 
᾿Αειλογία, τὸ αεὶ λόγους καὶ εὐθύνας ὑπέχειν. ' 
᾽Αειδέλιο». κακὸν, κρυφαῖον, ἄδηλον. ᾿Αειδέλλιος, κατά- 

ρατος. ! 
᾿Αείδελον, οὐ ὀῆλον, ὤμορφον, Φοβερὸν, πονηρό». 
᾽Αεικέλιον, δεινὸν. αἰσχοὸν, οἰκτρον, εὐτελές. 
Αε/όει, ἀπολλύει, ΦΦείρει οἱ δὲ, αἰκίζεται. καὶ ᾿Αεί- 

χίονν τή» αἰκίαν. 

"Αειλα, πεδία ἀνήλια, εἴλη γὰρ καὶ τοῦ ἠλίου αὐγή. 
4ο Λε/λλειν, Ῥωπεύειν καὶ αἰκάλλειν. 

᾿ΑεινεΦὶς, τύὐθλωσις. 
"Αειτον, ταχύ. 
δειρον, ἀῤῥητον, ἁπαραίτητον, ἀθώπευτον. 
᾿Αειταδος;, ἄειχρος. 
᾿Αε/ζρουρος, αεὶ διαµένων" ὁμθίως τίθεται καὶ ἐπὶ τοῦ 
.. ὀηνεκοὺς, 

εικήςι ὁ σχλχρὸρ, ὁ μὴ εἴκων. ἐκ τοῦ εἴκω τὸ ὑποχω- 
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ρῶν γύεται εἰκής καὶ μετα τοῦ σταρητικοῦ αν ἀεικήςν 
ὁ μὲ ὁ καὶ ὑπείκων τιν/. ἀφ᾽ οὗ τὸ -- έα 
λοιγόν: --- καὶ αἰκία" τὸ θηλυκὸν, ᾗ ἀεικής. ἔστι δὲ 6ο 

. Μ « ... 3 « ΄ 'ὴ Αν », 
τριγενὲς, ὥσπερ ὁ ευφυής, ἡ ευφνής, το νέο. μὲ 
αεικέσσε, β’ σσ ποιητικῶ»;. λαμβάνεται δὲ ἐπὶ τοῦ ἄπρε- 
ποῦς' Σὸν γένος οὔ οἱ αεικὲς ἀνασσέμεν ἂγθρώποισιν: 
--- οὕτως ᾿Ολρίων. | 

᾿Αεικέλιος, ἀπρεπὴς, σκληρὸς, ἀνόμοιος εἴκω τὸ ὁμοιῶ" 
ἐξ οὗ εἰκὼν τὸ ὁμοίωμα" εἴκελος. εἰκέλιος. ὡ: πέµπω 
πέμπελος" πα) κατα στέρησιν τοῦ αν ἄεικέλιος. τὸ δὲ 
εἴκελος, εἰ μὲν ἔστι σύνὂετον, πάντοτε δια τῆς ει 
ὁιφφόγγου γράφεται” εἰ δὲ "ἁπλοῦν, δια τοῦ λα 

Αεικέλιόν, τὸ ἀπεοικὸς καὶ σκληρόν' παρὰ τὸ εἴνω εἴ- 
χελον, κοὶ ἄεικέλιον. [ κ. 

Αεικίσσωσιν] --- ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν: --- ὧσπι ἀπὸ τοῦ 
εὐγενὴς γίνεται εὐγενίζω, καὶ ἀπὸ τοῦ εὐτελῆς εὐτελί- 

. . 
ζω οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ αεικῆς ἡ αεικίζω, ἡ παρὰ τὸ αἰ- 
κίζω αεικίζω, πλεονασμῷ τοῦ α ἄεικζω. ο 

Αεικίας, τὰς ὕβρεις, καὶ ὑβριστικὰς αἰσχύνας' ἀπὸ τοῦ 
αἰχίας, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, αεικίας. δν 

"Αεισ»] ὧω τὸ πνέω' παράγωγον τῶν εἰς μμ ἄημι" τὸ Υ, ιο 
ἄῆσι' τὸ ὀυϊκὸν, ἄετον ἄετον, καὶ κατ᾿ ἕκτασιν ἄητον. 
Ὄοἷον,--- τώ το Φρήκηθεν ἄητον: -τ- τὸ γ τῶν πλη- 
᾿Φυντικῶνε ἄεισιν, αἰολικώτερον΄ ἐχρῆν γὰρ ἀεῖσιν, ὤς- 

..- ει . Εν : « . . 
περ {εῖσιν" ἄλλοτε ὰ ἀλλ ἄεισιρ. ἂψ 

Αειρομένη] ἀπὸ τοῦ αἲρ ἄέρο, ἄέρω. καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ε» αείρω" ἡ μετοχὴ ἀειρόμενος αειρομένη, πουφι- 
ομένη» ἐπαιρομένη. καὶ ὤεῖραι τὸ βαστάξαι. σηµαίνει 
καὶ τὸ πρόεφερε: ὡς τὸ, Μή µοι οἶνον ἄειρε µελίφρο- 
να: ---- ἄντὶ τοῦ Φέρε" καὶ ἐπὶ τοῦ ἔπαε. ο... 

᾽Αε/ζωτος] ἄζωστος ναὺῦς ἔστιν ἡ ἀνυπήλιφος" ο ας 1ο 
δὲ, τὰς κωδ κάφε » 3 ἀνετοίμους, ἢ άναι- 

νεζ των 1» 

το Α ΜΕΤΑ Το 7. 
Αζω; σημαίνει δύο" τὸ σέβομαι" ὅπερ ἀπὸ τοῦ χάσω τὸ 

ὑποχωρῷ γόνεται' ὃν γὰρ σεβόμεδα, τοῦτον καὶ ὕπο- 
χωροῦμε», ὀδασύνεται ᾿ ἀνα χωρήσαντος οὖν τοῦ χ, 
ἔμειεν ἀναλογοῦσα τῷ Χ. Ἰ δασεῖκ. καὶ τὸ Σγραίνω, 
ὅπερ ψιλοῦται" ἀπὸ τοῦ ζὢ, κατα στέρησω ἄζω' τὰ 
γὰρ ἔηρα. οὐ Ὁ. τὸ δὲ ζῶν, καὶ ὑγρόν ἐστι. οὕτως 
Ωρίων. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περ) παθῶν λέγει, ὅτι 3ο 
παράγωγόν ἐστω' απὸ τοῦ ἄγος, αγίζω᾽ παὶ κατα συγκο- 
πὴν ἄζω, ὥς σκέλος σκελ/ζω, τεῖχος τειχ/ζω. » 
δὲ ὀῆλον» ἐκ τοῦ τὸν ᾽Αλκμάνα εἰπεῖν αγίσδεο, } 
τοῦ ἄζεο. 

᾿ΑΦ, λέγεται ἡ ξηρασία» ὅτι τοῦ ὦν καὶ Φάλλειν ἐστέ- 
ρήται. οὕτως Ὡρίων. 

Ας». σημαίνει τον πώγωνα κατὰ ρύγας, καὶ κλένεται 
αςέγος. ἐκ τούτου λέγεται κα) τὸ αἰζγὸς γήνεσθαι" καὶ 
ὤφειλε κλίνεσθαι δια τοῦ η ὡς μὴ ἔχον τὸ µ ἐπ εὐ- 
Φείκς' ἄλλα σεσηµείωται, ὡς τὸ αδὴν αθένος σηµαίνει 
δὲ τὸν βουβῶνα. ναὶ ἔστι εἰπεῖν, ὅτι τα εἰς ην ὀξύ- 4ο 
τονα, ἔχοντα ἐν τῇ παραληγούσῳ τὸα, καὶ µέρος σώ- 
µατος σημαίνοντα, κα πάθος, τρέπει τὸ η εἰς δ' οἷον 
αὐχένου, ἀδένου, αξένος. τὸ γὰρ λειχήν οὐκ ἔχει 
Το ἃ., 

| "Αώ]λοι, οἱ ἄτιμοί, οἱ αμίμητοι παρὰ τὸ ᾠ]λόω, τὸ 
μιμοῦμαι. | 

᾽Αζπχές) παρὰ τὸ ἄθγν, ὃ σημαίνει τὸ αθιαλείπτως, ἀδη- 
ές" καὶ τροπῇ τοῦ ὃὶ εἰς ο, Δωρικῶς αςγχέο. ἄδην δὲ 
ἐστι τὸ αθιάλειήτον. ἡ µεγαλόγχο»᾽ οὖον, Αόγχὲς µε- 

« 
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Αακυῖώτ --- σημαίνει δὲ καὶ τὸ σκληρὸν, ἀπὸ τῆς ἄςχο, 
ὃ σηµαίνει τὴν ἑμρασίαν., οὕτως δρίων. 

ἸΑζαλέην, ἔπρν, Ἰ, σηληράν παρὰ τὸ ἄζω τὸ ἑηραω. 
"Αξειν, τὸ στόμα αΘρόως προοπεἴγ. 
Ας ε/δκο] ὁόμῳ "Άκτορος ᾿Αςείδκο: --- εἰς τὴν Βοιωτίαν 

εὗρον ἐν ὑπομνήμασι σχόλιο" ᾿Αξεὺς, ᾿Αέείδης τὸ πα- 
τρωνυμόν. 

Αξειρὸν, ἀποήκιλτον. «Ἕλρον γὰρ τὸ ποικίλον. οἱ δὲ, 
ἄχρωστον. 

Ἀκδήου, «κώστου ἡ ᾗ πολυζωστου" απὸ τοῦ «ειρά. 

το Α΄ ΜΝΜΕΤΑ ΤΟΥ Ἡ 

ΑΙ ὥσπερ παρὰ τὸ Φιλῶ γίνεται ἐφίλει διὼ της ει ὃι- 
ΦΦόγγου, καὶ Αἰολικὸν ἐφίλη διω τοῦ η) οὕτω καὶ τα- 
3 τὸ αῶ ἄει, καὶ κατὰ Αἰοχεῖς ἆγ. Ὅμηρος, Μήνα 

δὲ πάντ  ἄληντος ἄη νότος. 
Δἡρ] παρὰ τὸ αἴρω τὸ κουφίζω, αρ. κουφίζονται Υὰρ ἐν 

αὐτῷ καὶ αἴρονται τα «ῶα. ἢ ὁ κοῦφοςν παρὰ τὸ αἴ- 
ρω. } παρὰ τὸ ἀῶ τὸ πνέω, αἡρ᾽ ἡᾗ γὰρ κίνησι αὐτοῦ 
ποιεῖ τὸν ἄνεμον. 

"βητον. ὥοπερ γαρ. παρα τὸ Φιλώ | γέγεταν Φιλεῖτον, οὕτω 
παὶ παρα τὸ αθ ὠεῖτον τὸ δυκόν" καὶ παρὸ Αἱολεῦ- 
σι», ἄητον, ὣς ποήητον. εἰ γαρ ἦν βαρύτονον, ἄετον 
ὤφειλεν εἶναι, ας τύπτετον. εἰς τὸ ἄεισι». 

΄λητο, ὥρμητο. καὶ ἆηται, πορεύεται, καὶ αἁπανγάςει. 
αὔται γὰρ, πνεύματα. 

Άητον», δεινὸν, εὐρὺ, μέγα: ἐξ οὗ ἄπληστον», ἀκόρήτον. 
καὶ αετῷ ὅμοιον. καὶ ἄχσις, πνοὴ, αὗρα. καὶ ἄητοι, 
ἄκόρεστοι. 

Αήσυρον, ασφενὲον κενὸν» ἄκοσμον » μάταίον, οἰπόλαστον' 
ἔνιοι κοῦφον, ὑπ᾽ αὕρας Φερόμενον. 

Αήσολον, αλααπὲς, κακο», ἀνόμοιον. 
{Αη ἔπνει" καὶ αήμεναι ᾿ πνεῦσωαι" 

τες καὶ αήματαν πνευκατα. 
᾽Αηδεῦ, λανΦάνειν» ἀνεπιστηκονεῖν. 
Αι, δυσχεραύει», κεκµηκέναι: καὶ ἀχδῆσαι, καμεῖ. 

ποπιᾶσαι. ὀχληθῆναι. 
᾿Αηδόνα, φό]ν καὶ γλωσσίδω' οἱ δὲ» χελιδόνα. 
Αγτης, ὁ ἄνεμος- παρὰ τὸ αὖ τὸ πγέω, ὁ μέλλων ἀήσω" 

ὄνομα ῥηματικὸν αήτης. ὁ δὲ τόνος ἡμάρτηται. καὶ τὸ 
Φηλυκὸν» αὔτῃν τῇ πγοῇ. 

᾿Αήσυλος] ἀπὸ τοῦ ἅἄσω μέλλοντος, τοῦ δηλοῦντος τὸ 
βλαάπτω, γύεται ὀνοι κα. ῥπαατικὸν ἄσυλος. καὶ πλεοναι- 
σμῷ τοῦ 3ν ἄήσυλος. ὁ ἡμαρτή'ιένος καὶ ἄτοπος. οὕτως 
"Ωρίων. ἢ } ὧτὸ τοῦ δω Ἴσω ῆσ υλα, καὶ αήτυλαω, τὰ 
μὴ τέρποντα. ἄταντα» µωρα” ἡ ἆδιια καὶ ἁμαρτωλα. 

᾽Αγων] παρὰ “τὸ ὤείδω, αειθών πα) τροπῇ Αρλρῇ τῆς 
ει (διφΦόγγου εἰς η. ἀηδών. οὕτως Ωρίων. ἄλλοι δὲ τρο- 
πῃ μόνον τοῦ ε εἰς η τὸ δὲ ε. προογεγραμµέγο». 

᾿Αή9εσσον] Ἰστέον ὅ οτι τὰ απὸ Φωνηεντος ἄρλ χόμεγα ον 
τα χάρονριῶς αὐξονται ἐν τῷ παρατατιμῷ' οἷον ἀγω 

Ίγον, αἴρω Ἴρον αἰτῷ ἤτουν. « δε} δὲ προς) εὔνοιν χωρὶς 
τῶν ἑωνριῶν, καὶ τῶν ποιητικὼν. οἱ γὰρ ποιηταὶ καὶ οἱ 
Ίωνες ουνάρχεσ-δαι πολλάκις ποιοῦσι τοὺς παρρχλωέ- 
φους τοῖς ἰδίοις ἐνεστῶσιν" οἷον ἄγω ἆγον' -- ἄγε δέ ἑ ἑ 
µοῖρα βαρεῖα: ---- καὶ τὸ, Ἄγψατο δ ἡμιόνων: --- ντὶ 
τοῦ ἵψατο. καὶ χ χωρὶς τῶν ὧπὸ προθέσεως ἀρχομένων" 
ον ἀναγινώσκω, γε) Φωσκον᾿ ἀγέρχομαι, ἀνηρχόμη». 
ἐπὶ τούτων γὰρ ἡ αρχ] τοῦ ἑνεσπώτος ἐφυλάχθῃ. καὶ ἐν 
τῷ: παρατατιιῷ. καὶ χωρὶς τοῦ εὐκρεστῷ εὐηρέστον, 

: εὐορκῷ ευὐώρκουν' ἐπὶ τούτων γὰρ, ἔσωθεν ἐγένετο | 
κλίσιο, δε; προοΦεἴναι, Χωρὶς τοῦ ἀ]9θέσσω», ἄή9Φεσσον 

Ν 
Τὸ 

3. 

καὶ αήμενοι, πγέογ- 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΑΘ 

σημαίνει δὲ τὸ ὁ ήθη ὑπάρχω. ναὶ χωρὶς τοῦ ἐν τῇ 
συνηε/ία λεγομένου ἀηδίζομαι αγδιζόμη». ταῦτα μὲν ῃ 
Χοιροβοσκὸς λέγει καὶ ὁ Ζηγόβιος εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ 
᾿Απολλ ὠνίου. λέγεται δὲ ὅτι κα .) τὸ ἁίω τὸ ἀπούω, πα) 
τὸ αῶ τὸ πνέω. οὐ τρέπει τὸ α εἰς ή ἐν τῷ παρατα- 
τῷ. καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ αίω, δια τοῦτο οὐ τρέπει τὸ α 
εἰς η ἵνα μὴ συγεμπέσῃ τὸ ᾗε τὸ σημαῖνον τὸ ὑπῆρχε. 
γίνεται ἀπὸ τοῦ ἔω. τὸ δὲ ἄήφεσσον καὶ ἄήδιζομην, 
ἵνα μὴ εὑρεθῇ αλλεπάλλγλον τὸ 3 ὦγΦεσσον δὲ, ση- 
μαένει τὸ Ἰδημόνουν, ἀσυνήθως εἶχον. παὶ ὠηθιόθν, 
αγνοεῖν, απείρως ἔχειν. 

". ησι, παρα τὸ ἆγμι, τὸ πγέω" τὸ τρίτον, ἄῆσι. 

το Αα ΜΕΤΑ ΤΟΤ. 9. 

᾿Αθακάντιον] Κα αιν ἑῶν μήλων «έσαν ἢ ἤρανονν ὅσσ᾽ ἑνέ- 
μοντο ᾽Ααπεδίον Φῃο ᾿Αθαμάώντιον: --- ἔστι δὲ πεδιὼς 
ἐν Θεσσαλίκ καλουμένη Ἄθαμ αντί δι τὸ ἐκεῖσε τὸν 
᾽Αθάμαντα. πλανάσθαι μετὰ τὸ Φονεῦσαι τὸν ἴδιον 
υέὸν Κλέαρχον, χόλῳ τῆς. ρας, ὅτι ἀνέλρεψε τὸν 
Διόνυσο». ἐφόνευσε δὲ αὐτὸν εἰς )ήραν μανεὶς ὅδρατε, 
γομίσας ἔλαφον εἶναι" ο.εν καὶ τῆς βασιλείας ἐξέπεσεν 
καὶ τῆς Ἰνοὺς τὴς γυναικὸς ἑστερή»ὴ, καὶ τοῦ Ιδίου 
υἱοῦ Μελικέρτον, ἁαφοτέρων εἰς Φάλασσαν ἑωπεσόν- 
των, καὶ οἰκήσοντω». προγοίᾳ Ποσειθῶγος ἐν αὐτῇ. οἵ- 
τως εὗρον σχόλιον εἰς τὸ ᾿Αργοναυτικὰ ᾽Απολλωνίου. 

Αφέμιτος, άδικος ὤγομος" ἀπὸ τοῦ Φέμις «Φέμιτος. Φέ- 
ο µιστος. καὶ ἀἰθέωμτος. 
᾽Ανέσφατος, πολύς ἐν τοῦ «Φεὸς καὶ Φατός. τοῦτο ἐκ 

τοῦ Φφημὶ τὸ λέγω" Φεόφαντός τις ών" καὶ κατὼ συγ- 
ποπὴν, κοιν πλεονασμῷ τοῦ σ, έσφατος, Λο.) μετὰ τοῦ 
ἐπιτατικοῦ α. ὀθέσφατοο. ἐξ οὐτοῦ ἀθέσφατον, τὸ πο- 
λὸ καὶ δαψιλές, ὁ ὃ οὐδὲ 9εὸς ο κα. ὁμὲ τὸ πλῆθος, 
οἷον «εόφαντον καὶ ἄπειρον. 

᾿Αθέριόον, ἀπεδοκέμαζον. µεταφορικὴ ἡ λέξις ἐπὶ τοῦ 
ἐκρίτες καὶ αποβάλλει». ἀπὸ μεταφορᾶς τὼν αφέρων. 
οἱογεὶ τῶν ἀσταχύων η, τὼν μὴ δυναμέγων »ερίζεσθαι 
καρπῶν» τῶν ἐκ τῆς ἅλῳ ἀποβῥιπτουμένων, καὶ μὴ 
συναγοµένων πρὸς χρείο». οἱ { γὰρ λρεμώντες ἐκρέπτουσι 
τοὺς ἀνέρας, τουτέστι χυρα. καὶ γίνεται ἐκ τοῦ 
Φέρους Φερίζω' καὶ µε τοῦ στερητμιοῦ ον ὦφερίζω" 
Οὐὕποτί µοι ον νας. ---- ἄντὶ τοῦ ἀπέῤῥιπτον. τὸ δὲ 
Φέρος» παρο τὸ δέρω. τὸ δερμαίνω. ὁ µέλλων Φερῶ, 
καὶ έρσω αὐολιῶο, ὦφ οὗ Θερσίτχς καὶ «Φεραός. 

"Αϊίδετος, ἦτοι ἄσχετος. 
Αδετεῖ», παρὰ τοῖς ΄Τωσι τὸ αἲ ποιεῖσδαι λόγον" οἷον 

ἀετεῖν καὶ ἀτέςερ. οὕτως Ὡρήων. ἀντὶ τοῦ ὀτιμάςειν. 
ὠπειθεῖν. καὶ ἄθέτως καὶ ἀθέσμως. 

᾽Αθνᾶ, οὐονδὶ α «θρηνά τις οὖσαν παρὰ τὸ τὸν νοῦν αθρεῖ. 
ᾖ παρὰ τὸ 9ὼ τὸ Φηλαςῳ, ὁ μέλλων ήσω" οἶἷονν γυ- 
ναῖκα τεήσατο µαστόν: --- γέγονεν ὄνομα τῥηματικὸν 
ήν ἤ Φηλάςουσα παὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, Αή- 
γη ἁμήτωρ γὰρ { «Φεός. ἐκ γὰρ τῆς τοῦ Διὸς κεφαλῆς 
Φασὶν αὐτὴν, γεγενήσθαι. Αδήνη Αθηναία. ὡς δ0} 
δικαία. καὶ ὥσπερ Νανυσικάα νατὰ κροαισιν τῶν, ὀψο αοι 
εἰς ᾱ μαχρον γίνεται Ναυσικᾶ, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ 
Αθηναία ἀποβολῇ τοῦ α γύεται Αθηνάς μοὲ κράσει 
τῶν δύο σα εἰς ἃ ρορὸν Αηνᾶ᾿ μαὲ περισπώται. 
λέγεται δὲ αδηνᾶ καὶ εἰ] ἶδος αὐλοῦ. 

Αθηναία. ἡ 9εός” ἡ δὲ γυνὴ, Αττική. 
᾽ΑΦαλώττωτος, ὥπειρος »αλάσσης καὶ πλοῦ. 
Ἀθαιρίο» ἀκριθὴς, Φαυμωστός ὑπερόπτης» αὐφαάδης, 
Ἄθμαν ἡ ἐλαία" κ ὦθηναία, ἡᾗ ἀγριελαία, 
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᾽Αδειρέως ᾿ ἀκριβῶς'. καὶ ὦφαιρὲς, τὸ ἀκριβές. κα) ἄλε- 
ϱὴς, ὁ ἄγαν «εριστμκός" } ὁ λαμπρὸς, ἡ ὁ μὴ Φροντ-- 
«ων τινὸς, καὶ ὑβριστής. ἡ ὁ διὲ λαμπρότητα «θρού- 
µενος.. . - η 

ο ἄγειν, καταφρονεῖν, αφροντιστεῖν, µέωφε- 
σαι. ἄθερίσαι, καδυπγῶσαι } ὀλιγωρῆσαι, 
᾿Αφέμιτον, ἄδικον, πονχρὸν, ἄναρχον, ασεβῆ, ἡ »όβοις 
«νου χρώµενον. καὶ Αθεμιστήσαιν παρανομῆσαι. 
ΑάΦεσμία, παρανομία. 
"θικτον, αιαρὸν, ἀκάθαρτον. καὶ ἡ παρθένος δὲ οὕτως 

ἐλέγετο. καὶ ᾿ΑΦίκτορας , αγεπάφους παρένους, αναν- 

” ὀρουρ. ν 
Α9ουρον, ἄπληστο». 
᾿Αθήνησι καὶ Θήβησι] τὰ τοιαῦτα ἐπιῤῥήματα σὺν τῷ 

γράφεται. μὴ ὤφειλεν' ἐπειδὴ τὸ εἰς 9Φεν ἐπιῤῥήματα 
καὶ τὰ εἰς δι τὴν αὐτὴν ππραλήγουταν Φυλάττει καὶ 
τὸν αὐτὸν τόνον" οἷον, οἴκοφδεν, οἴκοδι' λεσβόΦεν, 
«λεσβόθι" ὀλυμπίκθεν, ὀλυμπίαδι' Φύρωθεν, ύρα.. 
ε/ οὖν τὸ ᾽Αὐήνηθεν καὶ ΘήβηΦεν χωρὶς τοῦ κε γράφε- 
ται ὀῇλον καὶ τὸ ᾿Α.λήνησι καὶ Θήβησι χωρὶο ὤφειλε 
γράφεσθαι. ἀλλὰ γράφεται σὺν τῷ ι. διὰ τὸ συνεµπε- 
σεῦν τοῖς τοιαύταις Ἰώνικαῖς Φοτικαῖν. ἔστι γὰρ ἡ ὁοτι- 
κὴ τῶν πληθυντικῶν, Θήβαις" καὶ κατ ἔκτασιν γίνεται 
Θήβαισε" καὶ κατὰ τροπὴ» Ἰωνικὴν τοῦ α εἰς η, Θή- 
βησι" καὶ μένει τὸ ͵ προςγεγραμμµένον. 

᾿Α9ρολοιγὸν, τὸ πτύον τὸ τοὺς ἀθέρας διαλέγον καὶ 
διαχωρίζον΄ καὶ αΦερολόγον, τὸ αὐτὸ. γίνεται δὲ κατὰ 
πλεονασμὸν τοῦ ε, ὑφ᾽ ἓν δὲ καὶ ὀξυτόνως ἀναγνωστέ:ν. 
οὕτως «ἁδρίων. ιά 

᾽Αθίγγανος, ὁ αἡ Φέλων τινὶ προσεγγίσαι" ἀπὸ τοῦ 2έγω. 
οἱ γὰρ τὴ» αἴρεσιν ταύτην ἔχοντευ οὐδὲν παρ ἄλλου 
λαμβανουσι». 

ΤΑ 9λον, ἐκ τοῦ τλῶ: τὸ τῷ καρτεροῦντι καὶ νικῶντι ὃι- 
:. ὀόμενον. ἡ ἀπὸ τοῦ ἐθέλω, ἔφελον' καὶ μετὰ τοῦ ἐπι- 

τατικοῦ α,. ἄέφελον, τὸ πάνυ ῥηπούμενον" καὶ κατὰ 
κρᾶσιν τοῦ α καὶ 6, ἆθλον' καὶ ἆθλου τὸ ἁρσενικόν 
διὸ καὶ περισπῶνται. . 

ἸΑθλῆσαι,. κοπιᾶσαι. ὅτι μετὰ τὸν κατακλυσμὸν ἐξηργή- 
κότω» ᾖδη τῶν ἀγώνων, ὣς καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν 
ὁν Ἕλλησι καλῶν , ὕστερι «θλιος ὁ Ἐνδυμίωνος πα- 
4ὴρ ἐπιμέλειαν ἐποιήσα ο τοῦ ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος 
συστάσεως. ἀπὸ τούτου οὖν γίνεται αἀθλῶ" ἐν δὲ τοῦ 
«θλῶ, ἆθλα καὶ ἆθληταί καλοῦνται. οὕτως Ὀρίων. 
-- καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα, ἄντὶ τοῦ ποπιάσαντα, 
παχοπαήσαντα. | 

” θλιος, ὁ ταλα/πωροϱ παρὰ τὸ ἀλλλεῖν, τὸ ἀγωνίζε- 
σθαι, ὅ ἐστι τὸ κακοπαΦεἴν. 

᾽Αριβὴς, πόλις Αἰγύπτου" γράφεται δὲ καὶ ᾿Αθλιβής" 
ἡς ὁ πολίτης Αλιβήης. Νικάνωρ δὲ διὰ τοῦ ϱ. τὸ 
Δέλτα τῆς νησευομένης Αγύπτου ἐστὶ κεφαλὴ, κατὰ 
καρδίκς σχ]μα τῶν περιεχομένων Νείλῳ μεθυσκόμενο». 
ὅδεν τὸν νομὸν ᾿Α.Φριβην προσηγὀρευσα». ὅπερ εἴτις 
ἑλληνιστὶ βούλοιτο Φράςειν, οὐκ ἄλλως ἔχοι λέξαι 
πλὴν καρδίαν ἁππίων. οὕτως Ὡρίω». 

᾽Αθρόοι] ἀθρόος προπαροξύνεται σηµαίνει τὸν αἰφνίδιον. 
παροξύγει δὲ τὸν συνγἈροισµέγον κα; ὀκσυνει Όμηρος) 
Ἠκεῖς 3 ἀθρόοι ὧδει --- τὸ ἀροιστικὸν α δασύνεται. 
9ροὺς λέγεται τὸ αἰφνίδιων' παὶ κλέεται Φροός " καὶ 
µετά τοῦ ἐπιτατικοῦ α αθρόοι, ἄγευ 9ρόου καὶ ἤχου, 
ἄψόφητοι, , : 4 

᾽Αθροίζω, ἐκ τοῦ Θροῦς, ὃ σηµαίνει τὸν Φόρυβον (Οὺ γὰρ 
πάντων ᾗεν ὁμὸς «9ρό0ς) γύνεται δροίζω" καὶ κατὰ συν- 
αίρεσιν μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ ἂν «9ροίζω. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤΑ. Α Ἰ 

"Αθηλον, τὸ ωἡ λανὸς παιδίον. ι 
᾿ΑΦέλδεται, ὀνηθεἴται. καὶ ᾿ΑΦέλγειν, τὸ ἀέλγειν. 
Ἀὺρ, ὁ αήν. καὶ τὴν ᾿ΑΦροδίτην Αὐγόπτιοι καλοῦσιν 

᾽Αθώρ' καὶ μήν γε τὸν νο τοῦ μον ἐπώνυμον 
“αύτη πεποήκασι». οὕτως ᾿«δρί»». .. 

᾽Αθόρματα, παίγνια" παρὰ τὸ ὠθρεῖν Φεάματα. ἡ παρὰ 
τὸ ύω τὸ ὁριῶ, Φυρὼ καὶ ὠφύρω, καὶ ά. πο 
ἀθύρει, πα(ζει καὶ ἀγωνίζεται. "λώσς ο. - | 

᾿Α 9ρεῖν, τὸ μετ ἐπιτάσεως Φεαρεῖν. Φεωρῷ γίνεται, καὶ 
κατὰ συγιοπὴν καὶ ἐπίτωσιω αΦρῶ. ἡ ἀπὸ τοῦ ὁδρῶ τὸ 
νε νο. ἐτιτατριοῦ α» ἄθρω, καὶ τροτῃ τοῦ 
ὰ εἷς 9. [ : . 

"λθως, ἀχρωτήριον Θράκης. Σοφοκλῆς, "ΑΦως σκιώζει 
γῶτα Λημνίας βοός: --- ἐν γὰρ τῇ Λήανῳ βοῦς χαλκῆ 
Ἱδρυταί, ἐφ᾽ ἣν τοῦ Α.9δω καὶ σκιὸ ΦΦάνει. ος 

᾿ΑΦφος] ὥεπερ ἀπὸ τοῦ ὦ η]. ἑῶ ἐωήν ἡ ἐκπεμπομένη 
βοὴ Φωνή" οὕτω παρὰ τὸ Φῷ τὸ κατ καὶ ὦ- 
μιῶ, Φωὴ, ἡ ὁχωία. ὁ γὰρ ᾠμιιούμεγος., κατάβάλλεταί 
τι, ἐξ αὐτοῦ γύνεται Φωός" καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, 
ἄλφος, ὁ αςήμιοο. ἔχει δὲ τὸ ι ἐν πα ὀόσεως" ἐπειδὴ 
εὕρηται Φωῦ], ὧς παρα ᾿Αρχιλόχῳ, «; ὃ ἄν σε δω)ὴ 
λάβοι: --- ὤφειλε ὁξ προπαρὀξύνεσθαι. τὰ γὰρ ἀπὸ 
τῶν εἰς α καὶ εἰς ή Φηλυκῶν δια τοῦ οὐ γιόμενα ὀνό- 
µατα, προταροξύνονται: κεφολὴν ἀπέφαλος" ψυχὴ, 
ἄψυχος" ὥρα, ἄωρος. πρόεκειται ἐν τῷ κανόνι, εἶ μὴ 
χαρακτὴρ κωλύσει" διὰ τὸ κάρη, ἀκαρός, ὀξύνετωι γὰρ 
ὥς τὸ µαδκρός. αλλ ἕτερος καγών ἐστιν, ὁ λέγῶν, ὅτι 
τα διὰ τοῦ ωοο- ἔχοντα τὸ ὑπὲρ β’ συλλαβας, προπε- 
ρισπῶνται΄ χωρὶς τοῦ κολφὸς, ὃ σηαακίνει τὸν Φόρυβον᾽ 
οἵἷον, ἄχελφος, αἰδφος, Ίφος. οὕτω καὶ ἀθῷος. πβος- 
κειται ἔχοντα τὸ ι, διὰ τὸ λαγωὸς καὶ πατρωός' ση- 
µαίνει δὲ τὸν λεγόμενον πατροιόγ. προκειται, ὑπὲρ δύο 
συλλαβὰς, διὰ τὸ κλφός' σημαίνει δὲ τὰ σίδγρα, ἅ 
Φοροῦσιν οἱ κατάδικοι" ἆ λέγονται κλοια. 

᾿ΑΦώος, σημαίνει τὸν ἐν τῷ ᾿ΑΦῳῷ ὄρει τιμώμενον. κατὼ 
«τὴν ἀχρίβειαν δὲ, ὤφειλεν ἔχειν τοι καὶ ἄσθαι" 
ἐπειδὴ απὸ τοῦ "Άθως τοῦ ὄρους ἐγένετο. τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ 
εἰς ως διὰ τοῦ ωος παράγωγα», σὺν τῷ Ἱ γράφεται καὶ 
περισπᾶται οἷον, Μίνως Μινφος" πάτρως πατρῷος" 
µήτρως μητρφος" ἥρως ἡρφος. οὕτω καὶ "Άθως ᾿Αθϕος 
ώφειλεν εἶναι" αλλο προς ἀντιδιαστολὴν τοῦ αθφος τοῦ 
ἐπὶ τοῦ αζημίου. καὶ τὸ | ἀποβάλλει, καὶ προπαροξὺ- 
νεται. οὕτως ὃ Χσιροβοσκός. ιν 

᾿Α9ώου Διὸς] Διὸς ἱερὸν ἐν ἄκρῳ 
καλουµένου. Ὅἥτει ἐξ Αθόω ὃς 

4 
ον 

"Αθα τῷ ὄρει, ἄφωώου 
ιΑ 
ῤ 
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ΑΙ, ἐπίῤῥηωα εὐχῆς σημαντ/κόν" καὶ σηµαίνει τὸ εἴθε' 

οἷον, Αἱ γὰρ δὴ] οὕτως εἴη Φίλος, ὦ Μενέλαε: --- γέ- 
Ὕονθ δὲ ἐκ τοῦ εἰ, σηµαίνοντος τὸ εἴθε, τοῦ δα τρὰ- 
πέντος εἰς α ὡς τὸ, ΕΙ μοι γένοιτο ΦΦόγγος ἐν βρα- 
Χίοσι Καὶ χερσ) καὶ πόμαισι καὶ ποδῶν βάσει: --- καὶ, 
Ε/ γὰρ ὤφελεν: --- ἀντὶ τοῦ εἴθε. καὶ, ϊ µοι ένοιτο 
παρθένος: καλή τε παλ τέρεινα: --- 

Αἰέζ»] παρὰ τὸ αἲ σχετλιαστικὸν ἐπίῤῥημα, γίνεται αἰκ- 
ω τὸ ορηνῶ, ὡς λίαν λιάςω. 

Αα ἡ Νήδεία, ἂἷς τὸ, Αἰαίην ὀολόεσσαν: ---εἴρηται 
δὲ απὸ Αἰκήης πόλεως ᾿Απολλωνίας. λέγεται δὲ καὶ ἡ 
τῆς Κήρκηο νῆσος Αἰκίη, αὶ πλησίον τοῦ ἆδου οὖσα ' απὸ 
τῶν στοναγµαάτω» τῶν ἐν αὐτῷ" παρα τὸ ἂ) α) Θρηνη- 
τικὸν ἐπίῤῥημα, 

: 

4ο 
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ΑΙάν η] γη: παρὰ τὸ αλα ο αποβολῇ τοῦ }. } ἀπὸ τοῦ 
αὔω τὸ ξηραίνω» οὖα καὶ τροπῇ τοῦ υ εἰς {, αἷα. 

Αἴγιναν ὄνομὰ πολεῶς. τὸ: γεν ἠῶτα" τὸ διὰ τοῦ να» δια 
το "τοῦ ι γράφεται" χωρὶς τοῦ πεῖνα" οἶον, γέρινα τὸ ἁπα- 

λόν" Ῥέμβρωα, Καμαρινα, Βέλινα, ὄνομα πόλεως" 
Ἄρπμα. ὄνομα ἵππου, ὅπερ τωὲς διὰ δύο γράφουσιν 
Καμάρινα, λίανη δυσώδης ὡς καὶ ἡ χρῆσις δηλοῖ. Μ 
χίνει παμάριαν: --- οὕτω καὶ Αύγινα, 

Αἴαον ὁ μὲν Λοκρὸς, παρ τὸ αίσσω τὸ ὁρμῶ ὁ μέλλων 
αίξω, Ίνξα ἠϊξας". ἡ µετοχ), ἀἴξας ' καὶ αποβολῇ, τοῦ 
ξ, καὶ συγκιρέσει» Αίας. ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ 
Φαρσαλέως. καὶ σφόδρα αὐτὸν αἴσσειν καὶ ὁρμάν ἐν τοῖς 

Ὅ πολέμοις: ὁ δὲ Τελαμώνιο, παρὰ τὸ αἳ αἳ αἰάςω" «, ρή- 
30 νἡτικὸν δέ ἐστιν ἐτίῤῥημα ' ὧς Φησι Ῥοφοκλῆς, ΑΓ α). 

τίς ἂν ποτ εδ ὡδ' ἐπώνυμον Τούμὸν ξυνοίσεμ ὃ ὄνομα 
«τοῖς ἐμοῖς κακοῖς, Νον γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰοίζειν 
ἐμοὶ, Καὶ τρ» "τοιούτοις γὰρ καοῖς ἐντυγχανω. 

Αα, ὑπὸ Κνρηναίων τη δὴ καὶ µαῖα, καὶ ἀδελφὴ Κρήτης. 
κοελεῖται δὲ καὶ κρ (η, ἐν Παιονία, καὶ Φυτόν τι. ἔστι 
δὲ ὁ πιαρπὸς αὐτῷ ὁμώνυμου. 

Αὐγὶο. τὸ τοῦ. Διὸς Ἰφαιστότευκτον ὅπλον: οὐχ, ὥς τινες 
Φασὶν, ἀπο τῆς ᾽Αμαλθείας" αἰγὸο» τὴς τὸν Δία ὠνὰ- 
ρεψάσης αλλ’ ὧπὸ τοῦ τὰς συστροφας τῶν. ανέμων 

5ο- ποιεῖν πινεῖσδαι. ῤγίδεο» καταιγίδες οἳ ἄνεμοι. τὸ δὲ 
: αὐγίς, παρὰ τὸ αἴσσω τὸ ὁρμῶ. 

Ἀγγίοχος. παρὰ τὸ οχἡ. ὁ σημαίνει τὴν τροφὴ», καὶ τὸ 
αἲξ αἰγός. λέγουσι, γὰρ αὐτὸν τενηλακέναι ᾽Αμάλνειαν 
τὴν αἶγα. οἱ δὲν ὔτι σκεπαστήριον Ἰν αὐτῷ αἰγίο, ἀπὸ 
᾿Ἐρητιεῆε αὐγὸο ληφΦεσα. ἡ ἀπὸ τοῦ καταιγίζευ τοῖς 
ἀνέμοις πολ πνεύμασι" καλεῖται γὰρ αγὶο ὁ ἀἄνεμος. 
οἱ δὲ, απὸ τοῦ Αἶγα πρωτην γῆμαι τὴν τοῦ Πανὸς 

᾿Φυγατέρα. 
{ο Ἀγγιαλὸς, ἐτμολογεῖται, παρὰ τὸ τὴν αἷαν γείτονα εἶναι 

τῆς ἆλος ῇὴ ἀπὸ τοῦ γαίω" ἦ ἀπὸ τοῦ δ(κην αὖγος 
ἄλλεσθαι. 

Αὐγιόχοιο] αἱ διὰ τοῦ οἱον θετταλ/καὶ γενικα. 
ΑὐγίλΙΨ. δύεβατος καὶ ὀρειγὸς τόπος τε κατ αἰγίλιπου 

πέτρης ὀνοφερὸν χέεν ὕόωρ: --- γέγονε δὲ παρὰ τὸν 
λείψω μέλλοντα. λείψ' καὶ αποβολῷ τοῦ ε. λνψ. Ἰ 

χα ἐν συν.}έσει μετα τῆς. αἲξ γόγεται αἰγίλιψ « εἰς ὃν 
καὶ αἲξ οὐ ὀύναται ἀναβῆναι. οὕτως Ωρίων. ἔστι δὲ 
ῥηκατικὴ ἡ λέξις. 

δο Αἰγίλουρος] αἴλουρος, καὶ πλεονασμῷ τῆς γι συλλαβῆς, 
αὐγίλουρος. τω, 

Αἰγοφάγος, ὁ Ζεὺςν ὡς παρα Νικάνδρῳ ἐν Θηριακοῖς. 
Αὐιάλεια, ὄνομα κύριον. ᾿Αδράστου μὲν Φυγάτηρ, Διοκή- 

ὁους δὲ γυνή. 
Αἴγισθος] παρφ τὸ ῷῶ τὸ Φηλάζω, καὶ το -αἴξ, Αἴγρθος" 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, Αγισιος. ἐστοροῦσι γὰρ αὐτ]ν 
αὐγείῳ γάλατι τροφή χρήσασ-αι. οὕτως Ὡρίων. 

Αὐγας] Ἑλίην τε καὶ Αίγαο: --- Αὐγὰο δὲ καλοῦσι τὼς 
ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις Ευβοίας. τὸ ἐλνικὸν ᾿ Αὐγαῖος. 

Αὐγαίων, ὁ ἥλιος. παρὰ τὸ αἲγλη αὐγλαίων πο) ἀποβολῇ 
τοῦ λ, ὡς παρώνυμον. 3 απὸ τοῦ τοῖς ἀκτῖσιν -αὐσσει». 

ου ᾗ ῴπὸ τοῦ. γὠ το. γουριῶ» γαίων" καὶ μετα τοῦ ἐπιτα- 
τιοῦ α» αγαίων" καὶ πλεονασμῷ τοῦ αὐγαίων. 

Αἰαγὸν, δεινὸν, χαλεπόν. 
Αἰβετὸς, αἰετὸςρ ΠΠεργαῇοι. 
Αἱβοῦ. ὡς οἶμοι τ/δεται καὶ ἐπὶ »αυμασμοῦ. 

ἴτο Αὐγυαῖα, τα ῥωπικοὶ Φορτία" καὶ οἱ πιπράσκοντες ». αὖγι- 
»αιοπώλαι. ἐλέγετο δὲ καὶ τὰ μεγάλα αὐγιναβαν ἀπὸ 
τοῦ νομίσματος. καὶ γαρ τὸ Αύγαξον τάλαντον πλεῖον 
ἠδύνατο τοῦ ᾿Αττικοῦ. ἔλεγε δὲ τοὺς μὲν πολίταο, Δί- 

98. 
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γινήτας ' τα δὲ ἐκ τῆς νήσου, Αἰγιναῖκ' καὶ Αἰγιαῖος 
ὀβολός. 

Αὐγιάλεια, ὴ νὺν Αχαίι' καὶ Αἰγιαλεῖς. 
Αἰγιάδες, ὑμένεο ἐν τοῖς ὀφαλμοῖς. καὶ τὰς ἐν τοῖς 
ὀφαλμοῖς ὑπολεύκους οὔλας, αἱγιάδας λέγει, 

Αἰγίλωψ, πόα, τὶς, κι πάθος. 
Αὐγίποψ, αετὸς ὑπὸ Μακεδόνων. 
Αὐγὶον ἡ κατάϊξ, καὶ ἡ ὀξεῖν πνοὴ, καὶ αἱ ἀποστίλψεις χο 

τὼν οφθαλμών. 
Αἰγοθὴς, ὁ α)γοήλας, 
Αὐγυλὶς. λυγός, ραπ 
Αγα) : πόλις Εὐβοίας: ἢ νησός ἐστι δυσχείµερος αφ Ίς 

κου τὸ πέλαγος Αὐγαΐον ἐκλή»1. οἱ δὲ, ἀπὸ Ποσειδώνος 
οὕτως ὀνομασθῆναι" οἱ δὲ, απ Αἰγέωςι τοῦ πατρὸς 6Θή- 
σέως. κατακρημ»ίσαντος ἑαυτὸν απὸ τῆς ἀκροπόλεως δἷσ 
τὴν Φάλασσαν. οὐ πολὺ γὰρ απέχει ᾗ ἀκρόπολις τῆς 
9αλασσης, περιπλέοντι τὴν νῆσον. 

Αὐγανέαν ὠκόντιόν τι μικρόν" ἀπὸ τοῦ ἄγαν [εσδαι» ὃ ὃ ἐστι 5ο 
πορεύεσθαι κχὶ πέωπεσθαι, } γεῖσθαι, ἡ δὲ τὸ ἁγκή- 
λην τὴν ἐξ αἰγείου δέρματος γεγενημένη». ῇ διὰ τὰς 
α]γας ἐπ αὐτὰς γὰρ μάλιστω ἵενται. ἡ διὼ τὸ ευθε- 
τεῖν αντὰς εἰς αἰγῶν ἄγρας. 

Αὔγειος] τὸ γει, ὁἱ ΦΦογγον, ὣς βέλος σώματος. τὸ Δωρι- 
ΟΥ αὐγατος. οἱ γὰρ Δωριεῖς τὸ είν αι λέγουσ:. τὸ γὰο 
πύπειρον κύπαιρον λέγονσι' παὶ τὸ αἴγειον αγαῖον πέ- 
λαγος. 

Αἴγειρος, διὰ τῆς ει διφΦόγγου. εὕρηται Ὕὰρ καὶ χωρὶς 
τοῦ .» ὣς τὸ, Καὶ αἰγέρων ἔφυσαν εὐγεγέστεραι: αρ 

ἦτοι εὐδαλέστεραι πα) εὐδρεπτότερα,. καὶ ὅτι τὸ εἰς 
ρος ῥηαατιηκὼν τῇ-ει διφ9όγγῳ παραλήγεται οἷον, μάσ- 
σῶ, μάγειρος πέπτω, πέπειρος᾽ ὀνῶ. ὄνειρος". σημαί- 
νει δὲ τὸ ὀνῶ, τὸ ωὠφελώ " πολλοὶ Ὕὰρ ἐκ τῶν ἰδίων 
ὀνείρων ωφελή-ησα». οὕτως οὖν καὶ αἴσσων αἴγειρος. 
7 παρο τὸ αἴρω» τουτέστι/ εἰς ὕψος αἴρεσθαι πα αν- 

ζάνεσθαι᾽ ἐπὶ πολὺ γὰρ ὕψος πρόεισι καὶ αὔξεται τὸ 
Φυτόν. Ὅμηρος, μακεὂνης α)γείροιο: σος τῆς αηπεδα- 
»ης πα ὑψγλῆς" παρὰ τὸ μῆκος. ᾗ παρὰ τὸ ἐν τῆς ἔρας 
αἴσσειμ καὶ κινεῖσφαι. ἢ παρα τὸ κατάγγυσθαι ὑπὸ τῶν 6ο 
αδέμων. τὸ δὲ Κάμιρος, οὐ ἔστι ῥήματικὸν» ἀλλ ὄνο- 
μα κύριον. δε δὲ φινώσπειν. ὅτι καὶ τὸ παρὰ «Θεοκρί- 
τῳ --- απ αὐγίρω σχαδα τρώγοις! - διὰ τοῦ ε γρά- 
Φεται » ἀπὸ τοῦ αἴγερον. ἔστι δὲ τὸ "Αγιρον» ὄνομα 
πόλεως. τινὲς δὲ, ὡς καὶ ὁ Χοιροβοσκὸς εἰς τὸ ἀπτία, 

διὼ τῆς ει (διΦ9όγγου γράφουσι» αὐτό. 
Αλή» παρ το αἴσσω τὸ ὁρμῶ, καὶ τὸ λα». πάνυ γὰρ 

ὀρμητική, ἐστιν ἡ αἴγλη. σημαίνει δὲ τὴν λαμπΊδόνα. 
οὕτως εὗρον ἐν ἐπιμερισμῷ τοῦ ψαλτηρίου, 99 

Αὐλήντο]. απὸ τοῦ αἴγλη, αὐγλήεις αἰγλήεντα, καὶ αἰγλῆν- 
τα κατὰ κρᾶσν). 

Αὐγυπιὸς, οἱ μὲν, εἶδου Φετοῦ 
το. ἔστι δὲ παρα τὸ αἴσσω. 

Αἴγυπτος» απὸ Αἰγύπτου βασιλέως» τοῦ υἱοῦ Βήλου. ὴ 
ὧπὸ Αἰγύπτου τοῦ Νε/λου. ὁ γὰρ Κεῖλος, πρότερον αὖ 
γυπτος ἐκαλεῖτο. } αἰγίποτος καὶ αἴγιπτος. παρὰ τὸν 
τράγο», ὃν Αὐγύπτιο, σέβουσιν ἐξαιρέτως δὲ τοῖς Μεν- 
ὁησίοις. ἦ δια τὸ αἶγας πίονας ἔχει». ἢ ἐγγύποτος πα) 1ο 
αἴγυπτος, ὣς ἐγγίζουσα τῷ ποτῷ, ἦ τῷ ποταμῷ. οὕτως 
Ώρος ὁ Θηβαῖος, Ἰ παρα τὸ αἶδω τὸ καίω. οἱ γὰρ ἐν 
Αὐγύπτῳ ἄνλρωποι κεπαυμέγοι εἰσὶν ἐν τῆς σφοδρᾶς 
τοῦ ἡλίου Φορας. σήμαίνει δὲ τρία" τὴν χώρα. ὡς τὸ, 
Αἴγυπτον δέ µε Ῥυμος ἅ ἄνωγε: --- τὸν ποταμὸν τὸν Νεζ- 
λον, ὧς τὸ, Στήσας ὁ᾽ Αἰγύπτῳ  ππνιὰ γᾖας: --- αν 
Αἰγύπτοιο ὀωπετέος ποταμοῦ : τοῦ ὁδιαφανοῦς καὶ 

οἱ δὲ, τὸν γύπα ἐξεδέξαν- 
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μεγάλου. κα) παρὰ τῷ Θεολόγῳ τὴν. ἁμαρτίαν ὡς ἐν- 
τεῦθεν, Αἴγυπτον ην σχυδρωπὴν καὶ διώχτριαν 
ἁπαρτίας. 

 Αὐγύττιος, ἁβαηνως παροικία ἑστὴν, ὅτι Αὐγύττιοι 
διαβάλλονται ως αχ οφόροι. 

Αἰγυπτιάζειν, τὸ πανουργεύει», καὶ σκυδρωπεύετθαι. 
Αἱδοῖος, αἱδοῦς καὶ τιαῆς ἄξιοο" οἶον, ̓Αἱδοϊόο τέ µοι ἐσσὶν 

σο 

{9 
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Φίλε ἐκυρὲ» δεινός τες -- ἀπὸ τοῦ αἰδὼὸς γφεται α]- 
ὀβος, ὥσπερ ἦφος καὶ ἠρφος" καὶ κατὰ τροπὴν Βοιωτι- 
κὴν τῆς ὦ διφθόγγου εἰς 9. Ποῦος παὶ αἱδοῖος. ἔχει δὲ 
τὸ αἰδῶοςι τὸ ι προογεγραμμάνο» ὅτι τὰ απὸ τῶν εἰς 
ὧς διὰ τοῦ ος παράγωγα, » συν τῷ ὃς μα καὶ 
περιστῶνται" Μίνως, Μωφβος" Ἴρως. ἠρῶος" πάτρως, 
πατρῴος” Ἰδον Ἴφος" καὶ αἰδὼς, αἰδῷος. οὕτως ὁ Χοι- 
ροβοσκὸς εἰς τὸ περὶ ποσότητος. "ἔστι δὲ εἴδους τὼν πα 
ραγώγαν κτητικοῦ. πόσοι τύτοι τῶν ατητηκῶνν δύο" 
τε εἷς χος, καὶ ὁ εἰς ος. καὶ ἄλλως᾽ πόσας «Αν Ἵν 
ἐπιδέχονται τα εἰς ος κτητικὰν καὶ πόσας παραλήξεις; 

καὶ τίνω εἰσὶ τὰ ὄντα καὶ τύπῳ καὶ σημαινομένῳ κτη- 
τικάὶ τίνε μὲν τύπῳ κτητικὰ», σημαινομένῳ δὲ οὐκέτι; 
καταλήξεις μὲν δύο” την, τε εἰς ποσν καὶ τὴν εἷς ος 
καθδαρόν ὡς ἀνθρώπείος, άρνειος, ᾿Αριστάρχειας" Πλα- 
τωνικός., Δγμοσθενικός. παραλήξεις δὲ, ὀκτώ: τῶν εἰς 
κος, τέσσαρας" ναὶ των εἰς ο0, τέσσαρας. καὶ τῶν μὲν 
εἰς κος, αὗταί εἶσιν. ἢ γὰρ τῷ παραλήγεται» ὡς τὸ 
Ἑλληνικός, Ῥωμα]κός 4} τῷ άλφα, ὡρ τὸ Ῥοδιακός } 
τῷ νν ὦφ. πὸ Λιβυκὸς. ἁλυκός” καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ) 
ἁλυκρός. ἡ ἢ τῇ ει διφθόγγῳ, ὡς τὸ μα Δαρει- 
κόρ. τῶν δὲ εἰς ος καθα ὃν, αὗται" ἡ τῇ ει διφΦόγγῳν 
ὡς τὸ Ὁμήρειος, Ἑκτορειος. ἦ τῇ αι «ὀιφΦόγγῳ» ας 
τὸ ταλαντιαῖος. ἡ τῇ ον διφΦόγγῳ, ας τὸ παντοῖος, 
ἀλλοῖος. ἡ τῷ φ, ὧς τὸ πατρῴος. ἡ ἦρος. Όεν τὸ αἰ- 
ὁοῖος. ἐκ τοῦ αὐδώος κτητικοῦ γίνεται» κατὼ τροπὴν 
Αλροὴν της φ δίφΦόγγου εἰς οι. ἐκεῖνα δέ ἐστι τῷ 
τύπῳ καὶ τῷ σημαινομένῷ κτητικὰν ὅσα εἰς τὴν γενικὴν 
τοῦ πρωτοτύπου αναλύονται" οἷον, γραωματικὸς λόγος, 
ὁ του γραματικρῦ ᾿Αριστάρχειος βίβλος, } τοῦ Αρι- 
στάρχου. ὅσα δὲ οὐκ αναλύονται εἰς τὴν πρωτότυπον 
Ἰενικὴν, ταῦτα τῷ μὲν τύπῳ εἰσὶ κτητικά: καθότι τα 
εἰς κος κτητικὰ. τῷ ! παραλήγεται᾿ πλὴν τοῦ Κερα- 
μεικόςν Εθορικός, Δαρεικός, καὶ Δεκελεικός. τῷ δὲ 
σηααινοµένῥ οών ἐστι κτητικά᾿ ὀφ Φαλμικον γὰρ ἰωτρὸν, 
οὐ τὸν: τὸ ἠατροῦ ὀφθαλμὸν λάγοµεν, ἀλλὰ τὸν τὸν 
ὀφ. 2αλμὸν ἠατρενοντα. ὁμοίως δὲ πα) ἡπατικὸν ἀῤῥωστον, 
οὐ τὸν τοῦ ἥπατος λέγομε», ἄλλα τὸν τὸ ἧπαρ. αλ- 

γοῦντα. εἴδη δὲ τοῦ κτητηκοῦν τρία ̓  οἰκειωματικὸν μὲν, 
τὸ οἰκείωσιν ἔχον πρὸς. τόπον’ οἷον, οὐράνιος, ἐπίγειος, 
Δαλάσσιος. Κύπριο, Ῥόθμοον γήμοο. συνεκφαντικὸν δὲν 
τὸ συγεκῷ«ἴγον τι μεν) ἑαυτοῦ  οἱον, 1ρ: αμματικός 
συνεκφαίνει γὰρ 5ην γρααμώτικήν” καὶ ἄστρονφνὸ 
ὁμοίως καὶ ῥήτωρ παὲ Φιλ ὀσοφὸς. μετουσιαστιιὸν δέ 
τὸ µετέχον οὐσίας τινός' οἷον, πέδρινοο ὑψόρεφος» Ὅ. 

μηρος" δερμάτινοςν χάλπειος» Χρύσειοῦ στανρος. βρό- 
τες χρίρ. ὀιαφέρουσι δὲ τὰ μετουσιαστικὰὲ τῶν μερῶ 
τοῦ σώματος" ὅτι τὰ μὲν μετουσμαστινὰν ἀπὸ ἀψύχαν 
τὰ δὲ δηλοῦντε µέρος σώματος. ἀπὸ ἐμψύχων. παρὰ- 
γοντα!. 

Αὐγυπτώσαιν μελᾶναι καὶ ἐπικαῦσαι. 
Αὐδύλος, 2ρασύο. 
Αἰδώνια, Φανάσιμα. 
Αγγές, είν διόλου. 
Αὐηνὰν τὰ μικρα τῶν δένδρων, καὶ ἄκαρπα" οἱ δὲ, τὸ 

ἔνρήι ἄλλοιν αἱηνὲο, αἰώνιον, καὶ τὸ βλαβερόν. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. ΑΙ 28 

Αητὸν, ἐτὶ τοῦ Ἡβρωίστου» / πνευστὸν, 2 πυρΏδες᾽ οἱ δὲ 
μέγα ̓ άλλοι τὸ μα’ ἡμῆς; οἱ δὲ. ὡς αὐετός. - 

Αἰδώςν τιμήν. Φόλος. σχύνην- ὄνειόος. πόθεν Ἐλώς: 
παρα το αἰδῶ τὸ ἐντρέπομαι" ῇᾗ παρα τὸ σν 
πω" καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, αείδω το βλέπω᾿ 
καὶ ἀτοβολῇ τοῦ ., καὶ συναιρέσει τοῦ. α μαὶ ε εἰς τὴν 

τὸ βλέ- . 

αι Φ/ΦΦογγο». ἢ ἐκ τῆς ἄῑς εὐφείας. ἡ ἐκ ο. να. 5ο 
νικῆς κατὰ μεταπλασμόν. . ν 

Αἰδομένω, αἰδεσ»έντε". Τω μὲν τάρβησάν τει καὶ αἱ 
νω βασιλῆα ᾿Ανστήτην: - αἰθέω αἰδῶ ν τὸ ὠντρένι 
ἐξ οὗ καὶ αἴδημιμ. τοῦτο. παρὰ : τὸ αἰδώς τὸ δὲ. ο φἒ 
τὸ εἴδω τὸ βλέπω᾽ καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ον ὠειὼς 
καὶ αἰδώς. οὐ γὰρ. ἐντρεπόμενοι, συστέλλουσι τὰ ὅμωα- 
τα. ὁ παθητωκὸς -ἐνεστῶς αἰδέομαι αἰδοῦααι" ἡὶ µετοχή. 
αἰδεόμεγος αἰδούμονος τὸ δυϊκὸν, αἰδεομένω αἰδουμένω" 
πα ὤποβολῃ τοῦ ν, αἱδομέγω. 

Αἰδω] Ἰστέον ὅτι τὸ αἰδώ, ὅτε μέν ἑἔστω εὐθεῖς, δή 1ο 
νεταε» ώς Λητά καὶ Σαπφώ. ὅτε δὲ. κ περι- 
σπᾶται, ὡς τὸν--- τατ' αἰδω ἀμφρκαλύπτει: -- οὐ γαρ 
πτωτικόν ἐστὶ τὸ ω, ἀλλ ἀπὸ κράσεως. ἀπὸ γὰρ ων 
αἶδόα., γύεται αἱδῶ. 

Αἰδοίους . τοὺς οἰκέτας λέγει, ῶ τὸ αξίους εἶναι αἰδοῦς, 
ὦς ἐν τῷ, ᾧ, Τοῦνεκ' ἐγώ σ᾿ αἰδήσομαι -- οὐ δια ὸ ψεύ- 
δεσθαί σε περὶ Ὀδυσσέως, δι τοῦτο προσήσομαί σ6. ὡς 
οἰκέτην. Αἰδεῖσθαί  ἱερα: --- καὶ, Αἱδοῖος μέν τ' 
ἐστὶ καὶ ἄφθαάνατος: --- προοδεκτοὺς μετα αἰδοῦς. 
γεῖται οὖν, τί ποτέ ἐστιν αἰδοῖοο, ἐπενεγκῶν, -- 

εὖν | 
τε όον σό τα γούνα» ἱκάνω:--- ἀντὶ τοῦ, ἑκετεύω. 59. 

Αἴδω] ἀπὸ τοῦ εἴδω γίνεται αείδω' πε χράσειν αἴδω. 
ἀξιον δέ ἐστι ᾠιτῆσαι. διὰ. τί τὸ αν μακρὸν, ὃν, τρέ- 
πεται ἐν τῷ παρατατικῷ ς καὶ ἔστιω εἰπεῖν, ὅτι αὐς 
τελεώτατα μεγέθη δεῖ τὰς ἐπεκτάσεις αν τα δὲ 
Φύσει μακρὰ , τὸ τελεώτατον ἔχει µέγε-ος. οὕτω. 8. 
νόβιος. νφ- 

Αἱδοῖα , παρὰ τὸ αἰδοθμαι. γυμνῶσαι γὰρ ἡ ὀνομάσαι ταῦ- 
τα αἰδούμεδα. ὴ παρὰ τὸ αγοιφαίνειν ἐν τῇ συνουσία 
ὀργῶντα. ἔστιν οὖν Ἰωνικὸνν οἰδοῖα" καὶ τροπῇ τοῦ ο 
εἰς ἄλφα, αἰδοῖα. οὕτως ὩἩὩρίων. 

Αἰδοιέστατος] Ἱστέον ὅτι «τὸ αἀρχέστατον (ώς παρὰ Α]- 
σχύλῳ ἑν Πηνελόπη, οἷον, Εγὼ γένος μὲν εἰωὶ Νρὴς 
ἀρχέστατον) καὶ τὸ αἰδοιέστατον καὶ ἀφφονέστατον, 
ποιητικά εἶσε, κατ ἔθου Ιώνων γινόμενα. τα γὰρ δια 
τοῦ ο συγκριτικῶ, διὰ τοῦ εσ προφέρουσι» οἷον. νὰ 
στερος. καὶ ἄρχέστερος, καὶ ἀφΦονέστερος. ὦφ 
γὰρ τὰ προειρηαένα, ὁμιαιότερος εἶγαίν καὶ ἁφθονώτε 
ρος καὶ αρχαιότερος. οὕτω Φιλόξενου εἰς τὸ περὶ . 
τικῶν. ὥσπερ δὲ οὗτοι δια τοῦ εσ σχηματςουσ» με 
καὶ οἱ Αττικοὶ. διὰ τῳ Ισ, ποτίστατον λέγουσι καὶ 

ὴ κ. 

σι 

. 

λαγγίστατον», καὶ Ψευδίστατον᾿ καὶν λαλίστερον εὔὕρηκά 
σε παὶ πτωχίστερον: -- «Αριστοφάνης Πλατανισταῖοι 
“Ίν ἁπαλλογωμεν ἀνδρὸς ἁρπαγιττάτου: --- καὶ κλεπτί- 
στατος καὶ πληκτίστατος λέγουσιν. ὁμοίως καὶ δι τοῦ 
αἲν ἐσαίτατα, ασμεγαίστατα, προυργικίτατα, ἠσυχαίτο-. 
ρο». ἀσμεναίστατα, µέντοι,. Πλάτων ἐν α Πολιτικών 
καὶ ἰσαίτερα» καὶ πλησιαίτερον καὶ ἠσυχαίτατα. Ἔδ- 19 
νοφῶν δὲ, καὶ Φιλαίτατα. 

κ "Αϊδόςδε, εἰ τὸν ἀῑδην, ἐπιῤῥηματικῶς, 
Δἰέλιοι, οἱ ἀδελφὰς γυνα κας ἔχοντες' οἱ δὲ, συγγενεῖς 

παλοῦσιν αὖτας καὶ αελίους, τοῦ δὲ αἱεὶ, ὀώθεκα θἰσὶν 
αἱ Φωναί" ἂς εὑρήσεις εἰς τὸ ἀκτῖνα. 

Αν, ἐπίῤῥημα χρόνου ὀήλωτικόν σημαύει δ) τὸ ὀμνε- 
κὠς' καὶ ἔστι ποιητικόν. τριχῶρ δὲ οἷόο τούτο ὁ πονη- 
τής, ἄδί, ἁἰδί, αἰέν. το 
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ΑΟ αντὶ τοῦ νεωςτί' Ἠύτε ἔθνεω ἧσι αολιονάών αὖι- 
νάων Πέτρης ἐν γλαφυρή», αἰεὶ γνέον ἐρχομενάων: --- 
σημκόνει οὐν, τὸ-συνεχῶς προΐστασθκει ως δοπεῖν Σεωστὶ 
αὐτὼς ἔρχεσθαι. καὶ γὰρ τοῖς μὲν ἄλλοις «ώοις ἡ πτῆ- 
σις ἀποτδταγμένη γίνεται" αἱ δὲ μέλισσαι, βραχεῖαν 

. τὴν κώησι» ποιούπεναι, ἐφίζουσι τοῖς ἄνδεσι' καὶ ἐπαρ- 
͵ δεῖσας, πέτονται πάλιν» καὶ πάλιν ἐφ/ζουσι. κατ δλί- 

γον οὖν ἡ πτῆσις, ὥσπερ, ἄρτι ἑρχομένων γίνεται" ὥστε 
κα). Φαντασία ποιεῖνν ὡς ἄρτι ἐξορμᾶσθαι. 

Αἰειγενέτήσι, τοῖς ἀεὶ τελεσιουργοῦσιν" 3 τοῖς αεὶ ὑπάρ- 
χουσιν. ἡ εὐθεῖα, αἰειγεγέτης» ἐν τοῦ αεὶ καὶ τοῦ γέ- 
νέτης. καὶ ἐκ τοῦ γεύω τὸ ὑπαρχω., γενῶ γεγέτης. η] 
ἐκ τοῦ γείω το γεννῶ. 

Αἰένοικος» ίδιου. ο[κος ποὺ ἄθιάλειπτος: 
Αἰέλουρος] τοῦτο οὐκ ἔστι πλεονασμὸς, αλλ᾽ ἀντίδεσιο. 

παρὰ γὰρ τὸ αἱόλον μαὲ τὴν ουρὼν» ἐτυμολογεῖται αἰέ- 
λουρος. οὕτως Ἡρωθιανὸς περὶ πκνὼν. 
Αμ οἷον, Αἰετὸς αργὴν χῆνα «Φέρων ὀνύχεσσι πέλω- 

ρου: ---καὶν Αὐτίκα ὁ) αἰετὸν ἦκε τελειότατον πετεή- 
νῶν: --- ἦτοι μέγιστο», ὴ ἐντελη σημεῖε Φαίνοντα. γέ- 
γόνε δὲ αὐετὸς, παρα το αἴσσειν. ὕ9εν καὺ αναλογώ- 
τερον οἱ Αττικοί ἄετὸς λέγουσι, χωρὶς τοῦ ἰῶτα, ὧν 
κλαίω, κλάω. οὕτως Ὡρίων. ! 

Αἱἰετὸς » το ) πτηνὸν ζῶον», καὶ τὸ ὀρόφωμα. 
᾽Αίς Ἴλον, ἃ ἄφαντον. 
Αἱ ζυπη» κα γη. 
Αἰζόκροτον, Εγρασία».. 
Αἰζηὸον νεαγίαο: παρὰ τὸ αεὶν πο) τὸ σέω, ὁ αεὶ ζέων 

κο ἀκμάζων κατῷ τὴν ἠλικίαν. γίνεται αἰςεός που 
πατ ἐπαύξησιῳ τοῦ ε εἰς ἦτα. αἰςπός. καὶ ἀπὸ τοῦ ἀεὶ 
ζεῖν τὸ αἷμα τῆς, ἡλικίας. ' τουτέστι» Φερκον εἶναι. 
ἐπειδὴ τὸ εἰς ος λήγοντα κααρὸ ἁπλᾶ, κατὰ τὴν χοι- 
γην διάλεκτον τῷ ἦτο παραληγόµενα, οὐκ ἔστι εὑρεῖν, 
εἰ αἡ τὸ κ Ν καὸὲ πηός᾽ καὶ αὐτο ἐν πα: ς9ους. πρός- 
κείται» κατὰ τὴν, ποινὴν διάλεχτον" ἐπεὶ τὸ παλγὸς, 
ἄρχηὸς» πα Ἄχηρο»" 'Ῥοιώτιά εἰσι, κατα τροπὴν τῆς ει 

"2 διφθόγγον εἰς ἦτα, ὧς τὸ ὄργος καὶ λύπηος» λακωνί- 
"κας πρόεκειται͵ ἁπλᾶ, δι τὸ πολυνγός, εὐνήός., ἐχε- 

νηός᾽ παρα γὰρ τὸ νγὸς συνετέφησαν. Δεῖ γφώσκει», 
ὅτι οὖν ἔχει τὸ ἰώτα προεγεγραμμένον᾿ ᾿Απολλωώνιος 
δὲ ὁ τοῦ ᾿Ἀρχιθίου. σὺν τῷ ἰῶτο οἶδεν αὐτὸ, λέγων 
γεγονέγαι ἐκ τοῦ αἰζ τος, προς ὃν ἀντιλέγει ὁ τεχνικός 
ὅτι εἰ ἦν ἀπὸ τοῦ αἰζ]τος οὐκ ὤφειλεν ὀξύνεσθαι 
ἄλλα προπερισπᾶσδαι ἡ γαρ. ὀξεῖω καὶ ἡ βαρεῖα», εἰο 
περισπαμέγην συγέρχονται" οἶονε Ἀχελώιοο., Ἄχελφος" 
ὑπερῶῖον, ὑπερῷον. λέγει δὲ ὃ- τεχνριὸςν ὅτι. ὥσπερ 

ἀπὸ. τοῦ “Αὐτωλὸς γίνεται Αἰτώλιος ποτὰ παραγωγή», 
τοῦ αὐτοῦ σημαιομένου Φυλαττομένου, παὶ ἀπὸ τοῦ 
πάπρος πάπριοο οὕτω κα ὧπὸ τοῦ αλζηὸο αἰζήΤου. 

Αὔήτης» ὄνοπα πύριον κατὰ πλεονκσμὸν τοῦ ι. ᾿Αήτης γάρ. 
Απολλώνιος, Αῄτη, κείνη» κμὲν' ἄφαρ διέχεναν ἄελ- 
λα: --- ἔδει δὲ εἶπεν Αὔῆῑτα, ὡς τοξότης. τοξότα 

Ὀρέστης , σκαφών αλλ’ Ἰωνκῶς ἔτρεψε τὸ ἄλφα εἰς 
ἥτα, 

Αὔτας, ἄγεμοι. , 

Αὐπνὲς, τὸ δεινὸν καὶ πολύστονον. Ἀρχίλοχος, Προῦ. 7ή- 
κε παισὲν δεπνον αὐηγὲς Φέρων: --- εἴρήται δὲ παροὲ 
τὸ αἲ αἴ. ἡ, τὸ αἰῶνιογ. πατο τοῦτο γὰρ οὐν ἔστι Φα- 
γεῖν τὸν απονήσκοντα. οὕτω Μεθόδιου. 

5ο Α’9εε] Ἱστέον ὅτι ο] λόο ἐστιν ὁ αἴθων, παρὰ τὸ οἴθω, 
τὸ παω’ αἰφὸν δὲ, ὁ αὐφόμενος, τουτέστι’ ὁ γάιόμενος. 
οὕτω Φ,λόξενος εἰς τα ῥήματικὰ ἀὐτοῦ. 

4 Αθωναςῇ αἰετὸς αἴθων, πυρώδης, καυστµός. καὶ αἴθωνι 
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ΡΒΤΥΎΥΜΟΘΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. 

“Αὐθρηγενέτης» ὁ βορέας ὁ αἱθρίαν γεννῶν' 

ΑΙ 5ο 

σιδήρῳ, τῷ λαμπρῷ καὶ ὀξεῖ. ἐπὰν γὰρ ὁ σίδηρος ὀξυν- 
ἡν λαμπρότερος γίνεται" καὶ αἲθωνας λέβητας, τοὺς 
πρὸς τὸ πὺρ ἐπιτηδείουο, παλουμένους ἐμπυριβάτωας. 

ΑἰΦούσησι, στοαῖς ταῖς καταλαμποµέναις ὑπὸ τοῦ ἡλίου. 
ὴ αἲδουσαι, δια τὸ αἴθεσθαι ἐν αὐταῖρ τοῦ χειμῶνος. 
} δι τὴν τοῦ ἡλίου βολή». 

Α)διοπία. παρὰ τὸ α)θίοψ.. τοῦτο, παν τὸ αἴθω" τὸ δὲ, 
παρα τὸ δκίω τὸ παίω» κατοὶ τροπήν.. 

Αἴθοπὰ οἴνον, τὸν μέλαναν ἡ τὸν ποιοῦντα ἐρώθριών: ῆ 
τὸν καυστικὀν. ἐπὶ δὲ τὸν χαλκὸν, σημαίνει τὸν λαµ- 
πρὸν καὶ αἱ ̓ λομένη» ὄψιν ἔχοντα. 

ΑἴΦουσαι, αὖ στυλωταὶ παιλέόραιν περίστυλα ἔχουσαι" 
ἀπὸ τοῦ αἴλεσαι ἐν αὐταῖο τὸ πυρά οἷον, Πυρ. ἔτε- 
ρον μὲν ὑπ᾽ α)Φούσης εὐερκέος αυλής: --- ἡ, ὡς ἔνιοι, 
καταλαμπόµεναι. σήμαίνει δὲ τὴν καταφωτιςοµένην 
στοὺν, παὶ τὴν μετὰ τὸν πυλώνα πασταδα. 

μον λέγεται τὸ καῦμος παὶ ες πυρίκανστος ὕλη τῶν 
ὧν. καὶ Α7ΦΟΨ., ὁ ὀιώπυρος. Ἰ υι ἐρυρός. 

Αα }ύσσειν, καὶ ἀναμθύσσειν, ῥήτειν», πλεῖ, Φέρεσθαι" 

ἀπὸ υτῆς αἰδυίκο τῇ ἐγαλίας κορώνηο. καὶ Αἱάμημ, 
ὁμοιότήτα, σχίσμα» ἡ κίηµα. 

Αἴὔρω τὸ ποιόν καὶ Αττικὸν, αἴθρη. σημαίνει δὲ δύο” 
πύριον' ὄνομα, Αρη Πιτθῆος θυγάτηρ: --; καὶ τὴν αἰ- 
δρίςν, ἦγου» τὴν. κατάστασιν τοῦ αέρος" ἤγουν τὸν. εὐ- 
ὀμηνόν" ΠἨοίησον ὁ' αἴθρην. 

Α)Φηρ, παρὰ τὸ αεὶ «δεῖ κυκλοφορικὼς' 
τέλη» περὶ Κυρηναίων. ή 

ΑἈθων. παρὰ τὸ αἴθω τὸ ποήω» καὶ τὸ ὢψ ωπός, ὃ 
σήμαφνει τὸν ὀφαλμὸν καὶ το πρόσωπο». ὁ κεκαυμέ- 
γην ἔχων τὴν πρόσοψι». λέγεται γαρ ἐκεῖσε σφοδρότε- 
ρον αἲ ειν τὸν ἥλιον. 

Αὐθέρα. τὸν οὐρανὸν καὶ αέρα" καὶ ἐπὶ ἑμπρησμοῦ. καὶ 
Αἰθερίως, κα Φαρῶς. 

Αἴθινα, ξύλα εὔκαωνστα": καὶ. ο υ αἴθρος. ὁ δριωὺς, ἦ 
μέλας. 

Δθόλμιας, τὰς περὶ τὴν ἐπιφανειαν Φλυντίδας. 
Αἴθων, ὠνδρεῖοςο., ἡ η πολεμικός» Ἰσχυρός ἡ ἵπτου χρώμα, 

τον δὲ λέβητα» απὸ τοῦ αἴνεσναι. οἱ δὲ, λαμπρὸ», ὴ 
μέλαναν πα πολιόν. τὸν δὲ λέοντα» τὸν κατὸ ψυχἠν 
ἔμπυρον" ῇ δμσύν, ᾖ μέγα». καὶ λιμὸν αἴθωνα, τὸν 
μέγα». η] ἑαυτὸν Φονεύοντα- 

Αἴθω, τὸ καίω. ἐν τὸῦ δαίω τὸ καίω, ὑπερβιβασμῷ αἴδων 
παὶ τροπῇ τοῦ δέλτα εἰς τα, ανω, ἐκ τούτου ΑΦά- 
λη, ὁ καπγός, 

ΑνΦαλη] ΑΦάλη ἐκαλεῖτο ᾗ Λῆμνορ: ἴσως ἀπὸ τῶν να- 
διδομένων αλλαλῶν, ἓκ τῶν Ἡφαίστου Χαλιείων. ΄Αἰ- 
Φαλίτης, πὸ ἐφνηιον. ἀπὸ. δὲ τοῦ Αἰάλεια, αὐδαλείτης, 
ὁ καπγώδηο., Αἰθάλη δὲ, πεερὰ τὸ αἴ λω τὸ καίῳω γέγονε- 

Αὐθαλίδης: οἷον, ΑὐΦαλίδην πήρυκα οὸν, τῷ πάρεστι 
μέλεσθαι Ἀγγελήμ, καὶ σκῇπτρον ἐπέτραπεν Ἑρμείῃοι 
-.. ορ Αθκλίδηςν Ἑρμοῦ πας ἦν ἑτερήμερος ». καὶ μίαν 

ἡμέραν ὖπο τον ὥδην ὁήγεν : ἑτέραν, δὲ ἐπὶ τὴν γῇρ. 
Α/Φάλειος] τα. ὧπὸ τῶν εἰς λος βαρυτόνων ὑπὲρ δύο συλ- 

λαβὰς, μὴ ὄντα ἐθνικὰ, δια τῆς ει διφ9όγγου γράφον- 
ται" αἴολος αἰόλειος, ὁ ποιμίλος αὔφαλος, α)άλειος" 
σηµαίνει δὲ τὸν παπγόν: ὁκέδοαλοςν ὁ ποικίλους, δαιδα- 
λειος" μεγάλος, μεγάλειος. ὡς ἀπο τοῦ μεγάλεος. 

βαρύτονο πρόεχειταε, δι τὸ ὀμφαλὸς, βία) μὴ 
ἐθνιπὸ. δια τὸ Εὐδαμόλιοο. 

Αλθύσσει», ἀνασείερ)» ανακαἴειν. ’ 

4ο 

4ο 

ὅσ 

Φησὶν ᾿Αριστο- 

1ο 

ᾗ ὁ αἴθρου 
ποι) ψύχους αἴτιος. 

Αἴ9ρῳ, τῷ ψύχει" Ἆ ον ΄ , ἀπὸ τῆς αὐθρίας'. Αἴ9ρῳ καὶ κπαμά- 4ο 
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τω: --- Βἷς τὴν Οδήσσεαν. 7 τὸ ἐξ αἰδρίας πνεύμα" 
ὅτι ἐπιαελῶς ἐν ταῖς αἱθρίαις τὸ ψύχος γίνεται. ἄλλοι 
δὲ ἀγνοοῦντες γράφουσε, κε 52ρ9 καὶ Καμάτῳ: -Ἅ τῷ γὰρ 
ναναγῷ οὔτε ὃς πρ ἁρμόςει, οὔτε αἶἷμα ἐκεχώριστο γαρ 
ἀμφοῖν᾽ ὑπὸ δὲ τῇ» αὐδρίας ἐδεδάμαστο, ὡς Σανγὸς 
ὠσκεπής. κατα δὲ τὸ αρσενικὸν τὴν αὐθρίαν εἶπεν αἷ- 
Όρον, ὧς τὴν 4ύλην πύλον᾽ ον, Ἐν πύλῳ ἐν νεκύεασι 
βαλών: --- καὶ τὴν Φείλην δείελον, --- μι 6 κεν ὀείελος 

Ὀψὲ ὀύων. 
29 Αἴδρον, τὸ ὀρθινὸν ψύχος, 

Αἰκίζω] ἀπὸ τοῦ αεικῆς, ὸ σημαίνει τὸν σαληρὸν καὶ ἀπό- 

τοµον, αἀεικίζω" παὶ ἀποβολῇ τοῦ , ωμή, νο 
εὖς τὰς διαφόρους ὕβρειο. 

Αἴκεν, αντὶ τοῦ ἐκνι ὁ εἰ σύνδεσμος συναπτικός κατὰ 
τροπὴν τοῦ εις α᾿ οἱ γὰρ Δωριεῖς τὸ 6 εἰς α τρέ- 
ἆουσι" τὸ γὰρ εἴθδε, αἴθε λέγουσι" καὶ τὸ ΄Αρτεμις, 
"Αρταμις. οὕτω καὶ τοῦτο πλεονασμῷ τοῦ κεν, αἴκεν 
γέγονεν. ν 

δά Αἰκάλλειν, ορ. ἀγαπᾶν, «ωπεύειν. 
Ά]κνον, ὀεῦπνον δειλινόν. | 
Αἴλιος, ὁ ᾿Αὀριανὸς ὁ βασιλεὺς ἐκαλεῖτο" ὅθεν Αἴλιοι 

χοηματίςουσι' καὶ Αἰλίάν πόλις Παλαιστίνης: ὁ πολίτης 
Αἰλιώτης. ὅτι δὲ Αἴλιος ἐκαλεῖτο » Διογενιανὸς ἐν τοῖς 

χρονικοῖς Φγσίν. ἐκ τούτου οὖν Αἴλιαι χρηµατίςουση αἱ 
βασιλίδες. οὕτως Ὡρίων. 

Ά[λουρος. τὸ ζφον, παρὰ τὸ αἰόλλειν΄ καὶ ἀνάγειν. τὴν 

οὐρᾶγ, καὶ κινεῖν. καὶ αἰλούριος, ῥίζα τὶς οὕτω καλουµένή. 

το Αιλα, αντὶ τοῦ καλοὶ Κύπριος 
Αἶμα. παρὰ τὸ αἴθω τὸ παω ὁ παθητικὸς παρακείµε- 

νος ὖσμαιν αἶσμα, καὶ αμα. δύο πάθη ανεδέξατο, ἔν- 

δει», καὶ μετά.δεσι τοῦ πνεύματος" ἔνδειαν μέν 

κα όλου γὰρ ἡ τρίτη συζυγία ἐν τοῖς ῥγαατικοῖς ὀνό - 

μασι τὸ σ γεννά" πείθω, πεῖσμα᾿ κλώθω» κλώσμα " 

ἄθω, ὅσμα. οὕτως. οὖν ἔδει καὶ παρὰ τὸ αἴθω αἶσμα ' 

μετά δεσιν δὲ πνεύματος" γαρ αι ὀ/ΦΦογγος πρὸ μὲν 

άλλον συμφώνου ψιλοῦται" πρὸ δὲ τοῦ µ. ὀαχσύνεται. 

αμα, παρὰ τὸ ια τὶ εἶναι τοῦ σώματος. Ἐμπεδος 

ο κλῆς, Αμα γὰρ ανθρώποισι περικάρδιον νόημα; σι οε]- 

μα ἡ ψυχὴ κατά Ἐμπεδομλῆν. τινὲο δὲ καὶ Ὅμηρον 

οἴονται ταύτης εἶναι τῆς θόξηςι ἐν τῷ λέγειν, --- Ψυ- 

κἩ δὲ κατ οὐταμένην ὠτειλὴν Ἔσσυτ' ἐπειγομένη: --- 

οὐκ ἔστι δὲ ἀληθέο. ὁ γὰ ΄Ὅμηρος α.λάνατον αὐτὴν 

καὶ ἔμφρονα εἶναι λέγει" διὸ μκὶ τὰς τῶν τενεώτων 

ψυχαο οδυρομένας παρεισάγει' Ὃν πότµον γοόωσα: . 
μοὶ ἐν τῷ ἆδη κολαζοµέγαο τῶν οἰκδίων παραπτωμάτω» 

ἔνεκα, σηωαίνει δὲ δύο" τὴν γενεὼν, ὡς τὸ Αἵματος 

εἷς ἀγα 2ο 0: -- καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα, ὡς τὸ, μμ 9) 

ἀνηκόντιςς ὁ διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 
Αἱματόεσσα] ὁ πανών" Πάσα γενικὴ διὰ τοῦ ντ λινο- 

µένη, το τέλος τῆς γενικῆς τρέπουσα εἰς ἂν κφὶ τὴν 

παραλή Ἴγουσαν Φύσει μακραν ποιοῦσα, τὸ Φηλυκὸν ποιεῖ. 

αἱματόεις τὸ ἀρσεγικόν. το αἷς 6ἰ6) πόσας παραλήἕεις 

ἐπιδέχεταεν γ. τα εἰς δις ὀνόματα µετουσίαστικα, πλεο- 

γασμῷ τῆς τοῦ πρωτοτύπου ς ψτήε- συλλαβὴν βαρύτοναν 

καὶ ἡ τῷ η παραλήγεται, ἢ τῷ ο) σπανίως δὲ τῷ ων 
ὅτε ἐν έμτασει ἐστιν οἷονν τὸ νὰ ἐρῶεις, κήτώείς, 

κπώεις. καὶ τῷ μὲν ον οἷον α{ματδείο, τιμες, σχιδεις 

τῷ η, οἷον τιμήειον τεληεις τὸ δὲ χαρίειςν ἀπὸ τοῦ χαρι- 

τόεις κατὰ συγκοπήν. ὅδεν τὸ αριτόειςν ἄναλογωτε- 

ρὲν ἐστι τοῦ Μρρίως καὶ πῶς οὐκ ἐγένετο αἱματόεισα ) 

Φασὶν ὅτι, Ἡ) ἐἑντεῦδεν τας µετοχας διακρίνωμεν ̓  
ἐκεῖναι γὰρ ΔΙ ἑνὸς σ ποιοῦσι τὸ ηλυκόν" δαρεὶς, δα” 
ῥρέντος, ὀκρεῖτα, τούτου χκριν δὲ 6 ἐποίῇσα, χαρίεσσα, 

εἩ 
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τιμήεσσα. τὸ δὲ ἁμφηνιέεις, καὶ νέος : καὶ τὰ ὅμοίν, 
κατὰ τροπὴ» ἐγένοντο τοῦ ο εἰς ή. ἔστ » καὶ ση- 
μαίνει τὸ µέλος. ἐξ αὐτοῦ γυόεις' καὶ η τοῦ ο εἰς 
1, ὠνήεις, .. ο ωβς, . καὶ ἔστι ὀὔου. καὶ σγα«/- δω 
νε, μνρεψμκον ἄγδου, ἢ ΤΗΥ κα) γίνεται ἐξ αυτοῦ 
θυόεις" καὶ τροπῇ τοῦ ον θυήεις. τὸ δὲ αἷματόει .. ἐστὶ 

᾿µετουσιαστικὀ». μετέχει γάρ. τὰ γρ εἰς εις απ' 44 
βετουσιαστικάἁ. εἶσιν. ἔστιν ὧεις, εἰ γράφεται, ὁμὰ 
ἤγουν ὁ μετέχων ἐοῦ ) . εἰ δὲ πράφεται μα τοῦ ... 
τοῦ τῶν, ὃ σημαίνει τὸν αὐγαλὸν . ἡᾗ γεν Ἰόνο- 
αὐτοῦ 1ογθειο” καὶ συγκοπῇ ἔόεις. ἐστι ; κοτήεις 
διὼ τοῦ η: γύεται ἐκ τοῦ κότος. κοτόειᾳ, καὶ κοτήειο. 

Αἴλινον] τοῦτο ἐπὶ Όρήνου ἐτθετο". καὶ ἐν τοῖς ἐφν- 58 
μνίοις δέ. γέγονε, δὲ εἰς τιμὴν Λίνου εν. 

Αἱλότροπο». } -ἀλλοιότροπο - π κ . 
Αἰαάτη, μά μόίχαιρα παρὰ οδοιλεῖ. : 
Αἰαάτια, αλλάντια. Αίμαλεα, µέλας ζωμόρ, 
Δίμαλεὸν, ασθενή. 

λα 

Αἰμακονρία, τὰ, ἐναγίσματα τοῖς Ἀατρρμάνοι. -- 
Αὐματῶσας, Φονεῦσαι. ́  Δέμος, τράχΊλος. ..., 
Αιμονς, ὀβελίσκον». κ. κ” 
Αἱμασιὰ., τὸ ἐκ χαλήκων ᾠκοδομημένον τειχίον. ο ἤγονν 1". 

Φραγωός. ὧπὸ τοῦ αἱμάττοσθφι τοὺς ὑπερβαίνοντας ὑπὸ 
τῶν κειμένων ον. τους σωροὺς τοῦ λέδων 
παρὰ Νικάνδρῳ, Τροχο) Ἴμαλα Κά αἱμασιά τε καὶ { ος 
ἐρέοντες: ---, ἔστι δὲ καὶ ῥητορ κὴ ἡ λέξις, οὕτως, ἀ 

ἁ Αὐμωτὸς, ὁ αὐματώδης ν ὁ ὀρδαλ 
παρὰ τὸ αἷμαν καὶ ὢψ ὠπόο, ὁ ὁ 

Αἱμφδάν, τὸ «τοὺς ὀδόντας ὀδυνᾶσ-θαι. ο. κνηι οὖν ο. ̓ 
αἱἰμώσσεσθακι" παρὰ τὸ αἷια" κἰμωδία γὰρ λθκται 

ντ. τῶν ὀδόντων άρκη. 
ἵμων ὁ ἔμπειρος" αἶμονα -- ἔ 
σχω ἢ αωνθώνω᾽ αφ. οὗ πιά καὶ εν. 
καὶ ὀπίαλος" καὶ πλεονασαῷ τοῦ ὃν δα /δαλος }ὁ ἐπιστή- 
νωγ᾿ καὶ δχίμων 6 αὐτοδιόακτος ' καὶ κατὰ ̓ ἀτοβολὴν 
του ὃ, αἵμων. ἔστι καὶ ὄνομα κύριον Άλαστορα, τε 
Χρόαιό» τε" Αἴμονά τε. Κρώντά͵ τε: ---- ώδ 
ὑποκοριστικὸν Αἰμύλος: τὸ κτητικὀν, Αἰμόλιήι ] 
αἱανλίοις, τουτέστι κολακευτηλοῖςν ἑωπείρο ᾿ συνε- 
τοῖς παρασυλλογιστκοῖς' ἡ συγγενυκοῖς ον μΗτ βυνοϊκοῖς 
καὶ Ἡσάρδος, αἱωύλα πωτίλλουσα, ποικίλο», πυκνὸν, 5ο 
πανοῦργο»» δολερόν. 

Αἰμύλοςν, ἔμπειρος, συνετὸς, κολακευτικά ἐκ τοῦ Α ΑΓ 
µων, ὃ σημαίνει τὴν εἰδήμονα καὶ ἄμπειρον᾽. κα) Α. 
λοισε, κολακευτμκοῖς λόγοις, νε ανά 

Αὐρείκςν ὁ ἥρως ὁ υἱὸς ᾿Αγχίσου. παρὰ τὸ α)νὸν η δει» 

ὃς ο ί ης 

νὸν, γέγεται Αἰὐγέας, καὶ Ὑαμρει. } παρὰ τὸ αἷν ς ὃ 
σηµαίνει τὸν ἔπαινου, Αἰνας, καὶ λλνδίκς. Ἱστέον δ' 
ὅτι τὸ Αἰνείας κλίνεται Αα ῤγείαν Δωρικῶς” ππροστι” 
Φέντες οἱ Βοιωτοί τὸ ο, λέγουσιν. Αὐνείκο, οἱ δὲ ᾿Αττι- 
κοὶν ἐκτείνουσι μὲν τὸ ο τῆς ληγούσης, συστόλλοναι δὲ 
τὸ α εἰς 6, καὶ λέγουσιν Ανείεω. πὦσα γαρ ο 4ο 
ὀνόματος ελς Φωνῆεν λήγουσα, κα) περιττοσνλλ 
τῆς ἰδίας εὐθείας» 7 ἐκτείνει τὴν. προ ἡπήηνι - 
συστέλλει τὴν λήγουσαν ' οἷον καλοῖο, σο } ἐκτεί- 
8, τὴν λήγουσαν, καὶ συστέλλει τὴν ἡ άν ου ἲ 
οἷον Ατρείδεα, Πριαμίὰ κω" ἐν οἷς καὶ τὸ Ἀνείεω. 
π ὀοκειταεν εἰς Φωνήεν λήγουσα, διὰ το Δημοσφθένεος" 
οὐ λήγει γαρ εἰς φωνγεν η] γονική. π όρχειται, τεριτ- 

τοσυλλαβούσα, δια τὸ ὧνὃ ὤπος, ανθρώπου, ἐἀπὲ τού- 
τον γὰρ ἡ γενικὴ εἰς Φων]εν λήγει, αλλ οὐ περιττο- 
συλλαβεῖ τῆς ἰδίας ευκ)είας. 

Αἴνου, παρὰ τὸ ἠκίνω τὸ τέρποµαι καὶ οὐφρα/νομαι, καὶ δ9 
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διαχέοµαι» -άνΣ ὁ διαχέων τὴν ψυχήν" καὶ ἀφαιρέ- 
σει τοῦ Ἰῶταν ὡς ἠή]ος, ἠος, γέγονεν ἀἶνος. ὃἳ ἔπαιγος. 
καὶ ῥγμα ἐξ αὐτοῦ αἰνῶ παρὰ τὸ ἱαίνω" οἷον, ---- ἐκί- 
νετο δὲ Φρένας εἴσω: ---- καὶν Τοῦσιν άν θυμός: 
ἔστι δὲ καὶ Ά]νου πόλι; Θρώκης. Αἰνὸς δὲ, ὁ φοβερός, 
ὴ πονηρὸο καὶ κακός ἂφ οὗ αἰνόθεν, καὶ αἰνώς, καὶ 
αἰγότατα. 

Ἀννὸς, παρὰ τὸ δεινός, τροπῇ τοῦ ε εἰ; ας, παὶ ἀποβολῇῷ 
τοῦ ὃ, αἰνός. ἡ παρὰ τὸ δαὶς, ὅπερ σ]μαίνει τὴν μά- 
ΧΊΝ, γέγονθ δα]νὸς καὶ δαινός: καὶ ἀφαιρέσει τοῦ ὃ, αἰ- 
νθς, ὁ μάχιμος' ᾿Αλλώ μοι αἰνὸν ἄχος ἔσεται σέ»δεν, 
ὦ Ἰεγέλαε. Αἴκε θάνφο: ἤγουν δειν} λύπη. οὕτως 
ορ (ων. 

ναι, ὧς τὸ, Αἰνῶς ἀπτίνεσσιν ἑοικότες ἠελίοιο:. -- καὶ, 
Αὐὼῶς ἀθωνάτῃσι Φεῇο εἰς ὦπα ἔοικεν:--- ἀντὶ τοῦ 
λίαν, πάνυ, αληθές σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ἐκπληκτι- 
κὼς. 
ἠναρέτη» ἐπὶ κακῷ κεκτημένη τὴν ̓ ἀρετήν. αἰνὸν γὰρ τὸ 

εο χαλεπὸν καὶ δεινὸν καὶ κακόν. ἡ δὲ κλητιὴ ὠσαύτως 
«ἔχει τὸ η τῇ) ευ Φείᾳ. οὕτως εὗρον. σχόλιον Ἰλιαδος π'. 

Αινίά ὅομαι, ουο οἷον, --- πέρι δή σε βροτῶν αἰνίζομ 
ἁπάντων. 

Αίνεσις, παρὰ τὸ αἰνῶ αἱγέσω" τοῦτο παρὰ τὸ αἶνου 
το τοῦτο παρα τὸ ἰαίνω" ὃ αέλλων ' αν" ἐξ αὐτοῦ ἴανος, 
καὶ ἐν ὖπε ερβιβασμᾷ, καὶ κράσει, ἀ]νοςν γνόμη, παροι- 

µία, παράδειγµα, ἔπαινος" καὶ  Κειροτονία καὶ ψή- 
Φισμα. 

Δινεῖν. τὸ ἀναβράττεω. τὸν αληλεσμένον σῖτον, τουτέστιν 
ο. ὤναδεύειν καὶ ἀναικινεῖν τὰς κριθὰς ὕδατι Φυρώντα. οἱ 

δὲ, βλάπτειν, ὴ τὸ ταῖς χερσὶν ἀγατρέβειν τὼς ἑπτι- 
σμένας κάγχρυς. καὶ αὐνεῖν ἐπαινεῖν καὶ συγκατατί9ε- 
σθαι παρὰ Ὁμήρφ΄ παρὰ δὲ Ἡσιόδῳ, τὸ παραιτεῖσθαι" 
Νχα, δ' ολίγην αὐγεῖν: --- σημαίνει δὲ δύο: τὸν ἔπαινον, 
«5 τὸ, ᾿Αντιλόχου ἀέντοι μέλος εἰρήσεται αἶνος:--- πο- 
τὲ δὲ γνώμης παραμύθιον, που) παραβεβλημένον λόγον 
πρός Τι ὑποκείμενον” "οἷον, Αἶγος μέντοι ἁμύμων, ὃν 
καταλέξειο. 

Αἰνετὸς] ἐκ τοὺ αἰνέσω αἰνεστὸς, καὶ αἰγετὸς Ηατ ἔνδειαν 
τοῦ σ. 

Αὔνημα, πα αβολὴ,, ς ὁ Α ὰς πο) σκοτεινὸς λόγος” πα- 
ρὰ τὸ, αἰγίσσω τὸ ἐν παραβολῃ λέγω. τοῦτο παρ τὸ 
αἶνος. τὸ αι δ/ΦΟΥΥΟ». οἱ γὰρ Ἴμνες, ἡνέκα ὔφεσι 
ποιήσωνται συμφώνου, τότε καὶ τὸ παραλ]γον Φωνῆεν 
τρέπουσ» εἰς α᾿ οἵον δερὸρν αἰνός - μεχρι ἄχρις. 

Ανα. τεκοῦσα» ἐπὶ κακῷ γενγήσασα. . 
ο " Αἰομόρος, ὁ κακοθάνωτου᾽ παρὰ. τὸ αἰνὸς καὶ Ἀόρος, 
ὁ θώνάτος: 

Αλνι, τὸ ἀφαιρῶ, τὸ λαμβάνω. Όμηρος" --- ὁ δ) 
4ο ἐξαίνντο καμπύλα τόξα: τ. καὶ αὐνύμεγος, καὶ ἄποι- 

νύμεγος. παρὰ τὸ οἱρῷ ρνῶ, ὦς περῷ περγνῶ : αφ οὗ 
ο περγάσκε" καὶν--- περνᾶς Σήσων ἐπὶ τηλεδωπ ἄν: --- 

καὶ ἀπὸ τούτου παράγωγο». αἴρνυμε, καὶ αἴρνυμαι" καὶ 
««ὠποβολῃ τοῦ ϱ» αἴνυμαι. οὕτω Τε 9όδιος. 

Αὔνυτο] ἔστι πτῶν καὶ σημαίνει τὸ Φογεύω. καὶ ὥσπερ πα- 
. ρὰ τὸ βὼ βαίνω, οὕτω κοιν παρ τὸ κτῷ απαίνω" καὶ 

ὥποβολῇ τοῦ το καένω το κόπτω. ἐξ' αὐτοῦ αἴνω" καὶ 
κατὰ παραγωγὴν αἰγύω, καὶ αἴγυμι παράγγον εἰς μι. 

ξ τὸ παφητικὀν, αἴνυμαι' ὁ παρατατικὸς αἰνύμην αἴνυσο 
89 αἴγυτο" καὶ ἐξαίγυτ' Ὀ δυμόν. 

ο Αἴξ, ὄνομα ἄρσενμκόν" τὸ ον παρὰ τὸ Φῆσσω τὸ ὁρμῶν 
αἴξω, ἀῑξ᾽ καὶ κατὰ συναίρεσιν αἲξ. καὶ Ὅμηρος, -- 
Ιξάλου αἰγός, ὁρμητικῆς. οὐδὲν εἰς ἕ περι Ισπάτα!. τὸ 
ποίνυν αἴἲξ ὀξύγεται. τὸ δὲ Θρᾷξ περισπᾶται" καὶ τὸ 

κό ἘΤΥΜΟΓΟΘΙςΟΜ. 

0 

πο 
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..«Ταὔξ, καὶ γλαῦξ. παντων δὲ τῶν εἰς ἕ ληγόντων ὀνο- 
μάτων, τοῦτο μόνον διὰ τοῦ γ κλίνεται. 

Αἰξωνεύεσ-αι, τὸ κατηγορεῖν. βλάσφη οι γὰρ οἱ Αἰξωμεῖς. 
ὃ]μος δὲ οἱ Αἰξωνεῖς τῆς ἸΚεκροπίδος ἐστὶ Φυλης" καὶ 
Αἰξωνείς πόλις. 

Α]όλον, τὸ ταχὺ παρὸ τὴν ἄελλαν" καὶ πολύφρον, καὶ 
ὀξὺ, καὶ ταχύ. 

Αἰόλος, σηµαίνει τρία” ἔστιν ὄνομα πύριον" οἷον, Αὖόλος 
Ἱπποτάδης: -- καὶ ἐπιθετικῶς, αἱόλος ὄφις, ὁ πατά- 
στιητος καὶ πομλορ" παρὸ τὸ αἴερν ὃ δηλοῦ τὴν ἑνν- 
πόστατον κένήσῳ. ἔνθα αἴειν τὸ ὁρμῶν καὶ αἴσσειγ. 
οὕτω Μεθόδιος. 

Δἱολόπωλός, σγααίνει τὸν ταχὺν καὶ εὐκίνητον Γππογ. 
προπαροξύνεται” ἐπειδὴ τα εἰς ος δισύλλαβα προπερ/- 
σπώμεναν ἐν τῇ συν.)έσει προπαροξύνονται" οἷον, οἶποςν 
ὤομκος κποῦρος, ἐπήκουρος. οὕτως καὶ πώλος, αἰολόπω- 
λος. γίνεται δν ἐκ τοῦ αἰδλλω, ὁ σηµαίνει τὸ πῶ, ναὺ 
τοῦ πῶλος" τοῦτο παρ τὸ ἐν τῇ πόα ὤλλεσθαι, πός- 
λος, καὶ πῶλος. ἐξ οὗ καὶ Αἱ ἔλουρος δολερὸν γὰρ τὸ 
ζῶον., 

Αἱολοπώλους, ταχυπώλους» Ἶ ποικίλως ὑππακομένους" 
παρὰ τὸ αἰολεῖν καὶ κινεῖν τοὺς πώλους. σηµαίνει. δὲ «ο 
καὶ τὸν εὐκίνητον ' οἷον πορυΦαύολος. 

Αὐολομίτρα»» ποµαλην µέτρα» ἔχοντα". ἐξ οὗ καὶ εὐκίνη- 
τον πολεωιστήν.., 

Αἱολεῖς] Ὀρέστης κατὰ χρησμὸν συνη’ /βροισε πολλοὺς τῶν 
ὀνομαζομένων Αἰολέων” ἂς μὲν τινὲςε ὅτι πλεῖστοι ἦτρι 
Βοιωτοὶ ἦσαν ὣς δὲ Μενεκλήο, δια τὸ ἐν πολλῶν 
ἐθνὼν συνγ9ροΐσθαι ἀπὸ τοῦ αἰολ]ςω. οὕτως ᾿Ωρίω». 

Αἱονᾶν, καταντλεῖν, καταχέειν, λούειν. 
Αἰπὸν, δύο σημθήνει. Αἶπυ βαρυτόνως, ὄνομα πόλεως” 

αἰπὺν δὲ, τὸν µέγαν' ἃς τὸ,--- Φυγόντι περ αἰπὺν 
ὄλεθρον., ς ο 

Αἴπυτος., ὄνομα πύριον: παρὰ, τὸ αἰπὺς, ὸ σημαίνει τὸν 
ὑψηλὸν τόπον. ος εὐρὺς Εύρυτος, οὕτω καὶ αἰπὺς Αἴ- 
πυτος. 

Αἰπὺς, ὁ χαλεπὸς οι σκληρός" ἡ ὁ υψηλός" παρὰ τὸ 
αἶπος ακρωτήριο» τὸ σκληρό». αἶπος γαρ ὑψηλὸς τόπος, 
ἀκρωτήριον. 

Αἰπεινὸς, παρώνυμον᾽ καὶ αἰπερὴ» ὑψηλη. καὶ Αἰπεῖα 
πόλιο. ἀπὸ τούτου καὶ Αἰπύκερως, ὁ ὑψγλα κέρατα ἔχωγ. 

Αἰπὰ] ---βράχε δ) αἰποὶ ῥέεὂρα: --- ὑψγλὰ 3 δύαβατω: 
ὠπὸ μεταφορᾶς πὼν ἀκρωτηρίων" Αἶπος γαρ τὸ ὄκρω- 
τήριο». παρὸὲ τὸ αἰπὺ αἰπέα, καὶ κατὰ συγκοπή» αἶπα. . 
ὅθεν τὸ α βραχύ. 

Αἰπόλος] ἐκ τοῦ αἲξ αὐγδον κου τὸ πολὼ τὸ ἀναστρέφο- 
μας αἰγοπόλος, ἦτοι αὐγογόμος» . ὁ περὶ τὰς αἶγας ανα- 
στρεφόμενος" καὶ κατα συγκοπὴν, αἰπόλος. ἢ παρὰ 
τὸ αἶπα (ὁ ἐστι ὑψηλοὺς τόπους) περιπολοῦγτες. χα 
ρουσε γὰρ τοῖς ὑψηλοῖς. εν καὶ αὐπολιω τα αἰγονόμίαν 
αἰπόλια ὄντα, ὁιατί οὐκ ἄναβιβαςει τὸν τάγον» ἐπειδὴ 5ο 
τὼ παρὰ τὸ πολῶ μὴ μετῷ προ.)έσεως συντε. Φέντο, 
πρὸ μιᾶο ἔχει τον τόνον᾿ οἷον ὀνειροπόλος, «υηπόλος, 
µυροπόλος, αἰπόλος. πρόσκειται, μὴ μετὼ προ έσεως, 
διὰ τὸ πρόσπολος, ἄμφήπολος. 

Αἴρω] ἀπὸ τοῦ ἀθέρῳ κατὰ κρᾶσιν τοῦ α ε εἰς α ᾽μαχρὸν» 
αἴρω. οὕτως εἰς τὸ ποσότητα. καὶ ἀπὸ τοῦ αλώ., ὁ ση- 
μαίνει τὸ πορθῶν πλεονασμῷ τοῦ . καὶ τροπῇ τοῦ 
ἄμεταβόλου εἰς ἄμετάβολο», αἱρ ᾿ ὁ μέλλων» αἱρήσω 

τὸ ἀπαρέμφατον, αἱρῆσει»., συντάσσεται αὐτιατικῇ. αἴρω 359 
σημαίνει Εξ: τέσσκρα περισπώµενα, καὶ δύο πρυνόµε- 
γα. αἱρέω αἱρῷ τὸ πορθῷ, ὦ ὧς το, Φηή γὰρ ὄγ αἱρήσεμ, 
Πριάμου πόλιν:-- ἀἄντὶ τοῦ πορ»ήσεμ. αἱρῷ τὸ κατα- 
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λαμβάνω" ἐξ οὗ, τ-- ἡ δέ σε λ άν. αἱρείτων ΝάΤΑ- 
λαμβανέτω. «ο αλ αλῤόαν ἐξ οὗ Φιαιρῶ. αἱροὃ τὸ 
προκρίνω" ἐξ οὗ πρραιρού μαι καὶ αὐρετικό”. ταῦτα τὰ 
τέσσαρα περισπωµενα. «βαρύνονται δὲ, αἴρω τὸ κουώ- 

 ὢ' ἐξ οὗ, αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς τὸ μνηµόσυνον αὐτοῦ: 
πι καὶ ἐπαίρω. καὶ αἴρω τὸ προοφέρω" ἐξ οὗ κα) ἄρτοο, 
ας αἴροντα., λαρβάνοντα. παρὰ τὸ δέρω τὸ ση- 

μαῖνον τὸ λαμβάνω» κατα πλεονασαὀν. αἱρῶ ο 
μαι, αἱρούμενον καὶ τ Αἱολριῇῦ, αἱρεύμενον. . Ἠσίο- 
ὁος ἐν ἔργοις καὶ ανα) -- ος. ο.» Γή Φήσειν 
βιότου αἱρεύμενον ἔνόον ἑόντος. ' 

΄Άρας] -τ ἐπὶ ὃ' ἴαχε λαὺς ὄπισθεν, οἷς εἶδον τὸν γέκυν 
ἁράντας ᾽Αχαιούς: --- δεῖ γινώσκειν, ὅτι. τὸ ἔχει 
προςγεγραμµένον κατὰ - παραθοσι». γυωνάσωµεν δέ καὶ 
μείον καὶ δε(ξωμεν, στι οὐκ ώφειλεν ἔχειν τὸ ι. ἔστι 

αἴρω αρ. τούτῳ τῷ λόγρ τῆς πεεραληγούσης γίνε- 
τα] κατα τὸν ἆ αόριστον, ρα, οἷς μείνω µιανώ ἑμία- 
να. καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου γίνεται, ἡ αετοχὴ ἄρας, χωρις 
τοῦ δὰ λόγῳ, « δὲ ρχούαης ἐστιν ζρα ὁ πρῶτος άριστος, 
σὺν τὸ ἐν ὥσπερ αὐτῷ ᾖτησα, καὶ αἰσχυνῶ ᾖσχύνα 
ποὶ ὤφειλεν ἡ µετοχὴ ἐκφωνεῖν τὸ ι. τα Ύαρ τοιαῦτα 
ἐν ταῖς μετοχαῖς ἐκφωνονσι τὸ ε) οἶονν ἴτητα, αἰτή- 
σας, καὶ αἰσχύγας. οὕτως οὖν καὶ ὗραν αἷρας ὤφειλεν 
εἶναι, ουκ ἆρας. ἄρα οὖν οὐκ ἐκφωνούμενον͵ τὸ ͵  ουκ 
ἔχει αὐτό" αλλ ἐπειδ Φησὶν ὁ τεχνρεὸςν ὅτι ἡ ταρα- 

τόυσις ἔχει τὸ 1. σχγματιστέον αὐτὸ οὕτως. ἔστιν αεέρων 
ὁ µέλλων αερῶ᾽ ὁ ἄόριστος. ᾖειρα, ὦ ὥσπερ ἤγειρα καὶ 
ἡ οάὰς πείρας καὶ κράσει τοῦ ἃα καὶ ε εἰς α µα- 

κρὸν, ἄρας' καὶ μένεετὸ α μὴ ἐκφωνούμεναν ν ὁμὰ τὸ 
Φος τοῦ α.. οὕτως ὁ Χοιροβοσκὸς εἰς τὸ ποσότητα. 

... ἡ σφαῖρα Καλλίμαχος" οἵον,--- λάΌρη δὲ π. 
Ἡφαίστοιο καμίνοισ Ἔστρεφον αἱράων ἔργα διδασκόμε- 
νοι: ---- παρα τὸ ῥαίω τὸ σημαῖνον τὸ Φθείρω {τὸ αὐτὸ 
δὲ καὶ ῥηιστὴρ λέγεται) γήεται ῥᾳῖα" καὶ ὑπερδέσερ 
(αἶρα, ἡ τὰ τυπτόµενα διαφΦείρουσα. «ἡ απὸ τοῦ αἴρω. 

Αἷρα. σπέρμα ἐστὶ σιτῶδες . ἐκ παραφΦορᾶς τοῦ σίτου 
γινόμενο»: παρὰ τὸ κίω τὸ ΦΦείρω. κ΄. ομπέ τὸ 
αραιὸν κόσκινον” - παρα τὸ τὰς αἴρας ποιεῖν απεῖναι καὶ 
χαρίζει" ἡ ὁιὲ τὸ αἴρειν τὸν πώον, ὅ ἐστιτὸν ῥύπο». 

Αἱριτόλία, διωαί, Σιιωνίδηον ἐν τοῦ αὐρίοπόλιοι, συγκοτῇ 
τοῦ ο. οὕτως αινὸς περὶ παθῶν. 

Άΐσακος , ὁ τῆς ὀάφνης κλάδος, ἡ ὁ τῆς μυρσίνηο. καλεῖ- 
ται δὲ κα) τὸ ζῶον ὁ αἱριθανὸς Αἴσακος. 

Αἶσα, ἡ εἱμαρμένη, ἡ µοῖρα. παρα τὸ ὁαίω τὸ µερίζω, 
ὁ μέλλαν ὁχίσω, γήεται ὁαῖσαν ὡς βήσω βῆσα, καὶ 
πείσω πεῖσα ἡ πειᾶμονή" καὶ ἀποβολὴ του ὃν αἶσα, 
ἡ- ἑπάστῳ '.µεμερισµένη:----΄ ἐπεί νύ τοι αἶσα  ωίνυνδα 
περ:--- ἢ παρα τὸ ἀεὶ ἴση εἶναι, αἡὶ μὴ πο Μὰ 
η. πάσι γὰρ ἴσως ἔπεισι». 

Αἴσεασς] ὥςπερ. παρα τὸ στορὲὶ γόνεται σπόριωοον ποιὶ 
παρα το αλκὴ ἄλκιμοςν οὕτω καὶ παρα τὸ αἶσα αἴσι- 
μος" οἷον., Πάντα κατ αἶσαν ἔειπες:-- κά), --- ὃς 
ἐναίσιμος εἴη. οὕτως Ὠφίων. 

Αἰσιμίαν ἡ μαντεία, ἡ το καθήκον 
μοῖραγ. 

Αἴσων, ὁ ἤρως' παρὰ τὴν ἀἶσαν ὁοκεῖ ἀπὸ λάόνμσμιὂ 
γεγονέναι, 

Αἰσνητήρν ὦς μέν τωεςν ὁ ἐντρεχὴς καὶ κεκοσμημένος" 
τινὲς δὲν ψεανίαν" Νήκανδρος νοµέα᾽ Όμηρος δὲ μάλ- 
λον ἐπ] τοῦ Σοσμίου καὶ καθήκοντος. απο τῆς αἴσης 
παράγ2γον. Ὄμηρος γὰρ τὴν αἶσαν ἐπὶ τοῦ καθγκογ- 
τος ταττει- αἶσα αἴσω" αἰσύω, αἰσντήρ" καὶ πλεονα- 
σωῷ τοῦ η αἰσυητήρ, οὕτω Μεθόδιος, 

παρα τὴν αἶσαν τὴν 

ΕΤΊΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΡΑ. ΑΙ 

Αἰσυμνῆτοως οἱ. ῥεα :Ὄμηρος". οἱ τὸ αἴσιον κ 
3 

Ὅµοντες τον Αγμιζο ολ : λέγουσι α΄ 
᾿ τοὺς κριτας. ἄρχοστας ων. αἰσυμνήτηο, τν 

λέως ἐπιστάτης, ἆ αμ τύραννος" ἡ 5. Ιδίως 
δέ Φησίν ᾿Αριστ' ὐμα/ίων αἱ π τὸν 

| άρχοντα ἡώαδαι, καν αἰσυμνᾷ κλονὸςν ἀντὶ τοῦ 
ἡγεῖται, Εν πδης ΜΗδεία. 
σα καὶ ᾗ Ηπειρος παλαιὸν οὔναν ὠμαλεῖτο: 
κατοικοῦντες, Αἴσιο. 

Αἴσιον, μέτριο», δε όν δωμῳ) ὠαδόν. να πε 
σιον, ὑπέρμετρ ο. 

Αἴσιμα. ο θά. μθήνόντα,, οἰωκραένα, 
Αἰσυμνητὴρ, ὁ βασιλεὺς, ὃ ὃ τὸ καῆκον ὑμνῶν καὶ σέβων, 
ἡ αὐσυμενετὴρ, ὁ ἐν τῷ καθήκοντι μένω». οἱ δὲ, π 
το αἰσυωνῶχν ὁ ἐστι τὸ αἰσίων ογήπην. ποιεῖσδαι. Ἡ λη 
αἰσιομήτής», ὁ. αἴσια βουλενόμενος, ὁ γὲρ τύραννος τούγ- 
αντίον. 

Αμόμηὕονά απο γε Ῥδάλκων. Θράκης. ιά δὲ, κ. 
« βασιλέω 
Αἴσυλος. ὁ ὧδι καὶ ἁμαρτωλός" καὶ οδόν», ο: 

λοεργός, παρὰ τὸ συλοὸ -- ἄσυλος, "πλεονασιῷ τοῦ ἐπι- 
τἀτικοῦ α. ὡς τὸ αἀχανὲς τέλαγος, τὸ λίαν πεχηνός' 

... πλευνασμῷ τοῦ 1. αἴσυλος οἱονεὶ -ὁ πάνν συλῶν 
καὶ ἁμαρτών ον. αντ δὲ τοῦ ἰ ἔστι ὅτε καὶ τὸ ή Ἅλευ- 
νάςει" οἷον ἀήσνλος., ιά αἴσυλος. λέγεται. πλεονα- 
σαῷ τοῦ" πῃ δὲ «ᾖσυλ ον ἐς Ίμιί ποῦ ή.. ἄσνλα 
γάρ τὰ ἄγαν συλητικα καὶ ἁπαρτω λα. 

Αἴσυλα] --- αἴσυλα ῥέζων:--- ἁμαρτωλα » παράνομα. ἆθι- 
καν τὰ τῆς αἴσῆς σεσυλχμένκ παρα τὴν αἶσαν καὶ αετὰ 9 
τῆς αᾱ στερήσεως. ααίσελα τα αν στα. ὧῄτε 
πρέποντα. ἡ΄ παρα τὸ ἄσω τὸ βλάπτω, ἄσυλος, ὡς ἄξν- 
λος. ἐξ αὐτοῦ νι κα) πλες)ασιῷ τοῦ τμ.” ολα τοῦ Σν 
καὶ αἴσυλα" καὶ ἐΦαιρέσει της: στερήσεως, αϊσυλα. οὗ 
τως ἔχει καὶ τὸ ἑτώσιον»--- ἑτώσιον ἄχρδος νὰ 
--- παρὰ τὸ ἐτὸς, ὃ σημαίνει τὸ ἀλγθὲς, 

φα 

ον. 

καὶ οἱ 

ώς 

σιον" καὶ συνθέσει τῆς ο κετώσιον τὸ μὴ 
ν ν αφαιρέσει τοῦ αν» ως τ τὸ αὐτὸ 
οὕτω Ἠλεδόδιος κατι 

Αἴσχος, ἡ ὕβρις καὶ ἡ αἰσκόνη, πα αλζα τὸ χω. ἴσχεα- καὶ 
μετα τῆς α στερήσεως, ἄπγχος" συναιρέσει» αἶσχοςν 
ὃ οὐκ ἄν τις βεύλοιτο ἔχει. ε, τὸ πάνυ ἴσχον τοὺς 
λα, ἄνοντας αὐτό, ι κά 

Αἰσχρὺς, ὁ αἰσχύνης αετέχων. αἶσχοςν αἰσχρὸς, εἷς «κὓ- 
ο» κυδρός. οκ ψυχρός’ καὶ απὸ τοῦ λυκοῦ  αά. 

, σαθρός' καὶ λύπη, μάς, ο οὐ δρ τοῦ 
αἰσχηρὸς συγκέχοπται. ν 

Αἴσχιστος] αἰσχρὸς , αἰσχρότατος , νο ὃς καὶ δν 1 
τοῦ ϱ, αἰσχίων, καὶ αἴσχιστος» ὥρπερ µακρ 
τατος, μµακρίων» κι μακίων καὶ τροπ/. τοῦ νο . 
μηκίων μµήκίστος, αήκιστον ᾿ καὶ κράτιστον. 

᾿ Αἰσχύγομαι» τὸ ων. » ἀπὸ τοῦ αἴσχους" καὶ κυρίως 
λέγεται, ὅτε αἰσχυνόμεθα ἕνεκα τῶν αἱ ὧν π αν σχ σχρ ο 

Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς ο τ γφθοποιός, π τὸ αἴσχον 
αἰσχύλυς" ας σιιὸς νὰ παρ ὃ - Αἰσχωάς 
ὀγὲ" παρὸ τὸ εἶναι αἰδήνονα. Αἰσχύνης αἰσχύνουι ὁ 
λανών" Τα δια τοῦ ης καὶ ονης βαρύτονα κυρία εἰς 
ου ἔχει τὴν γενικήν οἷον Λεπτήνης λαπτήνου, Φιλοκρί- 
γής Φιλοκρίνου, Μνριόνης µηριόνου, Κεβριόνχε --- 
νου. τελώνης τελώνου. 

Αἴσθησις, παρα τὸ αἰσφῶ" τοῦτο παρὰ τὸ αἴσθω" τοῦτο 
παρα τὸ αἴσθω. 

Αἴτιος] παρὰ τὸ ἄτη, ὃ σημαίνει τὴν βλάβχν,. αἴτιος, 
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Γπλεονασμῷ τοῦ { τὸ τι, .. τὸ Ἀπὸ ἁγτωτνὼν δώ" τοῦ 
ο χος γινόμενα ὀνόματα ὑπὲρ δύο (συλλαβὰς,, διὼ τοῦ. [ 

γράφετα,᾿ αρκῶ ἁρκίος, αὐτῶ αἴτιος ποίου εἴδους τῶν 
ὑποπεπτωκότων; τῷ ὀνόματι, πρὸς τέ ἔχονι καὶ πρὸς 
τίνα ἔχει τὴν σχέσιν. πρὸς τὸ αἰτωιτόν. τὸ γὰρ αἴ- 
τιον, τοῦ αὐτιατοῦ ἐστὶν αἴτιον, ὥσπερ ὁ χαλκὸς, τοῦ 
ἀνδριάντος ἑστὶν αἴτιορ' παὶ τὰ ὀκτω µέρη, τοῦ λόγου 
ἐστν αἴτια' κ ὃ πατὴρ, τοῦ υἱοῦ. 

Αἰτὸ] ἐκ τοῦ τῷ τὸ οητῶ, μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ αν οτω" 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ εν αἰτῶ. τὸ μὲν ἐνεργητικὰ ν ἐπὶ 
τοῦ ωὴ ἔχοντος αποδιδόναι, ' τὰ δὲ παφητικα, ἐπὶ τοῦ 
ἀποδιῤόντος» αἰτήσομαι. 

Αἴτν}, δρος, Σικελίας: παρὰ τὸ ανω τὸ παίῳν αἴτνη ὡς 
Φάγω Φάτνη» πήσσω πάχ»]. 

Αἰτωλοὶ οἱ Καλυδώνιοι" ἐπεὶ καὶ οἱ. ὃς ορᾶνες Αἰτωλοί. 
Καλυδὼν δὲ, πρωτη πόλις της Αἰτωλίαδ. 

Αἰχω)]. ἐκ ποῦ. αἴσσω αἰχὴ καὶ κρᾶσει αἰχή πολ πλεο- 
νασμῷ τοῦ µ., αἰχωὴ, ὡς δράξω δραχαὴ» τὸ λεπτὸν 
νόμισμα. ἐτυμολογεῖται δὲ καὶ παρα τὸ αἷωα Χέειν. καὶ 

παρὰ τὸ αἰχωὴν αἰχμῶ αἰχμφς : αλχμάστω, τὸ πολειῶ. 
Αἰχλητὴς] ἀπὸ τοῦ αἰχμάζω ὁ μέλλων αἰχμάσω» αἰχμα- 

| τῆς. καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ην αχμητὴς» ὃ πολεμικός, 
εἰ γὰρ ἦν παρώνομον ἀπὸ τοῦ αἰχμή. ὤφειλε ̓ Βαρύνε- 
σας. ὥσπερ ὑπήνη ὑπηνήτης, μοι) πορύνη πορυνήτης. 
τα δὲ ἀπὸ τῆς β συςυγίας τῶν περισπωμέγω» γιῤόμενα 

"δνόματα ὑπὲρ δύο συλλὰβὰς, ὀξύνεται ' οἷον' ἐραστής, 
Φεατής, λωβητήον δαπανητής. τὸ δὲ πεδήτής, καὶ μο- 
μύτης, χοὶ ᾽αλήτης , οὐ παρὰ ῥημα, ἀλλὰ παρὰ τὸ 
πέθη, μὲ κόμη, καὶ ἁλη. τὸ δὲ τοιαῦτα βαρύτονὰ δι- 
σύλλαβα ὀγόματα, ὀῆλον ὅτι. απὸ μονοσυλλάβου περι- 

;. «σπωμέγου τῆς β ος αν ἐγέγοντο, πα βαρύνονται" 
οἵον, πτω κτήτης Φιλοκτήτης βῷ βήτης διαβήτης" 
λὼ θλάτης» πρ πῥατης. αἰχαήτὴο » αὐχιητοῦ" ἡ εὐ- 
εἴα τῶν πληδυντμιῶν αἰχωηταί, ᾗ γενική τῶν αἰχμή- 
τών, καὶ Δωρριῶς αἰχμηταων. ὁ κανώγ" Τας εἰς ὧν 

«Φενικὰς τὰς ἀπὸ τῶν εἰς. αι εὐνειῶν φινοµένας, οἱ 
Αἱολεῖς διὰ α τοῦ αων προ έρονσῳ) οἷον., μέλισσαι | ἀελισ- 
σαὼν ορ μελαινάων. οἱ δὲ Δωρεῖ;, διὰ τοῦ εων, 

| αλ ἕ Ὃς εἰπων πυλέων ἐξέσσυτο. 
μωρή πλ τὴν αἰχιὴν, ὄ ἐστι τὸ ξίφος. καὶ τὸ 

ἁλῶναι, ὃ σημαίνει τὸ πορθσαι. οὕτω ἸΜειόδιος. λέγε- 
ται καὶ αἰκμάλωτος» πο) αἰχμόλετος. 

Ανα, ταχέως" εἴρηται κατα στέρησιν τοῦ Ίψας ὃ ση- 
μαίνει τὸ βλάψαι, τὸ γὰρ «φαν παλ ἑωποδίς: σειν 
ὦνάγκη" τὸ δὲ πνεωπόδιστου» ταχὺ γόεται. ᾖ παρα τὸ 
νο, αἶψα" δοχεῖ γαρ τὰ ταχέως γινόμενα» αλλήλ ων 
ἅπτεσθαι κατα τὴν συνέχειαν. καὶ ΑΝ 'ρὸν, ταχύ. 

ΑΙ», ἡ τὴ, Φηλυπῶς᾽ Ὅμηρος, ---᾽αὖτος δὲ φρ Ἶς αἰώ- 
ος ἁμερθηο: -- παρὰ το ἄειν τὸ πνέει καὶ ΄Αημα 
τὸ πνεῦμα, καὶ Αήτης ὁ ἄνεμος᾽ καὶ ἔωπνουν δὲ τὸν 
ζῶντα Φαμέν. ἢ παρὰ τὸν αἰῶνα τῆς ης. οἱ Υὰρ 

να δαν κι ἐν χρόνοι καὶ ἔτεσι διάγουσιν. ἢ ἡ παρα τὸ οὐθὶ 
ὤν' καὶ χράσει τοῦ ε καὶ α, παὶ ἐν συναιρέσει» αἰών. 
Γπεριεντικόν ἐστω. σημαίνει ε’' τὴν ζωὴν τοῦ ἄν ρώ- 
που, ὡς τὸ, --- ἔπειτά µε καὶ λύποι αἰὼν ἐν πόλει: --- 
αἰὼν καὶ ὁ τῶν χιλίων ἐτῶν ἄριλμὸς. ἀῑὼν καὶ ὁ ἀδιος 
καὶ ὁ ἀτελεύτητος, ὡς τῷ Θεολόγῳ δοκεῖ" αἰώὼν γὰρ 
"οὔτε χρόνος, οὔτε χρόνου, τὲ μέρρο οὐδὲ γὰρ µετρητός. 
αἰω» λέγεται καὶ οἱ ἑπτὰ αἰῶνες, ἀπὸ τῆς τοῦ οὐρ»- 
γοῦ καὶ γῆς κτίσεως µέχρι τῆς κους τῶν ἄν δρώπων 

 ἀναωστάσεως. αἱῶν λέγεται πο ὁ γῶτιαζος αφελδον ως 

καὶ Ἱππομράτης : Ανθρωπός τις, νοσῄσας τὸν αἰῶγα, 
ἁἑβδομαϊος ἀπέδωρεν. 

-5σ ΕΒΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ Ν Ε ΤΑ. ΑΊ 6δ 

Αἰωρῶ] ἀπὸ τοῦ αἴρω, πλεονασαῷ τοῦ ω, αἱωρῷ τὸ κρε- 
μῶ. καὶ Αἰάρα» ἀπὸ τοῦ αἴρω αἴρι, πλεονασμῷ τοῦ ὧν 
αἱώρα" ἐξ οὗ καὶ ᾿αἱωρημὰ Λα ἐναιώρημα, ὥς περισπώ- 
µενον. καὶ αἰωρούμονοι, μεταιωριζόµενοι. 

Αήδην, ἐπίῤῥημα, µεσότητος” σημκίνει δὲ τὸ ὁρμητικῶς" 
οἵον, Ύδην μάσας δὸ σὺν ὀστέῳ Ίνας ἔκερσε: --- πα- 
ρὰ τὸ αΐσσω, τὸ ὁρμῶ' καὶ συνα΄γδην Ἡσίοδος, ἀντὶ 
τοῦ ὁμοῦ, ὥρμων συνέλαβεν. 

᾿Αἴδηλον, ἀφανιστμῶν' σος ἐπεὶ νύτὸς ἐγείναο παῖδ᾽ ίδη- 
λον:--- καὶ πὂρ ἀίδηλον. ἡ Αίαιον, στυγνὸν, καὶ πολὺ 
καὶ μέγα, ποὶ Φορτικον. 

᾿Αίδηλος] οἵον, Κείνος ) αὗτ α/δηλος ανήρ: ----- ὁ ὀλο- 
Φρευτικός' οὐ γὰρ άξιος Ἂ ἱστόνμιος, ηλοῦν λέγων 
τον ἀδηλοποιόν ᾿ α) παρα τῷ ποήτῇ, ἄἴδηλον ργα, 
τὸν ὀλέθριον. ἡ αὐτὸς 4/θηλος «ας --- καὶ ὁ μὲν 
Μεόδ, ιος λέγει εἶναι απο τοῦ δω ἴδηλος παὶ ἀὔθηλου ' 
ὁ δὲ Χοιροβο σκὸς εἰς τὸ περὶ ὀρθαήράφ ας αὐτοῦ. Άγγει 
εἶναι ἆπο τοῦ ἂῑδνον τὸ σηµαῖ]νον ᾿ τὸ ὤφανιστι; ιν, ὃμα 
τοῦ τν ὠ]δγόθηλος ᾽ ποὶ κάτο συγκοπὴν αἴθηλος. ὁμοίως 
καὶ, Τὸν μὲν ἀἴδηλον Φῆνε Φεός:--- ἀπὸ τοῦ ας, 
λον γύεται. ὁ δὲ Ἡρο υδιανὸς εἰς τὸ περὶ πα)ῶν, λέγει 
αὐτὸ εἶναι οὕτως: «Ἴλες, ἄςηλος, πλεογασμῷ τοῦ εν 
καὶ τροπῦ. ίδηλος, 

᾽Αἰδνός] εἴδω το βλέ έπω καὶ Φαν" ῥηματριὸν ὄνομα 
ἰδγός' καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ άλφα. ἀἶδνὸς, ὡς στίλ»- 
βω στιλπγόο. ἐξ οὗ ια) ᾿Αἰδωνεὺς, ὁ ὤδης, εἷς ὃν οὐκ 
ἔστιν ἰδεῖν. Ἡσίοδος ἐν Θεογονί Αύὐταρ ὁ Δύ μήτρος 
πολυθέρβης εἰ λέχος {λε Ἠ τέκε Περσεφό 7η 
λενκώλενο», ἦν ̓ Αἰβωνεὺς ων Ἡ ᾗσ παρὰ μητρός: 
καὶ πηλὸο αϊδν]α, ὁ αστήρικτος, ἅτε τέλµα" παρ τὸ 
Ἱω. ἡ ἀφανής. 

᾽Αἰδνὲς, τὸ αφανὲς κο αἲ ὁρώμενον ὡς Ἡσίοδος ἐν 
Θεογονέᾳ. Φλοξ δὲ κεραυνω»έντος ἐπέσσυτο τοῖο ἄγαμτου 
Οὗρεος ἐν «βήσσῃσῳ αἴθνης Ἡαιπαλοέσσηο : -- ὧὠῑδὲς, μοιὶ 
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πλεονασμῷ τοῦ ν, αἰδνὲς, βαθὺ, σποτεγὸν, μέλαν. 
ἀφανιστιῶ». 

Αἰώρα, ἑορτὴ ἈΑφθηνᾶς, ἡν καλοῦσιν εὔδειπνον. λέγεται 
γὰρ Ἡριγόνη» τὴν Αὐγίσθου καὶ Ἐλυταιωνήστρας Ὃν- 
γατέρα», συν Τυνδέρεῳ τῷ πἄάππω ἐλθεῖν αν ήσα σι σε, 
κατηγορήσουσαν Ὀρέστου" Ὑπολυδέντα δὲ, ἀναρτήσα- 
σὰν ἑαυτὴν» προστρὸ ποιον τοῖς ᾿Αθηναίοις γενέσθαι. 
κατα χρησμὸν δὲ ἐπ᾽ αὖτῇ συντελεῖσὃαι τὴν ἑορτήγ. 

᾿Αΐδρυτον κακὸν» τὸ κατάρατον, ὃ οὐν ἄν τις αὐτῷ ἱδρύ- 
σαιτο. - 

᾿Αἰδώνια, Ἀανάσιμα. 
"Αίδος πυνέη», γέφος τὶ καὶ  ἀορμσία” πὶ περιφραστικῶς τὴν 

περικεφαλαίαν. ἐν αυτῇ γὰρ τὸ πρόσωπον ἔκρυψεν ἡ 
᾿Α9ηνᾶ, δι τὸ αμ ὁρᾷσ-λαι ὑπὸ τοῦ ;Δρεος. 

᾿Αἴδι, Σέλευκος μὲν ὤπὸ εὐθείας τῆς αἲς Φησή. ἄλλα τὸ 
εἰς ὅος λήγοντα ὀνόματο απὸ βερυτόνων, εὐρίσκομεν 
παρ Ἴωσι κα ὑφαίρεσιν τοῦ ὃ λεγόμενα" οἷον, μή- 
γιδος μήῄνεος Παριόος Πάριος. τὴν, δὲ ἄῑδος σερηκὴν, 
οὐδεὶο Ἰώνων ἄος εἶπεν. οὐκ . ἄρα α εὖ.)εἴα α1ο, εἴδω 
τὸ βλέπω" ὁ μέλλων; εἴσω" ὄνομα ῥηματικὸ», ἴον δια 

τοῦ ο ο) μετα τοῦ στερητιιοῦ α, ἀῑδ, ἐν ᾧ οὐδέν ἐστιν 
6ρων" τοι) ᾗ γενικὴ ἀ1δος. 

Αἴθησ] γόνεται ὤπὸο. τοῦ ἴδω ἴδηςν μα) πατο στέρησιν Αφ δης, 
ὁ ἀγγώστους ποιῶν. ᾗ γενικὴ αΐδου, ἡ ᾗ ὁδτικὴ ἀίθῃ, καὶ 
κατα βεταπλα μσμὸν, αῑδεν ὥσπερ κό τής ὑσμίνγ ὅοτι- 
[ον κατ μεταπλασμὸν ὑσμῖι κοιν λσῷ λιτ/. το δὲ 
ὧῑδὴο τὸ ἐπίφετον, ὀξύνεται" τὸ οὐδέτερον, ἀῑδές, οὔ- 
τως εὗρον ἐν Ἔπιμερισμο:ς. 

"Αἴδρο,, αἴθριεο, ἅμακεῖς, ἄπειροι. 
2 
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ὁ) ἀποχήσεται ἄλλγι Χώρου ἀῑδρις ἑών:---- καὶ Ὅμηρος 
--- αίδρει Φωτὶ μις μὲ. ἔστι ῥ]αα εἴδω τὸ νά 
-μαι” ὃ µέλλων, εἴσω" ὁ µέσος µέλλωνι εἴσομαι" οἵον, 
Ἐήσομαι αἴκέ α ὁ Τυδείδηο: ---- ῥηματικὸν, ὄνομα εἴδις" 
πλεονασμῷ τοῦ ρ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ 8 Ίδρις' καὶ φ 
τοῦ στερητηιοῦ αν ἀ δις) ἡ γενηοὴ ίθρεως αρ όφις 
ὄφεως" καὶ α(δρεῖ κα) αἴδρει. οὐ γαρ δεῖ δα τοῦ ἡ. οὐ 
γάρ ἐστι παρώνυμον μακροχατάληατο». ὤετε ἁμάρτημα 
τὸ παρὰ τῷ Σαπφοῦ πολνίδριδ, καὶ παρὰ Σοφοκλ.ῖ 
Ἱδριόκν καὶ παρὰ Φρυνίκῷ Ίδριδες. οὕτως εὗρον σχόλιον 
ἐν ὑπομνήματι Ἰλιαδος,  Ἡσίοδος, ἀσύνετος καὶ ἀναί- 

ος Ἓθητος. καὶ αἰδροσίη, αμα. | 
είή. τειρία" οὐ γαρ τίς ἂε β/) γε ἑκὼν ἀέκοντα 

α,, Οὐδε τ' "αϊδρείῃ ἐπεὶ οὐδ' ἐμὰ νι ἄγ. οὕτως. 
Άννας] ᾿Ὠκείας ὠνέαα» Αὐκάο:--- πνοὰς, ἀναφοράς. ἀπὸ 
ο ἀΐσσω ῥήματος. τὸ δὲ ανν καὶ προταροξύνεται, 

σα) ὀξύγεται. ἀπὸ μὲν τοῦ αῑκὴ ὀξύγεται, αὔκαο οξύ. 
τονον, ος ἰωκὴ Ἰωχάς” ἀπὸ δὲ τοῦ. ἀῑξ, ἄῑκας, καὶ 
προπαροξύνεται., ἀῑπες δὲ, αἱ ἐν τῷ πολέαῳ κλίσεις 
ἐφ᾽ ἑπατερα. Απολλώνιος δὲν τὰς αὐτὰς ἐπέπνοίας 
τῶν ἀνέμαω». οὕτως εὗρον «εἰς τα ᾿Αργοναυτριὰ Απολ- 
λωνίου. καὶ Ἰλιάλος ο, --- οὐδ ἄρα τοίγε Τόζων αἰκὰς 

- αμϕὶς µένον: --- αντὶ τοῦ περίέμενον. σηµαίνει δὲ διωώ- 
ξειςν ὁριᾶςν Φορὰς ῤ κινήσεις, 

Α0) λιον, πανοίλιον.΄ οὐ γὰρ πλεονασμόο. . 
Αίξας] αἴσσω" καὶ ὁ ὁ παραταθικὸς ἄῆσσον" οὔτε χρονικῶς 

ἳ ὤντο Ἰόξητας, οὔτε συλλαβικὼς. τὸ γὰρ ἀἴσσω πάντοτε 
ὁ ποιτὴς μακρὸν ἔχει. 

”Αων] -- ἐπεὶ φίλο» τον ἧτορ: --- ἐπ) αφ οὗ ἀπέπνεν- 
σα τὴν ψυχή» η] /σθόμην ἀλγήσας τὴν, ψυχή». ἀῑον 
γαρ, το ἠσθόμην. αίω] Ἡσίοδος » εὖ ὁ ἄῑε δίκης, 
αντ τοῦ ἄκουδ. 3} ὡς ἀπὸ τοῦ ᾿Ακταίων. γώεται Άντα ον 

τοῦ αὐτοῦ σγμαινοέγου Φυλαττομένου, ποιὶ τῆς αὐτῆς 

παραληγούσης καὶ πόρσων κόρσος ὁ πυρίσκοῦ" οὕτω ἀπὸ 

του αῑων πο, 

το Αὔτος, ὁ άγνωστος καὶ ἀφανής' καὶ ἀὐστῶσαι., καὶ αἷ- 

στω»ῆναι. γέγονε δὲ ὠπὸ τοῦ ἴσημι Δωρικεῦ Ἰσμω 

ἱστός, ώς ὀ δονιει ὁοτόᾳ-' καὶ :άΊστος κατὰ στέι 

ἀπὸ δὲ τοῦ ἱστὸς, πίλεται ἱστῷ τὸ γιώσκῶ. πορόνανον 

ἵστημι Ψμλοῦται" ὅθεν καὶ ἐπίσταμαι. ἴσηαι ἤ Ίσαιαι 77. 

ται ἱστόρν καὶ -ἄΐστος. οὕτω Μεθόδιος, ὁ δὲ Φίλων εἰς 

τὸ ῥγματικὸν αὐτοῦ, οὕτως" ἀπὸ τοῦ εἴθω ἱστόον ὡς 
εἶμαιν ἡμάτίον. 

᾽Αὐστῶσαι, απὸ τοῦ ̓ αἰστῶ. “τοῦτο παρὰ τὸ ἱστῷ" παὶ µε- 

τα τοῦ στερ τιποῦ 4, αἰστῶ" καὶ α]στῶσαι, κα) αἀἴστω- 

σειαν, ἃὧς τυψειαν. τὰ γὰρ μὴ ἱστάμενα, αφανῆ εἰσίν. 

σηωκίνεί δὲ τὸ ἀφανίσαι καὶ διαχέαι. καὶ αἱστοῦ, πορ- 

9ε), ἀπολλύει. καὶ ᾿Αἰστοσύνη, ὠπώλδια. 
Αδαῇ τό δ ἔβραχε Φυμὸν κἰσθωγ: --- ἐκπνέων. καὸ, 

Αὐταρ ὃ Φυμὸν ἀῑσδεν καὶ Ίρυγεν! --- ἀπὸ τοῦ αίω 

ῥήηατος σγααίγοντος τὸ απού, ποράγ ῴγον ὄνομα ἀϊστος. 

ἐκ τούτου ύεται αὐστώ καὶ τροπ/ τοῦ τ εἰς, αί- 

σθω. ἐξ ο οὗ ἡ μετοχὴ ὠήσθω»' καὶ κατὸ συναίρεσιν αἴ- 

σθων. οὕτω καὶ απὸ τοῦ ἐγείρο γόγεται ἐγερτὸρ. πο) 

κατὰ τρο οπὴν ἐγέρδω ῥημα. ἡ καὶ ἀπὸ τοῦ αίω, ἐν πα- 

ραγογῇ ἀἲσδος, ὧς ὅρματοῳ ὅρμα»ορ" ἀφ᾿ οὐ ῥῆαα 

αἰσθω. 
3ο ᾿Α2) κφῆναι] --- ἑτώσιον ἀὐχθήλω: -- ὁρμηθῆναι. 

᾽Αίτης, ο ἐρώμενου παρα τὸ 8εΡ» ἐστι πνέειν" ὁ εἰς- 

πνέων τὸν ἔρωτα τῷ ἐραστῇ. Φασὶ γαρ γίνεσαι τὸν 

ἔρωτα ἐν τοῦ εἰσπνεῖςδ1ι ἐκ τῆς μορφής τοῦ έρω- 

μένου, ὅδεν καὶ εἰσπγήλας κκλοῦσι τοὺς Γἑραστὰς 

παρὰ Λάκωσι». ἡ ἀὐτης κυρίως ὁ µέσος, ὁ µήτε ὃρα- 
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ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ; 

5 σὺς, μήτε ῥαακόοὲ ἡμις οὖν λος, ὁ μὴ ἴσχοω, ὃ 

Ἴ Ἀἴτιος, 

ΑΡίας χορδας 

ΑΚ 49 

Ιταμός᾽ αλλα Φυμήρης, -ἷς ε ἐραστής. ὴὁ ἅμα τω) ο 
τοῦ α ὁμοῦ σηααίνοντο». οὕτω Μεδέδιος. 

ὁ τὴν αἰτίαν (τουτέστι τὴν ἀφορμὴν) ἀνύς, 
σηωκίνει δὲ τὰς ἐρωτικάς. .. Ἡρωδιανὸο 4ο 

Ὁ προπαροξυτόνωρ λέγει. οιπὸ τοῦ αἴτις αἴτιδος αἴτιδας 
καὶ ἀποβολῷ τοῦ ὃ. οἱ δὲ π Ωρον. λέγουσω, ὅτι εἰ 
ἦν οὕτως, οὐκ ώφειλεν απι ἄλλειν τὸ ὃ.. τὰ γὰρ ἀπὸ 
των εἰς ας Φηλυκῶνν οὐκ Αποβάλλουσι το ὃ, λρμ» 
οὖν παροξύγει», ἀπὸ ποῦ αἀίτης. 

. Αἰτωλὸς, ἀπὸ τοῦ αἰτεῖν παραχ»ηναι με 
9 

το Α ΜΕΤΑ. ΤΟΥ ΦΑΝ 

"Ακαινα] ᾽Απολλώνιος, Ἐργωτβης ὥς τίς τε ΓΠελασγι 
»ύσσεν αμαίνῃ:--- ἔστι δὲ ῥώβδος. τὸ καλούμενο». βού- 
κεντρον. ὠνόμασται δὲ οὕτως. Νεῖλος ὁ τῶν Ἀγυπτίων 59 
ποταμὸς ἀναβλύζων καὶ αγερχόµενος δια τοῦ «έρους, 
τὸ δρια τῆς τῶν. "Αὐγυπτίων γης τῇ ὑγρασίᾳ λύων καὶ 
αιγννων ἀπώλλνεν. ὕστερο» δὲ ἄβδον λαβόντες,ν,, σας 
ἑαυτῶν γάον ἐγεωμέτρουν πρὸ της ἀναβάσεως πο- 
ταμοῦ, καὶ ἐσημειοῦντο" καὶ πάλιν μετὼ τὴν κσιν 
τοῦ ποταμοῦ » τῇ αυτῷ ῥάβδῳ ἐγεωμέτρου». καὶ γεῶμε- 
τροὔγτες, ἕκαστορ τη». ἐδίαν γην απελάμβανε, δίχα 
μάχης καὶ Φόνου. ἐκληδη οὖν α ῥαβδος, ἐν ᾗ ἐγεωμέ- 49 
τρουν, ἄκαίναεν ] “στεροῦσα. ο λονς τοῦ καίειν αλλή- 
ο ὅ κ. Φονεύειγ. λέγεται δὲ, ὅτι Θεσσαλός τις εἰ- 
εθεἰς ἐν ἠγύπτῳ» ἐπενοήσατο οβόῳ. γεωμετρεῖν 
ο, γῆν. ἔνδα καὶ Πελωσφό, ολ δρὼν ὧν, . ο. 
λοβ. ἐργατίνης δὲ, ὁ γεωργός, 3 

᾿Λκαδήμιον, γυμνάσιον.. τόπος ἑἐστ) πρὸ τοῦ ἄστεος, απὸ, 
᾿Ακαδήμου ὠνομασμέγος διὸ καὶ Ακαδημία τότε κας 
λεῖτο, ὀιττὴ δὲ ἡ ἄρχὴ τοῦ ὀγόματος. οὐ μὲν, ἀπὸ τοῦ το 
α τὸν ̓ Ακάδηωον' οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ 6, τὸν μοΥ. 
οὕτως Ωμρ/ων. . νι 

᾽Ακακήτης] ὥσπερ τὰ τὸ γυινὴς γυωγῆτος, γίνεται 
μνήτης, ααὶ Ομδίπους Οὐδποδος ορ, -- ων. 
κής ἀκάκητος ἀκακήτης. τὸ δὲ ακάκηταν ὀρύοπα, εἰ 
μὲν εἷεν κλητηιαὺ, ἀπὸ τοῦ αχάκης καὶ εὐρύοψ ᾖτ εἰ δὲ 
εἷεν εὐφεῖκι, γίνονται κατὰ συνεκδρομὴν τῶν αἰτιατικῶν 
προπαροξυτόνως καὶ ὁμοφώνως. 

᾽Ακαλήφη, Φαλάττιόν ἐστι Φυτὸν, ὀῇξιν καὶ κνησμὸν ἐν 
τῷ ὥπτεσθαι ἐποιοῦσα, χατὰ αντίφρασι», ἔχουσα 
ἀχαλὴν τὴν ἁφήν" Ἶς οὐκ ἔστιῳ ἄκαλως (ὁ ἐστιν ἡσύ- 2ο 
χως) ἅπτεσθαι. Γ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν καλὴν ἀφὴν. ὄδεν 
καὶ τὸ λή. Ἠ. τὰ γὰρ δι τοῦ Φή μονογενῆ, διὰ τοῦ Π 
γράφονται!" οἷον. Σ/Φη ἡ πόλις αγρίφη. ἡ σκαφη. τὸ 
δὲ κνήφη. ακαλήφη } κνίδ, σεσημείωνται, διὰ τοῦ ἡ 
γραφόμενα. 

᾽Ακαλάνθις καὶ ἀναλάνθεια, Ίσως ἐπισήμου κυνὸς ὄνομα 
παρὰ τὸ ἀπολὸν «ΕΝ αἀκαλάν»ις. οὕτως ὨΏὩρίων. 

᾽Ακαλός] ἔστιν ὖκα τὸ ἠρέμα. ἐκ τούτου γύεται πα α- 
γωγον. ἤκαλος, ὡς πέμπω πέωπελος, καὶ ἄγω ἄγελος 6ο 
καὶ ἄγγελός" καὶ πατοὶ συστολὴν, ἀκαλθς, ὁ ἤσυχος, 
ὡς ἁπαλὸς, ὁμαλὸςν χθδαμκλός, ὀξέγεται. τὸ ὃὲ Ἰκα- 
λος. προπαροξύνοται,, ὣς πάσσαλος, Κόκαλος. Τάντα- 
λος. ἐκ τοῦ ουν ακαλὸς γέγεται αχαλα προβῥέωνν. αντὸ 
τοῦ ἠσύχως. ἐκ δὲ τοῦ ακαλα γνδται ακαλαρείτης, ὡς 
παρα τῷ ποιητή) λξ ακαλαρείτα» βαθυρόου Ὥκεα- 
νοῖδ: --- ἀντὶ τοῦ ἠσύχως ῥέοντος. ὅδεν καὶ τὸ ρει ὁ(- 

φ2ογγον, τα α τὸ ῥέω. αχόλουθον γρ τὸ. Ώνεπνὸν 

μὴ κυματοῦσθαι μήτε Ταράττεσθαι ὑπὸ των ανέμων, 
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ὥσπερ ἡ Φάλασσα. δούλ] τοῖς πγεύμασι. δεῶν γὰρ γέ- 
Ἠεσις τότυκται. 

᾿Ακάκατον πὺρ, πολὺ καὶ ἁπλήρωτον " 
ἀχάμαντὰι---- ἀκοπίαστον, ἰσχυρὸν, µέγιστον᾿ 
τὸ κάμνω. 

Ακαμαντοχάρμαν] οὐκ ἔστι πλεονασμὸς, ἄλλα πλάνη κλ/- 
Ίσεως. ἄχαμαντο άριας γὰρ, καὶ ᾗ κλητοὴ ἄκοιμο»το- 
Χόρωα. εἰ γὰρ πλεονασαός,, ἐκτεταμέγον ἐχρην τὸ 
αἲ νὺν δὲ συστέλλεται. πλάνη ἄρα αλίσεως. οὕτως Ἡρω- 
διανὸς περὶ πολὼν. τὸ ἄλφα μακρόν. τὸ γὰρ τὴς στε- 
ρήσεως ἆλφα, αεὶ ἐν συστολῇ παραλαωβάνεται" πλὴν 
τοῦ αάνατος καὶ ἀπάκατου. καὶ ἴσως δι τὴν ἐπαλλ]- 
λίαν ἐνταῦθα ἐκτείνεται. « 

᾽Ακάκητα, ὁ στερίσκων τοῖς λύπας, ἡ ἀπὸ τοῦ ἐν ΄Ἄρκα- 
ὁία ὄ ὄρους Ακκκησίου" } πανοῦργον᾽ οἱ δὲ, ἄγαθόν' οἱ 
δὲ, πραὺῦν, πο κοιαήτικο». 

᾽Ακάμανος, ἡ κάωῄηλος” παρα τὸ αἲ κάανει». ἡ ὠέματου 
πολύμοχθον γὰρ τὸ ζῴον. οὕτω Μειόδιος καὶ «λρος, 

Ακαμύθιος ἡ κύων" παρὰ τὸ αἰκάλλειν τοὺς δίους Φεσπό- 
τας, Μεθόδιος. καὶ Αναλυφη, ἄστεγος» ὕπαμθρος. 

Ακάσπιος, ὁ ἐπ εὐθείας περιπατῶν' παρα τὸ καμπὴν 
μὴ ἔχει». Μεφθ-διοο. καὶ αἁπάμπιοι δρόμοι, οἱ εὖὐ.εῖς 
καὶ ἁπλοῦ. 

Ὡς ὁ ὅτε σὺν 
ΔΝ 

παρὰ 

ὅτι ἀντὶ ἐρυμαάτων 9 ῥχχοις, 
ὅ ἐστιν ἀκανθώδεσι Φυτοῖς, περιβέβλητοι. Μεθόδιος. 

"σημαίνει δὲ καὶ ἄλλα. 
Ακονθὶο, ἡ ἀκανλυλλὴο, στρου-ίον ἐν ταῖς ών δις πα- 
Ὄήμενον, ὡς λέγουσω. οὕτως Ὡρίω». καὶ ᾿Ακώδιοον 

τ εἶδος τέττιγος: οὐ δὲ, τὸν ἀφωνον., 
Ακάνδε, ἄπὸ τοῦ τῇ αἰκῇ ἂνκεῖν 
᾿Ακαρὸς, σημαίνει τὸν ἐγκέφαλο», ὴ την. πεαλήν 

γόνεται ἀπὸ τοῦ κάρη" καὶ ὁιὰ τὸν χαρακτῆρω ὀξύγε- 
ται, ος τὸ ̓μαδαρός. 

΄Απάρα , στὰ σκέλη Κρῆτες. ὴ 
"Άκαρα, πόλις τῆς Ασίας, ᾗ νῦν καλουµένη Νύσσα. ταύ- 
την "Αθυμβρος, Κρής τῷ γένει απὸ Ῥαδαμάνθνος, πα- 

ρᾳ Καρσὶν οἰκήσας», κο τιμηδεὐς, μετῷκιδεν εἷς τὸν 
τόπον τοῦτον, καὶ ὠνόμασεν ΄Ακαρα” καὶ τὸν διὰ τῆς 
πόλεως ῥέοντα ποταμὸν, αφ έαυτου "Αθυμβρον ᾖ ᾖ Θύα- 
βρον. οὕτω Μεόδιος. 

᾽Ακαρὴο, ὁ ἐλώχιστος καιρός. ἐτίῶετο δὲ πυρίως ἐπὶ οἱου- 
ὀήποτε ἑλαχίστου. Μένωνόρος 3 Ὄρας, ἄπαρῆς παρα- 
πόλωλας ώρτίως . καὶ ᾿Αριστοφανης, Τυωνος θύρας 
ἐξέπεσον ἐν ὦναρεῦ χρόφ-- παρὰ τὸν ποιρὸν, καὶ 
τὴν στέρησιν ἀκοιίριόν τι ὄν πατ ἔλλειψιν ἀρεαέριον» 
τὸ αὖ καιρὸν ἔχον, αλλ ἐλώχμστον. λ παρὰ τὸ πάρα» 

5 ἐστι τῇ ὀξύτητε, 
πα 

ἀκαρέον τὸ. ἀκέφαλον. κο μηδὲ αἀρχὴν ἔχον. 7 ὁ οὐ 
δύνατα/ τις πεῖραι διὼ σµικ ότητα. 

΄Άκαστος, ψδε Πελίου, πατηρ, δὲ ̓Αλκήστιδος. Εριπί- 
όλο, Ἠτ' αρ "Άκαστος οὐκέτ' ἔστ᾽ ἐν ὠνδράσι" Ἠε. ας 
ἄδελφῆς αἷμα τιρωρήσεται: -- παρα τὸ καζω τὸ κο- 
σιῶ" ἔνδεν, -- κέκαστο παγέλληνας καὶ Αχαιούς: --- 
αφ οὗ πεκασµέγος» καὶ κάσµος, καὶ κόσμος. "Άκαστος 
οὖν, απὸ τοῦ: άλφα ἐπιτατικοῦ» καὶ τοῦ κάςω., ὁ πάνν 
κεκοαμγωένος. οὕτω Μεθόδιος. 

΄Άκατος, τὸ αικρὸν πλοιάριο». παρὰ τὸ ἄγω, ἄξω. ἦχα, 
ἠγμαι, ἦκται» ὠχτός: καὶ πλεονασμῷ τοῦ οἆλφαν ἅκα- 

τος, περιάγουσα καὶ διαποµέςουσα. ἐξ οὐ τὸ ὑποκορι- 
στικὸν ὠκαάτιον ὃ τινὲς μὲν ἐπαχτρίδα, τιὲς δὲ πορ.λωί- 
δα. τιὲς δὲ κάραβον ὀνομάςουσι». Ἶ ὧπὸ τοῦ ἀκτὴ 
γόετα! ἄκατος, ἡ ἅπ ακτής εἰς ἁπτὴν περιερχοµένη, 
ὡς περ μὴν λέγομεν, τὴν μὴ πελαγοδρομοῦσαν. οὕτω 
Μεθόδιος. 

ΕΤΥΎΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΑΚ 4π 

μένον, Ἰκονγμέγον. ἀπὸ τοῦ ἁκάζω, τὸ ἀχονῶ, ο 
µέλλων, ἀκαάσω, ἦκακα ἥκασμαι ἠκασμένον, καὶ τροπῇ 
τοῦ σ εἰς χ. ἠκαχμένον. 

᾽Αλάχοιτον λυποῦτο" απὸ τοῦ ακαχώ" 
ι ἄχος, αχώ, ακαχῶ.. 
Ακαχήμενος, λυπούμενος. Ἰστέον ὅτι τὸ ἀκοιχήμεγος, 

ἐπεὶ ὤφειλε παροξύνεσθαι, ὡς τὸ πεποιηένοςν οὐκ 
ἔστι παραπείωεγος᾽ αλλ’ ἔστιν απὸ τοῦ ἀκάχω» ἀκα- 
χημι᾿ ὁ παητικὸς ἐνεστῶς., ἀκάχημαι' οἱ γαρ Αἱολεῖς : 
την παραλήγουσαν, οὐ συστέλλουσι΄ καὶ ἡ µετοχή]. ο 
απαχήμενος. Ἱστέον δὲ ὃτι ἡ μετοχη του παρακειµέ- 
γου παροξύνεται, τῶν ἄλλων πασῶν προπαροξυνομένων᾿ 
οἱον. τυπτόµενου» τυφησόμενος, τυψόµενος. δεῖ δὲ 
προς-)εἶναι τῷ κανόνι τὸν εἰ ω) πο, παθους εἴεν' ο 
το αχαχῶν ἀκαχήσω, ἠλάχηκα» Ἰκάχημαι, Ἰκαχημέ- 
νου, ὧπα μγος. τὸ δὲ οὐτάμενος καὶ ἐληλάίιενοῦ, ὁ 
Ἡρωδιανὸς οὔ Φησι κατα πα φου γήεσδαι προπαροξὺ- 
τονα, απὸ τοῦ  οὐτασμένος πο) ἐληλασμέγος. ὦλλ᾽ νδὸ 
τῶν εὖς μὲν τοῦ τε οὕτημι κο ἐλήλημι καὶ εἰσὶν ἐνε- 
στὠτες, ως ἵστηωι ἵσταμαι ἱσταμενου.. 

Ακαχείατο] ο ὧπο τοῦ ὄκαχιῶ ακαχήσω ἄκχηκαν ανα χ]- 
μαιν Ἰκωχήμην κοιν Ἰωγικῶς, ἄκαχέατο" καὶ πλεόνα- 
σμῷ τοῦ ἑώτα, ἀπαχείατο. 

Ακαχίόεο, ἄχιλου» λυποῦ, ἀπὸ τοῦ ἀχῶ, ἀχίζων πο) 
ἀκακ/ζυ᾿ πα} ἄκαχῆσ-αι, τὸ ανιᾶσ»αι ἐπὶ όχει γύου. 

᾽Ακέανος., εἶδος ὀσπρίου ὅμοιον Φακῇ: παρὰ τὸ τν ρὸν 
καὶ ὦφθλαστον" πατὸ στέρησιν τοῦ πεάσαι» έστι 
ραῦσαι. 

᾿Ακεσώδυνος , ἰωτρθς ὁ τας ὀδύγας παύων καὶ Φερωπεύων" 
απὸ τοῦ ακὼ ἀκέσων μα τοῦ ὀδύγη. ἐξ οὗ κι) ῥηματι- 
πὸν ὄνομα ᾽Ακέστωρ" σημαίνει δὲ τὸν (παρίνι καὶ Άκε- 

στορίθηο" καὶ ᾿Ακεῖον, τὸ Φάρμακον ᾿Απεστὸν, 
ὁμοίως. 

᾿Ακεσταί] --- ἀπεσταὶ Φρένες ἐσθλώῶν: --- εὐθερώπευτ οἱ 
ευζωτοι. αἱ Ὕὰρ τῶν ὤγαθὼν ἄνδρῶ» Φρένεον, ῥαδίως 
πρὸς τὸ πρεῖττον µετατ/Φεντοι., εὐλεράπεντοι οὖσαι, ἢ 
Ῥερωπευτκαί: ἡ 

᾿Ακερσεχόμης, ὁ ὁ τὴν κόαην μὴ πειρόµενος. παρὰ τὸ κείρω 
το πόπτω, (ὁ μέλλων, περω" καὶ Αἱολωωδο» πάρσῳ) 
παὲ τὸ κόμη γύεται κερσοκόμής, διὰ τοῦ ο. πας γαρ 
ἐνεστωο ἡ, πέλλων, ἐν πρώτῳ προσώπῳ λαμβάνων σύγ- 
εσιν. τρεπει τὸ ὦ εἰς οἱ οἱον» λείπωῳ, λειποτάκτης ' 
μίέξω, μιξοπολίτης. οὕτω καὶ} ο κέρσω, περσοκόωης' καὶ 
μετοὶ τοῦ στερητικοῦ ἄλφα, οπερσοχόμης. 

᾿Ακεστρα, ἡ 7 ̓ Βελόνη ῆ μείζων, ἡν νὺν σακκοράφιον κα- 
λοῦσμ. ἄκέστρα δὲ, παρὰ. το ακεῖσ-αι ἦτοι συῤῥάπτει» 
τὰ θιεβῥωγότα τῆς ὀδόνης.᾿ τοῦτο δὲ παὶ | ἠπήτριον φα- 
σῳ". ἐἔπεὶ κο ἠπήτρια καὶ. ἠπήτηο,, κα) ὤπεστριαι καὶ 
ἀκεστὴς » οὺς »ὸν ῥάπτας καλοῦσι». χρή δὲ εἶδέναι. ὡς 
οἱ παλαιο} γυναιδὲν ἐχρῶντο εἰς ταύτας τος ἐργασίας 
καθ καὶ νὺν Σπύθαι. 

᾿Ακειόμενον, σημαίνει δύο” ασε ἠώμενον" καὶ 
ἐπὶ τοῦ ἐπισκευαζοντα» οἱ .Νῆας ακειόμενον. 

᾽Ακέραιας, ὁ ὁ ὑγμής. ἀπὸ τοῦ Γκέραος κέραίος πα) μετ τοῦ 
ἄλφα στερητικοῦ» ἄπέραιος ὁ αόργήτος. μοι ἄβλωβήο 
κυρίως ὁ μὴ δυμούμενος” ἀπὸ «μεταφορᾶς τῶν δια τῶν 
περάτων ἁμυνομένων «ώων. ἡ 3 ἐν τοῦ περῷ τὸ μιγγύω,  κρ- 
ώ. καὶ ὥσπερ παρὰ τὸ πτὠ, πτα(ῳ" καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
»» πταω" καὶ κατα ἄναδιπλασιασμὸν παπταίνῳ" καὶ 
παρο τὸ περῷ περαίω περα" οὕτω και παρὰ τὸ κιρς 
γῷ χερνῷ κεραίω, κέραιος καὶ μετα τοῦ στερήτηκοῦ 
άλφα» ακέραιος» ὁ μὴ κεκραμένοῦ ακολον αλλ ἁπλοὺς 
καὶ αποίκιλος, η ανωφελὴς καὶ βλαβερός, 
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Ακέων. ἠσυχάθω». παρὰ τὸ ἀκὴν ἀκέων. ος, 
παρὸ τὸ ὧχος Αγίων καὶ ἁκέω"' αν) α Λόρα. Χέων. 
οὗ δὲν τὸ πανυ σιγᾶν καὶ λυπεῖσ-δαι λέγουσι.᾽ παρὰ τὸ 
πέω τὸ κοιμῶμαί, μετα τοῦ ἐπιτατικοῦ ἆλφκ, ακέω, 
καὶ ἄκέων μετοχή. τὸ νὰ απέων εἰ καὶ ηλυκοῦ ταρα- 

ε σχηματισμὸν ἔχει, Ἡ δ᾽ ἀκέουσ ἀπέβη:--- ἀλλὰ καὶ 
ὡς ἑπίῤῥη μα πληθυντικῶς εἴρηται, τὸ ακέων ἕκαστος, 
Αλ} ων δα/ννσθε: --- ἔστιν οὖν ἐπίῤόηαα μεσότη- 

ἀλλὸ κανών ἐστώ ὁ λέγων υὐτὸ µετοχήν: ἐπὶ τῶν 
νρων ληγέντων. οἷς παράκειτα, 9γλυκὸν εἰς ἄλφ., 

αρα). γούσφ τὸ σ, τούτοις παρέπεται τὸ εἶναι 'με- 
αλ. : οἷον, λέγων λέγουσα, Φέρων Φέρουσα, Φρονὼν 

| ον διὰ τούτου τοῦ λόγου δεβοννται. καὶ τὸ Ερείων 
τοχή, ἓκ τοῦ, ----Ἠρείδυσα γυναμεῶν. 

: ἐπ]ῤῥημα µεσοτῆτος, ἀντὶ τοῦ ἡ μα. ὃ τὸ 
ο) καίνε γίνεται ἀχὴν, κ) "ἀκὴν, αχή τις οὖσα" 

το κοἶονν --- ἀκὴν 3) ἐγένοντο σωώωπῇ: σε ἡ παρὰ τὸ γή 

ὸ σημαίνει τὴν ἔκπληξω, ἐν τοῦ ἀγῷ τὸ ἐμπλήττομαι 
κατα µεταληψιν τοῦ γάμμα εἰς χαππα. ὦς ἔστι καὶ 
τὸ λυγα]ον, ὃ σημαίνει τὸ σνοτεμον, λυγόφως καὶ λυ- 
κόφως οὕτω καὶ ἄγη καὶ η” καὶ κατὰ Αεταβολὴν 
τοῦ τόνου, γίνεται ἀκὴ, καὶ ακήν' ο γὰρ ἡ κ ΑΣΕ 
ἕις καὶ ἀφωνίαν ἐμποιεῖν. ἡ ἀπὸ αλά ο. ὀξὺ, 
τητος τοῦ σιδήρου" τουτέστη»» ἐπ᾽ ἅκ ρας ας ἐγέ- 

νόντο. τὸ κην, ἶτα, τὸ ἀπὸ διαφόρων δή έπιρ- 
ῥηματικὴν σόῤνα δν μεταγόµενα, τὴν. αὐτὴν ταῖς πτώ- 
σεσι Φυλάττει γραφήν" οἷον τὴν ἀπριάτην, ᾿Απριάτην 
ἀνάποιον:, --- οὕτω καὶ τὴν δκὴνν ακὴν τὸ ωμ 

Ακ, ἡ ὀξύτης. παρὰ τ τὸ κω, ἡκή” ὁ σηµαίνει τὴν ὀξύ- 
τητα. Ἀρχίλοχος, « στὴ κατ Ἰκὴν πύματος κυανέου: 
--- μα) κατα συστολὴν ακή. : 

Ακὴ. πόλις Φοιγίκης, ἡ νῦν κάλουμένη Πτολεμαῖς. οὗ δὲ 
Ανὴν Φασὶ καλεῖσθαι τὴν, ἀχρόπολιν τῆς Πτολεμαῖθοῳ 
ὅτι Ἡρακλῆς ὀγχ»εἰς ὑπὸ ὄφεως καὶ ἐν αὐτῇ ερα- 
πευΦεἰς, ᾿Ακην ἐκ τοῦ ακεῖσθαι προσηγόρευσε τὸν τόπο». 

5ο Ακηόον ἀφρόντιστοςν ἀγελεήμων, κηδεμόνα μὴ ἔχων., καὶ 
᾿Ακήδεστοι" καὶ ᾿Ακήδεσαν, ἠμέλησα». κήδω γὰρ τὸ ἐπι- 
αιῦμα ὁ µέλλων κηδῶ" καὶ µετάγεται εἰς ἐνεστ- 

ὃ µέλλων κἠδέσω, κεκήδεκα κεκήδεσµαι ’ θα 
καὶ ἀκήδήὸ, 

Ακηδί, παρὰ τὸ ἀπγδιῶ. τοῦτο, παρὰ τὸ ̓άφδώ" 
παρὰ τὸ ἡδύς καὶ στερήσει, ἄηδυς' καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ η, ἀχηδυς” παὶ ἐξ αὐτοῦ ἀκηδία. ἔστι δὲ ὄνομα 
Μακεδογμκόν. γέγονε δὲ, κάτα πλεονασμὸν, τοῦ κ. ἀηδία 
γὰρ. οὕτως Ωρίων. ᾽Απολλών γιος δὲ ὁ τὰ ̓ Αργοναυτικὰ, 
τὸ δει στα, γράφει: οἷον, Μή δέ μ. τἄκηδεί σιν 
ἆφο µήθητε λιποντες. 

ν νεβίαν, ων, ἐπὶ ιν ἕλκεῖ λυγρῷ Φάρμαν) Γκήμώα᾽ ἔπλα- 
σε: --- παρὰ τὸ ἀκῶ, ἀκέσων ὡς νεμῶ νεμέσω, καὶ 
τελῶ τελέσω. ἐντεῦδεν καὶ ἆ ἄκεστης, καὶ ἀκέστρια, ἄντ) 

τοῦ Φεραπεύτρια. 
᾿Ακήρατος] παρα τὸ κχραίνω» ὤφειλεν εἶναι ἀήρώνθοῦ 

ὄλλα τοβτικὴ ᾗ λέξις. ὴ παρὰ τὸ γῆραὀ γήρατορ καὶ 
μετὰ του στερητικοῦ αν ἀγγρατός ν καὶ δκήῥὄτος, ὁ 
ἄδ. 7 5αρτος καὶ μὴ πρῶν. 

2ο Ακήριονι, ἀσθενὲς, (δύνατὸν ν ἀψυχοποιὸνν νεκροποἰόν' 
οἵον. Ὀρθω είς η εὐνη δεν ἄκήριον. ἠὸτ ὄνείρον: - 
᾽οὐδετέρῶς δὲ νῦν τὸν ὃν ειρον εἶπεν. ὅτι ὄνειρος τὸ ὄνει- 
ου καὶ ὄνειραρ ὀνείρατος» ὧ Ίπαρ Ἡπατου. ὀὕτως 
Απολλ γιος. 

᾽Αχηθίς, ἡ σηδῶς διικεῖσθαι καταναγκάζουσα, Ἡ 7 μά 
ἡμᾶς Φροντῖζειν πθιοῦσα. 

᾽Ανηράσιον, αχέραιόν, καφαβόν. 
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Αλήνον, ἤσυχον. | Ακηχεδόννον λύπως, ο το. 
᾽Ακίβόηλον, ας ἐπὶ Σομίσματος δὲ ἓ., 4 καὶ τὸ 

ἀπαρεγχείι 
"Ακλαστος, Ἱ' οὐ λάιμ ἔμαόλοε. μέ οἡψὶ 
᾽Ακηχέδαται] παρὰ. νηυσὶν « έαται: ---λυποῦνται 

παρα τὸ ἀχῶ αχάζων αἷς νι ανιάζω" οεπείµε- 
Ύοον ὔχακα” ος. ἤχαδα" ὁ π. μὲ ὡι) ο. π 
χασται᾿ Ἰώβάη Ἰχάδαται' καὶ μετὰ ἀναδιπλωσιααμοῦ 
Αττροῦ, καὶ τροπῇ τοῦ αᾱ εἰς εν ἀκηχέδαται. 3 

᾽Ακηχεμένγ] ἀχῶ τὸ λυποῦμας, ἀχήσω, ήχηκα) ὁ Ἁτ.' 
τικὸς ὠήχεκα" ὁ παθητικὀς, ἀκήχεμαι, καὶ η 
χεμέγη. 

᾽Απιδνὸς, ασθενής. Όμηρος ἳ «Οὐδὲν ἀκιδνότερον. αλ 
τ έφει ἀνθρώτοιο: --- παρα τὸ πε νὰ ς οι) 
ἄπιδνόφ, ὁ εὐτελὴς καὶ ἐν ώς ὤν, ὢ αά ω παι- 
ὀνός, ἁλαπάςω αλαπαδνός. ᾖ παρὰ τὸ ν η ος, 
κοὶ πλεονασμῷ. τοῦ ὃ. ἳ Ὀάκιδνός ὁ α κ νούμένος. ο 
Μεθόδιος. οἱ ἐξ, λεπτὸν, 7 φροναν ἕ Ἀδύνατον, καὶ 
εὐτελ. έστερον. 

᾽Ακιδαλίή, ὄνομα. πρήνης" ἔστιο Ἂχις ἀκνς, ὄνομα κύ- 
ριον᾿ καὶ Αρ Ἀπίθαλος, καὶ κια Ἰ- οὕτω Χοι- 
θοολός. 

3’ ΑΧ νο ὁ ἀσ.λενής, ὁ λύνατος" ἀπὸ τοῦ κ/κυ» καὶ 
. στερητηῦ. κύκνο δὲ᾽ παρὰ τὸ ως τὸ πορεύόμδι, ὁ 
"γὰρ Ἰδχυρὸς ἐν της κωήσειδς βεται. μή Νιμ ν 

᾽Ακμράκής, εἶδος ἀκοντίου Περσικοῦ. παρὰ τὴν ἀκὴν τὴν 
ὀξύτητα, καὶ παρὰ 
τῶν δύο ὁμομσήι ον. καὶ ίνα ὅτι ἑτρώτη τὸ ὃ δἱρ ν, 
α5 καὶ ἐπὶ τοῦ Ἔρεχ δι ὐς. Ἐρμβθόνιος, πα τὴν 
ἔραν κα) τὴν δα ρόδοτος, δὲ διὰ τοῦ ω» ὤπινα- 
κης Φφησί: εἰκός ἐστι ανα ᾿τροπὴν ᾿ τοῦ α εἰς ω, ὦ ν 
ἀκὺςν καὶ ὠκύς. ἡ παρα τὸ ὠκὺς καὶ τὴν ην νο 
ται ὠκωάκης, νι 

᾽Ακίητα, καθόλου μὲν τὸ ο κινούμενα" παρ Ηνρος 
δὲ ἐν ἔργοις καὶ ἡμέραιον ὃ τάφος" Μ79’ ἐτ᾽ ἀκ]νήτοισι 

υκαθίζερττ- γόμος γὰρ παρὰ Ῥωμωοις τάφον μὴ κι- 
Υ6ῦ»» τουτέστιν ορύττειν. ν 

᾽Ακμάγμάτα" 
τὸ τωάγματα τῶν ποδὼν μετὰ ῥυθαοῦ" καὶ τῶν χει- 

ρῶν κωήματα" καὶ πλεονασμῷ τοῦ α καὶ τοῦ }, καὶ 
τ οπῇ τοῦ. Ἵ εἰς ἄν δι σροτα Ἡρωδιανός, 

Ακίο, τὸ τοῦ ̓βέλους σιδή ου” παρὰ τὸ ακὴν ὃ νο 

τὴν ὀξύτητα ὅδεν κα κατ ἐπένλεσιν τοῦ αν 
παρὰ τὸ ακή οὐν γίνεται ὑποκοριστμιῶς ἀκές, ὡς 
σκαφίο, μνη αμνί εφόδου. 

Ἡσίδος, Δάφνης 3 Ακιώτάτον, ἄσηπτον, ἀβρώτον.᾽ 
. τας ἀχιώτατοι ἠστοβοῆες : τι ἄσηπτου ἄβρωτοι. πὶς 

ο Ὕδρ λέγεται ὁ ἐν τοῖς ξύλοις σκώλξ. ἆἄλλοι γράφούσω ) 
ἄκίρώτωτοι ν ὃ κάλλιστοι. 

᾽Ακίχητα, ἀκατάληττα. ἀπὸ τοῦ κιχῶν ἀκ/χητόν 
παρὰ τὸ κίω τὸ πορεύοωαε" οἷον, Έκτορ σ μὲν ὧδε 
Φέεις ακίχήτὰ διώχων Ἴππους Αἰακίδκο ὀαήφρονος: - 
ἀντὶ τοῦ ανοχείρωτοι. 

"Ακί Άθήλος ὁ καθαρός" οἷον ἀρύβδηλος" ἀπὸ τοῦ κρύβω 
κρύβδηλος , καὶ. κ; ὀγλος” καὶ πλεονασμῷ τοῦ αι ὃ μ 

΄κρυβόμενος, ἄλλα Φαγερ ός. 
Ἀκίνδυνος] παρὰ τὸ ν τας ὀδύνας γίνεται κώδυνος" 

καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, ακίνδυνος. 
Ακκίεσθαι, τὸ μωραίνει» ὴ Τρουπομεῖσθαι εὐήθειαν. εἴ- 

ρῆται απὸ ᾿Δκκοῦς τος ῆτις ἱστορεῖται μαροτάτη γε- 
νέσθαι, ὣς καὶ τῷ κατόπτ ὢ διαλέγεσθαι, ἐπὶ τοῖς 
ὅπλοις ἁλκίζετα!" ἔτι τῆς ὕβρεως ἔχεται, ἐπαίρεται, 
γυνακίζεται, Φρύπτεται. ἡ µωραίνει, σηµαίνει δὲ καὶ 

να 

τοῦτο μ 
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τὴν αγίδα, ἄἀλλήλων συντελέγτων 

το 

οἷον. Χειρῶν. δὲ ποδὼν -ᾱινέγμωτα : --- 
49 

5α 

49 



4ν ακ - 

κ τὸν. δέλοντα μὲν προοποιούµενον δὲ αἱ δέλειν, ἄνκι-- 
σμοὶ γαρ προοποιήσεις εεἰσὲ, καὶ ὑποκρίσεις' ἀπὸ Ακκοῦς 

ο. τος Σαμίας. 
᾿Ακλειῶς» ακληλονήστως , ὣς μηδὲ Φήμην τι γενέσθαι" 
Μη μὰν. ασπουδεί γε καὶ ακλειῶς απολοίωην. 

. 

αμα ἡ ἀκροτάτη ον τοῦ σιδήρου κυρίως. -τ- τἐπὶ ἕν- 
αὖι ἵσταται ἀκαῆοι τς παρ τὸ ἥκω» ὄνομα ῥγματικὸν 

.ὸ σηκαίνει. τὴν ὀξύτητα ἡ διὰ παντὸρ: ἠοῦσα. ακη 
οὖν καὶ πλεονασμῷ τοῦ αι ὄἀκμή. 7 παρα τὸ κάμνῶν 

ο πίεται κατὰ συγκοπὴν κμῶ καὶ μετα τοῦ ἄλφα στε 
οητικοῦ, κμὴν ἡ αἡ πάμνουσα» καὶ μὴ κοπιῶσα «δια 

ειπὴν νεότητα" ἦ πόνους μὴ δυναμένη ὑποστῆναι. οὕτω 
30 Μεθόδιος. ἔνδα καὶ ὁ ἦλιος ἀκάμαᾳ παρ Ὁμήρῳ, διὸ 

Ξ.πὸ ὧεὶ νέον εἶναι τὸν εόν. σημαίνει δὲ τρία τὴν ὀξύ- 
σητα τοῦ βέλους, καὶ τὸ μέσον τῆς ἡλωνίκον καὶ. τὸ 

υμέσον Τοῦ: παιροῦ ὧρ τὸ Θέρους ἦν ακμή: --- καὶ ορ 
σαν. ἀντὶ τοῦ ακμαςουσαν. 

ε 

Ακμαῖοςν ὁ γεκνίκο» ὁ μὴ ἀποκαανων πρὲο τοὺς πό- 
νους. ἡ ὁ ἀκμὴν ἔχων τῆς ἡλικίας » καὶ ακμάςων, τῇ 
ἡλρεα ᾱ. 

Ακμῆτεο,, ωἡ κεχοπιακότες, ἀκοπ/αστοι. 5 μἲ καάωνοντες. 
παρα τὸ κάῤιν δν κωῶ" καὶ μετα τοῦ στερητικοῦ ἄλφα, 
ἁκμής. τοῦ πάανω ὁ δεύτερος αόριστος, ἔκαμον᾿ ἐξ αὐ- 

3ο ποὺ καωᾖο” κα) μετα τοῦ στερητικοῦ α» ἄχαμῆο, ο 
συγκοπῇ, αχιής, ἠργηκώςν ἀκοπος. 

Ἀλμήρος: λέγεται καὶ ἐπὶ τοῦ ακμαοντος, Ὀδυσσείκο 5 
"Θαμνος ἔην τανύφυλλος ἑλαίης» ἑρκέων ἐντὸς ὤκμηνος, 
Φαλέθων: -- ὁ άλλων, παὶ ανδῶν ᾿ παρα τὸ ακμή» 
ὁ σημαίνει τὴν «ἠλημαν. τοῦτο παρὰ τὸ γω, ἀγή ᾿ κοιν 
πλεονασαῷ τοῦ, ”». καὶ Τρο τῇ του γ εἰς µ.. ἀκωὴν 
νο ἄκμῆνορ σίτοιο, σος ἄσιτος, ὁιὰ τοῦ Τι 
ὁ γὰρ διὰ τοῦ Ίνος τύπος τήν ὀξεων πο.λεῖ. καὶ οἱ 
μὲν, ἁπλῆν παρα τὴν ἰκμὴν ίσο οὕτω γὰρ τὴν 

49 ος ασιτίαν οἱ «Αὐολεῖο. λέγουσιν ' ὁ δὲν σύν.)ετὸν, κατὰ 
στέρησιω τοῦ παμεῖν, ὡς δγλο τον ατημέλ Ίτον οὗ δὲν 
κατὰ στέρησι» τῆς ἐκμαδος" οἱ δὲ, τὸν πεμῆκότα περὶ 
το σιτίκ. ὃ δὲ Αρίσταρχος. λέγει τὸν ἄκμῆνον προπα- 
ροξυτόνως, παρὰ την χμήν" Θέων δὲ, ὀξύνεσθαι αξιοῦ, 
ὡς ἀγαΦός' ἔνιοί δὲ προπερισπῶσι». ἢἡ παρὰ τὴν ἄπτὴν 
τὸν σὔτον. 

Άκηων, σηµαίνει τόν τε σίβηρον, ἐφ᾽ οὗ οὐ Χαλκεῖς τύ- 
πτουσε, καὶ τοῦ αὐρανοῦ τὸν πατέρα. οὕτω γὰρ αὐτον 
γενεαλογοῦσι. Καλλαχοςν--- τῷ περὶ δινήεντι Ἄκμο- 
»δην. ἔβαλεν:--- εἴρηται δὲ ὁ μὲν τοῦ σιδήρου Ἡ παρὰ 

86ο - τὸ ἀλφα τὸ ἐπιπατικὸν, καὶ τὸ πμ» οπαάμων τὶς ὢν, 
τὸ ὠμαεράτως Φέρων΄ καὶ συγκοπῇ ὄκμων, ὁ πάνυ μοί- 

μνω». ὁ. δὲ τοῦ. οὐρανοῦ πωτὴρ, ἅπο. τῆς τοῦ. οὐρομοῦ 
ακαμάτου Φύσεως τὼν Φεολόγων. αἰνιττομένων το ἄχμη- 

τον αὐτοῦ τῆς: περιφορας" ῇ προλαμβάγοντες οὖν αὺ- 
τὸν, ὅτι ἀφθαρτός ἐστι κεκμηκέναι γὰρ. “λέγουαι τοὺς 

«πετελευτηκότας. τιὲς δὲ ́ Άκμωνα τὸν ἸΩκεανὸν ο οσὲ, 
δι τὸ τοὺς ποταμοὺς ακαματοὺς λέγειν οἷον» Ἆπερ- 

δο υχειφ απώκαντι γυνὴ Φεῷ» εὐνηθεῖσατ---- Ωιιεανοῦ 
δὲ ν:ὸν τὸν. Οὐρανόν. οἱ δὲν ἅπμωνα, τὸν, αἰθέρα. αὐέ- 

προς δὲ υίὸον ὁ οὐραγός, ὁ- δὲ αὐθὴρ, ακάκατος” ἐπειδὴ 
το πὸρ. πκάμωτὸν " οἷονν Ἕ--ι ακάμάτον πυρ. Μειόδιος, 

Άχνηστηα» ἡ ῥώχες παρὰ τὰ μὴ ὀψνασθαι τινὰ κνήσα- 
σθαι αυτην τῷ δή χειρί. 

Ακοίτης, ὁ ἄνήρ᾽ "Ακοιτις, ἡ γυνή» ἡ ἐκ παρΦενίκς ἄλ- 
λης κοίτης αἩ πειραεἴσα } ὀμόκοιτις " καταχρηστιιῶς 
δὲ, καὶ Ἶ δευτέρου γάμου αετεσχήκν-ᾱ. 

1ο Αχοὴ, οὐχὲ που: σα γὰρ εἰς ω καθαρα λήγοντα βερύ- 
τονα ῥήματας τὴν παραλήγουσαμ. ἐν τοῖς ῥηματικοῖς 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 46 

ὀνόμαισι βραχεῖων ἔχει ' «κονων Κον Φύω, Φνή: 
ἀπούω, ακοή. λέγεται καὶ τὸ οὓς ὅλον. 

"Άκολος, ὁ αικρὸς ψωμός» ὁ μηκέτι κολούεσ-αι δυνάµενος 
διὰ σµικρότήτα » ἡ καὶ εἰς μικρὸ τέμνεσθαι' Αἰτίζων 
ακόλους οὐκ ἄορας. 

᾿Αχόλαστος, κυρίως ὁ απα/δευτος" παρὰ τὸ μὴ. κολάσεως 
τετυχ/κέναν, τουτέστι παιδείωᾳ" ἐπὶ δὲ ᾿τοῦ κατωφε- 
ροῦον παρὰ τὸ, τὸ αμ. κολάσαι την υμίν. 

᾿Ακόλουθος,, σημαίνει τὸν ὀπίσω τὴν ε ὖν ποιούμενον. 1ο 
το γὰρ άλφα, τὸ ὁπίτω σημαίνει καὶ ἐν τοῦ ἐλεύθω, 

ἔλεν-λου ώοπερ τὸ. Αὖ ἔρνσα». 
Ακόνη, ὁ λος, ὃν οὗ ὀξύνεται, ὁ σίδήρος᾽ παρὰ τὸ πονῶ 

τὸ ΦΦείρω καὶ λεπτύνω, τοῦ ἄλφα ἐπιτατιιοῦ, ἡ δια- 
Φνείρουσα καὶ λεπτύνουσα τὸν σίδηρο». καὶ Ἑριτίθηο, 
Κατακονᾷ μὲν. οὖν ἀβίωτος βίου: ----. πογεῖν γὰρ το 

λεπτύνερ, ὡς τὸ σποδεῖν, τουτέστι κωεῖν» ποιοῦσα ἢ 
παρα τὸ κ)», την ὀξύτητα" ἠπα ρὰ τὸ κονῶ Τὸ ἐνεργῶ. 

᾽Απονητὶ, άνευ πόνου οὗ τὸ ἐναγτίον, ἐγκονητὴν, μετα π22ου. 
κατὰ τροπὴν τοῦ π. εἰς λν ἀπονητ) ὥκορητὶ Ἰωνικῶς, ὧς 29 
τὸ πῶς, κῶρ πότε, πότε. ὠπὸ τοῦ πόνις» πονιτὲ, κοιὸ 

ἄκονιτλ, άνευ αγώνος καὶ μάχης ἐκ μεταφοράς τῶν 
ἆθλητῶν, τῶν εὐμαρῶς περιγινοµένω»» ὥστε μὴ πονί- 
σασθαι. τουτέστι πόνιν ἐπισπάσασκαι. τοῖς γαρ παλα(- 
ουσι. λέγεται ἐν σ]ς βίας ἠδρώτα Ὑνεσδα» εἶτα πόνιν 
ταβο χερσὶν Αγαλαβάνεν. ὴ ὠκονιτὶ. τὸ εὐχερῶς καὶ 
συντόνως, ὥστε μηδὲ πονιορτον ἐγείρεσαι. 

Ακόνιτον, βοταν} ὀηλητηριώδης ὅτι ἐν τοῖς ᾿Ακονοίοις 
ὂρεσι, τῆς Μαρυκνδηνίκο Φύεται. ἡ ὅτι ὥκατωπαλαιστον 49 
πο) ἀήττητόν ἐστι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν αθλητῶν᾽ ὧν 
οὗ νικηταξ, «ήττητοι ὄντες, οὐ πονμορτοῦντα!” πονιοῦ- 

σαι νο κο τὸ παλαίειν" τὸ μὴ ικπῶμενον οὖν ὑπὸ 

τὼν πινόντω», αλλα μᾶλλον ἐκεύνονς κατεργαςόμενον, 
Ευφορίων δὲ, Ίλυκῶς λέγει τὴν βοτανη». 3 ἦν οὐδεὶς 
δύναται κογίσαι, τουτέστι νησι. κονιορτοῦγταί γὰρ οἱ 
νκώμενοι τῶν παλαιστῶγ. οὕτω Μεθόδιος. 

"Ακοπος. ὁ μὴ ἐπικεκομμέγος., η] ἄτρῶτος, 
΄Άκον, »εραπευτόν. λέγεται δὲ καὶ τὸ ἀκούσιον. 
"Ακος, Φαάρμακον, βοήθεια, ζαμοι καὶ ἡ γενεά. 
᾽Ακολουδῶ, παροὲ το πόλλη, καὶ τὸ Φ}έω τὸ τρέχω, ᾗ ἐκ δο 

τοῦ ἐλεύ-ω. 
᾽Ακοντία, ὄφειο τινές" 

αποντία βοτάνη τις. 2 
᾽Ακόντισε" παροὶ τὸ ἀποντίζω. τοῦτο παρὰ τὸ ἄκων, Ἱ- 

µαίνει τὸ δόρυ᾿ τὸ δὲ ἄκων, παρα τὴν ὤκὴν τὴν ὀθία, 
᾽Ακοντοδόκος] Δονιμάζειν λέγεται τὸ ἐπιτηρεῖν᾽ παὶ Ἀο- 

κεύειν. τὸ αὖτ' ὃ, καὶ Δοκεῦ». κοιὶ ἀπὸ τούτου ἀποντοδδ- δι 
ποο, ὁ ἐπιτηρῶν., αήπου ἄποντίῳ βΒλΜΦΤ. 

᾿Ακόρητος" λέγεται δὲ καὶ τὸ ασάρωτον καὶ ἄκαλλωπι- 
στόν καὶ ὁ ἁπλήρωτος. παρὰ τὸ κόρος, πορῷ κορήσων 
κεκόρηκα», κεκόρημαι κεκόρηται, κορητὺς», καὶ ὧχό- 
ρητοο., 

κος. ἡ Φεραπεία". παρὰ τὴν, ακήν. κη γὰρ κυρίως» } 
οξύτης τοῦ σιδήρου. κοιν Ἶ απ΄ αὐτοῦ «εραπεία, ἅπος 
λέγεται. ἐντευ»εν παὶ τὸν ωτρον οἱ Φρύγες ἀκεστὴ» 
λέγουσι». οὕτως Ωρίων. ἐγω. δὲ παρα. τὸ ἄχου Φηιι) 
ὤκος' ἵν ᾗ τὸ την λύπην ἀπολυόμενον πο ἑ9μενον. 

᾿Ακοστήσας| Ὃ,ς ὁ) ὅ ὅτε τς στατος Ἱππος ἀκοστήσα: ἐπὶ Φά- 1ο 
τγής: -- οἱονεί ἀχοστήσας, τουτέστιν ἐπί στασει ὀνσχε- 

ράνας. ὅδεν ἐπιφέρει, Δεσμα δια ὁ δῥήεκον εί πεδίονς 
ὁε: -- η ἀκοσταὶ, αἱ πριζαὲν [ν᾽ Π] πρρθιάσας» και ὑπὸ 
τῆς τροφή: κρατὴς ών. ὴ ὑψαυκενίσαο, παν ατιμαγ ἔ- 
λης γεγονως. παρο τὸ ὄγω, ἄγος, καὶ ἀκοστήςν πατα 

«προπ]ν τοῦ } εἰς κ. ὁ ἔμπροσ.εν Φέλων εἶναι καὶ προη- 

ΑΚ 

ι 

καλούνται δὲ καὶ ακοντίλαι. καὶ 
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γεῖσθαι, ἡ ὁ ὠραφίος. ῥυπανφείςὶ γοῖτος γὰρ ὁ 
ῥύπος. ᾿Ακοιτήσας δὲ, µίξεως ἐπιθυμήσας.. ας 

«Ἄκοτος, ὃ .- κατὰ στέρησι»᾿ κότος δὲ καὶ ὀργὴ, 
παρὰ τὸ κεῖσθαε, τὸ Φιαμένειν᾿ ὅτι ; τουτέστιν 

ἄ ὀργὴν ἀκμέε. ος , 
Άποσμα, ἀπρετῆ. µωρὰ, ἄδηλα. 
᾿Δκονος] Κα ος, --- αλλ ἐπαπουοὺς οὐκ ἔσχεν: --- 

ἐπακούοντας. ᾿Ακοὸν, ἐπήκοον, καὶ ἀκουστηιόν. 
Ακούω, ἀπὸ ο, οἷμαι. ἡ ἔστι ποῶ, τὸ νοῦ" καὶ 

μετα τοῦ ἐπιτατικοῦ ἄλφα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν. 
ακούω" οἱ γὰρ ἀπούοντες, πάνν νοοῦσω" } ἐκ τοῦ κῶ 

- τὸ κοιαῶμαι, γίνεται κδύω" καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, 
ἀκούω" οἱ γὰρ απούοντες, οὐ κοιμῶνται. 

50 ᾽Ακουτιο] ἔστι ῥ]αακ ἀκούω" ὁ παθητικὸς παρακείµενος, 
ἠκουσμαι» ἤκουσται" ἐξ αὐτοῦ ἀκουστός, καὶ ᾽Απουτίζω” 
ὁ µέλλων ακουτίσω" ὁ ᾿Αττικὸς µέλλων., ἀκουτιῶ. ση- 
µαίνει ὁὲ τὸ ποιῦ ἀχοῦσαι. ἐπὶ Ύὰρ τῶν διὰ τοῦ ἐω 
ῥπμάτων τῶν ὑπὲρ δύο συλλαβὰς, οἱ ᾿Αττικοὶ ἀποβάλ- 

 σ τοῦ μέλλοντος, καὶ περισπῶντες, ἴδιον 
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λοντες το 
μέλλοντα ποιοῖσιν" οἵον, ὑβρίζω, ὑβρίσω, ὑβριῶ" λαντί- 
ζω, λακτίσω, λακτιῶ μυκτγρίζῶ, µυντηρίσω, μυντηριῶ. 

᾽Ακοῦμαι] παρὰ τὸ άχος αχοῦμαι, καὶ ἀχοῦμαι" ἵν Ἡ τὸ 
ἄχος Ἰῶμαι. ἡ παρα τὴν ἄκήν᾿ τουτέστι τὸ δί ψξυμμέ- 
νου σιδγρίου Φερωπεύειν. καὶ γὰρ τὰς δί ὀξυτάτων ῥᾳ- 
Φ/δων ἑωμένας τὰ διεῤῥηγμένα τῶν ἑματίων, ᾿Απεστρίας 
Φασίν, 

᾽Ακεύμενος] ἀκῶ, τὸ Φεραπεύω" καὶ ἀκέομαι' ἡ µετοχὴ, 
ἀχεόμενος" καὶ πράσει Δωρικῦ τοῦ ε καὶ ο εἰς τὴν εν 
ὀ/Φβογγον, ἀκεύμενος, ἀἱς ἐρέβεος ἐρέβευς. καὶ ἄπεον 
καὶ ἀκέοντος ὁμοίως. ἄκος, γὰρ κυρίως ἡ διὰ σιδήρου 
θεραπεία. 

Ακρατος] ἔστι ῥῆμα κερῶ' ὁ µέλλων, κεράσω, καὶ κατὰ 

συγκοπἠν κράσω” ῥηματικὸν ὄνομα, πρατός' καὶ μετὰ 

του στερητικοῦ α, ἄκρατος. ἐξ οὗ καὶ κρατήρ' αφ ο 

πίραται ο οἶγος, . : 

"Ακρητος) κρητῆρι δὲ οἶνον Μίσγον: --- σημα/νει, ὅτι τον 

οἶνον τῶν Τρώων καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔμισγον. ἄρτι ὃδι 

οὐ σηµαίνει τοῦτο" ἀλλὰ, ἄκρητον, ἄντ] τοῦ, μ µί- 

ἔαντες τῶν βαρβάρων τὸν οἶνον µετα τῶν Ἑλλήνων, 

τουτέστω ἡμῶν. γίνεται ἐκ τοῦ κερῷ τὸ ἐπιχέω, κερᾶ- 
σω κράσω, κρατήρ καὶ πρητηρ, ὧ9 ἄκροτος άκρητος. ἐκ 

τοῦ κερᾳσῳ ο εν καὶ αχρασία᾿ πρασω, κρασί, μαι 

. ακρασίΣ, µετα του ἔπισατρου α. ακρασία γαρ, παν το 

περιττον καὶ ὑπὲρ τήν χρείαν. λέγεται δὲ καὶ το μὴ 

κατὰ νόµους συνουσιάζει». 
᾽Ακραεῖ ὠφύρῳ, τῷ ἄκρως ἄέντι καὶ πγέοντι' πολύν, } 

καθαρὀν ἢ πρωτόπνουν" ἡᾗ ὅτι πατ ἄκρον ἔχει τὴν 
«Σεωρίω. να . 

᾿Ακράαντον, ἀτελείωτον, ἁπλήρωτον. ἐκ τοῦ κραίνω το 
τελειῶ. ὁ µέλλῶν κρανῶ, ἔκρανον. καὶ ὠσπερ παρὰ τὸ 

χραίνω χραντὸς» καὶ Φαίνω Φαντος» καὶ ἄφαντος  οἵ- 

ο 

2ο 

."“Ὄ0 

τω καὶ παρὰ τὸ κράω κραντὸς, καὶ ἄκρωντος καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ α, ἀκρώκντος ποιητικῶς. 

1] 3 η ᾿ , 

᾽Ακραγγὲς, ἀσθενὲς, χαλεπὸν, ὀυοχερὲς» σκληρὂ», αὖ- 
. λ 

στηρό»' καὶ τὸ ἀθὶ κλαῖον παιδίον. τὰ το ἄκραγγὴ, ὀξύ- 
χολα. ι 

"Ακρὰν, ἁπαήν. ᾽Ακρώτη. ἡ παχομιλία. 
Απορία, ποῖς Άήλεια ὑπὸ Μακεδονω». 
Ακραιϕνής, ὁ καλαρόᾳ" κυρίως δὲ ὁ περιφανήο, παρα 

τὸ ἀκέραιον καὶ τὸ Φαίνω, ακεραιοφανής, καὶ ὤκραι- 

Φνής συγκοπῇ. Ἡραδιανος δέ Φησι µη γύνεσθαι δύο 

συλλαβῶ» συγκοπῇ. ἡ «προφανής καὶ ακραιφνὴς, τοῦ 
ο τρατέντος εἷς αν ὢ6 ἐπὶ τοῦ µεσοπόλιος µδσαιπόλιος. 

10 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. 
. 

Ακ 4δ. 

οὕτως Ώρίων. καὶ ἀκραιφνὲς, πρόσφατον, εἰλικρινὲς 
: ἀκέραστον πα αμιγὲς,  καθο ο ός κ. - κά 
Ακρέμων, ὁ κλάδο ὃ αὐτὸς Ὑρ καὶ κρεμὼν λδύτα, 

προς διάφορο» ἐτυμολογίαν. ἢ γαρ παρὰ τὸ ἄκρον γί 
ον όν κμε ιν ἐπ ἄκρου τοῦ δένδρου ὦν' ἡ παρὰ 
το Χρέμω πρεµω», ο πρεκαµενος. ο 

"Αχριας, τὰς ἀκρωρείας ' ἀπὸ τοῦ ἄκρις ἄκριος" οἵον, Αὐ- 7ο 
τίκα ὁ) ἀπροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄπρίας ἀστὴρ, Ἀπολ- 
λώνιος. -ᾱἳ νι πΜ η ων 

"Ακρις βαρύτονον, τὸ ἀκρωτήριο" εἴρηται παρωνύμως, 
. παρὰ τὸ ἄκρα ἄκρις, ὡς χαρὰ χρω ο ο 
Ακρίς, ὀξυτόνως τὸ ζῶον. παρὰ το κάρη καρίᾳ" καὶ μετὰ 

τοῦ στερητικοῦ αν, ἀκαρίς' παὶ συγκοπῇ ἀκρὶεν ἡ κάραν - 
μὴ ἔχουσα, ἡ µικροκέφαλος. ἡ παρα μι ο λνν. 
λὴν ἔχειν διάφορα γὰρ τὰ γένη τῶν ζώων. : 

Φ γ΄ ” . Άι τ ρ 

τὴν ἀκραν. οἱ δὲ, παρὰ τὸ ἄκρας τῶν ασταχύων καὶ 
τῶν Φυτῶν γέµεσ-αι. 9 3 [ 

᾿Ακρίσίος, ὁ ἥρως, ἀπὸ τῆς ἐν τῷ ᾿Α γει ὧν γ ὕτω 4ο 
Μεδόδιος” : δὲ Ἴμδρος απὀ τοῦ ἀκρίζα νά νοΝν ος ν 
παρὰ τὸ αυμάζω «αυμάσιος. } παρα τὸ κρίσις κρί- 
σιοῦν καὶ ἄχρίσιος» ὁ ἄκριτος καὶ ὠμός, ἀπρίζω δὲ σή- 
µαίνει, τὸ ἄκροις ποσὶ πορεύεσθαι" λέγεται δὲ καὶ 
ὠκριβητίέειν.--- Δανάγο καλλισφύρον ᾿Ακρισιώνης: --- 
ἐν τοῦ ἄκρίζω. καὶ Εὐριπίδης, Μόσχον ὑπερήκριον. 

"Ἄχριτα, ἀδιαχώριστα, πολλά. ἀπὸ τοῦ κρύαι, ὃ ἐστι 
διαχωρίσαι. ἡ ἄτέλεστα. ο μον 

᾽Ακριτόμνδε, ἄχριε περὶ τοὺς λόγους, καὶ ἄταχτε, ἄτε- 
βαντολόγε, παρὰ τὸ κρίνω ((πρινὼ, κέκρικα». κέκριµαε, 59 
πέκριται» νφ. καὶ τὸ μῦθος" μετὰ δὲ τοῦ α στ. 
τικοῦν ἄναβιβαςομένου τοῦ τόνου, γίνεται ἀκριτόμωθος. 

Ν μ ΄ . . . Ἶ 
τὸ γὰρ εἰς οὐ δισύλλαβα, ἐν τῷ συν»έσει ἄναβ. ζουσι 

ἔνὂο νο 
τὸν τόνο». ή, ' 

Ακριβής] παρὰ τὸ πρύβω κρυ Ἶς, καὶ ἀκριβὴ ς.. 

τοῦ υ εἰς τα: τὸν γὰρ ἄκριβη οὐδεὶς Ἐν αρν 
ᾗ λαθεῖν τι. παρὰ τὸ ἄχρι καὶ τὸ βαιὸν, γίνεται 
ἀχοιβής, καὶ πχριβής. ὁ γὰρ ἀκριβὴς καὶ ἄχρι μικροῦ δῦ 

Ὁ. καταγνώσνεται. οὕτως Μλρίων καὶ ἆοιροβοσς. 
Ακρήβης. ὁ ἄρτι αχμαςων η) παρὰ τὸ ἄκρα καὶ τὸ ἥ η. | 
"Ακρον, σηµαίνει δύο τὸ ἄριστον καὶ κάλλιστον. ἄκρον 

λέγεται, καὶ 1 εἰς ἔσχατον πέρας ἆφιξις, οὗτινος οὐκ 
ἔστιν ἐπέκεινα, τὸ ἐξέχον. παρὰ τὸ ἄχρι, καὶ τὸ ὄν, 
ἄχρον καὶ ἄκρον. ἡ ἄρχον τι ὄν. οὕτω ΜεΦόδιος" ὁ δὲ 
Φίλων παρὰ τὴν ἀκὴν, ἄκερον, καὶ συγκοπῇ ἄκρον. 
ων. ακροθένια λέγονται αἱ ἀπαρχαὶ τῶν ὧν το 

“νῶν δὲ κυρίως, Ἴγουν τῶν σωρῶν' ἤδη δὲ καὶ απὸ "' 
Φήρας, καὶ ἄλλων. μι. τὸ ὢ)ν Θινὸς. ὃ σχααήνει τὸν 
σωρὸν τῶν χρήσεων, «ώιον, καὶ ἀκροθήωον. 

᾿Ακροχόλια, ἄρτοι, βολβοί, Φανή. ως 
᾽Ακροστόλιον, λέγεται τὸ ἄχκρον τοῦ στόλου, στόλιον. δὲ 
λέγεται τὸ ἐξέχον απὸ τῆς πρύμνης. καὶ ὀρ]κον ρε 
τῆς πρώρας ἀύλον, ἔνδα τὸ τῆς νεὼς ἐπιγράφεται ὄνο- 
μα. ἔστιν οὖν ἀκροσθόλιον» τὸ ἄφλαστον τὸ νατὰ τὴν 
πρώραν. αλλ Ὅμηρος ἐπὶ τῆς πρύμγης αὐτὸ παραδίδω- 
σι, λέγων, ΑΦλαστο»ν μετὰ Χχερσὺ ἔχων. .ς 

᾿Ακροφύσια, τὰ ακροστόμια τῶν ασκῶ». 
Ακρόπολις, καρόπολίς τις οὖσα, ἡ κεφαλὴ 
«στι κα) τόπος ύψηλος ᾿Αθήνῃσι. τὸ ὃ 
ὑπόπολις ὀνομάςονται. 

᾿Ακροπόλοισιν ὄρεσσιν, ὧν τὰ ἄκρα καὶ αἱ κερυφαὶ περι- 
πολοῦνται, καὶ πινοῦνται" ἡ ἐρίμοις' ἡ ἐφ᾽ ὧν κολεζ. 
ται τα (να. 

᾿Ακρόκομοι Θρήΐϊκες, ἤτοι ἀκειρόχομοι' ἣ άκρως χομῶν- 
τες, ἡ,οἱ συµμέτρας τοῦ κομᾶν ἔχοντες. 



:39 Ακ 

δο δα νόδυμας οἱ ελ πένοντες ἆ; έρατον ἐκ τῶν κὸ- 
9 άνωμ., ἐξ οἱ). νε] κλωνες' ἐκλήνγσαν ἐπειδὴ 
ἐν ἱσοῖς. συωπόσίοιρ τοῦ. ὅλον βίο . διάγουσ «ἄκρατοτο- 
τοῦντες, καὶ ἄκροκάωνν ἅπο τοῦ κώθωνος τοῦ ποτηρ/ου. 

᾿Ακρομίλὴν ἐπιγουνατισμόρ, 

-Ακροσφαλή : ἐπισφαλῶο, νι) κἐγγύς. πως. 
᾿Ακροχειρεσθαα, ἄρχέσθαι Φσειρών α«θίνων ἔργων. οἱ δὲ, 

ακρόχθιράς, πδὺς θάύχείῤαςν. | ὐνδρόνους. καὶ ̓ Ακρόχο- 
λος, οὗ ὀξύχολοι. 

᾿Αγροπόροι ὀβελοὶν- 
μή 

ια ἀκροις πείρεται τὸ κρέα᾽ μα) 

4ο ᾿Ἀκροβελίδες, τὰ. άκρα τῶν ὀβελῶν ἡ τοῦ ὀβελίου 
ἄρτου. - 

᾽Ακρώνα ς τὸ θροίσαώτα, καὶ ἡ ἀχρότης» καὶ ᾗ ακιὴ, 
τὸ ἐπίλεντον θροισμα.:) π 

Ἀκροθολισάμενοι, τῆς τσυωβολῆ» ἐν τὸ πολέκῳ ἀρξάμε- 
γοι ακοντίταντες. ἀκροβολισμὸς δέ ἐστιν, ὅτε πρὶν 

σνμβάλλουσιν. οἱ πολέμιοι αλλήλῳ, βάλλουσι τοῖς βέ- 
«λεσὶ καὶ τοῖς λ/θοις, . 

᾿Ακροβυστίν ἐκ τοῦ ἄκρόβυστος, ὃ σ]µαίνει τὸν κεκαλω- 
µένον. πάρα τὸ βύω τὸ καλύπτω, βύσῳ βεβυμα βεβυ- 
σωοι βύστης καὶ ιὠκρόβυστος. ο. ποιὶ ἄβυσσος" 
φβνστος, παὸ τροη τοῦ τ εἷς σν «βυσσος, μετα τοῦ 
ἐπιτατικοῦ ἄλφα 9 τόπος ὁ ἀπὸ μη ὑδάτων κα- 
λυπτόμενος. « 

΄Άκρον ᾿άωτον]. εὔτω δὴ ἅπαντες ὤιρον ἄωτον οἱ παν 
ἡμᾶς Φιλοσοφήσαντεςν τὴν. Φπαρχὴ» κατὰ αετάληψι». 
σ]μκίνει γὰρ τὴν ἀπὸ τοῦ ἄν ους αρχἠν καὶ καρπό»" 

κα ἄωτον γὰρ τὸ ὤννος' καὶ ἡ ἡλιμία. απὸ δὲ τοῦ άκρου» 
τὸ στούδκῖον. σηαίνει δὲ κα) ἀκρωτηρίου ὕψος. τὸ δὲ 
ἄνδον, δηλοῦ ἡμάτιον» η δέρµα. Ὄμηρος, -----. τί 
πάννυχον ὕπγον αωτεῖς -- ἀπολαύειο. 

Ἀκροῦ, παρα τὸ ἀκούω ὠκοῦ” ὥσπερ σάρῷ σαρῶν πύρω 
κωρῶ.. και πλεονασμῷ τοῦ ϱ, ἀκροῦ. ων ύπα- 
κούείν. καὶ ὑποτετάχ.) οι. 

Ακρωτηριάςω] ἱστορία, ὅτι οἱ παλαιο) τοὺς ἓν τοι ἄτο- 
πήματι ἅλόντας ἐνυββίζοντεα, τὰ ὥκρα τῶν ὥτων ἀπέ- 
τεµνο». τὸ οὖν κρω, μέγα. καὶ Δημοσθένης» ἠκρωτη- 
ριασµένοι». τὸ ΑπΜμασμαέι ἄντ) τοῦ ἐνωτικῶς Ἰκρωτή- 
ιασμέγοι. 

Ακροκελαιμίόων» τὸ ἄκρον μέρος, τοῦ κύματος ἐξ ἐπιπο- 
λης μελαινόμενος. τοιοῦτοι δέ εἰσιν ὅλοι οἱ οξεῖ; ποταμοί. 

᾽Αητὴ, ἡ Αττική" οἱ μὲν, από τινος βασιλεύογτος Αντοί- 
ωγος οἱ δὲ, απὸ τοὺ τὰ πλείονα µέρη. εἰς 3άλασσαν 

ο νολέυκόα, σήααίνει, δὲ τρία. λέγεται δὲ μα ὁ καρπὸς, 
παρα τὸ κατάγνυσθαι ἐν τῷ ἄλήθεσθαι Αγαζ τερος 
ακτή». «ὔτει εἰς το πρωτ τον. ὄἀκτὴ καὶ ὁ αὐγιολὸς τῆς 
Φαλάσσηοι ὁ παρα »άλασσαν κο) πετρώδης. τόπος" παρα 

απὸ γω τὸ κλάνω παρὰ τὸ πιώώψ. καὶ κλάση 
εἰς αὐτὴν τὰ κύματα. 

Αιτία τοῦ. ἡλίου] παρὰ τὸ γω τὸ Φέρω, ἄξω, ἦχα. 
 ἦγμα, ὁ) Ὑέγογεν ἀπτὶς, οἱογεὶ ἡ πανταχοῦ Φερομένη” 
οπάγυ γὰρ ἐστρ ἐκτεταμένη. ἢ παροὲ τὸ αἴσσω, ἄίξω, 
ἠθχου ἠ γαι, ντα, ἀκτίς' ὀρμητικὴ γάρ ἐστιν, ἐπειδὴ 
ὅπου ε νρῳ ὁπὴν, εἰσέρχεται. 3 

"Ακτιος] ὄκτιον τὸν Πάνα Θεόκριτος εἴργκεν. ἄκτιος ὴ 
Φηρατήρ: οκ γὰρ ἐπαμτῆρες οἱ «λήρατα/ ἦ ὁ ἐπὶ τὰ 
ἀκταῖς ὑπὸ τὼν ἅλιέων ἱδρυμένος' ἀγρευτ]ς γὼρ 
Φεός, ἐν Αθήναις τιμώμενοο. 

᾽Ακταίωρος., παρα τὸ τὴ. εκτὴν οὐρεῖν, ὅ ἐστι Φυλάττεν, 
τροπῇ της ου εἰς ω" καὶ Ακτωρεῖ», τὸ παρὰ άλασσαν 
Φυλάττεμ σημαίνει Φύλακας, γεωργούς. 

Ἁκταδα, ἐπὶ ἵππωγ. ακσωίνειν τὸ µετεωρίζεσὃαι καὶ 
ἐπαίρεσδαι, καὶ γαυριᾶν. παρὰ τὸ ἦνται ἀχτὸς, καὶ 

ΕΤΥΜΟΣΟΘΙΟΟΝ. 

4ο 
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ΕΣΤΥΎΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤ. Α Α ν 
- 

ῥῥμα ἀκτῶ. α 
αχταίνω. καὶ απταῖνον µένου, τὸ ἀνάγον καὶ δυνάμενον 
ἀνορλοῦν., ὡ 

Αντωζων» ὤντὶ τοῦ ἐξανιστάμενος. ἀπὸ τοῦ ἄττω ὠτταζω, 
καὶ ἁπτάςω, τροπή τοῦ τ εἰς κ, ος Αττηνὴ ᾽Απτικὴ, 
καὶ νυττέλιος καὶ γυχτέλιοο. ] παρὰ τὴν ἀκτήν. 

"Ακτωρ' ὃς ἷν πατήρ Μενοιτίου. άγω ὠαρύτονον” εξ οὗ 
ἀγάγω κα) --- ἐπὴν ἄγαγωομι πόλιν: τι εἰς µι. άγων 
ὁ παργκείμενος, ἦκται, ἄκσωρι ὁ δικνομ/ζων. ᾗ γενική, 
ἄκτορος" καὶ αγατρέχει δἰς εὖ)ε] η. ἔστε δὲ κο) προση- 
γορ/κὸν παὲ Πύριον. ὅ Φασί τή ες ἀπὸ τοῦ ὄγω τοῦ αλ 
αφ οὗ, Τοῦ ὁ ἐξελκομένοιο, πάλιν ὤγεν ὀξέες ὃ ὀγκοι: 
--- ἄγω οὖν ἦκται. ἄκτωρ. Φαισὶ τὸν πατέρα τοῦ 
Άκτορος Αξέα, πρὸς τὸν Γλαῦκον τοῦ Σισύφου δια- 
γῶνιζόμενον ὀλύμπιοε, κωτεάξαι αὐτοῦ τὸ ἅριω: καὶ 
ἐπὲ τῇ πραξει ὀνομασαι τὸν υἱόν. Μεφόδιος. 

"Ακυτος] παρὰ τὸ κύω χυτὸς, καὶ ἄχντος, Κσλλήκαχος 
ἄκυδος εἰπὼν µεταλήψει στοιχείου, ἐχρήσατο, αμαρ- 
των περὶ σημαρομέγρυ. δηλοῦ γὰρ ᾗ λέξις ἐνθργήτικὸν 
σημαινόμενον » ταῖς μὴ κυούδαις. 

"Ακνον., ὠτόκιον. 
΄Ακυπρον, αμεγὴ . παρθένο». 
΄Άκνλον, βάλανον πρωήνη». οἱ δὲ, τὸ αἰδοῖον ὑπὸ Λνθῶν, 

καὶ πομέρου ὁ καρπὀο. ἔγιοι µαίκυλα. ἀχυλόν' τεν ὡς 
ἐγὼ᾽ όχω. 

᾽Απόκλιος» ἀπαίθευτοο. 
᾽Ακνρῆο, ἄτυχρ]ὃ” πα) ᾿Απυρήααταν ἀτυχήματα. 
᾿Ακώπητο», ὥπαρασκεύκστον ναῦ», Ἰ ἄνοπλον" -απὸ τη: 

λαβης. 
"Ακταῖοι, ᾖχ9ὺς οἱ αἰγιάλιοι. 
ἡδμιήρας πένητες. 

κτὴ. Γ τροφή, ὤλφιτον πρηθῆο. 
αν, πένητες» ἠργήκότες. 
ὝἈγχυδος, λέγεται ἡ ὤγογος Καλλίμαχος, σα οὐδ' ὠγώ- 

λακτες Ἴθ,ες, ουδ’ ἄκυ-δοι, πᾶσαι δέ κεν εἷεν ὕπαρνοι 
--- παρὰ τὸ, πύω, ἄπυορ- καὶ πλεονασμῷ. τοῦ 9, ἅκο- 
9ος, 3 παρὰ τὸ. πύω ὤπυτος», ἀκυλος" ὡς λόων λυτὸς 

καὶ ἄλντος: καὶ ὥρται, ὀρτὸς καὶ ορθός. ῇ παρὰ τὸ 
κύω τὸ πρύπτω, ἄκυδος. ἡ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν σπέρμα. 
κύος- γὰρ τὸ στέρµα᾿ χύνεται γὰρ και) κρύπτετοι, Ἶ τε 
γονὴν πο τὸ πύγαα ἐν τῇ μή τρφ.. οὕτω Μεθόδιος. ἔστι 
δὲ καὶ κανὼν ὁ λέγων» τὰ διὰ τοῦ υ9ος ὑπὲρ ὀύο συλ- ο 
λάβας, διὰ τοῦ υ ψιλου γράφεται” Μήνθος. ὄνομα 
πύριον μαμμάκυθος. ὁ µωρζο. 

ὴ. Ἄχωλος, ἄπουρ, κατα στέρηση κῴλον δὲ, κατ ἐξοχρὴν 
τὸν πόδα σημαίνει 

᾽Αχωνὴ, ἡ θύτης τοῦ βέλουο. παρα τὸ ἀκή γίνεται χατα 
ἀναθιπλασιασμὸν ἀκωκή, ας ἔδω ἐδωδή. τα διὰ τοῦ 
ωχ] ὐπὲ δύο συλλαβας τῷ ῳ παραληγόµενα» σπάνια. 
ὀξύτονα μέν εἶσε δύο, ακωκ] κα ζωὴ” καὶ τὸ Σεώμ], 
ὄνομα πόλεω», βαρύνεται. ᾗ τὸ ἔχοντα ἐν τῇ δευτέρᾳ 5 
καὶ τρίτῃ τὸ αὐτὸ σύμφωνο», διά τοῦ ω μεγαλου γρα- 
Φονται᾿ ἔδω, ἐδη, αὸ ἐδωόγ) ὄγω» ἀγή» καὶ αγωγή: 
οὕτω κα) ακ], καὶ ἀκωκή. ἔστι καὶ πύργου σχῆµα. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ. Λ. 

᾽Αλάβαστρον, μα ἆλάβαστρου» λήκνδος λιδήνη. πρὸς αὐ- 
ρων ἀπό«λεσι)" λαμβάνει δὲ τὸ ρ) ἁλάβαστος οὖσα. 
οὕτως εἰς τὸ Δ/ ὀγένους ἐγκώμιον. σκεῦος τ) ἐξ δέλου, 
η αυρο)ήκὴ-. παρὰ τὸ λήβῳ, μετα τοῦ στερητικοὺ ἄλφα, 
ἀλαβαστον:. καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ ἄλαβαστρον, οὗ 
λαβέσθαι δια λειότητα αδύνατον. Ἠ]εόδιος. - 

Ρ 

5ο 

φ᾽ οὗ τὸ κουφίζω. πορὰ Αἰσχύλῳ. ἐξ οὗ ᾿ 

ὧν 



« 

ὃς ΑΛ ΈἘΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΑΛ 

9 Άλνδή οἳ ὁ ο Ν ὁ ἑστερημένος διὰ ειρῶν κρατεῖσθαι, ο λῆσθαι. οὕτω δὲ ος κτῶ" ι -- 
ὀβλκζην, ὁ ὁ ἀπατεὼν καὶ μμκωἁην. να πλά- | ρω γον εἰς µε, ἃἲ ς ἡρννν ἁ. αλὺ- 59 

η καὶ ἐκ τοῦ περιμένει ζῶν, οὐκ ἐξ ἐπιτηλεύμωτο, Ἀτήκαι ἐκεῖνοι γα γὰρ 9 εφ ἀμάῤήϊ καὶ νόημαι λέγουσι 
αλλ) ἀπὸ ἀπάτης, ὁ ἐπὶ πλέον τα ἑαυτοῦ κοωπάζων. κοὺ ἐν διπλασιασμῷ, ο ἀλαλύκτηκιαι' ἐπεὶ Γο/τής πολ- 

ὁ ἑναντίον τῇ εἰρωγείᾳ. εἶρων γὰρ, ὁ ἐπὶ τὸ ἧττον λοῖς ἡἡομκοῖς χρῆται, καὶ μάλιστα αχ νος καί 

ἄγων καὶ μεμῦν» ὅταν δυγάµεγος ν Φάσκη αμ ὀύνασθαι. χα μι δι ύναται δὲ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοῦ ορυρεῖμόα, 

ἸΑλάλη, ὁ φόρυβος καὶ ἡ ἄναρθφρος Φωνή. παρὰ ν ἅλα 8 παρ κκ δν γίνεται ἀλαλῶ, αφ οὗ αλαλύσσω᾿ 
τὴν αεὶ ον. ἅλη᾽ μας ος αἱ μέ: ολλ οὗ οὗ - 1 οὗ ῥγιατικὸν . (άλάλυκτος, καὶ ἀλαλυκτώ 

5; αλαλαζω, καὶ ἄλέλαγμα" καὶ αλκλητὸς ὁ θόρυβος, ωά αλαλυκτημαι. Μεθόδιο ' Ἱ 
παρ» την αλάλη»» ἡ κατα στέρηση τοῦ λαλεῖν, ἡ κατ ᾽Αλακάτη, καὶ ἠλακάτη Ἰω Ἰωνικῶς” παρὰ τὸ ἄγω τάξη, 57 α 
ἐπίτωσι οἵον ὁ πολύλαλ. ος ὄχλος. μα) αλαλάςειν», τὸ γίνεται ῥηπατηιὸν ὄνομα ἄἲ ἄκτος" καὶ τὸ 93ηλ τν ὤχτη: 

ἐν µάχαις. λέγει». παρὰ τὸ λω τὸ λαλῶ᾿ οὗ πα γω- καὶ πλεονασιῷ τοῦ άλφα, α αχάτγ καὶ πάλιν΄ ὄπεισελ- 

γον λάζω, καὶ ὀιπλασιασμφ. λαλκζω, και ἁλαλας Φούσης τῆς. αλ. συλλαβής, ὥσπερ εἴωδε γήεσθαι, ἆλα- 
Αλλος βοηθήσα». « ἐπαμύνας. ἔστι ῥ]μα ἄλκω" ὁ μέλ. κάτην ἡᾗἱ ἄγουσα τὸ ἔριον ἡ λίνον. οὕτως Ώρ (ά Αν 
υλών ἀλξω" ἐξ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα ἅλξ αλκὸς αλκ'. ἸΑλοος, ὁ τυφλός, ὁ ἑστερημένος τοῦ λάειν, ὅ ἐστι ᾿βλέ- 

56 ἐκ τοῦ ἄλκω, ὁ δεύτερος αόριστος, ἄλκον. α μετοχ». πει. κ ς Ὀδυσσείας τη Ἄσταίροντα λάωντ τ-- 
αλκών καὶ ὁιπλασιασμῷ, ἄλαλκών. καὶ ο λνώ καὶ ο ἀντὶ τοῦ βλέπων- } παρὰ τὸ ἁλῶ τὸ πλανῶ, ἀλαὸς, ὁ 
ἤλαλκον. αλλ εἰ ἔστι απὸ βαρυτόνου Θέματος» παρ- περιπλανώμενος. ι παρα τὸ ἆλάσαι, ὃ σηα«΄ ο τὸ ἑλατ- 

«λήγεται ἄραι ὁ ὁ δεύτερος ἄόριστος μακροὲ παραληγούσγ. τῶσαιν ὃ ἐ εἰς τοῖς ὀφθαλμοῖς. εφόδια. Οὐ το 
ὤφειλε γαρ συστέλλεσ-αι. πάλλιον οὖν ἐστι λέγει», ἆλαοσκοπὴὴ ε ρε: --- Ἱτουτέστῳ» οὐδὲ τυφλὴν τὴν κα- 
τὸ τοῦ αλκῶ περιστωμένου" καὶ ἐιπλασμισμῷ., αλαλ- τασχοπὴν εἶχευ τουτέστων οὖν ἔλαδεν αὐτόν. καὶ 
κῶν αλαλκήσω, τὸ απαρέμφατο», αλαλκεν ὁ δεύτε- αλοιῶσαι τὸ τυφλώσαι" παρὰ τὴν ἁλην. τὴν πλάνη». οὗ 

«ρος αόριστος, ᾖλαλχον. γὰρ τυφλώττοντες αλώνται. ον κ 
ΑἉλαλκσαενλής» ἐπίθετον τῆς, ᾿Αθηνᾶς παρ Ὁμήρῳ: 3 ᾽Αλαταδνος, ὁ ἀσθενὴς αὶ εὐπέρθητορ" ἐκ τοῦ αλα- 

παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις. καὶ της ρας., καὶ Διός" (οἷον παςω. 
το Άλαλκομενε ὑς ζΖεὺς) ἡ απαλεξζητρε]ν προ.δυ μίαν ὄχου- Αλωπάθειν] λάπαδος, ἔστι βοτάνὴ κενωτικὴ της γεσυῤός" 

σα" ἢ ἐν αλκῷ αένουσα. αλκὴ δὲ μα). ἡ μάχη" καὶ παρὰ τὸ λα ἐτιτατικὸν καὶ τὸ πάθος. καὶ Δηάόηρίτος 
αλκάςειν, τὸ μάχεται" αλκομόνήν καὶ ἄλαλκομενηῖο τοὺς παρα τῶν πυνηγετῶν γιοκένους βό9ρους, λαπά- 1ο 
ἐν ἁπλασιασμῷ,, ως ἄταρτηρὸς» καὶ ἑτήτυμος, Ἀιὶ ἅτι- Φους καλεῖ, διῶ᾽ τὸ χεχεγῶσθαι. “πλεονασμῷ τοῦ αν, 

1}. } απο ᾽Αλαλκομεγέως τινὸρν ἐὐρυσαμένου αν- αλαπάςίοι τὸ πορθ, ἀπολλύω, αναλίσκ. ἁλατάξαι δὲ 
της ναόν' ὡς βασιλεὺς ν βασιληές μα) Θησηέο, καὶ κυρίως τὸ κενῶσαι. παὶ παρὰ τὸ ἁλαπαζω, ἄλαταβνος 
Οὐνηΐς. ἸΜεθόδιος ἡ -αλαιλκοῦσα τῷ μένει, ὃ ἐστεν τῇ ὁ ἀσθενὴς (ως α)κίζω αἰκιδνὸς) ὃ κενός κ λρον 
ὀυνάμει βοηθοῦσα. ἡ Ἱ. ἐν ᾿Αλαλκομεναῖο πόλει τῆς ᾽Αλάστωρ. ὁ ἁμαρτωλὸς» ἡ ὁ Φονεὺς, ἡ ἆ ῶν τοὺς 

Ὅ Ῥομωτήας τικωμέγη” ἔνθα πα) ᾿Αλαλκομένιον, ᾿ΑΡηνᾶς φό; νους Ζευς. κατὰ μὲν Χρύσιππον τὸν ὀλ λαο», ἐπὶ 
ἑερό». } ἡ, απὸ ᾽Αλαλκομενηίου τραφεἶσα Βοιωτοῦ. τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ Φος απο τῆς ἑλάτεωςι ὁ ἄξιος 

1ο ᾿Αλαλγακῇ αλάλημαι ἂν εὐρυπυλὲς ἀῑδος δῶ: ---- πεπλα- τοῦ ἐλαύνεσ-λαι δια Φόνον " ᾗ ἀπὸ τοῦ αλᾶσαι τὸ πλα- 
νγµοµ. παρα τὴν ἅλην τὴν πλάνην γήεται ῥῆμα ἁλῶ" νασ. ει) ἡ ὁ άλαστα ὁρῶ». κατὰ δὲ ᾿Απολλόδη ού) ἀπὸ 

Ἵ παράγωγο» λημε" καὶ κατα µεταβολὴν τῆς συζυγίας, τοῦ ̓ αλιτεῖν, ὅ ἐστιν ἄλιτανεύτως αδικεῖν. - μήποτε δέ 5ο 
Αύολικος γόνεται πρώτη: συζυγίαο» πο) ὁμπλασιασιῷ ἐστιν ὁ διὰ μέγείλος τῶν πεπραγµέγω» αὐτῷ, λ μὴ 
αλλη τὸ πωθητωιὸν ἀλαληααι" καὶ ἀλάλησθε. υΦιαταξιούμενος: ἡ ὁ τοιάῦτὰ τολαήσας πράστεν», » 1η 
ὁμοίως δὲ καὶ ἡ μετοχή προπαροξύνεται' ὅτι οὖν ἔστι ἔστιω ἐπιλαβέσθαι. ἐτὶ δὲ τοῦ Διὸς, οἷόν αλάστωρ Ζευς, 
παρακείµενος" δὲ γαρ ἦν παρακείµεγος, παροξύναιτο. ἀπὸ τοῦ τοῖς τὰ ἁλασταὶ παάσχουσιν ἐπαμύνειν" } ὃ τα 
οὕτω Ζηνόβιος' ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ πωθητηιῶ» ἆλαστὰ (τουτέστι τὰ Χαλεπα) τηρῶν. Μόνανόροςν. Ὁ 
λέγε, ἀπὸ τοῦ ἄλημι ὁ πα Φητικὸς Ὃ η λαμαι δ᾽ ̓ αλάστωρ ἐγω καὶ Ἠλότυπος ἄνδρωπος --- καὶ δαι- 

ο. καὶ ᾿Αττικῶς αλήλαμαι" ἔνδεν τὸ -- ἀληλάμε-θα περὶ μόνων αλωστόρων. οὕτως εὗρον εἰς τὸ λεξικὸν τὰ ῥῆτο- 
κύχλον: -- καὶ καν ὑπέρθεσιν αλάλημαιι ρικόν. συμθωνεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ Μεθόδιος εἲς τα. 

Αλαλήμενος] Ἱστέον ὅτι τὸ ἑλαλήμενος, καὶ ἀχαχήμε- ᾽Αλαστὸς λέγεται. ὁ μέθης ἐ ἄξια ποιῶνν διὰ τὴν χακο- 
»οῦ οὑκ εἰσὲ παρακε/μενοι ἐπεὶ ὤφειλον παροξύνε- πραξία». γίεται ἀπὸ του αλαστῶ, ὣςα ατιστῷ ἄπιστος 4ο 
σθαι. ὁ ως τὸ παπομκένος᾽ ἄλλ᾽ ἔστιν αλῶ ἄάλημιν ακα- ὁ δὲ Φιλόζενος λέγει". ἔστι ῥ]αα ἅλὼ τὸ πλανῶ' γίνε- 
ὦ ἁπόχημι ἐνεστωτες ὁ παθητικὸς ἀκάχηααι, καὶ ται παράγωγον αλαζω, ὡς ἄνιῦ αγιέςων σκεδῷ σκεδα- 

αλάλη ναι Αολικῶς" οἱ νὰ Αολεῖς την παραλήγον- ςω. ἐκ τούτου αλαστὸς, ἃς σκευάςω σκευαστός καὶ ἐξ 
σαν οὐ συστέλλουσι, καὶ ἡᾗἱ µετοχὴ, ἀ«λαλήμεγος καὶ αὐτοῦ ῥῆμα αλαστὼ" σημαίνει το χαλεπαύω. οἱ γὰρ 
ακαχήμµενος. πλανώμενοι Χαλεπανουσι». οὕτως ὡ, βίωγ. 

᾽Αλαλύκτηωακι] -- οὐδέ µοι Ἴτορ Εμπεδον, αλλ ἅλα- ᾽Αλαστήσας, σχετλιάσαᾳ, δεινοπκθήσας " ἡ παρὰ τὸ λάζω 
πο λύκτηµαν: . τεθορύβή μεν ἄδημονῶ καὶ πεπλάχµαι. τὸ λαμβάνω, ὃ οὐκ ἄν τις Ἀλέλοι λαβεῖν. 

καν οἱ μὲν, παραχείμενον᾽ οἱ δὲ, ένεσ τῶτα Φασήγ. ἔστιν ᾿"Αλκστον] πένθος ἁλαστον ' καὶ αλαστα τὰ κανα ἀἰνεπί- 
οὗ» αλών αφ' οὗ ἄλλων, ον ανν αρύων αφ οὗ αλύσ- λήστα τινὰ ὄντα"' }ἡ παρα τὸ λάζω (λάςετο δ) ἔγχος) 
σω, ας ὀρύσσω, παν ὥσπερ ὀρύσσω ὀρυκτὸς οὕτως γέγονεν ἅλαστα, ὧν οὐκ ἄν τις λάβοε, αγεπίληστα τι- δο 
ἁλύσσω αλυντός. καὶ ὡς ἄταμτος ἁτακτῶ, οὕτως ἅλυ- νὰ όντα, τουτέστι Φευκτά. ὩὨρίων. ἡ ο, ο ἐερὰν 
τος αλνκτῷ" οὗ ὁ παρκκ/ενος, ἠλύκτηνα ὁ πα ητι- μιαρὰ, ὴ ανημονικα. 
κὠς ἠλύκτημαι" καὶ Αττικῷ ὀιπλασιασμῷ, ἀλαλύκτη- "λλαρα, τα Ποντηκὰ κάρυκν καὶ τὸν πὐλὸν τὸῦ ὀόρατος 
Ὃ συστολή τοῦ 3} εἰς άλφα, ἔφος δὲ τῷ ποιητῇ. ποι- καταξυόμενον. οἱ δὲ κει “Φένδρο» αλαρήαν | ὄθεν λ νά 
εἶσθαι ἐπὶ τοῦ ῥήματος τούτου Αττικόν" ἃὣς τὸ ἅλα- δόρατα αἱ ῥάβδο). 



68: ΔΑ 

Ἁλούνὴ ἀπὸ τοῦ ἁλῷ; Ἠαράγωγον ἁλαίνων ὡς δρῶ δραί- 
σημαίνει ἐξεστηκέναιν μαίνεσθαι" οἱ δὲ, ὀρύσσειν. 

5δ Ἀλαδερός ,Χλιερόν οἱ δὲ, ἡλιοδερές, 
᾽Αλάομαιν ἀλωμοι" καὶ τὸ ἀπαρέμφατον ἀλᾶσθαι. 
Αλαιστώνομαι, αγανακτῶ καὶ ὀυοπα)ῶ. 
᾽Αλαϊος, ὁ ᾿Απόλλων. ς Φιλοκτήτης γὰρ, παραγενόµενου 

εἰς Ἰταλίαν, απὸ τοῦ συμβεβηκότος ἑδρύσατο ᾽Απόλλω- 
νος ᾽Αλαίου ἑερόν" ἐν ᾧ καὶ το τόξον ἀπέθετο. 

: Ἄλγος, λύπη" παρὰ τὸ αλέγω τὸ Φροντίζω" ὃ περὶ 
πολλοῦ ποιρύμεθα καὶ ΦροντίςὈμεγ. τὰ γαρ τολυπαθή, 
«Φροντίδος ἄξιι. ἡ ἆ μὴ λέγει τὶς καὶ ὀνομάςει. 

΄ 

ταο λγεα, πήματα., 
ἛἌλγησις, ἄλγηδών. ποὺ ἀλγεῖον αῤῥωστεϊς. 
Αλ». αίνεινν τὸ αὔξειν. παρὰ τὸ ἄλλεσθαι τὸ πηδὸν πατὰ 
τη» αὐξησω. 

Ἀλδήσκω: καὶ ἀλδήσκοντος ληΐου, αὐξάνοντος" καὶ ἄναλ- 
Φήσκοντες ὑπὲρ χλονόςν ἀντὶ τοῦ ἀναδιδόμενοι, αὐξο. 
μενοι. παρὰ. τὸ αλὼ ἀλήσω ἀλήσκω" καὶ πλεονασιῷ 
τοῦ δέλτα» ἀλῤήσκων κατοὶ μεταφοράν. τὸ γὰρ ἀλήλε- 
σμένον οὐκ αὐξάνει. ρ] παρα τὸ ἄλλεσθαι, βλαστάνει 
κο ἀδρύνεσθαι. 

λα Ἀλδήμιος, Ἰ ] "Άλδος, ὁ Ζεύς: ὃς ἐν Τα. της Συρίας τι- 
μᾶται" παρὰ τὸ αλδοίνω., τὸ αὐξανω" ὁ ἐπὶ τῆς αὐξή- 
σεως τὼν καρπῶγ. Μεθόδιος, 

Αλέα, Ἶ Ῥερμασία ἄλεα, λέγεται ὁ τόπον. ὁ ὑπὸ τοῦ 
ἡλίου Φερασινόμενος παρὰ τὸν ἥλιον" (ώλιος γὰρ ὁ 

ο ὔλιο λέγεται) µεταφορικὠς δὲ καὶ πάντα τόπον έρ- 
μην ἔχοντα. 

λλπρω » τὸ ἐκφεύγω καὶ ἐκκλίνω», οἱονεὶ εἰς τὴν »ερ- 
µασίαν ἐκ τοῦ ψύχους ἀποφεύγω" [ώς] Φαείνω. τα 
διὼ τοῦ εσω ὑπὲρ :δύο συλλαβὰς, διὼ της ει διφΦόγγου 
γράφοντας, πλὴν τοῦ ὠδίνω, ὀρίνω" καὶ ἕως τοῦ ο 
τοτικοῦ σελίνεταε. 

᾿Αλεεῳ . τὸ πλανώμαι παρα τὴν. ἆλην τὴν πλάνη». ποὶ 
ἄλεριωνό ΕΥΟ »ερααινόµενοι. τὸ δια τοῦ εἰνω ῥήματα 
τὐπὲρ 9ύο συλλαβὰς διά τῆς εἰ διΦ9όγγου γραφόμενα, 
ἄχρι τοῦ . παρατατικοῦ πλένοσταν. πρόσχειταε» δια τῆο ει 
διφΦόγγου, διὰ τὸ ὀρίνω, ὠδίγω. ταῦτα γὰρ ἔχει μέλ- 
λογτα. 

Αλέσθαι, ἐκκλίναι» ἄἀναχωρῆσαι" κυρίως δὲ τὸ ὦπο πυρὸο 
ἐκφυγεῖν' ἁλέα γὰρ ῃ Φέραη τοῦ πυρὸο. δαλέα τὶς 
οὖσα » ἀπὸ τοῦ ὁµίω τὸ καίω. λέγετωι καὶ ᾗ εὐδία, καὶ 
ἡ βο/θει». 
ρε σημάνει δὲ τὸ Φυλαξασναι" 

πανυσιςι βοήΦεια. 
᾽Αλέγω, παρὰ τὸ λέγω τὸ Φροντίζων ἀφ᾽ οὗ καὶ λόγος ἡ 

Φροντές. Μένανδρος, Ονὐδὲ λόγον ὑμῶν οὐδ) ἐπιστροφὴν 
ἔχωτ--- κοὸ ἄἀλέγω μετα. τοῦ ἐπιτατικοῦ α. καὶ οὐκ 
αλέγω" καὶ Οὐκάλέγων, ὄνομα κύριον. ἄλέγω, παρα- 
γώγον ἀλεγίζω., αλεγύνω" --- δαῦτα- δ᾽ ἄλέγυνον: --- 
Μεθόδιος. -τ- σέ»εν δ ἐγὼ οὐκ αλεγίζω, σηµαίνει τὸ 
κήδεσθαι αλεγύνει δὲ, τὸ αὐξεται. 

89 ᾿Αλεγεμ]ου αλ. γερῆς, Χαλεπῆς. οὐ ἀπὸ τοῦ ἄλέγω ἆλε- 
γεὸςν οὐδὲ ἀπὸ τοῦ ἐλεῷ ἐλεεινός " ἀπειδὴ ὤφειλε 
γράφεσθαι δὲ τοῦ. ο τα γαρ, εἰς νου ὀξύτονα, μὴ ὄντα 
παρώνυμα » διὰ τοῦ ῷῶτα γράφονται" οἷν τάχα ταχι- 

:νὸς, πύκα πυκινὸς, ἀληθὲς ἄληθὸο χνὲς Χθεσινός" 
ἀλλ) ἀπὸ τοῦ ἄλγος ἀλγεινὸς κιὰ ἀλεγεινός" ἔλεος, 
ἐλεεινὸο, πλεονασμῷ τοῦ ε. καὶ γράφεται διὰ διφΦόγ- 
γου, ὡς παρώνυμο». 

.9 Ἀλεγεροὶ, αντὶ τοῦ ὀυεχείρωτοι” Οἱ ὁ) ἄλεγεινοὶ άνδρες: 
--- ἐπὶ τῶν Αχιλλέως ἵππων, ὁάι κ» ἀλγεῖν παρέ- 
ἔοντες' ἡ πρὸς τὸ πτήσασὀοι ἀδύνατο 

ΐ ᾿ Ν ” ’ 

πα αλεωρα, ἄγα- 
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”Αλεν] Οἱ ὁή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν: -- Ψιλοῦται, εἴτε Ἐπὶ 
τοῦ ἐγκλίγει τίθεταε, ὥς Φησι ὁ ᾿Ασκαλωνέτηο: εἴτε 
ἐπὶ τοῦ συστραφή νε ᾧ ' καὶ μάλλον συγκατατ/Φεµαι. 
ἔστι δὲ δεύτερος ἀόριστου. αλὼ τὸ πλανῶ ψελοντον” ὁ 
δεύτερος ἄόριστος ἦλον" τὸ δεύτερο». ἦλες ' τὸ τρίτον, 
ἦλε" τὸ πρώτον τῶν πληθυντικῶν, ἄλομεν' καὶ κατα 
συγκοπὴν, λεν" καν ἡ μετοχὴ» ἀλεὶς (ως Φανείς) 
ἄλέντος" τὸ ὑποταωντικὸν, ἑων ἁλώμαε, ἐὰν αλῆτω. 
συστολ} οὖν ἐγένετο. καὶ µεταβολη] τοῦ τόνου. 

"Αλλετωι] εἰς ἵππους ἄλλεται" α9ροισθείς, ᾗ πηδήσας» ] 
Φυλαχθείς, 

᾽Αλεξῶ, κυρίως τὸ τῇ γυναικὴ βογθῆσαι" παρὼ τὴν. ὤλο- 
χον᾽ καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὸ ὁπωσδήποτε. 7 ἀπὸ τοῦ 
αλκὼ ἀλξώ' καὶ πλεονασμῷ τοῦ 8, αλέξω" ὅπερ 
ἐνεστῶτα αναχ.)ὲν, βαρύγεται ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν. Με- 
Φόδιος. παρὰ τὸ. ἀλέγω αλέξω" ὁ µέλλων εἷς ἐνεστώτα, 
καὶ περισπώτω. 

Ἀλέξωνδρος, παρα το ἐπαλεξεῖν τῇ ] πατρίδι τοῖς πολε: 
ἀῑοις" ἢ παρα τὸ ἄλεξιν εἶναι ονδρῶν, ἤγουν βρήθειαν. 
αλέξω γὰρ τὸ αμύνω. 

Αλεντορὶς. ᾗ ὄρνις" καὶ ἡ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τρεφομένη 
δρίᾷ. κο ἄλεντρυένα ἔλεγον τὴν «ὀἴλειαν ὄρνεν: κοὲ 
τὸν λόφον τῆς περικεφαλοάαρ' Πέρσαι δὲ καὶ τοὺς κό- 
ρα. . 

Ακονμημή ἀγύνης. 
Αλε ξητήριο»] ἐκ τοῦ ἀλεξῶ ἀλεξήσω, καὶ τοῦ ἰῷ άσων 

ἀλεξιατήριον καὶ συγκυπῇ ἁλεξητήριον. ᾗ ἀπὸ τοῦ 
ἠλέξητου παητικοῦ ποραπειμένου» γίνεται αλεξητήο, 
και ἀλεξητήριον. τὸ ἔη, γράφεται διὰ τοῦ η. 

᾽Αλεξιάρη] Ἡσίοδος , Νειὸς αλεξιάρη» ποάδων εὐκηλήτει- 
ρα: --- ἁπαλέξουσα καὶ ἀπείργουσω τὴν αρὴν» τουτέστι 
τὴν ἐκ τοῦ λιμοῦ βλάβη», καὶ τούς παῖδας ἤδουσα | χοιέ 
9όλλουσα, εὔκήλος, ἠσυχαστρια. ἡ, ἄναγεουμένή γῆ. 

᾽Αλεξίιακος, ᾗ Αποτρεπτρη των κακών" ἀπὸ τοῦ αλέζων 
κο, τοῦ κοικόν καὶ τροπή τοῦ ω εἰο {, τὰ γὰρ ἀπὸ ἔνε- 
στώτων ἡ μελλόντων ἐγεργήτοκῶν γωόμενα ὀνόματο ἐν 
συν έσει τρέπουσι τὸ ω εἰς ια’ οἷον, ἄρχω, ᾽ἀρχιστράτη- 
γος” αὐξω. αὐξίφωτος λύσω, λυσέµαχος. οὕτω καὶ ἁλέ- 
έω, αλεξίνακου. 

᾽Αλεός, ὁ ἥρως, ὁ πατὴρ Αὐγης, παρὰ τὸ αλὼ παράγω- 
γον ἀλεύω" καὶ ὥσπερ παρὰ το λοχεύω Λοχεὸς, καὶ 
πελεύω Κελεὺς, σωρεύς Σωρεὺς, οὕτως ἀλεύω ᾿Ἀλεός, 
]Πε,οδιος. ὤλεος δὲ. ὁ μάταιο 
παραφρω᾿ ἦ 9 Φερμὸς κια ἐνεός. 

"Αλες, ἄλέεο. ἔστιν ἀολλέες" σημαίνει τὸ ὁμοῦ" καὶ κρᾶ- 
σει τοῦ ἃ ο εἰ α μακρόν᾿ οὶ ώποβολὴ τοῦ ἑνος λ, 
ἄλέες. ποὺ ἄλες ὧς παρα Καλλιμάχῳ ἐν Λοχιάμβοις, 

εἰἷσ δεν 

Ξ 
ποὺ αλ αφου», 8 

Ἔσ τὸ πρὸς τείχευς ἱερὸν ἀλέεο δεῦτε --- ἀντὶ τοῦ, εἰς 6 
τὸ πρὸς τοῦ τείχους ἱερὸν ὁμοῦ δεῦτε. οὕτως ὁ Χοιρο- 
βοσκός. 

λε σούριος. εἶδος ἠχθύου αλασσίου" ὄν τες πατ εὐ- 
Φημισμὸν» καλλιώνυµον παλοῦσι». ἔστι δὲ το ανν 
9αλάσσιο» αὐδοῖον ἆλὸς οὐρα, ἁλοσούριόν τι ὂγ. οὐραν 
γὰρ παὺ τὸ αἰδοῖον εἰώναμεν καλεῦν. Με όδιοο. ἔνιοι 
πόγχον πογχυλίου. 

Αλετρήβανον» ὁ τριβεὺς» παρὰ τὸ τρήβει» τοὺς, ἅλας. 
ἑἑλοτρ/βανον οὖν» κοιὲ ἁλετρίβανον ματ τροπήν.. ὡς 
κελ. :οφῆς. καὶ κελαφεφής, ἀπὸ τοῦ κελαινὸν καὶ τοῦ 
Φῶς' οὐ γὼρ ἀπὸ τοῦ νέφος. 

᾽Αλετρεύουσα »᾿ ἀλή-λουσα Ορφγαήις ἐνὲ χαλκὸν ἄλε- 
τρεύουσα παληῇο: --- ὅτι τὴν ᾿Αντιόπην ὁ Νυκτεὺς βα- 
σιλεὺς Θηβὼν, «υγατέρα αὐτοῦ οὖσα», ἐποίησε χαλκὰς 
αλήδει κριθαο. ' 
Ῥ 2 

5 
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30 Αλεύατο ἀντ) τὀῦ ἐφυλάξατο. ---- ἄλεύατο κῆρα μέλαιναν ' 

ο 

σα 

οι 

66 

ων τος; νο ός ς να, Φεύδα. οἱ γὰρ Δαριεῖς 

ΑΛ 

ν άν» 
«λέγθυσεν α δοφα τὸν γγόφου ν. 

αννόν οὖν Φεῦ ον οὖν κοὺ τὸ αλευάδαν Άλι 
οὖν τοῦ δᾷ αντὶ τοῦ γή κειµένου. « μα 

» Φεύγω. παρὰ τὴν αλέαν τὴν Φέρμην», ἀλ ανν κο 
μη ο ὦ, κυρίως τὸ ἀπὸ τοῦ κ» εἰς «λερµασίαν. ἄτο- 
ο τν αν. ́μεταφορ κῶς δὲ, ὑπὸ ἁπλῶς ἐκκλίνω ἀπὸ 
τοῦδε εἰς τόδε. καὶ Ἡσίοδος ὦ ἐν ἔργοις καὶ ἡμέραις, --- 
δεινὴν δὲ βροτῶν ὑπαλεύεο Φήµην: --- καὶ ὅττι σχήκα- 

Ὅπος συνθέτου. «τει εἰς τὸ σεύω. αλεύας, µετοχή. τὸ 
δὲ ἀλεύω, παρὰ τὸ αλῶ. οἱ γὰρ Φεύγοντες πλανῶνται. 

.-. κοῖν ἀλεύατο πουλὺν -ὅμιλον: --. εἴρηται δὲ απὸ τοῦ 
χείω Χεύατο" ποὶ τροπῇ τοῦ .. εἰς δαν καν ον του 
στερητικοῦ. α, ἀλεύκτο.. κ καβρ κε 

3. Αλευρόμαντιο, ὁ Απόλλων" ον πό . Ἅ ἀλούροις 
υμαντεύεσθ-α. 

σις] σήδω σήσω, καὶ σῆσιο" καὶ τροπῇ ποῦ σ 
εἰετι τῆσις' καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ. μετὰ τοῦ ἆλευρον» 
γήγεταε ἀλευρόττησις, τηλία, εἰς κ κώ τφά Αλ ὠργίῆ 
τὸ κόσκι»ογ. οὕτω ων. 

᾽Αλέκτωρ, τὸ ἆῷον τὸ κατοηείθιον” παροὶ τὸ λέγω τὸ κοι- 
μῶμοι" οἷον, Τῷ ὁ) ἄρα παρκατέλεκτο γυνή: -- καὶ 

ὄνομα ῥηαατμκὸν» λέκτωρ. καὶ ἁλέκτωρ, ὁ ἐλάχιστα 
κομιώµενος. ἢ ὁ ἀπὸ τῶν λέκτρων», τουτέστι τὼν παι- 

τῶν, ἡμᾶς Φιεγείρων. καὶ ὁ ἤλιου δὲ ἁλέντωρ λέγετει” 
τ ὐκαματὸν γὰρ αὐτὸν λέγει, Ὅμηρος: ἐπεὶ ἀγρύπνωο τὸν 
συνγθν ὀρόμον ἐκτελεῖ". ἡ ἑλίκτωρ τὶς ὦν, παρὰ τὴν 
ἑλικοειδῇ αὐτοῦ πήνησιν. ζὔτει εἰς, τὸ ἠλέκτωρ.. ετι 

Αλέρα, καὶ Ἐλάρα" Ἐλάρας, γενεά.. οὕτω παρὰ Σιμωνί 
ὁψ" ̓ Αλέρα δὲ, παρο Πινδάρῳ, οἷον ̓ ΑἈλέρας ὠσόν: --- 
ὅτι δὲ τὸ πρῶτον ἐστὴν αληδὲς» πέστις τούτου . του 

παρ Ἡσιέδῳ μετα πι Ίο τοῦ ι λέγεσθαι τὸ πα- 

τρωνυμικόν" Εἰλαριάδην γαρ Φησὶ Τιτυόν. καθ ὑπέρ- 

Φεσι ἄρα τὸ ᾿Αλέρα γέγονε». οὕτως Ἡρωδιανόο. 

Αλεωρὴ, ἡ Φυλακή ποὺ ἡᾗ Φυγή. πο) ι μὲν λακὴ ν πα- 

ορ τὴν ἀλέαν τὴν Φέρμην» καὶ τὸ ὠρεῖν τὸ Φυλάττειν᾿ 
ἡ δὲ Φυγὴ παρὰ τὸ ἁλέκσ-αι αἀπαραφυλάντως. ἐκ. τοῦ 

λίω οὖν, ἀλεινρή μον ἀλεόμεδα Ἅ ον ἐκκλί- 

νοµεν. να 

Αλειτὴς, πηγὴ ἐν Ἐφίσῳ, οὕτω καλουμένη παρὰ τὸ 

μηλέποτε ἐπιλείπει» έρους, ἢ οφασλὰν χειμῶνος. 

οὕτω Μρθόδιος. σε 
"Αλειφον σημεώγει τὸ- ἄλειμμα. ἀπὸ τοῦ ἄλείφω ἄλειφαρ" 

καὶ το ὠποκοπὴν ο ἄλειφα. χλήεται αλείφατος καὶ 

κλίγετας ατὸ τοῦ απωθοῦς τοῦ ἄλειφαρν Ἶ ἄλειφας, 

οὐκ ἀπὸ τοῦ ἀλειφαν τς τινες. τὸ γὰρ, παρα» λέποι 

ὔφα, ἄλειδα, οὐ κλίνονγαι. ὅθεν τὸ γάλακτος. ατὸ 

τοῦ γάλαξ κενλίσὃκι Φωσίν. Ἰναγκάσὃδη δὲ ἡ εὐθεῖα. 

διὼ τοῦτο γέγονεν ἀποβολὴ τοῦ ἕ. οὐδὲν γὰρ οὐδέτερον 

εἰς ἕ λήγει. 
Αλείετης) ἀτὸ τοῦ ἀλείφων ἠλειπτος» ἀλείπτης, μα τῆς 

ει ὀφόγγου. ὅσα γὰρ ὀνόματα ἐκ τοῦ αλείφω γίνεται» 

εἴ μὲν διὰ τοῦ πτ ο ; Φνλάττει τὴν 6, ὀίΦοΥ- 

γον, αλει πτω, ἀλείπτης, ἄλειπτον Φάρμακον᾿ ανήλει- 

πτος, ὁ αἲ αλει φδείς" εἰ δὲ όιαά του Φ ἐπφέρετοιι 

σύνθετα ὄντα, οὐ Φυλάττει τὴν δ/ΦΦογγον, αλλα 

όλ τοῦ ͵ γράφονται" οἷον, ὑπηλιδής, ανυπηλιφής' 

δὲ τὴν ναῦν τὴν, αἲ αλκιφΦεῖσαν πίστη. πρός- 

κέται σύνθετα” ὁιὼ τὸ ἄλειφανν, ἄλλιαμα. οὖν ἔστι Ύνερ 

σύ».2ετογ, ἑλλ' ἁπλοῦν, ἀπὸ τού αλείφω ἄλειμμα. δε 

γωώθκειν, ὅτι γέγρωπται Διφίλῳ τφ κωμικῷ ὁρᾶμα 

ἐπιγέγοαπται ᾽Αλείπτρια. τὸ δὲ ἀλείπτης, αρσενικώς 

σηκα ένει 

ΕΤΥΜΟΔΛΟΓΙΚΟΝ ΝΜΕΓΑΙ 

| (γρ οσν η κ 
Ὡς οὐκ ἔστι πίστις ἂν ἄν δρὶ Φιλαλενπτοῦντε, α- τ.Τῃ 

ΑΔ. δ6- 
τοῦ ἀλείπτης» παιδοτρίβηᾳ’ εωθε 

ΓΦΙλαλειπ 

τὰ; παλεάατρας ἔχοντε, καὶ μμ ο 
ἔκαστον τῶν αειρακέων. 

σι 

Ἄλεισον, ον ον ῥιωὰ ον. λα κ) Ἂ ο ὁ 
κιὰ τὸ αν Αριστοφνηο. ἔστι δὲ εἶδος ποτη- 
ρου ἐοληνῖρν ὁ ὁιαφόρως. οἱ μὲν γὰρι λέγουσι 
παρὰ τὸ ἅλις". εἶστι πιεῖ» ὀαψιλῶς καὶ ὠθρόως. 
οὐκ ἄκριθῶς λοκῶν Σπρώτον μλνν ὅτι ἀντίκδεται 
αὐτῷ ἡ γραφή: τὸ ὁ γὰρ ὁ ἀλεισονα ἐὲ τής ει δι Φόγγον 
γράφεται" εἰ δὲ ᾖ ἦν ἆτὸ τοῦ ἅλιον 
γράφεσθαι. δεύτερον δὲ. ὅτι τὸ ἆλ εισον "Ψιλοῦτάν τὸ 
δὲ ἅλις ὀεσύνεται. εἰ δὲ ἡ 3ν. ἀπὸ τοῦ άλιον ὠφειλρ. ὃα- 
σύνεσθω. τὸ γὰρ ἁπανταχοῦ, ἐκ τοῦ ἅτας παραχθὲν, 
τὴν ἑασεῖαν του ὅπως ἐφύλαξεν.. ἄλλοι δὲ λέγουσε, τὸ 
ἄλες ἐστὶ τὸ σημςἍνον τὸ αδρόονι «οἷον ἐξ οὐ 
ἐστιν ὠθρόως πιεῖν. τούτοις. γὰρ ὁ. χρόνος. πώς 
τὸν μὲν Ὕὰρ 2 μοπερὸν ἔχει τὸ α...τὸ δὲ 
βραχύ. εἰ ὁὸ οπὸ τοῦ ἆλες,. ώφειλε τὸν. μακρὸν 
αὐτοῦ ἔχει». κρεῖστον οὖν λέγει Απολλώνιος  ὁ τοῦ ̓Αρ- 
Αεβίου. ὅτι παρὰ τὸ. λεῖον γέγονεν. ἄλειον . 
Φέσει τοῦ σ, ἄλεισον. τοῦ α ἐπιτατμιοῦ ῦ. 
τουτέστι τὸ μὴ ὃν ὁμαλὸν, αλλα περιφερές᾽ --”- τὸ 
εὖ λείογ. ποιὶ εὐλόγως ψιλοῦται, τὸ γὰρ α- ἡ στ 
κὸν ἡ ἐπιτατικὸν ὄν, Ψψιλοῦται. οὕτως. ὁ Χοιροβ 

Αλείσιονν τόπος οὕτω πιαλούμενος» ὡς λέγει ὁ Χοιροβο- 
σπός. ἀπὸ τοῦ αλῶ αλέσω αλείσιον' ΠΠέτρης τ Ὥλες 
»ήηο καὶ ̓ Αλεισίου,  ἔνδα. ν βλ. ο ἷνν κ Σχ ὅπου ἡ 
κολώνγ. παρώκειτοα,. Ην κ ὃς 

Αλεί ο σημαίνει. τὸν ἁμαρτωλὸν μοὼ ἄν, διὰ ει 
διφφόγγου., ὡς ἐνταῦ «από Φάτο γὰρ ομοθω αλεί- 
την: --- καὶ λέγει ὁ 
αὐτοῦ. ὅτι ἄνεφάνη τὸ ο ἐν τῷ αλαί ο, : σημοώνε 
καὶ αὐτὸ τὸν ἁμαρτωλὸν,, καὶ ον τον μα της 23 
ἐιφδόγγου γράφεται. τὰ «γὰρ ἔχοντα το ο ἀναφαινόαε- 
ΝΟΥ ἔχουσα τὸ ε ἐγφείμενον οἷον σπείρα ᾽σπορὰν αλεί- 
ἼΦφω ἁλοιφή. οὕτως οὖν και σλείσης» αλθίτης. τοῦτο . οδὲ 
παρὰ τὸ αλῷ τὸ πλανῶ, ἡ ὁλοθρεύω. ο. 

᾽Αλήτής, ὁ Ἡροκλέους ἀπόγονους ὁ της Κορ/θου βασι- 
λεύς, υἷὸς ἐ Ἡππότου" αφ οὗ καὶ οἱ Κορῴδιοι Αλη- 
τὸ: ω.. Ε) Ίρηται ὅτι ὁ Ἱππότης ὃμι τὸν ἹΚαρνιόος. Φάνατον, 

ὤφειλε δια τοῦ ῃ 

εροβοσκὸς εἰς τὴ», ὀρθογραφίαν 

5ο 

ὑπὸ τὼν Ἡρακλειδῶν ἐκβληθείον καὶ λγστεύωνν ἔσχεν ᾿ 
αὐτόν. ση κοάγει δὲ καὶ τὸν πλανήτη. κο δεῖ γο- 
σχειν» ὅτι ὥσπερ τὸ κομήτης κα) πεζήτης καὶ πλανήτης, 
οὐ ῥπματρκὰ ἀλλὰ παρώνυµα απὸ. του πέδη καὶ σον 
καὶ πέωη οὕτω καὶ παρος τὸ ἆλη. ὃ ση κύγει πὴν 
νην.  γίεται αἀλήτης. οὕτω Φ,λόξενος εἰς τὸ ῥγκατικὸν 
αὐτοῦ.. αλίτης δια τοῦ. ῃ γραφόμενον, εὗρον ἐγὼ 
μονον τὸν ἁμαρτωλὸν, ἀπὸ τοῦ μὴ ἔχειν ψλσηψκι᾽ 
ἐστι ὀέήσι). 

᾽Αλητις] τινὲς τὴν Ἡριγόνην τὴν Ἰκαρίου θυγατέρα” ὅνι 
πανταχοῦ «Ἴτονσα τὸν πατέρα Ἰλατο" οὐ δὲν Αἰγίσθου 

καὶ Κυτ Γι αγήστρας Φασήν' οἱ δὲ, υτὴν τοῦ Μκλεώτου 
του Τι ῥῥηνίου θυγατέρα" ού δὲν τὴν Μήδειαν., «ὅτι με- 
τα τὸν φόνων τῶν παέθονν πρὸς Αἰγέα Ἀατεφυγον 
τεύσασα. οἱ ὁδὶ, τὴν ἱερσεφόνην' ὀιότε τοὺς πυροὺς 
ο ράς πέµµατα τινα προαέφερον αὐτῷ. οὕτω Με- 

οὖχορ. 
Αλή] ὅστι πλάνη. ἄποβολῷ τῶν δύο συμφώνῶν, όε- 

ται ἄνη.. καὶ Τροπ, ἆλη. ἡ ταρὰ τὴν, ἆλαδν ὁ -ση- 
µαίγει τὴν «δάλασσαψ. κυρίως γὰρ ἆλη, ἡ ὃν πλαάσσφ 
πλώνη. 

05 



ΑΆἈ 

Αλυτεύω]. «λητῷ τὸ πλανὼ, ἀπὸ: ττλο ὤλης τῆς πλάνης 
καὶ ἀπὸ τούτου ἄλητω αλητεύω | τὸ πλάνωμαι, ' 

Αλείωτα, υτὰ « πυροῦ  αληλεσμένα ἄλευρα 

σσ 

:συγκοτῇ 
ο ἄλεπαι ἡ ἐφ-θὸν ὤλευρον. λέγεται καὶ ἄλήτον. 
30 

5ο 
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ΑἉλήνος]. Οὐ κεν αλήϊος «νήρν Ἰλιάδος  πόνηο ὥπόρος 
ήτοι ὧπὸ τοῦ ωὴ ὄχειν λήϊτον, Ἴγουν σιτοφόρον χωρίον 

τῷ ἀπὸ τοῦ μὴ ἔχειν λείαν, ἤγουν ώκλ “τῶν προ- 
ν) 

᾽Αλήον] Βτου ὁ καπποδίον πὸ Αλήον. οἷος λλες» ὅτι 
παρετυκολογεῖται τὸ ᾽Αλήτον απὸ τῆς γενομένης ἐν αὖ- 

«ππῷ τοῦ ἈῬολλερόφόντου πλάνης. λέγεται γὰρ ἐπαρθέντα 
τον Βελλεροφόντην ἐφ'' οἷς ἔπραξεν, ἐδελῆσαι μετὰ 
τοῦ «Πηγάσου τὸν οὐρανὸν κατοπτεῦσαι' τὸν δὲ Δία 
µηνίσαντα», οἴστρον ἑωβαλεῖν τῷ Πηγάσῳ" ὅδεν ἐκπε- 
σεν μὲν τὸν Βελλε Ῥοφόντην, ια) κατενεχηναι εἰᾷ τὸ 
τῆς Λυκίας πεδίου" λάρθα, δὲ κατ τοῦτο πηρωθέντα᾿ 
τὸν δὲ ἵππον λαβεῖν τὴν Ἠθ' δεηΦεἴσων τοῦ : ελιὸς δῷ- 

Ἑτπρον πρὸς τὸ: ἀκόπως περιέναι τὰς τοῦ. κόσμου περιό- 
ὀους. Ἱστέον δὲ ὅτι οἱ μὲν ολλ». 6 αὐτὸ; ὧπὸ της 
ἆλης που Βελλεροφόντου ἱ δὲ, ἐδάσυναν» απὸ τοῦ 
τοὺς ἅλας ἐκεῖ ήγννσθω, | 9 έλτιον τὸ πρῶτον». 
φς. ἡ ̓ ΑΦροδίτη, δι τὸ περ) πῶν «ῶον ἁλάσθαι 
ππην, Φεὸν» πολλων ἐρωσθεῖσαν καὶ πλαγωμένη». πεδα- 
νώτερον. δὲ τος ἐν Κολοφῶνι ον) η τοῦ "Ἄλεντος ρα 

πακοπάμοῦν, πι οτονες ο εφ 
᾽Αλήσα» κατα) στέρησιν τοῦ α. ἀπὸ τοῦ ληίῥεσθαι, οὕτω 
"Μεθόδιος, λέγεται δὲ παροξυτόνως ἡᾗ ἀσυλία. 
Αλλον » ἳ ὑνατάπαυστον. παρα τὸ λήγω τὸ παύὼν λέλη- 
εν αύρα, ληντὸς κα) ἄλήντος, ὁ Φκατάπαυστος καὶ πολύς. 

ἐξ οὗ καὶ τὸ, "Αλήντον. ὑωνεῖ τὸν αιεγούμενον λόγον: 
νν τωρα ἔστε δὲ ἐπίῤῥηαα ἠεεσότητος, ἀντὶ του οελήκτως 

µετάγεται γὰρ ἀπὸ τοῦ ονόκατος΄ εἰς ἐπίῤῥημα,, κονὼν 
δέ ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι τὰ ἀπὸ ὀγομάτων εἰς ἐπιρῥημα- 
τωο]ν σύνταξιω μεταγόμενα» καὶ την αὐτὴν γραφὴν ταῖς 
πτώσεσῳ ἔχει. 

᾽Αληδὲο» το. μὴ λήθη ὑποπίπτον τοῦ δρεαίου” το. ἑναγ- 
τίον τῷ ψεύδει" μαφος δὲ τὸ κατ : ἐπερώτῆσι. λεγό- 
μενον. 

Αλήδω, τὸ ἐπὶ τῆς ύλης σῖτον ὴ ο μόὴν ἀλευροπειεῖρ. 
ὧπὸ ποῦ λὼ αληδω, ὡς πρῶ πρήθω, νὼ δω . νὼ 
κνήδω. αλήλω το αὐτὸ σημαίνον τῷ πρωτοτύπῳ. 

ἸΑλήμενωή Ἠάντας ἐπὶ πρύμνησι αλήπεδαμε -, ο θροι- 
σηναι, συστραΦ ναι. ὥσπερ παρὰ τὸ βῆναι βήµεναε, 

τω καὶ παρὰ τὸ αλῆναι ἀλήμεναι. ψελοῦται. 
Αλθαννος. ποταμὸς Ἰταλή ας ὅν Φασιν ὀνομασθήναίν διὰ 
Ὁ τὸαλθαίνεῳ τὸ τρχύµατα τῶν ἐν αὐτῷ λουομένων..ι 
᾽Αλθαύω». τὸ «εραπεύω. παροὸ τὸ ἀλθω. αλθαύῳ, . ντ. 

ρᾶ τὸ ἀλδαίνω, τὸ. δὲ ἆλδω τὸ αῤῥηώα, ἐκ. που ἁλόω 
«ττσὸ αὐξόνο: τὸ γαρ ὑψιὲς αὔξει..: -- 
Ἄλθετο, ἐπὶ τοῦ ὑγιασθῆναι' παρὰ τὸ τνήκ. ὅ ἐστιν 

αὔξειν» αὐξαώνειν τὸ γὰρ ὑγις αὔξεται. καὶ ἄλφος, 
φάρμακο». 

Αλθαιάτω, ῥίζα τις, 
ἛἈλιθδύεῳ, τὸ καταδύειν εἰσ θάλασσαν" ο τιφομλῶς δὲ 
τὸ κρύπτειν καὶ αφανίζειν" παρα τὴν ἅλα καὶ. τὸ 
βέύείν, Αὐλοιῷ  πλεονασμῷ τοῦ β. ὣς σίδη σήῤνη, 
ἁλιδύει» :ἄλιβόύειν, Δυπόθρων, Ερατῆς ἄλιβδύσασα 
λυγαίας δέµας. 

ΆἉλιας] ἔστω ἅλις, καὶ πλεονασμῷ τοῦ α, ἅλιας. ἔστι δὲ 
µονῆρες τὰ ἐπέῤῥηκα, οὐδὲν γαρ ἐστιν δἰς ας ἐπίῤῥημα 

1 προπαροξύτονον τουτα δὲ μόνον" τὸ δὲ αἴτιον τοῦ τόνου, 
ὁ πλεογασωάς " τα.λλ" ἢ ἀξύτονον,, ὡς ἐπὶ τοῦ ἑκάς, ἐωπάς" 
} παροξύτονον, ος τὰ, ἀτρέμας ᾖσο:--- οὕτως Ἡρωδωψνός. 
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᾽Αλίαστοο] ώμώό ἁλίαστον ἔχει: --- καν -τ όμαδος 
9) ἀλίχστος ἐτύχθη: --» σηµαέγει δὲ τὸν ἀκατάπαυστον- 
παρὰ τὰ λιάζω τὸ σημαῖνον τὸ ἐνκλίνω" οἷονν --- ἄμφὶ 
ὁ) ἄρα σφι λμέςετο χὔμα Φαλάσσης:, --- ὁ μέλ λων λια- 
σω" γόγεται ῥηματμιὸν ὄνομα, λιαστός: κα μετὰ τοῦ 
στερήτικου. αν ἄλίαστου», ὃν. οὐκ ἄν τις ἐκκλίνοι. η] πα- 

ρα τὸ αλὼ ῥῆμα (αφ οὗ τὸ, --- ἀλεύκτο γέφα πολλή») 
φήώεται ἁλίζω, ὡς Φοιτῷ Φοιτ/ζω" Καλλκαχος. φοι- 
τίς ἀγαθοὶ πολλάκις «}εοί: --- αλ/όω οὖν» καὶ κε 
ὑπέρθεσιν λιάζω, λιαστος, καὶ ἄλίαστος" πολύ, ἄτρε- 
πτον. 

Ἀλάρτος, ἡ πόλις. ὴ ὅτι ἐκ τὼν ἁλιέων καὶ τοῦ άρτου. 
τὸ ἐλνικὸν Ἁλιάρτιος. λέγεται δὲ Ντισθῆναι ὑπὸ Άλε- 
Ἴξανόρου. ς 

λλα, σκεὺος ἐν ᾧ τρι ήβονται οἱ μζλὰ ὴ εἰς ὃ ὠποτίδενται. 
Ἁλωίδες ἔναλοι.. οἱ ὁιὶ «αλάσσης πλέοντες. 
Αλιακόν, αγάτιον αλιευτικόν. 
ΑἈλιβάντας, τοὺς ὲν Φαλάσση τελευτήσαγτας 

ρούς. ἄλλοι, τοὺς δὲ πενίαν ὠτάφους. 
Ἀ ͵ΆἈλίβρεχτος, ὁ ἐν τῇ, Φαλάσση βρεχόμενος᾽ 

βρέχει, καὶ ἅλο ἁλός, 
Ἀλιθόπτοις, πορφυρο)ο καὶ Αλιεργέα, πορφυροεργή. ᾖ 

ἐν Φαλάσση εἰργασκένα. 
Αλίζωνος, ἰσλμόα, ὁμ τὸ ἁλὶ διεζώσθαι. - 
Αλικάόκκαβα, τό τοῦ .λωτοῦ καρπός, 
Ἀλίβας, 6 Σενρὸς» παροὶ τὸ μὴ ἔχειν λιβάδα μήτε 5ερ- 

µότητα, ὅ ἐστιν ὑγρότητα. οἱ γαρ 6ῶντες, ὁ ὖγβαί, σήμα 
νει δὲ καὶ ὄξος, ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ, Ἔβηξαν οἷνον 
ἀλίθαωντω. (πίνοντες: --- παρὰ. τὸ μὴ λείβειυ, ὁ μὴ λει- 
βόμερος ᾗ σπεγδόµενος. 

Αλιεὺς, παρὰ τὴν ἆλὸς γεν κὴν ἆλιὸο ἄλιεὺςν ος Δίακί- 
όηος Αἰακιδεὺς, μοι) ναύτης Σαυτιεύο. οὕτω Φ/λων. 

Ἁλικώγες, οἱ Βκλυνοί. "Όμηρος, Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὁδύος 
πο) Ἐπίστροφος Ίρχο»: --- ὅτι ἡ γῆ αὐτῶν. Φαλάσση 
διέζωσται κοιὶ οἱογεὶ χερσόννησός. ἐστιν, ὑπὸ του Ενὐ- 
δείνου κα τῆς Προποντέδος ὁιεςωσμένη. οὕτω Μεθόδιος. 
οἱ δὲ, ἐφγικὸν. Θρακῶ», η. τῶν πολυφάγω». 

᾽Αλμοὺς», ὀῆμος τῆς Αστρος, ἀπὸ των ἐκεῖσε ἄλίμων, 
᾿ αλμίοεια, πα λιμοῦς, «πολλα γὰρ καὶ ἄλλα χωρία οὗ- 
τως ὠγόμαστ. αι. καὶ Ὕαρ ὤπο τὼν ῥάμνων Ῥρωνοῦς, 

τε "κος τῆς, Αττικὴς: πο Κνπάρισσος, ἀπὸ πυπαρισσω»" 

καὶ. Καὶ Ῥυπαρισσήεντα 2αὲ ᾽Δμϕιγένειαν, ἔναιον: --- 
Ἅλιαυρήεντα» Ταταμὸν ἅλιον βρεχόµενον., «Ἡ εἰς αλασ- 

σαν ῥέοντ ο» { αλ π1ρ» σα μεγον. 

Ἀλιὸρ. τὸ κυλίω" οἱ Ὦν, Μέλλοντας 16η παρ-)ένους ἅλμ.- 
ὀείσλαε: --- ὤγουν αυλήεσθαι. καὺὲ ᾿Αριστοφάνης Νεφε. 
λαις, ”"Απαγε τὸν Ίππον ἐξαλίσας οἴκκδε: ---- Αντ) τοῦ 
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ο πυλισφῆναι ποιήσαο. παρὰ δὲ τὸ ἁλίω, αλ όω, ὡς ων 
ολίω ρολό δω. ἢ παρα, τὸ αλ λώ αλίω, καὶ αλιδῷ, ὧς 
πυλινὰῷ. ὴ παρὰ τὸ ἅλις καὶ τὸ δνῶ, καὶ συγκοπῇ αλιν- 
δω. ὴ παρὰ τὸ κυλ/νδω πυλινδὼ, αφαι, ἐρέσει τοῦ Αα, αν) 
τροπγ, τοῦ υ. εἰς αλ Αλ δήνρας, τας ἐν τοῦ κηρώ- 

ο βασι ανλίστρως 3 συαφορήσεις» κολωδήἈρας. αλινδεῖ- 
σναι. γὰρ ἁμιλλάσθαι, αλ συγκλείεσ»]α. χαὶ Αλρὸον, 
«δρόμον ἅρματων. , 

3.Ἄλιγος, ἄνευ τῶν δικτύων, ἀπὸ τοῦ λήίου, ἐξ οὗ γήγνε- 
ται, παὶ α στερητικοῦ. 

Ἁλμιαρνασδο, δι τὸ πρὸς τῇ αλ) τῆς Καρίας ὠκίσθαι. 
: οὕτως "Ὕλρος. 
Άλιος. ἐπίφετον" ἔστι δὲ 2ο) κύριον. ἅλς ἆλθς ὤλιος ὡς 
χ9ῶν χθονὸς χθόνιος, καὶ πτυξ πτυχὸς πτύχιος. τοὶ 
ὧπὸ μµονοσυλλάβων. (ἀξυτόνων δι τοῦ (ος γινόμενα ὀγό- 
µατα μὴ σημαίνοντα µέρος σώματος μηδὲ µετουσία», 
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μηδὲ κτητηκὸὶ ὑπά ντα διὰ τοῦ ϱ γράφονται" οἶόν, 
Φρὺξ Φρυγὸς Φρύγιος, Στὺξ στυγὸς στύγιος. µέρος σώ- 
µατος,΄ βόειοῦν αἴγειοςι Χήνειος Φλόγειος, 'μετουσιι- 
στικόν. ζω . 

"Αλίον, σημαίνει τὸ μάταιο Ἡ ῥ ἅλιον τὸν μῦθον 
ὑπέστημεν Μενέλαε; ὧλς ἁλός ἅλιον, οἰονεὶ τὸ εἰς «)ᾱ- 
λασσαν ῥιττούμεγον παὶ ἀφανιζόωενον. ἡ ἀπὸ µεταφο- 
ρᾶς τοῦ Φαλαστσίου ὕδωτος" τὸ γὰρ τῆς Φαλάσσηο ὕδωρ 
ἄχρηστον εἰς πὀσιν" οὕτως άλρος" καὶ ἠλέδιον ὃα- 
λάσσης ι 

Αλιππα] παρὰ 
πῶς ἄλιππα. 

Ἀλίπηῤα, αὐχαηρά. . 
Αλύπλος] --- ἀλίπλοα τείχη Φε: --- τῇ αλάσση πλέ- 

οντα. ἡ ὑπὸ τῆς Δαλάσσης ἐπιπλεόμενα. " δεὰ 
Ἀλίπεδον, κυρίως τὸ παραθαλάσσιον «Χωρίον, το αλθο 

πέδον" ἡ τὸ ὁμαλὸν πεδίον αὶ τετριαµένον» τὸ οἷον 
αλχλεσμένον πέδον. λωνσς, οκ μν» η 

Άλις, ἐτίῤῥηαα µεσότητος" Αύ μέν τ) ἔνθω ἅλιρ πεπο- 
τήαται, αἱ δέ τε ἔνδα:--- τὸ ὑκκνῶς καὶ αὐτόρκως, 
τὸ πλῖρες καὶ πεκορεσµέγον. ὀπσύνεται: τὸ ὤθροιστικον 
α ἀκσύνεται, ἅπας, ἅλις. γίνεται οὖν ἐκ τῆς ἁλόο ' ἐν 
αὐτῷ γὰρ ἀδρόον καὶ {κανόν ἐστι τὸ ὕδωρ. ἔστι δὲ ἐπίρ- 
ρηµ: πρωτότυπο»' ἀφ᾿ οὗ ἄλιδα καὶ ἤληδαν τὸ πώνν. 
ὀκσύνεται. καὶ παρὼ τὴν ἅλα εἶναι, πολλὴν παλ 
μεγάλην καὶ ἀρκεῦ παῦσαι. πολὺ», ἄθβουν. ΜΑ 

Ἰςν ὁ : ὀ ” παρατεταµένος τῇ ὃα- 

τὸ αλείφω γίνεται ἄλειμμα, καὶ ΑΙολι- 

Αλιτενὴς, ὁ παραλιος τοπος, ὃ 
λάσση. καὶ ἁλιτενὲς, ταπεινὀν. 

᾽Αλίω, τὸ ἁμαρτάνω» ἔστι καὶ βαρύτόνον παὶ περισπω- 
µεγον. ἀπὸ γὰρ τοῦ λιτή» γίνεται ἁλιτῷ, τὸ λτης καὶ 
ἱκεσίας στερεῖσὃ σι" ὃ9εν παὶ αλίτης, ὁ αμκρτωλος. ἡ 

χοῦσις τοῦ περισπωμένου: --- Διος ὸ αλίτήτοι ἐφετμας: 

καὶ ᾽Αλιτεία, παραβῆναϊ, αδμιοῖν' «κὠὶ Αλιτήμων, 

ὁ ἄδιχος. Φ 

ἉΑλιτκίνω] Ὃς τέ τευ ἀφραδίᾳ αλιταίνεται ὀρφανὰὶ τέκνα, 
(ἀπὸ τοῦ αἁλίτω αλιτῶ, αλιταίνω" ᾗ ώπὸ τῆς ἅλης τῆς 
πλώνπε) Ἡσίοδος, ὃς ἂν εἰς ἆλην ἄγαγῇ τῶν κάταπο- 
νουμένων τέκνα. καὶ ᾽Αλιραίων απὸ τοῦ «λιτρον το 

μιαρὲν παὶ πογηρόν. καὶ ᾽Αλιτρία, ἁμαρτίαν οἷον 'αλι- 

. τρία» ’ Α ͵ [ ἓ -ῃ / νά -ἲ Ν 

Αλίσπαρτον, κυρίως τὸ 'κατεσπαρμένον' χωρίον ' μαι το 

ἄλευρον δὲ οὕτω παλεῖται. 
ΑἉλιτρύτου, ἐν Φαλάσση καταπονγΦέντος. 
᾽Αλιτόκαρπον, µατα!ιοτεκ»ο». 
ὀλλαρός, ό ολ Αλ μαὶ ἄδικος οἷόνν Εὖρε «Φεὸς τὸν 

ἁλιτρόν: --- ἀπὸ τοῦ ἁλιτῶ, ὠλιτρὸς καὶ ἁλιτραίνω" ἢ 

ἀπὸ τοῦ ἁλιτήριός κατὰ συγκοπή». «ή 

"Αλιτήμων] ἀπὸ τοῦ ἁλιτῶ περισπωµένου μέλλοντος αλι- 
"φήσω, γίνεται ἁλιτήμων . ως Φιλῶ Φιλήσω Φιλήμων ̓  

οἷον, --- οὔτ ἄσκοπος, οὔτ αλιτήμων. ος 

᾽Αλιτήριος, σηµαίνει δὲ τὸν ἁμαρτωλόν. ἅπὸ, δὲ τοῦ ἁλίτω 
βαρυτόνου γίνεται αλίτης ἐξ αὐτοῦ αλιτήρ, ὧς αρότης 
αροτήρ, ἐν τοῦ αλιτὴρ «λιτῆρος, γίγέται αἄλιήριοο, ὧς 
σωτὴρ σωτήριου. τὸ ϱἱ Ἱ. τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ εἰς ρ λήγον- 

τος διὰ τοῦ ριὸς. γίινοµενα, διὰ τοῦ γράφονται, τῆς 

τρίτής ἀπὸ Τέλους χῆς παραληγούσηο τῆς γενικῇο δεω- 

ρουμένής: οἵόν, αρ αέρος αέριου, στὴρ δωτῆρος σωτή- 

ριος αἲδὴρ αὐθέρος αἰθέριορι οὕτως οὖν αλιτηρ αλιτῆ- 

ρος ἁλιτήριος. ἐντευ εν ἐκαλουντο οἱ µιάσµατι συνεχο- 
µενθι, Λιμὸς κατέλαβε ποτὲ τους Αηγαΐους. ἥρπαζον 
οὖν τῳὲς ἁλούμένα τὰ ἄλευρα. ἀπὸ οὖν ἐκείνων, Ἠοὺς 
πονηροὺς ἁλιτηρίους ἐκάλουν. ἀλλῶς' ᾿Λιμὸς ἐγένετο ἐν 

Αθήναις, καὶ οἱ πόνητες τα Των ἁλούντων ' ἄλευρα 
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ῴοντες, ἁλιτήριοι παρέτεινε δὲ 'το σημαμοµθ- 
νον καὶ ἐπὶ τῶν µετα βίας τὶ ποιούντων, ἀπὸ τῆς σι- 
ο. πῇς κατα τὸ « πόλεμο γενομένης. ἔστι 
καὶ παράγωγον ἀπὸ τούτου ᾽Αλιτραίγεινν τὸ ἁμαρ- 49 

τάνεν. Αλιτηρίν Δημήτηρ, καὶ Αλή δδες- ὅτι 
λιμοῦ ποτθ ψενοµένου, τούς ἁλοῦντας πάντας ἐφύλατ- 
τον, διὰ τὸ μή κλέπτειν τὶ τῶν ἁλουμένων. τον 
ἑπόπταο καὶ τηρητὰο τῶν αλουμένωνν τοὺς Φεοὺο οὕτως 
ὠγομαπσαν. ᾗ3- Ν 4 τύ τησ Ύνι 

᾽Αλία, καὶ ἁλίσας. παρὰ τὸ ἁλῶ τὸ πλανῶ, αλίω ἡ 
τοῦ πυλίω», αποβολῇ τοῦ κ, καὶ τροπῇ τοῦ υ εἰς ἂν 
αλίω αλίσω ἦλισα ' ναὶ αλίσαι τὸ ον, ἼΑπα- 

:. γε τὸν ἵππον ἑξαλίσας οἴκαδε:--- Μεβόδο. 
Αλίωσε] Ον9' ἁλίωσα. βέλος: -- µάταιον ἐποίησε. καὶ 
αλιώσαεν µάταιον ἠγήσασδαι, ἡ λος ος πι 

᾽Αλκὴ] παρα τὸ αρκῶ τὸ. βογθώ, αρκή' καὶ µεταθέσει 
τοῦ ρε λ, αλκή, ἡ ὀύναμις. ἡ παρὰ τὴν ἀκμὴν τὴν 
ἠλιακήν. τοῦτο παρα τὸ κμῶ τὸ κοπιὸ γήεται μή - 
καὶ μετὰ τοῦ στεργτικοῦ α, ἀκμή, ἡ μὲ κοπιῶσα, ἆλ- 
λα ὀυναμένήη Φέρει κόπους. κ 

Αλκὸ, παρὰ τὸν. ἄλκω μέλλοντα (οὗ ὁ ἐνεστως αλκῶ" 
αφ οὗ τὸ αλκτὴρ «άνωτος) γέγονεν αλκὴ, αἷς προ 
τὸ ἕλκω ὀλκή καὶ κατ µεταπλωσμὸν ἀλκί». .- 66 
αἀλκ) πεποιθώο: --- ἡ ἀρκὴ τὶς οὖσα ἐπὶ βοή  Εκυ- 

Ἱερίωρ γὰρ αρχεῖν τὸ βοηθεῖν. 3} απὸ τον ἆλξ ἀλκὲς 
αλκὶ, τῷ δυνάμει τεθάῤῥηκεν ὡς πλαξ πλακὸς 
πλακί. ᾽Αλκαίαν: ἡ οὐρά. Νυρίως δὲ κα ο 
εἰς ἀλκὴν αυτὸν προτρέπει. "Όμηρος, Οὐρῇ δὲ πλευ- 
τρας τε καὶ ἰσχίω ἁμφοτέρωθεν. Μο . 
ἐποτρύνει µακέσασθαι: ---- οὕτω Μεθόδιος. «ΠΑΥΝΕ ται 

΄Άλκαρ» ὀύναμιο, σωτηρία" παρὰ τὴν ἀλκὴν ἁλκαρ. 
᾽Αλκάξειν, τὸ ἀνδρείως πρασσειν 'τί' καὶ αλκάςουσαν, 

μαχομένην. - μι κ υφι 
"Αλλίμος, παρὰ τὴν ἀλκὴν τὴν ἰσχὺν τὴν βογ9ητριὴν 

ἀρχεῖν' σηµαίνει δὲ ἠσχυρὸν, «δρασύν. . 
᾽Αλητῆρα., τικωρὸν, κὠλυτην, βογθόν. ά 
᾽Αλκμὰν, ὄνομα κύριον. παρα τὴν ἀλκὴν Αλκαά». 
Αλκμήνη] παρὰ τήν αλκὴν αλκήνη" καὶ πλεονωσμῷ τοῦ 
μ Αλκμήνη, ὡς Άλκμων ᾽Αλκμάων.. ἡ παρὰ τὴν 

: οὐδὲν γαρ ἔχομεν εἰπεῖν 

Μήμτούς, :ἑλέγοντο οὖν οἱ τοὺς ἁλοῦντας τηροῦντες 
καὶ ἁἅρπα ) Ἰ 

5ο 

τοῦ λέοντος οὐρα, δια τὸ 

ο. ἀπμὴν- ακμήνη καὶ ᾽Αλκμή. 
ἐπὶ τούτου πλέον. κύριον Ύαρ ἐστι το ὑποκείμενον.. οὐ 
δεῖ γὰρ ἐπὶ τῶν κυρίων ἐτυμολογίας λαμβάνειν. οὕτως 19 
"Ἡρωδιανος περὶ ο ᾿ : 4 

᾽Αλκμαάρες», τὸ αλεξητήριον, κατὰ πλεονκσμὸν τοῦ µ. αλ- 
᾿ εως. γάρ. ἐστι τὸ  λάλκοῦνι(ἆ ἐστι ην) νο αρὰν, 
ἀπεῖργον τὴν: βλάβη». : Νεθόδιος. ρλάὰ 

᾽Αλκάος] ὃν τρόπον οἱ. Ίῶνες. ἐκβάλλουσι τὸ α. τῶν κτη- 
τικῶν, ᾖγονν τῆς ει ὁιΦῷἼγγου, τὸν αὐτὸν τρόπου καὶ 

τού Αἱολεῖς τῆς αι ΦιΦόγγου. ἐκβαάλλούσι τὸ ' οἷον 
Θ/βαϊυς Θγβάος, ἀρχαῖος ἄρχαος, ᾿Αλκαῖος  Αλκάος. 

Ἁλκυὼν, εἶδος ὀρνέου" παρὰ τὸ ἐν ἁλὶ κύδιν, ἤγουν ἐν 
Φαλάσση. λέγεται καὶ ὑποκοριστίκῶς λος .. Φασὶ 5ο 
δὲ, ὅτι κὔμα ἀφανίζον αὐτῷ τὸ ἁά ̓  καὶ ἐπὶ πολὺ οὔσης 
ἀτώινου, ὁ Ζεὺς ἐλεήσας αὐτὴν, ὥρισεν ἠκέρας τίνας 
εὐδιεινας, ἐν αἱξ τίχτει παὶ ἐκγλύόφει, ἅπτα ἑπτα". ἂς 
λέγουσιν ἀλκνονίδας, τος γαληνούς. 

Αλκυδών, ολκυών, πλεονασμῷ τοῦ ὁ, καὶ ἔστι µονῆρες. 
οὐδὲν γὰρ εἰς ων καλαρὸν λῆγον πλεονασιῷ του ὃ, 
ἆλλα µόνον τοῦτο. Ἡρωθιανός, 

᾽Α. }, σύνδεσμος διασαφητικός' ἐν τοῦ ἁλια συνδέσμου " 
τοῦ δυμπλεντικοῦ,. καὶ τοῦ ἡ συνδέσμου δικςδυκγηνοῦ. 

ο γω ο, 
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ἀντὶ τίνος παραλαμβάνοται ὁ ἄλλα σύνδεσμος ἀντ) 
τοῦ. καί" οἶον, ἡωέρα μάν ἐστιν, αλλὼ το νέφη οὐχ ὁρῶ. 
Α΄ ὅ τι οἱ" τέσσαρα µέρη λόγου. ἄλλα, σύνδεσμος" τὸ 
ὃ, ἄρθρον τὸ τὸν ὄνομα ἀόριστον ' τὸ οἱ, ἀντωνυμία. 

Αλ ἄγετε] τὸ ἄγετε, ῥῆμα ἐστὶν, } ἐπίῤῥημα, καὶ λέ- 
γομεν ἐπίῤῥημα, ἄλλα πανων ἐστιν ὁ λέγων᾿ τὰ αριθ μὸν 

: ἀναδεχόμενα μετᾶ τῆς δεούσης τῶν προσώπων καταλή- 
 ξεως, ῥήματά , ἐστι» καὶ ὀφείλουσιν εἶναι ῥήματα, ἀλλ’ 

ἕτερος κανων ἐστιν 9 ποιὼν αὐτὸ ἐπίῤῥηωα,, ὤσπερ γὰρ 
-πὸ δεῦρο, ὁμολογουμένως ὃν ἐπίῤῥημα, ἐχόμενον δὲ 
“προστακτικῆο ἐγγοίαον κατα συνεκὀροµη» ἄρμθμὸν ἐδέ- 

Ὅ ἕατον ὡς ἐν τῷ, Δεῦτε Φίλοι, τὸν ξεῖνον ἐρώμεθα: --- 
οὕτω τὸ ἄγε, ἐπίῤῥημα ὃν κατὰ συνεπδροαὴν τοῦ ἡἡ- 
µατος ἔσχε πληδυντικῶν { τὸ ἄγετε. 

Αλλάσσω]. παρὰ τὸ ἄλλος αλάσσω. τὸ ἄλλος, ὠπὸ τοῦ 
ἅλαλου, κάτοὶ συγκοπήν. ὠνοιρετικὸν γάρ ἐστι τῶν ὗρι- 

, σαένων οἷον» ἄλλος, οὐκ ἐγώ” τἆλλος, οὐ σὐ. ὅὃ9εν 
γράφεται καὶ διὰ ὁύο Ἀ., πρὸς ἀντιδιαστολὴν φάρου 
ο. ἔστιν Άλος, πολιο Θεσσαλία» δι ἑνὸρ 
Ὃ κ ὅτι του ἄλλος κλητροὴ οὐκ ἔστιν' οἷον ἄλλ.ε. 

Φύσις τῆς κλήσεως, μάχεται τῷ σήμαιομένῳ 
μη «νομαϊ ἡ αὲν γὰρ κλ. ἠτικὴν πρὸς παρόν. ἐστι πρός- 
ωπον καὶ ψνωριζόμενο» τὸ δὲ ἆλλος, ἀγνοούμεγόν ἐστι 
καὶ ἀπόν. ὁμοίως δὲ καὶ. τὰ πλητωιὰ τῶν πυσματικῶν 
(λέγω δὲ τοῦ" τίρ» ποῖος Σ πόσος:) ἐκλέλοιπε". ἐπειδὴ 
πα πυσματικὰ περὶ κπόντωώ. παὺ αγνοουμένων πένονται 
προσώπων᾿ αἱ “δὲ κλητηια), παρόντων. εἰσὶν ὑπ. ὄψιν 
καὶ ἐγνώσμένων. κλήσεις. εὖ του» το πυσματηιὸν εἰς 
κλητικὴν κλιδείη, μα περὶ τοῦ αυτου ὧς απέντος πουν 
παρόντος λεχθεί: ὠπόντος μὲν, δια τὴν του πύσμα- 

ππος φύσιν Γπαρόντος δὲ, δια τὴν. κλήσι». τοῦτο δὲ αδο- 
νατογ. οὐ γὰρ ἐνδέχεται το αὐτὸ πρόσωπον ας παρὸν 
καλεῖν, καὶ ἀπὸν «ητεῖν ὁιὲ τοῦ πυσμµατμιοῦ. 

Άλλος, διατί ἐστιν ασύναρθρο», ἐπειδὴ, αἱ αντωνυμίοι 

πρώτην « δεῖξιν σ]μαίνουσιν ' οἶον, ἐγώ σύ" τὰ δὲ άρθρου 
Β ἀνοιφορὼν ὀηλοῦσι». ἐναντία δέ ἐστιν { δεῖξις τῇ ἀναφορᾷ. 
οἱ ἆλλοι, ἀσύναρθρόν ἐστι" διότι ἐν ὁρδῇ καὶ ἐν πλα- 
γα πτώσει νοείται. ὁποτέρῳ οὖν πτώσει προσέλ»η τὸ 
ἄρθρον, καταλληλότητα παρέξει παὺ ὄνομα ἐστό 3 
ἀντωνυκία. εἰσὲ παράλογοι οὗ ἕλποντες ἀύτο" εἰς αντὼ- 
Συμίαν» παιὶ μὴ νομω ἐπειδὴ ὁ ὃν, τρόπον τὸ ἐκεῖνος καὶ 
τὸ οὗτος ποιοῦσι τα οὐδέτερα αὐτῶν 2 ὠποβολῇ τοῦ σ, 
οἷον ἐκεῖνο, τοῦτο" τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει καὶ τὸ ἆλλος 
οὐδέτερο». ἀποβολῇ τοῦ ν. σεσηµείωται. τὸ άλλον τοῦτο; 
καὶ τα ὅμοια. ἕτερος δὲ λόγος ἑστὲ τοῦ μὴ εἶναι ἄντω- 
Συµίων. πῶς δέ ἐστιν' αντωνυαίας : λέγεται ἀντὲ ὀγόματος. 

Ἔτφὸ δὲ ος. ἐστιν Ἀόριστον" διότι: τὸ ἐκεῖνος καὶ το 
οὗτος κἀὶ τα, λοιπὼ, Ἡ δεῖξι σημαίνει ὴ αναφορών” τὸ 
δὲ άλλος, οὖτε δεῖξην σημαίνει, οὔτε ἀνοιφορᾶγ. οι 
ἔστι ὄνομα τὸ ἆλλος, ἆλ.ο τοῦτο, διὰ τὸ σεσήμειωμέ- 
νου. τα ἐπὶ τῶν ουδετέρων παρεσχηκατισµένα ἀπὸ αρ- 
σενικώ», ὁμοφωνουντα τῇ αἰτιατροῇ τοῦ ἀρσεγικοῦ» τὸ 

:ἄρθρον ἐστὶ τὸ διακρένον. ἑκν μὲν γαρ εἴπω σοφον, τοῦ- 
το ἄδηλον»᾽ εἴτε εὐδεία οὐδετ τέρου. ἐστιν, εἴτε αἰτιατριὴ 
ἀρσεγικοῦ" προσερχομένων δὲ τῶν ἀρθρων» διωφορὰν 
ἔχουσιν. ἐὼν μὲν γὰρ εἴπω τὸν σοφον. αἰτιατρηη]. ἄρ- 
σενικοῦ ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἡ ὦλλο καὶ τοῦτο ἀντώνυμία, 
οὗ δέχονται άρθρα τα ὀφείλοντὸ διάκρισιν ποιεῖσθαι 
τῇ τε αὐτίατικῇ τοῦ ἄρσενικοῦ καὶ τῇ εὐφείᾳ τῶν οὐδε- 
τέρω»» τούτου χάριν σεσημείωνται. 

᾽Αλήλους, ταντοπά θεια» σημαφει», ἦ ἑτεροπά-δειαν  οἷον, 
Αίας ὁ Γελαμώνιος, καὶ Μενοικευς ό Ἀρέοντος, έαυ- 

ο ποὺς ἀπέκτειναν" -τουτέστω ἑκάτεβος ἑαυτον" τὸ δὲ 

δι ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΑΛ 

ἀλλήλους, ἐτ] τών συμπεπλεγμένω»". οἷον, Ἐτεοκλῆο 
καὶ Πολυνείκης ἀλλήλους ἀπέκτειναν' τουτέστι», ἕτερος 
ἕτερον. 

᾽Αλήλοισιν] ἡ εὖ.)εἲκ τῶν πλη»υντικῶν οὐκ ἔστι. διατ/; 
διότι ἡ τοῦ ῥήματ:ς σύνταξις τὴν ἐν τοῖς δευτέροια προς- 
ώποις  μεταβασιν Φήλοῦ. τὸ γὰρ ἀλλήλων ἠκουσαν. 
τοιοῦτόν τι ἐστὶν, ἆλλοι ἄλλων ἤκουσαν" αλλήλους ἔτρω- 
σαν, οἷον, ἆλλοι ἆλλους. ἐγγινομένης δὲ της εν η) είας ἐν 
τῷ ἀλλήλους, νοηδήσεται τὸ ἆλλοι ἆλλοι' ὅπερ ἆλογ»», 
διὰ τὸ ἐπάλληλον τῶν δύο εὐθειῶν. 

ΑἈλοπρόσαλλος, ὀ/γνωμος, ὀιπρόσωπος, ἆλλοτε ἆλλιον Φ/- 
λον καὶ Φίλο». ποιούµενος. 

᾽Αλοθαπής, πο ᾿Αλοδαπόο, αλλοελνὴς, ἕέ ένου” ὁ ἀπὸ 
άλλου δαπέδου ᾖγουν γῆς ὦν. γίνεται ἐν τῆς γενμιῆο 
τὼν πληδυντικῶν, ἦγουν τῶν ἆλλων' καὶ κατὸὶ παρα- 
γωγὴν αἈοὐωπός, ὃ ἦν αὐτίαν ἐκ μόνων τῶν πλή»υν- 
τῶν ἐγέγετο η] παραγωγὴ τῶν κτήτριῶν ἄντωγυμιῦγ. 
καὶ οὐ κα ἕκαστον ἀριδμόντ΄ καὶ λέγουσι», ὅτι ἐπειδὴ 
ἀγέφμιτόν ἐστιν ἐξ ἐἑνμιοῦ ἡ δυϊκοῦ ἄριμοῦ ἐλνικὴ» 
παραγωγὴν γόεσ-αι᾿ οὐ γά έστω ἐπινοῆσαι ἔνος ἐν 
ἑν) ονθρώπῳ, ] ὁυσὶν., ἄλλ. ἐν ὠπείροιο δια ταύτην 
οὖν τὴν αὐτίαν ἔδοξαν καὶ τὸ ἆλλος ἐν τῷ αλ οὐμπὸς 
γενόµενον, ὠντωνυμίαν. εἶναι, οὐ κυρίως δέ᾽ ἐπειδὴ μά- 
Χεται τῇ ἐνγοίᾳ τῶν ̓ αντωνυμιῶν. ἆ γὰρ ὀμίςει ἡ ὤντω- 
μίαν ταῦτω ὑπὸ του ἄλλος ἄναιρούμενα αοριστοῦνται" 
οἶἷον., ἄλλος» ού ἐγώ" ἄλλος., οὐ σύ. 

ν Ἀλλοειδῆς» ὁ ξένον ἔχω» εἶδος, καὶ ἄλλοφανήο. 
᾽Αλλόκοτον, τὸ ἀνόμοιον, ἢ ἐξ νομοίων συγεστώο" ἄλλό- 

τοκον, καὶ καθ ὑπερβιβασμὸν αλλόκοτον. ἦ παρὰ τὸ 
ἀλλαχοῦ κεῖσθδαι, καὶ αἲ πατ αὐτὸ ὄν, ὡς τύπτω 
τύπτιλος (σημ οένει δὲ τὴν σφοδρὰν ὁρμὴν) καὶ πίτυλος 
καθ ὑπερβιβασμόν" ποὶ σχέπω σκέπος καὶ πέσκος᾽ 
σηµαίνει δὲ τὸ προβάτειον δέροο. Μειόδιοο. σηµαίνει οὗν 
τον ἐξηλλαγμένον καὶ ἴδιον τρόπον. 

"ΑἈλλότριου, ξένος" ἄλλούριος, ὁ ἄλλων ὁρίων ὑπαρχων - 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ, αλλότριος" πολέμιος. 

Ἀλλόθρους, παρὰ το ἄλλος καὶ τὸ 9ροῦς" αλλόθλρους γάρ 
ἐστι», ὁ αλλοτρία» Φωνὴν ἔχων" ἤγουν ὁ βάρβαρος. 

ΑἉλλαντοπώλη», σαλσικοπώλή:. παρὰ το ἄλλὰς ἄλλαντος» 
κα} τὸ πωλῷ, γύετοι ἄλλαντοπωλης. τὸ δὲ ἄλλάς, 
παρὰ τὴν «όλλησιν τὼν κρεὼν' ἡ παρὰ τὴν ἄλησιν. 
τουτέστι συγκοπή». 

ἌΑλλιξ] ἀλλάσσω ἀλλάξω, ἄλλαξ πα) ἆλλιξ. σημαίνει δὲ 
κατὰ Θετταλοὺς, τὴν χλαμύδα. Καλλίμλχος, Άλλα 
χρύσείησιν ἐεργομένη» ἐνέτγσι: --- σημαίνει δὲ καὶ ἐμ- 
Ἱπόρπημωκ. οἱ δὲ, πορφύρα». ὤλλ αξ καὶ ἄλληξ, καὶ τροπῇ 
ἀλλιξ. 

Ἀλλως., ᾽σήμα/νει τὸ ματαίως "Άλλως κρ ἠπατήμε», 
ὑπὸ τῶν Πρέσβεων, Αριστοφάνη», πο ἐν Ἱππευσι, π/ 

πρυρομε λλως» παλ. Ἐνυριπίδηο ἐν Μηδείς, "Άλλως 
ἀρ ὑμᾶς ὦ ον ἐξεδρεψάμην” "Άλλως δ) ἐμδχδουν 
καὶ κατεδανθην πόνοις: --- 1ο Ὅμηρος Ἰλιάδι, Ἔπερ- 
χε}, ἄλλως σού γε πατ]ρ «ἠρήσατο Ἠηλεύς: --- παν 
ος ἐπὴ τὸ πλείστον. ἀντὸ τοῦ μώτην ἐχρώγντο οἱ δα ἳ 
κοὶ πο άλλως: πθιε γρ παρα. Θουκνδόῃ συνεχῶς ἐστι 
αὐτὸ εὗρε, 1) πε/μενον. ἀπὸ τοῦ ἠλαιὸο .ὁ Αάταιοῦ . ρα 
ται Ἴλος ἠλοῦ, -ῶς τὸ, Δαιμόνιε Φρέναο ἠλὲ διέ Ὃ ο. 
ρας: ᾖλοὶ, τὼν ἠλῶν, Ίλως ἐπέρῥηνα τὸ ἁαταίως 
και) διπλασικσμῷ τοῦ λ. καὶ συστολῇ τοῦ Ἰ. ἄλλως, 

εἰώ-γασι γὰρ οἱ Δἰολεῖς ὀιπλασιάςει» τὸ ἄμετάβολο», 
κα ἡεσυστέλλειν τος ὑπερχειμένας συλλαβὼς»; εἶτε Φω- 
1 σλν ἡ, εἴτε ὀ6φλ7ογγος. Μεδόδιο». 

λλοςρ, αἀσύναρθρόν εστω, ή σύναρθρον; ποτὲ μὲν αἀσυγ- 

25 

65 

10 

30 

30 

4ο 

Φο 



θ9 

το 

20 

4ο 

“ο 

ες ΑΛ 

ρθρο ἡνήία Τοῦ. Μτηγο ρυµένον πλήθους ὅλον' ἑστὶν 
ὀωτεριληπτνιὸν, σήν πε αίρανώ ον” ποιεῖτάιν ἕξει 
καὶ τὸ ἄρθρον ρθω! ὅτε δὲ αόριδτόν 
ἐστιν τότε ἐμποδίςει Φα) τας τῶν ἄρθρων' παῤει- 
πτώσεις. 

᾽Αλλοφέρμονες, ἀλλαχοῦ τραφέντες. 
᾽Αλλοφάσσείν, Φορυβεῖσθαί, ολλαχοῦ τὰ Φφώη περι- 

Φέρ εν. | 
Αλλοθρωίοιν. ἐξεστηκέναι. } ἀμφιβοξεῖν » ἄλλα διανουύ- 

µενος. 6 δὲ, παραµόπτειν. 
Αλ λοισῦσ. θαιν μετασχηκατίςεσθαι 
Ἁλμάδες, ἑλάαι κολυμβάδες. 
Αλ. λυδις] -- Τρῶες δὲ ὅμετ έλεον ἀλλυδις ἀλλ: --- νε) 

τοῦ ἄλλος ἄλλφ. 
Ἕλμη, ὄνσμα προσηγορικὸν παρώνυμον ν οἱ μὲν, Ν. 

τὴν λες γονικὴν γίνεται ἅλιιος, ὣς κύδμμος" ὁ Ὁη- 
λυκὸν ἁλίμην ὡς κυδῇ μη πο ἐνδείᾳ τοῦ εν ἄλμη. ἦ 
ἀπὸ τοῦ ἆλὸς ἁλη καὶ ἅλ μην. ὡς εὔφρονος εὐφρόν}, 

ἀμύπονος ωνμόν}. καὶ ὡς παρὰ τὸ πρυγὸς τρύγη, οἵ- 
τως ἆλὸς ἄλη᾽ πο ἐπεισόδῳ τοῦ αν ἄλμη, ὡς αχυρμιαὶ, 

χερασδιον, καὶ τυμπάνιον' ὁ γὰρ πλεονασμὸς τοῦ µ, 
πολύε. Ώρος. 

Ἁλαυρόν] ὥσπερ, παρὰ τὸ τόλμη γίνεται τολαηρὸς» παὶ 
άτη ἀτηρὸς. οὕτω καὶ παρὰ τὸ άλμη ἁλμηρὸςν καὶ τρο- 
πῇ τοῦ } εἰς νν ἄλμυρὸο» ὡς τηρὸο τυρός. ἢ κυρίως τί- 
8 εται ἡ λέξι ἐπὶ των εἰς ἅλα Αυροµένων ποτα ὤν, 
ὅ ἐστιν ἐκχεομένων. ὥστε οὐ τροπ} κατὰ ᾿Απολλωνίον. 
Με όδιος. 

"Αλπενος] ΕΙ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοις- 
θα: --- πατὰ συγκοπὴν, ἐξαλόμενος. 

Άλμα, τὸ άλσος. Δυκόφρων, Ίν' ἄλμα πομποῦ καὶ χα- 

| μευνίθου ὀιπλοῦν: -- λέγεται δὲ ποὺ ὁ κλάδος παρὰ Αἱο- 

λεῦσι. γίνεται παρὰ τὸ ἄλδω τὸ αὐξάνω, παράγωγον 
αλδκνω" οἷονι --- μέλε᾽ ᾖλδανεν: --- ὁ παητικὸς πα- 
ρακείµενος ζλμαι" τὸ β’, ἦλσαι' καὶ ῥηματικὸν ὄνομα 

ἄλλα, το αὐξαγόμενον τοῖς Φυτοῦς" καὶ ὁ κλάδος δὲ, ὁ 

ατ' αὐτοῦ αὐξανομενος. Μλρίων. ἀφ) οὗ κα) ἆλσος τὸ 

εὐαξὲς χωρίον. ἆλσω, ἆλσοο. 
ἸΑλέ, ἡ ὀύναμις. απὸ τῶν εἰς κ θηλυκών, κατὰ άφαί- 

ρεσιν τοῦ ή» καὶ τροπῇ τοῦ προκειµένου, κ εἰς ἕ γύνε- 

τας, ὡς Φοιμίκη: Φοηιά” Φρίκη. Φρις] κρόνη. κρόξ" 
πυκνὴ» πνύξ. τὸ ἐν ᾿ΑΦήναις βουλευτήριον. καὶ οὕτως 

αἀλκὴ» ἀλξ. Μεθόδιος 

Αλογήσει, λόγον οὐ ποιήσει» καταφρονήσει Ε/ δέ µοι 

οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείδεταιν ἀλλ’ αλογήσει: στ ὀλιγωρήσει. 

᾽Αλοιμὸς] τὰς χρίσεις καὶ τὰς ἐπαλείψεις αλοιμοὺς ἔλε- 

γον. Σοφοκλῆν » Μαριεὺς ἄλοιμὸο ἡ ἐπάνω τῆς τοῦ 

αλάμου γανώσεως ἐνιεῖσω ἐπάλειψις, καθαπερανεὶ 

πετάλωσις οὖσα ἐν αὐτῷ, ἐγὼ οὖν ὡς λείπω μὸς, 

οὕτως αλείφῳ ἁλοιμός. οὕτως λρος. Ἂν 

᾽Αλοί, ἔτυπτε" παρὰ τὸ ἅλοιῶ" καὶ αλοῶν, τύπτων, 

πόπτων. 
᾿Αλοιτὸς, ὁ ἁμαρτολός, παρὰ τὸ αλιτῶ, ἀλιτός καὶ ἐπεγ- 

θέσει τοῦ ον ἁλοιτός, ὴ ὁ ἀνδροφόνος, παρὰ τὸ αλοιᾶν 

τὸ τύπτειν ἔνδεν καὶ πατραλοίας» ὁ τὸν πατέρα. τύ- 

πτών. καὶ ᾿Αλοῦται, Νοινα) ἁμαρτίαι ποὺ αδικίαι' καὶ 

᾽Αλοιτεύει». γ 
Αλοίῇῃ ἁλῶ τὸ πορθα᾿ παράγωγον ἅλωμιν Μα. 

δεύτερος αόριστο» ἥλων' ἡ μετοχὴ, αλούς ἀλόντος " 

καὶ τὸ εὐκτικὸν ν αλοίην ἁλοίηο ἁλοί]. 

Αλοῶν, τύπτει», βάλλειν' καὶ τὸ θρύπτειν ἐπὶ τῆς ἅλω 

σῖτον. 
7ο ᾿Αλόην πόα τὶς οὕτα καλουµένη, καὶ ὁ ταύτης χυλός. 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ: ΑΛ 

Αλεξ, ἡ αἷλωδ- ἐχχείψει σοσ ὃς καὶ τρ 
ολοξ" ΜΗ: σπεῖρε τέκνων: άχνέοὰ 
τὀχς, Φορίσσαι», αν δν ια) κτο υγ 
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πί- θε Ενμεή 
Αλόπην, ώρας ἡ ο νὰ Λοκία, πρὸς αἲ Ἐφέσν" 

ἀπὸ τοῦ ἐν πα αλιμ. αὐτῆς πι, τον ἀφτάβφοης άλας 
πηχθῆναι. νι; ́ ιά : λ 

"λος, πόλις θῤωλώς, ἀπὸ τῆς ̓ΑΦάμαντος ωμό περ) 
τοὺς τόπους. γενομένης ἐνείνους" καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ }ε]- 
σα. λέγεται καὶ αρσενικῶς.. Μεθόδιος. 

ἉἈλοσύδνα, καὶ ἐπ' αὐτῆς τῆς «αλάσσης. Ὀλρας νε. 
ποδες καλῆς ἁλοσύδνης : -- λέγεται δὲ καὶ. ἐπιδετικῶς 
ἐπὶ τῶν Φωκῶν. Ψίνεται παρα τὸ ἁλὸς καὶ τὸ ὀύνων 
λοσδύνη”. καὶ µεταθέσει αλοσύδνη» ἡ κατὰ της ἅλος 
Φύνουσα" ἢ παρα. τὸ υὲν ἁλ} σεύεσθαι. ἐπὶ δὲ τῆς -9α- 
λάσσηςν παρὰ τὴν ἆλὸς γενικὴν αλόσυνος”- τὸ Ῥήλυ- 

τὸν ἁλοσύνην ὡς Ὕη δόσυνος. γηΦοσύνη" καὶ ἁλοσύ. 
ο ὄνην πλευνασμῷ τοῦ ὁ. Μγτρός ᾖ’ ἔκδετα μαλῇο αλο- 

σύδνας, 
Ἁλὸς ἄχνη, τὸ Χορτώδες τῆς Θαλάσσης ἀπόβλημαν -τὸν 

ἄφρον" ὅπερ καὶ Φύκιον λέγεται τοι ἄχνην ἐν ἆλ) 
ὁμουμένην 7 ἆλὸς ἔωπειρον» αλίορλον. : 

Ἁλουργὶο, ἐκ τοῦ ἅλς αἆλὸς, καὶ τοῦ ἔργον. ᾗ ἀπὸ . 9α- 
λασσίου κόχλου γομένη καὶ ἐργαθομένη , Ἱ λεγοµένη 
πορφύρα. καὶ ἆλουργὰν πορφυρᾶ. 

"Άλοχος, γυνὴ ἡ ἐν παρθενίας ἑτέρου λέχους ἄτειρος, ὴ 
ἔστι λέχος ἡ κοίτη" καὶ λόχος" καὶ μετ τοῦ α τοῦ 
σημαίνοντος τὸ ὁμοῦ ὴ ἅμα, γόεται άλοχος. οἱογεὶ 
ὀμόλοχός τις οὖσα, Ἡ µετέχουσα τῆο κοίτής τοῦ ναι. 
ρός, ορίων. ' 

Ὕλλογοι, οἱ µήπω ὠνγρημένοι, τὸν ἔρανον. ἑρανισταίν . μὴ 
κατα-έμενοι τοῦ ἐράνου τὴν πύκοω . ος οὐδείς 
λόγος πρὸς τὸ μὴ ὀφείλειν. : π 

Αλογίου δίκη, ἣν Φεύγουσιν οἱ ἄρχοντερ" 
δόντες τῶν τῆς ἀρχῆς διοικηκάτωγ.. -' 

”ΑλΟΥΧΟ». δόρυ τὸ σιδήριον Ορακικῶς. 
ὌἈλονας, βοθύνους, διόδους καὶ ᾽Αλοκίζε, τὸ ἠνωών. 
"Αλοπον, αλέπιστο». 
ο ΄Αλοφος, ὁ μὴ. ἔχων λόφον᾽ λόφος γὰρ καλαῦτα τὸ εἰς 

ὕψος ἐπάνωδον τῆς περικεφαλαίας. 
᾽Αλύβας,, ὄρος" οἱ δὲ, λίωνην᾿ εἶναι δὲ καὶ πόλιν Αλόρη». 
Αλόκιον, γυχρὸν. ἢ χλιαρόν" οἱ δὲ ἁλαυρόν" ἄλλοι «α- 

λασσιον. αλυκότερον δὲ, τὸ μὴ 
”"Αλυς, αἁπορία, πλάνη, λύπη, 
Αλισθαίνεις, αδημονεῖς » τρέμεις" 
τε ΕΙΝ. 
ΑἈλνσικήειν, ἀδυνατεῖν ἆσθενεῖν. ἸΑλύστηνου,, δεινόν. 
"Αλπεια, ὄρος τῆς Κελτικῆς' «ἀπό τινος ᾿Αλπιόος ὑπὸ 
τοὺς τόπους ἀνηρήμένου. η, δια τὸ πλῆδος τῆς Ἀλνή, 
χιόνος» Αλπιο ἐκλήΦη. Β ὄρη. ἡ παρα τὸ ἆλτον, ὅ 

, ἐστιν ύψγλον, ἅλτις κεκλήσθαι. 
"Άλπιορ, ὄρος μέγα τῆν Ενρώπης, αφ᾽ οὗ ῥεῖ ὁ Ἵστρος" 

καὶ ἄλλο ὀντικώτερον, αφ οὗ ῥε7ό Ῥῆνος ποταμός. ἅλ- 
πιος δὲ λέγεται, καὶ Διονύσιος ἐν περιγγήσει, Της ὃὲ 
πρὸς ἀντολίην διαφαίνεται ΄Αλπιος αρχή: --- 

Άλσος, το σύμφυτον χαρίον. παρα τὸ ἆλδω, ἆλσω ἄλσος, 
απὸ του ἄρδων ὁ μέλλωνν ἄρσω" καὶ ἐξ αὐτοῦ ὤλσος. 

η] παρὰ τὸ ἄλλω τὸ ἀλλόμενον, ἄλλορ' καὶ δια τὴν 
συνέμπτωσι» τὴν πρὸς τὸ ἄλλος, γήνεται ὤλσος, κατὰ 
τροπὴν τοῦ λ δἰς σ, τὸ τέμενος. καὶ αλσίνη, βοτά- 
η τίς, 

"Αλε, ἡ θάλασσα παρὰ τὸ ἁλὰὲς τὸ συνεστραμμένον κα! 
ἡδροισμένον. ἡ ἀπὸ τοῦ ἅλις, καὶ τοῦ ἀἱλοὶς τὸ συστρα- 
Φεί;. ἅλς οὖν τὸ συνεστραμµένον καὶ συνγροισµένον 

ενα) 
όγον. οὗὐΝ. ἅπο- 
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ΑἈλυσθένειαν, η 
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3ο Αλτὴρ καὶ ἀλτῆρες, κατασκεύασµὰ τε, 

05 ΑΔ 

ὅδωρ. επ παρὰ τὸ τὴν ἅλκ τὴν. Φάλαττων. ἡ παρα τὸ 
αλὼ τὸ συστρέφω φολεὺον τὸ συνη»ροισµένον ὕδωρ" 
καὶ συγκοπῇᾷ ἄολο' καὶ αποβολᾷ τοῦ ον ἅλς. ἡ παρὰ 
τὸ αἁλίζω τὸ σο; αθροίζω. Ἱστέον, ὅ ὅτε μὲν ἐστὶ Φηλν- 
κὸν, ὀηλεῖ τὴν Φάλασσαν, καὶ ἕως τῶν ἑνικῶν κλήίεται 
μόνον ᾿ οὐχ. ὅτι µία ἐστί" πολλα) γὰρ εἰσὲ Φάλασσαι, 
οἷον ἡ νεχρὰ καὶ ἐρυβρὰ, πα) ἄλλαι" αλλ’ ὅτι ἐν 
χρήσει οὐχ εὕρηται αἲ αὐτὰ, οὔτε, δὀυϊκα , οὔτε πληνυντι- 
κα ὅτε δὲ τὸ ἁλμυρὸν δὀηλοῦ, ὃ ὅπερ ἐν τῇ συνη»ε{ε ον- 
δετέρως ἅλας Φαμὲν, ἄρσενικῶς λέγεται, καὶ δι ὅλου 
κλίγεται. 

Άλτο, καθήλατο. ἄλλομαι τὸ πγὲὼ : 
βιστος αν ἠλάμην ἦλω ἥλατο" 
πα το. 

καὶ ὁ µέσος ἆό- 
καὶ συγκοπῇ», Ίλτο, 

ῷ ᾧ κέχρηνται οὐ 
-- ᾿σωμασκοῦντες ἐν ταῖς Ὑυμνασίαις" παρὰ τὸ ἄλλομαι. 
βαστάζοντεο γὰρ αὐτοὺς κο) περιθέροντες, ἤλλοντο ἐν 

:-3ῷ γωμνασίω. Μεθόδιος ὁ δὲ Φίλων ἐν τῇ περὶ Ῥω- 
µαίων διαλέζει ἀπὸ τοῦ αρτὴρ κατὰ τροπή». 

Ἀλυκὸς, "ὀλμυρός. παρὰ τὴν ἅλα ἁλικὸς, καὶ ἁλοκός, 
ώς τριφάλεια τρυφαλεια. καὶ ἆλυν, ῥωσύγεται ,ἡ - 
λασσαν ἔχουσα" Ψψιλοῦται δὲ αλύκη, ἡὶ μὴ ἔχουσα. καὶ 
᾽ἀλυκός,  ὰ 

Ἀλυκρὸν, ἀντὶ τοῦ. Φαλυκρόν" οἷον, Απάντη πάντα ὃα- 
λυκρὸς ἐγώ: --- εἶτα, γέντο ὃὶ ἄλύκρα: --- καὶ χωρὶς τοῦ 
ον αλ μετα τοῦ 9. 

᾽Αλνκτέων] ἄλλο οὖν ἐστὶ παράδειγµα ὃ κίρκος, ἄλλο οὖν 
τὸ αἁλυμτέων. τὸ ὑλαχτέων, ἀλυκτέων. 

᾽Αλυμτόπεδον] Ἡσίοδος, Δῆσε ολ ἄλυκτοπέδῃσι Ἠρομη- 
δέα ποικιλόβουλον: -- αλυτοπέδαις, πλεονασμῷ τοῦ κ. 
τουτέστι δεσμῶν ὧν οὐκ ἔστι λυθῆναι. ἴτει εἰς τὴν 
Ἡσιέδου Θεογονίαν. 

᾽Αλυκταύει», Φεύγει». 
δυοφορεῖρ, Φορυβεῖν. 

᾽Αλυκτεῖν, κλαίει, λυπεῖσθαι, 

4ο ᾽Αλύξαι] “Αυτοῦς δή που ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ αλύ- 
αμ: --- τὸ ἐκκλήαι᾽ ἀπὸ τοῦ αλύσκω. ἤ απὸ τοῦ λύω 
ἁλύω, τοῦ α Ἶ πλεονασμὸν ἡ ἐπίτασιω ὀηλοῦντος, αλύω 
οὖν ἄλύσσω' ὁ μέλλων αλύξω, ἦλυξα, καὶ αλύξαι. 

᾽Αλύσσω, τὸ αἀδγκονῶ. Όμηρος, ους ἐμὸν αἷαα πίνοντες 
αλύσσουσι περὶ δυμῷ, Ἰλιάδος ο . ἄγαν λυσσώντες, 
μανόμενοι, ὀνοφοροῦντες. παρὰ το αλὼ, ἁλύσσω, ὡς 
ὀρύσσω" ἐξ οὗ κὶ ἅλυς ᾗ πλάνη τῆς διανοίας. Ἶ παρὰ 
την λύσσαν. καὶ ἔστι τὸ λύσσω βαρύτονον . ὣς νύσσω: 
λύσσοντες, καὶ ἐν ἐπιτάσει, αλύσσοντες. ] παρὰ το 
λυσσάω λυτσὼ», λυσσέοντες" κοιν ἐν ὑπερ.έσει αλύσσογ- 
τες. Μεβόδιος. σημαίνει καὶ τὸ τρέμει». 

᾿Αλυσκάει»» 'τὸ Φεύγεμ., παρα τὴν ὅλην τὴν πλάνην’ 
οὗ γὰρ Φεύγοντες πλανώνται. καὶ ἁλυστάλυσα ᾿ ἄχνου. 
σα. ὅτει εἰς τὸ ἀλύσκω. 

λλυσον, παρὰ τὸ τοὺς λυσσῶντας ὀρήασθαι. ἔστι δὲ 
εἶδος βοτάνης ἐν ταῖς ὁδοῖς Φυομένχς, Ἓρβυς ἐχος- 
σης Φύλλ.. 

πο λυσις, ἡ ἐν Χαλκοῦ ἢ σιδήρου ὴ ἀργόρου ῇ χρυσοῦ πε- 
πλεγμένη σειρά" Ὅμηρος δὲ αὐτὴν σειρὰν παλεῦ» οἶονν 
Σειρὴν χρυση»: --- Εύριπίδης δὲ ἄλυσω, ὅτι ἄλυτός 
ἐστιν», κ) ἄλλη ἄλλην ἐξήρτηται- Μεθόδιος. 

Ἁλυς] οἷον» ᾽Ακτῆ ἐπὶ προβλῆτι ῥοα) ΄Ἄλνος ποταμοῖο 
Δειὸν ἐρεύγονται" μετὸ τὸν δ ἀγχέῤῥοος πο --- 
λος, ποταμὸς Παφλαγονί ας κπατὼ Σνωώπην" Τρ δὲ 
αὐτὸν λέγει Καλλίμαχος. εἴρηται δὲ "Άλυς, οἱ ἑογεὶ ἄλης 
τὶς ὢν καὶ πλανήτης" πολλὴν γαρ διοδεύει γην᾿ τροπή 
τοῦ η εἰς υ, ὡς τηρὸς, τυρός" ἀλμηρὸς, ἁλμυρός. οὕτω: 
Απολλώνιος ὁ τα ᾿Αργονάντικά. 

ΕΤΥΜΟΠΟΟΙΟΟΝ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ 

᾽Αλύσκω] Ἱστέον ὅτι οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ἁλίω” 

᾽Αλν/ω] Ἱστέον. ὅτι τοῦ ὁπυίω καὶ αλνίῳω, 

᾽Αλύῳ, σημαίνει τὸ δυοφορεῖν, μοι) ὠπορεῖν, κο λυπεῖ. 

᾽Αλφὸς, παρα τὸ αλλοφανής τις εἶναι 

Αλφειὸς., ὁ ἐν Ἠλιὸι ποταμός 

ΜΕ Τ Α. ) ΑΔ ού 

᾽Αλυτάρχης, ὁ τῆς ἐν τῷ Ὀλυμπιακῷ ἀγῶνι εὐκοσμίας 
ἄρχω». Ἠλεῖοι γαρ τοὺς ῥαβῥοφόρους ὴ µαστιγοφόρους 
παρα τοῖς ἄλλοις καλουμένουςν ἀλύτας καλοῦσι, καὶ 
τὸν τούτων άρχοντα αλυτάρχηγ. "Ἡδυλος δὲ εἰς τὴν 
ἐπιγραφὴν Καλλιμάχου. ὃιὰ δύο λάµβδα ὀνομάςει τους 
αλύτας ἀλλύτας,, Μελόδιος. 

τὸ, γὰρ 
αλύσκω., τὸ ἐκκλήω οι) ἀποφεύγω ὀηλοῦ" καέ μήποτε 
ὀύνηται παραγωγή εἶναι ἐν τοῦ λύω. του α ἡ πλευνα- πο 
ζοντος, 3 πατ ἐπαύξησο λαμβ» :νοµένου. ὁ µέλλων ἁλύ- 
σω" καὶ πλεονασμῷ τοῦ 20 αλύσκω, ὡς µεθύω με. ύσω 
μεθύσκω. ἀλύσκευ. οὖν τὸ ο/ονεὶ λελύσδα,, Ζηνόβιος. 

καὶ τῶν παρ»- 
πλησίων ἐκλελοίπασιν οὗ Χρόγοι οὗ δι συμφώνου ηινο- 
μεγοι. οὐδέποτε γὰρ µετα τὴν υι ὁφΦογγον σύμφωνον 
ο, ωὐἁ οἷον ανζο, αἴθυια, ἐκλέλοιπε δὲ ὅ τε πα- 
ρακείµενος, καὶ ὁ ὑπερσυντέλικος, καὶ ὁ αόριστος, καὶ 
ὁ µέλλων. 

.] 

ο 
σαι. λύω, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, ἁλύω" Ἂ ᾗ τὸ 
μὲ) λύσιν εὐρίσκειν τῶν κακών. ᾖ ἢ παρὰ τὸ ἁλώ τὸ πλα- 
νώμαι» ἁλύω, ὡς πλήνῷ πλ Ἰδέω. οὗ γὰρ λυπούμενοι 
ἐν πλάνη εἰσίέ. ὀηλοῖ κ. καὶ τὸ χαίρω, ὡς τὸν Ἠ ἀλύεις στι 
Ἴρον ἐνίκησας τὸν αλή ἤτην --- καὶ τοῦτο παρὰ τὸ αλῶ 
το πλανῶ ᾿ πλανῶνται, γὰρ, καὶ τὼν , κριρόντων αἱ ψυχαί- 

σημαίνει δὲ τὸν 
λεπρὸν᾿ παρὰ τὸ ἐναλλαδ σειν την Χροικν᾿ τὸ γὰρ ἐναλ- 
λάσσευ,, παρῷ τῷ . ἀλφαίνειν ἐγύγετο. σηµκόνει 4ο 
δὲ τὸ πάθος» ἄλλοφό» τις ὤν, ὁ ἄλλοιοφανὲς τὸ χρῶ- 
μα ποιῶν. λέγεται γὰρ τὸ αλλοῖον καὶ ἕτερον, καὶ ἐπὶ 
τῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐξηλλωγμένων. Με 9όδιου. 

Ἶ παρὰ τὸ τοὺς αἀλφοὺς 

δεραπεύει». Ἶ παρα. τὸ ἄλφειν, ὃ ἐστιν ὠφελεῖν" ὠφέ- 
λιμον γὰρ αὐτὸ το ὕδωρ. Με-όδιος. 

᾽Αλϕηστὴς» ὁ εὑρετικόο οἱ μὲν γὰρ ἐπ[λετον τοῦ ἄν. ρώ- 
πον᾿ οἱ δὲ τὸν ἄνθρωπον" παρὰ τὸ ἀλφεῖ, τὸ εὑρίσκει». 
μόνου. γὰρ ὁ ἄν.λρωπος. εὑρετικός. ἑλφησταί" ἐξ οὗ ἡ 
γενικὴ τῶν πληλυντικῶν ἀλφηστῶν, παν. ὀλφηστέων. 
ὅδεν καὶ α τὸ στοιχεῖον ὀγομάςεται. Σώφρων εἰς ἂν- 55 
δρείους µέµους, καταπυγοτέραν ἄλφηστα». ᾽Απολλόδη- 
ρος δέ Φησιν" ἐχδὅε τινὲς οἱ ἁλφησταὶν τὸ μὲν ὅλον 
πιῤῥοειδεῖς, πορφυρίζοντες κατά τινα µέρη. Φασὶ δὲ αὐ- 
τοὺς ἁλίσκεσθαι σύνδυο" καὶ Φαίνεσθαι τὸν ἕτερον ἐπὲ 
τοῦ ἑτέρου κωτ . οὐρὼν ἑπόμεγον. ἀπὸ γοῦν τοῦ την πυ- 
τὴν ἑτέρῳ τὸν ἕτερον ἐπακολου»εἴν, τῶν αρχαίων τιγὲς 
τοὺς ἀκρατεῖε πο) πατωφερεῖ; οὕτως ἔλεγο». λέγονται 
καὶ οἱ ἔντικος, παὶ τίμιοι βασιλεῖς ᾗὴ ὁ ὀρχησταί. πο 

ΑἈλφεσιβοιαι) ἔ ἔστι δὲ κύριον παρὰ Θεοκρίτῳ" παρα δὲ τῷ 
ποιητῇ, ἐπίγετον, παρθένοι αλφεσήβοιαι. αἱ παρθένοι 
αἱ βόςς ἐφ᾽ ἑαντὰς εὐρήσκουσαι, δι τὴν εὐμορφίαν" 
ἔόνα γὰρ. ’ ρέματα. ἐδίδοτο τὸ παλαιὸν πρὸς γάμων 
δωρα" ὠγόμασται δὲ ὧπὸ μέρους" ἐπειόὴ ἔγτιμοι τὸ πα- 
λαιὸν οὗ βόες" τῷ τοὺς πατέρας «ἄγθρας ἄλλασσομένους 
ὑπὲρ αὐτῶν" ὀλφαίνειν γαρ το εὐρέσκειν; κα αλφὴ, ἡ 
τεμ. ἔστη οὖν ἄλφω τὸ εὑρίσκω» καὶ ἀκμείθω. ἐξ αὐ- ιο 
τοῦ γίνονται αλ). Φίδοιωε. πολλάκις δὲ τὸ ο ἐν τῇ συνέ- 
σει εἷς ε μεταβάλλεται, καὶ τὴν σί συλλαβὴ» προελαµ- 
βάγει” οἷον ἑλκόπεπλος. Αλή εσ/πεπλος” Πρωτόλκος, 
Πρωτεσίλαος" πηγόμαλλος, πηγεσέψαλλος. οὕτως, οὖν 
λφοβοια, καὶ ἀλφεσίβοια. Μεθόδιος, γησία, ἡ εὐ- 
γενής, ἔντιμος. 

"Αλφιτον, ᾗ ἀξιολογωτάτή προφ}., χυρίως τα ἀπὸ τῶν 
μις, κριῶα: ἄλεσθεισῶν δριύσμωτα πάτα- 
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ἡ πρῶτον εὑρεθεῖσα τροφή. ἡ αλήφατά τινα ὄγταν τα 
ςλήλκσμνα, πρὸς ο νηιλικδνολήν τῶν ὅλων. καὶ ᾿Αλθι- 
ταῖα ἐργαστήρια καὶ Ἀλφιταροιβοὶ, οἱ πωλοῦντες την 
αλφίτου ακτήν᾿ κατὰ ἀφαίρεσι». εἶναι γὰρ μαχτήγ. οὐ 
δὲ Φασὶν, ὅτι ἄκρον ἐκαλου» τὸν καρπό»" ἔνδεν καὶ 
ἀκρόδρυα. ἡ ὅτι ὥσπερ ὁ εἰς Φάλασσαν. κανλήνκων τόπος» 
ἔσχατος ὧν τῆς ἠτείρου, ἀκτὴ λέγεται" οὕτω καὶ τὸ 
ἔσχατον τοῦ αλεύρου. προπονηέντα ἔχον τὸν καρπόν᾿ 

{τῇ απὸ τοῦ ἄσασθαι ὑπὸ τοῦ µύλου, 3 καὶ τὰ κύ- 
µατα τῆς «άλασσης ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς, ὃς τακτὴ κα- 
λεῖται. 

μαίνθι δύο" τὸ πλανῶ' τὸ παθητικὸν αλῶμαι. |] 
µετοχὴ ὁ ἁλώμενος " παρὰ τὸ λῶ. ὅπερ ἀπὸ τοῦ Φέλω 
γίνεται αφαιρέσει τῆς δε μετὰ το στερητικοῦ α. 
αλῶ" οἱ γὰρ πλανώμµενοι ὧν οὐ «Φέλουσιν ἐπιτυγχάνον- 

Ἱ σι" } οὐ Φέλουσι πλανᾶσ-αι, αἰλῶ, γιλούμενον μὲν, 
σημ κίνει τὸ πλανῶ ὀκσύγόμενον δὲ, τὸ συναθροίς». 
ῴστει εἰς τὸ Άλωσις καὶ ᾿΄Αναλωσις. 

Ἅλω, τὸ συλλαμβάνω, ὅ ὅπερ Ὅμηρος ἁλώω Φησήν" οἳόν, 
- ἤ κεν ἁλωω: -- παράγεται δὲ απὸ τούτου καὶ τὸ 
αλίσκω, τὸ καταλκυβάνω καὶ κρατῶ, παρα τὴν ἅλα 
τὴν Φαλασσαν" ἀπὸ τοῦ τοὺς κατοὶ «άλασσαν λαµβα- 
νοµένους πρῶτον ἀλίσκεσ-αι νοές ειν. 

Ἄλφη, Ἰλθδε κρατη)ε{η. «ἥτει εἰς τὸ ἁλοίη. ἔχει δὲ 
τὸ , προςγεγραμμένον ἐν τῇ παραληγούσγ. ἔστι γὰρ 
ἐν αλω, ἐὰν λφο ἑὼν ἁλῷ" καὶ κατα πλεονασμὸν 
πώ 3, ἐὰν ἁλῴν, ὤοπερ ἐὰν στῷ στῇς στῇ, καὶ ἐὰν 
στήη΄ οἷον. Στήη ἐπ᾽ ὠκυρόφ ποταμῷ: -- καὶ ἐὰν Φῶ 
ᾧτς 6. καὶ ἐὰν Φύη: οἷον, ὢγης ΦἨρηλοιγὸν ἔχειν 
ανα Φαιδίμω ὥμωτ ---- ὀύναται ὲ αἲ, ἔχειν. τὸ ! πατω 
τὴν παραλήγουσα»., ἄλλα κατὰ τὴν λήγουσα» ἵνα εἴπω 
αὐτὸ απὸ τι ου, ἐὰν ἁλώω, ἐὼν ἁλώχο, ἐὰν 

"ἁλώγ. ἀλλ ἐπείδῃ πολλα εἰσι ἐν τῇ παραληγούση 
ννη τὸ ῃ πλεονασμῷ τοῦ Ἰ» οἷον ας Φθήγ, τού- 
του χαρι καὶ τὸ ἁλῳή ἔχει ἐν τῇ παραληγούσῃᾳ τὸ 

λ αν  οηῤύς τοῦ η. οὗτως  ὁ Ἀοιροβοσκὸς εἰς τὸ ποσύ- 

μὰ ̓δορτὴ ᾽Α9ηνᾶς αγροικική: ἸἹστέον ὅτι τὰ ίς ως 
βαρύτονα, τὸ μὲν βραχεία παραληγόµενα, διὰ τοῦ τος 
κλίγονται» ἔρωτος » Κέπωτος' ἔστι δὲ ὄνομα ὄρους 

ο τὰ δὲ µακρᾷ παραληγόµένα, δια κααροῦ τοῦ ος Μα 
νωθῦ, ρωος. σεσημείωται τὸ εἶλως εἶλωτος" περὶ οὗ 

ἔστο εἰπεῖν, ὅτι ἔλως ἐστιν καὶ ἐκλίΦή ἔλωτος" λοιπὸν 
ἐπλεόνασε τὸ |. ααὶ πως τὸ καλ ον ὃ σημαίνει τὸ σχοι- 
ν/ον. βαρύτονο» ὃν καὶ βραχεία παραληγόμενον, οὐ 
κλίνεται διὰ τοῦ τος, αλλα δια καδαροῦ τοῦ σον ὡς 
Ὅμηρος: ᾿Απολλωνιος δὲ ὁ τα ᾿Αργοναυτικὴ, . εἶπε κά- 

τ λωες. οὐ γὰρ ὀυνάμεδα εἰπεῖν ὅτι Αττική ἐστιν ἡ κλί- 
Ἴσις. οἱ γαρ Αθηναίοι κατα ἀποβολὴν τοῦ σ κλ/νουσι»᾿ 

' οἷον, ὁ κάλο τοῦ κάλω. ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὅτι οὐκ ὅστι 
τοῦ κάλωος αύτη κλέσιςν. αλλ’ ἐπέχκτασις. ἔστι γα 
κάλως τοῦ κάλω. καὶ κατ ἐπέχτασι της οὗ συλλα- 
βη αν πάλωοςν ὥσπερ ἡ ἅλως τῆς ἅλω πα) ἅλωος" ἐξ 
οὗ { αὐτιατικὴ τὴν ἅλααν ὥσπεο Καλλίάαχος ἐν τῇ 
Ἓ (αβΥ. Δινομένή περὶ ῥ βουτὶγ. ἐμ» ἐφύλαξεν ἅλωα: --- 
ση μοκύν. η δὲ καὶ τὸ νεφελ δες τὸ έτερ σελήνην καὶ ἥλιον. 

ἼΔλως, ἡ ἁλωὴ καὶ ἡ αλων/α” α τὴν τῶν ασταχύων 
συνα. , ὀρουσιν ἐκεῖ γρ σὐνωθροήά νται οἱ ἄσταχως πα- 
ρὲ τὸ ἅλες, ὃ σηµαίνει τὸ συνα2ροισμα" }ὶ παρα τὸ 
ἅλις καὶ (κανῶς ὄχειν τοὺς καρπούς, ὴ παρὰ τὸ αλοιῶ 
γύεται ἁλωήὴ, αετα τοῦ ε, παρα τὴν τών αἁσταχύων 

᾽Αλωή, σηµαίνει Γποῦ ε, τὸ σύω ωρίονν πα) 
σύνάννδρον τόπον’ ενα τὴν ἆλσιν τὴν ἵν. ἄλδω 
οὖν αλωὴ, Χωρὶς τοῦ τα, 

᾽Αλωρῆται] τοὺς τὰς Αι θλλνώτεν) ως ὑπὸ Δυ- 
κίων καλεῦσδαι” ρεῖν γὰρ τὸ Φυλαττειν. 

ΑἉλώνητα, τὰ ἐποδα. τοὺς γὰρ -ν ἐν 59 
τες τοῖς Θραξὴν, ὠγοῦντο ᾽αγδράποδα. 

Αλώναι] ἅλωμι, ἁλώσω' ὁ δεύτερος ἀδρίονος του 
τληδυντικοῖς ἥλωμεν" τὸ απαρέμφατον, αλώναι. κυρίως 
ἐπὶ τῶν ἠχδύων, σηµαίνει ἀπολέσθαι, ληφθῆναι. κ 

Αλωὴ, κῆπος, καὶ ἡ καρτοφόρος χώρα, καὶ ὁ τόπος ἐφ᾽ 
οὗ ὁ σΏτος τρίβεται" καὶ ἡ ἡ ἄωπελος. τὸ δὲ ἅλως, ἐτὶ 
μὲν τοῦ τόπου Ψιλοῦται" ἓ με. δὲ τῆς ἅλωνος, θασύνε- 
ται ἐκ τοῦ ἁλῶ τὸ πορθῷ: τοῦτο ἐν τοῦ ἅλως, ὃ ση- 
μαίνει ο ήν ἅλωνα. εἰς ἀντὴν γὰρ. δν οῤ-χ κο - 4 

τς οὐ ̓ στάχυς. τοῦτο ἐκ τοῦ. λῷ τοῦ τρίβοντι 
ζν- ἐξ οὗ καὶ δκσύνεται. τοῦτο ἐκ τοῦ λε ἆλό 

᾽Αλώπηξ, κλήνεται αλώπεκος. σεσηµείωται ὅτι Ἕμψε τὸ 
΄ εἰς ε ἐν τρ γενικῇ. καὶ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τα εἰς πξ 

Όηλυκὰ οὐ Φαήνεται παραληγόµενα τῷ ὦ, πλ 
ἱπερικεφαλαία" αγτήτηξ, ἡ πιβωτός "ὀσπληξ : Ἡ του 
ὑπποδρόμου αφετηρία. τὸ γὰρ σπώληξ, ἀρσενικόν ἐστιν. 
ἐπεὶ οὖν τὸ ἁλώπηξ Φηλυκὸνν ὡς παρήλλαξε κατα - την. 
παραλήγουσαν» παρήλλαξε καὶ κατα ὴν κλίσιν. ὁ Χοι- δο 
ροβεσκός. γίνεται δὲ τὸ τά»ο; τὸ αλλά ωτικὸν τῶν γε- 
νείων τε καὶ τριχῶν, ἀπὸ τῆε μχος μεταφορικῶς. 

νοὲρ ο ώσή τὸ ἆδον, ἔνδα ἂν οὐρήσῃ., τὸν τόπον 
Ἡν ρπον ποιεῖ, ἔηραίνουσα κα) τὴν προύπαρχουσαν βο- 
τανην, καὶ ἑτέραν ἄναβλαστῆσαι οὐ συγχωροῦσα. γίνε- 
ται δὲ π. ή τὸ ἀλῶ τὸ πλανῶ»ν μαὶ το ὤψ ὠπὸς 
ὁ ὀφθαλμός" ἡ καὶ τὸ παίζω, ἃ κα ἐν τῇ π παί- 
ζὦσνυσα. ασ. 

"Αλωπεκόνησος, ὄνοια νήσου" ὅτι Αθόναρις ἀποικίαν πο 
στελλομένοις ὁ Θεὸο Ἴσεν ἐκεῖ κατομκῆσαι, ἔνθα ἂν 
ἁλώπηξ Φανη' καὶ ἐν τῇ οφ Φανείσης τῆς αλώπεκος. 
ῴκησα». Μεθόδιος. 

ΑἉλωπεπάδης πανοῦργος οἱ δὲ, αφελής, καὶ απρόσοψίς. 
᾽Αλωπεκία, αἱ τῶν ἁλωπέχων καταδύσεις. ᾽Αλωπεκί. 
ὁες, εἶδος κυνῶν. 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ Μ. 
Άμα ἐπίῤῥηωα συλλήψεως ἡ θροίσεως' παρὰ τὸ αμα πο 

τὸ ὄννεχως καὶ πυκνῶς' τὸ γὰρ' πυκινὸν καὶ ἐπά 
λονν ἅμα φίνεται., καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καιρῷ. 'πὸ δὲ Δα- 
μα ν οὕτω. ἔστι Φαμός” ἐξ οὗ Φαμειά. τὸ οὐδέτερον, 
Φαμόν" κα "εὐθεῖ τῶν πληδυντικῶν, Ὅκαα" καὶ τὸ 
ἐπίῤῥημα,, δαμα. οὐ γὰρ γύεται ἀπὸ τοῦ δααὺς δα- 
µειός. αφ οὗ τὸ, Φαμέες ἄκοντες. οὐ γὰρ ἂν ὀξύνεται 
"αμειός. Μεθόδιος. ὥσπερ δὲ ἀπὸ τοῦ χάζω, γίνεται 
ἁζω" ἔμεινε δὲ ἡ αναλογοῦσα τῷ χ δασεῖν" οὕτως ἐκ 
τοῦ αμα, ἅμα. δἀσύνεται καὶ βαρύνεται. τὰ εἰς α 
λήγοντα ὀισύλλαβα ἐπιῤῥαατα ; ἅταντα “βαρύνοντα,, 39 
οἷον ὧκα, τάχα, σάφα, Ἄλήγα, λ/πα” χωαρὶς τοῦ δακά. 

Ἅ μαδιος] ἁμαάδα τὴν ναῦν Αἰσχύλοςν ἐτιῤῥηωατικῶς, 
ἅμα τῷ προσελ.9 εἲν, απὸ τοῦ ἅμα αμαδιο παράγὠγον 
διὰ τοῦ διος" καὶ πολὺς ὁ τοιοῦτος Χκρακτήρ.΄ 

ἈΑμαθρυσόες] ᾿Απολλώνιος ὁ τα Αργοναντικας' ὁ 
οἷος. ἐν οὔρεσι δένδρεα τάανωνν Δήποῦ) ἁμοννολις ον 
νύκβης ἀθέριξε λιτάων, ᾿Ἡ µι ὀδυρομένη αδινῷ µει- 
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λίσσετο. αμύθῳω: ---- - αμοιδρυοίδες νόαφαι λέγονταν διὰ τὸ 
ἅμα ταῖς ὀρυσὶ γεννάσθαι' ἐπειδὴ δοκοῦσιν ἅμα ταῖς 
θρυσὶ Φ9είρεσθαι. Χάρων. γὰρ ὁ Λκμψαικηνὸς ἠστορεῖ, 
ὦρ Ῥοΐκος., «ὁρῦν εωσάκεγος 19η μέλλουσαν ἐπὶ γῇν 
κωτάφόμασθαι, πρὀσέταξε τοῖς παισὶ ταύτην ὑποστ- 
ρέξαι' ὴ δδ μέλλουσα συμφ.είρεσ-δαι τῇ ὁδρυῖ νύμφη, 
ἐπιστᾶσα τῷ Ῥούκῳν χάριν μὲν. εἰδέναι ἔφασκεν ὑπὲρ 
τῆς σωτηρίας» ἐπετρεπε δὲ αἰτήσασθαι ὃ τι βούλοιτο. 
ὡς δὲ ἀκελγος 3ξίου συγγενέσθαι αὐτῇ, ἐπιζήμιο» μὲν 

᾿ἔλθγεν εἶναι τοῦτου Φυλάττεσθαει δὲ ὁ ὅμως ἑτέραως γύναι- 
κὸς ὁμίλίαν. ἔσχον. δὲ μεταζὺ αὐτῶν ἄγγελον, μέλισσα». 
καί ποτε πεττεύοντος ἀὐτοῦ περάπταται, λ μέλισσα. 
πμιρότερον δέ τι ἀποφδεγξάµενος» εἰς ὀργὴν ἔτρεψε 

ο τὴν ὀμφην, ὥστε π]ρωθναι. καὶ Πώδκρος, ἰσοθένδρου 
Ὁ τέκωακρ αἰῶνος λαχοῦσαι. 
᾽Αμαςόνες] ἐκ τοῦ ὃς καὶ τοῦ στερητικοῦ α ἀμαζών 

ὅτε τὴν μίαν δηλὴν τὴν θεξιων ἔκοπτον. ᾖ ἔκαιον, ἵνα 
τὴ ἑμποδίζωνται τοξεύουσαι" }ἡ ὅτι μας οῦ καὶ τροφής 

που. Μετέσχον, αλλ) ὄφεσι καὶ ἄλλοις τισὶ Φηρίοις ἐτρέ- 
Φοντο» σκύραις καὶ Χελώναις' παρὰ τὸ µαζαιο μὴ 
χρήσθαι, ,ἤγουν τροφαῖς, αλλὰ κρέασι»᾿ ᾖ ὅτι λαμβή- 
Ὕουσαι ζώνην καὶ παροπλία», ἐξερχόμεναι ἥμων καὶ 
ἐδέριζον' παρα. το ἐν τοῖς ζώναις ἁμῶν. λέγονται δὲ 
οὕτω καὶ οἱ πἔνητες οἱ μάςαν οὐκ ἔχοντες. 

"Άμαδος ἡ, γάμμοςν. παρὰ τὸ γάμαδος γύεται, αποβολῇῃ 
που .ἡ άμυδὲς τις οὖσα, τουτέστιν ανεπύγνωστος, ἣν 
υούκ. ἔστιν αριλωῆσοι κ) ποιτωμα εν. Μεθόδιος. 

᾽Αμαδύνει] παρὰ τὴν ἅμα ον αμαθύνερ » τὸ ἀφανέςει». 
--- πόλιν δέ τε πὺρ ἀμαθύνει: --- Νατοὰ μμκρὸν ἑαπανᾷ, 
τουτέστιν, άμαδον καὶ κόνιν ποιεῖ. 

᾽Ακαδαήνει, ἅμαθῶς ἔ ἔχειν. ᾽Αμαθὴς, σκαιὸο παὶ βέαιου. 
᾽Αμαλόύναι, κοκοποιῇσαι ἀποκρύψαι, οἰσ ὤλω ὀθναι. 
᾽Αμαλκιεῖν, τὸ α΄ ῥιγοῦν. ὑ 
᾽Αμαλλεύει, ὀραγμεύει»' καὶ ᾽Αμάλλιον σχοινίον», ἐν ᾧ 

δεσμεύουσι. τὰς ἁμάλλας, τὸ νὺν οὐλόδετον. 
Αμαξιτὸς, ἁμάξαις διοδευτός. 
᾽Αμαμιάκετον] Ὅμηρος, Ἱστὸν ἄμαιμάκετον : -- παρὰ τὸ 

μῆκος. μάκετορ ῥιπλασιασμῷ μαμάκετος ᾿ πα) πλεο- 
»ασμῷ τοῦ { µετα του αν αμαιμάκετος, Ὁ μαχρὸς καὶ 
«ὑπερφυής. τὸ δὲ, ---- πνείουσαν ἁμαιμάχετον, πυρ: στ πα- 
ρὼ τὸ μαιιῶ ; µαίµακα. Χίμαιραν ἁμαιμακέτην, ἅμα- 
Χο» ἁκοταγώνιστον, Φοβεραν, ἀνυπόστατον ἦ ὥπρος- 
µαχήτον» παὶ μεγάλην" παρὰ τὸ ασιμάω αμῶν τὸ 
προθυμοῦ καν μοι μώχετος ἐξ οὗ τὸ Φηλυκὸν μετὰ τοῦ 
στερητηιοῦ α» πρὸς ἡν οὐδεὺς προθυμεῖται μάχεσθαι. 

οᾗ παρα τὴν µάχην, ἁμαικάχήτου, καὶ αμα μπάχετος. 
οι ἁμοιμακέτη. τ 

᾽Αμαλόύνω κυρίως τὸ διὰ πυρὸς ἀφανίζω.. ἀπὸ τοῦ ααΐρω 
τὸ λάαπω, ὁ µέλλων, μερῶ" αφ οὗ τὸ μοιραίνω μετο 
τοῦ στερητικοῦ ἃν αμαρῷ τροπὴ ποῦ ρ εἰςλ, ὠμαλῶ" 
κατα παραγωγὴν, αμολύνω" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ, 
αμαλθύνω. τείχος ἁμαλόύναι: --- ᾖᾗ τὸ ἁπλῶς φανίσαι 
ἦ ὀμαλίσαι" παρὰ τὴν ἄμμον: ἄμμος» αμῶν ὡς δοῦλος 

ὀουλῶ, κοιὶ Φίλος Φιλώ" παράγωγον ἀμύνω καὶ πλεο- 
νασμῷ τῆς αλ συλλαβή», καὶ τοῦ ὃ, αμαλόύνω, οὕτω: 
Ωρίων. ὁ δὲ Μεθόδιος, παρὰ τὸ όμαλος ὀμαλύνω, ὡς 
κακὸς κακῶ κακυνω" καὶ ἐπενθέσει τοῦ ὁ, καὶ η σῆ 
τοῦ ο εἰς α.. 

Αμάλθεια, ᾗ τροφὸς τοῦ Διός. Καλλίμαχος. --- σὺ δὲ 
Φήσαο μαζὃν Αθγὸς Αμαλθείηο, -- εἰσ) ὃ) οἳ Φασὶ πα- 
ῥραπεπλάσ»αι τὸ ὄνομα. εἶναι Ύδρ αὐτὴν μοαλακιστίαν' 
παρὰ το μη μµαλάσσεσ.αι καὶ τακεινοῦσιι. δμὶ τοῦτο 
καὶ τὸν Ἡροκλέα καρτερικώτατον γεγονέναι λέγουσι», 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. Α Ν το 

ἐπειδὴ εἶκεν αὐτῆς τὸ κέρας ὥσπερ ὁ μῦδος, «Ἠτέι εἰς 
τὴν παροιµίαν, ᾽Αμαλθείας πέρκο, εὐσθενείας καὶ 

: ὑγιείας. ᾽Αμαλεύσει πλήδει οὔξει. 
Αμαλ], ἡ απαλή. ἡ δὲ λέξεις Μακεδόνων. 69εν με Πρό. 
μαλα εἴρηται, η] πρὸ τοῦ δέοντος αὐξανο ομένη µυρύκη 
μαλεῖν γαρ το αυξάνει». κο ᾗ τριχώ» αὐξησες, ἁμαλγ. 
ἔστι δὲ ἁπαλή" καὶ τροπῇ, αμάλη ποᾶς' καὶ ἁμαλὸν 
αμαλῶς. ἁπαλὸν ἁπαλῶς Μσηρίωση εὐκόλως. 

᾽Αμαλλοδετῆρεο, οὗ τας ἁμάλλες δεσμοῦντες. ἁμάλλα δὲ 
ἡ ἐκ πολλῶν ὁραγμάτων συναγωγή. 

Αμάλλαι, τα ὁράγματα τα τοῦ σίτου" . παρὰ τὸ αμᾶ- 
σον η] παρὰ τὸ ἅμα ὠολλίσθαι ταῖς χερσὶ τὴν τοῦ 

(του μετὰ τῶν ασταχύων καλάμην. 
ο οι. τὸ Φδρίζειν παρὰ τὸ ὁμοῦ ἐπισπαν, οἷον ἄ, ἅμς- 

σπᾶν, τὸ ἅμα καὶ ὑφ ἓν πολλὰ ἕλπειν. «ἴτει εἰς τὸ 
αγ. 

᾽Αμάγδαλον, τὸ ἀφανὲο παρὰ ᾽Αλκαίῳ. αμαλδύνο ἀμάλ- 
δωνον τὸ ἀφανὲς καὶ αφανιζόμενον΄ καὶ ὑπερθέσει 
ἀμάγδαλον. 

”Αμαντες] οἱ περὶ Ἐλαφήνορα αετα Τροίας ἅλωσιν διέ- 
βησαν. εἰο τὴν ἤπειρον. καὶ ῴκησαν παρὰ τὰ Κεραύνια 
ὄρη. ἔκτισαν δὲ Εθβοιαν. ὅ9εν ΄Αβαντες ἐκλήθησαν. 
ἐν. ὑπομνήμασι Λυκόφρονοο. καὶ κατὸ μεταφορὰν, 
"Αμαντες: 
Ἁμαξουργὸς, ὁ τας ἁμά ἕως τεπταίων” παρὰ τὸ ἐργᾶ- 
ζομαι. 

᾽Αμκμαξὺς, ἡ ἀναδενδράς παρὰ τὸ ἀμμίξαι, ἡᾗ συνδεδε- 
μένη” ον μπιν γὰρ αἱ αναθενδράδεο ολ 
μαὶ πλεονασμῷ τοῦ αν κ και τροπή». άμαμα ξύρ. Ἐπίέχαρ- 
µος, Ἐν γδ καὸ Ααλάσσα», οὐδ ἁμαξύας Φέρ δεῖς--- 
Σαπφω διὸ τοῦ ὸ λέγει Φωαμαξύδες. Ἰλοθόλιο, ἔστιν 
οὖν ἀωπέλου τὴ γένος. οἳ δὲ, τὴν ἑσπέριον σταφυλήν᾿ 
Αλέξανδρος τὴν, αβούβαστον λέγει. : 

"Αμαξα] Φησὶ δ) αν]ρ Φρέναο ἀφνειὸς, πήξασθαι ζμκδοφ 
---- παρὰ τὸ ὄγω, ἄξω, ὧξοα, καὶ ἁμαξα καὶ ἁμαξὶς, 
ἡ μικρά. 

᾽Αμάρα, ὁ ὀχετὸς δι οὗ τὸ ἐν τοῖς κήποις Φέρεται ὕδωρν 
ἡ τάφρος» ὴ ὑδροβῥοή. ὋὩν ὃ ὅτ' ὤνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ 
κρήνηο μελανύδρου ᾽Αμϕυτὰ καὶ κήπους ὕδατος, ῥόον 
ἠγεμονεύει, Χερσὶ μόκελλαν έχων, ἀμάρης, ἐξ ἔχμα- 

τα βάλλ ον Ἰλιάδος Φ'. παρὰ τὸ ἅμα καὶ ὁμαλῶς ῥεῖν 
τὸ ὕδωρ. ἡ ὃτι τὸ Φυόμενα πλησίον ἀὐτοῦ Φυτα ουκ 
ἐχ µαραίνεσθαι. } παρὰ τὸ τῷ ά αμ αἴρεσθαι άμη δέ 
ἐστιν ἐργαλεῖον οἱκοδομικόν. ἢ διὰ τὸ περὶ τὰς σέμα- 
σιὼο ῥεῖν, τα περιφράγµατο καὶ τοὺς τοίχους. οἱ δὲ, 
ταρο», στέγην. ϕ 

Ἀπαρία» παρὰ τὸ ἅμα γω παραγώγως τὸ αὐτὸ σημοι- 
νόμενον καὶ αμοραι, αἱ ἐν τῷ ὠτίῳ κοιλότητες. καὶ 
ώμάρησε» πόροι». 

᾿Αμαρυγὰς. ὄψειο" οἱ δὲ, ὠκτῖνος ὄψεως. καὶ ἀμάρυγα, 
αἱ 2υγμοιν Φόρημαν εἰδωλον πίνήσω λαμπ]δόνα, 

Αμαρύσσω, τὸ λάμπω.  Ἡσί οδρς ὑπ' ὀφρύσι πορ αμα- 
ρυσσε:---- µαίρο μαρῶ" ἐξ οὗ μαρύσσω" καὶ πλεονα- 
σμῷ τοῦ αι :ἀμαρύσσω " κοιὶ -ἄμαρυγμα» καὶ ἁμαρυγάς 
σηωαίνει τὰς, τῶν ἐφθαλμῶν ἐκλάμψειο, --- ορίων 
ἁμαρύγματ' ἔχουσα, Ἡσίοδος. σηµαένει δὲ κο τος τοῦ 
μετώπου ῥυτέδας, αἶτιγες εἴρηντοι, δια τὸ αμαυρὸν 

ἁλαμπεῖς εἶναι καὶ «άμυδρα. η: παρα τὸ ἀμάραις ἑοικέ- 
να: ὀχετοῖο. ως γὰρ ἐκεῖναι τὸ ὕδωρ, οὕτω παλ οὗτοι 
τὸν ἱδρῶτα μετάγουσιν ἐπὶ τὸ παρ ἑκάτερα μέρη τῆς 
κεφαλῇῆς. αὐ δὲ ἐκλάμψεις εἴρηνται παρα τὸ μαίρω τὸ 
λάαπω. ἐξ οὗ ἐν ὀιπλασιασμῷ μαρμαίρω, πο μαρμα- 
ρυγὴ, ο. μάρμαρο» Μάρω» κύριον ὄνομα. ἐκ τοῦ μαρῷ 
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μέλλοντος, μκρύσσω. ᾽αμάροιν αμα μα" ἡ μαρυγωκ), 

ἄμαρνγμὴ, καὶ αμαρυγµα. κο τος. 
Αμάρννθος, πόλις Ενβοίας. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ ᾽Αμαράν- 
Φου βασιλέως" ἡ, ὥς τινες, ἀπὸ τοῦ μὴ μαραίνησθα, 
τὸν τόπον. σύνδενδρος γάρ. 

᾽Αμαραντός) ᾿Απολλωνιος ὁ τὰ ᾿Αργοναυτικά, Ἔνθα ὁἡ 
ἠπείροιο Κνταίδος πό ᾽Αμαραντῶν: -- Κύτος πόλις της 
Έολ ὃος. ἔστι καὶ ἑτέρ Κύτα τῆς Ενρώτης, κατὸ 
αρχὴν τοῦ εἴεπλου τοῦ. Πόντου" ἐκεῖδεν δὲ τὴν ἀρχὴν 
λαμβάνει. λέγεται δὲ οὕτως ὀνομαστικῶς. ὄφεν. Κυτα(ὸ» 
την ΜλΑείαν λέγουσιν. ᾽Αμαραντόο ν πόλις ἐν τῷ Πόν- 
τω, ὧς δὲ ἔγιοιν ὄρη τῆς Κολχίάοςν, ἐξ ὧν καταφέρε- 
ται ὁ Φάσις ποταμός. Φαίνεται απο ᾽Αρμενίων ὁρῶν. εἰς 
Κόλχους κατὰ «Φάλασσαν. τὸ δὸ Αααραντῶν ἐνταῦδα 
ἐπὶ τῶν ὀρέων περισπᾶται ὦς κύριον: καὶ τὰ ἁμάραντα 
ὀξύνεται- λέγεται δὲ προς  ὀιάφορον σηκαινόμενον τὼ 
αμάραντα σώματο. ας οὕτω έν κα ἐπὶ ἁμοράντιῶι 
σωμάτων. 

Ἀμαρτίνους] παρὰ τὸ ἁμαρτῶ ἁμαρτήνους” σημαίνει ὁὲ 
τον ἡμαρτημένον κατα τὸν νοῦυν' αφ. οἱόῶν Οὐόπονς. 
τα παρὰ τὸ αμαρτία συντιδέµενα, ὶ ὃι τοῦ ο, καὶ 
δια τοῦ γράφεντεαι. οντει εἰς τὸ ̓ὀμίφρων. ' 

Ἀμαρτοεπής» ὁ -ἅμα ἁμαρτανω» ἐν τῷ, λέγεινν ἤγουν Φλύαρος. 
ἡ µεταφορα απὸ τῶν ἁμαρτανόγτων τῆς ὁδοῦι --- 

τ. Ἁμαρίαλ ὁς] παρὰ τὸ αἱμαρτὼ ἁμαρτήσω, ἁμαρτηλὸς κο 
ἁμαρτωλός, αἰμύλος, νοκ, µοχθρός καὶ ἆμαρ- 

-τωλία, ὃ. καὶ αμαρτία» κο) σα. 
κα Ἄορίως ἡ ἀποτυχία. παρα τὸ μαρπτω ἁμαρπτία" 

κα) ἑλλείψει τοῦ πι αμαρτία» ἡ ὃ Ῥούλεται µη µαρ- 
πτουσα, ὃ ἐστιν ἀποτελοῦσα. ἔνδα καὶ μάρτυς», ὁ µάρ- 
Νας. καὶ εἰδοὸς τὸ αλη-δές. ὴ ἁπαρτία παρὰ τὸ αρτῶ 

ον τὸ ἁρμό Ὢν πὀῤῥω οὖσα- τοῦ συνηρωόσθαι ὃ 
βούλεται τῆς απὸ πρθ.έσεως τὸ ἄποδεν ὀγλούσης. ' 

Ἁμαρτῶ, καὶ νι ὄπμά ἐκ τοῦ. ρτῶ τὸ ἄποτυγχα- 

«γω, ὡς ᾖδων ἃ γω ἀπὸ τοῦ µαρπτω τὸ -καταλκμ- 

βάνω. ἁμαρτῶ οὖν, τὸ οὐ καταλαμβάνω. Αλλ’ ὄγε 

καὶ τὸ ἅμαρτε: --- καὶ ἁμαρτῆσαέν γὸ ἀτυχῆσαι, 

᾽στερηθηναι" ποκὶ ἁμαρτήσεσθαω αθικήσεσθαι, βλαβῆναι. 

Ἀπαρτῇ, ἐπίῤῥημαν σημαίνει το ὁμοῦ, καὶ κατα τὸ αὐτό. 

πας ὁ » Ἂ σταρχος ἐκ τοῦ ἁμαρτήδην λέγει κατὰ συγ- 

κοπήν" καὶ ὀζύνετοι ὁ ν δὲ Ἡρωθιανὸς, ἐκ τοῦ ἅμα παὶ 

τοῦ ἄρτῶ.. κονὲ γόνεται ἀπὸ α ιφοτέρων ἐπίῤῥημα ἁμαρ- 

σῇν, καὸ ὁμαρτῇ. «τει εἰς τὸ ὁμαρτη. ὁίατί λέγοντει 

µεσότητος ἐπιῤῥήηματα: ἐπειόὴ μέσον αρσεγικοῦ καὶ ου- 

δετέρου πε]ντεα. «τει εἰ τὸν ὄφι. Δεῦ γινώσκει», ὅτι 

σὺν τῷ ! γράφεται. τὰ γὰρ εἰς κ) λήγοντα ἐπιῤῥήματαν 

ἔχουτι τὸ ια προογεγρααμένον᾿ ο ὃν, ἄλλη, πάντη, κρν- 

Φ/. σπουδῇν εἰκῇ, ὅπη, πῃ. εἰσὶ δέ τινα εἷς ή λήγον- 

τα ἐπιῤῥηνατα, αἲ ἔχοντα το’ οἱονν θέμις ἀντὶ 

ε) τοῦ ωδ" ἦ γέος οὐχ απάλαξενν ὡς νέος σημαίνει" μήν 

ή, δή, ή ἔστι δὲ σχατλ μαστικὸν ἐπίῤῥημα, καὶ αυ- 

μαστικόν᾿ ὠή' ἔστι κλητικὸν, ἐπίῤῥημα: καὶ ἰωή» σχο- 

τλιαστικὸν ἐπιῤῥημα” καὸ το {ην καὶ τὸ νυν ὁ), ὃ 

σησνάνει τὸ αρτίως. τοῦτο. δὲ τὸ νῦν δὴ ουκ ανέχετεέ 

τς συντάξείς τοῦ νῦν. τὸ μὲν γὰρ γόνν συντάσσετ. οι 

ἐπ] τῶν τριών όνων' νῦν γράφων νῦν γρέψω, νῦν 

ἔγραψα" το δὲ ων ὁ), παρῳχηµένῳ µόνῳ συντασσεταέ, 

ὡς παρα τῷ πορῇν οἷον, --- νῦν ὁή τοι ἔνμβλήμενος 

ἐγγὺς ὁδήτηο: --- καὶ τὸ βη, ὅπερ περισπάτα, τῶν 

ἄλλων τῶν μὴ ἐχόντων, τὸ εν μὴ περισπωμένων. ἔστι 

δὲ μέμη: (η Φωνῆς προβάτου. ἔστι δὲ ὤκαρεί” [σημαίνει 

τὸ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. λέγει δὲ ὁ ταχνικὸῦ τὸ ἠσυχὴ καὶ 

ἄλλη, καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τοῦτο σὺν τῷ ! γράφεσθαι 
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«ἐπειδὴ ἀπὸ ὀοτικῆς γέγονεν., ὅτι γὰρ ἀπὸ δοτικῆς Φέγο- 
τ 5 ὀηλοῖ τὸ τ. ἔστι Ύὰρ αὕτην {. εὐθεῖα; ἡ γεν:- 
κὴν ταύτης" καὶ Ἡ ὀυτικῆὴν ταύτη. εἰ ἄρα οὖν λέγομεν 
Ταύτη ̓ απέλθωμενν. υκαὲ οὐ λέγομεν ση, απέλθδωμεν 
ὁῆλον ὅτι απὸ δοτικῇς, γέγονε». εἰ δὲ τοῦτο ὧπὸ δοτικῆς 
γέγονε, ὀῆλον ὅ οτι καὶ τα ἄλλα τοὲ ἔχοντα τὸ ἓν απὸ 
οι γεγόνασι». οὕτως ὁ «Χοιροβοσκὸς εἰς τὸ ποσότη- 

Ἐκ ποίων μερῶν τοῦ λόγου γένοντοα τὸ ἐπιῤῥη- 
-- ἐκ παντων. απὸ . ὀνόματος, ὡς τὸ νοκ Φρο- 
ν/κως " ἀπὸ ῥήματος, ας τὸ κρύβδω, κρύι :. ἀπὸ µε- 
τος» ας τὸ ἐπιστάμενος, ἐπιστκμένως ἀπὸ ἄρἌρου, 
ὡς τὸ ὅρ, ὥς απὸ ἀντωναμίαο» ὡς τὸ οὗτος, οὕτως" 
ἀπὸ προθέσεως, ὡς τὸ ὤνὰν γω" κατὰ, πάτω" ἀτὸ 
ἐπιῤῥήματος, ο τὸ ἐγγὸς 3 Γἐγγυτέρως". ἀπὸ υσυνδέσµονν 
ὡς τὸ καδα., καθώς. Ἐκ πόσων σεων γύονται τα 
ἐτιῤῥήματα: --- ἐκ πασῶν.. ἀπὸ οὐδείας, ες τὸν ὁ πρό» 
Φρων" 
ἀπὸ γενικῆς», ος τὸ προϊξ- οικόο. Ἔνα ππροικὸς χα: 
ρίσασ-αι:- ἀπὸ δοτικῆοι ως τὸ ἡ ἐδίων. δίαςν τῇ 
ο 

Πρόφρων νῦν Δαναοῖσι. Ποσεβάων ἐπάμονον: --- 

Ἰδίᾳ ᾖλθου ' δημοσίψ ἑλάλητα: ---- ἀπὸ αὐτιατικῆς» 

2ο 
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ὡς τὸν ή απριάτη., τῆς. -ατριάτης» τῇ. απριάτῃ, τν « 
απριάτην΄ -;Απριάτη», ανάποινον:--- κ.ὺ ἡ πέραν 
πέρας, τὴ) } πέρα, τὴν. πέραν" ν τοῦ : 
τῶν ον... --- .. ὧπὸ κλητικῆς» ὣς τὸ, .ς 
παρὰ Λουκινῷ.- κά απὸ κλητικῆς “χωρεῖ νεἰς ἐπιδῥηκατ,- 
κῆν σύνταξι»' οἷον ὤ. τοῦτο Ὕλρς ἠνών αυααστικὸ» 
λαμβάνεται» βαρύνετωεν. «εοὸ κά εἰς ἐπιῤῥηματικὴ» 
σύνταξιν" οἷον, ὢ Ἡρακλη. 

΄Άπαστρις, πόλις Παφλαγονίας, ἡ πι ρότερον ΚΚρόωνα. ι 
΄Ὄμηρος, Κρώανων. τ Αὐγιαλόν τε: ο ποάνλήδηνὸ ́ Αμα- 

. 
στρις πο γυναικὸς Περσίδος ἸΑωάστριδος, Φυγατρὸς 
Ὀξναάρθρου τοῦ αδελφου -ᾱ είου". ὁ ὁ Στράβων, 
᾽Αμάδήμως, κλήει" ἄλλοι ο Αλομός. τὸ 9 κά 
᾽Αμαστριανός, ὡς Καλάτιος, Καλατιανός: καὶ Φάσις, 
Φασιανός' τὰ γὰρ: οεῖς νος- ἐδνωῶὃ ἡ ατὸ τῶν. ας ος 
εὐδειῶν γίνονται, ὡς Βακτριοςν Βακτριανός" ] απὸ 
τὼν εἷς ως γθνικῶν, ὥς τοῦτο" ἡ απὸ τῶν διὰ τοῦ ι. 
θηλυκών, ὡς Ὀλβία, Ὀλβιανός" φΑσίαν Ασιανός" καὸ 
Αμαστριανὴ γῇ. 

Ἅμας] Ὕμμω ἔγωγε Μαρναμένοιαι πότοιδα σπχωσέμενει 
νέας ἁμως: ---- τὸ μες ἑκτείγετοι κατὰ τὸ τέλος. ἔστι 
τοίνυν αμετέραο καὶ κατὼ συγωοπήν. αμας, ἡματέρας, 

Δωρμκῶς. 
Ἅματροχμὰ» παρ, Ὁκήρῳ ἡ τῶν τροχών σύγκρουσιῳ" μμ. 

ρὰ τοῖς νέωτα ὁ τῶν τροχών ἐν γῇῷ τύπος. ἁματι αὲ 
ἐστὶ τὸ ἅμα τρέχει», καὶ μὴ ἀπολείπεσθαε, οἷον. κ 
ὀρομία τὶς οὖσα" τροχοὺς γα τοὺρ. “δρόμους ἔλεγον. 
ἐξύνεται δὲ ὡς Φυταλια '. κοὸ ος τω ἡ αρχή. 'ἆμα- 4 
τροχ/α ἡ εἰς ταυτὸ συνὀρομὴ τῶν. ἐῤμάτω» : ἁματροχιοὶ 
ὁὲ ἐστὶν ὁ τύπο κα [ ἐγΧαραξε; ποῦ. τροχοῦ ἡ ἐπὶ 
τῆς γῆς. «τει εἰς τας χρήσεις εἰς, τὸ ἁρματροχμα. 

᾽Αμαυρὸν, το αλαμπὲς καὶ μὴ ὀρώμενον. παρα τὸ μαίρω, 
μαρώ᾿ πλεονασμῷ τοῦ ν, μανρῶν ας κλαω κλαύσω, 
κά καίω κκύσω" ἐξ αὐτοῦ ῥηματικὸν ὄνομα) κι μετοὶ 
τοῦ στε ερητικοῦ αν Φμαυρὸςν Ὁ αλαμτής. ἡ ὁ ἅμα ταῖς 
αὔρεις Φερόμενος ὴ ασθενές. σκοτεινό». 

" ἼἌμβασις, ἀγαβασιο. κατα συγκοπ] ν, 
᾽Αμβαλλωμεφα] --- μὴ δέ τι δηρὸν ᾿Ααῤαλλωώμεθα ον: 

--- ἀναβαλλώμεθα, ὑπερτιθέμεθα. πᾶσα πρόθεσις συγ- 
κοπὴν ωλως τοῦ ἐσχάτου Φωνήεντος:--- ναὶ τὸ 

οὖσα αγαβατός. «Ἠταυ δἰς τὸ ππόβοτος. 
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Αμβλὺς. ὁ σίδηρος ὁ μὴ ὀξύς. παρὰ τὸ μῶλοςν ὃ ἐστιν ὁ 
ἐγχρονιτωὸς τῆς μοκης» γίνεται μωλύςν ὡς ἵππος ἰπ- 
πύς) καὶ πατὸ στέρησι» αμωλύς, ὁ μὴ ἐπὶ μῶλον (ὅ 
ἐστι τὸν ᾿πόλεμον) ἐπιτήδειου συγκοπῇ, ποὺ πλεονασμῷ 
τοῦ β., ἄμβλύς, βαρύς. 

᾽Αμβλνωπία]. ἐκ. τοῦ αμβλυωπὸς, ααθλυωπία" τοῦτο ἐκ 
τοῦ «αβλὸν ὃ σημαίνει τὸ ασθενές ν καὺ τὸ ὦψ ὠπός, 
οἱονεὶ ὁ μὴ καθδερὸν. Φῶς ἔχων, ἀλλ᾽ ασφενάς καὺ 
᾽Αμθλυώττειν, τὸ ο) ὀξνδερκεῖν' ᾿Αττικῶς δὲ τὸ τυ- 

«ἐΦλώττειν. καὶ βαρύνεσθας τους ὀφθαλμούς. ἀπὸ τοῦ 
δμβλὺς » παὶ τοῦ ὁσσω τὸ βλέπω, παρα τὸ ἀμβλεῖο 
ἔχειν τοὺς ὅσσους, ὠμβλυώσσω» καὶ ᾿Αττικῶς ἅμ- 

βλνωώττω. 
᾽Αμβλώσαι.' τὸ ἀτελὲς βρέφος ἀποβαλεῖν' κοὶ τα πρὸς 
Ὁο ποῦτο Φάρωακα, ἄμβλωθρίδιι καλοῦσιν οἱ ἱωτροί- ᾿Δρι- 
ἱσταφάνης, Καὶ Φροντίδ’. ἐξήωβλωκας ἐξηνργαένηντ - 
πο μεταφορῶς τῶν ἁμπέλω», ὁπότε γὰρ αὗται τοὺς 
λεγομένους ὀφδκλαοὺς ἀποναυθεῖεν, λέγουσιν αὐτας 
αμβλυώττειν αντὲ τοῦ, οὐ τελεσφοροῦσι καρπὀν. παὸ 
ἐπ] τῶν «γυναικῶν τὼν ἀτελῆ τὰ βρέφη βαλλουσῶν, 
λέγεται εβλυώττειν, παὺ κατα συγκοπὴν αμβλώττει». 
ἡ ἐκ τοῦ ἄακλῆσοι, ὃ ἐστι τὴν γονὴν αφαγίσωιν αμ- 

"Ῥλῆσωι" καὶ τροπῇ τοῦ η εἰ; ω, αἀμβλώσω. εἰς τὸ 
«ξαμβλώσαι. ' 

᾽Ααβλωδρή ἴδια, το ἐξηαβλωμένα ἔμβρυ». 
᾽Ααβιοῦ, ὠνοπγεῖ, ἀναςεῖ, "Ααβικον, χύτρα», κάδον. 
᾽Αμβλήδην. γοδωσαν ὠναφέρουσα. αθρόως τὸ πνεύμα, ἄνα- 

βολαδην, απὸ προοιµίου. 
᾽Αμβολαόην. ἀνοβάλλων 3 ἐξ ὑποβολῆς. ἀμβολαὶ γὰρ 

διαναβολα/" ἄρὴ καὺ προσέµιον. παροὲ τοῖς μουσικοῖ». 
Ἄμβμοῳ ο Αεὶ ὁ᾽ ἀμβολιεργὸς «νὴρ ἄτησι παλαει: 

----ὁ ἀναβαλλόμενος τὸ ἔργον. 
Άμβροτοι διότι ἀκάνατοι οἱ «εοὶ, 

τοῦ, ὅ ἐστιν αἴματος. 
"Αμβρ του» ὠθάνατον οὗ. βροτο) οὐχ. ἅπτονται, αἰδοῖον, 
αλ λαμπρὸν, εὐῶδες, καλόν. καὶ ἄμβροτα, κεκρυµ- 

τῷ ́ἄμοιροι εἶναι βρο- 

:μένα. 
«Αμβρόσιος ὕπνος» Φε]ὸςν Φαυμαστός» ὃν οὐχ οἶόντε βρο- 

τοῖς άψασν αε. ] ὁ ὑγρός"- ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνου" 
οἷονν Νήδυμος ωφηκυθείς: σα περ ᾿Αμβρόσιος οὖν διὺ 
τοῦτο λέγεται ὁ ὑγρός. οὕτως ΄«Ὄρρος. ὁ δὲ Θέογνις γρα- 
φει τὸ σι. ὀΦΨογγον" σηµαίνει δὲ τον εὐδαίμονα. τὰ 
γὰρ διὰ τοῦ σιος γινόμενα ἅπαντα, πλὴν τὼν κετου- 
σιαστικὠν., διὰ τοῦ γράφονται" οἷον διπλάσιος, ἀσπα- 
σιος, ταβάσιος» ἱκέσιος ἐφέσιος, αἀνάρσιος» Σνρακούσ- 
σιος (οὕτω γὰρ Ἡραδιανὸς ἐν τῷ καθόλου, ὁι δύο 
σσ γράφει τὸ ὄνομα) ὁωπρύσιου" ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐπ 
-αριμῷ τασσόμενα οἷον διακόσιοε» τριανόσιοι. εἶπον, 

: μὴ σημαίνοντα µέρος ἦ µετουσία»: --- οδια τὸ ὔειος 
κάρα, οὸ κ. ύσειος σταυρός. Αλλως: τα ὃμὲ τοῦ έος 
κτητικὰ » ὧπὸ πρωτοτύπου τῶν εἰς τος γινόμενα, εἰ μὲν 
μεταβάλλει τὸ τ εἰς σ, διὰ τοῦ ι γράφεται οἷον ακή- 
βάτος, ἀκηράσιος ἄμβροτος, ἄμβρόσιου " εἰ δὲ φυλάτ- 
τει τὸ τ, ὁιὲ τῆς ει διφΦόγγου" ᾿Αρχέστρατος, Άρχε- 
στράτειου" Καλλίστρατος» Καλλ εστράτειος᾽ χωρὶς εἰ 
μὴ ὧσιω ἐθνικά, ὧς τὸ ἨΒοιωτὸς. Βομότιος" ακὶ Αἴγυ- 
πτοςν Αὐγόπτιος. γίνεται δὲ παρὸ τὸ ἄβροτος" τοῦτο, 
παρὰ τὸ βροτὸς, μετὰ του στερητμκοῦ α καὶ πλεονα- 
σμῷ, γήεται ἄὤνβροτος". καὸ τρέπει το ν εἰς µ. τὸ )η- 
λυκὸν» ή αμβροσία" καὶ σηµαίνει τὴν «λανασίαν. αμ- 
βροσία δὲ, ᾗ ὀντως σοφία τοῦ »εοῦ; ἀμβροσία, δεία 
τροφή» ἦς βροτοὶ οὐ μετέχονσιγ΄ ᾗ ᾗς οὐχ, οἶόντε βρο- 
τον ἄψασθαι. ἔστμ οὗν- βρόσιο βροσία, καὶ κατὰ στέ- 
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ρήση κὸ πλεονασμῷ τοῦ µ.- ἄμβροσία. πα) ἁμβρόσιαε 
χαῖται" καὶ, ἁμ Βροσίην διὰὸ νύκτα, διά τῆς Θείας 
νυκτός. ὧδε τὴν «Φείκν σηµαίνει. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ τῶν 
θεῶν βρώμα, 

Αμβρακία, πόλις Ἠπείρου" ἀφ᾽ ᾗς ἐκλή»ή ᾗ χώρα ᾿Αμ- 
βρακία. Ἠδη μὲν ποτὶ κόλπον ἐπώνυμον ᾽Αμβρακιήων. 

5 Απολλώνιος. 
Άμβη, τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος, παρὼ τὸ ἐν ἀναβάσει 

εἶναι. 
Άμβων, πυρίως τὸ χεῖλος τῆς, λοπάδος, παρὸ. τὸ ἐν ἄνα- 
βώσει εἶναι" οἷον, πολλῶν {δη λοπάδων τοὺς ἄμβωνας 
περιλείἔας) λέγονται, δὲ καὶ οἱ ἱὀρειγοὶ καὶ ὑψηλοὶ τό-- 
ποι᾽ οἶἵον» --- ἐπ᾽ οὔρεος ἄμβώνεσσι: --- παρὸ τὸ βὼ 
βων, ὡς γηρυῶ Τηρυών' καὶ ἀναβὼν, καὶ συγκοπῇ 
ἄμβων" καὶ καθόλου προσανάβασις καὶ ὑπεροχὴ καὶ 
ὄρους λόφος. 

᾽Αμβωμοῖσιν» ἀντὲ τοῦ, περὶ τοῖς βωμοῖς. Χούσιππος 
οφ ἓν προφέρει" ὁ μέντοι ᾿Αρήσταρχος β μέρη λόγου" 
κο προπερισπᾳ.. λέγει οὖν καὶ ἄλλα χοῦ» Χαίρετε ὁ' 

ἄρα ποῦροι ἐὔδμήτῳ ἐπὶ βωμῷ: --- χρὴ. γώσκειν στ, 
διὰ τοῦ γράφει, κἂν παράθεσις ᾗ, τὸ, ἀμφόνον. 

᾽Αμέλγω, παρὰ τὸ ἅμα ἔλκειν. 
᾽Αμέλει. τοιγαροῦ», δηλαδή, πάντως, ἐπίῤῥημα γὰρ ἐστι 

συγκατάνεσιν ὀήλον». 
᾽Αμέγαρτον». ποτὲ μὲν ἀγλοῦ τὸ εὐτελὲς καὶ υαἲ ἄξιον 

Φ.όνου" οἷον» --- ἀμέγαρτε συβώτα --- ἐν τῷ συβωτεῖν 
ἀνεπιφλόνήτε», ἄξιε «συφορβεῖ κατὰ στέρησῳ, του α. 
παρὰ τὸ μεγαίρῳ τὸ Φ»ονῶ, μεγαρτός, καὶ ἀμέγαρτος, 
ὁ μὴ Φ9όνου ἄξιος «ΦΦόνος γὰρ τοῖς εὐτελέσιν οὐ 
προογίνεται. Πρὸς γὰρ τὸν ἔχονλ᾽ ὁ Φθόνος ἔρπει᾽ 
Σοφοκλής. ὀηλοῖ δὲ καὶ τὸ πολύ᾿ ας τὸ, --- Φ.όγον ) 
ἀμέγαρτον ἔφελλεν: κατ ἐπίτασιν. τοῦ αἱ ἵν ᾗ ἅμέ- 
γαρτο» τὸν «πολλοῦ Φ.όνου ἄξιον τὰ γὰρ ος Φθο- 
νεῖται" τὰ ὁ' εὐτελῆ», οὔ. 

᾽Αμοιβ), ἡ µεταλλαγή καὶ τόρευσις πολ βμοῤβν, τοὺς 
ξυλίνους ἀντιστάτας, τοὺς ἐν ταῖς οἰκοδομίαις ὁδοπούς, 
στύλους. . 

᾿Αμείβειν, τιμᾶν καὶ ἄμειβον, ἤλλασσον' παὶ ἀμείβεται, 
παραιτείται. 

᾽Αμείβεσθας. . ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνεσδαι, ἐναλλάσσει, διέρ- 
χεσθαε» καὶ τὸ ἐν μέρει τὶ ποιεῖν. 

᾽Αμεῤμκόσμη, ᾗ µετακόσμήσις. 
᾽Αμειψιρυσμεῖ», μεταμορφοῦσθαι. 
᾽Αμένης» σημαίνει τὸν παῤδο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος” 

καὶ κλίγεται ἀμένητος» ὥσπερ, ̓ Αμέλης Ἀμέλητος, ὄνο- 
μα ποταμοῦ. εἰσὶ τινὰ εἰ ης ὑπὲρ συλλαβας, ἔχον- 
τα πρὸ τοῦ 7 ἁμετάβολον, κο πρὸ του ἄμεταβόλου 
Φωνῇεν., μήτε τὸ 1. μήτε τὸ ε, μήτε τὸυ, μήτε τὸ 
ϱ' ἄτινα διὰ τοῦ τος κλίνεται ἐπιάλης ἐπισλητος” 
᾿Ακέλης ᾿Ακέλητος, ὄνομα ποταμοῦ᾽ πέλης 2 κέλητος” 
ὑπέρης, ὑπέρητος. προκειται» μήτε τὸ Ἰ» μῆτε τὸ ο 
καὶ ἑξῆς". ἐτειδ ταῦτα εἰς ου ἔχει τὴν γενικήν, Αἰ- 
σχένήο» Αἰσχίνου" Μγχριόνης, Μηριόγου” Κεβρυόνης, 
Κεβρυόνου τελώνης» τελώνου.. οὕτως ὁ Χοιροβοσκὸς εἰς 

τὸν ε κανόνα τῶν ἄρσερικῶ». 
᾽Αμενηνός] παρὰ τὸ μένος ἄμθνος ποὺ πλεονασμῷ τῆς 

ο) συλλαβῆς, ἄμενηγόο., η παρὰ τὸ μένω μενηγὸς . ως 
πέτω πετηνόρ. σοι :ἄμεγήηνος, ὁ ἄσθενὴο, λεπτὸς, 
µαταιος' ἐξ οὗ καὶ ῥημα ρὃς -ἅμενήλωσε δέ οἱ αἰχωήν : 
-- ασθενῇ ἐποίησεν ἀντὶ τοῦ ἀθέκαμψεν. 

᾽Αμέρδω] Ἰλιάδος Μ -- ὅσσε δ᾽ ἀμερόεν Αύγ} κρλκείη: --- 
ἑστέρισκεν, ἡμαύρου, κυρίως τὸ μέρους στερῷ᾿ Έωτα- 
χρηστικὠο δὲ, καὲ ἐπὶ τοῦ στερούμα!΄ οἷον, Ὁππότε 

δι 

το 

20 
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ο 
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:δὲ τὸν ὁμοῖον ἂνὴρ ἐδέλήτεὺ ἀμέρσοε: --- ὄνφι, ο 
τὸ σχοάρω σκαρων γένετοι σκαρίζω" καὶ εἴρω ἐρῶ ἑ 
οὕτω καὶ παρὰ τὸ µείρω μερῶ, Ὑίνετα µερίζω ναὶ 
κατὰ συγκοπήν, καὶ τροπῇ τοῦ 6 εἰς ὁ, µέρω᾽  α) 
μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, αμέρόω. μείρω ντ -ᾱ- ᾽Αὐολικῶς 
µέρσω, οὓς ΦΦείω Φθερῶ ΦΦέρσω, καὶ κείρω κερῷ 
χέρσω" καὶ αμέρσω ὁ ἐξ αυτοῦ. 

᾽Αμεύσικον] αμεύω τὸ πορεύομαι. παρὰ τὸ ἅμα καὶ τὸ 
σεύω. 3 ταρὰ τὸ νεύω νεύσιμος, καὶ ἀνεύσιαοςκ τοῦ α 
” ὁμοῦ ἡ πλεονασαὸν ὀγλοῦντου. τροπῇ τοῦ ν εἰς αἲ 
ἐδν, -- ὅπῃ κα) ααεύσιμον: --- τουτέστι πορεύσιαο». 
᾿Απολλάνιος ὁ τὰ Ἀργοναυτικά, --- καὶ ἁρουσιονῇς ε-- 
διαλλάσσουσα καὶ αμειβομένη τοῖς ανν ο 

᾽λαείβω] τὸ α τὸ α πι ποῦ ἡ µ συστ ο... 
αν δὲ . τὸ λόγον Ἐν πλλῶ τὸ ἐνκλλάσσειν. 
παὶ τὸ κατὰ μή μή μὲν, αμαιβόμενος, Φυλακὰο 20 

λωόν αμειδεῖς τε καὶ ἡτογοί --- ἐν βάδει βουλονομέ. 
νοις Σµδ19ς, σκυ7ρωποί. σημοήνει δὲ καὶ κγέλαστοι, 
αχάριστοι" ατὸ τοῦ αειδὸ, ἡ μειδιῶ' τοῦτο παρὰ τὸ 
δω τὸ εὐφρίνομαεν Βοιωτικῇ σροπῇ «τοῦ η εἰς ει 
τον Αγ. καὶ πλεονασμῷ του αν μειδῶ καὶ μειδιῶ" 

γὰρ ἐτὶ τοῦ «βουλούομαι, διὰ τοῦ ή γράφεται καὶ 
διρ)  νεται παρα γὰρ τὸ δω τὸ ἀρέσκω Ὑέετα, 

Αμεβῄεος] κ ἐν ἀπειδήτους ἁγίας ηύὐλίςετο νύχτας: -- 
τὰς Φρ ντὰςν .” οἷς οὐκ ἔστι μειδιεσαι" οὐδὲ χελάσαι 
ἡ ὅτι Φοβεριὰ εἰσὶ παὶ σκοτεινα(. ἁγίας, διὰ τὸ ἐν αὖ- 
ταῖς ἄγεσθαι το μυστήρια. Απολλώνιος, 

᾽Αμείλιχος, αμείλικτος, ἀσυμπαθής, ώπηνήο' ἀπὸ τοῦ 
μειλίσσω" τοῦτο ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ μέλιτος μελίσσω, 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ Ε, μειλίσσω, μειλικτόςν καὶ ἀμεί- 

λωκτος, ὁ ἀσυμπάθητος, καὶ αδυσώπητου, καὶ σκληρός. 

᾽Αμεύων] παρὰ τὸ µέρος βερίων᾿ ἐκβολή τοῦ ρ καὶ συν- 
αιρέσει» μείων» καὶ αμείων” καὶ πλεονασμφ τοῦ ν, 

ἁμεων. ὁ μὴ ἑλάσσων τινός. ὴ παρὰ τὸ μένω, γέγο- 
γεν ἡμένων παλ πλεονασμῷ τοῦ κν ἁμεύνων ε᾿τουτέστιν 
ὁ μὴ µένων, αλλ’ ὑπὸ πάντων αἱρόμενος' τὸν γὰρ 
κρείττονα παντες αἴρουσιν. 

Αμείῳ] οσο κλέπτη δέ τε νυκτὸς ἁμεύω: --- ἀμείνω χω- 

ή τοῦ ν καὶ τοῦ ε, αἰτιατικὴ γένους θγλυκοῦ. ἔστι γὰρ 
αμείνονα, καὶ ἀμείννα, καὶ κατα κρᾶσιν ἁμείνων ὡς 

ἑλάσσονα ἑλάσσοα ἑλάσσω «βελτίονα βελτίοα καὶ βελ; 
σίω, τὸ δὲ ἀμείνῳ μετὰ τοῦ ε, ἔστι δοτικὴ, ἀπὸ τῆς ἡ 

ἀλείνωςι τῆς ἀμείνω. 
΄Αμειον, βέλτιογ. 

πο ᾿Αμείασις, ἠθύοσμον ὑπὸ Περγαίων. 
Αμεινίαςν παρὰ τὸ αμείνων ἀμείνονος, Ακωνόνίάς, πα) 

Αμεινίας, ὄνομα κύριον. ἡ παρὰ τὸ μένος µενίας.. καὶ 
νε κατὰ στέρησιν, οἱονθὴ απρόθυμος καὶ ἄδρ- 

μη. 

το 

4ο 

κ γεωργικὸν ἦ οἰκοδομικὸν ἐργαλεῖον. παρὰ τὸ ἅμα 
γέγονεν ἅμην τὸ ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἓν ἄλκον πολλά. Φύναται 
δὲ καὶ ἀτὸ τοῦ ἁμᾶν, ὅ 5 ἐστι κόπτειν καὶ «δερίζδιν. 

βὔ "Αμητῆρες», εριστα/" ἀπὸ τοῦ αμᾶν. 
᾽Αμήτειρα" και αμησάμενοι, τεμόντες» συναγαγόντες , καὶ 

ἐπαντλητάμανοι' καὶ συναμησάµενος σωρεύσας. συνά- 

ξας, ἡ Φερίσας᾽ ἀπὸ τοῦ αμῶ. τοῦτο παρὰ τὸ ἅμα καὶ 

τὸ ἔω τὸ πορεύομα!. καὶ ἡμᾶσθαι, τὸ ἐφέλκεσθαι τὴν 

γηνι ἡ ἀλλό τι λαμβ νδιν ς ἑωυτόν. . 

᾽Αμητὸς] ἐκ αν αμῶ ολα Φερ/ζω νά β' συζυγίς τῶν περι- 
καὶ ἐξ αὐτοῦ ἁμητός. σπωµένων», ὃ μέλλων ἀμήσω 

διαφέρει Δὲ νεο ἆ μα) αμητός, ἅμητος γὰρ, ὁ Ναερὸς 

τοῦ «Φέρους" ἅμητος 4ὲ, ὁ «δερισμός, οἱονεὶ αὐτὸς ὁ 

ΕΤΥΜΟΑΔΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ. 

' ὅρους. 
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ἀωώμένος κἁρπός, Τὸ 49, μπκρόν: τὸ α πρὸ: τοῦ α καὶ 
β συστέλλεται΄ σεσημείωται τὸ αμητός, καὶ ἁμω. 

᾽Αμήτωρ . καπομήτωρ. 
᾽Αμήτορως» κεθαριστας Κρῆτες. 
᾽Αμήρυτον, τὸ ἄτέλεστο» απὸ κ. τῶν ἀπὸ τῶν 

ἑρίων μηρυµασοψ, αήρυτον, καὶ αμήρυτον. 
Άμήρον; γέον ον μκὰ ́Ακηρον. οὐδετέρως ἔστιν ὄνομα 

ἄμήροιν θἱ ὄωηροι. 
Αμήςν ποιός τι; πλακοῦς. -᾿Αριστοφάνη», Άμητι 
πέπεωψεν ἡμῖν τουτον/: ---- ἀπὸ τοῦ ἑξαμάσ-α 
σπονόῇ ὑφ᾽ Ἠδονῆς . ὡς μέλιτε καταρὀόμενον, 
τὸ πολλών ἅ ἅμα εἰς αὐτὸν αναγοµένων καὶ ἐωβ 
νων εἰς τὴν χατασκευὴν αὐτοῦ. 

Άμήχανα, πρὸς ἆ οὐκ ἔστι τὶς µ μηχανὴν εὑρεῖν- ἐξ οὗ 
δεινα καὶ χαλεπά. ὀήλοῖ δὲ καὶ τὸν ἄτεχνον, κὶ τὸν 
ὥτορον μηκανῆς. Ἡ μάλα δὶ κακότ. νε 8 
σὸς ὀόλος Ἡρη: --- Ἱστέον. ὅτι δύο ση ἑ ἡ ο, 
ἡ τὸν μὴ (δυνάμεγον μηχανὴν εὑρεῖν, ἡ πρὸς ὃν οὐκ ἔστι 
μηχανήσασ. αι ὅπερ καὶ ἐνταῦθα «λέγεται. καὶ αμηχα- 5ο 
νήη, ἁπορία. δηλοῖ καὶ ἄβονλον τ ναρςἍς, ἐν 

᾽Αμίο, οὐροδόχον ἀγγεῖον. ᾿Αριστοφά »]ον-- εἶτ᾽ «ΑΦ 

παρὰ 

άμίδα: --- παρὰ τὸ ὀμιχῶ τὸ οὐρῶν ὁμίον κι) 
ὡς ὀκριόείον ἀκριθειο. ἡ παρωγόµασται ὑποκοριστικῶς, 

μη», αμίς, ὣς σκάφη σκαφίς. καὶ ἁμίξαεν ο αμὰ 
καὶ ἅμιον, σκύφος Ἂργνρ γνροῦν. ὦ Τὰ Ἱ 

᾽Αμίοι ἐχθῦς' ὃν Φησι ν Αριστοτέλης, αρόδοντα μαὶ 
τῶν συναγθλαζοµένων καὶ σαρκοφάγων. χολὴν δὲ ἔχει 
ἰσομήνη τῷ ἐἑντέρῳ, καὶ σπλήνα. παρὰ τὸ ἅμα ένα 
τοῖς πλέουσιν. ἔστι γὰ συναγελαστικον. καὶ ἅμιος, ὁ 
κοῦφος. καὶ ἅμιπποι, οἱ συντρέχον ντες. 

᾽Αμιδοῆσαι] Σιμωνίδης τὸν να νο οἶπο καθ 
ὑπέρθεσιν. ἐκ δὲ τοῦ δμι δρῷ α ὦ αμι- 
θρῆσαιν τὸ ) αριδμησαι. ἡ απὀ τοῦ αριθ μῆσαι κατὰ µε- 
ταθεσιν τῶν στοιχείων, ὡς τύπιλος Ἀίτυλο. 

᾽Αμίότυλλον ταῦρον. σηἁαίνει δὲ τὸν μὴ Ἅ ας,  ΝἩ 
ποπον. 5 

᾽Αμίσαλλον] οἷον --- ἀμίσαλλοί 3 τε 5 γέροντες: ο κατ' ἔν- 
δειαν τοῦ }γ. ἀμίσγαλλος, ὁ ὀνσαρεστος, ὁ μὴ ἄλλῳ βο 
µισγόµενος" ἡ ἑτεροῖον καὶ | ἐξηλλαγμένον. 

᾽Αμιτροχίτωνας» αζωστους, ἡ µέτρα καὶ Φωώρακι αἡ  χρω- 
μένουςν αἀθετοχίτωνας. µίτραι γὰρ ζῶναι χαλκοῦ πρὸ 
τῶν αἰδοίω. 

"Αρη. Φαλόεσσαν, τὴν ὠπρόσμικτον οὖσαν 
σαν σημαίνει δια τὸ μὴ ἔχειν λιμένα” 
Δήμνον ἅμιχιλαλόεσσαν. 
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 υῇ θάλασ- 
κ. φ”-- καὶ 

παρὰ τὸ ἄμικτος αωικτοειςν 

ὡς βροτὸς βροτόεις" καὶ τροπῇ τοῦ κ εἰς Χ ἁμρχιόεις μά 
καὶ τὸ θηλυκὸν, -ἀμιχθόεσσα., ὡς αὖδγεις 
καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ Ἰσυλλαβῆς α Φαλόε ἡ ὁ 
τὸ τῶν οἰκούντων ἀπρόσιτον καὶ αγήµερον, ὥς ησιν 
Ὅμωηρος, ο: χεται εἰς Άήμνον μετὰ Σήντιας «αγριοφώ- 
νους: --- οὕτως "Ωρος. ἡ απρόσιτος καὶ ἁμιγὴο, διὰ τὸ 
τοὺς ἐνομκοῦντας πειρατὰς εἶναι. 

”"Αμμε. ὡς τὸ, --- νῦν ἅμμε παλιμπλαγχθέντας ὀίωι --- 
οὖν ἔστι πληδυντικοῦ, αλλα δυκοῦ αριΦμοῦ. καὶ τινὸς 
μὲν. Οπὸ τοῦ ἅμμς Αἰολικῶς τληδυντικοῦ Φασὶν, Ἀπο- 
βολῇ τοῦ σ τὸ δυὶκὸν γύεσδαε, ας ᾿Αἴαντες Αἴαντα 
τινὲς δὲ ἄλλως λόγον, ἄἅμμε ἐν τοῦ ἡκεῖς λονόὰ 
ὴ Δωρικῶς. : 

"Αμα όμμι δὲ µάντις Εὺ εἰδὼς αγόρευε: --- ἀντωνομία 
δοτρῇς τῶν πληδυντικῶν. τρισὶ διαφοραῖς γίνεται. οἱ 
Ἴωνεδν συστέλλουσι τὸ ῃ, καὶ προπερισπῶσιν ζωιν" οἱ 
δὲ Αιολεῖς συστέλλτυσι τὸ ι καὶ βαρύνουσι, καὶ πλεο- 
ναζουσιν ἕτθρον δύμφωνον, κ.ὰ τυστέλλουσι τὴν αρχὴν. 

ὀήεσσα 
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3ο καλο Νιλοῦσιν᾿ αὐτὴν, ὡς. τὸ, ἅμωι: δὲ ἔργον Αὕτως 
ἀκράαντον: --- οἱ δὲ Αμιβι δν) συστέλλουσι τὸ α. καὶ ὁξύ- 
νουσι», ἡμήν. 

κ "Αμμιγα, ὁ ὁμοῦ. ἐπιῤῥηματίκως, παρὰ τὸ ο λλω, καὶ 
ἅμα το ὁμοῦ. 

Ἀμιδ, ἡ τροφὸς καὶ ἡ µήτηρ, κατὰ ὑποκόρισμα. καὶ ἡ 
Ῥέα λέγεται καὶ άμμβον παν δρμία. 

"Άμμορον, δύεμορον, κορεόμορον μόρος γαρ ὁ 9άνατος. 
ο) φωμορήην. τὴν κακὴν μοῖραν. κάν ἀμμόριον, ἄτιμον 
ἡ ὦθάνατον. 

᾽Αανὸς, ὁ ἁπαλὸς καὶ τρυφερό». ἀμνὶς καὶ άμνὸρ τὰ 
5ο πρόβατα τὰ μρερά. παρα τὸ μένοςν μετὸ τοῦ στερητι- 

' που αν ἆμενος" καὶ συγκοπῇ αμνός, οὐονεὶ ὁ αδύναμος. 
"καὶ παρωνόμασται ὑποκοριστικῶς ἅμνίο. } παρὰ, τὸ 
ανοῦς (ὅπερ σημαίνει τὴν ἐκ γενετής μαλθακὴν αὐτοῦ 
τρίχα ̓  ἐξ οὗ ανούδην) γίνεται ἀιωόςς οἱονεὶ ὁ ἑστερη- 
μένος τὼν νηπίων τριχὠ». Μεθόδιος. «τει «εἰς τὸ 
ἄμναμοι. 

᾽ΑΔάνειός, εἴρηται εἰς τὸ ἄρνειός. ἔστι καὶ ποταμὸς περὶ 
τὸ Θεμίσκυρον.. εἴρήται, ὅτι διὰ τὴν τραχύτητα μνείαν 
οὐκ ἔχει" μνειὸο» καὶ μνειός.. 

"Αωνιονί Όμηρος Ὀδυσσείας Υ» Περσεὺς ὃ) άμνιον εἶχε: 
το αἱμοδόχον ἀγγεῖον παρὰ τὸ αἷμα αἷμνίον, τὸ 
τοῦ αζματος δεκτριόν» ἀποβολῇ τοῦ ἠὔτα. 

"Ἄμναμοι, οἷον απόγονοι. κυρίως. δὲ παρὰ τὴν τὼν Ἑνρή- 
ναΐων ὀμέλεκτο», οἱ τῶν αμνὼν άμνο), ἄμναμοι λέγογ- ταιν τουτέστι τῶν κρνῶ» ἄργεςν πρὸ τοῦ περατοφυῆσαι. 
ἀπὸ τοῦ ἄμινὸς' ἄμραμος. ἀμγὰς, παρα τὸ μῶ το ἁπτῶ, 
κατα παραγωγή». 

Άμος) ὥσπερ απὸ του σφέτερο; γόεται Δαρικῇ διαλέκτῳ 
ο. σφός, καὶ ἀπὸ τοῦ ὑωέτερος ὐμός. οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ 

ὠμέτερος ἁμὸς Δωρικῶσ. ἡ θέμα ἐστὶ τῆς Δωρίδος ια- 
λέκτου. 

ωολγφ] Ὅμηρος, νυκτὸς απολγῷ: --- τῆς ἑσπέρας, ἡ 
τῷ µεσονυχτίω. καν ὃ οὐκ ἀμέλγουσι᾽ ἑσπέρας. γαρ καὶ 

μέρας εἰώθασι τοῦτο ποιεῖ. ἢ ἐν και ᾧ ἐν ᾧ συμβε- 
:.βήηκεν αμέλγεσθαι τὰ πρόβατα, ἦ παρα τὸ μολῶ, καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ γ μολγῷ" καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ αν, 
Φωολγῷ ἓν ᾗ οὐδεὶς μολίσκει, οὕτως Ὡρρίων. 

δ2 Ακοτον] -- ἆμοτον μεμαῶτε μάχεσδως: -- «παρὰ τὸ μένω 
γίνεται μοτὸς καὶ ἄμοτος» καὶ ἅμοτον, ανυπομόνητον" 
Ίνα ᾗ τὸ α (ἐπιτατικόν. ἢ μοτα λέγει τὸ ῥάκήη τὰ 
πληρωτικὰ τῶν πληγῶν" καὶ ἄμοτον κατοὲ ἀπόφασι», 
τὸ μὴ πεπληρωμέγο»" απὸ μεταφορᾶο τῶν μὴ πεπλη- 
ρωμένων τραυμάτων, τουτέστι μµοτῶν. οὕτω μὲν Ωρίων ᾿ 
ἐγὼ δὲ εὗρον ἐν ὑπομνήμασιν Ἰλιάδος, στι ἄμοτον λέ- 

ε γεταε τὸ ̓ απλήρωτον᾽ ἔνδα πιὸ ὁ µοτώ ἴσως ἀπὸ τοῦ 
μετρῶ, ὥμετρον καὶ ἅμοτον. ᾖ ἄτρωτον, ἀῤῥηκτον, 

το ἰσχυρὸν. ὤπλήστο». 

”"Αμοχθος] παρὰ τὸ μόχἼθος ὤμοχθος" σηµαίνει δὲ τὸν 
ακακοπαθοὔντα. τοῦτο παρὰ τὸ μογος, πλεονασμῷ. τοῦ 
9 καὸ τροπῇ τοῦ Ὕ εἰς Χ. τοῦτο παρὰ τὸ μὴ ἐὰν 
γάννυσθαι τὴν ψυχἠήν. 

Ἄμδργινος χιτωνίσκος, παρὰ ὴν ἀμόργην» ὃ ἐστιν εἶδος 
Χρδματος, ὕωοιον βύσσῳ᾿ καθα καὶ Θηραῦον » τον ἅπο 
θήρας της νήσου. σημαίνει δὲ καὶ τὴν πολυτελῆ ἐσθη- 
τα. οὕτω Μεθόδιος. ζ«ἤτει εἰς τὸ ᾽Απομόρξατο, καὶ εἰς 
το Αλμολγώσατο. 

30 ᾽Αμορβής, καὶ ἄμορβέο σημαίνει τὸ µεσονύλτιογ. 
την ὀρῴνην αμορφνής ' πα ἐλλείψει το ν, καὶ 
τροπῇ τοῦ ᾧ εἰς β, ὧς ἐν τῷ κύφος, πώβος Φερε- 
νίκης, βερενήκηρ. σημεάνει καὶ τὸν αἀκόλου»ον, ὁ ἅμα 

ο 4 

παρὰ 
Ν 
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ττβὴ ὁρμῶν, τροπῇ τοῦ µ εἰςβ, ἀμορβός αἱ ἀμορβής, 
ΜεΦοδιος. : 

᾽Αμορμεύω] ὤμορμεύεσκεν, ᾿συνῳφοιπόρει” οἷον, .Σὺν λ 

ἡμῖν ὁ πελαργὸς ἀμορμεύεσκεν ἁλοίτης: --- παρα τὸ 

ἄμθρμενειν᾿ τοῦτο παρα ΄ τὸ ἅμα ὁρμᾶν κεὶ πορεύεσθαι. 

ἁμορμεύοντο ν σημοι ἄνει τὸ διεκόμιζον. Ν/καλόρος, ὃ Νῳ- 

9ο) γαρ κάμνοντες ἀμορμεύοντο ᾿λεπαργῳ -- τῷ ὄνῳ. 3ο 

ἐπεὶ γαρ κατο τὴν κοιλίαν “λευκός. 
᾿Δμοιβοί Ἰλιαδος ν, Οἵ ῥ' ἐξ ᾿Ασκανίῆς ἐριβώλκος ἦλ- 

9ον μο/βού: - σημαίνει τὸ ἄλλεπαλληλος, ἦτοι ἐξ 

ἁμοιβῆς ἡ καὶ ἐναλλάδεωο παραγεγονότες συμμαχῇσαε 

τοῖς Γρωσίν, ἀντὶ τῶν πρότερον συνεργούντων αὐτῶν 

πολιτὠ». διὰ γαρ τὸ ἐπὶ δέκα ἔτη τὸν πόλεμο» ἀνύε- 

σὃω, οἱ πρῶτοι πεκμηκότες κατα τὴν µάχην» ἰσαρί- 
}αων αὐτῶν ἄλλων ἀποστελλοιένων ν ἀπεπέμποντο. ὡς 
δἰκὸςν ἐξ αμοιβῆς ἁμύνοντες. ἡ οἱ ἐμοιβὴν ἀποδιόόντες 49 

τῷ Πριάμῳ, διὼ τὸ καὶ αὐτὸν συμμαχῆσαι Φρυδί. λέ- 

γονταί καὶ ἀκόλου. Φοε. οἱ διάδοχοι. : 
᾽Αμοιβηδὸν, καὶ ἁμοιβηδίς. Ἰλιάδος σ. ἄωοιβηδὶς ὃ ἐόι- 

καζονι ἐν μέρει δὲ ὠκούοντεο ἐδίνωςον «νὸδ μέρος. 

᾿Απολλωνιος ἐν τοῖς ᾿Αργοναυτμιοῖς ττ καὶ τοὶ μὲν 

ἆμοιβηδὴν ἐλάασκον: -- σημαίνει δὲ τὸ ἐνήλλαγμένω». 

-- ἄλλος  ὁμῶς ἐπαμοιβὸς άνηρεν: -- τὸ ἄλλεπαλ- 

λήλως. 
4 

᾽Αωπεχόνη] Ἱστέον ὅτι ἡ ἄωφὶ πρόεσι» λέγεται κά 

αμπὶ παρα τοῖς Αἰολεῦσι» οἷον ἀμπεχόγη. Φμπίσχου- 

σα. λέγεται δὲ ὠντὶ τοῦ περιβολῆς ἁματίου. ἤγου» πα- 6) 

λίον. ἡν γὰρ αὐτῇ ἑμάτια καὶ περίζωµα» κο ἀμπεχό- 

νια β, παὶ χιτών: --- ἔστι. οὖν τοῦτο ἑμάτιον λεπτό», 

περίβλημα. 
᾽Αμπονον] ὁ μὲν αὖτις ἔβῃ «Φεὺς ὠμκόνον ανδρών: --- σή- 

µαΐγει ἐπὶ τον πόλεμον.. ς 
᾽Αμπείραντες, διωπείραντες. 

᾽Αμπνύνη, ἀνέπνευσεν. υώπὸ τοῦ αἀναπνύω ἀγαπνύσω 

ἀναπέπγυκα ἀναπέπνυμαι ανεπγύθη καὶ συγκοπῇ, παὶ 86 

πλεονασμῷ, τοῦ ν. ἀμπνύνδη», ἀνεζωπυρήθη, ἠγέρ}. 

ἈΑμοῤῥοϊοη ὁ Αμοῤῥοιος τοῦ ἀμοῤῥωίου ὄνομα ἔθνους 

ἐπὶ δὲ τοῦ τόπου, οἷον τὸ ᾽Αμώρίο»». διώ τοῦ ω µεγά- 

λου. καὶ ἓν .ρ. 

”"Αμπανωσ] ανάπαυμα, καὶ κατὰ συγκοπὴν ζμπαυμα. 

᾽Αμπαζονται ὦ ὤναβάλλονται, καὶ τα Όμοια. 

"Αμπηρος» πηρος, νοσερός. . : 
Ἀμολγὸς ́ σημαίνει, μέλαν, ἁωρίαν», σκότος ἡ (λογμος 

πα) σκεύος ἐν ᾧ ἀμέλγουσι τὸ γάλα οἱ ποιµέγες» καὶ 

ξύλιγον οἱνοφόρο». ἀμολγοὺς δὲ τοὺς ἐξαμέλγοντας καὶ 
σπάζοντας. μάζα ἀμολγός - «ζἥτει εἰς τὸ μας. 

᾽Αμοργὶς δὲ, παλάμη τὶς, ἐξ ἦς ἐνδύματα ἄμόργινα᾽ οἱ 

δὲ, λιυὰ ὑφάσματα" οὐ δὲ, απο ᾽Αμόργου τῆς νησου. 
οἱ δὲ, ἀμοργίνους» τοὺς ἐρυθροὺς ᾿ τὸ χρώμα. 

᾽Αμπνκάςξιν, τὸ τὰς ἔμπροσδεν απὸ προσωπου τρίχας 
σπαρας ει». εἴρηται οὕτω καὶ ὁ τροχός. καὶ ὀεσμοὶ δὲ 
μάρκες’ 

”Αμπυξ. ἡ γυναιμεία ἀναδέσμη» ὃ ἐστι στρόφιον. καὶ ἐπὶ 20 

χα)λινοῦ δὲ εἴρηται οἷν --- Χρυσάμπυκας ἵππους. παρα 

τὸ ἀμφέχει, ἄαφνξ. καὶ μποξ. ἢ παρὰ το ἄναπυ- 

κάςειν καὶ ἀνέχει» τὰς τρ χα. ἐκ μεταφορᾶς καὶ ὁ 

τροχὸς» ὁιὰ τὸ κυχλοτερὴο εἶναι. 
᾽ΑἉμπλοκημα τὸ αμάρτημα" παρὰ τὸ ἀναπλέκεσθαι τῷ 

ὧν δρώπῳ" ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ σχοινίον σειρὰ γὰρ τὸ 

σχοινίον λέγεται. ἐκ τοῦ πλέκω πλακῶῷ ἀναπλάκημα, 

καὶ ἁμπλάκημα, 
᾽Αμπρεύω 1 ὁ μεν Καλλήάσχος κυρίως ἐπὶ τοῦ ἕλνειν ἔλαβε 5 5ο 

τὴν λέξιν" οἷον, ᾿Ανδρ᾽ ἐλοιοὶ ὁ ἐκ λειόεν ἀμπρεύου- 

ο 
.. 



79 Δ Μ 

τες --- ἀμπρὸν γὰρ Ἠυρίως καλεῖται τὸ σφχοίνν τὸ 
ἕλκον τοὺς βόας, οἷον ἁμπερόν τι ὃν, τὸ νεο 

τῶν ζυγὼν δεδεµένον" }. τὸ ξύλον τοῖς αὐχέσι τῶν 

ὑποζυγίων. ὁ δὲ Λυκόφρων, ἐπὶ τοῦ κακοπαεἰν ἐλαῤε 
τὴν λέξη οἷον ᾿Αχλανον ἀμτρεύσουσι» ἡλιτοι βίον. 

κλνν. παρα ᾿ τὸ ἀνάπηλός τις οὖσαι ἡ μὴ ἔχουσα ἐν 

ἑκντῇ τὸν πηλὸν, Ἴγουν τὸν. οἶνον ἡ παρὰ τὸ πάλλειν 
καὶ σείειν ἡμᾶς πίνοντας. : 

ο ᾽Αμπελόεσσα] τὸ ἀρσενικὸν» ἀωπολόεις « εἶδιος, τῶν πα- 

ραγώγων μετουσιοεστμιοῦν. τοῦ ἄωπελος. τοῦτο ἰνά- 

πελός τις οὖσα, παρὰ τὸ ἄνω πελέςειν' } παρα τὸ ἐν 

αὐτῷ ἔχειν τὸν πηλό». ᾿ 
᾽Αμπεταλων] Ἡ ῥα; καὶ ἀμπεπαλὼν. προίει δολικόσκιον 

ἔγχος --- αντὶ τοῦ ἀνασείσας αἀνατείνας. διπλασιασμὸς 

ματοχῇς β ἀορίστου. τὸ ῥήμα ὃν γὰρ. Ίωνες 

ἓν τοῖς ῥήαασι καὶ; ταῖς μετοχμές εἰωθασιν αναδιπλα- 

σιάέςει»’ λάχωσι» λελάχωσι' λα} λελάθφ.ς -- 

6ο Αμπωτι, αἱ περὶ τὸν ᾿Ώκεανὸν «ἄποφυγαὶ καὶ διαστὰ- 

σεις» καὶ περὶ τὴν Λιβύην" παρὰ τὸ, ἀναπίνασθαι. κά 

ῥίως δὲ άμπωτις ἡ μαιμόναι ιά! ἡ ξηρασία, ᾖᾗ ῥηκέα 

Διονύσ: οὐ ὁ περιηγητής οἷονν Άλλοτε μὲν πληωμυρ; 

ἐγείρεται ἄλλοτε ὁ αὖτε ΄Άμπωτις ξηρῆσιν ἐπιτρο- 

χει ψαμαθοισι: -- κυρίως δὲ λέγεται ἡ ἀραχίόρησις 

τῆς αλάσσης» ἤγου» ἡ ἄναπινομένη Φάλασσα. ἐκ τοῦ 

πῶωι πωώσω, πῶσις ταὸ ναπωσις κοκ ἄμπωσις. ώ 

συγκοπήν καὶ τροπῇ ̓ άμπωτις. καταχογστικῶο . 

ἐπὶ τοῦ ἡμετέρου σώματος» ἡ ἐκ τῆς ἐπιφαναίας. ανα τὸ 

βα 3ος ὑποχώρησις ὕλγο, οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ. περὶ 

ἐξηγήσεως τῶν λέξεων. Ἱπποκράτους ἡ εἰς ὄρν ορ με- 

τάστασις τῶν ὑγρῶν. 
᾽Αμύρητον , τὸ ἀτέλεστον, 

τὸ ᾿Αμήρυτογ. 
΄Άμυρος, πόλις Θεσσαλίας. να Ὅ, 

Άμυροι, τόποι κα νγροι καὶ ὁμιῤῥέοντες, ἆπο του μηρεῖν 

δ7 

το καὶ ῥεῖ). : ἳ 

΄Αμυνος, ὄνομα ώ τνως: ἀπὸ ᾽Αμύκου. βασιλέως Βε- 

βρύκωγ. 
᾽Αμυόι, σημαίνει τὸ ἅμα. παρὰ τὸ ἅμα ἄμυδις» τροπῃ 

οὗ α εἰς υ. ὧς σάρκες σύρκες, τοῦ πνεύματος µετα- 

βλη»έντος. Ώρος. , . 
᾽Αμυδρός] παρὰ τὸ μύδρος, ὃ σημαίνει τὸν πεπυραμτωµέ- 

νου σήὀήρον» ἀμυδρὸς, ὁ ἁλαμπὶὴς καὶ σκοτειγὀφ. τοῦτο 

παρα τὸ µύω τὸ καμανα. 

᾽Αμυγδαλὴ», παρὰ τὸ ἐν τῇ καλύφη» τὸ μετὰ τὸ ἔξω 

χλωρὸν» 7 πολλὰς αμυχὰν ἔχειν. Ὥρος. 

΄Αμυστε, ἡ απνενστὶ πόσις᾿ παρὰ τὸ μὴ μύειν (δ ἐστι 

χανδὸν πιεῖν) ἐπὶ πολὸ, μὴ µύοντα καὶ συνάγοντα τὼ 

{λη". ἡ παρὰ τὸ ἅμα πιεῖν, χωρὺὶς τοῦ διαπνεῖσαι. 

ὥστε ἀπνευστί, ἔστι δὲ καὶ Φιάλης εἶδος μεγάλης, ᾧ 

ἐν πότοις ἐχρῶντο. 

᾽Αμυσχρὸς .ὁ καθαρός ὁ μὴ μύσει χραν»)εἰο» ὁ ὁ αμίαν- 

τος. καὶ α ἅ. ἡ παρὰ τὸ μύσος µυσαχρός» ὁ µν- 

σαρός᾽ [α υῃ καὶ ἄμυσχρός. 

5ο ᾽Αμύμων]. παρα τὸ μνω το ὑποκαμμύω», ὁ μέλλων μύσω" 

ἐξ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα μύμων, κα) ἀμύμων». ὁ μη, κε- 

καμμυµάνορ. ἡ παρὰ τὸ μώμος. γίνεται ἅμωμος, αμώ- 

µων᾿ καὶ τροπή του ὢ εἰς υ ἁμύμων, ὡς χελώνη χε- 

λύνη᾿ Ὁ αμώμητος καὶ ὤψογος. 

᾽Αμυμώνη, ή ὄνγατηρ Δαναοῦ" ἀπὸ τῆς αμύμονος γεγι- 

κῆς. πολλα γαρ τῶν Φηλυκῶν ὀνομάτων. εἰς ή λή) οντα͵ 

γίνεται ἀπὸ τῶν εἰς ος γενικῶν κῶν αρσενικῶν οἷον, 

πέρατος, περώτη᾿ κάλυκος» καλύκη' ἅρπαγος, ἁρπάγη" 

(βαρύνεται ὑπὶ τοῦ ἐργαλείου) σωώφρονος, Σωφῤόνη" 

ΤΛΜΟΛ Ρ 1  ΘΝ ΟΝΤΑ, 

καὶ τέλος μὴ ἔχον. εδ εἰς 

Α Δο 
ονος, Χιόνη, ὃὁ 

ν μυμόνη, καὶ φως ὧνη. 
ας, τῶν τοξικῶν βελῶν αἱ ακίδες. ΛΜ 
"Αμυλος, βρώμα, τὸ μῇ πεπτωκὸς ὑπὸ μόλων. ἄρσενε 

πως" καὶ Μι λοῦται. αι ή 
᾽Αμυστὶ , ἀπνευστὶ π/εω’ οἱ δὲ, ἀθρόως, κ. } 
"Αμνλον. στεῤῥὸν, ὤκλαστον. ' 
ον οὐ ἑκατέρωαν ρβιμωώ , 4 β.λ. 

ογτες. 

Απ «8 .) 

2) 

᾽Αμϕηνοεῖν,, τὸ μὴ ἀκριβῶς γωώσκειν" καὶ ἀμφήνωμο- 
νεῖν. Δωρό εος. 

᾽Αμϕίγονον, υἱὸν τὸν ἐκ προτέρας γωνοωκός. 
έδεα, ψέλλια, δεσμούς" ἔνιοι ον αονπ. πα: 

νλὸ 

ρα δὲ ποιηταῖς ἀμφίδεον, τὸ τόμων τῆς μήτρας, αὸ 
βετοωφορ ἄν. τὰ Εν 

᾽Αμφβῥουλος ὁ ἐξ ἀμφοτέρων γονέων δούλος. η. ια 
᾽Αμϕίεπον, περιεπο/ου», περιεκύχλουν Ἶ περὶ ἔργον νά, 

νου». 
᾽Αμϕίογονοι» οἱ ἑτερομήτορες. 
᾽Αμνᾶν ἐπίῤῥημα, σημκίγει τὸ ἁθυντριῶς. παρὰ τν μέλ. 

λοντα τον ἀεξν ο ἐπή ῥῥημα,, αποβολᾷ Τοῦ ω»., δρ απο 
τν ἕω ὁδὲξ . ον αυτοδαξ . χλάςω κλάξω 4 
αἱ νώς οὕτως ἁμύσσω αμίζω ἅμυξ καὶ ἁμύ ος 
λ όλο. καὶ ἄμυχαδὸν, ἄκροις δακτύλοις οἱ αν. μηνρόν᾿ 
} ἐπὶ τοῦ ταχέως. 

ΑἉμυχὴ, τὸ ἔ ἄλκος τὸ ἐπὶ τοῦ σώματος" σι τὸ ἀμήσσε 
ῇ παρα, τὸ μυχὸν μυχή, καὶ ἀμυχὴ, {ἡᾗ μ) εἰς κ 
πληγή. Μεφόδιο. 

᾽Αμύσσω] παρα τὸ αἷμαν μερεῳ; τροπῇ τοῦ μη ο 
ἀμύσσω, ὡς μάθω µάθος καὶ μῦθο πα 
Εἰόι κοιὶ ξέω, τοῖς ζω ώ οσο σὺ γη 
ἀμύξεις: --- πνήσειο, λυπήσεις. κ ρώς ο δν 
έλλων, ἀμύξω. παρὰ μα μυ Στ γίνεται, μον 
πο ἁμύζω» τὸ λίαν οἱ μω «πλ δν ὁ , τρέπεται εἰς 
δύο σσ Α/ολικῶς. } ἀπὸ τοῦ μιαν καὶ ον τὴν 

Ἰν. 
᾽Αμύντωρ : ὁ βοηθός ἀπὸ τοῦ αμύνω᾿ ὁ ἐτήκουρος.. 
᾽Αμύόνω] τὸ εἰς νω παραληγόµενα τῷ . βαρύνεσθαι δέ- 

λε," καὶ ἐπιτεταμένον. ἔχει τὸ υ. οἱ δέ τι περισπᾶται, 
προκατάρχον, ἔχει ὄνομα” οὐ τὸ τέλος εἰς ω- τραπὲν, 
ῥ]μα ποιεῖ" .ὀδύνη, -οὀυνῶ. ᾽Αμύναι, ἀποστρέψαι. ἄπο- 
σοβῆσαι, καὶ ἀλεβῆσοει καὶ βοη9ῆσαι. σημαίνει δὲ καὶ 
το τιμωρήσασδαι. ὥστε τρία σηµαίνει. ἀμύγαι οὖν νυ- 
ρίωο τὸ απροφασίστως βογ»]σαι" ἀπὸ τοῦ άμυνα ἡ . 
ὀέκησις τοῦτο παρα, τὸ μύνη ἡ πρόφασις Ὑ 
ἐπιτατικοῦ αν άμυνα. ε μύνας σημαίνει τους 
σμούς" ἔνδα αμύνειν τὸ αμελλητὶ βοηδεἴν. ἡ παρὰ τὸ 
αμεύω τὸ τορεύοµαι, βνται αμεύνω» ὖο δύω ὀύνων 
καὶ Φύω Φύνω" καὶ ἐν δείᾳ τοῦ 8 αμύνων τὸ μετα ὁρό- 
μου βογ9ώ. ἡ παρα τὸ αμείθω, αμεύω" καὶ προςέσει 
τοῦ ν, καὶ αποβολῇ τοῦ 6, αμύνω, τὸ ὑπὲρ χάριτος 
οη9 εἲν. 

Ἀ ᾽Αμϕαγαπῶντες, ἠγουν δλευπό περισσῶς, λνα- 
πῶ γτες. 

᾽Αμϕαδόν] --- ἀλλ ἆμφ αἶκεὶ τύχωμαι" τσ- Φανε 
ἀναφανδόγ. Φ Φανδὸν, καὶ αμφαθόν᾿ φαν αν 
Φκδή. Ἠὲ καὶ αμφαδίην: --- Φανερῶς. 

᾽Αμϕαῆς, οἶκος περίσκεπτος. 
᾽Αμϕασίαν, τὴν αἀφωνίαν καὶ 

προφασία» » απορίαν. 
᾽Αμθ' αὖον] -- κορυες ὰ ἀμφ' αὖον αὐτευν ' --- δύο μάς 

ρη͵ λόγου εἰσίν αμφ) καὶ αὖον' αἱ φις αἲ- 
τῶν ξηρὸν ἦχον ἀπετέλουν. 

9, 

ἑαθλνας οὐκ ἀφασίκν, ον 

Γοὔτω κἂὶ ἀμύμονοο, 4ο 

ρο 

- 

το 
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᾽Ααϕεπονε]χο" οἱον, Ἐν μεγάρῳ Ἑκατῃς νο αμ- 
Φεπονεῖτο: --- διέτριβεν. 

᾽Αμϕέσχετο, περιεβαλετο. 
᾽Αμϕεποτᾶτο, περ) τῶν τέκνων αὐτῆς λοπθυμένη ἐπέτατο. 

ἀπὸ τοῦ ποτάοµαι ποτώμαι, ὁ παρατατικὸς πάβην 
τὸ Υ, ἐποτᾶτο», μα) ἁμϕεποτᾶτο. 

5ο Άμϕηκες, αωφοτέρωθεν Ἰκονημένον" ἀπὸ τοῦ Ἰκω" τὸ 
ἐξ αωφοτέρων μερῶν ὀξύ. 

᾽Αμϕιαχυϊκ] Ίαν ἡ ἐκπεμπομένὴ βοή. ἐκ τούτον ἰάχω καὶ 
αχ ᾽ εκαὶ ἀμφιαχων ὁ μέλλων ααφιάξω, αμφίαχα, 
αμϕιαχως η] µετοχή τὸ Ὀγλυκὸν, αἀμφιαχοῖα, περι- 
βοώσα ἢ τρίζουσα. 

Ἀμφιάραος, ἢ ᾽Ααφιάρεως, ὁ ἥρως Ὀλκλέους" ] παρὰ 
ο σον αέρα, παρα τας ἀράο μάντις γὰρ ἦν. 
᾽Αμϕιβέβηκας] --- ὃς Χρύσην ααφιβέβηκας : --- περιβέ- 
βύκας, ὑπερμαχεῖο πο µεταφορας τῶν τετραπόὐων. 

᾽Αμϕίβασιν] Δεῖσε ὃ ὅ ὄγ ἀμφ/βασιν κρατερὴν Τρώων: --- 
τὴν ἰδχνρὼν ὑπερμαχησῳ. κυρίως ἀμφίβασιο περὶ 
τοῦ νεκροῦ μάχη" περιβάντες γὰρ τὸν νεκρὸν, ἀγωνί- 
ὄονται ὑπὲρ τοῦ σώμανος. 
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᾽Αμϕιβρότη, η] ἑκατέρωθδεν τὸν  βροτὸν σκέπούσα. ἀσπὶς 
ύπτουσα, πάντοθεν ἴση" ἢ περὶ βροτὸν. εἰργασαενη. 

το ᾽Ααϕήβληστρον" “σημαίνει δὲ ὀ/κτυον᾽ παρὰ. το βέλλω 
βλὼ βλήσω βλῆτρον᾽ καὶ κετὰ τῆς αμϕὶ προθέσεως, ναὶ 
πλεονασμῷ τοῦ σι αμφ; ΊΆληστρον. 

᾽Αμϕιγυήεις] ὁ ́ Ἠφαιστος,, ὁ βραδὺς ἐν το πορεύεσθαι" 
παρὰ τὸ γυῖκ, ὃ ἐστιν ἄχρα, χεῖρες πο πόδεο" } αά- 
Φοτέροις τοῖς γυίοις (δ ἐστι τοῖς πορὲ) χωλός. «ὕτει εἰς 
τὸ αὐματόειο. ᾿ 

᾽Αμϕιγυῶσαι, ἀκρωτηριάσαι. 
᾽Αμϕηρεϕέα] -τ ἄωφηρεφέα τε Φαρέτρην: -- «Φηλυκὸν. αἰ- 

τιατικῆς πτώσεως" ἀπὸ τοῦ ἐρέφω καὶ τῆς αμφὶ προ- 
να α τὴν αμϕοτέρω.}εν ἐσκεπασμένη»;, τὴν τῶν βε- 

ήκη». Ἶ πάντη ἰσχυράν. 
ολη αμφάβολον Ἶ ἄγισον. ἐρίζω, ἤρισμαι ἥρις 
,. σται ἐξ αὐτοῦ ἤριστος καὶ ἀμφήριστας. ἀμφίλογον, ἢ 
ἔπισον. - 

᾽Αμϕερίστερος, οὐκ αἴσιος οὐ δεξιός" ἀμφοτόρωδεν ὅρι- 
στερός. 

᾽Αμϕερκῆ» πάντοδεν περιει γόµενο». - 
᾽Αμϕηαερινὸς, ὁ καθήμερῖνος:. παὶ υἀμϕήμερον ἁμοίως. 

δο ᾿ΑμΡήρης αυλός, ὁ ἑκατέραις χερσὶ πατεχόµενος κο σύκ- 
Ὅωνος. καὶ στόμα άμφῆρες ἁμφοτέραις γναδοις ὁμοίως 
ἐσθίον. 

᾽Αμϕίβια να, τὰ ἐπὶ τῆς χέρσου καὶ ὕδατος ὁμοίως δια- 
“τελοῦντα. 

᾽Ααϕίδυμοι λιμένες, δύο εἰσόδουο «ἔ ἔχοντες" ὴ σκεπεινοὺς, 
ἡ αμθιστόμους" ὁ αφ᾽ ἑκατέρου μέρους εἴοπλοιασ ἔχων 
(καὶ αἀμφιδὺς, τὸ ἐνδύς.͵ πάντο.εν κατάδυσι) ἔχοντες 
καὶ σκέπην καὶ καταγωγή» οἷον ἀμφίδυνοι, ἄπὸ τοῦ 
δύνειν τὸ σκεπόμενον οὐ ἁμᾷ ότεροι εἴοπλους{ {τουτέστιν 

4ο εἰοδύσεις καὶ καταγωγή»). ἔχοντες. Ὀδυσσείας ὃ'. λέ- 
γεται δὲ καὶ ὁ λιμήν τῆς Κυζίκου ἀμφίθυμος, δισσας 
εἰσόδους ἑκατέρωδεν μέρους ἔχωγ. --- ἐν δέ οἱ ἀκταὶ 
᾽Ααϕίδυμοι: --- 1 διδύμουο. 

᾽Αμϕήγα, Ὅμηρος ἐπὶ τῶν δοράτων λέγει" οἷον Ἔγχε- 
σιν ἀμφιγυίοισε: -- οἱονεὶ τα ἑκατέρωδεν. γνῶσαι δυνα- 
μενα. ὅ ἐστι χωλῶσαι πο πλήξαι διὰ τῆς ἐπ πιδορατίθος 

Δαὶ τοῦ σανρωτ]ρος. ἔνιοι τοῖς δια χειρός" οἱ δὲ, µα- 
κροῦς καὶ ὀξέσιν. ' 

"Αμ ρυφοι] ἔστι ὀρύπτω τὸ ξέω, το ἁαφοτέρωθεν: έξε- 
6ο σµένον.- καὶ ἐσπαραγμένον. καὶ ἁμφιόρυςῇ, την κατε- 

σπαραγκένην. 
ΕΤΥΜΟΙΟΘΙΟΟΝ. 

2ο 

ΦΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΝΕ Τ.Α. Α Μ δε 

Αιφιδέδγε] ὧπὸ τοῦ, δέω μέσου παρακεικένου" περιειλεῖ. 
ται, περιορίζει" ἤγουν ααφοτέρωθεν περιεκύκλωσε᾽ --- 

᾿πόλεμός τε "΄Αστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε. 
᾽Αμϕιϕρόμια, ἑορτή ἐστιν ἐν ᾿Αθήνγσι τελουμένη" καθ 

ἣν ἐγκρυφίου άρτου ὁπτωένου, ἐπὶ τῆς ἑστβνς ἐπιτρέ- 
χουσι. τὸ ὁ) αὐτὸ ποιοῦσι καὶ μετὰ σχευῆς εἰς τὰ βρέ- 
φη παρα τὴν ἑστίαν περιφέροντες, ἐπειδὴ πουρρτροθος 
ἡ τροφὸς ἐπί τινων πεφήµισταν. μέμνηται Πλάτων ἐν 06 
Θεαιτήτῳ” Τοῦτο μὲν 8}, ὡς ἔοικει μόγις ἐγεννήδη, 
ὁτιδήποτε τυγχάνει ὄν μετὰ δὲ τὸν τόκον τὰ ̓άμϕι- 
δρόµια ὡς οληλῶς ἐν κύκλῳ περιθρεκτέον τῷ λέγω. 

᾽Αμϕιελίσσας, αἱ νγες αἱ ἀμφοτέρωθεν ταῖς πώπαις ἑλαν- 
γόκενοι ἡ ἑκάτερῳ τα πλευρὰ στρεφόµεναι. ἐν τοῦ 
ἑλίσσω. 

᾿Ααϕ μέννυτο] παρα τὸ ἔω τὸ ἐνδύομαν, πλεονασαφῷ τοῦ γ. τς 
ἔνω» καὶ κατα παραγωγὴν ἑνύω καὶ εἰὐνόω" πο ἐπειδὴ 
ἔδος ὄχουσιν οὐ Αἱολεῖς τὸ ε τρέπειν πρὸς τὸ «κκ 
μενον σύμφωνο», οἷον εἴρω ἔρρω, Φ.}ε(ρῷ ΦΦέῤῥω"τ 
αὐτὸν τρόπον το ν εἰς τὸν, καὶ γήεται ἑννύω, κ 
μετὰ τῆς αμφὶ προ.έσεως ομφιενγύω"' μα) δε αὐ- 
τοῦ παράγῶγον αμφιέννυμι" καὶ αμφιέννυτο;, τὸ ἑνε- 
δέδυτο. 

᾽Ααϕιειμένοι: ἐνδεδυμένοι" ὡς τὸ, Ὢ, μοι ὧναιδείην έπιει- 
μέχε: κά γέγονε παρε το ἔω τὸ ἐνδύομαμ" ὁ παρακεί- 
βενος εἶκα ὁ παΊτικὸς εἶμαι" ᾗ µετοχή, ε/μένος" Εἰ-αο: 
μένος ὤμοιῖν γεφέλη»: -- καὶ ἐν συνθέσει ἀμφιειμέγοι" 
Γεώργιος ὁ Χοιροβοσκός. 

᾽Αμϕιεννύμη)] αήποτε κάντι ταὺ δα περιττή ἐστιν ᾗ πρόὀ»ε- 
σις. τί γρ διαφέρει τὸ ἔγγυμαι τοῦ ἀμφιέννυμαι; Ἠθιὴν 
αὐτὴ δὲ Φάρος µέγω ὄννυτο νύμφη: -- τί γὰρ πλέον 
τοῦ ααφιέσασ-λαι χιτώνα: οὕτω Ζηνόβιος. 

᾽Αμϕιετεῖν, δύει καθ ἔκαστον ἔτος, } δύ ὅλου. ποῦ 
έτους, ὴ κωτ' ἔτος. καὶ | αμϕιεταςομένας, τὰς κατ ἔτος 
γινομένας ἢ περιερχοµένα». 

᾽Αμϕικέφαλος, ἁλένης εἶδος. παρὰ τὸ ἑκατέρωθεν ονά- σε 
χλισιν ἔχειν κο προρκεφέλαιον. 

᾽Αμϕίκανστῖς 2] ὀρεὴ κριΦὴ. ἡν ἡμεῖς εὔστρον παλοῦ- 
μεν. καὶ οὕτω μὲν οἱ τραγικοί: οἱ δὲ κωμηιοὶ, τὸ αἰ- 
ὁοῦον ἀωφίκαντιςν ἀπὸ τοῦ επερικεκαῦσαι. οἱ δὲ τὴν 
πρώτη» ἐκφύσῳ τῶν πυρῶγ» ᾗν Ἰλήν προσαγορεύονσιν 
ὡραδον, δι τὸ τοὺς νου κἀέντων τῶν αχέρων, 
ἐπιτηδείους εἶναι εἰς τροφή». Μεθόδιος. εἴρηται µετα- 
Φορικῶς καὶ ἡ αέχη. 

᾽Ααϕικόπελλον, ποτήριον᾿ παρα τὸ πύφον κύφελον.. κο 
πύπελον. ἦ παρὰ τὸ χέω χύπελον, ὅ ὅπου ὁ πηλὸς (ήγουν 49 
ὁ οἶνος) χεῖται' καὶ μετὰ τῆς αμφὶ, ἀμφριύπελλον, 
πλεονασμῷ. ἑτέρου λ᾿ τὸ ἐκ περιφερείας κύφον. ὅφεν 
μαὲ το πρὸς ἡμᾶς κάτω υεύοντα νέφη, κύφελα λέγον- . 
ταή. ̓ Αρίσταρχος Φησ) σημαίνειν τὴν λέξιν τὴν δια τῶν 
ὥτων ἑκωτέρωθεν περιφέρεια». ἐφ᾽ ὧν καὶ ῥητῶς ὧπο- 
διδοὺς λέγει" Ἠτοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελ- 
λε Χρύσεον ἄμφωτον: --- ᾗ οἷον ὠμφίκυρτον. 

᾽Αμϕωκτύονες, οἱ περιοικοῦντες. τὸ γὰρ πτίσαι., ἐπὶ τοῦ 
οἰκῆσαι ἔλαβον οἱ παλαιοὶ, ὥς Φησιν Ὅμηρος, ἐθητέμε- 
ον πτολ{εθρογ: -- μαλν ἐὐκτιμένην κατ᾽ αλωήν: -- 
ἔστιν οὗ» οἰκίςω οἰκέσω οἰκιῶν καὶ οἰχτιῶν, κατὰ πλεο: 5ο 
»ασμὸν τοῦ τ, καὶ μετὰ τῆς ααφὶ προθέσεως, ἄμφι- 

κτιύν" καὶ τροπῇ τοῦ ; εἰς ν, αμϕμαθων, ὡς τριφά- 
λεια τρυφαλεια. οὕτως 0ος. 

᾽Δμϕιμάσχαλος. χιτῶν δύο χείρίθας ἔχων ὃς ᾗ ἦν τῶν 
ἐλευθέρων" ὁ δὲ τῶν οἰκετῶν. μίαν εἶχε, καὶ διὰ τοῦτο 
ἑτερομαάσχαλος ἐκκλεῖτο. 

νν ἀμφοτέρωδεν ὀκέλλον καὶ στ]ριζόμενον’ 
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οι οἱ δὲ ααϕικελέωγους 
χήσεις᾽ ἀπὸ τοῦ 

Ααδιμήτορ, οὐχ ὁμομήτριος, ἄλλα ὁμοπάταρ ὦν αδελ- 
--- μητέρες ὀμέφοροι λέγονται. λέγονται δὲ ἁμφι- 

ο - 
πολον, ῥούληνε δεράπαραν κοιὶ ἀμφιπολεύει», 

Ὃοραός, καὶ Φερωπεύειν καὶ περιέπειν' κ. ἅμτι- 
πολῆσιν περιπορείκις. . 

το Αμϕίσβαινα" αἰτιατινή ἁμφίοθααϊνα. ἔστι δὲ αἷδο ὄφεως, 
ἔχοντος ἐξ ἑκατέρου κεφαλας καὶ ἀναβαίνοντος. 
κα περίβλεπτον. 
Δμϕ,2έβ ἥκαςν ὑτε «3. κατα μεταφορὲν ἀπὸ τῶν 

αλόγων ζώων. ταῦτα γαρ παραβεβληκότα ἑαυτῶν τοῖς 
τέλνοις» αμύνεται τοὺς ἐπιόντας. ἡ ἀπὸ τῶν παραβσι- 
»όντων τοῖς ἐν τῷ- πολέμῳ τεῦνηκοσι καὶ ἡπερμαχοόν- 
των, ἵνα μὴ σκυλευῶσι καὶ ὁβριτβῶσω. ἡ µέσος κά- 
θησαι. ἐν αὐτῇ τιωύωενος ὥεπερ πολιοῦχος. λοὸ, 

9. µεν ἀργυρότοί, ὃς Χρύσην ἁμφιβέβηκας 
᾽Αμϕιλαφὲς] τὸ ὁασὺ τὸ ἑκατέρω-εν λφετὸν, ἀμφιλαφὲς, 
κατὰ συγγένειεν τοῦ β εἰς Φ. ὁοκεῖ δέ μοι παρα τῇ 
ἀΦγ᾽ ον τὸ τῇ ἀφφ ἑκατέρωθεν ὑποπίπτον, διὰ τὴν 
δχσύτητα᾽ ὅ ἐστι πολὺ καὶ ὀκΨ). έο 

᾽Αμθιλίκὴ» ἡ σποτειὴ» αμφιλόγη. τὸς οὖσα. τὸ λυκόφως. 
ἔστι λυγαῖον τὸ σκοτειὸν, παρ τὸ λύειν τὴν αὐγὴν, 

. καὶ μὴ ἐῶν συστῆναι. ἐξ αὐτοῦ γένεται λύγη:, καὶ τρο- 
πῃ τοῦ Υ εἰς κ λύκη" καὶ ἀμφιλύκη γύξ, ”Ωρος. 

᾽Αμϕοτερον. εἐπὶ µεσότητος' αἀντὶ τοῦ αμίροτέρως. πα- 
3ο ράγετᾶι δὲ ἐκ τοῦ οὐδετέρου ἁμφότερον» τὸ αρσεγικὸ» 

αωβότερος. καὶ αμφότεροι, δαν ουκ ὅχαι τὸ γαρ ση- 
.ενον κωλύει. 

"Άμϕο ὀνόματος τὸ ω μέγα. τὸ ὄμφω» Φύν, Φεματικὰ | 
ὁιότι οὐ γίνεται ἀπὸ ἐγικῶγ. τὸ γὰρ σημαινόμβνο», κω- 
λύει. καὶ τί ῥιαφέρει τὸ ἄμφω τοῦ δύο: ὅτι. το δύο 
γράφεται μα) δὲ τοῦ ο αρεροῦ. καὶ δι τοῦ ω μεγα- 
λου Αττηκῶς" τὸ δὲ ἄάαφων δὲ τοῦ ὢ μεγάλου πάντοτε. 
καὶ ὅτι τὸ μὲν δύο. µετὰ τοῦ άρθρου συντάσσεται" 
οὖν» οἱ δύο” τὸ δὲ ἄμφω, άνευ τοῦ ἄρ-θρου. ἄμφω ση- 

4ο µαίνει. τὸ ἀμφοτέρουο. ΄᾿Ααφω ὁμῶς Φέλοι θυμῷ., 
᾽Αμῄότεροι] απὸ τοῦ δευτέρου τὸ πρῶτον «διά ξω. τέ ἐστιν 

ἀπὸ τοῦ β τὸα ὀιόεζω" ἐπειόὴ τὸ άμρω δέωα ἐστὶν 
ὡς δύο. διαφέρει δὲ τὸ άμφω τοῦ δύο" ὅτι τὸ μὲν ὀνο 
πρώτη» γνώσιν τέθησι τοῦ αρ, μοῦ: τὸ δὲ ἄμφῳ » ἄνα- 
Φορα» ὑτισχ» εὔγαι ὀνάδος. ὥετε ὅπέρ ἐστιν οἱ δύο, τοῦ- 
τό ἐστι ἄμφω. δν τοῦτο τὸ ὁύο λαμβάνει ἄρθρου πα- 
ράεσι» οἱ δύο, τῶν ὁύο" το δὲ ἄμφω, οὐ . λαμβάνει 
οὐδὲ γαρ λέγομεν οἱ ἄαφω" δὴ γάρ. τὴν ἄναφορεν 

τ ἔχει, πρῶτον οὖν ἐστὶ παρὰ τὸ ἄμφω᾽ ἀμφότερος" οἵον, 
40  ᾿Ααϕότεροι µέμασανν-- Α } μφοτέροισι ὁ ἄρ:--- εἶτα 

ὀν]κῶς αμϕοτέρω᾽ καὶ κατὰ συγκοπη» ἄαφω» κατ᾽ ἔκ- 
τασιν τοῦ ο εἰς α. ὁρὲ τοῦτο οὖν εἶπον, ὅτι ἀπὸ τοῦ 
δευτ έρον τὸ πρῶτον δέλω διδέέαι, αμφοτέρω γαρ εἶτα 
ἄμφω, γατα συγκοπὴν πα ὄκτασι». οὕτως Ἡρωθιανὸς 
περὶ παθῶν. τὸ γὰρ, µφότεροι µέμασαν πολλαίζει»: 

ο Νατηγορεῖ τῶν ἐγνωσιιένων διὰ των προπεμιένων λόγων ̓  
λέγει γὰ τὸν ́ Ἔμτορα κα) τον ᾽Αλέξανόρον. 

93 Ἄμφίων! απὸ τῆς αιφὶ προθέ; εως. καὶ τῆς των μετο- 
χῑοι Ὑέγονεν αμιίων" καὶ πράσει τῶν δύο αὖς ι 
μακρογν ᾽Ααίων. βαρύτονον δὲ γέγονεν ἐπειδὴ αἱ µε- 
τοχα) συντιδέπεναε, εαν μὲν Φυλάττωσι τὸ αὐτὸ μέρος 
τοῦ λόγουν και τὸν αυτὸν τόνον Φυλαάττουσι" οἷον βαν 
«ναβς' στασι αναστάς ' ἐὰν δὲ ἐναλλάστωσι τὸ. αὐτὸ 
µέρος τοῦ λόγου, τοῦ:ου Χάρι καὶ τον τόνον ἐναλλάσ- 

«Φώσνσι. ὁοκε" δὲ καὶ παραλογος αἶναι } σύνθεσις τοῦ 

ΕΤΥΝΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΝΕ Τ ΔΑ. 

«μν) σνφρ ον Ἰά τὰς σενφρβὰν ὁρ- ρμικα ἐπειδὴ. δν λέων σα 

͵ 

“Αμφιδαλὴς, πατ᾽ ἄμφω τοὺς γονεῖς άλλων. . όν ὁ 

᾽Αμϕίθετος Φιάλην ἡ καϊλόν. πυθμένα ἔχονσα, ἡ ἄγευ 

Ἡ ᾽Αμϕίπυρο», νά η] τωνταχόδων, ο ὑῥαμύμε 

"Αμφιος]. λέγουσι τωέον ὅμ ὥσπερ. ἀπὸ τοῦ. νε φη " 

᾽Αμϕιῶ» εἴρηται εἰς τὸ προ, 

᾽Αμϕωτίδες, χαλκᾶν ἅτερ οἱ ελα) τον ὣσ) περιετί- / 

ΑΜ δ4 

προθέσεις, 
δέχονται καὶ τὸν ορ όνν εως, νσνοω ο. το 
τῆς κράσεως. καὶ αἱ δε ήγ λόγον. λί- 
ψεως. οὐ δέχονται τὸν Γανμφὲ ο δα, προέ- 
στη, προύστη τό µου’ ως, ανέρχοωαι' αἱ δὲ δεχό- 
µεναι τὸν λόγον τῆς κράσεως, οὗ δόχονταί τὸν λόγον τῆς 
ἐκθλίψεως". οἷον, προέστη, πρόστη. Ἱπερεαχε, περίαχα 
πόντος ἀπείρων: --- ὅδεν σημειούμεθα τὴν διὰ πρὀ.}εσιν. 
αὗτη γὰρ, δεχομένη τὸν λογον τῆς ἐκδέσεωο, δέχεται 
καὶ τὸν. λόγον τῆς πράσεως, ὡς ἐπὶ τοῦ διάκονος" ὧπὸ 
γὰρ τοῦ «ἐνέγκων ὃ σημαίνει τὸ Φέρω, Ὑέγονε -3ο 
κος καὶ καθ ὑπερβιβασμὸν. διαέκογος” καὶ 
τοῦ α καὶ ε εἰς α μακρὸν, διάκονος. εἰ - ρ) 
δέχεται τὸν λόγον τῇ ἐνλέσεως, οἷον, αμϕ δν, 
᾽Αμϕ᾽ αγα δὸν εράποντα --- οὐκ ὤφειλε δέξκσδαι τὸν 
λόγον της έσεως. «λέγει δὲ Ερεπέθης ὁ οὸ, 
ἐτυμολόγος. το Αμφίων) ὅτι ᾽Αμϕίων. ἐκλή9η παρ 
ἄμφοδον (ἤγουν παρὰ τὴν ὁδον) κάν. Ἡ ὁ τν 
στοῦκνης πωμικενόµενου λέγει» ὅτι ουχοῦν 3 
ὤφι λεν αληδῆναι. ἄλλοι δὲ νο γα ὅτι Ανέιυ μη, 
απὸ τῆς αμφ) καὶ τοῦ ιών" αλλ’ ἀπὸ τῆς κ ο 

- Φέτεως κατα πταραγωγὴν,, πα ἐξέτεινε ος Ἡ 
ὥσπερ τὸ Ἰξίων καὶ Δολίων. αὐπναριβιρνη 
ἐρΦογρ αὐτοῦ. 

ἔχων τοὺς γονεῖς ωκαι ζῶντας, παῖς ᾧ οἱ αονεῖς 
περίεισιν οἱ δύο. 

ώτων Ἂνι ἁμφοτέρως τετοργευµένη, 7 ἁμίων ἐπὺ στόιια 
καὶ πυθμένα « τίθεται. - 

Σο». 

νεται Ακταίοςν καὶ ἀπὸ τοῦ πλείων πλεῖοςν κ ̓ 
ορ, κο) ἀπὸ τοῦ ἀρείων αρεῖος" τον αὐτὸν. 
ἀπὸ τοῦ ᾽Αμϕίων δα Αμϕιος". καὶ ἐπειδη το 
Φίων διὰ τοῦ Ἰοθσκα τούτου χάρφ καὶ το 
φιος διὰ τοῦ ια. οἵστισων, ἀντίκειται ΄ να ο Ἂς νὰς 
εἰς ων κύρια εἰς ος γινόμενα ιν κατα τοῦ αὐτου 
σημαινομένου λαμβάνεται". υπό ̓ Ακταῖος απὸ τοῦ 
᾽Ακταίων ἐγένετο, καὶ. τὴν ὑηαμεφν τοῦ Ανταίων ἐφύ- 
λαξεν᾿ ὁ αὐτὸς γὰρ λέγεται, καὶ ̓ Ακταίων καὶ Ακταϊὸς. 86 
αν νλν. οὐν το ΄Άμϕιος. απο τοῦ ᾽Αμϕίων ετο, 
ὤφειλε να) ἐπὶ τοῦ αυτοῦ  σημαο 
ληφθῆναι. αλλα μὴν οὐ λαμβάνεται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σον 
σημαινομέγου τοὶ δύο ὀνόμαται. ᾽Ααϕίων μὲν γάρ ον 
ὁ αδελί σ τοῦ 7ή9ου. ὃ κτίσας τας Θήβας, υἱξς τοῦ 
Διὸς καὶ τήε Αντιόπης" "Αμϕιος δὲ ᾗν τοῦ Σελάγου 
υἱός. ὥστε ὅῆλον οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ Ἀμφίων το ”Αμ- 
Φιος" αλλ’ ἔστῳ εἰπεῖν, ὅτι ὥσπερ παρα τὴν ὑπὸ πρό- 05. 
λεσιν γίνεται ὕτιοςν οἷον ὅπως Ζεύς" (ὅστι δὲ [καὶ 
ὄνομα ποτα:οῦ, ες παρὰ ᾽Απολλωνίᾳ" οἷον --- 
εἰαμεναῖς Ὑπιίοιο) οὕτω καὶ παρὰ 'τὴν αιφὲ πρόθεσω 
γέγονεν ” Άμφιος ἐκτάσέως γενομένης τοῦ α πονς 
οὕτως ὁ Χοιροβοσκός. 

' ἑάων 

ένου τα δύο 

᾽Αμϕῶες, τὸ ὀνο ὥτα ἔχον. παρα τὸ οὔας, ἀλλεήβεν σι τοῦ 
υ. ὅαρ καὶ ὧν οὖδας οὖδος,  ὝἼρας Ύήρος» οὕτως όσον 
ὅος: καὶ ὡς γένος ευγενής, οὕτω αμφώης κα) αἲ 
Μ.:Φοῦιος. καὶ ἄμφωτον ὁμοίως, τὸ ἐξ ρηεά μέρους το 
ὥτα ἔχον. 

Φεσαν. περιωτίθες οὖν δἰσὶ, καὶ ἁμφθωτίδες, τὴν ἀμφ) 
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τὴν περ), 
στήριον 94 
ἀαφίνωτιο. 

᾽Αμϕοῦδις] παρὰ τὸ ἔδυφος, ἔστι ῥγμα οὐδίζω". οὗ µέλλων 
ουδίσω. ώποβολῷ οὖν' οὖδις, καὶ συνέσει "αμϕοθόις" 
παρὰ τὸ οὖδας τὸ ἔδκφος, 

᾽Αμϕορεὺς., τὸ ἑκατέρωδεν δίωτον σταμνίον» ὥς Φησι 
Θεόκριτος, ᾿Ααφορεὺς νεοτε ης: --- οἱ δὲ, κμοινὸν μὲν 
κερᾶμιον» ἡ τὸ ἑκατέρωδεν αέρόµενον ἀμφοαιρεὺς» παὲ 
ἄωφορευς κατὰ συγκοπὴν καὶ πλεονασμόν. Φγλοῦ δὲ µέ- 

ο τρον ὑγροῦ. 
᾽Αμϕόνον] Ἰστέον ὅ ὅτι κατα συγκοπὴν οὐκ ἐγένετο" ἐπειδὴ 

οί συγκοποὺ ἐν μις λέζει Ὑόοντοι " οἷον πατέρος πα- 
τρὸς» αναμεῖναι αεῦναι., τὸ δὲ ἁμφόνον, δύο μέρη 
λόγου αἰσίν' ἀνοὶ Φόνον γᾶρ. αλλ) οὔτε δὲ κατ ἔνθλι- 

ΑΜ 

σημαινούσης.. Μερόδιος.. ἡ ἄμφωτιῳ σκεπα- 
καὶ ἀαφώτας, χιτών τις Μμι σλῤ κα) 
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ὍΨιν ἐγένετο" ἐπειδὴ αἱ ἐκθλίψει; οὐδέποτε συμφώνου 
.ο γύνονταν, αλλα Φωνήεντος “ἐπιφερομένου" οἷον, κατα 
Ν ᾿Απολλωνιον, κατ ᾿Απολλωώνιον" βούλομαι ἐγὼ, βούλομ 

ἐγώτ---- κρεῖττον δέ ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι τὸ τοιοῦτον σχ]- 
Ὅ μα εἶδος ἐστ) συγκοπῇο. Χοιροβοσκόο. 
᾽Αμϕίπολος». δεραπαινίο, δουλίς. παρὸ τὴν ἄμφ) πρὸ. νε- 
ση) καὶ τὸ πολῶ» πόλος, κα} ἀμφάπολος, οἱονε ἡ περὶ 
τὴν δέσποιναν πολοῦσα, τουτέστιν ἀναστρεφομένη. προ- 
παροξύνεται. τὰ παρὰ τὸ πολῶ καὶ χέω, μὴ μετὸ 

“προθέσεως τιθέµενα, πρὸ μιᾶς ἔχουσι τὸν τόνου" οἷον 
στ ὀγειροπόλος, οἰωνοπόλος, οἰνοχόος' τὰ δὲ μετὰ προθέ- 

σεως ο προπαροξύνοντα! » πρόπολος, πρό- 
ὀ0ς. 

Ἀμφίολος, όλος Θράκης, ἥτις ἐκαλεῖτο πι ότερον Ἐν- 
νέα ὁδοί". διὰ τὸ περιέχεσθαι καὶ περίο ον. ύπο 
τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ. Με»όδιος. 

᾽Αμϕιῤῥόπους ἐννοίας ἀπὸ τὸῦ ῥέπω τοῦ σηκαίνοντος τὸ 
κλύω ἢ ἐκτείνω' ἐπ ἀδήλου κ κπέ ντι τοῦ ο 
αωφοτέρωθεν κλινούσας, ἡ καθελκοµέναο ἢἡ καθελ- 
πούσας. 

49 

5ο Αμϕις] τοῦτο οὐ συγκοτὴ, ἀλλὰ µετασχηκατισµόο. ἀπὸ 
γαρ τοῦ ᾽Αμϕιάραος "Αμϕιο. ὡς παρὰ Αἰσχόλῳ: ὥσπερ 
ἀστράγαλος,, ἄστρις' να) Ἰφιανασσα, Ίφις: καὶ Θρα- 
συχλῆς, Θράσυλλος" καὶ Ῥαθυκλῆς», Βάῤνλλος, ύπο- 
κοριστικά. ταῦτα γὰρ μετασχηματισμοὶ παλοῦνται" ἐπεὶ 
οὐ συαφωνεῖ καὶ καταληξις οὐδέποτε γὰρ συγκοπὴ γίνεται 
τρίτης συλλαβή». αλλ’ ουδὲ πάλιν δυνάμε-}α ἀποκοπὴν 
εἰπεῖν ἐπειδή τὸ σ ἔχει τῆς τελευταίας συλλαβῆς. 
ὕπου γὰρ, τῆς τελευταίας συλλαβής τηρη»ῇῃ τὸ στοι- 
χεῖον, οὐ λέγεται. Αποποπή. ώστε μετασχηματισμός 

"ἐστιν. Ἡρωδιανὸς περ) παθῶν. 
᾽Ααϕύσηᾳ, τῇ χριρὶ πυρτω.)είσῃ" οἱ δὲ πτύον κοπροβόλον. 
᾽Αμϕώδων, ὁ ὄνος. λέγεται δὲ αμφώδοντα να, τὰ κατὰ 

τα ὄνω καὶ κάτω ὠδοντωμένα., 
“Αμϕωόε, ὕδρεῖον ξύλινον, εἰς ὃ ἀμέλγουσμ. 
᾽Αμϕὶ] Ἱστέον ὅτι προθέσεις εἰσὶ τῇ μὲν Φωνῇ, ή’ : τῷ 

στ δὲ σήμαινοµένῳ, ες ] γὰρ ἀμφ) παν ἡ περὶ, τὸ αὐτὸ 
πο. σημζάνουσι, δι τοῦτο καὶ ἐν τῷ ὤμα εὑρίσκονται" οἱ ον 

'"Ἕκτορ 3' ἀμφιπεριστρώφα: --. δµιφέρουσι δὲ κάτ 
τρεῖς τρόπους. Ἱ] μεν αμῷὶ, ἄποβαλλει τὸ !, ὡς τὸ, 
Ἀμφ' ἀγανὸν Φεραποντα:--- δὲ περὶ, οὐδέποτε. 
καὶ ὅτι ᾗ μὲν περ). αναστρέφεται, ὡς τὸ, ᾿Αγαμέμνο- 
νος πέρι σι Ακιλλέωςτ-- ᾗ δὲ ἐμφὶ, οὐδέποτα. καὶ 
ὅτι ἥ “μὲν περὶ, ποτὲ µετάγεται εἰς ἐπιῤῥηματικὴν ση- 

κό μασίανν εἰδ "μέρος λόγουν τουτέστιν ἐπίῤῥημα, µεσότητος ' 
ὡς τὸν ον -- πέρί μέν σε τίω: -- ἀγτὶ τοῦ περ;σ- 

τη σώος" ἡ δὲ ἁμφ). οὐδόποτε. λέγεται ὁὲ ἡ ἀμφθὶ, καὶ 
ο αμπὶ παρὰ ΑΛἱολεῦσι," 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

᾽Αμϕισβητεῦ, τὸ «ητεῖν, πλεονασμῷ τοῦ β" 

᾽Αωθιτρίτη, μετωνυμικῶς. απὸ τῆς Νηρηδος, κ . Ἰ 

᾿Αωφιφορίτης' 

᾽Αωφιφανὴ ἄστρα δὶ; Φαινόμενα 

ν ᾿Ααφικαλκοφάλαρα παρὰ 
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᾽Αμϕὶς] ἀπὸ τῆς ἀμφ) προέσεως, Ὑίνεται ἁμφὶς ἅπίρ- 
ημα, σημεᾷνον τὸ χωρίς" οἷον, --- 9εοὶ Κρόνου αμφὲς 
υέρντες: -- οὐ γὰρ δυναµεθα λέγειν πρόθεσιν, ἡ πλεο- 
νασμὸν τοῦ σ. 

ἔστι γὰρ 
ἀμφισητεῖ, ἡ } παρὰ τὸ ἀμφ]ς κα) τὸ βάςερ" να ση- 
μαίνῃ τὸ αμφιλογεῖν. πολλάκις δὲ πλεονάςει τὸ β, ὡς 
ἐν τῷ ἄδγρον βδηρον ἄβδηρος γάρ τις ἐστί". να) σίδη 
σίβὸη. καὶ. οὕτω μὲν ὁ Μειόδιου" ὁ δὲ Ζηνόδοτος, ὅτι 
δύνατοε μὴ παρὰ Την ἁμφ) συγκεῖσ.οι πρό-εσιν, αλλο 
παρὰ τὸ αμϕὶς ἐπίῤῥημα” να σημ κίν τὸ πεχῶρισµέ- 
νως βαένειν". τοιοῦτοι γὰρ οὗ διστάζοντες. εἰ δὲ «τοῦτον 
εὐλόγως ἔξωθδεν κέκλιται. σημειῶδες δὲν ε/ παρὰ ἐπίρ- 
ῥηωα συνετέθη. εἰ δὲ παρα τὴν ἀμφ) σύγκειται, πλεο 
νασμὸν δέξεται τοῦ σ, καὶ παραλόγως ἔξωδεν. κλιθείη. 
᾽Αττικῶς οὖν. ὧς παρὰ προθέσεως οὔσης τῆς συνδέ- 

Ἴσεως, ἔσωθεν τὴν κλίσε» πεπούητα,, Πλάτων ἐν Τορ- 
γία, Ἔοικεν ἄρα οὐ περ) τούτου, ὦ Φίλε, ἠμφισβητη- 
σαµην: --- ᾿Ανδοκίόης. ἐν τῷ περὶ μυστηρίων» Περὶ του- 
σου ἠμφισβήτου»: -- οὗτοί γε οἱ μὴ λύσαντες. ᾗ δὲ 
ἔσωφεν κλίσι, πάντη παράλογος, ῥήτοῦ μη) ὄντος τοῦ 
απλοῦὺ. 

᾽Αμϕιτρύον, ὁ περισσῶς τρυεὲς καὶ πονηθείς, ὁ ἥρως ̓ 
παρα τὸ πρύος, ὃ ἐστί πόνος" οἷον καὶ --- πολὺ τρύος 
ἦλασεν ἔξω: --- Φ/λω». 

 «Φάλασσα. 
ὤφειλε δὲ, ὅσον ἐκ τῆς ἐτυμολογίας», ὡς λέγει ὁ Χοι- 
ῥοβοσκὸς καὶ Ὡρίων, δι τῆς ει διφΦόγγου γραφεσθαι” 
παρα γὰρ τὸ τρεῖν λέγεται ΑἈαϕιτρίη . ἡ αμϕοτέρω- 
εν Φόβον γων ἐμποιοῦσα " αλλα τῷ χαρακτῆρι τῶν 
εἰς: τή οηλυκῶν, δια τοῦ | γράφεται. τὸ γὰρ εἰς τη 
λήγοντα θηλυκὰ ᾿βαρύτονα ὑπὲρ δύο συλλαβας, ἐν, 
Φωνήεντι δέλει παραλήγεσθαι” οἷον ἐρέτη, µελέτη, 
᾿Αφροόίτη. οὕτως οὖν καὶ ᾽Αμϕιτρίτη. πρόσκειται βαρύ. 
τονα διὰ το τελετή ᾿ καὶ ὑπὲρ ὁύο συλλοβας, διὰ τὸ 
χαίτη 

᾽Αωϕιφὼν, εἶδος πλακοῦντος τελούμενος τῇ Αρτέμιδι" 
οἷον. Μαστοὺς, τροφαλίδας, αμφιφῶντας, ἐτρία: - 
διὰ τὸ κύκλῳ Φωτίζεσθαι ὑπὸ τῶν δᾳδων" Ἶ μα τὸ 
πανσελήνου «οὔσηρ πέµπεσθαι τή Ἑκάτγ. οὕτω Με- 
«»όδιος. 

ὅτι ἐν Αἰγόγ ἔδραμον περὶ τὴν ᾿Ασωπίδα 
κρήνην ὑδρεύσασ.δαι, ὅδεν καὶ αγὼν ώγετον ἄμφιφορί- 
τῆς λεγόμενος παρα τοῖς Αἰγινήταις" ἐν ᾧ ἑκεῖ σε ἄγα- 
νιζόμενοι, τοὺς. κεράµους ὕδατου πεπληρωμένους ἄταλα- 
βόντες πατὰὸ τῶν ὥμων» τρέχουτι περὶ τῆς νύκής» φι- 
λονεριοῦγτες κατὰ μίμησιν τῶν ἠρώων. ἂμϕιφορεὺς ο, 
σορὸς ὑδρίαον πέραμος, ααφορεύο. 

᾽Ααζίφαλον, αἀμφοτέρω»εν Φαλοὺς ἔχουσαν περὶ αὐτήν. 
Φολοὶ δέ εἶσι. οὐ κατὰ τὸ μέτωπον τῆς περικεφαλαίας 

ἀσπιδίσνοι . Χαριν κόσμου τιθέµενοι. 
καὶ αμϕιφανὲς, περί- 

ΑἈριστοφάνει πολύχαλκα, 
τουτέστι Χαλκοῦς οἴνους παρα τὸ ἀμφὶ τὸ περὶ, καὶ 
Χαλκὸς καὶ Φαλαρα τα τῶν πππων μετωπίδια. 

᾽Αμωσγέπως, ὁπωσδήποτε, καθ’ ὀντιναοῦν τρόπον" ἔνιοι 
τὸ μετρίως» Πλάτων τὸ ἐκ παντὸς τρόπου, ἑνέ γε τιν/. 
ἔστι δὲ ῥητορικὴ ἡ λέξις. ἔστῳ ὄνομα αμὸς, ἰσοδυνα- 
μοῦν τῷ τὶς Δωρικῶδ" ἐξ οὗ καὶ τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ, Τών 
άμῤ δεν γε -- -αντὶ τοῦ ἀπό τινος μέρους τούτων. ἐκ 
τής γενικῆς τῶν πλη»υντικῶν γύνεται ἐπίῤῥημα μµεσύ- 
τητος ομά ᾗ ὥσπερ παρὰ τὸ καλὸρ γίνεται ἐπίῤῥημα 
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μαλῶς, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ μὸς Ὑίνεται ἐπίῤόημα ἁμῶς' 
καὶ συνθέσει μετα τοῦ γε συνδέσιον. μαὸ νε ν πα- 
ραπλησίως γίνεται ἀμωτγόπως. σηκοάνεί, κατά τις :τρό- 
πον. οἱ δὲ ᾿Αττικοί Φασὶν αμηγέπγ. ἀπὸ δὲ τοῦ αμός, 
γόνεται αμόθεν" ἐξ οὗ τὸ οὐδκιόθεν ἐπ/ῤῥημα, καὶ 
ὥσπερ απὸ τοῦ καλός γήεται ἐπί ἡῤῥηωα καλά οὕτω καὶ 
,ἀπὸ τοῦ οὐδαμός οὐδεμά , αντὶ τοῦ οὐδαμῶς. 

ἼΑμαμος] παρὰ τὸ μῶμος γίνετοι ἅμωμος. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ. Ν. 

Ανά, πρόθεσις ἐν τῇ,συν δέσει σημαώνει τὴν ἄνω σχέσιν, 
ὡς ἄνοδος, ἄναδρομή" καὶ τὴν εἰς τοὐπίσω ἀνάκαμψιν, 
ὡς τὸ αναάβασιον. ανατ ρέχω. 

να λησις» ἄναβολὴ καὶ ὑπέρθεσις" ἐκ τοῦ. ἁναβάλλομοι 
τὸ ὑπερτίφεμαι καὶ β ὀύνων ὧς τὸ, ΜΗ ἄναβαλγ πα- 
τερ: --- απὸ τοῦ βλ βλήσω, βέβληκα, βέβλημαι, 
βλῆσις καὶ ἄναβλησις. . ͵ 

᾿Αναβαλλίδες, των". οἱ δὲ, σφιάρας. ἀπεέίόοσαν. «ιο- 
γένης. 

᾽Αναβέβρυκεν, ἀναπέπτωκεν" ἐὰν δὲ ἃ ναβέβρ έβρυχεν. ἄγα- 
βρύε,, ο- ἐστο ναπηδᾳ καὶ ανω βάλλετω ντα. όφου. 

να] Αλλ' ἄνα, εἰ. μέμονας. ---. ἄντ) τοῦ ὀνάστη ὃ, ὅλη 
ἡἥ λέξις ἀπεσπάσφη. οὐκ ὅστν, ἀποκοπὴ ἐπὶ τοῦ «τοι- 
οὗτου. Ἡ Ωδιανός. 

Ανάγκη, ή δρός τιρα τὸ κα. καὶ τὸ πρᾶγμα νο 
μη πάντων γὰρ ἐπικρωτεῖ. εᾖ- δὲ αν απο ῥήματος, 
ὀξύγαωιτο ἂν, ὡς στεναχὼ» στεναχή. παρὰ τὸ ἄγω. οὗν, 
ὄγη" καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ ἀνάγκη, ἡ πάντα κρατοῦσα. 
7 . αγκὴ καὶ ανάγκη" ἐπειδὴ τὸ ταῖς αγκάλαις 
αν κατα δύναμιν, αἀφυκτότερον, Χρατεύται, ῆ 
παρὰ τὸ ἄχος, πρὸς ἣν ἄκος οὐκ ἔστῳ εὑρεῖ;. ζ 

Αναγκαζω]. ατὰ, τοῦ: άναξ ἄγαπος» ἐξ οὗ το (ἄναντος» 
γέγονεν, ανάκην- μα) ανάγκη" καὶ αφ. ἀπὸ τοῦ ισπονδὴ 
σπουδκζω,. καὸ ιαὐγὴ αὐγώζω, οὕτω καὶ απὸ τοῦ ανάγκη 

Ι αναγκά ω, 

᾽Αγάγωγές, ὁ μὴ τῆς καδηκούσης ἀγωγῆς τετυχηκώς. 
᾽Αναγαγγαγεύου» ανακράςου. 
᾿Αναδοιδυκέςεε, ανάταράττει ἀπὸ τοῦ ου ξ δοι θυκὸς.. 
Ανγαόσνο, αναδραμοῦν, ὑποστρέν αι. το 
Ἂνα ὀρύμα] --- οι ΦΠρες, ανιὲ ὀρύμα τρῄύνονται: --- Τί- 

νὲς οινέγνωσα»- δρυ ας ἀπὸ τοῦ ὀρύμός. οὐκ ἔστι δὲ, 
οὐδὲ σώζεται τῶν τριῶν προζύπων ἡ συυγία. σοφὸς 
μὲν γὰρ μὴ σοφὴ καὶ σοφα ὁμοτόνως, ὀρυμος δὲ δρυμὴ 
οὐκέτι. οὐκ άρα ὀρυμά , ἀλλω ὀρύμα, ὡς λύχνα. 

Αναδήματα, στεφανώµατα᾽ αναδεῖσφαι, τὸ τοωμοῦσ.δαιε. 

᾿Αναδούμενος] παρὰ τὸ δέω δέσω δέδεκα" ἡ μετοχὴ», δεό- 
µενος, καὶ κατα συνιάρεσι» ἀναδούμενος' οὕτω Φιλόξε- » 
νος στεφανούμενος το μόµενος. 

Αναδενδρας,- ἡ άμπελος, ἡ πρὸς ὀένδρον ἀνερχομένη. 
δένδρο», ὀενδρας, καὶ αναδενδρὰς, ἄμπελος ἡ ἐπὶ δέν- 
όρων. 

Ανν κ ννγῶσαι] «γωθρον καλεῖται ὁ ο τλΣ καὶ ἐπιυγώ- 
σαν τὸ κλεῖσοι" ἀνακζυγῶσω, τὸ θύρας ἀναπετάσαι, 

κ. 

᾿Αριστοῦ άνη». 
Αναθηλήσει» αναβλαστήσει. τὸ θέμα Φηλῶ, α. ' συζυγίας. 

ἡ παρα τὸ Φάλλω δαλῷ «Ἀαλήσω, καὶ τροπῇ Φηλήσω. 

τοῦτο προὲ τὸ Φήλη᾽ τὸ δὲ παρα τὸ Φὼ τὸ γλαςω. 

Ανάθεμα, παρὰ το ἐν τῇ στήλή ἀνατ/θεσδα. 

Αναθημα, ἄγαλμα, πόσμος εἰς τὸ ς 

Αγ ακληθρ΄ον πέτρα ἐν Μεγάροις. ὅτι ἡ Δήμητρα καιλο- 

σῶεἶσα ἐπ᾿ αυτής, ἀνεκαλεῖτο τὴν κόρην ' καὶ ἐκ τῆς ανα- 

κλήσέεως τὴν πέτραν ανακληθρίθα κάλουσι». Μεθόδιος. ; ῥβὀνν ὤπγρον, καὶ ἄνάπηρον, τὸν πεπηρωµένον. ἐπὶ 49 

ΕΤΥΝΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

᾿Ανακοὶς οἱ Διό 

Άνακυ, 

α "Αγ άληψιον ον, 

᾽Αναάλογος] παρὰ τὸ λλες 

΄Αναλτος, ὁ ἀγδήςν απὸ τῶν ὄψων τῶν μὴ ἐχόντων. ἅλας, 
Ὄδυς- 

"Αναλκις] --- σὺ δ᾽ απόλεμος κα) οσα -- ασθενής, 

᾽Αγαλίσκω, τὸ πορδῶ καὶ ὀππανῶ' ἐξ οὗ καὶ νάλωμα. 

᾽Αναλογία] παρα. τὸ λόγος λογία, καὶ αναλογία αἱ γὰρ 
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κοκλκ-ᾷ αμ νάον παρὰ τὸ «ἀνάσσω, 
ἀνκκὸρν ὡς Φυλασσω κός µαλασσω. ααλακός: ἢ 
ὅτι ἀνακώς. ὅ ἐστι Φιλανθρώτως. ἐχρήσαντο τοῖς Αθ. Ν 
ναΐοις. ἡ ὅτι τοὺς (πλέοντας σώζουτι αστέρες. ὄντεον 
ὄνω παν ένας. ἡμῶν ὄντές. καὶ τὸ ἄνω δὲ σύνθετον 
εἰώθασω ᾽Αττικῶς καλεῖν, ἀνακῶς: Μαθόδιος, 

Αγακῦς, 'μελῶς καὶ πεφροντισ«ένως καὶ πεφυλα- 
ο η μένωον ον. της ἄνακος γενική: εἰς εὖὐκεἴαν- ανα χ.εί- 4ο 

ο σήοι 4 ὡς. κός᾽ «ώπὸ τῶν ἀνάμτων. οἵ; Φροντ/δες εἰσὶ 
δὲ εὐθείας σχη ιατέςε- 

 ρσενι- 
τῶν ὑπηκόων. απὸ τῆς ἄνωκος 
τας” ἐπειδὴ τὰ απὸ τῶν εἰ; διπλοῦν ληγὲ 
καὶ, οὐ πθιεῖ ἐπίῤῥημα εἷς ως' οὔτε γὰρ ἀπὸ τοῦ 
} ἄναξ ἡ ἅρταξ, γύεται ἐπῤῥηωας, Μ 

Ανάκτῶρ. οὐ πεποίητα παρα τὸ ανάσσω" ο. γὰρ 
τούτων τῶν ῥημάτων παράκειται ρὐδετέρου 
τισαός. π οὖν παρα το ἀνάκτορορ. τω. Ὀιλό. 
ζενος εἰς τὸ ιατωκὸν ἄντου. κά (πτ 

᾽Ανακωχεύειν» το ἐν πελώγνι Χειμῶνος. ὄντος στείλαντας 6ο 
τὸ ο λόνια σαλούθιν᾿ 3 ἐν τῷ πολέωφ. ἁμελιεῖν" παρα 
τὸ ἄνω τὰς σκωκας ἔχειν. σημιώνει δὲ καὶ τὸ ἄναχω- 
ρε), καὶ το ον αναχαρεύειν καὶ τροπή των στοµκείων. 

ᾖρλ; αλίςω] --- ὀέφροι ὃ αγεκυμβαλίαςον: τν αροκρό- 
ο η] ανετρέποντο. ανν ε..- ιδ ουκιὸ πσπώή: ννν 

᾿Ανακλὸ» «εν ἄνοῖδας, ἄνωπετείσεί. . πα ἡ 
Ανα υγοῦν Φασ; τὸ ανοιγγύναι μὴ κά μμ μαάνφ. 97 

Φύρφ κόρακα. λέγεται καὶ. ἐπὶ τοῦ αναφωνεῖνι άγου 
ναι τὸ στόμα. (λέγεται άμα πα) ἡ τῆς Ἀνρήνά ὧγοι- 
ἔις' καὶ κλίεται τῆς ἁναςυγήο. γιών Ευμενίσι», 
Ῥυθὺς αναζυγῆς. γενομένης. ---ς- αν: 

κ τὸ. ὠναλπαβάνειν σὴν 
ή- ' δαν ά πψ 

εἶτα δευτέρα σύνθε- 
σις: μετα πλεοασμοῦ τοῦ. ν» ανάλογος. ὁ λόγου. ἐχό- ιο 
μενος, ὃ ἐστιν ὁ κατα λόγον ὅμοιος. γένόντωι” δὲ πολ- 
λακις ἐν ταῖς συν Φέσεσι στερῆσεις τῶν προλκβουσῶν 
᾽στερήσεων ὠναιρετικαό". αἴτινες καλοῦντω ἑτιστερήσεις: ια 

ῥώμην.. 

ναὶ ἀηδῶν ὄντων" σημαίνει δὲ καὶ τὸν ἀχρεῖον”- 
σείας σ. αναυδὴς, καὶ ατελής" πάρα τὸ ἆλδω τὸ 
αὐξώνω". ἡ ὃ ἁπλήρωτος καὶ μμ ον Ὠλν ὥς Φηρὶν ὁ 
πονητὴς ἐν Ὀδυσσεία" ᾧ οὐδὲν ἅλις --μετὼ ὃ ὄἒρε- 
πο γαστέρι µάργῃ. ᾿Αθρεὸς Φαγέαεν καὶ πιέμεντ μδ 19 
ἐπιφέρει, Ὃσς τοῦτον τὸν ἄναλτον ̓ αλητεύειν ἀπέταυ- 
σας: -- ἀντὶ τοῦ πλανᾶσθα,. παρὰ τὸ ἅλις τὸ δαΨψι- 
λὼς, γίνεται ἅλος" καὶ κατα στέρ 3, ἄγαλος " τ καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ τ, ἄναλτος. } τὸν λλεσθωι σ ὀψγά- 
µενον, βαρυν.. ν 

ἀδύνατος. ἐκ τοῦ ἀλκω αλκή᾽ μετὸ Τοῦ στερήτικου α 
κκ) τλεονασμφῷ τοῦ ν, ἄναλκις, ἄνισχυς, θολό, 

ἔστιν ἅλες σημοώνον τὸ αφροῦν" οἷον ο ---- ειμέριον 
ἁλὲν ὕδωρ: --- ἐξ οὗ ῥμα. ης τὸ συγαθροί. ὢ) καὶ 5ο 
μετα τοῦ στερητικοῦ α, ααλῶ τὸ πλαν" τουτέστι, τὸ 
τὸ συνγἈροισμένα ὁιασκορπίςερ»᾿ καὶ τλεονασαῷ τοῦ νι 
αναλῶ. Σαὶ ἐκ τούτου παράγωγο» ἀγαλίσκῳν τὸ αὖτὸ 
σημαῇγον. } παρὰ τ) ἅλις ἐπίῤῥημα, καὶ παρα τὸ ἄνοι- 
λῶ, ἀνάλωτος) καὶ ἀναλωτικὸς, ὁ ἀφανιστικός, 

δύο στερήσεις ὁμοῦ οὖσοα, κατανλεσιν ποιοῦσην". τοὺς .πυ- 

στα, ἄπυστος, καὶ ἀνάπυστα , τα περιβόγτα". καὶ 

΄ 
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πάντων ὃὲ τὸν πλεονάζει, ὡς ἐπὶ τοῦ. αἴτιου καὶ 
ἀκίτιος, παλ ἀναίτιος κνὲ αναίσχυντὸς. - ρου. 

Ἁνάνιονη ἄλυπον ' κατὰ στέρησιν τῆς ἁγίαρ" 
τανάνιθο ν΄ ὑπορήφανόή ἄλύπητος" καὶ ἁνανίωο» τὸ αλύ- 
πως. 

Ανάλκιώ ἄγάίλκιδος. ὁ κανώων" Τὰ εἰς 15 προσηγορικὰ 
Ὀπαβώνυμα μακρᾷ παραληγόωεναν δὲ τοῦ ὃος λύνοντας 
ἢ οὕτω" τα εἰς «5 βΒαρύτονα ἄρσενικὰ, εἴτε πύρια εἴτε 

"ππροσήγορικὰ » διὰ τοῦ ὃς κλήνούται, ᾽Αὀώνίδος, Θεόγνι- 
δος, παρώνυμα μαπρς παραληγόµενα, εὔνιδοο, λάτρι- 

Ἠνθορν νήΐδος ἄνάλοεδος. 
Αναξι παροὶ τὸ τὴν ἄνω τάξη ἔχειν" η] ὁ ἄνω αἴσσων 

κατὰ δύναμιν τοῦ κρατεῖν " ἢ προς ὃν πάντα ἀναφέρο- 
μεν. σημαίνει τρία τὸν βασιλέα, ὡς τὸν ᾿Ατρείθη κό- 
διστε νο ἀνθρῶν: τας καὶ τὸν δεσπότην, Αὐτὰρ ἐγὼν 
οἴκοιο ἄναξ ἔσομ ἡμετέροιο! τι  σημαβει δὲ καὶ τὸν 
Φεὸν. "Οφρ' Ίλαον ἄναντα. 

᾿Αναξνρ/δκο, Φαμάλεν βρακία: ἢ τὰ βαδέν καὶ ἄβατα 
ὑποδγματω" οἷον αθασυρίδαο παρα τὸ ὠγασύρεσθον 
τροπή τοῦ σ εἰς ἔ. αναξυρίδας Αέντοι ἅπερ ἐν τῇ συγ- 
η Φεία βραπία Φασίν" ἀπὸ τοῦ ῥαχία, πλεονασμῷ τοῦ 

9βη “Ἄέοληκως, ' 

Ανοπλήσειο: ἀναπληρώσεις: ἐκ τοῦ ἀναπλώ. 
Ἀναπλήσας, ἀναφυσήσας, ἡ ὦθρόωο ἀναλαβών. ἐκ τοῦ 
πρήδων ̓ αναπρήσας". καὶ τροπῇ, τοῦ ϱρ εἰς λ, ἀναπλή- 
Ἴσας. Οἱ γὰρ ιακοῦς. τισι συνεχόωενοιν πνεύαατος τὰς 

νά ους πληροῦντες. τὰς ἐκφύσεις αποτελοῦσι». 
᾿Ανώπνευσις] ἔστι ' πγύω" άν οὗ γέγονε ππνέω" ὁ μέλλων, 

πγεύσω" ἐξ οὗ πνευστό» εκ). ἄὤπνευστος., κο). ὤπνευ- 
στις να) ατοβολῇ τοῦ ών ἄπγευσις, καὶ ανώπν ευσις 
.. ἑλίγη δέ τ' ἄνάπνευσις πολέµοιο: --- ἀντὶ τοῦ ταχ/- 
στή τὸ λίγη. 

᾿Αναπγεύσῶσι δ' ώρήδες” ο Αχαιών: - ἄναψύξωσιν, 
αγαπαύσωντα.. 

᾽Α; νπαφιλέκτῶς ; αναντιλέπτως. 
Αναπεμπακεσθας» ἐπαναλαμβάνειν, ὴ ὠναλέγεσθα καν 

αναπέωπειν" οἱ (δὲ, τὸ εἰπεῖν, } ἐν κεφαλαίῳ τα προ- 
ειρήμένα ἐπανιλαβεῖρ ος 

΄Αναπαυόμενον ὕδωρ, πηγὴ ἐν Δωδώνῃ". ὅτι οὐκ ἀέναον 
ἔχει τι τὸ ὕδωρ. ἀλλὰ. ατα τὰς. μεσ]αβρίκο καὶ µέσας 
τας ον ἀπολήγει΄ παὺ οὐ ῥεῖν. τος δὲ ἄλλας : ὥρας 
συνεχώς Φφὲ έρθτει᾿ ὥσπερ οὖν ἐπὶ ἂν θδρώπων παμινόντων, 
χατα δὲ τὸν ὁρισμὸν ὠπολιπόντων. Με,δόδιος. 

Ἀνφαντες., καὶ ἄναντα., τὸ ἀνωφερὲς ο ανωφερῆ" .α- 

τάντα, κατωφερή” πάραντα, τὰ πρόµαλα κοιὶ γήλοφα᾿ 
ὀόχμια δὲ. τα πλάγια. Ἰλιάδος ψ. - 

Ανάκκαόν] τι δεσμωτήριο» παρα τοῖς Ῥομωτεῖο οὕτω καλού- 
μετον, ὡς καὶ παρ τοῖς Κυτρίοις ὁ πέραμοο. ἀξιοῦσι 
δέ τινες ἄναάκειον γράφεσθας' ὑπέρ ἐστι τὸ Διοςκου- 
εἴον" ἄναχες γὰρ, οἱ Διόσκουροι. έ 

᾽Ανάπλεως, ἐν τοῦ πλέως ὁ πεπλήρωμένος» μετὰ τοῦ 
στερητικοῦ αν ἄπλεως» ὁ ἐνδεῆς' καὶ μετα προςδήκης 
ἑτέρας στερήσεως, καὶ πλεονασαῷ τοῦ ν, ἀναπλεὼς" 
ἡτις ἐν τοῖς τοιούτοις προστ,δεµένὴ παν. ἀνοιδιπλουμένη, 
καταφασιν ἀλλ οὐ στέρησιν δηλοῦ. 

᾽Αναλέγεσθας, ἀγαγιωώσκε. ἢ ἀνοικοδομεῖν, ἡ ἀναπεί- 
Φειν. καὶ ἄναλο-εἴν τὴν νάγνωσι». 

᾽Αναλφάβητος» ἀπαίδευτος. ΄Αγανδρο»» χήρα». 
᾽Ανατεφλασκένον, ἐντεταμέζον ἔχοντα τὸ αἰδο2ον. 
᾿Ανάπηρο:] ἐς σον παράγετε. ῥῦνα παὶ ὧτα ἀνώπηρος: 
-- σεσιω-«γοῦ. παν ἠχρειωιιέγος ἤ νοσώδηο καὶ λυπη- 
ρός. καὶ αναπηρος, γέρων, ὁ ἐπιβλαβῆς, καὶ μὴ Ὅγιαίς 
Φω». παρὰ τὸ πήδω τὸ πανθάνω, Ύένεται π]ρὸς, ὁ 

ΕΤΥΎΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΤΑΔ., 

ὦθλωβες, κων 

ΑΝ 

ἑωπα»ὴς καὶ ἠχρειωμένος" μετ τοῦ στερητικοῦ αν 
ὤππρος" καὶ μεθ) ἑτέρας στερήσεως, «άπηρος ” πο 
πλεονασμῷ τοῦ ν» ἄναπηρος, ὁ σεσαῶὠμένου. αἱ δύο 
στερήσεις ποιοῦσι μίαν ἐπίτασι). 

Ἀναρσιοι, ἄδηιοιν ὀδροί. ἔστω ἄρω τὸ ἀρμόζω" ὁ μέλ- 
λων Αἰολικῶςν ἄρσω ἐξ οὗ ἄ ἄρσιοςν αὶ ἄνάρσιος; κατοὲ 

στέρησιν τοῦ .. πλεονασμῷ τοῦ ν, ὁ νάρμοστος πα) 
αρύμφωνος Ωρος) πολέμιος» ὑβριστήο. καὶ ἄγαρσις, 
νεῖκος. πόλεμος. 

᾿Ανάῤῥυσες» δυσία᾿ ἀναρῤῥύειν» Φύειν ἐπειδὴ »ύρντεο 
ἀνέκλων τοὺς τραχήλουο τῶν «υομένων. ἐπὶ τὰ ἄνω 
τρέποντες. οὕτω δὲ ἑορτῇ ἐκαλεῖτο παρὰ Αφ9ηναίοιο. 
ὍὌμωρος. Αὖ ἔρυσαν. 

᾿Αναῤῥηδήνε νο ὦγοέηρυχι)ή νεα | κοκ ἀνάῤῥησις, 
Αν ῥῶγας μεγαροιο, τὰς ἐν τῷ μεγάρῳ διόδους" οἳ δὲν 

τὰς αναβάσεις ' απο τοῦ διεστάναι. ὁ δὲ Φίλη», ἄμφί- 
βολον εἶνα νά Φησὲν πότερον οὐδέτερον ῥῶγας ὣς κῴδς» 
ἴν τὸ ανάῤῥηγμα τοῦ το/χου᾽ } τὰς ῥωγάδας τὰρ 
ῥῶγας. βέλτιον δὲ τὸ πρότερον. 

᾿Αναῤῥοιβδεϊ μέγα ὕδωρ: --- ἀντὶ τοῦ ἀναῤῥοφεϊ” πλεο- 
νκσμῷ τοῦ... ᾿ἀγοιῤῥοιφεῦ" καὶ ἐπεν δέσει τοῦ β. ἄναρ- 
ῥοιβδεῖ, τραπέντος τοῦ δασέως Φ εἰς το ωμά ὁ" οἵον, 
Τρὸὶς μὲν γαρ τ᾽ ἀνήήσο ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς ὃ ἀναῤοιβδεῖ" 
Ἡρωδωνός" ἀγαπίνει, Διογενήο. ' 

᾽Αναῤῥιχάσθαι, σημαίνει τὸ ὠναδίδοσ-δοιι τὸ ὕδωρ” πα 
οἱονεὶ τρόπον, αράχνης τοῖς ποσγ καὶ χερσὶν ἄντιλαμ- 
βανόμε»ον » ἄγιέγαι πρὸς τὸ πρόσαντευ. ροχνὸν αρα- 
χνάσδαεν κα). ἀναῤῥιχάσθια τοῦτὸ ἐστι. οὕτω γὰρ 
ἐδγικὸς ὁ ανήρ. οὐ κλίγεταν δὲ ὁ παρατατικὸς ἡναῤῥι- 
Χώμην, ἀλλὰ ὤγηῤῥιχώμη». εὑρίσκεται δὲ καὶ χέωρὺο 
τῆς αν συλλαβῆς παρὰ ππωνακτι ἀριχῶώμα. ἄλλως 
οὖν ἐσχη μάτιστοιι. ἀῤῥηχος, λέγετος ὁ κόφινος, ἐν ᾧ κο- 
μέζουσι, τοὺς βότρυς. ἐξ αὐτοῦ ἄρῥιχκῶ, καὶ ἀναῤῥηκώὣ, 
αλλ οὖν γε, οὕτω κρεϊττον ἐστιν «ραχριᾶσὃ: κ καὶ ἄνοιβ- 
ῥιχάσδαι, οὕτως Ἡρωδιωνὸς ἐν τῷ περὶ πα ών. 

᾽Αναῤῥεχώμενοι, ὀναλαμβαγόμενοι πρὸς ύψος, ἀντεχόμε- 
νοι ποσὶν ἡ χερσὶν ἐπὶ τοίχων α δένδρων. ᾿Αριστοφά- 
γής Βλρήν, Ηρος ταῦτ᾽ αναῤῥιχατ ἂν εἰς τὸν οὐραγόν: 
- ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν αραχνῶν, οἵτινεο τα οἰκεῖα 
νήματα κατέχοντες » ἄνω Φερονται. 

᾿Ανάστα.. ἐπὶ παρακελεύσειωο. πόνετεα ἐν τοῦ στῷ ὁ πα- 
ρατατριὸς, ἔστων, ἔστως» ἔστα" καὶ τὸ προεταντικὸν 
στά, καὶ ἀνάστα. αἱ γὰρ προφέσεις ἄναβιβαζουσι τοὺς 
τόνους. καὶ ἄλλωο: πᾶν προοτακτµιὸν» εἰ μὲν εἴη μο- 
»οσύλλαβον, ἐν τῇ συν.}έσει παροξύνεται, εσ, ἄφεο" 
δὸς, ἀπόδος" σχὲο πρόσχες. εἰ δὲ ὑπὲρ δύο συλλαβὰσ» 
προπαροξύνεται' οἷον, βην., ἄναβηδι) στη», ἀνέστη- 
1. το δὲ ὤγεο, γίνεται παρὰ τὸ μαι τὸ συγχαρώ" ὁ 
μέλλων Β ἤσω" ὁ ῥεύτερος. θόριστος. ἦν) ἡ µετοχή, ε 
ἕντος καὶ τὸ προρτακτικον ὅς' καὶ μετὰ της ἄνα ρᾶ 
έσεως .. ἄνες., 

᾿Ανασχωγ] τὸ ῥῆμα, κό, καὶ μετὰ τῆς ὤνα, αρασχὼ 
ὁ µέλλων». αγασχήσω ὁ ἄόριστου» ἀνεσχησα ὁ δεύτε- 
ρος, ὠνέσχον καὶ ἡ µετοχή. ἀγασχών. ἔστι δὲ πρώτηε 
συζυγίως τῶν περισπωµένω». 

᾿Αγάσχεο  σχημι” ὁ μέλλων, σχήσω" ὁ παρακείρενος 
ἔσχηκα" ὁ παθηζμιὸς . ἔσχεμαι” ὁ αόριστος» ἐσχει ην" 
ὁ μέσος ἐσχέμη» ' τὸ δεύτερον, ἔσχεσο καὶ ἐκβολῇ 
τοῦ σ. ἔσχεο, καὶ ἔσχου" ο µεσος προσταχτικὸς σχέο 

καὶ ανάσχεο᾽ 
κατα διάλυσι» Ἰωνριών. 

᾿Αναστας]. ἐκ του. Ἱστημεν στήσω" ο δεύτερος ᾿ἄθριστος, 

ἔστην ἡ µετοχή, ὁ στάς, καὶ ἀγαστάς. 3 
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᾿Ἀνατχέσδαι, ἀναδέξασθαεν ὑποσενος . : Ἶ 

᾿Αναστήτειε] Τοὺς μὲν ἀναστήσειεν: --- ἀναστάτους καὶ 
Φυγαάδας ποιήσειεν. : 

᾿Αφάστασις. ἄνω ατασις, ἦτοι ἔγερσι, 
᾿Ανασταδόν] -- ἄλλοδεν ἄλλος ανασταδόν: --- ἄλλος ἐξ 

άλλου µερους ἀναστωτ. ο, νο 
᾽Αγάγνωσις, ἡ ἄνωθεν γνῶσις. ὅσα ὀνόματα ἔχει τὸ ἀνα, 

τὸ ἄνω ὀηλοῦσιν" οἵον Ννατολ}ὴ , ἡ ἄνω ἐπιτολὴ τοῦ 
Ὅ ήχου" ἀναγραφὴν ἡ ἄνωθεν γραφή, καὶ τὰ ὅμοικ. 
"Ανάδοσις Ὑ αναπαυτίτν ἄνάλναα, ανανυχ). αι) 

ἸΑνάστατος, ὁ καταλιπων τὴν οὐσίαν, καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλο- 

δυπής «Ἡν αἱρούμ ενος. καὶ ανάστκτον την πόλ» Ἱποιή- 

σας, ἀντὶ τοῦ ανοικίσας, Ἰ Αμάν ἡ μεταγάγώ». 

᾽Ανκσηκοῦν, τὸ προοτιδέναι το ἑλλιπές. 

᾽Ανάσιλλονν 
ἀνεστραμένο. αφ 

Α, ἥ . γυμγῶσας. ολο ορίων τὸ αἰδοῖον. οἳ δὲ, στυλῶσα, 
᾽Ανάφορονν ἄνλον ὁ τοῖς ὣμοίς ἐπιτιδέντες, ἐξ αὐτοῦ τα 

ορτύα δεσιοῦσι». - ᾿ οδε 

Ανάσσω, ενάξω: ὁ παρακείµένὸς, ἤνέχα  ὃ µέσος, ἤνα- 
γα". καὶ καθ ὑπερβιβασμὸν, ἄνηγα" καὶ οὗ Δωριεῖς 
μὲν παρακείµένον µετάγουσιν εἰς ἐνεστῶτα ; ανήγω 

«ἀνώγω. ἀπὸ τοῦ ἄνω τοῦ σηααίνοντος τὸ ἄγύω, ἀνάσ- 
σῶ, ὧς πατῶ. Νμ να, σαλῶν σαλαάσσω ν καὶ παρα- 

΄ωουύσαν ἐπιδέχεταί τα ἀνο σσ, Τὸ ἄν ε, ν 1, ὐ, ὢ, 

μάς.” δα, αικροῦ. ὁ µέλλων., ἀναξω. πό»εν ἔχει 

τὸ ἕ: ἡ δὲ τετάρτη διΦορεῖται. ἔδει ἔχειν τὸ σ, καὶ 

μὴ τὸ ἕ. Ἱστέον ὅτι τα εἰς ζω λήγοντα ῥήματα, εἰ 

μὲν ὧσι λα ον κ δν του ὅ ἐκφέρονται" 

Ἱ ς κράζω" ἑ δια τοῦ σ, 

νι απ, ὐ ὁῥ όν συλλαβὰς, ἀθὶ διὰ τοῦ σ, 
πλὴν τοῦ οἰμώζω, οἰμώξω" ὀλολυζω, ὀλολύζω". δρυλί- 

ζω. θρνλέξω᾿ στηρίζὼ» στηρίξω" ἁλαπάσων ἁλαπαξω. 

τὸ δὲ βασταξω καὶ νυστάξων καὶ τα ὅμοια, Δαρικά 

ἐστι, κατὰ τροπὴ» τοῦ σ εἰς ἕ. τοῦ δὲ στεναζω ὁ ἐνο- 
στως ὁδιφορεῖτοι-. εὐρηται καν στεναχω" αφ οὗ καὶ 

στόναχος, καὶ στοναχή- κάν πλὴν τοῦ αἰαζω . αἰάξω. 

«τει εἷς τὸ Ἄμβρσα, καὶ εἰς τὸ Δρω. εἰ δὲ διὰ σσ ἐκ- 

Φέρεται ὁ ἐνεστως, αε) ὁ μέλλων διὰ τοῦ ξ' πλὴν τοῦ 

πλάσσω πλάσω, τὸ ἐργάκομαι" ἱμάσσω ἱμάσω, τὸ τύ- 

πτω" ἱνάσσω ἰνάσω , τὸ ὀύναμιν παρέχω᾽ ἐρέσσων τὸ 

κωπηλατῷ" πάσσω, τὸ ποικίλλω" λεύσσω, τὸ βλέπω, 
Ἓβνασσα, ἡ βασίλισσα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἄνκξ γέγονο: τα 

γὼρ ἀπὸ τῶν εἰς ἔ, εἰς α παραγόμενα, ἐθνηκά ἐστι' 
Φοῖνιξ, Φοίνισσα᾿ καιξ, Κ/λισσα. τοῦτο δὲ, μὴ ὃν 

ἐδνικὸν, ὁμοίως οὐ λέγεται. ἔστιν οὖν απὸ τοῦ ἀνάσσω, 

ὡς ἑλίσσω ἕλισσα » καὶ ἄμφιέλισσα, καὶ νύσσω, νύσσα. 
.Ανασφῆλαι, ἀναῤῥωσθηναι, σφῆλον γαρ τὸ ἰσχυρόν. 

Στησ/χορο; ἐρίσφηλον ἔφη τον Ἡρακλέα, ἴσον τῷ ἑρι- 
σθενῇ. ν [ ο ' ον 

6ο Ανασκολοπισθηναι, ἀνασταυρωθῆναι. σκόλοπες γὰρ ἕνλα 

ὀξέα. παρὰ τὸ σκέλλω τὸ ἑηραίνω, σκέλλοψ καὶ σκό- 
λοψ. λέγεται καὶ ἄνασκμδυλευῆναι, ' κ 

» Ανατολή, ἐπὶ ἡλίου λέγετω' απὸ τοῦ ανατέλλεν», ὄθεν 

κκὶ ανατολία. 
"Ανατε] ἡ 

100 
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ἀπὸ τοῦ ἀνάστητε κατὰ συγκοπήν: ἡ ὤεπερ 
ὠπὸ τοῦ άγε, Ἠήεται ἄγετε, οὕτω ἄνα, ἄνωτο. 

«βνατον, ἀβλκβῆ; καὶ ανατὸν ἀπίῤῥηηωυ, ... 
Άναυρος, ὁ ἐξ ὑετῶν συνισταµεγος ποταμὸς' παρα το 

μὴ ἔχειν αὔραφ' οἱ Χείμαῥοι, καὶ ὀιώρυχος, καὶ ὄχε- 
τοί. Διογένης, ; τν ς 

᾿Αναφαίρετον πλοῦτον, πολύν, ὃν οὐ ὀύναταί τις αφαι- 

τοι 

ΕΤΊΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ος Αναισχυντῶ] οὐκ ἔχει τὴν αν πρόθεσιν, αλλὰ τὸ α 
τρίχωμα τὸ ἀπὸ μετώπου ἐπὶ τὴν κορυφἠν 

οἷον πτ/ζω, τί 

ΑΝ θα 
5 ρήσει». ἀπὸ τοῦ ἀφαιρῷ ἀναφαίρετον » πλεονασμῷ 

του Ἠν ας ο κ. - 
᾽Ανάχαρσις. ὁ Σκύθης᾽ παρὰ τὴν ανα πρόθεσο, κα) 

τὴν λάρσιν, ὁ σημαίνει την χαράν, Ἡ τὴν χάριν. ἔστι 
; καὶ ἐχ, Ἄωο ποιος. ο - ὴ , 
Αναχασάμενος, ἀναχωρήδας' ἀπὸ τοῦ ἀγαχκζω. 
᾽Αναχωτισθ]γαι, σηµαίνει τὸ ἀπειδεῖν' κυρ΄ως δὲ ἐπὶ 

τῶν ἵππων.  - ι ἀθ 
Αναίδεια] ᾿«, μοι ἀναιδείην ἐπιειμέγε: --- σηµα΄/νει τὴν 

ἀναίδειαν ἐνδεδυαένε. ὃ γὰρ Φιλόχρυτος ἀναιδῆς απὸ 
τού αμιδήο. τοῦτο παρα τὸ αἰδῶ, αἰδῆο, ἀιδηςν καὶ 
αναιδής. ! ε ιν 5 

᾿Αναίδητος, ὁ ἄγαίι Ὄντος, βίαιος, σκληρός, οξύς. 

στερητικὀν, ὡς ἐπὶ τοῦ αναίτιο, ἀνήκοῦς ὥστε οὐκ 
αλόγως καὶ ἔξωθεν κλίσις. ης ο τρε- 

Αναίομαι] ---ὁ ὃ ἀναίνετο: --- ἀπηρνεῖτο. ὥσπερ παρα 
«τὸ λίπω λιπαίῳ, καὶ ὁρμῶ ὁρμαίω, καὶ ὑφῶ ὑφαίνων 
οὕτω παὶ παρὰ τὸ αρνῶ, ἐξ οὗ τὸ ἀρνοῦμαι, γήνετωι 
αργαίω᾽ καὶ ἐνδρίᾳ τοῦ ϱρ» αἀναίνων ἂναίνομεαν (ὡς 
σχηπτροὔῦχος σκηπτοῦχος) οὐκ ἐπαιῶ, οὐ συγκατατί- 
δεμαι. ἡ παρὰ τὸ να) ἐπί ῥημα ναΐνων καὶ αγαίνω" 

-. ἡ παρὰ τὸ αἰνῶ αἀἰναίνω, τὸ ουκ ἐπαινῶ οὐδὲ συγκατα- 
τίθεµαι, Ἑλεονασμῷ τοῦ ν. Μεθόδιος. τής 

Αν δὲ νάκην] ἐνταῦθα τὸ ἄν, ἀντὶ τοῦ ἀνα κατα δυνέµ- 
πτωσρ" αἰτιατικῇ δὲ πτώσει συντάσσετιµ. σημαίνει δὲ 
καὶ ῥῆμα προοτακτικὀν, ἐμφάσει τῶν ἄλλων “προθέ- 

«σεων: οὐδαμῶς νακην, ὄνομα πι ρικόν. "πινὲς δὲ 
λέγουσιν αὐτὸ ο -- δὲ πέπονθε κατὰ 
ν αἰτιατικήν. αμφότερα δὲ παρώνυμα. τὸ γὰρ γλν- 

αἲν ος νόκη, νε Ῥλάρς Αλλη τὸ 
παρὰ τὸ γάκηο γάκου νάκην. οὕτως Ἡρωθιανὸς ἐν ἐπι- 
μερισμοῖς. Φ μας ό. . ΑΦ" 

Ἀγδανεια, πόλις τῆς μα. : ἡ πρότερον Ο)χαλία κα- 
: λουμένη παρὰ τὸ ἀθεῖν, ὃ ἐστιν ἀρέσκει' κατὰ ἀντί- 

Φρασιν, ὅτι οὐδὲν ἦρεσεν. μα) Ἡλ 
νδγρα, τὰ Χείλη του ποταμοῦ' ἤγουν τὰ χώματα, τα 

ἀνέχοντα τὸν πὀταμόν' παρα τὸ ἄνω εἶναί τῶν δειρῶν, 
τουτέστι τῶν διύγρων. ι | 

Ανδριάς] «Ἠτεῖτω, εἰ πάντα τὰ εἰς ας μακρὺν καταλή- 
γοντα, ἡ βαρύνονται, ἡᾗ}ὶ περισπωντωί- δὲ ἀνθριας 
καὶ ὑμᾶς σεσηµείωντωι. ποῖον ἄρα ἄνάλογον ὤφειλεν 

: ἔχειν τὸν τόνον: περισπώµενον, } βαρύτονον: καὶ λέ- 
Ύουσιν ὅτι βαρύνεται: ἐπειδὴ πάντα τα εἰς ας ἀπὸ τῶν 
εἰς ος ἀπὸ εὐδείας ἡ ἀπὸ γενικῆθ, βαρύνεται, βέλος 
βελιάςᾳ, ὁδράκων ὀράκοντου δρακοντιάς. οὕτως ἄρα ἂν- 
ὁρὸς ἀνδριας. παὶ πάντα τα εἰς µας, μη ὄντω ὑποχορι- 
στικὰ, βαρύνετα. ἄκάμας. οὕτω καὶ ἵμας. μὴ ὄντα 
ὑποκοριστικά' διὰ τὸ Θωμᾶς καὶ Κοσμᾶςι ἀπὸ τοῦ 
Φαυμασιος καὶ κόσµιου. ανδριάντα δὲ λέγει τὸν χαλ- 
κοῦν ἡ τὸν λίΦινον" ἡ καὶ την γραφήν. καὶ ᾿Αγδρολη: 
ψίκν ἐγκλήματος εἶδο. ἐὰν ἔξω τῆς ᾿Αττικῆς ἂνὴ 
᾽Αθηναῖος τελευτήσῃ, καὶ μὴ ἐκδιδοῦσιν οἱ ἐν ἐχείη τή 
πόλε, ὄντες τὸν δοκοῦντα ἐν τῇ αἰτία εἶνωι, ἐφετο ἐκ 
τοῦ νόµου τρεὶς τῶν ἐκείνου πολιτῶν ἄγειν εἰς ΑΦήνας, 
δίκην ὑφέξοντας τοῦ Φόνου". καὶ τοῦτο ἀνθρολήψιοῦ 
καλεῖτας. 

᾽Αναισιιώμχτα, ἀγαλώδατα καὶ ἀναισιμῶσαι, τὸ ἀναλῶσαι. 
Αναισθητῶ, ἀναισθητεύομαι, 
᾽Αναίην τροφός, τιδήνη. 
Ἀγδραποδιστὴς, οὐ µόνον ὁ τοὺς ἐλευθέρους ἁπάγων εἰς 

“. 

δουλείαν, ἄλλα κα) ὁ τοὺς δούλους ἀπὸ τῶν δεσποτῶν 
αποσπὠν εἰς ἑκαυτόν, 
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Ἀνδήκτης, εἶλος παγίδος" Ανδίκτην τε μαάλ᾽ εδότα, μα- 
κρὸν αλέσθαι: -- παρα τὸ ὀίκειν τὸ βάλλειν. καὶ ἄν- 
δικε, αγ άῤῥιψον. 

᾽Ανέρειφόντης, ὁ «Φονεύων τοὺς ἄνδρα ἀπὸ της ἄνδρὶ }ὶ ὁο- 
τικῆς, καὶ -τοῦ Φένω τὲ Φονεύω. αλλ’ ἐγράφη ἂν ὁιὰ 
τοῦ ᾿ αλλὰ γράφεται τὸ ὁρει δήφΦογγον, καὶ γήεται 
παρὰ τὴν ἄνδρὸς γδνικήν. 

᾿Ανδρακὰς» ἐπίῤῥημα, σημα/νει δὰ κατα ἄνδρα" παρὰ τὴν 
ανδρὸς γδνικὴν παράγωγο», ἡ παρὰ τὸ ἄνδρα καὶ τὸ κα- 
σω συντίθεται,» ὁ κατὰ ἄγδρας κοσµίως τεταγμένος ᾽ 

ου κάσω, κάς, ὡς θάξω ὁὲξ, κα) ὀδχξ᾽ ἄνδρας καὶ ἕκα- 
στος» συγκοπῇ ἑκλον καὶ αγδροεκὰς, καὶ συγκοπῇ ἄν- 
ὀροκάς, καὶ τροπῇ ἀνδρακάς ὧς παρα τὸ λέων Παν- 
ταλέω» καὶ Παντολέων ̓  κυνάµυια πυνόµυια, σημαίνει δὲ 
ἑκάστῳ, ἦ ἐκ µέρους. 

κ ᾿Ανδραριον, ὁ αικρὸς ανὴρ, ὑποκοριστικῶς. 
᾿Αγόράποδον» ὁ ὁ Φυγας ὀοῦλος παρὰ τὸ αποδόσθαι’ ἡ πα- 
ρα τὴν πέδην. τοῖς γὰρ αἰχμαλώτοις καὶ αἰσχίστοις, δια 
τὸ ὁραποτεύειν, πέδας περιεβάλοντο. 

᾿Αγδράγρια, τὰ σκύλα ' ῆτοι ὅτι ἀπὸ ἀνδρῶν ἀγρεῖται, 
οτι αντὶ ανὁρῶν. ὅταν γαρ μὴ ὀυνη»ὠσιν ἀνάγειν αὐ- 
τοὺς αἰχμαλώτους, τότε τα ὅπλα αὐτῶν σκυλεύευσι», 
οὕτως Ώρος. προπαροξύναται δὲ, ὡς τὸ ζωάγρια, µοι- 
χάγρια. Ν/κανδρος δὲ τῷ κατ ἄνδρα λάφυρα Πτολε- 
µαῖοςρ δὲ σκύλα ἠρημένα παρὰ ἀνδρῶν. 

νόραχλος, πύόα ἐν τοῖ κήποις. γινομένη" παρὰ τὸ «ἄνδρὶ 
ἴκελος εδαι, ἀνδραείκελος, ποὺ ἄνδραχλος, κατὰ συγ- 
κοπὴν καὶ τροπγγ. 

᾿Ανόρόγεως, ἡ γενικὴ, ᾿Ανδρόγεω, κα) πλεονασμῷ τοῦ ο 
καὶ σ, ᾿Ανδρογεῶον. 
ο... τοῖς καὶ ἀνδρὶ ὀυναμένοις βαρύναι διὰ µέ- 

γεθος. 
᾿Ανδρέμεος" καὶ ανδρόμεα, χρέα ανθρώπου» οὐδετέρως, 

απὸ τοῦ. ἀνδρὲς. ἄνόρομος, ὡς Διὸς , Δίομος» κυρίως ὁ 
πι Ἡρακλέους. καὶ ἐν ἑτέροις ' παράγωγο» κτητικὸν 
ἀνδρόμεος, ὡς κέρτοµος κερτόµεος: -- ὁ δὲ ἔετο ὀθναι 
ὅμιλον ᾿Ανδρόμνον: --- καὶ, Ψωμοί τ ἀνδρόμεοι, 

᾿Ανρόκμητος] Στήλη πελλιµένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ: 
-- πο τοῦ καμεῖν» ὃ ἐστιν αποθανεῖ ἐφ᾽ ὼ ἄνὴρ 
κεκμηκὼς καὶ τελευτήσας πεῖται. Ναμόντας γαρ τοὺς τα- 
τελευτηκέ τας ἔλεγον οἵον, --- βροτῶν εἴδωλα παμόγ- 
των. ἡ ὃν τἄνδρες μετὰ παμάτου. ᾿ἐποίησαν . ἀνδροποί- 
τον ἡ ἐπ' ανδρὶ κεκμηκότι, γεγονότα. 

᾿Αγδροπτασίας» ανδρῶν ἄγαιρέσεις. παρὰ τὸ κτημι κτήσω, 
Έκταμαι, ἔμτασαι, κτάσις, καὶ ανδροκτασία ᾱ. 

᾽Ανδροτὴς] --- λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτα καὶ ΤβηΣ: --- τὴν ἂν- 
δρίαν σημαώαι καὶ τὴν ἠσχύν. τὰ εἰς της ὀγλυνὰ ἅπαν- 
ον βαρύνονται , πλὴν τοῦ ταχυτής» βραδυτης, ἀνδροτὴς, 

19τ. Ἴς. 

Ανάν, ἀνηλθεν, ἀνέβη. ἔστι ὁύω, παράγωγον ὁῦμι' ὁ 
δεύτερος αέριστος, ἔδυν τὸ τρίτον, ξθυ, πα) κατέὀυ, 
κωὲ ἀνέδυ, καὶ ἀναδύο. καὶ ἐκδύς, 

᾿Ανέδεγτο] ἐκ τοῦ δέω δέσω ὁ ὁ παιλητμκὲς ὑπερσυντέλικος 
:ἐδεδέμην, ἐδέδεντο" κατα συγκοπἠν τῆς δε συλλαβης, 
ἀἰνέδεντο. ΄ 

᾽Ανέδην» σημαίνει τὸ ἄναστάτους ενα. παρὰ τὸ ἔδος, 
ἔδην, καὶ ἀνέδην, τὸ ἄνευ ἔδουο. Ασχύλος, Φεύγειν 
αγέδην: - ᾗ ἀπὸ τοῦ ἕω τὸ αφήμι, ἔόην καὶ ἀνέδην, 
τὸ μὴ ἐφεκτικῶς τι πράττει», ὥς κλέπτω . κλέβδην. 
Με-)όδιος. σηµαίνει ναὶ τὸ ἐκλελυμένως. εἰ τὸ ὑπο- 
βλήόη». 

᾿Ανέερνεν, ἐκώλυεν. ἀπὸ τοῦ ἔργω οἶργε, διαλύσει τῆς δι 
διφ9όγγου. 
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᾿Αγεκτα, 
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ἀνασχρτὼν ὑπομονῆς ἀξια, ὑπομονητά. ἐκ τοῦ 
ανέχω ἀνέξω» ὄγεῖχα , ἄνεημαι, ἀνοῖκταιν ἄνεκτὸρν 
νατὼ αφαίρεσιν τοῦ “ καὶ ανεπτὸς ἀντὶ τοῦ ἀνεκτή 
Λισσομένους' χρθιὼ γαρ ἱκάνεται οὐκέτ) ἀνεχτός. 

᾽Ανεκήκιεν, ἀνεφέρητο, ἀνήει, ἄνδδίδοτο. ἐκ τοῦ κίω τὸ 
πορεύοµαι, ἔκιον, ἔκιες, ἔκι᾽ πλευνασμῷ τοῦ κ, καὶ 
ἐκτάσει, κήκιε, κο ἀνεκήκιε. } κίω, καὶ διπλασιασμῷ, 
κικίῳ' καὺ τροπῇ Ἰωνρῷ τοῦ εἰς ή}, ὡς ψιμύθιον ψη- 
μύθιον, ἐχήκιε, καὶ ἀνενήκιεν. 

᾽Ανέγναμψαν] Αύταρ ἐμοὶ δεσμὸν ἀνόγναμψαν: --- ἀγέλυ- 
σαν. ὅταν γὰρ δεσμῶσι τὰ σχοινίαν κάμπτεται, ταῖς συγ- 
αφαῖς. ανακάμπτονται δὲ καὶ ἄνορθ οὕνται» ὅταν ἄνοι- 
λύωνται, γνάμψαι γὰρ τὸ κλάσαι καὶ γναμπτοῖς ἁγκί- 

στροις», τοῖς ἐπικεκλασμένοις. ἄδρος. 
Ανετὴς, ἄφωνος. 
᾽Ανεμύτας, παρὰ Ταραντήνοις ὁ ὄνος ὁ ἀνέμοις Φυόμανος. 
᾿Ανεπικόριστος, ἀνύβριστος. 
᾿Ανεπίκοπος, μὴ ἐπὶ δυμᾶ. 
Ανεμος] παρα τὸ ἄω τὸ πνέω ἄεμος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ 

ν, ἄνεμου. κ ἄμενός τις ὢν, ὁ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ, .µένων 
μηδὲ Ἰρεμῶν, κατὰ μετάνεσιν τῶν στοιχείων, ἡ ἦ παρα 
τὸ νέµω τὸ µερίζω, γέµος. καὶ ἄνεμος. τα ὁια τοῦ εμος 
βαρύτονα ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ἁπλᾶ, ἅπαντα δια τοῦ ε 

υΨιλοῦ γράφεται" οἷον πόλεμος, ἤρεμου. ὁδιατί εὖτεν 
ἁπλα; ἐπειδὴ τὰ παρὰ τὸ αἷμα συγκείµενα ὁμὲ τῆς αι 
διῷΦόγγου γράφεται, πολύαιµος, σύναιμος, ἄναιμος, ὁ 
μὴ ἔχων αἷμα. καὶ τὰ εἰς µος ὑπὲρ δύο συλλαβὰς τῷ 
5 παραληγόµενα, προπαροξύνοντα!᾿ οἷον Ἔχεμος, τή: 
λεµος, ἄνεμος. τὸ μέντοι Φελεμὸς ὀξύγεται, ἀπὸ τοῦ 
Φελημός, τροπῇ τοῦ η εἰς 8. 

᾽Ανεμοτρεφὲς ῦμα, Ἰλιάδος ο. τὸ ὑπὸ ἀνέμου ηὐξημέ- 
νον, ὑψηλόν. ὅ στι δὲ τὸ ̓ Αγαμέμνονος δέρυ ανεμοτρεφὲς 
Φησὶν, ὡς ἐν τῷ λ’ ̓  ἄντὶ τοῦ ὑπὸ ανέμου γεγυµνασµέ- 
»ον, Ισχυρόν. τα γὰρ ὑπεύδια καὶ Χατασκιαςόµενα τῶν 
δένδρων» οὐγενῇ μὲν καὶ λεῖον τὸν ὕρπηκα ποιε ἄσ.λε- 
νη δὲ καὶ μαλακὸν καὶ ἀγύμναστον ἄναδίδωσιν΄ οἳς δὲ 
προοπίπτει τραχὺς ορ καὶ ανεμώδηο, ταῦτα ταῖς τῶν 
πνευμάτων τριβόμενα πληγαῖο, εὔτονον καὶ ὁύςρυπτον 
ἔχει, τὴν στεῤῥότητα, ὧς Φησι Πλούταρχος ἐν µελέτη 
Ὁμήρου. 

᾿Ανεμούριον» καὶ ανεμοδούριον παρὰ τὸ ἄνεμος, ποὺ τὸ 
οὖρος, ὃ σημαίνει τὸν ἐπιτήδειον ἄνεμον. 

Ανεμώνη, τὸ ἄνθος, δια τὸ τὸ Φύλλον εὐδιάσειστον εἶναι 
παντ) ἄνέμῳ, καὶ οἷον ἄνεμιαῖα τινὰ εἶνῶι, 

᾿Ανεμώλιου, » «ὁ µάταιος. παρα τὴν, ανέμου γεγικὴν ἄνεμω- 
γιος. καὶ ἀνεμώλιου. οὐκ ἔστι σύνθετον. τὰ ὑπὸ ἀνέμων 
ολλύμενα᾿ -- σὺ δὲ ταῦτ ἀνεμώλια βάσεις: --- ἀντὶ 
τοῦ ἀνεμοφόρητα, ἀνέμοις ἐοικότα. 

ιώρνας -γιάῤα. ἐκ τοῦ ἐνδοιάζω τὸ ἀμφιβάλλω, καὶ δοκῶ, 
ὡς τὸ, δοάσσατο κέρδιον εἶναι: τε ἀντὶ του ἔδοξε. 
ἐκ τοῦ ἠώῤτοως Δαρικῇ τροπῇ τῶν ὁύο σσ εἰς ς ὁρα- 
ζω, ὡς νίσσω »έζω΄ καὸ πλεονασμῷ τοῦ ε, δοιαζω, καὶ 
κα κοὶ ἀνενδοιάστως, τὸ ἀθιστάχτως καὶ αἀναμι- 
Φιβέλως, δια τῆς οι ὀφθόγγου, πρὸς αντιέιαστολ}ν 
τοῦ συνδυάζω τοῦ σηµαίνοντος τὸ συναυλίζοµαι" Οὐ μὴ 
συνδυάσω μετα τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ: --- ἀντὶ τοῦ οὐ μὴ] 

σοναυλισθῶ. 
᾿Ανέπαφα, τὰ ἀνεπίληπτα., ὦ ὧν οὐκ ἄν τις ἄψαιτο. 
᾽Ανεξικακία, παρὰ τὸ ἀνέχεσθαι τῆς κακίας ἢᾗ ὁιὰ τὸ μὴ 

ἔχεσθαι χακίας. 
᾿Ανεταφρέδος, ὁ μὴ ἐπιχαρὴς, καὶ ἀγδής ' ὥς ἐπαθρό- 

ὃιτος, ὁ ἐπιχαρὴς καὶ ἡδύς' απὸ τῆς Αφροδίτης" Κά 
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μο) τὰ ψυχρὰ ταῦτα καὶ ἀνεπαφρέδιτα προςμάττεις 
ο Φιλήματα. ι 
᾽Ανέπαλτο] πάλλω τὸ πηδῶν πέλλομαι, ἐπαλλόμην ἐπάλ- 

λου ἐπάλλοατο, καὶ κατὰ συγκοπὴν ἔπαλτο, καὶ ἀνέπαλ- 
τοι ἀνεχαιτίσθη, ἀνήλατο. 

5ο ᾿Ανέστιος, ἑστίαν μὲ ἔχων, ἄοικος. ι 
᾿Ανέσταν] --- Φεοὶ ) ἅμα πάντες ἀνάσταν: --- ἵστχω" ὁ 

δεύτερος ἄόριστος, ἔστην ἔστης ἔστη, ἔστημεν, ἔστη- 
σαν καὶ κατα συγκοπὴν Αἰολικὴν. ἔσταν, καὶ ἀνέσταν. 

᾽Ανεσόβεον] σοβῶ τὸ τρέχω" ἔνιοι δὲ τὸ διώκειν. τὸ μὲν 
οὖν ἀνεσόβουν, ἀντὶ τοῦ ἀνέτρεχον πρὲς τυραννίδα. 
κατὼ ἀπέστασιν. Ὑίνεται δὲ ἐκ τοῦ σέβω. συντάσσεται 
μετα αἰτιατικῆς. ιν Ἡ 

"Ανετακι] Ἠδη νὺξ ἄνεται: --- τελειοῦται" ἐκ τοῦ ἄνω τοῦ 

σηµαίνοντος τὸ πράττω καὶ τελειῶ, διογενίκ« προσέρ- 
4ο πεται. . ζ 

Αγέτειλε] Τοῖσιν ὃ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε: --- ἄνέ- 
σχεν, ἀνέδωκαν, ἄνέφνσεν. ὶ 

᾽Ανεσπάκασιν, εὑρήκασιν, εἰλήφασιν. . ν Ἡ 
"Ανετος] παρα τὸ ἵημι καὶ αφίγμι, ἑτὸς, καὶ ἄγετος καὶ 

2τος. 
φας παρὰ τὸ ἀνῆφθαι, ὁ ἄνωδεν συνημμένος εἰς 

συγγένειαν" καὶ ἀνεψιότης, ἡ µέχρι ἄγεψιαδῶν συγ- 

Ἠόνμα. ω ΄ { Η 

8ο νευ, ἐπίῤῥημα χαρισμοῦ σημαντικὀν. συντασσόται αἲεὶ 

γενικῷ' Αἴκεν ἄνου ἀμέδεν: -- ἀπεκτείνεται καὶ οἱ; 

Φεν, οὐδὲν ἔχομεν ὅμοιο αὐτῷ ἐπίῤῥημα εἰς εν λῆ- 
ον. αἱ μὲν εἰς ευ λέξεις βκρυνόµεναι, ἄπτωτοί εἰσι" 

περισπώµεναι δὲ, πτωτικαὶ, ᾿Αχιλεῦ, Πηλεῦ. εἰ τὸ 

απάνευ»εγ. ε 2 ) 

᾽Αγεφγμένος] παρὰ τὸ οἴγω, οἴξω, ὧχα, ᾧγμαι" καὶ ἐν 

συνθέσει, ἄνῷγμαι καὶ πλεονασμῷ τοῦ 8, ἄνέωγμαί. 

ἡ ἀνοίγω" καὶ ὁ παρατατικὸς, ἄνωγον" πλεονασμῳ, ἀνέῳ- 

γον᾿ ὁ παρακείµενος ἀνέωχα, ἀνέῳγμαι, καὶ ἄνεῳγμέά- 

νος. ἸἹστέον ὅτι πᾶς παρῳχημένος ἀπὸ Φωνήεντος, αρ- 

χόμενος, ἡ ἀπὸ Φύσει μακρᾶς, τὸν τόνου Φυλάττει 

κιὶ ἐν τῇ συνθέσει΄ οἵον, εἶπον, προεῖπον᾽ ὥσμαι, 

ἀτῶσμαι" εἶχον, συνεῖχον. πρόοκειται παρρχημένος᾽ 
διὰ τὸ ἥμαι, κάθηµαε" κεῖμαι, δάκειµαι καὶ πατα- 

χειµαι. ὁι «ο 

᾿Ανέφγε, µέσος παραχείµενος, συζυγίας Δευτέρας τῶν βα- 

το, ρυτόνων. ἀνοίγω, ηνῷγον ἐπεισόδῳ τοῦ ϐ, ἠνέωγον ᾿ συ- 

στολῇ τοῦ η εἰς α, ἄγέῳγον᾽ τὸ τρίτον, ἀνέφγε. καὶ 

ἀνοίγω, ἤνῷγα᾽ προςδέσει τοῦ 6, καὶ συναιρέσει τοῦ η, 

ἀνέωγα. Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὅτε μὲν ἐνερ- 

γητωκόν ἐστιν, αἰτιατικῇ συντάσσεται" ὅτε δὲ παθητι- 

κὀν, εὐδεία -- τὸν δ' οὐ Φεὺς ἄλλοο ἄνωγεν: --- ἠνό- 

οκται ἡ θύρα. ' 

λνεως, ὁ φιωνν- ἡ εὐφθεῖα τῶν πλη Φυντικῶνν οἱ ἄνεῳ' 

Τιττ ἄνεῳ ἐγένεσθε; --- ἔστιν Ἰα, ὃ σηµαίνει τὴν Φω- 

νὴν, παρὰ τὸ ἠέναι τὸ πορεύεσθαε, ἡ πανταχοῦ πεμπο- 

Αένη Φωνή” πλεονασμῷ τοῦ ο, ή, διὰ τὸ ἐπὶ πᾶσαν 

30 ὁοὴν [έναι. ἐξ αὐτοῦ γίνεται ἴος' καὶ μετὰ του στερη- 

τικοῦν : καὶ ἄνιοο, πλεονασμῷ τοῦ ν, ὁ ἄφωνος, 
ὡς αἷμαι ἀναίμων' µεταθέσει τοῦ ι εἰς 8, ἄνεος' καὶ 

λΑττικῶς, διὰ τοῦ ω, ἄνεως, τὰ δὲ εἰς α «)ηλυκα αἰς 

ος µεταπίπτοντα κατὰ τὴν σύνθασιν, προπαροξύνονται᾽ 
οὗν σκιὰν ἄσκιος' ὥρα, ἄαωρος" πεῖρα, ἄπειρος. ούτω 

κα) ζα, ἄνιος. ἢ παρὰ τὸ αὔω τὸ Φωνῶ, γίνεται ῥημα- 

τικὺν ὄνομα ἄνανος. ὁ ἄφωνος, ὧς αὐδῶν, ἄνανδος καὶ 

ἀποβολῇ τοῦ υ, ἄναος, προπαροξύνεται δέ. κανὼν γάρ 

ἐστιν ὁ λέγων, Ότο ἀπὸ ῥήματος αποτελείται ονομᾶ 

πο σύνβατον εἰ ος λῆγον, Τρίτην ὧπὸ τέλους τὴν ὀξεῖαν 

105. 
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(ἔχει ον, μυκῶ, ἐρίμυκος' συλῶ, ἀήσυλος Φυτῷ, νεύ- 
Φντος. οὕτως οὖν αἴω ἄνανος, καὶ ἄναος. πακρὸν τὸ α- 
κανὼν γάρ ἐστι ὁ λέγων, ὅτι παρεπόμενέν ἐστι τῇ ἐκ 
τοῦ α συνεστώσφ διφΦόγγῳ, μετὰ τὴν ἀπότασιν τοῦ 
ὑποτακτικοῦ Φωνήαντοςν ἐκτείνειν το α οὐχ ἑτέρου λό- 

«γου ἐπικρατοῦντος" οἷον, κλαίω, κλάω᾽ οὔραιον, οὐρά- 
διον. οὕτως οὖν αὔω, ἄνανος, κα) ἄναος: καὶ ᾿Αττικῶς, 
ἄνεως, ὧς ναὸς, νεώς᾽ λαὸς, λεώς. δαφό σα 

᾿Ανείμων] παρὰ τὸ εἶμα τὸ ἱμάτιον, ἐν συνθέσει ἀνείμων. 
υπὰ γὰρ απο τῶν εἰς α ληγόντων οὐ/ετέρων, τέσσαρας 45 
συνθέσεις ἀναδέχεται. ἡ γὰρ Φυλάσσει τὸ αὐτὸ τέλος, 
καὶ τὸ αὐτὸ γένος" όσμα, ὀμάόημα ' γράμμα, σύγ- 
γραµµα ̓  τάγμα, σύνταγμα. } καὶ ἀπὸ γενικῆς γίνεται 
ἡ σύνθεσις, Φυλάττουσα την εἰς ος κατάληξω". οἷον 
γράμματος» ἀγράμματος. ἢ τρέπει τὸ α εἰς τὴν ος κα- 
τάλγξιν’ οἷνν σῶμα, εὔσωμος. ἢ τρέπει τὸ αᾱ εἰς τὴν 
ων ἕιν᾽ οἷον, αἷμα, ἄν αίμων" εἶμα, αγείµων. τὸ 
δὲ ἐρυσάρματες, απὸ γενικῖς, ὧς γράμματος, πολυ- 
γράµαατος ἅρματος, ἐρυσάρματος' τὸ 'πληθυντικὸν, 5ο 
ἐρυσάρματοι, ἐρυσάρματες, µεταπλασμός. 

᾽Αγειμένη] τῇ αὐτοῖς ἀνειμένγ πραγματεία: --- ἄνατεθει- 
µένγ, ἢ ἐξηπλωμένγ. απὸ τοῦ ἔω γίνεται παράγωγον, 
ἔχαι' τὸ ταθητικὸν, ἔεμαι' καὶ κράσει, εἶλαι"  ἡ μο- 
τοχὴ, εἴωενος, καὶ ἀνείωενος. ἢ απὸ τοῦ ἔω τὸ πέαπα, 
ὁ παρακείµεγος, εἶια ὁ παθητικὸς, εἶωαι' ἡ µετοχὴ, 
ὁ εἰαένος, καὶ ἀνειμένος' ἐξ οὗ καὶ, αἀνθιμένων πέλοιο, 
ἀντ) τοῦ ἀνεωγμένων. " ε- γλκί 

᾿Ανεῖσθαι, λελύσθαι. ἔω τὸ πέωπω τούτου περισπώαενον 
ἑῶ: καὶ γίνεται ἐξ αὐτοῦ ῥημα οἷς μέν ἔηωι" ὁ παθη- 
τικὸς ἐνεστας, ἔδμαι' καὶ κράσει τῶν ὁύο δε εἰς δὲ ὁ(- 
«Φθογγον, εἶμαι τὸ Υ., εἶται' καὶ τὸ ἀπαρέωφατόν, 
εἶσθαι' καὶ μετα τοῦ στερητικοῦ α, πλεο-ασμῷ τοῦ . 
ἀνεῖσθαι. συντάσσεται πτώσει αἰτιατικῇ καὶ ὁοτογ. 

: ἀπὸ τοῦ γαι. ὁ παθητικὸς παρακείµενος, εἶμαι. 
᾿Ανήνοφεν, ἄνήει, ἀνεφέρετο' µέσος παρακείµενος, ὣς 
ὁμλοῖ τὸ . ὁ γὰρ ἐνεργητικὸς παρκκείµενος ουδέποτε ιο 
διὰ τοῦ ὃ ἐπφέροται. ἔστιν οὖν Φέω' καὶ ἐν συνθέσει, 
ἀναθέω, καὶ ἀνδέω᾽ καὶ ὑπερβιβασμῷ τοῦ ο, ἀνέδω, 
τούτου ὁ µέσος παρακείµενος, Ίνοθα, συνήθως τραπέν- 
τος τοῦ 6 εἰς ο. καὶ ᾿Αττικῷ ἀναδιπλασιακσωῷι ἄνήνο- 
Φα. ἡ οὕτως ἕω τὸ πέµπω, ἑέδω. ὡς Φλέγω, Φλε- 
γέθω΄ καὶ τροπῇ τῶν δύο εε εἰς η, ἤθω" καὶ συνθέσει, 
ανήθω" ὁ µέσος παρακείµενος, ἄνηδα" καὶ ὁ ̓Αττικὲς, 
ἄνήνηθα. καὶ ἐπειὸὶ ὁ ᾿Αττικὸς παβακείµενος τὴν τρί- 
την ἂπ᾿ ἀρχῆς συλλαβὴν βρακεῖαν Φέλει ἔχειν, συ- 
στολὴ Ὑένεταί τοῦ η εἰς τὸ ε’ καὶ τροτῇ τοῦ α΄ εἰς ο, 
ἀνήνοθεν' ᾿Ὄψρά οἱ αἴω ἔτι Φερμὸν ανήνοφεν: ---Ἡ ἐκ 
τοῦ Φέω τὸ τρέχω. 

Ανήγκακα] ἸἹστέον ὅτι βάρβαρόν ἐστιν, οὐχ. εὑρισκόμενον 
παρ Ἕλλησιν ἐν χρήσει, ὡς λέγει Ἡρωδιανός. ἐν µένη 
γὰρ τῇ τῶν ᾽Αλεξανδρέων δημάδει συνηθδίκ εὑρίσχεται. 
λέγουσι δέ τινες ᾿Αττιιὸν εἶναι" ὅπερ οὐκ ἐστιν. οὐ 
γὰρ ἔχει ἂν τῇ πρώτῃ καὶ β΄ συλλαβῇ τὸ «ὐτὸ σύµ- 
Φωνον. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγ- 
κακα΄ καὶ καθ’ ὑπερβιβασμὲν, ἀνήγκακα. δύναται καὶ 
σύνφετον εἶναι, απὸ τοῦ ἀγκάςω τὸ ταῖς ἀγκαάλαις λαα- 
βάνω᾽ καὶ ἐκ τούτου ἀγκάσω, ἤγκακα καὶ μετὰ τὸς 
ἄνὰ προθέσεως, ἀνήγκακα. ὴ 

᾿Αγείρειν, ἀναπείρειν. Πλάτων, Σχοίνους λαβὼν, ἀνεῖοα 
τὰ κρέα. ἓδεν καὶ ἡ ἄνερσι' χρυσῶν στεφάνων ἀῑγέρ- 
σει, Θουκυδίδης. 

᾽Ανεῖλεν, ἀντὶ τοῦ ἐμαντεύσατο' σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἐφό- 
νευσεν, ἢ ἀπὸ τοῦ ἄνωθδαεν λαμβάνειν τὸ όν βά9ει πνεῦ- 
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μα τοῦ. τΎδρθρν ἡ τὸ τοίονε) «νελλύσαι κεὶ ἀναγὰγεῖν. 
λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐκ Δελφῶν Χρηστηρβυ. ανελεῖν 
οὖν αντὶ τοῦ ἀνειπεῖν (ἐπὶ τοῦ μµα»τεύσασθαι". ἀπὸ τοῦ 
ἄνωθεν λα κάνει» τὸ απφεῦμα, κα) τλεροῦσθαι τοῦ 
Φεοῦ. ἡ ἀπὸ τοῦ ἀνελεῖν "τὴν (άγνοιαν. Ἡ] τὸ ἐναρτίον 
τὸ ἀνελεῖν τὴν γνῶσινν ἐπὶ τοῦ Φονεύειρ. λέγεται δὲ 
ανελεῖν καὶ τὸ αλαλαβεῦ τὰ ἔκφετα βρέφη. 

Ανήλατος, άπεθής” απὸ: τῶν ὑποζνγίων:ὁ μηλέπω. ὃν- 
μωσθεὶς } ἑλασθείς. ἑλάω. τὸ λαύνων ἐλάσω, ἤλακαν 
ἠλασμαιν ἤλαστας, ἠλαστός, καὶ ἂνή Ίλατος, ἄποβολῇ 
τοῦ σ. 

Ανήνηται] αναύνω ανανῶ ' ὁ ἄόριστος, ἦνηνα” τὸ ὗπο- 
δο- τακτικὸν, ἐν ανῄνω" τὸ παθητικὸνν ὤνγνωμαι ανήνν 

ανήνηταα. 
᾽Ανήη] --- εὗτ' ἄν σε μαλίφρων ύπνος ἄν ῄη -- σημαίνει 

παταλ/πγ. ἔστιν ανὼ ο] ὑποταντικὸν ἐν τοῦ ἕω γι- 
νόμενον πλεονασμῷ τοῦ ἡ, ἀνψή. Πλάτων, Ἐπειδή µε 
ἂνῆκεν ὁ ὤπνος. 

Ἄνῆκεν, ἀόριστος . παρακοίμενος ἐνεργγτικό». οὐδέποτε 
ὁὲ πορακείµενος. τῷ αορίστῳ πρώτῳ κ ιθονερτὸ. εἰ μὴ 
οὗτος μόνος. πλεονασμῶῷ τοῦ 8, ἔηχε' καὶ ᾿Ατ τικῶς τὸ 
ἧκα γέεται ἔακα, καὶ ἕωκα κατὰ βαλε ή: ὧς τὸ 
παρῴχωκεν. τὸ «δέμα» ἔπωι, 

᾿Ανήκεστος] παροξ το: ακὼ το Φεραπεύω" ἔνθεν τὸν, --- 
ἀκεώμε-να «)ᾶσσον: ---- ἀκέω ἀκῶ». ὡς τελέω τελῶ, τε- 
λέσω᾽ γεικέω Ψεικῶν Ψεικέσω. ἐξ αὐτοῦ. ἀκεστός. ... 
ἠκεστός τροπῇ τοῦ ἄλφα εἰς η) μετα τοῦ στερητιμοῦ αν, 
ἀήκεστος' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν, ἀνήκεστος, ὁ ὦλερᾶς 
πευτος. πολλάκις γὰρ τὸ ν΄ εἴωδε: πλεονάςειν, ὡς τὸ 
ἄναιδχς.. 

᾿Ανείκαστος] ἀπὸ τοῦ εἰκάςω εἰκαστός καὶ «πέρήφση ἄνεί- 
παστος. 

᾿Ανηκόντιόεν, αθρόως αγέφερε" ἀπὸ τοῦ ἀκοντέζω. 
Ανηδον. παρα. τὸ ἄνω Φεἰν, διὼ (τὴν ἐν τάχει αὐξησι». 
᾿Αγήλιπος, ὁ ἀνυποδέτος, λέγεται δὲ καὶ χωρὶο τοῦ α. ή: 
Ὅλέπος, αἀναλιφός τις ὧν. ο προείληζε γὰρ τοὺς πόδας. ἡ 
χωρὲς τοῦ περιειλῆσαι. τὸ γὰρ ην. στερητικόν.. 

᾽Ανήλιος] ἔ ἔστι ὀ]λος ὁ ο Φανερός., ἐξ αὐτοῦ ήλιος" αποβολῇ 
τοῦ ὃ, ἥλιος, καὶ ανήλιος. ᾗ γενριὴ τὼν πληβυντικώ», 
ανηλίωγ. 

Ανήνιο»» ἀδούλωτον. ἀχαλήνωτον. 
᾿Ανημιοβολαία] ὥσπερ Ύὰρ ἀπὸ τοῦ καλὸς καὶ ἄγαθὸς 
| γήεται σύνῶετον ὄνομα καλοκαγωθδήα, εόῖς. ἐχ3ρὸς, 
' Φεοεχδρία» οὕτως οὖν -ανημιοβόλιον, ἄνημιοβολαία. 
Ανήνηται, ἐν τοῦ ἀνανῶ πωθητικὸς παρακείμενο. ἄνοιί- 

γω». δνανὼ, ἀνήνακα, ἄν ήνα μοι ». καὶ τὸ ἀνήνασθδει 
ἀπαρέμφατον. Αἴδεσφεν μὲν ἀγήνασθαε» (ἐγετράπησαων 
μὲν ο ον ἐφοβήθησον δ” Γὐποδέχ: εν αντὶ 
τοῦ ὑποδέξασ-λαι καὶ ὑπανταν τὸν λόγον τοῦ Ἔνντορος. 

᾿Ανήο] παρὰ, τὸ ώνω τὸ σημαῖνον τὸ ανύω. (ἐξ οὗ .-- μά- 
ο λα νυξ ἄνατ, ἐγγύδι δ 19) γόεται ὄνήρ, ὥσπερ 

παρὰ τὸ, αἴθω αἰθήρ. πα) ζω τὸ πνέω αήρ., ἡ παρα 
τὸ γω ανύω γήεται ἀγυήρ' καὶ συγκοπᾷ, ἀνήρ᾽ πρα- 
χτικὸς γὰρ καὶ ἀνυστικὸς, ὧς πρὸς τὴν. γυναῖα. τὸ νήρ, 
Ἡ πᾶῶν ἄρσεγικὸν καὶ Φηλυκὸν εἰς αμετάβολον λήγον, 
μακροκαταληκτεῖ: καὶ ἄλλως' τα εἰς «1ρ ἐπὶ παντὸρ 
γένους δια τοῦ η γράφεται πλὴν τοῦ Χείρ, Φνεί, 
βέχειρ, σάφειρ. ἔδειρν εὐάτειρ» Ἐλάτειρ, ποταμός 
Λιχερ. ποταμός" ἐλεάςειρ. τρ, καὶ Φρίρ. καὶ Φίρ, 
ὄνομα χύριον, μόνον δια τοῦ |. σηµαίγει δὲ τέσσαρα 
τὸν φύσει, ὡς τὸ, "Αγδρᾶ οἱ ἔννεπε μοῦσα πολύτρο- 
πον: --- τὸν γήµαντα. ὡς το, ”Άνδρα ὲν ᾧ- ἔδοσάν με 
πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ:---- «τὸν φύσει. ἀνδρεῖον, ὡς 
ΣΊΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 
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τὸ, Ὢ. Φίλος, ἄνέρες ἑστέ: --- παὶ τὸν ἀνθρὸφ ἡληνίαν 
ἔχοντα , ̓ ὡς τὸν ὌὋς που νῦν γε αετ' ἀνδρῶν ἷσει ἄρι- 
Φμῷ: --- ἄνὴρ ἀνέρος, τῶν εἰς Ἶρ ὀξυνομένων" καὶ ἐν 
συγκοπή ἀνδρὸς, πλεονκσμῷ τοῦ ὃ, αἱ συγκοπτόµενιωι 
γενεκαὶ μιμεῖσ-λαι Φέλουσι τὰς ὀξυτονουμένας ευ. ολ 
Π] ανφρός, τὴν αμυδρός᾽ ἦ πατρὸς πα) Αητρός ἃ τὴν ἰὰ- 
τρός. κατα ὃ᾽ τρόπους γίνεται ὁ πλεονασμος τοῦ δ' κα- 
τα κλίσιν, ὡς τὸ ἀγέρος» συγκοπῇ αγρόρ" -μα) πλεο- ὅ9 
Ψασμῷ. τοῦ ὃ, ανδρός” κατοὲ γραφὴν, ὡς τὸ ὕύω. τὸ βρέ- 
χὼ, ὕωρ" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ, ὕδωρ" κατα γη. 
κὶν ἄδειαν, ας τὸ, --- ἔδόεισεν ϱ) ὁ γέρων, καὶ έπείς 
θονό μύθῳ: 1 ποτο ανλεγκαίων σύνταξιν, ὡς τὸ 
χεὶρ χειρὸς, άχερος κο ἄχερδος ἔστι δὲ εἶδος βοτάνης 
υκανθώδους. 

᾿Ανηρείψαντο δεο), ἀπὸ τῆς γῆς ανήρπασαν. ἔστιν ἔρα ἡ ( 
γη. ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω, τὸ εἰς γή» κ: 'ταβάλλω" 
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2εοιὲ ἀνερέπτω" πὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, ὀνερείπτω" καὶ 108 
ἐξ αὐτοῦ ἄνηρείψαντο. 
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. ᾿Αγήρηται ὁ ἄνθρωπος, ἀντὶ τοῦ πεφόνευται" αγαιρῶ 
γὰρ τὸ. Φονεύω. 

᾽Ανήρης, ὤνδρωθης ' οὗ δὲ, ἀνάρμοστος. 
Ἄνηρεις, ανώνδρουον ἦ χήρας, ἡ παρθένους' ὡς Σιφήρεις: 

ἐκ τοῦ γω τὸ πράττω. : 
Ανηρίτης" ἔστι «δὲ κοχλίδιον". ἀπὸ γὰρ τοῦ Νηρέως ἑστὴ, 
πσου Σαλασσίου δαήµονος. οὐκ ἔστι ὀὲὺ πλεονασμος, ἄλλα 
παραγωγή. Ἡρωδμωόο. / , 

᾿Ανγρίναστος, ὁ μἡ κρατῶ» ὦ ἔχει, αλλ πο βάλλων" ἀπὸ 
τῶν συκὼν τῶν. μὴ κρατουσῶ» τὸ». παρπὀνν διὲ τὸ μὴ 
ἐπιβληβήγαι αὐταῖ; τοὺς ολύ»3ους ἀπὸ τῶν ἐρωεῶν. 
τοῖς  Ύαρ ὀλύνδοις τῶν αγρίων συκὼν Φύεται δηρί. 
ἐμπίσιν ὅμοιαι, ἆᾱ προσαγορεύουσι ψήνας. τούτων, οἱ 
γεωργοί λαβόμενοεν ἐφάπτουσι τῶν κλάδων ταῖς ἡμέ- 
ροίς συκαῖς, ὅπως αὐτῶν ὁ παρπὀς μὴ ἀποῤῥέη. ἐνδνό- 

"μενον γὰρ εἰς τοὺς Φήληκας τὸ φηρίονν στερεοῦ τού- 
τους κοὶ πεπαίνει. διόπε ἐτὶ τῶν ἆ ἔλαβον μὴ διακρα- 

τούντων ». ἀπέλαβε τὸ «νη ήαστος. ἡ ἄντὶ τοῦ οὐκ Ἶρι- 1ο 
νάσθηο», οὐ περιεβλή»)ησάέν σοι οἱ ἐρωεοί. 

"Ανηρον» ἄβλαπτον. 
ιν ἄνουν, ἀδύνατον, δειλὸν, ὥτεκνον, οὐ γεννῶν- 

Διογένης. : ν 

τς 

νΑνήροσς» ου κατοέρατος οὐδὲ ἠρμοσμένος. 
"Ανηστις] παρῷ. τὸ ἔδω ἑστος ἔστες, ὣς πιστὸς πίστις 

καὶ κατὰ σύνθεσω, άνεστίδν. καὶ ἄνηστις, ὁ ιἀσίτὸς. ᾗ 
παρα τὸ νῆστις, ἄνηστις, ὃ ἑστερημέγου σιτίων, ὁ ἄγαν 
νῆστις, 

᾿Ανησίδωνος, ἡ τὰ ὀδρα ὤναδιδοῦσα" δάνος γὰρ τὸ ὀῶρον. 5ο 
΄Ανησιδώρα». ἡ γῆ. 
Ἄνδος, παρὰ. τὸ όνω εἲν καὶ τρέχει ἓν τῷ αὔξεσθαι. 
ποῦκ ἀναστρέφονσι δὲ αἱ ἐτομολογίωι. οὐ γὰρ εἴ τι άνω 
ο... αὔξεταιν τοῦτο καὶ ἄνθος λέγετοι. ἰδοῦ γὰρ 
παντα τὰ Φυτα ἅρω Φέουσι πο) αὔξονσε, κοιὸ ὅμως 
άνθη οὐ λέγοντοι. ὁμοίως δὲ ἔλαφος, παρὰ 22 ἐλαύγειν 
τοὺς ὄφεις εἴ Ἴται' ὅπερ ποιεῖ τούτου τὸ κέρας θυμι- 
μενον' κοκ οὐκ, εἴ τι τοῦτο ποιεῖ, τοῦτο καὶ ἔλαφος λέ- 
γετα.. ἡ γὰρ δίκταµος . βοτάνη καμομένη τοῦτο ποιεῖ 
καὶ οὐδέποτε ἂν κληθείή ἔλαφος. οὕτως -«δρίων ὁ. Θή- {9- 
βαΐος.. .. 

Ανδοσμς, ὁ αν λέων ὀσμὴν ἔχων οἶνος. 
"Αν ρυσκα, τὰ ὤνδη, παρὰ τὸ ἄναδρώσκει». λέγεται κεὶ 

τὸ  ὤγισον παρὰ, Κρησή. 
΄Ανθηήόνες ..αὲ µέλισσαι» παρα τὸ τὰ ἄν δὴ ἔδειν. 
"Αγθεια, εἶδος ἰχδύος, ἔνθιαν τινὲς κἰὶ καλλικὃνν κα- 

λοῦσε, καὶ. καλλιώνυµον» καὶ ἔλλοπα, 
6 
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νδεια, ἡὶ Ἡρα" ὅτι ἀνίησι τοὺς ούς. 
Ἂνδης, ολα καὶ πότης τὸ αἀρσενριόν' τὸ δὲ η 

λυκὸν, ποτὴς ποτῆτος- 
6ο Αν εμοῦς, πα) χβρίον, καὶ ποταμὸς, καὶ λίωνη τῆς Μα- 

ριανδυνίας" ἀπὸ τοῦ παρακθιµένου πεδίου, πεπλήρωμέ- 
νου νέων" ὅφεν καὶ τὸ αἀνδεμόθεν. Μεόδιος. 

Ανδ' ὧν, τὸ ἐπίῤῥημα᾽ ἀπὸ τῆς ἄντ) προθέσεως καὶ 
τοῦ ὧν ὑποτακτμιοῦ άρθρου. ἐπὶ δὲ τῶν βοτανὼν' οὐ 
δεῖ λέγειν ανδῶν, ἀλλὰ ανθέων, ἴναὶ μὴ «φμήμφεσν 
τούτῳ. 

᾽Ανδήλη] παρὰ τὸ ἄνθω ανδήσω ἄνθήλη. 
ιο Ανδέριξ παρὰ τὸ ὧνδορ' σηµαίνει δὲ τὸ ἄκρον τῶν ἄστα- 

χύὼν. 
Ανδέρικος]. ”Ακρον ἐπ᾽ ὧν δερύκων καρπὸν «έον: --- πα- 

ρα τὸ ἄνθος π' ἄγωγο» ἄνθερος« καὶ ἄν θέρικος, ὁ 
καυλὸς τοῦ. σοφοί ́λου. ἔστι δὲ Φυτὸν δραυστον. 

Αν δεμίθης] ὦ ὥσπερ παρὰ τὸ Δευκαλίων Δευκαλίωνος, Δεν- 
καλιωνέσης, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ᾿ΑγΦεμίωνος Αν δεμιω- 
ς ων καὶ ᾿Ανδεμίθης κατὰ συγκοπήν. ἢ απὸ τοῦ Αν. 
δεμος Αν.)εµίδης, ὡς Δεύκαλος ἈΔευχαλίδης ν καὶ Κρό- 
νου Κρονίδη»΄ Ὕλλος Ὕλλίδηο, εἰς τὸ βῆτα. 

Ανδεστηρια, τα Διονύσικ' οὕτω γὰρ ᾿ΑΦηναῖοι τὴν ἑορ- 
τὴν λέγουσι' καὶ αν)εστηριῶγα του μῆνα κα’ ὃν ταὺ- 
τα ἐτελεῖτο" ἐπειδὴ ἡ Υῇ τότε άρχεται τοῦ αγ.εῖν. 3 

: παρὰ τὸ τα. ἄνδη ἐπὶ τῇ ἑορτῇ ἐπιφέρει». ὅθεν καὶ 
παροιμία» Θύραςε Καρες᾽ ουκέτ' ανΦεστήρια. 

"Ανθρωπος. παρὰ πο. ἄναω Φρεῖν, ἤ- ἴουν βλέπει" μόνος Ὕὰρ 
τῶν ἄλλων- «ώων ὁ ἄνθρωπος ἄνω βλέπει. ἡ, παρὰ τὸ 
ανα δρεῦν ἃ ὅ ὄπωπεν. γουν αναλογίζεσθαι α εἶδε παὶ 
ᾖκουσε, τῶν ἄλλων ζώων μὴ λογιοµένων καὶ προνοου- 
µένωγ. οὐ Ύδρ ἂν ἰχθὺς ες κύρτον εἰσηλ.}εν ὁρῶν ᾱλ- 
λον κρατούµενον., ουδὲ ὄρνις εἰς λήνα. 7 παρὼ υπὸ. ὁρῷ 
το βλέπω, ἄνόρωπος, πα) ἄνθρωπος. }. παρὰ τὸ ἄνω 
ῥέτειν, ἀνώροπόο τις ὧν. ἡ παρὰ τὸ ἔναρθρον ἔχειν 
τὴν ὅπα, τουτέστι τὴν Φωνην. τα παρα τὸ ὅπα συγκεί- 
μενα, ἅπαντα δια τοῦ ω μεγάλου γράφονται οἷον, µε- 
τώπιον, ἐνωπιον. ἦ παρὰ τὸ αν θηραν ὅ ὅπα ἔχειν. 

᾿Ανθερεώ», ὁ ἐπ] τοῦ γεγείου τόπος". δι τὸ δι αὐτοῦ 
Φορεῖν τὸ πνεύμα. ἡ ἐνδερεών. τις «ὤνιυ ὅτι κατὰ τὴν 
ἔνδεσιν τῆς τροφῆς κείται ἐν τῷ καταπίνειν. οἱ δὲ, 
παρα τὴν ὤνθησι' τῶν τριχῶν" δὸ καὶ (κατηγοροῦσι 
τὸ ̓Εύφρονίωνος εὐπόντου ν΄ Τένου, μὴ σύ γε µητρος 
ὑπ) αν δερεῶγος ἀνήσης. λέγεται δὲ καὶ βοτάνη τίς. 

᾿Ανδραξ, τὸ ἐκκαυθὲν ἔύλον καὶ ἔτι διαλαμπές. παρ 
το ὤνδος, ἀνθαξ, ὡς βῶλος βώλαξ' καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ρ, ἄγθραξ' καὶ τὸ από "τινος ὕλης μεταβλη»ὲν 
καὶ µεταπουδὲν εἰς πυρὸς Φύσι». ὄχει δὲ ὁ ἄνθραξ 
Φύσεις ὁύο, τὸ Φωτιστικον., καὶ τὸ καυστικόν. ὣς τὸ 
ὕδωρ ὀιφυάᾶ ἄνδρακα δέχεται, ἤγουν Φωτιστικὸνν. πα 
κανστικόν᾿ Φωτιστικὸν. μὲν, τῶν ὁμαίων ̓  κανστικὸν δὲ, 
τῶν ἁμαρτωλῶ». ὀιφυὴ: δὲ ἄν θραξ λέγεται ὁ Χριστὸς 
κατὰ αγναγωγήν. γίνεται δὴ παριὲ τὸ «Φέρω τὸ «δερμαί- 
νω, Φέραξ’ καὶ μετὰ τῆς ἀνα προθέσεως, ἀνδέραξ” 
καὶ συγκοπῇ. ἀνδραξ. σηµαίνει δὲ δύο, τὸ πόρνη καὶ λί- 
Φον τινά τῇ Χρύη πύρινον, οὕτω καλούμενο. τα εἰο 
αξ ὀνόματα Φυσε, μακρᾶ παραληόμενα, ε) μὲν ὧσιν 
αρσε»ικοῦ Ὑένους, ἐκτείνουσι τὸ άλφα οσίου ιο 
οἵαξ' εἰ δὲ Φηλυκοῦ, συστέλλουσιν αὐτὸν, ον α ζλάξ, 
πῖθαἕ. 

Ανίες). ἐκ τοῦ ἵω μετὰ τοῦ στερητικοῦ άλφα, πα) πλεο- 
νασμῷ τοῦ », Ίεται ἁγίω. καὶ Ἰλιάδος 6’, Αλλ᾽ ἀνίέις: 
--, ἄντὶ τοῦ ἀναπείθεις. 

ν΄ ὀΦύν] ἐπ εὐθεῖαν, πατα τὴν ὁριὴν κἂὶ Φερὰν τοῦ . 
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πολέμου" ανοὶ Φυµόν, οὐ Ἀττικοὶ τὴν ανὰν αντ) τῆς 

ο ἔχτασιν ᾿ ἄνι]ρέστερο». ἁμαρτανδυσιν: 

ΑΝ- 1ου 

κατὰ φάω. αν ἑωχμὸν, κατὰ πην 
μαχη. 
Αν σημκόνει τὴν Καλεπωτάτην καὶ άμα Γλύπην.. 

παρὰ το ῷ τὸ Φεραπεύ» καὶ ὑγαζων γένεται ᾖ ἵω. καὶ 
κατ στέρησῳ, καὶ πλεονασμον τοῦ νν αγία’ ἑστέρηται 
γαρ τῆς άσε. 7 παρὰ τὸ ἄνω. ανία" διανυστικὴ γάρ 
ἐστι, καὶ πι αχτικήμν οἱονεὲ καταδπαγητική. τὸ δις του 
για }ήλυκὰ τῷ παραληγόμενα, (συστέλλουσιν : αὐτὸ, 
ἔχοντα μακρὸν τὰ ἄλφαν- οἷον γωνίας πενίαν ξεγία. 
σεσηµε/ωται τὸ αγία" ἐπειδὴ ἀτὸ τοῦ νῶ Ὕόεταε, ὅπε 
ἔχες μακρὸν, τὸ ἰῶτα. παρα τὴν, ανίαν  ἀγιαρόρ" ἐξ οὐ 
καὶ ανιῶ ῥῆμα., ὀνναται δὲ καὶ απὸ τοῦ ὑέναι γνεσθα:. 
ἐμποδιστικὸν γάρ ἐστιν ἡ ανία. 

᾿Ανιηρέστεροφ] ἄνιαρὸς τὸ πρωτότυπον. Ἰστεον ὅ οτι τὰ εἰς 
ος λήγοντα . ὀνόματα, ὅσα. οὐδέτερον ποιοῦντα, ἦγουν 
τρεγενῆ ὄντα,. ταῦτα καὶ συγκριτμιὸν ποιοῦσι»" ον, 
ἐλαφρος, ἐλκφρ), καὶ τὸ ἑλαφρόν: τὸ συγκρετικὸνν 
ἑλαφρότερον ᾿ ἀγνὸς, ἀγνη, ἀγνὸν, ἁγνότερον" «λευκὸον 
λευκή, λευκὸν, λευκότερον. οὕτως οὖν καὶ ἀνιαρὸς, ἄνια- 
ϱἡ) ἀγιορόν: κα ἄγικρότερον τὸ «συγκριτικὸν ὤφειλεν 
εἶναι, αλλ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι παρὰ τὸ ἄνιερὸς γίνεται 
παρά ωγον ἀγιαρής ὥσπερ ὁμαλὸς ὁμαλῆς' γωανὸο, . 
υγυμνής" ἄργὸς» αργής' καὶ ἐπειῤὴ τὰ «εἰς ΄ης λήγοντα 
τριγενῆ ὑπέρδεσω δέχοντι καὶ σύγκρισιν» οἷον, ὁ εὖ- 
τυχής, ἡ ευτυχήδ τὸ εντυχές, καὶ τὸ οσυγκριτικὸν εὖ- 
τυχεστερος» εὐγενέστερος, 'Δὐμελέστεροφα: ὑγιέστερος, 
σαφέστερος, πληρέστερος, εὐωδέστερος, ἑωθριλέστ: ο. 

π ογενέστερος" οὕτως οὖν καὶ ὁ ὤνμαρὴό κ ο] ανιαρ]ον 
το ανμαρές κοκ ἀνιαρέστερον τὸ συγκ. ἐθίτμιόν" πεὶ κατ 

άρα ο) προφερόαε- 
νοι πεγέστωτος᾽ απαρασχ]ματιστον ς Υὰρ τὸ πέγης ἀνο- 
μα τῷ οὐδετέρῳ. ἔδει δὲ παν παρὰ, το κλέκτηοα- ιο) 
«ψευδή, αγδ᾽ ὅλως σχηματήςεσ-)αι συγκρτρεόν. οἱ 
᾿Αττικοὶ, κλεπτίστατον κα) Ψενδίστατον εἰπόντες συγ- 
κριτικὸν, ἤμαρτον' ἀντὶ γὰρ τοῦ κλεπτέστατον καὶ ψευ- 
ὁέστατον. οὕτω Φιλόξενος. 

᾿Ανίσχαλο», ἄτοκον, ἡ αγήμελκτον 3 ἀδήλαστν. Διο- 
γένην. 

᾽Ανιγρός] ἀπὸ τοῦ ἀνιαρὸς κατοὲ συγκοτὴν καὶ πλεονεσμὸν. 
του γ. ἄνιγρός ν ὁ λυπηρὸς καὶ βλαβερόο" καὶ ανιγρὰ, 
ὀνσωδή, ακάδαρταν Φαυλα  Νακα. 

Αγιμὼ, ἐκ τῆς ἄνα προέσεως, παν τοῦ ἐμῶ το αναλέγω. 
τοῦτο ἐκ τοῦ ἡμας, ὃ σηµαίνει τὸν «λάρον. οἱ γαρ αρ- 
χαῦοι πρὸς τὸ μὴ κατακλασιλαι ταχὸ τα αγγεῖα αὐτῶν, 
ἐκ δερμάτων. αὐτὸ ἐποίουν, ἦγου» ασκοῦ. «μι οὖν, τὸ 
ἀναλέγομαι., 

Ανιους ὁ ἱερεὺς τοῦ Απόλλωνος. γέγονε δὲ ταρα τὴν ὧνα 
πρὸ εσνν ἄχιος ὥσπερ καὶ παρὰ τὴν ὑπὸ. ὕτιος Ζεύς. 
οἱ δὲ, παρα τὴν ανίαν. οὕτως ὁ κ μένει εἰς τὸ 
"Αμϕιος. 

᾽Αν/ψαλλον, τὸν αβλαβῃ. τὸ ἄνευ τοῦ ἰάπτεσθαι, παρὰ 
τὸ ἵπτω, ἀνίψαλλον» αὐιάφΦορον" οἱ δὲ, ἡλικίας ταξι». 

δ Άνομοι, οἱ ξένοι τὼν δείων νόμων παντελώς, 
ὴ. Αφομοιομερὲο, ὃ ἐστε τῶν ἀνομοίων μερῶν. αλλα παρὰ 

᾿Αριστοφάνει ἑ ἐπὺ τῆς ανομοιώσεως κάλω» λέλεκταε., 
᾽Ανοχλίκω, το ανέχω. 
Ἄνούτατος, ὁ ἀτραυμάτιστος. παρὰ τὸ οὐτάςων οὕτασμαιν 

οὕτασται, ουταστος κα) ανούταστος” καὶ αποβολῷ τοῦ σ 
ἀνούτατος. καὶ. αγουτὸν τὸ άνευ τρώσεως. 

᾿Ανοικὴ, τὸν τά α τὸ εἰκὸς εἱρημέγον. 

΄Ανοιαν παρα το νονον νοὺς, νοία' καὶ μετὰ τοῦ στερητι. 
καῦ -ᾱν ἄνοια. τὰ οι, ὀίφΦογγον. διατή; ξανα, 
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τὰ} - γοῦς καὶ χροῦς κάν ῥοῦς συγκα/µενᾶ, διὶ τῆς οἱ διφΦόγ- 
γου γράφεται οἷον, ἅ άνοια» σύγνοια, σύῤῥοια, 

Ανόστμιος] παρὰ τὸ μόστος, Σόστιμος καὶ ανόστιμος. τὸ 
δὲ γόστω, παρα τὸ νοστὠ. ἀνόστους, τοὺς μὴ ἄπογο- 
στοῦντας. Διογένης. 

᾿Ανόστεος] -. ὅτ ἀνόστεος ὃν πόδα τένδει: μα ἐσθίει" ὁ 
λεγόμενου πολύπωυς. οὗτος γαρ τῷ χειμῶνι οὐ πρόεισῳ, 
αλλ’ ἐν τῷ Φωλερ πα.λήµενος, τους ἰδίους πόδας ἐσφθγει. 
Κλείταρχος δὲ ἐν γλὠσσαις, τὸν πολύπουν ὑπὸ Λακε- 
δα]μονίαν ἴουλον καλεῖσθαι. 

᾿Ανόρουσεν» ανώρμῆσε»., ἀνέστη: ἔστιν ὄρω τὸ διεγείροµ-α ᾿ 
ἐξ οὗ ὁ έλλων Αἰολικῶς ὅρσω" Όρσεο Λαομεδοντιά- 
ὁγι--- το δὲ όρων κατα παραγωγὴν» γύεται ὀρύω" καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ο, ὀρούω” ὁ µέλλων ὀρούσω" ὁ ἄόριστος, 
ὄρουσα ποιητικῶς. οἱ γὰρ πομ]τονὶ καὶ οἱ Ἴωνες. συνὰρ- 
χεσθαι ποιοῦσι τοὺς ταρῳχμένους τοῖς ἰδίοις ἐνεστῶσε, 
καὶ ἐν συν9έσερ" οἷον, Ἠματος ἀνομένοιο: τε τελειου- 
µένου. τοῦ πληρουμένου" παρὰ τὸ ἄνων τὸ ἄνύω. 

᾿Ανοπαῖϊκ. διέπτατο --- παρὰ τὴν ὁπὴν, ὁπαῖα" καὶ ἐν 
συνΦέσει. ἀνοπαῖϊκ. καὶ ἐκδέχεται τὴν καπγνοδόκην εἷ- 
ναι” Εράτης δέ Φήσιν ἄνοπαῖαν τὴν τδτργωένην κερα- 
μία τὴν. ἐπὶ τῆς ἐροφῆ». Ἰ πανόπαια γράφεται, καὶ 

οἱ υπγοεῖται χελιδών. ἐν ὁ) Ανὐλίδι της Φωκίδος τὰ περὶ 
Τηρέω: λεγόμενα μυλολογεῦτας. καὶ Πανοπεὺς, Φω- 
κικ] πόλις ἐστί. Μεθόδιος. ὴ ἁνόπωα, εἶδος ὄρνι- 
ος. . δια της ὁπῆς' 3 Φοράτως, ανα τοὺς ὥπᾶς. 

Ἡ αντὶ πρόλεσις», σηµαίνει τρία". πυρίωο τὴν πρόθεσιν, 
ὧς καὶ ἡμεῖς τίΦΕ -μεν, καὶ ὥς ᾿Αρίσταρχος «να γινώ- 
σκῶν ἀκούει τόνδε τὸν στήχον, Ἔρωων αν) ἑκωτον | τε 
δη κοσίων τε ἕκαστος:. - τίθεται δὲ πι ἄντὶ τοῦ ἴσως, 
ὡς τὸν ᾿Ανγτέ τοι εἴω ὑκέταο--- ἀντὶ τοῦ, ἶσος ἑκέτου. 

καὶ τὸ ἐναντίον, ὡς, Αντ) εον Κύχλωτα, το» ἔναν- 
υπιούμενο» τοῖς «εοῖρ. ἀντίθεος δὲ Ὀδυσσεὺς, τουτέστιν 
ἐσο-)εος. 

Αντιάνειρα, ἐπίθετον ᾽Αμαςὄνος: ὁ μὲν Ἀρίσταρχος» τας 
ἴσας αγδρώσι' ἔνιοι δὲ, τας ἀντιοιςούσας καὶ ἐναντίου- 
μέγας τοῖς ἀγδρασι τῇ οἰκείᾳ δυνάμει" ἐξ οὗ πολειι- 

οτπας ὥσπερ ἀρτήκριστον Φαμὲν καὶ ὠντίπαλον. ἀντίτα-» 
ασ 1λος γὰρ ὃ ἐμαντίοο, ἡ ὁ ἀντιπαλαίωνν ἤ ὁ κατα παλον 

49 (ζουτέστι͵ κληῆρον) ἐναντιούμ ενος καὶ ἀντήκειρ. ὁ μέγας 
τα ππης Χειρὸς ὀάητυλος, 3 ὅτι ἀντίκειται τοῖς ἄλλοις, 

ὅτι τὸ ἶσον ὀύναται τῇ ὅλη χειρί. κἁὶ ἄντιστάτης, 
ἂν δεστηκῶς ἐν µαχγ- 

Ἀναστάςν ὠνσταο ' Ἡρωδιανός" ἄγαστάντες. ὠνσταντες" 
καὶ. μμναρτήνης ερ, κα) συγκότῃ γοτήτ ἠνν το ἄνέ- 

σεν. 
ν ΔΑ η Ῥάς - παρα την ἄντην" ὅτι τοῖς Τελχῖσῳ ἐναν- 

τία ἐγένετο σημάνει δὲ ἄντην, τὸ ἐξ ἐναντίας " ἡ] μέν. 
Ὅτέζουσα δια. τμα Ἱφαντάσματὰ καὶ ΧΡ. ως. ποὺ ἄντοβος, 

ὁ βλάβης αἴτιως' ἀνταίκ καὶ "Ὀκάτη ἐπιθετικῶς 
Διογένης ἠκέσιος. "Άντα σέφεν γρ Ξανὸν δνήεντα: σσ 

ὃς καὶ σοῦ. γὰρ ἀξιον ανταγῶνιστὴν. ἡγούμεθα τὸν Ξάν. Φον. 
σημοώγει τὸ ἐξ. ἑναρτίκο. πο ῴστερ ἀπὸ τοῦ εκέα γό. 

τψεταε ὦναν πρατέα πράσα καξ "ὑπερφέσει κάρτα" πο) 
να , σώφα: οὕτως οὐ κοὸ ἄντία, οἶον, Αντί Αλε- 
«ξωνδρείας κατα συγκοπὴ»,, ἄντα. ἡ παρὰ. τὸ ἀντῶ. 
ἄντα. ὡς σιγῶ» σίγα" και ἠρεμῶ . ἠρέμα. Ἡρωδίανός. 
τὸ δὲ αγτὼ, σημαίνει τὸ απαντὸ καὶ συντυγχάνω, 

"Αντεσθαι, ῥκετεύειν, καὶ τὸ ἐξ ἑναντίας ἐλ. 32εἴν. 
"Αντανδρος, πόλις ὑπὸ τὴν' Ἴδην παραθαλάσσιος" ὅτι ἈΑσκά- 
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γιος αἰχμάλωτος ἐγέγετο ὑπο ΓΠελασ ῶν, καὶ ἀντ αὖ-, 
τοῦ τὴν πόὀλω δέέωκε λύτρα, καὶ ἀπελύδη. ᾖ ἵουν ἄντὶ 
αἀνδρὸς δεδομένη, ἄντανόρος ὠνομάσθη. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΑΝ αοςρ 

᾿Αντανάκλασις, ἡ ἀπό τινος ἐπέ τι πένησις" καὶ ἐξ κε). 
νου πάλιν ἐξ οὗ προῇλ9εν ὑποστροφή, ὡς ἐπὶ σφαίρας, 

Ἀ Ἀντεπίῤῥημα, ἐναντίον. πρόὀοφθεγκα": ἐν κωμῳδίαις λέ- 
γεταέ, ὅτε μέρος χοροῦ. μέρει ἑτέρῳ ἀποχρίνεται παρα 
τὸ ἄντὶ, καὶ ἐπ]. καὶ ῥμα. 

᾽Αντήνώρ] τὸ τη, ἦτα, ὡς τὸ αγήνωρ. ᾿Αντηνορίθης, ὥς 
Κρονίδη». 

᾿Αντήνους, τοὺς τῆς δάφνης ὅρπηκας τοὺς πρὸ τῶν Φυρῶν 
ἱσταμένους. 

΄Αντηστ»] παρὰ τὸ ὠντῷ, ἀντήσω ἄντησις» πο) ὑπάντη- 
σι" καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ. ἄντηστις' Ἡ δὲ κατ ἄντη- 
στιν «δεμένη περικαλλέα ΦίΦρ ον. 

Αντήρεις, σηµαίνει το εἰς ὃ ὀτερεβεταί τις καὶ ἐπισττρί- 

Έται. γίνεται δὲ παρα τὸ ἐρείδω τὸ ἐπακουμβίζω' ὁ 
μέλ). ὤν» ἐρείσω" παιι ἐξ αὐτοῦ, ἀντήρεις, κατὰ τροπήν 
τοῦ ε εἰς τὸ ὗτα, παὶ ον μάς] τοῦ ω. οὐχ εὕρηται ον 
ᾗ εὖ-δεῖα ἐν χρήσει" ἑ δὲ ἄλλαι πτώσεις τὴν κλίσιν 
ὡς απὸ ϱ τόνου εἰς κ λήγουσαι ἔχουσι. ὥσπερ Ὕδρ 
ἀσπὶς αἀσπίδος» καὶ σαγὶς σανίδος, οὕτω καὶ ἀντήρεις 
αγτηρίδος» ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ, Κρηωνίσει αὐτὴν ἐκ ωέσης 
ὠντηρίδοο. ἀντῆρεις, ἀντιΦέτους, ἀντερέσσοντας. Διο- 
Ὑένης. 

᾽Αντιγονίζν] ὅ οτι οὐκ ἔχει τὸ ̓ λεκτὸν της ἀντὲ τρ 
ἄπο, πυρίου γὰρ γίνεται τοῦ Αντίγονος. ὥστε καὶ τουτ 
εὐλόγως. ἐκλίδη ἔξωδεν, ὧς τὸ καεύδω καὶ ἐγέπω. τὸ 
ἐνέπειρε}, ἐν τισὶ τῶν ἀντιγράφων, ἐπεν-έσει τοῦ ε. 
ὥς ἐνεποίουν" ἐν τοῖς πλείστοις δὲ οὐκ ἔχει τὴ» τοῦ ε 
ἐπένθεσιω. ἠμπείρουν γάρ. αἱ μετα προθέσεως συντι- 
Φέµεναι λέξεις, ΄ἄρΏτον λήνονται» καὶ οὕτω συντόΦεν- 
τοι, οἷον., ἄγω, συνεγὼ" ᾖγογ, συνηγον᾿ αἱ δὲ αἲ μετὸ 

προέσεω: συντι2έμεναι ὅσα πρῶτον. συτίενται» 
καὶ οὕτω Ἠλίνονται ' 9ο», Φιλεσοφῶ, ἐφιλοσόφου». οὔ- 
πως ὁ Χοἱρόβοσκδδ. 

Αντερέτης. ὃ ἀντριαλήμενος” καὶ ἀντηρετεῖ,, τὸ ἐπὶ 
ταυτοῦ «νγοῦ πανεςῦμενος ἐρέσσει». 

"Αντηλιος» ἶσος ἡλίῳ. 
Ἀντιτορῶ] ᾿ἀντιτορήσας» διατρήσκο. παρὰ τὸ ῥῷ, ῥήσω" 

τρῶ, τρήσω᾽ αι) ἀντετόρησεν. ἀπὸ δὲ τοῦ τείρῳ», γίνε- 
τοι τορῶ. σημαίνει τὸ τρυπῶ. 

΄Αντιβολῶ]' ἄντιβολῆσαι, απαντῆσαι», μετασχεῖν., μολῶ, 
μολήσω" μετα της ορτὶ, προέσεως» μα) τροπῇ τοῦ µ 
εἰς β, ἀντιβολήσω. Ἴστέον ὅτι τὸ «ἄντιβολῶν ἔξω Φεν 
ἐκλίνη” ἐπειδὴ τούτοῦ τὸ ἁπλοῦν οὐκ ἔστι ῥητόν. τὸ δὲ 
παρὰ Πιδέρῳ ὠντεβόλησεν, ἔσωθεν ἐκλίδη διὼ τοῦ ε’ 
καὶ τὸ σήκκινόµεγον ἕτερονν ὡς κος παρ) Ὁμήρῳ, κ. 
οὗτοι ὁ' εἴπερ μοι ἐείβοσι. ἀντεβόλησαν:. --το δεπα 
"Αρ Ιστοφάνει ἓν Ἀμθιαρέῳν δα του Ἐ Σντεβόλησε, ίµ 
κλίσοις ὑπέστη. Όὖτει. σΊι μονει δὲ καὶ τὸ συνέτυχε, 
παλ ἑκετεύε,, Ε]δέναι δεῖ, ὅτι τὸ μετ. τα προθέσεως συν- 
τιλέµενα ῥήκατα, εἰ ἄλλοιοῦνται τὼν σημαινομένων,: 
(ἔσωθεν κλίνοντοαι, βάλλω, καταβάλλω, χατέβαλλον᾿ 
εἰ δὲ τηρεῖτα, ὀντανδα, ἐξώνεν Ἑλήνοσται, μύω, καμ- 

᾿ μύω, ἐνκαμὺον εἴδφ, παθεύδὼ, ἐκώφευδον. τὸ δὲ 
σε Ὕμελλον» Ἴθελου, καὶ Τα μοιαν ᾽Αστμιῶς. Φιλοῦσι 
1δρ αακρὴν ποιεῖν τὴν ̓ αρχῆν τὼν παρεκημένων. τοὔτκ 
2Υέβίος: ΄ . 

᾿Αντισηκῶ] οἱ μὲν λέγουσιν ἀπὸ τοῦ ἴσος Ίσου» γίνετα 
ἰσῷ ἰσώσω ἰσωκω ' καὶ τροπῇ τοῦ μακροῦ εἰς μακρὸν, 
]σηκῷ. Ἀντισηκῷ οὖν; τὸ ἀντεξισαςω. οὐ δὲ, παρὰ τὸ 
σηκῷ τὸ βοηθώ' σώκειν γὰρ λέγεται. τὸ ἠσχύειν ἐξ οὐ 
καὶ σῶκος ὁ Ἑρωῆς, ὃ σημά(γει τὸν ἰσχυρὸν, καὶ βογ9ς». 
ὧπὸ τοῦ σῳ. ων σώ κος» ὁς σωστη; ὃς. σωκός» σώκοριο 

Ἐ καὶ ἀρτ]σηκώ, προπῇ: Ὀίον,--- σώμος ἐριδύνίος Ἑρμῆς. 
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Αντιφερ/ζα παρὰ τὸ Φέρω Φερέζων ὡς 9 δερ/ζω, καὶ 

ἄνταφερί ων τὸ ἐναντιοῦμαιν ἡ ἐξισοῦμαι. Ἡσίοδος, 
:«"Άφρων ὁ ὅς κε «δέλοι πρὸς κρείστονας , ὠντιφεριζών: 
-- καὶ ἀντιφέρεσθαι, τὸ ἐναντιοῦσιδαι" οἱ δὲ, ἄντι- 
λέγειν. 

Αντιλήπτωρ]. λήβω, λήνω᾽ ὁ δεύτερος αἀόριστος, ἔλαβορ' 
ὁ µέσος, ἑλκβόμην" καὶ τὸ εὐκτικὸν, λαβοίων, λά- 
βοιο. λάβοιτο"΄’ καὶ μετα τῆς αντ) προ.λέσεως, ἀντιλά- 
βοιτο. λήβω τὸ λαμβάνων λέλήακαι, λέλγπται λήπτωρ, 
ο) ἀντιλήπτωρ. τὸ πα αρα τὸ λήβω γινόμενα ὀνόματά, 
ια τοῦ } γοάφονται" οἷον πρόρληψιον σύλληψις, -ἄνιί- 
λ12Ν::. καὶ ἄλλως' διότι ἀνεφάνη τὸ ἄλφα, ἐν τῷ δευ- 
τέρῳ αορίστῳ. 

Αντ] παρα τὸ’ ἀντὸ ... βκρύτονον  Ὑψεται ἀντὼ 
περισπώμενον αφ' οὗ, ἄντην ἐπιῤῥημα, καὶ ἀντίορ 
δεν καὶ δια τοῦ γράφεται, τὰ παρὰ ἐπιῤῥηκάτων 
γινόμενα δα τοῦ ος. προπκροξύνετοε καὶ διὰ τοῦ [ 
γ φετοι οἶον, ἷΦι, ἴφιος” πρωή, πρώτος, οὕτω πι 
ἔντην, αντίος» ὁ ἐξ ἐναντίας. πατα τόνον μόγον ἦμαρτε, 
καὶ, οὐ κατα γραφήν" . ουδέ τις ἔτλη είναι ἐπερχό- 
μείον, ὦλλ᾽ αντίοι ἔσταν ἅ ἅπαντες: -- παὶ μετα το. ἐν 
προθέσεως, ἐναντίος. κανών ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι τὰ εἰς 

ενος ὑπὲρ ὁύο συλλαβὰο» πρὸ μιᾶς τὸν τόνον ἔχοντα, ἐν 
πῃ συν«)έσει ἀναπέμπει τον τόγον " οἵον, ποικλος. πα µ- 
πούκιλος” ἀγκύλος, μεσάγκυλος" ΑἈθηναῖος, Φιλαθή- 
γιος” πλησίος , παραπλήσῳς" αιόλος, παναίολος τὸ 
γὰρ κορυθαιόλος ουν ἔχει ἐγαείμθνον τὸ αἰόλοςν. ἄλλὰ 
τὸ οόλλω ῥῆμα , τὸ κινῶ χωρὶρ εἱ μ σύνΦετον ὁὶ ὑπαάρ- 
χει ἔγεκα ἐνεργείας, παροξύρετοω, διὰ 79 βουκόλος, 
ὑπποβουχόλος., τοῦτο γρ ἔνεχα ἐνεργείας, τὸν αὐτὸν 
τόνον ἐφύλαξεν ἓν τῇ συνθέτει, ὁ ὁ ποὺς ἵππους βόσκω». 
τὸ δὲ ἐναντίοςν παρέλκονσαν ἔχει τὴν ἐν πρόλεσιν᾿ τὸ 
γὰ ἄντίος πιά ἑναντίος, τὸ αὐτὸ σημαίνει" καὸ τούτου 
χάρρν τοῦ ἁπλοῦ τὸν τόγον ἐφύλαξεν, ὡς σχοδὸν μὴ 
γενομένης συ».)έσεως, 

᾿Αντιόωσα] παρὰ τής αντ) προ.)έσεως, γήνεται νπος καὶ 
ἐκ τούτου, αντιῷ. αντηξς, τὸ ὑπαντ, δευτέρας συςυ- 
πας" μετοχὴ], (αντιῶσα ο ως βοώσα" . καν ποιητμῷ 
πλευνασμῳ. του ον ῶς βοόωσα, γελόωσα. το. :τηλελώωσα 

: ὁ- καὶ «τὸ μοεμύωσα όνον διὰ τοῦ ῳ μεγάλου. ἔστι ὃδ 
ἑωώνεμος Ὕ λέξίο, ὅτε γὰρ. ὀηλοῖ τὸ. -αγτιλαβάνων, 
αἰτιατικὴ συντάσόεται᾽. ὡς το, --- ἐμὸν λέχος ὄντιασα- 
σα: -- συγκυροῦσα. ὅτε δὲ τὸ μετέχω»» τυγχάνῶν, 
ὑπαντῶν, γενικῇ συντάσσεται: ᾿Αντιόων ταύρων τε καί 
αργειῶν ἑκατόμβης: . πλεογασαφ τοῦ ο, -- βούωντα 
τ' ἐφεύροιῖ --' καν τ-- ὁρέων ἐπὶ οἴνοπα πόντο». 

Αρης, ο ἑναντίούμενος τ βῷ. ὅ- ἐστι τῇ ὀννάμει" 
η ντι βίοιΣ σε, τὸῖο ἐγαντήος καὶ στασιαστμιοῖο τι 

Ἀντίξ, ἡ κιβωτός" παρὰ τῆς ἀντὶ προέσεως, καὶ τοῦ 
πήσσω, 

Ανπίβιον, π/ῤῥημα τοπικὀν, τῆς ἄντὶ προδέσεως τὴν 
ἑναντίαν σχέσι ὀγλούσης. 

Αρτίασε», | ὑκάτευσεν, απήνήησέν καὶ αντιάσεα, συναν- 
τῆσω, Νε ἑλλλεῖνν μετασχεῦν᾿ παρ Ὁμήρῳ, τὸ ἐπι- 
τυκεῖν, καὶ άθεωῦ συντυχεῖνν καὶ παραγένέσδεαι. 

᾽Αντίτκλον, ἐναντίὸν, αὶ ἠπόπαλον, καὶ ἰσόστροφον, 
Αντιπαγίον τἐναντήως συνεστ/κὀς. 
᾽Αντιπελαργεῖ», αντιστρέφει». 
᾿Αντίστομος [παρα το τακτὸς] ταξις, ἐξ ἑκατέρου μέρους 

ἔχουσ Μούς (ω/χμους. ι 

᾽Ανηπεφασθε:, ἀντιέθνάν-α. 
΄Αντανπα, ἀντιπίπτοντα. 
Αγγλία, ἄγγος ἐν ᾧ τὸ ἐν τῷ πλοίφ γινόμενον ὕδερ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ. ΑΝ τοή, 

᾽ᾱθαντλοῦσιν εἰς Φάλασσαν" καὶ ὁ ον. καλέόμενος κα- 
δίσκος. . 

Αντίφαρα. α ολη, παρὰ Συρακοσίοις" παρὰ τὸ Φέρω, 1ο 
ὃ Δωριείς λα λέγουσων ὧς τέρνω τάμνων ποὺ τρέπῳ 
τράπω. Φαρω οὖν Φάρωι ο πριν ἦ όλη. ἡ 
ἐναντίως Φερομένη" οἱ δὲ, παλλοοήν ὤλλοιν μτρνια». 

Αντίξουν, τὸ ἑναντῶν" ἢ ̓ἁρμόδον», τον ἀντισούμενον, 
τροτῇ , Αττριῇ τοῦ σ εἰο ἕ. οἱ γὰρ Αττμιο) τὸ σύμβο- 
λον ξύμβελον λέγουσι. κε πιλρ, ἐναντιοῦττα. 

Αντικρυς» σημεάνει τὸ Φανερῶς" αντικρὺ δὲ, τὸ έἐξεναν- 
τίας. παρα - τὸ ἀντὲι μαὶ τὸ κάρα» ἀντίκαρα» ἀντικαρὸ» 
καὶ συγκοτῇ ἀντικρὺ, τὸ πατέναντι (τοιοῦτο», ἐν συγκο- 
πο ηιὰ τὸ αρανοι , τὸ ἐπιτελέσαι διὼ τοῦ νευµατος τῆς 

κεφαλῇς) ὡς ἂν εἶποι τον αντικέφαλα. τὸ κρυν Κα- 
κρὸν Φύσει" τὸ εἰς ν λήγοντα ἐπιῤῥηατα,, συστέλλουσι 
τὸ υ. μεταξὀ, μεσηγό: χωρὶς τοῦ αντικρὺ.' κεὰ ὤφει- 
λεν εἶναι ἄντικρυ" αλλὰ τα εἰς σλήγοντα ἐπιῤῥηματα» 
εἰ μὲν Φυλάττει τὸ. αντὸ σημαινόμενον , καί το» αντον 
τόνον Φφυλόττει" οἵονν οὕτως», οὕτω" µέχρι, µέχρι: 
ἐπεὶ οὖν τούτο οὐκ ἐφνλαξε τὸ αὐτὸ σηρωινάμονον τῷ 
ἄντικρυς, οὔτε τὸν τόνον ἐδέξατο. . 

᾿Αντυξ, λέγεται ἡ γωτάτη ερικεφαλαία τοῦ ριατίου 
ὀΦρου, παρα τὸ ὄνω τετύχ’ αἱ. ἡ δὲ εἰς τὸ κάτω τε: 49 
τυγµόη, λέγετάι καταίτνξν λέγεται δὲ καὶ ἡ τῆς αστί- 
ὁος περιφέρεια» ἄντυξ. ἁμφότερα δὲ γύονται, παρ 
τὸ τεύχω, τεύξω, τεὺξ, πο τὸξ, καὶ ἐν συν Φέσει ἄν- 
τυξ: - ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας --- οἱονεὶ, ἑξάψας τιὲς 
ἡνίας τῆς τοῦ ἅρματος περιφερείνο. , 

᾽Αντίστοιχο», τὸ ἴσον'. Σκιῶς γὰρ ἀντίστοιχον Φωνὴν 
ἔχεις: - τουτέστῳ σον. σκιάς, αντιστοιχεῖῦ» μετὰ 
στοῦχον ἑστάναι. στείχω» στοῦχοο, καὶ αντίστοιχο». τὸ 
στοι, δίΦογγο». διετή ὅσα. ῥήματα . τἐν πινήσεσιν εὑρί- 
«σκονταί --- καὶ στὶξ. στρζὀο, ατιχῶ, δευτέρως συςυγίας. δο 
σημαίνει ἠσόστοιχον παὶ συγγενή. 

᾽Αγτλὠ: παρὰ τὸ άντλον: τοῦτο ἐκ τοῦ ἀνιλᾶν καὶ κοερ- 
τερεῖν ἐκεῖσε τὸ ὕδωρ, τὸ δια τῶν ὀαφνημίνην τόπων 

3 εἰσερχόμενον. . ι 
᾽Αντρῶν, πόλις δρ). τὸ  ώλνς. έχουν. τόπους, αὐτό- 
εν κοπτοµένου λίΦου ἐπιτηδείου «εὸς τοὺς σλῶνας ὄνους, 
ὃ ἐστι μύλους. 

ντρον, τὸ σπήλειον 
Ἱεροειδές: --- ανοέτορὀν τι ὄγ παρὰ τὸ άνω τετρῆσ-ὃειε, 
ἦγουν τετρυπῇσ»α" τὸ ᾽ἀνατετρημένον η παρα τὰ ἂν. 
919 ὤνφηρον, καὶ ἄνδρο», καὶ κωτα . συγκοπὴν. ἆντ 
δἶνοι γὰρ λεμκωγίδων Συαφὼν ἐνδιώτημα. ἡ παρὰ τὸ. 
αντ τὸ ἠχετεύω» ἄντομοά, (μαὸν αγτομένην ᾿ Ἡρον) 
ἄντορο», καὶ ὤγτρον διότι τοὺς «Φεοὺς ἐν αὐτῷ ἑκέτενον» 
{ερα το σπήλαια ἡγούμενθι. 

. Αντωδ), λόγος μεμελισμένος ἐν ταῖς. κωμφόίας, ὅτε ιο 
µέρος χορου τῷ ἑτέρῳ μέρει ἀποκρύγετει» παρα τὸ αντὶ, - 
πιά Τὸ άδειν. 

᾽Ανύω] παρα τὸ ἄνω τὸ πραάττω γήνετοι" οὖν, -- μάλα 
νυξ ἄνετια: --- καὶ, ἀπ ανόν Φοοέευσα: αντὶ 
τοῦ» οὐδὲν ὠφελῶ Γπράττουσα.. Ἱστέον ὅτι τὸ ἀνύτω 
κοὺ ἀρύτω, ἀπὸ τοῦ ἀνίω κάὲ ἀρύω γέγονε κατὰ πλεο- 
νασμὸν τοῦ τ' τὸ μὲν ἀνίω, ἀθὶ ἐν συστολῇ' τὸ ὁὲ 
ἄνω, ὀιφορεῖται κατα τὸν Χρόνον. 

᾿Ανύποιστος, ἀνυποφέρητος, ἄνυπομ΄ ήτος. ἀπὸ τοῦ οἵω 
τὸ Φέρω, γόρεται οἰστός' καὶ μετα ος ὑπὸ προέσεινς, 
ὕποιστος καὶ κατὰ στέρησιν τοῦ α. πλεονασμῷ τοῦ ν, 0 
ἀνύποιστος. 

᾽Ανώγεον, ἐκ τοῦ ὄνω καὶ τοῦ γεζα» τὸ ὄνω τῆς γῆς ὄν᾽ 
ἄγάγαιον δέ. 

Ἐγγύθι 9) αὐτῆς. Ἄντρον ἐπήρατ ον 15. 
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᾽Ανωγὼ]. αλαοὺς ὁ' ̓Ατρείδης ἀπολυσαένους ἄνωγεν: --- ἐκέ- 
λενεν. ἔστι τὸ θέμα ανωγῶν πρώτης συζυγίας τῶν πε. 
μισπωμίνων. Ὑέγονεν ἀνωγή” τοῦτο παρὰ τὸ ἄνω. τὸ 
ἐγκελευσματικὸν ἐπίῤῥηκα, } παρὰ τὸ ἄγω, ἀγῶν γή, 
ποὸ σνωγὴ, ἡ ἐγκέλενσις, δὲ ᾗς ἄγομέν τι καὶ Φέρο- 
μεν. ὁ παρατατριὸς, ἠνώγουν" τὸ τρίτον, ἠνώγει” Δεῖ: 
ξω δ᾽ ἠνώγει ᾧ πένδει: --- ὁ μέλλω : ἀνωγήσω ὁ 
Ἡφν, ἠνώγήσα") ὁ δεύτερος. ἤνωγε, καὶ κατὸ συ- 
στολὴν, ἄνωγε». } ἐν τοῦ ανάγω ν ἢ ἐν τοῦ ονάξω 
μέλλοντος" ὁ μέσος παρακείµενος» ἀνηγα" ποὺ ὥσπερ 

ἐκ τοῦ πέπληγα μέσου, παρακειµένου ἐγένετο ῥῆμα 
πεπλήγω, οὕτω που ἀπὸ τοῦ ανῆγα μέσου παρακειμέ- 
γουν Ἠγετας ῤημα ἀνώγω, τροπῇ τοῦ μακροῦ εἰς µα- 
πρὸν ποὺ ᾽ανῄγω" Πληδὸν δὲ ποτὶ νῆας ανώξομεν 
ἀπονέεσ.και. 

"Ανωχθῆ ονωγῶ» ἀνώγηωι" τὸ προζταντικὸ», ανώγηε” 
τροπῇ τοῦ γ εἰς χ. καὶ συγκοπᾷ» ἄνωχ9ι. 

Ἀνωστον» τὸ Σπρουδόκητον καὶ ὤνυπονόητον" παρὰ τὸ 
οἵω , "τὸ ὑπονοῦ ὅπερ ἓν διαρέσει γίνεται δἵω. ἐν τού- 
που ὀΐστὸς, καὺ ανωῖστος κατ ἔκτασιν τοῦ ο εἶςω. καὶ 
πάλιν ὀὐστή" κο κ) ἐκτάσει τοῦ ο εἰς ω. ονωώῖστί, σύν.ε- 
τον: καὶν ---- ὁ ὃ' ὅρμιλον ὧν ώήστως ΑΦ/κανεν. Απολ- 
λώγιος: 

Ἄξουες, ξύλο ἡ: ην τετράγωνα, ἀπὸ τοῦ ἐδόφους μέχρι τοῦ 

ρύφου διήκοντα, ηεοοὸ ὁιά τινος περόνης στρεφόμενα" ἐφ' 
ὧν οἱ Σόλωνος νόμοι απεγράφοντο" τοῖς τὼν ἁιιξῶν 
ἄξοσι»  ὁμοίως κώδιξι στρεθόμενοι" λέγονται δὲ καὶ ἐν 
τοῖς μαδήµασρ άξονες, περὶ οὓς γοοῦντοαι τα σχγκα- 
τον οἷον σφ ερ. ποὺ κύλινδροί τε καὶ τα τοιαῦτα, 

καὶ στρέφονται καὶ συνίστανται. 
"Ἀορνοξ, πλ περὶ Τνρσηνίαν. Φασὶ δὲ καὶ ἐν κώκῃ τ]ς 

Χαλκίδας λίμνην εἶνωι ἄορνον λεγομένην ἐν ᾗ παραπε- 
Φυκότων πολλὼ» δένδρων» αγλὸν τῶν, αποπιπτόντω» 
Φύλλων ἑμπέπτεμ) εἰς αυτήν. εἶναι δὲ 1 Σεκυομα»τεῖο». 

"Αξιος] ἀπὸ τοῦ ἄγων ἄξω, ἄξιος ἀπὸ μεταφορᾶς τὼν 
στα» μῶν τῶν». ἴσην ῥοπὴ». ἐχόντων. 

"Αξνλος, ὄνομα κύριον" ἀπὸ τοῦ ἄγων άξω, τὸ δια τοῦ 
υλος ππρισύλλκβαν ποικίλα περὶ τὴν τάσιν εὑρίσκορτο, 
πααπύλος»,: δέητυλος, δέρηυλος» πρώβολος. 

᾿Αξων], άξων καλεῖται τὸ διηκον διὰ τῶν τροχὼν δύλον' 
πορὸ τὸ ἄγω. 

᾽Αξιόχρεω»] τοῦ αξιόχρεως πεὺ ἀναπλεως κε ἄγήβωςν 
τὸ οὐδέτερα δν τοῦ ὢ μεγάλου γράφονται. δε) γινω- 
σπειν, ὅτι πᾶν ουδέτερον εἰς ν λῆγον αποθὲο» βραχν- 
καταλήκτεῖν θέλει, ξύλον, πτερὸν. λουτρόν᾿ χθρὺε τοὺ 

. πάν, παὶ τῶν παρα το πούς οἷον, ὀέπους, τρίπους. 
ὄ πρόσκείτοαε ἀπαθές' δια τὸ ποιοῦν ποὺ χρυσοῦ», ποὺ 
ὁστοῦν, καὺ Χαλκοῦν᾽ ταῦτα γὰρ ἀπὸ κράσεως γέγονε, 
κο) τὸ διπλοῦν ἀπὸ τοῦ διπλόον: καὶ τὸ εὐγήρων», ἀπὸ 
τοῦ ευγήραον" τὸ καρχαρέδουν πο τιμήει», απο τοῦ 
καρχαρόδον κο ταµήε» γέγονε΄ τὸ μὲν, πλεονασμῷ τοῦ 
ε τὸ δὲν τοῦ ο. τὸ ἀνάπλεω», κοιὶ «ξιόχρεω», Ατ- 
τικὴ ἐκτάσει ἔπαΦο», απὸ τοῦ αξιόχρεον καὲ ὠνάπλεον 
τῶν, δια τοῦ ο. οὕτως ὁ Χοιροβοσκοο εἰ τὸν τέταρτα» 
κανόνα τῶν ουδετέρω». 

᾽Αξιεπηγητότ τον”, «ξιολογώτατον᾿ ὄνομα, ἐπίλετο». 
᾿Δοιδός» καὶ ἀοίδιμος. παρὰ τὸ αείδω, αοιδός, τὸ ὧὤείδω, 

κατὸ συναλοιφὴ» Υάγο2εν δω" ὁμοίως το αοιδός ᾠδός 
καὶ τὸ εοιδήν  φδή. ὧπὸ τοῦ ἄοιδὸς, οιδῷ ῥῆμα παρή- 
κτα. εἶα ὧν κνήθω κνηθιῶ , µείδω µειδιῶν οὕτως 
ἀοιδῶ αοιδιώ. καὶ κατοὲ παραγωγὴ» ἀοήδιμος, παρὰ 

. τὴν ἄοιδήνν ἄοίθιμου» ὡς τουφη, τρο ιμος τουτέστι» ὁ 
ἄεὶ ἐν φδωις ὀνομκςόμενος Ἰ μγηκονευόµενος», ἤγουν 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ 

"Αορ] παρν τὸ αείρω, ἄορν τὸ ἔίφος, ὅπλον, ὀόρυ. 

ΜΕ ΡΑ. Α Ώ, 1ο6 

διαβόητος καὶ «Φαυμάσιος" ὧς τὸ, --- ὀπίσσω ᾿ΑνΦρώ- 29 
ποίσι πελωκε᾽ οίδιμοι ἐσσομένοισι». 

"βοπο». ἄφωνον; ὴ «όρατον. καὶ ἄοπος. 

Αορτὴρ, πο αοτ]ρ, τὸ απηωρημένον᾿ ὴ παρὰ τὸ αἴρων 

αρτήρ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, θορτήρ. ἡ ὁ ἡμὰς δὲ οὗ 
το ἔίφοι; ρέματα. αὐταρ περὶ κουλεὸν ἦεν ᾿Αργύ- 
ρεον Χρυσέοισο ἄορτήρεσσι» ἀρηρός. Ἰ 

᾿Αοσσητὴρ] παρα τὸ ὅσσον , σσοτήρ, Χὲ κ ἀοσσητὴρ, ὁ 
βοηθός» ὁ ἄνευ ὄσσης καὶ κληδόνου βοηθών αὐτομάτως, 

ἔθος γαρ τοῖς παλαιοῖς τοῦτο, πυ»Φανομένοις µαντείας 

βοη-Φεἲρ. 
"Αοός, ὃ ὑπηρέτης καὶ αοζΊσω, διακονήσω, ὑπουργήσα. 

᾿Αολλέες, σημαίνει τὸ συγηἈροισµένοι. γίνεται δὲ παροὲ τὸ 

ὁμοῦ εἰλεῖσθας, τοῦ α τὸ ὁμοῦ σηµεώνοντοο. ὧπο Ύπρ 

τοῦ ἕλλω ῥήματος τοῦ σημα ώνοντος το συστρέφω» ΄ 

εἰλῶ., γίγετει ῥηαατικὸν ὄγοιια ἑλλήν καὶ µετά τον ὁ 

ἐπιτατικοῦ Ἶ ὁμοῦ, Φελλής: κοὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ον 

ἄολλής᾽ καὶ ἡ εὐθεῖε τῶν πληθυντικῶν; αολλέες. ἐν 
δὲ του ἄολλὴς γίνεται ῥ]αα ἀολλίθω» τὸ συναθροίζω" 

ἐξ- οὗ τὸ.--- ἀολλίσσασα γεραιάς. 
"Αωρτο] Ἡ οἱ πὰρ ἔίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ὤωρτο: --- 

ὁ μὲν Ἡρωδιωνος; λέγει ὅτι σημεώγει τὸ ἤρμοστο, τον- 
τέστι παρὰ τοῦ Σέφουο. ἐν. τοῦ ρω τὸ ἁραόςω, ὁ αέλ- 

λων. Δἰολικῶς, ἄρσω" ὁ παρακείµεγος, ἤ ρα) ο πα)η- 

τιηὸος Ἴρααι" ὁ ὑπερσύντόλικοῦ» ἤρμην» Ἴρσο Ἴρτο” 

Ἰωνικῶς πατὰ συστολή», ἄρτο καὶ πλεονωσμιῷ τοῦ ῶν 

ὤωρτο., ὥσπερ εἶθο εἴωδα. τιὲς δὲ λέγουσι τὸ ἐνρέ- 
κοιὶ γύνεταα ἐκ τοῦ αἴρω, τὸ πουφίςω ποὺ κρεμῶ ματο. 

ὁ µέλλων, αρῶι ποὺ Αἰολικῶς, ἄρσῳ" ἠρνο] ἠρμήν. . 
ρτο" καὶ τροπῇ τοῦ μακροῦ εις ΕΟΗΡΟΝ” ώρτο παοέ 

πλεονασμφ τοῦ α ποιήτικῶς, ἄς 4ρτο. ὡ 
΄Άωρες» αἳ γυναακεο" παρὰ τὸ ὁμοῦ ἀρηρέναη παὶ συνηρ- 

µέσδαι τῷ 29δρί. γίνεται ὄαρος” ἡ εὐθεῖα, δωρο” πατοὲ 
μεταπλασμὸν, ὄκρες: καὶ καθ ὑπέρθεσι» κε ὄχτασι», 
ὤωρες. 

΄Δωροι] Της ἦτοι πόδες εἰσὲ ὀνώδεκα πάντες ἄωροι, Ὀδυσ- 
σείσο µ» λεπτο) κοιν ὡσ.λεγεῖο ἦ ὀνοφύλακτοιν δν τὴν 
δεινότητα" ἢ ὠμοὶ καὶ άγριος, ἐκ µεταφορᾶς τὼν ἄώ- 
ρω» καὶ αἲ πεπείρων παρπῶν" ἢ οὐδεμικο Φροντίδοο 
ἄξιοι" ἡ ὀυσόρμητοι οὐ γὰρ χρᾶται αὐτοῖς εἰς πορείαγ. 

2ο 
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ὥρος ̓  καὶ ἄωρος» κατὰ πλεογασμὸν τοῦ α μήδὲν πλέον. 
σημείνορτος. ὥρος γ2ρ ό ὕπνος. Καλλίμαχος» Πολλόκε 
καὶ κανθώ». ᾖλασα ὥρον ἅποι --- καὶ Σαπφώ. Ὀφδα]- 
μοῖς δὲ µέλας χύτ᾽ ἄωρος: --- ἃ ἄωρον τὸν ὕπνον, τὸν 
μηῤεγὸο- Φροντ/ζοντα. ὥρα. φὰρ ἦ Φροντές" ἔνδα κοκ) 
ὀλέγωροο. ὴ τὸν όριον φιγόμεγον της νυκτός. οἱ δὲν τὸν 
ἀφύλκητον. ὥρα γὰρ. ἡ Φυλακή: ἔνιδεν καὶ π παρὰ Αττι- 
κοῖς οὐ ώρα. Καλλίμσχος δὲ κατα μεταληψι» τοὺς 
ἀγρίονο" ἄωρον, Ύρ τὸν ὠμόν' τὸ δὲ ὠμὰν, ἄγριον 
ὅψεν πα τους ὠμοὺς τῶν παρπων, αώρους ᾧ Φασίν᾽ οἱ δὲ, 
τὸν μέγαν, τὸν μὴ ὅρον ἐχοντα᾽ 7 τοὺς ὤγαν, ὁρούογ- 
τας. οὕτως Ἐπαφρόδιτου ἐν ὑπομνήματι της μ΄ Ὀδυσ- 
σείας. ἔγιοι δὲ ὠπέδοσαν ἄμῶροι» ἀγτὶ τοῦ ἐχνοφόροε 
ἐχΦθὺς Φέροντεο" οι) αωρεύουσιν» ἐκυοφορεῦσι: 

Αωρί κ] ἔστιν ώρα, δ σημα» ψει το Φώς᾽ κοιν μετὰ του στε- 

πρήτικ ὃ α- ἄωρος" καὶ τὸ Φηλνπὸν. αωρίαν ἤγουν σκό- 
του. τοῦτο δὲ παρα το ὁρῶ, τὸ βλέπω" 6 σος παρα- 
κείµενος » ὥρα " κα) μετάγεται εἰς ὄνομα. 

᾿Αωροτέρα, πρεσβυτερα. 
Αώοος, ποταµος τῆς Κύπρου. ᾽Αώ γὰρ ὁ "Αξωνις ὠνομά- 

ζετο" καὶ ἀπ αὐτοῦ οὗ Κύπρου βασιλεύσαντεο. ζωὴ (λες 
δὲ ὁ Κεδρασεὺς καὶ αὐτὸν ἀπὸ τῆς έαυτου μητρὸς κλ]- 

3ο 
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θηναι. τὴν τὴν γὰρ Θείαντός ωγτέρα οὐ Σωύρναν, αλλ’ 
᾿Αὖον Καλοῦσι. Φιλέας δὲ πρῶτον βασιλέα ᾿Αῶον, 
Ἠοὺς ὄντα καὶ Κεφαλον' αφ οὗ κιεὶ ὄρος τὶ ὠνομα- 
σθη Αώῑν' ἐξ οὗ β ποταμῶν Φερομένων, Σεράχου 

4ο τὸ καὶ Πλιέως, τὸν ἕνα τούτων ὁ Παρθένιος ΄Άωον 
κέκληκε. ἡ διὰ τὸ πρὸς τὴν ἠῶ τετραμµεην ἔχει τὴν 
ῥύσω., καθοαὰ Φησὶν ὁ Παρθένιος" ρυλίω», σεύενος 
ἐξ ὀρέων. ἀνατολικῶν ὄντων. ὀύναται δὲ οὕτω καλεῖ- 
σθαι, καθ ὃ ἡ Κιλία ᾿Αώα πάλι ὠνομάζετο. 

΄Αωτον] -- λήοιό τε λεπτὸν άωτον : στ « περιφραστικῶς, 
λινοῦν περιβόλεκον. ἄωτον, σημαίνει Τὸ ἄνθδος" καὶν --- 
οἱὸς ἀώτῳ: -- καὶν --- τί πάννυχον͵ ὕπνον ἀωτεῖρ; ἀντὶ 
τοῦ ἀπανδίς τὸν ὕπνον ἐκ δὲ τούτου, καδεύδεις, καὶ 
ἄωτεῦτε, ῥγμα προοτακτικόν, αντὶ τοῦ ἀπανθίεσθε 

πο. τὸ (καλληττον τοῦ ὕπνου. απὸ, τοῦ ἄω, τὸ πγέω. ἡ ὧπὸ 
τοῦ, άσώτε᾽ οἷον καΦεύδετε ὕ ὑπνον. λέγετω δὲ καὶ τὸ 
ανώτατο», καὶ ακρωτήριο». καὶ ύψος” καὶ πατοὶ μετά- 
ληνινν σημαίνει, τον αγ λοῦντα καρπὸν, ἀπὸ τοῦ ἄκρου 
σπουδεώον. καὶ ἄρσενικῶς, άωτος. 

Απαλός, παρα το αφή" ὁ τῇ ἀφῃ εἴκων, ἀφαλός τις 
ὦν. ἐν του ἀφὴ, αφαλὸν, καὶ ἁπαλόν, οἱογεὶ τὸ εὐα- 
Φὲς καὶ τρυφερὸν. 

᾽Απάλακνος., δειλός. ἀσθενήςν ἄχειρος. άτεχρος, ὁ ο] 
ὀυνάμενος παλαμήσασθαι», ὃ ἐστι τεχνάσασθαι Ἶ ἐργά- 
σασ»αι. 

Αταλθήσεσδε, ἰα9ήσεσδε. αλθέω αλδῶ, αἀλθήσω, αλ- 
Φήσομοέν αλθήσην αλθήσεσδε, καὶ απαλθήσεσ»α. 
τοῦτο παρα. τὸ ἀλδω, τὸ αὐξόνω. 

Απαγορεύμ]. ἦ ἀπὸ πρόθεσις ἐνταῦθα δηλοῦ τὸ χωρίςε- 
σθωι. ὁ γὰρ ἁπαγορεύων., ἐκτὸς γένετοα τοῦ λέγειν. 

᾽Απαμείρεται» ἀποκεχώριστοα. ἐκ τοῦ μείρῳ τὸ μερίζων 
το καὶ μετὼ τοῦ στερητιποῦ α» αμείρω» καὶ ἀπωμείρῳ. 

Απάμεια, πόλις Βιθυνίας» πρότερον Μυρλέα καλουμένη᾽ 
ἦν λαβων δῶρα παρὶ Φιλίππου τοῦ ΑἈπαητρίον ὁ 7η- 
Λας, μετωγόμασεν Απάμειαν, απὸ τῆς ἑαυτοῦ γυνοικὸς 
Απαμας. ΄Ἕρμιππος ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν παϊδείχ λαμ- 
ψάντων λόγῳ. οὕτως τΏρος. 

 "Απάντολμος, ὁ πάντα τολμῶν. 
Ατάνευδεν, ἐπίῤῥγμα τοπιμκόν᾿ ἐκ τῆς να προθέσεωσι 

ἄνα, άνευ, ἄνευθεν, καὶ απάνευθεν, τὸ άποθεν, παὶ 
χωρίς" καὶ άτερθεν, καὶ ἁπάτερθεν, τὸ αὐτό. 

30 Αταρχτίς, ς ̓Απαρκτίαις) πρηστῆρος αἴθωνος πγοαῖς: --- 
τοῖς απὸ τῆς ἄρκτου πνεούσαις. Λυκόφρων. 

΄Απάργματα, λέγεται τὰ ὑπὸ τῶν τραγῳδῶν λεγόμενα 
µασχαλίσµατα. ταῦτα δέ ἐστι τὰ τοῦ Φονευ.)έντος 
ὠκρωτηριάσματα. ἦν γαρ τὶ νομικὸν, τοῖς δολοφονήσασιν 
ἀφοσιῶσαι τον Φόνον, ὁμὰ τοῦ ὀολοφονηΦέντος ακρωτη- 
ριασμοῦ. τὰ δὲ ἀκρωτήρια εἴραντες καὶ συῤῥαπτοντες 
διὰ τῶν τοῦ ψεκροῦ μασχαλων καὶ τοῦ τραχήλου, πα- 
ρετ/Ῥεγτο τῷ νεκρῷ» καθά Φησι Ῥοφοκλῆς. ὙὝφ ἠς 

πω Φανων ἄτμιος ὥςτ ε ὀυυμενὴς Ἐμασχαλίσθης: -- «ἴτει 
εἰς τὸ µ. ὅτι δὲ παὶ ἐγεύοντο τοῦ αἵματος κο ) Ὑπέπτνον, 

ι Αἰσχύλος μαρτυρεῖ" καὶ Απολλώνιος ὁ τὸ Ἄργοναυτι- 
κάν Ἡρως ια Αἰσονίδηο ἐξάργματα τάμν, «ανόντος, 
Τρς δ᾽ απέλειξε Φόνου (ἐκ τοῦ λείχω, τὸ ἀπεγεύσατο) 
τρὶς ὁ) ἐξ ἄγος ἕπτυσ᾽ ὀδόντων, ΤΗ δέμις αὖ λέντῃσι δο- 
λοκτασίας {λάεσθεα: -- ἡ ἀπάργματα, αἱ μεγάλαι αποφρ- 

χαὶ τῶν Φυσιῶν τῶν τελείων. παρα τὸ ἄρχω ἅπα χῶν 
άργμα καὶ ἄπαργμα, ὡς Όμηρος, ᾿Αργματα Φῦσε 
αεειγεγέτῄσι». 

᾿Απαρτία, ὁ κατὰ τὸν οἶκον κόσμος, τὰ λεγόμενα ἔπι- 
45 πλα. λέγεται, δὲ πάρτη, ἁπαρτᾶ παραάγωγον, -απαρ- 

τ/ζω, τὸ ἁρτίως (ὅ ἐστιν εὐαρμόστως) συμπληρὠ. καὶ 
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ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. Απ 

παρίαν ἁπαρτηλογία, ἡ ῥπηρτιῤῥόης ρθω τὸ 
πι 

”"Απαστος] παρα τὸ πῶ τὸ ἐσδίω, καὶ πόα ε βοτάνην κεὶ 
πηγὸς, κεὸ Φηγός᾽ καὶ πρώτη γὰρ τροφὴ ἀπὸ ὁρυῶν. πῶ 
οὖν, παράγωγον πατῶ, ὡς μῶ τὸ «τῶ, µοτῶ" ἔδεν 
καὶ µαστός. πέπασμέν πέπασοε, πέπαστρα. παστόςν 
ὁ βεβρωκώς" καὶ ἅπαστος. ὁ ὁ ώὤγευστου -- ὁ δ' άκαηνος 
καὶ ἅπαστοσ:---- ἄσιτος, »ῆστις. καὶ οραφών ε »ηστεία. 
λέγεται δὲ καὶ απαστύς. βο 

᾽Απάτο] ἐκ τοῦ απαφῶ, απάτη, καὸ απατῷ. ἡ αατη, 
κοά ὁ Ἄλεονασμῷ τοῦπ., απάτη κοιὶ ἁπατχλὸς, ἐκ τοῦ 
απατῶ ἁπατήσω. 

᾽Απατούρια] ᾽Απατήνωρ, οὐχ, ὁ Διόνυσος, αλλ, ὁ Ζεύς. κωὸ 
απατουρίαν ἑορτὴ ἐπιτελουμέγη τῷ Διονύσῳ τῷ πυανε- 
ψιώνι μηνέ” } ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ τοὺς γεννωμέ- 
γους ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ παϊδαέ τότε ἐνέγρα Ρον ὁ- 119 
μνύντες οἱ πατέρες. ᾗ ἤ αἲν ᾿Αθγναίους ἐξ αντῶν ᾽Α9]- 
ναίων" ἐδόχουν τε οἱ τααδες πι ὸ τούτου ἁπάτορε: ὄντες, 
τότε πατέρας ἔχει». ἡ απὸ τῆς αἁπάτης. «Έανθος, βα- 
λεὺς ὢν τῶν Ῥοιωτῶν. προσεκαλέσατο πρὸς μονομαχ/αν 

Θυμοίτην τὼν Αθηναίων βασιλέα περὶ τῆς χώρας. κι 
ὁ μὲν Θυμαίτης. ανεθειλίασα’ Μελάν-λιος δὲν παρόντων 
Αθηναίων, ὑπέστη τὴν μονομα χίαν. καὶ συνιόγτων, 
εὔξατοι εἰ απατήσει τὸν Ἑάνθον. δῦσας τῷ Διονύσρ" 
Φανηναι δὲ τὸν Διόνυσον τῷ Ἐάνθφ αἰγέαν ἐγειμένον πο 
μέλαιναν | κοὺ τὸν Μελάνδιον εἰτεῖ, ὡς Οὐ μόνος, 
αλλὰ δεύτερος εἷ:---- ἐπιστραφέντος δὲ ἐκείνου., τὸν μὲν 
Φεὸν αφανη γενέσδαε» (τὸν δὲ Μελανδιον ποᾶσιι καὶ 
ἀποκτεῖγοι τὸν «Ἔανθον. ᾿νικήσαντες οὖν . ΑἈθηναίοιν 
ἀπατήνορα μὲν Δία προσηγόρευσαν ομκον δὲ ἑορτὴν 
τῷ Διονυσῷ. 

᾽Απαυλί, ἑορτὴ. παρὰ Αθηναίοι" ὅτι τότε ἄρχεται η] 
κάρη χωρὶς τοῦ πατρὸς αὐλίςεσιδαι, ἡ τότε ὁπιμνην 
τῷ ἀνδρὶ 3 γυνή. 

᾽Απαυρῶ τὸ αφελα. ἀπὸ τοῦ αἴρω» αὐρῶ, ὧς κλαίω 
κλαύσων κὰ παίω παύσω" ὁ παρατατικὸς, ἀπηύρων, 10 
τὸ ἀφειλόμην. 

᾿Απανθαδίζω] ἀπὸ τοῦ αὐθαάθης, αὐθαδιάςων πλεονασμῷ 

τσδ 

τοῦ α. ἐν δὲ τῆς αὐτὸς αγτωνυμίας κά τοῦ σαν υκὺ- 
δάδηο» ὁ ἑαυτῷ ᾽αρέσκων. 

᾽Απαφῷ, τὸ απατῷ. ἀφῶν τὸ χελὠς λέγω᾿ ας - ἄμορφον 
λέ ον ον γυναῖκα κ: σὲ κατὰ σύνΦεσιν αἀπαφῶ" ἐνδεν. 
τὸ ἁπαφίσκω » τὸ απατῷ κοιὲ παραλογίζοµοιε. ἡ-απὸ, 
τὸ ποθεν ὀγλοῖ, καὶ ἔγκειται τῷ Φὼ τὸ Φνρον 1 
οὗ καὶ Φενακῶ» Φενάκη. αἱ 

᾽Αποιωρῶ] ἐκ τοῦ αἴρω τὸ κουφίζω, πλεονασαῷ. τοῦ ω, 5ο 
ἀπαιωρῶ, ἀπαιωρήσω ἡ αόριατος., ἄπγωώρησα καὶ µετο- 
ΧἨ» ἄπαιῶρησαςν καὶ αποωργαένος. 

"Αποισος] Παῖτος, ὡς ὁ ποιητής Φησίν' Ὃς ῥ ἐν. Παισῷ 
ναΐε: --- ἐν ἑτέροις δὲν ὀψμον Αταίτου. Παῖσος δὲ εἴ- 
ρται, παρὰ τὸ τὴν. ̓ Αργὼ προσοραίουσαν ἐκεῖσε παῖ- 
σαι κοιὶ προσεγγίσοα. ἸἨαῦσος κοὶ λεονασβῃ τοῦ α, 
"Απαισος. Ἡρωδιανός. 

Απ΄ αἰγλήεντος] αἰγλήεις, πάρα τὴν αἴγλην. απ᾿ αἰγλήεν. 
τος, ἀπὸ τοῦ λαμπροτάτου. - 

᾿Απέσας] Ἡσίοδος, Κοι αγέων τρητοῦ Νεμεύς 39) Απέ- 
σαντος: --- ὄρος τῆς δμέας ᾿Ατέσας, αφέσας τις ὧν" 
δεν αφίενται οἱ ἵπτοι εἰς τὸν ὀρόμον τοῦ Νεμείον 
αγῶνος. αφέσας, καὶ ἀπέσας, Νέμεια δὲ, πόλις Θεσ- 
σαλίας. 

Άπεσαν,. απέβαλον. διατί προπαροζύνδτοε: πᾶν θλων εἰρ 
αν λῆγον χρόνῷ βρμκαῖ παραλχγόμενον ἁπλοῦν } «σύν- 
Φετον, ὃ ἐστιν ὑπὲρ β συλλαβας, προπαροξύνετοω" οἱ 
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μὴ Δωρικὸν επ προπερισπᾶται δὲ, μακρᾶς οὔσης 
ὄδεν τὸ μὲν ἄπεσαν, Τρίτην ἀπὸ τέλους ἔχει τὴν ὀξεῖκν ' 
τὸ δὲ απῆσαν, οὐχέτι. 

᾽Απέχογ, ἐχθρὸς γενήση» αισηθΊο, ἀπὸ τοῦ απέχθω. 
κο απεχ»ήρω, μισήσω. ἐχθρὸς, ἐχΦηρός, ἐχδήρω, 
κοιὸ απεχ»ήρω. 

᾽Απήχδετο] ἀπὸ τοῦ ἔχθω, ἔχ-ομια, ἠχΦόμη», 
αἱ οπήχ.δετο. ἐμισεῦτο. 

᾿Απέφ»,θο»] ἀπὸ τοῦ ΦΦ/ω ἐστὶν ἐνεστῶτος μὴ εἰρ]μέ- 
νου ἐν χρήσει ὁ παρατατρεὸς, ἔφθιφον. καὶ απέφθδον. 

᾿Απέκτονε] κτείω κτενῶ' µέσος παρακείπενος, ἔχτογα. 
᾽Απεστύπαζον, ἀπεδίωκον. παρὰ τὸ τύπτω, ἀπετύπαςον, 

και πλεονασμφ τοῦ σ. 
᾽Απεβουκόλησα, ἐν συνηνείᾳ. ἀπεβόσκησα, καὶ ἐπετήρησα. 
᾿Απεχθῆσαι] απέχθω, απηχην. ἐὰν απέχκλωμοιε» ἐὰν 

απέχθηται" ποιὶ ἁποβολῇ τοῦ τ, ἀπεχθησαε, 
᾿Αποβουκο) ιῶ τὸ ἁπατω πι] τὸ ἀποπλανὼ. ἀπὸ τοῦ βου- 

κόλος, βουκολῶ, κοοὶ αποβουκολώ. 
᾿Απέκτατο] ἐκ του κτὼ, παράγωγον πτ]ωι, ἔχταμαε, ἑ- 

κτάµην, ἔκτασο, ἔἕχτατο, κοιὶ απέµτατο. 
Απεσφακέλισε, προεσπάσδη, ἡ αἰφνιδίως απέφανεν. οἱ 

δὲ ἠατρο), ἀντὶ τοῦ ἐσαπῃ. 
Απήνεικεν] ἐνέγκω' τροπ]. ἐνείων ἦνεικεν, καὶ ἁπή- 
Ψεικεν. 

Απενιαυτισμὸς, Φυγὴ ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν διὰ Φόνον ἀκούσιον" 
καὺ ὅλως ἀποδημία τοσούτου χρόνου» απαλλαγής ἔγεκα 
μίσους ἦ ἔρωτος. 

᾽Απεμόρξατο, τὸ απεπίασεν. ἀπὸ τοῦ ἀμέλγων αμελξα- 
μην» ἀμέλξατο" κα τροπῇ τοῦ ε εἰς ο. καὶ τοῦ λ εἰς 

ϱ. ἄπεμόρξατο. 

᾽Απεβήσετα) ἔστι τὸ δέκα βῶ., βῆμι, βήσω" εἶτα μετα- 
Ύετοε εἰς ἐνεστώτα ὁ παθητροο» βήσι ο σε) ὁ παρατα- 
τικὸς, ἐβησόμη»" τὸ τρίτὀν, ἐβήσετο κἀὶ ἀπεβήσετο. 

᾿Απεσκολυκμένος. "ὁ γεγυμνωμένος.. σηκαίνει κυρύως τὸ 
ἑκτεταμένος. κολλὺς γὰρ ἡ 3ρὶξ ᾗ ἐπὶ τοῦ ὤκρου, ἣν 
ἐφύλαττον͵ ἀκούρευτον ο )εοῖς ἀνατιδέντεο χαταχρηστι- 
πῶς δὲ οιοῦ ἐπὶ τοῦ ἀπογεγυμνωμένου, ἡ τὸ δέρµα αφή- 
ρηκένου:.... 

Ἀπέλεθρονν « μέτρητον κου πολλὴν ὀύγαμιν' 
γὰρ» µέτρον γῆς μακρὸνν πολυπέλεὂρον. 

ἤχδετο 

πέλεθρον 
Ἰλιάδου ε. 

Απερείια, ἆ άπειρα τῷ πλήδει, πολλα. παρὰ τὸ ἄπειρος, 
πειρέσιος ποιὸ; οὐδετέρως» απερείσια.. 

΄Ἄπελος, τὸ ἕλκος καὶ τραυμα" παρὰ τὸ μὴ προοπελάςει» 
τὴν σάρκας» αλλὰ δηρήσθαι” καὶ γὰρ ἕλκος, παρα τὸ 
ὀμειλκύσ-αι τὴν σάρκα ἐκ τῆς: τομῆς. ἡ τὸ αφελόμενον" 
«} ἀπὸ τῶν «Θεσσαλικῶν απέλων, ἅ έενε πολυφάρμακα᾿ 
τάνα ο] τὸ ὠΦεράπευτον. 

᾿Απτερωπον. ἄγριον» καὶ απηνη" ἦ μν μέν » ᾖ ὀνοπαραί- 
ήτο» στυγνόν, µαπαράπειστο». 

Απερωεὺς» ὁ τῆς ὁρμῆς γαὶ προθυµίας πωλυτής' 
ἐρωὴ», ἡ; ὁρμὴ καὶ προθυμία. 

΄Απειρος] ὁ μὲν ώμος» παρα τὸ μὴ ἔχεμ πεῖραν᾿ ὁ δὲ 
μέγας. παρὰ το μὴ ἔχειν πέρας, «ὥπερος κα ἄπειρος. 

λέγει δὲ Ἵάδρος. ὅτι σημαίνει χιτώνα, διέξοδον αμ ἔχογ- 
ταν ὤδ παρα ᾿Σοφοκλεῖ ἐν Ἠολυδένῃ, Χιτών σ᾿ ἄπειρος 
ἐνόντήριος κακῶντ--- παὶ παρ’ Ενριπίόγ ἐν Ὀρέστῃ, 
Ἓ ποσιν ἀπείορ περιβαλοῦσ᾽ ὑφασματι.. 

Απειλή, ἡ μετα ὀργῆς: ἐπέπληξις ) παρὰ τὸ ἀπείλλειν, ὃ 
ἐστιν ἀπείργειν, Αὐοληκῶς, απέλλειν ὁ γὰρ απειλών, 
τον Ῥέλοντα τι πράττει», απείργει. 7 παρα τὴν πο 
καὶ τὸ εἰλῶν αποκλείουσα τῶν ἑε εόντων" ἔστι γὰρ 
ατειλὴ, λόγος Ἰαυστρέφων τὸ Δέον:. ἢ λόγος απείργων 
τῶν ἁμαρτηματων. } παρα πὸ ἀποῦεν εἶχαι ἐλέους' ᾖ 

. - 
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εὔχομαι, παροὸ τὰς πέλας τὰς Φιάλας ἐ ὧν σπένδον- 
τες εὐχόμεδα. ἡ τὸ ὑπισχνοῦμαι" ᾗ γὰρ απειλὴ, ὑπό- 
σχεσις ἐστὶ κακοῦ. σηµαίνει δὲ τρία» τὸ κανχόμσεν ὡς 
τὸ, ο ποτ᾽ απειλήσει" τότε µοι χάνοι εὐρεῖκ χ9ω»: 
-- ἐπὶ δὲ εὐχῆο, --- οὐδ᾽ ἠπείλησεν ἄναντι:-- ἐπὶ δὲ 
ὀργῆς, -- αἶψα δ' αναστὰς . Ἠπε: λησε μῦδο». ε 

᾿Απειλητῆρες., καυχησταί, ἀπειλεῖν εἰδότες πα) ἁπαγγέλ- 
λεσθαι. τοὺς δὲ τοιουτους, καὶ καυχηµατίας λέγονσι»., 

᾽Απειλήτην] ἀπειλώ, ἀπειλήσω , ἠπείλησα , ἠπειλησάτην 
δυϊκῶς καὶ συγκοπῇ τῆς σα συλλαβήςν απειλήτη». ᾖ 
ἀπὸ τοῦ απειλῶ, ἠπείλουν᾿ τὸ ὀνϊκὸν, ἡπειλεῖτον, 
ἠπειλείτην συστολῇ τῆς αρχῆς. καὶ τροπῇ τῆς ει 
ὀιφΦόγγου εἰς τὸ η, ἀπειλήτην. Ἡρωδιανός. 

Απηλεγέως, αποτόµως, σκλ. ἡρῶς. παρα τὸ ἀλέγω τὸ 
Φροντίςω, αλεγής, καὶ ἀπηλεγὴο, κα) απγλεγέων, καὶ 
απηλεγέως κατὰ τροπή», ἐπίῤῥημα, ᾗ ἀπὸ τοῦ ἁπλοῦς 
απληγέως' παὶ καθ ὑπέρθεσιν ἀπηλεγέως, κατὰ ἀντῖ- 
Φρασιν, ὁ μὴ ἁπλοῦς, αλλὰ σπληρόςε 

᾽Απηλοίησεν, απέκοψεν' απο τοῦ ἁλοιώ τὸ τύπτω, ἄἆλοιήσω. 
Απειληαμένοι, συνειληαµένοι, συγκεκλεισµέχοι». κεκρατη- 

µένοι. ἀπὸ τοῦ λήβω τὸ λαμβάνω, ὁ παθητικὀὸρ παρὰ- 
'κείµενος λέλημµαεν εἶλημμαι ᾿Αττικὼς. 

᾿Απίορος, ὁ απήρτισμένος καὶ ὁιεστώο. παρα τὸ αείρω, 
απάορος, καὶ ἄπγορος. 

᾽Απηνήλαντο. ἠρνήσαντο. ἀπὸ τοῦ αναίνω», ανανῶ» ἤνηνα, 
ηνηναμὴην ἠνήνατο" τὸ τρίτον τὼν πληδυντικὠν, ἠνή: 
ναντο. 

᾽Απζμεν] ἔστιν εἴω διὰ τῆς ει διφΦόγγου» σημαῖγον τὸ 
πορεύομοε» ὡς παρὰ Σώφρονε» οἵον. Ἐγκίρνα, ὧς εἰ ως 
--- πουτέστι, πέρασον» ἵνα πορευδω. Τούτου ὁ µέσος 
παρακείκεγος» εἷα" καὶ κατ ἔπτασιω γα" τὸ πλη»υ-- 
τικον, ζαμεν καὶ κατοὶ συγκοπὴγ» Ίμεν» οἷον» προῇ- 
με" τὸ δεύτερον. ᾖἦτε' καὶ συντ/)ενται ταῦτα υτὲρ 
τῶν ἐχὂρων απῆτε βεβουλευμένοι:--- δε γωώσκει», ὅτε 
τὸ απγειν καὶ το ὅμοιαν σὺν τῷ ι γράφετοα. ἐκ τοῦ 
εἴω το πορεύομες» τὸ πληθυντικὸν, εἴωμεν» ὡς συμ- 
βουλευτικον κοιν κατ᾽ ἔκτασιν ᾿᾽Αττικὴ» τοῦ ε εἰς Ἠ, 
ζωμεν. τούτου ὁ μέσος παρακείµεγος εἷα, καὶ κατ ἔκ- 
τασ ᾖα" καὶ κατα ὀμάλνσι» Ἠλα πολλὰ 9 εοὺς γου- 
γούµε νορ:--- τούτου τοῦ ζα τρέπει τὸ α εἰς δν» κα} 

τε πριεξ τὸν ὑπερσυντέλικο», {ευ καὶ ἐν συνθέσει απῄει», 
καὶ παρῄει», παν ἐέψειν το τρίτον τῶν πληδυντικῶ». 
ὠπγεισαν» καὶ κοτοὶ συστολὴν ἀπγεσαν. ἀπὸ 'δὲ τοῦ 
ζημι ἐστὸν ὁ παρατατικὸς, ἵην᾽. καὶ. τὸ πληδυντικὸν, 
ζεμεν, ἵετε, Ιέσαν» καὶ ὁμεσαν αλά δὲ, τὸ ἃέ- 
πεμπο». 

᾽Απήμων] παρὰ τὸ πήθω, ὁ ὀεύτερος. αόριστος » ἔπα ον" 
πήσω, σημα, ὡς βήσῶ: βῆμα" ἄπημος, πα παρωγύμως 
ἀπήκων. 9 «βλάβης, ὡς τὸ ἄναιμος ἀγαίμων», Τοῦγεκ' 
αναίµογες εἰσὲ, πα) ον) άνατοι καλέοντοιι. 

κ ο παρὰ τὸ ηῦο γφεται {ο καὶ πλεονασμῳ τοῦ 
 ἠγής" παλ ὠπηνὴς, ὁὶ σκληρός. ἢ ὁ ὥποεν τοῦ αἷ- 
Αλ -ὅ ἐστιν ἐπαωεῖσθαι' αἶνος γὰρ ὁ ἔπαινος. 3 
ὁ μὴ Μπέαις εκωνν τουτέστ; σκληρός ̓  ἀπὸ µεταφορᾶο 

τῶν ἵππων τῶν. ὀνσηνίων. ἡ αἰνθο, ὁ δεινὸς καὶ σχλη- 
ς ρὸρν αἶνῆς» απηνή». 
᾽Απηχής] { λεξις Αττωρή" οἴρηται κατο ἔνδειαν τοῦ 3, 

επηχθήε τις ὧν» οὐ ὄν τις ἀπέχοιτο. ὶ ἀπὸ τοῦ χου, 
ὁ μὴ συνάδων" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν μουσικῶὠν ὀργανων, 

-ὁ ὦμουσος καὶ ἐχδρός. 
Ἀπηρης]. παρα τὴ». αρὰν τὴν βλάβη». ποηρήο, ὁ ἆβλα- 

6 } παρὰ τὸ. πηρὸν. απηρής» ὁ α λαβή. οὐ γὰρ 
-- ἔστι τῶν ὁ3 τοῦ ἠρής' ἐπεὶ ἐβάρυνεν ἂν ος τὸ κωπή- 
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ϱύε. ιφήρης. καὶ ἀπγρεῖς, ὑγιεῖο, ἄνοσοι" καὶ ἀπηοῶς, 
τὸ ἀβλαβῶς, ὧν Ἀπηχῶς τὸ σκληρῶς. Απολλώνιος, 
Καΐ σε Φεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖθις ἑταίροις. να. 

ἉΑπία] Ἐξ ἀπήης γαίχοι--- ἀπὸ τῆς Πελοποννήσόν. τὸ γὰρ 

ταλειὸν ἐκκλεῖτο Αἰγιάλεια, απὸ Αὐγιαλέως τοῦ υἱου 

Ἰνάχου τοῦ ἐν "Αργει ποτακοῦ, καὶ Μελείης τῆς ἄμκεα- 
μοῦ”. ὕστερον δὲ πάλιν, Απία ἐκλήδη, ἀπὸ ΄Απιδος 

τοῦ Φορωνέως ποιδός. ἡ πορὰ τὸ ἄπιδα, ὁ σημαίνει την 

ἀπιδέαν, ὶ ἐν κατα ξχροις τόποι: ὑπάρχουσα" ἐκ τοῦ 

πίω γὰρ γίνεται» ὃ σηµαίνει τὸ πίνω» ἀποβολῇ του ». 

ἐκ τούτου οὖν γίνεται ἄπιος, καὶ τὸ «ηλυκον απία, Ἰ 

ἐν πολλοῖς ἔτεσι ὀιψήσασα, ὡς "Όμηρος ---- πολυδίψιον 

"Αργος Φησή. καὶ γὰρ πόλις, ἑστὸν ἡ Ἑλλας: ἡ δὲ χώρα, 
'Ατίο. ἡ ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ πρώτον πεφυτεύσ-2αι απίους, 

τὰς ὄγχνας τὰς ἀπιδίαο. Αργος δὲ, απο Αργου του 

πανόπτου. τελευταῖον ἑὲ πάντων Πελοπόννησος, απο 

«τοῦ Πέλοτος καὶ τοῦ νῆσος,- ἀπὸ τοῦ κρατῆσαι τῆς 

χώρας τὸν Ταντάλου υἱὸν Πέλοπα. ν ν . 
"Ἅπιος, ἡ ὄγχνή καλουμενη γβριναςν 9τι πρωτον ἐν Απίς 

γέγονεν, ἤγουν τῇ Πέλοπος" η παρα το ἐν ὀψηροῖς 

τόποι; Φύεσθαι" κἡὶ διὰ τὴν ποιότητα τοῦ χυλου αὐτὴ». 

ἸΑπιός, ἔξω τοῦ δένδρου καὶ τοῦ καρποῦ, βοτάνη τὶς 
καλουμένη. Διογένης. 

᾽Απύήυα, εἶδος πλακούντων᾿ 

ή εὐτραφήτου ἐπιωοηεἴσα. ως 

Απινύσσα] οπο τοῦ πνυω» ἐξ οὗ τὸ πνεω, γύνεται πα- 

ράγωγον πιύω" ἐξ οὗ τὸ πιυτὸς, καὶ πιυτη» ὁ δμε- 

«ηγερμένος τὸν νοῦν᾽ καὶ ὤεπερ παρα τὸ Φνω γύεταν 

ἀφύσσω, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ πωύω γίνεται πινυσσω. 

καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α». ἀπιρύσσω. «πιννσσευ» Τα 

ὠπινύτως ἔχειν, τὸ μὴ Φρονεῖν. το δὲ πεπνυµενος, ἆτο 

τοῦ ανῦαι γέγονεν' ὁ παθήτικὸς παρακείµεγος» πεπ»υ- 

μαι καὶ ἡ μετοχὴ, πεπνυµένος» 9 συνετος καὶ σωΦρΏ». 
᾽Ατίθυσεν] --- οὐδ ἀπίθησε μύδῳ Αὐήνηο:”- τα εἰς ὢ 

λήγοντα ῥήματα κατ ἔνδειαν χρόνου εἰς πλεονασμο» µε- 

ταγέµενα, καὶ Φωνήεντι ἑλλείπουσι, ὀιχρονῳ βραχεῖ 

παραληγόκενα᾿ οἵον, στείχω ὁιὰ τῆς εἰ ὀιφΦόγγου, καὶ 

στιχῶ δι τοῦ ι" Φείδω Φιδῶ, ἐξ οὖν πεφιδήσεται 

Ὅ ὁδείων δαῶ κείρω, κερῶ. εἰ Ύαρ παὶ μη δύχρονον, 

ἆλλ᾽ ὅμως εἰς βραχὺ Φωνῆεν γέγονεν ἡᾗ} συστολή. ούτως 

οὖν καὶ ἀπὸ τοῦ πείθω, γέγονε πιδῷ' ὁ µελλων», πι 

Φήσω" ὁ αόριστος» ἐπίγησα᾽ ὅδεν τὸν --- ἀπεγράψατο 

πιθήσας:--- ἔστι καὶ ἄπιῷ ῥημα. το πι» |. οὐ μὲν, 

ἐκ τοῦ ἀπειδής ἐστι" καὶ οἱ μὲν ἐν τῇ συνη»είᾳ διὰ 

τς ει΄ διΦΦόγγου γράφουσω: ὁ δὲ πανὼν) διά τοῦ ϱ) 

ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι τὸ ἀπὸ βαρυτόνου µεταγὸ- 

µεγα εἰς πλεονασμο»ν, συστελλει την παραλήγουσαν΄ 

οἷόν ἐστι τὸ, Φείδω, Φιδῶ: οὕτως ἔστι καὶ το απιδὸ. 

διατ/ περισπᾶται; τὰ εἰς δω ῥήμωτα ἔχοντα Όνομα 

προὔποκείμενον, περισπαται' οἷον , μυθῶ. 

126 ᾽Απλοῦς] ώσπερ παρα τὸ ὁύο καὶ το πέλων γήνεται δι- 

πλόος διπλούς, οὕτω καὶ παρὰ τὸ άλφα τὸ σημαῖνον 

τὸ ἓν, καὶ τὸ πέλω τὸ σημαῖνον τὸ ὑπαρχω», γίνεται 

ἁπλοῦν, τὸ ἓν ὑπάρχον. α σημαῖνον τὸ ἓν, καὶ τὸ πέ- 
λω, ἄπελος' καὶ συγκοπῇ, ἁπλοῦς, ὁ πέλων εἷς. 

αΑπλᾶ, εὔθετα, καὶ ἁπαλαά' ἡ} ἐν τοῦ ἁπλῶ. ὃ σηµαίνει 

τὸ ἐπ εὐθείας τὰς παλάµας ἐκτείνω" ἐξ οὗ, Ὁ ὁ ἐμὲ 

τας παλάµας ἐν τῷ σταυρῷ ἁπλώσας. με. 

«᾽Απλήξ, ὁ μὴ πεπληγµένου, κατὰ στερησιν απο του 

πλήττω. ὁ κ. κά ἦ 

΄Απλητα, ἄπειρα, πολλά" παρὰ τὸ πλῶ πλήσω τὸ πε» 

λάζω, πλητὸς, καὶ ἄπλητος, ὁ απρόσιτου. Διογένης. 

᾽Απληγίον τὸ ἁπλοῦν ἡμάτιον' ὅπερ ΄Όμηρος. ἁπλοίδα κα- 

το 

59 ἀπὸ ᾽Απιπίου τινὸς Ῥωμαίου 

ο 

το 
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λεῖ, Σοφοκλῆς» Τρύχει παλυθ εἰς. Θεσσαλικὴς ἅπλη- 
γίδος: -- παρὰ τὸ ἁπλὴ, ἁπλοίς, καὶ ἁπληγίο παρὰ 
τοῦτο καὶ τὸ ἄπλήγιος, ὁ τοὺς τρόπους. ἁπλοῦς ἔχων. 

Ἁπλάς, ὑτοῤήματα εἶδος Λακωνωιοῦ. ὠνομώσθη δὲ ἀπὸ 
τοῦ ἁπλῶς καὶ οὐ τετεχνηµένως γεγενῆσθαι. ἁπλοῦ δὲ 
οἱ Λάκωνες, ααὶ οὐ περίεργο! περὶ τὰς πατασκευάς. 

᾿Απὸ, σηµαίνει Φύο". τὴν πρόφεσω. ὧς τὸ, Οὐ μέν πως 
νῦν ἑστὶν ἀπὸ ὁδρυὸς οὐδ ἀπὸ πέτρηο:-- καὶ τὸ ἄπο- 
Φ εν, ὡς τὸς--- πολλὸν γὰρ ἀπὸ πλυνοί εἰσι πολγηος: --- 
Ἰστέον ὅτι ἐκ τῶν δισυλλάβων προθέσεων, πέντε οὖν 

αἱ» 

ἀναστρέφονται" αἱ δὲ λοιπαὶ,. ἀναστρέφονται. οὐκ ἄνσ- 
μ . . . ν ο ᾿ ε. 5 ε 

στρέφεται κἡὶ ανα, Ἡ διὰ, ἡ κατὰ. ἡ ααφὶ, καὶ Ἡ περί. 
ἄλλως' ἡνίκα μεταξὺ ὃνο ὀνομάτων κυρίων ἡ προσηγ2- 
ρμιῶν εὑρεθωσι, συνδέσµῳ περιλαμβανόμεναι, τότε 
αγαστρεφονται αἱ προθέσεις" ὡς τὸ, --- νεῶν πο γαὶ 
ἡλισιάωντ --- ἡγίκα δὲ μεταξὺ δύο ὀνοματων. τοῦ μὲν. 
Κυρίου ὄντος, του δὲν προσηγορικοῦ, ἐν τούτοις πᾶσιν 

- ἀναστρέφεσθαι δεῖ τὴν πρὀθεσιν.- ᾗ δὲ κατα πρόθεσις 
ἀνοστρέφεταε, ἡγ/κα ὑποτάττεται λέξει, μεθ ἧστινας 
ὀφείλει συντάττεσ-θαι, μὴ παρατιθεµένης ἐν τῷ µέσῳ 
οἱαςόήποτε λέξεως, ὡς ἐν τῷ --- ξύλοχον κάτα βο- 
σκοµεγάων:--- αἱ ἀναστρεφόμεναι προθέσεις, ὅτε µε- 
ταξὺ β΄ κυρίων ἡ προσηγορικῶν εὐρεθῶσι, συνδέσω 
[περιλαμβανόμεναι, η παραλήγουσι μετὰ τὴν πρὸ- 
Φεσιν’ οἷον, - νεῶν πο καὶ κλισιάων: ᾿Αγαμέωνονος 
πέρι καὶ ᾿Αχιλῆος. καὶ ἐὰν μοταξὸ ὁύο ὀνομάτων πρό- 
Φεσιο ᾗ- οἵον, ---; µάχή ἔνι κυδιωνείρη: ----ἀπὸ ἦν αἰλό- 
χουν, οὐκ ἀναστρέφεται" ἐπειδὴ ἡ ἀπὸ πρόθεσις συντασ- 
σοµένη µετάγεταέ, καὶ τὸν οἰκεῖον τόνον τηρεῖ, οἷς ἐν 
τῷ Σπ «Φίλης απὸ πατρίδος απο: --- παὶ δηλοῖ χωρι- 
σµὸν, ὡς ἐπὶ τοῦ αἀπέχω, τὸ πόῤόῳωΦεν ἑωκυτὸν -- 
στῶ' καὶ ἄποβάλλω, καὶ ὠποῤῥπτω, καὶ ἐπὶ τῶν 
ὁμοίων. καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπογαλαντίζω, αὶ ἀπὸ σηµαίνει τὴν 
απότασιν καὶ αποπλήρωσιν. --- ἡμῶν ἀπὸ λοιγὸν ἁμῦ- 
ναι” τὸ ἑξῆς, απαμῦγαι" ὁιὸ Φυλάσσει τὸν ἴδιον τόνον. 
ὅτε γὰρ α πρόθεσις τὴν σύνταξιν ἑλλιπῇ ἔχει προς Τι 
τὸ ἐπιφερόμενο», -τὸν ἴδιον τόνον Φυλάσσει" ὧς τὸν Νή- 
πιοι, οἳ κατὼ βοῦο ὑπερίονος ἠελίοιο ἠσθιον:--- πάρ 
ἔμοιγε καὶ ἄλλοι: -- τὴν παρὰ πρόθεσιν κατὰ τὴν 
αρχὴν ὀξύνουσι καὶ καθόλου ὅτε σγααντικαί εἰσι τῶν 
ῥημάτων αἱ προφέσεις,. τοῦτον τὸν τόνο αἀντέχονται" 
οἷον. -- ἐπεὶ οὔτοι ἔπι δέος: --- οὕνεκα καλὸν δος 
ἔπ᾽ ἀλλ οὖν ἔστι: --- οὐ γὰρ ἔπ ἂνὴρ οἷος Ὀδυσσεύς: 
-- Οἱ περὶ μὲν βουλῇ Δαναῶνν, περὶ ὁ ἑστὲ µαχ/τα/: 
- ἆ περὶ, ἀγτὶ ἑτέρως πεῖται τῆς ὑπέρ. τὸν ἴδιον οὖν 
τόνον Φυλάττει. πρόθεσις γὰρ ἀντὶ ἑτέρας προθέσεως 
λαμβανομένη, τὸν ἴδιον τόνον Φυλάσσει. οὕτως ἔχει τὸ, 
Αλλ᾽ ὅδ ὠνὴρ ἑδέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων: --- 
καὶ αἱ πρὀθέσεις καθ ἑκντὰς οὖσαι, ὀξύνονται" ἄνα- 
στροφῆς δέ ἐστιν ἴδιον, τὸ τὸν ἴδιον ἀναπόμπειν τόνον. 
ἀναστροφή ἐστι µετάθεσις τόνου. απὸ ἔφεν] ἐπὶ τῆς 
ἔθεν Φασίν' εἰ μὲν εἰς ἁπλοῦν µεταλαμβανοιτο, ἐγκλι- 
τικῶο ἀναγινώσκειν δεῖ" εἰ δὲ εἰς σύνθετον, ὀρῷοτονή- 
τέον" Ὃς ἔδεν εἴνεν ἔπασχον: --- ἐπεὶ οὔ ἐ9εν ἑστὶ 
χερείων: -- ὀξύνεται γὰρ }ὶ οὐ ἀπόφασις εἰς ἁπλῆν 
µετάληψιν ἀντωνυμίας. ἐὰν ὀρφοτονήσωμεν, ἔσται σύν- 
Άετος" οὕτως, οἷον, --- σέθεν εἴνεκα. καὶ ἐκεῖνα κατ 
ὀρθὴν τάσιν" -- ἀπὸ ὅθεν ὥσατο: --- ὅδεν ὁ Σιδώνιος 
µέμφεται ᾿Αριστάρχῳ, μὴ ἐγκλιτικῶς αναγνόντι τὸ, 
Πρόσθεν δεν Φεύγοντα: --- ἡ γὰρ διάνοια ἁπλὴν αἰτεῖ 
τὴν µετάλγψιν, ἐωέ, σέ, ἔ. απὸ οὖν «τοῦ ἅ τρίτον πρός- 
ωπον, πλεονασμῷ τῆς εν συλλαβῆς, ἔ9φεν' ἀπὸ 
ἔφεν, ἀντὶ τοῦ ἄφ ἑαυτοῦ. ' ͵ 
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Απενλζοντο] ἐστι νίπτω. τοῦτο κατὰ τροπὴν Δωρικὴν, 
γέεται νίζω. οἱ γὰρ Δωριεῖς τα εἰς πτω ῥήματα, ποτὸ 
μὲν εἰς « τρέπουσι, ποτὲ δὲ εἰς { σσ. 

ο ιόν έἱ δευτέρας συζυγ/κο. τρέπω, τροπῶ, ο» 
πῶμαι, ἐτρωπώμη». 

᾿Απεχρήσαντο] Αριστοφάνης, Τοὺς άνδρας. ἀπεχρήσαντο 
τους παιδοσπόρους: --- ᾿δεχρήσαντο ἀπέκτοιναν. 

ψ ᾿Απόβα ρα» } αλίμαξ τῆς νηὸς, γέφυρα δὲ ἧς εἰρ᾽ τὴν 
' χέρσον οἱ ναῦται ἀποβαίνουσε, παρὰ τὸ ἀποβφόινν τὸ 
5ο καταβαίνεῃ. . 

Αποβατιιῶς] ἀγῶνος ὄνομά ἐν ο οἱ ἔαπειροι τοῦ ιό 
(ψειν ἅρματα, ἅμα «εόντων τῶν ἵππω», ἀπέβαινον' δι 
τοῦ τροχοῦ ἐπὶ τὸ ὀύφρον, κοιὶ πάλιν κατέβοιγον ἁπταί- 
στως. καὶ ἦν τὸ ἀγώνισμα πεςοῦ ἅ ἅμα καὶ ἱππέων. κα- 
λεῖται δὲ αποβωτικῶς ἠνίοχοορ, ὁ εἰς τοῦτο δηλονότι τὸ 
αγώνισμα ἐπιτήδειος. 

᾿Αποτυμπανίσαι] οὐχ, ἁπλῶς τὸ ἀποκτεῖνας» αλλα τνκ- 
πάνῳ" τάπὸ τυωπάνου, ὅ ἐστι ξύλον ὅ ὅπερ σκυτάλη» 
μαλοῦσι. τὸ γὰρ παλαιὸν ξύλοις ἄνήρουν τοὺς πολε- 
Ἡέους, ὕστερον δὲ τῷ ἔίφει, 

"Αποζένται,: ἄρχοντες κληρωτα) δέκα τὸν αρεθμὸν κατὰ 
Φυλήν «εἰσιν" οἵτιγες παρελάμβανον καὶ ἀπεδέχοντε τα 
Ὑραμματεῖα τὼν ὀφειλόντων. τῷ δημοσίῳ" ον τοῦτο γα 
ναι) ποδέκται ἐκαλοῦντο. εἶτο ἐξητήσωντο τὰ ἐφειλό- 
μενα, καὶ τα, ἀποδιδόμενω χρήματα σὺν τῇ βουλῇ, καὶ 
ἐμέρικον εἰς ἆ χρὴ ὠναλίσκειῳ, 

᾿Αποτίσεις χοῖρε γέγαρτα ὅ ̓πατέφαγες, ἀποδώσε δές: 
᾿Απεοστασίου, ὄνομα δύνηςν ἡ εἶδος ὀύκής, ατα τῶν. µε- 

τοίκων τῶν προστάτην μὴ νεµόντων. {ρεῖτο γὰρ ἕκαστος 
αὐτῶν ὃν ἤφελε πῶν πολιτῶν τν προστάτη», τὸν 
ἐπιμελήσόμενον καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν Φημοσίων ὑπὲρ 
αὐτοῦ, ὤἴσπερ ἐγγυγτὴν ὄντα.. 

᾿Αποστασίυ, ὄνομα ὅψμη: ἐστ), Χερὶς τοὺ ϱ. κατὰ τῶν 
ἄπελευ-ερώθέντων δεδοµένηο. τοῖς ἐλευδερώσασιν ; ἂν 
ἀφίστανται ὠπ᾽ αὐτῶν, τοι ἕτερον ἐπιγράφονται προ- 
οὁτατην, καὶ ἂν ἃ κελεύουσιν οἱ νόμοι ποιεῖν τοὺς ἄπε- 

:.Ἱλθοθέρους τοῖς ὠπελευ)ερώσασι, µ μὴ ποιῶσι. κο τοὺς 
495 μὲν αἁλόντας ., παλιν ἔδει δουλεύειν τοὺς δὲ νικήσαν- 

τας» τελέως δή ἐλευέρους εἶναι. 
᾽Αποτριάσαι, πληγὰς τρεῖς ὀρῦναι. 
᾿Αποσαλεύσας, αποφυγων ἐκ τοῦ λιμένος, καὶ σάλῳ δμι- 

λήσαρ, . 
"Ἀποπζάμενος} ἔι ἔστι πέτω, καὶ συγκοπῇ πτὼ πτᾷς' καὶ 

Ἱπτῆμι" τὸ παλήτμιὸνν πτάρρε, πτάµενος, καὶ Ἐποπτά- 
µεγος. ἕκ δὲ τοῦ πετώ. γίνεται ποτω, ἐξ οὗ τὸ ἀμφε- 
ποτᾶτο" καὶ πετάζω» ἐξ οὗ τὸ ἐπετάσθη" καὶ πεταγ- 
νύω, πετᾶννυμι" πετῶ πεταίω, κὶ συγκοπῇ καὶ ὃι- 
πλασιασμῷ, παπταίνω, 'παπτωνὼ, παπτανοῦσι" καὶ 
μετα τὴς ἀπὸ προθέσεως, Σποπτάνουσι». 

᾽Αποτμησωντες] τμῶ τὸ ποπτω" αφ οὗ παράγωγον τμήσ- 
-σω, τρήξω" τὸ δὲ τιῶ, ἀπὸ τοῦ τομή. 

᾽Αποπροσωπίκεσθαι.. ὠπόνήστεσθαι καὶ µάσθοι τὸ πρὀς- 
ωπονφ ν 

᾽Αποστηρήγμοτα, ἀγτερείσματα. 
: Ἀποσταδόν, πόῤῥῳ δεν, ἐν. ὁμστήμωτος. ἀπὸ τοῦ ἵστημι 

τὸ πωθητικὸ) ἵσταμαι, σταδὀν, καὶ ἀποσταδόν, ἐπίῤ- 

μα ος 
2ο "Απεδον, ὰ ὁμαλόν. Θουκυδίδης, Καὶ μανόβησιν εἰς χὼ- 

ρίον ἆ ἔμδς τι, ώφθεος. 
᾿Απεχοιρίασεν, ἄπεσκίρτησεν ἀπὸ 
᾿Απέτυλον, ο ἀπέσυρον. τὸ αὐδοῖον καὶ αποστυλῶσαι, τὸ 

ἑπάραι τὸ αἰδοῖον. τὍλος γὰρ τὸ αἰδοῖον. 
ον λλωοε, ὁιεφούλιζον, ἐξευτέλιόον σαρκάζοντες. 

ΕΤΥΡΙΟΙΟΟΙΟΟΝ, 
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᾽Αποσϕήλειαν] σφάλλω σφαλῶ, ἔσφαλα καὶ ἔσφηλα ὁ 
αόριστος" η] µετοχή, σφήλας: σφήλαντος” τὸ εὐκτοκὸγ, 
σβήλαιωε, σφήλαις, σφήλαι" καὶ ἐξ αὐτοῦ, σφήλ ε/αο. 
τὸ γὰρ ερ Αν. εὐχτινὸ ἐνεργήτηκα ἀορίστου ὄντα, οἱ 

Αολεῖ; διὰ τοῦ εἶα προφέρουσι" τίσαιωε, τίσειαν καὶ 
ἀποσφήλοαιμι, ἀποσφήλεμιν. 

᾽Αποδιοπομπεῖσθαι]. πρώτης συςυγίας διοπομπῶ, διοποµπή- 
σω" ἀπὸ τοῦ Διός καὶ τοῦ πομπός. σημαίνει δὰ τὸ ἄπο- 
τρέπεσἍι διὰ τοῦ ἁποτροπα/ου Διός: (Αποτρόπαιος 
μὲν Ζεύς, καὶ ὀκίμων, ἀποτρέπων τα ἄγη.) ὅτι τὸ 
μεταξὺ λέγοντα τιν ἄλλον τὸν εἰρυὸν δρεκόπτειν τοῦ 
λόγου. εἰς τοὺς «κ.ε; ἀποδιοπομπεῖται σκαιούς, 

Απο Φευσούμεδα, ὠποδραμούμεθα. λέγεται καὶ ἐπὶ πλοῦ. 
᾿Απεσκόλυπτε] κυρίως, τὸ δέρµα ἀφγρει. 
᾽Απεστλεγγισμένοι, απεξυσμένοι. στλεγγὶο γὰρ -] ξύστρα. 
᾿Αποβράσας, τὸ διωπτίσαι πυροὺς ἡ ἄλευρα" ὅφεν κα) τοὶ 

ἀποβράσμωτα, σκύβαλα πυρῶν. 
᾽Αποθριάσειν, κυρίως τὸ ἀφελεῖν Φύλλα συκῇρ 

στικῶς δὲ τὸ ὁτιοῦν ᾽αφαιρεῖρ. 
᾽Αποσαλεύσας , ἐπιτηρήσας. 
᾽Αποσεσύκασται, τὸ σύκα ἀποβέβληκε βρωθέντα. 
Αποσ Ἰκώσας, κατακλείσαο ἐν σηκῷ. 
᾿Αποσιμοῦ», ὠποτρέχει πρὸς τὸ σιμόν. σιμα ιν ἐκάλουν 

τὰ προσάντη χωρία. λέγεται καὶ ἐπὶ νεῶν τὸ ἐκ δικ- 
στήμοτ του ἐαβάλλειν" καὶ ἐπὶ σιόήρου, τὸ ἀποστρέφειν 
τὴν οκήγ. 

᾿Αποσνυδίσαι, πυρίως τὸ περιτεμεῖν τὸ ἐπὶ (κεφαλή; δέρ- 
ααά σὺν ταῖς ριζή: παταχρηστρεῶς δὲ, τὸ ὠποκείραι. 

᾿Αποσχεάσαι, ἀποῤῥηἕας καὶ διαφιλεῖραι, γαὶ κιή, 
σημαίνει Νο τὸ Φλεβοτομῆσαι, [ 

᾽Απεσχοιισμένου διεστῶς» διεζευγµένος, 

ματαχρή- 

"Αποειπε] πᾶν προστακτρν δισύλλαβον βρριχυκατάληκτον 
ἔνικον, ἐν τῇ συν.έσει αναβιβάςει τὸν τόνον" 
ἐλδὲν πρόσελδε: βαΐνα, πρόβαινε. 

᾿Απόστειχε, το ἁπαλλάσσου πολ ανοιχώρει ἀπὸ τοῦ στεί- 
χω» δεύτερος ἀόριστος προοταντρκόρ. καὶ ᾿Απόφασδε, 
απὸ τοῦ ἐφάμην ἔφασο᾽ Φάσο, τὸ προοταχτικὀν. τὸ 
ἀπάγγείλατε. 

᾿Απόερσε] Ἔνδά με κὺμ) ἀπόερσε: - ὄντὶ τοῦ ἀπέπνιξε, 
δέφδειρε᾽ παρὰ τὸ ἔῤῥω τὸ ΦΦείρω, ὁ μέλλων,, ἐρῶ” 
καὶ Αἰολμιῶς, ἔρσω. τὰ τοῦ δευτέρου μέρους. ἄόριστα 
δισύλλαβα ὑπάρ Χοντα, πωτῷ τὸ δεύτερον, πρόσωπον, διὼ 
τοῦ οἱο ἐμφέρονταν -οἷο ἄκολον.}εἳ καὶ τὰ τρίτα πρόσω- 
πα (ἀνοιδέχεσ-δαι τὸν τόνον" οἵον, Φοῦτο, ἀπόδοιτο" 
σγοῦτο» απόσχοιτο» τρόοιτο, ο 

᾽Αποσίρεο] απὸ τοῦ αἱρδ τὸ καταλομβώνω ἦ τὸ προμ/ροῦ- 
μαι, αἱροῦ" παταὶ δάλυσῳ, αἱρέο" καὶ μετὰ τῆς ὧπὸ, 
ώποσιρέο κούρην- καὶ ὠποαιρεῖσιλαι, τὸ ἁρπάςειν, ὅ 
ἐστι ἀφαιρεῖσθαιν κατὼ τὸ πλῆρερ, τῆς ἀπὸ προθέ- 
σεως μὴ συγκοπείσης. 

Απο Φέσὃας] - ςπρατερή» ὁ' ἀποθέσθαι ἐνιπὴν, Ἰλιάδος 

οἶον, 

πο 
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ε. δικτέ μὴ ἦν, απόφεσ.ας» πᾶν ἀπάῤέμφατον Φυλάσ- 
σει τὸν Ἴδιον τόνον καὶ ἓν τῇ συν Φέσει. . 

Αποζησι] ᾗ ἀπὸ πρό-θεσις ἐνταῦςο χωρισμὸν ὀηλοῦν 
οἷον αποθαγεῖν, κο} χωρίζονται οἱ «ῶντες ὧπὸ τῶν 
τεδνεώτων. πο) Απέρχεσθαι, τὸ χωρίζεσὃαι τὰ ἅπερ- 
χόμενον" καὶ ἀπονοείσὃαι ὁμοίως, 

᾽Απολαύω] ἀπὸ τοῦ λω τὸ Φέλω, παράγωγον λαύω, ὡς 
χρῶ χραύν’ κοιὶ ἀπολαύω. 

᾽Αποζυσίωμαι, ἔστι ῥῆμα πτῶ, δηλοῦν τὸ Φονεύω" ἐξ οὗ 
τὸ ἀπέκτατο" οὐ παράγωγον, χταίνω" ποὶ ἀποβολῇ τοῦ 
τ, παω’ καὶ καθ ὑπερβιβωσμὸν, πναίω"' καὶ ἀποπναιό- 

ΗΒ 

5ᾳ 



ειδ αἩα ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΑΠ τις 

µενοι, τὸ διαφ9ει μεγοιν ἁποκοπτόμενοι, ἀπολλυόμε- 
0.29, λυπούµενοι, νώμενοι. ὦν νκωή 
᾽Αποχαίνυμαι, τὸ νικῶ. καὶ Όμηρος. --- :ἀπεκαίνυτο παν- 

τας αρίστους: -- κυρίως, το Φονεύερ. απο τοῦ κανω 

τὸ Φονεύω, γίνεται καίνυωι" καὶ ἐκανύμηνι παὶ ἄτε- 
4ο Ἅκαίγυτο, µεταφορικὴ δὲ ἡ λέξις. πυρίως γὰρ ἐπὶ των 

ι των καὶ νικώντων λααἈάνεται. ἡ παρὰ τὸ αἴνν- 
α.ν τὸ λαμβάνω" απὸ τοῦ αΊνυσ-δαι καὶ λαμβαάνειν 

ὠ ἆθλον τοὺς »ικῶντας, πλεονασμῷ τοῦ κ. 
Αποθυστετεῖν, τὸ μὴ ῥᾳδίως πήπτειν. 

τἐστὶ τὸ ἐκκλίγεινν τὸ ἔξω γενέσθαι τῆς κ... 
τις ὑπηρεσία. 

Αποζριδεῖν] τὸ κθιαη)ῆναι. παρὰ τὸ ὁρῶ τὸ ὑπηρετῶ, 
ἔστι δέν ὁρήθω" ὁ δεύτερος αόριστος., ἔδραθον᾽ ἀπὸ 

καὶ ο ο δίου καὶ κατὰ ἀντ/βρασιν: ὁρῶ 
5ο μρ τὸ ἐνεργῶ" οὗ ὀρίθω παράγωγο». οἱ δὲ κοιμώμενοι 

ουδὲν ἑνερ τοῦσιν. 
ἸΑποβρίέως) ὁ ο ελ Βρίέαον τὸ ὠπονυνάδην” παρὰ τὴν βο- 

ρε», καὶ (ειν, ὃ ἐστι κατανεύε. β ςω” Ἔνδθ᾽ 
οὐκ ἂν ο ζως ἴδοις: - ὥστε κυρίως τ' ἀπὸ βερᾶς 
καὶ µετα τροφὴν νυστάζευ καὶ καθευδῆσαι, βορίξιι 
τὸ ὄν. οἱ δὲ, παρὰ τὸ βρι ἐπιτατικὸν αόριον" 'αρύνον. 
τας Ὕα αἱ ἐν ὕπνω καταφε όμένοι. 

127 ᾽Απολιβά, αν ἀπέλθω, ἀποθράμω. παρὰ. τὴν λιβέλα: καὶ 
γὰρ λιβάς έστε, ῥευμά τι" Ἡ) ᾖ- κυρίως αποῤῥάσο, 
ἡ εἰς τὴν Λιβύη» ἀπελεύσγ. ὅμοιον το Ες κόραλαον 
αντ) τοῦ ἐν ἀγνοίᾳ. ἡ παρὰ τὸ λι σημιῶνον τὸ λίαν, 
να) ολ. Ῥαδίσωι" τὸ ταχέως ἀπελ.εῦν ἐκδεχόμενος, καὶ 
ποῤῥωτέρῳ. 

Ἀποληκδων, ἀφγδύνειν, παραφΦέγγεσθαι, ἡᾗ Ἰ. βάςε- 
σθαι 

᾽Απολιταργεῖν, τὸ ἀπελθεῖν ταχέως". παρὸ τὸ λίαν καὶ 
τὸ ἀργὸν, ὅ ἐστι ταχὺ. περιττεύοντος τοῦ τ.' 

ο Απολυμίνω] λύματα λέγονται τὰ καθάρσια, ἡ καὶ αυτὸ 
'τὸ ῥύπος' παρὰ τὸ λυμαήνειν ἦγουν ΦφΦείρειν τὸ ὑπο- 
κείµενο». ἀπὸ γοῦν τοῦ λῦμα, λυμεήνω" καὶ απολυμαί- 
νω» τὸ ἀποκαθαάρω. Φύσει δὲ τὸ ὕδωρ τῆς Φαλάσσης, 
πα.δαάρσιόν ἐστι" καὶ τὰ περιττώματα, εἰς τὴν ὠπόριτ- 
τον Φάλασσαν βάλλετω. ὧν Εὐρηπίδης, Θάλασσα κλύ- 
{ει πάντα ἄν θρώπων κανα, 

᾿Αποψύχειν ἐστ) τὸ ἀφοδεύειν' ᾗ αποπνευματίζειν » ἆπο- 
πλύνειν, καὶ απο ήπτει». 

ννης ο όνη: ἀποσπὰ, αποσύρει. 
υλακζει, μάθεται ἀπὸ τῶν ὠμα σῦκα τρωγόντων, 

καὶ ἐπὶ τα ἅ λα μετῆκταν. 
᾿Απολιχμήσονταε, απολείζουσι». λείχω, λιχώ, καὶ λιχκῶ, 

ἠχμήσω. 
᾽Αποφθίμενον, Φαρέντα, απολανόντα" απὸ τοῦ Φ9ω, 

Φθίομαι, Φδιόμενον" καὶ κατα ὁ πέν ΦΦίμενον. 
᾽Αποφθείσδω, αποφαρήτω. απὸ τοῦ φθῶ, ΦΔΦείω, 

ΦΦδω, Φφδίσω. ἔφθικα, ἔφλιμαιν ἐφθίμηνν Φ9/σο, 
5ο ᾿Αποσορακίζω] ἀπὸ τοῦ κόραξ κόρακος, κορακ/ζω. σήημεά- 

νει δὲ το παταλιµπάνω. λέγουσι γαρ τινὲςν ὅτι ἐφό ] 
χρησμός τισι περικαὈἸμένοις πόλιν τοῦ λβεῖν αὐτῆν, 
ἵνα ἐκν Ίδωσί λευκους κόρεκας ἐν τῇ πόλει ἣν ἔμελλον 
πορήσαι, μὴ πορ σαι αὐτὴν, αλλ οἴποι ὑποστρέ- 
ψαι. λαβόντες δὸ οἱ ἐν τῇ πέλει Κόρακας ν τοῦτο πν- 
Φόμενοι, καὶ λευκαναντες αὐτοὺς μετοὶ ἀσβέστου, απέ- 
λυσαν ἔξω τῶν τειχῶν. οὐ 6 εασάμενοι οἱ ἑναντίοι, 
απόρθητο» αὐτὴν κ λωφω. καὶ εἰς τοὐπίσῳ πλανη- 
θέντες, ὑπέστρεψαν. 

Ατὸ πεντόζοιο] Ἡσίοδος, ΜΗΦ᾽ ατὸ πεντόζοιο Φεῶν ἐν 
{ο Φωτ) Φαλεί Αὖον ἀπὸ χλωροῦ τάµνειν ο σιδήρῳ : 

. 

3 ο 

᾿Απισκοράχισεν] Βοιωτοὶ χρηταὸν ἔλαβον. τότο ἀφίαρε- 

-τ πεντάκλαδος ἡ χείρ' μὴ ὀνυχίσφοι Φησὶν, ἐν ἑορ- 
τῷ ξηρὸν ὄνυχα. Χλωρὸν δὲ, τὸ «ωτινὸν αἷμα ἀσεβὲς 
γὰρ ὀνυχ/ζεσὃ-α ἐν ἑορτῇ Φεῶν. ᾿ 

δήσε ται αντων } πόλις. ὅτε λευκοὶ κόρακες Φανῶσιν 
αὐττ.. τοῦ οὖν Ἰσμοῦ ὠκούσαντες υεαμήσκοε» καὶ ἐν 
µέὃγ ποτὲ γινδαενοι, ύσαντες τοὺς κόραχως καὶ 
Ἀφέντες. ἐδορύβουν. (τὴν πόλιν διὲ τὸν χρησμόν. Φωρὰ- 
Φέντεο. δὲ οἱ τοῦτο διατραξάμενοι. απεβάλρντο τοῦ 
πότου μετα πορης. τοὺς οὖν ἐπὶ Νακίᾳ γινωσκομένους, 

ἀπέπεωπον ὅπου ᾧκουν οἱ νψώσαντεο, ὀνομακοντες 
Ες κόρακαο. ἀπεσκοράκισεν οὖν, ἀντὶ τοῦ απεκρούσα- 
τοι καὶ μετα μίσους ἐξόβαλεν. 

ΑἈπόχρη, σημαίνει τὸ αρκεῖ" οἷόνν ᾿Απόχρη γὰρ παρὰ 
τος ὀριαίοις πριταῖς, καὶ μόνη ἡ προ-δυμία δρέψασ-θαι 
τὴν ευφηµίαν. Ἱστέον ὅτι, παρὰ μὲν τοῖς παλαιοῖς 

Αθηναίο καὶ περισπωμένως σὺν τῷ | γραφετω. κα- 
νὼν τοιοῦτος ' τα γὰρ εἰς ω μονοσύλλαβα ἐπὶ τοῦ ἐνε- 
στώτος μετὰ προθέσεως συντεθέντα, τὴν περιστωµέ- 
"ην. τάσιν Φυλάττουσι, σμῶ, περισμῶ" δλῶν συνλλῶ᾿ 
κλῶ ὦ κατακλῶ. εἰ οὖν ἐστι χρὼ χρῇ μετα, τοῦ ε, (τὰ 
γαρ εἰς ὢ ῥήματα έλει ἔχειν κατα τὸ Φεύτερον πρές- 
ωπον καὶ τρίτον δ/Φογγον τὴν μετα . δλὼ 
3λδς 9λάν ποιῷ ποιεῖς ποιεῖ, χρῶ χρῃς Χρῇ) ὀηλον- 
ότι καὶ αποχρῷ Ὁ Φαμὲν περισπωμµένως. πρόσκεταεν ἐν 
συνθέσει: ὃια τὸ σχῶν παράσχου. ππρόσκειταεν μετα 
προ.)έσεως" δια τὸ ἅ . παρὰ δὲ τοῖς γεωτέροις βαρύ- 
γετοέ, καὶ χωρὶς τοῦ ! ̓ γράφεται. κανων τοιούτος τὰ 
ἀπὸ τῶν εἰς µι συντεθέντα αναβιβώζουσε τὸν τόνον" 
εἰωὶν σύνειμι Φημὶ. σύμφημι. οὕτως οὖν ἔστι Χρημ, 
χρῆς» χρῆσι' καὶ κατα ἀποκοπὴν, χρή: Οὺ χρη παγ- 
νο εὔδερ. --- καὶ ἐν παλ κό ἀπόχρη. οὕτω Ζή- 

Ἴοο. 
᾿Απονάσσω] αταρ οἳ περικαλλέα κούρη», Ἂψ ὠἠπολέσσωσιν: 

-- εἰς τοὐπίσω ἁποκαταστήτουσιν, αἀποδώσουσι». 
᾽Αποδιοπομπεῖσθωι, ἀποπέμπεσθαι τὸν προοτρόπαον Δία, 19 

καὶ οἷον κανωέρεσθαιε. 
Αποσφήλειε] -- µέγα δέ σφας ὠποσφήλειε πόνοιο: .. 

οὐονεὶ ἀποσφαλῆνω καὶ αποτυχεῖν ποιήσθιε τοῦ ἔργου᾽ 
ἀπὸ τοῦ σφαλλω, σφαλῶ, σφάλειας. 

Αποπεσέτωσαν᾽ απο τοῦ πέτω' ἄλλοι δὲ παρα τὸ πεσῶ, 
πεσήσω᾿ καὶ ὁ δεύτερος αόριστος» ἔπεσον. καὶ σεσηµε/ω- 
ται οὗτος. ὁ δεύτερος ἁόριστος καὶ ὁ ἔχεσο», ἐξενεχοέν- 
τες δια τοῦ. σ, ὅπέρ ἐστι χαρακτὴρ τοῦ πρώτου αορί, 
στου, κατα δὲ ἀντιπάδειαν εὑρένη. ἔστι γαρ καὶ ὁ 
εἶπα καὶ ἤγεγκα πρῶτος αὀριστος δια τοῦ π καὶ κ΄ ἑκ- 5ο 

᾿"Φερόμενοι" ὅπερ τῶν παρακειµένων ἐστὴν ἴδιον τα 
τέρων αορύστω». απὸ τοῦ ἔπεσον, πέσε τὸ πρόνίακτι- 
πὸν. καὶ πεσέτωσα».. - 

᾿Αποσχήσει, χωρέσει" ἀπὸ τοῦ σχὼ, σχήσω 
᾽Αποτίσας, ἄπο ούρ” καὶ αποτίσῃ δίκην, ατοδῷ τιµωρίαν. 
᾽Αποῤῥυησεται) ῥύω" καὶ ὁ παρατατικὸς, ἔῤῥνον, οἱ δὲ 

απὀ τοῦ ρ ἄρχεται τὸ δέµα, καὶ ἕτερον ϱ τροςλαμβά- 
γει ὁ παρατατικός ῥύω, ὁ μέλλων, ῥύσω" ὁ αδριστος, 

υΕθῥυσα ο δεύτερος, ἔῤῥνον "' ὁ πα θητικὸς, ἐβῥώην , ἐβ- 49 
ῥύγου ἐβδύη καὶ ὁ μέλλων᾿ ὀεύτερος , ῥυήσομαιν ῥνήσγ, 
ῥυήσεται' καὶ μετα τῆς απὸ προθέσεως, αποβῥυήσετας, 
πλεονασμῷ τοῦ ϱρι αἱ δὲ εἰς Φωνήεντα λήγουσα προ- 
δέσεις, ἐὰν συντεθῶσι μεθ) ἑτέρας συλλαβης απὸ τοῦ 
ϱ αρχοµένηο, πλεονάζουσι καὶ ἕτερον ϱ. ἡ καὶ οὕτως 
ὅσα τῶν μερῶν τοῦ λόγον καθ ἑαυτα σηµαίνει τὴ, ταῦ- 
τα ταῖς απο τοῦ ϱ αρχομέναις λέζεσι συντεδέµεναν οὐ 

διπλασιαζουσι Να) ἔτερον ρ' οἷονν Χρυσορήμων » χρυσό. 
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ν, συῤῥοια, 
ρειθρος ὅσα δὲ οὐ δηµαίνει, ἀλλὼ συ .'. 

ο συντιθέµενα, πλεονάζουσι καὶ ἕτερον ϱ οὖο 
ἐπίῤῥημα, «ναάῤῥησις. 

᾽Αποποτταβίζειν, τὸ λειπόμενον πόμα τοῦ ποτηρίου ἐκ- 
χεῖν ὥοτε ψόφον ποιεῖν. 

᾿Αποφλαυρίζοντες, ἐπιτωδέςουτες, ἐξευτελ/ζοντες ὴ ὡς 
πονηρὸν αποστρεφόμενοι. αεὶ γὰρ τὸ Φαῦλον ἐπὶ τοῦ 
πονηροῦ τάττεται. Φαῦλον οὖν ἐστὶν, ὑπερβιβασμῷ τοῦ 
λ. καὶ πλδονασμῷ. τοῦ ϱ), Φλαῦρον. 

139 ᾿Αποχρώντως», ὑπανῶς» ἁρκούντως. απὸ τοῦ χρῶ συζυγίαο 
ὀευτι ας τῶν περισπωμένων' ἡ μετοχὴ, χραάων χρῶν᾽ 
ἡ εὺ εἲκ τῶν πληδυντηιῶν, ράοντες χρῶντες' Ἡ Ύε- 
νικὴ χρώντων" καὶ μετὰ τῆς ἀπὸ προθέσεως, ἄπο- 
χρωντως. 

Αποιόρξιτο] ἀπομόργω, ἔστιν ἐνεστως, ἐκ τοῦ ἁμέργω 
τὸ ἐκπιέζω, μετα έσει τοῦ ρ εἰς λ, ἀμέλγω" καὶ ὤμολ- 

γὸς, ὁ ἐκπιέζων τὰ πρόβατα. τὸ εἰς γω ῥγμωτα, εἰ μὲν 
το ἔχει πρὸ τοῦ γ σύμφωνον» βαρύνεται" οἷον, ἁμέργω, 

στέργω, εἴργω" χωρὶο εἰ μὴ ἔχουσιν ὄνομα προὐποπείμε- 
ον" διὰ τὸ γεωργῶ” ὃ ἔχει προὐπομείμενον τὸ ὃ γεωργόο. 
τὸ δὲ αἁμέργω, οὐκ ἔχει" τὸ γρ ἄμόργη, ἐκ τοῦ αμέ έργω 
γήεται" σηµαίνει δὲ δύο, τὴν ὑποστά μην τοῦ ἑλαίου, 
καὶ τὴν τρύγα τοῦ οἴνου" ἔστι καὶ δἶδος βοτά»γο πορ- 
Φυρας᾽ ἐξ οὗ ἄμόργινοι ἡμάτ τια λέγονται τὰ πορφυρᾶ. 
ἐκ του αμέργω» κατα τροπὴν τοῦ α εἰςο, ὡς ἄρχομκι 
ὀρχαμος γίνεται ὀμόργω» καὶ ὀμόρξω, ὤμορξα, ὤμορ- 
ζάμην» κοιὶ ὠμόρξατο, καὶ ἀπομόρξατο συναρχοαέγως. 

39 ᾽Αμοργὶ, δὲ, τοῦ παλάµου τῆς ἄννθήλης τὸ λεπτότώτον 
µέρος" ὅδεν ἄμόργη. 

᾿Απολεῖο] ῥῆμα ὁριστριὸν σύν.}ετον συζυγίας πέμπτης τῶν 
βαρυτόνων καὶ γύεται ταρὸ τὸ ̓ απόλλω" τοῦτο παρὰ 
τὴν ἀπὸ πρόθεση καὶ τὸ ὄλλω ῥῆαα. ἡ ἐκ τοῦ ὁλὼ ῥή- 
µατος, γίνεται απολώ., συζυγίας πρώτης τῶν περισπω- 
μένων τὸ παθητικὀν, ᾽απολέομαι ἀπολοῦμαι" “τὸ τρίτον, 
ἀπολέεται, ἀπολεῖτωι. ὅλω, τὸ ὤπόλλω" τὸ παθητικὸ», 
ὄλομαι ὁ  παρατατικὸς» ὠλόμην, ὤλου, ὤλετο, καὶ 
απώλετο. υ] ὅλω" ὁ μέλλων, ὁλώ- ὁ Φεύτερος αδρίστος, 

5ο ὤλον' ὁ παθήτηκὸς» ὠλόμην, ὤλου. ῇἢ παρὰ τὸ ἔλω τὸ 
Φονεύω, γίνεται. ὀλῶ ὡς πέλω τὸ ὑπασχω, πολῶ" 
μένω, μονᾶ. ὁλῶ" οὗ ὁ µέλλων, ὀλέσω. Ἱστέον ὅτι ἡ 
πρώτη συζυγία τῶν περισπωμένων, ἐπὶ τοῦ μέλλοντος 
ἔχει τὸ κ. ἡ τὸ ε' αλλ ἡνίκα ὁ ἐγεστως μοκρᾷ παρα- 
λήγει Φύσει } Φέσει, διὰ τοῦ ἤ ἔχει τὸν μέλλοντα ᾿ οἵον, 
οἰκῶ οἰκήσω" πομῶ, ποῄσω" πλὴν. του αρκῶ ἀρκέσω, 
παὲ νεικῶ γεικέσω, τὸ Φιλονεικῶ τὸ γὰρ να 2ρήσαν 
δευτέρας ἐστὶ συζυγίως. καὶ ἠνίκα᾽ κεοδαρὸς Ὁ ἐνεστῶρ, 

{τ δὲ τοῦ ή ἔχει τὸν μέλλοντα" ον, νδῷ νοήσω. καὶ Ἐὰν 
49” διχρόνῳ παραλήγετοι, διὸ τοῦ η" Φιλῶ, Φιλήσω: πιχῶ, 

κιχήσω" πλὴν τοῦ αρῷ αρέσω, καὶ καλῶ καλέση. οιλ 
τὰ ἀπὸ τῶν εἰς ος αρσενικῶν, ὁιὼ τοῦ η ἔχει" οἶογ. 
κτύπος» κτυπῶ, κτυπήσω" δοῦπος, δουπῶ, δουπήσω. 
καὶ τὰ παρασύνΏετα᾽ οὐπονόμος , οἰκονομὼ » οἰκονομήσω. 
καὶ τὰ ἀπὸ βαρυτόνων εμάτων μετωγόμεν» εἰς περι- 
σπώμένα” οἵον , οἰκτείρω, οὐμτειρῶ» οἰκτειρήσω ἕλκω, 
ἑλκῶ, ἑλκήσω. καὶ τὰ διφορούµεγα κατα τὸς συζυγίαο, 
διὰ τοῦ ἡ ἔχουσι τὸν μέλλοντα" οἷον, ἔυρῷ, ἄνρεῖει 
ἔυρᾷον ἔυρήσω" ἐλεῶ, ἐλεεῖς, ἐλεξο, ἐλεήσω. παὶ τὰ 

3ο μονοσύλλα α, σχῶ, σχήσω" ῥώ, ῥήσω” μνῶν μγήσω. 
παὶ το δ ἑνὸς λ ἐκφερόμενα βαρύτονα, ἐπὶ δὲ τοῦ 
᾽μέλλοντου περιττοσυλλάβως κλιόμενα, δι τοῦ η ἔχει 
τὸν μέλλοντα" οἵον, Φέλω Φελήσω" μέλω, µελήσῳ, 
'τὸ δὲ μηδὲν ἐκ τούτων ἔχοντα, παρα]. ἠγόμενα “δὲ τῷ ε 
-ἡ τῷ ο, ὁιὲ τοῦ ε ἔχουσι τὸν μέλλοντα” οἶον, τελῶ, 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

᾽Αποφωλιος, ὁ ἀπαίδευτος 

᾽Αποῤῥώγες] --- ἀποῤῥώγες λιμένος ποτιπεπτηνῖα,: 

ΑΠ τ15 

τελέσω" ὁλῶ, ὀλέσω" πλὴν τοῦ μελῶ, μολήσω᾽ τορῶ, 
τορήσω ὠφελώ, ὠφελήσω. ἸἹστέον δὲ ὅτι καὶ ταύτα 
διθορεῖτα,ν καλέσων καὶ καλήσῳω ΦΦονέσω, καὶ Φ9ο- 
νήσω" κορέσω» που) κορήσω” ἀἰδέσων καὶ αἰδήσω χορέ- 
σον καὶ χορήσω” Φορέσω, καὶ Φορήσω" αἰνέσων πα 
αἰνήσω" πονέσω, καὶ πονήσω᾿ εἰ μὲν σωματικῶς, πονέ- 
σω᾽ εἰ δὲ γυχικῶς, πονήσω, 

᾽Απολωλότα] ἀπὸ τοῦ ολῶ, ὦλα, καὶ δλωλα, ᾿Αττικῶς" 
« 

ὁλὼ, ὀλέσω: ὁ παρακείμενο» ὤλεκα ὁ μέσος, ὧλα, 

᾽Απόνασθάς, ἀπολαῦσαι. απὸ τοῦ ονῶ τὸ απολαύω, γίνε- 
ται εἰς μι ῥῆμα, ὄνχωι" ὁ πα Φητικὸς ἐνεστως, ὄναμαι᾽ 
καὶ τὸ ἀπαρέμφατον μετὸ τῆς απὸ προθέσεως, ἀπό- 
νασθαι. ονῶ τὸ ωφελῶ,. ὄνηωι" τὸ πα θητριὸΥ, ὄνα με" 
καὶ ὅ παρατατικὸς, ὠνάμην τὸ τρίτον τῶν πληθυντι- 
κὠν, ὤνωντο καὶ απώγαντο, η 
᾽Απόνιπτρον, τὸ ἀπόγιμμα τῶν ὑδάτων παρὰ τὸ νίπτω, 
κατα στέρησι. 

Αποπληξίς, τὸ μετὰ ἀναισβησίας καὶ παρέσεως συμβκῖ- 
γον πάθος" κο) απόπλ τος, ὁ ἄναίσ-Ἅητος. 

᾿Απόλλ ων, παρὰ τὸ ἀπολύειν τοὺς ἂν δρώπους τῶν ποκών᾿ 
ὃ ἁπελαύνων καὶ ἀπολύων αφ. ἡμῶν τὰς νόσους ̓  
ἱατρὸς γὰρ καὶ μάντις, η] παρὰ τὸ ατολύειν τὰς οκτῖ- 
γαρ ὁ αὐτὸς γὰρ τῷ ἡλίῳ. } ἀπὸ τοῦ πάλλειν τὰς 
ἀκτῆνος. τοῖς ἠδίως:. ἡ παρὰ τὸ ἁπλοῦν καὶ λύειν τὸ 
συνεστωὼς της οὐσίας, πα) τὸ σκότος. κλένεται ᾿Απολ- 
λωνου. τὰ εἰ λων ὀνόµατα εἴτε δισύλλαβ» εἴτε ὑπὲρ 
δύο συλλαβὰς, Φυλάττουσι τὸ ω ἐπὶ τῆς γενμκῇς᾽ οἶονι 
᾿Ασκάλων,, ἀσισάλωνου Δόλων, δόλωγος. βαρύνεται" τα 
εἰς λων λήγοντα ὑπὲρ δύο συλλβὰο,, βαρύνεσθαι 9έ- 
λει, εἰ μὴ { περιεκτικά ο) Ὃν, ᾿Ασνώλων. τὸ ἄωπελων 
δὲ παὶ μηλὼν, ππεριεκτμκά. σεσηµείωται τὸ Βαβυλὼν 
καὶ τὸ αιμαλλὼν υκά ὃ σηµαίνει τὴν μονῳδία». 
οὕτω Καλλίμαχος. "Απολλον ἡ κλητηκή καὶ τα εἰς 
ων σύνδετα, ὅτε εἰς ον εἴη κλητηή, ἀναβιβάςει τὸν 
τόνον οἵον, ᾿Αγάμεμνον, ὀλβιόδαιμον, πανό δαµμονν 
Αυτόμεδον, Χαμαίλεο», ἐνόσιχδον ἅ κωλλοπόδιον. πρόο- 
πειτας, ὅτε εἰς ον εἴη ἡ πλητιιὴ ; δι τὸ ὦ χαλκοχί- 
των καὶ Φιλοπλατων" ταῦτα γὰρ εἰς ὧν ἔχουσι τη» 
κλητικὴ», ἄλλα, δια τοῦ Φ μεγάλου γράφετα», ποὺ οὖύκ 
ἄναβιβάζουσι τὸν τόνον. πρόσκεινται» σύνθετα" δια τὸ 
Ἱκετᾶον καὶ Μαχβον καὶ ᾿Αρετδον. ταῦτα γὰρ. οὐ 
προπαροξύγονται κατὰ την κ}. ἠτωκήν- ἐπειδὴ ἁπλαᾶ ἐστὴν 
καὶ οὐχὲ σύν.γετα. σεσημείωτωι τὸ ὦ Λακεδαῖμον καὶ 
Παλαλαον» προπερισπώµενα. Φέλουσι δὲ καὶ τὸ Εύδκί- 
μων τὸ πύριον μὴ προπαροξύνεσθαι ἐν τῇ πλήτμοςν ἆλ- 
λὰ περισπᾶσθαι, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ. ἐπιδέτου' 
ἐκεῖνο γὰρ προπαροξύνεται, εὔδαιμον, ως παπόδαιµον. 

πα ἄποφωλι» τα ἀπαίδευτ 
γέγονε δὲ παρὰ τὸν Φωλεόν" Φωλεοὶ γὰρ τὰ παιδευτή- 
ρια᾿ παρα τὸ ἐν αὐτοῖο Φωλεύειν πκὲ ῥιωτρέβειν.. τοὺς 5 

οὖν ἀδιδάντους ἀποφωλίους ἐκάλουν. παρα το Φ]- 
λος, ὃ σημαήγει τὸν απατεώνα, Φφήλιος" καὶ ἐν. συγ»έ- 
σει ἀποφήλιος, παὶ τροπή ὠποφώλιου, ὡς αρήγω ἁρῶ- 
γόον, πα ῥήσσω ῥωγμός. 

᾽Απορώξ, τὸ ἄπόρηγμα. ἔστι ῥώσσω, τὸ σχίζω" Ὁ μέλ- 
λων», ῥώξω" ἀποβολῇ τοῦ ὦ, ῥώξ, ἀπόρηγμα, Οἅπό- 
σπασμαᾶ. 

ατα) εἰ λιμένα νεγευκυῖνι ἀπεῤῥηγμέναι . απεσπασμέ- 
γαι απ. ἄλλων, καὶ δώήστηµα ἔχουσαι δι οὗ ὁ εἴο- 
πλους. 

᾿Απόνοια] ἀπόνοια σημαίνει Μό- τὴν ὑπερηφανίαν καὶ 
τὴν Αρασύτητα" καὶ γίγεται παρὰ τὸ ἄποθεν εἶναι τὸν 
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νοῦν’ καὶ γὰρ δρασύτης ἐστὶν ἡ ἄλογος τόλμα. αἡ ἀπὸ 
Όεσις, Χωρισμὸν Φηλοῖ" τοντέστιν καὶ χωρίζουσα τοῦ 

δέοντος καὶ ἀπονοεῖσθαι. τὸ οἱονεὶ ἀπόστασιν ἔχειν 
τοῦ νοῦ" κα) αποδόκιμος, ὁ κεχωρισμένος τῆς δεούσης 
δόξης καὶ ἀπόβλητος. ὁ ἀποβολῆς ο. ὁ αδόκιμος. 

Αποπλβξία, τὸ µετα ἀναισθησίας καὶ παρέσεως πάθος" 
χαὶ ἁπόπληκτος, ὁ ἀνιάσθητος, ᾧ οὐκ ἄν τις προςπε- 
λάσειε, µοχθηρόο. 

λ-- ποφραδες] ατοφρίδως ἔλεγον οἱ ᾿Ἀττικοί τὰςι ἀπηγορευ- 
µένας μέρας, ας ὑπελάμβανον χείρους εἶναι τι ὤν ἆλ- 
λων ἃς δὴ καὶ ἐπεικάδας καλ. οὓσι ΦΦένογτος. τοῦ ηρόςν 
τετράδα, τρίτη», δευτέρα». ἢ τὰς ἡμέρας ἐν αἷς τὰς 
Φονικὰς ὀίχας ἐφίκαον δια τὸ οἷον ὠποφράττεσθαι τὸ 
τῆς ο ὰς Φώς ἐν αὐταῖς. καὶ τοὺς πογη ο δὲ ώπο- 
Φρκὸ. ας ἐπιετικῶς ἐκάλεσαν" οἷονν Αν ος ἅπο- 
Φρὰς καὶ βλέπων απιστία»:---- παρα . -πὸ Φῶ ῥῆμαν 
Φράςω" ὁ µέλλων, Φράσω᾽ ἀποβολῇ τοῦ ω, Φράς᾽ καὶ 
ἐν συνδέσει, ἀποφρις. 

᾽Απόμνιος) οὕτως ὁ 2εὺς παρὰ τοῖς Ἠλείοις τιιᾶται, Μρα- 
χλέους ἱδρυσαμένου ἐπὶ αποτροπῇ, τῶν μοιῶν. 

περος. πυρος ο ὁ αθιόδευτου" πόρου. γὰρ ὁ περάσιμου 
τόπου" ὁ μὴ χρημάτων ἔχων' εν καὶ ἅπορία, 
ὅ τι ἂν σημκώγγ. 

᾽Απότρωχες, οἱ ἄνηβοι" τῆς ἀπὸ προθέσεως, ἀντὶ τῃς α 
στερήσεως κειµέδης» ὡς ἐν τῷ ἀποκηδήσαντα» ἀγτὶ τοῦ 
ἀκηθήσαντα καὶ αφροντικότα ' καὶ ἀπότιμον ἔθεντο ἄντ] 
τοῦ ἄτιμον. ' 

᾿Απότροπος, ὁ οὐκ ἐπιστρέφων εἰς τὴν πόλιν᾽ 
χωρηκώς. ἔστι δὲ δαίμων, ἀποτρόπαιος. 

᾿Απόὂεστος, ἀπόθητος, οὐκ ἐπιςητούμενος, ὃ ἐστιν ἡμε- 
λημένος, μὴ ποθούµενος. ἐκ τοῦ ποθέω ποθῶ ποθέσω, 
πεπόθεκα, πεπόλεσμεε» πεπόθεστα, ποφεστός, καὶ 
ἀπόθεστος, ὁ ἀζήτητος, ὁ ο) ποφούμενος. 

᾿Αποστεπτικὸν, ἔσμα οὕτω κ ενον' ὅτι μετ ᾿ τὸ ἀπο- 

στεφθῆναι. τους στεφάνονο, ἤδετο ἐν τοῖς παιᾶσι μέλ- 

λοντες αποπλεῖν.. ὴ γώσκερν ὅτι τὰ ἀπὸ συνΦέτων 
ὀνομάτων» παραγόμενα ῥήματος, οὐκ ἔτι µέγουσι σύν-δε- 

ηταν αλλα γύνοντωι Επον κιλ οἷον ἄπίστος, ἅπι- 
στὼ: εὐσεβὴς. εὐσεβα. 

ι αφέντα, καὶ ἀλλαχὴ τοῦ τῶν ᾿Απόταφον, τον χωρὶς τ 
ἄλλων ν Σεκρῶ». τάφου" }ἡ τὸν ἀπεστερημένον τῶν «προ- 

γονμκῶν τάφων. 
Απορώ καὶ απορία ̓ .. τοῦ ἄπορος. Καὶ πότε γίνονται 

τα ὀνόματα ἐκ τῶν ῥγμάτων, ναὶ τὰ ῥήματα, ἐκ τῶν 

ὀνομάταν: ἡγύκα ἰσοσυλλαβεῖ τὰ ῥήματα τοῖς ὀγόμασι», 

ὀζύγοντοι δὲ ἡ, βαρύνονται, τὰ ὀνόματα, τὰ δὲ ῥήματα 

περισπᾶται, τώτε ἐν τῶ» ὀνομάτων, παράγονται τὰ ῥή- 

ματα” οἷον, μόνος. μονῷ χρυσός» χρυσω᾿ ἄπορος, 

ἀπορῦ. ἡγήκα δὲ παλιν , ἐσοσυλλαβεῖ τα ῥήματα τοῖς 

ὀνόκασι», ὀξύνοντοαι δὲ ἡ βαρύνονταε τὸ ὀγόματα, βα- 

ρύνοντα δὲ κ: αν τος ῥήματα, τότε ἐκ τῶν ῥηματων πα- 

ράγονται τὰ ὀνγόματα ο λέγω, λόγος Φέρω, Φόρος. 

ε/ δὲ περιττοσυλλαβοῦσι τ. τὰ ῥήκατα τοῖς ὀγόμασι καὶ 

συνάρχοντας, τότε ἐκ τῶν ὀνομάτων παράγοντα τὰ 

ῥήματα” οἶονν Ίππουν ἠππεύω᾿ ὀίφρος» διφρεύω: χωρὶς 

τῶν ἀπὸ μµελλάντων γινομέγῶν ἄποβολῃ τοῦ ὢν οἶον. 

ἐλτίζω, ἐλπίσω, ἐλπίς ἰσχέω ἰσχύσω, σχύο. εἰ δὲ 

περιττοσυλλαβεῖ τα ὀνόματο τοῖς ῥημασε, τότε ἐκ τῶν 

ῥημάτων παράγονται τα ὀνόμωτα  αἶαν, μαρτυρῶ» µαρ- 

τυρία᾿ ενδοκῶν εὐδοκία. 

᾽Απόπατος, ἡ τῶν σιτίων διὰ γαστρὸς κένωσις" παὶ ἄπο- 

πατῆσαι" παρα τὸν πάτον, ὅ ἐστι τὴν οδόν τὸ ἅπο- 

εν τοῦ πάτου γινόµενον. καὶ ἀποπάτημα, αὐτὸ τὸ 

ἡ ἀποκε- 
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Γ σκόβαλον., Βότολις Χρυσογενείᾳ, “Τ/ γάρ ἐστ ἐκεῖνο 
ἀποπότημ ἀλώπεκος:--- Κ Δραπέτησε. Τον Κερ- ΄ 
κύωνα ἔωβεν ἀποπατοῦντ ἐπὶ τοῖ λαχάγοις εὑρῶν 
ἁἀτέπνιξα. - "4 λ φομ. 

Αποθύμια, λυπηρὰ, τὸ αἲ καταθύμια. ὠτὸ τοῦ Φύω, 
"θυμός" αφ οὗ ἀποθύμιος, ἐχθρᾶν προσάντης τύχη. 

᾽Αποτομή., ἀκόντιον μβιρὸν, ἀποτετμημένον ἀπὸ τοῦ ῄτε- 
λείου, καὶ συνηρωοσµέγον εἰς μέγεδος αμκρόν. 

Αποστκδόν] ἐν ιών ἀντὶ τοῦ ἀφεστως καὶ πόῤῥωδεν 
ἐν διαστήμωκτος. 

"Αποια] οἱ μὲν, ἐν τοῦ Φόνος, ἄφονου" πλεονασμῷ, 
άφοος καὶ ἄποινος, οἱ δὲ, ἐν τοῦ ποιὴ ἡ τιμωρία" 
} ἐκ τοῦ Φονὴ, ὁ σηµαίνει τὸν τόπον τών ἄναιρουμέ- 
ων» -- ἐν ἀργαλέγσι Φονῆσι: --- Φόγος Φονή:. πλεο- 
νασμῷ τοῦ. ῃ Φφοινή" κοὶ τροπή. τοῦ δασέος εἰς ψΙλὸν, 
ποινή» ἄποινου. άποβα δὲ, τὸ "ὑπὲρ Φόνου διδόωενα 
λύτρα, το ὑπεδαι ούμενα ον Φοινικοῦ ἐγκλήματος. 
λέγετεί καὶ ῥῥωα δυτέρας, συζυγίας. ἄποινῶ απονάς, 3ο 
τουτέστι τὸ χρήματα εἰετράττομαε, οἷον ἅ ἄποινα λααβά- 
νω” καὶ ἀποινεῖσθαι, αφιερεῖσὃωα, ἡ τὸ χρηματίεσθαι. 

᾽Απούρας] ἔστιω αὐρῶ τὸ ἀπολανων πρώτης συςυγίας τῶν 
περισπωµένων" οἴονν--, ἵνα πάντες ἐπαύρωνταε βασι- 
λήσο: τσ ὁ μέλλωνν αὐρήσω” ὁ “ἄόριστος» Ἰὔρησα” ἡ -µε- 
το ’ ὁ αὐρήσας" καὶ συγκαπῥ, πα) συνθέσει 

τροπ]., ἀπούρας. ἐπηόρησα ὃν ««δδς καὶ συγκο- 
κ ἐπηδρα" τροπῇ τῆς ἐπὶ εἰς ἀπὸ απγυρα" καὶ τοῦ 
Ἰ εἶσα, απαῦρα" ο) µετοχὴ) 
α εἷρθ ἀπούρας. καὶ τὸ μετέχει" ἠγουν, --- ἁλὼν γὰρ 
ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας: - τὴν απόλαυσίν μου αφε- 
λόμενος καὶ λαβὼν κατέχεις. οἱ δὲν ἀπὸ μεταφοράς 
τῶν. ἀποσπώντων τοὺς ὅρους τιόᾳ' "ἀπουρήσας, καὶ 
συγακοπῦ. απούρας. .ς ν 

πράσα ν ἢ ἐπίῤῥημα ὁ δεῖ ἄκούευ, τουτέστῳ, άνευ πρα- 

σεως᾽ Φηλυκῶς, ἀπὸ τοῦ ἀπρίατος καν απριάτγ. πριῶν 

πριασω» πεπρίακα ᾿ πεπρίαµαι» ποτρίατοα 9 πριατὸς, 

αἀπαύρας" κα τροπῇ τοῦ 4ο 

πα) ἀπρίατος µετα τοῦ στερητικοῦ α. πριῶ οὖν, πρόηαι᾿ δο 
ἐξ οὗ καλν πριῶ ἁθἱ» Φησὶν ὁ κὠμφδὸς, σελαχιον. 

᾿Απρὶξ.. τὸ ἰσχυρῶς κρατεῖν, ὅλγ δυνάμει. ασφαλώς,” 
προοπεφυκότώς, κατόχώς, Κύπριοι δὲ, Ὑένος τ) οπάν- 
ης. ἔστι πως. πρίσω, καὶ Δωρικῶς πρίξω, αποβολῇ 
τού ω, πρίζ" καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α» απρίζ" του- 
τέστιν ἰσχυρῶς κρατῶν καὶ ἀναποσπάστως, ὥστε σ] 
πρίζεσθαι απδὲ ἀποσχίεσθαι τοῦ κρατοῦντος τὸ κρα- ιὸ 
τούκενο», ] τοῦ κρατουµέγου τὸ κρατοῦν. 

᾽Απροτμαστος», ἄψαυστος, ἄθριτου. ἡ μὴ ἐπιςητηθ εὔτα 
γυνή, αλλ’ ἄθμιτος διαµείνασα”. Αλλ’ ἔωεν᾽ ἁπροτίμα- 
στου ἐνὶ μεγαροις: ῃ παροὲ τὸ µαίω τὸ ὁτῶ», καὶ μὴ 
ἐπιςητουμένη πρὸς μέξιν. ἡ παρα. τὸ µαστεύω τὸ οτῶν- 
ὅδεν καὶ µαστός' καὶ Φώφη ἐπιλαβόμενος, 
ἄψάμενοο. 

Απρόσιτος] ἔστιν εἶμι τὸ πορεύομαι" ὥσορ ἐπὶ μὲν τοῖς 
ἀληκοῖον δι τῆς ει διφόγγου" ἐν δὲ τοῖς πληθυντικοῖς 1ο 
καν ὀν]κοῖς, διὰ τοῦ |. τὸ δυὶκὸν, ἴτον' τὸ τπ - 
κὸν. Ἰμεν " τὸ δεύτερον» ἴτεὶ καὶ ἐξ αὐτοῦ. πρι καὶ 
πρυσιτός, πρὸς ὃν τις εὐχερῶς πορεύετιω" καὶ μετὰ τοῦ 
στερητικοῦ ἄλφα, ἀπρόσιτο, πρὸς ὅν τις πορευθῆναι 
οὐ δύναται. 

᾿Απροσεξήκ, ῥαδυμία" παρὰ τὸ μὴ προσέχει». 
᾽Απροτίοπτα, χρύφαν λάθρα ἆπο τοῦ ὅπτω, 
Απριάτην] πρήριι᾿ τὸ παδγννν, πρίκµιω" τὸ ἐπιῤῥημα, 

ἀπριάθην κα) τροπ/ τοῦ ἃ εἰς τν απριάτ 
΄Ἄπτοτ, ῥῆμα”" καὶ συντάσσεται μετα γενικής” ἐπειδὴ η 

ἐκ τῶν αἰσφήσεων γινοµένη ἀνέργεία, Ύενικῇ συντάσσε- 30 
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ται” ἀκούω σου, γεύοµαί σου: --- πλὴν της ὁράσεωον 
ὁρῶ σε, βλέπω σε: ---- δι τί; ἐπειδ αἱ μὲν ἄλλαι αἰ- 
σ9Ίτεις κατὰ εἰοδοχ)ὴ» ἐνεργοῦσιν" αὕτη δὲ μόνη, κατὰ 
ἐππομπήν καὶ ὡς δήλλαξε πρὸς τας ἄλλας κατὰ τὸ 
σηααινόµενον, δηήλλκζε καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν. 

πτερος]. --τῇ  ὁ- ἅπτερος ἄπλετο μῦθου:--- ταχὺς 
πρὸς τὸ πεισθηνας, καὶ ἠσόπτερος. φνὲρ α στέρήσις 
δηλοῦ ναὶ τὸ ὅμοιον, καὶ το ἶσον" οἷον, ἀτάλαντος, 
ἄλοχου. ὄνιοι δὲ, ου παραπτας, αλλ᾽ ἔμμονος. ἔνιοι ὁὲ, 

δο ἅπτερον τὸ ἠδύ, ἄσμενονν ὀρφόν. 
Απτέρα, πόλις Κρήτης" ὅτι αἱ Σε, ερῇνες ποτὲ πρὸς τας 

Μούσας εἰς ἔριν ἐλθοῦσαι, κα) ἠττηθεῖσωι, ἐκεῖῦ τὰ πτε- 
ρα απόβαλον. 

Αττερέως., παρ) Ἡσιόδῳ, ὤεπερ τὸ ἀψοφέως" σηκιαίνει 
τὸ. [κἱφνιδίως.] ἔστιν απωτόρω, ἁπτέρω. οὕτως Ἡρωόια- 
»ός. ἔστι ταχέως», ἑτούμωον αφροντίστως' οἱ δὲ, ἄπρο- 
όμως, ἐλαφρῶς» ἠδέως ἔγιοι δὲ, ἠμελημένως. 

53 Απτήν, τὴν, αηδέτω πτάσαν. παρὰ το πέτω πέτην, παὺ 
͵ πτὴν, καὶ απτήν ' καὶ απτῆνεον ἅπτεροι, οἱ μὴ ἵπτα- 
4ο σθαι δυνάμενοιν αρεροί. Ἰλιαάδος οταν απτῆσι, [ 

Απτοετὴς. } ὁ ἁπτόμενος διὰ λόγων, ᾖ ἀπτόήτου ὁ μὴ 
πτοούμενος ἐν τοῖς λόγοις, ὁ ρασύλογος καὶ ὑβριστής. 

Απτοεπές. τινὲς ἀχσύνουσι" καὶ ΄Ἠρη ἁπτοεπής, ὣς κα- 
Φαπτομένη τοῖς ἔπεσμ' ἐμφαντριώτερον δὲ τὸ ψιλοῦν' 
ἅμπτον γάρ "ἐστι τὸ δειωόν' ὥστε εἶναι δεµαεπέο ἢ 
ἁπτόητε ἐν τῷ λέγειν, ρασεῖαν καολόγε, 

΄Απυστος, ἀνήκουστος' απ τοῦ πεύθω, πενστὸς, 
ἄπυστος. 

6ο ᾽Απυνδάκωτος. οὗ τραπέὀῃς κύλιξ απύ. ’}μενος. 
᾽Απύρους τρίποδας, ἀνεπετηδείους πρὸς πυρὸς, χρῆσιν, ἆλ- 

λα κόσμόυ χάριν τιδεµένους ἐν οἴκῳ, 
᾽Απϕὺς, ὁ πατήρ, εἴρηται ὑποκοριστικῶς. ἀπὸ τοῦ πάππα, 
ὁ σηµαήει τὸν πατέρα, ἀφαιρέσει τοῦ καταρχὰο τν 

"ἅππα, αππῦς' καὶ τροπῇ τοῦ π εἰς Φ, απφῦς, ὡς 
Διονῦς ὁ. Ἀιονυσοο. 9 

᾽Απώμοτον, ὃ ὤν τιο. απομόσειε γεγογέναι, ᾖ μὴ γενέ- 
σθαι ἔνιοι ἀνέλτιστο». Διογένης, 

ον Απώνατο, ὠφελήθη” ἀπὸ τοῦ ὄνηωι - ὀνήσω, ὦνήσα 
ὠνησάμην., ὠνάμην ὦνω ὤγατο, καὶ ἀπώνατο. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡ. 

Ἂρα, σύνάρομος, συλλογιστικὸς. ὁ αρ ἐκ τοῦ ρα γέγονε 
κατα αποβολή», του τέλους ἤ ὁ ῥα ἐκ τοῦ ἄρα κατο 
ἀποβολην τῆς ἀρχής» ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τοῦτο Ῥέμα, καὶ 

εποῦτο. ὁ Ὕδρ αρ σύνόεσμος, ουκ. ἔστι, ἐκ τοῦ ῥᾳ. ὁ γὰρ 
. ἐγκλιτικός ἐστι, καὶ ὑποτακτμκόρ" ὁ δὲ αρ, οὐκ 

ἔστιν ἐγκλιτικόο. ζὔτει εἰς τας ὀαφοράς, 
Άρα, ἡ εὐχή”, παρα, τὸ αἴρεμ τς χεῖρας ευχομένουο 7 

παρα τὸ αρύειν. ὅπερ ἐπὶ τὸ καλεῦσαι ἔταττον καὶ 
μάλιστα Συρακούσιοι; ᾿Αρύετ' ὧν Φύςεν: - στ 

καὶ 

χο 

στο 
3, 

ἀντὶ. ασ” 

ἐπικαλεῖσδαι καὶ ἐφέλκεσδαι. αρύω» αρα. 7 παρὰ τὸ 
ἄρεος, βλαπτικοῦ ἄντος, αρ | βλεβη" καὶ | αροεῖαν βίαια, 

ο δεναν χαλεπαν ἀὀδυνηρά σηµοώνε, καὶ τὰ ευκταῖὰ. 
᾿ραιός] ῥαᾳίω τὸ ΦΔείρω, γώεται ῥαιός" καὶ πλεονασμῷ 

τοῦ α. "αραιό 5 µετελ. Φούσης τῆς ὁασείας τοῦ ρ εἰς τὸ α) 
ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ῥέων ἔρέω. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ 
χαθολου. 

᾿Αραιὴν, ασθονη, αδύνατον" ἔστιν ὅτε σημαίνει καὶ λεπτή»: 
παρα τὸ ῥχέω , μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α». αραιή. ᾗ βλα- 
βερὰν» ἡ μακρὰν, ἡ εὐκτίαν, 

Αρωιτοσκῶης » κατα συγκοπὴν, ΄Αραιτασιοείθης» ὡς αἱοε(- 

9ης σιείδης,. συγκοπῇ τοῦ ο. 

2ο 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. 123 Δ Ρ 

᾿Αραιότερος, βαρύτερος" αραιὸο, ἀτυχυ]ον ὤθλιος. 
΄Αραβος, μτύπος κυρίως, } ἐν άρει β βοή, ἀράβοορ, καὶ ἄρα- 

βοο. ἦ κυρίως» } ἐν ὃ δρει, βοή, δραβος, καὶ ἄραί 8ος” Ἔκυ- 
βίως ἡ ἐπὶ την, ἔραν βοή, ἔραβος καὶ ἄραβος" ἐξ οὗ τὸ Ζο 
αραβω " πα) αράβησεν, ἤχήσεν, ἐψόφησεν ' καταχρή- 
στικὠς δὲ, καὶ ἐπὶ τοῦ σιδήρου, παρα το . ἄρεα, καὶ τὸ βοή. 

᾿Αράσσω, τὸ ἀποτέμνω" παρὰ τὸ άρηο ὁ σίδηρος. κυρίως 
γὰρ αράσσει», τὸ διὰ σιδήρου τέμνει» -- ἀπὸ δὲ τρν- 
Φάλειαν ἄραξεν . } παρα τὸ ῥῷ τὸ Φθείρω, ῥάσσω. 

᾿Αραιὰς, τὼς «βλαπτριὰο ν]αρ" παρα το ῥωίσσει», ὅ ἐστι 
Φφείρε" ὅφεν καὶ ψιλοῦται, ἴν ᾗ τὰς στρατιωτικὰς, 
πα) οὐ Φορτίδαο. 

᾿Αραξης, ποταµόρ: παρὰ τὸ αράσσειν' ὅτι ἀπὸ τοῦ Καν- 
κάσου παταῤῥήγνυται, πο αρρέθς βοτάνη τὶς. 49ο 

ραρ, ποταμὸς της Κελτικῇο, ἀπὸ τοῦ ἀρ]ρέναι τῷ Ῥο- 
ὁκνῷ ποταμῷ. 

Ἄραρυ, ας] ἔστι ῥ]ων ἄρων τὸ ἁρμόῳ ὁ μέλλων» αρώ" 
ὁ µέσος παρακείµενουν Ἴρα. ἔστι καὶ περισπώµενον : ἀρῶ" 
αφ οὗ ὁ μέλλων» αρέσω. τούτου ὁ παρωκε/αεγος, ρμα 
ὁ µέσος» ρα” καὶ κατοὶ ἄναδιπλασιασμὸ» ᾿Αττικὸ». 
ἄρηρα ἡ βετοχὴ» ἀρηρώο" καὶ τροπῇ Δωρικῇ. τοῦ η εἰς 
α» γέεται Ὁ µέσος ἄραρα ᾗ µετοχ}. αραρῶον αρορό- 
τος, ὡς γεγραφότου" αἱ εἰ οϱ μετοχαὶ, εἰ μὴ κατοὶ 
πα» 9ος ὧσι, ορ τοῦ ο μικροῦ κλίνονται' καὶ τὸ Όγλυ- 5ο 
κὸν, ἁραρυίας, τοὺς ἠρμοσμένας. 

᾿Αραριημέγος]. ἔστιν ὄνομα παρὰ τῷ ποιητῇ. ἄρειή' ἀφ' 
οὗ ῥημα ἀρειῶ τούτου 6 παθητικὸς παραπείµεγος» 
ἠρεημαι Ἶ μετοχὴ, ἠρεμγμένοο παὶ κατα αλολα- 
σιασμογ, ἄραρεμ]μέγου καὶ κατὰ συστολὴν, αἀραριήμέ- 
νος. ταῦτα Ἡρωδιωνός" οὕτω Ζηνόδοτος. 

ΑἈρκχνής, παροὲ τὸ αναῤῥιχάσθαι: "] παρὰ 
ἴχνη, ἔχειν, απὸ τῆς τὼν ποδῶν αραιότητος. 
--- ἄδραιπότητος αράχνης: --- αρσενικὼς λέγεται τὸ ζῶ- 
οὗ αραχ»ή δὲ, τὸ λεπτοτατον ὕφασμα τοῦ αράχγου᾽ 
ᾗ παρὰ τὸ εἰς τὸν αέρα αἴρειν τα Ἰχνη. 

Αραχνια, τὰ ὑφασματα της αράχνης παρὰ τὴν άραιό- 
τητα, ὄ ἐστι λεπτότητα" έραμὸν γὰρ τὸ λεπτόν. ἡ πα- 
ρά τὸ ἀράσσω ἄραεχγιον » ος δέμω δέμνιον, παίζω παί- 
Ὕνεον" 7 γουν τὸ εὔσχιστον" Ἰ το ἐνηρμοσμένον. χνοῦς 
γὰρ ἐστὶν ὁ ἐγ]ρμοσμένος κ.ιὶ ἐνυφαγδείς. 

᾿Αρβήηλον, σµιλίον σκυτ!κον περιφερές. ἔστι δὲ καὶ ὕπλον. το 
᾽Αρβύλή] Ενριπίδης ᾽ Ανταῖσι» ἀρβύλησιν ἁρμόσας πόδα : 

Ε λέγει δὲ πολ παρωγύκως Θεόκριτου » Πάσα λ/φος 
πταίουσα ποτ᾽ αἀρβυλίδεσσι Φε(δει. -- παρὰ τὸ ἁρμόςε- 
σαι τοῖς ποσὶν, ἁρμύλη . καὶ αρβύλη. ἔστι δὲ εἶδος 
ὑποόήματος περισσῶο εἰργασμένον. 

Αργαλέος, Χαλεπός οἶμαι πτερὰ τὸν ἄρην τὸν πόλεμονν 
αραλέος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ, αργαλέος. ὴ παρὰ τὸ 
ἄλγος» ὁ λ. λύπας καὶ κακὼ ἐμποιῶ» μετα θέσει τοῦ λ 
εἰς ϱ» ὁµοίως τῷ ὑδρηλοί" ὠδρηρο) γὰρ ἦν τὸ ἀναλογώ- 20 
τερο»᾽ σιγήρὸςν σιγηλός" ὑψηρὸς, ὑψηλός, ὁ ες ὄψος 

:ρμένος, παράγονται, τα τοιαύτα ὀγόματα απὸ τριῶ» 
μερῶν τοῦ λόγου, ἀπὸ ὀγόματου, ἀπὸ ῥήματος, καὶ 
απὸ ἐπιῤῥηματος, ῥίαφα, ῥιμφαλέος. «ἴτει εἰς τὸ Δει- 
μαλέος. 

ν ᾽ Ν 
το αρχ 

᾽Αργανδων] οἷον, Δαφ' ᾿Αργανδώνειον ὅ «ὄρος προχοᾶο το 
Κίοιο: --- τινὲς δὲ ᾽αργανώνην αὐτὴν Φασή. Ἐνφο- 
ρίων δὲ καὶ Φιλίας Αργονώνιον λέγουσι θιῶ του 
οἷον, Ἀφθιςόν µοι κγώσσοντι παρ' ᾿ΑἈργανθώνιον αἶπος: 
-- Σεμωνάθ. ς δὲ ποταμὸν Φησίν' οἷον, Ἰυσια πύομτα 5ο 
παρα ῥόον ς«Αργαν)ώνης. 

᾿Αργαφ/πε] οἷον, Ἀιψόμεναι πρήγαιο ἔδρα -:ον ᾿Αργαφήης, 
τωὲς δὲ δα τοῦ ε, απὸ Γεργάφου τοῦ Ποσειδῶνος. τὸ 

Ἡσς, όσα, 1ὅδ 



τοῦ Α Ρ 

δὲ ἐντελὲς ἐν τῷ Ἑριῇ κρήνη Γαργαφήο: --- ὁ Παρ- 
η Αα ε κ Σ΄ 

µένιος, ἄνευ τοῦ γ. ἡ ἡ ἔλλειψις ἀπὸ ἱστορίας. 
Αργεμον, τὸ κατα τάθος Ὑενόμονον λεύκωμα ἐν τῷ 

ὀφδαλμῷ' παρὰ τὸ ἀργὸν τὸ λευκέν. καὶ αργεμώνη 
βοτανη. 

᾿Αργεννὸς, ὁ λευκές, παρὰ τὸ ἀργὸς, γίνεται ἀργεινὸς, 
ὡς ἐρατὸς ἐρατεινέο' καὶ ἀργεννὸς, ὀνδείᾳ μὲν τοῦ ! 
πλεονασμῷ δὲ τοῦ ν. ἀπὸ τοῦ αἀργεννὸς, τὸ ογλυκὸν 
ἀργεννή. πᾶν τοίνυν εἰς ος μετὰ συμφώνου: --- ἐκ τοῦ 
ἀργὸς, ὃ σηµαίνει τὸν καθαρὸν, αργεινός, ὧς ἔλεος 

ἐλεεινός. καὶ ἔδος ἐστὶ τῇ τῶν ᾿Ῥηγίνων διαλέκτῳ, τὸν 

τρέπειν εἰς ν. τὸ γὰρ σπείδω σπένδω λέγουσι, καὶ τὸ 

ἐνδοῖ ἔνδον" καὶ τὸ ἐρεβεινὸς, ἀπὸ τοῦ ἔρεβος, ἐρεβεν- 
νός" οὕτως ἀργεινὸς ἀργεννόφ, οἱ δὲ Σικολοὶ τὸ ἐναντίον" 
τὸ μὲν γὰρ σπένδω, σπείδω λέγουσι" καὶ τὸ οὐμέντον, 

οὐμέντοι. Αὐτίκα ὁ) ἀργεννῇσι καλυψαµένη ὀθόνφσι: --- 
σημαίνει λαμπραῖς, λευκαῖς. 

᾿Αργός] παρὰ τὸ ἀρκῶ, ἄρκος, καὶ ἀργὸο ὁ ταχὺς, ὁ 
ἐπαρκεῖν τοῖς ποσ) δυνάμενοο" καὶ γὰρ ποδάρκεις τοὺς 

ταχεῖς λέγομεν. καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ λευκοῦ 

λκοῦ. κα) γὰρ οἱ ποιηταὶ τὰ λαμπρὼ καὶ λευκὰ πάντα 
οὕτω καλοῦσι' παρὰ τὸ τάχιον τοὺς ἑρῶντας ὁρᾶσθαι 
ποιεῖν. παρα τὰ ἄλλα οὕτως ἐγὼ τοῦτο καὶ µόνον. καὶ 
κύνας ἀργοὺς, τιὲς τοὺς λευκούς. 

ι26 Αργος, ἐκ τοῦ αργὸς, αρσενικῶς. 
᾿Αργὸς, σημαίνει δύο" τὸν λευκὸν, ὡς τὸ, Αἰετὸς ἀργὴν 
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χῖνε Φέρων: -- καὶ τὸν ταχύν, ὡς τὸ,--- ἅμα τῷ Ὑ9 
δύω κύνες ἀργοὶ ἔποντο. 

Αργος, σηµαίνει ὅ'' ἐπὶ μὲν τῆς Πελοποννήσου, Πολλῆτι 

νήσοισιν καὶ "Αργεῖ παντ) ἀνάσσειν: --- ἐπὶ δὲ τῆς πό- 

λεας τῆς ἐν Πελοποννήσῳ, Οἱ Αργος εἶχον Τήρυνδά 

τε τειχιόεσσαν: -- ἐπὶ δὲ τῆς Ὢαλάσσης, Νῦν αὖ τοὺς 

ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Αργος ἔναιον: --- ὀνομαςει δὲ καὶ 

τὸν Ὀδυσσέως κύνα" Ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔκ- 
τα καίαενος ἔσχεν, Αργος Όδυσσπος. 

"Αργεῖ] ἀπὸ τινὸς Άργου ἐν Πελοποννήσῳ κατοικήσαντος. 

στέον δὲ ὅτι αὗται αἱ δοτικαὶ, ἐὰν μὲν ἔχωσιν ἐπι- 

Φερόμενον σύµφωνον, διαιροῦνται, Διομήθεί Παλλας 

᾽Αθήνη: -- εἰ δὲ Φωνεν, οὐ διαιροῦνται, Σῷ «}άρσει 

στ ἐμὸν δολιχόν: -- ἂν μὴ κωλύφ µέτρον, ὧρ τὸ, χα 

ριΌμένη πόσεῖ ᾧ: --- τινὰ δὲ καὶ χωρὶς µεταπαρήλλα- 
αν, οἷον. -- ἠδέί οἵνῳ. 

᾿Αργὸς, ὁ νωθρὸς καὶ ὀυσκίνήτος, μᾶλλον δὲ ἀνεγέργητος᾽ 

παρὰ τὸ ἄθργός τις εἶναι" ἡ βοηΦείας ὀεόμενος, παρὰ 

τὸ ἀρήγω τὸ βοηθῶ. εἰ δὲ σηµαίνει τὸν καδαρὸν καὶ 

λευκὸν, Ἰήνεται παρὰ τὸ ἄὴρ ἄεργὸο, ὁ ἀργός. διειδὴς 

γὰρ ὁ ἄλρ καὶ διαφανὴς καὶ ὀίοσµος, ὧτε λεπτοµερέ- 

στατος ὤν. 
᾽Αργέστης] τὸ κύριον βαρύνεται οἷον, ᾿Αργέσταο παρ ἆσ- 

σον ἐπιπνείοντος ἔβησαν: --- ὀγλοῖ τὸν ἁπηλιώτην ἄνθ- 

μον” ᾿Απολλώνιος ὁ τὰ ᾿Αργοναύτικά. τὸ δὲ ἀπιδοτικὸν 

τοῦ νότου, ὀξύνεται, ἄργεστ ς, ας, --- ἀργεστάο νό- 

τοιο: --- ονν τοῦ λευκοῦ. Ἰ η λος Φυτοῦ, ἐξ οὗ κα ναῦς 

κατασκευάζεται. μ 
Αργώ» ἡ ναῦς' ἀφ' οὗ ᾿Αργοναῦται. εἴρηται ἔτι "Άργος 

αὐτὴν κατεσκεύασεν ἢ ὅτι ἐν "Αργει τῇ πέλει κατα- 

σκευάσθη, ὡς Ἡγήσιππος ἱστορικός. ἢ ὅτι ταχεῖα ἦν' 

ἀργὸν γὰρ καὶ τὸ ταχύ’ ἔνδα καὶ λήἈαργος, ὁ τῇ λή- 
9/ ταχύς. πρώτην δ᾽ αὐτὴν ναυπηγηἦναι Φασήν. 

Αργείων] ἔστιν ὄρους ὄνομα τῆς Μεσηνίας" ἔχει δὲ τὸ γι 
ΦίῷΦογγον, ἀπὸ τοῦ ᾿Αργεῖος. τὰ γὰρ εἰς αν οὐ Φαί- 

νεται τῇ ο διΦΦόγγψ παραλήγεσθαι, παιάν, οτι- 

δακιάν. 
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ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, Α Ῥ αλ 

᾽Αργὴς] ὥεπερ παρὰ τὸ ἡμήμμω γυμνήςν ,τρανὲς 49 
τρανὴο, ποτὸς ποτὴη, ὁμε ἑμαλής' οὕτως οὖν καὶ 
ἀργὸς αργής, ὁ λευκὸς ἡ λαμπρές. κλίναται ἀργῆτο". 
Βὴ ὁὲ κατασχοµένη ἑκνῷ ἀργῆτι Φκεμῷ: --- ἡ αἰτια- 
τικὴ, ἄργήτα" καὶ κατὰ μεταβολὴν καὶ συστολὴν, --- 
Λνκκογος ἀργέτα ὀημόν: --- καὶ πάλι», --- ἀργέτι ὀημῷ, 
τῷ λευκῷ λίπει. 

᾿Αργειφόντης, ἐπίδετον Ἕρμου" } ὅτι ἀργός ἐστι Φόνου, 
τουτέστι κα αρός" ὁ αὐτὸς γάρ ἐστι τῷ λόγῳ. ἢ ὁ ἐν 
ἌΆργει πρῶτον πεφηνώς" ὁ γὰρ Ἑραῆς, πρῶτον ἐν τῷ 
Άργει ἐφώνη. ἡ ὁ ἐναργεῖς τὰς Φαντασίας ποιῶν  ἐπά- 
νω γὰρ (ὥς Φασι) τῶν ὀνείρων ἐστὶν ὁ Ἑρωῆς, Ἰ ἐπειδὴ 
τὸν Άργον ἐφόνευσα λΦῳ βαλων, κολευσθεὶς παρὰ 
τοῦ Διὸς κλέψαι τὴν Ἰω βοῦν γενοµένην ἐφύλασσε δὲ 
αὐτὴν ὁ Άργος, βουλήσει Ἡρας, ἔχων ἐν ὅλῳ τῷ σώ- 
µατι αὐτοῦ ὀφθαλμούς. ὥσπερ δὲ ἀπὸ τοῦ ἁλοτρίβανον 
γίνεται ἄλετρίβανον τροπῇ τοῦ ο εἰς 6, οὕτω καὶ ἀπὸ 
τοῦ ἀργοφόντης γίνεται αργεφόντης" καὶ πλεονασμᾷ 
τοῦ εν αργθιφόντης. Δίδυμος δὲ διὰ τοῦ ι γράφει" λέ 3 
γε, Ύὰρ, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Αρι ἐπιτατικοῦ γίνεται ἁρι- 
δείκετος, οὕτω τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ απὸ τοῦ απι Ὑίνθ- 
ται αριφόντης ' καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ. ἀργιφόντης. 

Ἰργιόδους, ὁ µαγαλόδους" πολλὴ δὲ ἡ χρῆσις τῆς λά- 
ἔεως. παρὰ τὸ αρι ἐπιτατικὸν καὶ τὸ ὁφοὺρ, γίνεται 
ἀριόδαυς, ὡς αρίλος᾽ καὶ πλαονασμῷ τοῦ γ, αργιό- 
ὀουςν ὡς ἄνοια ἄγνοια, καὶ ῥαῖα γραῖα. δἱ γὰρ παρὰ 
τὸ αργὸς, ἀργόδους ἦν ἄν. οὕτω Τρύφων ἐν τῷ περὶ 
σχ]ωαάταν. 

"Αργιλος, ἔστι καὶ λευκὴ γη. 
᾿Αργενοῦσαι, ἀργιλώδεις. οἰσὶ δὲ αἱ τοιαῦται εἰς καρπῶν 

ἀγέσεις Φαῦλαι, καὶ ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον µηλόβοτοι, κα- 
ώ Φάπερ ἡ Σκύρος, καὶ αἱ λεγόµεναι ᾿Αργινοῦσαι. 1 
"Αργμα, ἡ απαρχή. παρὰ τὸ ἄρχω, ἄργμα, ὡς παρὰ τὸ 

ηρμαι, ἅρμα᾽ γέγραμμαι, γράμμα. 
κ ᾿Αργόλαι» εἶος ὄφεων, οὓς ἤνεγκε ὁ Μακεδὼν ᾽Αλέξαν- 

ὃρος ἐκ τοῦ ΄Αργους τοῦ Πελασγικοῦ οἷς ᾿Αλεξάνδρειαν" 
καὶ δια τοῦτο ἀργόλαί λέγονται. 

᾿Αργυρόπεςε, λαμπροὺς πόδας ἔχουσα, βασιλική. πόζς 
γὰρ ὁ πούς. 

᾿Αργυρογνώμονα, λέγουσι τὸν καταλλάκτην. 
᾿Αργύριον» ἐκ τοῦ ἄργυρος' τοῦτο παρὰ τὸ ἀργὸν τὸ λε». 

κόν᾽ ἔφεν οἱ ποηταὶ τὰ λαμπρὰ καὶ λευκὰ οὕτω κα- 
λοῦσιν, ἄργυφα μ]λα. 

᾿Αργυρόγλον, τὸ αργυροῦς ἥλους ἔχον ἐκ τοῦ ἀργυροῦς 
τοῦ κτητικοῦ, καὶ τοῦ ἦλος. ᾿στέον ὅτι πᾶν νόμισμα, 
εἴτ ἐν χαλκῷ, οἴτ' ἐν αργύρῳ, αἴτ' ἐν χρυσῷ, εἰώδα- 
σιν ἀργύριον καλεῖν καὶ οἱ μὲν ῥήτορες, ὀνικῶς" οἱ δὲ 3ο 
κωμικοὶ, ἀργύρια, πληθυντικῶς. 

᾿Αργύφεον] ἄργυφον πἀαράγωγον ἀπὸ τοῦ ἀργέν. ὁ δὲ 
Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ σχημάτων, λέγαι, ὅτι Ὑήνονταί 
τινες συνθέσδις καὶ ἀπὸ αόνου ῥήματος᾽ οἷον, ἀπὸ τοῦ 
βῶ κάραβος' καὶ ἀπὸ τοῦ Φδῶ τὸ θγλαζω, Αἴγισδος. 
καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργῶ οὖν τοῦ σηµαίνοντος τὸ Φκήνα, ἄρ- 
γυφος: καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, ἀργύφεος' οὖν, ᾿Ααφ) 
δὲ ἀργύφεον Φάρος μέγα ὄννυτο: -- Των δὲ καὶ ἁργύ- 
Φεον πλῆτο σπέος: --- σηµαίνει δὲ τὸ µέγα σπήλαιο», 
ἡ λααπρόν. ᾿Αργυφόῃ ἐσθῆτι, Ἡσίοδος. 

᾿Αρδμός] Ἐν ποταμῷ, ὅδι τ' ἀρθμὸς ἔγν πάντεσσι βοτοῖ- 
σιν: ---ὁ ποτισµές. παρὰ τὸ αρδῶ περισπάµενον. οἱ 
γὰρ ἦν ἀπὸ βαρυτόνου, ἄρθμος ἂν ἦν. 

᾿Αρδηθμὸς, ὁ ποτισµός. Ν/κανόρος, ἔνθα, ᾿Ηὸ καὶ αρ- 
δηΦμοῖο μεσγμβρινὸν' αίξαντες. 

"Αρόην, ἐπίῤῥημα σηµαίνει τὸ ὁμοῦ" παρὰ τὸ αἴρων τὸ 
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ἐπαίρω" ] παρα τὸ ἄρω τὸ ἁρμόζω, ἄρβην. τὸ γὰρ ἐν 
τῷ ἅμα Ὑινόμονον, ἄριοςόντως γίνεται. 

"Αρόςς, ἡ αν τοῦ βέλους. η Καλλήναχος» - αλλ’ ἀπὸ τό- 
ξου Αὐτὸς ὁ τοξευτὴς ἄρὸιν ἔχων ἑτέραν: --- εἴρηται 
παρὰ τὸ ἄρω τὸ αρκόςω" ρααίν ἔρται, ἄρτης" ἔνδα 
πυλάρτης. καὶ ὥσπερ παρα τὸ προφήτης γένεται παρά- 
γωγον προφῆτις, οὕτω καὶ ἄρτης ἄρτις καὶ ρόις οὕτως 
Ἐπαφρόδιτος. ὤἴτει εἰς τὸ ἁρμαριον, καὶ ἀργυρίδιον, 
καὶ ἄρδιττος. 

᾿Αργυρότοξεςν τουτέστιν ὁ λαμπρὸν τόξον ἔχων᾿ ἐν τοῦ 
᾿ἀργὸν τὸ κα δαρὸν ἡ λευκόνὶ τοῦτο παρὰ τὲ ἀγλαός 
τοῦτο παρα τὸ αὔἴγλην αἰγλαόν" αποβολῇ τοῦ α, καὶ 
αδτα θέσει, «λγόν᾿ καὶ τροπῇ τοῦ λ, ἀργόν. 

βρεω] Ἰλιάδος σ, -- ἐμεῖο δὲ όμσεν ̓ Αρεω ἄλκτῆρα γε- 
νέσθαι: -. οὕτως Ἀρίσταρχος. καὶ ἔστιν ἀπὸ εὖΦεἶας 
της Ἀρεως, τοῦ Ἔριω, ὡς Πεέρεως, Πείρεω υἱόο: ---- 
ἔστι δὲ τὸ λογόμενον οὕτως ᾿ ἐμοῦ δὲ ἐδέησεν αλ θξητῆ- 
ρα γενέσθαι τοῦ  Άρεω, τουτέστιν ἀποτρεπτικόν, πωλυ- 
τὴν ἡ βοηὸν τοῦ πολέμου. οἱ δὲ, αρης αλκτῆρα, βλά- 
βη: αι κακώσεως χωλυτήν. τὸ δὲ ὀῆσε, δισύλλαβον, 
ἀπὸ τοῦ ἐδέησε κατὰ συγκοπήν" ὔγουν Χρείαν μοῦ τῆς 
βλάβης βοδὸν γενέσ-λα,. Πκρωεγίσκος οὖν βαρύνει τὸ 

"ἔθησεν ἀπὸ τοῦ ὀΐδω οὕτω δὲ ὁ πόλεμος τὴν ἐωὴν ἄφε- 
λέμενος πανοπλίαν ἔδησεν, ἐνεπέδισά κου τὴν Εξοδον, 
ὥστε ἀἁλκτῆρά µε εγέσ-αι Πατρόκλου, ὕ ἐστι βοή- 

..Φόν, Πτολεμαῖος δὲ ὁ ᾿Ασκαλωγίτης περιττὸν τὸ ἔθησε 
᾿ Φησίν. 
Αρὴ, σηµαήει δύο 

Ὑέροντος : - καὶ τὴν βλάβην, -- 
ἄλκτῆρα σι 

Αρέδουσα, ] πηγή” παρα τὸ ἄρδω τὸ ποτίζω, ἄρσω" ὦν 
{ ἡ ποτή Όυσα ἄρδην πάσας τας κρήνας καὶ τοὺς πο- 
ταμούς. 

"Αρπνιαι΄ 

τὴν ευχὴν, ᾿Αράων α ων Νηλη]άδαο 
ἐμεῖο ὃ) ἔδησεν αρῆς 

καὶ π ονασμῷ τοῦ ε, ἀρεποῖαι. 

: Ἂρεταν, ποτκαες Κροτωγιάδος χώρας παρὰ τὴν ᾿Αρέταν 
τὴν γυναῦκα ᾽Αλκίμου», ᾗσ περιρεῖ τὸ μνῆμα, ὡς µαρ- 
τυρεῖ Θιλοστέφανος, 

Αρετὴ] παρα. τὸ ἐρῷ τὸ ἐπ,θυμῶ, ἐρατή" υκοῦ ἐρατὰ θῶ- 
ρα, τα ἑπέραστα μαὶ καλα) τουτέστι»ν ἤ Φιλητή” κα- 
τα μετᾶθεσιν τοῦ στοιχείου» αρετὴ, ᾗ ἐπέρατος ντῆ- 
σις΄ Ἱς ἐρῶσ» ἢὴ ἂν αἱροθνται πάντας. } παρὰ τὸ αρῶ, 
αρέσων αρεστὴ» καὶ αρετ}. ἡ πᾶσιν αρέσκονσα: λέγεται 
δὲ καὶ } κατὰ πέλεμον ὀύναμιςν παρὰ τὸν "Ἂρην τὸν 
πόλεμον. λέγεται δὲ χρετὴ ποὺ ἐν παντὶ πράγματι 
ὑπεροχή παρα τὸ αἱρῶ, τὸ πρφφινκο.. σημαίνει δὲ 
τρία". τὴν κατὰ πόλεμο» ἀνδρείαν. Ο39 αρετὴν οἷος 
ἐσσί: --- καὸν ἔνφ᾽ αρετὴ διαείδεται όρο: . ὅτε δὲ 
ψιλῶς, χωρὶς τῆς ἀνόρείας ' ᾽Αλλ' ἐδέλεις αρατὴν σὴν 
Φαμέμεν: -- σηκίνει καὶ τὴν ψυχικὴν ἀρετήν οὐον, 
Της ὁ αρετῆς ἱδρῶτα 9εο) προπάροιθεν ἔθηκαν: υπο 
σηµαίνει καὶ τὴν καταφρένηση»» καὶ εὔκλειαν, καὶ πλοῦ- 
τον" καὶ τὸ "ληθορ. τῶν αἀρετῶν ' καὶ τὴν ρπθηρίαν 

ἔδει γὰρ "ἀρεκτὸς εἶναι" 
αλλ) ἀπὸ τοῦ .ἀρέσω, ἀρεστός. ὁ Αλεξ. «δρευς ᾿Φιλόσο- 
Φος ἐν ἑορτῇ. Άρεως ἐτέχὃη” διὸ οὕτως ὠνόμασται. 
ἀπὸ τοῦ αρετὴ. γήεται ἄρετῶ αρετᾷς ἔνθα τὸ, --- 
αρετῶσι δὲ λαο) ὑπ᾽ αὐτῶν: --- Κολ Ὅκγρος, ος Άντς 
Ούκ Σρετᾷ κανα ς ἔργα: --- οἷον, οὐκ ἄρετοῦται τὰ χακὰ 
ἔργα. οὐκ ἀρετης μµεταλαωβάνουσι. παρισπᾶται δὲ τὸ, 
ἀρετᾷ, καὶ ἐστι δευτέρας θωχυας ῥημα οὐ γάρ ἐστι 
ὀοτικ]ς πτώσεως. 

᾿Αρέσκω] παρὰ τὸ ἀρῶ τὸ ἁρμέζω, γίνεται ἀρῶ, ἀρέσω, 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

"βρεις, ὁ 

» Αρείτολμος, ὁ ἐν τῷ πολέμῳ τολμῶν' 

Αρείων, ὁ βελτ/ίων" 

᾿Αρειὴ, σημαίνει τὴν ἐν πολέμῳ ἀπειλήν 

᾿Αρηρως, καὶ αραρῶο, εἴρηται εἰς τὸ 
᾿Αρήϊος, πολεμικός 3 
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ὡς τελῶν τελέσω" καὶ αρέσκω" τὸ γὰρ ἀρέσνον, ἁρμό- 5ο 
ὃιον" καὶ τὸ ἁρμόάδιον, ἀρεστόν, 

᾿Αρεσέμεθα, ἐξιλεωσόμεθα, Φεραπεύσομεν, Φιλοφρονησό- 
μεδα. ἀπὸ τοῦ αἀρῶ, ἀρεῖς, 

᾿Αρεστὴρ» εἶθος πλακοῦντος, τοῖς εοῖς αφιερωμένος, ὥςπερ 
καὶ τὸ πόπανον παρα τὸ ἀρέσκω, ὁ τοῖς Φεοἳς αρέσκων. 
αρέσω οὖν, ὁ παρακοίµενος» ἠρεσμαι, αρεστὴς καὶ αρὲ- 
στὴρ, ὥς ὔθληται, ἀθλητὴς καὶ ἄλλητηρ. 

᾽Αλεξανθρεὺς Φιλόσοφος, ἐν ἑορῇ Αρεις 
ἐτέχθη᾽ διὸ οὕτως ὠνόμασται. 

ἀπὸ ἄρεος καὶ 
τολμῶ. 

παρὰ τὸ ἄρης, ἵν ᾖ κυρίως ὁ κατὰ 
πόλεµον͵ καλλίων. οὕτω Ταῤῥατος ἐν τοῖς ᾿Αργοναυτικοῖς. 

"βρειὸς πάγος. ὁρικστήριον ᾿Αήνησιν, οὕτω καλούμενον 
καὶ οἱ δικαστα, ᾿Αρεοπαγίται) πρώτη γὰρ κρίσις όκερ 
ἐγένετο ανθρώποις. } ὅτι αἱ ᾽Αμαζόνες ἐπ) τὸν τέπεν 
ἐκεῖνον ἐστρατεύοντο,᾽ Αρεος οὖσαι. } ὅτι ἐν πάγῳ ἐστὶ 
καὶ ἓν ὕψει τὸ δικαστήριο». Άρειος δὲ, ἐπὶ τὰ Φφονι- 
πα" ὀμκάς Ἐι δὲ ὁ ᾿Αρήςν ἐπὶ τὸν Φόνον᾿ πάγος δὲ ὁ λό- 
Φος. Ἶ ὅτι ἔπηξε τὸ δόρυ ἐκεῖ ὁ ́ Αρηου Ποσειδῶνος μα: 
τηγορήσαντος ὁὰ τὸν Φόνον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Αλιροθίου, 
ὅτε ἀπέκτεινεν αὐτὸν Άρπον βιασάωενον ᾽Αλκίππην τὴν 
Φυγατέρα Αρεος καὶ ᾿Αγραύλον της Κέηροπος νγα- 
τρὸς, ὥς φησιν Ἑλλάνικου ἐν πρώτῃ. 

᾿Δρειμάνειος, ὁ πολεμικός. ὥσπερ παρὰ τὴν ρει δοτμκὴγ, 
γίνεται ἀρείφατος ὁ πολεμικός, τουτέστιν ὁ έν πολέ- 
μοις ὀνομαζόμενος, ἢ ὁ πεφονευμένος" τὸν αὐτὸν τρό- 
πον πα) αρειμιάνειος διὰ τῆς δι διΦόγγου, παρὰ τὴν 
ἄρει ὁοτ/κήν. 

Μὴ δὲ σ6 λευ- 
γαλέοις ἐπέεσσω ᾽ἀποτρεπέτω καὶ αρειῷ -- ἢ τὴν βλά- 
βην. Ἶ παρὰ τὸ ἄρεςς, έγονεν. αρεα᾽ Γπλεονασμῷ τοῦ 
.. άρειά᾿ καὶ Ἰωνωιῶς, ἀρειή, ὧς πείνα, πείνη. ἡ πα- 
ρὰ τὴν ἄρει ὁοτικὴν, αρειά καὶ ἀρεμή- λέγει δὲ ἐν τῷ 
καθόλου ὁ Ἡρώδιανός, ὅτι τὸ ἡ αρερ] παράλογον ἐστὶ 
καὶ κατὰ τὲν τόνον, καὶ κατὰ τὸν χρόνον. οὔτε γὰρ 
ἐξύνεσθαι ὤφειλεν, οὔτε ἐκτείναιν τὸ ᾱ. τὰ γαρ ια 
τοῦ εἰα ὀξυνόμενα ἐκτείοντα τα, ἐπὶ ουσιῶν λαμβά- 
νεται" οἷον παρειὼ, Φορβειά" σηµαίνει δὲ τὸ σχοινίον 
τοῦ αλόγου τὸ περιστόκιον, τὸ καπέστριο». εἰ οὖν τὸ 
αρειὰ οὐ τ/δεται ἐπὶ οὐσίας, αλλ ἐπὶ πράγματος" τὴν 
γαρ ἀπειλὴν σημαίνει ὀγλογοτι οὔτε ἑάύνεσ-δαι ὤφειλεν, 
οὔτε ἐκτείνειν τὸ ἄλφα᾽ αλλ) ἡμάρτηται» ὡς εὔρηται, 
δεῖ δὲ γώσκεω ἔστιν αρειῶ άρθρο” σημαίνει δὲ τὸ 
ἀπειλῶ. ἐπὶ δὲ τοῦ Φυτοῦ, αρία ὅμα τοῦ ι, καὶ παρο- 
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ξύνεται" Χείτης τε πρήνης ἀρίας ποιούµεδα γόμφους. 49 

6 αραρυίας. 
παρα τὸν Άρη») ὄγομα ἀρσενικὸν, 

εἶόους τῶν παραγώγων κτητικοῦ. ἄρειος ' τὸ ρει, ὁί- 
Φογγον΄ τα γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς ον εἴτε περισσοσυλλα- 
βοῦσι», εἴτε ἠσοσυλλαβοῖσι, δια τοῦ ειος γινόμενα κτη- 
τικ, δια τζς ει διφόγγου γράφονται, ἠφρόάνειορ» αἷ- 
σχίνειος» ασκληπιάδειου χωρίς εἰ μὴ τρέτει τὸ τ εἰς 
σ' ὁιὰ τὸ ὑκέτης» ἱκέσιος ὀεστότης, ὁεσπέσιος συµ- 
πότης,, συμπόσιος" Φιλήτης ὁ Ἰλέωνος, Φιλή σιοῦν Αρης 99 

τούν, ἄρειος πα) Ἰωνικῇ διαλύσεῖ, ἀρέῖος ηπὲ τροπῇ, 
αρήῖος, ὡς «ἀφύσσειοςν ὀδυσσήῖος μέγα ἑῶμα. 

᾿ΑργίΦ,λος] ἔνομα σύνθετον έκ δύο τελείων, ὧς χει ρίσο- 
Φος ὀουρίκτητος, ὀουρ/κλειτου οἵτω καὶ [παρα τὸ] 

"Αρηϊ κατα τοὺς ἄρχρίους Ἰωνικῶς, Αἰοληκῶς καὶ Δερι- 
πῶς», καὶ τὸ Φίλος, γύεται αρηίφιλος, ὁ πολεμικὸς, ὁ 
Φιλῶν τὸν Αρην. 
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᾿Αργίθοος, σγμαΐνει τὸν 

Αργτήρ» ο µερευς 

Α Ῥ. 

πολειικὸν, τὸν ἐν τῷ πολέαῳ 
ταχύν γώεται ἐκ τοῦ Φοὺς μετα τοῦ ἄρηῃ. 

, α) 

᾿Αρηϊϕάτους, τοὺς ἓν τῷ πολέμῳ πεφονευµένους.. ἐκ τοῦ 
Φῶ τὸ Φονεύω, παράγωγον Φημί" σηµανἒι τὸ αὐτό' 
καὶ ἔστι δευτέρας συζυγίας" ὁ παρακείµθνος, πέφηκα᾽ 

Ὁ ὁ παθητικὸς, πέφαµαι, πέφωται" ὄνομω ῥηματικον, 
Φωτός. ἡ Αρεος δὲ γεν)» ἀπὸ τῆς "Αρευς ὑπάρχει 
εὐΦείας" τῆς γὰρ τοῦ "Αρης εὐθαίωςν πτῶσις οὐχ εὖ- 
ρηται, πλὴν τῆς Αρες Ἀλητικῆς, ὡς Δημόσδονες. καὶ 
πόὀΦεν ἆᾗλον ὅτι οὐκ ἐγένετο ἐκ τοῦ "Αρης Άρους καὶ 
Ἄρεος, ὧς Δημοσθένεος Δημοσθένους» ἐπειδὴ καὶ Ἰ4- 
νικῶς γίνεται δια τοῦ η Ἂργος, καὶ Αττικῶς Άρεως 
τὰ δὲ τοιαῦτε σχήματα, ἀπὸ τῆς εἰς ευ εὐθείας εἴω- 
δε σχηκατίεσθ ας, οὐ μέντοι ἀπὸ τῆς εἰδ ης καταλή- 
ἔεως' οὐ γὰρ } Δημοσένηος } Δήμοσθένεως κυρίως. 

Αρης Ἂρης βροτολοιγὸς, ὁ πόλεμος, ἡ ὁ τῶν πολέμων 

Ἔφερος παρὰ τὴν ἀρὰν τὴν γενοµένην βλάβην ἐκ τοῦ 
πολέμου". ἡ παρα τὸ τὴν Χαραν, Χάρηο, καὶ ἄρης" ἤ 
παρὰ τὸ ἀείρω' --- ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν:--- ὁ κου; 
Φίζων καὶ µεγαλυνων τους ἄνδρας. ἡ παρὰ τὸ αἱρῶ, ὃ 

ἀναιρετικὸς, αἴρης, ἄρήο, ἑλλείψει τοῦ κ. ἡ παρα το 
ἄορ, ἄοροῦ" καὸ ας Ο,Αποδος Οῤηπόδης, τρέποδος τρ]- 

πόδγο, οὕτω καὶ ὥορ ἄορος, ἄθρηο, καὶ ἐν συγκοπῇ» 
ἄρης" η ὁ ξιΦηΦόρος Φεός. ἡ παρὰ τὸ ῥῷ τὸ λέγω. 
παρὰ οὖν τὸ ῥῶῷ» γίνεται ῥῆο" ὅδεν καὶ ἦσι καὶ 

μετὰ τοῦ στερητ/κοῦ ἄλφα, ἄργο, παρ ᾧ οὐἩ ἔστι διὰ- ο .. 

λέγεσθαι" Ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου" ἐπέων δ, 

ἐν) βουλῇ:--- καὶ Ὑὰρ τὸ ἐγαντίον εἰρήνη, παρὰ Τὸ 
εἴρω. ἡ παρὰ τὸ αἀρῶμοι" π ᾗ φάρής καὶ ἄρης. οὕτως 
Ἡρωδιανὸς καὶ Απολλώνιος. σηµεένει δὲ πέντε" τὸν 

πόλεμο», Νῦν ὃ' ἔρχεσὃ ἐπὶ ὁεῖπνον» ἵνα ἕννάγωμεν 
ἔρησ:τ-- τὸν σωµατοειδῇ «εὸν, ᾿Αρες "Αρες βροτολοιγὲ 
μισιφόνε: -- τὸν σίδηρο», Αἴματος σοι ἄρηα τα)αν- 

ϱινο» πολεμιστή: στ, καὶ τὸ τραῦμα ., την πλΗΥΗ», --- 
ἔνθδα μάλιστα Γίνετ ἄρης ἄλεγεινὸς οἱζυροῖσε βροτοῖσι : 

--. ἔστι δὲ καὶ ᾿Αρῆς Αρητος, ὄγομα ρωος ' οὗ µέμνη- 
ται ὁ ποιητής, Αρητον δέ κε αὖθι λίπον δεδαϊγμένον 
ἵτορ:--- Ὑέγουε δὲ κατ εὐφημίανν παρα το αρῶ καὶ 
αρῶμοι. παρὰ οὖν τὸ ἀρῶ, ΄Αρητος καὶ ᾿Αρήτη» οἱ εὖ- 
κτικοὶ τοῖς Ὑονεῦσι καὶ εἰς Ιδιότητα" ᾿Αρητον δὲ τοκεῦσι 
γόον καὶ πένθος ἔθηκας: --- βλαπτικον τὴν αρᾶν, ἢ 
απευκτὸῦ, ἢ ἀείρητον, ἄεὶ ὃιὲ µνήωης ἐσόμονον. ὀξύνε- 
πα. τὰ γὰρ εἰς τος ῥηματικὰ ὑπὲρ δύο συλλαβας τῷ 
η παραληγόµενα, ὀξύνεσθοι έλει. 

᾿Αρητήσιον, τόπος ᾿ΑΦήνφσιν οὕτω καλούμενος" ὅτι Θησεὺς 
. . Ἡὰ μετὰ τὸ ὑποστρέψαί ἐκ τοῦ ἆθου, ἐκπεσὼν ᾿ΑΦηνῶν, 

ἐπεῖσε τὰς κατὰ τῶν ἐχδρῶν αρὰο ἐποιήσατο. παρὰ 
τὰς αρᾶς οὖν, αρητήσιον ὁ τόπος ἐκληδη. οὕτω Φιλό- 

ἆίορος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ατοίδων. οφ ὦμ 
3 παρα τὰς ἄρὰο ἂν ποιεῖ" ἡ παρὰ τὸ 

αἴρειν τὰς Κεῖρας δἰς ὕψος" ἡ παρα τὸ αρέσκειν }εῷ᾿ 
ἡ παρὰ τὸ ἀρῶ αρᾶς, αράσω» ἄρατὴρ, καὶ αρητηρ 
Ἰωνικῶς, τροπή τοῦ ἄλφα εἰς η. 

᾽Αρήν] ἔστιν αρὰ ᾗ εὐχή" ἐκ τούτου γίνεται αρὴνν τὸ 
ἐπιτήδειον εἰς εὐχὴν πρόβατον' καὶ κλήεται αρὴν αρῆ- 
νος" ἐξ οὗ τὸ ἄρνος κατὸ συγκοπήγ. καὶ ἀποβολῇ τοῦ 

“, ι - 
α- ῥήν᾽ οἵον, --- πολύῤῥηνες, πολυβοῦται. 

᾽Αρήνη, πόλις τῆς Μεσήνης ἐπιῤῥηματικῶςν ᾽Αρήνδεν 
ἔβαν:---, παρα τὸ αρῶ, Αρήνη. εὐκροτρίαστος γάρ. 
ως οὖν σάσσω σαγήνη, καὶ λάμπω λαμπήνη, οὕτω καὶ 

ο 5 τοῦτο. ἄλρος. 
᾽Αρήγω] αρήξειν, βοηθήσεῳ᾿ καὶ ἔστι κυρίως τὸ μετὰ 

κ. 

ευχής βοηεῖν' απὸ τοῦ αρῶ, ἄράσω ο μμ) αρή- 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

᾿Αργμένον,, τὸ 

αἱρῶ, ήν Φε λάς μα) «ΜΑΝ ιφὰ ᾿Αρήρει ο. .. ἐκ τοῦ ἄρω, ὁ µέλλων, ἀρῶ: ὁ 

κείµεβος ἦρκα ὁ µέσος, ρα" μαὶ ̓ Αττικῶς, ἄρηρα᾽ ὁ 

᾽Αρθμός, ἡ Φιλία, καὶ κα ἁρμονία τῆς ψυχῆς. ἄρω, Ἰρ- 

"Αρθρον] παρὰ τὸ αἴρω, ἄρτρον, καὶ ἄρθρον᾽ ὑπὸ } 

᾿Αρθρέμβολα᾽ ἄρθρα γὰρ λέγονται αἳ τῶν ἤ µελῶν ἆρμο- 

ΑΡ 

γω. παρὰ τὸν ἄργν τὸν πόλεμον ἀρήγω" ὤεπερ καὶ 
βογΦώ λέγεται τὰ, ἐπὶ ή δέν. περβοὴ γὰρ ὁ πόλε- 
µος ἀπὸ τοῦ παρεποµένου. ἀρήγω οὖν ἀρηγὸς, καὶ 
αἀρωγός, ὥσπερ καὶ ῥήχμὸς καὶ ῥωχμός. 
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᾽Αρηγόνες] αρηγων, σηµαίνει τὸν βογδὸνν.--- καὶ αρηγό- 
νες εἰσὶ εκων: --- εἰ γὰρ ἦν ἁρσενικὸνν αρ- 
Ύοντος κλίνεσω" αλλ᾽ ἔστι Ἀηλνκοῦ γένους, ἀπὸ τοῦ 
αρήγω. γίνετοα γὰρ εἰς ω λῆγον ὄνομαν ἔσθ᾽ ὅτε καὶ 
εἰς ὧν «ηλυκὸν, απὸ τῶν εἰς ω ῥγμάτων" οἷον ποίθω, 
Πειδώ" κλώθω, Κλωθώ" καλύπτω, Καλυψώ καὶ εἰς 
ὧν, τέρπω, τέρπων' χέω, χειν, καὶ ιών. οὕτως οὖν 
καὶ ών νο ϱη» Ἰ. διατί; τα διὰ τοῦ Ίγω 
πμ νά 

κατειλημµένον καὶ παραπεποδισμένογ. ἴσως 
ἀπὸ τοῦ αρηρέναι οὐ γὰρ παρὰ τὴν αρὰν εἴρητω. 

ὑπερσυντέλιπος, ἠρήρει», καὶ αρῆρειν ποιητικῶς. 

µοέν ἄρμὸς, οὖς πείρω χορός" κα) πλεονασμῷ τοῦ «, 
αρθμός, ὡς πείρω, πορµὸς, καὶ πορδµός. ἡ ἀπὸ τοῦ 
ἐρῷ τὸ λέγω" οἱ γὰρ ἐν Φιλίᾳ ὄντες, διωλέγονται αλ- 
λήλοις, --- καὶ αρθμὸν ἔφεντο μετὰ ον ὧν την να 
γιος. καὶ Ὅμηρος, Ἡ μὲν ἑμαρνάσ. ἄριδος πέρε 
µοβόροιο, Ἠδὲ καὶ αὗ Φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσ ε. 

τούτων βασταζόµε-α. } παρὰ τὸ αρῶ τὸ ἁρμόζω, πα- 
ρὰ τὸ ἄρηρέναι ἀλλήλοις. 

γα". καὶ αρθρέιβολα ὄργαν ανά υοητικα " τὸ 
ἐξκρθροῦν τὸν ἐβαλλόμονον, ἄρθρ πω τὸ πι 
µενον τῶν πτώσεων" ἐκ τοῦ συναρτάσθαι τοῖς πτωτι- 
κοῖς, καὶ µήδέποτε δίχα αὐτῶν αορίομεήμ, ὥσπερ γὰρ 
τὸ ἄρθρα διορίζειν Φασὶν αὐτά τε καὶ τὰ παρακείμενα 
αὐτοῖς, οὕτω καὶ ταῦτα χωρίζει τας διαφορας τὰς 
πραγμάτων διάρ.2ρωσι» ἐμφαίνόντα. δοκεῖ' γαρ διαρ- 
Φροῦν καὶ ποιεῖν τὸ ἐπιφερόμενον ὄνομα Φανερόν, πό- 
τερον ἀῤῥεν ἐστὶν ἡ Ἀῆλυ, καὶ πότερον ἐφ ἑνὸς ἡ ἐτ) 
πλειόνων. Τὸ ἄλφα οὐκ ἔστι µέρος λόγου, ἄλλα µό- 
ῥιον. ὥσπερ γὰρ τοῦ σώματος βέρη εἰσὶν καφαλὴ, χεῖ- 
ρες, πόδερ᾽ µέρη δὲ τῆς κεφαλής εἰσὶν ὀᾷΦαλμοὶ, ὧτα, 
θδόντες' Χειρῶν, ὀάκτυλοι, ὄνυχες' τῶν δὲ ποφων, 

᾿ , ” ΄ ή ο .- - 

αστραάγαλοι, καὶ ἄλλα τινα" ούτω καί τῶν: μερὼν τοῦ : 
λόγου, µέρη εἰσὶ τὸ μόρια. σηµαίνει τὸ άλφα, ἑπτά, 
στέρησιν, ἐπίτασω, ὁμοῦ, κακόν, «ὀλίγο, ἄφροισι», 
πλεονασμὀν. στέρησιν," ὡς τὸ ἆφιλος, ὁ "ος 
τῆς Φιλίας. ἐπίτασιν, ὣς τὸ, ἄξνλος ὕλη, καὶ τολύξυ. 
λος" καὶ ἄτλας, ὁ πάνυ καρτερικός, ὁμοῦ» ὡς τὸ αἴθελ- 
Φὸς, ὁ ἐκ τῆς αὐτῆς δελφύος, ἤγουν μήτρας, κακόν, 
ὡς τὸ ἄθωνος, ὁ καχόφωνος. ὀλίγον, ὡς τὸ αμαθης, ὁ 
ὀλιγομωδής' καὶ ἄπειρος, ὁ ὀλέγην πεῖραν ἔχων, ἄθροι- 
σιν, ὡς τὸ, πᾶςν ἅπας. πλευνασμὸν, ὡς στάχυς, ἄστα- 

4 υ 
ς ι 

Ἀνο. Στερήητικὰ µδρια πέντό ἄλφα, ἄθικδςν ὁ μὲ . 
ἔχων οἰκίων' νε νεκρὸς, ὁ ἑστερημένος ψυχῆς' η, 
νήστις, ὁ ἑστερημένος σιτίων νω, αωθρὸς, ὁ ἑστερη- 
µένος τοῦ «δορεν, ὃ ἐστι πγὰᾶν νο, νοδός, ὁ ἑστερή- 
μένος τῶν ὀδόντων" καὶ νόσος, ἡ ἐστεργμένη τοῦ σύου, 
ἤγουν τῆς ὑγεία. Ἐπιτατικὰ μόρια, ἑπτώ. ἄλφα, 
ἄσπετος, ὁ πολύς" νη, νήδυμος, ὁ πάνυ ἡδύς: σα, ςᾱ- 
πλουτος, ὁ πάνυ πλούσιος λα, λάβρος, ὁ πάνυ βαρύς" 
ὃν δάφοινος, ὁ πανυ μέγας ὁρι, ὁριαύχην, ὁ µθγα- 
λοτράχηλος. ἄρι, αρίζηλος, ὁ Φάνυ Φανερός' τινὲς δὲ 

.. ππν.-. 
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᾿Αρίστυλλος, 
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καὶ γὸ βου, βουγά]ος» ὁ πάνυ γκυριὼν καὶ σεμανυνόµε- 
νος, Ἡ περὶ πρὀ.δεσις ὀξυνομένη, σηαάίνει τὸ Ἱερισ- 
σῶς, ὡς τὸν ---- περ) μέν σε τίω: --- κα) Δωρικῷ ἔθει 
τρέπει τὸ ε εἰς α΄ ἡνίκα δὲ -- τὸ ε εἰς α ἅπο- 
Βάλλει τὸ κατ ἄρχας σύμφωνον, 9 ον μέχρι, ἄχρι. 

Αρίζλος] περὶ Δωρικῶς δρ), καὶ τὸ δᾗλος ὁ Φανερὸς, 
δρίθηλος. ἐν τοῦ. δυλὸς, δ σγααίνει τὸν πεπυρακτῶμέ- 
νον σίθγρον, ἀναθόσει τοῦ τόνου, καὶ τροπῇ τοῦ α- εἰς 
ην ὀῦλος πλεονασιφ τοῦ σ, γύετω αρίόσηλος καὶ 
ἐπειδὴ τὸ ς ἐν τοῦ σ καὶ ὃ σύγκδιταςν τρέπει τὸ σ᾿ ποὺ 
ὁ εἰς. ὦ, κο γψετη ἀρήζηλοςν ὁ ἄγαν ἔκδηλος.᾽ οὕτως 
εἴχεν εἰς τὸ ἄλλο" εἰς τὸ μέγα δὲ, οὕτω. παρ τὸ 
ὀρλος, ἄφηλος καὶ προςέσσι τοῦ ε, ἀέδηλος ' κατ ἐπέν- 
δεσιν τοῦ σ, ἄλσηλος κοιὶ αρ/ζηλος, ἐπεισόδῳ τοῦ ρ. 
οὕτώ Κρατῖνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ. τῶν Βασιλείου περὶ 
Ὁμηρικῆς λέξεω:. ἐγὼ δὲ παρὰ τὸ ὀηλος καὶ τὴν ἂρι 
ἐπίτασι, πλεονασμῷ τοῦ σ, καὶ τροπῇ, ἅ ἐρίηλος, ἢ 
ἀπὸ τοῦ ὤλος, αρίζηλος" οἱ γαρ ἄξιοι ἓν ἄγαν 
ἔκόγλοι. : 

᾽Αριφιλεῖε, εὐχερῶς ἁπατώμενοι" αρισφαλεῖς, ἰσχυρῶς 
; σφαλεροί. 
θα, ὁ ἄγαν ἐμφανήο. Ὅμηρος, Αλκίνοε πάγ- 

των αριδείιετε ἀνδρῶν: --- παρὰ τὸ δείκω τὸ ὁρρινύω 
κο ιὼ καὶ Φανερῶ, παράγωγον δερωύω. ὡς οὖν ἀπὸ 
τοῦ ἔχω ἔχετος, ἐμὼ ἔμετος, οὕτω δείκω δε/κετος” καὶ 
ἐν συνδέσει, ἀριθείκετος, - ὁ πάνυ δεικνύμενου τη ὁ ὄγων 
ἀσπαστικώτατος» απο τοῦ δεμιανάκσθα, τὸ δεξιοῦσθει 
κοὶ ἀσπάσεσθαι. 

"Αριϕρωδέα, εὐεπίγνωτα, εὔσημα. ἃ 
᾿Αρίγνωτοι δὲ Φεοὶ, διάφηλοι» Φανερο), διαφανεῖς. ἀπὸ 

τοῦ ἄρι ποὸ τοῦ γνωτὸς», “ἀρέγνωτος. 

Αρισκύδης, ἡ ὀργίλη: παρὰ τὸ ἂρι ποὶ τὸ σκὐζεσθαε, ἡ 
ἄγαν σεύζομένγ. οὕτως Αρτεμίδωρος. 
κα μονής ἔκδηλον" 

ιον αριπρεπέ ἥτις ἀρίστή: -- αριπρεπέα νῦν ἑνικὼς. 
νι δὲ καὶ οὐδετέρως πληθυντικὸν. ποιὲ αρσενικὠσ. ις 
ὁ) ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα Φαείνετ' αριπρεπέα: - κθὶ ρ- 
σενικῶς, αἰτιατική» "Φράσσατο δ) ππον. αριπρεπέα προῦ- 
Χοντα: --- παὶ οὐδετέρως, ὋὪν καὶ σο εἶδου μὲν ἀρι- 
πρεπεο. 

᾿Αρίήκουε, εὐήκοος., ᾽Απολλώνιος, --- ἵπεο πέτρως Ῥέμφα 
Μελαντείους ἄριήκοος : --- γίνεται παρὰ τὸ ἀρι ἐπιτατι- 
19Υ πα τὸ ἀπούω. 

ὄγομα παρα ᾿Αριστοφάνει. εἴρήτοι δὲ ὑπο- 
ποριστ]κῶς, ὃ ̓ Αριστοκλῆς. ὡς γὰρ παρὰ τὸ Ἡρακλής, 
Ἡρ υλλος” καὶ παρα τὸ Θρασυκλής, Θράσυλλος: κα 
παρὰ τὸ Βαθυκλής ῬαΦυλλος ὄνομα κύριο», ὁ- ἐρώμε- 
νος ΄ ̓ Ανακρέοντος" οὕτω καὶ παροὲ τὸ ̓Αριστοκλῆς, Ἂρί. 
στνλλος. οὕτως Ἡρωδιανὸς. εἰς την ᾽Απολλωνίου εἶσα- 
γωγὴν, δ] περὶ πα ὧν. Διογένης», ἀντὲ τοῦ άριστος. 
μὲ Αριστοφάνη», ἐν Τελμισοῖς. 

Αριστος]. παρα τὸ "Αρης ὁ πόλεμοφ, γίνεται συγκριτικὀ», 
"αρίων. ἐξ οὗ άριστος, κυρίως ὁ ἐν πολέμφ ἐσχυρόςν κα: 
ταχρηστικῶς. δὲ παὶ ἐπὶ παντὸς προσήκοντοο” κυρίως ὁ 
ἓν πολέμῳ ἀνδραγοθῶν, κατοιχρηστικῶο δὲ, ὁ ἐν οἱᾳ- 
δήποτε, πράγµατι᾿ πορὰ τὸ του ὌΑρην᾿ ἐξ οὗ παρώνυμον, 
ἄριστεύς. αρίστην απο τοῦ άριστος. τὸ ἀριστον, ὑπερ- 
Φετικὸν ὄνομα, απὸ τοῦ ἀρείων συγκριτ/κοῦ. το δὲ 
ἀρείων» παρὰ τὸ ἄρης ὁ πόλεμος. κυρίως γαρ, ἀρείων, 
ὁ ἐν τῷ πολέμῳ κρεστων, ἐκλελεγμένος πωτὰ ἂν ώρα 
ἀπὸ τοῦ άριστος» ἄριστον ἐπὶ τῆς εὐωχέας. αόριστό 

Δεῦρο: γύνοι : Φέρε 

απ ὂν αόριστον γὰρ κατα κοκρό». ἐντεῦθεν οὖν ἔχει τὸ 
α μακρόν" ἡ παρὰ τὸν ἄρεα τοῖς γὰρ ἐς. άρεα προσιοῦσι 

ἘΤΣΜΟΙΠΟΦΙΕΟΝ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΕΑ, 

᾿Αρίσβη πόλις" 

ΑΡ τζυ 

παρασκευάζεται, ας καὶ τὸ δεῖπνος. ἀριστητικὸς, ὁ ἔθος 
ἔχων ἀριστάν. 

Αρισνορός] ἀπὸ τοῦ ἄριστος ἄριστερὸς, καὶ ἀριστερὰ, 
ὥσπερ Φεβερὸς Φοβερα., ἔστι δὲ κατ εὐφημισμὸν, ὥς 
περ καὶ εὐώνυμος ὀνομάςεται ἡ αὐτὴ, οἱονεὶ ἡ καλά - 
νυμος. 

᾿Αριστερὰ] τὴν εὐώνυμον τὴν αριστερὰν καλουμένην, τὴν 
ουν οὖσαν -αρίστην, αλλα τῇ ἑτέρᾳ ὑπηρετοῦσα». ἔστε 
δὲ . κατοὶ ἀντίφρασιν, ἡ κατὰ εὐφημισμόν. ὃν πανών᾿ 
πάν τοίνυν εἰς οὐ μετ συαφώνου πλὴν τοῦ ϱ, ὅτε ἔχει 
Φήλυκὸν, εἰς ἡ αυτὸ ποιξῖ" σοφός, σοφή" καλὸς, κκ- 
λή. τα δὲ πὸ τοῦ εἰς ος ἁρσενικὰ συν}ετικῶς παρα- 
γόµενα 91λ υκὰν ὁμοίαν κλίσιν ἔχει τῷ αρσενικῷ' οἵον, 
ὁ παρθένος, ς παρθένος, ποὺ τὰ Όμοια. τα εἰς ος ρ- 
σενικὰ, ποιοῦντα δηλυκὰ μἡ ὄντα κοινὰ τῷ γένει, εἰ 
μὲν καφαρὰ ἡ Ἶ τὸ ρ ἔχονταν εἰς ἆ ποιοῦσι τὸ Φηλυνόν᾿ 
οἵον, ὅσιος» ὁσία". πύριος. κυρέκ᾽ Φοβερὸς, Φεβερα. χα- 
ρὴ» εἰ μὴ παραλήγουσι τῷ οἱ τοτε γδὲρ εἰς 1 ὄγδοος, 
ὀγόόη" ὀλοὺς, ὀλοή χωρίς τοῦ αφρός, αθρόα. εἰ δὲ 
μὴ καδαρὸνν εἰς ή, ποιοῦσι, παλὸς, καλή. εἶπε δὲ, μὴ 
πουν τῷ γένει" τὰ γὰρ εἰς ος σύγ-ετα, ποιά εἰσι τῷ 
γένει», καὶ ὁμόφωνα τὰ Φηλυκὰ τοῖς άρσενκοῖο' οἷον, 

τὸ Φιλόσοφος, παὶ ἡ Φιλόσοφος" ὁ ὀφάνατος. πω ή 
αλάνατος. οἱ δὲ ὦσιν, ἁπλᾶ. οὐχ, ὁμοφωνοῦσω" οἵον, 
ὁ Φεὸρ, καὶ ἡ 9εά" ὁ σοφός, καὶ ἡᾗἱ σοφή. εἰ μέντοι 
Αττικὸ,. ποιοῦσι τὸ ἐναντίον ' 
Φωνοῦσιν οἷον, ὁ Φεὸς, πο ἡ Φεός᾽ ὁ σοφός, καὶ ἡ 
σοφός: εἰ δὲ σύνθετα, ποιοῦσιν εἰς ἦτα" οἵον, ἀρίζηλος 
αριζήλη, ὦλάνατος αθάνατη πο εἴ τι ὅμοιο». 

᾿Αριδμός] παρὰ τὸ ἄρω τὸ ἁρμόθω, άρμδς» και πλεονα- 
νασμῷ τοῦ 9, καὶ ἐν ριθμός ἐξ ἁρμογῆς γὰρ μονάδων 
ἐστι. ἢ παρὰ τὸ φέλεσ-αε, ὃ σημάνει τὸ συναθροίζε- 
σθας, γίνεται ἁλ/ζω τὸ συν Φροίςο" αλισμὸς. καὶ τρο- 
-πῇ τοῦ λ εἰς τρ, καὶ τοῦ σ εἰς 5 αριθµός, οἰονεὶ ἡ 
συνά 9ροισις τῶν μονάδων. 

Ἀριδμηδήμεναι παρὸ τὸ δριθμῶ" τοῦτο παρὰ τὸ ἄρι- 
Ὁμὸς, ἐξ οὗ το ἀναρ/ὃμιος᾽ Ἰώτα, ὧς λοίγίος, βώμιος. 

απὸ ᾿Αρίσβας Φυγατρὸς Τεύκρου" ἣν 

ας 

Ὁ 

εἰ μὲν ὧσιν ἁπλᾶ, όμο- 

ἔγημε Δάρδανοο. Ἀννόφρων, Γήµας ᾿Αρίσβην Ἀρήῆσσα», 
εὐγενῆ κόρη»... 

᾽Αρκῶ» το τὸ βοηθῶ" ἀρκέσων ἤρχεσα. 
Άρκνος» ὑιανός, ὠφέλιμος. τα δια τοῦ τος προπαροξυνό- 

μενα, παρὰ ἑνεστώτα 3 μέλλοντα παρηγµένα» διὰ τοῦ 
, γράφονται: ἅω, ἅγιο ἁρμόζω, ἁρμόθιο τζω, 
ἴδιορὶ κοά αρνώ» άρκιος. Ψελούτωι" πλην του ὥρπυρ” 
τοῦ γεννήσαντος τὸ πνεύμα ἐφύλαξε' παρὰ τὸ εἴργω 
Ὑήετωι, τὸ Μωλύω" σηµαίνει δὲ τοὺς βρόχους, τὰ 
θίπτυα. 

"Αρκυς, εἶδος δικτύου, ἐκ παχέος σχοινίου. ὃ ἱστᾶσι πρὸς 
Φήραν λέοντου. ῆ ἄρχτου, ἢ ἐλάφων: ωπὸ τοῦ εἴργω., 

"Άρκνον] παρα τὸ ἁρπάζω, ἄρπυον, κοὸ ἄρκυον ' ἐπιτή- 
ὀειον Ὑὰρ ἐστι πρὸς τὸ ἁρπάςει)" 3 παρὰ τὸ ἑλκύω, 
ἕλκυον" «τροπῇ τοῦ ε εἰς α, καὶ τοῦ ὰ εἰς ϱ, ἄρκυον. 

«Αρκνωρεῖσθαι . Φυλάττειν τὰς ἄρκυς. 
"Αρχος» ὅτι ἀπὸ τῆς ἄρχτου ἐγένετο ) ἄρκτοῦρος, ὁ ἐπὶ 

τῆς «ώνης. τοῦ ἀρκτοφύλακου λαμπρὸς αστήρ ἀπὸ τοῦ 
πατῶ τὴν οὐρὰν της ἄρπτου. 

"Άρκτος, τὸ «ῶον, εἴρητοαι παρὰ τὸ ἀρκῶν ὅπερ καὶ ἐπαρ- 
κῶ λέγεται. ἄρκος. καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ» ἄρητος, τὸ 
ἐπαρκοῦν ἑφυτῷ «ὠον. φασὶ γὰρ αὐτὸ διαζἽν τὸν χει- 
μῶνα, ἐκτὸς, ἐπεισάκτου τροφῆς. 

"Αρκείσιος, ὁ ἤρως, ὁ πᾶππος Ὀδυσσέως. παρὰ τος ἄρ- 
ο κέσω µέλλοντώ, ᾿Αρκέσιος» καὶ ᾿Αρκείσιος. οὕτως Ἡρω- 
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στοτέλης δὲ ἐν Ἰθακησίων πολιτεί:. - 
τὸν Να δἰκοῦντα ἐν ολ απ' αντοῦ. απληλείσαις - 

νήποιςν παιδι ἐπιπολὺ ὄνταν 
τὸν δεὸν, πελε κελενσθήνω ᾧ ᾧ ἂν ἐντύχη ήλει συγγενέσὃ-α. 
παραγενάµενον δὲ εἰς τὴν πατρίδα, καὶ δὴ ἐντυχόντ» 
ἄρχτῳ, κατὰ χρησμὸν συγγεγέσ-δεµ. τὴν δὲ ἐγκύμονα 

κ γεγοµέγην, Γμετα βαλε, εἰς γυναῖκα, κιὰ τεκεῖν πιζδα 
εν  Ἀρκείσωνν πο ἄρκτου. 
ολλ μί οὗσω ἠπλαμαν ἄντρον. τῆς Κρλὴς Ἴδγο 

αρχέσοα ἤστα, Φασὶν αὐτὸ ὑπὸ ς 
ο ος η τον Ἱρόνον αὐτοῦς Φεύγουσεν καὶ 
εἰς αὐτὸ καταδιεῖσι κο. βρυπτοµένοις, ἐπήρκεσεν. μτω 
Ἐενίων ἐν τοῖς περὶ Κρήτης. 

΄Ἄρκευδος, εἶδος Φυτοῦ. ακαν)ώδους, οὗ τὴ» ὀδμὴν πάντα 
τὰ ἑρπετὰ ἀπαστρόφοντεω παρ τὸ τὴν. ρον κεύ-δει’. 
ἡ τὴν βλάβΗ» κρύπτουσα, αράκευθος πο, δι δα 
ια τὸ ἔχευ τας ὠκοιν λαο. κεκρυμµένας. 

ἉΑρμὸς, ἡ ἁρμογὴ καὶ συνάφεια. ποραὶ : τὸ .. (η κκ) αρα- 
ρῷ:, ὀιπλασιασμφ) ᾖβμα». ἁρμός», πῆο δᾳσείας προσελ- 
Φούσης, ὡς εἴρων εἱρμός., ν 9 

Ἁρμοςν, ἐκ τοῦ ἅρμου ̓  τοῦτο παρὰ τὸ ἀρηρένοι καὶ συγ- 
ἠρμόσλαι. παρὰ τ τὸ ἆρμο ον ἁρμόττω Δωρικῶς. 

Ἁριῷ] ἁἆρμος ἁρμοῦ ἁρμῷ. αὔτη ἡ ὁοτικὴ. μετύλθεν ε 
έἐπι ’ῥῥηαατικὴν σηµασίαν, καὶ ἐφύλαξε τν αὐτοῦ αὰ 
Φήν' οἷον ἁρμῳ' (σήμανε το "ἁρπίωο. ὁ δὲ. σποχνκὸς 
λέγει. ὅτι παρα τ τοῖς Σερακουσίοίᾳ- ὁμὰ τοῦ ., Ὑράφετοι, 
ἐκεῖνοι γὰρ άρμα λέγουσι κατὰ συστολὴν τοῦ. ὼ 6 τὸ 
ο) ὡς παρὰ Καλλισχφ, Ἀρμοῦ γὰρ Δαναῶν. γῆ, ὡς 
απὸ βουγεέως: -- σηµαίνει τὸ αρτίως [] ἁρωοδέοον Ἂρ- 

Ἱ που καχεώῳ ἐπέτρεχε λεπτὸὰ Ίρυλος: ---. οὕτῳ ὦν. 
πι Αρτομίδωρος.. τροοτήδησι δὲ, ὃ ὅτε τὸ ἁρμοῦ», ψιλού 

ὁκσυνόμενον δὲ, τὸ ἁβμοβίως. 
Μεβόδιας.. ἔστι καὶ παρὰ Δυκόφρον. 

ἌΑ μενονν σημαίνει, τὸ προφανές. παρὰ τὸ. ἀρὼ 79 μέ. 
. αραροῦ, ἁραρημένον" και) κατὰ συγνοπὴν» ἆθωενογ. 

Ἂρηςς παρὰ το αἴρω, παρὰ τὸ αρῶ. τὸ ην ση 
ωμαίνει τρίν᾿ παρα μὲν Ἕλλησι, τὸ «εὔγος τῶν (βοῶν 
παρα Ῥωμ: αέοις- Γδὲ ὅπλα ,] ἤ ὀόρνν, ασπίδα, κο. Ἀώρωμα. 

. τὸ Άρμα, καὶ ὄνομα πόλεως, ἐν τῇ. Βοιωτάᾳ. πο 
Αρωαλιὴ, ἡ τροφή. --- ἐπὶ δ) ανέρι τὸ πλέον εις «Άρωχ- 

λεει Ἡσίοδος' παρὸ τὸ ἁρμόκεῳ, τῷ ψυχῇ». ἡ 
τ.σὸ αἴρειμ- τὸ σώμάτος γόετῳ ρόδο, ὡς ὡ δν γα- 
“-- οὕτως αἴρων αἱρμός” αφ οὐ παρώνυμον» ἄρ- 

μὲν, σ]μιάγει τὸ αρτίως 

μμέ κα πλεονασμῷ της αλ συλλαβῆς ᾿ ἁρωαλια., Ἶ ὅτι ἳ 
ὀ κην ἅρματος Φέρει. τὰ σωµατα. καμάρα ὖχος ὁ 
σκευοφορος. 

Άρματροχ, αλ Αματρωχμὴ, διαφέρει. ἁματροχιὰ ἐν 
ἐστὶ τὸ ἅμα τρέχει», και μὴ ὠπολείπεσ-δαιν -οἱον ὁμο- 

. ἀρομία τὶς, οὖσα" τρωκοῦς γαρ οἱ παλι. τοὺς δρόμουξ 
2λεγον᾽ οἱόμ, τρ :ὁ ἔσχα Μενέλαος ἁματροχιαφ. αλεεί- 
νωνν Ἰλιαδος Ψ.. άρματροχια δὲ, τὸ ἀπὸ των τροχῶν 
ἴχγος, ὀήλονότι ὁ τύπος, ἡ ἐγχαραξιο τοῦ τροχοῦι --- 

"ωνόέ τι πολλὴ ΓΤήετ . ἐπισώτρων ἁραρροχμὴ. κατόπι- 
σεν Ἐν λεπτῇ κονή. 

Ἁρμκμκξία, -Ἡ πρὸς αγθρων - κώμα μὴ 
ἅμα αν οἷο ἅ ἅρμα καὶ ἁμαζα, } ἀλόράμαξα τις οὖσα, 
ἡ ὤνθρας ἄγουσα. 

Αρμάκμον μέλος ] ἁρμάτειον ἀέλοςν βκρβάρῳ. βοᾷ, Ενρι- 
ριπ) ς. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐπιβοηὴ Σία τῷ ΄Ἔκτορι ἐκ 
τοῦ Αχιλλέως άρματος ἑλκομένῳ. Ἰ. ὅτι ἐπὶ ἅρμάτος 
Φρύγες άγοντας τὴν μητέρα. τῶν Φεῶν, µέλός τι  ἀπε- 
Φέγγοντο" ὅπερ. ἐν τοῦ, παρεπομένου µέλονο». 
τείον ὠρόμαστοι. οἱ δὲ, ὅτι τὸ παλαθν τὰς ρτος τον 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤΑ. 

ι οἱμάνομον ἀπὸ τοῦ Φέροντου τὴν. νύαφηνν. 
ο υπειον ἐκάλουν.. ἄλλοι δὲ, ὅ ὅτι Ἆ 

ο πω υλέξιν συναγογών.. 

Ν ᾿Αρματηλάτηςν ὁ- ἠλέοχρον. απὸ τοῦ ἐλκύνεῳ. ος 
δὲ καὶ Άρνη 

Ἀ Ῥ α52 

το Ὑαμουρέύωςν ἐπὶ ὀχήματος ᾖγον' ὄδεν μοὺ παρόχουον τὰς 
Γπκρανύμφους ἐκάλουν" οκρὺ τα ἐπαδόμενα µ. νο τὸν 

μᾶ- 
τεύς. τις εἰς Ἄδηνᾶν 

Ψε µέλοο σύντονον ᾿ ὅπερ ἀπὸ τοῦ εὑρόντος» Ἂρ: 
μάτειον δω. ἐκλήΦη. ἄλλοι δὲ ν κών ἀπὸ τοῦ 

ο εσυντογου. καὶ. δρόμου τοῦ ἄρωατος τὰ σύν-'. 
«τον µέλη. κ ρθονήν φαλοῦσιγ. ἄλλοι δὲ. ὅτι ὁ ὅ ἦχος. τοῦ 
πικάρρτοῦ ὀξύς. καὶ λεπτὸρ γίνετω, τὸν οὖν ὀξὺν καὶ 
ολοπτονι Φθόγγον.ς 

τῶν 
εὐνούχων αἱ Φωνιά. οὕτω Δίδυμος καὶ Αλέξανδρου. ὴ 
παρὰ τὸ ἁρμὰν. ὁ ὃ σημωίνθι τὸν πόλερον τῇ τῶν Φρυ- 
3» διαλέκτων. ὡς Φησὶ Παλακήόης ἑστορικὸς ὁ τὴν 

Μεθόδιος, ἢ τὸν Ἀπκονό. 
ρα. ὃν ἀδουσι Φαύγες ἐποχούμενοι. ἵπποις. αν 

ω) τροφος. Ποσειθῶροο. εἴ 
ωόεσσα (παλουμένη᾽ ὅτι τὸν Ποσειδώνα λα- 

Άρνη». νόι 
ἡ νύμφη 
βοῦσα παρὰ τῆς Ῥέας ἐκτρέφειγν πρὸς τὸν Κρόνον Φο 

καὶ ἐντεῦθεν ᾿Αργη ὠνομασδη. ὤ τοῦντα.. Μπηρνήσατο" 
ο οὕτω Θησεὺς, ἐν Κορςικῶν τρίτῳ. ο ὃν 
Ἄρνν πόλις. Βοιωτίκα” ἔστι δὲ ποὺ Θεσσαλίας ἀπὸ 

νηα; τῆς Δάόλουι. ὁ δὲ; Κράτης Φησὶ παρὰ τὸ ἄρνα 
ιάπισεδες γρ. εὐδ. μ ἄρνας. πρέφερ.. πόλις. ασ ριοόι 

ἄπεικός. ὡς γὰρ ἀὐτθῦ Φήσὶ, καὶ τὴν τὴν. ἐπιτή- 
Γδείαν πρὸς τα πρόβατα τοὺς" ἐνοικοῦντας Κάρας οὕτως 
ονομάζει τῇ οἰκείᾳ. Φωνῇ κῶν γαρ τὸ πρόβατον ὠνό- ιά 
μασα». οὕτω καὶ τὴν ΄Αρνην' καὶ γὰρ αὕτη εὔαρνος. 

εώοτε τὴν μὲν Άρνη». απὸ τῆς συγκεκομένης γενενῆῇς 
ὠνομασθαν τὴν «δὲ νο απὸ τῆς ὀντελοῦς-- ον 

. μρῇγοῦ. καλεῖτοί δὲ καὶ Τάρνη, ὥς λέγει 
τῷ περὶ πα»ὼ»., 

Αρνοῖος», νι κύριον. ον νο προγυ 
τα τῆς ῥητορικῆς, περὶ νώμης᾽ ᾿Αρναῖος γὰρ νὰ, 
Χν προκλή» εἰς. Ἴρου.- μετωνο, 
τοῦ. ἀμωιονδῖν κομισάµενορ: -- καὶ ὁ ποιγτὴον ας 
ὄνομ, ἔσνε" τόιγρ Θέτό οὐ πατε: µήτηρ. Ἐκγενέτης: ---- 
παρὰ τὴν. αρῶν΄ αρα[ας; καὶ πλεονασμφ τοῦ ν' ὁ εὖ- 
κταῖος τῇ μητρὶ γενόμενος. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν. 
ονφμόλρ προσόὀᾳ. ᾽Ασαληπικδμό ἀδ ὁ Μνρλεανὸς ή) 
τῷ ὑπομνήματι της Ὀδυσσείας, παρὰ τὸ πάν ὅ 
ἐστι λαμβαγειν, ας πτωχόν' ἳν πεποιμέγως ὄνομα 
πτωχῷ πρέπον. }ἡ απὸ. τοῦ αρνῶν' 
καὶ Ἰλάλης.: 

᾿Αρνείσθι: απὸ τοῦ αἴρειν' τὰς χεῖρας δλΣ ὃ παρατήσει. 
"Δῤνακὶ ἀπὸ, τοῦ, αρῆν αρῆνορι κατὰ συγιοτὴνν. -δρνός δὲ 

οπαὶ, βεπάγετω ᾗς γρ αἰς- εῴφθεῖαν. απο. δὲ τς. τρνὸς απο 
γόετοε κατα πλβονασμὸ».. τὴς ει ὀιΦδογγου ἀρνειός, 
ώωπερ Φθελφός, .9 αδελέρείρο.. λέγει δὲ Ώρος. ὅτι Φνσὶν ' 
ἐν τῷ κα.όλου ὁ Ἡρωθιανὸς πλεον τὴν ο δίΦΦογ- 
Ὕον καὶ γίνεται ἀργόςν ἄμνὸς ἄμνειόρὶ αγνοῶν ὅτι 

ἄμγιος σημαίνει - τὸν ἀανὸν, καὶ ια τοῦ { γραάφεταε, 
κα). προπαροξύνετοα « :ὼς παρὰ Ἑρωππῳ ἐν Αθννᾶς 
γονοῖφ» Την. μὲν. ὀμιλεκτον ΝΑ) τὸ πρότωτον «βγίου-ς 
ἔχειν «δεκεῖς"'. τα: ϕ ἀνόον, οὐδὲν ὀρφέρεια ὀράνοντος. 
Χριροβοσκές, εἰς τὸ πορὶ ὁ αφύκα. τὸ ῥὴν, η) προς 
ἀντιδὰσ » τοῦ κερισμοῦ τ. σώματος" 
συστολῇ τοῦ ήν ῥανόᾳ" καὶ -« ὑπερβιβασμῷ, - 
καὶ µετώγετοι ἡ γενν) δἷς εὐθεῖχν. καὶ αλύνδται ς 
αρνοῦ ϱρνῷ αρνόγ'. καὶ κατὰ µεταπλασμὸ», ἄρνα κ 
ευδεῖ τῶν ὀυῤλῶν ἄρνει ἡ ὡς του ῥὴν ῥήνὸςν ῥανθς, 
αρνόρ-' εᾗ- δοτικὴν, αρνά΄ ἡ αἰσικτηὴν ἄρνα". ἡ εὐθεῖα 

' ” 

ειον ἐκ τούτου ὁ Ἐ ὑρεπ/δι ς ἑκά- 4ο 
:λεσε". μαὶ εὐνεῦχον εἰσοέγει λέγοντα ' τοιαῦτει 

ῇ τήν ἐπωνυμίαν ἐκ το 

μν᾽ ι ὁ βληκωής 

ῥγνος . καὶ δο 

αυ] 

ες 



αχ] Α ο! 

υπῶν δυϊκῶν, «ἄργθ. ἐκ τοῦ αρ γίνεται ῥὴνν, τὸ ὑπὲρ 
οεμμλη ὀιδόμενον πῥόβατον. αρνος. αρνοῦ. ᾗ εῴθεδε, τῶν 

υντικὠν» νε ἳ κα) κατα μεταπλασμὸν, ἄρνες 
αρνῶν. 

Αρνεῖα, τὸ ο ώρα “Δίθυμος. 
᾿Αρνύμενος., ἀντικαταλλασσόμενος. ση μείνει καὶ τὸ ῥυόωο- 

νον, ἢ Φυλαττόμενον ν ὴ τρυχόμενον : } τὸ ἄντιλάμβά- 
γειν καὶ τερεποιεῇσδο. ἀπὸ τοῦ ἀρνέο" ἐπειδὴ ὁα τῶν 

πιωβρνών καὶ τῶν. ἄλλων. «ων τὰς αμοίβὼς ἐποιοῦντό οἱ 
αρχαῖοι. καὶ οὐ μόνον δι’ ἄργυρίου τοῦτο ποιεῖν οἶδεν 

ἡρος. αλλ. καὶ ὃν ἑτέρων" οἵον, "Αλλοί μὲν χαλκῷι 
5 ἄλλοι ὁ) αἴθωνι σιδήρις» Άλλοι δ᾽ ὠνδραπόδοις:--- απὸ 
"μέρους οὖν τοῦ τετραπόδου:τοῦ ἀργοῦ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ 
πέωείβεσθαι ἄταττον. καὶ οἱ παλαιο) ὁ αρνῶν τὰς δυ- 

' υδίκς ἐποίουν. ὴ παρὰ τὸ «οἴρω, Ἡρνῶ, ως ἵνω, ἐχνῶ 
59.1 οἴχω, οὐχνῶ» ἄρνόμι, ἀρνυμαι, μεταφορικῶο. 

Ἄρνευτήρ, ὁ πυβιστήρ. -- ὁ ὃ αρνεντῆρι ἐοικῶὸρ, Κάπ- 
πεσ απ εὐεργέος ὀίφρου: --- εἴρηται δὲ ὧπὸ τῶν αργῶν, 
οἵτινες εἰώασιν ἐπὶ κεφαλὴν ἄλλεσθαι, ὥσπερ τον 
:αέρα κυρήστοντες. 

᾿Αρνῳδοὶ, οἱ ῥαψωδοί" ὅτι ἄρνα ἔπαθλον εἶχον. 
᾿Αρκαριον] ὅτι τὰ λεγόμενα παρ ἡμῖν ἁρμόριο» ἑρμάρια 

ὀφείλουσι λέγεσθαι, ὡς εὗρον ἐν τοῖς σχολέοις τοῦ 
ἁγίου Διονυσίου. αρχ, τοῦ θῆτα κεφαλαίον περὶ τῶν 
είων ὀνομάτων. ιο γὰρ Ἕλληνες οὗ το ὠνδριάντας 
ἐποίουν, μήτε: χεῖρας αήτε πόδας ἔχοντας τούτους. δὲ 
Ἑρ μᾶς ἐκάλουν οὗ ὑποκοριστικὸ, ἑρμάριον. ἐποίουν 
Ὑ αὐτοὺς διακένους». Φύρας ἔχοντας πα λώπερ τοιχο- 
πυργίουο παὶ ἔσωφθεν αὐτῶν . ἐτφὃουν ἀγάλματα ὧν 
ἄσεβον Φεὼν' έξωθεν δὲ: ὠπέκλειον, τοὺς ἑρμᾶο. - 

"Αβόπτου» τόπος ἐστὶν Αθήνησιν" ἀπὸ ᾿Αρδήτου τηνὸς 
ὕρωνς" ὃς στασιάςοντάς ποὺ. Αθηναίους ατήπειγεν 

κνν :ὁμονοεῖν. ἐν τούτῳ οὖν τῷ χωρίῳ Ὄρνυον οἱ ὃι- 
να) τὸν δικαστικὸν ὅ, ὀρκον. γαλ αρδιτγοὺς -- ἐπιόρ- 
Ἠους. 

᾽Αργυρίδιον] ε εἰσὶ παραγωγαὶ καὶ δια τοῦ μον. καὶ δν τοῦ 
εδιον. καὶ εἰ μὲν ἡ τελευταία συλλαβὴ τῆς Ὑενριῆς τοῦ 
πρωτοτύπου ἀπὸ συαφώνου ἄρχεται, δι τοῦ 'Ἴδιον γήγε- 
ταί { παραγωγὴ, καὶ “Φυλάσσονται αἱ τρεῖε συλλαβα) 

υαὲ τελευταῖκε ́  συνεσταλμέναι" οἷον. γγώμή Ὑνώμης, 
φνωαίδιον ᾿ ψυχἠ ΨυΧΗς, Ψυχίδιον" Ἐίφος ἔήφους, ἕ- 
ών εἰ δὲ ὧπὸ Φωνήεντος ἆ ὄρχετας, διὰ Τοῦ διον γί- 

ο  Ὕνεται ἡ παραγωγὴ., παν ἐκτείνεται ᾗ τρίτη απὸ τέλους 
ολ συλλεβή" γραφεῖονν γραφείδιον" ἀγγεῖον, ἀγγείδιον, 

ται) εἰ μὲν εὑρεθῃ τὸ ε ἢ τὸ ο. τὸ ἑῶτα προσέρχεται" 
ο πόλεως» πολείδιον" Έξεως, ἐξεβιον βοὸς, Βαν νρό 
τμοίδον.. ντ νι 
΄Αροθραν ή νῆ” ορ ώρ.- ᾗ ἠρορκσβη μή ή "πρὸς σπο- 
ρα. ποὶ ἄροσιν ἐπιτηδεία.. αρΏ» ᾽ἀβόσων- Ὄουρα. Ἡχὶ 

4ο 

τάπ 

ἄρουρα, παρὰ τὸ αροῦν" όν παρὰ 'σὸ "αρουσθαι τὴν 

φεωργουμένην γῆν. «ἱροῦν τὸ ἀροηριᾶνν παρα τὸν ἄρην 
τὸν σίόήρον.᾿ 

:Δροτρεύος" παρὰ τὸ ον, τὸ αροτριάσω. ἢ παρὰ τὸ 
ὥροτρον.. ἀροτρεύ». - Θρηβέίς -ἄροσιν Χιονώδη ναιετέου- 
σιντι-- ψυχρά ἐστιν ᾗ Θράκη” -διὸ τοὺς ἀγέμους πῶ- 
σιεῖεν' πνεῖν ἑωνθεύσατο.. ια «Φασὶ καὶ βόφρον εἶναι 
ἐν Θράκη, ἐξ οὗ Φυσήματα ἀγέμων γόεται" καὶ μυ- 

»ενηναι Θράκην οὕτως τῶν ανέμων οἰκητήριον. εἶναι. 
Ἁλο κ πόλωι τῆς Αχαίκον νὸν δὲ πόλις ἡ παλου- 

µένη Πάτρα" ἱπερὶ α κά λόγιον ἐκ Σιβύλληο' ἐξέπεσε 
τρίμετρον᾿ οἷον, ΄Αροὴ τρ/πυργος Ἔσπετ᾽ εὐδαέπων πθλις; 

(5 ---- ὅτι Τριπτόλεμος ὁ Ἐελεοῦ. ὑπὸ τῆε Δή μητρός 3: 
49ο. λευσθεὶς διδάσκει» τοὺς ὠνΦρώπους τὴν γεωργίὰν του 

ᾱ 
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σίτου. ἐν αὐτῷ πρῶτον ροσέν τε καὶ ἔσπείρε,, τὸ ὄυμ- 
Φυνὲς τῆς γης καταµα-)ών. παρῷ τὸ ώρόσαι οὖνν ἄρόη 
προσηγορικόν. οὕτως εὕρον. έν ἐπνγρβαμασι τών πρώτων. 

᾿Δρόσα] αρῶ παρὰ τὸ ἄρης ὁ σίὀγρος'. σιΝήρῳ γὲρ τέµνε- 
τοι ᾗ γὴ διὰ τὴν ὕνιν. ὁ μέλλον, αρόδῳ. ἡ δὲ τρίτη 
τὼν περισπωµένων δέλει ἔχειν τ) ω αέγα } τὸ ο ωμκρόν" 
καὶ πάντοτε μὲν δι τοῦ ω μεγάλου, πλὴν τεσσάρων" 
αρόω, ἀρῶν αρόσω" ὁμών ὁμόσω᾽ ονῶ , ὀνέσω” καὶ βώ, 
βόσω, το τρέφω. ὀνὼ ἑνώσω 'δὲ-, «τὸ ερ ὀρόνοιων πο 
Φιλίαν γεν, δια τοῦ ω. ὁ παρατατικὸον ἤροον Πρου», 2ο 
ἠροες Ἴρου», ἡροέ ἤρου" καὶ τὸ Ἑπωρέρφατον. αρδειν 
αροῦν.' αρῶ, σηµαίνει τρών᾽ τὸ εὐχομας, ὡς τὸν Ὡς 
{ρα Ὁ γεραιός: - τὸ ἃ οτριῶ". οὗ ὁ μέλλον, δρόσω” 
ἐξ οὗ καὶ  άροσις" ἐξ αὐτοῦ αρῶ τὸ Άκμβανω" οὐ ὁ 
μέλλων, ἀρέσω" ἐξ οὗ ἀρέσαι, τὸ λαβείν. 

΄Ἀρτασος, ποταμὸς' Καρίας πρότερον Δαφνοῦς υπαλούµε- 
γος. ερήται δὲ δι τὸ ξύτωτον τοῦ ῥοῦ, μον Τί ἅρπα- 
6ει τους παριόντας αὐτῷ. οὕτως ἱστορεῦ ᾽Απολλώνως ἐν 

τῷ πεμπτῳκαιδεκάτῳ τῶν Κκρικῶν. 
Αρπαλίων, ὄνομα κύριον παρ Ὁμήρφ" παρὸ τὸ ἁρπάζω 

ἁρπάλοος., ὡς Ίξω {ξαλος" παὶ ὡς Ἡφαιστος Ἠφαι- 
στίων, οὕτωο. ́ Αρπαλος Αρπαλίων. 

ἈΑρταλέως, ἁρπαντικῶς. ασμένως, ἠδέωα, προεφιλώς, 
ἐπιδυμήτῶς. ο ὠρπαλέος ὁμοίωο. κο ἁρπαλίμη. ] 

Ἀρπεδόεσσα, ᾗ ἄγαν πελιδνή" κατα συγκοπή»" παρ» τὸ 
αρι συγκειµένη- πέπονδε δὲ, ὕνα μὴ σημαίνητοι ἤ ἄὤγαν 
ὁμαλὴ ὁδόρ' ὁδοῦ γάρ ἐστι. ἐπ/βετον. πέπονθε ᾽ δὲ 
ὁμοίως τῷ ἐρθύριο. Αὐοληιῶς ἐράδυρις γὰρ, ιδ.  εγζλ] 
θυρίς. οὕτως Ἡρωδίανὸς παν Δίθυμος. ὅτι ἄρπεδες, 
οὗ ἁμέμνηται Νῤνωνδρος ἔν δα --- καέρή γέ μεν ἄρπεδες 
αὔλωο: --- αλλ ὁ Νήκανδρος ὠντὶ ὁπᾶσενς ̓ μόνης ὁο- ' 
πεῖ τὴν λέξη παραλαμβάνει». 

Αρτῶ" ἐξ οὗ. τὸ ἁρπάζω" ἐν χρήσει μλν οὖν οἶδε πρω- 
τότυπον΄ τὸ δὲ ἁρπῶ αὐτὸ παράγωγον» ὦπὸ τοῦ ἄρπη 
παρηγμένον᾿ ἁρπη δέ ἐστιν εἶδος. ὀργέου. ὡς Φφωνὴν Φω- 
νῶ- αὐδὴ, αὐδῷ σιγὴ, σιγῶ" οὕτως ἄρπη. ἁρπὼ. 

“Αρπή. εἶδος ὀργέουν ὅμοιον ἄετῷ, ὥς ἀπὸ τῆς ἰδέωο ἄχρι- 39 
τον εἶναι. Όμηρος, Ἡ δ', ἅρπη εἰκυῖα τανυπτέρυγι 

ληυφώνω: --- σηααίνει δὲ δύο" παρὰ τὸ αρπαζω"' -αρ- 
πακτονὸν γὰρ τὸ φον" καὶ ἄρπη ἡ δρεπάνη᾽ παρο τὸ 
ἁρπῶν ἅρπη" παρὰ τὸ ἁρπάςειν ἆ ὀωμόπτει. Ἡσιο- 
δος,--- δεξιτέρῃ δὲ πελ ὥριον ἔλλαβεν ἅρπην Μακρὴν 
παρχρερόδοντα᾽ Φίλου ὃ ἀπὸ ἀήδεα πατρὸς Ετσυμένως 
ἤμησε». 
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"Αρπυμῃ Ἡσόδος, --- ἡ δ ὠγεῖχν τέκεν μι Ἠθκόμου» 
9 "Αρποίας ᾿Αελλώ τ ἸΚλλυπέτην τει --- καὶ, Νὸν 
δέ μν ἀμλειῶς "Άρπνίας) ανηδείψάντοῖ -- πι ἁρπακτι- 5ο 

χα) εδ. παρδ το ἅρπω σο- άῤο αἲ ἁρπυιάν- ας αἴ- 
θα, ο θυν" “κο άγω κ: "Ὄγοιος πο 

Ἄρπυς, ὁ Έρως» ος τα ροὲ Πδρθενίῳ ἐν Κρη αγόραν Ἂμ- 
Φοτέροις ἐπιβὰς ἅρπυς, ἑληήσατο: ---- παρὰ τὸ ἁρπάζειν 
τὰς Φρένως. 

Αρπ] ἁρπίδες, ὼ ̓ ὑποδήματα, ὃ δὶ καὶ κρηπῖδας κα- 
λοῦσι: παρὰ τὸ ῥάπτω, αῤαπὶξς κ) Ῥωπίδες' πολυῤῥα- 
φπ γὰρ τα ὑποδήματα" χ9ἱ κατὸ ετόεσιν. ἁρπέδες. 
οὕτω Σαλουστιος. “Καλλάκκοον Ἐν) όρ μν Τροιζήνι 
27πε σὺν ἁρπίθεσοιν: Ἡ- ὅτι ΤῬρόφων ἐφ τῷ περὶ πγευ- 4ο 
 μάτων Φησὲ, τὸ α προτασσόµενο» τοῦ πο συστέλλεται 
ποι) δασύγεται. ἔνθεν ἐπιτιμήσειεν ἄν τις τοῖς ψιλοῦσι το 
αρπέδες πλὴν εἰ μή τις εἴπη, ὅτι τὸ ϱ. προτασσόµενο» 

ς λέξεως, δκσύνετα, ὑποτασσόμενον δὲ, ψελοῦται, ὅταν 
Ὁ ἐν τρ αὐτῃ λέξει ὑπερβιβέθμαι, κ ῥῆνες ἄρνεο, ῥαπι- 
δες μήν 

1. 
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ὧκα- 
ἶσχυ- 

-.. 
““ "Αῤῥατος, οἷον ἄφβαρτοο, ὁ μὴ ῥᾳόμενος" 

υπαγώνιστος" ἡ ὁ ἀνέκφραστος, ἀῤῥητός τις ὤν 
ν 4 ΄ Ἴ . ο (. 6 ϱρὸς, ἡ ὀνοκνητου. «Ῥρύνιχος δὲν απο του ῥ' οὐ ο 

ων ῥάσω, ὧρ ὀράσω ῥατὸς, καὶ ἀῤῥατος, πλεῦ- 
»ασωῷ τοῦ ρ. Μεθόδιος. ἔστω ὄνομα κύριον. 

᾽Αῤῥαβών, ἡ ἐπὶ ταῖς ὠναῖο παρὰ τῶν ὠνουμένω» :δΙδο- 
Ὁ μένη προκαταβολὴ ὑπὲρ ασφαλείας. «Μένανδρος.. Μι- 
κροῦ αὲν ἀῤῥκβῶνά μ ἔπεισεν εὐδὺς καταβαλεῖ:--- 
οἱονε) ὠῤῥαγων τις ὤν' ἀφ οὗ γὰρ ὁοδῇ ὁ ἀῤῥαβων, 
οὐ μετακινεῖται εἰς ἄλλον. ἐκ τοῦ αῤῥαγῷ οὗ» εἴρη- 
τω. ἡ παρὰ τὸ ῥωβὸο, ῥᾳβών". καὶ προςθήκγ τῆς 
α στερήσεωςο, καὶ ὠποβολῇ τοῦ!» αῤῥαβων, ὁ μὴ 
συγχωρῶν ῥωβὴν γενέσθαι τὴν πίστω τῶν συναλλατ- 
τόντων. οὕτως Ἐπαφρόδιτος" οἱ δὲ, παρα τὸ ἀῤῥαγὴης 
εἶναι, οὐ καλώς, ' κ... 

᾽Αῤῥαβωνίζω ' ἐκ τοῦ. ἀῤῥαβω» ἀῤῥαβώνος. 
᾽Αῤῤενικὸν, ἐκ τοῦ αἴρειν τὸ νῆκος, | : 
᾽Αῤῥονωπός] ἐκ τοῦ ἀῤῥην ἆῤῥενος, καὶ τοῦ ὢψ ὠπὸς, ὃ 

σημικάνει τὸ πρὀσωπον, ἀῤῥενωπόο, ὁ ἄῤῥενου πρόσωπο» 
ἔχων, κατὰ συνεκδοχήν ἦγουν ὁ ἀνδρεῖος καὶ ἰσχυρὸς. 
καὶ ὀννάμενος πρὸς ἐχθρὸν ἀντιταχ»ῆναι. ἔστι δὲ κατὰ 
συνεκδοχὴν, ἀπὸ μέρους τὸ ἕλον. 

"Αῤόηκτος, ἀθιέῤῥηκτος, στερεά ̓  παρὰ τὸ ῥήσσω. , 
᾽Αῤῥηθόροι καὶ ἀῤῥηφορία, ἑορτὴ ἐπιτελουμένη τῇ. ΑΦη- 

»ᾷ, ἐν σκιῤῥοφοριῶνι µηνί' λέγεται δὲ καὶ διὶ τοῦ Ε; 
ἐβῥεφορία: παρὰ τὸ ἄῤῥητα καὶ μυστήρια Φέρειν. } ἐὰν 
ὁιὼ τοῦ ε, παρα τὴν Ἔρσιν τὴν ἙΚέκροποῦ υγατέρα, 
ἑρσιφδρία. ταύτγ Ύαρ ᾖγον τὴν ἑορτή». 

᾽ΑῤόηΦορεῦ,, τὸ χρυσῆην ἐσθῆτα Φορεῖν, καὶ χρυσία᾿ 
τέσσαρες δὲ παϊδες ἐχειροτονοῦντο κατ΄ εὐγένειαν» α- 
ῥγφόροι, ἀπὸ ἐτῶν ἑπτὸ μέχρις ἔνδεκα. τούτων δὲ δύο 
ὁιεκρίνοντο, οἳ διὰ τῆς ὑφῆς τοῦ ἑεροῦ πέπλου Ίρχοντο 
καὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ αὐτόν. λευκὴν δὲ ἐσθῆτα 

πιἐφόρουν κἀ) χρνσία. ν 
᾿Αῤῥιχος, πόφινορ᾽ τρεῖς χοῦς μέλιτος Ἡρεληττίου) Φὁὺο 

αὐῥίχω. τὴν μὲν τῶν χελιδονέων, τὴν δὲ τῶν Φιαλέων 
Ἰσχάδων' καὶ τῆς Ψψιδίας ἀσταφίδος, καὶ μύρτων ἔτε- 
ο» Φέρνιον: ----. γνετωι δὲ παρὰ τὸ ἄἴρειν τὸν χοῦγ. 

Ἐκ τοῦ ἀῤῥίγχω ἓν ἀφαιρεῖσθιι βέλος: ---. ἀῤῥιχοι δὲ 
λέγονται κόφινοι οἰσύῖνοι, οἷον ἄναῤῥιχοι, οἱ τω ἄναι- 

5ο. ροὔντα ἔχοντες, τουτέστι τὰ βέλη, ἄρσενικως Ἴμγες, 
λυκῶς Αττικοί. | 

""Αῤόνόμος, ὁ μὴ ἔχων ῥυμόν, ὃ ἀκανόνιστος. 
"Αῤῥωστος] παρα τὸ ῥῷ τὸ ὑγιαύω, ὁ µέλλων, ῥώσω, 

ῥωστὸς, καὶ ἄῤῥωστος , ὁ ἑστερημένος τῆς ὑγείας. «τει 
εἰς τὰς ὀιαφορᾶς' καὶ τὸ ἀῤῥωδων εἰσ᾽τὸ ὀῤῥωδώ, 

"Αρσαντες]. ἄρσαντες κατὰ δυμόν:--- ἁρμόσαντεο κατα 

πο Νυχήνν ἀρεστὸν καὶ θυμῆρες. ποιῄσαντες' -ἡ ἄρεσ-έν- 
τες. ἀπὸ τοῦ αρέσαντες. ἄρσαντεο' ἢ απὸ τοῦ ἁρμόζω 
ἁρμόσω ἥρμοσα" ἡ µετοχή, ἁρμάσας, ἁρμόσαντες, κἀὶ 

ο. κατ: συγκοπην, ἄρσαντες. 

Άρσην" παρὰ τὸ ἄρδω τὸ ποτ/ζω καὶ τὸ µετεγχέω" ό 
γὰρ ἄνὴρ εἰ γυναρεὶ ἐπαρδεύει. ἀρδω, ἄρσω, ἄρσηχ, ὁ 
ἄρόων την Ἀλειαν. καὶ γαρ -ὁμα τοῦτο πὸσις λέγεται ο 
ὤνήμ, παρα τῷ ποτό τῇ γωῦ.,Ὦ παρὰ τὸ ἔρω τὸ 
πραττω΄ ὁ µέλλων, ἔρσω" καὶ Άρσην ἐξ αυτου. τουτέ- 

στ ὁ πρακτικός. οὕτως Ἡρωδιινὸς ἐν τῷ περὶ γάμου 
καὶ συμβιώσεως. ͵ 

᾿Αρσίνσος, ὄνομα κύριον, 
ψεγαλήτορος. 

6ο Αρσόὴ, πόλις ἐν Συρής ἐπ) βουνῷ καμένη ἐπὶ δὲ τοῦ 

βουνού, πηγὰς ἐξερεύγεται πλείοναῶν ὡς ποταμοὺφ γ/- 

νεσθαι μεγαλου αφ ὧν ἡ πὀλι ὠνόμασται' ἄρσαι 
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δια τοῦ α Θυγατέρες ᾿Αρσινόου 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ, α5ο ΑΡ 

οὗ καὶ ἄρσην ὁ τὴν «γυναβία ποτί- (1ὰρ τὸ ποτίσαι ἄφ « 
2, Σερῖνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῷ» Φίλωνος. . “ 

«ων τῇ σπορᾷ. ούτω 
"Αρταμοο» ὁ μάγειρος” γὰρ βέβηκε χεῖρας μων 

Φυγών: -- παρὰ τὸ διαρτάσοα, ὃ ἐστι µερίσαι }ἡ συναρ- 

µέσα. Αἰσχύλος, Τοσκῦτα κήρυξ ἐξ ἐμοῦ ὁιάρτασο»: 
--- ἄρτάμος οὖν, ὁ διαρτῶν τὸ πρέα᾽ καὶ αρταμῆσο 
κρεανομῆσαι. 4 

᾽Αρτόνη. αὶ ἐν τῶν καλωδίων ἀγχόνη' Σοφοκλῆς δὲ ἐτ ὴ 

ὀεσμοῦ ἐν Αντιγόνη, Πλεκταῖσιν ἀρτάναισω: --- ἀγχό- 

᾿Αρτάβη , µέτρόν ἐστι Περσικό», ᾿Αττικὸς µέδιμνος. ᾿ 

να ος ον ων τε καὶ ἀρτεμέα προσόντα: --- 
σηκώνει τὸν ὑγῆ, παρὼ τὸ ἀτρεμής, καὶ κα ὁπέρ. 

Φεσιν ἀρτεωής. οὕτω Φιλόξενος.. Ἡρωαδιανὸς δὲ ἐν τῷ 

ὑποωνήματι τῶν περ) παθῶν Φησὶ, ὅτι ἀτεμής ἐστιω 
ὁ ὑγιῇς καὶ μὴ  τετμηωένος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ» 

αερότεμίς τιο οὖσα , ἡ τὸν αέρο -τέ- 
αρτεµης.. 

/’ . / 
Αρτεμις» Ἡ, Φεός » ΄ .. 5 

σελήνη ἡ απὸ τοῦ αρτεμῆ µνουσα”. ἡ αὐτὴ γάρ ἐστί τῇ 1 
ποιεῖν" λέγεταί γὰρ ἡ Φεὸς αγιερετιπὴ τῶν γυναέκων" 

καὶ Ὄμηρος, Τίς νύ σε κρ ἑδάμασε τανηλεγέος ὂα- 
τό, Β Ἡ -- α ι 
ῥατοίο δολμχή νούσος, ἢ Άρτεμις ἰοχέρα» --- ἢ 

ἀπὸ τοῦ αρτεμὴο παρωνύµως ᾿Δρτεμιδ, τουτέστι Ἰ 
ὑγωὴ; καὶ «γεπίληττος διὰ τὴν παρθενίαν' παρόνος 
γὰρ καὶ Φιλοσώφρω», ἢ 
λιπῆ ἐποίησε τὰ πατὰ κόσμον Φανεῖσα. 

ἜΑρτυμα, ὁ τελαμὼν ἐξ ο ἤρτηται τὸ βαλλάντιον. 
᾽Αρτηρία, παρὸ τὸ τὸν αέρα (τουτέστι τὸ πνεῦμιι) τηρεῖ», 

αεροτηρία τις οὖσα: πνεύματος γὰρ ἐστὶ δεχτικὴ, ώσπερ 
ἡ Φλὲψ αἴματος" αἀρτηβία δὲ πνεύματου ἀγγεῖον ἢ 
ἁλτηρία τὶς οὖσα" ὅτι ἄλλεσθαι Φοκεῖ, παλμοὺρ ποι 

΄Αρτιοῦ , σἡµοίνει τὸν ὑγμ] καὶ πεπληρωμένον. γίεται πα- 
ρά τὸ. αρτὼ τὸ ἑδριῶ, ἄρτιοο (ὼς ἁρμόζω' ἁρμόδίος) - 
ἴσος ναὶ ἡρμοσμένος. 

᾿Αρτίπους, ἄρτιος καὶ ὑγη]ς ποσὺν, ὁλόκληρος. 
τιέπειαι, αἱ απηρτισµένα καὶ τέλεια λέγουσω. Ἡσίο- 
ὃος ἐν Θεογονία, ἁλς ἔφασαν κοῦρω μεγάλου. Διὸς 
αρτιέπειαι: -- ἢ αρτιέπεσσι χρώµενα. ντ 

Αρτ/ζἨ]. ἐκ τοῦ αρῶ τὸ ἁρμόζω, γήέται ἁροτίζω". καὶ 
συγκοπῇ αρτίζω, καὶ καταρτίςω. 3 ἐκ τοῦ ἄρτιον γίνεται. 

"Αρτος] Άρτος ὀνοκοπάνητοο ἀπ εὐκύκλου κανέοιοι----- ς : ; 3 , 
παρα τὸ ἀἴρω, τὸ προοφέρω. ὁ καθ ἑκάστην τῷ σώ- 
µατι ἡμῶν προοφερόµενος. Ἱπποχράτης προσάρματα τὰ 
σιτία λέγει. ἡ απο τοῦ αἴρειν καὶ κουφ/ζειν τὴν ἀύναμι». 

Αρτύνω, τὸ ἁρμόσω, Ἡ εὐτρεπίζω" --- πνυκινὴν ἠρτύνετο 
βουλήν: -- παρὰ τὸ ἄρω τὸ ἁρμόζω" ὁὶ µέλλων. αρῶ, 
ἡρμοέ, ἠρταίν αρτός καὶ αρτω» καὶ αρτύω», πλεονα- 
σμῷ τοῦ νι ἀρτύνω. απὸ τοῦ αρτύνω» ἀρτύνδη τὸ κᾱ- 
τεσκευάσ»η. ἐκ δὲ τοῦ αρτῶ αρτίζω, καὶ Καταρτίζα. 

; εἰς το απαρτί. Ματ. 
Αρύω, τὸ αντλὠ. παρὰ τὸ αρῶ, ἀρύω, ὡς πλήθω, πλη- 

ύω" ἔρω, ἐρύω, καὶ ἐρύσω" ἄνω, ανύω, καὶ αἀνύσω. 
᾽Αρύβαλλος] παρὰ τὸ ἐρύεων, ἐρύβαλλος, καὶ ἀρύβαλλος. 

ἡ παρὰ τὸ αρύεσθοµ καὶ βάλλειν. ἔστι τὸ καλούμενο» - 
βαλαάντιον καὶ µαρσίπιον. Αριστοφάνης, --- κατὰ τῆς 
κεφαλής αρυβαλλῳ ᾿Αμβροσίαν κατὰ σοῦ, κατα Τούτου 
δὲ σκοροδαλαή». κα, 

᾿Αριβαλίδα λήκυδον θῶρον. 
Άρυπες, Φεροκύδηο, ἀντὸ τοῦ Ῥύπες, πρόὀγλον τὸ εἰρη- 
μένον. Ῥόπες γὰρ λέγοντο οἱ Αχαιοί" κατὰ πλεονα- 

ο σμον του α, Άρυπες. "- κ 
Αρύσμους, ατχ]μονας. 
Α α . α) αἱ 

ρυσις, κα) ἀροστις. ἀρνστήχουςν τουτέστι τοὺς οἰνοχόους, 

ὅτι ἄρτια καὶ τέλεια καὶ ἄνελ- 
ι 

.. 
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[αρυστὴρ γὰρ ἀγγεῖον τὶ, οἷον πύωθος, ᾧ ἔστιν ἀρύσα- 
σθαε, ποτύλῃη. 

ατογ 

Ἀρχιέως] Ἀγμοσθένής ἐν Φιλισπικοῖς ἳ Οὕτος δ' ἀρχαίως 
εἶχο: -- ἔστι δὲ οἷον ἁπλῶς. καὶ ἀκάνως. τοιοῦτοί γαρ 
οὐ αρχεᾶοι. τὸ ὁ) ἐναντίον τοῦ αρχαίου καλούμενον νεω- 
τεροποιόν" τον ἐπὶ κακῷ ὀηλονότι καινουργόν. 

᾿Αρχεερεσιάςειν, τὸ πρὸς χάριν τοῖς πολλοῦς «ην. 
Αρχων, ὄνομα ἐστι μετοχμκὸν : παρὰ πὸ ἄρχω μετάγο- 
υπαι απὸ μετοχῆο εἰς ὄνομα. τὸ δὲ ἄρχω, αἴρω τὸ ἐποιί- 

ω. ανημονεύουσι σχεδὸν πάντα ες οἱ ῥήτορες. ἔστιν οὖν 
ὁ τὴ» ἐπώνυμον ἁρχων αρχήν" ἀφ᾽ οὐ καὶ ὃ ἐνιαυτὸς 
ἐμετρεῦτο. ἦν δὲ εν τῶν ἐννέκ. ἦσαν Ὕδρ εσμοθέται 
ἕδ, βασιλενὸ τ8, κεὰ πολέμαρχος. καὶ ἄρχων. οὗτοι δὲ 
Ιδίως εἶχον. ὥσπερ Δημοσθένης ἐν τῇ προ; Λάκριτον 
απολογία γράφει. 

᾽Αρχώνης, ο άρχων. ὠνης οὐτιγοσοῦ». 
"Αρχός] ας ἀπὸ τοῦ ἄγω, ἀγὸς, οὕτω καὶ ἄρχω, ἀρχὸς 

ὁ ἡγεμὼν, παρὰ τὸ ἄρχει». --- ἐν δ' αρχὸς ἔρη. πολύ- 
µητις Ὀδυσσεύο: --- σ]άαίνει δὲ καὶ το ἔντερον τὸ προς- 
κείµενο πῷ καλουμένῳ ῥακτυλήῳ, πέρας ὂν τὼν ἐντέ- 
ρων πάντων εἴρηται δὲ, ὅτι ἄρχει τῶν ἑντέρων κάτω- 
δεν. τοῦτο γὰρ πρόδηλον, ὅτι τὸ: ἀυτὸ καὶ πέρας καὶ 
ἀρχὴ νοω(ζετοα. 

Αρχιτέκτων, σημεώνει καὺ τὸν τῶν οἱκοδομημάτων ἐπι- 
υιστώτην" κυρίως δὲ τὸν ὀρχὸν τῶν τεκτόνων ὁ τὸν τὴν 

δι }εσιν τοῦ πατασκευαάσ(έώτος ἐπιωοοῦντα, καὶ τὸν. κας 
τασκευάσαντά τι καὺ σμευῶρήσαντα πράγμα. παρὰ τὸ 
ἄρχω καὶ τὸ τέκτων. τὰ δὲ παρὰ τοῦ ἄρχω συντε)έν- 
τα διὰ τοῦ ͵ γράφοντας" ἄρχιστράτηγος. 

᾿Αρχιθέωρος» ὁ ἡγούμενος τῶν Φεωρὼν Φεωρο) δὲ εἰσὶν 
οἱ τη» Φεωρίαν Φέροντες τοῖς Φεοῖς- εἰς τοὺς Ἕλληνι- 
ποὺς αγώνας» καὶ ὑπὲρ τῶν πατρίων. Ῥύοντερ. 

᾿Αρχολίπαρος», ὁ λιπαρῶν ἵνα αρχῆς τύχη" ς ἐν τοῦ ἄρ- 
τα, χδιν λωποινόμενος., οὕτω .Τραγκύλλων περὶ βλασφήμω». 
᾿Ἀρχογλυπτάδης, ὁ ὠοπερεὲ γλύφων τὰς ἀρχέέο. 
Αρχομας» Φρχόμενου" καὶ κατὰ συγχοπήν, ἄρχμιενος 

ὤφειλε δὲ ἔργμεγος" Φφυλάξαν. δὲ τὸ χ., δοκεῖ Ἰωνωιον 
εἶναρ. παθὸ ποὺ τὸ ἔργεαοι ἔρχιια Φασήν. ἐνεστῶτος 

οὖν εἰσιν αἱ τοικῦται μετοχ άν, συγκοπὴν παθοῦσαι, 
ὡς τὸ. λεγόμενος, λέγμενος᾽ ὁρώμενος, ὄρμενος" : δεχό- 
μεγος, μαμά τινὲς δὲ λέγουσε παρακείµενον εἶναι. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ.:Σ. 

Ασαλὴς, 7 ὤφροντις, ] 
ἡ  Φροντές.. ἀσαλθὴο ὁ ἀμέριμνου. ̓  

μήδενος Φροντίζουσα" σαλη γὰρ 
Αἰσχύλος, άσωλὴ]ο 

Φο μαγία: οὕτως Ἡρωθιανὸς παὲ Απολλόδωρος. καὶ γὰρ 

ιδ9 

: ἀσαλέαν ὁ Σώφρων τὴν ἀμεριαναν πο αλογιστίαν χαλεῖ. 
᾿Ασάμινθος, λεκάνη» πύελος᾽ } ὁ τόπος ἐν ᾧ λούοντο. 

παρὰ τὸ την ἄσην τὸν ῥύπον τοῦ σώματρο μινύφειν. 
Ἔν ὁ ἄσαμίνθους βάντες. ἐὐξέσταο,, λούσαντο. 

"Αασθω] "Ἀσασθαι Φίλον ἦτορ. ἐδητύος Ἰδὲ ποτῆτος: --- 
τὸ πορεσθῆνομ' κυρίως τὸ μετὰ πόρον εἰς ὕπνον ἐλθεῖν' 
πέσοι γὰρ τὸ κοιμηδήναὰ. ὴ ἀπὸ τοῦ ᾖδω, ἀφ᾽ οὗ τὸ, 
. ἤσατο δ᾽ ας Ἡδο ποτον πίνων τσ ἤσασθας, πο) 
τροπῇ τοῦ η εἰρα, ἄσασθαι. στι σημάνει ὁύᾳ ἐπὶ 
μὲν τοῦ κορέσοιε καὶ πληρασος» Αύματος ἅσαι ΄Άρηα: 
--- ἐπὶ δὲ τοῦ βλάψ-ω, ᾿Ασέ µε ὀαίμονος αἶσα κακή: 

ὁ δὲ ᾿Απίων » ἐκφέμενος ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις, 
ὁυμολογεξ ἀπὰ τῆς ἄτης, οἷον μας πλήρωτωια γαρ 
το κακά. 

"Ασβεστος] "Ασβεστος δὲ ὡνῶ ο γέλως: σ- ἀκωτάπαυ- 
στος, πολύς 3} µεταφορὰ ἀπὸ τοῦ μὴ σβενχυµένου πυρός, 
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᾿Ασεβής] παρὰ τὸ σέβω, σεβής" κάὸ μετὰ τοῦ στερητικοῦ αν 
ώσεβης, τοῦ ώσεβέος (ὁ κανών" οὐ Ἴωνες ποι) οἱ ποιηταῖν 
τας εἰς ους ληγούσας γενικὰς ἀπὸ τῶν εἰς η: εὐθειῶν 
γινοµέναςν δια τοῦ εος προφέρουσι) καὶ άσε βοῦς” τὰ εἰς 
Ίς ὀξύτονα σύνετα ἐπίθετα ῥηματηια., εἰς ους ἔχει τὴν 
γενικήν" Φύω, εὐφυὴο . . εὐφνοῦο. ἡ αἰτιατριὴ διοτί’ οὐ 
λέγει τὸν ἀσεβήνι οὗ γοὲρ ᾿Αττμιοὶ οὐκ ἐπὶ πόντων τῶν 
άτιατικῶν τῶν ἀπὸ τῶν εἰς Ίς ἐπιΦέτων προλαμβαά- 

νουσι τὸ κ. αλλ’ ἐπὶ τῶν κυρίων, τὸν Δημοσθένη» λέ- 
γε» καὺ τὸν ᾿Αριστοφάνη»' ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιλετικῶν, 
οὐδαμῶο. τὸν σεβη το γὰρ ε καὶ ἄλφα εἰς η νεργᾶ- 
τας» ἡνήκα πρὸ τοῦ ε ἐστὶ σύμφωνον" εἰ δὲ παδαωρὸν, 
παὶ εἰς α καὶ εἰς ή» τὸν εὐφυέαν καὶ ευφυῆ, λε εὐ- 
Φυᾶ, εἰ δὲ ἔ ἔχει τὸ ϱ. εἰς αν αργύρεα ἄργυρᾶ., τὸ δὲ 
πανα καὶ ὀστα, οὐκ. απο τοῦ παγέα καὶ ὀστέα, αλλ’ ἐξ 

ἰδίας πτωκῆς, κανουν, καὶ ὀστοῦν. ὦ ἄσεβές' τα εἰς πο 

εἰς ους ἔχοντα τὴν γενρηὴν, οὐ ες ποιεῖ τὴν κλ. Ἰτικὴήν. 
διατ/ οὐκ ανατάσσει τὸν τόνον» τὸ γὰρ εἰς 5 ὀγόματα 
εἰς ους ἔχοντα τὴν γενικὴν, εἰ μὲν ὧσι κύριο ἡ ἀπὸ 
τοῦ οὐδετέρου γύεται εἰς ης, βαμυνόμενα δὲ, ἄναβι βά, 
ζουσι τὸν τόνον ἐπὶ τῆς κλητρ]ο, ὠ Δημόσ. ενες, ὦ 

Μητρόφαωνευ ' κο πΊτος, µ. μεγακήτης», ὧ μεγάκητες, εἰ 
δὲ ὀξυνόμενα ποὺ ἐπιδε τικῶς τὸν αὐτὸν τόνον Φυλὰσ- 
σει ἐπὶ τῆς κλητηὴς, ᾠ εὐτυχέο, ὦ εὐγενές, ὦ µονο- 
γενές. 

ο) Ἀσέλγεια, ᾗ ὠκολωσία: ἀπὸ τῆς Σέλγης πόλ εως Ῥιλι- 
παρ, ἡστινος πολῖται σώφρονες. καὶ α στερητικοῦ. 

΄Ασελγεῖε] Σελγο), ἔλνου σωφρονέστωτο» ἔγιλεν ἀσελγεῖς, 
οἱ μὴ σώφρονεο. 

᾿Ασελγή:] παρὰ τὸ Φέλγω τὸ ἀπατώ καὶ σκοτ/ζω, 9ελ- 
γήσ᾽ πα μετὰ τοῦ ἐπιτατριοῦ ἄν 9ελγὴς» καὶ ὥσελ- 
γής, ὁ εὐαπάτητος καὶ σκοτεινὸς κατοὸ τὸν νοῦν. ἡ ὅτι 
Σέλγη πόλις ἐστὴ τῆς Ἠισιδίες, ὅπου κακῶς ἔσων οἱ 
ὤνθρωποι, πο αλλήλους ἐκοινώνουν" μετο τοῦ ἐπιτατι- 

κοῦ α᾿ ὅδεν καὶ ὠσέλγεια» πορνεία, ὠκαθαρσί» » ἔτοι- 
ἁότης πρὸς πᾶσαν ἡδονήν. 

᾿Ασελγαίνειν, κυρίως τὸ παρὰ Φύσιν ταῖς γυνοιξὶ μήγνν- 
σδαι" καταχρηστικὠς δὲ τὸ ὁπωσδήποτε ἀκολασταίνειγ. 
εἴρηται δε από τος Ἐλεγηίδος. γυναικὸς Αττικής: πρώ- 

την τὴν τοιαύτην ἀσωτίαν Εὐρούσης. ἐλεγαίνερ οὖν ἐστ 
τὸ ασελγεάνερ»" πα πλεονασμῷ τοῦ σ, μετὸ τοῦ ἐπι- 
τατικοῦ α, ἀσελγεήνειν. οὕτως ᾽Αλκίφρων" Ἐπαφρόδι- 
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τος δὲ. παρὰ τὸ λέχος λεχάνευ», το λέχους ἐπιδυ- 
μεῖν καὶ κατο τροπή». λεγοίνειν (ἔνιδεν ᾿Αρχέλοχος» 
λέγαι γυνα κου ὠντὶ τοῦ. ο κόλαστοι) πλεονασμῷ» έλε- 
χανει). καὶ συνΦέσει της ι ἐπιτωτικῆς, παὶ πλεονα- 
σιῷ τοῦ σ. ὠσελγκώνειν, και} ο Νηλέως Ὀυγάτηρ Ἔλε- 
γηΐς» άσωτος. οὖσα ἦν. ᾗι ᾗς καὶ ὁ πατὴρ ἦκουσεν ἐπμερο- 
τούσής τὸ αιδοῖον καὶ βοώσης» Δ/ζεο ὀ/ζξο ὁὴ μέγαν 
ἄνδρα ἆ ..  ὍὋς σ ἐπὶ Μέλητον κατάξει πηματα 
αρσί. 

᾽Ασέληνα] ὄρη οὕτω πλήρης. ἅπερ οἱ μὲν παρὰ τν 
Τραχήα βἱρῇσ»δοέ» Ῥειανὸς ἐν τῷ τεσσαρεοκαιδε- 
κάτῳ Ἡρακλείας" ἠΖῥιώνόρος δὲν ἐν τοῦ Αἰτωλοῦς" ὅτι, 
Φησὶν, ἐν αὐτοῖ; τῆς Σελήνης τῷ, Ἐλδυμίωνι συγκα»ευ- 
ὀρύση», συ συγέβαινε τοὺς ἄλλουςρ τόπους ἀσελγνους εἶναι» 
καὶ μὴ μετέχειν Φωτός. 

Ἀσήμαντον, ἀφύλαντον, ἀφρόντιστο», ποιμένα μη ἔχου- 
σαν ἐν τοῦ σημαίνω. 

᾽Ασθράγιστ ὃς» ἀποίμαντος. 
΄Ασθμα, ἡ ἀναπνοή. παρα τὸ ὅω, τὸ πνέω, ἄσω, ἴσμαι. 

ἆσμα' παὶ πλευνασμῷ τοῦ 3, άσθμα. ἡ παρὰ, τὸ ἅημα 
πέπονδεν ἐπενθέσει τοῦ 9: τὸ γὰρ ἀνάέλογον ἦν, ἄσμα" 

1οὀ 
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ὥσπερ κα) χῶ, τὸ χωρῶ, χὼν, καὶ χθώΣ' καὶ παρὰ 
τὸ χαιιὸ χαμαλὸς. καὶ χΦαμαλὸς, τὸ κοιλότατον" καὶ 
ΦΦέγγετδαι παρὸ τὸ φῶ, τὸ εἰς Φῶς ἄγειν τὰ τοῦ 
νοῦ. ἀπὸ δὲ τοῦ ἄσθμα., ἄσφθμ-άνω. 

πο Ασθενής] παρὰ τὸ σθένος ἡ ὀύναμις» μετὼ τοῦ στερητι- 

μοῦ ἄλφα, ασθενής. | 
"σις] ἄσιν, ἑλύν, ὃ ἐστε γῆν ψαμμώδη» ὅδεν καὶ ὠσειό- 

γειαεν αἳ οὐ μασιοά. 
σε ση, ἄσιον ἡ ἀκαθαρσία. "Όμηρος, Τόσσην οἱ ἄσμν κα: 

Θύτερδε καλύψω:---- ἔστι δὲ παρώνυμον» ἄση, ἅσις, 

ὡς Φήωη. Φήμις. τὸ δὲ ση, Ὑέγονθ παρὰ τὸ ἅτω, 

ἔσω" "Ἀσέ ἑ διώμονος αἶσα: --- ἄσω, ἄση, ὡς μνήσω 

μμ φ ή, .- 
Ασίκ) Προμη έως µήτηρ ἡ Ασία ως Δυκόφρων. καὶ απ 

αὐτῆς ἡ Ασία ὠγόμασται. ν ' 

᾿Ασιάτις] ἀσιάδος κρούµατα. τῆς κιθάρας. οὕτως ᾿Αριστο- 

Φάνη εἶπε. παρρὀῶν τὸ ἐξ Ἐρεχδέως Ενρπίδου, ἡ 

τρίχορδος κιθάρα οὕτω καλεῖται εἴρηται δὲ, ' ὅτι ἐν 

Αοΐκ τῇ πόλει τῆς Λυδίας κειμένῃ ἐν Τμώλῳ» πρῶ- 

τον εὐρέδη. καὶ τὰς Ὑοώδεις δὲ ῴδας ὑπὸ Νιόβης καὶ 

τῶν Λυδῶν γυναικῶν εὑρεθείσας, εἰς Ἕλληνας αχθῆ- 

ναι, ὅφεν ποὺ λύδιος ὁ τρόπος μετωνομάσθη. ἡ ὧπὸ 

᾿Ασίου τινός. 
"Ασις] τὸ α μακρὸν, καὶ Ψιλοῦται' ἣ παρὰ τὴν αἶσαν, 

αἴσιος καὶ ὥσιος ἢ παρὰ τὸ αἴσσω, "Ασιος, ἂς ὁρώ, 

Ὀρθώσιος" κτήσω, Ἐτήσιος' αἰνήσω, Αἰνήσιος. 

Ασίω ἐν λειμᾶνι] ὄνομα πτώσεως γενικῆς. ἡ εὐθεῖα. 

ἀσίκο. ἐπλήδη οὖν ᾿Ασίας ὁ λειμῶνν ἀπὸ ᾿Ασίου τοῦ 

Κότυος, ὃς ἦν βασιλεὺς Λυδίας. κλίνεται ᾿Ασίου, ως 

ο ποχλίας, ποχλίου" κοὶ τὸ Ἰωνικὸν, ᾿Ασίεω. ὁ κανων᾽ 

οἱ Ίωνες τὰς εἰς ου γενμκὰς τὰς απο τῶν εἰς ας και εἰς 

5 γιομένας, διὰ τοῦ εω προφέρουσιν οἷον, Ορέστης, 
ὀρέστον, ἐρέστεω" ᾿Ατρείδης ἀτρείδου, ἀτρείδεω". Πηλεί- 

ὃς. πηκείδου., πηλείδεῳ" Αἰνείως» αἰνείου, αἰγείεῶ. --- 

ἔταρον μεγαΦύμου Ἑρμείεω: --- Ότι αἱ διὰ τοῦ εω Ἰω- 

νικαὸ γενικαὶ, εἰ μὲν ἀπὸ βαρυτόνων κοιῶν γενμιαι 

ὧσι, τροπαροξύνονται" οἶον, Ὀρέστου, Ὀρέστεω: Άτρεί- 

2ο 

4ο 
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δου. ᾿Ατρείζεω" οὕτως οὖν καὶ Ασίεω. χωρὶς εἰ μη κάν 

τὸ πάθος ὧσι" διὰ τὸ Ἑρμείεω, κά κατὰ συγκοπήν» 

Ἑρμείω. καὶ ἡὶ χρῆσιε, ΄Ἡρης Ἑρμείω τε καὶ ἩἨφοί- 

στου: ---Ῥορέου, βορέεω, καὶ συγκοπῇ βορέω καὶ ἑνμιμθ- 

λεω, --- ἑνμμελίω Πριάμοιο. οὕτως οὖν, ᾿Ασίας, ὥσίου, 

194: ἁπίεω Ἰωνικῶς. καὶ συγκοπῃ, ασίω. καὶ ὁμοίως οὐ προ- 

παροξύνεται' ἐπειδὶ κατὰ πάθος ἐστὶν, ἤγουν κατὰ 

δυγκοπήν. ἐν ἠρωικῷ µέτρῳ», Τὰ ἄπο τῶν εἰς ην ευ- 

τ. Φειῶν γενικὰςι οὐ προφέρουσιν οἱ ποιηταὶ εἰς ου, αλλ. 

ᾗ δια τοῦ εωιν ὡς Πηλείδεω" ἡ ὁιὰ τοῦ αο, ὡς Ὀρέ- 

στκο Ῥοιωτικῶς' Θετταλικῶς, καλοῖο ̓  Δωρικῶς, Ατρεί- 

ᾱκ" κοινῶς καὶ ᾿Αττικῶς, Ατρείδου. 

"Ασιεῖς, οἱ Δρύοπες οἱ τὴν ᾿Ασύνην κατοικοῦντες. Καλ- 

λίμαχος, Δειλαίοις ᾿Ασωεῦσι ἐπὶ τριπτῆρες ἁρπάσας : 
--- εἴρηται, ὅτι Ἡρακλῆς τοὺς Δρύοπας λῃστεύοντας 
ἀπὸ τών περὶ Πνδῶ χωρίων ἐν τῇ Πελοποννήσῳ µε- 

τῴκίσεν, ἵνα διὰ τὴν πολυπληδίαν τῶν ἐνοικούντων 

εἴργόιντο τοῦ κακουργεῖν' καὶ διὰ τοῦτο ᾿Ασινεῖς αὖὐ- 
τοὺς ὠνομάσθαι, ώς ῥηκέτε κατὰ τὸ πρότερον πινο- 

μέγους. 

᾽Ασκαλωβώτηε, ζωύφιον ἑοικὸς σαύρα, ἐν τοῖς τοίχοις 

ἀνέρπον τῶν οἰκημάτων. παρὰ τὸ ἁκαλῶς τὸ ἠσύχως 

καὶ τοῦ βῶ ῥήματος, ἀκαλκβώτης, κά πλεονασμῳ 

τοῦ σ. 

το " 

᾿Ασκόνιος. ὁ υἱὸς Αἰνείον τοῦ Τρωός. εἴρηται δὲ, ὅτι Αἰ- - 
κο ψείας ἐπιγκαβ χρησάµενος απ ᾿Ασνάλωνος, ὑπό το 
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Ασκάλον τοῦ τότε βασιλεύοντος τῆς χύρας ξενισφεὶς, 
διὰ τὴν πρὸς αὖτον Φιλίαν, τὸν ή». Ασκαλιον προσ- 
ἠγόρευσεν ὃν τῇ Ἑ. διαλέκτῳ ᾿Αακάνιος ὢὼνο- 

. μάσθη. Αν δω ορ 
᾿Ασκάλαφος, παρὰ τὸ ἀσκαλὲς τῆς ἀφῆο, ὁ λίαν σκληρός. 
Ασκαρίςει, σηµαίνει τὸ πινεῖσδοιι σκαέρων σκαρέςω, καὶ 

ο, ἀσκαρίω. ο τι τς αρ πα 
Ασκάντηοι κλιίθιον εὐτε)έάν ὃ ὑπὸ τῶν ᾿Αττριῶν σκήµ- 

ασκα»- 29 

ὦ ἄσκάντης, ἡ εὐτελῆς κλίνη, μηδὲ κάννην 
ἔχουσα. Πόσες , οιδλοῦ, 8, ΑἈ: 

᾿Ασκελές] ᾽Αλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἲέ θὰ ος 
ἀμεταλωνήτως, κατὰ στέρησιν τῶν σκελῶν' ἡ ἀδιαλεί- 
πτως, καὶ ἄγων σφοδρώο, καὶ ἀσκελέως» τὸ σχληρῶς. 
παρὰ τὸ σκέλω τὸ ηρωίνω » γίεται ἀσκελέο, τὸ ἄγαν 
σκληρον᾿ ὅ δεν καὶ σκέλος ἡ παρὰ τὸ ἄγαν ἐσκληνέ- 
γαι" ὅδεν καὶ Ασκληπιὸς, ὁ μὴ ἐῶν τὰ σκέλη ἐσκλη- 
κέναι καὶ ξηραίνεσθαι. ἀπὸ µέρους «δὲ τὸ ὅλον σῶμα 
ὀγλοῖ. καὶ γὰρ τὸν Ἐπιόπύρου τύραννον ὀφθαλμιῶντὰ 
δεραπεύσας , ἐκλή-η ᾿Ασκληπιόρ' πρότερον γὰρ πιος 
ἐκάλεῖτο. ἡ ὅτι τα ἄσπολη :ὃ ἐστι σκληρὰ) τῶν νοση- 
µάτων ἴπια ποιεῖ, καὶ ἀσκληπιὰς, βοτάνη τὶς. 

. Ασκέπαρνον, ἄξεστον, ἁπελέκητο» ἀπὸ τοῦ σκε- 59 
ο πάρνου, ος μωόρημε 9 ι 
Ασκητὴς, ὃιὺ τὸ ὧς ἄσκον νεκροῦσ-θαι τὸν ἀσκητή 

ω 

τοῦ ἀσκῆσαι ἐκ τοῦ ἀσκός. ---- ον 
᾽Ασιηδής: παρὰ τὸ σχόθω. κατὰ. σύνθεσιν καὶ ἔκτασω 

καὶ τροπήν᾿ ο υγιής καὶ ακώλυτος τοῦ πράττεω' ἆῤλα- 
β1. Ῥεραπευδέντα καὶ σωςόμενον. ο. ς 

Ἡ.᾿Ασκήματα, κατασκευάσµατα ἀπὸ τῆς ασκήσεως. 
Ασκός, ἐν τοῦ σχίζω μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἡ παρὰ τὸ 
σχῶ, σχήσω, ἄσχὸς, καὶ ασκὸς, ὁ αβλαβὴς καὶ ὠὶνῆς 
καὶ μὴ ἐσχισμένος. ὅφθεν καὶ ὥσκηθης ὁ αβλαβὴς κα). 
ὑγιῆον απὀ µεταφορὰς του ασποῦ. ΄ Ἀσκήδαι δὲ, τὸ 

-. Φερωπεῦσαιι ἐπιμεληήνου, αφλῆσαι ποιήσασθαι. 
Ασκοφορεῖν] ἐν τὰῖς Διονυσιακαῖο πομπαῖς, τὰ μὲν, ὗτὸ 

τῶν αστῶν πράττεται' τα, ὁδν, τοῖς µετφίκθις ποιεῖν ὑπὸ 
τῶν γομο-ετήσαντω» προστέταχται. οἱ μὲν οὖν µέτοι- 
κοιν Χιταγας ἐνδεδνμένοι Χρῶμα ἔχοντας. Φοινικοῦν, 
καὶ τὰς σκάφας Φέρουσι ὅ δὲν καὶ σχαφηφόρος λέγε- 

” κε 

η] . ε . ᾿ ΄  . ο, 

δὲ αὐτοῦ, ὁ πόνος τὴς ασκήσεως, καὶ ὁ αλλητης στὰ 

ται οἱ δὲ αστοὶ, ἐσθῆτα ἔχουσιν ἣν βούλονται, καὶ | ον, ο. νώφν 
ὥσκουὸ κατὰ τῶν ὤμων Φέρουσι' κα) δια τοῦτο ασκοφό- 
ροι καλούνται, ς . « ΛΑ) 

᾽Ασκώματα. καλοῦνται καὶ τα δέρματα τὰ ἐπιῤῥαπτόμε- 
να ταῖς κώπαις ἐν παῖν τρµήρεσι, δια τὸ μὴ εἰοφάρειν 
τὸ «αλασσιον ὕδωρ. Ααιστοφανης. ᾿ σκώµατα καὶ λώα 
καὶ πίτταν ὁδιαπέµπω» εἰς Ἐμπίδαυρον: ---- ὅτι :απὸ 

: ασκῶν γίνονται», παὶ ἄγχιστά εἰσι. καλοῶνται δὲ ἀσκώ- ο 
ματα καὶ οἱ γαι" απο μεταίθορᾶς τῶρ χαλκευτικῶν 

ο ασκωματωνν ᾱ εἰσ):Φυσαι χαλκευτικάί. το 
"Ασμεγος]. Ἰόω το αὐφραύνω ὁ παθγτικὸς παρακείµενος, 

σµαι’ ἡ µετοχὴ. ἠσμένος, καὶ ἄσμενοςι τροπῇ τοῦ ἡ 
εἰς α. ἐξ αὐτοῦ, ἁαμενίςω" παὶ συνασµένιζεν τὸ συνευ- 
Φραίνου, τηνὺς δὲ λάέγουσι μ εἶναι µετοχήν' ὅτι πώσαι 
αἱ τοῦ παρακειµένου μετοχαὶ προπαροξύνόνγαι. “πρὸς 
οὖς Φκμὲν, ὅτι λέγουσιν οἱ τεχνικοὶ µετοχὴν εἶναι πέα- 

, ο 

ἴδω, ἠσμένορ". κατὰ συστολὴν τῆς ο 

: 
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ἀρχούσης ΄ ἄσμενος καὶ ἅμα τῇ συστολῷ, ἀνεβίβασε 
τον τογον καὶ προπαροξύνεται. 
Ασμωλὴ, ἀναπνοὴ λίγη" καὶ ἀσμωλεῖν, ἀγνοεῖν, 
σου, ὁ ὁ κρατὴρ ὑπο Φοινίκων: 
Ἰομοαό ζω ασκωλιάςειν ἐστὲ, τὸ ἵστασθαι ἐφ ἀνὸς πο- 

ο δὸς ἐφαλλόμενον ὴ στερούµενον τῶν κατὰ Φύσιν. εἴρη- 
πυτας παρὰ τὸ σκῶλονν ὃ, ἐστι" σκόλοπαι τῷ ἐς) πο ἕλ- 
λεσθαι” ἀπὸ τῶν πατούντω» σπόλοπα καὶ χωλθυόντών" 
ὅτερ Ἐπάχαρωος ἐν 'τοῖς Πέρσωιο σκαλοβωτίς ειν φησί. 
σπωλιάς η, οὖν, καὶ χατα πλεονασμὸν, ασκωλιάςει». 
πινὸς δὲ οὐ πλεονασιὸν ἡγοῦνται τὸ ο’ αλλὰ παρα τὸν 
σκὸν γέγογ.. κυρίως γὰρ ασκωλιάςειν λέγεται τὸ ἐπὶ 
ἀσκὼν ἄλλεσθαι. οὕτωο Ἐπαφρόδιτος. « η 

᾽Ασπάζω] ἔστι͵ ὁημα σπὠ᾿ καὶ σημαίνθι τὸ δαΧνρίζω. 
Μ. (αὐτοῦ. ένετας. σπαζω κατα ποραγωγὴν» ως Φρῶ, 

ω βώνν ὢ καὶ μετὰ τοῦ: ἱστερητηιοῦ α» ὥσπα- 
τὸ μὴ διαχωρίζεσθαι, αλλ’ ὑπὸ τῆς φιλὰς, ἡνώ- 

σθαι, ἀσπάςεταν, κατα στέρησι» τοῦ. μὴ σπᾶν' ὁ γὰρ 
διαλυόωα»ος καὶ ἐχ)πίρων ὴ ἐχθραύω». αποσπᾷ απ 
ἐκείνου ἑαυτόν ' ὡς ἐπὶ Τηλεμάχῳ» Ἠ ῥα, καὶ ἐκ. χει- 
ρὸς χεῖρα . σπαάσεν ᾿Αντιγόοιο: - ἐν τοῦ οὖν ἐναντίου 

͵ τὸ αντέχεσθωί τινος κατὸ Φιλίανν ἄσπα «εσθαι εἴρηκεν. 
τπαπὸ του πσπαςω, ῥηματιὸν ὄνομα, σπαστός” καὶ οὐ- 

έτερο», ἀσπαστόν. ὁ πεέλλωνν σπαάσω" αφ) οὗ ἀσπά- 
σος». μι) ἀσπασίως. τὸ προσηγῶς καὶ Φιλοφρόνως. ἔστι 
ἐ δὲ παραδυρθετον, «πο τοῦ ασπάςω συνέτου" τὸ γὰρ 
ασπτίςω, σύνετόν ἑστρ, ἀπὸ τοῦ σπῷ ῥήματος αφ 
οὗ τὸι σπῶμαι" :πα). παράγωγον. σπάω. καὶ προσηλ.)ε» 

:ἡ α ἐπίτασις, πὰὶ ἐποίησε το ασπάςω. τὸ γὰρ ἐπισπὰ- 
πεσθὰε, ἔστε το αὐτωςεσθς : «ρρθκακὸν» ασπάσιορ" τὸ 

Φήλυκὸνν ἀσπασήη. λέγετὰι καὶ ἐπιῤῥηματοιῶς, ἀντὲ 
που ὃ σπωσίωο.. ο πα 

Ασπασισο) ᾗ δια τοῦ τος παραγωγὴ Ἰ. παρὰ μέλλοντα .γινο- 
µένην τρίτη» ὤπὸ τέλους" ἔχει τὴν ὀξεβαν ορθώσω, 
Ὀρθώσιος". αἰνήσω ̓ Αὐήσιος ἄρκέσω» ᾽Αρκέσιοο» πα) 
Αρκείσιος" ἄρω τὸ ἁρμόςω,, ἄρσω ἁρσιος» ὁ ̓ἁρμοςὄμε- 
γου". καὶ ἀνόρσιος, ὁ μὴ, -ἀρμοςόμενος" άσω, ἅσω, 
άσιοξν καὶ κατοὲ αντήθεσι» ὅ ὁσιοῦ πτήσω, ατήσιος” ὦξω, 
άξιος. οὕτως οὖν καὶ ἀσπάσω . ἄσπάσιος' παὶ «αυμά- 
σιος. ὀδύνεται, δὲ νεψιόςν δεξιός τὸ -δὲ πλησίον ἀπὸ 

ἑὐποῦ πλητὸς ἔχει μὲν τὸν Χρόνου” ὁ αρ ἄπλητες ὃ 
ἀπροσπέλαστος” πλητὸςν πλησήσο» ὡς ἄμβροτος ἄμβρό- 
σιος, τροπῃ τοῦ τέλους. οὐ γέγονε δὲ τὸ πλησίος παρὰ 

΄ μέλλοντα. οἱ γὰρ Λάκωνες τα παρα βέλλοντα, εἰς το τ 
οὗ τρέπουσω, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ τ δὐς τὸ ἐνιαυτὸς» ἐνι- 
-αὐσιος, ἐνιωύτιος λέγουσι», ὑπόμνητιν Ὀθότες τοῦ προ- 

. τέρου τ' πλοῦτος » πλούτιος. πλ οὐσιος" τὸ δὲ πλησίος, 
ιο ο αὐνίς λέγουσιγ. ὥστε οὐ παρὰ μέλλοντα. παρα τὸ 

πέλω, ᾿παράγῶγον πελαςα τὸ προσεγγ(ζω" ῥπαατικὸν 
"Ἵδνομα, πλατὸς πο) πλητές καὶ κατὰ τροπή» τ τοῦ τ 
Ἱτεἰς σι πο) κατα παραγωγὴν, πλησίος, ὡς ἄμβροτος, 
ναι 
3 ον οιεὶ τὸ ἠδό τοῦ κατ 
τι πρὸς ἑαυτὸν ἔπισπα, 

Ασόῤώας, ον ἐπὶ τοῦ ἑλείου } ὀρείου, ὁ μὴ σπει- 
όμεγος. 

Ἀσπάλαθος» αἶδοο. ἠκάνθης. Νήμαγδρος, Ἐν γὰρ ὄρει 
ῥάμνοι τε παὶ ὀσπαάλαθοι πομέονται: --- παροὶ το σπώ, 

" σπάλαθος, κ. | ἀσπάλ αφος. 
Ἀσπαλιεύθην] οὐν οἵδ' εἴ τις ἠχδῦς ὑπὸ τοῦ. -δὲ- 
τ λέατος τῆς. οπα «ρα τομ φά μά 3” ἐνήχετό μοι τὸ 
ο ἀγκιστρον. τς ση 

᾿Ασπαλιεύω] παρὼ τὸ ἀποσπῶν τοὺς ἡροῦ» ἐν τῆς α- 

8ο 
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λάσσης: οἷον σπῶ σπεύς" πλεονωσμῷ τῆς λι συλλαβή ο, 
σπαλιεύς' ποὺ μετα τοῦ ἐπιτατικοῦ αν ασπαλιεύς, 

Ασπαλιεντὴς, ὁ αλιεύρ εἴρήται δὲ περα τὸ σπῶν, καὶ 
τὸ λνον" ὁ σπῶ» τῷ λίνῳ" τοῦ α ἡ πλεονάζοντος» 3 

ϱ ἐπίτασι σημαίνοντου" ὅ9εν καὶ ἀσπαλιευτὴς, ὁ ἐκ τῆς 
ἆλὸς σπῶὼν τοὺς ἰχδ0ς. 

”"Ασπετος] ἔστι ῥῆμα σπῳ᾿ ὅπερ γέγονε παρὸ τὸ ἔπω τὸ 
ἀκολουθῶ, ὡς παρὰ τὸ ἔχω, σχῶ' ἐξ οὐ τὸ σπάσθαι 
μαὶ ἐπισπᾶσθαι ποσήν. 

΄Ασπετος] ῥηματικὸν ὄνομα σπετός" καὶ μετα τοῦ στερήτι- 
Νο αν ὥσπετος αἰδήρ, οἱονεὶ ὁ πολὺς πο) μέγας καὶ 
δυνάµενος ἀῤῥηντος γενέσθαι” οὗ οὐι ἄν τε ἐφύχοις 
του ὀνοπαρακολου.)ήτου διὸ το μέγεθος. ἢ παρὰ τὸ 
σπῶ τὸ κρατῶ, σπετὸς, καὶ ἄσπετος. 

Ἄσπετο», απλήρωτον, πολύ». Λυκόφρων, Αλλ ἄσπετον 
χέωσα παμμιγῇ βοήν: ---- ὀύναται δὲ παὶ παρὰ τὸ ἔπω 
τὸ λέγω εἶναι: ἄάσπετα τὰ οὕτω πολλὼὸ καὶ μεγάλα, 
ὥστε καὶ ἄῤῥητα ὑπάρχειν ᾿ τοῦ λέγεσ-λαι. 3 

Ἀσπερχὲς, αδιαλείπτὼς, τοῦ α κατ] ἐπίτασι». τουτέστι 
τὸ ἄγαν ἐσπευσμένον, παρὰ τὸ σπέρχω' συεχῶς, ἰσχυ- 
ρῶς, ταχέως. 

Άσπειστον] ἀπὸ τοῦ σπένδω" οὗ ὁ αέλλων, σπείσω" ὁ πα- 
βρακείωενος» ἔσπερως» ἔσπεισμαι, ἔσπεισαι, ἔσπεισται, 
σπειστὸς, καὶ ἄσπειστος, ἄσπονδοο, 

Ἄσπιστης, πεςὈς ὀπλίτης, πολεμιστής” ἀπὸ τοῦ ὥσπίζω 

ο (ἐξ οὗ ὑπερασπίζω) Ὀ μέλλων, ἀσπίσω, ἤσπικα, ἤσπι- 
σμαι Ἰσπισταιν ἀσπιστή». 

Ασπο] ἀσπὶς σημαίνει δύο" τὸ μὲν (ῷον, ἐπὶ τοῦ όρπε- 
τοῦ. διὰ τὸ πύκλους ποιεῖν τοῦ σώματος καὶ μἡ ταχέως 

ἐπτείψειν εἰς κος” ἀπὸ µεταφορᾶο. τοῦ ὅπλου οὕτω 
γὰρ συστρέψα» ἑαυτὸ, πολεμεῖ καὶ μοήζεται. τὸ δὲ 
"ὅπλον, παροὶ τὸ σπῶ, γήεται σπίζῳ, τὸ ἐκτείω καὶ 
μηκύνω" 5 αέλλων» σπίσω" ἀποβολῇ τοῦ ὦ. σπιο τὸ 
μακρόγ᾿ παρα τὸ ἀποσπῶσθαι καὶ διωτείνεσθα: μετα 
τοῦ στερητικοῦ α» ὥσπίς, ἥτις τοῦ αακρὰν εἶναι ἀπήλ- 
λακται᾿ εἰς περιφερὲς γὰρ σχ]ως ἔγκειται. τὸ µη εἰδ 
ἔκτασιω μεμηκυμμέγον, αλλ’ εἰς περιφέρεια», κεκυχλω- 
ον. ὴ παρὰ τὸ ασπαστὴ» εἶναι τοῖς Φρονοῦσι» ἐν τῷ 
Ὀπολέαφ. ἐξ οὗ ῥίψασπις, ασπίδος" ὁ κώνο τα εὖρ ις 
υθηλυκὼν δια τοῦ π ἐπφερόμεναν απλὸ εἴτε σύνθετα, 
διὰ τοῦ «ὁος κλίεται: ἁπλῷ κὲν, πρηπές» πρηπίδος 
σύνθετα δὲ. βοώπις, βοωπιδος" ἑλιπωπις»: ἑλωκώπιόος. 
διωτέ ὀξύνεται: τα εἰς πις »ήλυκὰ δισύλλωβαν εἰ μὲν 
απὸ συμφώνου ἄρχονται ». βκρύνονται, «}έσπις, τράμ- 
πις' ἔστι δὲ βκρβαρικὸν ὅπλον". εἰ δὲ ἀπὸ Φωνήεντος, 
ὀξύνεται. στὶς, ἐλπύο, ἐ ἐμπὶς. εἶδος πώνωπος. 

᾿Ασπιδιώτης] εἰ μὲν απὸ τῆς ἀσπίδος » ἄσπιδίτης, Δηλονότ, 
πλεονασπῷ τοῦ 7 εἰ δὲ παρα τὸ ἀσπίδιος (οἷον, ἔνιδεν 
ὑπασπίδα) παράγωγο». ου) πλεονάςει, ὥσπερ ᾿Ίδιος. 
ἰδιώτης καὶ ἤλιορ. ἠλιώτης, καὶ αφηλιώτης" οὕτως 
ασπίθιος» ασπιδιώτης. 

Ασπληδων] Φασὶ γὰρ εἶναι Σπλγηδόνα τὸν Πρεσβώνου : καὶ 
Στερόπης, ᾿Απολλοδωρος «δὲ Φφησν ᾿Ασκληπιάδην οὕτω: 
λέγειν, Σπληδόνα τ' ἠγαθέη»: --- ὅταν οὖν εὕρωμεν, 
079’ ᾿Ασπλγδόνα »ο00ν: -- πλεονασμες ποιητικόὀς ἐστι 
τοῦ α- Ἡρωδιωνὸς περὶ παθῶ». 

᾿Ασπουδεί, ἄνευ κακοπαθείκο, «καὶ χωρίς πόνου. 
π 
Άσσον, τὸ ἐγγὺς παν πλησίον. εἴρηται παρα τὸ ἐγγός. 

συγκριτµιὸς τύπος, ἐγγύτερος. ἐγγίων”, ἔσσων᾽ «ση το 

οὐδέτερον, ἔσσον καὶ -ἄσσον, ὡς μέγας, μεγατερος» με- 
γω», µέσσον, καὶ μάσσον" Ἠὲ τοσοῦτον δίομαι» Ίλτι 
μάσσον:- -- ἄντὶ τοῦ μακρότερον. οὕτως ἔσσον, ἄσσον. 
οὕτως εὗρον ἐν σχολίοι τοῦ ῥηνθέντος Απολλωνίου. Π' 
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παρὰ τὸ ἅπτω καὶ προσεγγίζω' καὶ Αἰολικὸν, ἄσσων 
ἄσσον" γ/πτω,.νίσσω. 

“Ασσ ἐθέλγοθα]. Φησὶν Αρίσταρχος, τρίκ σηµαίνει» τὴν 
λέξιν, τινα, ἄτινα, ὅσσα. κἀὶ ἄεὶ ψιλοῦται' δασύγεται 
δὲ, ὅτε ὀγλοῖ τὸ ἄτωα. καὶ ἔστι, κατα Ἡρωθιανδν, 
ὁύο µέρη λόγου" τὸ α, ἄρθρον' καὶ τὸ σα» ὅ ἐστι Με- 
γαρικὸν, ὀχλοῦν τὸ τινά. ναὶ ᾗ. παραλήγουσα Φησὶ ὃα- 

6ο ᾿σύνεται. 
'Ασσυρία, καὶ Βαβυλωνία τὸ μὲν πρῶτον ἐκαλεῖτο Εύφρά- 

τις, ὕστερον δὲ Ἀαλδαία᾽ τὸ τελευταῖον δὲ, απὸ ᾿Ασού- 

ρου τοῦ Σούσου ᾿Ασσυρία, ὧς Ἐενοκράτης ἐν πρώτῳ 
χρονικῶν. Αὐτήια ὁ) ᾿Ασσυρίη ἐπέβαν χ9ονὸς᾽ ἔνθω 

Σινώπη»: -- «θυγατέρα Ασωποῦ. ἡ πλησίον τῆς Σιώ- 
πης γῇ. ἕως Απαμείας καὶ ἔτι κάτω, ἡ πειµένη πρὸς 
τῇ Δαλάσση τῇ Ποντικῇ τῇ Φερομένη ἐπὶ Περσ α καὶ 

Ἰνδίαν., καλεῖται πᾶσα Συρία" διὰ τὸ συρήναι αυτήν 

ὑπὸ τοῦ κατακλνσμοῦ μερικοῦ γδγοµένου" Ασσυρία δὲ, 
ἡ ἐγγὸο τῆς συρείσης Ὑης οὐσα" ἥτις ἐστὶν ἡ Σωώπη 
παρὰ τὸ μὴ σύρεσδαι. Ασσύριοι, τὸ ἔ9γου. ᾿Καλλ- 
µαχος, Ἡ ἀπ Ασσυρίων Ἰμεδωπὴ στρατι]: καν 

"Ἠμισυ μὲν Πέρσαι, ἥμισυ ὁ) ᾿Ασσύριοι: --- εἴρηται παρα 

τὸν ᾿Ασσάρπκον, τὸν ἔθνους ὀπικρατήσαντα, ἐνβολῇ 
τοῦ κ, "Άσσαρος' καὶ τροπῇ; ΄Ασσυρος" καὶ πκραγω- 

Γπο γῆν Ασσύριος ὧς μάθω, μύθος. ᾿Ασσυρίους τους ἐν 
τῷ Πόντῳ' παρὰ τὸ µᾳηκέτι Ἓνρους εἶναι ἵν ᾗ ̓Ασύ- 
ος. 

ος τὰ πρὸ δύο τῶν αὐτῶν, βραχέα εἰσί σεσ]- 
µείῶται τὸ μᾶλλον καὶ )άσσον. εἰσὶ δὲ καὶ ἕτερα σε- 

σγμειωµέγα, ἅπερ Ενδαίμων παρατ/ὃησι», ὣς τὸ ῥᾷσ- 

σον τὸ εὐχερές' ἹΝάσσων, ὄνομα κύριον, καὶ ἑλάσσων. 

"Αστωχυς, σίταχύς τις ἐστὶν, ὁ τὸν σῦτον συγέχων Ἰ 

στῶ., στήσω, στήκω, στάχυς, καὶ ἄσταχυς. } παρα 

τὸ ἐν τάξει τὸν σῦτον στείχει. προπαροξύνεται. πᾶν 

ο γὰρ ὄνομα εἰς νο λῆγον ὑπὲρ ύο συλλαβας, προπαρο- 

ἔννεται. ε / “! . ΄ ΄ Γ . . Ν 

Αστάρτη, ἡ 3Φεος" ὄνομα εἰδώλου ἐστί" λέγεται δὲ απο 
μεταφορᾶς τοῦ ἄστρου. ἄστρον γὰρ» ἐν τῷ οὐραγῷ ανα- 
πλασµα' αφ οὐ το εἶδος παλεῖταιν ἔχον ὄνομα ἄστρου. 

λοιπὸν παρα τὸ ἄστρον, ἄστράτη» καὶ ἐν ὑπερβιβα- 

σµῷ,, ἀστάρτη. ἢ (παρὰ τὸ αστεράτη καὶ συγκοπῇ, 
ἄστράτη. ἔφορος γαρ τῶν ἄστρων Ἰ ες. 

κ ἼΑστεγοι, οἱ μὴ ἔχοντες στέγη», τουτέστι οἶκον. 
᾽Αστεμφής] ᾿Αλλ’ ὠστεμφὲς ἔχεσκεν: --- καὶ ἀστεμφέως, 

ἁμετακωήτως, ἰσχυρῶς παρὰ τὸ στέµβειν τὸ κινεῖν 
συνεχώς. αστεμβής οὖν, 9 αχίγητος, καὶ αστεµφης. Ἰ 
παρὰ τὸ στρέφω στρεφἠς, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ αν 
ἀστρεφής' καὶ ἐν ὑπερβηβασμῷ» αστερφής καὶ ἑλλεί: 
ει τοῦ ϱ, καὶ πλεονασμῳ τοῦ ᾱ, ἢ µεταθέσει τοῦ ρ 
εἰς µ., γίνεται ἀστεμφης' καὶ αστεμφὲς, τὸ ὠμετακί, 
νήτον ἡ βέβαιο) κατα ἀπόφασιν τοῦ στεµβαξαι, ὔ 
ὑστω ὑβρίσαι. Λυκόφρων δὲ, αντὶ τοῦ πολυστένακτα, 

το υµεμπτά: Δύσζηλος ἀστέμβακτα Τιμωρουµένη” Βοώσα 
οὐ κλύοντα φεσπότην πόσι». 

᾽Αστεριπὴ, ἡ ἀστραπη παρὰ τὸ στερίσκεµ τοὺς ὦπας 
' τοῦ ὁρᾶν, δια τῆς ἀντιλαμπούσης λαμπηὀόνος, ἡ παρὰ 

τὸ ὅπτω, ὁπτή' καὶ μετὼ τῆς αστέρος γεγνικῆς, ἄστε- 

ροπτή: καὶ ἀποβολῇ τοῦ τ, ἀστεροπή. καὶ τὸ στεροπὴ 
ὁμοίωᾳ' καὶ στεροπηγερέτης» ὁ αστραπτικός. 

᾿Αστεροπητής, αστραπτικός, ἀστραπας ποιών. 
᾿Αστεῖος] ὄνομα ἐκ τοῦ ἄστυ᾽ σηµαίνει τρία. λέγεται κυ- 

ρίως ὁ ἐν ἄστει διτρήβω»ν" καὶ ὁ ὃν ἦδος χρηστὸν 
ἐπαινούμενος, ὡς ὁ Μωύσῆς, ος ἦν τὸ παιδίον αστεῖον 
τῷ Φεῷ: --- λέγεται καὶ ὁ γελωτοποίός. 

ζο 
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᾽Αστήρ] ἴἵστ]ωί, στήσω, στὴρ, καὶ αστὴρ, ὁ μὴ επτάμε- 
σος" παρὰ τὸ ἄστατον ἔχειν ὀρόμον' κυρίως ἐπὶ τῶν 
πλανγτῶν λέγεται, -ὁ μὴ στασ» ἔχων, ἀστατὴρ, κ) 
ἀστήρ καταχρηστικὠς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἁπλαωνῶν. «ητεῖ- 
ται διωτί, ὤσπερ γήεται κατὰ συγκοπὴν γωστρὸρ, μἲ 
τὸν αὐτὸν τρόπον ἀπὸ τοῦ αστέρος ὠστρός. ὡς -αᾗ. ἔχει 

Ὅ μίμημὰ τι ἡ ὥστέρος γενική, οὐ συγκόπτεται. τὸ γὰρ 
Ἴστρος, βαρύτονόν ἐστιν. εἰ δὲ εἴποι, οτι καὶ η αστρὸ 
γενικὴ οὐκ ἔχει η ἴκν διὰ τοῦ τρος ὀζυτόνου, ἵνα 
µιμήσηταεν ἔστῳ θὐπεῦρ, ὅτι τὸ γαστὴρ παραλόγὼς ὀξν- 
τονουµένων, τῶν ἄλλων ὑπὲρ δύο συλλαβαο ὄντων βα- 
ρυτόνων. ἀπεὶ οὖν παραλόγως ὀξύνεται τὸ γαστὴρν τού- 
του χάριν η γενικής παρκλὀγως ἀνεδέξατο τὴν 
συγκοπήν. διατί δὲν ὤὥνπερ γήνεται ἄνδρα καὶ Φύγα- 
τρα» οὐ γίνεται καὶ μήτρα καὶ πάτρα: ἵνα μὴ 
πέσγ τοῖς μήτρα καὶ πάτρα, ὃ σημαίνει τὴν πατριδα 
Χοιροβοσκόο. νθν» ν - 

"Αστηνου, ὁ δύστυχὴς καὶ πένης' παρὰ τὸ στάσιν μὴ 
ἔχειν» μήτε οἴκησιν. σύνεστι δὲ τοῦτο πένήτι. 

ἸΑστίβητος, ἅπάτητος, ἀδικβωτος. ἀπὸ τοῦ στείβθω, ὃ 
µέλλων δεύτερος, στιβώ' καὶ µετάγδται εἰς ἐνεστῶτα 
καὶ γίνεται στιβῶ, στιβήσω, ἑστίβηκαν ἐστίβημαι 
ἐστίβήται, στιβητός, καὶ ἀστήβητος, μετὰ τοῦ στερητι- 
ποῦ α. τὸ δὲ στείβω, παρὰ τὸ στῶ. ια λδ 

᾿Αττικοὶ ἐκάλουν τὸ ἐλεύθερον χὠ- ”"βστικτον] οὕτως οἱ 
βίον, καὶ μὴ ὑποκείμενον χρήστη. εἴρηται δὲ. ὅτι. τοῖς 
ὑποκειμέγοις Χρέεσι χρίοις, εἰώθασιν ἐγκακταπηγ) 
στήλη», ἡν ἐκάλουν ὅρον: ἑν ᾧ ἐκεχάρακτο τρ χβέος, 
καὶ ὁ χρήστης ἵνα μὴ πλανηθεὶς ἕτερος», ὧς. ἐπὶ κα- 
Φαρῷ, αὐτῷ ὀανείσφ τὸν δὲ ἐλεύθερον, ἄστικτου 
ἐκαλουν. ς κ) ον 

"Αστρον] παρὰ τὸ α Φω τὸ καίῳω. αἴσω, γέεται αἱστρον" 
καὶ ἀποβολῇ τοῦ !, ἄστρον καὶ αστήρ. ἡ παρα τὸ στῶ, 
στήσω, στηρ. : ορ ο οτ νι 

"Αστριας] Καλλίμαχος, --- δέκα ὃ) ἄστριας αἴνυτο λά- 
τρον: ---- εἴρηται ὑποκοριστικῶς. ας Ύκρ ὁ παρ.ένιοᾷ πὀρ-. 
Φις, κα) ὁ Χαλθαῖος Χαλδις, καὶ ὁ λάσταφρο:, λα- 
στρις, καὶ ᾽Αμϕιάραος "Άμϕις, οὕτω καὶ ὁ ἀστράγ«- 
λος ἄστρις.' ού, 

᾿Αστροβολίως. ἐντρεχῶς, Πλατων᾽ οἱ δὲ, ταχέως. 
᾿Αστροβολη»ῆναι, Τὸ, νόσῳ τινὶ κατωσχα-Ίναι ' ἐπὶ τῶν 

παιδίων" κυρίως δὲ τὰ τὼν δένδρων καταβλη-)έντα ἐπὶ 
τὴν ἐπιτολην τοῦ κυνὸς. 

᾿Ασθαίω, ὀνεπαθὼ, αδυνατῶ 
λεπαίνω, ταλαιπωρῶ. κ αμνέτρ . 

᾿Αστίαγγας, τὰς ὑποφυλλίδας τὼν βοτρύων᾽ οἱ δὲ . ἄκτῖ- 
νο αὐγάς ' ἔνιοι, ἄστριγγας, κάὶ ἀστριγας. κ 

᾿Αστράγαλος σηµαίνει τρία. ἐπὶ μὲν τοῦ ποδὸς, ὲ τὸ 
ἄστραβὴ καὶ ὀρδὴν Φυλάττειν τὴν βάσιν, -ᾗ ὁ μὴ πρὸς 
τὸ μένει καὶ ἑστάνοι γογοναὺς, αλλα πρὸς τὸ κιγεῖ- 
σ-αι, ἀσταγαλός τις ὧν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ, ἀστρα- 
γάλος. Νείατον ἐς ἀστρα:αλον: ---- ἐπὶ δὲ τῶν νωτιαίων 
ὀστέω», παρα τὸ ἐμπεπάρθωι καὶ μὴ στρέφεσθοι μηδὲ 
κινεῖσθοι, κατὰ στέρησω τοῦ ἄλφα' οἷον, --- ἐν. δέ 
μοι αὐχὴν ᾿Αστραγάλων ἑάγη:--- ἐπὶ δὲ τῇ ποδια 
οἷον, --- αμ ἀστραγάλοισι χολωφείς, μὴ 

,. κακοπαθῶ, μοχδῶ, χα- 

.- 

᾿Αστραβὴς, ὁ ἄτροπτος. Πήνέαρος, ΄Άμαχον ἀἶστ δἳ κ- 
να" παρὰ τὸ στρέφω, στροφἠς, καὶ ἀστραβὴο- κατὰ 

τροπήν. ἳ 
᾿Αστράβη, ἐπὶ σκεύους εἴρητωι ἔυλίνου ' ἤγουν τὸ ἐπὶ τῶν 2ο 

ἵππων τιΦέµ ξύλον, ὃ κρατοῦσιν οἱ Νμ)εςώενοι, 
οἱονεὶ αστραφὴ τὶς οὖσα" παρὰ τὸ μὴ στρέφεσθκε ναὶ 
πίπτοι» τοις κανεςµένους. λέγουσι δὲ να) αὐτὸ τὸ ν- 

γαστρος 159 



«ποφόρον. ὑποζύγιον"'. οἱ δὲ, τὴν ᾽σωματηγὸν . ἡμίονον, 
ἀστράβην λέγουσι». 

᾽Αστβωβαλίςειν . ὁμαλίόεν , απευθύνει». 
Αστραπὴ). παρὰ τὸ ἄστάτως καὸ ῥᾷον παύεσθαι" ἢ παρ 

16ο τὸ ἀστέρος οπὴν, ἔχειν, ἤγου» διάπυρος ἂν ἀστήρ. η ἐκ 
'τοῦ ἀστεροπή. ἐξ αυτοῦ κατα παραγωγὴν, αστεράπτω" 
καὶ συγκοπῇ, Αδηράσηῳ" ἡ παρα τὸ στερῶς ἅπτεσθαι 
οὗ. ἂν ἐφή νορτοι:.- 

"Αστυ, ἡ πόλις. Φιλόχορου ἐν τῷ πρώτῳ τῆς ᾿Ατοίδος 

τερον ομάδας αοιὶ σποραδην «ντας, τότ ο. συγελ) εἰν 
τοι στῆγαι ἐν τῆς πλάνης ἐπ] τὰς πορναὃ οἰκήσεις ' ὅδεν 
οὐ Αετανέστήσαν! --- οὕτως Ἡρίων περὶ ἐ9νικῶν. ὴ, πα- 

το ρ τὸ ἁνω Ἱστασθαι' οἱ γὰρ αἀρχαῖοι ἐφ᾽ ὑψηλῶν τόπων 
Ίὰς πόλεις ᾠκοδόκουν. 

᾿Αστυβοώτη», ἐπιδετικῶς τὸν πήρυκα " εἰς τὸ ὦ τῆς Ἰλιά- 
δος᾽ παρα τὸ ἐν ἄστει βοᾶν βοῷ, βοώτης. 

᾽Αστυάναξι ὁ υἱὸς τοῦ ΄Ἔλκτορος" οὖν. ἔστι παρὰ τὸ ἄνοίσ- 
σα τὸ βασιλεύω, ἄλλα παρα τὸ ανακῶς ἔχειν τοῦ 
ἄστεος τὸν Ἕκτορα. καὶ ἄναπας ἐντεῦ2εν τους Διος- 
κούρους ᾽Αττηιο)» ὅτι ἐπιμελῶς αὐτοῖ; ἐχρήσαντο, 
διὰ τὴν Ἑλένη» τὰς Αφίθνας ἐνπο οὔῦντες. οὕτως 

ο ἳ Ασκλήπιαδης ὁ Μ.ρ). εανός.. "Ἰλιάδος , Τόν ᾧ Έκτωρ 
χο Καλέεσχε Σκαμαω»δριον. αὐταρ οἱ ἄλλὰι ᾿Αστυανακτ’: 

οἷος γὰρ, ἐρύετο Ἴλιον ΄Ἔκτωρ. 
Ἀστυπαλαία, µ µοῖρα τῆς Σάμου εὕτω παλουμόνη' ὅτι Τα- 
᾿προχλής καὶ Τεμβρων, ἀποικίαν στείλαντες εἰς Σάμο, 
πρὸς. τοὺς ἐνοικοῦντας Κάρας κορ)ωγίαν δέμενοι, ῴκη- 
σαν παρὰ τὸν Σχήσιον ποταμὸν, μαὸ εἷς δύο ̓ Φυλὰς 
τὴν πόλιν διένειµαν. ὧν τὴν μὲν, Ῥχησίαν ὠγόμασαν, 
ἆτὸ τοῦ Σχησίου ποταμοῦ παρακεμιένου τῇ πόλει:' τὴν 
δὲ, ᾿Ἀστυπαλαίαν, ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἐκεῖσε ὄντος ἄστεος. 
οὕτω Θεμισταγόρας ἐν τῇ χρυσῇ βή (θλῳ. 

8ο Αστυρὸν, τὸ ἅἄστυ. Κ αλλίμαχος. Ἡ μὲν αερτάζουσα 
µέγα τρύφος ὑψιζώνου, Ἀστυρὸν εἰεανέβαιεν:-- εἴ- 
ρήται παρα τὸ ὥστυ «ᾠποκοριστικῶς, αστυρογ. οὕτω 
Θέων ἐν ὑπομνήκατι τῶν τοῦ β αἰτίου. 

᾿Αστυπορεῖ , σιλλοφωνεῖ., τυροτωλεῖ. 
ς Αστυφέλικτον, ἀκίνητονν ὥσειστον ἀπὸ τοῦ. στυφελ/ζω. 

Ασύφηλοι], Ὃς μ ἀσύφηλον ἐν ᾿ΑΡγ ̓Βέοεσεν ἔρεξεν: --- 
ἄτμιονν ἡ ὠἀπαίδευτον ἀδόκιμον, καὶ ἀγόητον. παρὰ τὸ 
ἄσω τὸ βλάπτω καὶ τὸ ζηλῶσαι, ὁ σήα«ώνει τὸ ὁδολώ. ῶ- 
σαι καὶ ἁπατησαι" ἐξ οὗ καὶ Φῆλος Ὁ ἁπατηλός" κο 

ο Φύήληκες το σύκα, τα ὠμοὶ μὲν ὄντα, τῇ δὲ Ιδέᾳ πέ- 
πειρα᾿ καὶ Φηληκίζω, ὧπο τοῦ Φήληξ Φήληνκου τοῦτο 
παρὰ τὸ σφάλλω, σφάληξ, καὶ σφήληξ. ἡ -παρὰ τὸ 

« φω τὸ ἁπατώ. καὶ ὥσπερ παρὰ τὸ σώσω, Σωσριράτης, 
Ῥωσήβιο" αρκέσω» ᾿Αρκεσίλαοο" οὕτω καὶ παρα, τὸ ἄσω 
μαὲ φ]ῆλος, γίνεται ασίφγλος ποὺ ἀσύφηλος, ως ὀήφρος 
ὀύφρος, 3 Κούγυχος μούνιχος. ᾖ παρὰ τὸ σοίὸς γίνε- 
τος σόφηλος πα) μετὰ τοῦ στερητικοῦ α” ἀσόφηλος ' 
ποὸ μεταβολῇ τοῦ ο εἰς υ, ὡς ὤγορις ἄγυρις, ἀσύφγλος- 

5ο ᾽Ασφάραγος, ὁ λθιμόςν ὃ λαρυγό: Οὐ ὃ' ρ᾽ απ ἀσφάρα- 
γον μελή, τάμε Χαλκοβαρεήῃ, Ὄφρά τί µιν προτιεί- 

που ἀμειβόμενος ἐπέεσσι: -- οὸ πάλη] . ἐρισφαρφγος 
ῥ πόσις ἔσται: -- παρα τὸ σφαραγεῖν, ὅ ἐστιν Ίχεῖν" δὲ) 

αὐτοῦ γὰρ ἡ Φωνή Φέρεται. ἦ παρὰ τὸ ασπαίρῳ ὥσπα- 
ραγος πο ασφάραγος" ἄλλεται γὰρ καὶ κωεῖται ἐν τῷ 
καταπίνει».. ὴ παρα τὸ σπῶ, σπάραγου καὶ ἀσφάραγος" 
τεύετως γαρ ἐν τῷ λέγει». λέγεται δὲ καὶ τὸ αἄκανὼν 

ϐι ὑποφυόμενον βλώστηµα. ἐστι δέ τι καὶ βοτάνης εἶδο 
ἀσφάραγος» προς τας κοθδάρσεις ἐπιτήδειον. οὕτω μὲν 
οἱ Αττικοὶ, δι τοῦ Φ' οἱ ὁὲ λοιποὶ, μὴ ἀκριβοῦντες, 
ΕΞΥΜΟΣΟΟΙΘΟΝ. 

«υφήσίν "Άστυ δὲ. προσγόρευσαν την πόλιν, ὃιὁ τὸ πρό-- 
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διὰ τοῦ π' λέγουσι, καῦ ἁπλῶς τὰ τῶν λοθζάνων ἔ ὄριενα, 
ἀσπαράγους παλοῦσιν. οὕτως εὅρον ἐν τῷ λεξιῷ τῷ 
ῥήτορικῷ. 

᾽Ασφάλαξ] παρὰ τὸ σπώῶ, γφετων σπαάλαξ- οί πλεοσγα- 
σμῷ τοῦ αν ἀσπάλαξ" καὶ µεταθέσει τοῦ π εἰςφ, 
ἀσφόάλαξ. τὸ γὰρ ζῶον τοῦτο αποσπά τὴν γην κοὶ ποιεῖ' 
βάθος, κωὶ οὕτως εἰσέρχεται. καλεῖται ὠσφάλακος. το 

᾿Ασφαλὴς, ἑδροῖος” ἀπὸ τοῦ σφάλλω, 
᾿Ασφοδελός" ἠσφόθελος, λέγεται καὶ ἀφομρέσει τοῦ α, 

σφοδελός., βαρύνεται ὁ παῤπός: ὀξύγεται ὁ τόπος ὁ πε- 
ριέχων αὐτούς. 

᾽Ασχαδὲς, ἄκατάστατον Αἰσχύλος. 
"Ασχετος] οὐ γέγονε παρα τὸ σχέθω" ἐλέγετο γὰρ ἂν 

σκότος" αλλος παροὶ τὸ σχῆμι", αφ᾿ οὗ ἔσχηκα, ὁ πο- 
ῥακείμενος καὶ ἐσχέδην, 9 αόριστου ὁ µέλλων.,  σχ]- 
σω" ἐξ οὗ καὶ σχέσις' παὶ ῶς παρὰ τὸ τί»ημε, γίνεται 
Φετὸς, καὶ ἄφετος (ὁ ἄνους χαὶ ἀσύνετος πο) βέβαιος, 2ο 
κοιν ωἠῤέποτε ἐν ταυτῷ αόγεν προγρημένος) καὶ εὔθε- 
τος” καὶ ἵαι, ἐτὸς, κα ἄφετος" τει) δίδωμι. ὁρτὸς. 

καὶ Ἡρόδοτος" καὶ δέξεμαεν θετός οὕτω σχ]μι, σχε- 
τὸς» καὶ ἄσχετος. ἥ παρα τὸ ἔχω τὸ πρατῶ» αφαιρέσει 
τοῦ ε, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, σχῶ, σχετὸς, ὁ πρατή- 
τός" καὶ άσχετος. ὁ ὧν εράτήτος. 

᾿Ασχάλλων, αδημονῶν, Ἀοπρήρνος, χαλ. επαίνων, ἦ ὤγα- 
ναντῶν παρα τὸ άχω (οἶον,.Νῦν δ' ἄχομιι' τόσα γάρ 
μοι ἐπέσσενεν οκ δείμω») γεται οχάλλω ὦ, ὥς επερ 
ἄγω ἀγάλλω" καὶ πλ εο)ασιῷ τοῦ σ, ἀσχάλλω. ὁ µέλ- 5ο 
λων., ἄσχαλῶ ' ἐξ αὐτοῦ ῥημα περισπώμεγον δευτέρας 
συζυγίας. ασχαλῶ" τὸ τρίτον» ἀσχαλάει ἀσχαλφ᾽ καὶ 
πλεονασμῷ. τοῦ α ποιητικῶς, ασχαλάα, ὡς τὸ βομα" 
καὶ ἔστι τὸ μὲν προ τέλους α» βραχύ ̓  τὸ δὲ ἐπὶ τέ- 
λους, μακρόν. πᾶσα γὰρ συλλαβὴ πλεογάζουσα βραχν- 
τέρα θέλει εἶναι τῆς ἐν 4 πλεονάςξι λέξεως, ῇ παρὰ 
τὸ σχῷ, σχάλλων } λαέ σχόλλων ὃ ἐπέχειν οὐ ὀννα- 
μεθα. 

. Ασχολία, π] πολλὴ περί τι σπουδή: παρὰ τὸ σχολάζω 
τὸ ἠσυχά. ων ο) μετὰ τοῦ α στερήτηιοῦ. 

Ἄσωμος.. η] ἀπὸ τοῦ ἀσώματος κατα συγκοπή»' ἢ ὧπὸ {ο 
τοῦ σῶμα, ἄσωμοο. 

"Ασωτος] παρὸὲ το σώσω σώσω ., σέσωκαν σέσωσμαι, σέ- 
σωστας» σωτόον καὶ ἄσωτος., ὥς γγωστὸς, γγωτός. 

᾿Ασωπὸο» ποταμὸς μα ήςς. πλησίον Θηβών" παρὰ τὴν 
ἄσιν τὸν ῥύπον, καὶ τὸ ὢψ ὠπός. 

Το μετα τος τ. 

Αταλός]. παρὰ τὸ ἁπαλός. κατὰ τροπὴν, ἄταλὸςν ὁ νή- 
πιος. ἢ παρα τὸ τλῆνωα, ταλὸς, καὶ ἀταλός, ὁ µηδέπω 
δυνώμεγος κακοπο»εἴν. 

᾿Αταλάφρονα, ἁπαλὸν Φρόνημα ἔχωτα, τουτέστι νήπιον. δο 
ὤνόητον ἢ μὴ ὀυνάμενον τλήναι καποπαΦειαν. 

᾿Ατάλλων] παρὰ τὸ τλῶ τὸ παρτερῷ καὶ ὑπομένω, γύε- 
ται τλὰς, καὶ ἄτλως» ὁ μὴ δυγάμενος τλήναι. ἐξ αὐ- 
τοῦ, ἀτάλλων, ὁ απαθήο παὶ μὴ πακοπα2ῶν. 

᾿Ατάλαντος  Ἀργῖ, ὁμοτάλαντοο. ο{ονεὶ ἰσοτάλαντος, ἰσό- 
ζόγος, ἰσόστα 2ος. τάλαντον γὰρ. -τὸν ζυγὸν Φασί" καὶ 
ταλαντεύομε»» ἐπὶ τὸ «ωγοστωτεῖν. 

᾿Αταλάντη] ὠνόμασται, οὕτως ἡ τριῇρης ἀπὸ ᾽Αταλάντης 16» 
τῆς ἠρωίνηο» ἥτις ἦν ὠμίστη ὁραμεῖν. 

᾿Ἀτάρβητος, άφοβος" παρα τὸ τάρβος, ᾗ ὤθαρβός τίς 
ἐστιν, ὁ μὴ Φαῤῥῶν βοὴν΄ ὑπομεῖρος, 

Ατάρμυητον, το ἀφοβον" πνρίωο» τὸ μὴ μῦον. Εύφο- 
ον ὅτι ἀτάρμυκτον τρέπον ὄμμα:--- παρὰ τὸ 
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ἅτερ πα) τὸ μύειν, τὸ ἄτενές. ἡ παρὰ τὸ τάρβος, 
ἄἀταρβύηκτον . πα) ὠτοάρμυκτον καὶ γὰρ ταραύσσειν, τὸ 
Φοβεῖ, ὡς Λυκόφρων. σημαίνει καὶ τὸν δρασύν. 

το ᾿Αταρτηρὸς] παρὰ τὸ τείρῳ τὸ καταπονῶ᾿ συγκοπῇ» τρῶν 
τρήσαν τρ]ρος καὶ μετὰ του στερητικοῦ αρ ατρηρός 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ καὶ αν αταρτηρός. ῆ παρὰ τὴν 

ἄτην τὴν βλάβη», ἀτηρὸς, καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν, 
αταρτηροῖο ἐπέεσσι: --- σκληροῖς καὶ αταρτηρός. ---- 

χαλετοῖς, 

Ατείω, τὸ Φαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι,--- ἀταίομένου 
χακα ἔργα. 

᾿Αταρπὸς, ἡ εὖὐθεῖα ὁδός: παρὰ τὸ τρέπω, τρένω᾿ ὁ δεύ- 
τερος ἄόριστοςι ἔτραπον  γίνετοα ῥηματηκὸν ὄνομα τρα- 
πός᾽ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, καὶ κατα µετάθεσι», 

3ο ζταρπὸς. ἐξ ἡ ἧς ὁδοῦ οὐκ ἔστι τρωπῆνα καὶ ἐκπεσεῖν ̓  
Ἶ ἡ πολύτροπος" εἰς πολλα γὰρ σχ/ζεται ἡᾗἱ ὁδός. καὶ 
ἀταρπιτὸς, ἡ αὐτή, ἡ ἀτραπήο: παρᾶ τὸ τρέπω, τρα- 
πός καὶ κατ᾽ ἐπίτασιν τοῦ αν ἀτραπὸς, ἡ πολλὰς τοῖς 
ἄλλοις τροπᾶς παρέχουσα». . 

ΑἈτραπὸς, ὁ οἶνος" τραπεῖν γὰρ ἐστι τὸ πατῆσαι" ὅδεν 
καὶ τὸ πρὸ τοῦ πατηδῆναι γινόμενον αἁπόσταγμα τῆς 
σταφνλ]ον ἀτραπὸς οἶνος, καὶ ἀπότροπος λέγετω. οὔὗ- 
τως Ώρος. 

ξο Ατάσθαλος, ὁ ἄδίνο. Όμηρος, Ὑβρισταὶ ὃ' αὐτὴν καὶ 
ἀτάσθαλοι ἄνδρες ἔχουσιι,-- παρὰ τὸ ἁτῶ, τὸ βλά- 
πτω, ὡς αἴδω αἲδαλος, καὶ ὁπίω δαίδαλος. οὕτω καὶ 
παρὰ τὸ ἅἄτῶ, ἀτάζω, ἀτάςαλος" καὶ τροπῇ τοῦ ς εἰς 
σὃ. ἀτάσθαλοςν ὡς μας, μασ.δός. ἢ παρὰ τὸ ἐν ταις 
θαλλειν, ἠγουν ἐν βλάβαις καὶ αδικίαις. 

Ατασθαλία, αμαρτία, αδικία" κυρίως. μὲν ἡ παρὰ τὴν 
Φάλειαν βλάβη, ὡς παρον/α ἡ παρα τὸν οἶνον ἀταξία. 
ἡ παρὰ τὸ τῇ ὧτη, 9άλλειν καὶ αὐζάνεσθαι. Ὅμηρος, 
Κεῖνοι δὲ σφετέρήσιν ατασφθαλήῃσιν ὄλογτο. 

Αταλαήπωρον» ῥάδυμον, ὀλίγωρον. Αριστοφάνης Δα- 
4ο ναΐσιν, Οὕτως αὐτοῖς ἀταλειπώρως ἡ ποίησις δίάκει- 

ται: - σηµαίνει δὲ τὸ κακοπα εἲν καὶ ἐνεργεῖν. τολαί- 
πωρος, ἐπίπονος, άθλιο. εἴρηται δὲ, ὡς Διογενιανόον 
παρα τὸ τάλας καὶ τὴν. ὥρανν ταλάωρος, καὶ ταλάπω- 
ϱοο. Κυρίως δὲ λέγεται ὁ περὶ τὸν πῶρον τλῶν, τουτέστι 
καρτερῶν" οἷον ταλάπωρος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, τα- 

ε λααπῶρος. ἵι γὰρ ἀρχαῖοι τοὺς νεφριποὺς ταλαιπώρους 
ὠνόμα ον, τοὺς τλῶντας περὶ τὸν πῶρον” ἡ παρα το 
πῶρα, ὃ ὀηλοῖ τὸ πάθος. 

᾽Ατέμβω, στερ. παρὰ τὸ τέµω, ὅπερ ἑστὶ “πρωτότυπον 
6ο τοῦ τέμνω» Ὕόρεται ατεμῶ" καὶ ἐπενλέσει τοῦ β, ατεμ- 

βῶ. ὴ παρα τὸ ἄτω τὸ βλάπτω, ἀτεμβῶ , -τὸ βλάπτω 
στερῶν. οὕτως ὌὍμηρος ! ἐν Ὀδυτσείᾳ' -- οὐ γὰρ καλὸν 
ὠτεμβεῖν οὐδὲ δίκαιον ἘΞε/νους Τηλεμάχου. 

᾽Ατέχνως, ἁπλάστως. ἀδόλως τέχνη γὰρ ὁ ὀόλος. --- ἆκ- 
Φ) δὲ δεσμο) Τεχνήεντες ἔχον πολύφρονος Ἡφαίστοιο: 
- τεχγήε»τες ἔχυντο: --- τουτέστι ὀολεροί. σηµεάνει 

- δὲ καὶ τὸ ἁπλῶὼς, καθάπαξ” οἱ δὲ, ἐν ἴσῳ τῷ ὄντι 

καὶ τῇ ἆληθεία" οἱ δὲ, τὸ παράπαν, καθόλου. Ἱστέον 

ετι περισπωµέγως μὲν, ἀτεχνῶς. αντ) τοῦ σαφῶς. ἡ 

βεβαίως, ᾖ ἀσφαλῶ». Ἱ. Φαγερῶς παροξυτόνως δὲ, 

ἀντὶ τοῦ ἁμελῶς, καὶ ἄνευ τέχνης. περισπωµένως ση- 

µεάνει τὸ αληδώς, ἐκ τοῦ άτεχνὴςι, ὁ απαγεύργεντος᾽ 

παροξύτόνως, τὸ ἅμαῶς, ἀπὸ τοῦ ἄτεχνος, ὁ αμα δήο. 

΄Ατερπνος, ὁ ἄγρυπνος, παρα Ῥηγένοις, παρα τὸ ἅτερ 

καὶ τὸ ὕπνοςυ, γίνεται ἀτέρυπνος, ὁ χωρὶς ὕπνου ὧν" 
ο 4) συγκοπῇ τοῦ ν, ἄτερπνος. 

᾽Ατεράμων, ὁ σκληρός, ᾿Αριστοζάνηο, ᾿ΑἈχαργικο) στιπτοὶ 

ας ἀτεράμονες - παρὰ τὸ τεήρω, τέραµος, ος 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. ΑΤ πα 

πλέκο, πλόκαμος" πλεονασμῷ τοῦ νν ατέραμνος" 
οὐφέτέρο», ἀτέραμνον» ἁπαρκίτητον, δεινὸν, ὠμάροντὴν, 
πολύ. πα ἃὶ τὸ τέρεν. τὸ ἁπαλόν, τερέµων ὁ ἁπαλός" 
καὶ ἄτεράκων, ὁ μὴ ὢν ἁπαλός, ἀλλὰ σκληρὸς καὶ 
απγγὴς ἄν βρωπος. ατέραμνον οὖν τὸ μὴ: τέρεν, κατὰ 
στέρησιν. ἀλλὰ σκληρόν᾽ } τὸ εὐχερῶς τειρόμδνον, ὅ 
ἐστι βλαπτόμενον" τέραμνον γὰρ το ἁπαλον. λέγεται 
δὲ ἀτέραμνα καὶ τὰ μή ἑψόμενα ὅ ὄσπρια" ἅ πα) --- 

«βόλα π πρεσαγορεύεται. ᾿ 
Ατενίζω., τὸ πάνυ βλέπω, ποὺ ἐκτείω, καὶ λων ἐπιστα- 

μένως ὁρῶ. ρολ τοῦ τεύνων ὁ µέλλων, τενῶ κατὼ πα- 
ραγωγὴν., τεν/ζα" καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ αν ατενί ω. 

᾿ΑἉτειρής] παρὰ ψ. τείρω τὸ καταπονῶ, τερῶ, ἁἅτερῆςν 
καὶ ατειρὴς, ὃ -ἀκατατόνητος. ὴ παρὰ τὸ τέρεν, γήνε- ᾿ 
τας ατε ὖς, παὶ ἁἀτειρῆς, ὁ μὴ ὢν ἁπαλὸς» αλλα σκλ]- 
τρ οἵον, ---- ἄτερέα πλλκὸνν Φύσει θύστρωτον" λάμ- 
πρὸν, παρα τὸ οὐδήρ. 

᾽Ατέκμαρτον, ἀτέλεστον.. ἀσυλλόγιστον, ἄσημον" παρὰ τὸ 
ἅτερ, καὶ τὸ τέκµαρ, τὸ ἄγνευ καὶ χωρὶς τέλους. 

᾿Ατέμβιου, μεμψ/µοίρος. 
΄Άτεγτος. ἄπιστος πα) ἀναίσθητος, ὃ μήτε παραινέσει 

μήτε τὴν πήρωσῳ καὶ τὸ τοῦ. ήφους σκληρὸν τε μ6- 
γος πια µαλατ τόμενου” Ἱπυρίως δὲ ὁ ἄβροχος" ἐξ οὗ, ὁ 
μὴ δακρύων καὶ ὁ αἡ ἱδρῶν, ἄτεγχτος. 
κ παρὰ τὸ τῶ, ὃ ὀγλοῖ τὸ λαμβάνω» οἷον, τη Κύ. 

κλωψ» πίε οἶνον: --- ἐξ οὗ ῥηαατικὸν ὄνομαν τή" καὶ 
μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, ἄτη. ἦν ουδείς θέλει λαβεῖν" 
τὴν γὰρ βλάβη» πάντες ἐκφεύγομεν. 3 παρα τὸ ἕων 
τὸ βλάπτω" ὁ µέλλων. ἄσω" ἐξ αὐτοῦ ση, ἡ βλα- 
πτουσα τὴν ψυχή» πα) τροπῇ τοῦ σ εἰς τ. τὸ α µα- 
«πρόν" οἱ μὲν, ὅτι ἔστιν αατην καὶ κατὰ πρᾶσιν γώεται 
τη. οὐχ ἔστι δέ πλεονασμὸς γὰρ ἐστι τὸ α. ἄλλως" 
ἔστιν ἀετὸς., ὁ μάταιος καὶ ψενόής” ᾿Ὑέγονεν ἐκ τοῦ 

᾽ ἑτεόρ' καὶ τὸ Φηλυκὸν, Φετή" καὶ χράσει ποῦ. ας εἷς α -- 
μακρὸν. ἄτη. σηµαίνει δὲ δύο". ἐπὶ μὲν τῆς σωµατοει- 
δοῦς φΦεᾶς, Πρέσθα 'Διὸς Φυγάτγρ Ατην ἡ πάντας 
αἄται: - ἐπὶ δὲ τῆς βλάβης, Ζεύς ον μέγας Κρονί- 
δης ἄτη ἐνέδησε βαρείη. 

᾿Ατηκέλητα, ἀπρονόητοεν ἠμελημένα». όντιστα. απὸ 
τοῦ τῆν ὸ σημεάνει τὸ λαβε. κ οκ ρα οὖν, ἅτ «φως: | 
ὃ γὰρ τὶς μὴ εἴληφενν οὐδὲ Φροντίζει. ν 

"της, ὁ Διόνυσος ἐπιλετρεῶς απο τῆς γενομένης ἐκ τῶν 
Τιτάνων εἰς αὐτὸν άτης καὶ ΦΦορᾶς. 

᾽Ατίζυ] --- ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίςων Ἔρχεται: - ἀτιμά- 
ζωών, ὑπερορῶν' τίῳ τὸ τικ ν ατίω” καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ 6, ατίςω. ὴ απὸ τοῦ ἀτιμαζω» συγκοπῇ. εἰ μὲν 
σηαράνει τὸ ὑπερορῶ» γίνεται παρὰ τὸ τίω" εἰ δὲ τὸ 
βλάπτω, απὸ τοῦ ἄτην ατίζω. 

Ατηιάςὸ] παρὰ τὸ ατιμῶ, ατιμάςων τὸ ὑβρίζω ὡς βω 
βάκω. τοῦτο παρὰ τὸ ἄτιμος" τοῦτο παρὰ τὸ τιμή: 
τοῦτο παρὰ τὸ τίω, τὸ τι, μακρόν. ἔστι δὲ τὸ ατιμῶ 

εκαὶ δευτέρας συςυγίας, καὶ τρίτης. ατιμοῦσθαι λέγεται 
τὸ κατα τὸν »όμον «ὁλοσχερῶς κατακρίνεσθαι, ατικοῦ- 
ται μέν τις ὑπὸ τοῦ νόµου ὁλοσχερὴ ἀτιμίαν" ἀτιμά- 
ἆεται ὁέ τις ὑβριςόμενος ἔν τινι πράγωατι. ἐξ οὗ τὸ, 
Ἐτὶ τοῦ ξύλου Ἰτιμωμέγος» τουτέστι . Χατοκεκριμιένος. 
κα) τὸ, λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατα τὸν νόµον ὑωῶν 
κρύατα: --- πάλιν τὸ ατιμιῶ" ἡ τρίτη συςυγία» διαφέ- 
ρει τῆς δευτέρας. μὲν γαρ τρίτη συςυγία, 
Ῥετος ἔστων ἐκ τοῦ άτιμος" ἡ δὲ δευτέρα, σύνλετος, ή 
ἐκ τοῦ τιµή" ἐξ οὗ καὶ τὸ Ἠτίμησον, ατίκως ὕβρισεν. 

Ἁτιτάλλειν, τὸ τιδηνεῖν κα)” ἐκτρέρκων ἐκ υηπίων. ἐκ 
τοῦ ἁταλὸς, ατάλλειν' κατα ων ατι- 
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τάλλειν' Τους μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ατ/ταλλ' ἐπὶ 
Φάτνν. 

Ἄτλας, ὄρος Λιβύης. Πολύΐδος δὲ ὁ ὀιθνραμβοποιὸς πα- 
βίστησι» αὐτὸν ποιμένα γεγογέναι κο) Φφησὶν, ὅτι πα- 
ῥαγενόμενος ὁ Περσεὺς ἐπερωτωμενός τε ὑπ αὐτοῦ τίς 
εἴην καὶ πόθεν ἀφίκτο" ἐπειό λέγων ουν ἔπει δεν, 
αναγκη ἔδειξεν αὐτῷ το τῆς Γ οργόνος πρόσωπον. καὸ 
απελίθασεν αὐτόν" καὶ απ αὐτοῦ. τὸ ὄρος Άτλας 
ἐκλή 9. οὕτω Ιλυκόφρονου ἐν ὑπουνήματι. σήμαίνει δὲ 
καὶ τὸν Φεόν” οἷονν Άτλας 9 οὐρανὸν εὐρὺν έχεις --- 
τοῦ α κατ ἐπίτασιν' ἵν ᾗ ὁ αὴ τλῶν καὶ ανάγκη 
ποιῶν. αλλ᾽ ὁμουσίως Φέρων., καὶ οὐ κατοὸ κόλασι»' 
ἐπεὶ γθλοῖον ἦν τοὺς Φεοὺς μὴ πιστεύειν ἑαυτοὺς καὶ 
τον κόσιον Φοβουμένουο. 

᾽Αταὴν ἀτωένου» ὁ δοῦλος. καλεῖται ο. τὸ τι ἄτι- 
μἡν' καὶ κατὰ συγκοπὴν ν ατμὴνν οἷον ὁ ἄτιμος" Ἶ 

« 

πολύτμητός τις ὢν ὑπὸ τῶν µαστίγων, τοῦ α ἐπιτα- 
τικοῦ. 

᾿Ατμένες, οἱ δοῦλοι. οἱ ἅτερ μένους ὄντες ὼὰ πακοπα- 
ειν. ἀτμεύω. γίνεται παριὲ τὸν ἀτμένοι τὸν δοῦλον. 
ἀπὸ γοῦν τοῦ ατωὴν» ἀτμῶ, καὶ ἀτμεύω, τὸ δουλεύω 
ᾗ θηλυκή αετοχὴ. α ἀτιεύουσα. 

᾽Ατμὸς, ἡ αναπνοή τοῦ ὕφωτς παρα τὸ ω τὸ πνέω, ὁ 
παθητικὸς παρακείµενος» ἦσμαι, ασμοὸς, καὶ ἀτμόο. εἰς 
τὸ ατμές. 

"Ατωητος] απὸ τοῦ τέμω τομῆ ὡς δέμω ὀομ καὶ ο/κοδο- 
μή. καὶ νέμω γομή. εἶταν τομῶ" καὶ πράσειν τμῶ, 
τμήσω» τέτμημαεν υτμῆτὸς κο «ἄτμητος. ἐκ τοῦ τομή» 
τομῶ, ὡς τιμή τικ 2 Φωνὴ Φωνῶ , σκην} σκηνῶ. ἐκ του 
τομῶ» γήεται ῥηματηκὸν ὄνομα, «τομητός" καὶ πατὰ 
συγκοπὴν, τμητός” καὶ ἀτμῆτος. ὧς καρμητὸς, ἄκμγτος. 
οὕτω Φίλων εἰς τὸ ῥημωτικὸν αὐτοῦ. 

΄Ατοπον.. αντὶ τοῦ Φαυμαστοῦ ε αλόγου τάττεται. 
Άτος] ἔστιν ἄδω τὸ κορενγύω᾿ μέλλων. άσω" ἐξ αὐτοῦ 

τ ὄνομα ώτός καὶ µετα τοῦ ἐπιτατικοὺ α-, ἄατος. καὶ 
κράσει» ὧτος., ὁ ἄκόρεστος καὶ ὤπλήρωτος" ὴ παρα τὸ 
τῷ το «ιτ γόεται ῥηματικὸν ὄνομα μετα τοῦ έπιτα. 
τικοῦ αν ἄτορ" ὁ- γαρ: ακόρεστος πάντοτε: αἱτεῖ ἢ 
απὸ τοῦ ὧσαι τὸ κορέσαι» κατα ἀντίφρασι». - ὁ μὴ 
πεκορεσµένος' Καέ νύ κ᾿ ἔνδ' ἀπόλοιτα” Άργος ὅτος πο- 
λέμοιο. 

Ατμὶον καπνός ἀτμόςν πγοή. ἔστιν ἀσμὶς» ὃ σηµαίνει τὸ 
« δασὺ πγεῦμα" καὶ τροπ) τοῦ σ, ἀταὶς» ὡς ἐφίημι, ἐφε- 
σμὴ, καὶ ἐφετμή- οὕτω σημειοῦται ὁ τοῦ Ἰλλουστρίου. 

Άτρακτος» κυρίως. γυγαριεῖον ἐργαλεῖον, ἐφ᾽ οὗ. τὸ νῆμα 
ο περιειλεῖται καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ βέλους. τὸν 
γὰρ βάλλοντ' ἄτρακτον οἱ οἷδε Σοφοκλής. εἴρηται δὲ λατ 
τεὐφγωισμὸν ἄτάρακτος ὧν" ἀεὶ γὰρ. ταρώσσετα:. ἡ ὅτι 
ἁτάρακτον τὸ: γῆο Φέρει". ἀπὸ ποῦν ιτοῦ ταράσσω γίνε- 

Ὅπαι. ἐπὶ δὲ τοῦ βέλους, απὸ τῆς τοῦ ξύλου ὁμοιότητος 
τεἴρηται μεταφορικῶο. 

Ατρακτνλὴον εἶδος ἀκαν.λης. εἴρηται δὲ, ὅ ὅτι αἱ τῶν ογροί- 
Ὅπων γυναῖκες απ᾽ αὐτῆς τους ὠτράκτους ἐποίου». 
Ατρέμας ἦσον : ἠσύχως παθέςου, Ἴλικδος β. ἀπὸ τοῦ τρέ- 

µω µετα τοῦ στερήτηκοῦ α» γίνεται ἀτρεμήο καὶ ῥη- 
μα ἄτρεμῶ » τὸ Ἰσυχρκω" καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐπίβῥημαν ἄτρζ- 
μα ἐστι δὲ κοιὶ εἰς α ὠτρέμας, ὥσπερ ἐκ τοῦ ἠρεμω 

γύεται Ἠρέμας ποὺ ἠρέρος. οἷον, ᾿Οόφρα μὲν αὐγίδα 
Χερσὶν ἔχ ατρέμα͵ Φοῦβος Απόλλων: --τ ὡς σιγὼ σῖγα, 

ο κο αντῶ ἄντα, οὕτως ἄτρεμῶ ἀτρέμα καὶ πλεονασμῷ 

τοῦ σ, ατρέμας, τουτέστι χωρὶς τρόμου ’ 

ἠρέμα. 
᾿Ατρεκὲς αἷμ ἔσσευκ βαλών:--- ἀλγθὲς αἷμα ἐξέβαλον. 

ἠσύχως, 
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σοι ἀτρεκέως, ἐπήῤῥήμα Ἠεσότητος. παρὰ τὸ δέρκῶ τὸ 
βλέπω, ὄνομα δερκής' πα) κατ ἐπίτασιν τοῦ α. ἄδερ- 
κἠς» ὁ λίαν «ὑπερβλεπόμενος καὶ καθ ὑπέρθεσιν τοῦ 
ϱ, καὶ τροπᾷ τοῦ ὃ εἰς τ, Ὑέγεται ἀτρεκής. ὑπὸ γὰρ 
με ὀξυωπίας το αληδὲς Φηρᾶται. ὴ παρὸ τὸ τρέχω, 
τρεχής, καὶ ατρεχ]ς» ὁ μὴ παρατρέχων ᾖ τὴν αλήθιαν. 
ἦ 9 οὐδεὶο δύναται παραδραμεῖν εὖ Φρονών. Ἶ παρὰ τὸ 
τρέω, ὃ σημαίνει τὸ δέδοίκα, γίνεται τρεὴς κα) ατρεής" 3ς 
καὶ πλεογασμῷ τοῦ 4, ατρεκής' ὁ γὰρ εὐαρσὺς καὶ 
εὔτολμος, τὴν αλήθειαν λέγει" ἢ . τὸ τρέπω, ὁ 
μὴ τρεπόµενου. 

Ατρεὺς, παρὼ τὸ τρεῖν τὸ Φοβεῖσδαι. ὥσπερ γαρ παρα 
τὸ τρέβω γέγεται τροφεὺς, « οὕτω κα) παραὶ τὸ τρέω γί; 
νεται τρεύα᾿ καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ᾱ, ατρεύς, ὁ 
ἄφοβος. } παρὰ τὸ τείρω τὸ καταπονῶ » µετα τοῦ στε- 
ρητιιοῦ αν ὥτειρεύρ' νἀὶ συγκοπῇ, ἀτρεὺς; ὁ ἄκατα- 
πονητος. 

τας ρνή πατρωνυμικὸνν ἀπὸ τοῦ Ατρεύς. Τὰ ἀπὸ εἰς ν 
ἕ ψ ρ γιυόµενά πατρὠνυμικα εἰς όήοι διὰ τοῦ { γρά- 4ο 
Φεται, ΝΜεμνονίδης, Φοινικίδης" καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ εἰς ος, 
Ῥηλος, Βχλίδης" Λάγος. Λαγίης παγάρίστος, πανα- 
ριστίθης Μύως, Μοωίδης, καὶ ̓ συναιρέσει Μινώδης' 
ἤρως, ἡ ἠρωίδηο κο συγαιρέσει Ἡρφδης, δεῖ προς. δεῖναι, 
χωρὶο τῶν ἀπὸ τῶν εἰς ευς' ταῦτα Ὕὰρ. διὸ της εἰ γρά- 
Φεταιν Αἰγεὺ, Αὐγείδης. καὶ χωρὶς τῶν εἰς: ὡς Άττι- 
κῶν» ήλεως, Νηλείδηο' Εὔνεως, Ἑνείδης, κι) Χαρὺς 

: τῶν ἀπὸ τῶν εἰς αιδον Αλκαίος, ᾽Αλκείδης. πα χωρο 
τῶν εἰς {ς ας ους ἐχόντων τὴν γενικήν ταῦτα γὰρ εἰ 

μὲν βραχείᾳ παραλήγεται, διὰ τοῦ κ γράφεται, Ἑνύτυ- 6ο 
χής, Εὐτεχοῦς,. Εὐτυχίδης' Πλησθένης, Ἠλησθένους, 
λησθενίόμο ᾽Αχαμένης, ᾿ΑἈχαμένους, ᾿Αχαμενίδης᾽ 
Τννδαρίδης. εἰ δὲ μωκρᾷ παρχλήγεταε, διὰ τῆς ει, Ενύή- 
ρή6, Ῥήήρους, Εὐηρείθηο Ἐθκλης, Ἐῦμλους, Εὐχλεί- ΄ 
δχο” Ἡρακλῆς, Ἡρακλοῦς, Ἡρακλείδης χῶρὶς τριῶ», 
Θρασυμήδους , Θρασυμίδης ' Δικήρους» Αρηηρηο” Θεο- 
πύδους, Θεοκυό(δηο: πα} ράσει, τοῦ εο εἰς την ου, ϐου- 
κωφίθης Θουκυδίδου. 
δια τοῦ γράφεται. ταῦτα μὲν παρεντ/Ῥενται ὅ τε 
Ωριγένη» κό Ωρίων ὡς πατρωνυμικά. τύπου δὲ πα- 
τρωνυμικοῦ ὄντα, παρετάΦησαν δια τῆς ει ὀιφθόγγου, 
λυσθείδγο» πηδείδηο, καλλείδηε,. αχιλλείδῃς, ἐχεφυλ- 
λείδήε» σκυρωπείδηο, «κ ΑΡΕΛΡΗΜΑΙ Φιλομηλείδης --- 
Φιλομχλείὃη ἐπάλαισεν ἄναστας: ταύτα μὲν παρὰ 
τῶν εἰς όης πατρωνυμικῶν, καὶ τῶν τύπων πάτρωνυαί- 
γὠν. τὸ δὲ ρλ. πατρωνυμικά ν διὰ τοῦ , γράφεται, Λη- 
τοίδης, ὁ τῆς Λητους Δαναίδης, ὁ τῆς Δανάης ' Νιο- το 
βίδης. ό τῆς Νιόβης, ὅδεν τὸ Φιλομηλείδη: κψριον λέ- 
γεται εἶναι. εἰ Ὕαρ. ἦν αητρωνυμμκὸν» ὁμξ τοῦ ε ἐγρώ- 
Φετ᾽ ἂν. ἀλλὰ ουδὲ Ὄμηρος απὸ μητέρων σχηματίσει 
πατρωγυμικὸν. τὸ δὲ Τυνδαρίθης, οὐκ ὧὤπὸ τῆς Τονδς- 
ρεως Ατ τικῶς, αλλ ἀπὸ .Τυνδάρους, δι τοῦ ι. Δια- 
Φέρει τὸ πατρωνυμηιὸν τοῦ πτητμιοῦ. τοῖε μὲν ποτρωνυ- 
μικοῖς ἐγδέχεται τὰ ονόματα τῶν. παίδων συντάσσεσ-ὃαι, 
καὶ μή. εἰ γὰρ αδελφών ὄντων, τούτων ἔγα σημᾶναι 
βονλοίμεδα, τῷ πατρωννκικῷ περιτίΦεµεν τὸ τοῦ. παι- 
ὃδς κύριον ὄνομα" ο οἶονν ᾿Ατρείδης Μενέ» ἀοῦ». Πριαμίδης 1ο 
Ἕντωρ. εἰ ὁὲ μὴ ὥσιν ἀΦελφοὶ, οὐ Χρεί προς Ίκής 
κυρίου" ἀρκούμεδα γὰρ τῷ πατρωνυα/κῷν Πηλείδης 
ἐφόνευσεν Ἕντορα. τὸ γὰρ πατρωνυμικα αὐτό δεν ἅ ὄχει 
τὴν σημασία», κἂν μήτε τοὺς σίούς ἐπάγοιτο, μήτε τὸ 
τοῦ πάιὰς πύριον. τα δὲ μτητρι οὐχ οὕτως" ἀλλ’ ὀνάγ- « 
κ προσυπακούεσ-αί τι αὐτοῖς. εἰ δέ τις Φαή] ΠΠλα- 
τωνµκος, οὐ προσυπακουοµέγου τοῦ νόµου 1 αιτὠνος, 
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ἄτελές ἐστι. διὸ ανοιγκαίως δε; ἐπιφέρειν τοῖς πτητικοῖς 
προσηγορικὰ, } κύρια, οἷον, : Ὁμηρικὸς λόγος, βασιλι- 
κὸς ὁόμος., 

᾿Ατρείθησι , Θήβησι, πύλγσι, θοτμκεὴ τῶν πληθυντικῶν. 
ἔχουσι τὸ προςγεγραμµένον κατὰ τὴν παραλήγουσαν. 
ἔστι γὰρ ᾿Ατρείδαις καὶ Θήβαις" καὶ κατ] ἐπέκτασι 
γόνεται Ατροβαις, καὶ Θήβαισι" καὶ κατα τροπὴν Ἴω- 
Σικὴν τοῦ α εἰς η ᾿Ατρείόητι καὶ Θήβησι᾿ κοὺ μένει 
τὸ, προςγεγραμμέγον. λέγει δὲ ό τεχνικὸς» ὅτι ὥσπερ 
οἱ ̓Αθηναῖοι τῆς ει ὀιφλόγγου τὸ ἓν Φωνπεν τρέπουσι», 
οὖον, ης Ἡὲ ἴκαον εἴθειν, δει" τὸν αὐτὸν τρόπον 

Ἴμνες τῆς αι ὀιφθόγγον τὸ ἓν φωνήεν μόνον 
τρόπου" λέγω δὲ τὸ α εἰς η. Δεῖ δὲ γινάσκδι» ἔτι 
παρ τῷ ποιητῇ πᾶσαι αἱ τοιαῦταί ὀυτικαὶ τρέπουσι τὸ 
α εἰς }, εἶτε ἐπεχτεταμέναι εἰσίν, εἴτε ἄνεπέκτατοι 
ονν, ἐν παλάμαις, ἐν παλάμήσιν, Ἐν παλάμγο φο- 
ῥέουσι: --- παὶ πάλι, ἐν βήσσαις, ἐν βήσσησετ- ---- δύο 
δέ τα σημ ειούμεθα μὴ τρέψαντα τὸ 4 παρὰ τῷ ποι- 
τῇ: οἵον, Οἷτε εαῖς ἀγάασ-ε παρ αἀνδράσιν εὐνηθή- 
ναι: ---- η κοὸν --- λιμέσι τε καὺ ακταῖο - Δε δὲ γινω- 
σκει, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄρσενμκων παν δηλυκῶν ἄρθρων, 
ἡγύια μὲν εἰς εὖ ἐστὶν κα εὐδεῖα τῶν πληθυντικῶν, 
προσθέσει τοῦ σι Ὑήνται 3} ἑοτιὴ ποεραὶ τοῖς ποιηταῖς 
καὶ τοῖς ]ώσιω, οὖν, Ἄλαντες Αάντεσε» κύνεσε, ᾽ λαμ- 
πάδεσι, αητέρεσιν᾿ ἡνύκα δὲ μὴ. εὑρεθφ. αἰς ες ἡ οὐ εἷα 
τῶν πληθυντικῶν. γήονται αἱ τοιαῦται δοτικαὶ κατὰ 
πρόςθεσιν τοῦ ' οἷον, παλοῖς, καλοῖσι" Μούσαις, μού- 
σαισι ̓  ᾿Ατρείδαισι. τοῦτο δὲ γήεταιν ἐπειόὴ. πᾶσα δο- 
τις] πληΦθυντικῶν Θέλει ἔχειν πρὸ τοῦ τὸ σ, ἡ ὁν- 
νάμει Ἶ ἐνεργείᾳ. ἐνεργείᾳ μὲν, ον Αίασι" δυνάμει 
δὲ, οἷον Φούιόο Πέλοψιν. ἐπεὶ οὖν τὸ καλοῖς καὶ σο- 
φῶς οὔτε ὀννάμει οὔτε ἐνεργείᾳ ἔχει τὸ σ πρὸ τοῦ ω 
τούτου χάριν ἐπεχτείνονται ὁμὲ τοῦ ιν ἵνα εὑρεθῇ πρὸ 
τοῦ α τὸ σ. ἐπὶ δὲ τῶν οὐδετέρων, ἐπειδὴ οὐδέποτα λή- 
γι΄ εἰς ες ἡ οὐδεῖς τῶν πληδυντικῶν, ἐκ τῆς Ύδνι- 
κῆς τῶν ἑνικῶν γήνονται αἱ τοιαῦται γενικαί ) οἷον, στό- 
µατος, στομάτεσιν. οὕτως ὁ Ἂ οι εἰς τὸ ποσό- 
Τῆτορ. 

Ατρία, πόλις Τοῤῥηνίας, ἱστορεῖζαι δὲ ὑπὸ Διομήδουο κτι- 
σἈἼναι ποὺ ὀνομασ)ῆναι Αἱθρίι' ὅτι ἐπιστάντος αὐτοῦ 
τῷ τόπῳ, χειμῶνος . ὄντος,, συνέβη α ὃρίαν γενέσθαι. 
οἱ δὲ παραφ.είραντος τὸ ὄνομα, Ατρίαν αὐτὴν ὧνό- 
μασαν. 

"Ατρυτος] οὐκ ἀπὸ τοῦ τρίχα» ἀλλ) ἀπὸ τοῦ τρύω τρυτὸς 
ποὺ ἄτρυτος. σηµαίνει δὲ τὸν οκαταπόνήτον. ἔνδεν καὶ 
᾿Ατρυτώνή, ἀκάματος, οὐ Τρυομόνη. ᾿ 

"Ατοντὰ, κάματαν σελγρὰ καὶ σχυρά. σημαίνει δὲ καὶ 
ἀθλκβη, οἷον ἄτρητα. παρὰ τὸ τρῶ τρήσω» τρητ τα καὶ 
ἄν αν μετὰ τοῦ στερητικοῦ α" τροπῇ τοῦ η εἰς υ, ὧς 
ἄλμῃ, ἀλμυρός. 

᾽Ατρυτώνη, 7 Αθηνα, εὔρηται παρα τὴν τρυτάνην, ζτις 
ἐστὶ «ωγός, ἄντὶ τοῦ ἄφευχτος” παρθένος γὰρ δε, ὴ 
ἄτρωτος» καὶ τρυφερή. 

᾿Ατρέγετος] -- παρὰ Νηλ ἆλός ̓ ἀτρυγέτοιο: - παρα τὸν 
αλγιαλὸν τς Φαλάσσης τῆς ἄκαταπονήτου καὶ πολλης᾽ 
ᾖ τῆς ἀκάρπου. εἰ μὲν παρὰ τὴν τρύγην» ὧς ἔνλοι, οὗ 
πλεοναςει’ τρύγη δέ στο ὁ Δημητρικκὸς παρτὸς, ὥς- 
τερ, --- ὄνου κήλωγος ὀτρυγηφάγον: -. ἄντὶ τοῦ κριὂο- 
Φέγου, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ο, ὡς ἐπὶ τοῦ κριόεις, 
ὀκρυόει ὡς παρα ᾿Αρχιλόχῳ, τρύγαν οὐ υσαν ] 
μὖ τρυγαµόνην' οὗ δὲ, «δανδρον᾿ οἱ δὲ, παρὰ τὸ τρύςιν 
πλεονασμῷ. ἄτρυτος γὰρ ἀτρύετος, παὶ πλεονασμῷ τοῦ 
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γ. ατρύγετος. εὔτως Ἡρωδιανός, ἡ παρὰ τὸ τρόκον. εἰς 39 
τοὺς ᾿Αττικισμούς. 

"Αττα, ἐπφθεγμα τιμητηκὸν νεωτέρευ. πρὸς παλαιότε- 
βον. εἴρηται παρὰ τὸ ἅἁππὸ κατὰ Ἰακεόόνως, τροτῇ 
τοῦ π εἰς τ. 

"Αττα. οὐ τὸ ἐπίρὂογμα, αλλα τὸ Απτοκόν, ὅπερ ὁ ποιη- 
τὴς ἄσσα εἶπεν, οἷον, Απσά τε μήτιέωσι μετὰ σῴέσι: -- 
γέγον» δὲ απὸ τοῦ τα Δωρικοῦ, τοῦ ση ααήρουτος τὸ τι- 
να’ ὅπερ ὁμπλασιασμς τοῦ σ: μετὰ τοῦ α». ἄσσα λάγε- 
ται καὶ Ψψιλουται. καὶ τροπῇ, διὰ δύο ττ, λέγεται Ατ- 
τικῶς. σημκήρι μὲν τὸ τινὰ» ψιλούμκνον". ῥασύγεται δὲ 4ο 
τὸ ἄτινα, τὰ παρὰ ᾿Ἀττριοῖς διὰ ὁύρ ττ Ὑραφόμενα, 
παρ ἡμῖν ὁμὲ δύο σσ, «άλαττα Φάλασσα, ὀρύττω ἱἐρύσ- 
σω δημοσλένηςν ἅττα Διαλ ΧΡ: - τουτέστα, ἄτινα. 
Φ,ρεκράτης «δὲ ἐκχειρῶν . τοῖς ἐπ᾽ αρ: 'Σμοῦ, τοῖς δέκα 
ταλάντοιὰ' ἄλλα, τροὺῇς, ἔφη ὄττα πεντήκεντα: -- ὁ 
καμικὸς δὲ ,χ ου μιὸν αὐτὸ παραλκωβάνει Πγήθου -χε- 
λιόων τηνίκ ἄττα γώεται: -- λέγει ὁπότα ελιών τγ{- 
γεται. Όμηρος δὲ ἐπὶ Φιλοφρονήσεως αὐτὸ ὁ Δαμβάνει, 
Φοῖνιξ ἃ ἄττα γεραιό. 

Αττικός, τὸ ἐθνικὸν, ὁ Αθηναίος» αὔρηται παρὰ τὸ “Ακτή, 2ο 
Ακτικὸς, καὶ ᾿Αττικός. ᾿Ακτὴ γὰρ ἐκαλεῖτο ἡ ᾿ Αττηκή" 
ὅδεν καὶ ᾽Ακταϊοι οἱ "Αθηναίοι ἐκαλοῦντο. 

᾿Ατρύγετονι αζχραντον: 1} απύφµενον ποὺ ἄβυσσον' αλλά. 
ἄὁρὸν καὶ πολύ. 

ορ ος ἡμάς ὁ- 6ργο, οὕτω λέγεται ὑπὸ τῶν Αττικῶν 56, 
. κ λιήνς ἐπὶ τῶν ἄρτων ατὸ τζς Φλογὸς 

γενομόη σὲ. οἱ δὸ, τῶν κλωµένων ἄρτων τα γικί- 108. 
δια, τόΦεται ἡ λέξις ἐπὶ τῶν ἐλαχίστων. . 

᾿Αττάραγος, παρὰ τὸ αταραγές τις κ. Καλλίμαχος 
Οὐδὰ τὸν ατάραγόν σι δέδοικεν. 

ττεσθαι, τὸ ἄλλεσθαι καὶ πλαν. παρα υπ: νι 
τὸ ὁρμῶ, γώπται ἄσσω" τροπῇ τῶν ὁύο σσ εὖ δύο ττ, - 
ἄττω. 

᾿Αττικουργὲς, τὸ εἰργκσμένον τὸν ᾿Αττικὸν τρόπον ' καὶ ῥή- 
ματα ἄττριουργῇ. 

᾽Ατέόςων] ὁ ὁ Ἱέρω παὂρον. ἀτύςει ος πατηβολέων: -- 
ἀντὶ -τοῦ καταπίπτων' σώματι πο γυχβ" . κο] ὁ) το 
ἀἰθωνέα λούσσει. ὃτ 

᾽Ατίζων, ἀφροντιστῶν. Ατίζων, ἄτγ, «οριφαβόμενφς, κα- 
ταπ/πτων' οὕτως ο ἐν αμ ο ἐν 
Θγριακοῖς. σι 

᾿Ατοζόμενοι, ταρασσόµενοι. ατύω, τὸ τκρασσω" ἀτύσσω, 
κοὸ κατα παραγωγὴν» ατύζω Αἰολικῶς. 

Ατυχεῖν, ἀντὶ τοῦ ἄποτυ εἲν Πλάτων λαμβάνςι. 
᾽Ατυχ δείς] ἔστι τεύχω υπο ἐπιτυγχάνο” ὁ ̓ μόλλανν τεύ- 

ἕω" ὁ δεύτερος αέριστος, ἔτυχον ἕ- τα θντηκός» ἐτύ- 
χην μετοχὴ» ὁ τυχεὶς, καὶ ὁ τυχθοὺς- κατὰ πλεο- 39 
νασμὸν τοῦ ' καὶ μετα τοῦ. στερητικοῦ αν, ἀτυχθείο 
ὁ μὴ) βουλόμεγος τυχεῖν, αλλ) αποστρεφόµενος εἰς τὸ 
ὁμεμαρτοῦν. σημαίνει δὲ καὶ τὸ καταπλαγεὶς, Φοβη» εἰς, 
.. πατρὸς Φίλου ὄψιν ἀτυχθείς, Ἰλιάδος -ᾱ 

᾽Ατωμένην ἄτγ συνεχοµένη- Σοφοκλῆς, Ἐκ τῶν γὰρ αἲ. 
σχρῶν ήκυμκύς. τοὺς πλείονας εψμύνων ἴφοις ἂν ἡ 
σεσασμένους. 

᾿Ατέοντας ἐν ἄτφ ὄντα, ὁ Ακης 

το Α ΜΕΤΑ πο ο ην 

Αὖα] αὖκ παλα! περίκηλα: --- τὰ ἔχρὰ Ελα". καὶ βέας 5ο 
αὔκο, τὰς ἔχρὰς βύρσας" καὶ αὐαλέας' παρὰ τὸ αἴω 
τὸ ἑηραύω, 

Αυγή] παρὰ τὸ ἄγω, «γὴ καὶ αὐγὴ ν΄ ὁ ὃς ἀγέμεθα" 
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σκότος γὰρ παρὰ τὸ ἐπισχέσὃαι ἡμᾶς. καὶ αὐγάςομαι 
τὸ Φεωρῶ, Ἰλιάδος γ. 

Αὐδ). α φωνή" παρὰ τὸ αὐγἡν κατὰ τροπήν᾿ ἐν ἧς αὐγά- 
σθται καὺ Φωτίζεται, τὰ τοῦ νοῦ ᾿Απολλώνιος δὲ, παρα 
τὸ αὔω τὸ όανῶ ἕτερ ἐν διαιρέσει αἴω λέγεται" καὶ 
ἐξ αὐτοῦ αὐτή" κο τροτὴ. αὐδή” Αὖὔδα ὅ ττι Φρο- 
ψέεις: Ἰξαύδα, µ μὴ) κεῦὃδε νόῳ: --- παρὰ τὸ αὐδὴν 
αὐδῶ, ὡς σι) σιγῷ. αὐδοω αὐδῶ" ὁ παρατατικὸς γύ- 
θχον ηὔδων" τὸ τρίτον, ηὔθκε ηὔδα' καὶ τὸ προέτακτι- 
κὸν, αὔδας αὔδα. Αὖε ο) Αρης ἑτέρωθεν. 

Αὐέρυσα». στέον ὄτιτδα, οὐ μόνον τὸ ἑμοῦ σημαήνι, 
ὡς ἐτὲ τοῦ ἄλοχοο αλλὰ καὶ τὸ ὀπίσω, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀῑκό- 
λου ος) οὐ μόνον. γὰρ τὸν ἁμοκελευδον σημαίε, ἀλλὰ 
καὶ τὸν ὀπίσω τὴν πέλευδον, ἔχοντα"' ὁ γὰρ ἄκολου» ὧν 
ὄπισθεν ἄκολον."εἲ. ἥτοι οὖν ὁμοκέλευδος» ῇ ὀπίσω 
ἔχων τὴν ὁδόν. τὸ δὲ α τὸ ση κῆγον τὸ οπίσω απὸ τοῦ 
ἄψ Ὑόγονε κατὰ ἄποβολήν. ὥστε μετὰ τοῦ ἔρυσαν» αέ- 
ρυσαν "καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ, αὐέρυσαν  τουτέστιν, εἰς 
τούπέσω ανέκλασαν τὸν τράχήλον τοῦ «Φυομόνου ἱερδίου, 
ὡς προσέχει» εἰς οὐραγόν. 

Αὐδάδης, αὐτάρεσκος, δυµώθηο» «Φρασὺς, ὑπερόπτηο. ἀπὸ 
τὸς αὐτὸς ἀντωνυμίκον καὶ τοῦ αλῶ, αὐτοάδης καὶ αὖ- 
Φάδής, ὁ ἑαυτῷ ἀρέσκων" ἀδεῖν γὰρ τὸ αρέσκειν. κατὰ 
τροτὴν τοῦ ο εἰσα, ο κωμς καὶ πλήεται αὐνάδης, 
αὐθαδους. 

Αὐθέντης, ὁ Φονεὺς ὁ ύνὸό χτωνύων τὸ γὰρ ἐν τῇ 
συνηείᾳ, ἕτερον ̓ εὔρηται ἐκ τοῦ Φφένω λ τὸ Φονεύω” καὶ 
ἐκθλίψει τοῦ ῥασέος» ἔνος, ὁ «Φόνου" ὄνομα ῥήματι- 
κὸν, ἔντής" μετὰ της αὐτὸς ἀντωνυμίαον αὐτοέντης ) 
καὶ ἐπεὶ ψιλὸν ψιλῷ ἡγεῖταιν αὐτοέγτης τὶς ὦν, ὁ ἔκυ- 
τὸν βκλλων τοῖς ἔντεσιν, ὅ ὃ ἐστι τοῖς  Βέλεσι, τὸ δὲ ἐν 

7 συνηΦείᾳ, ἔοικε παρὰ το αὐτὸ καὶ τὸ Έντης, ὁ ἕαυ- 
τὸν ἐπαφεὶς εἰς πάντα» ποὶ ὢν αὐτεξούσιος, καὶ μὴ 
ἄλλου αλλ᾽ ἑαυτοῦ ὤν. 

1ο Αύδήεσσαν, Εμδοξον, ὀνομαστήν, ὁμοιόφθουγον, ἐπὶ Γλαυ- 
κοθέαν Ἡ πρέµαντιν' ἢ αὐδίεσσαν ἐπίγειον ἐπὶ Κέρκην 
Φαρρακίδα. 

Ανθέκαστα τὰ ἁπλᾶ καὶ αλη: 97) οον αὐτὰ τοὶ γενόµε- 
γα) καὶ λόγοι αὐφέκαστοι, οἱ σαφεῖ; καὶ σύντομοι. νῦν 
τὸν αὐθαδη. 

Αὖ9, μένειν] τοπικὸν ἐπίῤῥημα, αὐτόθι, ἐπ) τόπον. ἐν 
γενικῇ γὰρ, ἐν τοπ), Χέσει λαμβάνεται, ᾿ Ὄμηρος,, Αυ- 
τοῦ οἱ καὶ αοῖρα τετεύξεται: --- Δὐτοῦ Ν ἔνδ᾽ ἀκάχοι- 
το: --- τὴν εἰς τόπον σχέσιν; ἀντὶ τοῦ ἐκεῖσε. καὶ ὥς- 
περ ἀπὸ τοῦ ἀγχοῦ, αγχόθε, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, 
αὐτόφι- } ὡς ἀπὸ. τοῦ Λέσβος γίνεται Λεσβόδε, οὕτω 
καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτὸς, αὐτόθε᾿ καὶ κατὰ συγκοπὴν» αὖθι, 
διαφέρει τοῦ αὖθις. τὸ μὲν αὖθι, τοπικὸν ἐπ ῤῥημα 
ἀπὸ τοῦ αὐτόθε" τὸ δὲ αὖθις, σηµαίνει τὸ πάλι καὶ 
μετα, ταῦτα. τὸ εἰς ιο ἐτιῤῥηματα, πεφυκότα λέγεσθαι 
καὶ ἄνευ τοῦ σ» διὼ τοῦ. , γράφεται" αὗτις, καὶ αὖτι' 
μέχρις» καὶ) µέχρι' αὖθις, καὶ αὖθι. ᾗ τα βκρυνόµενα 
ἐπιῤῥήματα αποστρέφουσι τὴν ει ὀίφογγον, οἷον αὖδῃ 
νόσφε, ἄντὶ τοῦ Χωρίς ἄγχε, αντ) ποῦ ἐγγός» Ἰφι, αντὶ 
τοῦ ἰσχυρῶς᾽ γαιχὶν ἄντ) τοῦ γή χι, ἂντὶ τοῦ ότου" 
ἵψι, ἀντὶ τοῦ εἰς ὕψος τετράκε., ἐδάκι, πλειστώλε, 
πολλάκι. ὀλιγάκι. 

Ανάχοι, ὤβρομοι, πολύγχοι΄ 7 παρα τὴν ἴκν, ὃ σημαίνει 
τὴν φωνὴν, Ἀχχός: καὶ ᾗ κατὰ πλεογασμὀν,, η] κατὰ 
στέρηση, αώχορ᾽ πα) πλεονασμῷ τοῦ υ. αναχον. ᾖ 

" παρα τὸ Δάχη, ἠκχὸς, καὶ ἐν συνθέσει αὐίαχος' ὕα 
Γσημαίνῃ τὸν ἑπρόφωγον. Ἰστέον ὅτι τότε δεῖ περιστί- 
Ὅσειν τὸ ; καὶ τὸ ου, ἡνίκα προηγείται αὐτῶν Φωνῖεν προ- 

5ο 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ, Α Ύ αδή 

/ ᾽ ῃ ο ».Α ΄..., 
ΤάΝΤΙΧΟΝ, κα) 'Φδτα ὁιάστασιν᾿ οιον ανω, που Δγμσ- 

σι) όγεῇ) ὁ ἠωάννης, τοῦτο δὲ γόθται» ἵα μὴ νομισ2ῇ 4ο 
εὗαι δ/ΦΦογγον. ὅτε, δὲ οὐ προηγεῖται προταατικὸν Φω- 
ν]εν, οὐ δεῖ περιστήςτιν αὐτὸ, οἵον, αχὴν ὕλη. 

Αὐλὸς. τὸ Φωνητιιὸν ὄργανον. παρὰ τὸ αἴω τὸ Φωνῶ, 
αυλὸς, ὡς ὁκίων δαλός. σημαίναι τὸν εἰς ευδὸ ἄνακοντι- 
σμὸν τοῦ αἵματος᾽ -- αὐτίκα ὁ) αὐλὸς ανα ῥᾷας πα- 
χὺο ἦλδεν Αήματος ἀνδρομέου: ---- κἀὶ περόν]ς µότρο», 
ὦ τὰς περόνας, Ανλοῖσι ὀιδύμοισι πάροι}5» δαίόαλα 
Ἴκεν: --- κκὶ τὸ κονῇ Σοούμενον μουσμκὸν ὄργανο», Αύ- 
λῶν συρίγγων τ ἐνοπήν: -- ααὶ τὸ στοίδιον, καὶ ἐν 

συν λέσει, ὀίχυλος. εὔρηται δὲ ὃιὰ τὴν στενότητα καν 20 
ὃν καὶ αὐλῶνας, τὸ μεταξὺ τῶν Φαράγγων στενὰ ἐπ) 
μῆκος Φερόμενα, ὀνομάςουσε" κα) ἐπαύλειο» τὰς μετὰ 
τὰς κελεύ-ους ἀναπαύσεις" ἀπὸ τῶν µουσ ικῶν ἐργάνων. 
πα) γὰρ ὁιὼ στενοπόρου ἐπιτεχνήματος τὸ πνεῦμα τῶν 
αὐλούγτων δια δέει. 

Αὐλοῖσι διδύμοισι] πν τὸ εἰ αηκος ἀνατεταμένον, αὐλὸν 
καλεῖ' ὀίδυμον δὲ, τὸ συµφυές. εἰς τὸ Αὖλις. 

Αὐλῶπις τρυφάλεια, ᾗ ἐκ πολλῶν μερῶν πα) ποικίλων 
συνεστῶσα, κα.λἄάπερ καὶ τὰ τοῦ αὐλοῦ μέρη. ᾖᾗ εἰς ὀξὺ 
ἀπολήγουσα, καν ὃ αὖλος ἐπὶ τὴν της γλὠώττηο εἰσβο- 

λήν. Ὁ αὐλίσκον ἔχουσα» καθ οὗ πήγνυται ὁ λόφος” 
ἔστι δὲ εἶδος περικεφαλαίας, ἡ  κοιλόφθαλμον, ᾖ στρογ- 
φύλον, καὶ αὐλωπία, ὁμοίως. 

Αὐλωνία» πόλις ὑπὸ Κροτωνιατῶν μτισθεἴσα παὶ απὸ 
τῶν προκειµένων αὐλωγων ἔχουσα τὸ ὄνομα" ὕστερον ἑδ 

τῷ χρόνῳ Καυλωνία ἐκλήΦη. 
Αὐλὴ, ὁ περιτετει Χισμέγος καὶ ὕπαιθρος τόπος. παρὰ τὸ 
ἄω τὸ πγέω, γύεται αὐ}, καὶ αὐλὴ, ὁ περιπνευµεγος 
τόπος" Αύλῦε ἐν χόρτῳ: --- ἐν τῷ περιφράγµητ! της 
αὖλῆς, ἐν τῷ μεσαύλῳ. χόρτοι δὲ οἱ τροχοί, ὅτι ἀπὸ 
χόρτου κατεσκευάσθησαν. 

Αὐλητρα] ἐ ἔστιν αὐλητὴρ αὐλητ]ρος" εα παρώνυμον, . αὐ- 
λητηρίς» ὧς σωτὴρ σωτ]ρος σωτηρί, παὶ ἐτὴρ ἐτῆρος 
ἐτηρίο, πα) τριτηρίο, 

Ανλὴς, ἀπὸ τοῦ αὐτόθι αὐλισθναι τὸν Ἑλληνικὸν στρα- 
τόν. ᾗ εὐθεῖα, Αὐλέςο. ἔστι δὲ πόλις τῆς Βοιωτίας. ἐκ 
τοῦ αὐλίζω, αὐλίσω, αὐλίᾳ. παὶ τί μετέχει; ἐπειὸ} ἐκεῖ 
αμ ἅπας ὁ Ἑλληνικὸς στρατό, 

Αὔλκ] Ἐγγὺς γὸρ χῶν καὶ τείχεος, αὖλιν ἔφεντο: --- 
ἄντ) τοῦ αὐλισμὸν ἐποιήσαντο » ἐστρατοπεδεύσαντο, ἐκο- 
σμήθησα». ἐκ τοῦ αὐλή, ὥσπερ Φήωη, Φ]μις. κλίεται 
αὔλιος πα! αὔλεως. 

Αὐλὸς, στάδιο" καὶ τὸ ὁιστάδιον», δίαυλος σύγΦετον. καὶ 
τῶν βασιλικῶν. ἵππων τὸ ἔμπλεγμα. αὐλὸς καὶ εἶρος 
ακολάστου σχήματος. λέγονται δὲ αὐλαῖκε, κα) τὰ πα- 
ραπετάσματα τῆς σκηγ]ς, ὡς παρα τῷ Θεολόγῳ. 

Αὖλαξ Ὁ σπχλαιον κοίλον, ὀιώρνξ, παν ἄρότρου τρίβος, πα 
βωνόμασται παρὰ τὸ, αυλός, αἷλαξ γαρ λέγεται { ἐπί- 
ἔηριος τομή» η] ἐπιμήκήο ὁιαχάρα ἕις τοῦ ἀρότρον. αὐλὸς 
δέ ἐστιν ἤ ἔπιμήκης παράτασις. παρὰ τὸ αὔω τὸ Φωνῶ, 
ἑ μέλλων, αὔσω" ὄνομα. ῥηματικὸν, αὐλές. αυλησμός, 
ἓκ τοῦ αὐλῶ τὸ τραγῳὸῷ : αὐλισμὸς δὲ, ἐπὶ τῆς ἄνα- 
στροβῇῆς; ὡς τὸ, Ηνλέσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ: - καὶ αὐλι- 
σῦηγαι. ἔστιν ἅλες τὸ ἀφρόογ. ἐν τούτου γίνεται ἁλίζω” 
παὶ ἄλιζόμενοι, τουτέστι συναθροιζόµενοι. 
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Αὔλιον ἄντρον] Ἠδὲ καὶ αὔλιον ἄντρον: -- παρὰ τὸ ἐν 4ο 
αὐτῷ, αὐλισθῆναι τὸν Διόνυσον. 

Αὖος, ὁ ξηρός ὄνομα ῥηματικόν, ἐκ τοῦ ανω» τὸ οὐ βρέ- 
χω, ἡ ἐκ ποῦ αὔω τὸ ἔγραίω» γίνεται αὖοο ὁ μὴ ὑγρός, 
αλλ εἰς αὖσιν καὶ καῦσιν ἐπιτήδειος. 
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Ανόνη, καὶ Ἐχρότης. παρὰ τὸ αὔώ τὸ ἑηρεάνω, αὐόνην ὡς 
ω ἐχένη, καὶ πείρω περόνη, καὶ βάλλω βελόνη. 

Αὐρόσχας, κ ἄμπελος. µέμνηται Παρθένιος ἐν Ἡρα- 
κλεῖ, --- αὐρόσχαδα βότρυν Ἰκαριωνίηο: --- Ἔρατοσδέ- 
νης δὲ ἐν Ἐπιθαλαμίῳ, τὸ κατα ναί πο Άν ς εἴρη- 
ται δὲ ἐπαιωρμάνη τὶς οὖσα ὅσχη. ὄσχη Ὑὰρ τὸ 
κλη, : 

Αὔρα, κα λεπτοτάτη πνοὴ τοῦ ἀνέμου. ἔστι δὲ παρωγυμον᾿ 
παρὰ τὸ αρ, ρα καὶ πλεονασιῷ τοῦ υ, αὔρα. µετα- 
χὸὲν γὰρ απὸ αρσενικοῦ εἰς ηλυκὸν γένος, ὣς ἔνστήρ, 
ξύστρα" γαστὴρ. Ὑάστρα. ὀύναται δὲ καὶ απο του αἩρ 
αέρος γεγέσθωα αέρα ̓ καὶ κατα κρᾶσι, αὐρα, ὣς Ύράξο 

γραῦς, καὶ νάες ναῦς. η αἲρι αὐήρ' καὶ κατα τροπή» 
τοῦ η εἰς αν ὧς μήτηρ, μῆτρα. αἴθρα. ο 

Αὔριον] παρὰ τὸ αὖὐῶ Αὐολιπον (ὁ σηµκάνει τὴν ημέρα»λ 

αὔιον, καὶ αὔριον. τὸ Χρονικόν. ἡ παρὰ τὸ αὖὐθιν ὃ 

καὶ αὖρι, τροπή ἄφ οὗ, Αὔριον τῆς εἰς αὖθις. ἡ παρὰ 
τὸ ἐναύεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου. ἱ 

Αὐσίτης) Ἰσαύα, Ἰσαύτης' καὶ ὑπερβιβκσμῷ » Δυσίτης. 
Ἰσαύα γὰρ χώρα ἐστὴνν ἐξ ἧς ᾖν. 3 αν 

Δύσίον] καὶ ὁ μὲν Ίβνκος αὖσιν λέγει, οἷον. Ου γαρ 

αὔσιον ποῶς ῶνθδέως:--- ὁ δὲ ᾽Αλκμὰν, Ταυσία παλλα- 
κίω:--- ὁ δὲ ποιητής, κατὰ διάστασιν καὶ τροπή» τοῦ 
α δἰς 7" οἷον. Τηὔσώῃν ὁδόν: ---- οὐδεὶς γὰρ, τὸν σχΊµατι- 

σμὸν αὐτοῦ κατώρ)ωσεν. ἐγὼ δὲ ἡγοῦμιαν ὅτι πρῶτον το 

παρ) Ἰβύκῳ' δεύτερον. τὸ παρὸ Αλκμάᾶνι' τρίτον», το 

πκρὼὸ Ὁμήρῳ κατὰ ὀἀιώστασω. οὕτως Ἡρωδιανὸς περὶ 

πα)ῶγ. κ... 

Αὔτονες, οἱ Ἰταλοί: καὶ Αὐσονία, ἡᾗ Ιταλία" οὐκ ἆπο 

Αύσονος τοῦ Κίρκης ἡ Καλυψοῦς καὶ Ὀδυσσέως" αλλ 

ὅτι τὴν Ἰταλίαν οἱ παροικοῦντες ἔποικοι Αὔθενα ἔλε- 

γον" καὶ κατὰ µετα-εσι πῦ ς εἰς το σ, καὶ του ε 

εἰς τὸ ο, Αὔσονεο, οἱ Αὔζονες, οὐ ἄάωνεο. ώ 

Αὐσταλέας] Αὐσταλέας ὃ ἔψηχε παρηίδας: τ αυχωήρας 

ἔποάς' παρὰ τὸ αὔω τὸ ξηροώνω" ἐξ οὗ αὖος» καὶ αὐα- 

λέος, παὶ αὐσταλέος. : νο. : 

Αὐτή. παρὰ τὸ αὐδή. αὐδή. καὶ τροπῇ αυτ], ὧς ἐν τῷ 

μελετῶναι μελεδῶναί, παρα τὸ μελέτη" µελέτη γαρ Ἰ 
ο ν ο ἰ , 

Φροντίς. ἡ παρα το πύω το Φωνῶ, γίνεται αὖντη, ως 

καὶ παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω, αὔω" καὶ ἐξ αὐτοῦ αὐτμὴ 

καὶ αὕτμη ἡ αναπνοή. : : ον, 

᾽Αύτει πάντας αρίστους] ἐφωνησε, προσεκαλεῖτο. αὐτέω 

αὐτώ, αὔτεον αὐτουν᾽ καὶ τὸ τρίτον, ἄντεε, αὐτει, 

Αὐστηρός] παρα το αὖω το ἑπραίνω, ο μέλλω», αὐσω᾽ 

ἐξ οὗ αυστηρός. σηµεάνει στρυώνόν, ξηρὸν, αὐχμηρον, 

ον πωώ δύο" τὴν βοήν, ὡς τὸ, --- αὐτὴ ὃ) οὐρα- ὑτὴ, σηµεήνει δύο τὴν βοήν, ὡς τὸν --. αὐτη ὃ ουρ. 

νὸν ἦκε:--- καὶ τὴν μάχη», ὡς τὸν--- µήστωρας αὐτῆς. 

Αὐτάρκης] παρὰ τὸ αὐτὸς, καὶ τὸ αρκὼ τὸ βογ9ῶ, ὁ 

ἑαυτῷ ἐππρκῶν καὶ βοηΦῶν. εἰς τὸ ποὀάρκηο. τέσσαρα 

εἰσὶν ἐπιῤῥήματα παραλαμβανοµενα βαρύτονκ συμπε- 

ρισπᾶσθαι Ύαρ ἔδει τῇ γενική τῶν πληδυντικὠν' αν- 

τάρκως, αὐθάδως, νοσώθως ν κακήθως. ' 

Αὔὗτε] ἀπὸ τοῦ α του σηµκίνοντος τὸ ὀπίσω, γίνεται ἄτε᾽ 

καὶ πλευνασμῷ τοῦ υ, αὗτε' Αὖτις ὁ) ἐξ ὀπίσω πλῆτο 
χονί:--- σηµεάνει τὸ ἐξ ὑστόρου, ἡ τὸ ἐκ δευτέρου. 

ὃκ τοῦ τὶς, καὶ μετὰ τοῦ α τοῦ σηωαίνοντος τὸ εἰς τα 

ὀπίσω, γίνεται ἅτις. καὶ ὡς παρα τὸ ἐρύσω, γίνεται 

αέρυσαν αὐέρυσαν, οὕτω καὶ ἅτιο, ὃ σηµαινδι τὸ πάλιν, 

γίνεταα πλεονασμῳ του υ, αντι. διαφέρει δὲ τοῦ πά- 

λιν. τὸ μὲν γαρ πέλιν ἐστὶ τοπικόν, καὶ τὸ εἰς τουπί- 

σω δηλοῖ". τὸ δὲ αὐτις, ἐστὶ χρονικόν' το ἐγγύτερο» 

γερ ὀηλοῖ, 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΝΕ ΤΑ. ΑΥ ί 

”ν λύπη» κραυγή, αὐχμός, ΦΦορά, καποπάθεια, 
ρασία. 

ώρας παρὰ τὸ αὗρα" ὃ καὶ μᾶλλον βούλεται τὸ ἕωθεν 
σηµαίνειν δὲ τὸν Αύρη ) Ἐκ ποταμνῦ ψυχρή πνεῖ 
ἡ9ι, ρός | 

Αὐρίζεν, ῥιγοῦν ᾗ καὶ τὸ εἰς αὗριον ὑπερβάλλεσθαι. 
Αὐτμὴ, σηµαάνει ἀναπνοήν, εὐωδία», ὀσμη», Φωνή», ψυ- 

ήν, λιγὴν« καπνόγ. 
Αὐτίκα] Αὐτίκα ὁ) ἀργεννῆσι καλυψαµένη 9 Φόνησι: --- 

ἔστι ἐπίῤῥημα µεσότητος, καὶ χρόνου ὀήηλωτικόν᾿ση- 
µάΐνει δὲ, παραχρῆμα, εὐθέως. ὤεπερ παρὰ τὸ πολλὰ, 
γίγεται πολλάκι. καὶ ὀλίγα ὀλιγάχι, καὶ δέκκ δεκάμεν 
καὶ παρὰ τούτων Δωρικῶς τουτώκι. ὡς παρὰ Πινδάρῳ, 
Τουτάκι πεξαµένηο:-- οὕτω καὶ παρα τὸ αὐτὰ αὖ- 
τώκι" καὶ κατὼ αντίδεσιν, αὐτίκα, καὶ παραντίκα. τὸ 
τι, τ. διατί; τὰ εἰς να ἐπιῤῥήματα ἔχουσι τὸ ν παρχ- 
ληγόμενον, οἷον αὐτήκα. ἠνίκα. πηνίκα. ἳ 

Αὐτίτης, ὁ χωρὶς παραχύματος οἶνος, οἷον ἑψήματος' 
ὁ ἐπιχώριος" ἡ ὁ ἁμιγής' ἡ, ὣς ἔνιοι, ὁ δευτερίας. 
ὁ ἐπέτειος. » 

Αὐτὰρ] Αύτὰρ ἐπεὶ κόσµηδεν: --- ἐπειδὴ δὲ ἐκοσμή ήσαν. 
αὐτὰρ καὶ αταρ, ποῖον ἐστὶν ἄναλογώτερον; καὶ λέγου- 
σιν, ὅτι τὸ αὐτὰρ ἐκ τοῦ ἅτὰρ κατα πλεονατμό» ἐστι" 
τὸ δὲ ἀτὰρ οὐ ὀύνατω γενέσὃωι ἐκ τοῦ αὐτὰρ κατὰ 
ἀποβολὴν τοῦ υ.' κανῶ» γάρ ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι παρε- 

" πόμενον ἐστὶ τῷ εἰ τὸ α συνεστώσγ διΦΦόγγῳ μετὰ 
τὴν ἀπόστασιν τοῦ ὑποτακτικοῦ Φωνηεντος, ἐκτείνει» 
τὸ α᾿ καὶ οὐχ ἕτερος λόγος ἐπρερατεῖ" οἷον μλαίων 
κλάω" αἴετὸς, ἄετός' οὐραῖον« ουράδιον κεφάλαµον, 
κεφαλάδιον. εἴπερ οὖν καὶ ὁ αὐτὰρ σύνδεσμος ἔνδειων 
τοῦ υ πέπονθεν ἐν τῷ ατὰρ, παρείπετο ἂν καὶ ἡ τοῦ 
ἆ ἕκτασις. μονη δὲ τοῦ δέ" ὅτι ὁ μὲν αὐτὼρ, προ- 
τάσσετω" ὁ δὲ δέ, ὑποτάσσετω. οξύνετα. ἡ})ὶ βαρυνε- 
ται: οἱ μὲν οὖν ὀξυτόνως ανέγνωσαν, ἂς Καλλίμαχος" 
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οἱ δὲ, βαρύνουσε, λόγῳ τοιῷθε' πασα λέξις εἰς αρ λή- 5ο 
γουσα., βαρύνεται οἷον, ἄφαρ, ἆθκρ, ὁάμαρ. στέαρ, 
π ς »4 "8. / , - 

οὐθαρ. ῥητέον οτι οὐδεὶς συμπλέκετοι συγόεσμος Ἰ πε- 
ρισπωμένῳ Ἰ βαρείᾳ' πάντες δὲ ὀξύνοντα. ν 

Αὔτως, ἐπίῤῥημα µεσότητος παρα τῷ ποιητῇ. σημαίνει 
δύο" τὸ ὁμοίως, ὣς τὸ, «Ώνς ὃ αὔτως Μενέλαος αρήϊος 
ἔντε ἔόυνε:--- καὶ, Αὔτως μὲν Φασὶ Φαγέωεν: --- 
σγµαίνει καὶ τὸ µατλίως, αξ τὸ, Αὐτὰρ ἕω αὔτως 
ἦςθα δευόµενον: --- καὶ, Αὐτως γάρ ῥ' ἐπέεσσ᾽ ἑριδαί- 
νοµεν: --- καὶ ψιλοῦταιν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἑτέρου 49 
τοῦ σηµαίνοντος τὸ οὕτως. εἰ δὲ µάτην σηµαίνει, Ψ- 
λοῦται. τὸ στερητικὸν α ψιλοῦται. ἸΤΠ9εν παρώγεται 
τὸ τῆς µεσότητος ἐπιῤῥήματα», ἐκ τῶν πληθυντικῶν 
γενικών. καὶ πῶς ἐστιν αἡὶ γενικὴ τοῦ ὀνόματος, ἔστιν 
ἐτὸς, ὁ ἄλη»ής' μετα τοῦ στερητικοῦ α, ἄετος' κλίνε- 
ται αέτον καὶ εὐθεῖκ τῶν πληθυντικῶν, ἄετοι, ἄέτων" 
ἐξ αὐτοῦ ἐπίῤῥγωα, αέτως καὶ κράσει τοῦ α 8 εἰς τὴν 
αυ ὀ/φΦογγον. αὕτως. 

ῃ 
Αὐτὸς, µέρος λόγου ἀντωνυμίας, ἀντωνυμία δὲν ἐν τῆς αντ 69 

προΦέσεως, καὶ τοῦ ὄνομα" αντὶ ὀνόματος Ύπρ παρα- 
λαμβάνεται" τα δὲ παρὰ τοῦ ὀνόματος, διὰ τοῦ ὢ µᾶ- 
γάλου γράφεται. αντωνυμία πρωτότυπός ἐστιν, ἡ πα- 
ράγωγος; καὶ πόφεν γίνεται; ἐν τοῦ τρίτου προσώπου. 
σηµαίνει δὲ πέντε. πρωτότυπος ἀντωνυμία, αὐτὸς, οὗ- 
τος, ἐκεῖνος. ὄδε, ναὶ ὁ Φεῖνα, κατα παραγωγήν. αὐτὸς 
ὁ μόνος" ὧς τὸν Τνδείδης, αὐτός περ ἑων, προμάχοι- 
σιν ἐμίχθη: --- αὐτὸς ὁ τόπος, ὡς τὸ, Στὴτ αὐτοῦν 
καὶ λαὸν ἐρυκάκετε:--- αὐτὸς, τὸ σῶμα" ὣς τὸ, --- 
αὐτοὺρ ὁ) ἑλώρια τεῦχε κύνεσσω:--- αὐτὸς, ὁ κατ 

"ο 

: 
Ἰ 

ᾗ 
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ἐξοχήν' ὡς τὸ, 1) δε κα σ. δώγσιν, ἐγὼ δέ πεν αυ- 
τος ἔλωμαε: --- και ας τὸ, Οὐκ ἄγγελος ., οὐκ ὧν δρω- 
πος, αλλ’ αὐτὸς ὁ κύριου: τι αὐτὸς, η] αντωνυμία. 

Αὔτη, δεικτηοὴ αντωνυμία αυτ] δὲ, αναφορική. 
:Αὐτομάτως, αὐτοκελεύστως, αυτοκλήτως αὐτοβούλως, 

αὐτοπροθύμως παρὰ τὸ μεμῶ, τὸ προθυμοῦμαι, ὁ 
1ο παθήτικὸς παρακείκεγοςν αέμαμαεν αέματαέν γύεται 

µατός, ὣς βέβαται βατός' καὶ αυτόματος, ὁ αὐτοπρό- 
Ῥυμος. } ἦ απὸ τοῦ μαστεύω τὸ απτῶν } αατῷ τὸ σημαῖ- 
νον τὸ αὐτὸ, γύεται μαστόο » ὃν ἐπιζητοῦσι τι τὰ βρέφη; 
καὶ εξ αὐτοῦ, αυτόματος ὁ «αὐτοςΊτητος, ὁ μὴ παρ 
ἑτέρον ἐπιζητηθεὶς, αλλ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαγαγῶν. 

Αὐτόγνον] όψο εἴδη θἰσὲν αρότρων καὶ τὸ μὲν, καλεῖτωι 
πηκτόὀν τὸ δὲ, αὐτόγνον. καὶ τὸ μὲν ἐκ συμβολ]ς Σύ- 
λων ἔχον τὸ ἔλυμα, καλεῖτοι πηκτὸν, τὸ τὸν γύην 
προρπεπ]γότα ἔχον᾿ τὸ δὲ ἐξ ἑνὸς ξύλου ὄχον τὸ ἕλυ- 

3ο. μα καλεῖτο αὐτόγυον. τὸ ὁὲ έλνμα, ἑύλον ἐστὶν, εἰς ὃ 
} ὄνις σίδηρο οὖσα ἐντίθεται, καὶ τὴν γῆν σχίζει. ὃ ὃ δὲ 
κρατεῖ ὁ αρῶν, καλεῖται ἐχέτλη. τὸ δὲ διὰ τοῦ ἑλύμα- 
τος δικβεβλημένον ἔυλαριον, εἰς ὃ ἡ ἐχέτλη καθίετας 
αλύ. τὸ δὲ ξύλον το απὸ τούτου γινόμενον ἐπὶ τοὺς 
βοῦς, γύηο. τὸ δὲ απὸ τοῦ γύου εἰς τὸν Φνγὸν, ἶστο- 
βοεύς. τοῦ δὲ «υγοῦ τὸ τιΦέµενα ἐπὶ τοὺς αυχένας 
τῶν βοῶν, οἱ μὲν, ζεύγλας' οἱ δὲ, βοείας' οἱ δὲ, µέσ- 
σαβα καλοῦσιν. 

5ο Αὐτοκράτωρ] µ μεωπτέον οὖν τὴν συνήθειαν ἐπὶ τοῦ αὖτο- 
πράτορος ὀνόματος. παρα το πρατῷ . κράτωρ, Ἱπρατήτωρ 
εἶναι λέγεται" παρὰ γὰρ το πραίνω» ἐστὲ κράντωρ. καὶ 
ἐν συνθέσει, αὐτοκράτωρ, ὁ αὐτοῦ πρατών. 

Αὐτόκρανα ὦ αὐτόδηλα, αὐτοκράαντα. 
Αὐτοκασίγνητος, πνήσίας, αδελφός, ὁ ἐκ. τῶν αὐτῶν γονέων. 
Αὐτόδιον. ᾿Ὀδυσσείας 9. ἐξ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, ἑλφόντα. 
Αὐτόγνωτος: Σιὸ δ αὐτόγνωτος ὤλεσσεν ὀργά Σοφοκλής, 

ἀντὶ τοῦ αὐθαί ἔρετος καὶ ἐδι ογγώα. ων τρόπος. 
49 Αὐτόχ-ονοι] οὐ κατασμευαστα), αλλ’ αὐτοχτίσται. 

Αὐτόχδονα! 1. ἔστι τὴν τοῦ Χείρονος » παρ ὅσον ἐν τοῖς 
ὄρεσι δη, ο οἴκησιν ἔχαν Φυσικήν. 

Αὐτάγητος, ὁ γάμενος ἑαυτὸν, «αυμαστιιῶς ἔχων ἑκυ- 
τοῦ" ὡς ὃν ἔνοι, αὐθάδης. 

Αὐτόρεκτον, οὓν. τὸν ἑαυτὸν ἀποτεβαντα. 
Αυτότατα µέλη. ὡς ἂν εἴπῃ αδέσποτο, οὐκ ἔχοντα τοὺς 

ἐπιτάσσοντας. " 
Αὐτοκάβόαλον σκαφος. Λυκόφρων ἀναυλόχητον τὴν µι- 

δο Ἅμρὰν λέγει. οὐ γαρ ν ναὺς, ἀλλ᾽ αὐτοσχέδιον πλοῖον, 
ουδέπω ἐν ὅρμῳ πα) λιμένι καταλεγόµενον ναυλόχους 
γὰρ ἔλεγον τους λιμένας. αὐτοπαβδαλον δὲ, τὸ εἰχῇ καὶ 

τ. ᾠσαύτωο καὶ αὐτουρ γὸν γεγονός. κυρίως δὲ ἡ λέξι ς ἐπὶ 
:. πὼν ἀλφίτων εἴρηται. τὸ ὡς ἔτυχε Φυρα»ἐν ἄλευρον 
αὐτοκάβόαλον. 

Αὐτονυχε), ἐπίῤῥημα 
ο ἄλλοι, αὐτοῖς ὄνυξιν. 
«Αὐτοβοεί, αὐτόθεν σὺν τῇ Φωνῇ" ὴ εὐθὺς ἅμα το βοῇ, 

τὸ παραχρῆμα συντελεσθηναι, ἐπὶ πολεμικοῖς ἔργοις, 
ι οἷον ταχέως. παρὰ δὲ Θεοπόμπῳ, ἐπὶ τοῦ πατα κράτος, 

ἅμα τῷ πολεμμεῷ ἀλαλαγιωῷ. οὕτω Θουπυέβης. 
Αὐτολήκυδος., ὁ πένηε' ἀπὸ τοῦ ἑαυτοῖς τος ληύ»: υς 

Φέρειν εἷς τα βαλαγεῖ: . οἱ ὃ. ἄσωτοι παρα τας συμ- 

βολας, ἐν τῷ λήκυ.}ον ἔχει καὶ Φέρει» εἰς τὰ συμπό- 
σια" ἢ ὡς αὐτὸ τὸ λήκυθον µόνον ἔχοντες. 

Αυτόχρημα , αὐτὸ τὸ πράγμα. εἰς τὸ ἠρφον. 
1ο Αντοσχεόὰ, ἐκ τοῦ σύνεγγυς᾽ π-- Μαρις δ) αὐτοσχεδὼ δου- 
« ρἷι-- καὶ αὐτοσχεδὸν, σύνεγγυς ' καὶ ωλος ἐκ 

᾿χειρὸς ὁμοίως. : 3 

3 λ δές 5 ο ο 
σηµαίνει δὲ το ἐν αυτῇ τῇ νυκτί" 

απά 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ. Α ὢ τή.) 

Αὐχμὸς, Εγρότην, εἴρηται παρὼ τὸν αὐξω μέλλοντα" 
κατα αντ/φρασιν, αυλός, ὁ μὴ ποιον τι αὐξεσθαι" 
ἡ ὑγρότης Ὕὰρ τρέφει" ᾿ παρὰ τὸ αὔω τὸ ξηραίνω, 
γίνεται αὐχμιόρ" τὸ μὲν γὰ πορ)ὸν, αὐγμός" τὸ δὲ 
Αττμιὸν, αὐχμός' ἡ παρα το ἄζω τὸ ἔγραίνω, ἀχιμὸς, 
παὶ αὐχμός. 

Αὐχὴν, ὁ τράχηλος. παρα τὸ αὐχμὸς, ὃ σηµαίνει τὸν 
κατά ἔγρον τόπον, γόγεται αὐχμήν' καὶ παρὰ την αὺ- 10 
χωὴν, αὐχήν, ὁ κατά ἔηρος τόπος τοῦ σώματος. ἡ παρὰ 
τὸ οχῶ. ὀχὴν, καὶ αὐχήνν ἐφ᾽ οὗ ὀχεῖται . κεφαλή. 
η] παρα τὸ αὐχεῖν μοι γαυριᾶν, γόνεται αυχήν" γαυ- 
ριῶντες γὰρ καὶ ἐπαιρόμενος, ἀνατείνομεν αὐτόν. οὕτω 
δὲ καὶ τραχηλιᾶν τις λέγομεν. οὕτω Με Φόδιου. 

Αὔω, τὸ δηραθω, παρα τὸ ὕω τὸ βρέχω. μετὰ τοῦ στε- 
ρητιποῦ αν αὔω" καὶ κατα συναίρεσι», ανω, τὸ ἐξ ἄνοι- 
βρίας γινόμενο». τὸ δὲ Φωνῶ"» παρὰ τὸ ἄω τὸ πγέων 
πλεονασμῷ τοῦ υ, γίνεται αὐω' καὶ ὁ µέλλων, αὔσω. 5ο 
τὸ δὲ λάμπω" απὸ τοῦ Φφὼ τὸ λέγω, γύγεται Φαύω" 
καὶ κατῷ ἀποβολὴν τοῦ φ, αὔω" διὸ κοὶ ῥωσύνεται. 

ωοένει δὲ τέσσαρα" τὸ λάµπω., ἐξ οὗ καὶ αὐριον' τὸ 
πραίνω, ἐξ οὗ καὶ αὖοςν ὁ ξηρός" το καίων ἐξ οὗ καὶ 
βάναυσος, ὁ παρα τὸ πὂρ ἐργἝζόμενου" τὸ βοῷ, ἐξ οὗ, 
Αὖε ὁ) Ἄρης ἑτέρωδεν: --- ἔστι καὶ αὔω τὸ καεύδω" 
Νόπανδρος , ἔνδα» Ἠ καὶ ἁματροχιῆσι κατα στήβον ἐν- 
δυκὲς αθειτ- ἄντὶ τοῦ κοκλεύδεε, ἦ διατρήβει. εἴρηται 
παρὰ τὴν αὔαν Αἰολιπῶς τὴν ἡμέραν. τὴν γὰρ ᾗω οἱ 
Αλλες, αὖον φασί. ,πυρίὼς αὔω λέγεται, τὸ ἕως τῆς 4ο 
ἔω κωνεύδω. τὸ δὲ άω, σημαίνει δύο" τὸ πνέω, οὗ ὁ 
μέλλων, αήσω" καὶ τὸ κοιμώμαι, οὗ ὁ µέλλων, ἀέσω" 
ἐξ οὗ ὠακὴ ̓ἀεσίφρω». 

Αὖως, ὁ ἠώς, τουτέσ στρ, Ἡρ. οὕτω λέγεται παρὰ τοῖς 
Αἱολοῦο. Σαπφώ», πότνια αὔωο" (ἐπειόὴ Φαινομένης 
αὐτῆς. τὸ κῶς ΦΦέγγονται, μοι) αλλήλους ἐπὶ τα ἔργα 
καλοῦσιν οἱ ἄνλρωποι) αλ, ΄Ἔσπερε πάντα Φέρων ὅσα 
Φαινόλις ἐσκέδασ᾽ αὔως:--- εἴρηται παρὰ τὸ αὔω τὸ 
βοώ. αὔως. 

ΤΟΓΤΑ ΜΕΤΑ ο. Φ: 

Αφαδός, ἐχθρός" παρα τὸ ἀφανδάνει. καὶ ἀφαδία. ἡ 59 
απαρέσκουσα ἔχθδρα. Εὔπολις ἐν Ἀραπέταιο, Δοπῶ μοι 
νυν ὁρᾶν ἀφαδίαν: --- εἴρηται παρα την ἀπὸ καὶ το 
ἀδεῖν. ὁ ϱ σημαίνει τὸ αρέσκει», ἵν ᾖᾗ ἡ μὴ αρέσκουσα. 
αφαδία οὖν, ἀφανθώνουσοι: πα) οἱ ἐχδροὶ δὲ τοιοῦτοι 
ἀφανδάνοντες πο πολέμιοι. 

᾿Αφακαρτε». απέτυχε» ' ἀπὸ τοῦ ἁμαρτῶ. 
᾽Αφαμαρτοεπὴς » ὁ ἁμαρτώνων ἐν τῷ λέγει». 

"Αφολον] Κννέην ταυρείην ἀφαλόν τε καὶ ἄλοφον: --- 
τὴν ἐκ τανρείου δέρματος, ἀφαλόν τε καὶ ἄλοφον κατ) 
ἐπιτήδευσιν, ἵνα λανδάνγ. Φαλοὶ γαρ τὸ ἐπὶ τῶν πε- 
ρικεφαλαιῶν ρμκρα Ασπιδίσκια” λόφοι δὲ, αἱ τρεχώσεις. 

"Αφοκα] Σύρων μὲν ἐστὺν ἡ λέξις" δύναται δὲ καθ Ἑλ- 
λαδο γλὠσσαν., εἰ δε} το δημῶδες εἰπεῖν ῥημα, περί- 
λήμμα, περιλαβούσης της ᾿Αϕροδίτης ἐκερ το» "Αδωνιν, 
} τὴν πρώτη», ] τὴν ἐσχάτην περιβολήγ. 

τὸ 

᾽ 

Αφανίσαι, οἱ πάλαι ουχ) τὸ μολῦναι, ὡς »ὖν » ἄλλα τὸ 1ο 
τελέως ἀφανη ποιήσαι. 

φαρ, ἐπίῤῥημα µεσότητος ἀντὶ τοῦ εὐθέως" παρὰ τὸ 
ἅπτω ῥῥμα, τὸ εὐδέως οὕτω ταχέως καὶ ἅμα τῷ ώψα- 
σθαι καὶ ἴεσθὰι γινόµενον. ἐξ οὗ πα οἱ Ἴωνερ καὶ οἱ 
Ἐφέσιοι αφαρεὶ λέγουσι το ταχέως καὶ ἀσκόπως ποιεῖ» 
τὶ 7 ΦΦέγγεσθα,. σημαίνει δὲ τέσσαρα ᾿ τὸ ταχέως. ---- 
άφαρ ὁέ σε Παλλας ᾿ΑΦήνη Ἔγχει ἐμῷ: --σημκίνει 
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δὲ καὶ τὸ πρόχείρον καὶ ταρεχρζωον ---- ἄφαρ δὲ χεῖ. 
ρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῆνι-- καὶ τὸ αἰθνίδιον, δλς ὃ 
ἄφαρ ἐκ Τρώων ἑλασαίατο μώγυχας ἵππους: --- καὶ τὸ 

ῥωδίως, -- ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἤλθδεν. 
᾿Αφάρτερος] Τῶν ὁ ἴπποι μὲν ἔωσω ἀφάρτεροι: -- τα- 

χύτεροι. παρὰ τὸ ἄφαρ ἐπίῤῥημα σημαῖνον τὸ ταχέω». 

ἔνθεν οἱ ᾽Αλεξανρεῖς αἀφαρεὶ λέγουσι τὸ ἐσπουδκσμέ- 
νως καὶ ταχέως καὶ ἀπερισκέπτως ποιεῖν τὶ ἡ λέγει». 

Αφαρεύς, ὁ ἥρως" ᾿ΑΦαρ]ά τε Δηΐπυρόν τε: --- ὁ δὲ 

᾽Απολλώνιος καὶ Πήνδρο, ᾿ΑΦαρῆος ὑποτίλουσι τη 

εὐθεῖαν. εἴρηται οὖν παρὰ τὸ Φαρος τὸ παρὰ τοῖς τρα- 

γικοῖς συστελλόμενον΄ κο) ἐν παραγωγῇ, ᾽Αφαρεύς' ὁ 

δὲ Ἡρωθιανὸς Φησὶ τὰ τοιαῦτα των ὀνοματων παρα 
τῆς "Άρης συγκεῖσὃαι» Τυνδκρης .. Αμφιάρης μαὶ Αμ- 

Φιάραος. Ὑέγονεν οὔν καὶ τὸ «Φαρης οὕτως εἶτα πα- 

ρώνυμον» ᾿᾽ΑΦφαρεύς ὁ δὲ Ἐράτης, πκρα τὸ ἄφαρ 

ἐπίῤῥημς, . 9 . / ο , ᾿ . Γι . 

᾿ΑΦάροτος, Ἡ ἀἄναροτρίκστος ΥΠ. Φκρος Ύπρ Ἰ ἄροσις" 

οἵον ἄπρος, καὶ πλεονασμῳ του Φ, ἄφαρος. καὶ αὐτὴ 

δὲ ἡ ἄροσις» παρα τὸ αἱρε καὶ διαερεῖν ἡ Φάρος 

ὶ τὸ Φάρσω, ὃ ἐστι σχίσαι' καὶ Ὑὰρ διαφάρους 

αο 

το 

4ο 
παρὰ 
θλὶ χιτῶνας, τοὺς εἰς Φύο μέρη κεχωρισµέγους" να) 

Φάρσος, το ἄποσχισμα τῆς ἐσθῆτος. εἰς το ᾧ. 

ΑΦαυρὸς, ὁ ασθενής ἦτοι ὁ ἄγαν πανροο καὶ ὀλίγος κα- 

τὰ δύναμιν. ἡ παρὰ τὸ φὼ τὸ λέγω" ὁ µέλλων, Φασω" 

γίνεται Φαρός' καὶ µετα του στερητικου αν αφαρος" 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ, ἀφαυρόο, ὁ μὴ δυνάμενου δι 

ἀσθένειαν έξι" ἢ ὁ μηδενὸς λόγου ἄξιο. ἢ παρὰ τὸ 
Φῶ τὸ Φαίνω, παράγωγον ῥῆμα, Φέω" καὶ ἐξ αντοῦ 
Φάρος ὄνομα" καὶ κατα στέρήσιν. ἄφαρος' καὶ πλεονα- 

σμῶ τοῦ ών. ἀφαυρὸς, ὁ ἁλαμπής καὶ ευτελής. οξύγετωι 

δὲ τὸ Φαρὲς, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ παρὰ Καλλιμάχῳ 

εἰρημένουν οἵον, Ἡ ἆφαρον Φαρόωσι:-- ἄφαρον δὲ, 

τὴν ἀγεώργήτον γῆν» παρα το Φέρω. εἰο το Φέρτεροο. 
᾽ΑΦανρὰ, ἀσθενῆ» αμανροτδρα» κουφοτερα. ο ος 
᾽Αφώσσει, τὸ Ψψηλαφαν. παρα το ἅπτω, ἀφὴ, ἀφῶ, 

ἁφάσσω, τὸ τῇ αφ υποβαλλω, ὡς µαάσθλη, µα- 

᾿σθλάσσω. : 
176 ᾽Αφέστετε, ἄποθεν καὶ χωρὶς ἑστήκατε" κατὰ συγκοπήν. 

αἀφεστᾶσι, πόῤῥωθεν ἑστάσιν, [ἤγουν] ἑστήκασι, κατὰ 

η ώ Ἡ ή ἵνα, εἶααι, ἔμα" καὶ ἐν ΆἉφεμα] ἐκ τοῦ ἵημιν ἵεμαίιν εἶναν εἶμαι ἅμα᾽ παν ὁ 

συνθέσει, ἄφεμα, το ἀπόσταλμα. ο 
Αφετὴρ] ἀπὸ τοῦ ἵημι, ἑτήης» καὶ ἑτὴρ, καὶ ἀφετήρ. 
᾽ΑΦ᾽ ἑστίαο ἄρχεται, τουτέστιν ἅπο Τιος οἰκίας άρχεται. 

ἑστίαν γὰρ ἐπάλουν οἱ ἀρχαῖοι οὐ µόνον τὸ σκεῦος, οὐ- 

δὲ μὴν αὐτὴν τὴν 9εὼν, αλλα καὶ τὴν οἰκίαν" καδα 

ὅταν λέγφ,--- πᾶσιν γαρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ: --- 

καὶ, Τρῶας μὲν λέξασθαι, ἐφέστιοι οσσοι ἔασω: .-- ὅσοι 

οἶκον ἔχουσι. μαὶ ἐν τῇ συνηδείᾳ λέγετοας, αφ ἑστίας 

ἄρχεται, τουτέστι» απο τινος οὐμίας άρχεται. . 
᾽ΑΦελὴς, ὁ ὑγιῆς τὸ σῶμα καὶ ὀλόκληρος. οὕτω παρὰ 

᾽ΑθΦηναίοις' παρὰ τὸ μηδενὸς ἀφαιρεῖσῶαι µέρουο τοῦ 

σώματος, αλλ’ ὑγμὴς εἶνοι. λέγεται δὲ αφελής μὲ ὁ 

εὔκολος, ὃν ἄν τις ἕλοι διὰ τὴν εὐνολίαν. ᾿Αριστοφά- 

γής Ἱππεῦσι, διὰ τῶν ἀφελῶν πεδίων ἔῤῥαι, καὶ τῆς 

στάσεως παρωσύρας Ἐφόρει τὰς ὁρῦο:--- καὶ οἱ βασι- 
λεῖς καὶ οἱ Γερεῖς ἑδοπιμάςοντο, ΑΦηνη»εν, εἰ αφελεῖς 

καὶ ὁλόκληροι. λέγεται καὶ ὁ ἁπλοῦς ἐν τῷ βίφ. 

᾿ΑΦελῶν πεδίων» αντ) τοῦ ὁλοκλήρων, κατὰ στέρησιν' 

τῶν μεγάλων καὶ ἀνεπικωλύτων. | 

᾽ΑΦέλεσθε] -- ἐπεί ἀφέλεσθέ γε δόντες: --- ἐπειδὴ 

δεθωκότες µοι αὐτὴν ἀφείλεσδε, καὶ ὑβρίςετε ἑαντούς" 
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ιού γὰρ ἐώέ. απὸ τοῦ ἕλω τὸ λκωβάνων ἐν 'σὐνθέδει, 
ἀφέλω' ὁ παθητικὸς ἐνεστὼς, αφέλομαι τὸ πληλυντι- 

ο κὸν, ἀφελόμεθα" τὸ δεύτερον. ἀφέλεσθε. 
᾽Αφερτή] οἵον, --- ἀφερτὴ ὁ ἀρετή:--- ἀπὸ τοῦ Φέρῷ 

γίνεται Φερτὸς, καὶ Φερτὴ, ναὶ ἀφερτή. ἐκ δὲ τοῦ Φερ- 
τὸς, προφερέστέρος τὸ συγαριτικὀὸν, καὶ προφερέστατος. 

᾿Αφέσιος Ζεὺς ἐν Δργει τιμᾶται εἴοηται δὲ, ὅτι Δευκα- 
λέων τοῦ κατακλυσμοῦ γεγομένου ὁιαφυγὼν. καὶ εἰς τὴν 

:ὦκραν της ᾿Αργοῦς ὁσωθεὶς, ἱδρύσατο βωιὲν ἀφε- 
σίου Διός ὅτι ἄφεί[δη ἐν τοῦ νατακλυσμοῦ. ἡ δὲ ἄκρα 
ὕστερον Νεμέα ἐκλήθ]. ἀπὸ τῶν ΄Αργον βοσκηιάτων 
ἐκεῖ νέμομένων. οὕτως Αῤῥειανὸς ἐτυμολογεῖ ἐν τῷ β 
τῶν Βι9υγακῶ». 

”ΑΦες] εἰς τὸ ἔς. 
᾽Αφῆχα] ἐκ τοῦ ἥημι, ὁ µέλλων, ἤσω, ἦκα" καὶ ἐν συν- 

θέσει, ἀφῆχα. -- « -- ὁ ὃ ἀφήμενος οὐκ ἀλέγει: ---- 
ἀντὶ τοῦ πέῤῥῳ κα9εζόµενος. ε 

᾽ΑΦεῖνως, τὸ απολῦσαι ἐγκλήματος' ἀφῆνωι, τὸ τὰς ἔπτι- 
σµένας κρι9ὰς ταῖς χερσὶ τρίβει». 

᾽Αφέωκα] τὸ Φέμα ἀμφίβολον. ὁ παρακείµενος, αφεῖκα. 
εἶτα ἑλλείψει τοῦ ι, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ω, ἀθέωκα. 
οὐ δεῖ δὲ τὸ ἀμφιβαλλόμενι παραλάιβάνειν' ἀλλ ὥς- 
περ παρὰ τὸ πτῶ γίνέται πέπτηκα, καὶ πέπτωκα κατὰ 
τροπὴν τοῦ η εἰς ὢν οὕτω ναὶ ἥκα, πλεονασωῷ του 6» 
ἔπκα”. καὶ τροτῇ τοῦ } εἰςω, ἀθέωκα" μαὶ ὁ παθη- 
τικὸς παρακείµενος κατὰ τὸ τρίτο αἀφέδντα. οὕτως 
Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν. τὸ δὲ «δέμα, ἵψωι' ὁ 
παρακείµενος, ἀφηκα' καὶ Αττηκῶς» ἀφέωκα᾽ (οἱ γὰρ 
᾿Αττικοὶ,  ἡγίκα πλεονάςουσι τὸ ε κατα τὸν παρακεί- 
µεγον, τότε καὶ τὸ ἐπαγόμενον Φωνῆεν τρέπουσι εἰς 
ω) ὁ παθητικὸς, ἀφέωμαι' καὶ τὸ τρίτον τῶν πληδυ»- 
τικὼν, αφέωνται. : η 

᾽Αφίε ἔστι. ῥῆμα ἱῶ, περισπώµενον καὶ δησυνόμενον" ὁ 
παρατωατίκὸς, ἵουν. ἴεις, ἴει' καὶ ἐν συνΦέσει, αθίει, 
καὶ προίει. αφίην δὲ ἐκ τοῦ αφίημι, ας τὸ ἐτίφην πα- ' 

/ , . ” . . 

ρατατικὀο. Ἱστέον δὲ οτι τοῦ τ/θηι καὶ ὀΐδωμι καὶ - 
ἵγμι, οἱ παρρχ]μένοι μᾶλλον απὸ τῶν εἰς ω οἰσὶν ἐν 

, ε. γ΄ Ν ἡ 3 Ν 

χρήσει ἤπερ ἅπο τῶν εἰς μι ἀδε εἰπὼν, ἐν χερσὲ 
τίδει: --- καὶ, ἐδίδουν αὐτῷ ῥωπίσματα: --- καὶ τὰ μὲν 
πρὠτα πρόσωπα τοῦ παρατατικοῦ, γράφεται ὁιὰ τοῦ ἠν 

. Φὖν .. β . ν ; ι 
ὡς ἀπὸ τῶν εἰς μι «τὰ δὲ δεύτερα καὶ τρίτα, δι 

η ε , Ν 

διΦο Ύου, ὥς ἆπο περισπωμµένων. ς 

᾽Αφιᾶσιν] ἔστι ῥη ἵγμι" το δεύτερον, Ίης". τὸ τρ ρηµςν εντερον, ἐς". το τρίτον» 

σι" τὸ πρῶτον τῶν πληθυντικὼν, ἵδμεν' ἐξ οὗ τὸ 
ἀφίεμεν' τὸ δεύτερον, ἵετε, καὶ ἀφίετε" τὸ τρίτο», 
Ιεῖσιν" ὁμοίως τῇ ὁοτινὴ τῶν πληθυντικῶν τῆς ἰδίας 
µετοχῆς. ταῦτα δὲ τὰ τρίτα πρόσωπα τῶν εἰς µι ἄλη- 
θυντικῶν οἱ Ίωνες προσόδῳ τοῦ α, καὶ συστολῷ τῆς 
παραληγούσης προφέρουσιν, ἀφιᾶσι, ταθέασι, Φιδόκσιν 
ῥευγνύασι. καὶ απὸ τοῦ ἐεῖσιν, Ἰωνικῶς ἑέασι' καὶ ἐν 
συνθέσει, αφιέασι' καὶ κατὰ συναίρεσν Αττικὴν, 
ἀφιᾶσιν. ἐᾶσι, πέµπουσιν" ἰῶσι, πορεύονται. 

᾽Αφήτωρ, ὁ τοξότης" Οὐδ' ὅσα λώϊνος οὐδὸς αφήτορος ἐν- . 
τὸς ἐέργει: --- ἤγουν ὁ βαθμός, }ᾗ Φλιά. παρὰ τὸ ἵγμι, 
ἔτης, καὶ αφέτης, ὣς τΦηµι, Φέτης' καὶ Ἴδωμ., ὁό- 
της. ταῦτα δὲ γίνονται κατὰ τροπὴν εἰς 1β, δέτηθ, 
Φετήρ᾽ καὶ συνδέσει, ὑμνοδετήρ' ὁότης, ὀοτήρ. οὕτως 
ἔτης, ἑτήρ' καὶ ὡς δοτὴρ, δώτωρ ἐκων, οὕτως ἔτης 
ἔτωρ, καὶ ἥτωρ, καὶ ἀφήτωρ, ὁ αφιεὶς τὸ βέλη. ἡ ὁ 
ἥλιος. ἦτοι ὁμοφήτορος, ὁμοίως πᾶσι προφητεύοντος καὶ 
µαντευοιμένου, τῷ τε πένγτι καὶ τῷ πλουσίῳ. 

"Αφθαν ἡὶ ἐν στόματί ἄλκασις. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ΦΦόγ. 
᾽ΑΦέξεῆ ἐν τοῦ ἔχω, ἔξω' απέχω, αφέξω. ου) ϐ γε 

16ο. 

3ο 

4ο 

2ο 

κά. 
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πρὶν «λοιμοῖο βαρεῖκς. χείρας αφέξει: πε ἐπίσχει, 
παύσει. 

᾿ΑἈΦήκεδα] ἔστιν ἵκω" ὁ παΦητικὸς δεύτερος αόριστος» 
ὑκόμην. τὸ μας κου" καὶ ὧν συνθέσει, αφίκου. 
ἀπὸ τοῦ ἵκωυν ἵξων. ἴγμαι, Ἡ Ίγμεθα, καὶ αφίγμεθα. 

Αφηνιάζω] εἴρηται ἡ λέξις απὸ αεταφορᾶς τῶν ἵππων 
τῶν σπληρυνοµένων καὶ ἄποθεν τῶν ἠνίων κανεστω- 
των. ἀφηνμέειν. οὖν ἐστὶ, τὸ σκληούνεσθαι καὶ ἄποῦεν 

4ο. τῆς εὐθείας ὁδοῦ. εἶναι. γίνεται ἐκ τοῦ ἡνίον, ὃ σηµαί- 
νει τὸν λῶρον». νιάςων καὶ ἀφχνιάω. 

᾿Αφλαστο»] οἶον. "Ἀφλαστα καὶ Φώσσωνας ὠργυιωμένους: 
--- τὸ -αμεροστόλια τῆς γγὸς , κατα ἀντήφρασιν ὔδλα- 
στα γάρ κατα µετά δεσιν τοῦ εἰς ϕ. ὅπερ λέγεται 
καὶ κορωγές' καὶ ἐπὶ τοῦ κρικίου τῆς Φύρας" καὶ τὸ ἐν 
τοῖς βιβλίως ἐπωκαμπὲς σχήμα» ὅτε σημεῖον ποιοῦμεν. 
διαφέρει δὲ τῶν πορύμβων. ἄφλαστα μὲν σαν, τὸ 
πρυμνήσια Χόρυμβα δὲ, τὰ πρωρήσια. 

᾿Αθλοισμός] οἷον Αφλοισμὸς, δὲ περὶ στόμα γίνεται --- 
γέγονε παρα 7 τον αφρόν, αφροισμός» και ἀθλοισμός. ς 

9ο παρὰ το αφρίω αφρισμός καὶ μεταβολ. ᾗ τοῦ ρ εἰρ 
λε κο | πλεονασμῷ τοῦ ο. Ἰ παρα τὸ Φλέω, Φλοισμός, 

λοισμός " ἔστι δὲ ψόφος ποιὸς, ἢ αφρός. 
ἜΑΦενος] ἔστιν ἔγος ὁ ἐνιαντός. Καλλίμαχος», Τετραε- 

γον ἹΔαμάσου παῖθα Νεστορίδη: -- καὶ παρ᾽ Ὁωήρῳ, 
Ἠνις ἠκόστας, τουτέστιν ἐνιαυσικίας. παρὰ τὸ ἕω τὸ 

: πληρω.. ἐν σούτου γίνεται σύγθρτον, ὤφεγος, ὁ ἐξ ἑνος 
ἐγιαντοῦ συναγόµενος πλοῦτος" πλοῦτος δὲ, ὁ ἐν πολ- 
ο. ὁ πομτηο. οὐθετέρως. χρῆται τῇ λέξει” τὰς δὲ, 
ἄ σενικῶς” το απ ἐνιαυτοῦ περιὸν ἐς νέωτα. Ἰ ἄπενος, 
το. μὴ ἐν πενίᾳ; αλλ’ ἐν περιουσίᾳ χρημάτων" ουδέ σ᾿ 
δἵίω. Ἐνδαδ' ἄτιμος έων ᾿ἄφενος καὶ πλοῦτον αφυ- 
ξειν: --- ὅτε μὲν κλίεται Ἄφενος ἀφενου, ἄρσενικὸν 
ἐστρν οἷονο Οὐτ᾽ αρετὴ αφένοιο: στο ὥ Φενός λέγεται ὁ 
ἄνθρωπος. ὁ πλήρης. τοῦ άφεγουν ὀξυτόνως. ὅτε δὲ ἔστ᾽ 
ἀφενοςν: ὡς τεµεγος, οὐδετερόν ἐστι, τὸ ἄφενος, τοῦ 
ὠφένους" ἡ δοτικὴ τῷ αφένεῖ, καὶ κατὰ συγκοπήν, 
ἄφνει, παρα τὸ ἄφενος. γύνεται ἄφνος κατα συγκοπὴν, 

ιῷ κέχρήηται Πήνδαρος, Οἱ ὃ άφνει πεποίβασι:---. ἐν 
Ὡπούτου. γίνεται ῥῆμα. αφνώ" καὶ ἐξ. αὐτοῦ. αφνή- 
υμων. ᾽Αντίμαχος, Πολλα δὲ μῆλα τάπερ αφγήμονας 

ον τάνδραο. 
ΑΦνειος] ἐκ τοῦ άφενος, “πλεονασμῷ τοῦ ε. ἀφένεος 

καὶ κατὰ συγχοπὴν, ἀφγεός" καὶ ἀφνειὸς βιότοιο, ὁ 
πλούσιου. ἢ οἷον απενεὸς» ὁ μὴ πενόµενος. 

᾿ΑΦνο] παρα τὸ ἀφανὴς ὄνομα» γόνεται ἐπίῤῥημα αφα- 
νὼς' καὶ συγκοπῇ. καὶ «πια ποὺ σ. ὦφνω, τὸ 
ἐδωφνης, 

3ο” Αφεδοο ὁ ἁπόπατος, οον δὲ ἔξω τῆς ὁδοῦ γινόμενοο" πα- 
τεστας Ὕαρ ᾗ ὁδός, λέγεται δὲ ἀφοδος, καὶ ᾗ οὀναχαώρήσις, 

ο); ὥσπερ καὶ ἔφοδον τὴν ἐπέλευσι» λέγομε». 
Αφορόον. 4 ακα-λαρσία, καὶ τὸ ἄδιον ἁπελασίας. εἴρη- 
-ὖ ἄσπαι παρὰ σὸ αφορίζω, «άφορίζιον» παν ἀφορίδιον πολ 

ἀφόρδιον. συγκοπῇ, τὸ ὤφο αρ (φεσδαι | καὶ | ἀπαλαύνοσθα, 
εξου. ἡ ἀφοδιαν πα αφορδι 
"Ἀφοσιοῦτα» τὸ πλωροῦται. αιπὸ τοῦ ὅσιος. ὁσιῶν οι) ο. 
ἠλησιῶν. τὸ τὰ νενομισµένα ἐπὶ τῇ ταφῇ πληρῶσακ εἰς τὸ 

ἀφρός. Ἰλιάδου ἕ, 
3ο ΑἈφεωντα]. πε 1ος) ἀγκύλα τόξ’ ἀφόωντα: --- ψηλαφῶντ : 

τω απὸ του αφή, ἄφω. ἡ. Φόωνταν αντὶ τοῦ λαμπρύνοντ:, 
ες «τα θωάροντα. ἀπὸ δὲ τοῦ ἀφῶ, αφάω" ὠφοκριμς ο. 

παν). οκαὲ ππλεονασμῷ τοῦ ο, ἁφόωντα. 
᾿"ΑΦρω»] παρὰ τὸ Φρανς σὸ τρκὰν ρα τοῦ στερητικοῦ ἂν 

άφρωνες ο στ ον, ἳ 
ἘΊΥΝΜΟΙΟΟΙΕΟΝ, ΐ 
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Ἀφριάν»] ἐκ τοῦ Φρὴν, Φρενὸςν Φροίνω καὶ ώβρα/νω” 
πο αφραίνοντα, αφρογοῦντα, ἀνοηταίνοντα. 

᾽Αϕρήτωρ, ὁ Φρατρ/αν καὶ συγγένεια» μὴ ἔχων" Φρα- 
τρία δὲ κυρίως, τὸ τρίτον µέρος τῆς Φυλής": ἄφιλος, 
ὴ ἄπολις. 

᾿Αϕροντιστήσας , ἀμεριμνήσας, } ἀμελήσας, ἀπὸ τοῦ 
αφροντιστῶ. τοῦτο παρὰ τὸ Φροντ/ζω, Φροντίσω" πλευ- 
γασμῷ τοῦ τ μετὰ περισπωµένης, Φροντιστῶ, καὶ 
ἀφροντιστῷ παὲ αἀφροντιστήσας , µετκ τοῦ στερητηοὗ 
α. τὸ Φροντ/ζα., παρα τὸ Φροντίς" τοῦτο παρὰ τὸ τος 
Φρένκο τίεω. οἱ γαρ Φροντίδες ἔχοντες, τὰς Φρένας 
τιμωροῦνται. 

᾽ΑΦρὸς] ἐκ τοῦ προϊῶν γίνεται προῶ, πο) πρῶ, πα) Φρώ 
ῥῆμα. ἐκ τούτου γύεται Φρός" καὶ μετὰ του ἐπιτατικοῦ 
αν αφρός» τὸ μετὰ σφοδρᾶς Φορδο προϊέμενον. σς 

Ἰφοσιωσας, ὁ καθώρας, } ξενώσας, η τὴν ὁσίαν ποιή- 
σας» τουτέστι τὴν. πηδείαν, ἡ τὴν ἐπὶ τῷ Φανάτῳ Αγή- 
μη». ὅσιον λέγεται τὸ καναρὸν τὸ ὀφειλόμενον" δν 
ποῦτο καὶ τὴν ὁσίαν τών ἀπελθόντων Φιμέν' τουτε. 
στη, οὐδὲν ὀΦείλω αὐτοῖῦς, λοιπὸν οὐκ εἰα) ὑπεύθυνος. 
} μᾶλλον ἀφοσιούμενοιν τιμῶντερ. ῇὴ τὸ ὕσιον καὶ τὸ 
παθαρὸν καὶ τὸ ὀφειλόμενον ποιώ. παρα τὴν ἄφος, ὃ 
σηααίνει υτὴν τραγάκανδον” ἀφοσιο γὰρ καὶ καφθαρει 
τα ἐν τῷ ἄσι ύγρα. 

ΑΦρεο», μον, αφρὸν ἔπέμπον. 
᾿Αφροδίη, παρα τὸ ὀύνει ἐκ τοῦ ἀφροῦ (ὔγουν ἀνέρχε- 

σφαι) τοῦ «Φαλασσίου. ἐκεῖφεν γὸρ ὧνηλιδεν. Ἡσίοδος 
την ᾽ΑΦροδτη», ᾿ΑΦρογένειαν 9εὰν καὶ ἐὐστέφανο», Κν- 
ον Εν Κμλήσκουτι εοί τε μοι) αἀνέρες. οὔνεκεν ὦφρφ 
ΘρέφΦη: ἅτὸρ Ῥνθέρεια», ὅτι προσέκυρσε Κυθήροις᾿ 
Ἠδι Φιλομηδέα, ὅτι μήδέων ἐξεφκάνη: --- τωὲς δὲ 
παρὰ τὸν οφρὸν τῆς συγουσίας" ἔφορος γαρ ἐστι. ἡ 
διὰ τὸ ἐν.λαλαάττιον αὐτῆς τὴν γένεσι» εἶναι. τωὲς δὲ 
παρὰ, τὴν αφροσύνην" ἡ γὰρ ἀφροσύνη, ἐναντία ἐστ) τῇ 
Φρονήσει» ἦγουν τῇ Αθηνά. ὁ δὲ Δίδυμοο, παρὰ το 
ἄθρὸν τῆς διαίτηο. δμχώς δὲ } ἆ ἀβροδίωτος" ὅτι δε αὐ- 
τῇ δια τὸ κάλλος χλιῤης” ᾗ ὅτι οὐ πατεχόµενοι τῇδε 
τῇ 9εῷ, ἀβροὶ καὶ πολυτελεῖο. τὸ β τῷ Φ συγγεγές 
ἐστι. ἆρλον ἐκ τοῦ Μακεδόνας μὲν τὸν Φ/λιππον Β/- 
λιππον μαλεῖν, μαὶ τὸν Φαλακρὸν, βαλωκρό» ' μοι) τους 
Φρύγας, Βρύγας” καὶ τοὺς ἀνέμους ὃνὰ τὸ Φυσᾶν Φυσή- 
τας ὄντας βύκτας, Όμηρος, Βυκτώων ὀνέμων. 

᾿Αϕραδία, ἡ ἀπειρίς ἐκ τοῦ αφραδήρ' τοῦτο ἐκ τοῦ Φρα-. 
ζω, Φραδής" παὶ μετὰ τοῦ στερητικού ὧν ο ῥραθὴςν ὁ 

ε ἄβουλος καὶ ὤπειρος" μα) τὸ Φηλυκὸν,, ἀφραδία 
Αθραδήσι, ἁβουλίως . ,ἀφροσύρεις ' οπὸ τοῦ φράζω, 

ἔφραδον, Φραδίαν καὶ ἀφραδία" πα ἀφραδέοντα, ἄσυν- 
ετοῦντα. καὶ αφραδέως, ἂἄγοήτως, ὠἀσυγέτως, απείρως” 
ὠπὸ τοῦ ἀφραδής. 

Χ Ἀφρογένεια, ἦ ̓ Αφροδίτη, τουτέστι ἐν τοῖς αθροῖς ἑ 
ηεγαυῖθ.. 

Αφροδίτη» σημαίνει δύο. ἐπὶ μὲν της Φεοῦ, ᾿Αμϕ' "Αρε 
Φιλότητος ἐὔστεφάνου ᾿ΑΦροδίση γοτ--- καὶ ἐπὶ τῆς συν- Λα 
ουσίας ---- καὶ ἐκλελαδοτ Αφράῃς τὴν ώρ ὑπὸ 
μνηστήρσ ἔχον. 

Ἀφιήσ] ἐκ τοῦ Φυ}, ὃ σηω: ἀένει τὸν τρόπον καὶ τὴν «Φέ- 
σον» 0Αμφοτέρη» δὺ Φυήν. ἐδιην) μετὰ τοῦ στερήτικοῦ 
ἂν αφυήῄο, ὁ κακότ τροπος. 

᾽Αϕύῃ, ἠχ.}ύδιον µμκρὸν καὶ , εἴρηται δὲ ἐγικῶς 
σπανκέκις» πλεονάκις δὲ πληδυντικῶο. Αριστοφάνης, 

5 Οὗποτ' αφύας εἶδον ἀξιωτέρας: --- εἴρήται δὲ παρα τὸ 
νὰ εἰς µέγεδος Φύεσθαι' φύω, Φνὴ], καὶ ἀφύγ. Ἰἡ 

μη κ λωωωω τοῦ -α κακὸν' σηωθώνοντος. ᾿Οππιανὸς, 

4ε 

το 

- 

2ο 

ἐγ- 

.. 
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Ωδε κα) ἠπεδανῆς αφύης ὀλγητελὲς ἕθνος Οὐ τινος 
ἐκγεγάασιν αφ αἵματος οὐδὲ τοχγων:---- καὶ με) ἑτέ- 
Ρους «τει στίχους» --- ἐκ δὲ γενέθλης Οὔνοι ἐπικλή- 
δην αφρήτιδες αὐδχωνται: --- γράφεται ἀφυήτιδες, ν 

Αφυσγετὸν, το Ἰλνῶδες καὶ συρφετόν. παρα τὸ ἀφύω 
(άΦ᾽ οὗ τὸ αφύσσων ὡς ὕλαω ἑλασσω, ὀδύω ὀδύσσω τὸ 
ὀργίομαι) γόεται αφυγετὸς, ς πήσσω. παγετόρ" καὶ 

5ο το ό τοῦ σ, ἀφυσγετὸς, τὸ αἀφυσσόμενον πὸ 

οὗ ῥεύματος ' τρέπει γὰρ τὰ Φύο σσ εἰς γ. ἢ παρὰ τὸ . 
Φνγετὸν, καὶ αφυσγετὸν, τὸ μὴ αποφεῦγο» τῇ 

καταφορξ τοῦ ῥεύματος. 
κ. ἩΑφυλλος, ξηρὸς, ἄνευ τὸν Φύλλων. 

ύσσω, ὁ κ λλρν» ἀφυύξω" απὸ τοῦ ὕω τὸ βρέχω, ὁ 
µέλλω», ὕσω". κα) ἐν συνδέσει ἀφύσσω, ᾽πλεονασμῷ 
ἑτέρου σ᾿ τουτάστι τὸ από τινος ἐπιῤῥέοντος ἀπαντλᾶν 

18δο καὶ απαρύεσθοω. ε] ἐκ τοῦ αρύω τὸ απαντλω, αρύσσω" 
καὶ τροπῃ. τοῦ μεταβόλου εἰς Φ, "αφύσσω. αφ υσσόμε- 
ἐκ τοῦ Φύω τὸ πρατῶ, (Ἐν τ᾽ ἄρά οἱ Φὺ χειρί, ----) 

ματὰ τοῦ ἐπιτατωκοῦ α, αφύω, ὁ μέλλων, αφύσω" 
καὶ πλεογασμῷ τοῦ σ, ο μώνά τοῦ. χρόνου εἰς ἐἑνε- 
ατα άφύσσω, ανατρέπει δέ ἐτειδὴ τὰ ἀπὸ µέλλον- 

εἰς ἐνεστῶτα παραγόμενα, ἄχρι τοῦ παρατατικοῦ 
αλήνεταε, Δωρρὴ Με λέξι: μαι αμ λονὸ λ, 
λαΦυσσω. ἄπο μεταφορᾶς τῶν Φυσσωμένων ασκων. 

1ο Αφολίτω" παρὰ τὴν ἑλύν' καὶ κατὰ µεταθεσιν, ὕλις' 
καὶ ἐν ας ἀφυλίσωι. 

΄Άφυκτος] π ὲ το Φεύγω, Φευντὸς, ὡς ἔχω ἑκτὸς, καὶ 
εὔχω εὐκ καὶ κατ ἔνδειαν τοῦ 6, νά καὶ ἄφυ- 
κτος. εἰς τὸ τέτυχτω. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ Χ. 

᾽Αχανὲς α΄ παρὰ τὸ χοίνω, χανῶ, χανέο' κο) 
μετα τοῦ. ἑπιτατμιοῦ ας αχανές, το λίαν καχηνός. δη- 

λοῖ δὲ καὶ ἄνεον εἶνω καὶ μὴ Χκίνειν» κατὰ στέρησι». 
σεν σκευος εἰς ἐπισιτισμὸ» χρήσιμον εἴρηται παρα 

τὸ χάνει», χανη, καὶ ἀχάνη, τοῦ α ἐππωτικου 7οου- 
νου. 

Αχιωὸς, μα. ο ποσαχῶς λαμβάνονται τὸ ἑθνικα: τε- 
τραχῶο ἐκ. πόλεως, ἐξ ὄφνους, ἐν χώρας ἐκ βασις 

ο λείας: τὸ δὲ ᾽Αχαιὸς, απὸ ᾿Αχαιοῦ βασιλέως. ταὶ διὰ 
τοῦ αιος» εἰ ἔχουσε πρὸ τῆς αι ὃν Ῥ9όγγου τὸ Χ» προς 
περισπᾶτοι" οἷον ἄρχεαος, τροχρίος. σεσήμρύύτοω τὸ 
Α χριός κα) τὸ ε στεκώς. 

Ακάες ἔστι δὲ ο θέ, ἐκ τοῦ ᾿Αχαΐς' τοῦτο ἐν τοῦ 
Άχμα, καὶ σημεώνθι ὁύο. τὸ δὲ Αχαιός, 9 τῶν 

3ο ὑποτεπτωκότων. τῷ ὀνόκατε ἑθνικοῦ. 
᾽Αχαύνέα, } ἕλαφος. ΄Απολλωνιος, --- ἦντ᾽ ἀγρῶσαι 

Αχρισέην καλέουσω: -- ἀπὸ ᾿Αχαινέας πόλεως» ἐν 7 
εἴδη εἰσ]ν ἑλάφων αεγαλω». 

Αχ: «ασ ν ὴ Δηήτηρ παρὰ ἀττικοῖς" Αριστοφάνης Ἄχαρ- 
εῦσι», 0094’ αν τὴν Άχαιαν ῥαδίως γέσχετ ἄν: -- 
εἴρηται παρὰ τὸ ἄχος τῆς Κόρτο. 7 ὅτι μετὰ κυµβά- 
λων Ἰχοῦσα την Κορη» ἐρήτει. ἡ ὅτ, τος Ταναγρωίοις 
µετα-τασι ἐν Τανάγρας ἡ Δηκήτηρ ματ ὄναρ Φφανεῖ 
σαν ἐκέλευσεν αύτους ἀχόλουθῆσαι τῷ γενομένῳ ἠχφ 
καὶ ὅπου ἂν παύσηταεν ἐκεῦ πολιν κτίσωι καὶ ἱδρύααντο 
Γερὸν Άλις Δημήτερος 

᾽Αχαιμένης, ὁ τς αφ οὗ ναὴ οἱ Πέρσαι, ᾽Αχπιμονίδαι" 
γέγονεν υίὸς ερσέως” ϱὐνό μάσται δὲ απο του εἶναι τὸν 
προπάτορα αὐτοῦ ἆπο τῆς ως, οὔτν Νικόλαος, ἐν 
δευτέρῳ των ἑστοριῶ». 

᾿Αχέρων, ὁ ἐν ὧδου ποταµός᾽ πάρα τὸ ἀπτερῆσδαι χαρᾶς 

ο 
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ΕΤΥΝΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

᾽Απερωΐο, ᾗ λεύκη τὸ ὀένδρον" παρὰ τὸν 3 η λκκὰ πο- 

ΑΧ 

(τοὺς ἐκεῖ πατιόντας. ἢ ὁ τὼ ἄχει ῥέων" καλο καὶ 
ὑπέρθεσιν, αχέρων. 

τακόὀν. Φασὶ γὰρ τὸν Ἡρακλέα «ἐπὶ τὸν 
τελθόντα, καὶ παρὸ τῷ Αχ 
ἑωρακότα ἠσθῆναι ἀπ αὐτῷ, καὶ μμ. καὶ πα- 
ρὲ τὸν Αχέροντα, ιν καλοῖσθαι" Ἡ ᾗ ὤχερον- 
τίς" καὶ κατὰ συγκοτὴ» καὶ ἔκτασω τοῦ ο εἰς ων ἄχε- 
ροής. Αριστοτέλης. δὲ. τὴν αὔγειρον λέγει, ὅτι πάντα 
τὰ ὑλώδη Φυτὰ, αχδρούσια λέγει. 

Αχεο-νσιὰς, λίωη ἐστὶ πλησίον Ἡρακλείας Πόντου" α 
Ἔνθα μὲν εἰς αἴδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος, Ακτή δι. 
τε προβλὴς ὠχερουσιὲς ὑψόθι τείνει, 

᾿Αχερδοςν ή ἀγρία, ἅπιος' ἀχερός τις οὖταν ἡ ὀνεχερὴς 
ταῖς χερσὶ. -λαβέσθωι. κα) πλεονασιῷ τοῦ ὃ τ ἄχερδος, 

εως ὁείω, ὀροῖον Μοχθηρὸς ὧν καὶ τὴν γνώµην 
ἀχερδούσιου: - αντ τοῦ σηλγρός. ἔστι δὲ εἶδος ἆ 

᾿Αχέων, λυπούμενος: - παρὰ τὸ ολ αχέωτ αχεύων 
δὲ. ἀπὸ τοῦ αχέω. 

᾽Αχελφος, ποταμὸς αοτα δν Αλ ολο καὶ Ακαρνανίας το 
κοινῶς δὲν πάν ὕδωρ ᾽Αχελῷος καλεῖται. ῥοκεῖ δὲ τῶν 
ἐν τῇ Ἑλλαό,. ποταμῶν͵ µάγιστος εἶναι ὁ ̓ Αχελζος" 
διὸ καὶ πᾶν ὕδρ τῇ ̓ τούτου προ καλεῖται, καὶ 
Ὅκηρος, ΤΡ οὐδὲ κρείων ᾿Αχελώτος ἱσοφαρίςει. 

᾽Αχῆνες, οἱ πένητες' ἦτοι ἄεχῆσες τινὲς ὄντες, οἱ αηθὸν 
ἔχοντες' ἢ παρὰ τὸ τὰ κενα τῶν σπευῶν ἠχεῖῦν, ὧν ἡ 
πενία τὰ ἀγγεῖα, πποιεῖ χε. 

᾽Αχηρήε, ὁ λυπηρός". ἐκ τοῦ ἀχαρήο, ἐκτάσει τοῦ α εἰς 
΄ν αχηρής. δμετέ ὀξύνετωι» ου Ύαρ ἐστι τοῦ. τύπου τῶν 
δια το τοῦ. ηρῃς. ὁ τόνος οὖν λέγει τὸ σχήμα ὅτι οὐκ ἀπὸ 1ο 
του ἄχος αχήρης ας ἄφος ξιφήρης. 

Άχδος αρούρης᾽ παρὰ τὸ ἄγω ακτος ν. πα) ἄχθος, ὡς 
ἔχων ἑκτὸς, ἔχθδος' τὸ ἀγόμενον καὶ βαρυνοµενον. ἡ 
παρὰ τὸ οχοθν πλεονασμῷ μον | 

᾽Αχιλλεὺς, παρα τὸ ἄχος λυειν" ἰατρὸς γὰρ ἐν. ἡ διὰ τὸ 
ἄχος (ὅ ἐστι λύπ ») ἐπενεγκεῖν τῷ αητρὶ καὶ τοῖς Ἰλι- 
εὖσιν. ἢ δια τὸ απ. 9έγειν χείλεσι χιλῆς« ὃ ἐστι τρο-: 
Φήο" ὅλως γὰρ οὐ µετέσχα γάλακτος. αλλα μωολοῖς 
ἑλάφων ἐτράφη ὑπο Χείρωνος. ὅτι ὑπὸ Μνραιδόνων 59 
ἐκλήθη, καθα Φησ Ευφορίων. Ἐς Φδῤρ (χρλοῖο κα- 
τήϊε πάωπαν ἅπωστος Τοῦνεκα ο άν. ον κό 
λέα Φημίζαντο. 

Αχελδξν ἡ λωλὠδης καὶ ψαμμώδης ἄμμος, ἡ ὁ κοφὸς 
λίθος 

᾽Αχλύς, σκοτία», ορατή ὴ ἄγαν ἀλύουσα καὶ 
πτουσα, παρὸ τὸ αλύω, τοῦ-α ἐπιτατικοῦ. ἢ} ἀπὸ τοῦ 
άχω αχὺς καὶ αχλύς' παρα τὸ τας όψεις ἡμῶν ὀχλεῖ» 
καὶ λυπε. ὅστι χε] καὶ εξ αὐτοῦ: γύετα, χύων πύ- 
σω, ώσπερ ῥέω» ῥύω; ἀποβολῃ του ω Χνς) πα) πλεο- 
ναφμῳ τοῦ λ χλυρ" πα) ετα τοῦ ἐπιτατικοῦ αν 49 
ἄχλως , πάνυ κεχνμένη᾽ ὄφος γὰρ ἐστιν. Ἶ παρα 
τὸ ἄγαν καὶ το εἱλώ, Γ] ἄγαν συγκλα/ουσα χα ̓ αποκρύ- πα 
πτουσα. « 

Αχνόσόημι κακῶς, παρὰ λίαν στι ἄχω" παράγων 
γον, ἀχαςω, ὠῤίθμι παν τ, ή κο] εἰς σ καὶ ὃ, 
πλεονασμῳ του νν αγ έη, ὕμαρ-ρ. δ0ὰ ῥαλωφνονς 
παθῶν. . 

ἄχνας 

έρβερον κα- 59 
ντι πεφυκὸς τὸ θένδρον 

- 

εκ 

”ΑχνΗ. σηκαίνει ὁο" τὰ ἄχυρον, ος ’ ἄνεμος 
Φορέει --- λέγεται καὶ τὸ ἐπιπολαςον τῷ Φαλασσφ, 
Αχ» ὑπεκρόφθη: μ.- άχνη πατα λεπτότης: ὑγροῦ -σο ὅο 
καὶ Ε1ροῦ. ἐπὶ μὲν ὑγροῦ. ---- ἀποπτύαι ὁ) 
τκόπὰ δὲ δχροῦ, -- κρίνθι καρτον τα καὶ ἀχναφο -ᾱ- τα 
ταρὰ τὸ  δχ», ἐχήνη καὶ ν. τοῦ «τόρηφθι αν 
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αεχήνη τὶς οὖσα, ο} κ δυνκμέν (ἔχεσθαι καὶ αρατεῖ- 
3 σ-δαι διὰ τὸ λεπτομερὲς κοκ) πομόγ. ᾽Αλεξανδρευς δὲ, 

ἳ ὅτι ̓ Ασκληπιὸς λέγει αὐτὴν παρὰ τὸν αἴξω μέλλοντα 
εἶναι, ὧς τεύχω νο, τέχνη» αποβολῇ τοῦ. «τει 
εἰς τὸ ἐχρήο. ὠνώφ 

183 Αχνύς, ἡ λύτ]. παρὰ. τὸ ἄχος, γύεται παρώνυμον αχύς 
καὶ πλεονασμφ. του, αχνόο οἷον, Της ὃ ὀλοφυρομέ- 
γης ἄμφ' εχνύξ εἴβεται αίών. 

"Άχνυμαι] ἐκ τοῦ ἄχος, αχώ, ἀχύω, ἀχύνω πλεονασμῷ 
τοῦ ν. ὡς Φύᾳ, δύνω ἐν. ὑπερ; βεβασμᾷ, αχγύω" καὶ πα- 
ῥόγωγενι ἄχνυμι ὁ παθητικὸς ἐνεστως, ἄχουμαι- 

ἼΑχος, κα λύπη. ἐκ τοῦ χὼ τοῦ ὀγλ οὔῦντος τὸ διαχεῖσὃαε, 
(ἐξ οὗ καὶ τὸ Χθάρω) γίναῦκι ἄχὼν παρα: τὸ μὴ δια- 
χεῖσθαν, ἄλλα συνέχεσθαι τὴν ψυχἠν ὑπὸ λύπης 
δεν κα τὸ χαέρειν εὔρηταεν παρα. τὸ διωχεῖσ.δαι τὴν 
ψυχὴν ὑπὸ τῆς Ἰδονῆς. - 3 παρὰ τὸ ἔχω, κατα ἄντί- 

Ἴφρασινν ὃ οὐ: δέλει τὶς ἔχει. ὴ χὸ τὸ χαρῶν κός᾽ 
μετὰ τοῦ στερητικοῦ, ἄχος, τὸ αμ]. Χωρούμενον δια τὴν 
λύπην. ὴ χῶν τὸ  Χέων μετὰ τοῦ στθρητικοῦ, ὤχος, 
σπὸ μὴ. Χεόμενον. } παρα τὸ ἔχα. 
Αχῶρω] αρσενικῶσν τὰ ἐν τῇ πεφαλῇ καὶ τῷ γεγείῳ πί 

τυρα. ᾿Δριστοφάνης, Αδεχῆ γὰρ αὐτοῦ τὸν αχὼρ᾽ 
ἐκλέγετ' αεί Ἑν τοῦ γενείουτ--- ἡ εὐθεῖκ, ἀχώρ", πο- 
τα ἄποβολὴν τοῦ ν» απο τοῦ χώρου ἀπὸ τοῦ άχνη, 
ὁ σηκώνει - ιπᾶν ᾿Ἀεπτομερὲς καὶ κοὔφον. ἀχωρ δὲ, σή- 

- μαίγει τὸ πιτυρῶδες τῆς κεφαλῆς. 
-"Ἀχρὼς, ἡᾗ ἀγρία ἄπιος, παρὰ τὴν ὄχλησιν τὴν ἐν τῷ 

ἐσθίεσ-αι γενομένην ὑπ᾽ -- ἡ ἡ µηδέπω ἐν χρείᾳ 
γεγογυ]α. 

΄Άχραντο», ἀμόλυντον καὶ καθαρόν παρὰ τὸ κ η 

χρανὼ». χραντὸς» μον ἄχραντου.. ἡ ἀχέραντον» οὗ µῆ- 
δέπω χδὶρ ἵψατο, ἢ τὸ µηδέπω ἐν 'χρείᾳ. κ, ὴ 

ϱἳ. ἀχρόαντον, τὸ μὴ χροὺς ἀψάμενον. 
πο Ἄχρείος] ἓκ κ χρεία, αετὸ τοῦ στερητικοῦ ἄν 5 

οὗ αἩ ἔχει τὶς: χρείαν. καὶ ὤφειλεν εἶναι ἄχρειος 
τὰ ἀπὸ τῶν εἰς α καὶ Ἰ ηλυκῶν συντεδέντα, πλωσω, 
ροξύνονται ν πύλη, εὐρύπυλος. ἀλλὰ το ὁμὲ τοῦ Ειοῦ 
ἔχοντα ἐν τὸ πρώτῃ συλλκβῇ. τὸ ὄλφα, πρὸ μιᾶο ἔχει 

τἼπον τόνου, καὶ τὸ οὐδέτερον, ἀχρεῖον. ἀπὸ δὲ ὀνόμωτου 
μετήχθη εἰς ἐπιῤῥηματικὴν σύνταξιν. 

εἶον] ἔστι ῥῆμα χρὼ, ὀηλοῦν τὸ ἅπτομαι καὶ πλησιά- 
ω. ἐξ οὗ παράγὠγον», χραύω" ὦφ' οὗ. το ἔχραε» τὸ 

ἐπεβέρυνεν. ἐξ οὗ χρής: καὶ μετα τοῦ στερήτηκοῦ. ἂν 
ἀχρής. καὶ αχρεῖον, πτὸ: ὥσς ενὲς., . καὶ βάρους ἀμέτο- 
ον” οἷον, --- ἀχρεῖον ἠδών: --- αντὶ τοῦ ὥσθενῶς κ: 

" παπειρῶος Ἰλιάδος β. ἐπὶ «ἀὲ "τῆς Πηνελόπης ο, 
κ; Ἀχρεῖον δ) - ̓ ἐγέλασεν: --- ἐππλαστον καὶ ἐκ 

μέχρι τοῦ τα χείλη διανοίγειν.᾿ 

Αρης] ἔστι Ἠτητριὸν, ὤπὸ τοῦ ἀχρεῖος κατὰ ἔκτωσιν 
τοῦ ε λ. τὸ ν μοιῦ διαστάσει τοῦ 6 ἀχρηῖος. 

᾽Αχρής” οἷον - - «χρ ης ὁ) ἀνέπαλτο: --- ἔστω ἄχρους 
μοι) τροπῇ Αἱολῇ τῆς ου διφΦόγγου εἰς τὸ κ. ὥσπερ 
8 Φοβούμενος, Φοβήμενος, γίνεται ἀχρής. ἡ ὧς παρὰ 

1ο 

3ο 

4ο 

ὦδ: 

2ο 

οδἷα), Ὕεται μελαχροίής, οὕτως ἀχροίής καὶ 
α δυγκοπὴν, ἀχρής. 

Αλλο ἕως» παρα τὸ µέχρι ἐπίῤῥημα Ἠήνεταιν κατὸὶ ὧπο- 
βολή» τοῦ µ, καὶ µεταΦέσει τοῦ ε εἰς α. ... 

χω, Ὅμηρος τὸ ἐπιπολάθον τῇ Φαλάσσφμ ὠθρῶδες ' 
: απποκράτης τὸ λεπτὸν ἑύσμα του λήγουν Αἰσκύλος δὲ 

ο, τν. καπγόν᾿, πα Ἀριστοφάνης οὕτως, Αγνή ἴπνου. 

195. ΄Άχος ., (λύπη, ἡ] αχανεῖο ποιοῦσα : τοὺς παφόντας" 
Ἑορνηκριτηό πολλῆς λύπης ΦΦέγγεσθαι ἐπεχόμεθα, : 

. 
εΧ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤΑ, ΑΝ τού 

”"Αχυρον] ἡ καλάμη ἡ ἄλλοιωδεῖσα, ἄχυρον λέγεται΄ εἴρη- 
ται παρα τὸ Φέχυρόν τε ὃν οὐδὲν ἔχον ἐχορό». 

Αχυρμιαὶ, οἱ τόποι εἰς οὓς τὰ ἄχυρα λ/καώμενο ἐπιφί- 
ροντα;, ἀχυρια) τιὲο οὖσαι, πλεονασμῷ τοῦ µ. 

Αχύνετον,, σημαίνει τὸ πολύ. Νήκανόρος» ἔνδα, Πὸρ 
μὲν ἀείςωον καὶ αχύνετον ἔτρεσεν ὕδωρ: τε τὸ πολυ- 
χντον καὶ πολὺ ἐκςέσον πὂρ» εὐλαβείται τὸ ὕδωρ' 
ὁπηλίκον γὰρ ἐκ» ᾗ σβέννυσι͵ το ύδωρ. ἐγράφὴ δὲ το το 
α κατ ἐπίασων ὧς ἄξυλος. ἀπὸ τοῦ χέω, χύω, χύ- 

ἵψω, χύνετον, καὶ ἀχύνετον. 

το Α ΜΕΤΑ ΤΟΥ Ψ. 

φας: κυρίως αἱ συναφαὶ τῶν μελών". καταχρηστικῶς 
:δδν κα τα μέλη. παρὰ τὸ ἅπτω, άψω, ὤψον κοὶ 
ἄψεα, τὰ ἐξ ἄλλήλων συγκείµεγα καὶ συγήρμοσμένα. 
Νάκανδρος, Τῶν δε τε παμνόντων ὀλίγος περὶ ἄψεα 
δυμός. 

«"Αψαυστος, ὠπρθοπέλαστου" ψαύω γὰρ τὸ προσεγγ/ζω. 
Ἀψεγέως. σημοώνει τὸ ἁμέμπτως. κατασκευάςετοι ὦ. ὥσπερ 29 
ποσο ψοφέως. ἀπὸ τοῦ ἄψοίοι ἄψόφων » Ὑέγονε τὸ 
ἐπίῤῥηόα ἀψόφως" μοι πλεονασμῷ τοῦ 6, ὤψοφέως, 
διρεῖσὃο δὲ οὐκ ἔστιν, ὅμοιον δὲ τούτου καὶ τὸ ἅπτε- 
ρέως παρ Ἡσώδῳ, ἀπὸ τοῦ πτερέως τὸ τα έως. 

Ἀνψόδιον, εἶδος βοτάνης πικρᾶς» ὡς καὶ τὸ ἀβρότονον. 
ἔνιοι δὲ τῶν κωωικών, απήνδιον καλοῦσι. καὶ ἔστιν τοι 
ἀπώθιον» ὃ οὐκ ἄν τι; πήι διὰ πμερότητα" ἡ παρὸ τὸ 

«εἅπτω, οὗ οὐδεὺς ὥπτεται. 
Αψίκορον» παρὰ τὸ ἄψ, ὃ σημαίνει τὸ ευθέως, καὶ τὸ 

πόρος» τὸ ευθέως κόρον ᾿λαμβανον, . καὶ ταχέως πλη- 5ο 
ρούµενον.͵ καὶ ἀψιμαχία» π] πρὸς ἐλίγον ὀναφορα. 

Αψὶς σημαάνει τὸν δεσμόν ὣς τὸ, Μή πως ὡς ἀψῖσι 
λίνοιο ἑλόντε πανάγρου: --- εἴρηται παρὰ τὸ άπτω τὸ 
σημαῖνον τὸ δεσμῶ οἵον, --- βοέους ἐξῆπτεν ἑμάντας: 
--- έν "Αψας ἁμφοτέρωθεν ἐὐστρεφὲς ἔντερον οἶός: 
σα σηωοάνει δὲ πα) τοῦ τροχοῦ τὸ ἐπικαμπὲς Φύλο». 
παρὰ τῷ Ἡσιόδῳ, οἷον, Τρισπ/θαµο» ὃ άψιν τάμνει» 
δωδεκαδώρῳ ἡμά δη: ο Ὑέγονε καὶ αὐτὸ παρὰ τὸ ἄψω, 
ἂψίο, ἡ ἁπτομένη της γῆς. ώὤφειλε δὲ Βαρύγεσδαι καὶ 
συστέλλειν τὸ ἰῶτα" τὰ γὰρ εἰς ες ὀνόματα ἀπὸ μελ- 4ο 

λόντων φόμενα, καὶ βαρύνεται» καὶ συστέλλει τὸ ω 
µέμψω, µέωψις" ἔξω, ἕξιο" λέξω, λέξις. οὕτω μοὶ 18 
ἄψω ώψιο ὤφειλεν εἶναι . ὅδεν Ἡσίοδος ἀναλογώτερον 
εἶπεν ὄψις βαρυτόνως. ' "ἔστιν οὖν εἰπεῖν. ὅτι ἐπειδὴ τὸ 
ὄψις ἐκτείνει τὸ ε» τούτου χάριν μαὶ ὀξύγετον. τὰ γὰρ 
εἰς. ἐς ὀξύτονα θηλυκὰ ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν ἁπλᾶ ἐκ- 
τείνοντα τὸ ε, ἐπὶ τέλους ἔχουσι τὸν τόνον' ο ον» κρή- 
μίον µρηπέο» σφραγίς. οὕτως οὖν καὶ ψίο. πρόφκειτα, 
ἅπλα διὰ τὸ τανυκρῆπις σύνΦετον. τῷ εἰς ιο ὀξύτονα 
ήλυκὼ ὑπὲρ. µίαν συλλαβὴν κοινὰ, ἁποστρέφουσι τήν 
ει δΙΦΦΟΥΥΟΥ, σανές, ῥηνέον βολές, θυρές. πρόσκειτακ, το 
ὀξύτονα: διὰ τὸ ἀντ]ρειᾳ οὑπὲρ μίαν συλλαβὴ» ἑ διὰ τὸ 
κλείο κοινολεκτούμενα τὸ γὰρ εὐσεβὴο καὶ εὐγενῆς, 
διὰ τῆς ει ὀιφΦόγγον χράφουσιν, οἱ Ῥοιωτοί. 

ὰ ᾿Αψοφητὶ ἐπίῤῥημα, ὄνευ κραυγῆς' παρα τὸ ψόφος, καὶ 
µετὼ τοῦ α στερητικοῦ. 

Ἄγψνρτοι, ἔφγνος Συ) ον" ὧν ἐν τῷ γῇ κεῖται τὸ σῶμο 
τοῦ ᾽Αψύρτου" Κείωται ὀστέα μενα μετ ἀνδράσιη 

:᾿Αψυρτεῦσικ. ᾽Απολλώνιος. ν 
"Αψορρο» ἐπέῤῥημα «μεσότητος . ἀντὶ τοῦ ὀπισθόρμητος. 

γίνεται ἐκ τοῦ. ἄψ. καὶ τοῦ ὄρω τὸ διεγείρω τὸ ὁρμῷ "3ο 
πλεονασμῷ τοῦ ϱ' οἵον, ᾿Αψοῤῥοι στέλλεσφε. 

1.5 



ΑΝ 

Αψορῥόου, οἷον,---"ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο:--- παρὰ τὸ 
ἂψ καὶ τὸν ῥόον. πλεονασμῷ τοῦ οἱ ᾗ παρ τὸ αἶψα, 

ο, ἀψοῤῥος, ἀμφότερα γὰρ ὀύνάνται, εἶναι. 
᾿ σηµοώνει δὲ εἰς τουπίσω. ἀπὸ τοῦ α τοῦ σηωκίνον- 

τος τὸ ὀπίσω, ἂψ. κατα πλεονασμὸν τοῦ ψ. ἡ παρὰ 
τὸ ἔπω τὸ ἀκολουῶ" ὁ µέλλων, ἔψω, ἓψν καὶ ἄψ. 

"Ἰάσων δὲ λέγε, αὐτὸ. εἶναι ἄοψ., τὸ μὴ ὁπτόν" τα ὁπί- 
σω οὐ ὁπτὰ, καὶ οὐ Θεωρητά: ἄοψ οὖν, καὶ ἄψ. 
Ἡρωδιανὸς δὲ ̓μηδέποτε τὰ διπλά πλεονάςιν, Ἡλου- 
ταρχος δὲ απὀ τοῦ ὀπίσω τὸ ὤψ λέγει εἶναι, τοῦ. ο εἰς 
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ἐν βακχευτής. λέ- 
νσοκερω βα- 

ιδ” Βαβάκτης, ὀρχηστής, λάλος, µαν 
γεται δὲ καὶ ὁ Πάν. ον νὰ 
βάκτα κήλων Πάν: --- παρα τὸ βάζω τὸ λαλῶ ν βάξω, - 
βέβαγωα, βέβαχταςν βαβόντης, ὁ πολλὰ λαλῶν, 
Φλύ ναρος. 

6ο Ῥέβαξ., λάλος, «Φλύαρος, παρὰ τὸ βέων βάξω, βάΣ' 
καὶ κατα αναδιπλασιασμὸνν βάβαξ. Αριστοφάνης, 
Κατ᾽ οἶνον ἐστρωφάτο µισητός τ ἔστι κα) κα) ὀπίῤῥημα 
βαβαὶ βαβο; αξ, «αυμαστικον ἐπίφθεγμα. 

Βάβαξςι µάτοπος, ἐνΦουσιῶν, ανοιδή», Ἔ ν 
Βαβνλων ο πόλις. Ασσυρίας, ην Σεμίραμιο ἐτεῤχισε πῷ 

περιβοήτῳ τείχει. εἴρηται δὲ απὸ Βήλου: ὃς κτίσος αὐ- 
τὴν» ὧπ᾿ αὐτοῦ . προσηγόρευσε Καλα γὰρ παλεῖτω τῇ 
Σύρων ων, ὁ τῇ Ῥλλην αι Ἰῆλος. δοκεῖ δέ μοι βή- 

ολων ἳ και ἐν. διπλασιωσμῷ» «βαβηλων, καὶ βαβυλὼν κα- 
τὰ Τροπὴν τοῦ: 3 εἰς υ. ὡς τηρὼ τηρὸς καὶ τυρὸρ, τὸ 
εἰς Φυλακὴ» καὶ τήρησιν πάλα, ι 

Βαόγν ἀπιόντος, ἠρέµα παραγινομένου, ὴ θεττον, η] τα 
χέως. ΓΜένανδρος,. Το δὴ λ αενον τοῦτο Θἄττον }ἡ 
βμληνι -- παρα τὸ βαίνω, βάδην. ὥσπερ τείνω. τάδη». 

6ο Βάδαὺς. παρα τοῖς Φος ἡ ο. ἕνα. τῆς Φαλαγ- 
"ος στάσιο. 

ων σηααίψει τὸ λέγω” οὖν , ΟΙ’ εὖ μὲν βάζουσιν κα- 
κῶο ὁ) ὅπιδεν Φρενέουσι: ---. παρὰ τὸ βὸ5. βῶ"' καὶ 

: ὥσπερ παρὰ / τὸ φών' Φα, κα) ὁ μέλλων Φάσω, καὶ 
πλευνασμῷ τοῦ κ, Φάσνω: οὕτω καὶ παρα τὸ βώ, βά- 
«ω'- ὁ µέλλων, βάξω. ἐκ δὲ τοῦ. βάζω γίνεται, καὶ 

ζω κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ϱρ. δύναται δὲ εἶναι καὶ 
παρα τὸ βο), βοάςω, καὶ συγκοπῇ Ἰ βάζω, οὖς παρὰ 
τὸ 9ὼ τὸ ὀξύνων γήεται «Δοήγω, καὶ συγκοπῇ, δύγω. 

Βά1ὸν., παρὰ τὸ βίᾳ τ/λλεσθας" κά τὸν κλάώδον τοῦ 
Φοίνικος. 

Βαλχεύω, σημαίνει τὸ μεθύσκοωια" καὶ βακχευτὴςν ὁ 
μεθυστής" παρα τὸ βαάκχος, ὸ σημαίνει. τὸν οἶνον τοῦ- 
το παρα τὸ άχος, ὁ λα ἴνει τὴν λύπην, καὶ τὸ βῷ. τὸ 
βιάήνω" ὁ γὰρ ἔχων ύπην καὶ εἰς ωκ9ην ἐμπίπτω», 
αφίησιν αὐτὸν } λύπη. ῥπερέβὴ γὰρ } μέθη τὴν λύπη». 

.ο Βάκχος. Ἀαμόμενου, πθρα ; τὸ β βάω, βεξω, βάχου” παὶ 
πλ εονασμῷ τοῦ Ἂ, βάνχος, ὡς ὀρχὴν ἴαλίοςο καὶ ἴπκχος" 
οἱ γὰρ με-ύθντες, πλείονι τῇ Φωνῇν πα ἐν Φουσιῶντες. 
χρώνται. λέγεται δὲ ὁ ἱερὸς Ἀιονύσου ανὴρ' καὶ κλαύ- 
όνος, ὁ ἐν ταῖε τελεταῖη" ἡ στέφανος. 

Ῥακτηρία, ἀπὸ τοῦ ἐρείδειν την βάσιν ἐπ αὐτῆς" τουτέστι 
στήριγμα βἶνα, τοῦ περινατεν καὶ βαδίζει αὐνέληψ, η 
παρὰ τὸ τὴν βάσῳ τηρεί». 

Βάκγλος, εἷς μὲν τὸ λοξικὸν τὸ ῥητορικὸν εὗρον σημαῖνον 
οὕτω" μέγας μὲν, ἄνόητος δὺ μκὸ γυνακώδης. εἰς δὲ 
τοὺς τυμολόγους, ὥποτετα νοςπὸ ἀἰδοῖον. εἴρηται 
δὲ οἱονεῖ βιάκολος τς ον, ὁ- β/Ν κά) μανία αόλως γε- 
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τοῦτο δὲ βλιον; Ἴσημαί- τα πραπέντος» πας τοῦ π 

τὸ μετὰ. ταῦτα» ὡς τὸν ψει τρία" τὸ εἰς τουπήσω, ος 
Ἂψ. ὃ εἰς Ἴλιον. ἦλδεν: --- καίνει καὶ τὸ ἔσω, ὥς 
τὸ, ΑΨ δὲ ποδῶν ων καταρέζετο. 

"Άγκυρα, πόλιο Γαλατίας" οἱ δὲ. Φρυγίας. "ἑστορεῖ Μδρι- 
«δάτης καὶ ᾿Αριοβαράνης νεήλυδας τοῖς Γαλατς συµ- 
μαχήσαντας» διώζαο “τοὺς ὑπὸ «Πτολεμαίου - σταλέντας 
Αὐγυπτίους άχρι Φαλάσσης, καὶ λαβὼν τὰς ἀγαύρας 4ο 

. τῶν νεῶν αντῶν, καὶ μισθὸν τῆς. ... εἰς ολμημόν 
ν Χνόραν χτίσαι καὶ ὀνο μάσει οὕτως, 

εν 

κυρ νὰ ΜΕΤΑ τοτ ΑΛΦΑ. 

γονῶς. οὕτω. Ὕαρ (ἁκαλοῦντο οἱ γάλλοι οἱ  λων ον) ὃν 
τέρα τῶν «εῶν ὀργιάςοντες, «καὶ ἑαυτοὺς ἐκτέμκοντες. 

«βιάκολος.. καὶ βάκολος" καὶ ο θα τοῦ ο εἰρ' μθρής 
ἔλαφος, ἑλαφηβόλου, πο εΥ ν ὥτ 

Βάκήηλος, ὁ ἐπ αφροδίσια τὸ αἰδοῖον μὴ ς αἵλν 
γὰρ τὸ αἰδοῖον ἔνθεν καὶ κήλων ὄνου ὁ συνουσιᾶστι- 
κὀᾳ. ἵν ἐ ἄχχλος' καὶ πλεονασμῷ τοῦ βῆτα, βάνηλος, 
ὡς -ῥόδοο βρόδος, ΜΑ βν 

Βάδος.. παρὰ τὸ μετὰ βίας θε. κά τν 
Βα9εἴκν αὕλακα επερ ἐστὶ: στιχ)ς. ο λκά αἀράκροω» 
µεταφορα ἀπὸ . τοῦ. βαθείας Φφρένας καὶ κεκρυκµέγας. 

Βαθυζώνους, βαρβάρων γυναικῶν τὸ ἐπίβετο" ἀπὸ τοῦ 
βωδέως ζὠνννσφαι. 

Βαθύλειμος. βαθείαξ λεῄιῶνας - ουσας απὸ τῆς λνφώ. 
γος ας, βαθυλείµωνος, ποιέ κατα συγκοπή». 

{ἐπί τοῦ ν Ύαρ βία ὁρμῶ «εν. ᾗ ἐκ ποὺ Φδύω 
εν Ὄκγά ὁ ύσω" Γκ οδός -ᾱν 4 νὰ πρό 

χειν. ου: (δύναται. τν Ἐν οὸ 
Βαθυλήτος . Αντ) τοῦ ολ, λα κ τδης 
Ῥα Φυκολπων]- πέπλος τὸ ἡμάτιον παλεῖται Ἑλλη νοκ. 
{ βάρβαρον καὶ τὸ βαθυκόλπουρ, ἀπὸ τοῦ ἐκ' τῆς ώσφω 

κολπώματος. 
Βάδῤον», τὸ δεμέλιον μα βάθρα. ἀγάλματα. νν δὲ 

ῥηκατμίόν. παρ τὸ βῶ τὸ βαίνω, γέγεταε παραγωγον 
βήμα, καὶ βήβηωι ἐξ οὗ τὸν. Μακρα βιβάςα --τ ῥημα- 
τικὸν, ὄνομα, βάτβον, καὶ βάδρον. ἐφ ᾧ ἐστι βεάνδιν 
σηκαίνθι παὶ τὸ βῖυα ἐφ᾽ οὗ καδήζομεν,, στο 
ἀνόρμέντος, παν Δκοκόδιον κεὸ ὁ ἐμβὼς, κοὶ βαθμος" 
ἠσχνοὺ πόδες. 

Βωκτροπροσιάτής, ὁ πτωχὸςν ὁ μετὰ τοῦ (λεω αρος. 8 
αιτῶν' βάντρον γαρ ἡ Δακτηρία. ο. 

Βαλανάγρα, ἡ κλείς᾽ παρα τὸ αγρεύειν τῶν βόλανον. δώ - 
λανοφ. δέ ἐστι τὸ ἐπὶ τὸν μοχλὸν ων αι, 

4ο 

νώτα 
3 

μά γγανον. αὕτη ἐκ τῶν: ῥητορικγ. σα. 3 . 

Βαλάντιὸν τὸ ακόντιο δια τὸ βαάλλειν τοὺς ὀναντίους 
Βακτρία, ἠν ἐκάλουν ὀρθήν. «Ακρώντο. δὲ α πο, ὃ 

περιονσ/ᾳ καὶ οἱ Φικάκοντες" καμπύλφ,, οἱ ώγρορκοε, 
Βακίας, βόρβερος, πηλός ν ὑπὸ Ταραντήνων. η 
Βάκτρον, βακτηρία, καὶ δρέπανον. . ᾠ 
Βαλανεῖον. τὸ λοντρόν.. τινὲς δὲ λέγουσι παρα τὸ ἆἲ ͵ 

λειν τὰς αγίας. καὶ λμηρος παρετμολο] εἰ δν ν 
Λοῦε ὁ) ἐκ τρίποδος μεγάλου, "Όφρα ἰοι ἐν πάµατον 
Φνμοφνόρον εἴλετο γυίων: --- οὐ λεγουσι ἂὲ κάλ λῷ ς, 
γὰρ ἦν ἐκ τούτου, ὤφειλε γράφεσθαι δια τοῦ ι. ἀλλ - 
ἔστιν εἰπεῖν. ὅτι ἀπὸ τῶν βαλάνων εἴρυται' οἱ γὰρ ας 
Χεῖοι βαλανους εἶχον ἔφος ὑποκαίενν δα τὸ να 
βαλανους αὐειν, τόντέστι τας 9 ὅο, οὔτω᾽ } 

τοἱ ὁρῦςι καὶ ἄλλό τι Φντόν. Ἔπα Ἂώλντας οὰ. παρ οὐ Σι 
αὔω τὸ σημοῶνον τὸ κωίῳ; ---- ἵνα μήποθεν ἄλλφθον αὖοι. 

. 



τθο ΒΑ 

Βσάλανος, ὃ τῶν δρυῶν κἁρπόο. ' 
Βαλβίς. ἡ αφετηρία, καὶ ὁ καμπτὸς, ἤγουν ἡ ἄφεσις 
Ἱιπῶν ὀρομέων. σαν. δὲ ξύλα δύο, αφ ὧν σχοινία διετεί- 

νετο. ἄφ ᾗς βαλβίλος ἐξέτρεχον ας μυ Λυ- 
κόφρων, Εγω δ' ἄκραν βαλβίδα µηρύθου σχάσας 
"Ανδιμι: --- παρὰ τὸ βῶ τὸ βαΐνω, γίνεται Βήλός" οἵον, 

.ΒΥλῷ ἐπὶ λδέῳ: -- καὶ ὥσπερ παρὰ τὸ ψήθος γίνεται 
“ψηφ)σν οὕτω καὶ παρὰ τὸ βηλὸς βγλί;' καὶ τροπῇ τοῦ 
ΤΠ εἰς αν καὶ πλεονασμῷ τοῦ β, βαλβίς, βκσιο ταπεινή. 
"μα βαλβήσω, ἀντὶ [τοῦ] ταῖς αρχεῶσ. εἴρηταί δὲ ἀπὸ 
σπῶν ὀρομέων. 3] γὰρ ὑπὸ ὕσπληγγος γινοµένη γραμμὴν 

διὰ το ἐπ αὐτῆς. βεβηκένιω τοὺς δρομέας, βαλβὶς κα- 
λεῖται. καὶ ὁ τὴς αφετηρίας Τόπος. ἔνίοι καωπτῆρὰ: 

Βαλίας, ὄνομα τοῦ ἵππου τοῦ Αχιλλέως. σημαίνει δὲ καὶ 
᾿φὸν πουκίλον. ' Εὐριπίδηὸ βαλιὴν ἔλαφον. Φησω. ἡ Φα- 

νο τὶς ων, ὁ λευκομέτωπὸς ν εᾷὁ λευκός, 
Βαλίκν ο ταχεῖω παρὸ τὸ βάλλειν κἀὶ ταχέως Φέρε- 

δο -σδοι τὸ βαλλόμενον". } πὰρὰ τὸ παλλεσθαί διὰ τὸ τα- 
Ἑφχος. οἷον. Βαλίομς ἀσκαίρων ἀρπυίκον--- ἡ παρὰ τὸ 
"βοήνειν ἅλις, καὶ βαλιὰ, διαπο/κιλος, καὶ τὸν Διόνυσον 
«Θράκες. " νὸν 
Βάλλις, εἶθος ἑστὶν 

10 

Ἴ ἄνθους, ὃ δρκεῖ ποιε ἀνωζὴν τοὺς 
᾿εφσεθνεώτας, ὁμοίως τῇ αρυώνγ; οἱονεὶ β/αλλίς ἓις οὖσα 
"ἐπειδὴ θοπεῖ. βίον ἄλλον ποιεῖν,  καλεῖτας βάλλι». 
Βάλε] ὥσπερ ἀπο τοῦ ὧγε προοτακτικοῦ ῥγμάτοῦ µετατί 
το ετοι ποὺ γίνεται ἐπίῤῥηαα παρακελεύσεως ἄγε" οἷόν" 
Άγε δή µοί ὦ μοῦσα: -- ον ἀπὸ τοῦ Φέρε προσταητι- 
"πκοῦ:ῥήματος Φέρε" οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ ἔβωλον, ἔβαλες, 
βαλε" οὗ τὸ προσταχτικὀν, βάλε" µετατιθέμενον γίνε- 

πας σχετλιαστικὸν ἐπίῤῥημα, ἀντὶ τοῦ Φεῦ οἷον', Βάλε 
"'βάλε κῆρυξ φωνή»:---- τοῦτο πλεονὰδμῷ τοῦ α, αντ) 
"σχετλιαστικου: ὄντου ἐπιβῥήκατος, ὡς παρὰ τῷ ποιητῇ, 
τα δειλέ: γίνεται ἀβάλε. αμᾷοτερα μίαν σηµασίαν ἔχου- 
ττσι, τὸ ἆ καὶ τὸ βάλε, καὶ τὸ ἀβάλε. ἔστι δὲ ἰδίκ ὧν 

καὶ ἰδίᾳ τὸ βάλε: καὶ ἐν συνδέσει, τὸ βαλε” κοὶ κατὰ 
ν” ᾽αφαίρεσιν, βάλε. ο. ολ ἩτΒ 

Ῥάλλετε. σηµαίνει τοξεύετε". βολή γάρ πυρίωο, Ἰ ἀπὸ τοῦ 
“πόξου πεμποµένη, ο τν νὰ Νδ  ωσ3, 
Ῥαλάντιον., Μαρσήπιον ἀπὸ τοῦ ὄπισθεν.. 'ὰν 

6ο Βάλλον, ῥῆμα ὀριστικον πληθυντ/ιὸν δυνάμενον εἶνοι. καὶ 
ἑνοιὸν, ἔβωλλον ἐγώ. χρόνου παρατατμιοῦ. ἔστ παροὶ 
τὸ βάλλω, «εξ οὗ κεὶ βολή. ὡς στέλλω,' στολή. ἀπὸ 
δὲ τοῦ βάλλω, γίνεται βαλίζω. κλίετωι τὸ βάλλω ἕως 

“ποῦ παρατατικοῦ καὶ μόνον. να 
Βέλλω,' πδρὸ τὸ βῷ τὸ βωΐνω: γένεταί, ὡς δῷ Φάλλω, 
"ακαὶ Ἰὼ άλλως οἱ γὰρ. βάλλοντες διαβιώνουσ. σημαίνει 

| “98 τρία"τ ἐπ] τοῦ προϊέμενόν ἐππυχεῖνά--- βέλος ἐχε- 
“187 ' πευκὲς ἐφιελε Ῥάλλε: -----κας ἐπὶ τοῦ ἐπιδεῖναςν Ἑόων 

τὴ μὲν ε’ ὁδμοίρ ἔνι. ῥήγεα, καλώ: ὃς καὶ ἐπ) τοῦ 
ο ἐν ἡμῖρ συνήθους» Τὸν. μὲν -παρ: πόδ᾽ ἑέοντα χαμάδις 
ηλ άλκς ρ εβρσὺν, «Α.Ο στὸ λος κὔάρορος 
Βαλων] αἳ εἰς ὧν λήγουσαι µετοχοί τοῦ δευτέρου ἄθρί- 

ὍΣ στου ὀξύνοντι, ὁρωμώνν ἐλδώνν πώ». οὕτως οὖν καὶ 
"Οβαλών. - ἀντίκειται τὸ πέφνων» «οἱ Ὕὰρ-εἰς ων λήγουσαι 

9 .. ... ς . ᾿ ον ον τ Ν αὐρενρκδ), ὁπότε ἐν ἐπιπλομῇ ἔχουσι συμφωνον, ὧν το 
Γηεύτερον ἔθτῳ  ἀλετβολον,- πντως βαρύνοντως, τέ- 
εμνων, πάρνῶν. τούτοις ὅμοιον τὸ πέφνωνοὴ ντ σης 

1ο Βαλανεῖον, ΦίΦΦογγον. δια: τὸ ἀπὸ τῶν εἰς ευς δια τοῦ 
ὍἜειον γιωόμενα οὐδέτερω», δω τῆς εε διφΦόγγου. γράφε- 

τὰς" κουρεὺςν κουρεῖον. κναφευς, Ἀναφεῖον γραφεὺο, 
Ὅ πραφεῖον" γραβκατευς:, γῥακματοῖν. ή πο τα: δι: τοῦ 
Ὅ τἼριον ουὐδέτερᾶ μδνογενῇ ὑπὲρ «ρεῖο συλλαβὰο, προ μιᾶς 

πὸν τόνυν ἔχοντα, δὲ ὁφΦογγου γράφονται: οἷον /ίμα- 

4ο 

ν Ν 
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τι ειρεῖον, ᾿πατριαρχεῖον, ὀρφανοτροφεῖον, ἠατρεῖον, ἵπμ- 
:βεῖον, βυρσοδεψε’όνν ἐπισκοπεῖον. οὕτω καὶ βαλανεῖον. 
πρὀσκειται, αονογενῇ" διὰ τὸ ἐναντίὸν. πρὸ μιᾶς τὸν 
τόνο» ἔχοντα" ὃν τὸ αἰπόλιαν καὶ αἀρτοπώλιον. ὑπὲρ 
τρεῖς συλλαβάς᾽ δις τὸ παιδίον 4 οὐκ ἄναστ έφοντος του 
παγοΎος. ου Ύαρ πάντα τα τρισύλλαβα ὅια τοῦ ν. ἴδου 
γὰρ το πτωχεῖον, πορνεῖονν πρωτεῖον, καὶ δευτερεῖον, 
ὃς τῆς ει διΦΦόγγου γράφοντω" ἀπὸ γὰρ τῶν διὰ τοῦ 

εευω εἰσί. π 
Βάμαας Κυζκηνὸν, τὴν ἁκααρτον ἀσχηαμοσύνην ᾿Αττικοί 

λάγουσι” διὰ τὸ τίληµα. ἐσπώπτοντο γὰρ ἐπὶ μαλακία. 
Βαωμβαίνει. ὁιστάζει, τρέμει τοῖς ποσὶ, καὶ ὑπὸ τρόµου 

ἠχεῖ τοὺς ὀδόντας, καὶ τῇ γλὠσσή ἀσήμως ΦΦέγγεται. 
ἔστε δὲ καὶ ῥητορικὴ ἡ λέξις κα) ποιητική’ -- τάρβη- 
σέν τε Βαμβοήνων" ἄραβος δὲ δι} στόμα γ/νετ᾽ ὀδόγτων: 

Ὅππι εἴρήται ἀπὸ. µεταφορᾶς τῶν ποὀὼν; ἐπὶ τῶν μὴ 
ἑδροκαν τὴν Φφωνὴν ᾿ἑχόντων. οἱ ὺρ κατάσχετοι ὑπο 

ε Ὁσβου, οὐχ οἷοί τε ἑδραῖοι ἀμφοτέραις τοῖο βάσεσω, εἶναι, 
τὦρ Φήσρ ὁ ποµτὴς. ἀλλὰ µετοκλάζειν πεὸ ἐπ άμφο- 
τέρους τοὺς πόδας Ίζειν. ἔστω οὖν βείνω" κατὰ ἀναδι- 
πλασιωσμὸν, βαβαίνω" Καὶ πλεονασμῷ τοῦ µ, βαµβαί- 
νω» το ὑπὸ τρόμου ἠχεῖν τοὺς ὀδόντας, καὶ ἀνάρθρως 
λέγει». )ν 

Βάναυσος, κυρίως πᾶς τεχνίτης δι πυρὸς ἐργαςζόμενος" 
'"βαῦγος γὰρ ή κάµινος ῥητορικῶς. Σοφοκλής: Οὐ γὰρ 
βζγανσον τήν τέχνην ἐντήσω' --- εἴρήται δὲ παρν τὸ 
τας βαύνους αὐειν, τουτέστι τὰς 1ομνους Ἠσπίειν. πατα- 

βέβηκε δὲ ἡ λέξις εἰς παντὰ χειροτέχκ»1Ρ. 
Βαν) εἰ αὲν ἐν τοῦ βῆναι, βάνια: κα κατὰ συγκοπὴν, 
"βαν. εἰ ὁξ θέμα ἐστὶ βὼ βᾷς βᾷ, κά) τὸ απαρέμφα- 
«που, βαν, τὴ 
Βάξις] παρα "τὸ βάζω, βαξω, : βώξις. σηµιώνει δὲ τὴν 

φήμη». καὶ τὴν ῥῆσιν. ἸΜίμνερμος, Κάΐ ιν ἐπ ἂγ- 
''Φρώπους ᾿βάξις ἔχει χαλεπή" ᾿Αργαλέης αἰεὶ βάξιος 
έμενοι. ἱ «1» 
Βάπτω] παρὰ τὸ βῷ τὸ βιάνω, παράγωγον βάπτω», οἷον 

ἐμβίάνει ποιὠ. τρόπον γάρ τινα βαίνει κατα τοῦ ὑπο- 
“πεὶμένου τὸ δευδοποιὸν χρώμα, 

Βάπτισμα, ἐν ᾧ βάλλετως (γουν π/πτει) τὸ πτεῖσμα. 
ἨῬαρα9ῤον. τόπος βαδὺς. ὅπου οἱ πακοῦργοι ἐμβάλλοντοι. 
τῇ] τόπος Ἄολλος, τὰ μὲν ἄνω ἔχων Ἰσχυρὼ. ὑπόχαυνα 
3 δὲ 1 κάτω, ὥστε καταδῦναι 'τὸν ἐπιβάντα. ἐν δὲ Φι- 

λιππηιοῖς. ὁ Ἀγμοσθένης Την λέξιν οὐ κὐρίως εἶπεν, 
αλλ" ἐν Αεταφορᾶς" οἷον ἐν τῷ ὀλέθρῳ. ἔστι γὰρ ῥήτο- 

Ὅρμοή. ὁ δὲ ποµητής, βέρεθρον τὸ χάσκα διὰ τοῦ ε φη- 
Ὅσίνὶ Ἀτημιῶς δὲ: τοῦ α; Ἠνρίως γὰρ βάραθρα κα- 
λοῦσι τοὺς ποίλους τόπους δὲ ὧν οἱ ποταωοὶ καταπί- 

Ἠουτον ἀὰμ εἰρβαίνουσι" παρὰ τὸ βεώνω. βάτρον, καὶ 
Ξβὰρον. χο βαάραΦρον ατα πλεονασμόν" καὶ Τωνικῶς, 
᾿βέρεθρον.-' ᾗχι βάθιστον ὑπὸ χ.ονὸς ἔστι βέρεβρον: 
στο Ἡ κατα αντίφρασι, [πάρα] τὰ ἔβατον εἶναι, διὰ 

τήν πδιλότητα, ον τη 
Βάραγχος : Ἱππώναξ μάλιστα. πλεονασμιῷ τοῦ ἄλφα", οἱ 
(Ὕὰρ ἄλλου βράγχος:-λοὶ βαραγχιῶν, αντὶ τοῦ βραγχιῶν 
πολλάκις: ἑστ) παρ» ἑΑττριοῦς, Ἡρωθιανός, 

Βάρθαρος) ὠνοματοπεπούτωι αὶ λέξις, οἷόν κατὰ. μ{μήσι» 

«τῆς Ἰωδμόνης "αὐτῷ “πραχόχητου ἐν ν) Φωνῇ «4ῷ οὗ κο ΄βρογχου λέγεταε, δι οὗ 
: αὐτὸ το βραγχιᾶν, τὸ σαπρὼν τὴν Φωνην καὶ τρα- 
ἵχεῖαν ἔχειν. 

ἨΒαρβιτος » εἶδος μουσικοῦ ὀργώνου, Ψαλτήριο», ἤ κιθάρα. 
π εἴρητωι: δὲ ο/ονε) βαρύμιτος τὶς ὢν} τὁ Ῥαρεῖων την Φω- 
Ὀπνήν καὶ τὸν ΦΦόγγον' ὠφιοίς" μίτους. γαρ τὰς νευρὰς 
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ο ἔλεγον" ἐπειδὶ πρὸ τῆς Χρήσεως τῆς γευρᾶς λινοῖς στή- 
µοσρ’ ἐκέχρη»το" ὅθεν καὶ οἱ Αἱολεῖὶ; βάρωιτον αὐτὸ 
ὃμα τοῦ ὰ φωσα 

Β4ρέιστος]. περα) τὸ βάρος» βαρύς” μεταφορικῶς. βαρύ 
πλεονασαῷ δὲ τοῦ ὃ, καὶ ἐν ὑπερθέσει, βραδύς" ο 
βραδίων. βράδιστος" καὶ ἐν ὑπερθέσει, βαρδιστος. Ἰλμα- 
δος ψ΄,-- αλλά τοι Γσχοι Ἶντε νλλὲχ θείες: --- αντ) 
τοῦ βραδύτατο. 

Βαρδίνης, ποταμός εἴρηταί παρὰ τὸ βαραίας καὶ ἐπα- 
χεῖς ἔχειν ὀήνας, βαρυδίνης το ὤν. ι 

5ο πώς, παρὰ τὸ βαρος, καὶ τροπῇ τοῦ βραχέος" σηµ«ήγει 
ἑλ τὸν πύργον, κὶ τὴν κλίνην .παρὰ τὸ βίας 
πολλῆς αργρέναιε. βαρειο» τείχη» πλοῖα, στοοὲ, αυλον 
πύργοι, σφαῖρα. τιωὲς δὲ λέγουσν, αἱ µεγάλαι καὶ 
ὑπόβα .ροι πέτρας” Ἆπο ̓ βάρεων ἐλεφαντύνων. 

Βαρείας χεῖοας, ενός Φοενικώς, ὅπλῳ βεβαρηµέ- 

νας": Σο κοίλη: παρὰ Υηυσὶ βαρείας χείρας πἐφείω. 
Βά ρήκες» τα οὖλα τῶν ὀδόντων οἱ δὲ, σιγόναο οὐ δὲ, 

τὰ ἐν τοῖς ὀδοῦσι» ἀπὸ τῆς ο κλὰ, ἐνισχόμενα, σηµα- 
νει δὲ παὶ τὴν τολύπην. ι 

ο Βώναυσοι» οὗ ἑδραιοι τεχνῖται" «οἱ δὲ, τὸν ἀπάνδρωπον 
κο ὑπερήφανον. ἔνιοι βαναύσου χειρὸς, τῆς: ὑβριστικῆς, 

ὴ τεχνακῇς» 
Βαρκάσες, τὸ Ῥαρβαρίςει». εἴρηται ἀπὸ τῶν Βαρκάνῶν, 

. οἵ εἶσι βαρβαροί: ἠν. οὖν κεραβάςειν, καὶ ἐν ὑπερβιβα- 
σαῷ» ἑήναην, καὶ βαρκήςει.. 

Βαρκαίοις: ὄχοιον Διβυκοῖς" ὧπὸ Ῥάρχης πόλεως Ἑλληνι- 

πῆς. καὶ ἔστο απο μέρους. 

Βαρύθωα] --- βαρύθει δέ μοι ὧμος ὑπ᾽ αὐτοῦ: --- ἀπὸ τοῦ 

βαρὺς» βαρύω" (πλεθνασμῷ τοῦ 9, βαρύθω. τὸ δὲ βα- 

5ο ρὖς, παρὰ τὸ βάρος, ὥσπερ παρα τὸ πλάτος πλατύς. 

τὸ δὲ βάρος». παρὰ τὸ β/ᾳ αἴρεσθαι. ἔστί δὲ ἀπὸ τοῦ 

βῶ τὸ βαίνω;' , 
Ῥάσανος) παρὰ τὸ βμίζωι βμήσω" βιάσανος, καὶ ) βάσανος. 

} παρα το βίθηαε, βήσω, καὶ το αγίων ὃ ὃ σηµαίνει τὴν 

λύπη», ὴ ἀπὸ. τῆς βασαγου τῆς Χρυσοχοκῆς λίΦου, ἐν ᾗ 

δοκιμάζεται ὁ ὁ χρυσός, κάντε ὄβρυςος, κάντε κάβδηλος ᾗ γ- 

ῬΒασανίζευ» οὐ το αἰκίςεσ-2.ν καὶ τιμωρεῖσ»αί παρά τοῖς 

᾿Αστιποῖς. : αλλὼ «τὸ ανακρήνεινν͵ 144 δονιμάςε, καὶ 

ἐλέγχειν τάλη»ὲν. δν λόγων" βάσανος γὰρ ἔστι λ/Φος 

«λεγομένη» ἡ. τὸ Χρυσίον͵ παρατριβόµενον ῥοκιμάζουσα. 

ποὔτω πάντες κέχρηνται οἱ ἀξιόλογοι. ἐκ. τοῦ ῥητορικοῦ. 

Βασιλεύτωρ" παρὰ. τὸ. βασιλεύσι. ᾽Αντίμαχος ἐν πρώτγ 

Θη/2αΐδος» --- οἵ οἱ ἔδαν βασιλεύταμες αἰπαλήων. ι 

Βάσιλίς, ἡ τοῦ βασιλέως γυνή, ὡς βαλανὶς, ἡ τοῦ βαλα- 

(φέως.  απὸ τοῦ ος ραρλ βασιλᾖος, πή/ασφη: βασιλήής᾿ 

ο καὶ ἀποβολῇ τοῦ η» βασιλίς. 

το Ῥασιλεύςν σημαήγει τρία τὸν. Θεόν, ὡς τὸ, τρ, Ζεῦ βι- 

σιλοῦ: --- κιὶ τὸν βασελέα, ὡς τὸν ---- βασιλεύς τ αγα- 

9ὺσ, κρατερός τ᾽ αἰχμητής: --- καὶ τὸν οἰκοδεσπόσην, 

.. βασιλης ὁὲ πεῦτωε ὤγαλια} - παρὰ τὸ σύω. τὸ 

βλάπτω» σινεὺρι, ὁ βλαττικός μετα τοῦ στερητικοῦ αν 

ἀσιεὺς, ὁ ἀβλαβής, ὃν, οὐδεὶς δύναται βλάψω". καὶ 

εροπῇ τοῦ ν. 6ἱς λ, καὶ πλεονασμῷ. τοῦ β,  ὰ 

1 παρὰ τὸ, βικίνοιν !7λεονρ, ἡ παρα τὸ, πεπᾶσθαι λαοὺς, 

ὅ ἐστι πκβντῆσολρι πάσασὃως- γαρ το κτήσασθαε". ΝΦὶ 
πάωµατα τὰ κτήματα" μα) πολυπάμμονα" ον. { πιχσι- 

19 λεὺσα- καὶ βασιλεύς 7 Ππασιλεὺς τὶς οὖν ὁ πάντας 

λεύσσων, καὶ πάντας προνοῶ». ἡ παρὰ τὴν βάσιν. καὶ 

τὸ λεύσσειν, ὁ ἐν τῷ περι]έναέ περίθλεπτος, ὴ παρὰ τὸ 

βάσω Ίλὴς «υτουτάατι μετὰ πλήρους ποιούµενοό 

τὴν βάσιν τὴν ἔξοδον" ἀεῖ γὰρ αληθῶς βασιλέα 

παλοποιοῖν" ὁ δὲ, νακοπομῶν , τύραννος. ἡ παρὰ τὸ βάσις 
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εἶναι λκοῦ, τουτέστιν στήριγμα. ᾿Πόσας γερι- ἐ 
ος. ἐπιδέχετει» Εξ: "ωαιὰ βασιλέος, κοινῶς' βασι- ἄ 

λέως» ᾿Αττικῶς: β. ζος» Ἰωγικῶς' καὶ Αἰολικῶς" ν 

ὴ τὸ εῦς καὶ γρεὺς περισπωμένως᾽ οφελλοὺ -ηλνπὰ 
:ἡ ναῦςν ἡ γραῦς. . Ἰστέι 

το πολίτης. ὅστι, δὲ ὄτετα 

ἀλλ’ οἱ Αἱολεῖς προπαροξύνουτιν, Αχίλληος , καὶ βασί- 
ληος. βασιλεὺς βασιλέος” καὶ χράσει τοῦ ε. καὶ ο εἰς 39 
την δίΦΦογγον, βασιλεῦς, παρα. τοῖς Αἰολεῦσιν ἡ Δω- 
ριεῦσινν ὥσπερ---. Ὀδυσεῦς τε λαβὼν κύσε χεῖρ ἐπὶ καρ- 
πῷι--- ἀντὶ τοῦ Ὀδυσσέως. Ποσιχῶς συνκιρεῖτω το 
5 καὶ ο: τριχῶς. νο ἡμῶν μὲν οὖν, εἰς τὴν ον ἂν 
γον». ὡς Άγμοσδ. Ιένεος, Δημοσθένους" . παρὰ δὲ. τοῖς 
᾿Αθηναίοιςν εἰς ει «ΦΦΦογγον, ὧς πλέον πλεῖν, καὶ 
Φέον δεῖν᾿ ή ὁ τοῖς Δωριεῦσιν.. εἰἠ τὴν. ευ ΦύΦΦΟΥ- 
γον, ὡς τὸ ἐμέον ἐμεῦ ' 2Πέοντον --- . πεῦντο, δὲ κέρ- 
µερα ἔργα. Τὰ εἰς ευ λήγοντο «ρόρνικὼν Εἴτρ. μοι 
σύλλεβα, εἴτε ὑπὲρ Φύο συλλαβὼ παντα ὀξύνον 
ὀγλονότι τούµονα" : βασιλεύς, Αχιλλεύς» 45 
λεύςι Ζεύς, Φεύο. ὁ Διώνύσού-. Ἰεύο νο. -- : 
Δνεύς, ὄνομα πόλεως ἐν νκί.. ἔνδο ἆ “. Ἡ 
μαιρα) σεὺςν ὁ σκώληξ. τὸ. Φλεὺς. κα) ως .-θ6 νι ον " 
εἰσὶ τοῖς Ἕλλησι᾽ τὸ δὲ σεὺς, οὐδὲ ἐν χρήσει. εὕρητοα 
κατὸ την ευδεἴαν, αλλὰ κατὰ τας πλαγίας. πρόσκειτωιν | 

κοινολεκτούμενα" οἱ γὰρ Αἱολεῖς, βαρύνοντες λέγοναν ᾿ 
Αχίλλευς, ἨΠήλευο. τοιοῦτον δὲ; τὸ «Ἄρες, Αὐολικῶς" ἷ 
κους. γὰρ "Αρης. λέγεται. πρόνκείταε, κῶς) . β 

εἰσι 
ὅτι τὰ εἰς τς αν ας ὅρ τρ; ο υ 

τοῦ ε σύμφωνον, συνοµρουνται πτρρὶ. τοῖς Α φην ίδιο {ας 
Ἐρετριεὺς, Ἐρετριέως, καὶ Ἐρετριῶς". Πειραμενςν 
ραιέως, καὶ εεραιῶς τοῦ. ε καὶ ο εἰς ω κερναμένου. 

ἐὰν δὲ μὴ ἔχι καθόλου τὸ εν ον κιρνῶται" οἵονν βασι- 
λέωρ ᾿Αχιλλέως. ἐπεὶ ἀδ. γένονται . Αττικῶς ποσα συνα- 
λοιφὴν. τοῦ ε εἰς τὰς. αἰτιατωιὰς εἷςα μόνον - ποιου- 
σι" οἷον, τὸν. Ἐρετριώά, τὸν Ἔρετρις”. τον. Πειραία, 
τὸν Πειραιά" ἐπειδὴ τὸ 4 μακρο ἂν πα πρὸ τῆς συγα- 19Ο 

λοιφης. πᾶσα γὰρ γενορὴ εἰς ο5 λήγουσα, 6λει ἔχειν 
τὴν αὐτιατρὴν τῶν ἑἐνικῶν εἰς α ὁμόφωγον καὶ ὁμό- 
χρονον᾽ οἶον, Αἴαντος, Αἴαντα" ὁμοίως, Πγλέως, Τη: 
λέα. οἱ μέντοι ΑἈθηναῖος, ἐπειδὴ Πγλέως κα) ᾿Αχιλλέως 
ὁιὼ τοῦ ω µεγάλον Ὑράφουσε». τούτου χάριν καὶ τὴν 
αἰτιατροὴν. ποιοῦσιν εἰς α μακρόν" ἵνα ἰσόχρονος γένη- -: 
ται τῇ ἐς γενικῇ. Ενριπίδηον Κα μὴν δὲ κα τόγὸθ 
Ηγλέα πέλας: -- εἶδος τὼν ὑποπεπτωκότων τῷ ἂνό- . 
ματι ταῦτα προς μὲν τὰ προσηγορικα τασσόμενας ταξν το ' 

' 
ᾗ 

πο αςθψος, «αρα ο τμ 

τν» 

Αρ” - 

σον εν 

ἐπαδετικῶν ἔ ἔχουσιν ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, ὁ ο προ- 
ωά φήτης Σαμουήλ.) ἐποθέτοιρ. δὲ συμπλεκόμεγαν. προσηγφη 
ον ρικῶν. προσηγορικὰ Ὕδρ.ὁ- καλὸρ. βασιλεύς». ὁ πεύκα 

ἐπάδετα τὰ, αὐτα «προσηγορικὰ 
γῤόμενα καὶ ἐπιλετικά" επ αὲν έγνν ον πῇ-- δὲ 

«ἐπιτιδέμενα ̓  Φήκάμος ο. αμέγαφι. ὁ, σοφὸς « ι 
ὁ µάγας- δίκαίφό.. ταῦτα ἀπίλοτηκά εντ πολλάκις ι 
προσηγορικῶν καὶ ἐπιδε ὢν σύνταξιν ἐπέχουσμν αλ- 
λήλοις ὑποκείωενά τα καὶ ἀπ θέμενα ο ο]οῦ,  ομδὰ 4 
σοφὸς, μέγας] ὁ σαφὸρ Φίκα(αῤν ὁ μέγας ἀύκκιοῦ. 

Βάσνανος ὁ κανίζων καὶ μεμφρόμενας ἅπαντα, καὶ α πν, 
ρώμεγος εἰς ἀπέχδειαν ἄγειν ὁ ΦΔογερθς «καὶ λαβερός. 
οὕτως ᾿Αριστοφάνηο., ποὔτως. Εριπίδης | σΦερεκράτης δὲ 
ἐπὶ τοῦ λυπηροῦ λααβάνει τὴν λέξιν' οἱ, ϱ.λ γώς 
με βασκαίγει καὶ λυπεῖ:--- εἴρηται δὲ Φάσκαινος τὶς 

κ. ὁ τοῖς Φάεσι καίνώγ ἦγουν διαφΦαίρων διὰ τοῦ ος 
Γµᾶτορ, καὶ ἐν. τοῦ βάσκανος, βασκαύω, ἡὶ ᾧ 
ν-- τοῦ ἁἰτιᾶτα) καὶ µέωφεται κα) συκοΡαντεῦ » 
Δημοσθένης ἐν νην ὑπὲρ. Κτησιφῶντος καὶ τοῦ ξσο, πο 

- Ῥάσκκνον δὲ καὶ) πικρὸν να) κακό δες οὐδέν ἐστι πολί- 



175 ΒΑ 

πευμα ἑμόντ -- Φησὶν, ἀντὶ τοῦ Φιλαίτιον καὶ συκο- 
Φαντικόν. 

Βωτκ ᾿ δε] τινὲς αἷς ἄπιδι" καὶ οὐκ ἐν παρα.)έσει” ἄλλα 
κανών ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι τὰ εἰς κι λήγοντα μετα 
προθέσεων Φιλοῦσι συντ/θεσθαι.  ότειαεν σύνθιμει" μετ' 

τἄλλων δὲ λέξεων οὐδέποτε. τὸ οὖν 19, απὸ τοῦ εἶωι 
καὶ άλλως τὰ αἱ, παραχ»)έντα προστακτικὰ κατ ἄρ- 
χν οὐ σύντήθενται, πλὴν τῶν προέσεων. ὥστε ὀήλον 
ἐν παρωθέσει δεῖ ἀναγιρώσκειν αὐτό. τὸ δὲ βώσκε,. απὸ 
τοῦ βάσκῳ' τοῦτο παροὶ τὸ βῶ, βήσω" πλεονασμφῷ τοῦ 
”. βήσκω" καὶ τροπῇ τοῦ η. εἰς αν βαάσκω" κο ἐπειδὴ 
οὐδέποτε βκρυτόγως µέλλων διῶ τοῦ κ ἐκφέ, ρεταιν μετά- 
γεται εἰς ἐνεστώτα. βαρυτόνως εἶπε, ὁδιὰ τὸ πλακῶ. 
καὶν --' "πακῶν. ἐτιβασκέμεν υἷας Αχαιῶν, ---- ἄντ) τοῦ 
φακὼν ἐπιβαίειν» » καὶ ἐν κακοῖς πομεῖν. 

Βασκέμε», ῥῆμα απὸ ἐνεστῶτος" πα) οἱ Δωριεῖς τὰ εἰς ε 
ἀπαρέαφατα δια τοῦ εµεν προφέρουσ!. γίνεται ἐκ τοῦ 
βς, βαάσκω" ἐπειδὴ τὰ Εάν τὴς δευτέραο συςυγίας 

"διὰ τοῦ ασκω γίνεται" οἷον, γενειῶ γενειάσκω᾿ αλῶ, 
“ἁλάσκω" καὶ κατα παραγωγὴν. ἁλασκάςων Ἰλασκαζον. 

Βασσέρα, σηκαίνει κυρίως τὴν βάκκην, ὡς ᾿«δρίων λέγει. 
ἀπὸ τούτου δὲ κα κατωφερὴς καὶ πόρνος. ΥΣ. εἴρηται 

τ. βασσάρα." οκόφρων .--1 δὲ βωσσάρα, Σεινῶς κασῶ- 
βεύουσα “ποιλανεῖ  ὀόμους.- Ἰθοῤλωισινν, ὄλβον. ἐκχέασα 

"πλήμονος: --- καλ).]. Της: παντορόρφου βασσαρας -λαμ- 
ο πυρίδος-- λαμπυρὶο δὲ ἐστιν αλώπηξ. λέγεται βάσ- 

σαρος ἡ αλώπγξ κατοὲ Ἡροδοτον. ὑπὸ Κυρηναίων. λέγδ- 
-ἶπαι βάσσος οὐδετέρως καὶ } βῆσσα. ! 

Βασσαρίθες, αἱ βάκχαι' παρὰ τὸ ὀιάγειν ἐν βήσσαις» ὄ 
ἐστιν ὀρεινοῖς πόποις ολ) παροὶ τὸ βασσαρη τὸ λεγόμε- 
νον ὑπόδγμα”- ὅπερ εἴρηταί παρὰ τὸ τῇ βάσει ώρηρέ- 
Ὑαι. λέγονται 'βασσαραι αἱ Θράμμι βάπχαι.  τῶ- 
νας οὖν ἐφόρουν απο τοῦ βώλῤζου Διόνύσου" ἆπο τῶν 
βησσῶ». 

Βάσσων. Ἐπίχαρμος, βάσσον χωρίον ἀντὶ τοῦ βεθύτε- 
ρου. εὖ, Ἐ ου. απὸ τοῦ βεθὺς, ιν ο 
Άατσων., ὁ βαύτερος, 

Ῥαστραχαλίσαι» τραχηλιάσα,.: βαστραχαις γὰρ. τοὺς τρ, 
Ὁ Χήλους οἱ Βοιώτεῖς πελοῦσα, βαστακας, τοὺς πἹλρυσίουρ 

τι οδ) ευγενεῖς.. . 

Βάτταλος» ἐπώνομον ἦν Δημοσθένουα: όλιόν δὲ οὗ πα- 
λαιοὶ τὸν μαλακὸν κο) βδελνρὸν πα αἰσχρὸν οὕτως" 
απὸ Βαττάλου τιγὸς αὐλητοῦ' ὃς μαλακὸς ὦν, καὶ αὖ- 

λήματα : τοιαῦτα ἐφεῦρεν. οἱ δὲ. Βώτταλον ὄνομα παρὰ 
τοῦ; παλαιοῖ; των µαλανεςομένω» τὸν πρωκτό» τωπο 
τοῦ τύπτεσολαι ἐν τῷ Ἔργω, καὶ σα. οὕτω 

:ἠεὗρον εἰρ τὸ. ῥητορικὸ» λεξικόν. ' τν 
Βάσταρίζεων εἴρήται τὸ μόλις λαλεῖν ἀπὸ τοῦ Βνττου 

τοῦ Θηραίου τοῦ εἰς τὴν Κυρήγην΄ τν. ωπὸ τῆς Θήρας 
αποικίαν ἀγοιγοιγόντος, ἰσχ»οφώνου ἔντος. ὢς γρ βαρ- 

τβαρέσει»» οὕτω εβατταρίςειν, κατὰ µίµησω φωνής, ὡς 
στὸ ποππύςειν. ὃ καὶ . πιφαγώτερον. ακοὶ. γρ. -ὁ Βωττος 
πρὸς τὸ. ἐπέχεσθαι τὴν Φωνὴν Ἰώνόκαστομα., εσρχυλ/ςων 
καὶ τὸν οιοῦτον. ἠχὸν προφερόµενου. . δὲ βωττολργίω 

9 σημαίνει τὴν πολυλογίαν" απο. Ῥωττου τωδς Ἓλληνος, 
Γι μακροὺς καὶ. πολυμήκεις. στίχους πομῄσαντος εἶοττα εἴς 

εδωλα ̓ ταντολογία» ἔχοντας. ὁ Βώττος οὗτος τῆς ματ 
Κερήνην. απομωας γήσατο,, μογγιλάλος τὶς ὤν. ὧπὸ 

«Γπούτου κο τοὺς μὴ ευθυστόµους μηδὲ ορ κεχρηµέ- 
νους τὴ γλὠττή, αλλ’ ἐπισεσυρμένω; Φ9 εγγομάγους. καὶ 

πιπαρασή οσον. βατταρήζει» τφασί.- Ἀπέτάρ δω οὖν. πὸ ἐν 
υπῇ συνηείᾳ βερβρν αν 
Βατ, λέγέτας κα) ὁ βάτους ἔχων. νι 
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τὸν Ῥωτία διὼ τοῦ {, ὧς Αἰτωλὸς, Αἰτωλία: τὸ ἐ9νι- 
κὸν Βατιεύς.. καὶ Βατιάτγο. "ἐπὶ δὲ του τόπου, Ἐπα- 
Φρόδιτός Φησιν, απὸ τοῦ πατων πάτος κοὶ ἀπὸ τοῦ 
πάτου τῶν ἵππων" τοὺς γὰρ ἐν ταῖς οδοῖς ὀλκούς τε 
καὶ συνεχεῖς τριμμοὺς», πάτουο ἔλεγον. πάτος οὖν πά- 
τεια" καὶ πλεονασμῳ τοῦ α, πατίεια, καὶ Βατίεια. ἔστι 
δὲ τόπο; ἐν τῇ πεδιάδι τῆς Ἰλιάδος. Ὅμηρος, Την ἤτοι 
ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσι, 

Βάτεια, τόπος τῆς Τροίας, ἀπὸ τῆς Βατείας τῆς Δαρόκ- 
νου γυναικός" ἐξ ἦς γεγέσ-λαι, τὸν Ἐρικδόνιογ. ἐν ὑπο- 
μνήματι Δυκόφρονου, οὕτως Ορος. ἐγω δὲ εὗρον. ἐν 
τοῖς ῥητορικοῖς τὴν λέξι οὐκίαν τινὰ σημαίγουσα»; ἀπὸ 
Ῥώτωνος ἐπωνομασμένην δεσπότου. η] σμεῦοον α κόσωον, 
ἢ χωρίον τι λέγεται δὲ καὶ τῆς συκαµήνου ὁ καρπου 
οπὀβαλσαµος παὲ μόρα. 

Ῥαάτου, ᾗ ἄπανδα εὔρητας: πατὰ ώντίφρασι»: ὁ μὴ ὢν 
ο βατός. καὶ ἔστιν ἐν τόν παροξυτόνῳ. καὶ τοιαῦτα πολλὰ, 

ας παρα τὸ Ἠνρτὸς , πύρτου” ξωνθὸς, πονκορ λευκὸς» 
Λεύκου» ὄνομα κύριον. οὕτω βατὸς» βάτος καὶ παρὰ 
τὸ δρέπω, ὁρόπος, καὶ βατοδρόπος. Φίλων. 

Βάτραχος, παρα τὸ βοὴν τραχεῖαν ἔχειν, βοάτραχός τις 
ὦν. ἔστι δὲ” "πεποιγμένη ἡ λ. δις. ον βατραχές» ἵμα- 
τίου χρος, 

Βατήρ, ἡᾗ δρχὴ τὼν- τοῦ ππεντώθλου σεωμμάτω». Αὐτὸν 
-' πέκρουκας τὸν. βατῆρα τοῦ λόγου: στι φησί τις ὅτι τὸ 

ἐπμιαιβότατον, κος το πρῶτον. ῥηματικὴ δε ἐστιν ἡ λέ- 
ἔνο" οὐ παρὰ τὸ βωένω: ἐγένετο γὰρ βαντήρ' αλλὰ 
παρὰ τὸ βέβημι βατήρ. 

Βατηο] παρὰ τὸ βαύνω, βάντης ώφειλεν, εἶναι, ὥς Φαίνω 
Φάντης. καὶ ἱεροφάντης ἀλλ ἀπὸ τοῦ βίβηωι, βάτη», 
οιὸ δαβάτης» κοκ πποβάτης. Φίλων. βότην]. ἔστι τὸ 
δέμα βῆμι᾽ ὁ παρωτατηκὸς ἐβηνἹ τὸ ϐ των δυμῶ», 
ἆβατον᾽ τὸ ἐβάτη»' καὶ αφαιρέσει τοῦ ε», βάτην. 

Βατην, την γῆν Μεσήριοι. 
Βαῦνος, ἡ κάμαδς᾽ παρα τὸ αὔω τὸ παλω» (-- ἵνα μῆπο- 

9εν ἄλλοδεν αὖοι) Ὑέγετωι αὖορ' καὶ πλεογασμῷ τοῦ β, 
βαῦγος. λέγετοα καὶ ὁ βουγόᾳ, : 

Ῥωυκί ίδες.»- ᾠποδήματα Ἰωνικὰ πολυτελή" κο βαυκισμὀς, 
ὄρχησαα «καὶ βπυκήςεσ-λαι, τὸ, Δρύπτεσθαι.᾽ κοιὶ βκὺ τὸ 
ἁδεεοκΙάδως Ἠμτεβαννάλησέ με» Φησὶν ὁ ωμό. 

Βαύκαλ ον αλ εις ὈμΕΥον Ἱτρυφερὸ», παὶ ωραῦστόν. βαν- 
κὸν γὰρ το «τρυφερό». 

ἈΒαφεῖον, τὸ ἐργωστήριον, να γίνεται τὰ χρώματα” πα- 
α Τὸ βάπτω σο µμρώνω, ν 

Βδελύσσω: παρὰ τὸ βὸρλώ ύω πουπο παρα τὸ δέλλο᾽ τοῦτο 
, παρὰ τὸ βδέλ. λω τὸ ἀμέλ γε. βλάλλει,, γαρ λέγονσι) οὐ 

ττ/κοὲ. τὸ αμέλῃει». κο 2έρ, ᾗ βδέλλη ο μά 

κεφ. ἐν-τῷ -αμά, ἐπισπά», 1άρται. ββελλα,. το α τ 
κκ νά εἰς ε. 

Βδέλυγα», μμ όν ὧπὸ τοῦ βλελήσσω, βδελύέω, Ἂ 
βδέλνχα. βεβδέλυγµας, έλνγμα, απὸ δὲ τοῦ βδέλυ- 
μα γίνεται ὁ- βδελνγμος, παλ. ὁ βδελυγμίας» καὶ ἡ 
βὲελ. υγµία. 

Βδελυρος, ὃ ἀγδλαὶ «κ τοῦ μυσάττεσθαι κά τΦληηῥέρς, 
ο σα) άξιος, κ ιο βδελύττρααι εἴρήσωνς παρὰ τὴν βδέλ- 
λαν. παρὰ τὸ βὀλλλω. «βδαλυρος» α λήγω λαγαρὲς, 

-λέπω΄ λεπυρός: ασ ΓΗ 6 αναιδὴς παλ, παντοχο«)ε» ἕλς 
λεν καὶ ἁρπάςεῳ βουλόμενο,, ἀπὸ τοῦ μίσους. καὶ 
Ἰ. βδελυρ (ο. 

Βόλος, ἤ ρωζαν τοῦ ἠῴχνου, καὶ } πορδή" Τὸν βόδλον 
οὐκ ἐσὃ ἥτες ῥὶς. ὧποι ναι ὀύναταµ:-τ. παρὰ τὸ ἔσω, 
ὁςὅλος (ὅφεν. «καὶ Ὀκόλα,, οἱ Λοκρο) καλούνται» διὰ 
τῆς ἐκ τοῦ. αἰγονομεῖν ὀνσωδίας) ἀφαιρέσεί τοῦ ο, ζὃ- 
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λες ὧς τὸ ὀβύρεσδαι, ᾿δόρεσθαι" τροπῇ. τοῦ . τεὶς 
βὸ. βδόλο;: τὸ ῥήωα,- ὄξεί, βδεῖ, ὧς τὸ ῥαιζ», 
ῥοιβέῶ. 

Βαιαὶ, αἲ ἐν Ἰταλίᾳ, ἀπὸ Βαιοῦ τοῦ Ὀδυσσέως κυβεργή- 
του ἐκλήλη, τελευτήσαντος κατὰ τὴν να κά Ίτα- 
λίας. τὸ ἐδνικὸν, Βαιάτης. 

Βαιὸν, {ὃ λέγεται πο ἠβαιόν), τὸ μμερὸν ἡ ὀλίψος παρὸ 
τὸ βῶ. τὸ βε ανω ν βαιόν, οὗ ἐστι ἐπ᾽ ὀλίγον βῆναι. ἤ 
παρὰ τὴν βην, ζτις ταχέως ἄρχεταί» καὶ ταχέως λή- 
γει. «ὔτει εἰό τὸ ἠβεμός. 

Ἁμίων, ἓς καὶ βλέννος λέγεται" ἔστιν χ9ῦς παραπλήσιος 
κωβιῷ. Ἐπύχαρμος δὲ βαιόνας λέγει. καὶ παρ ᾿Αττικοῖς 

δὲ παροέµία ἐστί, Μή µε βαίων μη ἠχ9ύε. ἐπὶ 

Φο ονου εἴρητοι. 

Βιώτυλος, Λήβανον τὸ (ὄρος τὴς, Ἰλίου πόλεως, βοήτυλος 

δὲ ἐκλήδη καὶ ὃ λρδος, ὃν ἀνέ) Διὸς ὁ Κρόνου, πατέ- 

πιεν. εἰ Ίρήται, δὲ, ὅτι ἡὶ Ῥέα βαήτή α)γὸς: σπαργονώσοισα, 

τῷ Κρόνῳ δέδωκα βώτη δὲ σημαίνει σὴν διφθέρα». 

μα) ο μο τὸ βᾳίτη, βάτήλος. η σπιν Ἄρο- 

βάτειον ἡ αἴγειον. 

το Β' ΜΕΤΑ ᾽ ποτ. υ 

Βεβοιῶ, παρὰ τὸ βέβωιον' τοῦεο παρὰ τὸ θμών, δν 

μαΐνει τὸ μικρὸν κο αληθές. τοῦτο ἐκ τοῦ βέβημΗ): εάβ 

σῦ ὁ . δεύτερος αόριστος» ἔβην᾽ ἡ βετο βάντοο. 
1: Ὅλ ἐξ αὐτοῦ βαός, κει βαιός" καὶ κατὰ ὠναδιπλάσια- 

σμὸν βέβαιο. ἡ παρὰ τὸ βιβὼ, βίβος. ὠς τιιῶ τς 

μαιος᾽ Καὶ. ἀλομ νε, τοῦ εἰς ε, (ὡς ὠἀγχίμάχοῦ, 

αγκέωαχος αἲδι 5 ἀδέκώστος) Ὑίνεται βέβαιος, ὁ 
ἀσφαλὴς πα) ἑδραος καὶ βεβηκώς" πρὸξ ἀντιδιασχολὴν 
τῶν ᾠστηρίμτῶν. τᾶ ὁμα τοῦ ἀῑος ὤπο ῥημάτωνι, εἴτε 
πύρια εἴτε "αβοσηγορικὰ, ών μην καὶ: διὰ τῆς 
αι διῷΦόγγου γράφονται, ρἱοΥ., 9, Πήδαίος” ὑλῶν 

' Ὕλαιος λύῶν Λύαιος, ὄνομα όλ ματῶ», ματαιος. 

Ὁ οὔτως οὖν καὶ βιβῶ, βίβωιος. οὕτω Θεαγένης. 

Ῥεβμία, μη. οὕτω κολουµένη ἐν Ἐνβοίᾳ. ἐτυμολοφεῖ δὲ 

Εὔκρος, ὅτι Φα] πῶν ἐν. τῇ νήσῳ ποτὲ ὑδωτων. ἐκλι- 

πόντων κάὶ ποτ κμῶν΄ κοιὶ πηγῶν, μό αὕτη ὁμρίως διέ- 

μείνε, πολνῦδρος. παρα τὸ βάβλων οὖν καὶ ἀνολληκὸρ, 

βεβαια 
Ῥάβάνσιν' απὸ. τοῦ βεβήκασι παρακειμένου». κατὰ συγκο- 

πην καὶ τροπὴν τοῦ η εἰς α. Ἡ [ἠνίκα οἱ Ἴωνες ἐν τῷ 

ι- ματι, αΦαίρεσιν ποιῄσονται τοῦ συμφώνου, τότε καὶ 

συστολή παρακολου.Σε)" δἷον, ἕστηκα ἔσταα' βέβηκαν 

. βέβας᾽ βεβαὼς βεβαότος, καὶ βεβως βεβῳτος" καὶ 

πλεονασμῷ, βε ῶς ̓ βεβαῶτος, καὶ ἐμβεβαῶτα" καὶ 

ἐπειδὴ ἡ γενμεὴ τοῦ ἀρσεγικοῦ κανών ἐστι τοῦ «ηλοκοῦ, 

ἐγένετο ἑστώσα, βεβώσα, τεθνῶσα. 

Βέβαμε», καὶ βεβάµεν. εἰ μὲν προπαροξύγετος» ἀπὸ τοῦ 

Ειῤήνοιας γέγονε κατὰ συγκοπήν᾿ εἰ δὲ παροξύνεταεν 
. ἀπαρέαφατό ν ἔστω' οἷον, Άλλα µάλ ἀμφ αὐτῷ βε- 

βάµεν σχεδόδεν τε μάχεσθαι. 
Β.β0ρίε] --- το Ὕὰρ ἄχος βεβ/ήκεν Αχαιούς: ο κατα: 

πεπόνητα», βεβίαστω, ἀπὸ τοῦ βιάζω, βιάσω, βεβίαμα, 
γατα τροπήν. ο 

Βέβουλα --- κὠὶ γάρ ῥᾳ Κλυταιμνήστρας προβέβουλα:) --- 

προκέκρίκαν προτετ/εήκ.. ἆπὸ τοῦ βούλω βκρυτόγου, 

ὁ µέλλων, βουλήσω, ὦ5 µέλῳ μελήσω" Φέλω, «δελή- 

σω' ὁ πα αχε(μενοῦ ᾿βεβούλ κ ὁ µέσος» βέβουλκ. 

σος καὶ βεβο) ατοὶ Ἠηὶ δος ὁ, Πῶδε -ατλήτφ βεβολή- 

Γκ ατότο, ζηχασίν δὲ Έχει Ἄρητηιὴν τοῦ ε δἰς τὸ ην ὁιὰ 
"τὴν ολη τος μραΡίων) τὴν ψυχἠν τετρωάένοι 
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ἡσαν ἑλυποῦντα, δα) τος, βεβλήατο ἐπὶ δὲ 
ψυχῆς, βεβολήατο. ἐστι καὶ τὸ πεφο ου 
καὶ τὸ δεμήατο. ἀπὸ τοῦ. βάλλω,- ῥηάατικὸν ὄνομαν 
βολή" απὸ ταῦ βολή, ῥῆμα βολῶ», βολήσω, ΄βεβόληκα, 
βεβόληµαι" ὁ ὑπερσυντέλμκος ος, ο λον 8ο 

ε, ἐβεβόλητο, «[ὁβεβόληντοι] καὶ Ἰωναιῶς » ἐβεβολή 
λέγει γαρ ὁ ταχνωκός' οἱ μέντοι απὸ  βάτωλθοο, 
ταυτοσυλλαβοῦντες, πρὸ τοῦ α ἔχουσι το ε οἷον, πε- 
ποηγταῖν πεποι ταν. οὕτως οὖν καὶ βεβολέκτο" ... 
δια τὸ ἐπά ον τῶν βραχέων ἔκτασις γέγογε τοῦ ε 
εἰς τὸ τν βε 9 . οὕτω ῥηόβης, καὶ ἄλλοι. Ν 

Βέβγλος, ὁ μὴ ἑερο τόπος. ακάθαρτος καὶ βατὸς πᾶσυ. 
ἀπὸ τοῦ βῶ, βήσω, βηλός" καὶ ὀιπλασιασμῷ, βέβηλος, 
ὁ βασιµος παντέ: πρὸς ἄντιδιαστολὴν τοῦ ἀδύτου. λέγε- 
ται βέβηλος ἀνῆρν ὁ- ιαρὸς καὶ ακαθαρτος, 
μύητος” τοῦ -τόπου" ὁ ἐν ἄνιέροις τόποις 
ον «Σοφοκλής δὲ ἐν κ παν. τὸν ἠδιώ- 

ν σι. 

Βεβρώσετκι] Χρήματα 4 αὖτε κακῶς. βόβρώδώνωι --- 
ἀπὸ τοῦ βρῶ, βρώσω, βέβρωκα, βέβρω μαι, βέβρώσιω 
αν θρο μέλλωνν βεβρωώσοµοµ: το ο προ, Ῥεβρά. 

Ῥεάμοδοι] ὨὩμὸν βεβρώθοις Πρίαμος: ---ι ΓΦάγοιό. βρῶ, 
(τβρώσω, «βέβρωκα". ἐκ τούτου ῥήμα βεβρώνω" τ αλ 
παν υκ. εἰς), «βοβρώθω: τό, παρατατικὸς» ἐβέβ. 
οᾷ αετοχὴν ὁ βεβρώθων, τοῦ βεβρώδόντος" τὸ σο-ὰς 

(πὸν, βεβρωδοιμεν βεβρώθοις. ἳ 
Βέβρυκες. ας τὸ βρύχω, Αρίξαν βρόξ: καὶ. ναί 
ὁ σσ, Βέβρυξ. 
Ῥέρης ὁ ὃν ὀρώσήας, νο) βορηδεύει, ὁ τετεύει. νι 
Ῥεελφεγὼρ, ἔστι ϱ Άρριως ἔσ τὸ Ὑόμανου 
«λόγετια παρα Ἡβραίοις, Βήλ: καὶ ϕ ως στον ππο- 
«που. καὶιὀμιλήδει «τοῦ ὃι οἷς δύο ει: δή τοῦ α 
κ ἓ, δμς αβίνς Ῥοκαθσγνρι Ἴγευν το. σι 

γωρ 
Β δρον] έροθρον 

Ένφορίων οὕτω. 
Βέρεβρον, κό πηλωδης τύτος ο] νὰ, οωῤρ ων 

ανθρώπους. οἱ δὲ, απὸ ποῦ οἱονε). βέρεΏρον. εἶναι καὶ 
βάδος ποιεῖν τῷ ἄρθρῳ τοῦ ποδός, }ὶ τὴν γῆν Φραύειν. 

 Ἆ---- Ἅολλον δὲ κατα χλονός ἐστι βλ ν σημαίνει 
Μα) τὸ σκότος καὶ τὸ βάθος" Έξω ὃ κά ον πμὸ 
δεωοῖο βερέΌρου. 

Βέλος" παρα το έλλω,. τὸ τιτρωσκὠ" υπᾶν. γὰρ αι απο 
᾿"μήκοθεν βαλλομενον βέλος εἴρητω. ; -- 
Βελέκοι, ὀσπρια" Καὶ τῶν βελέκκων, ᾿Α 
Βέλεμνα, βέλη. ἔστι δὲ καὶ ῥ]μα παρὰ τὸ β ώς. 
μου, ὧς ἔχω, 'Ἔχεμος: Τάλεμος" ων τοῦ 

βέλεμνος. καὶ Αέλεμνον. Ἡρωθιανὸς περὶ ταδῶν. Ἰστέον 
ὅτι διακρίνονται ἡ εὐδεἲκ τῶν οὐδετέρων καὶ ἡ αἰτίατι- 

. κὴ. απ' ολλήλὠν, οὕτως. ὅτε τὸ ῥήμα, καθ’ ἑνὸς καὶ 
ο ποῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου. Φέρεται, καθ οὗ κιὶ τὸ οὐθέτα- 

ρον ὄνομα), τότε τὸ. οὐδέτερον εὐ,δ δα ἑστίν' ὡς ἐπ) 
τοῦ, βέλος ἔπεσαν"- ὐ αὐτὸ γὰρ πήπτει τὸ Βέλος. τοῦτο η 
Ἴδιον εὐδείας τὸ τὴν δώ δεσιν τοῦ ῥήωατος λκδον τες 
ἑαυτῆνν πκιδίον. ἀπάθνε '"γόναιον. ὑφαύει. ἐλφιώνοι . 
τὸ ῥ]μα, ἐξ. ἀλλλς αὐτίας: Ἄρόεισεν τότο τὸ. ο» 
αἰτιατική ἐστόν, ὡς ἐπὶ αρ τὸ έλος ἤ ἥρπασεν" (λ- 
λος γὰρ ὁ ς' ἁρπαάςετα, τὸ Βέλος) τὸ κρέας 
ἔκλεψα” τὸ 'ἔλαβεν. σαν Ῥηνόβιος. .. 9 μα 

Βελόρην. παρᾶ τὸ -παὸ τὴν τούτον ὀξύτητα, κ} παρὰ 
«τὸ, ὅλη, βαλλεσ: αι. τὰ δια φοῦ ονγ, εἰ μὲν οὐσίαν ση- 
μάθε, πάνλα " βκρόνοντθν" οἶυνν «βελόνη,. περόνή, 

καὶ. ἐν ρθρο. Κρατης καὶ 

να η - 

΄ 
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ἄγκνην τὸ σχοινίον" ἐπ; ὁὲ τοῦ πράγματος, οξύνεται" 
οἷον» Ἰθον)ὴ , καλλονή ἀγχόνη, ἡ ἀγξις. 

Βελλεροφόντης] βέλλερα γὰρ, τὰ κακά ἔστων οὖν ὁ προ- 
γοούµενο; παύει τα κακά. οὗτος πρότερον ἐκαλεῖτο 
Ἱππόνους: ἀνελων δὲ Ἠέλλερο», τὸν Κορ ον Βελλε- 
ροφόντης ἐκλήθη. τὰ εἰς της ἁρσενικὰ μὴ ὄντα σύγ- 
δετα παρα το κράτος , αμδὲ ἔχοντα οὐδέτερον εἰς ες, 
εἰσ-ου ἔχει την γενικήν’ οἶον, πολίτης» πολίτος' δεσπὀ- 
τήρω ὀὁεσπότου" μητιέτης, μητιέτον᾿ Βελλεροφόντης, 
ἨῬελλεροΦόντου. πρόρκδίταε» ἄρσενμιὰ ) δι τὸ Φιλότης. 
μὴ ὄντα σύν) ετα παρὰ τὸ κράτος" δια τὸ Σωκράτης, 
σωχράτου». αἱ ἔχοντα οὐδέτερα᾽ δι τὸ ἐνναέτης» ἑἐγ- 
γαέτους. ένναετες. τοῦτο δὲ, εἰ μὲν σημαίνει τὴν σωμα- 
τὴν, ἡλριίαν, ἐνναέτης βαρύνεται" εἰ δὲ χρόνον, ἑν- 
γαετής ὀξύγεται. | 

Ἠελτερος, οὐ παρὰ τὸ βάλλω γέγονεν’ ἐπεὶ βάλος ὤφει- 
λεν εἶναιν ως παρὰ τὸ ««άλλω «άλος' ἄλλα παρὰ τὸ 
β: έλλω, ὃθεν καὶ βολή καὶ βέλος, γίνεται ῥηματικὸν 
ὄνομα, βέλτος" καὶ τὸ συγκριτικὸν, βέλτεροο. οὕτως 
Ωρίων. ὁ δὲ Φ,λόξενος εἰς το συγκριτικὸ λέγει, ὅτι 
σοι βέλτερος καὶ Φέρτερος οὐκ εἰσὶ συγκριτικά". Φέπατα 
δέ εἰσι συμπεπτωκύτα τύποις συγκριτικῶ». οὐδὲ γὰρ 
πάντα τα εἰς ὃχς, πατρωνυμικά εἰσιν" οὐδὲ πάντα τα 
εἰς κος, κτήτικα. καὶ όᾗλον ἐκ τούτου. οὐδὲν εἰς βος 
λήγει συγκριτικὸν μετὰ στερήσεως λεγόμενο». εἰ οὖν 
ἄβέλτερος Φαμὲ», ὀηλογότι οὐ συγηριτικόν᾿ τὸ γὰρ ατυ- 
Χέστερος οὐκ ἐν τῷ συγκριτικῷ εἴληφε τὴν σύν.εσιν, 
ἄλλα παρὰ τὸ ατωχη]ε ἐσχημάτισται. 

Βελτίων] ἐκ τοῦ βάλλω ᾿ η, βέλλω, γίνεται ῥηματμιὸν 
ὄνομα βέλτος' ἐν δὲ τούτου, γίνεται συγκριτηκὸς τύ- 
πος εἰς ων, βελτίων καὶ ὑπερθετικὸς, βελτιστος. 
Ὡρίω». 

Βένθος » τὸ βάθος. παρὰ τὸ βά9ος, βέθος, καὶ βένθος 
πλεονασμφ του ν. ὡς πάθος, πέθος, καὶ πένθος. 

Ῥέωβιξ, ὁ στρὀκβος ὃν οἱ παῖδες στρέφοντες καὶ παίογ- 
τες ἡμάντε, πα(ζουσι᾿ πέμπιξ τὶς ὧν, παρα τὸ πέµπε- 
σθαι καὶ ἐλαύνεσθαι. 

Βεμβράς, εἶδος ἠχθύος εὐτελοῦς. Ἐπίχαρμος δὲ αὐτὼς 
βραάδονας καλεῖ" Εράδονές τε καὶ πέχλαε, λαγοὶ, ὁρὰ- 
κοντες ἄλκιμοι: -- ίνεταί δὲ ἐξ αὐτῆς σκευασία τὶς, 

᾿Αριστώνυμος, Τεῖς 
μεαβραφύαιο προσέοικεν ὃ καρκινοβοίτης: τε. καὶ αὐ- 
θεον Οὔτ᾽ ἀφύη νῦν ἐστι σαίρώς, οὔτ αὖ βεμβρὰς 
νακόδεμον. 

Βέροια» πόλις Μακεδόνων, ἣν Φασὶν ἀπὸ Φέρητος τινὸς 
κτισ}εἴσαν. ια] καὶ χατα Μακεδόνας. Βέροια, 

ὦ κο τοῦ ᾧ εἰς β, ὡς Φερενίκη, Ῥερενίω. ἡᾗ γυΥ} 
που πατρὸς Πτολεμαίυ" καὶ τὴν κεφαλήν, κοβαλὴν 

λέγουσι. 
Βεστῖνοι, ἔθνος ἐν Ἰταλίᾳ. ὠνόμαστωι δὲ ἀπὸ τοῦ δηρμό- 

δεις εἶναι: βέστια γὰρ τὰ θχρία κατὰ τὴν τὼν Ῥω- 
μοίωγ. διάλεκτο». 

ος, ἔλγος Ἄοκλμώη ὡς Απειρ, ἢ μετὰ τοῦ ο Σα- 
περ [ 
Βέστον., τὸ ἑμάτιον ὑπὸ Δακώνων" οἱ δὲ, ΑΝ Διο- 

γένης. 
Ῥεῦδος] Καλλίμαχος , Ἐν δὲ Πάρῳ, παλά τε καὶ αἱόλα 

βεύδε ἔχουσαι: --- σηµαίνει δὲ τὰ ποικίλα η] πορφυρ” 
ἡμάτια. Ἀίθυμος, τὼ δέρματα βοεύδεα» Ἶ τὰ ων 
ἡμῖν παρέχονται, Ἡρωδιωνὸς δὲ εὔδεα. καὶ πλεονασμρ 
τοῦ β.᾽ βεύδεα" παρ- τὸ εὔδειν. Διογένης" ἔστι πόλις, 
καὶ «γυναικὸς ἡμάτιον πολυτελές παρὰ Ἑρμιονεὺσι δὲ 
καὶ ἄγαλμα. 

ΕΤΥ ΜΟΤΟΟΙΟΟΝ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝΜΕΓΑ. Β Ἡ τ7δ 

το ΡΜ ΜΕΤΑ Το. 

Βῆτα τὸ στουχεῖον, ὅτι δευτέρα». ἔχον ταξιν, ἐπιβέβηκε 
τῶν λοιπών. 

Βῆ, περισπᾶται' Ρῆ 9) ακέων: -- ἄντὶ τοῦ ἐπορεύθη. πα- 
ρὰ το βῶ, βήμε" ὁ β' ἄδριστος, ἔβην. ἡ παρ. τὸ βί- 
βηωι, ὁ β αόριστος ἔβην᾿ το γ , Εβή᾽ καὶ κατα αθαί- 
ρεσον β. στέον ὅτι μετὼ την ἀφαίρεσιν τοῦ ηλιτι- 
κοῦ μορίου. εἰ μὲν μακρὰ συλλαβή ὑπολίποιτο, περι- 
σπάται ϱἱονν ἔφηο, φης᾽ ἔβην, βηήν" εἰ δὲ βραχεῖα, 
ὀξύνεταεν ἔβαν, βάν’ ἔσταν, σταν. 

Βῆ, τὸ μιμητικὸν τῆς τῶν προβάτων Φωνῆς, οὐχὶ βεὶ 
λέγεται ᾿Αττικῶς. Κρατῖνος Διογυσαλεξάνόρῳν Ὁ ὁ) 
ἠλίδιος ὥσπερ πρόβατον ν βῆ βῆ λέγων βαδίζει: --- 
ῥητορικὴ δε έστω ἡ λέδις, 

Ῥείομαι] Ἰλιάδος ο ες Τῷ ῥᾳ καὶ οὔτι Διὸς βείομαι Φρὲ- 
σίν: τ-- ἄντὶ τὸῦ», οὐδαμῶς κατα τὴν αὐτοῦ γνώμην 
βιώσομαι» ἄλλα κατα την ἐμαντοῦ" διὸ οὐδαμῶς τοῦ 
Διὸς ἐπιστροφή» ποιήσομαι. Δημήτριος δὲ, ἀποβήσομαι 
εἰ ζῶ. οὕτως ἔχει καὶ τὸ, Όὐ γάρ μοι δηρὸν βεῃτ --- 
οὐ προβήσγ κατὰ τὸ «Ἠν πολὺν Ἰλέρόνον. { βεω ἐστί' καὶ 
πλεογασμῷ τοῦ ἰῶτα, βείω. Ἰλιάδος ος. ΄Ἔκτορ τέκγον 
ἐμὸν, τί νυ βείοµαι; --- ἀντὶ τοῦ, ἐς τί ἔτι βιώσω καὶ 

οὔσων 
Ῥηλὸς, βω μὸς ύρας, ἤ ᾗ ὁ οὐρανός" οἶον. Ῥίψε ποδὸς 

τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ τν πα -- ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. 
ἀπὸ γὰρ τοῦ βεβηκέναι τοὺς ΦΦεοὺς ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ τοὺς 
αστε έρως κεῖδι βαΐνειν. εἴρηται. τῷ δὲ τόνῳ» καθα- 
περ οἱ ριστάρχιοι. «βηλὸν. ὡς πηλὸν, τὸν τῶν »εῶν 

βαωθμόν ἕτεροι δὲ. τὸν βηλὸν εἶπον τὸν ἀνωτάτω πα- 
γον μαὶ περιέχοντα τὸν πάντα αερα” ἄλλοι δὲ, τὴν 
περίοδον τοῦ αἰλέρος καὶ τῶν αστέρων ΄ τιὲς δὲ, κατοὶ 
Χαλδαίους . τὴν ἄγωτατω τοῦ οὐρανοῦ περιφέρειαν” οἱ 
δὲ, κατὰ Δρύοπας, τὸν ὄλυμπο». ἄμειγον δὲ τὸν βα- 

τῆρα λέγει». ποινῶς δὲ σημαίνει ὁ βηλὸς τὸν οὖδὸν τῆς 
θύρας. ὃν καλοῦσι Φλιάν" καὶ» Οὐόφ ἐπὶ λιθέω: ---- 
ὁ γὰρ ποιητὴς ὑποτήδεται τὸν οὐρανὸ» πύλας ἔχοντα. 
γύεται παρα τὸν βήσω μέλλοντα, ᾧ ἐπιβκίνουσιν οἱ 
εἰσιόντες πο ἐξιόντες. βχλος ἀπὸ τοῦ βαήεσθαι, ὡς 
καὶ ὁδὸς ἀπὸ τοῦ ὀδεύεσ-θαι; καὶ ὁ Πανύασις δὲ τὸ πε- 
δία βαίολα λέγει, 

Βῆμα, παρὸ τὸ βὼ, τὸ βαω. τὸ δὲ παρα. τοῖς Φ,λοσό. 

φοις σύμβαμα, παρὰ τὸ βήβημι" τὸ δὲ βᾶμω καὶ σχα- 
μα κατὸ τὴν Δωριέων Φωνὴν εἴρητοι, αντὶ τοῦ βήμα 
καὶ σχημα. σχ]μα δὲ καὶ βήμα ᾿ ὀχλονότι οὐκ αθρ όον 
δε οὔτε τινὸς τῶν μαθημάτων» ἆλλ᾽ οὐδὲ τιὸς τῶν 
Χωρίων ὑπεραλλ εσας, ματὰ βα»μὸν δὲ τινα καὶ ταξῳ 
προϊέναε» καὶ μὴ τὸ μὲν προηγούμενα παρατρέχειν. 
ὑπὲρ δὲ τα ἐσκαμμένα ἄλλεσθαν. ὅθεν καὶ παροιμία, 
Γείτων -νὼν τὸν πόδα. τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὲ 
τῶν µήπω µ΄ ἡδέντων τὸ προοίµια, περὶ δὲ τὴν τῶν 
τελῶν κατά).ηψιν µατην σπουδαςὄγτων. βῆμα σηµαίνει 
τὸ λόγιον. έ 

Ῥῆσσα, ὁ βασιμώτατος καὶ ὑψηλὸς καὶ κοῖλος τόπος. πα- 
ρ τὸν. βήσω μέλλοντα, γόγεται βῆσσα, πλεονασμῷ 
ἑτέρου.σ᾽ ὃ ὧν ἐστι βῆναι κου πορεύεσ-δα,. οἱ δὲ, πό- 
λιν Λοκρίδος φασ!. συστέλλει τὸα, ὣς αγέσσα.. 

Βῆσσαν, κοιλαὸχ ὕδωρ ἔχουσαν, παὶ µεσότητα ὁρῶν, τὴν 
συγάγκειαν" ὤλλοι τὸ ἔγνδρο». 

Βητάγων, ὁ Κρόνος ὑπὸ Φοινήιων. 
Ῥηχμὸς, νυσταγιόο. 

Βγνλος, εἶδος ὀρνέου" δήθυλος ἦν" τρέπει, γὰρ τὸ ὃ εἰς 
β. οἷον, Δελφοὶ, Βελφοί" 

Μ 
ἐνδύσαι, ἐνβύσαι. 
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Ὀγτάρρσνς, εἶ ἐρχησταί" παρὰ τὸ βαΐνειν ἁρμοδίως, διὰ 
«τοῦ βαΐγειν μετὰ ἁραονίας. βΒχάρµων καὶ βοτά μ.ων, 
πλεονατας τοῦ τ. λέγεται δὲ βηταριεὸον καί ἐνόπλιος 
ὄρχησις" οἷον, Σκαίροντα βηταρμὸν ἐνόπλιον εἱλίσσοντο. 

το Β ΜΕΤΑ ΤΟΥ 1 

Ρα, σηµαίνει β' τὴν δύναμιν, ὡς τὸ, Σὴ δὲ βή λέλυ- 
ται; -- καὶ τὴν ἐκ ὀννασταίας αὐικίανν ὥς τὸν - τήν 

" ῥᾳ βή) ἀέκοντος απηύρων: --- καὶ, Β{ εἰν ἀγορῷ σκο- 
λιας κρίειε Φέωιστας: -- τῇ ἀλικίᾳ. καὶ τὸ ἐν τή συν- 
ηδείρ λαγόκενον, Οἴτε βίας Τρώων» ὑπεβ»ίδισαν, οὔτε 
Ἰωκάς: -- ἄμφότερα παρὰ τὴν Ίαν, ὲ σημ κένι τὴν ὀύνα- 
μον καὶ πλεονασμῷ τοῦ β, βία. τὸ δὲ μετὰ δυνάμεως 
καὶ βιαστριῶς τὶ τράττειν, βία εἴρηται, τὸ δὲ ἵκ, πα- 
ρ τὸ ὃς ἠνόρ᾽ τὸ θηλυκὸν, ἴα- 

Βίβγω: ὁ παρατατικὀς. ἔβην ̓  ἊΑν ὁ) κρ ἔβη Πρίαμος: 
-- βαΐνειν λέγεται τὸ ἁπλῶς διᾶ σκιλῶν ος ον, ἄνα- 
βαίνει» } ἐκ τῶν κάτω πρὲς τὸ ἄνω ἀνάδοσις. ὁ µέλ- 
λων. βήσω μετάγεται δὲ .1ς ἐνεστῶτα, καὶ μέλλοντα 
οὐκ ἔχει. τὰ γὰρ ποιητικὰ, ὧπὸ μέλλοντος εἰς ἐνεστῶ- 
τα µεταγόµενα, ἄχοι τοῦ παρατατικοῦ κλίνονται. 

1ο Βιβάω., βιβῶ” ὁ µέλλων, βήσομαι. βήσφ γίνεται ἐκ τοῦ 
βω τὸ βαίνω" δεντέρας συζυγίας τῶν περισπωµένω», 
βιβάοντα " -- μικρο βιβαντα: -- αξεγάλα διαβαίνοντα, 

καὶ ὁ ὃ) ἴπε μακρὰὶ βιβάσθων: --- παρὰ τὸ βιβάζω, 
γέρεται βιβαστός” κοὺ ὡς ἁρμόζω ἁρμοστὸς γόνεται ὁ όρμα- 
σδὸς, οὕτω καὶ βιβασθός' καὶ ῥημα Εξ αὐτοῦ, βιβά- 
σθω Ἰ ατὸ τοῦ βιβ. βιβὲ δω καὶ τλεονασαῷ τοῦ σ 
βιβασθω" ἡ µετοχή, βιβάσθων, ἀντὶ τοῦ περιπατῶ», 
διαβκίνων. 

Βίβλος” διὰ τὸ τοὺς βίους βκλλεσαι ἐν αὐτῇ' Ἰ παρὰ 
τὸ βύω, τὸ ασφαλ/ζα. καὶ βι βλίον. 

5ο Βιβλίδες, τὰ βιβλία: ἡ σχοινία τὰ ἐκ βίβλου πεπλε- 

45ο 

35ο 

γμένα. 
Βέβλινος οὖνος" οἷον, Ὕδωρ, δὲ πίνει, τὸν δὲ βίβλινον 

στυγεῖ: -- απὸ Βιβλήνης οὕτω καλουμένης Θρακίας ἅμ- 
πέλου ' ὅταν ἀμ τὸ εὔθαλος εἶναι, ἐν ἛἙλλάδι µετετέ- 
η΄ καὶ ἐν Σικελίᾳ, ὑπὸ Πόλλιδος τοῦ Σμκυωνίου τυ- 
ῥάννου᾽ ἔν 5εν αὖτην τινὲς καὶ πόλλιον καλοῦσιν. Ἐπί- 
χαριος δὲ, απὸ Β. βλύων ὁρῶν τῆς Θράκης, ἔνδεν Φφύε- 
ται, λελέχθαι αὐτὴν οἵεται' Σ]μος δὲ ἐν τῇ ἕκτη τῆς 
Ἰλικδος, ἐν Νάξω Φησὶ ποταμὸν Βιβλήην΄ ἀφ᾽ οὗ κα- 
λοῦσιν οὖἶνον βίβλινον, διὰ τας παφυκν/ας ααπέλους. 
διὰ 4ὲ τοῦ µ Ὑράβουσι τὸν ποταμὸν, Βιαβλήην᾿ καὶ 
τὸν Νέξιον οἶνον διά τοῦ µ) Β/ωβλινον. ἔστιν οὖν ὁ 
Ῥέβλινος εἶλος οἴνου, καὶ Ὑένος αμπέλου ἐν Θράκη" 
καν ὁ παλαιὸς εἶνος. 

Βύ, πόλις, μέμνηται ταύτης Ἡρόδεος, καὶ Φησὶν ὠνο- 
µασθαι ὑπὸ Φιλή που οκισΦεῖσαν, ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῇ 

σνοικισ.)έντων μοιχῶν. Ώρος. 
Βεῦ., τὸ τυνουσ/αςει». παρα τὸ βίος ἐστὶν, ὧς ἐν ὑπο- 

Φέσει Αριστοφάνο οἷονν ο κοιμ(ζόντας ἤδη τὴν ἡλί- 
κίαν, Αρχας ἔχευσι τοῦ β!ου: -- ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ 
βύ»ιν βκῥήκασι την λέ έξι, γατὰ τροπὴν τοῦ υ εἰς “ 

λέγει δὲ ὁ Ἡρωδια ὃς ὅτι τοῦτο ὀιφορεῖται νατὰ τὴν 
γραφή» τινὰ γὰρ τῶν ἄν τγράφν» δια της , ὀιφΦόγ- 
120 γραφ. νσι την λέέιν' τὰ δὲν ὁμα τοῦ 1. ὑπὸ δὲ 
αστυψίας καὶ πλήθους έτῶν βινεῖν εἰργόμενον. 

Βιττάςε] Σύφο ν κὰ Ἐπί χαραςς τὸ βαπτίζω, βιπτάζν 
λέγουσιν οὕτως Ἡρ» ἀνανός 

Βιστονό!] Βιστ» η {όράνγγι λιγείηε ”ρχ.» αοιδης: -- Θρα- 
κικῇς' απὀ Όιστονος τοῦ Τερψ. χώρου. 
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Βώς ἡ ζωὴ } βιοτὴ προσαγορεύεται παρὰ τὸ ματὰ βίας 198 
μα γλννὰ ὦν. ὡς ρω Ὀέηκε. -- Θεο) ῥεῖα «ώον. ν 
τες: -- ο’ χ οὕτως οἱ ἄν. ὀρωτοι. Ω. γὰρ ἐτεκλάσαντο 
Φεο) δειλοῖσι βροτοίσι, 2έεν αχ: ναένους᾽ αὐτοὶ δέ τ΄ 
ακηλέες εἰσίο: τ-- ἡ παρὰ τὸ βίω τὸ πορεύοκαι. τί γαρ 
ἐστὶ βίος, } ὁδὸς καὶ πορεία: τὸ γ2ρ βέω, κυρίως τὸ 
πορεύοωκι σημαίνει ὌΌφρ' ἂν ἐγὼ βείω προτὴ Ίλιον: 
--- καὶ τὸν Έην δὲ βέω: --- Ἕκτορν ἐγὼ Δειλή: τί νυ 
βείομαι ανα παδοῦσαν τα δὲ παρὰ τὸ βίος συγκεί- 
μενα, εἴτο κατ ἀρχὰς λέγεται, εἴτε πατὰ τὸ µέσον, το 
διὰ τοῦ ν γράφεται οἷον, βιωφελήον βιοτελής, β:ο- 
πλανήρ, καὶ βιοπλανέᾳ᾽ (τὸ δὲ ἐντελὲς, βιοπλανέες, 
ὡς ἀκλλάες, ακλοός) -ὄλβιος, ἄμφιοον ἄμφίβιος. Ποσα- 
χῶς ὁ βίος: πενταχῶς᾽ βίου, ὁ χβόνος της οκ βίος 
καὶ } ἐντεῦθεν τῆς γυχσο μετάστασις" βίος καὶ ἐν ᾧ 
τις διωτρ/ αι” βίος καὶ τὸ ἐπιτήδευααν αἴτε ἑατρός - 
ἐστιν 3 μηχανικός, ἢ τεκτονικές. κ.ὺ τὰ ὅμοια" βίος 
καὶ τὸ θίθος τῆς (ωσς, κκὃὸ λέγοµεν, τὸν μὲν, σε 
μνὸν καὶ κόσμιον ἑλέσθαι ρω τὸν δὲ, ἄσεμνον καὶ 
ἄποσμεν. 

Βιβλιαήγισθος, Αγδρέας ς ἠατρὸς ἐπεκλήθη ὑπὸ Ἔρατο. 39 
σθένους" ὅτι λάδρα αὐτοῦ τὰ βιβλία μετέγραν ». 

Σ Βιοδρέμμων» ὁ παρέχων τὴν τροφήν᾽ παρὰ τὸ τρέφω 
(ὁ µέλλων Ὀρέψω) καὶ βίος. : 

Βιὸς» ὀξύνεται το τόξον, όια τὴν πρὸς τὸν βίον σωὰ 
λήν. ἔοριδ δὲ ὑπὸ τῶν ἄρχαίων ὁμωνύμως λέγεσθαι 
βιὸς, τὸ τέξον, καὶ ἡ ζωή. Ἡράκλειτος οὖν ὁ σκοτεινὸς, 
Τῷ οὖν τέξφ ὄνομα βιός' ἔργον͵ δὲ, Φάνατος: -- τοι 
παρὰ τὴν βίαν τῆς τάσεως, τὸ ὅπλον οὕτω κεκλῆσδαι" 
ἐπειδὴ μετὰ βίας τείνετα». ἡ ὅτι δι αὐτοῦ τὰ πρὸς τὸν 
βίον οἱ ἄρχατοι εὖχον, ἐν ταῖς δήραις αὐτῷ χρώκενοι : 
τὰ πρὸς τὸν βίον ἐπορίῴντο, τοξεύαντος τα πτηνα καὶ 5ο 
τὰ τετράποδα. 

Πίοτος., σημαίνει τὴν ζωήν, ὧς τὸ, Ἔνδα κέ τοι Μενέ- 
λαε Φάνη βιότειο τελευτή, Ἰλιάδος η΄ καὶ τὰ κτήκατα, 
κο τὰ πρὸς τὸ ον χρήµατα,---- βίοτόν Ύε τεὸν καὶ 
κτήαατα πάντα, 

Βιώη»] εὐντκὲν» ὡς παρ ᾽Αβίστοφάνε,, Αναβηήηο΄ νῶν 
παλι: -- :Βιῶν, βιοῦντος" βιοῖμεν βιοῖς, βιο) κεὺ πλεο- 
νασμῷ τοῦ. η. βμή" κοοὶ κἀτ᾽ ἔκτασιν τοῦ ο εἰς 
βιΦη». Ἶ ὥσπερ απὸ τοῦ δοὺς, ὀόντος, ὁδοίγν, παὶ έκ- 
τάσει, ὁη, οὕτω καὶ βιοὺον βιόντος, βιοίη' καὶ κατ 4ο 
ἔκτασινν βΒιάην. τὸ δὲ βιῶ, εἰ μὲν ἐστὶ δευτέρας συςν- 
γίας τῶν περισπωμέγων, βιᾷς. Ὑίνοται ἐκ τοῦ βία" 
ὅθεν καὶ τὸ, --- ἐβιήσατο παῖδα. εἰ δὲ ἔστι τρίτηςν 
βιῶ. βιοῖς, καὶ ἐκ τούτου βίος. βίωμι" ὁ δεύτερος. ἆό- 
ριστος, ἐβίων᾿ τὸ πληΦυντικὸν, ἐβίωμεν" καὶ τὸ ἆπα- 
ρέµφατον, βιῶναι, τὸ πσαι. βίωμε, έβίων᾽ βιοὺς, Βιόν- 
τος τὸ προςτακτικὸν, βίωΦι᾽ τὸ τρίτον, βιώτω τὸ ὉἹ- 
σάτω. βιχω», βιῶ" βιάομαι βιῶμαι' βιασίωη», βΒιέωην' 
βικοιο, βΦο” βιάοιτο, βιρτο” καὶ πλεονασμφ τοῦ ᾱ, 
βιφατο: Τῷ ἰκέλη, ὡς εἰ ἐβιᾷατο μοῦνον ἐέντα Ἔρῶες: δο 
--- ἄντὶ τοῦ ὠσανκὴ αὐτὸν ἐβιάσαντο. 

Βίαρο παρὰ τὸ βία τοῦτο παρὰ τὸ ἴς ἡ δύναμις" τοῦτο 
παρὰ τὸ ἔω τὸ ὑπάρχω, ἡ ὑπάρχουτα ἐν τινί. προπαρο- 
ξύνεται τὰ γὰρ ἔχοντα τὸ, ἐν τῇ ἀρχῦ καὶ παράγονται 
τὸ δυλυκῶν, τροπαροξ νουται΄ εἶἷον, δίκη, δίκαιος τι- 

μὴ, τίωαιος. οὕτως καὶ βία, βίκιος' καὶ ἐξ αὐτοῦ, βικία, 

το Β ΜΕΤΑ ΤΟΥ ᾖ. 

Βλαξ, ὁ εὐγθης καὶ ἀργὸς καὶ ἀνόητος. Αριστοφάνγς 
Βλάκες Φυγεργοί: -- εἴρηται ἀπὸ τοῦ μαλακές" καὶ τὸ 199 
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εὐὑποκοριστικὸν, μάλαξ, ὡς βωμολόχος, βῶμαξ' πλού- 
οσίου» πλοῦτας μάλαξ οὖν, καὶ κατὰ συγκοπὴν. καὶ τρο- 
υπὴν, βλάζ. εἰς δὲ τὸ λεξικὸν τὸ ῥητορμιὸν εὗρον ἐγὼ 
εἱρῆσδαι τὴν λέων απὸ {χ.) ύος τις, ὁμοίου σιλούρῳ, 
ἀχρήστου ὄντος, ὣς μηδὲ κύνα, αυτῷ χβήσασ-λαι. πολι- 
σείας δὲ, Ἠλακωιόν τε ἡμῶν τὸ πάθος; ὡς εἰ λέγοι τὶς 
πγευμονιῶν. ἀπὸ τοῦ Φαλαττίου ζώου, ὃ ὄντος ἀνκισθήτου. 
οἱ δὲ, απὸ τοῦ πρὸς τῇ Κύμν Λα ρίου τῆς Βλακίας" οὗ 
μέμγηται καὶ ᾿Αριστογόλης. καὶ ἐν ᾽Αλεξανδρείᾳ δὲ τά- 
λος τὸ βλακεννόμιον, ὃ οἱ αστρολόγοι τελούσε, διὰ τὸ 
τοὺς μωροὺς εὐσιόναι πρὸς αὐτούς. 

Ἑλαπτα] ἔστι βρῶ, τὸ ἐσθ/ω”. πατοὶ τροπὴν γίνεται βλῷ᾿ 
καὶ κατὰ παρκγωγὴνν βλάπτω" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
ἐσδιομένων » καὶ µηκέτε ὑγιῶν ὄντων. 

Βλάβη] ἀπὸ τοῦ ῥλάβῳ, βλάβη» βλάβεται δέ τε πού: 
γατ᾽ ἰόντι: -- ἔνθα καὶ τὸ βλάβος" εἰ γὰρ ἦν ἀπὸ τοῦ 
βλάπτω, ὤφειλεν εὖαι βλαφή, ὧς σκάπτω, σκαφή. 

Βλαστὸς, παρα τὸ βλώσκειν, ὃ σημαίνει τὸ αὔξεσθαι. 
3ο Βλάσφημοι]. παρὰ τὸ βλάβη καὶ τὸ φήμη, γίνεται βλάσ- 

: Φημος, Άλάβας λέγων. ἢ παρὰ τὸ Φήμη καὶ τὸ 
-.βάλλω » ὁ τὰς Φήμας βέλλων , ὁ λοίδορος. 
Βλαισές, παραλυτικόο, οὕτως είς τὸ ῥήτορικόν. ὃ ὁ έτυ- 

μολόγος» ὁ τοὺς πόδας ἐπὶ τὸ ἔξω ὁικστραμµένος» καὶ 
τῷ Λ στοιχείῳ ἑοικώς, όιὰ τοῦτο καὶ Λάμβδα Ἐκχλεῖτο 

ΐ ἡ γωνὴ μὲν ̓ ̓ Ἠετίωνος, μήτηρ δὲ Κυψέλου τοῦ Κορήνδου 
τυράννου. εὔρηται δὲ βλαισὸς ὁ βεβλαμμένος τὸ ἶσον 
τῶν. ποδῶν. τὸ έναντίον γοῦν, ὁ ἐπ) τὰ ἔσω ἔχων τοὺς 
πόδας, παλαῖται ῥαιβὸςν ὁ διεῤῥαισμένος (τοι διεῴθαρ- 
μένος) τὸ ἶσον τῆς βάσεως. 

Ἑλαῖκος, ὁ δαλὸς, κλάδος, ὅζος. 
Ἑλαιτόνους, ὁ ̓βλαισόπουο. έ 
Βλέφαρον, τοῦ βλέποντος Φάρος: ἡ παρὰ τὸ αἴρεσθαι ἐν 

τῷ βλέπειν" αἱρομέγων γὰρ αὐτῶν, ἡμεῖς βλέπομεν. ἡ 
παρὰ τὸ βάλλειν τοὺς ὦπας. 

Ῥλέπησις, βλέψιο. 
ας Ἑλέννα, μόξα. οἱ δὲ, διὰ τοῦ π, πλέννη. καὶ πλένα τὰ 

ασθενη καὶ δυοκίνητα. 
Ἑλεφαρίδες, αἱ ἐν τοῖς βλεφάροις τρέχεο.. 

4ο Ἠλέμμυεον ἔ9νος βάρβαρο» Διβυκόν" απὸ Ἑλέμμυος ἑνὸς 
τῶν Δηριάδου τριῶν ὑποστρατηγῶ». ἔστι δὲ Ὀρόντης, 
καὶ Ὀρουάνδης» καὶ Βλέμμος. τοὺς καταῤῥάκτας Φφασὶ 
τοὺς περὶ Συήνη» Τῆς πάρος αἰθαλέων Ἑλεμύων ἀγέ- 
ουσι πολῶνα. 

Ἑλεμεαίω" παρὰ τὸ βρέµω βρεμαίω" μα) τροπῇ τοῦ ϱρ 
εὖς λ., καὶ πλεοασμῷ τοῦ ε’ Ἰλιάδος οἱ ο, --- σ.ἐνεῖ βλ ε- 
µεαίνων: -- τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει γαυριῶν καὶ ἐπαιρόμο- 
1905 μαργαίνων καὶ ἐν Φουσιῶν, σφοδρῶς ἐπιῤῥωνγύμενος, 
ἔνιοι δὲ τῷ βλέμματι Φοβῶν, οἷον τὴν δύναμιν διὼ 
βλέωματος. ἐνδειπνύμενος. 

Βλεὶς] Ἐπέχαρμος, τυροβλείς., Φασὶν οἱ μὲν, ἀπὸ τοῦ 
βληΦεὶς» πο κατὰ συγκοπὴν τοῦ η καὶ 3, βλείς ἡ 

«ἀπὸ τοῦ βλημι" ὁ δεύτερος αόριστο, ἔβλην" (ον, πό 
3εν δὲ ὠλκὸς εὐπετὲς ἔρλης) ἡ μετοχὴ βλείς. κίνημα 
γὰρ, καὶ οὐ συγκοπή. οὕτως Ἡρωθιανός περὶ παθῶν. 

Ῥλείμην] ἔστι ων βλημι, βλήσω » ἔβλην" ὁ μέσος δεύ- 
τερος, ἐβλεί, μην) τὸ εὐκτικὸν» βλείμην τὸ δεύτερον, 
βλεῖο Ἰλιάδος ν΄, Έμπερ γὰρ βεβλεῖο πονεύμενος: --- 
ἐὰν γὰρ βλήΦΤε πολεμῶν, ἐνεργῶν. 

Ἠλήτο] ἀπὸ τοῦ βλῶ, βλήσω. βέβληκα: ὁ παθητικὸο, 
βέβλημαι᾽ ἐβεβλήμην, ἐβέβλησο, ἐβέβλητο" καὶ κατὰ 
συγκοπήν, ἔβλητο" οἷον, Ἔβλητο πρὸς στῆθος: --- εἶτα 
ἀφαιρέσει, οἵον, Βλῆτο Ὕὰρ οὔτι κάχιστος. 

6 ἨἙλήσθαι, βληθῆναι, ἀπὸ τοῦ βλῷ, βλήσω’ βέβληκα, βέ- 
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βληάαι. βεβλῆσθαι" καὶ κατα ἀφαίρεσιν τῆς βα συλ- 
λαβῆς, Πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον.᾽ 

Βλήμενος ασκγ»είς. ὥσπερ, τὸ οὐτασμένου ἀναδρομὴν ὅπα- 
Φε τοῦ τόνου, οὕτω καὶ τὸ βλήμενος, ἐκ τού βεβλη- 
μένος, κατὰ συγκοπήν. 

Βληχρὸν, τὸ ἆσθενὸς παρ’ Ὁμήρῳ καὶ ᾽Αλκαίῳ, καὶ ἆλ- 
λος" Πήνδαρος δὸ ἐπὶ τοῦ Ισχυροῦ αὐτὸ λόγει, ἐκ τοῦ 
ῥηματικοῦ, εἴρηκα δὲ τὴν λέξιν ἐπὶ μὲν τοῦ ἄσΦενοῦς, 
παρα τὴν βληκὴν, τὴν 1 προβάτων Φωγὴν, οὐδὲν οὗ- 
σαν. ληχρὸς οὖν κα) ἀβλγχρὸς, τοῦ αὐτοῦ σήµαινο- 
µένου µένοντος, ὡς στάχν» ἄσταχυς. ἡ ἀπὸ τοῦ βέ- 
βληται, βληχρδς» ὁ καταβεβληµένου κα) πεπτωκώς" 
ἅπὸ τῶν παλαιόντων  ὁ δὲ ἰσχυρὲς, ἀπὸ τοῦ βέβληκα, 
ὁ καταβάλλων. 

Ἑλητὲς, ὁ ἀπόπλγκτος, ὁ ὑπὸ τῶν ὀξέων νοσημάτων αἰ- 
Φνιδίως τελευτῶν. 

Ἠλήτροισῆ βλῶ, βλήσω, βλῆτρον᾿ σηµαίνει δὲ τοὺς πατα 
τὰς αρμονίας γόµφους τοὺς πιούρους. καὶ βλῆτρα, ἐμ- 

βλήματα. 
Βλὴρ, Αὐολικῶς, τὸ δέλεαρ. οἱ Δἰολεῖς τὸ ὃ εἰς β τρέ- 

πουσι. τοὺς γὰρ δελφίνας, βελφῖνας Φασί: καὶ τοὺς 
Δελφούς Β Βελφούς. οὕτως οὖν δέλεαρ. βέλεαρ᾽ καὶ χα- 
τὸ συγκοπὴν καὶ συναλοιφἠν» βλήρ πεποήῄιται. οὕτω 
καὶ οἱ Βοιωτοί ποιοῦσε. 

Βλίσαι, τὸ τὰ πηρία θλήψαι τῶν μελισσῶν. ἀπὸ τοῦ µέ- 
λεν μελίω" καὶ πατο συγκοπὴν καὶ τροπή», βλίώυ: 
καὶ ᾿Αττικῶς, βλήτω" καὶ βλίτειν, τὸ αφαιρεῦν τὸ 
μέλι ἀπὸ τῶν κηρίων, τουτέστιν ἐκπιέςεμ καὶ Ἀλίβει᾽ 
ἐπ) τὸ κωδῖσθαί πως. 

Βλιμάει, τὸ τιτθολαβεῖ», ἤγουν ψγλαφᾶν τὰ στήθη, 
μα) τοὺς μαστοὺς καταλαμβάνει τῇ ἀφγ, καὶ ἅπτε- 
σθαι τῶν ἀποῤῥήτων μελῶ ὤν τῶν γυναικείων καὶ διεγεί- 
ρειν τὰν ἐπιδυμίας, ὥς Φγσι Κρατῖνος, Ὡς μαλακον 
καὶ τέρεν τὸ χρωτίδιον. ὦ 9Φεοί: Ρα) γὰρ ἐβλίμαζον 
αὐτήν᾽ ἡ, δ) ἐφρόντιςεν οὐδὲ ἕν: --- εἴρηται δὲ παρὼ τὸ 
Φλίβω, ὅθεν λεν Φλιά" παὶ Ὅμηρος, Ὃε πολλῇσι 
Φλησε παραστὰς Φλίψεται ὤμους: --- παράγωγον, Φλι- 
µάσω καὶ ὡς Φλίβω, 9λίβω, οὕτω Φλιμάζω » βλιμά- 
ὦω. Φαεμὸς δὲ καὶ Σύμμαχος» παρὰ τὸ βλιμάσειν, τοῦ 
μαςοῦ ἐγκειμένου. λαμβάνεται δὲ ἡ λέξιρ καὶ ἐπὶ τοῦ 
τὰ κήρία τῶν ρελισσῶν τρυγᾶν: καὶ βλιμάσεν » τὸ ἆπο- 
στάςειν τοῦ μέλιτος. ποιὶ Αλιμάζομεν. εἰσὶν ἄλλοι οἳ Φα-- 
σὺν» ὥς καὶ Βλόω λέγεται παριὲ τὸ Φλύω τὸ ἄναδίόωμι ᾿ 
ον» --- ἄνα ἔφλνε μαλὰ ῥέεβρα: -- κατὰ τροπὴν 
τοῦ φ εἰς βητα., Ὅμηρος» Ούου αἀποβλύων: --- ἀντὶ 
τοῦ ἀπεμῶν. ὁ τρόπος ὀνοματοπο/ία, μα) ἐν συνδέσει Εν- 
πολις, Άμα βλυσθοινῆσαι, καὶ 2λοῆσαι τὴν πόλη: --- 
ἄλλοι δέ φασι κλιμάςειν τὸ ὁαστρέφει. κλίμαξ. δέ 
ἐστιν εἶδος ὀργάνου βασανιστικόν οὗ ον, τή χλίµακι ὅνα- 
στρέφονται: -- οἷον, τὸ µέλη στρεβλούμεγοι. 

Βλίτυρι καὶ σκιδαψός  . . « ὁ « « « ἄλογον. γέ- 
γου6 ὁ δή παροιμιῶδες» ὡς καταρι»μεῖσαι ἐν, χατᾶ- 
λόγῳ Φερμάκων. Ἰόβος δὲ τὸν σκιδαψὀν, ὄργανον 
μουσικὸν ἀποδίδωσι τὸ δὲ βλίσυρι, Χορδης µίμημα᾽ 
οὐκ εὖ. 

Ἠλοσυρὸς, κατοπληκτικός., Φοβερός» δεινός" παρὰ τὸ σο- 
βαρῶς ; κοιν ἐπηρμένως λεύσσερ Ἶ βλέπει». οἱ δὲ, λαμ- 
προς, ῇ Χαλεπός' ἄλλοι, σεμγόο. { δὲ ΓΤοργὼ» βλοσυ- 
ρῶπις τὶς ἐστὶ » τουτέστι Φοβερὰ, καταπληκτικὴ τὴν 
πρόσοψν ἀπὸ τοῦ βάλλει καὶ σύρειν τὰ ὄμματα" βο. 
λαέ γαρ τὰ ὄμματα. 

Ῥλωμὸς, ὁ γωμός. Καλλίμαχος . --- ὅσον βλωμοῦ πίονος 
κ --- εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ψωμὸς, βλωμός, τοῦ ψ 
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εἰς βῆτα τρωπέντος. ὴ παρὰ τὸ Φλωμὸς, καὶ κατὰ 
τροπή» βλωμόρ᾽ σημκέγει δὲ τὸ κλάσμα τοῦ ἄρτου. ὴ 
παρὰ τὸ βρῶ τὸ ἐσθίω, βρωμὸςν καὶ βλωμός, ὡς πα- 
ρὰ το βῶ, βωμός. ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ βάλλειν εἰ τὸ 
στόμα. μἨσίοδορι --- τετράτρυφον ὀκτάβλωμον. 

Βλῶσις] οἷον. Δ/Φρου τέτυκται βλῶσις: --- 3 Έθρα. σηωσά- 
»ει δὲ καὶ τὸ πρευτικόγ. ἴσως µόλήσις οὖσα" τροπῇ τοῦ 

µ εἰς βήτα 
Βλωδρή] οἷον, :. Ἠὲ τίτυς βλωδρή: ῃ μακρά αεγάλη. ἡ 

ἡ ἄναδρομὴ καὶ αὔξησις. εἴρηται παρὰ τὸν αὐθέρα καὶ 
τὸ μολεῖν, μολα,δέρη τὶς οὖσαν ἡ εἰς τὸν αἲθ. ρα µο- 
λίσκουσα᾿ καὶ κατὰ συγκοπήν, πο τροπῇ τοῦ α εἷς βν 
ἑὰ τὴν ἀσυνταξίανν καὶ ἐκτασεί τοῦ ο εἰς ὧν βλωθρή᾽ 
ὴ με τὸ μολεῖν καὶ τὸ Φορεῖν, ἡ ταχέως µολίσκουσα 
καὶ Φοροῦσα. 

Ἑλώσκῳ, σημαίνει τὸ αὐξάνω. απὸ. τοῦ μµολῶ, γίνεται 
παρά γωγον μολίσχω" καὶ ὡς τελῶ, τελίσκω" καὶ γκαῶ» 
γαμίσκω καὶ μεταδέσει, βολίσκω" καὶ ὑπερ.δέσει, βλοί- 

. σκω" καὶ κατὰ συγκοπὴ» καὶ ἔκτασω τοῦ 9 εἰς ὦ, βλῳ- 
σκω. Ἱστέον ὅτι τὰ , μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης συ υγίας 
παραγόμενα» διὰ τοῦ ἔσκω γήνονταν" οἵον., τελίσκω" τα 
δὲ τὸ τῆς δευτέρας, διὰ τοῦ ἀσκω" οἵοόν, γελάσκω. 

Βλω] πᾶσα δὲ λέξεις απὸ της βλι συλλαβῆς ἁρχομένην 
«ία τοῦ ν γράφετε αι χωρὺο εἰ μὴ ἀπὸ κλίσεως ῥήματος 
σχῆ αὐτήν. πρόσχειται, ἀπὸ κλίσεως ῥήματος εδ τὸ 
βλημι. καὶ Αλεῖο. 

Ἠλίσαι, τὸ συνεχὼς βαστάσεα. Βλίσκοι οἱ Ἰλοιωτοί. 
4ο Ἰλίωη» ὁ προπηλακισµός. Βλίτον, λάχανο». 

Ελιαρὸν, αντέ του λαῦρο». Ἠλύήιας, Φύλλον συκῆς. 
Βλ/κανο»,' σηµαίνει τὸν , βάτραχο». 
κ κά ἐστὶ Φυτὸν ἡ Φάρμακον, ἡ χορδῆς µίμηµα. 
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Βοᾷ] βοάω, βοῶ. ἐν τοῦ βοὴ γίνεται βοῷ βοξς. τὸ πα- 

δητικὸν βοῶμαι: τὸ δεύτερον, βοᾷ σὺ, ποιὶ πειρᾷ σύ. 

ἔχει τὸ ι. προςγεγραένον᾿ τὸ δὲ βοᾶν καὶ γελαν απα- 
ρ΄µφατα, οἳ ουν ἔχει το προςγεγραµένον᾿ ὅτι ἀπὸ τοῦ 

παρατατικοῦ γέγονε τοῦ ἐβέα κὺ ἐγέλα μεαὲ ὁ παρα- 

τατ/κὸςι οὖν ἔχει τὸ { προὐγεγραωµένον., ᾗ ὅτι τὸ εἰς ν 

λήγοντα ῥήαατα, οὐδέποτε ἔχει προ του ν τὶ ανεκφώνη- 

σον. Δε δὲ γινώσκειν, ὅτι τὸ βοᾷς κὀὲ γελῷς, οἱ Δωριεῖς 

βοῆς καὶ γελῆς λέγονσι- πεοὶ αἡδεὶο οἱέσθω ἀπὸ τοῦ 

βοξς καὶ γελᾷς γέγονε κατὰ τροπὴν τοῦ ἃ εἰς ἣν αλλ’ 

ἅπὸ τοῦ βοάεις καὶ γελαεις κατὰ πρασιν. οἱ γὰρ Δω- 

εἴς τὸ . μιὰ ε εἰς ἢ κεργώσιν᾿ οἷον, τα ἑωὰ, τήµα. 

”΄Ῥοηή δεις, ἡ συαμαεχίε Απο της βοῆς καὶ τοῦ Φεἴν. οἱ 

γὰρ βοη9 οἱ εἰωθασίν μετα τῆς βοῆς (τουτέστι βοῶντες) 

παραθεῖν. 
Ῥοήσω. Ἱστέον ὅτι ἐν πῇ. δευτέρᾳ τῶν περισπωμένων, 

πέντε παρκλήγονται τῷ οἱ βοῶ, γοὼν ακροῶ μακοῶ» 

ἁλοώ" καὶ τὰ μὲν δύο, ὁια τοῦ η ἔχει τὸν μέλλοντα» 

βοήσω, καὶ γοήσω" τὰ δὲ Δύο, διὰ τοῦ αν ἀκροάσω 
καὶ κακοάσω ̓  τὸ δὲ ἓν, διφορετ-ι. αλοίσω πα) ἁλοή- 

σω. ἡ γὰρ δευτέρα ἐπὶ του μέλλοντος ἔχει τὸ Ἶν ἡ τὸ α, 

ἑάτω. αλλ. ἠνίκα κααριεύγ ὁ ἐνεστως, τότε ὁ μέλλων 

διὰ µακρ: εὔ τοῦ α ἐκφέρετια οἷον, ανιῶν ανιάσω" Φεῶ, 

Φεάσω" Ἰῶν ασω. καὶ ἡγύια ἔχν. τὸ ϱ, δια αακροῦ τοῦ 

α ὁ μίλλων οἷον, γηρῶν γηρασῳ Φυμώ, Φυράσω" 

ἡνίκα δὲ ἔχγ τὸ λ, τότε ὁ µέλλων ια βραχέος του α 

οἷον, 9θλώ. ολάσω" γελῶν γελάσω" τα δὲ ἔχοντα ἐν 

τῷ ἐνεττῶτι σύμφωνο» χωρὶς τοῦ λ παὶ του ϱ, 9ιὰ τοῦ 
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} ἔχει τὸν μέλλοντα" οἷον σω” νικῶν γικήσω" 
ών, πεινήσω" διψῶν δι ας. το δὲ πεινέσω πα) δι 
ψάσω, κατα τροπὴν Δωρικὴν γέγονε τοῦ ἡ εἰς α. τὰ 
δὲ ποιοῦντα παράγωγα εἷς µεν κάντε λ ἔχη, κάντε 
δι τοῦ η ἔχει τὸν μέλλοντα" οἷον, πλω, τιωπλῶ, 1ο 
πίωπληµε, πλήσω" χρῶ, πεχρῶ, κύχοηµε, χρήσω" στῶ, 
ἱστῶ, Ίστημεν στήσω. 

Βοῷεν] ἔστι βοήοιµι" καὶ κράσει, βοφωι" τὸ τρ΄τον τῶν 
πληδυντικῶν, «βθάφίον» ο βοόωντο, πλεονκσμῷ 
τοῦ ο πομητικῶ. 

Βοὴ, κυρίως ἡ πιο ὅ9εν ης". βοὴν ἀγαθὸς Μενέ- 
Ἴλαοςτ το καὶ βοηβεῖν. τὸ εἰς βοὴν Φεῖν, βοὴν αγαθός, 
ὁ ἐν τῷ πολέμῳ νο όνά. ἡ μὸν γὰρ δειλίαν Φραύουτα 
τὸ πνεύμα. βΒραχίστην ἄπεργαςεταε 3 Φωνήν" βείνει 
γαρ. ἐπὶ τοὺ: αἀχούοντας ι βοή. 

Βοὴ] ὄνομα προσηγορικὀν. παρὰ τὸ ο φ βοὴν (ὡς χέων 59 
χοή) τὸ σημτάνον. τὸ β άνω" ἐξ οὗ πλεονασμῷ ς, 
βείω: οἱονε) ἡ δι της τροχείκὸ αρτηρίας αίνουτα έ Ἡ 
ἐκπεμπομένη Φωνή. ἡ παρα τὸ έω, τὸ τρέφωι ἡ ἐκ 
τῶν τρεφοµένω» πνευμάτων» ώποπεαπου ση Τὰ εἰς ἡ 
λή γοντα καθαρα δισύλλαβα τῷ ο παραληγόμενα,, ὦνπερ 
κατ' άρχοὲς τὸ ε ὑπάρχον, ὀξύνετως" πνέως πνοή" χέω, 
χοή. τὸ 8ο, μΙΝρό. διατίς τὰ αν ή κκ ν- 
ον --« 

Ῥογος, όλον τὸ σημαινόμενον. εν όρηνὰν ἀπὸ τοῦ - βοὴν 
Φέθιν᾽ ἢ ὁ εἰς τὴν βοὴν Φοὺς καὶ τακύς, χα) θνῶ, 49 
τὸ ἅμα τῇ βοῇ δεῦν. 

Βογδρομεῖ». τὸ μετὰ σπουδῆς ποραγήοσθη. Κοάν δὲ, 
αντὶ τοῦ βοηδεν. τουτέστιν ἐπὶ τὴν οέχην δραμιεῖν. - 
ἔστι δὲ καὶ ἡ ήρωα ἑορτή. τις Ἀθήνησι καλοναέ- 
η” καθ ἡν ἡ: ον ἑβοήδει ὁ Ξοῦ.δος σπιοδή πολλῇ 
πολεμουμένοις ᾿Α ναΐοις ύπο Εναόλπου τοῦ. Ποσοιό- 
γος.. Ερεχ»εὺς ή τότε Αθηναίους ων 

Βοηδρομίαες, βοηθείωις, συμμαχ/ως. ..ν 
Βοηέρομιών, μὴν παρὰ ᾿Αθηναίοις εἴρητας" ὅτι ἐν αὐτῷ 

ἐτικιάτο ᾿βογὀρόμιος, Απόλλων. τὴν δὲ ἀρχὴν - «ἔλαβεν, 5ο 
ὅτι πολέ: που συστάντος Αθηναίοις καὶ Ἐλευσιδίοις, 
συμμαχήταντος Ἰωνσο πάτο συγγένειαν, ἐνίκησαν οἱ 
Αθηνανοι, απὸ οὖν τῆς τοῦ στρατεύματος Ῥοῆς τῆς ἐπὶ 
τῷ ἁστει ὁραμούση». ὅ τε ᾽Απόλλων βοήόρομιος ἐνλήΦη, 
καὶ ἡ Φυσίκ, καὶ ὁ «ήν. κά) τὸ ογήρόμιι ἐτθλεῖτο 
ἑορτή. Φερεκύδης δὲ ἐν' τοῖς Αὐτόχθοσι. δὲ τὴς φω- 
νῆς σημεῖον' ἣν τὸ πρότερον ἀξύνετον οὖσαωνν εὗρα καὶ Ἡ 
ὀμηρ7ρωσεν. 3 

Ῥοῦ. ἸἹστέον ὅτι ἐνταῦθα οὐ συγοιερεῦτεω ας Λητόξ, Λη- 
τοῦ. οὐδέποτε γὰρ ὁοτμὴ. όνικὴ «πονοσνλλαβος ἐκφωνεῖ 
τὸ κ’ οἷον, τῷ νῳ, τῇ, Υ). εἰ οὖν ἐγένετο κατα σοναί- 
ρεσιν βού, βοῖ, ἔμελλον ἐκφωνεῖσθαι τὸ κε’ ὅπέρ ἐστιν | 
ἄτοπον. τὸ γὰρ ν τότε ἐστὶν ανενφώνητον, τη”. ἐστ) 
μετα μακροῦ φωνήεντος. 

Βοιωτὸς] ᾿Αρνη ἡ μήτηρ αὐτοῦ, τεκοῦσα αὐτὸν, λάθων 
βουλομένη τὸν πατέρα, ἔῤῥιψεν εἰς βοῶνα. παρα τὸ 
οὖν μετὰ βοῶν τι «ων ὁ καὶ Βοιωτὸς ἐκλΊΦή 
Εὐφορίων, Τόν ῥα οσειδάωνι Φκμασσα ιάνη: τέκε µή- 
τηρ᾽ Βοιωτὸν ) ὀνόωηνα' τὸ Ὑὲρ καλέουσι βοτήρεῳ! 
Ὅττι ῥᾳ πατρώφσι βοῶν απεδήκατο. κοπροις. 3 

Βοιωτία, ᾗ χωώρά, ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ νίου ΄Άρνης πῆς .. 
λίδος καὶ [Ποσειδῶνος. βασιλεύσαντος τῆς χώραφ. ἡὶ ἀπὸ 
τῆς κα)ηγηταμένης βοος τῷ Καθωφ. το πρότερον Αοσ:- 
γα ἀκαλαῖτο, απο τῶν κατοικούντων αὐτὴν ̓ λόνων 
μετωνομάσὃη δὲ Ἠοιωτία, ἅπο Βοιωτοῦ Ποσειλώνο; καὶ 
Αρνης. ὅτι δὲ κκὸὶ οἱ Βοιωτοὶ τιμώσι τὸν. προτάτορα 30 
αὐτῶν Βοιωτόν. κὠθ ἑτέρουο δὲ, ἀπὸ τῆς 
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κατὰ τὸ [πυθόχρήστον ὑπὸ Κάδμου βοός, ἀγαγοῦσα γὰρ 
αὐτὸν ἡὶ βοῦς, εἰς ἐκεῖνὰ τὰ µέρη ὠναχλιθεῖσα, ἀπέ- 
9δανεν. 

Βδατίδας, ὁ Ἡρακλὴῆς, ὁ τοὺς βόας τοῦ Γηρυόγού ἄγων 
τῷ Δίΐ, 

Βούγοια, το ἐκ βοῖς ἀγρδυόμενα λάφυρα, ἔστι καὶ Ῥόακ- 
γρος ποταμός. 

Βοείας. τὰς ἐκ βοείων βυρσῶν ασπίδας : ἀπὸ τοῦ βεβυρ- 
σῶώσθαι τοῖς βοείοιο, καὶ βοείας, τὰᾳ ασπίδας ὁμοίω». 

Βοῦς πόδα) οἱ μὲν ᾿Αττικοὶ, ἐπὶ «ὤντος λέγουσιν" ἐπὶ δὲ 
-πῶν τοθνηκότων» βόειον. πόδα Φασίν: ὧς πατρὸς κλῆ- 
ἐν ἐπὶ ζῶτος" πατρῴον δὲν τελευτήσαντος. ᾿ πα 

ωήρῳ δὲ συγκεῖτωι" οἷον, Ὡς εἰπων ἐβῥιΨΕ βνος 
"πόόες--- ἐπὶ τοῦ νεκροῦ. καὶ ἐπὶ τοῦ «ωντος, Ἂς ἆ 
αφ ὑππείων ὁπλέων:--- καὶ εἰς τος Διαφορὰς, βους 

ἕτ  πουςν ὁ τοῦ (ὤντοῦ" βέειος δὲ, ἐπὶ εκροῦ. 
Βοῦς, τὸ «ῶον, πὰρα τὸ βῶ., τὸ τρέφω, τὸ τρέφον ἡμᾶς 
ἐκ τῆς. περὶ τη»: γην ἐργασίας. οὐ ὀυνάμεθα δὲ λέγειν 
"ἐπὶ τῆς αὐτῆς των πληδυγτριῶν, τοὺς βόας καὶ 
᾿βοῦς. τὸ γὰρ α καὶ ο οὐ κιργάται εἰς τὴν ου ὀ4Ρ9ογ- 
ο’ αλλ" εἰς ῳ. ἀλλὰ λέγουσιν, ὅτι ὁμοφωνία γέγονε 
της ευδείαο τὼν πληθυντικῶν, καὶ της αὐτιατκῆς. 

ελιπάσα γὰρ εὐ λεν πληυντικῶν εἰς 5 : λήγουσα παλ συν- 
᾿πρημένη κατὼ το Τέλος, ἔχει τὴν αἰτιατικὴν καὶ κλή- 

ὠρλό«ὴψ. ὁμόφωνον αὖτῥ. ου: Χλήνετας βους βουος. τοὶ γὰρ 
εἰς ς λήγοντα μετὰ ὀιφν' όγγου, ἄποβάλλουσι τὸ ὑπο- 
τακτικὸν αὐτῶν Φωνῆεν ἐν τῇ γενικῷ Ἱ πλὴν τοῦ κλεὶς, 
κλειδός παῖς, παιδος ς καν ὁα)οςς δαιτὸς. βους,'.βοῦς. 
κα) τὸ συνγρημένον οὐκ ἔχει. οὐδέποτε δισύλλαβος γε- 
νωὴν ἀπὸ μονοσυλλάβου εὐ-ε/κὸ γοµένη, (συναίρεσι» 
ἐπιδέχετοι. τῷ βοῖ: καὶ τὸ συνγρημένον οὐκ ἔχει. οὐδέ- 
ποτε “ὀισύλλαβος ὁοτικὴ βραχυκατάληκτος συναιρεῖτα:, 
ο αἰτιατμὴ τὸν βόα καὶ βοῦν. ὦ βου. 
Βοώτις;. εὐόφ Φαλμος καλή" εἶδος των ὑποπεπτωκότων 
ἐπῷ ὀνόματι, προσηγορµκό». 

Βοῶν. σηααίνει Υ τὴν μετοχή, ᾿Αύὐταρ δ μαικροὶ βοώγ: 
-- κο τὸ «ῶον, Μυκηθμοῦ δ’ ἠκουσε βοῶν: ---- σημαί- 
γει καὶ τὴν πσπ/δα, Χαλκοῦ τε ῥγοῦ τε βοῶν τ᾽ εὐ- 
ποιητάω». 

ΒῬοῦς. σημαίνει δύο”. τὸ ζῶον, Αόσὴε ὃ βοῦν ῥέρευσεν:. -- 
καὶ την ασπίδα, --- βόαο αὖαο: --- καλν -- βοὺν αζα- 
λέηνΣ Ξ. 'βοῦν Δωρικώς τὴν ασπίδα. ὃ οτι ἐκ βοείω» ἐστὶ 

: δερμάτων συγεκὀοχικῶς» τὸ ὅπλογ. ἔστι βοῦς καὶ εἶδος 
πλακοῦντος διδομένου τοῖς εἰς Τροφωνίου χαταβα/νουσι" 
δότι οἱ καταβωίνοντες εἰς τὰ: ἄδυτα, αυκηῦμων αἰσθα- 

τψοντακ. 
ο] δήλον τὸ σημαινόμενον. Ὅμηρος, Ῥόθρον ἑ ὀρύξα 
᾿ὄσοντε πυγούσιον ἔνδε καὶ ἔνθε: -- παρὰ τὸ βως βέ ο 

ε βέδρος, καὶ βόθρος., κατα ἀντίφρασι»; ἐφ' - ὃν ουδεὺς 
βαίνει" ἡ παρὰ το βάθος, βάθρου ν οι) βάθρου. ᾖ πα- 

, ορ τὸ βερα0ρον, συγκοπᾷ καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ο. 
Ῥόθυνος| ὥσπ- ρ παρὰ τὸ ὁρασὺς γίνεται δρασυνος, οὗ- 

τω καὶ παρὼ τὸ βαθὺς, βάθυνοο, καὶ ΦΜΕ 5 «6 
λάκκος. 

1ο Ῥολβός, ἐπὶ: τοῦ ὀφΦαλαοῦ. απὸ της πρὸς τὸν. ἐκ γῆς 
βολβὸν ἑωφερείας. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσθιομένου,. παρ τὸ βί« 

. ἀναβάλλεσ-αν. 
Ῥόλβιτον, τὴν παντοὀκπῆ κόπρον᾿ βόλιτον γαρ ἦν" 
9 πλεογασμῷ, τοῦ β' καρίω. δὲ, κα βιός. 
Βολεώνας] οὕτω λέγεται οὗ ἦ χόπρος τῶν βοῶν καὶ τῶν 

αμ ὑποςνγίων βαλλεται, οἷον, τοὺς κοπρώνας. λέγεται καὶ 
ο ετόπι : λικένος, ἔνδα ἀέδερται αἱ ἄγκυραι- 
Βόλιτ' : βέλβιτο» δὲ ̓ Ίωνες, οἵ-τε ἆλλοι κιεὶ Ἱππώναξ" 
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οἷον, βολβίτου κααιγνήτην:---- εἶτα, ὑε] τὸν Ποσειὶὸ καὶ 
βολ/τιον: τοσο Φότερον κατα παραγωγή». εἴρηται δὲ οἵον- 
εἰ βοὸς λιτὸνν τὸ αμάρτημα τὸ κοπρῶδες: «καὶ πλεο- 
γασμῷ τοῦ Β, (ώς Φέρω, Φέρβω) βολβιτον. 

Βόλινον, κὠωη τὶς τῆς Αχαίας, πλησίον [ΠΠ κτρῶν καὶ τοῦ 
καλονμέγου Δρεπάνου. εἴρηται δὲ, ὅτι νύμφη τὸς διωκο- 
μέν ὑπὸ ᾿ Απόλλωνος ἐρῶντος, κατὰ τόνδε τὸν τόπον 
μέλλουσα ἀγρεύεσθαε, ἔῤῥιψεν ἑαυτὴ» εἰς άλασσαν. 
εν τὸ χωρίον οὕτως ἐκαλεῖτο, απὀ τῆς βολής τῆς 
νύμφης. 

Βόλιμος] τὴν παραγωγὴν απέδωκε" καὶ 
εὗρον εἰς τὸ ῥητορμκὸν λεξμκόν. ἔστι, κόλιβος' 
ἐναλλαγὴνν βολίµος, παρὰ Συρακουσίοι. 

Ξ Ῥομβαύλιος, εἶδος µελίσσης , παρα τὸ βομβεῖν. 
Βόμβος, «Ὄφος τὶς. ὠνοματοπεποίηται δὲ ᾗ λέζις κατὰ 
μία σι τῆς γινομένης Φωνῆς' καὶ βοαβεῖν ἐξ αὐτῆς» 
τὸ Ἰχεῖν' μαὶ βοωβολυξ., πομφόλν6, 

Β.αβύκη., ὅ ὄνομα φὐλητρίθος παρὰ τὸν βόμβον τῶν αὖ- 
λῶν. καὶ βόμβυξ, αὐλοῦ τὸ εἶδου: καὶ ὅῶον, ἀφ' 

- το βομβύκμα ὑφαάσματα. 
Βομβηὸον] Ἠὲ κελισσοκόμοι πέτρη ἔνι καπνιόωσε, Βομβῃ- 

ὁὸν πλονέονταν: στις κυρίως Άόωβος., ὁ τών μελισσῶν 
ἐστιν ἦχος ἔνιοι 4 της β2Εύνης λεγομένης µελίσσης. 
᾽Απολλώνιος. τα δὲ εἰς ὃον ἐπιῤῥήματα ὀξύνονται, χω- 
ρἱε τοῦ ἔνδον. 

Βομβυλιόςν εἶδος παραπλήσια» αελίσσγ. εἴρητωι δὲ παροὲ 
τὸ «βομβεῖ;. ἔστι δὲ καὶ ποτηρίου εἶδος απὸ µεταφορᾶς 
τοῦ ςῶου, καὶ γὰρ αὐτὸ ποιῶο πως κατεσκενάςετο, 
ὥστε πινόντων βοωβεῖν. κα το ἐλαιηρὸν δὲ αἀγγεῖον, 
κα» ὁμοιότητα τοῦ στενοπόρου ἐκπώματος., βομβολιὸς 
λέγεται. 

Βόρμος] βρόμος" μαὶ καν. ὑπέρθεσιν, βόρμος, καὶ βόρ- 
"ωμοξ. ἔστι δὲ τροφὴ. τετραπόδων. 
Βορα. τροφ]. παρα τὸ βῶ τὸ τρέφω' ὁ µέλλων, βόσω " 

Βορὸς, καὶ βορά. ἐξ αὐτῶν βοραζω, τὸ τρέφω. 
Βορᾶςν παροὶ το βορώτατα τὰ σώκώτα Ἰωῶν πποιεῖν καὶ 

ὑγιεμότατα. ὁ μὲν Ἐρίων» ὠνοματοπεποιῆσδαι, τὴν 
λέξω Φησὶ κατὰ αίμησι» τοῦ γινομένου ἦχου κατὰ την 

' πγο]». αὐτοῦ ἄλλοι δὲ, παρα τὸ βάρος, Βορέας" ἦ 

παροὲ τὸ β9 τὸ τρέ έφω, ὃ τρέφων καὶ αυ Ἱανων τοὺς 
καρπούς" ἡ παρὰ τὸ βορά" Βορᾶς γὰρ. ἡμῖν αἴτιος ἐστὶ 
τροφῇς, αὐξα ν τοὺς καρπούς. η] παρα τὸ βαΐνειν αὐτὸν 
όαον προς Ἴκοές, 

ϱ/Άορος] παρα τὸ βαρος, βάρβαρου" καὶ τροπῇ τοῦ ὦ 
εἰδ ο, Ἄόρβορος. 

τη» γκστρος τοῦτο γαρ ἐν υτοῖς ἄνω κείμενον» βάρος 
ἐμποιξῖ; 4 παρο -τὸὰ βορὰ, βορὸς, ἦ ἐκ τῆς βορᾶς κό- 
προς” ὀιπλασ,ασμῷ καὶ. πλευνασμῷ τοῦ ρ” βάρβορος; ή 

. ἐκ τῆς τροφής γενγδεῖσα Ὅλ}. 

Ῥοσόρ' Ἑβραϊκη ἡ λέξις" σημαίνει δὲ έν ἐκ ποχκές 
νου βεβααμένο». λέγεται δὲ καὶ τὸ σώμα, ὡς τὸ, Οὐ 
τὸ ἐρύθηιια ἐξ Φμιπέλου βοσόρ: --- ἀγτὶ τοῦ, οὗτινος 
το σῶμα, εξ αμπέλου ήν βεβαιεµένογ. 

Ῥολωσία., .. Ειλείθυια. βολας γὰο τὰς ΦΦ); ψως ὠγόμαςον. 
βόλος ὗπο Κρητῶν καὶ Ἰ διὰ σαγήνης ἄγρα, καὶ ὁ τῶν 
κόβων καὶ ἁστραγάλαν. 

Ῥόσκω: παρα τὸ βῶ το τρέφω πο ᾽μέλλω», βόσω" πλεο- 
γασμῷ τοῦ Ἐν βοσκων ὡς τιτρώσω» τιτρώσκώ᾿ 9νήσω, 
θνήσκω. ἐξ οὗ βόσις ἡ ΤΡΟΦΗ᾽ καὶ συβώτης. 

νπκοος. ὁ πλόκαμος της τριχές. Σοφοκλής, -- 7εω- 
τρ] βοστρυχον τετμήμένο»: τ--- παρὰ τὸν βότρυ», βό- 
τρυχος καὶ βόστρυχος, ὁ βοτρυειόής. μετα σχήματος 

τὸ σημαινόμενον 

καὶ πατα 
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γὰρ βοτρυειλοῦς ὠπήρτηται" Πλοχμο) βοτρύοντες ἐπθῤ- 
ῥωοντο πιόνει. 

Γόσποροςν τοἱονεὶ βοὺς πόρος" ὠνόμασται γὰ ἀπὸ τῆς 
Ἰοῦς τῆς «Δυγατοὸς Καῤμον.. ταύτῃ γὰρ ἡ Ἠρα κατὰ 
ἆγλον εἶστρον ἔτεμψεν. ἥτιρ ἐλαυνομένη ὥεπερ βρε] 
τοῦτον Ξαρηλδε τὸν τόπον, ὡς Φησὶ Διονύσιος" Τῷ ὁ 
ἔτι Θρη]κου στόμα Βουπόρου" ὃν πάρος Ἰ9 Ἡρης ἐν- 
νεσήῃσεν ἐνήξατο πόρτις ἐοῦσα: - Φύλαρχος δὲ, ὅτι οἱ 
ἐντὸς . τοῦ Εάξείνον πόντου ἦσαν ἄπειροι γεωργίας". οἱ 
δὲ ἐκτὲς, ἔμπειροι. διὸ καὶ Βόσπορος ἐκεῖνο τὸ μέρος 
ἐκσλεῖτο τοῦ πελαγούς, ὅτι ἐσπείρετο. τιὲς δὲν τοὺς 
στενοὺς τορθμοὺς, κ. μον εἱρῆσθαι., ἡ ὅτι τὸ πα- 
λαιὸν, εἴ ποτέ τινες ἤδελον εἰς τὸ πέραν διαβῆναι, 
σχεδίας 2 πηγνύ»τες καὶ βοῦς ὑποζεύξαντες, ἐπὶ τούτων 
διεπεραιοῦντο. δεν ἡ ἐπωνυμία. - 

Βετάνη. παρὰ τὸ βί τείνεσθαι, ἤγουν αὔξειν. 
Βοτὰ, πρόβατα. ο καὶ βοσκήµατα., πα) τὸν λεγόμενον βο- 

τον" απὸ τοῦ βόσκεσθαι καὶ βοτεῖν, βόσκειν. 
Βοτὴρν ὁ ποιµήν. καὶ διὶ τοῦ ον καὶ διὰ τοῦ ω.. ὅφεν 

καὶ τὸ, Ἐτεῖ ο) ἐπὶ μηλοβοτῆραο: --- τοὺς βοσκήτο- 

ρας καὶ νομέως τῶν μήλα». παρὰ τὸ βὼ τὸ τρέφω, 
βόσω, βοτὴρ, καὶ βότειρα, ὡς σωτὴρ, σώτειρα᾿ καὶ 
βότης, ὅπερ παλ βούτης λέγεται, πλεονασμῷ τοῦ υ᾿ 
μαι) συβώτης καὶ | συβώσιον ν ἐντάσει τοῦ ο εἰς ω. ὁ δὲ 
Φιλέξενος, παρὰ τὸ ᾿βόσκω, βοτὴρ, αποβολῇ τοῦ κ. 

Βόττιον, ἔφνου Μακεδόνων" καὶ Βοττία ἡ χώ αν ἀπὸ τῶν 
βοτῶν , ὅτι πολνθρέμματός ἐστι, καὶ τὸ ἔθνος. ἢ παρὰ 
τὸν βοτὸν, βοτιανή" καὶ πλεονασμῷ τοῦ το βοττιανή. 
3 ἀπὸ τοῦ Ῥόττονος τοῦ ἠγησαμένου τῆς ἐνεῖσε αποικίας. 

Ῥόττεια, πόλις Μακεδονίας, καὶ δι τοῦ 8 ψιλοῦ, Βότ. 
τεα. τούτου τὸ ἑθνικὸν, Βοττεάτης" τὸ δὲ ἑδνικὸν τοῦ 
Βόττεια, ὁ τοῦ ε, ὡς Στράβων ἐν . καλεῖτωι δὲ 
ἄὦπὸ Βόττωνος Ἂρ ος Ἰ πόλις" οὐ οἰκοῦντεςν Ῥοττιοῖοι 

καὶ Βοττηὴ, ὃν Κωνη γη ήλυκῶς λέγεται 
Ῥοττιαῖς καὶ βορικὴ, ντήτικόνι 

Βότρυς] παρὰ τὴν πόσιν, πότρυς, κα) δόρυ, ὁ τὴν πό- 
ση καὶ τὸ ποτὸν ῥέων. ἡ παρὰ τὸ βῶ τὸ πατῶ, ὁ τοῖς 
ποσ) τριβόμερος, τουτέστι πατούµενος. 

Ῥοτρυδὸν, συνεστραµµένως “ώς ἐν βότρυος σχήματι. 
Βουβάλιον »" κόσµο ἈΧρυσοῦο περιτιδέμενος τῷ καρπῷ. 

ΔίΦιλος ἐν Παλλακφ, Βουβάλια καρπών παρθένου Φρο- 
νήματα. 

Ῥουβάρας, εἴρηται νὰ τὸ ἔχειν ἐπὶ τοῦ ἄκρου προτομήν 
τινα βουβάλου "ἐξέχουσαν (καὶ βούβαλον μέγα καὶ 

πολύ) ὁ μεγαλοναύτχο.. ἡ ὁ µεγάλως βαρύς” παρὰ τὸ 

βού ἐπιτατικὸν, καὶ τὴν βάριν εἶδος πλοίου. Ἶ παρὰ 

ευτὸ βάρος ἔχονταν κο) καυχήτιῶντα. περὶ αἁλαζόνος γὰρ 

λέγετας, ὃν καὶ | Ανά εἰρήκασι., 
Ῥούβοσις, πολυ Φαγία. Βουβωνίκ, κόπος. 

Βούβασις, κώμη τῆς Αἰγύπτου καὶ «εός. ὅτ. π ἡ Ἰω ἡ σσα 

χουν εἰς βοῦν μεταβληθεἴσα» καὶ μετὰ τὴν διὰ γῆν 

καὶ Φαλάσσης πλανην εἰς Αἴγυπτον παραγενοµένγ. ἐπι- 

βᾶσα τὲ βροχ»)ώδους τόπου τοῦ Νείλου, τῶν χηλών 

Ἰχνηιτῷ τηλῷ ἐνεχαάέραξεν. ὁ δὲ τῆς χώρας βασιλεὺς, 

ἑωραῶς το μὲν τῆς ἐμπροσίας χηλῆο, τῷ ν στοιχείῳ 

ἑμφερὲς» το δὲ τῆς ὀπισδίας, τῳ ών Ἰῷ τὴν βοῦν 

ὠνόμασε᾽ τὴν δὲ κώμήνν Βούβασιν, ἀπὸ της τοῦ βοὸρ 

βάσεως. ὥστε κατεὶ τοῦτον τὸν λόγον καὶ διὰ τῆς ει 

ὁζΦόγγου" δεῖ γὰρ Ειώ. ὁ μέντοι Ἡρωδιανὸς Φησὶ διὰ 

τού .. παρα τὸ Ἰένωι σχηματιζόμενον" ὅτι πολλην (Φη- 

σν) ἦλθε γη». 
Βούβαστος, πόλις Αἰγύπτου" καὶ Βουβατῖτιο πόλις, τὸ 

ἐδνικὸν, Ῥουβαστίτης. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ. Ρο 

"ο Ῥούβοτος, ὁ βόσκων τοὺς βὸῦᾳ, 
Βούβρωστις, κυρίως ὁ ἀμΑ Αν ον ὃν ὅτι καὶ βοῦς λυμαί- 

νεται, καὶ τοὺς βοῦς βρω Ὢ ποιεῖ" ὁ χαλεπὸς λιμός. 
ἐπὶ δὲ τοῦ, Και ἑ κακή ο βραφς ἐπὶ χθόνα ὅταν 
ἐλαύνει, Ἰλιαάδος ω, αντ) τοῦ µεγάλη ανία καὶ λύπη. 
ἔνιοι, δὲ βούβρωστι» τὸν οἶκτον. 

Ῥούδιον, πόλις. Θεσσαλίας οἱ δὲ. Ἠτείρου. 
Βουγαῖον, ἐργάτην βοῦν' 

ἁλαθόναι βοώδη καὶ ἁκώσ»ητον. Ἡ 
Βουζυγία» Ὑένου τὸ: “ΑΦήνησιν Γερωσύνην ἔχον. 

γαρ τὶς τῶν ἠρώωνψν. πρῶτος. βοῦς Κεύδας» τὴν γῆν Γλ- 
σεν αφ. οὗ γένος Βουςψγία. ρ. 

Βουβὼν « τὸ παρ’ ἑκάτερα τῆς ᾖβηο μέρος. ἐν αρχῇ τῶν 
μηρῶν κείµενο». εἴρητοαι δὲ, ὃ ὅτι τοῦ βιάνειν ἐστὶν ὑπη- 
ρέτης. παρὰ γὰρ σὸ βῶ, γίνεται βών᾽ καὶ συνδέσει. 
τοῦ ἐπιτατμκοῦ. βοῦ, γέγεται βουβών,. ὁ μοκελαν βρή- 
νων. ἡ δν’ οὗ µεγόλως βιώνοµε». υβὼν λέγεται καὶ 
τὸ πάνορ τὸ εἰς ύψος βαινον" 
τα μεγάλως βαΐνειν εἰς οἴδημα. ὅ ἅπερ τινέ Φασι βοµ- 
βώγα, ὡς λέγ Ἡρωθιανὸς ἐν τῷ καθόλου. Μέναν- 
ὁρος ἐν τῷ Τ εωργῷ' οἷον, Βουβὼν ἐπήρθη τῷ; γέροντι᾿ 
-- καὶ ῥῆμα παρ αὐτῷ βουβωνιῶ. ὅστι- ονβὼν 

«πόλις Δυκαονίας, απὸ Ῥουβώνος λφατοῦ" 
Βου ώνιος ὤφειλεν εἶναι", ἀλλ’ ἔστι Πουβωνεύς. εἴρηται 
ἀπὸ τοῦ βοῦ" ὕπερ απὸ τοῦ ὦνου λινὲν, σημάνει 

ο τὸ μέγα, ας ἐν τῷ. «βούτιμος, κα); Βούπαλος κύριον. 
παρα, 9) τὸ ἐπιτατμκὸν καὶ τὸ για σύνθετον» γύετωι 
βουγαῖος" ἦ πορὰ τὸ γαειν τὸ ὁ γαυριάν ὅπερ καὶ αὐτὸ 

«παρὰ τὴν γοῖων γέγονεν᾿ ἵν ᾗ ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῆς 
γῆον ὁ μεγαλόφρων ' οἷόνν Αἴἶαν Νμαρτβαπὰό, βουγαζε, 
οἷον ἔειπες. 

Βουδόη, πόλις Ἰλλνρίδος. εἱρητος, ὅτι Κάδμου. ο βοῶν 
«εύγους ἐκ θηβῶν. ταχέως εἰς Ἀλλνρικους παραγενόµε- 
νου ἔχτισε πόλιν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ τοῦ Φοῶι 
Φυγεῦ, Βουδόην ὠνόμασεν. ἡ ἀπὸ τοῦ βούτοὺ βουτόη, - 
καὶ βουδόη. τὸ ἐθνμκὸν, ΡΒουθοαῖος. 

Βουθοίγ, πόλις τῆς Ἰλ λερίδος. Σοφοκλῆς Ὀνομακλεῖν 
Βου-)ού] Δρίλωνος ἐπὶ προχοῇσιν ἐνάσθη: στ. εἴρήτοι 
ἀπὸ τοῦ βογ3ὸν γενέσθαι. Βουθία, πόλις Ἰωνίας' τὸ 
ἐθνικὸν, Βου:2ιαῖος. ια 

Βουδέρει, ἐν ᾧ τόπῳ βόες έρους νέμονται, ͵ 
Βουχαπη, ἡ φάτνη τῶν βοῶν. ἀπὸ τοῦ κάπτω τὸ ἐσδίω, 

γίνεται μάπη᾽ τουτέστιν ἐν ᾗ οἱ βοῦς καάπτουσι. 4 
Βούκαία, πόλιο Φωκίδος ἐν τῷ Παρνασῷ. ὠνόμαστοα δὲ, 

ὅτι ποτὸ Δευκαλίων καὶ Πύῤῥα ’ κατακλυσµο». Φαν. 
το, παρ αὐτοῖς ὁιεσώφησαν' καὶ σημεῖον τοῦτο" 
ἐνιαυτὸν πυρὰν ἀνάπτοντες» βεγάλην βοῦν ιλωνια 
σι» αὐτὴ ἐπιβοῶντεςν Ἔρπε βοῦς κατα τὰ πάτρια” 
καὶ κατακαίουσω αὐτήν. ἀπο. γοῦν τοῦ κάνει». τὸν βοβν, 
λόγεται Βούκαια, καὶ Βουκκεῖς. ν 

Βούκαιος] Νήκανδρος, Βούκοιόρ τ «ἀλέγοι καὶ -ἐρωσυποςς 
-- καὶ Θεόνριτος, σηκώνει δὲ τὸν ἀροτριαστὴν, τὸν τοῖς 

:. βουσὶ καίνοντα τὴν γῆν, τουτέστι κόπτοντα καὶ σχή- 
οντα. 

Βούκερα, λίανη τὶς ποτὲ μὲν καλουμένη . δὲ, εἶδος 
βοτάνηςν απο τοῦ σχήματος τοῦ παρὰ τὴν έσω" ἐπει- 
ὁ) κέρατι βοὸς ἔοικθ. καὶ Νήκανδρος ἐν ᾽Αλεξιφαρμά- 
κοῖς παρετυμµολογεῖ αὐτὴν, λέγωνε "Άλλοτε ουκέρκος 
Χιληγόνου, ὅ ῥα κεραίας Εὐκαμπεῖς ποτάλοισιν ὑπηνε- 
μίοισι) αέξοι. ' 

Ἠουχέρας ἡ τῆλις τὸ σπερμάτιον Διότιμος. 
κρήνη ἐν Πλαταιαῖς, ἥτις ὠνόμασται. Πόλυβος ἐξ 
᾿Αργους ἐπέκτισ ΓΠλαταιας μοτα τὸν ἐπὶ Δευναλίωνος. 

168. 

' 

οἱ δὲ. µεγάλαυχον, ἁμαθῆν: 

Βουζύγης, 

απὸ τοῦ. ἐπαίρεσθαέ, . 
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κατακλυσμὸν. βοὺς αὐτῷ ἡγουμένης ντα Χρησαὸν, ὧς 
ποτ ε Κάδάφ. Ἶν ἐκεῖσε πατακλ, Φεζιανν τῷ κέρατι πα- 
Ρ τὴν Ὕηνι καὶ κρήνην αναθδα- Ἴναι" ἦν απὸ τοῦ 

κέρωτος τοῦ βοὺς, Βουκερα/δα καλεῦσθ-ι. οὕτω Θέων ἐν 
τοῖς ὑπομνήμασι τοῦ α΄ αἰτίουν Καλλιμέχου" οὕτω καὶ 
Σερῖνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ των Φίλωνος περιπόλων. 11ο- 
λ λος λέγει, τὸν χρησκό. 

οὐχ. . ᾧ 
τινες οἵοντοεν ὅτι βοὺς Κέρατα εἶχεν' τοῦτο γὰρ η δΑ 
δές" ἐποσμεῖτο γὰρ ὑπὸ Αλεξάνδρου χρυσο" καὶ οὐ 
δι τὰ κέρατα Βουκέφαλος ὠγόμαστας, αλλ ὅτι οὕτως 
ἐν Θεσσαλία ἐκαλοῦντο οὗ Ίπποι ἔκοντες ἐγκεκαυμένον 
βουκρᾶριον. ὅτι δὲ τῶν Θετταλικὼν ἵππων τιὲς ἐκα- 
λοῦντο βουκέφαλοιν δγλοῦ ᾿Αριστοφάνης ἐν ᾽Αναγόρῳ, 
ΝΗ κλά) ἐγώ σοι βουκέφαλον ὠνήσομαι:--- καὶ πά- 
λ.. Ψήχει ἠρέᾶα τον βουκέφαλον καὶ κοππατί»ν: -- 
λέγεται ὸ ἐγκεχαραγαένον ἔχων τοῖς ἠσχίοις βούκρανον. 

Βοῦσις, κα βουνίτις, ἡ ἡ }ῇ. ε ρήται δὲ παρὰ τοὺς βον- 
νούς. βουνοὶ δέ εἶσιν οἱ ύψηλο οἱ καὶ ὀρώδεις καὶ γεώλο- 
φοι τόποι" παρὰ τὸ βωνεμ, ἄνω. 

Ῥουόα' ἄλγεῖ. τις" τάχα αἱ βουσόσι: -- ἔλλειψις τοῦ 
σ, κα) πγεῦμα προσῆηλθε τὸ ἀκσύ. 

Βουκόλοι, οὐ μόνον. οἱ τῶν βοῶν γομεῖον ἄλλα καὶ ὅνα 
τινα οὕτω: καλοῦντο . καὶ βουκολισιώῶς, αελοποι(αχς τι- 
»ὸς εἶδος» καὶ ὀρχήσεω». 

Ῥουκόλος  ἴτοι βουκόνος τὶς ὤν" παρὰ τὸ 1ονεἲν περὶ τας 
βοὺς., ὅ ἐστιν ἐφεργεῖν καὶ διατρίβει». ἡ βουσὶ πεκλό- 
μεγος» ὅ ἐστι» ἐγκελευόκμενοδ. ] παρα το κέλλωςν ὃ σή- 

μαίνει ὁ ἅμα τοῖς βουσὶ κέλλων. ουκολῶ σημαίνει ποιὶ 
τὸ σοφίζομαι- Δίδυμος δὲ, παρα τὸ κομεῖν εἴρηκεν" 
ἵν ᾗ βουκόµος, ὧς ἱπποκόμος" καὶ πατὰ τροπὴν», βου- 
πόλος" και) βονκολεῖν, βόας σέμευ. 

ἨῬουλυτὸς, { δειλινὴ. ὀψία, ὅτε οἱ βόες ἀπολύοντωι τῶν 
ἔργων. α 

Ἂ Βουλιμίω., λίαν πειμὼ ̓  παρὰ τὸ βοῦ, ἥτιο ἐστὶ μερὶς 
ἐπιτατικὴ» καὶ λιμὸς, ἡ πεῖνα. 

Ἠούλιμος, ὁ μέγας καὶ ἐπιτεταμέγος λιμός” 
ἐπιτατηκὸν ᾽μόριον, καὶ τὸ λιμός. 

Ῥούλω” βαρύνεται" ἐπειδὴ τὸ εἰς λω λήγοντω καφαροὲ δι- 
σύλλαβα παραληγόµενα τῇ ου: (διφΦόγγῳ, τα αὲν β, 
βαρύνονται" τα δὲ β’, περισπῶνται. βαρύγοντας, βού- 
λω, καὶ οὕλω. Ὅμηρος, Οὐλέ τε καὶ μέγα χαβρεῖ --- 
περισπώκενα » οὐλῶ, παρὰ τὸ οοὐλή τὸ τραῦμα (να 
κατούλωσας), καὶ δουλώ, παρα τὸ ῥοῦλος. απὸ δὲ τοῦ 
βούλ» ρ παράγωγον βουλεύω, ως ἄρχω αρχεύω 

α) Δ ο) 

παρα το βου 

39 Βουλή, ὄνομα ῥηαατικὸν, εἶδους τῶν ὑποπεπτωκότω» τῷ 
ὀνόμωτε» προσηγορικοῦ. γψεται παρὰ τὸ βέλλω, βολή, 
ᾗ σύστοιχος της γνώμης Φορὰ ὴ ἐπιβολὴ. τῆς ψυχής" 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ. βουλὴ, ἡ. τοῦ νοὺς ἐωβολή. η] 
παρὰ τὸ βάλλω, βολή: αλ πλευνασαιῷ βουλή. ἐτράπ. 
δὲ τὸ α εἰρον ος ἐν τῷ ἡμέραν ἡμερόβιος" ρα. Ἡροό- 
δοτος᾽ ώρα, ὠροσκόπος. σημαίνει δὲ τὴν ἀθροίσο καὶ 
τὸ προ, ούλευμια" ὥς τὸ. Βουλή» Φε” πρώτον αμογού- 

µῶν σε γερόντων: -- καὶ τὴν γνώμην, Χρεω βουλή ιῆς 
ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς υ] Με νέλαε: --- καὶ --- Διὸς δ᾽ 
ἐτελείετο βουλή: -- καὶ τὴν προμέρεσῳ», καὶ τὴν Φέ- 
λησιν, ὡς τὸ, Νὺν ὁ) ἐμὲ μὲν στυγερᾶς Θέτιδος ἑξή- 
Σεγκε, βουλας. 

Βουληφόρος», πρόβουλος, ἀρχίβουλος, ἡγεμων άρχων, 
βουλευτωκόο. σημαίνει ποτὲ μὲν τον βασιλέα» ὡς τὸ, 
Ον χοὴ τανγύχιον' εὔδειν βουλήθρο», ὤνδρα: --- ποτὲ 
δὲ ἐπαγετρενς ων μμο τῷ ἐν αἷς αἲ ᾖουλαὶ ναφέ- 
Ἴροντας, ὡς τὸ, Τοισι ὁ) οὐτ αγορὴ βουληφόροςτς--- τοὲ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, . 

Βοῦται, βουκόλοι. 

βο 19 

ἐκ β τελείων σύνθετα ονόματα, απο εὖὐθε ολ ὡς τὸν 
ὦ), «ω]φόρος, καὶ έως Φόρος: ὧπο γενωκῇς» οὐδεὶς 
οὐδθνός» ουδεγόσωρα ἀπὸ ὁοτικῆς, Αρῃῖ, αρή Ὅιλος 
απὸ αἰτιατικῆθ» πόδα, ΗΠοδαλείριος. απὸ δν κλήτικῆς 

µόνον, οὐ γύεται αύνδετον΄ όπειή πᾶσα πτῶσις Υ πβός- 
ωπος ἐστὶ, πλην της κλητροής” ή δὲ κλήτικὴ. αὐτρτδ- 
λήο ἐστι, καὶ πολλάκις τέλειον λόγον αποπλ]ροῖ, ὡς 
τὸ, ", μάκὰρ ᾿Ατρείδη μοιρηγενὲς ολβιόδαιον: παὶ 
πάλι, Διογενὲς Λαερτιφη πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ: --- 
τὸ δὲ τέλειο», μετα. του ἄἀτελοῦς οὐ συντόετ-η. τὸ, δὲ 
γυναῴιανὲο, ουκ απὸ τοῦ ὦ γύνιων καὶ τοῦ μαίναμια 
ῥήαατοῦ αλλ’ ἀποκοπὴ απο γυναικός. ἔστι δὲ τὸ ῥημα 
Φέρω". Ὡς ὁ ἄνεμος ὤχνας Φορέει: -- αφ οὗ Φορη- 
τός απὸ δὲ τοῦ Φέρω, Φερτός: ἔνδα τὸ συμφερτή. 
τὸ συγκριτικὸν Φερέστερος, ολ προφερέστερος ν κα} 

προφερέστατος ὑπερθετικόν. Ἰστέον ἓ οτι τὸ Φέρω πατοὶ 
τέλος συντίθεται" σπανίως δὲ καὶ κατὰ τὴν αρχη» ὧς 
τὸ» Φέρεκλος, Φερέσταωχυς, Φερσεφον}᾽ τελεσφόρος, 
τοξοφόρος, οὕτως οὖν παρὰ τὸ βουλή κοὶ τὸ Φέρων 
γίνεται «βουληζόρος, τὸ δὲ εἰς Ἰ λήγοντα ὤηλυκὰ σύγ- 
Ῥετα, Φυλάτσουσι τὸ, ᾖ τρέπουσω' οἷον, γή, 1” 
γενής η, «ὀδυνήφατου κρήνη, κρηνοφύλκζ. πάντα 
δὲ τὰ παρα τὸ φέρω, παροξύγετο ιε5-δἱ μῇ ἄρα τυπος 
πωλύοιν διὰ τὸ ευ Πόριον καὶ -τὰυ προθέσεις, καὶ τὴν 
α στέρησ»᾿ εὔφορος, πρὀοφορος. ἄφορος. . 

Βουλείς, Ὁ Χρόνου τοῦ βουλεύέων' Ἰῴὤοπερ στρατηγεία ἐστὶν 
ὅπου στρατηγεῖ. 

Ἠούπρηστις, ἔστιε λαχάνου ἀγρίου γένος, ὅμοιον τῷ σιναπι 
καὶ τῇ λαμψαάκῃ. (βούπρηστις δέ Φασι λέγεται, δια τὸ 
τοὺς γευσακένους Φυτῆς, μεγάλως πεμπρασ» αι »΄ τουτέ- 
στι «Φυσάσθιω" τὸ 73ρ βοῦς, ἐπὶ τοῦ μεγάλου ἔτασσον 
οὐ αρχοῖοι" καὶ βούπωιδα, τον µέγαν παῖδα. 

Βουπρασιον, τόπος. οὕτω μα]. ούμενος, καὶ πολις, καὶ πο- 

τοαµὸς» παὶ χώρα τῆς "Ἠλιδο τὸ ἐλνικὸν, Ἀουπρα- 
σιεὺς, τιν Βουπράσιος. 

Βούσιρις» ὁ ἤρως ὁ τῆς Αγύπτου βασιλεύς᾽ ἀφ οὗ καὶ 
ᾗ πόλις οὕτω καλεῖγαι. εἴρήται παρὰ τὸ βοῦς εἴρεμν 
ὁ ὀυγάμενος ενος ευγρύεν δύο βοῦς" παρὰ 1 τὸ βοῦς 
καὶ τὴν σειραν, ἵν ᾗ ὁ ἠσχνρὸο καὶ ἀνδρεῖος. ὥστε δύ- 
2οσθ ως. βοῦν ἄγειν σεεροῖς π ὥσπερ κα) Λαέρτης λέγεται. 

γράφεταῳ δὲ διὰ τοῦ, ὠφειλε δα διφΦόγγου᾽ τὰ γὰρ 
δια. τοῦ ἐρίς» ἀποστρέφεται τὴν ει ὀΦΦογγον᾿ οὖον, 
Όσιρις, ὁ Διόνυσος. παρ αἶγαω" (ἔστι ια). ὄνομα πό- 
λεως οὕτω λεγομένής, καὶ ὁ Νεῖ]λος) καλασερις λινοῦν 
ἡμάτιο»] ζριο, ἡ τῶν δεῶ ἄγγελου Κέρος, ὄνομα πο- 
ταμοῦ” Τέροις, όνομα δούλης σύρις, Ἡ Ἰ Εέρις 
γὰρ διὰ τοῦ σα λέγεται αυτο». ποτὲ- δὲ, δι. τοῦ ἕ- καὶ 
ποτὲ μὲν διὼ του | γράφεται» υποτὲ.. ὁξ δια ὁκφ}όγ- 
Ύου”.- κρεῖττον΄ ὁὲ δι ταῦ .ι: αγκόρεε δὲ ταρωματικὸν 
Φυτόν: ----«χΚωρὶς εἰ μὴ ἔχει τοῦτο ἀπὸ προύποκειμένδυ, 
διὰ τὸ χεὶρ» Άθειρος, Χειρίς σημαίνει το κτιρομζσβιν. 

Βοῦρα, πόλις τῆς Αχαίας, ἦν: ᾠκισεν. Ἑξώδιος ὁ κέντοη- 
ος". καὶ ἐκθῖ αὐτ οὗ. τὸ βουστέσια ἐφυλάτ τετο. -διὸ καὶ 
Βοψρα ὠνομασ-η' Ὁπὸ τοῦ τὰς Βοῦς ὠρεῖ». ὃ ἐστι ν- 
λάττειν. Βοῦρώ τε Δεξαμένοιο βοόστακαιο. Οῥάλαο. 

Βούπαις 1. εἴωε γὰρ τῇ προς: ήκη τοῦ ἵππου 3 τοῦ βνὸς, 
τὸ μέγε ος τοῦ ὑποκειμένου ὀμλοῦν. απὸ μὲν τοῦ οὐ, 
βούσυκον απο δὲ τοῦ ἵππου, Γπποσέλινον παὶ «θυμὸν 
ἱππογνώμονα, τὸν µεγαλόγγωκον. 

Βούτα λατῆνοι τα ἐκ πυρᾶς Καλουσι 
λείψανα" παρὰ τὸ φῳ τὸ λάμπω, γίνεται Φώτα τρα- 
πῆ του Φ εἰς β;, καὶ ὦ εἰςου, β.ν-., ος 

Ῥουταδαι, ὁ]ωου ἐστ) τ]ς Οδηίόος Φυλῆς, ο ᾗο -οἱ ὁη- 

ποτὲ μὲν 
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ῃ . ᾿ η / κ”. / . µόται. ἤ οἱ ἀπὸ Βούγου. οὗτος δὲ ὁ Βούτης τὴν {ερ»- 
σύνην ἔσχε' καὶ ὧπ᾿ αὐτοῦ Βουτάδαι ἐκαλοῦντο. καὶ 
Βουτρόφος. τάξις (ὦρ Φασι) τὶς ἑερωσύνης, ἡ τρέφουσα 
τοὺς βοῦς. ὥετε- ύεσθαι τοῖρ «Φεοῖς ὀημοσίχ. καλοῦν- 
ται δὲ παὶ Ἐπεοβουτάδαε, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βούτου. 

910 Βουτίβης} τὰ εἰς η. «εἰς ου. ἔχοντα τὴ» γεικὴν, ἢ διὼ 
τοῦ αδης. ἡ διὼ τοῦ Ίδης ποιεῖ τὸ πατρωνυμικὀν᾽ Ἱππο- 

ς. Ἱππότου, Ἱπποτάδης' ὀότης, ὁότου. Δοταδηον 
κύριο». εἰ δὲ διὰ τοῦ (όης, διὰ τοῦ ι γράφεται" κορυ- 
νήτης, κορυνήτου, Κοβυνητίδης: Τριόπης, Τριόπου, Τριο- 
πίδης. οὕτω Ῥούτης, Βούτου, Βουτίόης, τοῦ Ποσειδῶνος 
ωἱός. τὰ δὲ εἰς ος, διὰ τοῦ αὖχς ποιοῦσι τοὶ πατρωνυµικά᾿ 
οἵον, Αὐξέντιος, Αὐξεντιάδης" ᾿Ασκληπιὸς, Ασκληπιάδης 
Ἅλιος, ἡλιάδής" Οἴλιάδης οὐκ ἔστιν' ᾿Οἵλεὺς γάρ ἐπεὶ 
Ὀμλείδης εἶχεν εἶναι. οἱ ἐὲ ποιητα) πολλάκις αποβάλ- 
λουσιτο ἃ θἷον, ἨΒριχβονιάδης, Ἐριχφονίδης: Τε- 
λαμωνιάδιο; Τέλαμωνίδης.. τὰ δὲ εἰς ας ἠσοσυλλάβως 

ει κλινόμενα, δι τοῦ αὖηο ποισῦσι τὸ πατρωνυµ/κόν". βο- 
ρέας, [ορέου. Ῥορεάδης' Αἰνέας, Αἰνξου» Αἰνεαδης᾽ 
Ἠέχς, κέον. Κεάδης πυλέας, πυλέου, Πνλεάδης, καὶ 
κατὰ συγκοπὴν, Πυλάδης". ὀγμέας, ὀημέου, Δημεάδης, 
καὶ Δημάδη». «ξ ἳ ὺ ) 

Βούτυπος, Γερεὺρ τ]ο, ὃς τοὺς βοὺς ἐν ταῖς δυσίαις τῷ πε- 
λέκει τύπτων ἔθυε' Βούτυπος οἷα πόδα τανύων, ᾿Απολ- 
λώνιος. 

Βουτρωτὸς» 

10 

20 

ἡ Βουθρωτὸς, πόλις τῆς Ἠπείρου, ὦρ Φησι 
Τεῦκρος ὁ Κυῴκηνός' ὅτι Ἑλένου ἐκ τῆς πατρίδος εἰ 
τὴν πειρον παραγεγοµένου, «ύοντου δὲ ἐπιβατήρια, 
ἡ βοῦς οὐ παιρίαν λαβοῦσα τομὴν» Φευγει καὶ πθλπον 

τινα τῆς Ἡπείρου διανηξαµένη, εἰς γῆν ἐξέρχεται' καὶ 
καταπεσοῦσα, ἀπέφανεν' ὁ δὲ Ἔλλενος, συμβόλῳ Φείῳ 
χρησάµενόρ, κτίζεε πόλιν’ καὶ ὧπὸ τοῦ συμβάντος, 

τ. Ῥούτρωτὸν αὐτὴν ὠνόμασε, τὸ ἐλνμιὸν» Βουτρώτιος. ο. 
5ο Ῥουξ όνια] ἑορτὴ τὶς παρα ᾿Αφηναίοις τα βουφονια" ἐν ᾗ 

πολλοὶ ἐφδύοντο βόες' καὶ ἤγετο αὕτη σπιροφοριῶνος 
νὸς τετάρτη ἐπὶ. 

ΜΗ . ἐβονδύτουν » βοῦς ἔφνο. Ἡ 

Βεύχετα, ἡ Ὀουχέτιον" ἔστι δὲ πόλις; τῆς Ἠπείρου, οὐδε- 

τέρως παὶ πληδυντικῶρ λεγοµένη: ἦν Φησι Φιλόχορος 

ὠνομᾶσθαι, διὰ τὸ τὴν Λητὠν ἦτοι Θέωιν, ἔπὶ βοὸς 

ὀχουμένην. ἑλθεῖν ἐκεῖν κατὰ τὸν τοῦ: Δευκαλίωνος κα- 

πακλυσμόν. µέωνήταί δὲ τοῦ ἐθνικοῦ Καλλίμαχος ' οἵον, 

Ἐλξ ἁλὸς οὐ ὁύῃν ἀνέρε Βουχέτιον Ἕλκειν. 

Το Ἐ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 
|. 

Βραδίε] παρὰ τὸ βάρος βαρύς" καὶ ἐν ὑπερθέσει τοῦ ϱ, 
καὶ πλεὀνασμῷ του ὁ ἳ ) 9 

Άρα] ἀπὸ τοῦ ῥώδιον γίνεται κατὰ πλεονασμὸν τοῦ β Α/ο- 
Ἰωκῶς, βράδιον᾽ καὶ κατὰ συγκοπὴν βρα. οὕτωο Ἡρω- 
διανὸς καὶ Ἀθιροβοσκος. .. 

Ἡραβεῖον., ἀπὸ τοῦ ῥάβόος, ῥαβδεῖον καὶ τροπγ τοῦ ὃ εἰς 
2β, καὶ ὑπερβιβασμῷν βραβεῖον. λέγεται δὲ τὸ βασιλι- 

κὸν σκῆπτρον. ἐξ οὗ καὶ βραβευταί, οἱ τὰς βασιλριας 
, ῥεβδους κατέχόντες, καὶ τοῖς γικὠσι τοὺς στεφαγους 
ὀιδόντες, κα) βραβεῖον λέγεται ὁ παρα τῶν (Αραβευτῶν 
διέόμενος στέφανοςυ τῷ νικῶντι. τὸ ει, ὀίφΦογγον, τὰ 
διὼ τοῦ ένον κτητικά: --- 

. Ἠραβευταὶν οἱ τοῦ -«γώνος διοιμητα), οἶονεὶ ῥαβδευταί: 
σος ῥάβθον Αρ σύμβολον τῆς. νίκης ἐδίδουν τοῖς ν/κῶσι. 

Βρε 2εύεεν ἐπιψηφήρετα, διανέμει" καὶ βραβθντής, διοι- 
κητήο, ὀριστήώ δὴ βευταὶ δὲ Χυρίως λέγορταιν οἱ τὴν 
{4ρφον ἀπὸ Φαύνρκοςν τόνος ἀλλοῦ, Φδιῤόντες σύμβολα 

4ο 

ζο 

ΕΤΊΥΊΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. Β Ρ αος 

"σης νίκης. ῥχβδευταί τωες Ὄνεες" καὶ ὑπερδέσοι τοῦ ρ. 
} οἱ δικλλάκτοω. καὶ βραβεῖα, αἱ ὁαλλαγοί. 

Βράβηλα, τὸ καλούμενα Δαμασκηνά, θΘεόκριτος. Ὅρχα- 
χες βρκβύλοισι καταβρίθοντες ἔραζε:--- Αθήναιος δὲ 
ἐν τῷ β τῶν Δειπνοσοφιστῶν, Σέλευκον ὀνομάσδιν 
κοκκύμήηλα, καὶ βράβηλα καὶ βάδρνα. εἴρηται δὲ βο- 
ράβηλα τινὰ ὄντα, τὰ τὴν βορὰν ἐκβάλλοντα" ἔστι 
γὰρ μαλακτικὰ τῆς γαστρός. εἴρηται δὲ καὶ [μαάδρυαῇ 
µαλόδρυα. τινα ὄντα.. Δαμασκηνὰὶ δὲ, κατ ἑξοχὴν, δια 
τὸ ἐν Δαμασκῷ τῷ πόλει γεωργούμενα εἶνω εναλέ- 
στερα μαὶ παλλίσνα. με . 

Βραγχιαζω, ὁ µέλλων, βραγχιάσω" ὁ αόριστος, ἑβραγχία- 
σα. ἐβραγχίασεν ὁ λαάρυγξ: -- παρὼ τὸ βρέχω, γίνε- 
ται βρόχος. καὶ ό 
οὗ καὶ βράχος τὸ τῆς «Φαλάσσης. ὠνοματοπεποιῆσθαι 
Φασὶ τὴν λέξιν κατὰ µίωησιν τῆς γιροµμένης αὐτῷ βρα- 

᾿Χύτητος ἐν τῇ Φωνῇ. ἢ βρόγχος λέγεται ὁ λαιμὸς "καὶ 
Φάρυγξ πι ὃρ καὶ βράγχος Ίαρα τοῦ παλοιρῖς λέγεται” 
αφ᾿ οὗ. Τόσσον ἔβραγχ "Αρης: --- ἀΦ᾽ οὗ τὸ πάδος 
ἐκάλεσαν βραγχιᾶν. ἐγω δὲ οἶμαι, παρὰ τὸ βαρεῖαν 
αχὴν ἔχειν, τουτέστι Φωνήν  γίνεταί βαριχιαν, κας) 
βραγχιᾶν. βραγχιᾶν γὰρ, τὸ ἠσύχως ὀδύρεσθαι, καὶ 
τὸ σαπρᾷ καὶ τραχείᾳ τῇ Φωνῇ χρῆσθα,. καὶ βράγχος, 
νόσηµά τι περὶ τὸν βρόγχον. μ. 

νασμῷ τοῦ ρ, βραζων | ΥΟΣ. 
Πράσσω, τὸ ω" περ καὶ αναβράσσω λέγεταί ᾿Αττικῶς. 
ἐπὶ τοῦ ἀποτελέσματος λαμβάνοντες τὴν λέξιν: --- 
᾿Αριστοφάνης, Αναβράττω κίχλας: --- ἀντ) τοῦ ἔψω. 

ράσσων, εἴρηται παρὰ τὸ βάρος" ἡ βαρῷ βαράσσω, καὶ 
τὉ κατὰ συγκοπὴν, βράσσων. -ὁ βραδες κα) βραχύς: ἑκά- 

τερον σημαίνει. καὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ βραδὺς, γίνεται βρα- 
δύτερος, καὶ βραδίων.« καὶ βράσσων καὶ ἀπὸ τοῦ βρα- 
χὺς, βραχύτερος, βραχίων, βράσσων. ὄθεν ὁ πορτὴς 
εἰδάς ἁμφοτέρών σημιαντικὴν "τὴν λέξιν. ἐπιφέρει, ἀϊον- 
σαφῶν καὶ λύων τὸ ἁμφίβολον,--- βράσσων τε νόος, 
λεπτὴ δέ τε. µήτιο, Ἰλιάδος κ’, ἀντὶ τοῦ βραδύτερος, 
ἑλάσσων. ἡ ταρασσόµενος καὶ αἀκαταστατῶν., ἀπὸ 'τοῦ 
βρασμοῦ οὐ στα-ερὀς, ἡ ἄτακτου. ’ μετ 

Βροσζὺς» κατὰ τροπὴν τοῦ λ. εἰς ρ. παρὰ γὰρ τὸ. ἄποβε- 
βλῆσθαι µέρος καὶ ἑλασσονα γενέσθαι εἴρηται. οὕτως 
͵ / μά  ὔ 
Ηρακλείδης, ὥς Φγσιν Ώρος. πι ώἸ - 

Ἡραχίων, εἰρηται, ὅτι βραχύτερός ἐστι τοῦ λοιποῦ µέρους 
τῶν χειρων' ἡ ἐκ τού βραχὺς καὶ τοῦ κίωνν βραχυ- 
πίων τὶς ἐστί. . οκ έθνα 

Ἐράχω, σημαίνει τὸ ἠχῶ. ὀνοματοποίία κα λέξις ἑστίν' --- 
αμ) δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷν 

Ῥρέχω, ὁ µέλλων, βρέξω" γήνεται παρα τὸ βΒρ 
παρὰ τὸ βαλλω, βλώ" καὶ βρῷ, βρέχω, ἄπο τοῦ ήχου 
τῶν ὑδάτων. ὅλεν καὶ Ὅμηρος, [--- βράχεν ὕδατα:.---] 
ὀνοματοπειέα ἐστί. τούτου τὰ ἐνεργητικα οὐχ. «εὕρηνται" 
ἐπειδὶ τα ἐπὶ τῶν εὐθειῶν ἐνεργητικὰ. ἐξακονόμενα 
ῥήματαν πρώτα, καὶ δεύτερα. πρόσωπα οὐκ ἔχαι. οὐδὲ 
γαρ βρέχω, ἐγώ' οὐδὲν. βρέχεις σύ: αλλα. βρέχειικαὶ 
Χιονίι καὶ αστράπτει ὁ Φεός, πᾶν νόημα, «καὶ πᾶς 
λόγος τέλειορν ἐξ. ὀνόμάτος παὶ ῥήματος συνίσταται" 
οἷον λέγει ὁ Πλάτων" .ὀγμηγορεῖ Ἀγωοτθένης: -- χὼ- 
ρὶς τούτων, οὐδάν ἐστι τέλειον. ἐὰν γὰρ εἴπω, «μαγι- 
νώσκει» ὀφείλω εἰπεῖν καὶ τὸ ἐπαγόμενον, ἡ Θεόὰ 
ἡ ἄλλος' Φιότι πολλοί εἶσιν οἱ «ναγινάσκοντες. ὅταν 
«ἀρωτηματικῶς νὰ ἡὶ βροντᾷ: Φιατί οὐ προς- 
τ/Φησι καὶ Τὸ ἐπαγόμενονς ὁιότι εἰς ἐστιν ὁ τάντα 
ποιῶν, τουτέστιν ὁ Φεόρ' ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ βασιλάως 

Βράζει] παρὰ τὸ βῷ τὸ λέγω, γίνεται. βάζω" καὶ πλεο- . 

βροχ/ον. τὸ συνεχῶς βρεχόμενον" ἐξ 

σπα ο να 2ο 

όχος. ἡ 

δ 
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1ο, ον, ἔδοκὲν αξίας" ἐποίησε σπα-λαρία»: - καὶ οὐ λέ- 
Ὄδιρ ὁ δεῖνα ' ἐπειδὴ εἷς ἐστιν ὁ ταῦτα πράττων. 

Ἠρόγμα, καὶ βρεχ-ὸνν τὸ ὑπερμετώπιον µέρος. εἰς τὸ 
ῥητορικὸν λεξικόν' ἐν δὲ τοῖς ἐτυμολογικοῖς τὸ τὴς κε- 
Φαλης ἄχκρον κρανέον ὅπερ ὁ ποιητὴς βρεγμὸν καλεῖ" 
(ὥοπερ παρὰ τὸ ὄχω γόεται ἐχμος καὶ Υεοχμὀς, οὕτω 
καὶ παρὰ τὸ, βρέχω» γέετοι βρεχωὸς παν βρέχκα) 
ἀπειό ἐν. τοῖς ὑετοῖρ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαιο καταχόσεσι 
τὼν' ὑγρώνν τοῦτο" πρὠτον βρέχεται. 

Πρέμει, ἠχεῖ κυρίως, οἷον,--- µέγα βρέµεται χάλεποή- 
ωνττ-- σημάνει δὲ καὶ τὸ ὁρμᾶν. παρὰ τὸν βρόμον 
τὸν. τοῦ πυρὸς ἦχον πεποίῃται. ἐγὼ δὲ τὸν βρόμον, 
ἀπὸ τοῦ θρέμω, 

Βρεντήσιον, . χορίον τῆς ταλίας περὶ τὸν ᾿Αδρον» απὸ 
Βρέντον τοῦ Ἡρακλέους, ἡ ὡς εὐλίμενος οὖσα ". ἑνὺ γαρ 
υστόματι λιμένες πολλο] συγκλείονται. ὧς ἑοικυῖα τοίνυν 
κεφαλῷ ἐλάφου, οὕτως ὠνόμασται. ἔχει λικένας χέρα- 
σιν ἐλάφου᾽ παραπλητίου». βρένδον δὲ ἠαλοῦσι τὴν ἔλα- 
Φον Μεσάππιοι" καὶ βρέντιον. Μεσαππίοις ἡ κεφαλὴ 

επῆς ἐλάφου. το ἑθνωκὸν» Ἠρεντεσῖνος. 
3ο νοκ, ὄλνος απὸ Κελτοὺς τῆς. ρεττάνου υγατρός᾽ 

ρεττία δὲν ή. ον ἐν τῷ Αὐρ» ποταμὀν. ἔχούσα 
τε Ῥρέντων. οἱ δὲ. ρεντωνίθαι. καὶ τὸ ἐ9νικὸν ἔδει Βρεν- 
πιανὸς, ὡς Πολύβιος" όν: δὲ λέγονται Ἀρέντιοι. εἰσὲ 

«πκα). Βρεντανέδες. νῆσοι - ἐν τῷ ᾿Ωκεακνῷ. τὸ ἐθνικὸν, 
Βρενταγοί. 

ἨῬρέφος, τὸ νεογνὸν παιδίον κυρίως ἐπὶ ἀνθρώπου" Κολ- 
λέραχος ἐν τρίτῳ τῶν αἰτίων., κ. ἐπὲ σκύωνου τσι. 
παρὰ. τὸ «βράττω τὸ  ἀμέλγω" ὁ .βράττον τὸ γάλα᾽ 
:τροπῇ τοῦ α εἰς 8. ᾗ τι βροτός ἐο ὁσ εἰς φώς προελθών. 

:Βρένδειον, μῦρον τῶν παχέων» ὡς καὶ βαάκχαρις" οἱ δὲ, 
ὦνθινονμῦρον. καλοῦσι δὲ καὶ ὀρνεόν τι βρέγθον᾽ ὃ 

«τἔνιος κόσσυφον υκαλοῦσν. πι ύπριοι΄ δὲ βρενΦισίτην ρί- 
όχνα λέγουσι. 

Βρενδία] διότι ῥιώα τιν οἷς ἐρυθαίνοντα! τῶο γνα ους 
κιωρξ γυναθκὲς: οἱ δὲ, Φύκος ὤγχουσαν | οὐκ εὖ. 
Βρέδον. ἔλαφονν: ἡ κεφαλὴν' ἐλάφου. ᾿ : 
Βρενθύεται, μεγαωλοφρονεῦ, (ἐποέρεται, οὐονεὶ ρύπτεται. 

αἳ ο Βισαντῖνος' υφησὶν ἐν τοῖς περὶ χῤήστομαθίας οὕτω" 
2ο Βρένι)ιον ἐστὶ μδρο». κα) οὕτως ἐν τοῖς. άμβοις; τοὺς οὖν 

.. άλοιζόναο - καὶ τρυφεροὺον μύρῳ. χρίεσθαι «ἀκολου»ε]. 
μα) ὦπὸ τούτου ὀγλαδὴ τοὺς κρυπτομένωυς ἐπ. παντὲ 
στὸ ἁπαξαπλῶς Ῥροκόν λέγουσι». οὕτως εὗρον ἐν 
σῷ αὐτῷ. βιβλίω.:. | 

Βρενθυόμενοι» δνοχορκνοντες ὀργιῴόμενοι |Φυθύωεροι 
' καὶ βρενδύεσθωι, τὸ δα Φυμὸν μετεωρίζεσ.ὃ) ο ο προς; 

.1ὅ εποιεῖσδαι ὀργίεσθαι» παρὼ᾽ τὸ, μετὰ βώρους δύεινν ὔ 
: ἐστιν ὁρωὰν. «σημαίνει καὶ ἐπωιρόμενοι, μέγα Φρονοῦντες. 
να παρὼ τὸ βροτὸο. βρέπας κατὼ- τροπή». τὸ Βρο- 

τοειδες ἄγαλμα, τὸ βροτῷ ὅμοιον"' πυρίως δὲ τὸ ἀπὸ 
{ξύλου πεποιημένον ἄν ρωπου ἄγαλμα, Ἀ  ψλον) μορφή᾽ 

Κυρηναῖοι δὲ τὸν αἀναίσφητον. 
Ἀρηηο» έλαια ωαμς ΙΑ βάρβαρη: ἀπὸ τοῦ. Βρετίο: 

ο 

ο 

οψος ἐ9νιποῦ.. »κν Ντι 

το ὁ Βρέφος] πωρὰ τὸ Φέρβω τὸ: ηρέφω; μασ Φέρβον" λαὶ 
΄ κατὰ "μετά )εσιν τῶν «στοιχείων, βρέφος, πὸ δεόµενον 

τρ]φής. ἡ παρα τὸ εἰς φώς βεβηκέναι. ς ξ 
Βρ: αρὸςν ὁ ἱσχυρός' καὶ βριαρώτερος. παρὰ τὴν βίων, 

5 βικρό κά πλεονασαῷ; τοῦ ϱ» «βάρές) ἔνδεν Βριά- 
ρεως» ὁ τόγχειρ θεός. ] παρὰ τὸ Αρίων αφ᾽ οὗ καὶ 
""βρίδος τὸ) :βάρος” "καὶ ὥσπερ' παρα τὸ τάχὃο ἡετς 
Γταχύς, οὕτω καὶ παρὰ 'τὸ Ἀρίδος βριδύς"' Μα) βριδὺ, 
ἡμέγα, στιβαρόν"' αλ - :βριοσύνη” ὁ πῶὶ βδβέω: βρίῶ, 

ΕΤΧΜΟΙ.ΟΟΙΟΟΝ, 

ΕΤΥΊΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ, νυν α0ά 

ῥμα) κου) παρῶώνυμον » Βριαρεύς, ὢς πομπὸδν πομπεύς' 
καὶ αποὀ τοῦ Βριαρεὺς γενωὴ, Αττικὠς, Βριαρέωο καὶ 
ἀὔτη εἰς εὐθεἴκν αναχ»εῖσα, ἐποίχσε τὴν Βριάρεως. 

Βριαρόν, δεινόν, Φοβερόν, ἰσχυρόν' βριηρὸν, μογάλως 
πεχαρισµένον. 

Βριάρηο" οἷον, Ἡριάρηο κόρα. ἔστι Βριάργος ἡ ; αῴθεδε ὡς 
μον]ρες” { γενρη, Βραρήου παλ Θιγαλικὴ γενικὴ, 

"Ἠριαρήοιο, καὶ συγκοπῇ» ἡαί δα 
Ἡρίακκοὸ, Ὀγλυκῶς κα βώκκη, ἡ βριαρῶς ἰακχκζουσα. 
ἡΣοφονλῆς, Ἐγω δὲ χερσὶν ὤγραν βρίακχον. 

Ἠριήπυος, μµεγαλόφωνου» βαρύφωνος , μέγα πα βορὺ 
βοὼν" παρὰ τὸ βρι καὶ τὸ ἠπύει», ὃ ἐστι Φωνεῖν; ἡ 
μέγας, 3 δεινός. 

Βρί/ζυ, τὸ κοιμώμαι 
.µέμνονα, δω: 
τοκοὰ ὑπνοῦνται π αμελοῦντα. 

Βρίξας, τὸ μετὰ βορὰν παν τροφή» κοιδευδῆσαεν βορίζαι 
τὲ ὄν" σηααίνει μαὶ τὸ ἀναπαύεσθαι κο) παιῦ εύθερ». 

Βριζὼ, Φεὸς παρὰ Δηλίοις παρὰ τὸ βρίςειν, ὅ ἐστι κα- 
φεύδειν, βριζω, Φεὸς διὰ ἑνυπνίων µαντευόμενος. 

Βρέκελλος, ἔστι βαρβαρικὸν τὸ ὄνομα τίΦεταί δὲ καὶ ἐπὶ 
ν προσώπων βερβαρικῶν. πο) εἴρητων οἱονεὶ βροτῷ εἴκε- 

λος, } Πριξὶν εἴκελος. Βρέγες γὰρ ἔλνος. βαρβαρμεόν. 
ἄλλοι δὲ βρικέλλους τοὺς πελεύοντως' παρὰ τὸ βρι, κάὶ 

«τὸ πέλομως. ἦ τοὺς ἱστόποδας, 
Βριμαύω» σημάνει τὸ ὀργίζεσθαι" παρα τὸ βρι, τὸ ὑπὸ 

ὀργῆς βαρύγεσθας. λέγεται καὶ βριμῶ, ὅ δεν καὶ βρι: 
μούσα μα βριωῆσοι. καΐ μοι δοκεῖ παρα τοῦτο τὸ 

«βριιῷ παρ]χθοα το βριµαίνω τὸ υμούμως. καὶ βριμέ- 
»]. ὀργιςομέν]- 
ὃς : ἦ Φερσεφόνη. ἡ αὐτὴ δὲ λάγεται καὶ Ἑκάτ. 

Απολλώνιος, Βριι γυκτέπολον. χθονήρ ἐνέροισιν ἅ ἄνασ- 
σον: --- Ἑρωὴν ἐρασθέντα, ἐπ) κωνηγεσίαν ἐξιούσῃ. 9ε- 
λῆσαι βιαίως μιχθῆνια" ᾗ δὲ, ἐνεβριμήσατο αὐτῷ. ὁ 
δὲ, Φοβη»εὶ:, ἀπετράπη. καὶ ἐντεῦθεν Βριμῶὼ προση- 
γορεύ»]. 

Ἠρίσας, νύμφαι οὕτω καλούμενοι. } ὅτι βλίσοιὰ, (κα) γὰρ 
ἡμολιασουργίαν αὗτοιι τὸν ̓ Αριστοβον ἐδίδα ξανλ τροπῇ που 
λ εἰς ϱ' ἡ παρὰ τὸ βρύεὶν, ὃ ἐστιν ἂν εἲν τὴν ἑλαίαν' 

ή τω τὴν. ἐργασία. πα) αὐτὴν ὑπέδειξεν ᾿Αρισταίνετος τὴν 
διὰ τῆς ἀμβροσίας. ᾗ ὧπὸ τοῦ  βρίξαι πα) κατονοιμίσα 
αὐτὸν, καὶ κατοβαυκαλίσαεν ὅτι ἐτμήγουν. αὐτὸν. βρί- 
σωι. τὸ ̓ ἐπελθεῖν βαρέως. 

Ἐν) οὐκ ἂν βρίώοντο ἴδοις Αγά- 
λος ὁ-, ἠσυχάζοντα, ἡ νυστάῴοντα 

” 

ρί 

Βρισοζος] οὕτως ὁ Διόνυσος. καλ εἰ μὲν διὰ τοῦ κ, παρα”) 

τὸ ρέει». ἐστὶν»' ὁ ὀρωητηκόο" εἰ δὲ δια ταῦ η, ἀπὸ 
άκρας Λεσβωκῆς Βρήση» ὺ :θεμέμνηται ᾿Ανθροτίων. ' ὅτι 
τὸ ἱερὸν τοῦ Φεοῦ. ἐν τῇ βρίση Φῃσὶν ἐδρύσθαι ὑπὸ 
Μαάμαρος. ; ο ν 

Βριλησὸς, ὄνομα τόπου τῇ» - ᾽Αττρῆῆς. 
Βρίωη». 3 ἰσχύς. ' Απο. λώνιος ᾿Αργοναυτηνοῖὶ σ) Με; ης 

ποτὲ βρω Φαρμόκου: ---- παρ το βριη γέγονε ῥ]ας 
βρίθω” ὁ μέλλων βρίσω" δεν ὄνομα ῥὴ βωτριὸνν Βρί- 
μή. βαρύνεται. τὸ γὰρ. εἰς κ λήγοντα ἑνὲ Φωνήεντι 

: ᾽παραληγόµενα βαρύνεται, φήμη" τα δὲ ἔχοντα πρὸ τοῦ σν 
α ἕτερον. σύμφωνο» οξύνετως, γραµµή. 1 

Βρισεὺς. ὁ' ἥρως " οἷονν Κούρην Βρισῆος: --- παρὰ τὸ δρ. 
9ω τὸ πρ »᾿ βρω, Βρισεύς καὶ πατ τρωνυμικῶς Βρι- 

σχίο, παρα τὸ βρίδωι παρὰ τὸ βαρεῖ τῷ κάλλει πά- 
σας τῶς γυνοῦκως, παρα "τὸ βαρεῖν τους ἝἜλληνας, 
ἐβάρησε γὰρ. καὶ ἔβλαψε τοὺς Ἕλληνας, όα το λαβεῖν 

:"αὐτην τὸν: Αγαμέμνονα, ᾿ 
Βριτόμάρτιρ»"” παέξ "Άρτεμις, -μαὶ. νύμφη. - Καλλίωωροο, 
αλά Βριτόμαρτη ἐύσκοπον: --- πῆς δὲ Φεοῦ Βρ.- 
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τομάρτιδος" ὅτι τοῖς Ἠρίσαις νύμφως ὁμαρτεῖ. κα) 
ΝεανΦης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τελετῶν Φησὶ χ ν ρ ρησμὸν 
Δι ὀο9ῆναιν ὃ ὅτι ἐκ τῆς μήτρας τῆς Ἑκάτης γεννησόµε- 
109 μεταστήσει τῆς βασιλείας αὐτόν. γεννη»)είσης δὲ 
τῆς Ἕκατης, τὰς συωπαρούσας κόρας τῇ λεχοῦ αἀναβοῆ- 
σα, Βρίτον, τουτέστιν αγα.9όν. παρὰ τοῦτο δὴ τὸ ἐπί- 
Φεγμα ὠνομάσ-δωα ν Φεόν. 

Βροδον] βρόδον ἔστι κατα διάλεκτον παρὰ τὸ ῥόδον, πλεο- 
Ψασμῷ τοῦ β. ὥσπερ ῥυτίδες, βρυτίδες" καὶ ῥίζα, βρί- 
σδα, κατὰ ὀμάλυσιν τοῦ 

Ἠρόμος, κυρίως ὁ τοῦ πυρὸς ἦχος. πεποιηµένη δέ ἐστιν ἡ 
Φωνὴ κατα αίμησιν τοῦ ἀποτελουμένου ψόφου ἐν πυρ/” 
οἷον, --- τόσος γε πέλει βρόμος πυρὸς αὐθομένοιο: ο 
ὴ παρα τὸ βρέμω, βρόωος, ὡς λέγω, λόγος. καὶ) βρο- 
µήσει, Φυσήσει. Διογένης. 

ἨΒρόμιος, ὁ Διόνυσος παρὰ τὸν βρόμον. κα) γὰρ τῆς Σε. 
49. µέλης κεραυνωθείσηο, ἡρπάγη ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ, κατὰ 

βούλησιν τοῦ Διός, ἐκ μέσου τοῦ πυρός. 
Βροντὴ, παρὰ τὸν ̓βρόμον, βρομὴ», καὶ βροντή. ἔμπυροο 

γαρ εἰκότως ὠνόμασται. 

Βρόταχες, τὸν βάτραχον Ἴωνες, ὃ Ἂ Ιστοφάνχς » καὶ 
παρα Ἐενοφανει. βάτραχος, ια) ων) ψακφο» 
βράταχος, καὶ βροταχον. 

ρότος, τὸ αἷμκ" ἀπὸ τοῦ βροτοῦ" κυρίως γὰρ βρύτος, τοῦ 
ανδρώπου, καὶ οὐδέποτε ὄλλου «νου. κοιὶ βρότον αἷμα- 
τόεντα, καὶ ἔναρα βροτόεντα, τὰ ἡμαγμένα» Ίμα- 
τωµένα" οἱ δὲ, βροτόεν τὸ λαμπρόν. σημαίνει καὶ χει- 
μάῤῥου»., 

Βροτὸς., ὁ ἄνδρωπος παρὰ τὸ µείρω τὸ µερίζω, µέμορα, 
γίνεται µορτός' καὶ καθ ὑπέρθεσιν, καὶ τροπή τοῦ 
εἰς β, βροτὸς, ὃ µεμερισμένη» ἔχων τὴν Φωνήν. ᾗ ὅτι 
πα) βιβρώσκεται Φανών. ἔστι δὲ συνιόνυµον, νρωπος, 

βροτὸς, μέρον.. 
Βροτολοιγὲ, αν δρωποφ όρε” παρὰ τὸ βροτὸ, καὶ τὸ 

6 Ἅἡλοιγές, οξύνεται. τὸ γὰὼρ εἰς οὔ ὀνόματα ὀισύλλαβα ὀξύ- 

τονα.. ἐν τῇ συνέσει αναβιβάςει τὸν τόνον᾿ οἱ ον, κα- 

κὸςν ὤπακος" σοθὸς, ἄσοφος" [φλος ἄφιλος" οἶκος., 

ἄοικος' Ῥωμαῖκὸς» πολερωμάϊκος]. χωρὶς τῶν ἐπ) ἐ9νι- 

κῶν λαμβανομένων᾿ οἵον, Ἄχαδον Φιλαχαιός". Ῥοιω- 

τὸς» Φιλοβοιωτός καὶ χαρὶς τοῦ ἰατρὸς Ε ἄρχιατρός, 

καὶ ἀγακλειτός. καὶ χωρὶς εἰ μὴ δια σηµασίων τα 

Φυλακδῇ ἐν τῇ συν Φέσει ἡ ὀξεῖα τάσις, ασ τὸ βροτο- 

λοιγὸον Ίνα ο ως ὁ ή ἐνέργεμα. βροτολοιγὸς γὰρ ἐστιν 

ὁ ώς 4 τους ὤνδρας. τούτου χάριν κο ὁ όνος ἐφν- 

λάχΦ. ἂν γαρ, προπαροἔύνοιτο, ἆμελλε παρέχει. -ᾱμ- 

Φασω, ὅτι πάθος ἐστί' καὶ γδρ τα προπαρο ύτονα 

Χρείρουσιν ἀναλύεσθαι εἰς πά»η᾽ ὡς ἐπ) τοῦ 9 όβο- 

λος, ὁ λδσις βληδείς” ληΦοβόλος δὲ, ὁ λ/δοις βαλ- 

λων᾿ καὶ καράτοµος» ὁ τὴ, παρων τη είς" καρατόµος 

ἑὲ, ὁ τὰς κάρας τέμνων, ον ἐπὶ ὁημίου: τα γὰ πα- 

ροξυνοµενα σημαίνουσιν ἐγέργειαν ' οἱόν' ἡ μὲν οργ, 

λέγεται καράτοιιοῦ ὡς ἄποτμην εἴσοι τὴν κεφαλήν" ν 

δὲ Περσεῦον καρατόμος» ὁ τῆς Γοργοῦ; τὴν ση, 

τεµών. τὸ δὲ κλειτὸς καὶ κλυτὸς. εἰ μὲν μετα ἁπτώ- 

του συντο»ῇ. ὑπὶρ µία συλλαβή», Φυλάσσει τὴν 

ὀξεῖων τοσιν" οἱον κλειτὸς, ἀγακλειτός' εἰ δὲ µετα 

ατωτικοῦ, ἡ ἁπτώτου μονοσυλλαβον, προπαροξύνετοι" 

αρόκλείτος ὀνομάκλυτος. το δὲ δουρμιλυτὸς, ἐν πὰρα- 

Φέσει. 

Βρογχος, ὁ λαιμός᾽ } βρό 2ος" ὃν καὶ Φάρυγγα καλούσι. 

καὶ ἐπὶ τῶν χθνων, τοὶ βράγχή ἔχοντη.. παρα τὸ 

βρέκω. βρέχος τὶο ὧν ὁ ἐν τῷ τεσθις, καὶ πύειν 

3ο 

Λο 
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᾿βρεχόμεγος. καὶ μὲν συνήθεια βρόγχον καλεῖ" οἱ να αρ- 
χαῖοιν βράγχον᾽ ἔνδα καὶ βραγχία». 5ο 

Ἠρόχος, ἐπὶ τοῦ σχοιου, τὸ τεριτιθέµενον ἐν τῷ λα. 
μῷ. κυρίως δὲ βρόχος λέγετας, ὁ εἰς τὰς ἀγκύρας 
ἐγημμένος, καὶ τα απόγεια σχορίαν ὁμὰ τὸ βρέχεσδαι. 
ἢ ὁ ἐπιτιδέμενος τῷ. βρόγχῳ. ον τῷ λοιμῷ. τινὲς 

: δὲ παρὰ τὸ τὸν βρ όγχον άγχειν᾽ ν δὲ τοῦτο. 
Βροτὸς, ὃν μὲν μή ο ό Μεσήνιος, σι ος Ἡρότου τινὸς 

αὐτόχ, 2 ονος” ὁ ὁὲ σ(οθοςν ὧπὸ Βροτοῦ τοῦ Αὐθέρος καὶ 
Ἡπέρας) ἄλλοι δὲ, ἆπὸ βρότου, τοῦ αἵματοο. γεννη-εὶς 

«γὰρ, αἱμόῤῥυτος Φωώνε ἡ ὅτι τροφὴ τῷ ζώῳ, τὸ 49 
ἀπὸ ἥπατος ἐπὶ πάν μέρος Φερόμενον αἷμα, οἱ Ύὰρ 
9εοὶ κατα ἄντιδμιστολὴν αναίµονές εἶσιν. ἡ παρὰ τὸ 
μείρων μαρτόον ὡς Φ.είρω, ΦΦαρτός' καὶ τροπῇ βρο- 
τὸς, ὁ ὑπο μοῖραν. ος λλοτμο ” ο 

Βρουμάλιον» παρα το ἐξ αλλοτρίων ωμαάτων τρέφεσθαι 
ἅλις, ἔστι͵ δὲ ἡ λέξι Ῥωμωική. « ράφι 

Βρυγμὸς, νόσος” Απὸ τοῦ τοῖς ὀδοῦσι πιέι ο ψέφον 
ἀποτελεῖν, ὡς ἐν ῥγει συμβαίνει. παὶ βρύκουσα, δά- 
χνουσα. καὶ ἡμλ. μον --ν τοὺς -- ἐπ) 
τῆς συνερείσεως τέὂεικε ύκει γὰρ, τὸ λαάβρως 
αν ον τοῦ τρέβειν ποὺ. ὀδόντίες, ν ή 

Βρόχ ος, το ὀλ/γον - πόµα, καὶ ἡ Φάρυγέ, δὲ ὧς κατα- 
πίνοµεν. Θεόκριτος  ὋὪς μέλι τοὶ γλυκὺ. τοῦτο ναό 
βρόκ7οιο γένοιτο: --- παρα τὸ βρέχα, βέβροχα, βρό- 
χος" καὶ βρόχ.ος, κατα πλεονασμὀ», τὸ γὰρ πινόµε- 
νου» βρέχει" καὶ τὸ πῖνον ὄργανον ν᾿ βρέχετ-ι. πεπομ- 
μέν, ὁ6 ἐστι, ἡ λέξιον ἀπὸ τοῦ γενομένου ποιοῦ ἦχου 
ἐν τῷ καταπίνειγ. 

Βρωμηστὴς « χορτοφάγους". . ὄνος δια λιμὸν ὀγκούμενος. 

ο 

Βρώσες], παρα τὸν βρώσω. μέλλοντα γώµται βρωσις, ἦ 91ῦ 
τροφή, ὡς λέξω»ιλέξι: καὶ βρώµη, ὡς κωλύσω, κὠ- 
λύμη᾽ μαὶ Φιλήσων Φιλήμη. σηµαίνει δὲ τὴν βρῷσιν: 
οἵον, τ΄ μνησώμεδα βρώµηο:--. καὶ βρῶμα, παροὶ 
τὸν βρώσω μέλλοντα βρῶ γὰρ τὸ ἐσθίων ἐνεστώς. 

Βροῦχος, εἶδος ̓ αχρίόος. παρὰ τὸ βρύχειν τὸ Ασθίον, βρύ- 
κος ' καὶ βροῦχος. κατα πλεονασμὼ». τοῦ ο. τὸ αὐτὸ δὲ 
καὶ μασταξ καλεῖται, παρὰ τὸ μασᾶσθαι'. Νίκανδροθ, 
Μαστακι σιτοβόρῳ ἐναλέγκιος] --. Κλείταρχος δέ ών, το 
ὅτι κατὰ ᾽Αμβρακιώτας μµάσταξ καλεῖτᾶι ἡ ακρί 

Βρυγμὸς», ὴ σύντομος ἐφωόή Ἶ τρισµος ὀδόντων" ὴ μύλων 
ὠκόνησιο. ἐκ τοῦ βρύκω. βρυγµὸς ας »ύσσω γυγµός. 

Βρύκα] παρο τὸ βορα»» βορύκὼ, καὶ βρύκων τὸ. ἐτθίωὶ 
ἐκ τούτου βρυκανδς κ ὡς πείθω ῃ πινανές' ἵκω, ικανός) 
καὶ ὡς πεύκη. πευκανόςν καὸ πευκεδαγός, οὕτω καὶ 
βρύκω» (βρυκεδανός, ὸ πολυφάγος. ς μουμφηηιὼν, 
δὲ το ῥῆμα, τὸ συνερείδε» τοὺς. ὀφόντοιο. μετὰ 

ο 

Βρύτια, ἆ καὶ βρύτεαν τὰ τῆς, σταφυλης πιέσµατα .Ρ» | 
τιὲς στέμφνλα λέγουσι. παρα τοὺς βότι βρύτια 
δὲ Αττικού, τα τῶν ἐλαιῶν αλέσματα. ην λθως 

| Βρώμη, ἡ τροφὴ, ἐκ τοῦ βέβρωμεω βέβρωσαι, πρὸ 
το βρώσκω., ᾿ | 

Βρύττογτεφὴ οὕτως οἱ Αθφροδ { τοὺς πορέττοντας ἔλεγον" 
παρα το) βρύχετον, έστω, ὃ πυρετός, εἰς δὲ τὸ ῥητο- 
ρικὸν λεδικον. εὗρον. σημκάνει» τὴ» λεζιν αἀντὲ τοῦ - 
ὀρύττοντον» ον ης 

Βρύττειν, σε, .--- εὗρον ἐγώ. 

το Β ΜΕΤΑ ΤΟΥ Υ.. 
Βύβλοςν πόλις Φοινης αρχικοτάτη. εἴρηται, ὅτι τὰ ἐν 

αὖτᾷ τι) μενα βιβλία ἄσηπτα διαφυλαττκται, οἱ δὲ 

Φασὶ», ὅτι Ἴσιο ὧπὸ τῆς Δἰγύπτου παραγενομένγ, κλί- 

να 



197 ΡΥ 

ουσ τα τὸν ὌὍσιρον τὸ διάδημα τῆς. κεφαλῆς - ἐκεῖσε 
απέφετο βέβλινον ὑπάρχονν πο της ἐν τῷ Νείλῳ 

τ Φυομένης βύβλου. Ἡσίοδος Ἠώβλον τ' αγχίσλον, κο) 
Σιδῶν ἀνφεμόεσσαν: -- τὸ α θνικὸν. Ῥύβλιος, καὶ 
Ευβλιας. 

49 Βύθλιον καὶ βιβλίον διαφέρει. βύβλιον. λέγεται τὸ ἄγρα- 
Φον" οἷον. Ἐπὶ τὸ βυθλίον΄σου παντα γράφεταιά --- 
ὀηλονότι ἄγραφον" βιβλίον δὲ, τὸ γεγραμμένο». ἔστι δὲ 
πχὲὶ ὄνοια πόλεως" ἐξ οὗ κα) Βύβλινος οἶνου, ἀπὸ Βύ: 
βλου. πόλεως. 

Ποζώντιον» ἡ πόλιδ διὰ τὸν Ρύζαντα τὸν Θράνης βασιλέ». 
Ρύών, ὡεονῶς καὶ δαψιλῶς. ὧὣς τὸ χνδην βεβυσμένοφι 
Ῥύκρθιον ὄνουα Αἰολικόν. παρα τὸ βάνχος, βάνχις. καὶ 
ἠβύνχιο: αἷς ἕἥππου, ἑππίς" καὶ οἶκος, οὐμές" καὶ τροπῇ 
τοῦ α εἷρ υ, ὡς βάθος» βυθώ.. 

5ο Βύντης, ἠχητριόο, ὁ μεγάλα ἠχών. Ὅμηρος, Βυντκων 
ἀνεμῶνι -- καὶ Λνκόφρων, Ἠύκτας ἐν ἀσκῷ συγκατκ- 
πλείσως βοός: --- παρα τὸ βύν, βέβυσµαε, παράγωγον 
βύζω: ὁ παρακδίωενος ν βεβυνται" ἐξ. αὐτοῦ, βύχτης, 
φηνα, ἀπὸ τοῦ βυδοῦ κα) τοῦ ἀράττει' }ἡ παρα 
τὸ βὺ, βύπτης τὸ γὰρ βῦν ἐπὶ τοῦ 4εγάλου ἐλέγετο" 
καὶ Σώφρων, βύβα ἀντὲ τοῦ μεστὰ καὶ πλήρη μαὴ ́ με- 

ος γάλα βύςειν. εἰ τὸ νημα.. - 
917 Ῥνούσης] μύω, τὸ κααμύω᾿ ὁ μέλλων, μυώ" τροπῇ τοῦ μ 

εἰς β, βνὼ" πα) µετάγεται εἰς ἑνεστώτα., βυῶ, βυεῖς 
ἡ μετοχὴ, βνῶν. βνοῦσα. 

Βύνη, ἡ Λευκοέα ἡ η. Ἰνώ" οἵον.--- Βύνης κατωλέπτριαι 
αὐδγέσσης: --- εἴρηται παρὰ τὸ: εἰς βν9ὸν ὀύγει», βυ- 
Φοδυνη καὶ κατὰ συγκοπὴ»» Βύνη: 3 παρὰ τὸ δύνω, 
ὀύνή .ᾖἡ καταδὺσα εἰς Φάλασσαν᾿ καὶ βύνη κατὰ τρο- 
πήν. ἄλλο αλάμη, Ἶ πεύκη. ὧς παρὰ Λυκόφρονε. 

1ο Βύρσα]. παρὰ τὸ δείρω τὸ ἐκδέρω» ὁ μέλλων Αἰολικῶς, 
ῥέρσω καὶ Φέρσα, κ κο βύρσα, τ] ἐκδερομένη τῷ σώματι. 
ᾗ παρα το ῥύω, ῥύσα " κοιν πλεονασμῷ, του β. βύρσα, 

καθ ὑπερβιβασμο». ῆ περιῤῥεομένη τῷ ἱδρῶτι. 
Ἡνρσοδέψηο» παρα τὸ δεψῆσαι, ὅ ἐστι ἁπαλύναι. ὁ αὐ- 

ἳ τὸς δὲ καὶ σκυτοδέψηο μαλεῖται. 
Βυθος, τὸ ἄφατον βάδος. τροπῇῃ τοῦ α εἰς υ. ἦ παρὰ 

τὸ βύζω, ΄βυστος καὶ βυ.όο” τροπῇ τοῦ 9 εἰς σ, καὶ 
πλεονωσμῷ ἑτέρου σ, γόεται βυσσὸς, τὸ βάθος. : 

4ο Ῥύσσος, εἶθος βοτάνηο᾽ ἐξ οὗ καὶ τὰ ὧπ᾽ αὐτῆς βαπτό- 
µενα ἐμάτία, βύσσινα λέγονται. 

Βύέαντες, Δίβυες, περὶ Καρχηδόνα τῆς Λιβύης ἔφνος. 
αφ οὗ ἡ πόλιν Βυζὄντιον καὶ Βυζάντιοι ἐν Λιβύη. 
Βυζάντιον δὲ τὸ ἐν Θράκγ βεσίλειον» πόλις δασηµο-, 
τάτη πρὸς τῇ προποντίδε, πρὸς τῷ μέρει τῆς Εὐρώπης 
ἐκλήδη δὲ ἀπὸ Βύζαντος τοῦ Κρεούσης τῆς Ἴοῦ. Ὄνγα- 

πο τρὸς καὶ Ποσειἑῶνος. ἡ ὅτι τοῦ στόλου Βύώις ἦν γε- 
υμών. μετωνομάσθη δὲ Κωνσταντιούπολις καὶ Νέα Ῥα- 

5ο ΄ µη. τὸ ἐφθγικὸν, Κωνσταντιοπολίτης, ἄγευ τοῦ υἱ τὸ 
υκτήτικὸν, Βυζάντεια, διὰ διφΦόγγου. 

Βνσσοδομεύω] --- ἆόλον Φρεσὶ βυσσοδομείωγ: -- ὁ ἐν ἑκυ- 
τῷ ἐν βάθει διωλογιόόµεσος. καὶ πεκρυµµένα βουλευό- 
µενος, ἡ ἑνθυμούμενοο. βυσσοδομεῦν, ἐν βυ»ῷ τινὲ οὐκο- 
δομεῖν'. παρὰ τὸν βυσσὸ», καὶ τὸ δέμω τὸ οἰποδομῷ : 
τὸ ἐν βάδει κατασκευάςευν » ὧστε μὴ πρότερον γνω- 
σ9ηναι πρὶν ὑπερέχειν ἄνω. 

το"Ρ ΜΕΤΑ. ΤΟΥ -, 

4ο Ῥωκαρος, τὸ ἔαρ ὑπὸ Τροιηρίων" παρὰ τὸ τῷ ῷ βίῳ χρὰν 
φέρε, βώχαρος» καὶ βώκαρος. κα) ποταμὸς δὲ ορ. 
μῖνος οὕτω καλούμενος. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΡΑ. Ρ «ὸ τοῦ 

Ῥώλος. ὰ γη᾿ προ τὸ βῷ τὸ τρέφω" ὅδεν γα) βῶστρο». 
ἐξ’ αὐτοῦ βώλαξ, ας λίΦος. λ/2οξ. ἡ παρα. τὸ ὑπὸ 
τῶν βοῶν ἁλοᾶσθαι κοπτοµένη α γῇ. ἡ περὸ τὸ πο- 
λεῖσθαι παν συνεχῶς παρ "αὐτῶν στρέφεσθω, πῶλος 
μαὶ βῶλος. ε] ὅτι βαλλόμενος λύετας, 

Βωμὸς, σημαίνει δύο" Τέμενος ἱερὸν ὅπου Ἀύουσι τοῖς 
9εοῖς, παρα τὸ βῷ τὸ βαΐνιο, ὁ βεβηκιως καὶ ἵδρυμέ- 

νος υτοῖς «Φεοῖς πρὸς υσίαν ἐπιτήβετως γὰρ τὸ {ερὰ 
παρ᾽ αὐτῷ" ὴ παρα το βοάνει’ τὸ αἷμοι ἐν αὐτῷ. ὀήλοῖ 
δὲ καὶ τὴν. βάσιν, ὡς παρὰ Ὁμήρῳ,, "Άρματα ὃδ ὦνβω- 
μοῦσι τίδει: παρὰ τὸ βῶ, ὅπου τὰ τιθέμενς 
βέβηκε. 

Ῥωμολόχοι, κυρίως ἐλέγοντο οἱ ἐπὶ τῶν 9υσιῶ» ἐπ). γοῦς 
βωμοῦ; λοχῶντεο» (6 ἐστι κοοδεςῦµενοι) καὶ µετό πο- 
λακείας προσαιτοῦντεο" οὕτω Ὕδρ ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν τὶ 
παρὰ τῶν ὥπο-2υόντωνν πολλα λιπαροῦσι πολαπεύονγες. 
μεταφορικῶο δὲ καὶ οἱ παραωπλησίως τούτοις ἔνεκα ἀφε- 
λείας τα πολακεύοντες ὤνρωποιν εὔκολοι η.) Ταπει- 
νοὶν καὶ πᾶν. ὁτιοῦν ὑπομένοντες ἐπ) κόρδει δια τοῦ 
παίζειν τὲ παὶ σκώπτει». ὅφεν καὶ βωμακεύματα. πςιὲ 
βωμο]. οχεύαατα. ἔτι δὲ καὶ οἱ παραλαμβανόμενοι, τος 
θυσίες αυληταὶ κοιὸ μάντεις. Απολλόδωρος δὲ ὁ Βυ- 
ρηναῖος ὡς εὐτρώπελον καὶ γελωτοποιόν’ τωὲς δὲ τὸν 
µετά τινος εὐτραπελίας πόλαχα, καὶ τὸν παν νοῦργον 
συκοφάντη». 

Ῥωμολοχίως] Οὐ σύνηθες ἔμοιγε βωμµολοχίωις καὶ γλί- 
σχροες ἐλπίσιν ἐγκαλλωπίζεσθια: ---- κολακείαις, νολν- 
τοποιῖωιο. 

Βώμαξ. ὁ Βωμολόχος , ὃ τὸ ἀπὸ τῶν βωμῶν πρὶν καρ: 
πωθηναι αἴρω». τάσσεται δὲ τεοὶ ἐπὶ τῶν. μαλωιζομέ- 
γω». λέγεται καὶ βώμαξ ὁ ο  μεπρὸς βωμὸς ὁ υπονοριστικῶος. 
οὕτω πρότερον ἐκαλεῖτο ὁ Ἐνρώτας, εἴρηται παρ τὸ 
βοὸς μυκηνμὸν, παραπλήσιον ἔ ἔχειν. 

Ῥωνίτης., σημαίνει τὸν βουκόλο». Καλλίμοχεςι Οἴους 
βωγίτησιν ἐνὶ κρύπτουσι γυνοίκεο:--- ὃιὰ τοῦ ια, ὡς 
πολίτης, 

Βώξ] παρὰ τὸ ̓ βοαζω, βοαάξω, βόαξ" πα) κατὰ συναάρε- 
σι, βωξ . εἶδος ἠχθνύος. σύγ9ετον δέ ἐστε, Βεταπεπλ.- 
σμένου τοῦ διπλοῦ" ὥστε ἐγκεῖσι}ως τὸ βου ἐπιτατωκὸ -, 
ποὺ τὸ ὄψ. τοιοῦτος γὰρ ὁ ἐχαὺς. ὅ, όμοιο) καὶ τὸ καλυξ, 
παρα τὸν καλύψω μέλλοντα, το πεκαλυμμιένον. ῥόδον. 
Ἡρωδιανὸο δέ φησι καὶ ὀσυλλά ως λέγεσθο οἱ ἐὓς Ἂρι- 
:στοφάνης, Αλλ) ἔχουσα γαστέρα µεστήν βούκων: --- 
καὶ Φερεκρήτης, εἰπὼν. --- ιτέ ἠηρεῖς: αλλα Φωνὴν 
οὐκ ἔχειν Ἰκ»ὺν γε Φασὶ τὸ παράπαν: --- πιφέρει, 
Νὴ τω Φεὼ, Κοὺκ ἔι ἔστιω ἐχ»ῦς ἄλλος οὐδεὶς ᾗ ὰ βέαξ: 
εν ᾽Αμιστοτέλης δὲ, ὅτι Φωγὴν προἴεται, καὶ οὕτως 
ὠνόμασται. 

 Ῥωσώτω, ἄντὶ τοῦ βοησάτω. 
Ῥώσεσθε] Πῶς τημος βώσεσ.δε ὀυσάμμοροι, ᾿Απολλώνω-. 

σήμαίνει τὸ βιώσεσθε. 
Βωστρεῖν, παλεῖν., βοᾶν. παρὰ τὸ βοῦ, βάζα, Αν. 

εἶτα ῥῆμα βοαωστρῶ» ὡς απὸ τοῦ καλῶ, παλήζω, καλλι- 
στῆς, κο καλλ. ἱστρί 9. 

Βωτορες, βοσχήτορες, γομεῖς. παρὰ τὸ βώ ῥ]μαν βέβοται, 
βότης, καὶ βοτήρ, ὥς ἐλάτης, ἐλατήρ' καὶ ἐπεκτάσει 
βώτωρ, ὧς Μις ὁ Μέντωρ. 

Βώτιον, Χωρίον περὶ τὸ Ἴλιον' εἰς ὃ παταχ.δες 
µγων ἐπ εβώσωτο την ρτεμιν εὐμενῆ αὐτῷ γενέσθεα 
πλέοντι. κιὰ ὠνόμασται οὕτως απο τῆς αἰτίκο ταύτγς, 
Βωτιον. 
αλ ἡ βόσκουσκ τοὺς ἄνδρας καὶ τρέφουσα. ὡς 
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19ο Β Ω, 

σωτὴρν σώτειρα" καὶ Δ ωήτχρ, Δημήτειρα, οὕτως αἰνὴρ 
άγειρα" καὶ μετὰ τοῦ ῥᾳ το τρέφω, βωτιάνειρα" καὶ 
Καλλιάνειρα. 1 

Ρῶ, σημαίνει τρία" τὸ τρέφω, ἐξ οὗ καὶ βοῦο, παὶ βό- 

εν. ΤΑΜΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΦΑ. να 
319 Τάμα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ  ἁμών τὴν γῆν» ἴτοι θερί- 

κο’ πόλει Ἶ ὅτι Νέμιος στρατηγών Ῥοδίῳ 

3ο 

4ο 

”ρ 

323320 

(ειν ὀρετανῶδες γαρ ἐστι ᾧ καὶ ὁ τύπος τοῦ γράμ- 
-µατος διοιός ἐστι. 

Γάγεα, πόλις Λυκίας. εἴρηται ὅτι Ῥόδιοι Λυκίους αἰτοῦν- 
πεέ «τόπον ἐν ᾧ κατοικήσουσιν, ἐέβόων Τα γὰ, τῇ πατρώφ 
Φωνῇ δωρ/ζοντες" καὶ ἐντεῦθεν τὸ ὄνομα. ἐτέφη τῇ 

ν, καὶ τοὺς, Λυ- 
κίων καὶ Κιλίκων λγστεύοιταο πατα «άλασσαν νμνήσας, 
Συκτὸς Χεικῶνι περιέπεσε" παὶ ὁ κινδυνενούσης: τῆς νεὼς, 

ο τῶν ἐμπλ εόγτων αναβογσάντων τῷ Δωρίόι Φωνῇ Γᾶ γα, 
ἐκ τοῦ ἐπιᾷ έγματος πρεσέσχον ποὺ ἐσώθησαν. ἠαέραο 
«δὲ γενομένης», κατα τον τόπον ἔχτισε πόλιν, καὶ ὠνό- 
µασεν αὐτὴν απὸ τῆς λεχθείσης Φωνῆς, Τάγας. 

Ταγγαμών] παρὰ τὸ γὠ τὸ λαμβάνων γίνεται χάω καὺ 
ὡς σκεδῷ σκεάςω σκεὀασυὸς. πλύςῳ αλνσμὸς καὶ κα: 
τοκλυσμὸς. οὕτω γαζων γασμός" παὶ κατ ἐλλειψιν. τοῦ 
σ, και διπλασιασμῷ» γίνεται γαγγάµων γαγγάμονος. 
σημαίνει δὲ τὸ λακβηνον ὀίκτνον. ἔστι κυρίως γαγγάµη, 
σαγήνη» } ὀχτνον. ὅδεν καὶ οἱ σαγηνευτοιὶ «γαγγαµουλ- 
ποὶν οἱ σαγηνενοντες" καὶ γαηόμευς σι, ὁ τῇ γαγγά- 
αἱ ἐργαςόμενος. 

Γαγγαλίζω] παρα τὸ γελῶ. φολ ών, ποὺ } τροτῇ τοῦ ε εἰς 
αν γαλίςω" καὶ κατ ἀναδιπλασιασμὸν θνανν }γ» γαγ- 
γαλίςω» τὸ εἰς γέλωτα ὄγω. 

Γώγγραινα, , πάθος ὁιαβρωτικὸν σαρκῶν. παρὰ τὸ γράω 
. σημάνει τὸ ἐσθίω" Καλλίμαχος. --- αἰς]ῶν ἔγραε 

΄μενος: --- ἀντὶ τοῦ ἤσθιεν) γίνεται γραίνα”. ναὶ ἐν 
πρ, γάγγραινα. . 

Τάδειρα] τὰ Γάδερα λέγονται πληθυντικῶς" ἀπὸ τοῦ 
γή καὶ τοῦ ὀειρόν οἱογεὶ γῆς δειρα. τὰ γὰρ γάδειρα, 
τῆς γῆς ἐξοχή ἐστιν. ᾖν' ας Φφησὶ Κλαύδιος Ἰρύλιος ἐν 
ταῖς Φοινήνης ἑστορίαιςν ὅτι ᾿Αρχαλεὺς υἱὸς Φοίνικος, 
πτίσας πόλιν. ὠνότιασε τῇ Φοινίκων γραφῷ. γάδὸν γὰρ 
παρ αὐτοῖς, τὸ ἐκ αμκρῶν ᾠκοδουήμένογ. 

Γαζοφνλακιονν Φησατροφυλάκιον. γάςα γὰρ 2ησαυρός" εἰς 
τὸ ῥητορικόν. καὶ πλοῦτος. καί ταμιε]α γάσας" Διογένης. 

Γάινοςν ὁ σεισμιὸς κατὰ Αθηναίους, ὁ τὴν την κινὼν. 
ἔστι δὲ καὶ ῥητορικὴ { λέξις, " 

Γάλα. παρὰ τὸ γυῖα καὶ τὸ ἄλλομα, τὸ ἐκ τῶν γυίων 
ἀλλόμενογ. 

Γαλ/ψος, πόλις Θράκης | ὠγόμασται δὲ απὸ Γαλήψου τοῦ 
ἐκ Θάσου κ. α Ἐηλέφης. ὁ πολίτης, Γαλήψιου, τα δὲ 
εἰς νο. ὑπὲρ δύο συλλαβ σον ὀξύνεται, σχιγδαψός, (ὁρ- 
γάνου ὄνοια. καὶ κύριον" τίδεται καὶ κατ οὐδενὸς ," ἂἷς 

αγέλαφος χεραψὁον καλυψός. 
Γάλα) παρα τὸ καλὸν εἶναι εἰς ανατροφή», καλα, μον 

γάλα. ἐκ δὲ τοῦ γλλαν γαλήνη» ἤ πραεῖε καὶ φεστ: - 
μη Φλασσα. } παρὰ τὸ γελᾶνι γελάνη τὴς οὖσα καὶ 
γαλήνη, ἡ πρᾶον ἔχουσα καὶ ἡδὺ Φέαμα. «τει εἰς τὸ 
κος. 

Γαλαύήνος, ὁ ὑτοτ/τθιος καὶ ὑπομάκιος" ὥσπερ πα 
τον ὀείσω μέλλοντα» ψίνετως δεινός" πλείσως ο. 
οὕτω καὶ παρα τὸν Φήσω αόλλοντα, (Δηλοῖ τὸ Ἀρέψω) 
γίνετιι ηνός” καὶ ἐν συνθέσει μετὰ τοῦ γάλα, γίνε- 
τικ γαλαθδηνός, ὁ ὑπὸ γάλαντος τρεφόµενος. ΄ 
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σις ἡ τροφή” ὁ ὁ µέλλωνν βόσω. βῶ τὸ πατῶ, ἐέο καὶ 
βότρυς. βῶ τὸ βιάνω, ἐξ οὗ ὁ µέλλων βήσω" ποὺ βί- 
βηαι τὸ πορεύοµοα . βήμα, καὺ βήσα. νὰ τὸ λέγω, 
ἐξ οὗ κοὺ μην 

. α. 
οσοι 

Γαλατία, χώρα”. ὠνόάνόψ. (ὥς Φησι, Τ{μιιος) δν. .,. 
λάτου, Κύκλωπος καὶ Γαλατίας υἱοῦ" } διὰ τὸ ἐν αὐτῇ 
ὑπὸ καήσαρος Αὐγούστου καταλειφθήναι ευ θνώῃ Γστρα- 
τιώτας. ἡ χώρα. ἡ δὲ πόλιν "Άγκυρα. 

Γαλόφ] το μεν λέγουσιν, ὅτι ἔστι γάλως" εἶτα λιλῤηὴ 
τοῦ ῳ, γάλοως ὡς τὸ , Ἐξ Ἀδόω δ) ἐπὶ πόντον ἔβη: 

ὁ δὲ Ἡρωθιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν λέγει. ὅτι ἔστιν 
Ὁ εὐδεῖς ἡ γάλως. ἔστι δὲ ή. ἀνδρὸς αδελφή. κλήεταετῆο 
γάλω. ὁ κανών' τα δὲ αρύτονων κατὰ ον τοῦ 

Ὅσ κλίνοντεαν τῆς Κέω, ή δοτικὴ, τῇῷ ὃς «καν 
σμῷ τοῦ ο, Ὑπλόῳ. δια τοῦτο “κατα σωνν βάόει οὐ "τόνον 
ἐπειδὴ οὐδέποτε ἐπὶ Τέλους κειµένου τοῦ ω, τρίτη ατὸ 
τέλους τίθεται καὶ ὀξεῖω Κωρὶς τῶν ᾿Αττικῶν. ο. 
δὲ καὶ Ὑάλως ον, ὡς γέλως γέλωτος. κά’ 

Γάλλος. ὁ Φιλοπότωρ Πτολεμαῖος" διὰ τὸ Φύλλα ᾿κισσοῦ 
κατεστήκ δε» ας οἱ γάλλοι. αεὶ γὰρ ταῖς Δγονυσιακοῦς 
τελετοις κισσῷ. ἐστεφανοῦντο. ών ὃι ὅ 

Γάλλος. ὁ τῷ μητρὶ τῶν }εῶν ὀργιωόδαενος" εὃ ἄλλός τις 
γενοµενος καὶ μεταβαλὼν την Φύσω εξ ἀνθρῶν , κο. 
οὔτε ἄνὴρ ών. οὔτε γυνή" ἐξετέμνοντο Ὕδλρ οἱ τελούμε- 
γοι τῇ 9εῷ. Ἶ ἀπὸ Γώλλον ποταμοῦ τῆς η παρ 

ο ὃν ἐτελοῦντο. 
Γαλεάγρ εάγρα. } τῶν μήν. ὑποδοχή. ο... 
Ταλερον. ἑλαρόν, ἡδ ἓ πρᾶον. τάσσετοα δὲ ἐπὶ βλεμμά- 

πων. καὶ. γολε ωπὸς., ὁ γαλερὸν καὶ ἐπιτερπὲς νο, κά 
Γαλιάγκων, ὁ τὸν βραχίονα ἐλαάττω ἔχων. ο. 
Γάλωνες, χρῶμα ἵππων τὸ ὀνοειδέο. τὰ τοριθρόγωατα 

Φοίνικες. 
Γάμος] παρὰ τὸ ὁμμῶ τὸ δαμάζω, γόεται δέμοςν καὶ 

γάμος, ὁ ὀαμαστικὸς τῶν Φήλειῶν. ὅδεν ποὺ τὰς παρ- 
ένους ἀδκμάστους λέγει Ὄωηρος" οἷον, -- παρθένος 

Ὀαδμήστ σε οὐδὲν παρὰ τὸ γενν τν. γάμου. ἐτυμολογδύσι 
δὲ καὶ παρα τὸ δύο ἅμα εἶνιαν Ἠατα µετκθεσι τοῦ ὃ ́ 
εἰς γ. γαμβρον δὲ, τὸν νυιφίονν ἡ τὸν κατ ἐτιγκαίων 
οἰκεῖον. ἐναλλασσεται δὲ τὸ ὄνομα πολλάκις, Σοφοκλῆς ο 
δὲ τὸν πεν.δερὸν ἀντὶ τοῦ γαμβροῦ λέγει. 

Ταμήσείω, ια τῆς ει διφφόγγου" ὤπὸ τοῦ γαι 
λοντος. κα όλου Ύὰρ τὸ ατὸ ο (μον ̓ μελλόντων 
έν τοῦ" Ἴειω γιγόμενα. παρά γώγα ὑπὲρ δύο [σνλλαβας, 
διὰ της ει διΦΦόγγου᾽ γράφεται" ον. ἀπὸ μὲν ἑνε: 
στῶτος, ὁλῶ, ολείω" κιχῶ» κιχείῳ' πρατῶ, κρατείω" 

ο - 

ἀπὸ δὲ μέλλοντος, ὄψῶ. ὀψείω' βρώσων βρωσείω. οὐκ ᾿ 
ἀντίκειται ο μῖν τὸ ψῶ ψίων τὸ ἑαβρωματίςω" μον. 
οὐκ ἔστιν ὑπὲρ όψο συλλαβάς. 

Γαμηλίαν ἡ εἰς τοὺρ ρτόμνρ ὀιδοιένη νο ποὺ 
εἰσαγωγ) ἐπὶ γαμοίςι παζον καὺ πουρεῦτιν.΄ οἱ δὲ 
Φασὶ γακηλίαν -Φυπίανν ἡν ἔθυον τοῖς ατα οἱ εἰς 
τους ἐφήβους ὀνγραφόκενοι καὶ αέλλοντες γακεῖν. «δγ- 
νετο δὲ ἡ θυσία τῇ ρα καὶ ᾽ΑΦϕροδήτῃ κιὸ Χαρισι; 

Γαυγλίαςν αἱ ἐπὶ τοῦ; γάμοι ἑορταί. Λυκόφρων, --- καὶ 
γα μηλίοθς Ἄξει δνηλας. 

Γαμήλια] παρα το γκι, γαμήσω» γκμήλιαν ας δεμῶ, 
δεωήσων δελ, καὶ Φεμήλια" κ: αἱ αἷς παρα τὸ κατοι- 
κ.ὸ κατοικήσω κατοικήσια, Καὶ κατοικέτια. ἔστι δὲ ὃν- 
σία τοῖς ἐν τῷ ὁήιῳ Φεοῖο, ἡ εἷς τοὺς Φβάτορας ἔγγρα- 

πο - 
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τφὴ τῶν ἐφήβων, γαμήγυρις ἐλέγετο. Ἰμεήλορ ὁ - εἰς 99ν», Φγήσκει τρεῖς ἡμέρας. ἔρχεται γὰρ νέφος βρ.ά79, 
' Γποὺς αέμους πλασσόμενος πλακοῦς. καὶ βρέχει ἐπάνω αυτου καὶ αγας, μηκέτι γηΆρα- 

ΤΓαμβρὸς] παρὰ τὸ γάμω γαμηρός" καὶ κατὼ συγκοπὴν γοῦν. καὶ ἐν τούτου οὐ μετὰ τοὺς αρχιίους Φιλοσόφους 
καὶ πλεονασμὸν τοῦ β. ἡ παρὰ τὸ γάμος. ὁρωηθέντες, τοὺς πολυφάγους. γαστριμαργους ἐκάλεσα». 

1ο Γομψός, ὁ κεκκακένος. παρὰ τὸ κάμπτω, κάμψω, γπα- ὀύναται δέ τις εὐσεβῶς τοῖς οὖσιν ἐπιλαβεῖν τα εἱρη- 
ψός. τροπ τοῦ κ εἰς 1) ὥς καμψώνυχες, γαμνψώ- μένα. πᾶν γὰρ παθος ἀπὸ σήψεως γίνεται) καὶ ἐπὰν 
υχες. ε  γεννη»ῃ , οὐ παύετε « ἐσ-ίον τὴν ὑποστήσασαν καρδίαν, 

Ταμφηλὴ, Ἡ γνάφος, κα σιαγών᾿ παρὰ τὸ κάμπτω» γάμ- ἕως ἂν διὼ τῆς γνωστικῆς ἔξεως εἰς Φανέρωσιν ἔλλλοι" 
πτῳ' καὶ ὥσπερ: ρᾶ τὸ άπτω γήεται ταφὴ, οὕτω καὶ ἐλθὸν, δνήσκει ταῖς τρισὶ ὀυνάμεσι τῆς. ψυχῇς᾽ 1ο 
καὶ παρὰ τὸ γάμπτω, γαφὴ καὶ γακφηλή.:.. καὶ οὕτως ἡ χάρις τοῦ ἁγίου πγεύματος ὁιὰ νέφους 

τώσ παρὰ τὸ γανῶ τὸ λαμπρύνω, γίνεται γάνος -- τῆς ὁ,δασκαλ/αὸ ἐπιφανεῖσα» σταλαγμοὺό δίδωσι γνά- 
᾿ λκαπρὸν γανόωντες: --- κα γεγαγΦαένος) καν --- γά- σεως, καὶ ᾠοποιεῖ" οὐ κατὰ τὴν πρότερον ἐμπαδῇ 

Ἴσντοα δέ γε τοῖς ἐνοσίχκων: -- χαίρει, καλλωπήςεται, ζωὴν, ἄλλα κατὰ τὴν ἐπ' ἀρετῇ καὶ «}εῷ οὐκείαν- 
παρα τὴν γην, γῶ γανῶν την Ὄαλλουσαν τοῖς Φυτοῖ;, ΤΓαῦλος., ποιμενικὸν ἄγγεῖον } κάδος, εἰς ὃ τὸ γάλα δέ- 
την λαμπρὰν. κδὶ αρᾶς Αν αἰτίαν γιγοµένην. Χοντα. παρ τὸ γώ σὸ χωρὼ γίετως γάζω, γάλος, 

40 Τωννωήδης ο ὁ ἔρως ο οἰνοχόος" παρὰ τὸ γάγος μήδεσ-αι παὶ γαῦλος. καὶ οὐ πάντως δεῖ παρὰ τὸ γάλα λαμα- 
χῷ Δι" ὅπέρ ἐστι τὸ πόκα τὸ λαμπρόν. Βύρπίδης, τ γι. λέγεται δὲ καὶ τριήρης γαῦλος, διὸ τὸ πλεῖστα 

"Ὅπου βότρυος ἐν δαιτὶ γέγεταε γάνος: -- ἡ παρὰ τὸ δέχεσθαι, ὢς Φησὶν Ἡρόδοτος ἐν τῇ, τρίτῃ τὠν ὥτο- 
"φανγυσθαι τοῖς μήδεσεν συνετὸςν ὡς Εύμήδης. : ιών. ἔστι δὲ εἶδος πλοίου ληστικοῦ, ἥτις καὶ Λ/βυφγος 3ο 

Ταργαλίώι, χινεῦ. ὑποσαίνει, προτρέπει, ἐρεδίζει. καὶ καλεῖται. ὴ γύαλος τὶς ὢν, τουτέστι κοῖλος. λέγεται καὶ 
γαργαρίζει. ρεδήςει απὸ τοῦ στόματος ὥστε ἐμέσας ἀντλητήριόν τι. 

Τάργαρος, πόλις τῆς δη ἐν ὑψηλῷ τόπῳ πεμιένη" ἣν άσνας. ὁ ἐπηρμένος κα) τεθαρσυµένος. παρὰ τὸ γαίω 
πατώκουν Λέλεγες. ἐξ ᾗς διὰ τὸ προῶδες ὑποκατέβησαν τὸ γαυριῶ», γίνεται γαῖρος" μαὶ τροπῇ τοῦ εἰς υ» ὧς 

οί αργαρεῖς, λαὶ ᾠῷκισαν αὐτ]ν ὑπὸ πεδίον Γώργαρο». κλαίω. κλαύσω, 
5ο. ἐκείνη δὲ ἐρημωθείσα, καλεῖται πλω» Τάργαρος Ταΐω το γαυριὸ” παρὰ τὸ αλα μεγάλη γὰρ ἡ γῇ. τὸ δὲ 

ὠγόμασται δὲ ἀπὸ Τ. Γαργάρου τοῦ. Διός. ὣς δηλοῦ Ννα- γαλαν Ἓλμα, το γῶν τὸ Χωρῶν π] χωρητρο. ὡς νὰ 
Φίος ὁ Φιλόσοφος, οὕτως Ἐπαθρόδιος ἐν ὑποινήκστι 3 τὸ αῶ το «ητῶν μα] καὶ παρὰ το ῥω τὸ, φ» είρω, 
Ἰλιαδος, παρατιέμεγος Κλείταρχον Αγνίτην λεξιπο- μὴ παὲ γραῖα, πλεονασωῷ τοῦ γ. τα δὲ ἀπὸ περι- 

γραφον. ἄλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ γαργαρίςε» καὶ αναδιδόναι πωμένω» αονοσυλλάβων ῥηματων ὁιὰ τοῦ αια γινόμενα 4ο 
τα ὕδατα ἀπὸ αεταφορᾶς τοῦ ἓν τοῖς σώμασιν ἡμῶν Όλων, διὰ τῆς αι δι όγγου γράφεται" οἵον, μῶν 

γαργαρεῶνος. ναὶ γὰρ τὸ σώμα τοῦτο Οπὸ παχέος εἰς μαΐα γῶ, γαῖα. τὸ α-. βραχύ. διατί; πᾶν Φήλυκὸ», εἰς 
ἡ  λεπτὸν καὶ οξν) λήγει. τα λῆγον. ὀξυνόμενον ἡ περισπώµενον. ἐκτείνει το α 
Γ αργαρεὼν , ας Ἱπποκράτης, ἡ λεγοµένη σταφυλή” απὸ προπαροξυνόµενον δὲ ἡ προπερισπώµενον. σν συστέλλει 

τοῦ ήχου τοῦ γινομένου ἐν τῇ: Μεραπείᾳ αὐτῆς. ὧς δὲ αὐτὸ. ἡ τὰ ιά τοῦ αι παράγωγα ὑπὲρ δύο συλλαβές 
ο. Σώρανος, τὸ ἄκρον τῆς ́ λαάρυγγος" ἀπὸ τοῦ ὁμοφραδοῦρ εἰσε» καὶ ἑκτείνοντωι" τὸ δὲ µαῖα, γαῖαν ἀήλλαξζε καὶ 

ἦχου τοῦ ἐν. τῇ καταπτώσει γινομέγου. περ) τὸν Χρόνο». : ε 
Γαρίωτςν ἐκ τοῦ αρήνας ἡ ἐκ τοῦ γαρίκας τὸ µαρίκας Γαζκ] ἔστι γω σήμαῖνον τὸ τόιτω" ἐξ οὗ γίνεται γέα όνα 
... βαρβαρον' δὲ τὸ ὄνομα, καὶ } κλίσιο, καὶ ὁ τόνος. τοῦ ε ψιλοῦ, οἱονεὶ γεννητική" ἐκ ταύτης, γεωαές 

Ἡρωδιανος περὶ παθῶν. τρῆς» γεωλόφος, γεωργός. τα δὲ εἰς α λήγοντα ἐν τᾷ δο 
Γάρκον, τὸ ἔσω τῆς πλήανης σιδήριον, ὁ ὁ τὸν ἄξονα τρίβει. πατ ἀρχή» συν δέσει» Φυλαάττει το αν ἢ τρέπει αὐτὸ, 
Γώστριον. πέωµα τι σήσαμῶδες., παρα Ἰρησ, -Ὁ- :ὁπωροπωλης., γεωμέτρης» γεώλοφου ἔστι δὲ ρος, ύψω- 
Γαυσὸν, σαχμβὸν, χωλὸν, στρεβλὸν. ὁιεστρακιαένον. Ὕνυ- μα γης" καλοῦσι ὁ) οὕτω καὶ τὸν πακὺν καὶ ἀνώση- 

λοὶ λέγονται καὶ τὰ Φονικα πλοβα" καὶ γαυλιτικὰ χρή- τον ἄν δρωπον. ἐκ τοῦ ῥητορηιοῦ. τὸ δὲ γέα, κατα κρά- 
µατα παρὰ Ἐενοφῶντ:, τὰ ἀπὸ τῶν πλοίων. Ὅ σι τοῦ ϱ καὶ α εἰς ή» γόεται γη. ἐκ τούτου γύεται 

βο Ταφάγας» σκώληξ, ύπο Σνροκουσίων ὃ ἡμεῖς ἔντερον. ἄλλη παραγωγὴ ὃμὲ τῆς αἱ διφΦόγγου. γα ὥσπερ 
καὶ σηφά ο οἱ πένητες» ἅποροι. ὡς τὰς ἐκ γῆς βο- σελήνη. σεληνκία ΑΦήνη, ᾿ΑΦηναία, αλλ’ ἀντίκειτει 

-ταάνως σετ. ζόμενοι τροφή: ἀμθροῦντες. Σέργιος Ὁ γραμ αατρκὸς» λέγω» ὅτι οὐκ ἐκ τοῦ γῇ ἐστι 905 
Ταστερόχειρες. μαὺ ἐγκειρογάστορες» οἱ ἀπὸ χειρῶ» ζῶν- το γαΐζαν αλλ' απο τοῦ γαίω. 

τες. μαὶ γαστέρες, οἱ τροόης αόνης ἐπιμελούμενοι" καὶ Ταμήοχος] ὧπὸ τοῦ (τὴν γοεῖαν ἔχει», γύεται γω εί χ ος” 
'Ὑαστρίδες, οἱ τὰς ἕλμιωθας ἔχοντες. καὶ πλεονασμῷ τοῦ ή, γαιήοχος» ὁ ἐπὶ τηε γῆς ὀχού- 

Ταστὴρ] παρα τὸ γὠ τὸ λαμβάνω καὶ δέχομαι, γίνεται μεχος” περίλαωβάνει γὰρ αὐτὴν ὁ ἸΏκεανός: δεσπότης 
΄Ὑαστηρ, Ἰ΄ πάντα τὸν βίον μὴ πληρουµέγ] λαμβάνουσα. γάρ ἐστι τῶν ὑδατων. η ὁ συνέχων- καὶ βαστάςων την 
ἐκ τοῦ. Ὑαστήρ, γίνεται γάστρα ἡ εἰς κῦτος Ύεννη- - γῆν" Φασὲ γ2ρ ἐπ] :ὔδατος αὐτὴν ἑστηρ! χθτα. καὶ ἐννο- 

059 --΄ Φεῖσαι τοῦ λαμβάνει»΄ | Γαστρη» μὲν τρίποὀκ. Ἱισγσιος λέγεται" πρ. γὰρ του, ὕδατος: παρὰ χρόνον τινα 
ο νρβλοα, λαμπρότερο» τρέφεσ» έν λαιμάργως δν βεταστάσει» γψεται ὁ σεισιιές. ἡ ὁ ππέρων τοῖς ἅρμα- 

τασθαι, γάστρις γὰρ, ὁ πολυφάγος καὶ ἀκρατὴς περὶ σιν ἵππιος γὰρ ὁ δεὂὸ. γαίειν γαρ τὸ Ἀπίρειν καὶ 1ο 
ην αστέρα. σεμνύνεσθαι. 

Γαστρίαργοςν πόδεν ἐτυμολογεῖται; οὐδεὶς οὔτε γρααμα- Ταμήΐος, πλεονασμῷ τοῦ Ἰ» ὧς το Νοσίον, Ἀνσητον. 
τιιῶν οὔτε ῥητόρων ἐμνημόνευσεν. ᾿Αριστοτέλης ὁ- ἐν Ταήται, οἱ Γαλαται" παραὲ τὸ τὴν γη» σπτειν. ἐκπε- 

πε τῷ περὶ «ώὼν µέμνητοκ, ον μάργον λέγων, καὶ ὅτι  σόντες γὰρ τὸς ἑαυτῶν Χώρας, πολλην γῆν περιήλ.)ον 
"γεννᾶτωι ἀπὸ υὐψεώς, μεταξυ της γᾗς καὶ τοῦ ὕδα- " «Ἴτουντες ὅπη οὐκήσουσιν Βῤφορίων 7 Πολνχαρίη" 
του" καὶ ἀφ' οὗ γεη9ῇ) οὐ παύεται γη φαγοῦν, ἕως  ὅδεν καὶ, Γαιζῆται περὶ δείρεω χρυσοφορεῦντες. 

νο οὗ ἐκτρυπῆσαν τὴν γην, εἰς ἐπιφάνειαν ἔλδοι" καὶ ἐλ- Ταιοδόται, οἱ ἀρχιτέκτονες» Ἡ οἰκονάμοι παρὰ τὸ δεῖν, 
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ὃ σήµα/νει τὸ µθρίεων οἱ τὴν γῇν δικπερίζντες, ὅ 
3ο ἐστι ὀιχγράφοντες εἰς οἰκήματα,: Κάλλίααχος, Γαιοδό- 

ται καὶ ὀηγεκὺς εὖτε βάλωνταί. Σ: 
Τ.άων, ἑλαρός, γαυριῶν, τερπόμενος" γάίουσα δὲ, ὑπερ- 

Φρονοῦσα" γ:{εσκον δὲ, ἔχαιρον. . 
Ταιὸς, ὁ ἐπίγειος ἄνεμο. Ταν, τὸν ἐργάτην βοῦν. 

Ἰταλιῶται δὲ παὶ Ταραντῖνοι, γαῖον τὸν μίσθὸν λέγουσι. 
Ταΐσος, ἐμβόλιον σιδηροῦν τριήρων. [οἱ] δὲ, τὴν Φωνὴν 

τάττεσθω ἐτὶ τῶν αἁκοντίων, ἃ οἱ Ῥωμιοῖοι καλοῦσιν 
ὑσσούς. ψ. 

α Γαῦται, οἱ γεωργο/' ἀπὸ τῆς γάας. 

'πο τ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Ε. 
Τεωπεῖναιν παρὰ Ἡροδότῳ οἱ ὀλίγην γῆν ἔχοντεςο, θουεὶ 

πεινῶντες γῆν. Ὄρος. : [ 
Τέγειος, ὁ ἀρχ- του". παρὰ Ἑκαταῳ, Καὶ καλῶν Ἱρ ὅτι, 

τῶς ὁ γέγειος ἔχει λόγος:--- καὶ ἠχεῖ γέγεία ἄνθεν 
μήκωνός τε: ---- παρὰ τὸ γέα τὸ διὰ τοῦ ε ψιλοῦ» γί- 
γεται κτητικῷ τύπω, γέῖορ" μαὶ διπλασιασμῳ καὶ συν- 
αιρέσει, Ὑέγειος. ἢ παρα τὸ γέα, Ὑέειορ' καὶ πλεονα- 
σμῷ τοῦ Υ, γέγειος. ὝΑ1Α. ψ : 

Τεγάασι., γεγένήνται. ἀπὸ τοῦ γείνω, Ὑέγοναν Ὑγεγόνασι" 
{ο καὶ πατὰ συγκοπὴν καὶ πλεονασμὸν τοῦ α» γεγάασι᾿ 

ἐκγεγάασι» ἐκγεγένηνται, κατοικοῦσι. 
Τεγανωιιένος, λελαμπρυσμένος" ἡ χαίρων, ἡ διακεχυµέ- 

νος ἡ κεκαλλωπισμένος. καὶ γανωθεὶς, οἷον καλλωπι- 

σθείξ" καὶ γαγῶσαι, ἐπὶ τοῦ λαμπρῦναι' καὶ γανεῖν, 

λευκάναι καὶ γανερὸν, λαμπρὸν., λευκόν᾿ ποὶ γάνος, 

ὕδωρ, χάρμα, Φῶςν λῖπος, αὐγὴ, λευκότης, λαμπη- 

δών' ὑπὸ δὲ Κυπρίων, παράδεισος. 
Γεγαυα] ῥῆμα γῶ ́ ἐξ οὐ καὶ τὸ γείνῳ ο µέλλων, γήσω᾽ 

ο ὁ παρακείµενος, γέγηκα᾿ καὶ ὢς απο του βέβηκα» βέ- 
βεα, οὕτω γέγηκα» γέγκα αὶ µετοχὴ. ὁ γεγαῶς» τοῦ 

γεγαότος" τὸ ηλυκὸν, γεγαυῖα.--- Ἑλένη Διου ὀκγε- 
γαυκτ--- ἡᾗ ἐκ του Διος γεν»ηθεἴσα, καὶ τὸ γεγώσα 
παρ αὐτὸ. κανὼν Ύαρ έστω ὁ λέγων" αἱ εἰ ὢρ µετο 

χα, εἰ μὲν ὥσιν απαδεῖςν δια τοῦ ο κλωομεγαιν το 

Φηλυκὸν ἔχουσι διὰ τοῦ υια' εἰ δὲ κατὰ πά-ου, τὴν 
κλίσιν μὲν ἔχουσι διὼ τοῦ ω, καὶ τὸ ὀήλυκον µετα- 

σού ποιοῦσω εἰς α΄ ἑστῶς, ἑστῶσα γεγὼς, γεγῶσα. 
Γεγῶσα] ἀπὸ τοῦ γενῶ τὸ γίνομαι, ὃ µέλλων, γονήσω" 

ὁ µέσος παρακείµενος» Ὑέγηνα" ἀποβολῆ τοῦ »» γέγηα᾽ 

ἦ μετοχὴ, γεγαώς, τροπ/ Του η εἰς αν καὶ ἐστι σεση- 

μειωμένο τὸ γεγκώς, µεμιώδν βεβαός, ἑσταωρ᾽ ἅπερ 

χατὰ κρᾶσω γύνεται, Ὑεγώς γεγῶτος, µεμῶς μεμῶτος, 

βεβώς βεβῶτος, ἑστώς ἑστῶτος" καὶ τὰ Φηλυκὰν Ύε- 

γῶσα, μεμῶσα, βεβῶσα, ἑστωσα" καὶ τα ουδέτερα 

διὼ τοῦ ω μεγάλου, τὸ γεγώς, τὸ µεμώς, Ναὶ τα ὅμοικ. 

ιο. ὧτει εἰς τὸ πεκότγότα, ο ας 

Γεγωνεῖ», σηµαίνει τὸ τήν Φωνην ἐξάκουστον ποιεῖν’ πα- 

ρὰ τὸ γνώῳ᾽ πα) ἐν ὑπερθέσει, γωνῶ ' καὶ κατὰ ἀγαδι- 

πλασιασμὸν, γεγωγῶ. οἱ γὰρ ἐξακουόμενο,, γνωστοί εἰσι. 

Δίδυμος δέ Φησι γεγωγεῖν εἶναι, το εἰς πᾶσαν γωνίαν 

αφικνεῖσθαι τὴν Φωνήν. ἡ παρα τὸ γγόω γνῶ, γέγνοα᾽ 

τα) καθ ὑπέρθεσιν καὶ αὐξησῃη, γέγωνα, καὶ γεγωνὼς 
ἡ μετοχή. . να αγὰδ ἕ 

ώς απο του Φωνῶ, τροπ του φ εἰς Υ» γεγωνῶ, 

γεγωνήσω, Ὑεγώνηκα. Ἡ ατὸ του γῶνῶν γωνεῦν, καὶ 

1ο. Ὑγεγωνεῖ κατὰ αναδιπλασιισμον καὶ ποήτικῶςν Ύθγὰ- 

νάµεν. ἡ ἀπὸ τοῦ γω, (δεν καὶ τὸ γνώωσι) γύνεται 

µέσος παρακείµενος γεγωνῶς ἐκβοῶν, κράςων. ἐκ τοῦ 

γωνῶ, µέσος παρακείµάνος, Ὑέγωνα" ἡ µοτοχκή, γεγω- 
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νῶς. ἐξ αὐτοῦ μήν. - (τόν. πα) γεγανέτε- 
ῥον ἐπίῤῥημα, σημαίνει ἐξ ρον καὶ λαμπρότερο». 

Τεγωνοκῶμαι. γύναῖχες αἱ τὰς πώμιας ἐωπιπλῶσαι βοῆς. 
Γέλως, παρὰ τὸ τὸ γένειον εἰλεῖν, ὃ ἐστι συστρέφει»". περὶ 

γὰρ τὸ γένειον οφ. υπινὲς πινούµενοι, ποιοῦσι τὸν γέ- 59 
λωτα. ἡὶ παρὼ τὸ τὰ ηυῖν λύει, ὅ. ἐστι τὸ µέλ. ] 
παρὰ τὴν ἔλην, ὃ σηµαίνει τὴν «εραασίαν οἱ γὰρ 9ερ- 
μοί, πολλὰ γελῶσιν. ἡ παρὼ τὸ χέω, Χέλως, 
γέλως" οἱ γὰρ γελῶντες ἐκκεχναένην ἔχουσι τὴν ψυχή». 

Γελοῖς, ὁ καταγε ύτατος. παρὸ τὸ γέλως γελῶν Ύε- 
λωϊος, ὡς πατρῶώρος" «Βοιωτικῶς», γελοῖος. οἱ γαρ 
Ῥοιωτοὶ τὸ ω καὶ α εἰς τὴν οι ὁίΦ.)2γγον τρέπουσ:, Τὸ 
πατρώϊῖορ, πωτροῖοο λέγοντεο, καὶ τὸ ἠρώῖου , ἡροῖος. 

«ἐξ οὗ καὶ γελοβον, το διὰ τοῦ οἱος ὀνόματα ὑπὲρ ἀνο 
συλλαβὼς, ἅπαντα προπερισπάται' οἵον, παντοῖος, αλ- 49 
λοῦος, ἑτεροῖος οἱ δὲ ας α- -ν τῶν ᾿Ἀττικῶμ τὸ 
γελοῖος καὶ ὁμοῖος προπαροξύ» 5 οὖν εὖ. ς 
λέγεται, ὁ γέλωτος ἄξιος" γελοῖος δὲ, ὁ γελωτοποιός. 

Γελαστὸς καὶ ἀγέλαστο. Όμηρος, Δεῦς ἵνα ἔργα Ύε- 
λαστὰὸ καὶ οὐκ ἐπιεωτὸ ἴδγσθε:--- ἂν ἃ δεῖ γελᾶν. 
καὶ ἀγέλκστα, ἐφ οἷς δε μὴ γελᾶν, αλλ ὀργίζεσὃαι- 
παρὰ τὸ γελῶ γελάζω, Ὑελαστός, ὧς πελῶ πελάςω 
πολαστὸς, πλανῶ πλανάζω., κα) συγκοπῇ πλάςω. - 

Γεµέωσι δὲ παστάδες] γεμῶμεν, γεμῆτε, γεμώσι' καὶ 6ο 
πλεονασμῷ ποιητιιῷ τοῦ ε, γεµέωσιν: οὕτως Ηρωδιανός. 

Γεγάµεν, γεγενήσθαι. παρὰ τὸ γῶ ω» γέγμι' ἅπα- 
ρέµφατον. γεγάναι" καὶ Δωρικῶς, γεγάµεν, ὡς τηδέ- 
ναι τιδέμεν. ἁ 

Γεγυρωμένους. ἠτονήκότας σωμ 
Γέγυραν, αὐλὴν ἡ δεσμωτήριον. 4 
Τέλα, πόλις Σικελίας. ἐπὸ Γέλα τοῦ ποταμοῦ, ἐν ᾧ 

παράκειται ἡ πόλις, ἡ ὅτι Αντίφημος ἡ Δεινομέ 
Ῥόδιος, κατα χρόνον ε 
σεν, ὡς δέοι αυτὸν 
ἐπὶ δὲ τῇ ἄπροσθοκ ἀκοῇ ἐγέλασε' καὶ ἀπο τοῦ κ 
συμβάντος ὠγόμασε τὴν πόλιν κα) τὸν 'παρακείμενον 
ποταμόν. τὸ ἐθνικὸν, Τ ελκῖος. 9 ιο 

Τέλαν] οἷον, Τέλαν ὁ) «θάνατοι «Φεοί: -- κατὼ συστολὴν 
λαμβάνεται, ὡς ἡ µετοχὴ δηλοῖ. γέλαντος γὰρ ἡ Ύενι- 
πὴ», κατὰ συστολὴν τοῦ α. τὰ δὲ ἐνδέοντα συλλαβῷ 
τρίτα πρόσωπα τῶν πληθυντικῶ», παταλήγουσιν εἰς τὴν το 
παραλήγουσαν τῆς γενικῆς τῶν μετοχῶν. οὕτω Ζηνόδοτος. 

Γεννῶ, τὸ τίκτω" παρα τὴν γῆν τὴν πάντων μητέρα, ἔστι 
γαρ γέα᾿ εξ οὗ ῥῆμα» γέω" καὶ πλευνασμῷ τοῦ νι Ύεν- 

 κεναμµένους., 

ἰ; Δελφοὺς παραγενόµενος». Ἴκου- 
ο 

νῶ, ἢ παρὰ τὸ γείνω, γεννῶ ἐπὶ μὲν τῆς γεννήσεως, 
ὁμὼ ὀνο νν᾿ ἐπὶ δὲ τῆς ποιήσεως καὶ κτίσεως, δι ἑνός" 
ἐξ οὗ καὶ γεγητὸον ὁ χτι τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ γινῶ 
γινόμενα ὀνόματα, δι ἑνὸς ν ὀνται" οἶονν γένει 
γενέθλιον. ν Ἱκ αν ». 

Γενέδλη, ἡ δ ἐνιωντοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεχθέντος ἡμέ-.ο 
ρα. παρὰ τὸ γανὼ γενέθρα" καὶ Ἰωνικῶςν γενέθρη 
κολυμβώ, κολυμβήθρα" καὶ κατὰ τροπὴν, γενέθλη" 
ὅθεν καὶ τὸ γενή. ἀπὸ τοῦ γενῶ, γενή, ὡς ἀπειλώ, 
ἀπειλή. εἰλῶ, εἰλή" ὠνῶ, ὠνή. Καλλίμαχος, Τὴν δὲ 
γενὴν οὐκ οἶδα. : . 

Γενῶ, τὸ πραττω" ὁ µέλλων, Ὑενήσω" ὁ δεύτερος αόρι- 
στος» ἔγενον, ὁ µέσος, ἐγεγόμην. «τει εἰς τὸ ἐγκονεῖν. 

Γεγεθλιαλογία, μαντεία περὶ τῆς γεν]σεως. ν 
Γενέδλια, ἡ δι ἐνιαυτοῦ ἐπιφοιτήσατα τοῦ τεχθέντος 

ἑορτή' παλ γενέσια, ἡ ὰ ἐνιαντοῦ μνήμη. 
Γενεα] παρὰ τὸ γένος γενεά σημκίνει δὲ δξ' ἐπ) μὲν 

γὰρ τοῦ παντὸς τῶν ἆ γένους, Όἶχγπερ Φύλλων 
γεγεὴ, τοιήδο καὶ ανδρών: --- ἐπὶ δὲ τῆς εὐγενείαςν 
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:.Ύθνεῦ μὲν , ὑπέρτατός ἐστιν Αχιλλεύς:--- ἐπὶ δὲ τῆς ἦλι- 
κίαον Οὔνεν ἐγὼ γενεῇφι νεώτατος: --- ἐπὶ δὲ τῶν 
προγόνων, Έπο γαρ τοι γενεῆς» ὃς Τρωές περ: -- ἐπὶ 
δὲ των ἐκγόνωνν Κρείσσων ὃ αὖτε Διὸς γενεὴ ποτα- 
μοῦο τέτυκται:--- ἐπὶ δὲ Φιαστήκατος χι χρόνου» τῶν μὴ 
κατ᾽ αὐτὸ βεβιωκότων τῷ 9) 9η δύο μὲν γεγεκ/. 

4ο Γένος] ἐκ τοῦ γένω τοῦ σηιαίνοντος τὰ τ/κτω, γήεται 
γένου, ὡς σένω, σ.ένος' μένω, µένορ' καὶ »είφω, 
νέφος, «τει εἰς τὸ γευμητικόν. 

Γένειον] παρὰ τὸ γένος, γένειον, ἂς ὀανος , ὀκνειον. απ᾿ 
αὐτου γὰρ τὰ ὄνὴ διαστέλλονται, καὶ δικκρήνει τὰ γέ- 
57» λέγεται απο ἑστορίας. ἔφνος γὰρ εἴχοσι καὶ πέντε 
χιλιάδων, ἐπελθὸν παρεκάθετο τοῖς Ῥωμαίοις. ἐκεῖνοι 
δὲ, ὀλίγοι ὄντες, ἀνοίξκντεο ἑτέρας πύλαςν ἔφερον τος 
σκλαβηνίας. ἔτι δὲ οἱ σκλάβοι» ὀλίγοι ὄντες, ἔφερον 
τας γυναίκας αὐτῶν" καὶ περιλέμενοι αὐταῖς σχήμα 
ὠνδραῖον καὶ γενειάδαον ἐξήρχοντο. Ἰδόντες δὲ τὸ πλῆθος 
τὸ ἔθνη, ἠρώτων τοὺς Ῥωμαίους, τένες εὐσὲν οὗτοι. καὶ 

«Ἔλεγον Λογγάβαρδοι, τουτέστι βαθεῖαν ὑπήνην καὶ µα- 
κρὰν ἔχοντες. 

Ἆ ενειάς (ἐκ τοῦ γένειον), ἡ βαφεῖν ὑπήνη" γενειάδες αἱ 
κατα τῶν. γενείω» γενόμεγαι τρίχες". τωὲς γὰρ εφε θιρά- 
δες παρὰ τὸν τόπον ἐν ᾧ πεφύκασι », τὸ γένεια. [γέ- 
ννς δὲ] ο/ονεὶ κένυς τὶς ἑστί: ὅτι κενόν ἐστι τὸ κατ᾽ 
αὐτὴν μέρος. τῶν ὀστέων. σηµαίνει δὲ καὶ σιαγόνας» ---- 
μετα γναπτῇῆσι γένυσι:, --- ένυς μὲν, ὁ τόπου τῶν τρι- 
χὼν γένειον δὲ. αἱ τρέχες. 

ον ενήσεται] γενῶ τὸ πράττω" ὁ μέλλων, γενήσω" ὁ µέσος, 
γενήσομα,᾿ τὸ τρύτονν γενήσεται- ͵ 

Γενναῖος, ἀνδρεῖος » εὐγενής» συγγενής» μέγας. 
Γέντο] ἐκ τοῦ πεω, γενω" ὁ δεύτερος, ἔγενον " ὁ µέσος, 

ἐγενόμην ἐγένετο, καὶ γέντο" οἵον, Γέντο ὁ᾽ ἡμασδλὴν: 
ττ σημαίνει τὸ ἔλαβεν. ἔλω το λαμβάνω" ὁ δεύτερος 

ὀριστος. ἕλον, ἑλόμην ἕλου ἔλετο' καὶ κατοὶ συγκο- 
ππῆν» ἔλτο" πα τροπῇ τοῦ λ εἰς ν Δωρικῶς, ως ἦλθεν, 
ᾖνδεν, γίνεται ἔντο" καὶ πλεονασμῷ τοῦ }, γέντο, 

Γενήται] ἐπὶ γένους σύστημα ἐκ τριάκοντα ὠνδρῶν, συνε- 
- στώο᾽ οὗ οἱ µετέχοντες, ἐκαλοῦντο γονῆταν τοῦ κατὰ 
ένος. ἀλλήλοις προσήκουτες» οὐδὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ αἵμα- 
τος” αλλ’ ὥσπερ οἱ ὀημόται καὶ οἱ Φράτορευ ἐκαλοῦντο, 
νόμων κοινωνία» τα ἔχοντες, οὕτω. καὶ οἱ γενῆται 
συγγενμιῶν ὀργίων ἡ δεών αφ.. ὧν ὀργεῶνες ὠνομά- 
σ2ήσα». 3 ᾖ οἱ ταυτοῦ γένους μετέχρντες' η απ᾿ αρχῇς 
πουοὶ Γερα ἔχοντες᾽ οἱ δὲ, ὁμογαλάκτουο Φραάτορας συγ- 
γενεῖς τοὺς γενήτας, 

Τένος. ἐπὶ ἔθγους τάσσεται, καὶ ἐπὶ πόλεως, καὶ ἐπὶ 
τος», καὸ ἐπὶ τέκνου, καὶ ἐπ) σπέρματος. 

τ ερούστης, παρὰ Πλάτωνα ἐν Φιλήβῳ: ἐπὶ δὲ «τῆς τοῦ 
9Φεοῦ ἐνγοίας, οἷον ὁ γεννητικός. 

έρων] ν--ᾱ τὸ ἐβῥω τὸ Φφείρω, ἔρῥων παὶ γέρων, ὁ 
μετα φ»δ ορᾶς. εἰς τὸν ζδην πορενόµενος, πλεονωσμῷ 
τοῦ γ. ἢ παρὰ τὸ εἰς τὴν γὴ» ἐῤῥεο, τουτέστι Φθείρε- 
σδας, διὼ τὸ «ανάτου ἐγγὺς εἶναι. ἡ παρα τὸ εἰς γῆν 
ὁρᾶν τῷ κεκυφέγαε. ποὶ περὶ αὐτὴν γενευμότα περιπα- 
τεῖν. ἦ παρὰ τὸ τῆς γῆς ἐρῶν πλησίον ὄντας 3 Σανάτου 
καὶ τάφου δεομένους. ἡ παρὰ τὸ γέρας, ο σημικάγει την 
τιμήν. ἡ παρὰ τὸ δἴρω τὸ λέγω" λεκτηκο) γὰρ οἱ γέρον- 
τες" ἔρων καὶ γέρων" καὶ Ὅμηρος, Τήραϊ δήπο «. 
πεπον όσες, αλλ αγορητα) Ἐσώλοί. 

Γέροντος] ὁ κανών τα εἰ ρων λήγοντα δισύλλαβα ν μὴ 
ὄντα συγκριτικὰ, Φυλασσει τὸ ω' Φάρων, Φάρωνοο 
Πτέρων, “πτέρωγορ" "Απρων, ἄκρωνου' Ἄμβρων, ἆμ- 
βρωνος. σώφρων σώφρονος ὲ » κομόν ἐστι τὸ δὲ γέ- 

ο 
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ρων, ὣς µετοχικὴν ἐκλ/Φη. ᾽συναξηνολούθησε γὰρ τῇ 49 
Φέρων, Φέροντος. οὐκ ἔστι δὲ μετοχή» αλλ. ὄνομα, εἰ 
γὰρ ἦν μετοχὴ. Φυλάττει» εἷχε τὸ ὦ ἀπ) της κλήτι- 
κῆς. αἱ γὰρ µετοχέ καί τὰ μετοχικὰ ὀνόματα, τὰς 
αὐτὸς ἔχουσιν ὀρὰ5 καὶ κλητικάς τὸ δὲ ὦ γέρον, διὼ 
τοῦ ο αακροῦ. 

ο Τερητο.)εοδώρους , μιμοῦντας τὸν Γερητοι)εόφωρο», πάν 
δα ᾿Αριστοφάνει. 

.. θρόντειον] τὸ τει, δΦΦογγον. τιὲ ἀπὸ τῶν εἶς ων βαρυ- 
τόνων, 3 τοῦ ντ πλινοµένων, δια τῆς ει διφΦόγγου 
γράφεταν" λέω», λεόντειος ὀορώ ' (τὸ κύριον» δὲ τοῦ ) 
ὁράκων, ὁρακόντειο» αἶμα" γέρω», γερόγτειοό" Ἂνα- 
πρέων» ανακρεόντειος Λαομέδων, λαομεδόντειος" καὶ 
τα απὸ τῶν εἰς ων περισπωμένὼν" Ἐενοφῶ». ξενοφών- 
τειος" Δηωοφών, «δημοφώντειος" πλὴν. τοῦ Ποσειδῶν, 
ποσειδώνιος. καὶ τὸ απὸ τῶν εἰ ων βαρυτόνω» μὴ πλι- 
νοµένων διὰ τοῦ ντ, ὁφ 3ογγο» ἔ: ἔχει Θέων, «εώνειος 
Τρύφων ., τρυφώνειος πλὴν τοῦ ᾽Απόλλων, ᾽Απολλώ- 
γιος. καὶ ᾽Αμμώνιος. τὰ θηλυνὰ αὐτῶν ταῦταν δι ογ- 
γογραφεῖτας» πολλωγεία βαξις, καὶ ἅμπωνεία φήμη» 
γέροντες, γερόντω»" καὶ πλεονασμῷ τοῦ 6» Ὑεροντέω», 
[ὡς] γαῦτας, ναυτῶ», καὶ νουτέω». τοῦτο ὀιώρεσές ἔστο 
καὶ οὐ πλευνασμός. ὁ γὰρ τόνος διελέγχει. εἰ μὲν γὰρ 
περισπάται, ὀμ]λον ὅτι δνρά, αέρεσις' εἰ δὲ βαρύνεται, δη- 
λον ὅτι πλεονασμὸς, καὶ οὐ ὀμάρεσι». οὕτως Ἡρωδιανός. 

Γέροντα μῦθον, πα καὶ γέροντα πράγμα ἁτέρως» καὶ ἄρσε»ι- 
κὸν καὶ οὐδέτερον, καὶ αρχοίον καὶ παλαιό». 

Τερούσιος» καὶ «Ὑερουσία]. παρὰ το γέρων, γερούσιος οἶνος, 
ὁ ἔντιμος, ὡς ἑκὼν, ἐκούσιος' παι ἐδέλων, ἑλελούσιος. 

Γέρας, ᾗ τιμή παρα τὸ γῆρας” αἰδοῦς γὰρ ἄξιοι καὶ τι 
ας οὗ Ὑέρουτες. Ἶ παρὸ το ἐρῷ τὸ ἐπιδυμῶ, ἔρας κοὲ 
γέραου οὗ πῶς ἐρᾷ. τα γέρα» ὅ ἐστι. τος τιμάς, απο 

τούτον το γέραα» Ἱωνριῶς᾽ καὶ κατα συγκοπὴν, γέρα. 
γέρα πεσέµεν, ἀντὶ τοῦ κατέχει». 

Γεραρὸς, ὁ ἔντιμος. παρα τὸ γέρας, Ὑερεόο 
γώγον, γεραρόςν ὣς μέλιτος, μελιτηρός' 
ο Ἡ γεραρὸς ὁ τῶν γερῶν άξιος. 

Γεροιὸς» Ὁ πρεσβύτης” απο τοῦ γέρας γερας, κο γεραίόκ. 
Τ εραίτερος] οὐ παρα τὸ γέρων ἐσχημάτισται" οὐδ᾽ ὅλως 

γαρ ἐστι παρα το γέρω» συγκριτικόν" ἁπαρωσχημάτι- 
στον γὰρ ἐστι τοῖς τρισὶ γέγεσιν᾿ ἄλλα παρὰ τὸ γεραιὸς 
γίνεται Ὑεραμότερος, ὡς παλαιὸς παλα αεότερος” παὲ κατὰ 
συγκοπ]», Ὑεραίτερος. Ἰστέον δὲ ὅτι τὰ εἰς ϱοῦ συγ- 
κριτικὰ ἢ διὰ τοῦ ο λέγεται, ἢ διὰ τοῦ ω μεγάλου. 
ὃνεν πο γεραίτερος» παλ ῥεσαίτέρος, καὶ Φιλωτερος, 
κατὼ συγκοπὴ» γέγονε», ἀπὸ τοῦ µεσοιότερος ποιὶ Φι- 
λαιότερος, καὶ τῶν ὁκοίων. ὅ δεν ἁμαρτάγουσι» οὗ λέ- 
Ύογτες µεσαέτωτος κο) Φιλεάτατος» παλ ἄρσενικώτατος. 

Ξ οὕτω Φ,λόξενος εἰς τα συγκριτρεά. 
Τερα}: 1ραί παρὰ ᾿Αφηναίοις γυναβῦιες τιγὲς ἑεραί: ὡς ὁ 

βωσιλεὺο καθίστησι» ἠσαρβμους τοῖς βωμοῖς τοῦ Διοσύ- 
σου, ὁμὲ το γεροέρει» τὸν εόν. οὕτω Διονύσιος ὁ Αλι- 
παργασαύς.. 

Γεραιστιάδερ᾽ : ούτω νύμφαι καλούνται ἐν Τορτύγῃ τῆς 
Κρήτης" ὅτι τὸν Δία τρέφονσαι ῃ ἐγεραιρον... 

Τερβιστὸς, «ρερωτήριον Εωβοίκ:, ἑερον Ποσειδώνος" παρα 
τὸ ἐν αὐτῷ γεραίρεσθαι τὸν Ποσειἑῶνα. παρὰ τὸ γερὦ, 
γεράζω, γεραστός. 

Τεραίστιον χωρίον τῆς ᾽Αρλαδίας παρὰ τὸ γέρας' ὅτι 
τέµιὀν ἐστι, δια τὸ ἐκε τον Δάς σπαργανω»/γαε. 

Τέραστος γεραστοῦ διαφέρει. γέραστος μὲν γαρ ἀπὸ 
τοῦ γέρας, ὁ ἔντιμος" αν εραστὸς δὲ, ακρωτήριον ἅμα να) 
ἐπίνειο) Ἐνβοίας" ἐν ᾧ Ποσειδώνος ἑερόν. 

ων Θ 

κοὶ παρά- 

καὶ ἐν συγκο- 309 
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Τερήνιος, ἔντιμος, παρὼ τὸ γέρας' ἡ ἀπὸ τοῦ Γερήνη 
π «ρήνιὸς. ὁ ἐν Τ όν κώαφ ., Ἠύλου τραφείς. αν 

Γέρανος, ὁ ὄώβρος ὑπὸ Κυρηναίων" παρὰ τὸ τὴν γῆν 
ῥωίνειν. οὕτως Ἑῤῥένιος Φίλων ἐν τῷ περὶ χρήστομµα- 
Φίας. Φησὶ δὲ τὴν δευτέραν δασύνεσθια. - 

Γέρανος., τὸ ζὧον, οἱονεὶ γήρευνός τις οὖσα" ἀπὸ τοῦ τὸ 
-πῆς γα ἐρευνᾶν σπέρματα ἥτις καὶ σπερµολόγοο κα- 
λεῖται. ὅτε γὰρ ὁ γεωργὸς σπείρει καὶ οὐ χωννυει Δὐ- 
τὰ, ἐκείνη συλλέγουσα ἐσθίει. ἔστι δὲ καὶ οὐδετέρως τὸ 
γέρανος. ἔστι πα) ποιά τις ὄρχησις κα) ὃςν νον ἔνλι- 
κὸν. ᾿ ᾧ κόπτουσιν οἱ αλφιτοποιοὶ τὰ ἄλφιτα. ὅ δεν 
αν) γεράνεια τὰ ἄλφιτα καλοῦσι. γέρανος καὶ ὁ ἐν τή 
σκην ἅρπαξ µατεσκευασµένος ὑπὸ τοῦ μηχανοποιοῦ 
ἐξ οὗ ὁ ἐσκευασμένος ὑποκριτὴς . ν τραγῳδό. ος 

Γερᾶσηνὸς, απὸ τόπου. Αλέξανδρος πόλιν παραλαβων, 
τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας κτείνας, απέλυσε τους γέροντας. 
οἱ δὲ, συνελΦόντες, κτίζουσι πόλιν" καὶ λαβόντες Ύν- 
νοῶκας, ἐπαιδοποίησαν. ͵ ἱ | 

το Γέρων, σημάνει τρία" τὸν προβεβηκότα τῇ ἡλικία, ὡς 
τὸ, Π-ᾶδας πρωθήβας πολιοκροτάφουᾳ τε γέροντας: --- 
καὶ τὸν ἔντιμον, ὡς τὸ, Διάνυ ὁτα γέρουσι: -- καὶ 

τὸν παλαιὀν, ὧς τὸ, Ἐλετο δὲ σάκος εὐρὺ γέροντος. 

Γενεὰν σημαίνει τέσσαρα ᾿ ποτὸ μὲν τὴν ἡλικίαν,  με- 

γεῇ δὲ νεώτατος ἔσκεν ἁπάντων:--- καὶ τὴν εὐγένειαν, 
--- γεγεᾷ μὲν ὑπέρτατου ἐστὶν Αχιλλεύο:-- καὶ την 
Φυλήν, Οἵηπερ Φύλλων γεγεή: --- καὶ, πασαι γενεαί: 
κ- γεγεὰ λέγεται καὶ τὰ εἰκοσιεννέα ἔτη, ὡς τὸ, Τῷ 
δ᾽ ᾖδη δύο μὲν γενεαί. 3 

-ο Γεράνεια, ὄροα Μεγάρων. Ἠνφορίων,--, καὶ ὀχηρῆς 
ΓΤερανείηο: -- εἴρηται δὲν ὅτι Μεγαρευς ὁ Διος καὶ μιᾶς 

τῶν καλουµένων Φηίδων νυμφῶν, τοῦ πατακλυσμοῦ 

φενομένου» πρὸς Φωνὴν γεράνων, χομενοςν π. οσέφνγε 

τῷ ἄκρᾳ τοῦ ὄρουςο. ἀπὸ δὲ τῶν γερανων, 1 εράνειαν 
ἐκάλεσαν τὸν τόπον. 

Τερώνδρυον] ᾿Απολλώνιος, Ἔσκε δέ τι βριαρὸν στύπος 
αἀμπέλου ἔντροφον ὕλφ, Πρόχνυ Ὑερώνδρυον᾽ το μὲν 

:ἕκταμον:--- ἔστι δὲ παλαιον Φυτον σηµαίνει τὸ ΥΕΥΗ- 

ρακὸς καὶ παλαιὸν δένδρο" ἡ τὸ ἐν τῇ ῥί συμφνὲς 
ἐξηραμένον. εἴρηται παρα την ὁρῦν. Φοκεῖ γαρ πρῶτον 

Φυτὸν ἐγνῶσδαι ὁρῦο' ὅ9εν καταχρηστικῶς δρυµόνς 

ἐκάλου» τοὺς ὁκσεῖο τόπους, ἄφθ οἰωνδήποτε ὄντας Φν- 

τῶν" καὶ δρυφάκτους, τοὺς ἀπὸ ξύλων περιορισμούς. 

Γεργύρα, ὁ ὑπόνομος δὲ οὗ τὰ ὕδωτα Φέρεται τὰ ὄμβρια" 
γεώρυγα τινα ὄντα τὰ ὑπὸ τὴν γῆν ὀρύγματα' μα) 
κατὰ συγκοπὴν καὶ µετά»εσιν καὶ διπλασμισµονν Ύερ- 

χύρ». «τει εἰς τὸ Γόργυρα. ὁ δὲ ᾽Αλκμὰν, διὰ τοῦ ε, 

Ψσργόρα φησί. -" ιν τισυ ος 
Λο Γέρδιος, ἡ ὑφάντρια. εἴρηται παρα το ἐπὶ τῆς Ἡ]9 ἔχειν 

ἔδος, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς ἔςεσιαι. 

Γέῤῥα, Περσικὰ μέν ἐστιν ὅπλα, δερμάτωα κυρίως Ἀα- 
ταχρησταιῶς δὲ, ἅπαν σκέπασµα, εἴτε δερμάτινο», "εἶτε 
ἐξ ἄλλης τινὸς ὕλης, γέῤῥον ἐλέγετο. λέγεται δὲ οὕτω 
μαὶ τὰ γυναμεεῖκ αἰδοῖν παρὰ Σικελοῖς οἷον δέρα τινὰ 
ὄντα, τροπῇ τοῦ ὁ εἰς γ' παρὰ τὸ δέρας, ὃ σηµαίνει τὸ 
δέρμα. λάγεται δὲ γέῤῥα καὶ τα δερμάτινα αἰδοῖν. 
δέρός κα) αἱ σκηνα), ἐν οὓς τὰ ὠνια ἐπιπράσκετο" "καὶ 
τά στρωτήρια. λέγοιτ ἂν ἁμοίως καὶ τα τῶν σκηνῶν 

ιο περράγµατα” δι καὶ Δημοσθένης τὰ τῶν σνηνῶν 

σπεπύσµατ: γέβόα καλῶγ. ἐμπιπράδδαι λέγει. ἐπὶ ὅταυ- 

ροῦ ὃς φησιν Εὐπολις «καὶ Δημοσθένῆής, τα γέῤῥα ἑνε- 
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παὶ οὐ τόποι οἱ περιπεφραγµένο,. 'Μα). 

τἩ 

μ. η ω- αι π 
προοφορα, δεῦσις τὶς ου-- 

{ τὸ γνὠσω, γνῶσις. 

Γεῦσις. κυρίως. ολων δὴ, 
σα παρα τον υνσω µέλλ; 

Γέφυρα. πόλις Ῥοωτς ο. 
Ποιμανδρίκ καλουμένη. εἴρηταρ, ὅτι ἐν σχεδία κὠκγ κα- 
τοικοῦντες, καὶ ἐν τῇ πέρεν Υῇ τοῦ Ασωποῦ, διὰ 
τοῦ χειμῶνος. ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους ἐπιμιξίαις, γεφύ- 

ῃ 
αναγρα καὶ Γραϊς καὶ 

ρπις ἐχρώντο. . ὴ 

Γεφυρεῖς, ὀῆμορ Αττικός: ὄφεν καὶ Γεφυρμίκ Ἀημήτηρ. 
. εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἔχειν γέφυραν, δὲ ᾗς ἐπὶ ᾿Ἐλεναῖνα 
κάτεισιν οἱ μύσται. | : ι 

Γέφυρα, ἡᾗ κατα τὸν τόπον οἰκοδομὴ. δι ἠς ὁδοιπόροι πο- 
ρεύοντοι, παρὰ τὸ γῆ αλ τὸ Φυρώ τὸ ἀναμιγνύώ, γή: 
Φυρα τις οὖσα, τῇ Υ} Φιρωδεῖσα, καὶ ἐφ υγρῳ 

« τοπῳ κειμένγ. 7 η ἐφ ὑγροῦ γή, οἱονεὶ γέφυρα τις 
οὖσι. Όμηρος δὲ, --- πολέμοιο γεφύβας, Ἰλιαδὸς ὁ', 
διόδους, τάξεισ, ὑπεροχὰς, τὰ αέσα τῆς Φάλαγγος- Υε- 
Φύρωσε δὲ κέλευ»ον. αγτὶ τοῦ διαβατήν ἐποίησε. . 

Γείνατο, σηµαίνει τὸ ἐγέννησεν. ἔστι γέω τὸ μώῳ τὸ 
τίκτω" πλεονασμῷ τοῦ ν., γίνεται γένω" καὶ πλευνασμῷ 
τοῦ α, γύεται γείω, τὸ γεννῶ' ὁ µέλλων, γενῶ, ὣς 
μείνω, μενῶ, κείρω, κερῶ' ὁ αόριστος, ἔγένα, ὧς ἔμει- 
να" ὁ μέσου, ἐγεράμην τὸ τρίτον, ἐγείνατο ναὶ νατα 

γκοπήν, γενατ. -᾽ ωφ, αν 
Γεωφανεῖον, χωρίον ἐστὶν ἐν ᾧ. γῆς εἶναι µέταλλον. ἡ «δὲ 

γῇ ἦν ἔανΦοτέρα, πεποιηµένη τοῖς ζωγράφοις δὲο τὰς :' 
-γραφάο, τάχα δὲ ἡ µίλτος ἑστίν. ἡ µέταλλον . γρ κε- 

ραµίτιδος. ἡ τινὸς ἄλλης ἐργασίας. 1 . 
Γεύλοφα, ἢ γεώλοφα, ὄχ-λαι' τινὲς ὄρη γεώδη. 
Γείτων] παρὰ τὸ γέα γείτων" καὶ κατα συναίρεσι»» γει- 

των. ἢ απὸ τοῦ γείνω τοῦ σηµαίνοντος τὸ ππλησιαςω, 
γέγονε γείτωγ. ἡ παρα τὸ γῆν γχίτων' καὶ κατω συνρή- 
ρεσιν, γείτων. καὶ ὦεπερ απὸ τοῦ δὐδαίαων ο. λα 
γθεται εὐδαιμονῶ, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ «γείτω»  γδίτονος, 
γειτονῶ, καὶ γειτονιῶ" καὶ γειτγίιὼ, συγκοπῇ. - 

Γεῖσα] Δεῖ γινώσκειν, ὅτι πλγθυντικῶς οὐδετέρως 9, 
οἷο, Οὐ γεῖσα χραισμήσουσινν οὐ) ἐπαλξιες, «λυκό- 
Φρων. σηµαίνει δὲ πᾶν ἐξέχον µέρος, καὶ τὰ πρὸ τῶν 
Φυρῶν στεγάσµατα" καὶ τὸ Ναλούμενον νῦν περίπτε- 

Ὄ.ρὸν. τὸ ἄκρον τῆς ὀροφῆο" Ῥήξαως παλαιῶ γεῖσαν Σδ- 
τόνων πόνον, Εύριπίδης. γίνεταί παρὰ τὸ γδα γεῖανε 

καὶ γεῖσα πατὸ συναίρεσιν. καὶ γεισίποδεςν αἱ. δοκοί ν ιαέ 
ἐγκείμεναι δομίδες, ἐφ᾽ ὧν τα γεῖσα τίθενται. 

Γεισίποδεο παρὰ τὸ εἶναι βάσεις τῶν Φεμελίων.. καὶ Ύει- 4ο 
σῶσαι, καὶ γείσωσις, τὸ τῆς γῆς ἔκθετον. '᾿Αριστοφβα- . 
νΊο δὲ καὶ τας ὧας τοῦ ἑματίου, γεῖσα οἶπα, - :..-..- 

Γειόμορος, ὁ γεωργὸς κάλθῖται” 'Τέμνοντα. σπορίωήν αὔλα- 
υ κα Ὑειομόρον: --'. εἴρητει ἀπὸ τοῦ τὴν γῆν µορεῖνν. ὅ 
ἐστι πονεῖν. γειοµορος οὐ», ὃ Ὑεωπονος. ελκπνυα] 

Γειοτόμον ὥροτρον] ἳ γῆτ πα) ἡ εὐθεῖκ τῶν δυϊιῶν οὐκ 

ἔχει. μάχεται ἡ ζῶν τοῦ ὀνόματος τῇ Φύσει τῆς ση-- 
µασίας. ᾿ ο ν 

« / « ον αν ΄ | - ν 
Γεωπονος, ο γεωργός" παρα το γεα καὶ πονος ς αφ. 

Π ' ἵνα ον Ν 9 , 

το Τ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Η. ο αν 

Γή, παρὰ τὸ γῷ τὸ χωρώ, ἡ πάντα χωροῦσι. τοῦτο. ὃὲ 
παρα τὸ χῶ" (τροπῇ τοῦ Χ εἰς γ. γῶ) αφ οὗ παρά- 
γωγον, χείω" οἷν, Όνδὸς δ᾽ αμιφοτέρω» ὄὅδε χείσεται. 

Γήγενής χωρὶς τοῦι. οἱ γὰρ Δωριοῖν γαγενὴς λέγουσιω, 
ὡς Φησὶν Ἡρωδίανός, : ὅλα ταῦτα Χαρὺς τοῦ ι ἐπὶ 

Ὀναπὸ τῆς γὴ εὐθείας ἔχει τὴν συΌγκην " οἶονι γήπεδον, 
:Φηπόνος, γηλοχής, ὠᾳ παρὰ Καλλιιαχῳῷ,  Τηλοχέες 35ο. 
5 δεράπονπερ ἀσιγήτοιο λέβητος: ---- Χοιραβοσκός, . 
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Γήδιον] τριὼν ὄντων τῶν πρωτοτύπων, γῆ : Κα) γαῖεν καὶ 
γέα. ἐκ αΤοίου τούτων γέγονε τὸ Ἰήδιον: λέγει δὲ ό 
Δίδυμος, ὅτι ἔστι γέα δια τοῦ ϱ’ καὶ ἐπειδὴ, ἡγίκα ἡ 
τελευταί« συλλαβή τῆς γενικῆς τοῦ πρωτοτύπου: απο 
Φωνήεντος ἄρχεται κα καὶ πάραληγει τῷ εἡ τῷ ο, τότε 
γόγεται 'διὰ τοῦ διον παραγωγὴ καὶ προδέρχεται κα- 
τὰ τὴν παρἀλήγουσαν τὸ ιν’ οἵον, πράξεως, πραξείδιον᾿ 
λέξεως, λεξείδιον " βοῦς βοὺςν βοίδιον" νοῦς νοὺς, »οί- 

διον" οὕτως οὖν καὶ γέα γέας, γείθιον, δια τῆς δι διφ9όγ- 
γου) καὶ κατ’ ἔκτασιν Αττικὴν τοῦ. ε εἰς η, γήδιον, 
δι τοῦ η καὶ ε, ὥσπερ εἰκάςων ἠκαςον. καὶ εἴδαινν 
{δειν. περὶ δὲ τούτου. «ἴτει εἰς τὸ περὶ κτητικὠν τοῦ 
“Χοιροβοσκοῦ. 

Γήπεδον, σημαίνει τὸ χωρίον» ὥσπερ πα οἰκόπεδον, τὸ 
γᾷ καὶ οἰκήμασιν ἄπαρτιςόμενον. γίνεται δὲ παρα τὸ 
31, γήπεδο». 

πο Γήπ παιδες οἱ λεγόμενοι Λογγίβαρδοι 
ἡ Γετὼν παίδες. 

τὸ τκών, τὸ χλωρὸν κρόωµνον. ᾿Δριστοφάνης, --, μήτε 
γητείῳ γέῳ: --- παρὰ τὸ ἐκ γῆς ἔτειον, τὸ αὐτόετες 
ἐκ της γῆς ὄν. (λέγετω δὲ καὶ γήθνον.) γράφεται διὰ 
τῆς ε, διΦΦόγγου. τα γαρ ἀπὸ τῶν εἰς ος δισυλλάβων 
ουδετάρων, διὰ τοῦ ειον γινόμενα οὐδέτερα μόνον, δρα 
τῆς ει διφΦόγγου γ ἀφετωι' οἷον, ὀάνου. ὀέγειον γέ- 
νος. ένειον᾿ βλλνθος, : βρέγδειον᾽ ἔστι δὲ εἶδος πολυ- 
τελοῦς αὔρου. οὕτως οὖν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ο ασοι 
τοῦν παὶ γήτειον. πρόρκειτν νά. μονογενῆ» μα τὸ ὧγος 
ἄγιον, δὲ τοῦ ι. ἀλλ οὐκ ἔστι µόνον. ὁ ἅγιος γὰρ, παὶ 
η] ἁγία, καὶ τὸ ἆγιον. 

ΓηΦοσύνη] παρὰ τὸ γη γώνεται γήθω, "καὶ γηΦήσω, γη- 
: Φοσύνη» ἡ χαρά. παρα τὴν γην, δὲ: ἐπεὶ Φάλλουσα τοῖς 
παρποῖς, Χαίρε ἡμᾶς ποια)" ὡς τὸ, Ἡ κεν γηνήσαι 
Πρίαμος: --- ἔστι συςυγίας πρώτης τῶν περισπωμέγων. 

Γρωκομῶ] τὸ ρω» μέγα. ἐκ τοῦ γῆρας Ύήρχος, γήρως᾽ 
κα του κπομῶ» τὸ ἐπιμελοῦμαι. τα δὲ παρὰ λό ο 

γενικῶν σύνθετε διὼ τοῦ ω μεγάλου γρέφετα οἵον, 
ἠρωφόρος, περωθόρος» γηρωκόμος. ον ... 

τὰ γὰρ απὸ ῥήαατος συντεθέντα ὀνόματα . πρὸ ας 
ἔχουδι τον πόνου" τα δὲ ἀπὸ ὀνόματος, προπαροξύνονται. 

κ Γηροβοσκός, ὁ τὸν γέροντα τρέφω». παρὰ τὸ γήρας καὶ 
βόσκω. 

Τηραιός: παρὰ τὸ γέρας, ὃ, ὃ- σηκώνει τὴν τιμήν '«ἔπεται 
γὰρ τοῖς γέρουσι π] τιμή. τῷ γοῦν παρ αὐτὸ συγκεί- 
μενα ολ τοῦ η γράφεται" οἷον, καλόγήρος.. βαθύγ]- 

309 

το 

οἱονεὶ, Γετ/παιδες, 

5ο 

{ο 

ρς. έργηρως, Ἀλήνεται ᾿ Ἄατα ἀποβολην τοῦ σ, 
20 Γηράσ] λέγεται ὅτι ἀπὸ τοῦ γηράσας., κατὰ συγκοπὴν, 
ση γήρας. οὐκ ἔστι δὲ ἐντελὴς η] κλέσις. ἀπὸ τοῦ ηηρῶ 

"άνετα! γήργαι η] μετοχὴ, γήράς, ὥσπερ ἵστημε ἱστας 
οσο απαρέμφατον γηραναέ. ὧς ὑστάνοι ᾗ γενακὴ ν γή: 
ράντος, ὡς ἠσταντου" οἷον, τη Ίραγτω» ὠνδρων: --- 1) ἡ 

τάοτικὴ ν ---- γήράντεσσι τοκεῦσι»: --- αντὶ τοῦ τοῖς γηρῦ- 
σιν. Ἰ αἰτιατι], Ὑράντας τιμᾶνιτ- ἔστι δὲ πρώτης 
καὶ δευτέρας. συζυγίας' τὸ γήρξς» ὥσπερ τὸ πιωπλᾷς' 
οἷονν πιμπλῶ, πμεπλς» αλ) πιωπλεῖς. οὕτως οὖν καὶ 
γηρῶ, γηρξου καὶ γηρεῖς. ᾖ]- μετοχή» Γ]ρεὶς ἐν οὐιέου- 
συ ἡ γενική, γηρέντος, ὥσπερ τιέντοο.. Ῥενοφῶν' 
οἷον, ᾿Ανὸ, ρὸς γηρέντος πολλὸν ἀφαυρότερος. 

Γηρυς, ἡ φωνὴ, παρα - τὸ γέρας ἡᾗ γαρ Φωνή τοῖς γέρου- 
σι πρέπει. ἢ παρα τὸ γὠ.τὸ χωρώ, ἡ διὰ τῆς τραχείας 

«αρτηρίας Χωροῦσα. 
ΓΗρυῶν,. ὁ Ίρως ὁ ἐν Ἐρυδείῳ τας βοῦς ἔχων. τριχῶο 
σχηματίτοι τὸ ὄνομα, Γηρυῶν. Γηρυονεύς, Γηρυόνης” 

ιο αφ οὗ κλίσις διάφορους" παρα τὸ γγρύω, ὃ ἐστι φΦεγ- 
ἘΣΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

ιο] -- 
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γοµαε, πλεοασωῷ τοῦ ν. καὶ ἔστι βαρύτονος μὲν α µε- 
τοχή ὀξύνεται δὲ τὸ ὄνομα. καὶ κατὰ μεταπλασμὀν, 
Γ Ἰρυονεὺςν παὶ Τ Ἠρυόνης. πρέπον ὄνομα βουκόλῳ. Χρα- 
κτικοῦ γάρ. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθών, λέγει 
αὐτὸ ἀπὸ τοῦ Γηρυόνη» εἶνας, πατοὶ ἀποχοπὴν τῆς ης 
συλλαβῆςν παχὶ ἐκτάσει τοῦ ο εἰς ω, Γηρυύ», ὡς πό- 
εν, πῶς. 

το». ΜΕΤΑ το 1 

Γ/γαντος, μεγάλου, Ισχυροῦ. Γγαντία, ἡ Λυκία" πο) 
Γόγαντες», οὐ οἰκοῦντες. Τ/γας] παρὰ τὸ γῶ το Χρ, 
γίνεται γάς᾽ καὶ κατα ἀναδιπλασιοσμὸν, γίγκο" ἡ πα- 
ρα τὸ ἐκ τῆς γῆς ἠέναι' οἷον. Οὓς καλέουσι γίγαντας 
ἐπώνυμον ἐν μακλρεσσῳ᾿ Οὗὕνεκα 11ο ἐγένοντο, καὶ 
αἴματος οὐρανίοιο: --- οὕτως Ὀρφεὺς ἐν τῷ ὀγδόῳ τοῦ 
ἱεροῦ λόγου. 

Γιγωνὺρ, ἄπρα μεταξὺ Μακεδονίωο κα Πελλήνης, πο) Τι- 
γων ἐντεῦδεν ὁ Διόνυσος εἴρήταιν ὠπὸ τῶν γιγάντων. 
ἡ απὸ τοῦ ῥέοντος ποτα κου Τήαντος.. 

Γήλυµος, ὁ στρθφόµανος γόμφος ἐπὶ τῶν Ὀνρῶν καὶ ἐπὶ 
τοῦ Φώρακος ας οὐ στροφεῖς. καὶ Φιλήματου εἶδός. τι. 

Γιώσκω] ἔστ, ἆπμα νοῶ, νοήσω" πα) κράσει τοῦ ο καὶ ἡ 
εἰςω, όσων ὡς ὀγδοήκοντα» ὀγῥώκοντα" πλεονασμῷ 
τοῦ Ἠ γώσκῷ, ὡς ὁλώ, ὀλέσκω. καὶ μετάγονται τα τοι- 
αὗτα εἰς ἐνεστώτα". διότι τὸ κ οὐκ ἔστι Χκρακτηρεστι- 
κὸν βαρυτόνου μέλλοντος" πλεονασμῷ τοῦ Υ. γνώσκω" 
καὶ κατὰ ἀγαθιπλασιασμὸ»» γιγγώσκω" καὶ ἐκβολῇ τοῦ 
ἐνὸς γ, γινώσκω. καὶ μετήλ»εν ἀπὸ τοῦ θέσει εἰς το 
Φυσει μακρόν. ὁ μέλλων οὐκ ἔχει. δωτή; τα γὰρ εἰς 
σκω λήγοντα ῥήαατα ν μέλλοντα οὐκ ἔχει" πλὴν του 
δνήσκω, Φγήξω᾽ αἀλύσκω, αλύξω. τὸ γὰρ διδάέξω, ου 
ἐκ τοῦ ἐδέσκω, αλλ ἐν τοῦ διδάχω" αφ᾽ οὗ καὶ διδαχή. 
ἄλλα καὶ τὰ διὼ τοῦ ανω βαρύτονα, λανθανω. λαμ- 
βόνω» μαρθάνω. πα) τὰ δι τοῦ εν, Φκείνω" οὐ δὲ 
τὸ ὀρίνω μοι ὠδύνω, παίπερ δι τοῦ α. καὶ τὸ διὰ τοῦ 
ειω παρὰ ἐνεστώτων ἢ μελλόντων γιόμενα" οἶον, 
ὀψείω, βρωσείω, Φείω" πλὴν τοῦ κλείω. ταῦτο δὲ παρα 
ἐνεστώτων γινόμενα ν ἔχουσι παρατατρκόν οἵον» τελω, 
τελείω, ἐτελειόμην " ἐξ οὗ καν --- «ἐτελείετο βουλή: 

- τὸ δὲ παρὰ μλλοντου γόμενα, ουδὲ παβατοτιχον 
ἔχει" οἵον. βρώσω, βρωσείω" πλὴν τοῦ ἔψω, οψείω. 
εὑρέδη γὰρ ώψειον. καὶ τὸ διὰ τοῦ υω” οἶον, μιυύθω 
μαὶ τὸ δι τοῦ εθω, Φλεγέως τελέδω. καὶ το δὲ τοῦ 
ονω, κιώθω. καὶ τῷ. ὃμ τοῦ εδω. μετ᾽ ἐπιπλοχής 
συμφώνου, ὡς τὸ ἐρέχθω, ώχθω. καὶ τὰ εἰς βω τῷ 
ε παραληγόµενα., ὴ μόνον } μετα αφώνου, βαρύνεται" 
ὡς τὸ σέβω, Φέρβω. πα το εἰς νω βαρύτονα τῷ ε 
παραληγόµενα, ως τὸ στένω, σθένω" 
ὡς ἀπὸ περισπωμένου ἔχει τὴν πλίσιν. καὶ τὸ εἰς ρνω" 
οἷον., ανω, τέμνω, πάμνω. ὁμοίως ἔχει κοὶ δέµω, τέ- 
μω᾿ ὁ γὰρ παραχείµενος. αὐτω», αρ απο περισπωμένου. 
ὁμοίως ἂν ἔχοι καὶ ἡ πέμπτη συςυγία των βαρυτόνων, 
τὴν πρώτην συλλαβὴν ὀιπλασιάει, κοιὶ λήγει εἰς ἆμε- 
τάβολον᾿ οἷον. καρκαίρω» Ααρμαίρω, ᾿βορμέρων παμφαί- 
νω. ὁμοίως καὶ το εἰς λήγοντα», ἔχοντα πρὸ τοῦ ῶ, 
β’ σύμφωνα, κατ᾽ ἐπιπλοκὴ», ὧν τὸ δεύτερον ἐστιν ἄμε- 
τάβολον οἱον., μέμβλω, ὀφλω, ἔγρω, δέηνω. ο) τα 
εἰς ὦ πα θαρὸ. τῇ νι διφΦόγγῳ παραλη γόμενα ὁπυίω. 
παν τὰ διὰ τοῦ ύω ὑπὲρ β' συλλαβας, ποιοῦσι παράγώ- 
γον εἰς αἲ. πηγνύω ' πήγνυμι. καὶ τὰ Αττικὴ βαρύτο- 
γα» ἀλέξω, αὐξων ἔψω" καὶ τα ποιητηκὰ, ὡς το ὀσσω, 
ἐκ τοῦ ὅπτω" καὶ λεύσσω, ἐκ τοῦ βλέπω": καὶ πέσσω, 
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ἐκ τοῦ πέπτω᾿ καὶ κορύσσω», ἐκ τοῦ πθρυπτω. καὶ τὸ 
παραγόμενα απο μέλλοντος εἰς ἐνεστώτα, ὡς τὸ ὅρσω" 
ἐξ οὗ τὸ ὅρσε" καὶ ἄξων Ἄξετε. Πρμέμοιο βήη». καὶ 
τα εἰς δω, εἰ ἔχει πρὸ τοῦ ὃ τὸ λ ἡ τὸν αἴον, σπέν- 

δω, κυλίνδων Έλδω» ταῦτα πάντα ἄχρι τοῦ 
παρατατικοῦ αλήνονται. 

Γένων παρα τὸ γίγνω. τὸ γι μακρόν καὶ τὰ Φεωατικὰν 
ἡγίκα ἀποβάλλωσι σύμφωνον, εἰς Φύσει µακρὰ µετα- 
βαίνουσι 

Γόεται, τὸ σγμαῖνον τὸ αποτελεῖται, δι τοῦ / Ὕράφε- 
ταν, καὶ ὤφειλε διὰ ΄διφΦογγου. εἴγε τα ἂπ᾿ αὐτοῦ 

-ἔχει τὸ δ, γέγοµαι» ἐγενόμην, καὶ ἐγεναμην 
α) 1 πρὸς ἄντιδιαστολὴ» του γείνεται τοῦ ἐπὶ τὸ γεΥ- 
γάτα. το δὲ γόεται ἐτὶ τοῦ τελειοῦται, απὸ τοῦ γήγνε- 
τα γέγονε κατὰ ατοβολὴν τοῦ γ. πτὸ δὲ γίγνεται διὰ 
τοῦ , γράφεται ἐπειδὴ απὸ τοῦ γένοµαι γίνεται. ἐν 
πλεονασιῷ συαφώνου γίγνεται, τὸ ε γὰρ ἐν πλεονασμῷ 
σεμφώνου γενόμενον , τρέπεται εἰς τὸ Ι" οἷο., μένω, 
μύμνω τέκω, τίχτω. οὕτως οὖν καὶ γένεται, γίγνεται. 

ΞτΤο Τ ΝΕΤΑ τοΥ «Λ. 

Γλάγος, τὸ γάλα, ἐκ τῆς γάλακτος γενικῆς γίνεται γλά- 
χος καὶ γλάγος 

Τλαξ, βοτανης οἶδος, γαλακτοτοιητρσῆς. παρὰ τὸ. γάλα- 
πτος εἶναι αὐξητικὴν͵, τιᾶς ἐσιδιούσαις, γαλαδ, καὶ γλαξ. 

Γλαύονς» τὰ λαμπρύσματα ́  τῶν κθκων, οἷον 
αστέρας. 

Τλαμνυξα,- ὄμματα ὧν οἱ παν Φο) ψωράφεις. κοιν πλάνο. 
άν τὸ γλεμᾶν. δτέρ ἐστι λημαν. 

Γλα αυρὸν παὺ γλαμῶδερν ὧγρον καὶ καιόμενον δακρύοις 
ὅμμα"' καὶ γλααυροὺς» ἐννγροβίονο. 

Γλακτοφάγος] Ἰλιάδος ν, ---- καὶ ἁγαυῶν Ἱππηκολγῶν, 
Τ λακτοφάγων. αβίων τε, δικαιοτάτων ανθρώπων: --- 
ἦτοι λαμπρῶ» πα) ἐνδόξων" ᾗ ἐθνικὸν ὄνομα οὕτω πα- 
λούμενον ἵππους αμελγόντων Ἰάλακτοφάγοι γάρ. εἶσιν. 
δεν. καὶ γαλακτοφ άγονο αὐτοὺς εἶπεν. ἐκ τοῦ αμέλγω, 
ἀμολγός᾽ κοιὸ ὑππημολγός» ὁ ἵππους αμέλγων. οἷον αρ- 
χούςεγοι γάλακτε, καὶ λεπτη } λισῇ διωήτη. καλῶς οὖν 
εἴρηται ὀμεσιοτάτους. ἐτιδυμία γὰρ πλειόνων ἐπ' αὐι- 
πίχν ἄγει. τοῦτο συνιδων καὶ Λνκούργος ̓  κοινὴν καὶ οὐ 
περιστή» Λκκρδοιονίοις τράπεζὰν εἰσήνεγκεν. αβίων 
δὲ. «τοι β.οἲς μὴ Χρ λαένων, ὅ ἐστι τόξοις” πιγὲς δὲ 
τούτο» Σαρμάτας Φασίν. ἡ τὸ α κατ ἔχτασιν, ἵν) 
ᾗζ πολυ βίων καὶ πολνετῶ». ἡ τὸν ἡμέτερον βίον μὴ 
ἐγνωκότων  ἐπιφέρει γαρ» διπαιοτάτων. ς αμἳ βιαζομέ- 

νων. ἔστι δὲ πα) ἔθνος ἐν Σηνθία, οἱ 'Αμαξόβιοι καὶ 
ἌΝουάδες ὀν.μκζομενοι. 

ΤλκΟ):, λιβοξοκὸν ἐργαλεὋν. Καλλίμαχος, Καὶ γλαρί- 
δες στα Ῥύλή τε καθιεµένη τε µολιβδές: -- παρὰ τὸ 
γλάπτω, το κο οιλαντριὼν τὼν λίψων. } ἀπὸ τοῦ λαφν. 
ρῦ» γλ μειφνρές καὶ κατὰ συγκοπὴ», γλαρίς. σµίλην, ἡ 
ῥύην. ᾗ ὄρυγια. 

Γλαυξ. πετη ον »ωκτερινόν ὃ καὶ τῇ ΑΦηνᾷ προσανατί- 
λετε παρε το γλαύσσω, γλαύξω. κατὰ αφκίρεσι» 
τοῦ ω. ἔστι γὰρ ὀςνωπέστατον τὸ «ον, ἐν νυκτὶ ὁραν 
δυνάμεγον. ΔΗογικος δὲ ἰστορεῖν ὅτι μόνον τῶν γὰμ- 
ψ νύχαν καὶ σαρκοφάγων μὴ τυθλαὸ τίκτει" ὅτι, πολὺ 
πυρώτες καὶ Φεριμὸν περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡ χει ὁ σφο- 
ὁρή. οςυ καὶ τωήτηιον ὑπαρχο», ὀναιρε] καὶ ἄνααίγνυσι 
τη 2ρατιΥ᾽ διὸ καὶ ἐν ταῖς σκοτομήνγσιν ὁρᾳ, διὰ τὸ 
τι ες των 285. 

Γλαύονσιν, ἀντὶ τοῦ λάωπουσι᾽ -- ὀμεγλανουσι ὁ᾽ ἅταρ- 

Ἱ 
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ποίτ--- ἐξ οὗ γλυκός: γα) γλαύσσειν, Φαύσκειν" εν 
γλαυκὸς τὸ ἐπίθετον τὸ σημαῖνον τὸν ἔχοντα πυρώδη 
τὰ ὄμματα. παρα τὸ γλαύσσω, γλαυκός, ὡς λεύσσω 
λευκός. παρα δὲ τὸ γλαυκὸ: «νά ως παράγωγο», 
γλυκών καὶ γλαυκιῶ. γλαυκὴν . καὶ λευκή. 
γλαυκὸν γὰρ, λααπρόν, Φρατύ. ωμά, 

Τλανχιος, ὁ τὸ γλνκὺ ἔχων ἐν τῷ ὀφθαλμῷ" παρα τὸ 
γλαύσσω, ὃ ἐστι λάαπω. 

Γλαυκότιον, την ̓ ακρότολιν οἱ οἱ αρχαῖοι᾿ η] τὸ ἐν ὧκ οπό- 
λει τὴς ΆἈθηνας ἑερόν. ἀπὸ Γλκύκου τινὸς αὐτόχ. Ὄνος, 
ἐν τῷ τόπῳ. τούτῳ κατοικήσαντος. 

Γλαυκῶπις, ἦτοι γλαυκόφΦαλμος καλη ἡ γλαύκοὺς μοι) 
καταπληντικοὺς, τοὺς ὦτπας (ὅ ἐστι τοὺς ὀφδαλκοὺς) 
ἔχρυσα᾽ η απὸ τοῦ δεινὸν γλαύσσει» τοῖς ὀφθαλμοῖς, 

ὅ ἐστιν αἁπαιθύσσειν' }ἡ απὸ τοῦ γλύκα ὀπίςεσθεα. 
τουτέστιν ἐντρέπεσθαι. ἡ ὧπὸ τοῦ Γλαυκοπίου ὄρονον 
ὲ Ληαβηττὸς καλεῖταε. ἡ παρὰ τὸ γλαύσσω, γλαύξω" 
ἐξ οὗ καὶ ἡ γλα) ξ, τὸ ὄργεον. 

Γλαφυρή, ὄνομα. ἡ γλαφυρά” τὸ αρσενμκὸ», ὁ Ὑλαφορός: 
γίνεται παρ» τὸ γλάφω τὸ διορύττω ἐξ οὗ καὶ, γλα- 
Φυ πετρῇ]ε»: -- σηµαίνει δὲ τὸ σπηλαιον. γλάφω, γλα- 
ψω, ἔγλαψα” ἡ μετοχή ν γλάψας, οἷον. Εύνας έν 
ψαμάθοισι διαγλέψας αλίῃσιν, Όμηρος. διακθιλάνασα. 

Γλαφνρὸν, ἠδύ. ποῖλον, βαΦύσοφον, Έμπειρο», ἄκριβές. 
ἐπὶ τοῦ κοίλου, παρὰ τὸ γλάπτω, τὸ κοι ὦ οἡ 9ιο- 
ρύττω᾿ ἐξ οὗ γλάμματα. κα) γρ μις ατα. ηλατο γλα- 
Φυρὶο, ὡς λέπω λεπυρύς. ἐπὶ δὲ τ.ῦ ἠδέος, Τὸ διορύτ- 
τον καὶ πιοῦν τὴν ἀκο]ν πρὸς ἡδονήν" -παταχρηστωεῶς 
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔστι δὲ καὶ ῥήμα. γλαφυρα 
Φόρμιγξ. ἡ γεγλααµένη καὶ κεκοιλααµένή. Ἱαταχρη- 

' στικῶς λέγεται γλαφυρὸς, ἄνθρωπος, πι πι γλαπτω. 
ὴ παρὰ τὸ πλάφων γλύφω, “γλαφυρός» νὼς - δρόπτω 
τρύφος" καὶ ὧς ῥάσος. φωσύς πάχος, παχύς” οὕτω 

 γλαφος, γλαφύρ. πρι) γλαφὺ τὸ κοῖλον σπηήλαιον, ἄν- 
τρον. --- Γλαφυ πετρᾗεν. Ἡσίοδος. 

Γλήνη, ἡ κόρη τοῦ ὀφφα). μοῦ. γαλήνη "τὶς οὖσα κ] καν 
το συγκοπὴν. γλήνη: παρὰ τὸ γαλ. ἠνιοῦσθαι τὸν νοῦν 
δὲ αὐτῆς τῷ τῶν ἑρατῶ» ποικιλία. ἡ παρα τὴν , 
αἰγλήνη" καὶ αποβολῇ τῆς αἱ συλλαβᾶς. ᾗ) ἀπὸ τοῦ 
γλαύσσει», ὅ ἐστι λάμπειν δἰσὶ γὰρ ὀμπυροι. ὅθεν καὶ 
ὁ λέων παρ Ὁωήρῳ γλαυκιδω». 

Γλήνεα, κόσμων πολλῆς δέας ἄξως, ἀξαθιόνῤήὼ 
χργπατα " παροὲ τὴν αἴγλην τὴν λαμπρότητα" τα ποι- 
 λδνα. οὐ δὲν ο δα 

Γλεῦκος., τὸ ἀπὸ τῆς ληνοῦ απόσταγμα αὐτομάτως πκ- 
ταδδέον απὸ τῆς σταφυλῆς. ἔστι δὲ τοῦτο ᾿Ἠλνκότατον 
ποιὶ λιπαρώτατο». 

Γλήνην, ον ὄψι. ὀφθαλαέν, παίγνιον. οἱ δὲ, κατ᾽ 
οὐδενὸς ἄξιον' καὶ τὴν πεπλασµένην κορην, τρότοψ.». 
καὶ γλήναςν τα κηρία. τῶν μµελισσῶν. 

Γλαυσὸνν λκαπρόν. καὶ γλαύσσει, λάμπει, Φαίνει ,Φαύ. 
σκει' καὶ γλαῦσον, ἐπίλαμψον. 

Γλαυκήςεινν το αιβλνώττειν. 
Γλίσχρον., ἑατρικῶς. τὸ ἐχέκολλον καὶ αἱ ὁῥασπώκενον. 
φλ΄ σχρως δὲν τὸ εὐτελῶς καὶ λεπτῶς ὁ,ατᾶσθα.' - 

Ἰ λισσας , ὄνομα πόλεως. χλήνεται δὲ Γλισαντος" καὶ ώφει- 
λεν εἶναι γλισσῶν. ας θωμᾶς, μα” Μπραᾶς, αὐτρᾶ. 

΄ 

- 

αλλ' ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ἀπὸ τοῦ γλισσάεις Ὑλισσάεντοςν 
ὡς τιμήεντος, τιμῆντος. παράγεσθαι δὲ λέγουσιν ἀπὸ 
τοῦ Γλίαρχος. ἁποστρέφεται δὲ τὴν ει ἀίφΦογγον. γλίον 
τὸ ὁ7 υρόν᾿ γλίκ, ἡ κόλλα ̓  γλιῶσαι, τὸ πα(ςξινι - 

Γλία. ο ῥύπος, λιχύτης, κα ἱ ἡ «τυχής, ἡ ἐρωτωής ων 
Γλιχων ἡ Φειδωλὸς, ᾗὶ περίδργος. . 
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Γλίσχρος, ὁ λίχνος καὶ ἐπιθυμῶν ἐφνβρίστως" ᾿οἶονεὶ 
5ο λίσχοςν ὁ λίαν ἐπιπολὸ ἐχόμενος, πλεονασιῷφ τοῦ ὴ 

παρα. τὸ γλίχω, (ὡς κόπτω κόπρος » παπτω κάπρος) ὁ 
γλεόµενος τροφής ὑπὲρ τὸ ὁέον. εἰς δὲ τὸ ῥήτορικὸν 
λεξικον εὗρον. σημαίνειν τὴν λέξιν ἐμπαθὲς, κολλῶδες. 

καὶ Ὑλίσχροου, ατυχής» Φδιόωλόο, σκἠμφόο, πάνυ 
ῥυπαρός. 

Τλυχόμενος» καρτερῶν, ἢ ἐπιδυμῶν. ᾿Αριστοφάνηο ἐν 
Γεωργοῖς, Τό ὁῆτα τούτων τῶν κανὼν παῖ γλίΧΥ: 
--- γλύκεται, λίαν ἔχεται, ἐπιθυμεῖ' παρὰ τὸ λίαν 
ἔχεσὃκι' καὶ πλεονασμῷ τοῦ }, γλ ύχεσθοι. 

Γλουτὸςν τὸ σφαίρῳ, μα της κοτύλης" } τὸ ὑπὸ τὸν πρω- 
κτὸν μέρος ὄπισθεν τῶν μηρῶν δια τὸ τρυφερὸν κοιὸ 
ἁπαλον καὶ γλιῶδες» ουκ) γλοιο) της ὄντες " καὶ γὰρ 
οὗτοι μετὼ λειότητος ἔνυγροί εἰσιν. 3} τὴν λαγόνα ση- 
μαΐνει. 

Τλοίης» ὁ νωιδρός καὶ γλοίητα, τὸν λιπαρὸν καὶ µοχ»ή- 
ρὸν τῷ ἠ9ει" κα γλοιάςειν, τὸ τοῖς ὄμμασιν ἐπιμύοντα 

μυκτηρίςξιν. καὶ κακοηεύεσ-δαι. οἱ δὲ, διαγελᾶν. 
Γλυκύς: παρὰ τὸ «γλεῦκος, ὃ ἐστιν ὁ γεωςτ) ἀποστάζων 

ἐκ τῆς. ληνοῦ, οἶνος. τὰ δὲ εἰς φο τριγενῆ ποιοῦσι συγ- 
κριτοιὰ αοὶ ὑπερθετικά" οἷον, ὁ βραδὺς, καὶ βραδεῖε, τὸ 
βραδύ: τὸ συγκρετικὸν, βραδύτερος, βραδίων, βράδε. 
στος. οὕτως οὖν καὶ γλυκὺς, γλυκεῖα, τὸ γλυκύ: οἱ τὸ 
συγκρισριὸν, γλυκύτερος, γλυκίων, γλύκιστος” ὅφεν τὸ 
πρεσβύτερος κοιν γεώτερος παραλόγως" «ἀπαρασχημάτ,- 
στα γαρ τοῖς τριγεγέσι». αλλὰ µήποτε ὁμοτυπίᾳ συγκρι- 
τικὼν ταῦτα ὑπαγονται. Φιλέξενος. 

990 Γλύκιου" ὅτι τὸ εἰς ων συγκριτικὲ, ὑπὲρ δύο συλλαβὰς, 
ἄναβιβάςουσι τὸν ζόνον ἐπὶ τῆς κλήτωήο αρείων, ὦ 
άρειον᾿ βελτίω», ὦ βέλτιον᾿ ὦ γλύκιον. 

Γλύσσων, ὁ γλυκύτερος, παρὰ Δριστοφάνει ο --- γλύσσονα 
σύκα: --- παροὲ τὸ γλυκίων, γλύσσων, ὧς βραδίων, 
βράσσω».. 

Γλύκων, εὐή ης. 
Γλυφὲς, παρὰ τὸ λλάφων γλύφω, γλυφὺον ᾗ χηλὴ τῆς 

ἀκίδος Ὁ γουν ἦ ἐκκοπὴ τοῦ βέλους, ᾗ ἑντιδεμένή τῇ 
γευρᾷ τοῦ τόξου" παρὰ τὸ ἐγγεγλύφθαι, ὅ ἐστι κεκοι- 

1 λάνθαι. α παρὰ τὸ γλάπτω» γλαφὶς, καὶ γλυφάς" οἵον, 
Ἕλιε ὁ) ὁμοῦ γλυφίδας τὲ λαβων πα] νεῦρο βόεια: ---- 
τὰς παρὰ τοῖς πτεροῖο ἐντομας τοῦ βέλους. Ὑλυφὺς πο 
ἦ κεφαλὴ τοῦ μίονος Λαϊνέαις Χαλκέοις ἐπὶ ον λα 
σῳ ἀρήρει: σα λέγεται γλυφὶς καὶ τὸ γλύφον δω 
ὃ καὶ γλύφανον ὠγόμασε Θεόκριτος. λέγετοι δὲ καὶ κατ 

σύν.λεσιν, ωτογλυφίς. 
Τλύφιον, ἄντρόν τε καὶ ὄρος ὅδεν γύμφαι γλυφίαι. 
Γλώσσα] παρὰ τὸ γνῶ γγώσω γνῶσα» παὶ γλὠσσα» ἡ ὑπὸ 
τγνῶσιν ἄγουσα τα ἐν τῇ διανοία" Ἶ, ὃς ᾗς τὸ τῆς ψνυ- 
χῆς βευλεύματα γινώὠσκοµεν. ἡ παρα τὸ κλώθω ; πλώσω» 
κλὠσα. ποὺ γλὠσσα: κλωθομένης γὰρ τῆς γλώσσης 
ἐξέρχρνται οἱ λόγοι. ἡ ὃιι τὸ εὐχερῶς κλώσθαι" ιν 
γαρ. χλωμέγη. τὴν ἔναρθρον Φωνὴν ἀποδίδωσι. ὁιὰ δύο 
σσ' τὰ παρὰ Αττηιοῦ;:--- τὸ σαν βραχύ: τὰ εἰς ἆ 
λήγοντα 9ηλυκὰ παραληγόµενα, ἑνὶ τῶν διπλὼν., ῆ, δι 
δύο σσ ἐκφερόμενα ποιὶ βαρυνόμενα συστέλλει τὸ α᾿ 
δἷον μάζα, ῥίζα, ὀίψαν ὀόξα: --- ἡ καὶ οὕτω" το εἷο 
α λήγοντα »ηλυκὰ ἀπὸ μελλοντων ἢ ἐνεστώτων γινό- 
μενα συστέλλει τὸ α” οἷον πνίζω» κνίσω, ανίσα ' ζω 
τὸ καθέζοµαι» ἴςα, ῥίέζα ἄγαν ἄξω, ἄξα, καὶ ἅμαξα᾽ 
μῶ τὸ «πτῶ, μώσω». μώσα καὶ μοῦσα. σημαίνει τρ" 
τὸ μέρος τοῦ σώμάτοο" ὡς τὸ, Τοῦ ὁ) ἀπὸ μὲν γλὠσ- 
σαν πρύμνη» τώµε Χαλκος: ---- 1 τὴν ὀμέλεντον, ος 

τὸ, Ον γαρ πάντων ᾗεν ὁμὸρ ρύος, οὐδ᾽ «ἴω γῆρυρ' 
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᾽Αλλὰ γλὠσσ᾽ ἐμέμιπτοῖ---- σγμα{νει κα) σπεῦος" ἐξ οὗ 
κκὸ γλωσσόκομον, τὸ τὰς γλώσσας δεχόµενο». τὰ ὃὲ 
παρ αὐτὴν, τὴν αὐτὴν Φυλάττει γραφή», αλλόγλωσ- 
σος» ἑτερόγλωσσος » πολ ύγλωσσος. 

Γλὠσσασπις, ὁ τῇ γλὠώσση. οἷον ἄσπιδι πο) προβολῇ κε- 
χοηµάνος" ἀπὸ μεταφορᾶρ τῶν πολεμούντων. 

Γλωττοστροφεῖ», τεριλαλεῖν καὶ στωμύλλεσθαι, 
Γλωττοδεψεῖν, αὐσχρουργεῖ. 
)λώσσαργον , στόμαργον, ] ταχύγλωσσον. 
Τλωττοποιὸς, ὁ τὸς «αὐλητικὰς γλώττας ποιῶν. 
Γλωττοκομεῖονν ἐν ᾧ οἱ αὐληταὶ ἀπετίὃεσαν τὰς γλὠτ- 

τς. εἴρηται δὲ καὶ τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον ὑπὸ Εὐβούλου 
Φοινικιστ]ν σκώπτοντος. 

Γλυκυδυμία, ἡᾗ ἐπὶ το ὧν ἡδυνή, καὶ οἷον Φιλοψυχία. 
λέγεται ἁπλῶς ποι) πᾶσα ἡδονή. ν 

Γλοχ)ν, ἡ γωνίας" ποὺ οἵστῳ τραλώχινε, τρεῖς ἀκίδας 59 
ἔχοντε, τουτέστι τριγώνῳ. παρὰ τὸ γλύψαι καὶ κοιλά- 
γαι. ἡ παρὰ τὸ γωνίας ἔχει. ἢ παρὰ τὸ γλάφω, 
γλωχήν. 

το τ 

νά 3ος ἡ παρειά᾿ 

ας 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ Ν. 

παρὰ τὴν γνάμψιν καὶ κάμψιν ἡᾗ 
λάσῳ,, ἡ καμπτοµένη σικγών' οἵον,-- Φυσίγναθος 
ἀντίον ηὐδα. 

Γναθμὸς, οἱον., Χαμοὶ ὁ) ἐκ πάντας ὀδόντος Γνα9μῶν 906 
ἐξελάσαιμι συὸς ὡς ληήβοτείρην: --- ἔστι δὲ ἡ γνά-θος. 
παρὰ τὸ γγάαπτω, γέγγαπται, γναπτὸς καὶ γναθμός, 
ὣς πέχλαυσα,., κλαυ»µός. ὁ δὲ Ἡρωδιωνος, γνάδου" 
πα) πλεονασμφ τοῦ ω, γανµός. ὄνομα προσηγοριὀγ. 
γέγονε δὲ παρὰ τὸ κάμπτω» τροπῇ τοῦ κ εἰς γ. ὡς 
πόγυ, γόνυ, γίνεται γνάπτω" ὁ παθητμκὸ παρακείµε- 
νου, Ὑέγναμμαι, γναμμόο" καὶ τροπῇ τοῦ µ εἰ 9. 
γναµός. 

Γνάµπτω» ἐπ τοῦ πάμπτω. σύνηθες. δὲ τοῖς παλαιοῖς λέ- το 
γειν γνάπτω» --- ἀνεγναφθη δὲ ᾗ αχ - άνευ τοῦ 
μὶ καν ---- ἐπέγαψε͵ γὰρ ἅπανταο: -- ἄνευ τοῦ µ. ἐν 
τῇ αὐνηθοής, 0 δ ὥοτ᾽ αἰγυπιο) γαι ωψώνυχεο: καὶ 
το ἐἑοίκαμεν ὑπὸ συγκοπής ἀχθὲν. ἔοιγμεν. μετὰ της 
ον προθέσεως, ἄἀναγνάμπτω. ἡ δὲ ἀνα, σγ μρκόνει την 
ἐξ ὑστέρου ἐπώνοδο. Τὰ εἰς πτω λήγοντα ῥήματα 
βαρύνεται» βλάπτω, βαπτω, ὅπτω" τὸ δὲ ὁπτῶν ἐκ 
τοῦ ὅπτω βαρύνόμεγον διήλλαξε. χωρία εἰ μὴ προμα- 
τάρχει ὄνομα" διὰ τὸ ἀελπτὼ καὶ ἀπεπτῶ": ἔστι ὃξ 
ἄελπτος οι) ἄπεπτος, 2ο 

Γνήσιος] γενήσω, γενήσιος, ὥς Δαυμάσων αυμάσιος" 
μα κατα συγκοτὴν, γνήσιος, ὁ ἐκ της αὐτῆς γε»νη»εἰςν 
καὶ μὴ. γό9ος. ἡ ὧπὸ τοῦ γερητὲς, γενητήσιοο, . γενή- 
σιος, ὡς πλοῦτος, πλούσιος" κ) συγκοπῇ, γνήσιος. αἱ 
δὲ παιδοποµίαι παρὰ τῷ, ποητῇ, τετρακῶς λάόννω,- 
γγήσίοδν ὃ ἐκ. νομίμων γάκων" νόθος, ὁ ἐκ παλλακέδος᾽ 
παρθέγιος, ὁ ἐκ παρ9ένου γοµιοµένη»' καὶ σκότιος, 
ὁ ἐκ λαβραίκο µέξεως. 

Γγέφος. ᾗ συγνεφία, ὁ ὠοφώδης αγρ᾽ παρὰ τ τὸ κενὸς Φφή- 
ους εἶναμν πνόφος καὶ γγόφος. ἦ παρα. τὸ νείφω, γό- 39 
Φος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ }γ. ᾖ παρὰ τὸ δογεῖν καὶ τὸ 
νέφος, γίνεται ὀδναφος" πα} ἐν συγκοπῇ. ὀνόφος καὶ 
γνόφος. 

Τγο/ής] ἐκ τοῦ σεν ᾗ μετοχὴ, γνούς πα) τὸ εὐκτικὲν, 
γνοίην᾿ Γ οίηο αχ οἷου Φωτός: --- τὸ πλήρες, γγο/ης 
πε ὠντὶ τοῦ μάκλοις ἄν. 

Γν06, ἐπὶ γόνατα. παρὰ τὸ γόνυ, γόναξ" καὶ, Τγὺξ ὁ᾽ 
ἔριπ᾽ » οἰμώξαο: --- ἀγτὶ τοῦ ἐπὶ γόνν ἔπεσε». 
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Γνύπετον. ἀργὸν, ἢ ἔκλντον. 8 
4ο Γνύτετο:, στυγνοί, καὶ οἷον Σενυγκένοι. καὶ τὸ κατεγνν- 

πῶσθαι ῥῆαα τοιοῦτον Φηλοί ᾗ ἐκτεταμένος, δειλοί” 

ἄλλοι ὃν κατηφεῖ:., 
Γνώμη. ποιά τις διά εσις. παρὰ τὸ νοῷ- νοήτω» οήι” 

κος) ον τνὸ πρᾶσιν, Μοόκο” ο) πλκηνασαῷ τοῦ γ» γνώμη. 

Γγωματεύῳ καὶ γνωματεύοντες, ἐγίνωσκον ὅσον ἠσαν 
ἀΦγρημένοι: - παρὰ το γνώμη καὶ τὸ ματεύω τὸ. 
τῷ. σημαίνει δὲ τὸ ὀμμερ/να καὶ δικγινύσκω ακριβος. 

Γνώμων. ὁ ὀδοὺς τῶν ᾽ἄλόγων «ώων. ἔνδεν καὶ προβα- 
τογνώκων εἴρηται, ἀπὸ τοῦ τὸν χ: όνον ἀπ᾿ αὐτοῦ ὁμκ- 
γινώσκεσ-αι. ἕνδεν καὶ λειπογνώµωνν ὁ {δη βεβληκως 
τοὺς ὀδόντας, ἐγω ὁὲ εὗρον' ἐν τοῖς ῥήτορμιοῖς την λέξν 

 σηακίνευ, οὕτως" Γνώσων' ὁ συνετός. λέγεται καὶ γνώ- 
μων Νανόνιόν τι αὐχρεικόν καί τι σχ] ια γεωιετρί- 

κόν᾿ καὶ ὁιοπτρικοῦ οργάνου μέρος πα ο, καὶ ἄστρο- 

υψομικοῦ. αλλὰ καὶ τὸ ἐν τοῖς γνωρογμεοῖς ὀργάνοις μα- 
λιστα λαμβανόμενον. καὶ Γνώμο ες ἄρχον: ες "τινὲς 
᾿Αθήνησι λέγονται" καὶ οἱ ἀκριβεῖς, ἀπὸ τοῦ γνὠναι. 

ψ Γνωμύτόκενν , γνώμας οἰπείας τυπεῖ». 
Γνώριμος] παρὰ τὸν Ὑνάσω μέλλήντα γύεται γνώσιµος, 

ὡς ὀνήσω ογήτιιος" καὶ τροπῇ τοῦ σ εἰς ϱ. γνώριμος. 
Γνωτὸς. ὁ ἀδελφός᾽ ταρα τὸν γνώσω᾽ μέλλοντα, γίνεται 

γνωτός” ὅτι τῶν άλλων μᾶλλον γινώσκεται. ἡ ὁ ἅμα 
τινὶ γεννητὸς : γγητὸς καὶ γνωτός. ἔστι ὁ) ὅτε σγααίει 
καὶ τὸ Φανερὸν καὶ γνώριμο», ὡς τὸ, ---"γνωτὸν δὲ καὶ 

ιο ὃς µαάλα νήπιός ἐστιν. 
Γνωσιμαχῆσαι. γνόντα ὅτι πρὸς κρείττονα αὐτῷ ἐστιν ἡ 

μάχη, ἠσυχάσαι ' ἦ μεταβουλεύσασθαιν καὶ τὸ ἤδη 
κεκυρωμένγ γνώμη κάχεσδαι. ἢ τὸ νρεῖν τὴν ἑωυτοῦ 
:ἀσ.λένείαν τήν, τε των ἐναντίων ἠσχύν. 

Γγώσεαι] ὃ κανών οἱ Ίωνες ἐπὶ τῶν τρίτων προσώπων 

"τῶν παθητικῶν ἀποβόλλουτος τὸ τ, τὸ δεύτερον. ποιον- 
σιν οἱον. βούλεταιν βούλεαι οὕτω γνώσεται, γνώσεαι. 

1ο Γνώτε] ἐκ τοῦ γνῶμι γνώσω᾿ ὁ δεύτερος αὐριστου ν ἔγνων 
ο] μετοχὴ» γνοὺς γνόντος' καὶ τὸ προοτακτικὸν, γνώι 
γνώτως γνώτε" Φνλάττει δὲ τὴν παραλήγουσαν τοῦ 
πρῶτου προσώπου τῶν πληθυντικῶν. ἐκ τοῦ γνῶ γίνε- 
ται παράγωγον γνώμη" ὁ µέλλων» γνώσω᾿ Ὁ δεύτερος 

ἄόριστοῦ ἔγνων᾿ καὶ τὸ ὑποτακτικὸν, ἐὰν γνῶ, ἐαν 
γνῶς. ἐὰν γ ᾧ' Ἐνῳ δὲ μα) ᾿Ατρείδης. 

Τνώωσιν] 2: να γγώωσι να) οἶθε: --- ὅπως μάθωσι καὶ 
οὗτοι. ὑποτακτικόν ἐστιν ἐνεστωτος πα) παρατατικοῦ. 
ἔστι γνΦω ἅητης συζνγ/αο τὠν περισπωμένω». Τα διὰ 
τοῦ ωω καθαρα δισύλλαβα » ὁμὶ τοῦ ω μεγάλου Υρὰ- 
Φεται» σώω, ώω» χώω, ῥώω" (ἔνδα ῥώοντο) πλώω 
καὶ γώω οὕτως. ἔμοιον δὲ τὸ κολωῶ κατοὶ τὴν γραφὴν, 
οὐ κατὰ τὸν τόνου» οὐδὲ κατὰ τὴν ποσότητα τῶν συλ- 
λαάβαων. τούτο γὰρ πα) πρώτης πα) δευτέρας συζυγίας 
ἐστὴ, καὶ παρὰ Φιλοζένῳ σὺν τῷ | γράφετ οι. τὸ αλώω, 
ἡβωω. ἢ ἐπαύξησιν χρονικὴν ἔσχον, ὴ πλεονασμὸν του 
ω. ἐκ δὲ τοῦ γνώω ὁ παροικείµενος ἔγνωκα" ὁ παθ]- 

τρ ἔγνωσμαι' ἐξ οὗ καὶ τὸ ἐγνώσθη». ' 

πο ΤΙΜΕΤΑ το ο 

4ο Γονγόθο] ατὸ τοῦ γρύόω τὸ τῇ. Φωνῇ ὑπονλαίω καὶ πα- 

ρα” αλῷ., κατὰὼ ἀναδιπλασι«σιὸν, γογρύς᾿ πλεονασμῷ 

τοῦ ἑτέρον Υ. καὶ αποβολὴ τού β) γογγννων οὐονεὶ τὸ 

τῷ όωνῇῃ ὑποκλαίω. ., τὸ γογγρύζω ἀπὸ τοῦ γογγύζω 

πλευνασως τοῦ ρ, ὣς ῥητὸς άῤῥητος, 
Γόγγρος, -ε εὖδος ἠκθύος" παρα τὸ γρω» ὃ σημαίνει τὸ 

ἐσθίω" αἀθὶ οὗ κλήεται γραμ" καὶ ὄγρασνν αντὲὶ τοῦ 

{ο 
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ἤσθιεν] αφ᾽ οὗ ῥηματικὸν ὅ ὄνομα γρὸς, δ καθ’ ἑαυτὸ 
οὐ ῥητόν: ἐν Διπλασιασμῷν γόγγρος απεσδίειγὰρ τῶν 
πολυπόδων τὰς πλεκτάνας. 

κ Τογγυλίζω. μοτασηῤώβν.. παρὰ τὸ γ2γγύλη, ἤ ἐστιν 
εἶδος λαχά:ου. 

Τοισοῦται, πλωτύμεταν, ΑΠΑΑΝΝ χαλκεύεται, κάμττε- 
ται, κοιλα/νετάι., µελαίνεται. 

Τόμφιοι, μύλοιν σφηνες, δεσμά, ἄρθρα., αν δέαμοι ὀδόν- 
των. παρὸ τὸ ν, Αρονό γίνεται γέαττῳ᾿ κο ἐξ αὐτοῦ 
γόμφιοςν η γγάωπτεται ποὶ ποωπτεται ἦ τροφή. 
ἐπὶ δὲ τῶν.  μϕ Γόωφοισι συνάρηρε: --- ἀπὸ µε- 
ταφορᾶο τῶν ἠωετέρων γοωφίων" ώσπερ γὲρ ασφα- 
λώς ὁράσσονται οὗτοι καὶ σφίγγουσι τὰ παραβαλλόπενα 
αυτοῖς »: οὔτιό κακεῦνα τας περιτιεµένας. αὐτο σ σαν θας. 

Τόμφος, Ἠνρήνς τὸ ξύλινον καρφίον. παρὰ τὸν μακμαὶ 
παρακε/µεγον . κόμφος» καὶ, Ὑόμφος. 

Γόνος προ τὸ γεύων γόνος, ὁ παῖο. σηαχύει ρία 
ποτὲ. μὲν ἀπόγονον Ὄφρα 1δφο οἷος Ζηνὸς γόνος: -- 
τάσσεται καὶ ἐπὶ τῆς γονῆς Ὑόνος ὁ᾽ ου γφεται 
αὐτῶ»: -- ἐπὶ δὲ τοῦ οἰκέτου. --- ἀπολή οι τὸν Ἐγιὸν γό- 
νον ἐξερέουσα: αντὶ τοῦ τὸ: ἐμὸν. γένος. | 

Γ2»ν/ παρα το δα τὸ ἐνεργῶ, κόνυ καὶ Ὕονν. ἢ παρὰ 
τὸ ὡς γωνίαν αποτελεῖν ἐν τῷ κέμπτεσθαι τὸ σκέλος. 
ἐτυμολογεῖται δὲ καὶ παρα τὸ εἰς γὴν νεύει». κλύνεται 
γόνυος" καὶ ἐν ὑπερθέσει, γουνός ' καὶ γόνατα» κόνατὰ 
τινα Άντα, τροπῇ τοῦ κ εἰς Υ' παρὰ τὸ κονενν ὄ έστω 
ἐγεργεῖν. Ὑόνατα ᾽ γόννα, καὶ Ὕοῦνα καὶ γούνων», απὸ 

τὼν γονάτων ἡ απο τῶν γονύω». 
Τόσο ὁ δρήνος, παρὰ σην βοὴν. βύος” καὶ τροτῇ» γόος. 
ὴ παρὰ τὸ γέω τὸ χωρῶ, γέγονε Ύόος Ὑδου" καὶ ἐξ 
αὐτοῦ ὄνομα αρσεγικὸν, Ὕθερδο τὸ Φήλυκὸνν "γερά ᾿ 
τὸ οὐδέτερον γοερόν. καὶ ἐπίέῥηααν γοδρως. ' 

Γόης, ψεύστης» απατεὼν., παραλογιστής. : 
Γοον) Οἱ μὲν ἔτι ζωὸν γλον. ́ Ἔκτορα Φἳογ: ---- ὠντ). τοῦ 
ἐγδων ἐφρήνουν. ὁ μὲν ᾽Απολλώνιος, δευτέρας συζυ- 
γίας ἀὐτο εἶναι λέγει». καὶ ' παρατατηκοῦ" ὁ δὲ | θεος- 
νος, ῥευτέρου ἄορίστου" ὥσπερ κτυπῶ ἔντυπον, οὕτω 
γοώ, ἔγουν. κάλλον οὖν κατα συστολην λέγεσθαι πα- 
ρατατικοῦ χρόνου. πειθόμεδα Απολλωνίῳ. οὕτω 71- 
γόδοτος. 

ι Γ2ργολοφης ὁ ὁ Φοβερὸς, παρὰ τὸ Γοργὼ, καὶ λόφος ἡ 
τρυφάλεια. ἦν ὁὲ 1 οργὼ Φοβερά. 

Γοργὸον απὸ τῇ: ὀργή: ὀργὸς μα) Ὑοργός" Γοργὼν, το 
ο ώον τὸ τερατῶδες καὶ πληθυντριῶς 48 “οργόνες. τρεῖς 
γὰρ ἑστορουνται καὶ κα) Ἡσίοδον, παρα ὁὲ τὸ γοργὸν 
τῶν ὀφ. 2φλμῶ' ὴ παρωνύµως" ὁιὲ γὰρ τῆς γοργότη- 
τος καὶ ὀξύτητος τὼν οφ ολ» απελ/δουν τους κών 
τας. Ἰλικνος 9 Γοργοῦς ὅμιατ᾽ ἔχων: --- γο 
ώς ρδ ἡ αντὶ το κά μιάς ὅ ων Ψοβερά. απὸ ὃ 
ευθείας τῆς ΓΤοργω, γοὺς οἶπε τν 
Σαπφω, α θος 3 πω 

Τόργυρος., ὁ Ἀιόνυσος" ἀπὸ πω οργύρας. τόπου τῆς ώμου 
Γόργυρον, ὀεσμωτήριο». γοργυρὰ . ὑπόνομιος βορώδης. κα- 

ὤολου δὲ ἔλεγον οὕτω τας τ]τους κατασκενέρ, 
καὶ μὴ ἐπευδείαφ. εἰς τὸ Γέργυρα. 

Γογγυλόσκηνος . στρογγύλον τὸ σδµα ἔχων. Φί 
Γοὔτον ῥυπον' οὗ δὲν τοῖσον, 
Γ οργεῖαν τα τραγικᾶ προσωπε)α, ὄνιοι µορμολύκεια. 
ον κως μσνν οἱ δὲ (Ραιὸν ἡμάτιον. 
εργυδίων. ὄνομα κυριο). παρα τὸ Ὑοργὸς, νο ο 
ώς ́ Ἠφαιστος Ἰφωντων τω ἡἲ Γόργυδος Γι ν 
ὁ Υοργώτατος. ες τας {ρων τεῦνομα. 

Γοῦθας, ὁ ἁρχων Σκνθῶν τῶν παλουμένων Γούτφων, 

- 
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ἔοιπε γὰρ απὸ τοῦ Ἰγεμόνος αὐτῶν κλη»ῆναι, τὰ γὰρ 
πολλὰ ἔθνη ἀπὸ τὼν ἡγεμόνων καλοῦντα οὕτως 
ἛὌρος. 

Τοῦτος, ληκύθου οἶθος. παρὰ τὸ γοῦτον, ὅ ἐστι ῥύπος. 
Γουνοῦμαι καὶ γουνάςοµας, τὸ ἱκετεύω' --- καί αὶν γουνά- 

σοα κε: γονυπετήσω, λιτανεύσω, ἱκετεύσω αντόν. 
κυρῄως δὲ τὸ τῶν γονάτων ἁπτόμενον προσπήπτει». απὸ 

μὲν τοῦ γουνῶ, τὸ γουνοῦμοι" ἀπὸ δὲ τοῦ γουναζθτις, 
τὸ “Ὑουνάσομοι. 

Τουνῷ αλωῆς, ἐν τῷ γονιμωτάτῳ καὶ παρπιμωτάτῳ χὠ- 
ρίῷ της γής. λέγεται" δὲ γουνδς» 6 ὑψηλὸς τόπος απὸ 
µεταφορᾶρ τῶν ἐν τῷ σώματι γοάτωνν, α ἐξέχει. ὡς 
δέ τινες, ο Τραχυτατος τόπος : ὁμοίως ἀπὸ τῶν γονά- 
των ὀστωθῶν καὶ τραχέ έν ́ ὄντων, πλέον γὰρ ἐν τοῖς 
ὀρειγοῖ; καὶ πετρώδεσι τόποις το Φύτα αὐξεται. παρα 
τὸ τν για γόεται γόγος βαρύτονο», ὧς λέγω, λ0- 
γου" ὕπερ Γήμαίνει τὸ "γεγεγνηκέγον. ὁ δὲ γεννητικος» 
γονός, ὀξυτόνως πλεονασαῷ τῦὂυ, γουνός » ὁ γεννήτι- 
πὸς τόπος, ὁ γόνιμος καὶ πάρπιµος. Ἡρωδιανός. 

ΤΟΤΕ ΝΕΡΤΑ ΤΟΥΤΣΡ. 

Γρακὸς] Καλλήκκχος, Τ ραμκοί καὶ γῆς ἡμετέρης ἀδαεβοτ--- 
παρα τὸ ῥᾳῖσας, ῥάικὸῦ παν γραικός" δια γαρ τὴν, κατα ὴ 
πολὺ ανδρείων οὕτως οἱ Ἕλληνες ἐκαλοῦντο. } από 
τινος ἝἛλληνος Γροικοῦ" ὡς ἀπὸ τοῦ Έλλην Ἕλληνος 
ἑλληνεστί : καὶ γβαθκιστή» 

Ὑ. ραῖα, παρα τὸ ῥαίῳ τὸ Φ»είρω, ᾗ ὑπὸ Χχρόγου διεφ.}αρ- 
Ὅ μένη. ἡ παρὰ τὸ γεραιόςν γερά’ πο ἐν συγκοπῇ» προᾗα. 
Γραῦς ἡ παλωιὼ γυνή” απὸ τοῦ γράεν. ὅ ἐστιν ἐτδίειν 
Ἶ ξύεινν. ἡ ταῖς ῥυτάσι κατεξυσµένη. 3 παρὰ τὸ ῥᾳίῶν 
ῥᾳῦς καὶ γραῦς., 3 διαῤῥαισθεῖσα ὑπὸ χρόνου. ὴ παρὰ 
τὸ ράφεσθας, ὃ ἐστι καταξέεσθα “μ γραῦο» ᾗ κατεξυ- 
σμένη το σώμα δια το γήρας. 

Τ ραβδίς, ᾗ λαμπὰς, παρα τὸ γράφω τὸ ξύω, ἡᾗ πατεξυ- 
σμένη καὶ διεσχισµένη᾽ ὴ παρα τὸ γράφεσ-δαι τὸ ξέε- 

59. σθαεν γραβδίς, ἡ κατεξεσμένη λαμπᾶο. 

4ο 

Γραπὶον ὁ ἐβῥντιθωμέγος" ἀπὸ τοῦ καταγεγράφθια τοῖς 
ῥυτίσι. καὶ γρωπίνηο» οἶνός τις τραχύς. 

Τράσων, ἡ χλωρὰ κριδή: παρὰ τὸ γράω ῥ]ια, θηλοῦν τὸ 
ἐσθίω. Κολλήκαχος. --- ὃς αιςηῶν ἔγρωε κηδεμόνος: 
-- ἄλλως δὲ εὗρον τὸν στ/χον ἐγώ" οὃν, Ἆαὶ τόνος 
αἰςηιὸν ἔγραε κηδόµεν ης ὃν τούτου ὁ μέλλων γραήσω. 
καὶ γράσος ὁ ρωρος καὶ ἀνούστωτορ" πυρίως δὲ ὁ ἐν τοῖς 
τῶν προβάτων ἐρίοις συναγόωενος ῥύπος' καὶ γράσος, 
τῶν μασχαλῶν ὀυσωδία. 

Τράσος» τὸ λιπαρὸ» παὶ πικελὼδες παρὰ Ῥν ῥειίθις. 
Τρῴδιον] σὺν τῷ ε. καὶ λέγουσι τινὲςν ὅτι «ἐπειδὴ καὶ -τὸ 

ηρεᾶδιον ἔχει τὸ ι, τούτου χάριν παν τὸ γράδιο)᾿ οἵον, 
Τραϊδίων κολοσυρτὸ»» παρα Αριστοφάνει. οὐκ ἔστι δὲ 
καταναγκαστωεὸς οὗτος ὁ λόγος. ἰδο γὰρ καὶ τὸ αἰ1ὸ Ἴδ5 
οὐκ ἔχει τὸ 43 καὶ ὅμως τὸ αιζητορ ἐπλεόνασε το ω 
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ γραδιον μὴ ἔχον Τὸ ε. ἐν τῷ 
γραίδιον ἐπλεόνασε. Δεῖ γνώσει» ὅτι ούτε απὸ τῆς 
γροίας εἰ ἔστε, ὀυνάμει ἔχει τὸ ἐν οὔτε ἀπὸ. τῆς γραῦς 
γραθ». ἀπὸ μὲν τοῦ γραῦς » ὅτι ἐπειόή ἦ τελευταία συλ- 
λάβὴ της γδνικῆς τοῦ πρωτοτύπου ἀπὸ Φωνήεγτος ἤρ- 
ξωτο τότε δὲν ώς ἔμαθον. διὰ τοῦ ὅιον γίνεται ἡ 
παραγ» ωγή” οἵον, μῦς μνὸς, μύδιον” βότρυς βότρυσο, βο- 
τρυδιο»” βιβλίον, βιβλίδιων. οὕτως οὖν καὶ ἀπὸ τοῦ 
γραῦς γβαδς ; γρα/θιον. απα δὲ τοῦ γριῤο γροας εἰ 
Ἔἔστι, οὗ δύνατας πάλιν ἔχειν τὸ ϱ) ἐπειδὴ πόλιν ἡ 
τελευτωία συλλαβ] τοῦ πρωτοτύπαυ τῆο γενικῆς ὧπὸ 
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Φωνήεντος ἠρξκτο, καὶ τῇ, αι ὁιρδόγγῳ παραλή φδται, 
τότε δὲ διω τοῦ ὅιον γήμται. ἡ παραγωγή κα αποβάλλεται 
τῆς αἱ δι 3όγγου τὸ ι' οἷον, κεφαάλίον χεό Ταλις αίουν χε- 
Φαλαδιον σπήλαιον σπηλαίου, σπηλάδιον. οὕτως οὖν καὶ 
γραίας χράδιον, Χωρὶς τοῦ |. ἀλλ’ ἐπεὶ ἡ παριέδοσις 
ἔχει το ἐν συγηγορήσωμεν αὐτῷ, κα) ε: πωμεν αὖτο σὺν 

τῷ α γράφεσ-δ-ει. ἔστι γραύις γραύιδι παρα Καλλιμα- 
χῷ᾽ "καὶ ἐπειδὴ ἡ τελευταία συλλα, 8ὴ τῆς γενικής τοῦ 
πρωτοτύπου απο συμφώνου ἄρχεται, τούτου χάριν ὁιο 
τοῦ ιδιον γίνεται ἡ παραγωγή" -οἷον Ψυχής» ψυχαδιον᾿ 
γνώμης, γγω ίδιο». οὕτως οὖν καὶ γραυις γραύιόος, 
γραφίθιον ποιὶ κατα ἀποβολὴν τοῦὺυ, καὶ σ συγαερέσει του 
α καὶ | εἰς τὴν αι δφ ογγον, γραίδιον. ἡ λέγεται ὅτι 
ἀπὸ τοῦ γρα[α γραιῖς γραι/δος γραιδιον, καὶ κατα 
συγκοπὴν τοῦ ἑνὸς | παλ (συναιρέσει, γρω ὠἱδιοΥ. ἔστιν εἰς 

τὸ αργυρίδιον. 
Γραφείόιον]| ὤοπερ απο τοῦ γω γίεται ἀγεῖον καὶ ἂγ- 

γεῖον, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ γράφω, γραφεῖον καὶ γρα- 
Φείδιον. 

Τραφείην] ἀπὸ τοῦ γράφω" ἡ μετοχὴ» 
Φέντος: καὶ τὸ εὐκτιιὸν, γραφεί». 

Τραμµατοπύφω». αντ) τοῦ γραμματεύς ὅτι οὗ γραµµα- 
τεῖο πρεοκεκυφότες γράφουσι». Ἰ ἐν ἄγορᾳ γραμματεύο 
ἐπεὶ οἱ ἀγορρίοι τῷ πύφωνι μοστιγουνται. ὁι ποῦτο ὁ) 

αυτον εἶπε καὶ περίτριµµα ὠγορᾶς παρὰ Δημοσδένει. 
Τροῦς, αττικῶς" αγαλογώτερόν ἐστι τὸ πρεῦσ.. ῥέῳ: 

βέλλων. ῥεύσω" πλεονασμῷ τυῦ γ, γρεύσω ν γρεὺς, τὸ 
διεῤῥυηκὸς γύναιον. γραός ὁ πανών" δύο μόνα εἰσὺν 
εἷς αυς 9γλυκὰ μογοσύλλαβα περισπωµενα' κλένουται 
δὲ αμφότερα δια τοῦ ος νάνου ναόο. γραῦς» γραός. 

Γράφω] προς ὁμέφορον σημασία». εἰ γὰρ εἴπω Γράφω σοι, 
ὁοτικὴ σημαίνει τὸ ἐπιστέλλω σοι εἰ δὲ Γραφω σε 
αἰτιατη), σημαίνει τὸ Ἐντύπωμά σου ποιῶ εἰ δὲ Τρα- 
φω σου, γενικὴν σημεένει το ἐγγράφως κατω σοὺ εἰς 
δικαστήρων ὠποτίθημι" αντὶ τοῦ πατηγορὼ, σου. 

Γράμμα», ὃ δηλοῦ το ποίγμα, παρὰ τὸ γλάπτω τὸ κοι- 
λαίνω᾿ ὁ µέλλων. γλάψω" ὁ παρακείµενος, γέγλαφα” 
ὁ πολήτωεὸο ν γέγλαµµαι” ἐξ αὐτοῦ γλαμμα᾿ καὶ τροπῇ 
τοῦ αμεταβόλου εἰς αμετάβολον, γράρωα, Ποσαχῶς 
τὸ γράμμα: ἑπταχῶς" γράμμα» ὁ πογος" γράμμα» 
ὁ χαρακτήρ" γράμμα», } ἐπιστολή' γράμμα» τὸ ζῶγρά- 
φημα" γράμμα πα) τὸ ψήφισμα. γράμματα, οὗ Χαρα- 
τηρες τῶν στορκείων" ον Γράμματα ὁ᾽ ἐν Φλοιῷ 
γέγραπταη: --- ἦ παρὰ τὸ γράφεσθαι, ὅ ἐστι παταξέε- 

σ9αι. ὧς τρέφω οὖν Ὀρέμμα, οὕτω καὶ γράφω γράμ- 
µα. ΄ Όμηρος, Ἑννὼς ὁ᾽. ἐν ψαμα-δοισι “δαγραψασ-αι: 
-- γρααμματὰ ἐμαλουν οἱ παλαιοὶ τὰ σογγράαµατα ῶς 
Καλλίμαχος. Σρώμάατα ὃ οὖν εἴλισσεν ἀπόπρωφα: --- 
καὶ, Ὁμέρειον δὲ παλεῦμαι Ἐράμως: --- ἔνδεν καὶ 
ΣΣραμματική. ἢ παρὰ "τὸ πολλοῖο γεγραμκέγοις αντ» 
προσεσχηκέγαι βιβλίοιρ" ἡ ὥσπερ παρα τὰ πραγμα γί- 
νετ πραγµατριος πο πραγματι» οὕτω προ παρὸ 
πο γράαμὰ γίνεται ροαματικὸς ποὺ γραμματική. 

Τραμ. ἑατεῖον | ἰστέο» « ότι - 'πιωὲς γραμ ματε)ον λεγουσι τὸ 
μριρὸν. βιβλίον" ὁ δὲ Ώρος λέγει, ὅτι οὗ λέγεται τὸ 
μίκρῖν βεβλήον γραμματεῖον, αλλ ἡ μικρᾶ θέλτος. καὶ 
ὁῆλον, εἴγε εἶπεν ὁ Δημοσθένης γραμαώτεῖον : μαὶ 
βιβλίον. 

ανν», αμφ/βολον εἴτε δια τῆς εε ̓ διφογγου, 
5 ὁμὶ τοῦ . καὶ εἰ μὲν ὧπὰ τοῦ γραμμιάτιου τοῦ ση- 

. λώμοό τὸ μικρὸν γράμμα. διὰ τοῦ /  πάλιώ 4 ὥς 
ὀψάριονν οψαρίδιον" λαχαγίονν λαχροδνου” εἰ ἀξιώπὸ 
Γτοῦ ᾿γραμματεῖον Ὑέγονε τοῦ σήμικίνοντος την μιὰρᾶν 
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το. δέλτον, διὰ τῆς δἱ διφΦόγγου, ὥσπερ ἀγγεῖν, ἀγγεί- 
διον γραφεῖονν γραφείδιο». 

Γρηύν. τὸ ἐπιπολάζον τῷ γάλακτι. 
αντιφάρμακα. 

Γρηῖον, παλαιό. Τι ρήνη. ἄνδη σύαμικτα. 
Γ ροικὸς]. Ῥαμκός, Ἕλλλην' Ῥωμείοι δὲ, τὸ Υ προθέντες, 

Γραικὸν Φασί. . 
Γρήγίκος, ἔστιν ὄνομα ποταμοῦ. παρὰ τὸ κρήνη, πρήνεκος 

καί χρήσικος, ὁ ἐκ τῆς κρήνη. α απο τοῦ μα καὶ τοῦ 
νκῶ» γήγεκος καὶ γρήνικουν ὁ τὴν γην νικῶν. ἡ ἀπὸ 
τοῦ γικῶ καὶ τοῦ Γ ραικὸρν γέγονε γραήνριος καὶ κατα 

ο µετάθεσιν τῆς .ν ὀιφ2όγγου εἰς η ἐπεῖ γὰρ οἱ Γραι- 

κοὶ ἐνίκησαν τοὺς βαρβάρους. 
Γρίπισµα» τὸ κέρδος. 
Τριπεὺς, ὁ ἆλιεύο" παρὰ τὸ γρίπον παρωνύµω. 

πτων τοὺς γρέπους, τὰ ὀλλευτμεὰ λόα. 

Γρηγορῷ. παρα το ἐγείρω" οὗ ὁ µέλλων, ἐγερώ 
πῇ του ε εἰς ο, ἐγορῶ μα) πλεονασμῷ του 
γρεγορῷ. καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ἡν γρηγορῶ. 

Τρή πο» τὸ δύκτυον᾿ παρὰ τὸ αγρεύε», ἐνδείᾳ τοῦ α. 

τὸ δὲ αὐτὸ κκ) γρίφος καλεῖται" παρὰ τὸ γράφει», ὅ 

5ο ΄ ἐστι ξύειν, ὁ τὴν γῆν ξύων" γράφος, καὶ γρίφος. 

λέγονται γρίφοι καὶ τὰ δίχτυα καὶ τὰ συμποσικκὰ ζἹ- 
τήµωτα. γίνεται δὲ παρα τὸ ἀγρεύειν, ὁ ἐστι ζπτεῖν' 

ὃ παρακολουθεῖ τῇ ἄγρα παὶ τῇ δήρα. Ἡρωδιανόο. καὶ 
γριφωδες » τὸ ὀύσκολον καὶ συμπεπλεγμένον λόγιον. 

Γ ρύφος» «ἴτημα, αἴνιγμα ὀύἜκολον, ἔννδεν μαὶ τὴν Χχλεύην 

γρίπισµα Φασί. γρίφο». οὖν λέγεται τὸ δύολντον αἴνι- 

γμα. ἵστων γὰρ Φιάλην γέµουσα» οἴνου, καὶ ἔλεγον 

αἰγματα ἐν τοῖς συμποσίοις αλλήλοις" καὶ εἰ ἐπέλυε», 

4ο. ὁ ἀπορηδεὶς ἔπινε τὴν Φιάλην. Τὰ εἰς Φος δισύλλα- 

βα κονογενή ἄρσενμιὰ ἑνὶ Φωνήεντι Φέλουσι παραλή- 

γεσθαεν λόφος, «όφος, νέφος. κέπφος, εἶδος ὀρνέου. 

οὕτω καὺ γρίφος. τὸ δὲ Ῥοῦφος, οὐκ ἔστιν Ἑλληνωόν, 

αλλ’ Ἰπαλικόν. μογνογεγῇ. διὰ τὸ πῦφος, δισύλλαβα 

ὃια τὸ Φίλοιφος” σημαίνει δὲ τὸν Φιλοσυνουσιαστήν. 

ἄλλως' πᾶσα λέξις απὸ τοῦ γρι ἀρχομένη » δια τοῦ ν 

γράφεται: γρίντεςν ὁ οὐραγόσ' Ὑρίνοο, τὸ δέρµα ̓ γρί- 

σων, ὁ χοῖρος. Αριστοφάνης δέ Φησι ἀρομέως ὄνος. 

5ο Γριπώμενα» συνελκόµενα καὶ σπασμωὀῶς συμπα»ούντα 

οἱ δὲ, σνγελ{ζοντα. 
Γρώνη», ἡᾗ κοίλη καὶ τετριµµένη πέτρα, ἡ δεχομένη τὸ 

σχοινίω. παρα τὸ γῶ τὸ χωρῶ, γώνη καὶ γρώνη. κλίγε- 

ται γρώνης. 
Τ ρουνοὶ, κορμοὺν, δρύΐνοι τιὲς ὄντες κατὰ ἐναλλαγὴν 

τοῦ ὃ εἰς Υ οἱον» " ρουνο) μὲν ὁκίοντο, μέγας δ᾽ ἥφαι- 

στος (ἀνέστη: --- -ᾗ γρυνοῦ, τὰ τῶν γερανὀρύων ξύλα, 

ὡς τὸ γέροντα.» γέρυνα. Ἠλίνεται γέρυνος γρυνός" στέλε- 

χοςν δαλός.. λυκόφρων. 
Τρυπὸς, ὁ ἐπικεκαμμένην ἔχων τὴν ῥα. ῥυβὸν γὰρ τὸ 

ἐπικαμπὲς παρα τοῖς Αἱολεῦσι». τοι ῥαιβόν: καὶ τρο- 

τοῦ β εἷν πν κα) πλεονασμῷ τοῦ γ» γρυπόο. ἡ πὰ- 

ρα τὸ ῥέπω, ῥυπὸς; καὶ γρυπόο, ἡ ἐφ ἑνὶ µέρει ῥέουσα 
ῥίᾳ. ση αίγει καὶ τὸν στυγνόν. 

Γρυπανίφεινν σείεσὃαι τὴν γην 
υὔσθιι ἀπὸ σεισμοῦ. οὕτως Αντιφῶν. 

Γρ υποῦσδα, συγκάπτεσ»αη. Γ ρυπαίνεινν τὸ .. 

ο, το όν οἷον ἐπὶ τῶν ἁπαλῶν ἔυλιφίων, ὅταν καµ- 

ψαντες ἀφῶμεν αύτα. ᾽Αντφῶν, δέ Φησιν ἐν ἀληθείιο 

β’' Καίων γὰρ τὴν γῆν καὶ συντήκων, γρυπάνιον ποιεῖ: 
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--- καὶ Μελάνι» Σισμὸς, Φησὶ, γέγονε' καὶ ὄγρυ- 

πεν ἡ γη. 
Γύχλονν τὸ Μοίλωμα᾽ οἶον, Θωρηκος γύκλον: -- ἀντὶ τοῦ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

Τυμνὸρ» ὁ ἄνευ ἑματίων. ὥσπερ παρα τὸ σκύζω σκύμνος. .1 

βκλλομένην, καὶ ὥσπερ. 1 υμνηλοὶ, οἱ ακτήμονες πένητες. 

ΤΥ : 33ο 

τὸ κατὰ κοῖλον τοῦ θώρακας" “κνρίωο. δὲ τὸ -- τῆς 
Χειρὸς λέγεται γύαλον. παρα. τὸ γ5 τὸ χωρῷ καὶ λαµ- 
βαάνω, γέγεται παράγωγον γύω" ' αφ οὗ γνον" πα) πλεο- 
»ασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς ́  γύαλονν ἡ πάντα πνόης 
καὶ λαμβάνουσα, ώς πτύω, πτύαλον. 3ο 

Γόηου καὶ μέτρον τὲ γῆς, καὶ µέρος αρότρου" καὶ τοῦ μὲν 
μέωνηται Όμηρος ἐν συνθέσει, πεντηκοντόγνον, πεν- 
τήκοντα γέωνν ὃ ἐστι πεντήκοντα πλέθρων γόη, γὰρ 
μέτρον γῆς οἱ δὲ, πεντήκοντα «θυγῶν. τοῦ δὲ ἄρότρου 
Ἡσίέοδος, --- πρώου δὲ γύην: -- παρὰ τὸ γαῖαν γίνε- 
ται γύη" τν ᾗ ἡ γύη τῆς γύης: --- καὶ μεταχείσης 
τῆς γενικῆς, εἰς θὐλεἶαν, γίνεται ὁ γύχς, τοῦ γύουν ὥς- 
περ ἡ αράχνη τῆς αράχνης, καὶ ὁ αράχνης τοῦ 
ἄράχνου. 

Γυῖκ, κν ίως ἐπὶ τῶν ποδῶν λέγεται" 
γύηρ 6 ἐστι τῆς γῆς) έναι" ἐπὶ γαρ ταύτης βέβηκε" 59. 
καὶ ἡᾗ πρώτη κ κώησις τῶν ἄνδρώπων δια Χειρῶν ναὸ 
ποῶν γήεται. η] παρὰ τὴν γῆν, γύεται γηῖα” καὶ τρο- 
πῇ τοῦ η εἰς υ. γυῖδ, τάττεται καὶ ἐπὶ τὼν χειρῶν ' 
οἷον, Γυῖκ ὁ) ἔφηνεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερ- 
εν: -- γένεται δὲ παρὸ τὸ γῶ τὸ χωρῶν- γύω καὶ 
γύον, ὧς πτῶν πτύον' καὶ Φῶ, Φύον" καὶ πλεονασμῷ 
τοῦι' ἵν ᾗ γυῖονν τὸ λαμβάνον κο) δεχόμενον. ὀύνα- 
ται «δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μικρῶν παιδίων τάττεσθαι ἡ λέξις᾽ 
ταῦτα γὰρ χερσὶ καὶ ποσὶ βαίνουσ ἐπὶ τῆς γύήον 
τῆς γῆς. καταχρηστικῶν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ών μερῶν. 49 

Γυιώσω, βλάψω, χώλωώσω κυρίως τὸ τα φυῖκ (τουτέστι 
τὸ μέλη) βλάπτειν᾿ καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 
ἁπλῶς βλάπτει». λέγεται γα) απογυμόσγο. βλάψγον 
τὰ µέλη ἐκλύσγο” ἔπειτα καὶ ἐπὶ βλάβηε ἁπλῶς. 

παρα τὸ ἐπὶ τῆς 

καὶ ισέβω σεμνὸς» οὕτω πύπτω κυμνὺς, καὶ γυμνός, ὁ 
ο γὰρ τοιοῦτος κύπτει, πρύπτων τα αἱδοῖα ὑπὸ αἰδοῦς. ἡ 
παρὰ τὸ τὸ γυῖα μόνα ἔχει). τουτέστι τα μέλη. 

Γυμνάσια, οἱ τόποι ὅπου ἐγωμνάζουτο. κυρίως οὖν ἐπὶ 2ο 
τῶν ἀθλητῶν". ἐπειδὴ γυμνοὶ Ἰγωγέςοντο" ἐπειὸ). πρω- 
τον Ὕυμνος ὁ Ὄροιππος ἔδραμεν ἐν Ὀλνωπία, ὦς Φ]- 
συ Ώρος" ἄφ' οὗ καὶ ὁ τόπος καὶ ὁ αγὼν γυμνασια 
ἡ λουτρα, ἢ ἑππικοὶ αγώνες, ἢ κυνηγέσια. ἔθος ἦν 
τοῖς παλαιοῖς περιςώματα Φορεῖν ἐν τοῖς αἰδοίοιςν καὶ 
οὕτως ἄγων/ςεσομ κατα δὲ τν τριακοστὴν δευτέρα» 
ὀλυμπιαδα, Ὀρσύππου τοῦ Λακεόαιμονίου ἀγωνιςομένου) 345 
λυδὲν τὸ περίζωµα, αἴτιον αὐτῷ λύπης ἐγένετο, ἐξ δ | 
μαὶ νόμος ἐτέθη γυμνοὺς τρέχει». 

Τυμνοπαιδία, ἑορτὴ Αακεδαιμονίων ἐν η παῖθες ᾗ9ον τῷ 
᾿Απόλλωνι παιᾶνας γυμνοὶ δἱς τοὺς περὶ Πύλαιαν πε. 
σόντας. γυμγᾶσαι λέγεται καὶ δἰς Φὼς αἀγαγεῖν' ἐξ οὗ 
καὶ γεγυμγασμένον τὸ Φανερὸν καὶ δεδεμασμέγον, , 

Τύ ύνέον ὁ γυναικώδης καὺ μαλακός. παρα τὸ γυν}, παρο- 
νύμως γύνις. ὧς ὀέφνη Δάφνιον καὶ νύφη όν 

Γύαλα, τα άκρα καὶ ταὶ τέρματα, «ώνας» τέκπη, πτε- 1ο 
ρύγια, ποτήρια, πτύχας, στολισμούς, περιβόλους. 

Τύαλος, κύβος. τετράγωνος λίΦος. 
Έναλος, εἶδος ποτηρίου. παρα Μακεφόσι. 

Γυμνασία, ἄσκχσις, 
μελέτη. κά νο 

Τ υνή] παρὰ τὸ γὠ τὸ λαμβάνω καὶ δέχομαιν γίνεται Ύν- 
νήν ἡ ὀοντμο] τοῦ σπέρματος. ἡ παρα τὸ γεύω» γήε- 
τοι γονή" καὶ τροπῇ, τοῦ ο εἰς υ Αἰολικῶς, ὡς ὅμοιον, 
ὕμοιον, γύεται γυνή. ἄκλιτον ὁ) ὑστίν: ἐπειδὴ τὰ εἰς 
ν’ λήγοντα αν «ρὸ ου παρκληγόμενὰ, ἐκτεταμέ- 30 
νου ἔχουσιν᾿ οἷον, Μάνη ἡ π θόφασις κα)  κόὰ .ΜΒ 
Βύνη, καὶ Φεὸς,. ἥτις Ἰνω κο ὰ ἐκλήθη Φύνη, 
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ὄνομα κύριον” τὸ δὲ γυνὴ, συστέλλει τὸ υ. ᾿εἰκότως οὖν, 
ας αονῆρες. ἄκλιτον ἔμεινεν. εὕρηται, δὲ παρα Φερε- 
κράτη η] αἰτιατικὴ ν τὴν γυνήν" ον ν Ὡς ἄτοπον ἐστὶ 
καὶ αητέρ εἶδαι καὶ γυνήντ --- καὶ αἰτιατικὴ τῶν πλη- 
θυντικῶν. αλλ’ δρ τας γυνάς. 

Γυναρκός) ἱστέον ὅτι ἑτερόκλιτόν ἐστιν ἐπειδὴ ἀπέλειψεν 
η γύνιαξ εὐθεῖα. τὰ γῶρ εἰς αιδν κοινοέ εἰσι τῷ, γένει) 

ον ὁ αἲξ καὶ ἡ άξ, ὁ γραὶξ ποοὶ ἡ- γρ ὁ Θρδξ 
ιά ἡ Θρὲξ, τοῦτο δὲ, ἐπειδὴ τὸ ση εαιγόμενον κωλνει 
εἶναι ἁρσενριόνν (οὐ Ύρ λέγεται ὁ γύνα 12λ απέλει- 
Ψεν᾿ ἔστι δὲ } γενική, γυναικός, ὣς ἀπὸ τῆς γύναιξ 
εὐθείας. 

Τυναικανές] ἐκ τοῦ απ μανῶ 9 καν τοῦ γυνὴ γυναικθο» 

γίνεται γυνομονὲς» κατα συγκοπή». οὐκ. απο τῆς γύναι 
κλητικης ἔχεὶ τὴν σύν.εσιν" αλλ’ απὸ τῆ: γυνα οέθον 
λέγεται γεγενῆσθω γυνριωομανές καὶ κατα συγκοπὴ», 
γυναιµανές. ὴ λέγεται ὅτι ὥσπερ παρὰ τὸ τικὴ γίνεται 
Τιμοδεος, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ γυνὴ γόσεται γυγομανές" 
καὶ κατα μετα Φ)εσφ τοῦ ο εἰς τὴν αι Φ/ΦΦογγο». (ώς- 
περ Κεσοπόλιος µεσαεπολιος) γυνσεμανές. σημαίνει: δὲ 
τοι ἐπὶ γυναιξὴ μαινόμεγο»» ἡ γυναῖκας εἷς μανίαν 
Φέρων διὰ το κὔλλος. αλλ οὔτε τὸ" βαπχέβακχος ἀπὸ 
κλητικῆς λέγεται συντε»έν' αλλ’ απο τοῦ βάκχου, γέ- 
Ύουε βωκχέβακχε᾽ καὶ τροπῦ τοῦ. 9 εἰ ε ὡς ἁλοτρ.- 
βανον η ἄλετρί, Ανον. 

Γύριροι, οἱ μικρο) βάτραχοι" παρὰ πὸ γυρὸν τὸ ὁ ρε. 
βές᾽ τοιουτοι γὰρ εἰσί 

Γυρωνὼ. ὄνομα κύριον Λεσβίας κόρη». εἴρήτοι παρωνύ- 
μας» παρα τὸ Ὑνρύος, ὃ δηλοῖ το» βάτραχον» γυριννώ, 
αὖς ἔρατος, Ἐρατώ" παὶ κλέος. Κλεω καὶ Ἐλειώ. 

. εὀ 

Το ΔΕΛΤΑ ΜΕ 
ἐπειδὴ εὕρητω πατὸ ὁδιά- 

στασινν δαίδων. γίνεται δὲ ἐν τοῦ δµίω τὸ ὁακόπτω 
καὸ κιάω" ὁ μέλλω», δωσω: καὶ λοιπὸν ἐκ τοῦ δείς. 
παν ὃδς κατὰ συν-άρεσιν " ἔμεινε δὲ τὸ ι ἀνεκφώνητο». 

ΣΔα.. ὧντὶ τοῦ γᾶ Δωρικῶς. 
Δάειρα. ἡ Περσεφόνη παρα ᾿Αθηνεάσις παρὴ τὴν ὀρδα” 

ἐπειδὴ μετα ὀψδων ἐπιτελεῖτω αὐτῇ τὸ κ ήρη- ἡ ὅτι 
δχόωα Φορεὶ. 

Δαήρ. ἄγδρὸς αδελφός. παρὰ τὸ δαίω τὸ γυώσκω, (αφ οὗ 
το ἐδάην) ὁαὴρ. ὁ ἐν γνώτει ὧν τοῖς κατ) ἔπιγα- 
μίαν οὐκείοις. τινὲς- δὲ παρ τὸ: δω τὸ οκω εἴγε 
τούτοις ἐν τος γάμους ἔθος ἐστ) λαμπαδηφορεΏ, "οὕτω 
καὶ παρὰ τὸ πατὼ το συνονσιάςω, πατήρ. 9- 

Δαηρον» λαμπρῦ», Σηρὸν» καυρατηρό». κ ὸ 
Δαήμων] παρα τὸ ὁμίω ὁκὼ τὸ μανθαάνω, διήσω, ὀκή- 

µων, ὡς ἀιδὼ διδήσω, διδήμων. ἔνθα Φεδκηκα, καὶ 
δαῶμεν. 

Δαημονέστατας τεχνριώτατα ς ἐωπειρότατα » σινι 

κώτατα καὶ ὀκηοσόγη» μάνησε. 
Δαίζων, διικόπτων απὸ τοῦ ὁ-ίω τὸ κόπτω" ἦ ἡιροὸ τὴν 
δέν τὴν. μάχη»» ὁ καταμαχόμενος. Ιμαήλρής καέ τὴν 
νίκην καὶ πεύκη». 

Δαις παὸ δις, ἡ λαμπάς. ᾿Αριστοφαάνης», Σὸν ἔργον ἐατ) 
ἀρδ) ένα ΗΝ Φλόγα: τ- παρα το ο τὸ ποων 
δαίο, ὥς πόπτω» κοπίς κας λέπω. }επίος- ἐστι. πι ὁρμὲς 
ἡ μάχη παρα. το «δω τὸ διότι αωτὰ «ἁώλυσιν. 
ἑµίω" καὶ πλεονασμῷ τους, ὁήςω θομέ «λλωνν. διᾷσω. 
ἐξ αὐτοῦ ὁωσι πλήετωι ὀρίδος. ὁ «κάνών" πα ΄ εἰς .ς 
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Γυρὸς] Γυρὸς ἐν ώμοίτινν Ὀδυσσείας τ', ὁ περιφερὴ ο καὶ 
στρογγύλος, ὴ χυρτός, τὸ Φηλυκὸν, γυρά. ἐξ οὗ καὶ 
γυραί πέτρα, ποὲ βόθρος. 

Γυρώσαι] "Άρατος, Καὶ Φυτὰ γυρώσαι: --- σημαίνει τὸ 

Φιαλῶσαι καὶ περιφραξαε, ῇ βὸ. ρον ὀρύξος ἐν ᾧ τὼ 
Φυτὰ κατατ/θεντας παρὰ τὸ γύρο» ποιεῖν ἐν τῷ περι: 
Φράσσει». 

Γύψος, οἱονεὶ Ὑήεψου τὶς οὖσα, ἡ ἑψγεῖσα γη. 
Γύψ., παρὰ τὸ γυρεύειν τα ἕλη.. 7 
ΓΤῶ] γώ, σημαίνει τέσσαρα τὸ χωρῶ» ἐξ οὗ κα) γῆ Ἶ 

χῶρητικὴ πόντων" τὸ λαωβάνω κιῶ δέχοω-ε . ἐξ οὗ. κ: 
Αρυτὸςν ἡ τῶν βελῶν θήκη, Χωρυτόο τις οὐσαν παρὰ 

τὸ χωρεῖ; τὰ ῥυτὰ, τουτέστι τα τόξα . τὰ βέλη, εἷς 
ἡν τὸ ῥυτὰ χωρεῖσαι τὸ γεννῶ,- ἐξ οὗ καὶ γυνή" τὸ 
Φωνώ, ὅ9εν κ.ὶ γεγργών. 

ντος ἔστι πένω τὸ πράττω" ἐξ οὗ γίνεται πόνου πονώ 
αἱ τροπῇ τοῦ. εἰρ ν» πονῶ, κόνυ» ποὺ γόνυ» τὸ µε- 

τὰ χαρπον καμπτόμεγον. ἐκ τοῦ γόνυ» τὸ κτήτωκὸνν 
γωνία» κατ ἔκτασιν τοῦ ο εἰς ω" ὅπερ ἐπικαμπεῖ τᾶ 
κο κεκλασμένῳ. σχήἁατι Φύσει πεποῄήηταν, 

Γωνέδιονν ὡς τὸ ἄργνρίδιο». 4 
Γ υπάνει,, τὸ συσπῶσθαε, ποὺ Φρίττει» πρὸ τροµαώνει», 

καὸ οἵεσθωι τὴν γῆν παλλομένη», κά ὥσπερ άλλεσθαι 
ὑπὸ σεισμοῦ. φον / 

Γυλιὸς. εἰδός ἐστι πήρως στρατιωτήῇον ἐν ᾧ ἦν σχοροδα 
παὶ Ἄρέμμνς, ὀξύνετωι ὁδ. ουχὺ παροξύνεται. Διο- 
γένης αγγεῖον ὁδοιπορικὸν εἰς από ωώ των ανογ- 
πα νέων ϕ ἐχρῶντο οἱ στρατιώτωι. ἔστιν οὖν  στρατιώτι- 
κὸν σκεῦος. 

Γύλιον, χοῖρον, ᾗ λέοντα: σηµαίνει δὲ καὶ τὸν Ἡραχλέμ. 

ἘΑ9 Τρ νωβΛλ.Φ:Λ. 

ὀξύτονο Φηλυκὰ ὑπὲρ μίαν συλλαβην., διὺ τοῦ ́ ὃος 
να οἷον, ἐλπίς ἐλπίδος, δαές θόλος, ἡ ὀοτμὴ 
δαὁν. καὶ κατα συγκοπὴν υτῆς δι συλλαβῆς, δὲ. ἐν 
τδοα, λνγρῇ. - ἐξ αὐτοῦ Ὀωέφρων ὁ πολεμυιὸν Φρόνη- 
μα ἔχων» παρὰ τὸ: δνέ δοτικὴ»» καὶ τὸ Φρή», ὁ τὰ 

εππερὶ πόλεμου. Φρονῶν σημάνει καὶ τὸν συνετόν. παρὰ 
πο δλίω: τὸ γωώσκῳ" {ν’ ᾗ ὁ δεδαηκὼς Φρόνησι». ᾗ πα- 
ϱὰ τὸ ὃᾳσ ἐπιτατικόν, η μεγάλως Φρονῶγ. τα δὲ ἐκ ὁύο 
τελείων συγκείκεγα ὀνόματα, ο ἀπὸ εὐνείας συντή Φε- 
ται, ὣς τὸ ἕως, ἑωοφόρος" ἢ ἀπὸ γενικής. ὣς τὸ οὐ- 

ιοδεὶς: οὐδενᾶς, ποὺ τὸ ὥρο ἡ Φροντές ». οὐδενόρωρα. πα 
ο Έλλη Ἕλλης, άμώμις ῆ ὧπὸ δοτικῆς» ᾳ ἀρηῖ, 

αρη {φιλος πο ὀουρὲ, δουρικλυτός.: ᾖ -ἄπὸ αἰτιατμκῇς» 
ὥς τὸ γοῦ». μουνεχής” καὶ πόδι» ᾿ἨΠοδαλείριος. ο οπὸ δὲ 
ηλητικῆς μονο, οὐ συγτέΒεται. ἐπὶ δὲ του δώφρονος 
Ηηγελοτείης, οὗ σημεώνει τὴν, πολεμική», αλλα τη» 
σώφρονα παὶ συνετή» ᾿ παρὰ τὸ κ τὸ μαν βάνων διώ- 
σω" κά ἐξ αὐτου. ὁᾷ «φρων. τὰ γὰρ. ἀπὸ τῆς ἁρααε 

ασοζυγίας. τὼν κ ωάέῳς των γωόμενα ὀνόματα» η. πῷ ο 
παρα ἤγουσι, ος τὸ αααρτὸ ὠμαρτοεπής '. αισῶ αἰ- 
σογύνης" Ὁπῷ ες ὠ: τὸ εἰλῶ» Εἰλήπους οἰδω. ος 
πους". ἆμαρπῤοος. οὕτω τν αῶ Ἰδαίσω, ὁάφρων, ἡ παρὰ 

ετην ὃν πρόθεσο. καὶ τὸ Φρὴν, ὁιάφρων» σημαινούσης 
«υἐπίτασιν'. καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ, «ὁάφρων, σώφρῶν" 
ἐχρόφρων δὲ, πολέμιος. 

Ἀ Δακόδνμονς: τὸν ἁχκνοντω τὸν δυμὸν» τουτέστι λνποῦ»- 
τα τὴν ψυχή ς 

Δάκνω] παρα η, έχὰν ἐπιτατηκὸν μόριο κοκ τὸ κα πὸ 
-Φόπτω, Ὑίνεται ὁακούνω" «ἐξ οὗ καὶ τὸ δαγκάῳ, ὤπο- 

το 

20 

το 

30 

340 



335 ΔΑ 

βολῇ τοῦ εν καὶ πλεόνασμῷ τοῦ γ' εἶτα πάλιν ἀποβο- 
πο λᾷ τοῦ εν, καὶ συγκοπῇ, ῥάκνω. 3 

Δέπετον, «Φηρίον ἑρπετόν. παρα τὸ δάννω, δάννετον καὶ 
δέκετον. καὶ ὀάκετοο. Καλλίααχος, Ἐεῖνος ἐχιόναῖον 
νέρθεν ἄγων ὀέκετον. Δάκια, τὰ μικρὰ «θηρία. 

Δώκὸς, τὸ Φηρίον" παρὰ τὸ ὁάκνω. Πένδχρος, Εμὲ δὲ 
κοὶ Φεύγει» ὀάκος ἄδεινὸν κακηγορίαν: --- σηµαίνει καὶ 

ὀήγμα., ες παρὰ Νικάνδρῳ, ἔνδαι Σήμα δέ τοι. ὀκπεος 

αἱμοῤῥ΄ου αὗτις ἐνίψω. ο) 

4ο Δακτυλος] διατί προπαροξύνεται» τὰ ὃια τοῦ. υλος, εἰ ἔχει 

τὴν πρώτην συλλα3ήν διὰ δευτέρου συμφώνου μήκυνομέ- 
νήην, προσγγορικὰ ὄντα, προπαροξύνεται' οἷον, σπὀνὸυ- 
λος, γόγγυλος. 
ρα» ἐπίπαν παρὰ τὸ ἐκ δέους ἡ ἐπὶ δέοντος ἐκρεῖν 

παρὰ τὸ ὀήκω τὸ δαγκάνω. } παρα τὸ Ανω, δάνννον 
καὶ δάκρυον" δακνομένης γαρ τῆς ψυχής ἡ τῆς καρδίκον 

ἐξέρχεται τὸ ὁάκρυον. ἢ παρὰ τὸ ὁάκγεσ-αι τὸ δωμα- 
τα ὑπ αὐτοῦ. δνΣΗ η 

Δάκρυση ἁοτικὴ τῶν πληθυντικῶν' ἡ εὐεῖκ, τὸ ὀκκρυο. 

5ο καὶ ώφειλεν εἶναι ὀχκρύοις' αλλα κατα µεταπλασμ»ν, 

ὀάκρυσιν, ὥσπερ πρόβασι" ἡ ἐπὶ τέλους ὄυλλιβὴ Ἡ 
τοις. εἰς σε τρέπεται, προβάτοις, πρόβασι τοις, 

ἔγκασι" πετάλοις,. πέταλσι" πᾶν γαρ πλη»υντικον» εἰ 

ἔχει ἀμετάβολον τρὸ τοῦ τέλους, τοῦτο ἔχει καὶ ἐν 

τοῖς ἑγμιοῖς" ῥήτορσε, ῥήτωρ" Ἕκτοροιν, “Έκτωρ. τὸ δὲ 
Φώχρυ Ὑέγονεν ἀπὸ τοῦ ὀακρνονἹ οὐ κατα αποκοπή 
ἀλλὼ κωτὼ σχηματισαὀν. τὸ ὁάκρυ τοίνυν ἡ γενική» 
ὀέκρεος" ἡ ὁοτκὴ, ὀάκρει" καὶ τὸ πληἈυντικον, ὁὰ- 

χρεα, ὡς πώεα, ἄστεα. ΗΝ λος ο 

546 Δακρυόειςι παρὰ τὸ ὀάκρυον" τὸ δὲ Φάκρυον, Ἰ παρα τὸ 
κρύος καὶ τὸ ὃν ἐπιτατικόν' ἡ παρὰ τὸ δα, καὶ τὸ καί- 

γω τὸ κόπτω. ἔστι ὀάκρυα καὶ κατὼ συγκοπή», ὃκ- 

κρυ. ἡ παρᾶ τὸ ῥάκρυον ; καὶ δάκρυ '΄ ἔστιν ἄπο σῳ δέ 

του λέξις ἁπλῆ ἔστι γὰρ αρίδακρυς, καὶ ῥρκρυν πο- 

λύδακρυν, ὀάκρυ». οὕτως ἨἩρωδιανὸς περὶ παθῶν. 

Δάκρυς] δακρύω . δμκρύσω᾿ ἀποβολῷ τοῦ ω, δέκρυς” καὶ 

το. μετὰ τοῦ πολὺςι πολύδακρυς, πολνδέκρυος. προπαροξὺ. 
«γεται" Τὰ εἰς υς σύνθετα : ἄρσενικα Ἡ κοιν ὄντα πῳ 
γένει. προπαροξύνεται. καὶ ἄλλως" το εἰς υς οὐοματα, 

εἴτε βαρύνεται. εἴτε ὀξύνεται, εἴτε περισπάται, ἐν τῇ 

συνθέσει συστέλλοντα τὸ υ, προπωροξύνεται" οἷον, 

ὀφρῦς, λευκόφρυς. ι ον κα 

Δύκτυλος, παρὰ τὸ ὁράσσω, ὀράκτυλος τὶς ὦν' παρὰ γὰρ 

τὸ Αρώσσεσθνι: ἡ παρα τὸ δέχω, δέξω δέδεχρε, «δέ- 

ὀεγωσι δέδεκται, δέκτυλος, καὶ ὀκκτυλος: καὶ ῥάκτυλοι, 

οἱ ὀεχτικοὶ ὄντες τῶν διδομένων. ἡ. παρα τὸ δείκω : τὸ 

δεικνύω, Δείκτυλοιν καὶ ὁάμτυλοι" ἂ αὐτῶν γὰρ ἡ δεῖ- 

ἕις γίνεται. λέγοσται. δὲ Δάκτυλος, καὶ οἱ Κο ύβανπες. 

καὶ νομίζω αὐτοὺς Δακτύλους ὠνομᾶσ-αι, διὲ τὸ διδα- 

ἕωι, ὀκκτύλους τιας ὄντας' ἡ δεκτύλους, τοὺς ὀεχτι- 

κοὺς καὶ ὑπηρετικούς. ͵ 

Δάκτυλα]. ζὖτει εἰς τὸ λύχνα. 

Δακτύλιος, ἐπὶ τῆς ἕδρας ἡ ὁιὰ τὸ ὀακτύλοις ἐφηετὸν 
ο εἶναι" ἡ ἀπὸ μετκφορᾶς τῆς στρογγυλότητος τοῦ -ση- 

µαντῆρος, τῆς σφραγίδος. ὁ δὲ Φοαρουμεγος ὀκκτυλιος, 
ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν ὀκκτύυλον ἠέναε. λέγαντοα δὲ ὀπκτύλιοι 

πο ΄ καὶ οἱ τετρηµένοι λ/2οι, ἐξ ὧν τα απόγειι σχοιγία 
ἀνάπτουσιν" ἐκ τοῦ ῥητορικοῦ. λέγεται καὶ τοῦ πηδα- 
λίου τὸ ἄκρον, καὶ τὸ άν «ην. νρας. τὰ 

Δαλὸς, ὁ πεπυρακτωµένος ἄνθραξ: ἡ λαµπας, ἡ ξύλου 
ἁρ ἡ δᾳδίον ἡμέφλεκτον. λέγεται δὲ καὶ ὀχλος 
καὶ δκελὸς παρα Σώφρονι. παρα γαρ τὸ δω, δλίλός 
ἡ παρὰ τὸ ὁκίω, ὁπερός, ος Φαίνω, Φανερός' ναὶ ΑΤ- 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, ΔΑ πλ 

«αυλός: καὶ κοιναῖς, ὃκ- τικὠς, δχελός' καὶ Ἰωνιῶι 
λοντα, γ/νεται ὁαιλός καὶ λός' παρὰ δὲ τὸν. δαίσ». 

τροπῇ τοῦ ! εἰς ων ὀμυλός. μοὁ δν», 
Δάμαρ, ἡ Ὑαμετή. παρὰ τὸν γάμον, γάμαρ καὶ δάμκρ. 49 
ἡ παρὰ τὸ ὀαμάςεσθαι καὶ ὑπεζεῦχθαι ἀνδρί" γυνήν 
Φίλ1. 

Δαμαζω, παρὰ τὸ δέμας ἄφει, ὃ ἐστι ἔγρωίνειν. 
Δαμεῖεν] ὁκμῶ τὸ ὑποτάσσω ὁ µέλλων, δαμήσω" ὁ δεύ- 

τερο; αὀριστος, ἔδαμον, ἐδάμην, καὶ ἐδάμημεν' ἡ µε- 
τοχη». ὀεμείᾳ" Τὸ ὙΎαρ α τοῦτο οὐκ ἔστι κλιτινόν. πᾶν 
γὰρ πρῶτον πρόσωπον καὶ τὰ ἑξης εἰς ς οξύτονον ποιεῖ 
τὴν µετοχήν. τὸ εὐχτικὸν, δαµείγν' τὸ πληφυντικὸν, 
δαµείημεν καὶ κατὰ συγκοτὴν, δχμεῖμεν, καὶ δε μεῖεν. 
τὰ εἷς μεν εὐκτικὰ, εἰ μὲν διφΦόγγω: --- ἄλλοι δ' ἄλ- 59 
λοισ; ὁαμεῖεν, τουτέστι ὑποταγεῖεν. ὀχμείησαν δὲ ὧὦφει- 
λεν εἶναι. .... | : : 

Δκμξ] Ἰλιάδος α, Εν ὁ ὁμοῦ πόλεμός τε δχμᾶ: ---ἀντ), 
τοῦ ὀαμάςΒι, καταπονεῖ, ἐνεστώς. γέγονε δὲ παρὰ τὸ 
δέμω τὸ δαμάςω. ὁ δεύτερος αόριστος, ἔδχμον. κάντε 
τύχοι τὸ 6 σὺν ἀμεταβόλῳ, εἰςα αὐτὸ τρέτει ὁ δεύ- 
τερος αόριστος. ὁ µέλλων ὀεύτερος, δχμῶ καὶ µετάγε- 94η. 
ται ὁ µέλλων εἰς ἐνεστῶτα, καὶ γίνεται ὁχμῶ δχμᾶς 
ὀκμῷ. τινὲς δὲ οὕτω: δχμῶ' καὶ ὁ µέλλων ὁπμάσω” τὸ 
τρίτον. δχωόσει' καὶ ἀποβολῇ τῆς ει συλλαβῆς, ὀαμᾶ. ἡ 
ὧς Ἡρωδιχνός' ἅπὸ τοῦ ὁχμάςω γίνεται δαμῶ κατὼ συγ- 
κοπήν. τὸ πρωτότυπον., ὁχμῶ παράγωγον, ὁκμοςω᾽ ἐξ 
οὗ τὸ ὀέμνω" καὶ εἰς μι, ὁάμνηωίι, απὀ τοῦ ὀκμνῶ" Την 
μὲν ἐγω. σπουὸ; ὀάμνημ ἐπέεσσι: --- ἑδάμων, ἑδμα- 
ὦν' ἑθάμην ὀεδάμηκα: καὶ κατὰ συγκοπήν, ὀέδμηκα. 
καὶ δεδωήωην' ἑδέμασα, καὶ ἑδῆς αὐτα; το 

Δάμνησι, δαμάςει, ἄναιρεῖ, ὑποτάσσει" --- τῷ δάμνησι 
στίχας ἀνδρῶν: -- ὁ σίδηρο. ἄνευ τοῦ ι’ ὁ δὲ ᾿Δρί- 
σταρχού», σὺν τῷ πὸ μὲψα ἀπὸ τοῦ δάμνημι" τὸ δὲν 
απὸ τοῦ ὀκμγω ὑποταχτικοῦ. τὸ δὲ δέμνω, ἀπὸ τοῦ ὃκ- 
μάζω κατα. σὐγκοπήν. η αντ τα 

Δαμάᾶς, ὄνομα. Νύριον. παρὰ τὸν δαμάσω μέλλοντα, Δα- 
μᾶς. ὡς «αυμασω, Θαυμᾶς' παὶ ἑὁώσω, Δως' καὶ σώσω, 
Σώς. ις , 

Δαμασκὸς, πόλις Συρίας, περὶ «τὸν ᾿Αντιλίβαναν. αἴρη- 
τοσα) ὅτι Δαμᾶς στρωτεύων μετὰ Διοφύσους ἐκεῖσε. ση. πο 

»ὴν' πηξάµενοῦ, ἱδρύσατο ἐκεῖ- Συρίας «Φεοῦ «ξόανον. 
ἡ οὖν Δαμα σχηνὴ. Δαμασκός. ἡ ὅτι ᾿Ασκὸς εἷς τῶν ηι- 
γάντων" - ὃς µετα Λυκούργου τὸν Διῶνυσον ἔησε, καὶ 
εἰς ποταμὸν ἐνέβαλεν' ἐφονεύθδη. δὲ ὑπὸ Ἑρμοῦ, καὶ 
᾽Ασκὸς ἐξεδέρὴ» καὶ ἐκεῖ ἑτάφη. καὶ ἐκ τοῦ ταφέντος 

τα πόλις ἐκλάδη. καὶ τὰ οἰνοθόχα δὲ δέρματα, ἀσκοὺο .. 
παλούσι. οκ ο 5 ετ οι Φὰς ς 

Δάμασος. ὄνομα κύριον. παρὰ τὸ ὀαμαάζω, δαμάσω, Δά- 
µασος». ὡς ἱπτάζω, ἱππάσων Ἱππασος. ἐκ δὲ τοῦ ἃε, δο 
ὁκμασται Δαμάστωρ», ὄνομα κύριον, ὡς τετέλεσται, Τε 
λέστωρ᾽ καὶ Ἀἁμαστρίδης | 

Δάμις, ὄνομα κύριον. ἔστι δὲ παρῶνυμον. Δωρίδι δια- 
π νο' παρα τὸ δημο, γήετ Ἆῆαις, καὶ Δάμις Δω- 
ρικῶς, ὥσπερ ἀπο᾽ τοῦ ὀουρος, Ὑύνεται Δοῦρις ΄ὄνοια 
υκύριον: ' ͵ σε ους νά 

Δάνα, τὰ πρὸ ξύλα; οὕτω καὶ εἰς τὸ ῥητορικόν: οο/δνι---- 
ὁά τε ἔνλα δανὰ κεάσαι: --- παρὰ τὸ ὁὴν τὸ ἐπὶ πο-.., 
λὺν 
παρα τὸ ὁαίω τὸ καία, τα εἰς καῦσιν ἐπιτήδεια, εὔκαυ- 
στα, θερμά. . «Ν΄ 4ο 

Δανάκης, ΄ νοµίσµατός ἐστιν ὄνομα βκρβαρικὸν, πλέον 
ὀβολοῦ ποῖς νεκροῖς ἐν τοῖ στόµασι, ἐτίΦασαν. 
Καλλίμαχος, Τοῦνεκα καὶ νέχνες πορδμή:ὸν οὔτι Φφέ- 

. 
ν, Χρόνο», γίνεται δανα [ τα διὰ τὸν χρόνον ξηρά. ἡ 

ο. . 
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ῥρονται Μούνη ἐπ,πτολίων ὅτε «θυμιογήσέμεν' ᾽Αλλ) οὐ- 
σάνοις ἐκ στομάτεσσι γεὼς ᾿Αχερουσίας ἐπὶ βά9ρον ὃα- 
γακήσ:τ--  Αχερονσίς δέ ἐστι λίωνη ἐν ἆδου" ἦν δικ- 
πορθμεύονται «οἱ τελευτῶντες. τὸ προειρη;ιένον νόμισμα 
διδόντες τῷ πορθμεῖ. εἴρηται δὲ δανάπγο, ὁ τοῖς δχνκοῖς 
ἑμβαλλόμενος. Δκναοὶ γαρ οἱ νεκροὶ, τουτέστι ἔηροί. ὃκ- 
νὰ γὰρ τὰ ξηρά. Ἡραλλείδης ἐν τῷ δευτέρῳ Περτικῶν. 

Δάνειο». παρὰ τὸ θάνος, ὁ σηµαίνει τὸ ὁῶρον. Ῥὐφορίων, 
- τὸ ῥά οἱ ὀχνος ὥπασεν Ἕντωρ: --- ὡς οὖν τέλος, 
τέλειον, οὕτω δάνος. δάνειον, κατὰ ἀντήφρασιν, τὸ κ 
ὁῶρον. Τρύφων. δὲ ὃ ᾽Απαρκτίωνος Φησὶ τὸ παλαιὸν 
ἐπὶ τοῦ αναφαιρέτου δώρου τάττεσθαι τὴν λέξιν" Δί- 
ὀνμος δὲ, τὸ χρονίζον χρέος παρὰ τὸ δν, δάνορ Ναὶ 
δένειον. ᾗ παρὰ τὸ δίδοσφαι μετο ἀγίας. Διογένης, µε- 
ρίδος ἰσχὺνν Ὑέρας. 

Ἆπος, ἤ λαμπάς' παρὰ τὸ ὁκίω" ὃάος μετὸ χερσὶν ἔχου- 
σι. τὰ εἷς ος οὐδέτερα ἔχουτα πρὸ τοῦ τέλους τὸ αν 
συστέλλει, ᾧπος. χάος" πλήν τοῦ Φάρος, πρῶγος. 

ἈΔαπάνη] παρὰ τὸ ἁἁπτῳ τὸ ἐσθίω, δαπάνη. ὡς ΦΊγω, 
ΗΥάΡΗ" ακονῶν ακόνη" περῶ, περόνη. ἡ δάπτω, δά- 

ερυσο πτη καὶ πλεογασμῳ του αν Ναί τροπῇ τοῦ τ εἰς ν, τί 
γαρ οὕτω ὀκκμει ς δαπάνη, καὺ ῥῆμα, δαπανῶ ' καὶ 
παραγωγον. δαπανγρός. ' 

το Δώπεδον, πκρὸ τὸ ὃν ἐπιτατικὸν γίνεται" τουτέστι τὸ μέ- 
γα καὶ πλατὺ πέδον. ὃ ἐστιν ἔδιφου. τὸ δὲ ὃκ, γίνεται 

9 Ν / . Ἶ ο, Δ / 
καὶ «κ. κατα µετάθεσιν τοῦ ὁ εἰς ὁ' ὅδεν καὶ ζ- 
Ἅλουτος, ὁ πἀάνυ πλούσιος. 

Δάπιδες, τάπητες! παρὰ τὸ ἐν δαπέδῳ στρώννυσθαι. 
Ἀαπτω, τὸ ἐσθίω' κιν τὸ διὰ στόματος σπαράττειν ἐξ 

οὗ καὶ τὸ δέψω" Μή µε ἔα παρὰ νηυσὶ πύνας χατα- 
ὀέψαι ᾽Αχαιῶν: -- καὶ δάπης., ὄνοια. παρὰ τὸ δα μιό- 
ριον (ὅπερ ἀπὸ τοῦ « γέγονεν «Δἰολικῶς) μετὰ τοῦ 
ἅπτων γίνεται ὀκπτω΄ κυρίως γὰρ τὸ λάβρως ἐσθίει 
σηααίνει. α 

3ο Δάρας. παρα τὸ ἐν τῷ αὐτῷ χωρίῳ συλληφ9]ναι Δαρεῖον 
ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου. ὑπὸ δὲ ᾿Αγαστασίου κτισθέν, ἐκλή»η 
᾿Αναστάσιούπολιο. ς 

Δανειςόμενοι, οὐ αόνον οἱ δανειζόµενοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ὃν- 
νειστω. δχγειστήν δὲ Διογένης, ποὺ τὸν δεδαγεισµένον. 

Δαρδαάπτω] ἀπὸ «τοῦ δάπτω κατὸ ἄναδιπλασιασμὸν, ὃν» 
ἑκπτω" καὶ πλεονοσμῷ τοῦ ϱ, ὁκρόκπτω τὸ πατεσφίω" 
τὸ δὲ ἑάπτω, σημαίνει καὶ τὸ διέλλω, καὶ κόπτω, καὶ 
τέµνω. --- διὰ δὲ χρόω καλὸν ἔδαψεν: -- ἔτρωσεν, ἔχτει- 

7ο - νεν. καὶ Δαρδάπτομαα» δικσπαράττοµα. 
Δαρεος] τὸ απὸ τῶν εἰς ιὁ ὃνω τοῦ. εἰος ψινόμενα, πρὸ 

μιᾶς «ἔχοντα τὸν τόνου, διά τῆς ει διφόγγου γράφε- 
το” ὀήριςν ὀηρεῖος' καὶ τροπῇ Ἀαρεῖος. οἱονε ὁ πολε- 

- μικος᾽ Ἠτις, ὄνομα πολεωρ" καί Ἠτεῖος» ὁ -πολιτο- 

µάντις' μάντίον μαντεῖος, 9 Απόλλων" ἔφορος γαρ τ]ς 

μαντείαο- πρὀσκειτώ, προ µιας τον τογον ἔχοντα ' ἐπει- 
ὃ) ὧπὸ τοῦ µάντις γίνεται κύριον Μάντιος. 

4ο Δαρειμὸςν νόμισμα τι ἦν χρυσοῦ», ὅπερ Δαρεῖος πρῶτος 
ἐπενοησεν. ἅπο γαρ του Δαρεῖος» Δαρειακός' ηδὲ ατα 

:' συγκοπην- . . 
Δάρης] παρὰ τὸ δείρω καὶ ἐκδείρω. γίνετωι δέρης: καὶ 

τροπή. Δάρης. εἰκὸς γαρ, ὡς ἱερεύςν ἔσχε κο) τὸ ὄνο- 
µα παρὰ το ἐπδέρειν τα Φύη. ἢ παρα το ὁμίω το παίω, 
δάης᾽ ποὺ πλεονασμῷ τοῦ ϱρ, Δάρης, ἡ παρὼ τὸ δκίω 
τὸ μον άνω, ὁάρης ἐξ οὗ καὶ τὸ ἄρης. 

Δασεῖα, τὸ πνεῦμο΄ παρὰ το σφοδρον καὶ μέγα. εἶναι, 
5 πρὸς σύγκρισιν τῆς Ψιλῆο. παρὰ τὸ κ ἐπιτατηκὸν, 

καὶ τὸ σεύω τὸ ὁρμῶὼ, τὸ σφοδρῶο ἐκπεμπόμεγον 
ο υ πνεῦμα. Μώ 

ΕΤΥΜΟΓΟΦΙΟΟΝ. 
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Δάσκιος, ὁ µεγαλόσκιος" οὖκ ἀπὸ τοῦ δισύτχιος ματὸ 
συγκοπὴν, ἀλλ ἀπὸ τοῦ ὃκ ἐπιτατικοῦ: οἷον, Δάσκιον 
εἰσελάσαντος ἕλος σύνδενδρον. 

Δασύλλιος, ὁ Διόνυσος" ἀπὸ τοῦ δασύνειν τὰς ἀωπέλους. 
ὀωσύς, ὑλώδηρ τόπος καὶ σύνδενδρος" ὀχσυλλὶς, άρκος. 

Δασαντο] Καὶ τὰ αὲν εὖ ὁκσσαντο: --- καλώς ἐμερίσαντο. 
ἀπὸ τοῦ δω, ὁάσσω, δέζω. καὶ ὁέσσονται, Φαγοῦνται 
ἡ μεριοῦντα. ο Ἐάκὰ ψν 

Δασμός. ὁ µερισµὀς. παρὰ τὸ δάςω, (ἀφ οὐ τὸ δάὤμαι 
καὶ ἐδάασαντο) δέδασμαι, ὁασμόο, ὡς σκεδκζω, σκεδα- 
σμός. . 

Δασπλῆτε, ἡ ὁριννύο. --- καλὸν Φκσπλῆτα κορυβός: --- 
.σήµαίνει δὲ Ἠνρίως τὸν δνοπροςπέλαστον ᾧ οὐκ ἄν τις 
πρροπελασοι δια τον, Φοβον ἡ τὴν ὀργήν" παρα τὸ ὁμει 
Ἰ. µεγάλωο προοπελαουσα, Ἰ ἄγαν χαλεπὴ ἐν οἳ ἂν τ5 
προοπελάσῳ. ἡ ὀασπλῆτις λέγεται ἡ ἐρινὺς, παρὰ τὸ 
πλήσσειν τους ἁμαρτωλούς. Θεόκριτος δὲ Εκάτης αὐτὸ 
εἶναι ἐπίφετον λέγει. } μεγάλων κακὼν ἀναπιμπλαμέ- 
η΄ ἢ ὤπληστος τιμωρός᾽ καὶ ἀσπλής. 

Δασληρα] Δεῖ γινωσκει}, ὅτι τὸ Δάσληρα (ὄνομά ἐστι λ.. 
ϱη9) κα Βρυσμος (ἔστι δὲ ὄνομα βασιλέως) καὶ Πά- 
σης καί ἹΜασνης (ονόματα ποταμών) καὶ Ὀσροήνη (ὅπερ 
τινὲς ᾿Ὀρῥοίν λέγουσῳ' ἔστι δὲ χώρα οὕτω καλουμένη 
ἐν. Συρίᾳ) τὸ σ ἐν συλλήψει ἐστὶ μετὰ τῶν ἐπιφερομέ- 
ων συμφωνω». ὅτι γαρ οὐκ ἔστι ἐν διαστάσει. ὅμλον 
ἐν τοῦ μή ἄρχεσθοι ἐπιφερομένη» συλλαβὴν ὠπὸ τοῦ 
σ. εἰ Ύαρ ἤν τὸ σ ἐν διαστάσει, καὶ ἔληγεν αὶ συλλαβὴ 
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εἰς τὸ σῖγμαν εἶχεν ὧν ἡ ἐπιφερομένη συλλαβὴ ὠοχὴν 
απο τοῦ σῖγμα, δια τὸν κανόνα τοῦτον" Πασο γὰ 
αλ ΜμβΑ καταληγουσα εἰς σῖγμα, ἔχει καὶ τὴν ἑξῆς 
συλλαβ]ν ἀπὸ τοῦ «σἴγμα αρχοµένην' οἵο ; 
πα, παὸὶ τα ὅμοιο, ορ ο ά - 

Δασμοφορεῖ;] τοῦτο αποβάλλον τὸ Ίῶτα παρ τοῖς Δω- 
ριεῦσι» γίνεται ὀξείᾳ τάσει δκσμοφορέν ὁχσμηφορεῖ» 
δέ ἐστι το τα δγµόσια Φέρει». δασμὸς γὰρ µέρος Φό- 
ρου, απαρχή. ὁκσμοφορεῖν οὗν, τὸ Φόρους λαιβάνειν, 

Δωτῶ», το µερίζω" καὶ ὁατούμε-ὰ, τὸ μεριζόμε δα οἷον, 
-. άτεωμεδα λήδ Αχιιοί: --- καὶ --- χφΦόνω ποσσὶ 
δωτεῦγτο:--. αντὶ τοῦ ἐμέριζον βαδέζουσαε, Ἰλιάδος ν. 
μερισμῷ γαρ το) οµοιο» γέντοι κατὰ τὴν πορείαν, ἅλ. 
λοτε αλλακοῦ τῶν ποδῶὼν τιδεμένων. παρα τὸ δωστὸς, 
ὁαστῷ” καὶ ἐνδείχ τοῦ σῖγμα, ὀχτῶ. ἡ παρα τὸ. δείω 
το ερίςς) αρ ου τὸ ἑάςω καὶ ὁνσσω" ἐξ οὗ τὸ ὃκ- 
στος καὶ ὤδαστος καὶ κατ ἔλλειψιν, ἆδμτος. κα) ὧδχ- 
στα παρα Σοφοκλεί ἐν Αἴαντι, τὸ ἀμέριστα καὶ 
αδιρετα. 

Δατητὴς, παρὰ ᾿Αστικοῖς.. ὁ διανεωητής. ᾿Αριστοτέλης η υ { μνδ, ολ ) 3 τήν οἱ δωτηταί. Απολλόδωρος διὰ τοῦ σ Φησ/' παρα 
τὸ δµίῶ, δεστός' καὶ ῥῆμα, ἁαστῶ' ὁ τα ως 
δεδάστηταί  Μαὶ ἐνδείᾳ τοῦ σ, δεδύτηται. ἀφ᾽ οὗ δν 

μα ὀωτητής .. ὧς πεποῄ]ται, ποµιτής, διαρετῆρεο με- 
ρισταί. 

Δαῦλον, δκσὺ, ἡμίφλεήτον ξύλον. 
Δωνλὸς, ὁ ὁασύᾳ. παρὰ τὸ Φάσος, γίνεται ῥ]μα δασῶ, ὡς 

τεχος» τειχῶ αφ οὗ Φησὶ ἨΠήδαρος : τετείχηται. ἐκ 
τοῦ ὀασῶ .γφεται κατὰ παραγωγὴν, δασαύω ὡς χρῶ, 
χραύω "καὶ νψὼ, ψαύῳ' εἶτα κατὰ συγκοπὴν, ὁεύω: 
ὁ μέλλῶων, αύσω᾽ καὶ ὡς παύσω παῦλος, οὕτω ὀχύσω 
δαῦλος. ἢ παρα τὸ διίω τὸ παίω, ὃ µέλλων», ὁαίσω, 
δαιλός" καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς ν, ὀχυλός, ὁ καόµενος κεὸ 
ὁασύς. τὰ γὰρ ὁασέὰ ταχέως παίονται, 

Δαυλίο, πόλις ἐν τῷ Παρνασῷ κειµένη. μῦθος δὲ 
νι πατὼ τὸν Τηρέα καὶ τὰς αδελφαο 
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ποὸ Φιλομήλαν. εἴρηται δὲ διὸ τὸ πολὺ  δµσος ἔχειν. 
ὁμῦλον γὰρ τὸ δασύ. Ἀἰσχύλος, «λαῦλος ὑπήνη καὶ γε- 
Ψειάὀος πυθκήν: --- ἡ διαυλίδα" ὅτι ταῖρ Φύο αδελφ-ῶς 
ἐκεῖ συνηνλ/σ»η ὁ Τηρεύς" ἔνθεν κά τινες Δαυλιάδα 
χαλοῦσι. κεοὶ π τόλις δὲ νὺν Δαυλία καλεῖταε. καὶ Δαυ- 
λίαν κορώνην, αντὲ τοῦ αηδόνα, Αριστοφάνης διὼ τὸν 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. ΔΑ 
ῃ - 

 ἄγων ἀγοέλλω" καὶ ἴω, ἑάλλω" ποὺ πλεονασιῷ τοῦ δέλ- 
ταν δα(δαάλ. λω. 

Δαίπων] θαία τὸ μανθάνων ἐξ. ο καὶ δωίμαν, οἱονε) δκή- το 
μων τὶς ών. ἡ παρὰ τὸ δᾳίω τὸ γινώσκω γίνεται ὁιά- 
μων. ὁ πάντα ἐπιστάμενος κιὶ γινώσκων" καὶ ἀΦααρέ- 
σει τοῦ ὃν αἴαων” --- αἴαονα «ήρης: --- ἡ οσα τὸ δω 

μῦθον. ἔνιοιν τὴ» δασεῖαν. 

το Δαύω. τὸ ποιμῶ μι. Σαπφὸ. Δαύοις ἁπαλᾶο ἑτάρας ἐν 

στήθεσι»: - λέγει δὲ Ἡρωθδιανὸς, ὅτι ἅπαξ } λέξις 
παρα Σατφοῖ. π.ὸ γίετιι παρα τὸ δέω τὸ δεσμῶ. 
΄Ὄκυρος ἐν ὌὈδυσσείκ. Πως ἂν ἐγω σε δέοιμιὴ -- ὃ ὀὁμμονήν εὐδωίμων καὶ µακαρή 
χατα συναλοιφὴν γίνεται δω. τοῦτο τὸ ἑῷ κατὰ παρα- Φαύλη. 
γωγὴν γήετα  δαύω κυρίως εὐ κα εἴρητιι καὶ Δαώννντο, εὐωχοῦντο. ἀπὸ τοῦ διάνυµι, τὸ παθητικὀν, 2ο 
ἐπὶ τοῦ καφεύδει»" οἱ γὰρ καφθεύδοντευ ορ «ὀώνυμιι" ὁ παρατατικὸς, ἐδωνύμην. ἐδκώνσο, ἑφωήνυ- 
ἑθύιασι, το" τὸ τρίτον τῶν πληδυντικῶν, ἐδαίνυντο" καὶ αφαι- 

Δαύω, τὸ καίων πα α Σιωνίδν. --- ένων: βέσει του ε. Τὰ εἰς ω. ̓ λήγοντ α ῥύκατα βαρύτον« πο. 
3 παρὰ τὸ δκίω . παω, ασ. μὴ α.. :ουντα παράγωγα. δι τοῦ νυως εἰ μὲν ροζων παρα- 

30 Δαυχικὸν, εὔκαυστον ἔυλον. λήγεταε. ὃς ἑνὸς ἁμεταβόλου «ἐκφέρετωι" ον, ἁκίω, 
Δαφουὸςν ὁ πυῤῥός 3 ἐρυρδον . μέλας, καὶ αἆλλον δαινύω: εἰ δὲ ἑνὶ ας δύο" οἷον, ἕω, 

παρὰ ον δα Μο ὦ οινό»: δν) ᾗ ὁ γάλως Φοινός, σβέω, οβεννύω. }ἡ ὁπίω" καὶ πλέονασμφ τοῦ ». δαίνω 

τουτέστιν ὁ αέλας" Φόνος γὰρ τὸ αἷμα. ἢ ἀπὸ τοῦ ζα, ρα ς ης ὠρονι ἀνθν 9 μ.ο οὗ καὶ τὸ ὁοινύ- 

ἄίροινος, καὶ ὁα οινος ἐν τροπΏ., ὃ ἄγαν όνος" πα- ενος, λ ᾽ 

μη, δα καὶ τὸ θύρας ἡ 3 μι τὸ τν δν τοῦ Φόρος, Δαίς] παρα το ων τ, µερίζω, ο μέλλων, δαίσω” τάπο- 5ο 

τὸ Φηλοκὸν, Φονή' καὶ πλεονασιῷ του, Φοινή" ποὺ βολῇ του ὤν πέν 1} μεριστὴ ενωχία" τὸ γαρ παλαιὸν 

τὸ ἀρσενικὸν, Φοινός᾽ κοιὸ μετὰ τοῦ δα, δεφοινός. διντί ὀιέγεμον ἴ, τροφές. Ἶ των τὸ ὁκίω. ἕλλς ὃς ἐπε) 
οὐκ αναβιβαςει τὸν τόνον, τα γὰρ εἰς ος ὀνόματα ἐν όλ τυρὸς γίνετως πάντοτε. ὁμα τοῦτο τὰ ἀλλ» ζῶ: ὠμο- - 

τὸ µερίζω, ὁ ἑκάστῳ ἀπομερίζων. 
Δαιμόνως, µακάριος» ἡ Φανμαστός παρὰ τὸ Δώρων δαί- 

μονος. τὸ αν μικρὸν, ὡς κο νόν" τὸ νίν . ὡς ἐπίδε- 
τον. ὁμμόνιε, µανάριε: ἡ κακόδαιµον Φαυλότατε. κο 

Ἰ ὁτὲ δὲ, κακὴ καὶ 

τῇ συνθέσει ἀναβιβαίουσι τὸν τόνον- οἷον, τελεστός, φάγα πὲ κ ἡβν ---- ο. .. ο τν - 

δο ὀψιτέλεστος. τοῦτο ὃδ, διὰ τὸ σημοιωόμενον, ἐκωλύθη Ἶ ἡσμύρων ο ώρλο κόλνς μο απ ήβ ο: 
ο. γω ι { γυντ πε. ας τα: --- σλ :ς. ρία “ν εἰ βερύνεσ. αι χρὶο γεὲρ Φησῶνν εἰ μὴ δια σηκασίαν όμντω- ωρσενονὸν να. θηλυκὸν, ἡ. δα. ἡδέ, 

ο τυα κωλωνείη" διοὲ τ) λοιγὸς, βροτολοιγός. κ κ.ά χωρὶς 
τῶν ἑδνικῶνν Ἄχαδον πώμχωνς κιὸ χωρὶς τοῦ ἷα- 
πρὸς, ἀρχιατρός. 

Δάφνη. τὸ Φυτόν. ῥαοφώνη τὶς ών ἐν τῷ ὀώεσθα 
Φωνοῦσα" Ἰχεῖ γὰρ π-αομένη. παρτυρεῖ ΓΘκόκρυτός »--- χ' 
ὥς αὐτὰ λακῇ αέγα κάκπυρίσασα. 

Δαθγίτας, ὁ ᾿Απόλλων παρὰ Συρακουσέοις. 
Δέω, σημάνει τέσσαρκ τὸ δεσμεύω᾽ τὸ Φοβοῦμα, ἐξ οὗ 

“9 ᾿ δέος, ὁ Φόβος" τὸ πρέπω, ἐξ οὗ. ἔφεον, ἔδεες» ἔδεε, παὶ 
κράσει. ἔδειν τὸ ἔτρεπε" τὸ ὑκετεύω. ἐξ οὗ καὶ δέησις. Δώσένη, πτισάνή, ἀπὸ σίτου ἐπτισμένου ἐψηδεῖρα" πα- 

Δα/». σηααίνει τέσσαρα" τὸ µανθάνω, ἐξ οὗ καὶ ἐδκην . 
5 τὸ δαίσεσὃοει. ὅ ἐστὴν. εὐωχεῖσθαι 3 ἐσθίεν, » 

ο τὸ ἔμνδον διέω το μερίςο, ἐξ οὗ καὶ δαιτρὸς, 9 μα: ο} πρώτη» τροφὴν πρὸ τῆς μον τῶν ἄρξων λω μι 
γειρος δωίω τὸ εὐωχοο μαι» ἐξ οὗ καὶ δμὶς δωιτὸς Ἶ ο... 

εὐωχ/α᾿ .. δα/τυκόνες, οἱ Φίλοι" ὁιίω τὸ καίω, ἐξ οὗ Δαιτήριον, τόπος ἐν Ἰλιάδι σταδίου" απὸ τοῦ ἐν αὐτῷ καν 
καί ὀφδεον αἲ π.αόμεναι ἡ δὲ εὖθεἴκν ὁχς δᾳδός. καάως Φήμενον Ἡρακλέα μετὰ τὸν πρὸς, Αὐγέαν πύλόμὲν τὰ 

καὶ τροπή τοῦ κ εἰς ὃ, ὁαίω. ἡ ἀπὸ τοῦ αἴθω, τροπῇ λάφυρα τοῖς συμμάχοις ὀαῖσαω δι αερίσαι, δαιτή- 

κοὶ ὑπερθέ ος ριον οἱογεὶ κεριστήριον. 
ὃο Δαίδαλος, τὸ κύριον ὄνομα τοῦ ἤρωος παρὰ τὸ ὁίων (ση- Δαίτωρ» ὄνομα κύριον. παρα τὸ ἐλω » Οαίσων ὀαίτωρ, ὡς 

μήγει τὸ ἐπίστααςι) ὁ έαλος ὁ ἐπ στήμων και. πλεο- πράξω πρακταρι καὶ ἁζω ὥνο 

νασιῷ τοῦ ἂν διύφαλος. ἡ παρα τὸ ὁαί το μανθάνω" Δακτρὸς» παρὰ τὸ δκίω τὸ µερίζω καὶ κόπτω, σίνεταε 983 
κει ὁ αλα. ποικίλα κατασκευάσµατα, τα ἐκ ὁαήσεως διμτρός, μεριστής, μάγειρος, ὁ περίζων τὸ κρέατα" ἐξ 

καὶ έωπειρ ας ὄντα" 7 παρὰ τὸ ὀαῆγοι. τὰ ἐκ µαδή- οὗ καὶ δατρεύω, τὸ µερίζω. καὶ ὁιωτρὸς, µεριστής" καὶ -- 
σεω: "εγονότα., Ἶ απὸ τοῦ Δαιδάλου, τοῦ πομμλλοντος διτροπόνος» σιτοποιός. 

τα ἴδια ἔργα. η απὸ Δ Φκλη 2 ᾿Αθηνᾶς μάμωής 7 Τρ. Δαιτὸς ἐΐσης, τῆς ἐξ Ἴσον µεριζομένης εὐωχίας καὶ τρο- 
Φοῦ παν δὲ κ, ὑτὸ τής. παρθένου ὀγωουργούμθνον, ἐπ᾽ Φῆς, οὔτω γὰρ εἰστιώντο µεριςόμόνοι τα τε βρώματα. 

αὐτὴν αναφέρ -- καὶ τὸν ποτόν. 
.δι Δ: αφαλείον» τὸν ὑπὸ Δαίδαλου κατασκευμσθέντα ανθριαν- Δαίτη: | Του γὰρ καὶ ὀπίτης ἠντήσατα ὀεὕρο µολόντες: . 

τα" Ν.ι δαιάχλεον. τὸ ποικίλον τῇ κατασκευβ. στι δὲ οἱ μὲν γὰρ ατὸ τῆς δαιτὸς γενικῆς) οἱ δὲ, απὸ τοῦ 
κπὸ τοῦ ὀρμδάλειος, κατα αποβολὴν τοῦ κε’ τοῦτο. ἀπὸ ὁχίσω μέλλοντορ" δι καὶ βκρύνεται. το 
τοῦ Δ΄ιόκλον πυρ. ου ὀνόματος αἨχανοποιοῦν ὃς πρῶτος Δαιτίς, τόπος ἐν Ἐφέσφ. εἴρηται ἀπὸ τοιαύτης αὐτίας. 
κατε; κεύχτε ποικίλα καὶ διάφορα σῶα. Ἰ απὸ τοῦ ὁμίω Ἀλομένη δυγάτηρ βασιλέως» μετα χορων τα καὶ ἐφγ- 
τὸ µανδά ω γήνετ. « ὀοδαλεορ. Ἅ απὸ τοῦ ὁιἐαλλν βωνν εἰς τὸν τόπον τοῦτον αν Μλίά μλά, ἔχουσα ναὺ 
γ΄ τοκίλλω. παρα τὸ ὁήῶ, παράγωγο» ὀμαλλω, ὡς άγαλμα Αρτέμιόος » μετὰ τὴν ἐκ τοῦ λειμῶνος παιδιαν 

Ὅππερον , Τὸ σταῖς' σημαίνει δὲ τήν «ύμην, τὸ ἄλευρον. ἆ 
σεσηκείωτωι. β, 

Δωταλεὺς» ὁ Αάρκοτής" φ ὁρᾶμα ᾿Αριστοφάσους 4ο 
ὠγόμασται Δαιταλεῖς. γίνεται παρα τὸ διωτεύο" ποὺ 
πλεονασιφ τῆς αλ συλλκβῆο" καὶ γύεταν παρὰ τὴν 
ῥεῖτα τὴν εὐωχίαν. ἡ παρα τὸ ὁπίω τὸ εὐωχοῦωσίεν 
Δολεύς, τε) πλεονασμῷ τοῦ τ. διωταλεῦσι, Δαιτυμόσιν 
Φιασώτις, ἡ- συμτότοις" καὶ συνδεταλεῖςν ᾖγουν εὐω- 
Χηταί. ῥωιταλεὺο » ὁ ἐπὶ τὰ Φεπνα πορευόµενος. 
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καὶ τέρψι», ἔφη δεῖν τὴν 9 εὸν εὐωχεῖσα:. καὶ αἱ 
μὲν σέλα καὶ ἄλλα τα συνάγουσαι, ἀνέκλιναν'. οἱ 
δὸ ἔφηβοι, ἐκ τὼν πλησίον ἁλοπηγίων ἅλας λαβόντες, 
παρένηκαν τῇ 9Φεῷ αντ) δαιτός. τῷ ὁ) ἑξῆο ἐνιαυτῷ μὴ 
τούτου γενοµένου, μήνες τῆς Φεοῦ καὶ λοιμὸς κατέλα- 
βε8, καὶ κόραι καὶ νέοι ὁμεφι)είροντο. χρησμὸς οὖν ἐδό- 
η. ὃν οὗ ἐξγυμενίσαντο τὴν 9λὸν καὶ ὀκῖζας αυτῇ 

ετέλεσαν, κατα τὸν τῶν κορν καὶ τῶν ἐφήβων τ τρό, 
πον. ο) ἐν τοῦ συμβάντος παυσαµένου τοῦ λοιμοῦ, Ἱ 
τε ο καὶ ὁ τόπος οπὸ τῆς δαιτὸς Δαιτὶς προσηγο- 
ρεύθη. ἡ ἀπὸ τοῦ Λυδόν. τα κάπηλον αὐτόν, κατοι- 
κήσαντο παρέχειν τὰ προς τὴν δαῖτα τοῖς ἐπιξενουμέ- 
1015. » ὁὲ τὸ κύριον αὐτοῦ ὄνομα Ἰφέσιος αφ οὗ καὶ 
ἦ πόλις. 

δο Δαήσιον, ἐδώδιμον. δαίσιος μὴν παρὰ Μακεδόσιν. ἑρ « 

4ο 

5ο Δεδαίατωι] ὁαίω τὸ μερίζω' 

900 9 

1ο 
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σιτογόνος. 
Δαιτυμόνες, εὐωχ. χητοίν. καὶ εὐωχούμενοι. ὀαιτυνὼν, ὁ τὴν 
ούην παρέχως, Ὑάὶ µάγειροο. εἰς τὸ Διογένους. 

Δέαται). ἀπὸ τοῦ δέων δεδέωτας, καὶ πατὰ συγκοπὴγν δέα- 
ται. ἢ ἀπὸ τοῦ δέδενται. καὶ ἑυνεδεδάατο , ἀντὶ τοῦ δε- 

«δεμένοι ἦσαν» Ἰωννκῶς : ἀπὸ τοῦ ἐφέδεντο. Πρόσθεν δέ 
μοι ἄεικέλιος δέωτο εἶναι: --- ἐστι δαίω τὸ καίω” ὁ μέλ- 
λών, δκ/σω" καὶ ὠποβολῇ τοῦ ο, δώσω" ὁ παρακείµενος» 
δόδωνα - ὁ παητικὸς, δέόαµαι” ὁ ὑπερσυντέλικος», ἐδε- 
δέμην, ἐδέδασο , ἐδέδντο" ος τοῦ δευτέρου ὃ, καὶ 
συναρχοµένως, δέωτο.. -; .Ἡ 

Δέγμενος] ὧπὸ τοῦ δεδεγμένοςν κατὰ συγκοπἠήν, δέγμονος" 
ὡς εἶναι παραπεκκεγοο. } ἀπὸ τοῦ δεχόμενος», ὡς εἶναι 
ἐνεστώο. τὸ δὲ χ. εἰς μετεβλή δη» τῆς συντάξεως οὗ- 
τως ἁπαιτούσης. «τει εἰς τὸ ἄρχμενοου. 

Δεδέ «λατοι) ἐκ τοὺ δέχω δέξων δέδεχα. δέδεγααι, δέδε- 
ξαεν δέδεκται: καὶ Ἰῶνμιῶς., δεδέχωται" καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ, δειδέχαται. 

ὁ ποθητικὸς παρακείµενος, 
δέδαίμαε, δέδαντοι" καὶ τὸ Ἰωνικὸν, δεδκίωται. καὶ ὤφει- 
λε συσταλῆναι ἦ παραλήγουσα" ἄλλω διὰ τὸ µέτρον 
ἔμεινε τὸ ε, Διχθὰ δεδκίκτα,. 

Δεδμήατο] δωμῶ» δμῶ, δευτέρας ισυςυγίας θέδμηκα, δέ- 
ὀμημαι» ἐδέδμηντο" καὶ Ἰωνικῶςν ὀεῤμέατο, ὁ κανων 
ταῦτα δὲ τὸ τρίτα, Ἰωνικά: --- καὶ ἑπτάσει τοῦ ε εἰς η, 
δεὐμήατο, χρόνου ὑπερσυντ τελίκου. 

Δεδήει, ἐξῆπτο,. (διδγήγερτο. ἀπὸ. βεταφορᾶς τοῦ πυρός. 
δαίω . ὁκίσω  θέδχιµα ὁ παρακείµενορ᾽ ὁ µέσος, δέδωιω 
τροπῇ τοῦ α εἰςη, δεδα” ὁ ὑπερσυντέλικος» ο 
καὶ συναρχοµένως δεδήει Πάντη γάρ σε πέρι στεΦ 
»οᾳ πολέμοιο δέδῃε: --- ἀνσὲ τοῦ περιεκύπλῶσεν» ολ, 
σμευσεν. 

Δέδια] ἔστι δέω τὸ Φοβοῦμαι" ὁ μέλλων, Φέσω" ὁ παρ»- 
πείµεγος, δέδεκα᾽ ὁ μέσος, δέδεω' παὶ µεταθέσει ποῦ ε 
εεἷς εν δέδιω᾽ κα μετοχὴ, δεδιαον δια τοῦ αά, 

Λέδοικα] δείω το Φοβούμαι" ὁ παρατατρεὸο, ἔδειον ὁ πα- 
βακείµενος. δέδοα" ὁ μέσος, δέδοια. ἔστι δείδω τὸ Φο- 
βοῦμαι οἷονν Δείδῳ μή τι πάδω: --- ὁ παρακείμενο; 
«Φέθομὸρ καὶ διὲ τὴν ἐπαλληλίαν τῶν -ὃ» ἐτράπη τὸ 

ειξσχωτον ὃ εἰς κ», καὶ γέγογε δέδοικα. ὁ δὲ ᾽Αλέξωνδρος 
ος ὁ ἀΚοτικεὺς. αυμοισίως ἀπολογεῦται» λέγων ὅτι πολλά 

εἰσι ῥήμωτα, απο. μέλλοντος εἰς ἐνεστῶτα μεταγόµενα, 
καὶ τρέπει τὸ σᾖ εἰς τὸ 1» εἰς τὸ κ οἶἷον, σμῶ 
σμήσω, σμήχω. σμήζω: όλω, ὀλέσω., ὀλέκω" οὕτως οὖν 
ἐκ τοῦ δείσω μθλλοντου ἐγένετο ἑνεστῶς, δείκω" πο 
ἐκ τούτου ὁ μέσος. ππροείµενος» - ῥέόοεκα-, διωτί, δείιω 

«ἐγένετο» καὶ οὐλὶ δε ο: ἐπειδὴ τὼ εἰς χω ῥήματα 
τὴ ει ὀκρι)όγγῳ: παραλήγεται πλην τοῦ στείχω», λείχω. 
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οὕτω Ζηνόδοτος, ἀπὸ τοῦ δεδοίκκιενι πατὰ συγκοπήν. 
δέδοιγεν. τὰ γὲρ εἰς αεν πληθυντικὰ κα κρα Φέλει 
εἶναι" ἐὰν δέ που σύμφωνον γένητοι, κατὰ πάθος λέ- 
γεται εἶναι" Φέρομεν» Φέρμεν ἐοίκαμε», ἔθγμεν' ἐπε- 
πίφοµεν., ἐπέπιδμεν. 

Δεδοίκω] λέγει ὁ Ἡρωθδιανὸς, ὅ ὅτι εἰσὶ ῥήματα ἀπὸ παρα- 
πθιμέγου εἰς ἐνεστῶτα παραγόμενα" οἵον, δέδοµικ, δε- 
δοίκω, ὧς ὅλωλα, ὀὁλώλω. 

Δεδοκημένος, ποθητικὸς παρσκείµεγος ἀπὸ τοῦ δοκῶ, ἄντὶ 
τοῦ δοκεύων., ἐπιτηρῶν, } δεχόμενος. 

Δέδορκ .] δέρκω, δἐρά ω δέδορκο ὁ μέσος παρακείµενος. 
Ἶ ἔστι ὁρω το Άλεπω’ ἐξ οὗ δρήθω τὸ κοιμῶμαι, κατὰ 
ἀντίφρασι». 6 μέλλων, δράσω"' οὁ παρσκείµεγος» δεδρ»- 
2λ. αι) τροπῇ τοῦ . εἰς ο, καὶ ὑπερ.έσει, δέόορνα. 

Δέησις, ὄνομα ῥηματμιό». γίνεται ἐκ τοῦ δε , Φεήσων δε- 
δέκα, δεδέηµαι, δεδέησας, δέησις. Τω γὰρ απὸ τοῦ 
πανἡτικοῦ παρανειμέγου γινόμενα ὀγόματα συάρχε- 
σα Φέλει. Ἱστέου δὲ, ὅτι τὸ δεώ οὐχ εὕρητωι ἐν 
χρήσει" αλλ) οὐδὲ τὸ δέω βαρύτονον" ἀλλὰ τὰ παθητι 
κα μόγον, δέοµοι», ἐδεόμην. κλίνεται δεήσιος" ὁ παγών- 
τὼ ἀπὸ τοῦ παθητικού παρακειµένου δευτέρου προσώ- 
που γινόμενα ὀνόμοτα διὰ κα)αροῦ τοῦ ο αλίνετωι 
καὶ τὸ Αττικόν, δεήσεως. ὁ πανών ' καὶ τὰ παραλήγο;- 
τα τῶν Φωνηέντων εἰς ε µεταβάλλουσι. 

Δέκατος, πόδεν: παρὰ τὸ δέχω τὸ λαμβάνω, δέχα- 
τος». καὶ δέκατος. δεκτικ] γάρ ἐστι πάντων τῶν ἄρι- 
ομῶν ἡ δεκάς. 

Δεχας, ὁ ἄριθμός. παρὰ τὸ δέχομκεν δεχας" διὰ τὸ δέ. 
χεσδα τὸ άπειρο». Ὀρφεὺς δὲ κλαδοῦχον ὠνόμασεν, 
ὅτι πόντεο οἱ ἄριδμο) ἐξ αυτης Φύοντεα. δέχομαι δε- 
χουν καὶ δεκᾶς» ᾗ ἔχουσα ἐν αὐτῇ παντα αριθμόν. 
ἐκ δὲ τοῦ δεκὰς γίνετως δέκατος" καὶ «ογλυκῶς, δε- 
κάτη. 

Δεκαχόρόρ" παρὸ τὸν δέκα ὥρι. Φμὸν κεὶ τὸ Φθορδή᾽ τοῦτο 
παρὰ τὸ χέω, (σημάνει τὸ πενῶ) χεορὸὴ, καὶ χορδή, 
τὸ Χέον ᾠδήν. 

Δεκατευτήριον, ὧπὸ τοῦ δεκωτευτήο τοῦτο παρὰ τὸ ὃε- 
πατεύειν" σημοάνει δὲ τὸ δεκάτην εἰοπράττεσδαι μαὲ 
λαφνυρωγωγεῖ», τὸ τὴν δεκάτη» εἰοφέρειν ὧν εἶχε τὶς 
χρημάτων: ἡ ἑεκατη» εἱοπράττειν" τῷ γὰρ ἐκ τῶν πο- 
λεμίων λφθέντα ἐθεκατεύοντο τοῖς «Φεοῖς. Φιὸ κυρίως 
δεκωτεῦσοι, τὸ ποθιερῶσοι κατὰ μεταθορὼν δὲ, το 
δεκάτην ὁπωσοῦν λαβεῖν, καὶ παμτήσαι, Θουκυδίδης δὲ 
ἐπὶ τοῦ τελωγεἴν τὴν δεκώτην ἔθηκε καὶ τὸ δεματεύει». 
δεν καὶ δεκατευτας τοὺο τελώνως ἐλεγον, τοὺς τὴν δε- 
κάτην ἐκλέγοντας. κοιν πε οδο ν τοὺς αὐτούς. λέγε- 
ται δὲ καὶ τὸ ἀρητεύειν" πειδ) ἐδερώπευον τὴν "Αρ. 
τεµι» αἱ παρένοι περὶ τὸν ν λῤνὰν, Χρόνο». 

Δεκαφύδς, τὸ δεκοπλάσι». Καλλίμαχος» Τῶὼν ἔτι σοι δε- 
καφνῖα Φάτο ζωάγρια, τίσειν: --- καὶ δεκαφύτον εἴρηται 
οὐονεὶ δεκάφνον, δεμάνις πεφυκότα, τὸ γὰρ Φφύω Αὶο- 
λικὼς Φυίω Φασή" ποὶ τὸ αλύω .. ἁλυίω. 

Δεκαδοῦχος] δέκα μὲν ἦρχον μετὰ τοὺς. τριάκοντα πατα- 
στάντες ἐκαλεῖτο μέντοι τούτων ἕκαστος τῶν ἀρχόγ- 
των δεκαδοῦχος» ὡς ὀγλοῖ Λυσίας. , 

Δεκάδας » τοὺς τῆς αὐτῆς δεκάδος, καὶ ὑπὸ τῷ αὐτῷ δε- 
παάρχή. 

Δεκαδερχίαη] τὰς «ὑπὸ Λακεδαιμονίων παταστν9είσως ἐν 
τοῖς πόλεσι δεκαρχίας συνεχώς ὀνομάςουσι» οἱ ἱστοοι- 
Μοί. πα) Φλλιππος μέντοι παρὰ ᾿Θετταλοῖς δεκαδέρχην 
κατέστησε», ὡς Δημοσθένηο, ἐν ἔκτῳ Φ,λιππικῶν. 

Δεκάσας» τὸ δαφδείρει» τοὺς δικάζοντας ἡ τοὺς ἐπκλ. 7: 

., ] 

2ο 

10 

σιαστὰς χρήµασι παὶ ὁώροις. ἐκλήΦ] δὲ ὦπὸ τοῦ κα; 5ο 
2 

μον 



4ο 

5ο 

590 

Δ Ε 

δέκα αΦροιζομένους λαµβάνειν τὰ -ὰὶ ὀῶρᾳ. πρῶτον δέ Φησι 
δεκάσαι Μέλητα. ἐξ οὗ καὶ τὸ ἐ δεύεσθαι. τὸ δεκά- 
ζεσθωι καὶ ἡ ἐρίφεια εἴρητοα απὸ τῆς τοῦ μισθοῦ 
δόσεως. ἄλλως) . ἔστιν ὅρως, μορφὴ» ἔχων τοῦ 
Φρίου" πρὸς δὲ τοῖς ἐν Αθήναις ἄνεστήλωται ὁμκαστη- 

κ. προς ὃν οἱ ὀωροδοκούντες κατα δέκα γινόμενοι 
στρέφοντο. ἔν-λεν καὶ ἡ ποροιμίσε Λύκου δεκάς. ἐξ 

οὖν τῆς δεκάδος τὸ ἄνκόθ εν καὶ μκάφμη τὸ . 
κεῖσθαι. 

Δεκελεικὲς πόλεμος ὁ Πελοποννησιακός, ἀπὸ µέρους τὸ 
τελενταον. τὸν αὐτὸν δὲ καὶ ᾿Αρχιδάμειον. Δεκελεί- 
κὸν μὲν, καδὸ Δεκέλεια ᾿Αηναίοις ἐπετειχίσδη" Αρ- 
χιῤέμειον δὲ, ὅτι Α χέδαμος αὐτοῦ ἠγεῖτο. τὸ λει, «ὁ(- 
Φῴογγον. ὀματέν απὸ τοῦ. Δεκέλεια, Δεκελειακὸς, καὶ 
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Δεκελεικός, ὡς βοῦς βοὺς, βόειος, Αλωμος: Βοειακα 
ζεύγη. 

Δέλεαρ. τὸ τῷ λονλὰ τεριτιδέμενον" ἐφ᾽..ᾧ «τοὺς 
Ιχ)ύας ἀγρεύεσθοι καλεῖτωι. Ἐν. δ ἐτίδει παγίθεσσιν 
ὀλέδρια δείλατα δοια ος --- παρ τὸν ὀόλον. «δόλοαρ" 
καὶ τροπῇ, δέλεαρ. ἄ παρα το ἕλος ἔλεαρ. καὶ δέλεαρ᾽ 
δν οὗ ἐστον ἐλεῖν. «παρα τὸ ὀγλεῖσθαι, τὸ βλαπτωο». 
ς παρα τὸ δέω τὸ ὀεσμεύω τὸ τα δν Γρ τῷ 
ἀγκύστρῳ. 3 παρ τὸ δέλω, τὸ ὀελεάςω. 

Δελήτιον, τὸ δέλεαρ. Σοφοκληον τς ε τὸ ῥελήτον: --- 
ἡ Σώφρων. οἱ δὲ, τὸ ὤγγος: ἐν ᾧ- τὸ δέλεαρ ἔγκειται. 
παρα τὰ ὁ ἄέλκαρ : ὀελεάτιο»' καὶ κατα συναίρεσιν. τοῦ ε 
α εἰς η. δελήτιον. 

Δελφύς] ο λδὸς, πα δελφα, ᾗ μήτρα. ὴ γαστήρ᾽ ὅτι 
αδελΦοποιός ἐστι. καὶ α δελφα ποιεῖ τα τιχτόμενα. 
ὅ-εν καὶ ὁμόδελφυς, ὁ ἀφελφός. 

Δέλφαξ, ὁ γαλα9ηνὸςο χοῖρος. - Ἐπύκαρμος, Δέλφακά. τε 
τὴν γείτονα τοῖς Ελευσωίοις «Φύλασσε: -- παρὸ τὴν 
ὀελφυν τὴν μῆτραν" Χνρίως γὰρ ἐπὶ τῆς ηλείας λόφα- 
ται δέλφαξ ’ ᾗ δελφὺν ἔχουσα. 

Δελφαάκιον, τὸν χοῖρον ' καὶ Δελφακοῦσθαι, λλῤῥόοθι 
τὰς οὓς. Διογένης. 

Δέλφικα, του τρίποδα Ῥωμαοι" ἐπεὶ πρῶτον ἐν Δελφοῦς 
γέγονεν᾿ ἡ τρίποδα τὸν Διόνυσον,. οἷον αδελφικόν, καὶ 
δελφικόν' καὶ δελφὶο παρα τὸ δέλφῳ, 

Δελφοί: καὶ Δελφὸς ανῆριν τὸ ὀδνικόν οὐ Πόθιοι, νλ- 
Φοί τινες ὄντες, χατα αφαίρεσῳ τοῦ α᾿ ὅτι τα Διονύ- 
σον µέλη σπαράξαντες οἱ Τπᾶνες, τῷ ᾿Απόλλωνι πα- 
ρέ»εγτο, ἐαβαλόντες λέβήτι.. ὁ δὲ παρα τῷ τρέποδι 
απέΦετο παρὰ τῷ αδελώφ. 

Δελώένιος, ὁ Απόλλων: ὅτι Κασταλίῳ τῷ Κρητὶ αποικέαν 
στελλομένῳ, ὁ Απόλλων ὁμοιωθεὶς δελφῖνε, προηγήσα- 
το τῆς εως ἕως τοῦ Κρισσαίου κόλπου” καὶ ἐκεῖ κα- 
τοικήσας, ἐκρατησε τὸν τόπον’ καὶ απ αὐτοῦ Δελφοὺς 
ἐπαλουν τοὺς ἐνομιοῦντας'. καὶ Δελβριίου ᾽Απόλλωνος 
/ορόν ἑδρύσατο. τινὲς δέ Φασι», ὅτι ὁ δελφὶς εἰς τὴν 

- σαῦν ἦλθε, πα) κατα τοῦτον τὸν τόπον ἐπήόησεν εἰς 
τὴν Φαλασσα». ὀελφίνες , οἱ Ιχδύες, καὶ μέρος νεώρ. 
δια. τοῦτο ὀδλΦινοφόρουο λέγουσι ναῦς, ἃὧς σχήμα ἐχού- 

σας δελ:Ύος. 
Δέωα” Ζηγόδοτος παρα τὸ δέω κἀὶ «έω, πώς οὐ λέγεται 

δεῦκω καὶ ζευμαν ωφ. π; έω πνεύμα καὶ ῥέω εὐμὴ 

ἄλλως' εἰ ἔςεκα ὁ παρακείμενο». ώφειλεν εἶναι τὸ 

ῥπματηιὸν ὄνομα «έσμα᾽ ἔκεσμοι γρ ὁ παητικός. λέ- 
γει ὅτι δέωα ὑγιές ἐστιν απὸ του ὀέδεμεω παρακειµέ- 

νου καὶ τὸ «έσμα, παρήτήσατο τὸ σ. οὕτω Φίλων «εἰς 

τὸ ῥητορρκό». 

Δεμε εἰ, χνρα τῆς Σικελίας" ὅτι ἐν αὐτῷ ὀέδεται ὁ Τυ- 

Φων ὑπὸ τὴν Αἴτνη». 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΔΕ : 

Δέμας» τὸ σώμα" παρὰ τὸ δέω τὸ δεσμεύω᾿ τῷ γαρ Ψυ- 
χῇ συνδέδετ-α τὸ σώµα" ἢ ἀπὸ τοῦ ὁιδῷ διδεῖς, Φ/δή- 
μι ὁ παθητικὸς παρακείωενος, δέδεμια. ἐξ αὐτοῦ 
δέμας τὸ γὰρ σόμα ἀεσμός ἐστι τῆς ψυχης. ἡ παρὲ 
τὸ δεμῶ τὸ οἰκοδο 
ψυχῆς καὶ οἰκητήριον. Ἰστέον ὅ ὅτι το βρέτας, δέπας, 
δέωας οὐ κλίνοντοι” οὐ γὰρ λέγουσι τούτων τας γεγι- 
κἁς. «ὔτει εἰς τὸ κρέας τὸν κανόνα, 

Δέανια, ἐγκοίτια στι στρώματα ἀπὸ του τὸ δέµας ἐπ᾽ αὐτὰ 
μένει». ἡ ὡς παίζω παίγνιο, αράσσω αράχγιον. οὕτω 
δέμω, δέμνιον, τὸ εἰς σώματος ανάπαυσιν οἰκοδομηθὲν, 
ἡ συνδεθέν. ἔνδα. ὍὌμηρος. --- μαλκκῷ δεδωημένοι 
ὕπνῳ: -- καὶ τὴν τοῦ κοιμᾶσθαι παραιτίαν νύκτα, ὁμή- 
τειρα»’ δέμνιον δὲ, ᾗ κλίνη. 

Δενδίλλων». άμα, 
ἦγουν κινεῦν τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ μεταφέρει». Ἰλλοι 
δὲν οἱ ο Φαλκαο), Ψ ναί, ΑΜΜΝΝ καὶ οὐμοηηφνρον 
πρὸς ἑκατερα. . » 

Δενόαλίδες ν. ἑεραὶ αριδαί .νν 
Δενδρυάςξινν τὸ καταδύνειν καὶ κρύπτεσθεω" ο λωμνὸ 

τας δρῦς καταχρηστικῶς δὲ, καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς ν 
καὶ χρύπτειν᾿ 
αένων᾽ τοὺς γὰρ παλ-ιοὺς τῶν ἀνθρώπων πρὸ τῆς! 
οἴκων εὑρέσεως ἐν τοῖς. ποιλομασι των ὁρυῶν αγότοι 
καταδύνοντας. οὐκεῦν. παρα το ύαο ο ὀρυέςεινν καὶ 
δεν ὀρνάςειν. σηµαίνει καὶ τὸ ᾿ ὕδωτος ὀύεσθως καὶ 
χρυπτει» ἑαυτό». : 

Δεξίων] οὕτως ὠνόμασται Σοφοκλῆς ὑπὸ ᾿ΑΦηναίων. μο- 
τὰ τὴν τελευτὴ» Φασὶν ὅτι ̓ Αθηναῖοι τελευτήσαντι 
Σοφοκλεῖ, βευλόμενοι. τις αυτῷ περιποιῆσαν ἠρατον 
αντῷ πατασκευάσαντες»' ὠνόμασαν Δεέίώνα, ἀπὸ 
τοῦ ΄Ασκλήτιου ὁεζιώσεως. καὶ γαρ ὑπεδέξατο πὸν 9εὸν 
ἐν τῷ αὐτοῦ οἰχίᾳ, καὶ βωμὸν Ἱδρύφωτο: ἐκ της ναό 
οὖν' ταύτης Δεξίων ἐκλήθ:, κ. 

Δεξιω, ἡ χείρ" καὶ ὁ ποιητής δεζιτερὴ λέγει ἀπὸ τοῦ 
δέχεσδαι δν αντῆς τὰ ὀιδόμενα" ἡ ὀιεξιά τι οὖσα, 
απο τοῦ τὰς πλ. είονας ὃν αυτῆς ὁμεξιέντα πράξεις. καὶ 

: παρωνύµως, δεέιόον ὁ ἐπιτήδειος καὶ αἴσιος. }) αἰπὸ τοῦ 
δεχτὲς, δεξι. : ὡς ανῤῥικήνφι σφ θψενης, 
ευθηδία. 

Δεξιολάβος . παραφύλαξ. 
Δεξιωήλων »δεῶν, απὀὸ τοῦ δέχεοθαι τὸ Φυόμενα μῆλα, 2ο 

εἰσὲν οὖν βωμοί 
Δέοιμι] Πως ἂν ἐγώ σε δέοιαι» --- αντὸ τοῦ. εὑρίσκοι μέν 

καταλαμβάνοιιεε. απὸ τοῦ, Δγεις τόν φε- νετ 
Ἀρίαταρχος δὲ, πῶς ἂν. εὐθύνοιμε; οἱ δὲν ἐπὶ τὸ ὁ]- 
σα παὶ δεσμεῦσοι. 

Δεξιτερὸς] εἰ ἔστιν ἀπὸ τοῦ θεζιὸςν ὠφειλον εἶναι δεξι. 
τεροῦ» ὡς λογιώτερος. ᾿ἔστιν. οὖν παρώνυκος- ὁ Χαρα- 
κτήρ. παρρὶ γὰρ τὸ δεξιὸς «γίνεται. Βικρός, «ὼς ἄρι: 
στου» α στερός Φθόνος, ΦΦονερός" καὺ πλεονασμῷ 
τοῦ τ, Φεξιτερός. οὕτω Φίλων" ὁ δὲ Ἡρωθιανὸς λέγει 35 
μὲν καὶ τούτο, ὅτι συνεξέὸ, ας τὸ ἀριστος ἀριστε 

υ καὶ τὸ δεξιός Φεξιτερός" τοῦτο γαρ συνεκόρομ ήν οὐ 
πλεονασμός, ὤςπερ κα) παρα τὸ πρόβασιν γόνετοα. προ: 
βάτιον᾿ οὐθς σἱότερον» ὡς' λέγει Σωφρῶν. τούτο γὰρ οὐ 
λέγεται πλεονασμος» ἄλλα ̓συνοκόρομ τοῦ προβάτεο». 
οὕτω Φεξιτερὸς» ὡς αριστερός. ς 

Δεξικδην, Δε ιοῦ υἱόν' } αἀντὶ τοῦ ἐκ δεξιῶν, εἴτε οὖν 
πατρωνυμικὸ», εἶτε ποιότητος ἡὶ τόπου ἐπιβῥημα Αν 
ταν εἶναεν πακὸ τοῖς ἄνω καὶ τοῖς ἐπομένοις συνΓαττεσθ. 
Ἶ γαρ . Δεζμιδην βάλον᾿ ὃν βαλεν δεξιαδην ὤμον 

» ὀεξικόην ἐπιαλμενονν απὸ τῶν δεζιων ὤώμων. | 

ὦν ὀέμας περιδόμηαα γὰρ ἑστὶ τῆς 49 

παρὰ τὸ ὀινεῖν τοὺς Ἰλλους, βο 

ὁ τῶν παλαιῶν ταῖς ὀρυσὶ σκέπη. χρο. υδῦ 

-- 

πι {9 
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Δέος] παρὰ τὸ δείω τὸ Φοβοῦμ: Ἡν γήνεταί δέος ὁ Φόβος, 
τς νεκρω», νέφος. } ἀπὸ τοῦ δέω τὸ δεσωεύω" ὁ γὰρ 
Φόβος συνλεῖ τοὺς πόδας καὶ τα αέλή τοῦ σώμρτος. 

Δέπας, ἠκπωνεδν ποτήριον. παρὰ τὸ δόχω.᾽ δέχας καὶ 
δέτας, ὃν οὗ δεχόμ: «δα τὸν ο]νον. τούτου δὲ γεν) οὐ 
λέγεται, καὶ τὼν ὁμοίων. εἰς τὸ πρέκς, 

Δέρῳ, σημαίνει δύο" τὸ ἐδέ ρω» ἐξ οὗ καὶ δειρὴ, οἱ τρα- 
Φο Κηλος" τὸ τύπτω, ἐξ οὗ κωὶ τὸ ἐδάρη». 

Δέρκω. τὸ ὁρῶ. παρὰ τὸ ὁρῶ τὸ πράττω, ὀρέκω" Καὶ 
καθ ὑπέρθεσιν, δέρκω. ἢ παρὰ τὸ διέρχεσθαι, Φέρκε- 
σθαι εἴρηται. 

Δερκευγέος, ἐπίφετον τοῦ λαγωοῦ. ἐπειδὴ δοκεῖ ποιιώμε- 
νος βλέπει. ὙἈΝήκανδρος "εἰς τὰ Ανιφάρμακὰ,-- ὴ 
σιήνακος δερπευγέος. 

Δέρη, ὅπερ κα) δειρὰ καλεῦτα" καὶ ή τούτου δειροτομ]- 
σε. Νυρίῶς δὲ δέρη καὶ δειρὰ καλεῖται- ἐπὶ τῶν τετρ:- 
πόδων. ὁ τῶν αλόγων «ώων τρ χηλος, δια τὸ ἐντεῦ- 
δεν ἐκδέρεσθωι" καταχρηστικῶς δὲ, καὶ ἐπὶ ἄνθρώπαγ. 
ἔστι δὲ παράγωγον παρὰ τὸ δέρω» δέρα καὶ δέ ερη. Ἰω- 
νεῶν καὶ δειρή" Ἰ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ὃ, εἰρά τις 
οὖσα. παρὰ τὸ εἴρειν τὸ λέγν, ἡ Φωνητική ἡ παρὰ 
τὸ ῥέειν τὴν ἐδωδην ἡ παρὰ τὸ τὰ χορηγούμενα δεν 
’γου» δεσιιεῖν. 

Αέρος, το κώδιον. αἱ τοιαῦται εὐθεγκς ἦτοι Ἰωνικαί εἶσινν 
ιο ο ος οἷονι ὀέρος. κῶος, ἀπὸ τοῦ 9έρας καὶ κῶας 

πεποίηται- ι παρα το δείρω, δέρος» ας μείρω, μέροο" 
καὶ ΦΦείρων Φόρος. 

Δέῤῥις, ἑματιον  παχὺ, } δέρμα, ὴ τρύχι»ον παραπέτα- 
σαπν ἐπὶ τοῖς Φύραις τοῖς αὐλείοως βαλλόαενο». ἔστι 
ο ῥηωα. Εὔπολις, Γυνὴ Αέλιαναν δέῤῥ ἠωφιεσμένη: 

- ἐπὶ τοῦ ἡματίου ἐπὶ δὲ τοῦ παρατετάσµατος, Πλά- 
των. παρὰ τὸ δέρω, δέρις" καὶ πλατγασιιῷ τοῦ ρ, δέρ- 
ιο. λέγεται καὶ τα ὅπρὸ δέρματα χοι) αιωέληκτα " πα- 
ταχρηστικῶς δὲν καὶ πάντα τα δέρματα. 

30 Δέργμστα, τὰ ὄμματα. δέρξεις γὰρ, αἱ Ἀλέψεις. ὡς ὧπὸ 
τὼν βλεπομέγων καὶ τῆς ἐνεργείαο ᾿ὠνόμαδται δέρκε- 

.. σδαι γὰρ, τὸ βλεπόμενον διέρχεσ.)ωέ ηλ οἳ. ἐν τοῦ 
ὁρῶ. παρᾶγῶγον ὀρέκω' καὶ ὑπερβιβασμῷ. λέγοντοι καὶ 
αἱ ὁρᾶσεις' καὶ ὀέργμα, 

Δέρτρον] Ἀέρτρον ἔσω ὀύνοντα, Ὀδυσσείας λ’. παρ τὸ 
δέρω. ὀέρτρον τὸ δέρμα” ως μείρων Αέτρον᾽ κα Φέρω 
Φέρτρον. ἐν δὲ τῷ ῥητορικῷ λεξικῷ εὗρον ση πήγε τον 
ἐπέπλουν, τὴν ὑπὸ την σάρκα πωελήν" ἢ τὸν ὑποχεί 
µενον τῷ ἥπατι ὑμένα" ἢ τὴν ὁορών. ἄλλοι δὲ τὸ ὑπὸ 

5ο τῶν λατρὼν λεγόμενον ἴτρον. Ἀρίσταρχος δὲ τὸ δέρμα. 
καὶ πάντα τὸν χρῶτα τον πρὸ τοῦ ἥτατος. ἄμεινον δὲ 
349 ̓ ῥάμφος δέρτρον ἆπο του δέρει». ὅ ἐστι κρούειν. 
τούτῳ δὲ ιαῤῥήσσουσῳ ἆ ἂν ἐσθίωσιν οὗ γύπες τῇ 
προύσει τοῦ ῥόμφους. ἔστι δὲ τὸ ὄνουα ῥπακτικό». ὧς 
παρὰ τὸ πλήσσω πλήκτρο» ; οὕτω καὶ δέρω δέρτρον. 

Δερμηστήρ] Ἀνσίας μὲν τὸν σκώληκα Φησὺν, οὕτω λέγε- 
"σαι" ᾿Δρίσταρχος δὲ, τὸν ὄφιν. εἴη ὃ᾽ ὦν μᾶλλον ὁ 

δέρματα ἐσθίων " ἐκ τοῦ ἔθω. 
Ὅς Δεραύλλει, ε]μοποτεῖ. οἱ δὲ, ἐκδέρει. 
4ο Δάῤμᾶν πνρίως ἐπὶ αλόγων" παρὰ τ' δέρω τὸ ἐχδέρω κο 

ἐπὶ τῶν λοιπῶν. «ώων, παρὰ τὸ τέρμα εἶναι τοῦ σω- 
ματόος, ὅ ἐστι πλήρωμα" τροπῃ τοῦ τε ὃ, δέρ ελ 
ἔξωδεν γαρ: ἐπιβέβληται παντὶ τῷ σώµατι. ἢ ναός ὄν" 
μον πλευνασμφ' τοῦ. ρ., δέρας. ἄλλως" δέρμα το παρα- 
τεμ ομεγον ὅλῳ τῷ σώµατι" ὃ ποιηγμκώτερον, λέγεται 
καὶ ῥενὸς» . κα) σύφαρ, κ) στερφνὸς. καὶ ανθρ: υπή: 
ἐπ] νά) ν πέσκος, χο) γάπος. εἴρηται δὲ τέρμα» οἶον- 

εἰ τέλος τοῦ σώματος. ᾗ δέµα τὶ ὃν, το ὀεσωιὸ ἐοιπὸς, 
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ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

Δερβιστὴρ, τὸ δέρμα. παρὰ τὸ δέρος» δεριστήρ” 

... ΔΕ 20: 

ν 
παρέντος τοῦ ϱν ας κεντρίον͵ καὶ Ἰατρική" πεντίον γὰρ 
καὶ ἰατική. διὸ καντεῦθεν ἡ ὁορᾶ, τὸ ἀποσεσυρμένον δο 
δέρµα. 

καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ β" 'πλεονάζουσι δὲ τὸ β Συρακούσιοι" ώρ 
ἐπὶ τοῦ "λ βάριο ὀλάχριον γάρ ἐστι το ἅπα 
τὸ τὰς οὖλας ἔχον. σηµαίνει δὲ τὸ κανοῦν, ἐν ᾧ ἀπετί- 
ας τας οὔλαφ. η] τὰς ὀλάς. 
σαῦς σ] περα τὸ δέω τὸ δεσμεύω, δέδεσμοεν δεσμός. πάν 
ως τῆς τρίτης συζυγίκο τῶν περισπωμένων, ἐν το. 
ὀνόμασιν» ἡ: διὰ τοῦ ω ὀξυτόνως προεκφέρεται οἷον 
χρυσῶ, χρυσωτής' μισθῶ, αμσθωτόςν μισθωτήο᾽ ἤ ὁρὰ 
τοῦ ο βκρύγετε ν ὀμόσω ὀμότης» ἀρόσω αρότης. οὐκ άρα 
οὖν τὸ δεσμώτης, απὸ τοῦ δεσμόσω μέλλοντος" ἐπεὶ 

ώφειλεν εὖ ναί δεσαωτήό ἁλλ᾽ ἀπὸ τοῦ δεσμός. 
Δεσπότηε] παρὰ τὸ δεσπόςω, ὁεσπόσω., ὀεδέσποπα » δεδέ- 

σποσμς τὸ τρίτον, δεδέσπ ποσται. δεσπότης ἐξ αὐτοῦ 
λα) τη ἐλλείψει τοῦ σ. ἄνε Βιβασθ. Ὁ τόνος. ἢ ἢ παρὰ 
τὸ δέων δεσμώτής, πο δεσπότης» ὁ δεσμὸν περιβαλ- 
λων καὶ δουλαγωγῶν. ἢ δεσποίτης τὶς ὧν, ὁ δέος ἐμ- 
ποιῶν τοῖς οὐμέτοέςν κατα ἀποβολὴν τοῦ. ἡ κλητικὴ» 
ὦ Φέσποτα. καὶ διατί οὐκ ἐγένετο 2 κλητική δεσπότα; 
ὡς ὈὉκόλης Ὀζλα: καὶ λέγει, ὅτι τὸ δέσποτα ἀπὸ 
εὐκείας γέγονε τῆς δέσποτος δεσπότου, ὡς αβρτυρεῖ ἦ 
σύγεσις. ἀθέσποτος. ἡ κλητικὴ δῥέσποτε᾽ καὶ τροπή 
τοῦ εεἰς α. ᾖ κατα μµεταπλασμὸν ἐφύλαξε τὸν τογον 
τοῦ ὁέσποτε δέσποτα. δεσπότης, δεσµότης, ὃιω τὸ πάντα 
περιέχει» πα) συγακρατεῖ». - 

Δέσπομα, σύνῬετον. δεοποιᾶ ἦ Φέος ποιοῦσα. ἀπὸ τοῦ 
δεοποιὸς ἀρσενικοῦ κατα συγκοπ]ν δέσπορα, ὡς 3εό- 
Φατο», Φέσφατον' πλεογνασμῷ τοῦ ». ὴ ὥοτερ ἀπὸ τοῦ 
αρύτω γύεται ἀρύτοναν καὶ βαύω. ααφίς ανν οὗ- 
τω καὶ παρὰ τὸ δεσπόζω, γόγετοι δεσπόθνα” κα ἄρσει 
τοῦ σα. κο) συναερέσει τοῦ ο καὶ ι εἰς την οἱ δΦ2ογ- 

γον» δέσποινα" οὐ γὰρ παραλή Ἴγεται ἀπὸ τοῦ δεσπότης 
αρσενμεοῦ : ἐπεὶ ὤφειλεν εἶναι τὸ «ηλυπὸν δεσπότις, καὶ 
οὐ δέσπομα. 

Δεσαύχενες, οὗ ασκοὺν δι τὸ ἐκ τῶν αὐχένων δεῖσγαι. 
Δετὴ, η] λαμπᾶς. Ὅμηρος, Καιόμενιά τε δετιά: --- ἀπὸ 

τοῦ δίδηαι ῥήαατου γήεται δετός καὶ δετή, ἡ ἐκ δεδε- 
μένων ὁάόων λαμπάς. 

Δεύω, σηµαίνει δύο" τὸ βρέχω., ὡς τὸν --- δεύοντο δὲ ὁκ- 
Ἂρυσι κόλποι: ---- Ἡσίοδος, Ηῆλον ἔχειν ὥσκητὸν » τν 
οὕστα αἡ καταδεύγ: --. ερηται παρὰ τὸν Δία. (ὑέτιος 
γάρ ἐστιν ὁ «Φεός" πυρίως γὰρ, τὸ ὑπο Διὸς ὕεσδαι, ὅ 
ἐστι βρέχεσθαι) διεύω, ολ δεύω. ἡ παρὰ τὸ δέω τὸ 
κρήζ» πλεονασμῷ τοῦ υ᾿ τὸ δεύσενον βρέχεσώαι. ση σή- 
µαένει δὲ καὶ τὸ ενδεοῦμοεν ὥς τὸ. ---- ἐδεύησεν δὲ οἱ- 
ηγῖον ἄγέρον ἠμέσθαι: --- ἐξ ον καὶ το. Ηὸ᾽ ἔτι καὶ 
αθυτοῦ ἐπιδεύεαῃ: ---, 6 ἐνεστιὸς» δέω το αορής ος 
ποιητριῶο πλεονασμφ τοῦ υ. δεύω. ἐκ τοῦ Γ1ΡΑ γίνε- 
ται δεύεται᾿ κο οἱ Ἴωνες. ἀποβάλλουσι τὸ τ τοῦ τρή 

του προσώπου. καὶ ποιοῦσι δεύτερον. σηµαίνει δὲ τὸ 
ἐνδεῆς εἰ, χρήσεις. ἔστι καὶ περισπώµενον, δεὼ., δεή- 
σω, ἐδέησα, ἐθέησε" καὶ πλεονασμῷ ἐδεύησε.. 

Δευόμενον, ἐνδενόμενον, χρή6οντα" παρὰ τὸ δεύω τὸ 

χρήζω. 
Δενοίατο] ῥῆμα εὐχτικὸν παθητικὸ», τρίτου προσώπου 

τῶν πλγδυντικῶ», μέσου αορίστου. δευτέρου. καὶ οἱ 
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Ἴωνες ἐπὶ τοῦ εὐκτικοῦ τρίτου προσώπου των πλ]ὂυν- δο 
τὼν τιθέασιν αντὶ τοῦ ν. α. τὸ γαρ πίῷοιντο. πι- 
9ο/ατο λέγουσι». οὕτω καὶ τοῦτο. ἔτι οἱ Αὐολεῖς τρέπουσν 
τὸ ἄμεταβολον εἰς α»--- Φρασαίατο» καὶ γενοίατο, 
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Δεῦρο, καὶ δεῦτε, ἀπὸ τεῦ Φέω., γίνεται Φεύσω" καὶ τρο- 
πῇ τοῦ θῆτα εἰς ὃ, καὶ τοῦ σ εἰς τὸ ϱ, Ὑίγεται ὀεῦρο, 
καὶ δεῦτε. οἳ γὰρ προκαλούµενοι «Φέουσι πρὸς τοὺς κα: 
λοῦντας. ἔστι δὲ τὸ δεῦρο. χρόνου ὀγλωτικόν ' καὶ γρά- 
Φεται. ὥσπερ καὶ τὸ ὁύο, μικρόν καὶ µέγα, ᾿Αττικῶς. 
ἔστι δὲ καὶ ῥῆμα προοτακτικόν᾽ καὶ σηµαίνει δύο. τὸ 
ἐνταῦθα, ὡς τὸ Δεῦρ 9, νύμφα Φίλα: -- καὶ Δεῦρο 
µαχησόμενος:--- σγκαίνει καὶ ἔξελθε, ος ἐν τῇ δείς 
γραΦῇ: Δάφαρε. ὃεῦρο ἔξω: --- ἀντὶ τοῦ ἔξελὼε. τὸ 
πληδθυντικὸν αὐτοῦ. ὀεῦτε. εἰ γὰρ ὁ κανῶν λάβοι αὖτο 
ἐπίῤῥημα, ἀνοίκειόν ἐστιν ἐτειόή τα ἐπιῤῥήματα αρι- 
3μον οὐκ ἐπιδέχονται. χαγων Ὑαρ ἐστιν ὁ λόγων: --- 
ὦπτει εἰς τὸ ἄγετε, καὶ βάλετε. ἐκ τοῦ δεῦρο, δευρί- 

το Λευσοποιὸς πονηρίκ, ἡ ἔμμονος καὶ ανίατοο" ἀπὸ µετα- 
Φορας τῆς ἔμμονον ἐχούσης την Χροα», δι} τὸ ακρι- 
βώς καὶ κατόχως βεβκφθδαι. δευσοποιον γὰρ» το ὃὄνς- 
έκπλυτον καὶ ὀνσεξίτηλον. Δευσοποιὸν τὸ ἔαμονον καὶ 
μὴ ἐκπλυνόμενον βάμμα, τὸ γνησίως βεβαμμέγον. 

Δεύτερος. ὄνομα ἀρτενικόν, εἶέος παραγώγου γίνεται πα- 
ϱ3 τὸ δεύω τὸ λείπω, ὁ λειπόμενου τοῦ πρώτου. 
παρὰ τὸ συνδεδέσθαι ἑτέρῳ αριδμῷ. καόλου τὰ δια 
τοῦ τερος ὀνόματα, εἴτε ὀξύνονται, εἴτε βαρύνονται, 
δι τοῦ ε Ψιλοῦ γράφεται" οἷον» κρατερό; ι σοφώτερος» 
ἵκτερος» ὕστερος. οὕτω πα) δεύτερος. Δεύτερον αὖὐ λω- 

ο ρῦκα περὶ στήθεσσι: --- ἐπίῤῥημα χρόνου δήλωτικγ. 
Δεύτατος] παρὰ τὸ δεύω καὶ δεύομαι το λείπομαι, γίγε- 

τα, δεύτερος παὶ δεύτατος, Ώσπερ ὤπο τοῦ Φερῷ Φερ- 
τερος πα Φερτατος. τν 7ο λειποµεγος τινος τη τάξει, 
καὶ αἲ πρῶτος" --- ὃρ δεύτωτος ἐστι» Ἁχαιων:-- καὶν 
Δεύτερον αὖτ Όδυσῆα ἰδωγ. να 

Δεύνυσος, ὁ Διόνυσος. ᾿Ανακρέων, Πολλα ὃ ἐρίβρομον 
Δεύνυσον: --- τοῦ κ. τραπέντος εἰς ε, γίνεται Δεόνυσος" 

(οὕτω γὰρ Σάμιοι προφέρουσι) καὶ συνα!ρεσεί Δεύγυσος, 
ὧς Θεόδοτος, Θεύδοτος. ἔνιοι δέ Φασι», ὅτι ἐπειδη ἐβα- 
σίλευσε Νύσης' κατὰ δὲ τὴν Ἰνδῶν Φωνὴν δεῦνος ὁ 

ασιλεὺς λέγεται. ο ' .κ. 

Δέχομαι. εἴρηται παρα την δεξιαν᾿ πυρίως γαρ δέχεσθαι, 
τὸ ἐν τῇ ὀεξιᾷ λαβεῖν λέγεται. πε, 

Δέχαται] ἐκ τοῦ δεδέχαταε, κατὰ συγκοπήν δεχαται. 
Δεξιῶ] ἀπὸ τοῦ δέχω, δέξζω καὶ πλεονασμῷ τοῦ 1» δε- 

ξιῶ" καὶ, ἐδεξιουύτο το λυτήριον, ἄντὶ τοῦ Φιλοφρόνως 
ἐπεδέχετο. εἰς τὸν κάγόνα τῆς μεγάλης ἑβδομάδος, 

Δέκτο] ἐκ τοῦ δέχω, ὁ παρακείµενος, δέδεχα᾽ ὁ παθητι- 
κὸςν δέδεγμαι, δέδεκται" καὶ τὸ ἄπαρέμφατον δεδε- 
χ9αι καὶ κατὰ ἀφαίρεσω τοῦ διπλασιασμοῦ, δεχλαι" 
ὁ ὑπερσυντέλικος, ἐδεδεγμην ᾿ -το τρίτον, ἐδεδεκτο" καὶ 

συναρχοµένωο δέδεκτο, Ἠὶ δεπτο. ο. ι 

Δέχνυμαι] ἐκ τοῦ δέχω (οὐ τὸ πα}ητικον δέχομαι) γόε- 

ται δεχύω" καὶ πλεογασμῷ του , δεχύνω, ὧς πληδύων 

πληδύνω΄ καὶ ὑπερθέσει τοῦ ν, ὀεχνω" αφ οὗ ὀεχνν- 

µι τετάρτης συζυγίας των εἰς µι. «ἴτει εἰς τὸ δέχομα!. 

ἐξ οὗ τὸ, Δέχνυσο μῆτερ., ΑΟ ιὸ ν 
Δείγμα, κυρίως μὲν τὸ δεικνύµενον αφ ἑκαστου των πω- 

λουμένων. ἔστι δὲ καὶ τόπος τὶς Α9ήνγσιν ἐμπερίου, 
εἰς ὃν τὰ δείγματα ἐκομίζετο, καλούμενος οὕτως. Ατ- 
τικὸν δέ ἐστιν ἔθος, τὸ παλεῖν ἀπὸ τῶν ἐν τόπῳ καὶ 
αὐτιὺς τοὺς Τόπου. οὕτως εὗρον εἰς τὸ ῥητορικὸν 
λεξικόν. : ΄ : ; ι ι 

Δειδήμων] παρὰ τὸ δειδῶ Φειόήσω, δειδήμων, ὦς Φιλῶ 
Φιλήσω, Φιλήμων. Αλλὰ µάλα Τρῶες Φειδήμονες: --- 
εὐλαβεῖς, Φοβεροί, αἰσχυντηροί. νλν., 

Δειδία, σηµαίνει τὴν ἀσέληνον νύκτα" παρα τὸ δέος γίνε- 
ται’ ἡ Φόβου ἐμποητμή. 
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Δείὴω] ὧπὸ τοῦ δέους, δέω καὶ δείω' μαὶ κατ ἐπένθεσω 
τοῦ ὃ, δείδω. ὅφεν καὶ ὀθισιδαίμων, ὁ εὐλαβὴς καὶ δει- 
λὸς περὶ Φεούς. 4: μ” 

Δείδια] ἐκ τοῦ δείω, ὃ σηµαίνει τὸ Φοβοῦμαι, γήεται πα- 
ρώγωγον δεδίω" ὁ µέσος παρακείµενος, δέδια" καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ εν διὰ τὸ µέτρον, γίνεται δείδιι᾽ τὸ τρίτον, 
δείδιε" Δείδιε γὰρ, μὴ λαιμὸν ἀποταήση: -- α µετοχὴ, 
δειδιως Φειδιότος. να) τὸ δείδιμεν, ἐκ τοῦ δειδίκµεν. κὰ- 
τὸ συγκοπήν. 

Δείδιμεν] εἰ µέν ἐστω ὑπερσυντέλικος, διὰ τῆς ει δΙΦόγ- 
γου γράφεται ὧπὸ γὰρ τοῦ δείδω ὁ ὑπερσυντέλικος, 
ἐδείδεινν ἐδείδειμεν' καὶ πατὸ συστολὴν, δείδιµεν. εἰ δέ 
ἐστι µέσος παρακείµενος, διὰ τοῦ να. γράφεται" απὸ γαρ 
τοῦ δεδείαμεν, καὶ δείδιµεν, πλεονασμῷ τοῦ ας κατὰ 
τν, φρσήν. κ, 

Δειό(ξασθαι, ἐκφοβῆσαι' δείδω, δειδίσσω. καὶ δειδίξω. -- 
απὸ τοῦ δείδω. παραγώγον δειξίω, ὁθιδίσω" καὶ δειδίσσω. 39 
δειδισσόµενος, δια.δέσεῶς ἐνεργήτικῆς, οὐκ ἔστι παθητι- 
κῆς, ἀντὶ τοῦ ἐκφοβῶν καὶ οὐ Φοβούμενος. μα) --- οὔ 
σε ἔοικε κακὸν ὧο δειδίσσεσθαι:--- ἀειλιᾶν, Φοβεῖσθαε, 
εὐλαβεῖσθαι. . 

Δείδιδι] ἔστι δείδω" καὶ µεταφέσει τοῦ τόνου δειδῶ, πα- 
ράγωγον δείδημι᾽ ὁ παρατατικὸς, ἐδείδη)' τὸ πληθυντι- 
κὸν, ἐδείδιμεν' καὶ τὸ προστακτικὸν, δείδιδ, 

Δείκελον" λέγεται καὶ δείκηλον σημαίνει δὲ ἄγαλωκ, καὶ 
ὁμοίωμα οἷον, Δείκηλα προΐαλλε:--- Λα, Δείκελον 
Ἰφιγένης, παρὰ Παρθενίω. ὥσπερ παρὰ (τὸ πέµπω 3 
πέµπελος. (σηµαίνει δὲ τὸν πολλῶν ἐνιαυτῶν ὄντα) 
οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ δείκω τὸ δεικνύων γίνεται δείκελος" 
καὶ ἑκτάσει τοῦ ε εἰς τὸ η, δείκηλον, τὸ Ἰνδαλμα. κν- 
{ως εἴρηται ἐπὶ τοῦ ἀγάλματος τοῦ Διὸς, τὸ Δι] εἴκε- 
δᾷ κο, λίαν δὲ ον ὔνδαλμα. Ἔλκο 
Φρόδιτος δὲ λείπει τὸ  Φησὶ κατ αρχάς ἠδείνελον, 
τὸ τὴν ἰδίαν ἑκάστου ἐμφαῖνον ὁμοιότητα, ᾗ παρὰ τὸ 
δεί δείκω, δείπελο», τὸ ἐπὶ δέεἰ καὶ Φόβῳ πεμτόμε- 

:νον, ὣς εἴδωλον. διαφέρει δὲ τὸ δείκελον καὶ εἴδωλον 
κατὰ τὴν Φωνὴν καὶ κατὰ τὴν σημασία». παρὰ δὲ Δη- 
µοχρίτῳ, κατ εἶδος ὅμοια τοῖς πραγµασιν ἁπόῤῥοιας 

Δεικελιστα), μιμηταὶ παρὰ Λάνωσι. ΄ 
Δείκανα, τὰ ποικίλα ὑὐφάσματα καὶ μορφας ὄχοντα. καὶ 

γὰρ τὰ πρόσωπα δείκανα καὶ δείκηλα. ι 
ῳ α / λ) , 

Δεικανᾶται. προσαυδᾷ, προσασπάθεται, αόλώνς ος 
Δεικὲς, λαμπρο», περιφανὲς, Όμοιον. γράφεται κ 

δευκές. : ᾿ : . 
Δεικνύμενος, δεξιούμενοου λόγοι" Τω καὶ δεβινύμενος 

προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς: --- παρὰ τὸ δεῖξαι' οἱ 
γὰρ δεξιούμενοι τινὰς, δοκοῦσι Φεικνύειν τοῖς Φεξιουμό- 
νοις τὰ ὄψα. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ δεικνὺς, --- δῆχεν 
ἄεθλα Δεικινύμενος Δανασῖο, Ἱλιάδςψ. |. 

Δείκω, σηµαίνει δύο ἐκ τοῦ δεύκω τὸ βλέπω, τροπῇ τοῦ 
υ εἰς ἑώτα". ἐκ τοῦ δείκω, γήεται τὸ δεικνύω. ἔστι καὶ. 
δίκω τὸ βάλλω" καὶ δῄκω, τὸ ὀχγκάνω, Ἄχπ 

Δείκνει] οὕτως ἄναγωσεις Οὐ γάρ οἱ ἠέλιος δενὺ 
νοµόν: ---- ἀπὸ τοῦ δείκνυσιν, αποκοπγ. ὅσοι δὲ ἀνέγνο- 
σαν δεικνὺ, βουλόμενοι ἐκ τοῦ δεικνὺς παραλαυβάνεῳ - 
κατὰ συστολὴν, ἥμαρτο»᾽. ἀσύστατον γὰρ. οὕτως ην. 
διανόρ. δεικνύω δεύννυμι᾽ ὁ παρατατικὸς, ἐδείκνυνν ἐδεί- 
Χνυςν ἐδείκνυ καὶ τὸ απροοτακτικὀν, Δείννυ τὸ τῆς 
ή παρα, ευσεβὲς πολύανόρος: εἰς τά Μακκα- 
αίους ο Θεολογος' ὥσπερ το ἴστην, ἵστης ἓν 

ὄμμα --- προετακτικόν. -ᾱ μή νο - 
Δεικτήριον, τόπος τῆς Σάμου" ὅτι ἐν αὐτῷ ἡ Άθηνα 

διέγραψε τὴν κεφαλην τὴς Γοργόνορ Φεικνύουσα τῷ 1ο 
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Περσεῖ, ὅτε κτὸν ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν γδργοτομίαν. 
παρὰ τὴν ὀεῖξιν οὖν δεικτήριον. 

Δεῖξις) δείκω" πα ὁ αέλλων, εξω" δεῖξιςν καὶ απόδειξις. 
Δείρλος, Αττικοὶ τὸ ὀήελος" Ἴλιάδος Φ’, --- εἰσόκεν ἔλδη 

Δείελος ὀψὲ δύων: ---- ἡᾗ δείλη, δείελος εἴρηται, ὡς Ἡ 
ἑσπέρα. ἕσπερος ὠνήν ὦνος" χολή, χόλος. σύνηθες 
Ἴωσι τὸ ε πλεονάςει», ἦλιος, Ἰέλιος" δειλινὸν, δειελι- 
νὸν" οἱ ἷον Δειελινον πλήνουτος ὑπο ζὄφον ἠελίοιο. 

3ο Δείλη] παρα τὸ ἐνδεῖν καὶ ἑλλείτειν τῇ ρα τουτέστι τῇ 
Φερμασήᾳ» δεέλη, καὶ κατὰ κρᾶσιν δείλη. ἀπὸ δὲ τού- 
που, οἵον, ἡ δείλη τῆς δείλης, γίνεται ἐπιῤῥηκατικὴ 
σύνταξις" οἷον, Δείλης ἦλθον, ὡς παρα τῷ ποιητῇ, 
Ἔσσεται } ἠὼς, ἢ δείλης, ἡ μέσον ἠμαρ: ---- ἄλλων" 

σ. παρα το ἐνδεῖν τηνικαῦτα τὴν ἔλην" απὸ γὰρ τῆς εε- 
σηαβρίας αμυδροτέρα: γύεται ἡ τὸὺ ἡλίου Φερμότης" λέ- 
γεται δείλη καὶ δειέλη καὶ δεείλη. 

Δειλος, σημαίνει ὀνο" τὸν ἁσ-δενῆ. παροὶ τὸ δέος, δε]λός 
ὥσπερ ἀπὸ τοῦ βήσω μέλλοντος γίνεται βηλὸςν οὕτως 

ἀπὸ τοῦ δείδω δείσω, σγιαῖνον τὸ Φοβούμαιν γώεται 
δειλός. ἐπὶ μὲν τοῦ δειλαίου, ὭΏὭμοι ἐγω δειλός: ο 

το 

καὶ τὸν. παρ ἡμῖν λεγομενον, ὡς τὸ, Ἔν. ὅ τε δει” 
λὲς ὤνὴρ ὅ τε ἄλκιμος ἐξεφαάνθη. 

Δειλιῶ ν. ἐκ τοῦ δειλός, 

Ἀειλακρίω», ὁ δειλός. ᾿Αριστοφάνης, Ὢ, δειλακρίων πὼς 
ἦλθες; σύνετος ᾗ λέξις παρα τὸ δειλὸς ναὶ τὲ ἄκρος» 
ὁ ἄκρως δει} ὁς. εἴρηται καὶ δείλακρος, καὶ δειλάκρα» 
παὲ δειλακρίνας. δειλακρίων οὖν, ὁ ἐλεειὸς, ταλαίπω- 
ρος» ορχοεῖος. 

4ο Δεῖμος, ὁ Φόβος. ὤεπερ απὸ τοῦ ἄν 9ος γήεται άνθος, 
καὶ ἀπὸ τοῦ κῦδος κύδιμος , οὕτω πωὶ οπὸ τοῦ θεος 
δέῖµος καὶ δεῖμος, ὁ δέος ἐωποιῶν. ὄνομα πρέπον ἜἌρεος 
παιδί, Όμηρος. -- Δελάός τε Φόβος τε. 

Δεῖαα, ὁ Φόβος. ἔστι καὶ ῥῆμα, ὤςπερ ἀπὸ τοῦ ποιήσῳ 
Αέλλοντος γώεται ποίγµα, οὕτω κ } απὸ τοῦ δέω τὸ 
Φοβοῦμαι, πλεονασμῷ τοῦ Ἰῶτα. δείω" ὁ Αέλλων., δεί- 
σω” γίνεται δεῖµα δείματος. δειματῶ, τράττω Φοβον. 

Δειμαλέος, εὐλαβής. ὥσπερ απο τοῦ τάρβος γίνεται Τὰρ- 
βαλέος, οὕτω καὶ απὸ τοῦ δε]οςν δειμαλέος. δεῖ δὲ 
γινώσκερι, ὅτι το δια τοῦ αλεος ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς 
πρὸ μιᾶς τὸν τόνον ἔχουσι»" οἷον ᾽αργαλέος. »ἠΦαλέος. 
σεσημειωμένα δὲ εἰσὲ τέσσαρα ταῦτα" ὀαιδχλεος, ἀπὸ 
τοῦ δειῥάλειος.. ἔστι καὶ πονισάλεος» . κονισάλεον. ὁ/- 
Φρον, ὧς παρὸ Αντιμάχῳ" απὸ τοῦ κονισάλειος, ἄπο- 
βολῇ τοῦ. κ“ ἀτασθάλεος, απ ὸ τοῦ ατασχλος, πλεο- 
γασμῷ τοῦ Ε γέγονεν' } ἀπὸ τοῦ ἄἀτασθάλειος. αὐθά- 
λεου τοῦτο δὲ ὀιφορεῖται, πα πρὸ μις ἔχει τὸν τόνον 
ὧπο τοῦ αἴδω γαρ ὑπάρχει. ὡς »ήφω, ]Φαλέου. ἦν. 
κα δὲ πρὸ δύο ἔχει τὸν τόνο». ἀπὸ τοῦ αὐλάλειος γέ- 
Ύονε πατὸὸ ἀποβολὴν τοῦ ϱ». ὧς. --- τύ»᾽ αὐθάλεοι πρή- 
στῆρες. παραγΦγὴ ὧπο ὀνόματος, ὡς τὸ δεῖια δείμας 
λέος" ἀπὸ ῥήματος, ὡς τὸ οἶδω οἰδχλέος καὶ ἀπὸ 
ἐπιῤῥηἘατος, [ως τὸ ῥίαφα ῥιαφαλέος.] 

Δειμάμενος] τὸ Φέμα δέκω τὸ οἰκοδομῶ' ἔθειμα, ἐδειμα- 
µην ἡ µετοχή, δειμάμενος. 

1ο Δείθεντο, ἐδεξιοῦτο. --- δείθεκτ᾽ Ἄχιληα. 
Δέδοικᾶ, απὸ τοῦ δείκω. 

το Δεῖν] Δεῖν ᾠήθηντ-- δΔέον εἶναι ὑπέλαβον, ἄναγκοῖον 
ἐνόμισα. ὥσπερ ἀπὸ τοῦ πλέον γίνεται κατὰ κρῶτιν τοῦ 
ε κα; ο εἰς εἰ δίΦΦογγο.- πλεν ο λολέστερο: 
-- ἄντὶ τοῦ πλέον σταδίου Φλναρώτερα τω καὶ ἀπὸ 
τοῦ ὅέον γίνεται Φεῖν. Δεῖν τέδε σαν ἡ ἀπὸ 
του δέειν. δεῖν, ὡς πλέειν, πλεῖν. 

Δείους] απὸ τῆς δέονς γενικῆς καὶ σπέους γίνεται πατὼ 
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πλεονασμὸν τοῦ εν θείους κα) σπείους" οἷον, Χλωρο) 
ὑπὸ δείους: ---- καὸν Ἶρα κατὰ σπείουο: --- εἰς τὸ σῖγμα, 39 

Δεῖνος, προπερισπΏται, 6 ψυκτήρ" παρα τὸ δέος ἑωποιε:». 
Δεινὸς, ὁ Φόβου ποιητικός. εἰς δὲ τὸ ῥητορικ»ν εὗρον, πα- 

οὔργος, ἠκανός, αἀκολάκευτος. σοφός, ἔμπειρος. ὥ-περ 
ἀπὸ τοῦ ἔλεος γίνεται ἐλεεινὸο, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ὁέ ορ 
γίνεται δε]νός᾽ καὶ πράσει δεινός, ὁ Φ2βου ἐωποιητικός. 
ὕδεν καὶ αἰνὸς, ὁ Καλεπός., ] 

Ἀ Δειόλινος, ὁ δεινῇ εἱμαρμένη. ἐφναρμένος" παρὰ το 
λίνον τὸ τῶν Μοιρῶν νῆμα, ᾧτινι τὸν βίον τῶν {εο- 
τὼν νή»ουσι. ν 

Δείνων., καὶ Δεινίας, ὄνομα κύριον παρα τὸ δεινός. τα 
δὲ παρ αὐτοῦ συγκείμενα ἅπαντα δια ὀιφΦόγγου γρά- 
Φεται, δειγολόχος, καὶ ῥῆμα δειῶ' σηµαίνει τὸ ὃ-νο- 
παθῶ. 

Δεῖπνσο, τὸ παρ ἡμη ἄριστον ᾿λεγόμενον" ὅθεν καὶ δει- 
πνὼ" δόρπος δὲ, ὁ ἑσπεριγόο. ἐκ του δεῖ τοῦ σηααέγου- 
τος τὸ πρέτει, καὶ πόνος, τὸ δε/πογός τις ὄνν καὶ δεῖ- 

πνος. μες ὃν δε) πονεῖν. «Φεπνον» ὁ καιρὸς τῆς Ττρο- 
φῆο, καὶ ἐν τοιῷδε παερῷ ὀιδομένη τροφή. οὗ δὲ κω- " 
μικοὶ οἱ γεώτεροι συγχέουσι τὸν καιρὸν, "ἑσπερινὴ» ο 
τροφὴν Φεῦπνον ὀνομάοντες, ὡς μα) νῦν, μεθ ὃν δεῖ 
πογεῦ. ἕωφεν ἐσφίοντες ἐπὶ πόλεμον 3 ἐπὶ ἐργασία» 
ἐξήρχουτο. Ἐπαφρόν: τος δὲ, «παρὰ τὸ ῥάπτω, ὅκπτον 
κοιὶ ῥάπνον. πα) δεπνον, ατα τροπή» καὶ πλεονασμό». 

Δειπνιστός] ἔστι δειπνῶ δειπνιτος" Αλλ’ ὅτε ὃ) δειπνι- 
στὸς ἔγν: --- περισ σσὀν τὸ σ᾽ ὁιὺ τοῦ ἑῶτα γράφεται. 
ἀπὸ τοῦ δειπγίζω δειπγιστής. "Ώρος. 

Δειπνολόχος, κλεπτοφέρος. καὶ Ἡσίοδος , γυναικὸς δει- 
πγολόχηο» της κακὰ λοχούσηςν της λκθρη, ἐσθιούση», δο 
καὶ μὴ Φανερῶς" οἥτις χωρὶς Φχλοῦ τὸν ἄνδρα καίε» 
μα) γηρόσα!, προ ὥρας το 

Δείρη» βαρυτόνως ] πόλις. Δειρη] ἐν τοῦ :δέρω, ἐρη 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ “. "μή υκνρίως ἀπὸ μεταφορες” 
κατα τοῦτο αρ τὸ μέρος πρῶτον ἄρχονται ἐκδέρεσθαι 
τῷ όφα. ἀπὸ δὲ τούτου µετῆλ9θε καὶ ἐπὶ τῶν λοιπών 
ἀνθρώπων. οἱ μέντοι Αἱολεῖς δέρρη λέγουσι" καὶ κατο 
παρασχηματισμὸν δέρῥιο, σηµαίνει δὲ καὶ τὴν τεταµέ- 
νην βύρσαν. 

Δεῖσα, ἡ ὑγρασία, ὁ ὑγρώδηο καὶ βοτανώδης τόπος. παρα 9056 
τὸν δεύσω Κέλλογτα (σημκύει τὸ βρέχο) γύεται δευσο 
καὶ δεῖσα» ἡ ὀνσωδία. εἰρηται παρὰ τὸ ὁίω τὸ ὁι τοῦ 
͵ γραφόµενον, ὁ σημαίνει το Φοβοῦμαι ' πν' 3 δίσα» π] 
ὀυσοσαίκ, ἦν Φεύγομεγ. εἴτε οὖν ὃμὲ τοῦ ε, εἴτε δι τῆς 
ει ὀφθόγγου, τὸ δω καὶ δείω θιφορεῖται" ὄδεν δέος 
καὶ δίος δια τοῦ ι. ὅ9εν, Τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριά- 
μου δίον. 

Δε εισήνωρ» ὄνομα ἤρωος [ παρὰ τὸν Φείσω μέλλοντα καὶ 
τὸ ανήρ, ὣς Εὐήναρ, Αντήναρ᾽ τὸ γὰρ -ανήρ ἐν τῇ το 
συγΦέσει τρέπει τὸ μὲν ἄλφα εἰς ἦτα, τὸ δὲ η εἰς ω" 
ο Δεισήγορα 9’ Ἱππόθοό». τε. 

Δεισιδκιμονία, λέγεται ἡ πρὸς τοὺς πονηροὺς δκίμονας 
ἐπιμέλεια" (εἰς τὸ δείδω) να Φίβος. γίνεται παρα τὸ 
δείθω :ὁ μέλλον, δείσω, καὶ τὸ ὁκίμων. ὃ σημαίνει τὸν 
Φεόν. Ἱστέον ὅτι παρὰ. μὲν τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ καλοῦ 
λαμβάνεται" παρὰ, δὲ ἡ μὴν τοῖς Ἀριστιαγοῖς» ἐπὶ τῆς 

ασεβείχς λέγεται η] πιά, 
Δεισιόμίμων» ῴεοσεβης, ἢ ἀωφύβολος περὶ τὴν πίστιν, 

κ.) οἱονε) Φεδοικώὠς. 
Δηθύνω, τὸ βραόυνω. ἐκ τοῦ δα, ὃ σηµαίνει τὸ ἐπι- 

πολὺ, ὀγλύω᾽ πα) πλευνασμῳ του Ἅ ὀηθύνω" πλεο- 
νάςει γὰρ τὸ » ἐν τοῖς ῥήμασι. πολλὰ γὰρ ῥήματα απὸ 
ἐπιῤῥημάτων γίνεται, ὡς ὄψιον, οψίω' θαμα, δαμίςω, 
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τὸ κ «3Αά ποτὸ μὲν ὁστὶ παραπλήσιον δὴ, ποτὲ δὲ 

ὡς ὁή. 
ΔηΦΑ, ἐπίῤῥηωα Χρόνου δηλωτικό». ἐκ τοῦ Δήν γίνοται 
«δννδά" καὶ ἀποβολῇ οἷον, ΔηΦὰ μάλα στενάχων: --- 

πολλα, συνεχῶς. 
Δήϊει ὁ πολεμικός" καὶ ἐπ[ὃετον τοῦ πολέμου, Δγϊον ἐς 

πόλεµον:-- καὶ πάλι σγωχίνει τὸν ἐχθρὸν καὶ πολέ- 

µιον, -- καὶ δηίοισι: -- πα ἑ τὸ δέος, Φέῖος, καὶ θήϊσς, 

ὁ δέος ἐαποιῶν. ἡ παρὰ τὸ ὁδίω τὸ καίων ὁαῑος, καὶ 

ὀήῖος, ὁ κανστικος. ἢ παρὰ τὸ ὁχίω τὸ κόπτω ». δήὗος, 

ὁ δικκοττικὸς ανθρώπων καὶ οἴκων καὶ πόλεων καὶ δέν- 

δρων. | 
Αγίων] ἀπὸ τοῦ δήΐος, γίνεται. ὁγίων, ὡς ἀπὸ τοῦ διπλή- 

σιος« ὀιπλασίων. ; 

Δηζυτής, ἡ μάχη παρα 
σποµένους. 4 ) κ. ᾽ 

Δγώσας, σηµαίνει το Διωκόψας. ἔτι δαίω το κοπτω., Ἰ 

καίω" «διαλύσει τῆς αι διφΦόγγου γίνεται ὁκίο» καὶ 

ὄνομα ὁήϊος, τροπῇ τοῦ ἄλφα εἰς ἦτακ' καὶ ῥῆμα δω” 

ἐξ οὗ τὸ ὁηίουν" καὶ περισπωµένωο γώ" εἶτα κατα 

συναίρεσι’ ὀψῶ ὀψώσω " ὀφώσειν» ἀνελεῖν. Φονεύσει». . 

Δήετε, Εεὐρίσκετε. παρ ὃ τινὲς καὶ την Δήαητραν Δγω 

λέγουσι" διὰ τὸ τοὺς ἐντυγχάνοντας αὐτῃ 3υγα- 

τέρα [ζητούσγ] λέγειν, Ἆπεις: --- ὅ ἐστιν εὑρῆσεις. γί- 

νεται δὲ παρα τὸ δέω τὸ σημαῖνον το εὑρίσκω, ὁήω. 

Δνὼ, ἡ Δημήτηρ' καὶ διφορεῖται» ὡς Φησὶν ὁ τεχνικὸς. 

οἷδε γὰρ ἡ παράδοσις τὸ ῆτα μετὰ τοῦ ἰῶτα, παὶ Χῶ- 

ρίς: καὶ εἰ μὲν μὴ ἔχει τὸ ἑῶτα, λέγει ὅτι ἐστ) παρὰ 
κ. 

τὸ ὀφοῦσ,δαι ἐν αὐτῷ τοὺς τισρή- 

τὸ θήω τὸ σημεῖνον τὸ εὑρίσκω" καὶ γὰρ ἡνήκα περιήρ- 

χετο εἰς «ἤτησι τῆς υγατρος αὐτῆς» κατ εὐφημις 

σιὸν ἔλεγον πάντες, Δήεις: --- τοντέστιω ευρησει Ἡ 

ἐτειδὴ αὕτη ἐφεῦρε τὸν σῦτον. εἰ δὲ ἔχει τὸ ῶταν λέ- 

γεται ὅτι γέγονε παρὰ τὸ δᾳίω τὸ κόπτω, κατὰ τροπή» 

Ἰωνικὴν τοῦ ἄλφα εἰς ἦτα. καὶ γὰρ ᾗ Δγωήτηρ ΥἨ 

ἑστω" ἡ δὲ γῇ διακόπτεται ἐν τῷ ἀροτριάσθαι. ἡ πα- 

ρ τὸ ὁμίὼω τὸ κεάω" ὅτι μετὰ λαμπάδων ἐφήτει τὴ» 

θυγατέρα. τιγὲς δέ Φασι», ὣς λέγει ὁ τεχγκόᾳ, ὃτι υπο- 

κοριστικὀν ἐστιν ἀπὸ τοῦ Δημητηρ Δηώ' ἀγνοοῦντες 

τὸν σχηματισμὸν τῶν τοιούτων ὑποκοριστιιων. τα Ύ3Ρ 

τοιαῦτα ὑποκοριστικὸ έλει Φυλάττε το σύμφωγον 

τῆς δευτέρας συλλαβῆς τῶν ἰδίων. πρωτοτυπων" οἱον, 

Ὑψιπύλη, Ὑψώ: Ελδοδέα, Εδώ. εἰ οὖν Δημήτήρ, 

Δγωω ὠὤφειλεν εἶναι. ἄλλ' οὐκ ἔστιν ὑποκοριστικόν. 

Δηὼ, ἡ ὅτε πολλὴν ἑδγωσε γήν» τουτέστι διέκοψε» «Ἰ- 

τοῦσα τὴν Φυγατέρα ᾗ γγω τις ἐστ), κατα τροπὴν 

τοῦ γάμα εἰς δέλτα. Ἡ ὅτι λυπουµένη διά την 2υγὰ- 

τέρα, ἑδωετο τὴν ψυχήν. Ἡ Αγά, παρὰ τὰς ὁμάς 

οὕτω γὰρ ὁηκὶ προσαγορεύονται ὑπὸ Κρητῶν αἱ κριθα. 

Δήλος, καὶ εὔέη]ος. παρα τὸ χω το, εὐρίσκω (ὠς τον --- 

ὀύομεν «γ])ὸν ἆλσος Ἀθήνης) ὁ µέλλων, φήσω". καὶ 

ὀῆλος, ὁ εὑρετὸς καὶ πρεφανήσν ὡς παρὰ τὸ ᾖσω, ἦλος. 

| ὅτι πρῶτον ἐστὶ το δέω τὸ σηµ-άγον το εὑρίσκω ' οὗ 

µέμνηται ᾿Αλκοῖος: Ἐγω μέν κ οὐ δέω ταῦτα µαρτυ- 

ο εύντας: -- καὶ ὡς εἴκω εἴκελορ, οὕτω δέω, ὀέελος᾽ 

εὐπὼ γὰρ πρόδηλα ῥᾳδίως εὑρίσκονται. απὀ «δὲ τοῦ δέω, 

5 κατ ἕκτασιν. ὁπω᾽ ἄφ᾽ οὐ το δήλος, 

Δήλος, ἡ ἱέρεια τοῦ Απόλλωνος, εἴρηται ὅτι πρυπτοµέ- 

νην αὐτὴν ἐν τῇ «}αλάσσῃ ὁ Ζεὺς όλην ἐποίήσε, καὶ 

ἀνέδωκεν' ἵνα ᾗ Λητώ. Ζεὺς Ύαρ ἑἐρασθείς Δητοῦς 

τῆς Κοΐου Όνγατρος ἐνος τῶν τιτάνγων κα) Φοίβης, 

ἔγκνον αὐτὴν ἐποίησεν᾽ Ἠτιον δεκαμηνισίου χρόνου ὁια- 

γενοµένου, πα εγένετο ὁιὰ «αλάσσης εἰς ᾿Αστέριον τὴν 

σὸν, µίαν οὖσαν των κυκλάδων᾿ ἐκεῖ τὲ ἐλθούσα καὶ 

ΕΤΊΥΝΜΝΟΌΔΟΡΓΙΚΟΝ ΝΕΤΤΑ. ΔΗ 

ἀψαρένη δύο Φυτῶν, ἑλοίκς καὶ Φοίνμκος, διδύ 
κύησε παῖδας, Αρτεμιν καὶ Απόλλωνα καὶ τὴν »ῆσον 5ο 
ἐκαλεσε Δῆλον, ὅτι ἐξ ἀδήλου βάσεως ἐβῥιζώ 9η. 

Δῆλος, ὁ Φανερός” ἐκ. τοῦ ὀχλὸς, τροπῇ τοῦ ἄλφα εἰς η» 
καὶ ἀναδόσει τοῦ τόνου. 

Δγλω, τὸ Φανερῶ", ἐκ τοῦ δῆλος' καὶ βλάπτω, ἐξ οὗ τὸ 
ῥηλήσονται. καὶ ἐθηλήσαντο, αντὶ τοῦ ἔβλαψαν. γίνε- 
ται παρα το ὀπρις, ὃ σηµεώνει τὴν µάχην, ὀηρῶν καὶ δη- 
λῶ" ἡ τρ τὸ κῆλα τα βέλη (οογεὶ τα Φαρτικὰ 
καὶ βλεπτριά) τροπῇ τοῦ κ εἰ; ὃ, (ας κίω ὁμίω) γί- 
γεται ὀγλω τὸ βλαπτω" καὶ ὀηλητήριον, τὸ Φανάσιμον 
καὶ βλαπτικόν. - . ο 

Δήμος, τὸ πλήθος παρὰ τὸ Φέω τὰ δεσμεύω. δέω, δέ- 
µος καὶ ὁ]μος, ον ας ὀχλος, ας μένω, µένις 
καὶ µῆνιρ, Ἰ παρὰ τὸ θεμας, ὀήμοον. Ὃν ἓν σῶμά. τι 
ὑπάρχων. ἡ δίδηµι τὸ δεσμῶ' ὃ µέλλωνν δήσω" 
αὐτοῦ ὁῆμος. τὰ δὲ περιλήπτηια ῥύο συντάξεις ἐπιδε- 
Χεται, τῷ λόγφ τᾷς Φωνῆς, καὶ τῷ λόγῳ τοῦ σηααι- 
νομένου" } μὲν Φωνν ἑνμή" τὸ δὲ σηµαμόμενον, πλη- 
Θυντικόν. τὸ ὁγν τα διότι εὑρέδη παρὰ τοῦ; Δωριεῦσι 
λεγόμενον ὀχμος" καὶ Ἰμεῖς τὰ τῶν Δωριέων α εἰς 5ο 
τρέποµεν. 

ῃ Ν Δγλονότι] παρ τὸ δῆλον τὸ Φανερόν, καὶ τὸ ὅτι ἐπὶ 
ἐπιτάσεως, σηµαίνει Μὸ πάνυ. δλονότι γὰρ». τὸ πάνυ 

 Φανερόν.. 
κ. Δηλήμων, ὁ 

κακοποιεῖν. ' 
Δήπου, ὡς δή. Φήπου-εν, δήλόνότι, ἡ ἔκ τιιος τόπου. 
Δητα, οὕτω. ὁηδεν, ὡς ὁ] μάλιστα" ἐκ τοῦ ὀγθύνω. 
Δημεύειν, τὸ τινὸς οὐσίαν Φημοσιῶσαι" καὶ τὸ ἐνδημεῦ)' 05 

τ. ἔγιοι τὸ δημαγωγεῖν. | 
Δημὸς, σηµαίνει δύο ὀξντόνως, τὸ λῆπος"---- ἐν πίονι 

ὀγμῷτ --- παρὰ. τὸ ὁωίω τὸ παω, ὁ δεύτερος αόριστον 
ἔδχον" ἁαμὸς καὶ ὁγιὸςν τὸ καόμενον ἐν ταῖρ θυσίας" 
ἢ ὃν οὗ καίονται αἱ Φυσίαι' κανστηιὸν γὰρ τὸ λίπος. 
ὡς παρὰ τὸ δύω, θυμός" καὶ χύω, χυαός" οὕτω καὶ 

“ δήω το γαίω ὀημός. ὴ παρὰ τὸ δω το δεσμῶν δεμὲς 

καὶ ὀγμός, κατα ἀντίφρασ., τὸ εὐδιάλυτον. καὶ τὸν .. 
«δηωότην κατὰ διάλεκτον. ὡς ἐν τῷ µ Όμηρος ὁγαὸν ιο 

τὸν δημότην Φησὶ, τὸν δηµοτικόν. φὰ 
Δημαάδγο, οὐκ ἔχει 'τὸ 1 ἀπὸ Ύὰρ τοῦ Δημέας «γένεται 

Δημεάδης ' καὶ κατὰ συναίρεσιν, Ἀγιάόης. παὶ ὠὤφειλεν 
εἰς τὸ ἡ γίνεσθαι κἡ κρᾶσις' ἀλλὰ δια τὸν Χπρακτῆρα 
εἰς α ἐγένετο" τὰ γὰρ εἰς ὁηο πατρωνυµµια, Ἡ τύπου 
πατρωνυμικοῦ ὄντα, ἡ τῷ ε Θέλει παραλήγεσθα, ἡ 

«τῷ ἄλφα" οἷονι Πηλείδηο, Αἰακέδης' Ευριμαὀχο, ΤΠν- 6 
λάδηο. οὕτως οὖν καὶ Δημάδης. εἰ ο δα ἱ 

Δημολάλήτος, περιβόητο». ΄. 
Δήμαρχος, ὁ ὁήωου τιρὸς ἄρχων' ὃς καὶ τοῦ κατὰ χώραν ο - 

ὀήμου προῖστατο, καὶ ἀπεγράφετο τὰς οὐσίας ἑκάστω 
πρὸς τὰ ὀγμόσια ὀφλήματα. 

Δγμόκοινος, ὀημόσιος βασανιστὴς, ἡ ὁ ὀήμιος' ἤγουν ὁ ἐν 
τοῦ ὀήμου τὸ Φονεύειν κληρωθείς. Σοφοκλῆς, Οἷος γὰρ 
ἡμῶν ὀγιόκοινος οἴχεταιτ--- εἴρηται παρα τὸν κανει» 
τὸ Φονεύειν, ὁ ἐκ τοῦ δήμου ἐπιτετραμμιένος κούνειν". : 
καὶ τροπᾷ τοῦ α εἰς ο, ὀήμόκοινος, . . 

Δημόσιος, ὁ τῆς πόλεως ὀοῦλος, ἓς ὑπηρετεῖ τοῖς δια. σ9. 
στηρίοις καὶ τοῖς κοινοῖς ἔργοις. ἐκ τοῦ ῥητορικοῦ. Δῆ- 
µος ὀημότης, καὶ ὀημόσιος" ὀημοσιεύειν, τὸ τα ὀημό- 
σικ ὑπηρετεῖν ἐπὶ μισὂφ. 

Δημωθέστερος, Ασχημονέστερος' μὲ τὸ ἂν ὄψδί πάντα 
γιν μενα δια τὸν ὁψαον. 

Δημοθοινία, τοῦ ὀήμου εὐωχίακ ἡ 9νσία. 

ε- 

ἐξ 
, 

5 

-λ | . 9 λῶ- 

κακοποιὸς, παρὰ τὸ ὀηλεῖν τὸ σγκαῖνον τὸ 

- 



ΔΙ 215 

. Δον ἡ Δημήτηρ' ἀπὸ τοῦ ὀήειν (τοῦ ὁγτεν)) τὴν Περ- 

934 δ Η ΙΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

Δυημοῦσθαι, παίζδιν. οὕτω Πλάτων. καὶ δημώματα, παί- 
Ύνια. σεφόνην. 

Δήμια, τὰ δημόσια, το παρὰ τοῦ δήμου ἐξαιρέτως ὁιδό- 
µενα τοῖς βασιλεῦσιν. Ἰλιάδος ϱ, Δήμια πίνουσι καὶ 

4ο σημοάνουσιν ἕκαστος: --- τὰ διόόμενα παρὰ τοῦ ὀήμου 
καταναλίσκουσι. 

Δηαιουργεῖον, ἐργαστήριον. 
Δημιουργός] πολλα σημάνει ἡ λέξιο. σημαίνει γὰρ τους 

τεχγήτας αφ ν καὶ ὁ τῶν πάντων πορτὴς, δεὸς δή- 
μιουργὸς εἴρηται. ὁγμιουργο) δὲ ἐκαλοῦντο παρά το Αρ: 
γείοις κἀὶ Θεσσαλοῖς . οἱ. περὶ τὰ τέλη ἵνα σημµαίνῃ τα 

ς ὀγμόσια έργας ζθμένους, καν δια Φροντίδος ἔχοντας ' πα- 
ρα τοῖς Αγιο, κκ) τὰς πλακοῦντας ἐργαςομόνας γυ- 

δο. ναῖκας. λέγευσι ὁ) οὕτω τοὺς ἐμπείρονο, ἐνίοτο δὲ τοὺς 
ὁτιοῦν ποιοῦντας. λέγονται καὶ οἱ περὶ τὰς. χειρουργίας 
καὶ τὴν τῶν τεχνῶν ἐπιμέλειαν' κοινὰς γὰρ μονονουχὶ 
παρεῖχον τος χείρας. 

Δηκήτηρ, παρὰ το γῇ καὶ τὸ μήτηρ» ημήτηρ τὶς οὖσα 
καὶ τροπή. τοῦ γ εἰς ω ὴ θημομήτηρ, κατὰ συγκοπή»᾿ 
ἡ παρὰ τὸ διελεῖν τὴν γῆν καὶ τέμνει) ἐν τῇ αροτριά- 
σει. ἡ παρὰ τὸ ὁήω τὸ εὐὑρίσκω " ὴ παρὰ τὸ ὁαίω. τὸ 
οί" λαμπαδοῦχος γαρ η] δεόο. σημαίνει δὲ καὶ αὐτὴν 

900 τὴν. 9εὸν καὶ τὸν παρπὀ», καὶ τὸν στον, καὶ τὴν γεωρ- 
γικὴν ἐπιστήμην. Δγαήτερος ακτή” δια τὸ κατάγνυσιλαε 
ἐν τῇ ὅλῳ τὸν στάχυν τὸν εὐχγὴ, ἢ αὐτὸν τὸν. σῖτον 
ἐν τῷ μύλῳ δραύεσθαι. : 

Δημήτριου» ὁ πύκτης. τοιοῦτοι δέ εἶσι καὶ οἱ πύκται' ἢ 
ἐτειδὴ ἐν ταῖς ομφιοβητήσεσιν ἔτυπτον τοὺς ἀμφιοβη- 
τοῦντας. 

Δήν] ́ Ὅμηρος, Δὴν ὃ ἄνερ ἦσαν: - --- τουτέστιν ἐπὶ πο- 
ιο. λυν χρόνον ἄφωνοι ὑπῆρχον καὶ ἤσυχοι. ἀπὸ τοῦ αἰών. 

ὸ σημαίνει τὸν τῆς ζωῆο χβόνου» πλεονασμῷ τοῦ ὃ, 
«δαιών καὶ συγκοπῇ, δων" καὶ τροπῇ, ὁήν. τα δὲ εἰς 
ην ἐπ; ῥήματα δι τοῦ Ἰ γράφεται. 

Δήνεα) λιάδος δ'. -- ήπια ὀήνεα οἶδε: --- τὰ βουλεύμα- 
τα” ἀπὸ τοῦ μήδεα, τροπῇ τοῦ α εἰς νι ἢ παρὰ το ήν 
ἐπίῤῥημα Χρόνου, γ1ρ δεῖται ἡ βουλή. ἔνδα καὶ πᾶσι, 
Άγρον βουλευει». ἵν ἔχγ καὶ πολλὸν ἄμεινου: -- ᾗ πα- 
ρὰ το δίω τὸ εὑρίσκω, ὀῆνος., ὧς κτήσω». ντῆγος. 

Δγρὸ», ὀνοματικὸν ἐπίῤῥημα, πολλὰ γὰρ εἰσὴ τοιαῦτα 
ὥσπερ ἡ πέρα, τῆς πέρας, τὴν πέραν᾽ καὶ ἐπίρῥηκαν 

30 Πέραν τοῦ Χειμάῤῥου τῶν κέόρων: "σσ καὶ πρώϊοο. πρωζα” 
ἡ αὐτικτροή» πρωίαν κοιὶ τροπῇ Βοιωτινῇ». πρωην») ἐξ 
οὗ τὸ πρῴην ἐπίῤῥημα, οὕτω. ὀγρὸν, τὸ ἐπὶ πολὺν 
χρόνον. - μποτ ᾿ 

Δηνκιός, ὄνομα, ἁρσενικόνν ὁ πολυχρόνιος. Ἰλιάδος εν 
"ὍΌττι µαλ’ οὐ ὀηναιθον ὃς ὦδανάτοισι μάχησαε: ισα 
οὐδέτερο», δηναιόν καὶ συγκοπῇ, ὀηνόν' κα τροπῇ τοῦ 
ν εἰς β. Φηρόν᾽ καὶ μετάγεται εἰς ἐπιῤῥηωντικὴν σύγ- 

ε  παξιν. τὸ δη η΄ καὶ τὸ ρον, μπρόν" ὅτε ὤπο ὀγόματος 
παρήχθη τα γαρ απο ᾿ὁαφόρων πτώσεων εἰς ἐπιῤῥη- 

59 ματικῆν σύνταξιν µεταγόµενα, καὶ τὴν αὐτὴν γραφὴν 
ταῖς πτώσεσιν ἔχει. 

Δῦρις, {ἡ μάχη καὶ ᾗ ἔρις' Δήριν ἀπειρεσίην - πολεμόκλο- 
γον ἔ ἵνα Άργος: ο. παρὰ τὸ. δα καν το ἔρις, ὁχερίς 
τις οὖσα, ἡ μεγάλή. ἔρε.. } παρα τὸ ὀηλεῖσθας, όηλις 
καὶ ὀ ρις. ἦ παρὰ τὸ ὁπίω τὸ σφαζω καὶ κόπτω. γύνε- 

σαι ὄνομα ὁα]ς βαρύτονο»: (Καλλίμαχος, Ἐς δκῖν ἑρ- 
Χομένων) καὶ ἐκτώσει τοῦ α εἰς η, ὁμ1ς καὶ πλεονα- 
σμῷ τοῦ ϱ, ὀἼρις. ἐκ τούτου γήεται ῥῆμα δηρίω πο) ὁη- 

ριῶ. περισπώμεγον πα) υβαρύτονον 5 κόνις πονίω, ὁ]- 
4ο ϱις δηρίω᾽ καὶ δηριῶ: οἷον, Δὴ τότε ὁγριόωντο Ἰ]οσει- 

ὃχων καὶ Απόλλων. 
Ἐ1Σ ΝΟΙΟΟΘΙΟΟΝ. 

Δία]: «ἡᾗ Νάξου οὕτω πρότερον καλουμένη. Ὅμηρος, Δή ἐν 
αμφιρύτη: --- ἀπὸ τῆς Διὸρ γενικής όμοτι ἐν αὐτῇ 
ἐτράφη ὁ Ζεύςο. Καλλίμαχος» Ἐν Δή: τὸ γὰρ ἔσκε 
παλαίτερον οὕνομα Ναξῳ. 

Διαβασιλίςεταιν της βασιλείας ἀντηποιεῦσαι, 
Διάβολος, παρα τὸ δαβάλλει». τα δὲ παρὸ το βάλλω 

συγκείµενα διὰ τοῦ ο μικροῦ γράφεται οἷον, ἐλαφη- 
βόλος., ἑκατηβόλος. καὶ ὀιάβολοιν ἁπατητ/κοί. 2ο 

Διαβούλιον] οὐδέτερον ὑποκοριστικόν' παρὼ τὸ Βουλή. προ- 
παροξύνεται" παν εἰς ον οὐδέτερον κανθχρὸν ονογενὲς 
τῷ ε µόνῳ παραληγόµενον ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰο προ- 
παροξύνεται, εἴτε κύριο», εἴτο προσηγορικόν, εἴτε ὑπο- 
κοριστµὀν. 

Δισίνω, τὸ βρέχω, τὸ ὑγραίω. ΄Ὄνηρος, κ. δίκινε δέ 
αιν μέλαν ὕδωρ: --- π9ρί ζως τὸ ἐκ Διὸς βρέχεσθα,. Διός 907 
διὼ, διαφως ὡς µιώ, μιαίνώ. 

Δίαιτα] ὁαὶς δαιτὸς ὁαῦτα, καὶ δίκίτα. 
Διαιτηταὶ, ο, πα δοιτεῖῦν, θμοερίνει». 
Δισείσεται, γναρίσει, διαγνώσεται, γνώσει, µα»ήσεται. 

ἼἸλιαδος 9 Αύριον ἦν ἀρετὴν διωείσεται. 
Διαδικασία. οὐχ ἁπλῶς πᾶσο δίκη, αλλ ἐν αἷς περί τι- 

ος αφισβήτησίς ἐστι. λέγεται. διιδριάσαι τισ] προς το 
δημόσιο», ὡς ὀφειλομένων αὐτῷ χρ]αάτων ἐν τῇ δηµευ- 
Φείση οὐσίᾳ. Διογένης" ἡ ἐπήερισις τοῦ ἐπιτηδείου πρὸς 1ο 
λειτουργία» καὶ εἰς τάλλα. 

Διακέκοπται» οἷον αἀδομίμαστόν ἐστι, διέκοπτον γὰρ τὸ 
αδόχιμον γόμισμα οἱ παλαιοί. 

Διαβούλια, τα ἐν λογισμῶν. ἁτόπων πταίσµατα. 
Δισκναιόμενος» ξεόμεγος, ἡ λυπούμενος" καὶ διακεηναι- 

σµένη. διεφαραέγ]. 
Διακλιμαπίσας», διωπαλαίσας. κλίμαξ γαρ καὶ Ἰ κλιμακισμὸς, 

πάλαισµα ποιόν. 
Διαπαυνιεῦσαι, δι ακληρὼσαι. παῦνος γὰρ λέγεται ὁ κ 

Κράτης Πνλήγ, ᾿Απὸ προτέρου τὸν καῦνον ἄριΦμήσεις : 
-- καὶ ἐγω ς ας Καννίων μάλιστα χρωμένων. 

Διαγράψαι, ἀντὶ τοῦ ἀνελέσθαι, τὸ ἔγαλημα. λέγεται. δὲ 
διαγράψαι καὶ τὸ διωξύσαι' ἀπὸ τῶν ὡς πα λάμα 
καὶ περαιουµένων. 

Ἀιακουράςεσ-λαι». τὸ ἄγενὲς βλέπει" Ἱπδρὰ τὸ διάγειν τὰς 
κόρας των οφθαλμῶν, καὶ μὴ ἐπ᾽ εὐείας βλέπει»: η] 
τὸ ὠτενὲς, διὰ τὸ τοὺς ὀφαλμοὺς [κόρας] λέγεσλαι, 

Δισκωδωνισθέντες, διαφημισ»έντεο. ἐπιπλεῖστον ἐπὶ τῶν 
ἑιαπαιςοµένων λαμβάνεται” τέτ ακτοι δὲ πα) ἐπὶ τοῦ 
διωπειρα-Ἀέντες. οὕτω αλυσίαο. πο τῶν ἵππων μετήνε- 5ο 
χται εἰω ασε γὰρ οὕτω ὀοκιμάςε» τοὺς γενναίους {π- 
πουο, εἰ μὴ καταπλήσσονται τὸν ἐν τῷ πολέμῳ «όρυ- 
βον. τοὺς πώδωνας ψοφοῦντες. κ 

Διακριδόν . διακεκριµένως, ἐν διακρίσει, ἐξ ἐπιεικείας, 
Διακριδεἶτε]. --- ἄλλ ο, δὲ ὁακριν}εἴτε τάχιστα, Ἰλιάδος 

γάμο, ἀντὴ τοῦ διαχωρισθείητε. τὸ θέμα, διακρύνω" 
κρινῶ» πέκρικα» κέκρίµας, ἐκρ/θη» "' γρινΦείς κρινδέν- 
τος, κρρ,2είή». ᾗ ἐκ τοῦ διεκρ/»ην, πλεονασμῷ τοῦ ν 
ποιητωιὼς, γίνεται διεκρίνην" τὸ εὐκτικὸν » δικριγ- ᾖο΄ 
Φεημεν. διακριν}είητε” καὶ πατοὸ ' συγκοπὴν, διακοι ν- 
9εῖτε. ὧς τὸ δικκοσμή Φεἶμεν ἐκ τοῦ κοση»είήημεν πατὸ 
συγκοπήγ. εὐκτικον πα. Φητικοῦ πρώτου ἄορίστου. 

Διεκωδώνησε, δεπείρασεν" ἐπειδὴ περμόντες τοὺς περι- 
βόλους τοῖς κώδωσιν οὐ τειχοφυλακοῦντες, ἀπόπειραν 
ἐποιοῦντο τοῖς τεταγαέγοις Φυλαττει, «τει εἰς τὸ Διε- 
σαρδάνωσε. 

Διάδεσις] ἐχρῶντο τῇ διαθέσει οἱ ῥήτορες' ἐπὶ γνώμης ἡ 
0) 
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ο διανοίας τῶν ὁρώντωνι Καὶ ἐπὶ τοῦ δικθεῖναι λέγον. 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἑξαγγε]λαί τι, καὶ ἐπὶ διμκοσμήσεωος κοιὸ 
Διατήλεσδκεν ὀαθήλας γράφεν»᾿ λααβάδετάι κα) ἐπὶ 
τοῦ. πωλεῖν τα προσόντα, καὶ ἐπὶ τοῦ πάσχει». ι 

Διαβατης , ὄ ἔργανόν τι τεκτονικόν. 
Διάγειν, παρέλκειν, καὶ ἐξειπατᾶν. ) 
Διαγραφὴ, ἡ συνθήκη" καὶ ἐπ' «Ὠγραφριοῦ πρκοοι ν 

908 Διακ/γκλισον». ὁμάσεισον κήηκλος φ ὄρνεον, ἡ καὶ σει- 
σοπυγές. 

Διακρίςν καὶ Διακριεῖς, οὐ Εὐβεοῖς, ἀπὸ ὄρους τῆς Εὐβοως 
εἶ, ητοκςν ὅτι ἓν τινι ὄρει τῆς Ενβοίας ὀιεκρ/2ησαν πρὸς 
αλλήλους τερὶ τοῦ. παλλίστου τῶν γεγονότων ΄Ἠφε.- 
στες καὶ Ἑρμῆς καὶ Αθηνᾶ" καὶ ΄Ἠφαιστος μὲν, ὅτι 
ἔνλρωπος Φαυμάσιον δεῶν ἔργαν' - Ἔρωῦε δὲ, οἰπ/κν 
Ἀρησιμώτατον Αδηνξ δὲ, βοῦ». ἀπὸ τῆς διακρίσεωο 
« τὸ τε χαρίον) πο ος - Ῥωβοεῖρ, επ ο μόροος, ὠνομᾶ- 

Ἴσαν, 
το Διάκτερος] πὰρα τὸ δάγον ἁβώτοαν ὀιάκτωρ διώκτόρος” 

καὶ µετώγετεω ἡ. γενικὴ εἰς εὐθεῖαν' ὁ τοὺς λόγου» 
ὀιάγωγ. Ὄμηρος, --- διαπτόρῳ ἀργειφόντη: --- ἄγοντι 
πὰς ἀγγελ/ας τῶν φεῶν., ἀγγελιαφέρῳ. ὴ ὁμωκτόρῳ κα) 
σαφεῖ κατα τὸ λέ γεν. καὶ ὀμεγγέλλοντι «καὶ σημάίμοντι 
τὰς ἀγγελίας ἐκ τοῦ τορῷ τὸ σαφην/ζω' αφ οὗ ̓ Αρι- 
στοφάνής., Εἱ μὴ τετορήσω ταύτα καὶ λακήσομαι: - 
γόεται οὖν ἁμάτορος» μοι) πλεονασμῷ τοῦ πάππα, ὁ δικ- 
-σμφηνίζων. εν τῷ λέγεω. ἐπὶ δὲ του: Ἑραοῦ Φασὶ παρεὲ 

1ο τὸ κέαρ τῶν τετελ ευτηκότων κομίζει)" 3 ὁ διάγων τὰς 
γυκάς᾽ τοῦ γὰρ Ἑρμοῦ ἐπίδετον" παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις 
ποιηταῖς ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ ᾿διικόνου τίθεται. Κλλλίμα- 
χος ἐπὶ γλανκὸς τὸ ἐπάδετον, . Άλλα Φεῆς ἥτις µε ὁιά- 
κΤορογ. ὦ κό Παλλάς: --- διάκονο οι) αώρ τῶν 

ὢν. 

λευόµενα. τινὲς παρα τὸ κονεῖν.σὸ ὑπηρετεῖν, καὶ ἐγκ»- 
γεῖν τὸ ἐπεγεσθαι' 69εν το ὀήνοβόωυέας, . 

Διακορῆς, µεμεστῶμένος. 
Διακτρυκεύετας, ον κηρύλων συνδήνὰο. ἡ- πρεσβείας 

σοιειταν᾿ πδραὰ τὸ κήρνᾶ κἸρυκοςν: κἠρυκούῳ. πιο) ὁμά- 
κλρυμεύοο. . 

Διάλεμτος, ἴτοι καθ ἣν ἄκαστοι ἄνδρωποι ὀμιλέγονται 
προς ἄλλήλοος κατα τὴν ἰδίαν συνή»εινν ᾗ ἀπὸ τοῦ 

Ὁ διαλελέχ κα κα) ὀμρρεοερίσ θα ἀπὸ τῶν ἄλλων’. ὁνάστη 
γάρ αὐτῶν ὀμαπέκριτωι τής ἐπέρωαὶ απὸ. τοῦ ἐξηλέχδαι 
ὡς αρατιστεύονσα. 

ήο Διαμπαξν ὁόλου. διωπαντόὀς., δηεκῶσ ἐξεναντ/ας" αἰπὸ 
τοῦ δαρπαςω ὁαρπάξω, ἀποβολὴ τοῦ ω) καὶ, τρὸπῆ 
τοῦ ρ εἰρ-α. 

Δμαμπερὲς »- διαμπάξ, ὁμόλ. ου. παρα τὸ πέραρς διαπέρας" 
Ὁ πατὰ πλεργασμὸν τοῦ µ, καὶ μεταδέσει ωνικῇ τοῦ 

α εἰς 8. ὀμιωπερές, τοντέστι τὸ απ᾿ αρχῆς «ἕως τοῦ 
Ὁ τέλους πέρας. ς 
Δμιλεμμστάν ὁμιστήματαν ὁμεχωρίσματα” Θεὸς ἓν σαρχὶ, 

καὶ οὐκ ἐν ιαλειμμάτων ἐνεργῶνι τ-- ὡς ἐν τῷ πρεῖρε- 
πτικῷ ὁ ἅγιου Βασίλειος εἰς τὴν Ἀριστοῦ γέδνησιν.. 

το Διαμῶ. τὸ Φερίςω᾿ σχήματος συνδέτου, ἐκ τῆο ὁιὼ προ- 
Φέσεως, καὶ του αμῶ τὸ δερίω ἔστι δὲ ὀευτέρας συ- 
φυγίας ὁ μέλλων ὁμμήσων διώµησε. τὸ δὲ ἁμιῶν ἐκ 
του ἁμην, ὅπέρ ἐστι γεωργικὸν ἐργαλεῖον» ᾗν να ώδ, 
ὀρεπᾶνη. 

Διαρυλλάίνειν, Αριστοφάνης, ὀιμωνίσφαι τοῖς κείλεσιν' 
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"ἀπὸ τῶν μύλλων": μύλλαι, γὰρ. χο χείλη" ελα ᾽μύστοξ, 
ἡ τὸ ἐσθίεν' καὶ κόπτει καὶ ὁιαστρέφειν τὰ χείλη. 

Διαμυδαίνεται ν' ιαπηδον καὶ δικῤῥετι ς -ν δη 
Διάνοια, ἡ ἐνθύμησις, διάνοα τις οὖσα, ἡ διωνοουμένή- 
Διαμετρητος] ἡ εὐθεῖν ὀμιμετρητὸς, σχήματος παρασυν- 

Θέτου. πκὶ πόθεν διαχωρίςεται νο παρασύνθετα ἐκ 
τῶν συν Φέτων: ἐκ τῆς διαφορᾶς τοῦ τόνου. τὰ μὲν γὲρ 
σύνθετα, προπα ἔύνεται. τὰ δὲ παρασύνδετα. ὀξύνε- 
ται. ταῦτα δὲ ὀξύνεται, ἐπειδὴ ᾽απὸ ῥήματος ἔσχον τὴν 

τ σύνθεσιν οἷον, » ἐκλεκτός᾽ ἐπίλεκτος δὲ προ- 
παροξύνεται, «ὅτι ὧπὸ ὀνόβατδο ἔσχε τὴν σύγφεσι»» ἐκ 
τῆς ἐπὶ προθέσεως, καὶ τοῦ λεπτός. οὕτως οὖν καὶ δια- 
μετρῶ ὀιαμετρήσω, Ἰδιαμετρητός. 

Διατρύσιον] "Ἠῦσε δὲ ὀμωπρύσιον:--- ἐξάπουστον, μέγν 
ποὺ ὀιαβόητον.. παρὰ τὸ. πεύθομαι: ἐπυόμην, πύσιον 
καὶ πήιεονασμῷ τοῦ ϱ,{ ἀπὸ τοῦ περῷ περάσω; περά- 
σον καὶ πατὰ συγκοτήν, πράσιον᾿ καὶ τροπή» πρύ- 
σος. καὶ θιωπρύσιος, ας μάθω, αὔδος, μύθο. 

Διαπραθέειν, ὁιαπρὰεῖν, ας τὸ Φ4γέειν. τοῦτο ἀπὸ τοῦ 
πέρθω᾿ ὁ δεύτερος αὀρίστος. ἔπραθον. 

Διαπαντὸς, ἐπίῤῥημα χβόνου ὀηλωτικό». 
Διαξιφίσασθαι, ἔίφεσι Φόγωφ/ραδὸ αἲν ορίων δη δὲ καν 

τὸ μάκχεσθαω - Ἡ 
Διωπατταλευδήσφ» αρόπῳ βύρσης διαταδήσγ κμῤτᾶλεη: 
Διωποδίζων». βασανάζ δν, κά) ἐπικελῶς ἐξέτάςων. 
Διαπεσεῖ, τὸ ἐν πολεµ/ων διασωφῆναι.. ς 
Διαπτερῶσαι, ἀνευρῦναί, διωστῆσαι. 
Διάτερο». ὀξύτονον, ὀξύηχον, σαφές. λέγεται κι) ὁ 

στυραξ. 
Διαύλίαν ὅταν, ὁύο ἀδώσι, 50 
Διαπηνικίςων. απατώ' Ἐρατῆνος, Τοβιῤῥ, μὲν παλῶς δε 

πην/κισας λόγον: --- εἴρηται ἀπὸ της πηλ/κης» ἤ τε 
πέριδετὴ πόμήν ας ἡ Φενάκη, } τοὺς ὁρῶντας ἁπανῷς" 
ὡς φύσει, οὖσα, της, δὲ τὸ ποιπ/λλω ἐξηγοῦρται" Ἀπὸ 
τῶν πηνῶὼν ἡ πηνίωνν' ὄντων ποικίλων" ἓν' ο αην/ζω, 
παλ πηνρζω. 

Διαπερδηνίσαι διαλαλῆσαι, διαφυγεῖν. » 
Διαπι η έσαμ κ το διωποῖξωι” απὸ τῶν αθήκωγ" Φιλοται- 

γκονέστατον γὰρ τὸ ζῶονὶ 

244 αᾗ 

Ἀιωπατταλεύω, τὸ διερευνᾶν καὶ ἁτιώ» ἐπμκελῶς” 48 4 
ὁωτείεόθαι παττόλδιεν τρόπῳφ Βύρσες ατὸ τῶν τὰς 
βύρσας διωτεινόν τα». πο) διαπεπατταλευμένος δη, ” 
κωμένα ο ὥστε αγδὲ πάτταλον διεῖραί που δι πυνγότήτα. 
δύναται εἶναι ἀπὸ τῶν τοίχων τῶν μὴ. ἐχόντων πασσκ- 
λου τόπον οἷον ἐπ᾽ ἄκριβὲς ἠγμένα" ἡ μοταφορᾷ' κ 
τῶν Ψψυχομόνων δερε «των. " 

Διαῤῥηόην, τὸ Φανερῶς καὶ σαφῶς. παρα" τὸ ῥω᾿ κὁ κά. 
γῶν ὁ µέλλων, ῥήσω" ἐξ αὐτοῦ ῥήδην" καὶ ἓν σδέ- 
σει, διῤῥήδην . καὶ ὁ ΙΑΝ 

Διωῤῥαῖσαι] ῥίω τὸ ΦΦείρω" γώεται ἀπὸ τοῦ Φδκρω 5ο 
Δωρικοῦ' τοῦτο ἀπὸ τοῦ ΦΦείρω" οἱ γὰρ Δαριεῖς τὴν 
δι δ/ΦΦογγον εἰς αἲ τρόπουσι. τὸ κύπειρον, κύπαιρον 
λέγοντες, καὶ τὸ εἴκενν αἴκεν. τὸ ραεν ὀ/ΦΦογγον". ὴ 
ὅτι ἐκ της παραγωγό. αὐτο ἔσχηκεν, Ἶ ὅτι κανώ» ἐστιν 
ὁ λέγων, ὅτι τὰ ια τοῦ ἀῑω ῥήηντα αδνναίρετα ὄνταν 
πατὸ «τὸ δεύτερον μα τρίτον πρόσωπον. ὁμὲ τῆς αἲΓᾱι- 
ΦΦόγγου γράφεται" ουν, πἀλχίω, ἀπὸ δὲ τοῦ ΦΦαί- 
ρῶ ἀποβολῇ τῶν Φύο στοιχείων, αἴρω" 
σέ, ῥᾳίω, 

Διαρύττει», διερύδινν Φαντλεῖν ὡς αρύτει», τὸ μνελκής 
Δια ῥῥικνοῦσφαι, τὸ τὴν ὀσφὺν φορτικῶς περιαγειν. 

τη») Ἔροφωνήψ» εΏφκε μὲ ὁπόδιςε καὶ ὀμῤῥ/χνου '--- 
ἐκ τοῦ ῥητορικοῦ. ἑραίκω τὸ σχήςὴ το ἑρωω 

) υμνα 
3 

. 

ν κ. 

- 

ι 

καὶ μεταδέ- Ἅπο 

ας 

- 

κ. 

{ 
μρημε». ἂν 

πό. - 
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ιπὰρ τῷ πλεόνὼσμῷ τοῦ συμφώνου” συνεστόλη Ἠ- ὁ(- ἐπὶσέρει, ---'. να Ἡ ἔντεκ' Ἠαλὰ, λέγων, ἐν ᾧ τῶν 
Φ9ογγο. | νγρημένωγ. αἲ ἀσπίδες ἄκεμτο. οἵ δὲ Φασὶ σπιδέος, 

το Δίας, ἤρωςν ες σφὼν λνὼν. παρὰ τὴν Διὸο γενμοὴν (ο πολλού καὶ μακροῦ. "κὶ γὰρ Ἀἰσχόλες πο)λάχις οὕτως 
Δίως. ἡ εἷς τῶν- Πελοπιδὼ». γένεται παρ το; ος, ἔχεῳ τήν λόξιν- τίθεται ον, Στ ἦχος ὁδοῦ: ---- 
δεί ελ καὶ ἑν συναλοιφῇ, Δείκος δι τὴς ει διφθόγ- καὶ Αντμαχος--- ουδὰ ώρας ποονσήσ-α: -- ἀντὶ 30 
γου". ὁ᾽ δέος ἐμποιῶν, - τοῦ Παρ: τν Νο) τκῦτα μὲν ὁ ̓ Αρίσταρος" Κρώτης 

Διωσία, ἑορτὴ ἐπιτελουμένη Ἀθήνῃσι τῷ ΔΗ: πορὰ τὰς ὃν προκρή’ τὴν ὀμχω "τοῦ α νά δν κος) Ζηνόδοτου 
Η άσαφ. τ9ρ. οὀνέεο οψγ στ΄ μή μ.ο ἔδουπιν Αταιτ--- πο ποιὶ Φήσέ, σχιλίος, τουτέστι’ ἀσπόρε υ. 10) τραχέος καὶ 

ἄσόμβνος, ἡ μετοχή. Ἀλσίω οὖν, «ἡ ἀποτρέπουσα πῶς μόγάλου, μάγο) συγκασατέ. ο. Ἡ τοῖς εγέρασι»’ ὁρῶ γὰρ 
υάσας. πολλὴν «τὴν Ὀκρῆσ σιν παρὰ ἀρχρίος, ' 
μη, 141 πρώτη ποῦ. ἡμτήρο- εργασία. Κ»λλκ λος) σα Διωτρύγιος : τῶν ἅπαξ εἰρημένων, καὶ διιφορως λαμβώνε- 

20 ὁασματὸ» Φάρος αρχήνα --- ἀπὸ τῇς ἑω[σέώὼς, τοῦ:με- - του» τοι γάρ όησιν α σμπέλ ου τιοῦτ ος Αν ό χάἱ, ὥστε ἐν 
ρισμοῦ". ἐπεὶ τοὺς στήωονοες δια μἐρίουσι. δέδασμαι οὖν, τῷ μεταξὺ στείρεσ»: κ τρύγή τρύγη δὲ ὁ Ἀγαητριοκὸς 
ὁασμα ια πλθενασμῷ. τοῦ ε, δίκσµα. Ἰ πα ερα τὸ ὥσ- πκρπός ὤ γ ἁατρύγτος » δι μέσου τρύγη κατασπειρὀ- 79 
σω, ἄσσα. καὶ ἆ ἄσωκν μα δίασμσε, τοῦτο τὸ ἄσσῳ γί- μελος" ᾗ ὁ ἐκ διαφόρων ον ν ἀμπέλων παταπεῴντε εὐμένος. 
νεται Αἱολ μδς ἀζω. καὶ ὄνομα: καὶ ὀμέςομαι. οἱ αρ . πραίμων καὶ ὀψίωαν, ὧς ἐν δικφόρῳ καιρῷ τρυγᾶσθωι- 
ὃν τα 'ὀύο -σσ εἰς ἕτρέπουσι. οὕτω γὰρ καὶ τὸ - Ὁ τρυγήσιµος. 
εὐμέσσωμν ἀπὸ τοῦ. μέγας» μέςων. Φασὸ πο) μείζων" ἐπὶ Λιο ὑττεν, δρμέ». ὁμτρέχειν, ἢ Ἰ. δόκνερ" οἷο) δαθεῖ" 

πὸ ολίσσων, απὸ τοῦ τὀλίγος, ὀλίςων. η. ει ἀπὸ τοῦ ο νὴ τὸ τρέχω, τροπῇ, τοῦ Ὅήτα, δι) πλευ- 
“Διασφαξ, ὁ ὁ διοστοὺς τόπος. Ἡρόδοτος, τοῦ ὄρεος δαῦι δια- γασμῷ ἑτέρου τ, σἴτει εἰς τὸ σή 

σφαξε-τ. καν κ. τῆς Διασφαγες ᾿Ἀσωπὸς ῥεῖς--- εἴρη- Δια στά», τὸ ὁασήθες, ἀπὸ τοῦ σῶ ς ῥ]μώτου- ἔνδω τὸ 
ται ὧς ἀπὸ τοῦ Φερίζω 5ρίζω Φρίξ, βαστάς» β ἀστᾶ- σή- δω, ας πνὼ Ἡνή, μα πα νῶ νήφω. διασσᾶν οὖν ᾖν, 

3ο Έω,,βαιστάξ, κα ον οὕτως ἀπὸ τοῦ σπὼ παλ διωττὰν Αττικάς. 
σπαςω σπάξω, σπάξ, καὶ σφάξ, καὶ διασφ«δ. Διατρήβεν, παρχσύρε», παρέλπειω, ὠγαβάλλεσθω, ἐκ- 

Διασείστους] ἔοικεν ὠνομᾶσθαι οἱ διάσειστοι Ἔπρα τὸ πι- ποδίσερν κλύθρ, 4ο 
ομεῖσδαε πὰ) διασείεσ-αι πρότερον, εἶτα α βάλ λεσθαι. ἵν -Δμάτορον, ἐπίῤῥημα ἐστίν. 

ντις ἀκακούργῆητοι μᾶλλον ὧσι. «Δίνολον, σὔτει εἰς τὸ δταδιον. 
Διασεσοβημένος, τεταραγµένος» ὥτακτος. τεθορυβηµένος. Διαφρῶ, σημαίνει τὸ δικομίζω καὶ εἰσιέναι καὶ ἀφιέναι 

σοβεῖν γὰρ τὸ τρέχει»’ παρὰ τὸ σεύω ῥῆμα, ἡ σῶ, ὃ ποιῶ. ε) Ἰρηταϊ παρὰ τὸ ὦ, ὃ σηω: εένει τὸ ἀφίμαι" ὅπερ 
σημιώνει τὸ ὁρμῶ, καὶ ̓ αφώ λέγεται. καὶ προῶ " εἶτα ποτὰ συγκοπή», πρ 

οΔιασαλακάνεσον » ἄντ) τοῦ διάθρυψ- ν διαγαυρίασον. Ἆρι- Φρ ὢ' καὶ πατὰ δευτέρα». σύνεσι», ὀμμόρῷ, καὶ εἰσφρῶ. 
4ο στιφάνγο, Τρυφερόν. τε διασαλακώνισον: ---- σαλάκω- κ. Αριστοφάνης 1 Τών μηρίων την Ἀνίσαν οὐ θαφρήσετον: 

νας γὰρ ἐκάλουν τοὺς δια θρυπτοµένουο. ὧπὸ "τοῦ σα- --- γέγουε δὲ ἡ τροπή τῆς πρὸ, ὡς ἐν τῷ ποσο άμα 
λόῦσοοι, ὅ ἐστι ακριβῶς διιβκήνεινν ποὶ οἱονεὶ σείε- ΦροίαιοΥ" μι, Φρουρός. 

ο) σθαι"΄ παρὰ τὸν σάλον. Ὁρῷ γὰρ ὧς ὄμφακα διασαν- Διαφρυκτοῦ», το δα ψηΦί (Εινν η] «θιωπληροῦν. εἰ ἔρητει απὸ 5ο 
λούμενο», Αριστοφάνης. τῶν κυάμωνν ὁ ὧν τὸ παλαιὸν ἐψηφίζοντο" ὕστερον 

Διασαυλούμενος, ἀβρυνόμενος κα) δια θρυπτόμενου" παρὰ γὰρ ταῖς ψήδοις ἐχρήσαντο. τοὺς δὲ πνάμµους Φρυκτοὺς 
αν τὸν σαῦλον τὸν. τρυφερὸν καὶ γαῦρο». Σ/μωνίδηο ἐν ἐκάλουν' καὶ τοὺς αλλοὺς, δὲ ὧν ῥιέτενον. 

ἰάμβοις . Καὶ σαῦλο βαίνων ἵππος ως πορωγίτής. Διαψαίρουσε, διωπγέουσι" Ψψκάρειν γὰο τὸ πγεῖν οἱ ναυτι- 
᾿Διαστέλλευ, ἀντὶ τοῦ αποστέλλει» οἷον, Ἐν τῷ διαστέλ- ποὶ λέγουσι. διοψίρουσα» (Φιωσύρουσι ἔ καὶ Τιμόθεος 

λειν τὸν ἐπουράνιον βασιλέα. - τὴν ἐκλνομένην καὶ πωταῤῥέουσα», σημεώνει πα τὴν 
40 Διωσκανόμείσος τὸ διενρεπιδίσας. σκάνδιξ γὰρ λάχανον ἡ ἠρεμούαν. Ἑρεπίδης ἐπὶ τοῦ καθλώρειν’ οἷν, Γλώσση οπο 

δὲ μήτηρ Εὐριπίδου σκαγόρεως ἐπέπρασκεγ. ο δαψοαάρουσ» μυκτήρων τόπους. 
Διωστήτην»,, διέστηταν καὶ αμ νο Ίσως ἀπὸ τοῦ Ἱστη- Δίγονος μάσθλής, διπλοῦς ἡμάς' ἢ ὅτι οὐ μόνον πατὰ 

μεν ὃ δεύτερος ἄόριστος, ἔστην" τὰ τρίτον τὼν δυϊκῶν, τὴν βαφὴν ἣν τοιοῦτος ἄλλα καὶ ἀπὸ τοῦ αἴματος 
-στήτην. τῶν ὀνικῶν χρῆσις ᾿Αττικοῖς ὠρμόδιος, ἐκέχρωστο. Σοφοκλῆς - νὰ ὀρομέδε, ᾿ Ἰδου δὲ Φοινὸν τμά- 

᾿Διωτουτο, δεικτικὴ ἀντώνυμία, Ἶ μᾶλλον ὑπάῤῥημα δει- 'Ἱ  σθλητα ὀνγονον:--- ἐν τοῦ ῥήτορικοῦ: ὁὃ δύο χρώµασι 
ος χτικόν. πεχρωμέγος, ἳ 

371 Διωτώχουὰ». ἐπίῤῥημα ἐπιτάσεως' ἐν τῆς διὰ προθέσεως - Διῤάσκω] δωίω τὸ ἐπίσταμωι' ὁ µέλλων, δοίσῳ" πλεο- 
κ. τοῦ Ἅ άχους. νασμῷ τοῦ η, ἁσκω. ὡς μεθύσω ἄει Φύσκω " κα) κατὰ 

ο Δίας] ὡς ὦχὸ τοῦ: δράκων δοάκοντος, δᾳακοντίας ο, οὕτω «ναδιλασιασμὲν, ὀιλαίσκο, ὡς τρώσω, τρώσκω 5 μαὶ τὸ 

ασ) ὧπο τοῦ Διός γίνεται .. ας μα) κράσει, Δίας. τιτρώσκῳ᾽ κου ὠποβολῇ τοῦ ἓν διδάσκω οὐδέποτε γ γὰρ 
υΠστέον - δὲ ὅτι τὸ .- καὶ Θείας διὰ τοῦ ντ κλίγογ- τὰ εἰς κὠ ῥήματα κοινὸ ὄντα διφθόγγῳ τῇ δι΄ τοῦ 

ἡ σαι" τὸ δὲ Θείας καὶ Διέμο, ἰσοσυλλάβως. ἃ παραλήγετοι. ὅδεν ἐπάμεμπτος Αρίσταρχος - τὸ, Ἀιμέ 
᾿Διαπαντὸς, ἐπίῤῥημα τοπικόν; ) ωσε. τῷ «εὔσκοντες, δα τῆς ει ὀιφΦόγγου γράφων. τῆς 

- -Δύ ὥσπιίδεορ] Ἐράτη» λέγει, ὅτι τιγὲς μὲν ἄπο τοῦ . ποι- διὰ τοῦ /. πρόσκειτος, οί : δω τὰ Αύολρια. τί γρ 
το οὕνται σὴν. ὁμωστολὴ»ν ᾖν) δι δ ἀσπίδεος πεδίου" ἁσπί- - ΄Αἰολεῖ; νεάσκω καὶ μιμναίσῷ διὼ τῆς αι διφΦόγγου 
το δα τὸ πεδίον εἰρημότες» τουτέστιν ἐπιμήπονο καὶ µῶ- ᾿ λέγουσι». Ἡρωδιανὸς δὲ λέγευ ὃ ὅτι Χρύσιππος φησὶ παρν 

ι κροῦ, ῇ πλατέος 1ο) περιφεροῦς ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς το σκεῦν τὸ σηκαῖνον τὸ διδέσκειν τὸ, ασκῶν δνα- 

ἀσπίδος, διὰ [τὸ] τα μοικρὰ τῶν πεδίων κ) εὐρέα πε- σνω. παὶ ἐπενθέσει τοῦ ὃ, διδάσκω. απὸ δὲ τοῦ διδα- το 
τος ριφερή Φα/νεσθκε, μὴθεγὸς ἄλλου ὁρωμένου τέρµατοο, . σκῶν ὀιβάσκαλος, ὡς ἴξω, ἵξαλος. ᾗ παρὰ τὸ διῤόναι 

ἄλλα τοῦ ὁρίζοντος θέρος. ἄλλοι δὲ: ἐκδέχονται οἷς- εἰ - τὸ καλόν. Ας 
τοῦ ἔχογτου πολλὰς ἀσπίδας ἐκ τῶν γεκρῶν, καθότι Διῤάσκαλον, οὐ ην λεκτέον. ἰδίως δὲ διδασκάλους 

4 ο ” 
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λέγουσιν οἱ ᾿Αττικοὶ τοὺς ποιγτὰς τῶν ὁιΦυράαβων ἡ 
τῶν κωμφδιῶν, ἡ τῶν τραγῳδιῶν, ἢἡ τοὺς μουσικούς. ἐκ 
τοῦ ὁµίω, δαίσω, δισκω, τὸ µανθάνω, ὧς ὀλέσω, 
ὀλέσκω καὶ ὅτι τὰ εἰς κω ῥήματα οὐ Ῥέλουσι παρα- 
λήγεσθαι τιν) ανεκφωνήτῳ, γίνεται ὁάσκω᾽ κάὶ µε- 
τάγεται εἰς ἐνεσῶτα' καὶ διπλασιασμῷ» διδάσκω. δικ- 
τί ἀναδιπλασιάςει; «ἐπειδ ὁ διδάσκων διπλοῦς έλει 
εἶναι. . : 

Διδύμους] παρὰ τῷ ποιητῇ . «. διδύμους τοὺς διφυεῖς, 
ὡς αὐλοὶ δίδυμοι διδυµάσνας δὲ, οὓς ἡμεῖς Φιδύμουο. 

Δίδυμοι, δύο. Διογένης. 
Δίδυμος. ὁ ὄρχις. παρὰ τὸ δύο, δύμος' καὶ ἐν διπλασια- 

σωῷ, ὀίδυμος. τὸ δὲ δύο, ἀριὃμοῦ σηµαντικόν. ἡ παρὰ 
τὸ ὃς ἐπίῤῥημα, γίνεται δισσός, ὁίσσυμος' καὶ πατοὲ 
αντ/Φεσι», δίδυμος. 

ὁ µε» ἑτέρου τεχ»εὶς ἐκ μιᾶς συλλήψεως. πα- 
α τὸ ὁύω δύγω, δίδυμος, ὁ σὺν ἑτέρῳ ἐξελθωὼν τῆς γὰ- 

στρός. δύω, Δίδυμος. ΙΑ 
Διδύμη, νῆσος µία τῶν Αἱολίδων. εἴρητωι ἀπὸ τοῦ σχή- 
ματος, ὀττῆ πως Φαινομένη. 
᾿Λιόυμαῖος, ᾿Απόλλων καὶ Διδυμεύς' ἀπὸ τῶν ἐν Μιλή- 

τῷ Διδύμων. Καλλίμιχου, Φοῖβέ τε καὶ Ζεὺ Διδύμων 
γενάρχα. κ .. ν . ἴ 

Δίόνμι] ἐκ τοῦ ὁῷ, κατὰ αγαδιπλατιασμὀ»» διδῷ" καὶ ἐξ 
αὐτοῦ παράγωγον ῥ]μα εἰς µε. ὀίδωμι. ---- ατὰρ καὶ δω- 
ρα διδώσομεν: -- ἔστι δὲ ποιητικὸν πατοὶ ἀγαδιπλασια- 
σµόν' ἀπὸ τοῦ δώσομεν, δίιδώσομεν  διδοῦσι περισπωµέ- 
γως, ἐκ τοῦ. διδόω διδῶ. 

Διδὼ, ἡ ἐρασθεῖσα Αἰνείου ἡρωΐρ. Φασ) δὲ αὐτὴν Ἐλέσ- 
σερ ἤτοι Ἑλίσσα» ὀνομαςομένήν, κλη»Ίνωι ὕστερον τῇ 
Τουρίων Φωνῇ Διδώ, διά τὸ πολλὰ πλανηθΊναι απο 
Φοινίκης ἁπαρασαν ἐπὶ Καρχηδόνα, τῇ Ύαρ Φοινίκων 
Φωνῇ τὴν πλανῆτιω Διδω προσαγορενουσι. πύραν Ύαρ 
αὐτὴν ἀνάψασαν καὶ ἐπυτὴ» τῷ πυρὶ ἐμβαλοῦσαν, οἱ 
Τύριοι κλάοντες, καὶ τὴν πυρῶν περιερχόµενοι, Διδω 
αἀγεκάλουν, ὃ ἐστι πλανῆτιγ. ἁ 

ΔΙὀγ] ἀπὸ τοῦ ἑέω, διδῶ: παράγωγον ὀίδημι, τὸ δεσμῶ 
Ν κ ή / 

ὁ παρατατικὸς ἐδίδην, ἐδίόης, ἐθίδή: ολεν καὶ, --- 99] 
4 η ο. μοι ᾳ 

μόσχοισι λύγοισι: --- ἀντὶ τοῦ ἔδησε ταῖς απαλαῖο λυ- 
; ο πα ὁ 

γοις. καὶ τοῦ βλαστήµασι τοῦ απαλοῖς ἐδέσμευσεν», 
΄ 

Ἰλικδος λ. ῳ λα. ,. κ 
Δ/ε] δείω τὸ Φοβοῦμαι ὁ δεύτερος ἄθριστοῦ» ἔδιον, ἔδμες, 

Δίεπε, ἐδίωπεν. ἢ διέτασσεν, ὀμεχόσμει" διέπω τὸ εύτρε- 

πίζω" ἡ ἔπω το ἀκολουφῶὼ, καὶ διέπω᾽ ὁ µέσος παρα- 

κεύµενος» ἀιεῖτα. ' ο αμ η 

Διεσθω] ἡ παράδοσις προπαροξύνει. απο του ὁμὸ τοῦ ση- 

µαίφοντου τὸ διώκω, Ὑίνετωι παραγωγον ὁέημι' τὸ πα- 

Φητωκόνν ὀίεμαε" τὸ τρίτον, ὀίετω" καὶ Τὸ απαρέαφα- 

τον, ὁεσθο. -- ὥρτο ὀίεσδαι: Ἅ ὀιώχει». καὶν --- 

ὀγίους προτ) ἄστυ ὀ/εσ-ας: στ ἡ απὸ τοῦ δίω βαρυτὸ- 

νου, σηµαίνο»τος τὸ διώκω. πα) ὀεντας ν διώπονταν. 

1ο Διεξίμενα, ὀμεξελεῖν. ἀπὸ του διεξιέναι, προςΦέσει τοῦ 

5 

µ ὀμξίμεναι. Ἱ 
:Διέφθορκς, αντ) του δέφθρσαι” 

σου παρμα ν ἳ 

Διέφρασαι, παρε Ίβυκι. ὅστω ὁ 

φας, ἔφαρσαι «καὶ καθ ὑπέρθεσω, ἔφρασαιν παὶ διέ- 

Φρασαι. ͵ .- : ... 

Διέτμαγεν] τμήγω το κοπτῳ᾿ ὁ µέλλων, τμήξω" ὁ µότος 

πάρακείαε»ος» ἔτμηγα" ὁ ὀεύτβρος αόριστος , ἔτμαγον 

ὁ παθητικὀς, ἐτμάγη)᾽ καὶ τὸ τρίτον τῶν πλη»νντι- 

απὸ τοῦ. Φείρω. µέ- 

χῶν κατὰ συγκοπὴν, ἄτμαγεν, δια τόν ε' καὶ ἐν συν- 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚόΝ ΜΕΤΑ. 

ἔδιε. καὶ ὁίε᾽ περ) γαρ ὁ(ε ποιµένι λαῶν: --- ἐδεδοίκει. . 

Ἀ 4 ο ’ 
Φ.βαρσαι' καὶ πατα πα- - 

ο (948 

9έσει, διέτµαγεν, ἀντὶ τοῦ διεχωρίσδη ἡὶ µεταφορὰ 
ἀπὸ τῶν τεμνοµένων σωμάτων διεσχίσὃη. ι 

Διεσκαριφησάμεθα] ἀντὶ τοῦ διελύταμεν" σκάριφον Ύὰο 
ἐστὶ τὸ κάρφος καὶ Φρύγανον" ἔστι δὲ τὰ τοικῦτα εὐ- 
διέλυτα καὶ εὐφύσητα. οὕτως Ἰσοκράτης. ἡ σκαριφή- 
σασθαι ἐστὶ, τὸ ἐπισεσυρμέγως τὶ ποιεῖν, καὶ μὴ κατ 
τὴν προσήκουσαν ἀπρίβεια». μᾱν 

Διεκραγώσατε, σηµαίνει τὸ ἀγεῴξατε. παρὰ τὸ κάρα, διε- 
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καρανώσατε. καρανῶ, καὶ διακαρανῶ. δοκεῖ γὰρ τῶν πί- 4ο 
ὅων ἡ ἁλοιφὴ κάρα εἶναι. οὕτως ᾿Αμάραντος ὑπομνη- 
µατίζων τὸ ἠδύλλιον Θεοκρίτου, οὗ ἡ ἐπιγραφὴ Δνκί- 
ὃχς, ᾖ Θαλύσια. 

Διεδοιύκησα, διέγραψε τῇ χειρὶ, στρογγύλην αὐτὴν ποιή- 
σαο ὧς δοίδυνα. ἡ διέτριψε». ἐν τοῦ ῥητορικοῦ. 

Διεσκρόάνωσε, διθγέλασεν" οὐκ ἐπ) διαχύσει, ἀλλ’ οἱογεὶ 
σαρδάνιον γέλώτα. νι με 

Διεκωδώνισεν, ἄντ) τοῦ διεπείρασε καὶ ἐξήτασεν. α δὲ µε- 
ταφορῷ ἀπὸ τῶν περιπολούντων τοῖς κώθωσι τὰς Φυ- 
λακὼρ νυκτὸς, ἢἡ ἀπὸ τῶν δονιμκζόντων τοὺς μαχί- . 
µους ὄρτυγας ἤχω τοῦ κώδωνος" ἡ ἀπὸ τῶν Ἱππων δο 
εἰώθασι γὰρ οὕτω δονιμάζειν τοὺς γενναίους ἵππους, 
εἰ αἲ καταπλήσσονται.͵ 

Διεσμιλευμένον» Πκριβωμενον, ἐξεσμένον, πε Ικεκκθορ- 
μένο». 

Διεσποδήσατε, διεσείσατε. διετινάἕατε. 
Διευκρινησάμενος, διαλυσάµεγος" ἀπὸ τοῦ εὖ δικκρίναι. 

{ 

Διερός, ὁ ὑγρός. Καλλίααχος, --- διερὴν δ᾽ ἀπεσείσατο 9/4 
/λαίφηνι -- λέγεται διερός, καὶ ὁ ζῶν, ἐκ µεταλήψεως 
Ὅμηρος, Οὐκ ἔσθ᾽ οὗτος ἂνὴρ διερὸς βροτός: ---- 'του- 
τέστι ζῶν καὶ ἑῤῥωμένος, Ὀδυσσείας «- οἱ γὰρ ζῶν- 
τες. ὑγροί: αὖοι ὃ᾽ οἱ τεθνεῶτες. παρὰ τὸ Φιωνω τὸ: 
ὑγραίνω, γίνεται διαρός, ὡς µιαίνω, μιαρός' λιπαίνω, 
λιπαρός: καὶ τροπῇ», διερός. διερῷ ποδί, Ὀδυσσείας έν, 
μεταίθορικῶς τῇ νηί" καὶ γὰρ ἁλὸς ἵππους τὰς ναῦς 
καλεῖ τροπικὠς. οἱ δὲ, τῷ ὀξεῖ καὶ ταχεῖ" ἡ τῷ α- 
λασσίῳ ' διερὸν γὰρ, Χλωρόν, βεβρεγιένον. 

Δίζω καὶ ὀίζομαι, τὸ ᾠητῶ" διζημένη, ᾠητοῦσα. παρὼ τὸ 
δίς ἐπίῤῥημα, ἀφ' οὗ τὸ διστάζει" παὶ ἀπὸ τοῦ δοιὸς, 
δοιάςειν. ὀρθῶς οὖν τὸ ὀίζω παρὰ τὸ δές" ὁ γὰρ Οητῶνν 
ἐν ὀιχονοίκ ὧν. «ητεῖ" ὁ γὰρ εἰδὼς, οὐ δεχονοεῖ, ἀλλ’ 
ἁπλῇ χρῆται γνωωγ.. 

Διηγῶ» ἐκ τῆς δι προθέσεως καὶ τοῦ ἄγω" τα δὲ 
τὸ ἄγω συντεθειαένα διὲ τοῦ η γράφεταί, ξυληγῶ, 
στρατηγῶ, ὁδηγῶ ' διηγώ  ὁ µέλλων, διηγήσω. 

ο. 

Διηνεκές] διηνεκὲς, τὸ ἐπίμηκες καὶ ἄθιάλειπτον. παρὰ τὸ 39 
ἓν τὸ αριθμητικὸν, ἑνεχές, τὸ ἠνῶώμένον καὶ αθιάστα- 

. Ν { ΄ Δ 

το» µετὰ ἐκτάσεως καὶ συνΦέσεως, διγνεκές. ἡ παρὰ 
. ΄ ῃ ’ . ο ν 

τὸ ἐνέκῳ, ἐνεκὲς μα) διενεκές ' καὶ µεταθέσει τοῦ Ἐ εἰς 
η. διηεκέο. ἡ παρὰ τὸ διήκω τὸ ἑπτείνω, διηκής" καὶ 
πλεογασμῷ τῆς νε συλλαβής. α. 

Διήρης, ὁ ὑπερῴος οἶκος. Βὐριπίδης ἐν Φοινίσσαις, -- µᾶ- 
λάβρων ἐς ὀιῆρες ἔσχατον: --- ἀπὸ τοῦ ὁὶς, Φιήρης" ἵν 
ᾗ ὁ διστεγής. Απολλώνιος δὲ καὶ τας ναῦς τας ἐχούσας 
δύο } καὶ τρεῖς στέγας, ὀμήρεις καὶ τριήρεις λέγει. ἡ 
ἀπὸ τοῦ δύο διήρεις, ὥσπερ παρὰ τὸ" μόνος μονή ο. 
καταχρηστικῶς 9ὲ λέγεται οὐ µόνον τὸ διστεγὲς, ηλ 
καὶ τὸ ὁποσων ἂν }ὶ στεγων᾽ 
πλειόνων λέγεται. 

Διήρεσα] --- ὀιήρεσα Χερσὶν ἑωῇσιν: --- Ἱστέον ὅτι τὸ δρή- 
ῥρὲσ« ἀντίκειται κατὰ τὸν μέλλοντα, ἀπὸ τοῦ ἐρέσσω 
γιγόµενον ἐρέσω γλρ ὁ μέλλων" καὶ ὤφειλεν εἶναι 
ἐρέζω". τὰ γαρ διὰ Φύο σᾳ ἐκφερόμενα πατὰ τὸν ἑνα- 
στώτα διὰ τοῦ ἕ ἐκφέρονται κατα τὸν μέλλοντα" χωρὶς 

ὥσπερ καὶ διέδρων, ἐπὶ 

1ο 

ἃὃ 5ο 

ο 
. 

ο 

' 
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τοῦ πασδω, πλάσω. πάσω" πλάσσω, ἀλλ ἔστιν εἰπεῖν, 
ὅτι καὶ τοῦτο σεσημειωμένον ἐστήν. Ἡρωθιανθο δὲ Φησὶν, 
απο περισπωμένου τοῦ. ἐρῶ" ὁ μέλλων, ἐρέσω," ας τελῶ 

4ο τθλέσω" ὁ αὀριστος, Ἴρεσα καὶ ὀιήρεσα. 
Διήφυσε, ιέκοψεν" πο τοῦ διαφύσσειν, ὴ αφύσσει»ν ὄ 

ἐστιν ἀντλεῖν. ὁ γὰρ αντλῶν διακόπτει τὸ ἀντλού- 
μενον. 

Δ/ώγες, ἐθδυγαένοι., 
Δ,)ύραμβος, ὁ Διόνυσος. ἐπίθετόν ἐστι τοῦ Διονύσου" 

ὅτι ἐν ο δε ἄντρῳ τῆς Νύσσης ἐτράφη. καὶ δκωγύ- 
µωο τῷ 9Φεῷ ὁ εἰς αὐτον ὄμνος. ἀπὸ τοῦ δύο Ῥόρας 
βαίνοι», τήν τε κοιλίων τῆς μητρὸς Σεµέλης, καὶ τον 
μηρὸν τοῦ Διός: απὸ τοῦ δεύτερον τετέχθαε, ἀπό τε 
τῆς μητρὸς, καὶ ἀπὸ τοῦ μηροῦ τοῦ Διός: ἵν { ὁ ἐὲς 

8ο νδύραςε βεβηκώς. Ἠήνδαρος δὲ Φησὶ. λωδίραμβον.. παν 
γὰρ ες τ/κτομένου αὐτοῦ, ἐπεβός, Λυθι ῥάμμο, 
λο»ι ῥάμμα: -- λυθήραµµος, κ καὶ διθύραμβος Ἐοες 
τα τροπ}ν καὶ «πλεονασμό». Ἡρωδιανὸς. δὲ Φησὶ τὰ 
πατρὠνυμικὸ κ συντίθεσθαι. 

Διππασία καὶ αἀγιππασία, τῶν ἵππων ἅμιλλα" ὠώσπερ ὁἡ 
ὁιωμοσία καὶ ᾽αντωμοσία τὸν αὐτὸν ἄμφω δηλοῖ. 

375 Δαπολία, ἑορτὴ ἐπιτελουμένη ΑΔ πολκάῳ, ἦγουν ἓν ἄκρο- 
πόλει τιμωμένῳ.. πόλιν Ὕδρ τὴν ἀκρόπολι» ἐλεγον. λέ- 
γετας καὶ Δμπολεῖον, ὥσπερ βαλανεῖον. εἰς απομνή- 
µόνευσιν τοῦ πελάνου καὶ βοός. 

Διθυμία, ὁιχοστασία. 
ΔΩφιλος]. ὥσπερ παρὰ τὴν "ΑρηΙ ὁοτικὴν 

λος, οὕτω καὶ παρα το ΔΑ, δήφιλος 
δύο ι εἰς 4 μακρὸν, ὀίφιλος. 

1ο Δωπετής, ὁ Νείλος καὶ ὁ Ξάνθος" παρὰ τὴν ΔΑ δοτικὴν 
γέγονε καὶ τὸ πεσεῖν" οἱογεὺ ὁ ἀπὸ τοῦ Διός πεπτωχῶς. 
καὶ δµπετέος ποταμοῖο ν τοῦ διαφανοὺς ] 

γεται͵ ἄρη΄ {Φι- 
καὶ κράσει τῶν 

παὶ μεγάλου, ἡ 
κατωφεροῦς; η ὑπο τοῦ Διλς πλ. Ἰρουμέγου ἐπειδὴ διαυ- 
γέστατον τὸ ὕδωρ ἔχει" καὶ τον αέρας ὀμπετῇ πολοῦ- 
σῳ. Ενριπίδης, Λαμπρότερος ἢ πρὶν, καὶ ὀμπετέστε- 
ρος:--- ἄντὶ τοῦ διαυγέστερος. 

Διυπετεῖς ποταμο)» οὐ Χείμαρῥοι” 
ἔδωρ πληροῦ τούτους" 
κοιὶ ὃρ οσῶδες οἱ δὲ, τὸ διηνεκές” ὤλλοι διαυγές" 
ὁ κεραυνὸς ὀµπετὴο, ἀπὸ Διὸς πίπτων, ἢ πετόμεγος" 

Ίο ὄφεν καὶ ὀμπτετεῖο συμφορωί" καὶ ὀμπετὴς συν, διαυγής. 
Δίκτνον, παρα τὸ ὀήκεσς ως τοὺς ἐχθυύας ἐν αὐτῷ ,ὅ ἐστι 

βάλλεσθαι. ὁύκω τὸ βαάλλω" ὀήλνον» καὺ ὀύκτυον κατὰ 
πλεονασμόν. ς παρὰ το ὁιω τὸ ῥίπτω δύχος, ὁ ῥιπτού- 
μεγος" καὶ τὸ κατοὰ τῶν ῥχφδύων ῥ ῥυπτούμενον, ὁ/χ9νον» 

- καὶ Δίκτυον. ἀπὸ δὲ τοῦ ὀίπτυον πατα ὤὠποκοπὴν γίνε- 
ται ὁΐκυ. 

νς Δικαλέκτης, ὁ ῥήτωρ, ἐκ τοῦ λέγειν τὴν δήιη». 
ιν Δικαστῆς» ὁ κριτής» οἱογεὶ δεχαστής δια τοῦ Χ. παροὶ 

3ο τὸ δ(χα. κύριον γὰρ τοῦ ὁικαστοῦ, τὸ ὁίκαιον εἰς τὰ ὁύο 
ἴσα µέρη µερίζεσθαι καὶ γέµει. 

Δικασπόλους, ὀ/κας σπένδονταο : --ᾖ περὶ τὸ ὀ/καιον πο- 
λουμένονο. 

-Δικλίδες θύρα, αἱ εἰς "χα τεταγ. 
ὀύνασθαε τὸ ἕτερο) πεκλεῖοθαι. 

Δίκαιος, παρὰ τὸ δίκη δίκαιος τοῦτο παρα τὸ λα τὸ 
διχώζω. ἐτυμολογεῖται δὲ παρα τὸ δύο ἔχει ἡ γὰρ 
ὀίκη τὰ δύο µέρη ἑῄστησ». ἄλλο δέ ἐστι παράγωγον, 
καὶ ἄλλο ἐτυμολογία. Ἰ μὲν παραγωγή, κατα τὴν αρ- 
χὴΣ. μόνον, Φεωρεῖται τῆς λέξεων ᾿ ϱ δὲ ἐτυμολογία, 
κατὰ τὴν αρχὴν καὶ τὸ τέλος. ἡ παρὰ τὸ ήχων ὁρχαιος 
καὶ δ/καιος. ἐκ τούτου γίνεται ας ασύνη, Τα δια τοῦ 
οσυνη Ἰλυκὼ ὀνόματα διὰ τοῦ ο μικροῦ γράφεται" 

) Ν 3 

ὅτι ἐν Διὸς πίπτον τὸ 

καὶ 

. . ” 
ἐεγαέ ἐπιβαρσέσάέ» Φςτὲε 

4ο 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

καὶ πεδίον δὲ διπετὲς. ψοτερὸν 
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πλην τοῦ ἁγιωσύνη, ἀγαθωσύνη, ἱερωσύγη, μεγαλωσύ- 
». } τὰ ὁια τοῦ οταρος. καὶ οτατου, καὶ τα δω τοῦ 
οσυνη. θήλυκὰν «εἰ μὲν ἔχει τὴν, πρὸ αὐτοῦ συλλαβὴν 
μακρὼν, δια τοῦ ο μικροῦ γράφεται" οἷον, γοργότερος, 
ἐνδοξότερος" εἰ δὲ βραχεῖαν, δια τοῦ ω μεγάλου” οἷονν 
νεώτερος, σοφώτερος" πλην τοῦ στενότατος καὶ κενότα- δο 
τος ἅπερ Φησὶν ἀπὸ τοῦ στεῖνου καὶ κεῖνου ὙέγονΒ. 

Δίκη, ἡ εός' παρα το διχαζειν καὶ διαλύει» τοὺς Φιλο- 
γεικοῦντας καὶ δικαζοµένους, δ/χη καὶ «δκη. ἡ παρὰ τὸ 
χάσει κεὸ χαρίζει» τὸ ἄθικον ἐκ τοῦ ὁρικίου» ὀμχοι(ο- 
σύνή τὶς οὖσα, παρὰ τὸ εἰς δύο χέειν. τὰ πράγματα 
ἡ παρὰ τὸ δ/ζω τὸ «Ἠτώ, ἡ «Ἠτεῦσα τὸ αληδέο. ἡ -πα- 
ρᾶ το διστάω" δεῖ γὰρ ἐν δισταγμῷ ἡ ἀπόφασις τοῦ 
δικαίου. τὸ ὃν. ν" το εἰς κὴ ηλυκὸ ἑνὶ Φωνήεντι πα- 370 
ραλήγετως” πλην τοῦ. ἐρείκη» εἶδοο Φυτοῦ" Εὐνείκη. 
ὄνομα κύριον" νίκη, } Φιλογειμίαν ἐκ τοῦ νεῖκος. καὶ 
ἄλλως τα ἔχοντα ἀναφς αινόμενον τὸ υ διὰ τοῦ α γρᾶ- 
Φεται' οἷον σου, μῆσου " δύκη, ὀήκη" ᾿Αφροδύτη, ᾿ΑΦρο- 
δη. σημαίνει τέσσαρα" την ποινῶς Σοουμέ»ην δ(κην 
ὡς τὸ, --- ὑμεῖο δὲ καταφράσασ-»ε καὶ αὐτοὶ Τήνδε ὁ(- 
κηντ--- καὶ τὴν δικαιοσύνη», ὡς τὸ, --- δίκη ὃ Ἰλυν5 
Φέκωστας: --- καὶ τὴν τιμωρία ὡς τὸ, Τοῖς δὲ ὀίκην 
Κρονθης τεκµαίρετω: --- καὶ τὴν αδικία», ὡς τὸ, ΟΓιο 
δα Φυλάσσουσι ὀ(χας καὶ σχέτλια ἔργα. 

Δατη» ὄρος τῆς Κρήτης, καὶ ἆκρα κειµένη κατὸ τὸ Λι- 
βυκὸν πέλαγος. ποιλεῦτοιε δὲ καὶ οὐδετέρωο., Άρατος» 
Δίπτῳ ἐν εὐώδει ὃ θρεος σχεδὸν Ἰδαίοιο: -- ἀπὸ τοῦ. τὸ 
Δίντον. θρήται παρὰ τὸ τέκω τίπτω, τίντα τὶς οὔσαν 
ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ τεχθῆναι τὸν Δία. ᾿Αγοδοκλ]ς δὲ η- 
λυκὸν ὄνομα εἶναι το Δύχτο νίοΥ ὄρος- οὐ δὲ »ησον Φασὶν 
εἶναι τὴν Δικτήν" καὶ ὄνομα ἀπὸ τῶν ἁλιευτικῶν 
δικτύων" ἐνταῦθα δὲ Διὸς ἄγαλμα ἀγένειον ἵστωτο. λέ- 
γετωί κοιν Δήκταιον. 30 

ΔήκροΥ καὶ ὀήκροογ, τὸ δχρανον ξύλον. ᾿Αριστοφάνγο, Δι- 
κροζο ἑώθουν τὴν «εν κεκράγµασῳ: --- Καλλίμαχος, 
Δήκρουν. Φίλτρο» ἄειραμένη: --- εἴρηταν ὅτι δίκαρόν τε 
ἐστὲ, τὸ δύο ἄκρας καὶ δύο πάρη. ἔχον' κα κὲ κατὰ συΥΝΟ- 
πὴν. δύκρον. ᾽Απολλώνιος δὲ ὠπὸ τοῦ δικάρανον Φησ) 
συγκεκόφαι. Αλέξανδρος. δὲν ἕ ὅτι ̓ Ασκληπιάδης ἐν τῷ 
͵ των ον παρῷ τὸ, πόρος ὲ σημαίνει τὸν 

κπλάδον' ἔγλεν κα ἑ πορυδαλίς ἡ δάφνη λέγεται - καὶ 
πορεῖρ, τὸ τοῖς κλαδοις σαροῦ». ἐγὼ. δὲ λομίζω μάλλον 
παρα τὸ πέρας» 9 ὁ ὁ καὶ κέρος" ἵ ᾖᾗ ὅίκερο. καὶ 5ο 
ὑπερ-έσει Φίρεος, παὶ τροπῇ τοῦ ε εἷς ο, ὀκρους. 

Δήνόνμον, ὅρος Φρυγίας" εἴρητω δὲ διὰ τὴν ὀίνήσιν τὴν 
τῶν Θεοφορήτων" πρώτον γλρ, ἐκεῖο)εν ἠρξαντο εοῖς 
κάτοχοι εἶγοι οἱ ἄν θρωποι. οὕτως, Ώρος ἐν τῷ περ) 
ἐλνι κῶν. ῇ απὸ τῶν ἐν αὐτῷ ὁψο ,ἀκρωτηρίων» ἐπε) ὁ σνα 

ο άὶ ἔχει. Αρα γέγονέ τις κόρη εὔοπτος Φιλοκύνη- 
γος οἰμοῦσα ἐν τῷ Πόντῳ. ταντη» ποτε κυνηγοῦσοων 
σὺν ΑΡ, Διόνυσος ἑωρακως, και βιασάµεγορ» ἐποίῃ- 

σεν ἔγκυογ. ἰδῶν δὲ Άρτεμις» ἑδίωξε ν απειλήσασα. φο-4ο 
βουμένη δὲ τὴν ὀργὴν τῆς Φεοῦ ἡ Αὖρα, ἔρχεται ἐκ 
τοῦ Πόντου εἰς φον: καὶ ἀνελθὼν ἐπὶ. τὸ ὄρος» 
δίδυμα τέκτει" ὃν ἃ ἐκάλεσε τὸ ὄρος Δῄῤόδυμογ. 

Δύη, ἡ συστροφή" ἐκ τοῦ δεύω τὸ βρέχω» δεύνη καὶ 
ἀποβολῇ τοῦ ε, Καὶ τροπῇ «τοῦ υ εἷς αν ὀη. παρὰ 
τὸ Ζευς Διὸς η” καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν, δίνη. } ἀπὸ 
τοῦ ἴς ἠνὸς . η] ὀύναμιςι ἴ ἴνη οεαὶ ὁη, ἡ μετὰ δυνάμεως 
συστροφη. ὴ ἐκ τοῦ εἰλῶ τὸ συστρέφω. γόεται ἴλη καὶ 
ὁ4η. ἐκ τούτου ἐστὶ τὸ ὃν, μακρόν. αἱ γὰρ τὸ ἠλαδὸ», 
το ͵ µακρόγ. τὸ ὃι, ι" τα διὰ τοῦ 4 2λλυκὰ 02ΟΥε- δο 
»η» μῇ ἅπο ἐπιθέτου γενόµενα, δια τοῦ | γράφεται. 
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μονογενῆ εἶπε. ἐιὰ τὸ ἐκελος. ἑκείνη" αιὴ Ἀπὸ ἐπιδέ- 
τον γόρενα" ὃν τὸ Φωτειότν Φωτεινή". παὶ το: κύ- 
ῥιο ὄνομα, Φωτεμή". πετάγεται Ὑὰρ ἅπο ἐπιδέτον. 

Διωαρσίαν ἔρκος ἐστὶν ὃν ὤμνυον. οὗ Φόνου ὤ] ῶνα διώκον- 
τες ἡ Φεύγοντες. ἀμφότεροι γὰρ ὤμνύον, ἤ μὴν αλη»] 
λέγει». 

17 Δ/αρζτοε ναῦς, ἡ δύο: τοίχου; ἐρετῶ» ἔχουσα ὥσπερ τριή- 
σἹ φ. εἰς, ν Ν᾿ 

πω ἡ γννωνώως καὶ πάν Ἀγλνς. ἳ 

Διὸς αὐγσς. τὰς ἡμέρας», τὸ φως. 

Διοσγαίμ, τὰ ἐκ τοῦ αέρος σηαεῖα- 

Διόσκουροι, οἱ Ἑλλένης ἀδελιφοί: καὶ ΖἼ9ος καὶ ̓ Αμϕίων. 

Δινωτοῖσε» ποτοικιλµένοις τετοργευμέοις πα τὸ νῷ 

τὸ συΣτρέφω" τοργευτοῖ ” στρογγύλοις, ἀπὸ τῆς τῶν 

νλκστεμά περιφερείαο. ο] εὐδεῖα δινωτὸν λέχοο᾽ τὸ 

νακὸνν ὀθωτός' καὶ 
το 

ὅδα καὶ κυκλοῦσφαι: ὅθεν καὶ τὸ δινὠ. ἡ ἐκ τοῦ δίνη, 

ἂνω. : 

Δες. σηµείγει εἶδος, ὀρχήσεως, καὶ εἶδος πε. (ου... Ἠοιί 

συσεροθὴν, ποὶ Τόρνο», παρὸ τὸ δινοῦσαι. κι δὲ 

ἄρσενικῶο. 
Δινεύοι, ἀγαστρέφοιτο" ὅ9εν πὸ αἲ /συστροφαὶ τῶν ἄνέ- 

μων ὄδνι λέγονται δνῶ ὀνεύω. 

20 Διόγνητος, ὃ ὑπὸ Διὸς Ὕνορζόμανερ, 6 γενναίος” 

ἵ ψής, διογένητος, εὐγενής. 

) Διομεικλαζσγας» τοὺς ὑπερηφάνους εἶπεν, Αριστοφάνης 

ον ὧπὸ τῆς Διομείας πάγου τῆς Αττικῆς, ὅπου ἠλαςνενον 

οἱ ἐκεῖ ἐνοινρῦντες. 

τ Δίομσον ὄνομα κύριον ἥρωος Αθηναίου" 

ἑορτή. παρὰ τὴν Διὸς γενικὴν Δίομος , 

ὀρόμεος. : 
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- Διομήδης» ὄνομα, κύριον συντ/θετω παρα τήν Διος 

εἰ τηενικην καὶ τὸ μήόη. τὸ ὁὲ παρὰ τὴν Διὸς γενι- 

εν κὴν συντ,δέμενα αποβάλ λουσι τὸ ς' οἷον Διογένης, 

Διοπε/θης. τὰ εἰς η5 κύρια παρασύν»ετα εἰς οὐὖς ἔχει 

ο υτὴν γενκήν, παντερπής, ευπειθής. οὕτω Διομήδης. σε- 

σηµείωτομ τὸ, Θεοκρίνηο" τὰ γὰρ ὁιὲ τοῦ 1η εἰς ον 

Διογε- 

ἀφ' οὐ Διομιάς 
ὧς ἀνδρὸς, ἂγ- 

ἔχει την γενμών, Δεπτήης,, Αἰσχένης, οὕτω πο τὸ 

αἴδης αἴδου » παρα τὸ ἐδεῖν' ὅτι οὐδὲν αὐτήκα ἴδοι. 

Διόνυσος) οἱ μὲν Διόνυξον αὐτὸν ὀνομά {άουσιν" 

τ ρᾶσε γερνώµενο; ἔνυξε τὸν Διὸς μηρῖν, ὣς Στήσίμβρο- 

Ὢδε. οἱ δὲ, Ἀεύνυσον" ἐπειδὴ βασιλεὺς ἐγένετο Ἀύσσης᾽ 

δεῦνον δὲ τὸν βασιλέα λέγουσιν οἱ ἼἸνδοὶ, ὧς Ἰόβας. οἱ 

δὲ, ἀπὸ τοῦ Διὸς κοὶ τῆς Κύσσης τοῦ ὅρους ὠνομᾶ- 

ο σθαι" ἐπεὶ ἐν τούτῳ ἐγεννήθη» ὡς Πήνδκρος, καὶ -ἄνε- 

ο. ρέφη η. οἱ δὲ, απὸ τοῦ πολλὰ ὀιωνύῦσαι καὶ κατο ὥσοι, 

ὡς Αλέξανδρου ὁ Θάσιου. οἱ δὲ , ἀπὸ τοῦ ὀονεν δεν ποὺ 

Ἠινεῖν τος σώματα» πλεονασεῷ τοῦ “9 ὡς. πυκνὸς ν πυ- 

κινός. οἱ ἁ, ἀπὸ τοῦ Διὸς ὑετοῖς κεράννυσνοις ὅ ἐστιν 

ὕδασιν, ὡς πιδανεύετω! Αριστόδημος. 3 ὅτι Διὸς ὕοντος 

ἐτέχδη. ἡ παρα τὸ δκος δκόσυγος᾽ ποὺ Ττρο τοῦ α ες 

τα παρα Ὑαρ. Ηλείοις ὁ αὐτὸς τῷ ἡλίῳ γοµίςετοι τν Ἰ 

ὁ δᾳίων» ὁ τοῦ ὁκους (ὅ ἐστι πυρὸς Ὁ Φωτὸς) αἴτιος. 

ἦ ἀπὸ τοῦ γεύω Διόνευσος καὶ Διόνυσος, ὁ πομῶν δια- 

μεύε καὶ μὴ σταθερούς εἶναι τοὺς πίνοντας, ἢ πρὸ 

τὸ πολλα διαλῦσαι, ὀιάλυσος, ποὺ τροπῇ τοῦ α εἰς 0, 

παὺὶ τοῦ λ. εἰς ν. 

Διονύσιος ὁ Θραξ. - "Ἱστέον ἔτι Θρᾶξ ἐλέγετο, . δὲ τὸ 

αιὺ τῆς, Φωνῆς, ἡ ὅτι τῇ ἀλη δεί Θρ5έ ἦν. οὗτος 

β! ὁ Διονύσιος µαθητηε ἦν τοῦ ᾿Αριστάρχου" καὶ τὸν 

ἑαυτοῦ διδάσκαλον ςὠγραφήσας, ἐν τῷ στ ὔ9ει αὐτοῦ 

ΕΤΥΜΟΑΔΟ τΙΚ ΟΝ ΜΕΤΑ. 

καὶ τὸ θλωκὸν, δινωτὴ, ἡ περι- . 

ερ ἑομκυῖα ὀύρω. δ]νος δὲ ὁ τ ρνος. παρ” τὸ ὀινεῖ- . 

ὅτι σὺν γέ- 

ΑΔ] 905. 

τὴν -τραγῴ άν Ἀζωωρόφω" ἐὰ τὸ ἐῤῥόι ρω» αὐτὸν 
παρὰ την, τραγφ’ (ανν -- : 

Διογύδιος ὁ Αραῤιώθημ γεν ᾖ. στι συνβρζῶς, ιάμνητο : 
τοῦ Ὁμηρικοῦ, στίχου, Ού ὁ) ἀμῷ ᾿Ασκάλαίρον ιοοὶ ο 
Ἰμλμενον ἠδὲ. Ὀρέστην: - ἐπειὸὴ μμκρὸς καί λεπτὸς 
ὃν καὶ ὢ ς. τοιοῦτον δέ ἑστω ὁ ὥσπαλαωφον τὸ ον, 

Διοπεύειν, το ἐπι ελεῖσδα ι 
Δίοπος. ἑ βασιλεύς ἤ ὁ ἐπιμελητὴς. μωὶ ἐπόπτης», ἀπὸ 

τοῦ ὀιέπειγ" ᾗ αἀπὸ- τοῦ ὀοπτεύειν. περα εσους. απο 
ἔνδα μοιὶ Ὀφδαλμὸς βωσιληκόον ὁ Ματ τσµαπος. 

Διοπεύω, πρτεισπόπῶ». ἀπὸ (τοῦ ὅπτῳ' ἡκὶ Φιοπτῆρα κι τὸν το 
σποπέν ο ὀιοητεύων, ἐποπτεύν»»- ὀφορῶνν ἐπισχο- 

πών: καὶ διοπωπέας, τοὺς βασιλεῖον ο, 
Διος] ὤεπερ ἀπὸ τοῦ Ἁίω ος, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς : Διός 

γενικής ἆρος" πα κράσει τῶν ὁύο εἰς ἓν, ὁίος. ση-- 
μιάνει δὲ τρία" ιπὸν ἔγλοξον. ὡς τόν-ττε όρος ᾽Αχιλλεύ 
πολ --- δῑδς Οδησσεύς ε--! καὶ τὸν µέγαν» ο σος Εἰς 
όλα ὄλνντ --- ἀντὶ τοῦ εἰς Σάλασσαν. δείωνν. ᾗ  Φαυμο- 
στήν. σιωρένει δὲ καὶ τὸν ἀγαθὸν, ὡς ἐν λόυσσείᾳ 
όλος συθώτης, τὸ ιν κ. . τέσσαρα. «γαρ εἰσιν ἀἰσύλλαβα 
πτητηια”. }εῖορ παὺ ἀδεοςν δια ὀιφΦόγγου" ὁος καὶ 30 
Χτορ, διὰ τοῦ [η 

Διόσκουροι. οἱ τοῦ Διὸς ἐπιμελούμενοι- τὸ γὰρ ὀπιμελεξ. 
σθαι κερεῖν λέγούσι». α- ὅτι τοῦ Διὸς ποῦροι κ ἃ ἐστι 

σέ 

Δι όμερος οἱ μὲν, «ος Σερ Ἄόγοψεινν ὅτι, ᾗ Αιὸς γενι- 
κὴ ἐν τῇ συγ«)έσει ἀποβάλλει- τὸ ς. εἰ οὖν τὸ Διόςκο- 
ρος ἐφύλαδε τὸ ο» ὀγλονότ . ἐν παραθέσει ἐστί. Δε 
σημειώσασθαι τὸ ὀνόρθνος παρὰ Καλλιμάχῳ. ἐν συγ- 
Φέσει γὰρ ὦν ἐφύλ αξε τὸ 5 ἐστι δὲ ὄνομα µηνός. οἱ 
δὲ ἐν συγ}εσει. λέγουσι»". ὅτι απὸ ὀψο λέξεων ἐν. συν- 59 
9έσει οὐσῶν γύνονται ἀὐ. παραγωγαέ: οἷον. «Ἱεράπολις, 
Ἱεραπολέτης ' Νεαπολιο ΚΝεαπολέτής᾽ Δρείος πάγοῦν 
Δρειοπωγίτής ' οὐδέποτε δὲ Ἅπὸ ὁύο λέξεων. ἐν παρα δέ- 
σεί οὐσῶν γίνετας παραγωγή, οὔτε τεμένιον" οἷον «. Θέ- 

τις ετίδιον» ὁ γαρς τῆς Θέτιδος ᾽ Ἡρακλῆς, Ἴρᾶ- 
χλειογ, ὁ ναὲς τοῦ Ἡρακλεονς: Αἰακός, αἰακείονν ὁ ναὺς 
τοῦ Αακοῦ. τέμενος δὲ λέγεται τὸ αφιερωμόνον. χβρίον 
9εῷ ἡ ἡρωί, εἰ οὖν ἔστι Ἀλοσπορε]ον τεμένιον, τουτό- 

στιν ὁ ναὸρ τοῦ Διορκόρου, ὀγλον' ὅτι οὐ παρήχὃη απο 
ὀνο λέξεων ἐν παραφέσει οὐσῶν. ἄρο οὖν τὸ ὠιόρφοροφ, 49 
ἐν συνθέσει ἐστί. ᾿ 

Διπλοῦς] ἀπὸ συνειρέσεως ἑστὶ τοῦ διπλόος καὶ πραλόος" 
έ τὸ δὲ ὀμπλόος καὶ τριπλόος, απο τοῦ Φὶς καὶ τρὶς εἶπον" 

τὸ δὲ ἀμπλοῦς καὶ τριπλοῦς οὐκ εἰσὶ σύνθετα. οὔτει 
εἰς τὸ Χοιροβοσκοῦ. παρὰ τὸ- δύο πέλειν ὀνακλόνο, πο 
ὀιπλόος. 

» Διπλῆ ν ἐκταδίην, τὴν μεγάλην. ὥστε καὶ. δα. 
ρώμενον ὄχει». 3η 3Φ. μη 

Δίπλακα. Ἰλιάδος γ. σημαίνον δὲ διτλοϊδα.. λα. μα 
τιον, ὃ ἐστι χλανίθα ὀίπτυχον, ὀιπλην. ἡ οὐθεῖς, 
ἁ πλαξ. σημαίνει δὲ τὴν χλαϊναν. οὔτω γίνετοι καὶ ἐί- δο 
πτυχα. ἐκ τοῦ Φδιπλονς, δύπλαξ, ὡς κό. λ9κξ. 
τοῦτο ἐκ τοῦ διπλόος. 

Διπλόη, σημαάνκι τὴν πανουργίαν. φήνετιά ἐκ. τοῦ ἀμπλόος” 
τοῦτο. ἐκ τοῦ δύο ναὶ τοῦ πέλω, δνοπέλοοςν καὶ ὀισλην, 
τροπῇ τοῦ υ δἶρ εν 

Δίπτυχα ὄνομα ουδέτερο». γόγονα δὲ ἐν τοῦ δπτοξ. ἀρσε- 

νςε- 

ὔνεο 

ρεοῦ. τοῦτο ἐκ τοῦ πτύσσω τὸ οφαλίω, πτύξω, ατέξ’ 
καὶ μετα τοῦ δύο, δίπτυξ. ὀίπτυχος κλήνδταε, ζ μος 79 
τάγεται εἰς ευ εἷνν καὶ τὸ οὐφέτδρον» το πτεχ»»- : 
--- Φίπτυχα ποιήσαντες, διπλώσκντες τὴν κνίσαν", νῦν 
δὺ λέγει τὸν ἑπνπλον». 

ρ κ. 
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ἡ ἀδ5 Δι 

ΔΑΡΟλΙΘ, ἔστν ἡ Λήμνος" ἔχει γὼο ἐν αὐτῇ Ἡφαιστ/υ 
πα) ο ώς αν μα 

δὲ πα) τρής” ὧπὸ τοῦ ὄνακις καὶ τρίάκις" άρον τὸ 4 καὶ 
- τὸ κ, καὶ πατὸ συν/ζησι», δἷς τκκὴ τ ρίς. τὸ ὁὸ  ὁλς καὶ 

τρὶςν ἐν συνθέσει ἀποβάλλεί τὸ ο, οἷον Φίωηνος». δ/τη- 
χυς, τρίπηχνς. σεσηωείωται τὸ ὀιοθανέες καὶ τὸ τρίς- 
Φυλλον, εἶδος Ἀοτανης παρὰ ΝΙκάνὸρφ. συντδέµενον 
δὲ ᾽αντὶ τοῦ δύδ' κἂὶ τρεῖς λαμβάνεται" διπρόσωποῦ, ὁ 

δές πρόσωπα ἔχών " καὶ τρίποῦς, ὃ ρὲῖς πόδας: ἔχων. 
"δύς ἡβήσαντα, τουτέστιν ἄναςήσαντα. Φησ, γὰρ μετα 
τὴν κρεονογίαν "οἱ Φεοὶ τὸν Πέλοπα ὠγεζμοποίησαν 

ν ᾿τρισόςνος παρὰ Αἰσχύλφ. 
Διστάζε, τὸ ηχος βουλεύεσθαι, καὶ τὸ ὁύο στάσεις 
Ἡνν κατὰ διάνοια». 

1ο Λας» σὴμοάνει λήδον τροχοειδῇ εἰς γνανάσιον ἡρωϊκὸν 
ἐπήδειον, παρ τὸ δίνω τὸ ῥίπτω, ὀήκος ὁ ῥιπτούμε- 

τοσο κ αλεονασαῷ τοῦ σ. Ἀήκω] Βνριπίθης Δύπετε 
παῖδω" Φίκετε τρομερὲ σώματα μαωαδεο: στον μερες 
δω παρετυμολογεῦ» Δύίε πέτρῳ Χεῖρα κυκλώσας: 
απὺ δὲ τοῦ Φΐσκου τούτου οἱ νὺν ἄργύρεοι ὀΐσποι ὧνο- 
μάσ9ησαν" ἐπεὶ πυπλοτερεῖο εἰ), καὶ ὅμοίοι ἐπεήνοις, 
ὁρ τὸ δίκω τὸ βάλλω άσος πλεονασιῷ τοῦ σ, ὁ 
βαλλόμενος. 
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Ἀλφιλος]. ἂς παρα τὸ Αρη Ἠγεται ὠρηίφιλος, οὕτω κα) 
 απὸ τοῦ Δι), ὀήφιλος" κοιν περάσει, ὄήφιλος. 

δο ον φορά τὸ-ἄρμαν ὦᾷ Τὸ, «Ἀίφρος δὲ Χρυσέοις καὶ 
εργνρέοισ ἡαᾷσι δέδετωι Ὁ--- ἐτυμολογεῖτωι δὲ παρ τὸ 
δύο Φέρειν, τὸν µαχόμενον καὶ τὸν ἠνίοχον, ὡς τὸ, 
Ἂν ὁ ἔβαν ἐν ὀύφροισι Ὃ ἡνίοχοί τετ --- λέ- 

| γετοι πα ἔπὶ τῆς καφέδρας" ααένει τὸν φρόνον». ὧς 
τὰ, Τ ὁ᾽ λα ὀφρον. «λοθσω Φιλομειδὴς ᾿Αφροδίτη: 

--- καὶ Μένωνόρος, Ἐκαθηντ) ἐπὶ ὀίφρου μήτηρ τε μον 
"παρφέρὂς. Αν 

Διφροφόροι. «ον, τοῖς κανηφόροις εὔποντο ὀήφρους ἐπιφερό- 
μενα. Ἡρθδιανὸς τοὺς Πέρσαν Φορείοιῦ ' Φερομέγους 
δρ οφορουμέγονς. 

Ἀμθδέρα ] ὅσα κατ ἑκεβη» δήπου Φέρεται τὴν διφδέρ 1 
" στ τὸ γράμματερονν : ἡ βιβλίο, Ἶ βύρσαν» ] ὀλεον 

. οἷον. ὀυοφέραν» την ν τοῖς 9ύο µέρεσι Φέρονσα» γράµ- 
. μανὴν ατα. 
οσὰ “σήμάίνει τὸ ψηλαφῶ. Ἰλμδος π᾿.--- τὴθεα ὃι- 
’ φώνέ--- τῶν. ἐρευνῶν. Καλλίιαχος. ΜΗ. δα 

Μι ἐμεν διφᾶτε βέγα ψοφέουσαν αοιδήν: --- παρα. τὸ ἅπτων 
αφή: αφῶὼ καὶ ῥαφώ: κα) κράσεεν φο, το τῇ αφῇ 

2ο” ὑτοβάλλω. ἐκ τοῦ 1φὴ ο, Ἔτοι ὄφω ὠφώσσω, ὧς αἱμῶ 
μὴ αὐμάσσω. 3 ' 

| Δικῇ» τὸ ΠΕ τὸ αώτὸ καὶ θα. παρὰ τὸ ὁ)ς ἐπίζρη- 
δικη παέ ὄέχα. ὡς τρι εκ] χο) “τρίχα. ὀρχα ῴοε- 

ὢν ο δνανε βουλή: --- καὶ ἀπὸ τοῦ ὄμχο γίνεται ὀρζθά: 
ποὶ ὀχκδίας κηρας᾽ δύο ἀοίρας. 

Δίψα] παρὰ τὸ ἵπτω τὸ βλάπτο ὦ, ἵψα καὶ ὀίψα, 1 
πτουσα τὸ σῶμα. 

38ο Διχόμηγος» ἀχομήνου: ὁηζομιήνῳ". μὴ κατὰ Αεταπλ. ασμὸν 
ὀμχόμηνι, ος πὀλυπάταγος πολυπ ατοέγω. ἔστε καὶ ὀμεό- 
μηνιςς ὀρζομήγιδος, ὀχομή»ιόε) { αἱτιατοῇ, ὁρχοιήνι- 
δὲ. ἔστι δὲ ή πέμπτη καὶ δεκάτη. εκανα πλασκέγτα 
ἓ λέγόνται ο) ὑπὲρ τρεῖς συλλαβ» ο οὖσο: ώ 

(Ἡρωλρ- Διώνοσος, κατ᾽ ἔκτασι). πε) δέ ἐστιν -] ἔκτασια ( 
»όϱ) παρὰ τῷ. μη » ὅία τοῦ ὦ μεγάλου καὶ τοῦ υ 
μαχροῦ» ὧς τὸ,-- Διωνύσοιο ανας, --- κἀὶν Διώνυ- 
σου δὲ Φοβη δεί Ἱλιάδος 6. ὁ ονάγνων παρά 
τω, πόθεν ἐκλήδὴ Ἀιόνυδος.  ἐν' ανν τῷ ΄Ἀιονυσικκῶν 

ολ] τορῦω Τον ον ον αννα Ἀεγγενέος τοκετοῖ»  Στέμ- 

ζ 4ο 

ὃτ 

βλή- 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ:ΝΗΓΑ, 

Διώρης» ὄνομα κύριο». 

Δμώ] - 

ΔΝ 254 

ματι κισσήευτι λοχωίδες ἔστεφον Ὥρας: --- εἶτα, με) 
ἑτέρους στήχουο, --- λαβων αλή]ος σα (τὸν υψά 
»υσον δῆλον ὅτι) Πατρῳηγν ἐπέθηκεν Αγ ΑΝΝ τοκε- 
τοῖο Κικλήσκων Διονυτοῦ" ἐπεὶ ποὀ Φόρτον Φείρων 
Ἠ;ε χωλίνων Κρονίδης βεβρ/βότι μηρῳ Ἀνσος ὅτι 
γλὠσση Συρακοσσίδι. χώλὸς ακούει Καὶ Φεὸν ἄρι τιλό- 
Χευτον ἑβήωῖσαν Ε ραθιώτην. Ὅττι μυ εὐώφμι πατ}ρ 
ἐθῥάψατο αηρῷ: --- Διόδωρος δὲ πο τοῦ Διὸς καὶ του 
τόπου τῆς 'Νύσης “λέγει Διόνυσον». ὡς ἐν Νύση παρ 
γυμφ ὤν υώνατραφέντα τοῦ Δ]ὸς μγροῦ ἐκτεθόντα" μκὶ 
τὸν αγρὸν ὄνομα λέγει τόπου. 

Δινῦς. ὁ 27λυς λα. 
Διωβελία, ὀβελοὶ ὁύσ' οὓς ὁ ὀῆμος πα θήµενος ἐαιτ2ο- 

Φόρ εἰ. 
Φ 

Ακ] πηρα τὸ διῶ τὸ αὐτὸ σημαίνον (ἀφ᾽ οὗ τὸ, --- 
πόλεος πεδίοιο ὀίοντος) γύεταε κατα παρλγ: ν διώκω. 

Ἀιώκετον] ὅτι οἱ ᾿Αττικοὶ καὶ ἐν τος τρισὶ προς σώποις τῶν 
δνικὼν τοῖς ὀυ]κοῖς χρώγσαέν αἷς ̓ Αριστοφανης, Καταγ- 
τετολεῖτον αὐτὸν ὑποπ. Ἑπτωκότες Ἐκβαβετον τὸν πα- 

τέρα τοῖς ὀρχήμασι: --- τοιαῦτα και, τοὶ παρὰ τῷ. ποιή- 
»--- διώκετον ἑαμεγὲς αἰεί: --- ἅπ' ρ ἔνιοι Φφασὶ, ω, ; 

τον Κρητωιὸν πόδςν ᾖγουν τὸν σα ωφίάκρον» μὴ. ἂν: να- 
μενον παραλοα 3 θάνειν. εἰς σύωθωγον λήγει] οὖν ἠδύ- 
γατο Ὕαρ εἶναι ὀιωκέτη». ἀκάθαρτον γὰρ ἦν αμφί ο βΗτ. 

Διώνται, σαρώνει τὸ διωκοντο. ἔστι ῥῥμα δω" παραγς- 
ο -- ὀίενται Ίπποι αερσήποδες: 1ο». ὁη μω ἐξ οὗ 

να τὸ τρίτον --- "τὸ ὑποταπτιχον, ἑων διῶ» δώ ωρες 
τὼν πληδυντηκῶγ., διῶντως. 

Διώνη» η] »εόο. ἀπὸ τοῦ Διὸς, Διώνη. κατὰ ἔκτασιν τοῦ 
ο οὖς Ὢ᾿ ὅτι αὐτὴ πρῶτον. γέγονε γαµετὴ τοῦ Διός. η] 
ἀπὸ τοῦ διδὼ, Ἀιδώνη πα Διώνη, ἡ διδοῦσ., τὰς της 
γεσά εως δονας. ἢ διεύνη τὶς ἐστὸνν "] πρώτη, όμευνα- 
σ9εῖσα. Ἶ ἀπὸ τοῦ διαγεζθω Ὅ τὸ ὑγρωνεσθαι απὸ τῶν 
υὑετῶγ" ἡ αυτή, γοέρ ἐστι τῇ Υῇ. 

ᾖ γὰρ παρὰ τὴν δι πρὀ»εσι καὶ 
το ὁρῶ, ὀμκόρης ποὺ κ μσίοὴν του ο εἰς ων μοὶ πρώσει 
τοῦ ι μαὶ α εἰς / μακρόν. ῆ -αὖς ἀπὸ τοῦ ὕλη ὑληάρης 
παράγωγο», οὕτω καὶ απὺὸ τῆς Διὸςρ γενικής Διωρης' --- 
Διώρεος ὤλλιμος υἱός, 

ρθω ὀέφρος ἅρματ ος ὁ δύο οἷόο τε ἔχει». 
“Διωρυᾶ» ἀπὸ τοῦ ὀρύσσω ὀρύξω ὄρυξ: καὶ ἐν συν Φέσει 

ὀωρυξ. 
Δμολύγιον. μακρόν. μέγα ἳ δειγόν, Χαλεπόν, ἐπιπολὺ ὁν]- 

πο». καὶ ἐξακουστον" τὸ δ ὅλου όν ἐκτασει τοῦ ο εἰς 
ω, πα πλευνασαῷ τοῦ γ. Διωλύγια πράγματα, τὴ 
μεγάλα οὶ χαλεπώ” "ἅπερ απώλεσεν ἂν τοὺς περιπε- 
σόνγτας αὐτοῦ». 

Ἂ Διωζωμέλευθος, ὁ διώνων. εἰς τὴν πέλευΦο», παρὰ τὸ 
δώπω τοι πέλεν-Ῥου. ς μ να α 

παρὰ. τὸ ἑαμάςω, κατιὲ συγα οπὴ» διὼ, τὸ ογαιρῶ» ς ; 
καὶ ὑποτάσσω" ἀδάμαστοο γὰρ ὁ ὑποταγήναι ϱ] ὄννα- 
6 ενος. 

Δωγθήτω, δῥαμασθήτω, τουτέστι πρᾶος καὶ ἐπιεικῆς γενέ- 
σθω" μαὶ Δμήτειρα» ὀμωέστρία, ἡὶ Δημήτηρ. 

Δμφες, οἱ οὐμέται. παρὰ τον δωήσω μέλλοντα» ἀποβολῇ 
τοῦ ῶ) δμήο" κοιν ση. τοῦ Ἰ εἰσων ὁμώς, ὣς ῥήξω 
ῥηγμὸο καὶ ῥογωός” ἡ ὁ δεδμημένος καὶ ὑποτεταγαέ- μ) ο] 

Φος τι»ὶ, ὃ Φεράπων. 
Δνοφερο», τὸ μέλαν καὶ. σκοτεινό»: --- δνοφερὸν χέεν 

γέφος, εΦερὀν. καὶ τροπή καὶ 
τὸ γγόφος γνοφερὸ» ποαὲ ὀνοίερον ̓  
ώμαυρὸν αλ «οφωδες. 

ὄδωρ: --- παρα τὸ 
πλεονασμφ. ᾗ παρα 

κ 
τῇ Ἄνόφορ μοφερὸν" 
Δγοκθλιςω] ὀνοπά],ἔ--. } ὁιὼ Κειβῶν όησιο καὶ ἑκτήος 
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ἔις. - ἀνὴρ ἄνδρ ἐλνοπάλιζεν: --- τουτέστι διὰ χιρὸς 
εἶχεν, ἡ ἀνῆρδι, ἐφόνευεν. ἐχρήσατο δὲ καὶ ἐν τῷ 
Ὀδυσσείας ἕ., -- τὰ σα ῥάκεα ὀνοπαλίζειο: ---- αντὶ 
τοῦ διὰ χειρὸς ἔξειο, ἄμφιέσγ, συῤῥάψειο ἡ περιτι- 
νάξεις, περιστρέψεις. εἴρηται παρα τὸ δονεῖν καὶ τας 
παλάμας, δονοπαλίξαι" καὶ ἐν συγκοπγ. ἡ παρὰ το 
δονῶ καὶ τὸ πέλλω, ὀνοπαλίζω" ἀπὸ τῶν δύο ὁμοιοσή- 
µων, ὧς Ἐριχθόνιος καὶ Ἐρεχθεύς' καὶ τροφὸ» ἑδύνη- 
Φεν. ἡ ἁπὸ τοῦ αλαπαδνὸς γίνεται λαπαδνος᾽ καὶ καθ 
ὑπέρθεσιν τῶν στοιχείων τῶν τε τῆς αρχῆς παὶ τῆο 
τρίτης, γίνεται δνόπαλος καὶ ὀνοπαλίςω. 

Δοάσσατο, ἐνεδοίασε. --- δοάσατο κέρδιον εἶναι, ἔδοξεν, 
ἐνόμισε. λαμβάνεται καὶ οὕτως ἀπὸ τοῦ ὁόσσω, ὥς 
Φασί τινες" αλλ ώὤφειλεν εἶναι, ὁ αόριστος α, ἔδοξαι 
κυρίως οὖν τὸ μὴ ἐν μιᾷ γνώµη ἑστᾶναι" παρα Το 
δοιός, δοιάζω, ὡς ἵππος, ἱππάςω᾽ λίδος, λιδαζω' ὁ 

λλων. δοιάσω᾽ ἐδοιασάμὴν. ἐδοιάσατο" καὶ πλεονα- 
σμῷ τοῦ σ Αἰολικῶς, ὡς ἔσετὲι ἔσσεται, ἐδοιάσφατο" 
καὶ ἀποβολῇ τοῦ ε, ὁοᾶσσατο. ἄλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ δοκῶ 
δυκάζω, ῥοκάσσατο, ἄποβολῇ τοῦ κ. ὥστε οἱ μὲν, ἕλ- 
λειψιν τοῦ κ΄ οἱ δὲ, τοῦ ιν ἵνα μὴ παρ ἄλλου ὧς 
καινὸν ἀκούσῃς. οὕτως Ἡρωθδιανὸς καὶ ἄλλοι. δοάσσατο, 
ἔδοξεν' δοιάσσατο. ἐδίστασε. 

Δόγμα, οὐ παρὰ τὸ δοκῶ δόχημα καὶ κατὰ συγκοπὴν ὁύ- 
γα" ἀλλὰ παρὰ τὸ ὁόκω βαρύτονον, ὁ µέλλων, ὀόξω" 
δέδογααι. δόγμα. παλ : : 

Δοκεύω., παράγωγον ἀπὸ τοῦ δόκω βαρυτόνου' σηµαίνει 
δὲ τὸ ἐπιτηρεῖν, Φυλάσσεσθαι, προοδέχεσθαι᾽ καὶ Δό- 
κήσίο, σκοπὴν ἀπάντησις, ὑπόληψιο. 

Δοκῶ, ἁπλοῦν, πρώτης συ σνγας τῶν περισπωμένων 
προεδσκῶ δὲ, σύνφετον. δευτέρας" ὥσπερ τὸ συλω, 
ἁπλοῦν ὲν, ἔστι συζυγίας δευτέρας᾽ σύν»ετον δὲ, πρω- 
της» ἱεροσυλῶ, ἱεροσυλεῖς, ή : , : 

Δοκίμιον», ἐκ του δόκιμος" τουτο ἐκ τοῦ δοκῶ' παραγω- 
γον, δόκιμος. ἡ παρὰ τὸ δέχω. ' 

 Δοκησίσοφος, ὁ ἑαυτῷ ὁοκῶν εἶναι σοφος, 

Δοκιμασία, ἡ ἐξέτασιο. 3 αν 

Δοκός, τὸ τὴν στέγην ἀνέχον ξύλον. παρὰ τὸ δέχω, δέ- 

οµαέ, δεκὸς, ἡ δεχομένη τα ἐπιτιδέμενα βάρη". ἐξ 

οὗ µελανδόκος, καὶ πανδόκοο. ἡ Οπὸ τοῦ δέκω δοκόρ᾽ 
ὥστε ωἡ εἶναι πάθος. τὰ δὲ παρὰ τὸ δέχω παντα διὰ 

τοῦ κ΄ οἷον ξεινοδόκος, καξαὰ ἀντιστοιχίαν τοῦ χ. εἰς κ. 

σημείνει δὲ καὶ ἐνέδραν καὶ βούλησιν. ιν 

Δόκανα, τάφοι τινὲς ἐν Ιλακεδωιμονίᾳ᾽ παρα το δέξασθαι 

τὰς Τυνδαρίδας, Φαντασίαν ἐχούσας τάφων ανεωγµέ- 

νων. ἡ παρὰ τὸ δοκεῖν, Φόκανον. ͵ : 
Δολιχόν οἷον, Δηθα τε καὶ δολιΧΟΥ: -- ἐπὶ πολυν καὶ 

μακρὸν χρόνον. ποὶ ὀολιχόσκιον ἔγχος, το μέγα καὶ 
μακρὸν, Ἡ µακρᾶν σκιὰν αποτελοῦν' ἡ µάκρᾶ πορευὀ- 
μεγον" παρα το ειν. δα πο πῶς 

Δολιχαύλους, τὰς µακρουο αυλους ἐχουσας᾽ αὖλος δὲ το 

κοῖλον τῆς ἐπιδορατίδος, εἰς 9 ἐντ/}εται τοῦ ξύλου τὸ 

ὤκρον. αὐτὸ δὲ τὸ ξύλον, καυλόο" αὐλὸᾳ δὲν τοῦ σιδή- 
ρου τὸ κοῖλον. καὶ ὀολιχήρετμοι, µακρόκωποι. καὶ τα 

ὕμοια. ; κο:. όλή ο ψ 
Δόλοψ. ὄνομα κύριον. παρὰ Το όλος, τροπ του σ εἰς 

ψ. Δόλοψ, ος δουν αἴ δοψ". καὶ πλεονασμῷ τοῦ !, 

αἰδίοψ:" καὶ σκόλος, σκόλοψ. ἡ γενική τῶν πληδυντι- 
κὠν, Δολόπων. καὶ ὡς Ἡφαιστος Ἡφαιστίων, δόλων» 
Δολίων, οὕτω Δολόπων Δολοπίων. ὄνομα κύριον, πρέπει 

δὲ τὸ ὄνομα ”ρω' καὶ γὰρ Δολίωνα ἔγνωμεν οὕτω κλη- 
Φέτα". οὗ, ἐπώνυμοι οἱ Κυῴκηνοί, πιὶ ὁ παρὰ τῷ 
ποητῇ κατάσκοπος Δόλων' καὶ Δολίος ὁ οἰκέτης 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. 

Δόλος, .αρε 

Δολομῆτα, ὦ δόλια 

Δονώ] ἔστιν ἐνῶ καὶ σηµαίνει τὸ κινῶ ὃ 

-- πΦλάμους, 
Δοξοκοπία, αὶ κενοδοξία. 
Δόξκ] παρὰ τὸ δέχω δέξω, δέξα καὶ δόξα. αλ παρα τὸ 

Δόρυ, σηµαίνει δύο" τὸ ξύλον, καὶ τὸ αἀκόντιον. καὶ τὸ 

Δο 3ὔ6 

Πηνελόπης. ἀπὸ δὲ τοῦ Δόλοπος, καὶ ἐδγικὸν οὕτω 
κληθέν. η 

ἑ τὸ δέω τὸ δεσμῶ. ὁ συνἑὼν τοὺς αλισκομέ- 
νους, ὧς τὸ, Άλλά σφωε ὀόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει, 
Ὅμηρος. ὡς Χέω χόλος, καὶ «Νέω Φόλος, οὕτω δέω 
δόλος. ἡ παρὼ τὸ ὀηλῶ τὸ βλάπτω., δῆλος, ὁ ὀγλούμε- 30 
νος καὶ βλαάπτων, τροπῇ τοῦ η εἰς ο. 

Δόλιος, παρὰ τὸ ὀόλος' τοῦτο παρὰ τὸ δέλω τὸ δελεάςω. 
ἐκ δὲ τοῦ ὁόλιος γίνεται ὁολιὼ" ὁ παρατατικὸς, ἐδολίεον 
ἐδολίουν" τὸ τρίτον τῶν πληθυντικὠ», ἐδολιοῦσαν. καὶ 
ὤφειλεν εἶναι ἐδολίεον ἐδολίουν, ὤωπερ ἐπο[εον ἐποίουν᾽ 
αλλ’ οἱ Ῥοιωτο) ἐπὶ τῶν μὴ ἐχόντων τὴν µετοχὴν εἰς 
ς ὀξύτονον, ποιοῦσι τὸ τρίτον τῷ πρώτῷ ἰσοσύλλαβον' 
οἷον ἐμάθδομεν, ἐμάφοσαν' εἴδομεν, εἴδοσαν' ἐπὶ δὲ 
τῶν ἐχόντων τὴν µετοχὴν εἰς ς ὀξύτονον, ποιοῦσιν 
ἔνδειαν παὶ κρᾶσιν' οἷον, ἐκοσμήημεν, ἐἑκόσμη»εν" 
ὡς τὸν Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσµη-»εν: -- καὶ Φυλασσει τὴν 49 
παραλήγουσα» τῆς γενικῆς τῶν μετοχῶν. 1 

ᾗ ὃ Ανν ὰ. τὰ εἰς ης βαρύτονα τῷ 
} παραλγγόµενα, καὶ εἰς α τὴν κλητικὴν ἔχοντα, προ- 
περισπώνται, πεδῆτα, αγκυλομῆτα" πλὴν τοῦ ἀκάκητα. 

Δόμος. ὁ κου” παρὰ τὸ δέμω τὸ οἰκοδομω», ας νέµω, 
νόμος" ὃ οἰκοδομητὸς οἶκος. 

Δόπεναι) ἔστι δίδωμι" κα μετοχὴ, δοὺς ὀόντος' καὶ τὸ 
ἀπαρέμφατον τοῦ δευτέρου χορίστου, ὀοῦνω. εἰώ-ασι δὲ 
οἱ Δωριεῖς ἐπὶ τῶν εἰς ναι ἁπαρεμφατων. τοῦ δευτέρου 
ἀορίστου, προτεδέναι τὴν µε συλλαβήν' καὶ ϱἱ μὲν ὧσι 4ο 
δύο Φωνήεντα. τὸ ἓν ἀποβαάλλει»' οἷον ὀοῦγαι, ὁόμε- 
ναι" «εῖνοι, «δέμεναι" εἶναι, ἔμεναι' καὶ πλεονασμῷ 

-- ο. ε.α υ) [ή αν 
τοῦ µ, ἔωμεναι' εἰ δὲ ἓν Φωνῇεν ἐστὶ, Φνλασσειν αὐτὸ, 
οἷον, στῆναι στήµεναι' βῆναι, βήµεναι. ρα 

η ὁ κινῶ: πλεονασμῷ τοῦ 
ὃ, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο, δονὼ τὸ συστρέφω, σηµαίνει 
καὶ κιεῖν, σείειν, σκεδαν»ύειν. 

Δόναξ. ὁ κάλαμοο. Καλλίμαχος» Κα) ὀόνακι πλήθοντα 985. 
Λιπων ῥόον ᾿Αστερίωνος: -- παρὰ τὸ δίνω τὸ στρέφω, 
ὀΐνος' καὶ ὡς λίΦος λίΦαξ, οὕτω ὀϊνος ὀέναξ' καὶ Τρο- 
πῆ τοῦ ι εἰς ο, δόναξ, ὡς κλίνω, κλόνος" οἱ. γὰρ ταρασ- 
σόμενοι συστρέφονται. ἡ παρὰ τὸ δονεῖσαι. 

Δόνακερ, κάλαμοι ἁλιουτικοὶ, ἡ αὐλοί: πρότερον γὰρ ταῖς 
φύροις ἀντὶ κέρατος ἐτίφουν καλάµους. σηµιώνει δύο" 
παλάµους, ἀπὸ τοῦ ἐν δονῆσει τὴν Φυτείαν ὁρᾶσθαι, 
οἷν ἐν πινήσει' Συωμάρψας δόνακας, µυρίκης τ ϱ2η- το 
λοὺς δζους: --- καὶ αὐτὸν τὸν παλάμους ἔχοντα, λια- 
ὁος σ,-- παρὰ Ῥοδανὸν δονακῆα: --- τὸν παλαμώδην 

. ’ κ . ] . . κο ΐ 

εὐδιασειστον, εὐκίνητον, διὰ τοὺς ἐν αὐτῷ πεφικοτας 

ὁοκῶ δοκήσω, ἐδόκήσα ἔδοχσα καὶ τροπ] τοῦ κκαὶσ 
εἰς ἕ, ἡ παρὰ τὸ δόνω βαρύτονον., Ἴρέω Ἰλιαδος κ. 
Ου9᾽ πο δόξης: --- οὐκ ἄπο δοχήσεως καὶ δἰκασμοῦ. 
«τει εἰς τὰς «ιαφορὰς εἰς τὸ ὃ. ' ὡνλ 

ζύλον μὲν, ὧς παρὰ Ἡσιόέῳ, --- ἑνατὸν δέ τε δούραθ' 
ἁμαδης: π καὶ " μήρος, Καὶ δὶ δοῦρα σέσητε νεῶν: 
ἕ--- καὶ Τὸ κοντάριον, αἱ τὰ, Εὺ μέν τις θόρυ θηξά- 
σθω: --- καὶ πάλιν, αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρίε 
-- εἴρηται ἀπὸ τοῦ δρὺς ὀρυός, ὀδρυ᾽ ἐπὶ πωντὸς λογό- 
μενον ξύλου ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ὡς μάρτυς ὀρυμόςν καὶ 
ὀρύφακτος. ἡ παρὰ τὸ φέρω τὸ λεπίςω τοῦ γὰρ Φλοιοῦ 
λεπίκεται τὰ ξύλα. ἡ παρα τὸ ὀρύπω" ἡ ἐκ τοῦ ἀρῦς' 
οἱ γαρ ἀρχαίοι ἐκ ὀρυύων κατεσκεύαζον. ἡ} ἐκ τοῦ 
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δορῶ,, ὸ ση ας χει τὸ 'πηδώ, Φόρυ τὶ ὃν, τὸ ἐκ τῆς γῆς 
ἀνασχόν» ὡς ὁ ποηητὴς λέγει παρετυμολογῶν αὐτὸ, ---- 
ἐπεὶ οὕπω τοῖον ἀνήλυθεν ἑἩ ὁόρυ γαίγοι--- ἔνίοι καὶ 
τὸ δέρμα, ὁόρ ν. 

Δορυξόος, ἐκ τοῦ δόρυ πο τοῦ ξέω. οὐδεὶς δὲ λέγει Ἑλ- 
λήνων. ὀόρυξου , αλλὰ δορυξόος" καὶ χατὰ συγκοπὴ», 
δορυξός' ἔστι δὲ τόπος ὅπου ξύονται τα δόρατα. 

Δορυκτήτην, ὀοριάλωτον, αἰχμιάλώτογ. 
Δορύκνιον» παρὰ Νριάνδρῳ, ἀντιφάρμακον. γράφεται πο 

ὀορύχνιον. τὸ δορύχνιον τῶν Φανασίμων ὑπάρχον πινό- 
µθνο». ἔστι δὲ πατὰ τὴν ὁὀσμὴν καὶ τὴν γεύση γάλα- 
κτι παραπλήσιον δἳ δέ τις αὐτὸ κλάσειε, γάλακτος 
ἀποστάςει- 6 δεν ὀυςδιάχριτον τῷ πίνοντε, δι τὸ εἶναι 
γάλαχτι παραπλήσιον. Δημοφῶν δὲ ἐτυμολογεῖ αὐτὸ 
οὕτω κεκλῆσθως, διὰ τὸ δόρατι ἶσον εἶναι κατὰ τὴν 
ἀναίρεσι». 

Δορίαλλοςν λέγεται καὶ Δόριλλος. Ἀριστοφάνηα» Αὲ γυ- 
ναῖκες τὸν δορί«λλον Φράγνυνται: ----- ἔστι δὲ τὸ γυναις 
κεζον αἰδρίονν ἐφ᾽ ὕβρει τραγφὀοποιοῦ ᾿Δορίλλου. ἦ παρὰ 
τὸ είρειν, τὸ τυπτόμενον" } τὸ τιλλόμενον τὰς τρίχαο 
καὶ οἱονε) ἐκδερόμενον οὕτω γὰρ πάλαι ἑψίλουν. ὡς 
δηλοῦ ᾿Δριστοφάνγο, Ἡβυλλιῶσοι κάρτι παρωτατιλμέναυ. 

Δόρπος, ὁ ὁ δεῖπνου, α περὶ τὴν ἑσπέραν ἑστήκσις" πρέηο 
ἡ ἑσπερινὴ τροφή’ απὸ τῶν δαε ρμάτων ὅτι ἐπὶ τῶν 
δερμάτων καφθήμενοι. ἐσιτοῦντο. ᾗ παρὰ τὸ ὀρέτεσὃαι 
τοῖς ὀδοῦσιν 3 παρὰ τὸ τοὺο πόνους δρέπειςν ἢ παρὰ 
τὸ ἔρπειν ἡμᾶς εἰς τὸ δωύειν, ὅ ἐστι κοιμάσ.λου. οὕτως 
Ώρος. ἐγὼ δέ Φημι. ὥς εὗρον εν παρακε {μεγον ἐν 
τῷ β’ τῆς Ἰλιάδος" ὀόρπος εἰρητας, παρὰ τὸ οὐονεὶ 
παύεσθειι τηνικαῦτα λοιπον τους πολεμοῦντας τοῦ ὁό- 
ρῶτος, 0 ὃ ἐστι τοῦ πολέμου, καὶ ἠσυχάκει». οὐ δαῦμα, 
δὲν εἰ τὸ κοινὸν πάσης τροφῇς ἐπὶ μες τώττεται. κο 
γὰρ τὸ τομήτικο» καὶ χειρουργία καὶ µαθήµατα, καὶ 
ἄλλα ανρία ἐστί. 

Δορκὰς, τὸ τῆς ἐλκφου γένν]ωα. παρὰ τὸ δέρχῳ τὸ βκέ-. 
πω, δερχὰς καὶ δορκάς ᾽ ὀξζυδερκὲς γοὲρ τὸ ζῶον, οι) 
εὐόμματον. 

Δόρξ, ὃ ὄνομα ζώου" ἔνδεν δορχας. παρὰ τὸ δέρκω δέρξω 
δέρξ καὶ ὃὁρξ, ὡς σήπω σήψω, σήψ ὀξυωπὲς γὼρ 
τὸ «ον. 

«Δορὰ, δέρμα" Κρῆτες δὲ καὶ τὴν δοκόν. 
Δορίθεο. μάχαίραί μαγειρικοὺ εἰς τὸ ἑνδέρειν τὸ «δύματο 

ἐπιτήδειαι. 
Δοράζει, κολώςει. Δόρατιςόμενοι. φόρασι μαχόμενοι. 
Δοροὺς, κωρύχους. - δέρματα. 
Δορπηστὸς» ἡ τοῦ ὁόρπου ὥρα. οὕτω καὶ τὸ καθ ἡμᾶς 

δεῖπνο». 
Δορυσόον, ἀνδρεῖον ' ἡ ὁόρατι Φοβοῦντα καὶ σορῦντα, καὶ 

ὁρμῶντα. 

Δορυφόρον, τὸν Φύλακκ τῶν τυράννων παὶ τὸ πωφὸν 
πρόσωπ, τογ- 

Ἀόσκον, ἔδων, δεύτερος ἄόριστος παρὰ Αἰολεῦσι: -- μοὸ 
πάντα Φέρων ᾿Αγαμέανονι ὁόσκον: --- ἀντὶ τοῦ ἐδίδουν. 
Ἱστέον δὲ ὅτι τῷ Ἰωνικώς πλωόμενα ἐπὶ τῆς τρίτης 
συζυγίκς τῶν εἰ µε. καὶ τῶν περισπωμένων, διὰ τοῦ 
ο ἐκφέρονται πρὸ τοῦ σκ΄ ἐδίδων, ἐδίδοσκον" ἄδων, ἔδο- 
σκον ἐχρύσουν. ἐχούσοσκο». 

Δοτός) } ἐκ τοῦ δέδοµ πο) ἠτικοῦ παρακειµένου, δέδοτωε, 
δοτός. δοτµκός κοιὶ δοτωωή. 

Δόρει] ἸἹστέον ὅτι τὸ σὺν ὀόρει καὶ σὺν ασπίδι παρὰ ρι- 
στοφώνει γίνεται οὕτως. ὥσπερ ὠπὸ του γῆρὰο γίνεται 
γῆρος καὶ απὸ τοῦ δέρας θέρος» οὕτω καὶ απὸ τοῦ ) δόρυ 
ὁόρατος , γίνεται φόρος” πακεῖθεν ἡᾗ ὁοτικὴ ὀόρει, ὥσπερ 
ΕΞΥΜΟΠΟΟΙΟΟΝ. 
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τεῆχος τεύχει. τὸ δὲ δουρὶ, ἀπὸ τῆς δουρὸς γέγονεν γε- 
νικῆς. Δουρὶ ὁ) ἐπαίσσων: --- ἄντὶ τοῦ σὺν δόρατι. ἡᾗ ἐκ 
τοῦ ὁρῦς ὀρυόςν ὑπερθέσε;. ὀρυρός καὶ ὁουρί. καὶ ὁου- 
ρικλυτός, ὁ κατὰ τὴν ιά κην κ). υτός.. 

Δοῦραν δόραταν ξύλα. Ἱστέον ὅτι το γόνυα οι ὀόρυα 
γάεται κα ὃ) ὑπέρδεσι τῦυ, γοῦνα που ὀοῦρας. ὴ 
απὸ τοῦ γούγατα καὶ ὀούρατα, κατὰ ἀποβολὴν τῆς τα, 
γοῦνο καὶ δοῦρα. 

Δουρηνεκὸς, ὀόρατος βολήν, δόρατος µῆκοο, ἄπόστημα 
ὅσον δόρυ διατεῖναι. 

Δουλικόδειρος, ὁ μοεροτράχγλος” παρὰ τὸ ὀολιχὸν τ τὸ 
μακρὸν καὶ τὸ δειρὴ . ὁοι υλιχόδειρος” ἐπειδὴ τὰ απὸ τῶν 
εἰς α καὶ εἰς η θγλυκῶν. γενοµενα -το. 

Δοῦλος, παρὰ την δύην ὃ σημαίνει τὴν πάκωσινν ὀνη- 
λός τις ὧν" συγκοπῇ παὶ πλεονασμῷ» δοῦλος. ἡ παρα 
τὸ δεύω τὸ δεσμῶ. δέλος καὶ δος λος" τοὺς γὰρ αίχμα- 
λώτους ἐδέσμουν. 3 παρὰ τὸ δόλος, δοῦλος. Ἡρακλῆς 
δὲ ἐν τῷ περὶ τοῦ χρὴ καὶ δεῖ, σχγααωτέζει παρὰ τὸ 
δέω τὸ ἑλλείπω, δέλος καὶ δοῦλος, ὁ ἑλλείπων τῇ ἀρε- 
τῷ, ὥς Φησι ὁ πομιτής, μισυ γάρ τ᾿ ἀρετῆς ἀποιί- 
γνται εὐρύοπα Ζεὺς ᾿Ανέρος, εὖτ ἄν µιν κατὰ δούλιον 
ωαρ ἕλγσι. 

Δούλη» εἶδος τῶν ὑποπεπτωκότων τῷ ὀνόματι πρός τι 
ἔχει γὰρ τὴν δέσπομαν. μὶ πόσοι τρόποι της δουλείας» 
τρεῖς' το χατὰ δημιουργίαν» Ὅτι τὰ σύμπαντα ὀοσύλα 
σά: --- τὸ κατὰ δμεςμοσύνην ν Ἐτειδὴ ἐλευθερωθέντεο 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίωο ἐδρυλώθήτε τὴ δριαιοσύχῃ: - λέγε- 
ται δουλία καὶ ἐπὶ τῶν αργυρ: ωνήτων- ὡς τὸ» Ἠγόρασα 
ὀοῦλο;. 

Δοῦπος, ὁ πτύπος, Ψόφου" οἱονεὶ ὁ δέους ὅπα ἔχων' ν) 
ὁ δέος ἐἑαποιῶν. ὠνομωτοπεποίητα δὲ ᾗ λέξιο. ἐξ οὗ, 
Δούπησε δὲ πεσώγ: --- σημαίνει τὸ ἀπο.ανεῖν πεσόντα 
ἐν τῷ πολέμῳ. ἠκῆσαι. παλ --- δεδουπότος Οἰδίποδος, 
Ἰλιάδος Ψ’, ἐν πολέμῳ τεθνεῶτος. 

Δόχιωος, ὁ πλάγιος παράγωγον ἀπὸ τοῦ θοχιεός. Θες 
κριτος» Δόχμος ὠπὸ προβολ]ε πλινθείς: --- τοι) ὤποδο- 
χαῶσας, ἀποκληνω., παρ» τὸ δέχω. δοχμόςν ὡς βρέχ., 
βροχωός" ἵν ᾗ ὁ εὐχώρητος, καὶ ὃν ἐστι εὐχερῶο ὁέ- 
ξασδας ἐν ταῖς εἰσόδοις. 

Δοχαή, η] παλαιστή, ὃ ἐστι τὸ τετραδάκτυλον της Χειρό:. 
Αριστοφάνης, Καὶ πρὶν ἡμέραν Φορέσα Ἡ μείζον Ἰν 
δυοἳν δοχκΥ: παρὰ τὸ δέχα, γεται ὀοχή, τ2 
δεκτικὸν μέρος τρ Χειρός, καὶ ὃν οὗ δεχόωεδα τὰ 
διδόμενα" ὡς δρα ω δραχμή, , 4 τῶν ὀβολῶν ἐπληψις' 
παὶ αἴσσω χω. ι περα τὸ δοχμός πειό] 
χειρὲ μετροῦμε». ἔστ 1» οὖν μέτρο» τὴ, 

Δοχμιαὸς, εἶθος μέτρου ἀὐτισπαστμιοῦ. ἔστι δὲ μονόμε- 
τρον ὑπερκαταληκτον" οἷον, Ἐγῶ δ᾽ οὔτε σοί:--- ἔστι 
δὲ Βὐριπίδου Φοινισσῶν. πολλα ῥν9μῶν ὀγόματα καὶ 
ἄλλα: ἅταρ δ) καὶ ταῦτα» ἴσμ λος ἱκμβιηκός» δόκτο- 
λος, δατυλικός" παίων ἐπίτριτος. οὗτοι μὲν οὖν ὁρθοί 
εἰσι ῥυδμοί" ἐν ἰσότητι γὰρ κεῖντοι ᾗ γὰρ μονας προς 
δυώδα ἡ δυὰο πρὸς τριάδα» ] τριὰο πρὸς τριάδα" 
τριῶς» πλεονεκτεῖτια μονκδρο. ἐν τῷ δοχωιακῷ. τριᾶς 
ἐστι πρὸς πεντάδα» καὶ ὀνας ἡ πλεονεπτοῦσα. οὗτος οὖν 
ὁ ῥυθμὸς οὐκ Ἰδύνατο αλ ος ὀρ2ός" ἐκλήΣΊ τοίνυν 
δοχμιακὸς, ἐν ᾧ τὸ τῆς ἄνεσότητος μεῖςον κατοὶ τὴν 
εὖδεῖων πρύεται, καὶ τὸ μέτρον οὖν δοχμιακόν, ὡς ἐμ- 
πιπτόντων ἐν αὐτῷ τὼν ὀκτω χρόνων. 

Δρῦ σημα! ει τέσσαρα᾿ δρῶ το κρωτῶ ἐξ οὗ δράντυλος 
καὶ ῥάμτυλος 
ὁ αποδρῶν τῆς δουλείας. δρῶ τὸ βλέπω, ἐξ οὗ, ὑπόδρα 
ἰδώμ: --- καὶ δρήδω, κατὰ ὠντφρασι»' οἱ γὰρ ποιµώ- 
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δρώ τὸ ὑπηρετῶ, ἐξ οὗ καὶ ο ρα πάτο, 49 
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µενοι οὐ βλέπουσι' δρῷ τὸ πράττω. ἐξ οὗ καὶ ὁρᾶ- 
-μα. ἐκ του ὁρῷ παράγωγον ὁράσσω: ὁ μέλλον, ὁράξν. 
διατί οὐκ ἔχει τὸ σ; εἰ δὲ ἔχει σ ὃ ἐνεστως, Τότε ὁ 
µέλλων δια τοῦ ἔ" πλὴν τοῦ πλάσσω, πλάσω" ἑμάσσων 
ἱμάσω" ἱνάσσω, Ινάσω" πάσσω, πάσω" λεύσσω. λεύτω. 

Δράγμα] πληθυντικῶς μὲν λέγονται τὰ ὁράγματα" σηµε- 
368, δὲ τοὺς στάχνας, ὅσους δύναται ὁ «Φεριστὴ: τῇ ἄρι- 
στερᾷ περιλαβεῖν »ερ/ζων. Δράγματα, τὸ τῶν χειρῶν 
πλήρώματα' παρὰ τὸ ὁράξασθαι' σηµαίνει τὸ λαµβά- 
γερ. καὶ Δραγμὴ, τὸ πλῆθος τῶν κερμάτων, ἡ τῶν 
οβολῶν. 

Δραφεῖν, σηµαίνει τὸ ποιμᾶσθαι' καὶ καταδαρθεῖν, τὸ 
κοιµηθῆναι. καὶ ὁραθεῖν κα ὑπέρφεσιν, ὡς καρδία, 
κραδία. εἴρηται παρα τὸ δέρμα". ὁρα.2εὖν γὰρ κυρίως 
λέγεται τὸ ἐπὶ δερμάτων καφευδῆσαι. ἡ παρὰ τὸ 
δρώ τὸ ἐνεργώ, παράγωγον ὀρήδω, τὸ κοικῶμαι, κατὰ 
᾽αντίφρασιω οἱ γὰρ κοιμώμενοι οὐδὲν ἐγεργοῦσιν. ὁ 
µέλλων. ὀρήσω ὁ δεύτερος ἀόριστος, ἔδραθον" ὁ µέλ- 
λων δεύτερος, ὁραΦῶ' παὶ τὸ ἀπαρέαφατον, δρα» εἲν᾽ 

"καὶ κατὰ διάλνσιν τῆς ει διφφΦόγγου γίνεται ὁρα-λέει». 
Δράκων, παρὰ τὸ δέρμω τὸ βλέπω" ὀξυδερχὲς γὰρ τὸ 

ἆδον. ὁ δεύτερος ἀόριστος ἕδρακον. ὡς ἔπραθον, ἐκ τοῦ 
ιο πέρθωῳ" καὶ ἔτραπον, ἐκ τον τρέπω. ἔδαρκον ὤδειλεν 

εἶναι" ἀλλὰ κανών ἐστιν ὁ λέγων, ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ βα- 
ρυτόνων Φεμάτων: -- πόΦεν ἔχει τὸ α:. κἄν που τύχη. 
τὸ ε σὺν ἀμεταβόλῳ, εἰς α αὐτὸ τρέπει ὁ δεύτερος αὁρι- 
στος. καὶ Όμηρος, --- ἐσέδρακον ἄντην: --- καὶ, --- οὐδ’ 
ἂν νωὶ ὀιιδράκοι έλιός περ: --- ἀντὶ τοῦ ἴδοι. ἡ 

Δρακίος, ὄγομα κὺ μον” ἀπὸ τοῦ ὁρώσσω, κ] 6 δρωττό- 
µενος, ὁ ἰσχυρο. Ἰ παρὰ τὸ ὁρῷ τὸ πράττω», ἵν ἡ 9 

προνα. . ο Λ ο) Δ α- κα 
Δρᾶμα, ποίγµα, πραγμα. παρα Το ὁρῶ τὸ ἑγεργῶ, (αφ οὗ 
μα) δρᾶσαι, τὸ πρᾶξαι) ὁ παητικὸς παρακείµενος» δέ- 
ὀραμαι᾽ ἐξ αὐτοῦ ὀρᾶμα. λέγεται δὲ ὀραματα καὶ το 
ὑπο τῶν «εωτρικῶν μιωηλῶς γινόμενα» ος ἐν ὑποκρί- 
σει. ὥς Φησιν Αριστοφάνης" ἐπειδὴ ἐν ἱερρ Ηρακλέους 
δειπγοῦντες ἐγίνοντο χορός. καὶ τὰ ἐκ συσχευῆς δὲ καὶ 
καλουργίας ὀρώμενα κατά τινος ὑπό των δράματα. 

Δρᾶναι] οἶμαι ἀπὸ τοῦ ὁρῆμι ἕδρην' τὸ ἀπαρέμφατον, 
ὀράναι. κἄλλιον οὖν ἀπὸ τοῦ δραίνω ὁρανῶ ἔδρανα ὁρά- 
ναι, ἔστιν Ἰλιάδος κ. καὶ Δράνει», ἰσχύειν, δύνασ.αι, 
ἐνεργεῖρ. . ῤ ’ 

3ο Δράξ, σηµαίνει ἴσον τῇ χειρὶ οἷον τε ὁράζασ-γαι καὶ πε- 
ριλαβεῖν. παρα Τον ὁραξω μέλλοντα, ὁράξ, ὧς 9]- 
σον δής, ε ο 

Δράξων, ἡ λεγοµένη σικελική. σημαίνει δὲ τουῦ κάτ ἄγο- 
ράν τῶ» ἀλφίτων ἢ τοὺς ἄλλων τιωῶν ὁραττομένουο 
κο ἁρπαθοντας. οὕτως Ἐρατοσ.)έγης καπηδαλους καλεῖ. 
παρὼ οὖν τὸ δράττεσθαι. εἰς τὸ Διογένους εὗρον ἐγω 
ὁράξων σηµαίνειν πορνοβοσκόν. Ν 

Δρέμω, ὁ µέλλων ὁραμώ ' ὁ δεύτερος αόριστος» ἔδρωμον 
καὶ τὸ ἁπαρέμφατον, ὁραμεῖν. τὸ ῥῆμαι δέρμω' ὃ 
δεύτερος ἀόρίστος. ἔδαρμον" καὶ ὑπερλέσει, ἔδραμον" 
ὁ δεύτερος µέλλων, ὁραμῶ ν λὶ 

Δρατέτης, ὁ Φυγας παρ” το βρω το υπηρετω" καὶ ἅπο- 

ὁρῶ, τὸ ἀποφεύγω" ὅψεν κκ) απέδρα" ὃ µέλλων, ὁρα- 

σω" καὶ µετὰ τοῦ πέτω (σημαίνει τὸ ἀφίπταμαι) γέγονε 

ὁρωπέτης, ὁ ἀποπταὰς ο) αποστὰς τῆς ὑπηρεσίαρ" Ἰ ὁ 

τὸ ὁρᾷν (ᾖγουν τὸ πράττει) πεττεύω», τουτέστι ἐκ- 

κλ/ ων. 
Δραπετ/νδα, ὄνομα παιιᾶρ, ἔστι δὲ τῇ μυΐνθα Χαλουμέ- 

ο 5 τρότος. αἴρηται δὲ παρα τὸ τῶν παίδων ὁ μέν τις 

μήει τοὺς ὀφθαλμούς, βοῶν, Τηροῦ, Φυλαττου:--- οἱ 
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δὲ ἄλλοι, Φεύγουσι, Φυλασσδιενοι τοῦ ἀγρευφῆναι. 
εἴρηται παρα τὸ ὁρατετεύειν νκὶ Φεύγειν τοὺς πα[ζον- 
τας αὐτήν. 

Δραπέται, ὀυνατοί. Δρήστειραι. διάκονοι, «έραπαιναι. 
Δρῆσται, ὀρηστῆρες, οἱ ὁπουργοῦντες καὶ διακονοῦντες. 
Δραστὴρ, ὁ νθητικὸς κατ ἐπιβολήν. ὁρωστῆρας, µαγεί- 
ρους. διακόνους. Μ 

Δρησυοσύνήν. Φεραπείαν, ὑπηρεσίαν. 
Δράσις, σηµαίνει τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν ὅρατιν. ντ τὸ 
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ὁρῶ, τὸ πράττω Ναὶ τὸ βλέπω, τὸ ὃρα κ. δρὰξ, καὶ 
ὑπόόδρα καὶ ὑπόδρωξ"' καὶ ὁρατοί, οἱ ὀφΦελμοί" καὶ ὁρα- 
πέτης, ὁ περβλεπόμενος αἲ ἁλῷ. ὁρῶ δοάσω οὗγ. ὁρᾶ- 
σι:. ὧς πραξω, πρᾶξις. παρὼ τὸ δρῷ τὸ ὁρῶ, (αφ) 
οὗ καὶ ὁρᾶσις καὶ βλέψις) δέδραται, ὁρατὸς, καὶ δρατοὺν 
οἱ οφ,αλμοί. 

Δρατα] ---- περ) δὲ ὁρατα σώματα νήει:--- ἐπεσώρευε δὲ 
τὸ ἐκδεδαρμένα σώματα τῶν ἀνφρημένων ἀγδρῶν, Ἰλιά- το 
δος ψ.. η, ΦφΦείρω ΦΦαρτὸο ΦΦαρτὴ ΦΦαρτὰ, οὕτω 
δείρω τὸ ἐκδέρω, ὀαρτὸς δαρτά" καὶ καθ ὑπέρφεσιν, 
ὁρατὰ ὡς ὀφιόσπαρτον, ὀφιόσπρατον. - 

Δράκανλος, Σοφοκλῆς Τυμπαρισταῖς" ἐπεὶ ἡ ̓ Α.Φηνᾶ δοκεῖ 
παρ αὐταῖς αὐλίσαι τὸν ὁράνοντω ταῖς Κέκροτος Ὁν- 
γατράσιν" [ὅτι] συναυλ/ζονται κατὰ τὸ εἰκὸς Κέκῥοπι 
ὄντι διφυεῖ" [ὅτι] συνανλίζσται µία τῶν ἐν τῇ ὠκροπό- 
λει δράκοντι, προσηαερεύουσα τῇ «Φεῷ. 

Δραχμή, σταθμὸς ὠρισμένος' ἡ τὸ συνάθροισμα τὸν ἓξ πο 
ὀβολῶν. παρὰ τὸ δέδραγκαι, ὁραχμµή. τὸ παλαιὸν γὰρ 
τῶν ἀνθρώπων ὀβολοῖς κεχρ]ιένων αἀντὶ νομίσματος, 
οὓς τῇ χειρὶ ὁραξαμένους δυνωτὸν ἦν περιλαβεῖν, τού- 
τους ὁραχιαὴν ἐκάλουν, παρὰ τὸ ὁραξασθαι' αἱ δὲ ἑκα- 
τὸν ὁραχμκὴ ποιοῦσι μνᾶν μίαν. εἰς τὸ ἐρεγμός' καὶ 
εἰς τὸ ἄρχομενος περὶ τοῦ χορὶς γ. 

Δρεπτογ. διηνεκὼς απολαυστικό», τρυγητικόν. καὶ ὅπως- 
ποτε ἁρπαστόν: καὶ τὸ ὀρεπτὸν σκευώρηται παρὰ σοῦ 
Φίλημα. 3 

Δρέτει», τρυγᾶν, τέωγειν᾽ καὶ Δρεπεῖς, οἱ τρυγητα/. 
Δρεπάνη., ἡ Φαιακία" δια τὸ ἐκεῖ κεκρύφθαι τὸ δρέπα- 

νον ᾧ ὁ Ἱρόνος τὸν πατέρα τῶν αἰδοίων ἐξέκοψεν" 
ὅτι τὸ παρὰ Ἡφαίστου Δήμητρι ὁοθὲν, ἵνα τοὺφ: Τιτᾶ- 
νας ὁιδάξῃ 9ερίζει». | 

Δρέπανον, χῶώρα της Σικελίας. εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ κεῖ- - 
σθαι τὸ ὀρέπανον ᾧ ἀπέτεμε τα αἰδοῖκ τοῦ Οὐρανοῦ 
ὁ Κρόνος. ἡ ἀπὸ τοῦ σχήματος" δρεπανοειδὴς γὰρ. ὁ 
τόπος. Δρέπανον δὲ καὶ χώρα Βιθυνίας πρὸς τῷ Ῥος- 
πέρῳ κειµένγ. : , 

Δρῆσος, ὄνομα κύριον. παρὰ τὸν ὁράσω μέλλοντα, Δρᾶ- 49 
σος, καὶ Δρῆσος τροπῇ, ὡς κτήσω, Κτῆσος"' καὶ ῥήσω, 
Ῥῆσος.' παὶ εἴσω, Ἴσος, κύριον. 

Δρία] Ἡσίοδου, -- ἀνα ὁδρία βησσήεντα Φεῦγε:--- οὖκ - 
ἀπὸ τοῦ ὁρίεα κατὸ συγκοπήν" αλλ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ι 

5ο 

Φύος γίνεται Φύον, καὶ µέγκρος μέγαρο», οὕτω ὁρίς 
ὁρίον καὶ ὡς μύρον μύρα, οὕτω ὁρίον ὁρία". ανα τοὺς 
συνδένδδους τόπους. ι 

Δριαὺς, παρὰ τὸ τας ῥνας μύεν' ἡ παρὰ τὸ δόρυ καὶ 
τὸ μένος. ' 

Δρίφος] ΔρίΦος Συρακούσιοι" Φέρ ὦ τὸν ὀρίφον: --- Φίφο- δο 
ρος γὰρ καὶ δρίφος. ι 

Δρόσος, κατα παράλειψιν τοῦ ι' οἷον, κὴἡ παρα τοῦ 
σοουµένη»ν δίοσές τις οὖσα' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρβν 
σος. ἢ παρὰ τὸ ὕω τὸ βρέχω, ὕσος' καὶ τροπῇ τοῦ υ 
εἰς ο, καὶ πλεονασαῷ τῶν συμφωνων, ὀρόσος, ὀροσ/ζω 
ὁροσίσω, καὶ) ὀροσῶ ὀροσήσω" καὶ ὁ παθητικὸς ο, 
ὁροσούμενοι. ἡ παρα τὸ ῥέω ῥόσος, καὶ ὀρόσος" ἡ παρὰ 
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τὸ ὁρῶ τὸ πράττω καὶ τὸ σώος, ἡ σώουρ ὁρῶσα τοὺς 
καρπού. 6: 

Δροίτη, ἡ πυελος" ὁ δὲ Αἰτωλὸς Φησ) τὴν σκάφην ἐν ᾗ 
τιδηγεῖται τὸ βρέφη ̓ Παρθένιος δὲ τὴν σορόν, κο 
Αἰσχύλος. καὶ ἔστι παρὰ τὸ δόρυ καὶ τὸν οἶτον, τὸν 
Φάνατον τὸ δόρυ τὸ εἰς θάνατον ἐπιτήδειον. ὴ ἐκ ὀρυὸς 
εἰς οἶτον πεποµ]μένη, καὶ εἰς το «ὀέχεσθαι τὸ σκῆνος. 
κατὸ τὸν ἛἜ ρµιππον οὖν διὸ τοῦ υ γράφεται" παρὰ 

το τὴν. ὁρῦν τὴν ζυλένην] καὶ ἴσως ὅτε μὲν ση αίγθι τὴν 
πύελο», ὁιὼ τοῦ υἱ ὅτε δὲ τὴν σορὸνι διὰ τῆς οἱ. 

Δρωπακίζεσθαι, ταυτόν ἐστι τῷ πιστοῦσθαι. ἄμφω δὲ 
το τὰς τρίχας τοῦ παντὸς σώματος μαδᾶν Χρίσµασι. 

Δρυσχαρνεῦ . ὀρύΐνε ᾽Αχαρνεὺ ἀναίσδητε. ἐκωμῷδοῦντο 
γαρ οἱ ᾽Αχαρνεῖς» ὡς ἄγριοι και) σκληροί" Πιτάωιοι δὲ, 

ὡς ῥᾳδίως δεχόμεροι τοὺς παρεγγράφους: Θυτάδαι καὶ 
Ἡροεπάλτιοι, ὡς ὀμιιστηκοί. 

π Δρυμὸοι ἡ ὕλη: ἀπὸ τῆς δρυός" ὁρῦς γὰρ ἅπαν δένδρον 
3ο. σηµαίνει. 

Δρύΐνος, ξύλινος, ἂς ὧν τις εἴποι λ/9ινος" πὦν γὰρ έυ. 
λον δρῦς καλεῖται παρὰ τοῖς παλαιοῖς) καὶ Δρυμῶν, ὁ 

: σύγδενδρος τόπος, απο τῶν ὀρυῶν' οὕτω γὰρ ἐκάλουν 
πὰν δένδρον καταχρηστικῶς δὲ, καὶ ᾿Ακρόδρυα οὐ ὀ- 
νον βαλάνουο, αλλα παντὸς Φυτοῦ καρπον (ἐδαδιιον 
ποὺ Γ εράνόρυς» πάντα τὸ παλαιὰ Φυτα " ὁρῦν γὰρ ἑκκ- 
λουν παν Φένδρον απὸ τοῦ ἀρχαιοτέρου παὶ Δρυτόμος, 
ὑλοτόμος» ξυλοτόμος. τὸ δὲ ὀρῦςν ἐπὶ μὲν εὐθείας, µα- 

5ο κρὸν ἔχει τὸ υ: ἐπὶ οὲ τῆς ἆ ἄλλης κλίσεως» βροχό" 
" ὁμοίας καὶ τὸ ἠχ.9ῦς ἔτι σῦς» συός” ὃς, εἷός, 
Δρύοψ;, ὄνομα ἐ9γικόν. τοὺς Δρύοπας ὑπὸ τὸν Παρνασσὸν 

οἰκουντας, µετέστησεν Ἡρακλῆς εἰς Πελοπόννησο». κα- 
λοῦνται δὲ ἅπο Δρύοπος υἱοῦ ᾽Απόλλωνος καὶ Δίας τῆς 
Λυκάονος. 

εν Δρυόκοιτος» ὁ ἐν ταῖς ὕλαις ποιμώμενος. 
Δρνόχους, τοὺς πελέκυς. οἱ μὲν» κρίκους 

μεγάλους ἰ ἐπ' οβελίσκων κειμένους οὓς πατωπήγνυσθαι 
4ο «εἰς τὴν γῆν, ὥστε δὲ αὐτῶν τοξε ειν" οἱ δὲ, µολι ως 

τὰς Φέσεις αὐτῶν κάτω»δεν, ἔπειτα τὸν πύκλον γω 
ἐπικε(μενον. ἄμειγον δὲ ἀκούευ ὀρυόχους » ἕυλα ὁρ)ὰ, 
ἐφ᾽ ὧν ἡ τρόπις ἐρείδεται της πηγνυμένης νεὼς» ἦγουν 
στηργματα. καλοῦνται δὲ αὗται αι) ἐπεγκενίδες. 

Δρυφώάκτους, ξυλίνους 9ώρακας, «ἢ τοὺς "ον, παλουμι (ἔγουο 
καγκέλλους. τὰ ᾿δαφράγµατα 3 περιτειχίσµατα. εἴρη- 
ται δὲ χνρίως πάντα τα αἀπὸ ξύλω», γιόμενα. ὀρυοφ ας 
τος τὶς ὦὠν, ὁ ἐκ ὀρνων Φραγμός᾽ πάλαι γὰρ τὰ 
πάντα ὄνλα δρύας ἐκαλουν παὶ κάν. ἡ παρὰ την 
ὁρῦν καὶ τὸ πακτῶσαι, ὃ ἐστι πῆξαι, δρύπακτος καὶ 
ὀρύφαμτος, 

Δρύπτω., τὸ σπαράττω. ὍὋμ μήρος Δρυψάμενοι δ᾽ 
Χεσσι παρειάς: ---- παρὰ τας δρὺς, το. γὰρ παλαιὸν δρ 

πάζοντες τας βάλάνους, περιπαίντες ἄλλήλους ἐσπα- 
τος ραττον" ἀπὸ δὲ τούτου, ὀρυμάσσω ῥ πιο τὸ σπαρξττω. 

ῆ απο τῶν περιλεπικοµέγων ὁρυῶν εἴρηται. 
Δρύψελλου, τὸ λέμμα, ὁ «λοιός. Παρθένιος. Οὐδὲ 
«πόροι ῥίζῆς δρύψ λα ποντιαδος: --- παρα τὸ ὀρύψαι. ὃ 
ἐστι λεπέσαεν ὁ αποδρυπτόµενου Φλοιός. καταχρήστηκῶς 
δὲ καὶ Φύλλον δρύψελλον. ἐπὶ τοῦ σελήου ὁ Παρθένιος. 

Δρύφαντοι. αἱ τῶν ὀμκωστηρίων θύρα, ἤγουν το κάγκελλα. 
Δοόνξ, 6 καλούμενος ἆλοτρίβανος παρὰ τὸ ὁκδύσσω τὸ 

ταράσσω" ὁ αέλλω». ὀνέύξω” ὠποβολῇ τοῦ ὦ., ὁαδυξ" 
το καὶ τροπῇ του ὦ εἰς ο. κοιν πλεονασμῷ τοῦ ε» ὁο]δυξ. 

τὰ εἰς νε ἅπαντα ὃν τοῦ υ Ψψιλοῦ γράφονται πλην 
τοῦ προ ἕ- 

Δοῖεν] ἐν τοῦ δίδωμε, ἐδίδων" 
4 
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ὁοὺᾳ, ὀόντου" τὸ εὐμτικὸν, δον’ τὸ πληθυντικὸν, δοίη- 
μεν" καὶ συγκοπῇ. ὁοῖμεν' καὶ Φοῖεν, τὸ τρίτον. 

Δοιάντειον πεδίον νέµονται, οπὸ τοῦ Δοίαντος ἤρωος. 
Δοιὼ, ὄνομα. ἡ εὐθεῖν τῶν ἑγμκῶν. ῥοιός. οἱ γαρ Δωριεῖς 

τὴν ἐν τοῖς ῥήμασῳ αγαλογίαν Φυλάττουσι. καὶ ἐν τοῖς 
ὀνόμασι πλεονάςουσι τὸ |. γύγεται δὲ ἐν τοῦ δέω τὸ 
δεσμεύων δοος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο δοιός ἡ γενιν ἤν 
ὁοιοῦ ᾗ εὐθεῖν τῶν ὀυ]κῶν» ὁοιώ. ἡ ἐκ τοῦ ὁύο ὁι} 29 
τοῦ υ ψιλοῦ γίνεται κατὰ διάλεκτον, πλεονασμῷ τοῦ 
ο, κο τροπή τοῦυ εἰς ,. ἐκ δὲ τοῦ ὁοιὸς, γόνεται δοι ή), 
καὶ ὁοιαί. Ἰλιάδος {, --- ἐν δοιᾷ δὲ σαωσέµεν, ᾗ ὦπο- 
λέσθαι:--- τουτέστιν ἐν δισταγιῷ» ἐν ὁρζοστασήᾳ. πε- 
ρισπᾶται” ὁοτικὴ γάρ" ἄκολουφεῖ εὐθείᾳ τῇ ιό. 

Δύο, παρα τὸ συγδεδέσὃαι ἑτέρῳ ἀριθμῷ. γράφεται αιὶ 
ψιλφ καὶ ὁΡ9ογγῳ. ὅταν βαρύνεταε, γράφεται δὲ 
τοῦ υ ψιλοῦ᾽ ὃτε ς ὀξύγετας, διὰ τής οἱ διφόγγου. 
Αύτὰρ ὃ δοῦρε δύω: --- ὧδε γὰρ διὰ το Μέτρον», µέγα. 
ποινῶς μὲν γὰρ, ο- τοῦ ο ο μεροῦ ᾽Αττικῶς δὲ, δρ τοῦ 3ο 
ω μεγάλου. καὶ ποῖον ἐστὶν .ναλογώτερο»: τὸ ὁμὶ τοῦ 
ω μεγάλου. ἐμάθομεν γρ, ὅτι τας ἐστὶ στοιχεῖω τελι- 
κὸ τῶν ὀυϊκῶν, α, Ε, ω. 

Δυάςειν, τὸ διστάςεν’ παρὰ τὸ ἐν δύο στάσεσι» εἶναι .ἡ 
παρὰ τὸ δεδέσγαι τὴν ψυχή», καὶ μηδὲ πρὸς ἑτέρων 
τρέπεσδα αν γνώµην.. 

Δοιαςζω] παρα τὸ δαν δοιάω, αὖς ἵππος ἑππαςν. 

Δυο] ὥεπερ ἀπὸ τοῦ ἄμφω γόνεται ἀμιφοῦν, οὕτω πα) 
ἀπὸ τοῦ δύο ὁυοἳν. λέγεται καὶ ὀψεῖνν τροπῇ τοῦ ο εἰς 6. 40 

Ἀνας, παρὰ τὸ δῶ τὸ δεσμῶ. ἴν᾽ ᾖ ὁ ἐκ συέσεως πρῶς 
τος αριθμός πρὸς ἀντιδιωστολὴ». της μονάδος. 1} παρὰ 
τὸ συγδεδέσθαι ἄλλῳ ἀριδμῶ» τῷ ἑγί: τὸ γὰρ ἓνν ὤπο- 
λελυμένον ἐστὶ παρὰ την ἔσι) ὠεοες τὴν ἄφεσιν. ἡ πα- 
ϱὰ τὸ διεῖναι" μόνη γρ πρώτη ᾗ δυᾶς ὁίστωται ἀπὸ 
τῆς μονάδας ὅ δεν οἱ Πυθαγόρειοι τόλαα» αὐτὴν εἶπον. 
7 παροὲ τὸ δύο. δυάο. 

Δνίκος αι ) κὸς οὐ μόνον ὅτι ἐπὶ ὁυοῦν λέγεται» ἄλλα 
καὶ διὰ τήν ἑκάστην πτῶσιν δύο πτώσεις ἔχει». 

Δυο δὲ χιτῶνα] τὸ οὗ, μακρόν. ἔστι γὰρ δεύτερος Φόριστος 5ο 
τῶν εὖς μὲν ἔδυν, ἔδυς, ἔδυ, ὁ0. 

Δύο, τὸ ἐνδύσασθοι ἑμαάτιον. ἀπὸ τοῦ δέω τὸ δεσμὼ , ως 
χέω χύω" καὶ συνθέσει, ἐνδω. παὶ ἔνδυσις. δομεῖ γὰρ 
δεδέσ-λαι τῇ ἐσθήτι. ὧπο δὲ τοῦ δύω. γίνεται δν τᾶ- 
ταρτής συζυγίας των εἷς μι Ἰ δὲ τετάρτη, ἀπὸ τῆς 
ἕκτηο, τῶν βαρυτόνων ' οἷον δύω ὃῦμι" ἡ μετοχὴ. δύο" 
καὶ, τὸ ὠπαρέμφατο», ὀῦγαι { (ώς Φας Φαναι) κρὶ ὀύμε- 990 
νο ἀόριστος δεύτερος καὶ μέλλων" ἀπὸ τοῦ ὀῦμι. 

Δύσεαι] --- εἰ μὴ σύ γε δύσεαι αἀλκήν, Ἰλιάδος { ἐν εἰ μὴ 
ἄραλαβγο τὴν δύναµίν σου καὶ ματέλθγο ἐν τῷ πολέμῳ 
βοηθή σων. | 

΄ Δύσετό τ' Πέλιος] ἐχρῆν δείλετο, εἰς δείλην ἑτράπη" ἡμέ- 
ρα γὰρ ἦν ἔτι, δύω, δύσω" καὶ µετάγεται ὁ μέλλων εἰ; 
ἐνεστώτα” δύσω, δύσομα ε. ἐδυσόμην. 

Δυσαή] ὣς παρὸ τὸ δέω δεσμὸς οὕτω καὶ δύω δυσμή, 
ὅτε συνδεῖται, τῷ Φωτ) τὸ σκότος καὶ συνάπτεται. πι- το. 
ρ8 τὸ δύω. ἡ ὁδωι" ὁ παρακείμενο» δέδυκα" ὁ παθη- 
τικὸό, δέδυσμαι καὶ ὄνομα ὁτ ματι» ῥυσμή. μα] 
δυσμα} ὀυσμῶν, ὅπου ἐσέρχεται καὶ ὑπειοδύνει ὁ ἥλιος. 

Δύσιο. ὅ οπερ ἂν σηκαίνῃ. παρὰ τὸ δύω εἴρηται τὸν ἄρι- 

9μὸν, καὶ τὸ φῶς ν παρὰ τὸ σκότει συνὀνοέςεσθαι. 
Δύναμις, η ἱσχύο" ἦ παρα τὸ ῥαρύω, ὴ παρὰ τὸ ὀύνω" 
ἡ ὀύνουσα καὶ πράττουσα καὶ δίαιρούσα τὸ ὧν.ιστά- 

ο. μενου. 
Δυνάστης., ἀπὸ τοῦ δυναζω' ὁ µέλλων., δυνάσω" δεδύνα- πο 

πα» δεδύνασμαι» δεδύνασαι» δεδύνασται. 
Βο 
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Δυγήσεαι] ἀπὸ τοῦ ̓δύνω δυνῶ ὀύνχμι, ὀνγήσομώ, ὀνγή- 
σετοα. 

Δύνωντο] απὸ τοῦ δύνγαι" οὗ τὸ πα θήτικὸν, δύνασιι) 
τὸ ὑποτακτικὸν, ἐὰν ὀύνωμοα. καὶ ώφειλεν εἶναι ἐλν 
ὀννζ μαι, ος τωλῶμαι ἀλλὰ πανῶν ἐστιν ὁ λέγων. | ὅτι 
ἠνίκα εὑρε»ῇ ὁ ἐνεστως τῶν εἰς αι ἐν χρήσει» τότε 
προπερισπᾶται τὰ ὑποταντρκα᾽ οἷον τίηµι, ἐὰν τιθῶ- 
με” ἵστημεν ἑων ἱστῶμοι. ἡνίκα δὲ οὐχ εὑρίσκετοιι ἐν 
χρήσει, τότε προπαροξύγεται ' οἷον ὀύνημι έαν δύνω- 
µας" τὸ γὰρ ὀύγημι ἐν χρήσει οὐχ εὑρίσκετωι. καὶ τὸ 
πληφθυντικὸν, ὀύνωνται. 

Δύγασεα] Ἰστέον ὅτι τα ἔχοντα τὴν ἑνεργγτικὴν µετο- 
χὴν εἰς ο ὀξύτονον, τροπή τοῦ πατα τὸ τρίτον τ εἰς σ, 
ποιεῖ τὸ β οἷον παποίητοιε, πεποίησει" ὅτι πεποιγκώς. 
οὕτως οὖν θύνοετοω ὀύνασας, ὅτι ὀυνας καὶ ἐπήστασσες 
ὅτι ἐπιστας. ἀπὸ τοῦ ὀύνηαι κοιὸ ἐπίστηαε, δύναμαι αοιὶ 
ἐπίσταμαι. τὸ δὲ ὁύ: ή καὶ ἐπίστφ, κατα πά ος εἰσὲν 
ἀπὸ τοῦ δύνασει κο ̓ ἐπέστασαι” Ἰωνιπῶς, δύγεως καὶ 
ἐπίστεαι' παὶ κρᾶσει τοῦ ε καὶ α εἰς η, δύνγ καὶ ἐπί- 
στη. Ἀοιροβοσκός, 

Δυσί] Ἰστέον ὅτι ἐπὶ τῶν αριμῶν ὃ Όσοι μὲν ἐν αιᾷ Φωνῇ 
τὰ τρία γένγ ὀηλοῦσιν, οὗ κλίνονται" τὰ γὰρ ὄρθρα 
μόνα διαλαμβάνει’ ἐπεὶ τὸ ἄριθαητικὸν παντακχοῦ τὴν 
αὐτὴν φωνή» ἐφύλαξεν. εἰ) ἄρα οὖν τα ὁύο ἐν µια φω- 
νῇ τὰ τρία γένη δηλ): οἱ δύο γὰρ, καὶ αἱ δύο, κοὶ τα 
δύο” δηλογότι οὐκ ὤφειλε κλίνεσθαι τοῖς δυσίν. ἔστι δὲ 
εἰπεῖν, ὅτι πολλκκ.ς αἱ διάλεκτοι πλίνουσι, ταύτα, ὡς 
παρὰ ᾽Αλκαῳ, Εἰς τὸν δυοκωίδεκον: --- ἀντὶ τοῦ ὀυο- 
καίόεκα, ποὸ πάλιν Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἐλεγείοις,, Ἐν 
δὲ τριμκόντων μοῖραν, φεῖλε μίαν ιτ ἐκ τοῦ τριήκον- 
τουν ἄγτί τοῦ ἐκ τῶν τριάκοντα. παὶ αὐτὸ δὲ τὸ δύο 
εὕρηται κλινόμενον. καὶ παρὰ τὸ δύο. δυσὶν ἀντιφέορε- 
σδαιν ὥς παρα Θεοκρίσῳ: ουκ. ἐνὶ ιόνον κεῖται, αλλ’ 
ὁτὲ μὲν ὁυσὶν, ὁτὲ δὲ πλείοσ.. τῇ οὖν χρήσει ἐπακολου- 
ών, Ἀλίνεται τὸ ὀυσι. 

Δύη. ἡ κακοπά-δεια᾿ οἷον στ ᾗ γάρ με δύγ ἔχει ἦλιδα 
πολλή: - ἀπὸ τοῦ ὁῷ τὸ δεσμεύω" ὄδεν. Ἀωψδεῖτε 
ταχέω: τουτονὶ τὸν κυνοπλόπον: ---- οὗ παράγῶγον, δέω" 
αφ οὗ, Πῶς αν ἐγω σε δέοιαις Ὀδυσσείας 2 ἄντὶ 
τοῦ δεσμεύοιμε., κρατοζμι παν ὀνμόν και δεσμός» ὧς 
Φέω, }εσμός. ὧπὸ τοῦ δέω οὖν γύεται δύων ὡς κ 
ῥύω ῥύσις, καὶ Χέω τε χύσις. δύω οὖν δύη, 
συνδεδεμένη τῷ πάσχοντι" } ᾖτινι συγδέδεταί τις ον 2 
χ. κακοπαθῶν. 3 λύῃ τις οὖσα» ᾗ λύουσα τὰ μέλη" 
ὅθεν κιὸ δοῦλος ὁ ὀνοτυχε]ς κ. πεοκῶς πάσχων, ὀύγλός 
τι ὤν. κ ἄνευ πόνου καὶ δυηπα- 
θείας, κρκοπαθείας. : ὀνετυχίας. 

Δύμῃ, ἡ πόλις της ᾽Αχαίας, Λυκόφρων, Δύωη τε Ῥου- 
ῥέοισιν ἡ γεμων ὄχλον: στο λέγεται καὶ Δύωιι καὶ Δυ- 
μοάπεν ὅτι πρὸς ὀυσαὲ τς τῆς Αχαίας κετα, δύσμη τὶς 
οὖσα καὶ δύμη. ἡ ἀπὸ Δύα ο ἠρωέδος. 

Δύμε:, ὄνομα κύριον. ἀπὸ τοῦ δύω τὸ δεσμῶ, Ἀύμας' --- 
υ)ὸς δὲ Δύμαντος, 

Δύπτης] ἐύπτ-ι λέγονται αἱ οὔ. «Φυιαι. καὶ ὁ δύπτης, Καλ- 
1 λίμαχος, Δύπται τ᾽ ἐξ ἆλὸ 2 ἐρχόμενοι ἐν διωι καύγκες: 

--- παρὰ τὸ δύπτω, δύτνης, ὧς ὅπτω ὅπτής, κ.ὶ ἐπό- 
πτης. ὀψνατκι δὲ λέγεσθι κ δὲ ὀύπτης ὁ πολυμβητήςν 
παρα τὸ δύνειν ἑαυτὸν εἰς τήν Φάλασσαν. 

Δύρεσθας, ἄντὶ τοῦ ὀλύρεσ». ος. 
ΔυῤῥὙχιον, πόλις Ἠπείρου, ἡ πρότερον κληεὔτα Ἐπι- 

ὀαμνος "ον δὲ Δυῤῥόχιον, ὅτι κατα τὸν τόπον τροε- 
Χρύσης άκρας γεωλόφου, τὸ κύμα προοπίπτον πολ 
σχιζόµενον», ῥαχίαν ποιε µεγάλη» ὄθεν ὁμὶ τὴν 
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αχίαν καὶ [τὸ] ῥύσορμον, Δυῤῥάχιον ἀνόκασαν τὸν 
τόπον. 

Δυσαῆςν Ὁ άνεμος. --- ςνέμειο ὀυσαέος ὀρυυμένοιο: π- πα- 
ρὲ τὸ οὅω τὸ πγέω. ὁ όνον ὁ κακως πγέων. τὸ γὰρ 
ὀνσαήων, ἕκτασιν μι τοῦ. 5 εἰς τὸ η. τωὲς δὲ τοῦ 
«εφύρου ἐπίφετον Φασὶ τοῦ απὸ Φύσεως ἆἄθντος, ὅτι 
ὀντικὸς ἐκ «όφου ῥέει 

Δυσ: Ζμμορος] παρα τὸ μθρος ὀύεμορος καὶ πάλιν παρὰ τὸ 
µόρος, ἄμμορος, τοῦ α ἀντὶ τοῦ πακοῦ κειμένου" καὶ 
κατα λλεπάλληλον σύνθεσιν, η, ας ἤλινες, 
ὁμήλικες , καὶ συνοµήλικεο, 

Δυσαριστοτοκίκ, Ἰλιάδος σ᾿, ἐπὶ κακῷ τὸν ἄριστον τετο- 
να ὡς ἄν τις εἴποι ἐπὶ διχοστασίς εὔτεκνο». 

Δυτελδὲςν τὸ ὀυσίατον" οὐδετέρως τὸ ἄρσενικὸν, ὀυσαλ- 
9ή5. ἐκ τοῦ ὃνς καὶ τοῦ ἆλδω τὸ δερατεύω. 

Δυοβήρης, ὁ ὀύσβατορ" παρὰ τὸ ὀύσβατος, δυςβατήρης 
καὶ ἐν συγκοπῃ. 

Δυιβάρνακος , δυζχατανόγτος. βάρνακα γὰρ ἄγρια λάχανα 
ὀύσπλυτα. 

Δυς] γάργαλις , δυσυπότακτος" γαργαλέζειν γὰρ, τὸ εἰς γέ- 
λωτα γεν καὶ πείθειν. 

Δυσερμία, ἡ ὀνοτυχέαν ἡ καν} ἐπιτυχ/α. εὐερα(α» γὰρ 
τὴν ἐπιτυχίαν καλοῦσιν, ἀπὸ τοῦ τον Ἑραῆν εἰς πολλὰ 
παρακαλεῖσὃαι βιωφελῇ. 

Δύσεριν, Φιλόγεικον᾿ παρα τὸ ὃνς µόριον, καὶ τὴν ἔριν. 
Δισηχή»] - καὶ πολέμοιο ὀνσηχέος: --- παρὰ τὸν λυπη- 

ρὸν ἦχον τὸν ἐν τῷ πολέμῳ γινόμενον. Ἰ 
Δυσηλεγής, καὶ τανηλεγὴς» ἐπὶ τοῦ Φανάτου λέγεται, ο 

μακροκοίωητος απὸ τοῦ λέγω τὸ κοιμῶμοι" οἷον, Λέ- 
ὅον νῦν με τάχιστα: - ᾖ παρὰ τὸν ἔλεγον τὸν δρῆ- 
νου" ἵν ᾗ ὁ χαλεποὺς ρήγους περιποιῶν. 

Δυσηνίους, ὀνοπειγεῖρ, αἀνυποταπτους, ὀυσαγώγους , δνς- 
μετόχους" ἐν μπας τῶν ἵππων" ἡγία γὰρ τα ἐ λῶρ». 

Δύσκολος, ὁ ὀυσα εστος ” παρα τὸ κέλλω» ὁ ὀνοχερῶς τι) 
ἐνούμενος» ἀπὸ τῆς συνδεούσης καὶ ἑγούσης κόλλῃς. οὐκ 
εὐθετος, άγριος. 

Δυσκέλαδος, δύσηχος. 
Δυοσκλέα, ἄδοξον. 
Δυςμενής] παρα τὸ μένω γίνεται δυεμενής, δυςμενῶ. καὶ 

ἀπὸ τούτου δυεμεναίνω. τὸ ἀπεχθῶς διακειµαι. Ἑὺρι- 
πίδης, --- σχέτλιε τί μαίνομαε, Καὶ ὀυσκεναίνω τοῖσι 
βου [εύουσιν εὖ -- τοῦτο τὸ ὄνομα ἐστὲ σύνθετον ἐκ 
τοῦ δύς” καὶ ἄδηλον, εἴτε παρὰ ῥῆαα γέγονεν, ἡ π 
ὄνομα οὐδέτερον. ακό όλουθον μέντοι αμφοτέροις τοῖς σχη- 
μασ ἔχειν τὴν τάσι». εἴτε γὰρ ατὸ τοῦ μένω ὀξντο- 
γουμένου» ως σπείρῳ πολυσπερής, ἄρδω Σεαρδής᾽ εἴτε 
παρ ὄνομα οὐδέτερον κατα λόγον ὠζύνθη. ως γὰρ 
παρὰ τὸ κρατώ, γίνεται παγαρατής» ἄγος ευαγής, οὔ- 
τω παρὰ τὸ μένω» δυσμενής. ἡ γουικὴ ὀνομεγέος, 

3 Λυσμή] ὡς περα τὸ δέω Φεσμὸςν οὕτω καὶ παρὰ τὸ δύα 

3ο 

4ο 

2ο 
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δυσµή, ὅτε συνδεῖται τῷ Φωτ) τὸ σκότος κα συνάπτε- 
. 

τας, ὅπου ἐτέρχεται κκ ὑπειοδύνει 6 ἆλιος., 
 Δυσνομία, ἡ παρανομία" απὸ τοῦ δὺς καὶ νόμος. 
μ Δύρμοροςν ὁ ὀυστυχής παρὰ τὸ ἐν: καὶ µόρος. 
Δύσπαρι, ἐπὶ κακῷ ὠνομασιένα, οἷον ζὔταες ὡς Πέρες, 

ὀυσώνυμε. καὶ δυοπάριτον χωρίον, τὸ ἆβατον. οὕτω Ἐ6- 
νοφῶν ἐν τῇ αναβάσει. 

Δυσπαλέ έως ῥας, Απολλώνιος τας κακῶς αγαδιδοµέναρ' 
απὸ τοῦ παλλω" ἡ ὀυςχερῶς γινοπένας. 

Δυσπέαφελος., δυσάρεστο» θνοποιθης, δυσκίνητος, Χχαλε- 
πός, αεαψίµοιρο;. Ε/ δέ σε ναυτιλης ὀυοπειφέλου ζωε- 
ρος αρ: -- ε/ρηταν ἀπὸ Ἑταφορας τῶν ὀυοπαττούν- 
τω» σιτίων. 



4ο 

5ο 

το 
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5ο 
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Δυςσόος, παρὰ τὸ σόου τὸ διὰ τοῦ ο μικροῦ” 1’ ὗ ὁ χοι- 
κὼς σωθησόμενος. ῇ παρὰ τὸ σοῶ, ὃ σηµαίνει τὸ διώς 
κωὶ καὶ κατ ἐπένδεσιν τοῦ βήτα» γύνεται σοβώ"  ᾗ 
ὁ κακῶς δω )κόμένος. οὕτω δὲ καὶ τὸ ὀορυψψόης καὶ λα- 
οσσόος τινὲ ὁ ἐτυμολογοῦσι. 

Δύστηνος» ὀνοτυχὴς». ταλαίπωρορ » ἄθλιος. 3} παρὰ τὸ 
στῆναι, οἱογεὶ ὁ αμ ὀυναμιενος στήνει } ἀπὸ τοῦ στέ- 
γω, κα) τοῦ ὁνς ἐπιῤῥήματος, ὃ πάνυ ην ὁ αεὶ 
κακός. 

Δυοχερὲο, τὸ δυσχόλως ὑπὸ τῶν 
ὡς τὸ εὐχερέο. 

Δυσωρήσονται, δυοφολακτήσουσι, κανὴν Φυλακὴν καὶ νύ- 
ατα ὀμάξουσι. 

Δυσωπεῖσθαιν ὕφορεσθαε, Φοβεῖσφαι μεθ) ὑπονοίας, σηυ- 
δρωπαςεν. οἱ γὰρ παλαιοὶ, ἐπὶ 7 τοῦ. κρίνει» καὶ ἑλέγ- 
χει» λκμβάνουσι ὀυσωπ εἰν γαρ εἴρηταν» παρ ὅσον οἱ 
πατακεκριµένοι͵ κακο ἔχουσι τοὺς ὧπας. οὕτως εὗρον 
εἰς το ἑητορικὸν λεξικον την λέξιν᾿ καὶ εἰς τὸ ἀνεκφώ- 
"τον Ἡρωδιανός, ἔνιοι δὲ, εἰ καὶ μὴ τῶν Αττικῶν, 
ἀντὶ τοῦ αἰθείσθαι. ἡ δὲ συνήθεια, καὶ ἐπὶ τοῦ (κδ- 
τεύθιν καὶ παρακαλεῖν πέχρηται. 

Δωδωναῖος, ὁ Ζεύς. Ἰλιαάδος π’, 2εῦ άνα Δωδωώναβε: --- 
ἐν χωρίῳ τῶν ὑπερβορέων τῷ Δωδώνῃ τικώµεγε ἐν Θεσ- 
πρωτίᾳ. Δευκαλίων μετὰ τὸν ἐπ' αὐτοῦ γεγόμενον 43- 
τακλυσμὸν» παραγενόµενος εἰς την. Ἠπειρον, έκαν- 

τεύετο ἐν τῇ ὁρυύ. πελιάδος δὲ χρησμὸν αὐτῷ δούσης, 
κατοικέςθι τὸν τόπον, συν δροίσας τους) τεριλειῴδέν- 
της ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ παὲ απο τοῦ Ἆιος καὶ Δω- 
ὀώνγο μιᾶς τῶν Ὠκεανίθω», Δωδώνη» τὴν χώρα» προς- 
ἠγόρευσε». ἡ ἱστορία παρὰ Θρασυβούλῳ καὶ Απεστοδώρῳ. 

Δῶμα» τὸ οἴκημα, ἐκ τοῦ ὁομῶ δομήσω, δόμημα" κκὲ 
κατὸὶ συγκοτὴ», δῶώων. τὸ δὲ ὁομῶ ν παρὰ τὸ δέμω. τὰ 
γὰρ εἰς ω λήγοντα βαρύτονα ῥήματα τε περαληγό- 
μενα, ἡνύκα περισπῶνται, τρέπει τὸ ε εἰς ο) δέµω, 
δομῶ" νέκω, Σομιῦ. ὴ ἀπὸ τοῦ δέµω ὃδμα, καὶ δώμα 
κατ ἔκτασι». ἦ ἐκ τοῦ δομῶ δομήσω δεδόμηκα δεδόνη- 
μα» όωμα το οἴμημα. γράφετοι δια τοῦ ῷ μεγάλου" 
μολ. πατοὶ ὠποκοπὴν γίνεται δῷ" ὁόμα δὲ τὸ διδδώενογ, 
διὼ τοῦ ο μικροῦ. 
ὥρον, Ἡ παλαιστή. εἴρηται ἀπὸ τοῦ τὰ πλεῖστα διὰ τῆς 
χειρὸς ἡμας δωρεῖσθοι ἄφ' ᾗς αετρεῖται ἡ παλαιστή. 
Δώρον τὸ ὀ,δόμενον᾽ παρὰ τὸν δώσω μέλλοντα, δωόν τι 
ὄν καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ, ὀῶρον. ἡ δοκεῖ σημειῶδε ες 
εἶναι τὸ ὄνομα παὶ διὸ τοῦ ῷ μεγάλου γράφεται. ὥς- 
περ καὶ τὸ ἁλωτός, οὐδὲν γὰρ ὄνομα ἀπὸ. τῆς τρίτης 
συςυγίας τῶν εἰς µι διὰ του ὢ Μεγάλου γράφεται, 
πλην τῶν ὁύο τούτων. δι καὶ τὰ παρ αὐτοῦ συγκεί-- 
µεγνα δια τοῦ μεγάλου γράφεται" οἵο», ᾿ΑΦηνόδωρος, 
μµεήαλόδωρος αἰχμάλωτοςν ανάλωτου. 

Δωροφάγους» ἐμφαντιιῶς ἄσώτους, ἐκ τῶν ῥύρω» τρὲ- 
Φομένο νο. 

χε ρῶν κατεργκςς ὄμενον, 
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Δωροδόκος, καὶ ὁ διδοὺο. καὶ ὁ λαμβάνων. 
Δαωρὶς ὄνομα Φεᾶς" δμὲ τὴν γενοµένην ὀωρεὰν τοῖς ἂγ- 

Φρώποις. 
Δωρίττη, ἡ μήτηρ τῶν οἰνοτρόπων. Ἰωνόμασται δὲ ὁιὰ 

το ὑπὸ λήστῶν αὐτὴν. ληΦ»εὔσαν ἀπὸ Θράκης, ὀοδη- 
ναι Ανγίῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Δηλίου Απόλλωνος αἀντὶ ἵππου 
ὀωρο». 

Δωριασειν] ἐκλήΦη καθόλου Δωριάειν τὸ παραφαίγει 
καὶ παραγυμγοῦν πολὺ τοῦ σώματος τὰς γυναῖκας δια 
τὸ τοὺς Δαριεῖς χρῆσθαι οὕτως. αἱ γὰρ κατὸ Πελο- 
πόννησον χόραι διημέρενον. ἄζῶωστοι καὶ αχίτωγες, ἡ ζμα- 
τιον µόγον ἐπὶ Φάτερα ἐπιπεπορπηκέναε» καὶ παρεµ- 
Φαίγουσαι πολὺ τοῦ σώματος” καθάπερ καὶ ἐν αἀρχεείοις 
ὄμνοιο ἔστω εὑρεῖν ἐν ὑπομνήματι Ἑκάβης. οὕτως 
Ώρος. 

Δώς. Ἡσίούος, Δως ἀγκθὴ, ἅρπαξ δὲ κακή:--- σημα ίνει 
δὲ τὴν ὁόσι»" μα γήεται παρὰ τὸν ὁδύσω μέλλοντα, 
ὤποβολῇ τοῦ ω. καὶ ἔστιν ἄκλιτ ολ ἐπειδὴ τα ... ως 
μονοσύλλαβα Φηλυκὰ, καὶ περισπώγτος. καὶ όρια εἰ- 
σίν᾿ οἷον, ἡ Τρῶς, ἡᾗ Τλῶς, ἡ Κρῶς, ᾗ Κώῶς; 
ὀνόματα πόλεω». ἐπεὶ οὖν τὸ όως ηλυκὸν, οὐκ ἔστι 

κύριον ν οὔτε περισπάταςν τούτου Χάρι». ἐστὶν ὤκλιτογ. 
Δώτη] Δάτῃ μέν τι; ἔδωκεν, ἀθώτῃ δ᾽ οὗ τις ἔδωχε: --- 

τουτέστε» τῷ αεταδοτικῷ καὶ εὐσεβεῖ. ἐπλάσατο δὲ τὸ 
ὄνομα» καὶ οὐ κλήνεται, ὥσπερ καὶ τὸ όνος. τουτέστι, 

τῷ ἔχοντι προαίρεσι» ἆήδου, μα) εἰ μήδεν ἔχει. 
Δώσων] οὕτως ἐκαλεῖτο ὁ εἷς τῶν ᾿Αντιγόνων, ὁ υἱὸς Δ/- 

μητρίου᾿ ὃς ἔγημε Χρυσ. τὴν μητέρα Φιλίππου τοῦ 
ὑπὸ Ῥωμαίων γενομένου. εἴρητοα δὲ ὁιὼ τὸ Φιλότιμον, 
καὶ διὸ τὸ πολλα διδόνα ε καὶ χαρίεσθαι. 

Δωτήη: ᾗ ὀωρεώ παρὰ τὸν ἑώσω μέλλοντα ῥωσήνη" καὶ 
τρ ροπῇ τοῦ σ εἰς Ττ. : Αλέξανδρου δὲ,. σύν-)ετον εἶναι την 
λέξν., παρ τὸ τὴν 9οσιν τένειν ἵν ῇ ᾗ ἀποτιομέγη 

δόσις. ἢ απὸ τοῦ δέδοται ὁοτὸς ποιὶ ὀοτίνη" παὶ κατ ἔκ- 
τασι» τοῦ ο εἰς ὧν θωτήη" ὥσπερ καὶ ὁοτῆρες, οἱ καὶ 
τοτε »--- παρὰ νχυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες: --- καὶ κατ 
ἔπτασιν, --- Φεοὶ δωτῆρες ἐκῶν. 

Δῴσι] Ἰλιάδο αν --- αἴκέ πολι Ζεὺς Δῷσι πόλιν Τροίην: 
-- ἀντὶ τοῦ, ἐάν ποτε ὁ Ζεὺς παράσχη] Τρωϊκὴν πόλι»' 
λέγει δὲ τὴν Ἴλιον. ἔστι δέόωμιν δώσω" ὁ δεύτερος ἄό- 
βιστοςν ὅλων” καὶ τὸ. ὑποταμτικὸν, ἐὰν δὼ. θῷς, δρ 
καὶ κατ ἐπέκτασι τῇς σι συλ. λαβῆς, δῷωσι. 

Δαω ωσι] Ἐ/ δέ κε αἲ ῥώωσῳ: -- ἐὰν δὲ μὴ παρόσχωσι». 
ἐὰν ὃν. καὶ τὸ πρῶτον τὼν πληυντικῶ», ἐν δῶμενν 
δῶτε, δῶσι καὶ πλεονᾶσμῳ τοῦ ὦ. δώωσι. πουν ὀώφσι. 
δῶσε, πλη-}υντ Ὠκὸν. ἀπὸ τοῦ δώσουσι πατα συγκοπήν. 

ΔΦη ἀπὸ τοῦ ὀέδωμι, δώσω" ἔδωνν ὁ δεύτερος αόριστος᾽ ὴ 
μετοχὴ» δοὺς ὀόντος καὶ τὸ εὐτικὸν, δοίην καὶ κατ 
ἔχτασιν τοὺ ο εἰς [πρ ὀρηνν ὃωηο, ὀφγ. 

Δωδέκατο:] ἐκ τοῦ δύο καὶ τοῦ δέκα, γίνεται δυοδέκατος 
καὶ πρασει τοῦ υ καὶ ο εἰς ὢ μέγα», ὀδώδέκατος. 

Ε. 

τὴν κυκλοτερῇ. τὸ μὲν Υὰρ πυμλοτερὲς καὶ πέριξ τοῦ 
ὄντος αἰῶνος µιµεται τὰ πέριξ: το δὲ εἰς µέσο» μακρὰν 
ἔχον, τὴν ἐπέπτασιν τοῦ αἰώγος. 

Ἕ ὀκσύγεται, καὶ ἐγκλινόμενον" θηλοῦ, αἀντωνυμίαν τρί- 
του προσώπου, πτώσεως αὐτατριῆς ὡς τὸ, Οἱ ἐ αγ.» 
περ ἐόγτα., ἀντὶ τοῦ αὐτόν. καὶ παλι, ἐμέ, σέ, ἕἔ' 

ὀροτονούμενον δὲ πάλιν, δγλοῖ ἑαυτόν' ὡς τὸ, --- κά- 
λεον ὁέ μεν εἰς ἓ ἕκαστος. 

ΕΙ) Ἱστέον ὅτι οὐκ απὸ τοῦ εἰμὴν εἷς, εἰ. γέγονεν' ἐπεὶ 
ώφειλεν ὀξύγεσ. αι τὰ γὰρ ̓ ἀποβόλλοντα τὸ ς, τὸν 
αὖτον τόνον Φυλαάσσει" αλλ’ ἀτὸ τοῦ ἔω Βαρυτόγου 
του ὑπαάρχω' ὁ παθητικὸς ἐγεστως, ἔομαι. ὅᾖτει εἰς τὸ 
εἰμέν. 

2ο 
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Εἶα, πκρακελευσαἁτικόν ἐστιν ἐπίῤῥημα, ὥεπερ παρὰ τὸ 
ῥέω γίνεται ῥέα σημςί 

4 4 ώ . 

ῥεῖα, οὕτω καὶ απο τοῦ 
γόνος τὸ ἐκπέμπω, γίνεται ἕα᾽ καὶ πλεογασμῷ τοῦ 

εἴχ. παρατίθεται δὲ τὴν χρῆσιν ὁ τεχνικὸς, ὀύτως ' 
Εἴα δὴ ξύλον ἄγειρέ µοι σεκυτῷ: : αν. - 

Έ]αρ. τὸ αἶμα καὶ εἰκροπότης. ὁ αὐματοποτηο»ν ὥς Φησι 
Καλλίμαχος. --- τὸ ὁ) ἐν μέλαν εἶαρ ὄέαπτεν: -- Ύδ- 
Ύονε δὲ παρὰ τὸ εἴω τὸ πορεύοµαε, τὸ τοῦ ἠέναι πλ 

29 πορεύεσθα« ἡμᾶς αἴτιον. ὧς γὰρ εἶλω εἶλαρ. μὴ ἔθω 
ἔδαρ καὶ εἶδερ, οὕτω καὶ εἴω εἷερ. ἡ παρα τὴν ἔσι», 
ἵν ᾗ τὸ εὐχερῶο ἐκνπθμπέωενον γαὶ ἐκρεον. 

Έἶκο, τὸ ἔχρ. παρὰ τὸ ἕω τὸ ἐκπέμπω, ἔαρ καὶ εἶκρ. 
τότε γὰρ ἐκπέμπονται οὗ καρποί. : « ε 

Εἰαται] ῥῆμα παρατατριου τῶν εἰς μὶ Ἰωνικῶς, ἐν του 

- ἑῶ τὸ κάθ]μαι, παράγωγο ἔγωι τὸ πανήτικον» 
ρ Μ ” κ ο π ς α Ν 

ἔεμαι, ᾗααι, Ἰμηνι μενα, Ίνται" κε το Ἰωεογν 

ἔκται. ὁ κανών " εἰ μέντοι ἀπὸ παρακειµένου Φυσει µ- 

κρᾷ παραλήγεται ταῦτα" οἷον δὴ νῦν ἕαται σιγῇ» υαντὶ 

τοῦ καθέζονται καὶ εἴαται πλεονασμῳ τοῦ, ὢς τὸ 

χέαται πείαται. εἴωδεν ὁ ποιητὴς ἐπὶ τῶν δύο ῥηματων 

λέγει τοῦ κεῖνται κέεινταν’ καὶ ᾿ἰωνικῶς, κέαται ὣς 

ἀπὸ τοῦ ω προφερὀμενον. ο. Ἅ 

Ἐτωτ' ἐν) µεγάροισι] ἑῶ, ἔχμι' τὸ πρῶτον τῶν πλγ»υν- 

τικῶν ἔεμεν' τὸ παθητικὸν , ἔεμαι" καὶ κράσει» ἡμαι 
ὁ παρατατμκὸς. ἑέμην. καὶ Ἰμην' τὸ β, ᾖσο' τὸ τρί- 

το. τον, ἦτο' καὶ Ἰωνικῶς, ἕατο, καὶ εἶατο. . 
Εἴασκεν] απὸ τοῦ ἑκω ἑῶν ἐᾷον ἐᾷ᾽ ὁ ππρατατµκος, εἴων, 

εἴκε' παὶ Ἰωννκῶς» εἴασκεν. ἐκ τούτου ἔχσκενν ὥπο- 

βληΦέντος τοῦ 1. τα γαρ τοιαυτα ἄποβαλλουσι την ἐν 

αρχαῖς κλιτικην, ἔκτασιν οἷον. ἔτυπτον ἔτυπτες, τν- 

πτεσχεν" ἦγον ἦγες, ἄγεσκεν. οὕτω καὶ τουτο. 

Εἰ.κενὴι σημαίνει τὸν πάθυγρον καὶ συµφυτον τὸπον. 

» παρὰ τὸ ῥέω, ῥεαμενή, καὶ ῥειαμενή" καὶ ἀποβολῇ 

τοῦ ϱ. Ἡ περὸ τὴν ἔσιν» ὃ σηµεώνει σὴν ἀνάδοσιν», γὲ- 

γόνεν ἑσαμεγή πα) πλεονασμῷ τοῦ α, καὶ αποβολῇ του 

1ο σι εἰσμενή. . : 

Ε/Α», να τὸ ἀποσταζῳ' απὸ τοῦ λείβω, αποβολῇ 

τοῦ λ. Ἡτίοδος, --- καὶ τῶν βλεφέρων ἐἔρος εἴθεται. 

Ε]δαρ, ἔδεσμα, τροφὴ. βρῶμα. παρὰ τὸ ἔδω τὸ ἐσθίω, 

ἔδαρ' καὶ πλεονασμῳ του α» εἶδαρ. - ' 

Ἑ/δκλίμας, ευειδεῖςν εὐμόρφους, ὥς Φασι Τέσσαρας α]- 

ὀμλίμας. ἃς ᾖ9ελεν αὐτὸς ἑλέσθαι: ---. παρα τὸ εἶδος, 

εἶδιμος" καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς, εἰδάλιμος» 

ὡς κύδιμος πυδάλιμος, τὸ «3ηλυκὸν, εἰδαλέμη. 

Εμδεχδὲς» ἄμορφον, ἄπρεπεε. π η 

3ο Εδύλος, λόγιος, συνετός. «κά - . 

Ελδυλίς, ἐπιστήμων, εἰδυ]α. παρα τὸ εἴδω το γινώσκων 

εἰδύλη” καὶ παρώνυμον, εἰδυλ {ς, : 

ο]όος καὶ μορφή, αἰσθητῶς τὸ εἰδοπεπομ]μεγον καὶ µε- 

μορφωμέγον, ἁορατου τῆς αρχης ὑπαρχονσηο» τουτέστι 

τής ὕλης απλάατου παὶ ἄμόρφου οὐσηῦ, ἡ 9Τι εἶθος τοῦ 

γενικοῦ σώματος ὅλον βλεπόμενον. εἶδοο, τὸν τῆς ὄψεως 
χαρακτῆρα” Εδου τε μέγεθός τε Φυήν τ ἄγχιστα ἑῳ- 

κει: -- τὸ δὲ ἰδέα, ἀεὶ διὰ τοῦ ι. λέγει δὲ "άδρος, ὅτι 

τὸ Ἰδικὸν, ἠνίωε μὲν σηµεάγει τὸ εἶδορ οἷον γένος εἷ- 

4ο ᾿ ὅος, εἰδικὸν διὰ τῆς ει διῥΦόγγου᾽ ἠγύνα δὲ τὸ ἴδιονν 

οἵον κοιγὀνν δικὸν, δι τοῦ. Ἐΐδου, σηµεάνει τρία 
την µορφὴνι, ἡ τὸν τῆς ὄψεωρ Χαρακτήρα" ως το, Ε]- 

δός τε μέγεθός τε:-- καὶ τὸ σχ]κα, ὡς τὸν Πρωτον 

μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος:---΄ καὶ τὸ ἀπὸ γένους διαι- 

ρούμενον, ἵππος, ἑλαία. ἄλλων, σηµεώνει τὴν µορφην' 

ὡς τὸ, Πρωτον μὲν εἶδος:--- καὶ τὸ σαν αρ τὸν 

Ὃν δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακθο, αλλά ποὀώκην: --- ση» 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

Ελδοθέα, παρὰ τὸ εἶδος ἑστίν. Ἐ/δογράφος ᾿ Απόλλων: 

Εδωλον, ἡ ἀπὸ τοῦ σώματος σκιοειδς ἀπόῤῥοια" ὴ τὸ 

Εἴδω, σηµ-άγει ἑπτα ' τὸ ὁμοιῶ, ὡς τὸ, Εἰδομένη γαλόῳ ι9 

Εἰδυήσι»] απὸ τοῦ εἴδω τὸ γινώσκω, ὁ μέλλων., εἴσω" 

ΕΙδῥε] ἀπὸ τοῦ µέσου παρακειμένου. εἴδω τὸ γινώσκω, ὁ 

Εἶεν, αναφωνούμενον τῷ ἀλλὰ, οὐκ ἐπὶ ἀνταποδόσεως 

Εἷεν, άχε ὁ}, συγκατάφεσις μὲν τῶν εἰρηιένων, συναφὴ 

ΕΒΕ 1 ; 305 
Ἴ ο νο ὦ 

µαίνει καὶ τὸ, ὁ ὢ Ἠένους κατηγορούκε; Ρ 
τοῖς Φλοσόφοι». ἵν » πρόσωτο», κηή..- . 
παρὰ τὸ εἴδω τὸ ὁρῶ» εἶδος, ὧς δάλπω, «δάλπος" τεύ- 6ο 
χω, τεύχος. | 

ἐπειὸ) εὐφυὴς ὧν ἐν τῇ βιβλιοθήκη τὰ εἴθη τοῖς εἴδε- 
σιν ἐπένειμεν. τὰς. γὰρ δοκούσας τῶν ᾠόων Δώριον µέ- 
λος ἔχει», ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνηγε, καὶ Φρυγίας καὶ Άν- 
δίας. μιξολυδιστὶ ην καὶ ἑωστί. 

Φάσµα, σκιῶδες ὁμοίωμα ἡᾗ} Φαντασία σώματος. σκιά 396. - 
τι Φεροειδής' ος καὶ Βακχυλίδης, Μελαγκεθὲς εἴδωλον ἱ 
ὠγδρὸς Ἰδακησίου:--- καὶ ὁ ποιτης ἐπὶ τῆς Αντι- 
χλείαο» Τρὶς δέ. µοι ἐκ χειρῶν σκιῷ εἴκελον [ὴ καὶ 
ὀγείρῳ ᾿Επτατ. αὐτὸς δὲ ή ὑπόστασίς, ἡ αλήθεια. δεῖ 
οὖν νοεῖν, ὧς Φαντωσίκν σωµάτὼν πακρέχουσι τοῖς ὁρω- 
συ. οὐ μὴν καὶ ὑπόστασιν ἆληΦΙ. γίνεται οὗ» παρὸ τὸ 
εἴδω τὸ Φαίνομαι, ἡ παρὰ τὸ οἴδω τὸ ὁμοιῶ' ὁμοίωμα 
γάρ ἐστι τινὸς σώματος τὸ εἴδωλον, εἴδω, εἴδωλον, ὧς 
ἕω, ἕωλος' Φείδω,.Φειδωλός" αἰτῶ, Αἰτωλός. 

᾽Αντηνορίδαο ὀάμαρτι: --- καὶ, Ἑδόμενος Ακάμαντι: --- 
ἄντὶ τοῦ ὁμοιωθείο. εἴδω τὸ Φαίνομαι, ἂς τὸ, --τόδέ 
τοι κὴρ εἴδεται εἶνακτ---- καὶ, Παντα δέ τ᾽ εἴδετοι ἄστρα: 
---- ἀντὶ τοῦ Φαίνεται. εἴδω τὸ βλέπω. τὸ θεωρω" ὧς 
π. ιό « ᾿ πι 

εἶδον Ἡφαιστον κλντοτέχνην: -- ὁ ππρατατηεος» εἶδον" 
καὶ τὸ προστακτικὸνι, ἴδε᾽ Ἴδε ὁ ἄμνος τοῦ «εοῦ: --- 
τοῦτο δὲ τὸ εἴδω ἐπὶ τοῦ ὁριστικοῦ ἐνεργητικοῦ μόνον 
διὰ διφΦόγγου' ἐπὶ δὲ τῶν παφητικῶν καὶ τῶν λοιπῶ». 
ὁιὰ τοῦ /. εἴδω τὸ γιώσκω" εἴσων εἴσομαι, εἴσφ, ἀντὶ 
τοῦ γνώση καὶ µαθήσγ' Καὶ νῦν ὁ) σάφα εἴσειατ --- 39 
ἐκ τούτου γίνεται περισπώκενον εἰδῶ εἰδίσω τὸ µαν9ᾶ- 
χω" ἐξ οὗ τὸ. Ἡρη μὴ ὁὴ πάντα: ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύ- 
Όους Εδήσειν: -- ἀντὶ τοῦ μὴ ἐλπιςε τοὺς ἐμοὺς λό- 
γους µαφήσεσθαι καὶ γνώνω. εἴδω τὸ ὁρμῶ, ας τὸ, 
ΐσατο γὰρ »πῶν ἐπ αριστερά: -- εἴθω τὸ πω, οἃς 
τὸ, Ἐίσατο γαρ λίωνην: -- εἰσὶ παὶ διε τοῦ } ὀνοὶ --- . 
ἵνα εἴδομεν ἀἄμφω, Ἰλιάδος α. αντὶ τοῦ ὅπως µαω- 
μεν αμφότεροι, ἐγὼ τε καὶ σύ. ἡ δὲ συστολὴ ἀἰνέδωκο 
τὸν τόνο» οὐ γὰρ παροξύνεται κατα τὸν Παωφιλον. 

ἐξ οὗ ὁ µέσος παρακείωενος οἶδα' ἡ μετοχή, ὁ οἰδῶς,3ο 
τοῦ εἰδότου τὸ γλυκὸν, εἰδυῖα εἰδυίας' καὶ, δἰδυήσι 
πραπίδεσσιν, ἀγτὶ τοῦ ταῖς ἐπιστήμοσιν αὐτοῦ καὶ ἑμ- 
πείροιο Φρεσ), διανοίαιᾳ. : - 

μέλλων εἴσω" ὁ µέσος πδρακείενοῦ, οἶδα } µετοχὸ, 
ὁ εἰδωὶ τοῦ εἰδότος" τὸ εὐκτηιον, αἴθοιμι" οὐ γὰρ κλ{- 
νετ {ᾗ} μετοχὴ διὰ τοῦ ντ, ἵνα ᾗ τὸ εὐντικὸν εἰς ην 
καὶ τροπή τῆς µι εἰς ἠνν γήνδται δἰδοίην, ὣς περιπα- 
τοῖωι περιπατοίην: καὶ τροπῃ τοῦ ο εἰς 8, Εεἰθείην" καὶ 
τα ἔχοντα το ευκτικὸν εἰς Ἡν, περιστῶσι τὸ ὑτοταχτι- {9 
κὀν οἷον τυφ»είην, ἐὰν τυφθῶ' λεχθείην, ἐὰν λεχΦθῶ" 
τούτου χάριν ἐστὶ τὸ ὑποτακτικόν, ἐὰν οἰδῶν δἰδῥο, 
εἰδῇ. Διογένης. 

λόγου τίθεται, αλλ᾽ ὅτο δὲ ἐπιφέρεται, αὶ ἕτερόν τι ἐν 
αρχῇ λόγου" αλλ ἄγε. 

δὲ πρὸς τα μέλλοντα. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ εἶα τοῦ πα- ἴ 
ρακειµέόνου, ἀπίῤῥημα αἶαν, αντ τοῦ, ταῦτα υ] 
οὕτως, ἔστι γὰρ ἐπίῤῥημα αφοριστικόν' ἐπὶ γὰρ τοῖν 6ο ἳ 

” 
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ᾖδη εἱρηωένοις ἐπιλεγόμενον, ἀφορίςζει αὐτά. τὸ αὐτὸ 
μή βαλεῖται, ἀπόφεσις λόγόυ. 

Ε)εν] εἰμί" ὁ παρατατικὸς ἦν" ἡ αετοχὴ εἴο ἔντου" τὸ 
εὐπτικὸν εἴην] τὸ η μμφφμό εἰ κ '. καὶ συγκοπῇ. 
εἶμε' ' καὶ τὸ, εἶεν. ὁ κανα ο δὲ γίνεται κατὰ 
συγιοπὴν δοῖαεν ἀπὸ τοῦ πρ καν εἶμεν ἀπὸ τοῦ 
εἶημεν, οὕτω καὶ τοῦτο. εὐ δὲ εἶμεν, κατὰ συγκοπὴν 
γίνεται τὸ τρίτον» ὡς τὸ κοσωηφείηµεν, καὶ κοσμη»εἲ- 
μεν” καὶ τὰ ὄκοια. 

Εἴδε] απὸ τοῦ εἰ γέγονεν εἴδε. 
Ε/Φαρ] απὸ τοῦ εὐθὺς εὖθαρ καὶ εἶΦαρ. 
Εἰκω., ση καίει πέντο" εἴνω τὸ ὁμοιῶ. δοτριῇ συντάσσες 
τας ἐξ οὗ κ καὸ εἰκὼν τὸ ὁμοίωμα καὶ εὖκ: σω. εἴκω τὸ 
πρέπῳ' ἐξ οὗ καὶ τὸ ἔοικεν. εἴκω τὸ ὑποχωρῶ" ἐξ οὗ 
καὶ οἶκος. εἴκω τὸ ὑποτάττομοι» καὶ ἐν συνδέσει ὑπεί- 

.ἐς οὗ καὶ εἰκτὸςν, ὁ ὑπείκων καὶ ὑποτωττόμενος 22σίέ 

εν καὶ ἕτερον κατὸ περ! Φρασιν. ἦγουν, ἐκ τοῦ παρεπο- 
ιο ΄ µένου, τὸ Φέλω" παρέπετοι γαρ τοῖς ἐπακούουσι το οέ- 

λει). τὸ γὰρ Ε]ξας ᾧ δυαφ: ---- ἀπὸ τοῦ εἴκω. εἴξω" 
ὁ ἄόριστος » εἶξα" η] μετοχὴ) εἴξως" οὐδὲν ἄλλο σηιιοί- 
ει, εἰ μὴ τὸ Φελήσει ὑπεχωρησεν' ἐξ οὗ γίνεται κατὼ 
ἀποβολὴν τοῦ α, ἡ ἑκὼν μετοχή ἔστι δὲ καὶ ἕτερον 
εἴκω. «ἴτει εἰς τὸ 1. 

Εγξασιν, αντὶ τοῦ εἴκεσι, παρ Αττμιοῖο ὅπερ ἴσως τῇ 
Ῥοιωτὼν διαλέκτῳ ἐσχηκώτιστει οὗτοι γὰρ τὸ κ εἰς το 
ε: μετατρέπουσι». οὕτως ἔχει καὶ τὸν Οἱ ὁ) ἴδον κοίλην 
Λακεδαίμονα: οσο ο αορίστου καὶ τὸ κ ἀπαιτοῦν- 
τος. ᾿Αριστοφάνης, Εά. ασι γου» ἐρίοισι πεπταμένοι»: 
--- ἔστιν εἴκω τὸ ὁμοιῶ ὃ μέσος παρακείωενοςν εἶκα 
καὶ κατ» τροπὴν Βοιωτῶν τοῦ κ εἰς ἔ, εἶξα. τὸ γ τῶν 
πληδυντικῶ», εἴξασιν. ὅτι ὁὲ παρακείµενοο ἐστὶ, δ]- 
λον ἐκ της ἐχούσης σι ληγούση». 

Εἰκαζω] ὤεπερ παρὰ τὸ ανω μιμναζων οὕτω παρὰ τὸ 
9 εἰκάζω" εἴκασμαι, εἴκασαεν εἴκωσται, εἶκασ τός 

καὶ μετα τοῦ στερητικοῦ α» ἀείκαστοςὶ καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ν. ἄγείκαστος. 

«Έἴκελοςν ἀντὶ τοῦ ὅμοιος. ὧπὸ τοῦ εἴπω τὸ ὁμοιῶ. εἴχε- 
λος, ὣς σι) ένω Σιέγελοο. τοῦτο ἐν μὲν τῇ ἁπλότητε 
γράφετε ὁ/Ρ3ογγον» πολλάκις καὶ . ἐν δὲ τῷ συνέ- 
σει. ἂἀεὶ δια τοῦ |. 

Εκοβολε); ν» τὸ εἰπαςει» οἱ Ανηναος, παρὰ του εὐιαίως 
πα) ας ἔτυχε βάλλευ. εἰκὴ. τὸ ο ἔτυχεν τὸ μάτην᾿ 
ἐν τοῦ εἴκω το ὑποχαρω” παρὰ τὸ τὸν ὑποχθροῦντα 
ὡς ς ἔτυχε ὁιοικεῖν τα ἐκυτοῦ πράγματα πολιτωιῶο. 

Εἰκὰς] ἀπὸ τοῦ εἶκοσι γίνεται εἰκάς. το δὲ εἶποσι» ἀπὸ 
τοῦ εἴπειν τοῖς ὀυσὶ. δέκω. τουτέστι. δές τα δέκα. 

Ῥ,κοστὸς] οξύγετοι. τα εἰς τος λήγοντα ὑπὲρ ὁύο συλλα- 
βὰς. ἔχοντα πρὸ τοὺ τ τὸ σ. τήν τε παραλήγουσαν 
πείς. 06. περατουμένην» ἐπὶ ποσότητος τασσόμεγα» ὀξύνε- 

οπαι" πολλοστός. εἰκοστός. 
Εἰκοσιήριτα] --- εἰκοσινήριτ ἄποινα, Ἰλιάδος χ'» ἀντὶ τοῦ 

εὐκοσαρι μα» βκοσαπλασίονς » εἰ οσάκις ἑξισοῦσθαι δυ- 
νάμεγα τῇ τοῦ σώματος σωτηρίᾳ. τὸ γὰρ ἐρίζερ, ἐξι. 
σοῦσθαι ἐστί: καὶ μεγοέρει τα τέκνα «εῶν" Θειῶρ ἑ ἐρί- 
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ζοντα: --- εἴκοσιν ἠριστά» τουτέστι) ἐριστά, ὃ ἑστι 
ἐξισούμενα. οὕτως ἔχει παὶ του Νέστωρ οἷος ἔριζε: τσ 
καὶ» --- ἐρ; ζέμεν οὐκ ἐδελήσει: --- ἔστι γὰρ ὧς εἰκο- 
σάβοια, πρὸς εἶκοσι) ἐρίροντα. τουτέστιν» ἰσούμενα. 
τὸ δὲ ν»' τοῦ εἴκοσω ἐπτών' ὁ γὰρ εἴκοσω ἁριβμὸς, 
προςλαμβάγει αὐτό. 

Ἐλκος, πρέπον, Ἶ ἀκόλουδον. εὔλογον" λαμβάνεται δὲ 
καὶ ἀντὶ τοῦ τάχα. εἰς τὸ ῥητορικόν. ἔστι δὲ μετοχὴ 
οὐδετέρου: ἀπὸ τοῦ εἴκω τὸ πρέπω, εἴξω, εἶκα' ἡ µε- 

2ο 
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τοχὴ ν ὁ εἰκῶς τοῦ εἰκότος καὶ τὸ οὐλέτερον, το θἶνος" 
καὶ ἐχώρήσεν εἰς ἐπίῤῥημα, συντάζεως. 

Ειάδιος] απὸ τοῦ εἰπὼς εἰκάδος ν εἰκάδιος. ἔστι δὲ ὄνομα 
κύριον. ἐν τῇ εὐκάδι τοῦ μήνόον ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ 
᾽Απολλωνι" καὶ ἀλην ἡ ἱέρεια εἰκάς, ἐπειόη οὖν ἐν 
ταύτγ τῇ ἑορτῇ ἐγεννή»η. λέγεται Ε/κάδιος. 

Ε]λαρ] --- ΄εἶλαρ νγὼν τε καὶ αὐτῶν:--- σημαίγει τὸ Φφύ- 
λαγμα καὶ τὴν ασφαλειαν παὶ γίνεται παρα τὸ εἰλῶ 

το συγκλείω" τοῦτο παρὰ τὸ ἅλος ἑλῶ καὶ ελ οἱογεὶ ὁ 

τόπος ὁ συγκλειόµενου ὑπὸ δέ ένδρωγ. τὸ εἰ, ὀ/Φδογγον ᾿ 
διότι εὑρέδη τὸ-ε ἐν τῇ εὐλῆ, 9 σήμείνει τὸν σκώλήκα. 

Εἰλαπίνη», ἑορτή. εὐωχέα” Γ] συμπόσιο» καὶ σύνδειπγνογ. 
ὧπο του οἰλεβσαι εἰς τὸ σύνὀβιπνον ὁμοῦ πλείονας 

ἦ παρὰ τὸ εἶλας καὶ τὸ «δοίνη, γέγονε» εἰλκδοίνη, 
καὶ εἰλαπόη, κατ ἀλλ ρηήμν τῶν στομκείων᾿ οἱονεὶ 1 

πατὸ εἶλας μα συστροφὲς οὖσο εὐωχία., } τὴν πολυ, 

τελῆ εὐωχίαν" παρα τὸ λαφύσσει». η] λαπίζεω», ὃ 
σημένει τὸ ἐκκενοῦν καὶ αἀναλίσκει». ἡ παρὸ τὸ λάπτω 
λαπτήνη λαπήνη" λα) πλεονάςει ᾗ ει ὀίφΦογγου᾽ πα) 
Ὅμηρος Ἰλιάδος ήν Α)εὶ δ᾽ ἐν δαίτησι καὶ ελαπήνήσι 

παρέσται: --- ντ] τοῦ, ἐν ταῖς ἑορταῖο ὅτε κατὰ τὰς 
εἴλας πίνωσι». εἴρηται δὲ οὕτω παρα τὸ ἔλασσον ἄζε- 
σθαι τοὺς εύω ὠχοῦντας» τουτέστι ταράσσεσθαα. Είλα- 
πιωαζων, εὐωχούμεν νος” 2ος) εἰλωπιναστής» ο συμπότης. 

Εἰλατίδην Πολύφημον, τοῦ Ἐλα ἅτου υν. 
]λέωσε, συνειλῶσε, συγαλείωσι. ῥήμα ὑποταχτικὸν» ἐν 

τοῦ εἰλὼ. καὶ εἴἷλει, αντὶ τοῦ συνήβροιζε, συνέχλειε 

πα εἰλομένω»» συ» 9ροιομένων. 
Εἰλενίκ πόλιο" καὶ Εἰλεγία Αφηνᾶ. Φιλομτήτη: γὰρ 

παρωγενόµενος εἰς Ἰταλίαν, ἱδρύσατο Ελενά ίας ᾿Α»ηνὰς 
ἱερόν: απὸ τοῦ ἐν ἑκείνῳ συγκεκλεῖσαι τῷ τοπῳω. πα- 
ρῷ τὸ εἰλῶ οὖν. λεία. ἐν ὑπομνήματι Λνκόφρονος. 
Ἵδλρος. 

Ελεόν, σημαίνει τὴν μαγειρικὴν. τράπεςα». παρὰ τ τὸ ἔλος 
γίνεται ἑλεός: καὶ πλεονασμῷ τοῦ , εἱλεὸς, τὸ µαγει- 
ρριὸν τραπέςιο» κ σανίδιον" μα) Ὅμηρος Ἰλιάδος ἐ, --- 
καὶ εἰν ἑλεοῖσιν ἔχεναν: --- ῥασύνεταν" ἀπὸ τοῦ ἐλεῖν 
πα κόψοις ἐφ᾽ οὗ κόπτουσι τὸ πρέα. ἢ ὅτι ἀπὸ ἐλας 
νων δύλων, ἡ ἐξ ἑλείων ῥάβδων ἦσαν πεπλεγμέναι αἱ 
μαγειρριν) τραπεζαι. 

Ελείθυιαε, νεα) τῶν τικτουσῶν. ἔφοροι, Διὸς καὶ ρεε 
Μυγατέρες. ἀπὸ τοῦ ἐλεύθω τὸ παραγίνομα!, ἐλεύθνια᾽ 
καὶ πλεογασμῷ τοῦ ε. εἰλεύ-δυια᾽ ., τροπῇ τοῦ υ εἰς 
., Εἰλείθυια. κοιν ὠνειλείθυμα, ἡ ὤτοχος. 
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Ειλήλουθα] ἐκ τοῦ ἐλεύδλω, ὁ µέσος παρακείµεγος» ἤλευ- 
φα καὶ τὸ Αττικὸν, ἑλήλνκα: πλεονασμῷ τοῦ ο Βοιω- 
τες ἐλήλονδα" καὶ παρενθέσει τοῦ !, εἰλήλουθα ἐξ 
οὗ τὸ πρῶτον τῶν πληδυντικῶν, εἰληλουαμεν' καὶ 
συγκοπῷ» εἰλήλου»μεν. 
ών ἀπὸ του λήβω τὸ λαμβάνω» ὁ παρακείµενος» 

λέληφα" ἀποβολῇ [τοῦ λε] χοιὶ πλεονασαῷ τοῦ ε» εἰ Ἴλης 
Φα. ἢ μετοχὴ. εἰληφως εἰληφότος. ὡσαύτως καὶ τὸ 
εἴληχα απὸ τοῦ λήχω τὸ λαγχάνω, λέληχα ποὺ εἴλη- 
χα. ἐπὶ | γὰρ τῶν ἀπὸ τοῦ λ καὶ µ ἁρκομένων ῥημα- 
τω» οὕτω ποιοῦσι τοὺς παρακθιµένους Ίωνες καὶ 
᾿Αττικοί. 

Ε/λη, σημα! ΐνει τὴν. δερμασία»᾿ ἐν τοῦ ἔλη, πλεονασμῷ 
τοῦ 1» ὧς παρὼ Αριστοφάνει, Καὶ τῶν προς εἴλην 
ἸχΦύων ὠπτημένων. 

Εληερινὴς» σηααίγει τὸν παιλαρὸν κοιν μμγῇ ἑτέρου" πα- 
ρὸ τὸ ἔλη ἡ Φερμασία, καὶ τὸ κρίνω, ὁ ἐν τῇ. ἔλγ 
κεκριµένος, κατα πλεονασμο» του οὐ ὀοκεῖ δὲ ἡ πα- 
ραλήγουσα συντεθεῖσθαι: εἰ γὰρ παρα τὸ ἔλη γέγονε»» 

2ο 
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ὤγειλεν ” τρέψαι τὸ  εἷς ο» καὶ γενέσθαι εἱλοκρινής 
ἡ Φυλάσσει τὸ ην κὶ γενέσθαι εἰληκρινής. τα γὰρ εἰς 
7 λήγοντα 9γλυκὰ τετραχῶς συντίθετο 3 γαρ Φν- 
λάττει τὸ αὐτὸ τέλος. οποτε καὶ τὸ αὐτὸ γένος ὧν: 

λάττει οἷον μάχη. Ανδρομάχη. ἡ Φυλάττει τὸ αὐτὸ 
τ' έλος, καὶ προςλααβάνει τὸ οἱ ὡς τὸ γυνὴν, μισογύνης. 
η τρέπουσι τὸ τέλος εἰς ος, αἷς μάχη. πρόµαχος μα 
ὀύσμαχος. ἡ τρέπουσι τὸ τέλος εἰς ον, ὡς πύλη, ὁ/πυλον 
καὶ τρήπολο». ἄλλως" τα γὰρ εἰς η λήγοντα δηλυκὰ, ἐν 
τῇ συνθέσει ἡ Φυλάττει τὸ η, ὧρ τὸ γῆν γηπόνος, 
βοή. βογθός. } τρέπουσι» εἷς ον ως νόαφη, νυωφοστό- 
λος” τὴ» Τμιόθεος. ἕλη οὖν, ἑλοχρινής κοιὶ τροπὴῇ 
τοῦ ο εἰς έν εἰλικριγής. ἔστι γὰρ ὁ ἔχων λαμπρὰν καὶ 
κοθαρὰν. τὴν ψυχήν. 

Εἰλιτενὴς ἄγρωστιὸν Θεόκριτοςν ἡ ἐν τοῖς ἕλεσι γιομάνη 
ῥιζοβόλος γὰρ ἡ ἐπιπολὺ ἑώκνουμένη" πλεονασμῷ 
τοῦ |. 

3ο Ε/λ/σσω] απὀὸ τοῦ εἰλῶ εἱλίσσω. γράφεται διὰ τοῦ ν᾿ ἐπει- 
δ) οὐδέποτε πρὸ τῶν δύο σσ ἔστω ἡ ὀ/ΦΦογγος" πλὴν 
τοῦ κρείσσω»» καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ ῥήμωτος πρεισσῶ. 

Ελλίπους, ἐπί (Φετον τῶν βοῶν, ὅτι ἑλίσσουσι τοὺς πόδκο 
κατα τὴν. πορεία». εἱλήποδες. οὐ εἰλοῦντες ἐν τῷ. βα- 
ὁ, σεν τοὺς πόδας. Φησὶν ὁ ἸΏρος. ὅτι, εἴτε ἀπὸ τοῦ 
εἰλῶ γέγονεν» ἡ ἀπὸ τοῦ εἱλίσσω. εἰλίπους (διὰ τοῦ |. 
τα γὰρ εἰς ω λήγοντα τρισύλλκ: αν συλλςβὴν 
συγκόπτουσι» ἐν τῇ συνδέσει" οἷον, μιαίνω, ωμαβόνη 
τανύω. τανύπεπλος. οὕτως οὖν καὶ εἱλίσσω, εἰλίπου». 
σχμειοῦτωι παρὰ ἘΚράτητι τὸ ἐφελόσυχγος . απὸ τοῦ 
ἐθέλω" σημαίνει δὲ τον «έλοντα συχνάςει». τὸ δὲ ἆλε- 
ξίκακος καὶ αλεξιφάρμακοςν απο περισπωμέγου γέγονεν. 
εἰ ὁέ έστω απὸ τοῦ εἰλῶ, εὐλόγως παλιν δὲ τοῦ τὰ 
γαρ ἀπὸ περισπωµένου γινόμενα ὀγόματα, ἢ διὰ τοῦ ο 
γόεταε, ὡς τὸ μισῶ. μισογύνης" Φιλῶν Φιλόδεος 
διὰ τοῦ ι, οἰδῶ», .Όϊδίπους" εἰλῶ, εἰλέπους. τὸ οὖν 
Ἡγέστρατος καὶ Ἡγέλοχος διὰ τοῦ ε γίνεται" ὡς 
ἀπὸ βαρυτόνου: εἰσήν» ὡς τὸ μένω Μενέλαος" εἴγε τὰ 
εἰς γω δισύλλαβα τῷ ἡ ο μιι. βαρύνεται, Φή- 
γ9. τούτῳ τῷ κανόνι καὶ τὸ ἠγὼ, ἐξ οὗ τὸ ἡγοῦμαι, 
ώφειλε λαρύνεσθαι” αλλα παραλόγως περισπᾶται, ἐν 
τῷ οὖν Ηγέλοχος. ὡς ἀπὸ ββαρυτόνου γιγόµενον" καὶ 
τὸ ἠγεμώνν πο) ἡγέμαχος. Ὅτει εἰς τὸ Δοαίφρων. 

Ελνὸς καὶ εἰλνμὸς, σημαίνει τὴν κατάᾶδυσιν, τὸν φω- 
λεόγ. ἸΝήκανόρος, Ὄετε κατ᾿ εἰλυθμοὺς πετρώδεας αἰὲν 
ἰαύει Τρηχὺν. ὑφαρπάςων Φαλάμην ολιγηρέα τεύχων 
Ἔνθ' εἰλυδμὸν ἔχεσκεν ἔπειτ' ἐκορέσσατο Φορβῆς: --- 
τρηχὺν Φάλαμον λέγει τὴν ἐνδοτάτω κατάδυσιν παρὰ 
τὸ εἰλύω" ἔνθα εἰλυμένος, τὸ κεκαλυμµένος, περίβε- 

βληµέγος. 
Ε;λ υμα) ἐκ τοῦ εἰλῶῷ εἱλύω ελύσσω, γήνεται εἴλυμα, τὸ 

σκέπασµα καὶ εἰλύεταιν τὸ καλύπτεται. 
Ελνσπᾶσθει , τὸ ὁμοίως τῷ ὄφει καὶ τῷ σκώληκι πινεῖ- 

σὃ-ι᾽ καὶ ελυσπώμενα. τὸ παραπλησίως τοῖς ὄφεσι 
καὶ σκωλγζι κινούμενα. ἀπὸ τοῦ εἰλεῖσ.αι παὶ σπἀσφαι. 
, γραπτέο». «ὅτε, εἰς τὸ ῃ, 

ὅοο Εἰλυφάζω] παρὰ τὸ εἰλῶ εἰλύφω καὶ εἰλυφάζω. Ἡσιο- 
ὅσςν -- άνεμος δὲ Φλόγ εἰλυφάςωνι Ξ- αντ) τοῦ εἰλῶν 
καὶ ἀναστρέφων. σηααίνει δὲ καὶ τὸ Φῶς παρέχω. ὣς 
τὸ, Τῆλε δέ τ α)δομέγων ὁκίδων σέλας εἰλύφαςεν: --- 
παρα τὸ εἱλω καὶ τὸ Φῶς, εἰλύφω εἰλυφαζω. 

Ελυφόων, εἰλῶν , ταράσσων. 
Είλωτες. παρα Λακεδαιμονίοις οἱ νόθοι οἱ ἐξ αἰχακλώτων 

δοῦλοι γόμεγοι. ἡ ἀπὸ τοῦ ἄλους' ἐπειδὴ Ἰγγνήήσαν 
πρότερον ἐν τῷ Ἔλει καὶ ἐδουλώθησαν, "Έλος δὲν πόλις 

το 

4ο 

2ο 

το 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΤΙΚΟΝ 

Εἰλωτεύειν, τὸ δουλεύει». ά]λωτες γὰρ εἰσὶν οἱ τὴν Μεση- 

Ε[ματα. ἑμάτια., ἐνδύματα, ταρὰ, τὸ ἔω τὸ ἀνδύομοε εἷ- 

Ε 

Εμένος. ἐνδεδυμέγος. τὸ δέμαν ἔ ἕω τὸ ὀνδύομαι" ὁ μέλλον. 

Ε/μέν] ἀπὸ τοῦ εἰμὶ γφεται τὸ πρῶτον τῶν ιά. 

Εἰωή εἰμὶ τὸ ὑπάρχω» γράφεται διὼ διφθόγγου" 

Εαὸν γώ ετ 

πιουν. διὰ τοῦ ι γράφεται. ὅτι δὲ, ἐκ τῆς συνθέτεως 

ΝΕ ΤΑ. 

ἐν Πελοποννήσῳ, ἕνθα οὗ οἰκέτωι 
δουλεία. 

ΕΡΊ 273 

καὶ εἰλωτεία, ἡ 
αν 

νιακὴν οἰκοῦντες Πελοτόννητον, οἱ αμ γνήσιοι δοῦλοι 
Λακεδαιμονίων» ἄλλα πρῶτον χείρα αδέντες. 

και εἶωαιν καὶ εἶμα. τὸ .. δίΦΦογγον" (πρὸ: ἄντιδια- 
στολὴ» τοῦ ἥματα τοῦ σημαίνοντος τὰς ἡμέραφ. ἡ κατά 
τινα διάλεκτο». οἱ γὰρ Αἱολεῖς ἔμμα λέγουσε" παὶ τὸ 
σπείρω. σπέῤῥω.) καὶ λευχείμων. τὸ δὲ ὑματίζῶν καὶ 
ἑματεσμὸς αλ ἑματιοπώλης, καὶ ὅσα παρὰ τὸ ἑμά- 

ὀῆλον' οἷον τὸ ἡμάτιονν Φοἱκάτιον. εἰ δὲ 
διφΦόγγου, Φουμώτιον ἂν ἦν' τὸ γὰρ ε 
ου ὁ(φΦογγον πιρνᾶτοι. τὸ δὲ ἐματισμένον, 
δια ὀιφΦόγγου. 
παρμένη καὶ εΓμαρτο] ὡς ἀπὸ τοῦ λήβω τοῦ σημακίνον- 
τος το λαμβάνω γίγεται λέληθς καὶ εἴληφα «οὕτως ) 
ἀπὸ τοῦ μµείρω τοῦ σηωκίνοντος. τὸ µερίζῷ. μερῶ, μέ- 
µαρχα» µέμαρμαι΄ αποβολῃ τοῦ µ, καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ε, εἴμαρμαε, εἱμαρμένεο ε/ωαρμένη. ἐκ δὲ τοῦ εἴ- 
µαρµαι. εἰωάρμην εἴμαρσο εἶμαρτον ὁ ὑπερσυντέλικοο. 5ο 
ἔμ τινος δὲ διαγράμματος καὶ ἀστροθεσίας τὴν ἐπωνυ- 
μίαν παρ Ἕλλησιν ἔλαβε. 

ἀλίφι: ὁμὲ 
ο εἰς την. 

εὗρον αὐτὸ 

ἔσω" ὁ παρακείµεγος, εἶκα" ὁ παθητεκὸς εἶμαι ἡ 
μετοχὴ» εἰμένοο παὶ ἐπεειμέγος. 

εἰμέν. Φφυλάττει, τὴν ει ἀ/φογγον᾽ οἷον, 
εἰωὲν τοῖοε: --- ἀντὶ τοῦ ὑπάρχομεν, ἐταέν. 

Ἡμεῖς ὁ 

ἡ ὅτι 4ο 
ᾗ να μὴ συν- τὸ εἰς μάς Φύσει μακρᾷ παρρλήγεται' 

ὁ γίεται ἀπὸ τοῦ Φημὶ, εαπέσγ τῷ -ἡμὶ τὸ λέγω" 
αποβολῇ τοῦ Φ. -. 
Ἱ]τὸ, σὺ εἶ, γύεται απὸ «τοῦ ἔομαι παητικοῦ" τὸ 
δεύτερον, ἔγ. καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν. γραφόμενα δεύτερα 
πρόσωπα παθητηκοὶ δια τοῦ ), παρα τοῖς ᾿Αττικοῖς διὰ 
τῆς ει διφΦόγγου γράφεται, καὶ γύεται κράσει τοῦ 6 
καὶ τῆς ει διΦΦόγγου. τὸ ὃ᾽ ἐστὶ, γόγεται απὸ τοῦ λμέ” 
οὗ τὸ τρίτον. ἄκολου» εἰ εἰσί: καὶ τροπῇ Δαρικὴ του σ 
εἶἰςτ, καὶ αποβολῇ τοῦ Ε, γίνεται ἐτί' εἶτα προςλαµ- 
βάνει τὸ σ. ἵνα τὴν ὀφειλομένην μακρὰν απολαβῃ.. τὰ 6ο 
γαρ εἰς σι τρίτα πρόσωπαν μαχρς παραλήγεται΄ τύ- 
πτουσι»' οὕτω καὶ ἐστίν. 3) καὶ τοῦ εἰμὶν το δεύτερο», 
ἔς' καὶ τὸ Υ. ἐσσί' ἀποβολῇ δὲ τοῦ αν καὶ προςθέσει 
τοῦ τ., ἐστί. εἰωή" ὁ παρατατριὸςν ἦν. ἡ µετοχὴ, εἴς 
ὄντος πο το αὐκτικὸν» εἴην᾿ κα) τὸ ὑποτακτικὸν, ἐν 

ὦ, ᾗς, ἡ ἀπὸ τοῦ εἰμί, τὸ ὁ δεύτερον, εἷρ᾽ καὶ απο- 

ὁ 

βολῇ τοῦ σ, καὶ µεταβολῷ τοῦ τόνου. εἷ. τὰ γὰ κκ .Ἡ 
κτ.κὰ ο αρβά, παθητικα οὐκ ἔχουσιν, ον ὑπάρχομαι. 501. 
εἰμέν οὐ λέγεται ἔμαι" οὕτω καὶ ἕω, οὐ λέ Έται δομκὲ, 
τὸ ἐστὲ, παταρχας τιλέμενονν βαρύνετια ὣς τὸ, ἔστι 
πόλις: --- - βαρύνεται δὲ καὶ μετα τοῦ Ὡς, καὶ μετὰ 
του Μ απαγορευτιοῦ" καὶ μετα τοῦ Άλλα: καὶ µετὰ 
τοῦ Και καὶ µετα τοῦ Τοῦτο. 

ται ἀπὸ τοῦ ἕω" καὶ ἐπεὶ τα δές αἱ φύσει δα. 
κρᾶ παραλήγετα:, πλεονάςοι τὸ ι, καὶ γίνετοα εἰαζ, 
παὶ ἔστι συςυγίὰς τετάρτη». οὐκ ἑτράπη δὲ εἰς ἡ, «ἴναι 
Φυνλάξγ λε/Ψψανον τοῦ Αττικοῦ. τα δὲ απὸ Βαρυτόνων, 
ἰσοσυλλαβα τοῖς πρωτοτύποις. πηγνύω, πγγνυμι" τα δὲ το 
ἀπὸ πε Ισπωμένωνν περιττοσύλλαβα, διδῶ δίδωµι. 

Εἶμιν ἀπὸ τοῦ εἴω τὸ πορε-οµαι. τοῦτο “παρα τὸ ζω" καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ε, εἴω' καὶ ἐξ αὐτοῦ εἴωμι' καὶ συγκοπῇ. 

| 
{ 
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εἷμι" σηµαίνει δὲ τὸ. πορεύομα!" καὶ τὸ μὲν ἑνικὰ, διὰ 
της ει διφΦόγγον γράφεται” τα δὲ πληθυντικὰ, δια 
τοῦ πο ἔστιν ἷμ δια τοῦ ι, ἀπὸ τοῦ ἴχμι κατα συγκὸ- 
πήν. τοῦ εἶμι τὸ πληθυντικὸν, Ἰμεν, ὡς ἀπὸ τοῦ Ἰω 
τοῦ δια τοῦ 1 ὁ παρατατικὸς, εἷν" τὸ πληδυντικὸνν 
ἴμενν διώ τοῦ ᾿ ἐπὶ τοῦ παρατατικοῦ τῶν εἰς αι... καὶ 
Ἰ παραλήγουσα συστέλλεται. τὸ τρίτον ἴσαν" ατὸ τοῦ 
μεν» τὸ απαρέμφατον» Ίμεναι" καὶ κατα συγκοπὴνν 

Ἰμεν" Οἴκαν) ἴμεν σὺν νἡνσή: --- τουτέστην, εἰς τὰ οἱ- 
: κεῖκ παραγενέσφον, Ἰλιάδος α.. ἔτι τοῦ οἷμι τὸ τρίτον 
τών πληθνντνκῶν, εἶσε᾽ καὶ τὸ Ἰωνμιὸν, ᾖ Ίασσι" Καίτ 
αγεληθὸν ἴ ἴασσιν Ἰλιάδος π᾿, ἀντὶ τοῦ απίασι, πορεύον- 
το τὸ δὲ εἶαν γράφεταα, και) διὰ διφθόγγου. καὶ διὰ 
τοῦ ε. τούτου ὁ δεύτθρος αόριστος : 7ου. τὸ ἐν ἠῶτος. ἔτι 
καὶ απὸ μὲν βαρυτόνων Ῥεμάτων, τὸ ὑποτακτικὸν Ἰω" 
τὸ πληδυντικὸν, ἐὰν ζωμθν πα ποιητικῶς ν ἴομεν. τὸ 
ο, µικρὀν. διατί; καὶ λέγομεν ὅτι σχῆμα ἐστ) Μερίγ- 
ον. ε, 

Εἶσε, τὸ ὑπαρχουσι. φύεται ἐκ τοῦ εἰωί, τὸ τρίτον εἰσὶ, 
υπο εἶσι. 

Εοθα] Ἰλιαάδος κ’. Ε μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν 
ψὲ μελῶ μεν, τε κο ὕστερον εἶςθα 9οας ἐπὶ ν]α5 
Αχ αιώντ --- ἀντὶ τοῦ ἠξειον παραγενήση., ἐλεύσγ. 
όν τοῦ εἷμεν τὸ δεύτερον, εἶς καὶ εἶοδα' καὶ τὸ ἦτε, 
εἰ σημαίνει τὸ ἄρος» περισπᾶται. 

Είναι τὸ ὑπάρχει, ἀπὸ τοῦ εἰμί, εἴο ἔντος" τὸ απαρέμ- 
Φατον ἕνα κοιν πλεογασμῷ τοῦ ο εἶνοι, καὶ τὸ, Τοτοι 
εἰμέν, κατὰ πλεονασμὸν ἔχει τὸ ι. ἀπὸ τοῦ εἰμέ, τὸ 
πληδυντικὸν» ἐμέν. καὶ εἰμέν. ἔστι καὶ ἔτι εκ τοῦ 
εἶμι τὸ πορεύομαα» τὸ πληΦυντηιὸν, μεν" καὶ τὸ ἅπα- 
ρέμφατον ὤφειλεν εἶναι ναι, ἵνα Φυλάξῃ τὴν  παρᾶ- 
λήγουσα, τοῦ πληδυντρεοῦ αλλα συνεξέδραµε τῷ ὁμοίῳ 
αὐτοῦ εἶναι ὅπερ ἐν συνδέσει γώετως παρεῖνα καὶ 
απεῖνωι- ἔστι κα ἔτι δεύτερος ἄόριστος. Ἡπμι' ὁ δεύτε- 
ρος ἄόριστος» ἦν" και ώφειλε τὸ ἀπαρέωφατον εἶνωέ 
ἔνας, δι τὴν παραλήγουσαν τοῦ πρώτου τῶν πληὈνγ- 
τικῶν ἦ ἦναι . όι τὸν ἐκεῖδεν κανόνα τοῦ τρίτου 
προσώπου. τῶν οὖν. δύο κανόνων μαχομένων "τοῦ μὲν 
ἑνὸο ἀπειτοῦντος τὸ 6, τοῦ. δ᾽ ἑτέρου. τὸ Ἰ ἐγένετο 
εἶναι.  Φυλάττον τοῦ μὲν Ἰ τὸν μα κρὸγ. χρόνον, τὴν 
παραλήγουσα» δὲ τοῦ ἐμέν. τοῦτο δὲ δασύνετωι καὶ ἐν 
συνδέσει, αφεῖναμ» καὶ καφεῖναεν καὶ ἐξεῖνω. 

κ Ενάλιος) ὁ Φαλάσσιος" παρα τὸ ἐν καὶ ἅλς ἁλός. 
Εἰσῆμεν. ἀντὶ τοῦ εἰσήειμεν. σὺν τῷ κ», Καλλίας Πεδή- 

ταις, καὶ εἰσῇσαν, αντὶ τοῦ εἰσῄεσων, σὺν τῷ ε, ΑΥΣ- 
ων Αερόπη., κο εἰσα, αλτὶ τοῦ εἰσήει». 

Ενατος». ἐκ τοῦ ὄννωτος», ηατοὶ μετα βολὴν τοῦ ν εἰς εν 
καὶ Ἰ- μὲν τῶν Αργείων διάλεκτος μεταβάλλει Ἱὸ ε 

ι εἰς »᾿ κο γὰρ τὸ στείδω σπένδω λέγονσε, καὶ τὸ αὐεὲ, 
υαίέν". } δὲ τῶν Σαελῶνν το αὐώπα). ν, τὸ ν εἰς ι με- 
τωβόλλει: τὸ γὰρ. ἐννάνυχον, εἰνάνυχον λέγουσι' καὶ 
το: ἔγδον, ἐνδοῦ, 

Εάνυχες δέ μοι αμ αὐτῷ: --- αἀντὶ τοῦ ἐπὶ ἐνγέα. νύ- 
κτὰς, ὡς. µονώνυχες απὸ εὐφείας τῆς εἰνάνυᾶ. εἰ δέ 
τινα ἐπιφέρει Ταραβος τὸ, -- παρὰ νύχτας ἴανου: τας 
ἴστω ὅτι σύν.ετα οὕτω πολλα λέγεται τῷ ποητῇ, ὡς 
τὸ, --- ποδάνιπτρα, ποδών. 

Ε ρατία» ἐπίφετον της Ελειδυίαξ. Καλλίμαχος, Εὐνα- 
τίην ὁμόδελφον ἐπ᾽ ὠδίνεσσιν ἰδοῦσα: ---- εἴρητω οἷον 
Κρητική Εὔνατος γὰρ τόπος Κρήτης ἔνδα ἐτιματο α 
Ἐλλείθνία. 

Ε/νατειρ] -- ἢ εὐνατέρων ἐὐπέπλων: --- παρὸ τὸ εὐνή, 
εὔνάτηρ, καὶ ἰνάτήρ. σηµαίνει δὲ ν σύννυμφον. 
ΕΤΥΝΟΙΟΟΙΟΟΝ. 
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Ε,νοσίφυλλον., τὸ κινοῦν τὰ Φύλλα. παρα τὴν ἔνοσιν, τὴν 
κάνησιν» πλερνασμβ τοῦ ε, καὶ τὸ λλ. 

Εἴνεκα] Ἱστέον ὅτι ἔκτασις μέν ἐστιν ἡ ἐν Φωνήεσι ι- 
Σομµένη: ἐπέντασις δὲ, ἡ ἐν στοιχέίῳ, τὴν δὲ ἐπέχτασιν 
εἴωθε λέγε» τὴν κατὰ τὸ τέλος, τοιόςδα. τοσόςδε” ἔκ- 
τασις δὲ, εὖν, ἐνείκω, εἴνεκα, πλεονασμῷ τοῦ 

Εἶπον. ῥήμα προοτακτικόγ. τὸ θέμα, ἔπω τὸ λέγω’ ὁ 
πρῶτος αόριστου. εἶπα” καὶ ἔστι σεσηωειωμένον” τὸ 

. 

τρίτον. εἶπε' παὺὶ τὸ προοτακτικὸν, εἶπον, εἰπάτω, Ἡ 
εἰπατωσαν. Μένανδρος, [ε]πον δὲ, τί πομεῖν μέλλετε" 
ἀντὶ τοῦ εἰπέ. ἔπω: ὁ µέλλων., έψω" ὁ Σόριστος ώφει- 
λεν. εἶναι εἶψα] αλλα σεσημειωμένον . ἔγ. η μετοχὴ 
ὤφειλεν εἶναι ἔπας καὶ ἐπών ; 
ὁ εἰπών, ἐφύλαξε τὴν παρκλήγουσαν αὐτῶν τὴν εε 
δ/ΦΦογγο». Ἰστέον ὅ ὅτι λέγει ὁ γραμματηκὸς ἸΤωαννης 
ὁ Χαάραξ, ὅτι τὸ παρὰ τῇ δεί γριφῇ προστακτικὸν 
ὀδύνεται" οἱ τον εἰπόν, ἀντὶ τοῦ εἰπέ" δεύτερος ἄριστος 
ἔστι κατὰ τὴν Συρακουσίων γλὠσσαν" καὶ γαρ οἱ Ἄνρα- 
κούσιοι τὸ τρίτα πρόσωπα τοῦ δευτέρου αορίστου μετα- 
ποιοῦντωι εἰς ον, τὸν τόνον Φυλάττοντες τῶν προετα- 
ητικὠν" οἷον τὸ λάβε, λάβον" καὶ τὸ ἄγνελε, ὤνελον. 
εἰ οὖν ἔστιν εἰπὲ ὀξύτονον, κατα τὴ» τῶν Σνρακουσ/ων 

20 

ἀλλὰ μὴν ὁ εἴπας καὶ 7ο 

διάλεκτον εἰπόν" τὸ δὲ εἶπον βαρύνεται παρὰ Μενάν- 4ο 
ὁρᾳ. ἔστι δὲ ἄόριστου πρῶτος, ἀπὸ τοῦ εἶπα. 
πγσδὰ, σὺν τῷ ο, κατ ἐπέκτασιν τῆς 9." ἐὰν εἴπγο, 
εἴπηςθα. Ἰστέον ὅ ὅτι τὸ εἴπεσκεν, τὴν «τῆς Αετοχῆς 
ἄρχην. ἐφύλαξε της επών εἰπόντος" οὐ μὴν τοῦ ἐνεστώ- 
τος ἔπω  Ὑάρ ἐστω ὁ ἐνεστώς. 

Εὐπαισα»] ἔ ἔπω τὸ λέγω" ὁ µέλλων, ἔψω" ὁ «όριστος» εἷ- 
πα". ἡ μετοχὴ, ὁ εἴπας' καὶ τὸ βύκτριον, εἰπαίμι. 
εἴπαις. εἴπαι' καὶ ο Αττρῷ ἐπεκτάσει, εἰποη' καὶ 
ἐπειδὴ κανων ἐστω ὁ λέγων, ὅτι πᾶν τρίτον πρόσωπον 
εἰς ή λῆγον, προθέσει τοῦ σ, το δεύτερον. ποιεῖ" καὶ 
τροπῇ τοῦ σ εἷς ν. τὸ πρώτου” γόετ-α γοῦν ἐξ αὐτοῦ 
εἰπαίην τὸ πληθυντικὸν εἰπαίημεν: τὸ τρίτον, εἰπαίγ- 
σαν καὶ συγκοπῇ, εἴπαισαν. 

Βραφιώτης, ὸ Διόνυσου. παρὰ τὸ ἐῤῥέόδα τῷ  μηρῷ τοῦ 
Διὸς, ἐῤῥαφιώτης, προσελ.θόντος τοῦ ο πο ἀποβλ]- 
«Φέντος τοῦ ϱ. ἢ απὸ του ἐρέφεσθαι τὸ στεφανοῦσ.-, 
γέγονεν ἐραφιώτηο πα πλεονασμῷ τοῦ, ἡ παρὰ τὸ 

Εἴ 

ἔριφος Φασὶ γὰρ αὐτὸν ὑπὸ ἐρίφων αγατραφ]γεμ, ᾗ παρω ὃ 
τὸ ἐρίῳ αὐτὸν πλέκεσθοιε. εἰς τὸ ἔρεψα. 

Εγρερος» παρὰ - τὴν ἔρων τὴν γῆν, 4} περὶ τὴν γῇν δου- 
λεία" ἤ παρὰ τὸ ἔρειον ἔρος” καὶ 'ΑΙπλασιισμῷ » ἔρερος 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ .. ἡ παρα τὸ τείρω τείρερος" καὶ 
ὠποβολῇ τοῦ τ. ἡ παρα τὸ εἴρω τὸ λέγω, κατὸ ἄνα- 
ἁπλασιασμὸνν 2ερεὲ κατὰ ἀντίφρασι», -ὁ προπερούµενος 
τοῦ λέγε μετὸ παῤῥησίας. η παρα τὸ ἔμῥειν, 
ἔῤῥεσθοι καὶ ΦΦείρεσδαι ποιοῦσα. 

Ἑλρομίας ᾗ πωπηλασήκ. ποροὲ τὸ ἐρέτης, ἐρεσία "ποὺ πλλρο. 
γασμῷ τοῦ ἰῶτα. 

Ελρέσιον, πόλις Βοιωτῶν: ὅτι, πατακλυσμοῦ ποτὲ γεγοµέ- 
νου, συνέβη, περὶ Βοιωτίαν πολλὰς λέωνας ἄναφανῆνοι. 
οἱ οὖν ἐγχώριοι πλαάτοαις καὶ κώπιας κει εἱρεσίν κεχρ]- 
μένοι τας πρὸς αἀλλήλους ἐπιμιδίας. ἐποιοῦντο. ἐκ τού- 
του οὖν τὰς πόλεις ὠνόμασοιν ἀπὸ μὲν τῶν πλατῶν, 
Πλαταιάς' ἀπὸ δὲ τῶν κωπὼν, Κώπας: ἀπὸ δὲ τῆς 
εἱρεσίας» Ερέσιον. 

Εἰρεσιώνη. εὐμεγέβης πλαδος , ἐξ ἐρίων Έχουσα στέμμ- 
τα. χλῶνας κα ἰσχαδκο, καὶ τῶν καδαρων ᾽ἀκροδρύων 

ἡ τὸ 

ο 

το 

ὁρμαδούο. } Φάλος ἐστὸν ἑλαίας παντας τους καρποὺς 30 
ἔχον ἁπηρτισμέγονο, καὶ στέµµα λευκὸν καὶ Φοινρκοῦν. 
προετύθετρ δὲ ὑκεσία τῷ ᾿Απόλλωνι ἐκεῃ τῇ ἡμέρα, 
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ᾗ οἱ περ) θυτέα σωθῆναι δοχοῦσ,. καταχύσµατα δὲ καὶ 
κύλικα οἴνου ναμοκαν καταχέοντες αὐτῆς, ἐπιλέγον- 
σιν' Εἰρεσιώνη σῦκω Φέρει καὶ π]ονας ἄρτουε. Ἐάὶ µέ- 
λιτος κοτύλην ποὺ ἔλκιον ἀποψήσασθαι" Καὶ κύλω 
εὐζώρου οἴνου µεθύουσα καθεύδει: --- ὠγόμασαν δὲ οὔ- 

ο τῶςν οὗ μὲνν ἄπο τοῦ ἑρίοις παταστέφεσθαι" ὴ παρα 
59 το εἴρεσθοι, ὃ ο ἐστι συμπλέκεσ-αι τοὺς καρπούς" οἱ δὲν 

ὅτι εἴροντο τὸν «δεν; τέ ποιήσουσι μετὰ τὴν υσίαν᾿ τὸν 
χλάδον" (καλοῦσι δὲ αὐτὴν καὶ κορυθάλεµεν ") η ἀπὸ τοῦ 
τοῖς κλάδοις, ἐνεῦρχθαι τὰ ἐξ αὐτῆς κρεμάμενα” ἡ ὧπὸ 
τῶν στεμμάτων. στέμματα γὰρ τὸ ἔρια λέγουσιν οἱ 
Αττικοί. Λικοῦργος δέ Φησιν, αφορίας γενομένης Α9γ- 
ναΐοις», τοῦτο ἐπιτελεσθῆναι κατα χρησμὸν, οἷον {κε- 
τηρίας. 

Έάρην» ὄνομα ἡλικίας' παρα τὸ εἴρειν καὶ λέγει»᾿ ὁ 7 
λέγων καὶ ὀημηηγορῶν" καὶ γι τας "ἐνκλησίας εἴρας 
προσηγόρευον. εἰ μὲν παροὶ τὸ εἴρω τὸ λέγω», δια 

4ο ὀφθόγγου᾽ εἰ δὲ απὸ τοῦ Γερας εἶναι, διὰ τοῦ Ἰῶτα. 
Βιρήνην, παρα τὸ εἴρω. τὸ λέγω" ἢ παρὰ τὸ εἴρεν ἠωᾶς 

ἐπ᾽ αὐτήν᾽ 3 δια τὸ ἠρεμεῖν τὸν »οῦν. 
Εὐρκτή, παρα τὸ . εἴργω τὸ κωλύ ὑύω' τοῦτο ἀπὸ τοῦ ἑέργω, 

χατα κρᾶσι τῶν ὁψο 8ε εἰς τὴν ει ὀΦφΦογγον. 
Ε/ ἑρμὸςν παρα τὸ εἴρω τὸ συμπλέκω. 
Εἰροπόκος] τὰ ἔ αν πατο πλοσνασμὸν τοῦ (ν γίνεται εἴ- 

-. ρια. παρα. γοῦν τὸ ἔριον, καὶ τὸ πέκχω τὸ ἔείνω γίνε- 
τει ἐριοπόκος. καὶ πλευνασμῷ 'τοῦ ἵ. καὶ συγκοπῇ, 
εἱροποκος. 

3ο Εἱροκόμος] τὸ ἔροςν πλεονασιῷ τοῦ {, γίνεται εἶρος, ὥς 
το, ---- Ἰγεφὲς εἶρος ἔχουσα: -- σημαίνει δὲ τὸ ἔριον. 
Ἠένετια ἐκ τοῦ ἔῤῥω τὸ κάμνω ἔρῥορ, καὶ τροπῇ τοῦ 
ἀμεταβόλου εἰς ἑῶτα εἷρος, ὁ ) μετα αλαιπωρέας έργα- 
ζόμενος. ἐν τοῦ εἷρος μαὶ τοῦ πομῶ τὸ ἐπιμελοῦμαι, 
γίεται Γεὑροκέμος»]. ἡ τοῖς ἐρίοις ἐπιμελουμένη. 

Εὐρυσθαι σημαίνει τὸ Φε). αξαι. ἔστιν ἐρύω ἐρύσω εἴρυκα ΄ 
εἴρυώαι εἴρυταιν καὶ τὸ ἀπαρέωφατον εἱρύσθαιν ῶς 
λελύσδαι. ἀπὸ δὲ τοῦ ἔρυμι, τὲ παΦητικὸν ἔρυμαι” καὶ 
τὸ ἀπαρέμφατον, ἔρυσδαι, προπαροξυτόνως καὶ πλεο- 
νασμῷ. τοῦ.ι, ὡς «εύγνυμι «Ἐύγνυσ»αι. τὸ αὐτὸ. καὶ 
ἐπὶ τοῦ εἰλκύσθοα. εἰ μὲν ἀπὸ τοῦ ἑλκύω, εἰλκύσθαι" 
εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ ἄλκυμε, εἶλκνσθαι. 

σοά 

Ελρύσται] Ἰλμέδος αἱ, εἰρύαται, ῥύονται, Φυλάττουσι». 
εἰρέων εἶρυμι' τὸ παΦήτικὸν, εἴρυμαι' τὸ Υ, άμντα,. 
καὶ Ἰωνηκῶς, εἰρύαται, ' 

Εἰρύσασθαι, το Φυλαξαι" μέσος ἀόριστος α παθητικό, 
1.5. απὸ τοῦ Φέματος τοῦ ἑρύῳ, μια κ καὶ Ἰωνικῷ 

πλεονασαφ. 
Ἐδρυτο, ᾿Αρίσταρχος προπαροξυτόνως" πανυ γὰρ ὑγιῶς, 

... οὕτω καν)” τοῦτο. ὁ μέντοι Τνραννίων ὥς τὸ 
προπερισπᾷ, απο τοῦ εἴουμι, εἰρῦτο" Ἰλιάδος «, ᾿Ανὴρ . 
ὸ οὔτε" "Διος νόον εἱρύσαιτο:--- κατάσχοι, κρατήσειεν. 
ἀπὸ τοῦ ἑρύω, 

Εὐρωνεύεσθαι, Ψευδολογεῖν χλενάσειν, ὑποκρ/νεσ-αι. 
παρα τὸ εἴρων ερῶνος, εἰρωγεύω' ὄφεν κα) εἰρωνεία. 
τὸ δὲ εἴρων, παρα-το εἴρω τὸ λέγω γήεται εἴρων, ὁ 

ο ἁἅπατεών, ὁ ὁμ λόγων παραλογιςόµενος, ὁ ἄλλα μὲν 
Φρονῶν, ἄλλα δὲ λέγων. . 

Εὔραν το λ γω. παρα. τὸ ὧν ὃ σημαίνει τὸ λέγω" οὗ πα- 
ϱ«γῶγο) ἡμ/. αφ οὐ τὸ, Ἡ, καὶ κωανέῃσιν! ων οὖν 
αγ αγδέρω' ἔδω, ἐλείρω" οὕτω μα) ἀπὸ τοῦ ων εἴρω 
ὅδεν κα) εἴρειν, τὸ. κατα γλὠσσα» λέγειν" συνείρειν δὲ 
λέγουσι τους ἐν τῷ ἀναγινώσκει» συνάέπτοντας καὶ λό- 
ο». ποιοῦντας. δὲ τὸ ῥητορικόν. ὁ δὲ Σέλευκοςν απὸ 
τού συνειργµένα καὶ συνήρµοσμένα λέγεσλαι τοῦ λόγου τὰ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

Εὔρω., τὸ ἐρωτῶ" 

Εγρετο, σημαίνει κάλα, τὸ ρώτα, ὧς. τὸν Ἐέρετο 

Ελ. διατί ῥάσύνεται: αν ε’ τῶν νάῤηθμών ρου διατί 5ο 

κ, 
μέρη τοῦτο δὲ τὸ εἴρώ, ὅτε μὲν Ψψιλοῦται, ΜΑΝ 
τὸ Άρειν' ὅ ὅτε δὲ ον σημαίνει τὸ συνάπτω. 3ο 

ὁ µέλλων, ἐρῶ" ὁ αόριστο "πρῶτος, 
εἷρα ὁ δεύτερος, εἶρον᾽ οὐκ ἔστι δὲ ἐν χρήσει ὁ µέσος 
δεύτερος ἄόβιστός, εἱρόμη», εἴρου, εἴρετο" ἴτὸ απαρέω- 
Φατον ἔρεσθαι" καὶ ὤφειλεν εἶναι ἐρέσθαι" αλλ᾽ ἐξη- 
κολού-ησε τῷ Φέρεσαι καὶ δέρεσ-θαι. τοῦ εἷρα τὸ ὑπο-- 
τακτιλὸνν ἐὰν ἔρω, οὐκ ἔστιν ἐν χρήσει" "τὸ παθητι- 
κὸνι ἐὰν ἔρωμαέ, ἐὰν. ἔρην ἐὰν ἔρηται, ἐν χρήσει" καὶ 
αὐθυπόταπτον"----- εἴ τίς δε ἔρηται: - τοῦ "εἴρω τὸ 
παθητικὸν εἴρθμκι. μαὶ Ὅκηρος, Βἠρόμεναι ππωῤλάς τε 
κασιγγήτονς τε:--- ἀφαιβουμένου τού Ι ἔρομαι, ἔργ, ο 
ἔρεται μα) ἐπέρεται, τὸ ἐρωτᾷ. ὁ παρατατικὸς, ἡ ἠρόμην 
{ρου ἤρετο» μα) ἐπήρετο. τούτου τοῦ εἴρω ὃ μέλλων 
ἐστὶν ἐρῶ" καὶ µετάγεται εἰς ἐγεστῶτα" περισπώµενον. 
ἐρέω ἐρῶ' ἔστι δὲ . κῤήτι” ὁ μάλλων' κ καὶ 
ἐρήσδμκι. πο τν ον 

ὁ) αὐτίκ: ἔπεια βόην αγαθός: Μενέλαοςτ' --- καὶ τὸ 
ἠρώτων, οἵον, Έὔρομαι. παῖδας τοῦ πασίου: ----- σημαίνει 
καὶ τὸ λέγειν, ες τὸ, Ἔγρετο «δεύτερον αὗτις: --- καὶ 
πληλυντικῶς κ ἀντ] τοῦ ἔλεγον. --- ρντο δὲ 
κήδε᾽ ἑκαστη. " 

περισπάται; τὸ εἶδ εἰς ὀνόάατα μὴ «κοινολεκτούμενα» 
ἔχογτα οὐδετέρου παραηκγματισμὸν, Μποστρέφεται τὴν 
οξεῖν τάσι». ὀνόματα δὲ εἶπε δια τὰς μετο αἲθν οἷον 
τυφΦείς, ποιγολεκτούκενα δὲ εἶπε διὰ τὸ ευγενὴς καὸ 
εὐσεβής' οἱ Ὕδρ Βοιωτοὶ ἐ τῆς 6 διφΦόγγου γράφον- 
σι». εἷο ἑνός ὁ κανών τα εἰς εις μονοσύλλαβα ὀνό- 

τα ἄρσενικὸ διὰ τοῦ νος κλήεται" οἷον κτείς 
κτενός” δείς. δενός" [εῖς, ἑγός] ὅπερ σοδυναμοῦται τῷ σοῦ 
τὶς ὅπερ μετα. τοῦ οὐ, οὐδείο, οὐδενός' καὶ μετὰ τοῦ 
μὴ» μηδείρ. πρόσπειται» μονοσυλλκβα: δια τὰ ε τὸρ δύο 
συλλαβας οἷον, Χαρίεις, χαρίεντος. πρόσκειταε, ὀνό- 
µατα” διὰ τὰς µονοσυλλάβους μετοχάς οἷον δες δέν- 
πος" εἶςν ἔντος ' ἐξ 9 καὶ το αφεὺς αφέντος, ὁ ἅπο- 

λυσᾶς.' πρόσκειτας» ἄρσενικα , δι τὸ μλεὶς κλειδὸς «ή- 
λυκόν. γίνεται δὲ εἷσ παρὰ τὴν Ἔσι καὶ ἄφεσιω, ὁ 
ἀπολελυμένος καὶ μεμονὠμένος.᾽ διαφέρει δὲ τοῦ οὐδεὶς 
κατὰ τρόπους δ. πρῶτον» ὅτι τὸ μὲν εἴε, δασύνεται 19 
καὶ περισπαται’ τὸ δὲ ουδείς, οὔτε δχσύγεται οὔτε πε- 
ρισπᾶται. ὀεύτερον, ὅτι τὸ μὲν εἰς αριδμητικόν ὁστι" 
τὸ δὲ οὐδες, αόριστον. τρίτον, ὅτι τὸ μὲν εἴς, οὔτε 
δυριὰ ἔχει. οὔτε πληθυντικά" τὸ δὲ οὐδεὶς, καὶ δυικὲ 
ἔχει καὶ πληθυντηκάν ο) οὐδένεον τῶν οὐδένων. τέταρτον, 
ὅτι τοῦ μὲν εἰς, τὸ Φηλυκὸν μίωη τοῦ δὲ οὐδελον όμο- 
Φώνως οὐδείς, γύετα; καὶ παρὰ τὸ ἕω] τὸ ὑπάρχω, ὁ 
εἰ. τὸ θγλυκὸν ἀπέλειψε. ὁύο γὰρ κανόνες Εἰσ)ν οἱ 
μαχόμενοι. ὁ μὲν εἷς λέγειν ὅτι οὐ ἀριδμοὶ κοινοὶ δέ- 
λουσιν εἶναι" οἵον οὗ δύο, καὶ αἱ δύς" οἱ ρε, καὶ αἱ πο 
τρεῖς. ᾗ οὕτως" τὰ μας ὀνόματα κοινά εἰσι τῷ 
γένει, καὶ ὁμοφωνοῦσι τῷ: ὥρσενικφ. τὸ ψήλυκα᾿ οἷον δὲ 
πέντε, καὶ αἱ πέντε” οἱ ἑττὰ, κι αὖ ' ἑπτα. οὕτως ὤφειλε 
καὶ τὸ ηλυνὸν ὁαοφωνεὶν τῷ αρσενρκᾷ. ὁ δὲ ἕτεροξ λέγει, 
ὅτι πᾶσα γδνικὴ Δια "τοῦ ντ κλινθµιόνην τὸ τέλος ης γε-"' 
γικῆς τρέψασα εἰς τον καὶ τὴν παραλήγδυσαν - Φύσει 
μακρὰν ποιοῦσα, τὸ θηλυκὸν ποιο" οὖν, Χκρίεντο, 
χκρίεσσα. εἷς, ἔντος ὤφειλεν εἶναι ΄ἄσσα τὸ θηλυκό», 
των οὖν δύο κανόνων μαχομένωνν τοῦ μὲν ἑνὸς αται- 
τοῦντος ὁμοφωνεῖν τῷ αρσενικῷν τοῦ. δὲ: κατὰ παρα- 
σχηματισμὸν, ἠγουν Ἔσσα, ἀπέλῶψε, καὶ ἐγένετο εἰς 5ο 
απὸ τοῦ ἴος ἀρτονικοῦ, σηωκήνόντος, τὸν μόνον, τὸ 
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ο Φηλυκὸν, ἴνν καὶ πλεονασιῷ τοῦ μ, µία μιᾶς, καὶ 
{λέγει ὁ κανὼν τὸν τόνον. τὸ Ύὰρ μιᾶς καὶ ἰς, Ἰωνι- 
κὴν ἔχει τασι ἐπειδ) πανών ἐστιν ὁ λέγων» ἐπὶ τῶν 
εἰς α βρακυκαταληκτούντων εἰώθασιν οὐ Ἴωνες βα- 
ύνειν τὰς λέξεις, ὡς καὶ ἡμεῖς" οἷον» ἅγυια, ὄργυια 
λάτθια ν Βέσπεια. ὃ οταν δὲ γένηται ε τελευταία συλ- 

λαβὴ μακρὰν Ἰωνικῷ ἐθει παταβιβαςετα, ὁ ὁ τόνος ' οἱ ζοψν 
αγυιὰ., ὀργυιὰν Θεσπειά. τουτο οὖν ἐστι τὸ εὐρημένον τῷ 
τακνίσφ. το Ύὰρ, μιᾶς κοὶ ἐς, ἐπειὸ οὖν τὸ μία καὸ 
ἴα ἐν τῇ γενική καὶ. ὃοτικῇ αακροκαταληκτεῖ» τούτου 
χάριν τῷ Ἰωνικῷ ἔδει κατοβ(βασε τὸν τόνον καὶ πε- 
βισπᾶται" οἷον αν Ἰᾷᾳ. μιᾶς, μιᾷ. ὅδεν καὶ ο αὐτια- 
τικὴ. ἐπειδὴ οὐκ ἐγέγετο Ααπκροκατάλήκτοο ν οὐ κατεβί- 
βασε τὸν τόνον, αλλα παροξύνεται ὁμοίως τῇ εὐθείᾳ᾽ 
οἷον, Ίαν» καὶ μίαν. 

Ἐλσόκεν] ἔστιν ἐπίῤῥημα χρόνου δηλωτικόν" 
προλέσεκον καὶ τοῦ ὃ άρθρου ἀναφορικοῦ» παν τοῦ κὲν 
συνδέσμου καὶ ἀποροῦσι το ὅτι ἐν συνῬέσει ἐστήν, η. 
ἐν παρα δέσει᾽ καὶ λέγουσιν, ὅτι κανών ἐστιν ὁ λέγων. 
«ὅτι τα εἰς 8 λήγοντα ἐπιῤῥήματα χρόνου δηλωτηιὸ 
Φέλουσι» ἔ ἔχειν πρὸ τοῦ ε τὸ το ἄλλοτε, ἐνίοτε,. ἑκα- 
στοτε᾽ καὶ ὅτι οὐδέποτε ὁ κὲν σύνδεσμος καταρχο 
συντέΦετο;. ουδέποτε γὰρ τοῦτο τὸ ἐπίῤῥημας χορὶς τοῦ 
κὲν συνδέσμου λαμβάνετοα παρὰ τῷ ποιητῇ Εἰσόκε» ὴ 
ὑμεῖς Τρούην ἕλοιται: --- Εἰσόκε σ᾿ ἢ ἄλοχον ποιήτε- 
ται. ---, ἔστι δὲ εἰπεῖνε ὅτι αἱ προ’ Φέσεις παρατ/δέµεν-α 
τοῖς; ὀγόμασιν, ἔννοιαν ἔχουσαι τοπικοῦ, ποιοῦνται τας 
σχέσεις" οἶονν ιοἴκου, ἐξ οἴκου" οἶκον, ἐς οἴκον. τὸν αὐτὸν 

4ο 

5οῦ 
ἀναφορὰ, ἐν τῷ χρόνῳ οὖσα καὶ λαβοῦσα τὴν παρα)εσ 
τῆς προθέσεως, ποιεῖ σχέσιν χρονρκήν. οὗ, «ἐξ οὐ" ᾧ, 
ἐν ᾧ. ὂν οὖν πρόπον. το ἐξ οἴκου, ὅτε ἀποστῇ τῆς προ- 

«θάσεως, οὐκέτι «σχέσω. τοπικὴν σήμαίνει, ὁμοίως καὶ 
τὸ εἰς οἶκον . τὸν αὐτὸν τρόπον κοιὶ το εἰσῴκεν, ἐλν 
ἀποστῇ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, ἐκστήσεται παὶ τὸ σχµιαι- 
γόμενον." 

Εὔσω] ὡς ἀπὸ τῆς ἐξ προθέσεως γίνεται έξω, καὶ ὧπὸ 
τῆς πρὸ ὁ τρόσω" καὶ ἀπὸ τῆς ἐς ᾿Αττικῶς, ἔσω" οὕτω 
καὶ απὸ της εἰς προ.)έσεως γώεται͵ εἴσω. καὶ ἔστιν ἄντ) 
τῆς εἰς" 
εἴσω:----. ἄντ) τοῦ εἰς τὴν, Ἴλιν. 

Εὐσέομη» ἡ εἴσρδος. ὧπὸ τοῦ ἴω τὸ πορεύομωι, ὁ μέλλων, 
ἴσω ἴσομαι' οἷονν Ἴσομαι ἐξ ἆλόθεν Χαλεπὴν ὄρσουσα 
Φύελλαν: --- ἀπὸ τοῦ ἴσω, ἴσμη' καὶ μετ τῆς εἰς προ- ᾿ 
Φέσεως, εἰσίλμῃ. 

Εισήῤῥησε», εἰσεφθάρη, εἰσεπήδησεν,, εἰσῆλ.εν. 
το εἰσέρχομαι" ὁ μέλλων, εἰερήσω" 
ῥησα" τροπῇ τοῦ ε εἰς η, εἰσήῤῥησα, καὶ τὰ 

{τιδήλας ἡ ἐκ τοῦ Εἰσεῤῥω 
μι οπραξις, ᾗ απαίτησις καὶ εἰπρώττει. ἀπωιτεῖ. 
Ε/οπνήλής, ὁ ἐρώμενος. Καλλήνκχος, Μέμβλετο δ᾽ εἰς- 

πγήλαις, ὁππότε κοῦρος Ίοι:--- ὁ ὑπὸ του ἔρωτος εἶσ- 
πγεόµενος 

καὶ εἰσπνήληο. 

Έίστήκειν, µέσος «ὑπερσυγτέλικος, ἐκ τοῦ: ἑστήκω ῥήμα: 
τος. δια τὸ αἲ συνεμπεσεῖ; παταὸ τὸ δεύτερον καὶ }γ. 
πρόσωπο» τῷ ἐδίῳ ἐνεστῶτι, ἐπλεόνασε τὸ ϱ, καὶ γέγονεν 
εἰστήκει». 

Εἰσάμενος κ ὁμοιωφείο" 
καὶ τὸ ἑδρυσάμενος" 
ἐμέλοντο. 

5ο 

ἐκ τοῦ εἴδω τὸ υὁμοιῶ, σημαίνει δὲ 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ἐν τῆς εἰς, 

ὁ 
τρόπον 4 καὶ τὰ «ἀρδ. α τὸ ἑ σημαίνοντα τὴν ἀναφορα». ᾗ δὲ 

ὡς. τὸ . Καὶ ήεσσ᾽ ἠγήσατ ᾿Αχαιὼν Ἴλιον 

ὁ ἄόριστοςι εἰσέρ-. 
. λ 

Λακεδαικόνίοι γὰρ εἰρπνεῖν Φασὶ τὸ ἐραν. . 
παρὰ τὸ ἔπεσθαι τοῖς ἐρωμένοις: ἐπνήλης το ὢν; 

Ἐ/σάμενοι παρα Όννα, Φυηπολίης 

ΝΑ : 27ὸ 

Ἠΐσεν. ντ) τὸῦ ἐκκθισεν' καὶ μετὰ τῇο Κατὼ ά) δὲν 
κατα δὲ εἶσεν' Καδὂεῖσεν ἐν Φαλάσσγ. 

Ἐήσατο, ἔδοξεν, ἐφάνη. ἐκ τοῦ εἴδω τὸ Φαίνρμας» ὁ µέλ- 
λων, εἴσω" ὁ αὀριστος» εἶσα᾽ ὁ µέτος, εἰσάμην' τὸ 
εὐχτικὸν, εἰσωίωην. 

Εἶτα, ἔστιν ἐπίῤῥημα τάξεως. κα) ὥσπερ απὸ τοῦ δὴ γί- 
εγεταν δῇτα, οὕτω καὶ «ἀπὸ ποῦ εἰ. εἶτα. 
Ειώσιν] ἔστω ἑῶ τὸ συγχωρῶ, β’ συζυγίας τῶν περισπο- 

μένων. τὸ πλη»υγτικὸν» ἑάομεν. ἑῶμεν' τὸ Υ, ἐάουσιν 
ἑώσι' καὶ πλεογασιῷ τοῦ νμ ο ῶσι᾽ Καὶ οὖν εὐόσιν έκ- 
πέρσαι: πλεονάςξι γὰρ τὸ ὤοπερ καὶ ἐκ τοῦ ἔωλον 
γίνετας εἴωλον. 

Εἰωθα] ἔστῳω ἔθω σημαῖρον τὸ ἐξ ἔδους τὸ διωπράττο- 
µωι" ὁ μέλλων, ἔσω" ὁ παρακείμενο, εἶκω' ὁ µέσος, 
εἶδα καὶ πλεονασμῷ τοῦ ω. εἴωθα' καὶ συνκρχομ-- 
"95, ἔωθα᾽ Α/ε} γάρ, αοι ἔωφθεν ἐνικλὰν ὅ ττι νοήσω: --- 
αντὶ τοῦ ἐξ ἔφους ἔχει µοι ἐμποδίσειγ. ο οἱ γὰρ Αἱολεῖς, 6 
τὸ εἴωθα., μωδα λέγουσι». 

Ἔα] Ἠ κεν ζὼς ἄμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσιν: -- ἔστι 
ἦν" κατὰ δάλυσιν, ἔᾳα, 

Ἔκγη]. ἔστιῳ ἄγω τὸ κλάνω” ὁ έλλων, ἀξω᾽ ὁ Αόριστος, 

4ο 

ἠέω" ὁ β' . ἦγον" ὁ πωθητικὸς, ἤγην, ὔνπου ὔγη: καὶ 
ποτ διάλυσι, ἑάγ]. 

Ἑκδως] ἔ ἔστιν ἦδω τὸ εὐφραίνομαι" ὁ .β᾽ ἄόριστος, 18 κ. 
ἡδεο ᾖδε παὶ κατὰ ὀμήλυσι», ἔαδε. ἔστι ἄδω τὸ δρέ- 5 
σκω᾿ ὁ μέσος παρακείµενος» ᾖδα" διαλύσει. ἔκόν' καὶ 
ᾗ μετοχὴ, ἑαδώς ἑαδότος ο. κα) ἑαδότα θυμὸν, τὸν 
αρέσκοντα. ᾗ ἀπὸ τοῦ "δω, ἦσω, ἦκα, δω" καὶ ὄω- 
λύσει. ἔαδα. 

Ἔασας] -τέπεί µε πρῶτον ἔασαστ-τ. τουτέστι» ἐχαροπε) έη-. 
σας. ἀπὸ τοῦ ᾖδω, ἧσω, ἦσας᾽ καὶ ἐν ὃις αιρέσει, ἔασαο, 

Ἐαλη]. Αἰνείαο ὁ ἐσλη: --- ἀντὶ τοῦ συνεστράφη᾽ παρα 
τὸ αλα τὸ ἐκκλίνω καὶ πλενῶ" οἱ γαρ ἐκκλίγουτες τι- 
νὰς καὶ πλανῶντες . οὐκ ἐπαίροντοι» ἀλλὰ συστρέφον- 

τα. δεν παλ τὸ, εἰς. Ιππους ἄλλετ τα, αντὶ τοῦ αλ εἰ- 
τας, ὃ ἐστὶ συστραφῇ. αλώ" ὁ µέλλων, ἀλήσω" ὁ β' 

αόριστος» ἦλον" ὁ ποθήτωκὸο 7λ ήν" {ἐξ οὗ καὶ ᾗ µε- 
τοχὴ, ἀλείς') τὸ β » ἦληο τὸ γ, ἡλη᾽ πολ διαλύσει, 
ἐάλ}. Ἱστέον δὲ ὅτι, ὥσπερ ὁ ἔστην δεύτερος ἄόριστος, 
τῇ μὲν φωγῃ ἐνεργήτικός ἐστι, τῇ δὲ ὃς έσει σα. -- 
τικός οὕτω καὶ ὃ ἥλων. β’ αόριστο, ὤπο τοῦ αλώσω 
μέλλοντος γωόµεγος, τῇ μὲν Φωνῇ ἐνεργητικός ἐστιν” 
ἥλων δρ ας ἔδων, πο .ἐβίων τῇ δὲ ὁωδέσε ει πα }ητι- 
πός. ᾗλων γὰρ ὑπὸ. σοῦ, Φαμὲν, παὸ οὐχ ἥλων σε ἂν- 
τὶ τοῦ» ἑλήφθην ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐκ ἐλήφΦην σέ. ἔστιν 
αλὼ τὸ πορθώ ' ἐξ οὗ παροῦγώγογ» ἅλωμι". ὁ ο έλλὠ», 
ἁλώσω" ὁ δεύτερος αόριστος, ἥλων" τὸ τρύτον, ἥλω" καὶ 
διαλύσει τοῦ 7 εἰς ε καὶ α. ἑάλων τὸ ἐλήΦ 9. 

Εάν] ἐκ τοῦ εἰ συναπτικοῦ συνδέσμου καὶ τοῦ ἂν παρα- 
πληρωματικοῦ, γόγεται εἰάν' καὶ ἀποβολῷ τοῦ ο. ἐν. 

Ἐαφδη] ἦ παρα τὸ ἑῶ ἐάφη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Φ: 
παρὰ τὸ ἔπω τὸ ακολουθῶ, εἴφδη. (ἵν. ᾗ. ἐπηκολ νι 
9Ἴσε') καὶ ἐν διαιρέσει τῆς ει διφ}όγγου εἰς ε καὶ αν 
ἐάφδή. ἐστι δὲ τὸ πάφος µον]ρες, καὶ οὐδὲν αὐτῷ 

"ὅμοιον οὐ Ύὰρ εἰς ε καὶ ε Φιελύδη, οὐδ᾽ εἰς δύο εε, 
ἀλλ’ εἰς ε καὶ α. 

Ε9. σημαίνει δύο” τὰ ἀγαδὰ, ὧς τὸ, 9Φεοὶ δωτῆρες ἐκων 
- καὶ τὰ ἑαυτοῦ» ὡς τὸ, --- ἐν προς ὀώματα καλά: 
τι εἴρήται, ὅτι τὸ ἄγαα ἠδιοποιούμε δα, τα δὲ λες με0ὲ 
ἁπαλλοτριοῦμεν' ἕὸν γὰρ τ τὸ ἴδιον. παρὰ τὸ ἔω το κο- 
ρεννύω" οἷον., ---- ἐπεί ἑῶμεν πολέ έμοιο: εε- σημαίνει 
το ἀγαλόν αφ᾿ οὗ ἐός. τὸ Ῥηλυκον, ἑή' ὡς αγαιθές 
ἀγαθή' τὸ πλγθυντηκὸν, ἑαὶ ἑῶν' καὶ ἐν διωλύσει, 

9 

-. 

νὰ 

2 
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ος ὡς πυλῶν πυλάων. τίθεται δὲ ἡ λέξις ἐπὶ τῶν 
ῶν γενῶν. ἔστι γὰρ αρσενικὀν. εδ, ὁ ἀγαθός” 
λυκον, νά πδὶ τὸ οὐδέτερον» ἐόγ. τὸ δὲ ἑδνν οὐκ 

ἐκλη" αλλ' ἐὰ τὰ ἀγαθά" ἵνα μὴ συνεμπέσῃ τῇ ἐν 
. µετοχή. 
Έαρ, πα ὶ τὸ αὔω, ὃ σηµαίνει τὸ Φαίνω, ἦ τὸ λάμπ.. 

ἐπὶ τοῦ αἵματος διὼ τὸ ἐν τῷ ἔαρι πλεονάςειν τὸ οἷ- 
μα" ἐπὶ δὲ τοῦ παιροῦ παρῷ τὸ ἕω τὸ πέμπω" τότε 
γὰρ ἐχπέμπονται οἱ καρπο/" ἀπὸ τοῦ τὰ συνεχόμενα 
τῷ χειωῶν, καὶ βεμυκότα τότε προϊέναι. 

Ἔασι, ῥῆμα τῶν εἰς μι Ἰωνριῶς, ταῦτα δὲ τὰ τρίτα, 
Ἰωνικα. ἔστι δὲ ἐκ τοῦ εἰαὴ εἷς, ἐστί" τὸ πληθυντι- 
κὸνν ἐσμὲνν ἐστὲ, δἰσί" τὸ Ἰωνηκὸν ἔασιν, ὑπάρχουσι. 
τὸ δὲ εἰμὶ τὸ ὑπάρχων τετάρτής ἐστὶ συζυγίας᾽ τῶν εἰς 
μι" καὶ γίνεται απὸ τῆς ἕκτης τῶν βαρυτόνω». ἀπὸ 
τοῦ ἔω τὸ ὑπάρχω. παράέγωγον ἐμί: καὶ ἐπεὶ τα εἰς 
μι Φύσει απκρᾶ παραλήγετος» πλεονάςει τὸ . καὶ γί- 
νεται εἶμί. τα δὲ απὸ αρυτόνου ᾽μεταγόμενα εἰς μι 
Ισοσύλλ αβα τοῖς πρωτοτύποις' ον πήγνυμι πηγνύω" τα 
δὲ απὸ περισπωµένου πλεονάςει µίαν συλλαβὴν, οἷον 
τιν, τόδημι. 

208 ́ Ἔαται, ῥῆμα τῶν εἰς µ!' παθήτριὸς ἐνεστώς. εἴωφεν ὁ 
ποιητής ἐπὶ τοῦ κεῖνται καὶ Ίντα ποιεῖν, ὡς ἀπὸ πε- 
σα, αι τὸ Ἰωνικόν. ἔεμαι γ2ρ ἐστὶ, καὶ χράσει 

4ο 

20 

εν 
ασ Ίταιν ηνται πα) Ἰωνικῶς, ἕαται, οὕτω κεϊντοίν- 

κέαται » μαὶ κείαται" Δοιοὶ Ὑσέρ τε πίδοι κατακείατοι 
ἔνδον: --- καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ ἦμαι τοῦ καιδημοέέν τα δύο 
εο εἰς η μιργάται" ἐπὶ δὲ τοῦ κεῖμαι, τα δύο εε εἰς τὴν 
ε, δίφ Φογγον, χέεμαι κεῖμς αι. δατή: ἐπειδὴ ἡ ἀρχὴ 
αὐτῶν έστῃ κα αιτία" ὅτι τὸ μὲν, ἀπὸ Φωρήετος ἄρ- 

"ο. χεται" τὸ δὲ, ἀπὸ συμφώνου. 
Ἕασκεγ] ἑόω ἑῶ, ἑάσω᾽ πλευνασμῷ τοῦ η, ἐάσκω. τὸ αν 

κατὰ συστολήν 
κα βραχεῖαν ἔχει τὴν παραλήγουσαν. 
αγνός, τὸ ἑμάτιον Χειρὶ ὁξ νεκταρέου ἑαγοῦτ--- τὸ α 
μακρὸν καὶ βραχὺ πατα ποιητικὴν άδεια». γένους ἐστὶν 

σεγικοῦ. Ωπὸ τοῦ Ἔῷ τὸ ἐνδύομαι' ὁ µέλλων, ἔσω" 
εξ αὐτοῦ παράγωγο» ἑννύων πλεονασπῷ ἑτέρου ν. ἐξ 
αὐτοῦ ἑανὸνι τὸ ἑνδυόμενον. ́  ὁ δὲ Θρᾶξ ἐξηγεῦ 
ταί ἑανὸν τὸ λεπτόν" παρὰ τὸ "ἔω τὸ αφίμαε» ὡς 
καὶ τὸ, --- ἑαγοῦ Χασσιτέροιο: --- τοῦ ἐπὶ λεπτὸν ἐλή- 
λασμένου, ἑανὸν, σηµαίνει τρία" ἔγδυμα γυναικεῖον 
παὶ πέπλον, παρὰ τὸ ἔννυσθαι" ὡς τὸ, Πέπλον μὲν 
κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει: τ καὶ τὸ εὐδιάχυ- 
τον ὡς τὸ, -- ἐανοῦ ᾿Χασσιτέροιο: -- ἀπὸ τοῦ κατα 
την Χωνείαν αἀγίεσθαι. ὅταν δὲ λέγ, ὅτι --- ἑανῷ λιτὶ 
κάλυψαν: ἀντὶ τοῦ ἐπιβολαίῳ κοιὸ λεπτῷ ὑφάσματι. 

Ἔβασον, ἆ αντ) τοῦ ἔπσον, συγχώρησον. οὕτως Συρακούσιοι 
καὶ /λάκωνες. γέγονε δὲ πλεονασμῳ τοῦ β' τὸ γαρ ἔα- 
σον ἔβασον Φασί" καὶ τὸ ἕαταιι ἔβαται" καὶ) τὸ ἔα, ἔβα. 

5ο Ἐβλαστηκότες] Ἐκ τῶν ἀγρῶν Ἴκουσιν ἐβλαστηκότες: --- 
᾽Αττιιῶς: βεβλαστηκότας, ἀποβολῇ τοῦ ϐ. ὤεπερ βε- 
βριγωµένης, ἐβριγωμένης. οἱ γὰρ Άττικο) ἀποβάλλουσι 
συμφωνον᾿ οἱ δὲ Αἱολεῖς προςνέµούσι. τὸ ἑπτερύγωμω, 
οὕτως Ἡρωδμωνός. 

Ἔβόομος] απο τοῦ ἑπτα., ἅπτομος καὶ Έβδοαος κατὰ ἐν- 
αλλαγήν τῶν στοιχεία», ὧς καὶ παρα τὸ ὀντώ,  ὄντοος 
καὶ ὄγόοος, η] παρ» το ἑπτα, ἑπτόματος καὶ ἑβδόμα- 
τος, τροπή τοῦ πτ εἰς βδ" καὶ κατὰ συγκοπὴν, ἔβὸο- 
µος, ὡς παρὰ τὸ τρία, Τρίατος καὶ τρίτος. 

4ο Ἑβδυμευόμινκ] τοῖς ἀποτεχα) εὖσι παισὶ τὰς ἑβδομάδας καὶ 
τὰς δεκάδες ἡ ον, καὶ Τα γε ὀνόμάτα τί, οντο αὐτοῖρ 
ο/ μὲν, τῇ 120 αγ οἱ δὲν τη ὀεκάτγ. ὑε τοῦ ῥητορικοῦ. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, - 

τὸ’ 

τὰ γὰρ διὰ τοῦ σκω παρηγµένα Ἰωνι-' 

ΕΤ κ. 3δο 

Ἑβῥοωήκοντα] τὰ 9ιὰ τοῦ κοντα ριθμητικὰ Φέλουσιν 
ἔχειν πρὸ τοῦ  Φωνῆεν τὸ η. ἀπὸ γοῦν τοῦ ἕξ, γέ- 
γουεν ἑξήκοντα" ἐκ τοῦ ἑξακις, ἑξήκοντα, τροπή, Δαρι- 
κῷ τοῦ α εἰς η. τὸ δὲ ἑβδομήπογτα καὶ ὑγδοήκοντα, 
διὰ τοῦ ο" αλλ) ἐπειδὴ τὸ διὰ τοῦ κοντα αριθμητηιὰ 
οὐ έλουσι πρὀπαραλήγεσθαι οὔτε τῷ ο, οὔτε τῷ ε, 
ἐξ ἀνάγκηο, Ἔτρεψε τὸο εἰς η. καὶ Ύέγονεν ἑβδομή- 2ο 
κοντα η. κ ὀγδοήκοντα" πα) ὁ ἐνενήκοντα γέγονεν ἀπὸ 
τοῦ ἐννεάκοντα" μα) κἀθ᾽ ὑπέρθεσ, ἐνανάκοντα" καὶ 
προπῇ τοῦ α εἰς η, "ἐνενήκοντα. ωὰ, ) 

3 Ἓγγονος» υἱὸς υἱοῦ" οἱονεὶ ὃς ἐστι ἐν τῇ γή 
Ἐγῥούπησεν] ἐδούπησε" καὶ πλεογασαῷ τοῦ γε, 
Ἐγγννήκη; σκεῦός τε οἱ δὲν ἄγγος ωρητικὸν σκευῶν' 
ἡ τὴν νῦν ἀγγοδήκην" παρὰ τὸ ἐγγὺς κεῖσὃα 

Ἐγγὺς : ἐπίῤῥημα τοπικό». ποίας σχέσεως τῶν τοπικών: 5οφ 
της ἐν τόπῳ, ἐκ τοῦ ἐγγίζω ἐγγίσω, ἐγγίς, καὶ ἐγγύο, 
τοῦ κ τραπέγτου εἰευν ὡς ᾿ΑΦροδίτη, ᾿ΑΦροδύτη. ἦ 
παρὸ τὴν γύην τὴν καὶ γῆν καλουµένην, μετὰ τῆς ἐν 
π οέσεως, γίνεται ἐγγύς" ὥς ἄν τις εἴποι ἐν Υῇ, ᾗς 
οὐδὲν τῶν ἄλλων στοιχείων πλησιαίτερον αν Φρώπῳ χερ- 
σαίῳ ὄντι. ἡ παρὰ τὸ γῇ καὶ τὴν ἐν πρόθεσιν, ὃ ση- 
μαΐνει τὸ πλησίον, ὁ λησιόθηρός γῆς 

Ἐγγυτέρω] ας τὰ ἐν ἄέρ καὶ Φαλαῦση ἅπαντα οὐκ 
ἐπίαιντα ἡμῖν, ἄλλὰ κκκάριστος” παρα τὰ ἐν Υῇ το 
τυγχάνοντα. 

Ἐγγίζω, παρὰ τὸ ἐγγόο' τοῦτο παρὰ τὴν ἐν πρόΦεσιν 
κα) τὸ γη: “πυρίως ὁ πλησιαίτερος ὑπαρχαν. 

Ἐγγενής] ὁ αστος ἐξ αστῶν οὕτω καλεῖται. 
Ἔγγιον, ἐγγύτερον᾽ παρὰ τὸ ἐγγὺς ἔγγιον. τῆς πρώτης 

οὐσίας ἐστίν. οἱ δὲ ῥήτορες, ὅταν. τὸ ἐν τῇ γῇ Φέλωσι 
δηλῶσαι, ἔγγειον λέγουσιν. ἐν τοῦ ῥητορικοῦ, 

Ἐγγόη. ἡὶ ἐπὶ ἀσφαλείᾳ' πόστο, ᾗ καὶ ὁόσις χρημάτων, 
Ἶ γάμου. ἔνδεν ἐγγνῶ, τὸ ἐκδίδωμι” καὶ Νατεγγνῶ. 
παρὰ τὸ γῆ γίνεται γόη, καὶ ἐγγόην ἡ ασφαλἠς κα) 1ο 
ἐστηριγμέγη δόσις. δοκεῖ γαρ ἡ γῇ τῶν ἄλλων στοιχείων 
στα )ήροτέρα εἶναι. 

Ἐγγυῶμαι » οἷον ἐν Χεοσὶ Φυλάττω”. ὅφεν κά) ᾿ ἐγχειρίσαι, 
τὸ θοῦγ-ι. πυρίως δὲ, ὁ τὸ ὑποκείμενον ανέπαφον πα- 
ρεχόµενος. « 

Ἐγγυαλ/ξειν σηιαίγει ἐγχειρίσαέ» παρασχεῖ. κυρίως να 
ἐγγυήσεα παρα τὸ οἳον, 3 τὸ εἰς χεῖρας Ὑαρασχεῖν" 
γυῖα γὰρ ἂἱ χεῖρες" παρθ τὸ γῷ τὸ χωρῷ καὶ θέχοωαι 
καὶ λαμβάνω᾿ ἂς πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ συνέχειν ἐδη- 
μιούργησεν ᾗ Φύσις. ἐκ τοῦ γῶ. παράγωγο». γύω” αφ 5ο 
οὗ καὶ γύωρος' κωὶ ἑτέρα παραγωγὴ», γυίκω" καὶ ἐν 
συνθέσει κατὰ πλεονασμὸν τῆς αλ συλλαβῆς, ην τς μάθ 
κυρίως γὰρ λέγεται γναλέςειν, τὸ εἰ χεῖρας θοῦρκ{ τι 
ναὺ παρασχεῖν. 

Ἐγγυητὴς, ὁ ὠναδεχόμενος δίκην" λόνετώ ἐγγνήσασθαν 
καὶ το μνηστεύσασθει ὁ 

Ἐγγέγατον] Ααφω δ) ἐγγέγατον ο οιμῤιέαν ἠελήοιο) 
ττ" µέσος παρακείενοςν τρίτον πρόσωτον τῶν ὀυ]κῶν. 
απὸ τοῦ γεύω ὁ μέσος παρακείαεγοῦ, γόγονα, ὡς κεί 4ο 
ρῦ, πέκορα ̓  καὶ τὸ ὀυ]κὸν, γαγόνατον᾿ καὶ ἐν συγκοπῇ, 
γέγατον’ καὶ μετὰ τῆς ἐν προθέσεως, ἐγγέγατον. 

Ἰγγείνωνται] --- μή μοι τὸφρε ἸΜενοιτίυ ἄλκιμον 
Μοῖχι καδδῦσαί κατὰ Χαλκοτύτονς ωτείλὼς, Ε 
ἐγγείνωντας: --- ἀντὶ τοῦν μὴ σκώληκας ἐγγεννήσωσι, 
παρὰ τὸ γεω τὸ γεννῶν ατα τῆς ἐν προθέσεως. ἐν- 
τίκτουσι γὰρ αἱ μυθικές τὶ ταῖς σαρξινν ἐξ οὗ οἱ σκώλη- 
κες τίκτονται. εύλα) δὲ εἴρηνταεν παρὰ τὴν εἴλησινν οἱ 
σκώλγκες. Γι τοῦ εἰλῶ τὸ συστρέφω, νὰ καὶ τροπῇ 
τοῦ εἰς υ, εν 2ο 

ου κακβήουτ“ 
- 

αμον ι.- 

ὃν 
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5ο 

49 

Φο 

"Ἐγκάναξον, ἀντὶ τοῦ ἔγχεε. 

2δι [μὴ 

Ἐγγλωττογάστωρ" πεποίηται παρὰ τὸ διὰ γλὠσσης καὶ 
διὰ λόγων τρέ έφεσθαι. 

Ἐγέρθω] ἀπὸ τοῦ ἐγείρω ἐγερῶ, γίνεται καν καὶ 1- 
τα τροπὴν ἐγέρθω. 

Ἐγενέσθη»] γείω, γενώ» 
ὁ µέσος, ἐγενόμην' τὸ δυϊκὸν, ἐγένεσ' 
ἐγενέσθη». 

ὁ δεύτερας αὁ α ωνρ-ν ἔγενον' 
ον’ το τρίτον, 

᾿Αριστοφάνης, ”"Ακρατον 
ἐγκάναξόν οι πολύν: -- παρα το κανοῦν. οἱ δὲ στρὰ- 
τιῶται ἐπὶ τοῦ Φορύβου τάττουσι τὴν λέξω" παρὰ 

ὴν καναχὴν» Ἡ σημαήει τὸν κτύπον. ἐγκανάξαι οὖν 
τὸ ἐγχέαι μετὰ Ψψόφου" ὃ ἐστι πολὺ, ὥστε ἠχεῖν ἦτοι 
δορυβεῖν. 

Ἔγκατα, τὰ ἕντερα ἀπὸ τοῦ ἐγκατέχειν τὴν τροφήν᾿ 
λέγεται δὲ τὸ ἧπαρ καὶ ὁ σπλὴν, καὶ τα περὶ τὸν πνεύ- 
αονα, ἔντερον δὲ, οὐκ ἔγκατον. τὸ δὲ ἔντερον» οἵον 
ἕτερον καὶ οὐχ. ὅμοιον: ἢ παρὸ τὸ ἐντὸς κεῖσθαι τῶν 
μελῶν. 

Ἔντερα». οἱογεὶ ἐνδότερα τιν ὄντα" ἀπὸ τοῦ δή αὐτῶν 
ῥεῖν τὰ απὸ τῆς τροφῆς περιττώματα } παρὰ τὸ ἔν- 
δον εἰλεῖσθαι. 

Ἔγκασι»] ἡ ὁοτικὴ τὼν πληφθυντικῶν., τοῖς ἐγκατοισι' καὶ 
ἀποβολῇ τῆς τοι συλλαβής, ἔγκασι». οὖν ἔστι δὲ συγκο- 
πή μάχεται γὰρ ἐπέχτασις συγκοπῇ" ἐναντίον γαρ. 
ἄμεινον οὖν µεταπλασμὸν λέγειν’ ἔστι γὰρ ἐγκάτοισι" 

δε) κατα μεταπλασμὸν ἔγκασιν, ὡς προβάτοις, πρό- 
βασιν ᾿ ἄστροίς, ἄστρασμ. 

Ἔγκαφορν τὸ ἐλάχιστο». Εὔπολις, Οὐτ' ἂρ λέλήσται 
τὼν ἐμῶὼν οὐδ ἔγκαφος: -- παρὰ τὸ ἑγκύπτω, τὸ 
μηδὲ ἐγκύψαι, αἀρκοῦν. 

Ἐγκάρσιον, πλάγιον. παρὰ τὸ κείρῳ τὸ κόπτω" ὁ µέλλων 
Αἰολκῶς, Ἠέρσω ἐξ αὐτοῦ πέρσιος. κο ἐγκάρσιος » πα- 

τὸ τροπὴ», ὁ πλάγιος. 
Ἐγκάρδιον, τὸ μεγάλως δεινὸν ποιὶ ἁπτόμεγον τῆς πορδίας 
} τὸ βρύφιον" ῇ τὸ ἐξ. ἰσχυρᾶς Ὀιαθέσεως. 

Ἐγκέφαλος., παρα τὸ ἐγκεῖσθαι τῇ κεφαλῇῃ" ὴ παρα τὸ 
ἐκεῖ κεθαι τὰ φαφ' ἢ ἔγκρανος » παρὰ τὸ ἐγκεῖσθοι 

:διώτερον τῷ κρανέῳ. τί δέ ἐστιν ἐγκέφαλος; λευκὸς 
πα) βαλακὸς » ὥεπερ ἐξ αἀφροὺῦ τιὸς πεπηγὼς, δερμὸς 

"καὶ ὑγρός. 
Ἐγκέλαδος, 9 τοι ἦχον ἐν τῇ κινήσει τῇ πολεαμῷ ἀπο- 

τελοῦσα, ᾖ ἐγκελευομένη" ἢ ἀπὸ τοῦ Ἐγηελάδου τοῦ 
γίγαντος. 

Ἐγκενίδας, πλαγίως σανίδα». 
Ἐγκαλῶ, ἔγκλησιν εἰσάγω καὶ παταδήνην. 
Ἐγκεκαυμένη» ἐθωγραφημένη" ἐπεεὶ ἐγπαυταὶ λέγονται οἱ 

«γράφος, οὐ διαγράφοντες τοὺς τοίχους. ἴσως παρὰ 
τὸ κῶ τὸ κοιλαίνω. ἐκ τοῦ ῥητορικοῦ. 

“Ἐγκεκοισυρωμένος ’ ὑπερήφανος, πεκαλλωπισμένος. Ἂρι- 

στοφανηε» Σεμνὴν, τρυφῶσαν, «ἐγκεποισυρωμένη»: τσι 
εἴρηται παρὰ τὴν Ῥοισύρα». ῆτις ἦν μήτηρ ΠΜ εγκκλέους, 

καὶ ᾽Αλκμαίωνος Ὕννὴ ». ὑπερήφανος καὶ καλλωπίσμασι 
πολλοῖς χωάρουσα. εἰς δὲ τὸ λεξικὸν κεῖτα ἀντὶ τοῦ 
τρυφῶσα». 

Ἐγκεκορδυλημένος, Αριστοφάνη» κέχρηται ἐπὶ τοῦ ένει- 
λημένος" ἡ συνεστραμµένος παρα τὴν πορδύλην, ἦτιο 
ἐστὴν οἴδημα τῆς κεφαλ]ου ὑπὸ πληγῆς γενομε»η᾿ 
ἥτις παρα Τὸ κάρα εἴρηται. καὶ γὰρ ορόύλη ἦν Κύπριοι 
λέγουσι τὸ ἐνείλημω της κεφαλής, ὅπερ ᾿Αθηναῖοι 
μὲν πρώβυλον καλοῦσι, Πέρσαι δὲ κίδχρι. ἔστι καὶ 
ῥητορική. 

Ἐγκιλικίςειν, τὸ πονηρεύεσθαι" ἀπὸ τῆς τῶν Κιλίκων πο- 
κρνν Κ/λικες γὰρ ἔθνου ἐπὶ πονηρίχ ὁμιβαλλόμενον. 
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Φερενράτηο, ᾽Αεί πο’. ἡμῶν ἐγκιλικίζουσ᾽ οἱ Φεοί: ---- 
ῥητορική. 

Ἐγκινούμενος, Βαβυλωνίοις. ᾿Αριστοφάνης, ᾿Ανήρ τις ἡμῖν 
ἐστι ἐγκινούμενος: ---- ῥήτορική" ταράττων καὶ ἐμπο- 
ὁ/ζων. 

Ἐγκόμβωμα ὁ δεσμὸς τῶν χδιρίδων ὃ λέγεται παρ 
Αθηναίοις ὄχθοιβος. ὑπὸ δὲ ἄλλων κοσύµβη. εἴρηται 
παρα. τὸν κόμβον" πόμβος γὰρ, ὁ ὑψηλὸς τόπος ἀφ 
οὗ τὸ πομπαςειν τινὲς Φέλουσι εἰρῆσ-λαι. ᾿Απολλόδω- 
ροῦ,-- τὴν ἐπωμίδκ Πτύξας διπλώς ἄνωνλεν ἐνεγομ- 
βωσάμην: --- Ἐπίχαρμος» Ἠϊγε μὲν ὅτι κεκόµβωται 
παλῶς αμύκω. εἴρηται ἄνω, 

Ἐγκονεῖν λέγεται» τὸ μετοὲ σπουδῆς ἐγεργεῖν μα) πατε- 
πείγεσθαι. ἀπὸ τοῦ κόνις πονὠ, καὶ ἐγκονῶ" οἱ γὰρ 
ἐπειγόμενοι τὸ πράττειν πατὸ τὸν δρόµμον ἐγείρουσ 
κόνιν. 

Ἐγένετο] τὸ ἐγένετο σημαίνει ὀκτω παρὰ τῇ εί γρα- 
φῃ: κατα δόκήσι, ος τὸ» ΗΗΣΟΥΣ ΧριΣΤΟΣ ἐγέ- 
νετο ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα: --- κατι παραγωγὴν» ὡς τὸν 
Εἶπεν ὁ εὸς, Γενηδήτω Φώο: --- κατὰ ὑπερβολὴν 
τοῦ ὑποχειμένου, οἷον, Ἡ γυνὴ τοῦ Λωτ ἐγέγετο στήλη 
ἁλός: --- κατὰ αὐξησι», οἷον, Ὁ αόκκου τοῦ σιάπεος 
ἐγένετο εἰς ὀέγδρον μέγα: -- κατὰ μείωσι»; ὡς ο σοι Γέ- 
Ύονα γέρων, λεοιὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ ἰσχύο: κατοὲ 
ἐνέργειανν ὡς τὸ, Ἐγένετο ὁ 9 εὸς ἐλπὶς σωτ τηρίας τοῦ 
κόσμου: --- κατα, πάθος, ὡς τὸ, «Γέγονα ὡσεὶ πωφὸς 
καὶ ἄλαλος: --- κατὸ πρόοληψι», οἷον, Όσοι δὲ ἔλαβον 
αὐτὸν» ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα 9εοῦ γενέσθ. 

Ἐγκώμιον, παρα τὸ ἐν πώμαις ἄδεσ-αι. πύμιας γὰρ ἔλ ε- 
γον οἱ παλοιοὶ τοὺς στεγωποὺς, καὶ τὸ ἄμφοδα. {ρ- 
Χοντο γαρ τῇ 2νκτὲν οἵτιγες παρά τινος µεγιστάνος 
ἐβλαβησαν' καὶ εἰς τὸ ἀμίοδα ἑστάμενοι. ἐκαπολό ογουν 
καὶ ὕβριζον τὸν ὐδηκοῦντα. τὴν. γὰρ νύκτα ἤρχοντο 
τωὲς καὶ ἔλεγον, ὅστις ἐποίει κακο πράγματα, κα) ἐκα- 

κολόγουν αὐτούς. 
Ἐγκρασήχολοι» ὁξύκαλο, πεκραμένην χολή», ἐν τῇ κξ- 

φαλῇ ἔχοντες. οἱ δ᾽ ἰχθύες ἐν τῇ κεφαλῇ ἔχουσι τὴν 
χολή». 

Ἐγκτῆνες » οἱ Βοιωτοῦ οὕτως :ὠνομάςοντο», ὥσπερ καὶ 
Ὕαντες ' διὰ τὸ κτηνώδειο εἶναι καὶ Χοιρώδεις., 

ἈἜγκυος, ἡ ννὴ ἐγγαστρωμένη, παρὰ τὸ κύειν, τὸ 
πατὰ γαστρὸς ἔχειν. 

Ἐγκυτ, ἐπιῤῥημα σήμαῖνον τὸ ἐν χρῷ. ᾿Αρχίλοχος, 
Χαίτην ἀπ᾽ ὤμων ἐγαυτὶ πεχαρμένος: --- τουτεστι πρὸς 
αὐτῷ τῷ δέρματι" παρα τὸ κπύτου, ὃ καὶ σκύτου κα- 
λετα,. 

Ἐγκυσίχωλος" παρὰ τὸν πώσον Ἡ ὁ ὧπὸ τοῦ κύσου χωλὸς. 

καὶ ἀπὸ τῆς κοτύλης. πύσον γὰρ, εἰώωσι) οὗ πωμιχοὶ 
καὶ τὸν ; πρωντὸν καλεῖν᾽ περὶ ὃν ἡ κοτύλη. ἔστι καὶ 

ῥήτορωκή. 
Ἐγκυπλίους Ἀβιτουργίας» τὰς πα ἕκαστον ἐνιαυτόν" κή- 

κλος Ύὰρ ὁ ἐνιαυτός" ὧπὸ τοῦ ἐγκυκλεῖσθαι τῇ τῶν 
ἡμερῶν περιόὸῳ. 

Ἐγκύκλιον, ἁπαντωχοῦ καφολικόν. 
Ἐγγλαπήγαι, ἐγγλυφηναι ἐπὶ τῶν νεοσσὼν κυρίως, παρὰ 

τὸ λέπος. 
Ἐγλομκένος, ἐκ τοῦ γεγλυμμένος' οἷον, «ο οἴχεται μὲν 

τυρὸς ἐξει Ἄνμμ: νος. 
᾿ ῃ ”’ ᾿ η .. ν 

Ἐγνώσθη», πα Ἰδυνάσ-ην. Ίστέεον. ὃτι οὐκ εἰσν ἅπο 
τῶν εἰς αι. ἦσαν γὰρ ἂν οὕτω" γγῶμι” ὁ μελλων, γνώ- 
σω" ὁ παρακείωενος» ἔγνωκα". ὁ παφητικὸς ν ἔγνομεα 
δώ τοῦ οἱ (ἐπειδὴ ἐν τοῖς αὖρ µε τὴν ποραλήγουσν 
συστέλλει τὸ παθητικά ον, ὀέδωκα Φέδοµαι, ἐδύ ην" 
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πέπωκα πέοµαν, ἐπόὃγν. καὶ ἀπὸ τοῦ ὀύνχαι δυνήσω 
δεδύνηκα καὶ ὁ παθητικὸς εἶχεν εἶναι δεδύναμεα καὶ 
ἐδυνάθην ὡς βύβηµι βήσω βέβηκα, βέβαμεαι ἐβάθην, 
καὶ παρεβά«ηΣ. αλλ᾽ εἰσὶν απὸ τῶν εἰς ω. ἔστι γνώω 
ῥῆμα" ὁ κέλλων, γνώσω" ὁ παρακείµενος, ἔγνωκα ὁ 
παθητικὸς, ἔγνωσωαι" ὁ ἄδριστος. ἐγνώσφην. καὶ ἀπὸ 

το τοῦ ὀυνάζω. ὁ µέλλων, δυνασω" ὁ πα απείμεγος» Δεδύ- 
αχα" ὁ παδητηκὸς, δεδύνασμαι ἐδυνάσθην' καὶ ᾿ΑἈττι- 

κὠς. ἠδυνάσθην. καὶ ἀπὸ τοῦ ὀυνῷ ὀυγᾷς ὀδευτέρας συ- 
ὁυγίας τῶν περισπωµένων. ὁ αέλλων ὀννήσω, δεδύνγκα, 
δεδύνημαιν ἑδυνήθην κιά Ἰδυνή ή». 

Ἔγρετο Φ᾽ ἐξ ὕπνου: - δηγέρθη, ἐγρηγόρησεν. ἐκ τοῦ 
ἐγείρω, ἔγρων ἔγρομαι, ἐγρόμην ἔγρου ὄγρετο. 

Ἐγρεκύδοιμος, ἡ ἐγείρουσα κυδοιμὸν τοῖς ἑναντίοιφ., 
Ἐγρηγόρσιον, τὸ ποιοῦν ἐγρηγορένας, εἴτε βρῶμα, εἴτε 

ἄλλό τι τοιοῦτον. Φερεκράτης ἐγρηγόρσιον, τουτέστι 
3ο παυσινύσταλο». ῥητορική. 

Ἐγρηγορς] ἀπὸ τοῦ ἐγείρω, ἤγερκα" ὁ µέσορ, ἤγερα" παιὶ 
Αττικῶς ἐγήγερα" παὶ τ οπὴ τοῦ ε εἰς ον καὶ πλεο- 

γασιῷ τοῦ β» ἐγρήγορα. απὸ δὲ τοῦ ἐγρήγορα γίνεται 

ἐγρηγορέω ἐγρηγορῶ, ἐγρηγορήσω" ὁ παρακδίµενος, ἐγρή: 
γόρηκα καὶ ὁ μέσος, ἐγρήγορα ἐνδεῖ ̓  γὰρ μια συλλαβῇ 
ἀπὸ περισπωµένου" καὶ προςλέσει τοῦ 3, ἐγρήγορθα. 

Ἐγηγερμένος] ἐγείρω" ὁ µέλλων, ἐγερῷ' ὁ παρακείμενο» 
γερκα ὁ πα )ήτικὸς, ἤγερμαιν παὸ ἐγήγερμοι. ὅτε τὸ ᾿ 
θέμα -ἄρχεται ἀπὸ τοῦ αν 8,0, ποιούσιν οἱ Αττικοῦ . 

5ο ἴδιον παρακείµενον συμφώνου ἐπιφερομένου, μὴ οὔσης 
τῆς προτέρας συλλαβῆς ληκτικῆς, αλ λὼ τῆς δευτέρας 
ἀρκτικης μήτε ἄρχεταί ἀπὸ μαλρᾶς, ως τὸ ἆδω. 
μετοχή ἐγηγερμένος. διωτί παροξύνεταε: αἱ εἶἷς µεγνος 
μετοχα) προταραξύνοντας» πλὴν τοῦ παδητικοῦ παρα- 
κειμένου" καὶ οὕτως, εἰ μὴ κατα πάθος ὧσιν, ὡς τὸ 
Π μημέγος ὤρμενος καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων. Ἰστέον ὅτι 

νο ἐγρήγορα, ἀπὸ τοῦ ἐγείρω" ὁ παρακείµενος, ἤγερμα" 
ὁ µέσος, ἤγορα" καὶ ᾿Αττικῶς, ἐγήγορα᾽ καὶ πλεονα- 
σμῷ τοῦ η. καὶ ἐπενφέσει, ἐγρήγορθα. Ἰλιάδος 

4ο ΦΔΦέγγεο ὁ ὁὶ κεν ἵκγοβδα, καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθε: --τ 
καὶ ἔνδα ἂν πορεν»ῇς, ἐγρηγορέναι κέλευε. ώφειλε 
παροξύνεσθαε, εἴτε συγκοπὴ ἐστι τοῦ ἐγρηγορέναι, εἴτε 
ἀπὸ τοῦ ἐγείρῳ" ὅτι το εἰς αι ἁπαρέμφατα ἔχοντα 
προ τοῦ ήτα ἄμεταβολον» παροξύνονται, πεκαρ.)α:» 
τετλήσθαι, ἐσπάρθ-ι. αλλ’ ἐπεὶ τα παραλήγοντα τῇ 4 
συλλαβῃ Αἱολικά εἶσι, ὧς ἔφλδορθοιν μέμορθοε» τέ- 
τορθσέ, τροπαροξύνονται. ὅδεν ἡ παραλήγουσα αἰολι- 
πωτέρα ἐστὶ, καὶ ὁ τένος ὁμοίωρ. 

Ἔγχελυς, παρα τὸ ἔχεσδαι ἐν τῇ ὔλη, ὅ ἐστι ζωγρεῖ- 
5ο σδαι. ᾿Αριστοφάνης Ἱππεῦσῳ, Ὅπερ Υὴρ οἱ τὰς ἐγχέ- 

λει; 9γρώμεγοι πεπόν ασ" ΄Ὅταν μὲν ἡ λίωνη κατα- 
στῦ, λαμβάνουσι οὐδέν' Εν ὁ) ἄνω τε καὶ κάτω τὸν 
βόρβορον κυκώσιν, Αἱροῦσι. 

Ἐγχέλη, χώρα Ἰλλνρική" οἷον, ᾿Ανδράσιν Ἐγχελέεσσιν 
ἐφέστιοε: --- κλίνετοά Ἐγχελέως" τὸ δὲ παρὰ Ἄριστο- 
Φάνει., -- τὰς εἰκοῦς τῶν ἐγχέλεων: --- πο τοῦ ἔγχε- 

λις ἐγχέλεως ἐστίνε ως ὄφις ὄφεως. 
στ5δ-Ἔ ος, Το δόρυ. παρα τὸ ἔχω ἔχος καὶ ὄγχος. Ἰστέον 

ὅτι ἔγχος καὶ ξίφος καὶ δέρν τὸ αὐτὸ οἶδεν Όμηρος ' ὁ 
δὲ Σοίφοκλῆς τὴν σφαῖραν ἔγχος πέκληκεν οἷον, Τὸ 

- 

ὁ) ἔγχες ἐν ποσ) κυλίνδεται:--- καὶ τὸ πῦρ, οἶον, 
Ἔγχος {έμενος: --- τὸ τὴν ὁρμὴν ἔχον. οαἷ τὸ ὑλακό- 
µωρος. 

Ἐγκεσήπαργος, τοῖς ἔγχεσι μοινόμενος, 
Ἐγκέσπαλοι, πάλλοντες καὶ κινούντες τὰ δόρατα, πολε- 

µίκοί. ἔσειον δὲ αὐτα πρὸ τῆς ἀφέσεως, µήποτε ἄρα 

εἷεν κλασθέντα. τὰ ποῦ ώς καὶ τοῦ πάλλω ο, 
δικΦέσεως ἐνεργητωκῇ». διατίς τὰ εἰς ας σύ) εἰς 
ἐνέργειαν καὶ εἰς πάθος «ναλυόμενα δύο τόν. ἐπι- 
δέχονται. 

Ἐγχείμαργος. ὁ μαινόµενος τῷ ὀόρωτε παρὰ τὴν ἔγχει 
δυτικἠν, καὶ µαργαίνω. τὸ μένομσεεν 

Ἐγχείῃσι, ταῖς ἐπιδορωτίσιν. ἡ ενδεῖα, ἐγχεία. καὶ ὤφει- 
λε προπαροξύνεσθαι' τὸ γὰρ διὰ τοῦ εια ἐπὶ πραγµά- 
των τωττόµενα προπαροξυνετωι" οἷον, ᾽Αμάλεια᾽ 
στι δὲ ἡ αἲξ ἡ Θρεψαμένη τὸν Δία") καὶ ὑπώρει., 
ὑπωρείγ. μα δὲ ἐγχεία τουγτρεῶς ἐξετάθη. γίνετοι ἐκ 
του ἔγχος ἐγχέα. ὡς ἱτέα καὶ συκέα' καὶ πλεονασαῷ 
τοῦ . ἐγχεία. οἱ δὲ Αττικοὶ. ἐατείνοντες τὸ α. ὡς ν 
τῷ ἱέρεια καὶ ἑερεία, ἐναλλαγὴν μὲν τοῦ τόνον ποιοῦ- 
σι, Φυλάττονσι δὲ τὴν γ ραΦήν, 

Ἐγχειρίδιον, βιβλίον, ] τερώ τι, ᾗ ἔίφος, : ὄργανον 
τμητρόν. παρὰ τὴν ἐν χειρὶ δοτικὴν ἐγχειρίδιν.. ἡ τα- - 
ρα τὴν ἔγχει δοτικὴν καὶ τὸ ἴδιον, ἐγχεμδιον". καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ ϱ, ἐγχειρίδιονν τὸ ἴδιον τοῦ ἔγχους. 

Ἐγχειρογάστορες, οἱ ἐκ τῶν χειρῶν «ὤντες., 
Ἔνγχουσα, εἶδος βοτάνης ἡ καὶ διὼ τοῦ α λέγεται ἄγχου- 

σα" ᾿Αττικοὶ δὲ δια τοῦ ε. μαὶ ἐγχουσίςεται» ἐπὶ τῶν 
γυνοικῶν τὸ τῇ ἐγχο ύσγ Χχ Χρίεσ.}αι τὸ πρόσωπο. 
᾿Αγχούση προσέοικεν ακαν εν πετάλειον: ----.παὸ Ἂμει- 
ψίας ᾽Αποποτταβίζουσε, Δυοῦν ὀβολοῖν ἔγχονσαν καὶ 
ψιαμύθιον: --- εἴρηται παρὰ τὸ ἐγχεῖν τὸ ἐν τῇ ο 
ἐρυθρόν" οἷον, ἐγχέουσά τις οὖσα. ἔστι καὶ. ῥητορική 
Κοσμεῖσθαί τε τῇ ἐμῇ στολῇ, καὶ ψιιμν»οῦσ-αι καὶ 
ἐγχουσίζεσθαι τὸ πρόσωπο». 

ἐν ος ή τὸ αποκτείγειν ἐπὶ τῶν ἐν ταῖν χύτραις 
ἑΑ εμένων βρεφῶ ὤν' ἕν τοῦ ῥητορικοῦ. 

Ἐγχυτρίστρίαι, αἱ τὰς χοὰς τοῖς τετελεντηκόσι» ἐπιφε- 
ρουσαι. ἔλεγον δὲ καὶ τὸ βλάψαι πατοχνυτρίσαεν ας 
Αριστοφάνης ' ἐγχυτριστρίαο δὲ λέγει καὶ οσαι τοὺς 
ἐναγεῖς πα θαρουσινν αίμα ἐπιχέουσαι ἱερεῶν' καὶ τὰς 
ρηνητρίας ἔτι γε αν καὶ τας µαίας τας ἐχτιθείσας 
ἐν Χχύτραις τὰ βρέφη. 

Ἐγχρίπτουσα, προοτρίβουσες, προοπελἀζουσα» προσεγγί- 
«ουσα οἱονεὶ τοῦ χρωτὸς προσαπτοµένη" παρὰ τὸ χρὸς 
καὶ τὸ ἅπτω τὸ προσεγγίω" ὴ παρα τὸ ἐν Χρῷ, ο 
ἐστιν εἰο χρῶτα, πανυ ἐγγύρ, ὥστε ἐφάπτεσθαι. ἐγχρ 20. 
οὖν ἐγχραύω" παράγωγον ἐγκραύπτων καὶ ἐγχρίπτω, 
ἐκβολῇ τοῦ αν πο τροπῇ τοῦ υ εἰς {. 

Ἐνχρῶ, ἐγγύς, καὶ πρὸς αὐτῷ τῷ χρωτί: ἀποχοπῇ τῆς 
τι συλλαβῆς μετα τῆς ἐν πόσες», ἐνχρι. γράφε- 

πσσαι δὲ μετὰ τοῦ ν, κοὶ μετα τοῦ γ. ἐνχρῷ. κουρὰν ἡ 
ψιλὴ καὶ πρὸς τὸν χρώτα" καὶ ἁπλῶς τὸ ἐνχρῷ τοῦτο. 
δηλοῦ ἐγγυτάτω. πανν ἐγγὺς, ὥστε ἐφαπτεσθαι τοῦ 
χρωτός. ἀπὸ τοῦ ὁ Χρως», του χρῶ Αττικῶς, τῷ | 
τὸ : ἐνχρωκουρίας, οὐκ ἔχει τὸ π φ' ἓν γὰρ εἷρη. 

ἐν χρῷ κεκαρμένορν πρὸς αὐτῷ τῷ χρωτὸν οἷον 

το 

5ο 

Ανν, καὶ πλησίον τοῦ ὀέρματος, τὰς τρίχας ἐξυ- τἡ 
ρημένος. 

Ἐγχώριος, ὁ ἐν τῇ, χώρῳ ὤν, τουτέστιν ὁ ἐπιδγμῶν, εἴτε 
ξένος εἴη. εἴτε αστὸς. 

Ἐγών διατί ὀξύνεται; αἱ «πρωτότυποι ἀντωνυμίαι δικα) 
οὖσαι ὀξύνονται, ἐγώ" ἡ γενικὴ. ἐμοῦ". ὁ κτνώνη οὐκ 
ἔχει. διατήν αἱ πρωτοτυποι αγτωνυµέαι κανόνας οὐκ. 
ἔχουσω. ἡ ὁοτικὴ, εμού Ἴστεον ὅτι ὴ ἀμού καὶ σοί 
δοτικαὶ ὀξύνονται" ἡὶ δὲ οἱ περισπᾶται, ο δδει γαρ πά- 
σας περισπᾶσθαι ὡς Φοτικας" λέγουσι δὲν ὅτι κα ἐωοί κκὸ 
σοί κ σφίν αντωνυμίαι ὀξύνουται, ἡ κλητικήν οὐκ ὄχει. 
διατέ; οὐδεὶ; ἑαυτὸν παλ. τὸ Φεύτερο»; σύ. τὸ τρίτον} 

το 
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οὐκ ἔχει, διατή: οὐδεὲς τὸν ἀπόντα καλεῖ πόσοις προσ- 
άποις σύνεστιν ἡ ἀντωνυμία; τρισίν ἐγω αὐτὸς, σὺ 
αὐτὸς, ἐκεῖνος αὐτός. πόσαι οὐ δες, ῶν ἀντωνυμιῶν» 
τρεῖρ ἐγώ» σύ, ὃ ὃς. ἡ γδνρο]» ἐμοῦ, σού, οὗ. απο τοῦ 
ἐμοῦ γόεται ὁ ἐμοςν ἡ ἐκή, τὸ θμόν" ἀπὸ δὲ τοῦ σοῦ, 
ὁ σός, κα ση, τὸ σόν" ἀπὸ δὲ τοῦ ὃς ὁ ὃς ἡ ἡ, τὸ ὄν. 
δυδιά ᾿ σῶῖ, σφώῦ, σφὠε. ἀπὸ τοῦ ν δν γόεται νωύτε- 
ρος απὸ δὲ τοῦ σφὼ!, σφωίτερος ἀπὸ δὲ τρῦ σφῶε, 
παράγωγος αντωνυµία οὐ γόγετας, διὼ τὸ μογόκλιτον 
αὐτῆς. πληθυντικαὸ, ἡωεῖο, ὑμεῖςν σφεἲς. απο τοῦ 
ἡμεῖον Ὕέγεται ὁ ἡαέτερος' ἀπὸ τοῦ ὑμεῖον ὑμέτερος ᾽ 

ἀπὸ τοῦ σφεῖς, σφέτερος. πόσα, Ῥεματι ο) ἀντωνυμίαι» 
ἐνγέκ " οὗτος, αὕτη, τοῦτο" ὁ αὐτός, ἡᾗ αὐτὴ, τὸ αὐτό 
ὁ ἐκεῖνος, π] ἐκείνη, τὸ ἐκεῖνο" ὄδε καὶ ὁ ὀεῖνα, κατὰ 
παραγωγή». αὗται δὲ καλοῦνται Φεμάτηκκ) καὶ δειτι- 

«καὶ καὶ μονοπρόσωποι. Φεματικκὸν ὅτι ἑκάστη. Φωνὴ 
ἑαντῆς ἐστι θέµα: καὶ οὐ καλεῖται ἑτέρα ὑπο τῆς ἑτέ- 
ας” µονοπρόσωποι αλοῦνται διὰ τὸ μὴ ἔχειν πρῶτον 
πρόσωπο». 

Ἐγω, ποίου προσώπου} πρώτου. ποίου γένους οὐν ἔχει. 
διατή, γένη των πρωτοτύπων διὸ μὲν τῆς φωνη» οὐ 
διακρίνοντεά δια δὲ της ὑπ᾿ αὐτῶν δείξεως., οἷον ἐγω. 

Ἐγών, Δωριέων διέλεκτός ἐστι" προυλαμβα»ει τὸ ., καὶ 
τὴν σύ αντὠνυµία» : λέγουσι μετὰ τοῦ », τύν᾿ ὅπερ 
προς»έσει τοῦ ἡ γίνεται τύνη. ἢ καὶ ὁ ποιητὴς ἐκκλί- 
γω» τὴν χασμωδίαν τὼν φωνηέντων, εἶπε τὸ ἐγὼν με- 
τὸ τοῦ ν' ὣς τὸ, ---- καὶ ἐγὼν ἐπίπουρος ἐν: . τὸ 

δὲ τύνη» ὅπερ ἀντὲ τοῦ σύ ἐστι, ἀἁγτωνυμία: ὧς τὸ, 
Τύνη ᾽ ἔστημας -- καὶ Ἡσίοδος, --- ἴνδυνε δέμιστας 
Τόνητ --- καὶ Ύαρ εὖσι ὠντωγυμίαι κατ ἔκτασιν Ὑεγόµε- 
οι. παρὰ γὰρ τὴν ἐγών, ἐγώνῃ' καὶ παρὰ τὴν ἑμίν 
ἑμήη” το, τη" οὕτω καὶ σύνη κατ ἐπέήτασιν τῆς γη 
συλλαβῆς: οὐ γαρ µόνον τὸ ν ἐπλεόνασεν, αλλ ἡ ”Ἰ 
συλλαβή οὐ γὰρ λέγονσι οἱ Δοριεῖς τόν, ἵνα πλεονά- 
ση μόνον τὸ ν, ἀλλὰ τύ λέγόνσε, παν τύνα. ὅλη ἄρα 
ἤ "η προσήλθε συλλαβή. ἐπεκτέταται δὲ το υ. ἵνα μὴ 
ᾗ ἐπέκτασιο μείζων τῆς ὅλης λέξεως γύητεα, 

Ἔγαγε. ἀσύναρ. ος ἀντωνυμία᾿ διότι τα ὄρδρα ὤγαφο- 
ερὰν) "Φηλοῦσιν. ἄναφορὰ δὲ ἐστιν ἐγνωσμένου, τινὸς καὶ 
ἀπόγτος ἀναπόλησιο ἡ δὲ ἀντωνυμία πρώτη» δε 
ὀηλοῦ" ἐναντία δὲ ] δείξεις τῇ ἀναφορᾷ. Ἱστέον δὲ ὅτι 
οἱ Ἀθηναῖοι τὸ ἐγώ, ἔγωγε Ἰλέγουσε. καὶ ἔστω ἓν µέ- 

515. ρος λόγου. εὖ γὰρ ἦσαν ὁύο µέρη λόγου, ἐγώ γε ἔμελλεν 
εἶναι. πᾶσα γὰρ λέξις ὀξυνομένη, ἐπιφερομέγου ἐγκλετι- 
κοῦ μορίου, Φυλάσσει τὴν ὀξε]ων τασιν οἷον σοφός, 

σοφός Ὕε καλός, καλος γδ ψευδής ψευδής γε" οὕτως 
τ τοῦν καὶ ἐγώ, ἐγὼ γε. αλλὰ μὴν ἔγωγέ ἐστι προπαροξύ- 

τονὸν. καὶ ὀῆλον, ἓν μέρος λόγου ἐστὶ, τῆς γε ἐπεκτά- 
σεὼως οὔσης. --- οὐδέ σ᾿ ἔγωγε Λίσσομεα: --- προπαροξν- 
τόγως. ἔστι Ύδρ ᾿Αττικὸν » ὡς ἡ ἔμοιγε" οἷον οι παρ 
ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, Οἵ κέ με τιμήσουσι». 

Ἐγφμαι] ἐγω οἶμαι" κατὰ κράσιν». ἐγῶμαι. 
1ο: Ἐγῴδα, ἐγὼ οἷόκ. οὕτω Μιλήσιος ὁ Ἱρίων. 

"Ἐγώνγα. πᾶσα συλλαβὴ εἰς ν λήγουσα ἐν μιᾷ λέξει, εἰ 
συντεῦῇ με ἑτέρας συλλαβή, αρχομένης απὸ τοῦ 
4 ἕ Χ τρέπει τὸ ν εἰς γ. πρὀξ οκειταε, ἐν αιῷ. λέξει, 
δι τὸ, σὺν Γεωργίρ» ἐν πεφαλαίῳ: 3 δύρ γὰρ μέρη 
λόγου εὐσί., δεῖ δὲ γινώσκειν» ὅτι τὸ ἐγώνγα. καν ἰώνγα» 
«δοκοῦσι τούτῳ τῷ πονόνι «ορ, ἔστι γὰρ ἐγώ" καὶ 

ι τοῦτο οὗ μοι Δωριεῖς ἐγων λέγειν᾿ δὲ δοιωτοὶ. ών. 
εἶτα ταῦτα γέεται. χατα ἐπέχτασι» :ὀγώνγα καὶ ἠώνγα” 
αὺ φέρει τὸ γω ἑν αιᾷ λέξει". καὶ ου τρέπει, το ν 
εἰς }. ἀλλ᾽ ἔστιν εἰπεῖν ταύτην τὴν ὦπολογίαν' ὅτι ὦς- 
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περ τὸ να καὶ τὸ ει ἐπεκτείνεται, καὶ γύεται ναέχι 
καὶ εἴδε, αλλ’ ἐφύλαξε τὴν αὐτὴν τάσι», ἦν εἶχον καὶ 

τῆς ἐκτάσεως' τὸν αυτὸν τρόπον καὶ τὸ ἐγων καὶ 
ων ἐπεκταθέντα καὶ γεγόµενα ἐγώνγα καὶ Ἰώνγα» τὴν 
αὐτὴν σημασίαν ἐφύλαξε, λέγω δὴ τὴν, πρὸ τῆς ἐκτά- 
σεως' καὶ τὴν αὐτὴν τάσιν, λέγω δ) τὴν ὀξεῖκν. τού- 
του χάριν καὶ αά αὐτὴν γραφὴν ἐφύλκξε, λέγω δὴ 
τὸ - 

Ἑδάς, ὄνομα τοῦ Ἑ μοῦ παρὰ Γορτυγέοιρ" παρὰ τὸ ἑάων 
εἶναι δοτῆρα. παρὰ τὸ ἑ, ἑώς' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃὁ, 
ἐδάς. 

Ἑδανὸν ἡδὺ , εὐώδες. παρὰ τὸ ἤδω τὸ εὐφραίνομαι» ᾖδα- 
νόν" ὠκὴ συστολῇ, ἐφανόν. ᾽Αμβροσίῳ ἐδαγον. 

Ἔδεσμα] ἐν τοῦ ἔδω το ἐσθίω, τὸ παθητικὀν, ἔδομαι' τὸ 
τρίτον, ἔδετω καὶ ἐξ αυτοῦ περισπώµενο»» ἐδῶ, ἐδέ- 
σω, ἤδεχα, ἤδεσμαι' καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔδεσμα, τὸ εἰς βρώ- 
σιν ἐπιτήδειον. 

Ἐδέατρες, τὸ μὲν ὄνομα» Ἑλληνικόν }ἡ δὲ χρῆσίο, Περ- 
σική. ἦν δὲ προγεύστης τὸ πρὠτον, καὶ προήσὃιε τοῦ 
βασιλέως εἰς ασφάλεια» ὕστερον δὲ ἐνομίσ»η ἐδέωτρον 
καλιεῖν τὸν ἐπιστάτην τῇο ὅλης διακονίαο καὶ παρασκενῆς. 
οὕτως εἰς τὸ πρῶτον Ἄρεμον, ἐν δὲ τῷ ὀευτέρῳ εὗρον 
οὕτωσ" ἐδέκτρος ὁ ἐπὶ τῶν διδύμων, καὶ τῆς τοιαύτης 
παρασκενῆς, ῥητορμκή. 

Ἐδέδμητο, ἀντὲ τοῦ κατεσκεύαστο. ἀπὸ τοῦ δέμω, ἐδεδέ- 
µήτο, καὶ ἐδέδμητο. 

Ἔνὂεισεν, ἀντὶ τοῦ ἐφοβήθη. ἀπὸ τοῦ δέω, ἢ δείω τὸ Φο- 
βοῦμαωι: ὁ µέλλων, δείσω, ἔδεισα κο) πλεονασμῷ τοῦ ὃ, 
ἔδδεισα.. ὴ ὡς ὧπο περισπωµέγου, δειδῷ» δειδήσω, ἐδεί- 
φῆσα, ὑπερβάσει τοῦ ὃν πα) ἀποβολῇ τοῦ η. 

Ἐθείδισαν] δειδμῶ" καὶ ὁ µέσος παρακείµενος, δείδιν 
ὑπερσυντ. τέλιπος, ἐθειδίειν, ἐδειδίεισαν" καὶ κατὰ συγκο- 

πην, ἐδείδισαν. 
Ἐνδευετο, ἄντὶ τοῦ ἐνδεὴο ἦν, ὴ ἐγένετο ἐνδεής. --- οὐδέ 

τι θυμὸς ἐδεύετο δωιτὸς ἐίσης: --- τοῦτο παρε τὸ δέω. 
ἐν ἑτέρῳ σηµεάνει τὸ ἐκορέννυτο. εὐωχεῖτο. ὁητορική. 

Ἐδεύησεν] απο τοῦ δεῷ δεῄσω ἐδέησε' καὶ πλεονασμῷ, 
ἐδεύησ' εν. 

Ἐθηλήσαντο, τὸ ἔβλαψαν' 
λησα- 

Ἐθήσατο] ἐκ τοῦ δῷ τὸ δεσμῶ , γίνετωέ δίδηµι, δήσω, ἔδη- 
σα" ὁ µέσος, ἐφησθμην. ἐδήσωτο. 

Ἐδηκώδη, ἐν τῷ ὁήμῳ ὁιεδόθη» 9ᾗλος πᾶσιω ἐγέγετο. 
οὕτω Δίων ἐν Ῥωμα]κῶν ιό. Καΐ τις λόγος περὶ αὐ- 
τὼν τοιόσδε ἐδημώθη: --- κ 9 ἐδημοσίωσα», ὀημόσιον 
ἐποίηταν. ῥητορική- 

Ἐδιαιώ 2ήσαν» δίκαιοι ἐκρίθησαν, ἐνομίσ.1ησα». σημεάνει 
δὲ καὶ τὸ ἐναντίον» κατεδωκάσιησαν δριαίως. Δίων. ἐν 
Ῥωμαϊκῶ» µε, Καὶ οὐκ ἤνεγκαν δει» έντες" αλλ’ 
ἐπεχείρησαν καὶ οἱ Ἑαμπωνοὶ τοῦ. Φλάκκον καὶ οἱ Συ- 
ρακούσιοι τ τοῦ Μαρκέλλου κατηγορῆσοι" καὶ ἐδριωιώδη- 
σαν ἐν τῷ συγεὀρίῳ: τ--- πολλαχοῦ δὲ κέχρηται τῇ λέ- 
δει ταύτῃ ἐπὶ τοῦ «εἰρημένου σημαομένου . ὡς καὶ ἐν 
τῷ 5 . Πάντες ἀποςαγεῖν ἐστὲ οδιοι” οὐ μέντοι κοιὸ 
ἐγω πάντας ὑμῶς 9Φανατώσω" αλλ’ ὀλίγους μὲν, οὓς συν- 
Σίληφα ήδη, δικαιώσο τοὺς δὲ ἄλλους ἀφίημι:--- καὶ 
ἄλλα Χοῦ πολλ. αχοῦ.. ῥτορική. 

ἀπὸ τοὺ δγλὼ δηλήσω ἐθή- 

Ἐδδων. Ἱστέον ὅτι ὁ Ἡρωδιανὸς τὸ ἐθίδων λέγει" ἡ δὲ πα- 
ράδοσις διὰ τῆς, ου ὀιζΦόγγου, ἐδίδουν, ἆπο του διδῶ 
διδοῖςο ὧς χρυσῶ Χρυσοῖς ἐχρύσου». Ἀοιροβοσκὸς. 

Ἐθγώς] ἔδω " ὁ αέλλων, ἔσω" ὁ παροκείµεγος» γκα. ὁ 
αέσος» ᾖδε ὁ Αττικὸς» ἔδγδω᾽ ἡᾗ µετοχὴ, ἐηδώς, 

Ἐδγόκται, εἰ μὲν διὰ τοῦ α, ὡς ᾿Δρίσταρχος καὶ ὤλλοι, 
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ἔστι πληθνντικόν᾿ οἷον, "Όσσα τοι ἐχπέποται καὶ ἑλη- 
δσται: -- εἰ δὲ ὁμὲ τοῦ Ε, ἔστιν ἐνικόν' ἀπὸ γὰρ τοῦ 
ἐδῶ, ὁ παρακείκενος, ἠδεκα διπλασιασμῷ, ἐθήδενα 
ὁ παθητικὸς, ἐδήθεσμαι" τὸ τρίτον» ἐδήδεσται" καὶ 
ὤτο 3ολῇ ἐφήδεται" ποεὶ Ἰωνικῶς, ἐδήδαται. Ἡρωθιανός. 

Ἐδητὺς, σηωζάνει τὴν βρῶσιν, ᾳ τρυφήν. παρα τὸ ἑδῷ 
ἐδίσω., ἐδγτύς. εἰ γὰρ ἦν ἐκ τοῦ ἔθω βαρυτόρου, ἐτὺς 
ὤφειλεν εἶναι ἰσοσύλλαβον τῷ ἔθω, ώσπερ γράφω, Ύρ- 
πτύς" πράσσω, πρακτύς. καὶ παρὰ τὸ ἔδω, ἐστόν ὠφει- 
λεν εἶναι, οὐχὶ δὲ ἐδεστὸν. οὕτω Φίλων. 

Ἔθμεναι, ἐσθίειν. ὡς ἄγειν ἀγέμεν, και) εἰπεῖν εἰπέμεν, 
οὕτως ἔδειν ἐδέμεν' καὶ συγκοτῇ. καὶ πλεονασμῷ τῆς 
αν ἔθμεγαι, 

4ο Ἔδνα. τὰ πρὸ τοῦ γάμου ὑπὸ τοῦ νυμφον διδόµενα ὁᾷ- 
ρα τῇ νύμφῃ' ἦγουν ἐξώπροικ». παρὰ τὸ Ἴθω τὸ εὖ- 
Φροίνον ”Φανον" καὶ ἐν συγκοτῇ καὶ συστολῇν ἔδνον, 
το αἴτιον ὃν τοῦ παρέςεσθαι καὶ παραμένει» τὴν νύμ- 
Φην τῷ νυµφίᾳ. οὕτως ρίων. 

Ἑδνοτὴς, κηδεστήο [ πενθερός. 
Ἓδραμο». Ἱστέον ὅτι τὸ ἔόραμον ἀπὸ τοῦ ὀρέμω ἐστίν' 

ἐξ οὗ δρόωος ὄνομα ῥηματικόν, ὧς βρέμω βρόμος" ὁ δὲ 
Ἡρωθιανὸς Φησὶνν ὅτι ὀύναται εἶναι απο τοῦ δράμῦ πε- 
ρισπωμένου᾽ ἐξ οὗ καὶ τὸ παρὸ Μενάνθρῳ, οἵον» Δε- 
ὁράμηκα σοι ὀρόμον οἷον οὐδεὶ; πώποτε: --- καὶ ῥηματι- 

᾿.κὸν ὄνομα, ὁράμηωα. 
“Έδρανον] παρα τὸ ἔζω ἔδανον καὶ ἕδρανο». 
Ἑὸ σαεν οἱ οἰκέται' ἀπὸ τοῦ καταφεύγει» εἰς τὴν ἑστίω». 

απὸ τοῦ ἔδρα ἑδρίται. τὸ δὲ ἔδρα, παρα τὸ «ἔω, εἰς 
τὸ ἐγέδρα. ἐκ τοῦ ἔδρα γύνοται ῥῆμα ἑδριῶ: ἐξ οὗ τὸ 
ἑδριόωντο. 

Ἔθδος, ἡ καθέδρα᾽ παρὰ τὸ ἔω τὸ καθέζοµαεν κατὰ 
τ οπὴν Δωρική» τοῦ εἰς ὃ οἷονν ζωγὸς ὀυγόρ καὶ 
ζωμος, ὀωμός. σημεάνει δὲ καὶ τὸ ἔδαφος, καὶ τὸ ἄγαλ- 
μα, καὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ ἵδρυται. καὶ ἔδη τοὲ ἑερα. καὶ 
ἐξ ἐδέων, ἐν τῶν καθεδρῶν. ἔστι δὲ γενικής τῶν πλη- 
θυντικῶν, ὧς τειχέων. ̓  

ἘἙδώλια, ἐπὶ τών γαυτικῶν καδεδρῶν" πυρίως εφ ὧν οἱ 

ἐρέται καθέζονταν. γίεται παρὰ τὸ ἔζω᾽ καὶ Δαωρικῶς, 
ἑδώλιον" καὶ ἑδωλιάσαι, ἀντὶ τοῦ συγκοδίσαι ἀπὸ τῶν 
ἐν ταῖς ναυσὶν ἑδωλίων. ἐξ αὐτοῦ ἑδοῦμαι καὶ κα εδοῦ- 
μαι ᾿Αττικῶς. ἡ ἐδωλίον. 

ιο Εδωδή] παρὰ τὸ ἔδω τὸ ἐσθίων ἐδή' καὶ κατὼ ἀναδιπλα- 

σιασμὸν, ἐδωδή. 
Ἑθωλιάσαι ἐττὶ τὸ οἱονεί συν Φεῖναι ἔκ των ζύλων ἁπλῶς 

πρὸς τόπον τω συντεθέντων' τὸ ὁ᾽ ἠκριῶσαεν τὰς ἐκ 
μακρῶν ξύλων συ»τι-) εµέγας στέγας ὑπὸ στέγαις ἑτέ- 
ραις. ἑπατέραις δὲ αὐτῶν ἐχρήσαντο οἱ ῥγτορεο. 

Ἐέλδωρ, το ἐπιδύμημα. ἔστιν ἆλλω τὸ ἐπι μῶ ὅπερ 
γέγονεν απὸ τοῦ ἕλκω, πατὸ µετά»εσιν τοῦ κ εἰς δ᾽ 
εἰς ὃ γάρ τις ἐπιδυμεῖ, ἐκεῖ ὄλκεται. ἐκ τοῦ ἕλδω ἕλ- 
δωρ’ να; πλεονασμῷ τοῦ ε, ἐέλόωρ. ἡ παρα τὸ ἑλῶ τὸ 
ἑλκύω ἕλωρ, καὶ ἐέλδωρ, πλεονασμφ. τὸ δὲ ἐέλδω, 
παρὰ τὸ ἐέδω. πα) ἐελόομενος᾽ καν, ---- ἐέλδετο γάρ. σε 

ἠλέσθαι: --- ἀντὶ τοῦ ἐπεδύμει" παρὰ τὸ δέλω, τοῦ 3 
τραπέντου εἰς ὃ, κατὰ Μακεόόνας, καὶ ὑπερέσεως γὲ- 
γομένης᾽ οἷον, «δέλω, δέλω, ἔλδω καὶ ἕλόομαι' καὶ ἐκ 
τοῦ ἐθέλω, ἐδέλω, καὶ ὑπερθέσει, ἐέλδω. 

Ἐέοσαι, δρόσοιν ψεκαδες᾽ παρὰ τὸ ἄρσαι, ὃ ἐστι ποτί- 
σαι" ποτ/κει γὰρ τὰ Φντα ἡ ὁρόσος. 

Ἐελμένοι, συγνεκλεισμένοι ἑεργμένοι, αποβολῇ τοῦ γ, 
καὶ τροπῇ. 

Ἐέργω, το κρατῶ καὶ κωλύω. 
Εεττο, ἐνεδέόυτο. ἕω τὸ ἐνδέω" ὁ µέλλων, ὅσω᾽ ὁ παρκ- 
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κείµενος, ὖκα: ὁ παθήτικὸς..- ὕσμαι" ὁ: ὑκεῤδυνεέλ,- 
κος, ἦσμ. νν παλ. Ἔσμην ἡ ήτα”. καὶ προς θέσει τοῦ ε. 

Ἔεις, ὁ εἷς, ἐπὶ τοῦ αρι) μου. απο τοῦ αἷς. εις, πλεο- 
νασμῷ τοῦ ε) ν νκλοτερης ἐφ2αλαος δεις. ἐνώκει- 
το μετώπῳ: . παρα το ος εδειον ὡς νεος ἄνε- 
μδεις. εἶτα κατὼ ᾿συγκοπὴν τοῦ ο, ἴει;' καὶ τροπῇ τοῦ 

εἰς 6, ἔειο. 
Ἐεικοσόρριο, εἰκοσακώπου εώς. καὶ γὰρ τὸ ) Ἠλμοι να 4ο 

κοσι λέγεται. 
Ἐεισάμενος, ὁμοιωθείς. εἴδω, εἴσω, εἶσα  πλεννασαῷ 

τοῦ 8» ἔεισα. ἐεισάμενου ' μαὶ ἐείξεις, ἀντὶ τοῦ ὃμοιος 
ἔσῃ. ᾿Αριστοφάνης, 

Ἔειπεν. ψιλοῦται. τὸ ε πρὸ Φωνήεντος πλεονάῴον, ψΨ:- 
λουμένου μὲν αὐτοῦ, συμψιλοῦται ὀασυνο: δὲ, συγ- 
ῥωσύνεται' οἷον, οἶκα. ἔορια" ὥρων, Ἱἑώρων᾽ ο Πλόκνενν 
ἐήνόανεν ἔρσα, ἑέρσα" δρ ἑός' εἶς, εις ἄν ἕα” ἔ, 
ἔε᾽ ἐλποίμην, ἐελποίωχν. 

ἝἜηκεν, σημαίνει τὸ αφῆκον, ὄπεωψεν., ἔστι ῥῆμα. ο τδο 
πέμπω᾿ παράγωγο» [χμι' ὁ αέλλωνι ἤσω" ὁ παρακείµε- 
γοο, ἡκα᾽ καὶ πλεονατμῷ τοῦ ε, ἔγκαι ἔστι καὶ αόρι- 
στος. ἦκαν συγήκα᾿ ἔνδα τὸ τρίτον, πλεονασιιῷ τοῦ ε, 
συνέηκεν ἀντὶ τοῦ συνῆκε, συνέβαλαν, Ἰλιώδος α. 

Ἔν γε]. ἔω" κα ὁ µέλλων, ἔσω" ὁ β ἄόριστος. ον, 
ἡεου Πε" παὶ τὸ ν ἐφελκυστικὸν, ᾗ Πεν: καὶ κρασει. αν] 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε πομτηκῶς » ἔγ», 

Ἔλος] -- περίσχεο παιδὲς έπορ: σπ Φρόντισον τοῦ σοῦ δι8 

"παιδός, Ἰλμοόας, α. οἱ δὲ, αγαδοῦν προτηνοῦς» ἐδίου. 
παρα τὸ ἑόν, ὁ σηµαῴει το ἴδιον Ὑένθται ἕος ὁ ἄγα- 
δός. ἡ παρὰ τὸ ἑῷ το ποραννύω᾿ καὶ ος παρα τὸ ἵπ- 
πος γύνεται ἑππύο» οὕτω παλ παρὰ τὸ ἑὸς ἑύς, καὶ ἐκ- 
τάσει, ἠύς' καὶ κλήγεται ἠέος ως ἡδὸς ἠδέος" καὶ καθ’ 
ὁπερβιβασμὸν » έλοο. ἡ ὥσπερ παρὰ τὸ τρίβω. γύεται 
τριβεὺς, καὶ πγίγῳ πγγενς οὕτω κο παρὰ τὸ ἔω, 
ἑεύς' καὶ ἐξ αὐτοῦ έπος. 

Ἐήσκω] ἐκ τοῦ εἴδω τὸ ὁμοιῶ. ὁ μέλλων. εἴσω νι, ὼ μ 
νασμῷ τοῦ κ, εἴσκω καὶ πετάγεται εἰς ἐνεστώτα" πα 1ο 
ἐπειδὴ οὐδέποτε ἡ ει 4/ΦΦογγος πρὸ τοῦ σκ εὐρίέσκα- πι 
ταις ὀιλύεται καὶ γύεται ἐΐσκω. μέλλοντα οὐκ ἔχει. 
ντ. αργειῷ. µιν ἔγωγε ἐΐσκω: --- ἀντὶ τοῦ όν 
ὁμοιῶ. 

Ἐητην, ἀντὶ τοῦ ἁμοιοῦντο, ἐκ τοῦ εἴκω τὸ ὁμοιῶ, ὁ 

Μ 

τον τῶν δυϊκῶν, εἰκείτην' συγκοπῇ καὶ διαλύσει. ἅ 
Ἐδθέλω. Ἱστέον δὲ ὅτι δύο έματα εἰσὶ, «Φέλω καὶ ἐδέλω" 

καὶ τὸ μὲν τεθέληκα, απὸ τοῦ δέλω στήν" ἐπειδὴ πες 
παρακεύµενος ἀπὸ συμφώνου. αρχόμονος, παντως καὶ 
τὸν ἐνεστῶτα ἔχει απὸ συμφώνου αρχομενον" οἷον ,τέ- 
τυφαν ὅτι τύπτω. τὸ δὲ δέληµα απὸ τοῦ ὀΦελω ἐστί. 
πο δεῖ γινώσκει» ὅτι αεὶ το τριαύλλαΆον εὐρίσκεται ν 
παρὰ τῷ ποιητῷ ἐθέλω. αμέλει ἐν τῶν Μὲ δὲ σὺ 1η: 
λεῤηΦελ’ ἐριέμεναι: - ὀηλονότι, κράσει ἐγένετο τοῦ 
ἡ καὶ ϱ εἰς ή, μηθεὶς δὲ οἰέσθω» ὅτι τὸ ἐδέλω ἐκ τοῦ 
δέλω ἐστὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ϱ) τὸ γὰρ. ε ἐπὶ Φω-. ' 
γήεντι πέφυκε πλεονάςεσὃα., ὡς τὸ εἶπας,  ὄδιπαν 
ἐπὶ συμφανῳ δὲ ον πλεονάςεται. τὸ δὲ θέλω Φοκεῖ 
ἐκ τοῦ ἐδέλω εἶναι: τὸ γὰρ ε τὸ μετα συμφώνου 5ο 
ον τὴ πέφυκε πολλάκις αποβάλλεσθαεν ὣς το, ἄφη, 

ἐβη, βῆ. δοκεῖ δὲ τὸ «θελω «ναλογώτερον εἶναι 
ώς ἐθέλω. το γὰρ ἀδόλω παραγωγον κατά τι. ἐστί. 
τὰ γαρ ὁμὰ τοῦ λω περ 9ύο συλλαβὰς τῷε μάλ  Ἡ 
γόμενα, μὴ ὄχοντα ἕτερον λ προγγούμενον, περισπα- 
ται) οἷον, ὠβελῶ, αμελω, τὸ δὲ ἐφέλω βαρυ αν. 
τούτου χκάριω τὸ θέλω ἄναλογωτερον ἐστὶ τοῦ ἐφελω, 

εν 

κὺ 
παρακείµενος, εἶπα ' ὁ ὑπερσυντέλριος, εἴκειν' τὸ σρί- | 

[ 
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ια 
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ἔχομεν «γάρ τινα ῥγάατα δισύλλαβα βκρυνόμενα" οἷον 
µέλω, ἕἔλω, κέλω. πρόςκειται» μὴ ἔχοντα ἕτερον λ 

ο προηγούμενο», δια τὸ -ἀνατέλλω, 
Ἐθελοκακήσας, ἑπουσίως τὸ κακὸν ἐκλεξάμενος. 
Ε9ελημοί] οἱ δ᾽ ἐφελημοὶ Ησυχο, ἔργ' ἐνέμοντου Ἡσίο- 

ὁοᾳ. ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτὸ, «δελημοί. ἦσυχοι. 
Ἐδθείω, σηακίνει τὸ ἐξ ἔφους ἐπιμελοῦάαι τῶν τριχών" 

απο τοῦ ἔθω τὸ ἐξ ἔφους τὶ διαπράττοµαι. ἐξ οὗ καὶ 
τὸ, --- ἔδων ΟΝῆος αλωήν, Ἰλιάδος ἑ, ἀντὶ τοῦ, ἐξ 
ἔφους κατατρέχων καὶ {βλάπτων ποινὼς τὴν καρποφό- 
ϱον χώραν τοῦ Οἰνέως. 

ο Ἑλήρῆσι, κόωσιον ταῖς ἐξ ἔθους ἐπιμελείας ἀξιουμέναις 
Μριδή. ἀπὸ τοῦ ἔδω ἐφείρω, γίνεται ἔφειρα ἦ 9ρίξ, 
οἱονεὶ ἐξ ἔθδυς ἐπιφοιτῶσα τιν" ἢ παρὰ τὸ ἐξ ἔδους 
«ῥεῖν. γράφεται διὰ διφΦόγγου" πάντα γὰρ τὼ διὰ τοῦ 
μειρα προπαροξυγόµενα» δα τῆς ει διφ9όγγου γράφον- 
ται» δότειρα σώτείρα» ὀλέτειρα» «γενέτειρα» εὐπάτει. 
ρο Δϊάνειρα. οὕτώς οὐ παλ . τοῦτο. παὶ καλόλου. τοὶ 
εἰς ρᾳ 32/λ υκὰ, οὐδέ έποτε ἔχει ἐν τῇ παραληγούσῳ τ τὸ η 
µόνον, αλλ’ ᾗ μετὰ τοῦ ω οἷον πρῶρο" } µετὰ τοῦ αν 
οἷον σφαῖρα. σεσηµείωται τὸ εἷρα κα) Κήειρα, ἅμ- 
Φιβαλλόμενα. ὧἶτει δὲ περὶ τούτου εἰ τὸ Ἱ]ροώρεια 
καὶ Ἐάειρα, 

Ἔνθος. εἴρηται παρα τὸ ἐτεὺν τὸ αληθές" ὅπερ καὶ ἐτὸς 

λέγεται" ικὶ παρὰ τὸ ἔθος τὸ ὧεὶ ὡσαύτως ἔχον. ἢ 
παρὰ τὸ ὅθω τὸ ἐξ ἔθους ἕ ἔχων γήεται ἔφος, ὧς μέ- 
γω, μένος σ9ένω, σ.ένος. ἐκ. τοῦ ἔθω, γίνεται ἐδίζω, 
ὣς ἔλπω, ἐλπία. τὸ δὲ ἔφω, γύώεται (ὡς οἶμαι) παρὸ 
τὸ ἔθοον ἔθω” -- οὖς παῖδες ἐριδμεάγωσι» ἔθοντες, 

το Ἰλιάδος π . οὓς (σφῆκας ὀγλονότι) οἱ παΐδες ἐρεδέςη- 
σι, συνεχώς καὶ ἐξ ος παραγινόμενοι κο βλά- 

πτοντες. 
Ἔλθνος, τὰ. πλήθος, καὶ αἱ όὰ Φένος διά ουσαι τὼν ἂγ- 

δρώπων δική ορ. ἐπὶ μὲν «τοῦ πλήθους, Ἠύτε ἔθνεα 
εἶσι μελισσέων αδινκων: --- ἀντὶ τοῦ έθνη, πλή»η, 
ἄπεισι, πορεύονται. τοῦ. δ᾽ ἑτέρου.--- ποὶ ἔνθνεα κυ- 
ρία ὀνητων: --- παρὰ τὸ ἔλω, ἔνος καὶ ἔθνου, τὸ ἐξ 
ἔδους τ) δαπράττειν" ἑκάστῳ γὰρ ἔθνει ἴδιο ἔδος 
ἔπεται. ὴ] παρὰ, τὸ δεω. πο Φονεύω, «9ένοςὶ καὶ ἐν 
ὑπερβιβασμφῷ, ἔφνορι Το. 8» ψιλόν: ἐπειδὴ τὸ εἰς ος 

3ο οὐδίτερα τῷ ε ψιλφ παραλήγεται οἷον, βρέφος, μέλος, 
βέλος, νἐφ ζω, Ὑένου δέος. ἔπος, λέχος, µέρορ' πλὴν 
του λαῖφος καὶ αἴσχος. 

Ἔθου] τίθημι" ὁ ὁ μέλλω». φήσω: ὁ αόριστο, ἔθηκα' ὁ 
θα ἐ9λν᾽ ὁ µέσος, ἐδέμην' Ἱτὸ β’, ἔ9φεσο᾽ καὶ ὤποβο- 

««λᾷ τοῦ σ, ἔφεο᾽. καὶ κρᾶσει, «ἔδου" καὶ τὸ προοτακτι- 
κον. συ. 

Ἔδρισε] παρα. τὸ «δερίζῷ, κατὰ συγκοπὴν, θρ/ζω" κα} 
ἀτοῦρίζω, καὶ ἀπέδρισεν. : 

Ἐδρήκωσε,, περιεσκέπασα». περιετεήχισε, «Φριγκὸς δν π] 
στεφάνη, μεθ ἦν. οὐδέν ἐστι». ἀπὸ του δρὶξ δέ ἐστιν, 
ᾗ ἐπόκειται, ἦ δα δν ὑπεράνω πώντων σὖσα, 

.. Ἔθηκε, σημοίναι β'' τὸ προκατένηκεν. ὴ ἐποίήσεν, - 
μνρέ ᾿Αχαιοῖε ἀλγε' ἔληκεν: αφ οὐ καὶ Φέσις ᾗ 
ποίησις παρὰ ᾽Αλκαίῳ. καὶ 9ετοὶ υἱοἳ, οὔς τις εἰσεποιή- 

δι9 

σατο. σημοώγει καὶ τὸ παρ’ ἡμῖν γοούμενον" - κατοὶ 
μὲν σολον αὐτοχόωνον Θ]κ' ἐς ἀγῶνα Φέρων.. 

Ἓκαρη, ᾗ ἔκανεν ᾖε βηκυῖα πρὸς τὸν ἄνδρα: ὃ γὰρ.πα- 
σὴρ Δύμας Φρὺξ εἰς Ίλιον. Πριάμῳ, ταύτην ἐξέδοτο" 
ὅψεν καὶ Πρίαμος τς συμμαχεῖ" ᾿Ἠόη καὶ Φρυγίαν 
εἰσ]λυδορ.. , | 

Ἑκατη, { Φεύς, οἱονεὶ ἑκάστη τὶς. οὖσα 3 εἰς ἔκαστα 
{ο παρχλαμβαγομένη, πανταχοῦ βοηφοῦσα" Ἰ ὅτι ἑκάστου 

ΕΤΥΜΟΙΟΟΙςΟΝΜ. 
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Αεοῦ τιμῶν μετέχει. Εκάτην τὴν "Αρτεμιν" ᾗ ̓ἔκα- 
96ν τῶν ὠπονησκόντων. 

Ἑκάλη, ρω εἰς ἦν καὶ ποίημα ἔγραψε Καλλμάλος 
7 πρὸς ἑαυτὴν πάντας παλοῦσα, ταύτην Ἑκκλην ἔλε- 
γον οἱ παλαιοὶ ὑποκοριζόμενοι. ἔφυον δὲ αὐτῇ, δι τὸ 
ἔεγίσαι Θησέα. 

Ἑκὼς, οἷον --- ἑκὰς Ἄργεος: στο ̓ τουτέστι πόῤῥῳΦεν. γίνε- 
ται παρὰ τὸ εἴκω τὸ ὑποχωρώ. ἡ παρὰ τὸ ἥκω τὸ πα- 
ραγίνομαι" πόῤῥωΦεν γαρ τις παραγίνεται. 

Ἔναφεν, πόῤῥῳ»εν παρὰ τὸ ἑκάς. δ8 
Ἑκκάεργος , Απόλλων, παρὰ τὸ ἔκαθεν εἴργειν, Τουτέστι 

κωλύειν' } παρὰ τὸ ἔκαδεν Ἱἐργαςόμενον» τουτέστι 
μαχόμενον" ἔργον γαρ τὴν μάχη» οἶδεν ᾿ ὌὍμηρος κα- 
λεῖν" τουτέστῳ, ὁ πόῤῥω εν ἑέργων, ὅ ἐστι ἐργαςὸ- 
μενου καὶ μαχόμενος, τοξότης. ἐπιφετικῶς δὲ λέγεται 
ὁ Απόλλων. 

Ἑκατηβελέταο ἄνακτος, πόῤῥω δεν βέλλοντος, εὐστόχου 520 
τοξότου. ἔστι δὲ γεγικὴ Αἰολική. παρὰ τὸ ἑκὰς καὶ: τὸ 
βέλος γίνεται ἑκαβελέτης' καὶ πλεογασμῷ τῆς τη 

συλλαβής, ἑκατηβελ έτης, ὡς ἔτυμον , ἐτήτυμον" ὁ ἔχα- 
2εν βάλλων" τοξότης γαρ ἑκατηβόλος ὧς ἦδη εἴρηταε, 
Ἶ παρὰ τὸ ζπαι τὸ πέμπω" ὁ ποητκὸς παραπείμενοςν 
ἕμαι, ἔσαι, ἔται, ἔτχα' καὶ µετα τοῦ βέλους, βελέ- 
της” ππὶ μετα τοῦ έκη, ἐκηβελέτης" καὶ πλεονασιιῷ 
τοῦ ατ. ἑκατηβελέτης, ὁ τὰ βέλη μήκοδεν βάλλων. 

Ἑκατοιο, τοῦ ᾽Απόλλωνος τοῦ μακρόεν βάλλοντος. τοῦ 
τοξικοῦ. ἐκ τοῦ ἑκὰο ἕκαστος ἕκατος. 19 

“ 
Εκαστος, παρὰ τὸ ἑκαςν ὁ μη πέλας, οἷον κεχωρισµένος 

πα) συλλήβδην, ὢν πρὸς ἕτερογ. ἐπιμερίζογτες δὲ τὸ 
πλῆθος Φασὶν ἑκατερος ἕκαστος. ποίου εἴδους τῶν. ὑπο- 

πεπτωκότων τῷ ὀνόματι: ἐπιμεριζομέγου. ποσαχῶς τὸ 
ἐπιμεριζόμενα: τετραχὼς . . εἷο ἓκ δύο, Μὸς ἕτερος δύο 
καθ ἕνα. ὡς “ἑκάτερος «ες ἐκ πολλῶ», ὡς ἄλλος: κο} 
πολλοὺὶ καθ’ ἕνα, ος ἔκαστος. τα δὲ ἐπιμεριζόμενα 
κλητικὴν οὖν ἔχει" ἡ Ὕὰρ κλητηιὴ πρὸς παρὸν ἐστι 
πρόσωπο» ἁπότασις τὸ δὲ ἐπιμεριόμενα προς πον. ο 
Ἡμεῖς μὲν τα ἔκωστα διείποµεν, Ἓλλάδος λ’, ἄντὶ τοῦ, 
περὶ παντα εἴχομεν σπουδαζως. 

Ἑκαστοτε, ἐπίῤῥημα, παρο τὴν ἑκάστου γενικήν, παρα- 
γῶγον ἑκάστοτε., ὧς άλλος, άλλοτε. 

Ἑκαστέρω, το ποῤῥωτέρῳ" απὸ τοῦ ἑκὰον ὃ σημαίνει τὸ 
ἄποθεν" καὶ οὐ παρὰ τὸ ἑκάτερος ἑκατέρῳ γὰρ ἦν. 
οὕτως Ἡρωδμαινός. λιώδος κ. Τὼν γὰρ νᾗεο ἔασι έκο- 
στατω: αντ τοῦ ποῤῥωτάτῳ. παρα τὸ ἑκώς. 

Ἑκότερος] ὠπὸ τοῦ ἑκαῶςν συγκριτικὀν, ἑκάτερος. 
Ἑκάτερ»εν . ἀντὶ τοῦ ἐξ ἑκατέ έρου μέρους" γίνεται ἐκ τοῦ 

ἑκατέρωθεν. 

Εκαμήδη, ᾗ Νέστορος παλλακή. ἀπὸ τοῦ ἔκα-εν βου- 
λεύεσθαι' ἡ  ᾗ κατα τοῦ πΑίΝ μηδὲν - εὐμαῖον µη- 
δομενη. 

Ἑκατὸν, ὁ ἄριδμός, παρὰ τὸ ἔχω ̓ ἐχατὸν κα) ἑκατόν. 
ὡς γὰρ οἱ ἐπὸ πέρας ὁδοῦ ἐρχόμεγοι ἐπέχονται, οὕτω 
καὶ οἱ ἐπὶ πέρας αρι}μοῦ ἐρχόμενοι ἐπέχονται. 3 πα- 
ρὰ τὸ ἦκειν καὶ Φέρειν δέκα τὸν ἄριμόν. ἢ ὠπὸ 
τοῦ ἑκάς. 

Ἑκατόμβη] ἐν τοῦ ἑκατὸν καὶ τὸ βοῦς βοὺς, γήεται 
ἑκωτόμβοος τὸ ηλοκὸν, ἑκατομβόη" καὶ συγκοπῇ. 
ἑκατ: αβη. τὸ μὲν ἁκωτὸν» τὸ μέγα καὶ πολύ" τὸ δὲ /ο 
βοιόν» τὸ τίαιον, ω: ἐπὶ τοῦ ἀλφεσέβοιαι. οὐ μόνον “δὲ 
Ἶ ἐκ τῶὼν βοῶγ θυσία. αλλα καὶ καὶ ἐξ ἄλλων ἱερείων" 
οἷον, Ἄρνων πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην: τωσο 
τιγὲο δὲ τὴν. τελείκν Δυσίαν, τοι την ἀπὸ τὼν ἑκα- 
τὸν βοῶν' ἡ τὴν ἀπὸ ἑκατὸν βοσκηµάτων, ὃ ἐστι εἰ- 

ωα Φ 
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κοσιπέντα ἀἁνων. ἑκατόμβοιος δὲ ἕπεστος, τουτέττι 
ἑκατὸν Βοῶν τιμης ἄξιος, ἡ ἑκατὸν χρυσῶν νοµισκά- 
των. οἱ γὰρ παλαιοὶ, πρὶν ἐπινοιθ ναι τὰ Σομίσνατα, 
τὰς συναλλαγὰς δια τῶν τετραπέδων ἀποιοῦντο" εὅ δεν 
ὕστερον ἐφευρεδέντων τῶν υομισμάταν» βοῦν ἐξετύπου» 
ἐν αὐτῷ, τὸ αρχαῖον ἔδος ἐπ, δεικνύμενοι. βοιὸν δν λέ- 
Ύουσιν εἶναι σταθαιόν τι, ἡ τὴν βεὺς τήν, ἡ τὸ δ{- 
ὀρεχμον, βοῦν ἔχον ἐπίσημον, καὶ τὸν πέδα. ον. πα) 
παροιμία. Βοὺς ἐπὶ γλώττης, ὃ ἐστι γέμισμα" ἁριόσει 

ἐπὶ τῶν ῥητ όρων τῶν λαμβανέντων νομίσματα ὑπὲρ τοῦ 
μὴ συνηγορῆσαι πατά τος αλλα σιωπήσαν. ἔφεν καὶ 
Αριστοφάνης κωμῳδῶν αὐτοὺς Φησὶ, Τὸ στόμ’ ἐπιβύσας 
Ἰράβρσση τῶν ῥήτόρων. 

5 Ἔχκγονος, ὁ ἶδον οἶονεὶ ὃς ἐστι ἐκ τῆς γονῆς. 
Ἑκατομβκμένν αᾗν ἐστι παρ Αθηναίος, Κρονίων πρῶ- 

τον πχλούμαγος, ἀπὸ τῆς γωομένης τῷ Κρόνῳ Φυσίας. 
ἑκατοαβτιὼν δὲ αἰγόμασταιν δια τὰς τοῦ Απόλλωνος 
«θυσίες «Φύουσι γὰρ αὐτῷ ἑκατομβαιῷ, τουτέστι πολυ- 
τίμῳ' αλλον δὲ ἑματὸν βέας εὐχέμεγνοι. Ἓκατομ- 
βαιων ὠνόμασται, ἐπειδὴ ἱερός έστι τῷ χλίω. ὁ δὲ 
λιος τούτῳ τῷ μηνὶ μέγαν ποιεῖ τὸν ὀρέμον. κάλουν 
δὲ οἱ παλαιο) τὸ μέγα ἀπὸ τοῦ ἕκατόν" ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ, 
Χρύσεα χΑλκείων, ἑκατόμβω᾽ ἔννεαβοίων. 

Ἔκδικον, τὸν ἐκδικητὴν, καὶ τὸν ἔξω τοῦ δικαίου. ἐκ τοῦ 
ἔκδικος , γύεται ἐκδικῷ ἐδικήδώ., ὠἀκδικητής. τοῦτο πα- 
ρὰ τὸ δίκη. 

Ἔχδικος, δίκαιος, ἡ ἄδικος, οἱονεὶ ὁ ὁ ἔξω τοῦ διµαίου ὤν, 
᾿Εκριάσασθαι, Ἰσοκράτης ἀντὶ τοῦ ἄδικον ἐκπραξαι ὁμὰ 

τὸ δικάζεσ-θαι. 

320 Ἔκθηλος, διάδηλος» Φανερός. 
Ἑκατόμποδον, εως ἐστὶ τῆς Αθηνας ποδων ἑκατὸν ἓκ 

πάσης πλενρᾶς. διὰ τοῦτο γαρ καὶ ὠνόμασται, παλοῦσι 
γὰρ αὐτόν σώος παρθανῶναι 

Ἐκεχειρία, ὤνεσις, αργία, ἀναάπαυσις, συνθήκη» ἔνδοσις, 
και πολέμου ἀνοχή ηυρίως ἐπὶ πολέμου. παρὰ πὸ ἔχω 
καὶ) τὸ χειρ, Ὑύνεται ἐχεχειρία". καὶ τροπῇ τοῦ κ. εἰς 
κ. ἡ πρὸς ὀλίγον τοῦ πολέμου ἠσυχία' παρα τὸ ἔχειν 
τὰς χείρας. 

5ο Εκείνος, ἡ αντωγυμία, παρα τὸ ἑκὰὼς ἐπίῤῥημα ) τὴν γὰρ 
πόῤῥω δεῖξιν σηωκίνει. καὶ οἱ Δοριοῖς πῆνος αὐτὴν Φασὶ 
κα τνου " ἀντιδικστέλλόντες αὐτὴν ἐπὶ της πλησίον 
δείξεως. εὑρίσκεσθαι μέντοι Φησὶν ᾽Απολλώνίος τὴν τῆ- 
νος καὶ ἐπὶ της τέβῥω δεί (ξεως- 

Ἐκεῖι, ἐκ τοῦ ἐκεῖνος, κατὰ συγκοπήν. τὸ κει, ὁφ3ογ- 
γον κατὰ διάλεκτον΄ Ἰἐπειόὴὶ οἱ Δωριεῖς ἐκεῖνος λέγουσι 
διὰ τοῦ η, ὡς πλείων, πλήων' µείων, μήων, ὁατί πε- 
βισπσταη: αί συγκοταὶ, ἡγίκα Φυλάσσωσι τὸ αὐτὸ μέ ος 

τοῦ λόγου, καὶ τὸν αὐτὸν τόνον Φυλαάσσουσιν’ θὗον δῶ- 
μα, δω ἐκεῖνος, ἐκεῖ. 

4ο Ἐκειθεν] οὐδὲν τον εἰς δεν τῇ ε! ὀιφθόγγῳ παραλήγό- 
ται πλὴν τοῦ ἐκετὂενν ὅτερ ἀπὸ τοῦ Ἡ πείνεδον γήναται 
κατὰ συγκοπή»᾿ κα) τὸ ἐκεῖ, ἀπὸ τοῦ ἐκεῖὃε' τοῦτο δὲ, 

Λ απὸ τοῦ ἐκείνοδι' καὶ τὸ ἐκεῖσδ, ἀπὸ τοῦ ἐκίνοδε, 
"Έκητι) Χρυσὲ κακῶν ἀρχηγέ, βιδφΦόρε, πάντα Χαλέ- 

πτων" Είδε σε μὴ αλ ητοῖσ, Ὑωνέσθαι πὔιια πο ἐινόν. 
Σεῦ γὰρ ἕκητι μάχαι τε λεγλασίαι τε Φόνοι τε" Ἐκ- 
δρ δὲ τέκνα γονεύσινι φκλφειοί τε, σύναιμοί τ : --- 
ἀτὸ τοῦ ἑκὼν, γήεται ἑκάζω, καὶ ὁκαστί, ὡς Δωρία, 
Δαρ στί: καὶ ἑκτάτει τοῦ α ε.. Ἶν καὶ ἀποβολῇ του σ, 
ἅμα καὶ ἄναβι βάσει τοῦ τόνου. ἕκστι, 

Ἔκηλοςν ὁ ὕσυχος. παρὰ τὸ ἑκας ἔκαλος, καὶ ἔκηλος. ἢ 
παρὰ τὸ αἀκὴ» ἄκηλος, καὶ ἕκηλος' τὸ γὰρ ἀκὴν επ) 
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τοῦ ἠσύχως ἠάττουσιν. ἡπ παρὰ τὸ τὸ ἑκὼν έωλος: ὁ γὰρ 
ἔκου {ως τὸ τεῶν, η πποιετ ' 

Ὅκηβό ον καὶ ἐκηβ. λέτης, κο - ἕκατος. οὕτως ὁ ᾿Απόλ-- 
λων. ὅτι ὁ αὐτός εστι τῷ ἑλίῳ καὶ τὰς ἀλτῖνας ἕκα- 
2.ν βάλλει, ὅ έστι πόρῥωδεν βαλλοντος τὰ βέλη, εὖ- 
στόχου τοξοτου. ἐκ τοῦ ἑκας καὶ τοῦ βέλλων γίνεται 090 
ἕκαιθόλος παὶ ἑκη Ἰβόλος, ὁ μκχρὸς έλος. ἢ ὅτι ἑκατὸν 
βέλη ἐπαφφα» αί ὀδλ Φε. 

Ἑκηβολίαιν εὔστοχοι τοξίαν" παρὰ τὸ ἔκαδεν ποιά. 
νειν βάλλειν ' γαρ τὸ έπιτν ἄνκν, ὣὧς Βαλλειν 
ἄγρια πάντα: --- καὶ, --- σὺ δὲ φρεσὶ ων. σῇῃοιν: 
--- ἀντὶ τοῦ εὐστόχως Ζχε. 

Ἔκνα] - κατὰ πονα -μηρί ἔκηατ --- ἔκανσαι ἔφυσα, 
τουτέστη’ ἑκάρπωσα. ἐκ τοῦ καν καύσω΄ ὁ αόριστος, 
ἔκλυσα ἀποβολῇ τοῦ -σ, καὶ ἐκτάσει τοῦ α εἰς η, ἔκήα. ιο 
Ἶ παρα τὸ µπίω ν΄ ὁ βέσος πκρακείµενος» κέκγα”. καὶ 
ἄποβολὴ τοῦ κ. «8 

Ἐκηρώθην» ἐσκοτίσθην' } ταρᾶ “τὸ δέος πῄρινος ὀγε- 
νόαην. 

Εάχαλωμν, ἐλευσμένην, ἡ κεχερσωμένην 
χείλαν ἐν χέρσῳ Φύεται" τοῦτο δέ έστι -Ἀόρτορ' 
ἐξηςελημένη». 

Ἐκκορηδήναι,, ἐκκαλλονβῆνο,. τὸ γὰρ πορεῖρ, καλλύνοιν 
ἐστ) καὶ σα ρε). 

Ἐκκεκωφέαται] ἀπὸ τεῦ κωφῶ, κωφήσα, πεκώφηκα, ΧΕ- ο 
κώφημκι, κοκώφηται" καὶ Ἰωνι κλκας έαται’ καὶ 
ἐν συνθέσει, Ὀκκοκωφόατω, κ ἐμα) Φρένες ἔκκε- 
καωφέαται, παὺ παραβεβλαμμέναι εἰσίν. . 

κ Ἐκκοκκίζειν, κυρίως τοὺς κόχκους τῆς ῥοιες τἐγικῶς ἐξ- 
έλκειν ᾿ μεταφορικῶς δὲ εἶτεν ᾿Αριστοφάνης» ἐκκοκκί- 
σας, ἄντ) τοῦ Ἱπέρσαος. " 

Ἐκκορυφώσω, δύναται μὲν ἀκούεσθαι ἀνακεφαλαιάσοµαι, 
οἷον κορυφὴν ἐπιδήσω" ὀύναται δὲ καὸ οὕτως Σ΄ Ἑτεορόν 
σοι λόγον ἀπάρξομαι" ἐπεὶ ἡ κορυφὴ αρχή τις ἐστὶ 3ο 
τοῦ σώματος. 

Ἐν κλίµακος] ἐν τοῖς γομνικοῖς αγῶσι, ὁπότε χρογοτρι- 
βοῖεν οἱ πύκται, κλ/καξ ε/σεφέρετο, ὥστο διαστάντας 
καὶ χάραν λαβόντας µένειν ἐν ταύτῳ, ἕἔνεκεν τοῦ μὴ 
ἵστασθαι τὰς Φερομένας πληγας περπρέχονταςν αλλα 
μένοντας ἐπὶ τούτου τῇ ποιᾷ τῶν χειρῶν ἐκτάσει Φυ. 
ών γλθὼν, ἐν τοῦ ῥητορικοῦ. - 

Ἐκκλιμακίζεεν παράγει, δμιστρέφει᾿ απὸ τῆς κλίμακος, 
ἥτις οὖσα ὄργανον βασαγιστικὀν, διαστρέφει τα σώματα 
τῶν βασανιζοµένων. 

Ἐκκλητεύειν, τὸ εἰς κρίσιν ἄγει, πα ἐπάναγκές. τιό 4ο 
µαρτυρε]. οὕτως Αἰσχόης. καὶ ὀικαστήριοό ἔκκλητον 
λέγουσιν. στα 

Ἔκκλητος πόλιν ὃν ἂν ἐκκαλῆταί τις εἰς πὸ ὁ πρθοδω, 
ὀηλονότι τὴν πρώτην οὐ στέργων κρίτιν, ἂς πρὸς ἔχ- 
Φραν πρήασαν, » πρὸς χάριν. ἐξην δὲ τοῖς μὲν ζένοις 
ἐκκαλεῖσθαι πόλιν ἄλλην" τοῖς δὲ πολίταις οὐχέτι. 

"Εκλαγξαν ὃ) -ἄρ᾽ ὀὗστοί: ---- ποιὸν ἦχον απετέλεσαν, ἡ 
σαν. ἔστι ῥ]μα πεπου/αένον" ολ :ὁ µέλλων, μοι 
ξω" ὁ κέριστος) ἔκλαγἔκ' τὸ τρίτον τῶν πληθυντικῶ», 69 
ἔκλαγξαν, 

Ἐκλώςετε] χλωσ ὃν ἐλεγον τὸν γινόµενον ἓν τῷ στόµάτι 
ψέφον: ᾧ πρὸς τας ἐκβολὰς ἐχρῶντο τῶν ακροαμάτων,, 
ὢν οὐχ ἠδέοις Ἰκουον. ἐν τοῦ ῥητορικοῦ. 

Ἐκλογεῖς, οἱ ἐκλάγοντες τοὺς Φέρους' απὸ τοῦ ἐκλέγει» 
τὸ πράττεσθαι κ.ὶ ἁπαιτεῖν. 

Ἐκλέλαδα] ἔστι λήλω᾽ ὁ µέσος παρακείαανος, λέληθα". 
µεταπεσόντος δὲ τοῦ } εἰς α βραχὺ, λέλαθαν ὡς τὸ 
µέμηκα, µέμακα, οἱ δέ Ὑο Σικελο) τὸ τέλος τοῦ α τῶν 
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παρακειμένων εἰς ὦ µετατιθέµενοι, ἐνεστῶτα ποιοῦσι " 
πετοίγκα, πεποή/κω᾿ λέλαθα, λελάθῳ. 

ἨἘκμυκήσας, ἐκπιέσας, ἐκδλίψας, 

Ἐκκαγοῖον, ἐκτύπωμα καὶ ἐκσφράγισμα. ἐκ τοῦ μάσσω 
γίνεται μάγος, ὁ ἀπομασσόμονος πάντα. ἐκ δὺ τοῦ µά- 
Ύος κτητικοῦ, μαγεῖον καὶ ἐκμαγεῖον, ὡς διδάσκαλος, 
Φιδασκαλαῖον πάσσαλος, πασσαλεῖον' καὶ ἠατρὸς, ἰκ- 
τρεῖον. 

Ἐκνεφίαον ό σφοδρὸς ἅ ἄνθμος» ἤγουν ὁ κκ νεφῶν ἄναμος, 
παρὰ τὸν γγέφον, οἱονεὶ ὁ νέφη συνάγων, καὶ ἐξ αὐ- 
τῶν κιούμονος. 

Ἐκνομίως, μεγάλωςν ἐξάλλως» παρὰ το νενομισμένα» ᾖ 
κκ ὑπερβολὴν κακίας ἢ Ἶ αρετῆς» οἷον ἔξω νόμου» ὣς 
ἐπδίκως τὸ έξω τοῦ δικαίου" καὶ ἐνδίκως, τὸ ἐναντίον. 

Ἔκνονευρ, σμένοι ' ἐψιλωμένοι ὀυνάμεως. 
Ἐκολώα. ἐΦορύβει” παρα τὸ κολῶ τὸ Φορυβώ" τοῦτο ἐκ 

τοῦ κολωὺς, ὃ σηµαίνοι τὸν «Ἀόρυβον. τοῦτο ἐκ τοῦ κλῶ 
κλῶνος καὶ κολώές. 

Ἐκολλόπωσε, πόλλφ συνήρµοσεν. ἀπὸ γὰρ τοῦ νωτιαίου 
κόλλοπος καὶ ῥέρακτος ἑψομένου. γίνεται Ἡ κόλλα τῶν 
βοῶν" ἕθεν καὶ ᾧ ἐπιτείουσι τὰς χορδὰς, κόλλοψ. ν 
γὰρ δερμάτινος. 

Ἔκπαγλος, ὁ καταπληκτικές. παρὰ τὸ πέλαγος, (Φοβερὸν 
γαρ τοῖς πλέουσιν) ἐκπέλαγος᾽ καὶ κατα συγκοπὴν, ἔκ- 
παγλος. ἦ ἐκ του πλήσσω τοῦ σημοίνοντος τὸ Φαυμάςων 
ὁ δεύτερος ἄδριστος,, ἔπλαγον” υπαὶ ὄνομα, ἔκπλαγος 
ποὺ ἐπίῤῥημα, Ἐκπάγλως κοτέοντο. 

᾿Ἔκπαγλα] κανών ἐστιν ὁ λέγων, ὅσα ἐν ὁμοφωγίᾳ καφέ- 
στηκε πληθυντηκῶν οὐδετέρων ὀνομάτων, μετάγεται εἰς 
ἐπιῤῥηκατικὴν σύνταξιν. 

Ἐκπαγλότατε, «ἐκπληκτικώτατε Φοβερώτατε" } ἐξοχώ- 
τατε. ἐκ τοῦ ἐκπλήσσομαι ῥήματρς, ὄνομα ἔκπλαγος' 
καὶ ὑπερδέσει, ἔκπαγλου. 

Ἐκποδών, ἀφανής, ἐν μέσου. 
Ἐκποίητος τῷ πατρέ. καὶ ἐκποίήτον γενέσδαι, ἄποκγρυ- 

χθῆναι του γένους. ἢ ὁ ὁο-) εἰς ἑτέρᾳ, ας ποίησιν. οἱ δὲ 
Φασν, διαφέρει ἐκποίητος ἀποκηρύκτου᾽ ὅτι ὁ μὲν 

: αποκήρυκτος, ἐπὶ κολάσει ἐκβάλλεται: ὁ δὲ ἐκποίη- 
τος, ὑπὸ τοῦ Φύσει πατρὲς ὀήόοται Αἰς ἕτερον οὐκον 
πρὸς «9έσιν. 

Ἔκπτασις. Ἰστέον ὅτι ὥνπερ λέγεται ἔκβιος ὁ ἑστερηκέ- 
"ος τοῦ βίω” καὶ ἐξούσιος, ὁ ἐστερημένος τῆς οὐσίας 
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἔκπτωτος λέγεται ὁ ἐστεργμέγος 
τής πτώσεως. 

᾿Ἔκπυστα ἐποίησε τὸ πραττόμενα] ἐκ τοῦ πεύθῳω. ὃ ση- 
μαήνει τὸ ονοίω, γήεται πυστὰ, καὶ ἔκπυστα. σηµαίνει 
"δὲ τα ἐξάκουστα καὶ ἐξαγγελτὰ ποὺ Εκόηλα. 

λερρθιαίσαι, ὁιαδρᾶναι πανούργως ἀπὸ ἁεταφορᾶς τῶν 
«περδίκων  πανοῦργον γὰρ τὸ «ῶον καὶ διαδιδράσκον τοὺς 
9 ἠρῶντας. 

Ἐντοκιᾶ, ἐκτίλλω. ποκάδες Υδρ αἱ τρίχες. 
Ἑκτικῶν, τῶν. περὶ Έξι; νοσούντων. 
Ἠκτόπως, µεγάλως. κραταιῶο. 
᾿Εκτιλώδαντο, πράως ποὺ χιροήθως μετεχειρίσαντο. 
Ἐκμαρτυρεῖ», τὸ λέγειν οὐχ. ἅπερ αὐτὸς οἶδεν, ἀλλ ἅπερ 

ἕτερων ἤκουσε λεγόντων. ἐκμαρτυρία δὲ γενοµένή όγα- 
γινώσκετάι, Ὁτάν τι ᾖ τελευτήσγ;, ἢ ὑπερόριος γέ- 
ψήται. 

Ἐκρέμω] ἐκ τοῦ πρεμῶ. παράγωγον κρέµημε» ας ἱστῶ, 
ἵστημι” τὸ παθητικὸν. κρέµαµα!. ὡς ἵσταμαι΄ ὁ παρ»- 
τατικὸς, ἐκρεμαμην" ἐκρέμασοι τὸ β'" (κρεμάς γὰρ 
Ἶ ἐνεστῶτος µετοχὴ. ὧσπερ ἱστάς) καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ 
᾽Ιωνικῶς, ἐκρέμαο ' καὶ κράσει τῶν Φωγγέντω», ἐκρέμω. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΡΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

Ἐκτυφῆναι] τύφω" 

Εκ 

καὶ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κρεμῶ" ἦν γὰρ ἂν περισπώµενον, 
ὡς ἐβοῷ, ἐγελῶ. Χοιροβοσκός, 

Ἐκ Ῥώμης, ᾗ ἐξ πρό» εσιον ὅταν αὐτῇ σύωφωνον ἐπι- 
Φέρηται, τρέπει τὸ ἕ εἰς κ. δε δὲ προς) εἶναι, χωρὶς 
εἰ μὴ οὐρεῦῇ μετοὶ παρέλκοντος ' οἷον ὡς παρὰ ᾿Αρχι- 
λόχῳ, διεέσωλῆνου καὶ πάλιν, διεξτομύρτον, αντὶ τοῦ, 
διὰ τὸ μύρτον σημαίνει δὸ τὴν µυρσίνην. ἔτι δεῖ προς” 
«οῦναε, κ παὲ χωρὶς εἰ μὴ εὖὐρε»ῇ ἐν τέλει στίχου ᾿ οἷον 
ὧς παρὰ Θεοκρίτῳ, Βνθα μµιᾶρ πολλο)ὶ κατά κλίμακος 
αμφοτέρων ἐξ Τοίχων ἄνόρες ἔβαινον Ἰησο»ίηο ἀπὸ 
γός: --- κοιὸ Κωρὶς τοῦ πάρεξ. ταῦτα πάντα έσημσιω- 
σάμε-λαν ἐπειδὴ ἐπὶ τούτων τῶν χρήσεων ἐφύλαξε τὸ 
ἕ τῆς προ) έσεως συμφώνου ἐπιφερομένου. 

Έκτωρ] παρὰ τὸ ἔχω τὸ κρατῶ, ὁ μέλλων, ἕξω᾽ ἐξ αὐ- 
τοῦ ΄Ἔπτωρ, ὁ τοὺς Τρῶας ἐπικρατῶν' ἡ ὁ τῆς Τροίκς 
κρατῶν ἤ παρ» τὸ ἐκδορεῖν. 

ντα. σὺν οὐλομένγ ἀλόχα] ἐὰν ναγνῷο. ἔκταν Ατ- 
σικῆς χλίσεως ἐστίν. ἀπὸ τοῦ κττμι, ὁ β' ἄόριστος, 
ἔκτην καὶ συστολῇ , ἔμταν, ἐὰν δὲ πατέπτα. ἐκ τοῦ 
μτάω ητῶ. 

Ἐκτῆσθαι] πτῷ κτήσω κέκτηκα κέκτηµαι κεκτησθαι" καὶ 
ἀποβολῷ τοῦ κ. ὅτε γὰρ απὸ ύο συμφώνων ἄρχεται 
ὁ ἐνεστῶς, οὐκ ἀναδιπλασκάςεται ὁ παρωκείµενος. 

Ἐκτίλαῇ ἐστὶ τείνω" ἀποβολῇ τοῦ ε, κα) τροπῇ τοῦ » 
εἰς λ, Ὑέεται τίλω ῥῆμα. σηµαίνει τὸ ξαίω" ὁ γὰρ 
ξαΐνων τείνει. 

ὁ δεύτερος ἀόριστος, ἔτυφον" ὁ πα- 
ἠτικὸς, ἐτόφη», τυφ]ῆναι. σηµαίνει δὲ παρὰ μικρὸν 
ἐκτυφλωθῆναι. 

Ἐντροχηλισθῆναι, ἐκπεσεῖν τῶν ππων᾿ οἷν, Τὸν αὖ. 
χένα ἐπικάμψαντεο, ἀποσείονται τὸν ἐπιβάτην. έκτρα- 
Χῆλισὃηγαι δὲ λέγουσιν» οὐχὲ ἐκσφονόνλισθηναι. ἐστιν 
οὖν ἀντὶ τοῦ ὁμεμαρτάνειν, ἐκπεσόντα ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν τοὺς ἵππους ἀναβαιόντων. µέμνηται Δημοσθένης 
ἐν πέµπτῳ Φιλππικῶν. 

Ἠτοῖο, ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου. ὡς καλὸο, καλοῦ, κα: 
λοίο, οὕτω καὶ [ἐκτὸς,] ἐκτοῦ, ἐκτοῖο" ᾽Αλλ᾽ ὅτε ὁή ῥ 
ἐκτοῖο. 

Ἐκτιλωμένος, σύνγθης ἐπεὶ ὁ κτίλος ὁ ἡγούμενος τῆς 
ποίμνης κριὸς συνή ης τῷ ποιµένι. 

Ἑκυρόρ, ὁ πενερόο. οὕτως «αγορεύεται παρὰ της νόμθβης 
ὁ τοῦ νόμφίου. πατὴρ, ὡς Πρίαμος ὑπὸ Ἑλένης, Αἰ- 
δοτός τέ μοι ἐσσὶ φίλε ἑἐκυρὲ δεινός τε: --- τενῬερο) δέ 

δὲ εἰσι τῷ νυμφῷῳ οὐ της νόμφηο πατέρες. εἴρηται 

ἑκυρὸς παρὰ τὸ εἰς ἑκυτὸν τὴν κόρην ἄγειν. παρὰ 
τὸ δέχω, δεχυρός καὶ ὤποβολῇ τοῦ ὃ, καὶ τροπῇ τοῦ 
χε κ, ἑκυρός. ᾖ παρὰ τὸ κύρω τὸ ἕνα κυ- 
ρός καὶ πλεονασκῷ τοῦ 6, ἕκυρός. 

Ἐκυδάσσατο, σημαίνει τὸ ἐλοιδόρητον. ολ πέπον. ἦ μᾶλα 
δή με κανῶς ἐκυῥάσσαο: σε ἔστι πΌδος ἐρσενικῶς, καὶ 
σημαίνει παρα Συρανουσίοις τὴν. λοιδορίαν. ἀπὸ γοῦν 
τοῦ κῦδος, κυδάζω, πυδχζομαι καὶ κυδάζεται τοῖς πᾶσιν 
᾿Αργείοις, αντὶ τοῦ ο... Σοφοκλής Αέαντι. 

Ἐπφυλλοφορῆσαι, καὶ ἐκφυλλοφορίαι. εἴποτέ τι τῶν πο- 
λιτῶν αδμιεῖν ἐδόκει, κα) ἀνοίξιορ εἶναι τοῦ συγαὁρίου 
τῶν πεντακοσέων, ἐσκόπει περὶ αὐτοῦ ἡ βουλὴ, εἰ χρὴ 
αὐτὸν μηκέτι βουλεύειν ἀλλ’ έλκσφῆναι καὶ τοῦ συνε- 
ὁρίου. αντὶ δὲ τῆς ψήφου Φύλλοις ἐχρᾶντον ἐν οἷς 
ἐπεσήμαινο τὴν αὐτοῦ γνώμη» ἕκαστος ὥσπερ ὀστράκῳ 
ἐπὶ τοῦ ὀστρακισμοῦ. κα) ἐλέγετο ἐπὶ τούτου ἐκφνλλο- 
Φορῦσαι. μετα δὲ τὸ ἆλῶναι κακουργοῦντα «Ξεγότ! μον 
τὸν. ὑπηρέτην ἐν τοῖς κυχμοιον οὕτως κἡ τῶν Φύλλων 
ο έξη» μέντοι ἐν τῷ ὁμκαστχρίῳ καταδέχεσναι 
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τοὺς ἀκφυλλοδορηθέντας ὧς καὶ Δημοσθένης Φησὶν 
ἐν τῷ κατα Νεκέρας. 

Ἐκωδων/οντο, περιβόητοι ὁνονίὰ εἴρηται καὶ ἐπὶ τοῦ 
: ἐπειράσθησαν, ὡς ἐν τῷ ὀιεκωδωνίσθησα». εἴρηκε» οὔ- 
τω Λυσίας. 

Ἑκτεὺς « μέτρον τὸν τὸ ἔκτον μέρος τοῦ µεδίανου, ἔχον- 
τος χοίνικας μή” εἶναι τὸν ἑγτέα Χούνικας ὀκτώ. 
ασ ἡμέεκτον, τὸ Φωδέκατὸν τοῦ µεδίµνου. 

Ἐλάσσων, ὁ βραχύτερος. ὧπὸ τοῦ ἐλαχὺς ἐλαχότερος, 
ἐλαχίων" ὁ τρίτος τύπος τῶν συγκριτικῶ, ἑλάσσω», 
πὸ δὲ ἑλαχὺς, παρὰ τὸ ἑλῶ τὸ αφαιρῶ» ᾗ. ὁ 
αφαιρεθείς' καὶ ἐκ τούτουν μειω-δείς. να] ἐλαχὺν δόµον 
καλεῖ τον μρερὸν καὶ πενεχρὀ ». 

πτρῶ, ἀπὸ τοῦ ἐλῶ" αφ᾽ οὗ τὸ ἑλαύνω" ὃ ἀττικὸς 
παρακείµενος, ἐλήλακα" ὁ παθητικὸξ, ἐλήλαδμαι" ῥή: 
µατικον ὄνοιια ἔλαστον, καὶ ἕλαστρογ» πλεονασμῷ τοῦ 
ρ, ὡς πεντῶῷ » Ἠέντον, καὶ κέντρο». καὶ ἐκ τοῦ ἔλα- 
στρον γίνεται ἑλαστρῦ. ἡ ὧς ἀπὸ τοῦ βοῷ βοάζω βοκ- 
στὴς, βοαστρῶ κα; βωστρῶ" καὶ καλῶ καλίςω καλι- 
στρης καλιστρῷ" οὕτω ἑλῶ ἑλάζω ἐἑλαστὴς ἑλαστρῶ. 
πρώτης συζυγίας" ὅδεν καὶ, Ζεύγεα δινεύοντες ἐλα- 
στρεον ὄνλα καὶ ρθω ---- ών) "τοῦ ἤλαυνον, Ἴλια- 
δος σ’. 

Ἠλασαίατο] ἑλῶ ἐλάσω ὕλασα ἠλασάμην' τὸ εὐχτικὸν, 
: ἑλασαίωην ἑλάσαιντο" καὶ Ἰωνιιῶς, ἑλασαίατο. καὶ 
ἐξελάσαιμι. ἐκ δὲ τοῦ ἐλὼ, γίνεται ἔλχαι. 

Ἐλασίβροντα», ἐλαυνόμενα ὧρ αἱ βρονταί. 
".Ἔλατηρ, μάς” παρὰ τὸ ἑλαύνω, τὸ πλατύνω. 
Ἐλάτη], παρα τὸ ἐλῶ τὸ ἐἑλαύνω, ἐλάτη, καὶ ἐλάτης, παὶ 

ἐλατήρ. ἀσαύτως καὶ τὸ Φυτόν. 
Ἐλάτεια, πόλις Φωκίδος" καὶ λατεύς, 
Ἐλαύνα. εἴτε τὸ ὀμόκεινν ἐξ οὗ ἀπελαύνω" ἡᾗ ἐπὶ Χρυσοῦ, 
ἡ ἐπὶ χαλκοῦ, τὸ σημα όμεγνον πρόὀγλον" παρὰ τὸ 
ἐλῶ: οἷον, πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων: --- παλ, διαμ- 
παξ ὀμήλασεν ὄμβριμον ἔγχος: --- ἔλω, ελύω, ἑλύνω 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ α΄ ἑλαύνω. Ἰ. ὥσπερ βῷ βαίω, 
οὕτως ἐλῶ ἐλαίνω" καὶ τροπῥ τοῦ ι εἰς θγαι 
ἑλαύνω. 

Ἔλω, σημαίνει ὀύο" τὸ λαμβάνω, ὧς τὸ, Ἔγχος ὃ) οὐχ 
ἔλετ' οἷον άμύμογος Αἰωνίδωο:--- σηµαίνει καὶ τὸ Φο- 
γεύω, ὧξ τὸ, --- Φύλακον δ᾽ ἔλε Λήϊτος Ἴρως. 

Ἔλαφος, τὸ «ῶον" ἡ ὁιὰ τὴν πουφότητα καὶ τὸ τάχος, 
ἐλαφρή τις οὖσα" ῇ δια τὸ ἕλκειν τοὺς ὄφεις καὶ 
αγαιρεῖν διὰ τῶν μυκτήγρων" ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλαύνεμ τοὺς 
φεις" ἡ ὧπο τοῦ ἔλος, ἔλαφος" ὴ παρὰ τὸ ἕλκειν τοὺς 
ὄφεις, ἔλοφος τις οὖσα. πούτους γαρ ἐσίουσα, παθαί- 
ρετα! Φυσμιῶς. οὕτω γοῦν οἱ ὄφεις ὅτε αφανίζονται, 
αὕτη τὸ κέρας αὐτῆς προστρίβει εἰς πέτραν Φερμαινό- 
μενου δὲ, ποιε ὠναλυμίασι»᾿ ᾗς µεταλαμβάνουσιν οἱ 
ὄφειςν καὶ ἐξέρχοντα! τ. τὼν Φωλεῶν. 

Ἐλάφειος αἀνήρ, επὴ τοῦ δειλοῦ. ἐν μεταφορᾶς τῶν 
ζώων δειλὸν γὰρ ἡ ἔλαφος, 

Ἐλαφηβόλος, κυνηγός εἴρηται καταχρηστικῶς, 
"Ἐλαφηβολιων, μὴν Αθηναίων" ἀπὸ τῶν δλάφων ὠνόμα- 

σται, αἲ τῷ αηνὶ ἐφύοντο τῇ ἑλαφηβο)ῳ. ᾿Αρτέαιδι. 
Ἐλαθρὸςν εὐκίνητος, ἑλεφός τις ὤν' } απὸ τής έλ ἄφου, 

εστι κουφότατον καὶ εὐκητον. Ἐλαφροτάτους] ἐν 
επανῳ λάγουσι τὸ ὄνομα οἱ παλαιοὶν αντὶ τοῦ πραο- 
τάτους' πατα τὸ ἐναντίον, τοὺς βαρυτάτους καὶ Φορτι- 
κωτάτους, 

Ἐλαίςειν, τας ἑλαίας ἐργάςεσ-δαι. Γεωργοῖς Αριστοφάνης. 
Ἑλειοπομεῖν, καὶ ἐλαιοκόμων. τὰ ἔργα τῶν τας δλαίας 

ἑργαζομένων. κομεῖν γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι, 
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Ἔλαιον, ὁ καρπός. παρὰ τὸ λεῖον λέπιον, τὸ λεκῖνον τὸ 
σομα" μα εν’ έσειι ἔλαιον. ἢ ἀπὸ τοῦ ελαία τοῦ 
Φντοῦ παρωνύμως ἔλαίον, τὸ τρωγόμενο». τὸ λαι, δἷἵ- 
ΦΦΟΥ: ον διότι νεφάνή τὸ α ἐν τῷ ἐλάδιον ἐπὶ δὲ 

“σοῦ ελίουον διὰ ποῦ ε ψιλοῦ" παρὰ γὰῤ τὸ ἔλω τὸ 
. λαμβάνω" τὸ γὰρ ἔλεος πάντες λααβάνοµεν. Ἔἔστι δὲ 
καὶ αρσενμκῶς ὁ ἔλεος" ἡ παρὰ τὸ"λῶ τὸ δέλω. ο" 

Ἐλαία, παρὰ τὸ λεῖον” } λειῶ, λέπια" καὶ ἐν ὑπερβι- 
᾿βασμῷ ἓ ελα. ν ἡ τὸ λεαῖνον. τήκτουσα. παρα τὸ ἕλος, 
διὰ τὸ ἐν ἔλει ἵστασθαι" ἐν ἔλεσι γὰρ μη τὸ Φυ. 
τὸν. Ἶ παρὰ τὴν. ἄλέαν τήν υ--- εν Φερμοῖς. 
γὰρ τόποις Χπέρει. λα 

Ἐλαιοῦς, πόλις ἐν Ἑλλησπόντῳ: Ἠλκρόσιος, , ὣς τα 
«οὔᾳ Τραπεςούσιος. 

Ἐλεωώ», ἡ πόλις" αλίνεται Ἐλοῶνος" παρᾶ τὸ Έλος, 
ἑλώδης οὖσα. ᾗ ἐλκών τις οὖσα, ὅτι πολλαὶ έλαλαι ν, 
Φύκκσιν ἐν αὐτζ. ἡ παρα τὴ ΣλΥ στήν. 

Ἐλεοῦσα, νῆσος πλησίον Ῥόδου : ὅτι ΑἈΦηναῖοι βαρεῖς Φό- 
ρους εἰπράττοντες Ῥοδίυς. τῶν μὴ ὀδόντων τὰς ὃνυ- 
Ὑατέρας ο» 

ἨἘλεοκόπους, Λυσίας τοὺς τὰ ἔλη πόπτοντας, αἷς τὸ ἑλεό- 
Φρεπτον σέλινον. τὸ ἐν ἔλει τεδραμμένον. 

Ελέατρος λέγεται ὁ μάγειρος, παρα τοὺς ἐλεοὺς, αἵ εἶσι 
μαγειρικα) τράπεζαι. «τει εἰς τὸ εἰλεός. 

Ἔλεγος, Ὀρῆνος ὁ ὁ τοῖς τεθνεῶσι» ἐπιλεγόμενος. ο: εἴρηται 
δὲ παρὰ τὸ ἓ ἓ λέγειν ἐν τοῖς τάφοις. ἡ ἀπὸ τοῦ εὖ 
λέγε ὃν αὐτοῦ τοῦ Φρήνου τοὺς κατοιχομένους. καὶ 
ἐλεγεῖω, παρὰ τὸ ἐλεεῖν τὸν τετελευτηκότα" ἡ ἐλέγεα, 
παρα τὸ εὖ λέγειν τὸν ἀποβιώσαντα. 

Ἐλεγεῖα, τὸ «μέτρον᾿ καὶ αρσενικῶς ἔλεγος ὴ ὅτι έτι- 
λέγεται τῷ ἑξαμέτρῳ τὸ πεντάµετρον" } παρὰ τὸν 
ἔλεον καὶ τὸν γόον. ἡ παρα τὸ λέγεσαι ἐπὸ τῶν. δα. 
όντων εἰς ἐπωκηδείαν γαρ ἐλέγοντο. ὴ παρα τὸ ὃ ἓ 
λέγει τοὺς τελγεῶτας᾽ ἢ παρα τὸν ἔλεγον τὸν Φρη»»». 
Δίδυμος δὲ, ὅτι δια τοῦτο τῷ ἠρωϊκῷ απῇὃον ὣς πεν- 
τάμετρον κοιὶ λειπόµενον τοῦ ἠρωῤκοῦ», Ἡλμανν τὴν 
ἄποθνησκόντων ἀπόπανσιν“ ἐπὶ γὰρ αόνοις Υεκροῖς πα- 
-λαι Ἴδετο πρὸς παραίνεσιν καὶ παραμνδίαν τῶν συγγα» 
νῶν καὶ Φίλων τοῦ τεθνεώῶτος. Ὁ' 
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Ἐλεγαίνειν, τὸ παραφρονεῖν΄ τιωὲς τῶν παλαιῶν, καὶ τὸ 
ὁπωςθήποτε ακολασταίνειν. καὶ τὸ ἐλεγεῖον αι πὰ ατὸ 
τούτου ἐκλή-Η. τινὲς γοµίςουσιν, ὅτι Θεοκλῆο Νάξιος ἡ 
Ἐρετριεὺς πρῶτος αὐτὸ ανεφΦέγξατο µανείς. ζἴτει εἰς 
τὸ ἀσέλγειαν. 

Ἐλεγείίο, ἡ Φυγάτηρ ΝΤλ λέως τοῦ ἠγησαμένου εἰς Καρίαν 
τῆς Ἰώνων αποικίας" 
εἶναι. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἐλεγένειν, τὸ ἀκολασταίνειν 
διὸ οὐδεὶς αὐτὴν Ἀθηναίων βουλή γηααϊι το 

Ελέγχω" ὁ μέλλων, ελέγξω" ἐκ τοῦ ἔλεγχος. ἕλορῥος 
δέ εστιν ὁ τὸ πράγμα σαφηνίςων παρα τὸ ἕἔλην ἔχειν, 
ἤγουν λαμπηδόνα καὶ φῶς, ἔλεχός τις ὧν, κα) πλεονα- 
σμῷ τοῦ γ' ὁ Φωτίζων τὰ πράγματα. ὁ γὰρ ἔλεγχος 
εἰς Φὼς ἄγει τα πραγαατα. μά 

Ἐλεγχεί, τὸ ὄγειδος. τὸ χει, ὀ4ΦΦογγον᾽ διότι ἀνεφάνη. 3ο 
τὸ 6 ἐν τῷ στην 5 ἐλεγχεία. σημαίνει δὲ -τὸ ὄνειδος. 

Ἐλεδώνη, εἶδος πολύποδος. ἀπὸ τοῦ ἑαυτὴν ἔδειν, ὃ έστω 
ἐσ-δίειν» ἑεδώνην καὶ πλεονασμῷ τοῦ ᾿λ. Ἡσίοδος, ---- 
ὅτ᾽ αγόστεος ὃν πόδα τένδει. 

Ἐλεαφω] ὡς απὸ τοῦ ἔλπω ἑλταίρω, (ἐκ τούτου Ἑλὴ- 
νωρ) οὕτω καν απὸ τοῦ ἑλεῶ ἑλεκίρω ἑλεαρῶ. 

Ἐλεεινὸς, ἀπὸ τοῦ ἔλεορ. εἰς το ασελγαίνειν. 
Ἐλεώ, κατὰ μὲν τοὺς Ἀττικους, πρώτης 

περισπωμένῶν, ἐλεεῖς' Ὅλην τὴν αέραν ελεεῖ καὶ 

το 
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3ο δανείζθι ὁ δίκαιος» --- κατὰ δὲ τὴν πορὴν, δευτέρας, 
καὶ γίνεται παρα τὸ ἔλεος' τοῦτο παρα (τὸ λῷ τὸ 
Φέλω. 

Ἑλεεῖς, ὀ]μος τῆς ̓ Αττικῆς., ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν 
αὐτῇ ἕἔλους " ἑλώδης πρ, ὃ τόπος" οὗ γὰρ ὅ]μοι τῶν 
Αθηναίων, ὴ, απὸ τῶν τόπων, ὴ ἀπὸ των παράκειμέ- 

νων αὐτοῖς , ἡ ἀπὸ τῶν ἐν ̓αὐτοῖς Φυτῶν, } απὸ τῶν 
ἐν αὐτοῖς .ειροτεχνῶν, ἢ ἀπὸ τῶν οἰκησάντων» ανδρῶ» 
ἢ γυναικῶν. ἳ 

Ἓλεγος) ἐκ τοῦ περὶ Χρηστομαωθίας Πρόκλου" ὁ μέντοι 
4ο ἐπικὸς κύκλος ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς ̓ αυΦολογουμένης οὐ- 

Ἱνο ρανοῦ καὶ γῆς µίξεως' αφ 9 ἑκατόγχειρες γίνονται: -- 
καὶ ἑξῆς' διωπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ δεῶν τοῖς 
Ἕλλησι ανΦολογούμενα, καὶ εἴπου τι καὶ πρὸς ἱστο- 
ρίαν ἐξαλη»έζεται. περατοῦται δὲ ἐκ ., διαφόρων ποιητών 
συωπληρούμενος. αέχρι Οδυσσέως" ὦν καὶ ὀνόματα καὶ 
πατρίδας Φησὶν ὁ αυτός. σπουδάσεσ-αι «δὲ τὰ ἐπικοῦ 

 πύκλου ποιήματα, οὐχ οὕτω διὰ τὴν αρετὴν, ὡς διὰ 
τὴν ἄκολουδ/αν τῶν ἐν αὐτῷ πρα. ματω». την δὲ έλε- 
γείαν συγκεῖσθαι μὲν ἐξ ἠρῴου καὶ πενταμέτρου" ἁρμό- 

5ο σε ο δὲ τοῖς κατοιχοµένοις ' καὺὶ εὐλογεῖσοαι μὲν ὑπ 
αὐτοῦ τούτους" οἱ μέντοι μεταγενέστεροι, ἐπὶ διαφόροις 
ὑπο)έσεσι» αὐτὸ απεχρήσαντο. τὸ δὲ ἔπος ἐφευρε Φι- 

"μονόη ἡ ̓ Απόλλῶνος προφητις ἑξαμέτροις χρησμοῖς [αρη- 
σαμένγ.] οἷς ἐπεὶ τὰ πράγκατα εἴπετο, ἔπος τὸ 
µέτρων ἐκαλεῖτο" ἡ διὰ τὴν κατασκευὴν, καὶ τὴν ἄγαν 
ὑπεροχὴν τὴν ἐν τοῖς ἑξαμέτροις Φεωρουμένην τὸ κοι- 
νὸν ὄνομα παντὸς λόγου το ἑξάμετρον ἰἐμύσατο κανα- 
περ Ὅμηρον τὸν ποιητὴν» καὶ Δημοσένην τὸν ῥήτορα 
ἐτεὶ καὶ τα τρίμετρα ἔπη προσηγέρευσαν. 

Ἐλένητ ᾗ ἠρωές παρὰ τὸ ἕλω τὸ ἑλκύω, ἡ πρὸς τὸ ἴδιον 
μάλ. λος ἕλκουσα τοὺς ὤν' ρώπους διὰ τὸ πολλ ους ἑλεῖν 
τῷ καάλλει" ἡ παρα τὸ Ἑλλας, ἡ παρα τὸ ἐν ἔλει 
γεγενῆσθια, ἡᾗ ὑπὸ τοῦ Τυνδαρεω ἐν ἑλώδει τόπῳ 
ῥιφ9εῖσα, λείας δέ τινος προγοίας τυχοῦσα,, καὶ ἄνα- 
ληφνεῖσα ὑπὸ Λήδας. ἐκτοῦ ἔλους οὖν Ἑλένη ὤῶνομι ἄσθη. 

το Ἑλένη] τὸ λε, ψιλόν" τὸ ὁμὲ τοῦ ενή »ήλυκα ὑπὲρ β 
᾿συλλαβὰς Αογογεγῆ, δια τοὺ ε ψΨιλοῦ γράφονται. ἐπί 
τε βαρυτόνων κοιν ὀξυτόνων ἐπὶ βαρυτόνων., ἀλένη» ὁ 
βραχίων᾿ Ἑλομένη, κύριον" ὀξύτονα, δεξαμενή» εἶαμε- 
νή. πρόσκειταε, μονογενῆν δι τὸ κελαινή. 

Ἑλόνειον, βοτάνη η] ἐν ̓ Αλεξανδρείᾳ ινοαένη. εἴρήται αι ὅτι 
ἐκ τῶν δαν ύων τῆς Ἑλένης αγεφύη, ὅτε ἐπὶ Κωνωβῳ 
τῷ κυβεργήτῃ ἸἨεγέλαος ἐδάκρυσεν, ὑπὸ αἱμοῤῥοίόων 
ἀποανόντι. 

30 Ἑλεθηρ ̓ ὕδωρ τὸ ὑπὸ τοῦ ἡλίου. τελερμασμένὸν᾿ παρὰ 
ἔλην τήν Ῥερμασίαν, καὶ τὸ Σέρω τὸ Φερμαίνω. 

Ἐλεσπίθας]-- Πείσεα τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδασ: --- οἱ 
μὲν, τοὺς συμΦύτους τόπους" οἱ δὲν τοὺς ἑλωδεις ' ἆμει- 
γον δὲ τοὺς λεπώδεις» παρὰ το λελεπίσθαι ὑπὸ τῶν 
ανέμων, ἢ ἤ ὑπὸ τῶν κυμάτων" ὅ-.εν καὶ λέπα, τὸ αἀχρό- 
τατα τὼν ὀρέων., Εὐριπίθης, --- καὶ Ει9αερῶνου λέπας. 

Ἔλεψε] Ἰλιάδος α --- περ) γχρ ῥά ἑ Χαλκὸς ἔλεψε: --- 
περιελέπισε γὰρ αὐτὸ, ζ ἐστιν ἔγλυψε καὶ ἐκάηρεν. 

3ο ἀπὸ τοῦ λέπω' ἐξ οὗ καὶ λέπυρον τὸ τῶν καρύων ἕλυ- 
τρον. καὶ λέπου. ὁ µέλλων, λένων ἔλεψα. ἢ παρὰ τὸ 
λεπῷ΄ πρώτης τὼν περισπωμένω»» λεπήσω, ἐλέπησα" 
τὸ Τρίτον, ἐλέπησε" λα) κατὼ συγκοπη» τοῦ η, καὶ 
χράσει τοῦ πσ εἰς ψ, ἔλεψεν. 

Ἐλέλικτο] ---- αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ Ἐυάνεος ἐλέλικτο δράκων: 
---- αντὶ τοῦ ἠλικτο» ἐνέσφιγκτο. ἑλίσσω ἐἑλίξω ἦλιχα 

᾿ἄλιγμαν κο ἑλήλιγμοα ὁ ὑπερσυντέλινος, Ἰλ/γαην πο 
"ἐληλίγμην, ἐλήλιξο, ἐλήλμιτο" κο τροπῇ τοῦ Ἰ εἰς ε. 
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Ἐλέλιξεν] --- αέγα δ᾽ ἑλέλιξεν ὄλυμπον: --- ἀντὶ τοῦ ἐνί- 49 
νησεν, ἔσεισε. καὶ γόνεται παρὰ τὸ ἐλελίζω" ὅπερ απο 
τοῦ ἑἐλίσσω γίνεται κατα ἀγαλογίαν. ὁ αόριστο, ἐλέλι- 
ἕω" ὁ µέσος, ἐλελιξάμην' καὶ ἡ μετοχή, ἐλελιξάμενος. 
σηµαίνει καὶ τὸ ἐπιστραφείς, ὥς τὸ, Τὴν ὁ᾽ ἐλελιξά- 
µεγος πτέρυγος λαβεν. 

Ἐλελίχθησαν, εἰλή Φήσαν. συνεστράφησα», ἐτράχθησα»᾽ 
ὧπὸ τοῦ ἑλίσσω Ἴλιαδος ὁ. καὶ, -- ὧς ἐλέλιχ»εγ: 
--- ἀγτὶ τοῦ ὡς ἐπεστράφησα». 

Ἑλεπόλεις, σηµαίνει τὰ μάγγανα καὶ μηχανήματα το 
πόλεις πορθοῦντα" παρὰ τὸ ἑλεῖν τὼς πόλεις. ἑλῶ γὰρ 2ο 

ἐστι το πορδώ. τὰ δὲ παρὰ τὸ πόλις συντελέντα Ονθ- 
µατα, εἰ μὲν ὧσι »ηλυκά, τὴν τῶν ἁπλῶν Φυλάττουσι 
κλίσιν εἰ δὲ ἀρσενικοῦ κα) Φηλυκοῦ μετέχει, διὰ τοῦ 
9ος Ἀλίνεται, Φυγόπολις, Φυγοπόλιδος. 

Ἐλέφας, τὸ ζῶον: -- ἄμετροβίων ἐλεφάντων: ἐλέβας τὶς 
ὤν' διὰ γαρ, τὸ βάρος ἐν ὕδωτι ἑλώδει τὰς ἐπιβάσεις 
(ζουτέστι τὰς μίξεις) ποιεῖται η παρα τὸ ἐλεφαίρω 
τὸ βλάπτω" βλαπτικὸο γάρ. ἢ παρα τὸ ἑλίσσω γύγεται 559 
ἐλίφας καὶ ἐλέφας, ὁ ἑλγαένην ἔχων ῥῥνα. ἡ παρὰ τὸ 
ἐν ἕλει ἐπιβαίνειν τῇ 21λ είᾳ. "ἑλέβας τὶς ών" ἐπιβαι- 
νει γὰρ τῇ δηλεία,, οὐκ ἐπ} γῆς διὰ τὸν ὄγκον, αλλ’ 
ἐπὶ ὕόατος ἑλώδους, ἃ ὅπου υέμοντοι καὶ γίνεται εὐότως 
κοῦφος. ᾖ παρὰ τὸ λενκος γίνεται λεύκας" καὶ τροπῇ 
του 4 εἰς φ, λέφας: καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε. ἐλέφας' 
πάνυ γὰρ ἐστὶ λευκὸν, τὸ ὀστοῦν αὐτοῦ" } ὍὌμηρος 
Ἰλιάδος ὁ, ὋὩνς ὁ᾽ ὅτε τίς τ ἑλέφαντα μα Φοίνεα το 
μιήνη: -- ὧντὶ τοῦ ἐλεφάντιον ὀστοῦν τῷ Φονικῷ 
χρώματι χρίση, βάψγ.. Ἰλιάδος ε’, --- ἐκ ὃ᾽ ἄρα χει- 
ρῶν Ἠνία λεύκ᾿ ἐλέζαντι χαμαὶ πέσογ. 

Ἐλεφαντήη, ἦ Αὐγυπτία' ποὺ Φησὴι ̓ Απίων, ὅτι Ὀνυκί- 
212. χρὴ λέγειν ̓  ὅτι καθώπερ ὄνυξ αφαιρεθ εἰς ἐπ 9).κ- 
στάνει, διώκων αὐξήσειν τὴν αφαίρεσε» " οὕτως ὁ ΧΝεῖ 
λος ἀναλισκόμενος εἰς τας -αρούρας τοῖς ῥωπαγωμέγοις 
ἐπαναχεῖται καθ. ἔπαστον ἔτος αναλισκόµεγος καὶ πά- 
λι αὐτα πελαγίζων. το ἐδγικὸν, Ἐλεφαντῖνος. 

Ἐλεφήνωρ, ὄνομα κύριον" ὁ ἀρθρεῖος. εἰληφανωρ" τὸ 1ο 
γαρ ανὴρ ἐν συνδέσει τρέπει τὸ α εἰς η τὸ δὲ η εἰς 
ω, αγήνωρ. 

Ἐλατὴρ, παρὰ τὸ ἑλὼ ἐλόσω ἐλατήρ. σημαίνει δὲ τὸν 
ἡγέοχον. καὶ παρο τὸ ἐλεύκλω το παραγίγοµοε. Ἔλευ- 
δήρ» ὄνομα πόλεως τῆς Βοιωτίας'--- Ἐλευδῆρος µε- 
δέουσα, Ἡσίοδος. 

Ἐλεφαίρατο] -- ἐλεφαήρατο Φφυλ ὧν δρώπω»: -- σημαήει 
τὸ βλάπτω. καὶ ἐλεφέροντωι καὶ ἐλεφηράμεγος » τὸ 
μετα απάτης «βλάψας. ἐλεφεάρω δὲ κυρίως, τὸ ταῖς 

: ἐλπίσιν ἁπατὼ καὶ βλάπτω. παρα τὸ ἔλπω, παράγω- 5ο 
γον ἐλπαίρω” καὶ πλεογασμῷ τοῦ ϱ, ἐλπεαίρῳ' καὶ ύπερ- 
Φεσει τοῦ ε» ἐλεπαίρω" καὶ τροπή τοῦ ψιλοῦ εἰς δασυ, 
ἐλ εφαίρω" ὁ αόριστος, ἐλέφηρα" ὃ Μέσος» ἐλεφηραμην ᾿ 
ἐλεφηράμενος, ἦ μετοχή. δύναται δὲ και) παρὰ τὸν ἐλέ- 
Φαντα τὸ «ον εἰρῆσθω" βλαπτικώτατον Ύδρ τὸ φον. 

Ἐλευσὺς, διὰ τὴν ἀπὸ Αηαήτερος ἐλευσι»᾽ ἐκεῖ γὰρ εὗρε 
τὸν καρπὸν ἐλθοῦσα. παρὰ τὸ ἐλεύθω ἐλε ενσω, Ἐλευ- 
σίν' ἔστι δὲ πολι πλη Φος Αθηνα». πα) ὁ Θεολόγος, 
Ο1δεν Ελευσὶς ταῦτω:-- Ἡ ὅτι παρ αὐτῇ κατέλυσε» 49 
ᾗ Δ) η αήτηρ ἐπὶ «Ἴτησιν πορενομένη τῆς «υγατρὸς αὐτῆς. 
ἤ ἀπὸ Ἐλευσή {νου τοῦ Ἑρμοῦ. καὶ Ελλευσήια. ἑορτή 
καὶ τοῖς νικὼσι τὰ Ἐλευσίια ὦθλον ἐδίδοτο. 

Ἐλεύδερος. παρὰ τὸ ἐλεύθειν. ὅπου ἐρᾷ. Ἐλευθέριος 
καλεζτας ὁ Ζεὺςν ὃμὲ τὸ τοὺς ἐλενέρονς την στοα» 
οὐκοδομῆσοις την πλησίον αὐτοῦ. οὕτω μὲν Ὑπερίης" ὁ 
δὲ Δίδυμος, δύ δι τοῦτο Φ]σὶν, ἄλλα δια τὸ τὴς Μ]- 
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δικῆς δουλείας καὶ ἐπικρατείας ἀταλλογῆνεω τοὺς Α9ή- 
να΄τς. εἰώασι δὲ καὶ ὑπὲρ. -ἐλεν }ερίας ἑστάναι κρα- 
τῆρα τῷ ΔιΣ, τοὺς πολεμίους ἁπωσάμενοι. καὶ Ὅμηρος 
Ἰλαδος ς). Κρητῆρα στήσεσ-αι ἐλευ-λερον. 

Ἐλεύθω, σηµαίνει τὸ παχραγίνομαι. παρὰ τὸ κέλενθος. ὸ 
σχμαίνει τν δια αλασσης ὁδὸν, γίνεται πελεύθω 
καὶ ὠποβολῇ τοῦ κ. ἐλεύθ' ὁ µέλλω», ἐλεύσω" ὁ 
αόριστος» ἤλευσα᾽ ὁ 8, ὀλιθον"' καὶ ἓν συγκοτῇ, ᾖλ- 
ον παὶ το προετακτικὸν» ἐλθέ; εἰπέ" εὐρέ” τρία εἰσὲ 
σεσ»αεινµένα ὀξυτονούµεναν ποὺ ἴσως ὡς μακρᾷ πα 
ληγόμενα, ἁ παραπείµενος» ἤλευκα" ὁ Αττικὸς., θλήλο. 
καὶ τὴν γὰρ γ συλλαβήν: -- ὁ ὑπερσυντέλικος» ἐλη- 
λύκειν᾿ μοὸ ὤφειλεν εἶναι Ἰληλύκειν" αλλα τα ̓ Αττικὸ 
τα ὧπο βραχέος αρχόµενα, ἐν τῷ Άττικῷ περσυντε- 
λίκῳ χρογριώς μεγεθύνονται᾿ οἷον ἐρώρυχα, ωραρύχει»᾿ 
πλην τοῦ ἐλήλυκαν ἐλλλύκειν" καὶ ἐλήλοδον ἐλῃλύ- 
9ει. ὁ μέσος Αττιιῶς., ἑλήλυθα: μετοχ}. Σ΄ ἐλγλυ- 
δώς᾽ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, ἐληλουλώς. ᾿στέον δὲ ὅτι 
ὁ Αττ Ἠπὸς παρακθίµενος απὸ µακρας οὐκ ἆ ἡ 
γὰρ ἄρκη, ποὺ ᾿Αττικοῦ  παρακειµένου οὐδὲν ξτερόν 
ἐστιν εἰ μὴ ἀντεστραμμένος ἀναδιπλασιασμός. 

Ἐλήηλατο, ὀιελ. λήνλει, ἐπέπηκτο. ἑλάω ἐλῶ, ἐλάσω. ἤλκ- 
καν πα) ἐλήλακα  ἐλήλαμην. 

2ο 

το 

Ἐλείψωασκον] λείπω, λείψω. ἔλειψα” ἔλειψαν, όν 
τικόν᾿ ἐλείψασκον Ἰωνωκῶς. 

Ἐλειονόμος, ἐν τοῖς ἕἔλεσι νεμόμενος" 
ὑπεδείδισαν» ᾿Απολλωνιος. 

πο Ἐλειήτης, ὁ λέων" Ἐσχατωὴν ὑπὸ πέζαν ἐλειήταο, λέο- 
τος: --- εἴρήται παρὰ τὴν, ἔλην τὴν Φερµότητα ὦ Ἶ λέγε- 
ται καὶ εἴλη» πλεονασμῷ τοῦ κ. } παρὰ τὸ ἕλος, ὅτι 
πρὸ τοῦ κατωστερισμοῦ ἐν ἔλεσιν ἐγέμοντο. ρου. 

Ἐλελίξω] ἐλίσσω τὸ συστρέφω. ἀπὸ τοῦ εἰλῶ αν 
καὶ αφαιρέσει ἡ συστολῇ τοῦ ι, ἑλίσσω" τοῦτο πατὸ 
ἀναδιπλασιασμὸν γόνεται ἐλελίσσω" -ὃ µέλλων., ἐλελίξω. 

Ελιξ] ἕλιξ λέγεται κα τὸ τῆς ἄμπέλου γευρῶδες ἔκφυ- 
3ο µα, ὁ ἐπιλ. αμβανεται τοῦ Χάρακος, τὸ παρ ἡμῖν βλα- 

στάριον καλούµενον. παρὰ τὸν ἑλίξω μέλλοντα, ἕλιό, 
ὡς χαραξω. χάραξ" ὁρώξω, ὁράδ. 

Ἐλίχρυσος, εἶδος ὧνλους. «Θεύκριτος Κισσὸς ἐλιχρύσῳ 
πεκονισµένος: - απὸ Ελιχρύσης τινὸς, Ἐφεσίας, ἥτις 
π ώτη ἀπὸ τοῦ, ἄνδους τοῦ ΧρυσωνΦέμου ἐστεφάνωσε 
την Αρτεμις. η] παρὰ τὸ χρυσοειδὲς εἶναι καὶ ἔλειον 
τὸ. ἄνθος" ἵν ᾗ ὁ ἐν ἕλει Χρυσὸς, ἐλόχρυσος» πα) ἐλί- 
χρυσο» ὧς ἑλοτενὴς, καὶ εἰλιτενὴς ἄγῥωστις. 

Ἐλινὸο, ἡ ἄμπελος, ὧδ ᾽Απολλόδωρος" Φιλίας δ᾽ ἐν 
γλώσσαις τὸν κλάδον τῆς ἀμπέλου, ἸἈΝ/κανδρος ἐν Θη- 
ια. οἳς. 

Ἑλλάμνος, µετοχή ἐστι παρακειμένουν ὡς Φηλοῖ ὁ 
Αττικὸς ἄν αδιπλασιρισμόρ. ὧπο τοῦ ἐλῶ, ἦλακα» καὶ 
ἐλήλακα ὁ πα) ήτικοςν ἐλήλασμαι" ἡ μετοχὴ » ἐληλα- 
σµενος ἅποι βολή τοῦ σ, ἐληλάμενος' μετα γὰρ τὴν 

Κύμφαι ΕΥΑ», κ) 
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ἄποβολην του σ προπαρωξύνδη, καὶ συνέπεσε τῷ χα- | 
ρακτήρι τῶν ὁμὰ τοῦ αµενος, ἑστάμενος, καὶ τὰ ὅμοια. 
οὕτω καὶ τὸ οὐτάμενος" οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ οὕτω. 

Ἐλινύειν, ἀργεῖν σχολάθειν᾿ ὁ δὲ Ταραντῖνος, τὸ ἡσυ- 
χάές ο ὁ δὲ Ἱπποκρατηο, ἐμφαίει λέγων, Ἠλινύειν 
οὐ ξυμφέρει, ἄλλα γνμνασία: --- ό]λον ὡς ἀντιδιαστέλ- 
λων τῇ κινήσει τὴν αργίαν. ἐλινύω, ἐνδίδωμε» ἀναπαύο- 
μαι. Θεόκρίτος, --- ἐλίγυσε δὲ τὸ παῦμα: -- κιὸ Καλ- 
λίµέχοςν ου βοὴ κήρυκος ἐλίνυσε ---,παροὶ τὸ εἱλω " 
ν ᾗ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἱλεῖσθαι. εἰλώ, εἰλίνω, ἐλίνων 
καὶ ἑλιγύω. ὡς δὲ τὸ ῥήμα εὗρον" σημαίνει ἡ λέξις τὸ 
στραταύει» ὀμετρ/βοντας ἡ ἐγχρονέζοντας, ἐλίννον, ἀντὶ 

2ο 
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τοῦ Φιέτριβον». ἀ οφ ανν περιεφέροντὸ. ἀπὸ τοῦ ὅδι 
λίνου οἴρηπαν. οἷον, ---- :δηρὸν ὁ) ἀνελίνον αὖδι μέ. 
γοντες. 

Ἕλκος] ἡ παρὰ τὸ ἔλκω Άλκος, ἡ διειλκυμένη σαοξ κα) 
μὴ συμμύουσα" ὅπερ καὶ ἄπελος προταγορρύετα,. παρα 
τὸ μὴ πελάςειν τὴν σάρκα" ο} παρὼ τὴν ανν» τὸ ἐξ 
ἀλκῆς γωόμενον. 

ἝλκεοἸ --- μὴ δὲ ἔίφος Έλκεο χειρί: - ἀπὸ τοῦ. Έλκω 
ἄλκομαι ελκόμην εἴλκου" καὶ τὸ τροστακτικὀνν ἕλκου" 
κἀὶ κάτα διάλνσινν ἕλκεο. - ια 

Ἑ Ἀκύδριον 5 λέγει τὸν κάῤονν ὅτι τμ. τὸ ὕδων ' το 
Ἱλκεσίπεπλος, ἀλλ” τοὺς πέπλους ἐν τῷ Φορεῖν. 
ἡ δὲ κατασκευή τῆς λέξεως, εἰς τὸ ἀλφεσήβοιαι. ὼ 

Ἑλλάς, ἀπὸ Ἕλλης τῆς Ζή9ου Φνγατρός, 
Ἑλλὰς] ἕλλα -«ὅπερ πλεονασμῷ τοῦ σ γίνεται ἕλλας 

Ῥωμαῖος. 
Ἑλλανικὸς, ώπὸ τοῦ Ἑλληνικός. ᾗ ἀπὸ τοῦ Ἕλλην Ἕλ Ελ- 

ληγος καὶ τοῦ νίκ}. γέγονεν Ἑλλανόνινου ῥ μας: συγκο- 
πῃ . Ἑλλανικόο. 

Ἑλλανοδίκαεν ἄρχοντες Ἠλεῖοι διέποντες κατὰ τὸν αγῶ- 
να τὸν Ὀλυμπιακόν. ἐκλή ή δὲ, ὅ ὅτι παρὰ τοῖς ΄Ελλη- 
σιν ἐδίκωςον τοῖς τε ἀθληταῖςν, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγωνι- 
σταῖς ἐκκδέζοντο γὰρ ἐν τῷ ἄγῶνι ποργυρίδα περιβε- 
βλημένοι" καὶ ᾗ- ἦσαν οὗτοι τὸ μὲν πάλαι ἐννέα: εἶτα 

«δύο. παὶ τὸ τελευταῖον η. 
Ἑλλ δαν ὁ τῶν ὁραγµάτων δεσμός παρὰ πὸ συνελεῖν 

τὸ δεσμενόμενα. 
Ἑλλεβορος, «δανάσιμον Φάρμακον᾿ παρα τὸ τῇ βορᾷ ἑλεῖν. 

Ἑλλεβοριαν, τὸ ἀληρω δεῖσθαι ὧς Φαρμάκου. οὕτω 
Κοαλλίας. : 

Ἐλλέρα, τὸ βλέφαρα" 
ἔβῥειν ποιοῦντα. 

Ἕλλην, παρὰ τὸ Ἑλλὰ αον ὃ εάῤοκε τὴν πόλιν. ὴ παρὰ 
τὸ ἄλλος ἄλλη» καὶ Έλλην" πλέον γὰρ τῶν ἄλλων 
ἐθνὼν ἄλλήλους Φιλούσιγν ἡ διωκέχοινται. 

Ἑλληνισμός ἐστι. τὸ καθ’ Ἕλληνας ὀιαλέγεσθαι, του- 
τέστι τὸ ἀσολοικίστως παν ἄβαρ, Βαρίστως ὀιαλέγεσθαι, 

Ἑλληνόπολιο], ᾽Απολλόδωρος, ᾿Αταλὸς ἐκ τῶν Ἑ 4 
πόλεων οἰκήτορας συναγαγὼν ἔκτισε πόλιν, καὶ ὠνό. 
µασεν αύτη» Ελληγόπολιν. 

Ἑλληνοταμίκεν οἱ των Ἑ λληνκῶν χοήιάτων ο αν 
γὰρ ἦσαν ποινὰ χρήματα τῆς Ἑλλάδος, συγκείμενα εν 
τῷ ὀημοσίῳ. ῥητορρκή: 

Ἑλλήσποντ' ος] ἡ προ της Τροίας «άλασσα οὕτω καλεῦταιν 
ἀπό τινος "Ἑλλης ἐκεῖ' πνιγείσης, αφελφῆς τοῦ Φρύξου. 
--- ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ: --- τα υαντέδρασω, εἴς 
ται πλατύ». στενος γὰρ ὁ Ἑλλήσποντος. } τὸ . μκ1 
νο μέρος πεπλατυσµένος, “. 

Ἕλλοψ., ὁ ἠχδῦς' καὶ ἑλλοπεύει, τὸ ωδι ση 
δὲ πῶς ἐχθὺς οὕτωςι ἀπό τινος ἠχδύος ἰδικῶς παλου- ὅο 
εν ἕλλοπος. ἡ ἀπὸ τοῦ ἑλλείπειν τὴν ὅπα. ἄφωνον 

” Κρῆτες δὲ πα) τοὺς αφωώνους ἕλλοπας λέγουσιν, - 
Ἑλλήποδες καὶ ἀλλοί, οἱ στρουδοὶ, καὶ οἱ γεβροί" ἀπὸ 

τοῦ ἄλλ εσθαι. καὶ ἑλλοφόνος ἡὶ Αρτεωις, ἡ τοὺς ἕλλους 
ονεύουσα ὃ εστι τὰς έλαφους" κυνηγετικὴ γάρ ἐστιν. 

ἑλλὰς δὲ ἡ ἔλαφος ὑποκοριστικῶρν ἀπὸ τοῦ ἔλαφος, ε, 
ὁ ἐν ἔλει τὰς ὀμωτριβὰς ἔχω». ἀπὸ γὰρ τοῦ εἑλλὸς 
τοῦ ἔλαφος, Ὀβυσσείας. τν ---κύων ἔχε ποιχίλον ἑλ- ὅδ9 
λόν: --- αντὶ τοῦ ἔλαφον. 

Ἑλίκωπες, (ἡ εὐθεῖα ἑλίκωψ) αντ) τοῦ αελανόφΦαλμουν 
ευόφΦαλμοι. ἑλὶ γὰρ, } ἑλικὸν, καλεῖται κατα γλὠσ. 
σαν τὸ μέλαν. ᾗ οἱ. ἐλικοειδῶς κιγουντες τοὺς ὦπας. ὅ 
ἐστι τοὺς ὀφθαλμούς ' εὐδιδεῖν' ο) ἑλικοβλέφαροι" ὧπας 

.... 
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“αρ το βλέφαρα Φασίν. τὸ πᾶν ὧπὸ όρου. Ἡ οὐλό- 
τριχες. ὴ οὗ ὀληκὴν: ὦτα ἔχοντες, ἤ γουν. αεγάλην. ἡ οἱ 

ο »αυτικοὺν πρὸς την Ἱ λ/κην ὠπώντες, ὅ εστι, βλέπογν- 
τες πρὸς τὴν μεγαλην ἄρκτον. μμ δέ εἰσιν ἄρκτοι" ᾗ 
μικρὰν καλεῖται Κυνόσουρα᾿ η] μεγάλη, Ἑλωη, 
δια τὸ ἁλικοειδῶς πως την μίαν καν" } διὰ τὸ ἕλκε- 
σθαι ὑπὸ τοῦ θὐρανοῦν κατ εξοχήν, ὡς ο λέων 9ήρ. 
ὅθεν οἱ Ἕλληνες, ἐν ἄγνωσίᾳ τῆς μικρᾶς ὄντες, προς 
την μείζω βλέπουσι», ὧς φησιν Αραβος --- ἑλάῃ. γὸ 
μὲν ἄνδρες. ΑἈχαιοὶ Εν αλ) τεκµαέρονταεν ἵνα χρὴ νῆας 
γεν: -- δια τοῦτο ἑλίκωπας αὐτους Ὅμηρου Φησίν᾿ 
οἱ δὲ εὐοφθάλμουο Ἄμαίτας ἁμαρτάνουσι, πορθύνων 
γαρ τὸ ἐπάδετον. 

30 Ἑληνώπιδα] ἡ ευθεία, ἡ μα ἑλί κατα διάλεντον 
τὸ μέλαν" αντὶ τοῦ μξλωνόφ δαλλώνη αφ’ οὗ ευπρεπῇ. 
} τὴν αξιοΦέατον πα) εὐκθρφοτάτη». πρὸς ἦν πᾶς ἑλίσ- 

Ἴσει τοὺς ὤπας, διὰ τὸ κάλλιστον εἶδοο. κλίνεται δὲ ὡς 
ᾗ προφητις. 

Ἑληκων] τὸ ε πρὸ ην λε συλλαβῆς δχσύνεται" τὸ δὲ 
ἐλικμῶντο ψιλοῦται. τα εἰς ων βαρύτονα ὀήχρονο» ἐν» 
πεταωένα παραληγόµενα, τρέπει τὸ ω ἐπὶ τῆς γενικῆς» 
Ἑλωιώων Ἡ ἑληωίογος" Μαχάών, µάχκονος". Ἱκετάων, 
"ἡβετάθνοςι 

5ο Ἔφελκε] --- 39) ὀλκέμεν εἰς ἆλα δίαν: ---- Αρ τοῦ θια- 
Φέλκειν. τὸ εἰς ειν ἀπαρέμφατα οἱ Ἴωνες δια τοῦ εμεν 

.  Εκκγλ ἕλκω: καὶ ὁ µέλλων, ἕλέω" ὁ Φόριστος» 
ελέω" ὁ β', εἷλκον" συγάρχετοέ τῷ ἆ φορέστῳ' Ἴωνι- 
κῶς, ἕλμε" καὶ μετα τὴς ὤπο προθέσεως. ἄφελκε' καὶ 
ἄναβιβάςει τὸν Γόνο». πᾶς ἼΎθὲρ παρφχημένος χίθόνος, 
τὸν παραγωόµενον αὐτῷ χρόνον κατὼ τὸ ἄρχον µέρος 
αποβελων. ἐν τῇ συνθέσει προπαροξύνετω. 

ἨἘλλόβια, ἐνώτια. δι τὸ ἐν τοῖς λοβοῖς τὼν «ώτων εἶναι. 
4ο Ἑλλωτία, ἡ Ἑὐρώπη τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο" ἢ ὅτι οὗ Φοί- 

ες τὴν παρνέγον ἑλλοτίαν κολοῦσι»" ἡ παρα τὸ 
ἑλεῖν' ὅτι ὑπὸ τα ρον ἑάλω, κατὰ τὸν μῦ»ον. 

Ἑλλωτές! ἊΆθηνα οὕτω παλουμένην ἐτιμᾶτο ἐν Κορς»ῳ' 
ποαὶ ἑορτὴ ἑλλωτία. εἴρηται δὲ Ἑλλλωτὶς ἡ Φεὸς, ὅτι 
Βελλεροφόντης τὸν Πήγασον ἵππον ἑλων καν ὑποδή- 
κην καὶ συμμαχίαν τής ᾽Ανηγδός ἐχαλίνωσε" καὶ ἀπὸ 
τοῦ ἑλεῖν τὸν ἵππον Ἑλλωτίαν ππροσηγόρευσεν. αυτήν: 
κοὶ .περὸν αυτῷ ἑδρύσωτο παὶ τὸ Ἑλλωτιαν ἑορτή. ἡ 
ἀπὸ τοῦ πρὸς Μαρωθῶνα ἕλους, ἐν ᾧ ἵδρυτω. Πδα- 

ῥο . ροῦ ἐπινίκίῳ Ἐενοφῶντος. ν. 

Ἕλος, σημαίνει ὄνομα πόλεως Λοκωνκῆρ” ἐξ ἓς εἶλωτες 
οὗ πολίτη. σημαίνει μοι) τὸν ὑγρὸν κκὶ σύωφυτον τ τόπον" 
παρὰ τὸ ἔλω τὸ λαμβάνω" Ἶ μετοχ}. ἑλών" ἐξ αὐτοῦ 
ἕλος,- ὡς λαχὼν λάχος» πο κτὼν μώκδος παὶ µυύ.ος. 

ο ἔλος καλεῖτας» ὁ ὁμαλὸς κοιν πώ θυγρος τόπος. 
"Ἔλαρ, τὸ. ἕλκνσμα καὶ σπάραγµα᾿ παρὰ τὸ ἔλω τὸ 

ἑλκύω: ἢ παρὰ τὸ ἔλω τὸ λαμβάνω» γόετας ἔλωρ. ση- 
µαίνει δὲ τὸ «ήραμα» } τὸ τῶν κυνῶν ἕλκυσμα. 

Ἔλαρος, πόλις Σμελίως" ὁ πολίτης, Ἀλωρίτης, 
Ἕλουρος, εὐθεῖω. ᾿Απὸ τῶν ἐκεῖσε ἑλῶν ΄Ἕλουροι κέ- 

κληνται" Δέξεππος ἐν ῥωδεκάτῳ Ἀρονικῶν. καὶ γράφε- 
ται δια τοῦ ε Ψιλοῦ: τὸ δὲ ζῶον,, ὀ(Φογγον. 

Ἑλοίμεδα, λάβοιμε»» Ἰλιάδος βα ῥ]μα εὐντωκὸν, μέσος 
ἄόριστου δεύτερος. ἐκ. τοῦ ἔλω τοῦ ὁασυνομέγου τοῦ σ]- 

1ο μα /γογτος τὸ λαμβάνω, ἑλω εἶλω" «εἰ μέντοι περισπάται 
ὁ µέλλων" ὁ δεύτερος ἀέριστος, εἷλο»: ὁ µέσος, εἰλό- 
μην, εἶλου, Ἓ]λετο. 

Ἔλπεο) ἀπὸ τοῦ ἔλπω, ἔλπομας, ἠλπόμην ᾖλπου" τὸ 
προοτακτικὸν » ἔλπου' καὶ κατὰ διάλνσιν ἔλπεο, ὤντὶ 
τοῦ ἔλπιςε. -. 

ΕΤΥΝΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. 

Ἐμβόδες » εἶδοο ὑποδήματος" 
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ἨἘλπωρή., ἡᾗ ἐλπίς. παρὰ τὸ ἔλπω ἐλπωρὴ, ὡς Φάλπω, 
Φαλπωρή αλέω, ἄλεωρή. 

λσας» τὸ συνελάσαε" ἀπὸ τοῦ ἐλάσει πωτοὶ συγκοπήν. 
Ἐλπτὶς, παρὰ τὸ ἔλπω᾽ ἡ παρὰ τὸ ἔλκω ἑασύνεταιν ή 

ἔλκουσα ἠμῶς. ἐν τοῦ ἐλπίο, γίνεται ἐλπίζω" ὁ µέλλω», 
ἐλπίσω, ἐλπέδος" ὁ κανωών. τὰ εἰς 15 ὀξυγόμενα Φηλυ- 
κὠ ὁδιὼ τοῦ ὃος πλίνετώί. ἸἹστέον ὅτι τα εἰς ας θήλνκὰ 
ὀισύλλαβα, εἰ μὲν «Βαρύνετας» ἐν τῇ συγ.έσει ἄναβι- 
βκςει τὸν τόνο» οἷον, πόλις, ἀκρόπολιο" μῆτις, πο 

λύμητιο. εἰ δὲ οξύνετοε, εἰ μὲν Ῥηλυκὰ μονογεγῇ ὧσιν 
Φυλάσσουσι τὸν τόνον" οἷονν λυχίό, παγγυχίς᾽ αὐγ, ον 
καταεγές, εἰ δε ἐναλλάσσει τὸ γένος. εἰ μὲν ἐκτείνουσε 
τὸ ι, πρὸ μιῶς ἔχει τὸν τόνον" οἷον, ἀχτίο» χρυσά- 
κτις. ἥλιου ανημίςν εὐκνήμες” ἐξ οὗ ἐθκνήμιδες, ϱἡ δὲ 
συστέλλει τὸ . προπαροξύνετωι" οἷον, πατρίς, εὔπα- 
τρις ἀστίς, ῥί Ψασπιο. τα 

Ἐλυμαῖοι, ἔφνος" ἀπὸ Ελύμου υἱοῦ Αγχίσου, γό.}ου όγ- 
τς καν ἐλφόντος εἰς Σικελία» » καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ Ἑλύμη 
ἡ χώρα" καὶ Ἐ λυμαῖ ος. τὸ Φηλυκὸν, Ἐλυακία. 

Ἔλομος, σπέρµά τι ὁ ἑψῶντες οἱ Λώκωνες ᾖσθιον. Δρ. 
στοφαγηο Νήσοις. παρὰ τὸ ἔλος, ἔλυμος' χαίρει γὰρ 
ἐν ὑγροῖς τόποις καὶ ἐν ἔλεσι φύεσδοα. 

Ἔλυω», Αέρος τ) τοῦ. ἀρότρου ἐν τῷ μέσῳ», ἔνδα συμ- 
βάλλεται ὁ γύης τῷ ἱστοβοῇᾗ παρὰ τὸ ἐλύειν, ὅ ἐστι 
καλύπτει». 

Ἔλντρον, πάλυμμαν ἐκπέτασμα» ἐγείλημα. ὁμοίως καὶ ἡ 49 
θήκη τοῦ τόξου. καὶ πληυγτικῶς Σοφοκλής ἔλυτρα. 
παρα τὸ εἰλὼ εἰλύω εἱλύσω τὸ συνειλύω, γέγονεν εἴλυ- 
Τρο καὶ ἔλυτρον. 

Ἐλύμην] Ἰστέον ὅτι τὸ, Νὸν 9) ἑλύμην, τρὶς τόσσα πο- 
ών: --- οὐκ ἔστιν εὐπτμιὸν» αλλ ὀριστικὸ»» μέσος 
ἄόριστος δεύτερος ἀντὶ τοῦ ἑλυτρώ-δην. ἐκωλύετο γὰρ 
εὐχτικὸν εἶναι" καὶ ή αὐτία πρόθηλος, 

Ἐλύσθη] -- ῥυμὸς ὃ) ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη, Ἰλιάδος ν. 
εἰλύσ9γ] συνετρίβη, ἐξετάθη, καθερπύσθη᾽ οἱ δὲ, πα- 
ρειλκυσθη» συγεστρέΦή μετα τῶν ἡνίωγ. παρα τὸ ἐλεύ- 6ο 
δω, ἐλεύσθη καὶ ἐλύσθη. --- ἐγὼ δ ὑπὸ γαστέρ) ἑλυ- 
σείς: -- «ντὶ τοῦ κατενεχείο. ἀπὸ τοῦ ἕλω, ἑλύω, 
ὧσ ἔλπω. ἑλπύω. 
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ἀπὸ τοῦ ἐμβαίνειν τοὺς 
πόδας. 

Ἔμβιον, τὸ στεβῥόν τε καὶ πρέμνον᾿ Ἔμβιοί τε αἱ ῥίζω 
αἱ εἰς βά Φος δεί Ἰκνούμεναι ποιὲ ἐμβεβηκνζαι ’ απὸ τοῦ βὼ. 

Ἐμβιβαξαντες, παρὰ Ἱππωώνακτε, ᾽Αλλ᾽ αὐτόι ἀλλήλοι, 554 
σιν ἐμβιβάξαντ. ες: --- ἀντὶ τοῦ ἐμβοήσαντες. ὠπὸ τοῦ 

βάζω βαξω, βιβάξω. βιβαξας βιβάξαντος, καὶ ἐμβι- 
βάξαντες; 

Ἐμβαδόν, Ἰλιάδος ο, πεο β βαίνοντες ἀπὸ τοῦ βάδην 
Ὅπερ απὸ τοῦ βαίνω. 

Ἐμβριμώμενοι» μετα αὖσ στηρότητος ἐπιτιμώντες. ἀπὸ τοῦ 
ἑαβριμη. τοῦτο ἀπὸ τοῦ βρίμος βριμῶ. τοῦτο ἅπὸ τοῦ 
βρι ἐπιτατικοῦ. 

Ἐμβραμένα, παρὰ Σωώφρονι ἡ εἐμαρμένη» ὑπερθέσει τοῦ το 
ϱ' καὶ όνα την ἀσυνταξίαν, πλεονασμῷ τοῦ ῥ. καὶ Λλα- 
πωνες οὕτω λέγουσῳ. 

Ἔμβρυον » ἀπὸ τοῦ ἔσω ̓ βρύε. ὃ ἐστιν αὔξεσθοι" 
ὑπέμβρυο» . τὸ ὑπὸ τῇ Φηλαζούση »Εογνό». 

Ἐμβρύσας, τὸ ἐνεῖρωι τροπῇ τοῦ ὃ εἰς β' ἀπὸ τοῦ ἐγ- 
ὁόσακ. 3 

Κωβριδὲς, στιβερό»,. βαρύ. Φοβερόν" ἀπὸ τοῦ ἐπιβαρεῖγ. 
Ἔμβολος,, παρα το τον λαὸν ἑωβιώνει».. 

καὶ 

Ἔμεια, τόπος ἑστὶ Μυκηνῶν ' παρο τὸ ἐμῷ Ἔμεια, ὧς 
Φόλλῳ «Φάλεια. λέγεται δὲ, ἐπειό] ἐκεῖ ἦμεσεν ὁ Ἱέρ- 1ο 
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βερος ἀνελθων ἐκ τοῦ ἆδου' ἡ ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔμεσεν ὁ 
Θυέστης Φαγὰὼν τὰ τέκνα αὐτοῦ. 

Ἐμεῖο, ἐκ τοῦ ἐμοῦ. τὸ δὲ ἐμοῦ ποίου εἴδους; πρωτοτύ- 
που. παταὰ Ζόσους τρόπους διαφέρει τοῦ παραγώγου; κας 
τὰ τρεῖς" ὅτι τὸ -μὲν ἐμοῦ τὸ πρὠτότυπον γύεται κατὰ 
διάλυσιν ἐμέο καὶ ἐμεῖο καὶ ἐμεῦ. τὸ δὲ παράγωγονι 
οὐδόλως" καὶ ὅτι τὸ μὲν πρωτότυπον ἐγκλίγεταε. το 
καταρχαε φωνήεν ἀποβάλλον, οἷονν ἠκουσέ μου” τὸ δὲ 
παράγωγο», οὔτε ἐγκλίνεται, οὔτε τὸ καταρχὰς Φων]ε» 

3ο ἁἄποβαλλει. 

Ἔμβιος, καλεῖται ἡ σηπεδὼν τοῦ ξύλον. ; δὲ σηπεδων. ἡ 
ποιότης ἐστὶν Ἰ ἐν αὐτῷ ' καὶ εἰ μὲν εὖ ἔχει, τοῦ δν 
Φῖσαι αἰτία γίνεται" εἰ δὲ κακώς, τοῦ κατασαπΊναι. 

Ἐμβατεῦσωι” καὶ ἐμβατεία. ἔστω ἡ νυν) λεγομένη δι 
τοῦ ὃ ἑαβαδια) τὸ τὸν δανειστὴν ςμβατεῖσα., καὶ εἰς- 
ελ.2εἲν εἰς τὰ κτήματα τοῦ ὑποχρέου, ἐνεχυριάζοντα 
τὸ δέγειον. 

Εἶο, αἀντὶ τοῦ ἑαυτοῦ. ἔστι γὰρ, ἐμοῦ, σοῦ, οὗ. αὗται αἱ 
4ο γενικα) γήνοντοιι κατὰ διάλυσιν» ἐμέο, σέο, ἔο" καὶ 

ἐπειόὴ αἱ διλελυμένοι γενικα) οὐδέποτε ὀίφωνον ἔ ἔχουσι 
μακρὸν }ἡ βραχὸν αλλὰ τὸ μὲν ἓν µακρὸν» τὸ δὲ ἔτε- 
ρον βραχὺ» τούτου. άρω, ἐπλεόνασε τὸ α. ποιητικὠς, 
καὶ λέγεται ἐμεῖο. σεῖο, εἷο. 

Ἐμεῖο] ἐκ τοῦ ἐμὸς ἐμοῦ. ἔστι δὲ ἡ ἀντωνυμία παράγω- 
γος, εἴδους τῶν παραγώγων κτητικοῦ σημαίνει δὲ τὸν 
κτήτορα καὶ τὰ κτήματα" καὶ διαλύσει τῆς ου διφθόγ- 

 γου εἷς εο, ἐμέοὶ κα) πλεονασμῷ τοῦ ιτ, ἐμεῖο. ἐκ' δὲ 
6ο τοῦ ἑἐμέο συναιρέσει τοῦ εο εἰς τὴν εν δ/Φ7ογγον, ἐμεῦ 
.- καὶ αποβολῆ τοῦ ε, μεῦ' ὧς τὸ, Κέκλυ- 
τέμ 

ρσαν σόλο Φοιν/κης' τὸ ἑθνικὸνν Ἐμισαῖος. καὶ ἔοικε 
κλίγειν τὸ Ἔμισα Διονύσιος. ὡς τὰ Μέγαρα οὐ δὲ νῦν 
χρῶνται 9ηλυκῶς. αἀλλὼ πὼς τὸ Ἐμισαῖος ἀπὸ τοῦ οὐ- 

ὀετέρου γέγονεν»͵ εἰ µή τις Φωην ώσπερ τὸ Γάδειρα 
Ταδειραῖος. ἡ δὲ Ἔμεσα ὁιὲ τοῦ ε’ ὅφεν Ἑμεσηνός, ὡς 
τὸ Γέρᾶσα Τερασηνός. 

Ἐμμαπέως] απο τοῦ αμα τοῦ σημαίνοντος τὸ ὁμοῦ παν 
ἑξαίφνης, καὶ τοῦ ἔπος τοῦ σηµαένοντος τὸν λόγον, 
γέγονεν ἁμεπέως" καὶ πατα µετά«εσιν τῶν φωνηέντων, 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ µ” ἐμμαπέως, οἱονεὺ, ὁ ἅμα τ 
λόγῳ καὶ τῷ ὄργῳν ἐσπευσμένως, ταχέως, ἢ προ.)ύ- 
μως” -- ὁ ὃ) ἄρ ἐμμαπέως απόρουσεν. - 

Ἐμμενὲς, αἰεὶ, συνεχώς, ἀδικλείπτως, ἐπιμόνως. μένω 

να) ἑωμένως ἐμμεγές, 
Ἔμμεναι, ἀπὸ ἐνεστῶτος" τὸ γὰρ εἶναι τὸ ὑπάρχει» ση- 

.ο μαίει εἰαί" καὶ ὁ παρατατικὸς, ἦν" τὸ πληθυντικὸ», 
ἡ μεν] Αλλ' ὅπερ ἦμεν γενώµεθα: --ᾖ μετοχ εἶο, 
ἔντος τὸ ο 8 εἶναι: καὶ Δωρικῶς, ἔμμεναι. 
εἰς τὸ ὀομεγαι 

Ἔμιηνον. ὃ καὶ ἐπιμήνιον, τὸ κατα μῆνα πλεονά ον 

σοο 

αἷμκ ταῖς γυναιβί' τροφὴ δὲ τὸ αἷμα γίνεται τοῖς βρέ- 
εσι». 

λάμα οἱ ἐπὶ ενέχυρα διδόµενοι Φιλίας. Δημήτριος ἐν 
Σκελοῖς, Δακεθαιμόνιοί 9) ἡμῶν τά τε τείχη κατέλα- 

βον, καὶ οὖς ἔλαβον δμμήρους:  εἴρηται παρα τοὺς 

1ο ὀμήρους» τοὺς επἰ ὁμολογίᾳ τῆς εἰρήνηο ὀιδομένους παρ᾽ 

ἄλλήλων παῖδας' ἵν ὁν ὄμηροι καὶ ἔμμηροι. 

Ἔμμορε, σημαίνει τὸ ἔτυχεν, ἔλαχε. παρα τὸ μορῶ τὸ 

ἐπιτυγκάνω, μορήσω" ὁ δεύτερος αόριστος» ἔμορον” καὶ 
πλεονασωῷ ἑτέρου μ' τὸ δεύτερον, ἔμμορες. ὅτι δὲ δεύ- 
τερος αόριστος ἐστὶ, ὀήλον. καὶ το τρίτον τῶν πληὂυν- 
τικών, ἔμμορον ἐκεῖνοι. αἱ γὰρ ἦν πκρακείµενος, ἀμ- 
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μ ἀσιν εἶχεν εἶνα. ὃ' µέσος πα κ 
µέμορα καὶ καθ ὑπερβι νομό. - 99 

Ἔμπα, σημαίνει τὸ ὅμως" καὶ ἔμπης,. τὸ αὐτό. ἔμπης, 
ποτὲ μὲν σημαίνει ὅμως, ὡς τὸ. --- σὺ δὲ χαῖ ε καὶ 5ο 
ἔωπης: --- ποτὲ δὲ ὁμοίως, ἡ επίσης» ὡς τὸ, ρμν, 
ἐς γαῖαν τὲ καὶ οὐρωνὸν Ππετ αὐτμή. 

Ἐμπάομαι] -- καὶ ἐμῶν ἑωπάςεο μύθω»; -- σηµαίνει 
τὸ ἐπιστρέφομας, Φροντίζων εντόβεµτα λόγον ποιοῦ- 
μαι παρὰ τὸ «ἔμπης. } παρὰ τὸ ἔμπαιος" τὸ δὲ ατὸ 
τοῦ ἑωπαστει». τὰς γὰρ βουλὰς φοκοῦμεν͵ ο πάσσειν 
τῇ διανοίχ. ἐμπάσσω) καὶ Αἱολικῶς, έμπαζω. τὰ γὰρ 
ὁύο σα εἰς ς τρέπουσι Αὐολε τὸ γὰρ ἐπιπλήσσων 
ἐπιπλάζω. Σαπφώ, Τὸν ὁ) ἐπιπλάζοντα ἄνεμοι 
Φέροιεν. εώς 

Ἔμπειος, ὁ ἔμπει ς --- κακῶν ἔμπαιος αλήτηε:, σι οὐ 
μὲν» παρα τὸ έμπειρος, ἄρσει τοῦ ϱ. καὶ «τροπῇ τοῦ ε 
εἰσαν ὡς τὸ δεινός, αὐνόρ᾽ οἱ δὲ, παρὰ τὸ αίων ἆθς: 
πα) εν συν.λέσει, ἐπαώτου εἶτα κατὰ πλεονασμὸν τοῦ 
µ. καὶ συναιρέσει, ἔμπαιος. ὁ αἰσὢοινομεγος. Γ] περ 
τὸ ἐμπαςεσθωι, τὸ Φροντίζειν. ἢᾗ παρὰ τὸ ἔμπεδον, ὃ 
βέβαιος. 

Ἐμπήντης» ὁ εσμοθέτης. 
Ἔμπεδον, ἑδραῖον, ἰσχυρόν' ἐκ τοῦ πέδον ἡ γῆ πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν τῶν ἐν τῇ Φαλασσφ᾽ ὄθεν καὶ ἐμπεδῶς, 69 
ἐπίῤῥημα,, ] ἀπὸ ἐμπεδίων Φεμελίων λειμένων. ἐκ. τοῦ 
πέδον, γόνεται ῥῆμα πεθῶ, καὶ ἑωπεδῶ, τρίτης συζν- 
γίας. Τὰ μὲν ὁμωμοσμένα τοῖς ἔργοις αὐτοις έατε- 
ὁώσαι: -- ἀντὶ τοῦ βεβαιώσας, ἐγισχύσαι 9 ασφαλίσα- 
σθαε, ἑδρωιῶσοι. καὶ ἔμπεδον, το βέβαιο». τὸ δὲ πέδο», 
παρὰ τὸ ἕω τὸ καθέοµαι» ἔδον με πέδον᾽ ἡ παρὰ τὸ 
ἔζω τὸ καθέζοµαεν ἔκον καὶ πέδον. 

Εμπελότειρα, ἡ ἑταίρα) ἀπὸ τοῦ ἐμπελάςειν πᾶσι, Καλ- 556 
λίμαχος, Τοὺς αντῷ σκοτίους ἑωπελάτειρα τέκεν Τ υνή. οὐ 

Ἐμπελαδὸν, σημαίνει τὸ πλησίον, ἡ τὴν γονήν᾿ παρὰ τὸ 
πελαζω. 

Ἐμπέραμος] παρα τὸ περα. ἐμπείραμος, καὶ ἑωπέραμος" 
σηµαίνει δὲ τον ἔμπειρον. 

Ἐμπερονήσασθαι, καὶ ἑμπορπώσασθ)η. ἀπὸ τῆς περόνης 
γίνετω περο)ω. αντὶ τοῦ πόρπγ βελόνη συλλαβεῖγ... 

Ἐμπεφυνλα, Ἰλιάδος αν ἂντ) τοῦ ἐμπλέξασα τὰς χείρας, 19 
Ισχυρως κρατοῦσαι ος ἐχετ᾽ ἑωπεφυνῖα: καὶ έμπε- 
Φύσσι. Φύμι το προοπελάςω” ὁ Κέλλων, Φύσω:' ὁ πα- 
ῥακείµενου, πέφυκα᾽ ᾗ μετοχὴν πεφυκώς: ἀποβολῇ 
τοῦ συμφώνου, πεφυώς' καὶ το Φἠλυκόν., 

Ἔμπλην, πλησίον, ἐγγύς. παρὰ τὸ πέλω ῥ]μα τὸ πλη- 
σιαζω» συγκοπῇ πλω᾽ καὶ συνδέσει, ὀμπλῶ᾿ καὶ ὄμ- 
πλην Βοιωτῶν ὁ) ἔμπλην ἐπ ἄριστερὰ Φωρήσσοντο. 

Ἔμπορος, ὁ πραγµατευτήο» (κα) ὁ τῦὂπος αὐτὸς, ἑωτό- 10 ἱ 
βίον λέγεται) ὁ κατάβολος  ὁ αύλον πλέων ἐπ᾽ «ἄλλο- [ 
τρίας νεως» ὴ πραγµατείας' ἠγουν, ὁ διὰ παντὸς του ] 

βίου τὴν πορεία» ποιούµενος. ι 
Ἐμπολεμῶσει τὸ ἐχθροὺς ποιῆσας, } ἐπὶ πόλεμον το 

νὰρ παροξύναι" ἐκπολεμῆσαι δέ .. τὸ ἐκπορθήσ. σον 
Ἐμποδών, Θουκυδίδης αντὶ τοῦ προχείρως.. Φησὶ γὰρ, 

Τὰς εποδὼν αἰτίας µόνον ἐπισκοπεῖν: -- φ Ἡ 
ἐν τῷ κατὰ Δυκόφρονος αντὶ τοῦ Φανερόν" Πλάτων. ἳ 
δὲ αντὲ τοῦ ἓν µέσῳ' Ἰσαῖο ἀντὶ τοῦ ὑπόγυον καὶ ἂν | 
Χερσίν' ᾽Αλλὰ τὸ πι όν, ὡ ἄνδρος Αθηναϊοι". τουτὶ 5ο 
γαρ παντελῶς έμπο ων έστω: - : Εκρήσατο δὲ τῷ λέξει 
Ἱεροκλῆς τε καὶ ἄλλοι ἀντὶ τοῦ θωποδίουν ἐν ὀευτέρᾳ. 
Φιλοσοφουμένων περὶ τῶν Φ,λοσόφων" κ. γὰρ αὐτῶν 
οὐχ καὶ ἔγηκεν καὶ παϊδας ἀνείλατο, καὶ οὐσίας έπε- 
µολήθη, μ]όονὸς ἀμποδων ὄντος: -- Αντιφῶν δὲ ταὺς 
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ὀμπεσόντας. λέγει γὰρ. Τοὺς ἐμπεδων ἐκολάσατε:---- 
ἑαποδων, ἐμπόδισμα., κιλυμα. 

Ἔμπουσα, Φάντασμα δνιμονιῶδες . ὑπὸ τῆς Ἑκατγο πεµ- 
πόμανον ὃ ὁοκεῖ πολλὰς μορφὼς ἀλλασσειν. ἔμπουσα 
δὲ, παρὰ τὸ .. ολ ὴ απὸ τοῦ τὸν ἕτερον πόὸκ 
χαλκοῦν ἔχειν τι ἀπὸ σκοτεινὼν τόπων ἐφκίνετο 
τοῖς ανουµένοις. ἁλαλεῖτο δὲ αὕτη. πα Ὀνοπόλγ. ἄλλοι 
δὲ λέγουσι, ὅτι Φάντασμα ἦν τῆς Ἑκάτης τοῖς ὀνοτν- 
Χοῦσι Φαινόμενον. ὅτι ἔμπουσα ψιλοῦται' εἰ ναὶ δοκεῖ 
«παρὰ τὸ ἔνα συγκεῖσὃαι. 

Ἐμποίριμος, τουτέστιν ἔνοχος ποιῆς' οἷον ἐφ᾽ οἷς ἥμα, 
᾿δοὺς τικωρίαν. καὶ ποινὴ λέγεται, ᾗ ἐπὶ Φόνῳ νμσ ο: 
σα κόλασις. 

Ἐμπύρευμα, κυρίως λείΨψανον πυρὸς ἐναπομεῖναν σποδιῷ᾽ 
καταχρὴστικῶς καὶ ἐπὶ λειψάνου. ες Φέρε εἰπεῖν, γνώ- 
σεως, αρετῆς Ἶ κακίας μνήμη. 

Ἐμπυρίζω]. ἐν τοῦ πρ πυρὸς, πυρίζω καὶ ἐμπυρίζω. 
Ἐμφαντικῶς, ἐννοηματικῶς, 
Ἐμφορώ' πρώτη, συςυγία. παρὰ τὸ ἐμφέρω, γίνετας ἔμ- 

Φορος, ὁ ἐν αὐτῷ Φέρων τὶ, ἐξ αὐτοῦ, ἑωφορῷ ' ἡ με- 
τοχὴ. ἐμφορῶν ἐμφοροῦντου" καὶ τὸ οὐδέτερον, τὸ ἐμ- 
Φοροῦν, ἤγουν τὸ πλγροῦν. 

Ἐμῶ, τὸ την τροφὴν ἐκβάλλω. Αριστοφάνης, Δότε᾿ μοι 
λεκάνηνν ἵν' ἐξεμέσω: ---- ἀπὸ τοῦ ἕω τὸ ἀφίαιν πατὰ 
πλεονασμὸν τοῦ αν ἐωῶ, ας ὀρούω, ὁρμῶ" τίω, τιμῶ. 

Ἐμώκυμόρῳ, ἐμῷ ὠκυμόρῳ ' καὶ ἐκθλίβεται τὸ 4 τῆς ἐμφ 
ἀντωνυμίαο διὰ τὸ Ἰδέποτε γίνεσαι κρᾶσιν τοῦ “ 
μέσου ὄντος" καὶ λοιπον κιρνᾶται τὰ δύο φω εἰς ω» καὶ 
γίνεται ἐμωκυμόρῳ, χΚωρὶς τοῦ. 

Ἐναγίζειν. τὸ χοας ἐπιφέρειν } Φύειν τοῖς κωτοιχομέγοιον 
ἡ Φονεύειν ἄγος γαρ τὸ μίασμα ἑνάζω δὲ, τὸ λωτα- 
ώς πρὸς τοῖς υαοῇς. ἢ ἐναγίςειν, τὸ πατακαίειν' ἀπὸ 
τοῦ αἁγίςει». 

Ἐγαβρύνω" ἐξ οὗ ἐναβρύνεσθαι, μέγα Φρονεῖν, παυχᾶ- 
σαι. τοῦτο παρα το άβρος ὁ ποῦφος. 

Ἔναγχος, αρτίως πρὸ μικροῦ. ὴ πρὸ ὀλίγουν ἐν τῷ 
ἔγγιστα παρελδόντι χρόνῳ. παρὼ τῆς αγχοῦ γενικῇο, 
ἄγχος" καὶ συνέσει. ἔνκγχοο. ἢ πρῶην, προοφάτως, 
ἐγγύς. 

Ἐναλλάξ. ὡς παρὰ τὸ αίχω µίξω μίξ ἐπιμίδ» οὕτω καὶ 
παρὰ τὸν αλλαξω μέλλοντα ἄλλαξ πα ἐναλλάξ. 

Ἐναλίγχιος, ὅμοιος . παραπλήσιος. ὡς παρο τὸ πήσσω γέ- 
νεταί πάγιος, ἁρμέςω ἄραόδιοςν οὕτω παρὰ τὸ εἴκω τὸ 
ὁμοιῶν εἴκιος' κο ἐπειδὴ πολλάκις τὰ τοιαῦτα δι 
χρείαν μέτρου αποβάλλει τῆς ει ὁιφόγγον τὸ ε, οἶον. 
Εἴκελος ἁστεροπῇ:--- καὶν Τῷδ' ἴκελος, Τρωων κα- 
τέὸν πόλιν: --- τούτου χάριν καὶ τοῦτο ἀποβάλλει τὸ ε, 
παν γ΄ ίνεται ἴειος κο ἐνέκιος" καὶ προρθέσει τῆς αλ. συλ- 
λαβῆς αετὰ τοῦ γ» δια τὰ ἐπαλληλα βραχέα, γέγονεν 
ἐναλΎκιος. 

Ἐναπήρειστας, ἐντετ/νωχεν. εἴρητωι ἀπὸ - τοῦ διατεινοιέ 
νους ἑαωπέπτει». 

Ἐναποψύχει, παρὸ Ἡσιόὲῳ τὸ ἀποπατεῖν καὶ ἀποφυ- 
σῶν. παρὰ τὸ ψύχω" παρ Ὁμήρῳ, τὸ λειποκλυμεῖν, 
παρὰ τὸ ψυχή» ὡς τὸ, Ἐἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας 
δος Ὀδυσσεύε. 

Ἐναίρω] παρὰ τὸν άρην τὸν « πόλαρον γόνεται ἐναίρω τὸ 
Φονεύω" η παρα τὸ ἔνω τὸ Φονεύω" ὅθεν παὶ Ἐγυών 
καὶ Ἐγυάλιος. τὸ δὲ ἔνω, παρα τὸ ἔλω πὸ Φονεύω" ἐξ 
οὗ, εἶε καὶ αγεῖλε. 

Ἐναρίςειν κυρίως τὸ σκυλεύειν᾿ ἔναρα γὰρ τὸ σκύλα" κα- 
ταχρηστικως δὲ, ἄναιρεῖν. 

Ἔναρα, σκύλα, λάφυρα, τὸ πολεμικὸ ὅπλα, ὡς ἐπὶ θω- 
ΕΤΣΜΟΙΟΑΙΟΟΝ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 
Ὀ 

ΓΕ Ν ζου 

βακος 4.) ορ λναθο λωμήες και) κνημίδος ἐκ τοῦ αἴρω τὸ 
λαμβάνω τω ο. σταόμεναν ος τὸ, --- Φέροι δ' ἔναρα 
βροτόεντα: --- τὰ ἀπὸ τοῦ πολέμου λκμβανόμενα, ὴ 
παρὰ τὸ αρῶ τὸ ἁρμόζω, ἆ ἃ ἥρμοσται τοῖς σωκώσι». 

Ἐναρίσοι, ἀντὶ τοῦ Φονεύοι" ἐκ τοῦ ἐναρίζσιαι εὐκτικοῦ, 
τὸ τρίτον. έν τοῦ ἐνκέρω. ἐναρίζω, σημαίνει δὲ τρία" 
τὸ Φονεύω, μα) τὸ απολαᾶβανω" κυρίως δὲ τὸ σκυλεύειν᾽ 
ὧπὸ τοῦ ἐναργρότα σώματα ἀφαιρεῖσδαι. 

Ἐνάρφορος ᾿ πολεμική" ἀπὸ τοῦ Φέρειν τα ἔναρα, ἡ τοὺς 
άνδρας Φονεύει». 

Ἐναργὲς, σαφὲς, καὶ τρὸς ὀφθαλμῶν. ᾿Ενάργεια ή 
τῶν λόγων λευκότης καὶ Φφανότης ᾽ἀργὸν γὰρ τὸ καὸα- 
ρόν᾿ ἐνάργεια δὲ καὶ ἡ ἐν τοῖς λόγοις ταχυτής. 

Ἔναυλον, ου πρὸ. πολλοῦ ἐνηχούμενον ή μνημονευόµενον, 
αλλ ἔτι ἐνηχούμενον. αὐὖλὸς γαρ πᾶν τὸ στενὸν καὶ 
ἐπίωηκες τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ τὼν ὥτων τόπος: 

Ἔνανλος, ἔνηχος ς ἔμπγους. σημαίνει δὲ καὶ ῥοῦν μα) χα- 
ράδρα». πουν Χειμαῤῥουν" και ἐναυλιζύμενον». ἀντὶ τοῦ 
ενοικοῦντα᾿ και Εναύλουο τους Χειιερίνους Ἱτόπους ' 
παρὰ τὸ ἐπιμήνειο εἶναι ὡς αὐλούς" αὐλὸς γὰρ ἡ ἐπί- 
μήκος παράτασις" οἷον, -- αὐτήια δ᾽ αὐλὸς ὠνιὲ ῥῆνας 
ποχὺς ἦλθεν Αἵματος ανδρομέου:--- καὶ, τάχά πεν 
πλήσειαν ἐναύλους. 

Ἐναυλήματα, ἄλφιτα οἴνῳ καὶ ἐλαίω δεδευµένα. ἔνιοι ὁλ 
καὶ αὐτὰ καθ αὐτὸ ἄλφιταο ἐνανλήματα προσαγο- 
ρεύουσιν. 

Ἔγαυσμα, ἐμπύρευμα, σποδμὲ πυρός, ὑπέκκανμα' ἀπὸ 
τοῦ ανω τὸ παίω, ὁ ἅγιος Βασίλειος Ε/ οὖν βλέαμ» 
τοσούτου πυρὸς ἔναυσμα γίνεται, απούωμεν τοῦ ὑποφω- 
νοῦντος. Ὁέ ὀφΦαλμοί σου ὀρ9ὲ βλεπέτωσαν" καὶ τὰ 
βλέφαρα σου νευέτω δίκαια. 

Ἔνδεια]. τὰ ἑλλείποντα μιά συλλαβῇ κατὰ τὸ θηλυκὸν 
δια τὴς ει ὁιφΦόγγου γράφεται. ἐνδεὴς, ἐνδεία. κοὶ 
ἔνδεια᾽ ἀδεὴοι αδεία, καὶ άδεια, ἢ ὡς εὐκλεὴς εὐκλεία. 
καὶ πατα κρᾶσιν εὔκλεια, οὕτω καὶ ἐνδεὴς ἐνδεία, παὶ 
ἔνδεια. 

Ἔνδεια, ἔστι δέα ἐκ τοῦ δέω τὸ χρήζω’ κατὰ πλεονασμὸν 
τοῦ . δεία καὶ μετα τῆς ἐν προθέσεως» ἔνδεια. ἐξ 
αὐτοῦ ὁᾗμα. ἐνδέω: ἡ μετοχή, ἐνδέων" καὶ τὸ οὐδέτε- 
ϱρον» το ἐνδέον. καὶ ἀπὸ αετοχῇῆς παρήχ»η εἰς ὄνομα. 

Ἐντελέχεια. σηµαίνει τὸ αεὶ ὂν: παροὲ τὸ ἐντελῶς ἔχει». 
Ἐνδελεχεστάτης, συνεχεστάτγε 221 ἀδιαλείπτου. 
Ἐνδελεχέστατα, καὶ ἐνδελεχῶς, τὸ συνεχώς. παρὰ τὸ 

ἐνδέ ἐχοα έν ̓ γώεται ὄνουα ενδεχής" παὸ πλεονασμῷ της 
λε συλλαβῆς, ἐνδελεχήο- πα) ἐνδελεχῶς, ἐπ]/ῤόηω», 

Ἕν δεκα | κληρωταὺ άρχοντες σαν οὗτοι, προεστη; ότες 
τοῦ δεσειωτηρίου" κοὶ τοὺς ἄπαγομ-νους πακούργους ἐπὶ 
Φάνατον παραλο μβάνοντες ἐ6λωίουν τοὺς δὲ ̓ αμϕισβη- 
τοῦντας. εἰσῆγον εἷς τὸ ὁριαστήριον" κο τὸ γνωσθὲν 
περὶ αὐτῶν ἔπραττον. εἰσῆγον δὲ καὶ τοὶ ἀπογραφόμε- 
να χωρία» οἰκίας: καὶ τὰ ὀγαόσιο εἶνδι δόξκντα παρε- 
ὀέδουν τοῖς πολίταιο. εἰσῆγον δὲ ἐνίας ἐγδείξειο. ῥητορμκή" 

Ἑγδέκατος] ἐν τοῦ εἷς ἐγός, τὸ οὐδέτερον, ἕν' καὶ μετὰ 
τοῦ δέκα. γέεται ἑνδέκατος, 

κ Ἐνδέχεται, τὸ ἔνεστι. εἴρήται δὲ ἀπὸ τοῦ δέχομαι πα 
ἔστι μεταφορὰ απὸ τόπου πλατέοο, τοῦ δεκτμιοῦ. 

Ἐνδεξες, σὺν τῷ τοπ:μὸν ον περισπόέµενον” ὅταν δὲ 
ζ προπαροξύτονο», ἄνευ τοῦ κ. ἄντ) τοῦ ἐπιδεξίως. ἡ 
ὡς αἴσια μοὺ καλώ, εκδεξιών., ἐπίῤῥηαα τ θα, κ΄ 

Ἔνδυνε" ἐκ τοῦ δύω. ὀύνω" ἔδυνον, ἕδυνε τὸ τρίτον, 
ἔδυνε. καὶ οἱ Ίωνες αὐξήσεις οὐ ών μετὰ τῆς ἐν, 
ἔνδυνε. : 
με εἶδος δίκης δημοσίας". ὑφ' Ἡν τοὺς ἐκ τῶν νό- 
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50 µων εἱργομένους τινῶν ἡ τόπων ἡ πράξεων, οἱ μὴ ἀπέ- 
Χριντο αὐτῶν, ὑπ]γον εἰς τὸ Δικαστήριον, καὶ ἐδεβωνον 
εἶνω -. - Δημοσθένης κατὰ ᾿Αριστογείτονοο. 

Ἔνδημος, ὁ αμ ον) ἐπίδηωος δὲ. ὁ ἐπιδημῶν ξέ- 
«Φος. καὶ παρὰ Ἀριστοφάνει ἐν Νήσοις, --- αλλ’ οὐ 
τυγχάνει Ἐπίθημος ὤν:--- λέγεται δὲ περὶ τοῦ Ποσει- 
ὀῶνος . ὅτι οὐκ ἐπιδημεὶ Ἰσθμοῖ, κυρίως εἰρημένον. οὐχ. 
οὕτω γαρ ἴσθμιος ὁ θεός, ὖς ὀιαπωντὸς ἐκεῖ -δια- 
τ βεμ. 

σοο Ἔ» σον ε μεσγωβρία. » Ἴγουν ὁ μεσημβρινὸς καιρός" παρα 
τὸ. ἐνδεῖν καὶ ἑλαττοῦσθαι την ἡμέρα». παρὰ τὸ --ὰἱ 
τὸ ἱδρῷ., γέγονεν ἐρέδιος, καὶ ἔγδιος. 

Ἐνδίκως, καὶ ἐνδίκψ, αντὶ τοῦ δρικίως ν καὶ κατα ῥ αν Ἄφ 
Ἔνδυα, τὸ ἔντεραν οἱονεὶ ἔνια τος ὄντα, τὰ «ἔντοσ-εν 

τῶν. ὀνῶνν ἡ ἁπλῶς τῶν μελών. ἦ παρὰ τὸ ἐντὸς εἶν. οί 
τῶν ὅπλων. γράφεται δὲ διὰ τοῦ κα, ας ἄν θρώπινος. ἔγ- 
ὄινος γαρ. 

19 Ἐλδίγοισιν, ἐν τοῖς «ἐγκώτοις. ἔστι δίνη» ὃ σημαίνει τὴν 
συστροφήν καὶ τὸ οὐδέτερον. τὸ ὀῦγος, τοῦ ὀίνους, τοῖς 
δίγεσι' καὶ κατὰ μεταπλασμὸν. ὀέοισι». ἡ τὸ ὀΐνον τοῦ 
δίνου, δίνοις καὶ δίνοισι' καὶ γὰρ τὰ . ἔγκατα αἄεὶ συστρέ- 
Φοντοα. Ψαύσφ ὁ ἐνδίνων ὁμέ τ) ἔντεα καὶ μέλαν 
αἷμα. Ἰλιάδος ν » τουτέστε τὼν ἐντος ὅπλων" απὸ τοῦ 
ἐντείνεσθαι αὐτὰ τῷ Φάρακι καὶ τοῖς λοιποῖς ὅπλοις. 

, οἱ δὲ αἀποδιδόντες ἐντέρων, ἀγνοοῦσιν" οὐ γὰρ µέχρι 
. «ανάτου μόγον ἔχονσιν. 
30 Ἰνόρομίδέῳ, ὑποδήμωτα ᾽Αττικῶς εἴργνται, παρα τὸν δρό- 

μον, τὰ «εἰς τὸν ὀρόμον ἐπιτήδεμε. κα 
Ἐνδυκέως, παρε τὸ ἐνδίωο. οὕτω καὶ ἐγδυκέως τὸ Φιλο- 

. πίµως καὶ ἀξίως, ἐπιμελώς» μετ ἑνήμολίας καὶ ἐπι- 

στροῴγ». 
Ἐνεὗδρα] παρὰ τὸ ἔζω τὸ καφέθοµοι, ἔδρα καὶ ἐνέδρα. ἐν 
] καθηνταί. τιεο βέχρις ἂν ἔλωσι τούτους, οἷς ἂν ἐπι- 
᾿βουλεύωσι». Έδρα σημαίνει τὴν. καδέόραν» καὶ τὸ μέρος 
του σώματος. ὡς παρα τὸ αἴθω αἴ δρα καὶ χύω Ἐύτρα, 
οὕτως ἔω ἔθρα, ἐν ᾗ κωθήµεδα, Ἰ δὲ ἦς καθήπεθα. 
παρ αὐτὸ δὲ καὶ ἐνέθρα" «ἐγκαΦθέζοντες γὰρ λορρῶσιν. 

Ἔνδοξος, παρα τὸ ἐν ἑαυτῷ τὴν. δέξων ἔχειν. 
Ἰνεβεκε» σημαίνει τὸ ἐνέγκαι" ἔστι γὲρ Ἰωνικόν. παρὸ 

τὸ ἐνέκω ἐνέξω πλεονασμῷ τοῦ ἐν ἐνείκω ἦνεικα (ἐξ 
οὗ, Αλλά μ ὑπήνεικαν: - ἄντ) τοῦ ἐξήνεγκανν τἐξή- 
γ«γον) καὶ τὸ απαρέμφατον, ἐγεῖκαι. ὁ ἄοριστου ν ἤνε- 
ἕν ὁ δεύτερος ἤγεκα᾿ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν καὶ τροπῇ. 
ὔνεγκα κα) ὦ ὥσπερ απὸ του αὐεὶ γόνεται αἰὲνν τροπῇ 
τοῦ εἰς », οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἐγείκω γίνεται ἑνέγκὼ 

ὁμὶ τοῦ }. 
Ἔνεισε, καὶ ἔξεισ, ταῦτα ϱ) μὲν δασύγεται, “δύο μέρη 

λόγου εἰσί, καὶ ἔχει τὸ ἔ καὶ τὸ ἕξ αρρθμητκόν" εἰ 
δὲ ΝΨλούτας» ἓν µέρος λόγου εἰσί, καὶ ἔχει τὸ ἐν ἐξ, 
πρόθεσι». 

Ἔνειμε»., σημαίνει τὸ ύπα ομεν' τι ήσην δὲ ὧπὸ τέλους 
ἔχει τὴν ὀξεῖαν. τὸ γὰρ ἀπλοῦν αὐτοῦ εἰμέν ἐστί. πᾶν 
δὲ ῥήμα ὀξύτονον ἐν τῷ συνθέσει, βαρύνεται. 

3ο 

άο 

Εγεσαν, αντ] τοῦ ὑτῆρχο». δἰμέ τὸ ὑπαρχο" ὁ ππρατα- 
τικὸς, ἦν' τὸ πληθυντικὸ», ἔμεν, ἔτε, ἔσαν, καὶ 
ἔνεσαν. 

ο Ἐναίρω, ἐμπερονήσων συναρμόσω» συμπλέξω, συνόψω. 
εἴρω οὖν παρα το αρα το ἁρμοζω τροπή. τοῦ κ εἰς 
ε, καὶ πλεονασμῷ του |. εἴρω ὁ µέλλων, ἐρῶ" ὁ αὐ- 
ριστος, 1ὗρα πο  συνεῖρα, καὶ παρεγεῖραν το συνέβαλον, 

συνέπλ εἕα ἐμαυτόν, ἸἹἱστέον ὅτι ὄν τισι τῶν αντιγράφων 
τὸ ἐνεπείρου» ἐπένδεσιν τοῦ 6 ἔχειν ὡς ἐνεποίουν᾿ ἐν 

τοῖς πλείστοις δὲ οὐκ όχει τὴν τοῦ 6 ἐπέκτασιν' ἡμπεί- 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. εν 8 
Τρου γὰρ πιττουργὸς καὶ στυππιοποιὀς. καὶ ἐνείρων τῷ 
ῥιαστῆρι τὸν στελεόν. ! 

Ἔνερσις, συμπλοκή. παρὰ τὸ εν τὸ συµπλέκω, ἍἝλεο- 
νασιῷ τοῦ σ. εἴρσων εἷρσις, καὶ ἕνερσις. κά) "ἐνέρσει. 

Ἐνεργμόο" τὸ δ᾽ αὐτὸ παὶ ἔνερξις' προῦμα κιδαριστικόν' 
Ευφρόνιος δὲ τὸν ἐν µέσω τ κιθάρα πασδαλίσκον, δὲ 
οὗ ή χορδὴ ὀμήρτηται. Φρύνιχος, Κοοτίδητον ἑνερ- 
γμέν: -- κροῦμα. διάσχεσιν. ῥητορική. Ηλ 

εκ. οὐ νεκροί" ἀπὸ τοῦ ἐν ΤΠ δρα κεβγθαεν ὃ ἐστω 
τῇ γῇ' (ὅδεν καὶ πίπτεν ἔραςο "τουγέστιν ἐν τῇ 

ν ὄντες. 
Ἰγερόχρωτεςν, »εκρόχρωτες, γεκροῦ χροιᾶν εφ καὶ, 

--- ἄγαξ ἐνέρων ᾽Αἴδωνεύς: --- τουτεστι, τῶν νεκρῶν. 
Ἔνερθεν] ὑπένει Σ δύο µέρη λόγου" ὑπὸ, πρόθεσις. 

ενε ἓ ἐπί πα τοπρκόν.᾽ γύεται ἐκ τοῦ ἕνερος ἑνέ- 
ρου. ὃ σημα ει τὸν γεκρόν. ἐξ αὐτοῦ ἐνέροθεν" υμαὶ 
συγχοπῇ» ἔνερφθεν" ὴ παρὰ τὸ ἔρα ἔραθεν. καὶ ἔνερεν᾽ 
(σημαίνει δὲ τὸ ὑποκάτῳ»εν) καὶ κατα ἀφαίρεσιν τοῦ 
.. νέρΦεν. νε 

Ἰνέρτερος, κακώτερος. ἀπὸ τοῦ ἔνερθεν ̓ ἐγέρθερος, καὶ 
ἐνέρτεροο. 

Ἐνετοί, Ἐγετήϊῖος, παρὸ Παφλαγόσι” - τοῖς δ᾽ Ἐνε 
τής ἐμβασίλευεν Πρώτα Πέλοψ: - περὶ Πκφλαγο- 
σίαν Φονεῖ Πέλοψ κατωκηκένοιι" ὄφεν καὶ ᾿Ἠνετήϊον 
αὐτὸν εἶπεν. Ἐνετοὶ γὰρ οὗ Παφλαγόνες οὗ άν ς 

Ἐνετῆσι] Ἀρυσε/)ο ὁ᾽ ἐγετῆσι κατὰ στῇθος περογᾶτο: -- 
μαι σόρόναις δν τὴν λονάρ ἕέ, πινΑΝ. Ἱστῆδος 

ἐπερονῶγτο. οὐχ ὡς ἡμεῖς κατὰ τὴν κλεῖδα τοῦ ὤμου. 
δασύνεται δὲ το ἐνέτῃσιν' ἀπὸ τοῦ ἐνίεσθαι τοῖς ἷμα- 
τίοις, ὃ ἐστιν Ἱἐμπορπᾶσθω καὶ ἐμβάλλεσθαι πρὸς τὸν 
πέπλον. σημαίνει δὲ τοὲο περόνας καὶ γίνεται παρα τὸ 
σαι τὸ πέαπω" ὁ µέλλων, ἤσω" ὁ παρακείµενος» 8: 
ὁ παθήτικὸρ,, ἔμαι, ὅδοε, ἔται. ἑτός, καὶ φετος" τὸ 
θηλυκὸν» ἑτή, καὶ ἐνετή. 9 

Ἐνεκολλήβασε, χατέπιεν. ἴσως ἀπὸ τοῦ κόλου καὶ τοῦ 
βύσαι. «” 

νεούρησεν] ἀπὸ τοῦ. οὔρησεν, ὀνόρηνε” καὶ ἓν συνθέσει, 
;.ἐεούρήσεν. «ὔτει. 
Ἐγγύης παταβολ ἡν] καταδικασθέντων τινὼν ὁγμοσιεύεσθια 

τὰο οὐσίαον εἰ λέγοιεν τινὲς, ἂς εἴήσαν δανεισταὶ τῶν 
δημευομένων η ἀπογράφεσθαι τούτους ἐκέλευον, πότε 
καὶ πόσον ἐδάνεισαν ἀργόριον" ὅπερ ἔλεγον ἐνετίσκημ- 
μα πα) ) ἐνεπισκήψασθωι" εἰ μέντοιγε παρίστων ἐγγυη- 
τὰς τοῦ μὴ ἂν διαψεύσασθαι περὶ τοῦ δαγείσβατος οὐ 
ὀκνείσαντες, τοῦτο ἐγγύης καταβολ}ν ἔλεγον. ἑξῆν δὲ τῷ 
γυνοεμεὶ πρῶτῳ τὴν ὀφειλομένην προϊκ» τε" καὶ 
τῷ δάνειστῇ τὸ ὀφλημα. αποδερινύντες ὃ ἔλεγον, ὧπε- 
λα 18η νον τὸ ὀφειλόμενα. ἐκαλεῖτο οὖν τοῦτο, ἑνετι- 

σκήψασθαι. 
Ἐνεός, ὃ ἄφωνος ἀπὸ τοῦ τὴν Ἰωὴν παρ ἑαυτῷ ἔχειν" 
ἡ ὁ διὰ µωρίαν λή2αργος καὶ ἀμνήμων ἀφ᾿ οὗ καὶ ἐνεά- 
«ειν λέγουσι τοὺς δις µωρίαν περιβλέποντας. 

Ἐνέχυρονν το εἰς ἀσφαλειεν αντάλλαγμα” ἀπὸ τοῦ ὄχω 
τὸ κρατῶ, ἔχυρον καὶ ἐνέχυρον. 12. 

νεχελιδώ, τόπου ΑἈθήνγσι Ἱσταδίων οκτώ, ἐν ὃ αὲ ἐκ- 
πορομίαι” ἀπό τινος κ όλου. / 

Ἔνη καὶ νδαν ἡ τρµεκοστὴ ἡμέρα τοῦ αηνὸς παρὰ ΑΦη- 
ναΐοις" ἡ ἡ τριακας τῆς σελ. Ὁλ ἐτειὸν) τῆς σελήνης 

συμβαίνει τθυς δύο μῆνας ὄννάτη Ἰμέρα ως ἔγγιστα 
εἶναι, καὶ τὴν τριακοστὴν ἠπέραν ὑπαρχειν κανήν' 
καὶ κελεύειν νῦν μὲν ᾖκειν εἰς ἑσπέρανν αὖθις δὲ ὄνας) 
} ἐφ ὄνλοις 

. νόνοχα] ἀπὸ τοῦ ἑνέχω, ὁ µέλλων, ἁνέξω" ὁ παρακεί 
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ζορ ΕΝ ΕΤΥΎΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. ΕΝ διο 

µενος, Ἴνεχα ὁ µέσος, ἤνοχα' καὶ ὁ Αττικὸς, ἑνή- 
νοχρεν 

Ἐνηλύσια, εὐκίνητα" καὶ ἤλυσιν, τὴν ἔλευσιν. Αἰσχύλος 
ἐν Αργείοι. Καπανεύς µου καταλθύπεται λοιποῖς ακέ- 
ραυγος αρούρων ἐπηλυσίων ἀπέλιπεν: -- οἱ δὲ, τὰ κα- 
τασκγφθέντα. οὕτως εἰς τὸ ῥητορικόν' εἰς δὲ τοὺς ἐτυ- 
µολόγου εὗρον, εἰ ἃ κεραυνὸς εἰσβέβηκεν' οἳ καὶ 
ανατίΦετω Δι κατωιβατφ, καὶ λέγεται Αθντοι καὶ 
άβατα. 

Ἐνηήο, ὁ πρᾶος καὶ προσηνὴς καὶ ἠδύρ' παρὼ τὸ ᾖδω 
ἤσω" ἡ παρὰ τὸ ηύρ γίνεται ἐνγής,  ώσπερ παρὰ τὸ 
βριδύς, ἐαβριθής. χλένεται ἐνγέος. τὸ δὲ Ἰός, σημαί- 
»ει δύο, τον γενναῖον καὶ ἠσχυρόνι καν τὸν ἀγαδόν. 
ἐπὶ μὲν τοῦ ἰσχυροῦ» παρα το ἔἕω τὸ ὑπαάρχω. ἐύς καὶ 
ἠύο" ἐπὶ δὲ τοῦ αγαφοῦ, παρὰ, τὸ δω ἠδύο ' καὶ ἐκβο- 
13 τοῦ ὃ, ἠύς" ἐξ οὗ κου) γεῖὰ, ὡς ταχύο ταχεῖα' καὶ 

ἐνπεῖα ἐνγείης, Ἰλιάδος ϱ Νὸν τις ἐνγεύιο Πατροκλῆος 
δειλο[ο Μνησάσθω: ---τουτέστι τῆς πραότητος. 

Ἔνδους]) κατα συναλοιφὴν ὁ Ἀν)εβόμανας » ἔνδεος καὶ 
ἔνφους. 

Ἐνθυμιαόμενοι, ἐνθυμούμδνοι. 
Ἐνδρυπτά, τὰ ἐκ πεµµατων, ο τὰ ἑνθρυβόμεγνα βρώ- 

ματα. ἔνιοι. δὲ ταῖς τελετοᾶς αὐτὸ προσοικειοῦσι. ποὶ 
Απόλλων ὁὲ παρ ᾿Αθηναίοις ἐν δρυπτός. . 

΄ 3 πα Ένδα. ἐπὶ μὲν τοῦ τότε δ, χρονικὸν ἐπίῤῥημα: Εν» 
αὖ Τυδείδης Διομήδει: -- καὶν Ἔνν᾽ ἄλλοι μὲν πάντες 
ἐπευφήμησαν Αχαιοί: -- ἄγτὶ τοῦ τότε. ὴ τοπικόγ. 
ἐπὶ δὲ του τοπικοῦ. Ἔνθα κατεπλέοµεν. καΐ τις Φεὸς 
ἠγεμόνευεν: --- ἐπὶ δὲ τοῦ ἐν τούτῳ ᾗ ἐν ἐκείῳ τῷ 
τόπῳ, Ἔνδα μὲν Αίας κεῖται, ἔνθα δ᾽ Αχιλλεύς, ὄν- 
Φα δὲ Πασροκλος. 

Ἐνθαδε, ἐκ τοῦ ἔνα τοπικοῦ ἐπιῤῥηματος, ἐπεκτάσει 
τῆς δε᾽ καὶ ὤφειλεν εἶναι ἔνθαδε᾽ ἀλλὰ κανών ἐστιν 
ὁ λέγων, ὅτι τα κατὰ Φφωνὴν παραχ)έντα εἰς δε, µ- 
δὲν πλέον τοῦ πρωτοτύπου σημαίνοντα, πρὸ μιᾶς ἔχει 
τὸν τόνον" ἔνθα, ἐνθάδε" τοῖος» τοιόςδε τημος, τ]- 
μόςδε᾽ τηνίκα τνικάδε. κοιν ὠποροῦσι τινὲς λέγοντεςν 
πόὀ.εν γίνεται τὸ ἔνιας κοὸ λέγομεν ἐκ τοῦ ἔνδεν. 
πόθεν ῥήλον ἐντεῦνδεν'. τὰ εἰς 3α ὀισύλλαβα ἐπιῤῥη- 
ματα. οὐκ ἐν µετωθέσεως ὁ ὄντα τοῦ δε ὀύνεσδαι Φέ- 
λονσιν οἷον όχθα, τριχ»α. εἰ οὖν ἔγδα οὐκ ἐν μετα- 
Ῥέσεως ὑπῆρχε τοῦ ἔνδεν, ώφειλεν ὀξύνεσθαι. οὐκ άρα 
ἐστὲ τὸ ἔ:δεν ἐκ τοῦ ἔνθδα. ἸἹστέον «ς Φησὶν ὁ τεχνι- 
κὸς, ἔ9ος ἔχουσιν αἱ λέξεις αἱ εἰς σύμφωγον λήγουσαι 
δέχεσθαι ἐπέκτασω τὴν ὁιὰ τοῦ ι’ οἷον νὺν., νυνί' οὗ- 
σος. ᾿οὐτοσί" ἐκεῖνος , ἐκεινοσί. αἱ δὲ εἰς ΦωνΠεν λήγου- 

σαι τρέπουσιν εἰς ϱ ὅδε, δδ/ δεῦρο, δευρέ: ἐνλάδε, 
ἐνδαδέ. Ἶ τὸ ι προζλαμβάνουσι κατα διάστασιν᾿ οἷον 
αὕτη, αύτη" τούτου, τουτου{ τούτῳ, τουτῳί. τὸ δὲ 
οἱογεὶ καὶ ὠσπερεὶ, Ύ γράφεται διὰ διφθόγγου- δισ φορα 
γὰρ μέρη λόγου εἰσέν. ἔστε γὰρ δἷον. ὄνομα" καὶ εἰ 
σύνδεσμος συναπτµεός τὸ δὲ ὠρπερεὶ 5 τρία μέρη λόγου 
εἰσί' ὡς, ἐπίῤῥημα περ. σύνδεσμος παραπλήρωμώτί- 
κός'. καὶ εἰ, συναπτµιός. Ἱστέον ὅτι ἐκ τῶν ονοσυλ- 
λάβων προ.)έσεων δύο ἐπεντείγοντας» ἡ ἐν καὶ ἡᾗ πρός, 
ἡ ἐν, προολαβοῦσα. τὸ {, γίνεται ἔνι' ὡς τὸ, Οὖκ ἔνι 
εκεῖ δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος: -- ἡ πρόον προσλαμβάνει 
τὸ καὶ γίνεται προσή΄ ἐκβολῇ τοῦ ϱ. ποσί καὶ τρο- εν 1 

πῆ τοὺ σ εἷστ, ποτί' ἐξ οὗ καὶ τὸ, --- Διοο ποτὶ Χαλ- 
κοβατὲς δῶ: --- διαφέρει 9ὲ, ὅτι κα ἐν γίνεται ἔνε, καὶ 
μετάγεται εἰς ῥηματικὴν σημασίαν ἡ δὲ πρόὀο, γίνεται 
ποτί» μαὶ ὡσαύτως μένει πρό.}εσιο. 

Ἐνὶ οἴκῳ' ὀρθοτονεῖτως μετὰ τοῦ ὀνόματος, ἵνα μὴ ἀγα- 

στρεφοµέγὴ σημαίνὴ ῥγμα. ἔστι δὲ πατὰ πλεογασμὸ» 
του /. τότε δὲ αναστρέφονται αἱ προθέσεις ὅτε λείπει 
ῥῆμα. γίνεται δὲ ἀντὶ ῥήωατος ως τὸ, --- ἔνι τοι Φρέ- 
γες οὐ ἠβοιρώτ. . καὶ παρα. γαρ «Φεοί εἰσι: --- καὶ το 
ὅτα μεταξυ δύο ὀνομάτων τεῦῇ, --- ἔύλοχον͵ κάτα βο- 
σκομενάων: --- Ἐάνθῳ ἔπι δινγέντε: -- καὶ ὅτε ὑποτέ- 
τακται τιν) ἁμέσως" οἷον, ᾧ ἔπι: - ἄντὶ τοῦ ἐφ᾽ ᾧ. 
παὺ ὅτε εὑρεδῇ ἐπὶ τέλους" οἵον, Αρτόμιδε ξύν: -- εἰἷ 
δὲ μἡ οὕτως ἔχει, ὀρ-δοτονεῦτοιςν καὶ Φυλάσσει τὸν Ἴόον 
τόνον' Ἰλιάδος ο, «δις δ) ὅταν αγ νόος ἀγέρου, δοτ᾽ 
ἐπὶ πολλὴν, Ταἴαν ἑληλονδωῶς Φρεσὶ πευκαλέωφτι νοήση, 
Ἔνν᾽ εἴη ἡ ἔνδαι--- καὶ οὐκ ἔστι τρίτον πρόσωπον 
εὐχτικὸν, ἄλλα πρῶτον" οὐ γὰρ ὀύγαται τὰ τρίτα τῶν 
εὐκτικῶν προρλαμβανειν τὸ ν, ἵνα μὴ συνεµπέσγ τοῖς 
πρώτοις. Φ,λόζενος δὲ λέγει κατὰ διάλεκτο» γεγονέ- 3ο 
ναε" ἔστι ῥήμα εἴω τὸ, τορεύρραι: εἴειο, εἴει" τὸ ἅπα- 
ρέµφατονν εἴειν. τὸ δὲ λέγειν καὶ Φέρειν, οἱ Δὐολεῖς 
λνγην καὶ Φέρην λέγουσι ὁμὲ τοῦ ην, οὕτως οὖν καὶ τὸ 
εἴενν εἴην Αἱολικὸν ἀπαρέμφατον. ἡᾗ ἐκ τοῦ ἦν τρίτου 
προσώπου δεύτερος. αόριστος» πλευνασμῷ τοῦ ε πονήτις 
πῶς καν γώεται ἔην καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, εἴην, τὸ 
τρίτον, εἴη. 

Ἐνιαντὸς, ἀπὸ τοῦ ἐν ἑαυτῷ λέγαμ ἀπὸ γὰρ τοῦ κέντρου 
κο τοῦ ὁρίζοντου οὗ ἦν ὁ ἥλιος πατὰ τὸν Μάρτιον αἩ- 
2 δὲ ὅλου κινούμενος τοῦ χρόνου» ἐν ἐκεβῳ πάλιν 
ἔρχεταιν ὡς καὶ ὁ ὁ Χριστὸς απὸ τοῦ πατρός. παρα ἐ 5 
τὸ ἐν ἑαυτῷ διειληφέγαι πάντα, τούς τε καρπους καὶ 
τὼς τροπὰρ, } τοὺς χρόνους και ποὺς μῆνας. ἢ παρα 
τὸ ἰαύω σύν.)ετον ἐνιαύω τὸ ἐνδιατρή: 9ω". καὶ ὄνοιν, 
ἐνιαυτος» ὁ ἐνδιάτριπτος χρόνος καὶ Ὅμηρος, Ἐνδα 
Κύκλωψ ἐνίανεν. 

Ἐνιαυ»μὸς] πγρα τὸ ἐνιπύω τὸ ἐνδιατρίβω ἐνιανσμὺς παὺ 
ἐνιαυ.λμός. ἐν δὲ τοῦ ἠσύω., καὶ μολιαυδμός. 

Ἐνιλλώπειν, τὸ κατακεκλεισμένῳ ὄμματι βλέπε καὶ 
κατορωκασ-δ-. ὅδεν καὶ ἐνιλλώψας το παταμωπησάμε- 
νοᾳ. Ίλλους γάρ Φασι τοὺς οφθαλμούς. ἔνδα καὶ κα- 49 
τιλλὠπειν, καὶ πτίλ ος. κοιν σιλληνους δὲ ἔνιοι τοὺς τοῖς 
ἕλλοιο ἐπισίνει. εἰ μὴ ρα τέλλος τὶς ἐστὶν ἀπὸ τοῦ 
τετίλθωι τὰ βλέφαρα.. καὶ τὸ δανεύεν, ὀενδίλλειν 
Ὅμηρος. 

Ἐνὴ» Ἰ διὰ λόγων ἐπέπληξις' ἀπὸ τοῦ ἐνέπω ῥήματος, 
ᾗ ὧπο οᾶ ἐνίπτω. 

Ἐνιπεὺρι ὄνομα ποταμοῦ: ἀπὸ τοῦ ἐν απ ἡ ἀπειλή. μοι) 
γὰρ οὗτος ὁ τόπος ἀγριός ἐστε, καὸ ἀπειλοῦντι ἔοικε. 

Ἐνίπτω, ἐπιπλήσσω, λοεδορῷ παρὰ τὸ ἐνέπω τὸ λέγω, 
κατ ἐπένφεσι τοῦ τ. καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰρ ε’ τὸ γὰρ 
ε, ἠνίμα πλεονάση σύμφωνον, τρέπετωι εἰς κ" ἑγέπω, δ9 
ἐνίπτω" Μη. με γύνας Χαλεποῖσιν ογείδεσι δυμὸν ἔνι- 
πτε: -- Βὲ μέν τι τον ὄνείρον ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἔ ἔνισπε: 
-- ἀντὶ τοῦ εἶπεν, ἢ ἔλεγεν, Ἰλιάδος β απὸ τοῦ 
ἐνέπω, πλεονασμῳ καὶ τροπῇ- ἐξ οὗ καὶ ῥημα περι- 
σπώμε»»γ» ἐνισπῶ, ἐνισπήσω" ὁ δεύτερος αόριστος, ἦνι- 
σπον ' καὶ ματο συστολήν, ἔνισπον. 

Ἐγισσέμεν»] --- ἐνισσέμεν ἐκπάγλοις ἐπέεσσιγ: ἵ-- πάΧολο- 
{ . 

φεῖν, ἐπιπλήσσει)' απο του ἐγίσσω" ὁ µέλλων. ἐνίδω. σ45δ 
Ἐνίψει, λάδος η. πυρίως μὲν, ἐπιπλήξει διὰ λόγων 

νῦν δὲ. αντὶ τοῦ ἐρεῖ, λέξει. 
Ἔννισπεν ; ῥῆμαν χρόνου αορίστου». -] ἐνεστῶτος κο παρὰ- 

τατικοῦ. ἁπλῆ δὲ ἤ λέξις αὐτοῦ ἴσπω" ἑνίσπω' ὁ πα- 
ρατατηκὸς, ἦνισπον. ἦγισπες, ἡγισπεν καὶ ἔνισπεν, 
ὡς λαυνε», ἔλαυνεν. παλ» --- σὺ δέ μοι γημερτὲς ἔνι- 
σπεο. οὕτω καὶ σχῶ, ἴσχον' καὶ σπω, ἴσπον λα) ώς. 
περ ἔσχον ἔσχες, οὕτω καὶ ἴσπον ἴσπες, παὶ ἔνισπες, 
μα 
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' ΄Ἐννέωροι γαρ τοίγε 

Ἔννηι! ἔστι νω σημαίνει τὸ "ήδω᾽ 

ΕΝ 

τὸ μέντοι προοτακτικὸν. παροξύνετας, ἐνίσπες, ὡς΄ ἐπί- 
Ὅσχες, ἐπίθες. τὸ δὲ ἄγευ τοῦ 5 προστακτικὸν προπα- 

ροξύνετες, ἔνισπε. ἄκολουδεῖ τῷ ὀριστικῷ. μ 
Ἐννέα, απὸ που ενδεῖν εἰς τὸν δέκατον αριθμόν" ἡ παρὰ 

δι’ τὸ νέα καὶ τὸ ἔν. ἐκ ποῦ ἐννέα͵ διὰ δύο νν, ἕνατος 
Ὁ δνὸς ν΄ ψ.λούτας” ὸ 6 πρὸ τοῦ ἑνὸς ν ψιλοῦσθαι «δές 

λει. ὁμοίως δὲ τὸ ρὺς τῶν συνδέσμων καὶ εἶἰ 
ἐκ κλίσεως εἴη" ον. Ἑννώ, ἔνδιοι" ἦνις, ἠχέσταο " το 
ἡνίων : ἐπεὶ παρὰ τὸν ἤσω μέλλοντα Ὑέγονεν» ὁμοίω: 
τῷ ποιήσαντι ἐφασύνθη. πρόεκειταε, χωρὶς τῶν συνδέ- 
σωων διὰ τὸ ἔνεκα καὶ εἴγεκα. 

Ἐννέωροι, ἐνναετεῖς' ὥρος γὰρ ὁ ἐνιαυτός. Ὀδυσσείας ν, 
καὶ ἐνγεαπήχεεςο Εύρος” 

αταρ μῆκός Υ6 γενέσθην ἐννεόργυιοι: ---. Ὀδυσσείας την 
ἔνθα τε Ἰένως Ἐννέωρος βασίλευε, Διὸς μεγάλου -ὂκ- 

Ίο: --- οἱ μὲν ,' ὅτι ένναετής βασιλεύειν ἠρέατο: ἡ 
ὅτι ἐνγέα ἔτη ἐβασίλευσεν" ἡ ὅτι οἱ ὑποτεταγωένοι οὐ 
ῥᾳδίως πείὃονται ταῖς τῶν βασιλέων γνώµοµοι ὅδεν 
Φασὶν, ανιόντα αὐτὸν εἰς ᾿1δην δὲ ἐνγσετήκα συντε»έ- 
λα γόµους, καὶ - Φέροντα διβεβαιοῦτ.2:ν ὡς ὑπὸ Διὸς 
εἷεν δεδοιένοι. ΄Τῆσι ὁ ἐν) Ἰκνωσσὸς αεγάλη πόλις» 
ἔνδα τε Μίνως Ἐννέωρος βασίλευε, Διὸς αεγάλου όα- 

επ σημαίνει δὲ τὸν ὁμωλητήν. δαροι Ὕαρ οἱ λόγοι, 
καὶ μετὰ λόγου συνουσία. τμαὶ ὁαριστὺς πάρφασις, 
αντ) τοῦ ὁμιλία παρασκευαστικη. ὁ μῦθος τὸν τῆς Εὺ- 
ρώπης καὶ Διὸς Μίνωα ὃν ἐνναετίας αθιενεῖσοαι προς 
τον πατέρα παιδευῬησόκενονν καὶ ῶξ παρὰ σοφιστοῦ 

; μανθάνειν τὰ δέοντα" ὅφεν τῇ τε γνώμη. καὶ χρίσει 
τοσοῦτον διενεγκεῖν, ὡς βασιλέα αὐτὸν πορήσέν κοὶ ἐν 
δη ὀωκαστὴν γενέσθαι τῶν αὐήκων γυχῶ». ἡ ἑστορία 
παρὰ Πλάτωνι. 

Ἐννεάψυχος κόων» παροιαιωδῶς. 
Ἐννεάκρουνος, κρήνη Ἀθήνήσι παρὰ τὸν Ἰλισσόν, ἡ πρό- 

τερον Καλλιρόη ἔσκεν' ἀφ ἧς τὰ λουτρὰ ταῖς γαμου- 
µέναιο µετίασι. Πολύςηλος ὁημοτυνδάρεῳ δὲ Ίξει 

ὃ ἐννεάκρουνον ἔγνδρον τόπον. ῥητορική. ι 
Ἠννήμαρ, ἐπὶ ἐννέα ἡμέρας- κάν παρα τὸ Ἴμαρ ὄνομα 

συνετέ»η» οὐκ ἔστιν ὄνομα, ἀλλ εἰς ἐπίῤῥημα καὶ 
ἄκλιτον µετέπεσε σύνταξιν, κα) σημαίνει χρόνον τινοὺ 
ἦ καιρόν. τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ ἑξημαρ, αυτήμαρν παγ- 
ἥμαρ. οὐδὲν δὲ τῶν εἰς αρ συν τῷ κ. γράφεται, οἷον 
ἑξήμαρ᾽ τὸ δὲ ἦμαρ αεί μετὰ ἁκλίτων τάττεται. 

:ἐχρην ν αὐτὸ προπαροξύνεσθαε, ὡς παρ οὐδενὸς συγκεί- 
μενο». αλλ ἐπειδὴ ὁ τόνος ταργλλάγη» ἐπεὶ καὶ ξένη 
ἡ σύνθεσιςν (οὐδὲν αρ τῶν εἰς αρ συντεδέντων ουδε- 
τέρων τροπαροξύνετει, ) όα τοῦτο περισπάται. ἔστι δὲ τὸ 
ἐννγμαρ ἐπέῤῥημα, ὧρ τὸ ἑξηκαρ, οταν παν προ- 
περισπατοα. 

ὁ παρατατικὸς, ποὺ 
ἐπ] πρώτης συζυγίας, καὶ ἐπὶ δευτέρας. ἂν γαρ ἐστὶ 
Σωμβγος καὶ κλάώμενουν ὀγλονότι ἑστὶ ῥευτέρας. τοῦ νῶ 
ὁ παρατατ/κοον ἔνων, ἔνηο ἔνη' και πλεονασμῷ τοῦ 

ν, ἔννη. οὕτως Ἡρωδιανός. 
Ἔννεον] ἔστι ῥῆαα» σίω" 

πλεονασμῷ τοῦ ν, ἔννεον. 
Ἐνναέτας, οἱ περίοικοι. ἀπὸ τοῦ ναίω τὸ οἰνῶν γκέτης 

ναέτου. 
Ἐννε; σίφσεν δαν οήσεσι, ἐννοίαςν βουλή Ἴσεσι», ὥς φησι 

Διονύσιος. καὶ Ὅ ρου Ἰλιαάδος ε’. γήετω παρὰ τὸ ἐγ- 
νοίαισι" καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς 8, 
(ώσπερ πηγόµαλλα, πηγεσίμαλλα) γίνεται ἐννεσίῃσι, 
πιο ἐκτάσει, 

ὁ παρατατικὸς, ἔνεον' καὶ 

Ἐν πύγ. τιὲς ἐν χόρτῳ" Αρίσταρχος ἐν πυροῖς καὶ πρι- 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΡΑ. 

ο 

ΕΝ δις 

Ὁ 9ᾷ 1 πυὸν γὰρ τὸν πυρὸν δίχα τοῦ ϱ θἶλν δι ὁ 
καρπῳ. 

Ἐν µεσέτῳ., ἐν μεσωτάτῳ τόπῳν κατὰ νγθυκήςς ”. 
Ἐν προδοκῇσιν » ἀπὸ τοῦ δοχεῖ,, τοῖς ο -” η 

τηδείοις τόποιο. - 
. Ἐντακείή] αὐρίστος. Δεύτερος ὧτὸ τοῦ ἐντήκω, 
Ἐν τοῖς πατωτάτω] κάτω κατώτατος" ἡ οτι]. κατωτά- 
ο πῳν καὶ ἐν τοῦ; κατωτάτω. ἀπὸ ὀνόματος ο --- εἰς 

ἐπίῤῥηωα, 
Ἐν Φρεατοῦ, ὀμλο [οιον τῶν ὤπουσίων Φόνων ἐν Αδήνώ. 

Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστογείτονο:« ἄκριβῶ: διέρ- 
Χεταε περ; Ὅα ενα δὲ τὸ δι Ἴριον ἔομιεν 
απὀ τος Φ ἥρωος, ὦς Θεόφραστος να ὄντῳ. 

' καιδεκάτῳ νόκων μαρτυρεῖ. 
Ἐνσειρωθείσης, ἐμπαγείσης' σκίρωμα γὰρ λέγετον τὸ 

αγίατον πάθος» --- 
Βντορα] διὰ τὸ ἑντὸς ῥεῖνν ἔντερα. ὅτε εἰς τὸ ἔγκατα. 
ντελέχεια, τὸ αεὶ ὄν παρὰ τὸ ἑντε ἔχειν. "9. 

Ἔνορχα] Ἰλιάδος Ψ΄, Ποντήκοντα ὃ) ἔνορχι παρ᾽ αὐτό.ι 
αἲλ. ἱερεύσει: --- ὄρχειο ἔχοντα. τριαύτα γὰρ ἔθυον 
τοῖς ποταμοῖς. 

Ἐνολαίς, ᾗν τι γένος µάντεων οὕτω Αλ λῤωωννὴ δια τὸ 
ἐν λμῳ κοινή ηγαιέ γήεσθας" ὅλμοι δὲ λέγοντας οἱ 
τρίποδες τοῦ Απόλλωνος. ζ9εν καὶ παροιμία. Εν ὅλυῳ 
εὐνάδω: ---- ἀντὶ τοῦ µαντικός. ὁ δὲ ον. ὀνόλμιος. 

Ἐνονυχίέςει, αποδέχρτωε. 
Ἐννοδία, ἡ Ἑκατη" ἐπεὶ κυνηγός. Ἡρακλείθης. 
Ἐνοσίχ δω καὶ Ἐνοσίγαιος, ὁ Ποσειδών" ἐν ποῦ ἔ ἔνοσις. 
ἓ σημαίνει τὴν πήνησιν᾽ καὶ ἐν συνΦέσει μοτὰ τοῦ γαῖν, 
ὁ σείων καὶ κιῶν τὴν γῆν. ..., 

Ἐνοχλῶ, ἐκ τοῦ ὄχλος" ουτο παρὰ τὸ ἀχλύο, 
Ἐνοποῖς. τοῖς ἐνωτίοιςὶ ἀπὸ τοῦ ταῖς τῶν ὥτων ὁπαῖς 

κεῖσαι. Σοφοκλῆς. . ' 

Ἐνοπῇ] Ἰλιάδος Υ» Έρῶες μὲν κλαγγῇ ἐνοπῇ τ λος, 
ὄρνωλεο ὥς: ---- ἐνοπῇ καὶ πλαγγῇ, ἐπιῤῥήματα εἰσὶ 
ποιότητος, ὡς τὸ σιγΓ. γίνεται παρα τὸ » ὃ σηµαίνει 
τὴν Φωνήν" ἡ γενική ὀπος" καὶ μετ τῆς ἐν ππροὺέ- 

2-0 

σεως --- ἐνοπή. ὁ κανών" .ὀ ὧπὸ διαφόρων πτω- 
σεωντ.--- 

Ενωπῇ] Ἰλιάδος ε’,- ὡς εἴ τι κακὸν ῥέουσαν ἐνωπῥ: 
--- ἄντὶ τοῦ ἐν ὄψει, Φαγερῶς' παρα την πα. καὶ 
Δωρικῶς» ἐνωπᾷ. τὸ δὲ. Άνταρ ἐπεὶ κατενώπα:-- µε- 
ταπλασμός ἐστι, ὡς κρόκη» κρύκα. 

Ἐνωπιδίως ἐσίδεσκεν]. τιὲς ἐναπαδίως Ἰράφουσι, » τὸ . σἀδ 
αὐτοὺς τοὺς ὥπας ὁρᾶν πα) γινώσκειν. 

Ἐγωτίδες, αἱ «)εράπαιναι" παρὰ τὸ ἔπεσ.λαι. 
Ἐναδια, σὺν τῷ ἓν τὸ ἐνώτια' 

Δθυμος. 
ἴσως παρα το ἐγοιδεῖν τα 

περὶ τὸν τόπον ευθύτρητα ὅ ὄντα. οὕτως Ωρίων ὁ Μ. : 
λήσιου. 

Βνωρξ] ἔχει τὸ λέγεται δὲ ἐπὶ δυτικής µόνης, .. 
τοῦ «}άττο;. Αριστοφάνης Εἰρήνη. 

Ἐνώμοτος, ὄνοχος τοῖς ὄρκοις, βέβαιος. «ῥγτορική. | 
Ἐνωμοτίον ταξί τὶς στρατιωτική παρρὶ Λιεκεδαιμονίοις, 19 

εἴρηται ἀπὸ τοῦ ὀμνύναι αὐτοὺς κ) λείπειν τὴν τάξινι 
Ἐνωμοταρχης, τινὸς στρατιωτικὴς ἄρχιον παρα 
Λακεδαιμονίοις. ῥητορική. 

᾿Ενώμα, ἐκίνει. ἐκούφις»». ἀπὸ τοῦ ὤμος ἡ µεταφορά" 
Ὑόνεται ὀνωμῶ. καὶ, "Αρης δ᾽ ἐν χερσὶ Α ῥινω ἔγχος 
ἑνώμα. 

ντεα τὰ ὅπλα" παρα. τὸ ἐντὸς περιλαμβανειν τὸ σῶμαν 
κα) ἐντὸς εἶναι τον Φοροῦντα” οὐονε) σοιπιθνήμα τινα 
ὄντα, διὰ τὸ περιλαμβάνει» τὰ σώματα. 

ντόσθια, παρα τὸ ἐντὸς ἐπίῤῥημα, ὃ σημαίνει ψὴ ἔσω, 30 

.. 
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τα ἔσωφεν τοῦ σώματος κείµενχ. οἱ δὲ λέγουσν ἐν- 
δόσθια. 

Ἠντύνω, σημαίνει τὸ εὐτρεπίζω. 
Ἔντομα, τα τοῖς κατο,χοκιέγοις Φυόμενα. ἐντέμνεται γὰρ 

τούτων ὁ τράχηλος τα δὲ τοῖς οὐρανίοις εοῦ; ἀνα- 
κλᾶται,. ἡ ἔντομα τὰ εὐνουχισθέντα τῶν προβάτων 
τομεύτα δὲ ἔθυον Τοῦς νεκροῖς, ἄγονα δι τὸ καὶ αυ- 
τοὺς εἶναι ἀγόνους. Καί . κυδα/νοντας ὑπὸ κνέφας 
ὄντομα µῆλα:-' καὶ---- ἤγνισαν ἔντομα μήλων. 

ο Ἐντρέχεια. σημαίνει τὸ µετα δρόμου καὶ δερμῶς ἐπιπη- 
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ὃὰν τῷ πράγματι. 5 
ηοναλιἅ Όμενος , κατ ὀλ/γον καὶ συνεχώς ἐπιστρεφό- 

µενορ. ἐκ τοῦ τρέπω, τροπῶ, τροπίζω" καὶ προθἈθέσει 
τῆς αλ συλλαβῆς μετὸ της ἐν προθέσεως γόεται ἐν- 
τροπαλ/ζω. εἴρηται ψαὶ χωρὶς τὴς ἐν. Ἴλ, ἄδρο ψ, πρὶν 
ὁ οὔ τι µε τροπαλ/ςεο Φεύγων: ---- ἀντὶ τοῦ οὐδὲ 
ἐπεστρέφου. τοικῦτα. δέ εἰσι ῥήαατα απὸ τῶν εἰς ο, 
πλεονασμῷ τῆς αλ οἷον πύπτης, πυκτίςω ε πυνταλά ω. 

᾿Ανεκρέων καὶ Σώφρων Φησὶν, ἀπὸ τοῦ πυκτεύω, 
πυκταλεύω. 

Ἔντο] ἐξ ἔρον ἕντο: --- δασύνεται" σημαίνει δὲ τὸ 
ἐξέβαλον τὸν τῆς τροφῆς ἔρωτα» ὃ ἐστιν ἐκορέσθησα». 
ἀπο τοῦ. ἵημι τὸ πέµπω, ᾖσω, ἦκαν ἔμαι: ὁ αόριστος, 
Ἔφην' ὁ µέσος δεύτερος αόριστος» ἔμην" τὸ “τρίτον των 
(πληθυντριῶν, ἔντο. ὴ ἀπὸ τοῦ δευτέρου φορίστου ἦν) 
ὁ μέσου, ἔμην. ᾗ ἀπὸ τοῦ ἕω» εἶμι" ἡ µετοχὴ» εἴο 
καὶ αφείς" ἔμαι, ἔμην ἔσο ἔτο' καὶ το πληθυντικὸν, 
ἔμεθα ἔσ'δε ἔντο. 

Ενύπνιον» πατὰ τοὺς ὕπνους " ὀνοματμκὸν. ἐπίῤῥημα . αντὶ 
τοῦ ἐνυπνίως, ἢ ἐν ὕπνῳ. ἔστι δὲ καὶ ὄνομα" ἀπὸ δὲ 
ὀνόματος µετήχ»η εἰς ἐπίῤῥημα, ---- Φετός μοι ἐνύπνιον 
ἦλθεν όνειρος.. 

Ἐγνω, πολεωικὴ Φεόο. . παρὰ τὸ ἐναύειν, ὃ ἐστι ἐκ- 
υφωνεῖν" 4 παρὰ τὸ ἴω, απὸ τοῦ ἐνίειν τοῖς πολεμου- 
µένοις τὴν μάχην) ὅθεν καὶ ὑσμίνη. Όμηρος, -- οὔτε 
πτολίπορθος Ἐνυω. 

Ἐννάλιος, πολεμικός. παρὰ τὴν Ἐννω δκέμοναν ἥτις ἐστὶ 
προστάτες τοῦ πολέμου, κτήτικὸς τύπος γέγονεν” Ἐγυώ 
ἐνύῖος' καὶ πλεονασωῷ τῆς αλ συλλαβ]ς ἐνυαάλιος, ὁ 

“ προσφιλὴς τοῖς τῆς Θεᾶς Ἐγοοῦς ἔργοις. Ἐπίήχουρόν τι 
καὶ Ἐννναλιον. ἀπὸ τοῦ Φένω τὸ Φονεύω, ἀποβο]ῇ η τοῦ 

Φ, ἔνω" κατα παραγωγὴ» » ἐνύω' καὶ ὄνομω ῥήματικ2», 
Ἐγυω, καὶ ἐνυαλιος. 

Ἐνάπιον, ἐπέῤῥημα τοπικόν. παρὰ τὸ ὢψ ωπός, ὥπιον, 
γαλ ἐγώπιον. πᾶὰν δὲ ἐπίῤῥημα εἷς ιο, τύπου ὑπομορι- 
στιμοῦ ὑπαρχο»., δν τοῦ ι γράφεται καὶ προπαροξύνε- 
τοι οἷον βραδιον. τάχιον, ῥάδιον» μετώπιον,. ἐνώπιοῦ. 
το δὲ προσωπεῖον, δια τῆς εἰ δι Ἀόγγου, κοιὶ προπερι- 
σπᾶται. τὸ δὲ προσενώπιον, ἀντὶ τοῦ πρὸς τοὺς εξ. 
ενλντίας τῶν εἰσόδων τοῄχους. διὰ τὸ Φωτίζεσ-θαι ὑπὸ 
τῶν Φυρῶν. 

Ἑδσακλινον., ἑξαπουν. ᾿Αττικῶς μὲν ἔέπουν καὶ ἔξκλινον 
λέγεται», ὥσπερ καὶ παρὰ τῷ Σοφοκλα} ἑξπηχνστί" 
καὶ παρὰ Πλάτων, τῷ κωμικῷ ἔξπουν. Φυλαττει γὰρ 
τὸ τέλος τῶν ἀριθμῶν ἐν τῇ συνθέσει πεντέμηνον λ8- 
γόµενον, καὶ» ἐν πεντεσυρ/ γω ὀυλῳ' ἡμεῖς δὲ, πεντά- 
μήγο». ὀκτώπουν " ποιὶ ἡμεῖς, ὀκτάπου». εἰ οὐν ἄρα τὸ 
τέλος τῶν αριδμῶν Φυλάσσει, ὁ δὲ ἓξ αριθαὸς τὸ ἕ 
ἔχει, Φυλαάσσει ἄρα τὸ τέλος, ἔξκλινον λέγοντες. αλλ’ 
ἔστιν εἰπεῖν πρὸς τοῦτο, ὅτι οὐδὲ μίαν λέξιω ἔχοαεν 

ἁ εἰς διπλοῦν καταλήγουσαω». καὶ ἐν τῇ συνέσει Φυλασ- 
ἵ σομένγ. εἰσ) δὲ αἱ Φυλασσόμεναε, ἐν παραθέσει ο-ον, 

Τ1ὸξ μὲν ἐνίκήσε: --- Λὰξ ποδὶ κήσαο: --- εἰ οὖν ἕξ- 
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πους ἐν συνδέσει, ὀφείλει τρέπεσ-αι καὶ μὴ καταλή- 
γεν. εἰς ὁιπλοῦν. ώνόλογον ' ὅτι πεφύλακται τὸ τέλος 
τοῦ αριλμοῦ” ὡς πα) παρὰ τῷ ποητῇ οἵον, ἑξέτης 
Ἑβέτε) αδμήτην: -- Ἰκαλ Ἑξκετες ἤνασσεν: --- οὐκ 
ἔστιν οὖν πλεονασμὸς » ὡς πλανῶνται τωέο. το εἰς “5 

ἐπιῤῥήματα ἐν τῇ συν}έσει αποβάλλει τὸ πλ οἵον, 
ἑπτακις, ἑπτάμηνος οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἑπταὰ αρι μοῦ. 
τέσσαρες͵ ὁ αρι")ωὸρν τετράκις τὸ ἐπίῤῥηωα παρα τοῦ- 
το τετραωήνο». οὕτως οὗν ἑξάκις, ἑξάκλινον, ἑξάπου». 
Ἡρωδιανος περὶ παθῶν. 

Ἐξάγιστου, ᾿ἀκά-δαρτουν ἢ) πονηρός. Αἰσχίνης δὲ ἐπί τινος 
λιμένος εἴρηκεν., 

Ἠξάθδιος» ὄνομα κύριον ὁ ἑξοχὴν ἔχων, ἐν τῷ ὁὀμώκει». 
τὸ ε πρὸ τοῦ ἕ δασύγεται το δὲ. ἐξάδιον. ψιλοῦται” 

ἐπεὶ ὁιφορεῖται τὸ ὄνοια, Λεξάδιου καὶ Ἐλξάδιος, ὡς 
ΌὈβριαρεως καὶ Ἡριάρεως» Ὀϊλεύς καὶ Ἰλεύς. 

Ἐξαντηςν ἐξεστηρώς» μαιόμανος" ἡ αβλαβὴς ποκὶ ὑγω]ο 
ὁ ἔξω ἄτηο ' οἷον, ΣΩ 2εῦ, παρε ὖν τῆοδέ μ ἑξάγ- 
την νόσου: --- τὸ ν ἔγκειται δι εὐστομίαν. 

Ἐέξ ̓ἁλός] τινὲς κατὰ συναλοιφὴ», ἔξω ἁλός: οἱ δὲ, ἐκ 
τῆς ἆλός, ὡς τὸ, Ἕκτορα ὃ) ἐν βελέων, ἀγτὶ τοῦ ἔξω 
βελών». ᾿ 

᾿Εξωκέσαιο, Ἰάσαιο. ἀκὼ τὸ ε απεύω᾿ ἀκέσω" ὁ  αόρι- 
στου, ἤκεσα, ἠκεσάμην᾿ καὶ τὸ εὐκτικὸν » ἄπεσαίμην. 

Ἔξαρνος, ὁ τῷ αρνεῖσφαι ἐπιμένων», καὶ αρνούμενος κα- 
«όλου. 

Ἐξα ἀσασιλαν, τὸ ἐκτελέσαι τὰς αράίς » τουτέστι τὰς εἰ- 
χο ὥς ἐπὲ ταῖς {δι ύσεσι τῶν ναών εἰώνασι ποιεῖσδαι. 

Ἐξαπάφοιτο, ἐξωπατήσοι. 
Ἐξαργυρώσαι, οὐκ ἐξαργυρίσαι, Θουκυδίδηο. 
Ἐξανστῆρ. σηµαίνει σκεῦος τι. παρὰ τὸ αὖω, 

στρ. καὶ ἐξαυστήρ. Αἰσγύλος. 
Ἐξαμβλοῦν, τὸ δαφ.δείρει»" καὶ ἐξήμβλωσεν, ἀντὶ τοῦ 

οὐ ὁιέσωσεν., οὐδὲ συνηύξησε. κυρίως μὲν ἐπὶ άμπέλου 
ἐπικεκαυμένης τοὺς λεγοαενους ὀφ.δαλμοὺο Φασὶ τὸ 

ἐναμβλῶσαι" µεταφορικώο δὲ. καὶ βρέφος ὁαιφαρῆναι 
ἐν κοιλίᾳ, ἐξαμβλώσαι' καὶ αμβλωθρίδιον, τὸ ἐφ.)αρ- 
μένον. 

”’ φ. 
αὐσω, αὖ- 

Ἐξαμφοτερίσαι, τὸ τα σαθέστερα εἷο ἀμφίβολον περι- 
στήσαι. 

Ἐξ ᾿Αθόω] Ἐέ ̓ ΑΦέω ὁ) ἐπὶ πόντον. ἐβήσετο: --- ἐκ. δὲ 
τοῦ Αθω, ὅ ἐστιν ὄρος ὄψηλον τῆο Θράκης, ἐπὶ τὴν 
Φαάλασσαν δη. Ἰλιάδος ἕ. πλανώμενοι τωὲς ὦναγνά- 
σµουσω ἐξ ̓ "Αοω' οὐ  Ὕὰρ ὀύναται τρίτη απὸ τοῦ ὢ 
πίπτειν ᾗ οξεῖα' οὐ γὰρ ἔχει πρὸ τοῦ ῳ τὸ ε, ὡς τὸ 
πόλεων. αμφήβολον" εἰ γὰρ παρα τὸ Ἄως ἆθω, ἐστὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ο. εἰ δὲ εἴρηται ᾿Αθόος ἆ-)όου ο θδόω, 
οὐκ ἔτι πλεοναάἆ ει. Ἡρωδωνὸς περὶ παθῶν. 

Ἐδάτωες, ὀκήῤῥημα, γίνεται δὲ παρα τὸ αἀφανήςο, ἄφινα 
καὶ ἄπινα. 

Ἐξαίρετοι, εὐειδεῖς. ἐπίλεητοι, αἱ κατὰ τιμήν διδόμεναι 
απὸ τὼν αἰχμσλώτων γυναβκες. τὸ ἄρσενικο»» ἐξκέρε- 
του. ἐκ τοῦ αἱρῷ τὸ διαπρίω παὶ προκρύνω» γίνεται αἰ- 
ρετός. καὶ ἐξαίρετος. προπαροξύνεται ἐπειδῇ τὼ διὰ 
τοῦ ετος ὑπὲρ δύο συλλαβὰς προπαροξύγεσθαι δέλον- 
σι, δριδεήκετου »- ἀμαιιάκετου Χωρὶς εἰ μῆ ἅπλα ὄν- 
τα πρὸ τοῦ ε τὸ π ἔχει, δια το Ἰαπετός: ἢ ρέπὸ 
ῥήκατος ᾿συντεΦείη., ὃιι τὸ ἐπαινετός. σεσγωείωται το 
ὀφυσγετός. 

Ἐξωίτους, ἀπὸ τοῦ ἐξαιρέτου; κατὼ συγκοπήν" 
τοῦ ἐξαιτεῖρ. 

Ἐξαίρεσις, τόπο: τὶς ᾿ΑΦήνήσῳ, 
τὸ φορτία ὠπετίθεντο. 

εδ. 
Ἰ ἅἆπο 
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Ἐξαίσιον, ὁτὲ μὲν δηλο" τὸ ἄδικον, καὶ γίνεται παρὰ 
τὴν αἶσαν, ἥτις θγλοῖ τὸ », οἱογεὶ τὸ ἔξω τοῦ 
πρέποντος" ὁτὲ δὲ τὸ μέγα, αντὶ τοῦ ὑπὲρ τὸ καθή- 
κον, ὤοπερ τὸ ἐκνομίως παρὰ ᾿Αριστοφάνει, αντὶ τοῦ 
μεγάέλως. 

Ἐξαίσια, παντὸς ἐπέκεινα Δαύματος, ὑπερβαλλόντως. 

Ἐξεσήν] ἐξεσίην ἐλθόντι, Ἰλιάδος ὦ, αντὶ τοῦ πατὰ 

δημοσίαν ἔξοδον καὶ πρεσβείαν. ἐξεσία γὰρ, ἡᾗ δημοσία 

πομπὴ κκὶ πρεσβεία" ἀπὸ τοῦ τὸν πρεσβεύοντά που 

ἐξιέναι:. ἡ παρὰ τὸ ἥμωί τὸ πέμπω. 
Ἐξέιεν] -- μὴ ὁ) ἐξέμεν ἂψ ἐς Αχαιούς: --- ἀντὶ τοῦ 

ὀκπέωψαι καὶ ἀπολύσαι. σημάνει καὶ τὸ κρατῆσαι καὶ 

Φυλαξαι. ἐκ τοῦ ἵγμι τὸ ἀπαρέμφατον, εἶναι καὶ ἔμεν, 

ὡς Φεῖναι, }έμεν. 

Ἐξκιρῶ] εἰς τὸ Περοφοίτης., 
Ἐξέτρῳ, ἐξεβλαβη, ἐξεκοπ] ἡ κύησι παρὰ τὸ τρῶ ῥη- 

αν ὃ σηµαίνει τὸ κόπτω" ὅ9εν τρῶσαι, τὸ σιδήρῳ 

τέμνει» καὶ κόπτει». δηλοῖ δὲ καὶ τὸ βλάπτω, ὡς τὸ, 

Οἶνές σε τρώει µθλιδήο:--- τὸ δὲ παράγώγο αὐτοῦ, 

τρώω" ἐξ οὐ παράγωγον τρῶμι” κιὸ παρῳχημένος χρό- 

νου, ἔτρων. καὶ ἐξέτρων, ὡς ἔδων ἐξέέων. 

Ἑξείδιον, σηµκάνει τὴν ἔξι' καὶ εἰ μὲν ἀπὸ τῆς ἕξεως 

γενικῆς ἐστιν γράφεται δ/ΦΦογγον εἰ δὲ ἀπὸ τῆς ἔξιος, 

ἐξίδιον διὰ τοῦ |. « 

παράγω- - . 

ἔξιδι. ἐκ τοῦ εἴω τὸ πορεύοµαι, 
᾿ . ’ 

τὸ δεύτερον, εἶσ᾽ τὸ 
Ἔξει, ἀντὶ τοῦ 

γον, εἶωι" ὁ παρατατικος, εἶν' 

τρίτον, εἶ- καὶ ὥσπερ ἀπὸ τῶν εἰς ὢ γίνεται προστα- 

χτικὸν ἐκ τοῦ τρίτου προσώπου τοῦ παρατατικοῦ, οὕτω 

καὶ ἀπὸ τοῦ εἰς µι σχήματος, Αἰολικὸν κοὶ Αττικόν" 

οἷον, ἵστη, ἀντὶ τοῦ ἵσταθι' καὶ ἑμπίπλη.  ἀντὶ τοῦ 

ἑαπίπλκθι. οὕτω καὶ ἐκ τοῦ εἶ τρίτου προσώπου τοῦ 

παρατατικοῦ γίνεται εἶ: ἐν συν» έσει δεύτερον προῦ- 

τακτικὀν,--- ἕξει τὸν αἀἰσκάντην λαβών: -- ἐκ τοῦ 

ἔξειμι συν Φέτου σχήματος τῷ εἰρήμένῳ τρόπῳ. 

το Ἑξείης, ἐφεξπε, ὀρδιναίωο. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα τάξεως, 

ἀπὸ τοῦ ἑξῆς, πλεονασμῷ τῆς εἰ διόγγου. 

Ἐξειλῆσαί] τοῦτο λέγουσι» οἱ ᾽Αλεξανδρεῖο ἐπὶ τοῦ ἐκ- 

Φυγεῖν. ἐοίκασι δὲ μεταφορικῶς λέγειν ἀπὸ τῶν ἑν 

τῷ παλαίειν ἀναλυόντων ἑωυτούς. λέγει. γὰρ Πλάτων 

ἐν ἑβδόμῳ Νόμων περὶ πάλης οὕτω" Τα δὲ απ΄ ὀρθῆς 

πόλο, ἀπ αὐχένων καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν ἐξειλή- 

σεῶς, μετὰ Φιλονδικίας τε παὶ παταστάσεως διαπο- 

νούμεγα. 
Ἐδηγηταὶ, οἱ τοὺς νόµουο τοῖς ἀγνοοῦσι διδάσκοντες καὶ 

30 ὑποδεικνύοντες περὶ τοῦ αδικήματος οὗ ἕκαστος γβαφε- 

ται" καὶ ἐξηγούμενοι τὰ πότρια. ῥητορική. ἐξηγητης οὖν 

ὃ τοὺς νόμους ἐξηγούμενου, καὶ πᾶν ὁτωῦν πρᾶγμα. 

ᾧπτει εἰς τὰς Διαφοράς. 

Εξφονήδην, ἀντὶ τοῦ κατηντλήθην' ὅθδεν καὶ ἠ]όνες οἱ 

αὐγιαλοὶ, διὰ τὸ παταιονᾶσ.αι ὑπὸ τῶν πυμάτων. αἱθ- 

νήματα γὰρ τὰ καταντλήµατα (ασὶν οἱ ἑατροί. 

᾿Εξηυλησένα καὶ παρεξηνληκένα] αἱ παλαια) γλωσσίδες τῶν 

πὐλῶν οὕτω λέγονται, καὶ κατὰ µεταφορὰν πάντα τὰ 

παλαιὰ καὶ κατατετριµµένα. 
5ο Ἐξίτηλον, τὸ ἀφανέφ' παρὰ τὸ ἐξιέναι τοῦ ὀήλου, ὅ 

ἐστι τοῦ Φανεροῦ" ἡ παρὰ τὸ ἔξω εἶναι" ἡ τὸ ἁμαυρὸν 
ἴτήλα παρὰ τῷ Θεολόγῳ, 

ἤγουν αφανῆ, εὐτελῆς χαῦνα" ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς πορ- 

ζ9 

5ο 
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κα) ἐγγὺς ὃν ἀθανισμοῦ, ἐξ 

κ“ 

Φύρας, ἥτις ὅταν μή ἔχη το των ἑευσοποιῶν βάμμα, 

τὸ χρῶμα ἀξίησι τὸ τοῦ ἑλήλου, ὅ ἐστι τὸ τοῦ ὁμοίου. 

ἐξίΦηλος οὖν καὶ ἐξίτηλος οἶνου ν ὁ αἀνόμοιος ἑαντῷ ) 

ὅθεν τὸ ἔτυμον τῆς λέξεως εὗρον τὸ Φευσοποιόν. τ/ὃε- 

ται κυρίως ἡ λέξιο ἐπὶ τῶν βαπτοµένων ἐρίων" δευσο- 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΕΞ 
ποιὸς γὰρ λέγεται βαΦὴ, καὶ ἔωμονον κα) ὀνσέκπλυτον 
ἔχουσα τὸ ἄνθδος. καὶ []λάτων δὲ δόξαν Φευσοποιον ε-- 
ῥήκε τὴν ὅ-μονον καὶ ὀδυσοποιὸς πονηρία, ἄντὶ τοῦ 

:- ἔωμονος καὶ ὀνσέκπλωτο . ' 
Ἐιτηρίους, ευχας ἐφοδίυς τοῖ πρὸς ἔξοδον ὄχουσι ἢ 

πρὸς «άνατον. παρᾶ το ἴγμι τὸ πορεύοµαι. ἡ εἶμι' τὸ 
πληθυντικὸν, Ίμεν, ἴτεν ἰτός, ὄνομα ἱτήριου, καὶ ἐξι- 
τηρίος. ' 

4ο 

4 

Σε ζολισὃεἲν] πὰρὰ τὸ ὁλισθαίνω ἄόριστος Αα αν 
Εξούλης. ὄνομν δίκης, ο ων" νωήσαντες ὥστε . 
βεῖν χώραν } οἰκίαν, ἔπειτα ἐμβατεύει κωλυόμενοι, 
μὴ ἑμβατεύσαντες, ἐξελαυνό μενοεν ὀ(κην εἰσάγουσ, πρὸς 
τοὺς ἐξελκύνοντας, ἡ οὐκ ἑώντας ἐαβωτεύειν' καὶ αἵ- 
τη ἡ ὀίκή λέγεται ἐξούλης, απὸ τοῦ ἐξίλλειν, ὃ ἐστι 
κωλύειν. οἱ γὰρ παλκιοὶ τὸ κωλύειν καὶ ἀπελαύνειν 

ος ἐξίλλειν ἔλεγον. ῥητορρο. ς . 
Εξ οὐρίας πλεῖον αντὲ τοῦ καλῶς. ἔστιν ἐπ]ῤῥημα μεσότη- 

ο τος” παρὰ τὸν οὗρον, ὃ σηµχίένει τὸν Φορὸν ἄνεμον. 
Εξοιχνεῦσι, ἄντὶ τοῦ ἔζεισι». οἴχω, οἰχγὼ" οἰχνοῦσι, ὃ 

καὶ ἐξομχγνεῦσιν. 
Ἐδυπανέστη] τὸ αὐτὸ ἐἑστὶν ὑπανέστη καὶ ἐξυπανέστην 

Ἰλιάδος ξ :Ἡ ὅτι αἱ προθέσεις ἐπισυντιΦέμεναι, (λέγει 
ὁ πανων) διεγείρουσι την ἔμφασιν περί τι πλέον σν 

ἐστι τὸ, προπροκυλιγδό ενος» καὶ παρακαταθήκη». ἑξυ- 
᾽πανέστη. ὁιὰ τῆς ὑπὸ, τὴν κατ ὀλίγον σχέσι»' διὰ τῆς 

ο ἑξι τὴν εὐδύ' ὁιὰ τῆς ὧν, τὴν εἰς ἵψος σχέσιν. 
Εξ ὑπογυίου, ἐξ ἑτοίμου, ἐκ τοῦ πρὸ ὀλίγου, ἐκ τοῦ σύν- το 

εγγυς" παρα τὰ γυῖς τα λη. σηµαίνει δὲ καὶ παρ 
αὐτὸ, καὶ απερισκέπτὠς. ὑπόγυιον γὰρ σημαίνει προ- 

πρὸ ὀλέγου καὶ σφατον, ἐγγύτατο», τὸ ἐγγὺς γεγονός, 
μετ ολ/γον. . -- 
Εξοστρακισός, ἐξορισμός, Φυγή. πηγα δὲ γίνεται ἐν 

τῇ αγορῷ εἰσόδους ἔχον» ὃ ὧν εἰσιὼν πολίτης ἕκαστος, 
ὄστρακον ετίφει επιγεγραμκέγον. ἑξακιςχιλίων 'δὲ γινο- 
µένων, Φυγὴ δεκαετὴς ψηφίζεται τοῦ κρινοµένου. ὧγό- 

σται δὲ ἀπὸ τοῦ ὀστράκου, εἰς ὃ ἐνέγραφεν ἕκαστος 
Αηναῖος, εἰ δέον µεθίστασθαι τῆς πόλεως. ενοωίσὃη 
δὲ τοῦτο ἐπὶ τῷ τοὺς ὑπερέχοντας τοῖς Φρονήµασι κὠ- 
λύειν. ὧἶτει εἰς τὰς Διαφοράς. 

Ἐξορία, παρο τὴν ἐξ πρόθεσιν καὶ τὸ ὅρος, ὃ σηµαί 
τον ὀρισμόν. καὶ τί ἐστι ὅρος. λόγος σύντομος Ἴλωτε 
κὸς τὴς Φύσεως του υποκειμένου πράγματος. καὶ ἔξορος 
τοίνυν ὁ ἔξω-εν τοῦ ωρισμένου τόπου ὧν. 

Ἐξορίσαι, ἀπὸ τοῦ οροῦ τοῦ γάλακτος. Προβατίοις δὲ καὶ 
συϊδίοις ὁἁμιλῶν. οὔτ ἂν τὴν «δή «λ ἐγένετο, 
ἡ ηλ πλόον τοῦ βδῆλαι καὶ ἐξορίσαι τυρὸν καὶ πλυνοι 
πώδιο». 

Ἔλξοχος, παρὰ τὸ ἐξέχω τὸ οὐδέτερον, ἔξοχον: ἡ ο δθεν 
των πληθυντικῶν, ἔξοχα' καὶ αποβολᾷ τῆς ἐξ, ὄχα" 
ὅδεν τὸ, -- ὄχ ἄριστος ἁπάντων. 

Ἐξουσία] ἔχω, ἔξω" ἡ µετοχὴ, ἔξων ἔξοντος' τὸ ηλυ- 
κὸν., ἔξουσα καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ, ἑἐξουσίκ. 

Ἠξομόσασθαι] οὗ µαρτυρήσει» τισὶν ἐν δικαστηρίῳ ὑπι- 

2ο 

σχνούµενοι, εἰ μετὰ ταῦτα μὴ] βούλοιντο καταµαρτυ- 
ρεῖν, ὤμννον μηδὲν ἐπίστασθαι. καὶ τοῦτο ἐστὴν ἑξομό- 
σασδαι. ' 

Ἐξωμοσία] τὸ μεθ ὄρχου ἀπαρνήσασθαι πρᾶξιν τινὰ 49 
δὲ νόσον ἡ πρόφασιν ἑτέραν το, ἑξομόσασὃαι ἑστήν 
οὕτω Δημοσ.ένης. 

Ἐξωμὶίο, Χιτὼν ἅμα τε καὶ ἡμάτιον" ἦν γὰρ ἑτερομάσχα- 
λοο, καὶ ἀναβολὴν εἶχεν ἦν ἀνεθοῦντο κοσύμβην δἱῤ- 
περ καὶ οἱ κωμικοὶ ἐπ αὐτῆς, ποτὲ μὲν ἔνδυθι, ποτὲ 
ὁὲ ἄναβάλλου Φασίν. ἦν δὲ τῶν δούλων ὁ τοιοῦτος χι- . 



οι ολ 

δι7 ΕΞ 

τών᾿ ὁ δ᾽ ἀαφικάσχαλος τὼν ἐλευθέρων καὶ ἀστῶν. 
οὐκ ἐπισκεπάζων τοὺς βραχίοναᾳ᾽ οἱ δὲ μβώτεροιν, καὶ 

6ο Ἅ«Φοίματιον ἐξωμίδα τὸ Κικρον κοιν εὐτελές. ῥητορική. 
Ἐξωαὶς, χιτων ὁμοῦ καὶ ἑμάτιον' τὴν ἑκατέρου γὰρ 

χρείαν παρείχετο χιτῶνος μὲν, ὅτι ἐζώννυτο " ἁματίου 
δὲ, ὅτι ἄνεβαλλετο. ταχε δὲ ὅτι ὠχειρίθωτον ὃν, καὶ 
π ὃς τοῖς ὤμοις ἀνοίγματα ἔχον, αφ ὧν αἱ χεῖρες 
ἐξεχαλῶντο, ὅποτε καὶ ἐζώννυτο, κατὰ τοῦτο ἐξωμὶς 
ὀκαλετο, ἀνεβάλλετο δὲ, Φατέρας χειρὸς ὑποστελλο- 
µένης, καὶ κάτω.)εν πρὸς τοὺς πόδας ὤας τῷ ὤμῳ 
ἐπανατιδείσης αὐτὸ, νο Ν ζώνης δεόμενον. , 

Ὅμβμρορ, παλαιός ἳ ὴ ἑξαέτης (ὥρος γὰρ ὁ ἐνιαυτός. λέ- 
γογται ὥροι καὶ αἱ γραφή.) λέγεται καὶ ὁ ἄκαιρος. 

Ἔξω]. Ἔξω στηλῶν, ἔξω τῆς οἰκουμένηο ἕως ὅπου γὰρ 
(Φασίν) ἔστι πορεύεσθαε, στήλας ἔστησεν Ἡρακλή:. 
πάντα γὰρ τὰ αἀπὸ προ-)έσεως ἀρχόμενα- -ἐπιῤῥήηματα 
χωρὶς τοῦ / γράφονται" οἷον ανα, ἄνω" κατὰ, κάτω 
εἰσ εἴσω. οὕτως οὖν χι ὰ ἐξ, ἔξω" καὶ πρὸς» πρόσω. 

το ὁμοίως καὶ τὰ εἰς ω απὸ ἐπιῤῥημάτων γωόμενα χρὶς 
τοῦ ι γράφονται!" οἷον ἐγγὺς, ἐγγυτέρω, ἐγγυτάτῳ" ἔξω, 
ἑξωτέρω, καὶ ἐξωτατω" πέραν» περαιτέρω, καὶ περαί- 
τάτω. ὅσοι γὰρ τὸ ἐγγυτάτω: -- οἶτει εἰς τὸ Πε- 

κ 
Ἐξωκειλεν, αντ) τοῦ ἔξω τοῦ κέλλειν ἐγένετο" κέλλειν 
ὂὲ ἐστι. τὸ εἰς τοὔωπροσ-}εν ἠέναι' ἐξ οὗ καὶ πέλευος 
ἡ ὁδός. π. ὰ τὸ κέλλω ὁ μέλλω»» κελῷ " Ὁ ἄόριστος» 
ἔκειλα ὁ δεύτερος, ἔκελον ' καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐνεστως κατ»ὲ 
τροπὴν τοῦ ε εἰς ον ὀκέλλω" 6 μέλλων» ὀχελῶ' ὁ αό- 
ρίστος, ὠκειλα  αντὶ τοῦ ἐξῆλδεν, ἔπεσεν: ἐπὶ νγὸς, 

3ο. ἐξέβαλεν, ἔῤῥιψε, καὶ ἐξοκεῖλαν, ἐξορμῆσαι καὶ ἐκδρα- 
Ἱ μεῖν" απὸ τῆς τοῦ πνεύματος Φορᾶς. 
Ἐξωφροωμένοι, ἐξηρμένοι; ὑπερηφανενόμενοι" 

ὀφρ ύων. 
Ἐξοοθόνωταῃ ἐκ τοῦ οὐδεὶς οὐδενὸς, γώεται ῥῆμα περι. 

σπώμενον οὐδενῶ » οὐδεγώσῶ, οὐδένωμα, οὐδένωμαι, καὶ 
ἐξουδένωμαι. « 

Ἐξουδεγό] ἐκ της οὐ αρνήσεως κα) τοῦ τε συνδέσμου καὶ 
τοῦ εἴς ἑγός. γόεται οὐτενῶ ' καὶ τροπῃ τοῦ ψιλοῦ εἰς 

ο δασὺ. οὐδενῶ, καὶ ἐξου)}ενῶ. 
ὅο Ἐούσηε] έω τὸ ὑπάρχω” ὁ µέλλων, ἔσω ὁ δεύτε οὗ αὔ- 

βιστος ᾖον" ἦ μετοχή» ἑω" καὶ κατὸ συγαίρεσι, ὤν ̓  
καὶ το «ηλυκὸν, ἐνῦσα ἑούσης, καὶ οὖσα καὶ πλεονα 
σωῷ τοῦ .. Ὕψεται οὐσία. ὴ παρὰ τὸ ἴσος. 

Ἐών. µετοχή. ἐστιν Φορίστου δευτέρου" διότι οὐδέτοτε βε- 
τοχὴ ἐνεστῶτος οξύνεται» πλην τοῦ ἑκών' καὶ οὐδέπο- 
τε δευτέρου σορ: στου µετοχή βαρύγεται, πλὴν τοῦ πέ- 
Φγων. ὥστε τὸ ἑων .. δεύτερος εόριστος ἐστί. κλίνεται 

ο Εόντος. καὶ ὄγτος τὸ δὲ εἑων ποὺ ὤν ἐντελέστερόν 
ἐστιν. ἕω ὦ' μοι) ών, ἐνεστῶξ καὶ πα ατατμεός. 

49 Ἐοικώς ἑρικότος] ἐκ τοῦ εἴκω τὸ ὁμοιῶ ὁ µέσος παρακεί- 
μενος» εἶκα" καὶ ἐν διαλύσει καὶ ἐπεν»έσει ποὺ ο) 
ἔοικα: ἡ βετοχὴ» εοικώς. ἢ ὧπὸ τοῦ εἴκῶ. ὁ µέσος 
παρακείµενος, οἶκα. τῷ λόγῳ τῆς παραληγούσηο καὶ 
πλεονασμῷ «τοῦ 5. ἔοικα. ἢ εκ τοῦ εἶκα μέσου παρα- 
εμμένουν ἔεικα καὶ ἔοικα . σημάνει ἂξ τρία᾿ τὸ ὁμοιοῦνν 

ι τὸ πρέπει» η καὶ τὸ φαίνεσαι, παρὰ τοῖς Φιλοσόφου». 
τὸ ὁμοιῶ, ὦρτὸ, - ὁ ὁ ἡ {γε γυντὶ ἑομιώς: --- τὸ πρέ- 
πει, ὣς τὸ, --- ἔοικέ τοι οὔτοι σεμεὲς» Ἰλιάδος . αντὶ 
τοῦ πρέπον σοι ἐστίνν πο ουχ ἔστι σοι ἀπρεπές. τ2 

Φο Φωνες, ὡς τὸ, ὋὪις ἔοικεν ᾗ τῶν Φρεγῶν ἐναλλαγή: 
--- καὶ ὁ Το ρφύριος, Ἔνοικε δὲ μήτε τὸ γένος μῆτε 
τὸ εἶδος ἄκλως λέγεσθαι. 

Ἔνημεν] ἐκ τοῦ ἐοίκαμεν πρώτου τῶν πληθυγτικῶν γί- 

τω Ν . 
απο τω» 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, κο σιδ 

νεταέν κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπὴν, ἔοιγμεν, ὡς δεδοί- 
παμεν» δέδοιγµεγ. 

Ἐομκυῖκ] ἐκ. τοῦ ἑοικότος , τὸ 9ηλυκὸν ἐ ἑοικυῖκ' καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ ε, Ἰλιάδος σ', --- ζωῇσι εήγισῳ εἰοιπυζα. 
ὀτεῖται, ποίου χρόνου ἐστὶ τὸ ἔομκε καὶ εἶκα ἐπειδὴ 
γύεται καὶ ἀπὸ τοῦ εἴδω :ἴσω τὸ ὁμοιῶν ὁ παρακείµε- δι 
νους, εἶκα αν ἀπὸ τοῦ εἴκω εἴξω εἶχαν ὁ µέσος, εἶκα. 
λέγουσι. οὖν, τι µέσος ἐστὸν ἀπὸ τοῦ εἴκῳ οὐ γὰρ δύ- 
ναται εἶναι απὸ τοῦ εἴδω"' ὅτε γὰρ ὁ ἐνεστῶς ἐνεργη- 
τικῶς δγλοῦ, τότε καὶ οἱ λοιποὶ χρόγοι, ἐνεργητικῶς ση- 
μιάνουσι» οὗ δὲ µέσοι πολλάκις εκφεύγουσι τὴν σηµα- 
σίαν., ὥσπερ το πέπηγ». 

Ἐφκεμ] εἴκω"' ὁ µέσος παρχκείμενοςν εἶκω" κατὰ διάλυ- 
σιν» ἔὔνα" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ον ἔοικα. η] ἐκ τοῦ εἴκω, 
ὁ μέσου παρακείµενος» οἶκα τὸ γὰρ ε, ἡγίκα εὑρε»ῇ .ο 
ἐν δισυλλάβῳ μέλλοντι» ᾗ µόνον, ἢ μετὰ τοῦ α, εἰς ὁ 
τρέπεται ἐν τῷ µέσῳ παρακειμένῳ'. οἷον» λέξω, λέλο- 
γα πείσω, πέποιδε. οὕτως εἴκω, οἶχα: καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ε. ἔοικα" ὁ µέσος ὑπερσυντέλικος, ἐῴχει». ο. 

ὤφειλεν εἶναι ἠοέκειν" αλλ κανών εστιν ὁ λέγων. ὅτι 
ουδέποτε λέξις Ἑλληνικὴ εὑρίσκεται ἀπὸ τοῦ ἡ ἄρχο- 
αένη ἐπιφερομένου τοῦ ο χωρὶς εἰ μὴ ἐν διφ»όγγφ 
εἴη, Ἶ κατα ὀιώλεκτο». πρόσχειταε» εἰ μὴ ἐν ὃφ ϱ9όγγῳ, 
δια τὸ Ἰοὺς ἠοῦ: καὶν Πρωὶ, ὁ) ὑπ' ἠοῦ: --- κατὰ διά- 
λεκτον, δια τὸ γώ" οἱ γαρ, Ἴωνεα διαλύοντες λέγουσι» 39 
ἠόᾳ, ποιτοὶ τοῦτον τὸν κανόνα ἐγένετο ὑπερβιβασκὸς 
τοῦ Χρόνου" καὶ τὸ μὲν ἑ, ἐφνλαχθη διὶ τὸ ο) τὸ δὲ 
ο, ἠμείφθη εἰς ω: καὶ ἔμεμε τὸ ! προογεγραµµέγον. 
ἡ γαρ πρώτη συλλαβ 2ὴ συνέστειλε τὸ Ἰ εἰς ϱ᾿ . ἑ δευ- 
τέρα ἐξέτεινε τὸ ο εἰς τὸ ω, καὶ ἐγέγετο ἑῴκει». τού- 
του τὸ τρίτον τῶν πληδυντικὠν, ἑῴκεισαν. καὶ ὧπο- 
βολῇ τοῦ ο. ἑῴκεσαν. 

“Εοργα] ἀπὸ τοῦ εἴργω εἴρξω ὁ παρακείωενος, εἶρχα᾽ 9 
µέσος, εἶργς) ὀμελώσει, ἔεργα | κοιὸ τροπ/» ἔοργα. ον” 
τῶς ἐγένετο καὶ τὸ ἑώλπειν καὶ ἐώργε. καὶ τα ο μια. 

ῥέζω: ὁ µέλλων ῥέξω" ὁ παρακείµενος, ἔρῥεχα" ὁ μα 5ο 
σος ἔῤῥογα ἀποβολῇ τοῦ ϱ, καὶ ὑπερ. Φέσει» ἔργα” 
ὑπερσυντέλικος, ἑώργει».͵ καὶ ὠφειλεν εἶναι ἠδργειν- 
ἀλλὰ κανών ἐάτιοβτ- τούτου χάρο ἔσωθεν γέεται 
ἐπέκτασιο" καὶ ἡ μετοχὴ, ἑοργώς Ὁ Καάτδαν' ὁμῶς ὅ τ 
ἄεργὸς ἄνὴρ, ὃ τε πολλα ἑοργώς, ἀντὶ τοῦ εἰργασμέ- 
νος, Ἰλιάδος . 

Ἑώοταςον] ἑορτάςω" μα) ὁ παρατατικὸς ὤφειλεν εἶναι 
Ἱόρταζον καὶ ἐπειὸ] ουδέποτε λέξι εὑρίσκεται αρχοµέγη 
ὠπὸ τοῦ η, ἐπιφερομένου τοῦ ο, τούτου χάρυ ἐγένετο 4ο 
ὑπερβιβασμός καὶ ἡᾗ μὲν παροιλήγουσα, εξέτερε τὸ ο 
εἰς ω" ἡᾗ δὲ ἄρχονσα, συνέστειλε τὸ η εἷς ε» καὶ ἐγέ- 
νετο ἑώρταζον. 

Ἑώρ ων]. απὸ τοῦ ὁρῶ ὁ παρατατεκὸρ» ὥρων καὶ πλεο- 
»ασμῷ τοῦ ε, ἑώρων» τῆς δωσείως Φυλαττομένης. ὠσαύ- 
τως καὶ ἀπὸ τοῦ οοχοὼ » ὁ παροτ τατεκοςν Φνοχόουν " 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε» εῴνοχόουν᾿ καὶ ἀπὸ τοῦ ὢνῶὼ 
ὠνοῦμαι, ὤνημαε. καὶ ἑώνημαι. 

Ἔωσεν] ἀπὸ τοῦ ὦθω τὸ απωθω, ὁ Αέλλων, ὥσω" ὁ 
βµστος, ώσα" καὶ πλεονασμφ τοῦ ε. ἔωσα. 

Ἔφγεν] ἀπὸ τοῦ οἴγω, ὁ παρατατριθο» ὤὦγον, ᾧγε" καὶ δο 
πλεογασμῷ τοῦ ε, --- χηλοῦ δ᾽ ἀπὸ πῶμ. ανξῶγε: - 

Ἑορτάζω] ἐν του ἑόρτή. τοῦτο παρὰ τὸ ἐρῶ τὸ ἐπιθυ- 
μῶν έροτὴ, καὶ ἑορτῇ καθ ὑπερβιβασμὸν, ᾖς ἐρῶσε 
πάντες. ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ εἰς τα ἑὰ ὀρούειν, δ 
εστιν εἰς τα ἀγαθοαὰ ὁρμᾶν' ὅνθεν καὶ δασύνεται" οἱ 
μέντοι Ἴωνες Ψελοῦσω. 

Ἐόλητο, ἐπεκίνητο παὶ ἐτετάρακχτο, γράφεται καὶ δι τῆς 
-- 
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ει διφΦόγγου. Ἡ μὲν ἂρ ὡς ἐόλητο νόον µελεδήμασι 
πούρη: -- Απολλώνιος κ 

δωι, ἐν τῷ, Κεῖσα ὁ) ἂν οὔ µιω ἔγωγε μετὰ μνηστῆ- 
ρας ἑβωι --- ἀνέρχεσθαι οὐκ ἑῶ. ὅταν δὲ εὐχτικὸν τ 
ἕξει τὸ εν ἐῷμιν ἐῷο, ἐφ᾽ βοῷμι, βοφο, βοῷ᾽ Δωρι- 
κὠς γὰρ τὸ α ε εἰς η πιρᾶτα, ἅπερ ἡμεῖς εἰς α µα- 
κρόν. καὶ γὰρ βοῇς λέγουσι, καὶ ὁρρο, καὶ τιµῇ». ς 

"Εως] ἡ ἕως, της ἕω" παρα το ενω το Φωτέ. ω, εύως" καὶ 

ἀποβολῷ τοῦ υ, ἕως" σηµαίνει δὲ τὴν πέραν. ἡ δνα 
τοῦ ἕως ταύτης ἡμᾶς καταπλήεσ-αεν Ἡ διὰ τοῦ ἵεσθαι 

ἡμᾶς ἐν αὐτῇ. ἀπὸ τῆς ἕω γίνεται ἑφος κτητικον σὺ) 

τῷ ἰ,-- ἐπικλείοντες ἐῷον Απόλλωνα, Απολλώνιος. 

ἐκ τῆς ἑῴας Φέρεσθακι, τουτέστω ἐκ τῆς ανατολ]ο. 
Ἑωσφόρος, ὁ ἀνατολικὸς αστὴρ πρωϊνός, ὁ τήν ἔφαν ἐν 

αὐτῷ Φέρων' ὁ αὐτὸς καὶ Φωσφορος καλεῖται. 
Ἔωλος, ὁ χθεσµός' καὶ ἕωλον ὄψον, τὸ χΦεσινον. πα- 

ρὸ τὴν ἕω τὴν ἡμέραν γόεται ἕωλος. Φιλόξενος δὲ 

λέγει, ὅτι γίνεται ἀπὸ τῶν εἰς ὢ ῥημάτων ὀνόματω εἰς 

λος" οἷον, Φείδω. Φειδωλος' αὐτῶν αὐτωλος Ὁ άμαρτῶν 

ἁμαρτωλός. οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἕω τὸ κορεννύω γίνεται 

ἔωλος" ὅταν γὰρ πορεσ»ῶμεν τω»ς» εἰωθα μεν τὰ λοι- 

πὸ τὰ εἰς τὴν ἑξῆς Φυλάττοντες ἔωλα λέγειν. 

Ἑωλοκρασία] ἔδος ἦν τοῖς νέοις δειπνοῦσι καὶ νυκτερευ- 

ουσι, καταχεῖν τῶν ἑώλων δείπνων τους ωμούς' πρὸς 

τοιαύτην παιδιὰν τετραµµένοι ἐγω δὲ μᾶλλον νομίζω 

πεποιῆσθαι τὸ ὄνομα ὑπὸ τοῦ ῥήτορος απο των ἑωλων 

ἅ ἐστι ἀρχαῖα" ὅτι πράγµατα αρχοῖα συγκερασας ΚΑ: 

τηγόρει ὁ Αἰσχίνης. ἢ ἑωλοκρασία, Ἰ χεσινή μέθη" 

ἕωλον γὰρ τὸ χ9εσινον᾿ παρα το Την ἕω λαδήγαι  ἡ 

ἕωλον τὸ λιτὸν, ἡ τὸ μη πρὀσφατον, ἀλλὰ χεσινόν 

παρὰ τὸ ἕω, ὃ σηµαίνει τὸ περιπατῶ᾽ ἡ µάτωον, Ψν- 

χρόν. ἂνωφελέο, ἀνίσχυρον. καὶ ἄλλωο ' ἠγίκα συνέπ- 

νον ἀλλήλοι; παρὰ ᾿Αθηναίοις οἱ νέοι» ἐπὶ ἑκάστου 

κρατὴρ οἴνου ἐτίὃετο. καὶ εἴ τις ἐκαθεύδησεν μὴ πιων 

τὸν ἴδιον κρατῆρα, πρωὶ κατα της ἑαυτοῦ κεφαλής 

ἐξεχέετο' καὶ ἐκαλεῖτο ἑωλοκρασία. λαμβάνεται δὲ 

ἐπὶ κατηγορία ἀρχρίων πραγμάτων. μοὀ 
"ὌΕω., σηµαίνει ἔξ' τέσσαρα Άαρυγομενα» καὶ ὁψο περι- 

σπώµενα. ἕω, τὸ ἐνδύομαι, αφ οὗ καὶ ἡμάτιον' ἕω, τὸ 

πορεύοµαι. ἀφ οὗ καὶ ἔος καὶ ὁδόρ δω τὸ τελειῶ, 

ἀφ οὗ καὶ ἕως καὶ ἑσπέρα, ἡ τῆς Ἰμέρας τολείωσις. 

ἔω τὸ ὑπάρχω, αφ οὗ καὶ ἔσεται καὺ ἔστιι. ἐῶ το 

συγχωρῶ, ἄφ οὗ καὶ ἑάσαφ, ἑῷ τὸ καθέζοµαι, αφ 

οὗ καὶ τὸ ἔημι, ἔεμαι ἡ μέν κάθημαι. η) , 

Ἐπαγωγὴ, πειρασμὸς, ἢ οη μία» Ἱ αἰχμαλωσία, ἦτοι τὸ 

ὁπωσοῦν ἐπαγόμενον Κακῦγ. ς ες 

Ἐπτγωνιεῦται, Φιλονεικήσει, προοκαρτερήσει' ἐκ του ἐπα- 

γωνίζω. 
Ἐπάκριος Ζεύς" 

οὓς τῷ Δή, 
λύζηλος Μουσῶ' 
πρίον Διός. ε ' το μα 

Ἐπεκρίς χώρα] Αθηναίους πολοα κωμηδον οἰκουντας 

πρῶτος Κέκροψ συν «Ύπγων κατωχισεν εἰς πόλεις ὀνο- 

ηθίδεκα" καὶ τὴν τῶν πολιτῶν ἐπωνυμίαν αφ ἆαντου 

ἹΚεκροπίαν προσηγόρευσε᾿ ὀνο δὲ τετραπολεις ἐκαλεσον, 

ἐκ τεσσάρων πόλεων ἑκατέραν µοῖραν καταστήσας ' Τρεις 

δ)ὶ τὰς λοιπὰς, ἐπακρίδας ὤνομασε" καὶ Ἡ προσοχη» 

χώρα ταύταις ταῖς Τβισὶν ὁμωνυμως ανταῖς ἐπαχρίς 

ἐκαλεῖτο. ῥητορική. ο Ἡ! 0. 

Ἐπακτρεῖς, οἱ κυνηγέταιν ἆπο του ἐπάγειν τας κύνας. 

ἐντεῦθεν καὶ ἡ ναῦς ἡ ἁλιας ἐπακτρία, καὶ ἑπακτρίς 

ἑπακτρίδος. ζ 

ἐπ ἄκρας γὰρ τῶν ὁρῶν ἠδρύοντο βω- 

οἷον τος Ὑμηττοῦ, τοῦ Παρνήθου. Πο- 

ν γοναῖς, Ἱερον γαρ ον τετυχΊκας ἐπα- 
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Ἐπακέροκέλης' συνετέδη ἕν τε κέλητος καὶ ἑπάκτρίδος" 
πλοῖα δὲ τ βραχέα (λήστρικα' ἡ μὲν μήν) 
τοῦ καταγειν τὰ συλώμενα ' ὁ δὲ κέλης, εἰς τὸ δμώκειν 
καὶ Φευγειν᾿ κουφότατος γὰρ ἦν. πρῶτος δὲ δοκεῖ εἰ- 

ο. βηκέναι την ἑπακτρίὸν ήνως, ον 
Επακτὸς ὄρκος. ὃν ὧν τις ἑκὼν αὐτὸς ἑαυτῷ ἐπάγηται' 

τουτέστιν ὃν αἱρεῖτωι, ἄλλοι δὲ τοὐναντίον, ὁ ἀλλαχό- 
δεν ἐπιφερόμενος, αλλ οὐκ αὐ.αίρετος. εἰσὶ δὲ ὅρκου 

ο τρία εἴδη, ἀπώμοτος, κατώμοτος, ἐπακτός, 3 
Ἐπακτῆρες, οἱ κυνηγοί" ἀπὸ τοῦ ἐπάγειν τοὺς κύνας. 
Επάκτιον, αέγαν, ὠψηλόν. ) 
Ἐπάλμενος, ἐφορωήσας. ἀπὸ τοῦ ἄλλομοαι τὸ πηδῶ, ἆἅλ- 

λόμενος' καὶ συγκοπῇ. ζὰ ολ. 
Ἔπαλξιο, ὁ προμαχὼν τοῦ τείχους. ἐκ τοῦ ἄλκω 3ο 

δῶ. ὁ μέλλων, ἄλξω" ὄνομα ῥηματμὸνν ἄλξις" κ 
Ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεως περιπατεῖο: -- ἡ ξησις 

. . Ν ν πι 4 ο . ε 
τὶς οὖσα" οἷον, Πολλοὺς ἐπὶ τας επάλξεις ἤγαγεν 
τῆς ἀπιστίας ὑπερβολή, µόνοις ὀΦ Φαλμοῖς τὸ σα- 
Φὲς ἐπιτρέψαντας' Διβάνιος. ἀπὸ τοῦ ἀλεξῶ περισπα- 
µένου. ἔστι δὲ ἐξοχὴ τειχῶν, ἀψίς. ἐστι δὲ καὶ ὄικα- 
στήριον τῶν Φονικῶν. στ] .. 

Ἐπαλξίτης, ὁ λίθος ὁ ἐπάνω τῆς ἐπάλξεως, τῷ κανόνι 
τοῦ ᾿Ασκαλωνίτου" ἡ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν εἰς ες δι τοῦ 
(της γωόμενα, διὰ τοῦ { γράφεται" ὁἷον, Ναυκράτις, 3ο 
Νανκῤατίτης' Ταωιαάθις, Ταμιαφίτης. 

Ἐπανακροῦσαί, ᾿Αριστοφάνης" ἀπὸ τῶν πωπχλατούντω», 
ὅταν αναστρέψαντες πρύμναν ἀνακρούωνται, ἵνα εἰς 

τοὐπίσω ἀναχωρήση τὸ πλοῖο». 
Ἐπάρουρος, Ὀδυσσείας λ.. οἱ μὲν, πᾶρουρος ἀπέδοσαν, ὅ 

ἐστι Φύλαξ: οὖρος γὰρ ὁ Φύλαξ. δεήσει οὖν ὀξυτόνως 
προφέρεσθαι, ὣς "Φνρωρός, βέλτιον ἐπάρουρος, ἀντ) 
τοῦ ἐπίγειος. τὴν γῆν γὰρ ἄρουραν λέγονσιν. 

Ἐπαοιδή] Ἱστέον ὂτι αρχαία εστίν ἡ ὁιὰ τῆς ἐπαοιδῆς 
Φεραπεία. Όμηρος, --- παῦε δ᾽ ἐπαοιὰ) αἶμα πελα(- 49 

ῃ 9 [ . ν . ι 
νόνι -- καὶ Τ]{νδαρος ἐπὶ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ, Τοὺς μὲν 
μαλακαῖ; ἐπαποιδαῖς: - 

Ἐπαγγεῖλαωι κ.ὶ ἐπαγγελίχ. σημαίνει μὲν καὶ ἄλλα. ἠδίως 
δὲ λέγεται ἐπὶ πετορνευμένων καὶ ὀγμηγορούντων ν οὐκ 
ἐξόν. καὶ ἐπήγγελλε, παρεκελεύετο, προσόταττε. λέγε- 
ται δν) παΦητικὠς, καὶ ἐπαγγείλασθαί λέγεται, τὸ 
χελεύειν, ἡᾗ καταγγέλλει». " ὠς  ἂὰ 

Ἐπάσαντο, ἐγεύσαγτο παρὰ τὸ πατω (ὁ Φηλοῖ τὸ ἐπθίω" ντ , Αν ή ο, εξ οὗ παάτνη καὶ Φάτνη, ἐν ᾗ εσφίουσι τα ἄλοφα) ὁ. 
µέλλωνν πατήσω" καὶ συγκοπΡ, πάσω καὶ τα λοικὰ 
ὁ]λα. ἡ παρὼ τὸ μασῶ µασήσω ἐμάσησα" συγκοπῷ, 
ἔμασα" ἐμάσαντο, καὶ ἐπάσαντο' παρὰ τὸ µασασθαι, 
τροπῇ τοῦ µ εἰς π. παὶ τοῦ τόνου ἐναλλαγέντος. 
καὶ πάσασθαι, τὸ γεύσασθαι' καὶ ν ---- κκ: έπα- 
σαντο. . πω 

Ἐτπασσύτεροί] ἔστιν ἆσσον τὸ ἐγγύς' ἐξ αὐτοῦ ασσότερος" 
καὶ «ἑπασσύτερον, τὸ συνεχὲς καὶ πυχνὸν. . ὃν 

Ἐπαύλεις, μάνδραι βοῶν. καὶ πρὀβάτω» αὐλαί, ὰ., ή 
Ἐπαυλία λέγεται, καθ ὅσον ἐν τῷ τοῦ νυμφίου μα, ὅδ 

νύμφη τότε πρῶτον ἐπγύλισται. παλεῖται ὁ᾽ ἑπαύ 
καὶ τὰ μετὰ τὴν ἐχομάνην ἡμέραν τῶν γάμων παρὰ 
τοῦ τῆς νύμφης πατρὸς δῶρα Φερόμενα τῷ νυαφία] 
καὶ τῇ νύφη ἐν πομτῆς σχύµατι. πας γὰρ "ἡγεβίωι 
χλανίδα λευκὴν ἔχων, καὶ λαμπάδε καϊδμένην" ἔπει. 
τα μετὰ τοῦτον. Νανηᾷ άρος εἶθ αἱ λοιπαὶ ακθλού- 
9ως ἐφεξης Φέρουσαι Χρυσίου λεκανίδας, σωήγµατα, 
Φορεῖαν τένας, κοίτας, ἄλαβάστρους, σανδάλια, δή- 
κας μυράλιπτρα" ἀνίοτο δὲ καὶ τὴν προῖκα ἅμα τῷ 
γυμφίῷ Φέρουσιν. οἱ δὲ Φασὶν ἀπαυλίαν τὴν δεντέρὰν 
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μετὰ τοὺς γάμους ἡμέραν καλεῖσθαι, ἐν ᾗ πρῶτον 
ἐπαυλίζεται τῷ νυμφίῳᾳ. ἡ νύμφη. 

Ἐπαυρώ» τὸ ἀπολκύω" ἀπὸ τοῦ αρῶ τὸ ἁρμόζων ὴ απὸ 
τοῦ ἐρῷ τὸ ἐπιδυμῶ, γίνεται αὐρῶ ν ος παίω, παύσω" 
ὁ δεύτερος αόριστος ἐπηνρον ἐὼν ἐπαύρω, ἐπαύρωμαι, 
ἐπαύρηται. Οὐ άν οἱ) εἰ αὖτε κακοῤῥκφίης αλεγει- 
νης Πρώτη ἐπαύρχαι, Ἰλιαάδος ο, ἀντὶ τοῦ ἐπιψαύσ, 
απολαύσγ. 

Ἐπαντοφώρῳ , σὺν τῷ .. ἐκ γὰρ τοῦ Φφωρ Φωρὸς. ὁ κλέ- 
πτης» καὶ τῆς αὐτὸς ἀντωνυμίας, γήνετοι αὐτόφωρος, 
καὶ ἐπαντόφωρον. σημαίνει δὲ τὸν ἐν ̓ αὐτ τῇ κλοπῇ 
ληφθέντα) ἡ ἐπ ὀφφαλμοῖς ἐπ αὐτῷ τῷ κλέωματι 
ἀλούς. 

Ἐπὸψ Φέμεναι. πάλιν ἐπικλεῖσαι, καὶ ἐπιθεῖναι. 
Ἐπαφίζων] Λαάβρος ἐταγίζων: -- σφοδρὸς ἐπιπνέων. ἐκ 

τοῦ αἰγίον αιγίςω. αιγὶο δέ ἐστι, συστροφὴ, αγέμου. 
Ἐποτης] ἀπὸ τοῦ αιτῶ αἰτήσω αἰτητὴς, καὶ ἐπαίτηὲ. 
Ἐπένεξις] απὸ. τοῦ ἑνέκω ἐνέζω. ἔνεξις ποοὸ ἐπένεξιο. 
Ἐπενεγκεῖν δόρυ, ἐπὶ τῇ ἐκφορᾷ, καὶ προσαγορεύειν ἐπὶ 

τῷ μνή ματι. εἰς τοὺς βιαίως απο.λανόντας ταῦτα ἐπράτ- 
τετο. καὶ Ἵστρος ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν Ατδδων Φησὶν, 
ὅτι τινὲς δόρυ ἐπὶ τοῦ τάφου Φασὶ καταπεπηχένοα τὸν 
Ἐρεχδέα , τὸ πάθος σηααέγοντα διὰ τὸ γόκον εἶναι 
τοῖς προσήκουσε, τοῦτον τὸν τρόπον μετέρχεσῦκι τοὺς 
Φονέας. ῥ ῥητορική, 

Ἐπενήνεον, ἐπεσώρευον. ἐκ τοῦ εἰς ἑνός, ἑνῶ ῥῥωα" 
ἤγουν τὰ ὀμ]ρημένα εἰς ἓν ὤγω. ἤνεον, ἐνήνεον' καὶ 
ἐπενήνεον. 

Ἐπενήνοδε] καλλιόν ἐστιν ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχεν. εἰ γὰρ ἐΝ.- 
λωμένην καὶ μαδῶσαν κο) ὀλιγότριχον σηµαίνει» πῶς 
ἂν ἁραόζοιτο τὸ ἐπανθεῖν, ὃ σημαίνει μᾶλλον τὸ δα- 

σύ: στι δὲ µέσος παρακε/ίωενος οἱ μὲν, παρὰ τὸ ἔλω 
τὸ ἐξ ἔθους ἐπιμελοῦμαι: ὅφεν καὶ ἔθειρα κα ἡ Φρ/ξ. μετὰ 
τῆς ἐν πρφ)έ έσεως γίνεται ἐνέθω" ὁ µέλλων, ἐνέσω 
ὁ παρακείωενος, ᾖνεκα' ὁ µέσος, Ίγεθα᾽ καὶ ̓ Αττικῶς, 
ἤνοθα. ὡς πέπεωφα. πέπομφα. ἤγοκα οὖν καὶ ἠγοθα" 
καὶ ᾿Αττικῶς , ἐνήνοθα, ἔστι δὲ καὶ ἄλλως" δω τὸ 
κινῶ" ὁ μέλλων. σω" ὁ παρα η ὦκα" ὁ μέσος. 
ὦθα”. καὶ μετὰ ταῦτα προς.)έσει ἐνόθω ἐνόσω”. καὶ 
Αττικὸς παρακείωενουν ἐνήγοκα, καὶ ἐνήνοθα. ἄλλως" 
ἐκ τοῦ ἔω τὸ ὑπάρχω, γίνεται ἐέθω" καὶ ποτοὶ συνοά- 

Ὄρεσιν κεὸ σύν»εσιν. ἐνήθω" ὁ µέσος παρακείµενοον ἔνγ- 
θα” καὶ ᾿Αττικῶς, ἐνένηνα εἶτα ὑπερθέσε, καὶ τροπῇ, 
ἐνήνοθα. ἦτει, εἰς τὸ ἀνήνοδεν. 

Ἐπέται, οἱ εράποντες' ὧπο τοῦ ἔπεσθαι τοῖς δεσπόταις. 
Ἐπέτειον, ἐπὶ τοῦ »ῦν ἔτους, ἔπετος γαρ δεῖ λέγεσδα 

τὸν ἐνεστῶτα μαιρὸν, οὐχ διὰ τοῦ φ ἄλλα δια τοῦ 
π, ὥς Φησι [Π/νδαρος καὶ Ἀημοσθένης. ῥ ῥητορική. 

Ἐτεσβόλος, ὁ λοίδορος ὁ τοῖς ἔπεσι βάλλων᾿ ἐκ τοῦ ἔπος 
κα) τοῦ βάλλω. τα δὲ παρὰ τὸ βόλλω μὴ µετα προ- 
«έσεως συντεθέντα πρὸ µιας ἔχει τὸν τόνου, ἐλαφη- 
βόλος, ὀκηβλλος, μή μετα προθέσεως εἶπε, δι τὸ 
αμιφίβολος, πρὀβολος, ὁ προβεβλ]μένος πρόµαχος. 

Ἐπεδίκασε] Δημοσθένης ἐν τῷ κατα Ὀλυμπιοδώρου, τὸ 
μὲν ἐπεδίκασεν» οἷον προέκρινε᾿ τὸ δὲ ἐπεδικάσατο, 
οἷον ἔ ὄπεισε τοὺς δικαστὰς ἑαυτοῖς προονεζωσεε τὸν κλΏρον. 

Ἐπέςεσεν » ἀντὶ τοῦ δρῦ7 καὶ Ἰυξήδη᾽ απὸ μεταφορᾶς 
τοῦ «ἔοντος ὕδατοο. παὶ ἐν τοῖς λέβησιν αἱρομένου 
ἐν τῷ «έθιω. Ευριπίδγς, Δειωόν τι πῆμα Πριαμίδαιο 
ἐπέζεσε. 

Ἐπεπλήκεον, ἑψόφου», ἐκρότου»" 
ληκεῖς. 

Ἐπεμαωετο, ἐπεζῆτει, ἐπεθύμει' παρὰ τὸ µαίω τὸ ὁ ἀιῶ. 
ἘΤΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ, 

ἴσως ἀπὸ τοῦ ληκὼ 
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Ῥτάοι 9 ἠτοίμαθε, παρεσκεύκζε" παρω τὸ ἕντος, ὃ ση- 
αίνει τὸ ὅπλον. 

Ἐπέπλως] τιὲς λέγουσιν απὸ τοῦ πλῶμι, ὅπερ ἐν κινή- 
σει οὐχ. εὕρητοι. οὐκ ἔστι δὲ αληθές" αλλ᾽ ἔστιν ἀπὸ 
τοῦ πλώω πλωσω᾿ ὁ δεύτερος αόριστος, ἔπλοα ὢνν ἔπλως" 
εἶτα τοῦ πρώτου ἁορίστου τὸ δεύτξρον πρόσωπον ἔπλω- 
σας, καὶ ἐπόπλωσας ποὺ κατὰ αποκοτὴ», ἐπέπλως. 

Ἐπέπιδον]. ἐκ τοῦ πείθω, ὁ δεύτερος κοριστοςν ἔπιδον" 
» αἱ κατὸ ἀναδιπλασιασμον., ἐπέπιδον" το πρῶτον τών 

πληθυντηκῶν ἐπεπίδομεν' καὶ κατὰ συγκοπή».. λιά- 
ὁος β, -- καὶ δεξι) ᾗς ἐπέπιθμεν, ἀντὶ τοῦ αἷς ἐπε- 
πιστεύκειµεν. 

Ἐπεῤῥώσαντο , αντὶ τοῦ ἐπεσείσθησαν , ἐκινήθησαν. ἔστι 
ῥώω σημαῖνον τὸ πινῶ καὶ σείω" ὁ µέλλων, ώσω" ἔ 
ῥωσα, ἐῤῥωσάμην», ἐῤῥώσαντο. ᾿Ἀμβρόσιαι ὃ) ἄρα χα). 
ται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος. Ἰλμίδος αἲ. 

Ἐπεσκήψατο » ἁντὶ το ὕ ἐνεκάλεσε ψενυμαρτυριῶν' σπα- 
νιάκιο δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐγκαωλέσαι Φόνου, ας ᾽Αντιϕῶν. 
τὸ δὲ ἐτέσκηψεν, ἐνεργήτικῶςν ἀντὶ τοῦ ἐνετείλατο, ἡ 
προεφασίσατο. ἔστι καὶ ἐπισκηψάμενον, ἐπιβαρήσαντα " 
κο ἐπισκήψασθας, τὸ ἐπιβαρῆσαι, καὶ ἐπισηκειώσα- 
σ-λαι. τὸ δὲ ἐπισκήπτω, αντὶ τοῦ µετά τινος ἐπιδειὰ- 
σμοῦ λέγω, καὶ οἷον ἑξορκίζω, ᾿Ανδοκίδῃς καὶ Λυσίας 
ἐλαββογ. 

Ἐπεσσεύοντο, ἀντὶ τοῦ ἐπηκολούθουν  ἐφώρμων. ἐκ τοῦ 
σῶ, γίνεται παράγωγο» σεύω' ὁ παθητικὸς ἐνεστως, 
σεύομαι ᾿ ὅ-δεν τὸν --- ἐπεσσεύοντο δὲ λαο: πα ἐκ τοῦ 
σὼ τὸ ὁρμῶ,  παράγωγον σύω" ἐξ αὐτοῦ, σῦμι" ὁ μέλ- 
λων, σύσω' ὁ παρακείµενος, σέσυκα᾽ ὁ πα Ὀητρεδον σέ- 
σνο᾽ τὸ τρίτον, σέσυται' καὶ ἐν ὑπερθέσει τοῦ 5 
ἔσσυται Β) δέ τοι αὐτῷ υμὸς ἐπέσσυται, Ἰλιαδος {, 
ἀντὶ τοῦ ἐφοριιεῖται β ἐπιθυμεῖ. 

Ἐπετοξάσουτο, ὤντὶ τοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ τα τόξα ἔτεινον. ἐκ 
τοῦ τοξόςω. 

Ἔπεφνεν] ἐκ τοῦ Φώ., Φένω" συγκοπῇ, Φνώ" καὶ διπλα- 
σιασμῷν πεφνῶ, ᾿συζυγίκο πρώτης τῶν περισπωµένων. 
Φένω" καὶ ὁ β' ἄόριστουν ἔφενον" διπλασιασμῷ, ἐπέ- 
Φενον ᾿  συγκοπῇ . ἔπεῴνον' ἐὰν πέφνω. τινὲς δὲ παρς- 
τατικοῦ αὐτὸ νοµίουσι». ἀγνοοῦντες τὴν κλίσιν αὐτοῦ. 
τὸ γὰρ πέφνω ὑποταμτιποῦ ἐστὴν, οὐχ, ὁριστικοῦ. η] 
φω: παράγωγο», ημίν ἐπὶ τοῦ ἀναιρώ" οὗ ὁ παδη- 
τικὸς παρακείµεγος» πέφαµαι, πέφαται" ὅθεν καὶ όα- 
τός, πέφνων, βαρύτονο». «τει εἰς τὸ βαλων. 

Ἐπέφραδον,, ἄντ) τοῦ εἶπον, Ἰλιάδου κ. 
Ἰπεὶ, ἐκ τῆς ἐπὶ προιέσεως, καὶ τοῦ εἰ συναπτικοῦ συν- 

δέσμου. διὰ δι όγγου" ἐπεὶ οἱ Δθριεῖς αἱ ᾿λέγουσιν. 
ἔλος γὰρ ἔχουσιν οἱ Δωριεῖον τὸ ε εἰς α τρέπειν" τὸ 
γαρ "Αρτεμις, "Αρταμις λάγουσι" κα) τὸ τρέχω, τρᾶ- 
χω. οὕτω καὶ το εἰ. αἰ. Ἱστέον δὲ ὅτι τὸ ἐπεὶ, ἡνίκα 
ἐστὶ Χρονικὸν ἐπίῤῥηκα, ὥς ο ἐπεὶ Τροίη: Ἱερὸν 
πτολίεὂρον ἔπερσεν: --- ἀντὶ τοῦ αφ οὗ ἐστι” καὶ πᾶ- 
λν, Αὐταὰρ ἐπεὶ όσμηδεν: . αντὶ τοῦ ὅταν, η] ὤντὴ 
τοῦ ἐπειδή. σημαίνει καὶ ὅτε" ὡς τὸ, Ζεὺς ὃ᾽ ἐπεὶ οὖν 
Τρώας τε καὺ Ἕκτορα: --- ἡνίια, δὲ αἰτιολογικῶς παρα- 
λαμβάνετας, σύνδεσμος ἐστί' ἐπε) ἡμέρα ἐστὶ, Φῶς 
ἐστιν. 

Ἐπειῇ] περισπᾶται τὸ 7 ὠντὶ τοῦ δ παραπληραματιηκοῦ. 
ὁ η σύνδεσμος μετὰ τοῦ ἐπεὶ, περισπᾶται ἐν μέση Φρα- 
σει" τὸ δὲ τή, εὐύνετοα. 

Ἔπειτα. ἐπίῤῥημα χβόγου ὑγλωτικὸν ἀντὶ τοῦ μετὰ ταῦ- 
τα. ἐκ της ἐπὶ προ.έσεως καὶ τοῦ εἶτα, ἐπίειτα" καὶ 
συγκοπῇ, ἔπειτα. 

Ἔπε: αλα το εἷμι τὸ πορεύομαι, τὸ τρίτον, εἶσι" καὶ 
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μετὰ της. «ἐπὶ προ λέσεως, ἔπεισι, τὸ δὲ έζαι, παρὰ τὸ 
ἕω τὸ τεριπατῶ, γίνεται εἴω. . ὧς βῶ, βέω καὶ βείω" 
κῶ, κέω καὶ κείω. ἐξ αὐτοῦ εἷαι. 

αξξτωσόέον. τὸ ἐπιΦερόμενον τῷ ὀράματι γέλωτος χάρι', 
ἔξω τῇς ὑποβέσεως ὄν' καταχρηστικῶς δὲ, τὸ δαν. 
νιον ἅπαν πρᾶγ 

Ἐπειοὶ, οἱ Ἠλοῖο ἀπὸ Ἐπειοῦ τοῦ Ἠλείου βασιλέως 
αὐτῶν. 

Ἐπείγω, τὸ στεύλω" ἐξ οὗ καὶ ἐπείκτης" καὶ ἔπειξις καὶ 
ἐτπειγωλὴ, ἡ σπουδὴ, ἀπὸ τοῦ ἐπείγεσθαι, γράφεται 
Σι διφΦόγγου αντιπαράκειται γὰρ αὐτῷ τὸ οἴγω. ὁ- 
γὰρ κατεπείγων, ὡς πάνυ Βουλόμενος κατεπείγει. 

Ἐπήν] ἐκ τοῦ ἐὰν, ἄν' καὶ μετὰ τῆο ἐπὶ προθέσεως, 
ἐπαν᾽ καὶ Ἰωνικῶςν ἐπή». 

Ἐπηετανές] παρὰ τὸ τος, ἐτανός" 
3}. ἐτηετανός. 

Ἐπητής παρα τὸ ἔπω τὸ λέγω, γίνεται ἔπηο” ἔδει γὰρ 
Ἰσοσυλλαβ.εν τῷ ῥήαατι” καὶ πλκονασμῷ τῆς τη συλλα- 
βῆς. ἐπητής. ὀηλοῖ Δὸ οὐ μὲ ἐνον τὸν τοῦ λέγει» ὀνναί- 
μενονν αλλα καὶ τὸν τοῦ Φρονεῦ ἐν δυνάμει ὄντκ ) 
Οὔὕνεκ) ἐκητὴς ἐσσί: ---- ἀντὶ τοῦ, συνετός. λέγεται καὶ 
ἐπητὺς. Ῥηλυκῶς, ὣς ἐδητὺς ἐδητύος": οἵον, [ού γάρ 
τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις Ἡμετέρῳ ἐν) ὁήμῳ: -- ἀντὶ 
τοῦ ἐπαιτήσεως.] συγγνώωης. 

᾿Επήτριωοι, «ἐπάλληλοι, πυκνο/. 
δο Ἐππωοιβο), Ἰλιάδος β΄ . ὀμιλλάσσοντες» ἐξ αμοιβής ἆλ- 

Άχλοις ἐπικείωενοι. εἰς ἐφ᾽ ἕνα. 
Ἐπηλυγάζυνται, ἐπισκιάονται, ἐπικρύπτονται. λύγην γὰρ 

καλοῦσο οἱ ᾿Αττικοὶ τὴν σκιαν Ἰ τὴν σκοτίαγ. τινὲς 
δὲ ἆτο τῶν λύγων διὰ γὰρ τούτων σχρίνους πλέπουσι. 
ῥητορική. ὁμέχλης ἐπηλυγαζούσης: --- καὶ ἐπηλυγασά- 
ενος. ἀντὶ τοῦ προβαλόμανος, ἐπίπροσ2εν ποιησάμθ- 
»9ς, ὥστε, σκοτισ: 2ἠναι. λύγη γὰρ ᾖ σκοτία καὶ κα σκμέ. 
ἔστι τὸ ὄνομα παρὰ τῷ Φιλοσέφῳ. καὶ ἐπιλύγεα, τὰ 
ἐπιγέφελα. 

Ἐπηγκεν]ς, τὸ ἐπὶ μηκος παρατεταμένον μακρὸν ξύλον 
Ἅγουν ἡ αακρὰ σαν/ς. παρὰ τὸ ἐνέκω ἢ ἐνέγκω, Ὑίνα- 
ται ἐνεγκίς' καὶ ἐκτάσει, ὀνηγκίρ” καὶ καὈ ὑπερβι- 
βασωὸν, καὶ µεταθέσει τοῦ ν εἰς }, ἐπηγκενὶς ἐπγγ- 
Ἀλνίδος. 

Ἐπήρεια, κυρίως Ἰ ἐν τῷ πολέμῳ απειλὴ καὶ καταδροµή. 
έκ τοῦ ἄρης ἄρεια παὶ μετὰ τῆς ἐπὶ, ἐπάρεια, ἐπήρεια. 

Ἐπηράτου, ἐπεράστου, καλδον ἠδείαρ ἄποβολγ τοῦ σν 
καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η Αλλ οὐ δαιτὸς ἐπήρατος ἔργα 
μέμχλεν. 

Ἐπήλυδες, οἱ ἐξ ἄλλης γ]ς εἰς ἄλλην µετελθέντες καὶ 
ο/κήσαντες. 

᾿Επηβολον, ἐπιτυχῆ κα) ἐπιῤῥεπη πρὸς τύχην. τινὲς δὲ 
λοίλορον, τὸν πρὸς τὰ ἔπη ἐπιβάλλοντα ὡς βέλη. 

Ἐπίβολος, ἀπιτευκτικέο, ἐπιτυχής, ἐγκρατής" ἀπὸ τῆς 

βολὸς καὶ τοῦ βήλλειν᾿ σημαίνει τὸν τυγχάγοντα 
τοῦ σκοποῦ. μετῆκται γὰρ ἀπὸ τῶν πορῥωθεν ἐπιβολὴν 
ποιουμένων ὥστε τυχ:ῖν. οὕτω τῇ λέξει, καὶ οἱ με) 
Ὅ ωρον, κέχρηνται. Πλάτων, Νόμων πρώτων Ἐπήβο- 

6, γογόνασι τῆς καλλίστης πα: --- Ἐενοφῶν τετάρ- 
τῳ Παιδείας, Τόονται κατὰ δύναμιν ἐπήβολοι: 
Ὕπιρ ης ἐν τῷ κατὰ Δημάρχου, Μήτε πόλιν μήτο 
πολιτείας ἐπή Έολον γενέσθαι: --"Άρχιππος, η) ουτῶν 
νῦν γόων χ χρ]μάτων ἐπήβολος: --- ἔστι δὲ οὐ ποι]- 
τὴ ἡ λέξω, αλλ’ Αττική. 

Επηβολία, κα) συ:χβολία, δα τοῦ η. Απολλώνιος, --- 
αριστῆ:ς δὲ συνηβολήη κεχάροντο: --- ἄντὶ τοῦ συντυ- 
χία, ὑπαντήσει 

' καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
“ο 
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Ἐπί] πρόθέσις ἐστὶ. παραλααβανομένου Ὁ σημινομένου 
ῥῥμκτος. ἔστιν ἰδίω 0 πομητοῦ. λέγει ὄ βαρς το 
ῥήμετα πολλάκις ἑλληπτικα εἰσι τῶν προθέσεῶν, ὣς 
τὸ, Ἔρχουαι εἴ τε τοι ἔγχος ἐνὶ κλισήγσι λέλειπται 
Οσόμενος, Ἰλιάδος ν΄’ καὶ Ερχουμαι ὄφρ' ̓ Αχιλε δαί- 
Φρονν μῦδον ἐνίσπω, Ἰλικδος λ’, αντὶ τοῦ ἄπόρχομοι" 
οὕτω καὶ αἱ προθάσεις έλλειπτικαέ εἰσι τῶν ῥημάτωγ, 
σημα! Ίουσαι ῥῥωκ' οἷον. --- ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος: --- 
πιὰν --- οὕνοκα χαλὸν Εδος ἔτι: --- ἀντὶ τοῦ ἔπεστιν. 4ο 

Ἐπ,βάτης] οὕτως ἐκάλουν τοὺς ἐν ταῖς τριέρεσι στρατενι- 
μένους . κεὸ μὴ κωπηλατοῦντας μὲν, - ἐπιτηδείους δὲ 
πρὸς τὸ µάχεσθαι. καὶ ἐπεβάτευσ». ὁ ἐπλλὸδε καὶ ᾿ 
ἐπέβη” κυρίως δὲ ἐπὶ υπόο. καὶ ἐπιβαται λέγονται ΙΩΝ 
μὴ ἐράσσοντες.. ἵαλλὰ µαχόωσνοι. καὶ ἐπιβατικὰ έν τος 
πλοίοις» ἆ ἡμεῖς πκρεδήκας λέγοωεν. 

Ἐπιβασκέμεν, κακοποιαῖν, κακῶν "μήν παὶ . μα- 
πάς ποιεῖν. ᾿Ἰλμάδος β. 

Ἐπιβάλλει, αντὶ τοῦ προσήκει" ἵν ᾗ ἡ- ἐπ) πρόδεσις ἀντ) 
τοῦ δέον᾿ τέτακται δὲ τὸ ατιβώλλεν καὶ ἐπὶ τοῦ «η- 
μιοῦσδαν᾽ καὶ ἐπιβολή «μία ὠνόμασται. 

Ἐπιβωσέμεδα, εἰς βοή2κεκν ἐπικαλεσόμεὂα. γράφεται 
καὶ ἐπιδωσόμεδα" ἵν {ᾗ Φώροις τιμήσομα». 

Ἐπίβδαι, αἱ μεδέορτο ἡμέραι" διὰ τὸ πρὸς ἐπίδειξιν 
ταῖς. προτέραις ἠμάραις γενέσθαι, ἄλλης ἐπιβαινούσης. 
Δίδυμος πλεονασμᾷ τοῦ β΄ ἔστι γὰρ ἐπίδαι. ἔνιοι 
ἐπίμνας) ὅτι ἐπίμνχσις ἐν αὐταῖε γύνεται. οἱ δὲ, ἐπί- 
βδαιν απὸ του ἐπ, βκίνοντας τῇ ἑορτῇ συμπορούεσθαι. 558 

Ἐπιβλὴο, ὁ τῇ δύρᾳ ἐπιβαλλέμενος μοχλός, Τὰ εἰς 1 
λήγοντα αρτονρκὰ σύνθετα ὑπέρχοντα ν ἔχοντα ἐν τῷ 
τέλει μίαν . (σολλκβὴν τοῦ ῥήματος, καὶ ὁμὰ τοῦ τος 
κλινόµενα, ἅπαντα ὀζύνονται οὖν, προβλήςν ἡμ,θνής, 
ἀδμής, ἀστιῤωποθλής, παρα ᾿Αριστοφάνει. οἱ μὲν βα- 
βύνουσῳ» ὅ στι δοκός ἐστιν οἱ ὁὲ, ποιότης ὁοκοῦ ' οὐ γαρ 
βαρύνεται. οὐ γάρ ἐστι βλἠς μονοσύλλαββον καθ ἑκυτὸ 
ἐπὶ ταύτης της ἐννοίκον | ὅα ἐν τῇ συνθέσει βαρύνηται, 
ὥςπερ τὸ Κρής, ἐτεόκργο. 

Ἐπίβοιον, παν Ἐπιβέῖον ἃ ὅτών τις τῇ ᾿ΑΦηνᾷ ἔθυε βοῦ», 
κιώ τῷ Πανδώρα δν μετα βοές" καὶ ἐκαλεῖτο θύμα 
ἐπίβοιον καὶ ἀπιβό]ον, τὸ ἐπὶ τῇ) Φυομένν βοῦ Θνό- 
μενον. 

Ἐπιγνώμονες) αντὶ τοῦ ἀπισκόπους γραφέας ποὺς καδο- 

στηκότας ἐπὶ τὸ γράφειν ἑκάστῳ, Όσον εἰοφέρειν 
ὤφειλον ελ ὀμμόσιον. Φασὶν ἐπιγραφεῖο ϱ/ τοὺς ὁρί- 
«όντας καὶ ἀπιγράφοντας τοὶ ἐπιτέωια τῶν ἐν ταῖς ὁ/- 
καις ἁλισκομόνων. 

Ἐπιγραφεῖς. οἱ τὰ ὀηαόσια διαγράφοντες» } οἱ ὀρίώντες 
καὶ ἐτωγράφοντες τας εἰςφερὰς ἑκαστῳ. 

Ἐπιγράβόη»ν ἄχρι τοῦ ἐπιξέσαι μόνον τὸ ὀέρμα. 
Ἐπιγραμματα, καλοῦνται οἱ πεςοὶ καὶ ἔμμετροι λόγοι. 
Ἐπιγονατίς, τὸ πρὸ τοῦ γόνατος ἄνωθεν σαρχῶδες τοῦ 

μηροῦ. ἔνιοι τὴν ἐπωμίδα, διὰ τὸ ἐπὶ γόνατος κεῖσθαι. 
η χιτὰν ἀνάκολος γυναικεῖος, ὃν ἔνόοδεν πω 

παρα οὖν τὸ γόνυ Ὕύεται ἐπιγουνίς καὶ ἐπιγονατής, Ἱ 

πρὸς τὰ γόνατα μῦς. ὡς δὲ ἄλλοι Φασὶν, καὶ δὲ ενεξίαν 
ἐπιτραφείσα σαρξ τῷ Ὑόνατι, 

Ἐπιγύτε ». ὄνομα δίκης. ὁδός έστι καὶ τρίβος µετα 
γειτόνων ὁιατέμνουσα τὰ χωρία ἐξ ἑκατέρου. οἱ ο 
νοντες ξενίας ἑκατέρω δεν ἔκ τε πατρὸς καὶ µητρὸς, 
ὁύο γύας ἔχουσιν' οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἑτέρου. ἕνα. 

Ἐπίδαυρος » ὤήλυκον" ὄνομα πόλεως ἑ πολίτης, Ἐπι- 
δχύριορ. λάγεται καὶ Ἐπιδκνρίς καὶ ᾿Απιδαυρία. καὶ 
Ἐππιδαυριώτης ὁ πολίτης, ὧν ἀπὸ τῆς Σικελίας Σια. 
λιώτης. . 

0 
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Ἀπίόδρομον, . καὶ ὀπαβρομος, --- ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος, 
4ο . Ἰλιάδος όν ἀντὶ τοῦ ἐπιτροχόμονον, ὁμαλὸν ἐξ ἐπι- 

ὀρομῆο καθό ἐστιν ἐπιδραμιεῦ τὴν ὁδὸν καταρχοµένην 
(τὴν ἀπὸ τοῦ τούχονο. καὶ ἀναβῆναι τὴν αὐτήν. 

Ἐπιδαίσιον οἶκονι τὸν ἐπίκοινον ποὶ ἀμέριστον ἡ ὁ ἐξίσου 
κατα μσιφ. εἰς Δύο τισίν. 

Ἐπιδέξια] Ἰλιάδος β’, ᾿Αστραπτων ἐπιδέξια: --- ἀντὸ τοῦ 
ἀπιδδξίως, αἰσίως, ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα µασότητος. ἡ εὐ- 

ο Φεῖαν ἀπιδέξιου: κλήεται, τοῦ ἐπιδεξίου τὸ οὐδέτορον, 
τὸ ἐτιδέξιον. καὶ τὰ ἐπιδόξια καὸ «ἐπιῤῥηματικῶς ο ἐπι- 

οδέάμεν ώς ἐγδέξια" ποὺ Φυλάσσει τὸν αὐτὸν τόνον. κα- 
6ο .νὼν γὰρ ἐστὶν ὁ λέγων, ὅτι τὸ ἀπὸ ὀνόματος εἰ; ἐπιρ- 

. ῥήματωκὴν συνταξιν μετενηνεγµάνα ὁμοτονοῦσι)" οἵον, 
υὀπιικέο» ὡς ἐπιεικέο” συνεχέο» διαμπερέον ἀτροχές. τὸ 
δὲ ἄληθες ἀντὶ τοῦ ἄληδως παρα ᾿Αττικοῖς οὐχ. ὁμό- 
τονον. ὁμοίως καὶ τὸ ὀπάνλγκερ” καὶ τὸ χάριν, ἀντὶ 
τοῦ χαριέντως. 

᾿Επὶ Δλλϕμώῳ, Ὕμαλν Αθήνήσιν, ἐπὶ τῶν ὀμολο- 
- ο γδύντων Φόνους δεδρκκέναι, οἱ δὲ Φασὶν, ὅτι Κρητῶν 

χειμαζομένωνν εἰκασ»εἰς δλΦῖνη ὁ ᾽Απόλλων, ἔσωσεν 
αὐτοὺς εἰς τὴν Αττικὴν ποαίσας' ἄν ὧν Απόλλωνι 
Δελφινίῳ ἱδρύθη ἱερόν. ὕστερον ὁὲ δικαστήριον γενέσθαι 
τῶν Φονικῶν ἐν ᾧ καὶ Θησέα κεκρίσθας ὑπὲρ τῶν Φό- 
ων τῶν περὶ Σκείρωνα καὶ Σήμν. 

Ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες, Ἰλιάδος - αἱ, το τῶν πολιτῶν αἂρ- 
πάςοντες», ποὺ οὐ τὰ τῶν πολεμίων. 

Ἐπιόημίου πολέμου, ἐαφυλίου, κορνοῦ καὶ δημοσίου, τοῦ μὴ 
πρὸς πολεμίους, ἄλλα πρὸς οἰκείους γιομένου. 

1ο Ἐπιδίφριος, ἀργὸς καὶ γυναικώδης. 
Ἐν) Δηλίῷ μάχη] χορίον ἐστὶ τῆς Βοιωτίας τὸ Δήλιον" 

ἐν ᾧ μαχόμενοι Αφθηναῖοι ὑπὸ Ῥοιωτῶν ἐνκήθήσαν. 
Ἐτιιφριάς ἐπιδιριάδος., ᾗ τοῦ ἅρματος περιφέρεια, ἥτις 

καὶ ἀντυξ Μαλεῖται. ἐκ τοῦ ὀήφρου. : 
Ἐπιδίοτος ἡβῆσαι, τουτέστιν ἐτῶν ἐκκαίδεκα γενέσθαι 

σὸ γὰρ ἠβῆσαι μέχρι δεκατεσσάρων ἐστίν. ἄλλοι, ἔφη- 
βοι παρὰ. ̓ Αθηναίοις ἐκτωπαίδεκα ἑτῶν Ὑνόμενοι ἐλέ- 

320 Ύοντο” καὶ ἔμενον μὲν ἐν τοῖό ἐφήβοις ἔτη δύο" ἔπειτα 
εἰς τὸ ληξιαρχικὸν ἐγράφοντο γρακματεῖον. 

Ἐπιδιατίδεσθαιν τὸ συνθήκας τινὰς ποιεῖσιλαι πατατιε- 
«μένους ῥητόν τι ἀργύριον παρά τιν, τῶν αεταξὺ γενομό- 
νων ᾿ ἕπερ ἐγγυᾶται, εἰ ἡ πρᾶξις γένριτο. Φατέρῳ πάνγ- 

«πως Τὸ ὠμολογημένου ἀργύριον ἀποδοῦναι. 

5σο9 

Ἐπίδικος] ἐτίκληβός ἐστι, η ἐπὶ κλήρῳ παντὶ καταλε-. 
λδιμμένη ὀρφανὴ, μὴ ὄντος αὐτῃ ἄδελφοῦ. ἡ δὲ αὐτὴ 
καὶ ὁπικληρῦτις, ἐπέπροικος δὲ, |] ἐπὶ μέρει τιν τοῦ 

κλήρου, ὥστε μό ην προῖκα ἔχειν, ἀδελφὸν ἐ ἔχουσα. ἐπί 
πο ΄ ἃμος δὲ, ἡ ἀωφισβητουμένη ἐπίκληρος» τήν χρὴ: ̓αὐτὴν 

γαμηθῆναι. Ισοκράτης δὲ τὴν ἐπίιληρον ἐν τῷ προς 
αλυσίαν ἐπμκληρῖτιν ἐκάλεσεν. 

Ἐπιεβεὴον παρὰ τὸ εἴκειν καὶ ὑποχωρεῖν. κα) γὰρ οἱ 
πραεῖς ὑποχωροῦσι, καὶ οὐ ἀντιτείουσιν. ἔνδεν ἐἔπι- 
είκεια 

Ἐπιρικῶς] τὸ ἐπίῤῥηωα τοῦτο σημαίνει τὸ πάνυ’ σημα(- 
ει καὶ τὸ παραδόξως ποαὶ παρ ἐλπίδα ᾿ καὶ τὸ μετὰ 

ς ἐπιβικτίας. κο χρηστότητος. σχααίει καὶ τὸ μετρίως, 
ἥτοι συωµέτρως, παὶ τὸ ἱκαγῶς. 

Ἐπιεικὲς, πρέπον. 
4ο Ἐπθρα, τὴν μετ ἐπιεικείας χάριν. ἔστιν ἡρ, η] ἐπμκου. 

βία) 3 γενρὴν Ἶρος, Ἶρα, καὶ ἐν συνέσει, ἀπίηρα. ἢ 
ἔρω ἔρανον. ὥς ὄχανον ποὺ ἤρανα" είτα συγκοπῇ, Ἰ 
ἀποκοτῇ, Ἶρα. ᾿Αρίσταρχοο δὲ ὑφ᾽ ἓν κατ ὀρ9θὴν ση- 
µασίαν λέγει ἐπέηρα. 

Ἐπιήρανα, προσηνῇ , καχᾶρισµένα. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ 

Ἐπίκληρος λέγεται 3 

ΜΕ ΓΑ. κ 1 ὦσ0 

Ἐπί 2 ημαν ἀνάθημα" παρὰ τὸ Φῶ, Φήσω. εἰ γὰρ ὃν ατὸ 
τοῦ τίθηµι, ὀπίδέμα ἄφειλεν εἶναι. Ἰλιάδος ω, Ἡ, καὶ 
Φωριαμῶν ἐπιθήματα παλ) ἀνέφγεν. 

Ἐπιθορνυμένη, ἐπιοῦσα, πο σπερµαίνουσα. «ορὸν γὰρ τὸ 
σπέρμα ἔλεγον. 26 

Επὶ Θρασύλλα] Δημοσθένης ἐν τῇ πρὸς Πανταίνετον πα- 
ῥαγραφη, τὸ ἐπὶ θρασύλλῳ, Φησίν. ᾿Αττικὸν ἔδος, ἀντὶ 
τοῦ, ἐπὶ τοῦ ἹΘρασύλλου, μνήµατος, 

Ἐπιθότους ἑορτὰς», Ἰσοκράτης ᾿Αρεοπαγιτικῷ. τὰς μὴ πα- 
τρίους ἑλρτὰς, ἄλλως δὲ ἐπιψηφισδείσας, ἐπιθέτους 
ἐκάλουν. ἐλέγετο δὲ παρ’ αὐτοῖς καὶ ἄλλα ἐπ/δετα τι- 
νὰ, ὅσα μὴ πάτρια ὄντα, ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλη σθο 
ἐδίκαζα. Λυσίας δὲ ἐπιδέτους ἐπιστολας λέγει, τὰς δο- 
λείσας τισὲνν ὥστε ὁμακομίσαι καὶ ἐπ, εἶναι ἐπιστολαὰὶο, 
ἄντὶ τοῦ παραδοῦναι" καὶ ἐπόθηκεν, ἀντί τοῦ παρέὀω- 
κδὶ ῥητορμή. 

Ἐπίθετα, τὰ οὐκ ἐκ τῶν νόμων τῇ βουλῇ προοτεταγµέ- 
γα ἐξ αρχῦς» αλλὰ προυτεθέντα. 

Ἐπικάρ) Ἴλιάδος π’, --- ῥέουσα, Εξ ἐρέων ἐπικαρ: τσ- 
ἦτοι ἄνωδεν ἐκ τοῦ προσάντους᾽ ἐπικάρσιαι καὶ πλά- 
γιοι" 3 ἐπὶ κεφαλὴν καὶ εἰς τὸ κάταντες. απὸ τοῦ κάά- 
ρη» ἀποκοπῇ τοῦ η καὶ οὐκ ἀπὸ τοῦ κάρα. τὸ δὲ κά. το 
ρή, οὐ καρηνόν ἐστιν ἀποκοπῇ τα γὼρ ες ή οὐδέτερα 
θυΐκά εἰσιν ἢ πληθυντικά. 

Ἐπικεκηρυχέναι] ὁπότο βούλοιτο πόλις ἦ ἄρχων ἄναιρε- 
9Ἴναι τὰ τῶν μὴ ὑφ᾽ ἑαυτοῖς, ἐκήρυττε ἑώσει» Χρή- 
βατά, τῷ ἀνελόντε, ἢ καὶ κῶντα προσαγαγόντι» μαι 
καὶ Ξέρξην ἐπεκήρυζαν οἱ Ἕλληνες, τῷ καταγαγόντι 
ἢ «ντα ἢ τε ὀνριότα Αθήναςε, ἑκατὸν δώσειν τάλαγ- 
τα- Ἶ ἐπικεκηρυχόέν»ι, τὸ πηρύξαι τω) λαβεῦ χρήματα, 
ὥστε ἀποκτεῖναι τὸν ῥοχοῦντα ἀδριεῖ. 

Ἐπίέκηρα, ἐπιθανάτια κὴρ γὰρ ὁ »άνατος. 30 
᾿Επικηρυκεύετα,, διὰ κήρυκος τινος συν }ήκας τὰς ὴ 

πρεσβείας, πομεῖτοι καὶ ἐπμιηρυκεία» ἡ ἐκ τῶν πολε- 
μίων Φιλία᾽ η] τὸ περὶ Φιλίας καὶ διαλλαγῶν κήρυ- 
πας πέμπει)᾿ τὸ δια κήρυκος εἰς Φιλίαν ἐλθεῖν έχ- 

φροὺς ὄ; ὄντας. 
Ἐπίκλοπος, ἀσύγετος, καὶ παραλογιστικόο } ἁπατεών" 

οἷον. Θηκτὴρ ἐπ/κλοπος: - νὺν ὁ ἐπιδυμητής" ἐν ἄλ- 
λοις δὲ κονὶ τὸν παρχαλογιστὴν σημαίνει, ον, Αλλά τις 
ἄρτιεπὴς καὶ ἐπήελοπος ἔπλεο μύθων. 

Ἐπικλώσειαν] αἀἰπὸ τοῦ κλώθω, κλώσῳω., ἔκλωσα., πλώσειαν 5ο 
τὸ εὐκτικόν. 

Ἐπιπνηαίδιοί] τῶν Λοκρῶν οἱ μὲν, Ἐπικνημίδιοι" οἱ δὲ, 
Ὕποκνη ίδιοι ὀνομάςονται απὸ Κνήμιδος τοῦ ὄρους. 

Ἐπὶ κόῤῥης αὔπτοντες, ἐπὶ κεφαλης ἢ ᾗ γνάθου ἡ κροτα- 
Φου. κόῤῥην γὰρ καὶ πόρσην τὴν ὅλην κεφαλὴν. ἔλογον 
σὺν τῷ αὐχένι, τιρὲς δὲ καὶ ῥάπισμα λέγουσι . τὸ ἐπὶ 
τῆς γνάθου ἐκλαμβάνειν» ἁπτόμενον καὶ τοῦ κροτας 
Φου. βέλτιον δὲ, ἐπὶ τῆς γνάθου ἐκλαμβάνεσθαι ' 
κατ ἔθος λέγεται ῥάπισμα. οὕτω γὰρ ἐχρῶντο κε οἱ 
ῥήτορες. 4ο 

᾿Επίκοποι, οἱ κακῶς τὸ πρῶτον πληγέντες Χαρακτῆρες, 
καὶ δια τοῦτο ἐπμκοπτόμενοι» 

Ἐπήκωπος, ὁ παροὶ τῇ κώπη ποθήµενορ. ἐπμιωπαστὴρ, 
καὶ ἐπικωπητὴρ, λέγεται ὁ τροπωτὴρ ἐμὰς, παρὰ τὴν 
κώπην. ἡ 

Ἐπίκλημα, ἐπωνυμίαν' ἀπὸ τοῦ κλῶ, ὃ γέγθνεν ἀπὸ τοῦ 
παλῶ κατοὶ συγκοπήν. 

ἡ ἐπὶ πολλῷ πλήρῳ μονογενὴς ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς καταλειφ» εἴσα. 

Ἐπικουρεῦ, τὸ βοηδεῦ. ἦ ἐπὶ πρόἍεσιο ἐνταῦθα σή-δο 
µαΐνει τὸ Φέον καὶ τὸ πρέπον οἵον, πρέπει καὶ προσήκει 
Χὀ 



427 ΕΠ 

τοῖς κούροίς, τουτέστι τοῖς νέος, πολεμεἲν καὶ συμ- 
μαχεῖν. ἐπίκουρο δὲ λέγονται οἱ ἀπὸ ξένη χώρας 
σύμμαχοι τῶν πολεμουμένων καὶ βοηθοί: Σαρπ]δων 
ἐπίκουρός ἐστι τῶν Τρώων" οἱονεὶ, των πολεμουμένων 

η9θός᾽ οἱ γὰρ Τρῶες ἐπολεμοῦντο. σύμμαχος δὲ τὼν 
Ἑλλήνων ὁ Αχιλλεύς, τῶν πολεμούντων σύμμαχοι 
γὰρ οἱ τοῖς πολεμοῦσι βοηθοῦντες" ἐπίμαχοι δὲ πάλιν 
εἰσίν οἱ τοῖς πολεμουμένοις βοηθοῦντες. 

Ἐπικράτης, ΑΦηναῖος ὀγμαγωγος. ὁ καὶ ἔφορος έπικα- 
λούμενος. ἔστι δὲ ὁ Αἰσχάνου κἠδεστής' καὶ ἄλλος, οὗ 

µέμνηται ὕργος. 
Ἐπικράνια, τῇ χκεφαλῇ κατανεῦσοιε, 
Ἐπικύλλωμα, το µετα τὴν, τῶν ἄρτων διά ὕσιν Ἱθρισ- 

: σευέμενον. κόλιό γὰρ ὁ ἄρτος" ὅφεν καὶ τὸ ἠατρικὸν 
υπολλύριον» ἀπὸ τοῦ κολοβόν. παλοῦσι. δὲ πυλλίστη», τὸν 
Αἰγύπτιο». 

᾿Ἐπικυνεῖ», σηµαίνει ἐπὶ τοῦ στόματος Φιλεῖν [κύλοι γὸρ 
τὰ βλέφαρα ὅλεν καὶ κυλοιδιᾶν λέγεται τὸ ἐπῆρ.λαι 
τοὺς ὀφθαλμούς (κα) Χρύσιππος γράφεται Κυλλήνιος 
9 Ἑραῆς, ἐπειδὴ ἡ ῥάβδος αὐτοῦ ανδρῶν ὄμαατα 9έλ- 
γει.) ἀπὸ τοῦ ἐπιπολὺ κα.) εύδοντας 2 
µούς, Φιώακες δὲ Φύουσιν αὐτῷ ἑσπέρας, οὐ διὰ τὸ κα- 

: λεύδεινν ὡς Ὅμηρος, ---. ὅτε μνήσαίατο κοίτης: --- οὐχ, 
ὅτι ὀνειροπόλ ος ποµπος ἦν αλλ ὅτι ὕπνου ἠδέος αἴτιος.] 
ὅδεν καὶ ἐπισκύγιον τὸν περ) τὸν κύκλο», } τὸν περὶ 
τους κύκλους τόπον καλοῦμεν. 

Ἐπὶ λαεῖ} λᾶς λαός λα" καὶ πλεονασωῷ τοῦ ϐ, λαέϊ. 
Ἐπιλάρκισμα, λάρχου βύσμα. λάρκος δὲ, αἀγγεῖον ἄἲνθρά- 

κων πλεκτ:ν. ῥητορική. 
Ἐπιλαχων] Αἰσκήης ἐν τῷ κατὰ Ετησιφῶντος, Οὔτε 

λαχὼν, οὔτ ἐπιλαχών αλλ’ ἐκ παρασνευῆς πριάµε- 
γος: --- τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ λεγόμενο». ἐκληροῦντο οἱ 
βουλεύειν ἡ ἄρχειν ἐφιέμενοι' ἔπειτα ἑκάστου τῶν λα- 
χόντων ἕτερος ἐπελαγχανεν ἵνα ἐων ὁ με, ἄπο- 
ὀοκιμασ»ῇ ἦ τελευτήσῃ» αντ᾽ ἐκείνου γένηται βουλευ- 
τῆς ἡ ἄρχων ὁ ἐπιλαχών. 

Ἐτί Λειψνδρίφ μαχη. Χώρα ὑπὸ τὴν Παρνηδο». ην 
ἐτείχισαν οἱ Φυγάδες τῶν τυράννων " οὗ οὗ λκμαιονί- 
όαι προεστήκεσαν᾿ ἐκπολιορκη»έντων. ὁ) αὐτῶν ὑπὸ τῶν 
περὶ ΠΠεισίστρατον» σκολιὸν εἰς αὐτοὺς ἤδετο Αὲ αἳ 
Λειψύόριον προδοσέταερον οἵους ἄνδρας απώλεσας μα- 
χεσθια ἀγαθούς τε καὺ οὐπατρίδας, ὁπότ ἔδειξων οἵων 

"πατέρων ἔασι. 
Ἐπιλησμονέστατον, ἂς σωφρονέστατον. 
Ἐπιληναίῳ]. περίκυλός. τις μέγας Αθήνησω, ἐν ῷ ᾗε- 

ρὸν Διονύσου Δηνκίου, καὶ τοὺς αγώνας ἦγον τοὺς 
σκηνικούς. 

Ἐπιλλ/έουσι, τὸ διανεύουσιν ̓  οἷονν Οὐκ ἄπεις, ὅτι δή μοι 
ἐπιλλίςουσι» Αχοιοίις --- ἆπὸ τοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺο δια- 
Σεύοντα εἰλεῖν' ἐξ οὗ καὶ Ἰλλάδες, οἱ συνεστρχμμµένοι 

ἡμάντες. 
Ἐπιλόρ] Ἰλιάδος β, ἨἙλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω 
ὑτετραμµένος αἰε)"Άκρον ἐπιλ/γδην: --- οὐ κατα βα-οςν 
αλλ ὡς ἐπιψαῦσαι τρώσαντα ἐξ ἐπιπολαίου τὴν ἐπι- 
Φάνειαν' --- γράψε δέ οἱ ὁστέον ἄχρι: --- αντ) τοῦ 
ἕως τέλους ἔξεσα τὸ ὀστοῦ». ἐκ τον λείχω γίνεται 
λ/γόην. 

Ἐπίμαστον αλήτην, τὸν ἐπιμαστεύοντα τὴν τροΡὴν ἐπαί- 
την. ἡ τὸν ἐκ παιδόςν οἷον τὸν ἀπὸ μαστοῦ, ἐπαίτην. 

Ἐπήαχο», πρὸς ὅ ἐστι ) καὶ ὀπιμαχωτατον, 
τὸ ὤτενέστατον. 

σθς Ἐπιμελ πταί, ἐχειροτονοῦγτο τῶν χορῶν, ὡς μὴ ατακτεῖν 
τους χορευτας ἐν τοῖς Φεάτροις. άλλοι δὲ λέγονσιω, ὅτι 

ΕΊΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ν τοὺς ὀφθαλ- : 

ἜἒἩπ 

ἐμπορίου ἄρχοντες εἰσὶ κληρωτα), ἑκάστου ἔτου: κα- 
Φιστάµενοι" οἷς “προσετέγαχτο ἐπιμελεῖσὃ-ι τοῦ κατα- 
πλέοντος σίτου εἰς τὸ ἑμτόριον τὸ ̓Αττικόν. καὶ τοὺς 
ἑμπόρους ἀναγκάςει» εἰς ἄστυ πραίζει». δέκα δὲ ἐπηνε- 
λήτὰο ἐμτορίου ἐκληροῦντο οἱ ᾿Αθηναῖοεν τῶν τε ἐμπο- 
ρίων ἐπιμελεῖσθαι καὶ τοῦ σίτου" καὶ τα δύο᾽ ᾿μέρη εἰς 
στ ἄστυ ποµίζειν. 

Ἐπιμελητής τῶν μυστηρίων] παρὰ ΑΦηναίοις ὁ λεγόμενος 
Βασιλεύς, πρῶτον . Αυστηρίων. ἐτιμελεῖται μετὰ τῶν 
ἐπιμελητών, οὓς ὁ ὀημος ἐχειροτόνει, τέσσαρες δὲ ἦσαν" 
δύο μὲν, ἑ Αθηναίων ἁπάντων " εἰ δὲ, τε Εὐμολπι- 
δῶν' νε εἷς ἐκ κηρύκων. ιν. 

Ἐπιμήνία, τὰ καθ’ ἕκαστον μῆνα Φυόμεν, ἡ τὰ ὑπὲρ 
ὅλου τοῦ μηνὸς άπαξ ποτὲ γινόμενα, θύματα ὑπὲρ τῆς 
πόλεως, 

Ἐπιμίξ, παρὰ τὸν μίξω μέλλοντα, ὡς τὸ ἐναλλάξ: 
γὰρ ἐβαρύνετο ος ὄνομα ἐκλίνετο. 

» Ἐπιωήϊος, ναυτικός» Ααλάσσιος" ἀπὸ τῆς γγός. ν 
να τὸ ἐπὶ τῶν γονάτωνν "ἐφ᾽ οὗ τὴν κρόκην 

ἔνηδον ᾿ 
Ἐτιξηνον, ξύλον, ἐφ᾽ οὗ κρέν Ὑόπτουσι, τὸ νῦν ἐπίκο- 

πον᾽ παρὰ Αριστοφάνει καὶ Δγιοσένει. 
Ἐτὶ ξυροῦ, ἐπὶ κινδύνου, ἐν αὐτῃ. τῇ τοῦ πράγματος 

ἐπιτάσει. Ἰλιάδος κ ν---- ἐπὶ ξυροῦ. ἵσταται ἀκμῆς --- 
ἀντὶ τοῦ, τὰ πραγµατα ἡμῶν τριχὸς ἤρτητ-ι" ὅ ἐστιν 
ἐν ἐσχάτῳ κινδύνῳ. ἔστι καὶ ἐπὶ ὀξύτητος κινδύνου, µθ- 
ταφορικῶς., 

Ἐπίουρος, ὅ ἐφεστηκῶς Φφύλαξ" παρὸ τὸ ὁ 
ἐπίορος' καὶ ἐτενδέσει τοῦ υ. 
ματα παρὰ τὸ ὁρμῶ. 

Ἐτιούσιος ἄρτος. ὁ ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν ἁρωόζων. 
Ἐπιορκει] ἡ ἐπὶ π όδεσις ἐνταῦθα αντὸ τῆς ὑπὲρ κεῖ- 

τα" καὶ δηλοῖ το ὑπὲρ ἄνω τῶν ὅρκων γφεσθαε, καὶ 
ὑπερβαίνειν αὐτούς. 

Ἐπιόψομα] Ἰλιαάδος {, Τοὺς ἂν ἐγω ἐπιόψομαι: --- ἐπι- 
κρίνω, ἐπιλέξω. 

Ἐπιωψατο ἀῤῥηφόρους, Πλάτων ἐν Νόμοις. ἔστι ὃ Ατ- 
τικὸν, ἀντὶ τοῦ πατέλεξεν., ἐξελέξκτο. 

. Ύγεταε 

Ἐπιωγαί ν΄ αἳ συγκλεισιιοί, οὗ παρα «λασσιοι τόποι, οἷς 4ο 
τὰ κύματα προσάγνυνται" ἀπὸ τοῦ ἐποῖσ-α, ὅ έστε (συγ- 
κλεῖσαι. 

Ἐπὶ Πκλλαδίω, δικαστήριον ᾿Αθύνησι», ἐν περ) 4 κου- 
σίου Φόνου ἐδήκα ον. Κλειτόόημος Φησὶν ὅτι, Άγα- 
µέμνονος σὺν τῷ Παλλαδίῳ προσενοχ.θέντος. ᾿Αθήναςε, 
Δηιοφῶντα ἁρπάσοι τὸ Παλλάδιον" του δὲ ̓ Αγαωέμνο- 
νος ὀνοχεραύνοντος, πρίσιν ὑποσχεῖν επὶ πεντήκοντα 
᾽Αφηναίων καὶ ν ᾿Αργείων᾿ οὓς ἐφέτας κληθῆνω, δι 
τὸ παρ αμφοτέρων εφεδηναι αυτοῦς περ) τῆς κ ίσεως. 59 

Ἐπίπαστα, τὰ ἐπιπασσέµενα τῷ ἔτνει ἄλφιτα. ριστο- 
Φάνης Ἱππευσι»ν Ἐπίπαστα λείχων δημιόπρακτὰ ὁ βά- 
σκανος: --- ῥπομήν, 

Ἐτὶ πρυτανίῳ ὅταν τὰ μὲν Αποκτεῖναν βέλος, η] λλοςν 
ἡ τοιοῦτον, ] Φανερόν᾿ ὁ δὲ ὁράσας μὴ ᾗ' αἲον γαρ 
ἔδος, τὸ καὶ τα ἄψυχα κρύνειν εἰ χρὴ «ο όσθια 

Ἐπὶ) πρύμνη ἀνεκρούοντο καὶ ὤχελλον τὰς νέας 
πρύωναν ὑπεχώρουν οὐχ ἐπιστραφέντες" κα ἐξέκλι- 
ναν τὰς ἐπιούσας τῶν πολδμίων ναῦς. κνρίωςν τὸ κατ) ι 
ὀλίγον ὑπαναχωρεῖν μὴ στρέψαντας τὸ πλοῖων. ὁ γὰρ 
ὄντως χωπηλντῶν ἐτ) τὴν πρύμναν χκωπηλατεῦ. τοῦτο 
δὲ ποιοῦσιν, Ίνα μὴ δόξωσι Φεύγει» Φανερῶς, κατ 
ὀλ/γον ὑπαπιόντες, ἵνα μὴ νῶτα τοῖς πολεμίοις δόντες 
τιτρώσκωνγο. 

Ἔπιπλα, τα εξ ἐπιπολῆς σκεύη οὖον ἐπιπόλαιος κτῆσις, το 

αι 
κά ὓς, 

Ἐπίουρα, ὅρία, "ὁρμή- 59 

ποσο προς, 

.. το 3605 



ὅαο ςἩΠ 

:ὅσή δυνατὴ πλωίζεσθαιν ἀλλ οὐκ ἔγγειος ἡ τα 
κ Κι τα ἐν χερτὶ, καὶ χρειώδη" οἷον τὰ ἐπιπόλαια 
καὶ ἐπιπολάςοντα ἐν τρ) οἰκία, δια τὸ ἑκάστοτε ἐν χιερ- 
σὶν εἶναι. ἡ ἔπιπλα, τα ἡματια απὸ τοῦ πέπλο», ἔπι- 
πλον. καὶ τὰ ἐλαφρότατα τῶν κτημάτων οὕτω Φασ), 
παρὰ τὸ ἐπιπολαςειν. 

Ἐπίπλους, τὸ λῆπος' ἀπὸ τοῦ ἐπιπλεῖν καὶ ἐξ ἐπιπολῆς 
ες ιδἷνοι- 
Ἐπιπλως] [--. καὶ ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον: ---] καὶ» ΤΙόν- 

τον ἐπιπλώσας, ἀντὶ τοῦ ἐπιπλεύσας. ἐκ. τοῦ πλέω 
ο Ἠόγετοα, πλόω" καὶ ἐπαυξήσει τοῦ ο, πλώω βαρύτονον 

οὗ ὁ αδριστου» ἔπλωσα μετα τῆς ἐπὶ προθέσεως, ἐπέ- 
πλωσα" καὶ }ἡὶ µετοχ}, ἐπιπλώσας' καὶ συγκοπῇ ἐπι- 
πλώς. 

Ἐπιπόλαιος, διὰ τῆς αι διφθόγγου καὶ ο .. οὗ. ἔστι δὲ 
ἐπίῤῥημα τοπικὸν, ἄντὶ τοῦ ἄνωθδεν καὶ οὐκ ἐν βαθυ- 
τατῳ. 

Ἐπίπολις, τόπος ἐν Συρακούσαιο καὶ ὠνόμασται ἀπὸ 
ιο. τοῦ ἐπιπολῆς τὼν ἄλλων εἶναι. 
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Ἐπιπόρπηα«] ἐπιπόρπημα ἐστὶ, τὸ ἐπὶ τῷ πόρπη προκό- 
μεσα λέΦινον, ] χρυσοῦν, η αργυροῦν. πόρπη δέ ἐστιν 
η] άνω τῆς χλαμύδος σύνεσις. παρὰ τὸ πείρῳ τὸ κεντῶ 
καὶ διεκβάλλω, πὀρη᾽ κα) πλεὀνασαῷ τοῦ π. πόρπη. 

Ἐπιπτέσθει µενεαίνων, Ἰλιαάδος ὁ’, ἐπιπετασθηγαι. 
ἐφκψασδαι π οδυμούμενος. δύο µέρη λόγου εἰσί. τὸ 
ἁπλοῦνν .. 
Φυλάσσει τὸν αὐτὸν τόνον. πτῶν πτημι᾿ πτήσω, ἕπτα- 
κρν ἑπτάθην᾿ ἐπτάμην, ἕπτασο, ἔπτατο" πτάσ-αι" 
πα) τροπῇ τοῦ α εἰς Ε. οὐκ απὸ τοῦ πτῶὼ πτόᾷο γύετοι 
αλλ. απὸ τοῦ πέτω βαρυτόγου, ὁ δεύτερος Αόριστος; 
ἔπετον": ὁ μέσος. ματέῤην ἐπέτου ἐπέτετο, πετέσνωι 
καὶ συγκοπ/. πτέσὃ-ω 

Ἐπιβῥή ὁη»] παρα τὸ ῥῷ τὸ λέγω. γέγονε ῥήδην. καὶ 
ἐπιῤῥηόην, τς παρὰ τὸ τμῶ, τωήδη»- 

Ἐπίρῥησις, ὁ ψόγος καὶ } κακηγορί.' ἔνθα καὶ ἐπίρ- 
6ήτοο. 

Ἐπιῤῥήματα) ἐν τοῖς χοριακοῖον ὅτε, συστροφὴν ὥσειαν 
µέλος, ἐπελέγετο ποιηµαάτιον {5 στίχων εἶτα την ἂν- 
τήστροφον. ἀποδόντες, ἐπελέγετο πᾶν τετράµετρον ποιη: 
µάτων τῶν». ἴσων στίχων. ἐκαλοῦντο δὲ «ταῦτα ἐπιῤ- 

νάροαρ 
πίῤῥο-ος, ἐπήκουρος, βοηθός" οἱ νε) ἐπιῤῥωνγύων πα 

-ολωακ μάνοα ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν τῇ 9ήρο ἐπιβῥων- 

νυμένων πυνὼν ὑπὸ τῶν «Ἠρώντων. 
Ἐπίσιστον] τὸ συρ/ζοντας ἐποτρύνειν τοὺς κύνας ἐπὶ τα 

ἔργα ἐν τοῖς πυνηγεσίοιςν ἐπίσιστον καλείται, 

Ἐπίσιον, το ἐφήβαιον" ἀπὸ τοῦ τα σίκ τα ξηρά" ξηρὸν 
ἐστο. Ἰ παρα τὸ εἰσιέναι, ἐπίσιον. σηµαήνει δὲ τὸ 

αἰδοῖον του ἄνδρθο παὶ της γυναικός. 

Ἐπισίτια» τὸ εἷς τροφὴν καὶ εἰς τὸ σιτεῖσθαι διδόµενα. 
ταῦτα δὲ ἐνίοτε καὶ σιτία ἐκάλου». 

Ἐπισκύνιον] Ἰλιάδος ϱ, Παν δέ τ ἐπισκύγιον κατω ἕλκε- 
ται ὄσσε καλύπτον: -- τὸ περὶ τας ὀφρῦς θέρραν (κα 
πο µετανεσι» τοῦ λ εἰς »΄ σκύλος γὰρ λέγεται τὸ 
δέρμα" ἔνθα καὶ σιυλοδέψης, τὸ ἐπάνω των ὀφθαλι μὼν 
µέρος ἦτοι ὀέρμα. το συνοφρύωμα. τοῦ μετώπου" ὄψεν 
καὺ σκύζεσ-λαι, τὸ ὀργίζεσαεν δια τὸ ἐνδια-ετον γόνε- 
σθαι τοῦτο τὸ μέρος τοῖς ὀργιζομένοιο πο ἐπισκύσαι, 
τὸ χκλεπηναιν ἀπὸ Σοῦ τὸ ἐπισκύνιον κοθέλκειν τοὺς 
χαλεπαίνοντας" ἐξ οὗ τὸ ἐπισκύςονται» αντὶ τοῦ ὀργί- 
«σνται, Χαλεπαίνουσι». 

Ἐνπίσκοπος, κατάσκοπος ' η] ὁ ἐπὶ τὸ σκοπεῖ» ὤν.. παὶ ἐπι- 

αι καὶ ἐπιπτέσ-δαι. πᾶν δὲ απαρέμφατον . 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, Ες ἩΠ 57ο 

΄ ν -” . - 
σχέπται, ἄρχοντες ἐπὶ σκηνῆς. « « « ἀντὶ του 
9Φεατρικῶς. 

Ἐπίσπαστον, τὸ ἐπ) τῆς ἀγχόνηο καὶ τοῦ βρόχου ἐπι- 

Ἐπισπεῖ] ἐν τοῦ σπῶ Αονοσυλλάβου, σπεῖν, ὡς πλεῖν᾽ 1ο 

σπάσθαι" κατοχρηστμιᾶς δὲ καὶ τὸ ἑκούσιο», ὃ ἑαυτῷ 

τις ἐπισπώται, 

πο) Φυλάττει τον τόνον ὡς απαρέμφατον. τὸ δὲ ἐπίσπῃν 
ἀντὶ τοῦ καταλάβῳ, δισ" ἀπὸ του ἐπεί/γω] Ὄψρα 

πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον ποὰ πότμον ἐπίσπη: --- τουτέ- 
στι», ὅπως εὐθὺς πρὸ πάντων ἐκεῖνος ἐπὶ) «Φάνατον 

ἔλδγ. καὶ ἀναπληρώσῃ τὴν εἱμαρμένην. 
Ἐπίσ σσωτρα, οἱ ἐχτος τῶν τροχῶν σιδήρειοι κύκλοι οἱ ἐπὶ 

τὴν γῆν κυλιόµενοε, τα κύπλῳ τῶν τοῦ ἅρματου τρὺ- 
ὢν σιδγοᾶ, τα ἐπένω τῶν τροχῶν σιδηρὰ ἢ χαλκα, 

ἁ παγ)ο) καλούνταν. παρα τὸ σῷ τὸ ὁρμῶ, 9 μέλλων 30 
σώσω: ὄνουα ῥηματικὸν σῶτρον" μον μετα της ἐπὶ προ- 
»έσεως πλεον: ασιιῷ τοῦ ᾱ, ἐπίσσωτρον, ὁ ἔξω τών τρο- 
χῶν συγέχων σίθηρος. 

Ἐπισταδόν] ἐκ τοῦ ἵστηωι ἵστορσέν σταδόν. Νώμησε» ὁ᾽ 
ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν: ---- ἐπιστημόνως διήνεγκεν ἴσα 

"δελων, ἡ ἐφιστάμενος ἑκάστῳ ἐν αὐτῷ. 
Ἐπίσταθμοι» ἄρχοντες εἶσί" παρα τὸ ἐν στα» μοῖς͵ εἶναι 

ὠνομασμέοι. στα) μοὶ δέ εἶἰσιν αἱ καταγωγα/. Ἅρμο- 
στας δὲ τοὺς τοιούτους Λακεδαιμόνιοι παλοῦσι». 

Ἐπιστάται, οἱ σατραπεε, οἱ κατέχοντες βουλή, τὰς ὑπο- 

κειμένας πόλεις. δύο ἦσαν ΑἈθήνῃσιν' ὧν ὁ μὲν, ἐκ 4ο 
πρυτάνεων ἐκληροῦτο" ὁ δὲ, ἐν προέδρων ̓  Φυλάσσει δὲ 
του Ἱεροῦ τὰς κλεῖς, ἐν ᾧ τα δημόσια χρήματα” ἔτι 
μὴν κοιὶ τὴν ὀημοσθραγ/δα. λέγεται δὲ καὶ ὁ ἐφεστηκὼς 
εἰς πράγμα ὀτιοῦνν ῥήματικῶς, λέγεται δὲ καὶ ὁ ἐπι- 
στάµενος των καιὺ ἐπαιτης παρὰ τὸ ἐφίστασων" οἷον, 
--δῷ ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ἅλα δοίῃο: --- πολλάκις δὲ κοὲ 
ἐπὶ τοῦ ὀ,δησκάλου λαμβάνετο ἤ λέξις. ὅτι τῶν φ’ 
μὲν ν΄» πρυτάνεις" οἱ δὲ δέκα , πρόεδροι ὁ δὲ εἷς, ἐπι- 
στάτης. 

Ἐπίσταμαί εἴδω τὸ γρώσκω" ὁ µέλλω», εἴσω" ῥῆμα 59 
περισπώµενον, ἰσέω ἰσῶ ' καὶ εἰς μι Ἰσημι' «τὸ παδη- 
τικον., ἴσαμοι πλεονασμῷ τοῦ τ, ἴσταμαι' καὶ ἐφύ- 
λαξε τὸ π Ἰωνικὼς' οἱ γαρ Ίωνες Ψιλωτικοί εἰσιν. εἷς 
τὸ ἀῑστος. 

Ἐπίστῃ, «τει εἰς τὸ Δύνγ. 
Ἅ. Ἐπιστολή: παρα τὸ ἐπιστέλλειν τὸ πέωπειν. 
Ἐπιστοβέωσιν] Απολλώνιος, Μή μι. περτοµέουσαι ἐπι- 

στοβέωσι: στ ἐπιστομέωσι" καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς β. 

Ἐπιστροφάδην] Ἰληέδος κ' ̓ Κτεῖνε δ᾽ ἐπιστροφαδην: --- 

3 

μετ, ἐπιστροφῇς, ἐφ᾽ ἑκάτερα µέρη στρεφόµενος. ῥῆτο- 
. ρική. ᾗ ἐνεργῶς, σπουδάως. 
Ἐπιστολιμείους, στρατιωτας ἀγελαίους εἶπεν Δήμοσθέ- 
»ή0’ παρὰ τὸ στόλος, τὸ στρατόο. 

Ἐπ πισύστασις] σύστασις κονὶ σύστημα, σημαίνει τὸ πληνος. 

ἡ δὲ ἐπ) πρό-εσις τὴν ἐπ) ευτέρον ἐπιδιόρωσιω ση- 
ἁαίνει, ἐπισύστασς οὖν, ἡ ἐπ) δευτέρου ἐπανόρκλωσις. το 

Ἐπίσφατον, ἐπ/ῤῥητο». παρὰ τὸ φημὶ Φωτός, ὣς βήβηαι 
βατός τὸ ουδέτερον, Φατὸν καὶ ἐπίφωτον" καὶ πλεο- 
γασμῷ τοῦ σ. 

Ἐπισχερώ, ἐφεξρο., σύνεγγυς. πο σεσημείωτοι ὀξυτόνως 
ὥσπερ ώ" οὐδὲν γαρ, τῶν εἰς ὢ ληγόντων ἐπιῤῥημάτων 
ὀξύνεσθαι Φέλει. γράφετε Χωρὶς τοῦ κ΄ απὸ γαρ. ή 
σχεδόδεν, σχεδώ, ὡς πό-λεν, πῶὼ: καὶ αυτόθε», αὐτ 
παὶ κατο Αετάεσιν τοῦ ὁὶ εἰς ρ. ἐπισχερώ. } παρὰ 
τὸ σχέσιν ἔχειν. 

λαι φρυλλών: --- ἔχιφι ἐπισχόμενον συσσηισίνειν τὸν 

”- 
μι] 

Ἐπισχόμενος, στοχαςόμενου ἐξ οὗ τὸ, Ἐπίσχες τα πή- 2ο 
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Ἐτιτάξα παρα κ 

Ἐπιτέλλεο) ἔστι τέλλω τὸ 

., δή προ ἐπιτηδής" 
20 - 

ΕΣ π 

προσάγούτα το ἔοματι τὸ: ποτήριον. ἑνταῦθκ. ὁ Θρεέ 
Διονύσιος Φη: 2) τὴν πας, Πολλὰ μεταξὺ κύλιχος. 

: ἐπιῤῥηια, παρὰ τὸν ἐτιτάξω 
μέλλοντα. εἰς δὲ 9 Ἠτορνὸν λεξικὸν εὗρον τὴν λέξω 
σημαίνειν συντόμως, κῶμηκῶς' ὍΌστις τῆς ὁδοῦ ἠγήσε- 

. τα σοι τὴν ἑπιτάξ: --- οὐχ ὣὧς οἱ τραγικοὶ, μακρῶς. 
Ἐπιτάβόοθος, β6ή995 Ἴσχυρος, σύμάαχος. παρὰ τὸ ῥόθος 

Ὅ (ῥοθῷ τὸ παροραῶ) Ὑήνεται ἐπίῤῥοθος" καὶ πλεονωσμῷ 
"τῆς ταρ συλλαβής, δρ ενω. ὁ ἐν τῷ βοηδεῖν 
᾿αρόθυμοξ κο παρορμῶν. 
Ἐπίτασις κεὴ ἀγεσίον ον τὸ άλλον κα" ο] ταῦτα 3ὲ 

εἴρηται α τὸ µεταφορᾶς ᾿ τῶν χορδών" ἐνεῖ γὰρ Ἰ μὲν 
ἀποτειγοωένη σῷοδρον ὠποτελεῖ ψόφον ᾗ δὲ παρειμέ- 
νη ἑλάττονα. " οὕτως οὖν. οἱ Φιλόσοφοι, ἐπίτασιν μὲν 
λἐγόνσι τὴν ιν πὰ νίληψο. τοῦ Ἡμέηρωτο" ο 

στην. κουτύντ 

Ελαία Ίο Ἰλιάνος δ) --- δὲ δὲ Φᾶσσον Αθηνωὴ ρε 
λαιτ ---- προτεριστᾶται. ἔστι γὰρ ὠπαρέμ Ῥο ἄντὶ 
πβδζτακΏικοῦ: τοῦ ἐτίτειλον, ὃ ἐστι πρόστα ον. ἐπιτεί- 
λαι παροξύτονονν “πρήτον: ἐστὶ τρόσωπον εὐκτκόν. 

ὁςτάσσω” τέλλοµαε» » ἐψελ- 
λόμην, ἑτέλλου. τὸ ην .. τέλλου᾽ .. ὃ διῤλύσει 
Ἰωγικῇ ν τέλλεο. ζ 

Ἐπιτελὲς αἱ ἐπιτελέωμα. μβ. ὁν) πᾶσι Ἰ]νόμαδον - οὐπὸ 
τοῦ τελδίας γενέσθαι. τὰς πρότερον ώς ἐπιτεθυ- 
ένο το 

Ἐπισετφλωμένον, πεπηρωωένον. 
Ἐπιτετράφαται) Ἰλιάδος β' ; τω, λαοί τ ώκνή ετράφατοων: 

-- ἐπιτετραμμένοι καὶ ὑποτεταγμένοι εἰσί. ' Ἱστέον 
ὅτι τα δισύλλαβα στης πρώτης καὶ δευτέρας συςυγίας 
τῶν βαρυτόνων »᾿ σπα τρέποντα τὸ ε εἰς ο νατὰ τὸν ἑνερ- 
γητικὸν παρακείαεγον, ἐν τοῖς παθητικοῖς παρακειµένοις 
αγαδέχεται τήν παραλήγουσα» τοῦ. ἐνεστῶτος ' οἷον, λέ- 
γὠ, λέλοχα, λέλεγμαι” στέφω, ἔστοφα., ἔστεμμωι' κέ- 
χλοφα, κέκλεμµαι᾽ εὑρέδη καὶ κέκλαμµαα. δεῖ προς- 
Φεῖναί, χωρὶς τῶν ἐχόντων τὸ .ρ µε ἐπιπλοκῆς συμ- 
Φώνου" ἐκεῖνα γὰρ τρέπουσι τὴν παραλήγουσαν. ἤγουν 
τὸ ε εἷς α. Ἠατα τὸν παθητικὸν᾽ πἀρακείμενον" δἷον 
στρέφω ἔστροφα κο ἔστραμμεω : τρέφω τέθροφα τέ- 
δραμμαι. οὕτω καὶ τρέπω τέτροφα τέτραμµαε, τέτρα- 
πται" τετραμμε»α᾽ τέτραπται’ καὶ τὸ Ἰωνικὸν, τετρᾶ- 
Φαται, τρόπῇ 7οῦ Ψελοῦ εἰς ὁμσὺ, κοὴ προύδέσει τοῦ 
α. δεῖ προςΦεὔνωι» καὶ Χωρίς τοῦ βρέχω βρέξω βέβρο- 
χα καν ο ϱμο 
τὸ α. 
πιτηθή; ἡ τῆς τιθῆς μήτηρ. ὥστ. εἶναι τὴν μὲν ον 
μητρὸς ἡ πατρὸς μητέρα" τὴν δὲ: ἐπιτηδὴν . τή: τον 

. πατρὸς μητέραν καὶ τῆς μητρὸς μητέρα" Ἴγουν ὧς ἐπί- 
παππος. Θεόπομπος: Παμφόη, Αόὴ ὁ᾽ ἐκείνη πρότε- 
ρον Ἑξηπύστατο Παρὰ τῆς. ἐπί δήο: στο ῥητοριμή.' 

Ἐπιτήδειος, Φίλος: καὶ συνή1ς. λέγουσι δὲ κο ώς ἡμεῖο 
τὸ ἑρμόττον, ἐπιτήδειον. ἀπὸ τοῦ ἔος,᾽ ἔληοι ποὺ ἔτης' 
ἐξ οὗ καὶ. ἐπιτήδειος Φ/ληςν ὁ συνήθης. ἡ ἀπὸ τοῦ ᾗ 

ἐξ. οὗ :τὸ .ἐπιτήδθ ος. ἐκ δὲ τοῦ -ἐπι- 
τηδὴς γίνεται ἡ εὐθεῖα τῶν αληδυντικῶγ: ἐπιτήδέες 

το ἐπαηλεῖ" καὶ ἡ αἰγίωσικὴ ὁμοίὼς. καὶ ἀποβολῇ τοῦ 
 ἐπμρηδέο, ἐς δ) ἐρέτας ἐπιτηδεῖς: --- ἀντὶ τοῦ ἐπιτη- 

δείους,' πρέποντατ καν ἐπισταμάνους' οἱ μὲν, ἐν τοῦ 
ἐπιτηδέως" οὐ δὲ ἐκ. τοῦ ἀπιστηθεῖς ἐπιστηδής οἷμοι. 
δεῖ γώσκερ) ὅτε μὲν λέγεται ἀπιτηδές παὶ αληθές 
ὀξντόνως, ὀνόματα εἶσι" ὅτε δὲ βαρυτόνωο ἐπίτηδες καὶ 
ἀληδες, ἐπιῤῥήματα μα ἂντ) τοῦ ο ἐπετηδοίως καὶ 
ἀληθῶς. . ε.ι 

τούτου γὰρ ους ἐτράπη τὸ ε δἱς 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΓΙΚΟΝ ΝΕΓΑ. Επ ὅδα 

Ἐπισγδήοὴ ἀπὸ τοῦ ἀδεὴς ὁ ἄφοβος, καὶ τῆς ὀκπροθέ- 
σεώςν γένετοα ἡ δια. οαὶ ἀκβολ{ τοῦ.ε, καὶ πλεο- 7ο 
»ασμῷ τοῦ τε καὶ τ τῇ, τοῦ α ἐπιτηδήον ὁ ἀφόβως. τὲ 
ποιον. ἐκ τούτου ποά ῥῥηα ἐπιγδεύω.. ὃς ες νἷν 

Ἐπίτιμος καὸ ἑπίτωμον, πλούσιου, ἡ τὸν μὴ ἄτιμον κατὸ 
γόμους, ον. ἔχοντα αξιωσίων κ.ά ὀγαγγορῆσαι καὶ ὀµεά- 
Ἴσασθω. Λουκιανός, Ἡ δὲ βουλὴ - ο ὐτώλκκθαῖνα. Ἄρὸς 
αὐτὸν. ἀφῆσι τῷ ααρίπω τὴν καταδήκην ανκων 
ἐπίτιμός ἐστι. ῥητο πτορική. | πι ἃ α 911 

Ἐπ. μίαν ἡ εὐπορίω, } «ἡ' ) αὐτιωία. Κέφαλος: 
Ὁσώκις αὐτὸν αμλυνκ ώρα περὶ. τῆς. δν δω, ος 

-πατρί "τοῦ βίου πι διεσώσωτε. 9 . 4ο 
Ἐπιτιμητοά, Ἐν ον 

ἐπιτιμηται δὲ, οἱ χρόνς ερον τα αντα τιμώμενδ». : 
Ἔπιτνον] Ἡούοδος: ἂν ας ο ΟΙ αρ' οὲν ἑλλεδωνοῖσε, 

ο δέν) (αντ). τοῦ. τα κόλα - επώμτασταχύνον -τηθὰ- ἔπιτνον 
. αλωήνι - ἄγτὶ τοῦ ἐπὶ τὴν ἁλωὴν ἐπλήρουν» κάν 
Ὅτἐξέτεινον) ἥπλουν ἐπὶ τῷ ἀπρωνθήνωςν  ἔψυγον. απὸ 

τοῦ ππτω, πίτνω' πέτω, πίτνω. εΛοπικὰ, ος 
Ἐπιτομοτό, ἐπίῤῥηωα συλλήψεως 4 ὠθροίσεωςν οἱογδὲ 

μοναδικόν" ἐν α ἐπὶ ρεθέσεμης -« αι κώσὰς αν- 56 
εττὠνυμίας, Ἱ ’ 

η απεζώµατα», το ἀτίτιθέμενα τ ιό βρωώµατα. 
η, Ἰσατος. ἐν τῷ δευτέρῳ: αντι πω ανν 
ο μίας [όρωχμαἴρ] ἐπιτρίταισε--- αντὶ τοῦ ἐπὶ 
σό τω ὀβολοῖς. κατὰ τὸ «τρίτον εἶναι. ωφ ς μα ὀκτω 
μπρος του τοτραφράχμιου. ο... 
Ἑπήτριπτον, τὸν πονηρὺν, τὸν θων, τοῦ ἐπιερῤδναν 50 
᾿ πουτέστι πληγωθῆραι. . 
Ἐπιτροχάδην αἀγόρευεν: --- ἀντὶ τοῦ ἠπειγαένως αὖς ώδ, 

τρέχω», ᾖ, κεφαλαιωθῶς, ϱ τ τ  ὦπὸ τοῦ τρέχω 
ῥήματος, ὅπερ ὁ ποιητὴς τρώχω ν ὦς τὸν -- 

μὲν τρωχον: το ἐκ τοῦ τροχάόην.. }- ἐκ τοῦ τροχός 
ἐπιτροχαδην, Ἰλιαάδος. να υτὸ σύντομο. ακοιὲ ταχύ. τα 

γα απο ᾿ὀνοιάτων τῶν εἰς ος γωῤμενας ἐπιῤῥηκατα 
ὃμα τοῦ α- ἐκφέρονται' οἷον, μόνος, μονάδην ᾽σπόρος, το 
σποράδη»᾿ τροχός, τραώδην τὸ δὲ τομ ἐκ τοῦ 
πάμπαν». 

Ἐπιτροπή] οἱ μὲν, παρα. τὸ ἐπικροπεύειν" οἱ. δὲ. ρς 
τὸ ἐπιτ εν. ᾿Ανέντες Εεπιτροτὴ» » Φησὲ σὲ Θουκυδίόγον 
τουτέστι τὸ ἐπιτρέπεμ. Ἐπιτροπεύουσε | Επιτροπὴ καὶ ὸ 
ἡ τῶν ὀρφανῶν ἐπιμέλεια. παρὰ. σοῖς ῥήτορσα, καὶ τὸ 
συγχρΩ τους ᾽αμϕισβητοῦντας δικρήναε, 

Ἐπιφυλλίδες, τα νπμν τους βοτρυας , «δὲ καλούμβνοι, ἐτι 
«τραγοι, ον 

, πιχάρητα, ὠντ) τοῦ. ὀτορρζω, Βοιωτριῶς». παρὰ 
3 Αριστοφάνει, 

Ἐ πὶ Χαριξόνχε] ον ν.δ αριξένη ἀρχωίκι πα) το, 
ο λε, ὁπο]όν. «Θεόπομπος Σι 

ΚΙ 
τρία Ἱρουματών” δὲ 

σι, Δὐλεῖ γ κό οτι γε Νρουμάτὰ τα ἔπ 
βιξένης: --- ράτης Οδυσσεῦσ, Οὐκ ἰδῃς ταδ᾽ οὐκ 
τόν ὃοι τατὶ Χαριξένὴς: ---'"Ἀβιστοφάνη, μώ τα κατὰ 
μεσθόνν αλλ’ σἷοα καὶ ἄλλα τινά. »4 

. Ἐπέχειρα, οἱ μισθοί, οἱονεὶ οἱ τῶν χοηρὶ πονούντων 
ί Γ μισθοί. 9 ποσπ ας 1 
Ἐπιπρδόνιοι» οἱ ἐπέγειοι' (Δών χθονός, ̓ χθόνιος) ώτι 
τ ματὰ φύσιν. επ τῆς Χλλονός εἰσι πρὸ ἀντιφαστολὴν 59 
: τῶν σὐρωνίων «Φεῶν. 4 
ἸἘπύχυτος, ὁ ἔγχντος: πλακοῦς. Νικοφῶν ωμή . 

ο Κοόλινας. ὀβελίανν οὕτταν, Απιχύτας, η ι 
πλεο, σγμαίνε,.τὸ γένου. ἐκ ήοῦ πέλω ὑπερβιβασμῷ, 

πλέω, πλέομαι, ἐπλεόμην" τὸ, ο νφην κατα ἀάλυσι», 
«ἔπλες, καὶ ὄπλετο.- το. ζ ὁ ε οὐ Ἂ 

»τ » 

.. 
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τ. Ἐπληντ ἀλλήλοις] ἐκ τοῦ πλῶ τὸ πλήσμέζω. ὃ παρακεί- 
μενος, πέπληκα” λέγεται καὶ πέπλακα" ὁ πα θητικὸς, 

4ο πέπληκας, πέπληται”« κκὶ παρα Σέκων/ὁ ; πεπλήαται 
ὁ µέσος δεύτερος αόριστος πα. ὀητρκὸς, ἐπλήμην : τὸ τρί- 
τον τῶν πληδυνεινὸν, ἔπληντο. 

Ἐπλιδεύβησαν, σημάνει τέσσαρα". ᾗ τι εἰς πλήθους 
μετεπλασθησαν". Δὶ ὅτι πλήθοιο ἀπετειχ/σδηταν" ᾖ ὅτι 

στ ὁβρίσθησα»" ἔστι Ύὰρ καὶ ὄργανον. βασανιστικόν: ἡ ὅ ὅτι 
7τΦχµαλωτίσθησαν » ἐπεὶ οἱ αἰχιαάλωτοι ατα 

εἰς πλίνθους ἐβάλλοντο. 
Ἐποιχομένὴν] : Ἱστὸν, ἐποιχομένην: --- 'τὸν ἠστὸν ἐπιπο- 
: ρευομένη», ἤγουν ὑστουργοῦσαν κα ιὶ ὑφαίνουσαν. ἐκ τοῦ 
τοἴχων οἰχομα!" οἰχόωενος. αἱ πάλαι γυναῖκες ἑστῶσαι 

4 ὕφαινον. καὶ ἐπιπορευόμεναι τὸν ἑστόν. .πρώτ 7» δὲ γν- 
π γαβλος: Ἀθγυπτίαν "τούγομο «Υν πκαθεζομένην ύφαναι 
Φασίν' αφ ᾗς καὶ υύθις τῆς ᾿ΑἈθηνᾶς λε πώ οἲ 
σαντο" ὦσωφησιν.-- ὄφορος: ἐν τῇ Ἑνρωπγ. 

Ἡ. Ἐποποίία, αὶ ποῄῄσις, παρὰ τὸ ΄ἔπου τὸ μόβροθὸ καὶ 
 ποιόω. λος 3 . 

5: Ἔπος, ὁ λόγος: παρα τὸ ἔπω τὸ ΡΑΣ, ὡς τεύχω., τεὺ- 
χρς. ὅπου λέγεται κυρίως ὁ ἔμῤετρος λόγος" καταχρη- 

3 στικῶς δὲ. 'πᾶς..λόγος:- «Ἴτει περὶ τοῦ ἐπικοῦ κύκλου 
εἰς τὸ ἔλεγος. 93 

Ἐπορθρεῦσαι» τοῦ ὄρθρου ἐπεγερθήναι, .. ἀφεσπε: 
ρεύσαιι ο.” 

Ἐποστρακίςειν, παιδια τιον ν' ποθουσι». οἱ ποᾶδες, 
ὅστ ακα αφιέντες εἰς τὴν Φαάλασσαν. 

Ἕπτα, ἀπὸ τοῦ. ἐππέναι τῷ Φεπάτῳ αριλαῷ. οὕτω, Σέλευ- 
. πος. κο ἑπτὸς, απὸ τοῦ σέθω» σεπτας τις οὖσα, ὡς 

θεία μαὶ αμήτωρ- ποοὶ παρἈένος. τρ 
. Ἐπύλλια». λόγοι κικροί. ὑποκοριστρεῶς» παρὰ το ἔπος. 

1ο Ἑπτάπεκτος» ἡ «τὴν βω9 εἶκν ἔχομσα ποµην ὀυναμένη 
ἑπτακιῷ τμη»ήναε. 

Ἔπω, σηµαίνει τέσσαρα. ἔπωῳ τὸ λέγω" ὡς τὸ, Ανδρο 
μοι ἔννεπε Μοῦσα: --- ἔπω, τὸ ἀπολου)ὼ: ες τὸ, ᾿Ἡ 
ουχ. ή Ὁ Λακεδαιμογίοςτ --- ἔπω το εὐτρεπίςω" 
αὖς τὸ, Τὸν ὁ᾽ εὖρ᾽ ἐν »αλάμῳ περικαλλ. έα τεύχε ἔπογ- 
τα τπτ ἔπω τὸ διοικὼ. ὡς τὸν Αλλο τὸ μὲν. -πλεῖον 

͵ -μααφήνείμας, πολέαοιο Χεῖρες, ἐμαί διέπουσι: --- καν Ὡς 

Γη 

ὄγε ποιραγέων΄ ὀίεπε στρατόγ: τ. ὁιαφέρει δὲ το λέγω . 
ποῦ ἄπολουθώ κατο τρόπους δύο" ὅτι τὸ μὲν ἔπω τὸ 

39. λέ γάδν ψελούται” τὸ δὲ ἔπω τὸ ἀκολουδὼ δασύνεται" 
καὶ ὅτι τοῦ μὲν ἔπω τοῦ λέγω τα ἐνεργητικὰ εἴρητοι: 
ἔπω. καὶ ὁ  παρατατμκὸς , εἶπον" ὁ αόριστος, εἶπα: ὁ 

; δεύτερο εἶπον" :ἆ-μετο ὴ, ὁ εἰπών' τὰ δὲ. πασητικθν 
οιουχό. «δὲ ἔπω τοῦ ακολουθώ» τα μὲν παήτρεα, 
ε οἷορ ἔπομαν᾽ ὁ παρατατµεθς» εἰπόμημ" καὶ. ποιήτικῶς, 
ἑπόμην᾽ τὸ δυϊκὸν, ἑπόμεθον' τὸ τρίτον, ἐπέσθην' 
καὶ πλεονασμρ τοῦ σ, ἑσπέσθην" τα δὲ ἐνεργητοιὰ, 
οὐχί: ᾽ἀμϕιέπω δὲ καὶ περιέπω. 

ο, Ἐχράός, μέλος µετακεμελισαένον» τουτέστιν ᾧδ]} μετα 
τὰς ἄλλας φδὼςο μεμελισμένη. 

Ἐπωνία, τέλος ἐστὶ τὸ ἐπ) τῇ ὧνῆ ὀνδεμενον" εἴη ὁ ἂν 
ἴσως ἡ πέµπτη μμ” 

Ἀπωπίθα] εἰ μὲν δασύνεται, σηµαίνει τὴν ἄχόλου«δον᾿ εἰ 
δὲ ψιλοῦταν, τὴν. ἐπίσκοπον, διὰ τοὺς πας. "Λυκό- 
όρων, ἐκ του ἔπω, ἐπωπίδες αἱ εραπαμίδες. 

Ἐπῳχατου σὺν. τῷ .. Ἰ ἐπὶ πρόεσις αντ) τῆς ἀπὸ, απῷ- 
ο γμαι και) απῴγμην" τὸ «τρίτον πρόσωπον. κατὰ διάλυ- 
σιν». απῴχατο, ἀπὰ τοῦ οἴγῶ,' ἄἀντὶ τοῦ κεκλεισμέγοι 
σαν. εῦ 

4ο Ἐπωμκαδόν, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τῶν ὤμωγ. --- 29ος μὲν, ἐπω- 
μαδον Πέρταςεν Ὀύρεος Μλ.ῤάτοιο καρη µογέοντι ἐοι- 

ᾱ 5 
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νώς᾽ ᾽Αμϕίων 9) ἐπί οὗ 'χ χρυσέῃ Φόρμιγγι λιγαάίνων 
Ἠτσε" δὶς τόσση δὲ μετ ἴχνια νίσσετο πέτρη: --- ὃι- 
ἵπλα τε σἳ ἠκολούθοι τρ ᾽Αμϕίνος πιδάρᾷ προν- 
οὐσή εἴπετο κο ἄπγει τῆς βασταοµένη» ὑπὸ Ζή5ον. 
27300 γὰρ καὶ ᾽Αμϕίων . ἑτείχισων τὰς Θήβας, ὅτι 

᾿Αργεῖοι, 
Ἐπωβελία] πολλὼν εἰς. χρήματα συκοφαντούντω», τοὺς 

ἐπ]εικεῖο ποὺ ̓ ώπράγμονας. τῶν πολιτῶν, κώ μάλιστα 
τοῦτο πράττει» ὀμεβαλλομένων τῶν. περὶ τὸ ἑμτόριο» 
συιβαλλόντων ἐπὶ ναυτικοῖς τόκοις, Αδηγαῖοι πμίαν 

ἔταζαν, κατὰ τῶν ἐγκαλούντων ὀβολὸν ἐκτόει»» εἰ μή 
χα ὧν ἐνεκάλουν, τούτους ἕλοιε». ταύτην. τὴν φἹμίαν 
ἐπωβελίαν ἐκάλουν. ἄλλωσ: ἐπωβελία ἐστὶν ἐπιτήμιον 
τοῖς διώκουσι τὰ χρηµατικὴν ὀύκην (ἡν δὲ τοῦτο 

"Ἔπτον μέρρο τοῦ τιμήματος) ἐπειδών . μή ἔλωσιν οὖς : 
ἐπεδικάςο Όντο μα) ἐπ εγράφοντο, ἐκάλουν. δὲ αὔτως, ὅτι ο 09 
ἐπὶ τῇ ὁραχῇ ὀβολὸς ἦν, τής δραχαῆς ἑξαπλασίου 

λογιομένηο. ἐλάμβανε δὲ τὴν ἐπωβελίαν ὁ Φεύγων 

παρὰ. τοῦ διώκοντος, εἰ τὴν. ὁίκην. ἀπέφευγε. λέγετοι 
δὲ καὶ ὁ τοχος παρὰ τῷ ἨΠλάτωνι ἹΚόμων ἑνδεκάτῳ. 

Επώνυμοι] οἱ κατὰ τὴν ἐρετὴ» ὀμαπρέπουτες, αστοὶ καὶ 
ξένοι χαλκοτο εἰκόσω ἐτιμῶντο: αφ ὧν ἐνίων καὶ ταῖο 
Φυλαῤο ἐτί (2ετο ὄνομα, Φασὺν ἐκεῖθεν ὀοξαι πρὠτον τὰς 
Φυλοὰς ἐξηγήσασθαι" ἀπορούντων γὰρ αὐτῶν ὄνομα ταῖς 
Φυλα εσας, ἀπὸ τῶ» ἐγδοξοτώτων τοῦτο. ποιῆσαι, 
[καὶ ἕκαστον ἑκατὸν ὀνόμάτα ἐδίΦ γρ2Ψάκενον πληρώ- 
σαι.] παρὰ γου» τὰς εἰκόνας. τῶν ἐπωνυμω» τούτων 
εἰσηγοῦντο τοὺς μόμριρν πρὶν ἢ γενέσθαι κυρίους ̓  ἵν' 
ἐντυγχανοντες ἡ βουλόμενοι κάτ Ύθρωεγ. η ἄλλως" 
Ἐ πώνυμοι] μγόαί εἰσω οὗτοι" οἱ μὲν, λεγόμερο,, τὼν 

ἡλρωῶν μοι εἰσὲ ὁύο καὶ τεσσαράποντα, οἳ, παλοῦγται 

αςιὸ λήξεων ἐπώνυμοι" οἱ δὲ δέκα. αφ ὧν αἱ Φυλοὰ 
«ημών οἷον Ερεχθεύς, Αὐγεύς, ἨΠονδίω», -- 

εως. Αλ, μᾶς» Οδεύςᾳ, Κέκροψ., Ἱππολόω»» μαι 
᾿Αντίοχος. ταῦτα. δὲ τὰ, δέκα ὀνόματα ἅπορα, ὁ Πν», 
εἶλετο" Κλεισδένης οὕτω ὁαταξάμενος» τὸ πάν τλῆ. 
«ος εἰς δέκα Φυλάς, 

Ἐ πωτέδεον τὰ, ἑκωτέρω»εν πρώργς ἐξέχοντα ἑόλα. 
Ἔρα, η γῇ: ότι τἐνεῤῥέσωται, καὶ οὕτω καλεῖται ἐρίσαι, 

το περὶ ἴσης γῆς Φιλονεικῆσαὶ, παρὰ τὴν ἔραν., Ὅμγ- 
ρος, Ὡντ) 9λέγῳ ἐν) Χάρρ, ἐρίκητον περὶ ἴσηο: -- «ἔν- 
δεν καὶ τὸ ἔρωςε. ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὴν. γῆν. : 

Ἔρ»», ἐπιδυμεῖ: πρῶτον ἐπὶ τῆς ῆς ἐῤῥένη : αφ οὐ 
αν ἤ γη καὶ ἐρωῇσαι το απ᾿ αὐτῆς ὑποχωρήσαι. ἔστι 
αἱ ἐρῶ τὸ κοιθοέρω" ἐξ οὗ καὶ ἔρωσος κο) ἑορτή. 5ο 

Ἔλλνος . τὸ. ἐκ «συνθιφορᾶς. ὀρορ᾽ ι ἐντολή, 3 σολ]. ογή" 
ἢ «εἰεφορα:. α] σπουδαιότερο» ὦπὸ. τοῦ (συνεράν καὶ ἐπί- 

ϱ Νδυμεῦν πρ (συνειοφέρειν {ὲ τοῖς. Φέλοις καὶ ενώχε) Ἰσολαι. 
ὠπὸ. τοῦ ἐρῶ. τὸ ὀσιημμᾶ 3 ὁ μάλλον» ἐράσω" ἐξ «αὐτοῦ 
ἔρανος. 

Ἐριωίσας, μασθηο ὠντὶ τοῦ ἔρανον αἰτήσας, ἡ λα- 
βων καὶ συλλεξας παρά τινων, 

Ἐρανιστής, κυρίως, (ὁ τοῦ ἐράνου. µετέχων., καὶ τὴν Φορὰν 
ἣν (ἑκαστου"ηνὸς «ἐδει. καταβάλλει» εἰοφέρω». 

Ἐρωτέςων, (ἐπαδυμῶν»- ἐφιάμενος. ἐρῶ, ἑἐράσω, ἤράκα, 4ο 
ἤρμσέν ἤραται» ἐρασθο» ἐρατ/ζῶις 

ἦν γὰρ ἠράσθην» ας μας 
κρᾶς. οὔσης. σῆς παραληγούσης ᾽ αλλ’ απὸ τοῦ ἐρῷ γίνε- 
ται ἐράςω, τετάρτης συςυγ έως των βαρυτόνω». 

Ἐρασίρος 5 ὄνομα κύριον» παρὰ τὸν ἐράσω μέλλοντα» 
Ἐργατίναι, οἱ Ἰηπόνοι, 
Ἔρατερος, ἐκ τοῦ ἐρῷ το Ριλὠ γήνεται ἐρατός» ὁ ἐπιθυ- 

µητός καὶ ἐν τοῦ ἐρατὸς; ἐρατει»ό», 
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Ἐραννῆς, ἐπεράστου, παλῆς' ἀπὸ τοῦ ἐρατεινῆς κατὰ 
ϱο συγκοπή». να ιΌχλ 

Ἐργάνη. ἡ Αθηνά" παρα τὸ τῶν ἔργων ὀπιστατεῦν, Ἀεύ- 
τηε εὐρχμένης τὰς τέχνας. 

Ἔργα δεν, ἐκώλυσεν, ἐχώρισαν. 
Ἐργίσκη, τῆς Θράκης ἑστὶν, ἀπὸ Ἐργίσκου τοῦ ΤΠοσει- 

φῶνος καὶ Αβας νύμφης. ή 
Ἐργξ] ὅτι ἐργᾷ τὴν γῆν. ἔστιν ἐργάζω ἐργάσω' καὶ ἐπει- 

ὁ) πῶς µέλλων βραχεία παραληγέµενος περισπασθαι 
Φέλει, οἷον περῷ» χερῷ» Ὑίγεται ἄποβολη τοῦ σ, ἑρ- 
γαῶ περισπώµενον, καὶ ἁεταγεται εἰς ἐνεστῶταν ἐργώ, 
ἐργᾶς, ἐργᾷ: ὁ παθητικὸς, ἐργώμαι, ἐργᾷ. : 

.Ἔρηγμα, ἡ Φυλακή" παρα τὸ εἴργειν, τὸ κα.δειργνύειν. 
Ἓργον, σηµαίνει τρία" τὴν παρασκευὴν τοῦ πολέμου, 
Ἔνδά κεν οὐκέτι ἔργον ανήρ ὀνόσαιτοι -- καὶ τα 
γεώργια, Πολλα ὁ) ὑπ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε καλὲς 
αἰχῶν:--- σηµαίνει καὶ κύριον ἔργον, ᾿Αλλ εἰς οἶκον 

ἰοῦσα, τὰ σαυτῆς ἔργα κόμιςε. : 
Ἐργολάβος, ὁ Φλαύροις πράγμασι χρώµενος, παρα τοῦρ 

ῥήτορσι" καὶ οὐχ, ὁ ὑπέρ τινων ἔργων μισ-2ον λαμβα- 
νων καὶ ἔχων τοὺς συνεργαζοµένους᾽ ὁ καὶ Ἡ συνήῬεια. 

Ἓρθῳ, τὸ πράττω" παρὰ τὸ ῥέζω τὸ πράττω, ὑπερδέσει 
ἔρζω" καὶ τροπῇ Δωρικῇ ἐπειδὴ ἐν ἁπλῇ λέξει σὺµ- 
Φωνον πρὸ τοῦ « οὐχ ὁρᾶται. γίνεται ἔρδω. πρὀσκει- 
ται, ἐν ἁπλῆ λέξει, διὸ τὸ ἐνςεῦξαι σύνθετον, καὶ µε- 
λάνζοφος. ἐκφέρεται δὲ ἐπὶ τοῦ έλλοντος διὰ τοῦ ἔ, 
τῷ λόγῳ τοῦ ἔρέω" ἵνα Φυλάξγ τὸ κεχρεωστηµέγον 
τοῦ ὁ' οἷον. Ἔρξον ὅπως ἐθέλεις: --- ἀντὶ τοῦ πρᾶξον. 
σηµαίνει δὲ καὶ τὸ τελῶ κα) δύω᾽ οἷον, Έρδομεν αἆἲλα- 
ναάτοισι τελχέσσας ἑκατόμβας:-- ἀντὶ τοῦ επετελοῦ- 

μεν, ἐθύμεν. ο ολλ 8 ή 
Ἔρεβος, το ὑπὸ τὴν γῆν σκότος΄ παρὰ τὸ ἐρέφω » τροπῇ 

τοῦ Φ εἰς β' τὸ κατεστεγασµένον ὑπὸ τῆς γῆν. η παρὰ 
τὴν ἔραν τὴν γῆν, τὸ ὑπὸ τὴν ἔραν βαΐνον. 

5ο Ἐρεγμός. ὁ διακεχοµµέγος πύαμοο" παρὰ τὸ ἐρείκω. εἰς 
τὸ ἐρεχμος. Ἡ ολων ώ ώς μ 

Ἔρεδίώω, τὸ παροξυνω᾿ ἀπὸ τοῦ ερέδω καὶ τῆς ἔρας, ἦ 

παρα τὸ εἴρω ἢ ερῶ τὸ λέγω, γήγεται ἐρέθω καὶ ερθ- 
Φ/ζω. ἡ ἐκ τοῦ ἔρις ἐρίζω καὶ ἐρεθίζω. ἡ παρα τὸ 
ἐρέθω τὸ ἐρεδίζω, ὡς λέπω λεπίζω' ἐρεδισμον δὲ 
λέγει τὸν τῶν ἐχδρῶν ἔπαινον, δκ τοῦ ερέδω. ὅεν 
τὸ, Μή μ᾿ ἔρεδε σχετλίη: --- καὶ τὸ, ἐρέθῃσιν, ἀντὶ 
τοῦ παροξύνγ. γίνεται ἐρέδω ερεΦεύω". καὶ πλεονασμῳ 
τοῦ κ. ἐρειδεύω. οὕτω Φ,λόξενος" ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς, ἔρι- 

ος ἐριδεύω Φησίν. εν ιοί 

{9 Ἐρεμβοί, οἱ "Άραβες. εἰσὶ γαρ ἀπὸ Άραβου βασιλέως 

Ώκβυλῶνος. Ἐρεμβους οἱ μὲν τοὺς Αραῤας Φασὶν, 
ὡς Ἑλλάνικος" ἔνιοι δὲ τοὺς Τρωγλοθυτας ἤκουσαν, 
απὸ τοῦ εἰς ἔραν βαίνει» ᾿ μοή, δὲ Ερενους γραφει, 

μεὰ ἀποδίδωσι τοὺς Ἰνδοὺς, ἐπεί µέλανες οὗτοι. λάγον- 

ται δὲ Ἔρεμβατοι. , -- ὃν ν 

Ἐροωνὴ, Ἡ σκοτεινή. παρα Τὸ ὄρεβος, ἐρεβεννή" καὶ 
κατα συγκοπὴν, ἐρεμνη” καὶ ἕρδανος. ι 

Ἐρεπτόμεν»ι, κυρίως ἐπ) τῶν αλόγων" σηµαίγοι δὲ τὸ 
εσθίειν" οἷον, -- κρ λευκὸν ερεπτοµενοι:--- παρα τὸ 
ἔρας (ὅ ἐστι τῆς γῆς) τὴν τροφην ἔχειν. | 

Ἐρέτης, ὁ κωπγλάτης΄ παρὰ τὸ ἑλῶ τὸ ελαύνω, ἑλέτης 

καὶ ἐρέτης" ἐξ οὗ καὶ παντηκόντορος ναῦς, ἡ ἔχουσα 
πεντήκοντα ἐρέτας. ο το Αν ον : 

Ἐρέσσειν. τὸ κωπηλαταῖν. παρα το ερω Ἰ ελὼν, παρα- 

γωγον ἑλέσσω, καὶ ἐρέσσω᾽ ὅεν καὶ δρότης. : 
Ἐρετμὸς, ἐπ] τῆς πώπης. παρα το ερίσσω βήμα ὄλομα 

ἐρεσμός' καὶ τροπῇ του σ εἰς τν ερετµός, 
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τας. ἤ Φλυαρία" παρα τὸ ἔρι ἐν τοῖ χείλεσιν ὅγι 
χει. " 

Ἐρεσχελεῖν, σηµαίνει τὸ ἁπατῶν απὸ τοῦ ἐρᾶν καὶ τῆς 
ελα. πολὺ παρὰ Πλαάτωνι τῷ Φιλοσόφῳ, καὶ παρ 

ωσιν. ες '- 
Ἐρέτρια, πόλις Εὐβοίας' ὁ πολίτης, Ἐρετριεύς., καὶ Ἔρε- 

τριαῖος' τὸ θηλυκὸν, Ἐρετρικία καὶ Ερετριάς. 
Ἐρεύγω, παρὰ τὸ ἔρα, ὃ σηµαίνει τὴν γῆν. ἡ παρὰ τὸ 

ἐρέπτω τὸ βλάπτω᾽ ᾗ ταρὰ τὸ ἐρέσσω, σηµαίνει τὸ 
ἐλαυνω. 9 ΜΜΕ το 

τὸ ἐρευνῶ" Όμηρος, Τὰς ἐρέων: 
τ Ἡ παρα τὸ ἐρῷ τὸ ἐρωτῶ, καὶ τὸ εὐνὴ, ὃ σηµαίνει 
το ὀιατριβη»’ ὁ γὰρ ἐρευνῶν, ἐπὶ πολὺ ἐρωτῶν ἐνδια- 
τρίβει. 
πλ ἐκ τοῦ ἐρέω τὸ ᾠιτῶ, πλεονασμῷ τοῦ υ καὶ ν᾿ 
εξ οὗ καὶ ἔρευνα ή «ὕτησις. . 

Ἐρεύω] ἀπὸ τοῦ ἐρῷ τὸ λέγω, γίνεται ἀρεύω. 
Ἐρεύδων, ἐρυθρὸν ποιῶν. τις ὶ κ». 
Ἐρεχμος, καὶ ἀρεγμός. παρὰ τὸ ἐρεύγω ἐρευγωός' ὃς 

λέγεται καὶ ἐρεγχμός. δοκε" δὲ ταῦτα παρα τοῖς Α)0- 
λεύσιν ἐκφέρεσθαι διὰ τοῦ χ' διωχωὸν γὰρ λέγουσι 
καὶ ληχμόν, ὡς ᾿Αντίμαχος, -- ληχωὸν ὁ) ἐμπάςεσθαι 
αλεείνων. 

Ερεχθών] οὕτω διὰ τοῦ 6 Αρίσταρχος καὶ Φησὶν στε- 
γαγμοῦ τινὸς καὶ ποιᾶ Φωνῆς ἔμφασιν δηλοῦν" καὶ καὶ 
ἴσωο παρα τὸ ἐρείκω. τί2εται δὲ καὶ ἐπ) Φωνῆς ἁπλῶς, 
ὡς τὸ, Πολλο) μὲν βόες ἀργο) ὀρέχῶ5ον ἀμφὶ σιδήρῳ: 

 ὃ) ᾽Απίων ἐρωχθῶν λέγει διακόπτων. 
Ἐρεχθεὺς, ὁ Ἐπιρρθόνιος καλούμενος, ἀπὸ τού ἐσπᾶ- 

σδαι εἰς τὴν ἔραν ἡ ἀπὸ τῆς ὀρέξεως τοῦ Ἡθαίστου" 
ἢ παρα τὸ ἐρείκω, ᾿Κρεχ.δεὺς κύριον᾽ παρα τὸ διασχί- 
σαι αὐτὸν τὴν γῆν καὶ γεννηΦῆναι ἀπὸ τοῦ σπέρµατος 
Ἡφαίστου, ἠἡνίκα ἔκρυψεν αὐτὸ ἡ ᾿ΑΦηνᾶ ἐν τῇ Υῇ. 
ὁ αὐτὸς δὲ λέγεται κα) Ἐριχόνιος" ὅτι ὁ Ζεὺς βουλό- 
µενος α «οκυῆσαι ἐκ τοῦ ἐγκεφάλον αὐτοῦ τὴν Ἀφηναν, 
ἐδεῖτο, συνεργοῦ τοῦ πλήξοντος τὴν κεφαλὴν, ἵνα απο- 
ολ καὶ δὶ λόγους προοφέρε, τῷ Ἡφαίστῳ περὶ 
τούτου. ὁ δὲ Ἠφαιστος οὐκ ἄλλως εἴλετο σχίσαι την 
κεφαλὴν τοῦ Διὸς, εἰ μὴ τὴν γεννωμένην δικπαρθε- {9 
γεύσει' καὶ γέσχετο ὁ Ζεύς. καὶ λαβὼν τὴν βουπλῆ- 
γὰ, τέμνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ" καὶ ἐξέρχεται κα ̓ Α9γ- 
νὰ" καὶ ἐπιδίωκεν αὐτὴν ὁ Ἡφαιστος, ἵνα συγγένηται" 
καὶ απιδιώκων, Απεσπέριηνεν εἰς τὸν μῆρὸν τῆς Α9η- 
νῶς' ἡ δὲ Αθηνά, λαβοῦσα ἔρίονν έμαξε τὸ σπέρμα, 
καὶ ἔῤῥιψεν ἐν τῷ Υῇ καὶ ὀγένετο εκ τῆς γῆς καὶ τοῦ 
ἐρίου ἄνθρωπος ὁρικοντόπους, ὃς ἐχαλεῖτο Ερυχθό- 
γιο, ἀπὸ τοῦ ἐρίου καὶ τῆς χΦονὸς λαβὼν τὸ ὄνομα 
τοῦτο. [ν 

Ἐρέχθειον, κτητικὸν, τὸ τοῦ Ἐρεχδέως. 
Ἐριχθόνιος, ὁ Ερωῆς. µετασυστέβειται ἡ λέξις. ὥσπερ. 

λεγεταὶ ΦΒ,νόπωρον καὶ µετύπωρον., κα) πᾶλιν ΦΦινο- ᾷο 
µετόπωρον, καὶ συνομήλικεᾳ οὕτως ἐριούνιος Ἑρμῆς, 
καὶ χ.λόνιος καὶ ἐρεχθόνίο Ἑρμῆς. 

Ἐρεχθόμενος, σἀλευόμενος' καὶ ἐρεχομένη, αἱ σαλευο- 
µένη καὶ ἐλαννομένη παὶ ὀχλουμένη ὁμοίως. " 

Ἔρεψα, Ἰλιάδος α΄, ἀντὶ τοῦ ωρόφωσα, ἑστεφάνωσα, 
ἐκόσωησα. τὸ Φέμα, ἐρέφω᾽ οἱ μὲν, ὅτι πρωτότυπον" 
ἡ ἀπὸ τῆς ἔραρ παρὰ τὸ ἐρέφω κιεὶ εἰραφιώτης ὁ 
Διόνυσος λέγεται εστέφετο γαρ κισσῷ" ἡ ιν γὶ τὸ την ὅτα 
Ἐρέφαν τροφὸν αὐτοῦ γενέσθαι" ἡ ὅτι ἐν Ῥαφίᾳ πο- 
λει τῆς ᾿Ασανρίες ἑτραΦη"' ὃ ὁ στεφανοις ἠδόμενος" ἐκ - 
τοῦ ἐρέφω. ἡὶ ἀπὸ ἐρίῴης τροφοῦ αὐτοῦ" οἷον, Κεῖφ; 

ὤ- ο 

-- 
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δ οἱ πρώτη μαιζὸν ἐπέσχ' ἐρίφη, Χωρὶς ἀπ 'ἀνθρώ- 
πων καὶ. ἐπωνόμασ᾽ Εἰραφιώτην. 

Ἐρέω» σημαίνει δύο βαρυτόνως μὲν, τὸ απαγγέλλω᾽ 
Αλλ’ ἔκ τοι ἐρέω: -- περισπωμένιο δὲ, ρε το έρευ- 
νῶ καὶ ἄναζητῶ, Ἱστέον ὅτι πάντοτε ὁ ποιητής τὸ 

το ἐρέω πέν. ο καὶ σημκίγαι τρία" τὸ λέγω, ὡς τὸ, 
"Αλλο δέ τοι ἐρέω: -- καὶ τὸ ἐρωτῶ, ας τὸ, Πάντων 
Αργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε: --- καὶ τὸ ἁτώ, 
ὠς το, Ίππους τὰς δρέων Ὀδυσῆς ̓ συνήντει: --- τὸ ῥῇ- 
μν οἴρω ὁ μέλλων, ἐρῶ καὶ ἀπὸ τοῦ ερῶ» ἐρειῶ, 
ὡς τελῶ τελεια. 

Ἐρείκω, τὸ σχίω". δήΦογγον" ανεφάνη. γὰρ τὸ ε ἐν τῷ 
ἐρέχθω τὸ σχίζω. ἐξ αὐτοῦ δὲ ἐρείκή εἶδος θόνδρου 

, εὐχερῶς σχιςομόνου᾽ καὶ ἔρειζιο. ] ἐσχισμένη γη. 
Ἐρείδω, τὸ επακουμβί/ζω" Τρ ὅ ὄγ έρεισ σάωεγος: --- ἐκ τοῦ 

ἐρι ἐπιτατικοῦ ορίου» καὶ τοῦ εἴδω τὸ πρώσκω, γόνε- 
ται ἐριεί(δω᾽ καὶ συγκοπῇ. ἐρείδω. εἰς ὃν γὰρ γινώσκει 
τὴ ἑπερείδεται. τὸ ϱει, ὁ7Ψογγο». διατόν 3 ὅ ὅτι ὧν θ- 
Φάνη τὸ 5 ἐν τῷ ἐρειρέδαταν' } τα διὰ τοῦ εδω ῥή- 
µατῶο εἴτε ὀισύλλαβα εἴτε τρισύλλαβα., δι τῆς εέ 
ὀιΦ9όγγου γράφεται, εἴδω., Φείδω, ἐρείδω, ὑπερείθω" 
ἐξ οὗ καὶ τὸν ὑπερεί (δογτας τους νεανίαςτ---- πλὴν τοῦ 
μήδω τὸ βουλεύομοιν καὶ κήδω τὸ Φροντίζω" καὶ πγὸῶ 
περισπωμέγως. 

Ἐρείω, κο ἐρείπία, σηκαίγει τοὺς πεπτωκότας τόπους" 
καὶ λέγει ὁ Δίδυμος, ὅτι διὰ τοῦ ͵ ὤφειλε γράφεσθαι" 
ἐπειδὴ παρα τὸ ἐρίπνη ἐστίν, ὅπερ σημαίνει τὴν μεγᾶ- 
λως περιπνεοέγη»᾿ τὸ δὲ ἐρίπνη, δι τοῦ ι, παρὰ 
τὴν ἐρι ἐπίτασι». ὁ δὲ Φιλόξενος λέγει ὅτι διὰ διφΦόγ- 
Ὕου γράφεται, τῆς παραδόσεως, οὕτως ἐχούσης ἀπὸ 
γὰρ τοῦ ἔρω ἡ γη. γέγονεν ἐρέπτω" καὶ πλεονωσμῷ 
τοῦ {, καὶ ἀποβολῇ τοῦ. τ» ερείπω. σηµα/γει δὲ καὶ 
ἐνέργειαν καὶ πάθος, τὸ καταβόλλω κοιν τὸ πίπτῳω. 
ἐρείπω καὶ ἐρείπτω. τὸ εἰς γην βαλλω": ὁ μὲν Ἡρωδα- 
νὸς, δια τῆς ει διφ9όγγου" οἱ δὲ ποηταὶ, διὰ τοῦ 
οἷον, Ἔριπε ὃ᾽ ἐξ ὀχέων: ---, καὶ, Ἠριπε δ) ἀμφοτέ- 
ροισι ἐπιῤῥηόης κεράεσσι» ἀντὶ τοῦ περιῤῥαγείς, 

| Ἐρημία, «Ἡ των εγοικούντων μονωθεῖσα χώρα" 
τὸ ἔρα , γ7. 
ώρα ἐρωτήσω, ἠρώτηκα, ὁ κοινὸρ παρακείµενος" 

ἠρότηκα, ὁ Αττικός, 
Ἐρηρόλιταὴ Ἰλιάδος ψ, Λάε δὲ τοῦ ἑκάτερ»εν ἐρηρέὸς- 

ταιζ ---- ἐρηρθισµένοι εἰσίν ἐν τῇ γῇ, προσπελάσονται. 
ἀπὸ τοῦ ἐρείδω ἐρείσω ἤρερεαν, ἠρεισμαε, ἤρειστωι” καὶ 
Αττικῶς, ἐρηρέδαται » τῆς συλλαβῆς συσταλείση». 
ὤἴτει. ὁ ̓ Αττρεὸς παρακείµενος ἔστιν ἐρήρερεα᾽ καὶ οὗ 
συστέλλει, ἵνα μὴ συνεμπέση τῷ απὸ τοῦ ἐρίω. 

5ο Ἐρήρειστο. ἤρμοστο πα ἐπόπηπτο. Φυλάσσει δὲ τὴν ει 
ὁάφδογγον, πρὸς ἀντιδιαστολὴν, τοῦ ἐρήρισται» ὅπερ 
σημκίνει τὸ Φιλονεικῷ. ἔστι δὲ ὅ ὅτε καὶ οἱ Δωριεῖς Φυ- 
λάττονσι τὴν Φύσε: μακράν" οἷον ὁρῶ, ὀρήσω. ὥώρηκα 
κοιὶ ὁρώρηκα ὁ Ἁττικός' καὶ ώνλ άσσεται παρὰ Δωριεῦ- 
ση ἡ µακρα. ὁμοίως δὲ καὶ ἀκήποα ἐν αὐτοῖς. ἡγίια δὲ 
ἔχει τὴν ει ὀφθογγον τὸ θέμα, ἢ τὴν ευ, ἐν τοῖς 
᾿Αττικοῖς παρακειµένοις ἀποβάλλεται τὸ ε’ αἱ δὲ ἔχου- 
σαι τὴν οὐ, τὸ ὑποταμτιπὸν ἄποβόλλουσιν" οἷον ἀκούω, 
ἀκήκοα. καὶ ἡᾗ οἱ δ/ΦΦογγοο τὸ ὑποτκατικὸ» , ἄποβάλ- 
λει᾽ οἷον ἑτοιμάζω, ἑτοιμάσω. ἠτοίαανα καὶ ἐτητόμαπο. 

Ἐρήρειδα]. ὠπὸ τοῦ . ἐρείδω» ὁ ᾽Αττικὸς παραπείωενος ἑρή- 
ρειδα" ὤπο δὲ τοῦ ἐρζω, ἐρήριδ. 

Ἐρητόσειέ τε δυµόν:--- ἐπίσχη καὶ παύση τὴν ὀργήγ. 
ἐκ του εἱρκτὴ γέγονεν εἰρητύῳ" καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐρητύω" 

:ὁ µέλλων, ἐρητύσω" ὁ παραπείµενος» Ἰρήτυμα ὁ πα- 
ΕΤΥ ΜΟΣΟΟΙΟΟΝ. 

3ο 

4ο 

παρα 

αυ 
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Φητικὸς, ἠρήτυμαι" ὁ αἀόριστος, ἑρητύ: ην) ἐρήτυδεν οὗ 
ἨΒοιωτο), ἐπὶ τοῦ ἔχοντος τὴν µθτοχήν εἰς ο ὀξύτονον" ιο 
-- ἐρήτυδεν δὲ καθέδριοῖ--- ἀντὶ τοῦ κατεῖχον ἕκα- 
στος τὰς ἑαυτῶν καφέ ος. 

Ἔρημος, «πὸ τοῦ ήρεμος κατὰ ἐναλλαγὴν τῶν στοιχείων ᾿ 
ἡ παρὰ τὸ ἔραν μόνην ἔχειν. τοῦτο παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς 
προπαροξύνεται" παρὼ δὲ τῷ ποιητῇ προπερισπάταιν 
Ἰλιάδος κα, Ὡς ἴδε χῶρον ἐρβμον, ἔ9᾽ ἔστασαν ὠκέες 
Ίπποι: --- ἀντ) τοῦ Ἰρηρωμένον. μονήρη. ὄρημον ἐμβλέ έ- 
πει», ἀκίνητον καὶ νωφρόνι οἷον ὅτον εἰς ἐρημ/αν ἦ 
πέλαγος μέγα καὶ. αχανὲς βλέπωμε»' Αριστοφάνη» 10 
Τολυείδῳ. 

Ἐριβώλκκε, μεγαλοβώλῳ, εὐγείῳ. παρὰ τὸν Αύλονν βῶ- 

λαξ"' καὶ μετὰ τοῦ ἐρί, ἐριβώλαξ. 
γώ µέγα βροντῶν παρὸ τὸ ἐρι ἐπιτατικὸν καὶ 

ο βρέμω. 
Ἰρέρυπος, ρλέλεως ψόφου» ποιῶν δια τῶν βροντών. 

ἐπ τοῦ. δουπ. ἐρί (δουπος καὶ) ἐρίγδουπος. 
Ἐριδαίω] ἐν τοῦ ἔρις, ἐρίδω καὶ ἐριδαίγω. 
Ἐριδμαίνοντες», ἐρεθ/ζοντες, Ἰλιάδος π᾿' παρὸ τὸ ῥῶ τὸ 

λέγω" δια λόγου γὰρ γίνεται ἦ Φιλονεική α. έρ/ ζειν κνὺ: 59 
ρίως» τὸ ἐπὶ ψυχ]ς διαφΦείρεσς" ἀπὸ τῆς ἔρμο, ἐρί- 
σαε. τὸ περὶ ἴσηο γῆς Φιλονεικεῖν. -ἐκ τοῦ ἔρις ἑρίζω 
πο) ἐρίδω. . 

Ἐρήρῃ εὐάρμοστος. παρὰ τὸ έρι ἐπιτατικὸν μόριο», ᾿ καὶ 
τὸ ἀρῶ τὸ ἁρμόζω. παρὰ τὸ ἄγαν ώργρέναι, ὁ Φίλος, 
ὴ παρὰ τὸ ἥρα, ὃ σημαίνει τὴν χάρι. Ἰλιάδος γ, --- 
ἑτάρους ἐρίχρας ὠγείρας: ἄγαν εὐωρμόστους μα 

ἐπεράστους τουτέστι Φίλους συν» 2ροίσως σαυτῷ ὁμοίους, 
ἅρπαγας, παὸ πλεονέκτας, ποιὶ μομκούς. 

Ἔριθδος, σημαίνει τὸν ἐργότην πα την γυναίκα τὴν ἐργ”- 
ζομένην τὸ ἔρια κα ἐπὶ μὲν τοῦ ἐργάτου», παρα ΤΗΥ 4ο 
ἔραν τὴν γῆν κατὰ μετά δεσιν τοῦ Φ εἷσ ε. ἦ παρὸ τὸ 
ἔρις καὶ τὸ δή9, δ σημαίνει τὸν µισωτό». ἐπὶ δὲ τῆς 
γυναικὸς, ἀπὸ τοῦ ἔριον Ὑέγονεν ἔριοο. ευρέως δὲ ὁ τὴν 
γῆν ἐργαζόμενου ἐργάτηο ἐπὶ μισαφ. 

Ἐ Ἐριθηλήτ, λίαν Φάλλων ' ἐρι γὰρ λίαν σηµαήει- 
Ἐριθεὺς, εἶδος ὀρνέου. παροὶ το ἔριλος ἐρεφεύς. 
Ἐριθηλὴς, καὶ ἡ ἐρι ε9ήλήςο. Ἰλιάδος εν --- ἁλωάων ἐρι- 

»ηλέων: -- τὼν ἆμπε λοφύτων χωρίωνν ἦ δενἑροφύτω». 
τῶν ̓ αεγάλως Φαλλουσῶν, αὐξομένων. ἔνιοι δὲ πήπω». δο 
αρούρώ». 

Ἐρωωνδέα, μέγα ἔνδοξον. παρὰ τὸ κῦδος, ἐρικυδῆς ἑρι- 
πυδέος. 

Ἐριεὸς,. αγρία συκῇ. ἐν τοῦ ἐρίζω ἐρινός, καὶ ἐριεός" 
ἐριστικὸν γώρ ἐστι τὸ δένδρο» ᾽ ἀνέρχεται γὰρ καὶ εἰς 
τοίχους καὶ εἰς ἕκωστον τόπον. 

Ἐριεον, σῦκον, ἀπὸ Ἐριεοῦ τῆς Θετταλίας, ὅπου πρώ- 
τον ὤφ9η. 

Ἐρυύει», πατώ ᾿Αρκάδας τὸ ὀργίζεσθαι, 5. 

Ἐρωύες, δεαὶ τιμωροὶ τῶν πατρικω» ἀσεβημάτων, ἦγουν 
τῶν εἰς τοὺς γογεἲς «ἁμαρτηματων" παρὰ τ τὸ ἐν τῇ ἔρα 
να{ει, ὃ ἐστιν οἰκεῖν ἐν τῇ Υῇ. } κ ἐκ τῆς γῆς ὤνερ- 
χομένη, ἐρανὺς, καὶ ἐρρύς καταχ»)ονία γὰρ η] αμ». 
ᾗ] παρὰ τὸ τῶς αρῶς ανύευν, γε) αραγύς τις οὖσα 
καὶ ἐρωύο, τὰς άρα» ἦ τὸ αἴσιο ἄν Ὄουσα καὶ ἐκτε- 
λοῦση. ἡ παρὰ το έρι καὶ τὸ ὠνύειν, ἡ μεγάλως ἀγύου- 
σα. ἦ ἡ παρα τὸ, ἐλινύειν τὸ ἠσυχόέςτω, γέγονεν ἐλινὸς 
καὶ ἐρωύον ἡ ἠσυχάςουσα, κατὰ ἀντίφρασι», τουτέστῳ 1ο 
Ἰ μὴ ἠσυχρουσα. 

Έριον, καὶ εὗρος ὁ πόκος" παρα τὸ ἔβῥω τὸ μοχ»)ῷ ο 
Φδείρω. περὶ ὃ ἐταλαιπώρουν ἐργαςόμεναι αὐτό: }ἡ 
ὅτι τῷ ἔερι κείρεται τὰ πρόβατα, 

τα 
΄ 
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Ἔρ.. ἐπίῤῥημα παρὰ τὴν πέρι, ὃ σηµαίνει τὸ περισσῶς 

Ἐ 

οἷον,--; πέρι µέν σε τίωι--- ἢ παρὰ τὴν ἔραν τὴν 
γην αὕτη γαρ ἐστι μεγίστη πάντων τῶν «ώντωγ. 
ῥιούγιος, χΦόνιος, ἀγαθδόρ, πολυωφελής, κλέπτης, µέ- 
γὰς. ἔστι δὲ ἐπίθετον Ἑρμοῦ. εἴρηται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ἁπλούστερον. παρὰ τὴν ἐρι ἐπίτασιν καὶ τὴν 
όνησιν » ἐριόνιος, ὁ µέγα ὠφελῶν' ὠφελιμώτατος γὰρ ὁ 
Ἑρμῆς" καὶ πλεονκσμῷ τοῦ συ. ἢ ἀπὸ τῆς ἐρευνήσεως" 
καὶ γὰρ ὁ τὴ» Φορωνίθα γράφων Φησί, Ἑρμείαν δὲ 
πατγρ Εριούνιον ὠνόμασ αντόν' Πάντας γὰρ µάκαράς 
τε Φεοὺς, «Ἀνητούς τ) ἂνθρώπους, ἘἹέρδεσι κλεπτοσύ- 
ναις τ᾽ ἐξαίνυτο τεχνγέσσαις. 4 

Ἐρήμρες ἑταῖροι, εὐάρμοστοι" παρο τὸ ἐρι καὶ τὸ ἀρῶ τὸ ο ο αρα ρ ρ ρ 
Β ρμος., ε ν 4 . 

Ἐρίπναι, οἱ συβιγγωδειο τόποι κα) παρατεταμένοι" ἢ 
Γ ων / 

ἀπερῥωγυῖαι πέτραεν ὁ ὧν µεγάλαι πγοα) εἰδύνουσι», 
΄ ο) , .. ᾿ 

ερίπνοαι. ερίπνα!, δια τοῦ ι" ἀπὸ τοῦ β ἀορίστου. ἐρεί- 
- 3 ΄ 8 

πω, Ἴριπονυ" καὶ ἐρπώσας, τὸ καταβαλώ». 
Ἐρίπνη, ἡ ἄκρα τοῦ ὄρους" αἡὶ σπήλαιο. ἔστι δὲ καὶ ὄρος 

” 

Αρκαδίας" καὶ τὸ ἀποσίτισμα" παρὰ τὸ ἐρίπτειν τὸ πε- 
σεῦνν ἐρίπη τὶς οὖσα, τὸ ἁπόκλιμα καὶ πτώμα τοῦ 
όρους. καὶ Ύαρ οχμοὶ καλοῦνται τὰ ῥ Ὕματα τῶν ὁρῶν 
ἡ των τοπων᾽ αφ οὐ ῥήγνυταί τι. ἡ πάνυ πγεοµένη, 
Εριπγοη. Ἡ απο τοῦ ερέφω ερέψω τὸ καλύπτω: [ὴ ἐρέ- 
πτω] σκέπουσι γὰρ καὶ καλύπτουσι καὶ σκιάζουσι τὰ 
ἀκρωτήρια. 

Έρις, σηµαίνει δύο" παρ τὸ εἴρω τὸ λέγω, ή διὰ λόγου 
"Φιλονεικία' ἡ παρα τὸ Ἂρης., ἔρις, ὡς βάλλω βέλος, 
καὶ σάλος σέλας, τὸ ἀεμκίνητον πῦρ. ἡ ἐκ τοῦ ἐρίζω τὸ 
Φιλογεμιῶ, ἐρίσωι ἔρις. τὴν σωµατοειδῇ πα) πολεμικὴν 
Φεόγ" ὧς τὸ, Ζεὺς ὁ) Ἔριδαω προῖαλλε 9οως ἐπὶ νῆας 
Αχαιών: --- καὶ,--- Ἔρις ἅμοτον μεμαυῖκ:--- σηµαί- 
νε, καὶ τήν Φιλονεικίαν», ὣς τὸ,-- Ὡς ἔρις ἔκ τε 
δεῶν ἔκ τ) ἀνθρώπων ἀπόλοιτο: -- καὶ, Αἱεὶ γάρ τοι 
ἔρις τε Φίλη, πόλεμοί τε µάχαι τε. 

6ο Ἐρίσχηλος, ὁ λοίδορος" ὧπὸ τοῦ ἐρίζειν διὸ τῶν χειλέων" 

πὃ 

ο 

1ο 

Ἡ ἐρήχελές τις ον, παρὰ τὴν ἔρι π.ὶ τὴν λέσχην, ὁ 
ἐξ ἔριδος λεσχκάνων. Παρ.ένιος ἐν Ἡρακλεῖ, ἐρισχή- 
λοις κορυνίταιο: --- καὶ ἑρισχηλεῖν, τὸ εἰς ἔρι προκα- 
λεῖσθαι. 

Ἐρίτιμος, ὁ µεγαλότιμος, ὁ ἔνδοξος. Ἰλιάδος β’, Α)γ/᾽ 

|) 

ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον:--- μέγα ἔντιμον. καὶ ἐν ἀσφαλείᾳ τῇ 
ἐριίμῳ, ὑψωώσεως κανόνι: --- παρὰ τὸ ἐρι τὸ ἐπιτατι- 
κὸν, καὶ τὸ τιµή. τὸ δὲ ἐρι, παρὰ τὸ πέρι, ἀποβολῇ 
τοῦ π᾿ σημκίνει τὸ περισσῶς. ἸἹστέον δὲ ὅτι τὸ ἑρι 
συντ,θέμενον, ἢ μακροσύλλαβον ἐπιφέρεται., οἷον ἐρίτι- 
µος" ἡ διπλοῦν, οἷον ἐρίζηλος. διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἐριού- 
γιος, ἐπλεόνασε τὸ συ. τὸ αὐτὸ δὲ μα) περὶ τοῦ ἁρι 
μορίου. 

Ἔριφος, ὁ αικρὸς αἲξ, ἡ ἡ μικρὰ αἴξ, παρὰ τὸ ἔωρ καὶ 

Ἐριώλη 

τὸ Φῶ τὸ Φαίνω, ἑάριφος καὶ ἔριφος κατὼ συγκοπήν, 
ὁ ἐν τῷ ἔαρι Φαινόµενος, ἤγουν ὁ πρώ]μος. ὁ γοῦν ἐν 
τῷ χειμῶνι τεχ2εἰς, Χίμαρος, 

, ἡ πνοή" παρὼ τὸ ἐρι καὶ τὸ ἄω τὸ πνέω, κα 
µεγαλως πγέουσα. 

. ᾿ ’ 3 8 . ’ 

Έρκος, Τεῦχος, ασφαλεια. παρα τὸ ἐρύπω τὸ κατέχω 
. 

καὶ κωλύω καὶ ἀσφαλ/ζομωε, γίνεται ἔρυμος' καὶ κατα 
συγκοπήν, ἕρκος. σηµαίνει ὅ' τὴν ἀσφάλειαν, ὡς τὸ, 
Έρχος Αχαιοῖσι πέλεται: --- καὶ, Ἔρχος ἔμεν πολέ- 
µοιο:-- καὶ, Ἔρκος ἔμεν βελέων: --- καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ 

«πείχους, ὡς τὸ, Αὐμασιας λέξοντες ἁλωῆς ἔμμεναι ἅρ- 
κος: -- καὶ τὸ Φράγμα τῶν ὀδόγτων, ὡς τὸ, --- ποῖόν 3 . 
σε ἔπος Φύγεν ὄρκος ὀδόντω»: --- σηµαίνει καὶ τα δί- 

ΕΤΊΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. Ε Ρ δ4ο 

κτυκν ὡς τὸν --- ὅτε δὶ παρὰ λίνου Ἔρκει ἐνιπλήξω. 
σι: --- ἐρύκεά τινα ὄντα, ἀπὸ τοῦ ἐρύκειν. ἡ ἀπὸ τοῦ 
εἴργω, ὃ καὶ ἐεργω λέγεται. 

ἝἜριος Ζεὺς, ᾧ βωμοὶ ἐντὸς ἔρκους ἐν τῇ αὐλῇ ἵδρυνται. 
τὸν γὰρ περίβολον ἕρκος ἔλεγον. καὶ, Ἑρκίου Διός. 
ἔρκος ᾿ΑΦηναῖθι τὸν οἶκον ἐκάλουν. τὸν οὖν Φύλακα 
τοῦ οἴκου ἱδρυσάμενοι, Ἔρχιον Δία καλοῦσιν. 

Ἑρκίον, περίφραγµα, τειχίον. παροξύνεται. το ἀπὸ μα- 
πρᾶς αρχόµενα ὑποχοριστικὰ παροξύνεται, τυρὸς, τν- 
ρίον᾿ τεῖχος, τειχίον ὠτός, ὠτίον. τὰ δὲ ἀπὸ βρα- 
χείας, οὐκέτι' ῥάκου, ῥάνιον" Φάκος, Φάκιον. σεση- 
µείωται τὸ ἴχνιονν μη ποιοῦν μακρὼν τὴν ἀρχὴν» ὧς 
ὑγρὸν σύμφωνον ἔχον. 

Ἑρκύνιος δρυμὸς, ὁ τῆς Ἰταλίως ἑνδοτατω, ὥς Φχσιν 
᾽Απολλώνιος ἐν ὃ' ᾽Αργοναυτικῶν, σκοπέλοιο .. ἛἜν- 
πυνίου ἴσχνσε: --- ακὶ Παρθένιος, "Αλλ᾽ ὅτ ἆθ έστε- 
ρήης Ἑρκυνίδου ὥρετο γαίηο: --- διὰ τὸ εὑρεῖν ἐν αὐτῷ 
χοῖρον ὑπὸ κυνὸς ἐσθιόμενον. ὅδεν τὸν μὲν δρυμὸν, 
ἕρκος Φασί" τὸν δὲ κύνᾶ, κύνον' καὶ ἐν συνδέσει, ἕἔρ- 
κυνος καὶ ἑρκύνιος. 

Ἔρχτωρ, ὁ πρανκτικός., ᾽Αντίμαχος, --- τῶν μεγάλων 
ο τῶςνὰ εἰσὶ κακών: --- παρὲ τὸ ἕρζω ἕρπτωρ, ὣς 
γω ἄκτωρ, πα) ἔχω ἔντωρ. 

Ἔρμας, εἰ μὲν δασύνετοα, σγµαίνει ἐρείσματα, στηρίγµα- 
τα. βαστάγµατα ̓  οἶον, --- ὑπὸ ὃ ῥρεον ἕρματα νηῶ», 
᾿ / , ᾽ . / ν , ν Ῥ 
Ἰλιάδος β’. εἰ δὲ ψΨιλοῦται, σηµαίνει τα ἐνώτικ ο οἷον, 
Ἐν ὁ᾽ ἄρα ἕρματα ἦπεν ἐὐτρήτοισι λοβοῖσι μακρᾶ τα- 

. ’ κ τὰ ω ω .. 
νύσας: -- ἁμφότερα ἀπὸ τοῦ εἴρω τοῦ σηµαίγοντος τὸ 

- 4: 4 

ἁρμόζω, εἷρμα καὶ ἕρμοεν ὡς κεέρω Ἠέρμα. ἡ παρα τὸ 
. ἁ 3 -- ώ, 

ἐνῆρθαι ἢ ἀπὸ τοῦ ἔρυμα, κατα συγκοπήν Ἰ απὸ 
τοῦ ἔρεισμα, συγκοπή. 

Ἑρμαφρόδιτος] ἡ τὸν ο φίνερα ἔχοντα αόριαν ἀῤῥένων 
καὶ Φγλειών  } τον αἰσχρα καὶ ποιούντα καὶ πραττοντα. 

ΔΝ 

Ἔρματα, τὰ πετρώδη τῆς «αλάσσης µέρη καὶ ὕφαλα" 
παρὰ τὸ εἶναι ἐρύματα καὶ κωλύματα τοῦ πρόσω πλεῖν. 

Ἑρμαῖον. τὸν σορον τῶν λίθων, καὶ συνόλως τοὺς ἐνο- 
δίους λίΦους. λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Ξάνθος, ὅτι ἀποχτεί- 576 
ναντος Ἑρμοῦ τὸν Άργον, καὶ - ὀύιας εἰσπραττοκένου 
καὶ ὑπέχοντος ἐν τοῖς εοῖς διὰ τὸ πρῶτον ἄψασθαι, 
τοὺς λοιποὺς φφοσιουμένους τὸ ὧγος, καὶ ἀπολύοντας 
τοῦ Φόνου, προςβάλλειν αὐτῷ τὴν ψῇφον' ὅθεν ὀμχμέ- 
νειν ἔτι καὶ νῦν. Ἰλιάδος π᾿, -- ὅδι Ἑρμαθς λόφος 
ἐστώῖ--- Ἑρμῖο κατὰ Διὸς κέλευσιν ἀνελων "Αργον 
τὸν Ἰοῦς φύλακα, ἤχδη ὑπὸ δίκην, ρας αὐτὸν καὶ 
τῶν ἄλλων Φεὼν εἰς κρίσιν ἁγόντων. κρίνοντας δὲ τοὺς 

49 

δα 

ἀ. 

«Φεοὺς, εὐλαβεῖσθιι μὲν Δία, διὰ τὸ ὑπόδικον γενέσθαι το 
τὸν Ἑρμῆν ἅμα δὲ ἀφοσιωσαμένους ἣν εἶχον ὀργὴνν 
προοβαλεῖν αὐτῷ τὼς ψήφους" καὶ οὕτως ἐπισωρευδῇ- 
ναι πλήθος πολύ. διὰ τοῦτο λέγεται σωροὺς ποιεῖν λί- 
Φων" καὶ τούτους καλεῖν Ἑρμαίους λόφους. 

"Ἔρωκον, τὸ ἀπροοδόκητον κέρᾶος' απὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς 
τιδεµένων ἀπαρχῶν, ἂν οἱ ὁδοιπόροι κατεσθίουσι»" ἡ 
απὸ τοῦ ἐν ἒ ε, λεγομέγου Κοινος Ἑρμῆς, ἐπὶ τῶν 
εὑρισκόντων τὶ, οἷον κοινὸν τὸ εὕρημα. παρὰ τὸ οὖν 
Ἑρμῆς ἕρμαιος" καὶ ἔρμκίον, τὸ οὐδέτερον. 

Ἑρμείας. καὶ δεῖ γινώσκειν, ὅτι εστι καὶ Ερικίκς ὄνομα 
κύριον, ὁ εὐνοῦχος ὁ τρίπρατος οἰκείως δὲ Φιέκειτο 
πρὸς ᾿Αριστοτέλη», καὶ τὴν Φετὴν αὐτοῦ θυγατέρα ἔδω- 
κα τῷ Φιλοσόφῳ. καὶ δεῖ γιρώσκειν, ὣς λέγει ὁ Ἄοιρο- 
βεσκὸς εἰς τὴν ὀρφογραφίαν αὐτοῦ, διὰ τοῦ ι γράφεται, 
ως παρ ᾿Αριστοτέλει, Ἰὐνοῦχος ὢν καὶ Φφοῦλος ὁ 
Ἑρωίας, 

. 

Ἑρωῆε] παρὰ τὸ ἐρῷ τὸ λέγω, Ἐρέας καὶ Ἑρμέας κα) 



ο 

4ο 

2ο 

677 

1ο 

320 

σο 

δήτ Ε Ρ 

Ἑρμῆς, ἀπὸ τοῦ εἴρω τὸ λέγω ἡ τὸ ἁρμόζω . ὅθεν ἔρμα- 
τα. διὰ τὸ ὄρυμα ἡμῶν εἶνω, καὶ ὀχύρωμα τοῦ βίου" 
µέγιστον γὰρ τῷ βίψ λόγος, εὐρώθγ.. λ παρὰ τὸ ἐρῷ τὸ 
λέγω Ἑρμῆς» ὁ τοῦ λόγον ὄφορος Ὁ ὅτι Μέγιστον εστὶν 
ἔρμα τῶν περὶ τὸν βίον" ὅθεν καὶ τὰ ἀπὸ τύχης ἀγα- 
δα καὶ κέρδη, Ἔρμαια, 

Ἑρμῆς στροφαῖος, ὁ παρὰ ταῖ Φύραις ἱδρυμένος ἀπὸ τοῦ 
στροφαίου τῆς θύρας. 

Ἑρμίς, ὁκαταληκτόν ἐστι, καὶ σηµαίνει τοῦ κρχβάτου τὸν 
πόδα. Ὅμηρος, Ἑρμῖν' ἀσκήσας: --- παρὰ τὸ εἴρω τὸ 
ἁρμόω, ὁ ἐνειρόμενος μαὶ ἁρμόςων τῷ χλμ. } παρὰ 
το ἅρμα εἶναι τοῦ παντὸς, ὃ ἐστιν ἔρείσμα. ἡ παρὰ τὸ 
ἐνείρεσθω. ἡ παρὰ τὸν Ἑριῆν. Ἑραίς, ὁ κλινοπους 
ἐπειδὴ ἐν αὐτοῦς ἔγλυφον ἀγάλματα Ἑρμοῦ, ὡς ἐφόρου 
ὕπνου καὶ ὀνείρων. μα) Φιλοξένης» χάρισι». 

Ἑραιόνη ᾗ Φυγάτηρ Μενελάου καὶ Ἑλένης. ἔστι καὶ ὄνομα 
πόλεωρ» Ἑραιόνην ᾿Ασήν τδυ---- παρὸ τὸ εἶρω τὸ ἃἲρ- 
μόζω» ἀφ᾿ οὗ Ἑρωῆής, Ἑρμίων" καὶ παράγὼγον, Ἓρ- 

μόνη. 
Ἑρωηνεὺς» παρὰ τὸ Ἑρμῆς. 
Ἑρμώνεια, προσωπεῖν οὕτω καλούμενα ποιὼ, ἀπὸ Ἑρμὸ- 

"ος τοῦ πρῶτον εἰκονίσαντου, ὡς ἡ Θηρίκλειου κυλιξ, 
πα) Ἰφικράτις τὸ ὑπόδημα. 

Ἔρνος, Φυτὸν κλάδου" τὸ ἐκ της ἔρας γόμενον. 
Ἐρξίας, ὄνομα, κύριον. παρὰ τὸ ῥέζω ῥεξω, ῥεξίας” ὑπερ- 
βιβασμῷ, ερξίαο, ὃὁ πρακτικός ὁμοίως τῷ ἐρέπτης, 
ἔρκτης. 

Ἓρπετον, ζὗον Χερσαῖο παρὰ τὸ ἐρείπειν τὸ κατοπή- 
πτεν, το μὴ ὁρ9ὸν περιπατοῦ». κ. ψιλοῦσι τινὲς τὸ 
ὄνομα. κερίως γὰρ λέγεται ἐπὶ τῶν συρογάστρων ζώων" 
παρὰ τὸ ἕρπω ἑρπετόν, ὡς κόπτω, ποπετός. ἢ παρὰ 
τὸ ἐν τῇ ἔρᾳ πέτειν. κυρίως δὲ τὰ ἄποδα εἴρηται ἑρπε- 
το, ἀπὸ τοῦ πήπτειν εν τῇ ἔρα” παταχρηστικῶς δὲ ο 

τὰ τετράποδα. ἑρπῶ, ἑρπήσῳ : ἑρπητὸν, κα) ἑρπετόν. 
Ἑρπήν, ὄνομα πάθους. παρὰ τὸ ἔρπῳ, ἑρπήν. ἐστι δὲ 

παθος χαλεπόν: ἀπὸ τοῦ ἔρπειν καθ ὅλου τοῦ σώµα- 
τος. ἐπιπλατύνεται γὰρ τῷ σώματε, οὖν εἰς ὄγκον, 
ἄλλ᾽ εἰς πλάτος ποὺ μῇ κου. λέγεται δὲ καὶ ἑρπήνη, 
ὧς εὗρον εἰς τὸ λεξμών. 

Ἑρτηστικὸς], ἐκ τοῦ ἔρπω γετω περισπώμενον ἑρπῶ, 
ἑρπήσω", εξ αὐτοῦ, ἑρπητικός" καὶ πλεογασμῷ τοῦ σ, 
ὥς χηρῶσω Χηρωτής» ποὺ Χηρωστής, 

Ἔρπυλλος ὗ παρὰ τὸ ἔρπειν ἐν τῷ αὐξεσθαι. 
Ἐῤῥαάδαταί] ἀπὸ τοῦ βάζω ῥέσω, ὁ πα »ητινὸς παραηεί- 

ενος ἔῤῥωσμαι ἔ ἐβῥαστω, καὶ Ἰωνικῶς» ἐῤῥάδατα,, 
ἘῤῥέΦη»] ἀπὸ τοῦ ῥῶ, ῥήσω. ἔρῥηκα ἔ ἀῤῥηραι Β ἐβῥεδην: 
ἡ ἐβῥήὃην, καὶ τροπῇ ἐῤῥέὣην. τὸ δὲ ῥῷ σηµαίνει τὸ 
λέγω. 

Ἐβῥοντή, παρὰ ΑἉλκαίρ' ἀπὸ τοῦ ἔρῥω, ἡ, ἐρῥω τπερισπω- 
μένου" ἡ µετοχή, ἑβῥείς ἐβῥέντος" καὶ ος παρὰ τὸ «δέ- 
λοντος, ελελοντέ» οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἐῤῥέντος ἐβῥευτί, 

Ἐρηνοβοσκόον ὁ προβαωτοβοσκός" εν Ένροῦ β' Σοφοκλής. 
Ἐρῥωησῳ] απὸ τοῦ ῥγώ, ῥιγήσω, ἐῤῥήηκα ὁ µέσος, 

ἔβῥιγα" καὶ κατὰ µεταπλασμὸν, ερῥήγω” καὶ τὸ ὑποτα- 
πτικὸν» ἐρῤγω" τὸ δεύτερον, ἐῤῥίγγο" τὸ τρίτον, ἐββι- 
γήσι», ὦντὶ τοῦ εὐλαβηόῇ. Φοβγ»ῦ. 

Ἐῤῥωπίόομεν .. εὔμικτα καὶ συμπεφοργµενα ἐποιοῦμεν" 
ῥώπος γὰρ ὁ πομκίλος καὶ λεπτὸς Φορτος. 

Ἔβῥω σημαίνει τὸ Φ.είρω" ἐξ οὗ, Ἔμῥε κακή λήνη: ---- 
κα), Ἔμρ' ἐκ Σήσου «άσσο»: --- ἀντὶ τοῦ Φφ.είρου. 
καὶ, -- ἐνδάδ ἐρῥωντ--- ὧντὶ τοῦ ἐπὶ ΦΦορᾷ παρα- 
γενόμενος” μετοχή. παρὰ τὸ ῥῶ τὸ Φφθείρω, μετὰ τοῦ 
ερι ἐν συγκοπῇ ἔῤῥω, ὡς τὸ έριθνρές» ἤ μεγάλη δυρίς, 

ΈΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, Ε Ρ δή 

καὶ ἑρθυρής. απιὲρ δὲ παρα τὸ Φ.Φέρσω Αἱολικῶς, κατὰ 
ὠποβολὴν, τῶν δύω συωφώνων, καὶ τροπῇ τοῦ σ εἰς ρ. 

Ἔρσαι, αἱ ἐν ἔαρι γεν»η)εἴσαι" } αἱ ἁπαλαὶ, καὶ τελείως 
γέκεν μεταφορμικώς» ως ᾿Αριστόνικος ἐν σγωείοις. ἔρση 
γὰρ ἐστὶν ἡ ἀρόσος. καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾽Αγαμέμνονι, τοὺς 
σκύμνουο τῶν λεόντων, δρόσους κέκληκε, µεταφράζων 
τοῦτο. ἔστι Φὲ καὶ ῥ]μα σημαῖνον τὸ πνγω' ὡς τὸν 
Ὃν ῥά τ) ἔναυλος ἀποέρσει: --- γήετω δὲ παρὰ τὸ 
εἴρω, ὁ µέλλων Αἱολικῶς» ἔρσω. ἀπὸ τοῦ εἴ, κ» μαι 
ἐπέχειν τὴν ὠναπνοήν. ὅδεν καὶ οὐρατὴ, παρα τὸ ἕρ- 
κο; καὶ ἐρχθέντα, ἀἄντὶ τοῦ ἐν ὕδατι ἀποπγγέντα. 
ψιλοῦται, παρ τὸ εἴργω, ὁ παραπείµενος, εἶρχαν εἶἷρ- 
γμαίν εἴρχνην' αὶ µετοχὴ, ἐρχείς ἐρχ.έντος Ἅττε 
κὠς δὲ δασύνεται. 

΄Ἔρχαται) ἀπὸ τοῦ εἴργω ιδ παθητριὸς παρακοῄμενοει 
εργα) τὸ τρίτον, εἶρχτας καὶ Ἰωνικῶς εἴρχατ.: 2 
λιοιὲ ἔρχατοι. ὡᾠσαύτως χα ὁ ὑπερσυντέλικος εἶρκτο" καὶ 
Ἰωνκῶς ν ἔρχατο. 

Ἔρση: ὁ ὁρόσος οταν ὀμίχλη" ποὺ πλεονασμῷ τοῦ ε, 
ἐέρση. παρὰ τὸ ἄρδω ἄρσω ν ἆρση, μοι ἔρση” ποτίῴετα 
γαρ ὑπ᾽ αὐτῆς πάντα τοὶ Φυτὰ, καὶ κατάρδεται. ἦπαν 
ρὰ το ἔρωςε σεύεσθαι' ἢ παρ τὸ τὴν ἔραν δεύειν. 

Ἑρσήειο, ὁ ὁροσώδης ἐκ τῆς ἕρσηο" } ὁ ἐν ὕδωτι πεπνι- 
γαέγος. 

:Βρύω] ὥρπερ Ὑέγονεν τὸ αρτύω ἐκ τοῦ ἁρτῷ κατοὲ πλεο- 
νασμὸν τοῦ υ, καὶ ἀπὸ τοῦ ανῶ μνύω καὶ αγγύω πλ εο- 
νασμῷ τοῦ ή, οὕτω και) παρα τὸ ῥῷ, ὃ σηιίγει τὸ 
ἰσχύω» «ἐπενθέσει τοῦ υ, ῥίω" πα «Ἕλεονασαρ τοῦ ε, 
ἑρύω" οἷον, δυνάμει ἑλκύῳ, 7 παρα το ἐρῷ τὸ λέγω, 
ἐ ύω. ὁ αέλλων, ἐρύσω" ἐρυσάμην, ὁ µέσος πρῶτος 
ἄδριστου" 3 µετοχή, δρυσάµεγος' καὶ ποιητμιῶς διὰ 
δύο σσ’ ὁ παθητικὸς παραπείμεγος, ἔρυμαι, ἔρυσαι, 
ἔρυται" καὶ Ἰωνικώς, ἐρύατω: ἐρύω" ια) ὁ παρατα- 
τικθς» σμμός ὃ παρακείμενο, Εἶρυκα ὁ παθητικὸςν 
εἴρυμαν" Ἰωνικὸν πληδυντικὸν, εἰρύαται” ἡ παρὰ 
τὸ εἴρυμι . τὸ πα) ἠτικὸν εἴρυμαι εἴρυτωι: καὶ Αττιιῶς, 
εἱρύαται. 

Ἔρυτο . ἐφύλαξεν, ἐβοήθησεν" 
Ἔρυκε, πατεβχεν, ἐκώλυεν. 
Ἔρυξα». πατέσχον., ἐκώλυσαν. ἐρύκω  ἑρύξω, ἔρυδα πα- 

ρα. τὸ ἕρκου ἑρκέω" καὶ καθ ὑπέρθεσω, ἐρύκω. ὧπὸ 
τοῦ ἔρα ἦ γᾗ » Ύύεται ἐράκῶν καὶ ἐρύκω, κατα τροπ3ν 
τοῦ α εἰς υ. Ἰ παρα το εἴργω τὸ πωλύω ἐργύκω. κυ- 
ρίως. γαρ ἐρύκειν τὸ ἐν τῇ γῇ κατέχει» καὶ απερύκει», 
κατέχει», κὠλύει, πρατεῖμ. 

Φιν ο ” 
απο του ειρυµήν ε{ρύτο. 

Ἔρυμα, Χροὺς, Φύλαγμα καὶ ἀσφάλισμα τοῦ σώκαατου” 
παρα το ἐρύω, Ἰ παρα το ῥύω τὸ Φυλάσσω. ὡς λύω 
λῦμα, καὶ Φύω δύμα, καὶ εἰλύω εἴλυμα": Ἐἵ τί κοι 
εἴλυμα σπείρα» ἔχες. ο 

Ἐρύμας Ἐρύμαντος, ὄνομα Ἴρωος παρα τὸ ἐρύω, ἔρυμο 
πα Ἐρύμας, τὸ δὲ ἐρύων καὶ εἰρύω Φησὶν ὁ ποητής, 
---εἴρυτο δὲ ἄστυ κο) αὐτούς. 

Ἐρυμνώσας» ἠσχνροποιήσας» πυκνώσας. ἀσφαλισάμενος. 
παρὰ τὸ ἔρυμα, ὁ σηµαίνει τὴν ὠσφάλειαν, ἐρυμνῶ» 
πλεονασμῷ τοῦ γ. 

Ἐρυμνή, ἠσχυρὰ, υψηλή: παρὸ τὸ ἐρυμνόν" 
ταξιν ἐπέχουσα. 

Ἐρυσύπτολιο» 7 ἐρύουσα μα ἄν Φέλκουσ» ἐν ταῖς μάχαις 
τος πόλεις ος ἐρυσάρματας ἵππους, τοὺς ἕλκοντας τὰ 
ἅρματα. η] παρὰ τὸ ῥύεσθαι τὰς πόλεις" ἄμεινον δὲ 
οὕτως" ὅεν καὶ Πολιοῦχος" καὶ εἱρύσθαι, τὸ Φυλάσ- 
σεµ. Ἰλιάδος ὦν Πότνε ᾿Αθηναίῃ ἐρυσίπτολι: --- Φν- 
λάσσουσα τὴν πόλιν. 
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Ἐρυσιπέλας». πά-ος 'πλανίόι 

Ἐρυσίβη, τὸ ἐκ τοῦ αέροο 

19 Ἔρόξ, πόλις Σικελίας ἀρσενικῶς. τὸ ἐθνικὸν, Ε 

ΕΡ 

» κάὶ σῆπον 
ἐρύεσδ-α ἐτὶ τὸ πέλαφ» ὅ «κο ἔλκεσναι καὶ ἐπιῤῥεϊ, 
τοῖς πλητίον ἐτινεμόμενον. 

Ἐρισίβη, πόλις Σικελίας ἀπὸ τοῦ Ἔρυκος υἱοῦ ᾿ΑΦρο- 
δέτης. 

καὶ τῆς πάχνης ἐπιγινόμενον 
Φαρτικὸν τῶν καρπαν᾿ ἡ τὴν τοῖς στώχυσιν ἐπανλοῦ- 
σαν ὠχρίαν καὶ συγκλονοῦσαν τοὺς καρπούς" ἣν τιγὲς 
ἐκθαλίδα καλούσιν" ἄερυγίη τς οὖσα, ἡ ἐκ τοῦ ἄέρος 
γιοµέν}. η] παρὰ τὸ ἐρύει» καὶ γώεσθαιν ἡ ἐπισκοπω- 
μένη γόσος τῶν παρπω». παρὰ τὸ ἑρύω τὸ κωλύων καὶ 
τὸ βῷ τὸ τρέω, ἡ καωλύουσα τρέφεσθαι τοὺς καρπού». 
σγαπίνει δὲ τὴν παχνην τὴν γινοµένην ἐν ὀνσαερής καὶ 
Φ.είρουσα» τοὺς καρπούς. 

Ἐρυσίβη]. τὸ σι, » διατί; τὰ ἀπὸ μελλόντων. συντιδέµε- 
μι τῷ 4 παραλήγετοω στήσω», στησήχορος" ἐρύσω, ἐρυ- 
ση. ὅ ἐστιν «ὥς τινες) «ον μικρόν. 

Ερυκῖγος 
τὸ Φηλυκὸν, Ἐρυκώη. ἔστι δὲ καὶ Ἐρύκη πόλιᾳ, καὶ 

υκαζης, 

᾿Ἐρυθρόν] παρὰ τὸ ἐρύω ἐρύσω, ἐρυτρόν καὶ ἐρυθρόν. λέ- 
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Ίεται ἐὲ τὸ ἑ ον καὶ κωλύον. ἡ παρὰ τὸ ἐρεύδω τὸ 
βάπτω, ἐρευθόν καὶ ἐ ἐρυ.}ρόν. 

Ἔρυθρα 9άλασσα», ἀπὸ ΚΑ. βασιλέως, πεσόντος ἐκεῖ 
μὴ πνιγέντος" ἡ ἀπὸ τῶν παρακειµένων. ὀρέων ἐρό- 
δρῶν ἅ εἶσιν ἑρυθρὰ δεινῶρ καὶ πορφυρᾶ' καὶ ἐπὴν 
βάλγ ὁ ἥλιος αὐτοῖς τὴν ανγήνν παταπέµπει εἰς 'τὴν 
αλασσαν σχιε» ἑρνδρά». καὶ ὄμβρῳ δὲ κατακλυσ.) ἐγ- 
των τὼν ὀρέων, οὕτω γώεται ἡ άλωσσα τὴν χβόαλ. 

Ἐ αμα πέλαγος, ἀπὸ Ἐρυθραίον τινὸς βασιλέως. ἄπο- 
«)ωγόντος γαρ αὐτοῦ, ἐῤῥιψαν αὐτὸν ἐν τῇ Φαλάσσγ, 
ἐπιγράψαντες τῷ τάφῳ, Ἐνθάδε τάφος ἁλὸς παµµε- 
δέοντος Ἐρυθροῦ. 

Ἐρύθεια, »Ἴσος ἐν τῷ «Ὡκεανῷ ὁ νησιώτης, Ἐρυθεύς, 
ὡς Μαντινεύς' ἡ Ἐρυθείης, ὢς Ζελείτης. 

Ἐρυθαύω, Φομίσσω, µολυνω. . 
Ἐρύγμηλος] τα διὰ τοῦ Ἴλος ὑπὲρ δύο συλλαβὰς προτη- 

γορικα 3 πύρίο προπαροξύνοντεα” οἷον Κάμγλος, Φάση- 
λος” τα μέντοι ἐπύδετα ὀξύνοντε» ὅτι ἔχει παρασχη- 
ατισκὸν Φηλυκοῦ: οἷον, σιγ]λός, ὑψηλός. μὴ οὕτω δὲ 

ἔχοντα βαρύνεται» βέβγλος, κάβδη).ος πάπηλος ἐρύ- 
γμήλος. γέγονε, παρα το ἐρύγω, ἐρύγηλόο τις ών καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ μ' ὄ9εν, Ἡρυγε» ἑληόμενος: ---- ἣ πα- 
ρὰ τὴν. ἐρυγήΥ. ἐρυγμήλή δὲ, ἐπίφετον ῥᾳφαγίου, ἴσως 
ἀπὸ τῆς ἐρυγῇς. Ταύὐρων ἐρυγμήλων. 

Ἐροή, ωᾳ περιπατοίη. 
Ἐροτίς, ἡ ἑορτή. ὡς γὰρ παρὰ το. κάλπη γύγεται κάλπιο 

κα) φήμη Φτμιρ οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἑορτὴ παρώνυμον 
ἑορτής" καὶ καθ ὁ πέρθεσιν, λείο ὡς αὐλή, αὐλίς, ᾗ 
«9υσία ἐσ στὴ» παρὰ τὸ έραν αὐ 

Ἔριε] Ἐξ ἔ ἔρον ἔντο: -- ρου τὸν ἔρωτα οἱ Αἰολεῖς λὲ- 
Ύουσιν. ὁ ἔρος τοῦ ἔρου τῷ ἔρῳ τὸν ἔρον Αἰολριῶς. λὰ- 

υσι δὲ τὸ μὲν ἔρος, ἐπὶ παντων’ τὸ δὲ ἔρωςν ἐπὶ τῆς 
Αφροδίτης ὅ ἐστιν απί. ανον. Π/νόκμος γοῦν, ἸΚαὶ 
γὰρ ἑταίροις ἑταίρων ἔκνιόδν έρως Φρένας. 

Ἔρως] Πλάτων ἐτυμολογεῖ παρα τὸ ἕλω ἕλως χα τρο- 
πῇι ἔρως. Ίσως δὲ ὅ ὅτι έβῥει πας ὑπ᾽ αυτοῦ, 4 παρα τὸ 
ἐλεῖν τον ἑλόντα, παρα το εἴρεν. τὸ ὀεσμεῖνν ὁ συν- 
δέων ἡμᾶς πόθος, ἡ παρα τὸ ἐρεῖν τας ψυχας τῶν 
ἐρώντων τοῖς δρωµένοις, ὅὄ έστω ἔπεσθλαι" τνῴλὸς γὰρ 
ὁ ἑρῶν περὶ τὸν ἐρώμεχον. Ἶ παρα τὸ ἐῤῥώσθας, Ὁ 
Ισοὴ ρὸς, 5 πάντων ποριγινόµενος. ᾗ ἀπὸ του "Αρυς 
ἄρως κα) ἔρως' Αρεως γαρ μυφολογεῖτωι υἱόρ. ἡ παρὰ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

παρα τὸ . 

Ἐρωή, ' 

Ε Ρ ' σ44 

τὸ «εἴρω τὸ λέγω" λάλοι γὼρ οἱ ἐρῶντες. ἡ παρὰ τὸ 
ὁρῶ ὡς βλέπω, ὁ διὰ τῆς αἰσ.ητικῆς ἑράσεως ἐγγεό- 
µενος τοῖς αν θρώποις πὀ-ος. ἔρος δὲ, ο τὸ ' ἐρῷ τὸ 5ο 
ἐπιδυμῶ. 

Ἔρω] εἰ, μὲν χαρὶςτοῦ ε, ὠποχοπή έστω, απὸ τῆς ἔρωτος 
γενικής καὶ ἔριοτι δοτωῆς' εἰ δὲ ροτὰ τοῦ ε ὁ ἔρος 
τοῦ ἔρου, τῷ ἔρφ. . 5 

Ἔρο:  ὁ στέφανος (παρα Νικαοῦσιν) ὃκ πάντων ἀνθέων, 
«τοῖς Ψέκυσι πωλούμενορ" «παρ τὴν ἔριν τὴν ΑΦΗ ὁ 
ἐρανισμένου ἐν γῇ». ἀπὸ. δὲ τοῦ ἐρῶ» ἐρανόςν πὶ 
νός, ὡς πε/ὃω πιθανός, ἄγω ἀγανός, ὁ διὸ τοῦ ἢ . 
ἐπαγόμενος, 

Ἐρωτο] παρὰ. τὴν ἔρωτος γενικὴν , γίνεται ὁρώτώ: οὐ γὰρ 
ἐρωτώντες ὃ εὔχοντοι μαιλεῖν» τοῖς ἐρῶσιν ἐοίκασι. τὸ 
παθητικὸν« ἐρωτῶμαν" ἠρωτα ἠρωτώμη»". τὸ εὖχτι- 
-κὸγ ἐρωταοίμη» ἐρωτώμην». α. άοιτο ἐρωτῴτο. λα 

Ἐρωδόον ἐτνμολογεῖται διαφόρων ' οὐ μὲν, παρὰ τὸ ἔαρν 
ὃ σηωαίνει τὸ αἵμαι ὧς παρὼ Κορηναίῷ»- Αἷμα γαρ 
λύχγου τὸ ἔλαιον ' τὶ ἔλειξαν ἔαρ. γίνεται ἔαρι ὡς τά- 
κω τέκµωρ. ἀπὸ γοῦ» τοῦ ἔωρ καὶ τοῦ ἐδίειν τὸ ὁροῦν, 
γίνεται ἐν᾽ ὑπερθέσει' ἐν γὰρ ταῖς μίξεσι» (ὥς Φασιν) 
ὁ ἐρωδιὸς αἷμα, ἑδροῦ, ἀντιλόγει δὲ Κλαύδιος ὁ Φ,λόσο- 
φος, ὅτι τὸ τέκμιρ οὐκ ἐγένετο ἄπο. τοῦ τέκµαρ, αλλα 
προὔπαάρχει" απὸ αρ τοῦ τέκω χύνεται τέκωρ καὶ) 
τέκμωρι πλεονασμφ τοῦ 4» καὶ πακῶς. λέγει τὸ ἔαρ, ἔωρ 
γήνεσθαι οὐδαμοῦ δρ εὕρηται ἔωρ. εἰ, δὲ καὶ οὕτως 

ς ὅθο 

ἐγίνετο, ἑωρίδιος εἶχεν εἶναι. αλλ’ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ἀπὸ 
τοῦ ἐρωίδιος γέγογε, κατα συγαέρεσιν ἐρῳδιός. ἔτι δὲ λέ- 
γεταε» ὅτι ἀπὸ τοῦ ἔλους καὶ το ἴδιον γέρεται. ἐλοίδιοο” 
καὶ ἐκτάσει τοῦ ο εἰς ω» ἐλφδιός καὶ τροπγ τοῦ λ εἰς 
ρ' πολλάκις γὰρ τρέπεται το λ εἰς ϱ' οἷον, δλὼ ὃλά- 
σω καὶ βρκύσα. ἄλλοι δὲ λέγουσιν απτὸ τοῦ ἔρωτος. ααὶ Ἱ 
τοῦ Ίδιον, γίνετοι ἐρωτίδιορ" καὶ αφαιρέσει τοῦ τ καὶ 
συναερέτεε» ἐρῳδιός" καὶ γὰρ (ὥς Φασιν) αφροδίσιόν 
ἐστι τὸ ὄρνεο». αλλ" οὐκ ἔστω, αφροδίσιον" ἄντιλέγει ὁ 
Κλαύδιος" αλλα τοὐναντίου τῆς Αθηνάς» ὥς Φησιν ὃ 
ποητής, Τοῦσι δὲ ὀεξιὸν ἦκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο Παλ- 
λας θα, --- ἔπτι δὲ εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν, ὥς γω 
᾿Ἀριστοτέλ ον ὔτι πολλά εἶσω ἐρωδιοῦ εἴδη. ὀύναται 
τὰ μὲν αὐτῶν» τῇ Αθηνᾷ ἀνακεῖσὃοω το δὲν 
Αφροδίτη. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι ὥεπερ ἄτο. Ἴτου 
ἁρμόζω Ὑίνεται αρμόδιος» τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ απὸ 
τοῦ ῥοίζου γόνετος ῥοίδιος " 
ἐκτάσει τοῦ ο εἰς ὢ, ἐρῷδιόςὶ καὶ µένει τὸ ι προςγε- 
γραμµένον. καὶ λέγουσι τυὲς, ὅτι ὤφειλα βαρύνεσθωι" 
τὸ γὰρ ὁια τοῦ ὅιοο πάντα βαρύνονται» ππευρίθιοςν θν- 

κα πλεονασμφ τοῦ δ, καὶ) 

λίδιος. αλλ’ ἐστιν εἰπεῖν ὅτι ἑ γκολούθησε τοῖς ἐπὶ ὁρ- ν 

νέων" τὰ γὰρ εἰς ος κανλαρο τῷ α παραληγέµενα ὑπὲρ 
τρεῖς συλλαβὰς, ἐπὶ ὀργέων., ὀξύνονται αὐγυπής. Χα: 
βραδριός» βομβυλιός” οὕτω καὶ ἐρφδιός. λέγεται καὶ ῥω- 
ὁιὸς παρ Ἱππωναχτι' Κνεφαῖος ἐλθων ῥωδιῷ κατην- 
λίσθην:-- παὶ ὡς μὲν πρὸς τὴν συνήθειανν ἔστιν 
ἀφαίρεσις ὡς δὲ πρὸς τὸν σχηματισμὸν, ἐντελός, ὴ 
παρα τὸ ἕλου ἐλωθιὸρ καὶ ἐρωθιός Φιληδεῖ γαρ τοῖς 

᾿ ἑλώδεσι τόποιρ, να 
Ἐρωή, σημαίνει τρία" υσὴν κατάπανσι» τοῦ πολέμου» ας 
Ὅπὸν πολέμου ὁ) οὐ γίνετ ἐρωή: --- καὶ υτὴν 
ὡς τὸ, Ὄφρο δὲ Τνδείθης μετα ὀούρατος ῷχοτ 
- καὶ τὴν ὑποχώρησιν } 9 τὸν ---- ἑπορνήσηςι ὀό ον 
ἵπποι Ὠκέες; -- ὑπεχώρησαν., 

κυρίως καὶ ὁρμή ' καὶ κατα µετάλγψ» ἡ ἠπχός 
9) ουχ, ὑπέμεινεν ἐρωήν: -- παρὰ το ῥῶ 5 

ών. τὸ οἩ σωω" κα). ὣς. σω 

ὡς τον --- ὁ 
το ὁρμῶ, γίνεται ῥωω, 
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«ωὴ, οὕτω ῥῷ ῥωή: καὶ πλεονασαῷ τοῦ ε, ἐρωή" ἐξ 
ο Ἱέρωῷ ἐρωήσω ῥῆμα. σ]ωσίει το ἀμελῶ.. ὴ απο της 

: ἐράσεως" χύσις γάρ τις πα) ἀπόκλυσίς ἐστιν, ας Κ.λ- 
λίμαχος, --- ἐρωήῄσας Ῥρος ὁλοὸν κέρας: ς-- τὸ, εἰς τὴν 
ἔραν καταγαγών. ἢ ἐρώω ἐστὶ ῥῆμα, εξ οὗ ἑρωή" ἔνδα 
τὸ, --- πολέμου ἁπερωήσειας. 

Ἐρωήσει «περὶ δουρί: --- περιῤῥυήσεται τῷ δόρφης, --- μὴ 
δέ τ᾽ ἐρώει:-- μα δὲ συγχώρει. 

Ἐσάλευς,, λέγεται καὶ ἐπὶ νεῶν, καὶ ἐπὶ ἀνθρώπων, «ἐπὶ 
μὲν πλοίων, ὡς Δίων ἐν Ῥωμαῖκῇ ἑστορίᾳ, "Ολήμ αὲν 
γὰρ πα) τα κουφότατα τῶν πλοίων πρὸς τῇ γῆ ὤρμει" 
τὰ δὲ ὃ} πλείω καὶ μείζων αθτέωρα θα τὰ τενάγη 
ἀπεσάλευεν: -- ἐπὶ δὲ ανθρώπων, ὡς τὸ, ΕφΦφ᾽ ἑνὶ δὲ 
τῶν παίδων ἀπεσάλευεν. 

ας) σαι ἥσω" ὁ β ἄόριστος ἦν" ἡ µετοχὴ, εἶσ, ἕντος" 
καὶ τὸ προοτακτικον» ἔς' καὶ γήετον ἔθι ἀλλὰ σεσή- 
μδίώται τὸ «δές, ὃδός, ἔο' καὶ ἐν σωιθόσε, πρόες 
ποὺ ἄθες. 

Ἔσαν] Τά οἱ ἔσαν πήρυκε: στι οἵσινες αντῷ ὑπῆρχον. εἰ- 
μὲ τὸ ὑπαρχω" ὁ παρατατικὸς εἶν᾽ το πλη υντικὸν, 
ἔμεν» ἔτε, ἔσαν. ῥῆμὰ τῶν εἰς αν ὁ παρατωτικθρν ἦν" 
τὸ πληθοντικον» Ἰμεν, ἦτε, ἦσαν καὶ συστολῇ » ἔσαν. 
εἰαὲ τὸ ὑπάρχω". το πληθυντρκον» ἐμέν" μαὶ πλεογα- 
σμῷ τοῦ σ, Εσαέν᾿ πο δεύτερον ’ ετό, εστε. ἳ 

Ἔσσετα] ἔω το ὑπάρχο" ἆ μέλλον, ἔσω" ὁ μέσος μέλ- 
λων, ἔσομας» ἔσγι Ἔσεται" τε) αποβολῷ τοῦ τ. ἔσεαι 
γόεταν δεύτερον πρόσωπο». 3 ἐκ τοῦ ἔση ὄεντερου πρου- 
ώπου, διαλύσει Ἰωψικὴ τοῦ η εἰς 8 πα) αν γίνεται 
Ἔσειμ. τριχῶς δὲ προφέρετας" ἔσεταρ, ον ἑνὸς σ, 9ἰ- 
ως" ἔσσεται, δι ὁύο σσ, ποητικῶς" γαρ Σμεελοὶ 
τὰ απὸ μελλόντων ῥαατα», Ἐροηγουμέναν βραέων 
Φωνγεγτων ς «ὀιπλασιάκουσι τὸ σ. τελέσσω λέγογτες. 
ος κἀὶ τὸ ἔσω, ἔσσω. ἐκ τοῦ ἔσετωι γῶετοι συγ- 
κοπῇ ἔσται. λέγεται κοιὶ ἐσσεῖτας, Δωρικῶς) Ἰληέδος 
β' ̓ οὐ οὐ . ἄρκιον ἐσσεῖται Φυγέεν κύνας: --- ἀντὶ τοῦ, 
οὐκ ἂν αὐτῷ ἱκανὸν [ἐσται-] καὶ ὤφειλεν εἶναι ἔσεται, 
παὶ γενήσετα. ἐπὶ τοῦ αέσου μέλλοντος οὐ Δώριεῖο 
παραταἈέντες τὸ ἐν προπερισπῶσῳ" οἷον ἐκ τοῦ ἔσεται 
καὶ πλεύσεται, ἐσσεῖτωι, πλευσεῖται, ῥευσ. σεῖταε. 

Ἐσομένοισι., τοῖς «αξταγεγεστέροις.᾽ ἕω, ἔσω: ὁ μέσος μέλ- 
λων, ἔσομοι" ἡ μετοχὴ» ἐσόμενος καὶ ὁιπλασιἁςουσι 
τὸσ οὗ πορηταί, 

Ἔνσκεν, ὑπῆρχε. γέγονε δὲ Ἰωνικῶς. ὡς γαρ παρὰ τὸ ἔφε- 
βο. Φέρεσκον᾽ καὶ παρὰ τὸ ἔλεγον ᾽ λέγεσκον" οὕτω 
μαὺ παρὰ τὸ ἔον, ὤφειλεν εἶναι τὸ Ἰωνικὸν, ἔεσκον 
αλλα δι τὴν ἐπαλληλία» τ} ἓν ἐξεβλήθη;, καὶ γέγο- 
»εν ἔσκον, ἔσκερ᾽ ἔσκε, τὸ τρίτο». . ασπὸ τοῦ ἔω, ὦ" 
ἔεις, εἶς" καὶ οὗ Δαριεῖς τὸ δύο πρόσωπα τοῦ παρατα- 
τικοῦ κατὰ ἀφαέρεσι» τοῦ προφέρουσὶ, προρθέσει τοῦ 
σνε" οἷον. ἐφέλειν. «ἐφέλεσκε. οὕτως οὖν καὶ εἶἲ, ἔσις. 
«τει εἰς τὸ εἰμή ΄ 

Ἔστωα] ἐν τοῦ έω» εἰμί: σπὸ πληθυντρεὸ», ἐμέν" ὁ παρα- 
τατικὸς» ἦν" ἡ μετοχ}, εἴς, Εγτος" καὶ τὸ προτακτί- 
«πὸν, ἔδεν τὸ Υτέτω". καὶ πλεογασμφ τοῦ σ, ἔστω" 

- Ες δέ. τις ανὴρ βουληφέρον ἔστως ---- ενέσθ, ἡ τὸ 
προοτακτην. ἔνεν. γέγετεα ἴσθι, πλεονασμῷ τοῦ σ καὶ 
τροπ᾿ το γὰρ εὁ- ἡήκα πλεονασγ συμφώνον» τρέπεταί 
εἷς οἷον ἔπω, ἴσπω. καὶ ἐκ τοῦ ἴσθε, τὸ τρτόν, 
ἔστω" τὸ γδρ κεχρεωστη ένο». ε, ΄ ἀνέλαβε το τρίτον. 
τὸ δυϊκὰ,- ἔστον, - «ἔστω». --- ἄμφω δὲ νεωτέρω - «ἐστον 
ἐμεῖοι ---- αντὲ τοῦ ἐστέ, ὑπάρῃ ὄετε,--- τω ὁ᾽ αὐτῷ 
μάέρτυροι ἔστωνι--- ἅποι εοπᾷισοῦ ἔστωσανο. αρ, η 
σαν. ἔστε] ἐν τοῦ, .ἐθι προστακτικοῦ, τὸ Υ;, ἔτω, καὶ 

- 
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ἔστω᾽ γα) τὸ πληΦθυντικὸν, ἔστε, ἔστωσαν" οἵον, Αγέ- 
ρες ἔστε Φίλοι: . βαρύνετων" τὰ εἰς τε λήγοντα πρου- 

τακτικὸ ν ἁμοιοκατάληκτα ὄντα, τοῖς ὀριστικοῖον ὁμότον», 
καεστήκασι»".. οἷον ἤγετε» ἄγετε" ἐλέγετε λέγετε. 
ἐπίτασιν οὖν ἔχει τὸ ἐστέ". τὸ μὲν ὀριστικονν ὀξύνε- 
ται" τὸ δὲ πρὀστακτικὀν, βαρύνετω. ὁμοίως καὶ τὸ 
Φατέ. 

Ἔττε, σημαίνει τὸ ἕως ἄν. Σοφοκλῆς» νὰ. ἔοτ᾽ ἐγὼ µο- 
λων Τάφου αθληθῶ:--- Ὑέγονε δὲ παρα τὴν ἐς πρόθε- 
σιν ασ τὸν τε, νῦν παρα επλγρωματικὸν παρειλημµένον: 
ο καὶ ψιλοῦται Αττικῶς' Δωριεῖς δὲ δχσύνουσιν», ἀπὸ 

τοῦ ἔωοτε πατοὲ συγκοπἠν ἠγούμενοι εἶναι. 
Ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσωτε λκὸν Αχοιος» Ἰλιάδος ε., 

ἀντ) τοῦ μέχρι τος) οὐχ» ὡς ὀἵετωι ὁ ᾿Ἀσκαλωνίτης, 
ἕν ἐστι ἄλλα τρία μέρη τοῦ λόγου εἶσέν' ἐο πρό- 
9εσις ὅπερ αντὶ τοῦ ἕως κεῖται"' τί, ἄντὶ τοῦ τί- 
2003 καὶ ἔτι. οὐκ ἄηθες δὲ πρὀφεσιν ἰσοδυναμεῖν ἐπιρ- 
ῥήμασι. 

Ἔσταν] ἐκ τοῦ ᾿ἔστησαν θευτέρον ἀορίστου» κατὰ συγηο- 
πὴν ἑστα». πο δὲ τοῦ ἴστημι, ὁ δεύτερος αόριστος» 
ἔστην" τὸ τρίτον τῶν πληδυντικῶν, ἔ ἔστησαν μαὶ συγ- 
κοπζ. "Ἔσταν δ' ἐν λιµένιι --- τοῦτο μὲν ῥασύνεταςν 
ἐπειδὶ ἀπὸ τοῦ ἑστήκεισα». ἐστὶ κατὰ συγκοπή»" ὁ δὲ 
παραμδίµενος καὶ ὑπερσυντέλίκος ἐπὲ τούτου τοῦ ῥήμα- 
τος ὁασύγεται. τὸ δε, Τους ἔστασαν υ]ες ᾽Αχειών.τ-- 
ψιλοῦται"' ἐπειὸ] ἀπὸ τοῦ «σπηό ἐστὶ πρῶτος ἄὐ- 
βίστοο. 

Ἑσταότες] ἀπὸ τοῦ ἵστημι» στήσω, ἕστηκα, ἑστηκὼς η] 
μετοχὴ» πο) ἐστγώς" πο) συστολῇ, ἑσταώς, ἑσταότου 

ἔστι͵ καὶ ἔσταα ἔστιν εἰς το Γεγῶσα. ᾗ- εἰς τὸ ἔστακα. 
ἑστάκω πμα, ᾖ ἑστήκω. τοῦ ἵστημι, ὁ παρακείµενος 
ἔστακα ἐστι. διωτή» ὃν μὴ συνεμπέση τῷ απὸ τοῦ 
ἑστήκω ἑστήξω Μέσου παρρκεμεέγου. ἑστηκὼς, καὶ τε- 
ὀνηκὼς, καὶ βεβηκώρ" καὶ κατα κρᾶσιν, ἑστώς, τε- 
ὀνεώς» βεβως. 

Ἐστοαλκώς) τοῦ ἐσταλκῶς οὐκ οἶδε τὴ» χρῆσιν περὶ πό- 
9ους. 

Ἑστία, ᾗ 9εός" παρὰ τὸ ἔσ σωσθαν, ὄ ἐστῳ ἱδρύσασ-δας 
πρώτη γὰρ αὕτη οἶπον συνέστησε». Ἶ ὅτι πανταχοῦ 
ἵόρνται ποὺ τιαδται" καν ὅτι τα ἀγάλματω αὐτῆς 
(ῶρύογτο μοθήµενα" παρὸ τὸ ἠσθαι" ᾖ παρὰ τὸ ἑστᾶ- 
δε, ὅ ἐστιν ἐν ἑνὶ τόπφ ἱδρύσφθαι" καὶ τους οἴκους γὰρ 
πάλαι ἑστίας ἐκἄάλουν. ὌΌμηρος, Ἱστίῃ τ' ὌὈδυστος ἁμύ- 
μονος: --- Ενριπίδης, Οὐποτ] ἄλλην μαλλον εἶδον ἑστίαν : 
-- καὶ ἡ εὐωχί έᾷ ὁὲ ἑ ἑστία λέγετας, διὼ τὸ συέχει. καὶ 
ἠδρύοιν, το σώματα ἀπὸ μὲν τοῦ ζω, ἑστία" ἀπὸ δὲ 
τοῦ ἔων ἑστής. ἐκ τούτου καὶ ἐστιῷ τὸ αριστοποιῶ. 
καὶ οἱ: μὲν ᾿Αττικο), δι τοῦ. ει ἑστιὼ καὶ ἑστία"' οἱ δὲ 
Ίωνες καὶ οἱ Δαρ. εἷον ὁμὰ τεὺ ϱ ἐστιν καὶ ἐστέμ. ααφό- 
τερα δὲ εἰσὶ παροὲ τῷ ο ποιήτῃ" αστή τ Ὀδυστος: --- 
καὶ ὁιαὶ τοῦ 8, εν τῷ ἀγέστιος» ὁ μὴ ἔχων οἰκίαν, καὶ 
παρα Ἡσιόδῳ ὁ άδικος, μοι η σ σωκατοειδῆς Φεός, Ἱστίην 
Δήμητρα καὶ ραν Χρυσοπεζ,λον. 

Ἐσδής, τὸ ἑμώτιοῦ. παρα τὸ ἕω τὸ ἐδύομαε ὁ αέλλαν, 
ἔσω" ὁ παραμείµεγος, αἶκω ὁ παθητικὸς, εἶσμαι" τὸ 

τρ’ τον, εἶστωι" ὀνομω ἑστός' καὶ ώς παρα τὸ ος 
γένετοι ἀργής αργῆτου κο παρὰ τὸ γυμνός, γυγής 

γομνήητου" καὶ παρα το ποτός» ποτής ποτήτος” κω 
μα) παρὰ τὸ ἑστός, ἑστής, κοιν ἐσθήοι καιδ πλίνετως 

ἐσθῆτος, τὸ δὲ ἐσθησι ἐσθήσεως, ὁ ὃ σγαίνει την εσ»η- 
ταν γόγετωα οὕτως - ἕω, ἔσω" πλεονασμῷ του ο, γνε- 
ται ῥῆμα περισπώκενον ἐσθῶ, προς ἀντιδιαστολὴ», τοῦ 
ἔσφω τού σηκα/οντος τὸ ἐσθίω" ὁ µέλλων, ἐσθ]σω" 
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καὶ ἐξ αὐτοῦ γήεται ἔσθησις' ἐξ οὗ, σαν ἄγγελοι ἐν 
ἐσθήσεσιω αἀστραπτούσας,. . 

Ἔσδος, τὸ ἔνδυμα, τὸ ἡμάτιον. παροὶ 
γένεται ἑστός, ας ἔδω, ἐφεστός' καὶ 
ἔσθος. ἡ παρώνυμον τοῦ εσθής. 

Ἔσθω. αφ ο ί 

ΓΑ ο ιν 

τὸ ζω τὸ ἐγδύομαι, 
τροπῇ τοῦ τ εἰς 9, 

παράγωγον τὸ ἐσδίω. παρὰ τὸ ἔδω γ/νε- 
ται ἐστός" καὶ ἐκ τοῦ ἐστός, ἔσδω, ως ἐγείρω, ἐγερ- 
τός, καὶ ἐγέρθω' αἡὶ μετοχὴ», Ἔσδων καὶ πύων. 

Ἐσθλον, τὸ ἁγωδὸν' ἐθέλον τὶ ὄν. παρὰ τὸ ἑδέλω, 
ἐφλόν" καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, ἐσθλον. τα. 

Ἐσμός, κυρίως τὸ πλ]»ος τῶν µελισσων, παρα το αμο 

πετοµένας ἴεσφαι. ὧς γὰρ απο τοῦ τ/2ηµε, «Ῥετὸς' και 

βίβημι, βασµός καὶ βαλμός καὸ ἵστημι, στήσω, στα- 

σµός, κεὺ στα» µός' οὕτω καὶ ἵγμι, ἤσω» ἐσμός. ἢ πα- 

ϱὰ τὸ- ἔπεσθαι τῷ βασιλεῖ τῶς μελίσσας" ὡς γὰρ πα- 

ρὸ πόμπω, κόμπος᾽ λείπω, λιμός Ὁ οὕτως ἔπω, ἐσμός. 

παταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ του πλήθους καν ὄχλου 

λαμβάνεται. λέγεται δὲ ἐσμος καὶ ὑπο Τα ναγρα/ων η] 

γεγνῶσα. ῥητερική. λέγεται κεὺ ἡ καθέδρα. καὶ τα ἔδνο 

δὲ τα εἰς τὴν ἔδραν τῆς νύμφης διδόμενα. νι 

"Ἔστωρ, πασσαλίσκοο ἐμβαλλόμενος δι τοῦ ῥυμοῦ ἐπὶ 

τὸν «γὸν, ὦο Φησιν Όμηρος, --- ἐπὶ δὲ κρίκον στο. 

ρι βάλλον: --- ἄντὶ τοῦ, τῷ δὲ οχναβῳ τον ἔστορα ἔβαλ- 

λον. παρὰ τὸ ἔσω, ἕστωρ», ὁ ἐνιέμανος, ὡς ἔχω, ἔκτωρ' 

δέω, Φέστωρ᾽ μήσω, αστωρ. ο ας. 
Ἕνστορι, τῷ ἐνιεμένῳ πασσάλῳ Ὑατα τοῦ ῥυμου του «ν- 

γοῦ» Ἰλιάδος ὦω. τινὲς δὲ γράφουσιν ἕκτορι, οἱονεί 

ἐχέτορ!. Ἅ 
σον, ὁ βασιλεὺς» ὡς παρ Καλλιμάχφ, Οὔ σε εὼν 

ἐσσῆνα πάλι Φέσαν:--- παρα το σσῶ, ἤσσήην, ὁ ἥτ- 

τῶν τοὺς ὑφ᾽ ἑκυτόν' καὶ κατὰ συστολὴν τοῦ ἠ» ἐσσήγ. 

Ἐσσήν. ὁ βασιλεὺς κατα Εφεσίους απο μεταφορᾶο τοῦ 

μελισσῶν βασιλέωον ὃν εἴρηται ἐσσήν, απο του ἔσω 
ἐνέεσθαι” ν ᾗν ἐν καὶ ἐσσήγ. ο προκαήμονος, ὴ 

ἐσσὴν, ὁ σεύων καὶ περισκοπων τα τῇ πόλεως. ἡ ὁ 

οἰκιστής, παρὰ Τὸ ἔσσαι καὶ ἑδρύσαι. ὅδεν Όμηρος, 

Έλτσεν δὲ σχεδίην:-- ἡ ὁ ἠσσὼν καὶ ἥττογακο ποιῶν 

τοὺς ὑπ αὐτοῦ αρχομέγου. . ] 

"Ἔσσατο] ἔστιν ἕω τὸ ἐνδύομοι τὸ μέλλων, ἔσω᾽ καὶ πλεο- 

νασμῷ τοῦ σ. ἔσσω᾽ ὧς τὸ, Ἔσσατο ὃ ἔκτοσδεν ῥι- 

υψόν: --- ἀντὶ τοῦ ἐνεδύσατο, Ἰλιάδοο κ. καὶ, σ-. ἐέσ- 

σατο δέρµα λέοντοο: --- πλεονασμῷ τοῦ ε, αντὶ του 

περιέθετο, Ἰμφιάσατο ον, ' 1 
Ἔσσευα] Ἰλιαδος 6 ᾿Ατρεχὲς αμ ἔσσευκὰ --- ἄντὶ τοῦ 

αληθὲς καὶ Φανερον ἀίμα βΥήΥΩ ἐποίῄσω, ἔστι σω, 

τὸ ὁρμῶ παράγωγο», συµι᾽ 9 µέλλων» σύσω» σέσυκοεν 

σέσυµαι καὶ ἐν ὑπερθέσει, ἔσσυμαι ἐξ οὗ καὶ το ἐσ- 

συµένως. ἐκ τοῦ σῶ, σεύω ὁ αόριστο, ἔσευσα" καὶ 

ἀποβολῇ τοῦ σ, ἔσευα. α ὁ τά : 

Ἔσπετε, λέγετέ µοι, ὦ μοῦσαι, εἴπατεν ἐξηγεῖσὃε. τὸ 

ψιλούµενον σηµαίνει το λέγω᾽ ἐξ οὗ καὶ ἔπου ὁ λό- 

γος, καὶ τὸ τοιόνδε µέτρον, καὶ πᾶν µέτρον᾿ του ἅπω 

τὸ β τῶν πληδυντικῶν, ἔπετε᾽ καὶ πλεονασμῳ του 6, 

ἔσπετε. εὑρίσκομεν δὲ αύτου καὶ ὀνικον τρίτον, µετα 

τοῦ σ, ἔσπε' οἷον, []ολλκ δίεσπε. ὄσπετο, ποίου αἶδους 

τοῦ πλεονασμοῦ; παρεµπτώσεως. και τί ἐστι παρέµ- 

ατωσις; πλεονασμὸς συμφώνον κατὰ τὸ μέσον οὐ ποι- 

οὔντος συλλαβή» ' οἷον, πόλιν πτολις' 6πετο, εΖπετο. 

Έσπερος] ΄Ἔσπερος ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται Δστήρ: 

--- καὶ ἑσπέρα" απὀ τού ἔσω ποιεῖν περαν τα ζώα ἄνα- 

παυσόµενκ" ἡ ὁ πέρας τῆς ἕω Φέρων. Ἄαπφω, Βσπε- 

ρε παντα Φέρων οσα Φ.ινόλι; ἐσκέδασ αὐως:--- τὸ 
γαρ ἑναντίον ἕως καλεῖγαι, παρα τὸ ἐν παντα καὶ 
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ὠπολύειν. Ἡσίοδος, Ἠως εἴτε Φανεῦσα πολῆς ἐπέβησε 
κελεύφου. ο. 

Ἑσπερία Φάλασσα, να) ᾿Ατλαντικὸν πέλαγος" ἐβασίλευε 
γὰρ αὐτῆς "Άτλας καὶ Έσπερος. ἀπὸ μὲν Ατλαντος, 
τὸ πέλαγος ἀπὸ δὲ Ἑσπέρου, ἡ Δάλασσα. 

Ἐσχάρα] Ἰλιάδος κ’, ---- πυρος ἐσχάραι:-- ἀντὶ τοῦ πν- 
ῥραέ, πυρκα]α{. δηλοῖ δὲ καὶ λέξις καὶ τὴν ἑστίαν καὶ τὸν 
ῥύπον, καὶ τὸ καυΦὲν ἕλκος, καὶ τὸν βωμὸν, οἷς παρ 
Ἐνρεπίδῃ ἐν Ἡρακλεῖ. καὶ τὴν κυρίως λεγοµένην ἐσχα- 
ϱρ0ν Φαωσὶ καλεῖσὃαι ἑστίων, τὴν μὴ ἔχουσαν ὕψου 
αλλ᾽ ἐπὶ γῆς ἱδρυμένην, ἡ κοίλην" παρα τὸ καὶ τοὺς 
ἰατροῦς τὰ ἐν τῷ σώματι κοῖλα ἕλκη ἐσχάρας καλεῖν. 
ῥητορική. πω» 
σχατοο, ὁ τελευταῖος. παρὰ τὸ ἔχω ἔχωτος καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ σ, ἔσχατος. περὶ γὰρ τὰ τέλη γενόµενοι, 
ἐνεχόμεδα } βαδίειν, ἡ ἀριθμεῖν, Ἠ ὅ τι ποιεῖν. ἡ 
παρα τὴν σχέσιν καὶ κώλυσιν, ὁ τελευταῖος. ὕστα- 
τος δὲ, ὅτι ὑπ᾿ αὐτόν ἐστιν ᾗ στᾶσις, καὶ οὐκέτι προ- 
βῆναι δύναται, αλλα ὕστερος δἰστήχει., τοῦ πρώτου μὴ 
ἑῶντος, καὶ πύµατος. ἀπὸ τοῦ πεπὰῦσθαι, καὶ τερ- 
µιόεν, τὸ ἔσχατον, ἀπὸ τοῦ τέρματος, ὃ ἐστι τέλους. 

Ἐσχατιά, ὁ ἀγρὸς, ἡ τὸ ἔσχατον τοῦ ἀγροῦ. τὰ γὰρ 
πρὸς τοῖς τέρµασι. τῶν χωρίων ἑσχατιὶς ἔλεγον" οἷς 
γειτγιᾷῷ, εἴτε ὄροςν εἴτε «Ῥάλασσα. σηµαίνει δὲ καὶ ἐξο- 
χίαν τινὰ εἶναι τὸ ἐξοχώτατον. Αττικοὶ δὲ τα τελευ- 
ταῖκ τῶν οἰγρῶν καλοῦσιν, ὧς Φησιν Όμηρος, ᾿Αγροῦ 
ἐπ᾽ ἐσχατιῆς, ὅ9ι δώματα ναῖς Θυέστης. 

Ἐσχατιώτις, λίαν κειµένη μετὰ τὸν Ἴσ9μόν" ὅτι πολ- 
λοὶ τῶν ἀπὸ Θράκης σὺν Εὐμόλπῳ στρατευσάµενοι ἐπ᾽ 
᾿Αθήνας, ἐπ᾽ αὐτῇ λουσάωενοι ἀπέθανον, ὥσπερ ἐσχά- 
τῷ λουτρῷ χρησάµενοι. } ἀπὸ τῆς Ποσειδῶνος Ὄυγα- 
τρὸς ᾿Εσχατιώτιδος, ἥτις ἐκεῖ κατῴκητε, Γοσειδώνος 
αὐτῷ χβησαµένου ὠπόσπασμα «πλάσσης εἰς λουτρόν. 
ὕστερον δὲ Γοργὼπις ἐκλήθη,- ἀπὸ Γοργῆς τῆς Μεγα- 
ρέως Φυγατρὸς» γυναικὸς Κορίνθου" ἥτις ἀκούσασα τὸν 
τῶν παίδων Φόνον, περιαλγὴς γενοµένη, ἔῤῥιψεν ἕαυ- 

ο την εἰς τήν λίμνην. 
Εσχατιόωντα, ἔσχατον ὄντα καὶ πεπλανηµένον, καὶ περὶ 

τα ἔσχάτα µέρη διατρέβοντα. 
Εσπα.άτο] Δημοσθένης ἐν τῷ κατ Αἰσχίνου, ἄντ) τοῦ 

4ο 

ἁπώλλυτο" παρὰ τὴν σπά»ην. ἡ τὸ ἔῤῥιτο, Ἡ διεκό- 
πτετο" } αντὶ τοῦ συνετ(Φετο' ἀπὸ τῆς τῶν ὑφαντῶν 
σπάΦης, ἥτις συντ/ὃησι τὸ ὑφαινόμενον. καὶ ἑσπάθα, 
σπ«»ή ὕφαινεν' ἡ διέφ-ειρε τα οἰκεῖα. 

Ἐσπαθημένος, πεπυκνωμένος ἀπὸ τῶν κατακρονουσῶν 
σπαθὼν τὴν κρόκη». νο 

Ἐσκορδισμένος, παρωξνωμέγος". ἀπὸ τῶν σκορόδων. ἡ µε- 
ταφορα δὲ απὸ τῶν αλεκτροόνων τῶν ὁμὰ τὴν νόσον 
χβιομέμω» σκόροδα, ' 

Ἐσκληκότα, προςλιπαροῦντα, πρεσεσκληκότα. μετῆκται 
δὲ απὸ τῶν προςξηραινοµένων. 
Ἐσμυρνισμέγον, σμύρνγ ἐπεστυμμένον µύρον γὰρ, παρε 

τὸ µύρα συνέψεσθαι. ῥητορική. 
Ἐσφηκωμένον, ἐσθιγμένον' απὸ τῶν σφηκῶ», οἳ 

ν 
το νατα 

μέσον οἰσὶν ἐσφιγμένοι. ἔνδα καὶ ὁ σφήν. Σοφοκλῆς 
τοὺς ἐτφιγμάένους µύρμήκας τῇ σαρκώσει' Τετράπταροι 
γὰρ νῶτον ἐνδεσμώμασι Σφγκοὶ µολαινόρωες: --- ναὶ 
Ὅμηρος Ἰλιάδος ϱ), Πλοχμοί ὃ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ὁἱρ- 
γύρῳ ἐσφήκωντο: --- ἀντὶ τοῦ ἐσφιγμένοι ἦσαν, ἐδέδον- 
πο" ὅφδεν καὶ σφήκωµα εἴρηται. }ὶ ὅτι πεπλεγμένοι 
ἦσαν. καὶ Ν/κανδρος, Δειρὴν. ὁ᾽ ἐσφήχωται ἅλις. 

Ἐσυνῆκεν] ᾽Αλκαϊὸς, ἐσυνῆκε' καὶ ᾿Ανακρέων, ἐἑξυνῆνε, 
πλεονασμῷ. οὐκ ἔστι δὲ πλεονχσμὸς, αλλ Αττικὴ αλο 
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σις' |ώσπερ παρομῶ, πεπαρώνηκα" καὶ ἐνοχλὼ, ἠγώ-' 
χληκα, καὶ) παρηνώχληρια. 

Ἐσκαλευκότες, σεσκλευκότεο ἐρευνήσαντες. απὸ τοῦ σκα- 
λεύω' Ἐφ' ἡωᾶς αὐτοὺς ἐσκαλευκοτες Φαινόμεθα, 

Ἐσκευωρῆσθαι, κατεστοχάσθαι, ἐπιβεβουλεῦσθαι: ἀπὸ 
τοῦ σκευωρῷ " τοῦτο απὸ τοῦ χεύθω τὸ κρύπτω, πλευ- 
γασμῷ τοῦ σ, καὶ ἐκβολῇ τοῦ . 

Ἐστόβεον, ἑλοιδόρουν ὕβριζον: ἀπὸ τοῦ ἐστόμεον" τὸ 
δια στοµατος λέγει. στοβὼ γὰρ τὸ στομῶ κατα ἐναλ- 

: λαγήν. ᾿ 
Ἐστιχόωντο] ἐκ τοῦ στιχὼ τοῦ ἐν τάξει πὀρεύομαι, ὁ 
παρατατικὸς, ἐστ/χαον ἐστ/χων" τὸ Υ, ἐστιχῶντο" καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ο, ἐστιχόωντο. 

Ἐς Φοιμωκίδας καταξάναε» αἰμόῤῥυτον ποιῆσαι, οἱ δὲ, ὅτι 
ες Φοιγικίδα κατέξαρον τὰ ἔρια" οἱ δὲ, ὅτι Λαάκωνες 

5 ἐν Φοιρικέσι παρετάττοντο. 
Ἐσαληνενόμηνν συμπεριεφερόµην. 
ὃς χεῖρα, παραχρ] κα. 

Ἑταῖρος, βοη)ός, συγναύτης, Φίλος. εὔσημου }ἡὶ λέξις κα- 
τα τὸ ὀηλούμενον. παρα τὸ Ἰ9ε]ος, 19 αθοο νατα Δωρι- 
εἴς, ὡς εἴδει αὔδε. η] παραὶ τὸ Ἴδος, ἠδαῖοον καὶ 
ἐθαῖος κοιν κατα ὀναλλαγὴν, ἔταβρος, πλεονασμῷ. τοῦ 
ϱ) καὶ το ϱ δασύνεται. ὴ αὖς δρόμος δρομαῖος» οὕτως 
ἔθος ἐθαΐοον ὁ συνήθης εἶτα αεταφέσει τοῦ εἰς τ, 
ἐταλοόν καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ) ὣς τάξ, τραξ" ἄτεμιον 
ἀρτέμιο" ἴδιο, ἴδριο ακοῶ μαι κροῶμαι. }. ἐκ τοῦ 
ἔνω, ἐδαῖρος καὶ µετανέσει τοῦ ). ὣς δρξ τριχός» 
γόγεται ἑταῖρος ὁ ἐξ ἔκους τιν) ἐπιφοιτῶν" χαὶ αἆποίο- 
λᾷ τοῦ ε ἑτάρος. τὸ τος» δή 2ογγον” τα. εἰς οὐ καα- 
ρᾶ, απὸ πρωτοτύπου τῶν εἰς ος παρηγµένα, ὁμὲ τῆς 
αι διφόγγου γράφεται’ οἷον λήνος, ἆηγαῖὶ ος δράμοο, 
δρομαῖος" «οὕτω καὶ ἔθος, ἐθαῖος' ἐξ οὗ ἑτάῖρος, ὁ συν- 
ήδης Φίλος, σηµαίνει δύο: τὸν φίλον, ὡς τὸ, Σούο τε 
μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, Ἰλιάδος κ΄ καὶ τον, σύμ- 
πλου» καὶ συνεργο». εἰς τὸν πλοὺ». ὡς τὸ, Οὐ γάρ μοι 
πάρα »]ες καὶ ἑταῖροι. 

Ἑταιρήσας, πορνήσαο᾽ πο ἠταιρηκώς» ὁ πεπορνευµέγος, 
7 πεποργευκώς, ᾗ ἠτακτηκώς. 

Ἑτέρω»ε»», ἐν ἑτέρῳ τόπῳ' καὶ ἑκατέρωδι" αέγος δεῖ δὲ 
γωώσκεν, ὅτι τὸ ἔκτοσθε καὶ προτέροδε καὶ τα ὅμοιαν 
χωρὶρ τοῦ ν γράφεται » εἰ μη] φωνη». ἐπιᾷ έροιτο. 

Ἑτερόγνα ου Ἡ ἵππος, ὁ σκληρόστομος οἷο, ὁ ταῖς ψνα- 
ὅ2οις ὣς μἢ ἰδίαις χρώμενος" ᾗ ὁ ἄπλήηστος. καὶ ἀμφο- 
τέραι: ταῖς γγα.οις ἐσίων. 

Ἐτεός, ὁ ἀληθής᾽ 
ἐκ τοῦ εἰαὶ τὸ ὑπαρχω, ὁ παθητωιὸο ἐνεστως ἔμαι" 
τὸ τρέτον » ἔτοι καὶ ἐξ αὐτοῦ, ἑτός. το γρ αλης ἐς 
ὑπάρχον, » ἐστὶ μαὶ πεπηγὸς καὶ ὄν" ὥσπερ τὸ Ψευδος, 
οὐχ σε. ἐδόχει μὲν καὶ ἐτεὸ εἶναι: --- ἀντὶ τοῦ 

Ὁ ἀκριβῇ , αλη»ή. 
Ἠτεοβουτάδαι » Ὑέγος τι ἐπίσημον καὶ περιφανὲς τοὺς Α9γ- 

Σαΐοιςν οἱ ἄληθὼς ἀπὸ τῆς τοῦ Βούτου γεγονότες, ἐκ 
δὲ τούτου καθίστανται περεῖαι τῆς πολιάδος. 

᾿Ετεόκρητες, οἱ ὡς ἁληθώς, Κρῆτες, οἱ αὐτόκὃονες. 
Ἐταςα] ὦ ὥσπερ παρὰ τὸ μάταιο» γίνεται Ματαιάςω, οὕτω 

καὶ παρὰ τὸ ἐτεὸν τὸ αληθὲς, γίνεται ἑτεάζω, τὸ την 
ο αλήΦεια» ἐρευνῶ καὶ ἑἐμφαίνω" καὶ αποβολῇ του 5 

ἑτάζω, καὶ ἐξετάζω. Ἐξεταστής, σηµαίνει μὲν καὶ 
ἄλλα". ἰδίως δὲ τοὺς πεμπομέγους άρχοντας τοῦ ἔξετα- 
σαι πόσοι εἰσίν, Ίνα µισθος αὐτοῖς σταλῇ. ἐγίνετο δὲ 

τοῦτο, ὅτι οἱ στρατηγο) ἐψεύδογτο » ἓν ξέναις μισνού- 
β μεγοι χώραις. 

Ἐπεποιήκεν, ἐπεποιήκεα, Δεῦ γινώσκει», ὅτι οἱ Ἴωνες 

ἙἝτΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ἐκ τοῦ ἐτό κατὰ πλεοναωσιὸν τοῦ «. 
3 τα τοῦ 9 Ἐτήτυμος . ὁ ἀληθής” 

Εετ 5ο 

τὴν δι δΦΦογγο» τοῦ ὑπερσυντελίκου ἐν μὲν τῷ α Ἴπρος- 
ὠώπῳ δια τοῦ ε καὶ α προφέρουσι»' οἷον ἀτετύφειν, 
ἐτετέφεα. τὸ ἀπεβλή»η᾽ ἐπειδὴ τὸ α ἀποβλητέον 
ἐστὶ τοῦ ν᾿ δν, Ἐέρξην, Ἐέρξεα. τὸ δὲ μοῦσαν μοῦ- 
σαν᾿ καὶ ἔτυψα, ἔτυψα», απο κλίσεως ἔχει τ9 ν. ἐν 
τῷ τρ/τῳ δὲ προσώπῳ εἰς δύο εε διαλύεται" 9) Τον ετα- 
τύφε; ᾿ ἐτετύφεε' ἐπειδὴ τὸ α Χαρακτηριστικόν ἐστι τοῦ 
πρώτου προσώπον᾿ τὸ δὲ Ε, τοῦ τρίτου. δια τοῦτο δια- 
λύεται ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τρίτω. ἐν τῷ δευτέρῳ δὲ πρου- 
ώπῳ τὴ», δάλυσιν εἰς δύο εεν καίπερ τοῦ β προσωπου 

εἰς ας λήγοντου ἐπειὸγ γνησία ἐστὶν ἡ ὀιάλυσις της εί 

διφ2όγγου εἰς δύο εε, οὐ μέντοι εἰς ε καὶ αἱ τὰ γὰρ 
δύο, εε συγαιρούμενα τὴν ει ὁφ.7ογγον ἀποτελοῦσιγ, 
οἷον Ηγηλέες, Πγλεῖς. ὀφείλουσι» οὖν εἰς ἐκεῦνα, οναλυ- 
«Ἴναι ἐξ ὧν καὶ συνέστγκεν. ἸἹστέον δὲ ὅτι τὸ ὃδικλυ- 

«Φὲν ἐκ τοῦ Ἰωνικοῦ συναιροῦσι. οἱ Αθηναῖοι» πικὶ 
ποιοῦσιν εἰς Ἰν πεποιήκη λέγοντες" ὅ9εν παρὰ ᾿Αριστο- 
Φανει, --- ἐκεχήνη προυδοκῶν τὸν Αἰσχύλον: --- ἦν 
γὰρ ὁ ὑπερσυντέλ. Ηπος ἐκεχήνει»" καὶ διιλύ ύσει» ἐκεχή- 
νεα" καὶ πράσει, ἐκεχήνη. ἐφυλάχ»ή δὲ ή συγαίρεσις 
καὶ ἐν τῷ τρίῳ προσώπῳ τῶν δύο εε εἰς ή᾽ τὰ γὰρ 
δεύτερα καὶ τρίτα πρόσωπα τῶν, ἑνμκὼν τὰ ἴσα Φω- 
υήεντα, Φέλει ἔχειν τὼν ἰδίων πρώτων, ἠγίκα ἠσοσυλλα- 

βῇ: οἷον, ἔτυπον , ἔτωπεο» ἔτυπε" τέτυφα, τέτυφαον 
τέτυφε. εἰ οὖν τὸ α ὃν ἑνὸο Φωνήεντος» οἷον ἐκεχήνη 

ἐγὼ, όᾗλον ὃ ὅτι καὶ ἐπὶ τὼ δεύτερα καὶ τρίτα πρόσωπα 
δι ἑνὸς φωνήεντος «νογνωσθήσεται. ἐτετόφεσαν» Χωτο 
Ἴωναο. κα) ᾽Αττικοὺς, οὐχὲ κατὰ κανόνα” ἐτετυφει- 
σον γὰρ. 

Ἔτης, ὁ ἑταῖρος ἔφηο τὶς ὢνν παρ - το ἔθλουν ὁ συνή- 
92ηο. λέγεται δὲ καὶ ὁ συνηλρωώτης » παρὰ τὸ ἔτος, ὁ 
τῶν αυτὼν ἐνιαυτῶν ὤν, οἷον ὀμοέτης, Ἡ μὲν πολλοὺ 
ἔται καὶ ἀνεψιοί:--- ἡ παρα τὸ ἐτεόν, τουτέστι ὁ 

ἀληθὴο Φίλος. 
Ἐτήσιος, οἱονεὶ ἐ9Φόσιος πει) ἐφήσιος, ὁ συνήθης καὶ ἑτή- 

σιοι» οἱ ἐν ἔφει ὄντες, οἱ πρόςκαιροι. λέγονται ἐτήσιοι 
κα) οἱ ἀπὸ βορέου ψυχροῦ πνέοντες ἄνεμοι” παρο το 

ἔτος. ῥητορική- 
Ἐτησίας. τοὺς κατ’ ἔτος ἐν τῷ μομρῷ τῆς ὀπώρας πγέον- 

τας ἀνέμους. }ἡὶ εὐθεῖω ὁ ἐτησίκο, τοῦ ἐτησίου" ἡ εν- 
«εἴω τῶν πληθυντικών, οἱ ἐτησίαν» τῶν ἐτησίων. σε- 

σημείωται τὸ Χλούγων, χρήστων» ἐτησίω». γόεται ἐκ 
τοῦ ἔθος. ἐφησίκον παλ ἐτησίας ' οἱ ἔδος ἔχοντες κατοὶ 
ἓν ἔτος ἐν τῷ παιρῷ τῆς κώμα πνεῖν άνεμοι. 

καὶ ἐτήτυμον» τὸ ἀληθές. ἐκ τοῦ 
ἔτυμος ὁ αληΦΊς, πλεονασμῷ τὴς τη συλλαβῆς. 

Ἐτνήρυσις ᾳ λέγεται καὶ ζωμήρυσις. ᾿Αριστοθάνής Άχαρ- 
2ευσιν» Ω, μῆτερ ἀνάδος Φεῦρο την ἐτγήρύσι: - ῥη- 
τορική. 

Ἔτνος, οὐδετέρως» ὃ νῦν Φφαβα καὶ ἠδιῶτοι καὶ ἀγροῖκοι 
ὀνομαςουσι». ἔ ἔστι δὲ ὁ ὄσπριον πα) ὀυσύγεται παρὰ τὸ 
ἕω τὸ απολύω" αφ᾽ οὗ ἕως . ἡμέρα » ἐν ; πάντα αφίεν- 
τας. κκὶ ἔαρ. ὧπο οὖν τοῦ ἕω, ἔτος καὶ πλεονασμῳ 
τοῦ ν, ἔτνοςν το διαλελυμένον ὑπὸ τῆς ἑψήσεως καὶ 
της τορύνης᾽ :τορύνη δέ ἐστιν ὁ κντρόπου», ὅτι δὲ τῶν 
Δατερηριγμένων ἐστὴ» Αρτυρεῦ Ἂριστ εφάγης λέγων, 

Ὄψει κατερικτων Χύτρας ἔτνους δύο ἤ τρεῖς. 
Ἔτι. ἐπίῤῥημα ἐπιτάσεως ὁμλωτικὸν , 7 παρατασεὼς. εὖ 

γὰρ εἴπωμεν, τρέχοντός τινος» ἔτι ὁραμεῖν. τοῦτο ἐπί- 
ο νι εἰ δὲ νυκτὸς οὔσης» ἔτι νὺξ ν παράτασιο. τὸ το 

» διάτέ; τα εἰς, λήγοντα, ἐπιῤῥήαατα «βαρύτονα συγε- 
η δν ὀσύλλκβω ὑπαάρχοντα, διὰ τοῦ ι γράφε- 
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Ἔτος, βαρύνεται" σηµαίνει τὸν χρόνον. παρα το δω το 
ὑπάρχω καὶ τελειῶ, γίνεται ἔτος" ἡ παρὰ τὸ ἔτι καὶ 
ἔτι εἶναι καὶ Ἰέναι. ἐτός δὲ ὀξυτόνως, σηµαίνει τὸν 
ἆληθ”, ὤς Φησιω ᾿Αριστοφάνης, Οὐκ ἑτὸς ἄρ ὡς ἔω 
ζλθεν οὐθετώποτε:.-- παρὲ τὸ εἶναι τὸ ὑπαρκτικὸν 
ἐτόςι ὁ ὑπάρχων, ὡς «δεῖναι, ετός, δοῦναέν δοτός' καὶ 
παρὰ τὸ ἑτὸς, ἑτεός, ὡς Φετός, Φδετεός᾽ κιὶ δοτός, δοτεός. 

5ο Ἐτώτιος, ὁ αάταιος καὶ ἀνωφελής. ἀπὸ τοῦ ἁῄτης ὁ ἄνε- 

µος, τὸ πληθυντικὸν, ἀῆται ἀγτῶν' ἐξ αὐτοῦ ἀητώ- 

σιος καὶ ἐτώσιος, ὁ μηδὲν λυσιτελὲς ποιῶ», αλλ ἄνέ- 
µου ὀ/κην ὧν. ἡ ἐκ τοῦ ἀητῶν γόγονε κατὰ οἰποβολὴν 
τοῦ α,, καὶ συστολῷ τοῦ η, ἐτῶν' ἐξ οὗ κατὼ παραγα- 
γὴν ἐτώσιος. γίνεται γὰρ καὶ ἀπὸ γεγικῆς πληδυντικῆς 
παράγωγον διὼ τοῦ ος, ὣς τὸ, ανέμων ἀγεμώνιος καὶ 
ἀνεμώλιος" 3 ἑλίκήν αἱ ἑλίμαι ἑλιωνῶν, Ἑληνώνιος» --- 
Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἕνακτα: -- Φιλέξενος δὲ καὶ Τρύφων 
Φασὶν,- ὥοπερ παρὰ τὸ πλησίον τὸ ἐγγὺς, γήεται κὰ- 

τὸ ἀντήῥρασιν τὸ πλὴν, ἐπίῤῥημα σηµαῖνον τὸ χωρὶς, 

οὕτω καὶ ἐκ τοῦ ἐτόςν ὁ σηµαίνει τὸν ἀληθη, γένεται 
Ἱκατα ἀντίφρασι ἐτώσιος ὁ µάταιος. 

Ἐτώσιον. ἐπίῤῥημα µεσότητος. τὸ τῷ, μέγα. ἐκ τοῦ ἕω 
τὸ ὑπάρχω ἐτός, ὁ ἀληθής' μετὰ τοῦ στερητικοῦ ὧν 
ἄετος" τὸ πληθυ»τικὸν, ἄετοι αέτων, αετώσιο". καὶ 
ἀφαιρέσει, ἐτώσιος. κανὼν γάρ ἐστι ὁ λόγων, αἱ διὰ 

τοῦ ιος γινόμεναι παρχγωγαὶ ἀπὸ γενικῆς τῶν πλη»υν- 

τικῶν διχῶς σχηµατίῴονται, καὶ διὰ τοῦ.σ, καὶ διὰ 

τοῦ ν΄ ἡ μὲν τῶν Ῥηγίων διάλεητος., διὰ τοῦ σ. ὣς 

ἐτώσιος" ἡ δὲ τῶν Αἰολέων, δια τοῦ ν, ὡς Ἑλικώνιος. 

Ἑτοιμάσατε, παρασκευάσατε᾿ καὶ ὁτοιμασί»' ἐν τοῦ ἔτοι- 

μῶ: τοῦτο ἐν τοῦ Έτοιμος. παρα το οἶμοο. ο σηγααίνει 

τὴ» ὁδὸν, καὶ τὴν ἐπὶ πρόὃεσι» γήεται ἔποιμος, καὶ 

ἔτοιμος, ὁ ἐπὶ τὴν ὁδὸν ὧν παρεσκευασµένου ν τροπή 
τοῦ π εἰς τ. Ἰ παρα το οἶμα, ο σηµαίγει το ορµήμας 

καὶ τὸ ἔδος, τροπῇ τοῦ ο) εἰς τ, γίνεται ἔτοιμος» 9 

πρόχειρος εἰς Το ὀρμῆσαι καὶ πρᾶξαι. µ 

588 Ἔτυμος, ὁ ἀλη»θής' καὶ το οὐδέτερον ἐν ἐπιῤῥηματιὴ 

συντάξει εἶπεν Όμηρος οἷον, ᾿Αλλ ἔτυμόν τοι ἠλ2 

Ὀδυσεύς: --- παρὸ τὸ ἐτόςο ὁ ἆληλ]ο (ὃ λέγεται καὶ 

ἑτή Φηλυκῶς) γίνεται», ὡς ἔλου ἔλυμα τὸ σπέρµα τὸ 

ἐν ἔλεσι Χαΐρον καὶ ὑδασω. τουτο κατα πλεονασμο 

γήνεται ἐτήτυμος. ἐν του ἔτυμος ὁ ὑπάρχων καὶ αλη- 

Φής, καὶ τοῦ λόγος, γύεται ἐτυμολογία, οἱογεὶ αλη»δι- 

νολογία τὶσ οὐὖσα. .. Ἵπλν ὪἩνκ 

Ἐτύχβδη, κατεσκευάσδη, ἐγένετο, ἐποιήλη' ἀπὸ τοῦ τεν- 

ω, κατ ἔλλειψιν τοῦ ε, ὡς καὶ το, '- Ύνναίκος ἂρ 

αντετέτοξο: --- τουτέστι, ἄντὶ γυναικός ἐγένου, ἐπίσης 

γυναικὸς τετίωήσαιν Ἰλιάδος α}ῆτα. γράφεται καὶ ἄντι- 

τέτυξο. ΔΝ Λο ο» α) 9 πα υπ 

Εὖ, σηµαίνει τὸ ἰσχυρῶς καὶ καλῶς. παρα Το ἐὖς, ἐν" 

καὶ ἐν συναιρέσει, εὖ, ὧς ἀπὸ του ταχνς ταχὺ ἐπίρ- 

ῥημα, καὶ ὄνομα ταχὺ παιδίον" καὶ απο του ενρύς, 

ἑπῤῥημα οὐρύ, καὶ ὄνομα εὐρύ. ὤφειλε δὲ βαρύνεσ)αε" 

ὅτι ἡ βαρεῖα οἷς 9ξεἴκγ, οὐκ εἰς περισπωµένην» μµε»ί- 

στατὰ!. περισπᾶται ὁ6' ὅτι πᾶσα ΦΙΦΦογγος τολική εἰς 

υλήγυσα. ο ος : ς 

Εὐκγγέλιον, τὸ ἀγκθαὰς ὠγγελίας δωρούμενον' ---- ευκγγέ- 

λιον δέ µοι ἔστω. 
Εὖιδε, Ἱλιάδος ἕ, --- ὐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή: --- ἀντὶ 

τοῦ ἤρεσε. παρὰ τὸ ἤδω, ὁ β αόριστο, ἄδονν ἄδες, 

ἄδε' καὶ μετὰ τοῦ ευ, εὐαδε. ἡ ἔστιν ᾖδον, ἦδες , ᾗδε 

κατὰ διάλυσιν, ἔωδε" καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ, εὔαδεν. 
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Εὐκής] Χώρῳ ἐν εὐκέ} καὶ ἐὐτροχάλῳ ἐν ἁλοῇ: --- εὖκ- 
γέμῳ, οὗ απνέοντι" εὐτροχάλῳ δὲ, παλῶς. πεκρατημένῳ 
ὁια τὴν κόνω ἡ ὁμαλῷν ὅπου τὶς σὐκόλως τροχάςει, 5ο 
ὅ ἐστι τρέχει. 

Εὐάζω, τὸ βακχευτικὸν ἐτίῤῥημα κα) ἐπίφθεγωκ, ὧς 
Φησιν Εριπίδης, Εὐάζω ξένα µέλεσι βαρβάροις: --- 
παρὰ τὸ εὔνος τὸ ἐντελὲς εὐλάζω, ὡς ἄν τις εἴποι διο- 
νυτιάζω, ὡς ἥλιος, ἡλιάζω" βάκχμος, βακχιαζω" ἄντιος» 
ἀντιαςω καὶ συγκοπ. 

Εὐάντητος, ἡ Ῥέα" ἀνταίκν γὰρ αὐτὴν ἐπέλουν, διὰ τὸ 
ὀυσώντητον εἶναι καὶ τοῖς ἀπαντῶσιν ἐν τοῖς ὄρεσι δυς- 
χεραίνεῖν. τὸ Νικαδίου ὑπόμνημα: --- Φεοφορουμέγης, 
κατ εὐφημισμόν' δυσάντης γάρ ἐστι καὶ ὀργίλη τοῖς 
ἀντιάζουσιν ἐν τοῖς ὄρεσι. τὸ ἈΑρτίου:--- σηµαίνει δὲ 49 
καὶ τὸν εὐκέτευτον" ἀντέσκι γὰρ τὸ ὑκετεῦσαι. ; 

Εὔκρχος] οὕτως ἐκαλεῖτο ὁ Κύκνος ὁιὲ τὸ ἐπιτυχῶς Ἠαι- 
νύσαι τὸ δόρυ τοῦ Αχιλλέως. καὶ γὰρ οἱ µετάβολοι, αὖ- 
Φ]μιζμενοι τοὺς πρώτους ὠγητὰς, εὐάρχους. καλοῦσι. 
Φασὶ δὲ καὶ ποταμόν τινα παρὰ τὴν Σώπην Ἑδαρ- 
χον ὑπὸ τῶν ᾿Αργοναυτῶν πρυσηγορεῦσθαι, ἀφ᾿ οὗ 
πρῶτον ἔπιον, ὧς Φησιω Εὐφορίων, Ἡ οἱ Εὐαρχοιο 
Φέρε χλέος ἀμθὶ δέεὂρον. ; 

Εὐκρεστῶ», ἐκ τοῦ εὖ καὶ τοῦ αρετῶ, πλεονασμῷ τοῦ σ᾿ 
τοῦτο παρὰ τὸ ἀρετή” τοῦτο παρὰ τὸ ἐρῶ, ἑρατή" καὶ 
ὑπερβιβασμῷ , ἀρετή. ' 

. Ἐνὐάσται, αἱ βάκχαι' παρὰ 
τουτέστι . τὸ βοᾶν. 

Εὐβοικὸν νόμισμα" ἐπειδὶ Φείδων ὃ ᾿Αργείων βασιλεὺς, 
ἐν Εὐβοί χωρίφ τοῦ "Αργούςν πρῶτος ἔκοψε Χρυσὸν 
γόμισμα. ὠνόμασται δὲ τὸ χωρίον ἀπὸ Εὐβοίκο τροφοῦ 
τής Ἡρας. λ 

Εὐβοίδες, τὼ καστάνια. 
Εὔβοια. ἡ νῇσου ἡ κ Μάκρις καὶ Δολωκή: ὅτι τῇ Ἴσιδι 

εἰς βοῦν µεταβληθείσγ, ἐκεῖσε πολλας βοτανας ἡ γῇ 
ἀνεβλάστησεν" ἢ ὅτι εὐβοτός τε καὶ εὐθαλὴς ἡὶ νῆσος 
ἐστιν ἡ ὅτι ἐν αὐτῷ βοῦς γενοµένη καλλίστη, διέτρι- 
ψεν ἡ Ἰώ. τὸ ἐθγικὸν, Εώβοεύς, καθ ὑφαίρεσιν τοῦ 
! τὰ γὰρ εἰς α λήγοντα Φυλάττει τὴν παραλήγουσαν 
τοῦ πρωτοτύπου καὶ ἐν τοῖς εἰς ευς" οἷον Ἑλλοπία, 
«Ἠλλοπιεύς: Ὀρθωσία. Ὀρθωσιεύς. οὕτω καὶ Ἐθβοια 
Εὐβοιεύς ὤφειλεν εἶναι: δὲ δὲ λέγοντες τὸ Εὐβοεῖς 
καὶ Φωκαεῖς σὺν τῷ ι. ἁμαρτάνουσιν. ἔοικε δὲ τὰ πολ- 
λὼ τοῖς τοιούτοις τὸ ν. ἀποβάλλειν, ὡς Νύσσα, ἨἈυσ- 
σαεύς' Νίκαια, βετώ: ον ἳ 

Εὐβοίς. τὼ εἰς ευς ἐθγικὰ, εἰ μὲν ἔχουσι προγγούωενον 
σύμφωνον, εἰς ας ποιοῦσι τὸ κ λκίὰ, οἷο, ο λεω 
δρεύς, ᾽᾿Αλεξανδρὶς γυνή Αντιοχεύς, Αντιοχὶς γυνή 
εἰ δὲ Φωνῆεν. εἰς ας» Ἱλισὺς, Ἰλιάς. οὕτως «Ώρος: ὁ 
δὲ γραμµατικὸς Σωκράτης ἀντιλόγει, ὅτι ἰδοὺ τὸ Εὺ- 
βοεὺς προηγούμενο» ἔχθι Φωνῆεν, καὶ ἔστιν Ευβοῖς 
γυνή. ἀλλ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τὸ Ἰλιεὺς καὶ Πγλιεὺς, 3ο. 
ἐπειδὴ τὸ α. ἔχει ἐν τῇ παραληγούσφ, ἴνα μὴ εὑρεθῷ 
ἀλλεπάλληλον, ο νο οἳ δη τὸ δν Ἐνβοοὺς, ωμά. 
οὐκ ἔχει τὸ Εν ἐγένετο αἰρ {6. 

Εὐβύριον, τὸ εὔομκον, ὥς Φησιν ὐφορίων, ” 

ο ΄ φ 
τὸ εὐάζειν ἐν τὸ; ὄρεσι" 

εὐβύριον: --- εἴρηται ὅτι κατὰ τὴν Βανρίκν, ἡ κατὰ 
Μεσαπίουο, σηωκίνει τὴν οἰκίαν» ὥς Φησι Κλέων. ὁὶ 
ελεγειοποιός Τοῦτο μὲν οὖν ῥέξαντες, αολλέες αν 
Άοντο [αυριόθεν βριαροὶ γοργοφόνοι νέποδες: μον” 
ἕλλειψιν οὖν τοῦ α, τὸ βανριον, βύριον' καὶ ἐν συν- 
έσει, εὐβύριον. ' 

κ Ἠὔγαμος, ὁ εὐτυχὴς ἐν τῷ γάμῳ. παν ὧω. νὰ 
αέρος ἠρεμία» ναὶ κυρίως «βρο- Εὐδιου, καὶ εὐδί ἡ τοῦ 
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η’ παρὸ τὸ δεύω τὸ «Βρέχω δευία" καὶ κατα µετα- 
λεσωὴν ευδία". δοκεῖ γὰρ κοιμᾶσθαι .ὁ ὁ ἄἡρ, ὥς Φησιν 
Ὄληρος--- ὀφρ᾽ εὔδησι αένος βορέαο καὶ ἄλλων ζα- 
χρειν» ανέμων --- ἡ ὅτι ὁ Ζεὺς σημαίνθι καὶ τὸν 
οὐρανόν" καὶ εὔδιος, ὁ αἴθριος. ἡ εὐοδία τὶς ἐστὸ χρή- 
σιµος τοῖς ὁδοιπορούτι»., Γ ον ἐστι τὸ εὔδιος πα- 
ρὰ τὸ Δία, ἵν ᾗ ὁ εὐώερορ” Δίν γὰρ καὶ τὸν αέρα 
Φυσὶ Πλάτων ὁ κωωικές' ᾿Αἱρ, ὃν ἄν τις ὀγομάσειδ 
καὶ Δία. 

49 Εὐδείελον, ἤτοι ἐτιφονῆ, εὖ πρὸς τὴν δείλην κείμενο». 
εἰ δὲ σημαίνει τὴν εύκρατο». δασύγεται ἄναγκγ. ἔλη 
γάρ ἐστι» ἡ τοῦ ἡλίου αὐγή ' ὅ9εν καὶ εἰλη»ερεῖν, τὸ 
ἡλί χεῖσθαι. 

Εὔδμητον --- ἐύδμητον περὶ βωμόν: --- τὸν καλῶς ᾠκοδο- 
μγµένον. ἐκ' τοῦ δέµω τὸ οἰκοδομῶ κα τὸ συγκοτήν, 
δμῶν δμήσων δέδμητο, δμῆτο, ἁμητόν' καὶ συνέσειν 
ὥς εὔνητος. 

Ἐὔδω, τὸ καθεύδω" ὅδεν, Ἐὖδον παννύχιοε--- ἀντὶ τοῦ 
ἐκάθευδον» ἐκοιμῶντο" ἀπὸ τοῦ ἕων ὃ σημαίνει τὴν 
ἡμέρα»" κυρίως γὰρ εὔδειν ἐστ), τὸ µέχρι τῆς ἡμέρες 
κοιμάσαι ν ρέχρι τῆς ἕω. τινὲς δὲ παρὰ τὸ ἔδος φα- 
σὶν, ὃ σημάνει τὴν κα»έδραν" ἐπεὶ ἑδραία τὰ τῶν κοι- 
μωμένων σώματα. γίνεται ἔθω' καὶ ἵνα μὴ συνεµπέσῃ 
τῷ ἐσθίω, πλε εονκσωῷ τοῦ υ γύγεται εὔδω. 

Ἐὔδωνος, ποταμὸς, της ᾽ποτὸ μὲν Δίως τε πι Ἐρύμνης 
αεοὸ Λαρίσης» νῦν δὲ Τράλλεων καλουκέγης τῆς Ασίας" 
ὅτι Λάβρανδος πα) Πανάμορος, καὺ Πάλαξος, ἡ ] Σπα- 
λαξ ος, οὐ πούρητες » πατὰ χρησμὸν ἐπὶ τὴν ο 
ὁρμῶντες» υκτὸς ἐπικαταλαβούσης , ἐπὶ ταῖ; ὄχθαις 
αὐτοῦ κατεχοιιή ήσαν . παρὼ τὸ εὐδῆσαι οὖν Ενδωνον 
τὸν ποταμὸν ὠγόμασαν. 

Εὐδοκῷ, παρα τὸ εὖ µόριον, καὶ τὸ δοκῶ" τὸ δὲ δοκῶν 
παρὰ τὸ δέχω" ἅπερ γὰρ ὀέξετκι ὁ ὁ γοῦς, ταῦτα ποὺ 
δοκςῖ. παρα τὸ εὐδοκώ δὲ θὐδομία , . ἀρίστη καὶ καλλί- 
στη τοῦ «εοῦ ἐκούσιος δέλησιο" ὅδεν καὶ εὐδοχία ηυ- 
βίου. παρὰ τὸ εὖ καὶ καλῶς ὀοχεῖν αὐτοῖς' οἷον, προη- 
γουµέγως γὰρ, Φέλει ὁ 9 εὸς πάντας αμ... τοῦτο εὐ- 
δοπία. εὐδοκούμενος» ὁ συγκατατ, έμεγος καὶ μὴ ἄντι- 
λέγων. εὐδοκία σηµαίνει τρία» τὴν πόλιν, καὺ ὃ ὄνομα 
κύριον», κο τὴν Φέλησιν" ὡς τὸ, Ἡὐδόπησας κύριε τὴν 
γῆν σοῦ: --- αντ] τοῦ ᾖ9έλησας. 

Εὐεργής, εὐεργέος εὐεργοῦς. --- εὐεργέος ἔμπεσε ὀύφρου: 
--- καλῶς μοὶ ἐπιμελὼς κατεσκενασµέγου. 

Εὐερκίο» ὠσφαλὴ περῄβολον ἐκρύσης. εὐερκές. να) εὖερ- 
κίαςν εὐπρεποῦς ασφαλείας κα) περιφράξεως. 

| Ἐφέρειος» Ὁ ἔχων χαλὸν ἔριον κοά εύέρεια.. 
3ο Εφεργεσία, ἐκ τοῦ εὐεργέτης εὐεργετία, ὢς ἑπετία 

τροπῇ Ἰωνοῷ τοῦ τ εἰς σ. 
Εὐεστώ, ἡ εὐετχρία καὶ εὐθυγία. παρὰ τὸ ἔτος 
καὶ εὐεστώ» πλεονασμῷ τοῦ σ. ἢ παρὰ τὸ εὖ 
καὶ γαρ ᾗ εὐγπέλεια, τὸ συνώνυμον εἴρηται. ἐν 
ῥητορικῷ 

3 
ὅφο 

το 

καὶ 
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εὐετώ, 
εἶναι" 
δὲ τῷ 

εὗρον σημια/νουσαν τὴν λέξιν, εὐσθένειαν, 
παρ» το εὖ ἑστανα;. εὐετη δὲ, εὐθυγία, εὐνομία, εἰ- 
ρή»ή ́ τὸ καλῶο διοικεῖσθαν. 

Ενέκτηςν Ὁ πλούσιου ἔστι ῥηματικὸν κατὰ σύν2εσι». απὸ 
τοῦ ἔχω, ἕκτης, ὥς γόλλω, ψάλτης τρώγω, τρώ- 
ατηο καὶ ἓν συν»έσει εὐέκτής. 

Έδειλος., ὁ εὐάερος τόπος" παρὰ τὸ εἴλη, ὃ σημαίνει τὴν 

«Φερμασία», 
Ἐεικτον, εὐπειδὲς. ἡ καλῶς Ε]πογ. ῥητορική, 
ἘΕὐηγενέων] --- Τρώων εὐηγεγέωγ: --- ἡ τῶν εὐγεγέων, 

πλεονασμῷ τοῦ η" ἢ τῶν εὖ ἀρχομένω»., παρὰ τὸν 
ο ήἠγὸν, ὃ σηµαίνει τὸν ἡγεμόνα. καὶ, Εξ εὐηγεσίης: --- 

| ο ΕΞΥΜΟΙΘΟΙΟΟΝ. ΄ 
. 
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σημάνει δὲ τὴν εὐδιμον ον" 
4 3 η’ Σ 9 ’ 

7γον γαρ τον εὐδ {μονο 
αρ την Ἴω μν8ς. ὀύναται δὲ καὶ ἐπὶ εὐχρχίας λαµβά- 
γεσδαι, παρ τὸ ἡγεῖσθαι. 

Εὐηπέλεια, εὐετηρία, κα) εὐθυνή εν αὶ τὸ εὖ εἰ ἶναι, ὡς 
φτσι Καλλίμαχος» Ἔν τ᾽ εὖὐωπ Ελα, Φέρε ὁ᾽ ἀγρόθι 
Σόστι μα πάντα: ---- εἴρηται δὲ παρὰ τὸ πέλερ ὠπέλης" 
καὶ ἐν συν Φέι έσει, εὐωπέλεια" ναὶ τροπῇ, εὐππέλειεν 
ἑναντίον τῷ παχηπέλεια. 

Εὐή. αν . λέγεται νοκ) 9 Χρήστοή η» κα) ὁ ἄγους καὶ βλαξ” 
καὶ εὔφδες, τὸ ἁπλουν καὶ ἄπόνηρο : τάττεται καὶ 
ἐπὶ καλοῦ, καὶ ἐπὶ πακοῦ. εὐήθεμ., µωρίκ, ἄνοιμ. Θου- 
πυδίδῃς ἐν τρίτῳ τὸ εὔηθες ἐπὶ τοῦ βελτίονος λαμβα- 
γει" καὶ ὁ Φιλόσοφος. 

Εὐήρεια., ᾗ εὐπείβεια καὶ εὐχέρδια ἀπὸ τῆς εἰρεσίας το) ΄ 
τοῦ εὖ. ὡς οὖν εὐήνιος ὁ εὐχερὴς παὶ εὖπειδὴς, απο 
τῶν ἵππων τῶν εὐχερῶς Χαλραγωγουμόνων, οὕτως εὐή- 
βρεις ἡ εὐπείθεια, παρὰ τήν εἰρεσέαν. 

Εύῆρες» εὐώγωγον, ἐπιεικές, πρᾶον" ἀπὸ τῆς εἱρεσίωο, 
Εὐννων, ε ὑπειδὲς, καλῶς ἡνιοχούμενον πα εὔηνος, ὁ 

πρξος πι μέτριος καὶ μὴ ταραχωδης' ὧπὸ µεταφο- 
ρΏς τῶν ἵππων. καὶ ενηι ὥταταν τὰ εὖ ἔχοντα. ἀπὸ 
τῶν ἵππων, αἲ έουσα κε το ἡγία ἄγο νσιν. 

Εὐγνέι μους, εὐθημούς, μα “λούς, ἀχειμαάστους. ῥητορμή. 
Εὐήκεα, Φάσγανα, τὸὶ εὖ καὶ παλῶς ἠκονημένο ᾗ εὐ-εῖα, 

το εὔγκες παρα τὸ ἥκω ἥνης καὶ εὐήκης. 
Ε ὐήνορα χαλκὸνν τὸν εὖ τοὺς ἄνδρας ποσμοῦντα ἐν τῷ 

γα.οπλίζει». ᾗ εὐέγορον, ὁ οὗ ἐστι μαιλῶς ἐγοπτρίσα- 
σαι. ῇ παλον ἐν τῷ ὁρᾶσ. ᾱι. ἐπὶ δὲ τοῦ αγδρείου, ὁ 

.εὖ τῷ ἠνορέη. χρώμεγος, τουτέστι τῇ ἀγδρήχ. 
Ἐὐίλατος, παρὸ τὸ εὖ µόριον παὶ τὸ ἑλατός τοῦτο παρὰ 

τὸ ἵλημε τὸ συγχω ρω ὁ μέλλω», ἑλάσω, ἴλακα, Ίλα- 
μαι ἕλαταιν ἑλωτός» κα εὐέλατος. 

Ἐθίο;. καὶ  εὔσίου, ὁ Διόνυσος” ακὶ τὸ εἰς αὐτὸν ἐπίφ»ε- 
γα. Ἐνσοι, καὶ Εδοί, κατὸ Δαάπωνας" Δωρικῇ γαρ 

διαλέκτῳ μµεταγενεστέρα»., κατ ἔνδειαν τοῦ σ Φασὶ γε- 
γενήσθαι ες". καὶ Εθού, καὶ Εναν. ἔδος δὲ ἔχονσι 
Δωριέων τινές' ὣς γὰρ οἱ ᾿Δργεῖοι καὶ Λαάκωγνες κα 
Παμφύλοι κου) ᾿ρετριεῖ; πα) Ὡρώπιοι, ἔνδειιν τοῦ σ 
ποιοῦντες. ὁασεῖαν Χαράττουσι τοῖς ἐπιφερομένοις φον 
νήεσι», ὡς ἐπὶ τοῦ  ποι]σαι ποίγαι' καὶ ἨῬονσόαν Βούδα: 
κο) μουσικα, µωίΐκὰχ. κέχρηται τούτῳ τῷ εἴδει τῆς ὃκ- 
σείας καὶ Δέρκυλλος. - 

Εὐθηνίςν παρὰ τὸ εὐθηγός. τοῦτο παρὲ τὸ εὖ όριο», 
καὶ τὸ Φύω τὸ ὁρμῶ. ἡ παρὰ τὸ “Φάλλω, αλώ, «α- 
λία᾽ καὶ κατὼ τροπὴν, «ηνία καὶ εὐληνία. 

Εὐθήμονι] --- εὐθήμονι αέλπεν ἄοιδῆ: --- εὐποιήτῳ. ἐκ τοῦ 
Φεῖναι τὸ ποιῆσαι. κα) Πήδαρος ὃν ὅλου «έσω τὸ ποίγ- 
μα λέγε!. 

Εὐθημοσύνη, ταξιο. παρὰ τὸ ὀἼμος, «)Πμοσύνη, ὡς ἐππο- 
σύνη» καὶ εὐθημοσύγγ. 5 

Εὸ. .μετον, εὐαφὲς, εὐψηλάφητον" παρο τὸ δω. 
Εν εῖς] ἡ εὐ.δεῖα εὐθήν. παρ} τ τὸ εὖ αόρι οὗ καὶ το τ2η- 

μι Φήσω δής καὶ εὐδής, ὁ καλώς διακείµενος προς 
πάντας. } ἐκ τοῦ δέ το τρέχω εὐθς, ὁ καλῶς τρέ- 
χω». τὸ 2ηλυκὸν, ἡ εὐθής" τὸ οὐδέτερον, τὸ εὐδέο. 

Εὐδύτης] παρὰ τὸ τόῦημε, 9ήσ ον δύο κος εὐδύ». εὖὐ- 
ούς πα) εὐδύ, ααὶ ως ὄνομα αι) ας ἐπίῤῥημα εὑρίσκε- 
ται. παρὰ τὸ εὖ καὶ τὸ Φύω τὸ ὁρμώ" ὁ μέλλω», δύ- 

σω., ούς, καὶ εὐθύς. ὴ ἐν τοῦ εὐθχς, εὐδύς. τὸ δὲ 
εὐθύ, σημαίνει τὸ καλώ. ιῶς ὁρμῶ, τουτέστιν ὀρθῶς καὶ 
τὸ παραχρῆμα καὶ τὸ ταχύ. ἐκ τοῦ οὐθὺς γίνεται 
εὐ-ύνω. 

θῥνωι] Εὐδύωρον τὴν ἀναχίόρησιν ἐποιήσαντο: --- εὐ- 
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δυτάτην, σύντομὸν" παρὰ τὸ εὐθὸ καὶ τὸ ὥρα" οἷνν αὐ- 
τή τῇ ο. 

Εὐθν2, κα] όταν εἰτάγηταί τις κοιγσόμενος. ο. ὧν µ- 
δέπω γνῶσις ἐγένετο ὀικαστγρίου, τοῦτο εὐθυδικία καλεῖ. 
ται. τερὶ ὧν γαρ κεκρίσθαι τὶς Φησ), περὶ τούτων πα- 
ρ»γράφεσ-α, ἐφεῖται. ῥτορική. 

Ε9ύορον, τότος ἐπ εὐθείας ἔχαων τὸν' Σρον. 
Εὔθννοι. δικασταί, εὐθυνταί' οὓς ἡμεῖς λογιστὰς λέγο- 

μεν. ταρα τὸ εὐθύναι. Νόμων θωέεκάτῳ, Διὸ δεῖ πάν- 
τας τοὺς εὐΦύνους Φανμαστᾶς πᾶσαν ἀρετὴν μετεῖναι. 

Εὐθῦναι, ὄνομα αρχὴς παρὰ ᾿ΑΦηναίοις: δέκα δὲ τὸν 
αριὸ μὸν ᾗ σαν" παρ’ οὗ, ἐδίδοσα» οἱ πρεσβεύσαντες, 7 
οἱ ἂι ἕαντες, } οἱ διοικήσαντές τι τῶν ὀημοσίων» τὰς 
εὐθύνας. καὶ πάλιν κερέως ευθύνη λέγεται, ὃν εὐσά- 
Ύουσιν οἱ λογισταὶ πρὺς τοὺς δέξαντας μὴ ἐρθῶ; ἄρ- 
κι της πόλεως, ἢ πρεσβεῦσαι κακῶς' καὶ τὰ ὄνκα- 
στήρια μὲν οἱ δικασταὶ κληροῦσι, κατηγορεί δὲ ὁ βου. 
λέµενος, καὶ τοῦ ὁμκασταῖς δὺ ἐφεῖται τιμᾶσθαι τοῖς 

ν αλοῦσιν. 

Ενκαμία, ἠσυχία, ἴτοι εὐφημίς, Δορικᾶς. εἴρηται παρὰ 
τὸν κγ ον τὸν ἐν τῷ στέµατι τῶν ἵππων ἐμβκλλόμενον, 
εὐκα»{α. 

Εὔκηλος, ὁ Ίσυχος. παρὰ τὸ εἴκω τὸ ς ὑποχωρῶ Έκηλος" 
καὶ πλεονκσμῷ τοῦ υ. . εὔκηλος" καὶ τροπῇ τοῦ ε, εἴ- 
χηλος. ὁ γὰρ ὑποχωρῶν ἠσνχάςει. 

Εζκγλον, εὔσχιστον, εὔκαυστον. Ἐξανδρακώσας πυθμένα 
εὔκηλον ἀρυός: --- οὕτως Εἴρηται εἰς τὸ ῥητορικόν. 

Εὐκγλήτειρα, εἰς τὸ αλνἕιά Ἱέρη. , 
Εὔκλειν] ὥς εύγε» νῆς εὐγένεμεν οὕτως εὐκλεὴς, εὐκλέοια 

καὶ ἐνδέεια" μοὶ κράσεεν εὔκλεια καὶ ενδεια Φασ) γὰρ 
ἐπιφερομέγου φωνήεντος, χαὶ οὐ συμφάνου. ὅπου γὰρ 
Φωνπεν ἐστὶ, καὶ κρᾶσις" ὅπου δὲ σύμφωνον, συγκοπή. 
Ἡρωδιανὸς περὶ πα.λῶν. 

10 Εὐκλείσς] Δὸς δὲ παλιν ἐπὶ νπας ἐθκλείας αικέσθαι, 
Ἰλιάδος κ, αντὶ τοῦ εἰς τουπίσω εὐκλείας ἀφμκέσδαι 
αντὶ τοῦ εὐκλεεῖο καὶ ἐνδέζους ἡμᾶς ὑποστρέψαι. ὁ εὖ- 
κλεής κο / απεατηκὴ τῶν τληθυντικῶν, τοὺς. εὐ- 
κλεέας᾽ κἀὶ κατα συνκέρεσιν» δὐκλείας ᾗ ἀπὸ τοῦ εὐ. 
χλέας, ἐπενθέσει τοῦ ας 

Εὐκόμιστος, ἐπιμελείας εὖ τετυχηκώς 
ἐπιμέλεια, 

Εὐδολίνη, κα Ἑκάτη, λέγεται παρὰ Καλλιμάχῳῷ, νατὰ ὧν- 
τῶρασιν, ἡ αἡ οἱ ὗσα εὔκολος. 

Εὐκράς, αντ) τοῦ εὔκρατος. ῥητορική. 
5ο Ἡν Ἱόκρινήςν συ; 7δως αὲν ὁ εξ αῤῥοστ/ας ἀναλαμβάναν καὶ 

ὑγμένας, διὰ τὸ εὖ κεχρίσθαι ᾿Αττικοί δὲ ἐπὶ τοῦ ”.- 
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κομιδὴ γὰρ, ἡ 

μροῦ τόδενται᾿ ἴσως κατὰ ἀντέβρασιν. σηµαίνει δὲ καὺ 
τὲν εύχε 

Εὐκταν οὐχῆν ἄξια, ἐκ τοῦ εὔχω, εὖχαι 2ῦγμιαι ηόνται, 
΄ 

εὐντκ. 

Εὐκτήριον, παρὰ τὸ οὐχῆς εὗαι ο/κητήριον. 
Εὔκτιτον. ἐκ τοῦ μτίζων κατ] ἴνδειαν τοῦ σ' εὔκτιστον 

γάρ. ἡ ἐκ τοῦ κτίω" ἐξ οὗ καὶ πρωτέκτιστος καὶ ἐὔατί- 
μενου ττολ/εὂρον. 

{0 Ἐύλαβής, ὁ εὖ τῶν πραγμάτων ἐπιλαμβανόμανος, καὶ ὁ 
εὖ «Σροιλαμβόγων το. μάλλον" ον, εὖλα βὴς μόχαιραν 
κ. εὐλαβὴς λίδος, ὅδεν ὀν χερὴς, { ἠύσληπτος, απὸ 
τῶν Χειρῶν. τοὰς δὲ τὸν δειλὸν καὶ δείλαιον. γήνεται 
παρα τὸ λ/βν, ἔλαβον. εὐλα ον ὡς παρὰ τὸ πήσσω 
ἔπαγον παγήςν κιι πρατοπαγής. 

Εὐλα/, αἱ σκκληναρ, παρε τὸ ε(λω εἰλα/, αἱ ελούμαναι" 
κ.ιὶ εὐλαί, ὡς χαίν, χαΐνος. κ, παρὰ τὸν αγλὸν, ὃ ση- 
µα/νει τὸ ἐπίμηκες, αὐλκ) καὶ εὐλα/. τὰ εἰς λη θηλυκὰ 

ΕΤΥΜΟΔΛΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

"Ἐθμενής,, ὁ εὖ τισ) χατὰ ψυχὺν λος 
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δι’ όΥγΦ παραληγόµενα, εἰ ω ἔχει ἔ ἔννοιαν συν έτου. 2ο 
ὡς τὸ βείλη. ἐξύνεται" τὸ μέντοι οὔλη βαρύνεται πρὸς 
ἄγτιδιαστολὴν τοῦ εὐλή μον ογενοῖς. 

Εὐλογία, παρὰ τὸ εὐλογῶ" τοῦτο παρὰ τὸ εὖ καὶ τὸ λό- 
ος" τὸ δὲ εὖ, παρὼ τὸ ἐύς, ἓ σημκίνει τὸν ἀγαθόν' 
οὐδέτερον, τὸ εν, κεὶ κράσει εὖ. τὰ ἀπὸ τῶν εἰς ω πε- 
ρ'στωµένων δια οῦ ια γινόμενα Φηλυκὰ ἁμὲ, τοῦ ν 
γράφεται" οἷν εὐδοκῶ, εὐδοκία" εὐλογῶ, εὐλογία" µκρ- 
τυρΏ, μαρτυρία. 

Ελ ρα» οὐδετέρωφ, τὰ νέα, τοὺς ἑμάντας᾽ τῶν 595 
ἅταξ εἰρημένων. παρὰ τὸ εἰλῶν εἴληραν καὶ λλρα 
κατὰ τροπήν» τα ε/λοῦντα καὶ συνέχοντα τα α ὑκοζόγια, 
παρὰ δὲ Ἐπιχάρμῳ, αὕληρα αἴρηται, παρὰ τὸν αυλόν 
ἵ {τα ἐπιμήκη. « 

Εὐλγνής, παρὰ τὸ λῆγος οὐδετέρως. τὰ δὲ ἐπ. τῶν ος 
οὐδετέρων εἰς ης γινόμενα σύνθετα ὀνόματα τῷ 1 πα- 
ρ“λ: γόμεναν αἱ μὴ ἔχει τὸ ν, βαρύνεται δεν τὸ εἰ. 
ληνής θέύνεται, 

ὺὸ ἡμαρής, εὔκολος» εὐχερής, εὔλ πτος, ποὺ δήλες. παρὰ 
το µαΐρω τὸ λάμτω» γίνεται ρω µαρές, καὶ εὐμα- 
ρής, ὁ μὴ ὑπὸ σκότει κείµενος, ὁ λκρνρος, κατα μµε- 
ταάληψν. 

αΕυμένεια, εὔνοια" παρα τὸ μένος, ότι ῥώωχ, ᾧ 
χρώμεδα τιν) ́ βουΦοὔντες. 

Εὐααρίς εὐμαρίθος, εἶξος ὑποῤήματος» διὰ τὸ εὐμαρῶς {6 
ἐστιν εὐχερῶς) βαδίςειν τοὺς ὑποδεδεμένους. Εὐριπίδης, 
--- βαρβαροις ἐν εὐμαρίσιν. 

Εὔμαιος, πυρίως ἀπὸ τῆς εἰς τὸν δετπότην εὐμενείας᾽ 
καὶ Φιλοίτιου, ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὸν Φιλίας" Ὀδυσσέως πο 
δούλος, 

ἔστ, 

ὅπέρ ἐστι 
μένος. ἀντίκειται αὖ η τὸ ὀυεμενήο. 

Ἐθμελω] εὐμελίας, οὗ περὶ τὴν μελίαν ἠσκημένοςν πο- 
λεμικός ἤ καλῶς τῇ ί χρώμενου αελία δέ ἐστιν 
εἶδος ἀῑνόρου, ἐξ οὗ τα. ὀόρατα, ποιοῦσι τα πολεμικά. ὁ 
εὐμελίας τοῦ εὐμελίου. εἰς τὸ ἄσιος. 

Εαολπ/δκεν Ὑένος ᾽Αφήνγσιν, ατὸ Εὐμόλπου τοῦ θρακὸς, 
ὃς αοὶ τὴν μύγσιν εὗρεν. ἢ ἀπὸ τοῦ Μουσαίου" ὃς ἦν 
ἀπὸ β’ πέµττορ. 

Εὐγείκη ῥρέόπηχυς᾽ ὄνομα, Νχρηίδος’ οὐ παρὰ τὸ νίκη, 
αλλα περα τὸ ἐνείμω. τὸ κομήςών ὥς το,---- αελιηλέα. 
οὖον ὀείκω: - Εὐνείκη οὖν, ἡ τὰ καλὰ κομίῴυσα, 
Γ ἔβοριο, ἣν οἵὔντε καλῶς ἐνεγκεῖν. 

Εὐνεῖδαι, γένος ᾿Αθήνγσι μουσικόν" ἀπὸ Εὐνέως τοῦ Ἰα- 
σονος καὶ Ὑψιπίλ 76. γράφεται διὰ τῆς ει διφΦόγγου, 
ὃς ώπὸ τον εἰς ευς 

Εὖνι, σχµαίψει τὸν ἄνδρα καὶ τὴ» γυναῖκα᾽ ὁ εὗνηρν καὶ 
ἡ εὖνς. σηωκίει δὲ καὶ τὸν αεμοναμένον κι ἑστεργ 
µένον. ὡς τὸ, ο, μ’ υἷῶν. πολλῶν» τε καὶ ἐσθλῶν εἶνιν φν 

ἔφηκε: --- παρὰ τὸ ε.ς ἑνέον γόνετκι ἕνις καὶ εἶνις. 
ὅτο ὁὺ σημ αὖνει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα, γίνεται πα- 
ρὰ τὸ εὐνή, οὖνιο. 

Ῥνυναῖος, ἐγκεκρυμμένος, Σοφοκλῆς Δόλοψι», Ειναῖος εἴη 
ὁραπότην στέγην. ἔχων. 

Ενας] Ἐκ ὁ) εὐναὰς ἔβαλον, Ἰλιάδος α΄, τος ἀγκέρας νὸν 
λέγει τὰς σιδηρᾶς παρα τὸ εὖναάςειν τὴν γαῦν Χαλω- 
µένας εἰς τὸ ὕόωρ, καὶ ποιεῖν ἵστισ αι τὴν ναῦν ἐν 
ἠσυχ/α, ὅπερ ἡμῖν ἐν τῇ εὐνῇ (ὁ ἐστι τῇ κοίτγ) συµ- 
βαίνει” παλ Εύας κ «βάλοντον ἁμαίως. 

Ευνήν καὶ κοίτη. παρὰ τὸ οὔθω εφόή)' καὶ συγκοπῇ, εὐ- δο 
νήν ἐφ᾽ ᾗ καιλούόομεν. ἡ παρὰ το νῶ τὸ σαρεύω, μετὰ 
τοῦ εὖ, γίνεται εὐνή» οἱονεί τὰ καλῶς γενήσμένα καὶ 
σεσωρευµένὰ στρώματα, παρὰ τὸ εὖ σεσωρευσθαι ταῦ- ον 
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τα ἐν τῇ κοτγ. ἡ δὲ λέξι παρα τῷ ποιητῇ, τρία ση- 
ο. τὴν κοίτηνι ὧς ὅταν λέγγ, Κονγ ἐν) ραλακῇ: 
καὶν --- Φιλότητι καὶ 1. --- τὴν ἄγκυραν, ας τὸ, Ἐκ 
ὁ) εὐνας ἔβαλον: --- καν Ὕψι ὁ’ ἐπ εὖνάων ἑρμήσο- 
μεν, Ἰλιάδος ἕ" καὶ τὴν δωτριβήν, ὦς τὸ, ---- ον, 
Φασὶ Τυφωέος ἔαμεναι εὐνάο. 

Ἐὔνοστος, 98ος ἀπιαύλιος, ἡ δοκοῦσα ἐφορᾶν τὸ µότρον 
τῶν ἄλεύρων. 

Ελὐνοέστατον] δέον θὐνοώτατον. ῥητέον ὅτι ἔθος ἐστὶν Ἰάδι 
ὀιαλάντῳ οὕτω τα τοιαῦτα ποιεῖν, ὥσπερ αφ Φονώτερον 
καὶ ἀφθονέστωτον" τὰ πρ διὰ τοῦ ο συγκριτικὰ διὰὼ 
τοῦ εσ προφέ ὀρουσι»᾿ οἷον δικαιέστδροςν ἄντὶ τοῦ δικαιό- 
τρος» καὶ τὰ τοιαῦτα. παν ὄνομα εἰς ους λ]γον παρα- 
πείµενον συγκριτμεῷ τε καὶ ὑπερὃετικῷ, προς. Φέσει 'τοῦ 
τος αποτελεί: οἷον αἁπλούστατος, Σὐχρούστατοῦ, «πτε- 
ται δὲ, τί, φήποτο οὔνουο ἐστὶ τὸ ἁπλοῦν, καὶ τὸ συγ- 
κριτικὲν εὐνοώτθρος, τὸ δὲ συν γρη μέγον ᾽σχηματέζεται 
εὐνούστερος, καὶ φ) οὐνούτερος. ῥητέον στ, ὅσα μὲν 
τῶν πρωτοτύπων βαχυκαταληκτεξ, ταῦτα οὐκ ἔχει 
σύμφωνον ἐν τῷ συγκριτρῷ παὺ ὑπερθετικῷ' οἷόν τα- 
χθον ταχύτερος καὶ ταχύτατοο. οσα δὲ μακροκαταλή- 
κτεῖ, ταῦτα μετὰ συαφώνου ἐν τοῖς συγκριτηκοῖς ἐκφέ- 
βονται πα) ὑπερὸετικοῖς οἷον εὐγενὴς, οὐγεγέστερος, 
οὐγονέστατος παὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων ὥσαύτως . τὸ δὲ εὖ- 
γούστατος, ὅτε μὲν ἐστὶν ἀπὸ τοῦ εὔνθος» δεῖ εἶναι εὐ 
υοώτερος οτε δὰ απὸ τοῦ εὔνευς, εὐνούστερος. Ὅων 
ὅτι τα μετὰ συμφώνου ἠνόμενα ἐν τοῖς συγκριτικοῖς 
βραχύγεται κατὰ τὰ Φωγχεντα, οἷον σωθρονέστερον 
ὑγιέστερον. τὸ οὖν εὐνεύστερον, π] περισσὸν οὐητέον ἔχειν 
τὸσ, ὴ ὀφείλει βραχύνεσὃαι κατὰ τὴν τρίτην. ἀπὸ τέ- 

λους. ὥστε τὸ μὲν εὐνούστερος ἠμάρτηται, ὑγιῶς δὲ 
ἔχει τὸ εὐνοώτερος. Φιλόξενου. 

Ἐνοῦχος. σπαάδων» τεµίκς" ἀπὸ τοῦ τὴν εὐνὴν ἔχες. καὶ 

ἐτιμελεῖσδαι καὶ. Φυλάσσει». τινὲς δέ Φωσι, παρὰ τὸ 
εὖ τοῦ γοῦ ἔχει, καὶ απηλλάχ αι τῶν οὀφροδισίων" οἱ 
γάρ, αρχαῖοι τὰ αφροῦή σα ἄνοητα ἐκάλουν» ας πν- 
ρὰ ᾿Αριστοφάνῃ, Ὕπνου τε ἀπέχεσθαι μαὶ τῶν ἀνοή- 
των πάντων. 

Ενξαντίδος γε» ες] Ἑὐξάντιος" τὸ πατρων νυμικὸν, Εὐξαν- 
τιάδης, τὸ «ὀλλνκὸν, Εὐξαντιᾶς εὐξιντιάδοςο. ἄρον τὸ 
ἄλφα, καὶ γίεται Εὐξαντίς εὐξαντίδοο Ἡραδίανος 
περὶ παθῶν. 

Ἐνξεινος πόντος] οὗτος τὸ πρῶτον ἄξεινος ἐκαλεῖτο. δι 
τὸ ὑπὸ λφστῶν ο/κεῖσ-λαι, καὶ µήδέγα ἐκεῖ “παραβάλλειν 
τῶν ξέναν. Εθξεινος δὸ ἐκλήθη Σον πατὸ ἀντίφρασιν" 
ὅτι Ἡρακλῆς ἐκβαλων ἐκεῖθεν τοὺς λγστὰς, Φιλοξένους 
πατῷκισδγ. 

Εὔξοον] --- εὔξου θουρὸς ἀκωκή: -- ἀπὸ τοῦ εὔξοος εὔ- 
ζουν» ὡς εὔνουο εὔνουο καὶ εὔξου πο εὔνου. ἐκ τοῦ 

ξέω, νοὶ μετὰ τοῦ ευ, οὔξοος εὔξοον, τὸ καλῶς 6έ8- 
σμένον καὶ κατασκευασμένο». διατί ἀναβιβάσει τὸν τό- 
ου» τὰ εἰς ος ὀνόματα ἔχοντα τὸ εὖ µόριον γατ᾽ αρ. 
χὴν» ἅπαντα προπαροξύνονται, χωρὶς τῶν πκρὰ τὸ 
ἔργον συγκειµέγαων» ὢς τὸ εὐεργὸς αυνή. 

. Ἰήόροφος » ὁ εὖ σκεπασµένος, παρὰ τὸ εὖ, καὶ τὸ ἐρέ- 
Φω τὸ σκεπάζω. 

Εὐπαλές, ῥκδιον, εὐχερύς᾽ ἀπὸ μµεταφορᾶς τῶν παλαιόν- 
των, καὶ εὐχερῶς ὑπεικόντων τοῖς ἄγταγιονισταῖο. τὸ 
γοῦν δυσχερές, ὀνοπαλὲς ἔλεγον. Ἶ ευπαλὲς» τὸ εὖμε- 
ταχείριστον, ἀπὸ της παλάμης ἢ ἀπὸ της τῶν δοράταν 
πάλσεως, καὶ γὰρ κερὶς Φαμὲν, ἀπὸ τῶν ῥαδίως λα- 
βόντων. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤ Α. ΕΝ ο 

Εὐπαλέας, εὐχερεῖς᾽ 
ἄγδρων” τούτοις γὰρ εὐχερεῖς δοκεῦσιν οἱ ἀγῶνες. 

Ἠνπατέρεια, εὐγονής, καλὸν πατέρα άχουσα. 

Ευπινής, εὐδιδής ̓  πίνος γαρ τὸ ὕδωρ. 
Εὐπνρ: ὅαι, ὀημος Αληκίων᾿ ὅτι ἐν ᾿Αθήναις πρῶτον. τὸ 

πορ εὐρησ-) αι Φασὶ, κατα τὸν ἆ]μον τοῦτον τῆς ἐκλάμ- 
ψεως αὐτοῦ γενοµόνη». 

Εὔπρυμνοι, καλλο πρύμνας ἔχουσαι ᾿ 
σ.εν µέρη, τῶν νεῶ». 

” Εὔπορος, ὁ πλούσιος" ἀπὸ τοῦ πόρου. 
Εὔπλίσσοντο, καλῶς ἐβχδιζον κοῦ ὀμέβαινον" πλίσσεσὃαι 

γὰρ τὸ βάδην διαβαίνειν" καὶ πλήγμα, τὸ διώστηµα τῶν 
ποδῶν. Σοφοκλῆς αν κακο  αἷρον ἅκ- 
Φιπλὶξ εἰληφότες: --- περιβάδὶ 

Εράξ, ἐκ πλαγίου" τη ὁ᾽ «ὐρὰξ σὺν ὁουρὶ λδών: --- 
αγτὶ του εἰς πλάγιον. παρὰ τὸ εὗρος, ὧς μόνος μοῦ, ος 
καὶ μουναξ. ὴ παρ τὸ πλευρόν, πλευρέξ΄ καὶ αφκ' 
σαι, εὐράξ. αφ οὗ εὕροςν οἱονε) πλευρός ὤν. ἐκ δὲ 

τούτου καὶ πλάτος εἴρηται τὸ πλάγιον, ὥς πρὸς τὸ 
ὀρ9ὸν μκος, 

Εὐράχαντεον ἥκοντες ῥαχίας γὰρ ἐκάλουν τοὺς τραχεῖς 
παλ παρήκοντος τόπους. 

Έδρες ος]. παρὰ τὸ εὖ κρὶ τὸ ῥίζκ γίνεται ὄνομα ὁ εὔρι- 
ος, ή εὕρικοο τὸ εἔριζῶν. 

Εὔριπος, παρὰ τὸ ῥιπίζο οἱονε) ὁ εὐχερῶς ῥιπιέμενος " 
} παρὰ τὸ εὐρὺ, γατα ἀντίφρασιν» ὁ αἡ ὧν πλατύ 
πέλαγος γάρ ἐστι στενὸν ὁ Εδριπος μεταξὺ τῆς Εὐ- 
βοίαο᾿ ὅπερ ἑπτάνις πα, ἡμέραν. ἐναλλατ ττει τὴν ἴδίαν 
κόήσον μαὶ πάντως ἐναντίως τῇ χρήσει τοῦ ἀνέμου 
πιγεῖτοαι. ἐκεῖσα δὲ ἐτελεύτησεν ὁ ᾿Αριστοτέλης όλι- 
γοψυχήσαο, μὴ εὑρηκὼς τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης «κι- 
νήσεως. 

Εὐριπίδης, ἀπὸ τοῦ Εὐρίπου. καὶ γὰρ ἐν Εὐρίῳ Φασὶ 
γυνή) Άγαι αὐτόν. Εὐριπίδης εὐριπίδου. 

Εδρις κύων, τα δὲ ιν ὁμκατάληγτα απλᾶ ἐξύνο; ται, ῥή, 
παὶ ῥίᾳ: εἰ δὲ σύνθετα, παροξύνονταν᾿ οἷον εἔριν, καμ- 
πυλόρι». εὐρίνων πυνῶν καὶ σκ»λσόκων" ἀπὸ της, ῥηγές 
ἴτοι τῶν τὴ» ὄσφρησιν ἐχέντων ὀξυτάτην ' πυρίως διὰ 
τὸ ταῖς ῥισὶν {κνοποιεῖν τὰ οπρία: διὸ καὶ παρατηρ»ῦ- 
σιν οἱ κυνηγοὶ πρὸ ἡμέρας ἐξάγδιν τοὺς κύναςν ἔναν 
πρὶν ζλιον θνατεῖλαι» εὐχερῶς ἐχγχ)ατώση ταῖς ῥίσέ. 
καὶ Ἐενοφῶν ὧν τῷ Κυνηγετικῷ κελεύει κύνας ἐκλέ- 
γεσθαι εὔρινας» σα ὀσθραίνωνται τοὺς λαγωούς. καὶ 
Νήκανόρος ν΄ Αρτεμη εὐρύνων ἐσιὸὲν ἄγει. 

Εὔπλοος εὐπλόου" καὶ εὔπλους εὔτλου. τὰ σύνθετα γὰρ 
τὴν τῶν αἁπλῶν Φυλάσσει κλίσαν δες προς «εἶναι, Φυ- 
λαττομένου τοῦ αὐτοῦ γένους διὰ τὸ πόλις πόλεως 9]- 

λυκόν" εὔπολις δὲ εὐπέλιδος, ἄρσενικόν. Φυλαττομί όμης 
δὲ τῆς αὐτῆς ματαλήξεως, δι τὸ τύχ] τύχχς, εὐτυ- 
χάς, εὐτυχοῦς δέ. 

Εὐπατρίδαε, ἐκχλοῦντο οἱ αὐτὲ τὸ ἄστυ οἰκοῦντες, πα) 
μετέχοντες βασιλικοῦ γένους, τὴν τῶν ἑερῶν ἐπιμέ- 
λειαν ποιούμενοι γεργο). δὲ, οἱ τῆς ἄλλχςο χώρας οἰκή- 

τορες” ἐπιγαώμοροι δὲ , τὸ τἝχ εκὲν έθνος, 
Ἐθρῥηνος κι καὶ εὔβετος, ὁ καλλιπρόβατος, ἐκ τοῦ ῥήν ῥή- 

νές, ἐνῤῥηνος ἳ πλεονασμῷ τοῦ β- πολί ῥῥινος δὲ, ὁ πο- 
λύδερμος” καὶ, Πολύῤῥινον γώμα σέκαιον ἔγχος: --- τὸ 
ἐκ πολλῶ» βυρσῶν κατεσκενασµέλον. 

Ενρείτης ἄναμος, παρὰ τὸ εὐρὺ καὶ σφοδρὲν της πγο οὓς" 
Ἶ ὁ απὸ τῆς ἔω ῥεων᾽ ἀνατολικὸς γάρ. παρὰ τὸ ῥέω 
τς ον καὶ ῥείτης κατὰ συναίρεσιν ἐξ οὗ αἰρείτης καὶ 
βαθυρείτης. 

Εὐρεῖος ποταμοῦ, τοῦ καλῶς ῥέοντοφ. παρὰ τὸ ῥέω γίνεται 
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ῥεεύς' καὶ εὑρεεύς εὐρεέος" καὶ πράσει τῶν ὁύο ϐ6 εἰ 
τὴν ει ὀ/Φφογγον, εὐρεῖος. 

Εδρος, ἀπχλιώτης άνεμος" καὶ τὸ πλάτος, καὶ ὁ ῥοῦο 
τοῦ πτρός. ὁ ἄνεμος Ὡς ὁ) εὗρός τε νότου τε: 
παρα τὸ ενρος τὸ πλάτος, ἵν' 0 πλατὺς καὶ ὃ 
τος πγέων. ] εὗρός τις ὤν' ἐπεὶ βρωτοποιὸς » ὁμὲ 9ερ- 
μότητα, ἡ ὁ ἀπὸ τῆς ἕω ῥέῶν. αγατολικός :ὁ γὰρ ἑναν- 
τίος αὐτῷ ὀντικός' ζέφυρος δὲ, ὁ ἐπ τοῦ ζὄφου ῥέω». 
ἡ παρὰ τὴν αὗραν τὴν πνοήν. εὖρος οὐδετέρως, τὸ σή- 
μαντικὸν τοῦ πλάτους" 6 οὗ έστω εὖ ῥεὶν καὶ Φέρε- 
σδαι. 3 παρα τὸ ἔω, τὸ πορευόμενον εἰς πλάτος. 

Εὐρύς. ὁ ὁ πλατὺς. παρωνυμον" παρα τὸ εὗρος εὐρύςν ὧς 
Ῥράσος, Φρασύς πότοςν ποτύς᾽ ἵππος, ἑππύς. καὶ εὐρὺ 
τὸ πλατύ’ παρὰ τὸ εὔδω, οὗ ἐστι κομιηδηναι πλά- 
τους πρ χρή σελ. διὰ τὸ περιστρέφεσθαέ, ὁ κο ποιμώε- 
νος. ἡ παρα τὸ εὖ µόριον, Χο τὸ ῥούω τὸ ὁρμῶ. 

Εὐρυάγυιαν, πλατυάμφοδο», μεγάλην’ ἁγυιαὶ γὰρ τὰ ἅμ- 
Φεδα. 

Ἐήρυοδεία, ταροξυτόνως, ἡ μεγάλη. -- ἀπὸ χ9ονὸς εὐρυο. 
δείη ---- μέγα τὸ ἔδος ἐχούσης, ὅ ἐστιν ἕδρασμα. ἔστι 
δὲ ἐπίφετον τῆς γῆς. 

Εὐρυκόωσα ἡ μέγα χάσμα ἔχουσα" παρὰ τὸ εὐρὺ καὶ 
τὸ κδον" ἡ αεγαλή ποὶ πλατεῖίκ᾽ κόον γὰρ λέγουσι τὸ 
μέγα οἱ Λάκωνερ. Εὐφορίων, Ὄσσους εὐρυκόωσα Τν- 
Φκονι κύστατο Κητώ. 

Ελρυνόμη, ἡ ὅεα ἡ τῶν Χαρίτων μήτηρ", παρὰ τὸ εὖ- 
ρέως καὶ μεγάλως γέαειν αὐτὴν πο ὀμδόναν διὰ τοῦ- 
δν να καὶ Φυγατέρα Ωκεανοῦ καὶ μητέρα Χαρίτων 
ϕ ασίν. 

Ἐνρύπυλος, ὄνομα πύριον απὸ τοῦ εὐρὺς ει; τοῦ πύλη. 
τα δὲ εἰ υς ὀξύτονα συντ/δέµενα ἄποβάλλει τὸ ς) 
οἷον, ὠπὺς, ὠπύμορος" ταχὺς, ταχν)άνατοο. σεσμείω- 
ται τὸ Πολύμνιαυ απὸ τοῦ πολνύαγια» ἀποβάλλον τὸ 
υ. καὶ τὰ εἰς η λήγοντα «ήλυκὰ ἓν τῇ συνΦέσει ἡᾗ 
Φυλάττει τὸ τέλος ., ὡς Ανδρομάχη" η] τρέπει εἰς 0500 
ὡς Φωνή, εὐζ ὤνος" ἡ εἰς ον, ὡς τρίπυλον᾿ ο] προζλαα- 

βχνει τὸ ϱ, ὡς μισογύν ης. 
Εὐρύαλος, Ἱστέον ὅτι αἱ συνθέσεις πολλάκις Φυλάσσουσι 

τὸ πγεῦμᾶ τῶν ἁπλῶν" οἷον, ἵστημε, ἐφίστ]]αι Ῥω. 
μαῖος Φ,λορωμαῖος. πρόεκειταων πολλακις' ὁμἃ τὸ εὐ- 
ρύαλος᾽ τοῦτο γὰρ, ὅτε μέν, ἐστιν- ἐπίθετον, ο] ση- 
μαίνει τὸν πλατνδάλασσον τόπον» ῥασύνεται κατὰ τὴν 
δευτέρα» ἀπὸ τέλου; συλλαβὴν τῶν ἁπλῶν" ὅτε δέ ἐστι 
κύρ. 0)» ψ.λοῦται. «τει εἷς τὸ ὠπύς. 

δο Εὐρυμέτωπος» ὁ βεγαλομέτωπις. 
Εὐρυτίων, ὄνομα κόρον. παρα τὸ εὐρὺς Εὔρυτος Εὐρυ- 

τίων. ἵν ᾗ ὁ µέ γαρ) ἁς αἰπὺς. Αἰπύτης. 
Εὐρύοψ. ὁ µεγαλόφωνορ. Ἐύρνυτα Κρον/δη»: --- ψΨιλοῦ- 

ται. ἦτοι μεγαλόφ 3] «ή09 παρα τους ὥπας) . μεγα- 
λέφων ον, παρα τὴν ὅπια ὅ έστι Φωνήν. εἰ μὲν μεγα- 
λέφθαλμο», τον μεηόλω ς τὰ πάντα . ἐφορώνταν ο τὸ 
προνοητικόν εἰ δὲ µεγαλοφωγον, τῷ βροντοποιὀν εἶναι 
τὸν 3 εο; τοῦτον, ας ἐριβρεμέτην. 

Εὐρύοτα Ζαὐς, ὡς Ερμείας ακακγτα. «ἤτει εἰς τὸ εκώνι 
Εὐρυσδεγές, ὥ μεγάλην ὀυναα, ν ἔχωνν μεγαλοσ-2δνές 
πιω ὄνομα παρὰ τὸ ευρὺ καὶ τὸ Φίω" ἐξ οὗ φυά 

το Οντόν. 
ἘΕύρυι  ὗγο, ὃ ποιητ τ]ς Τήλεμος. παρα τὸ εὖρος Εὔρνκος, 

ὡς σκόλοςν σκόλυμος᾽ ναὶ πατρωνυμικὸν», | ρυμίόγο. 

Εύὐρναὴ ον εἷ τῶν μνηστήρων. παρὰ τὸ εὐρὺς πατρωνυ- 

ιο μιμῷ τύπῳ ν Ε ὑρυάδης, 
Κὐρμγασαι, ἐρθυνῆσαι. 

Εὐρυπάδνο. ἔστιν Εύρυπων εὐρύποντος Ἱεὐρυποντίδης' καὶ 
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κατὰ συγκοπὴν, Εὐρυπο/δης: καὶ Ίκατα συναήρεσι. τοῦ 
ο κο .. καὶ ἑκτάσει παλ» τοῦ ο εἰς ων ύδης. 
7 κοὸ τὸ εἰς δη πατρωνυμικὰ πρὸ τοῦ ὃ, ἡ τὸ ι ἔχειν 
ἠτὸ αἱ οἷον Ἰλείδης Αλκιβιάδης, οὕτω οὖν καὶ Εὺ- 
ρυπφὀης τῷ παραλήγεται. λέγει δὲ ὁ Ώρος , ὅτι εἰσὶ 
τὰ δύο ἀντιπεπονθότως ἔχουτα. ἔστι γὰρ Λεώς καὶ 
Εὐρύπων. καὶ τὸ μὲν Λεώς εἰς 6 λῆγον ἐπούησε τὸ 
Λεώνις Φυλή, ὧρ τὰ γωνόμενα ἀπὸ τῶν εἰς ων ληγόν- 0 
των” οἷον, Θέω», Θεώνις. τὸ δὲ Ἑὐρύπων ὤφειλεν 
εἶναι Εὐρυποντίδης, ὤοπερ Λέων Λοοντίθης" κε ἐγένε- 
το Εὐρυπῴδηο, ὥσπερ τι ὃ τῶν εἰς ως λ ὀύτων γι- 
γόµενα», Μίνως μένω, Μινῴδηο' ἥρως ρω, ἠρῴδης,, 

Εὔρω, ῥασύγεται καὶ βαρύνεται, ὡς ὑππεύω καὶ Ἄασι- 
λεύω. τὸ γαρ τῇ ευ ιφ.Φόγγω παραληγόµενα πάντα 
Περύνονραα ἐν ὁὲ τῷ δεντέρῳ ... οὐ τῷ λόγρ 
της παραλή ήξεως ἔμεινεν ἡ µαχρὰ. ο τῷ λόγῳ τῆς 
ἄρχτς ἐφυλαχθη ἡ εἰ ευ ὀήφΖογγοος. Αἰθόνννας δὲ καὺ πε- 50 
ασπαται ἐξ οὗ ευρῶ, εὑρήσ. κανά κι 

Εὔρεν, ῥημα, ἄόριστος δεύτερος" ἐνεστως οὐν΄ ἔστι 
ῥητός" αλλ’ ἐξ ὑπομνήσεως τοῦ μᾶ ὄντος καὶ τοῦ πα- 
ρακειιένου λέγεται καὶ ὁ ἐνεστως" ὡς οὐδὲ τοῦ ἔω τοῦ 
ὑπάρχω ἐστὶν ὁ ἔνεστως ῥητὸς, αλλ᾽ ἐξ ὑπομνήσεως 
(ώς εἴπομεν) τοῦ ον δευτέρου «ορήστου ἐγεργητμιοῦν 
καὶ τοῦ ἔω ὑποτακτικοῦ" στο ὄφρα μὴ οἷος ̓ Αργείων 
αγ: Ἄραστο: ἕως: -- οὕτως ἐστὶ καὶ τὸ ὑπόλοιπον. 

Εὐρέμεν] εὗρον" τὸ ὠπαρέωφατον, εὑρεῖν: καὶ οἱ Ίωνες 
παὶ οἱ ποιηταὶ ὁμαρούσιν εἰς εμε». 

Εὐρώπη, ἅτ2 μητρὸς Μένωος καὶ Ῥαδομάνθυο ο 4ο 
«πηόόγος. Λυκόφρων. 

Ενρώπεια] το διὰ τοῦ. εια 9γλυκὴ, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σγααι- 
νομένου ὄντα, διὰ τῆς ει δις θόγγου γράφεται" Πλειστο- 
ὀόκη, Πλειστοόόκεια. καὶ Ἐνρωπαῖος καὶ οὐδετέρως, 
τὰ Εὐρωπαῖα” καὶ Φηλυκὸνν Εύρωπίς. ἀπὸ τοῦ Ἑξρῳ- 
πος ἡ Εὐρώπη. ἔστι καὶ Εδρωπος πόλις Μακεδονίας 
το ἐθγικὸνν Εὐρωπαβος ὡς ἤπειρος ἠπειραῖος» γησαῦος. 
ἔστι κ καὶ ἄλλη Καρίας. τὸ ἐφγικὸν ταύτης, Εὐρώπιος, 
ὡς λρν Απιος, 

Ευρς, } τοῖς σκεύεσιν ἐπιχεοειένη ἐκ τῆς ὑγρότητος ἡ 5ο 
μοτίας λευκή τις ἑχα . τουτέστεν νσης σεσηπυϊῖε. 

Θεόμριτες, «δά σύριγξ .εὐρῶτι παλύγετα στ κλήνεται 
αμα ευρῦτος καὶ ῥημαν εὑρωτιῶ. νὰ οῦ αὖρα 3 

αν γίνεται αὐρως' καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ε.. εὐράς, 
: 5 βάθος, βέγδος "καὶ πάθος, πένθος, ὴ παρα τὸ οὔ- 

ρα τὸ πλάτος, ὁ ἐπιπλατυνόμενος τοῦ; σκεύεσι». 
Εύρώεντα, πλατέα, ἀναπεπταμένα" } σκοτενά. παρὸ 

τὸν Ὃ γφεται εὐρωτ τδεντα" κα) συ Ὑποτῃ, εὐρώεντα. 598 
ἡ πορὰ τὸ αὗρος εὐρδεντα”. καὶ ἐπτάσει, εὐρώεντω. 

Εύς, ὀ αγαθός. ὡς ᾖ9ω ἠδύς, καὶ βρ' Φω᾽ βριδύο οὕτω 
καὶ παρὰ τὸ ἔω τὸ ὑπαάρχω, εύρ' τὸ γὰρ ἀγαθὸν καὶ 
βέβκιον ἑδραῖον ὑπαάρχει. ἡ παρὰ τὸ ἑῶ τὸ εὐβραίνο- 
λαέ κά ἠδομα! "οἵον, --- ἀπεί μα πρῶτον ἔκσαςτ --- αντὲ 
τοῦ ἤθυνας. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι παρα τὸ κῶ γένε- 
ται ἐος ὁ γα ός τὸ «ἠλυκόν, ἓγ παὶ ἐκ τοῦ ἐόον εύς, 

Εὐσέλμους, καλα ὑαιάόβατα ἐχούσας" σέλματα γερ αἱ το 
τῶν ἐρεστόντων παθέόραι. γύεται παρὰ τὸ ἔω τὸ κα- 
ὀημαιν ἔγαιν ἔδιαιν ἔμα᾽ πλεονασιῷ τοῦ λν ἕλμα" 
κ) προςθέσει τοῦ σι σέλμα᾽ ἐξ οὗ καὶ σέλα, καὸ 
σελλίον" καὶ παρὰ τὸ εὖ. 

Ἐθσέλμοιο νηὸς, τῆς εὐχαδέδρου. ὤςπερ ἐκ τοῦ ἔρεισμα 
γίνεται να τὸ συγχοπὴν ὅρμα, οὕτως ἔστι καὶ σελλές 
(καὶ σημ κύνεί τὸν καὶδέδραν) ἡ γενικὴ σελλίθος' ἐξ αν- 
τοῦ ῥγωα σελίω" καὶ πκράγωγον ὄνομα, σέλισων καὶ 
συγκοπῇ, σέλµα, καὶ μετὸ τοῦ εὖ, εὔσελμος, τροπῇ 



- 

ΕΥ τ σος 

. . . εν, Π ’ ο. 

10. τοῦ α δἷς 66, ως σχ]μα, εὔὐσχ]μος" παὶ διαλύσει» ἐν- 
σελμος. 

Εὐσχήμων, ὁ κόσμος κα) ποιθόµενος τοῖς νόμοιο. παρα 
τοῦτο ῥητέον, οὐχ ὁ πλούσιος κοιν πολλὰ κεκτημέγος. 

Εὔσκαρθμοι, εὐσκάριστοι» ὅ ἐστιν εὐκήνητοι, ταχαῖς. πα- 
τὸ σκαίρω σκαρκόρ» κα) σκαερμός πλεοναδμῷ τοῦ 

κ 9, λέγεται δὲ πατὸ διάλεκτον ὁ πούς. σκαλαο) ὁὸ τὰ 
ἁύλα, ὧν ἐκδέοντοι αἱ κῶποι πρὸς τὴν εἰρεσίων. 

Εὐσύμβολος» ἀντὶ τοῦ ῥχδίως παὶ εὖ συμβάλλων: ᾿Αντι- 
φῶν ἐν τῷ πολιτικῷ. 

ο. Εὔστολος. ὁ εὐκοσμος' Απὸ τῆς στολῆς. στολὴ δὸ ἀπὸ 
τοῦ στέλλειν τοῦ κοσμεῖν. 

Εὔστρα, βόθρος ἐν ᾧ τοὺς σὺς εὔουσι' καὶ ὁ στάχνς» 
ὅταν πω πέπει έρος ἄἀποφλογισ»γ. Εὔστραι, ον. μα 

) ἐν οἷς οἱ χοῖρι ἤγουν οἱ σῦς εὔοντω, καὶ καετα 
ρε. 

Εὖσω τὸ χοιρίδον. οἱ οὕτω «λέγοντες αἱμαρτάνουσι. θε 
γὰρ Φῦσαι λέγειν" καὶ παρ Ὁμήρῳ δὲ κακώς γραφε- 
ταέν σιάλους τ εὔονγτας ἐν αὐλῷ. 

ν Εὔστιπτον, εὖ πεπλυμένον καὶ ) πεπατηκένον' ἐν τοῦ στεί- 
έ βω τὸ πατῶ" οἷον, Ἐγθ᾽ αὖ Τυνδκρίδηο μὲν ἐὔστιπτον 

Νέτο, Φᾶροο. 
Ὦ 4ο Εὐτ' ἂν πολλο) ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο Θνήσκοντες 

πέπτωσι»» Ἰλιάδος α΄ ὠντὶ τοῦ ὁπόταν. δύο μέρη λό- 
ον" εὖτε, ἐπίῤῥηως, παραβελ]ης ὀγλωτικὸν" καὶ ὃ μὲν 
᾽Απολλώνιου λέγει» ὅ οτι ἐν τοῦ ὅτε γύετα ιά πλεονασμῷ 

Ἡ τοῦ υ. οὔτε" καὶ μετα δέσει τοῦ ο εἰς 8) εὖτε" ὁ δὲ 
Ἡρωδιανὸς, ὅτι ἐκ τοῦ ὅτε, πλεονασμφ τοῦ ε, καὶ 
πράσει Δωρικῇ τοῦ εο εἰς τὴν εν, Ὕόνετωι εὖτε" Εὐτ' 
ὄρεος πορυφήσω: πι αντὶ τοῦ καθ άπερ, ὃν τρόπο». δεν 
γινώσκει, ὃτι τὸ εὖτε οὐκ ἔστι παραβολῆς, αλλ’ ὁμοιω- 
ματικὸν» ἰσοδυναμοῦν τῷ Ηῦτε. ᾿Δρίσταρχος μέντοι 
ὃν τοῦ εν εὖτε, ὥς καὶ ἑτέρω»έ που λέγει. τῷ δ᾽ 
εὖτε πτερὰ γύγετ΄τ --- ἄντὶ τοῦ, ὡς πτερὸ ἐγόγετο τὰ 
ὅπλ» τῷ Αχιλλε, Ἰλιάδος, τ. εἰσὶ δὲ οἳ καὶ ὁτέρως 
ἀκούουσι τὸ εὖτε, ἀντὶ τοῦ ὅτε, καθ κα) ἐν ἆλ λοις 
οἷον , Ἑὖτε γὰρ Ἰέλιος Φαέβων:--- καὶ, Εὐτ αἀστὴρ 
ὑτερέσχεν: --- λαμβώ γεται ὁὲ ὑπὸ µία» παραγραφην 

. τὸ ὅλον., Εδτ' ἔρεος κορυΤ1σιγ. 
Εὔτε, δύο σημαίνει" ἐπίῤῥημα παρ»βολῆς. ὡς τὸ. Εὐτ) 

ἐκ 50 
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599 “δρεος κορυφησι: --- ο) χρόνου δηλωτμιό». 
” Ἐὔταρσος, ὁ καλώς πτερωτός παρὰ τὸ εὖ καὶ ταρσὸς 

-. 1 πτέρυξ. 
Εὐτείχεον. τὴν παλῶς τετειχισµένη». ὑπο ᾿Απόλλωνος καὶ 

- πο λὰς τα εἰς ος ἀπὸ οὖδετ έρων συντ,2έµενα ἀπὸ 
εὐθείας συντ/ὃεταν" οἷον. ξίφος, ἀξιφου" ῥΐγος. δύερι- 
γος” πλὴν τοῦ εὐτεύχεος, ἀπὸ γενῆς συντε9εμέγου. 
ώφειλε γαρ ἡ σύνεσις απὸ ευθείας εἶναι" ἐγένετο δὲ 
ἀπὸ γενριῆς » διὰ τὸν καγόνα, γεται ἐν τοῦ, τὸ τεῖχος 
τοῦ τεώχκεος, καὶ μετὰ τοῦ εὖὐ. μορίου» αὐτείχεος, 

Εὔτυκτον] --- κυνέην εὔτυκτον, παλῶὼς πατεσκευασµένη». 
ἐκ τοῦ τεύχω τέτευχα, τέτευγµαι τέτενκταε παὶ απο- 

β2λῇ τοῦ 8, τέτυχτοι. ὄνομα ἑγιατικὸν, τυκτός. καὶ 
εὔτυχτού. ὁ κανων τα εὖρ ο6 σύνΎετα κὀινα εἰσι τῷ 
γένει, κα) ὁμοφωγεῖ τὰ ὀ]λυκὰ τοῖ; ἀρσενικοῖς. 

Εύτοπίςειν, ἑτομάςει». 
τος Ἐφτρήσιος, παρὰ τὸ τε τρῇσθαι τὸν Αντόλυκον, ὁ Εὖπο- 

λις σκώττει. Εδτρηρά, πόλις Αρκαδική. 
:.Ἐντραφής] παρὰ τὸ εὖ καὶ τὸ τρέφω, τραφ]ς καὶ εὐ- 

τραφὴ; εὐτραφέος. - 
ὑτελής» ἐκ τοῦ τέλος» ο σγµαίγει τὴν ἑωπάγην. εὐτελεῖᾳ 
λέγει τοὺς μὴ ἐπὶ πολὺ πρὸ οὕντας ταῖς όαπ' πναές, 

Εὐτράπελος, ὁ ποὔφο; καὶ μωρὸς καὶ ἁπαίδευτοο. ὥσπερ 

τὸ 
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γὰρ παρὰ τὸ εἴκω τὸ ὁμοιῶ γίνεται εἴκελος, οὕτω καὶ 
ἀπὸ τοῦ τρέπω, οὗ ὁ θεύτερου αθριστου ἔτραπον, γήνε- 
ται τρώπελος καὶ εὐτράπελο». ἢ ἀπὸ τοῦ στρέφω εὖ- 
στρεπτος, εὐστράπελος, πα) εὐτράπολος πα) εύτραπε- 

λῶ, ὁῆμα: ἐξ οὗ εὖ; τραπλί» ἡ μωρολογία» κουφότης, 

ἀπαιδευσία. παρὰ, τὸ εὖ τρέπεσθαι τὸν λόγον, εἴρήτωι. 

Εὐφάλαρα, λαμπρά. Εὐφαμία, σιωπή » εὖλοη γία. 
Βύφραδέως», πεφρᾶσμένως καὶ συγετῶς, παρὰ τὴν Φρά- 

ὁψν 1} ευπρεπῶς πα) κοσµίως» ἀπὸ τοῦ Φράςευ συνε- 
χῶς. ὁ ὀθεύτε προς ἄόριστος, ἐφραδον' Φράδης, καὶ εὐ- 
Φραδής. 

Εὐφυία, ώφειλε δι διφ2όγγου, ὡς γίνεται ἀπὸ τῶν εἰς 
792 ὥς εὐσεβής, εὐσέβειος" ἄλλὼὸ τὰ παρὰ τὸ Φύν 

καὶ ὃνς αύνθετα ὁιὼ τοῦ ι. γρώφεται" οἷον εὐωδίαν 
ὁυσωδίω" αφυίαν πα) εὐφυία. 

Ευφραίνω] παρὰ τὸ Φρω τὸ προῖῷν γήνεται Φραίνω" καὶ 
μετα τοῦ εὖ, εὐφραίνω {τὸ καλὼς προϊΏ. ὁ μέλλων, 
εὐφροωώ" ὁ παρακείµεγος, εὔφραγκα. εἰ δὲ εἴη ο 9 µέλ- 
λων ὃν ἄμεταβόλου, ὁ παρακείµενος δὲ αντοῦ. πα τοῦ 
κ. κα) ώφειλεν εἶναι Ἰόφραγκα) ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τοῦ εὖ 
µορίου καὶ τοῦ ὃνς αρχόμενα ῥήματα ἄτρεπτον τηρεῦ 

τὴν αρχ», ἔσω-λεν δὲ αὐξάνεται' οἷου, εὐορκῶ» εύώρ- 

χουν. ὁ πανητω εὸς, εὔφραμμαι ὁ ἄδριστου» εὐφραγ- 

Φήν᾿ ] μετοχή, εὐφρα»Φείς» τοῦ ευρ ραν.}έντος. 

Εὐφρόνη, ἡ γύΦ᾽ παρὰ τὸ εὖ Φρονεῖν ἡμᾶς ἐν αὐτῇ᾽ καὶ 

ὁ χρήσμός, καὶ ἡ βουλή: καὶ γὰρ ὁ ογισμὸς ὅτε 

ἀσχολεῖ, κριτὴς γίνεται τῶν πραγμάτων. ἡ παρὰ τὸ 

εὐόραφες τὸ σα όλα τῆς ἀναπαύσεως. οκ πα ώνυμὸν 

ἐστι. ἀπὸ τοῦ εὔφρων εὔφρονος εὐφρόνη » ὡς ἀμύμονος 

αμυμόνη. 

Ἐνφροσυγη" ἐκ τοῦ εὐφρων ᾿ τοῦτο ἐκ τοῦ Φρὼ τὸ προ; τῷ 

οι 0νε} Ἶ καδθς προερχομ. ένη» κατὰ συγκοπή». πα τρο- 

πήν. ἐν του Φρῷ δὲ γάεται ὄὀγομα ῥηματηιὸν Φρῶ», 
καὶ αὔθ ρω: πολ Ἀλένεται εὔφρονος. ὁ πανών" το εἰς 
ων ῥηματμιὰ τρέπει τὸ ὦ εἰς ο' εὔφρων οὖν, ὁ εὐ- 
Φρομόμεγος. 

Ενκερής, κυρίως ὁ εὐκαταπάλκώστος, ὁ εὐκαταγώνιστος 
καὶ εὐκατάγνωστος 
πολεμιστὼ»" παρα γὰρ τῇ» χεῖρα ἡ συν»ήκη᾽ 
Χρηστικῶς δὲ ὁ ἐπιεικῆς, καὶ μὴ αἀντιπαλαίων καὶ ὃνο- 
Χερηε. ὀνοπειής. 

Εὐκήνωρ δέ τις ἦν Ηολνίδου μάντιος οἱόα: -- παρὰ τὸ 
ευχὴ Ἐὐχήνωρ, ὡς μάδτιος υἷὸςν απὸ τῆς παραταξεως 

τοῦ πατρος κλη)εές, 
Εὐκή», παρὰ τὸ εὖ  όριον καὶ τὸ σχῶ τὸ προϊον εὔχω 

εὐχή᾿ ἡ αὶ τοῦ εὖ ἔχειν αἴτησιο ἢ παρὰ σο ἔχεσθαι 
το «κολου)εὖνν εὔχω" αφ οὗ τὸ ευχομα,” τοῦτο γάρ 
ἐστιν ἐν χρή σει" καὶ ἔσει τῇ μὲν δωνῇ ποθησικόν» 
τῷ δὲ σήμωαγομένῳ ἐγεργητμογ: τὸ ὁὲ ἐνεργήτωι. απέ- 
λειψαν. περα τὸ εὖ μοι) τὸ ἔχω 1 4, εὐέχω᾽ τὰ γ αρ 
καλα ἔχειν αὐτοῦμεγ. η. περα τὸ ἔχω πλευνασμῷ τοῦ 

υ. ἃ «ἀἰτοῦμεν ἔχει-. σηµαίνει δὲ Υ". τὸ πυρίως λέγειν 
καὶ ἁπλῶς Ὅμηρος, --- ᾿Αγχιάλοιο ἑήρογος εὔχομτα 
εἶναι υἱόρ: -- καὶ» Εὐχετο ὁ᾽ ἐξ Ἰ9άνη» ἔμεναι: τ-- 
πο) τὸ εὔχομαι ὡς τον Έχεο δ᾽ ᾽Απόλλωνι λυκήγξ- 
νέετ---- μα) τὸ πανκῶμτα ὡς τὸ, «Ὁς ἔφατ εὐχομε- 
νου" τὸν ὁ οὐ βέλος, 

Βάρη» πο εύῴρο ινόμην. στέον ὅτι παρ, ἡμῖν Φυ- 
λάστεται, παρὰ δὲ δηναώς τρετε Έτος ὥσπερ ἦ ει 

ΔίΦΘογγος ἔχουσα. τὸ ε, παρ ἡμῖν μὲν οὐ τρέπετο 
κατ τὸν παρατατριό»΄ οἷον εἴργω, εἴργον" το οἱ 

ᾗ εὖ, ὡς ἔχουσα τὸ ε, οὐ τρέκεταε" παροὲ μ” Ἀττικοῖς 
πολλακις τρέπεται τὸ ε τῆς ει διφόγγου" οἵον, εὐκα- 

ἀπὸ βεταφοραο τῶν παλαιστῶν ἦ 
χατα- 
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ζω. ἠκαζον. τούτου χάρη’ καὶ τὸ ε τῆς ευ πρό νν 
εἰς η τρ έπεται" οἵο, εὔχομαςν πύχόωγ». 

΄ Εὖχος, τὸ καύχηνα. παρὰ τὸ αὐχῶ » αὖχος' καὶ δως, 
τροτή τοῦ .α εἰς ε. 

Εὐχωλήν ην δέήσις” ἐκ τοῦ εὔχων κατ ἐπέκτασιν 
τῆς λη σολλαβῆς. ὡς παύσω πανσωλή. σημοήνει δὲ παὶ 

: καύχησιν, ὧς τὸ, Καδὂέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ 
Τρωςσ) λέτοιεν ᾿Αργείην Ἑλέην, Ἰλιάδος β’. ' 

4ο Εὔχομαι, καὶ ἐπεύχομαιν αντ) τῆς πρὸς, ες καὶ τὸ ἐπιορ- 
κῶν αντ. τοῦ ὑπεράνω τῶν ἕρκων γένομαν" καὶ ἐπιβλέτει, 
ὑπερώνφ την ὀιαγοιιν ἔχειν. ἐπευχόμενος οὖν, άλσςθ 
χόμενος" καὶ ἐτ] γούνασιν, ἀντὶ τοῦ πρὸς τοῖς γόνασι 
} πρὸς τὰ γόνατα. τα ἐνεργητικὼ δὲ οὐκ ἔστι τότε σὰνρ 
απολιμτάνουσιν τα τα' ἐνεργητικὰ οι τα παθητικὰ, 
ἐν ἂν ῥήματι ἐναντίως ἔχ τὸ σημαι»όμενον τῷ τῆς 
Φαν]ς Χπρακτηρι" οἵονν ἑηῶν κάμνων πυρέσσω, Φρίσ- 

.σω, πασχω᾽ ὁποίως, ἄλλομαι, εὐχομσε» ὀρχοῦμαι, 
ὑππάςομεί ν Φείδομαι, τύπον μὲν ἔχουσι παθητικοῦ, 
σημαίνουσι δὲ ἐνέργεια». τετραχώς γὰρ ἀπολιμπάνονται 
αἱ Φωνα) τῶν ῥημάτων ' ἦ ὀμα σηµασίαν, ὣς τὰ ῥήματο 
τὰ φωνην ἔχοντα, ἐνεργητικὴν, σημαινόμεγον δὲ πα»γ- 
τικόν οἵον, ον καὶ ἑξῆς' τρέχων ὀφθαλμιῶ. καὶ 
ἐπὶ τῶν ὁμοίων.. ἀπολιμπανει γὰρ τὸ παθητικὰ, ὅτι 
την σημασία» τοῦ παθητιιοῦ ἀγεδέόαντο τα ἐνεργητικά. 
ὁμοίως καὶ τὰ Φωνὴν ὄντα παθητηιὰ» σημασία» δὲ 
ἐνεργητικὰν ὡς τὸ ἄλλομας, καὶ ἐξπο᾽ πορεύοµεα, μά- 

χομι” ἄπελειψε τα ἐνεργητικά” τὴν. γδρ σημασία» 
αὐτοῦ πριύφήρπασε τα παθητικά" ἢ διὰ σύνταξιν» ὡς 
τὸ τρίτον πρόσωπο» τοῦ παθητικοῦ ταρακειµένου καὶ 
τὸ πρῶτον τῶν δυϊκὠν ἐνεργητικῶν, δε ασυνταξίαν τὼν 
συμφώνων απέλειψεν᾽ ἀσύντακτον δέ ἐστιν τὸ μὴ ἔχειν 
χερακτ ρα Ἑλληνικόν, ὴ κατοαθορτικὸν, ὡς τοῦ ῥέω ὁ 
μέλλων, καὶ τοῦ ἐκτρώσατα τὸ αρσενικόν' οὐ γὰρ 

ν ανή ἐκτιτρώσκει" ὴ πατὰ τύχην͵, δς τοῦ γυνὴ ἡ Ἅλγ- 
ιο. τική» καὶ τοῦ. ὕδωρ ἡ γερή» καὶ τοῦ ὕδατος ΄ εὐθεῖ. [δν 

κα) ἐπὶ τῶν ὁμοίωγ. Εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι εἰσὶ τιυὰ ῥή- 
µατα, ἄτινα οὖτε ἐνέργειαν, οὔτε πάφος σημαίνουσεν 

καὶ οὐδέτερα . λέγοντας, αξ ἐπὶ τοῦ , πλουτὼ. 
ὑπαρχῳ. 

Εὐνκδέων ὁ᾽ ξηοι πολιὸν ἔαρν Ἡσίοδος, αντ) τοῦ χαί- 
ρω». Ἕλήδων τῆς ὀχῆς᾽ οχΗ, δὲ 4{ τροφή" εἴρηται δὲ 
κατα πλ εονασμὸν τοῦ 9. ὄχθος, λέγεται ὁ κόπος” 
εὐοχδέων οὖν, ὁ καλῶς οδν τοῦ κόπου, τουτέστι. ὁ 
εὖ κεκοπιακώς. ἡ ἄχθος, ἡ λύπη" εὐαχ»ῶν δὲ, τούν- 
αρτίο», χαίρωγ. πλήκλοντος τοῦ καρποῦ, εὐοχΦέστερον 
παραγόνη ἐπὶ τὸν καθαρὸν καιρὸν τοῦ ἔαρος. Ἰστέον 
ὅτι τὸ εὖ µόριον ἄεὶ καὶ διαπαντὸς ἀντὶ τοῦ καλῶς 
πραλααβάνεται, πλὴν τοῦ εὐώνυμος «χείρ. εἰ τὸ 
ἄριστερά. 

Εὔω, σηασίγει τὸ Φλογίζω. ὥς τὸ, Ἐύόμεγοι ταγύοντο 
διὰ φλ ογὸς ἠφαίστοιο. 

Εὐωδης] ἐκ τοῦ άω τὸ πγέω γίνεται αὖς' ἐξ αὐτοῦ εὐωὴς 
παὶ ἀνσαής' γενικὴ τών πληθουντικῶν, εὐαέων καὶ 
ὀυσαέων ' ἐξ οὗ εὐαώδης καὶ Φυσκαδης ᾿ πα) κατὰ συγκο- 
πὴν, εὐώδής και) ὀνσαόγο, τὰ δι τοῦ «ὸγο µατουσιαστί- 
κάν ὁὲ τοῦ ω μεγάλου γράφεται, χωρὶς τῶν παρᾶ τὸ 
πούς, οἷον τριπόδχο. τετρατο όδης. 

᾿Εὐωχίαν παρα τὸ εὖ ἔχειν, ὅτε ἐπὶ "τας τῶν Φεῶν παρα τς 
νονταί τιμας. βελτιον δὲ ἀπὸ τοῦ τὴν τροφὴν ἡαῖν εὖ 
ἔχειν καὶ γὰρ ἤ παροχὴ, τι πολλὴ ὀχἡ πρόκείτα 
ἐκ τοῦ ὀχὴ οὖν γόνεται εὐωχίκν κατ ἐπαύξχσιν τεῦ 
ο εἷς ω, ἡ καλῶς τῥέφουσα τὸ σῶμα. 

Εὔωροι, ἁπαραφύλακτοι, ἀμελεῖς' ἡ ὀλίγωροί, καταφρο- 
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νλτικοί παρα τὸ. κὐωρεῖν, ὅ ἐστι Φυλαάσσειν, κατὰ 
ἀστίφρασω, οἱ ἁπαραφύλαντοι. Εθφορίωνν Ονδε τοι 
εὔωροι Ῥυέωντ--- παρὰ το ευ καὶ ὴν ὥραν τὴν 
Φροντίδα» κατὰ » εὔωρος. ὁ μὴ Φροντίζων. 
ἐξ οὗ καὶ εὐωρία, ἡ ὀλιγωρία καὶ ῥαδυ, 

Ἔφαν] οἱ Ἠοιωτοὶ α/ τῶν ἐχόντων τὴν µετὶ εἰς 5 
ὀξύτονον, ἔβηωεν ἔβαν. οὕτως ἐκ τοῦ Φιωὶ τὸ ος. ὁ 
παρατατηκὸς ἔφην" τὸ πληθυντοιὀν, ἔφαμεν τὸ τ 
ἔφασαν' καὶ Ῥοιωτο), ἔφαν. Φγμ/' ὁ μέλλων, αλα 
ὁ ἀέσος δεύτερος αόριστο» ἐφάμην» ἔφασο, ἔφατο. 

Ἐφεόμενοςς ἐκ τοῦ ἔζω. τοῦτο ἐκ τοῦ ἕω τὸ καθέζομα!. 
Ἔφεσις, ἡ δικαστηρίου οἱουδήποτε ἐφ᾽ ἕτερον δικαστή ον 

μεταγωγή» ἡ εἰς ἄλλο δικαστήριον ἐφιεμένη ὁήκή ύπερ 
τοῦ πριδῆναι παλι»: ἐγένετο δὲ Ἀθήνησω, ἐπὶ τῶν ἐν 
τοῖς ὀήμοις ἀποψχφισθέντων. ἐφεῖρθωι γὰρ αὖθις ἑξῆν 
αὐτοῖς εἰς δικαστήριο» περὶ τῆς πολιτείας. καὶ ϱἱ μὲν 
ἑάλωσαν, ἐπωλοῦντο ὡς ἔενοι. εἰ δὲ μὴν ἐπτονίεσαν 
εἰς τοὺς ἐξ ὧν ἐξώσθησαν δήμους. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ τἕκ- 
κλητο; καλεῖται, καὶ τὸ ἐφεῖναι, ῥῆμα ἐξ αὐτοῦ. 

Ἐφετωί, ὤγδρες ὑπὲρ ν ἔτη γέγογότες» καὶ ἄριστα βε- 
βιωκέγαι ὑπόλχψιν ἔχοντεςν οἱ καὶ τας Φοινικὰς καὶ 
ἐφ᾽ αἵματος δίχας ἔκρινον. ἐκκλεῖτο ὃ᾽ αὐτῶν τὰ δικα- 
στήριε ἐφετῶγ. ἐέφετ τα) δὲ ἐκλήδησανν ἦτοι ὅτι ἐπὶ 
αἵματος δικός ειν ἔλαχον. ἡ ὅτι ἔφεσις περ αὐτῶν οὐ 
ὀύναται εἰς ἄλλο ὀμκαστήριον γενέσθαι. τουτέστι) 
ἔκκλητος. 

Ἔφεσος, ᾗ. πόλις" ἀπὸ Ἐφέσου ἐκεῖσε καπηλεύοντορ καὶ 
Φιλοξενοῦντος τοὺς παριόντας,. καὶ πάντα λέγοντος 
πρὸς Ἔφεσον στέλλεσθαι. ᾗ ἀπὸ Ἐφέσου Δυόῆς Αμα- 
«όνος, ἡ πρώτη ΄Αρτεμιν. ἐτίμησε κεὶ ὠγόμασεν Ἐφε- 
σίαν. ἀπὸ δὲ της Αρτέμιδος. τοὺς οἰκούντας καὶ τὴν 
πολ αληθῆναι, ἡ ὅτι. Θητεὺς συστρατεύσας Ἡρακλεῖ 
ἐπὶ τὸν Ἱππολύτης «ωστήρα, ἐδίωξε το ᾽Αμαςόνας 
ἄχρι Λυδίας κακεῖ καταφευγούσας ἐπί τινα βωμὸν 
Ἆ τέμιόος. δεῖσδαι σωτηρίας τυχεῖν τὴν, δὲ ἐφεῖνι 
αὐτοῖς τὴν σωτηρίαν ὅ δεν Ἔφεσον κληθδήναι τὸ χὠ- 
ρου, καὶ τὴν Άρτεμιν ἐ ἐφεσίαν. τὸ ἑδνικὸνι Ἐφεσεύς. 
ἢ ὧπὸ τοῦ τα τόξα αμ ἔχειν ἐκεῖ, ὑπὲρ τοῦ μή ᾿βάλ- 
λειν τινά. ἱκεσία γὰρ ἡ θεός" στεφάνοις δὲ δια. 3αλ- 
λὠν τὼς ἠκεσίας ποιον σι». ὄφεν οὐδὲ πρόβατα αὐτῃ 
9ψουσι, δε τὸ τοὺς ἑκέτας καλλοὺς προςφερει». 

᾿Ἐφέσια γράμματα» ἐπφδαί τινες ῥνοπαρακολου-}ήτουν ἂς 
καὶ Κροῖσον ἐπὶ τηξ πυρᾶς εἰπεῖν καὶ ἐν Ὀλυμπά 
Μιλησίον καὶ Ἐφεσίου᾽ παλαιόντων, τὸν Μιλήσιον 43 
ὀύνασθαι παλαίει» δι τὸ τὸν ἕτερον περὶ τὸν αστρα» 
γάλον ἔχειν τὰ ἐφέσια γράμματος, φανε δ τούτου 
γενοµένουν καὶ λυδέντων αὐτῷ τριάκοντα τὸ ἑξτς 
πεσεῖν τὸν Ἐφέσιον. ἡ απὸ ἐφεσίων τινῶὼν έτα- 
οιόῶν  νλωρίώμας ο -- ὧς προείρηται ὅδεν καὶ 
ἐφέσια λέ Ὕουται. 
ματα᾿ ὀνόματα ἅττα καὶ Φωναὶ, αντιπάθειαν Φυσικὴν 
ἔχουσαι. 

Ἐφεστιοι, ἔποικοι, ὅ ὑά αὐτόχθονες πολίται. παρὰ 
τὴν ἑστίαν, ὁ μπες τὴν οὐκίαν, γένεται ἐφέστιορ. 

Ἐφεταὴ, ἡ ἐντολή. παρὰ τὸ ἵψαι ἧσω ἐσω" τροπῇ τοῦ 
σ εἰς Τ, ἑτωήν καὺ ἐφετμὴ ἐν συνθέσει. παρὰ τὸ 
ἐφεῖναι εφεδμήν ὡς βήναι βαθμός, καὶ στῆναι στα- 
Φμός' καὶ τροπῇ, ἑφοτμαὶ, προοτάγµατα, ἐντολαί, 
»ουεσίαι. 

Ἐφετίνδα, ὄνομα παιδιὰς Φενακικῶς. ὡς γὰρ ᾿Αριστού ᾱ- 
1ο Φησὲ, τὸ ὀστρακίνδα παρὰ τὸ ὄστρακον αναπλάσας, 
αἰγιττόμενος τὸν ἑξοστῤάκισμόν οὕτω Κρατῖνος ἀἄνέ- 
πλασε τὸ ἐφετίνδα, παρα τὰς ἐν τοῖς δικαστηρίοις Ύ9- 
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Ἐφεω] 

Ἐφεῖντο] ἀπὸ τοῦ ἔδω τὸ ἐσωίων ἔσω' 

Ἐφγμοσύνη . ἐντολή 

εφ 

νομένας ἐφέσεις. παρὰ οὃν τὴν ἔφεσιν, ἐφετήδα παι- 
ο Ἡ κατὰ τροπὴν τοῦ σ εἰς τ., καὶ γὰρ: ἐφέτης λέγε- 
ται ὁ πέµμπων τήν. ἔφεσιν. 

Ἐφεντοὺς τόκους]. οἱ ἔγγραφοι τόκοι, οἷον ἐπεχόμενοι καὶ 
ρισμένοι, μὴ μέντοι προϊέντες, αῆτε συλλεγέντες. ῥή- 

.. 

τορική. ἡ ὁ ἐπὶ τὸ ἔκτον κεφαλαίου. 
Ἐ Φετρίς. τὸ ἐπὶ τοῦ; ἡματίοις ἐπίβλημα᾽ ἡν μανδύαν δι) 

χλαμύδα κα) πόρπη» καλοῦσιν. 
-- ὅτε κέν τοι αἁάπτους χεῖρας ἐφείων. Ἰλιάδος 

α. αντὶ τοῦ ἐπιβάλω, ἐπενέγκω. ἐκ τοῦ εἴω τὸ πορεύ- 
οµ4, παὶ ἐν συν9)έσει ἐφείω. 

Ἐφειαένον» ἐντδταλμένον, προοτεταγαένον. απὸ τοῦ ἐφή- 
αι, ὃ βέλλων» ἐφήσω' ὁ παρανείµενοο» ἐφεῖκα ὁ πα- 
δήτωκὸο» ἐφελιαεν πλεονασμῷ τοῦ " ἡἱ µετοχὴ, ἐφει- 
μένος" καὶ τὸ οὐδέτερον. ὗ 

εἶκα, εἶμσ εἶαην 
εἶντου κα) ἐφεῖντο. οὕτως εὗρον᾿ ἄλλα ποκῶς. ἔστω ἕω 
όῆμα, καὶ σηµαίνει τὸ κορονγύων ὧρ τὸν--- ἐπεί χ 
ἑῶμεν πολέμοιο: --- ἄντὲ τοῦ πορεσθώμ: Ψ. παράγωγο» 
ἔπμι; τὸ παθητηκὸν, ἔεμαν κα) κράσει, εἶμαν" ὁ παρα- 
τατικὸρ, εἶαην" τὸ τρίτον τῶν πληθυντιῶν, εἶντο" που 
μετὰ. τῆς ἐπὶ προιέσεως, ἐφεῖντο" οἷον» ἘἨπεὶ οὐκ 
εἶχον οὐδὲν ὕτου ἐφεῖτο: -- ἀγτὶ τοῦ ἀπολαύσουσι». 

Ἐφηπτας) παρα τὸ ἅπτω τὸ αρτῶ καὶ ἐπίκειμοα , Ἴμμαι 
ὖψαι ἧπτας, πο ἑφῆπται. 

παρ τὸ εἷς τὸ, αὐτὸ συμβάλλει» 
γὸν ἀμφοτέρων λόγον. ἀπὸ τοῦ ἵγωι ᾖσω" ὄνομα ῥημα- 
τικὸν, ων ἡ ἦμονος, καὶ ἐφήκονος" κος ἐφημοσύνη» 

ἸἘφημερία, ἡ πατρία. λέγεται δὲ καὶ ἡ τῆς ἡμέρας, λει- 
τουργία» ὁμὺ τὸ εὐμετάβλητον προς τὴν. της, ἑκεστης 
ἡμέρας κατάστασι. Όμηρος» Τοῦδς γαρ, »όο0 ἐστν 
ἐπεχδονίων ἄν δρώπω», Οἱον ἐπ ἦμαρ ἄγῆσι πατηρ 
ανδρὼν τε Φεών τε, 

Ἐφηλίο, σημαίνει καὶ τὴν ἐκ τοῦ ἡλίου περὶ τὸ πρόσ ὦ- 

πον ἔκκαυσιν κάὶ µελανία», καὶ πάθος τὶ περὶ τὸ 
πρόσωπον γενόµενον» τραχύτητα παρέχον καὶ περονη». 
εἵρηται ἄπο τῆς τοῦ ἠλίου ἐκπαύσεως' καὶ γράφεται 
ἔφγλου. 

Ἐφήνησιο, ἔστι δίκη εἰσαγομένη, απὸ τοῦ τοὺς ὑποδεξα- 
μένους τὸν εἰργόμενον ὑπὸ τῶν νόμων ἔτι 9ήνειν της 
Χέρας» η Φυγόδα ἢ ὠνδροφόνον" ᾗ ὅταν τῶν ὁ]μο- 
"σίῳ κατέχει» ὀνκεξ τις κρύφα. 

Εφιείς] -- βέλος ἐχεπευκὲο. ἐφιεὶς Βαλ. λεν: -- αντὶ τοῦ 
ἐπιπέμπω». ἐκ τοῦ τημεν ὁ παρατωτικὸς, τήν” ἡ µετο- 
χὴν ἑείς ζέντος" καὶ ἐν συν»έσει ἐθμείο. καὶ διείς. 

Ἐφιέμη»] ἀπὸ τοῦ μι, τὸ παθητικὸν, Ἱεμας, ἠέαγ», 
κος) ἐφιέμηγ. 

Ἐφιάλτης, ὄνομα πύριον. παρλ τὸ ἱάλλω τὸ ἐκτείνω γέ- 
γονεν άλτης, ο) Ἐπιαλτης, η) Ἔφιαλτης. 

Ἔφδη. ἔφθασεν, ἢᾗ ἔβλαψεν. ἀπὸ τοῦ ΦΦὼ, Φ9]μι, 
ἔφθην. 

Ἐ θώο] ἐκ τοῦ ΦΦύω κατὰ ἀποβολὴ» τοῦ ν, γίνεται 
Φθίω"- ὁ παάφθητικὀς παρακείαενοᾷ. ἔφθμιαι" ὁ 'ύπερ- 
συγτέλικος, ἐφθίμην., ἔφφισο. ἔφνιτο καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ α. ἡ τὸ πληθυντικὸν ἐφδίμεῦα. ἐἑφ-νίατο. --- δύο 
μὲν γενεα} µερόπων ἀνθρώπων Ἐφθίωτο:--- ἀντὶ τοῦ 
διεῴδα, ρησα». 

Ἐφδός, ὁ ὠπτημένος } Ἰψημένος. οἷον πυροὺς ἐφφους 
ὁ καὶ ἐν συν.)έσει λέγεται ἀνεφφος καὶ πάνεῴ.Φος. έν 
τοῦ ἑψῶ ἐψήσω ’ γψετας ἑψητός, ἆ ὡς ἀγαπῶ αἀγαπή- 
σω, αγαπητός καὶ τροπῇ τοῦ Ψ εἰς Φ, καὶ τοῦ τ εἰς 

, κατὰ συγκοπήν» ἐφκός, 
Ἐφλαδον, σημαίνει τὸ ἐσχίσθην. ἡ ἐδλάσθην, ἡ διεῤῥη- 
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Ἆ ἘἛφωτε, αντ) τοῦ ὗνα. 
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ην, ὡς Φησς Αἰσχύλος» Διυοφ όροι ὑφασμάτων λα- 
κίδες τὀφλοδον ὑπ᾽ ἄλγεσω:τ- παρε τὸ Δλῶ, κατὰ 
τροπὴν, Φλω" παράγωγον, Φλαζω" ὁ δεύτερος αόρι- 

στου, ἔφλαδονν ὣς χάκω ὄχαδον. 
Ἐφεσπερεύω, ἑσπέρως ἐγρηγορῶ. 
Ἐφόλκιον, πηδάλιον. Ἐφό λκια, τὰ ἐκ περιτοῦ ἐπιφε- 

ρόμενα τοῖς αποὐη μοῦσι». ε 8 

ἀπὸ τοῦ Ἔφοροι, ἄρχοντες σαν ἐν Λακεδαίμονι, ἐννέα 
πάγπας ἐφορᾶν. ἦν δὲ μεγίστη ἡ αρχή. 

4 

α Ἐφώριος, πέπειρος" ἀπὸ τῆς ὥρής, ἤ δηλοῦ χρόνον, Π] 

πεπαίνονταέ οἱ παρπού. 

Ἔχελος, ἥρως παρὰ ᾿Αθηναίοις τιμώμενου πα) δη μος 

τῆς Ἄττροῦς Ἐκχελίδας, ώπὸ τοῦ ΄ κειµένου ἕλους τῷ 

τόπῳ. ἐν ᾧ ἵδρυται τὸ τοῦ Εχέλου άγαλμα. παρὲ τὸ 

ἕλος ἔχειν, ἔχελος. καὶ Ἐκελιδῶν ῥήμος, ἅ ἀπὸ ᾿Εχέλιος. 

Ἐχέδω 20065 ποταμὸς Μακεδονίας. ὁ πρότερον Ἡδονὸς κα- 

λούμενος" ὁ ἔχων (Φησ)) δρα χιρυσοὺ γὰρ καταφέ- 

ρων ψήγκατα οὗ ἐγχώριοι αρύονταε» δέρματα αἰγῶν, 

κείραντες», καὶ κθιέντες εἰς τὸ ος ἡ ἀπὸ Δώρου 
τινὸς ᾿Αρκάδος» αρ! ἵστου τῷ πολεμά" ὁς συμιαχῶγ 

᾽Αλεξάνδρῳ τῷ Φιλαδέλφῳ, ιών τῷ ποταμῷ αἴτιος 

φέγογε τής ὀνομασίαθ. . 

Εχέτλη., τὸ κράτημα τοῦ ὥρότρου, οὗ ἔχεται τῇ «χριρὶ 

ὁ αροτριῶν. ὡς παρα τὸ ἔξυσται, ἔύστ. τρ” πέφυται, 

φύτρα: (αλ Ἰωνικῶον Φύτλη) γεγέτρα γενέτλη: οὕτως 

ἐχέτρα, ἐχέτλη". ἡ παρὰ τὸ ἔχω καὶ τὸ τελῶ, (οὗ ἐχό- 

μθμᾶρ ὁ αροτριῶν τελεῖ τὸ τοῦ ἔργου) γίεται ἐχετέλη 

πα) ἐχέτλη. 
Ἐλίέτης. ὁ πλούσιου ν ος ΤΠήνδαρος ̓  

σ9ένω., σ.ενέ έτής προ) ἐρισθεγέτ γο. 
Ἔκης, ὁ πλούσιος παρα. τὸ ὄχειν. τοὺς γὰρ πένητας 

τουναντίον ὠχ]ναο προσαγορεύουσι» κατα στέρησι του 

ἔ ΕΙ. 

Ἔνώς, τὸ 21ρίο»] Πως δέ τοι ὀξυκαρη»ος. (δεν ἔχιο: -- 

πυριώτερον ἐπὶ τῆς γλείας παρα το ἔχειν ἐν ἑαυτῇ 

τήν γονή»» ἄχρι Φονάτου" ᾠοτοκου»των γαρ τῶν ἄλλων 
ἑρπετῶν., αὔτ τή δεξαμένὴ τῷ στόματι τὴ» τοῦ ἄθῥενος 

κεφαλὴν, οὕτως ἔγκυδς γώετας, κατο τὴν μίξη απε- 

σ2ίουσα" ΦιωβρωΦεἴσα, δὲ ὑπὸ τῶν ἐντὸς τὴν γαστέρα» 
ἀπόλλυτοι. ἢ παρ τὸ ἄχου ἔχιο. ἡ πὀνυ λυποῦσα. ποκὲ 
ἸΝάκανόρος» Κωπυτὸν ὁ ἐχιωαῖον ἐπικλείουσι ὁδίται: 

το . παρ τὸ κει. μοι πρωτεῦν τοῖς ὀδοῦσι». 

απὸ τοῦ ἔχω ἐχέτης᾽ 

Ἔτκις, ὅτι μόνον τὼν ὄφεων εἡ ὠοφορῆσαν» παρ᾽ ἑωυτῷ 

κατάχει” καὶ ζωοφορῆσων, τώιτει ουν ὠὸ», αλλὰ τέλεια 

τὸ ἑρπετα. . ώπὸ του κατέχει» οὖν. 

Ἔχιόνα] παρὰ τὸ ἔχις, ὁ σγαασίνεε τὸν ὄφιν μαὶ τὸν 195. 

γήεται ἔχια" «καὴ πλεονωσ, σμῷ τῶν συμφωγων γύεται 
ἔχιόνα. ᾖ ἐν ἀὐτῇ τὸν Ἰὸν ἔχουσα. 

Ἐχίων] ὧπὸ τοῦ ἔχις ἔχιος γίνεται Ἐκχίω», ὄνομα κύ- 

1ου. 
Ἐσιλω 33, χίλια ἐζημιώνη. 
Ἐ 'κ]ρος. χερσαῖον «ῶον” παρα τὸ συνέχει» ἑαυτὸν στρογ- 

γυλούμενον. ἓν γαρ τῷ ἀλέξασθοι τὸν ἐπερχόμενον συγ- 
νο ών τον τῶν ἀκκνθῶν περίβολο» περιβάλλεται 
ϱ ἔρυμα. ἐχίλος δὲ καὶ ᾗ γαστὴρ, ὧς φησι Κολλίμα- 
.. Ὄντε μάλιστα βοῶν πολέουσι» ἐχίνον: κοὶ 

. αὗτη δὲ παρὰ τὸ ἐπέχει ἐν ἑαυτῇ τὴν τροφή». καὶ ὁ 

λέβης" οἷοντ-- ἐχίνον βουδόκον, αντὶ τοῦ λέβητα, 
ἐστι δὲ κοκ} πόλις. Θεσσαλίας, καλουμένή απὸ Ἐκνου 
ἐνὸο τῶν σπαρτῶν, ἐνταῦθα οἰκήσαντος. Λυκόφρω». 
µέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ Δημοσθένης ἐν. πέµπτῳ ΦΙλ/π- 
πικῶν. σήμαίνει παὶ µέρος γαστέρος. εὗρον δὲ σηµαίνεῦ 

άοία 
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τὴν λέξιν εἰς τὸ ῥητορικὸν, καὶ ἄλλο, ἦγουν αδίσκους, 
ἀγγεῖα τινά τα μὲν, ἐκ χαλκοῦ" τὰ δὲ, ἐκ κεράµου" 
εἰς ἅ αἵ τε µαρτυρίαι καὶ αἱ προκλήσεις ἔγγραφοι ἑνε- 
βάλλοντο ὑπὸ τῶν δικαζοµένων, καὶ κατεσηµαίνοντο, 

ἵνα μηδεὶς κακουργήσγ τὰ ἐμβαλλόμενα. εἴρηται δὲ 

ἐχῖνος καὶ ὁ «Φαλάσσιος. καὶ ἄλλως' ἀπὸ τοῦ ὄχειν 

ἑαυτὸν, ἀθανῶν τῶν σαρκῶν οὐσῶν. ἡ κατὰ αντίφρκ- 

σιν. ἀπὸ τοῦ μὴ δύνασθαι ἔχεσθαι διὰ τὰς ἀκάνλας, 

ὅ ἐστιν ὁ ἀκράτητος. 
χινάς] ἀπὸ τοῦ ἐχῖνος, Ἐχινάδες εἰσὶν νῇσοι" } παρὼ 

τὸ ἔχειν πλῆθος ἐχίνων" ἡ ἀπὸ Ἐχίνου τοῦ μάντεως 
σ ασ 4 ῤ ν 4 Ν 

τοῦ µετὸ ᾽Αμϕιτρύωνοῦ στρατενσαγτος" Ἠ παρα το 

1ο ἐνέχεσθαι πλησίου ἀλλήλων" ἢ ἐπειδὶ ἱλὺς ἐκ τοῦ 
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Ἐχινόπους, ακα 

᾿Αχελῴου ποταμοῦ κατερχοκένη, ἐπεῖσε ἐνέχεται ναὶ 
ἀπογαιουται. ν μί τος 

ν9ης εἶδος' παρα το ἐπέχει τους πόδες 
ο) ν ) Φον 4 Αα 

τῶν βαδιζόντων ἐπ᾽ αὐτῆς" ἢ ὅτι ἐχίνων «αλασσίων 

ποσὶν ἔοικεν. 
Ἐχυρός, ἰσχνρόςν ἀσφαλής. ππρὰ τὸ ἔχω ἐχυρός, (ως 

λέχω, λεπυρός) καὶ ὀχυρόο, ὁ ἀντέχων ὅφεν καὶ ἐνέ- 
” κ 

χυρον. ἐκ τοῦ ἐναντίου ἄχνρογν αἀέχυρόν τι ὄν. 

Ἐχιρέφρονες, οἱ ἀσφαλεῖς ἐν Φρογήσει. 
” Έχμα, κώλυμα» ἔρείσμα. παρὰ Τὸ ἔχω ἔχμα. --- ἐξγει- 

ρε σὺν αὐτοῖς ἔχαασι γα/ηο:--- τοῖς ἄγναχώμασι, καὶ 

ταῖς ῥίτας, καὶ τοῖς συγέχουσι λίδοις ταύτα. 

Ἐχθές, παὶ χθές. οἱ ᾿Αχχικοὶ, χθέε᾽ οὐ δὲ ποιγοὶ, ἐχδέο. 

πρῶτον δὲ τὸ ἐχ.ὲς τοῦ χθές" καὶ ὅ]λον, πρῶτον μὲν 

ἀπὸ τῆς ἐτυμολογίκο, ὅτι ἐχθὲς εἴρηται παρὰ τὸ ἐντὸς 

γεγενῆσθαι τῆς σήμερον. παρὰ τὸ ἐκτὸρ τοῦ Χρόνου 

γεγονὸς κατάστημα» ἐκτές' καὶ τροπῇ τῶν ψιλῶ» εἰς 

δωσέα, ἐχθέε' τὸ γὰρ ἀπόβλητον ἐπτὸς ἡμῶν. δύτες 
4 μα - ΄ « ν / πα 

ϱρον δὲ, ὅτι παν μονοσύλλαβον ἐπίῤῥημα Ἰ Φυσει 

Φέτει γίνεται κατιδ/ίαν μακρον᾽ οἷον ναί, νή», πλην, 

ανύξ, µάψ. οὐ μάχεται τὸ δύο καὶ τρίς" ἀπὸ γὰρ τοῦ 

δυήκις καὶ Τρίάκιο, συγκοπῇ. οὐ μάχεται τὸ ψό ἐν 

Ποριμέσι Σοφοκλέους" ἐπίφνδεγμα γαρ. χωρὶσ τοῦ πρίν. 

πως οὖν τὸ χθὲς βραχύνεται; ἐαν οὖν εἴπωμεν χθές, 

ἡλόγητωι" ἐων δὲ ἐχθδέο, μιμεῖτωι το αλέο. τρίτον δὲ, 

ὅτι τὸ ε ΦωνΠεν πέφυκε πλεονόςευ οἱ εἶπον, ἔειπον" 

αφαιρεῖται δὲ, ὅτε μετὰ συμφώνου ὑπάρχε', ἔβη, βη: 

οὕτως οὖν μαὶ ἐχθέο, χθές. αφοιρέσει ἄρα, καὶ οὐ 

πλεονασμῷ. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐφέλω καὶ θέλω ᾿ 

πρῶτον τὸ ἐδέλα, καὶ Φεύτερον το Φέλω. 
Ἔχθος, ἡ ἔχδρα, ἡ τὸ μῖσορ ἀπὸ τοῦ ἔχω"' αφ οὗ 

ς 
'.- ᾿ , 

ῥηματικον ὄνομα, ἑχτός' καὶ συνΦέσει, κανεκτός» κοὸ 
, ᾿ Ν ” ΄ Γά 

ακά3εκτος. καὶ ὧς ἀπὸ τοῦ ὄχτος γίνεται αχθῶὼ καὶ 
” ” ον οἳ τα ἔ 9 ἔ 9 / 

ἄχθος, οὕτως ἀπὸ τοῦ ἐκτός ἔχιλω ἔχψομαι, γίνεται 

ἔχθις, τὸ ἀπόβλητον καὶ ἐντὸς ημών. 

567 ΕΧ ΕΤτΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ σα «5 
Ἐχθοδοπόν, ταττεταί ντ) τοῦ ἀτεχφοῦς' μαὶ ἐχ-οδο- 

πεῖν ἀντὶ τοῦ ἀπέχθεσθω. ᾖἸλιάδο α.-- ὅτε μ 
ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις Ἡρν. ἀντὶ τοῦ ἐχδρὸν καταστη- 
σαι ἐποτρυνεῖον ἐφορμήσειο, ὃ ἐστιν ἀναγκάσεις. ἐχ3ρε- 
ποιῄσαε, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃο, καὶ ἀποβολῇ τοῦ ρι 
ἐχδοδοπῆται. Ἡ τὸ ὁι λόγων µαχέσασθαι παρα τὸ 

6 ἐχδρῶς τούς ὦπας προσενέγκασὃ«. 6ο 
Ἐχθεστος] Ἐχδιστος δὲ µοι ἐσσὶ διοτρεφέων βασιλήων: 

--. ὠἀντὶ τοῦ ἐχδρότατος. παρὰ τὸ ἐχιλρός ἐχ.λροτατοςν 
ἐκθρίων" καὶ ἀποβολῇ τοῦ ϱ, ἐχίων ἔχθιστοο. } πκ- 
ρὰ τὸ ἐχρός γίνεται τὸ συγκριτικὸν, ἐχθρότρος" τὸ 
ὑπερθετικὸν, ἐχθρότωτου καὶ ὁ δεύτερο τύπος, 
ἔχδεστος. ὗ ' : 

Ἐχθρός] ἐκ τοῦ «ορῷ τὸ πηδὼ' καὶ ἐκ τοῦ «ορῷ «Φορή- 
σω» Ὑίνεται ἔκῶορο" καὶ συγκοπὴ, ἐχθρός, ὁ ἔξω 4068 

ο ἡμῶν προδιερχόµενος" παρὰ τὸ ἔξω ἡμῶν εἶνιω καὶ πηδΣ». 
Εψεύσθησα»] ἀπὸ τοῦ ψεύδω ψεύσω, ὥσπερ «ᾷδω ὥσω᾽ 
ὁ πα)ητικος ἐνεστὼς, ψεύδομαι ὁ παραπείµενος, ἔψευ- 
σµαε ὁ ἀόριστου, ἐψούσδην, ἐψεύσὂημεν' τὸ Υ, ἐψεύ- 
σ9Ἴσαν. ὡς ἠνέσησα». 

Ἐχορόν. ὁυσαντίῤῥητον, ἀσφαλές. 
Έψια, τὰ ἀπὸ λόγων ἔχοντα παίγνια" οἷιν ἔπεα ἔπη" 

μαὶ Φιλέψιος' ὁπσύγεταί μὲν, Φιλοπαίγμων᾽ ψ,λοῦται 
δὲ, Φιλολόγος. το 

Ἐψίω, σηµαίνει τὸ λέγω. ἀπὸ τοῦ ἔπω ἔψω, ἑψίω.- 
Ἐψιάασθια, τὸ παίζει», ἢ ὁμιλεῖν'. παρὰ τὸ ἔπω τὸ 

λέγω, ἔψω ἐψίω, καὶ ἐψιῶ' ἐψιάομιι ἐψιῶμωι ἐψιάγ, 
Αγ.. -- δα ἄμφι πανήµεροι ἑψιόωντο, ᾿Απολλώνιος. 

Ἐχθήρα) καὶ ἐχθήρειε γέροντα, ἀγτὶ τοῦ µισήσειε. 
Ἐχόμενα, ἐπίῤῥηωα µεσότητος, ἄντὶ τοῦ παραπλησίως 

καὶ ἐγγύο' ὡς τὸ» Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα:-- ἀπὸ 
τοῦ ἔχω τὸ πλησιέζω. 

Ἔχω, σηµαίνει ὀκτώ" τὸ πλησικζω τὸ βαστάζω, Τόξ ο 
ὦμοισω ἔχων:--. τὸ κρατῶ» ᾽Αλλ’ οὗ κ᾿ ᾿Αγαμέμνονα 
ὕπνου ἔχε γλυκύο: ---- τὸ οἰκῶ, --- »εοὶ ὀλύμπια ὃω- 
ματ ἔχοντεο: --- τὸ ἐλαύνω, Τω δὲ διὰ σκαιὼν πεδίον- 
ὁ) ἔχον ὠχέως ἵππους:--- τὸ Φυλάσσω, ὋὉς κοι κῆτον 
ἔχει πολυδένδρεον: --- τὸ κτῶμαι, ---- ἔχω ὁ) ἆχε' ἄκρι- 
τα δυμῷ: --- τὸ συνοικὠ γυναικί, Τὴν ὁ ἔχε κρείων 
Ἑληάωνττ- τὸ κρύπτω, Αλλά γε καὶ μετόπισθεν 
ἔχει κότο», ὄφρα τελέσσγ:--- ἄλλως τὸ κρατῶ, ὧς τὸ, 
Δἰνεία, σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ ἡνία καὶ τεω ἵππω: -- τὸ 79 
Φυλάττω, ὡς τὸ, «ὸς οἱ μὲν Τρῶες Φυλακὰς ἔχον: --- 
τὸ ἐπιμελοῦμωι, ὡς τὸ, Ὃς µοι κήπον ἔχει πολυδόνδρεον. 

Ἐψιμυδιώσθαι, προοτετρίφ»αι τρίµµατι λευκὸν τὸν χρῶ- 
τα ποιοῦντιι ὥσπερ τὸ Φύκος ἔαν»δόν. ἐχρῶντο δὲ τῷ 
Φύκει εἰς τὰ μῆλα, ἵνα ξανθίςη' τῷ δὲ ψιωυθίῳ, εἰς 
ὅλον τὸ πρόσωπον, ἵνα λευκὸν ᾖ. : 

Ζ. 

100 Ζῆτα τὸ στοιχεῖογν ἀπὸ τοῦ Ζήτου τοῦ Βορέου' οὗ µέμνη- 
τω Απολλώνιος. 

9 « ΄ 

{ο Ζα, ἐπιτατικὸν µόριον, ες «ππλούσιου, πλούσιος πἁνυ, 

καὶ τἆλλα πολλα. 

Ζαβάλλω, τὸ ἑξαπατῶ. 

Ζλαίω, τὸ µωραίνω. | 

Ζαβουλώ». παρα τὸ ὦὰ ἐἀτιτατικὸν µόριον καὶ τὸ βουλή, 

γίνεται «κβουλών, ὁ πάνυ βουλεντ/ιώτατος. 

Ζαγρεύς, ὁ Διόνυσος, παρὰ τοῖς ποιηταῖς. δοκεῖ γὰρ ὁ 

Ζεὺς μιγῆναι τῇ Περσεφόνη εξ ς χ9όνιος ὁ Διόνυσος. 

Καλλίμαχος, γζα Διώννσον «αγρέα γιναμένγ: --- παρ 
τὸ αν ἵν ᾗ ὁ πάνυ ἀγρεύων. τιὰς τὸν αὐτὸν Φα) 6ο 
εἶναι τῷ Πλούτων. 

Ζάγκλον, τὸ δρέπανον, ὤρ Φησι Καλλίμαχος, Κέκρυτται 
γυν) «ἄγκλον ὑποχθονίη.--- παρὰ τὸ ὅ ἐπιτατικὸν 
καὶ τὸ ἀγκύλον, «ἄγκυλον' καὶ κατὰ συγκοπὴν, (ἄγ- 
κλον, τὸ λίαν ἀγκύλον. 

Ζωής, ὁ σφοδρὸς ἄνεμο. Ὅμηρος, Ὥρσο δ᾽ ἐπὶ «οὴν 
ένομον: -- τὸν σφοθρῶς πνέοντα. απὸ τοῦ ϱὰ καὶ τοῦ 
ἄω τὸ πνέων γίνεται «πεής᾽ καὶ ἐν συναλοιφῇ, (κής. 
} ὡς παρὰ τὸ πέτω γίνοτοαι πότηνι οὕτω καὶ παρα τὸ 407 



το 
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ἄω, ολ καὶ οἷην, μετῷ τοῦ σα. τὸ γὰρ τέλειον, 
(άγνα, ὡς πέτηνα, δἳ ὦ) Ἠκτ ἔκθλψιν γέγονε. 

Ζά9Φεος, ἅγιος, εὐδούμων, μεγα ελότιµος, εὐώδης. ἡ ὁ πάνυ 

Ζ49εην]. ἐκ τοῦ το κ) τοῦ ες, 

9 εἷος καὸ Φειότατος. πορὼ τὸ εός καὶ το α ἐπιτατι- 
κὸνν ἆ-λθος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὁ, «θεος. ἡ Αὐολι- 
κὠς γέγονΕν. οἱ γὰρ Αὐλεῖ τὸ δαν κ Φασή" κιοὶ τὸν 
διάπλουτον, «ἁπλουτον. ἢ παρ τὸ ὦς ἐπιτατικὸν καὶ 
τν δέαν, ν) η] ὁ ἄξιοθάατορ, ὦς καὶ ἠγά θεος ὁ 
ἄγαν τῆς δέας ετέχων, ὁ Φαυμαστός. τὸ ὁὲ ὦν, τὸ 
μέγα καὶ ἴσχυρον καὶ πολὺ σηαήνει. 

ἠίνεται ὦφεα" καὶ 
Ἰωνικῷ τροπῇ τοῦ α εἰς ή, ζ9έη᾽ Κίλλαν τε δέν: 
τι τὴν ἄγαν Φείαν καὶ αυμαστήγ. 

Ζαψερέον τὸ Αεσήμβρινὸν καῦμα. 
Ζάκοτος» ὁ ἆγαν θργίλος, ὁ αεγαλόκοτος" πότος γλρ ἡ 

” 

ὀργή. ἡ δὲ πρόεσις ἔστω ὅτε ἐπίτασιν σημ αήνει" πα) 
λε, νή ὑπὸ Αἰολέων». γίνεται κ. ὡς τὸ διαφλεγής, 
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ιφλεγής : καὶ ἁπλώς τὸ δω) εἴτε ποό.δεσιν σημαίνει, 
εἴτε μόνας συλλαβαὰς, τρέπετοι εἰς σα. μα) γὸρ την 

Ἠοερδίκνν καρζαν φασι" καὶ τὸ δὀαµενής, όαμενής., 
Ζάνορος» γεωκόρος, ἤγουν ἡ διακονοῦσα περὶ τὸ ἱερόν. 

Μένανδρος» Ζώκορος ἡ κοσμοῦσα τὸν ναὸν τέκγον: --- 
καὶ ὸ ὑπηρέτης. Λσυκαδίας, Ἐπίθες τὸ πὸρ ἡ ̓ «ὥκορος 
οὑτωσὶ καλώς: -- ια ὁ ἱερεὺς ὁ τὸν ναὸν ποσμῶν καὶ 
σαρῶ». κορεῖν γὰρ τὸ σαΐρει παρα Άττ οεοῖς, τὸ δὲ (αν 
οὐκ. ἔστιν ἐνταῦθα ἐπισατικὸν, ἄλλ᾽ αντὶ τῆς δὲ προ- 
έσεως, ἵν᾽ ᾗ διάκορος καὶ Αττικῶς,. καὶ Αἰολικῶς. 

ζάλη, την σύνομβμον πνοὴν, ὴ τὴν μεγάλην άελαν. καὶ 

Ζαμενής, εὔψυχος, μέγα μένος ἔχων, τουτέστι 

Ζάμολξις, Πυθαγόρα δουλεύσας" οἷς Ἡρόδοτος 

τὴν, ταραχὴν τῆς Φαλάσσης ὴ τοῦ αέρου" ἀπὸ τοῦ 
σφόδρα αλίςεσ.αι. παρὰ τὸ κα καὶ τὴν ἄελαν. Πλά- 
των» Εὔτε «ἄλγ πγεύματος. ὑπὸ αέρος Φαινομένη κατα- 
ληφδεήη: .. συστροφὴν γὰρ καὶ συρµον βούλεται ὃη- 
λοῦν. τινὲς., ἄγεμος λάβρος» πνεύμα δορυβώδες. Κλή- 
μής» ὀύναται «ἄλη τις εἶναι, μεγάλη συστροφὴ. ἀγέμου. 
τις ὦχλην τὴν χάλαςαν. ἢ παρὰ τὸ «έειν τὴν ἅλα, 
ἠγουν κορυφοῦσ-οα ὑπὸ τῶν ανέμων, ἡ «έουσα. πυρίως 
γὰρ ἐπὶ τῆς Φαλασσηο" παρὰ τὸ ζέειν τὴν. ἅλα. 4 

Ψυχ: ην 
προδυμίαν' ἣ ὃ ἄγαν ὀργίλος. παρὰ τὸ μένος, ὃ σήµαί- 
νει τὴν ὀργὴν καὶ τὸν Φυμον. 

τετάρτη» 
Σκύδης ὃς ἐπανελθων, ἐδίδισκε περὶ τοῦ ἄφάνατον 
εἶναι τὴν ψυχή. Μνασέας δὲ παρὰ Τέτωις τὸν 'χρό- 
νον τιμᾶσ-αι καὶ καλε] 7σ9ωι Ζάμολξον. Ἑλλανικος δὲ 
ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς γόμοις Φησὶν, ὅτι ἑλληνικός τε 
γεγονὼο», τελετὰς, κατέδειξε Γέταις τοῖς ἐν Θράμῃ., καὶ 
ἔλεγεν οὔτ᾽ ἄν αὐτὸς πο 9άνοι, οὐ) οἱ μετὸ τούτου, 
αλλ. ἔξουσι πάντο το ἀγαθώ. ἅμα δὲ ταῦτα λέγων, 
ᾠκοδόμει οἴπημια κατά γομον ἔπειτα ἀφανισεὶς α)φνί- 
ὁιον ἐκ Θρακών, ἐν τούτῳ διητᾶτο. οἱ δὲ Γέται ἐπ᾽- 
ουν αυτόν. τετάρτῳ δὲ ἔτει πάλιν Φαίνεται" καὶ οἱ 
Θράκες αὐτῷ πάντα ἐπίστευσ»ν. λέγουσι δέ τες, ὣς ὁ 
Ζαμολξις ἐδούλευσε Πυθαγόρα, καὶ ἐλευ.)ερω.εὖρ, 
ταῦτα ἐτοφίζε σετο. αλλὰ πολὺ πρότερόν μοι ὁοπεῖ ὁ Ζά- 
μολξις Πυθαγόρα γενέσθαι. ἀθανατίζουσι δὲ καὶ Τέ- 
ριζοι καὶ Κρόβυςοι’ καὶ τοὺς απο αγόντας ὡς Ζάμολ- 
ἔω Φασὶν οἴχεσδαι, ἤξεν δὲ αὖθις. καὶ ταῦτα αεὺ 
ὁµίζουσι αληθεύει». Φύουσι δὲ καὶ εὐωχοῦντως, ὡς 
αὖθις ἤξογτου τοῦ ἆπο Ἀ2ανόστος. 

Ζαραζ. Λυκόφρων . Ὀθφέλτα καὶ μύχουρε χοιράδων Ζά: 

1ο 

ραξ: --- Ζαραξ πο) Ὀφέλτα, δρή Εώβοίας, περὶ ἅ 
γέγονς το ναυάγια τῶν Ἑλλήνων. Ζάρκξ δὲ ὠγόμασται 
ὧπὸ Ζάρακος τοῦ Πετραίου υἱοῦ Καρύστου. 

ΕΤΥ ΜΟΣΙΟΟΙΟΟΝ. 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. 

Ζαχρειής] ζαχρειές ἐστὶ κυρίως τὸ βμίως τοῦ χερσὶ 

Ζέσον. τὸ Φερμό»" 
Ζεύω, τὸ πεύω" πο «εύσασ-λαι ε γεύσασθαι. 
Ζέλεια, ω 

Ζέλλω, τὸ «βαλλω" 
Ζέφυρος, ὁ ὧπὸ ὀνσμῶν πγέων ὤνεμος» ὁ ιὲ λΨ κα- 

Ζεὺς,. ὁ όο. 

Ζ Ἐ ὤτο 

2οτῶ, τὸ Φράθω” κο φπτῶσαι» τὸ Φρώται, 
Λατρεύων πυρίως τὸ ἐν μύλωνι βασαν/ςω" 

9 

ὧπὸ τοῦ ὦ- 
τρείου ὃ σημαήει κατα Ἴθνας τὸ βασαγιστήριογ. 

Ζατρεφέων, ἐκ τοῦ σα καὶ τοῦ τρέφω, ἄγαν ευτραφῶ». 
Ζαφλεγές, πολύφλογον 
Ζσολοο] ἐπιζάφελος χόλος, ἀντὶ τοῦ γα». ηὐξημένος" 

παρα τὸ άγων Φλέγευ. 

--- ἐπιζαφελῶς χαλεπαίγει» οντὶ τοῦ ἐπιμόνος, 
ηὐξήμένως Ἰλιάδος {. παρὰ τὸ ὦ καὶ τὸ ὀφέλλω τὸ 
αὐξων «γίνεται «μδφελος" καὶ σνγκοπῇ, 6άφελος, ὁ 
ἐπηνξημένος παὶ σῴοδρὸς καὶ Φυμώδης καὶ Ἰσχυρός. ἢ 
παρὰ τὸ ὠφελώ" παὶ σηααίνει τὸν μεγάλως ὠφελγμέ- 
νοΥ» } ἐπιμόνως ηὐξημένον. καὶ τὸ μὲν «αφελ ος, βα- 
ρύνεται" ἐπειδὴ το εἰς ος λήγοντα συγκείµενα παρὰ τὸ 
«ων προπαροξύνετεα, «ώκοτορ, ζἄλεος' τὸ δὲ ζαφελῶς 
περισπάται" τὸ γὰρ δια τοῦ λως ἐπιδῥηι (πτω παραλγ- 

γόμενα τῷ ε ος ἐπετοπλεῖστον Φιλεῦ περισπᾶσθαι » 
εὐτελῶς, ἐπιμελῶς. πρόσκειτα» ὥς ἐπιτοπλεῖστον, διὰ 
τὸ εὐτρωπέ έλως, εἰπέλως. 

τς δέν παρα γὰρ τὰς χεῖρας πεποίήται ᾗ λέξις" 
Ἀχερής" παὰ ὑπερδέσει, Φεχρεής καὶ αχρειής. -Ἡ αν ὡς 

λέγει Ώρος, ἔστι ῥγας, χρὼ τὸ πλησιάςω, παρὰ τὸν 
χρώτα" παρόγωγον Χραύων ὡς ψαύω" ὄνομα ῥπαατι- 
οί χρής καὶ πλεογασιῷ τοὺ. .. μετὰ τοῦ σαν γύε- 

ζωχρεής ο καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ. σημαίνει τὸν΄ἄγαν 
χβώδη, ὴ τὸν σφοδρὀν᾿ καὶ «αχρειῶν ανέμων. ἰσχν- 
ρῶν, εὐχρήστω»» ἐξοπιναέ ων, ἢ αεγάλως πνεόγτων. 

περ τὸ ζέω. 

ὠνόμασταε ἀπὸ Ζέλυόο τινος" ἢᾗ διὰ τὸ τὸν ἥλιον 
ἐν αὐτῷ, λίαν εὐσεβεῖσβαι. 

ἐξ οὗ «ἔλλειν, τὸ βάλλει». 

λούμενος. παρὰ τὸ ζωὴ καὶ τὸ Φέρω. ὃ τὸ ν πάσι 
Φέρων καὶ πορέχω», «Ἴφυρος, έφορος (καὶ τί μετέ- 
χει τοῦ ὧν: τῷ γὰρ Ῥέρει πνέογτος αὐτοῦ. οἱ παρποὶ 
αὐξονται) Ῥοφόρος τὶς ὢν, ὁ τὰ πρὸς ζωὴν Φέρω»: 
ἐπειδὴ τα Φυτα κυήσκει ποιεῖ. Ὄμηρος, -- αὔρη Ζε- 
Φυρίη πνείουσα τὸ μὲν Φύει, ἄλλα δὲ πέσσει:--- ἢ 
παρὰ τὸ ζοφδς, ζ«ὄφυρος καὶ «έφορος, ὁ ἐκ «όφου ῥέων. 
ὁ αυτὸς καὶ λίΨ καλεῖται. 

Κοργοῦτου, ἐν τῷ περὶ Ἑλληνικῆς 2εολο- 
γίας» ὅτι Ψυχή ἐστι τοῦ παντὸς κόσμου, παρὰ τὸ ζωὴ 
καὶ αὐτία εἶναι τοῖς ζῶσι τοῦ ην" καὶ διὸ τοῦτο βασι- 
λεὺς λέγεται τῶν ὅλων, ὡς καὶ ἐν ἡμῖν ἡ ψυχή. ῆ ὅτι 
ἔσησε μόνος τῶν τοῦ Κρόνου παΐδων, κο οὐ κωτεπό»]. 
ἡ ἀπὸ τοῦ «Ἡν καὶ τοῦ άω" τὸ γὰρ ζωοποιόν ἐστι 
πγευμα. ἠ παρω τὸ ος ο) τὸ αὔω τὸ βοῶ. ὃ µεγάλως 
αὔων. ς παρα τὸ δέος᾽ Φοβερὸς γάρ. 1 παρὰ τὸ δεύω 
τὸ βρ ρέχω, δεύσω, Δεύς καὶ Ζεύς" ὑέτιος γὰρ ὁ 9εός. 
ᾗ παρὰ τὴν «όσιν” Φερμότωτος γὰρ ὁ αήρ. ἦ παρα τὸ 
σέω, Ζεύᾳ, ὧς τρέω Τρεύο, καὶ ᾿Ατρεύς. σηµαίνει δὲ 
τέσσαρα τὸν «δεὸν, Ἰ τὸν οὐρανόν, ὡς τὸ, Ζεὺς ὁ 
ἐπεὶ οὖν Τρῶκο -- τὸν Ποσειδώνα, ὥς τὸ, 2εὺς δὲ 
κατα πόντον ἑτάραξεν: --- τὸν καταχ.δόνιον Φεόν,, ὡς 
τὸ, Ζεύο τε καταχ»όννος: εδ Πλούτων, Ἰλιώδος ος 
καὶ τὸν ἦλιον, -- πετ αλδέρα καὶ Διὸ αὐγάς: --- 
Διός" ὁ πανών" δύο κρνόνες εἰσὶν οἳ μαχόμενοι" ὁ μὲν 
εἷς λέγει ὅτι πᾶν ὄνομα μονοσύλλαβον ὀξύτονον μα- 
κροκατάληντον εἰς 6 λῆγον, διοὲ κα λαροῦ τοῦ ος κλίνε- 
τας» καὶ τον χρόνον τῆς εὐ-είαο Φυλάττει καὶ ἐν τῇ 
γενικῇ᾽ οἷονν ὁμώο» ἁμωός: ώς, 2ωόφ" καὶ ὠφειλεν 
εἶναι Ζεύς, Ζενός. ὁ δὲ ἕτερος μμ ὅτι τα εἰς εὖύς διὰ 

Λα 

με] 
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τοῦ έος κλήνονται" καὶ ὤφειλεν εἶναι Φεύς, Ζέος. τῶν 
οὖν δύο παγόνων µαχομένων, εἰσῆλιεν ἡ τῶν Βοιωτῶν 
διάλεκτος, καὶ ἐγένετο Ζεύς Διός. 

3ο Ζεύς µε αέγα] αἱ οξυγόμεναι λέξεις, αἲ διὰ τὴν συγέπειαν 
τρέπουσι τὴν ὀξεῖαν εἰς βαρεῖαν, ἐπιφερομένου. τοῦ 
ἐγκλιτικοῦ μορίου, τὴν ἰδίαν τάσι» Φυλάττουσι. τὸ ἐμέ 
δὲ πρωτότυπός ἐστιν αντωνυμέα. αἱ δὲ πρωτότυπδι αἂγ- 
τωνυµίαι ἐγκλίονται" καὶ αἱ ἐγκλινόμεναι ἄποβαάλ- 
λουσι τὸ Φωνπεν. 

Ζεῦσαεν τὸ βόας ἡ η] ἡμιόνους ἑνώσαι ὑπὸ τὸν αὐτὸν. ὠγόν. 
καὶ ζεύξειν τὸ πρᾶγμα, παρὰ τὸ Ζεύς' αὐτὸς γὰρ πρῶ- 
τος ἔευξεν κα ἡμιόνους ἐπὶ σπορ καρπῶγ. 

Ζενξ δα] ἡ ρα οὕτω τιμάται έν ργει. Φασὶ) γὰρ, ὃτι 
Ἆπις αεταναστας απὸ τοῦ. Άργους εἰς ΑΊγνπτον , ἔπεμ- 

ο ψε βόας τῷ ἐν ᾿Αργει βασιλεύοντι, κα τὴν τοῦ σπό- 
ρου. ἐργασίαν ἐδίῤαξεν" ὁ δὲ, ζεύξας ἐπὶ τῷ σπόρῳ τὰς 
βοῖς, Ηρας ὑερὸν ἀγέδηκεν. ὅτε δὲ τοὺς στάχυς συνέ- 
βαινε βλαστάνειν καὶ ἂν θεῖνν ἄνδεα ́ Ἠρας ἐκέλεσε. 

Ζεῦγος. ἠαιονμιὸν ἡ βο]κόν. 6εύξαντες τὴν λεγομένην χλι- 
"δαν ἤἥ ἐστι ὁμοίκ δέγδρῳ » τὴν τῆς νύμφης μέθοδο». 
ποιοῦνται. πα αλαβόντες δὲ αὐτὴν ἐκ της πατρφας 
ἑστίας, ἐπὶ την ἅμαξαν άγουσιν εἰς τὰ τοῦ. γαμοῦντος 
ἑσπέρας ἠκογής, κα)ηγται΄ δὲ. τρεῖς ἐπὶ τὴς ἁμάδηο 
μέση μὲν ιπ ρύμφη"' ἐξ ἑκατέρου δὲ ὁ υµφίος καὶ ὁ 
πάροχος” οὗτος. δέ ἐστι Φίλος } συγγενὴςν ὁ μαλιστα 
τι εώµενος καὶ ἀγαπώμεγου. ἐπειὸὴ κα ἅμαξα ὄχημα λέ- 
γεταε» «ὁ ἐκ τρίτον παροχούµονος παάροχος ἐκλή»}. 
απὸ ταύτης της συνηθείας, κὠν πεζοί τινεο µετίωσι 
κόρη», ὁ τρίτου συμπαρὼν πάροχος λέγετα 

Ζεῦγος. ον μόνον τὸ ἐκ ὁυοῦν των «ουγνύμερον, αλλα 
καὶ τὸ ἐν πλειόνων. κα γὰρ, Ἰσοκράτης τέὂριππο» 
6Ἐῦγος εἶπεν καὶ Αἰσχύλος. ὥστε κἂν ἐκ τεσσάρων, 
κἂν ἐκ πέντε ὖ, «Ἐῦγος αὐτὸ καλεῖτοι. γίνεται δὲ πα- 
ρ. τὸ «Ἐύγων ὡς τεύχω τεύχος. 

ζΖευγμαν, οὗ τὸ σχομόον» αλλ ἡ ἐζδυγμένη σχαδία ἐν πο- 
ταμῷ  Ἡ ἐν αλάσση. καὶ Θουκυδίδης ἑβδόμη, Τὸ. ςεὖ. 
γνα τοῦ λέμένος. 

Ζεύγλη. τὸ ἄκρον τοῦ «υγοῦν καθ’ ὃ ἐντ/βενται τοὺς τρα- 
Ἴλους τα «ωα” } τὸ τοῦ τραχήλου μέρος, καν 
ο νός, ὧπὸ τοῦ ζεύξω, «εύγλη,. ὡς απὸ τοῦ αἶξω, αἴγλη. 
εἰς τὸ πεταλη. 

4πο Ζευγίσιον, ὃ ἐτέλει ὁ ζευγίτης.  μῶ δὲ τάξεις Αθήνῃσιν 
ἦσαν" πεντακοσιοµέό,μνοι, οἱ πλουσιώτατοι" ἱππεῖς, οἱ 
ἁσπαδα Τελοῦντεο" καὶ τὸ ητμιόν. 

Ζεωρος ἄρουρα. παρὰ τὸ «Ἠν αν ἡ τα πρὸς τὸ 
σπν ῥωρουμέγη» ( τοῦ ἡ εἰς τὴν ει ὁφΦογγον τραπέντος 
οιωτικῶς» ὡς οὐτήσω, οὐτειλή) βιόδωρος, ὴ παρὰ τὸ 

τας εμας δωρεῖσ-λοε «ειόδωρος. Ἰ παρὰ τὸ όόω «Έεις 
καὶ ζει, ἄποβολῇ του ἐ» «εέδωρος ὡς μένει, Ἰλενέ- 
λος” καν συγαιρεσει η] κραάσει γίνεται «Ἐδωρος” καὶ 
γὰρ τὸ ζῷ ὅἝω λέγεται, ἡ΄ τὸ «Ἡν ῥωρουμέν}. 

δεικέν αἱ ὀλύραι κατα δὲ ἑτέρους αὐτ] Ἰ πριδή᾽ πλεο- 
»ασμῷ τοῦ ϐ, εἰαί τινες ο-σαι. εἰα) αρ αἱ ονωλᾶ 
οἷονν Θωώων παρδαλίων τε λύκο .ν τ να πέλονται: 
ὅτι «όων εἷαή εἶσι». ςἡ παρὰ τὸ «έων εαί καὶ ή 
«͵ τοῦ ὦἩν αἴτμες, ἡ απὸ τοῦ Ζεύς, ὅτι Διὸς εὕρημα 
ἐστὶ κατα τὸν μθον. Τα εἰς ἄλφα τῇ ει ὁιφδόγγῳ 
παραληγόµενα } τῷ ϱ, ἐπὶ μὲν οὐσίας, ὀξύνεται, σεια 
Φειώ, χειά" ἐπὶ δὲ πράγματος, βαρύνεται" οἶον, μνεία, 

. χρεία. 

1ο ὄειραί, χιτῶνες ἀναικεχολπωμένοι, ᾳ ἀνοέκωλοι, Ἐτνο- 
Φών, Καὶ «εερας μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων 
ἔχουσω, αλλ οὐ χλαμύθδα: --- οὕτως εἰς τὸ ῥητορικόν. 

4ο 

2ο 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. “ντ 

ἄλλοι δὲ ζώνη» καὶ Χλαμύδα σηµαίνει» τὴν λέξιν. Φασί" 
παρα τὸ εἴρειν, π πσμῷ τοῦ 6, ἡ ἐνειρμένη” τινὲς 
δὲ παρα τὸ δεῖ, , δεσμεύειν, δειρά. καὶ ζρώ 
ατα µετάθεσιν, τοῦ ὀέλτα εἰς ὦ τιὲς δὲ παρὰ τὴν 
δέσιν, δειρά, ἡμάτιον, ἡ ββονν. ϱ, ᾗ διάδημα, 3 πορ- 
Φυροῦν' ἔνδυμα. 

Ζέω καὶ ςεῖν' εἴρητομ κατ μίμηση τοῦ κατ τὴν 3ερ- 
μασίαν τῶν ὑδάτων ἤχου" ἡ απὸ τοῦ ὤ κα τοῦ ἅω 
τὸ πγέων κ έω, 

ζω καὶ «ν ν] τὸ της 6ωῆς σημαντικὸν, λ. ἀπὸ τοῦ 
έω κατὸ. βεταφ ἐν) ἄναπνέομεν γὰρν ἕως πάρεστιν 
ἐν ἡμῖν τὸ Φερμὸν καὶ ἡ ζὅσις τοῦ αἵματος. ἡ ἀπὸ 
τοῦ ἄω τὸ πγέων πλεονασωφ τοῦ Ὅἶτα ἡ } τοῦ εν γί- 
νεται ζάω" σἶτα κατὰ κρᾶσω, ζω. πα θητωκὰ οὐκ ἔχει" 
τὰ γὰρ οὐδέτεροι ῥύματα, μήτε ἐνέργειαν μήτε, πάθος 
Φηλοῦντα, παδητικα οὐκ ἔχει" οἷον «ὦ, πλουτῶι ὑγιαί- 
γω» ὑπαάρχω. τοῦ μι κίνησις οὐχ, κ μιάς. ἀπὸ τοῦ 
«έω, ζέεις, ζει, κατ κ άσιν Δαρη τοῦ αε εἰς η, 

ὝὙήεται «Ἱς, καὶ «7. οὐ γαρ ἀπὸ τοῦ «ἄειο «δε, συνγ- 
ρημένον γέγογε τὸ «Ἡο καί ο. 

2191] ἔστι εἰς τὸ βοῆς. ὁ παρατατικὸρν αν ἔῶν, 
ἔθπεο ἔφλο, ἔφχε αλ ' καὶ τὸ προοταχτικὸν «Ἡν ὡς 
παρ. Ενριπίδη ἐν Ἰφμγενείᾳ. Αλλ᾽ ἔρτε καὶ καὶ 
θόμους οἴκει πατρός: -- κι) ἐν Φρίξῳ, Δι ἐλπίδο ον, 
καὶ ὃν ἐλπίδος τρέφου: ος τὸ γαρ «7 δι κατ -.. 
σι ἔχει τὴν 9, συλλαβή» ̓  καὶ μετα τῆς σὺν προθέ- 
σεως», σύςηδ:. τιγὲο λέγουσι, τὸ ὦε «Ἡ μὴ ἔχειν τὸ ε 
προογεγραμµένον, κατασπευάζοντες ὧπο τοῦ εἰς µι τοῦ 
ὅ]ωι. οἵτιες οὐκ ἄκριβῶς να. εἰ γὰρ απὸ το, ες 
μι. ώφειλεν εἶναι - ἦ µετοχή ζές, ὤρπε . στάς. καὶ τὸ 
Φήλνκον, «ασς, ὥσπερ στᾶσα" νῦν «ὧν στὸν ἡ 
μετοχή καὶ τὸ Φηλυκὸν, ζῶσα. μα) λ απο τοῦ δὲς α.ν 
ὤφειλεν εἶναι τὸ πρῶτον των πληθυντικῶν «ἄμεν, ὥς- 
περ Φαμέν" νυν) δὲ ζὤμεν ἐστίν, ὥσπερ βοώμε». ἄρα 

: δύκ ἔστιν ἀτὸ τῶν εἰς µι. 
Ζητῶ, συςυγίαο πρώτης, ἐκ τοῦ ὅα ἐπιτατικοῦ καὶ τοῦ 

αἰτῶν γήνεται «πετῷ' καὶ συγκοπῇ, τῷ" καὶ τροπῇ 
τοῦ άλφα εἰς ην «τῷ. 

Ζήτητα ον ἀρχή 5 ην ᾿ΑΦήνῃσι κατα καιροὺς καθιστα- άλτη 

μένην πρὸς ὃν ἐμήνύοντο οἱ ὀφείλοντεο χρήματα τῇ 
πόλειν καὶ μὴ ἀποδεβωκότες. ά 

2ήτ1, ὁ εἱὸς Βεῤῥα" οἵον, Ζήτης αὗ Κάλαές τε βορήϊοι 
υες ἠκέσδην, Απολλώνιος ὁ Ῥόδιος ἐν τοῖς Ἄργοναν- 
τικοῖο, ζαήτηςν παρα τὸ σα καὶ τὸ αήτης, ὁ µεγάλως 
πνέων  υἱὸς γὰρ ἐστι τοῦ βοῤῥα. 

Ζ19ος] Ἀπολλώνμο, Ἐγ ὃ ἔσαν, δίῤς ᾿Ασωπίδος υἱέε 
ὁριω. ᾽Αμϕίων καὶ 79ος" απύργωτος ὁὃ ἔτι θήβη Κε; 
το πέλας, τῆς οἵγο νέον βαλλοντο ἀομαίους Ἱέμενοι: --- 
εἴρηται παροὲ τὸν «Ἴσω μέλλοντα, «Ἕἡδος, ὧς ἐρίσων 
ἔριος. ὴ ὅτι ἡ αήτηρ αὐτοῦ οτε, ευααρῶς τεπεῖν 
αὐτὸν, ώς φησιν Ενριπίδης. Τὸν αὲν κίκλησκε Ζη9ον" 
ἐςήτησε γὰρ Τόκοισιν εὐωάρεμεν ἡ τεκοῦσα νιν. - 

Ζῆλος, ὁ Φ.2ονος. παρα τὸ «έω καὶ τὸ λίαν γίγεται «ξ- 
λος καὶ «λος Φερμὸς γάρ ἐστι λήαν. } παρα τὸ «ξεινν 
ὁ Φλεγμσύεω, καὶ ἐκκαί ασ.) νι τὴν ψυχὴν ποιον" Φλέ- 
γει γαρ ἐν τῷ ὃ βάδει. ὴ ὁ ἐκ τῆς ζέσεως τοῦ Φυμοῦ 
γινόµενος. } ἀπὸ τοῦ «άλη, «ἅλος καὶ ςἦλου ὁ γὰρ 
«λος «άλην βάλλει εἰς τὸν ἄνλρωπον. 3 ὁ Οιτῶν 1ο 
πρός τινα ἄλλον κ λ οἷον -- «λοῦ δέ τε γείτονα γεί- 
των: ---- τὰ δὲ παρ’ αὐτοῦ συγχείµεναν εἴτε κατ 
αἂὁ εἴτε κατὰ τὸ τέλος, τὴν. αὐτὴν Φνλαττει χραφή 
δν πολύζηλος, δύρζήλος, ὁ Φθονερός, κά τὸ ων 
ὅλος. 
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2ημίκν ἡ τῶν ὄντων πρὸς τὸ ην μείωσιον ἡ τοῦ κέρδους 
καὶ τῆς ὠφελείας ἀτη', Ἶ τα πρὸς τὸ ην μειοῦσαν ᾗ 
τὴν ζωὴν μειοῦσα, τουτέστι τὴν περιουσίαν" παρὰ τὴν 
ζέσιν͵ τή» γινομένην ὑπὸ τοῦ δυμοῦ ἐν τῷ ὀντίνοιν τὰ 
ἐπαγόμενα. ἡὶ δγκία τὶς οὖσα ' ἡ πολιτική. 

Ζηρυνδία Ἄφροδίτη ἐν Θράκη. Ζήρυνδον γὰρ ἄντρον 
ἐν 6 ράκγ. οὐ γὰρ µόνον Άρεως ἱερά ἐστι ἐν Θρήνήγ, 
ἀλλὰ καὶ Αφροδίτης, Δυπόφρων. 

Ζήτρειον » σημαίνει το τῶν δούλων δεσμωτήριον, ἤ ἤγουν τὸν 
βύλωνα, παρα Χίοις μαὶ ᾿Αχαιοῖς: ἐκεῖ γὰρ κ μιφήώ 
το οἱ Φοῦλοι. Εὐπολις, Ὥσπερ, γὰρ εἰς «ὔτρειον ἐμπε- 
σώνι --- καὶ Θεέπομπος, --- ὥς οι ὁοκεῖν ναί το 
πρόθυρον τοῦτο βασανιστήριον, Τὴν δ᾽ ο/κ/αν ««ἠτρείον» 
ἡ (πακὸν μέγα: --- σύνθετον δέ ἐστιν ἐκ τοῦ α παὶ 
τοῦ τρέω τὸ Φοβοῦμαι, ζἄτρεον πο «τρειον. Ἶ παρὰ 
τὸ δεῖν τὸ δεσμεύειν καὶ τὸ τρέω, γίνεται Φήτρειον, 
καὶ «ὔτρειον» κατὰ τροπὴν. τῆς ει διΦΦόγγου εἰς τὸ η 
ἐν ᾧ δεῖσθαι τρέουσι». εὕρηται δὲ καὶ διά τοῦ ; συε- 
σταλκένον. καὶ παρο Ἡροδότῳ, ᾿Αγε αὐτὸν ε]ς τὸ «ή- 
ΤΡ5ΙΟ). ἔστι δὲ χορίαμβον τὸ μέτρο». τοῦτο δὲ ὁ μὲν 
Ώρος προπαροξύνει, ὡς τὸ γήτειον" ὁ- δὲ ᾿«λριγένης 
τπροπερισπᾳ.. Χοιροβοσκός. 

2ης άνιον , τὸ άνευ «σπορᾶς συμπαραφυδµενον τῷ σίτῳ. καὶ 
γίνεται παρὰ τὸ σῖτος καὶ τὸ σύω τὸ βλάπτω, σισά- 
νιον καὶ «6άνιον, τὸ βλάπτον τὸν σῖτον. ἢ παροὶ τὸ 
σῦτος ηοὶ τὸ ἠόάνω τὸ κά ημα » σιτοίζανον, το τῷ 
σίτῳ π. εθρεῦον καὶ συναυξάνον. 

Ζήν, τὸ τά ἐξ οὗ καὶ «ἴεται» τὸ ζητεῖται. 
Ζγνῶ, το σκυδρωπάζω" πα ὠγνῶσαιν τὸ σκυδρωπάσαι. 
Ζυγός] παρὸ τὸ δύο ἄγειν. δυαγός" καὶ ἐν συγκοπᾷ, ὃν- 

γός καὶ ζυγός" οἱ Ὕὰρ. Δωριεῖς τὸ ὃ εἰς σ τρέπουσι». 
ἡ παρὰ τὸ ἄγεσθαι καὶ ἐφέλκεσθα ὑπ αὐτοῦ. δυγός 
καὶ «ωγός. Ἱστέον δὲ ὅτι τὸ ς δικλύουσιν οἱ Δωριεῖς 
εἰς σ καὶ ὃ' οἵον, «ωγός, σδυγός ̓  6«ευκτῆρες, σδευκτῇ- 
ες” Φερίζὸ, Φερίσόω" συρίζω, συρίσὀω. (θΘεόκρίτος, 
Α ποτ) ταῖς παγαῖσι µελίσδεταε: -- ἤγουν μελήεται 
καὶ ἠχεῖν καὶ ἀποτελεῖ αελῳδίαν. σημαίνει τρία" τὸ 
ἅρμα τῶν ππωνν ὡς τὸ, Ἱππείου δὲ ςυγοῦ 9εὰ Ίψα, 
τοι--- καὶ τὸν τῆς κιθάρας π]ηχν», ως τὸ, --- ἐπὶ ὃ 
"αργύρεον ὦγὸν ᾗεν: ---- σημαίνει δὲ κι) τὰς τῶν έρεσ- 
σόντων καδέδρας. εἴρηται καὶ ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν, καὶ 
ἐπὶ ἁρμάτων καὶ πλοίων. καὶ τὸ, λεγόμενον ὑπὸ τῶν 
ποιητῶν τάλωτον, ἦγουν ή τρυτάνη» δυαγόν., τὸ δύο 
ἄγον, καὶ υγόν. λέγεται, ζυγός καὶ ὁ τῆς κιθάρας πῆ- 
Χυς», πο) ᾧ ἔγκεινται οὗ κόλλαβοι" οὕτω δὲ λέγονται 
οἡ πάσσαλοι, ὧν ἐξάπτονται αἱ πχορδα), παρὰ “τὸ πεπολ- 
λῆσθαι. Ἰλιάδος ἰῶτα. 

Ζυγομαχεῖν, στασιάςειν» ὧς οἱ βόες συνεςευγμένοι. μετῇ- 
πται δὲ η] λέξις ὧπὸ τῆς τῶν βοῶν προς αλλ ἥλους μᾶ- 
Χπς μὴ συμφώνως ἐργαομένων᾿ ἐκεῖνοι γὰρ πολλάχις 

ὅταν ἕλκωσι πάµνοντες. ἐπερείὸ Ἴουσι τὸ βάρος, πρὸς 
ἄλλήλονο κεχρηκένοι ὑπει . ἢ ἀπὸ µεταφορᾶς 
τῶν εἰς τὸν στο) μὸν Φιλονεικούντων, ᾖ τῶν πωλούν- 
των στα)μῷ, παν ὀμιφερο: ένων πρὸς τοὺς ὠνουμένους 
7 απὸ τῶν ὀποδγίον, ἡ βοῶν, ᾗ Ἱππων, ᾖ τινων τοι- 
ούτων ᾿ ὡς Ἡσίόδος, οὐ. ἂν τώγ. ἐρίσαντες ἐν αὔλακι 

καμμὲν ἄροτρον "Αξειαν, τὸ δὲ ἔργον ἐτώσιο» αὖ-ι 
λίποιε»:-- ὁ δὲ Ἡρόδοτος, ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς πλοίοις 
ὠγῶ» δύναται φύσει εἶναι" ’ ἐπεὶ περὶ τῶν καθεδρῶ» 
διαφέρονται οὗἡ ἐρέσσοντες. 

Ζύγαστρονν τὸ κιβώτιον, ὥς Φχσι Σοφοκλῆς, Κοίλῳ -ᾱ- 
πάστρῳ:--- κυρίως ἡ ξυλένη σορός᾽ παρα τὸ ἐνεζξῦ- 
πθαι καὶ ἐγδεδέσθαι ἄλλήλαιο τας σανίδας. παρα δὲ 
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Δελφοῖ; παὶ ζὤὤγωστρον παλεῖται τὸ γραμματοφυλα- 
Νίο. ῥήτορροὴ ᾗ λέξις. 

Ζύμῃ, τὸ σταῖς τὸ συμπεφὲν εἰς ὄπτησιν. παρὰ τὸ ζἔω. 
ζύμη, (ὡς λύω, λύμη᾽ δύω, ὀνμή) τὸ 6έον σταῖ" ἡ 
παρὰ τὸ ως οἶμον εἶνω. ζέω, οόω, ὡς ξέω, ξύω" 
Χέω, χύω᾽ ύμη, καὶ «ύμωμα᾽ ἐκ τοῦ «ἔσαντος, «ευ- 
στός, } σταῖς τι γεγονός, ἐκ τοῦ ύμη «ὤὠμήτης, ἄρτος 
ποιός᾽ οἵον, ἄρτοι «υμῆταιν οὗ μεγάλοι, 

Ζόφος, σκότος, ἀχλύς, παρὰ τὸ μέφος, μετὰ, τοῦ άν 
«ώνοφος παν συγκοπῇ, «όφοο. ἡ παρὸ τὸ Φάος κατὰ 
προσέλευσῳ τοῦ ο, ὄφκος καὶ πλεονσσμῷ τοῦ ὦ, «ὔ- 
Φος, γατὰ ἄποβολ]ν τοῦ α. ἢ ἀπὸ τοῦ γνόφος, ὀνόφος 
εοὸ ὤόφος, δηλονότι ἄποβολγ τοῦ ν.᾽ σημαίνει δὲ δύο" 
τὸν ἐν ὧδου τόπον, οἷον ὁμιχλώδη" καὶ τὸν εἰς δύσιν. 
ὥς τὸ» Εὐτ' ἐπ᾽ αρῃστερ» τοίγε ποτ) «ὦφον Περόεντα. 

Ζωάγρία, τὰ ὑπὲρ τοῦ ὤν, διδόµενα ποια, 
Ζώγρει] Ζωγρει ᾿Ατρέος σε: --- ἀντὶ τοῦ ζὤντα -λάμβα- 

νε. παρ τὸ ὦ καὶ τὸ ἀγρεύει, ζσγρῶ» τὸ τὸ ϱῶντα 
ἀγρεύω. 

Ζωγράφος. Θεόχριτος, Ποῖοι ζωογράφοι τώκριβέα πράμ- 
ματ ἔγραψαν; οὐχ ὅτι γράμµατε χρῆτας, αλλ’ ὅτι τῇ 
γραφίόι προσκαταξύει" γράψαι γὰρ τὸ ἔύσαι. οὐκ ἔχει 
δὲ τὸ ι προεγεγραρμέγο». ἔστι γαρ όὧον «νου ζωογρά- 
ος” καὶ ἐπειδὴ ουδέποτε μεταξὺ τοῦ { ὄντος ἡ τοῦ υ 
ὴ συμφώνου, κρᾶσις γύνεται, αλλα πρῶτον αποβάλλει 
αὐτὸ, πα) οὕτω γήεται ἡ κρᾶέσις» βελτ τίονα», βελτίω" 
τῷ ἐμῷ, τωμῷ" τοῦ ον θρώπου» τανδρώπου" καὶ 
ἄνθρωπος, τᾶνθρωπος" τούτου χόριν καὶ τὸ ζωογράφος 
πρῶτον ὠποβάλλει τὸ ας. καὶ οὕτω ποιεῖ τήν πρᾶσιν 
«τοῦ ὦ καὶ ο εἰς ῶ» : Χαρὶς τοῦ . ΄ 

Ζωπυρεῖ», κυρίως τοὺς ἄν δρωκας Φυσᾶν" Ω, τρὶς καταί- 
βρατε ζωπύρει τοὺς ἄνδρακας: --- καὶ ζωπυρῆσαι. απὸ 
αεταφορᾶς τοῦ πυρὸς λέγεται κοὶ ἐπὶ τοὺς. ἐξ ἀρῥω- 

στίας ἀναῤῥωννυμένους. ποιν ἔοιν' Κάγω Υ ὢν ἔζην καὶ 
σὺ τὸν λοιπὸν χρόνον: --- ώφειλεν εἶναι ἔζων. κοινῶς 
μὲν, ἔάο ἔζα' οἱ Δωριεῖς δὲ τὸ α ε εἰς συνκιροῦσι», 
ἔῴκες ἔςηο λέγοντεο, καὶ ἔωε ἐς. πλάνης οὖν γινομέ- 
νήο, ἐγένετο πρῶτον πρόσωπον ἔγ, προς.2έσει τοῦ ν, 
απὸ τοῦ τρίτου προσώπου. 

Ζῳδιον, σὺν τῷ ἰῶτα" 
΄Ἄρατος, Ζωΐδιον δέ ἑ κυ πλου ἐπίη Άλησιν καλέουσιν: --- 
ἦ ἐπειδή ἐστι, ρου. ο ου" ὅπερ ἔχει προογεγραμµένον 
τὸ Ἰῶτα" πα) ἐπειδὴ 3 τελευταία συλλαβή τῆς γενικῆς 
των πρωτοτύπων ὧπὸ Φωγήεντος ἄρχεται, γίνεται ζωή- 
διον, ος εἴρητοαι, τοῦ / ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου ὄντος. τὸ 
γεικὸν ἔνομα, παρὰ τὸ «ὦ, τὸ τοῦ ὤν δεµτικόγ. ἦ 

᾿ ὧπὸ της ζωῇς, τὸ «ωὴν ἔχον, ἢ «έσιν ἔχον μα) Φερμό- 
τήτα» πι ὃς ὤντιδιαστολὴν τῶν μὴ ῥμῶ»' δψεν κα) ἆε- 
στὸν ἄν ρωπον Φφαμὲν» τὸν εὐκίνητον αοιὶ «ερμιόν. Ύρα- 
Φεται δὲ μετα τοῦ ἠῶτα, ἐπειδὴ εὕρηται κατὰ ὁιάστα- 
σι κοι) παρὰ Σεμωνίδη, οἷον, Τόν) ἡμῖν. ἑρπετὸν πα- 
ρέπτατο «ωῇον κάκιστον: --- καὶ δι τὸν χαρακτήρα 
τῶν. δια τοῦ Φον. τὰ γὰρ δια τοῦ ὧον οὐδέτερα 92ο- 
γεν δέλει ἔχειν. τὸ ἑῶτα οἶονν ἨΠτφον, ὄνομα ὄρους 
προστῷον, περιστῷον, ὑπερῴον. οὕτω καὶ βο σὺν τῷ 1“ 

Ζὼς ἄξιο ό ᾿Ασκαλωνίτης περΙσπώσθαι" οὐχ γιῶο' μό- 
ον γάρ ἐστι τὸ σῶς περισπώμενον ἄρσενικὸν εἰς 
ληγον, εἴτε ἀπὸ Τοῦ σώος, ᾗ. απὸ τοῦ σέος" ὅπερ 
ἄμεινο». εἰ δὲ ἐκ τοῦ ζωὸς ἀξιο αὐτὸ περισπᾶσθας, 
ἴστω ὅτι τὰ ἐξ ὀξείας μὲ βαρείκς παλιο βαρύνοντα!. 
εἰ μέντοι κλήει αὐτο, Ἰσοσύλλαββον εὑρεθήσεται. γίνε- 
ται δὲ ἐκ τοῦ ών. ζωός «ώς ἀπὸ τοῦ σω, ζῶς. 

δρ, τοῦ ἄω καὶ τοῦ κ, γίνεται «άω, ον" οἱ γὰρ 
α 2 

τρ 

ἐπειδὴ εὕρηται κατα ο, 

4σ 

το 

1ο 

2ο 
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ζΏντες πάνυ ἐμπλέουσι», ὃ ἆάων, ὁ ῥῶν' τοῦ «ἄοντος, 
τοῦ «ῶντος. τὸ προ ἄοιμι δω τὸ δεύτερον, 

49 έως) πλ . Φ: πα) ἐν τῷ τρίτῳ πι οσώπῳ οἱ 
Άττικο ροςιθούς, τὰ η, καὶ γίνεται ό. ἀπὸ δὲ τρί- 
του ποιοῦσι τὸ δεύτερον, προς»έσει τοῦ σ, «ῴηο' καὶ 
τροπῇ τοῦ ς εἰς νε τὸ πρῶτον, «Φη», ὧς ἀγαπῳη». 

Ζωπ] κπὸ τοῦ ϱῶ, γίνεται ζωή, κατὰ πρόοληψ’ συλλα- 
βης. ῇ ὥσπερ, παρα το ῥέω, πα. ή . καὶ χέω χοή, 
οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ Κω, «ή καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰδ.ω 

ο’ «ωή. τὰ γοῦν παρ αὐτοῦ συγχείωενα τὴν αὐτὴν Φν- 
λάττει γρεφή», ωηφόρος, «ωοτόκος, ἀείζφος. 

89 ωμό] κυρίως τὸ ἐπὶ τοῖς Ἀρέασι τῶν ζώων :ἄρτυμα ζω- 
μὸς καλεῖται" «ζὤμα δὲ, τὸν χιτῶνα, ἀπὸ τοῦ «ννυ- 
σθα" Ἰ τον θώρακα. 

Ζώνγυσθαι, τὸ καδοπλίζεσθαι: συνεκδοχωκῶς απὸ μέρους. 
τὸ περιεζωσμέγον: ἐκ τοῦ ζώω βαρυτόνου' εἰ γὰρ ἣν 
απὸ τοῦ (ὦ κώσων οὐκ ὤφειλε προυλεμβάνει το σ᾿ 
τεῦ δὲ «ῷ (ἐπὶ τῆς ζωῇς) ὁ µέλλων, ῥἴσω. ἔχει δὲ τὸ 
᾽ονγύω ην τὸ ο] συγγένειάν τινα” ἐπειδη τὸ σ » 
ἐπὶ τοῦ εραοῦ. λαμβάνεται, παρα τὸ «ω, διὼ ἂν 
ἐν αυτῷ ερμασία», ὥσπερ καὶ κατα περίφρασι» αλί- 
βας ὁ νεκρός” απὸ δὲ μεταφορᾶς τοῦ ον, καὶ τὸ «ων- 
υω ἐπειό. κατ ἐκεῖνον το; τόπον ζωννύμεδα, ἐν ᾧ 
ἐστι τὸ τοῦ σώματος Φερμόν., ἡ καρδίο, 

ζώνη, τὸ τοῦ σώματος μέρος παρα, το ολ ἐν ὁ μάλιστα 

τὸ τοῦ «ῴου ἐστὶ ζωτικον" καὶ τὸ πορὶ αὐτὸ ὕφασμα, 
ζώνη ὁ ὁμωνύμως λέγεται» ὡς καὶ δάραξ τὸ μέρος τοῦ 
σώματος, κα) τὸ περιτ,)έμενον ὅπλον. παρὰ τὸ δεῖ 

το ἑωνὴ πλ (γη, ἡ περιδεομέγή καὶ δεσμοῦσα ἡμᾶς ὁιὸ 
παὶ τὰ παρ αὐτοῦ συγκείµενα, διὼ τοῦ ὦ μεγάλου, 
οἷον ἄςωγοςν βαθύςωνος, εὔζωνος. σημαίνει δὲ τρία" 
τὸ µέρος τοῦ σώματος, ὡς τὸ, "Αρεῖ δὲ «ῶνην, στέρνον 

ά4ιά 
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5 παρὸ τὸ [ο τὸ Φωογονῶ, 
πείμενον, ἐν ϱ μάλιστα 

σηµαίνει καὶ τὸ ἐν συνγ)είᾳ 
λεγόμενον, ὡς το δὲ «ώνην ἑκατὸν «υσάνοις 
ἄραρυζανι --- καὶ τὸν συνοθνιαομόρν εν τὸ, 
Λοσε δὲ αν - ἱ 

Ζωστήρ, φώραξ . ζώνη" κα) τόπος τῆς κ) Ῥωμἡ Ἐνφο- 
ρίων, Οὗτος μὲν Ῥωστὴρ Φο/βου πέδον: --- καὶ πρ 39 
Απόλλων, παρὰ. Αθηναίος τιμώμενου. καὶν ᾖδ' ἐπ. 
πηδήσασα Φωστηρίῳ. Απόλλωνι: -- Φασὶ γὰρ, τὴν Λητώ 
ὠδήνουσαν ἐκεῖσε την ζὤνην λῦσαι, ζωστ δν ἐπανω 
τοῦ «ώρωκου» 5 ὕνται' Λλῦσαι ὁέ οἱ στῆρα παν- 
αίολο: ---- καὶ αὐτὸς ὁ Φώραξ. κατὰ Αρί- 
σταρ ἀντγραφον « οὖν Φησι, Δια μὲν ἀρ ζωστῆρος 
ἑλήλατο ὀφιδαλέοιο: --- λέγεται ζόμα καὶ τὸ περίζωµα᾽ 
Ζωμ. δέ οἱ πρῶτον πκρακάββαλε» ' μα, ἔπειτα ΘἨ- 
κεν ἑμάντας ἐὔδμήτουο. 

Ζωρότερον] Ζωρότερον δὲ κέραιρε, Ἰλιάδος. ' ὠτικώτε- 59 
μφ. ὠκρατώτερον, ἐνεργέο' οἱ δὲ, ερον παρὰ 
ὁ ζωρός, ὁ ἄκρατος καὶ οὐδέτερον, ρόν" καὶ ῥωρό- 
φ., ποτόν.. ὠπὸ τοῦ ην ἡ ςεῖν. γόεται «ωότερον» καὶ 
πλεογασμῷ τοῦ ρ' ἐν ᾧ ὁ οω ουχ ἠφάνισταιν αλλ” 
ἔτι οᾗ ἡ «οἳ καὶ Φερμός ἑ ω' ἀπὸ δὲ «τούτον τὸ 
ἁπρατώτερον, καὶ ἰσχυρὸν ἐωφαίνει. ἢ ἀπὸ τοῦ ὰ καὶ 
του ὥρον» ὃ σημαίνει τὸν ἐνιαυτὸν, γίνεται προς» 

κο) 6ωρός, ὁ πολυετὴς καὶ παλαιὸς οἶνος, καὶ εὔποτος 
ὑπὲρ τὸν νέον. 

Ζώτειον-- προπαροξυτόγως ὁ μύλων; παρα τὰς φειὰς, αἲ 4ο 
καὶ ζει) παλοῦνται" ὅπου. αἱ «εια) ἐκόπτοντο, οἱονεὶ 
«ξόντειον. οἱ δὲ, τόπου ὄνομα, ὅπου ἐκολαςθντο οἱ οἰκέ- 
ται ᾿Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις, «ὥστειον, ας ορ 
ὁ Μιλήσιος εἴρηκε». 

τ δὲ Ποσεμάωνε, Ἰ 
τὸ παρὰ τὴν 
ἐστ) τὸ τοῦ ος 

. . 

Η. ο. 

414 τα τὸ στοιχεῖον, ἐκ τοῦ ῆτα καὶ ταῦ ἔχειν τὸν Χαρα- 
κτῆρα τοῦ σταρκείου. ἡγήια γὰρ πλάγιον͵ τεθῇ. εὑρή- 

6ο σεις ταῦ᾽ εἰ δὲ ἀπὸ πρώτης γραμωῆς τοῦ ὖτα βαρεῖων 
ῥώσει δια τῆς ἐν μέσφ γρμμῆον τὸ ἦτα εὑρήσεις, άλφα, 

Ἠ] τοῦτο τὸ η Ψψιλούμενον. καὶ περισπώμεγον δηλοί. σύγ- 
εσμον παραπληρωματηιὸν, ἦτοι ἶσον τῷ δή” οἷονν σσ 

ἐπεὶ ᾗἦ πολὺ Φέρτερον ἐστί: --- καὶ παραλλήλὠς» Ἡ ὁὴ 
Ἄούγα ἔργα: --- ὀπλοῖ δὲ καὶ απορηματρκον σύνδεσμο» 
οἷον, Ἡ ὦς Ἑλένης ὄνεκ' ἠθκόμοιρ : --Ἡ μοῦνοι Φι- 
λέουσ᾽ αλόχουο ύτων ανθρώπων Ατρεϊίας: --- δηλοῦ 
ἑἱ καὶ τὸ ἔφη: Ἰ . καὶ κυανέγσ ἐπ᾽ ὀδρύσι: ολ 
σεσγωείωται των, ὅτι ὁ μὲν ΄Ὅμηρος αεὶ ἐπὶ 
προειρ]μένοις λόγοις ἐπιφέρει τὸ ἡ, το ὀηλοῦν τὸ ἔφη᾽ 
ὁ δὲ Τλκτων μετ αὐτὸ ἐπιφέρει τὸν λόγον. καὶ πά- 
λ Ἰ Ψιλούμενον καὶ περισπώμενο», ση ένει τέσσα- 
ρα) τὸν ο] παραπληρωματικὸν σύνδεσμον᾽ ὡς τὸ, --- 
ἐτεὶ ἦ πολὺ Φέρτερο»: καὶ ἐπίῤόγμν βεβαιώσεως, 
ἀντὶ τοῦ ὄντως, ὡς τὸ, Ἠ μάλα 6η τέθνκο Μενοι- 
τίου ἄλχιμος υἱόρ: --- καὶ ἀντὶ τοῦ εἶπεν ἔστι δὲ ῥῆμα 

ιο. Ἴσον τῷ ἐφη᾽ ὡς τὸ, Ἡν καὶ πυάνέῃσιν ἐπ' ὀθρύσι: --- 
Μα) ἀντὶ τοῦ απο Ἰματικοῦ τοῦ ὥρα. ως τὸν Ἶ μο Ἴγοι 
Φίλοι: -- δηλοῦ ή καὶ τὸ αληθές, ὡς ἐπὶ τὸ, μἩ δὴ 
λοίγια {ργ. ὅτά μ ἐχ2 οὐρπῆσαι ἐφήσεις Ἠρηι ---- τὸ 

41ο 

γὰρ ὄντως, ἐπὶ τοῦ αλγδως λαμβάνεται, ἩΗ ἁάλα ὁὴ 
τέἈνηκεν: --- ἀντὶ τοῦ ἀκριβός, 9ῇλον, Ἰλιάδος σ’. 
οὔτν γὰρ καὶ ἐν Ὀδυσσεί ἔχει, Ἡ µάλα δή τις 
ἔγημεν. μόη 

Η ψιλούμενον δὲ καὶ βαρυνόαενον δχλοῦ σύνδεσμον ὃμκ- 
όενητ μκόν εὖ, πὸ πακῶς νοστήσοµεν: --- ἔστι δ᾽ 
ὅτε κα) ντ τοῦ συαττικοῦ τοῦ εἰ τίθεται, οὓς τὸ, --- α 
] “καὶ γένει ὕστερος γεν: --- ποτὲ δὲ παρέλκειν ως τὸ 
Αλλα τί ἡ ἐμὲ. ταῦτα παρεξερέεσθαι ἕκαστα; --- καὶ 30 
πάλιν, ἡ Ψιλούμενον παὶ βαρυγόμενον σηµα/γει τέσσα- 
ϱ9) ἢ διαζευκτικος στον Ἡ ὑπερδιαευκτικός, ἢ ὀμκσα- 
Φητικός. ὁμαςθυντικὸς, ὁ τὰ ἐναντής τῇ συντοζει ὀιστῶν ' 
οἷον, --- α[ὰ νέου ῆὲ παλαιός: στ λν Ἡ ἡμέρα ἐστὶν, 
} νύξ: --- ὑπο)ιαςευκτικὸς δέ ἐστι ὁ ὀρέφορ π πρᾶν τα 
τι εἰς. καὶ αχ) ἕτερον ἐν τῷ αὐτήσει ομινή οἷον, Δός 
μοι χρυσὸν } ἄργυρον ἡ λίδους τιωίους: -- ὁ κσαφ/τωκὸς 
δή ἐστι», ὅταν τῶν δύο προτε»έντων, τὸ ὃν αἱρῆται. οἷον, 
Άρεῖσσον πέγεσθαι ἐν σῇ Ἅ πλουτοῦντα πλεῦ:--- καὶ, 
Θέλω τύχηῦ σταλογρὸν, ἡ Φρενῶν πίδον:--- Ῥανὶς 5ο 
Φρενῶν μοι μᾶλλον ν τ βν ος τύχης: τι οὗτος ὁ σύν- - 
όεσμος γέγεται μετὰ τοῦ ἄλλα συνδέσμου. αλλα Ἰ: ἐν 
συγκὺπῇ, αλλ ἤ : ὀμλοὺ όὲ καὶ τὸν καὶ, ὡς τὸ, Βούλομ 
ἐγω λαον σόον λοιω ὴ απολέσθαι. 

Ἡ τοιόςδε ἑών: -- ὁ ἢ σύνδεσμος δια ουχτικὸς μέν 
ἐστι, παρελήΦΦή: δὲ παρὰ τῷ ποιητῷ αντ) τοῦ συνα- 
πτικοῦ εἰ οἷον ἔστι καὶ ἄλλο, --- ἀπεὶ οὐ πολύμν»οφ, 
Ου)᾽ ἀφαμαρτοετής, } καὶ γένει ὕστερος: --- ἡ ἂν. 
τ) τοῦ ων καὺ τῷ γένει, οὕτω καὶ τὸ, ἡ τοιόςδε ἑών: 
-- ἀντὶ τοῦ, ἐὰν τοιοῦτος ὑπαρχη. Όνν ἂν δἡ µε/-4ο 
νειας αρηύφιλον | Μενέλαο», Ἴλιαδος γ. πως 
καὶ ἄντ] τοῦ πότερο, ὠὣς τὸ, ἩΗ. ὄγα Φασγιωον 



με... 577. Β 

ΤΗ γηθήσαι Πρίαμος: σύνδεσμος διαβεβαιώτικός” καὶ 
δεῖ π σπάσθαι, αντ) τοῦ, ὄντως ἂν χαρεί. ὅτι τὸν 
ἡ σύν Ἔσμον ἓξ ὁιφάρως σηµαίνει» Φησὶν Ἡρωδιανός᾽ 
περισπώµενον, τρία" καὶ βαρυγόµενο», τρία. περισπώ- 
µενος μὲν γὰρ, ἔστι παρκπληρωματρεός» βεβαιωτικός» 
ὁιαπορητκός ᾿ βαρυνόμενος δὲ, ἔ' ἔστι διωςευκτηκδόν παρι- 
διαςευκτικός ὁιωσαφητικός. ὁ μὲν οὖν διαζευκτήκὸς 

6ο οὕτως, Ἡ ἡμέρα ἐστὶν, ἡ νύξ: --- ὁ δὲ παραδιαςΕυκτικὸς 
κεῖται ἀντὶ τοῦ. ον ὡς παρὰ Ἠλάτα ὤνι, Μήως, ] 

περὶ νόμων: --- ὄντὶ τοῦ, καὶ περὶ νόμων. τὸ ὁὲξν Βού- 
λομαι πλουτεῖν ἢ πένεσθαι: --- τοῦ ὀισαφητικοῦ. ἐστιν. 
ἔθος. δὲ τοῖς διασαφητικοῖς συνδέσμοις, δύο πραγμάτων 
τοῦ μὲν ἑνός. ποιεῖσθαι αἴρεσιν᾽ τοῦ δὲ ἑτέρου. ἄπο- 
βολήν. καὶ ἀποβολη] μὲν, ἂς΄ τὸ, Βούλομ’ έγω λαὸν 
σόον ἔωμεναι ] ἀπολέσθαμ: ---. αἶρεσις δὲ, ὡς τὸν Ῥκ- 
γὲς Φρενῶν μοι αλλον, ἡ βυ9ὸς τύχης: --- τὸ ή, ὃακ- 
συνόµεγον καὶ ο νρύμοηρὴ δηλοῦ ἄρδρον προταχτι- 
κόνν ὡς τὸ, Ἡ ὁ᾽ ἑτέρη, 9έρεῖ προρέει: -τ. ὀγλο) δὲ 
καὶ ἄρ)ρον ὑποτακτικόν " οἴον, -- } αυρί) ᾽Αχαιοῖο 

ἆιθ 

Ῥ 

κοίον, Ως ὁ ἡγ' ἄμφιπόλοισι, µετέπρεπε παρθένος αδμής. 
ὁηλοῖ δὲ καὶ σύναρθρον ἀντωνυμίαν τρίτου προσώπου 
συζυγοῦσαν τῇ ἐν σῇ- ὑποδεύγματα δὲ αὐτῆς παρ 
Ὁμήρῳ οὐχ. εὑρίσκεται" ἐκ δὲ τοῦ αἀγαλόγου γοεῖται' αἱ 
γὰρ πλάγιοι πάσαι δὲ αὐτῆς παρ Ὁκήρῳ σώζονται, 

. ἦς. ὃν ἥν. ῤ 

ιο Η, σύνδεσμος αὐτμολογικός» ἀντὶ τοῦ καὸ παραλκμβα- 
γόµενος, χι” ἡ πολεμήτέα ὃν αὐτοῖο:--- ἀντὶ τοῦ 
ὅπου, τοπικον ἐπέρῥημα, τὸ γὰρ {χε τοπικὸν ἐπίῤῥημαν 
κατ ἐπέκτασι» ἐστὶ τῆς χι συλλκβής, ἐκ τοῦ ᾗ ὅασυ- 
Σομένου καὶ περιστωμένου. ἔχει δὲ καὶ ι προογεγροµ- 
µένον. τὰ γαρ εἰς ή λήγοντα ἐπιῤῥηηατα ἔχει το 
προογεγραμµέγον οἷον ἄλλη, τριπλῆ, κομιδρ. σεσηµείω- 
ται πέντε, γή» μή, δή, ἠδη, ὀηλαδή. ὁνωτέ βαρύνεται» 
«ὔτει εἰς τὸ ὀψιτέλεστον. 

"Ἡδε δέ οὗ, αὕτη δὲ - αὐτῷ. περισπἄται. ἓν µέρος λόγου 
ἑστήν" ἐπειδὴ δεῤοωται ἐκ τοῦ αρσενμιοῦ, Αλλ ὅδ᾽ 

Ίο ἀγήρ:-- καὶ εἰ τὸ Λεξικόν ᾿ Ἰλιάδος Υ, γράφεται 
Του» αφ) γυναικέ: --- ἡ δια τοῦ δε παραγωγὴ» εἰ 
ἔχει πρὸ τέλους μακρὸν» προπερισπᾶται. σεσηµείωται 
τὸ, Τωδε δὲ »ῶ]: 

ΤΗ] ᾖ, καὶ ἐπ ἀργυρέγ κώπη:--- ἀντ) τοῦ ἔφη, εἶπεν. 
ΤΗ, καὶ ἀπ ακμοθέτου: --- ἔστι δὲ; ῥήμα χρόνου ὥορί- 
στου δευτέρου. Ἠ. κοιὸ ὧπὸ στομάχων αρνῶν: --- ἔστ, 

9 ῃ 
Φὼ τὸ λέγω" οὗ παράγωγο)» Φα". καὶ Αττικῇ ἄπο- 

βολῇ, ἡμὸ τὸ αὐτὸ σημανο) μα) ἔστι τὸ αὲν Φα), 
νῴας συζυγίαο: τὸ δὲ ἡμὶ., πρώτη». μὲ οὖν, ὁ µέλ- 

δο λων, ἤσω" ὁ δεύτερες ἄδριστος. ἦν, ζσ ἤν 
ἛἩ ὁ) ὅς] οἱ μὲν περὶ Ἐρατοσθένη», ἀντ) τοῦ. ἔφη δὲ 

οὗτος" διὸ καὶ ῥωσύνει τὴν, ἐσχάτη»' ἐντετάχ αι, γα 
ὄρβρον τὸ ὅς. καὶ, ᾗ δὲ, ἀντὶ τοῦ ἔφη δέ. καὶ, ἡν δ᾽ 
ἐγω, ἀντὶ τοῦ ἔφην ἐγώ. παρ᾽ ὃ ὁὴ Ἔρμιππος καὶ ᾿Αρί- 
σταρχος. ἄντ) τοῦ. ἔφη ὁε" ὡς Χάρης δὲ καὶ Κριτό- 
λαος, αγτὶ τοῦ ἔφασαν., οιὸ ἀντὶ τοῦ ὢ Φίλε, σηκα(- 
ει, Φασι. διελέγχεται δὲ ὑπὸ πλ διόνων. Χῖρε» ἔφη, 
παιδίον. τί δὲ ὁ πατήρ: πὼς δὲ ᾗ µήτηρ καὶ οἱ οἰκέται 5 
Καὶ μάλ’, ᾗδ᾽ ὃς. ὡς πάντες. Ἐκομίσφης δὲ πῶς; Ὡς 

4ο ἂν Φια Φαλάττης, ἔφην. 
Ἡ μην, ὄντως ὁή. τὸ ἦν σύνδεσμος βεβαιωτικός" τὸ μήν, 

σύνδεσμος παραπλγρωματικός. διαφέρει δὲ ὁ ἐναντίωμα- 
τικὸς τοῦ παραπληρωματικοῦ ὅτι ὁ μὲν πο απληρωμα- 
τικὸςν ἐπιφέρεται συμφώνῳ τε καὶ 6ωγήεντε" :ὁ δὲ 
ἐναντιωματικὸς, οὐξέποτε Φωνῄεντ!. ᾗ μὴν, αάλιστο 

ΕΤΥΜΟΔΟΡΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ἄλγε᾽ ἔνθηγ δι --- δηλοῦ παὶ αναφορριὴν αντωνυμίαν' 
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μὲν ἀπαρεωφάτῳ συντάσσεται, τάχα δὲ κα) ὁριστικῷ, 
ο. μην τόδε ἐγένετο, ἡ τόδε ἔσται. Ἡρόθοτος ἐνα, 
ΤΗ μήν σ᾿ ἐγὼ αἵματα κορέσσω. 

ἩἾ, ἐπίῤῥημα δρκικόν ὅπερ καὶ διὼ ὀιΦόγγου γράφεται, .ο 
ε’ μην εὐλογῶν εὐλογήσω σε: -- ᾗ ὄντως καὶ ἆληΦῶς. 
παλ ἔστιν ἐπίῤῥημα βεβαιώσεως. 

Ἠτοι, ἄντ) τοῦ μὲν ποη]τμιῶς" διαφέρει δὲ τοῦ µέν' ὅτι 
τὸ μὲν ἦτοι, κατ ἄρχὴν τήλεται ὁ δὲ μὲν, οὐχὴν 
ἀλλὰ παρέπεται. καὶ ὁ μὲν μέν, συνήθης ἐστίν" -ὁ δὲ 
τοι, ποιήτικῶς. συγετέδη δὲ ἐκ τοῦ ἢ συναπτικοῦ καὲ 

τοῦ τοι παραπλήρωματη οῦ ο ἦτοι, τοῦτο πονὰ προτάσσε- 
ται καὶ ὑποτάσσεται. ὁτὲ μὲν οὕτως, ἦτοι τόδε, ἢ Τὸ- 
δεῖ ὁτὲ δὲ οὕτως, ἦτοι τόδε, 3 τόδε. Ἱστέον ὅτι 4ιπ 
τὸ ἦεν τὸ γιόµενον ἐπεκτάσει της χι συλλαβῆς, ὡς 
τὸ ναί, ναήχμ» οἱ Δωριεῖς ὧχι λέγουσι δια τοῦ α, Αχι 
Λίχκ μέγα σᾶμα: --- τοντέστι» ὅπου τοῦ Λίχα τὸ 
μέγα μνημεῖον. κο, ---- ἄχη ὁ κλεινὸς ᾽Αμϕιτρνωνίδης: 
--- πολλών δὲ λεγόντων. συν τῷ ι γράφεσθαι» καὶ πολ- 
λῶν, αντιλεγόντων χωρίς τοῦ ε) τῆς μέντοι παραδόσεως 
ἐχούσης τὸ, ῥέκαιο» ἤγημαι πάντας παρακρουσάµεγος, 

τῇ παραδόσει μόνη ἔπεσθαι, καὶ μὴ διωπενής γράφει» 
ὦ χρεία οὐκ ἔστι" κοιν μάλιστα πολλαῖς καὶ ἀνεικά- το 
στοις συμφοραῖ; καὶ τῇ τῶν ἀνοιγκαίων πιεζόμενοῦ σπά- 
ει ἀλλωστῷ τῶν λόγων «ν.}ελκόµενος ἔρωτιν οὐὀ 
ὅλως τοῖς ὀφθελμοῦ; ὕπνον δέδωκα, ώστε καὶ αὐτὸς 
ὠφεληθῆναι τὰ μέγιστα, κπὶ τοῖς μετ ἐμὲ καταλιπεῖ; 
μγήμης άδιον. 

Ἠβαιον, ὀλίγον καὶ λιγοχρόνιον" παρὰ την {βην' ἐπεὶ 
αὕτη ὀλγή καὶ ταχέως αὔξεται πο] ἐλαττοῦται., ἀφ᾽ 
οὗ παρώνυκον ἡβαιός, τὸ Ἰν ἦτα. ἐκ τοῦ ἤβη ἡ όκμῆν 
ἡβαός καὶ ἠβαιός, ὁ ἐπ ὀλίον χρόνον, αχμάςων καὶ 
μαραιόμεγος πάλι». παλ εἰ ἐν τοῦ {η γίνε τας» ὤφειλο 29 
ἑωσύγεσθα,. οὖν ἔστι δὲ οὕτως ἀλλ απὸ τοῦ βηναι 
γίνεται βασς" καὶ πλεονασμῷ τοῦ η, βαιός, ὁ ἐπ᾽ ὁλί- 
γον χρόνον βεβηκώς καὶ πλεονασμῷ τοῦ Ἶν ἡβιός, 
ὡς τὸ μύει, ἠμύει” βαιόν, ἠβαιόν. καὶ ἄλλως" ἐκ του 
γράφεσθαι δια τῆς διφθόγγου, δείκνυται πλεονασμὸν 
εἶναι τὸ ή. λέγει ὁ κανιόν” Τὰ διὰ τοῦ αιος δισύλλαβα 
ὀξύτονα ΤρΙγΕΣΗ» δια τῆς αί διφ: 9όγγου γράφεται” οἵονν 
σαεμός, λαιός, Φφαιός᾽ πλην τοῦ δεός. οὕτω καὶ βαιός- 
ἆγλον ἵ ὅτι ο» ἐστι τοῦ η. ἠβαιος, οξύγεται, αἷς 
το γηβαιόον δηναιός ἵνα μὴ βαρυνόμενον, σχ σχῇ κτητικὸν 3ο 
τύπο», ὥσπερ Ῥώμῃ. Ῥωμαβος., οἱ δὲ, παρα τὸ βω τὸ 
βαή να τὸ οὕτως ὀλέγον, ὥστε μόνον βῆγαι παυσαμενον᾿ 
κοιν τὸ ἐλάχιστον ἅμα τῷ ἀρξασθαι πέπανται. Ἶ πα- 
ρ τὸ βῷ βαιόν καὶ κωτὸ σένεσιν τῆς στερήσεως, 
ἀβαιόν. τὸ μὴ ἔχον βάσιν᾿ καὶ ἠβαιόν, «ὡς ἄπει- 
00» ἤπείρος. προς οὖν ὀναφοραν σημαμομένου τὸ 
πάθος, 

Ἔβη, σημέγει δύο" τὴν 2εόνν ὡς τὸ, --- μετὰ δέ σφισι 
πότνια ΄Ἠβῃ: στα ιΦεοὰ τὴν απμην καὶ Σεότήτα ν ὡς τὸ, 
-- λιποῦσ. ανδροτῆτα καὶ Ίοω:-- Κα) δ᾽ ἔχει ἦβης 
άνδοςν ὅτε Ἀράτος ἐστὶ μέγιστο»: -- ᾖδη τὶς οὖσα" 4ο 
ἦδει γαρ ᾗαᾶς, οἷς ὤγλλος οὖσα τῆς ] ἡλικίως κωτο Τρ0- 
πὴν, τοῦ ὀέλτω εἰς βήτα Βριωτηκῶς. -ἢ παρ τὸ ἅπτω, 
ἀφη, καὶ ᾖβη Τροπῇ τοῦ α καὶ τοῦ φ" πυρνδεις τὰρ 
οὗ ἠβῶντες. Ἶ αφή τις οὖσα τότε γὰρ ́ἁπτόμεδα καὶ 
ἔργων. γυναικός. ἢ πα αρὰ τὸ ἠβαιόνν η] ἐπ᾽ ὀλίγον χρό- 
νον οὔσα, ᾖ ἀπὸ τοῦ βεβηκέναι, ἄβη καὶ ἥβη. ἀπὸ τοῦ 
βῷ τὸ πορεύομαε, βη καὶ 1βη. 

Ἠβηδον, α9ρόον ὅλα καθ’ ἡλικία». 
τας. ὡς τας στρατείας. 

Ἠγαγον, δεύτερος αόριστος. ἀπὸ τοῦ ὄγω, ὁ δεύτερος αό- ο 

Ἀ Ν ή ε [ο] ” 

ἡ κατα νεοτητα ἠβῶΥ- 



. 
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Ἠγαθεον., το 

Ἡγεμόνεσι] «τει εἰς τὸ ᾿Ατον 

ριστος» ἄγον" καὶ πατοὶ ἀναδιπλασιασμὸνν ἄγαγον, καὶ 
 Υ«άΥγο». . ' 

οι ὁ Φεῶν καὶ «Φαυμαστόν. παρὰ τὸ ἄγαμαι 
αγάθεον. ἡ παρὼ τὸ ἄγαν καὶ τὴν Φέαν, οὐονεὶ τὸ 
ἀξιοθέατον. Ἠγωὸ . Φείακν. Φαυμαστήν. παρα τὸ 
ἄγαμαι, ἀγάφεος, καὶ ἠγαΦέη. ἡ παρὰ τὸ ἄγαν καὶ 
τὸ «εν, ὃ ὀηλοῖ.τὸ «αυμαστόν. η 

κάλπιν αειρομένην: -- τὴν κατεωγεῖσαν ἡ κο- 
(λοβω»εἴσαν, ἡ κοιλςΦεὔσαν. παρα τὸ ἄγοο, ὃ σημαίνει 
Γπὸ ῥῆγμα. ἐκ τοῦ ἄγω τὸ κλάνω, ὤγος ἀγαλέος, ὧς 
"πάρβος ταρβαλέος. 

Ἠγαλλεν, ἐδεράπευε. Δίων ἐν ἑκτωπαιδεκάτῳ λόγῳ Ῥω- 

μαϊκῶν» Διά τε οὖν ταῦτα, καὶ ὅτι τὸ «εῖον ὠκριβῶς 
γ΄ τ- ο , » Π Εὺ 

ἤγαλλεν: --- κέχρηνταί δὲ τῇ λέξει ἄλλοι τε, καὶ Ἐν- 
ειγόμιος ὁ ὁυσσεβὴς καὶ αὐτὸς οὕτω πολλακις. 
Ἠγάμην, ἀπεδεξάμη. 

; ἐξεπλάγη. παρὰ τὸ ἄγαν, ἀγά- 
ὦω, ὡς λίαν, λιάςα. ἡ παρὰ τὸ ἀγῶ, ἁγαίω, ἀγκώο- 
μαέν ἠγαιόμην ἠγάσμην, ἠγασάμη» καὶ πλεονάςει τὸ 
σ, δις το µέτρον. 

ν . 

Ἡγεμών] παρὰ τὸ ἠγὼ ἠγήσω, ἠγημών » καὶ ἡγεμών ἠγε- 

μόνος. συστέλλετοι ὡς ῥηματικόν. ἤγεμων συμμορίας, 

ὁ προέχων πλούτῳ, καὶ διά τοῦτο τῶν ἄλλων Ἰγεμο- 

νεύειν απειληκµέγος. ομαδα με 
(θησι. απὸ τῆς ὁοτικῆς τῶν 

πληθυντικῶν ἐπὶ ἁρσενικου καὶ Ἀγλυκοῦ" ἐπὶ δὲ οὐδε- 

τέρου. ἀπὸ τῆς γενικής τῶν ἑνικων, Ἰ ὁοτική των πλη- 

Θυντικῶν, κατὰ τροπὴν τοῦ ο εἰς ϱ᾿ στόματος, στομᾶ- 
τεσι' δέπαος, ὀξπαεσι. 

Ἠγερδε», συνηγέρθησαν, συνη2ροίσὃησα». ἀγείρω" ὁ πα- 

ρακείμεγος» ἠγερμοι” ὁ αόριστος» ἠγέρθην' τὸ τρίτον 

τῶν πληθυντικῶν, ἡγέρθησαν" Αἱολικῶς καὶ Δωρικῶς, 

ἤγερβεν. Τὰ ἔχοντα την μετοχήν εἰξ 6 ὀξύτονον, ποι- 

οὔὓσιν Ἰωγικόν. 
Ἠγερέεσδαι, α9ροίζεσθαι. αγερέω ἀγερὼ. 

Ἡγεμονία δικαστηρου,, ὄνομα ἐστι ὀήκής. 

5ο Ἠγερέδοντο, συνηὃροίοντο. ἀπὸ τοῦ ἐγέρθω, ἐγέρσω' ὁ 

Ἠγγύα. ὡὠμολόγει ἑώσειν' 

παθγτικὸς ἐνεστως, ᾿ἐγέρβομαι" ὁ παρατατικος, ἠγερ- 

θόμην, ἠγερθέμεδα᾽ τὸ Υ τῶν πληἈυντικῶν» ἠγέρ.)ον- 

πο" καὶ προςΦήκγ τοῦ ε» Ἰγερέθοντο. Ἰ ἄπο τον ἀγεί- 

ϱω ἀγερῶ» αγερέδῳ. 
Π . ΄ - ΄ 2 α”μν υ) . 

Ἠγορόωντο, ἐδημγγορουν, ἢ γφρο/ζοντο. ἀπὸ τοῦ ἄγο- 
΄ / 

ρεύειν ἀγοράω ἄγορω' ἠγορῶντο ' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, 

ἠγορόωντο. ον στ ο 
Ἰγγυάτο ὁ λαμβανω». 

4ο Ἠγγλαςῳ, ἄγω, . ὀδγγῶ . ἐπιμελοῦμαι ώς Φησιν Ὅμη- 
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Ἠγητορία, 

ρος. --- καὶ σὺ νακον μόρον ἠγχλαςεις: --- παρὰ τὸ 

ἄγω, ἁγάςω" πλεονασμῷ, ἀγαλάςω' καὶ τροπῇ, Ίγη- 
λαζω. 

τῶν µακεδονιζόγτων, καὶ τῶν ἐπὶ δωροδοκέᾳ δικβεβλη- 
μένω». 

Ἡγήσιππος] οὗτος ἐστὶν ὁ Κρώβυλος ἐπικαλούμενος" οὗ 
ὀυκεῖ εἶναι ὁ ἔβδομος Φιλιππικώὠν Δήμοσ.ένους ἐπιγρα- 
Φομενος. Ἡφο ιο - πα. 

παλάθη σύκων, ἣν ἐπὶ τῇ πομπῇ τῶν πλον- 
τηρίων Φέρουσιν, ὅτι ἡμέρου πρωτη: Ταντής τροφής 

ἐδέξαντο. ἡ ὁιὰ τὸ πρῶτον τοῖς ανθρώποις Ἠὐρῆσ.λωι 
σῦκον, ἑερα συκῆ τὸ δένδρου κέκλητα καὶ ὁ τόπος 
ἱερὸς παρα, Αηναίοις, ἐν ος πρῶτον εὑρέδη το δέν- 

ὁρον. καὶ ὧπ᾿ αὐτῆς καρπὸς ἡγετορία. οὕτω Φώτιος ὁ 
πατριάρχῃς. 

Ἠόγ, ὀπίῤῥημα χρόνου ὀηλωτικόν. συντάσσετο δὲ μοτὸ 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ., 

. 

. 

Ἡγήμων" Δημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφώντος. εἷς ἦν 

"Ἠιδεί] εἴδω το γιὠσκω καὶ ἐπίσταμαι" 

υτα πατὰ τὴν ἀρχὴν, δῆλον ὅτι τὸ ᾖκον, ᾖκαζον, 

Ἠνειν, ᾖδιςν ἥει. Ὅἶτει εἰς τὸ α 

Π Ε ἰ- 

καὶ α καὶ ἀποβολῇ τοῦ ν, γήεται 
ἔαι ἐν δὲ τῷ τρίῳ, εἰς δύο εε, καὶ γήνετοι ᾖδεε' εἶτα 
οἱ ᾿ΑΦηναῖοι ἐν τῷ πρώτῳ προσώπῳ τὸ ε καὶ ἆ εἰς η 
συνοιροῦσι»' οἷον, {δη ἐγὼ, αἀντὶ τοῦ ἠπιστάμην" καὶ 
ἐν τῷ τρίτῳ τὸ Φύο εε εἰς η, οἷον, ᾖφη: ἐκεῖνος, ἀντὶ 
τοῦ ἐγίνωσκε" καὶ ὁμοφωγεῖ τῷ πρώτῳ. καὶ λέγουσι τι- 
νὲς, ὅτι ἐδοὺ εἴρηται ὁμόφωνον, τοῦ ταχνριοῦ λέγοντος, 
ὅτι οὐκ ἐγδέχοται κατα τὴν αὐτὴν διάλεκτον κα) κατα 
τὸν αὐτὸν αριὸμὸν ἡ χρόνον ὁμοφωνεῖν. ἔστιν οὖν εἰπεῖν, 
ὅτι οὐκ ἔστι νατα τὴν αὐτὴν διάλεκτον τὸ πρῶτον καὶ 
τὸ τρίτον ἡ γὰρ κρᾶσις τοῦ πρώτου προσώπου, τῆς 
παλαιάς ᾿Ατόθίδος ἐστὶν ἰδίωμα" τοῦ δὲ τρίτου, τῆς 
νέας. ὥστε παρα τῷ ποητῇῆ, Ὃς ᾖδη τα τ ἑόντα: --- 
καὶ οὐδὲ τὰ, ἤδη. Αριστάρχειόν ἐστι ἁμαρτημα" καὶ 
οὐκ ὤφειλε γὰρ ἐᾶσαι ἀὐτο παρὰ τῷ ποιητῇ» ὃν τῆς 
παλαιᾶς ᾿Ατθίδος. ἡ γὰρ παλωα ᾽Ατοὶς, ως εὕρηται, 
τῷ πρώτῳ κέχρητω. Ὅἶτει. ἱ 

ὖ ὁ µέλλων, εἴσω" 
ὁ παρακείµενος, εἶκα ὁ µέσος, εἶδα" ὁ ὑπερσυντέλι- 
κος» εἴδεν' καὶ οἱ Αττριοὶ τὸ ε τῶν ππρῳ ων 
εἰς ή τρέπουσι" τὸ ἐβουλόμην, ἠβουλόμην λέγουσι». οὔ- 
τω κα) τὴν εἰ ὀ/ΦΦογγον ἐποίησαν εἰς η καὶ  προς- 
γεγραμµένον», ἴδειν. οἱ γαρ παρῳχηµέγοι » ᾗ ἶσα Φω- 
γῄεντα «Φέλουσιν ἔχειν πρὸς τὴ» αρχἠν τοῦ ἐνεστώτος, 
} πλείονα, οὐδέποτε δὲ ἐλάττονα. ἶσα μὲν, αὐλῶ, Πζ- 
λουν οἰκῶ., οἴπουν' πλείονα δὲ, ἔχω, εἶχον ἑῶ, εἴκον 
εἴων. εἰ οὖν τὸ εἴδω, εἴκω, εἰκάςω, δύο φωνήεντα έχον- 

ὴ 3 εένν 

ὁύο Φωνήεντα ἔχει, ἵνα μὴ εὑρεδῇ (ἑλάττονα. ὁ δὲ 
᾽Απολλώνιος λέγει Χωρὶς τοῦ ι οἱ γὰρ Δωριεῖς πολ-. 
λάκις τὴν δι δίΦΦογγον δἷς ή τρέπουσιν, οἷον ᾖχον, 
αν ᾿ , . μη ῃ ε Ν 
ἦλκον. αλλ οἱ Δωριεῖς τοτε τρέπονδιν, ἠνίκα το ε ἐν 
τῇ μετοχῇ ἀποβαλληται' ἔχων γὰρ καὶ ἕλκων, ἡᾗ µα- 
τοχή. ὅτε δὲ μὴ οὕτως ἔχει. οὐ τρέπετα" τὸ γὰρ εἰ- 
κόνιζον καὶ εἶργον οὐ γράφεται διὰ τοῦ η" εἰκονίζων 
γὰρ καὶ εἴργων ἡ µετοχή. εἰ οὖν εἰδώς καὶ εἴκων κα 
εἰκάζων ἡ µετοχ}, οὐ τρέπουσιν οἱ Δωριεῖς εἰς τὸ η 
ἄρα οὖν ὁιὰ τοῦ ἡ καὶ ἑώτα γράφεται. καὶ διατί μὴ το 
ἐν τῷ ληγούσγ ἐτράπη, ἄλλα τὸ ἐν τῇ παραληγούσῳ 
ἆρχον; ἐπειδὴ ἴδιόν ἐστι τῶν παρφχ]μένων τὸ κατα 
τὴν ἀρχὴν μέγεθος" οἷον, ἄγω, ᾖγον. ἄλλως' οἱ τὸ 
ἐπὶ τέλους ἐτράπη, ἔμελλα τὸ ε αἄνενφώνητον εἶναι 
ὅπέρ ἐστιν ἀτοπον. τὰ εἰς ν λήγοντα ῥγματα οὐ 
Φέλει ἔχειν πρὸ τοῦ ν τὶ ἀνεκφώνητο», οἷον βοᾶν. {Ἱ- 
τει εἰς τὸ ἐτετύφει. 

παρὰ ᾽Απολλωνίῳ. ας οἶμωί, πλεονασμός ἐστι τῆς δι 
διφΦόγγου, ἐκ τοῦ ᾖδει, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ δαν ἑξείης. 

/ ὁ απγειν. ἐκ τοῦ εἷκ μέσου 
παρακειµένου, Αττικῇ ἐκτάσει ὃν ειν ἥεις ᾖει' καὶ 
πληθυντικῶς, ᾗμεν. Ἀριστοφάνης λούτῳ, Ἔτειτα 
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πρὺς τὸ τέμενος ᾗ μεν τοῦ Φεοῦ: --- καὶ ἂν Γηρυτά δε 
- ᾖσαν εὐδὺ τοῦ Διονυσίου:---- ἄντὶ τοῦ ἐπορεύοντο. 

Ἠειρεν» ἔδησεν , ἐδέσμευσεν. ἀπὸ τοῦ εἴρω, εἷρε" (σημοί- 
νει τὸ Φεσμεύω) πλεονασμφ τοῦ ή, Πείρω, ὧς µύω, 
ἠμύω" Σὺν ὁ) Πειρεν ἑμᾶσι». 

Ἠιδειςθα] απὸ τοῦ εἴδειν γίνεται κατοὸ ἕκτασιν, ᾖδε νν 
ἠδεια" τὸ πληθυντικὸν, ᾖδειμεν, ὕδειτει ᾖδεισαν ' καὶ 
κατ’ ἔλλεψω» ἠδεμεν ᾖδεσαν. ἐν τοῦ ᾖδειυ, δεις 
καὶ κατα ἕκτασιν τῆς. δα συλλαβή, γίνεται ἠδειοθδα : 
τὸ κοιγότερον, ὁιῶ τοῦ 6’ τὸ ὁὲ ᾿Αττικώτερο», διὰ τοῦ 
7. ᾖόηρδα Κὔπολις. | 

. Ἡδω. ἀντὶ τοῦ ἠδίοναν ᾿Αττηκῶς. 
-ἐεροτε. σὺν τῷ κ’ παρὰ τὸ αιδῷ περισπώμενον. ύρι- 
πί ο Αλύπη, οὐ μὴ) σύ γ ἡμᾶς τοὺς τεκόντας ἠδέσω. 

- ᾖδουὴ ὁέ τις Γυναιξὲν ἀλλήλοις αηδὲν ὑγιὲς 
ολο! - παρὰ το δονῶ, δονή καὶ πλ. εονασαῷ τοῦ }» 
ἡ δονοῦσα καὶ συγχέουσος τὴν ψυχήν. ἢ παρὰ τὸ {δω 
τὸ εὐφραίνομεα » ἡδονή, ὧς Φλέγω, Φλεγμονή" πλγ9θω, 
πλησµονή. 

Ἠδος] --- οὐδέ τι δκιτὸς Ἐσθλῆς ἔσσετωαι ἦδου , ἐπε) τὰ 
χερείονα γικᾷ: σ---ᾖ ἠδονή ὀφελος. ἔστι ἆδος, καὶ ση- 
μαίνει τὸν κόρον καὶ την πλησµονή». Ἰλιαάδος ολ. - 
ἄδος ταν ἵκετο 9Φυμόν. ἐκτώσει τοῦ α εἰς η λος η 
παρὰ. τὸ ἑῶ τὸ κορέννυμε, παράγΩγον» ἔδω τὸ ἐσδίω" 
καὶ ἦδω" ἐξ αὐτοῦ ᾖδορ" καὶ κατα συστολὴν, ὅδος. ἡ 
ὅτι κατα μετασχηκατισμον ἐστὲ τὸ ἦδος, ὡς Ἡμόας 
νὸς ἐν τῇ Ἰλιακῇ προσόδῳ. τὸ ἡδονή, γὰρ δωσυνόμεγο»ι 
µετασχ αατής ετων εἰς το ἦδος Ψιλούμενον» ὥσπερ τὸ 
ἡμέρα δασυγόμενον» μετασχηµατίςετα εἰς τὸ ἦμαρ ψι- 
λούμενον καὶ τὸ ἅμα ὀωσυνόμενον, εἰς τὸ ὄμυδις νι: 
λούμενον. Ἡρωδιανὸς ἐν Ἰλιαλῇ, προσόδῳ᾿ ἐν δὲ τῷ 
Συμποσίῳ, Φησίν ὅτι το δος βούλοντωα τινες ὀχσύνειν" 
ἐκρίναμεν δὲ μᾶλλον ψιλοῦσω" ἐπεὶ το εὖς οὐ λή- 
γουτο οὐδέτερω δισύλλαβα τροχαηκὰ αρχόμενοι ἀπὸ 
Φύσει μακρᾶς » Ψιλούσθοι «Φέλει, οἷον αἶσχοο » εἶδος. 

Ἠδω" παρα τὸ ἆδω τὸ αρέσκω» --- ἆδον Φίλον ὧς κεν 
άδῆσι: --- τὰ γὰρ ἀρέσκοντα ἠδέω, 

Ἡδύς, παρα. Πλάτων, ὁ εὐήθης καὶ ἄφρων. 
Ἡδύοσμος, ὁ ἄρφματιστὴς πάλαµος. 
Ἡδό, ἐπίῤῥημα, ἀπὸ ὀνόματος μετήχ»η εἰς ἐπιῤῥηαατι- 

κην σύνταξιν, ὥσπερ καὶ τὸ, ̓ Αχρεῖον ὁ) ἐγέλασεν. 
δυμος., ἀπὸ τοῦ νήδυμος" Ἶ απὸ τοῦ ἡδύο. ἤδυμος. Ἐπί- 

Χκαρωος, Καὶ λόγων. ἀχούσας ἠδύμων: --- τὸ συγκρετι- 
κὸν» ἠδυμώτερος καὶ Ἰωνικῶς, ἠδυμέστερος ὥς αγιὰ- 
ρότερος, ανιηρέστερος. τὸ δὲ ὑπερ»ετμιὸν » ἠδυμέστατο», 
Άλκμαν. ἔφγ. 

Ἠετίων, ὁ ἤρως, ὁ πατὴρ Ανδρομάχης. παρὰ τὸ ὠετὸς, 
Ἀετίων ὑποκοριστικόν, αρ) "Ἠφαιστος, Ἡφοωστίων" κο) 
Ἰωνικῶς, ᾿Ἠετίων. ἔος γὰρ αὐτοῖο τρέπειν τὸ α εἰς ήν 
ὡς τὸ βορέας» βορέη». 

Ἠερέθονται, αἰωροῦντει» αθρο(ζοντοι » πλανώνται, ὃια- 
σείονταε» οἷον ἐπηρμένας, κοθφοι, και -αστήρικτοι εἰσίγ. 
ἐπὶ μὲν τοῦ παροξύνονται ια) προπετεῖς γίνονται, παρὰ 
τὸ ἐρέδω το παροξύνω καὶ ιν ομο γίνεται ἐρέδοντο ς 
καὶ πλεονασμῷ του η δὲ τοῦ απαιωροῦνταν καὶ 
πρέμαγτα:» οἷον. Αἱεὶ ὁ) λα, τέρω» αἀνδρὼν Φρένες γε- 
ρέθονταε: ---; παρὰ τὸ ἄείρω τὸ πουφ/ζω καὶ ἐπαίρω" 
ὁ μέλλων, αερῶ" ἐξ αὐτοῦ χερέθω, ὡς αγείρω ἄγερῶ, 

αγερέδω" καὶ τρέπετια τὸ α εἰς ή, καὶ µετάγετωι εἰς 
ἐνεστῶτα, Περέθω, Ἱερέδομαι" ὁ παρατατικὸς»-.Ἱερξ- 
Φόμην’ τὸ τρίτον τῶν πληδυντικῶν, Περέθοντο, ας 
ἠγερέθοντο. ἡ ἀπὸ τοῦ αἴρω ἀρῶ, αρέφω᾿ πλεονασμῷ 
τοῦ ε. αερέδω. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. πο σδ8ὰ 

Ἠερ. Ἰ | Αἴγυπτος τὸ, πρὶν ἐκαλεῦτο" ὅτι τοῖς ἐπ᾽ αὐ- 

τὴν ο. κοίλη οὖσα » οὐ Φαίνετάέ, πρὶν ἂν σχρόον 

ὁρμισθώσι, καὶ τότε ὥσπερ ἐξ ὀμίχλης καὶ δέρος κἒ- 

καλυμμένη Φιάνετω.. Απολλώνιος, Ἠμος ὅτ Ἠερίῃ 

πολυλήίου ἐκλήῆστο ἨΜήτηρ Αἴγυπτος προτερηγενέω» 
αἰς]ῶ; ν. 

Ἠερήῃ] Ἰλιάδος α» Ἠερή ὁ᾽ ανέβη μέγον οὐρωγόν: ----. 

ἑωθιὴ, ὀρθρινή. καὶ, Ἠέριαι ὁ) ἄρα ταί Ύὲ. κακὴν 

ἔριδα, προφέρονται: --- Ἰλιάδος Υ. τὸ πληθυντικὸ»ν ἅπο 

τοῦ ἠκριου ἄρσενικοῦ. ἀπὸ τοῦ ἄγρ αέρος» πέριος. τὰ 

ἀπὸ τῶν» εἰς Ἶρ ὑπὲρ είαν συλλαβη» διὰ τοῦ νο ΎΙ20- 
μενα, δια τοῦ ν γράφεται, ὥστὴρ αστέρος, ἄστέριου 

αἰθὴρ αἱθέροο, οἰθέριος" ὀλετῆρ ὀλετῆρος» ὀλετήριου 
συντακτήρ, συντακτήρος» συντακτήριος. οὕτω καὶ ἄέριου 
καὶ τροπή» Πέριος. πρόσκειτοέ» ὑπὲρ μίαν συλλαβή»» 

ὁω το ὴρ θηρος, Φήρειοο. .. λοιπὸν τὸ Φηλυκὸν Ἱερία 
παροξύνεται παὶ ᾗ εὐφεῖω τῶν πληδυντικῶν, Ἱερίαι. 

᾿Ηερὶ (βοια] ὠπὸ τᾗς Πέρι ὀοτωρήςν γέγονεν ἠερίβομε, ὄνομα 

πόριον» ὥς φησιν Όμηρος Ἰλιαάδος εν π] αερία 3 καὶ μᾶ- 

γάλα βοῶσα, ως τοῦ Ἑρμοῦ μητρυιὰ. ἡ παρὰ τὸ ἐρε 
ἐπιτατικὸν, καὶ τὸ βοή. τὸ δὲ, Ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλί- 

πὸρ --- ὧντ) τοῦ, ἐν δμέχκλη καὶ αορασίᾳ ἐκεκάλυπτο 

τὸ δόρυ καὶ οἱ ἵπποι' Ὕέετα παρα το ζω τὸ πγέω» 

«γρ αέρος”. καὶ κατ ἔκτασιων Ἰωνμιῆν ὁ Ἱέρο» -- δὲ 
Ἱέρος αὐθέρ ] ἵπαγεγ. ᾗ ὁοτικὴ, πΠέρι" η αἰτιστική» Πέραν 

-- περὶ ὃ Πέρα πολλην ἔχευεν: --- Φηλνκὸν δέ ἐστε 

παρὰ τῷ ποιητή ὁ αἡρ' --- αρ δὲ βα)εῖα ἠγ: -- καὶ 
εἰ μὲν αρσενικὸ»» σημαίνει τὸν περικεχυμένο», ἡμῖν 
οὐ τὸν ἔκτοσ-)εν αέροα᾽ 
δὲ Περίαι» δ σημαίνει το δρ. δρα, ἢ παρα πὴν Πέρι δο- 

τὴν» ἀντὶ τοῦ σκοτία" ἡ παρα τὸ ἦρι ὃ δηλοῦ πρωύ 
κ Ἠρι μάλα) γίνεται γρίωι καὶ πλευνασμῷ του 8, ᾖ8- 
βία ὡς πλ 6λρο. πέλεθρο». τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ τῆς 
σκοτ/ας, --- ἐς τάρταρον Ἱερόεντω: το ἐν τοῦ αερόεις. 
σημαίνει δὲ τὸν ὁμιχλώδη καὶ σκοτεινό». 

Ἠεροειδὲς ἄντρο» ἐπήρατον: -ττ :αεροειδές, σκοτειόν" τι 
νὲς δὲ Φασὶν οὐκ εἰς σποτειὸν τὸ σπήλοιον» ἄλλ ἦε- 
ροειδὲς εἰρῆσθαι, ὧς τὸν Μέγα ἄερομέτρητο»» ὁμοίως 
τὸ, Ὅσσον ὁ᾽ Περοειδὲο ανὴρ 7δεν ὀφ2αλμοῖσε: --- ἄνα- 
πεπταμέγου. τοῦ αεταξὺ αέρος, καὶ μηδενὸς ἐμποδ/ζον- 
τος" καὶ γὰρ ὥτοπον εοῖς σκοτειὸν ἀνείσθαι. Ἡρι- 

χλέων ἐνοδίοις. 
Ἠεροφοῦτ:ς ἐριννύο, ᾗ ἐκ τοῦ σκότους Φοιτῶσα᾿ ᾖ. διὰ τοῦ 

σκότους ἑρχομένη, αόρατος” παρὰ το περὶ τὸν αέρα 
Φοιτᾶν, ᾗ ἁοράτως, Φοιτῶσα. ἢ παρὰ τὸ ἔαρ. ὃ σηµαί- 
ει τὸ αἷμω καὶ ὁ αἱμωτοπότης, Περοπότης. ἡὴ ἡ ἐρο- 
Φοῦτις, τ] περὶ τὴν γῆν Φοιτῶσα" (ἐξ οὐ πο) ἐξεράσαέ, 
τὸ τὴν τροφήν εἰς τὴν γῆν ἀποῤῥψα) καὶ τὸ η, ὧς 
ἄρδρο» ἐκθεκτέον. 

Ἠ 9ε]ος] Ἰλιάδος κ. Τιφ») οὕτως ἠδεῖε κορύσσεο» καὺ 
Ἴλιαδος ὤ, Ἠ9εῖ”, ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμεγον πωτε- 
ρύπω: --- ἔστε δὲ προοφώνησις τιμητρο] γεωτέρου ἄδελ- 
Φοῦ πρὸς πρεσβύτερο», πα) παλαιότερο» κατὰ τιμήν. Ἰ 
Φιλοφρονητικὴ ια ὕττογος, πρὸς τιμιώτερο»» 

ὧς φησιν Όμηρος ᾿ Ἰλιάδος ψ» Τ/πτέ µοι ή εί κεφα- 
λὴ δεῦρ εἰλήλουθας: 

Ἠ θείος, αδελφός, συγγενής, Φ/λος" ῇ πατρὸς, αδελφός. 
γίνεται δὲ παροὶ τὸ Φεός, έῖος" καὶ συνακρέσει τοῦ ε 
καὶ ι εἰς τὴ» ει ὁΦφ2ογγον» Φεἶος' καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
Ἰ) ή 9Φεῖορ" πλεονάςει γὰρ τὸ Ί ἐν πολλαῖς λέξεσι», κ 
τὸ, αύει, γαύει" βαιός, ἠβαιός” εὐγενήο» εὐηγενής. ἢ 
παρα τὸ ἔφου, ἔφειος καὶ κατ᾽ ἔσταση, ἸΦεῖος. παλ 
γαρ τὰ απὸ τῶν εἰς ος οὐδετέρων διὼ τοῦ τος γινόμενα, 
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εἰ μὲν τῷ α παραλήγετας, τὰ δι τούτων παραγόµενα, 
διὰ τοῦ ι γράφονταν ὡς τὸ ἄγος. ἅγιος εἰ ἵν ωὴ πα- 
ραλήγεταα τῷ αν διὼ τῆς ει διφΦόγγου γράφετας, ὣς 
τὸ τέλος, τέλειος" ὅρος, ἰ ὄρειος. ἔδος οὖνν ἔφειος καὶ 
καταβιβασμῷ τοῦ τόνου, ἡ τος. ἀναλογώτερον δέ ἐστιν 
ἐκ τοῦ Φεός αὐτὸ κανονίζει», ἦπερ ἐν τοῦ ἔθους. ἐκ 
γὰρ τοῦ Φεέ:;, καὶ κα αὐτὴ τάσις σώζεται καὶ ἐλίγο 
παν δύήοτοις ἐκ δὲ τοῦ ἔφους, καὶ ἀλλότριος ὁ ο”. 
καὶ πολλὰ τὰ πάθη. δίδοται. 

Ἓθος, ὁ τρόπος" παρὰ τὸ ἔδου, ἦθος, κατ ἔκτασιν τοῦ 
ε᾿ καὶ τὸ ή9εἴος τινὲς ἐπὶ τοῦ συνή»ους λαμβάνουσι», 
τν) ] ἐ9εῖος. η παρα τὸ ζπαι τὸ πέμπω" "Ἡσω γὰρ μοι) 
ἐγὼ ; Ἰλιάδος ϱ'. αντὶ τοῦ Φκοντήσω» πέμψω. ζημι οὖν, 
ἥσω" ᾖἦδοο: ἄφ οὗ καὶ αἱ κατὸ ῥέρος ἐκπέμποντοι 
πράξει. 

ο, καὶ ήΦένειον. . ἐργαλεῖων διατετρηµένον πολλαῖς 
τρύπαίᾷ, ὃν οὗ τὸ ὑγρὸν εἴωθε δικκρίγειν τῶν παχυτέ- 
ϱῶν, ὥς Φησι Μενεκράτης ἐν Ἐρ Ἠ9μῷφ δὲ προ- 
περονθεν ἀφαρπάςει νεον αἱεὶ ᾿ΑΦρόν:--- παρὸ τὸ 
{δω. καὶ παρα Νικάνδρῳ, Οὗρον ἀπηθῆσαι: -- καὶ 
Αριστοφάνης, ᾿Απὸ βιβλίων. απηθὼν: - ἀπὸ γοῦν 
τοῦ ἤδω, ἤσω, ἡμὸς, καὶ ἠδμὸς, ὃν οὗ δη εἶται καὶ 
διαβιβά όντα, 

4ο Ἠίθεος, ὀ άπειρος γάμου, νέος . ἀπὸ ἑτῶν δεκατεσσάρων 
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Ἠλονούς, ὁ ρωο ὁ πατὴρ Ῥήσου, τε Θρικὸς, ὥς 

ἕως δεπαοκτώ. Ἠλιώδος ὁ’, Ἠ{9εον Φαλερὸν ΣαοείσιοΥ: 
--- τὸν ἄπαιδα καὶ ἄγαμον. σπαγίως δὲ ἐπ]- παρ.)ένου, 
ὡς παρ’ ρὴν Ε) μὴ κόρη δεύσειε τὸ στα)ο ΠήΦεος: 
-- παρὰ τὸ αἴτηο αἴτεοου καὶ αἴλεοῦν ὁ καιρὸν ἄγων 
αἴτου, τουτέστω ἐρωμένου. ἡ παρὰ τὸ αἴθω τὸ παω" 
καὶ ἐν διαιρέσει, αΐθεος καὶ ἠήθεος ᾽ διώπυρος γὰρ ἡ 
νεότης΄ ὁ καιρὸν ἄγων τοῦ Ῥερμαίνεσδαι. ἡ αἲθεου τὶς 
ὢν, δι τὸ γεον τοῦ σώματος. } μᾶλλον διὼ τὸ ἁμίαν- 
τον εἶναι καὶ ἄπειοον μολυσμοῦ γυναικὸς, ἡ γάμου. γέ- 
Ύονς δὲ ὧς τὸ πὂρ ἀἴδηλον. 

Ἠίών, ὁ αἰγιιλός᾽ παρὰ τὸ ἀζειν τὸ ὠκούει». ἐν τοῦ οαίω 
οὖν γύετωι ἠΙών, ἡ ἐξακουομένη τοῖς κύµασιν᾿ οἶονι 
Ἠϊόγες βούωσιν ἐρευγομένής ἆλὸς ἔξω: ---- ἡ περῷ τὸ 
καταιογασαι παρὰ τῶν κυμάτων, τουτέστι, παταντλεῖ- 
σδαι καὶ καταβρέχεσδαι ̓  αἰονήματα δὲ τὰ Φαταντλή- 
ματα Φασὶν οἱ Αττνκοί. Γ] παριὲ τὸ ἵω, ἐφ᾽ ᾧ ἐστιν 
Μέγα ἐξ αλδον } εἰσιένω. Λιυκόφρων, ππων Φριμα- 
γμὸν ἠϊόνες δεδεγμένοι: αι Ἰ παρὰ τὸ εἴω ῥῆμα, εἰς 
ὃν προτρεχει ἡ Θάλασσα. Ἰ ἠόναςν τοὺς μὴ πετρώδεις, 
αλλα τους διοδευομέγουο ὃν ὧν ἐστιν εὐχερῶς ἵβσιλαι. 
πιὼν τὸ βάσιμον μέρος τῆς Φαλάσσῃο. λέγονται καὶ 
τα ὑποκάτω τῶν οφθαλμῶν, διὰ τὸ δὲ αὐτῶν Φέρε- 
σθαι τὰ θάκρυα» ὧς μαὶ τὰ Ζῶν αὐγιαλῶν πηύματο. 

᾿Ηἴόεις, ὁ καλὼς ἠϊόγας ἔχων᾿ οἵον, --- ἐπὶ ἠἴδεντι, Σκα- 
µάνδρῳ: --- τουτέστιν ἐπ) τῷ αγιαλοὺς ποὶ ὄχθας 
ἔχοντι ποταμῷ. παρα τῆς ἠ/όνος γεγεκῆς γίνεται ἠο- 
νσδις" καὶ κατὰ συγκοπὴν, ἠνόεις γίνεται γὰρ καὶ ηπὸ 
τῆς εἰς οὐ γενικῆς» ὡς ὕδατος ὑδατόειο, ὑδατοέσσας. ἢ 
παρὰ τὰ ἄν δη εἴρητιάν (παρὰ γὰρ τοῖς ποταμοῖο ἄν δὴ 
εἰσί' καὶ γὰρ Ἰονοβόστρυχος εἴρηται) ὥσπερ Φύον 9νόεις, 
3νόεν γέφος. οὗ κο) παρα Τὸ ἴον, γίνεται ἰδθις καὶ 
πλεονασμῳ τοῦ }, ώς αἴθει είδει, γίνεται ἠϊδειςν ὁ τα 
ἔχων Σκάμανὀρος” ἁρμόσει γὰρ ἐπὶ ποταμοῦ. πρὸς 
διάφορα οὖν σηµιινόμενα, ἡᾗ συγκοπή ἐστιν, ἡ πλεο- 
νασμός. . 

φησιν 
΄Ὄμηρος. ἀπὸ τῆς ἠῤνοςν παρώνυμον Η]ονεύς. 

1ο Ἠίΐα, βρώματα, οὐ τὰ ἐν οἵκῳ ἐσθιόμενα , αλλὼ τα ἐν 

ὁδῷ καὶ πλῷ. Όμηρος, -- ἐν ὁ) ἠῑα καρύχῳ: --- καὶ 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΊΕΤΑ: 

"Ηϊε Φοῖβε; 

ΗΚ 584 

Δεῦτε Φίλοι, ἠλε Φερώμεδα: --- ἐφόδια, σιτία ἀγαδάν 
Χερτάσματα. ἔστιν εἴω τὸ πορεύομαε, διὰ ὀιφΦόγγου, 
ώς ΦΊσι Σώφρων ἐν Θυννοθήρα, Εγκίπρα ὧς εἴω: --- 
ὁ παρακείκενος, εἶκα" ὁ ό μάσος, εἷκ' παὶ κατα) διάλυσιν, 
ἠϊα. Πϊα οὖν κυρίως» | τὰ πρὸς ὁλὸν ἐπιτήβεια βρώακταν 
πα) πρὲς τὸ Ιένα, χρήσμια, ἢ τοῖς. ἰοῦσιν ἐπιτήδει». 
λέγονται καὶ τὰ ὤχυρα" Ὡς δ᾽ ἄνεμος σὴς ίων 9η- 
μῶνα τωάξει:--- παρὰ τὸ εἴω» τουτέστι τὰ εὐχίνγτα 5ο 
καὶ εὐχερῶς μεταῤῥιπιςόμενα ὑπὸ τῶν ἀνέμω». γενη- 
Φέντος γὰρ ἀνέμου, δεῦρο κακεῖσα Φέρεται. καὶ ἐτὶ 
τῶν ἁλόγων ζύων » Θώων πορδελίων τε λύκων τ᾽ ἠϊκ 
πέλονται. 

τει οἱϱ ὸ .. ἐκ τοῦ εἴω, ὁ µέσος πα- 
ρακείµενοςν εἷα' παὶ διαλύσει, Εκ κιὶ τροπῇ τοῦ ε 
εἰς η. ἠϊα, ἄντὶ τοῦ. ἐπορευύμην Ἠιν πολλα εοὺς 
γουνούμενος:, --- μα) τὸ τρίτον. ἠτε, αντ) τοῦ ἑπορείε- 
το. --- ὁ ὁ᾽ ἡἵε υυκτὴ ἑοριώς: -- εἶτο κατὰ συναλοφή”, 
γίνεται να καὶ ᾗ Τε. εἰ μέντοι χδοὶς τοῦ ͵ γράφεται, γί- 
γεται ἐκ τοῦ ἕω" ὁ µέσος, ἔα" καὶ Αττμρον ᾗω" καὶήο 
σηµαίνει τὸ ὑπῆρχον. 

Ἠισαν] τοῦτο, ἐὰν μὲν. εσυνέλγο» σημαίνει τὸ ἐπορεύον- 
το" ἐὰν δὲ αἲ εὕργς τὸ εν σημα/νει τὸ ὑπποχον. ἔστι 
γλρ εἷωι τὸ πορεύοµαι τὸ πληθυντικὸν, ἴμεν, ἴτεν 
σαν. Οἱ δ᾽ ὁρ ἴσαν σιγῇ:--- πλεονασμῷ τοῦ ᾗν το 
σαν Τοῖς 9) ἅμα Μγριόνης καὶ Νέστορος ογλαος υἱὸς 
Ἠπσαν" ἡν ὡς οἶμαι, ἀπὸ τοῦ εἴω -το περθύομας, ὁ 
ἄόριστος, εἴσαν. Εἴσανν πα) ἦ σαν. 3 

"Βϊσαν ἐγώ] παρὰ τὸ ἴσαμιν ὁ παρατατικὸς, Ἴσαν" τὸ 
πληλυντρκὸν. ἴσαμεν ἴσατε, ἴσαν' καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
η ἠϊσαν. διὰ τοῦτο προσετέθη τὸ ἐγώ, ἵνα γένηται 6ο 
πρῶτον, ἀντὶ τοῦ ἠπιστά ην ἐγώ. - 

Ἠήσκομεν] ἔστιν ἴσκῷ τὸ λέγω, 3 τὸ εἰκαζω. ἴι ν 
τὸ πληδυντικόν" καὶ πλεονασμφ τοῦη, γέχεται ἠήσκο- 
μεν. οἱ δὲ, ἐΐσκω ῥῆμα τὸ πληδυντικὸν, ἐίσκομεν" 
καὶ λιτά σον) Ἰήσνομεν. 

"Ἠϊντο] --- δέμαο ὁ) ἠϊἴκτο γυναικ/: --- ἀντὶ τοῦ ὠμοιοῦτο. 
ἐκ τοῦ εἶκαν ὁ παρακείμενο ν΄ εἶχα, εἶγμαι, εἴγμην, 
εἶξο, εἶπτο, ἔϊἴπτο ναὶ ἤϊητο. 

Ηχδη, ἐξεδραμενν »ἸΥέχΦη. ἐξάρμησεν. ἀπὸ τοῦ ἀήσσω, 
αἴξω. ἤνχα, ἠγμαι» πήχη». 

΄Ἠκα] κα πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον:--- ἀντὶ τοῦ ἡ έμα 
καὶ ἠσύχως. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα µεσότητος γύγετοι πρὸ 
τὸ ἀκήν ὃ σημαίνει τὴν ἠσυχίαν οὗ τὴν αἰτιατριὴν 
ἔχει ἐν ἐπιῤῥήματος συντάξι, --- ἀκὴν δ᾽ ἐγόνοντο 
σιωπῇ: - πορὰ τὸ οκὴ οὖν, ἠκα. κατα ἀντιστροφήν. 
ὥσπερ σιγή, σίγα ἑτίρῥημα σαφής, σάφα” λιγύς, λα” 
οὕτως κή ἄκα καὶ κατὸ τροπή», ἦκα ὡς ἄγυρις, παν- 
ἤγυρις; ἄνεμος» εὐήνθμος, καὶ Ἰνεμόεις. } ὥσπερ παρὰ 
τὸ πρόσθανν πρόσδα: καὶ ὄνερδεν, ἔνερβω" καὶ ἔν- 
9εν, ἔνθα" οὕτως ἀπὸ τοῦ αχή»ν ἀκά, ἦκα κατὸ µὲ- 

π 
τάληψ τοῦ αὐτοῦ Φωνγεντος. κ ωμικίνς ουν ἀπόβλη- 
τον ἐγένετο τὸ ν. 

καλο», τὸ ἥσυχον ἡ ἠσύχως. παρὰ τὸ ἦκα ἐπίῤῥημα” 
η] παρα τὸ καλόν, τουτέστι παρὰ τὸ εὔκγλον. 

Ἠκηυ ἡ ὀξύτης τοῦ σιδήρου. ᾿Αρχίλοχος, Ἴστη κατ’ ΐον 
κύματός τε κάνόµου: --- παρα τὸ ὖκω τὸ πορεύομαι. 
ἡκη οὖν, ἡ ὀξύτης, ἡ διατέανουσα καὶ δια τῶν τ 
’ τμημάτων ἠοῦσα ἀπὸ δὲ τούτου καὶ ἡ τοῦ όλους - 
ακὴ παρωνύµως' καὶ ἀκήν, ἑτίῤῥηκα, τὸ δὲ ἦκω τὸ 
ἔρχομαι, ἐπὶ μὲν τῶν ἐνεργητικῶν, παρα τοῖς ἑάμβοις 
καὶ τοῖς πεςθλόγοις, διὰ τοῦ η γράφεται" παρα δὲ τοῖς 
ποιηταῖς ν πάντοτε διὰ τοῦ ι' ἐπὶ δὶ τῶν παθγτικῶν, 
αν) ὁιὰ τοῦ ’ ὅφεν να) ἀφίγμαι, αφιγμένος. 

49οά 
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Ἠνιστα] ᾿ΑἈττικῶς ἐκ τοῦ 

ΗΝ 

"Ἠκιστος] "Ηκιστος ὁ) ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμαν ἄρι ἐν αγών, 
-- ἀντὶ τοῦ ἑλάσσων». ασιλενήον, ἄτεχνος, πάντων ἡτ- 
τώµενος , Ἰλιάδος γ. ἀπὸ τοῦ κα, ἐπιῤῥήματος γένο- 
ται ἥκιστος. } ἀπὸ τοῦ ἦκα, πκὶ τοῦ ᾖασων" ὅθεν καὶ 
ἠχιστα τὸ οὐδαμῶς ' ὡς τὸ, Ἠκα μάλα ψύξασα. 

ἠσσῶ τὸ ἠττῷ Φασυνομένου, 4 
Ῥεται ἥσσιστα, κο ἥκιστκ. ὁ δὲ Ἡρωδιωνὸς Φησὸν, ὅτι 
ἡ προπαραλήγουσος ὁ ὀασύνεται. ὀείκνυται ἐκ τῆς συγαλοι- 
Φῆς ὁασυνόμενον" οὐχ ἤκιστα γάρ᾽ καὶ σηµαίνει τὸ μᾶ- 
λιστα, παρὰ γοῦν τὸ καν γύεται Γκιστοφν καὶ ᾖκιστοον 
ας αάλα μάλιστα. τὸ δὲ λέγειν περ τὸ ᾖσσον, οὐ 
ὑγιάς' οὐ γὰρ λέγεται ἥσσιστα. εἰ δέ τις λέγει, παρα 
το «ώσσον οὐ λέγεται Α}άσσιστοο καὶ παρα το κρεῖσσον 
πρθίσσιστα» ἄλλα τάχιστα κοὶ κ. ἄτίσταν εἴσετκι ὅτι 
παρὰ το τάχιστος» καὶ παρὰ τὸ κράτιστος, ἐγέγετο 
τάχιστε καὶ κράτιστα οὐδετέρως κατ ἐπιῤῥηκατικὴν 
σύνταξιν. ἷ 

Ἠλακστη, τὰ γυνληεε ον. ἐργαλεῖου, ὄργανον περὶ ὃ εἰ- 
λοῦσω αἱ γυναῖκες τὸ σημα. ἐκ τοῦ ἠλάσκῳ, ἠλακτή, 
ὧς διῥάσχω, διδακτή. καὶ πλεογασμῷ τοῦ ση, ἠλοάτη. 
εἰς ἐδιότητα, ενος εἰς ἦν τὸ αὐτὸ εἴλημα εἰλεῖται. 
σημεάνει καὶ τὸ βέλος" ὅ»εν καὶ Χρυσγλάκατος ἦ χου- 
σῷ βέλει χρωμµένῃ, καλλίτοξος. καὶ τὸ ὑπερέστιον, 
ὅταν λέγηται, Καδδ᾽ αὐτῶν λίνω κχεῦον ὑπηλάκατα 
τανύσαντες. 

Ἠλόσκω, σημνει ᾿ τὸ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου εἰλεῖσδαι" 
ᾖλασκάζω ἐκ τοῦ ἡλάσκαν ς ῥίτῳ ἑπτάςω. σημαίνει 
δὲ ἁἀμφότερα τὸ περὶ αὐτὰ πλανᾶσθαι καὶ δικτρή 8ειν ̓  
Αἴτε κατα στα μὸν ποιωνήῖον ἠλάσχουσι: --- ἀντὶ τοῦ 
Ἰλάσκουσει ὃ ἐστι. περὶ τον αὐτὸν τόπον εἰλοῦνται. 
κεά.---- ἐμὸν μένος ἠλασκάςει: --- περὶ τὸν αὐτὸν εἰλού- 
β6νος τόπον ἐκκλίρει, κρύπτεταε, πλονάταε. παρὰ τὸ 
εἰλῶ εἰλήσω » Ὑόετοα εἰλήσκω, κα) εἱλάσκω» καὶ Ἰλά- 
σπω κατὸ ἱτροπήν. ἢ ἐκ τοῦ ἁλῶ τὸ πλανὼ, γόγεται 
ἆλάσκω» ὡς γπρῶ»- Ὑηράσκω" .εἶτα ἠλάσκω» ηλ ασκάςα. 

Ἠλαξός, ἀπὸ τοῦ Ἰλαξόορ, Ἠλαξός, ὥοπερ βοή9οος, 
βοηθός. 

Ἠλαύω, τὸ μωροίνω καὶ ἠλαίνουσοι περὶ παρ9ένου᾽ 
[λωίνειν. τὸ μωρεάνειν καὶ μίνεσ-θαι. 

Ἠλαιδερές] ἠλαιθερές, τὸ ὑπὸ τοῦ ᾖλίου Φερμαωόμενον. 
Ἠλεντρογ. Ὅμκηρος, --- μετὰ δ᾽ Γἠλέμτροισιν ἑερτο:. ος 

ρῆται ὅτι ὁικεχυμένον καὶ ύγρον ὃν περὶ τὰς σου 
ἡλίου ὀυσμὰς πήγνυται. ὴ ἠλεκτρό», τι ὀν' ὅτε γὰρ ἐπὶ 
λέκτρον ᾗ γὼς ὄρωξ. πήγνυται. ἡ παρὰ το ἑλίσσω, 
ἔλεντρον κοεὶ ἦλεκτρον᾽ ο ον γὰρ αὖὐτ 
ῥᾳία κα ὄρμους ἐχρῶγτο τεριελέσσοντες. : 
ἑλεῖν τὰ ἐκτὸς, ἕλακτρον » καὶ ἤλεκτρον΄ τριβόµενον γὰρ 
ἁρπάςει τὰ πελαοντα Φρύγανα. ᾗ παρα τὸ ἦλιου ἡλέ- 
κτωρ ὄνομα, /τὸ τοῦ ἡλίου Φασ), (γὰρ. αὐτὸ δάκρυ». εἷ- 
ναι τῶν ἡλιαδων ὅπερ ἐπὶ τῷ Φαέφοντος οἴκτω στά- 
ῴουσιν" ὧς καὶ πλαιούσας αὐτὸν 6ασὶ μεταβληθήνωι 
εἰς αὐγείρους» Διός 3 εστελ εὔσαγτου ο καὶ τὸ πηταφερ; 2µε- 
νον παρ αὐτὼν ὁκκρυο» ἐν τῷ ποταμφ πήγνυτα, καὶ 
ποιεῖ τὸ ἤλεχτρο». ἡ ὅτι ἡλ αυγές ἐστιν ἄλλότυπον χρυ- 
σίον μεμιγμέγον ὑέλῳ, καὶ διά τούτου ὁλα». 

Ἠλέκτρας, πόλεις Θηβών", ἦ ἀπὸ τοῦ Ἠλεκτρύωνος 
τοῦ πατρὸς Ἄλκμήνης: ἡ απὸ Ἠλέκτραο" ταύτης δὲ 
αήτηρ κατ ἐγίους Ἀρωσνέ», ἡ τὰ ἓν τοῖς; κλιόποσι 
των σφιγγὼν ὄμματα ἡ τῶν ἐν ταῖς κλίναις ποικιλ- 
λομένω». 

Ἠλέντωρ, ὁ ἥλιος" ἡ ὅτι οὐ. ποιιᾶταςν Φεὶ εἱλούμενος" 
αλέκτώρ, ὁ άνευ λέκτρων ὤν. ἢ ὅτι ἀληκτός ἐστι καὶ 
ακάμας' 
ΕΤΥΜΟΙΘΟΙΟΟΝ, 

ν 
σέ 

κα 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

Ἠλέματος, 

} ὅτι ἐκ τῶν λέκτρων καὶ τῆς κοίτης ἡμᾶς 

ΗΛ ὦδ 

ἐγείρι ὁμὼ τὸ ἐπιλάμπειν ὁ ἀλέπτρους ἡμᾶς ποιών. 
παρα. δὲ τὸ λάγω τὸ ποιώµαι, λέκτωρ καὶ Νλάγτωρν 
καὶ ἠλέκτωρ, ἔνιοι δὲ, ἀπὸ τῆς λαµπρότήτος τοῦ ήλά- 
πτρου: ἐξ οὗ λα ̓μπρόφ᾽ Τεύχεσι παωίροίγων ὥστ' ἠλέ- 
κτῶρ ἐβεβήκει, Ἰλιάδος ᾧ'. ἔστι δὲ ἐπ/ὃετον τοῦ] ἡλίου. 
τὸ δὲ σῴον ἁλέπτωρ ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ λέκτρον 
καὶ τὸ ἐπιτ τατικὸν α᾿ πολνόχητον γάρ. 

6 μάταιος. παρὰ τὸ ἠλεός, 
πλεονασμῷ τοῦ α. ὧς µέσος, µέσκτος" πεὶ τρίτος, τρί. 
τωτος" καὶ ἐπίῤῥημα, Ἰλεμάτω, ἡ παρὰ τὸ ἄλη, ο 
σημκώνθι τὴ» πλάνην (ἐξ οὐ τὸν --- Φρ ένας Ἰλέ) κο) 
το μάτην µάτως, ἠλδματως οὖν, τὸ κιατοίωο. οὕτως εἷ- 
ρον ἐγώ. 

ἨΗλεόςν μάτοκος μονόμεγοςν μωρός. Καλλίασχος» -- ὅ 
δ᾽ ἡλεὸο οὐτ ἐπ) σίττη», Βλέψοο: τ-- καὶ οὐφετέρως, 
Ἠλεν μὲν ῥέξέκο, ἐχδρὰ δὲ πεισόμ νετ ---- παρὰ τὴν 
όλην τὴν πλάνη», ν ετων ὤλεος ὁ πεπλαργμέγος, κα) 
}λκός, ἤ παρα τὴν ελ .ν τὴν 3ερμοτητα" ἵν ᾗ ὁ δερ- 
µὸᾳ καὶ προπετής. παροὲ τὸ αλεάσθαι ε εἶρήται, ὃν δε 
ἐκκλήνερ δα. τὴν αφροσύνην πο) ἐκφεύγειν. τοῦ ἦλεὸς 
ἡ κλητοὴ, ὦ ἠλεέ 1 κατὸ συγκοπή»» Ἰλέ. Ἰλιαάδος 

; ἨΜαρόμενε Φρένας ἡλέ: -- ἂντὶ τοῦ μάταια. λέγε- 
ν καὶ ὁ οἶνος ἠλεόρ. 6 μαγιοποιός, -- ὅστ εφέηκε 
πολύ ύφρονα περ Χκλετῆναι. 

Ἠ)λ λ9οσαν] ἐκ τοῦ ελεύθω, ὁ δεύτερος ἄόριστος συγκοπῇ, 
ᾖλθον" τὸ τρίτον τὼ» πληθυντριῶν, ᾖλθον. καὶ πῶς 
γύεται ᾖλθοσαν» οἱ γὰρ Βομωτοὶ ἐπὶ τῶν μὴ ἐκόντων 
τὴν μετοχ}ν εἰς 9 ὀξύτογον, ποιοῦσιν ἐσοσύλλ.κ 2ου. 

Ἠλέκτρα, ἡ παρ Ὁμήρῳ Λκοδίκηι διὰ τὸ πολυχρόνιο» 
τῆς παρ.ενίας, οἱ Ὃν ἆλ βατρός τις, αἷς Εὐριπίδης, Ὢ, παρ- 
Φέγε μακρὸν δὴ αῆκος Ἠλέητρα χρόνου, 

Ἠλις, Γ] πολις ἦτοι, ὡς Λέκγδροςν ὃς τὸ τοὺς ἐκ τον 
κατοπλυσμοῦ περισ σω}έντας εν αὐτῇ ἆλισ Ἴναι, ὁ ἐστιν 

«δροισδηνοι } δι τὸ κατὰ, κώμας οὐποῦντκς ὕστ τερον 
εἰς μίαν πόλιν ὦ). ισηναι ἦ ἀπὸ τοῦ υἱοῦ ἨΠοσειέῶνος 
Ἠλέως βασιλεύσαντος τῆς χώρας, τὴν πὀλι λαβεῖν 
τὸ ὄνομα. τὸν. δὲ Ἠλεα, καὶ μετὰ τοῦ 4 Βχλέα προς- 
αγορεύεσθαε, κατά τι ἔφου τῆς Δωρίδος διαλέκτου τὸ 
β προογράφεσθαι τα; απὸ Φωνήεντος ὠρχομέγχις λέ- 
εσι. Ηρὸ τοῦ δια ατήσασθαι τὴν ᾿Ὀλυμπίκν παρὰ τῆς 

γής, αὐτὴν παρε ιλήφεσαν "Ἠλιός τε καὶ Ἰρόγος, γνώ- 
βισμς, δὲ τοῦ κτήματος ποιός ἐστι βωμός αμφοῖν αὐ- 

ἠλέατος μοι) 

τοῦ ἐν Ὀλυμπίμ. σύμβολο) δὲ καὶ τόδε; τοῦ μὲν, ὁ 3 
Ἐρόνιος, λόφος καλούμενος "τοῦ δὲ, Ἠλις μέχρι του 
γὺν καλουμένη ἐπώνυμον τοῦ «Φεοῦ, δι τοῦτο καὶ Αύ- 
νὰ της, Χώρας ἐβασίλευσε, ούρας οὔσηο Ἠλίου, 
παῖς αὐτῷ ὤν. Ὅμηρος ἐν Ἰλιαίδος λ -- ἐν ᾿'Ἠλιὸ 
- --- τουτέστε Ἀαυμαστῃ, ἑερᾷ: ἐν κὐτῇ γὰρ ἐτικῶτο 
Ὀλύμπως Ζεύς" οὗ καὶ πανήγυρις περ) τριετῇ Χρόνου 
ἦγετο, τὰ Ὀλόμπιν” ἔνθα ἠγωνίζοντο οὗ ὧπὸ της Ἑλλά- 
δος πάντες. ἔστι δὲ πόλις Πελοπουγήσου. ὁ µτέσας ὁξ α 
την Ηλεῖος, παῖο Ποσειδώνος κοὶ Εὐρυπύλης της Ενόν. 
μίωνος" Ἠλείου δὲ, Αλεξις καὶ Ἐπειὸς βασιλεύς" αφ᾽ οὗ 
Ἐπειο) οὐ Ἠλεῖοι, ὡς Φησὶν ᾿Αριστοτέλῃς ἐν τῷ Πέπλ». 

Ἠλεῖος, ὁ πολίτγο τῆς Ἠλιδος: ὀιφΦογγογραφεῖτοι. ὦς- 
περ ὦπὸ τοῦ Εὔπολις. εὐπόλιδος Ὕόεται Εὐπολίδε 50ο, 
γαλ ἀπὸ τοῦ "Αδωνις Αδωνίδειου» οὕτω κα) ἀπὸ τοῦ 
"λε ἥλιδος, Ἠλίδειου" πα ἄποβολγ του ὃ, Ἠλίειος" 
μα) χράσει τοῦ καὶ τῆς ει διφθόγγου, Ἠλερος. «τει 
εἰς τὸ Ἀαρεῖος τὸν κανόνα. 

Ἠλιεύς] τα εἰς ευ λήγοντα οὐ έλουσι διφΦόγγῳ παρα- 
λήγεσθαι ο ῶς ἐπιτοπλεῖστον" χωρὶ; εἰ μὴ ὦπο πρῶτο- 
μα. ελ τὴν ει ώς «)ΟΥΥΟΥ, Ερετριεύς » Ἐρεχφ.εύς, 
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Στειριαύς, Ἠλιεύς, Ἠτιούς, Κωτιεές; Κκμιρεός, Μι- 
βεύς» ὄνομα κύριον. προκειται, ὡς ὀπιτοπλεῖστορ" διὰ 
τὸ Νμιλεύς, οὐκ ἐπὶ τατρὸς τοῦ Νέστορος. πρόοκειτα). 
μὴ απὸ πρωτοτύπου ὁιὰ τὸ Ῥοΐτειον, Ῥοιτειεύς' καὶ 
Σέγειον, Σιγειεύς, 

λιο] ταρὰ τὸ ἆπλος, θήλιος ὁ Φανερός᾽ καὶ ἥλιος, ἄπο- 
βολή τοῦ ὁ, ὡς δώ, διωκή, ζωή Διωξίππη, Ἰω-. 
ἑίτ]. ἡ παρὰ τὸ σέλας τὴν λαμπγθόνα, σέλιος” ὧπο- 
βολῇ τοῦ .. ἔλιος κ.ά τροπῃ τοῦ ε εἰς η. ϱ) παρὰ τὸ 
ἆλς ἁλόςν ἅλιος καὶ ἥλιος" ανιμασιαι γὰρ Φασὶν οἱ 
Φυσικοὶ τὸν ἥλιον τὸ ὕδωρ της Φαλάσσης" ἐκ γαρ τῆς 
»αλάσσης ἄνιμάται τὴν ὑγρότητα " ὅθεν κὸ Ποσειὁῶ», 
ταρὰ τὸ τὴν, πόσιν ἀναπέωπε» τῷ δέει, ἤ Ἴγουν, τῷ ἡλῳ. 

η. παρὰ τὸ ἅλις ἅλιος καὶ ἆλιος" ἐτεὶ πρὸς πάντας ἵκα. 
νῶς καὶ οἱρμοδίως ἔχει. Γ παρὰ τὸ ἅλες τὸ συνη2ρ0,- 
σμένον πυρ᾽ λέγεται γὰρ παρα τὸ ἁλίζω τὸ συν κῬροί- 
σω, ὡς Ἐωπεδοκλῆς, Αλλ' ὁ μὲν ἁλισθεὶς μέσον οὐ- 
ραγὸν αἀμφιπολεύει: --- ἢ παρὰ τὸ ἕλῃ, 5 σημαίνει τὴν 

λαμτηδόνα» ἕλιος, καὶ ὅλιος. ηέλιος δὲ, χατὰ πλεο- 
"ασμὸν τοῦ 8 ποιητικῶς ὥσπερ ἐπὶ τὸ στητον, μετὰ 
τῆς παρὰ, παράστητον᾿ καὶ συγκοπῇ καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ε, ταρστήκτον. 

ἥλιος, ἡ ἕως, ια τὸ Ἰεσδαι τὸ-ξως, ἤγουν Φέρειν τὸ 
Φᾶς' ἕως γὰρ ἡ ἀνατολ/. 

Ἡλιαάδυς] Φασὶ τὸν Φαέβδοντα πείσαντα τὸν ἑαυτοῦ πατέ- 
ρα, μίαν ἡμέραν παραχαωρῆσαι αὐτῷ τὴν τοῦ τοδρίπ- 
που πνρείαν᾿ ἁμελήσαντα δὲ αὐτὸν, καὶ τῶν ἡνίων ἐκ 
χειρὸς πεσόντων, ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ ὀίφρου" πο πεσέν- 
τα ἐπὶ τὴν γῆν τελεντῆσαι " τὰς δὲ οδελφας αὐτοῦ, 
Ἡλιάδας ὀνομαθομένας ν ἄρασιδαι πένθος ὑπερβάλλον, 
καὶ δια τὴν λύπην μετασχηματισ»ηναι παάσας [εἰς]. αἰ- 
γείρους κλαιούσας δὲ καδ’ ἕκαστον ἐνεκυτὸν τεταγκέ- 
ναις ἡμέραις ἀφιέναι πολλὰ δάκρυα" 
γέσφαι τὸ καλούμονον ἤλρκτρον τσ Ἠριδανορο, οὗ ποτ 
ἐτὶ προχοῖσιν ἐρημαίῃν ἄνα νύκτα Ἡλιάδες κώχυσαν 
ὀδνρόμεναι Φαέβοντα. Κεῖδι δὲ Κελτῶν π.ᾶδες ὑφή- 
μγοι α)γείροισε, Δακρυ’ αμέλγονται χρυσκόγέος ζλέ- 
τέρας Διονύσιος ἐν περιηγήσει. ἡ δὲ Ἱστορία παρὰ Διο. 
ώρα 

Ἠλιάδς, αἱ κατάχρυσοι χλήαι. ἄλιος γὰρ καὶ ὁ Ῥεδς, 
καὶ τὸ ἄστρον, καὶ ἡ αὐγὴ, καὶ ὁ τόπος ἐξ οὗ ὁ ἥλιος 
ανατέλλει. 

Ἡλιαία, εἰς τὸ ὕταιθρον προκα Ὀημένων τῶν δικαστῶν' 
ἳ] ταρὰ τὸ ὑπαίδριον" καὶ προὔτοτάβεται ἥλιον εἶναι" 
παρὰ τὸ ἡλιουσθαι τοὺς έκεῖ αθροιομέγους. ἡλιαία, Ἡ 
έκ πολλῶν συναγωγή. ἤ αεταφορὰ απὸ τῆς θαλάσσης: 
ὅτι ἐκ πολλΏ» συνάγεται παρὰ τὴν αλός γενμκήν, ἅλις 

ἐπ ῤηαα" ἐξ οὗ γόεται κτητικὸν ὄνομα ἅλιά: καὶ ἀπὸ 
τούτου ἕτερον κτητικὀν, αἁλιαίκ' αθ οὗ καὶ ἡλιαστα) 
λέγονται οἱ ἐκκλησιάςοντες καὶ Ἰλιαστικὸς ἕρκος, ὁ 
ἐκ συναγωγ]σ γενόάρνος. ἡ παρα τὸ ἀλ/ςασ-λαι τὸ συν- 
αὐροίζεσδαν, ἅλιαία, πα) ἡλιαίν ἔστι δὲ τὸ μέγα 
ἐικαστήριον ᾿Αθηναίων, ἐν ᾧ το ὀημόσια τῶν πραγκά- 
των ἐκρίγετο" ε) βουλὴ συ. εστῶσα ἐξ ἀιφρῶν. χιλίων. 
ἡλιαςεσδαι καὶ ἡλί (μις ἀστ) τὸ ἐν ἠλιαέν, ὀριάςοιν. 

Ελήβατοςν δύεβντος καὶ ὑψηλὸς τόπος, μέγας καὶ ἄβ«- 
τος καὶ Π-τραι τ΄ Ἰλίβατοι: το μαγάλαι κο ὑνψηλιεί, 

ἀπὸ τοῦ αλιτῶ, αλιτόβατος" καὶ συγνοπῇ » αλ/βατος' 
κ.) ἐκτέσαι, «λ/βατος πέτρα, ἐφ᾽ ἣν ἂν τις βαίνων 
ώρχρτάνει καὶ αποτυγχανει. οἱ δὲ ῥασύνουσι, λάγοντες 
παρα τὸν ἦλιον, }λιέβα-ος, ἡλίβατος, ὅπου πρῶτον ὀ 

ἆλιος βαίνει" οὐκ ἐπεφη δὲ αὐτοῦ ἡὶ παράλοσις. } αλί. 
βατος ἣν οὐδὲν προβαίναι" ἐκ τοῦ Φέλω, συγκοπῇ, λῷ᾽ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΓΤΙΝ 

ἐξ ὧν Φασι γε- . 

Ἡμαρ, ή μέρα. οὐχ εὗρον τὴν ἐτυμελογίαν 

Ἠμα 

κὉ Ν ΜΕΤΑ. ᾿ ΗΝ ». ὅδδ 

καὶ ἀλῶ, ἀλίβατος. Ἶ παρὰ τὸ διλώηρι τῇ ἆλ) βεί- 
ννυσαν κεὼ βνβηκοῖα. Στηαίχορος δὲν τάρταρον ἡλί- 
βατον., τὸν βαθὺν λέγει. ἔνιοι ἠλίφατον' αποδιδόκσιν, 
ἡλίῳ Φαμόμενον. καὶ Ενρηπίδης «ἐν Ἱπτολύτῳ,  Ἠλι- 5ο 
βέτοις, κευδμῶσιντ --- Ῥαθυτάτοι απὸ τοῦ αλιτεῖν 
της βάσεως. 

Ἠλίθιος, ὁ ἄγόητος μ.ο) αωρός παρὰ τὸ. θλιον, τὸ αν. 
τκιοῦ. ἐν τοῦ ἅλιος οὖν, ἁλήνς" μοι πλενασμΏ τοῦ δν 
ἆλίδιος καὶ ἠλίδιος. ἡ παρὰ τὸ 7λιδα ἐπίῤῥημα ἑ πάν- 
τα χύδην ποῶν, καὶ ἁδιακρίτως. Ἶ παρὰ τὸ λίδος, 
πλεονασμῷ τοῦ α. παρὰ τὴν ἕλα. 

"ΗἨλιδα πολλὴ αντ) τοῦ. μάλα ἡ πάνυ πολλή. ἔστι δὲ 4 
ἐπίρρ μα αθροίσεας, ποὺ σηααίνει τὸ σφέλρα, Ἶ } ε9ρέως. 
γύεται παρὰ τὸ ἅλις ἅλισθα, καὶ ἤλισθα. τάττεται 
καὶ ἀντὶ τοῦ µαταίωᾳ: οὖν, ---. ἀπέχραο. .. χηρρή 
--- τὸ Εαταίως. . 

Ἠλικύκ] παρὰ τὸ ἐλῶ, ἥλιξ ὄλικος ἡλικία” ἡ ἀπὸ τοῦ 
πζλλω τὸ κινῶν πάλιξ᾽ τρ ρτῇ τοῦ α εἰς η, καὶ 
ἄποβολῇ τοῦ πο ἡλιε. ἡλικιῶτιο ἡλικιώτιδες | ὁ κανών" 
κοὶ ὅσα ἀπὸ τῶν εἰς ης ἄρσενι ῶν ωεταπέττει: --- 

Πλιτόκηνος, καὶ ἁλιτήμερος" σηµαίνει δὲ τὸν ἑπτκαη- 
νιαῖον γεννηθέντα παῖδα, ὣς Φησι Καλλίησχος» --- 
τὸν οὖκ ἔπλησε Φέρουζα μήτηρ οὓς λενε μηγας: --- 
τὸν διηακρτηκότα τοῦ καθήκαγ τος μηνὸς εἰ τὸ τεχ»ῇ. 
ναι. αλιτεῦν γὰρ. τὸ ἀποτυχεῖ καὶ ἁμαρτάνειν- ποὺ 
Ὅμηρος Ἰλιδος τὴ, Ἐκ ὃ᾽ ἄγαγε προφέωςδε καὶ ἡλι- 
τέμη»ον ἐόντα --- δγακρτηκότα τοῦ τελείου ἀριὈ μοῦ 
τῶν ἐγνέα μη}ῶ». ἑπτάμηνος οὖν Εὐρυσθεύς. παρὰ τὸ 
ἀλίτης. αλιτέμηνος, ὡς ποιητής, ποιητοδιλάσκαλος. 

"Βλος] παρὰ τὸ των τὸ πέµπω, ὁ µέλλων, ἤσω᾽ ἐξ αὐτοῦ 1ο 
ἦλος, ὁ ὁ πεμπόμενεο. 

Ἠλωώνή, πόλις" Ὅμορος: ὅτι ἐκεδεν, ὑπὸ Ἡρακλέους ἑὰ- 
λωσαν οἱ Κένταυροι" καὶ ὑπὸ τοῦ ἄρωος . ἐκτίσὃη ἡ πό. 
λιρ” καὶ οὕτως ὠγόμασται, παρὰ τὸ ἐν αὐτῇ αἆλῶναι αὖ- 
τοὺς» Αλώνη καὶ Ἠλώνη. 

Ἠλύγη. σκιαν ὀηλο;, ἡ σκοτ/αν. 
Ἠλυγέτη»] τοῦτο ποιητικόν͵, ὡς τὸ ἤγανον, τήγανον. 
"Ἠλσκτο βοῦς, Ἴβυκος, παρὶ τὸ ἡλάσατο. 
Ηλύσιον πεδίον, τὸ τῶν εὐσεβῶν χωρίον παρὰ τὸ λυτὰς 5ο 

σωμάτων κε; μένει» τὰς ψυχάο. τοῦ α πλεονάζοντος, 
ὣς τὸ αλάλητος, ατταφί;. ἢ ἐν ᾧ ᾧ λύονται οἱ τελευτῶν- 
τες" ἢ ὅτι οὐ διαλάονται αἱ ψυχαὴν ἄλλα διαμένευσι» 
ατα λεῖς } ἐν ᾧ λύρυσων αντ) τοῦ δέχονται" } ὅπου 
οὐ διαλύονται αἱ ψυχαὶ τῶν σωμάτων ᾗ ἁλύσιόν, ὅδεν 
οὐκ ἀναλύει τ)ρ. } ταρὰ τὴν ἔλευσιν ἔνδα οἱ εὐ- 
σεβεῖς παραγ! νοντα,. ἠλύσιον οὖν, } μακάρων νῆσος. 
λέγεται δὲ πλέσιο», ο.) ἱερὸν πεδίν περὶ ἵέλον" οἱ 
δὲ, περὶ Άΐγυπτον Ἰ Λέσβον. καλεῖται δὲ καὶ ἐνηλυ- 
σία. Πολέμων δὲ Αδρα]ως Φησὶ τὲ κατασκαφὲν χω 45 
ρίον καλεῖν. 

Ἡμαυ τὸ ἄκόν τισμα. ἀπὸ τοῦ σμι τὸ τέμπω, (ὁ µέλλων, 
ᾗσ. υ). γή; ναται ἕωα' καὶ ἐκτάσθι, ἷμα ᾿ ὡς δέµαν σημα, 
ἐπίδημα, "Ἠμασιν ἔπλευ ἄριστορ: στ καὶ ὅμων ὁ ακου- 
τιστής Ὄμηρες Ἰλιάδος Ψ’, - κκ ῥ Έμονες ἄνδρες 
ἀνέσταν. 

ας οἶμαι 
δὲ, ἀπὸ τοῦ μέρα γίνεται Ἴμαρ. χλίεται ἵματος, ὡς 
ἧπαρ, Ίπατος. 

Ἡμαθίων, υἱὸς Ἠεῦ; καδ᾽ Ἡσίοδον, παρὰ τὴν ὅἅματι ὁο- 50 

τικήνν τροτῇ τοῦ τ εἰς ΜΒ Ἠματίωνι καὶ Ἠμαθίων, 
εν γαμμώδχς, τραχεῖα. παρὰ τὴν ἄμμοῦ, αμα» 

δόεις καὶ γαλ όλ ές [ως ἠνεαδεις ν] εὐψνεμος. απὸ 
᾽Αμάθδου ποταμοῦ παραβρέοντος, --- Γύλου ἡμαθέεντος. 
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Ἠμαάλαψε . σηµαάει τὸ ἔβλαψε. Λυλόφρων. παρα τὸ 
ἁ μα βλάπτει. 

μβροτες, ἡμαρτθς ἀπέτυχες. ολλ] σηµαίνει καὶ 
το, -- οὐ ἔτωχες. 

Ἡμεδατῶν, τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐδέφους συγγενών, ἡ της 
αὐτῆς χώρας, ἐδίων, ἐγχωρίν, αὐτοχδόνων" δάπεδον 
γὰρ τὸ ἔθχφος. καὶ τὸ ποδαπός: ποίας χώρας ἦ πατρί- 
9ος: ἀντήκειται τῷ αλλούαπῳ. 

Μπενος, καθαζόµενος. ἀπὸ τοῦ ἑῶ τὸ κάθγμαιν γίνεται 
ἔχωι" τὸ παλητικὸνν ἕεμας, μαι ἡ μετοχὴ, ἤμλνος. 

Ἡμερίς Ἡμερὶς ἡβώωσατ --- ἄμπελος κληματής εέρηται 
ὃια τὸ ἡμερῶσ-αι τὸ τῶν ἂν δρώπων γόνος» εὑρεθέντος 
τοῦ καρποῦ τούτου. ἡ ὅτι οἱ Ίωψες. ὅτάν τι τῶν ὦ]- 
ρίων Ἡ ὀρνέαν 9 της Φηριότητος µδταστήσωσε, τάλασον 
εἶναι Φασί' διὸ- καὶ τας ὑπό τινων ᾿Καλουμόνας ἄναδεγ- 
δράδαςι ἐποιδὲν Εκ τινων τόπων ἐρήμων μετενέγκαντες, 
πρὸς πὴν. αὐλὴν Φυτεύσωσι, τιθάσους ὀνομάζουσι», ὡς 
τῆς ἀγριότητου παρδιμένας, ἄλλοι δὲ τὸ ἐξεστηκὸς. τοῦ 

αγρίου Φασὶ γεγονέναι ὕμερον.. τωὲς δὲ λάγουσινν εἶδος 
δονὸς αὐτὴν δαν” εὗαι γὰρ τὴν μὲν, ἀγρίθα τὴν δὲ, 
ἡκερωτέραν! ην καὶ μερίδα προσωγορεύουσι». ἐναντιοῦ- 

υται δὲ αὐτοῖς τὸ Ὀμήρουν--- τεδήλει δὲ . σταφυλῇσω: 
-- ἢ ὅτι ἄγει τὶς αὐτὴν ὄπγῳ ἑλκύσι Ἴμερον οὔσαν, 
ποὺ οὐκ αντισπῶσα». βηδέπω δὲ τῆς τομ]ς εὐρεῦ εύσην 
αὐτατον εἶρπυζον αἱ ἄμπελοι, ἀγρίους καρποὺς Φέρου- 
σαι ὡς δὲ εὑρέδη, κα θήραντο» καὶ ἵμερον καὶ τὴν 
ἔψιν καὶ τὸν ναρπὸν ἔσχον. 

Ἠκιέριοι. οἱ ἄν δρωτο΄ ἀπὸ τοῦ πρὸς ἡωέραν ών. 
Ἡπέρα] ἩἨτ κ]ος σα ἀατοποιῶν λέγει. Ἀοντὸς ) αὐτ' ΔΕ 

9ρ. τε καὶ Ἡμέρα ἐξεγέγοντο: --- παρὰ τὸ μείρω τὸ 
μερίζω, γύεται αέρα» ἥ Φανπαλου μαμερισμόν' ποὺ 

πλεονασμῷ. τοῦ }, /κέρα, ς μ κέραν ἡ τοῦ «Ἡν αέρος 
ἔχουσα, αποβολγ τοῦ ς ἦ ατὸ τοῦ Ἴεροςν πρὸς ὤν- 

τιαστολὴν τῆς τυκτὸς Φοβκρᾶς οὔσγς. ἢ παρα τὸ οἡμές 
βους ποια Ἶ ἀπὸ τοῦ ἕω, τὸ ἀπολύω" ἡ μα Ἰῶο εἰ- 
μαι. :, παρα τὸ σ]με τὸ πέµπω, ἡ ἐκπέμπουσα ημας 

πρὸς παντα. Πλάτων δὲ, ὅτι ἡμείροντες αὐτ]ς οἱ ἄν- 

Ἄρωποι διετέλουν, ασχάλλοντες ἐπὶ τῇ σκοτίᾳ της Συ- 
μτός. δυτύνεται" τὸ δὲ ἦμαβν ψελοῦται τὸ γὰρ απὸ 
δασέος αδτασχηματιςέµδνον ψιλούται. 

Ἡωερό ́κοιτος] Ἡσίοδος, ἸΜήποτέ σ᾽ ἡμερόκοιτος νο απὸ 
κράμα ἕληταις --- ὁ τὴν ἡμέραν καθεύδων, τὴν δὲ 
γύµτα αγρυτ; ών" τουτέστιν ὁ κλάπτης. 

Ἡμερόλεγδον, τὸ ναθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν έξαρ/ὃμεῖ. 
Ἡμεροδρόμος, ὁ ἦλιου. λέγονται καὶ οἱ ταῖς βασιλιπα!ς 

διατάξεσι ταχύτατα διακονούμδνοι. 
Ἡμερομαλλές, ἄνθος σπειρόµενον ὁ Λίδυµος Φησίν. οὐκ 

ἔστι δὲ ἄνθος, αλλα Φειμικοῦν ἔριον ὁμαπεποικιλµένον, 
ᾧ χράνται πρὸς τας ἱερουργίας ᾿ΑΦηναῖοι, ὣς Θεόδω- 
ϱραῦ ὁ ἨΠκνάγης προσαγορεύει ἐν τῷ πρώτῳ περὶ κηρύ- 
πων γένουο. λέγεται δὲ, ὅτι καλεῖσαι οὕτω δια τὸ πε- 
πλύσδαι πας ὁ βεβέφθαι ἐν μις ἡμέρε. κάλλή δὲ προς- 
αγορεύεται τὰ ἄνθη. 

Πκετέρειος, πτητωκόν ἐστι" σημαίνει δὲ τὸν τοῦ ἡμετέρου. 
ἐχρατο δὲ τῇ λέξει /᾿Ανακρέων, Οὔτε γὰρ ἡμετέρειον 
οὔτε καλόν: --- ὑπώγεται δὲ πανένι τοιούτῳ' τὰ γὰρ 
διὰ τοῦ βλίοῦ, απὸ τῶν εἰς ϱροῦ ἐχόντων τὸ τ» τῆς 
προγγουµένης συλλαβῆς ἐχούσης τὸ ε, δια τησ εἰ ὃι- 
Φ2όγγου γράφεται” ο0ον, ἆ Φβέλτερος, ἀβελτέρειος ' ἑταί- 

Τρος» ἑταιρεῖος. οὕτω καὶ ἡμέτερος μετ τέρείος , της προη- 
γουμένης συλλαβ}ο ἐχούσης τὸ ε. τὸ γέρτερος νερτέριρο, 
οὐκ ἀγτίκειται γαῖν, ἐπειδὴ οὖν ἔχει Φύσει ἐν τῇ προη- 
γουμένγ τοῦ τ συλλαβ! τὸ ε΄ ἐνερότερος γὰρ ἦν πα- 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ 

΄ 

Ἡμην, { ὅτε θασύγεταιν σημαίνει τὸ ἐκαθεζόαη». ἀπὸ 
όφεν καὶ ! 

ΜΕ, Γ.Α. ΗΝ ὦθο 

ϱὸ τὴν ἔραν τὴν γῆν, συγκοπῇ τοῦ ο, καὶ ἀφαιρέσρι 
τοῦ 6, γάνεται νόρτερεο” καὶ λοιπὸνν ὡς μὴ. ἐχρύτης 
Φύτει ἐν τῇ προγγουµέ{ τοῦ τ συλλαβῇ τὸ ε, οὐκ 
Ἰκολο.)ησε τούτοις. 

9 τοῦ 
δῶ, ἔχαιν ἕρμαι ἦμαι" η παρατατικὲς, μην ̓  
ἐκαδή μή», ὅτε δὲ σημαίνει τὸ ὑπάρχῳ, ψιλοῦται" ἀπὸ 
τοῦ ἔω τὸ ὑπάρχω, τὸ παδητικὸχι ἐ έομαι μόνη. τῇ Φωνῇ: 
τῷ δὲ σημασίᾳ ἀπέλειψεν᾿ ὁ παρατατρκέον Ἰόμην) κε 
συγκοπῇ. Ζμην, ᾖ ἀπὸ τοῦ εἰμήν ὁ παρατατλκὸς λ ὁ 
πα)ητικὲς ἐνεστως, ἔχει" ὁ παρατατ/κὸς» ἴμην. ἅπα- 
γορούεται δέ" πλὶν εὑρήσεις παρ᾽ Ελ ριπ/όψ ἐν Ἑλένης 
ἀπαμήσει, οἷον, Ἔγω δὲ προδότης οὐκ ἤμην τέκνον: --- 
ἀντὶ τοῦ, οὐκ ὧν. οἶτει. 

ἥμισος] παρὰ τὸ ἅμα μον τὸ ἴτος, γήνεται αἱ μέ) σος συγ- 
κοπῇν ο ἅμισος” καὶ κατὰ τροπὴν. ζμισυςν ὁ ἅμα Ἴσος 
τω{" ἡ τοῦ ὅλου διρε2έντου, ἢ τὸ ἅμα ἄλλῳ ἴσον. 
ὡς ἵππος, ἱππύς παρώρυμον, οὕτως ἴσος ἔσυς, πολ ἴμι- 

συ». Ὅμηρος Ἰλιάδος 6, σον ἐμοὶ βασίλενδ, καὶ ημισυ 
μείρεο τής: --- ἡμίσεα, ᾗαισα" καὶ ἅμα τῇ συγκοτῇ 
γα) ὁ πλεονασμὸς γίνεται, Ἰμισσα. 

Ἡ αικύκλιον]” τὰ εἰς υς λήγοντα, ὁπόταν μὴ ἀπὸ γονρίζον 
ἀπὸ δὲ εὐθείκς συντίθεται, ἀποβάλλει τὸ σ΄ βρ22’ ον 
βραδυήκοος, ὀξυήκοος Λ/θυς, Διῤυφοῖνις: 0)7λυς. 2ή- 
λύμορφος. οὕτως ὤφειλεν ἠμισυκύκλιον" αλλ ὀηλονότι 
πατὰ συγκοπἠν ταῦτα γύεται, ἡμήφεος ἡμίφωνος, ἡμι- 
μέδι 4νον, ἡμίκραιρογ, τὸ Ἴμισυ της κεφαλής" και τὸ 
ἠατύμβιον, τὸ Φίκροσσον. ἄλλα καὶ ὁ "Αβρων λέγευ ὃ ὅτι 
τὰ εἰς υς συντεέντα Φυλάττει τὸ υἱ τὸ δὲ ἥωισυς 
ἐκβάλλει τὴν συ συλλαβήν. Ἡρωδιανος περὶ παθῶν. 

Ἡμίολος] ἡμίολος ἐστὴν αρδμὸς, ὁ ἔχων ὅλον ἄλλον 
αριθμὸν, καὶ τὸ ἥωισυ αὐτοῦ. καὶ ἡμιολία, τὲ ἦμισυ 
του κεφαλαίου. ἡμιολία δὲ πάλαι ἐλέγετο ληστρικὸν 
πλοτονν οὗ τὸ ἡμιέλιον μέρος Ψιλῶν ἐρετῶν ἐστι πρὸς 
τὸ ἀπ᾿ αὐτοῦ μάχεσθαι' Αλλὰ να) ἁρπάςειο καὶ ἄσελ- 
γαύνεις ὥσπερ ἐκ Καρικῖς. ἡμιολίας ἀποπεπηδηκώρ μα) 
ταῦτα, υἱὸς ὠνδρὸς ἆθὶ τοὺς νόμους καὶ τὴν ὁημοκρατίαν 
βοῶντος. 

Ἡμιμέδιμνον] ἡμιμέδιμγον ἐστὶ μέτρον Χωροῦν Ἰμισυ .ε- 
ὀέμγου, τουτέστι Χούννας εἰκοσιτέσσαρας. ἡμίεχτον 
τὸ ἕκτον µέρος τοῦ µεδίανου. ῥήτορική. οτει εἰς 
ἑκτεύς. 

Ἡμιῤιαλοίλιον, γυγαπεῖον βραχὺ περ; βλημα» ὃ ὃ ἔνδον Φο- 
ροῦσιν ὑπὸ τοὺς μηρους. ῥήτορική. 

ἳ. Ἡμιτελής λέγεται ὁ οὖκος, ἑτέρου τῶν συζύγων ἐστε- 
ρηκέγου, οὐονε) αἡ τέλ θίος ζαι γὰρ τὸ ἥμισυ. 

Ἡμίφωνα, ὠᾠγόμασται τινα τῶν συαφώνων» οὔτε πατὰ τὴν 
.1ο δύο ἴσα τομὴνν κα) ὃν τρόσον τὸ ἡμικύκλιον οὔτε 
πράσει τῶν, ος ἡμίονου οὔτε κατὰ τὴν ἐπὶ ποσὸν 
µεταβολὴν, ως ἡμίνηρον καὶ ἡμίεφδον κρέας αλλ’ ώς- 
περ Ἰμιδνὴς καλείται ὁ ἐγγὺς τοῦ τεθνάναι, οὕτως 
ἠμίφωνα τὰ ἐγγὺς ὄντα τῶν Φωνγέντων κατα τὴν 
Φρέγέν. 

Ἠμύω" ἐκ τοῦ µύω» αλεονασμῷ τοῦ η. ὁ δὲ Ἡσίοδος, --- 
᾿ ἀμύοντα Χαμάςε, εἶτε, δι τοῦ α. μαὶ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι 
ὥοπερ τὸ σταφίς ύεται ὄσταφις καὶ ἄσταφις κατα 
πλεονασμὸν. καὶ τοῦ α καὶ τοῦ ο, οὐ κατα τροπήν» οὔ- 
τω" καὶ ἐπὶ τοῦ μύω πλεονάςει καὶ τὸ α καὶ τὸ εἶσαν 
ἐπί τ᾽ γαύει ἄσταχνο: --- ἐπικατακλίνει δὲ τοὺς ὁ στάχυα». 

Ἠνεσχέθην] απὸ τοῦ σχῶ σχῆμι, σχγσῳ., έσχηκα, ἔσχη- 
μαι, ἐσχήθην' καὶ συστολ/., ἐσχέδην᾿ µετα τῆς ἀνοὶ 
προθέσεως, ἀνεσχέθην' ἐκτάσει κατὰ Αθηναίους, ἠνε- 
σχέθη». 
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Ἡν δὲ αηκυνδῇ λέγος, Λοκόφρων. ἀπὸ τοῦ ἐὰν, κράσει 
τοῦ εα εἰς η, γίνεται ἦν. 

Ἠν] απο τοῦ ἕων ἔειςν ἔει” ὁ ντ ον, Τε, 
ἦν" καὶ τροπῇ τοῦ η καὶ ϱ, 7 πράσα, « εἰς ἐκεῖνο αὖτο 
τὸ η. γίνεται ᾗν' ἐπειδὴ τὸ μείον, τὸ ἔλαττον ἄνα- 
λίσκειν ὥσπερ, τῷ ἐμῇ, τήμῇ. τὸ πληθυντικὸν, ἦμεν, 
ἦτε, ᾖσαν. τὸ μὲν ἦν ἐγώ, παρα Αριστοφάνει ἐν 

«ἨΠλούτῳ,. γίνεται οὕτως. Ἔἔστιν θὶμί" ὁ πο ατατικὸς, εἶν, 
τροπῇ τὴς αν εἰς ν, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ δωμ, ἐδίδων 
κοιὸ ἐκτείεται τὸ ε εἰς 1 ᾿Αττμῶς, ὡς τὸ ἔμελλον, 
ἤ μελλον" καὶ γίγεται ἦν, κΦρ)ς τοῦ |. τὰ γὰρ, εἰς ν 
ήγοντα οὐ Φέλει ἔχειν πρὸ του ν τ) ἀνεκφώνητον. 
τὸ δὲ ἦν ἐκεῖγος, Τρίτου προσώπου" ἀπὸ τοῦ ἕω τὸ 
ὑπαάρχο, ὁ μµέλλω», ἔσω᾽ δ' µέσος παρακείµενος» ᾗα” 
ὁ δεύτερος ἄόριστος, ον, Ίες» Τε" δὲ ε, ἐφελλν- 
στικὀν ἐστι του » ἔλεγεν. οὕτω δν κο χρασει 
τοῦ πε εἰς η, γίνεται ἦν. τὸ δὲ γεγ. οὐδέποτε εὑρίσκε- 
ται χωρὶς τοῦ γ. ὅτι ὁὲ ύτερος όριστός ἐστι, δήλον 
ὅτι έων οὖσα ἡ μετοχή, ὣς λαβώ». Δε) δὲ γινώσκειν 
οτι” οὐχ ὁμοφωνοῦσιν αλλήλοις, τὸ μὲν γαρ ἦν ἐγώ, 
Αττικόν ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ εἰμί- τὸ δὲ ἦν ἐκεῖγος» κοι- 
νὸνν εν ώπὸ τῶν εἰς" ᾱ, λέγεται δὲ τετραχώς. “λέγεται 
γὰρ ἦν, καὶ ἔγν», καὶ ᾖεν, κε ἤην παρα τῷ πομηῇ 

ἐν Ὀδυσσείας τ’, --- κά κεν πάλαι ἐγθάδ ᾿Ὀδυσσεὺς 
Ἠην: - οὕτω Ζηνέδετος, καὶ ἐν Ἰλιάδος λ-- ἵνα σφ᾽ 
ἀγοσθένχο ἤην. τοῦ ἦν ἐγώ πρώτου ο ιψά; τὸ δεύ- 
τερον ᾗε” καὶ ἐπεκτάσει γένεται ἦνδα. καὶ ἔστῳ, ὁρι- 

σ στὸν, ποὺ ι οὐ προογράφουσι’ ον, Χὲς ἦσδα 
Φεατρ εν ες σγανει τὸ ὑπάρχω. εἰ δὲ ἔστιν 
ὑποτακτικὸν, μετα τοῦ ! γράφεται. ὅτε 'δὲ πάλιν λαν- 
βάνεται ἀντὶ τοῦ ᾖδ8ις δα κατὰ συγκοπ]ν γάεται ᾖς- 
δαν µετῷ τοῦ ' καὶ τὸ ᾗε, ὅτε μέν ἐστιν ριστμεὸν. 
οὐ προργράφεται τὸ Ἆὶ ὅτε δὲ ὑποτακτικὸν» ἔχει μὴ 
τὸ, ἐν ὦ, ἑαν ἷσι ἐὼν ᾧ' καὶ κατ ἐπένθδεσιν της 
σι συλλα([ῆς γόεται ὗσι. ἡ 

Ἠγε όεσσα] ἐν τοῦ ἀνεμόθις ἀνεμέεσσα" σηµαίνει δὲ την 
αακή καὶ ὑπὸ ανέμων καταπγεομένη». 

Ἠνεικα. ἀπὸ τοῦ ἐγέκω, ἐνέξω. ἦγεκα" καὶ πλεονασιῷ 
τοῦ ἠνεικα παὶ ἦνειξα κατοὸ τροπή», Βοιωτ/ην Του 
κ εἰς ἕ. ἐπλεόνασε δὲ τὸ | διότι πᾶς ἄοριστος μὴ 
σ } ἕἡ ψ μακρᾷ Φέλει παραλήγεσθαι οἵου, ο. 

"ἔνειμα, ἔτειλα. 
ἛἨνγεγχα, ζῆτει εἰς τὸ ἐνεῖναι. 
ἸἨνίπαπε] Ναί μυ ὑτπόδρα ἐν, χλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ: 

-- ἀγτὶ τοῦ ὕβρισε», ἐλοιδέρησεν, ἐκακολόγησεν. ἀπὸ 
τοῦ ἔπω τὸ λέγω, γίνεται ἐγέπω.. 2εὸ ἐγείπω᾽ καὶ πα- 

τὰ μέσον διπλασιασμὸ». ἐνοιπάπω, καὶ ἠνοίπαπε;. 
Ἱστέον ὅτι παρακείµενου ἑστίν, ὁ «γὰρ ἑνεστῶς ᾿ἐνίπτω 
ἐστί, πυρίῳ ᾳ το ὅια λέγων ἐπιπλήσσω᾽ ὁ μέλλων, ἑνί- 
ψο" ὁ παρανδίµεγοςν ἡν Φα ὁ µέσος, Ίνιπα" καὶ ἐπεκ- 
τάσει τῆς πα συλλαβής γ/νεται ἠνίπαπα. 

Ἔνι] Ἔνις ἠκέστας, ἐνικυσικίας βοῦ:, σέαο. παὸν --- 
βουν ἦν εὐρυμέτωπον:; στ ἐνιαυτικίαν, γεν” έγος γὰρ 
ὁ ἐνιαντός' αφ οὗ παρώνυ μον ἔνις' λ κατα ἔκτασιν, 
ἦνιο. κλίνεται ἤνιοο, ὡς ὄφιος" καὶ εὐδεῖι τῶν πλη»ογ- 
τῶν, {γιες καὶ ἐν συναλοιθῇ » ἡγις καὶ ἡ αἰτίατικὴ, 
ήνιας μοιὶ ἄν, τὰς ἑνὸς οὔσας ἐναντοῦ. ἔτοι ὁὲ πι 

Ἰλινίαν ᾿βοὸς τάττουσιν, ὧν το μέ σχος ο) ἡ πόρτις 

καὶ ὀέμαλιο. κ.ὶ γαρ ὁ ποιητὴς ἐπὶ βοῶν µόνον τάτ: 

τει την λέξῳ, ἡ κατ' ἔλλειψω τοῦ ἃ στερητηκοῦν ν 

ᾗ ἄνηνις, ὁ μηλέπῳ «ὲν "αὶς παν ἡγία δεξάμενος. Γκέ- 
στας δὶ ἀντι 'τοῦ οι ἀκεντήτουο, ἄχεντρ- 
στους, ἀνοχεύτους, παρὰ τὸ πέγτω βαρύτονον, ὁ μέλ- 

. λ99 κέγσω' ὁ Αλλά παρακείµένος, ε Αν, 1ε- 
στός πα) ή τε ιό θήλυκὸν» ᾽απέντητος 
βοῦο" "ψ ο λώσικὴ (ον 8 
νῶνν άν πέγσω πεστός, ἀπὸ Βολῇ τοῦ ν. 

Ἁνίαν λῶρα, νι όν, ν ἔνωσιν" ον. ρ ε 
αὐτῶν τὰ ὑποςῦγια.' ἡ΄ ἐν ο ἐνίεσθαι Ἡ ον, 
ὠπὸ τοῦ ἀνύω, δν δε ἀνύομεν τοὺς ἵππους πρὸ: «δα 
εὐθεῖαν. ὁθόν. Ἰ παρὸ τὸ εἴ ἑνόο, ἐνία καὶ ἡνία, ἢ ; 
παρὰ τὸν ἤσω | μέλλοντα. ν πώ 

Ἡνίοχος, κυρίως ὁ τὰς ἡνίας ἔχων᾽ "εἴρηται δὲ καὶ ἐπὶ 
τοῦ παραιβάτου, τὸ δὲ παρὰ τὸ ἔχω γινόμενα, εἰ μὲν 
τῇ ου διΦ9όγγα -παραλήγεται, πρὸ μιῶς ἔχει τὸν τό- 
90Υ” οἵον πλειδοῦχες, καὶ τὰ ὅμοια" εἰ δὲ παρκλήγετει 
τῷ ο) προπαροξύνετωι”, οἳον αὐγίοχου», λιμενίοχος: ἐκ 
τοῦ ὁνόων ἀνόον' καὶ ἡνίον" διὰ γαρ" τῶν. δρωὴ πῶν 
ἵππων ̓ ἀνύομεν τὰ ὁδούς. 

Ἡμή, ἀντωνυμίά" ἔστι δὲ διαλέκτόυ ἴδιον Δυρικῆς” συ- 
στέλλει γὰρ ἁὐτὴν καὶ ὀξύνει. αἱ ἀντωνυμίαι Ὕὰρν ἡνί 
η μὲν ὁρισμὸν: ὀηλοῦσι, µένουσιν ἐν τῷ αὐτῷ τόνῳ 
Ἡμην δὲ τόβ᾽ ἔέφηνε: ι καὶν Ὑμὸν δὲ νεμεσῶμκι, 
ὅτε δὲ ἀπόλντον ἔχει τὸ σημαινόμενον, ἐγκλώοτωι 
ος παν ἑπαέργον: ---- σὺν ὁ ὕμι ὀχῖτα παρά: -- 
Β) ὁ ὕμιν. ὀρήέει τόλα λαίτερον. Ὅ 

Ἠνοψ., ὁ λαμπρός" καὶ, ἤνοπι χαλκῷ. παρὰ τὸ ττω, 
ὄψω, ὄψ- καὶ συν Φέσει ̓ ἔνοψ καὶ ἠνοψ, ἐν ᾧ ἐστιν 
ἐνοπτρίσωσ2αι καὶ ἠδεῖν" παρὰ τὸ [έν] αὐτῷ ὁρᾶν τοὺς 
ὅπορ" λαμπρὸς γὰρ. ἡ παρὰ τὸ ἔπω το  κορο ος 
καὶ ὄψ., ὡς πλέπτω, κλέψ, κλόψ παὺ μοδα» 
βλέψ», βλέψΨ, βλόψ, καὶ. Γβλώψ. καὶ Ἰδίως τα 
τὸ ὄψομαι ῥηματικὴ ὀγόρωτα τὸ ο εἰς ὢ τρέπει". ανν, 
τύφλωψ., κύκλων, ὀύναται οὖν καὶ τὸ ἦνοψ χαλκὸς 
εἶναι παρὰ τὸ ὄψ, ὃ σημαίνει τὴν Φωνήν] Φων. 
γαρ παρὰ τὰ ἄλλα τῶν μετάλλων ὁ Χαλκός. . 

Ἠνορέη» ] ανδρεία. οὐκ ἔστιν απὸ τοῦ ἂἲνὴρ ἀγέρος, αλλ 
ὠπὸ τοῦ εὐήγωρ" αφ οὗ παράγωγον ἓν τύπῳ κτητικοῦ 
τὸ ἠνορεί: ε μοι) εὐηνορεία” καὶ ἀποβολῷ τοῦ α. ἠνορέα, 
κοιν αὐηνορέα. τὸ δὲ.  εὐήνωρν ἀτὸ τοῦ ἀνήρ' ὅπερ συν- 
το} έμενον τρέπσί τὸ α εἰς ην καὶ τὸ ΄, είς ω τὸ γὰρ 
εφ «νωφ καὶ »ικάγωρ Δώριά δἰσιν" ἴδει γὰρ οχι 
εφρήγωρ καὶ νικήνωρ. 

νυστρε», τὸ Κέρος τὴς κοιλήνον ὅδεν διανύεται ἡ ο 
6) Ἰγου» διέρχεται" ἡ ἔνδα διινύεται καὶ πέττεται. 
ἔτι εἰς }ὶ τέτμητοι { γαστήρ, ἤνυστρον, ἐχῖνον, καὶ 
πρύφαλον. ῥ ῥητορική,, 

Ἠντετο] --- καὶ ὀπλόος ἤντετο «ργξ: --- ἀντὶ τοῦ ἁπήν- 
τα, ὑπέη ειτο. Ἱστέον ὅτι 9ἡ παλαιοὶ ώραχας ἐφόρουν 
Ένα μὲν, ἀπὸ τοῦ ὤμου μέχοι τοῦ  φαλδῦν ὃς καὶ 

κυρίως Φάραξ: ἄλλον δὲ, ἀπὸ τοῦ ὀφαλοῦ ἄχρι τῶν. 
γονάτων» ἐς «Ὅμα ἐκαλεῖτο. οὕτωφ. Φκονόμητο εἰς τὸ 
ῥαλίως. κύττειν εἰς γῆν. τὸ δὲ . ἤντετο οὐχ, εὗρον' ἐνὺ 
ὁέ Φγαι οὕτω γογορόγαι” ἐκ τοῦ ἔω τὸ ἐνδύομαι ἡ η ὑπαρ- 
χῶν παράγωγο» ὄγμι" ὁ Αέλλωνι ἠσῳ' ὁ «Δεύτερος αὐ- 
βίστος, ἦν" ὁ μέσος» ἔμην" το δεύτερον, ἔσο " ἔτο, τὸ 
τρύτον' μετα τῆς ἐν προθέσεως, ἔ ἔγετο' εἶτα πλεονασμφ 
τοῦ τ, καὶ ὁ; Ἀτάσει,. ἠντετο, ι 

Ἠπαρ, παρα τὸ ἐτῆρδαι καὶ κεχνρτῶσθαι" }ἡ πρὸ. τὸ 

20 

5ο 

του 

ἐπαρδεύειν τῷ σού (ωιτι καὶ ορηγεῖν τὸ αἰμα” ἡ παρὰ, 
τὸ ἐπαίρεσθω ἔπαρ, ααὶ ἡπαρ' Ἡ παρα τὸ δω τὸ 
εὐφραίνομαιν ᾖδερ καὶ ἧπαρ" δὲ αὐτοῦ γὰρ εὐφραινό- 
µεδαν καὶ ἐν τούτῳ τῷ μέρα, τὰ τῆς ἡδονῆς καὶ τα 
τῆς επαθυμίας ἔγκειται. ' 

Ἠπανία, ἀπορία» σπάνιες, ααγχανία. ἂς κόνιρ κονίαν οὔ- 
τω σπάνις σπανία". καὶ αποβολῇ καὶ πλεονασμφ. ἡ 
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παρὰ τὸ πένω τὸ ὀνεργῶ, ποια καὶ κατο στέρησι», 
30 περί" ἐπεὶ οἱ μὴ ἐργαόμενοι αποροῦσιν' ἵν ᾖ, ἄερ- 

ἄ ο ηασία κυρίωο, κατα αντ/θεσιν τοῦ «ει οὖς τὸ Ίαν ἡ απὸ 
τοῦ αἴνω βαρυτόνου τὸ λαμβάνω » ὃ καὶ ἀπαίνω καὶ 
ἀπαιγύω καὶ απαίνυμι παράγωγον. ἁπαίνω οὖν - 
απανίζω ᾽ ὡς κυρῷ κυρίζω'. καὶ τροπή ἡπανίζω" ἐξ 
οὗ ἡπανία" ὁ γαρ μὴ λακβάνων σπανίζει. 

Ἠτεδωνός,. ἀσφενὴον ' ἠλήδίοςν ενα/σφητος ἀσύνετος. 
γίνεται παρὰ τὸ πέδον, ὸ σημαίνει τὴν γῆν» πεὐχνός " 
καὶ κατὰ Ἱστέρησιω, ἀἄπεδωγός, ὁ μὴ βέβαιος. ἄλλ᾽ 
ἀσθενής, ὁ ἐν τῆς γῆς αὐ αναστῆναι, ᾗ ἐν τῇ Υῇ στῆ- 

5ο να δυνάµμενος δι ὦσ,λένειαν. τὸ γοῦν ἐναντίον , ἔωπεδι ον 
βέβαιο», καὶ ἰσχυρόν ' τὰ γὰρ ἐπὶ τοῦ να. βεβηκό- 
τα καὶ ἑδραῖοα. 

Ἠπεροτευτής, ὁ απατεὼν πνὸ ὑπερήφωνοι, παρα τὸ ἥμε- 
ϱο» καὶ τὴν, ὅπα, ἠπεροπευτής, ὁ ἡμέρᾳ οπὶ χρθμε- 
γος, ὁ δι ἡμέρου όπου (6 ἐστι Φωνῆς) απατω». η πει- 
ροπευτής τιὸ ὢν' καὶ πλεονασμῷ τοῦ τες καὶ αποβολῃ 
τοῦ έ. ἄπερόπευτος, ὁ διὰ τῆς Φωνῆς απατῶν καὶ πει- 
ρῶν τα γύνκια, ὅ ἐστι προζμαλούμενος τὸ γὰρ προῦ- 
καλεῖσθοα τὰ γύναια, πειρεν ἔλεγον ᾿Αριστοφάνης, 
Πειρᾷ μὲν ἴσω; σου, κάτω τῶν τισδίων ἐφέπτετοε: --- 
7 παρὰ τὸ ἔπω τὸ λέγω γήεται ὀπεύς ζ ως Φέρω Φο- 
ρεύς» πουν ἔχω ὀχεύς καὶ μετα τοῦ α τοῦ σημα/νοντος 
τὸ καλόν, ὁ καλῷ λογω χρώμενος πα) ἁπατῶν τωαή» ] 
μετα τοῦ α τοῦ σημαίνο»τος τὸ μα πὸν πο) τοῦ περ 
περιττοῦ συνδέσμου, ἀπεροπεύς, ὁ τῷ λόγῳ παιῶς Χρώ- 

- το µεγος καὶ απατῶν οἱον, Ἅτε μὲν κ.α ἐπίκλοπον ἅπε- 
ὁπέα: --- μὲ παρα Ανακρέοντι, Βούλεται απεροπὸς 

Παῦν εἶναι: --- καὶ ηλυκὸ»» να) -έὰ ὴ ἄοπος» ουδὲ 
ος αλῆσαι ἡμῖν πφροό ἢ ὁ πρόςβλ επτος καὶ οὐ)’ εὖς 

νο. ἐλεἴν νέλα. ἅπεροπεῦο 
Ημος ὁ) ἡπεροπῆχο ἀπεπτοίησεν 
σχών:--- ἐκ τοῦ ῥήματος τοῦ 

, καὶ ἡπεροπευτής. 

Ἠπειρος» σηµαίνει 7 τὴν γή; ἅπερός τίς οὖσα» ἡ ο) ἔχου- 
σα πέρας» ως πρὸς σύγκρισιν τῶν νήσων οὗτοι γὰρ 
εὐδείελοι εἰσὲν καὃὸ μεμερισµένόι εἰσὶ τῇ Φαλάσση. 
λέγεται ποτὲ μὲν α εἰρ ἄπειρον διήκουσα γῆς οἵον, --- 
έρι, βαλακος ἠπείροιο: --- 2:40. ταχρηστηεῶς δὲ πᾶσα ἡ φῇ: 

| Ἐκ δὲ πόντου βὰς ἰφειδέος ́ ἠπειρονδε. [Ἠπ' είρη}εν δε] 
| Τὴν μὲν ἀπείρηθεν νέες ἤγαγον: -- ἂγτὶ του ἠπειρό- 

: 92Ε. παλ, Δωύεν) ἐν ἡπείρρ ἀγέλαιτ τ-- καὶ ἐν τῷ κἁ- 
ταλόγῳ περὶ αὐτῆς, Οἱ9᾽ ἤπειρον ἐκογ. 

Ἠπίωλος καὶ ἡπιαλης καὶ ἠπιόλης " σημαίνει τὸν ῥηοπύ- 
ρετὀ», φιοὲ ὀαίμονα τοῖς κομιωμένους ἐρχόμενο». ὡς 

΄Ὅμηρος καὶ οἱ πλείους» ἡτιόλης λέγουσι διὰ τοῦ ὰ 
πλὴν ὀιαφόρως ἐχρήσαντο τῇ λέξεμ εἴρητει κατα ον- 
τφρασιν. ἡπιος᾽ επα κ. Ίς 3 γὸ αρ ἐστιν κα παρ τὸ πέα- 
πεσθαι ἆπο τοῦ σώμωτου, νπωλος ζ, απὸ τοῦ. ὠπιένουι 
ὁ ὀφείλων ἀπιέναι. ὁ δὲ ̓ Αλκαϊος ἐπίαλον αὐτὸν ἔφη. 
“Απολλώνιος 6 Φησι τὸν ἐπιάλτη», ἠπικλη» καλεῖσφαι, 
πα) τροπῇ τοῦ α εἰς ον Ἰπιέλη». 

"Ἠπιοοα οὕτω, πρότερον ἐκα).εῖτο ὁ Ασκληπ. τιόρ” ᾖ απὸ τῶν 
τρόπων. ῇ ἀπὸ τῆς τέχνης, καὶ τῆς τὼν Χειρῶν ἡπιό- 
τητος" ᾧ παὲ γυναῖλα παραδίδωσιν Ἠπιόνγν, ἐξ ἡ ᾗς αὐτῷ 

: γενέσθαι Ἰώσονα ». Πανόκειαν" Δεμτίων ἐν ὑπομγήματι 
30 Λυκόφρονος. ἦπιος σημαίνει κε ορίως το» λογισμόν. παρὰ 

λέγω, ἔπιοςυ καὶ ἦπιοςν ὁ ἐν λόγῳ πάντα 

6ο 

οὖν, πο) ἧπεροπεύ», 
Ἠέ έλιος αἄνα- 
ἠπεροπεύω, 

ὀγείρους 

γπεροπὼ 

ο η 
αο 

1ο 

τὸ ἔπω το 
ποιὼν, καὶ η] παθει' ἐν μεταλήν εως δὲ καὶ ὁ διὼ 
λόγου προσηρης πα) πρᾶος' καὶ ἠπιώτατος, ὁ ἐν λόγοις 
πραότατος καὶ ἤτυχος. 
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Ἠπιάόδορος, ἡ οῦ Ἔκτορος μήτηρ Ἐκάβη, ἡ τὰ προσηνή 
Ἅ οκ ἠδέα ὁωρουμέγή κατὰ τὴν παιῤοτροφί’ ο. 
Ηπου] τοῦτο ἄρχει μὲν λόγου, ος παρὰ Ἡροδότῳ” που 

ἂν, ὦ ζεῖγε Λάκων, ἐδαύμασα: --- καὶ Όμηρος, Ἠπου 
ναγχαλό όωσιν:---- ἀντὶ τοῦ ὄντως δή. ὅτε δὲ ὑποτέτακτ κ 

ἄνταποδίδοται το) προκειµένῳ. ὠντωποδίόοτ-ι δὲ δρχῶς' 
ὁτὲ μὲν οὕτως, 1) δὲ μὴ πιστεύω τῷ δεσπότη, ἦπου 
πιστεύσαιι᾿ ἂν τῷ Ἀεράποντες. ὁτὲ δὲ κατα τουγαντίον 
οἷονν Ε) ὁ ”}ερὰ πων ἔστι µοι πιστός, ἦπου ὁ δεσπότης 
αὐτοῦ ἂν εἴη πιστός: - βαρύγετοι δὲ, ἀντ) τοῦ πολλῷ 
πλέον, καὶ ἀντὶ τοῦ ἴσως σχεδὀν. 

Ἠτνη. τὸ Φωγεῖ ποὺ πηρυσ σσει. πἀρὰ τὸ ἔπω τὸ λέγω, 
παράγωγον ἐπύω, ως πλή 2ω πληδνω" καὶ τροπῇ πῦ 
ε εἰς {, ἠπύω" ἐξ οὗ ἠπύτης, ὁ µεγαλόφωνος καὶ πρα- 
Μτέ; .ός. 4ο 

ἜἨπυτο», δρος Θρύκης' ἕ ὅτι Πρωτεὺς διὰ τὸν Φόνον τῶν 

παίδων ἄλαβιεο ἐπὶ τοῦτο, ἠπύει τοῦς 9δοὺς ἐπὶ τὴν 
Αὔγνπτον ἀποκαταστῆσ μέ. απ τοῦ ἠπύσαι, ἠπυτω. 

Ἡρ., ἡ «δεός" ὅτι η αὺτ } τῷ αέρι ἐστήν. ὧσ γὰρ πατ Ἶρ 
πάτρα», καὶ μήτηρ μήτρα οὕτως αἡρ, πα) καθ ὑπέρ- 
3εσι ἥρα. ἡ ὅτι ἡ Ῥέα αὐτὴν ἔτεκεν" ὡς γὰρ ἤσθετο 
ὁ κ ρύνος. ἐκέλευσε δεῖξοι τὸ παιδί 2. ἢ ὅτι παρα του 
νου ἡ Ῥέα ἐπιδωκομέγη. απὸ τύχης πρώτα ἔτικτε 
τὴν ρον» τὸν δὲ Δίς ἔτι ἐν γκστρὶ εἶκερ. ὁ δὲ Κρό- 
106» ὥς ᾖσθετο, παραπορε ύετοι. καὶ ἔκέλευσε δείξει 
τὸν ποῖλα". ὡς δὲ εἰ] δεν ἐκέλευσεν έραι καὶ ἐκτρέφει᾽ 
οὗ δὲ Κρῆτες τὸ ἄραν ἦραι Φασί: καὶ ρε ο 
αὐτή». ἦ παρα. τὴν ἔραν. σηµαίνει δὲ τὴν σωματοειὸ 1] 
9εόν, ὡς τὸ, Ἡρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο αύ- 
ους Εηδήσειγ: - σηµαίνει καὶ τὴν χάριν καὶ τὴν 
ἐπικουρία». 

Ἠρασθν, ἀπὸ τοῦ ἑράς σω γήέται, ὡς πειράζω ἐπειριίς 
σ9γν., αν πελοεόω ἐπελασθην. οὐ γρ ἀπὸ τοῦ ἐρῷ 
ἐρᾳφ. γήετα. ὤψφειλε γὰρ εἶναι έρα. ην) ὡς Φυρῷ. 
Φυρᾷς, έφυρα Φην» μακροῦ ὄγτος τοῦ α. εἰς τὸ βοώ ἤ 

τεχνολο αγία 
Ἡρεελῆςν ὁ ὁ ἔρωο οὐ παρὰ τὸ ἐν τῆς Ἔρως τὸ κλέος 

ἐσκοπέναε, ὧσ οἱ πολ λοί λέ ὄγουσι» αλλα μᾶλλι ο) παρὰ 
τὸ ὧπὸ τῆς Ἠρας. ἀπλεᾶ ο ὅσον γὰρ, κατα τὴν ρα», 
ἀδοξος ἦν" μικροῦ γαρ αὐτοῦ ὄντος, ἐπ᾽ αὐτὸν ἔπεμψεν 
ρα ἁρέκοντως ὀφείλοντα: αγελεῖν αὐτον' οὕσπερ αὐτὸς 
ἐφένευσε». Ί παρὸ τὴν ἔραν καὶ τὸ Κλέο, ὁ ἐν τῇ η] 
ἔνδοξος. ἤ ὅτι Κελλος ἐκ γεγετῇς παλούμεγος» ἐν τῷ, 
κατὰ γιγάντων πολέμῳ. ἀθώνυμον ἕνα τῶν γιγάντων 
ενα 70ο ἐπερχχο, όμενον Ἡρα Φονεύσας, Ἡρακλῆς ὢνο- 
4 σ9η. ἄλλοι δὲ, ποερθὲ την ραν τὴν σημα/νουσα» τὴν 
ασ ἐπικουρίκς χάριν κι) τὸ χλέος, γέ ον» Ἡραμλῆς" 
πρὸ τούτου γὰρ Ἂλκει έδης έκω “λείο αλλ’ ἐή τοῦ πᾶσι 
βεηδεῖν ἐκλήθη Ἡρακλῆς, ὦς καὶ ὃ χρησιὸς ὀηλοῦ 
λέγων Ἡρακλέη» δό σε Φοῖβθος ἐπώνυιιον ἑξονομάσει 
ρα γὰρ ανδρώποισι Φέρων χλέος ἄφθιτον ἕξεις: --- 
ᾗ ἀπὸ τοῦ ἩΜρα. ὃ σηµαίει τὴν δαίμονα, μετὰ τοῦ 
πλέος, γίνεται Ἡροκλῆο, ὡς Ἡρόδοτος, Ἡρόφ,λος” καὶ 
απὸ τοῦ Ἡρομλῆς, Ίένεται Ἡρανλ ς κατὰ τροπή» τοῦ 
ο εἰς τὸ συγεσταλένον αν ὧς ἐπὶ τοῦ πολώνπτρα, 
ποδάνεστρα. ἦ ὅτι τὸ, ᾱ- τοῦ ἄκλεοῦο κο τοῦ ρα ἐστίγ. 
αλλ’ ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι εἰ ο ἄρο ὧπὸ τοῦ ἥρα κά} το ϱ] 

ἀχλεής ἐστὴ, δκωτέ αμ] ὀξύνεταιᾳ κανὼν γαρ ἐστι ὁ 
λέγων. ἔτι τὸ εἰς ης ὀνόματα ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν 

ἀδμκέρεταν ἐν τῇ συνθέσει Φυλάττει τὸν τένον τοῦ 
ἁπλοῦ" οἱονν ληστής, ἀρχιληστήο ῥανειστής» μεσοδα- 
νειστής εὑρετής.. ἐφευρετήο κ ορὶ τοῦ κριτής, "μοι 
αληθής ταῦτα γὰρ ἐν τῇ συνΦέσει ο α Δή-ουσι τὸν 3ο 
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Β. 
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Αρα ο εν. πσθ ώ. 
ο µονοσύλλαβα ὀνόματα ἐν τῇ συνδέσει ἄναβι- 

ρ άν, τὸν ἱτόνον" ον, χθών, αὐτόχδων" Θράξ, 
ώσριξ- παῖς επαις" χωρὶς τοῦ πτώξ, πολυπτήἕ. 
οὐκ ἄἀντίπειται }αἲν τὸν Ποσε,δχωγος ὑποδμώς: κ- πκα- 

' υσαν γὰρ Έχει τὴν ὑπὸ πρόθεσιν. ἔστν οὖν ε)πεῖν, 
τι τῷ λόγο τῶν κυρίων ἐβκρυγετο" το γὰρ. εἰδ ης κή- 

ορια. ̓ αποστρέφεταὶ τὴν ὀξεῖαν τάσιν, καὶ ἡ βαρύνον- 
σπιν 3} περισπανται, χωρο τῶν παρασεσήμειωµένων 
εἰσὲ δὲ ταῦτα» εὑρετής, εὐμενής, Ἐύσεβής , εὐτοχή 5 

᾿ εὐπρετής, νκερτής» ὁιοτρεφής, ψευδής" 

/Φιλαλήθη.. ὑπὲρ αίων συλλα- 

καὶ ἐπὶ του 
9ους, παλοετής. δεῖ γινώσκειν, ὅτι Ὑὸ κριτής μετὰ 

προθέσεως ἐξυνεται" οἷον, προπριτής. παραχρπής, 
ὑποκριτής μετὰ ὀνόματος δὲ ἀναβιβάςει τὸν τόνον 
οὖν, ὀμκκιοκρύτη». αναβιβάςει δὲ, ἐπειδὴ παράλογό» 
ἐστιν ἐν ἁπλοτητι ἡ ὀξεῖι τασις". ὤφειλε γαρ Βαρυ ύνε- 
σι ἐπειὰ 7) τα εἰς της ὑσύλλαβα Φύσει ωβόν βα- 
ρύνονταε» ον δότης, πλύτης., κράτης» ψάλτης. Φύσει 
ὀσύλλαβα εἶπε, διὼ τὸ ληστής" τοῦτο Ὕὰρ απὸ τρ:- 
συλλάβουν τῆς ληϊστής. αρσενικὰ , διὰ τα θηλυκά. ἐπεὶ 
οὖν τὸ κριτήε παραλόγως ὀξύνεται, τούτου χδρυ ἐν τῇ 
συγ.έσει τὸν ὀφειλόμενον τόνον ἀναδέχεται. 'τὸ δὲ ἀλη- 
οής. ἄνεβίβαπε τὸν τόνον ἐν τῇ συν δέσει ἐπειδὴ το 

δια τοῦ ἠ91ς σύνὃετα ὀνόματα βαρύνεται" οἷονν ᾖθος, 
εὐήθης» συνήθης, πακοήδης. αούτοις συνεξγκολονθησε 
καὶ τὸ Φιλάλ Ἴδες, πάλη δες, τὰ εἰς τηὸ ἔχουτα τὴν 
παραλήγουσω» εἰς αμετάβολον λήγουσα», ἀπρόοληπτα 
ὄντα τοῦ σ κατα τὴν γενική», βαρύνεται, εἰ μὴ εἴη 
µετοχικά, ὑφάντης» ἀγύρτης, εὐφράντης' τὸ δὲ ἔπου- 
τής» ἐδελοντής, μετοχικά. παρὰ δὲ ᾿Αττικοῖς ὀξύγεται 
τὸ καδαρτής᾽ ἁμυντής, ἐπ) τοῦ βοη9οῦ Φαιδρυντήςν 
πομαλτής, καλλυντίς, πραθῦντής" ὅτι οὐκ ἔχει την 
πρώτην συλλαβὴν εἰς Φωνγεν λήγουσα. τὰ Ὕαρ εἰς 
τ}ς λήγοντα ἁρσενικὰν καὶ Φαρὸν ἔχοντα τὸ τ, βραχε΄ᾳ 
παραλ} γόμενα ὑπὲρ δύο συλλαβὰρ, βαρύνεται ποὺ ἅπλα 
ὄντα οἶον» ὀβιβάτηςν αρέτγο, ἐργάτηρ. σεσηµείωτει 
τὸ εὑρετή». τὸ μέντοι λυριστής, λεπιστής, λευαστής, 
ὀξύνετα,, ὅτι οὐ καδαρὸν. ἔχει τὸ τὶ τὸ ἀθλητήον 
μαχητής» μαθητής, ὅτι οὐ βραχεῖαν: ἔχει τν παρα- 
λήγουσα». 

Ἡρένλεις, ἐπ εγμα Φαυμαστικόν ἄντὶ τοῦ, ὢ τοῦ 
θαύματος, Λουκιανόςν Ἡράκλεις, χρυσοῦς αὐτῷ Ὅμη- 
ρος: -- ἔστι δὲ κλητροὴ συναλ οιΦῇ απὸ τοῦ Ἡρόκλεες 
τοῦ ἐντελοᾶς' ὃ κατὰ συγκοπὴν γίνεται Ἡρακλες χαλ- 
κόζωνε: --- βίης Ἡροκληείηε, ὡς Ἰδικληείηο ἄπο τοῦ 
Ἡρακλῆς γίνεται ἠράκλε 1ος ατητριόν᾿ τὸ λοκὸν, 
{ροκλείη᾽ Ἰραχλεία χείρ' καὶ κατ ἐπένδεσο τοῦ η 
προ τῆς εἰ ὁιφ2όγγου γήεται ἠρακληεή. τὸ γὰρ | 
ουδέποτε μετὰ τὴν ει ὀ/ΦΦογγον πλεονάςξει. αλλο πρὸ 
αὐτῆς μᾶλλον δὲ µετα τοῦ α πλεοναςει πολλάκις τὸ Ἰ. 

ραθεν] παρὰ τὴν ἔραν γίνεται ἔραθεν καὶ κατ ἔκτκ- 
σι ἤραθεν. 

Ἠρανος, βασιλεὺς. } βοηθός. παρὰ τὴν ἥραν τὴν αετ 
ἐπικουρίας χάρω. γίνεται δὲ απο τοῦ ἔρωο ἔρανα μα) 
{ρανα. Ὄμηροςν, οὐ κάν µου ποδάνιπτρα ποδὼν ἐπμή- 
ραγα αρ] --- ἄντὶ τοῦ ἑρέσμια καὶ παταθύµια. του- 
το δὲ τὸ ἐπιήρανα κατα συγκοπὴ» ποιεῖ τὸ ἐπίγρα. 
ἀπὸ γοῖν τοῦ ἑρῶν ἔρανονν ας κόπτω, κόπανον πέπτω, 
πόπανον’ έχουν ὄχανον. καὶ ἤρανορ ὁ ἑράσμιοςι 

Ἡρες, ὄνομα κύριο» Ἡραμματικοῦ. οὐ Φέρει «πείθοντας 
καὶ . αἴρηται παρανύµως ἀπὸ τῆς Ηρας, Ἡρέας" 

ΕΤΥΝπμόλοστιτκον Μες. 

ἐτεόχρης" καὶ γνής, ἑτερόγνχ:. ΄ 

Ἠρος). ἐκ τοῦ ἔαρ ἔχρος, γόεται κατα κρᾶσι ρου 
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κκ)" ἐν συναι : ΑΒρᾶς.- ὥς αφ βορέας"' ορ 
σι τοῦ ρ .ν β2 νὰ εν 

Ἡραϊον τεῖχος» 
Ἠρδάλωσα, ννμλνςς 

μοντ --- αντὶ τοῦ 
Ἠρεμία, ἡ ἠσυχία. ἀπὸ τοῦ ἤρεμος. εμίαν ος, 
ολ, ἔστιν ἔρημος μα. ποὶ τνμ .» 
«μβτον ἠρεμία. } αἀρεμία, καὶ κατὰ λσφή καὶ Ἡ 
πὴν, Ἰρεμία. λεῤι 

Ἠρέμκ» ἠσώχως. ἀπὸ τοῦ. ἀτρέμκῷν. ο. Ἠμο τοῦ 
τ, κ) τροπῇ τοῦ εἰς ήν ρέμα. 

Ἡρεσίδες, αὐ ἑέρεικά. σῆς ἐν "Αργει Ἠρ ας αἲ ὁ τς Ἔρας. 
Γνκωή ἡ παρὰ τὸν ἄρύσω μέλλοντα, ἀρυσίτιδες, ναι 

τὰ λουτρά. 
Ἠρικον , σγµαίνει τὸ ἔσχιῶ». Ἡσίοδος Ἔρωκω ὰ 

δαν. 
"Ἠιρεόν] ὑπὸ ὃν ἔρεονν φγρουν, ἑλλμβανον., ἀπὸ τοῦ. Ἴπα- 
Γρισπωμέγον" καὶ ὁωσύγετοι, ον 

Ἠρύήκαμεν, ἤρημεν, ὁιὰ τοῦ ὠράφετωι. Ἡρωθιωνὸς περὶ 
πα». « 

Ἠρήρει” ἀπὸ. τοῦ ἐρείδω. «νά νά -ᾱ 
Ἠρωένεια, ἴτοι ἡ τὸν ὄρθρον γεννῶσα ἠαέρα” 

τοῦ ὀρβρου Ὑεγομένη. ἀπὸ τοῦ Ἶρι καὶ τοῦ γεν. 
ἛΓρ, μάλαν ὄρθρου πανυι τὸ πρωή, ἕω9εγ. ατὸ τοῦ -αἴρα- 

σθαι ἡμᾶς τής κοίτης κατὰ τὸν και ὃν τοῦτον. τὸ ον 
{ρει. ὀνοματικὸν ἐπίῤῥηηα,, απὸ τοῦ αἲρ αέρος αέρι" καὶ 
κατὰ Νρᾶσ» Ἶρι. τὸ δὲ ἄέρι, καὶ ὁιὼ τοῦ η Φησὶ) ὁ 
ποιήτης» Ἠέρι γὰρ κατείχετο. 

δὲ ἔαρ. ἐν συγαερέσει γώεται ἡρ. ΤΝ 
ἜἨρια, πο ἡρία" ὁ ὀμέφερος τόγος διώφορον. το] καὶ 

τὴν, σημασία». προπαροξντόνωςν - "σημαίνι τὰ ἔρια' καὶ 
κατ ἔκτασιν, Ἴρια" παροξντόγως δὲ, τοὺς τάζους, πα- 
ρα την ἔραν" το γαρ παλαιὸν ἐν τοῖς κοιλώμασι τῆς 
γῆς ἔλαπτον, μήτε σιδήρῳ αήτε χαλκῷ κεχρηµένοι. ἡ 
παρὰ τον αέρα, ἤγουν τὸ» ἐπικείμενον σκότον τοῖς τε- 
Φυεῶσι. Θεύκριτος, καὶ ἡρία πεκαγώτων: ---- καὶ Καλ- 
λέμαχος »--- τίνος Πρίον ἵσταταί τουτό: 

Ἠριά. αἱ πύλαι Αθηναίο διὰ τὸ τοὺς νεκροὺς ἐκφίρε. 
σθαι ἐκεῖ ἐπὶ τὰ ἡρία, ο ἐστι τοὺς τάφους. 
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Ἠρωνα, ὴ ποιήτρια" εἴρηται παρὰ τὸν ἔρωτα, μα. οὐ 
} παρὰ τὸ ἔαρ. 

Ἠιρτο, σὺν τῷ {» ἀπὸ τοῦ αἴρα. τὸ δδ, Σηρέρδη δὲ κα. δὲ κα- 
ϱή οὐκ ἔχει τὸ, ες" ἀπὸ γαρ τοῦ 9ερρῶ στιν. 

ρυλλος, ὁ Ἡρακλῆς ὑποκορ' ἱστικῶς . ὠς τὸ ολ. 
Ἀρίστυλλος. 

Ἠρόπτω, ὄημαθει τὸ πόπτω, 
Ἠρόμη». εἰ μὲν ἔχει τὸ {, σἡμαίνει τὸ -ν καὶ 

ἔστιν ἀπὸ τοῦ αἴρομαι, Ἰρόμηνν ος αἰσχύνομαι, γσχν- 
νόμην εἰ δὲ σημαίνει πο ρωτων, οὐκ ε, τὸ !' καὶ 

ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἔρω τὸ ἐρωτῶ» ἔρομεεν ροή». 
Ἔρεες, οἱ παλαι καὶ πρὠτογενεῖ; ἄνθρωτοι, οἱ ἡωέφεοι 

ἄνδρες. ἤρωας δέ και αληθήνα απὸ τῆς ὄρας τῆς γῆς, 
ὅτι ἐκ γῆς ἐπλάσθη .) γένος τῶν ἡρώων }. μή τῆς 
ἐρωτή σεως᾽ δικλεντικοὶ γάρ. } ατὸ τῆς ἀρετῆς } ἀπὸ 
τοῦ αξρθςν ώς φησιν Ἡσι ; Ἠέρα ἑσσαμενοιν πάν. 
τη Φοιτῶντες νά, α]αν --- ὴ απὸ των ἐρώτων" ἐξ 
ἑρώτων γὰρ Φείων ἐγένοντο" ἀπὸ τῆς ἐράσεωὼς, τουτέστι 
μίξεως τῶν θεών” οὐ γὰρ Φεοὺν δνηταῖς γυναιξὶ συνερ- 
χόμενοε, ὦ ρα τὸ τῶν ἡρωὼν γένος. παρὰ τὸ ρου 
τὸ ἁρμόξω, ἡ παρὰ τὸ αέρω τὸ κδυφίφως | 

Ἠρύγγιονν ᾿λεπτόν τι καρφος αμανθώδες, ὃ κα ἐπὶ τοὺς 
τοῦ σίτου σωροὺς εἰώθασι ἐπιτιθέναι. 

4ο 
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Ἡραίι,. ἄκρα οὕτω: λθγοµένη κατ’. ἀντικρὸ Χαλκηδό- 
νος. αὐτὴν δὲ ἐν τῇ συνηΦείᾳ Ἠερίαν Φασὶ, κακῶς. 
άλλοι ὁὲ - Ἠρίονν υΦοποιοῦντες, ὠρ: ἐκείσε. ἐρύξαντεφ 
τάφους, Χύτρας εὗρον καὶ ὀστᾶ. πειστέον δὲ μαλλον 
τῷ :Βι)υνῷ Δημοσθένους ἐν τῷ τεταρτῳ Αιβλω; Ἔστι 
δὲ προπέρο,θε κλυτῆς Χαλκηδόνου ἄκρη Ἡι αῑν Φκήης 

δυο κεὺ Ἴδων βιοδνδινέν πάντη, Ἔμωεναι'. ϱἱ Ἱεενὴ “δὲ να) 
οὗ βα9Φος. ἐστὶ «Θαλάσσης. Ἔνδα σης νηὺς ἠγον οἱδ- 
µενοί σχέπας εἶναι Αὐτοφυδῦς ὅρμοι οιχῶν 9) ἐνόκυρ- 
ων ἑτοίμως. 

Ἠρφ. οδόκῳ: - δοτική ἐστιν. ἀντ) τοῦ. ἠρωϊ" κλίσις, 
πο) ουκ. ἀποχοπή. 

Ἡράόης, ἔχει τὸ ι προογεγραµμέν»». ἔστι Ύὰρ. ἤρως, 
μ ἤρωος Β {ρω" καὶ γίνεται ἠρωίδης καὶ κατα συναίρεσι» 
4ρο τοῦ ω καὶ ε εἰς τὴν ω ὁφ Ἀογγον. ἠρῴθης. καὶ ἄλλως 

τὼ εἰς όήο πατρωνυμρεὲ ῇ τύπου πατρωνυμριοῦ, θέλει 
ἔχειν πρὸ τοῦ ὁ, ἡ τὸ ι } τὸ αἱ οἷον Πηλείδ, «ΠΠν- 
λόγον Νε γῴφης. 

Ἡρφδιανός) ἀπὸ τοῦ Ἡράδης, γήεται Ἡρώδιος, οἱ Ἡρῳ- 
διανός, ὧς ἀπὸ τοῦ εὐτυχής, Εὐτύχμος, Ἐτυχιανός. 
τὸ α μακρόν. διατί: τα δια τοῦ αὀνος ὑπὲρ τρεῖς συλλα- 
βὰς ἀτεκτεταρένον. ἔχει τὸ ἄν Μαρλιαγος» Σεβωστια- 
νός, Ἰουλιανόρ" (τὸ ἑανόςν οὐ. ἔστιν ὑπὲρ τρεῖς συλ- 

10 λαβας) χωρὶς εἱ μὴ κατο ποιήτικὴν ἄδειαν- συσταλῇ 
ἐπειδὴ παρα τοῖς γεωπομγταῖ; τὸ Ἰουλιανὸς συστέλλει 
τὸ α. χῶρὺς τοῦ ωκεανός» ὅτι συνεσταλμένον έχει τὸ α. 

Ἡρφόν » τὸ καλούμενον ἔποςν ὅτι δε αὐτοῦ τῶς ἠρωθῶς - 
πράξει ὕ ὕμνητεν Ὅμηρος: } παρὰ τὴν, ἔρων τὴν γήν᾿ 
ἥτις, αρχαιοτέρα ἐστὶ τῶν στοιχείω». απὸ γοῦν τῆς ώρ- 
χαιότητος ἐρφον καὶ ἠἡρῴον. σὺ δ᾽ αὐτόχρημα ὁ ἐν 
ΤροιζἼνος Ἱππολντος συνελκύσας, τὰς ὀφρος, καὶ τὸ 
χεῖλος ἑακῶν, καὶ κατω κύψαο, ὡς ἦρφον ἡμᾶς ἀφθογ- 
γος παρατρέχει, 

ο Ἡσίδος, ὄνομα πύριονν ὁ τὴν αἰσίων ῥδὸν πορενόμενου" 
Ἔρνα γαρ καὶ Εμέρας ἔγράψε πρὸς τὴν του βέου ἑρ- 
γασίαν οαιαὸ »ομοθεσία». } 7, ὅτι ὁσίως ἐβαδισε" συνέτυχε 
γὰρ ταῖς Μούσαιον καὶ οὐχ ὡς Θάαυρις διετέθη ὄδεν 
υ1 ποιητὴς άριστος. παρὰ τὸν ᾖσω μέλλοντα, καὶ τὸ 
ὁδός. τα γὰρ παρὰ μέλλοντα συντιδέµεγος ση τὸ 
ῳ εὐς κ” μνήσω, Ἰμνησέθεος" στήγσω, Στησίχορος ο ὕτως 
ᾖσω, Ἡσίοδος. 

Ἠσσ σων » ὁ ἑλάσσων. τὸ τοῦ ἥμισυς» Ὕῤεται τὸ συγκρι». 
5ο Ἅτικὸν Ἰωισύτερου ὁ δεύτερος τύπος, ἡμισίων" κο) ὁ 

πρίτος» ἤσσων πο Ἀττικῶς ἤττωῦ, ἦ ἀπὸ τοῦ ἦκα, 
} απὸ τοῦ ἥχισταν } ἀπὸ τοῦ ἠδύο. οἱ γὰρ ἐν -ἡδοναῖς 
παταγιγόμενοι πολὺ ἑαυτῶν ἠσσονές εἰσιν. 

Ἠσθας, τὸ κα φέςεσθαι. ἐν τοῦ ἑω ἔγμεν ὡς έως κέη- 
μα τὸ παθητικον, ἕεαι , ἡμαε ἔετας, ἧται Ἰκοὶ τὸ 
᾿Απαρέμφατον, Ἴσιδαι, ὁ παρεα αόι ἥμην. ᾖσοι Ἴστο" 
Ἁλλ αχέων ὁὴν ἧστο: --- ἦσυ πάςων ἐπὶ πολὺν Χρόνου 
ἐκαθέετο 8 λάθος α. καὶ Ἰλιάδος Υ, Ἠσο παρ αὐ- 
τὸν ἠοῦσα: --- ἔστι δὲ προστακτριὸν Χρόνου ἐγεστῶτου 

49 καὶ παρρτωτικοῦ. ἐκ τοῦ σημ). η] ᾗ. παρω ἀντὶ τῆς πρός” 
καὶ σηµαέ; νι τὸ πλησίον. εν έγγυς. 

[, Ἡσθείμ, ε ανλείην" ὧπὸο τοῦ ᾗδω. 
Ἡστον. τὸ ἠδύ. ἀπὸ τοῦ ἦδων ἥσω, ἡσμαέν ἧσται, γόε- 

ται ἠστόν. "Όμηρος.---΄ ἤσατο ὃ᾽ αἰνῶο Ηδὺ :ποτὸν 
π/νωγ. 

΄Ἠσυχρο. παρ τὸ {ων ἤσω, Ίσυχοο. ἥδοντωι γὰρ τῇ 
ἠσυχίφ. οὐ ασκητοί. 

Ἠσπερ] Ἠσκειν εἷρις παλά: --- ἄντὶ. τοῦ εἰργάςετο. τὸ 
Ἱ ῥημα » ασκώ ' καὶ σημαήει τὸ μετα πολλοῦ πογου καὶ 

πόπου ἐργάςομαι' γίνεται ἐκ τοῦ ἀσκός. ὁ παρατάτικὸς, 

Ἡττώ, παρὰ τὸ ἠσσῶ᾽ τοῦτο παρ τὸ ἤσσων' 

ἠσκεο», ἠσκουν" ἠσκερ" καὶ τὸ ν, ἐφελκυστικόν ἐστο 
ἓν τῷ τρίτῷ προσώπῳ' καὶ γίγετ ἤσκεεν' Ἠαὶ κατα 
υσυναέρόσι». ἠσκέιν. 

Ἠναμεν. Ἱστέον ὅτι ἀπὸ τοῦ {δει ᾖδεις δει, τὸ δυῦκόν, 
ο ἀδειτον Ἰδείην καὶ κατοὶ συγκοπὴ» της ει διφδόγγου, 
καὶ προπῇ. τοῦ ὃ εἰς σ, γεται ὕστην᾿ οἷονν Τω ὁ) 
ἀρ᾽ οὐδὲν ὕστην ἄλλο πλὴν δέχνειν:..--- ἀντὶ τοῦ ᾖδε- 
σαν. καὶ τὸ πληλυντιλὸν, ᾗσ σμεν᾽ Ενριπθην Ἓκαβφ, -- 
εἰ δὲ μὴ Φρυγῶν Πύργους πεσόντας ὔσμεν: το ἀντὶ τοῦ 
ᾖδειμεν., οί "Σοφοκλὴ; Κνλχοιον, Ὑμεῖς μὲν οὐκ ἀρ᾽ 
Ἔστε τον Προμηδέα: --- αντὶ «τοῦ ἤδειτε. Ἐνριπίρης 
Ῥήσωι --- οὐ) αφιγμένο Τὸν Πάνα ᾖσαν:--- ᾽αντὶ 
του {δεσων. Ἅ 

τοῦτο πα- 

ρὰ τὸ ἠδύο ἠδύτερος δή ων ἤσσων: ἡπὸ γὰρ τῶν ἀδέων 
τι τώµεθα, 6 γαρ 1 ποργεύὼν δὲ την ἠδύτητα,, τοῦ. πά- 
9}ους γάτας ὑπὸ του διαβόλου, ὕττων ἔστι τώ. τὸ 
λαμβάνω" τὸ δεύτέρον, τᾷον τῷ. ἐξ αὐτοῦ γίνεται τών" 
κα μετὰ τοῦ στερητμιοῦ. ὅν ὅτων, ὂν οὐδεὶο έλει λα- 

βεῖρ καὶ τροπῇ του ο εἰς ο) γόεται ἠττων. ϕ 

Ἠτω] εἰμ) το ὑπάρχω” ὁ δεύτερος αόριστο» Ἰν] ἡ µε- 
τοχὴ εἴς ἔντος" καὶ τὸ προζτακτηιὸ»» οι ὡς σεση- 
μείωται τὸ ῥρήος τά τω" παν ἐπαυξήσει, ἦσω. ὴ .. 
τοῦ ἔω τὸ ὑπάρχα. : βΘΕΥΤΕβΟΣ ἄθριστος, ᾖον» ἤ ο. ᾗε” 

τὸ προθταατικο». ἐ ἔε; το τρίτον» ἐετω' καὶ πράσεν τῶν 
δύο εε εἰς Ἰ μακρὸν ἤτω. 

΄Ἠτορ] χάλκεον ἧτορ: ο ή ψυχή. ὥς οπερ παρὰ τὸ Φέρω 
γίνεται Φέρ, καὶ κατ ἔκτασιν Φώρ, ὁ ληστή: καὶ πλέ- 
πτης, ὃ τα ἄλλότρια Φέρων", οὕτω χο παρα τὸ τείρῳ 
τὸ καταπονῶν ὁ μέλλων, τερῶ ' γώετοι ῥπαστικὸν ὄνο- 
μα τέρ καὶ τόρ μονοσύλλαβον᾽ καὶ μετα τοῦ στ τερήτι- 

κοῦ .. ὥτορ᾽ κο τροπῇ» ἧτορ, ἤ ἀθάνωτος νεο αχα- 
ταπόγητος" ος τὸ κυρίως ἐπ᾽ ἀφόβου ψυχής μὴ ὑποδε- 
Χομένηο τρῶσι» δεῥέχδα ως ᾖ ἐκ τοῦ τείρω γίνετας 
ἄτειρῶ, καὶ ὅτορ» οι ἧτορ, τὸ ἀτειρὲς πνεύμα» ὁ 

ἐστίν ἀπαθές. }ἡ Ἰ μᾶλλον η πολυτειρές., ἐν σώµατι γὰρ 
οὖσα, λαο. ἐστω. ἢ παρὰ τὸ .ἄω τὸ πνέω" και 
γὰρ πνευμα 4 ψυχή! οἷονν τι "δίχα δέ σφι». ἐνὶ Φρεσὶ 
Φυμὸς ήτοι παλ τοῦ ἀήτηο ὃ σημαίνει τὸν ὤνε- 
μον γλεται αήτορ" -. κατὸ αφαέρεσ τοῦ -α ἦτορ" 
πνεύμα γὰρ λέγεται ἡ ψυχη» ὡς ἐν τοῖς «Φείοις Εύαγ- 
γελήοιςν Ἡγεύμα ὁ Ἀ)εός' καὶ τοὺς προεκυνοῦντας αντον 
ἐν πγεύµωτι παλ αληείᾳ δε “προονυνεῖν. --- τουτέστι»» 
ἀσώματόν, ἐστι τὸ εζον» καὶ τοιαύτην Φέλει καὶ τὴν 
9υσίων αὐτῷ, ὁιὰ του ἐν ην ἄσωμάτου» προοφέρεσ-εν 
τουτέστι δια -τῆς ψυχῆς μοὶ τῆς τοῦ 2οῦ . κα αρότητος. 

Ἠτρον. τὸ ὑπὸ τὸν ὀωφαλὸν βέρορ.. ὅθεν Νά ἠ ορ άρος ἐπ) 
τῆς ἐντερμόνης τ/θησι. παρα τὸ ὄτριον» (ὅ, ἐστιν. ὕφα- 
αμ) ἄτρον. πας ἦτρον. ἡ παρὼ τὸ ἱέγαι τὸ οὖρο» .9ιΦ 
τούτου. τρίο». ἔγδυμα ὑμεγῶδες Α ριστοφά»ης Πτριαῖον 
λέγει ἐν Θεσμοφοριαςούσαιο' καὶ Πτριαία . Φηλνκο», ἐν 
Ταγηρισταῖῃ παρὰ το ἠτρον. οὕτῳ δὲ καλὲ εὔτωι τὸ με- 
ταξὺ τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ τῆς ᾖβηρ' και) τῶν θύνων τὸ 
μετα τὸν: ὀμφαλον τέωβλχος. παρΣ τὸ ὥτριον μα τὸ 
συυφάνδαι καὶ συμπεπλέχ-λαι τὴν σάρκα τῷ λέπει. 

Ἠιτημένο, ἀντὶ τοῦ πεχρηκένον" μοι γαρ αὐτεῖσ-δαι 
ἔλεγον τὸ μεκράσθα. αἰτὼ ὔτουν, ὡς: αἰνῶ» ᾖλουν.. οἱ 
γρ παρῳχῆαένοι τὰ ἴσα «φωνήεντα Θέλουσιν ἔχειω 
κατὸ τν ἀρχη» τοῦ ἐνεστώτος, Ἠ µε ζοναν οὐδέποτε 
δὲ ἐλάττονα. 

Α 

Ἠύς., ὁ πρᾶος, Ἰ ὁ ὁ μέγας" καὶ ὁ- μὲν ἠσχυρὸδ κα). γεν- 
»2106» παρα τὸ ἔω το ὑπα ω' .Ἡ απὸ τοῦ ζω το, ῶ- ια θὰ 
νῶ» Ὁ ᾗ ὁ δικβόητος: ὁ δὲ ἀγανὸς, παρα τὴν {ών Ἡν' 
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ᾗ ὁ ὕπερος, ἡ ἐκ τοῦ ἠδύᾳ, ἀποβολῆ τοῦ δ. ἐξ οὗ τὸ 
θηλνκὸ», Πεία" καὶ ἐνηείγον Ὑενωή". τὸ ̓ οὐδέτερονν Πύ. 
καὶ ἐπίῤῥγωα ἠύτε, αγτὶ τοῦ καθα᾿ Ἠύτε ἔδγεα οἶσι: 
--- ἀντ] τοῦ καφάπερ, ὃν τρόπον. ἐκ τοῦ ὡς γίνετοα 

πῶς, καγών ἐστιν 9 λέγων ὅτι τοῖ: εἰς ως λήγουσιν 
ὀπιῤῥίμασι συνυπάρχει, τινὰ εἰς η λήγοντα, καὶ όμο- 
τογοῦσιν αὐτοῖς" οἵον, ἄλλως, ἀλλ:  ὀχῶς, διχῇ οὐ- 
δεμῶς, οὐδαμῇ. ὀζύνεται άρα. τοῦ ὧς αντίπειτι τὸ ή, 
ὡς ἐν τῶν -- τὖτε ζείγων δέμις ἑστω: ---ἡ δέµις. 
αντὶ τοῦ ας νόμος ἐστί. καὶ τοῖς εἰς η λήγουσιν ἐπιρ- 
ῥήμασι, ἀντιπα ἀκεσει τὰ συντονούµενα τούτοις 
οἷον πάντως, πάντη” ὥς, Ἰ. τοῦτο προςθέσει τοῦ τὰ 
μα πλεονασμφ τοῦ υ γίνεται Ἰντε. ψ.λοῦτωι" τὸ γρ 
ν πλεοναςόμενον Ψιλοῦταα δεῖ δὲ γνώστη ἠύτε ἐν 
διαστάσει. πανὼν γὰρ ἑστὶν ὁ λέγων, ἔτι οὐκ ἔστιν ἐπι- 
νοῆσαι τὸ Ἰ καὶ τὸ υ ἐν μιά συλλαβ/. χαρὶς εἰ μὴ ἐν 
Γπλέσει ῥήματος ὦς αυὐδῶ, γύδων" ανκῶν Ἰὔχουν. αναγ- 

το 

καζως ουν Ἠ. διάστασις τοῦ ἠύτε. ὁμοίως τῷ γρηύς καὶ 
νηύς” καὶ τὸ λοιπὰ πλεονασμός ἐστιν. ' 

"Ἠφαιστος ἐπὶ μὲν τοῦ «εοῦ, ΄Ἡφομστος ποίησ εἰ δυύμσι 
πραπίδεσσι»: --- ἐπὶ δὲ τοῦ πυρὸς, Στλάγ(να. ὁ᾽, ἄρ' 
ἀμπείράντες ὑπείρεχον ἠφαίστοιο: ---- γόνεται παρά -το 
ἅπτω ἄψων ἀψανστός τις ὤν" τοῦ γὰρ πυρὸς οὖν ἔστιν 
ἄψασθω" κα) οἱ μὲν Φασὶν αὐτὸ σύνετον. εἶναι» ὁ 
τή ἀφφ αἰστὰ ποιῶν τὰ πάντα" ἐπεὶ τὸ πῦρ πάντα τὸ 
πελάσαντα καίει" οἱ δὲ. ἁπλοῦν. παρὰ τὴν ἀφήν, οὗ 
οὐκ ἔστω ἄψατδαι. οἱ δὲ Αἱολεῖς ἆφατον αὐτὸ λέγου- 
σιν. ἡ παρα τὸν ἦφα πα ακείµενον. 

Ἠχος, παρὰ τὸ χέω, μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ 4» ἄχος καὶ 
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6. 

Μάι Θὔτα το στομχεῖον». παρὰ τὸ τὴν 9έσιν τοῦ παντὸς μι- 

μεῖσθαι' ἤτοι τοῦ οὐρανοῦ τὸ κυκλοτερὲς ἔχον, καὶ τὸν 
διὼ μέσον άξονα τῇ κατὰ τὸ μέσον µακρᾷ ἔχει. 

Θιάσσων.. ἐγμαήμενος. Ἰλιάδος ἐν --- λιπὼν ἔδος ἔγιλα 
:.Φάάσσενι--- ἄντὶ τοῦ ὅπου ἐκαφέζετο, ἐκ τοῦ δῷ 
τ γήνετο κ δοάζω" κοὶ τροπῇ τοῦ ςᾳ εἰρ δύο σσ, οάσσω" 

καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς α. "αάσσω. τὸ δὲ }ῶ, ἐκ τοῦ 
Φοῷ Φοάςω, ὧρ  βοῷ βοάςῳ, 

Θέκος. ὁ καὶ «Φώκος καλούμενος» ἡ καφέδρα. παρὰ τ 
ῷ τὸ τιδῶ, Φώκος καὶ θάκος» ὁ θρόνου. 

Θέλαμος, οἱ μὲν σημαίνει τὸν νέον οἶκον, ἐν ᾧ εἰσέρχε- 
ται ᾗ: τε νύμφη καὶ ὁ νυµθίος, γόνεται, παρὰ Τὸ Φάλλω" 
δεῖ γὰρ ἐν αὐτῷ Φαάλλοντα εἰσιέναι σώματα. τουτέστῳν 
ο ωλτό καὶ μὴ ἀπεσβηκότα. εἰ δὲ σηµαίγει τὴν οἱ- 
μίαν, Ὑύεται παρὰ το 2άλπω τὸ Ῥερμαύνω, δαάλπα- 
μός τις ὤγ. Ἱστέον ὅ ὅτι Φάλαμος µέν ἐστι ὁ ἔσω τῆς 
αὐλῆς μικρός" τὸ δὲ πρὸ αὐτοῦ, πρόδομος" αἴνλουσα δὲ, 
ἡ πρὸς ἆλιον τετραµµένη, ἀπὸ τοῦ αἴφεσθαι. Ῥάλαμος 
οὖν, ὁ κοιτώ», ὁ οἶκος' καὶ Φαλαμηπόλος, ἡ περὶ τὸν 

Φάλαμον ἄναστρεφομένη. 
Θ,λαμίδιο, κώπαιν αἱ ρέμα ἐλαύνουσαι. 

ἐρέτης, Φαλάμιος λέγεται 
δὲ ανώτατος . Μρανίτηο. 

Θάλασσα] παρα τον σαλονν σάλασσα καὶ Φάλασσα, μθ- 
τα θέσει τού σ εἰς , ὡς ο ὀρχησμός, ὀρχ7»μόο. ἦ παρὰ 
τὸ ἄσσον οἶνος δανάτου, γίνεται "}άνασσα, καὶ ᾱ- 
λασσα. υ παρὰ τὴν ἆλὸς γενικής ὤλασσα" καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ 9, αλασσα. ᾗ παρα τὸ τείνω, ἐκ τοῦ ἐπι- 
τεταµένην ἔχειν τὴν ὁφόγ. 

Θαλερός, ὁ ἐν αχμὴ ὧν τοῦ Φαάλλειν, ὁ ἁκωάζων νέος" 

το 

ὁ πατώτατος 
α 

ὁ δὲ µέσος, μµασοςυγιο' ὁ 
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ἦχος, ἡ εἰς αέρα κλομένη φωνή" ἡ νονὰ πὸ αὔω" τα. 
γὰρ ξηρὰ ἠχείνι. Γον - : αν 

Ἠών, πόλις ἐστ) Μενδκίων ὠπομκ]α. Αγμοαθώηε ὁ ἐν τῷ 
κατὰ Τιμοκράτους - 

Ἠιωρῆσδαι, ἠρτῆσδαιν 3’ Φα. ὧπο τοῦ αἱωρῶ» ὅπε- 
ρακείµενος» ἠώρηκα" παθητακδς, ἠώρημοι καὶ τὸ 
ἀπαρέμφατον» Ἐ δω "τοῦτο πορὰ τὸ ἄήρ ἀπρῶ᾽ 
πα) τροπῇ τοῦ ἡ εἰς ω, μα) πλεονασμῷ τοῦ τε» αἱωρῷ. 
πα) απμαρηι 

Ἠώς] παρα τὸ αὖω τὸ. λαμπώ, αὐωρ" μα ἐκβολῇ τοῦ νν 
ἄως καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ην ώς. σημαίνει δὲ τέσσα- ἡ 
ρα” ποτὲ μὲν τὴν σωµατοειδή «εόν' Ἠὼ; ὃ) ἐκ λεχέω» 
παρ αγαυοῦ Τ,)ωνοῖο: --- τὸ κατάστημα τῆς ἡ 
ὡς τὸ, Πως μὲν κ ότοτλοος -- ὁτὲ δὲ τὸ ἀπὸ ἄνα- 
τολῆο ἕως. μησημβρίας, τοῦ ἡλη ου ὁμάστημαν, ὦρ τὸ, 
Οόρν μὲν γὰς ἅνι -- καὶ --- έξετο ἱερὸν. ααρ: στ 
ὁτὲ δὲ τὸ συκτὸς μα μέρας ὀιαστημαν ὡς τὸ, Ἠως 
δέ µοι ἐστὶ ὀυωόεκάτη οτ᾽ ἐς Ἴλιον εἰλήλονθα. ὀιαφές 
ρε; δὲ τὸ Ἰώς καὶ ἕως κατὰ τρόπους τέσσερις κατὰ 
τόνον, κατὰ αλίσων κατα Χρόνου. καὶ γατὸ πγεῦμα- 
᾽Αττικοὶ μὲν ἕως λέγουσω, ἀπὸ του ἕω τὸ πέαπῳ) 
ὅτι ἀφίενται τότε τὸ ολ η] ἡμᾶς ἐξιοῦσα καὶ εξιέ- 
σαι ποιοῦσα, Αἱολικῶς δὲ αὖως, απὸ τοῦ αὖω τὸ φω- 
γῶ" αὔει γὰρ τὰ σαι ὅ 2 ἐστι καλεῖ" καὶ αὔονσι πάν « 
χ αὐτῇς' καὶ γὰρ κατα τοῦτο καὶ του Ἴβυκον υεἱρηκέ- 

κλυτὸν ρθρο», τὸν τοῦ χλύειν αἴτιον. ]ώς ἀδ- "ὑπὸ 
ὤνων ἠλιώτης, κα τὰ τοῦ ἡλίου νεηρώσν. 3 ἐν 

τοῦ ἠλίου γινοµένη. 

ο. ... . 

καὶ Φαλερὸν δέκρυν. τὸ ἁπὰλόν' καὶ Φαλεροή, ΑΌγροιν 
ακμαῖοιν νέοι παρα τὸ Φαάλλω τὸ αὔξω" τοῦτο παρὰ 
τὸ ῶ τὸ τρ έφω" απὸ μεταφορᾶς τῆς τῶν αν δρώπων 
φύσεως" ὁ γὰρ Φηλῆς μαστοῦ. μετέχων ἄνεισιω εἰς 
αὔξησι, σηµαίνει 6 τὸ οὐστρόν, ὡς τὸν - αλ 
κατα «δάκρυ χέουσα: ---- τὸν ἀκμαλονν ὡς τὸ »τ' 3αλε- 
ροί τ᾽ αἰςγού: --- τοὺς καλοὺς πο ὠραίονον ὡς τὸ, --- 
Φαλερῷ. πεπλήγετο µηρῷ: -- τοὺς αγαπητοὺς,- ὣς τὸ, 
Τκων ἐν κονώσι βάλες Φαλερδὺς παρακοίτας: --- τὸ 
πολύ, ὡς το, ---- Φαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο Φων]. 

Θαάλλω] παρα τὸ «δῷ το τρέχων παράγωγον Φάλλω᾽ εαὺ 
γαρ το τρεφόμενον αὖζει, ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς τῶν 
αν λρώπων Φύσέως γλῆς γὰρ μεταλαμβάνουσι καὶ εἰς 
αὔξησιν αρήασι” καταχρηστικὼς δὲ ἐπὶ πάντων τὸ τι 
Φεσθαι μα) αύξεσθαι Φαάλλειν εἶρηκε. καὺ δαλλὸν 
λέγει τὸν στέφαγον τὸν τῆς ἐλκίας" οὐ μόνον τὸν 
τῆς ἐλκίας, ἀλλὰ καὶ πᾶν ὃ Φαάλλε. Δρχίλοχος, 
Ἓγουσα “Σαλλὸν µυῤῥίνης ἐτέρπετο. 

Θαλλοφόρος, ὁ πομπεύων ᾿Αθήνήσι τοῖς παναφθηναίοις, 
καὶ ἑλαίας κλάδο» Φέρων. λέγονσι δὲ καὶ γέροντας θαλ- 
λοφόρους, πρὸς ον ἄλλο χρησίµους ἡ πρὸς τὸ ὃαλ- 
λὸν Φέρειν. 

Θκλία] --- τρέφεται αλήῃ ἐν) πολλῷ, Ἰλιάδος ἐν. αντὶ 
τοῦ ἐν πολλῇ εωχές» ἐν πολλοῖς ἀγαφθοῖς παρὰ τὸ 
Φαάλλειν τοὺς θὐωχουμόγους, καὶ Ἱλιάφος 9, --- τΦεν. 
το δὲ δεῖτα αλειαν: ---- τὴν }άλλουσαν τοῖς ἀγαθοῖς, 
παρα τὸ Φάλλω οὖν, βάλεις» ἐπὶ τοῦ Φάλλειν, δια 
διφ.λόγγου᾽ προοκειµένου καὺ τοῦ, δκὶς Φάλεια" καὶν --- 
δαιτὶ  συνγορός ἐστι Φαλειν τῇ εὐθηνίαν ἐχούσγ. ἐπὶ 
δὲ τῆς εὐωχίκς αὐτῆς, ὁια τοῦ ϱ. 
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Θαλῆς" ἡνίκα μὲν τα ισπάταιν εἰς ου ἔχει τὴν γανικήνν 
Θαλῆς, Θαλοῦ, Θαλὴ: Τί ὀμτ᾽ ἐκεῖνον τὸν Θαλην 
Φαυμάζομεν ᾿Ἀριστοφάνης ἡγίνα δὲ βαρύνεται, διὰ 
τοῦ τος κλίνεται τῷ λόγῳ τῶν ἰαμβικῶν, ος παρα 
Καλλιμάχῳ, Πολὺ τὸ ὀώρον, ἐρ Θάλητα ὤλισθεν. ἔστι 
δὲ χορίαμβος" αρα Μι γαρ ἔχει ἐν τῷ ἔκτῳ ποῦί. 

Θκλύσια, τ' ὑπὲρ εὐθαλίας κα) εὐφορίας τῶν καρπὼν 
διδομένας σίας μετὰ τὴν συγκομιὸὴν τῶν καρπὠν 
τοῖς τα, ἄλλοις, Φεοῖς καὶ τῇ Δγαήτρα. 

Θμλτωρή». χαρά, ἡδονή, παρκμυδία" ἐν τοῦ Φάλπῳ. 
θμλτη, παρὰ τὸ 9αλ πεινν ὴ παρὰ τὸ Φάλος. 
Θαμά. ἐπίῤῥημα, τὸ πυκνῶς καὶ συνεχῶς, ἐπ τοῦ ἅμα, 

πλεονασμῷ τοῦ «. τὸ γὰρ πυκνῶς γιόμενον ὁφ' ἕνα 
καιρὸν γώεται. ἐκ δὲ τοῦ αμα. γφεται θαμίει, πν- 
κνὼς ἔ, χετᾶεν καὶ ἐνδελεχεῖ, πυκνάςει ] ἀντὶ τοῦ ὁμι- 
λεῖ, «τει εἰς τὸ ἅμα, 

Θαμνας, ἡᾗ ῥίζα ὅτι καὶ αὐτὴ ἔγκειτωι τῇ γῇ᾿ 
9 έσεωΣ. καὶ Φάμροςν ὁ σύνδενδρος τόπος. 

Θάμβος. σημαίνει τὴν ἔκπληξιν. εἴδους τῶν ὑποπεπτωκό- 
,των σῷ ὀνόματι εἰδικοῦ. τὸ γενωιὸν . Φόβος. γίνεταε 

παρὰ τὸ Φάπος., πλεονασμῷ τοῦ β, καὶ τροπῇ, τοῦ π 
εἰς κ, διὰ τὸ ἀσύντακτον" τὸ δὲ Φάπος, παρα τὸ ήπω. 

πο Θάνατος] παρα τὸ τείω τὸ τανύω τάνατος καὶ Φάνατος. 
ὁ τείνων το σώματα τῷ ψύξει. ἦ τι ταναός ἐστω» ὁ 

ἐπὶ πάντας ἑαυτὸν διατείν».. ὴ παρα τὸ 3 εἲν ὤνω τὼς 
ψυχάο. ἡ Φενώτός τις ὤν, δια τὸ ἐπὶ τὸ νῶτα, τίδε- 
σθαι τὸν τε γεώτα. :ἐτυμολογεῖτωι δὲ παρὶ τὸ ἄνευ 
ἄτης τὸν τεθγεῶτα εἶναι" 9Φάνατος γὰρ ἀγθρ) ἀναάπαυ- 
σις᾿ παρδ τὴν άτην τὴν βλάβην, ἄνατος καὶ «άλατι 
6 ἄγευ βλάβης, βένων απο.) σνών. --- ο πργεῖα αν] 
κῶν Τὴν ὅδον ἦν αἰνίαι 2υμοφ 9όροι οὐ περόωσε, Καλ- 
λέραχος. Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ μονοσυλλάβων: ἔστι 
ῥημα »4 τὸ ἀποτ/δεμαι" πλεονασαῷ τοῦ ν, 9νὼ ' καὶ 
δνῶν ἡ µετοχὴ ἀκολούθως" πλεονωσαῷ τοῦ α. «ανῷ 
ὁ ἁέλλω». ανήτω᾿ ῥηματηιὸν ὄνομα, Φανητός" μετὰ 
συστολῆς τοῦ 4 εἰς α» ᾽ἀνεδόθγ ὁ τόνος, καὶ ἐγέγετο 
Φάνατος» ὁ- τὴν αἰωνίαν δηλῶν οι, 

Θονατῶ, ὅτε μέν ἐστῳ ἁπλοῦν», ἔστι τρίτης συζυγίας τῶν 
περιστωμένων᾿ οἷον, Φανατῷ, «ανατοῖ" καὶ σηµαίνει 
τὸ Φογεύω" ὅτε δὲ σύνΦετον. δευτέραο. οἷον, ὀνοῬανα- 
τῶ ὀυςανατᾷς” ὥσπερ καὶ τὸ δοκὼ, ἁπλοῦν μὲν, πρώ- 
της οἵον. δοκῶ. ὀοκεῖς" σύνθετον δὲ, Δευτέρας οἷον. 
προοδοκώ, προς εδοκᾶς. ὅτε δὲ τὸ ανατῷ δευτέρας συςτ- 
γίο, σηµαήνει τὸ ἐπιδυιῷ ἀποθαγεῖ ΄Ἴωσηπος, Αν- 
ὁρὶ «δανατῶντι μὴ συμπλέκεσθαι: --- ἦγουν ανδρὶ ἐπι- 
θυμοῦντι καὶ προπερουμένῳ αποφανεῖν μὴ προς, βαλέ- 
σθαι εἰς μάχη». καὶ Λιβάνιοο, Ποῦ δ καὶ ἐπὶ τούτῳ 
Φαγατᾶν: 

Θάπτω] πἩ παρὸὲ τὸ βῶ γίνεται βάπτω, οὕτω καὶ παρα 
445 τὸ Φῷ τὸ τύθημι γόγεται Φάπτω" ἀῑδιον γὰρ ἔχουσι 

τὴν ἄποθεσι οὐ. απτόμενοι. 
ον παρὰ τὸ δέρω το Ῥερμαίω, ὁ μέλλων Αἱοληκῶς, 

έρσω ” ῥηματικὸν ὀγομαν Φέρσος" καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς 
α» Φάρσος” ἀφ᾽ οὗ καὶ 9ρασεῖς, καθ ὑπέρθεσι. τοῦ 
ϱ' οἱ γὰρ «ερμοὶ, καὶ ρασεῖς" καὶ «αρσαλέος, ὁ ἂγ- 

:δρεῖος. 
Θάσος, πόλιο" απο τοῦ δάσος ὅτι κάρπιμός ἐστι ὶ γῇ- 

καὶ τὸν Κικόνιον οἶνον ὃν καὶ Ὄμγρος συγίστησι» ἥδι- 
στον εἶναι, τοῦτον οὐ Ἕλληνες Θάσιον ὠγόμασαν, διὰ 
τὸ ἐπικεῖσαι τῇ νήσῳ Θάσᾳ. 

Θάσια, τὰ ἀμύγδαλα ἀπὸ τοῦ «άσσον τὸν καρπὸν προϊξ- 
να: πρωῖµα γὰρ ὑπὲρ τὸ λοιπαὶ ὀέγδρα. 

Θάσσονας ἑρήκων, ὤντὶ τοῦ ταχυτέρους τῶν ἱεράνων, 
ΕΤΥΡΟΡΟΘΙΟΟΝ. 
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Ἰλιάδος ν. καὶ Ἀάσσον, τὸ ταχέως, απὸ τοῦ ταχύς 
πἀρήχηη᾽ « ὁ πρώτος τύπος, ταχύτερος” ὁ δεύτερος, τα- 
χίων᾽ ὁ τρίτου, τάσσων᾽ καὶ τροπή, Φάώσσων, κα) «άτ- 
των. ἀντιστοιχεῖ γὰρ τὰ δασέα τοῖς γελοῖρ, ντ. 

Θκργηλία, ἑορτὴ Ἀνήνῃησι" ὀγομάφετοι απὸ τῶν «αργη- 
λίων: »αργήλια δε εἰσι πάντες οἱ απὸ γῆς καρποί" 
ἄγεται δὲ µηνὶ Φαργηλιῶνε, ᾿Αρτέμιδος καὶ Απόλ. λωνος. 
Φαργηλιὼν δὲ, ὁ ἑγδέκατος μὴν ὀνομάςεται: ἐπε) τότε 
ὁ ἥλιος πυρώδης ἐστὶ, καὶ ἐν τούτῳ τῷ αγνὶ τὰ τῆς 
γῆς ὧν η αγεζηραίνετο. ἀπὸ τοῦ θέρες. οὖν τὴν γην 
τὸ μὸνν άργηλον ὠνόμαστω. ἔστι δὲ καὶ ὁπρ- 
γήλεια, Αγησαγόρου Φυγάτηρ, βασιλεύσασα Θεσσαλὼ» 
τριάκοντα ἔτη. 

Θώτερο», παρὰ τὸ ἅτερογ" Δώριον" τὸ γὸ ἕτερος, άτε- 
ρος λέγουσιν οὗ Δωριεῖο, ας τρέχω τρέχω. ᾿οὕτωο οὖν 
καὶ τὰ ἅτερα . Φάτερα, κατὰ συγαίρεσιν τῶν δύο αα 
ες α καὶ τὸ ἅτερον Αάτερον, ὡς τὸ αγα.όν τάγα- 
9όν. ἔμεινε δὲ τὸ τ ἄτρεπτον" ἐπειδὴ ψελούτωι τὸ 
οἰγα όν) τὸ ἅτερον. 8, δασύνεται, εἰ γὰρ ἦν πορῷ τὸ 
ἕτερον» «οὔτερον ὧν ἦν, εὧς τὸ ἔλαιον τοὔλκίον" διὸ 

οι) οὐ λέγεται Φώτερον ἐπὶ ὠρσενικοῦ ὀγόματος, ἀλλ. 
ἅτερος. 

Θαρσεῖς" ἀπὸ ποῦ Ταρσεύς ἐτυμολογεῖται, καὶὼς παρὰ 
Θεοδωρήτῳ ἀνέγνων. 

ὲ δε 

Θαῦμα ἐθανμάστωσας: -- ἐκ τοῦ Φαυμαστώ" τοῦτο, πα- 
ϱὸ τὸ αυμαστός" τοῦτο, παρὰ τὸ Φαυμώςω" τοῦτο, 
παρα τὸ Φαῦμα" τοῦτο, παρὰ τὸ εῶ, δεάσω, τεδέ έα- 
καν τεθέάμαε. δέαµα, κα) Φαῦμα κατὰ πράσιν. ἢ πα- 
ρὰ τὸ θαυμάζω Φαυμάσων γύνεται Φαύμασμα καὶ κατ 
ἔνδειαν τοῦ σ. και ἀποκοπῇ, Φαῦμα. 

Θαυμάσοιν παρὰ τὸ διὰ εάματος ἐκπληττόμενον ἐκφω- 
»εῦν καὶ αὐσαι" οἷον. «έχμα αὖσαι" ὑπερδέσει τοῦ ν. 
καὶ κατὰ συγαλοιζὴν, δαυμάίσεµ. εἰ μὲν σηµαίνει τὸ 
ἐπαινῶ, γεν συντάσσετα, ᾿ εἰ δὲ τὸ παταγινώσκω. 
αἰτιιτηιῇ. η] δαὔμο, παρὰ τὸ «έειν ἅμα. 

Θαυμᾶς. τὸ Θωμᾶς ὑποκοριστ/κώτερον ἄν. εἴγ ἐκ τοῦ -αυ- 
μάσιος. τὸ γὰρ δαῦμα» δώμα λέγεται. 

Θαυμόλωπες, οἱ ἡμίφλεντοι ἄν Φρακες" 
παῦσειε. 

Θκύμακτρον, παρα τὸ Φαυμάςω" οὗ τὸν αελ λοντα οἱ Δω- 
ριεῖς Φαυμαέξω λέγουσι. Σώφρων, Φέρε τὸ Φαύμα- 
ΧΤΡΟΣ» κάπιἈυσιῶμεο: - μαὶ τὸ ' ὀὖγο Ὢστρο». παρὰ τὸ 

«Ὀγάσω ἐνήνεκται παρὰ τῷ ποιητῇ, ὡς πα) παρὰ Ἂν. 
τιμάχῳ τὸ δεπαζω, δέπαστρον". οὖν, Πλῆσεν ὁ᾽ ἂρ᾽ 
ἐπιστράψας δέπαστρον: --- οὐχ ὑγιῶς ἐχρήτατο τῷ ση- 
μαομένῳ" ἐθήκαμεν. γὰρ ἐπὶ τοῦ ποτηρίου την λέξων 
τὸ δεπαζὄμενον” αὐτὸς δὲ ἄ ἑεπάζοντος, ας εἰ 
πιγόμενον εἰρήκει αντὲ τοῦ. πήρογτος. 

Θαιροί, οἱ στροφεῖο" απὸ τοῦ ὃν αὐτῶν εν τὰς θύρας" 
Ἰλιάδος µ. Ῥῆξε ὃ᾽ ἀπ ἄμίφοτέρους Φαερούς: --- τοὺς 
στρόφιγγαο. 

Θέα. ἡ Φεωρία” παρὰ τὸ ψέων εῶμοι σγμαύγει δὲ τὸ 
Φεωρῶ. βαρύνεται δὲ πρὸς ὤντιδιιστολὴν τοῦ 9εα ἐπὶ 
τῆς 9εοῦ" ὅπερ ἐκ τοῦ Φεός γόνετον ὥσπερ πα) 6- 
λος, τὸ οἰκοδόμημια ᾿ φΦολός δὲ, τὸ μέλαν τής σηπίας. 

Θέκινα] παρὰ τὸ Φέων «Φέκινα, ὡς παρα τὸ Λάκων Λά- 
παινα" τὸ δὲ Φέων. παρὰ τὸ Φεός. 

Θεαιδέστατος, 9εοῦ ἰδέαν ἔ ἔχων. εἶπε δὲ Αντιφῶν ἐν τῷ 
περ) ὁμονοίας οὕτως" "Αν ρωπος ὃς (Φησὶ) πάντων «δη- 
ρίων Αεαιδέστωτος γέγονε. 

Θεατροκοράσια» ὀχλοχοράσια. δέαν παρ αἴγειρον, τὴν πόῤ- 
ῥω9εν λέγει" αἴγειρος γὰρ ἦν τῶν ἱπρίων πλησίον. 

Θέειον] ἐκ τοῦ εῶ, «έειον. 
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Θεήλατος, παρὰ τὸ λεός καὶ τὸ ἐλάω ἐλῶ, ὁ ὑπὸ «εοῦ 
πεµφΡείς. διχῶς γὰρ γίνεται ἡ τροπὴ τῶν Φωνηέντων᾿ 
ει Ὕαρ τὸ μακρον. εἰς μακρόν, ὡς ἁμαρτηλός,, ἅμα τα- 
λός᾽ ἡ τὸ -μακρὸν εἰς βραχὺ, ὡς νεώς ναός" τὸ 
βρακὸ εἰς βραχὺ, ας ἐν τῷ: Αἴῶντι, Αἴαντα" ἡ τὰ 
βραχὺ εἰς µακρὸν, ὡς «Φεοτόνος, Φεητόκος. 

”.Θεηωοσύνη, ἡ Φεότης 
Θεητελοῖν. Φεων η ἳ ἔχοντας περιπολεῖν., 
Θεαρχικώτατος] ὅστι «εὸς καὶ ἄρχων ' ἐκ τούτων γύρεται 
:Φδαρχικὸς, κτητικόν᾿ τὸ ὑπερθετικὸν, «δεαρχιπώτατος. 

Θέλημα] ἀπὸ τοῦ Φέλω, «ελήσω, τεθέληκα, τε»έληµαιι 
Φέλημα. τοῦ δὲ «δέλω ὁ βέλλων --.  ωῶ τὰ 
γὰρ δι ἑνὸς λ ἐκφερόμενα βαρύτονα» εχρι τοῦ παρα- 
τατικοῦ κλένετοιι ας βαρύτονα" ἀπὸ δὲ ορ μέλλοντος» 
ὡς περισπωµενα διότι τὸ. ἓν λ Χαρακτηριστικόν ἐστι 
περισπωµένου μόλλοντου" καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
περισπαµένου ἁέλλοντος οὐ ὀύνατον ε]νοιν ΧΑΡΩΝΤΗΡΙ- 
στικὰ βαρυτόνου ἐνεστῶτος" καὶ διὼ τὸ Φ»ασαντα γε- 
νέσδαι βαρύτονα ὁν ἑνὸς λ ἀνεμερήσαντο τὴν κλίσ»' 

' οἱ γαρ βαρύτονοι ἐνεστώτες διὰ δύο λλ. ἐκφέροντ- η, 
οἷον, ψαάλλω, τλων πορλλω, τα γὰρ ἔχοντα δύο λλ 
ἡ δύο σσ Χκέρουσι τῇ βαρυτόνῳ. τὰσει" χαρὶς εἰ μὴ 
ἔχει ὄνομα προὔποκείμενον, ες τὸ λυσσώ. τὸ δὲ ἔχον- 
τα ἓνλὴσ Χαίρουσι περισπασθαι, οὐδέποτε δὲ βα- 

Γρύτονος ἐνεστὼς οφείλει δὲ ἑνὸς ἐκφέρεσθ-ι" διότι αεὶ 
{ πέμπτη συζυγία τῶν βαρυτόνων μακρᾷ Φέλει παρα- 
λήγεσθδαε, ὴ Φέσειν } έσει. δέλω οὖν, Φελήσῳ" πο 
µέλω, µελήσω. τα διὰ τοῦ ελω ῥήματα διὰ τοῦ ε ψι- 
λοῦ γράφεται» πέλω, κέλω, Φέλω, Νέλω" τὸ δ᾽ ἐθέλω, 
«ῶ, πλουτῶ, ὑπάρχο. οὐδετέραςο ἐστὶ δικδέσεως" διότι 
οὔτ᾽ ἐνέργειαν οὔτε παθας Φηλοῖ. 

Θελήσω, µέλλων, ὧν απὸ περισπωμένου τοῦ «Φελῶ. ἐν 
τοῦ »ελήσω γένεται δελησμός" πο) ὤποβολῇ τοῦ σ, 
«εληκός, ὡς μελήσῳ μελησμός ποιὶ αελημός. 

Θέλγοντιν εὐφραίνοντε, ὴ ἀπατῶντι. παρ Ὁμήρῳ δὲ ση- 
μαίνει τὸ σκοτίζ», ὡς τὸ, --- ᾽Αχαιὼν θάγέ Σόογ: --- 
καὶ, --- Αχαιών ὄμματα έλγεΡ. 

Θέλγει, ὀγαπο, Φάλπει" ἡ ἀπατῷ, ἁμκυροῖ, κακοῖ, σκο- 
τοῦ. Φέλγειν ευρέως ἐστὶν, εἰς ὃ θέλει τὶς ὤγειν τί" 
ὅδεν καὶ Φελκτήρια πολλαχῶς, τὰ ὥσματα ἀπὸ τῶν 
ᾠδῶν. ἅ τους ἀκούογτας έλγει καὶ ὦγει εἰς τέρψιν᾿ 
ὁιὸ καὶ ἡ Πηνελόπη τὰς οδας Θελητήρι» εἶπε᾽ Φῄ- 

μεν πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶ» ελητήρια οἶδαςς ---- να) 
ἡ Κῴκη Ὀδυσσεῖ Φαρμαχ.λέντι λέγει» Θαύμα ω ἔχει 
ὡς οὔ τε πιὼν τ1δε Φάρενν ἐΦέλχΦηο: - Ἐνομίδης 
δὲ ὁ τα Φεῖα γράψας. καὶ τοὺς τελχῖνας ἐτυμολογήσας 
εἶπε σ4 ὅτι 2ελγῇ σαν, 

Θέμα] πο τοῦ τίδηµεν Ἀήσω, τέθεικα τει" πατὰ 
ἀλλειψινν τόμαι ἐκβολῇ τ τῇ τν τέμα " πα) τρο , δόμα. 

Θες, ὀμλοῦ καὶ τὸ πρέπον καὶ τὴν σωματιὴ) κών. γέ- 
γεται ταρὰ τὸν Φεσμὸνν δέσµιρ' να ἀποβολῇ τοῦ σ. 
τὸ δὲ δεσμός ὄνομα, ἀπὸ τῆς έσ σεως. ἅπαστος γὰρ 
»ομο-)έτηςν ὡς ἐβονλετοιν ἐτίὃετο τοὺς γάμους. ἐκ του 

"}εσμὸς οὖν, ὃ ένει τὸν νόµον, γίνεται Φέμις' ὃν 
τοῦ τδήµι, λεμός καὶ θοσμός, καὶ 'δέσµις καὶ Φέμις. 
κλένεται Φόμιδος' καὶ Δωρικῶς, "έμιτος" καὶ πλεονα- 
σιῳ τοῦ σν 2εμιστος, Όμηρος, --- οἵ τε έμιστας 
Π1ρὸρ Διὸς αἱρύαται: --- τὰς Φίκας (ἦτοι τοὺς νόμους) 
ῥνονται καὶ Φνλάττουσι, 

Θεμιστεύω», ἄντ) τοῦ χρησμφδῶν" Λυσίαρ” πὸ γὰρ τοῦ 
Θέμίν ποτὲ ἐσχηκόναι το μαντεῖον πρὸ τοῦ ᾿Απόλλω- 
»ο0, ἡ ἄρξαντος, ὀμιάσαντορ, Οὔ σ «2εμιστεύω" περί. 
καλλέος ἔξιθδι νκοῦ, 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΧΝ Ν Ε ΤΑ. ΘΕ . λοἡ 

; Μύρεται αὐρείηο δια (μθνος ἠπεί- 
ων ποταμός ἐστι περῤζεών τὴν 

». ὅστι ὁὲ καὶ ἕτερος Ἑριωτίαη, τρεῖς 
δὲ πόλεις εἰσὶν, ἔνδα κατῴκουν αἱ ᾿Ἁμαθῦγες ἈΑπολ- 
λώνιος, Ἔνθα Θει εύρειαι ᾽Αμαςὄνες ὠὡπλίζοντο. 

Θεμῶ] --- Φέμωσε δὲ χέρτον τον ἰκέσδ-ι: --- σα” τὸ 
Φαμίσειν, ἐγγίζεινι ἔνιοι δὲ, ἐποίησε παρὰ τὸ θεῖα, 

Θέμεδλα, τὰ ἐσώτερα µέρη. 
Θεμείλια] παρα πὸ δέμω ἡ δομῶ τὸ οἶπο Ὕδεται 

δεμέλιον. ή Φεμελιον” καὶ πλεογασ, τοῦ . δεμ 1ογ. 
Θένκρ. τὸ κοῖλον τῆς χειρός” παρὰ τὸ σθένος᾽ ἡ παρὰ 

τὸ Φέσθως Εὶ εἶναι χωρίον, εἰς ὃ ἑντίθ. τοὶ ὀιδόμενα. 
7 παρὰ τὸ Φείνω, παρὰ τὸ δένει) καὶ τύπτειν ἐν αὐτῷ 
τῷ μέρει" καὶ ὃν αὐτοῦ γὰρ πληγὴ, γέεται. 

θεός, παρὰ τὸ Φέω τὸ τρέχω, εἰς ὃν πάντες τρέχοµε». 
παρα τὸ δέω καὶ Φεύω, Φεός, ὡς Φαλεύω Φωλεός" οἱ 
γὰρ ερχοεῖος» ὧς ἐπιτοπλεῖστον, ἐπὶ ηλίου καὶ σελήνης 
καὶ ἁστέ ὧν (ἀστατοῦσι γαρ) ἑτ/Φεσαν τὸ ὄνομα παρὰ 
τὸ αεὶ δεῖ καὶ κωεῖρδαι. καὶ τοῦ χωρὶς τούτων 
λεγομένου 9εοῦ λέγοιτ] ἄν, παρα τὸ πανταχοῦ εἶγαι 
καὶ περιβεἲν' ὴ παρὰ τὸ Φῷ τὸ κατασκενάζω καὶ ποιῶ, 
ὁ πιέντων ποιητ τήρ, καὶ τῆς τῶν πάντων πατασκευῆς 
αἲ Ἰτιός . γδεται 96 πο) δεδς, 

Θεοστιβής, ὁ ὑπὸ τοῦ Φεοῦ πατούµενος. ἐκ τοῦ Φεὺς καὶ 
τοῦ στεί(βω τὸ περιπατῶ». γεται στιβὴς καὶ Ἀοστιβήο. 

Θες εδμήτων ἐπὶ πύργων, τῶν ὑπὸ -«εοῦ ᾽ᾠκούομημενω». 
παρὰ γὰρ Ποσειδῶνος καὶ Ἀπόλλωνος ᾠκοδομήθη. 

Θεμισκύρειο», ὑπ᾿ ἄν 
ριο: --- ὅτι Θερα 
Αμαζόνων χώρ 

Απο λώνιος. ι 
Θεομλυτήσαντες» εοῦ ἀκούσαντες" καὶ τε ο 

ὣς 9εοὺς ἐπμκαλοῦγται παρα τὸ Φεος μαὶ τὸ κλύω τὸ 
παλῶ. 

Θεοπρότιον» τὸ ἐκ Φεοῦ µάντευμα" ἢ τὸ «2εοῖς πρέπον' 
οὗτοι γδρ» ὡς ἐπιστάμεγοι, λέγουσι τα τοῖς ἂν. 
Φρώπεις ἠγνοηαένα" οἶονεὶ Φεοπρέπιόν τι ὄν. ἡ 3εο- 

κ προέπεον, το ἐν εοῦ ολεγόμερον. καὶ Φεοπροπία, 
᾿.Φηλυκόν. παρὰ τὸ ἔπω τὸ λέγων γίσεται Ἴονν ος 
λέγω, λόγιον" καὶ μετὰ τῆς πρὸ, γίνεται προόπιον 

κοπῇ, πρόπιον" καὶ μετὰ τοῦ δεὸςν Φεοπρόπιον.΄ 
Θεεπρότος, ἐ τοῦ «δεὸς καὶ τοῦ πρέπω τὸ λέγω, ὁ τὸ 
ἐν εοῦ προλέγων. ἐν τοῦ ρόπος, γώεται 9εοπρο- 
πῶν πρώτης συζυγίας τῶν περισπωμένων" καὶ 9εοπρο- 
πέων, μετοχ)). ὥσπερ τὸ αοιραγέων. 

. Θεύσσυτος» ἀπὸ τοῦ «εοῦ ἐσσυμένος 
καὶ Φεές. 

Θεούπολις, α μεγάλ] Αντιόχεια ἐκαλεῖτο, ἀπὸ «δεοδοσίου 
τοῦ μεγάλον Ἰουστίνου. 

Θεονόής, ό 9εοσε βήε. οὐκ ἔστιῳ (ὥς τινες Φ ΓΦεοαδήο 
παρὰ τὸ ἄθειν» ὔ στο ἀρέσκευ, τῷ Φεῷ τὸ γὰρ ο 
καὶ α δἰςω ποιοῦσι κρᾶσινν ὁ στο, ὥριστος" αλλα 
πάρα τὸ ἔδος δεοεδήρν ὁ τα τῶν Φεὼν σέβωνι του- 
τέστι τὰς συν εὁρίας καὶ κ αέσει Φεουδής, ας τὸ ἐμὸν, 
τούμό». "Φεός ολ παρὰ το τεθεμέναι τα πάντα” 
παρὰ τὸ τα πάντα Φεάσασθαι” ἡ παρὸ τὸ 2 τὸ κά- 
τασκευάςω κι ποιῶ ν ὁ πάντων ποιητής καὶ [ή σων 

πάντων γτίσε» .. αὐτίὸς, γήνετοι Φός'- κιὶ ἐπεὶ οὐδέποτα 
μονοσύλλαβο» ὄνομα βραχυκαταληκτεῖ, πλην τοῦ τέον 
πλεθνασμῷ τοῦ 6, γόνεται Φεός) ὴ παρὰ τὸ δεῷ τὸ 
ὁρῶ, ὁ πάντων ἔβορος” ἲ παρα τὸ δέω τὸ τρέχω, ὁ 
παντεχοῦ ταρών. τὰ δι τοῦ αιος ὀξύτονα δισύλλαβα 
όμα της αἱ διῷΦόγγου αφετκε, πλὴν τοῦ εόρ, καὶ 
τα ὧπο τῆς 96 συλλαβῆς ἀρχόμενα διὼ τοῦ 8 
ἠράφενας πλὴν τοῦ. ον ὃ σηµαίνει τὴν στρόφεγγα. 
ὡς τὸ, Ὁ «Φεὸς ὑπὸ Θεμᾶν Ἰξει: --- όλοι δὲ βαρύνε- 
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-αδαι. ς 4 τὰ εἶς ος κανλαρὸν λήγοντα, παρα- 
ληγόµενα τῷ εἠτῷφο, ἀρ να απὸ συμφώνου μὴ 
τοῦ βαρύνετωι,, πλέος. Ψόος, Ὑόος. τὸ 9ρόορ οὐκ 
ἀπὸ τοῦ κομνοῦ 9. δούς δὲ καὸ θός, οξύνεται. 

Θέμενος, τὰ ὅπλα, ἀντὶ τοῦ περιθέµενος. Φέμενου καὶ 
ὁ ον λημν ών. καὶ ὁ λκβών τι σκεῦος εἰς ὑπο- 

4ο ον » ο8 αν "ος, 
Θεράπων. » ὁορ ῦλος ὑπηρέτης παρα τὸ δραπεύες, τὸν 

κρείττονκ. ππρα τὸ «είγω τὸ τύπτω, γίνοται Φενάπων, 
καὶ Φεράπω». 

Θεράποντας, οὐχ ώσπερ οἱ νεώτεροι, δούλους, ἄλλα πὀν- 
ν΄ τας τοὺς Φεραπευτικῶς ἔχοντας , ὧς ----, Δαναοὶ «)ερᾶ- 

ποντες Αργος: --- κοά τον ἐν δευτέρα τάξει Φίλον, ὡς 
Πάτροκλος Αχιλλέως «Φεράπων, 

Θερατναῖο»]. --- κλεῖον δὲ Θεραπγαᾷον Διὸς υἷα. ᾿Απολ- 
λώνιος, τὸν Πολυδεύκην ὅτι Λακεδμόγιος" Θεράπνή 
δὲ, πόλις Δακεδομμοσίας. 

Θέρος. παρὰ τὸ «έρω τὸ δερµαίνω, (ἐξ οὗ καὶ Μέρετας, 
| τὸ: »ερμούνετεω) το ἐν παιρῷ τοιούτῳ ὄν, ἢ παρὰ τὸ »έ- 
| ϱειν καὶ δερμαίνει». τὸ δὲ δέρων παρα τὸ 'δέω τὸ τρέ- 

Χχὸ, Σρήψκε τοῦ ρ τὸ γαρ ταχὺ, κο Φερμὸν εἷ- 
γαέ λέγεται. δέρος καὶ οἱ συγκομιζόµενοι καρποὶ τῶν 

. στερµάτων παρο τοῖς ῥῄτορσι. 
Θέρεια ὧρα, σημάνει τὸν καιρὸν τοῦ 9έρους. παρα τὸ 

44] ᾿Θθέρω θέρεα, ὧρ παρα τὸ άλλω Φάλεια" ἡ ἐκ τοῦ 
9έρειος υτήτριοῦ, τὸ θηλυκό, φέρεια. 

Θερειτάτη ἵστατοι ἀντέρ, Ἀάκανδρος.. παρα τὸ «έρειας. 
οὐδέποτε γὰρ. ἀπὸ τῶν εἷ ος οὐδετέρων σχηματίςεται 
συγκριτικόν. παρὰ τὸ «έρος οὖν γόώετω κτητηκον »Φέ- 

«βρθρν ὡς τέλος» τέ λείος" ὑπερδετμιὸν Γ »δρειότατος, 
ερειοτάτη καὶ συγποπῇ. Ρως Ημος ὅτ {ε- 

λα" «δερείτωτοά εἷσι κέλευδοι, Άρατος. 
ο ος σημαίνει τὸν τόπον τὸν ἔχοντα ἐν τῷ Φέρει 

:βοσκᾶς. Φέρος 9έρουο ᾗ δοτικὴ, φέρει καὶ μετὰ τοῦ 
βοτου, ὃ σημάνει τὴν ρθω 

 Θερωερῶπιᾳ, ερωζώνουσα τὸν ὥπα᾽ ἐἔπίφετον τῆο αἲ- 
όους., παρα Αἰσχύλῳ. , 

τν Θερήγανον, Ἰ. ἁμαξα παρὰ τὸ τα 9έρη ὤγειν. 
Θερωός] παρὰ το »έρω το δές) Ερωέν» Ὑόγετωι Φερμός, ὡς 

εἴρω, εἷρμός. ἢ ἀπὸ τοῦ «Φέρμω βαρυτόνου" ὃ.δεν τὸ, --- 
Φέρµετο ὃ ὕδορ. 

Θερωοπύλας] ἔνιοι μὲν τὴν πόλιν ταύτῷ Πύλον μαλοῦσι" 
3ο Φιλέας δὲ Θερμοπύλας λέγει μαλεῖσθοι, ἐπεὶ ἐκεῖ Γὶ 
ο) ᾽Αθηνᾶ δερμά λουτρὰ Ἡρακλ εἴ ἐποίησε. 

Ί Θερσίση»] παρὰ τὸ «φέρω τὸ δερμάνω» ὁ μέλλων Δύολι- 
πῶς, Φέρσω, γίνεται Θερσίσηο» ὁ Φερμαντικὸς ἐν τῷ 

Ξ «λέγερ" «Φερμὸς γὰρ καὶ π προπετής. ἤ παρὰ το θάρσος. 
ι -ὁ οἱ Αἱο) εἴς θέρσος λέγονσι" οἱονε) ὁ εὔτολμος, τὸ 
ἱ ἀντφρασ» τοντέστι» ὁ ὤσ.λενήρ ἡ ὁ .}άρσος ἔχων ἐν 

τῷ, ψ2ρίςειν. τὸ σι. |. διατί, ος παρώνυμον᾿ καὶ µα- 
πρό»: παντα τὸ ὁια τοῦ ΄ιτης μακρά εἰσι. 

/ Θερμόν] παρὰ τὸ τοµό». τροπῇ τοῦ τ εἰς 9», καὶ τοῦ ο 
εἰς 8, γίνεται Φεμόν᾽ ἐπλεύνασε δὲ τὸ ϱ εἰς  παρατα- 
σι τοῦ εὐκω/ήτου. ὁμὲ τοῦτο καὶ τὸ πῦρ τὸ ρ ἔχει, καὶ 
ὁ ἀνὴρ, καὶ τὸ ὕδωρ. διὰ τὸ εὐκίνήτον. 

Θεσσαλονίκη, πόλις Μακεδονέκο» ἥτις Αλία ἐκαλεῖτο" 
Κασάνόρου, κτίσμ». ᾗ ὅτι Φίλιππος ἐκεῖ Θετταλους ι- 
κήσας» οὕτως, ἐπάλεσεν. ἦ ὅτι Φ/λιππος εασάμεγος 
κόρη» εὐπρεπῆν ἔγημε᾽ καὶ τεμοῦσα, τῇ εἰκοστῇ ἡμέρα 

| σης λοχείας τάθνηκεν. αγ]. αβων. οὖν ὁ Φ/Άιππος τὸ 

αι παιδίον» ἔδωχε Νίῃ τ τρέφειν᾿ κο) ἐκάλεσε Θεσσαλον/- 
κὴν. ἡ γὰρ µήτηρ τη πωίδίου. Νικασίπολις ἐκέκλητο, 

σο 

Ἡ 5ο 
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Ἐτράβων δὲ Ὀεσσαλονίκειων αὐτήν Φησι. τὸ ἐλνικὸν 46 
Θε εσσαλονμεεύς. 

Ἡ. Θερίδδειν, ἀντὶ τοῦ »)ερ/σειν 
Φανει. 

Θέσπις. ἔστι εός, κα) ὂψ ἡ Φωνή" καὶ γήεται Φεόσπις 
πα) κατὰ συγκοπὴ», νδέσπις έσπιδορ" ἡ αὐτιωτικὴν 
Φέσπιδα καὶ Φέσπιν. σημείνει δὲ τὴν δείαν Φωνή». 
καὶ νέσπ ὧοιδόν, ἐκ εοῦ τὴν ὅπα ἔχοντα. εἰς τὸ 
ἀσπίς. ΄ 

Θεσπέσιος] παρὰ τὸ «9εός κα) τὸ πέτω, ὃ 6 σηµαίνει τὸ πί- 

 Ῥοιωτιιῶς, παρὰ ᾿Αριστο- 

πτω. (οὗ ὁ αέλλων» πέσω) γίνεται πέσιορ, κα «εος- 
πέσιος" καὶ συγκοπῇ ν Φεσπέσιος, ὁ ἐκ τοῦ «Φεοῦ πε- 69 

΄ Αννα ' 9 εἷος καὶ «αυμαστός. παρὰ τὸ ἔσπεσθαι Φεῷ" 
 θαοης, δείκν «Φαυμασσή, οἱονεὶ Φεοσπεσία" 

νά τὸ σπέσθαι καὶ ἐπακολουλεῖν }εοῦσ. ἡ παρὼ τὸ 
πεσεν. Ῥεοσπεσία τὴς, ᾗ | παρὰ τὸ «έσπις, 

Θεσπί/ζ. σήμαίνει τὸ ὁρίζω κο »ομοδετώ αφ οὗ καὶ 
Φέσπισμα τὸ «εῖον δόγμα. σημαίνει δὲ καὶ τὸ µαγ- 
τεύομο. 

Θεσπιδαχὲς πῦο, τὸ 9 Ε)ον. 
Θέσφατον. ἀθέσ σφωτον, αποβολῇ τοῦ α. Ὁ ἀπὸ τοῦ 9εό- 
Φατον ὃ σηιαίνει τὸ ἐν τοῦ «}εοῦ λεγόμενον, πατὰ 
συγκοπὴν καὶ πλβονασμὸν τοῦ σ. 

Θέσκελα ἔ ἔργα. φεῖα Φαυμαστά. Φεδε/κελος» μα «συγκο- 
πῇι «εόχελου», καὶ «εόκελον, καὶ «)έσπελον, ὡς «Ῥεύ- 
Φκτον, Φέσφατον. 

Θεσμός, ἔστι τὸ ὅλον σύνταγμα τῆς πολιτείας. εἰς τὰ: 
θέμιο. 

Θεσμοθέται, αρχή, ἐστι ᾿Αθήνισ» ἀνδρων ἔξ. καλοῦν- 
ται δὲ οὕτως, ὃτι τῶν γόμα» ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο" 
εσμὸν γαρ ἐκάλουν τὸν »όμογ. κο) διαφέρουσι προ- 
σώποις «Φεσμὸν γὰρ εἶναι τὸν Δράκοντος, »όμον. δὲ 
τὸν Σόλωνος. 

Θέσθαι. τὸ Θησαυρίσασθαι, ἓν ᾿Ὀδυσσείας . κοιν τὸν 
ησαυρὸν Ανοπρέων εσμὸν καλεῖ. εἰς δὲ τὸ ῥητορικὸν 
λεξικὸν αντὲ τοῦ ὑποθήκην λαβεῦ,, Ὑπερήης ἀντὲ 
τοῦ προέσ.αί πο κυρῶσαι μόγον, Δγαοσιένης ἐν τῷ 
περὶ ατελε εμῶν" ἐν μέντοι τῷ κατα Στεφάνου Φησὶ», 
ἙῬαυτῷ νόμους ἠδίους Φέμενογ: -- ἂγτὶ τοῦ θδέντα. 

Θετὸς υἱός, προαποιητός τοὺς γὰρ εἰοποιητοὺς καὶ Φετοὺς 
ἔλεγον" καὶ Φέτη», τὸν Εἰσποιησέέμενον παῖδας ετούς. 
ἤ Φέτηο, ὃ εἷς ὑπο-)ήκην λαβ ων ὁτιοῦ. 

Θέτι καλλιπλοκάμφ. ὥσπερ ἀπὸ τοῦ. αὔτι αήτιδος μήτιδεο 
κατὰ ἀποβολὴ» τοῦ ὁ, μήτι, καὶ πράσει αῆτι βκρόγ” 
οἷον, Μήτι τοι ὀἀρυτόμος μέγ ἀμείνωντ --- οὕτω ποὲ 
ἀπὸ τοῦ Θέτις Θέτιδος Θέτιὸδ, Θέτι καὶ Θέτι, κωτοὸ 
κρᾶσιν τῶν δύο - εἰς ἓν μακρόν” καὶ νεάγις, κράσεε 
νῆρις »ή»μος γή, μὲ κρᾶσει» νήν,. 

Θειόσς, ὑπομοριστικὸν τ τοῦ Θεόδωρος. δο 
Θευ». ́ Ἄρτεμι»», σημαίνει τὴν 9εόν᾿ καὶ κρᾶσει Δωρμῇ 

του εο. εἰς τὴν ευ ὁςφφΦογγον, ὡς ἐκ τοῦ ἐρέβεος, Ἐξ 
ἐρέβευς ἁδακὰ, 

Θεύσεσθαι, δραμεῖ. ὧπο τοῦ θέῳ, δεύω ̓ Φεύσω, 9εύ- 
σοµαι. τὸ δὲ δέω, κατὰ μὲν τὸ πρῶτον πρόσωπο», οὗ 
συναρεῖταί» κατα δὲ τὸ δεύτερον και) τρίτον. 

Θετταλικὸς, ἐκ τοῦ Θετταλές" τοῦτο ὁέ ἐστι πολίτης 
Θετταλίας. 

Θετταλια πτερά] τοῦτο εἴρητι διὰ τὸ πτέρυγας ἔχειν 
τας Θετταλικὰς χλαμύδας. πτέρυγες δὲ καλοῦνται αἱ ιο 
ἑκατέρω» 9εν γωνίας» δια τὸ ἑορεένως πτερυᾶ,. ν 

Θεωρές, παρὰ τὸ 9εόρν καὶ τὸ ὁρῷ' 3 παρὰ τὸ τὸ 
Φύη ὁρᾶν. 3}εωροὺ γὰρ οὐ Φεαταί- ἄλλα καὶ οὗ εἰς 
3εὸν πεμπόµεγοι, οἱ Φύλωκες τῶν 9νσιῶν γαὶ Χρη- 

σε 3 

445 



407 9ου 

σμῶν' ἡ τὸ 9Φεῖον Φροντίῴοντας. ὥρην γὲρ Δλοίμ τὴν 
Φροντίδα. 

Θεωρικὸν αἀργύριον τὸ εἰς Φεῶν τιμήν καὶ ἐοροὴ διδό- 
μενον Μεωρίας ἕνεκα, καὶ τοῦ τοὺς πένητας μετέχει 
τῶν δεωρικῶν" καταχρηστικῶς δὲ καὶ πάντα τὸ διανε- 
μόμενα Φεωρριὰ ἔλεγον. ἂν τοίνυν κοινὰ χρήματα ᾿ΑΦή- 
γήσινν ὦ ἑκάλουν Φεωρικὰν εἰς διανομὴν- ὀιδόμενα τοῖς 
Αθηναίοι" ἐπειδὴ Φασὶ τὸ παλωιὸν ὄχλου γενομένου 
ἐν τῷ Φεάτρφ» καὶ τῶν ξένων προκαταλαμβανόντων 
τὼς Φως» καὶ ἐκκλειομένων τῶν ἀστῶν, ἔδοξε δίδοσιθος 
δε » ἵνα τοῦτο λααβάνοντες παρὰ τῆς πόλεως οἱ 
πο  Δάδων αὐτοῖς τὸν τόπον τῆς «δές. ἦν δὲ τοῦ- 
το ὀβολοὶ ὁύο. Φησὶν οὖν Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στε- 
Φάνου, Αλλ' ἐν τοῖν δνοῦν ὁβολοῖν ἐθεώρουν ἂν, εἰ 
μὴ τοῦτο ἐγράφή ἐν ταῖς λεγομέναις Διονυσίας εῶ- 
ρίο:-- ἄγωνων πελουμένων Φιλοτίμων ν συνέβ-ιωε τι- 
ας τῶν πολ ῶν εἰς ὕβρεις καὶ τραύματα διιφέρεσθαι. 
ἔδοξεν οὖν τῷ ὀήαῳ, μηκέτε προῖκα ωρον, τας Φέας 
ἄλλα διδόντα, τοῖς πολίτοις τὸ 9εωρ ρικόνν δύο ὀβολούς. 
ὁ τοίνυν ἐπιμελ ούμενος τὸν χρόνον τοῦτον ἐλέγετο αρ. 
χων τῶν «εωρικῶν. ἦν δὲ καὶ τὰ Φεωρικὸ χρήματα, ὁ 
διενέµετο ἡ πόλις ταῖς κοιναῖς ἑορταῖς, ὄντα κοινά « 
καὶ ἠξίου Δηωοσ-ένης ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς στρατιωτικὴ 
Ὑήεσθαιν καὶ ἄλλα εἰς τὸ τὰς τῆς πόλεως χρείκο Φυ- 
“λάττειν κοῦ ἐκαλοῦντο νωό ὕστερον ὃν ἐν ταῖς 
ἑορταῖς καὸ «υσίαις. αν 

Θεἴος] ἀπὸ τοῦ δεός, Φέειος" καὶ κατα κρᾶσι», Φεἴου, 
θεῖα, σημαίνει τὴν αὐτέρα τῆς σελήνη: πα) τοῦ ἡλίου. 

παρὰ τὴν )έαν. γέγονε έεια" καὶ κωτὸὰ συναίρεσι»» 
Φεῖα. κεὸ γὰρ αὕτη ἐστὶν αἰτίς τῆς Φέας, καὶ τοῦ δεω- 
ρεῖν ἡμᾶς. 

Θεῖον, τὸ ἐπιδυμιώμενον εἰς κάθαρσι» καὶ - ἀβλαβὲς 
ποιοῦν. ἔνδα καὶ τὸ, Πµσσε ὁ) ἆλος είοιο: -- "είους 
κέκληκε τοὺς ἅλας, ὅια τὸ ἄσηπτα τηρεῖν. τὰ πασδέν- 
τα. καὶ εείου καιομέγουν Φησὶν ἐπὶ τοῦ κεραυγοῦ. ὃ 
ὁ᾽ Εὐδκίμων, παρα τὸ Φεύς, Φέειον" καὶ ἀποβολῷ τοῦ 
ε. εῖον. 

Θειλόπεδον, ὁ τόπος ἐν ᾧ ξηραίνονται αἱ σταφυλαὶ, Ἰ 
ἕτερα τά. τὴν μέντοι τῶν συκὼν ψύξιν τρασιὰν. ἐκά- 
λουν. παρὰ τὸ ελ, ὃ σημαίνει τὴν Φερµασίαν, γύνετωι 

τεἴλη, πλεονασμῷ τοῦ ᾿ μετὰ τοῦ πέδον, ὸ σημαίνει την 
γην, τὸ Χαμαὴ, γίνεται εἱλόπεδον. παρα τὴν τοῦ ἡλίου 

: αυγήν" πα) πλεονασμῷ τοῦ } 
Θείομεν, ἐνθώμεν, ἐμβαλωμεν. στέον ὅτι , ἥμαρτεν 

Ἡρωθιανὸς ἀρνησάμενος τὸ είω ἐνεστῶτα εἶνειν οφ) 
οὗ τὸ «Φείομεν. ἔστι δὲ ὑποταχτικὸν δευτέρου αορίστου, 
ἔχον διωίρεσιν καὶ πλεονασμόν. Οφρ' ἂν ἐγὼ βείω: --- 
καὶ τὸ» ἐων στῶ, -- μήπως ἀε περιστείωσ᾽ ἕνα πολλο/: 
σα ὥσπερ, δαμώ δκμείνν οὕτω 3ὼ, Φέω' καὶ παρὰ 
Σαπφοῦ, Ὄττινας γαρ εὖ Φέω, κεῖνοί με μάλιστα σί- 
νονταεῖ --- τοῦτο ἐν πλεονασμῷ . Θείω ἀναρπάξας: --- 
εἶτα ἄκολονεἴ Φείωμεν' καὶ κατὰ συστολὴν , Φείομεν, 
ὡς τὸ καταβείωµεν συστολή, Δεῦρ ἐς τοὺς Φύλακας 
κατ είομεν: -- Μὴ εἴομεν Δαγαοῖσι μαχσόμενοι: 
Αλλ ἄγε δή λότητι τραπείοµε» Ἱ --- οὕτω «τει. ἐν 
ἄλλοις δὲ, απὸ τοῦ ῶ «Φείω, ὡς ὄψω ὀψείω, καὶ τε- 
λώ τελείω. 

θειαςόντων, μαινομένων, } Φεολή Ίπτων γιοµένωγ. παλ 
Φειώσωντες" καὶ ἐπιδειάσας, τὸ ἐπιδαυμάσας. 

Θεέσκα, τὸ Φεἴον εἰωδεθεγμέγοςν Φεοφορούμενος. παρα τὸ 
όν γίνεται δεοώ” ὁ πρῶτος αὐρίστος» ἐδεάσω" εα- 
σας. η] μετοχή πλεονασμῷ τοῦ {, «δειασας. ἡ παρα 
τὸ Φεια ζω, ὁ ο χμ παρα τῷ συγγραφεῖ, Φεοὺς 
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ἐπικαλεσάμενος. κα) κατουξάµενος. ἔστι πρ ἀπὸ τοῦ 
ἐπιδεάζειν. 

Θίασος. ὤφειλε διὰ ιφθόγνου γρά φεσθα' δωάννών, 
δὲ παρὰ τὸ τα Φεῖκ ἄσιω: ἡ ὁ παραδοσις, διὰ τοῦ ῃ. 
λέγεται δὲ ὁ χορός" παρὰ τὸ τὰ Φεῖν ἔδει. ἡ ἀπὸ 

'τοῦ Φεῖν, ὅ ἐστι Φεύειν δεν ΦΔιασώτας λέγουσι τοὺς 
περὶ τὸν Διόνυσο». καὶ Φιασῶται Χορευτάιλ, οἱ τὰ Φεἴκ 
ἄδοντες. Φιασώτη» ν Ἱ καὶ μέγα”. ἀπὸ πα εως ΄ άδο 

θς, Φηλυκῶςν λέγεταί ὃ αἰγίαλός" Ἐκβάντες ἐπὶ Φῆνα: 
στο παρα τὸ Φδέω τὸ τρέχω" ἐν γὰρ τῷ ̓αἰγιαλῷ Θέου- 
σι καὶ τρέχουσι τὰ κύματα. ἡ παροὶ τὸ Φένω. τὸ τύπτω" 
ἐν γὲρ τῷ αἰγιαλῷ Ῥένονται καὶ τύττονται τὰ κύμα- 
τα” εἰς ὃν ἐγκρούουσι τὸ κύματα. ἁρσενικῶς δὲ. ο. 
νει τὸν σωρύν" καὶ γήνετω παρα τὸ δῶ, ὡς 
πολὺς ὃ ἆμφ' ὀστεόφ» φήςι - ὅ ἐστι σωρός. ϱὺ δὲ 
Φεύω σ ααίνει δύο" τὸ τύπτω, καὶ τὸ Φφονεύω. 

Θήβια, τὸ νῦν ᾿Αὁρααύττειον καλούμενο». 
Θιγγάνει καὶ ἐπιλιγγάνει, τὸ τετωί καὶ τροσεγγίζε. 
ἐν ττοῦ Φίγω . νέας Θιγγάνω. Φήγεί δὲν ὀξύνεῖι' ώκο- 
νὰ" γώεται ἀπὸ τοῦ θήγω, Φηγάνω, ας παρὰ τὸ τω, 
ἀνδάνω" πήδω, παν άνω" μήθω . αανθάνω" καὶ 
ὀεγκάνω. τὸ δὲ ήγω. τὸ ἀκονῶ, παρα ν τὸ δοῶ, δοή. 
.α καὶ Φήγω, τουτέστι το Φοὸν καὶ ὀξὺ ποιῶν--- ἐγὼ 

ἐδόωσα παραστᾶς. 
θ κ ῦν] Φγεῦντο μέγα ᾠώὶ -- ἐθεῶντο, αθῤόἁῥόν' 
ῇ ἐδεωρου». ἐφέοντο" ὠπερθέσει, (ονΤο" καὶ κατὰ συν- | 
αἱρεσι» τοῦ εο εἰς τὴν εν ὀφθογγον, Φεεῦντο" καὶ ἐκ- πο 

Γτᾶσεί τοῦ ε εἰς η» Όντο. Φεάω Φεῶ» Φεάσω: καὶ 
τὸ πωθητικὸν, Φεώομιω Φεῶμαι" ὁ παρατᾶτικὸς, ἐφεκό- 
ων ἐδεώμην” τὸ Υ. τῶν πληθυντικών, ἐφεκοντο, ἐφδεῶγ- 
το" καὶ οἱ Δωριεῖς τὸ  τρέπουσι εἰς τὴν ου δ/ΦΦογ- 
γον καὶ συστολῇ τῆς με . καὶ τροπῇ . τος 

θηλαμώ», ἡ τροφός. Ὀ τὸν Φήσω. αελλοντα" ὁ τὸ, 
»ἠλάσω. τὸ γὰρ 3. θήοω ὁ δύο σημαίνει, τὸ ποιῷ . κ. καὶ τὸ, 
9ἠλαζω, ἔστι Φὼ ῥῆμα, ᾿ὀηλοῦν τὸ τρέφῳ" οὗ ὁ µέλ- 
λων Γ 9ήσω. Ὄμηρος,--- γυναίκα τεβήσατο Στ --- 
᾽αντὶ τοῦ ἑφθήλασεν. ἐκ τοῦ Φήσω- οὗν γύετεα ῥηματι- 5ο 
κὸν ὄνομα Φηλή" καὶ τροπᾷ. θῆλυς, ὧς κάρη, κάρυς. 
με ήτοι γὰρ καὶ Φηλυκῶς κ. » ὡς παρὸ Καλλιάσχς, 
-- ςν τε κάρην ὤμοσα σόν τε β4ν. 

Θ/5] τὸ δί ἐπὶ τοῦ αὐγιαλοῦ αρσενικὸν κι) θηλυκόν ἐστι" 
καὶ ἐπὶ τοῦ σωροῦ, ὁμοίως ἁρσενικον καὶ Φηλυκόν ἐστι. 
στ δοὶ Φονικόεντι: --- καὶ ἐπὶ τοῦ σωροῦ Φηλ ως 
παρὰ Αἰσχόλῳ, --- δμὸς ἑμβολὰς ἁλός, 

Θ/ῤησι] τὸ ϐ; Ἴβήσ, ὅτε μὲν ἔχει τὴν πρόθεσῳ, τέτε 
να: ἐστιν, οἷον ἐν Θήβωίση" ὅτε ὁδ “χωρὶς αὐτῆς 
ἐστι Θήβησι, τότε ἐπιῤῥηματικῶς κατα. 4ο 

Θήβα, Σνριστὶ λέγέται } βοῦς' ὅδεν ἐκλὴδησὰν αἱ δε 
Άβα: ὑπὸ τοῦ Κάδµου κτισθεῖσαι" ὅτι «ητῶν ο. ἀθελ- 
Φ)ν, χρησμὸν ἔλαβε κατοικήσας ὅπου ἡ βοῦς ἑαυτὴν 
καταθήσεξ ἡ ἀπὸ Θήβης ᾿"Φυγατρὸς ᾿Μετώτης, γρ» 
κος ᾿Ασωποῦ. αφ ὦν καὶ ὠνομάσθησαν ἐκεῖ πολῖταί 
καὶ πόλις» ὥς εὗρον εἰς τὸ σχέλιον τοῦ Πινδάρου ἐπι- 
νικίῳ ὕμνῳ Ασία Σνρακουσ/ῳ. 

Θήλεια] ὃκ ποῦ δῆλυ, γίνεται Φηλυς" καὶ ἐν τοῦ δῆλυς, 
»ήλεια, ἦ παροὲ τὸ Φάλλειυ καὶ γεννὰν' ὅφεν κάν 
ὕπομβρος νὸξ παρα Σοφοκλεῦ Ἀήλεια καλεῖται, μή 
δέ ἐστιν ὁ µασδος θΘήλύτεραι ὁὲ γυναίκες, Ἰλιάδας 
δν αἱ πρὸς τὰ ἀφροδίσια καταφορώτεραε, ας πρὸς 
σύγκρισιν τῶν «λόγων ἁων" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα, ὠρισμό- 
ον ἔχει καιρὸν» ἐν ᾧὢ µήγνυνται αὗται ο Ἡ ὀηνοκῶς 
πλησιαςουσι. 

! Θγλυμανής, τῆς Φᾖλνος ἔρωτι ααινόμενος. 
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βίον ἐργαστικὸν τών δεόντων, μισθαρνικό». σημαίνει 
δὲ τὸ ἔσχατον τίμημα παροὶ ᾿Αθηναίοις, εἰς τέσσαρα 
τέλη ὀμρημένου τοῦ πολιτεύματοο. γέγονε δὲ ἀπὸ τοῦ 

ο «}ητός Φήτικὸνν κτητριῷ τύπῳ. τὸ δὲ 9ή0, παρὰ τὸ 
νο ὃ σημαίνει τὸ ̓  λαμβάνω" ὅπερ μετὰ τῆς τή στερή- το 
σεως γόεται τητὠ, τὸ οὐ λδμβάνω. ῆτες οὖν, -οἱ 
μισδῷ διὼ πεγίαν ἐργκζόμενοι. παρὰ τὸ τητάσθαέν ὃ 
ἐστι στέρεσθαι" ὡς εἶναι εχες καὶ Φήτες οἱ πένητες» 
οἱ ἐπὶ συντάξεσί τισι κα) ἐπὶ μισο δουλεύοντες. οὗτοι 
δὲ οὐδὲ μιᾶς µετεῖχον δρχῆς. οὐδ᾽ ἐστραωτεύοντο. 

Θής, ὁ αὐγιαλός πάρὰ τὸ Φέω' ὁ παραθέων, τῇ «»αλάσ- 
ση, καὶ παρήκων, ὁ εἰς ὕψος ἄνοδέων. οὕτως Ὄλρος. 
Ὅμηρος, - πολὺς ὃ᾽ ἀμφ ὀστεόφιν δίο: --- παρὰ τὸ 
εἰς ὕψος ἀναθεῖν, 5, ἐπὶ τοῦ σωροῦ παρὰ το ῶ, 
ἀφ᾽ οὗ εῖναι κο) ἐπιδεῖνοα- 

θήτες, παρα τὸ τητᾶν, ὅ ἐστι σπανίζειν τροφής. που) 
η διὰ τοῦτο ὀουλεύει». ἐλευλέρουο ὃ ὄντας. ἢ οἱ ποιητο δοῦ- 
λοι. παρα τὸ τῷ τὸ ἁπτὼ, ὁ ἐπ μισ9ῷ δουλεύων. : 

Θων)] ὢνὠ, «Φνήσκω" ὁ δεύτερος ἄόριστος » ἔφανον' ο 
μέλλων δεύτερος, ανὼ, Φανοῦμω, Αανῇι 

Θνητόε ὁ παρα τὸν άνατον' πρὸς, ἀντιδαστολὴν τὼν Φεῶγ. 
γέγονε Φανὼ. Φανήσῳ, λαγητός, 'παὶ «2νητός. 

ΘΥησιμαῖος] ἐκ τοῦ Φνήσιμος, 2νήσιμαῖου. 
θνήσκω] ὡς παρὰ τὸ τρῶ» τρώσω, τρώσκω" καὶ βρῶ. 

. βρώσω, βρώσκω. παὶ βιβρωσκω. ὁ Δίδυμος λνρές του 
ιά ὥεπερ ἀπὸ τοῦ: ἀρέσω Μέλλοντος: γίνεται ἀρέσκω πα) 
μεθύσκω πλεονασμῷ τοῦ ο». αλ μετάγονται εἰς ἐνε- 
στὼτα. οὕτω καὶ ὧπὸ τοῦ μνὼ μνήσω, μα 9νὼ δνή- 
σω, γήετια 9νήσκω ολ αγήσκω" καὶ οὐκ ἔχει τὸ α. 

δὲ λέγουσι σὺν τῷ { ὅτι οἱ Αἰολεῖς «ναίσκω παλ 
μμμῖν σχω λέγουσε, διὰ τῆς αἱ διρΦόγγου. ἀλλ ἰδοὺ τὸ 
Ἡσίοδος καὶ Ἰμίονος Αἰσίοδοο. καὶ αἱμίογος λέγουσι». 
αλλ’ ὅμως οὐκ ἔχει τὸ κ. ἡ μέντοι παρέδοσιο ἔχει τὸ 
ϱ ἴσως ἐκ τοῦ λέγειν τοὺς Αἱολεῖς Φναίσκω κοιν μναί- 
σκω. ἄλλοι δὲ λέγουσι», ὃ ὅτι διὸ τοῦ (σκῷ Φίνεται ἡ πα- 
ραγωγή» ηΐσκω᾿ καὶ αγηΐσκω. οὐ καλὼς δὲ λέγουσι" 
μοι) γὰρ τῷ τῆς πρώτης συςυγίας τῶν περισπωμένων 

"δια τοῦ ἴσκω ποιοῦσι τὴν παραγαγήν» οἷον» εὑρῷ εὖ- 
ρεῖο, εὑρίσκω' .στερῷ στερεῖοι στερίσκω τὰ δὲ τῆς δευ- 
τέρας} ἴδια τοῦ ἄσκω, βρώ. ἡβᾶο», ἡβώσκω" το δὲ τῆς 
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Θηλύτεράων] ὅτι τὰ λοιπὸ «δα ὅρον ἔχει τῆς αίξεως 
τὴν σύλληψιν᾿ αὗται δὲ αεί" διὸ ἐκ τοῦ ἐναντίου οἱ ᾿ 
ἄνόρες ἄλφηστα) λέγονται οἱ κατωφερεῖο ' πατὰ ἁετα- 
Φερὰν απὸ τῶν χθύων" αλφησταὶ γὰρ. εἶδος ἰχθύος, 

ας, οὖν κατωφερῶν» ἡ Φαλλουσῶ», } εὐκάρπων. καρπὸς 
πρ αὐτὸς ἄνθρωπος. οὗ βελτ/ων οὐδείς, οὗ βέλτιον 
οὐδέν' ἂἷς ἐπὶ τοῦ. Νήσων )ηλυτεράων. 

Θηών" παρὰ. τὸν »ήσω αέλλοντα" ὀήλον τὸ τιθῷ '. ση- 
τ μάίνει τὸν σωρὸν τῶν δραγμάτων" παὶ ο]μωνία, σῶρὸς 

᾿καρπῶν. 
το Θημαπεύς] ὁμιιός ρα Φυλῆς οτῆς Ἐρεχθηΐδος, Θηωακός. 

Θηρακένης, ὄνομα κύριογ. οὗτος ἀνγρεὴ πάτηγορήσαντος 
αὐτοῦ Κριίου ἐπὶ τῶν τριάκοντα. 

Θήρ ηρός» παρὰ τὸ ῥᾳδίως «Φέειν, ἤγουν εὐκόλως τρέχει». 
} πκρὰ τὸ Φθείρω, Φ9ερῶ, Φδήρ καὶ Φήρ. 3 

Θυρόν, ρα τὸ «δήρ. τὰ δν τοῦ ον οὐδετερα μονογενη, 
εἰ μὲν σι δαχτυλικὰ., πρὸ μιᾶς ἔχει τὸν τόνον οἵον, 
Φορτίον, κλειδίον, Φυκίον" εἰ δὲ τρίβραχα, προπαρο- 

"ξύνεται, Φλέβιον, τόπων Φακός, Φάκιον᾽ λαγόρ» .λα- 
γιου γάμος, οι) οὕτως ἴχγος, ἴχνιον, κδο βραχέα. 
εἰς τὸ ἑρκίον. ι 

«᾿Θ]ρό ́Άοτος,, ὁ 9 Ἴρας βόσκων. | 
Θηροδίωξ κα) αἰγοδίωξ. ἱστέον ὅτι παροξύνεται. 
Θήρωτής » κυρίως λέγεται ὁ σύας καὶ λέοντας Φηρεύωνι 

ὀο παρα τὴν 9ήραν: τούτους γὰρ 9 ρας ἐξαιρέτωο ἐκάλουν 
οἱ ἀρχοῖοι παταχρχστωιῶς δὲ, Ἠτεὶ ἐπὶ παντων. 

Θήρήηλειον. πύλικα., ποτήριον ὑελιωο», τὸ τοῦ ΘἨρικλέους 
ποτήριον" Θμρικλέους τέπνον κύλιξι -- Ἡν λέγουσι πρῶ- 
τος κεραμεὺς Θηρικλῆς ἐποίησε, ὧς Φήσιν Ἐθβουλος ὃ 
της ἄεσης κωμφδίκο ποµιτής. - | 

Θησα/κτο] ἄπὸ τοῦ Φεὼ, εήσω, ἐ9εασάμην" τὸ εὖντι- 
κὸν, Φεασαίμη» .. «Φεασαιντο" καὶ χράσει τοῦ 8 καὶ α 
εἰς ο 

θήήσαντο, ἑλνόμασον, ἀπὸ τοῦ νην γήφεται ἐφεή- 
σάντο" καὶ ὑπερθέσει, Φεεήσαντο" καὶ πράσει τῶν δύο 
εε εἰς η» ηήσαντο. 

Θησεύς. ὠνόμασται δια τὴν τὼν γνωρισμάτων Φέσιν, τοῦ 
τε ἔίφους καὶ τὼν πεδίλων. ὡς ᾗ ἱστορία δηλοῖ, οἱ δὲ, 
ὕστερον. ΑἈθήνῃσί παῖδα Φεμένου: τοῦ Αὐγέως ἀὐτοῦ. 

Θήσειον, τεμενός ἐστι τῷ Θησεῖ”' ὸ τοῖς οἰκεταις ἄσυλον 
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4ο κ. ἐλεγοντο δὲ ὄίκαι ἐνταῦθα. η ναὸς τοῦ Θησέως' τρίτης» διὰ τοῦ ὥσμφὸ βιῶ βίος, βιώσκων" εἰ, οὖν μὸο 
ἐφ᾽ ὃν οἱ ποδιόρέσκοντες ' ὀοῦλοι προσέφευγον. Φ,λο- ἀπὸ τοῦ θνῶ 9γήσω θνήσκω ψέγονε, καὶ μπὼ μνήσω 
Χορὸς, δὲ οὐ µόνον τοὺς οἰκέτας τὸ παλαιὸν Φησ) κα- μνήσκω, ταῦτα δὲ δευτέρως συςυγίας εὐσὺν, ώφειλε δια 
ταφεύγειν εἰς τὸ Θήσειον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὁπωσουν όχε- τοῦ ἄσκω εἶναι παραγωγὴν καὶ οὐ ὅνᾳ τοῦ {σμω. 
τεύοντας. ὁι λο δὲ μα) Φυτόν τε πποιὸν» καὶ τὸ δε εσµω- ὥστε: δευτέρας συςυγίαο εἰσί. παὶ δῆλον ἐκ τοῦ: μνῶμᾶε, ο 

᾿ τήριον παρᾶ ΑἈθηνκάμ. τῷ “δὲ ὦπὸ τῶν' εἰς ευς δὲ τοῦ ὤεπερ οῶμα παὶ τὸ τέθν]ωιε.' πέδνανι γωόμενον 
εἰον. γρέµεγα μονοβεγῆ. προπερισπᾶται» βαλανεῖον, διὰ τοῦ ἂν ὥσπερ νάς ολ δχει, δὲ τὸ η τὸ ὁύο 
βαφεω" "μλὴν τοῦ Θησεύς, Φήσείον πα) τὸ Φύτειον Ἱταῦτα. 
πόλις. ἀπὸ Φυτέως τοῦ, ανα, ης Ἰαὐτήν. πρόσκειται Θοός] ἀπὸ τοῦ Φέω το τρέχω» γώεταμ- «Φοές, ιὁ -α, ὃ παρσύο 

᾿ μογογενῇ» διὰ τὸ βασιλεὺς» βασίλΕίον, "εστι ὁὲ τριγε- παὶ τὸ Φήλυκὸν» Φοή. διωτές ὥσπερ απο τοῦ. -πλόος 
5ο νὲς, οἷον [βασίλειος οἶκος βασίλεια Κείρ, βασίλειον γράφεται πλοῦο, μη καὶ ὠπὸ τοῦ, γλος γοῦς ποὺ Φοός 

Φοῦς. καὶ περὶ μὲν τοῦ Ὑόσς» ἔστιν εἰπεῖν. ὅτι τὰ εἰς 
ος δισύλλαβα οὐκ. ἔχει ῥημα παραπείαενον τζο ἀεντέ- 
ρᾶς συςυγίως͵ τῶν περισπωφένων" Αρ]ον, γοῦ.ν γοῷς:. ου 
Χάρι» παρηλλακται, περὶ δὲ τοῦ -Φούς,- ὅτι ἐπειδὴ τὸ 
ὁιὰ τοῦ ος ὀισύλλαβα, πάντα βαρύνετως: το ἃξ : όν 

"ὀξύνεται" οὗ "χάρν δήλλεξε Ματ τὸ μὴ πιράσθοκ., 
ἐν δὲ τῇ συνθέσει το «Φοὺς ᾿βαρύνετᾶς, 1]ανῤόος, 
Τίάν ους. 

οἴκημα. 
ΘἨσειότριΨ, ὁ ἐν τῷ θά δωτρ/ψα». Αριστοφάνης ΤΠο- 
λυίδῳ. καὶ θησδμύζε» δὲ, τὸ ἐν αὐτῷ λε ἐγεή. 

θύττα, ἐπίκλη); οκ ἔχουσο φερήν. πεγικρᾶ- κδτάλει. 
Φδείεα ὑπὸ τοῦ πατρός» καὶ ὑπὸ τῶν αγχιστέων προι- 
κιζομἔγη. πατὰ νόμο. ἐκ τοῦ δή5 Φητός, τὸ θηλυκὸν, 
Φήσσα, ἡ μισθωτὸς κχὶ πεγιχρο. 

405 θητεᾶ, δουλεώ. καὶ ητεύς. εἰς τεσζαρὰ ᾿Φιαιρουμένης 
παρὰ Αθηναίος της πολιτείαο» οὐ ἀπορῶτατοι δΊτες Θοή. σημαίνει πέντε τὸ μέγα. οἷοσν τν Φοαές- ἀφροσυ-, 

ος ἐλέγοντο. εἰς ο. δὲ τέλη, ποντακοσιαμέδροον,, ζω ΤΗ. αντ) τοῦ "μεγδλαις” τα), το 9ο: σοι ἱἡσεφέξωτο 
Ἰπέα., ὤγίτην, Ἴτα. εν γαΐαν αγτὶ του μεγαλὴ. εἶτα) εὐρίσκετὰι 9}οῤν απο πο, 
μα Καὶ; ΦηΤριὸ». τελεῖ:--- ορ αλν ) ἀλο νε, Ἵ 6, ἡ ἠσχυρόγ. καὶ, --- Μόντε: ὁσυρὶς οπθρώςς. ἴσχες 
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ρῶς. --- νῆας δοὤς ο ταχείας, -- νήσοισι ὁοῇσο. ὀξεί- 
αις' οξεῖα γὰρ οὕτω κἀλοῦνται νῆσοι περὶ τὴ» Κεφβα- 
ληνίαν. Αὐγείας :ὁ οὐ μεῖνε, -«Οοός περ ἑων. πολεµι- 
στής: -- τὸ γὰρ λεγόμενον ἀγαδόν, πταῖσμα" ἡγοῦμει 
γὰρ τὸν ἀνδρεῖον καὶ ἰσχυρόν. καὶ, Φοῶς ὁ) ἐπ) δεσμὸν 
ἴηλα:------ἀντὶ τοῦ ασφαλώς ἐν δὲ τούτου, τὸ ἑραῖον" 
καὶ ἐκ τοῦ ἑδρωίου. τὸ ἠσχυρόν. καὶ «}οή» δαῖταν τὴν 
ἑδραίαν καὶ ὠκίνητον, δια τὸ παφεοµένους ταύτης 
τυγκχάνειν. καὶ οὴν νύχτα, τὴν ἑδραίαν, οὐχ, ὥς τινες, 
τὴν µέλαιναν, ἀλλὰ τὴν ἀκένητον ἡ τὴν ταχέως ἐπι- 
«λαμβανουσαν τὴν γῆν. ’ , 

«ο Θοηρός. ὁ τεταραγµένος. .4 
Έορια. ζωος ᾿ Ἀντιοχίδος. 
ΘΈόρυχος. ὁῆμος Αναμαντίδος. ' ν 
Θόρυβος] παρὰ τὸ Φέω τὸ τρέχω καὶ τὸ βοή. ἡ παρὰ τὸ 

δέω τὸ τρέχω, γίνεται «δέρυβος καὶ «θόρυβος, 
Θυλερῶς προβοένεις: -- μᾶ καθιστα καὶ ἀσφαλῆ πο- 

ρείαν ἔχων, αλλ αναστατως καὶ τεταραγμέγῶς προϊόν. 
Θολερές. παρα το Ῥολόν, Φολερός" «Φολός δέ ἐστι τὸ µέ- 

λαν τῆς σηπίαςᾳ' ἐξ οὗ καὶ ῥγωα Φολᾶ. .... ον 
πο Θόλος, περιβερὲς οἰκοδόμήμα ἅπὸ τοῦ περιΦεῖν. θόλος, 

τόπος τὶς ἐν τοῖς ἀρχείοις κλη»εἰς», δι τὸν τρόπον τῆς 

χν - 

κατασκευης ἦν γὰρ λιοειδὴς, καὶ ὀροφὴν εἶχε περι») 
Φερή΄ οἰκοδομητὴν» οὐχὲ ἔνλίνην» ος τὰ ἄλλα οἰποδομή-- 
µατα. λέγεται ϱγλυκὠς } όλος. ας ο νι 

Θοοός, ὁ σπόρος τοῦ σώματος" ἀπὸ τοῦ Φορῷ τὸ ὁριὼ᾽ 
ὁ µε» ὁρμῆο πεµπόµενος. τοῦτο παρὰ τα .έειν ῥλον, 

Θεὔρος, ὁ ὁρμητωκός, ὁ πολεμιστής" καὶ «οῦρογ. τον πη- 
ὀητικὸν καὶ ταχύν᾽ οἱονεὶ ὁ Φοῶς ὀρούω», ἢ ὁ πούφως 
ὀρούων. παρὰ τὸ Ῥέρῳ τὸ )ερμίνω, όρος καὶ οὔρος 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς τοῦ πυρὸς ὁρμῆς' «καὶ 9ορεῖν. τὸ 
πηδᾶν, παρ τὸ αὐτὸ. ἡ ἀπὸ τοῦ λέω ῥήματος" ὅεν 
καὶ τὸ Φεῖον τήν αρχη» εἴληφεν: ὥστε τήν γεγγήτὴ) 
τοῦ πυρὸς οὐσίαν ἀπὸ τοῦ Φέω ῥήματος ὀνομασαι τοὺς 
αρχαίους. ταύτῃ γοῦν τους μὲν ταχεῖς, δερµοὺς. λέ- 
γουσι" τοὺς δὲ βραδεῖς, Ψυχρούς. απο δὲ του «οῦρος, 
γίνεται «ορῷ το ὁρμῶ καὶ πηδὃ. : 

« Θουριομάστις, ὁ σοφός" ὅτι ἐπὶ τὸ κτίσω τήν Θουρίαν 
πόλιν μάντεις σοφοὶ ἐπέμφθησω. --ς ἳ 

6ο Θεὔρις, Ἡ ἀσπίς. παρὰ τὸ 9ύειν, «2ὐριο' καὶ πλεονασμῳ 

«ποῦ ο. «οῦρις. ἀπὸ τῶν περιεχοµέΣω» τὸ περιέχον εἴ- 
ρήται. ἡ «δοῦρις ἡᾗ λοροποιός. καὶ «δοῦρο ἐπιειμένοι 

αλκην..- . Δὰ αλ νών ωὸι 

Θοίνή, εὐωχία, τροφή, κατάβρωμα. παρὰ τὸ «}ῶ, 9 µέλ- 
ον λαννλώσων τρίτης: συζυγίας τῶν περισπωµένων, γίγε- 

ται ῥήματικὸν ὄνομα «ωνη, καὶ «ού. 
Θωσμος, εὐωχία:. ἔσὃ Ότο δὲ καὶ το βακχεῖον Φησί’ κν- 

ρίως δὲ τὸ πλῆΦος. Εὐριπίδηο «Φίασμος, ἐσμος Ὑομαφας. 
αδή Θισώτηὸ, ὁ κριγωνὸς τῶν .δυσιῶγ. ἐναλοῦντο δὲ καὶ οὐ», 

τοι ὀργεῶνεο. ἐκλήθήσαν δὲ απὸ τοῦ «άσου, ὑπέρ ἐστι 
σύνοδος καὶ συναγωγή’ απὸ τοῦ «εἶν. κ), 

Θ)/ψις] ἐκ τοῦ θλίβω, Ἀλίψω, λίΨιο. τούτο παρα το 

Φλῶ θλέβω, ἡ παρὰ τὸ δρώ δρύβω, καὶ Ὀλήβῳ κατα 
τροπήν. τὸ εἰς βω λήγοντα ῥήματα ἁγὶ Φωνήεντι πα- 

ραλήγετοι" πλην τοῦ ἁμείβω, στε/βω, εἴβω το σταςω, 

εώς τὸ, -τ τέρεν κατὰ ὀκκρνον οἶθεν. 
Θρασὺς] περ τὸ Φέρω τὸ «ερμαίνω, ὁ μέλλον Λίολι- 

κῶς, Φέρσων γίνεται 26ρσυς" καὶ τροπή τού ε εἰς αν 

καὶ ὑπαρθέσει, ὁρασύς᾽ οἱ γὰρ Φρασεῖς, ερμοί, 
Θρανήτιδεςν κῶπαι «2γρευτῶν. -- ος 
Θρανίυ ὀΐφρωυ. δράνος ὁποπόδιον καὶ 2ρακίδιο λέγεται 
Φραύσται ρ καὶ κλ. ω. αν ͵ | 

Θραῦσις) ἐκ τοῦ δραύω δραύσω, θραῦσίς, ἔστι δὲ φθορά, 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙ ΚΟΝ ΜΕΤΑ. 95) ια 

δένετρεν ἀλῥηστίαν συντριβή» πληγή. Ἀραύμκτα, γεν: 
ροσπάσ ατα, {λος ὃ 4 λα Ἡ 

Θρα:υκκρέως, ρασύφ, τολωρό.. ο το ον 
Θραττε. παρών, νύσσειν. πινεῖν, δυσωπεῖ- 

σὃαι, ὑφοράσθαι' τράττειν . καὶ Φράττειν. 
Θρᾷ6; θρα:’ (ἐξ οὗ τὸ, Θρήίχες ἀχρόκομοι: ---) καὶ πα: 

τα συνέρεσιν, 3 πάντα τὰ απ᾿ αὐτοῦ συγκεί- 
µενα θηλυκὸ διὰ τοῦ ι γράφεται, θρήΐσσα γυνὴ, καὶ 
Θράΐσσα ᾿Αθηναῖοι δὲ, Θραττα λέγουσκ καὶ τὸ Θράκη 
δὲ ἔχει τὸ κ. Θρανίας, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, σκίκον 
οάνεμοο «4; κ ἳ | φ' 

Θρέπτα, λέγεται τὰ τερµένα᾽ Θρέττρα δὲ τὰ ρε- 
πτήρια. ὥσπερ λύτρα τὰ λντήρια. οὕτως εὗρον ἐγώ. 

Θρέξασκον., ἄντὶ τοῦ ἔτρεχον. τρέχω" ὁ » θρέξω" . 
ἔθρεξαν' καὶ Ἰωνικῶφ. Ἀρέξωσκον. κ 59 

ὴἙρέμματα, τὰ δν. » παρὰ τὸ πβόφιαλ μα οὐδὲν. 
γὼρ ἄλλο Φροντίζει. εἰ μὴ ὡς τρέφηται. Ἴ 

θρέψας.. τὸ πήξε:' αἷς τὸ, Ημίσυ μὲν «δρέψας λευκοῖο 
γάλακτος: --- καὶ τροθαλές. ἔνδα τὸ πῇ 1 τοῦ γά- 
λαητος καὶ τεθρααμένον" ἔνθα καὶ τρέφετας, τὸ περι- 
πηγνύμενον. σημαίνει κπὶ τὸ σύνηθες. Τὴ»' μὲν ἄρα 
ορέψατα τεκοῦσα: -- διατ/ τρέφω Ἀρέψω, καὶ τρέχω. 
θρέξω, καὶ ἔχω ἔξω, οὐ συνάρχεται τῷ ἐἑνεστῶτι; 
ἐτειὸ} τὸ μὲν ἔχω. Ψψιλοῦται' τὸ δὲ ἔξω, Δασύνεται" 
τὸ δὲ λοιπὰ, ὅτι Ἰωνικὰ, ἐτράπη τὸ ψιλὸν εἰς {9 
εσύ’ οἱ γὰρ Ίωνες ἔφος ἔχουσι τὸ παρ 7 Ψψιλούμε- 

«νον δὲ δασὺ τρέπεν' τὴν γὰρ χύτραν, παρὰ τὸ χέει 
ἡμᾶς. ἐξ αὐτῆς, κύθραν λέγονσιν. ἔστι δὲ ἄλλως εἰπεῖν, 
«ὅτι δρέφω καὶ δρέχω ὠφειλεν εἶναι, ἵνα συνάρζητοι 
τῷ μέλλοντι" αλλ ἕτερὸς τις κανὼν ἐναντιοῦται, ὃν 

«δεῖ τὸν Φιλόπονον ἐν τῷ τοῦ Τεωργίου τοα, Κοωρβήμςς 

ῥηματικῷ «χτεῖν. ες Φ . 5 ο] ι Ἱ β) 
Θρῇ»ος] παρ» τὸ 9ραύειν τὸν νοῦνν ράνος καὶ ο. 
ἡ πορὼ τὸ έρεῳ (ὅ ἐστι παίειν) τὸν νοῦν' ἢ παρα τὸ. 
ρήβὴς. καὶ ἀνατεταμένη βοῇ εἶναι. Αα θίος, δὲ ἐπριή- δ9 
δείου" ὅτι τὸ μὲν ἐπικήδειον, παρ αὐτο τὸ κῆδες, ἅτι 
τοῦ σώματος προλειμένου, λέγεται" ὁ δὲ θρῆνος, οὐ 
περιγραφόµενος Χρόνφ. ον ον νο, ο. 

Θρῆνυς« ὑποπόδιον ' λέγεται καὶ αἀρσενικῶς εἴρηται παρα 
τὸ Φράνος, ὅ ἐστι μικρὺν ὑποπόδιαν, λέγετοι δρῆννςν, 
καὶ ἡ μέση τῆς νηὸς ὀμήκουσα σαλίρ" αφ . καὶ Όρα- 
υίται λέγονται, παρὰ τὸ ἐν αὐταῖς ἐζένειν. [λιάδος ο, 

««Θρῆνυν ὑφ ἐπτάποδα. ο απ, 
Θρῆνυς, ὑποπόδιο. βέλτιον δὲ ρῆνυν παλεῖτθαι ὑπὸ 450 
'ς Ὁμήρου τὰς. πκθέδρας τῶν ἐρετῶν αναχωρῶν γαρ ἀπὸ 
"πῶν τῆς νεὼς καταστρωκάτων ἐπὶ ταύτην 4 εὔγωα 
τινὲς ὁὲ τόπον τῆς νεως βάση ἔχοντα, ἐφ οὗ τὸν κυ. 

τιθένῳ" ὃ καὶ ἑφώλιο Φασύ. 
υἄλλοι δὲ τὴν ἀκοδα μόνη τὸν. ἑστὸν τράπαζὰν εἶπον 
ιοί δὲ, ὁιαβάθρανταπὸ ψεὼς ἐπὶ νῆα. ἑπταπόδη» ὁ, 
ἑπτὼ ποξῶν τὸ μέγεθος αν. κο. 

Θρῆσκος, ἑτερόδοξος" ἐκ τοῦ Θρᾷέ θρακός' καὶ ρησκείύκ, το 
παρὰ τὴν τῶν Θρᾳκῶν ἐπιμέλειαν τὴν πρὸς τὸ Φεῖν. 
καὶ τὴν Ὀρφέως πι γὰρ πρώτον ἐξεῦρον « 

20 

υ 

βερνήτη» τοὺς πόφα 

υπὴν περὶ τὸ «δεἴον ἔννοιαγ. ἡ παρὰ το τοὺς Φεοὺς α 
«σκεσθαι ἡὶ ἀρέσχειν, ὃ ἐατιν ἐξευμενίζεσθαι" καὶ ὁ 
Θεολόγος, ΌὉν Θρακῶν ὄργια" παρ 
σκεύειν, ὡς λόγος. 

Θρίαμβος, ἐπίδέιξις νίκης, πομπή, καὶ τὸ σεμνύνεσθαι. 
ἔν τισι πόλεσι», ὅταν ἦν ουν αἱ συχαῖ, παῖδες περιδ- 
λόντες σῦκα σὺν αὐτοῖς τοῖς Φρίοις, ἔποιζον, κ- 
ροντες Ἰαμβεῖκ τετράµετρα, Ἡ Ἰωιά 

ὧν καὶ τὸ ρη- 

ῥ Ἰωάμβεια. ὁδρία ν εἰσὶ 3ο 
οτὰ τῆς συκῇς Φύλλα” ἐτεὶ εἰς τρία ὁμάσχιστω. ἔτυμο- 
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ος 

᾿λογεῖται δὲ παρὰ τὸ ἐν αἰδρ/ν βάεσθαι, ὃ ἐστι λέ- 
γεσθς ον γάγεται ἐκ τοῦ τρία, δρία: καὶ γὰρ τριµθρές 
ἐστι τὸ Φύλλον τῇς συκῆς. ἐκ τούτου γήετοι Ἀρίκμβου, 
καὸ ριαμβεύω" λέγεται γὰρ, ὅτι ὃ Διόνυσος ἐποι σ8 
στέφανον απὸ συκῆς» καὶ οὕτως ἐδριάμβευσεν, {ουν 
ἐπ) μέσης διέβη. καὶ ἔτι Φασὶν ἐν τῷ δή μῳ τοῦτο γήγε- 
σ9ι. λέγετωι καὶ "δρίιμβος ὁ ὃ Διόνυσος, ὅτι ἐπὶ ἡρῶ» 
ἐπὶ λεόντων βέβηκεν, οἷον «ληρ/αβος - τῷ γὰρ ἅρματι 
αὐτοῦ. λέογτας ὑποςεογγύες Φισή. ἡ ὅτι καὶ συκῇ» 

ἐστιν. ἡ απο του Ψορεῖν’ πηδητικὸς γάρ. λέγε- 
ππαι στήριος, ἀπὸ τοῦ δύει», ὃ ἐστιν ρμαν αφ 

καὶ τὸ αἰωρούμενον, Φύσανο», Θριαμβεύσας» ὀημο- 
σιεύσας. 

{ν αἱ μαστε) ψήφοι, οἱονεὶ τρία τινὲς οὖσαι' καὶ 
γαρ. αἱ τρεῖς γύμφαι αἱ Φυγατέρες τοῦ Ἀιὸς, εὑργκυῖει 

49 

ζο 

Θρί. κυρίως τὰ τῆς συκῆς φύλλα” 

ΘρΗῷ. τῷ τροχώµατι" 

τρεῖς ψήφους μαντωὰο. Παρέσχον τῇ ΑΦηνΕ᾽ ἥτις 
ἐγκαλοὑμένη ὣς ἑλλότριον ποδγας μετ τιοῦσα» (πουτο 
γὰρ τοῦ ᾿Απόλλωνός ἐστο) ἐρόνψεν αὐτὰς εἰς τὸ λεγὸ- 
βεγον Θριάσιον π.δ], ο). παρ το τρία γέγονε ρίο 
κο Μριάσιον" ἐκεῖ γὰρ ἔβῥιωψεν ἡ ᾿ΑΦηνᾶ τρ αντί» 
μᾶς ψήφους, αἴτινες δρή αἱ λέγονται" ὃδεν καὶ τὸ μαν» 
τεύεσθως, Φριάσθι λέγεται. ια) αὗται τρεῖ; εἰσὶ τὸν 

Ἱτάρινμόν. ἢ παρὰ τὸ τρίσσαί" ἡ ἀπὸ Θρασίου τινὸς 
οὕτω παλουμένου. ᾿ 

καὶ ριάες» τὸ 
Φυλλολογεῦν. δηλοῦ δὲ κοὶ τὸ ἑνθουσιαζειν. καὶ Θοιά- 
σιον ἐκλὴ9ή πεδίο ἀπὸ τῶν βληδεισ ὦν εἷς αὐτὸ ρέ- 
ὢν ὑπ' ᾿Αφηνᾶς. δρίκι δέ εἶσι αἱ μαντικαὶ Ψήφοι. 
νύμφο ε δέ τες εἰσὶ Θρίαι ὀνομασθμεναι, αἱ πρῶτο- 
μάένσεις » αἳ ἑ «εΌρον. τὴν τοικύτη» μαντείαγ. ἦσαν δὲ 
Ἄπόλλωνος τρδήσοιε. λα, 

παρὰ τὸ Ἀρέέεε" ὁ περιτρέχων 
πυκλόφεν οἷον στέφανος. Φριγκὸς οὖν τὸ ἄνώτωτον τῆς 
τοῦ τοίχου οἰκοδομήσεως, καὶ ὁ ὑπὸ τὸν ηλ Ωόποδα τοῦ 
τούχον τόπος" καὶ ἡ στεφάνη, καὶ τὸ περιχαράκωµα. 
καὶ Ῥρηγκὸς τειχίου, στεφάνη», περίφραγµα” ὧς οἷμος» 
παρὸ τὸ θρέξω, 

ΕΤΎΥΜΟΔΟΤΙΧΟ ΧΝ 

Θρόνου" 

ΜΕΤΑ, 9 ό 414 

ρόνιον" ἔστι καὶ πόλις Δλοκρίδος. ἐκ. τοῦ Ἀρόνος, 
Θρόνιον. τοῦτο ἐκ τοῦ ορῷ τὸ πηδῶ, Φόρονος' καὶ ἐν 
συγκοπῇ, θρόνος, ἡ ἐπηρμένη καθλέδρα. 

Θρύον. εἶδος πόας, ὁ λεγόμενος Θρύσιος, : 
Θρυκλλής, ὄνθος λυχνίδος, ἀχτίς. ἤγουν το περικαιόµενον 

τοῦ ἑλλυχνίου. ἔστι δὲ καὶ βοτάνη πρὸς λύχνον ἁρμό- 
αλλων. παρ τὸ έρω πο τὸ ἄλλω τὸ πηδῶν γίνεταν 

Δεραλλίς" καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ὐ;΄ καὶ ὑπερθέσει, 
ουαλλίς. 

θρύλλος, ἦ βοὴ μα) ὃ θόρυβος, παρ τὸ 3ροῦς, ὃ σημαί- 
γει τὴν βοὴν. 9ρόος 92ροῦλλ. ος καὶ Φρύλλος. 

εκ οὕντες} ἀπὸ τοῦ ροῦς καὶ τοῦ ἐἑλῶ τὸ ἐλαύγω, οἱου- 
πα) 4ο ροῦν. ἑλόντες, τουτέστε Φόρυβον ἐγείρογτες" 

ἐπιθρυλοῦντες, ἐνοχλοῦντες, Φορυβοῦντες. ἐκ τοῦ }ρυ- 
ολο» τοῦτο παρὰ τὸ ροῦς / ος. Φροῷ περισπώμενο»᾿ 
πλευνασμῷ τοῦ λ, καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς υ» δρυλῶ. 

Θρυλ/ζω, τὸ ψε2υρ/ω. παρὰ τὸ δραύω, ὠραυλήςω” κατοὸ 
παραγῶγὴν καὶ ἀποβολὴν τοῦ α» δρυλ/ςω. 

Θρυλλίχθή, δὲ µέτωπον. Ἰλιαδος ψ’, ἑδραύσδη». συνετρί- 
βη: ἐκλάσδη. ἀπὸ τοῦ 2ρανλήκ»η, κατὰ ἀποβολὴν τοῦ 
ᾱ. παθητικὸς, αόριστος ἐστί. 

Θρῴσκω, σηµαφει τὸ πηδῶ.' ἀπὸ τοῦ "9ορο Φορήσω». ορί- 
σκω” παὶ ὀρῴσκω κατο τροπήν. ἔχει δὲ. τὸ ὥσπερ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ εὑρῷ καὶ στερῶ γίνεται εὑρίσω καὶ στε- 
κος διὼ τοῦ κ, οὕτως ἀπὸ τοῦ »ωρῶ 2ωρίσκω διὰ τοῦ 

: καὶ καθ ὑπέρδεσι», δρωήσκῳ" καὶ κατα συναέρεσι», 
θρύονο, το δὲ Νατὰ κὔμα ἔλεγον ὠὐτό. 

Θρωσμός, σηκικίνει τὸν ὑψηλὸν τόπον, ὅ9εν ἔστι Φεώ- 
ρε καὶ πηδὰν ἄφ οὗ καὶ φρόνος, ὁ ἐφ᾽ ὑψηλ οὐ 
ποιῶν ἡμάς. ἀπὸ τοῦ Φορῷ Ῥορίζω, Φορισμός” κατ 
ἐπαύδησι» καὶ ὑπέρθεσῳ, “Φροΐσμόο" καὶ συναιρέσει, 
ρῴσμόςο. ἔστι δὲ καὶ τόπος ὑψηλὸς ἐν τῷ πεδῳ πρὸ 
τῆς Ἰλίου., ὃς ὀνομαστρεῶς καλείται Θρωσμός . ὡς παὲ 
ἕτερος Καλλικολώνη, ῷ στρατοπέὀῳ ἐχρῶντο οἱ Τρώες» 
εἴ ποτε τῆς πόλεως ἔξω τάσσοιτο. 

Θύ., ἐφ᾽ ης τὸ Φύα, ὃ ἐστὶ τὰ ΦΦυμιάματα" καταχρηστι- 
χὼς δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ Φύαι. 

450 Θ,ὲ 1 θρίδακος 9ριδακίνη» εἶδος μέσης καὶ λαχαίνου, Θύον. ὺ ἐπιθνόμενον εἰς κάαρσρ)» παὶ αβλαβεῖς ποι- 

10. 
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Θριναμία. σημαίνει τὴν Σπελίαν 

τιὲς ἀπὸ τῶν τριῶν Φύλλων" τρ/φυλλος γὰρ κατ ὥρ- 
χὰς, ὧς καὶ Ἀρήαξ. τιγὲς δὲ, ὅτι τρέςει. δακνομένη" πὶ 
ὅτι τῷ έρει. γίνεται, Φεριδακίνη τὶς, τὸ Ααούλιο». 

Θρύαξ.. σημαίνει τριωσειάος ἐργαλεῖον ἐργῶτικόν. παρὰ 
τὸ τρία» τρύαξ καὶ ρίναξ. 

παρα τὸ ἐκ τριῶν 
συγµεῖσὃαµ ἄκρω». ο/ογεὶ τρινακρία τὶς οὖσο, πα) Ὑὰρ 
τρία ἀνρωτήρία ἐχει η] ος .. λύβωιον, πάχονον, 

᾿πέλωρογ. κ 
Θρ/Ε] απὸ τοῦ θερίδν, θερίξω, Δωρμκῶς' θρέω: πα} 
ὠποβολῇ τοῦ ω. Αρίξ. κλήνετωι τρ: «χόον καὶ ου κὲ Όοι- 
Χόρ ἐπειόὴ το 6” μετὸ δωσείας» ὁασύ ἐστι" καὶ ψιλὸν 
µετὰ Ψιλῆς" οἷον, ἀφρός, ᾿Ατρεύς. οὐδέποτε δὲ εὑρί- 
σκεται. ᾿λέγεσδαι - ἐν χρήσει ἄρχομένης απο 
3 ὀησέως, καὶ της ἑξῆε συλλαβης ἑρχομένης απὸ ὁρ- 
σέος. τὸ γαρ, -- ντέφὃιδον ἐσθλο) ἑταίροι---- ὁ Φοί- 
Φω ἐνεστως οὐχ εὕρητωι ἐν χρήσει. τούτου χάρη .] δρξ 
εὐνδεῖα ἔτρεψεν ἐν τῇ γεν τὸ ὃ εἰσ τ' ἐν δὲ τῇ 

:ὁοτιῇ τῶν πληθυντιιῶν ἐπαναλαμβώνει αὐτὸ ὁιὰ τοῦ 
ξ. 9ριξί. 

Θριπ]δέστατον, ντ) τοῦ βεβρωμέγο» καὶ ὑεφθαρμένομ" 
ὧπ- τοῦ ρ/Ψ Φριπός, καὶ τοῦ ἔέω τὸ ἐσδίω, Δρ4Ψ. δέ 
ἐστι «ῶον πατεσθ/ον ξύλα καὶ κέρατα καὶ Ὀριπήδε- 
στα, τὸ ὑπὸ τῶν Φριπὼν διαβεβρωμένα ξύλα, οἳυ ἀντὶ 
σφραγίόου ἐχρῶντο.. 

Θυάδες, αἱ βάκχαι" παρα τὸ «Φύω τὸ ὁρμῶ 

Θύελλα] ὡς ἀπὸ τοῦ ῥω τὸ. πνέως ὤελλα, 

οὐ: ἔνθαὰ τὸ, Τ]ασσε ὁ᾽ ἆλθς Φείοιο: ---- καῤρττ δεείου 
καιομένοὺ: --- Φησν ἐπὲ τοῦ κεραυνοῦ"- δμὲ τὸ τούτου 
απ ό εν τὸν οὐρανόν" πρ τὸ τοῦ κερχυνοῦ. «εἷα-δὲ τα 
οὐράνια. ὁ δὲ Ενδαίμων ἐν τῇ Ὀρθογραφ/ς λέγει κτ]- 
τικὸν εἶναι” τοῦ Φεύς έειος ἐκβαλὼν τὸ δεύτερο» ε, 
ἐποίήσε τὸ δεῖος. πο ὁ πατραδελφος» 2εῖος, οὕτως 
σεπτ. Ἴαδς ὢν' ὅτι καὶ οὐ γονεῖς »εοὶ ἡμῖν εἶσ, 

πγιγδεες οὕτω καὶ παρὰ τὸ Φύω, «νυοειςο καὶ Φνόον 
νέφος. 

μαὲ πλεονα- 
σμῷ τοῦ ἐν υϊάδες, Θυάσιν ὠὐμοβόροις Ἰπελοῖ, 

Θυγατριόῇ » ἐγγόνη, τῆς δυγατρὸο υγάτηρ- 
Θυγάτηρ” παρὰ τὸ 9ύει» καὶ ὁρμᾶν κατα «γαστρός” ἐκ τοῦ 

Φύω μαὶ τοῦ γασ τήρ" λέγε ετως φαρ τὰ θήλεν τόέχιον 
η ε]σοι ον κα μήτρφν τὴν θυγμτέρα" 
9ύγατρα" γὼρ συγκοπκ) ὤναβιβάζουσι- τὸν τόνου". 
Ὁωμ : ροωννερ ὁμόπατροι, ὅπωτροι. 

οὕτως ἀπὸ τοῦ 
Φύω τὸ ὁρμῶ, . Φύελλα" ἔστι δὲ συσ' τροφὴὴ ἄνέμου. σὺν 
Φυέεσσε, σὺν τοῖς Φυμιέμασι" τουτέστι µετα «υσιῶν. 
ἐκ τοῦ δύω τὸ Φυμιῶ. ππράγωγο» θυόεις οόεντος" ἡ 
ὁοτρὴ τῶν πληθυντεκώγ, Ἀνόεσι" καὶ τροπῇ. }υέες;. 

θυγλαὴ, παρὸ τὸ Φύω, «δυ/)ή: κυρίως μὲν τοὺς όλανας, 
εἰς οὓς τὸ Φυμιάματα ἐωβάλλεται" καταχργστριώς ἐὸ 

δα 

Φο 

μφὶ μ- 

1ο 

“Θυόεις]. ὣς παρὰ το γείφω γόνεται νειφόεις. «καὶ. πλίγω. 

καὶ συγκοπῷ», 
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πᾶσι Ἀνσία: δυγλαὶ κ Ἀ αἱ ' ἀπαρχα) τῶν «9νσιῶν. ἤγουν 
αἱ θυσέαε, Φιλόχορος, Της παῖδας εἶναι Θνηλὰς, ἂν 
πρότας 9υσαι «Εοῖς. 

Θυλάκιον] Φυλαάπιον «δέ ἐστι δερμάτων να Ἁν ᾖ βαλ» - 

λαντιον, 
4ο θνγνός] ρίαϊνοο γάρ Φασι κατὰ διαέρεσιν" ὁ ἐπιδανάτιος 

αἶνος. 

Θνοςμόος, ὁ μάντιο" ὁ ἀπὸ τῶν θνομένων κοῶν, ὅ ἐστι 

νοῶν. «Φνοσκόοι εἰσὶν, οἱ απὸ τῶν Ἀνομένων διὼ πυρὸς 

μαντευόµενοι ἱερεῖς δὲ, οἱ ἀπὸ τῶν περῶν -σπλάγχγων 

, μαντευόμενοι. 
Θνώδης, ὁ ἀπὸ τῶν Ὀυομένων κοῶν ] νοῶν τὸ µέλλον" 

ὧτὸ τοῦ ύω τὸ θυμιῶ. λέγεται καὶ τὸ δια πυρὸς βάλ- 

λεν, Φύον: ἐξ οὗ καὶ τεθυµένον τὸ διὰ πυρὸς βεβλη- 

μένον. ς ᾿ 

ϱο Θ: ας θοωρίτην τριπλαῖς: --- τὸν τραπεῴση», ἄργυ- 

ρογ)ώµονα, πριτήν. Φυωρός δὲ κυρίωρ, ἤ τράπεζα) πα- 

ρα τὸ τό 26η δέχεσθαι τῶν Φεῶν". 7 παρὰ τὸ τὰ δύο 

ὠρεῖν»- ὃ ἑστι Φυλάσσει». παρὸ Λυκόθρονν" νυν δὲ 

μµεταφορικῶς εἶπεν ὑπ μες ἄλληον ὅτι ἔκριον τὰς 

9Φεᾶς. 
Θύω, τὸ τὸ σφάζω καὶ {ερουργώ : ὁ βλ, οα ἐξ οὗ 

καὶ ὁνσία. δέων τὸ ὀμά ἐέ οὗ καὶ νρα. δὲ ἦς 

ὁριῶμεν" καὶ τέθυμαε. υμος.. το ὃυ, μακρόν. τὸ δύω 

οφ) λόω. μα] ῥύων χατὰ μὲν τὸν κ νο ἔχουσι καὶ 

᾽μαερὸν καὶ βραχὺ τὸ «ὀύχρογον᾿ κατὰ ὁ τον Αέλλοντα, 

αεὶ μακρόν ἐν δὲ τῷ παρακεικένφ» «συστέλλει αὐτὸ, 

τέθυκα, παὶ λέλυκα᾿ ὁμοίως κα) ἐν πῷ παθητικῷ πα- 

408 

ρακειμένῳ᾿ τὸ δὲ θύμα καὶ λύμα, ἐκτθίνουσι». Αττικοί. ' 

θυμός, σηµαίνει πέντε, απὸ ποῦ δύει. καὶ ὁρμᾶν τὸ αἶια 

απ αὐτοῦ, Ἀόαιμός τις ών κυρίως δὲ. δυμός, μέρος 

τῆς ψυχῆς. τρία δὲ αὐτῆς μέρη" λογικὸνο --- ἕτερος δέ 

µε νμὸς ἀνῆκεν:. --- υμικέν» 'Θυμὸς δὲ νὰ ἑστὶ 

διοτρεέων βατιλήων: - ἐπιθυμητικόνν Εἶξας Φυμῷ: 

-- ποτὲ μὲν οὖν ὁ Φυμὸς. παρα πῷ ποιητῇ σύμπασαν 

ο σὴν νυν αηµαίνει, ὡς ἐν τῷ. Εν9 ὄγε τοὺς ένδρι- 

6, Φίλον δ᾽ ἐξαίνυτο θυµόν: --- ἐνίοέ δὲ τὰ μέρη 

αυτης” τὸν μὲν ἐπιλογίσμὸν, --- ἕτερος δέ µε δυμὸς 

:άνηκεν - --- τὸ δὲ Φυμικόν, ὡς τὸ», --- σὺ δὲ μεγαλήτο- 

Λα θυμὸν Ἴσχειν ἑνὶ στήθέσι: --- καὶ, θυμος δὲ µέ- 

Υ39 ἐστί: - ἐνταν -α την ὀργήν καὶ τὴν ἐπιλυμίαν, 

ος πὸν Εἶξας ᾧ δυμῷ» βίγη Φιλότητι πα εὐνθι -- 

σημαίνει καὶ τὴν ὁμόγοιαν» ὠςᾳ τὸ, --- ἔνο 2υμον ἔχον- 

τες καὶ ἐπίφρογα βουλή»: -- δἶδους τῶν ὑποπεπτωκ
ότων 

τῷ ὀνόμωτι" εἰ μὲν σηµαίνει τὴν ψυχὴν, γενικοῦ εἰ 

δὲ σηασίνει τὴν ὀργὴν,. εἰδικου. ὁμαφέρει γαρ ὀργή, 

|) μην ιον κότοςν Χόλρον θυμός. ὔτει εἰς τας Διάφορας. 

Θυμοβάρεια, ὡς ἀπὸ τοῦ Φυμοβαρεύω. 

Θνκρής]. - ἔχει ὁ) ἄλοχον υμαρέα» Ἰλιάδος {, τῇ 

ψυχῇ ἀρέσκουσα», θυμήρη- παρὰ τὸ «δυμὸς καὶ τὸ αρῶ, 

η γίνεται Ῥυμαρής. καὶ σκηπτρο» Φυμαρέο, ὀξυτόνω οὐ 

«γὰρ ἐστι ον μι. παρα το Ίρης' τὰ γαρ διὼ τοῦ 

«πρης καὶ ωόης βαρύνεται, ιφήρης, ὀνώδης. 

πο" θυμέη, ἡ τοῦ δεατρὸν µέχρι νῦν, ἀπὸ, τῆς τραπέζης 

ὠγόμασται" σας τὸ ἐπ᾽ αυτῆν͵ τὰ δύή μερίςεσθαςν 

τουτέστι τὰ μενα ἱερεῖα. τράπεςα δὲ ἦν, ἐφ ᾗο 

αστῶτες ἐν τοῖς ἀγροῖς ᾖδόν, µήπον ταξιν λαβούσης 

ᾠδίας. 
θύμα’ παρα. τὸ δύω, θυμιῶ ἡ παρὲ τὸ Φύον, ὅπέρ 

ἐστιν εἶδος πόας µυρεψικής. Φυμίαμα δὲ, «Φυμοῦ ἵαμα. 

}. ἀπὸ τοῦ Τυφωέως καπνοῦ: αφ οὗ καὶ θῦμα, παρὰ 

τὸ Φύω. ἡ ὅτι ὁιὰ τῶν θυμάτων καιοµένων ἐλυμίαςον 

οἱ παλαιοί. , 

το 

10 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, δ τν» 4τδ 

Θύωμενον.- ὀήλοῖ τὸ Μάκι κ ιβ ῇ  πθκεκωµέ- 49 
' Χου. κκὺ παρὰ γε, ὑποχεκαν μέν. οφ. ὑπὸ παχ»ς 

ἄμπελοι ἐντεθυμμένα καλοῦντω. «καὶ τὸ κακῶσαι τῷ 
καπγῷ τοὺ πυρος τας μελίσσας ᾽θύσαα λόγους, μελιτ- 
τουργοί. 

θύμβρα, τόπος τῆς εληδεὶς κατὰ μέν τινας, ἀπὸ 
ἑνὸς τῶν Ἀαρόω ἡς νμν των" καθ ἑτέρους δὲ, 
ἀπὸ Θύμβ νο | Τάδε νλὴ ν΄ Θύμβρης 9) ἕλκκον 
Μ{ονές θε) ---- τοῦ πρὸς τὸ -Θυαι . 
οχι. Ὀ 

25 

λαχον. νδοὶ. «αὐφάδεις κ 
δὲ. ἀλον καὶ τοὺς ος ο ἔνλα ος ο 
᾽Απόλλω ἑερόν, ἐπιφανές. 
θα ας εἰς ὃν ο ἀπ” τα Φυμιάματα, 
ύσκη, σπχαφη ομέν απο τοῦ Ύ 
θύμα Ταραώ Ἡ όν δύω κο. ο -εέν τὸ Φέω καὶ τὸ ο ή», 

α. καὶ Ἀύρα., Ἰωρωρος, ὁ τῶν πυλῶν Φύλαξ. 
θα περ, μὲν. εἰς τὸ ἔξω τῆς ορ ὁτὲ δὲ καὶ 

τὸ ἁπλῶς ἐ ος ιά 

Θυρεός, τὸ ὄπλον. γίνεται παρα τὴν. θύρα δυρός' κα 
πλέονασμῷ τοῦ 8, Ἀνρεόον ὁ Φύρας τάξη 

Θνρεπανοίκτη» σύνΦεσιν ἐπὶ συνθέσει ἀνεθέξατο. Ἡν γὰρ 
ἀγοίκτης προσῆλδεν ᾗ ἐπὶ], καὶ ἐγέγετο ἐπανοίκτης 
καὶ οὕτω το ρα προπετέθην καὶ ἐγένετο Ἄνρεπα- 
νοί της. ᾽ὁμοίως καὶ τὸ ὀυοκαιθικοσ/πηχνς πρῶτον τὸ 
εἰκοσίπήχυς: καὶ οὕτω συνετέη. καὶ τὸ ροών. 
Χαργοκομήτης σύγδεσιν ἐπὶ συνδέσει αν οδίὲ 
γὰρ τόνου οὐ τίθεται περαιτέρω τῶν τριῶ» συ 
οὔτε ποὺς μετρινὸρ ὑπερβαίει τας τρεῖ : 
τοὕτω οὔτε λέξιο σύν.}οτος Φέλει εἶναι πμσηνι τῶν 
τριών λέξεων. 

Θυρηβόλιονν ᾗ ἔπαυλις, Φυρβόλιόν τι ὄν. 
Θὔνον πρένοντες, Ἰλιάδος κ ὥρμων. Δχωρίζοντος τὸν 

λαόν. ὁ “«αλακαφθς ἐστινι ἔυγον. ἆπο τοῦ δίω πλεο- 
νασμῷ τοῦ ν γίνεται ντ) τὸ ὁρμῶ" καὶ ὄνομα ῥημα- 
τικον, Ἀθγος' καὶ πλεονασμῷ ὁτ]λν »» νου" ὅπερ 
ἐν τῷ κοιν). συνηδείᾳ παλεῖτοι Φύγνα. κλύεται δὲ ἡ 
Φύννου , ὡς ἤ παρένος᾽ καὶ αἱ Φύννοι, ας αἱ Αμ. 1ο 

ὁρο/. ιο ' 

ας. οἱ νῦν δύννοι, ἡ } ἔλλν, τινὲς ἐχθύες. ὦ ” 
Θυσσανόεσσα, ᾿Ἀροσσοὺς .... ἀπὸ τοῦ Φύω τὸ ὁρμῶ 

καὶ ανν γίνεται ύσανος «υσανόεις" καὶ τὸ θηλνκὸν, 
Δυσπανόεσσα. 3 

Θύσθλα. 9υρσο) } κλ αν οὓς βόνχαι κατέχουσι». ἡ τα 
οφύλλα τῆς μπέλου᾽ τα ἐπὶ τὴν «υσίαν Φερόμενα. 
παρὰ τὸ «Φύω τὸ ὁρμῶ' .ς μέλλων, Φύσω" φίνεται 9ν- 

σ΄ Θύσθλα χκακν κατέχευαν: --- οὐ. 

το 

σὃλον. Ἰλιαάδος 
μὲν, τοὺς κλάδους" θα. . τοὺς υςν του σας 

βακχικᾶς ὁράκας ι ὀιονυσιον μωστήριω". ἔνιοι δὲ 5ο 
πάντα κοινῶς τὰ πρός. τὴν τελετήν. ν 

Θυσιαστήριον» τὸ τὴν .υσίαν τηροῦ». Αα λὰ 
Θυραυλεῖν, τὸ παρὰ ταῖς Φύραις τινὸς αλλ σθαι καὶ 

προσεὀρεύειν καὶ περιμένει, 
Θύρσο», ὁ κλάδος ὁ παρὰ "Διρνύσῳ" παρὰ τὸ ̓ συνεχῶς 

ταῖς μαινάσι κινούμενος οἰονδὶ Φύειν (6 ἐστιν ὁρμᾶν) 
ὀρθός οὐκ ἐγκεκλιμένος. 

Θύρσος, ὄνομα κύριον ̓  λς τὸ στέμμα τῶν γάμων. 
Θωή, ἡ ζμία, Ἡν κατατίθεται ὁ «ὐωιούμενος. γίνεται ἐκ 4ο 

τοῦ τὸ κατα βάλλω καὶ ημιὼ. ι 
εν ἀπὸ τοῦ δέω τὸ τρέχον γήεται δώς. ἡ ἀπὸ τοῦ 

9ο τα εἲς γαρ εἰσὶν κα/τερ βραχυσκελεῖς ὄντες. 
ἔστι δὲ ὁ «ώς «ώον ἄλνιμον καὶ εὐχίνητον. 

Θωπεία, ἡ κολακία ἐκ τοῦ Φωπεύω' καὶ Φῶπες, οἱ μἷε- 
τὸ ψεύδους νκὶ Φαυμασμοῦ προσιόντες ἐπὶ κολανκείκ. 

άδᾳ 

μ 
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παρὰ τὸ Φώψ, ὅ ὅπερ ἐστὶ ηρίον ἁπατχλόν. τοῦτο παρὰ 
τὸ λῷ, ὃ σημαίνει τὸ εὐωχοῦμοι, 

Θώμαι, καὶ ἐπίλωμαι. πᾶν ὑπερτρισύλλαβον εἰς αφ λῆ- 
γον ἐπὶ τοῦ ὀευτώρου, μέσου αορίστου, ἐν τῇ συέσεε 
ανα βιβάςουσι τὸν τόνον δώμαι, απόδωμω σχώμαι 
ἀπόσχωμαι 

Θωμοί, οἱ τῶν. σπερµάτων σωροί. ἐκ τοῦ τόδημεν 9ήσω. 
Θωωός, ὁ σωρός. 
Θωμίόιν, το τῷ κέντρῳ ἐρεθέζειν κα µαστίςειν. 

Θώ», ὄνομα κύριον. καὶ κλίετα Φῶντος, ας πρὸς τὸν 

Θωωξ, λεπτὶν σχο /ομ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ, θΈ 

μὴ δυνάμενος αὐτοὺς Χειρώσάσθαι, κρατῆρα οἴνου πλη- 
ρώσας, προ τῆς Χώρας αὐτῶν ὄθηκεν᾽ οἱ δὲ, ἐμφορη- 
«έντες τοῦ πόµατο; ὠσυνήθεις ὅ ὄντες, οὕτως ἐχειρώθ]- 
σαν μεΦυσθέντες. ζδεν οἱ ποιητα) τὸ μεδύειν δωρήσ- 
σεσθαι λέγουσι». τὰ εἰς αξ ὀνόματα, Φύσει μακρᾷ 
παραληγόµενο, εἰ μὲν ὡὥσιν αρσεγικοῦ γένους, ἐπτεί- 
νουσι τὸ αἱ οἷον, Φώραξ, οἵαξ- εἰ δὲ )ηλυκοῦ, συστέλ- 
λονσιν αὐτὸ, οἵο), αἷλαξ, πιδαξ. 

Θώσθαι] λώσθαι λέγουσω οἱ Δωριες τὸ εὐωχεῖσθαι' 
απὸ τοῦ Φῷ τὸ εὐωχοῦμαι. 

χαρακτῆρα τῶν εἰς ὧν περισπωµένων, ὡς Ξενοφών, Θωύσσει», τὸ «δηριάδει Φωνῇ χρῆσθαι' ἡ ἀπὸ τοῦ ὼες" 
ξενοφῶντος. 

46ο Θῶγος παράκοιτις: --λέγει ὁ τεχνικὸς, ὅτι ἀπὸ τῆς Θῶ- 
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Θώκος, ἡ καθέδρα” παρὰ τὸ δῷ τὸ ἑδροιῶ 

θήσέι παρα τὸ «ὼ τὸ ἀπολαύω" 
ὥρος 

γνις Φώνιδος, γίγεται Φώνιος, ὧς Παρις πάριδος, πάριος 
καὶ συγκοπῇ, Θώνος. η, ἀπὸ τοῦ Θέων «όωνος' καὶ ἄ- 
σει τοῦ ο καὶ ὢ εἰς ὢ μέγα, Θώνος, πρεῖττον λέγει» απὸ 
τῆς Θώνιος γενικῆς κατὰ συγκοπήν. ζὔτει περὶ τούτου 
διεξοδικώτερον.  Ἀοιροβοσκὸρ περὶ τόνου τῆς εὐ λείας 
τῶν δυίκῶν. 

η] γύεται 

κατ αἀντίφρασεῳ, ἀπὸ τοῦ Φέω ἡ απὸ τοῦ «οώ" ἐξ οὗ 
παράγωγο», «}οάζω" ἔνθα Σοφοκλῆς Οδ/ποὸι, Τήας 
ποῦ. ἔδρας. ταςδέ μοι «Φοάςετε; ἀντὶ τοῦ προςκαΦέςε- 
σε. δω οὖν" ὁ µέλλων., η, γίνεται ὠκος, } τοῦ 
9 εν τμ ἐπέχουσα καν) έδρα. 

οὗ ὁ μέλλων, 9Φώσω: 
καὶ φώραδ; οἱονεὶ τὸ πολαυστικὸν µέρος τοῦ 

σώματος, τὸ ἀπὸ τοῦ τραχήλου μέχρι τὼν αἰδοίων κα- 
ἠκον κύτορ' ὃ καὶ ὄλμοο καλεῖται. λέγεται δὲ Φώραξ 
τὸ ὅπλον, ὁ σιδγροῦς χιτών᾿ ὅπερ ἐστὶ λουρίκιον αφ 
οὗ Φαρηχβῆναι ., τὸ, καφοπλισθηγαω. λέγεται καὶ τὸ 
παχὺ ὑμάτιον» καὶ ὁ πύργος» καὶ τὸ σώμα, καὶ τὸ 
στης, τὸ μέρος τοῦ σώματος. γίνεται παρα τὸ οὐρῶ 
τὸ Φυλάσσω» οὗρος καὶ ὥρος ὅ-εν καὶ «υρωρο» καὶ 
πυλωρός. ἐκ του ὥρος, παρώνυμο», ὡραξ" καὶ πλεογα- 
σμῷ τοῦ 32 Φώραξ, ὁ ὁ φύλαξ τοῦ δερμαῷ καὶ τοῦ Φυ- 
μικοῦ. ἢ παρὰ τὸ Φορῶ τὸ πηδῷ, Φώραξ» τροπῇ, τοῦ 
ο εἷςω, ὁ Φφύλαξ τῆς Ἀορούσης (ὅ ἐστι τὴς πηδώσης) 
καρδίας" απὸ γερ ταύτης καὶ τα λοιπὼ μέρη κινοῦνται" 
] του Φείου καὶ ἡγεμονικοῦ τῆς ψυχής» } τοῦ )υμι- 
κοῦ οἷον Αοάραξ. ἡ παρὸ τὸ πᾶν πραγμα κμεῖσναι 
διὼ τοῦ περιχεομένου τοῦ «Ἰγεμονικοῦ ἐν αὐτῷ» οἷον 
2εώραξ. ἦ παρα τὸ «»ὼ τὸ εὐωχοῦ μαι ἦτοι ἐν εὐωχία 
εἰμέ" αφ οὗ Δωριεῖ; Φωρεῖσδω λέγουσι τὸ εὐωχεῖσ» αι" 
τούτου ὁ μέλλω», ώσω πάν. ὄνομα, «ρος᾽ ὴ ο 
οὗ Φωραξ, ὡς λίθος, λδαξ. ώρου οὖν κα τροφή 
{ μέση” καὶ Φωραξ, ὁ ο κος τῆς τροφής ο δας 
αφ’ οὗ κα) τὸ ἑαπίπλασθαι οἴνου., θωράσασδαι λέγε- 
ται, ὣς παρὰ ᾿Δριστοφάγει, --- προς τοὺς συµπότας 

αρόξομαι: --- εὐωχη»ήσομαι, η] μεθυσθήσομα,. 2εοι) 
Πῤῥαρος δΦυράκβων πρωτῳ. ο Ἀλόχῳ ποτὲ Φωρηχ»εἰς 
ἐπ᾽ αλλοτρύς: τ- παρα δὲ τὸ 9ὦώ εἴρήται καὶ ένδεσις 
ἦ τροφή" καὶ ἔνδον τὸ ῥόφησο». παρὰ ᾿Αριστοφάνει" 
καὶ Φωρήσσω πα Φώρηξιο. λέγεται καὶ ἐπὶ τῆς καθο- 
πλίσεως» καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ οἴνου ὠκρατοποσίαο. ἐπὶ δὲ 
τοῦ ὅπλου, δάρκξ ἀπὸ τοῦ περιεχομένο Ἡ τὸ περιέχον 
ἔξωδεν παρίστησι ρετωνυμριῷ τρόπῳ, Ὄμηρος, 
Τοῖόν οἱ πὂρ δεν απὸ αρατός τε 2 ρε - ἀπὸ 
τῶν περιεχομένων τὸ περιέχοντας ἀπό τε τῆς ἀσπί- 
ὁος καὶ τῆς περικεφαλαία». ὁ τρόπος» μετωνυμία. τὸ 
«ωρήσσω, απὸ τοῦ Ῥοῦρος, ὁ εἰς τὸν πόλεμον όρμητι- 
κόρ ὤπὸ τοῦ δέεν ῥάο». Δοῦρις ὁ Σάμιος ἐν τῷ περὶ 
νόμων Φησὶν, ὅτι Διόνυσος ἐπιστρατεύσας Ἴνδοῦς, καὶ 
ΕΤΥΡΙΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

ἢ Φρηνώδη. 
Θῶ, σηµαίνει τὸ πατασκευάζω κα) ποιῶ, ἐξ οὗ θεός" 

«»ὼ τὸ τρέφω, ἐξ οὗ καὶ δούνη, ᾗ εὐωχία᾽ θῶ τὸ 2η- 
λάζω, ἐξ οὗ καὶ μήλο ὃὁ μασιός" καὶ Φῆλυς, ἡ ἔχου- 
σα μασοὺς κα Φηλάζουσα" ω τὸ ἑδραιῶν ἐξ οὗ καὶ 
Φωκου ὁ δρόνος: τὸ τμ, ἐξ οὗ καὶ Φο, ὁ σωρός 
τῶν. χρημάτων” 9 τὸ ̓ ἀπολαύω, ἐξ οὗ καὶ Φώραξ. ἔστι 
δὲ καὶ ἄλλα δύο διὰ τοῦ ο παω" 5 τὸ καταβάλλω μα 
«χμιῶ, ἐξ οὗ καὶ δωή: τὸ δὲ δι τοῦ ο μικροῦ σημαίνει 
την ταχύτητα. γένεται δὲ παρὰ τὸ Φέω τὸ τρέχω. ση- 
µαίνει δὲ καὶ το τρέχω, καὶ τὸ βλέπω οἶονν Ἔργα 
«έον. Ἱστέον ὃ ὅτι το εὖς ος ὀκταχῶς συντ/Φεντοι [) 
γαρ, Φυλασσει τὸς, ὧς τὸ λαός σόος, λαοσσόος καὶ «}εός 
δοτός, Φεόσδοτου ὴ ἄποβὰλ λειτὸς, ὥς τὸ γέκος λαός, 
Νικόλαου ᾗ ἀποβάλλει τὸ ς καὶ προελαμβάνε! τὸν, ὣς 
το Πύλος πυλογενήο, χα) πυλοιγενήο καὶ ὁδός., ὁδοπό- 
βος καὶ ὀδοιπόρος. } αποβάλλει το 9 πα ποτο τὸ ο 

εἰς 7) ὡς τὸ ἔλαφος, ἑλαφοβολος κα ἐλαφη Ἰβόλος' καὶ 
«εός τόπος, Φεοτόπος, καὶ Φεητόκος. γα ὠποβάλλει τος 
μα) τρέπει τὸ ο εἰς ε, ὡς τὸ μένος Μεγόλαος καὶ Μεγέ- 
λκος" παὶ Μεγοπτόλεμος, Μενεπτόλεμος. η] ἄποβαλλει 
σὸ ς πο) τρέπει τὸ ο εἰς εν ας τὸ ρου ν Ὀροβάσιου πα 
Ὀριβάσωος, ᾖ η] ἀποβάλλει τὸ ο καὶ τρέπει το ο εἰς ε καὶ 
προελαμβάνει τὸ ἰῶῷτα, ος το όρος ὀροφοίτης καὶ ὀρε- 
Φοίτης, παν ὀρειφοίτης πα } "Αργος αργεφόντης, μὲ 
ἀργειφόντη». 7 αποβάλλει τὸ 9 καὶ τρέπει τὸ ο εἷς α 
οι} προςλαμβάώνει τὸ ἰώτα, ὧς τὸ κλυτός Κλυτομνή- 
στρ κο) Κλυταμωήστρα. 

Θνσία] τα διὰ τοῦ ια «]λυκὰ παρα μέλλοντα παρηγµένν 
βαρύγεται» ὁσία, ἐξουσία., προδοσία τὸ Αέντοι πρα- 
σιάν ἄέμασμέ, ος περιεκτικο ἔχοντα ἔννοια», ὀξύνεται. 
τοὲ ειᾶ τοῦ μα «γλυκὰ ρονογενῆ πρὸ μιᾶρ ἔχοντα τὸν 
τόνον ὑπερδισύλλαβα. μή ὄντα απὸ τῶν εἰς ευς η] ενω 
ᾗ υὓς, Αῆτε ὤπο τῶν εἰς οὐ προπερισπωµένων, μήτε 
σύν»]ετα αφ’ ἁπλοῦ ἔχοντα στην ει δύΦΦογγο»., μήτε 
λεγόμενα εὖς. ον οὐδέτερο» μήτε προπαροξύτονα, ποντος 
κρᾶσι γιλόμενα, μήτε κατὸ διάστασιν εὑρισκόμενα», 
μήτε ᾿Αττικὰὸ ἐκτείνοντα τὸ ἄλφα καὶ παροξννό- 
μενα, διὰ τοῦ κα. γράφεται, ἁγία, ἕεγία, πενίκ, γωνίκν 
ήρεμ λίαν ὀρθαλμία, αἱ λρία» Ῥαρδία. προσχειτα!, 07ο- 
γενη, δι τὸ πολυδεύκεια Χείρ, καὶ ἀγαμεμνόγεια 
6 αγαμεμνόνειος γὰρ” παὶ τὸ ἀγαμεμνόνειον. πρὸ 
μιᾶς τὸν τόνον ἔχουτα» διὰ τὸ εὐσέβεια. ὑπὲρ δύ 
συλλαβὰο ὃιαὲ τὸ μνεία χρεία, «Φεία. μὴ ἀπὸ τῶν 
εἰς ευς., ενω, καὶ 0, ὃιὼ τὸ ὀουλεύω, δουλεία" ταχύς» 
ταχεῖα. μὴ σύνθετα αφ’ ἅπλ οῦ” ἐπειδὴ] ἀπὸ τοῦ δείω 
τοῦ σημα/νογτουντὴν ὄνδειον γέγονε σιτοδεία. μὴ λε- 
γόµενα εἰς ον, διὰ τὸ ἐλεγεῖον, ἐλεγείς, μη, προπαρο- 
ὄυγόμενα κατα πράσιν γινόμενα, δα τὸ ὐγιής, ὑγίεια 
καὶ ὑγία. μ πατο ὁιάστασι»» δι τὸ ἀγδρεία, τὸ ἐπὶ 
ας ἀρετῆο᾽ τοῦτο δὲ ᾿Απολλώγιος δια τοῦ ν γράφει" 
ο "Ώρος, διὰ τῆς ει διφΦόγγοὺ. εὕρηται γὰρ κατὸ 
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"διάστασιν ἀνδρεία. οὕτω κα) ἡ ἡ παράδοτις. πρδεκειταν, ἐπὶ 
"τῆς αρετής" ἡ ὀεειδὴ ἐπὶ γυναικὸς παρὰ Φιλοξένῳ οὐ 
ληοται ανδρεία. συνὴ .. ἀλλὰ μᾶλλον ἀνδρικὴ γυνή. 
πρόκειται» αμ ἀπὸ τῶν εἰς ος προπερισπωµένων, δια 
τὸ ᾿Αργεῖος αργεία, ἀνδρεῖος ἀνδρεία᾽ μὴ Αττικὰ " ἐπει- 

} τὸ ἱέρεια καὶ εὔκλεια ᾿Αττιιῶς ο ο δα τὸν 
τόνο», καὶ τὸ α ἐκτείνουσι,. τοιοῦτον καὶ τὸ να» ὃ 
σημαίνει τὴν Ἰγδην. ᾿Αττικο ἐκτείνουσι το α, καὶ κα- 
ταβιβάζουσι τὸν τόνον, καὶ τὴν αὐτὴν γραφὴν Φυλατ- 
τουσ!. τὸ δὲ νω»εία ἡ αργεία, ἀπὸ τοῦ. Σωρός ἐστι 
γωθρεύων γωθρεία» χατα ἀποβολὴν τοῦ ϱ. τὰ εἰς ος 
ἔχοντα ῥημα -αντιπαρακείµενον δι τοῦ ενω, εἰ μὲν ωσι 
ἁπλά, τῷ ῥήματι ἀκολουθεῖ τα ο πλυκά᾿ οἷον πόρος 
πορεύω, πορεία δίΦΦογγον" εἰ δὲ ὧσι σύνθετα, δι} τοῦ 
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4θ3 Ἰῶτα τὸ στοικεῖον, παρὰ τὸν ἰὸν τῶν Ἰοβόλων ων" 

50 ὥσπερ γὰρ, ὃ ἐὸς εἰς ὁρ9ὸν βαδίζει ᾧ καὶ πέπρωτας, 
οὕτω καὶ ἡ τούτου γραφὴ ὀρθὴ οὖσα, ἰῶτα καλεῖν ἦνι- 
ὄμτες ἡ ἀπὸ τῶν Ἰῶν τῶν βελὼν. ἸἹστέον ὅτι τὸ ἰῶτα 

Ἰάσων τωὲς ἐν συλλήψει λέγουσι εἶνω. ἔστι δὲ 
νωτῤόφω αὐτούς" ἐπειδῇ τὰ ὑποταττόμενα τιὶ ἐν 
συλλήψει, ἐὰν ἄντιπροηγήσωνται» ἐν διαστασει ἄντ/πβο- 
ἠγοῦνται οἷον. πρώτος, ἔρπω" μλέοςν ἕλκω. εἰ | ἄρα οὖν 
το τῶτα ὑποτέτακται του α καὶ τοῦ ω κατα σύλλη- 
Νο, οἷον τῷ ποχλίαν τῷ. Σαλῷον ὀήλονότι ἄντέπροήγη- 
σαμενον αὐτῷ ἐν τῷ ἰῶτα καὶ Ἰάσων κατα ὁιάστασιν 
ἀντιπρογγήσατο. τει περιστιζόµενο» τὸ ι καὶ υ εἰς 
τὸ αὐλός. τὸ ὰ ῶτα, παράγωγον ἐστή» ϱ᾿ μονόγραμ- 
μα γαρ ἐστήν" ἀλλὰ κατὰ παραγωγὴν γύεται ῶτα. 

Ἰσκώβ. ἄκλιτόν ἐστι" καὶ διαφέρει μογοπτώτου. το μὲν 
γὰρ ἄκλίτον, ἐπ᾽ εὐλδείας καὶ γενικῆς καὶ δοτικῆς καὶ 
οἰτιατικῆς καὶ πλητκηςν μετὰ διαφόρων, ἄρθρων λέγετωι” 
οἷον, ὁ Ἅβρ αἄμ, τοῦ Αβραάμ, τῷ Αβραάμ, τὸν 
Αβραάμ. ὦ Αβραάμ" τὸ δὲ µογόπτωτον, ἐπ᾽ εὐθείας 
µογης οἷον το ὄφελος, τὸ οὖς. 

ἾἼω χο. αὐτὸς ὃ Διόνυσος, ἡ ἑορτή. παρὰ τὴν ἰαχὴν τὴν 
ἐν ταῖς χορείκις γιομένήν, τουτέστι τὴν βοήνν γένετωι 
Ίσχος καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ, Ἰαμχος. ἢ απὀ τῆς ἐν 
τοῖς πότοις ἰαχ]ς. 

Ἴσ) μου, σημαίνει τὸν ρῆνον. ἔστι γὰρ εἶέοο ρήγου. 
ὅτε μὲν ἐπὶ τοῦ ᾿Απίλλωνος λέγεται, ῥασύνεται, [ώπὸ 

της . {ῄσεως (ὅ ἐστιν αφέσεως) τῶν βελῶν' ἐπὶ δὲ τοῦ 

ὀρήνου, ψιλοῦτια. Ὑεγόνασι δὲ ἁμφότερα οὕτως. ἔστω 
ται τὸ πέμπο. ἐν τούτου Ὑήνεται ος εἶτα ἠ]εμσο 

ὁιὰ τοῦ ε κατὰ τὴν παραλή τουσ) τροτῇ τοῦ } ος ἴ, 
- πλεογασμῷ ῷ τοῦ 1. ὑάλεμος» ἐπ) τοῦ ρήνου.᾽ ἡ ἐκ 

οὐ Ἰηός, κατὰ τροπὴν τοῦ η εἰς Ε, γήεται Ἰεμος" πα) 

λεν, ἀσμῷ τῆς αλ συλλαβῆς. Ἰάλεμος καὶ ἑαλεαῆσαε, 

τὸ ὀρηνῆσαι, ὧς παρα Καλλιιάχῳ, όν Φαλιον 

ταῦρον ηλεμίσαι, -- οὕτω Φιλόζννος περὶ μονοσυλλα- 

βων, ὥς φησι Ωρίων. ἐν ᾿ἄλλοις δὲ εὗρον. ἐγὼ το 

Ἰάλιεμος ἐπὶ τοῦ Θρή» ου ἐτυμολογεύμενον παρὰ τὸ ἐπὶ 

τοῖς ἑλωλόσι» Ἰωὴν Φέρειν. 
Ίμλλοι, τὰ Γκώκματα, οἷον τίλλοι τινὲς ἔντες, ὡς παρὰ 

᾽Ανακρέοντι τί}λειν ἀντ] τοῦ σκώπτει». ι 

Ἰαάλλῳ] παρὰ τὸ Ἰῷ παράγωγον αλλω τὸ πέµπω, οἵον 

ἠέντι πομο᾿ κα) ---χεῖρας ἵαλλον, ἀντὶ τοῦ ἐξέτειγον. 

εἰς τὸ προίηλεν. 
Ἰάλεμος, υἱὸς Καλλιόπης, ὁ κακοδαίαων κα) οὐδ.νὸς αμ 

ὅδεν καί Ἱαλέμιυ φδ], ψυχρὰ καὶ οὐδενὸρ αξία" 
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ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

1. 

"παρα τὸ ἦδος διφορεῖται, α 

ΤΑ ολο ᾖοο 

! γράφεται τὸ θηλυκά, οἷον Φιλάνθρωπος, Φιλωθρ ὦ- 
ο. Φιλαν2ρωπίαν ὑπερηφανία, καὶ πα ενία. τα, 

ο δια καὶ ἀγθία" (πολιτι- 
κώτερον δὲ δια τοῦ ) καὶ ο) παρὰ τὸ κέρδος, Φιλοκέρ- 
δεις καὶ Φιλοκερδία, αἰσχροκέρδεια καὶ αἰσχροκερδία 
καὶ τὸ παρὰ πὸ παθεῖν καὶ μαδοῖν, ὐτάδες καὶ 
ευπαδία, εὐμάδειι καὶ εὐμαθία, προμήδεια καὶ προ- 
μηδία” εὐέπεια καὶ εὐεπία, ' ὠφέλεια λα ὠφελία, εὐ- 
μαρια πα) εὐμαρία" οΙκωφελία καὶ κορωφελία μόωςι 
καὶ αμα θα κα) τὸ Ε, πολιτικόὀν. τα παρὰ τὸ Φυή, δια 
τοῦ εν εὐφν/α. εὕρηται καὶ εὐφύεια παρὰ ᾽Αλέξιδ το 
παρὰ τὸ τύχη» διὰ τοῦ ἐν. εὐτυχία. εὐρήται καὶ εὐτύ- 
χει παρὰ Σοφοχλεῖ. τὰ παρὰ τὸ ἔτος διὰ τοῦ α γρά- 
Φεται' τὼ δὲ παρὰ τὸ ἄλλον δὲ ὁιφθόγγον. 

παροιμία, Ψυχρότερος Ἰαλέμου" καὶ, Ό]κτρότεροο Ἰα- 
λέων" καὶ τὸ ρηνεῖν. ἰκλεμίζειν λέγεται. μός ἐπ] 
τοῦ 9ρήνου ψιλοῦτω" καὶ Σοφοκλής . ων κεμάτωνν 
τῶν δρηνητικῶν. παρα ὁ τὸ ἠμός γίνετας ὄνομα εἰς 
µος τῷ ἐ παραλῇγον» ήεμος, ὣς τῆλε, τήλεμος" Τρο- 
η τος Ί εἷς ᾱ, η) πλεονάσμῷ τοῦ 1, γίνεται Ἰάλε- 
ος, ὁ δρήγος. 

Ἰάμβη] τιωὲς ὅτι Ἰάμβη ᾿Ἠχοῦς καὶ Πανὸο ὄνγά ρ) 
τὴν Δήμητραν δὲ λυπουμένην παίζουσα παὶ ἄχρηστολο- 
γοῦσα., καὶ σχήματα άχρηστα ποιοῦσαν ἐποίησε γελα- 
σαι καὶ ἱαμβεῖον εἴρηται» ἀπὸ τοῦ ἰαμβέςειν τὸ ὁβρί- 
ελ», ἀπὸ τοῦ ἵὸν βάσει, } ὡς βέλη βάλλειν τα λε- 
γόμενα } ἀπὸ τῆς εὑρούσης γυναικὸς βάκχης τνὸςν 
Ἴαμβης καλουμένης 7 ἀπο τοῦ Ίαν. βαςειν. { γὰρ κοιν] 
τῶν ανθρώπων Φωνὴ Ἰα παλεῖται. 

Ἰαμεγός. ὄνομα κύριον. ᾿Αρίσταρχος ψιλοῖ" ὁ ἐὲ ΄Ασκα- 
λωνίτης Φφησίν- ἐὰν μὲν ἀπὸ τῆς Ἰάσεως, Ψιλοῦται" 
ἐκν δὲ ὧπὸ τῆς ὀρμῆον δασύνεται. ἄμεινον ᾿Αρίσταρχος. 

Ἰωήετο]. Αἶψα δ᾽ ἠαίνετο κῆρ:--- ἀντὶ τοῦ διεχεῖτο. καὶ 
ἐπὶ τῆς ψυχμεῆς θικχύτεως καὶ νδήν τὸ διεχύδην 
νε. ἐχκρη. απὸ τοῦ ἱαίνω, ἰπνῶ. Ἱαμμαιν τάνς 
ην" καὶ ἐδοῦσα θυμον ἰάνδη: . τάχα δὲ καὶ τα 
ης ἐπεὶ τὴν ψοςὴν ἰαήγει καὶ Φιαχεῖ τέρποντα τὴν 
ἐψ.. σηµαίγει παὶ τὸ ἐφερμάίνετο, ὡς τὸ, --- 
ὁ) ὕδωρ. 

Ἰαμβοφαγος, λοίδορος᾿ ἐπειδὴ Ἰαμβος ἔμμετρός ἐστι ν. 
ὁορία. ὁ Φαγὼν οὖν ἐν τῷ στόµατι» Ὁ ἔχων τοὺς ἰαμ- 
΄βους, Τουτέστιν ὁ ἔχων δια στόματος την Φιλολοιδο- 
βαν. µέμνηται Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου, 
τάχοι καὶ παραπαίςων εἰς τὸ Αἰσχήην., ὅτι τα ἰαα- 
βεῖε τῆο τραγωδίας ἔλεγεν, ὑποκριτὴς. ὤν. καὶ ἰαμβί- 
ζεω, τὸ λοιδορεῖν καὶ κ ακιλονν” απὸ Ἰάμβης τῆς 
λοι ὁόρου. 

Ἰαπετός] παρὰ. τὸ ἵπτω τὸ, βλάπτων ἰπετός τ καὶ πλεονα- 
σμς τοῦ ἂν Ἰαπετός. τὸ δὲ ἵπτω, παρὰ τὸ ἐόρν ὃ ση- 
μαήνει τὸ βέλος” ἡ παρὰ τὸ ἵημί τὸ πέαπω, Ὑήετοα 
Ἰάπτω" η. τὸ άπτὼ κατα πλεονασιιὸν τοῦ αγ ἀπὸ τοῦ 
ἵπτω. πᾶὰν ῥ]μα εἰς πτω λῆγον βαρύνεται" εἰ µη 
προκαταρχόι ὀνομα. }ἡ δικστολὴ γένοιτο ση σομένου, 
σκαπτω, Φάπτῳ' (τὸ γαρ ῥπτω, ᾿Αττικὸν } ποιγτικὀν) 

ἱ υπτω, τύπτω" τὸ δὲ τυπτήσω» ὡς ἀπὸ περισπωµέγου. 

πρόςκθιτοι . εἰ μὴ προκαταρχοι ὄνομα ὁιὰὶ το ἄβλεπτος. 
αβλεπτω" ἄπεπτος, απεπτῶ” 
ὴ διαστολὴ Ὑένοιτο σημαιομένον' δια τὸ ὀπτῶ, πρὸς 
ἀντιδιαστολὴ» τοῦ ὅπτω. 

λανετο 4ὸ 

αλεύπτης : Φιλαλειπτὼ. αθα 
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Ἴασος] παρὸὶ τὸ ἰάω ἰῶν 

Ἱατρρή, ἠκτωωή, τις οὖσα" 

1 Α 

» Ἰατροτέχνης. ὁ ἠωτρὸον παροὶ τὸ τέχνη. καὶ Ἰατρός, 
Ἴαψεν, ἔβλαψεν «όριστος πρῶτος" τὸ δέν ἠαπτω᾿ ὁ 

µέλλων; ανω" καὶ τὸ λοιπα. »]λα. παρὰ τὸ ἠόσν ἡα- 
πτω" ἀπὸ μεταφορᾶς ' ὃς ἐστι βλαπτικὸς χαλκοῦ καὶ 

σιδήρου ἐσθίει γαρ αυτώ. τὸ δὲ ῥγωα, τοῦτο ποητικόν᾿ 
ὁ ἐνεστως όνος εὑρίσκετων ὁ γαρ «όριστος ἀπὸ τοῦ 
ἵπτω γέγονθ κατο πλεονασμὸν τοῦ αν ὡς ἐν. ἐτέ έρρ. λέγει 
ὁ ποιήτήο ντ μέγα 9) ἵψαο λαὸν Αχαιών: --- εκ τοῦ 
ἵπτω ἴψω" ὃ µέσος «όριστος παΦητικος, ἰψάμην' Ίψπου 
Ἰωνικῶς μόνως λεχ»έν. 

ὁ µέλλων, Ἰάσω" ὁ μέσος μέλ- 
λων, ἰάσομαι ᾿ ὅδεν καὶ τὸ ἴασαι προσταντιὸγ. τούτου 
δὲ ἐνεργητικὸν οὐχ εὑρήσεις ἐν χρήσει. παρα τὲν ἠάσω 
οὖν μέλλοντα γύεται Ἴασος, καὶ Ἰώσων. τοὸς δὲ λέ- 
Ύουσι παρα τὴν Ἰασιν' οὗτισω ἀντίπειτωι κα κλίσι" εἰ 
γὰρ παρα τὴν ᾖασινν ὤφειλε Φυλάτ τεμ τὸ ω κατὰ 
. γε νικὴν ὡς πρρώνυμονν Φεός, Θέων Θέωνος' τρυ- 
Φφή, Ἐρύφων Τρύφωνος. εἰ οὖν οὐ Φυλάττει το ὧν, οὖν 

στι παρώνυμον. αλλα λέγομεν» ὅτι, ἐπειδὶ ἔχει τὸ α 
ἐκτεταμένο». τούτου χάριν συστέλλεται, ας Μεχκων 
Μαχάονος. κρεῖττον δέ ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι παρα τὸν ἰάσω 
μέλλοντα γίνεται Ἰασων Ἰώσονος., ὡς Φιλήσω, Φιλή- 
,νν Φιλήμονος. πολλὰ γὰρ εἰσὶν ὧπο μελλόντων γιρό- 
μενα ὀνόματα συστέλλοντα τὸ ὢ κατα τὴν γενική», 
οἷον. μγήσων μνήμων μνήμονος. 

παρα. τὸ ἱὰσφαι, πλεονασμῷ 
τοῦ ρ. 

3ο Ἰαχῷ, τὸ βοῷ '. ἐν τοῦ αχ τοῦτο ὠπὸ τοῦ ἴαν ὃ σηωα/- 
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2ο 
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Ἱ Ἰούω τὸ κοιμῶ μα" 

Ἴβιον ὁ ὄργεον ὀφιοφάγον 

ηδη, ἡ Ὀνείας ἔνδα µίσγομεν τὰ ἀρτύματα 

Ἴδέι τὸ μέν Ἰδέ, ἐδέ ὅ εἰσιν αντὶ τοῦ πα), 

γει τὴν Φωνήν απὸ τοῦ ἐπὶ πᾶσι τὴν αρχήν ἠέναι. 
παρα τὸ αὔω» πλεονασυῷ τοῦ νώς ἢ 

παρὰ τὸν Ἰον, ὃ δηλοῖ τὸν μόνον, γίνεται ύω τὸ μονά- 
ζω" καὶ πλεονασαῷ τοῦ αν ἰαύω” καὶ γρ (Φησιν) ἡσυ- 
χάσει τὸν καθεύδοντα 6 βίας" ὌΏρος. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς 
λέγει παρα. τὸ. ανω" τούβου ὁ ἀέριστος, αὖσα καὶ δια- 
λύσει καὶ τροπῇ τοῦ υ εἰς 6, γόεται ἄεσα ́  οἷον, Πολ- 
λὰς γὰρ δή νύχτας αεελίῳ. ἐν) κοίτη εσα: -- κα) 
τὸ πληθυντικὸνν αέσαμιεν» ὥσπερ καὶ τὸ αὐξεται» αέ- 
ξεται. ----΄ αὔπνους γύκτας ἴανον: - δια νυκτὸς ἄγρο- 
πνος διετέλονν» Ἴλιαδος πα καὶ» τῇ παριαύων τερπέ- 
σθω: --- ἄντὶ τοῦ συναναπαωόµενος, συγκα}ε εύδων. 

καὶ Ἰβιξ εἶδος ὀργέου πρακτικοῦ 
ἐξ οὗ Ἴβυκος ὅ ὄνομα χύριον καὶ ἠβυκηνίσαι ὅπερ κατα 
μεταφορὰν λέγεται βουκηδίσαε. 

Ἴβηρ. πόδενι" ἐθνικόν ἐστι, καὶ παραγωγὴν οὐκ ἔχει, 
τινὲς δὲ λέγουσῳ, αὐτὸ παράγεσθα παρὼ τὸ ἵμερος, ὃ 
σημαίνοι τὴν ἐπιθυμίαν. 

παρὸ τὸ 
αίσγειν τὰ δύη; απέβαλε τὸ µ» ὣς τὸ μία, ἴα. ἔστι 
δὲ καὶ: εἶδος ὀρχήσεως ἰγδίσματα. ἐν }ὶ ἐλύγιζον τὴν 
ὀσφον ἐωφερῶς τῷ δοίδυκι. 

. ο 
Ἱνόη, ἀπὸ τοῦ τὴν καμπην, ἤηγε εἴσιλοα των γονάτων. 

ἠγγύσε» τὰ ὄπισθεν τῶν γονάτων" η ὅτι αὐτίς γῖν ἐστι 
“τοῦ {λγεῖσθαι κοὶ βαδίςει». ἢ διὰ τὸ ἥκευ ἐν ταῖς 
πάμψεσι παὶ συνιηνεῖσ»αε. ῇ ᾗ τὸ γόνυ συγέχουσα Ὑὰ- 
στροννήμη. λέγεται καὶ Ἰγγύς" ὅφεν καὶ ταῖς ἡγγύσε, 
καὶ ταις ἠγγόσας. 

Ίγνης] παρὰ τὸ γνής γγήτος, μετὰ τῆς α. ἀντωνυμίας, γί 
νεται Ἄγνης. 

οὐκ εἰσὶ 
πλεονακόµενα» ἀπὸ. του μὲν μα) δὲ, ἄλλα Φεματικά 
εἰσι. πρὸς ὁὲ τὸ µέτρον γόνεται ἠδέ καὶ δέ" ἐγω. δὲ 
εὗρον᾽ οὗτοι σύνδεσμοι εἰσίν' ὤοπερ δὲ πλεοναζει τὸ Ἡ 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ 

Ἴδατος] Δάπτυλοι 

Ἰδέεν 3 Φόριστου δεύτερος. καὶ µέλλων. ὁ πανών' 

δη 2 
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τν πολλα λέξεσιν, οὔτῳ καὶ ἐπ) τοῦ μὲν. καὶ δὲ πχρα- 
πληρωματικοῦ . 1μένν Ἰδά. 

υ. 

Ίδυς, ὄνομα κύριον" παρα τὸ Ἴδη. οἷονεὶ ὁ μέγας. ὦὤσπερ 

ἡ Ίδη, Τα εἰς ὃκς δισύλλαβα, εἰ μὲν πεοιττοσυλλα- 
ως κλίνονται, δι9 όγγω παραλήγεται, οἷον Φείόκς, 
Φείλάντος Οἴδας, οἴδαντος εἰ δὲ ἠσοσυλλαβως ἐν) 
Φωνήεντε, οἷον Λήδας, λήδου Μίδας. µίδου. -τὸ- -ἐρ 
διὰ τοῦ ντ κληομενον Μείδας μείδαντος, δι διφΦόγ- 
γου. οὕτως οὖν καὶ Ἴδας ου" ὄθεν καὶ ᾽Αντίμαχος 
Ἰμαρτ εν εἰπὼν δια τοῦ κ. Ἴδαντος κούρη. 

᾿Ἰδάλιμον] Ἡσίοδος, Καύματος ἱδαλίαου: ---- τοῦ ἱθροῦν 
ποιοῦντος. ὴ τοῦ διαυγοῦς πι μαθωροῦ" ἐν γὰρ τῷ χει- 
μῶνι κοὶ ἡ δύγαμις τοῦ οἡλίου ἀσ-λενεστέρα ἐστ/τ΄ μι) 
ῥημα {δω τὸ ἱδρῷ: ἐξ οὗ γίνεταί ἴδιμου' παὶ πλεονα- 
σιῷ τῆς σελ. συλλαβῆς, ἠὁάλιμος. 

δαρος, ὄνομα πύριον Ἠήρυκος. ἀπὸ τοῦ δη, γίνεται Ἰδαῖος 
οἱονεὶ ὁ εἰδῶς καὶ προγινώσκων τα πεπρυμµένα. 

Ἴδαροι Κρήταιέες οὔς ποτε νύμφη 
᾿Αγχιάλη Δωμταῖον αν σπέος αἀμφοτέρησι Ἀραξαμίη 
φας Ο α Είδος ἐβλάστησεν: ----. εἰσὶ δὲ τὸν αριθ μὸν 
δέκα) διὸ καὶ Δάκτυλοι προσηγορεύθησαν., ἀπὸ τῶν 
ἡμεπέρων δακτύλων" -ἡ ὄπειδὴ ἐν. τοῖς ῥακτύλοις ἐῤῤί- 
Φησαν. Ἰδαῖοι δὲ, ἐπειὸὴ. ἐν '1ὸψ δρει τῆς Κρήτης ἐγεν- 
γή 9ησαν᾿ } ὅτι ἡ κδνεον ἡν ἔῤῥψαν, ἐξ Ἰόμο τοῦ ὄρους 
3». Στησέμβροτος δὲ ἐν τῷ περὶ τελετῶν Διὸς πα] 
Ἴδης νύαφης αὐτοὺς λέγει ᾿ Φγσὶν ὅτι Ζεὺς κ σν» 
τας εδίας τροφοὺς λαβεῖν κὀνιν κοὸ ῥίψαι εἰς τοὐπίσω 

παὶ ἓκ τῆς κόγεως γενέσθαι τοὺς Ἰδαίους αρ λσας 
᾿Απολλωνιου ᾿Αργοναντωκοῖς, 

Ἴδος. Ἡσίοδος, Ἴδει ἐν - αἰνοτάτῳ ὅτε τε Χρόα σείριος 
ει: τσ τὸ ἴδος τοῦ ἴδους και γλεται παρὰ τὸ ἐδίω 
τὸ ἀδρῶ. τοῦτο απο. τοῦ ὕδωρ, γίνεται ὑδρῷ, πα; ἑδρῷ " 
καὶ πλεονασμῷ» ωἱδρίω" εἶτα ἀποβολῇ τοῦ 0) ἐδίω" ἐξ 
οὗ καὶ, Ίδιον ὡς ἐνόησα: ---- Ἴδος δὲ σημαίνει τὸ 9έρος, 

,Ἱδουμαῖος ἐκλήθη ὁ απόγονος τοῦ Ἡσαῦ. ἴδουμα γὰρ Ὃν ο 
γεται Εἶδος Φωκῆς ξανθηο᾽ ος (λέγουσι») ἐπιδυμήσας 
Φαγεῖ»., ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια αὐτοῦ. ἐκ τούτου ἐπω- 
νομάσ»Ίσαν Ἰδουμαῖος, οἱ τούτου πόγονοι. : 

οἱ Ἴωνες 
ἐπὶ τῶν εἰς 8ὲν ἀπαρεμφότων, πλεονάςοντες τὸ ε, διὸ 
τοῦ εε προφέρουσε» Ῥανεῖ, «δανέειν. 

ὅρος ἐστὶν. ὑψγλόν: γόεται οπὸ τοῦ δεν" ἔ9εν 
ἐστὶν ἅπαντα Φεωρεῖν το μήκοθε». γράφεται διὰ τοῦ κ" 
τὰ γαρ εἰς ή Ῥαρύτονα οὐ Φέλει ὀιφθόγγω παραλή- 
γεσθοι» πγίδῃ, (στι ὁὲ βοτάνη στυπτική) Σ49/, ὅ ὀνομα 
πόλεως" ἐν (σημαίνει δὲ τὸν δεσμόν) κράδη, σημαίνει 
την συκῇ». πρόκειται, βαρύτονα, ια τὸ σπουδή καὶ 
αὐδή. πον "δὲ σύμφυτον ὄρος Ἴδη πελεῦται, 

Ἴληθεν., ἐπίῤῥημα ἐστι τοπικόν' ἐπὲ δὲ τοῦ, Ἴδηθεν µε- 
δέων: --- οὐδὲν πλέον σημαίνει ῇ ὁ τῆς Ἵδηο βασιλεύς" 
ἔνια γὰρ ὁ ποιητὴς τῶν ἐκ τόπου ἐπιῤῥημάτων ὠντὶ 
γενμς, συντάσσει πτώσεως. 

Ἴδμι, ὑποταντικὸν παθητικὸν, μέσου. αορίστου δευτέρου. 
6 αγών" οἱ Ίωνες. ἀποβαλλοντες τὸ τ τοῦ τρίτου 
προσώπου, δεύτερον ποιοῦσιν, αἷς τὸ, κέλεαί με οὕτως 
Ἰδήται, ἴδγαι. 

Ἰδώτης, ὁ πολίτης λέγεται" 
Ἰδιαίτερον ν ἰδριώτερο». 
Ἴδμεν] Ἴδμεν Ύαρ οὐδὲν τρανέο: ---- ἀῑντὶ τοῦ ἐπιστάμε 3α. 

ῥῆμα ἐνεστῶτος τῶν εἰς με. συςυγίας͵ πρώτης. ἐκ τοῦ 
ἴσημιν ἡ μετοχή. ἴσαο: παν ὤφειλεν ὀξύνεσθαι, ὦ ως ἱστάο" 
ἀλλὰ συνοζγκολούθησο ταῖς δισυλλαάβοις μετοχαῖς, τῷ 
σα ναι πρίσας, πτίσας αἱ γαρ εἰς ας μετοχαὲ ὀισύλλα/βοι 
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τῷ ν παραληγόµεναι βαρύνονται. Ίσχωι οὖν" καὶ τὸ πλη- 
"κὸν, ἴσαμεν' καὶ συγκοτῇ, ἴσμεν καὶ τροπῇ, τοῦ 

σ εἰς ὃ, Ἰδμεν. γύεται κα) άλλως" ἐκ τοῦ εἴδω τὸ γι- 
υώσκω" ὁ ν» εἴσων Τρ 
ἄπειρος" ὁ δεύτερος. ἄόριστος, Ἴδον, ἴδομεν καὶ συγκο- 
πῇ. ἴδμεν. ᾗ ἐν τοῦ εἴδω, ὁ μέσος ππρακεέµενος, οἶδα” 
τὸ πλγΦυντικὸνν οἴδαμεν' συγκοπῷ, οἶδμεν' καὶ ἄπο- 
βολῇ τοῦ ο, ἴδμεν. 

Ἰόνω] Ἰὀνωθείςν ἐπιστραφείς, καμφθείς, οἷον τὸ ἐνίον 
ὀονηείς. ἀπὸ τοῦ ἰδνῶ τὸ ) αποστρέφοµαι" παρὰ τὸ Ἰω, 
οὗ παράγωγον άνω. τοῦ ἆὁ τραπέντος εἰς ὃ' καὶ Δω- 
ρικῳ πλεονασμῷῶ τοῦ ν, γίνεται ἰδνῷὼ. αἃς ἁλαπαζω, 
αλαπαδνώ. 

Ἴθρις. ὁ ἔμπειρος. ἀπὸ τοῦ εἴδω ῥύματος, ῥγιωτικὸν ὄνο- 
μα εἶδιο αποβολᾷ, τοῦ ε, ἴδις' καὶ πλεονασμῴῷ τοῦ ϱ, 
ἴδρις καὶ ἀῑδριςν ὁ ἄπειρος. 

Ἴόριας, σοφούς, ὀπισγήμονας» ἐμπείρους. 
Ἱδρύω] ἐκ τοῦ ἵζω τὸ καιλίζω. γίνεται ἴδω, τροπῇ τοῦ ὦ 

εἰς ὃ Αἱολικὼς, ὡς δυγός, υγός” καὶ χατα΄ παραγωγ}», 
ἑδύω" καὶ πλεονασμῷ» ἠδρύω. τὸ ι πρὸ τοῦ ὃ Νψιλοῦταε, 
χωρὶς εἰ μὴ ύπο τὸ ρ μακρὸν, ος τὸ ἑδρώς ἆ ύω" καὶ 
ἵδρυε, αντ) τοῦ κα)έςεσ-δ-α κέλευε, τὸ δὲ ἴδρις, οὐκ 
ἔχει τὸ ρ μετα Φύσει μακροῦ, ὡς τὸ, Γέρων μὲν εἰμὶ, 
καὶ πακώὼν πολλῶὼν Ἵδρις. 

Ἵδρυσιο, ἑδραέα ασφάλεια. 
Ἱδρως] ἀπὸ τοῦ ἠδίω τὸ κοπιῶ, γέγεται ἠδίως᾽ καὶ συγκο- 

την ἰδώς' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ) ἱδρώς, η παρὰ τὸ 
ὕδωρ, ὑδαρός" καὶ συγκοπῇ καὶ τροπή τοῦ υ εἰς {, 
ἑδρως. ἡ αὐτιατρκὴ ἑδρωτα. καὶ συγκοπῇ, ἱδρῷ" Ἱδρῷ 
ἀπεψύχοντο: - ἄγευ τοῦ 1 εἰ δὲ ῥοτρο) μετα τοῦ “ 
ἡ ͵  συλλαβὴ, εἴτε κατ -ἄρχὴΣ λέξεως εἴτε κατὸ τὸ 
µέσο», ἔχουσα μεθ) ἑαυτῆς δύο σύμφωνα ἐν απλῷ καὶ 
αχινήτῳ λέξει, ὧν τὸ μὲν δεύτερον αμετάβολον, τὸ δὲ 
ἡγούμενον καθ ἓν ἄΦφωνόν ἐστέν δι τοῦ γράφεται," 
οἶον, ἱδράς, Ἰγνάτιος, καταρχάο [το] δὲ τρις; τύτλος, 
κατὰ τὸ μέσον. τὸ εἰς ὦς, ἔχοντα τὴν γενν ια εἰς 
τος, ὃ δι καφαροῦ τοῦ ος, 3} κατα αποβολὴν τοῦ σ, 
ὁα τοῦ ω μεγάλου γράφεται. εἰς τος. ὡς ἱδρώςν ἠδρῶ- 
τος" ὃια καθαρού τού ος, ὡς ἥρως, Ἴρωος' κατὰ ἀπο- 
βολ]» τοῦ σ, ὡς Μενέλεως, Μενέλεω. 

Ἰέναι, παραγενέσθµ. ἐκ τοῦ ἴημι τὸ πορεύοµαι, τὸ πλη- 
λυντηκὸν, ἴεμεν καὶ τὸ απαρέωφατο», ἠάγοειν ὡς τίδε- 
μεν. τιλέναι. ᾗ ἐκ τοῦ ἴημεν ὁ παρατατικὀς, ἴην" κ. 
μετοχή. ῥείς., ἠέγτος" καὶ τὸ ἁπαρέμφατον ν ἰέναωι. ἴπ- 

μι σηµαίνει τρία᾿ ται τὸ πέµτω, ὅ Όπερ καὶ ῥασυγεται ᾿ 
το Ἱπορεύομαε, καὶ Ψιλούται" ὅπερ ἀπὸ τοῦ ἔω τὸ πο- 
ρεύομαι, ] ἀπὸ του ῷ περισπωµένου γίνεται. κα) ἵηπμι 

τὸ ἐφίεμαι" ὅφεν καὶ ἵμερος } ἐπιδυμία. τὸ δὲ ἴαι, 
ἀπὸ τοῦ ἴημι γίνεται κατὰ συγκοπὴ» τοῦ γ. ἔστιν οὖν 
εἷμι τὸ πορεύομαι, διὰ τῆς ει ὀιφθόγγου, καὶ διὰ τοῦ 
“ καὶ τα μὲν έναν διὰ ὁιφόγγου᾽ οἷονν εἶωέν εἶἷον 
εἶσι' τοὶ δὲ ὀν]κα καὶ τα πληδυντικὰ» απ2 τοῦ ἴαι τοῦ 
δια τοῦ .. οἷον, Ίτον, Ίτον' Ίμενι ἴτε, ἴσε' καὶ πλεο- 
νασμῷ του αν ἶασε, σὔτει εἰς τὸ εἷμε, -- καί κ ἄγελη- 
ὀον ἴχσιν: --- οὕτω ζην όδοτος, καὶ πάντες οὓς ανέγνων" 
τὸ δὲ ξυνιᾶσιν, ἀπὸ τοῦ τμ] τὸ τρίτον τῶν πληδυν- 
τικῶν, υπ, Ἰωνικῶς, {έασι" καὶ Νρασει, σι, δἷμι τὸ 
πορεύομαι’ τὸ πληδυντικὸνν Ἰμεν" τὸ ἁπαρόμφατον, 
ἴναι ὃμν τοῦ 1” τα Φιλάέγ τὴν παρχλήγουσαν τοῦ 
πρώτου προσώπου τῶν πληθυντικῶν" καὶ Αττιιὼς, ἵμ- 
µεναι' καὶ Ἰωνριῶφ, ἵωεν, ὡς τὸ εἶναι, ἕαμεναι, ἔμεν. 
(ποταμούς ὁ᾽ ϱ (δρα νέεςὃκι Καῤῥοονν! ;περ πρόσθεν 
ἵεν καλλήροον ὕδωρ: --- ἄντ) τοῦ ἀφίεσαν, Ἱλιαάδος µ’ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

καὶ νηϊς, ὁ ἅμαθης καὶ 

Ἴετο. αντ) τοῦ ἐφίετο 
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ψιλοῦται τὸ Ἰενν καὶ ἑγικῶς, ἐπὶ τοῦ ὕθωτος" εἰ δὲ 
δασύνεται, αντ τοῦ Ἰεσαν. τινὲς δὲ οὔτω Φέρουσι τὴν 
γραφἠν τοῦ Τεν ὥς τίδεν' καὶ γέεται αμιφ/βολον, 
πότε ον αὐτοὶ οὗ ποταμο) εν. ἵνα ἐκ τοῦ Τεσαν συγκο- 

ὑπάρχη, ὡς ἀπὸ τοῦ ἐτί (}εσαν , τὸ ἐτίφδεν" κα) δέον 
ὀχσύνεσθαι. εἰ δὲ ἐνικὸν αἴη τὸ Τεν ἀντὶ τοῦ ἐπορεύετο, 
ψιλοῦται, ὁμοίως τῷ, ἆσσον Ἰεν. ο 

Ἴεντο, προε: Φυμοῦντο. ἀπὸ τοῦ ὔμαι τὸ ἐπιθυκῶ, τὸ πα- 3ο 
θγτδν, ἵεμαι" ἔδεν }ὶ αετοχἠ, ἑέμενος, ἄντὶ τοῦ ἐπ. 
θυμῶνὶ τ-- καὶν--  Οἴκαδε ἠεμένωνττ-- ἐπὶ μὲν τοῦ 
πέμπω,. ὀωσύνεται” ἐπὶ δὲ τοῦ πορεύοµαι, ψιλοῦται. 
Ἰεμαι οὖν" ὁ παρατα: τικὸς» ἱέμην τὸ τρίτον τῶν πλη. 
ουντικῶν, Ἰεντο. --- ἑμίετε Φεσπιδαὲς πρ: - ἀντὶ τοῦ 
ἐμβόλλετε, προπέµτετε. ἐν τοῦ Ίημι τὸ πέµπω, (ὅ)εν 
καὶ αφήμι)) ὃ παρατατωκὸς » ην ἡ μετοχὴ» είς, ἑέν- 
τος" τὸ προσταχτικὸν, Τελ ἱέτω Ίετε, καὶ ἐνίετε. 

κ, ἐκ τοῦ Ἰω τοῦ Δια τοῦ γῶτα. πόθεν ὀήλον5 δεύκνυται 
γὰρ ἐν τῷ εἷμι. 71 οὖν" πο) ὁ ἱπαρατατικὸςν Ίου. 7ες, Τε. 49 

Ἴει: καὶ μετα τῆς πρὸ, προίεεν τὸ προέπεµψεν. ἔστι το 
ῥήμα ἱέω {ῶν πρώτη: τῶν περισπωμένων' ὁ παρατατι- 

κὸςν Τεον, τουν τεεςν ζεις" καὶ ζεε, ἴει, παὶ προ{ει. τοσο 
κατὰ λαιμὸν ἱείῃ" ὡς ἀπὸ τοῦ τ/θηαι, τιΦείη, οὕτως 
ἀπὸ Τοῦ πμ, Ιείη, τὸ αἀπιέναι. 

καὶ γένεται παρὰ τὸ ὕγμι τὸ ἐπι- 
Φυμῶ, Ίετο γὰρ βαλέερ, ἄντὶ τοῦ προεθυμεῖτο, ΤΗ 
Γεω, ιέμηνν Ίετο" ἀπὸ δὲ τοῦ ὦ, ῷ ἴμμι, γράθεται 
διὰ τοῦ α. ὡς ἀναδιπλασιασµος. 

Ἰοῦσα] Αλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα:--- ἀἄντὶ τοῦ πορευεἴσα. 
ἰών ἑστί μετοχὴ δευτέρου θορίστου" Χλίνεται όντος" 
τὸ ηλ. υκὸν. οῦσα τὸ οὐδέτερον., ἠόν. 

Ἴμσω] Ἰλιαδος ’, ---- κεῖνον μὲν ἐἑάσομεν ἦ κεν Ἰσι, Ἠ 
κε πέν: -- ἀπέλὃγ, ἡ παραγένηται. 

Ἱέραξ . παρὺ τὸ Ίεσδαι . ἤγουν Φέρεσθαι, ἐν τῷ αέρι ῥα- 
δίως. Ὑήεται δὲ πατὸ πρασην ἴραξ") ΤΩΔ᾽ [ρηξ προς- 
έειπεν αἀγόόναν Ἡσίοδος,, καὶ γὰρ τὸ , εἰ μὲν ἐπιφέρει 
τὸ ε μόνον, εἰς τὸ ι γίνεται ἡ κρᾶσις οἷον ἱερεύον 
ἐρεύς, πράσει τοῦ ε κιὶ 8 εἰς’ ἱέραξν [ρε ἱερόν 
ἐρόν ἑερά, ἑρά. εἰ δὲ ἐπιφέρει τὸ ει ἐν διφΦόγγῳ, ἡ 
ει δ/ΦΦογγος ἐπικρατεῖ, οἷον ὑγίεια, ὑγεία. ' 

Ἱερεύς, παρα τὸ Τημι τὸ πέμπων ὁ τς Φυσίας ἀναπέμ- 
πων τῷ Φεῷ. ἢἡ παρὰ τὸ ἱερεύω τὸ θύω" } παρὰ τὸ 
ὑερός. 

Ἱμρό, ὁ εἰς τιμὴν Φεοῦ ώκ Ἡ τόπος. παρὰ τὸ 
ων (αφ οὗ τὸ αφίω σύν.ετον) γίνεται ῥγωατικὸν ὄγο- 
μα ἱερός, ὡς τήκω Τα; περόρ. 

Ἱερόν, σηµαίνει τρία τόπον ἀποκείαενον τῷ δεῷ, αἷς τὸ, 
Ἀνέβησαν εἰρ τὸ ἱερὸν προσειξασθαι: --καὶ τὸ ὀστοῦν, 
ὡς τὸ, ἱερὸν ὁστου»: -- καὶ τὸ μέγα, ὣς τὸ, Γερὸν 
ἠχΦῦντ--- ἱερὸς λέγεται καὶ ὁ µάντιο, πρὰ τὸ ἑερολο- 
γεῦ καὶ προσημαήνερ. 

Ἱερεύς' ἐπὶ μὲν τοῦ ψιλῶς προεστῶτος τῆς Φεραπείας 
τοῦ Φεοῦ, Χρύσης Γερεὺς ᾿Ατόλλωνος: -- ἐπὶ δὲ τοῦ 
εἶδους του µαγτεως τον διὸ τὼν θυσιῶν μαντευρμέγουν 
Αλλ ἄγε δή τινα μάντιν. ἐρείομεν ἡ ἑερῆα. 

468 

Ἱερὸν χουν. -τ- τὰ παρὰ τὸ διαύω τὸ βρέχω, διερός᾽ 1ο 
καὶ ἱερόν τὸ αεὶ ἐν υς ατι βρεχόµενο», κατα αποβο- 
λὴν τοῦ δ' οἱ δὲ, παρὰ τὸ δίω τὸ διώκον διερός, κα) 
Γεροςν ὁ ταχὺς να) διωκτικός. } τὸν µέγαν' τὸ δὲ µέ- 
γα ἑερὸν. ἔλεγον οὐ παλαιοί. 

Ἱερὸν οστοῦν, τὸ ἄκρον τῆς ὀσφύος. οὕτω γαρ κέκληται, 
ὅτι μέγα ἐστήν" (ῇ ὅτι νύριόν ἐστι πάθος, παρ ὅ οσον 
ἄγαιρε)) } ὅτι ο. ὴ ἱερουργεῖται τοὺς δεοῖς. 
Μένανδρος, Οἱ δὲ τὴν ὀσφῦν ἄνρα» ύσαντες :--- Ἶ 
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ὅτι (Φησ)ν) ἡ ὀσφῦο πρώτη Φύεται τῶν «νων, ἤγουν 
τῶν ἑβρείων. 

Ἱερὸν ἦμαρ, σημαίνει τὸν πρὸ τῆς μεσημβρίας παιρόν, 
τουτέστι απὸ πρωὴ ἕως δείλης' κατὰ τοῦτον. γὰρ τον 
καιρὸν ἐθυον τοῖς ᾿ὀλυμπίοις Φεοῖς. ἄφ οὗ ἔσχε το- 
γομὰ παρὰ τὸ ἱερεύειν' ἀπὸ δὲ µεσημβρίας ἔθυον τοῖ; 
καταχονίοις. 

Ἱερᾶσθαι, ἱερουργεῖν ' καὶ Θουκυδίδης ; Κατὰ δή τινα πα- 
λαιὸν αἰτίαν οὐ καδαροὺς ὄντας οσα κά -- σημαίνει 
τὸ ἱεροὺς νομισήναι, πικὶ οἷον καθιερῶσ-δαι. 

Ἱερεῖον, τὸ πρὀβατον. εἴρηται δια τὸ ἵεσδαι (Ἴγουν Φφεέ- 
ρε) τὸ ἔριον λοιπον ἱερεύς, ὁ τὸ ἑερεζον. Φύων. 

Ἱερώσυνα το εωθοτα ὀ/δοσφαι ἐξαίρετα τοῖς ἱερεῦσε». 
Ἱεράτω, κατὰ »όμον ὀργιαέτω καὶ υέτω ὀργιῶνεο γαρ 

οἱ θὗται. ἑεράω ἱερῷ ̓  καὶ τὸ προοτακτμιὸνν ἱερχέτω. 
Ἱερὸν τέλος » τὸ μέγα τάγμα λέγουσε, οὐ γλωσσογράφοι. 

ὡς ἱερὸν ἠχδῦν τὸν μέγα». {ἱερὸν μὲν οὖν τέλος, τὸ 
)εἰον τάγμα . ἱερὸν δὲ ἠχ9ῦν, τὸν ἄνετον, ὧς ὑερὸν 
βοῦν, ἀπὸ τοῦ ἵεσθαι. 

Ἱερώνυμος» στρατηγὸς Αθηναίων. 
Ἱερομνήμονες, οἱ "συν Φύοντες εἰς τὸ συνέδριον τὼν Αμϕε 

ητυόνγων ἐξ ἑκάστης πόλεως" ὠνομάσ-)ήσαν δὲ παροὸ τὸ 
μγημονεύειν τῶν ἱερῶν. Αθηναίοι ἑορτὴν Διὸς ἄγουσι 
κο) Ἠρας. οὕτω καλοῦντες. ἱερὰ δέ εἰσι τὸ ̓Αμϕι- 
πτυονικ δόγματα καὶ ἱερὸν τὸ συνέριον τὸ τῶν ᾿Δμ- 
Φματνόνων. 

Ἱεροποιοί] κληρωτο) ἄρχοντες εἰσὶ δέκα τὸν ἄριλμὸν, οἳ 
τά τε μαντεύματα ἱερο)ετοῦσι, κάν τι καλλιερῆσαι δέ, 
καλλιεροῦσι μετὰ τὼν μάντεων, καὶ Μυσίας τας Υοµι- 
ομένας ἐπιτελοῦσι, καὶ τὰς πενταετηρίδας ἁπλπος διοι- 
κοῦσε πλὴν πανανηναίων. ταῦτα δὲ ᾿Δριστοτέλη» ἑστο- 
ρε ἐν τῇ ᾿Αθηναίων πολιτείχ. Δημοσθένη: ἐν Φλιπ- 
πικῶν τετάρτῳ» Οἱ λογοτοιο) το ἐς πομπας πομπεύου- 
σον ὑμῖν μετα τῶν ἑεροποιῶγ: -- μη ἀγνοῶκεν δὲ, ἕ ὅτι 
καὶ ἄλλοι εἰσὶν {εροποιοὶ τών σεμνῶν «εν, τὸν ἁρι- 
«μὸν δέκα. γα μοσθένηο ἐν τῷ κατα Μειδίου. Οὐ πε- 
ριεῖδε ταῖς σεμγαῖς Φεαῖ ἑεροποιὸν, αἱρεΦέντα ἐξ ᾽Α»γ- 
γαίων ἁἅπαντων, καὶ περὶ τὸν αὐτὸν καιρον παταρξα- 
µενο»: --- Δεήαρχου δὲ ἐν τῷ κατὰ Λυκούργου εὐ-ύ- 
νων Φησὲ, Κι τας σεμνὰς Φεὼς αἲς ἐκελος ἑεροποιὸς 
καταστὰς δέκατος αὐτός. 

Ἱερομηνία» ἱερὸ ἑορτῇὴ κατὸ μηνα, ἡ ἐν τῷ μηνὶ ἱερὰ 
μερα. τή : 

Ἱερα συῇ οὕτω καλουμέ»γ. 
Ἱερα ὁδός, ὁδός τις ἦν ἡ εἰς ἘλευσΏνα ἄγουσα, ἠν ἀπία- 

σι οἱ μύσται ἆλαδε, 
Ἱερα) τριήρεις» αἴτινές εἶσι, Πάραλος » Σαλαμιής» Αν- 

τωγονία ᾿Δημητριάς. αὗται ἐπέμποντο ἐπὶ στριτηγοὺς 
μὲ τοικύτας τὰς χρείας. 

Ἱερὸν πόλεμογ οὕτως ἔλεγον ὃν ἐπολέμησαν οἱ Άσκε- 
δαικόνιαι πρὸς Φωγέας ὑπὲρ του ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ. 
ἐβοήδήσα» δὲ Φωκεῦσιν ᾿Ανηναῖοι, καὶ παρέδοσαων πα- 
λιν τὸ ἱερόν. 

Ἱερουσαλήα. Σελήμ ἐλέγετο πρότερον ἡ πόλις". ἑλφὼν 
δὲ ὁ Χριστὸς εἰς αὐτὴγ» ἐλλη-η Ἱερουσαλήμ. 

Ἴσευ καὶ ἴζεο, ὠντὴ τοῦ καθέςρο” ος ἐνεστῶτος πολ 
παρατατικοῦ. ἔστι δὲ το κοὸνν ζζου" ) Ἰωνικ. δια- 
λύσει. Ιόεο" καὶ Δωρικῇ πράσει τοῦ ε καὶ ο εἰς τὴν ευ 

δές ογγον, ἶσευν ὧς Ἰδομενέου Ἰδομενεῦς. ἔστιν οὐ» τὸ 
ωπ. ἵω” καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ ἐνεστῶτος, : ἔστι Φύσει μα- 
προ» το ι' ἐπὶ δὲ τοῦ παρατατικοὺ, Φέσει. δάσύνεται" 
ἐκ τῆς συναλοιφῆς κα»/ζω. 

"ζω, τὸ καάθημω. Όμηρος, Νέστορα ὃ) ανυτόνι ἔφιςεγ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. 

Ἴγλα, τὸ ἐδέσμευσα " 
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Ἰησοῦς, τὸ τοῦ Ἀριστοῦ ὄνομα" παρὰ τὸ ἠέναί εἰς τὸ 
σώσει». . 

ἀπὸ τοῦ εἰλῶ. ἐν. ὑπερθέσει γί- 
νεται ἱέλω" καὶ /]λαι, τὸ ἐπικάμψαιν ᾗ κατακλεῖσαε. 

᾿ητήρ] ἐκ τοῦ ῷ ἑώμως, ἠήτήρ, ὁ ἠώμενος. 
πε] οἷονν Θκρσύνεσκον ἔπεσσιν Ἱή]ε κεπληγυῖαι. Ἔνδεν 
ν τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φο(βῳ, ᾖᾖ]ε, ὅτε (Φή- 
σὶν) ἐτόξευσε τὸν δράκοντα». ἀνεφώνουν» [η ῳ βέλ ου: 
--- ἀ οὗ τὸ ἐφύμνιον τοῦτο ἐγένετο, η πα. ἢ τὸ 
δν Χορού ἀδόμενον. Ἴπιος δὲ πα) ὁ ᾽Απόλλων λέγεται, 
ὡς μὲν Δοῦρις, ὅτι ἐν ὠφκάλαιο βαστάσασα τὸν ἦλιον 
ἡ, Λητὠ, ἐνεκελεύσατο εἰποῦσα, Ἵψιε παιᾗον. ἔστιν 
οὖν τὸ ἐῆ]ος, ἐπίφετον ᾿Απόλλωνος, ὁ τοξύτηο” ἀπὸ 
τοῦ μμ. παρὰ την. ἔσιν τῶν βελῶ», τοι την ὤφεσι», 
τινὲς δὲ ψελοῦσω" ἐπεὶ ἰάσεως αἴτιος ὁ Φεός. τὸ δὲ Τε 
Φφοῦ 3, κατα αποβολὴν τοῦ γέγονεν" ὁ αὐτὸς γάρ ἐστι 
τῷ ἡλίῳ, ὅτι παωνταχοῦ ησι τὴν ὤητῖα ο ῥα σὺ 
ἠτε Φοιβε: --- Αρίσταρχρο δωσύγει" ἐπεὶ παρα τὸ τημι 
ἐγένετο. ἀπὸ γαρ, τῆς ἠέσεως τῶν βελών ἐκλήθη ἤ πΐος ᾽ 
οἱ δὲ Ψιλοῦσω, απὸ τῆς άσεως. ἄμεινον δὲ Ψιλοῦσ. οι 
τὸ γὰρ Ἰ πρὸ φωνήεντος ψιλοῦται. ἥτος δὲ λέγεται ὁ 
τοξικὸς, παρα τὴν ἄφεσιν τῶν βελῶ». 

Ἰθωγενής, ὁ γνήσιος καὶ οὐτόχδων, ὁ 9ὺ οι) ἄδιάστρο- 
Φον έχων τὸ γένος" πα ὁ ἠδαγεγεῖο οἱ γνήσιοι παῖδες, 
καὶ μη ἐκ παλλἌνοος ποιὶ οἱ γνήσιοι πολῖται, οἷον 
αὖὐιγενεῖς τινὲς ὄντες, οἱ αὐτό-ι γεγεννηµένοι.  Ἴδα- 
γενέεσσι» γνησίέοις τέκνοις καὶ κοαροῖρ. 

Ἴθακος, ὄνομα κύριον ἀπὸ τῆς Ἰδάκης. λέγεται καὶ 
Ἰδακός τὸ ἐ9νικὸν, καὶ Ὑφακήσιου. καὶ Ἰ9όκη πόλις 
ἀπὸ Ἰ9ώκον τοῦ Ποσειδώνος κο ᾽Αμϕιμέλης. 

Ἰθώμη, πόλιο. ὡς τὸ, Ἰδωώμην πλιμαπόεσσα»: --- 
ἡ πόλις” πλεονασμῷ τοῦ ο Ἰθώμη. 

Ἰθύ καὶ δύο, σημαίνει τὸ ἐπ᾽ εὐκθείως. παρὰ τὸ ᾖέναι 
γέετωι ἠΦύς" απὸ τοῦ ἠΦύς, εκ" καὶ είχς δίκιο” 
ἐπ᾽ εὐθείας, ριλῶς. 

Ἴθνσαν, ἐπ᾽ εὐδείας ὥρμησαν. ὤπὸ τοῦ. ἠδύς Ιδύω, καὶ 
ἠ)ύνω : σήμοένει τὸ ὀδηγῶ, Αὐτὴ δ) αὐτ᾽ Ἰ9υνεν. 

Ἱκανω, σημαίνει ἐνταῦθα τὸ ἠκετεύω" Ἡμεῖς δ᾽ ῥιανο- 
μεν το σοὲ γούνατα: τοσο σημαίνει καὶ τὸ παραγίροµσο 
κο) τὸ καταλαμβανω" ᾿Ἡ μέγα πένθος ᾿Αχιζὸν γαῖκν 
ώιανει. 

Ἱκέτης] ] παρς τὸ ἵκεσ-λαι, ἐκέτης' ὄνεν καὶ ἑκανός. ὅ 
γὰρ ἠσχυρὲο εἰς πάντα ὀύνωται παραγενέσθαι. 

Θώμη 

ο. η] ὑγρὰ σταγών" ῇ λιπαρότης. παρὰ τὸ πω 

“πι. 

Ἱπνοῦμαὴ ἀπὸ τοῦ σκω τὸ ἑκετεύω καὶ παραγοµαι, πα- 

ράγωγον ὑκάνω" κο συγκοπή. ῥκνῶ» ἐπνουιιδὲ» καὶ 

ἀφιινοῦμαι. τὸ δὲ άνω, ἀπὸ τοῦ [που ἑβυτέρου ἄορί- 
στου» ας ἀπὸ τοῦ ἔφυγον, (υγάνω" καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ Υ, Φυγγάνο. 

Ἵκμενον] πω ἠεόμενον χοὶ συγκοπῇ . Ἴχμενον" 
δὲ τὸν πορευτμκόν" ὴ, ὑγρόν, παρα τὴν ὀιμαδα. 

Ἱκρία] πάντα τὸ ἁπλῶς μετέωρα ῥερία λέγεται» δια το 

εἰς ὕψος ἦπες, οἱονεί ἐκήρια τι ὄντα. ἡ τὸ σανιδώ- 
µατα» διῶ το δι’ αὐτῶν ἠχγεῖσφαι. 

Ἰκτία, σημαίνει τὴν λεγομένην λούπη», παρὰ τὸ ὑκγοῦ- 
μαι. Πλάτων δὲ προπαροξυτόνως λέγει» ὡς παρὰ Ἆρι- 
στοφάγει, ντα παντόφΦαλμον ἅρπαγα τρέφω»: --- 
οὐ γὰρ ἐστὶν απο της ἠντίν εὐθείας» αλλ' ἐκ τῆς ἴχτι- 

νος᾽ ἡς ἡ γενική, ἠπτίνου: ἡ αὐτιατεὴ, ἴχτινον καὶ 
κατὰ μεταπλασμὀν. Ίμτωα, ὣς αλίτροχον, ἀλίτροχα. 
τὸ γαρ διά τοῦ νου προπαροξύτονα», μὴ ὄντα απὸ 
ἁπλοῦ, ἔχοντα τὴν ει ὀἀςφφογγον, διὰ τοῦ ια. γράφεται, 
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οἷον Φήγνοςν λΦινος« ξύλινος. οὕτως οὖν καὶ ᾿χτινος. 
πρόεκειται, μὴ ὄντα ἀπὸ ἁπλοῦ, ἔχοντα τὴν ει δίΦΦογ- 
γον" δὲ τὸ ξένος ξεῖνος, εὔξεινος. 

᾿[κόνιον, πόλις Λυκκονίας' ὁ πολίτης, ᾿Ικονιεύς. Γκόνιον, 

.”ο 

άπι 

. 

; πόλις. γυναῖκα Φασὶ κατοικεῖν τὸν τόπον παράνομο», 
ἡ τοὺς ἐπιξενουμένους ἐκέλευε συγγενέσθαι αὖτῇ καὶ 
µετα τὴν συνουσίαν ανγρει, ἵνα μη Ἰ ασέλγεια αυτής 

ἐπιγνωσθῇ Περσέα δὲ τον Δάναης ἐπὶ τοῦ τόπου αφι- 

κόμενον, καὶ μέλλοντα ταὐτὸ πάσχεινι δείξαντα το 

τῆς Γοργοῦς πρόσωπον ἀπολιδῶσαι αὐτῃβ' τὴν δὲ εἰ- 

κόνα ἐπὶ πολὺν χρόνον διαμεῖναι λιδίνην' αφ ἐς αἰ- 

τίας καὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν πολι» οὕτως ὠνόμασαν. 

γράφεται δὲ διὰ τοῦ ε᾿ ἐπειδὴ εὑρέδη ἡὶ ἀρχὴ συστελ- 

λομένη παρὰ Μενανδρῳ. Ὑενομέγου τοῦ ἐπὶ Δευκαλίωνος 

κατακλυσμοῦ, πάντες διεφόρησαν. ἄναξηραν.)είσηο δὲ 

τῆς γῆς. ὁ Ζεὺς ἐκέλευσε τῷ Προμη»εῖ καὶ τῇ, Α.9η- 

νᾷ, εἴδωλα διωπλάσαι ἐκ τοῦ πηλοῦ" καὶ τοὺς Ἀνόμονς 

ἑωφνσῆσαι ἐκέλενσε, καὶ «ὠγτα αποτελέσαι. δια τὸ οὖν 

τὰς εἰκόνας ἐκεῖσε γραφῆναι» ἐκλήΦη ᾿Ικόνιου. 

Ἱμαντοπέδη, ἡ παγίς ἀπὸ τοῦ {μάς καὶ πέδη. 
4 ᾿ 4 φ 

να, σηµαίνει τέσσαρα" τὸν αὐτιολογικὸν σύνδεσμον, «ὡς 

10 

λ ι τὰς ο οδ / ῃ 
τὸ, «να γνώωσι καὶ οἵδο: --- ἀντὶ τοῦ ὅπως µάνωσι καὶ 

οὗτοι. ἔστι καὶ ἀντὶ τοῦ ὅπου, ὡς τὸ. -- ἵνα γάρ σφιν 

ἐπέφραδον ἠγερέεσθαι:--- ἡ ἀντὶ τοῦ ἐκεῖ" ἐκεῖ γὰρ 

αὐτοὺς εἶπον συναΏροισθηναι, ᾿ἑλιάδος κ’. ἔστι καὶ ἄντὶ 

τοῦ ἐάν, ος ἐν Ἰλιάδος ἧτα,--- ὕνα μὴ ῥέξομεν ὠ9ε: 
-- ἀντὶ τοῦ ἐὰν μὴ πράξωµεν οὕτως. σηµαίνει καὶ την 

δύνααιν, ὡς τὸν Ίνα πρατοῦντος ὤλεσεν Θυμοφ»όρου: 

- κοῦτο δὲ ἐστιν ὄνομα πτώσεως αἰτιατικῆς. καὶ το 

νεῦρον » ὡς τὸ, Ίνα τάµεν διὰ πᾶσαν: --- 
.. ” κ... , ε 

Ἵνατί, ἀντὶ τοῦ διατές Ἱστέον ὅτι τὸ ἵνα σύνδεσμος ὑπο- 

30 
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τάσσει' ταν δὲ κεῖται αντ) του ὅπου, οὐχ. νποτασσει. 
4 ” ο) 

τὸ κέντοι ἴνα καὶ τὸ τί συντεθειµένα., γίνεται ἐπίβδη- 
9 ῃ ῃ ᾽ « ῃ 4 Ν Ε 9 

µα ἐρωτήσεως, Καὶ ουχ ὠὑποτάσσει' ἐπαν Ὑαρ εἰς τὸ 
΄ . μ 

ἵνα τὸ τί προσέλ»γ, µετάγεται εἰς παρῳχημένον, κάὶ 

λύεται ἡ ὑποταγή. 
δν , .”’ , κ. 4 τ 4 9 ./ 

Ἶνις, σ μαίνει τον νεο» υἱον, το βρεφος, } τὸν απόγο- 

Ἰνω] παρα το Ἰς ἐνός 

5ο Ἰνωπός., 

Ἰνὸκλλω] ὥσπερ παρα 

4ο 

Ἴ 

ν 

νον. ἡ ἀπὸ τοῦ ἴο ἰνός, γίνεται παρώνυµον Ἆιο" ὀύνα- 

µις γὰρ εἶσι τῶν πατερων οἱ νἱοὶ, καὶ τῶν υἱῶν οἱ πα- 

τέρες. ἡ ἀπὸ τοῦ ἠμήνειν γίνεται" καὶ γαρ τα τέκνα 

τοὺς πατέρας εὐφραίνουσω. κ. ζ 

3 ἡ παρὸ τὸ ὀύεΨ, Δυν»" αποβολῇ 

τοῦ δέλτα, καὶ τροπή" καὶ γὰρ εἰς τὴν άλασσαν ἔδυ- 

νεν ἡ Ίνα. κ Ἐν 4, [ νο 

ὄνομα ποταμοὺ. απο του Ἰς ἠνόον καὶ του ὂψ 

ὁπός, ὃ σηµαίνει τὴν Φωνὴν, γίνεται ἠνωπόο, κατα 
τοῦ ο εἰς ω. 

σννκ ἱρᾷ τὸ ἄγω, γίνεται ἀγάλλω" καὶ ἴω 

τὸ πέµπω., ἑάλλω ' οὕτω παρα τὸ εἴδω τὸ ὁμοιῶν γόνες 

ται ἑδάλλω, καὶ πλεονασμῳ του ». γράφεται δὲ όν 

τοῦ ’ ἐπειδὴ κανὼν ἐστι ο λέγων’ ἐν τοῖς παραγῶγοις 

εἰώθασι πολλάκις τὴν Φύσει µακραν εἰ εσει µετα- 

βάλλειν" ὧὥσπέρ ἐστι τὸ πένης πενιχρὀς λήβω, λαµ. 

βάνω”" δω, ἄνδανω' ὀήκων δαγκάγω" οὕτω καὶ παρα 

τὸ εἴδω, παράγῶγον ἠ/δαλλω᾽ ἐξ οὗ καὶ ἴνδαλμα. ΄ 

ἔκλος] --- ἱξάλου αὖγος:»-- τοι τελείου, 3 πηδητικοῦ 

καὶ ὀρμητικοῦ" παρα το ὀχνείσδαι. ἡν Ας ὁ Πορφύριος, 

λέγει τὸν τοµίαν᾿ συμβαίνει Ύαρ πολλάκις τῶν ἄγρίων 

αἰγῶν τοὺς τελείους διωκομένουο ἐν ταῖς παρατρίψεση) 

ἀποβάλλειν τὼ γεννητικά μόρια. παρὰ τον Ίξω μέλλον- 

τα Ὑέγονεν Ἰξαλοφ. ὡς ἀπὸ τοῦ ἄγω-αξων ἄξιουν οὐ- 

τως ἵκω ἴξω ἵδιοςν καὶ Ίξαλος. Δεῖ δὲ γιώσκειν, ὅτι 

πολλάκις τὰ παράγωγα: ἄλλασσουσι τὸ πνεῦμα" καὶ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ 

ξός) Ιξὸς δέ ἐστιν 

Ἰξύςν ἡ οσῷ τον ἤγουν τὸ ἰσχίον" 

ξον] Ο/ ὁ) ἴξον κοίλην 

ος . 

ΜΕΤΑ. 1ο 

ἀπὸ μὲν Φασέος, γίνεται ψιλόν, ὡς τὸ ἅπα, ἄμνδιο" 
ἥλιος. απηλιώτης. οὕτως ἀπὸ τοῦ [ξν, Ἰξαλος. 

Ἰξίων] ἀπὸ τοῦ ἵπω ἵξω, ἴξιος καὶ Ἰξίων, ὡς ὄφις ὄφιος, 
Ὀφίων. 

Ἰξεύω" τὸ γῶτα, «δέσει µακρὀν ' ἴξευον δὲν Φύσει μακρόν" 
χρονικῶς µεγεθυνεται. καὶ τὸ ἐξιόεν. τῶν «Φανασίμων 
ἐστὶ Φαρμάκων" αἰνόμασται δὲ οὕτως, ἐπειδὴ τὰς ἐν- 
τὸς τροφὼς κατέχει ας ἠξός' ὀδμὴν ὁ) ἔχει παραπλή- 
σιον ὠγπίμῳ. ο ' . 

ᾗ παγὶο τῶν στρονδίων, αξός τις ών" 
παρὸ τὸ ἄγειν τὰ ὄρνεα. Ἰ παρὰ τὸ ἵκω ἴξω ἰξος, ὁ 
ΦΦάνων μέχρις ἂν ᾗ ἱπτάμενα τὰ ἔρνεα» μέχρις ὧν 
ἂν ΦΦάνωσι τὰ πτηνὰ τόπων, ἀντὶ τοῦ ἔνθα ἐκνοῦνται 
καὶ παραγίνονται. . ι . κ)’ 

: . ο σλ. φ 
οἱονεὶ αξύς τις οὖτα, 

μ ιά 3 νο να ΄ 

ἦν ουχ, οἷον τε κνῆσαι καὶ ἔνσαι, ὃμι τὸ ν ώη 
τὴν Χεῖρα κνήσασθαι. ἄλλαχοῦ δὲ ἀχνηστιν λεγει τὰν- 
την. µεσάνωτον τὸν Τόπο» λέγων. όν. ὃ. 

Δακεδα/μογα: --- λλώνιος, 
ἀπὸ τοῦ ἴπω τοῦ ὁιὰ τοῦ  γραφομένου». λέγει, ὁ δεύ- 
τερος ἄόριστορ, Ίκον" καὶ τροπῇ Βοίωτικῷ τοῦ κ εἰς ἅ. 
ἴξον. οὕτως ᾿Απολλώνιος' ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς τοῦτο καὶ το 
ὅμοια ἐκ μέλλοντος λέγει µετατεὺ εἴσφαι εἰς ἐγεστώτω 
ζω, καὶ ὁ παρατατικὸς» ἵξον, ἵξες, ἵξε" τὸ πληδυν- 
τικὸν, ἵξομενι ἴξετε, Ίο. ὅτι δὲ οὐκ. ἔστι δεύτερος 
αὀριστος , αλλα παρατατικὸς, τὰ τοιαῦτα ἑλέγχει. καὶ 
τὰ προοτακτικά ᾿ εὑρήσεις γὰρ βῆσε, καὶ ἴζει καὶ οἶσεν 
ὡς τύπτε καὶ γράφε. εἰ δὲ ἦν αόριστος, 1» ἂν βῆσον, 
καὶ Ἴξον. ἔστι δὲ οἴσω µέλλων" οὗ ἄλλο κίν]μα οὐχ εἴ- 
ρήται πλὴν τοῦ αὐτοῦ µέλλοντοο. τὸν δὲ ᾿Απολλωνίου 
λόγον, δέον εἶναι μᾶλλον αληΦέστερον οὐ γὰρ παρά- 
τασιν σημαίνει, τὸν Οἱ ὃ᾽ Ίξου: --- ἀλλὼ συντέλειαν 
ὅτι παραγωγ» γεγόνασι». οὐ γὰρ ταῖ; Φωναῖς τὰ. µέρη 
τοῦ λόγου ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ τοῖς σηµαιομένοις «Ἠτή- 
μασι». ο 

9. , . Ι) . 4 ο 

Ἴουλος, τὸ πολύπουν ἆνον' απο τοῦ ἱέναι καὶ τῆς λειό- 
τητος τῆς πορείας ἤ απὸ τοῦ ἀέναι οὗλον καὶ πυκνόν᾿ 
ἡ ἆπο τοῦ οὕὔλως καὶ πυκνῶς εἰλεῖσθαιν ἴουλος ἐκλήΦη᾽ 
ὅφεν ἀπὸ μεταφορᾶς καὶ αἱ πολύκωποι νῆες, ἰουλόπε- 
ὧοι απ᾿ αυτοῦ κέκληνται. ἴουλος λέγεται καὶ ἡ πρώτη 
ἐξάνθησις των τριχῶν κατα τος παρεις αἱ κατὰ πα- 
ρειων ἐπ ευθείας ἐν πυνγοτητι πρῶτον αγαβλαστανου- 
σωι τρίχες ἀπὸ τοῦ ᾖούλου τοῦ ζώου, τοῦ πολλούς 
καὶ πυκνοὺς ἔχοντος ποδας.. ὅτι ---- ἔτι χνοάοντας ἰού- 
λους: -- ἀντὶ τοῦ νεωςτὶ ὡς Ἀνοῦν τοὺς ἐούλους ἄνα- 
Φέρων. ἔστι δὲ καὶ ᾠδῆς ὄνομα, ὧφ Φησιν Ερατοσθένης 
ἐν τῷ Ἑρμρ. Ἡ Χερνῆτις Φεὸς ἐφ᾽ ὑψηλοῦ ἐλεῶνος 
Δανδαῖτις στείχουσα, καλὰς ὃ Πειδεν ἰούλους: ---- 
ἴουλοο, ᾗ πρώτη τῶν Ὑενείων ἔκφυσις, «δερμοτατη 
οὖσα καὶ πυκβοτάτη ἅπο τοῦ ἠέναι λείως ναὶ οὔλως. 

γένειον δὲ, ἡ ἐκ τῆς γέννος ἦτοι σιαγόνος ἐπιφερομένη 
τρίχωσιφ. - 

. . - 
"ος, σημαίνει τὸν μόνον. τὰ διὰ τοῦ τος δισύλλαβα, δια- 

Φόρως τονούµενα, διὰ τοῦ ι. γράφεται βίου, βιός᾽ Χορν 
χιόρ' ὃριός, µνιός ὁ ἁπαλος παρα Ενφορίωνι, καὶ ὴῷ 
ἡματί, Ἰλιάδος. ὁ, ἂν μιᾷ ἡμέρᾳ. αὶ εὐθεῖκ, τὸ ἴον 
οὐδετέρως, τοῦ ἴου' σημαίνει τὸ µόνον. ἡ ὁοτικὴ ἰΦ. 
περισπώμενο» καὶ σεσηἀείωται μὴ Φυλαξαν τὸν τόνον 
της γενικῆς. να, 

σημαίνει τὸ βέλος" διὰ τὸ βλαπτικὸν εἶναι" ὥςπερ 
γὰρ ὁ ἰός Φάρµακον ἐστὶ τοῦ σιὀγρου, οὕτω κο οὗτος 
τοῦ σώματος. ἡ παρα τὸν ἠόν, τὸ ὀγλοῦν τὸ ας 
τοῦ ὄφεως' καὶ γὰρ ὄχριον τὰ βέλη ἀπὸ τοῦ ἐοῦ τοῦ 
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ὄφεως" ἵνα τιτρωσκόμενός τις εὐθέως ἄναιρε»ῇ. ᾗ πα- 
ρα. τὸ ἰέναι ποιεῖν τους τιτρωσκοιεένους εἰς ᾷδου. ἀπὸ 
τοῦ ἴημι γήγεται τὸ ένας καὶ γὰρ λίαν πορεύεται τὸ 
βέλος) καὶ ὁ ἐὸς πορευτικός ἐστιν. 

Ἴόμωροι, οἱ περὶ τοὺς ἰοῦς καὶ τα τόξα πεπονημένοι παὶ 
μεμορημένόεν ὅ ἐστι χάων Ὄντες» τοξόται. παρα τὸν μὀ- 
βοΥ, χατα ἔκτασι τοῦ ο εἰς ω᾿ ὃ σημαίνει τὴν σι 
μένην καὶ τὴν κάκοπά)είαν" οἷον, τρίγλήνα µόρόεντω 
- ῇ ἀμελοῦντες. 

Ἰοχέπιραν ή Αρτεμις, ᾗ περ) Ἰοὺς καὶ τόξα χκέρουσα" 
ἢ παρὰ τὸ χέειν τοὺς πρός, ὃ ἐστι τὰ βέλη" τοξότι 
γαρ ἡ εός. 

ΓἸότης ὄτητος, λέγεται ἡ βουλὴ καὶ ] Φροντίς. ἀπὸ τοῦ 
ιοῦ τοῦ [βέλους, ἰός, Ἴότης ἀπὸ τοῦ ἴεσθαι καὶ εἰς 
πάντα ἰέναι, : 

Ἴον, ὄνομα βοτάνης, τὸ ἄνθος" παρὰ τὸ ανιέναι ταχύ. 
καὶ Ἡσίοδος, - περὶ κρήνην ἠοειδέα : ---- ἀντὶ τοῦ την 
ἂν θώδη" Ὅμηρος δὲ, ἰοείδία πόντον: -- τὸν μελανώδη 
ἔλαβεν. 

Ἰόπη, πόλις Παλαιστίνης. εἴρηται δὲ, 
οὖσα κατεῦχον γὰρ αυτὴν Αθώπες. 

᾿Ιόγιοό πόλπος , απὸ τῆς Ἰοῦς, ας Αἰσχύλος. 
Ἴθνθοςι ἡ πρώτη ἔκφυσις τῶν τριχών" απὸ τοῦ εἰς τὰ 

ἄγω ἠέναι τὴν τρίχα» ὥς ἄνθος βλαστάνουσα». 
Ἱορδάνηο, παρὰ το ορ καὶ τὸ δάνος" ὄνομα ποταμῶν" 

9ύ6᾽ αρ εἰσι ποταμιοὶ ἐν ταυτῷ μεμέγιιένοι. πλένεται 
ορέάνου" τα εἰς Ίς κύρια» μὴ παρ οὐδετέρου συντι- 
θέμενα, εἰς ου ἔχει τὴν γενικὴν., οἵον, λμιόνης Ἑρ- 
μόνου. 

Ἴπνος, κάρρνοῦ ὴ Φοῦρνος, 
καὶ Ἱέρος τὲ τῆς νεώς. 

Ἴπος. σηµαίνει την παγίδα τῶν μυών, καὶ τὸ πραιτώ- 
(ον. παρὰ τὸ ἵπτω τὸ βλάπτω, γέγεται ἴπος καὶ δρ 

τοῦτο εἶδος ΦΦερτικόν ἐστι τῶν μυῶγ. καὶ παρα το 
ἴπος, γώεται Ίπω όγμα. σημαῖνον τὸ ὀλίβω. 2αῤ Δρι- 
στοφάνης, Ἰπούμεγος ταῖς συμφοραῖς: --- ὡς πόπτω 
πόπος, οὕτως ἵπτω ἴπος. 

Ἴππος, παρὰ τὸ Ιεσθαι τοῖς ποσί. γράφεται δι δύο ππ., 
πρὸς ἀγτιδιαστολὴ) τοῦ. ἴπος τοῦ σημαίνοντος τὴν πα- 
γίδα. ᾿Ἱστέον δὲ ὅτι οἱ Ἴωνες πάσας τας ἀγέλας ἐκφη- 
λύνουσι τῇ προφορβ». τὰς ἵππους, καὶ τὰς ὄνους, καὶ 
τὼς βοὺς λε γοντες. 

Ἱππηο. δε γωώσκερ,, ὅτι ἐπὶ τὼν εἰς ευς ὀνομαάτων 

εὐὃ εὖκ τῶν πλη Φυντικῶν τα ὁύο εε εἰς τὴν ει, ἄφογ- 
γον κεργᾷ ἐπὶ κυρίου" ἐπὶ δὲ τοῦ μη κυρίου ν παρ ἡμῖν 
μὲν ; ὅια τῆς εἰ ὀμφΦόγγου" παρα δὲ τοῦ Αφηναίοις, 
εἰς η : βαδιλέες βασιλῆς. Χοιροβοσκός. 

ος ς Ποσειδῶ» ' ὅτι ὀσκε; πρὠτον ἵππον γεγενγημέναι 
Σ/συφον. ἐν Θεσσαλία, τῇ τρια/η πέτρα» παίσας' ὅδεν 
Γερὸν Ἠοσειλῶνος Πετραίου καθίδρυαι ἐν Θεσσκλ/κ. 
ὤτει πποκόοντος, ἑππασία. 

Ἱππιόθων. αμ πῶς: ὅτι λάθρα αὐτὸν ἓν ΤΠο- 
σειδῶνος κυήσασα, εξέΦη; δν. Ίππος δὲ αὐτον ἐξέβρε ψεν. 

Ἱππιοχάρμην ο τὸν χαήροτά τῇ ἐππικῷ. ἡ ἑἱππόμαχον 
ΧΑΡΜΗΣ᾽ γὰρ την μάχην Φασή. 

ν Ἵπποβοτος, ὁ βοσκω» τοὺς ἵππους. 

οἰονεὶ Αὐ)ιόπη τὶς 

ὴ Φανός' καὶ τὸ μαγειρεῖον; 

“ππουρι] ἵππουρις ππούριόος, εἶδος στ) περικεφαλαίας" 

ἡ ἐξ ἐκ τοῦ ὕππος καὶ τοῦ οὐράν Ἡ ἡ ἐξ ἱππείας οὐρᾶς, 
"ἐππίων τριχῶν λόφον ἔχουσα. ΄λοφος δέ ἐστι το περιτ- 
τεῦον τῆς περικεφαλαίας ἀνάστημα Χάρι» κόσμου καὶ 

᾿παταπλήξεως. 
Ἴππουρις, δια τί προπαροξύνετα,: τα εἰς ϱίς λήγοντα ὑπὲρ 

ὁύο συλλαβαο»' ὀφθόγνω τῇ ὁιὼ τον υ ΜΜΝΗ 
-- 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΡΑ. Τρ 4ο 

ἅπαντα ὀξύγεται, οἷον µελουρί, (σημαίνει δὲ τὴν σι- 
τοφαγον κ δα) ἠυνοσουρί». σεσημείωται τρία» λάμ- 
πουριο, ἡ ἁλώπηξ' Τόμουρις, ὄνομα πόλεως" καὶ ἵπ- 
πουρις. 

Ἡ Ἱπποκάνδαρος, ὁ ἱππεύων τὸν κάνθαρο», παρὸ ᾿Δρι- 
στοφάνει, 

Ἱππότα, ὄνομα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ὑππότης" κατοὶ µεταπλα- 
σμὸν. ὑππότα, αντ) τοῦ {ππικός. ἐπὶ δὲ τοῦ, --- ἱππό- 
τα Νέσταρ, αντ) τοῦ Φυγκὸν ἑστίν. 

Ἱπποσύνη, ὑππικὴ ἐμπειρία. δασύγεται τὸ ! πρὸ δύο συµ- 
Φώνων τῶν αὐτῶν ψελούταιν γλλάςν γλλοί: ἴπκος, ση- 
μαένει τὸν ἵππον. σεσηµε΄ωται τὸ ἵππος. 

Ἐκ) όζον, τὸ ἵππους τρέφο». ἀπὸ τοῦ βῶ βόσω, γίε- 
;βοτός” οεὶ μετα τοῦ ἵππος, Άργος ἐς ἱππόβοτον : 

--- ἀπὸ δὲ τοῦ αἀγήγορος ἵππου, ὠνόμασται τὸ "Αργος 
ἱππότροφο». ὀικτέ ἀνεβίβασε τὸν τόνο»; τὰ εἰς ος οξν- 
τονα ὀισύλλαβα ἐν τὴ συνθέσει προπαροξύνεται” 4μ- 
τός  Άμβατος ἔστι πόλις: Φατός, ἀρήίφατος. χωρὶς εἰ 
μὴ παρασύνλετα ώσι, διὰ τὸ αετρῷ µετρῆσω µετρή- 
τός" καὶ, --- διαμστρητῷ ἐν) χώρῳ. 

Ἱπποκορυσταί, ἐφ᾽ ἵππων ὁπλιζόμενοι 
σοντες, τουτέστι πολεωικοί" ῇ ἐφ᾽ ἵππων μαχόμενοι, 
Φύ ίνετον δὲ ἐν τοῦ ἵππος καὶ τὸ κορυστής τοῦτο ἐκ τοῦ 
κορύσσῳ" τοῦτο ἐκ τοῦ πορύνη" ἔστι ὁὲ ἐπικαμπὲς ῥόπα- 
λον. ἑπποκορυστής" ὁιατί οὖν ἀνεβίβασε τὸν τόνο»» 
ἐπειδὴ τα εἰς ης ὑπὲρ μίαν συ). λαβὴν ἐν τῇ συν.)έσει 
τοῦ ἁπλοῦ Φυλάσσει τὸν τόνον, ἐρανιστής, ἄρχερανι- 
στής. «τει εἰς τὸ Ἡρακλῆς. 

Ἱππία. ἐκλ. {9η οὕτως κα Αθηνᾶ” ἐπεὶ ἐκ τῆς κεφαλῇ. ᾗς τοῦ 
Διὸε µε ἵππων ο ον ὡς ὁ ἐπ᾽ αὐτῆς ὕμνος ὀηλοῦ. 
ῇ ὃτι [Ποσειδώνος οὖσα 3υγάτηρ ποξὶ Κορυφῆς τῆς 
ἸΩκεανοῦ, ἔχουσα ἅρμα οἳ οὕτως ἐγενήθη. ἡ ὅτι "Αδρα- 
στος Θήβηθεν Φεύγω», ἐπὶ κολωνῷ στήσας τοὺς Ἱπ- 
πους» Ηοσειδῶνα καὶ ΑΦηνὰν ἱππίους προσηγέρευσε». 

Ἱπποκένταυρος, ἀναγωγικῶς νοείται Φφασ) γαρ αὐτὸν {α- 
τρ» ἐπιδείξωσδαι. ανάγεται δὲ καὶ οὕτως" ἐπειδὴ 
τὸ σώμα αὐτοῦ» τὸ μὲν ζμισυ», ἵππου ἦν: τὸ δὲ ᾗαι- 
συ, ανθρώπου” πεφανέρωται ὅτι δια τοῦ ἀλόγου μέ- 

ῥους ἐδήλωσε τὸ πρακτµιό»' ὁιὰ δὲ τοῦ ἄν δρωπείου, τὸ 
λογικόγ. 

Ὑππομανής. Σοφοκλής Αἴοντι. Σὲ τὸν ἱππομανῆ: - ἦτοι 
πολε ειὸν πα ἶπποις ἐπιμαινόμεγογ. εἴωδε γὰρ η] προς- 

θήκη τῶν τοιούτων ζώων. Το μέγεθος τοῦ ὑποκειμένου 
ὀγλος», ὥς Φυμὸν ὑππογνόµονα » τὸν μεγάλης γνώμης" 
2ο) βούπαις. ὑππομανής᾽ ἔστι καὶ ἐπὶ τοῦ λειμῶγος, 
ἦτοι ὕπου Ίπποι αήνοντα” ἢ τὸν μέγα» καὶ ἄνετον, 
η] τὸν εὐανθη, ἐν ᾧ εὐωνδὴο βοτά»η. ὥστε μαίνεσθαι 
τοὺς ἵππους διὰ τὸν καιρὸν ἐπ αὐτῆς της χλόγς τοῦ 
λειμῶχος, την µεγάλωε Φεμηνυραν᾿ παν τὸν ἄν λοῦντα 
τῇ Χλόη: ἐπεὶ καὶ Φυλλομανήςι 

Ἱπποδαμοιο] αἱ δια τοῦ οιο Θετταλικαὶ γενικα), εἰ μὲν 
ἀπὸ εν ών γεγριῇς ὡὧσί, προπερισπῶνται, μα- 
λου καλοῖο" δὲ απο βαρυτόνου, προπαροξύνονται, 
ἀχράντου ο. 

Ἱππόπομοι κόρυ-λες. το ἀπὸ τῶν εἰς η Φηλυκῶν συντε- 
δέντα μεταβάλλοντα τὸ Τέλος εἰς ος, προπαροξύνεται, 
ας ἄφωνος, ἄνανδος οὕτω κοιὶ κόμη. πποχομος πήληξ. 

"ὅτε δὲ παροξύγεται το ἑπποχόμος, τότε τὸ κοκεῖν ἔγκει- 

ται» καὶ ὀηλοῦ τὸν. ἐπμμελούμενον τῶν ἵππων' ἐκ τοῦ 
ἵππος κα) του κομῶ τὸ δεραπεύω. 

Ἱρός, σημκήει τὸν ἱερόν. απὸ τοῦ ἵω τὸ πέμπω, Ύγεται 
“παράγωγο» Γερόςν ὡς τή» ΄τωκεροφ” καὶ  κρᾶσει τοῦ 

ἴπαὰ ε εἰς ι μακρὸν, γίνεται ἐρόρ᾽ ἠἡγίκα γὰρ ἐπιφέρεται 

το 

20 

ἡ ἵππους κορύσ-.. 

2ο 

δο 

4πὃ 



το 

4δι 1Ρ 

τῷ ι. τὸ εν τὸ ῃ ἐπικρατεῖ. ἱέραξ. 7ρηξ' ἡνίκα δὲ τὸ 8 
καὶ ι ἐν ὀιφδόγγῳ ἐστὶ, τότα ἡ ει ὀ/φΦογγος ἐπιχρα- 
τε, ταμιεῖον ο τα μείον ᾿Απολλωνίεια, απολλωνεία. 

Ἴραι. αἱ ἐκκλησίαι, ὣς τὸ, Ἴράων τροπάροιδεν ” παρὰ 
τὸ οἴρω τὸ λέγω, ἢ απὲ τοῦ ἱεραὶ εἶναι. ᾧἶτει εἰς τὸ 
Ἐκειρα. 

Ἶρος, ὄνομα πύριον ἐν Ὀδυσσείᾳ, ὁ πτωχὲς καὶ πένης 
ὃς κατὰ τὴν ἐτυμολογίαν δα τῆς εί διφὃόγγου γράφε- 
ται παρα γὰρ τὸ εἴρω τὸ λέγω᾽ καὶ ὁ ποιητής ὀπλοι 
λέγων, ΣἼρον δὲ νέοι κύκλησκον ἅπαντες, Οὔνεκ) 
ἀπαγγέλλεσκε κών ὅτε ποῦ τις ἀνώγοι: -- αλλ’ ἔστιν 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 1 Σ ντ] 

ἔστο οὖν αὐτοῦ. ὅτι ὁ κρακτὴρ ἀστὸν αἴτιος τῆς βκ- 
ῥΡυτόνου τάσ-ως᾽ πᾶσα γὰρ µετοχὴ ὁιὰ τοῦ ίσας βαρύ- 
γεται οἷον γεωίσας, λεπίσας. 

Ἴσθι τὸ σηµαῇγον τὸ ὕπαρχε. ἀπὸ τοῦ οἰμί" τὸ πρῶτον 
τῶν πληΦυντικῶν, ἐμέν᾽ τὸ προστακτικὸν, ἔθιι καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ σ, Ἰσδι τὸ γὰρ .. πλεονάοντος συμ- 
Φώ:ου, τρέπεται εἰς κ΄ τοῦτο δὲ τὸ ἴσδι, κατὰ τὸ τρί- 
τον πρέσωπον τὸ ὀφειλόμενον 4 ἀναδέχεται, καὶ γύε- 
ται ἔστω. 

σοι, σηωαίναι τὸ γίωσκε, ἐκ τοῦ σῶ. τα εἰς ὦ λήγον- 
τα ῥήματα» κατ ἔγδειεν χρόνου ἐκ βαρυτόνων εἰς πθ- 

εἰπεῖν ὅτι απὸ τοῦ ἑἱερός γίνεται κράσει ἑρός, καὶ ἷρος ρισπώµενα αρταγόµενα, διχιοόνῳ «βραχ»ῖ παραλήγεταῖν 
30 κύριον. πολλα γαρ εὐρίσκονται ὀξύτονα, ἄτινα γινόμενα οἷον πείθω. πιθῶ” στείχα, στικῶ. Φείδω, Φλω᾿ τεύ- 

κύρια, βαρύνοται᾿ οἷον, ἔανδές, σήνδος- πυῤῥόο, Πύρ- χω. τυχῶ. οὕτως οὖν κα εδω, εἴτω, Ισ καὶ ἴσηαι 

ῥος” γλαυκός, Γλαῦκος᾽ λευκός, Λεῦκος. οὕτως οὖν κα) παράγωγον ̓  ὃπερ Δωρικῶς γίνεται ἴσαμεν ὧς παρὰ θὲο- 
{ρός. Ἴρος. καὶ ἄλλως" τὰ διὰ τοῦ Μρος δισύλλαβα κύ- κρίτῳ, --- καλως μάλα τοῦτό Υ ἴσαμον: -- καὶ τὸ 
ο, κοά Βαρύνονται» πο διὰ τοῦ γράφονται οὖον, προοτακτικὀνν ἴσκδε” καὺ κατὰ συγκοπὴν, ἴσθι' τὸ 5ο 
Ἑέρος, ὄνομα κύριον Πέρος, ὅ ὄνομα ποταμοῦ' καὶ Τέρος, τρίτον, ἠσάτων καὶ ἵστω πατα συγκοπήν, ἀντὶ τοῦ . 
ὄνομα ποταμοῦ Μέρος, ποταμὸς Φρυγίας σκέρος, ὁ γύ- Σωσκέτῳ' "Ιστω νῦν τόδε ο. - ἄλλως  ἴσημι τὸ 
γος᾽ Σβηρος δὲ, ὄνομα κύριον. πρόσκειταν κύρια, διὰ γωώσκα᾽ ὁ μέλλον, Ίσα" ὁ αόριστος» ἶστα ̓ ἡ µετοχὴ, 
τὸ ληρος, ἤ Φλυαρία καὶ υεερός ἀξύτονον" οὐκ ἔστι δὲ ἴσας Ίσαντος παὶ τὸ προοτακτικὀν, ἔσαθι καὶ 19ι" τὸ 

5ο κύριον” σηµαίνει τον ὁρωητικόν. Ἰστέον δὲ ὅτι οὐ αό- δυκὸν, ἵστον. καὶ πλεονασμῷ. τοῦ ε γόεται ἱστέον. 
γον ὁ παρὰ σ8, ποητῇ Ἶρος ἐλέγετο, ἄλλα, καὶ ἄλλος δις σ μαΐνει τὸ πορεύου, καὶ ἐλθέ. καὶ παραγενοῦ. ἐκ 
πρὸ αὐτοῦ Ἶν Ἶρος λεγόμενος. ἔστι δὲ κοὸ Ἶρος πέλις τοῦ ε, αμ το πορεύοωαι, τὸ πληθυντικό», Ζμεν᾽ τὸ προς- 
Θεσσαλίας» απὸ [ρου τοῦ κτέσαντος αὐτήν. τακτικὸν, Ἰ9ι" τὸ τρίτον, Ίτω. 

Ἶρς, σημαίνει κοὸ ποπάγου τὶ δἱ 26 καὶ τοῦ ἐφθαλμοῦ "ίσκεν] ᾿Ίσκεν ψεύδεα πολλα λέγων ἐνάσς ὁμοῖκ: --- 

τὲν περὶ τὴν κόρην κύκλον, καὶ τῶν λίδων τοὺς κρυ- τινὲς βούλονται τὸ ἔλεγα σημκήειν᾿ ἄλλοι δὲ, Ἰῆπκεν 49 
σταλλώδεις ᾽ καὶ ἄρωματικὴ Σόκ. εἴκκόεν καὶ ὠμοίου τὸ γὰρ ολον, πολλὰ Ύενόη λέγων 

Ἶρις, σημαίνει τὴν ἄγγελον τῶν Φεῶν ' καὶ γύνεται παρὰ εἴκκζεν, ὥστε ὅμοι« εἶναι ἀληθέσω. απὸ τοῦ εἴδω τὸ 
τὸ εἴρειν παὶ λέγοιν τὰ μέλλοντα" σημκύει πα) τὴν »ε- ὁμοιω ὁ µέλλων εἶσω" πλεονασμῷ τοῦ κ, εἴσκω᾽ καὶ 

4ο Φελώδη (ώνην, τὸ τόξον τὸ ἐν τῷ οὐρανῷ Φκιόμενον " ἐπειδὴ ὀυβέποτε τὰ δια τοῦ σκῶ Φέλει ἔχειν πρὸ τέ- 
καὶ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ εἴρω᾽ παρα τὸ σημαίνειν καὶ προλά- λους τὴν ει δίΦΦογγον, γήετα, κατὰ ὀμαίρεσιν εὔτκῳ ' 
γε τὸ μέλλον ἔσεσ-λαι, χδιμῶνα ἢ εὐδίαν. Ἡ ᾗ παρὰ τὸ καὶ ἄποβολῇ τοῦ ε, ἴσκω. ἱλιάδος λ’, Αἴκό σο τῷ ἴσκργ« 
τηρεῖν κα) κινεῖν τὸν ὄμβρον. σημαίνει καὶ ποταμὀγ, τες απόσχωνται πολέμοιο: --- ἀντὶ τοῦ ὁμοιοῦντες, - 
ὡς παρὰ ᾽Απολλωνίῳ, --- ποταμὸν ἀγχίροον ρω: -- Ἴσιο, δκίωονός ἐστιν ὄνομα τικ μένης παρα Αὐγυπτίοις, 
σημαίνει καὶ τὴν Φιλοσοφίαν,, καὶ ἔρω, καὶ Φφήμην. τα ἴσον γίνεται ἴσιο' ἡ αὐτὴ γὰρ ἐστὶ τῇ Υ}᾽ καὶ γὰρ ᾗ 
εἰς ρίς Ῥηλυκὰ ον δισύλλαβα, ἐν) Φωνήεντι 9έ- γῇ ἴση ἐστὴ, καὶ σφαιροσιδής. ἄλλο, δὲ λέγουσινν αὔτη 59 
λει παραλήγεσ 

2ο 

αἱ” οἷον χαίρων Χάρις ' εἴρω, ἔρις καὶ 
Ἶρις δαίω, όπρις) τὸ δὲ κουρίον ὃ σηµαίνει τὸ ἐργα- 
λεῖτον τοῦ κουρέως, ὀξύνεται' τὸ δὲ Χαῖρις Χαΐριδοςν 
ὄνομα κύριον, ἄρσενικόν ἐστι. τὸ «οῦρις ἀπὸ τοῦ «Φοῦρος 
γίνεται. 

Ἴσαν, σηµαίνει τὸ ἐπορεύοντο. τοῦ εἷωι τὰ πληθυντικὰ 
ὁμὲ τοῦ Ἰῶτα γράφεται, ὡς ἀπὸ τοῦ ω ᾿Βαρυτόνου, οὗ 
ὁ παρατατικὸς, ἴεν, οἶἷον, --- ἄσσον ἴεν , πολυκάρπου 
ἅλωπο:--- ἐξ οὗ κα) ό δεύτερος άέριστος Ἰϊον. ἔστι δὲ 

Ισίβαρος » ὄνομα κύριον᾿ 

ἐστὺν ἡ Ἰωώ' τούτου χάριν δια τοῦ / γράφεται) ἐπειδὴ 
παρὰ τὸ Ἰεσαι ἐστί" καὶ γὰρ πολλὰ ἐπλανήθη καὶ Ἰὼ 
μεταβλη Φεῖσα εἰς βοῦν ταῦτα, ο ὑτάγεται δὲ τὸ "ἶσις τῷ 
κανόνι τοῦ Βμλυνήν κα) γὰρ ἔχει τὸ ιν. ἐν τῇ δευτέρε 
συλλαβή, ὧς ο ἴρις, 

παρὰ τὸ ἴσις κα) τὸ δῶρον, 
σανδρος] ἐκ τοῦ ανδρὸς καὶ τοῦ Ἴσοον Ὑίνεται {σανδρος. 
Ἰσοφαρίςειν» ἐξισούσὃαιν ἴ ἔσος Φαίεσ-δαι. 
Ἴσμαρος, πόλιο Θράκης ἀπὸ Ἰσμάρου τοῦ Αρεως καὶ 477 

άπθ 

καὶ τοῦτο σχἥημα κατὰ ᾽Απολλώνιον. ἐστιν εἷω" εἶτα 
δμειρέσει, ἐίω" καὶ κατὰ αφαίρεσε, τοῦ 8, γένεται ἷω, 
καὶ ῶ περισπωµένως. ῴίτει. ἐν τοῦ εἶαι οὖν, ὁ παρα- 
τατικὸς, εἰ τὸ πληθυντικὸν, Ἰμεν αλλ ἐπὶ τοῦ πα- 
ρατατικοῦ τῶν εἰς .. παλ ἡ παραλήγουσα συστέλλεται" 
τὸ τρίτον, ἴσαν. ὴ ἀπὸ τοῦ πω" οὗ ὁ µέλλω», ἤσω" 
ὁ αόριστος ,. σα" τὸ πληθυντικὸν, ἴσαμεν' τὸ τρί- 
τον, ἴσαν. 

Ἴσασι, σημαίνδι τὸ γωνώσκουση. ἀπὸ τοῦ εἴδω τὸ ἐπίστα- 
μαι, ὁ µέλλων, εἴσω" γύεται ῥῆμα περισπώμενον ὁ 
τοῦ ε, σῷ' οὗ παράγωγον, ἴσημι" σημαίνει τὸ αὐτό᾽ τὸ 
πληθυντικὸν, ἴσαμεν' πο συγκοπῇν ἴσμεν τὸ δεύτε- 

Θρέσσης παιδός. Ἓλρος. 
"Ἴσμα, τὸ ἵδρυμα παρὰ τὸ ζω, 
Ἱσραήλ, παρα τὸ "ον ὃ σημαίνει τὴν θύναμινν καὶ τὸ δρῶ 

τὸ βλέπω, καὶ τὸ ἥλ, ὃ σημαίνει τὸν Φεόν ὁ δυνάμα- 
νος βλέπειν Φεόν' ἡ νοῦς ἑρῶν Φεόν. ἡ παρα τὸ ὁρῷ, 
ὁ μετα. ὀυναμεως βλέπων τὸν Φεό». 

Ἴσου, ὁ ὅμοιος ἐξίσου. παρὰ τὸ εἴδω τὸ ὁμοιῶ, ὁ κέλλων, 
εὔσω ῥηματικὸν ὄνομα ὀσος, κατα αποβολὴ» τοῦ 8. 
εὕρηται τὸ ͵ μακρὸν καὶ ̓ βρα ύ: παρα μὲν τῷ ποιητῇ, 
αεὶ μακρόν ' παρὰ δὲ τοῖς αν «Ῥλάν βραχύ. καὶ παρὰ 
τοῖς ἐποποιοῖρ εὕρηται καὶ συνεσταλµένον, ὥς παρὰ 
Ἰζαλλιμάχφ) παρὰ δὲ τοῖς τραγικοῖς χα) κωμικοῖς συ- 

ρον, ἴσατε' κά συγκοπῇ, ἴστα" τὸ τρίτον, ἴσασιν όμο- στέλλεται ἂεὶ τὸ , ὧς παρὰ Ενριπίόην Ἴσους ἴσοισι 
το Φώνως ἔ) δοτῇ. τῶν πλη2υντικῶν της μετοχῆς τοῦ πολομίοισιν ἀντιδαήρι --- καὸ πάλιν ΚΚοινης τραπέῴς 

Ἰσαντος σασι. καὶ οὐ προπερισπᾶται, ὥσπερ τὸ ἱστασι ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσου: --- κατὰ δὲ ὑκμ βικοὺς ἐπαμφοτερίςει. 
κι κεχρστι. διατί δὲ ἡ ἴσκς µατοχὴ βαρύνεται» πάν- 
των τῶν οἱ ας ὀξυτονουμένων, οὖν ἑστάς, Χιχράς; 

ἴσως δὲ ὁ ποιητής Δωρικῶς ἐκτείνει τὸ ὀήχρονονν ας τὸ 
ὕδωρ καὶ ἑλύς, Καῖσφαι ὑπ' ἠλύος: --- καὶ, "Αρες ἄρες, 
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α΄ [τόχνους, ἐπαφετον τῶν αὕλων ἴσον Χγόον ἑχόντων, ὅτε 
πεπαίνει, 

Ισθμός, οὐ µόνον ὁ λαιμός, ἄλλα καὶ στενὴ γαῖὰ μεταξὺ 
δύο αλασσών" πορδμόε δὲ, στενὴ 2άλασσα μεταξυ 

"δύο γαιών. ἰσθμὸς δὲ εἴρηται, παρὰ τὸ Ίημι, ἢ παρὰ 
τὸ Ἰω Ἠ ἴσων ἰσμός" πο) πλεονασμῷ τοῦ 9, Ίσθμος. ἢ 
παρὰ τὸ εἷμι τὸ πορεύοµαε, τὸ πληθυντριὸν, μὸν. 
ἐξ αὐτοῦ {μός" καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, καὶ ἐπενθέσει 
τοῦ θ., ἐσιλμός, εἰς ὃν τις πορεύεται, }ἡ ἱσθμός ἐστὶν 
ὁ βάσιµος τόπος, ἑκατέρω δεν Φάλασσαν ἔχων, ἰδμός, 

5ο Τις τυγχάνων, παρα τὰ Ἰδματα τα θήμαῖα. 
Ἴσθμιον, ὁ περιραχήλιος κόσμος, ὁ περιτιέµεγος τῷ 

Ισ9μῷ" παρα το ἴσ.μόον ἴσθμιον, καὶ παρίσθµιον, 
παρίσθµια. Ισ μός δὲ πα) ὁ τράχηλος» παρα τὸ εἰσιό- 
ναι ἃν αὐτοῦ τὰ ποτα καὶ το βρώματα. μα εἰς τὸ 
παρίσθµια. 

Ἵστημι, ἐπ. τοῦ στῶ" ο κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν, ἱστῷ 
πα ἐξ αὐτοῦ ῥῆμα παράγώγον» ἵστημι. τὸ ε, ἑώτα" 
πᾶς ἀγαδιπλασιασμὸς διὰ βραχέος ἐκφέρεται. ἐνταῦθα 
δὲ οὐκ ἔστι { πνρίως ἄναδιπλασιασμὸς Υὰρ πυρίως ἑστίν, 

{ο ὅταν τὸ ἑξῆς τῆς λέξεως δὶς τὸ αὐτὸ σύμφωνον παρα- 
λαμβάνει ᾿ καταχρηστικῶς δὲ, καὶ ὁ ἐξ ἑγὸς φωνήεγ- 
τος. οἷον ὢ. ἑῷ στῶ . ἠστῶ. ποσαχῶς γήεται ὁ ἀναδι- 
πλασιεσμόο» τετραχῶο ἐὰν ἄρχηται ἀπὸ τοῦ στ τὸ 
ῥἷμα ἡ απὸ φωνήεντος . διὰ του ἑ μόνου γόνεται ὁ ὤνα- 
ὁιπλασιασμές. στῶ, ἠστῶ" ὦ, αὼ εἰ δὲ απὸ ἀφώνουν 
δι τοῦ αὐτοῦ αἀφώνου καὶ τοῦ ια μόνου γίνεται οἷον 5, 

"3 9ῶν καὶ τιθὼ, τόδηµι. εἱ δὲ δύο σύμφωνα ἔχει ὁ 
ἐνεστως, ὅδιω τοῦ προτέρον᾿ οἷον πλὼ, πιπλῶ, πιπληαε, 
πλήσω' χρῶ, πιχρῶ» κέχρηκε κίβήσω. τῶν εἰς μι ἥ 

ο πρώτη καὶ δευτέρα συζυγία, τῷ ή παραλήγεται" ἡ ὁὲ 
τρίτη, τῷ ω καὶ ἡ τετάρτη» ὀρερόνῳ ἐκτεταμένῳ. τὸ 
παθητικὸν, ἵσταμαι, ἱστάμην, ἵστασο" οι κατ ἔνδειων 
τοῦ σ, γίνεται ἴστκο, ὣσ, ---- ἔπος Φφάο: --- ἀπὸ τοῦ 
ὀφάμην» ἔφασο" κἀὶ µάρνκο, ἀντὶ τοῦ ἐμάργασο' καὶ 
ἔσσνο, ἀντὸ τοῦ ἔσυσο. 

στη μὲν ὄμμα: -- ποικ]λὸν ἐστίν" οἱ μὲν λέγουσῳ» ὅτε 
ὅταν ἀποκοπὴ γήροιτο τῶν. εἰς δι προοτακτικῶν ἐπαύ- 
ἔησις ὤπολου)εἲν οἷον στα," καὶ κατὰ ἀπονοπὴν, 

4πδ στα καὶ ἐκτασει. στη" - μέγεβδος δ᾽ ὃς ἵστη: το 
δὲ, Μείζονα δὴ Κρύο καδίστα: --- αντὶ τοῦ εὐτρέτι- 
ζεν. ἑῶν α.ῑν βραχὸ. ἀποποπή ἐστι ἑδν δὲ πατα 
ἄχτασι». ἀἄπο τοῦ ἱστ ἵστα, ὡς βόα. οὕτω Φίλων πλ 
Τρύφω»᾽ λέγομεν δὲ καὶ ἡμεῖον ὅτι οὐ μόνο ἐπὶ τῶν 
εἰς ῥγαάτων αλλα καὶ ἐπὶ τὼν εἰς µι τὸ τρίτο 
πρ Ίσωπα τῶν παρατατριῶν δεύτερα γόεται τῶν προς- 
τακτριῶν » οἷον νόεε. Φίλει, βοα. οὕτω καὶ οὗ ᾿Αττικοῦν 
ἐὼν αἡ χρήσωνται τῇ δι καταλήξει, χρῶσται τοῖς τρί- 

ο τοι τροσώποις τῶν παρατωτηιών ἐν τοῖς προυτακτηκοῖς 
οἷον, ἐτίδην, ἐτίθης. ἐτδη, τη: ἐπίμσλην, ἑπία-, 
πλης ; ἐπίμπλη, πλ]. οὕτως Ίστη δὲ μέγα χὐμα: --- 
ὅτι τὰ τοιαῦτα μαὶ  Δαρικά εἶσω" οὐ γὰρ, Δωριοῦς λέ- 
Ύουσι πίμπλη κοικόα καὶ γὼρ τὸ ὅρα, ὄρη ο ωκν 
οὕτω πίµπλα», πίαπλ]- “Πρωδιανός, 

σταρ] ἀπὸ τοῦ οἴδω εἴσω τὸ γοώσκῶν ῥηματικὸν ὄνομα 
ἴστ τρ ποιὶ ἐπῶστορε» ἀντ) τοῦ μάρτυρε, ἡ κριτῇ. ο 
ἑστορία" καὶ συγίστωρ, συμπρακτῶρ, σύμβουλος, συγ- 
γνώστης συνίστωρ, συνὀµιλος, γνώστός, αᾶρτυς, συνει- 
δὅως ἐπὶ πράγματα. 

30 Ἱστός, παρά το ἵστημιν. ἀπὸ τοῦ «εὶ ἑστάνοαι" ἔδεν κοὶ 

στύλος. ἀπὶ μὲν τοῦ ὑφαντικοῦ “Ιστὸν ἐποιχομένην: --- 
ἐπὶ δὲ τοῦ παταρτίου» Ἴστον δ) [στοδόκὴ πελέμιξεν:----- 
ἱστός, τὸ µέγιστον ξύλον, ᾗ κατάρτιος λεγομένη ὑπὸ 
τΤΥΜΟΠΟΟΙΟΟΝ, 

. 
τῶν ναντικῶν' ἵστίω δὲ, τῆς νγὸς ἡ ὀδόνη, ὅ ἐστι τὸ 
ἅρμενον. ἀπὸ τοῦ ἵω, τὸ καλέοµαι» ὁ μέλλων ἴσω" 
ὄνομα ῥηματαιὸν. ἱστός καὶ ἱστίον' παρὰ τὸ Ί6ευ ἐφ᾽ 
ἑνὸς τόπου κοι) ἠρύσθαι. 

Ἱστυπέδηῃ, ὃ ἐν μέσῳ τῆς νειὺς κοῖλος Τόπος, ὃν τινες λι- 
δα καλοῦσιν, εἰς ὃν ὁ ἠστὸς ἐντήδεται- 

Ἱστοδόκη, 5 ὑποδεχομένη τὸν ἱστὸν στο ήκη λέγεται δὲ 
τὸ κατὰ τὴν πρύμναν ἄνέχον ξύλον, πα οὗ κλίνεται 
ὃ ἱστός, τὼ δὲ παρα τοῦ δέχω πάντα διὰ τοῦ κ, ξει- 
νοδόκος καὶ. τὸ όμοια, 

Ἴσχα, τὸ πρατῶ. απὸ τοῦ ἔχω τὸ πρατῶ, πλεονασμῷ 
τοὺ σ, ἔσχω" καὶ τὸ 8, ἠγίκα πλεογάση σύμφγον, τρέ- 
πεται εἰς εν πα γίνεται ἴσχω" τὸ παθητηκὸν, ἴσχομαι, 
ἰσχομην ἴσχου τὸ προρτακτριὀγ» ἴσχον' καὶ πατο δα- 
λυσιν, Ἰσχεο" --- σὺ, δ) ἴσχεο:--- ὧντὶ τοῦ παύου καὶ 
πάτεχε τὴν ὀργή». κ ὧπὸ τοῦ σχὼ. τὸ κρατὼ γίνεται 
κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ἓ, ἰσχῷ" οὖπε σχ]ματ/ζεται 
τὸ αὐτὸ" ἐξ οὗ ποαράγῶγο»» ἰσχανῷ' ὄνεν τὸ, Τόνὸ᾽ 
οὔτ᾽ ἄρτι γέφυραι ἑεργμέγαι ἰσχανόωσι: --- αντ) τοῦ 
κατέχουσι καὶ κωλύουσι». 

σχανόων] Ἰσχαγόων «Φιλέ λότητος ἐὑστεφάνου Κυβερε/ηο: 
--. σημθίνει τὸ ἐπιῤνμῶν. ὥσπερ ὧπὸ τοῦ Φὼ γίνεται 
θιύω, οὕτω αι) ἆπο τοῦ ἴσχω, γὔεται ἰσχαίνω" ὁ 
μέλλων ᾿ ἰσχαγῷ καὶ ἐν τούτου γίνεται ἱσχανέων. γρά- 
φεται παλ ἠχανόω». παρὰ τὸ λαν ἔχεσδαι, ἠκαλώ 
κο τροπῇ» ἠχανῶ. ᾖ ὥσπερ παρὰ το ππαφαύω» ὁ 
μέλλων, παμφανῶ», οὕτω καὶ παρὰ τὸ χῷ χαίνω, 
ἑχονῶ ' καὶ ᾧοπερ τὸ γγγώσκων ἅμα τῷ αποβολῇ τοῦ 
γ ἐξετώθη το ὀήχρονον, καὶ μετῆλθεν { Φέσει μακρὸ 
εἰς φύσει μακράν. οὕτω καὶ ὅπὸ τοῦ σχανν μέλλον. 
του γίγεται χα ὠποβληθέντος τοῦ σ, πα ἐκτωνέν- 
τος τοῦ παν μετάγεται ὁ μέλλων, εἰς ἐγεστώτο. παὶ 
γίεται ἠχανθ ἐγεστώς, ὡς ἀπὸ τοῦ εἴρω ἐρῶ, γίνεται 
ἐγεστως ἐρῶ. 

Ἰσχία, ὅτι ἴσχει, τοὺς πολημέγους σημαίνει δὲ Ἰσχίον 
τὸ ὑπὸ τὴν ὀσφῦν ὁὀστέον, εἷς ὃ ἔγκειται Τὸ ἱερὸν ὀστοῦν, 
ὅπερ ποὺ γλουτός καλεῖτας» καὶ κοτόλ]» παρα τὴν 
ποϊλότητα” - Ἡ τὸ ποῖλον τοῦ Ὑλουτοῦ, ἐν ᾧ ἡ ποτύλη 
στρέφεται. 

ΔΝ 8 3 { κ ον / ἀἁ 
Ἰσχνός, ὁ λεπτός. πα ερ τὸ ἴσχω, Ἰσχός καὶ ἰσχγός, 

παρα τὸ ἴσχῶν ἰσχνῶ παὶ ἐσχνος κο) ἰσχνομυνθοῦντες, 
το αχριβολ. ογοῦντ ες. 

Ἰσχυρός] απὸ τοῦ ἴσχιω γατὰ παραγωγ]) γατα, ἰσχύω" 
ὁ μέλλωνν ἠσχύσω" και αποβολῇ τ τοῦ ὦ. ἰσχύς ' πα) 

ο ὀσχυρος ὁ ἴσχει δὲ ἀντέχει» ο σα τα διὼ “τοῦ 
6ρος ἄρσενικὸ ὑπὲρ δνο- συλλαβας, διὼ τοῦ υ ψιλοῦ 
γράφεται. του, μορερόν” τῷ εἷς ρος λήγοντα ὀξύτοναν 
ἔχοντα την τρίτη» ἀπὸ τέλους μακρὰν Φύσει Ἶ δέσει, 
μακρὰν ἔχει τὴν πρὸ τέλους κ} ὀξύνεται, οἷον τολμη- 
ρόςν ὀκνηρός. 

Ἰσχές, ἂπὸ τῆς Ἰσχύος ' ἐπειδὴ πρὶν τὴν κρεμδοσί»ν δο- 
2ῆναι τοῖς "Αθηναίο, ἐχρῶγτο τῇ χάδι. ἦ ἰσχοές 
ἐστιν οἱογεὶ τὸ πατεσχνωμένον σῦκον. παρα τὸ Ίσχο, 

-"'σχνὼ ἰσχράδες, τὰ λεπτυνέντα σύκα ἐν τῷ ξήραίνε- 
σθαι- ᾗ ὅτι Έως τούτου προβαίνει ὁ καρπός. πρὼτον 
γᾶρ ἐστιν ὄλυνδος: εἶτα Φφήλη ηξ" εἶτα σὺκον" καὶ λοι- 
πον ἔσχατον ἠσχδς» ᾗ ἴσχειυ ποιοῖσα τὴν αὐξησιν' 
Φ»ινόπωρον γαρ ἐστιν. 

Ἰσχνόν, ᾿ αλπερόν, Ἶ σαπρόν᾿ πα) εἰ μὲν σημαίνει 3αλ- 
πειγὸν, παρα τὸ ἰαήω τὸ εὐφραύομαι' εἰ δὲ τὸ σαπρὸ», 
παρα τὸ ὅω τὸ πέμπω, οἱονεὶ τὸ ἀποπεμπόμενον. 

Ἰταμόν, τὸ αγαιδές' πορο τὸ ἴεσθαι, ὃ ὃ ἐστιν ὁρμᾶν. τοιοῦ- 
τοι δὲ οἱ ἀναιδεῖς. - 
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Ἰτέα, παρὰ τὸ Ἰέναι” ταχέως γὰρ αὔξεται. } παρα τὸ 
«ἰτόν, το πορευτόγ". ὀρµητικον Ύερ τὸ Φυτόγ. 

Ἰτέον, ἐπίῤῥημα ποιότητος, ἀγτὴ τοῦ πορευτέο». ἀπὸ τοῦ 
5ο ει ὁ δεύτερος αόριστος, ἦν" ἡ μετοχὴ.. εἴς, ἔντος 

καὶ τὸ προοτακτρεὀν, ἔ9ι' καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς εν ἴνε 
καὶ ἐξ αὐτοῦ ἠΦέον, καὶ ἀτέον, τροπή του εἰς τ. 

Ἴτην,--- τὼ δ) αὖτις ἴτην παρὰ γ]αο: --- οὗτοι δὲ πά- 
λιν" παρεγένοντο. ἐστι Ἰημι τὸ πέμπῳ᾿ καὶ συγκοπῇ 
τοῦ Ἰ» γίνεται ᾗ ἷωι" ὁ παρατατικὸς, ἴν, ἴον ἴσι' τὸ δυῖ- 
κὸν, ἴτον, ἴτην. 

Ἴτης» ὁ ἐπὶ πάντα ο ὁραῶν" ἀπὸ τοῦ Ἰέναι. ἀπὸ τούτου καὶ 
εἰσιτ τρια. οὕτως Ὄρος. 

4ο Ἱτρίον, τὸ καπυρῶδεε τραῦμα ἢἡ πλάσμα, ἀπὸ τοῦ ἰέναι᾽ 
ἐπὶ λεπτὸν γὰρ ἕλκεται. 

κ. ἡ περιφέρεια τοῦ ἅρματος ᾗ τοῦ τροχοῦ: ἀπὸ τοῦ 
ἶέναι. 

Ἴτνλος, ὄνομα κύριο», ὁ ἐκ τοιούτων γάμων Τηρεῖ γενό- 
4εγος, οον σύμβολον. συμΦορᾶς" τύλους γὰρ παὶ τύπους 
τα σ]μεῖα λέγουσι τής ταλακπωρίαο. 
ἵττω, αντὶ του, ἴστω, Βοιωτικῶς. 

κανα καὶ ᾿Ιτωνία ληνᾶ εἴρηται παρὰ τοῖς Θεσσα- 
λοῖς, ἀπό τινος πολεως “Ίτωνος. Φησὶ δὲ ὁ γενεαλόγος 
Σιαωνίδηςε ᾿τώνου θυγατέρας γενέσ-λοα δύο, ᾿Α9ηνᾶν 

5ο καὶ Ἱοδάμαν΄ ἃς ἐζηλωκυίας τὴν ὁπλεμαχικὴνν εἰς 
ἔριν τὴν εἰς ἀλλήλους χαρῆσαι, καὶ ἀναιρεθῆνοιι τὴν 
Ἰοδάμαν ὑπὸ της ᾿Αφηνᾶς. οἵον, ἩΠλιάδες σκοπσιω 
ἐθώμβεον εἰσορόωσοι Ἔργον Αθηναίης τωνίδος, ᾿Απολ- 
λώνιος, 

όγε, ὁ ἔρως, κάὶ ὄργεόν τι τὸ λεγόµενον σεισοπυγής, 
ὁ χρῶνται αἱ Φαρμακίδες εἰς Φίλτρα. Ἰὔγγας ἔχουσιν 
ἐν τοῖς λόγοις οἱ σοφισταή: -- Ἰὔγγι, βοῇ. Φωνῃ" καὶ 
Ὀςει, βος, πραυγὴν ποιεῖ. λέγεται δὲ πα) Ἰὐγά σύριγέ 
μονοκάλαµος. σηµιάγει δὲ καὶ ᾧδήν. καὶ ἰὔγμός Φωνή, 
συριγµός. Όμηρος, --- οἱ δ) [ὐώοντος ἔποντο: --- του- 
τέστι συρίόοντος. ἔστε δὲ πεποιηµένη ἡ λέξις. καὶ ̓ ύζου- 
σι, ἀγροιῇ φωνγ «προφέροντας, Φωνοῦσι. πεπο/ήται 
δὲ τοὔνομα, παρὰ τὸ ού ἐπίῤῥημα, 

Ἴφι. τὸ ἰσχυρῶς. ας απὸ τοῦ γόστος 7όστου γίνεται }0- 
στόφε, καὶ πατα συγκοπ. ἦν νόσφι, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ 
Ἱς ὑνές, ὃ σημαίνει τὴν ὀύγαμι», γίνεται ὀνόφε" καὶ κα- 

ιο  σὰ συγκοπ]», ἷφε τὸ δὲ ια. ἐστὶ μακρὸν, ὡς δικατά- 
Ίηκτον, ἴς, καὶ Ἰγ. , 

Ἴδια μῖλαν εὐτραφή, η] ἰσχυροποιὰ τῶν ἐσιόντων' ἢ 
πατ κευφημισμὸν, το ἄσδενη, καὶ οὐκ ἰσχυρά, 

ΊΦις, ὄνομα κύριον παρα τὸ ]φ. τὰ δὲ παρ αὐτοῦ παγ- 
τα δια τοῦ / γράφεται οἷον Ἰφιμέδουσα ΙΦιγενής, 
Ἰφρελῆς. Εὐφορίω» αὐτὴν ἐτυμολογεῖ Ἑλένης καὶ Θ]- 
σέως' ὑποβλητη» δὲ ὁο3ἤγαι Κλυταιμνήστρα” -- οὕγεκα 
ὁή µιν μι βιασαµένη Ἑλένη ὑπεγείματο Θησεῖ.--- ἐξ 
Ἑλάνης κα) Θησέως. 

1ο Ἴδιχλος, ὁ ἔρως Ἰφίκολός τη ὤν" ταχύτατος γὰρ, ἱστο- 
ρείται" καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, Πρωτεσίλαος καὶ Το- 

ὀάρκης. 
Ἰφθιμος. ὁ ἰσχυρὸς πα) γενγαῖος. ὡς παρὰ τὸ άνθος Υί- 

νετω ἄνθιμος, καὶ κῦδος κύδιµος» οὕτω πο) πκρὰ τὸ 
ἷφε, ἴφιμος" κα) πλεονασαῷ τοῦ Φητα᾽ ᾖ ὥς σπερ παρα 
το πρωί, πρωῖμου κα ὀψέ, ὄψιμος" ἅμα δὲ τῷ πλεο- 
»ασμῷ τοῦ Φῆτα, καὶ ὁ χρόνος ὑπερεβιβάσθη" καὶ ἡ 
μὲν άρχουσα» λέσει μακρά ἐστι Ἰ δὲ παραλήγουσαν 
Φύσει. οἱ δὲ λέγουσιν, ὅτι σύν.δετός ἐστιν παρα τὸ ἴψι 

5ο καὶ τ. δυμός, ἠφύλυμος" κα συγκοπῷ» Ἰφθιμος. οἶστι- 
σι» αντίκδιτωε τὸ: :δηλυνὸν, Φδίμη ὄν. εἰ γὰρ ἷν σύγ- 
Φετον, ἥμελλεν εἶναι κοινὸν τῷ Ὑένει' τα γὰρ σύνδετα 
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κοινά εἶσι τῷ γένει” οἷονι ὁ ὁ ὁ Φιλόσοφος, καὶ ἡ Φιλήσο- 
Φος" ὁ τάνσοφος, καὶ ἡ πώνσοφος ὁ ἄοικος, παὶ 
ἄοικον χρὲς εἰ αηδὲν πλέον σηµαίνει τοῦ ἁπλοῦ" με 
τὸ ἑναντίὸς. ἐναντία ἐναντ ος. ἐναντιβήκ ἐναλέγκίος, 
ἐναληγκία. ταῦτα γὲρ κοιν εἰσι τῷ γένει". αλλ οὐκ 
αντ/κειτοι ἡμῖν, ἐτειδὴ οὐδὲν πλέον σημαίνει του. ὃ ἁπλοῦ. 
τὸ γὰρ ἄντίος κοκ) ἐναντίος» καὶ τὸ αλήγκιος. καὶ ἑἐνα- 
λάγκιος , τα αὐτὰ σημαήνει ὥπερ παὶ τὸ ἁπλᾶ. σηαάνει 49 
ὁὲ τρία» τον ἴσκυ όν ὡς τὸ. ιφλέµους γε ο. 

τὸν πολὺν, ὡς τὸν ἵ ἑ μέγα» περ ἐόντα, καν Ἰῷθιωον 
καὶ αγαυόν. -- τὴν ο, ὡς τὸ, ἸΙΦ9Φίωή ννὶ 
Διομήδους Ἱπποδάμεια, : 

Ιχθδύς ] παρλ τὸ μδύω τὸ  ὁρμῶ» ὠφύς, καὶ ἐκδός, : 
Ἴχνος . παρα τὸ ἴσχειν (6 «ἐστι συγέχειν) ἔλον τὸν πόδα" 

Ἰ απὸ τοῦ ἀνέχεσ-λοι τῆς γῆς. 
Ἴχνιονν ἴχρος» πάτημα ἀπὸ τοῦ αίξω' ἡ παρὼ τὸ ἴζω, 

ἤμαςν Ἴχνιον, ὡς παίζω, παίγνιο». προπαροξύνετας 
ὡς τὸ αράΧνιον᾿ οὐ γὰρ ἐστὴν ὑποκορίστικὸν, αλλ απὀ δο 
ῥήματος ἐσχημάτιστοι. εἰς τὸ Φηρίον. 

Ἰχωρ. το σμστας άμα απὸ τοῦ ἴσχω τὸ λεπτύνω, 
ἰσχόρ» ὑκάρν τὸ λεπτύνον τὸ σώμα ἐν τῷ χατα- 
στάσεῳ: ὃ ὅφεν καὶ τὸ ἰῶτα Φνσει μακρόν. ὧς ἐν τῷ 
γώλεται γύεται. «τει εἰς τὸ ἐσχανόων. κλίνετοιι ἐχ- 
ο. ἡ αἰτιατηὴ χῶρ: "καὶ χατὰ συγκοπὴν. ἠκῶ᾿ -- 

γχῶ χειρος ὅμορ Ὃνν Ἰλιαδος -ε. τὰ γὰρ εἰς ωρ 
ο να ἄρσενικὰ διὲ τοῦ ὦ πλίεταςν ἠχώρ, ἐχῶρος᾽ 

Ἡ ἀχώρ, ἄχώρου. 
Ιψ, ὁ σκώληξ. τὰ εἰς ψ πᾶσαν δίΦΦογγον ὠποστρέφε- 

ται. γήεται παρὰ τὸ ἵπτῳω τὸ βλάπτω, ἴπω, Ἰψ. κλί- 
νεται ἐπός, ες 3ρίΨ. Ῥριπός, καὶ δν ἐκός' καὶ σής, 
σητός. ἴπες ὅ ας σκώλ]κες οἱ ἐσφίοντες τὰ κέρα- 

4δ8ι 

τα, 9. Νὴ χ ἴπεο ἔδοιεν: -- ρίπες δὲ εἰσίν, 
οἱ ἐσθέοντες τα ἕύλα σκιόληνες σήτες δὲ οἱ ἐσθίογ- 
τες τὸ ἵματια" ῖκες, δὲ, οἱ ἐσθίοντες τὰς αμπέλους, 
] τοὺς ὀφθαλμοὺς τών. λα λρε: κε δὲ, τὼν πυρὼν 
καὶ κρ ών. 

Ἰω τὸ ὀίῤῤημω,, ἐν τοῦ Ἰωή κατοὶ συγκοπήν᾿ Τρύφων 
δὲ λέγει, ὅτι τὸ ὦ πὸ κλητιὸν. προσέλαβε τὸ καὶ 
ἐγένετο . εἶτα τὸ ὢ περισπᾶται" τὸ δὲ ἰώ ὀξύνεται, 
οἷέν, ῶ ὦ Απολλον, Ἰὼ ὦ ᾿Απολλώνιε, ὼ Λακεδα- 
μον, ἄλλὰ σχετλιαστικὸν καὶ βακχευτικὸν, οὐχ ὑπο- 
πίπτει αναλογία. περὶ παν. 

Ἰωή, σημαίνει τὴν πγοήρ. παρὰ τὸ σαι, γόεται ή: καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ω. ἑωή καὶ ἡ Φων], παρὰ τὸ ἴω γίνε- 
ται, ἡ δκνουμένὴ εἰς ἀκοήν. 

ών, μετοχὴ δευτέρου αορίστου" τὸ θέμα, Ἰω" ὁ δεύτερος 
αό φστος, ἴον άν ἡ μετοχή. 30 

Ἰωγή. καὶ σκέπη’ ἀπὸ τοῦ έναν τὸ γὰρ σκέπον ἐπὶ πᾶν 
ὃ σκέτπει ἵεται: καὶ ὑπιωγαὶ δὲ αἱ ὑπαγωγαὶ καὶ 
σκέπαι. 

Ἰωκήν ἡ δίωξις. παρὰ το διώκω, διωκή" κα) ἀποβολῇ τοῦ 
ὃ, ἰωκὴή. σημαίνει καὶ τὴν απειλήν. 

Ἰῶκά τε ὀχκρυόεσσαν. τὰς γὰρ Ἰῶῷ' εἶταν καταδακρνό- 
εσσαν. γίνεται δὲ ἔννεσμον ὁ γὰρ Όμηρος θκα υτὴν 
ἰωχὴν λέγει, ἤγουν τὴν Φίωξιν, αἲς Ἡσίοὐος τὴν κρόκηνν 
κρόκα, ώστε μεταπλασμός ἐστιν. 

Ἴωξις] ὡς ἐκ τοῦ λέγω ζρήμ, ψετια λέξις, καὶ ἔξω ἕξις, 5ο 
οἵσρο θὶ απὸ τοῦ διώκω, διώξω, ὀίωξις' καὶ αποβολᾷ 
τον 

Ἰωχμός, δίωξιον τάραχος. παρα τὸ δώξων διηγός" καὸ 
τροπῇ τοῦ γ εἰς Χ. ο ἀποβολᾷ, τοῦ ὃ, ἰωχμός. 

Ιῶ, τὸ ποριώμα) παν Γερον ν ὁ ἀνειμένος τόπος 
εἰς τιμὴν τοῦ “ΝΔ 



457 Ἐ Α 

ν.ώ» 

Κάττα τὸ στοιχεον" ὅτι Κάλυός «ἐστιν εὕρεμα' ἡ κάππά 
τι ὃν, τὸ ἔχον ὅτα, ὅ ἐστι Φωνήν' τὰ γὰρ ψιλὰ ὑπο- 
κάτω τῆς φλώττο ἔχει τὴν προφορὰν τῆς φωνής" καὺ 
κῆπος, χῆπος τὶς, ὁ ́ ἔχων τὴν πύσιν διὼ τοῦ ὕδατος 
τοῖς Φυτοῖς. 

Κατεχειροτόνήσαν αὐτοῦ, ἀντὶ τοῦ κατεψηφίσαντο αὐτοῦ. 
κ» δὲ ἄἀποχειροτονίκ καὶ διαχειροτονία. καταχει- 
οτονία γὰρ ἐγήνετο οὕτως ". ἔλεγεν ὁ κ Ἴρυξ υξ οὕτω" 

ἡοιδίας δοπεῖ ἀδικεῖν" ἄνατεινάτω τὴν χεῖρα ᾽ εἶτο οὐ 
Φέλοντες ἐξέτειναν τὰς χεῖρας" καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο 
τπτ ΚΑ λοιπὸν πάσας ἠρίδμουν, τὰς χεῖρως ̓  

ἑώρω ὁ κρυξ, ποῖαι πλείους εἰσὶ τῶν Φωσκόντων 
παν αδικεῖν, ἡ μή» καὶ σαι ἂν ἦσαν πλείους, ἡ 
γνώμη, ἐκείνη ἐπεκράτει. 

Καφηρεύς] ἔχει αὲν καὶ Εὔβοια πρὸς τῷ, ἑξῆο Φαλάσση 
Καφηρέα: --- καφγρεὺς δὲ λέγεται τόπος «αλάσσης 
πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς πραχὺς καὶ τεναγώθης, σκοπέλοις 
διειλήωµένος, καὶ ἔρμασι καὶ Χοιράσι» καὶ τα πρὸς 
ἀπόβασιν ὠπορώτατος, ἅτε χρὴ ανοῖς περιστοιχιςόµενουν 
καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κοκοῖς ἔτι καὶ διηνεκέσι τοῖς 
ἀνέμοιξ καταπνεόµεγος» ας ὁ παρ Ὁμήρῳ προβλὴς 
σκόπελος, τὸν οὔποτε κύματα, λείπει Παντοίων ανέ- 
µων1--- καφηρεὺς ὧν καὶ αὐτός. καὶ ἴσως εἴ ἥτο α απὸ 
τοῦ καταπνεῖσὃοι ἀνενδότως κάπος Ύὰρ τὸ πνεῦμα 
αφ οὗ καὶ Ὅμηρος, Αἴαντα Εὶς ᾽Αγαμέμνονα ὁτον 
ἄγον πεχαφγότα νίκη: -- οἱονεὶ πγενστιῶντα, ἦτοι τὰ 
τοῦ πολεμικοῦ -ἀγῶνος, καμάτῳ» ἢ τῇ ἀγερωχίᾳ τῆς ν- 
Ἠηο. τῆς χαρᾶς αὐτῷ τοὺς. ἄναωπνευστικους πόρους κα 
τευρυνάσης, καὶ πέρα τοῦ “συνή» /9ους ἐπισπάσθαι τὸ 
πγεῦμα κατεπειγούση»" παρ Ὁὃ δὴ καί τινες ἕλ φον τε- 
λείως ἐκπεπνευκότες, μὴ ὀυνηθέντες τοσοῦτον τὸ ἔκτο- 
σθεν ἐπισπάσασθοι πγνεῦιμα, ὅσον ἐξήρκεσε τὴν ἀπὸ 
τῇ: χαρᾶς εὐρυχωρία» πληρῶσαι" η ότι συγαπέρχεται 
τῇ εὐρύτητι τοῦ συμπτώµατος πᾶν τὸ ψυχωὸν πγεῦμα, 
ὣς ἀπό τινος παρα λόγον ἐκραγέντος στόματος αμέτρως 

ἐκχεόκενον. 
Κάββαλις, ὃ καταβάλλων ' Ὁ απὸ πάπης ἅλις ἐσθίων" 
} παββάλης, ὁ κωταβάλλων, 0) Ὃν ὁ ἀπὸ ἄλλης παπης 
ἐσθίων. 

Κα Ἄαισος, ὁ ἄπληστος, διὰ διφθόγγου, προπαροξύνεται 
παρα τὸν μά έβον, ὅ ἐστι υετασιτ/κόν. Κρατῇ νου Μολ»δα- 

κοῖς. ἔστι δὲ κύριον πεποιημένον παρὰ τὴν αἶσαν. Ώρος 
ὁ Μιλήσιος. 

Καβησός, πόλις Θράκης απὸ Κμβήσου. 
Καάθαξ. πανοῦργο». 
Κάβε ον ὀνόματα «Φεῶν τεσσάρων» ᾿Αξίερος, ᾿Αξιόκερ- 

σα. Ἀξιόκερσος, Αξίερος μὲν οὖν ἐστιν ᾗ Ἀηιήτηρ" 
"Αξιόκθρσα., ἡ Περσεφόνη" ᾿Αξιόκερσος δὲ, ὃ ὥδης. Κά- 
βειροι δὲ δοκοῦσι προσ σηγορεῦσθ-η ἀπὸ Καβείῖρων ῤρέ ων 
Φρυγίας ἐπεὶ ἐντεῦ2εν µετηγέχἍησαν. οὗ δὲ, δύο εἶνα 
τοὺς Καβείρους' πρεσβύτερον μὲν, Δία" νεώτερον δὲ, 
Διόνυσον. 

Κάγκανα, τὰ ξηρὰ ξύλα παὸ εἰς καῦσιν ἐπιήδεια, οἵον- 
εἰ κατόκανα τινα ὄντα" παρρὶ τὸ παίνειν τὸ κόπτει», 
συγκοπ κα) πλεονασμῷ τοῦ γ. Ἶ ὥσπερ παρὰ τὸ τέκω, 
γίνετου τέκανον παὺ τέκνον, οὕτω καὶ παρὰ τὸ παω, 

γίνεται ῥηματικὸν ὄνομα κάνον" καὶ κατὰ αναδιπλα- 
σιασμὸν, καὶ πλευνασμῷ τοῦ γ» πάγκανον. 

Εαγχαλόωσε, Χαήρουσι. ἐν τοῦ χεάέρω» χαρῶ᾿ κατα με- 
ταθεσ τοῦ ρ εἰς λ, “Καλὼ. ἢ παρὰ τὸ χῶ, χλώ, καὶ 
καλώ" καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν, χαχαλῷ᾽ ποὺ πλεο- 
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νάσμῷ τοῦ Ψ, πα) τροπῇ τοῦ κ εἰς κ. καγχαλώ᾿ ἔστι 
δὲ δευτέρας συςυγίας των περισπωµένων' παρα τὸ ἐν 
Χαλασματι εἶναι, τὴν ψνυχὴν Χαίρουσα» εἴγε τὸ έναν. 
τίον ἐν τῇ λύπη συνέσταλται, ἔνδα τὸ άχεσδαι, παρὰ 
τὸ μὴ διαχεῖσθαι. ἔστι Γὰ ὅτε καὶ τὸ ἐν τῇ λύπη συ- 
στέλλεσθαέ σημαίνει. τὸ πλη»υντκὸν, καγχαλάνµεν 
καγχαλώμεν' τὸ τρίτον, καγχαλάουσι, καγχαλῶσι' καὶ 5” 
πλεονασμῷ τοῦ 0 ποιητρκῶςν καγχαλοωσε, τουτέστρ ἐν 
χαλάσµατι ποιοῦσι τὴν υχήν, Ἰλιαδος γ. 

Κάδος, σκεῦός τι. παρὰ τὸ χαδῷ Χαδήσω, ὃ δηλοῖ το χω- 
ρῷ, ῥ ῥήματικὸν ονομα χάδος, κα; γάδος, τὸ χωρητωιὸν 
ἀγγεῖον. καὶ καδίσκοι, ἑδρίαι χαλκαῖ, εἰς ἃς καθ ίεντο 
αἱ ψήφοι τῶν ὁικῶν. 

Κάδης, ὄνομα τόπου παρὰ τῷ τροφήτη Δαβίδ, Κα) συσ- 482 
σείσει ο η τὴν ἔρημον Καὸ πρι -- σημαίνει κοὺ τὸν 
ἁγιασμὸν καὶ τὴν ἁγίαν, παρὰ τῷ μεγαλῳ βασιλείρ. 

Κάειρα, σηµαίνει τὴ» ἀπὸ Καρίας γυναβιακ. το εἴρα (ὃ 
σημαίνει τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὴν µαντείαν) καὶ τὸ Καει- 
ρα ἄμφιβαλλ οντεα., ὥσπερ δὲ ἀπὸ τοῦ μάκαρ ράκαρος 
φίνετας μάκορα» οὕτω κα) ἀπὸ τοῦ Κάρ Καρός γόνετοι 
Καρν᾽ καὶ πατὰ διάλυσι Καάρα" καὶ τῷ λόγῳ τῷ ων 
εἰς ρα ηλυκῶν» Έάειρα δια τῆς ει διφΦόγγο». ὦτει τὸ 
εἰς τὸ πρώειρα. 

Κάθαμμα, παρὰ τὸ κοιλαέρω ὁ µέλλων, καναρῶ, κεκώ- 
αρμὰν πεκαθαρααι ο/ονεὴ τὸ ἄποκαάρισμα. Δε γί- 
γώσκειν, ὅτι «ἐπὶ τοῦ «Φορίστου τῶν ἀπὸ µελλόντων περι-. 
σπωμένων τὼν δι τῆς αι διΦΦόγγου οἱ Ίωνες τρέπου- 
σι τὸ ο εἰς η» πα θαρῶ» ἐκάθηρα μιαγῶ ἐμίηνα᾽ ση- 
μονών ἐσήμηνα, καὶ ἐσημηγαμή». χρῶνται δὲ αὐτῷ καὶ 
οὗ Ἄθηνοοι 

Καθίζων ἐκ τῆς κατὰ προθέσεως καὶ τοῦ Ίζω" λλους 
μὲν Τρῶας κα Φισον: --- αντ) τοῦ καλθρυσον, πχ εσθη- 
γα ποίησον. ὁ μέλλων, καθίσω. ἡ δὲ τετάρτη διφορεῦ: 30 
τω" ὁ ᾿Αττικὸς μέλλων, παιὼ' ἐπὶ γὰρ τών διὰ τοῦ 
«ζω ῥημάτων: --- τῶν ὑπὲρ δύο συλλαβὰς πρόρκδιτοι, 
ἐπειόὴ καὶ ἐπὶ τῶν δισυλλάθων οὐ ποιοῦσι. 

Καῦ ἡμῶν] Δε γινώσκευ», ὅτι δασέος φωνήεντος ἐπιφε- 
ροµένου, τρέπετω τὸ ψελον σύμφωρον εἰς δωσύ" οἷον 
κατὸ ἡμῶν, καθ ἡμῶν" ἐπὶ ἡμας, ἐφ ἡμᾶς. Ψ/λου δὲ 
Φωνήεντος ἐπιφερομέγου. οὗ Τρέπεταως το ὁχσὺ σύμφα- 
ΟΥ. Οὐῤ᾽ ἔλαθ) ᾿Ατρέος. υἱόν: ---- τοῦτο δὲ γόετο, 
ἐπειδὴ τὸ ὁχσέα ἐπικρατέστερά εἰσι καὶ ἳ Ἱωρόντβο τῶν 2ο 
ψ, ιλῶν. 

Κάημα] ἔων ἔπω, ἔεμαι πο πρᾶσει» μαι" καὲ μετὰ 
τῆς κατὰ» κάδημο η. διωτί ἄναβιβάςει τὸν τόνου: πᾶν 
ταθητρὀν. εἰς μῶι λἼγον ἀπὸ τῶν εἷς μι μλνόμενον, 
ἐν τῇ συνΦέσει, τρίτην ἀπὸ τέλους ἔχει τὴν ὀξεῖεν" 
κεζααε (ἀπόκειμαι. 

Κάδου] ὦπὸ τοῦ ἕω το καθέςοµοέν ὁ µέλλων, ἔσω" ὁ 
ῥεύτερος ἄόριστος, ἔον" ὁ µέσος, ἑόμην, ἕου καὶ κρά- 
σει, οὗ " τὸ προστωκτκὸν μετὰ τῆς προθέσεως, κα»ου. 
ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς, ἀπὸ τοῦ. κάδὴσο » ἀποβολῇ τοῦ σ, 
καὶ τροπῇ. 

Καηκόντως, δεόντως, πρεπόντως. . 
Κα Φωσιωμέγος . ἀνακείμενος. ἐγ Ὑεγραμ μένος, 
Καθευδε] ΄ Ενδα καθεῦδ᾽ ἄναβάο : ο. αντ) τοῦ ἐκοιμᾶτο. 

τα ἆπὸ Φύσει μακρᾶς΄ αρχόμεγα ῥήματα, κατα τους 
παρῳχηκένους χρόγους ἐν τοῖς ὁριστρεοῖς ἁπαδή ὃ ὄντα, 
Φυλάττει τὸν τόνον ἐν τῇ συνδέσει" οἷον, εἶχον. κατεῖ- 
χον” εὖδε, πανεῦδε. κο τὸ καθ]σθιμ" ΤΠῶν ἀπὸ ὁμο- 
τόνου καὶ ὁμοχρόνου Φέλει: --- 
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Κε λῆστ το] ἀπὸ τοῦ ἔζω, εἶσμαι"' καὶ ἧσααι, Δωρηιῶς' πΚάκρδοςν σηµεάνει τὸν μολκζ Όμενον. Ἡ ἡ κακιςόμιενον. παρὰ 
ἥσμην, σου ἧστο" «αἱ ἐν συφέσει, καδῆστο. οἱ δὲ 

ο τοιοῦτοι παρακείµενοι καὶ Γὑπερσοντέλινοί» ἐὰν ἔχωσι 
δύο σύμφωνα» ἐν τῷ συνθέσει Φυλάττουσι τὸν τόνον' 
να, . Ἰγωρέν κατῆγωσα ρωσ, κατηργµοι. εἶ δὲ απὸ 
, ον ἔχαι ἦν, ἦν ἂν ᾖτο, καὶ ανεδίόου τὸν τόνο». ἔω, 

µέλλωνι ἔσω" ὁ παρακείαενος, κα” ὁ πεθητικὸς, 
μέ ὁ ὑπερσυντέλωεοο, ἥσμην" τὸ τρίτον, ἧστο καὶ 

Ἴστο. ἡ ατὸ τοῦ ἔημι, ὃ μέλλωνν Ίσω. οὐκ. ἀνθδόδη 
ο. δὲ ὃ τόνος" ἐτειδὴ καλών ἐστι ὁ λέγων, ὅτι πᾶς πα- 

ΡΡχΥιἐνος δριστικδς ἀπὸ Φωνήεντος αἀρχόωενος» καὶ 
ατὸ Φύσει απκρᾶον τὸν αὐτὸν τόνο» Φυλάττει καὶ α. 
τί συνθέσει" χωρὶς τοῦ οἶδα, σύνοιδα, Αἰοληκθς) μὴ 
τοῦ οσα, κάτοις«δ1, Αἰολριῶς” καὶ τοῦ εἶξα. ὑπόειξα' 
ααὸ τοῦ εἶκονν ὑπόειμον. ἔστωσαν δὲ παραδείγματα τοῦ 
κανόνος ταῦτα" ο νο ᾧγε, ὠνῷγε' ὥσμιίν 
ἀπῶσ ασ” ᾧγες .. αγῷγκαι. να οδό 

ὀριστικὸς, διὰ τὸ εἰπέ, ὄξειπε εὑρέ, Ἓφουρε: καὶ κΞ- 
Φεῦδε. ταῦτα Ὑὰρ ο οὐκ εἰσὶν ἑριστοιαν ολλ πρροτακτί- 
μέ, πρόσκειτταν 3 απο Φαονήέντος αρχόμονοει δια τὸ κεῖτο, 
κατέκειτο” κεφ, κατέχευξ. πρόρκειτο ἀπὸ Φύτει μα- 

κρᾶς, διὰ τὸ σεν ἔφιςε. τούτο δὲ τὸ ἴφει κουῶς μὸ», 
μσκρον ἔχει το ἰώτα Φύσει, ἐξ οὗ τὸ ἐφισε προπερι- 
σπώκενον Αττικοὶ δὲ, 7 πποιητα)ν συστέλλουσιν αὐτὸ, 
τουτέστι Ῥέσει μακρὸν αὐτὸ ἔχουσω' ἐξ οὗ τὸ ἔφιζε 

παροξύτονον. 
κάῄ στέον ὅτι τὸ κάδη. κα) δύνγ πα) µέωνη, καὶ 

τὰ ὅμοια, παράλογκ εἶσι. τὸ μὲν γαρ κάδγ καὶ Φύνγ, 
ἐνεστῶτες εἰσὶ πα ητικοὶ τῶν εἰς αι ὁ δὲ «ἀπὸ  ποῦ 

"εἷς µε πωθητικὸο ἐγεστώς, τροπῇ τοῦ κατὰ τὸ τρίτον 
πρόσωπον τ εἰς σ, ποιε, τὸ δεύτερον, ὡς ἵστατάι ἵστα- 
σοι. οὕτως οὖν καὶ ἀπ) τοῦ κώθγμαι κώθητω κάθγ- 
σι, «καὶ δύνιεμδι δύναται ὀύγασοι. τὸ δὲ μέμλῃν πα- 
δητόρ ἔστι παρακείμενο” πας δὲ παθήτικὸς ποραμεί- 
ενος, τοῦ τρίτου τὸ τ τρέπων εἰς σν τὸ δεύτερον ποιεῖ" 
οἷον, νενόηται ννόησαι, οὕτως οὖν καὶ µέανήταέ, μµέ- 
μνησαε, ταραλόγως ρα καὶ τὰ τρία. ἔστι δὲ εἰπεῖν 
περ) αὐτῶν οὕτως ἔστι µέμγηκομ᾿ τὸ δεύτερον, µέμ»η- 
σαι” καὶ ἄποβολῇ τοῦ σ Ἰωγικῶς» γόετα µέμνηαςἩ 
κιὸ κατα συστολή», μέμνεοι καὶ λατ κρᾶσιν κ” 
Φων Πέντωνν αέωνγ) πο], μένει τὸ | ἀνεκφών 
ὁμοίως καὶ τὸ καδηµαι χω ὀόναμα, κάθήσ-- Μμάα 
ασοι" Γποβολῇ,. κα δηώ πα ὀύνααι" καὶ συστολῇ » κά- 
δεαι κο ὀύγεωε" καὶ χράσει τοῦ ε καὶ α εἰ ή, κάν 
καὶ δύνγ. οὕτως ὁ Χοιροβοσκός. 

Κακία., παρὰ τὸ κάτω πεχωρηκένοε. 

Κακός, ἐπί τοῦ δειλοῦ, παρα τὸ χάςω κάθομαι χακός 
καὶ παχδο, ὃ ὑτοχαρῶν κος Φεύγων" ἐπὶ δὲ τοῦ ἄλλου, 
κατακρηστ/κῶς' ἐκεῖον Ύαρ πάντες «ὑποχωροῦαεν. ση- 
μείνει τὸν Ἄειλόν, ὡς τὸ, Τοῦ μὲν γάρ τε πριοῦ τρέ- 
Τεται χρὼς ἄλλνδις ἄλλη: .ὀ- καὶ το» εὐτελῇ., : ὼᾷ Τὸν 

' πκλ ἦτο εἶδος μὲν ἔην κακδόν αλλα πεδώκης: στ 
-- ἴνει καὶ τὸν πογηρόν, ὧς τὸ» Εαν η) μὲν 
ὄγ ἐστ], κακὸν ἂέ τε σ]µᾳ τέτυλτ: «ετ- Κανος χόλος, 
ὁ χρόνον διατιΦέµενος ἐτὶ τὸ χεῖρον. ἡ σκώπτων, ᾗ 
σινοµδνος. 

” Κ κοσμος, ὁ χαχῶς όζων, 
Κκμόχαρτος ἔρίον Ἡσίοθος. ἀμφήβολος ' τοι γὰρ ἡ ἐπὶ 

πακῷ ρέρουσα, ᾗ ἐφ᾽ ] οὐ κακο) χαίρουσι. 
Κακοῦώῶν, ὁ Φεῷ ἐπαχδὴο, καὶ τὴν ψυχη» ἔχων 

έι αταδῇ. 

Κάνγ! τὴν κάκην ἐπὶ τῆς κακίαό τάττουσι". παρὰ τοῦ τα 
κακίας τὸ ϱἩν περιποιουµένου διά τὸ ῥίπτειν τὰ ὅπλα. 

Φχημ όνος | 

τὸ κακ/ζω παπίσω Ἠάκεστος κνὶ Νέφος, ὁ πάκιττο:. 
πι» τσκεῦος «άν λάιψ ἐπιτήδειον. παρὰ τὸ κά. 485 
πτ», ὁ σημαίνει λαίνω, ὄνομα κάβη "πα πλεο- 
γασωῷ τοῦ Ν, παὺ ἁπλασιασωῷ» κακκαάβν.. :ῶναλογώτε- 
ρο». δὲ «Δέλει λέγεσθαι καὶ κάκκαβος. τὸ γὰρ '--- 
ὁ πέκκαβος, παντελῶς αδόπι μα». 

Κακκείοντες] Οἱ μὲν, κακκείοντες. θαντ--- κατονεοεαή- 
Φησόμενοι ἐπορεύ-λησαν. ἐκ τοῦ κὠ τὸ αριμῶρεν Μέω 
καὶ πλεονασαῷ τοῦ -ε, κείω" ἡ μετοχὴ :πείων ψείοντος, 
κείοντας' κο ππκκείοντες κατὰ ὠναδιπλασιασμόν. ἔστι 
δὲ ἑνε εστως κοὺ παρατατικός σημοώνει δὲ ἔαφασι» μέλ. 1ο 
λοντου. τὸ δὲ κῶν σηιαίγει δύο" τὸ κοιν εμεν ἐξ. οὗ . 
κιν κοίτη" τὸ καίων ἐξ οὗ κι τὸν Κεικαενοι πυρὰ 
πολλὰ:--- ἐν. τοῦ πείῷ τὸ κοµεβα-εν “Ἠθίοντορ" ο -εὐ- 
εν τῶν πληδυντικῶν, κείογτες κιθτὸ ης: κατὰ κα- 
τακε/ο»τερ᾽ καὶ συγκοτῇ» κωκκρίοντες. τὸ ὃὲ τοιαντ 
τῶν ῥημάτων« οἷᾳ- αὐτοῦ τοῦ πραγµατο: ἐπιδυωγτικως 
ἔχοντος δηλοῦνται. στὸ γὰρ βρωσείῳ. : τὸ βρωτικώς΄ καὶ 
τὸ πφκκείοντες, τὸ κοιωήτικῶς” καὶ τὸ ὀψείρντες, τὸ 
ὀπτικῶς ἔχει». Τώ ῥ οἳν ὀψείοντες, ἱλιάδος ἕ, αντὶ 
τοῦ οπτικας ἔχοντθυ, ἐθεῖν -«δέλονταρ' καὶ τὸ .- 10 
σείοντες., «Τὸ πολεωικῶς ἔχοντες. ει 

Καλαδος, καρίως εἰς ὃν. τα καλλη- ἁποτίθετια. ο ώλλη 
δέ εἶσι τὰ βεβκμαένω ἔρικ' κατα ρηστικῶς δὲν. καὶ 
ἐπὶ τοῦ ὀεκτικοῦ τῶν τυρῶν καὶ σταφυλὼ».- ἡ παρα τὸ 
φοέλαν γάλαρλοςν εἰς ὃν τὸ γάλα. ἐπιτέδενται τυρεύρντες. 

ν. Καλαμευτής, ὁ ἀλικύφῃ ». αλλο - ὁ τοῖς. ήνως 
αλιεύων. ον 

Κάλαμος, παρὰ τὸ καλῶς ἁμάρθλώιραλεμβωρι τας νῦν 59 
λεγομένας ὠλένα" τἐπεὶ απὶ κπαλάμων γύεται. 3 τοὺς 
ΦἸλυκοὺς καλάαους τοὺς προσυνδέσµους. 

Καλαμογλνφεῖν] οὔτε ἐν τῷ γλύφω ἐνεστῶτι. οὔτε ὃν ῷ 
γλύφες, ἅπασα | σύνθεσις ἐγένετο, ἀλλ ἐν τῷ ὀνό- 
ματι οἷον, καλκμόγλυφος, Γκαλαμογ. γλυφῶ. 

Καλκύροψ. καλανροπος, ἡ βουκολικὴ ῥκβδος. ἔστι δὲ Εύλον 
κατὰ τὸ ἕτθρον µέρος. ῥοπὴν ἔχον, ὅ ἐστι καμπήν". πα- 
ὼ τὸ ῥέπειν τὸ κάλον εἰς ἓν µέρος, ἐν ᾧ ἐστι παχύ” 

καὶ ᾗ καλουµένη κορδύλα”, καὶ κορύρη. καὶ ῥόπαλον. 749 
Καλή, κατοὶ ῥιάλεκτον. οἱ Αἱολεῖς σὸ τῆς πρώτης συ- 

«υγίας δια τοῦ Ἰ προφέρουσι» Ὦ αθρηίω" ὋΩΏψα τ' ἆλι- -- 
κήήτπ. ποδέω. ποθγω” οἷον, Καὶ ποδήω καὶ μµάχο- 
µαιτ--- υὕτως οὖν καὶ καλῶ παρὰ μὲν Ἴωσε, καλέω" 
πτερὰ δὲ Αἱολεῦσε; μαλήω᾿ παρὰ δὲ Ἀντρίοις απαλήςν. 
τοῦτο δὲ ἠγοῦ ὄνται κατὰ συγκοπὴ» Ὑεγονέναι, Σλήζω" οὐκ 
ἔστι δὲ" εὑρίσκομεν γὰρ αὐτὸ σὺν τῷ ι᾿ αλλ ἀπὸ τοῦ 
χλέος κλείσω καὶ κληό ω καὶ κλ/ζω, ὧς Χρόοο, ̓ Χρεί" 

, χρηίζω» καὶ ΧρύςΦ, πορσνν 
Καλήωεναςν καλα». απο τοῦ καλγω δα ρθηθωνό Ἱ-. ο 
Καλιά, κυρίως ἡ ἐκ. κάλων κατασκευκζομένη οἰκίε, ὔπω 

εὑρεδέγτων λ/δν. εἰς ἐργασέαν" καταχρηστικῶς δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν λιδόων οἰκιῶν. Ἡσίοδορ, Όν γαρ ἐτωσιοεργὸς 
ανὴρ πίµπλησι κα 

Καλός, ἐν τοῦ κάλλος" Ἶ παρὰ τὸ κάν ὁ μέλλων» κά- 
σω" ῥηματικὸ» ὄνομα, καλός. ἡ παροὲ τὸ καλὼ ν ἐκ τοῦ 
καλεῖν προς ὁκωτον ἕκαστον, 5 αγα)ὸν ἐφ᾽ ὸ ἄγαν 
έομν. } παρα τὸ Νηλεῖ" πάντες γὰρ απλούς τῷ 480 
καλῷ καὶ Φελ γόμεδα.. ἡ παρὰ το δέλω, 

Καλοκαγαθίκ τὸ ο. ὀνόματος γύεται" οἷον ἳ 
ΦΦεοῖς ἐχβρός, Φεοχδρίκ, οὕτω καλὸς κιὺ ἀγα δρ, κα- 
λοκαγαδία. 

Καλόπους, κυρ/ής. ὁ ξύλινος πούς" κάλον Ύὰρ- τὸ ἔύλον. 
Κάλοι, χάλοι τινὰς ὄντες, οὗ χαλάται τὰ ἠστία : 

λος ο. 
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Καλιυδοῦμαιν τὸ κυλόμαι " οὗ γὰρ Αἱολεῖ; τὸ ο εἰ α 
τρέπουσι» τας σάρκας σύρκας λέγοντες. ἐπεὶ οὖν τρέ- 
πετ τὸ α εἰςοων δηλονότι- τρέπεται καὶ τὸ υ εἰς α᾿ 

ο καὶ οὕτως ἐκ τοῦ πυλίω γίγεται κπαλίῳ καὶ πλεονα- 
ο σμφ τῶν συμφώνων, «καλίνδω. ά 
Κέλοα, ἡ διδασκαλία. 
Κκλῴδιον, τὸ σχοινίον. σὺν πῷ γράφετε" ολ ὤφειλεν 

εἶναι παλίδιον᾿ ἐπειόὴ ἡ. τελευτα/« συλλαβὴ τῆς γε:- 
κο τοῦ πρωτοτύπου ἀπὸ συιιφώνου άρχετας οἷον κά- 

ς. παλου (πότε γὰρ διὰ τοῦ ιδιον γίνεται καὶ παραγωγή ᾿ 
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ρε, -- τὰ ὃ) ἑρ]αα Φοβείται: --- σηµαίνει δὲ τὸ ἑερεῖον, 
κα) τὴν υσία». ἦ ἐν τοῦ καλλιερῷ καλλιερώσω΄ καλ- 
λιέρωμα καὶ τροπῇ τοῦ αακροῦ εἰς μακρόν. καλλιέρημα 

δέ ἐστιω ἕκαστον τῷ εῷ Φέλον ὀὔμα" καὶ Χριστμιο) 
μὲν τότε καλλιεροῦσιν. ὅταν ἑαυτοὺς τῷ }εῷ προσά- 
γωσι πγεῦαακ καὶ καερθίαν συντετριμµένην᾿ Ἕλληνες δὲ 
τότε καλλιεοεῖν νοµ/ζουσιν, ὅταν δα (ωονέ τοι Φύσαντες» 
ἐντύχωσι τινὸς σηµεείου ἑν τῷ ἥπωτι τοῦ ἱερείου' καὶ 
τοῦτο καλοῦσι καλλιέρηωα, ὅταν τῷ ὁκίμον, Φ/λον τὸ 
Φύμα δι τῶν Φαινομένων αἀπατηλῶν ὀφθείῃ σημείων. 

οἶἷονν γνώµη γνωμίδιον. αλλὰ συνεἔηκολου9ησε τῷ λα- Κάλλιμος, παρὸ τὸ κάλλος. ἡ δὲ διὼ τοῦ 1µος παραγωγὴ 
γαδίονν στῴδιον σημαίνει τὴν στοά». 

Κκλιῤη» ἐκ τοῦ καλ- ττω κατὸ µετα-»εσιν τοῦ π' εἰς Φ, 
οἱον εἰ καλύφη τὶς οὖσα. 

Καλυψώ, ἡ κ ἁπλὴ, καλύπτουσα δὲ τὸ διανοούμεγον ̓  
ὍὉ ληρος» -- ῥολόεσσα Κελυψή. - ' 

Κάλυμνος, ὁ ἐν Αὐγύπτῳ σος". ἀντ) τοῦ καλίωνιος" ὁ 
γὰρ Φιλάδελφος ἐν Καλνόνῶν μετήνεγκᾶ τὸ σπέρµ«. 
Νήσους περὶ Κ.λυδνάς: --- ὧς ὁ ᾿Απολλόδωρος Φησὶ 
λέγεσθαι Καλύδνας ὡς καλήβας. 

Καάλχας, παρα τὸ παλχαύειν, ὃ ἐστι κατὰ βά9ος μερι- 
μραν καὶ καλχην ς πορφέρα". εν. παρ αὐτὴν πορ- 
Φύρειν, τὸ μεριμχᾶν. ῇ παρὰ τὸ παάλχη, ὁ σημαίνει 

τὴν 
:ὁ τὸ βάΦη τῶν. μαντειῶν ἐρευνῶν᾿ ἡ ὁ τοῖς βωσιλεὺσι 
τὸ ἐκ «εοῦ μαντεύματα Φανερῶ». 

Ῥαλκηδών] περὶ τὸν ποταμὸν πόλιν κτέζουσι" 
«ως αὐτῷ πόλιν πὐνόμοισαν. 
Κάλυξ, ἄν θος ῥόδου, μειυκός” παρὰ τὸ καλύψω. ἢ ἡ τοῦ 

ῥόδον κεφαλήν καὶ ᾗ νύμφη. καὶ τὸ ἐνώτιογ. 
Καλά] τὸ καλὰ, παρὰ ᾿Αλκκάνι "άσσήςς οἷον, Καλὰ µε- 

λ,σδόαενα!, 
Καλλήτις, πόλις ἐστὶ κτισθεῖσα ὑπὸ ὁ Ἡραμλεώτου. ὠνό- 

µασται δὲ ὧπὸ της παρακθιαένης λάανης. Ώρος. 
Καάλλη, τα ἄνφη' ἡ τὰ πορφυρᾶ ἐμάτια., ἡὴ τὸ βαπτὼ 

ἔρια. 
Κάλλαια. καλοῦνται το κάτωεν τῶν ἀλεκτροόνων ὥσπερ 
υγένείεν δια τὸ εἶναι ἂν Φηρὼ καὶ πορφυρώδη. τοὶ πορ- 
Φυρᾶ γὰρ. παάλλη ἐκαλοῦντο. Εὐπολις. Ῥάπτει τὰ 
αλλη. περίσεμνα το Φεῴν-- καὶ Αἰσχύλος, Εν ποι- 
πόλος γὰρ θνητὸν ὄντα κάλλεσιν: -- ἔνδα ο) κό καλ- 
λά]νον. ἔστι δὲ χρώμα ἂνθηρόνν ἡ τὸ βένετον χρῶμο 
οὕτω λεγέμενο». ἐξ οὗ .. κέραμος καλλαῖνος. 

λε ’ 

καὶ οµωνυ- 
κ 

ὁιὰ τῶν τριων γενῶν. γίνεται" οἷον, σπόρος» σπόριµος᾽ 
αγωγή», ἀγώγιμος πῦδος, κύδιµος. γίνεται παὶ ἀπὸ ῥή- 
µωτοῦ» προςδοκῶ, προςδόκιµος" 
ἠράσιμος. 

Καλλων κο κάλλιστος, οὐκ ἀπὸ τοῦ παλός, ἄλλ᾽ ἀπὸ 
τοῦ πόέλλος., καὶ, τοῦτο ῥηλοῖ καὸ ἤ γραφὴ καὶ ἡ σημα- 
σία. ἡ γραφή, ὅτι καλός δν ένος λ) τὸ δὲ πάλλιστος 
διὰ δύο" Ἶ σήμασία» ὅτι ὁ ποιητής τὸ καλὸν ἐπὶ) του 
ἀνδρείου εἴω-ε τάττει», ὡς ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸν κακὸν 
ἐπὶ τοῦ ὥσιλενοῦς τὸν δὲ Νιρέα εἰδὼς ἄσφθενῆν ὅμως 
Φησὶ περὶ αὐτοῦ, ἨΝιρεὺς, ὃς πάλλιστου ὦνὴρ ὑπὸ 
Ἴλιον ζλδε. 

βοτάνην, ὁν ᾗο ἡ πορφέρα βάπτεται- κάλκχας δὲν Ράμαξ, αρσενικῶς μὲν» σημάνει τὸ ὄρυγμα, } τοὺς ἐν 
τάφῳ πεπηγκένους πασσάλους πρὸς τήν τῶν πολεμίω» 
ἐρωήν' δηλυκῶς δὲ, τὰς ῥάβῥους ᾗ δόνακας παρωπεπή- 
γότας τα) ἀμπέλοις. Ἡσέοδος, Σειόμενος Φύλλοισε 
πα) ἀργυρέῃσι κάµαξι:--- καὶ Ὅμηρος Ἰλιάδοο σ’, Εν- 
στήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲο ἀργυρέησε: --- τουτέστε, 
πάσα ὁὲ ἐκεχαρακωτο ἡ ἄμπελος άμα δι, τουτέστε 
στύλοις, οἵτιγες εὐσὲ ἕνλε ὁρ9ὸ πεπηγότα ταῖς ἁμπέ- 
λοις ̓ παρὰ τὸ πομναιν: ἐν τῷ βαστάςει» τὴν ἄμπελο», 
οἱονε) παανακξ τὶς οὖσα., κατὰ αποβολὴν τοῦ ». 

Κανσία, εἴρηται, μὲν παμελαύκιον , παρὰ τὸ ἐλαύνειν τὸ 
κανα καὶ γὰρ ην καυσία ἔοικε δι τὸ πρὸς τὸ καῦμο 
εἶναι ἐπιτήδειον' ἔστι γάρ τι πάλνμμα κεφαλῆς τοιοῦ- 
τον. ᾽Ανκήσωτρος Θεσσαλονκεὺς͵ ἐν ἐπηράμματεν Καυ- 

σίη ῆ τὸ πάροι)ε Μακεδόσι» εὔκολον ὅπλον Καὶ σχέ- 
πας ἐν Σιφετῷ κα) κόρυο ἐν πολέμῳ: --- Ώρος. 

Κάωγλος, τὸ «φον" -ὅτι Χαμοὸ πα δημένη αἴρει τὸ Φορ- 
τίον» Χέμήλος . καὶ κάμήλος. ἐτυμολογεῖτοι δὲ καὶ 
παρὰ τὸ πάωπτειν τοὺο μηροὺο ἐν τῷ καθέζεσθαι, κά- 
α1ρος τες οὖσα καὶ καμῆλος. 

Εάλλοντρον »Κόσμιον" παρὰ τὸ κορῶ, ὅ ἐστι σαίρευ καὶ Κάμινος» παρὰ τὸ ὑπομένει», κοκομένην. τὸ ε μακρόν" 
παλλύνειν. 

Καλλωπίζω, 
που. 

Κάλλος, παρὰ τὸ κάζω τὸ κοσμῶ' |. παρ τὸ ... τὸ 
πηδω. ο -- 

Εαλλιτάρηον] τὰ δὲ παρὰ τὸ κάλλος ἐν συνθέσει γιόμε- 
ς. δια. τοῦ γράφετο,. Καλλιπάρηο», παλὼς παρειας 

( ἔχουσαν πο μέρους, καλήγ. παρει. δὲι παρα τ τὸ ἑπαι- 
ρώ» ᾿τὸ συνεσταλμένο». µέρος τοῦ σώμωτος.. τὸ ρή» Ἰν 
διατί: Δαρικῶς.. οἱ γὰρ Δωριεῖο τὴν -ε, ὁήφθογγον εἰς 
} τρέπουσιν᾿ ὴ οἱ Α/ολε:. [ 

δολ λισφύρου, εὐτρετοῦς. πολης" ἀπὸ μέρους, τῶν σζυργ. 
Κάλλος, ἐπὶ τοῦ. ἡων νοουμένου". τίφετᾶι καὶ ἐπὶ τοῦ 

μύρου σῆς Αφροδίτη». Ὀδυσσείαο 3’. 
καλλιγύνοικα, απο τῆς καλλιγύναιξ εὐθείας» τὴν παλὰο 
ηνναῖκας ἔχουσω». ' 

Καλλυντήρια. καὶ πλυντήρια, ἑορταὶ β Ἀθήνησι, 
Καλλιέρηκα, ἐν τοῦ πάλλος καὶ τοῦ ἔρηαον, ὃ σηωαβει 

-τὸ πρόβατο», ὅπερ ὁ ποηης προπερισπωµέγωο προφέ- 

ἐν τοῦ κάλλος, καὶ τοῦ όν ὠπός τὸ πρός- 
“-- 

τὰ διά τοῦ ος προ μιῶς τὸν τόνον ἔχοντα ἐκτείνουσε 
τὸ, πλὴν τοῦ ἐχίνοο. παριώνος πρὸ δύο δὲ τὸν τόνο» 
ἔχοντω ; συστέλλει, πλην τοῦ κάμνος, 

ξάμιρου, ὄνομα πόλεως ὡς παρὰ τῷ ποητῇ, Λάνδον 
Ἰήλυσσόν σε, πο ἠγεμόεντα Κώμιρον:---- τα διὼ τοῦ 
ερος ἐπὶ πόλεως λεγόμενα καὶ μὴ οὐδέτερα ὃιὰ τοῦ ν 
γρύφεταν Πέστιρος, «Στάλιρος» ἸΚύστιρος . Δύσιρος, 
Ἔτιρος. Το ἤπειρος οὐ αντίκειται ἡμῖν) οὐκ ἐπὶ πό- 
λεως γαρ. αλλ᾽ ἐπὶ χωρίου" οὔτε τὸ Στάγειρος" ἔχει 
γαρ οὐδέτερον τα Στώγειρα. τὸ δὲ᾽ ἄλλα πάντα διὰ 
τῆς ει δή Φόγγου γράφεται" Χ9ρὺ; μὴ σον ἀπὸ 
ὀσυλλάβου. αάγειρος, κάμειρευ. εἰ ανά: ὥσιν ἀπὸ ὀισυλ- 
λάβου πρόσκειταε» ὁμὼ τὸ α1ρος., 

κα) Αχοκίδα Ἐάωει. ἐπὶ τοῦ ποιεῖν καὶ ἐργάζεσθαα, καὶ ἐπὶ τοὺ 
Σοσεῦ»» καὶ ἐπὲ τὼν πο θανόντων᾿ προςλαμβάρον δὲ 
τὴν απὸ τρόδεσω., σημαίνει τὸ ἀπειπεῖ, καὶ ἄπαγο- 
ρεῦσαι καὶ απογνῶναι ; αἴον, ᾽Απέκαμγνον νουθετών - 
ἁποκάμνω παρα»: --- ποόμνῶ σηραύει. τέσσαρος τὸ 
ποπιῶ» Αὐτὰρ ἐπεὶ καμε κεῖρας ἀναίρων: --- τὸ πατα- 

Φηράω ηρώ ηράσω, 2 

320 

ο 2 

4ο 

5ο 

49θὸ 

το 

20 



445 ΚΑ 

σχευάζω. ὣς τὸν --- κέάε τεύχων: --- καὶ τὸ ατθενῶ, 
ὡς τὸ. Καανόντων αἰχακλώτων.--- σηµαίνει καὶ τοὺς 
τεθγεῶτας, ὥς, -- ὦν εἴδωλα καµόντω»: --' καὶ 
καμόντας ανθρώπους, ἀντὶ τοῦ τελευτήσαντας» ἀποια- 
νόντας. κάµω. ὁ πέλλων, καμῶ" ὁ µέσος παρακεία»- 
νου, κέκαµα" ὁ δεύτερος αόριστος, ἔκαμον' ἡ μετοχή, 
χαμών κακόντος. 

5ο Κάμπτω] ἐκ τοῦ γόνυ γονάπτω, κατὰ παραγωγήν καὶ 
συγκοτῇ, γνάπτω" καὶ τροπῇ τοῦ Υ εἰς κ καὶ ἐν ὑτερ- 
Φέσει, κάμπτω. " | .. 

Καμτή. ἡ καμπτοµένη καὶ κεκαμαένη' καὶ καμπάς Φα- 
ν. ον ὡς κλάσιν πεπονότων χωρίων. λέγεται 
δὲ καὶ «ωθάριόν τι κάµπη, ἡ κάμπτουσα" τὰ μὲν τελεν- 
ταῖκ µέρη αποτείνει' τα δὲ πρὸς τῷ τραχήλῳ κάμ- 
πτει" εἷθ οὕτως ἐπισύρει τὰ ὄπισθεν. 

Κααπύλος, ἐκ τοῦ κάµπτω. Δ 

Καιπανοί, ὅτι Κάωτον ἔκτισαν πρὸς τὴν Κύμην, τόπον 
4ο ΄ οὕτω λεγόμενον ὅδεν καὶ κάµπη ἐκλήδη. οὕτως Ώρος. 

Κάμιδρος. οἱονεὶ κακόμορος" καὶ συγκοπῇ» πάμμορος. 
Κααμύω, ἐκ τοῦ καταμύω, Κατα τροπή». ων 
Καμμονν] κακῶς τῇ λέξει κέχρηται' καμµογία Ύάρ ἐστι 

κυρίως. ἡ ἐκ μονομεροῦς νίκη, ἡ [ἐκ κατα μόγας μό- 
χής] γινοµένη νίκη. τουτέστη ἡ αετα Ναταμονῆς νήνην 
ἐπὶ πάλης καὶ πυγμῆς, καὶ τῶν ὁμοιοτρόπων αγωνισμα- 
των" ἐπὶ δὲ ἵππων οὐδ) ἂν χρήόοι τὸ λεζείδιον. 

Κανέχιζεν, ἦχει" παναχή» ἡ βοή" ἀπὲ τοῦ κενὸν ἀχεῖν. 
5ο καὶ, --- καναχηδὰ κυλινδόµενοι Φορέοντο:--- ἀπὸ τοῦ 

καναχῶ Ναναχήσω. : 

Κανάστρα. ἀκρωτήριον τῆς Παλλήνης. 
Κανδύλη. βρῶμά ἐστι δια γάλακτος καὶ µέλιτο κατα- 

σκευκζόμενον, ὧς τὸ, ᾽Αμοιτάκην ἔροικον βρωμα. ο. 

Κανθὸς ἐπὶ τού ὀφφαλμοῦ. οἱονεὶ κ»η»οο τι ὤν, ἄπο 

τοῦ κνήβεσθαι συνεχώς, ὀακνοµένου ὑπὸ τοῦ παρεις- 

έοντορ ὑγροῦ ὀπκρύου. ο ο, 

48ο Ἡ Κώνθων, ὁ κάν-λαρος οὕτω εἱρημέγος. ἐκ γαρ τῶν καγ- 

Φων (τουτέστι τῶν ὄνων) κόπρου Ὑεννάτα 
Κάνβαρος, παρὰ τὸ ἔνθος ἡ κόπροο, καὶ τὸ ὀρούω τὸ 

Γααωρ« ν) «/ 

Κάνναθρον] Δίθυμος τὴν πείρθον πλεκοµένην λέγει ῥί 

τινθον, καὶ κατὰ ἄντίθεσιν πείρι Φον" τούτο ὁ ύπο 

Ἐενοφῶντος καλεῖσθαι κάνναθρον᾽ ἐπεὶ καὶ κάνη ἡ 

ψίωβος. οὕτως Ἐπαφρόδιτο,, "άδρος. ι 

Κανοῦν. εἰς ὃ Φέρονται ἱερουργικαὶ μαχοιέρα σήωα/νθι 

1ο. κυρίως τὴν μµάχεμραν, οἱογεὶ τὸ καίνειν ἔχον κείµενο», 

ὅ ἐστι κόπτει' ἀπὸ τῶν γινοµένων ἐν ταῖς «νσίαις 

σφαγῶν. σηµαίνει δὲ καὶ καγίσκιον. παρα Το χοένειν 

χανοῦν καὶ κανοῦν, ἀπὸ τοῦ κεχηνένω. Δεῖ δὲ γινώ- 

σπειν, ὅτι τὰ κανᾶ καὶ ὁστᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ χαλκὰ 

εὖκ ἐγένοντο ἀπὸ τοῦ ὀστέα καὶ χρυσέω καὶ χαλκέα᾿ 

ώφειλε γὰρ ἂν εἰς η εἶναι ἡ κρᾶσι' αλλά λέγεται, 

ὅτι αἱ ἐνικαὶ αὐτῶν ὀμχῶς λέγονται καὶ ἐντελῶς καὶ 

κατὰ κρᾶσιν' οἷον χάλκεονν χαλκοῦν' οστέον, 9στουν᾿ 

αἱ δὲ ἐντελεῖς εὐθεῖι τῶν πληΦδυντικῶν απο τῆς ἐν- 

1ο. τελοῦς εὐθείκς τῶν ἑνμιῶν γίνονται". αἱ δὲ συνγρηµέ- 

ναι ἀπὸ τῶν συνγρηµένον, ἅπὸ τοῦ κανοῦν, οστοῦν, 

κανᾶ καὶ ὁστᾶ. : ν σα". : 

- Κανηφόρος, παρθένος τα ανα µετα τῶν λοιβων Φέ- 

ρουσα ἐν ταῖς «2υσίωςν παρα Αριστοφάνει. 

Καγωπος δεῖ λέγε, οὐ Κάνωβος' ἐπειδὴ οὐδὲν εἰς ος 

λήγον ὑπὲρ δύο συλλαβας παραληγοµενον τῷ ω ἔχει 

τὸ βῆτα ἄρκτικον τῆς τελευταίας συλλαβῆς, αλλ ἡ 

ἕτερον, ἡ τὸ π, Κρότωπος, ἄν 2ρωπορ" οὕτω καὶ Κα- 

γωπος. 

ΕΤΊΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤΓΑ. ΚΑ 444 

Κανών, παρὰ τὸ καίνω τὸ κόπτω, ὁ τὰ τῶν λέξεων κὀ- 
πτων «Ἰτήματα. ἔστι δὲ εἴδους περιεχτικοῦ. εἴοηται δὲ 30 
κανών «πο τοῦ τεκτονικοῦ παγόνος" ὥσπερ Ὑὰρ ὁ τέπτων 
κάχρηται κανόνι Φιὰ τὸ ἐπανορθῶσαι τὸ ἀτοτελούμενονι 
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡμεῖς κεχρήκεθα τῷ κάνονι δμὺ 
τὸ ἐπανορθώσωι τὰς λέξεις. ἔστι δὲ κανών, λόγος ἔντε- 
χνος ὀγλωτικὸς, ἀπευθύνων ὁμοιότητα πρὸς τὸ καό- 
λου. κανόνας ἐπὶ τῆς ἀσπίδος, τὰ; ῥάβῥους, αἲς ἐκρά- 
τουν τὰς ασπίθαᾳ οὕπω γὰρ ἐχορῶντο τοῖς πόρπαξι», 
οὓς ὄχανα ἐκάλουν" ὕστερον γὰρ ἐπενοήθη ὑπὸ Καρῶ», 
ὡς ᾿Ἀνανρέων Φησί. . ι 

Κάτη, ἡ Φατνη" παρὰ τὸ καπτειν (ὅ ἐστιν ἐσθίει) ἔστα- 4ο 
µένους τοὺς ἵππους ἐν αὐταῖς. Ἰλμέδος 3, -- ὀῆσε - 
ἐπ᾽ ἀμβροσήσι κάπγσι: -- γίεταί κάπτη καὶ κάτη. ἡ 
παρὰ τὸ κάπος, καπη’ κάπος δέ ἐστι τὸ πγεῦμα" 
Ὄμηρος, -- ἀπὸ δὲ ἠν ἐκάπυσσεν, ἀντὶ τοῦ ἐξέ- 
πνευσε᾽ τουτέστιν ἡ ὑπὸ τῶν ἀσδμάτων καταπγεοκέν] 
τῶν ἵππων. ἡ παρὰ τὸ ἐσκαφ.ας καὶ κεκοιλάν»αι- 

Κατνίζω, ἐν τοῦ καπνός" τοῦτο παρὰ τὸ καίω καὶ τὰ 
πνοή" κυρίως γὰρ καπνός λέγεται ἡ ἐκ τῆς κκύσεως 
πνοή" ὅδεν καὶ καπνίζω. ἢ παρὰ τὸ κάπω τὸ πγέω, 
οὗ παράγωγο» καπύω καπύσω. καπνὸς οὖν ὁ ἀποπνέων 5ο 
τὸ πὂρ, ὧν ἐρέφω. ἐρεμνός' στίλβω. στιληνός, ἔνθεν 
πολλάκις Φησὶ πυρος αἀὐτωὴν τὸν καπνὀν. ἤ παρκ τὸ 
χάπος τὸ πγεῦμα, καπός καὶ καπνός. γισαν τε 
κατα κλισίας, καὶ Φεῖπνον ἕλοντο, Ἰλιαδος β, ἀντὶ 
τοῦ πὂρ ἀνηψαν, καὶ ὠψοποίηταν. | 

Κώπετος, ἡ τάφρος. ἐκ τοῦ σκάπτω σκάπετος παὶ κάπε- 
τος, παρὰ τὸ ἠσκαφθαι. 

Κοαπύη. πόλις Ἰταλίας, ἣν Ῥῶμος καὶ Ῥωμύλος υἱοὶ 499 
Αρεως ἔχτισαν, ὧς Φησι Κεφάλων ὁ Γεργήθιος. οὕτως 
ΣΩρος” ἄλλοι δὲ ἀπὸ Κάπνος τοῦ Τρωϊκοῦ, ' 

Κάπγλος., ὁ μετάβολοξ καὶ οἰνοπώλης παρὰ τὸ χέει 
τὸν πγλὸν, ἤγουν τὸν οἶνον. τινὲς οἴονται ἓν ἂν. ἑνὸς 
εἶνωι" οἷον ἐκ τοῦ παρὰ Σοφοκλεῖ, Πολὺς δὲ πηλὲς ἐκ 
πίδων τυρβάζεται: -- ὁ μὲν οὖν Σαφοκλῆς. εὐεπίφο- 
ροᾷ εἰς τὸν πηλόν" ὁ μέντοι οἶνος, οὐκ ἔστι πηλός. πὀ- 
9εν δὲ ἐν τῷ παπήλῷ ὁ οἶνος ἔγκειταιι καὶ γὰρ ἕτορόν 
ἐστιν οἰνοπώλης, καὶ ἕτερον καπηλεῖον. καθόλου Ύαρ το 
τοὺς πωλοῦντάς τι καπγλους ἔλεγον ὁ δὲ Αἰσχύλος 
τὸ ὁόλια πάντα καλεῖ κάπηλα᾽ --- κάπηλα προφέρω» 
τεχνύµατα. 

Κάτπαρις. ὅτι αὶ πολλὴ καὶ καλὴ ἐν κάµποις Φύεται, 
οὐχ οὕτω δὲ ἐν κρημνοῖς. εἴη ἂν οὖν πάμπαρις; παρα 
“λσς κάμπους" καὶ μεταβολῷ τοῦ µ εἰς π, κάππαρις. 

ος. κ. ἳ 
Κωσπάδνε , σεσγµείωται ἐκ τῶν εἰς ωξ αρσενικών δια τοῦ 

ο μικροῦ γραφόμενον" καὶ κλίνετω Καππάδοκος' καὶ 1ο 
µετάγεται  γενικ} εἰς εὐθεῖὰν., καὶ κλίνεται Καππα- 
ὀόκου" τὸ δὲ Καππαδόκης, κατὰ µεταπλασμόν' ἐξ οὗ ' 
κα) ὁ Θεολόγος, Οἱ σεμνοὶ Καππαθόκαι. λέγει. -- 

Κάρα, ἡ κεφαλή" απὸ τοῦ κέρας (ὃ σγµαίνει τὴν τρίχα) 
γίεται κέρα καὶ κάρα, διὰ τὸ τετριχῶσθοι. κλίνετοι 
τῆς κάρα. οἱ δὲ ἐτομθλογοῦσι παρα τὸ ἄκρα" καὶ 
κα) ὑπερβιβασμὸν πάρα, ἡ ἀποτερμάτωσις τοῦ ἂνθρώ- 
που. καὶ κατω σύνΦετον. 

Κάραβος. τὸ «αλάσσιον ζῶον, παρα τὸ τῇ πάρᾳ βαί. 
νειν, τῆς κεφαλῆς προεχούσης. ἐξ αὐτοῦ καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ 2ο 
πλοίου λεγόμενον. σηµαίνει καὶ τὴν ναῦν, ὠσαύτως 
κάρα γὰρ }ὶ τρόπις. 

Καραδοκῶ] καραφοπεῖν, τὸ τοῦ πράγματος κεφάλαίον 
ἐπιτηρεῦν ὄπγ Χωρήσει' παρ τὸ χκραν κα) τὸ ὀοχῷ 
τὸ ἐπιτηρῶ" ἡ τὸ τῇ Νεβαλῷ προβλέτειν καὶ ἐλπίςειν 
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ἐκδεχόμενον. µ μήποτε τὸ κέαρ ἔγκειται' τὸ μὲν γὰρ κας 
ριόαρην, 7 τὸ καταβαρεῖσ-δαε τὴν κεφαλὴν., ἡ παρὰ 

βάλλειν αὐτὴν απο µέὂη». Τιμαχίδες δέ Φησι», 
ὅτι σύνΦετόν ἐατι παρὰ τὸ κάτω κάρα Φέρείν τὸ καρκ- 
δοπεῖν. 

Κάραμβις, ἀκρωτήριον Παφλαγονίας: παρὸ τὸ κάρα καὺ 
τὸ βαίνειν' το γὰρ ἄκρον αὐτῆς ἔξω εἰ τὸ πέλαγος 
βέβηκεν, ὡς ὁ περιηγητὴς Φγσί. 

Καπετώλιον, κεραλ τῆς πόλεως" ἢ ὅτι ἐκεῖσεν µέλλον- 
τες ατέσαιν πεὗρον πεφαλὴν νεόσφακτον. κάπουτ γρ 
παρα Ῥωμαίοις κα κεφαλή. 

Ῥαρβᾶνες, οἱ βάρβαροι οἱ ἔχοντεο Καρὸς βοήν. ΛΛυκό- 
Φρων, αρβανον ὀχον. 

Κάρδοπος, λίθος ἡ µάκτρα ἀλεύρου. 
ἁόπῳ ἐντι ψας. 

Καρδία. ὅια το απαύστως σαλεύεσιλαι εἰς τὸ καρκήου. 
Καρδημύττει». τὸ συνεχώς τοὶ βλέφαρα κιεῖν καὶ εἰς 

ἐπέωυσιν ἄγειν οἱ ᾿Αττικοὶ Φασίν. εἴρηται ἀπὸ τοῦ Ναρ- 
δάκου. 

Καργ] ἡ εὐθεῖκ τὸ κάρηνον᾿ σημαίνει δὲ τὸ ἀκρώτερον᾿ 
ση κίνει δὲ καν τὴν κεφαλή». ἡ αὐτμετινν) τὼν πληθυν- 
το ῶνν τα καρηνα᾿ καὶ συγκοπΏ» κάργ. ὅτι δὲ πέπονε- 
το᾽ κάρὴ» καὶ οὐχ ὑγιέον ὀμλον. τὸ γαρ εἰς η. λήγοντα 
ουδέτερα οὐδέποτε ἑνωκῆς πτώσεως ἐστίν, αλλ) ἦ ὀυῦμοὸν 
] πληθυντικὰν ος τὰ, βέλη. τοῦτο δὲ τὸ κάρή» οὔτε 
ευ δεῖα ἐστὴν ἑνροὴε οὔτε πληθυντική. κατα συγκοπὴν 
ἄρα ἐστιν αὐτιατροὴ πληδυντικῶν οὐδετέρων .. του 
κάρηνα. χάρη» ὄνομα οὐδέτερον᾿ ἡ αἰτιατωκὴ τῶν πλη- 
δυντικῶν, τὰ καρηνα ἡ ευδεῖε τιν ὀνικῶν» τὸ κάρα. 
τὸ ϱρ. μακρόν, ὥσπερ τὸ ἡμέρα. ἢ ὅτι τὰ εἰς α λή- 
γοντα οὐδέτε α συστέλλει τὸ α» πλὴν τοῦ κάρα» 
Ἱστέον ὅτι, ως λέγει ὁ τεχνρεός, τὸ ποέραν λίπαν ἄλει- 
φαν ἀποκοπή ἐστιν. αἲεὶ δὲ ὁ ποιητὴς τῷ κάρη χρῆτας. 
ἐν τοῦ νέρως γόεταεν ὃ σημαίνει τὴν τρίχα» τροπῇ 
Ἰωνικὴ του α εἰς Ἰ. ὴ παρὰ τὸ κείρῳ ἔκαρον ᾿ Ἶ ἐκ τοῦ 
κρᾶς κρατόο. ὧπὸ τοῦ κεέρα. γίνεται οὐδέτερο» τὸ ναρη- 
ο. Ὃς ὃὶ πολλάέων πολίων κατέλυσε παάρηνα: 
ἄχρον πόλεις, ἐξοχές" ἐξ οὗ βασίλεια. σημαίνει καὶ 
τὴν κεφαλήν, ας τὸ, τῇ ῥᾳ μάλιστ αἀνδρὼν πίπτε 
καρηνα, ΄ 

3ο Κάρήτος] πὼν εἰς αρ οὐδετέρων τὸ μὲν. ὑπὲρ δύο συλλα- 
βαον δια τοῦ τος Ἀλίνονταε, ὄνειαρ, ὀνείκτος : ἄλειφαρ, 
αλείφατος. οὕτω. καρηαρ, καρήατος οὐ χρὴ γαρ ἀπὸ 
τῆς καέρηοιο εὐ.είας πεπλάσθαι' οὐδὲν γὰρ εἰς ας λ]- 
γον ὑπὲρ β συλλαβας, ἔστιν οὐδέτερον. . τὸ γὰρ καλλι- 
κρέκς μα) βουκέρας. σύνδετ τα. ὡς δέλεαρ οὖν, οὕτω 
κάρηαρ καρήατος, καὶ κατὸ συγκοπἠν,, κάρητος. ᾗ ὃο- 
τω], κάρητι. τῶν δὲ δισυλλάβων τοὶ Φύσει μαπρᾷ πα- 
ραληγόκενα. δια τοῦ τος» Ίμαρ» ἤματος" εἶδαρ. εἴδα- 
Ίος οὐθαρ. οὔκατος, ὁ μαστό». τὰ δὲ βραχιείῳ πορα- 
ληγόµενα, Ἶ δέσει μακρᾷν δι τοῦ ρος Φέναρ» Φένα- 
ϱος” ὕπαρ, ὕπαρος, το αληδὲς ἐνύπνιον, τὴν λεγομένην 
οπτασίαν ἄλκαρ ἄλλικρος” σημαίνει τὴν βοήφεια». σε- 
σημείωτως Φρέατος, στέκτος. αλλ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι 
Φρεῖαρ καὶ στεῖαρ ἦν. καὶ ὡς ἔχοντα Φύσει μακρα» 
τήν παραλήγουσα»., ἐκλθη δια τοῦ τος» Φρείωτος, 
στείατος" ἀποβολῷ τοῦ .. -στέωτος. λέγει δὲ  ὁ Ἡρωδια- 
νὸς ἐν Μονοβίβλῳ. ὅτι τα εἰς αρ οὐδέ έτερα παραληγό- 
μενα τῷ ω, ἄχλιταά εἰσι βώμαρ. σημαίνει δὲ τὸν βω- 
μον” μωμαρν σημαίνει τὸν µέγαν᾿ νῶκαρ σημαίνει τὴν 
στέρησι» τῆς ψυχη ὁ, οὕτως ὁ «Χοιροβοσκός. 

4ο Καρίς, ὡς παρὰ ρατόνῳ, Ἔχων πρόσωπον καρίδος 
«μασθλητίνηο: -- ἄντὶ τοῦ ἑερματίνης. παρὰ τὸ σηκίρω 
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ὄκνρίς καὶ καρίς" ἡ παρα τὸ κάρα καρίς καὶ γὰρ ὅλη 
ἡ κορὶς σχεδον κοφαλή, ἐστι. τινὲς δὲ λέγουσι», ὅτι απο 
τοῦ χαρα καὶ τοῦ ἴς ἠνός, ἡ ἔχουσα ἐν τῇ κεφαλῇ ἴναο 
ος ἀντίκειται καὶ ὁ τόνος ν (ὅτι εἰ ἦν ἀπὸ τῆς ὐνδον 
βαρύνεσ-θαι ώφειλε" παν γὰρ μονοσύλλαβον ἐν τῇ 
συνΦέσει βαρύνεται) καὶ ἡ κλίσιο ἐπειδὴ τὸ μὲν καρίς 
ἂμ τοῦ ὃος κλίγεται" εἰ δὲ ἦν απὸ τοῦ ἴς, εἶχεν ἂν 
κλίεσθαι ὁιὲ τοῦ νος τὸ γὰρ, εἰς “9 σύνθετα τὴν 
τῶν ἁπλῶν Φυλάττει κλίσιν᾽ οἷον, ἀκτίώ, ἀκτῖνο" 
εὐάκτιν, εὐάκτωος' γλώχίν, γλώχινου" τριγλὠχι», 
τριγλὠχµνος. 

Καρκίνος» όῶον Φαλάσσιον, ὁ λεγόμενος πάγουρος” παρα 
το τῇ πάρα κωεῖσδας» παράκινός τις ὤν, ὁ πινὼν τὴν 
καραν ἐπὶ συχ»ῷ» ἤγουν.,τ]ν κεφαλήν. 

Καάρκτερε, δ)σ τὸ καρδή α. 
Καρδίκν παρὰ τὸ Ἀράτος, ἡ ἡγεμονικωτάτη, ] ἡᾗ κρανο- 
μέν οἱογεὶ πραδίαν. ἡ εὐγεεστώτη ἦ παρὰ το κρα- 
ὁαένω τὸ σείῳω" εραίνήτος γὰρ ᾗ καρδία" καὶ γίνεταί 

κροδία. ἄλλα τὸ γὰρ πάθος της, λέξεως μετά Φεσίς ἐστι. 
Κάρος, ἡ σκότωσιο" παρὰ τὸ κάρα βλάπτεν. τὸ δὲ ἐν 

Ἰλιάδος τίω δέ µιν ἐν προς αἴσφν ἀντὶ τοῦ ἐν μοί- 
ρᾳ λαναάτου, ὡς «άνατον πέφρακε»᾿ πν) ἤ ἀπὸ τοῦ κήρ» 
κηρός, κατο συστολὴν τοῦ ην καρὀο. ἡ, ὡς ἔγιοι, ἓν 
τάξει μισθοφόρου" πρῶτον γὰρ Κάρεο ἐπολέμησαν ἐπὶ 
ωισοῷ ' καὶ ἐόοξαν εἶναι ἀτιμότατοι., 

Καρδαμύττειν, απο τοῦ καρδέμου ὃ ἄν τις προσενέγκη- 
τας, συνεχως τὰ Ἁλήναρα μύει' ἢ παρα τὸ τὰς κόρας 
μύειν. 

Καρδιωσάμενοι τὴν τοῦ ύματος καρδίαν τῇ πιμελῷ κα- 
λύψαντες καὶ ἐπωβέντες τῷ πυρί. 

Καρπός] παρὰ τὸ πάρφος, ὃ σημαίνει τὸν ἔγρὸν» γύετα 
καρφός» καὶ καρπός» παρὰ τὸ κεκαρφ-λαι, ὃ ἐστὴν ἐξη- 
άνθος. ᾗ παρὰ, τὴν ἅρπη», τουτέστιν ὁ τῇ ὀρεπάνῃ 
συναγόᾳενος, ῆ ἀπὸ τοῦ πείρω τὸ πόπτω. ὁ παρακείωε- 

205, Κέκαρκο ̓  ὁ παθητριὸς, πέκαρµοιι᾿ ἐξ αὐτοῦ καρ» 
πὀς. ὁ κοπτόµενος καὶ προοφερόµενος εἰς βρῶσῳ., πρὸς 19 
ἀντιδιαστολὴν δὲ ἐβερύν»ή τὸ Κάρπος κύριον ὄνομα. 
σημαίνει δὲ δύο" κυρίως γὰρ καρπὸς λέγεταε» ὁ πρὸς 
ὥκήτον ἠτοιμασμένος ἄσταχυς᾽ οὗτος γὰρ ἡγίκα λεν- 
κανθῃ καὶ ἔπρανδῷ, ἔτ οιμός ἐστι πρὸς Φερισμό». ση- 

μαένει καὶ τὸ ποῖλον τῆς ειρθο, ὡς το, Άὐσε χεῖρ᾽ 
ἐπὶ παρπῷ: -- ἔνδεν καὶ ὁ τῆς χειρὸς ξηρὸρ τόπος 
κο ἄσαρκοςς-καρπὸς λέγεται. 

Καρπαλίμως, ἂντ) τοῦ ταχέως. παρα τὸ ἁρπάζω ἁρπασω, 
ἁρπιμος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ» καὶ συνή»ει πλεογα- 
σμῷ τῆς αλ, καρπάλιος. ᾗ ἐκ τοῦ πρανπνόο͵ αραέπνι- 5ο 
ος" ἐκβολῇ τοῦ 1», 10 µεταέσει τοῦ ϱ) κάρπ»μαορ᾽ 
πλεονασμῷ τοῦ αν καὶ ἱτροπῇ τοῦ ὤμετοιβόλου εἰς ἅμε- 
τάβολο». 7 παρὰ τὸ κάπω το πγνέω, ἔγιλεν καπύω αφ 
οὗ τὸ ἐκάπυσεν, αντὲ τοῦ ἐξέπνευσεν. ἐν τούτου γίνε- 
ται χάπος τὸ πνεύμα ᾽ πλ εογασμῷ τοῦ ϱ» γύεται καρ- 
πόρ" καὶ κάρτιμος, ὡς Ὑόνος γόνιμος, καὶ πόμπος 
πόωπιμιος᾽ εἶτα πλεονασωῷ της αλ συλλαβῆς, γίνεται 

καρπαάλιος. 
Καῤῥων” οἷόνν Να) παῤῥων βώς: -- τρίτος τύπος ἐστὶ 

συγκριτικοῦ. ὡς ἀπὸ τοῦ παχύο παχύτερος, παχίων 
πάχεστος, ὁ τρίτος τύπος, πάσσων, 6 παχύτερος” οὕτω 4ο 
κρατύς πρατύτερος» κρατίων πρῶτιστος [ ὁ τρίτος τύπος, 
κρασσων ὑπερθέσει, κάρσων, καὶ κάῤῥων, ὡς ἡ μνρ- 
σίνη. αυῤῥίνη, 

Κάρτα] η παρὰ τὸ κρατύο Ἠρατέα., ως ταχύς ταχέα καὶ 
κατα συγκοπὴ», καὶ Αεταφέσει, κάρτα, 

Καρυκευμάτων» ἀρτυμάτων καὶ καρυκεύουσα» ἠδύνουσις, 
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γλυχαίνουτα" χαρύκη νὰρ βρώμα Λύδιον ἐν πολλών 
σμάτων συνεστηκὸς καὶ αἴματος. ἔστι δὲ εἴθος ὑεονβίω- 
µατος, ἐκ πλειόνων αρτυμάτων συντιλέμενον" κάου- 
κεύειν δὲν τὸ πράττείν. παρύκη. ἕψημα τιν ἐκ πολυτε- 
λοῦς σκευκσίας συγκείµενον" ἐγὼ ὁξ δι αἴματος καὶ 
αρτ'μάτων παντοίων. ὁ δὲ Δ/δυμο: Λύόδιον βρωµα {η- 
σὶν ἐκ πολυτελοῦς' ἐγὼ δὲ οἶμαι παρύκην αὐτὸ λέγει», 
ἐπειδὴ μέλαν ἐστί' Φητὶ γὰρ ἐν τῷ κωμικῷ λέγων οὔ- 
τῶν Καρύχιον καρυοβ»Φ ές” καὶ πάρυος ῥόος» ὁ µέλανος 
ῥόος. οὐκοῦν ἐν τούτου οσοι λέγειν παρυκην. 

495’ Καρχαρέος κύων] παρχαρέοι κύνεςν οὐ τραχεῖον ἀπὸ τοῦ 
Νάρφος” πα) καρχαρόδους, ὁ κκ νο, ἔχων τοὺς 
ὀδόντας, τουτέστι στρογγύλους ὀξεῖς καὶ ἐναλλάσ- 
σοντας ἑαυτῶν, ας λύκος, πάρδαλιόν λέων. ἀπὸ τοῦ 
αράσσω μετὰ τοῦ ὀδούς, γίνεται χαρόδους" καὶ πατὸ 

αναδιπλασιασμὸν, κπρχαρόδονον καὶ παρχαρόδους" ση- 
μαίνει δὲ τους τραχεῖο" τὸ γὰρ τραχὺ καὶ σχληρὸν 
ὀύναται Χαράσσειν". ἢ τοὺς απωξυμιένους. ἄμφόδοντα 
δὲ λέγεται ὅῶα, ὅσα οὐ ἐνγλλαγμένους ἔχρυσι τοὺς 
ὀδόντας στρογγύλους καὶ ὀξεῖς, αλλα παχεῖς καὶ πλα- 
τεῖς, ὥς ἐστιν ἄνλρωπος, ἴππος, ὄνους πα) τὸ ὅμοια. 
μονη α δὲ, ὅσα ἔξωφεν ἔχουσι τοὺς ὀδόντας ὑπερ- 
Φερεῖς, ὥς ἐστι σῦς, ἐλέφας, ἀσπαλαζ. 

ασίγνητοςν παρὰ τι τὸ κάσις, ὃ σημαίνει τὸν ἀδελφὸν, καὶ 
τὸ γής Ύνητοςν ὃ σηµαίνει τὸν γνήσιον" τοῦτο ἐκ τοῦ 
γενῶ. καὶ αὐτοκασίγγητος, σχήματος ἐστὶ συν Φέτου" 
τὸ γὰρ καταρχὰς, συντέµενον, μένει ὡσαύτως σύνε- 
τον τὸ δὲ κατὰ τὸ τέλος συντιθέωενον, λέγετος πα- 
ρασύνδετον, ὡς τὸ Φίλωππος, Φιλιπτίζω. 

ᾱο Κάσταρ, σημαίνει δύο : ὄνομα πύριον, ὡς τὸν Κάστορά 9 
Ἱππόδαμον:-- καὶ γίνεται παρὸ τὸ πάω τὸ κοσμῶ. 
σημαίνει καὶ τὸ «ῶον, καὶ γίνεται παρὰ τὸ γαστήρ, 
γάστωρ κο) κάστωρ᾽ ὑπογάστριον γαρ τὸ ῶον, κοιὶ 
σχεδὸν ὅλον κοιλία. 

Κ»στανέα, πόλις Μαγνησίας" δεν καὶ τα παστάνειω πά- 

ρυσ» τὸ απὸ Καστάνης τινός, 
Ἐασσίτερος, παρὰ τὸ Φἄσσον τείρεσ-θαε. 
Ἑάσσα καὶ κασσαβάςν κ] πόρνη» ἡ πατωφερής" παρὰ τὸ 

καλεῖν καὶ σοβεῖν' ἡ παρὰ τὸ καίω καύσω, καῦσα καὶ 
μάσσα. 

Κασσωρίς. ἡ κατωθερήσν ἤ πόρνη" καὶ ̓ κασσωρεύουσαι 
τὸ ποργεύουσα. κασσαλάς λέγεται ἡ πόρνη, παρὰ τὸ 
᾿καλεῖν καὶ σοβεῖν. ἐξ αὐτοῦ γίνεται κατὰ παράσχ]μα- 
τισμὸν, κασσωρίς, αἱ χρήσεις παρα Λυκόφρονι, 

Κανσία. εἶδος πίλου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ὡς καὶ τιάρα. «Ἱ- 
τει εἰς τὸ καμελαύκιον. 

Κασία, εἶδος μύρου" γίνεται δὲ παρὰ τὸ πάω τὸ κοσμῶ, 
ὁ µέλλων, κάσω. ἐξ αὐτοῦ κασία, }ᾗ κοσμοῦσα διὰ τῆς 
εὐοτμίας τας αἰσδήσεις, 

4ο Καῦστρος, ποταμὸς Λυδίας ἀπὸ Καζστρου" Κάῦστρος 
δέ ἐστιν υἱὸς Πεν. 2εσιλείας τῆς ἅμας όνος ὃς ἐν Ἄσμα- 
λωνι ἔγημε τὴν Δερκετώ, καὶ ἐξ αυτης ἔσχε τὴν Σε- 

μίραμι». ἥτις καὶ τα Βαβυλώνια τείχη πατεσκεύασα. 
Ἱαυστειρός] ἀπὸ τοῦ κάω καύσω κέκαυκα, κέκαυμοι 

κέκαυσοι κέκαωστας, παυστηρός" καὶ πατὰ τροπγ» Βοιω- 
τῶν τοῦ η εἰς τὴν εἰ δίΦΦογγονν καυστειρός. 

Ἱαττύεσθας, ὑποδύεσθαι" ἐκ τῶν καττυµάτων. 
Καύξν ὁ γλάρος, διὰ τὸ ἀδηφάγον᾿ καύη γὰρ, ὴ ΙΑ 
ἡ απὸ τοῦ λέγειν καῦ καῦ, Εὐφορων, Της οὐδ) αἴ- 
δνιαι οὐδὲ πρνεροὶ καύχρες. 

Καῦμα, τὸ κεπαυμένον άγημα. 
Ῥαὔρος, ὁ κοῦφος ταῖς Φρεσί, πλεονασμφ τοῦ κι αὗρός 

τις ὤν' τὸν γὰρ κατα νοῦν ἐλαφρὸν, καῦρον ὀπονομα- 

το 

9ο 

ρο 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ς Κατακάσα, ἡ κατωφερὴ: καὶ πόρνη εἶρηται 

ΚΑ στ α4ς 

ζουσι. βέλτιον΄ γαῦρον λέγειν διὰ 'τοῦ νο ν ᾗὁ σφο- 
ὁρῶς (φφοθώς καὶ ὑπερύφανος" παρα τὸ γῆς 
αἴρεσθοι. 

Κανλόο, τὸ ἄκρον τοῦ ὃ θόρωνος, ὃ εἰς τὸ ὀξὺ θον, 
γίνεται κατὰ πλεονασμο» τοῦ κ᾿ αὐλῷ γὰρ ἔοικε. πᾶν 
δ᾽ ἐτίωηκες. αὐλὸς λέγεται. 

Καυχω καυχήσω, συςυγ/ες δευτέρας τῶν περισπωμένων" 
γίνεται παρα τὸ καῦχος" τοῦτο, παρ τὸ αὖ ος τοῦ- 
το. παρὰ τὸ εὔχω τὸ πουχῶ μα. Ἡ παρὰ το εν 
ἐστι. σηµαίνει δὲ τὸ τὸ αὖχεν ἐπὶ ρηστοῖς νο” 
Λυκόφρων. δὲ ἐπὶ Φαύλων κέχρηται, ὡς τοὺς ἀκούογ- 
τας αἰσχύνεσθας. μετ νο 

Κανλωνία, ἐκ τοῦ Αὐλωνία, πατὸ πλεονασμὸν πῦν. ) - 
Καχλάζω" οἷον, Κοῖλαι δὲ σπώλυγγες ὑπὸ σπιλάδας τρη- πο 

χεί ας. Λευκῇ καχλήζοντος ἀγέπ-εο»: --- ἄχνη. ὁ λε- 

πτὸς ἀφρὸς τοῦ πύαατος καχλκςὀντοςν οἱονεὶ ταρᾶσσ»- 
µένου προς ταῖς σπιλάσι ταῖς τραείαες καὶ ταῖς πθίλοις 
ἐκβράσεσι». πετοιὴμέγον δὲ τὸ παχλάζω" ὁ γὰρ. ἦχος 
τοῦ κύματος ἐν τοῖς κοιλώµασι τῶν. τετρῶν γινόμενος 

"Φοκεῖ αιμιεῖσοοί τὸ κάχλα Χάχλα. ἡᾗ ἐκ τοῦ χλῶ γόνε- 
ται πατὰ αγαδιπλασιωσαὸν. παχλάςω σηµαίνει καὶ τὸ 
σφοθρώς καταγελΣ». εἰς τὸ ὄχλος. 

Κέψα] κό ῥῥαα δηλοῦν τὸ χωρῶ" παρὰ τὸ κάψω, 
κάψα { ὡς δόξω δὲ ἕα) κα Χωρητικὴ οὖσα τὰν ἐντιθεμένων 
αὐτῷ. ὀύναται καὶ πα α τὸ κκαπτω κάαψων κάμψα 

᾿εἶνοι καὶ κάψα”. ἐπειδὴ ἐν κεκαμμένων οι αὐτὴν 
συνεστήσαντο. Δίω». 

Κατανίπτης, ἐπώνυμον τνὸς, ἡ ἡ Ἱερωσύνη ἛΑθήηοι, ὁ 
τὸ κατω τοῦ πέπλου τῆς ᾽ΑΦγνᾶς ῥυπαωνόμενα ἅπο- 
πλύνων. 

Καταῖτυξ, εἶδος περικεφαλαίας µ {3 ἀκούσης λόφον κατω- 
Φεροῦς' παρὰ τὸ κάτω τετύχθαι ας πρὸς τὴν αὐλώπι- 
ὃκ, τὴν ἀνάτασιν. ἔχουταν. 

Κατάῤῥους, τὸ απὀ τῆς κεφαλῆς καταφερόµενον ῥεῦω» 
ὁμὲ τῶν ̓ μψκτήρων, ὃ καλοῦσιν οἱ λατροὶ «απκσφωημών" 
ἡ τὴν διάῥῥοιαν ἡ τὸ δυσεντέριον. 

5 Καταβῥωγες πέτρας, κατεῤῥηγμένα απὸ τοῦ ῥή γννμι. 
Κατάκρας » αγτὶ τοῦ κατὰ κράτος, ἀτὸ τοῦ αἁκή ἡ ὀξύ- 

της» ἅκα καὶ ἄχρα. πλεονατμῷ τοῦ ρ. 

ο 

ας 

ἡ παρὰ τὸ 
κατα χέεσὃαι ἐπὶ παντὶ, } ἡ τοῦ κατακανθῆναι αξία 
δια τὴν ώσέλγειεν αὐτῆς. 49 

ων Καταιβάτης, ὁ 7 εὐς, ἀπὸ τοῦ καμανευς τουτέστι 
παταπέωπει» τοὺς κεραυνούς. 

Καταβόστρυχος, κομῶν τοῖς βοστρύχοις' τὸ γὰρ κατα, 
πλήθους ἑωφαντικὸν. ἑστέγ. 

Καταίρει», αντὶ τοῦ αναχωρεῖνν αποπλεῖν' απὸ τοῦ συι- 
βαίνοντος συμβαίνει γαρ αποπλεούσης ην νγὸς ἐκο/. 

ρ8ιν τὸ ἑστέκ. 

Καταί Ύόην. ἀπὸ τοῦ καταΐσσων, } εἰς τὸ ἔμπροσθεν ὁ ὁρ- 
μῶσα καὶ αἴσσουσα. --- ἐπέτρεχο χύµατι λα 3ρψ Προ. 
προκωταίγδην κοίλη» ἁλός. 

Καταγνύνας κατασσει», κατακλᾶν, συντρήβευ" απὸ τεῦ 
ἄγνυαι. 

Κατείνυον] Θριξὶ δὲ πάντα υέπυν καταείννον, Ἰλιάδος 
ἀντὶ τοῦ κατεκάλυπτον’ ἀπὸ τοῦ ἕω. ἑννύω πα) ονέω. 

Καταείμενον ὕλψ, μεταφορικῶς ἠαφιεσμένον ἐν αὐτῷ. 
Καταείσατο γκο α αντὶ τοῦ καδωρμησε ν κατῆλδο. πᾶν 

ὁριστικὸν ὑποτακτικὸν μονοσύλλα, ὃον δἰς ω λῆγον, ἔχον 
τὴν μετοχὴν εἰς 6 ὀξύτονον » «τὸν αὐτὸν τόνον Φυλασ- 
σει ἐν τῇ συνφέσει' οἷον βάς, βῶ, ἐὰν αναβῶ ἀνός, 
δώ, ἑων παραδῶ ' -εἰ δὲ μὖ ἔχει τὴν μετοχν εἰς ὁ 
ὀξύτονον, ἀναπέμπει τὸν τόνον ' σχῶ, καταάσχω στα, 
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ἐπίσπω'. ὁμοίως καὶ τὰ πληθυντικὰ, 
πρόσχωµεν. 

Καταλογεύς, ὁ ὁ συγγραφεύς, ὁ συγγράφων ως ὄνομα. 
Κάχρυς»- αἱ πεθρυγµένω κριδαὶ κυρίως κατοαχρηστικῶο 
δὲ καὶ πάντα τὸ πεφρυγµένα" καὶ βοτάνη ποια" καὶ 
τῆς πεύκης ἡᾗ βλάστησις. λέγονται κα) πυροὺ τινές. 

.Καταλλ ζλως ] καταλλήλως, τῆς ἑαυτοῦ. Φύσεως ὁ Χριστὸς 
ἦλθδε καὶ ἐνήργει:-- ἤγουν ὡς ἑκάστη πέφυκεν, ἄκο- 
λούθως, ἁρμοςόντωο. 

Ἆ Κατάλυμα» το καταγώγιον» ξενοδοχεῖον" ταρὰ τὸ χα- 
ταλύων τὸ τελῶ τὴν οδόν" τοῦτο δὲ ποιοῦσιν δἰς τὸ κα- 
ταγώγιον πορευόµενοι. 

Κατάκλεις” ἐκ τοῦ πλείς) ἀπὸ τοῦ ἐγκαμλεῖσθια µέχρι 
αὐτῆς τὸ ἐντός'. κοὶ αἱ μὲν τοῦ σώματος κατακλεῖδες 
αἴρηντω, διὰ τὸ ἐπωιακμπεἲς εἶναι καὶ ἐοικένοαι τοῖς τῶν 
Φυρῶν κλεισίν" ἐπὶ δὲ τῶν ἐρεσσόντων», ὅτι ἐπ αὐτοῖο 
ἑζομένοι τὸ σῶνα ἔκλων». 

Κατάκλωθες] ---- κατακλωθές τε βαρεῖαι: --- αἱ ἐπικλώ- 
σεις τῶν Μοιρών. παρα τὸ κλώλῳ" τοῦτο δὲ παρ τὸ 
κάτω καθέλκε τοὺς τῶν νγωάτων ὀλκούς" κλω-ειν 
γὰρ τὸ νήε” ὅδεν καὶ κλώστης, παρὰ τὸν κλώσω 
μέλλοντα. καὶ κλὠστήρ. 

Κατακρῆθεν, πατὰ πρατός. παρὰ τὸ καρή ὀξυνόμενον γί- 

πὺκν, 

γεται καρῆθεν κοοὶ κατὰ συγκοπἠν, κρὴ»εν' καὶ Ἡσίο- 
δος αποκρη»εν εἶπεν. 

Ῥατατροίξασθαι ἀπὸ τῆς, προρκός ἂν διαεροῦντες οὗ 
Ίωνες, πρόϊκα λέγουσι». ὥσπερ οὖν η] προῖξ δωρεὰν ας 
δοτωι, οὕτω Φασὶν. οὐ ὀμρεώ» με καταγνώσεταί τις 
ἄλλ᾽ ἀποδώσει μισ»ὸν ὧν ἔπραξε: -- καὶ ἐπαίτῃς, καὶ 
ὁ προῖχα αἰτῶν, προίκτης λέγεται. 

Ἱαταπροέσθα:. αντὶ τοῦ καταπροδοῦνοὰν ἀπὸ τοῦ ἴπαι ὁ 
: παθητμιὸς παρακείµενος ἔμαι" ὁ ἄόριστος », ἔ9ην" ὃ 
μέσος δεύτερος ἀόριστος, ἔμη»΄ τὸ ἀπαρέμφατο», ἔσθαι, 
καὶ προέσθ-. 

Κατασπιλάςοντες] Καὶ Φιλεπίδημον Φόνον. πωτασπιλάςον-. 
τες: -- κατακρύπτοντες" απο αεταφορᾶς τὼν ὑφκλων 

πετρῶν αἴτωες ὑπὸ ὕδωτος καλυπτόμεναι, τοῖς ἀπρού- 
Ἕπτως προοπελάζουσι κίόννον ἐπιφέρουσι. 

Κώραλούσιμον,, τὸν ἄδιον τοῦ κνλοκοηᾳ, 
Κατακήνη, ἡ χάσμῆσις. παρὰ τὸ χανω χήνη καὶ κατα- 

χήνη. 
Κωταψήχειν, τὸ γρέμα κολακεύειν καὶ πρατεῖν. εἴρήται 

ἀπὸ τοῦ καταψῶ καταψήσω" καὶ αἀνεδόκη εἰς ἐγεστῶ- 
τα, καταψή χω. 3 

Κατέκτωδεν] ἀπὸ τοῦ. κτείνω μτενὀ ν ὁ πρῶτος ἄδριστος 
παθητικὸς, ἐκτάνὸην, ὧς Φαίνω ἐφάνδην" τὸ πλη- 
θυντικὸν, ἐκτάνθημεν, ἐκτάνθητε, ἐκτάνδησαν, ἔπτα- 
95ν, ὡς ἐφάνθηκεν, ἐφανθητε, ἐφάνθησαων. ἔφανφεν. 
ἦ ἔστν ἕτερον ῥῆμα κτῶ" παράγωγον» κτημι΄ :ὁ δεύτε- 
ρος αόριστος, ἔκτην' ὅπερ γύεται ἔκταν" οἷο. Τὸν 
σὸν κατέκταν παῖδα: ---- καὶ, --- ὅτε δλον Ἐρευδαλίωνα 
κατέχταν: --- τὸ β, ἕπτας, ἔκτα ] Αετοχή» πτας, ο 
ἄνδρα πατωντάςι ὁ µέσος αόρίστος» ἐκτάμην τὸ 
Διύτερον, ἔκτασο ᾿ ὁ πρῶτος Φόριστου» ἐντάθην, ὡς ἐφά- 
2ην' ἐκτάθημεν, ὡς ἐφάδημεν' τὸ τρίτον, ἐκτάθησαν, 
ὡς ἐφάδησαν᾽ καὶ ἔμταωνεν ὁτοιροί» καὶ κοτέχταεν. 

Κατ ἑνώπα.. ὡς πωτα δώμα, πο εὐδείμο τῆς ὤψ. αἷ- 
τιατροὴ ὤπα. ὁ δὲ ᾽Αλεξίων κοιὶ οὗ πλείουο, κωτενώ- 
πα οἷς καὶ δεῖ πε(γεσδον" ἵν ᾗ απὸ τοῦ ἐνώπια 
συγκοπῇ ἐνώπα., ὡς μηρίαν μήρα σαν σῦτα. ἔνεστι 
δὲ βοήθεια καὶ τῷ ᾿Δριστάρχῳ οὕτως. ἔστο ἐνωπὴ ἡ 
πρόσοψιο παρ Ἶν ᾗ αὐτιατικὴ», ἐνωπήν. ὃν οὗ». τρόπον 

ΕΤΣΝΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. « 
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τὴν ἑωὴν» ἵωκα εἶπε µετωπλάσας, οὕτω κα) τὴν ὄνω- 
πὴν ἐνῶπα. 

Κατεπόθη] ἔστι ῥ]ωα πώ παράγωγο», πώμι" ὁ µέλλων, 
πώσω, πέπωκα» πέποµας, μικρὸν εἰς τὰ πωθητικά' ὁ 
ἄόριστος, ἐπόθηνν ὄντὶ τοῦ ἐβνθίσὃη». 

Κατεμαυτόν] Ἰστέον ὅτι ἡ εὐθεἷε ἐμαυτός πα) ἐγαυτός 
οὐ δύναται εἶναι" ὅτι πάσα σύνΦετος ἀντωνυμία Φέλει 
εἶναι καὶ ὁμοιόπτωτος καὶ ὁμοιοπρόσωπος πο ἱσαρι 2 μος 
οἷον τὸ ἐααυτοῦ. καὶ ἱσάριλμὸν ἐστι καὶ -ὁμοιόπτωτον 
καὶ ὁμοιοπρόσωπον. ἀπὸ τοῦ ἐμοῦ αὐτοῦ. ἁμῃότερα 
γὰρ. τό τ' ἐμοῦ και) αὐτοῦ, ένικά εἶσ, καὶ τρίτου προσώ- 
που ααὶ πτώσεως γενικῆς. ἐὰν οὖν γένηται ἡ εὐδεῖα 
τούτων ἐμαντός. ἔμελλεν ἂν εἶναι ὁμοιόπτωτος. ὅπέρ 
ἐστι αδύνατον ἐπὶ συνθέτου ἀντωνυμίαο. τὸ γὰρ αὐτ όρ 
ἔστιν εὐ-εἴικ᾿ τὸ δὲ ἐμέ, αὐτιατικὴ» καὶ οὐκ ἔστιν εὐ- 
Φεἴκ' ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐμός οὐκ ἠδύνατο γενέσθαι Ὁ ἐπειδὴ 
οὐδέποτε πτητικὴ ἀντωνυμία, ποιεῖ σύν9ετον αντωνυ- 
μία». ἀπὸ γὰρ τῶν πρωτοτύπων ἀντωνυμιῶν γ/νονταε 
αἱ σύνθετοι ἀντωνυμίωε" οἷον. ἐμοῦ αὐτοῦ, ἐμαντοῦ: 
ἐμοὶ αὐτῷ, ἑμαυτῷ ἐμὲ αὐτὸν, ἐμαντὸν. ἐγ. υτός, οὐ 
δύναται εἶναι" ἐπειδὴ αἱ σύνετοι ἀντωνυμίαι πρότε- 
ϱο» ἐν τῇ ἁπλότητι τὰς δύο συνθέσεις ἐπιδέχογτας 
τήν τε αὐτοπαθῇ μονὶ τὴν αλλ οπαρη” καὶ οὕτω συντί- 
γεντοι” οἷον, ἐμοῦ ἤκουσας, καὶ ἐοῦ ἤκουσα, ὁμὲ τοῦ- 
το γὰρ ἐπενοήθησαν αἱ σύν.}ετοι ἄντωνυ μίπέν ἵνα δια- 
κρισ ποιήσωσι τῆς ἄλλοπαθοῦς., καὶ σχῶσι τὸ αύτο- 
ποδὲς μόνον αἱ δὲ ᾽ἁπλαῦ, τὸ αλλοπαές. τὸ οὖν ἐγα) 
αὐτὸς ἐπειδὴ ἐν τῇ ἁπλότητι οὐκ ἐπιδέχετει τῶς δύο 
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συντάξεις τήν τε ὤλλοπα 9] καὶ τὴν αὐτοπα 5η, εὐκό- «4ο 
τω οὐ ὀύνατο ωί ποιῆσεα σύνΨετον ἀντωγυκμίαν" ὅτι Υὰρ 
ἡ ἐγὼ αὐτὸς τὴν ἄλλοπα»Π µόνον ἔχει καὶ οὐχὶ τὴν 
αύτοπο 97. ὅγλον ἐντεῦ γεν” λεγόντων ἡμῶν ἐγω αὐτὸς 
ἤκουσα, λέγοντος τένος: ἄρα Σωκράτους: αλλ ωμά 
βιάδου. ὥστε οὖν ἄλλοπαής ἐστω, αὐτοπαθὴς ὁὲ οὐ 
δύναται εἶναι η΄ ἐγὼ αὐτός" ἐπειδὴ ουδέποτε εὐκεἴω εἰς 
εὐθεῖαν δρᾷ ’ Ἴγουν ἐνεργεῖ" οὐδεὶς γὰρ λέγει Σωκρᾶ- 
τής Πλάτων ᾖκουσεν, ἄλλα Σωκράτης Πλάτωνος ἧκου- 
σεγ. ἐπειδὴ οὖν ἐγω αὐτὸς; "εὐθεῖαι εἰσὶ δύο. ᾗ ἐγώ καὶ 
αὐτός . τούτου χάριν οὐ δύναται εἶναι αὐτοπα-ής. τοι- 
αὖτα ἔχομεν εἰπεῖν ον περὶ τοὺ μὴ δύνασθο στῆναι 
τὸ ἐγὼ αὐτὸς. καὶ τα ὀυΐκα καὶ το πληθυντικα. όήτει 

Κατήφεις" ὠπὸ τοῦ χαάτω τὸ Φκή βάλλεν τοὺς ὀνειδιζο- 
μένονς ῇ ̓λυπουμένους καὶ κατηφήςν ἑ ὑπὸ αἰσχυνης 
κάτω νεύο ὧν τους ὀφθαλμούς, ἦγουν ὁ ο ος 
παρὰ τὸ Φὼ τὸ Φαίνω γένεται παράγωγο» Φέω γα 
Φσος" μαὶ ἐν συγΦέσει µετα τής κατοι προθέσεως μα 
ται παταφαής, ὁ ἔχων κάτω τὸ Φ-ή ἤγουν τοὺς 
ὀφαλμούς. 

κ Κατήλυσις. ᾗ κοτα έβασις. ἀπὸ τοῦ ἐλε εύδειν πο) Ἠοετοί. 
Κατηφόνες, Ἰλιαδος ο. πεύσατέ μοι κορκοὶ τέννα χα- 

τηφόνες: ἀξιοι παταφογευ. θῆνα ] ἔπο; είδιστος, 
ασ ἰσχύνης, µεστοί. ἀπὸ τοῦ πατηφής' δὴ υκὴν γὰρ πρου- 
Ὑγορίαν ὀνειδίσαι τοὺς υἱοῦς ἠΦέλησε. 

Κατηλυσήη] --- πατηλυσίη «Ἐφύροιο:-- σγωκίει 
οὖον γαὶ τὴ» ἐπέλευσιν, ἐλευσήη τὴ οὖσα κα) 

πα) μετὸ «τῆς κατὰ προθέσεα». 
[ωτγόνων, κατήλαλουν. ἔχει τὸ ἰῶτα" 

ταιονὼ πατοµονᾷς. 
Κατημαξευμέγα», πουὼ παταπεπο 

γεγυμγασμέγα. 

Κωτήρεε, κατελαμβανε. παρα τὸ αἱρῷ τερισπώμενο», ὃ 
σηµαίνει τὸ καταλαμβάνω.. -- μτδέ σε 1197 Α᾿ ρείτω. 
ας λέγεται ποιγῶς τὸ παωτά τινος αγορεύει᾿ οἷον 
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τν κά- 
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τηµένα» τετριαµέγα, 
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τὸ γένος λέγεται πατηγορεῖσθ κ τῶν εἰδῶν. ον 
πο καὶ τοὺς περί των ὡς αδιπούντων λέγοντας. «ὔτει. 

κατηγορίαν ποιούμενοι τῆς πόλεως, 
πόλεως. 

Ρατισχγωδέντα λεπτυνδέντα. ἐν τοῦ ἰσχνόω ἰσχνῶ 
ἰσχνώσω, τρίτης συζυγίας τῶν περισπωμένων. 

Κατουλαςι καλεῖται κα σκοτει»ὴ νύξ, δι τὸ ολοὴν αὐτὴν 
εἶναι" οἷον, Νυξ ἐφόβει, τῆνπερ τε κατουλάδα κικλή- 
σκουσι». 

Κατότι:] Κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν : -- οἶἷον, μετα τοῦτο. 
Κατωμαδόν, κατὰ τοὺς ὦμους τῶν ἵππων. 
Κατέλευσαν, αντ) τοῦ ἔχωσαν λίΦοις. τὸ δέμαν κατα- 

λεύω" ὁ µέλλων, καταλεύσω. σηµαίνει δὲ τὸ κατά τι- 
νος λήβους βαλλω. παρὰ τὸ λάαο. 

αταμόνας, ἐπίῤῥημα τοπικόν᾿ οἱ δὲ λέγουσι μοναδικό». 
γίνεται δὲ ἐν της κατα προ.)έσεως καὶ τοῦ μόνος” 
τοῦτο παρὰ τὸ μὴ εἶναι µετα ἑτέρου" ἡ παρὰ τὸ µένω 
τὸ ἐπιαένω. 

Κα, σύνδεσμος συωπλεμτικὸς, ἰσοδυναμῶν τῷ τε’ διαφέ- 
ρει δὲ αὐτοῦ κατὰ τάδε. ὁ μὲν γαρ τει τὰ ὄπισθεν 
συωπλέκει: ὁ δὲ καὶ, τὰ. ἐπιφερόμενα, ὡς τὸ, ἌΆρχε- 
σίλαὸς τε καὶ αλέων᾿ Αγαμέμνων καὶ Μενέλκος. 

4ο Κωίω] ἐκ τοῦ κάν γίνεται χαίω"' ὁ µέλλων., καύσω" αφ 
ὧν  Ύαρ οἱ ᾿Αττικοὶ τὸ ͵ αποβάλλουσι κατὸ τὸν ἐνε- 
στῶτα, πλεονάςουσι τὸ υ πατα τὸν μέλλοντα" κλαίω 
κλαύσω, 

Καινός, ὁ γέοο" οἷμαι ὅτι ἐκ τοῦ χρω τὸ τελειῶ, .. 
νός τις ὦν, κατ ἔλλειψιν τοῦ ϱ, οἱονεὶ ὁ ᾖδη ἐπιτε- 
λεσδείς,͵ ΄ 

Ῥαινεύςν ὅ ὄνομα κύριον, ὁ ἤρως, διὰ τὸ καινὸν τοῦ γένουον 
διὰ τὸ γυγα]κα καὶ ἄνδρα γενέσθαι. ᾗν δὲ Ἐλάτου μὲν 
παῖς, Λαπίθων δὲ βασιλεύς. 

Κακήκο. Καϊνός ἐστιν ὄνομα ποταμοῦ" ὅ.δεν καὶ κακίας, 
ὁ ἐκεῖδεν πγέων ἄνεμος. τα ὁι τοῦ (κος ἀποστρέφε- 
ται τὴν ει δ/ΦφΦογγον, Γρήγνκος Κάκος. 

Καιρός, .. ἁπλοῦν. γίνεται παρα τὸ καρη» ὃ σημαίνει 
τὴν ὥραν" ἐξ οὗ καὶ ἄκαρμεῖος παρος κοιὶ καιρό». 

Καΐριος, δια τοῦ ε, ὡς δεσμός δέσμίοον βωμός βώμιος. 
Καΐρον, εὔκαιρον, εὔστοχον, µέτρων καὶν Καέριον οὐδὲν 

λέγεις: -- ἄντ) τοῦ οὐδὲν ἐπιτηδειον τῷ παιρῷ. σηµαί- 
ει κα) τὸ ἐπρωγδυνον᾿ Οὐκ ἐν καιρήρ οδὺ παγη βέλος, 
Ἰλιέδος ᾱ, αἀντὶ τοῦ. οὐκ ἐν ἐπωκενὀύγῳ τόπῳ» οὐὸ ἐν 
τῷ προς ἄἀναίρεσιν ἐπιτχδείῳ τόπῳ τοῦ σώματος. οἶμαι 
ἀπὸ τοῦ κήρ, ὁ σημαίνει τὴν Θανατηφόρον μοῖρα»» 
γύνεται καρὸν καὶ καίριο», ἤγουν τὸ «ανάσιμον καὶ 
ἐπικίνδυγον. 

Μαιροσέων" οἱ μὲν, τῶν κροσσωτῶν' οἱ δὲ, ἀπὸ τῶν και- 
ρωματω»" οὕτω δὲ καλεῖται καίρως κα) καίρωμαε 
περαπλοκὴ τοῦ στήµονος, ἡ διωπλεκοµένη ὑπὲο τοῦ µη 
συγχεῖσθαι αὐτόν. καὶ τὼς ἐρίδους, καιρωτίδας εἶπε 
Καλλίμαχος, μα) τὸ Ἀγλίων ὕφασμα ὑφάτινον. πᾶσα 
λέξις ἀπὸ τῆς κε συλλαβῆς αρχοωένη διὰ τοῦ ε ψιλοῦ 
γράφεται, πλήν τοῦ καιρός καὶ καιγός, Καῖσαρ Και- 
σαρείς., Καισάρεια. 

κ.α σφεας. Ἰστέον ὅτι τὸ Κα σφιν, οὐκ ἔστι ἀπὸ 
τοῦ σφίσῳ, βαρυτόνου, αλλ οπὸ τοῦ σθφίν ἐγένετο ἹΚαί 
σφι᾿ καὶ µετὸ τὴν ἔγκλισω παρηκολού-ησε πάθος, 
καὶ ἐγένετο Κα σφισιν πο τὸ Καί σφεαον οὐκ ἔστιν 
ἀπὸ τοῦ σφέας βαρυτόνου, αλλ απὸ τοῦ σφας γίνεται 
Κα σφαο᾽ καὶ µετα την ἔγκλισιν παρηκολού-)ησε πᾶ- 
9ος, καὶ γύγεται Ναί σφεας. καὶ τὸ, -- ἐπεὶ οὗ ζ9έν 
ἐστι χερείων: --- οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ Έφεν" αλλ' απὸ 
τοῦ οὗ τρίτου προσώπου σηµαίνοντος τοῦ αὐτοῦ, γίνεται 

καὶ κατὰ τῆς 
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η μετὰ τὴν ἔγκλισι», 
παργκολούθησε λιοος ἆραι ἐγένετο Οὐ ἑδεν. αγόν 

ος. φον 
Κάπρ, ἑωμαῦττὶ Για ἑρμηνεύεται" ἀποῦανούσης γὰρ 

τῆς μητρὲς Ιουλίου ο6ν ἀνατεμόντες αὐτῆς τὴν 
γαστέρα ο} ἐξέβελον. αὐτὸν ἀγέννητον. ς 

. Κέαρ, ἀντὶ τοῦ κῆρ, κατὰ διάλυσι». α.. 
Κάωσε. συνέτριψε, διέσχισεν. ᾿Ἰστέον ὅ ὅτι τὸ Κέας καὶ 

Κλεύας οὐ κλήνεται ὃμε τοῦ ντ, ὡς Αἴας Αἴαντος 
ἐπειδὴ οὐκ ἔχει τὸ -α φύσει μακρόν’ Κάι καὶ 
Κλεύης' καὶ τροπῇ Δωρικὴν Κλεύας καὶ Κέας καὶ 
Φυλάττει τὴν «Ισοσύλλαβον κλίσιν" ὀηλουσι δὲ καὶ τὰ 
πατρωνυμικά Κεάδης καὶ Κλευάδη: ὄντα. 

Κεγχρήηο. εἶδος ὀφεως. ήῤιανόρος, Δήεις κεγχρίνεω΄ 
δολιχὸν τέρας: --- οὕτως ὠγόμαστ-α δι το Φαίνεσθαι 
αὐτον τὸν καιρὸν τοῦ κέγχρου᾽ ἡ διὼ τὸ ποικίλον εἶναι 
πα) πατοστήκλαι᾿ ὥσπερ γὰρ κέχρους τινὰς ἐπὶ τὰ νῶτα 
ἔχει. 

κιβλ, ἐν τοῦ κεφαλή γήεται πιὸ συγκοπή». 
Κέδρος», Φγλυκῶς λέγεται τὸ δόνόρον'. : οὐδετέρως δὲ ὁ 

καρπός" ᾽Αλλὰ δύε τὰς κέδρους. --- ἡ κέδρος» παρὰ τὸ 
κέεσδαι ῥαδίως" η] παρὰ τὸ κεντῶ' κεντρώδης γκρ ἐστι. 
ὴ παρὰ τὸ ἔδος, ὃ σημαίνει τὸ ἔδαφος, πλεονασμῷ τοῦ 
ϱρ. ἔδρος καὶ κέδρος" ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ . ἑδραίως 
ἵστασθαι" ἡ παρα τὸ ἐν τῷ παζεσὲ Ἴ. ἱδροῦν. ἡ ἐν ποῦ 
κέω πέδρος" τὸ .Ύὰρ πρωτότυπον, τούτου, ἔστι διὰ τοῦ εν 
κέω᾽ καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰσα, κάω' μαὶ πλεονασμῷ του 
.. καίΐω. 

Κεῤνόον συνετὸς, σώφρω», τίμιος» πηδεμονρεώτατος. ἔστι 
ῥημα κοῷ σημαῖνον τὸ »οῦ. ὁ μέλλων., ποήσω ᾿ ααὶ 
ῥήματικὸν ὄνόμα, κοδνός» ὡς τέρτω, τερπνόρ» κατὰ 
συγκοπήν., ἡ κηδανό τις ὧν, οὖν τις κήδοιτο. 

ο οὔεθεν. τουτέστιν όό 

μα 
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Κεδέζω. τὸ σκορπίζω. ἀπὸ τοῦ Χέω, κεδάςω καὶ κεδα- 
ζω" ᾗ ἀπὸ τοῦ σκεδῶ. λέγεται καὶ µετα τοῦ σ]γααν 
καὶ χωρὶς τοῦ σῖγμα. γράφεται ὁιὲ τοῦ ε ψιλοῦ ἔδω 
τὸ ἐσθίω:. µέδω. ταῦτα γὰρ διφοροῦνται" εἰσὶ γὰρ βα- 
ρύτονα καὶ περισπώµενα, ὥς παρα τῷ ποιητῇ, Δωῤωώνης 
µεδέων" καὶ ἐῶ. ἐξ οὗ ἔδεσται. ἐδεστόν; καὶ ἀνέδε- 
στον τὸ μὴ ἐσθιόμενον. περισπώμενα, πεδῶ, μεδῶ, 
σκεδῶ ̓  σεσηµείωται τὸ αἰδοῦμιαι. 

Κεκάρν] --- ἐπὴν κεχάµω: --- ἐπειδαν κοπιάσω» Ἰλιάδος 
α. παάμω καὶ ὁ δεύτερος ἄόριστος » ἔκαμον ' ἐὰν κάμω" 
καὶ ἀναδιπλασιασμῷ, κεκαμ ον ὡς ᾿λάχωσι λελάχωσιν. 
ἐὰν γράφηται --- ἐπεί κε κάμων ὁ κε ἐστὶ σύνδεσμος 
παραπλγρωμκτικός, ὁμοίως τῷν Ηδ᾽ εἴπερ Τε η ντ 
πτ ἐὰν δὲ --- ἐπὴν κεκάµω πολεμίζων, νά τλασιάζνται 
τὸ ῥῆμα πεκά μα” ἀναδιπλασιασμὲς καὶ κε συλλαβή» καὶ 
ἔστιν ἐνεστώς. 

Κεκαδών] Θυμοῦ καὶ ψυχῖς κεκαδών: ---- αντὶ τοῦ στε- 
ρήσας, Χωρίσας. παρα τὸ χάζω, ἔχαδον" ἡ μετοχὴ, 
χαλώ» καὶ κεκαδών. ᾿ 

Κεκάδοντον Τκρασσόµενοι ἐσιορπίῴντο καὶ ἔφευγον. ἀπὸ 
τοῦ χ:ζω χάσω πεχάδω ὁ δεύτερος ἄόριστος, ἔχκδον, 
ὠσ Φράκω, ἔφραδον' καὶ τροπή τοῦ χ. εἰς ψιλὸν, ἕκα- 
ὁον ὁ πο λητικὸς μέσος» ἐκαδόμην, ἑ ἐκαδόμεθα, έκα- 
ὀογτο" καὶ προσελεύσει τοῦ κ, κεκάδοντο. ατὸ τοῦ 
χάζω τὸ ὑποχωρῶ, ὁ β' ἀόριστος, ἔχαδον, ἐχαδέωην, 
ἐχαδοντοὶ καὶ κατα τροπὴν ν ἐκάδοντο" καὶ ποιητικῷ 
αἄναδιπλασιασμφ , --- ὑπὸ δὲ Τρωες κεκάδοντο ᾽Ανδρὸς 
ἀκοντίσαντος. 

Κεκαδησόμεδα] ἀπὸ τοῦ χάζω γίνεται Χαλῶν χαδήσω 
το τρίτουν χαθήσει τροπῇ, κ καῤήσει" χα) αναδιπλασια- 
σμῷ, κεκαδήσει. --- οὐκέτι νῶῖ Ὀλλνμένων Δανκῶν κε- 
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καδησόμε), ὑστατιόν περ: --- ἀντὶ τοῦ λυπησόμοικ, 
5ο Φροντιοῦμεν. Ἰλιάδος δήτα, τουτέστιν οὐκέτι σώους 

Φῶμεν τοὺς Ἓλληνας, καὶ κγδεµονίαν αὐτῶν καὶ Φρον- 
τίδα ποιγσόµεθα, κἂν ἐν ὑστέροις. οἷμαι ἀπὸ τοῦ ἄχος, 
αχὸ, αχάω καὶ ἀχαδῷ' καὶ ατοβολῆ, Χαδῶ χαδήσω 
χαδσομαι, καδήσομαι᾿ καὶ κατα ἀναδιπλασιισμόν. 
ων κεκοσµημέγε. απὸ τοῦ ναζω τὸ ποσμῶν κά- 

σῶν κέκακα, κέκασμαεν κεκασμένε. 
Νεκαφγότα) -- κακῶς κεκαφηότα, δυμὸν, ἀντὲ τοῦ ἐκπε- 

πνευνότα, Ἰλιάδος Ε΄ κφος γὰρ τὸ πγεῦωκ παρὸ τὸ 
καπτων καφθῶ» καφγήσω, κεκάφηκα» καὶ αποβολῇ τοῦ 
κ ἡ μετοχὸ. κεκαφγώς. 

Κεκινέαται. ἀπὸ τοῦ κωῶ κινήσω, κεκλγκαν πεκίνχαδε 
πεκίνηνται καὶ Ίω μνηκόὸον κεκωέατα:, 

Καιροσσέων. δ᾽ ὀδονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον: --- ἐκ 
τοῦ καιρόδις καιρόεντος » τὸ. γλυκὸν Καιρόεσσα καιροέσ- 
σης τὸ πληθυντικον. καιρόεσσαε» καιροέσσων ' καὶ καθ’ 
ὑπερβιβασμὸνν. παεροσσέωγ. 

Κέκληκακ] ὡς ἀπὸ τοῦ καμῶ καμῆσω» κεκάμηκὰν παλ ἐν 
συγκοπῇ, κέκμηκαν οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ καλώ μηκών 
κατὰ συγκοπὴν. κέκληνα. ---- ὅσοι κεκλήατο͵ βουλή μα 
ἀντὶ τοῦ κεκλημένοι μή εἰς τὴν συµ βουλή ήν. κλὼ αλά, 
σω κέκληκαι κεκλήκην. 

Κεκλήσγ] - φίλη κεκλήσγ ἄκοιτιο--- οἱ μὲν λέ Ύουσεν 
σύνδεσμον εἶναι παραπληρωκατικὸν τὸν κε οἱ δδ, ῥῆ- 
μα. καὶ εἰ ἔστι ῥ]αα, μέλλοντορ µέσου ἑστί, κεκλήσο- 
μαι» χεχλήσγ. 

Κεκληγάς, πεκραγώς» βοὼν' µετοχή ἐστι συζυγίαο πα 
αν ἐκ τοῦ κραζω, ὁ παρακείωενοςν πέκραγα" δὲ 
ἑ Ἴωψνες τρέπουσι τὸ α δὲ ην καὶ τὸ ρ εἰς λ, καὶ ηέ. 
γεται κέκληγα” καὶ ἆ αετοχ), πεκληγώς, 

Κεκλήγοντες», ώς αρήγοντεο αετοχή ἐστιν εὖ-είως τῶν 
πληθυντικὠγ. ὥσπερ ἀπὸ τοῦ πέπ ληγα μέσου παρακει- 
μένου γώέται πεπλήγω ἐνεστῶς» οὕτω. καὶ ἀπὸ τοῦ 
κέκληγα γόνεται κεκλήγω ἐνεστως καὶ ᾗ μµετοχὴ, κε- 
κλήγων κεκλή ἤγοντος. 

Κεκλίαται] Ἱστέον ὅτι οἱ καθαριεύυντεο παρακείαενοι τὸ 
τὸ ἆᾱ αόνον προςλαμβ«νουσι κατὰ το τρίτον πρόσωπον τῶν 

ἑνρκῶν ᾿ καὶ εἰ μὲν μακρᾶ παραλήγονται, συστέλλουσιε 
ταύτην» καὶ οὕτω ποιοῦσι τὸ Ἰωγωκόν" ὡς πεποίηται 
πεποιέαταε. οὕτως ἀπὸ τοῦ κλείω γίνεται κπέκλειται" 
καὶ συστολῇ τῆς ει διφΦόγγου ν ΑΙ9’ αλ) ων. 
Τέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ ἵππω: ἀντὶ τοῦ 

ἐνεκάλυπτον περιεκέμλειστον καὶ περιέκειτο. οἶμαι ἀπὸ 
τοῦ πλίνω" ἄλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ κλείω κλείσω" ὁ παρα- 
κείµενος, πέκλεικα. κέκλειµαι, χωρὶς τοῦ σ παρ) Ἕλ- 
λησιν᾿ ἑλλείψει τοῦ ε. πέκλιμαι. οὕτω καὶ τὸ, Στήλη 
κεκλιµένος: --- ἀντὶ τοῦ ὑπὸ στήλης περιεχόµενος, πα 
τὴν ἐπὶ τοῦ τάφου ιστήλην προβεβλημένος ἀντὶ ἁσπί- 
δος. τοιοῦτον καὶ τὸ, Λίμνή πεκλιμένος Κηφισίδι: --- 
ἀντὶ τοῦ παρ«κλίµενος» γειτνιῶν» περιεχόµθνος. ἔνδεν 
μαὶ τὸ, -- ἐκέκλιτο λίμνῃ: -- "ἐλλειψις ἄρω τοῦ 8 
ὤςπερ απὸ τοῦ κλείω κλείσω χλείς, μὲ δικλίς, καὸ, 
Δικλέδες ὑψηλαέτ --- 

Κεκλικένοι, αντὶ τοῦ κεκαλυμμένοι, κεκρυμµένοι" ἀπὸ τοῦ 
πλείω τὸ σφαλίςὸ, πατο συστολὴν τοῦ ε. 

Κεκλαμένων Φύλλων. εἰ μὲν, οὕτως, ἄντὶ τοῦ πεκλασµέ- 
γω» εἰσὲ δέ τινες εἰρηκότες πεκλιαένων, ώστε πρὸς 
ἀντήὃεσιν εἶναι πρός τν ἐνδείᾳ τοῦ σ. αλλ’ εἴπωμεν, 
ὅτι τὰ τοιαῦτα ποιητικά εἰσε. 

Βέκλετο. παρεκελεύσατο" απο τοῦ κέλετο πλεονασιῷ 
τοῦ κ᾿ καὶ ἐκέχλετο. ἀντὶ τοῦ ἐκέλευεγ. ἀπὸ τοῦ κέλω 
ἐκέλετο, καὶ ἐκέκλετο. }) απὸ τοῦ κλῶ κλήσω. εἰ παρὸὶ 
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τὸ κέλω λομβάγεται, πλερ!χχµός ἐστι τοῦ η, πέλω» 
κθλόµεγοιν καὶ ᾽Αλλήλοισί τε νε ρω .. πλεονα- 
σμῷ τοῦ κ, αντὶ τοῦ παρακελενόμενοι. ) δὲ παρα τὸ 
καλῶ κλώ, οὐκ ἔστι πλεονασμός, ολλ ἀναδιτλασια- 
σμός. ἔστι γὰρ κλώ, καὶ κατὰ ἀγαδιπλασιασμὸν, κέ- 
κλω" οὐ γὰρ βόνον δὸ τοῦ ι Ὕήνονται οὗ αναδιπλ. ασμι- 

σμοὶ, αλλὸ καὶ δι τοῦ ε, μένω, αγών μένω" Φένω, 4ο 
φνώ, πεφνω. οὕτως, Ἡρωδιανός. καὶ ἐπεκέκλετο, ἀντὶ 
τοῦ ἐπεκαλεῖτο. ἀπὸ τοῦ κέκλω. 

ΚεκορυΦ μένα χαλνῷ, ὄντὶ τοῦ. ἑστομωμένα τῷ σιδήρῳ, 
ἠμφιεσμέναν ἠὐτρεπισμέγα" Ἰ ἠκονηαένα τῷ σιόγρῳ, 
πο τοῦ τὴν κορυφὴν 9ήγειν (7γουν ἀκονᾶν). εἰς οξύ- 
τητα᾽ ἀπὸ τοῦ κορύσσω τὸ καφοπλ/ζω. ἡ ἐκ τοῦ κόρυς 
πόρυος, πορύ.λω" ὁ πέλλωνι κορύσω" ὁ παρακείµενος, 
κεκόρυκα᾿ ὁ παθητικὸς, κενόρυσµαι΄ η] αετοχ. πεμο- 

ρυσμένος καὶ οἱ μὴ τρέπουσι τὸ σ εἰς 9, τὸ µλαυ- 
σµόο, κλαυ,μός λέγοντες, παὶ τὸ ἀρισμός , αριδμός, 

Κεκορυ») μένος] -- κεκορυ μένος αἴθοπι χαλκῷ: --- ἀντὶ 
τοῦ καλωπλισμέγος τῷ λαμπρῷ σιδήρῳ ὧπὸ µέρους τὸ 
πᾶν' ἀπὸ τοῦ πόρυθος κορνλῶ" πεκορυ μένος, καὶ 
κεκορυµένος. 

Κέκονα] παρα Σοφοκλεῖ" ἀπὸ τοῦ κτείνω, ὁ µέσος πα- 
ραπείαενος» ἔπτονα, πλεονασμιῷ' τοῦ η, καὶ ἐκβολῇ 
τοῦ τ. 

Κεκοτγότα] ἀπὸ τοῦ ποτῶῷ κοτήσω. πεχότηκα, κεκοτγκώς, 
καὶ ἀποβολῇ τοῦ κ. οἱ Ίωνες γὰρ εἰώθασιν ὑποστέλ- 501 
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λεν, τὸ κ, πεπτημώο Πεπτπῶς γὰρ ἔκειτο: ο πεκος 
ρηκώς, ---- ἄμφω κεκοργέτε ποίηο: --- οὕτως ἔχει μαὶ τὸ 
τος κεκοτηότι, δυμῷ: .--- πάλιν δὲ τὸ 7 εἰς βραχὺ α µετα- 
βάλλουσι». ὧς τὸ λελ ἠπυῖαν λελακυῖαι 
κυῖκ οὕτω μα) βεβηκώς βεβαώς πλήεται βεβαότος, 
ἑσταότος γεγαότος» τελγαότος” καὶ κατα συναλοιφὴν, 
βεβῶτος, ἑστώτος, γεγῶτος, τεἈγῶτος. τὸ δὲ ἑστις κκ) 
τὰ ὅμοια ὀξύνονται ἐπειδὴ οὐκ ή» ἡ συαέρεσις ἐξείας 
1ο) βρεί ως. ς 

Κεκρύφαλον µέρος κοιλίας. παρὰ τὸ πρύπτεσ-»αι. ὡς το 
Φύλλον δέ ἐ ἐστι). 

Κένοικα] τὰ γὰρ εἰς τω ῥήματα ἐνὶ Φωνηεντι παραληγό- 
μενα» αποβάλλει τὸ » κατὰ τὸν παρακείωενο». οὐ ποιη- 
τα) δὲ προολαμβώνουσινν, ὡς τὸ, --- ὁ ὁ' ἐκλίδη: 
Ἱστέον ὅτι λεγει ὁ κανάν" Ὅτε δὲ δι ὤμει ταβόλου ὁ ὁ 
μέλλων . ὁ πἀρακείωενος δὲ αὐτοῦ μα τοῦ κ οἷον κεῄ- 
ρῷ» κερῶ» μέμαρκα" πλὴν των ἡμαρτημένων, τοῦ νεγέ- 
µήμο» καὶ τῶν ὁμοίων. εἰσὶ δὲ ταῦτα, τέαω τειῶ " 
γέµω. γεμῶ δέμω, δεμῶ βρέκω, βρειῶ. τούτοις συν- 
εξηκολούθησε ααὶ πὸ μένω. μενῶ. δεῖ δὲ γινώσκει», ὅτι ος 
σεσγµείώωταέ οὲ ταῦτα» κρί νω πρινῶ κέκρικα. πλό ύνω 
πλυνῶ πέπλυκα, κλένω κλινῶ κεκληκαν καὶ τείνῳ τενὼ 
τέταμα ταῦτα γὰρ ἀπέβαλε τελείως κατὰ τὸν ππρα- 
πείαενον τὸ ἀμετάβολ οὗ. μὲ κερθογω δὲ εὕρητωι χωρὲς 
τοῦ αμεταβόλου πεκέρδακα. οἶτει εἰ τὸ ῥήματα τοῦ 
Χοιροβοσκοῦ. 

Κέντημαι] λέγει ὁ Ἡρωδιανὸς, ὅτι κατὼ πλεονασμὸν τοῦ 
η Α/ολικῷς" τὸ γὰρ κοιν ὸν ἔκτημω έστω, ας τὸ, Ίλιον 
ἐκτῆσθαι -- τὰ γὰρ απὸ τοῦ Ἅτ οὐν ὤναδιπλασιάςον- 
ται" ὃν τρόπον οὐδὲ το ἀπὸ τοῦ πτ. ὁμοίως καὶ τὸ 
πέπταμαι απὸ τοῦ ἕπτομαι, πλ εονασμῷ τοῦ π πρὸ π. 59 

Κελαδεινός, παρὰ τὸ πελαδος γόετας, δ σηατάγει τον 9ό- 
ρυβον ποὺ τὴν ταραχήνν ὡς τὸ, Ἡ ὁ ἀιφ αὐτῷ θῆκε 

ἴφ” πέλαδον καὶ αὐτὴν: --- μαὶ πελαδερ,) κέκληται ᾗ 
Αρτεμις» παρα τὸν γινόμεγον ἐν τοῖς κυνηγίοις κέλα- 
ον, τουτέστιν ἡ κυνηγετική. --- ῥόος κελαδων, βαρυτό- 
νως" Ἀλίνετο κελάδοντος.- 

ε{ο 
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Κελαρύζω] ως ἐπὶ τῶν ὑλάτων, τὸ αετὰ ποιοῦ 
Ὁ ἦχου καὶ ψόΦου ῥεῖν, ὡς Ὅμηρος Ἰλιάδος Φ’. --- τὸ 
ο, δὲ τ ὧκα κατειβόκενον κελαρύςει: -- αντὶ τοῦν ποιὸν 

[χον αποτελεῖ τὸ ὕδυρ. σημαίνει δὲ καὶ τὸ θνκῶς 
ηχεῖν. γίνεται παρὰ τὸ κρῶ (σγωαίνει τὸ φυ-ὦ) πα- 

εράγαγον κρόςω κεὸ μετὰ τοῦ λα, ἐπιτατικοῦ μορίου, 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ 8, κελαρύςω. 

Κελασέν, το μέλαν" κελ-ανὸ»ν γὰρ λέγεται κατὰ 'διάλε- 
κτον͵ τὸ μέλαν. τὰ δὲ εἰς νου, πα) αβᾶ πῃ. αι Ὃ 
ἡ τῇ δε. παραλήγεται. εἰ μὴ τριγενὲρ ᾗν ἡ 9 ἠλυκὸν 
ἔχει βαρύτονον, ὥς αἶν; ὃν 

Κελ-ωνεζής" ἐπὶ μὲν τοῦ Διὸς, πα α τὸ πελαινὸν μὸ τὸ 
νέφος γίνεται πελαινογεφής, ὁ τὰ νέφη μελαίνων" κοὰ 
συγκοπῇ τῆς νο συλλαβήςι, κελαινεφής. κανων γάρ έστω 
ὁ λέγων, ὅτι κα.όλου τ. ὑπερδισύλλαβα βαρύτονα σύν- 
Φετα ἐκκόπτει μίαν συλλαβὴν» ὅπως ναλογῇ. τοῖς ὃι- 
συλλάβοις, χωρὶς τοῦ αλέξω ῥήαατος" οὐ γὸρ Φέσει 
βαρύτονον ὁ μέλλων γὰρ αὐτοῦ, ἄἀλεξήσω" οἷον γανύω, 
γανύεις», γαγύειν Γανυμήδηο' ὑφωνω. ὖφα «ει, ύφαι- 
µένης, κοά οὐ λέγεται ὑφαινομένης οὕτως ἐκ τοῦ με- 
λαίνω καὶ τοῦ νέφος γύεται κατὰ συγκοπήν. ὡς τανύω 
τανύπεπλος. ἐπὶ δὲ τοῦ αἵματοςν ἐκ τοῦ φῶ (τὸ φαί- 
να) καὶ τοῦ κελαινὸν γίνεται κελανοφής, ὡς ἐπὶ τοῦ 
Φηροφόναν Φχρεφόγα" καὶ ὀῆ]λον ὅτι οὐ συγκοπή. οὕτω» - 
"Ἠρωδιανός. 

Κέλεαι] πέλω΄ σημαίνει τὸ προοτάσσω" ἐν τοῦ κελεύῳ, 
κατα συγκοπη, τὴς ευ ἐφ Φόγγου. τὸ παἈχτικὸν, Νέλο- 
μαι τὸ γ» κέλεται Άλλους μὲν κέλεται Τρῶας: --- 
ἀντὶ τοῦ κελεύει" καὶ ἁποβελῇ τοῦ σ, Ἰωνικῶςν κέ- 
λεαι Μέλεο! δέ µε: --- αντὲ τοῦ χελεύεις δέ με. 

Κελεός, Ὄδρνεον, ταχύτατον αφ' οὗ γέλλειν τὸ ταχέως 
βκδίςειν κε τὸν ἑστόποδα κελεὸν ο » αστεϊζύ- 
μεγοί. 

Εελέοντες, κυρίως οἱ ἱστόποδεο: καταχρηστικῶς δὲ καὶ 
τὰ παταπεπηγότα ἕἔύλα., ἆ κοὶ σταυρους κπαλοῦσι. 

Κελέβη, εἶδος ποτγρίου ξυλίνου" παρὰ τὸ κάλον, ὃ ση- 
μαίνει τὸ ἔνλον, καί τὸ εἴβω τὸ ῥέω, 

Κελεύτιόω, τὸ κελεύω. ὡς κυνηγέτης πυνηγετῶ, οὕτω κε- 
λεύτης πελευτῶ" παράγωγον» πελευτιδών ὢσ Φυσῶ, 
Φυσιόω. ἔνιοι δὲ διὰ τοῦ σίγμα, πελευσιόω, 

Κέλευμα" ἐκ του κελεύω. Ῥώφρων, Οἴγε μὴν κόχλοι 
ὥσπερ ἐξ ἑνὸς κελεύματος. ν 

Κέλευδος. ᾗ ὁδόςν απο τοῦ ἔλευδος, ἐλεύθω, πλεονα- 
συῷ τοῦ κ. τὸ ὁὲ --- ὑγρα κέλευθα., ὃ σημοώνθι τὴν 
ὁὼ Φαλασσης ὁδὸν, κατα Αεταπλασμὀ» γένους ἐστιν 
ἀντὶ γ2ρ δήλυκου ο δέτερον΄ εἶπε. γίνεται Ὕδρ µετα- 
βολὴ γένους εἰς ἕτερον Ὑένος, ὡς ἀπὸ τοῦ ὁ τράχήλος, 
τὸ τράχηλο» ἐνδεν πλη»θυντικῶς παρα Καλλιμαχῳ --- 
τὸ τράχηλο γυμνάςει: -- καὶ λύχγους, λύχνα" δἱ- 
Φρους, ὀύφρα” πο ἅπο τοῦ ἐρετμόςν τὸ ἐρετμόν ἔν- 
Φε» ἐρετμ» προήεα καὶ δακτύλους, ῥάκτυλα ὁ τὰρ- 
τάφρος αἁρσανκῶς, παὶ πατοὲ μετα! βολὴν ᾗ. ταρταρος παρα 
Πινδάρῳ" καὶ οὐδέτερον, τὸ τάρταρον, Ἠσή Ἴδου, Ταρ- 
ταρᾶ τ Περόθτα: --- τοιοῦτον καὶ τὸ, --- ὑγρὰ πέλευδα. 

Κελητέζει] δη ὁ ὅτ ἄν ὴρ Ἱπποισι πελητίζειν εὖ εἰδώφι 
-- τὸ τοῦ ἐπτπεύειν, ἵππον πέλητα ἐλαύνει». ἐν τοῦ 
κέλης κέλητος γίνεται πελητώ" καὶ κατα παραγωγὴν, 
κελητίζω. πόλης δέ ἐστιν ἵππος ὁ μονάμποξ καὶ ὀρομι- 
κὸς. ὁ νῦν σελλάριος λεγόμενος" ἐπεὶ τὸ παλαιὸν ας 

ἐτίπαν τοῖς ἁρπασιν ἐχρῶγτο. κέλης δὲ λέγεται παρα 
τὸ ὁ,οσκελισµενον τια πδῆσθαι εἰς αὐτόν. οὕτως 
Ἐπαφρίδι τος, ὡς λέγει ὌὪρος. ὁ δὲ Ἡηρίων λέγει, ὅτι 
κέληο λέγεται παρὰ τὸ πέλλενν ὃ σημαίνει τὸ βαδήςειν 
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κιὰ τρέχδιν" θα) Κέλευθος: παρὰ τοῦτο κ.) τὸ 
τπξξώκειλεν ἀφτὶ τοῦ ἐξέβαλε,. ἔβόνψεν" κκὶ ἐπκκτο- 

Γ πέλης" ἔστι δὲ εἶδος: πλοίου λρστοικοῦν ὅ ἐστι γαλία. 
Κελτοί.. Κελτών Πρετάνου «Φυγάτηρι ἐρωσθεῖα Ἡρα- 

κλέους, παρεκάλει αὐτὸν ᾿ αὐτῇ, αιγήναι” κ. τοῦτο 
πράξας Ἡρακλῆς, ἀπέλιπε τὸ τόξον αὐτῷ, εἰπων. ἑὼν 
ἀῤῥην γεννγδῇ»' βασιλέα αὐτὸν γενέσθαι», εἰ ὀνναται 
τεῖναι τὸ τόξον" πο ἐγεννηδη πείς κο 

Κελτικὴ Ἀπὸ᾽ του Ἀελτου Κελτοί ον ον 
Ἠλέους κα ρόπης τῆς "Ατλαντος υγατρός 

Κε} έφη, τα παλύμκατα απο τοῦ Ααλάκῶννία καὶ κάλυξ, 
ἡ καλύπτουσα μὰ ῥόδα. Κέλυφος, τὸ λέπυρον ποῦ ὦοῦ. 

ροοο. σγασίφεί τὴν Φωνὴν. παρὰ τὸ κέλω τὸ νά 
Ἶ παρὰ τὸ καλώ, κάλωρ κεοὸ κέλωρ. 

Κέλερ, ὄνομα πύβιον. ἀπὸ δὲ τούτου τοὺς ταχεῖν Ῥω- 
μαζοι οι ὀξεῖς πέλερας λέγουσι, . 

Κεμάς] Ὡς δ᾽ 
Ἠ πεμάδ᾽ Πὲ λαγωὸν ἐπείγετον. ἑαμενὸς αἰεί, Ἰλιάδος 
αν τουτέστι »εογγὸν ἔλαφον ἢ δορκάδα, --- τρέσσε δ) 
᾿Ηότε τις αφ αοὲον ἤντε κυνῶν ἐφόβησεν. ὁμοχλή: σκώ Ἡ. 

μας ἐστιν ἡ ἐν νεβροῦ μεταβληθεἴσα ἄλαφος, κοιιάς 
τις οὖσα' ἡ καὶ γεογνὴ ἔλαφος. διαφορα» δέ Φατιν εἶναι 
κεμάδος καὶ νεβροῦ' κεμάδα γὰ εἶναι τὴν ἐπικοιμμαέ- 
»ην τῷ σπηλαίῳ" »εβρὸν ὁ δὲν τὸν μείζονα» ποὺ ἐπὶ βο- 
ρᾶν νεμόμενον" καὶ αἀχηνέα, παῤα τὸ ἄχειν καὶ λυπεῖ- 
σαι περὶ τὰ ἴδια τέκνα» καὶ μήπω ὀυναμένην ἐξιέδαι 
τοῦ σπηλείου δια σαικρότητα. 

Βενός] οἱ μὲν. παρὰ τὸ σηηνῶ, σκηνός» σκενός καὶ πεγόςς 
ἐν ᾧ ἐστι τὶ σκηνώσασθαι ποὺ ̓ βάλλει». ἡ παρὰ τὸ 

ὅτε καρχαρόδοντε δύω ούός ἰῤόνν Φήρης 505 

κοάι καγός πο κενός, ὁ κεκαυµένος κ.ὺ σποδος ὧν. ἡ ο 
ὅτι τὰ κεκαυμένα΄ κούφα καὶ ἐλαφρὰ γόγεται" ᾖ παρὰ 
τὸ πινῶ κωνός ποὶ κενός" τὰ γὰ ποῦφα καὶ πενὰ εὺ- 

Ὅκίνητα καὶ εὐβάστωκτα. ἡ παρὰ τὸ γώ τὸ χωρῶ. γενός 
καὶ Ἰεεγόςν ὁ χωρῆσαι ὀννάμενος -τὶ δια τὸ μηδὲν ἔχει». 
, παρα τὸ χεω χενὸς καὶ κενός" ὴ παρα τὸ ξέω, ξε- 

νός ὁ κατεξετµεένος, 1ο κενός νοὸ πλεονασμῷ. τοῦ Εν 
κενεός. σημαίνει τρία" δια τοῦ ε Ψψιλοῦ. σημαίνει τὸν 
μάταιον μαὶ κοὺφον" καὶ δὲ τῆς αι ὁιφόγγου σημεώ- 
γει τὸν Σεωστὶ κατεσκενασμένον" ἐξ οὗ κ.ὠ ἐγκαίνιον 
σημαίνει καὶ τὸ παράδοξον καὶ Φαυακστόν. 

Κενεύς" ποίου εἴδους : πλεονασμοῦ ἐπέντασις. καὶ τέ ἐστιν 
ἐπέχτασις» συλλαβῆς πλεονασμὸς χατὸ τὸ μέσον τὸν 
οἶκ «ον τόγον ἸΦυλάττων, οἷον αδελφός ἀθελφεός. 

Κενεών, ὁ κατα τὸν λαγόνα τόπος, ἡ λαπάρα" παρα τὸ 
πενὸς εἶναι ὀστέων" καὶ γὰρ λαπαρα λέγεται δια τὸ 

10 

λελαφθαι (ὅ ἐστι κεκενῶσθαι) τὸν τόπον, πρὸς σύγκρι- 3ο 
σιν τῶν πλευρῶ». λαπαξαι γὰρ τὸ κερῶσαι. 

Κεγνειβατῶ», τὸ κενῶς ἐπιβαίνω. 
Κενθττη. τόπος Αργους" δια τὸ πρῶτον ἐπεὶ κεντῆσαι 

τὸν Πήγασον ἵππον Βελλεροφόντη». 
Κένσαι] προετακτμιὸν µέσου αορίστου" απὸ τοῦ πέντω 

κένσω. ὀύναται πε ἀπὸ τοῦ κεντῶ πεντήσω" καὶ συγκο- 
πῇ, κένσω" ἐκέγτησα, πεντῆσαι, κ. χένσαι συγκοτφ. 

Κέντριον] παρὰ τὸ Νέντω, πλεονασμῷ τοῦ ϱ, πάντρο» καὶ 
κέντριον. 

Κεντρηνεκέας] ---- καντρηνεκέας ἔχον Ίππους: ---- τοῖς κέν- 
τροις (ὅ ἐστι τοῖς μµάστιξιν) εἴκοντας παρὰ τὸ συγξ- 
χάς καὶ διηνεκῶς κεντρίςεσθα!. 

Κεντρῶνας, κυρίως λέγονται τα ἐν διαφόρων χροιῶν 
συνεραμµένα εἰς ἔν᾽ οἷς αἱμοίωντοά πως Ὁμνρόκεντρα. 

Κεντρότυπτον, τὸν µαστιγίαν. απὸ τοῦ τυπτει». 
Κένται. ἔστι ἀαλέκτου. ὡς γὰρ τὸ παρ ἡμῖν ΦίἈτατὸν 

Φώτατο», καὶ δέλτα δέντα, οὕτω Κέλται Κένται, 
. 
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6ο Κένταυρος, α αφ οὗ τὸ τῶν Κενταύρων γένους" "ὃς οὕτως 
ὠνόμαστ-α ἀπὸ τοῦ τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰξίονα κεντεῖν 

οπὴν αὗραν Φατὶ γὰρ αὐτὸν τῆς Ἠρας ἐρασθέντα, 
συγγενέσθοι αὐτῇ. ὁμοιωθείσῃ νεΦέλγ" "ἐξ ᾗς ἐτέχ»ὴ ὁ 
Κένταυρος, μέχρι μὲν ὀωφαλοῦ τὸ τοῦ πατρὸς ὁμοίως 
ἔχων' τὰ δὲ κάτω, αλόγου, δα τὸ τὰς νεφέλας τοῖς 
αἀλόγοις ἔνντ. εἶναι. Ὅἶτει τὴν ἱστορίαν πλατύτερον ἐν 
᾿Οδυσσείας λ. 

δο/ Κέπφος᾽ ἀπὸ τοῦ ὀρνέουν ὅ ἐστι. κοῦφον καὶ ἐπιπλέον 
τοῖς ὕδωσιω ὁ τὸ ἀχρωτήρια τὼν ὀρέων (σουτέστι τας 
κορυφαὰϱ) βαίνων, οἱονθὶ ὀρειβάτης' κέρατα γὰρ κὔλοῦ- 
σι πάντα τὸ ἄκρα, ώς φησι Πόνδχρος Ὑψιπέρατα πέ- 

 τραντ--- ἀντὶ τοῦ ὑψηλὸ απρωτήρια. 
Κεραόειν, τὸ Ἱπορθεῖν, καὶ πενοῦν, καὶ διιφΦείρευ) ἡ 

μεταφορὰ απὸ τῶν κέρασι Χρωμένων «ώων' Ἠ παρα 
τὴν πηρα τὸν Φάνατον. 

Κερωντής,, τόπος Μιλήτου" ὧπὸ τοῦ τὸν ᾿Απόλλωνα κέ- 
βατα τοῦ άῤῥενος τράγου αμελγομένου ὑπ αὐτοῦ πῆ- 

ἵ. δοι ἐκεῖν ὡς Καλλίωνχος, 
Κερικεύς. παρὸ τὸ πέρα ορ" τοῦτο παρὰ τὴν ἔραν ἔρα- 
{ μος» παν κὲ έραμος. ᾿Απολλόδωρος τὴν πεκαυμένην γῆν 
"ὸἔραν Φησήν" οὐ δὲν παρὰ τὸ πεκάμφ ος τῇ ἔρῳ. 
Κερκκεικός. ὧπὸ τοῦ περαμεύς περακέως,. περαμεϊκός᾽ καὶ 
᾿συν«αρέσει, περαμειπός. γόοντα κ δὲ τρεὶς λαωπαδιδροµίαι 

ἐν Κεριμεμιῷ. Ἀθηνας, Ἡφάστου, Προμηδέως. ζλ- 
«30 λως' Κεραμεικὸςν τόπος Ἀθήνγσι, ὅπου ἐπετέλουν οἱ 

Ἀθηναῖοι πατ ἐνιαυτὸν λαμπαδοῦχον ἀγῶνα. πρὸς δὲ 
τὸν τόπον τοῦτον πύργον τι ὑπάρχει» Φασί' ἐφ 
ὃν συκβουλεύει «γαβάντα Φεωρεῖν τὴν λαμπάδα, [κοὺ 
ὅταν ἀφεθῇ ε ὠφεῖναι καὶ αὐτὸν καάτῳ.] Ἀριστοφάνης., 

Κεραννόο». αετοχὴ ἀντὶ τοῦ περάσαον ἐστι, πέρας ἐξ αὺ- 
τοῦ κερῷ αντὶ τοῦ κεραγνύω» ὡς πετῶ πεταννύῶ. ὴ 
κερῷ κερύω, καὶ κεραννύω πα περάγὼγὸν ν περάννυμι" 
ἡ αετοχὴ, κεραννύς. παντα δὲ τα τοιαῦτα διώ δύο νν 
γράφετας, ζω γνύω, σβεννύω, και το ὅμοιω. Ἱεράσαι 
δέ ἐστι, τὸ ἐπιχεῖν οἶνον απὸ παλαιοῦ ἔθους: πάλαι 

, γὰρ ἐχρῶντο πέρατι ἀντὶ προχέου. οὕτω ΗΠεήσαγδρος᾽ 
καὶ Ὅμηρος Ἰλιάδος 3, Οἶνόν τ᾽ ἐγκερύσατ» πε. --- 
αντὲ του ἐγχέατα εἰς κέρας) πρὸ γὰρ τοῦ εὑρεθῆναι 
τὴν τῶν ποτηρίων χρῆσω ἐν τοῖς πέρεσιν ἔπινον. 

Κέραιρε, πέρνα. ώπὸ' τοῦ κεράω περῶ» περιάρω» ὡς μενῶ 
μενωίνώ μεναινῶ, 3 κέρο ρε, ἐν τοῦ χερῶ» περαίω. 

Κέρας, παρ» τὸ παρα" ἐπεὶ τῆς πεφαλῆς ἐστιν" ἔνδεν 
κο) τὸ κεραζςειν ἐπὶ τῶν ζώων" ἐπεὶ τοῖς κέρασε μοί- 
χοντος" καὶ ὁ κεραν νάς, Φθαρτικὸς ὧν, ὁ διὰ τὸ αὔειν 
βλάπτων», ὃ ἐστι παίων. κε τὸ περίω" καὶ τὸ πέρµα, 

᾿πατακεκομμένον εἰς πολλά. 
Κέρας, ἡ θρ/Ε, διὸ τὸ τοῖς πέρασιν. ὁμοίως ἐκφύεσθοι» 

οὗ δέ Φασι», ὅτι ἡ ἐκ τοῦ βώδους ̓  Ἰκμῶς ὑπὸ τῆς »ερ- 
μασίας ἄγαφερομένη» κάπειτα τῇ τοῦ δέρματος τασει 

-"σφιγχ εἴσα, περατοῦταμ" ο ἡ συνεχῶς πειροµένη. λέγε- 
ται. πέρας αλ υ] πεταµος» οἷς παρὰ ᾽Απολλωνίῳ, "Ἔστι 
δέ τις ποταμὸς ὕπατον πέρας πεανοῖο: --- πέρας δὲ 
λέγουσι παδτας τοὺς ποταμοὺς τοὺς ἀπὸ Ὠικεανοῦ τος 
ταφερομέους. κύρος λέγετ αγ ἡ κεφαλή. σημιοί- 
νε, καὶ την Σάξαν. ὡς τὸ, Καὶ ὑψώσει κέρας χριστῶν 
αὐτοῦ: --- πα γόνεται παρὰ τὸ ἐρῷ τὸ ἐπαθδυμῶν ἔρας, 
χο) κέρας” τὴν γὰρ ὀοξαν πάντες ἐπιθυμοῦσι. σγκαίνει 
καὶ τὸ πέρατον ὣς τὸ, Του κέρα ἐκ κεφαλής ἐπκαιδε- 
κάδαρα πεφύκει: --- σημαίνει πολ τὴν τρίχα» καὶ γένε- 
ται παρὰ τὸ κείρω το πόττω, ὡς το, Τοξότα λωβητὴρ 

"πέρα ἀγλαξ: --;αντὶ τοῦ καλλωτιζέμενε τῇ τοζνῇν η 
τῇ τριχώσει' κέραο γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ τὴν τρίχα ἑκά- 
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λουν. Ἠλ/νεται κέρατος ηέραάος καὶ κέρως κάὶ  μετάγέ- 
ται εἰς εὐκεῖκν 6-9εν γίνεται μονόπερως μονοκέρωτος᾽ 
ἡ γονικὴ τῶν πληδυντικῶν, τῶν µονοπερώτω». 

Κεραός] --- ἔλχφον κεραόν: -- εὔκερων» μεγάλα πέρατα 
ἔχοντα, ἀῤῥενα αὖ Ύαρ Φήλειαι τῶν ἑλλφων οὐ κε- 
ρατοφνοῦσι». ἐκ τοῦ πέρας κέρατος γώεται κέρκος καὶ 

οξύνεται, οφεἴλον βκρύγεσθας" ἀλλὰ συνεξγκολού μι 
τῷ Δαναός» ἀλκός. 

Κεραξόος] ---- περαξόος ἤραρε τ τέκτων, κερατουργός περα- 

τογλ. ύφος" απὸ της πέραος Ἰωνινῆς φενμκῆς γίνεται καὶ 

τοῦ ξεῳ. 
Κερόειο] ἀπὸ της πέρατος γενικῆς» περωτόειο κο) συγκο- 

πην, κερόειο" τὸ Ν)ηλυκὸν», κερατόεσσα" καὶ συγκοτῇ, 
κερόοσσα μα) πράσει, περοῦσο. 

Κέρας βοῦς οἱ μὲν, κυρίως οἱ δὲ, τὴν τρίχα άμεμγον 
δὲ νοεῖν κεράτιόν τι προοκεῖσ-)αέ τῷ ἀγκίστρῳ, ἵνα μὴ 
οἱ ἰχΌνες ἄπο βιβρώσκωτι την όρια». Ἰλιάδος ω. 

Κερασβόλον, ἔστι μὲν τῶν ἅπαξ εἰρημένων τῷ, Πλάτωνε" 
Φαίνεται δὲ ἐπὶ σπε Ἑρμάτων ταττόµενον, τῶν οὔτε ἐκ- 
Φερόντω». παρπὸν» οὔτε πυρ οὐ ὕδωτι τήκοµένων 
ταύτα γὰρ εἶναι Φωσὶ τῷ ὑπὸ τῶν σπορέω» χατὰ τῶν 
περάτων βληλέντα τῶν βοῶν αφ ὧν κοὶ τὸ ὄνομα 
ἔσχε. παραδέδοται γαρ τις περὶ αὐτῶν λο Ύος τοιοῦτος» 
ὡς ὥτεράμνων ὄντων τῶν οὕτως εἰς τὴν γην Καταπε- 
σόντων σπερµατω». τοὺς οὖν ὑπὸ ὠπαιδευσίως ἀπω»εἴδ 
τε καὶ ἀπειφδεῖ τοῖ νόμος, περασβόλους προσὴγό- 
ρευσαν. . 

Κέρδος] παρὰ τὸ Χείρ Χειρός» Χέρδος, ποὺ μέρόοο. τὸ 
διὰ τῶν χειρῶ» ὀιδόμενον ἐπ᾽ ὠφελείᾳ. ἐτυμολογεῖτοαι 

δὲ παρὰ το πεαρ ια) τὸ ὤθω τὸ ἀρέσκω, τὸ τὴν ψυ- 
χὴν, εὐφραῖνον ' ὴ παρὰ τὸ πέωρ πο) τὸ ἠδύ, 

Κερδανων» ὧπὸ τοῦ (πέρδουρ» η απὸ τοῦ τὸ πέαρ Ἰωένει». 
Κερόω. ἦ αλώπηξ. ὡς παρα τὸ Ε/δοέα Εδω. οὕτω καὶ 

παρὸ τὸ περδχλέα ἡ ἅπατητωὴ γίνεται κερδω ὑποκο- 
ριστρεῶ». 

Κερδκλέος» ὁ συνετὸς πα) παραλογιστηκός. τὰς γὰρ ἐντρᾶ- 
Χείας κέρδη ἐκαάλουν" παρὰ τὸ ἠδύνειν τὸ κέαρ, ὃ ἐστι 
την ψυχὴν ὁὰ λόγων κλεπτει». 

Κερδκλεύφρον, πανοῦργε τὸ Φρόνημα" ᾗ περ) τὰ κέρδη 
τὸν νουν ἔχωνν τουτέστι περδαίνερ. ιφρονῶν' παρὼ τὴ» 
Φρένα μνὶ το κέρδος ᾽ τουτέστιν, ὁ περδα(γει Φρονῶ 7. 
ὴ διὰ λόγων τὴν ψυχὴν απατων. 

Κάρλ, βελτιον, πρεῖσσογ ἀπὸ τοῦ πέρδουο. ἔστι δὲ οἱ- 
ὀετερο»” τὸ ἄρσ. ΕγΗεὸν, περδίωγ. τ τρίτον τύπον οὖν ἔχει. 
τὸ δὲ οὐδέτερο» ὁμοφωνεῖ τῇ κληταῇ τοῦ αρσενικοῦ, ὦ 
έρδιον. διατέ προπαροξύνεται» - «διότι τὸ συγαριτικὴ 
ἅπαντα προπαροξύνεταε, ἐνλεδέτερος., ἐπεὶ οὖν τὸ το). 
λω» καὶ τα Όμοια διὰ τὴν ἐπὶ τέλους μακρὰν οὐ» 
ἠδύνωτο προπαροξυνθῆναι, τὸν πεχρεωστηµέ»ο». τόγον 
ἐν τῇ εὐθείᾳ αφεδεξωτο ἐν τῇ κλήτικῇ.. εἰς τὸ αλή- 
Μον. Ἔνθα δὲ Ῥέσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστο». γἐνετ᾽ αγ- 
ὁρῶ»: --- ἄντὶ του συνετώτατος. «πέρδιστον γὰρ τὸν συ}- 
ετώτῶτὸν Φασή' οὐ γὰρ ον τὸν πρόγορον αὐτοῦ πα- 
νουργότατον εἶπεν. οἱ δὲ νεώτεροι τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ 
Φιλοκερδοῦς λακβάνουσι». Ἐλιάδος - 

Κερκίς᾽ . γὰῤ προκ ιατάρχει σημα οἵον, 
μᾶτερ, οὔτι ΔἈύναμαι κρέκει. τὸν ὑστόνέ ---- παρὰ τὸ 
κρέκω τὸ τλήττω, κρεμές τις οὖσα" παρα τὸ κρέκθιν, δ 
ἐστιν Ἰχεῖν" μαι ο. ὑπερβιβασκὸν. περρες {ς καὶ τοῦ 
λέοντος ἡ οὖρα. πέρκος. ἐπ τοῦ κέρη. πέρκος” πληητι- 

κ γάρ ἐστι. καὶ εἰδο: Φυτου] Τω- μοι ναδραμέτη» 
ἅτε κερκέδες: -- κχὶ ἴσως ἐπ τοῦ θντοῦ. ἐποίουν τας 

περκέδας ταῖς΄ γυναιξί. 
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Κέρκωπες] οὕτω πρότερον ἐκαλοῦντο οἱ Κύκλωπες ὅδεν 
Ὅ μα τοὺς τονγροὺς καὶ κακοὺρ ἂἄνδρας Κέρκωπας Φα- 

μέν. ἐκλήδησαν δὲν ἢ διὰ τὸ κερδαλέον αὐτῶν καὶ πα- 
νοῦργον: ἡ ὧπὸ- µητρος Κερκώπης. ἢ Κέρκωπες λέγον- 
ταί οἱ ἁπατεώνες, απὸ τῆς τῶν κυνῶν ἀεταφορᾶς, οἳ 
ταῖς ὄψεσι καὶ ταῖς κέρνοις σαένοντες δάμνουσιν. 

Κέρχουρος, τὸ μδκρὰν ἔχον πρύμναν σκάφος... 
Κκέρκουρος, εἶδος πλοίου βραχέος. κ. 
Κέρκος, Φηλυκῶς σκεῦος τὶ, ὥσπερ καὶ τρίπους» ἢ θύρα 

χαλκῆ. οὕτως ὁ ᾽Αλκμὰν ἐχρήσατο. 3 
Κέρσαι. κόψαι. ἐκ τοῦ πείρων κερῷ' Αἱολικῶς, Νέρσω, 
Κέρκύρ) πρὸς τοῦτο Κέρκυρ οὐκ εἴρηται. οὐ πρθσκειτωι 

ἡμῶν, εἰ ἄρα δύναται γενέσθαι. αλλα τί εἰρήκασιν Ελ- 

ληνες; ᾽Αλκμάν Φησι. Ραὶ Κέρμυρος ἠγεῖταε:---- ἀπὸ 
εὐθείας τῆς Κέρκυρ. ἀλλ᾽ οὐκ εἴρηται. οὐκ ἄρα ἔχεται 
τῆς ἀποκοπῆς ἀλλὰ κλίσεώς. ἐστι μᾶλλον, οὐ µετα- 
πλασμὸς, εἴπερ εὐθεῖα Κέρκυρ. ὃ μὴ εἴρηταιν ὥσπερ 
τὸ ψήΦυρ. µάρτυρ. ἄλλα μὴν οὐδὲ Ἴλλυρ" ἄλλα τὸ Ἰλ. 
Ίλυρις µετατέπλασται κατὰ τὴν αὐτὴν πτῶσιν. ὤττε 
ταῦτα μεταπλασμός' τοὺς Ἰλλνριοὺς καὶ Κερκυραίους 
οὐ γὰρ εἴρηται οὔτε ἡ εὐδεῖων οὔτε ἡ γενικὴ» οὔτε 
ἡ δοτική" ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτὴν πτῶσῳ οταπέπλα- 
στα. εἴοηται δὲ ψάυρ καὶ µάρτυρ, αφ ὧν αὶ κλίσις. 
ὕτως Ἡρωδιανός. ε ὧν ο ον) ος 

ζέρτομος, ὁ χλευαστής», Ὁ τὸ χέαρ τέμνων τῶν ακουον- 
των, διὰ τὸ παραλογιστικὸν τῶν λόγων" (καὶ κερτό- 
µιον. τὸ παραλογιστικόν) ὁ τὴν ψυχ}ν χλευαζων λόγοις 
τοιούτοις παὶ κερτοµίοις ἔπεσιν, ἐρεθιστιποῖς, παρο- 

ξΕυντωκοῖς, χλευαστικοῖ. : ε 

Κερτομέων, ἐρεδίζων, Χλευάζων" σχῆμα παρασύνΦετορ. 
ἐπεκερτόμει, ἐπεχλεύαςεν, ἔσκωπτεν, ρέΦιόεν. 

. 
Ίο Κερκώπαν, ὁολίων, πανούργων. «Ἠ γένος πι}ήκων. καθα- 
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περ τῇ κέρκῳ ἡ ἁλώπηξ τοὺς Φηρευτικοὺς κύνας απα- 
τα τῇδε κακεῖσε περιτρεποµέγή, ἐφαμίλλως καὶ οὗτοι 
τοὺς ἁπλουστέρους Φενακίςουσι τῇ κέρχῳ τῶν λόγων. 

Κεστρίνους, τὰ τοµία μαὶ τεµαχὴ τὼν ἐχδύων. 3 

Κεστός., ἔνόυμα Αφροδίτης καταχρ]στμιῶς δὲ καὶ πᾶν 

γυναικῶν Φαντασιώδες ἔνδυμα " Ἰλιάδος ἕν Ην καὶ ἆπο 
στη »εσφιν ἐλύσατα εστου. έμαντα ἐπ. φωστήρ ἐστιν 

οὕτω καλούμενος» απο του πολννέγτήτος θἶγοα ταῖς 

ῥαφαῖς. ἡ παρὰ τὸ κάζω τὸ ποσμῶ» γήεται ῥηματικον 

ὄνομα παστός καὶ κεστόο, ὁ κακοσµηµένος καὶ διαπε- 

ποικιλμένος καὶ δικκεκεντγµένος. ἤ παρα το κέντω βα- 

ρύτονον (ἔνθα καὶ --- κέντορες ἵπποι) ὁ µέλλων Αἱολι- 

πῶς, κένσω” (ὅ.ε» τὸ, Κένσαι, ὁμοκλήσας) ὁ παρακεί- 

µενοςν κέκεκα᾽ ὁ παθήτίκος, κέκεσμµαι, κέκεστα, 

πεττός. ώς 3 

Κεύθω, τὸ κρύπτω. ἐν του κεύσω, γίνεται κευµος καὶ 

.πευθµόᾳ, ὡς μηνισμός μηνιδμόρ. ἐν τούτου γίνεται κεν- 
9μών. ἀπὸ τοῦ κεύθω, γίκεται πευνάνω, ἐπεύνανον, 
ἀντὶ τοῦ ἔκρυπτο. . , ή ὁ ϱήἃ ή 

Κεφαλή. ἤτοι, παρα το κανα» τὸ ἑπρούεσθαιν 6 

κατάξηρος τόπος καὶ οστο2ηο᾽ 6χρα Ύκρ καὶ ὀστωώδς ' 

ᾗ κατα ᾽Απολλόδωρον, καλύφη τὶς οὖσα, παρὰ τὸ κα: 

λύπτειν καὶ σκέτει» τὸν ἐγκέφαλ»ν. τιγὲς δὲ παρὰ τὸ 

ἐκεῖ κεῖσθαι τὰ Φάη. κεφκή τις οὐὖσα κατα πλεογα» 

σμὸν τοῦ λ. οἱ δὲ, παρὰ τὸ κἄάπω το πγέων καπαλή, 

καὶ κεφαλή. οἷον εἰ ἤ διαπνεουσα᾿ παρα τὸ πγεῖν᾽ ὅδεν 

καὶ κήπου, ὁ διαπνεόµεγος τόπος. ὁιο καὶ ἐν ταῖς οἰκίαις 

τὸν ἀποτετμημένον τόπον πρὸς ἄνεμονι, ἄγάπνευσιν καὶ 

κῆπον λέγευσιν. ἡ παρα τὸ κελυφος, 9 σηµαίνει το κα- 

λνμμα. 
Κεφαλέων. ὁ κανών' οἱ Αἱολεῖο διὰ τοῦ αων' οἱ Δωριείς, 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ; 
ώ ᾽ ”, 
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διὰ τὸ εων". ὁ δὲ; Ζηνόλοτος - γράφει τὸ λαι ὀςΦΦογ. οὲ 
γον» ὧς κτητικὸν αὐτὸ λκωβάνων. πακῶς δέ πανὼν δέ 
ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι τὸ κτητικὸν ἐπὶ τῶν σωωατοιῶν 
μερῶν παραλαμβαγόµενον, κατὸ τεθνηκότος θέλει τα- 
ραλαβανεσθαι" οἷον 
τος βοὸς κεφαλή: ἂν Ῥωπειος ποὺον ὁ τοῦ τετελευτή- 
κότος. οὐ γὰρ ἐπὶ ῴῶντος εἴποι τὶς ἄν. διὸ καὶ µέμφον- 
ται τον Ζη:ὀδοτον" ἐπειδὴ τὸ, αρνῶν ἐκ κεφαλαίων, 
ητητικὸν ὠνεγίνωσκεν΄ κτητηι γὰρ Φωνῇ ἐχρήτατο ἔτι 
ζώντων αρνῶν. οὐκ ἔπωφθε πλεονασμὸν, αλλα συνο- 
ρεσιν. « ὰ 

Κεφθαλληνίκ' ἀτὸ Κεφάλου τινός' ὃς ἀκουσίως ἄνελων - 
Πρόκνην» τὴν Ἐρεχθδέως μητέρα. ἔξεισι τῆς Αττικής, 
κα) σὺν ᾽Αμϕιτρύωνι στρατεύεται πατὰὸ Τηλεβόων" 
ἔπειτα δὲ ἐκ {Λυσίππης ἔσχεν Σαμαῖον καὶ Κράνεων 
παὶ Πακλοίων" 
Σαμωῖοι. Ἠράνειο. Παλεῖς, προσηγορεύθησαν. οὕτως 
Ἐπαθρόδιτος ἐν ὑπομνήκαατι τῆς Ὀδυσσείας, 

Κεχα:δότα, ἄντὶ τοῦ χωροῦντα. ἐκ τοῦ κόζω. χάσων 
κέχαδκ., κεχαδώς κεχαδότος καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν. 

Κεχαροίτο] χαάρω᾽ ὁ β αὀριστος, ἔχαρον᾽ ὁ µέσοςν 
ἐχαρόμην ' καὶ τὸ εὐκτικὸν, χκροίωην" κατὰ ἄναδιπλα- 
σιασμὸν, κεχαροίκήν' τὸ τρίτον τῶν πληθυντικών., 1ε- 
χάροιντο' καὶ το Ἰωνικὸν, κεχαροίατο, ἀντὶ τοῦ ΚΧ- 
βείήσα», ὧς µνήσαιντο, μνησαίατο" λέγομτο, λεγοίατο 
πύθειντο, πυ»οίατο. εἰς τὸ δευοίατο. ι 

Κεκαργότα] οὔτε ἀπὸ τοῦ χαίρω γίνεται. ἐπειδὴ ὁ παρα- 
κείωενος ᾿κέχκρκα ἐστίν' οὔτε ἀπὸ τοῦ χαιρῶ" ἀλλ 
ὧπὸ τοῦ χαίΐρῳ, γίεται χσρῶ» ὡς Φσύων Φανὼ οὗ 
ὁ παρακείωεγος», κεχάρηκα᾿ ἡ μετοχὴ, κεχαργκώς' καὶ 
χατα αφαίρεσιν τοῦ κ, καχαρήοτα. 

Κεχολώσεται] Ὁ δέ κεν κεχολώσεται., ἀντὶ τοῦ ὀργισ9ή- 
σεται. ἐκ τοῦ χολῶ Ἀολωώσω, πεχόλωκα, πεχόλωιαι 
πεχόλωσα καὶ ὁ µετ ὀλίγον µέλλων, κεχολ-ὐσοω-ιε. 
διαφέρει δὲ τοῦ μέλλοντος" 
ἐστιν: ὁ δὲ μετ ὀλίγον μέλλων, ὠρισμένον. 

Κεῖος, σγωαίνει τὸν πολίτην τῆς Κέω' Κέως δὲ νῆσος 
ἐστίν. ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ Κέω τοῦ Απόλλωνος καὶ Ῥο- 
δοέσσης νύμφης. ἐκ τοῦ Κέω γένεται Κεῖος' καὶ κατα 
συναίρεσω, Κεῖο. Κὠς, νῆσαος ἑστό' ὠνομάσθη ἀπὸ 
Κὠ. ἥτις υγάτηρ Μέροπος καὶ Ἐχεμείας ἦν. }ὶ Κῶς, 
τῆς Κω. τὸ δὲ παρ Ὃωήρῳ Ἰλιάδος ξ. Καΐ μεν ἔπειτα 
Κόωνδ᾽ εὖ νοαιαµένην ἄπενεικας:--- ἀπὸ ἄλλης οὐθείας 
ἐστὲ, τῆς Κοως. 

εἰ , ν . 
Κείρειν, τὸ κόπτειν᾽ ἀπὸ τοῦ αἴρειν καὶ αποχόπτειν τὸ 008 

κέρας, γουν τὴν τρίχα. ο ο ε 3 
Κε, σηµαίνει το καίω' ανεβανη Ύαρ τὸ 6, Ρως ἐν τῷ, 

Κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο: -- κείων. τὸ κομωήσόκενος, ἅπὸ 
τοῦ κέω᾽ "Όρσο κεωγ:--- πλεονασαῷ, κείων' κίω δὲ 
τὸ πορεύοµαι, διὰ τοῦ ἰῶτα, απὸ τοῦ ἴω, 

Κειμήλια, 9 απὀφΦετα χρήματα. ὡς παρὰ τὸν Φήτω 
μέλλοντα γίνεται «Φεμέλιον, οὕτω καὶ παρὰ τὸν κδίσω 
κείσοµαι μέλλοντα γίνεται πειμήλιον. ἡ παρὰ τὸ ἐκεῖ 
κεῖσθωι τὸ µείλιχαν δν ὧν τινα ἐκμειλισσόμεθα, ἠγουν ιο 
τὰ χρήματα. . 

Πειρήκ, σημαίνει τὰ σχοινί, τὰ ἐνταφια δεσμά. ἡ κδιρία 
σηµαίνει τὸ σχοινίον τὸ Φεσμοῦον τὴν κλίνην. λέγεται 
δὲ καὶ ογλυκῶς" παρα τὸ Χείρω τὸ κόπτω, τουτέστι 
παρὰ τὸ εἰς λεπτα κὀπτεσὃαι αὐτά. ἡ παρὰ τὸ κέρας, 
ὃ σηµαίνει τὴν τρίχα, κερία" παὶ πλεονασαῷ τοῦ αν 
κδιρίκ' καὶ γὰρ ἐκ τῶν τριχῶὼν ἦσαν τὸ παλαιόν. 
παρὰ τὸ αἴρω τὸ συµπλέκω, αἱρία" καὶ πλεονασμφ 
τοῦ ν. 

όειος κεφαλὴ. ἡ τοῦ τεθνηκό- 30 

αφ ὧν οἱ ἐν τῇ Νεφαλλην Πρόνουι, ὅς 

ὅτι ὁ μὲν μέλλω»., αόριστός βο 
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Κεῖδι, ἀντὶ τοῦ ἐκεῖσε, ἐπὶ τόπου" γήεται ἐκ τοῦ ἑκεῖ- 
νος. τὸ χεις ὀ/ΦΦογγο». διατ/ς το εἰς ὃι λήγοντα ἐπιῤ- 
ρήματα τὴν παραλήγουσαν Θέλε, Φυλάττειν τῶν εἰς 
9εν ἐπιῤῥηκάτων. 

Κεῖθεν, απὸ τοῦ ἐκεῖὃεν γίνεται" π ἀπὸ τοῦ κεῖνου» κεί- 
νοῦεν, ὡς Λέσβος, λεσβόΦεν καὶ κατὸ συγκοπὴ», 
κεῖθεν. 

Κεῖός νὰ ὣς ἀγόρευεν: -- ὁ μὲν Ἡρωδιανὸς ἀναγινώσκει 
εἰς τὸ χει, περισπωµένην" καὶ εἰς τὸ νο, ὀξείαν καὶ 
εἰς τὸ ως βαρῖαν' ὁ δὲ Αρίσταρχος . Κεῖνοᾷ  τάσσ᾽ 
ἀγόρευεν: --- «Ἴτουσι δέ τινες, ποῖον ἐστὶν αναλογώτε; 
ρον, τὸ κεῖνος. ὴ τὸ ἐκεῖνος. ὅστι δὲ εἰπεῖν, ὅτι κατά 
τι μέν ἐστιν ἀναλογώτερον τὸ πεῖνος κατά τι δὲ τὸ 
ἐκεῖνος ) καθὸ μέν ἐστι λέγειν, ὅτι οὐδέποτε πρωτότυπος 
ἀντωνυμία ἀπαθὴο οὖσα ὑπερβκίνει τὴν δισυλλκβίαν, 
οἷον ἐγώ, αὐτόςι οὗτος" τὸ κεῖνος ἑστὶν αναλογῶώτερογ. 

πρόοκειτοα , πρωτότυπος, διὰ τὸ ΣΩ τερος, σφωίτερος. 

παράγωγοι γὰρ αὗται αἱ αἀντωνυυίαι. απαθεῖς εἶπε, διω 
τὸ οὗτοσίν ἐκεινοσί. καθὸ δὲ αἱ μονοπρόσωποι ἄγτωνν- 
μίας ἀπὸ Φωνήεντος «έλουσιν άρχεσθας, οἷον οὗτος, 
αὐτός, ὅδε. ἀναλογώτερόν ἐστι το ἐκεῖνος, ἵνω ἀπὸ 

Φωνήεντος ἄρξήται, 
4ο Βεῖγος] οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα σχ]αι 9εμστι μη] γάρ ἐστι" 
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τὸ ε γὰρ Φωνγεν πέφυκε πλ εονάςει», οἷον ὥρωνν ἑώ- 
ρων αφαιρεῖται δὲ» ὅτε μετὰ. συμφώνου ἐστή' οἷον 
έφη» ΦΠ: οὕτως ἐκεῖγος, κεῖνος ὀφαίρεσις ἄρα. θα) 
πάλιν οὐδέποτε: µονοπρόσωπος ἀντωνυμία ἀπὸ συμφώνου 
ἄρχετοι» ολλ ἀπὸ Φωνήεντος, αὐτός, ὅδε. μήποτε 

ἄρα ἐπεῖνος» παὶ κατὼ ἀφαίρεσω ενος. πρός δεσις δὲ 
λέγεται τοῦ ε» ἐπειδὴ αἱ προ ὠτότυποι ἀντωνομίαι απα- 

ο εξ οὖσαι οὐ έλουσιν ὑπερβαίνευ τὴν ὀισυλλαβία». 
᾿ ἀπαδεῖς εἶπε. δι τας ἐπεκτεταμένας, αὐτοσί . οὗτοσί. 
ὅ.δεν τὸ ἐκεῖνου » ὑπὲρ, τὴν δισυλλαβ/ων. μήποτε τὸ κεῖ- 
νος ἐστὲ κὺριώτερο»" ὅθεν πρὸς μὲν τὴν ποσότητα τῶν 
συλλαβὠν. κεῖνος ̓  πρὸς «δὲ τὸ απὸ Φωνήεντος ἀρχόμε- 
νο». ἐκεῖνος. ὅ9εν δι διΦ9 όγγου γράφεται, ἐπειδὴ οἱ 
Δωριείς κεῖνος λέγουσι δια τοῦ κ. ὡς μεῖον, μ1ον. 

Κελμαι] Ἱστέον ὅ ὅτι τὸ κείμαι ποὶ ᾗωσι ἐλέγχοντοι», μήτε 
τ απο τῶν εἰς ὢ. εναν μήτε ἀπὸ τῶν εἰς -. ὅτι τὸ 

ἀπὸ τῶν εἰς ὧν ἡ τῷ ο παρκλήγεταε» ὡς τὸ τύπτομαι᾿ 
ἡτῷ ω, ὡς τὸ βοῶμαι: ἡᾗ τῷ ου, ὡς τὸ Χρυσοῦμαι 
καὶ τὰ ἀπὸ τῶν εἰς µι, ἢ τῷ 8 παρκλήγεται ἐν τοῖς 
παθητικοῖςν ὡς τὸ τέθεμαι᾿ 3 τῷ ἁλζα συνεσταλµέ- 
νω. ὧς τὸ ἵσταμαν' ε τῷ ο ὧς τὸ ὀήδομοι. ἡ διχρόνῳ 
συνεσταλμένῳ. ος τὸ ὀξύγνυμαι. αλλ’ ἔστων εἰπεῖν, ὅτι 
ἐλέγχονται ταῦτα εἶγοι ἀπὸ τῶν εἰς μὲ ἀπὸ τοῦ ὃδευ- 
τέρου προσώπου τοῦ ἦσαι καὶ Πεῖσαι. πᾶς γὰρ ἐνεστὼο 
εἰς μὶ λήγων ἔχει τὸ δεύτερον εἰς σαι λ7γον. ἀπὸ, τὼν 
εἰς µι ὤν' οἷον, τίθεµεα, τίθεσαι' οὕτως ἦμαίν ᾖσαι" 
πεῖμαιν κεῖσα,. ἔστι δὲ ὁ σχηματισμὸς αὐτοῦ οὕτως" 
ἔστιν ἔω (τὸ κάθήμαν) καὶ χέω βαρύτονα” κοκ) πατα 
παραγωγὴν, ἑῷ παὶ κεῶ, περισπώµενα» ὣς κύω. κυῷ» 
ἔλνω, ἑλκῶ" ῥίτω. ῥπτῶ. εἶτα κατα παραγωγὴν τῶν 
εἰς µε γώεται ἔπαι καὶ κέημι" ὁ παφθητικὸς ἐνεστῶς, 
ἔεμαι πολ πέεμαι καὶ κράσει, τῶν δύο εε, πῇ μὲν εἰς 
7. τῇ δὲ εἰς ει ὀφφογγον, ἡμαι καὶ είμαι. όἶτει εἰς 
τὸ ἕαται. 

Κήόω, τὸ Φροντίζω" παρὰ. τὸ κήδω τὸ αν ῶμαν γήνεται 
ἐκ τοῦ παρεπομένου" τοῦ; γὰρ Φροντίζουσι παρέτεταν 
τὸ ανιάσθαι. ᾗ ἐν τοῦ ἔόω τὸ ἐσδίω. τροπῇ τοῦ 6 εἰς 
{. καὶ πλκονασμῷ “τοῦ κ᾿ κατεσ»ίουσι γὰρ τρόπον τὰ 
ἑαυτοὺς οὐ εριμνῶντες" ὔδεν καὶ μολεόώνη, ἦ ρον- 
τί, παρὰ τὸ τα µέλη ἔδεμ, τὸ δὲ Μήόω τὸ λυποῦμαι 

οὐχ. εὗρον ἐτυμολογούμενον' ὡς οἶμαι δὲ, ὅτι ἀπὸ τοῦ 
παίεσθαι εἴρήται, παίω γὰρ κήδω" τοῖς γὰρ λυπουμένοις 
παρέπεται ἡ ἔκκαυσιο.--- καὶ ἀνάσχεο κηδοµένη περ, 
ἀντὶ τοῦ λυπουμένη. Ἐγήδετο γὰρ Δανκῶ»: --- αγτὶ τοῦ 
ἐφρόντιζεν" Αρίσταρχος δὲ, ἀντὶ τοῦ ή», ὧτο, καὶ ἔστε 
μετα τής περί" ν δν ἠνιώτο γὰρ περὶ Δαναῶν, --- σό 
τε κήδων δὲ σὸ τέκνα: --- Καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν 
κήδει, ὅς κέ µε κήδει: --- ἀντὶ τοῦ λυπεῖν καὶ βλά- 
πτει». 

Κοτακεῖσδαι] διωτί πάντων τῶν ἁπαρεμφάτων τὸν τόνον 
Φυλασσόντων», κατοαφιλεῖται, καταφιλεῖσ-δε, τὸ κατᾶ- 
χειτα! οὐκ ἐγένετ 9 κατάκθισ.λω:: λέγετ αἱ» ὅτι καθόλοι 
ἐπὶ τῶν τοῦ ὁριστικοῦ. παθητμιῶν ἀπαρεμφάτων ἐγε- 

στῶτος μας παρατατικοῦ. αναβιβάζουσι τον τόνον εἰ 
µή που μοχρῷ Φύσει παραλήγεται" ποιεῖσθαι οὕτω 
καὶ περικεῖσ.ρεε. 

Κήλεα, λύπας, πένθη' ἐκ τοῦ κήδω" παρὰ τὸ ἀνιώσ-αι 
χα) οἶονεὶ πα/ίεσαι. 
ῃ Ν ῃ Ν Δ ῃ Δ 

Ἰήδερ, σηµαίνει τὸ σκοτει»οΡ" παρὰ τὸ κἠδω το κοί: 
μῶμαι. 

Κήδω, σημαίνει τὸ άπτω" κιὶ γίνεται παρὰ τὸ χῶ, τὸ 
χανω" οὗ ὁ µέλλω»., χήσω" που μετάγεται ὁ μέλλων 
εἰς ἐγεστώτα» κο) γέγετοι κήδω. κατα τροπή» τοῦ αχ εἰς 
π» καὶ τοῦ σίγμα εἰς δ ἐκ τούτου γίνεται παράγωγο» 
αγδεύω. ἐκ τοῦ δω τὸ Φροντές: ω”. καὶ ὡς Φωλεύῳω, 
Φωλεός, οὕτω κηδεύον κηδεός᾽ ἔστι νέκυς ὁ Φροντίδου 
καὶ 'μήδεμονίας ἄξιου ποὺ κἠδεύσεωο ν τουτέστι ταθης, 

Κηδεστα/ λέγονται 6 τε πατὴρ τῆς «Ὑεγαμημένης, κοὶ αν- 
τὸς ὁ γαμῶν νηθος γάρ ἐστω, ἡ. κατ ἐπιγαμίων συγ- 
γένει ἐπεὶ ἐκ προνοίαο καὶ κηδεμογίας συνίσταται. 
γίνεται δὲ παρα τὸ κήδω τὸ Φροντίζω. ἐν δὲ τοῦ πτοςν 
κἠδεστής . ὁ κατ ἐτιγαμβραν συγγενής » «τουτέστν ὕ 
τε πατὴρ τῆς γεγαµημένης» καὶ αὐτὸς ὁ ημών ἐν 
προνοίας γὰρ καὶ Φρογτίδος οἱ ἀμφότεροι συνί στανται- 
το δὲ Ἰδέστης, τὸ κύριον ὄνομα, βαρύνεται, ὣς 9ύος, 

Θυέστης᾽ ὄρος» Ὀρέστης" τὸ δὲ κηδεστής, ὀξύγεται ὡς 
προσηγορικόν. 

Κ1ὸ εστού, οἰκειότατοι» Φροντιστμιώτατοι. μὴν Ὃε μοι 
πήδεστος ἑτάρων ἦν « ιεὀνότατός τε:--- ἀγτὶ τοῦ ὁ Φροντι- 
ζόμενος. ὣς παρὰ τὸ πάλλος γίετας παλλίων" καὶ τὸ 

ὑπερθετικὸν» κάλλιστος οὕτω παρὰ τὸ κᾖδος ἠδίων 
/διστος. 

ην, ἡ λοιδορία" ἐκ τοῦ Μακός. ἡ κηκάς ἐστῷ ἡ κανό- 
΄ 

λογος λοιδορία" ἐξ οὗ καὶ κασμος» η] λοιδορία. Ίυ- 
κόρων» Βρήξουσι κηκασμοῖσιν κρφῃ «ένο: --- ἤγουν 
ταῖς λοιδορίαιο κα χλεύαις τετραχηµέγοι. καὶ Καλλί. 

μαχοξ» Κηκάδι σὺν γλὠσσῃ: --- καὶ τὸ παρ Ὁμήρῳ 
οὕτως ὀνδέχονται, Αλλα κοκὼς ὠφίειτ ὠντὶ τοῦ 
λοιδόρως πα) με» ὕβρεως.. οἳ δὲ κγκα τὴν µελανίαν 
λέγον σι». ὅ δεν Ῥωμαῖοι τὸν τυφλὸν κέκον λέγουσι». 
ἔστι καὶ  κηκὰς αλωπηξ, πακωτική, καποῦργος, καὶ πο- 
νηρα ὡς Κήκανδρου -- ἔνθοα, ος ὅτε βότρυ» 
ἐσίνατο κήκὰς αλωπηξ. 

Κήκιε . τὸ ἔρῥει παὶ κατέβαινε», ἐκ τοῦ κίω τὸ περιτα- 
τω, ὡς τὸ,--- μέλαν ὁ ἀνεκήκιεν αἷμα:-- ἐκ τοῦ 
ἀνεκανλεν. 

Κγλα. το βέλη: ὁτὲ δὲ. σημεῖα παρὰ τὸ κπίω" Ἶ. παρο 
κα τὸ σημ τὸ πέαπω, (οὗ Ὁ μέλλων, ἤσω, ἀντὶ τοῦ ἀφή» 

σω; πέρνω) γύγεται ᾖλον παὶ κῆλον. κυρίως δὲ τὸν 
κεραυ»ὸν καὶ τὸν πρηστῆρο σημαίνει ἡ λεξιρ' καὶ βέλη 
ΕΙ Τουτέστιν ἀστραπας, καὶ βροντάο παρὰ τὸν κήσω 
μέλλοντα, δηλοῦντα τὸ καύσω: ὅθεν καὶ --- πυρ) κηλέῳ, 
τουτέστι καυστηιῷ, πλεονκσμῷ τοῦ ε. εἰ τὸ κλίς. 
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παρὰ τὸν κήσω΄ μέλλοντα, ὡς τὸν Αὖκ πάλ-α "περήκή- 
λα, τά οἱ πλώοιεν ἑλαφρῶο: --- τοντέστι τὰ πάνω κε- 

κχανωένα ὑπὸ ἠλίου, καὶ ξηρά. ο 

Κηληθαόο, ἡ μεθ ἡδονῆς ἠσυχ/α, ὣς τὸν Κ2ληΦαᾷ δ᾽ 

ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα», Ὀδυσσείᾳ. Ἠνρίως ᾗ 

δι τῆς ἀκοῖς ἡδονὴ κἀὶ τέρψις καὶ Φέλξιςν οἷον πηλή- 

ὀγδμός, καὶ συγκοτῇ ἡ χαλήδυκές τις ἐστί"' καὶ σγκο- 

πὸ καὶ τροπῇ» κγληθκός. Ἠίνεται ἐκ τοῦ 'χαὺν χήσω, 

χαλῶν καὶ κήλῶ, οἱονεὶ τέρπῳ καὶ χπλὼ' καὶ κηλού- 

ενος. ὃ τερπόμενος” οἳ αρ πραὔνόμενοι» 

καὶ ἐφηπλωμέγοι γίνονται. καὶ κατέκήλησεν, ἄντὶ τοῦ 

κχατετράἵνέ καὶ κατέδελξεν. ἡ πατεµάρανεν. οὐ δὲ, οὐκ 

ἄποθεν τοῦ κλάσθαι ἐτυμολογοῦσε.. 
Κύλη, τὸ πάθος" παρὰ τὸ κάλον. ὅὃ ἐστι ξύλινον ποὺ 

σχληρόν. αφ οὗ παρώνυμον κάλη ἐπεὶ τα µέρη ἐκεῖνοα 

εἰς ὄγκον ἐπιδιδόμενα, μείζονα τοῦ «συνήφΦους γήεται" 

αφ οὗ καὶ σκληρά. 
, Ν 

Κζλον] κὔλον λέγεται Το 

πο 

4ο 

ξύλινον βέλος, παρὰ τὸ κάλον, 

ὃ ὀηλοῖ τὸ ξύλον' ἀφ᾽ οὗ καὶ καλοπέδιον, ὁ ξύλινος 

πούς' ἐξ οὗ µετα τοῦ νεύειν γίνεται καλόνειν καὶ 

κηλόνειον, τὸ ἀγανεῦον κἀὶ Ἀατανενον ξύλον, ὁ ξύλινος 

ὠντλητήρ. τὸ παρ ἡμῖν λεγόμενον γεράνειον. κἠλώνιον 

δὲ, ἐπὶ τοῦ ὕππου" κήλων Ύαρ λέγεται ὁ Φερμὸς εἰς 

συνουσία» παρὰ τὸν κήσω μέλλοντα ́  ὀγλοῖ το λαύσω. 

Ἐγκίς. βάμμᾶ τιν ᾗ παρπὸς ὀρυὸς ἐπιτήδειοο δἰς βαφὴν 

κλφῶγ. . κ. 1 

Κηλίς, ῥύπος, µίασµαν μόλυσμα". ἔννα ἐπὶ της ἐσθῆτος 

τῆς ἐχουσής σημεῖον καὶ µολυγον αντήν. χῆλα δὲ τα 

σγαεῖα» οἵον όπλα | τροπῇ του ὃ εἰς κ. καὶ ἐφ ὕβρεως 

λέγεται, Ὀνδτος κἠλίδας ἔχει: --- οἷον µολύσματα» οὐ 

καθαρός ἐστι. ) ' ο 

Κγωός] παρὰ τὸ κάμττω παμµος κο κημόςν τῆς έσει 

μακρᾶς τραπείσηο εἰ; Φύσει μακρόν. ἔστι δὲ παὶ πλέ- 

γμά τι ἐκ σχουίῶν. | πει 

Κήπος, ὁ ἀποτετμημένος τόπος πρὸς ἄναπνευσιν» Ἠὶ Ἀν- 

ταπνεόµενος. παρα τὸ χάπω Τὸ πνέω, κάπος καὶ κᾖπος. 

ἡ παρὰ τὸ σκάπτω» Νάπος καὶ χήποο, καὶ ἀφοιρέσει 

ακὶ ἐκτάσει. ἐκ δὲ του κήπος καὶ τοῦ οὐρῶ τον Φυλατ- 

τώ, γίνεται κηπουρόο, ὸ ορ. ο σα, 

Κἴρ. περισπωµένως. σηµαίνει ψυχἠ»’ γένους οὐδετέ- 

όο 

σαι 

το 
την 

τὸ δὲ, παρὰ τὸ κεκράσθ ἐκ ψυχροῦ καὶ 3ερμου ἐπί- 

ση: ἔχοντος) κέκραται δὲ ἐκ τὼν στοιχείων. κηρ δὲ, 

ἀπὸ τοῦ δήκην κῆρου ἄπομάττεσθαι τα μαδήματα ἡ 

παρὰ τὸ Ναί δέχεσθαι τὴν πληγή»᾽ ἢ παρα τὸ 

χαίω. καὶ τί μετέχει τὸ γὰρ ἔμψυχον κοιὶ Φερμὸν - 

Φωσὶν εἶναι τὴν ψυχη». παρὰ τὴν κανσιν' ἢ παρα το 

κ τὸ παίω» Νέαρ᾽ ποὶ κατὰ συναίρεσιν» κῆρ"' ἣ παρὰ 

τὸ ἔαρ, ὃ ἐστι πγεῦμα: ἐν τοῦ. κῆρ κηρὀς «πήβόὃεν 

καὶ κηρόδι ἐπίῤῥηηα, τὸ ἐκ ψυχῆ». Ἰ 

Κήρ, ὀξυτόνως, γένους 2ηλύκουν καὶ σημαίνει την 9ανκ- 

τηφόρον μοῖραν᾽ καὶ γίνεται πάρα το παω κέκγα᾿ 

καυστικὴ Υὰρ ἐστὶ καὶ ἀθαγιστική, Ἴτοι ΚΝΗΥΦΗ ἐπιφέ- 

: καὶ ἐν ἆδόυ ποταμοὶ, Πνριφλεγέδων καὶ Αχέ- 

ὧν. ἐκ τοῦ Ὅιηα. τοὺς γὰρ ἀποθνήσκοντας Ἔκαιον οἱ 

παλαιοί. κρ οὖν, ὁ «άνατου" καὶ κηραμύντης, ὁ Ἡρς- 

κλῆς, ὁ τὰς κρας ὀιώκών' αλεξύκωκου Ύδρ. παλαίμῶν 

δὲ αὐτὸς, διὰ τὸ παλαῖδαι αντον τῷ Δή" πευκεὺς ὁὲ, 

ο ἐν Αβδῄρῳ τιμάται. 

Κηρεσσιφορήτους, τους το εααρμένης γμένους, µθίρο- 

Φορήτευς" ἤ οὐς αἱ ἨΝιοῖραι ἀποίσουσι. ῷ 

Ἐχρουλκός, ᾗ ἕλκουσα εἷς κῆρα, ὅ ἐστιν εἰς Φάνατον ̓  

οὗ, Φανατηφόρος, | αῷ οὐ, 
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διακεχυµένοι 

ρου” γίνεται παρὰ τὸ κέαρ, ὃ ὀηλοῖ αὐτὴν τὴν ψυχἠν. | 

κτ ήδη 

”Ἑγροπντέω« τὸν χ1ρὸν χέω. τρ αι) ν 

Κζριξ. ἀπὸ τοῦ. μβρύσσω πηρύξω, γήεται -ποθολῷ. τοῦ 
ὦ' τοῦτο παρᾶ τὸ Πῆρύ:. ὃ τηωπίνει τὴν Φωνή». γηρύσ- 
σω παὶ κηρύτσω. παρα τὸ Ὑέραςν Ἴρυς. ἐπὶ τῶν ἐντί- 
µων λέγεται, πυρίωο προφητῶν ψαλμφδία. ἡ ὥοπερ 
περ τὸ πτερὸν Ὑένεπαι Ἀπερῷ πτερύσσω., οὕτω "καὶ ήα 
παρὰ τὸ ἐρῷ τὸ λέγω, γίνεται ἐρύσσω᾽ καὶ ἠρύσσω" 
μα) πλεονασμῷ τοῦ κ. κλήνεται κήρυκος. ὥς πέρδικος, 
τὸ ϱυν µακρόν᾽ ἡ γὰρ ὀφειλομένη ἐν τῇ οὐδεία μακρὰ 
μετῆλδεν ἐν τῇ γενικῇ. ὤφειλε 'δὲ καὶ ἡ εὐθεῖα ἔχειν 
μακρὸν τὸ υ. ἄλλως' οὐδέποτε πρὸ τῶν διπλὠν εὑρήσεις 
δχρονο» ἐκτεταμένον ἐπὶ µονοστίχου. συνεστάλη ἐν τῷ, 
Κήρυνι Ἠπντδη: --- εἰσὶ τινὼ ἀπὸ τῶν εἰ; διπλοῦν 
ληγόντων ὁιὼ τῆς ε καὶ διφ.Φόγγου γραφόμενα, ὧς 
πυκλώπειονι, τὸ τοῦ Κύκλωπος: (Φοινίκειον, τὸ τοῦ Φοι- 
γκο. οὕτω κα) πηρύκειον. ἱστέον ὅτι ἔστι καὶ κηρύλιον 59 
ο) τοῦ κ’ ὅπερ ἐπὶ µόνης τῆς ῥάβδου λέγεται τοῦ 

ομοῦ. - 
Κηρύκειον, ἔστι προσηγορικὸν καὶ σημαίνει πᾶσαν ῥάβδον 

κήρυκος". ἔστι καὶ κτητικὸν σγμαῖνον τὸ τοῦ κήρυκος» 
ὡς παρὰ Σοφοχλε, Γράμμα κηρύκειον:--- ἔστι παὶ 
ὄνομα λόφου τῆς Εφέσου, ἐν ᾧ ἀνῆλθεν ὁ Ἡρακ ῆς 
κατὰ βούλησι τῶν Φεῶν, καὶ ἐκήρυξε τὴν γέννησιν. 

το φῆς ᾿Αρτέμιδος. δια διφΦόγγου. ἔστι καὶ κ ιρύχδιον ση- 

ἰ μα την κήρυξη. ἔστι καὶ πληθυντικῶς, τὰ κηρύ-δἱ3 
εια. καὶ σχμαίνεί τὸν μισθὸν τὸν διδόµενον ἐπὶ τῇ 

κηρύξει" ὅπερ λέγεται ἐν τῇ συνηδείε, μάνυτρα. τὸ 
κήρύκιον. ῥάβδος ἦν μετρίου μήκους, ἄνω προς τὴ ἀρχῷ 
ὄφεις ἐσχηματισμένους ἀντεμβαλλομένους αλλήλοις «εἰς 
τύπον τοῦ Φ στοιχείου. ταύτην οἱ κήρυκες Φέροντες 

ο ὥδενον τοῦ ἄσφαλους χάρν. -΄ - 
Κηρυβων] καθα μωτῶδες ἐστὶ τὸ ὄνομα κηρύβια γρ 

κυρίως τὰ  νοβρώσβίωνώ τῶν μων.  Κρατῖνος, Δα- 
σὺν ἔχων τὸν πρωκτὸν, ἅτε κηρύβ ἐσθίων: --- εἰ μὴ 
ἄρα περιεκτηηὴ ἔνγοια ἐστὶν ἔνεκα ἑαφαάσεως. καὶ ὑγιῶς 
ὀξύνετωι. ος ἄπειροςν ἀπείρων' καὶ ἄναίμος, αναίμων" 
οὕτω κατώπνγος» Καταπύγων καταπύγονος καὶ συστέλ- 
λεται ἐν τῇ γενική. τ κ. 

Κηφηίδα γαϊαν, Νήκάνδρος, ἀπὸ Νηφέως" τὴν Αἰθιοπίαν. 
Κηφισός, ποταμός ἐστι παρακείµενος τῇ λίμνη" ἐξ οὗ 

λίωνη ἐκλήθη Καφιτίς. ' , 
Κηφῆνες] ἐκ τοῦ κωφός., κωφήν καὶ νηφην. ι 
Κηρός] παρὰ τὸ καίων καύσων ἔχαυσα αποβολῷ τοῦ σ, 

ἔπγα ἐξ αὐτοῦ καρὀς καὶ κηρός, ! καιόμενοῦ. ἐτυμο- 19 
λογεῖγαι δὲ παρα τὸ καίεσθωι ῥκδίως' ἡ ὅτι καιόµε- 
νο ῥεῖ' ’ ) 

Κήχος. ἐπίῤῥηακ  ἀντὶ τοῦ ποῦ. τὸ χην η Δωρικῶς' καὶ 
τροπῇ τοῦ π εἰς κ πῆχος Ὁγ. ἀπὸ τοῦ πῇν ὃ 

ααίνει τὸ ποὺ, ὧν τὸν πῃ η Ανδρομάχη: ἐκ τοῦ :. 
πὴ καὶ τοῦ ἄγχι, γίνεται πῆχος καὶ κ]χος. ος, εἰς 
το ποπαγνον. , 

Κτώειο] ἐν τοῦ κέω τὸ ποικῶμαι, κεώσις' καὶ Τροπῦ, 
κγώεις' ἐπὶ τοῦ Φαλάμου, ὁ πρὸς τὸ κοιμᾶσθαι Ἠὐτρε- 
πισµένος καὶ δἰργασμένος οἶνος' καὶ ὁ' ποιητής, Όρσο 5ο 
πέων, ὦ ἕεῖνει--- ἀντὶ τοῦ κοιωήητι διεγερΦείς. ση- 
ακίνει καὶ τὸν τοδυμιαμένον' ἀπὸ του τὰ δυμιάματα 
εἰς αὐτὸν καίεσκ}αέ, | 

Κὐώδης, ὁ τοθυμιαµένος" παρὰ τὸ κκίω. 
Κητώδεις, παρὰ τὸ νῆτος" τοῦτο παρὰ τὸ κῶ τὸ καῖμαι' 
ἡ παρὰ τὸ χὠ χήσω τὸ χαρῶ, χτος καὶ νῇτος, 

Κιανίς] --- ἀφήιοντο Κιανίδος δει αήγοι--- Κίς πόλις 
Μυσίαο, ἀπὸ Κίου τοῦ ἡἠγγσαμένου τῶν Μιλησίων τῆς 
ἀποιχίας. τὸ ἐΦήικὸν, Κιάνός" Τοῦνεκον εἰς ὅτι νῦν 
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ᾖο. Παρύλαν ἐρξουσι Κιανο/: --- κατῶνίσαν δὲ αὐτὴν Μο. λέγωτ --- Πρωτέας δὲ ὁ Ζευγματίτης χίειμε ους γρά- 
σοή, εἶτα, Καρες" καὶ τρίτον, Μιλήσιοι. ἔστι δὲ καὶ Φει" «εὶ γὰρ οὗτοι ἐν Χδιμῶνι εἰσίν. ἔγιοι ή Κεμμε- ὅσ 
Γποταμὸς ὁμυνύμως τῆς Μυσίας παρκῤῥέων τῇ Υῇ. ἡ δὲ ν γὲρ λέγουσι τὴν ὁμίχλην. κα) Σκυθι- 
Κος, ἔστι πόλις, ἡ νῦν Προυσίοις ἡ Προῦσα, 

Κ/βύγλον" ἀπὸ ἱστορίκο οἱ γὰρ ᾿Αφηναϊοι τῷ πρὸς τοὺς 
Χους μίσει Φερόμενοί» ἐν τοῖς αθοχίµοις ἑαυτῶν ὀνόμα- 
σι τὸν τοῦ 'χ. τύπον ἐγχαράττοντες, ἀτέῤῥιπτον βδε- 
λυσσόμενοι. κυρίως δὲ λέγεται κίἈδγλον, τὸ ὑπόχαλκον 
Χρυσίον. 

Κιβωτός, παρὰ τὸ κεῖσθαι ἐκεῖ 
δο τροφή». ὤφειλε διὰ διφθόγγου" 

ἔχει" καὶ λέγει "Ώρος. ὅτι ἴσως 
σημ αῖνον τὴν τροφή». 

Κιβδηλίς, αὶ ἐν τοῖς μετάλλοις σκωρεί». 
Κίβισιοι σημαίνει πεβωτὸν } πήραν. Καλλίμαχος» Β) γὰρ 

ἐπιθήσει πάντα ἐμὴ πήβεσιοι --- εἴρηται δὲ παρο τὸ 
ἐπεῦ κεῆσθαν τὴν βέσι" ταρο τὸ Νίειν τὸ πορεύεσθαι 
κοκ) ὁρμαν, ἡ εἰς τὸ κίειν καὶ ἰέναι βόσιν ἕ- ἔχονσα . του- 
τέστι τροφή». καὶ Ἡσίοδος ἐν Ασπίδι, -- ἀμφὶ δέ μιν 
κίβίσις 9εε θαύμα ἰδέσθαι: --- ἑβάσταςεν ἐν δεκτικῷ 
τω ἀγγείῳ τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργόνος ὁ Περσεύς. 

Κιγαλίον ἦ καγκελοθυρίς» : λύρα ὀριτνωτή. μαλιστος δὲ 
ἐπὶ τῶν δικαστηρίων τοιαῦται Ἴσαν, ἵνα ταχέως ὠνοί- 
γωντας καὶ πλείωντως συνεχῶς γὰρ εἰσγεσαν και) ἐξφἒ- 
σαν" Ὑέγονεν' οὖν παρὰ το κλείω. ἦ πυκλίς τις" παρὰ 

τοὺς κύκλους τοὺς ἀποτελουμένους χλειομένης αὐτῆς. 
«ο καὶ χωγκλίσαε, τὸ ασφαλίσαι" παρὰ τὴν ̓Αττικὴν πιγκλ- 

ὃν καὶ πρκλίζερε τὸ πειράξει». καὶ κόγκλοςν ὀργδά- 
ρίον ὴ κωγκλίς. ὄρνις λεγομένη, πυκνὰὸ τὴν οὐρὴν. κι- 

νονθαῦ ἦν ἐν τῇ συνη»είᾳ. ο. πολοῦσι» 

τὴν βόσιν, γουν τὴν 
ηλ) ἡ παράθοσις τὸ / 
παρὶ τὸ κίβος ἐστὶ τὸ 

δι 

εἴρηται διὰ τὸ συνεχῶς τὸ οὐ πτερα ἐν τῷ αὐτῷ 
πιεῖν" ἢ παρα. τὸ σείειν τὴν Συγἠν, ὅ ἐστι τὴν οὐράν 

. σεισοφίκης παρ ἡμῖν" ὀνομάςεται. 
Κδαρις] Τὴν μέδαρ ἀνεόήσατο: --- ἐν τριχῶν ὕφασμα, 

καμελκύκιον ἡ περίθεµα κεφαλῆς" πῖλος βατιλικός. 
2ο Κιδκλία" οἷον, Κιδκλός κρήγιδος ἐπλανήθη». ἐκ Πνδὰ- 

ρου. Χεῖρα Κιδαλίας. εἰ τὴν χεῖρα αἰτιωτικὴν., μὴ 
ποιήσγο ἔκλλιψιν..' Καλα γὰρ ἐστήν. 

Κίβαρις, ἀπὸ τοῦ κεύδεων τὸν ἔρωτα" ἡ κιλαρρδία. 
Ἐ/δαριςν πιθάρα” παρὰ τὸ κιεῖσθαι. ῥᾳδίως" } παρῷ το 

κινεῖν εἰς ἔρωτω τοὺς αἀκούοντας } παρὰ τὸ κιεῖν τοὺς 
Φαιρούς. 

Κ/Φαρος᾽ κα ὁμοιότητα τῶν ὀστῶν πρὸς τὰς χορδάο᾽ 
ὁ δὲ Δοῦρις ἀπὸ τοῦ Κιαιρῶνος Φησίν" ὅτι ᾽Δαϕίων 

:ἐκεῖσε ἐμουσικεύετο"..ὅτι τὸ Κιθαιρών ὀθύνρτας,, τοπι- 
μὴν ἔχον ἔννοιαν᾿ ὁμοίως. παὶ Μαραθών, καὶ τὸ ᾿Αρ- 
γανθών᾿ τὸ μέντοι Ἱπποθῶν περισπώκενον διαρεῖσαι” 
Ἱπποδόων γαρ" τὸ Κολοφων κα Κατηθωώνν ὀξύγεται 
ὡς θηλυκά σημαίνει τὸν ἀθελφὸν τοῦ. Αλκαίου. 

Κκις, γύεται παρ τὸ πίκώον. ὃ σημαίρει τὴν ἰσχύν, Τρο- 
πῃ τοῦ ν εἰς ώτα. παρὰ τὸ πίω τὸ πορεύοµαι γίνετω 
κίκυς' ὁ γὰρ ἰσχυρὲς ἐκ τς κινήσεως Φαίνεται. 

Ἐήπονες, ἔφγου .. απο Κῄιονος τοῦ ᾿Απόλλωγος καὶ Ἔο- 
ὁόπηο. 

Κικλήσκω] ὠπὸ τοῦ νλῶ τὸ καλῶὶ γίνετας πλήσκω παὶ 
πατὰ ἄἀναδιπλασιασμὸν, κικλήσκω, ος τρώσω. τιτρώσκω. 

Κ,ιλίκιοι τράγου, λέγονται οἱ θασεῖο: τοιοῦτοι αρ ἐν κ.- 
λικίῳ γίνονται τρώγοι” ὄφεν καὶ τὰ ἐκ τριχὼν» συντι- 
Φέµενα κελήµα λέγοντοα. 

Ειμ-ερίουο] Φησὶν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς, ὑποκάτω τοῦ 
{Πόντου εἶναι. γράφεται καὶ Κερβερίων: καὶ ἔοικε πο) 
"Σοφοκλής περιπεπτωκέναι τῇ πτοιαύτῃ μΝ ὁμοίως 
τα) ᾿Αριστοφάνης. ἐν. Ῥωτράχοις" οἷον, Ἡ Κερβερίους 

ΕΤΥΝΜΟΠΘΟΙΟΟΝ. 

3ο 

Λο 

ρίους" κέμμε 
πον ἔνθνος ων, 

Κρῶ] ἄστιν ἴν καὶ ἴι ἴς ὁικατάληντον ὄνομα, κιεὶ σημαίνει 
τὴν δύναμιν" ἐξ οὗ γάγεται σήμα ἰνῶ καὶ πλεονασμφ 
τοῦ ἂν κινῶ. σεσηµείωται τὸ κίω κυῶ, καὶ κύω κυνῶ, 
πα) ἔστι μακρὸν τὸ κ. ὧπὸ δὲ τοῦ κιν κωήσω, γίνεται 
πένησις καὶ Κνησίως, ὡς παρα τὸ σώσω, Σωσίκο. 

Νμώπετα, τα ἑρπετὰ Ηρίαν οἱονεὶ κωούµενα ἐν τῷ 
πέδῳ, ὃ ἐστι τῇ γῇ᾽ πωώπεδα τα ὄντα. 
Κιάμωμον] Ἡρόδοτος ἐν τρίτη λέγει οὕτως Ὄρ»2ας 

λέγουσι ταῦτα τὰ κάρφεα Φέρειν, ᾧ ἡμεῖς παρὰ Φοι- 
γίκων μονθόντες καλοὺμεν πιγάμωμο». 

Ῥήμαδος, ἐπὶ τοῦ Φηρίου, περα τὸ ἀδδην κωεῖσθ-" πο- 
λυκίνητα γὰρ τὰ ηρίνν καὶ ἡ λοιδορίν οἰκείω; ἂν ἔχοι 
ἐπὶ τῶν πολυκινήτων. εἴρηται δὲ παρὰ Μιλησίῳ, Οἱ δὲ 
Ματαπο νο ὑπὸ τοῦ πιγάδεος: -- καὶ τῷ κινάδει Σο 
Φοκλῆς, πο) ὑπεστρέψατο πανὀημε] παὲ συγέμιξε τῷ ιο 
κινάδει, εἰ δὲ ὄγτως ἐρᾷ καὶ τὴν ψυχή», τί, ἃς 
ἂν κα) αὐτὴ ἄνθρωπος ἔχουσα ἐξ ὠγδρώπων, πέπον- 
εν: --- εἴρηται, παρα τὸ κόναδος τοῦ» ὅπερ τοὺς Σι- 
κελιώτας ἐπὶ τῇ τὼν πακούργων Φέγγεσ-αι κατκδίνφ. 

Ῥέναιδος, ὃ πεγὸς αἱδοὺῦς, ὡς Διόνυσος. λ ὠσελγης, παρὰ 

τὸ πινεῖν. 
Κινύκενος, κινούμενος, ἐπὶ πρὰξιω ὁρμῶν. ἀπὸ τοῦ πινῶ 

κινύω πίνυµι. 
Ῥωυρή, ὀδυρτωκή» ὀρηνητική. πυρίως δὲ πύρεσθα ἐπὶ 

βοὺς εἴρηταεν παρν .. ΧΗΥΕΙ» τὴν οὐραν ἐν τῷ μυκά- 30 

σ.)οι. καὶ Απίων δὲ εὑρῶν, τὴν ἐτυμολογί ον ταύτην, πα- 
ρῷ ᾿Ἀπολλοδώρῳ, φησὺν ὅτι ταῦρος λέγετεα παρ» τὸ 
τε/νειν τὴν οὐρᾶν' 3αὶ µετένηκε τὴν εὕρεσω τῆς ἐἑτυ- 
µολογίας. 

Κινυρό, μένα» ῥέλπουσαί, ᾷδουσον 
εύρετου ἐφρήνει. 

Κράνη, ὁ ο αν παρα Σοφομλεῖ. το μὲν γὰρ Ἂγα- 
κο ντερ χωρὶς τοῦ ἰώτα γράφεται μοι) έγονεν 
ολα τοῦ ἰῶτα" καὶ πράσει τοῦ ὧα., τωκμάκη, 
Ίσπερ ὢ "Ἄπολλον, ὥπολλον. ἐὰν δὲ ἔχγ τὸ {, 9/1. ονότι ο 
αφαιρέσει τοῦ αν ο ον» ἀστεροπή, στεροπ Αστραπή, 
στρωπή” οἶον» Σὺν τῇδε τῇ στραπῃ: --- ην, δὲ τοῖς 
ὤντιγραφοις. ἔχει τ τὸ ., κα) ὅρλον ὅτι στραπῇ. 2. 

Κήδιψος, εἶδος ὀργάνου. λέγει δὲ καὶ ὁ Διονύσιος. ὅτι 
ἔθνος ἐστὶν Ἰνδμκόν  οἷον κινὸαψώ. ἔῶχεν οὖν ἀπὸ τοῦ 
ἔθγους ὠνομασθαι. 

Κήνδυγνος. κινόδυνός τις ὧν, παρὰ τὸ κιγεῖν εἰς ὀδύνην ἡ 
εἰς δέοο. Ἱστέον δὲ ὅτι τὸ εἰς υν Ὃ η προσ)έσει 
τοῦ ος κλίνεται' οἷον, Φόρκο», Φόρχυγος" ᾗ γὰρ Φόρ- 
κυν᾿ αὐτιατηνὴ ν οἱον » Φόρκυν να Ἱππόθοόν τε: --- ἀπὸ 49 
τοῦ Φόρχυς Φόρκνος ἐστὶ τὸν Φόρμον, ὣς βότρυος, τὸν 
βότρυ». 14νδυγ.. κνδυνος᾽ κο µετάγεται ᾗ] γενικὴ εἰς 
εὐθείαν» καὶ γίνεται ὁ π/νδυγος τοῦ νο, ὡς οπερ ὁ 
γάρ τοῦ ψερός, καὶ ὁ -Ψέάρος τοῦ ψαρου. ᾗ κυνός γε- 
νικὴ οὐκ ἔστιν ἀπὸ τῆς πὺν εὐθείνον ολλ’ ἀπὸ της 
πύων Χύονος” καὶ κατα, συγκοπὴν ». κυγόο. 

Κιονές, ἥ ἥτις λέγεται καὶ αργ γαρεών παρ Ὑπποκράτη, παρὰ 
τὸν γινόμενο περὶ αὐτὸν ἦχον ἐν τῷ  ὤναγαργαρ! ειν" 
οὐ δὲν σταφνλήν, απὸ τοῦ συγεχῶς καταστάςεσ. ες 
κιογές δὲ εἴρηται ᾖ παρὰ τὴν Χύσιν τῶν ὑγρώ», ἡ παρα δᾳ 
τὸ κίονος ἔχειν τύπον κο ἑαντὴν οὖσαν ἐπιμήκη. 

σιά 

μαι ρα 

απο τῆς κ! νύρας” καὶ 

Κιόκρανα» ἐκ τοῦ ̓ κιοκάρανα κατα συγκοπήν, ὧς ἀπὸ 
τοῦ καρανοῦν πράνοο. ν 

Κίων, ὁ λίθος" ἀπὸ τοῦ κίειν παὶ οἀγιένωι εἰς ὕψος. ᾗ 

σρ 



Ὁ 

Ἂ . . 

παρὰ τὴ ὃν Ἰών δαν μή “τοῦ κ. κα) οἱ μὲν 
Άγ) κ ὦ λέγουσιν" ᾗ ὃν Ἴωνες. θηλυκῶς" 
οἷόν. ο δν - ὑφιστᾶν κίονας τῷ Φαλάμῳ, Π/ήνδαρος. 

δις Ἰωνάβρας, ἔστι κυρίως ᾗ τῶν τράγων ὀυσωδία" λέγεται 
μαὶ ἁπλῶς η] ὀυσαδία» ] καν ᾗ πέρα. 

Κων] ἐκ τοῦ κίω τὸ «πορσύο ε ἔκιονν δεύτερος ἀόριστος" 
όν η] μετοχὴ, αντὶ τοῦ πορευ-δείς. ἔστι καὶ πείω τὸ 
πομῶμιι καὶ κῄω τὸ κχίω, δι τοῦ 1. 

Κήκη, ἡ πιρνῶσα τὰ Φάρμακα" ἡ παρὰ τὴν κερκίδα. τοὺς 
-. ὁδ παπαλώδεις γυναίκας ἀπ' ἐκαίνη» πέρκας καλοῦμεν, 

ἐπεὶ Φαρμακὶς ἦν ἐπείγγ. 
Κήῴκαιον, τόπος καὶ πεδίων Σκυδίας, ἔνθα } Κύρκη διέ- 

τριβε. ἸἈήρποον δὲ εἶπε, τὸ ῥιζοφέρον" Κήρκαιον τό 
τε ὃ] κικλήσκεταε: -- τὴν δὲ Κίρχην Φασ) υγατέρα 
Α/ήτου εἶναι καὶ Ἑκάτης [τῆς] Περσέως» ἄδελφην Μη- 
Φείαο. Απολλώνιος. 

Κ/βῥις, ὁ ἐχβδός᾽ ἐπειέ] κ/ῤῥός ἐστι τήν χροιάν Μερὶς 
δὲ, δια τοῦ ! ψιλοῦ. κίβδιον εἶδος ἑέραλος. ὁμοίωο δὲ 
λέγεται παρὰ Κυπρίοις κόρῤις ὁ "Άδωνις" παρὰ (λάκωσι 
δὲν ὁ λόχνος. 

Ῥρίσα, πόλις τῆς Φωκίδος. ἀπὰ τούτου λέγουσι Βρισαῖον 
αόλπον. καὶ Όμηρος, Κρῖσαν τε ζαθέην: --- ὑπερφέσει 
γίνεται Κήρσα» ὧς χερσόνήσος, ἄλῤῥόνησο, ἀλεωκρίνης | 
δὲ ἡγεῖτω δύο εἶναι πόλεις, ἄἅ λλην την Ῥρίκωρ, καὶ 
᾿ἄλλην τὴν ΚΙῤβῥαν. ἀντίκειτοι ὃν ὑπὸ πολλῶν' οὔτε γὰρ 
τῶν γεωγράφων εἶπέ τις πόλεις δύο ὀμιφόρουςν αλλ’ 
οὐδὲ τῶν περηγητῶν᾿ μόνος δὲ αὐτὸς καὶ τοῦτο ὃν 
«ἄπγοιαν καὶ ἰδωτισμὸν. τοῦ πάθους" ὅδεν ἱστορίαν 
δίδωτι διεψευσµένη». ᾗ αὐτὴ οὖν Ἠρῖσα καὶ ΚίῤῥἜ. περὶ 
παν)ῶν. 

Κύτηρις, τὸ κισήριο παρὰ: τὸ πινεῖσθαι ἐν τῷ. σαέρε" 
ἡ ὅτι κίσηλις ἦν" καὶ κατα μεταβολὴν τοῦ λ εἰσ ρν 
κήσήρις. παρὰ τὸ κίς καὶ τὸ λίς, ὁ ὑπὸ κιὸς λίρ' λ/Φος 
γάρ ἐστι διαβεβρωµένας" κὶδ δὲ «Ὀπρίο ἐατὶν ἐσδίων 
τυροὺς καὶ κριδας. 

Κισσύβιον, τὸ ἀγροικωκὸν ποτήριον" ἴσως ἀπὸ τοῦ κισσοῦ, 
ἐξ οὗ κατεσκεύκςο» τὸ ποτήρια ποιροτέρως δὲ, καὶ ἐπὶ 
πάντων τῶν ξυλίνων ποτηρίων ὴ λέξις τί )εται παρὰ 
τὸ πεχύσο: πε εἰς αὐτὸ τὸν οἶνον" οἷον, χύω χύσαν ν- 
σίβιον, α κισσύβιον. 

Κισσῶ, συζυγ/ας δευτέρας τῶν περισπωµένων, σημαίνει 
τὸ μετα ἠδονης σελλεμβάνει την γω: οἴκα. γίεται πα- 
ρῷ τὸ Κίσσα ἐπειδὴ τὸ ὄρνεον λιχνότατον ἐστὶ, καὶ 
πρὸς τὰς συγουσίας κα) τὰ» ἠθονοὰς πατωφερές. ἐτυμο- 
λογεῖσαι παρα τὸ Νίεν καὶ μετὰ σφοδρὀτητὀς σεύεσοι 
πρὸς τὸ συνουσιάςεν, καὶ πίστα λέγεται, ὅταν ἐν γα- 
στρ) ἔχουσα γυνή περὶ τον ὀεύτερον καὶ τρίτον μῆνα 

έγηται ατόπων τών, οἷον ὄστρακος» λ/ ου, αγ- 

ο ἡ } ὄμφακος. γένεται δὲ ἀπὸ τῶν μοχΦηρὼν τῆς 
μήτρας ἄτμῶν, Φερομένων ἐπὶ τὸν  στόμαχο». 

Κύριον] Φα-χς ὁ Ἐρέσι ος ἔνγοιαν ἡαῖν ὀέδωσι, μήποτο 
ἀπὸ τῆς κέδρου τὸ κίτριον ὠνόμαστωι' καὶ γὰρ τὴν κέ- 
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νο : 

.ο ὁρον Φαωσ)ν ακανθας ἔχερ περ) τοὶ Φύλλα, ὡς τὸ: κί- 
τριο». ᾿ΑΦηναῖοι δὲ ἀπὸ τοῦ. τόπου αὐτὸ ἐτυμολογοῦ- 
σιν: ρος. 

Εκανα] απὸ τοῦ κίω τὸ πορεύομαι πα) παριπατῶ, πλευ- 
νώσμῳ τοῦ χ., γύεται, χίκω βαρύτονον, καὶ περισπώ- 
μενον Μιχ ᾽ κα) παράγωγο» εἰς μὲν κίχημι" ὅδεν τὸ, 
Ὄντια μὲν βασιληα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κεχεβῃ: --- εὐ- 
πτικὸν δευτέρου αμα αντὶ του καταλαβοι, τιὲς 
κιχο(η. γόεται καὶ πιχω κιχείω, ας βρασω βρωσε/ω. 
ἐν τοῦ κικῶ, παράγωγον κιχδνω. τὰ ὃιι τοῦ ζω ῥή- 
µατα, μὴ) ἔχοντα ὀνόματα αντιπαράκείμενα, οἱ μὲν 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΚΑ 408 

ἐτ- μὲ ἔχοντα ὀνόματα, 
εἶπε, διὰ τὸ τὸ ος, ἂς τὸ, τὸν 
χοῦν ἔλειξανι ---- «ἐξ οὗ καὶ λοιχός ὁ λαζμαργος᾽ εοὰ 
τραπεζολοικός, εἰ. δὲ περισπᾶταα, διὰ τοῦ ι γράφεται 
στιχῶ, (ἐξ οὗ τὸν -- ἑστιχόωντο" καὶν Αἰὲν ὀμοστι- 
χει) ὀκῶ, ἐξ οὗ, --- ὀιχόωσι σελήνη»: --- σεσημείν- 
τα ὁύο” ̓ βληχῶ., ὃ ὁστι. ποιὰ Φωνὴ τῶν προβάτων ̓  ἰο 

καὶ τὸ ἠχὼ, ἐξ οὗ κιμά αὲν δὲ τοῖρ βαρυτόνοις τὸ 
γλίχω. 

Κεκήλκον πλεόφασμφ. ποῦι, 4. πίχλας άν οἷων, --- κρέας 
τ ὀρν/Φεμι. περηλον. .. 

Κιχρώ) ἐκ τοῦ χοῦ τὸ ) παρέχω» γίνεται κατὰ «ἀναδιπλα- 
σμεσιὸν Χικρῷ καὶ διὰ τὴν ος ... ἐξ 
οὗ, Χρηστὸς ἂν νλρ» ὁ οἰμτείρων καὶ πιχρώ.. 

Κικλισσός. πορνικὸς γέλωο». πολὺς καὶ πωών' διὰ δὲ, 
τοῦ κ. Κιν λισμὸς χο» το ἀποτελοῦ». μα 

ΚλΥΥΡ] τ- κλαγγῇ τ' ἐνοπῇ τ᾽ ἴσαν ὄρνδες ὦς., ἐτιῤ. 
ῥήματα εἰσὶ ποιότητος. φλμά δὲ τὸ λαγγῇ ἐκ τοῦ 30 
κλάζῳ" πέπονφε ὁὲ 1 Φων] ἐπ) τῆς προσκρούσεως τῶν 
βελῶ». κλαγγὴ ὁὲ ἡ βοὴ τών. νὰ  άόος γ 
Ἠότέ, περ λα γγὴ . γεράνων. πέλει: ἀπὸ γὰρ της 
τοῦ ἠχου ἠδιότητας οἱ σοφώτατοι τῶν) ο αθηνα τὰ 
τοιουτότροπα τῶν ὀνομάτων αατίςουσε. 

' βαρύνεται, διὰ τοῦ } } 

Κλαγγηδόν] Κλαγγγὸὸν προκα-ις όντων Ἰλμίδος β’. ἄντὶ 
τοῦ µετα βοῇς. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα ποιότητος καὶ ν- 
ται ἐκ τοῦ. κλαγγή : Τοῦτο ἐκ τοῦ κλάςων κ : 
ἔκλαγξαν» χησα»ν ἐκτύπησαν" μιμεῖτωι δὲ τὴν τοῦ 3 
χαλλκοῦ βοή». 3ᾗ ἀπὸ τοῦ κράζω, τροπῇ καὶ. πλεονασμῷ 59 
τοῦ γι ὡς τὸ ἐρίδουπος, ἐρήγόουπος. κκ) ὤφειλεν ὁ 
υἑνεστως ὄχειν τον’ αλλα κανών ἐστι ὁ λέγων ὅτι 
«οὐδέποτε τὸ ν πρὸ. α ἐν µᾳᾷ. λέξει εὕρηται. τὸ ἑν- 
«εξω δύο λέξεις ι ἆμοιόν ἐστι καὶ τὸ, π) ἡν 
ὃ σηµαίνει τὸ ἐπλανήνη καὶ ἀπεκρούσθη: --- π . 
α ἀπὸ Χαλκόφι χαλκός: --- απὸ τοῦ σιδήρου ὁ σί: 
απὸ τοῦ πλάςω, πλαςοµοε» πλαχ»η᾽ καὶ αλεωνασμῷ 
τοῦ γν. πλάγχ.2ή. απο τοῦ πλαζω γόνεταω καὶ οὖτε ἔχει . 
τὸ »᾿. ἔστι γὰρ πλανὼ πλαναζω καὶ συγκοπῇ πλάνω" 49 
καὶ ἔχει τὸ ψ. ἄλλα. κ... τον εἰρημένον παλογα «πο- 
βελλει τὸ ν. πλαζω οὖν, ὁ µέλλων, πλάγξω" καὶ ἔχει 
οὗτος" ὁ δὲ ἐνεστῶς οὖν ἔχει. λοιπὸν ἐκ τοῦ κλέςων 
ὅπερ γίνεται ἐν τοῦ κρῶ αραζω καὶ κλάςω) ὁ µέλλων, 
λάγξω, γίνεται ῥγματικὸν ὄνομα κλαγγή. ΄-ν 

Κλάδος, παρὰ τὸ καλὸν εἶδος ἔχει». 
Κλώ, σημαίνει πέντε᾽ τὸ καλῶ, ἐξ οὗ καὶ κλῆρος”. 

ἐπιωώ. ἐξ οὗ καὶ κλεῖ το ἐπαινεῖ το κλάνω ό ἐξ . 
καὶ κλαίω" κλῶ τὸ Φωνῶ, ἐξ οὗ καὶ κατοὶ πι 
Φὴν., πλύω" κλὼ τὰ. μα θδίζω, ἐξ οὗ καὶ αλ το. νι 5ο 
πολίςειν. 31 

Κλαίω. ὀρχὼς παράγωγόν. ὀστιν’ ῥ τοῦ λὰ τὸ κλάνω" 
ὀμκλάται γὰρ ἡ Φωνὴ. τῶν αν δρώπων. ἐν τῷ κλα(ει»” 
ὴ τικ ἡ ψυχή ἐστιν } το κλάσδω παρέχουσα ᾿ } ἀπὸ 
τοῦ κλῶ πλαίω τοῦ σηµαίνόντος τὸ καλῶ᾽ εἰώδασε γὰρ 
οἱ ἄν. δρωποι παλεῖν τοὺς. Αποθάνόντας ἐν τῷ κλαίει» 

ὶ Θρηνεῖν" ἡ ἐκ τοῦ καλῶ νλάω, καθ) ὑπέρθεσι» 
οἰῴθσι γὰρ οἱ κλαίοντες ανακαλεῖσθοι τοὺς τεθνεῶτας. 

. πὸ πωθητικὸνν, κλάμα, αἴτιον τὴς τῶν τα Φητικῶν δ1α 
ῥημότων γενέσρως, ἡ τῶν ἐνεργητικῶν ἐστι πλαγίων 
μέταάβασιρ, εὐκότως, καὶ τα παθητικὰ ἄρα τῶν προχει- 
μόνων ἐνεργητικῶν τοῦ κλαίω καὶ δρηνα καὶ τῶν 
ὁμοίων, ὑφίσταται. . Διατί τρέπεται τὸ α εἰς ν ἐν τῇ 
Μλαύσω μέλλοντις ἐν δὲ τῷ ,ππίω καὶ τοῖς ὁμο-οις οὐ 
τρέπετὰ!; λέγομεν, ὅτι ἐπκὸὴ το λλαίω αποβάλλει, τὸ 
, καὶ γύετα νλάω,' ὧς καίω' νάω, κα) αὐτὸ τὸ ὥπο- 

- 
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βαλλόμενον κε. καὶ υ ἐν τῷ μάλλοντι' τὸ δὲ παίω. καὶ 
1ο ὁµίω, οὐ γέγονε πάω ὴ . καὸ εὐλόγως οὐκ ἐγένετο 

ὁ μέλλων παύσω καὶ ὁαύσω, ἄλλα πκίσω καὶ ὁκίσω. 
Κλαυκός] παρὰ τὸ αλαίων κλαύσω, κλαυσμός», καὶ 

κλανδμος. ὴ παρὰ τὸ κλὼ τὸ κλάνω" πλώνται γὰρ αἱ 
Φωναὶ τὼν ρηνούντων. 

Κλέος. } ὀόξα, παρὰ τὸ κλείω τὸ δοξάςω. Ὄμγρος, ἐγὼ 
δέ σε κλείω κατ ἀπείρονα γαῖαν: ---- αντ τοῦ, ἄν μοι 
δρο τν περιφηιείσοά σε ἔχω εἰς πᾶσαχν τὴν, γῆν. ἦ πας 
ρὰ τὸ πλύεων τὸ ἀκούεινν ἡ ἐξακονομέγη φήμη, Ἶ παρὰ 

ο τὸ παλῶὼ" τὴν γὰρ δόξαν παντες καλοῦ μεν πρὸς ἑαυτούς. 

Κλέα, δόξας. παρα τὸ κλύεσιδας, ὅ ἐστι» ἀκούεσοωι. --- 
ἄειδε ὁ) ρα κλέα ἀγδρῶν: --- Ἱστέου ὅτι τὸ κλέα καὶ 
Χρέα ἀπὸ τοῦ κλέεω καὶ χρέεα γέγονε κατὰ συγκο- 
πήν. «τει δὐο τὸν πρώτον κανόνα τοῦ Ἀοιροβοσκοῦ. 

Κλέος. Πήνδαρος, οὐκ οἶδα ὅπου Φησ) κλεός. κελεός, καὶ 
συγκοπῇ. κλεός. ὀξυγαι σε δεῖ, 

Κλεωνα/, τόπος ἐστὶ περὶ τὴν Νεμέαν, ὅστις οὕτως ἐκλ]- 
93 δι τὸν ἐκεῦ Φογευθέντα ὑπὸ Ἡρακλέους λέοντα. 

πο λεονα), κατα πλεογασιιὸν ποῦ κ καὶ αὐξησιω, Κλεωναί. 
Κλεοφόντης] τὰ εἰς ης παρ οὐδετέρων συντιθέμενα εἰ 

ους ἔχει τὴν γένικήν: ---- πτερ᾽ οὐδετέρων συντεδέμενα 
εἴρηται, ἷνα κατα τὸ ος ἔχει τὸ οὐδέτερον . καὶ μὴ 
κατὰ τὴν αρχήν. τὸ Κλεοφόντης Κλεοφόντου παρ᾽ 

' οὐδετέρου « συντήδεται᾿ λ᾽ ὅμως οὐκ ἔχει τὴν, γενικὴν 
εἰς ους ὅτι οὐ κατὰ τὸ τέλος» ἀλλὰ κωτὸ τὴν ἀρχὴν 
ἔχει τὸ οὐδέτερον. παρὰ τὸ κλέορ γὰρ καὶ τὸ Φόντης, 
ὃ σγαπόει τὸν Φονεύσαντα. 

Βλέπτης, ἀπὸ τοῦ καλύπτω, καλύπτης τὶς ὤν' λάθρα 
4ο γὰρ ὑφαιρεῖται. πλέπτω σημα; ίνει δύο" ἐπὶ τοῦ κυρίως 

νουυμένου" τίΦεται οεοι) ἐπὶ τοῦ ἐξαπαωτᾶν καὶ πᾶραλο- 
γίζεσὃοµ. Κλέπτε νόφ. ώ 

Κλεψύδρ:  ὄργανον αἀστρονομικὸν, ἐν ᾧ μετροῦνται αἱ 
δρα. 

Κλεύδομαι., ἐὰν μὲν ὑπὸ τὸν ὥδην πκρύπτομαι, ἔστι κεύ- 
Φοµοἱ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ' ἐὰν δὲ παράγωγο», κέ- 
λεύθομαι κλεύθομαι. 

Κλειτός] ἐκ τοῦ χλέος γόεται κλέω" και πλεονασμῷ τοῦ 
έλ. κλείῳ" σημαίνει τὸ δοξάςω. ἐκ τούτου γίνεται κλει- 

6ο Ἅτός καὶ: Ἐλειτοφῶν. καὶ Κλειταγό ας. 
Ελεισθένης] παρὰ τὸ κλέου καὶ το σ9ένος Ἀλεοσθένηο" 

καὶ πράσει τοῦ ε καὶ ο εἰς τὴν ει δ/ΦΦογγο». Κλεισφέ- 
γης» ὥσπερ δέον δν καὶ πλέον πλεῖν. 

Ελειτή, αΐα τῶν ᾽Αμαόνων, ἥτις ἐλθοῦσα εἰς Ἰταλίαν, 
ῴκησε καὶ πόλι ἔχτισεν, ἦν απ αὐτῆς κ) δισὴν ὤΥό- 
µασαν" καὶ ἐβασίλενσε τοῦ τόπου: καὶ αἱ ἀπ' αὐτῆς 
δεχόμεναι τὴν βασιλεί αν, Ἀλειτα) ὠνομάσ9γσαν. εὗρον 
δὲ ἐν ᾿Απολλωνίῳ καὶ σχόλιο», ὅτι Κυζίκου γαμετὴ ἦν 
Μέροπος θυγώτηρ Περκώπη, τὸ γένος µάντεως. διχῶς 
δὲ ὁ τόνος" οἱ δὲ πλείουο, ὀξύνουσι, καὶ σηµαίνει την 
ἔνδοξον. 

Κλεῦ, ἀπὸ τοῦ αλείς ηλειδός πλειδέ κλεῖδω" πα) συγκοπῇ 
τῆς ὃν, κλεῖ" αλλ’ ἐπειό] πᾶσα αἰτιωτκὴ μονοσύλλα- 
βου ἄρσεν μὴ ἡ ογλυκὴ, αὐτὴ καθ ἑαυτὴν οὖσας» εἰς 
ν Φέλει λήγει», τούτου χάριν προσέλαβε τὸ ν», καὶ 
μᾶ κλεῖν. 

το πλ. εδρα ἀπὸ τοῦ κλείς έγογεν, ὴ ἀπὸ τοῦ κλείσω. τὸ 
αλείω δὲ οἱ Ἴωνες διὸ τοῦ η καὶ ι γράφουσιν ἐξ οὗ 
παὲ τὸ κλῇὃρα δὲ τοῦ η καὶ η γράφεται. 

ΚλΠΙίς] παρὰ τὸ κλείω κλείσω» ὠποβολῇ τοῦ ω, χλεής» 

πο) διαλύσει, κλεῖς" καὶ ἐπαυξήσει τοῦ ε εἷς η» πληής. 
τὸ μακρόν" ἐπειδὴ τὸ εἰς 5 ὀξύτονα Ῥηληκὰν ὅτε 

ΕΤ. ἐκτείνουσι τὸ !, σύμφωνον ἔχουσι πρὸ αὐτοῦ, οἷον σῴρα- 
. 
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ηίς, βαλβίς" ὅτε ὁὲ καθαρὸν, συστέλλει αὐτὸ, οἷον 
Ἠρισηίς, Ἀρυσηΐς, »ηΐο. σεσηµείωται τὸ κληΐς γα δα- 
ρὸν, καὶ ἐκτεῖνον τὸ «" τὸ δὲ κλείς, ἐπεὶ εἶχε καὶ βα- 
ρεῖαν καὶ διὰ ὁιῷθόγγου. -αλλ᾽ ἀπὸ τοῦ δές, μετα τοῦ 19 
πληΐο, γέεται δικληής” καὶ κατα συγκοπὴν τοῦ η. καὶ 
συστολῇ τοῦ ε, δικλής. ὅμοιον δέ ἐστι καὶ τὸ ἐγκλίρ" 
οὕτω δὲ λέγεται ή καγκελωτὴ Αύρα. σημαίνει δὲ τὴν 
πατακλεῖθοαν παρὰ τὸ κατακλεῖσθαι ὑπ αὐτῆς τόν τε 
αὐχένα καὶ ὤμον. ὅδεν καὶ Δχμοσθένης Φησ), Τὴν 
κλεῖν κατεαγότας, 

Κλήίδες, αἱ τῶν ἐρεσσόντων παδέδρον παρὰ τὴν κλάσιν 
τῶν γονάτων, ἣν ποιοὔψται οἱ καλεζόµενοι" ἔνδεν καὶ 
ὀκλαδίαι, οἱ ταπεινο) ὀφροι” καὶ τὸ μετοκλαάςειν, πα- ὂε 
ρὰ. το. ἐγκλὰν κοιὶ πάμπτει» το: γόνυ. το αληής μετὰ 

τοῦ πολύς, γύεταν πολυκλήτο ἡ μα) ἀναβιβάσει τὸν τό- 
νον. τὰ γὰρ εἰς ες θηλυκά: - κα) εἰ μὲν βαρύνατ. οιε5 
ἐν τῇ συνδέσει προπαροξύνεται, οἷον πόλις, ὥπρόπολιο 
μῆτις, πολύμήτιον καὸ ἀγκυλόμήτις. εἰ δὲ ὀξύγεται, εἰ 
μὲν τοῦ αὐτοῦ γένους ὠσέν τὸν αὐτὸν Φυλάττει τόνον" 
οἷον αὐγές, παταμγές ἡ συχός, πανγυχίο" οἰκίο, περιοικίο. 
εἰ δὲ ἁρσενικοῦ γένους ὡσιν. εἰ μὲν ἐκτείουσι τὸ δύ- 
Χρονον ἐν τῇ συέσει, παροξύνονται" οἷον οχτίς . Χρυ- 
σακτις ἥλιος " νημίο εὐκνδωιο κληΐς, πολυκληϊο" 
εἰ δὲ βραχὺ αὐτὸ ἔχει, προπαροξύνετωι ἐν τῇ συνδέ- 49 
σει οἷον πατρίον εὔπατρις καὶ λειπόπατριο' ἀσπίον 
ῥέψαστις' σημαίνει τὸν δε/λὸν στρατιώτη», παρὰ τὸ 
ῥίπτει τὴν ἀσπίὸ» καὶ Φεύγει. Ἰλιάδος βῆτα, Καὶ 
Φεύγερ, σὺν νηυσ) πολ. υκλήῖσι κελεύω:--- πολυκα» δέῶροιο: 
ἐξ οὗ πιο) πολυκώποις. τιγὲς πολυκληῖσι προπερισπῶσι;, 
ως καὶ τὸ ἁπλοῦν, --- ἐπὶ κληῖσι κάθιζοντ---- ουκ ἔχει 
δὲ οὕτως ἡ ὄνέγνωσις. ἔστιν οὖν ὁ λόγος ὑπὲρ τοῦ β5ρυ- 
τόνου λέγων οὕτως τὸ εἰρ ιο λήγοντα 9ηλυκὰ ὀξύτο. 
5. εἰ μὲν ἓν τῇ συνέσει “Φυλάσσει µόνον τὸ «»ηλυ- δ9 
Σιν γένος, παἱ τὸν αὐτὸν τόγον Φυλάσσει" εἰ δὲ κετα- 
λήπτικὸν Ὑέγοιτο καὶ ἁρσενικὸν» μεθίσταται καὶ εἰς 
βαρύτογον τασι». πανόνος παραδείγματα τοῦ μὲν προ- 
τέρου, περισκελ/ς' τοῦ δὲ δευτέρου, δύσελπις, τΑύτη 
οὖν τὸ μὲν, πατοιγίς. ὀξύνεται" τὸ ὁξ μελάνι» βα- 
ρύνεται. οὕτως οὖν κο τὸ εὐκληῖο καὶ πολυ ̓λήΙς βα- 
ρύγετως" τόβεται γὰρ καὶ ἐπὶ ἄρσενμοῦ, ὡς καὶ ἐκ 
τοῦ ἐναντίου το λεύκασπις" και) γὰρ ἐπὶ Αμα όνος δι9 

"ταγείη ὦν τὸ εὐκληίᾳ: καὶ τὸ εὐκνήμις, ἐπὶ τῆς ᾿Ἀ9η- 
γὸς' --- ἐπὶ νηὸν ἐδκγήμιδος Ἰτώνηο. 

ΚλΊρος] ἐν τοῦ ραλῶ γόεταα κλῶν κλήσω" ῥηματριὸν 
ὀνομσςν κλήρος ὁ παλῶν ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸν λαχόντα, ὁ δὲ 
Ἡρωδιωνὸς παρα τὸ κάλ ον» ὃ σημαίνει τὸ ξύλο" ἐπει- 
ὁ ἐν τοῖς ἔνλοις ἐχαράσσοντο οὗ αλῆροι” 3 ἐπεί ἐν 

δύλοις ἐνεγράφοντο τὰ ὀνό ματ αὐτῶν. καὶ ὁ ποιητὴο, 
Ὃς µιν ἐπηράψαςν πυνέ βάλεν, Ἰλιάδος ἥ, ἀντὶ τοῦ 
ἐπιξέσας, γραμ μασέ τισι σημειῶσάμενος. σημαίνει δὲ το 

ψήφους τάς” ὅπερ καὶ λαμός λέγεται" ἐν αἷς έση- 
μειούγτο καὶ ἔγρωφον το ὀγόματα αὐτῶν, ὥς τὸ, , 
Φίλοι τοι κλήρος ἐμόρι--- αλ, Εβαλον πλήρους" 
παὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ἰωνᾶν: ο, σημαίνει. μαὶ τὴν 
ὕπαρξιν καὶ κληρονομίαν» ὥς τὸν Παῖθες ὑπέρθυμοι 
δια κλήρους ἐδέσαντο: --- παλι πλῆρος -ἀκήρατος: σ-- 
ὅ ἐστι τὸ κτήµµτα. λέγεται κλῆροο καὶ τὸ σύστημα 
τῶν ὁιωμόνγων καὶ πρεσβυτέρω». λέγεται παρα ΑΦ} Ἱνοαίσι 
κλῆρος πο μέτρον γῆς" ὅδεν κὀ) κλγροῦχοι, οἱ τοὺς 
κλρους (τὰ µέτρα τῆς γῆς) κατέχογτες. 

Ἑληρονομία, ἐκ τοῦ πληρονομώ τοῦτο, ἓν τοῦ Λλήρονό- 2ο 
µος τοῦτο, ἐκ τοῦ πλῆρος καὶ τοῦ νόμος. τὸα, μᾶ- 
κρὀν. διωτί; τὼ διὰ τοῦ κα παροξύτονα γλυκὸ τῷ κ 

σςᾳ [»] 



ΚΑ ᾿ 
τ μόνῳ παραληγέμενα,. {νει τὸ αν οἷον αργία, καρ- 
«δίω., πρὀοκείται», παρε ονα" τὰ γὰρ προπαροξύτονα 
συνεσταλµένον ἔχει τὸ α, οἷον ψάλτρια, ἀαὶ τὰ ὅμοια. 
πρόσκειται, τῷ ἑ µόνῳ παραλ Ἰγόμενα" σα γὰρ διφΔόγ- 
γω παραληγόµενα, συστέλλει τὸ α΄ «οἱο) ταχεῖαν εὐσέ- 

"βεια:. Χαρ τῶν απὸ τῶν διὰ τοῦ ευω' ταῦτα γὰρ 
ἐκτείνει τὸ εν οἷον χορεύω χορεία» ῥητορεύω ῥήτορεία. 

Τὰ 

5ο Κλητῆρεον ᾠτει δὶς τὸ τέλος. 

ο 

5ο Κλιτόριο», ὄνομα πόλεως. 

ὅ9ο 
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Κλτος, 

Ελειτύς] ὁ μὲν ᾽Απίων τὸ πατωφερὲς τῶν ὑδότων ' 

Ελήςω, σγααίγει τὸ Φημίω: εἴρηται ἐκ τοῦ καλήζω, τὸ 
δὲ χκλήδην, ουκ ἔχει τι τὸ ι’ ἐπειδὴ οὐκ ἔστιω απὸ τοῦ 

ἵζω, αλλ ἀπὸ τοῦ κλὼ κλήσω, . 
Ἀληδην καλοῦντας, .Οηρύσσοντας, οπὰ τοῦ καλώ κλώ κλή- 

σω κλή» ν' ἐξ οὗ καὶ κλ Ἰδων ν καὶ κλῆσις. 
Εληθών, ἡ δεία φήμη: παρα τὸ πλέουν ὃ σηµαίνει τὴν 

Φήμη». ὃς τὸν Ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ακούομεν. 
ὰ τοῦ η. σημαίνει τὴν ἔλευσιω κα) τὴν συνά- 

ροισι»᾿ καὶ ἔστιν οὐδέτερον, ναὲ βαρύνεται" εἰ δὲ ὀξύ- 
1 Ψετας, αρσενικόν ἐστιν καὶ σηµεάνει τὸν πεκλημένον" 

καὶ ὀμὲ τοῦ κε, σηµαάνει δύο, μέρος. τὶ τηο οὐκίας τὸ 
καλούμεγον πρόσκλητον ὴ κατάκλιτον ὡς τὸ, ἐν τοῖς 

πλίτεσι τῆς οὐκίκο σου: --- ση μκώγει καὶ τὸν εὐώνυμον 
ιτόπον, τὸ εὐώνυμον µέρος" ὧς τὸ, Πεσεῖται ἐκ τοῦ 

τους σου Χιλιάςν καὶ μνριὰς ἐν δεζιῶν σου. 
ὤμει- 

νον δὲ τὰ ἀποχλίματα καὶ ἐξέχοντα τῶν ὀρέων» παρὰ 
τὸ κεκλίσθαι' ἡ παρὰ τὸ κλετός (ὸ σηκαίνει τὸ αὐτὸ) 
γήεται κλετύο” πο πλεονασμῷ τοῦ εν χλειτής. 

ἀπὸ τοῦ αλύω» Κλιτόριον» τρο- 
πτυυ εἰς ἔστι δὲ καὶ πηγὴ ἐν παύτη τὴ πόλει" 
ᾗς ὁ γευόµεγος αποστρέφεται τὸν οἶνον. σημαίνει δὲ 

καὶ τὸ αὐδοῖον τῆς γυναικόρ" ὅδεν καὶ κλιτοριάζειν 
λέγεται, τὸ αἰσχρῶς ἁπτεσθαι. 

Κλιμαξ. ἡ σκάλα. ἀπὸ τοῦ κλίνω κλίναξ καὶ πλίκαξ. εἰ 
δὲ σηµαίνει τὴν. «ἄρμπελον, γράφεται διὰ τοῦ η καὶ 
γήεται παρὰ τὸ κλάνω κλάμαξ καὶ αλήκαζ. κλίμα 
μέν ἐστι µέρος τὶ τοῦ κόσμου" κλήκα δὲ, εἶδος ἀμπέλου. 

Γλιοπέτης, κλινήρης" κλιήρης ὁὲ, παραλελυμένος. 
Κλόη», απὸ τοῦ κλίνω” εἰς αὐτὴν Ύὰρ ἐγκλίνογτες ὤνα- 

πανόµε-λα. τοῦτο δὲ παρὰ τὸ κλώ᾽ κλάσω Ύαρ λαμβά- 
γουσι τὰ πλόμενα,, στερισκόμενα τῆς ὀρθότητος. 

Κλιτοῖς» θρένοις ἔχουσιν ἀνακλίσειο. παρὰ τὸ κλίνω, τὸ 
ανα} όω. 
Κλισία, απὸ τοῦ αλόῳ, ὃ σ]μεώνει τὸ περιέγω, γύνετας” 

ὅφεν καὶ κλώσεο» ή περιέχουσα. καὶ πλισέα, σημοάνει δὲ 
τὴ» σκηνην ὧᾳ τὸ, Ἰὸν ὃ᾽ εὗρον παρά τε κλισή) καὶ 
»ηὲ, μελανή μενου: --- σημκένει καὶ τὸν ρόνον, ὡς 
τὸ, τη ὁ᾽ ἅμ' αἀδρήστοιο κλισν. ἐύτυκτον. ἔκηκε: --- 
σημ-ώει κοιὶ τὴν ἔπαυλιν, ἀπὸ τοῦ ἐν αυτῇ κλίγεσθοι 
τα δρέμµατα. 

Κλίσον, σήώει τὸν τόπον ἔνδα ἵσταται τὰ ζεύγη. ὁ 
μὲν Τεχνικος, . δι τῆς ει διφ2όγγου γρ: σφει᾽ ὁ δὲ Ἡρω- 
ὀ νου ὁμὲ τοῦ λέγει, ὅτι παρὰ τὸ κλίνω ἐστὴν, καὶ 

ν΄ μαίνει τὸ περιέχω, κα ἐπελ}εν χλίσις' καὶ κλάσρονν 
τὸ ὑποκοριστικό». τοῦτο παρὰ μὲν Ὁκήρῳ συστύλλει. τὸ 
; μα], προπαροξύνεται, οἵον,--- περὶ δὲ κλίσιον δέε 
πάντῃ, --- περὰ δὲ τοῖς ᾿Αττικοῖς ἐκτείνετκε τ τὸ, καὶ 
παροξύνεται, ὧς τὸ ηρν᾿ τὰ γαρ ὁμὲ τοῦ ! παρω- 
γυµα αῤριχέα, οπαροξύνεται, στόμα, στόµιον" δρό- 
ος, Θρόνου" τοξ πτοκθς, πτύχιον. οὕτω καὶ κλίσις 
κλ-σιον. τα δὲ νοκδς προ µιοες ἔχει τὸν τόνον. 

Κλρτήρες, αἶδορ Φερείου, } κλωίδων ὄχον ανακλέσειςν 
ο τὸ νὺν κληοκοιὃ «ριον. 

Γιλμακίδες, α/ τῶρ.πλοίων ἀποβακδραι, 
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Κλιαακίσαον ζἦτει σι ͵ 
Κλύ», σημεώνει δύο" πὸ ζω, καὶ γάτα, ἀπὸ τοῦ 3α 

κλέος ἡ ὀόξκ λέω κλύω, ᾽απὸ τοῦ ῥέω ῥύων 
καὶ χέω χύω, παὶ ἔνω" μον καὶ τὸ ακούω, 
καὶ γίνεται παρὰ τὸ κλῶ« κλύω" κατὰ παραγω- 
γή», κλύμι . ἔκλυν ο, κλῦθι' καὶ κατὰ ἀναδιπλα- 
σιχσμὸν, κέκλυθι 

Κλύτε Φίλοι: ἀντ) τοῦ ἀκούσατε" ῥῆμα ἀορίστου δευτέ- 
ρου" ἐξ οὗ ἔχει μακρον τὸ υ΄ ὁ γαρ ἐνεστως» βραχύ. 

᾿Κέκλυτέ µευτ--- τὸ αλν, βραχύ. τὸ γὰρ. προστακτικα 
τοῦ ἐνεπτώτος., .. Φέλαι παραλήγεσθαι. ἔστι τῶν 
εἰς μι προοτακτικοῦ, χρόνου ἐνεστῶτος. ἀπὸ τοῦ κλύω {ο 
κλῦμεν κλό δι: τὸ δεύτερον τῶν πληθυντικῶν, κλώτο 
κι) παταὶ ἀναδιπλασμισμὸνν κέκλυτε. αλλ᾽ ἴσως τὶς. ἐρεὈ 
ὅτι ταῦτα σοδτέλλει" τὸ δὲ κλύθι, μακρὸν ο θα ει το ο) 
Ἱστέον ὅτι πολλὰ παρατ/θησιν ἠαῖν ὁ Ἆπο 
κροκατά). Ἰκταν ὡς τὸ, δώδι Δω», δέ µοι κλέος σθλόν. 
--- ἀπὸ τοῦ δω. οὐδὲν οὖν ἄτοπον, εἰ καὶ τὸ κέκλυ- 
δι μαχρὸν ἔχει τ τὸ συ. Ἱστέον ὅ ὅτε τὸ κέκλυθι, καὶ τὸ 
πέκραχ θε» ο οὗ πλεῖστοι καὶ ἡ χρῆσις µαρτορεῖ, πα- 
ρακειμέγου εἰσέ" τοῦ γὰρ. παρακειµένου τα προστακτηκὰν 

ποτὲ μὲν εἰς ε λήγεεν οἷον τέτυφε" ποτὲ δὲ ο 9, 59 
οἱ ἷον τέτυφ»:. οὕτως οὖν καὶ κέκλνὂε. οὕτως εὗρον ἐν 
τῷ Ζηνοδότου. 

Κλυτές] παρὰ τὸ αλύω τὸ οξόθο γθεται ἁλυτός ὁ Ἓνδο- ̓ 
ἕος' καὶ ἡλυτα, τὰ λαμπρὰ ἐνδοξα καὺν --- "ΑΙ, 
νλυτοπάλῳ, ἐπιδετικῶς, ὠντὶ τοῦ τῷ ὑππμεῷν τῷ ἴσχν- 
ροὺς καὶ ὀνομαστοὺς Ίππους ἔχοντι, ὁιὶ τὴν ἁρπαγὴν 
τῆς Περσεφονηο" Ἰ ὅτι οὐδεὶς τὸν «Φάνατον διαφυγεῖν 5 δοι 
δυνατα, ] οὗ κλντὴ γίνεται καὶ ἐπιπώλησις οἷον ἀκου- 
στή᾿ δι τας ἐπὶ τοῖς ἄπο.λανουσιν οἰμωγάς. ον 

Κλύμενος, ὀνομα πύριον, ἤρωορ' παρὰ τὸ κλύω τὸ ῥοξάζω, 
ἔστι, καὶ ἐπέβετον, ζδου », τουτέστι» ὁ πάντας καλῶν. 
πρλο ἑαυτὸν" 4 . ὑπὲρ ον ακονδμιενος. 

Κλοισον σγωάνει τὰ σίδηρα, ᾱ Φορουσιν οἱ καταλικοι. πα: 
ρα τὸ κλείω κλοιός' καὶ κατὰ ἔκτασιν, κλφός' κλείει 
γὰρ παρατι9έµενος. 

Ἐλονίου, ὄνομα πυριον. διατί παροξύνεται: τὰ εἰς ος λή- το 
γοντα τριβραχέα» ἐπὶ κυρίων παροξύνεται' οἷον Σχε- 
ὁίος, Ἀρομίος, Ἑλντίος, Οδίος, Ἀολήοςν Τνχέος. ἄντι- 
πέπτουσι ὁὁ κατα παριέδοσιν τὸ ἤλιοςν ὤνιος. ξένιος,. 
κρόνιος. τα εἰς ο6 ἄρσενικαν μὴ ὄντα κόρον τῷ επα- 
ραληγόµενα, προπαραξύνοται οἷον ὀήλιορ ὁ Φανερός, 
ὀόλιος, [λύδιοςν Πόλιος, Φλόγιος, 

Κλυταιωγήστρεε] παρὰ τὸ νλυτὸν, ὃ σηµαίνει τὸ ἔνδοξον, 
καὶ τὸ αᾖόω τὸ φροντίζω γίνεται Νλντομήστρα, του- 
τέστω {ἡ ἔνδοξα Φροντίςυυσα" τροπῇ τοῦ ο εἷρα, ναὶ 
προς-)έσει τοῦ ἐν γίνεται Κλνται ρα. 

« Κλών», ὁ κλάδος" ἀπὸ τοῦ κλᾶσθαε το κάωπτεσθα,. 
Κλονόεντα, ταραάσσοντα" ἀπὸ τοῦ χλήω. 
Κλοπιτεύει», πολοπιτδύειν, ὑπερθέσει τοῦ λ. 
Ελωώψ, ὁ κλέπτης, ὁ λφστής. παρα τὸν χλέψω αέλλονταν 

γίνεται ἀποβολὴ τοῦ ω ΧλέΨ. καὶ κλόψ ̓  καὶ κατ΄ ἕκτα- 
σιν. κλώψ, ὁ. βλέπω σι λμα βλέψ καὶ βλώψ., ὁ 
στραβόο, .. 

Κμέλεδρα. Δε γινώσχθένν ὅτι τὸ κ πρὸ τοῦ οὐδέποτα 
εὑρίσκεται ἐν αρχῇ λέξεως" τοῦ γὰρ πολύκωγτος οὐχ πο. 
υμοα ἐν χρ]σει τὸ αἁπλοῦν αὐτοῦ, ἠγουν τὸ Χμητός" 

παν το κέκωηκαν ὸ ὀγλοι τὸ κεποπίκε, ουν ἄστῳη απὸ 
του Κιν αλλ. ἀπὸ τοῦ Χοχάμήκα. λέγει ὁν ὁ Ἡρωδια- 
ὸᾳ, τὸν Πα αφιλον. ανοιγαγεῖν ἐν ταῖς φαν τὸ νμέ- 
λεθρα". σηµέάνει ὰὰ πας Φοχούς. 

Κνκμψω] απὸ. τοῦ κνῶ γύνετὰ, κνάπτω, ος χό Ἀρπτω᾽ 

ι 
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καὺ ῥηματικὸν ὄνομα κναφοο" σηµοώνθι δὲ τὸ ακανώ- 
δες Φυτὸν, ᾧ τὰ ἄθικτα τῶν ἡμανίων ἐπισύροντες κἄτερ- 
γάζονται. Αλκαῦς, Μ µέγαν περὶ πγάφον περιστεί- 
χει ἕνα κύκλον.. 

4ο Κναφεύς, παρὰ τὸ κνάπτω" ὅπέρ ἐστιν απὸ τοῦ κνῶ τὸ 
ξύω: ἔύουσι γὰρ τὴν: τὼν ἁπγάπτων ἑματίων προκέδα. 
οὕτω Φιλόζενος ἐν τῷ περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων. 
ἐλν δὲ διὰ τοῦ γ γναφεύς, παρα τὸ ηγάπτω, ὑπερδέ- 
σει τοῦ .. πο τροπῇ. τοῦ κ εἰς; γ. 

Κλισία, 7 σκην) καὶ ὁ «Φρόνοι. παρὰ τὸ ἀνακλίνεσθαι 
ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς πεκοπωμένουο. κέκλίσαι» κλίσις, καὶ 
κλισίκ, ὡς κόνιρ κονία, θέσις «λεσία. καὶ συγδεσή». 

Ἐλωδωνας, οἱ Μακεδόνες τὰς μαιγάδοας ποὶ βάκχας κα; 
λοῦσι». ἴσως ώπὸ τοῦ κατόχους γινομένας κλώςειν, ὅ 

ἐστι τὸ διὰ τῶν στομάτων ποιὸν ἦχον ἀποτελεῖν καὶ 
ορυβεῖν. 

Κιέφας, τὸ σκότους" παρὰ τὸ κενὸν. Φαίους εἶναι» κενέ- 
ας, πο συγκοπῇ. } απὸ τοῦ νγ στερητικοῦ αορίον καὶ 
τοῦ Φσους, γίνεται νήφας" καὶ πατὸὰ συστολἠήν, κοιν 
πλεονασεῷ τοῦ κ, Ἀνέφας. εἴρηται δὲ καὶ κνέφος, ὧς 
οὖδας οὔδοο. 

Γνήμη: παρὰ τὸ κινῷ κωήσων κινήωη" καὶ συγκοπῇ, 
πνήωή- οἱονε) τὰ τῆς κρήσεως αἴτια τὸ ὄπισ9εν τοῦ 
σκέλους. λέγεται δὲ καὶ ἡᾗ ὑγνύη' μυὼν δὲ παρα τὸ 
σαρκώδες καὶ νευρῶδες. πνημίδες δὲ εἰσι τὰ ἐν ταῖς 
πνλμοες Φορούμενα Φυλακτήριι τὼν στρωτιωτῶν. 3 πα- 
ρὸ τὸ ἡκνεῖσθαι ὑινήμη καὶ ̓ πνήμη. Ἱστέον δὲ ὅτι τὸ 
ἔαπροσλεν λέγεται αἀντικνήμιον" τὸ δὲ ὄπισὃεν, γα- 
στροπνή/ μον» διὰ τὸ σεσαρκώσθαι καὶ γέµειν σάρχας» 
ὥστε ὑπερέχει». πυρίως δὲ ανήκω] λέγεται καὶ το διαι- 
ροῦγτα, ἑύλα τὴν Κοινικίδα τοῦ τροχοῦ. κνημαε δε. εἰσιν 
ἂί ἐντὸς τοῦ τροχοῦ ῥχβδοι ἐμπεπηγμέναι πρὸς τῇ χοι- 
γκήδε. καὶ τος ἐξοχὰς καὶ προβάσεις, καθ και ύγρους 
τόπους τῶν ὁρῶν κγημοὺς λέγουσιν, ας τὸ, Ίδης ἓν 
κνημιοῖσε 

Κνῄ] -. ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρόν, Ἰλιαάδος λ’, ἀντὶ τοῦ, 
ἐπέκοπτε δὲ καὶ τυρόν. 

Κνήστεϊ παλκείρ, ραχριρίῳ τυροκόμῳ. ἐκ τοῦ πνῶὼ κγύω 
τὸ ξέω» γίνεται πν]μι" ὁ παρατατµεὸς, ἔκνην, ἔκνης, 
ἔκνη» κνη' ἐξ οὗ καὶ πνῆσις {ᾗ μάχοιρα, καὶ κν]- 
στήριον. 

πο Κνη κος. ὁ τραχὺς καὶ σκληρθο τόπος. 
"Ἐνίσα» ἦ ἀναδυμίασις τοῦ παπνοῦ. ἀπὸ τοῦ κνὼ, ὃ σης 

μενει τὸ ξύων γόεται κνίζω” ὁ πέλλων, κνίσῳ ἐξ οὗ 

4ο 
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χνίσα. Ἀνισμὸς γὰρ τῆς ψυχῖς η] ὐσμὴ πατοὶ τὴς ὀσφρή- ᾿ 
σεως. ἢ ἀπὸ τοῦ κνίζων ὃ σηµαίνει τὸ λεπτύνω: λεπτό- 
τωτος γαρ ἐστιν ὁ ἐπίπλους., τουτέστι τὸ λεγός« εγον 

πνισαριον αἱ τὸ. Συκάμινα κνέςων: --- τουτέστι τῷ 
. ὄνυχι δακαλαίρῶν. πα ὰὶ ἐν τῷ Νόμῳ, Απον»ιεῖ ὁ Γερεὺο 
τὸ ὁλοκαρπωμα: --- ἆοκεν δὲ ἡ λέξις τέσσαρα σημεάγειν» 
ὧς κι τῷ Πορφς υρέᾳ δομεῖ" αὐτό τε τὸ λίπος, κο 
τὸν ἐπ/πλουν, καὶ τὸ πρέαο» μαὶ τὴν ὤναθυμίασι», τὸ 
Ἀνει βραχύ᾽ τὰ γὰρ ὁιὰ τοῦ ζω ααὶ τὸ ! βραχκ 
χει. μαὶ τὸ σα, βραχύ: ἐπειὸ δὴ τῷ εἰς α λ λλντα 
»ηλυκὰ απὸ κελλόντων ἢ ἐνεστώτων γωόμεναν βρ αχ 
ἔχει τὸ α. ἐκτέταται δὲ δμφότ τερα τοιητρεῶς. [τὸ δὲ, 
Ἐμτ]είν Ἀγίσσης τε παὲ αἵματος: -- ἀντὶ τοῦ λίπους, 
Ὀδυσσείας σ’.] 

Ἀγώδαλα, κυρίως μὲν τὰ τῆς αλάσσης δα, δια τὸ ἐν 
αλ) κινεῖσδαεν πωώδαλα τινα ὄντα καταχρηστηκως δὲ 
καὶ ἐπὶ παντων τῶν Φηρίων, κυνώδαλά τα ὄντα. δια 
τὸ 'πὸ τῶν κυνὼν ἁλίσκεσθαι. Ἡ 

Ν Ν λ ῃ Ν αν 
Εγώσσεμ, τὸ κοιμάσφαι.. παρα τὸ πενα παὶ ἄργα εἶναι 
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παέ το ὅσσα, Ττουτέστι τοὺς ὀφΦαλμοὺς, κενώσσειν 
,. κατὼ συγκοπὴνν κνώσσειν. 
Ἀνύσσω, παρὰ τὸ ὄσσω τὸ βλέπω" ἡ παρὼ τὸ κενοῦσθαι 

τοῦ βλέπει». 
Κννόρθμόςν κληνθμὸον, ἄσημοο Φωνὴ ἐπὶ τῶν κυνῶν. 

ἀπὸ τοῦ αυ υνοκήσω, τὸ δὲ κνυςῶ, ἔστι πρώτής 
ασιὸ δευτέρας συςυγίαφ" ἔστι καὶ τρίτης, ὡς τὸ. Ε»ν- 

ζὥσω δέ τοι ὅσσε: --- τὸ δὲ πνυζοῦν, ἐπ] τοῦ ρανῶσαι δο 
ο δαφΦεῖραι" . ἐπιφερει γάρ --- πάρος περικαλλέ’ 

ἐόντα: ---- τιὲς ἀπὸ τῶν κυνῶν νυν. καὶ νυζώ' ὑπέρ 
ἐστιν «ἀπρεπές. οὐ δὲν παρὰ τὴν κόνυζων (ὁ ἐστιν εἶδος 
Φυτοῦ) κονυςῷ ' ὅπέρ ἐστιν ἀπήθανον. εἴρηται δὲ κνυ- 
ού», το έύεν παρὰ Δωριεύσεν ποὶ τὸ ἀχρειοῦ». Φ,- 
λόξενος ' ἀπὸ τοῦ κνῶ γύεται παράγωγον μναίω τὸ 
διαφθείρω. ὡς απὸ τοῦ στῶ στίζω, καὶ πρῶ πρίζω, 
οὕτως απὸ τοῦ ην νίζω παράγωγο», πο) κγύζω᾿ ἐξ 5 
οὗ καὶ κνύζα" ἡ Ἀνίς: ω ἡ της ὀσφρήσεως πρόϊξις" κα 
ὡς ῥίζω ῥιῷ Ἱ οὕτω πο Ἀνύςα πνυςώ. τὸ δὲ κνύζν 
σηµαίνει το ξύω, ὡς παροὲ Σωφρονι ἐν Ν]έμοις, γυ- 
σῶμαι οὐδὲν ἰσχύων". τὸ δὲ πνύςα, ὡς λέγει Ἡροδια- 
νὸς, εἰ μὲν ἐπὶ τοῦ Φυτοῦ, συγκοπή. ἐστιν, οἵον, ---- 
Χαμειςήλοιο κονύςηο: -- εἰ δὲ ἐπὶ τοῦ παρεφ »αμέγου 
λοεὲ ἐβῥυσωμένου, οὐ συγκοπή ἐστιν» αλλ ἀπὸ "τοῦ 
κνύω" ἄφ οὗ κνύος ἡ ΦΦορά, οἵον, --- κατὸὶ Ἀνύος 
ἔχενεν, Ψέλωτο δὲ κ κάρήνα: --- σήεταν υνύα, ὧς παρθ 
᾿Ανακρέουτι ἐν ἰάμβθῳ. κγιη τὶς ἦδη καὶ πέπειρα γε- 1ο 
νομένη σὴν διὰ µαργοσύγη; - 

Κοιλία» ἀπὸ τοῦ κοίλη» εἶναιτ--- ἡ ἀπὸ τοῦ λεαίγε» τὴν 
τροφὴν κονὶ χυλοῦν, χολία καὶ κοιλία. ῆ παρὰ τὸ ποῦ- 
λον, ο σήμεώνει τὸ περιφερέο" τοῦτο: δὲ παρὰ τὸ πεῖ- 
σθδαι ὃ ὅλο». η. παρα το πῶν τὸ κοῖλον τὸ “βαθύ. ᾖᾗ κοι- 
λία., παρα τὸ πλύειν τὰ λε. 

Μοιμώμαι] ὁ μὲν Θεόγνωτος, ώπὸ τοῦ κὠ τοῦ σημαίγοντος 
τὸ ὑπνῶὼ, Ῥίνεται κείω, ὡς θῶ, Φείω" σῶ, σείω ὁ 
παθητεκὸς ἐνεστως, κείοµμαι παὶ συγκοπῇν πεμαι 
αφ οὐ ῥηματικὸν ὄνομα ποίαη” ἐξ οὗ ῥῥον κο οι- 30 
μας] τα γὰρ από τῶν εἰς 1 ἡλυκων δευτέρας συςυγίας 
εἰσ», ὡς ἐπὶ τὸ πλεΐστον. ὁ δὲ ρος, παρὰ τὸ κείω 
κοιμιόον ὡς λείπω λοιμός" μοι ῥῆἒα ποικῶ. οὐ δὲ τοὺς 
Ἐπιμερισμο: 9 ἐν τοῦ κὼ τὸ ο ἐξ οὐ γίνεται 
πέω κέηµε» κέεμαι πεῖμαι" καὶ ἐξ αὐτοῦ ποιμῶ, κοι- 
μήσω. 

Κοινός, σημάνει τρία᾿ τὸν μεμολυσμένον, ὧς τὸ» Ὁ τὸ 
αίμα τοῦ Ἀριστοῦ ; τοι» ἠγησάμενος: -- κάλ γίνεται 
ἀπὸ τοῦ Φομός, Τροπ ῆ τοῦ δχσέος εἰς ψιλὸν κοινός" 

πυρίως γὰρ, ὁ 6 αἵματος μεμολυσμένος. σημάνει ποὺ 
τον μηδὲν πλέον τῶν ἄλλων διαφέροντα” δι τὸ εἰς 5ο, 
κοινὸν ένας τα μέρη. σημαίνει καὲ τον ἄναμεμιγμεγον 
τοῖς πᾶσιν᾿ ἐξ οὗ καὶ ὁῆμα μον κοινώσῳ" ὅφεν κα) 
πορωγός ὁ κεκοινωµένος καὶ ἄναμεμιγμενος πολ] οῦς 
οἶμοει ὅτι παρὸ το πεζῳ το κελμαέ πεινός παλ κοινός, ὁ 

πᾶσι προκείωενος. ἡὴ ὁ εὔκολος Ὕόμενος πάσι, γιός 
καὶ κοινός. ἡ κοῖμος, ὁ συγκοιρώµεγος τω. ἢ παρὰ τὸ 
γῶ τὸ δέχομαι, γοινός καὶ κοινός» ὁ δεχτικὸς καὶ εὐ- 
πρόσδεκτος, λέγεται δὲ Κοινὸς βασιλεὺς Μακεδόνων, 
Μαρσύα», ἱστορεῦν ὔτι Κνώπις, τὸ γένου Κόλχος. εἰς 
Μεικεδονέ: αν ἐλθῶν, ὀιέτριβε πα ρα Καράνῳ. υἱοῦ δὲ 
γενομένου τῷ Καρά» ᾧ» ακὶ βουλη Φέντι τὸν παϊδα ἀπὸ 
τοῦ ἰδίου πωτρὸς ὀνομάειν Κιράρονα» ὧνλίστ ατο ἡ μή- 
τηρ, καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ Ιδίου πατρὸο ὀνομασθηναι τὸν 
παῖδα βουλομένη” Κνωπις ὁ) ἐρωτηθεὶς, εἶπε μηδ᾽ 
ἑτέρου ὀνομάςεσ-δαι αὐτόν ὁόπερ Κοινός ἐκλή»]. ἔνιοι 
δὲ ἁμαρτάνουσι» Ἰαινὸν αντὸν καλοῦντες. 

4σ 
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Κοκκότιον, ὁ ὀῆμος μήν» πυρίως ἁπάσης τν οἶκου- 
αένης γῆς. 

Κόλαξ, ὁ ταπεινώς. Θεραπεύων τινά" παρὰ τὸ κόλον" ση- 
µαίνει δὲ τὸ ταπεμὸν καὶ μὴ ὁλόκληρον. κόλος καὶ ἐτίσα15 
τινος ἐντέρονυ, παρὰ τὴν κοιλότητα. ἡ παρὰ τὸ κολλᾶ- 

ο σθιων κόλλκξ-τὶς ὤν' σηµεάνει δὲ τὸν παράσιτον, καὶ 

475 [ο 

Κοῖος, ὁ, ποτὴρ Δητοῦς παρὰ τὸ κοεῖνι ὅ Ἔστι νοεῖν καὶ 
συνιέντα . ὅ ἐστι συνετός. Καῖῶν τε Νρεῖόν. 9, ὝὙπερί- 
νά τ᾽ Ἰαπετόν τε: --- οἱ Αὐολεῖς τὸ κ αντὶ τοῦ π κέ- 

ῥηντ-α. οὗτοι δὲ Τιτᾶνες καὶ Τιταγίδες καλούνται, ὡς 
Ακουσίλαος" αλληγορία δὲ, Κοΐον τὴν ποιότητα" Κρεῖον 

υδὲν τὴν πρίσιν Ὑπερίονα, κουφότητα᾽ τὸν δὲ ᾿Ιαπετὸν, 

5ο 

βαρύτητα, Ἡσίοδος ἐν Θεογονίᾳ. 
Κοίρανες, ὁ ἀρχγγός, ὁ ἡγεμών. ὥσπερ παρὰ τὸ ὠθρεῖν 

τὸ βλέπει», λέγεται Ὀδρύς τὸ ὄρος κατα τροπὴν τοῦ 
α εἰςο, αφ οὗ ἐστιν αδρεῦν τὰ μακρὰν ἀφεστηκότα 
οὕτω καὶ παρα τὸ καιρὸς γήεται κοίρανοςν καάρανόρ 
τις ὧν, ὁ τοῦ κοροῦ κύριος καὶ ἄρχων., ἐκ τούτου ῥη- 
µα, ποιρανέω κοιρανῶ καὶ ἡ µετοχή, Ὡς ὅ ὄγε κοιρα- 
νέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρωγ: -- ἀντὶ τοῦ διατάσ- 
σων ἐπερχόμενος» πιά τὸ τοῦ κοι άνου ἔργο» ἐπιτελῶν. 
ἐντελές στον ] συνγρημέγον. τρ γὰρ εἰς ὢν μετοχὰς 
ἀτὸ τῆς π πρώτης συζυγίας τῶν περισπωµένων γινομένας 

παραµένοντα τι. 
Κολεφίω, καὶ κόλαφος, παρὰ τὸ κόλον ἀφεῖσθωι ἀπὸ 

τοῦ τυπτοµένου μέρους» ἠγουν ασθενὲς καὶ τατεινὸν 
πρὸς α λοιπα 
τὸ δὲ ὄνομα Ἑλληνικὸν παρὰ Ἐπιχαρμῳ, Ὡς ταχὸ 
κόλαφος περιπατεῖ δεινός: ᾗ απὀ τοῦ τοὺς κονδύ- 
λους αφ εἴσδωι ἐν ἐκείῳ τῷ μέρει, κόλαφος ἡ διδομένη 
ὁιὰ τῶν µέσων ῥακτύλων πληγή. ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ κο- 
λούειν τὸ Φως. 

Ῥολεός, ἠ ξιφοθήκη. παρα τὸ κεκοιλάν»οµ. ᾗ παρὰ τὸ 
τὰ κλα τὰ τόξα. 

µέρη. ὁ δὲ Απίων» απὸ τοῦ κολάψαε 

οἱ Ἴωγες όια τοῦ εων προφέρουσι»” οἷον, Φρονῶν, Φρο- 
νέων" Σον} γοέων οὕτω ποιρανῶν, ποιρανέων. 

το Κοῖμος, ὁ πάντα ἐν αὐτῷ ὁιατεταγμένα ἔχων καὶ κεκο- 
σωγμένα. 

Κοίτκ] ἐκ τοῦ κεῖμαι κεῖτως, κοίτη» ἐν { ἐστ τε κεῖσ-λοά 
κοιμωμέγους. ὁ δὲ Θεόγνωτος, ἐκ τοῦ κῶ τὸ ὑπνώ, γί- 
γετια κείω κείοµαι κεῖααε. 

Κοῦτις, Αττικῶς ἡ μικρὸ κίστη" τὴν γὰρ κίστην κοίτην 
λέγουσι». ἔστι δὲ ἐν αἷς κοιταςόµενωέ αἱ γυναῖκες ἄπο- 

τίθενται τα χρήθα: τα. 
Κοῖρι] κατα συνήΦειαν ποι καλοῦμεν πυρέως δὲ πφι 
άρς ὡς Ἑλληνίζων, εἴπως ἱεροῦ ἀτμοῦ αριθμός. οὔ- 
τως ἑρμ. 

Ῥοάλεμον», αἱματοπότη», Αριστοφάνης Ἱππεῦσι. .σημοάνει 

Κολακρίται, οἱ τῶν αργυρίων ταµία, οἳ τὸ τριγραρχεῖ» 
ἔταττον. 

Κολοσσός, σημεώνει κοὺ τὸ εἴθωλον". κυρίως δὲ κολοσσο) 
λέγογτως οὐ ὑπερμεγέθεις ἄνδριάντες, πα ἃ τὸ κολούξιν 
(ὅ ἐστω ἑλαττούν) τὰ ὅσσα (τουτέστι τους ὀφΔαλαφὺς) 
ὁν τὸ μέγεθος, ὡς μὴ ἐφικνουμένων τῶν ὀφΦαλμῶν 29 
ὁρᾶ». 

Κολοσυρτός, ἡ τῶν Φρυγάνων κόνις, ὁ συρφετός' κόλα 
γὰρ τὰ Φρύγανα᾽ ἀπὸ τοῦ τὰ πόλα σύρειν. Νεοπτόλε- 
μον Μεγαλως αἱρομένης τῆς κόνεως» κεὸ ἐπὶ πέρα 
ὀκγευμένχς: ---- τὸ γαρ κοῦκον, κυρτώσεως » καὶ ὑπεροχῆς 
μετέχει. δμιφέρει κόγεως' βέλτιον ὁ ὑπὸ τῶν κόλων 
συρόµεγος πονιορτός. σημαίνει καὶ τὴν ταραχῥὴν, καὶ 
τὸν «όρυβον., {λιάδος µ Ανδρών ἠδὲ κυνῶν δέχαται 
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τὸν μωρὸν» παρα, τὸ κοῶ ῥ]μα, ὀγλοῦν τὸ νοῷ., ὡς τὸ, 
Ἡ ὁ᾽ ἐκόγσεν οὕνεκα γένος ἔσκεν᾽ Καλλήμαχες. γίγε- 
τα ῥήματικον ὄνομα κόεμος . ὡς ἔχω ὄχεμος” καὶ πλευ- 

νασμῳ τῆς αλ συλλαβῆς, κοάλεμος οὐ δὲ, παρα τὸ 

ποεῖν καὶ τὸ ἠλέματο» τὸ μάτοο» ὁ µαταια γοῶγ. 

Κόβαλεςν ὁ ληστής ὧπὸ τῆς κόπιδος, κοπ/βαλός τις ὤν. 
. 

ὅδεν καὶ πολεύειν παταχρηστικῶς εἴρηται, τὸ μετα- 

Φέρειν το ἄἀλλότριαν μισὃοῦ κατ ὀλίγον. ἄλλοι δὲ, ὧν 

ἐστι καὶ "Ώρος, ὅτι κόβαλα λέγονται το κατεστωμυλ- 

μένα” και κοβόλους, τοὺς λάλουο ᾿ απο τοῦ κόψαι πε- 

ποιημένης τῆς λέξεως" ὅδεν καὶ χέπιν λέγουσι τὸν λά- 

λον καὲ κομψό». απ᾿ αὐτοῦ καὶ δημοκόπος» μοκὶ ὀρτυγο- 

κοπεῖν' κα κοβαλία» ] προσποίήτος καὶ μετὰ απάτης 

κατοὶ μίμηση παιδιά καὶ κόβαλοςν ὁ ταύτγ χρώμενος" 

καὶ ἡ παρὰ πονηροῦ ἄν θρώπου κολακεία. 
Κοὐρίτης] ἀπὸ τοῦ Κέδρος Κοδρίτης γίνεται σημάνει τὸ 

τοῦ Κόδρου, ὥσπερ παρα τὸ Κρόνου Κρονίτης. 

40 Κόδορνος, γυνικεῖον ὑπόδημα τετράγωνον τὸ σχῆμα, ἃρ- 
«ον ἀμφοτέρεις τοῖς ποσί. 

Κόθουρος, σηµοάνει τὸν κούνδουρον' --- κηφήνεσσι ποδού- 
ροις εἴκελος ὀργή»: -- γένος μελισσῶν ὁ κηφὴν ἀργό- 
τατον καὶ ἄκεντρον, κεύΦουρός τις ὧν, ὁ τὸ κέντρον 
πεκρυμµένον ἔχων, παρὰ τὸ κεύθειν τὴν οὐράν } ὁ 
πολοβὴν ουραν ἐχαν, κόλουρος. ᾗ ἡ κοθούροις, κόρῳ. πλή- 
2ουσι». Ἰ κοτούροις, τοῖς κότον μας ὦ ἐν τῇ οὐρᾷ. 
ἀργοῖςι παρα την καάθέδρα» κά δηνται γὰρ παρατηροῦ»- 
τες τὴν ὥραν, ἐν ἐκβαίνουσιν αἱ µέλισσαι, ἵνα εἰσελ- 
)όντες έσ ωσι τὸ μέλι. 

μα 

6ο Κόκκνξ, ὄρνεον ἑκρινὸν, παραπλήσιον ἱέρακι" ἡ δειλότατο», 
ὥς Φησιν ᾽Ανακρέων. 

Κόπκυ, ᾿Αττικοὶ τὸ ταχύ. Κοκκύκς ὁ πρόγονος. ἔστι δὲ 
Ἰωνικὴ ἡ λέξι" σηµεώνει δὲ τοὺς ἤδη κεκομµένους. 

πολοσυρτὸν Ίντα: --- παρα τὸ τὰ κόλα ἐπισύρεν' ἢ 
τὸν κολῳὸν καὶ συριγμὀν. 

Ἐόλλοψ, ὁ ἐκ τῶν αὐχενίων δερμάτων καὶ τοῦ τραχήλου 
γιόµενος πασσαλίσκος, περὶ ὃν δεσμοῦσι τὴν νευρᾶν.. 
κόλλοπας δὲ τα µέρη. ἐχεῖνα καλοῦσιν, πώ ἐξ αὐ.- 
τῶν ἑψομένη ἐγένετο ἡ κόλλα. 

Κολώνη, καὶ κολωνός, ἄαφω ακρωτήρια σημεήνουσι. 
Κολοφών, τὸ μέγα πέρας καὶ ὑψγλον ἀκρωτήριον" λαμ- 

βανεται παὶ ἐπὶ μεγάλων κακῶγ. 

Κολώνειαν κτητικὸς, τύπος εἰς ̓ἰδιότητο αναπέωπεται. Φασὶ 
γὰρ τότε τὸν Δι7νυσον τὸν ἐπὶ Ταρσηνοὺς ἀπιόντα πό- 
λεμον, τοὺς γεγηρανότας τῶν σειληνὼν μετὰ τῆς αχρή- 
στου ἡλικίας ἐν Ιταλία καταλιπεῖν τοὺς δὲ τ τραπήνια 
ἐπὶ ἁμπέλων ἐπιμέλείαν , καὶ εὔοινον γενέσθαι τὴν 
Ἰταλίαν' τοὺς δὲ γεωργοὺς οἱ [ταλο) πολώνους ἐκάλουν 
ὡς παν ἱρύσασφθαι τοιαῦτα ἀγάλματα οἱνοφοροῦντα ἐν 
ασκεῖς. ἐσπούδκόον δὲ, καὶ ἃς ᾧχουν πόλεις οἱ Ιταλο, 
τιμὴν ταύτοις παρέχει», ἀνιστάντες δωίμονά τινα ὡς 
πρεσβύτην ὅμοιον Σειληνῷ, ἵνα καὶ τῷ κοινωνίᾳ τῶν 
ἱερῶν συγκραθῶσιν. αἱ δὲ πέδια τεριταλέµεναι ὀγλοῦτι 
τὸ ὑπήκοον, τῷ συνδεδέσθδαι αὐτοῖς τὰς πόλεις τὰς 
ἐχούσας τὰ τοιαῦτα ἀγάλματα, ταῦτα εἴρητω Χάρακι 
ἱστοριογράφφ. 

Κολφός, ὁ θόρυβος ἤ ᾗ μεταφορὰ απὸ τοῦ κολοιοῦ» ὅ ἐστι 
Φορυβῶδες καὶ ο. ὄρνεον. ἀπὸ τοῦ κλῶ τὸ 
Φονῶ κα κλαάςων γίνεται κλός καὶ πλκονασμῷ, κο- 
λοιός" κρακτικὸν γὰρ τὸ ζῶον. ἀπὸ γὰρ τοῦ κλῶ γίνε- 
ται κλύω᾽ καὶ καθ ὑπέρθεσιω, κύκλος, τὸ πυκλοτερὸς 
ἔχον τὸν τράχηλον. 

Κολόφρυξ, ὁ ὁλόφρυξ. τὸ κ περισσόν. 
Κολυμβᾶν] ἐτυμώτερον οἱ Δωριεῖς λέγουσι πολυμφ αν, ἀπὸ 

5ο 

4ο 

ζο 

δα 



κιν, ος Τμ ΕΤΊΤΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΝΕΓΑ κο 78 

τοῦ κολοὺς Φαίνεσθαι τοὺς ἐν ὕδασιν, Ὁ ἐστι πολοβοὺς 
καὶ μὴ ὁλοτελεῖς. 

Κόλπος] παρὰ τὸ κοῖλο», ὃ σημάνει τὸ βαθὺ, κοῖλπου " 
καὲ φορέσει τοῦ λ. κόλπος. ὴ παρα τὸ ἔπω τὸ ἀκο- 
λουθῶ. ἔπεται γὰρ τῷ κοίλῳ καὶ περιφερεῖ βάθει. 

Κολλώ] ἐκ τοῦ κόλλα κολλῶ. τοῦτο ἀπὸ τοῦ ἔλω τὸ κρα- 
ο. τῷ ἕλλα καὶ κόλλα, ἡ τα διρηµένα συγκρατοῦσα. ᾿ Ναύ- 

µαχα κολλήεντα» λιάίδος ο. ναύµαχα, μακρὰ ὁόρατα 
προς γαυµαχίαν ἐπιτήδεια, πολλήσει ἐν πολλὠ» συγκε- 
πολληκένα, ἵνα γένηται μακρά, οἷον σύνδετα, καὶ οὐ 
µονδξυλα, χόλλα δὲ, παρὰ το κεκομμένην οὗσαν εἰρ 
ὀλέτητα μετελδεῖν.. 

Ἰολλητὼς . σωγίδας, Ἰλιάδος {, περιφραστικὼς τας Φύρας, 
ἀπὸ τοῦ καλὼῶς «συνηρµόσθα ξ 

κ) Κολλομελέω, τὸ μέλη συγκολλῶ, παρὰ ᾿Αριστοφάνει. 
30 Ἰόλλοπες, τὰ τῶν ὑῶν καὶ βοῶν σκληρὰ δέρματα περὶ 

τὸν τράχγλον, ἐξ ὧν καὶ τοὺς νῦν λεγομέγους πολλά- 
βους ἐποίουν. κόλλαβοι δὲ οἱ μικροί: παρα τὸ ἐν τὼν 
μεγάλων κολοβοῦσ-λαι. ἑλέγετο δὲ κ καὶ τὸ νὠτιαῖον δέρ- 
µα, δι τὸ τὴν πόλλαν ἐξ αὐτοῦ γάεσιλαε., ὅ9εν Ἂρ - 
στοφαάνης, την, σπληρότητα Αἰσχύλου ἐνδεικνύμενος, δη. 
Οἶμαι γὰρ αντὸν χόλλοπι ἑοιχέναι. 

Κολλούριαν τὰ κολοβὼς ἔχοντα τὰς οὐρᾷο. τοῦτο δὲ καὶ 
. ἐπὶ τὼν ἄρτων δύναται λέγεσθας, παν ἐπὶ τῶν ἠωτρικῶ» 
Φαρμάκων. 

σο Κόμανα] παρὰ τὸ κόμη γένεταν ἠλυκὸν πομανη τὸ οὐ- 
δέτερον, κόµανον, κι τὸ κόμκανα λέγεται γὰρ τὸν 
Ἀγαμέμνονος υἱὸν Ορέστη» Φεύγοντα μετὰ τῆς αὐελ- 

'σ, ἐκεῖσε τὴν κόμην αποκεί έρασ-2ωε. πόλις Κόμανα 
ϱύ]λλος. μεθερμηνεύετω͵ σύσκια, κατὰ τὴν τῶν Ἰώνων 
«φωνήν. ἔνδα ᾗ Νομμαγή»η" καὶ ἡ κόµη, ὅτι σκιάςει 
τὴ» κεφαλήν. 

Κομμεῖν, τὸ τὸ σῶμος 6ραίςει»" ἐπεὶ μοι πομμωτωθὴν λέ- 
Ύουσι τὴν, κοσμοῦσαν εἴρητο ἀπὸ τοῦ κόαπου. κα 
κομιιός, ὥσπερ παρα” τον γράψω μέλλονία (ναῤδεά 

4ο γρααμός καὶ ὑπογραμμοο» οὕτω καὶ παρὰ τὸν κόψω, 
ποαμόο. 

η Κομπολακύθης ἳ ὄνομα ὀργέου παρὰ ᾿Δριστοφάνει" ἀπὸ 
τοῦ κόμπος καὶ λάκω, τουτέστι μετα πόμπου λαπωγ. 

Κομὸ, ἡ μὲν πρώτη συςυγία» σημαίνει τὸ ἐπιμελείας 
ἀξιῶ" ὅεν καὶ τὸ κομείτην͵ δυ]κὸν. ἀντὶ τοῦ ἐκόμουν, 
ἐπιμελείκο ἠέίου» Ἰλιάδος ο" ἐξ οὗ καὶ κατοὶ παραγα: 
Ὕνν γύετω κομίςων τὸ ἐπιμελοῦμοι καὶ περιπομῷ᾿ ἐξ 
οὗ καὶ τὸ, Φίλε κἀσίγνητε κόμισαί τέ μα: -- ἀντὶ τοῦ 
ἐπιμελείας με κατα ξ/ωσον καὶ περίσωσο», Ἰλιαάδος ε’. 

6ο 3} δευτέρα συζυγίαν σ]μ. ιαίνει τὸ ἀγάλλομαι καὶ εὐφρωί. 
 ομµας» καν τὸ τὰς τρίχας Φέρω, ἡ τρέφω" πο) γήετα 
ἐκ τοῦ κόμη. κομῶ ' ποίας συζογίας” εἰ μὲν σημαίνει 

3 τὸ ἐπιμελοῦμας, πρώτης κοιν ῶν γὰρ ἐστιν ὁ λέγων, 
ὅτι οὐ µόνον ἐν τῇ συνι}έσει τῶν ῥημάτων εἰώθασι µε- 
ταβολα) γίνεσαι συςυγιῶν, ἄλλα καὶ ἐν τῷ, ἁπλότητι" 

. οἷον συλῶ, συλᾷε» δευτέρας τῶν περισπωμένων" έερο- 
αν συλῶ δὲ ή πρώτης. κα ὀρχῶ τρίτης" «εὐορκῶ δὲ, ο πρά- 

της: τὸ παυκῶ δευτέρας ' τὸ δὲ αὐχώῶ. πρώτηο, όμοίως 
καὶ ἐπὶ των εἷς κε Φημὶ τὸ λέγω. δευτέρας ἐστὶ συ- 
ζυγίας" ἡμὶ ἀὲν κατοὲ ἀφαέρεσι» τοῦ οφ, πρώτης. Καρη- 
πομρωντας, τοὺς τὰς πεφαλ» Ξ6 κομῶ; τας ἄνδρείμο χά- 
ρ0 καὶ Φεραπευτας. ἀπὸ τοῦ κοκῶντας, ἑν διαιρέσει, 
ποµέίντας. 

Ἀ Κομᾶν, σηµαίνει ὑπερηφανεύεμ. οὐ γὰρ κομῶντες εἰώ- 
ασιν ὑπερηφανεύειγ.. τ 

Κόμπ] ἐκ τοῦ πείρω ἐπὸ, ἱκόπτω, κόρη" καὶ τροπῇ τοῦ ρ 
το εἰς αμ» κόμη, ἡ ρ/ξ, ἤ παρὰ τὸ κόσμον εἶναι τοῦ σώ- 

β 

µατοο' ὥσπερ γὰρ κόσμον -ρ ὀγμιουργὸς ἐνέθηκε τῷ 
ὤνλρωπῳ τὰς τρίχας. οἱ δὲ, παρὰ το πομεῖν τὸ ἐπιμα- 

λείας αξιοῦσδω. καὶ πυρίωο ἐπὶ τῆρ κεφαλῆς εἴρητ 
τοῦτο. 

Κομίς ω] ἐν τοῦ κόσμος κοσµίζω" καὶ ὧπο, βολῇ, τοῦ σ, Κο- 
µίζω. ἐκ δὲ τοῦ νομίζω γόνεται νομιδή, ἡ εραπεία 
κοιν ἐπιμέλειαν καὶ συναγωγ]. 3 ληψις. εἴρηται ἀὲ ἀπὸ 
τῆς τῶν καρπῶν συγκομιδής ἥτις γύνεται τελειω2έντω» 
τῶν καρπών. ἀπὸ γοῦν τοῦ πόμιδή, ὀνόματος γήνετα 

ἐπίῤῥημα κομιὸῇ νέο. ἄντὶ τοῦ πάνυ νέος 1ο) λέαν, 
πάπα», τελείως. τὸ ὄνομα, ὀξύτονόν ἐστι" τὸ δὲ ἐπίρ- 
ὁτμα, περισπώµενο»., καὶ σημαίνει τὸ παντελῶς. λέγε- 
ται δὲ καὶ ἡ ἀπόληψις τινὸς κομιδ] ᾿ ἀπὸ τοῦ κομίσα- 

σθαι καὶ ὠπολαβεῖν. καὶ κοµίστρια» η] τροφός. 
Κομενταρήσιοι, τοὺς ἐπὶ τῶν. ὑπομνηματογράφων πράτ- 

τοντας ὁ νόμος καλεῖ, καὶ ὑπηρετ τοῦντας τοῖς Εγκλή Ίμα- 
τηιαῖρ θήκοαις, ὑπασπιςόντων οὐτῶν ἁπληκταρίων καὶ 
κουβικουλαρίων μετὰ πλήθους ῥωβόούχων, σιδηρέων δε- 
σωὼν καὶ ποιναίων ὀργάνω», σαλευόντω» τῷ Φόβῳ τὸ 
δριαστήριο». εἰσὶ δὲ καὶ οἱ νῦν λεγόμενοι χάρτου- 
λάριοι. 

Κόμη». ᾿στέον ὅτι τὸ κόμης τὸ ἐπὶ τῆο Ἑλληνμῆς, ο ξίως 
πατὸ τὴν Ἁλληνιὴν ἀναλογίαν οὐ ὀύνατας͵ δὲ τοῦ ν 
μες ἀλλὰ διοὸ τοῦ η. τὸ δὲ κύριον ὄνομος, δι- 
χως ε παροὲ τοῖὸ αρχαίοι κλινόµενον. εὑρίσκετ το 

γὰρ ἡ γενικὴ, Ἱκόμου καὶ Κόμεὼῳ Ἰωνικως, ὤεπερ ᾿Ατρεί 
ὃγο ᾿Ατρείδεω" καὶ Κομάδης τὸ πατρωνυµικονν ὥσπερ 
Ῥορεάδηο. εὑρίσκετιι δὲ κλίνεσδαι καὶ τῷ λογω τῶν 
Ἰαμβικῶνν Κόμητος" ὅταν δὲ ἐσοσύλλαβο» εὗρε: 5ῇ, ὧπο- 
λογίων ἔχει τοιαύτη». τὸ απὸ τῶν εἰς ή 9344 υκῶν, εἰς 
5 γινόμενα» μὴ ἔχοντα οὐδέτερα εἰς 50) εἰς την ου ὅ/- 
Φ27ογγον τὴν γενωκὴν ἔχει ; λέσχη, ὁ λέσχης», τοῦ λέ- 
σχου" αράχνη, ὁ αράχνης» τοῦ αράχνον", γυνή, μΗσο- 
γύνησν μισογυνου" κόμη, ὁ κὀμῆς, τοῦ κόμου" γύη» ὁ 
γύγον τοῦ γύου. 

Κόμπος, ὁ ψόφου” παρὰ τὸ κενή» ὅπα ἔχει, τουτέστι 
Φωνη». τὸ μὲν οὖν προσήγορικὸν οὕτως ὡς τέωπος ᾽ 
Κόωπος εἰ: ---- Εὐριπίδης Φοινίσσαιρ" πομπὸς δὲ λόγος, 
τὸ ἐπίφετον. 

Κομφός» εὔρηται μὲν ᾗ λέξις μα) ἐπὲ τοῦ πανούργου, καὶ 
ἐπὶ τοῦ μετρίου ποὺ ἐπιεριοῦς. αμφότερα οὖν παρὰ τὸ 
κάκεπτω, παμπτός ιο κομψό αλλ) ἐπὶ μὲν τοῦ πα- 
νούργου, τὸ παμπύλον πα «διεστραωμένον τῇ διανοίᾳ " 
ἐπ) δὲ τοῦ ἐπιεριοῦς» παρα το εὐκομπὴ αὐτὸν εἶνας 
οἷον ευπειδῇ ποιὶ προση»η. οὕτως Εἱρηναῖος ὁ ἄττμι- 
στης ἐν τῷ στοιχ»/ρ. 

4 Κόμμα» τομή᾿ ωπὸ τοῦ κόπτειν. Κομμότιον, ὦπὸ τοῦ 
Κόμμα ὑποκοριστικῶο καὶ λέγετοι πομματιον ἓν ταῖς 
κῶμῳδέρές, ὅτε µέρος χοροῦ παρασκευάςει πάροδον εἰς 
τὴν σκηνή». ' 

Κομμώτρια, ἐμπλέντρια, ἡ κοσμοῖσα καὶ Ψιλοῦσω τας 
γώναλκας κούρισσο.. 

Κολωνός, ὄρος» βουνός. λόφος, ἀναστημα. πᾶν οὖν ονα- 
στημα γῆς. πολῶνος λέγεται, σηααίνει δὲ πα} σκόπελον, 
᾿Αθήνῃσι δὲ δύο πολωνοὶ, ἅππιος καὶ αγεραῖος» ἐφ᾽ οὗ 
τους μισθαργοῦντας αγέφερον" πο μισθαργοῦσ άν πολω- 
νικας καὶ ̓ ἄλλο χωρίον ἐκολεῖτο κολωνὸς ἑππότης. 

Κόναβος, ό ᾖχος" παρα σὸ βοὴν. κε” α παρὰ τὸ ὀονῷ 
ὀοναβος καὶ πόναβος. ἡ ἐκ τοῦ κόνες καὶ τοῦ βοή κυ- 
ρίως γὰρ πόναθος λέγεται ἡ ἐν τῇ γῇ βοῇ" ὥσπερ μα 
ἔρα ᾗ γή» ἔραθου παλ ἄραβος, ἡ ἐν τῇ γῇ βοή. λοιπον 
λέγουσι τιγὲρ» ὅτι ἐκ τοῦ κόνιο γίγετω Ἀόνιβος παὶ τρο- 
τῇ τοῦ κ. οὐκ ἔστι δέ᾽ οὐδέποτε γὰρ τὸ ια. εἰ α τρέπε- 
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τὰς" ἀλλ’ ἔστι μόλλν ὃν τοῦ κονία (τὸ αὐτὸ σηµαίνο- 
τος τῷ κόνιϱ) καὶ τοῦ βοή, κονίαβος" καὶ συγκοπῇ, 
κόναβος. καὶ ῥῆωα κοναβῶ ἐξ αὐτοῦ. ; 3 

Κόνόκξ] παρὰ τὸ κῶ τὸ κεῖµες γίνετοι κόαξ καὶ πλεο- 
νασμῷ τῶν συμφώνων, κὀνδαξ. . 

Κόνόυλος. παρὰ την κάμψιν τῶν δακτύλων ὡσανεὶ πάν- 
ὀυνλοι ὄντες περὶ αὐτοὺς γὰο ἡ κάμψις τῶν ῥαχτύλων 
ἐγγίνετω. καὶ ἡ πληγὴ δὲ ὁμωνύαως τῷ σχήµατί τῶν 
κονδύλων λέγεται κόνόνλος" καὶ πόλκρος, ἡ ὀιδομένη 
ὃν µέσων ὀακτύλων πληγή. ἐτυμολογεῦται δὲ ὁ κὀνὸυ- 
λος καὶ οὕτω" έότις ὧν, ὁ εἰς τὸ κενὼ ὀνόμε- 

ο 

κέγδυλὀ 
γος τῶν ῥατιςομένων. κενὰ δὲ σωρκῶν τὰ µέρη. οὕτως 

ρος, ε. 
Κόνις, ἡ πεδιάς. ὡς τὸ, Οὐδ εἴ µοι τόσα δο/ῇ ὅσα ψά- 

αΦός τε κόνις τε: --- καὶ καὶ ἐκ τέφρας σποδός, ὡς τὸ, 
Ἀμφοτέρήσι δὲ χερσὶν ἑλων κόνιω αἰθαλόεσσαν Χεύα- 
το πακκεφαλῆς: ---- ἐνταῦθα τὴν σποδὸν, παρὼ τὸ ἐκ- 

. 

κεκαῦθωμ. λέγει δὲ καὶ τὴν αὐτὴν πονή»' -- ὑπὸ δὲ 

2ο 

6030  µετα 

ος). . / κ . ῃ ” -λ 

Ἐονιόπους, πολυσχιδὲς ὑπόόγμα. τὸ μῆ σκεπάζον ὅλον τὸ 

σῶμα, ἀλλὰ καὶ καταπασσόμενον ὑπὸ τῆς κόνεως' ἢ 

δὲ κόνις, ἀπὸ τῆς χύσεως. 

Κοντός. παρὼ τὸ κέντω ῥῆμα βαρύτονον κοντός, ὣς τρέ- 

Φω τροφός, καὶ πέμπω πομπός. ἔστι δὲ καὶ περισπώ- 

µενον κεγτω ο μελλον πεγτήσω. 

Κόντιλος] Εὔπολις, Εν μὴ παίζ Αὐτοῦ ὃ ὄπισφαν "νατό- 

λκθε τὸ κούδυλον: --- ἔστι Κοντός, κόντιλος. 

κο Κόπτος, ἡ πόλις. ἔστιν εἰς τὸ πωφός" ἀπὸ τοῦ παίνω τὸ 

κόπτώ, Ἠίνεται καινόπτω᾽ καὶ συγκοπᾷ. κόπτω, 

Κοπάεν, ἔίφος παρὰ ᾿Αρχιλόχφ' Απὸ τοῦ κοπάγειν. 

τει. 
κλοός, οἱονεὶ κόπορ τὶς οὖσα" βαρεῖ γὰρ τὸ περισσὸν 

κα) κοπροποιόν. Ἡ χδπορος τις οὔσαν πο του χεῖσιαι 

ὁμὲ τοῦ πόρου, πατὰ συγκοπὴν καὶ τροπήν του χ. εἰς κ. 
» Κοτρολόγος, ὁ τὴν πόπρον συλλέγων. 

Κιτιῶ, παρὰ τὸ κόπτω. καὶ τί μετέχει; ὁ γὰρ κόπος κὀ- 

πτει τὴν ὀύγαμιρ. 

΄ ΄ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΜΕΤΓΑ. κο 

Κότρα, παρὰ τὸ τὸν κόπον ἡμν ἐκ νε 
αὀχθος ἂν δρώπου εἰς 

Κότερα. τὰ κότριι Αἱ 
Πέραμος" αλλότριος αλλότερος. ὤτει εἰς τὸ Πέραυος. 

Κόπις] πόρισθὴὸν  Ὀ  δωρλόθρον , λλες δήμο. 
“χαριστής: --- σύντομος, ὀξὺς τῷ λόγω, Ίγουν λάλος" 
ἔνδα καὶ ὁ ὀημοκόπος κα) κόβαλες. καὶ τὰς τῶν λόγων 
τέχναο κοπίδας ἔλαγον' ἸΜὴ τὸν Πνθαγόραν εὕρομεν 
εὄντα αληΦινῶν ποπίδων. ' νὸ ὼ 

ον πόρου, ὃ σγωπ/γει τὸ μέλαν ἡ παρὰ τὸ 2ο 
. τν υ. 

μα τὸ στόωκ αὐτοῦ. 
) Ὦ δικλέπτῳ, ὡς ὁ Ποίαμος, 

Κόραξ, παρ τὸν κόρον, 
κάραν μεγάλην ἔχειν... εν . 

Κόρη, ἡ παρθένος καὶ ὑγροφυ]ς καὶ τρυφερά" ἀπὸ τοῦ 
κορεῖν τὸ καλλωπίζειν᾽ ὃ καὶ ἐπὶ τοῦ ὀφφαλμοῦ εἴρη- 
ται. ἡ ἡ καθαρὲν καὶ ὤφβορον ἔχουτα τὴν ἡλριίαν" 
κορεῖν γὰρ τὸ καθαίρειν' ὄνδα καὶ γεοκόρο" ἡ παρὰ 
τὸ κόρον ἐμποιεῖν τῇ ἰδέᾳ. ἡ παρὰ τὸ κείρω, αὶ κει 
µένη ἔτι νεάςουσα. πόρη δὲ ἐπὶ τοῦ ὀγΦολμοῦ. οἵον 
χόρη τὶς οὖσα, ἀπὸ τοῦ ὁι αὐτῆς χεῖσθαι τὸ ὁρατικὸν 
πνεῦμα. καὶ κατὰ κόῤῥης, λέγεται τὸ τὴν σιαγόνα πλῆ- 
ἔωι. ὁ δὲ Ἐρατοσθένης ἄπυσαν τὴν τῆς αλῆς πλ]- 4ο 
γήγ. πόρσην γαρ τὴν κεφαλὴν λέγεσθαι Φησ/: µεταβε- 
βλῆσθαι δὲ τὸ σ οἱς τὸ ρ ᾽Αττικῶς« ὡς ἐπὶ τῆς µυῤβί- 
Φης καὶ τοῦ ταῤῥοῦ" ἔστι γὰρ µυρσίνη καὶ ταρσό. 

κ Ἱόρημαν τὸ σάρον, παρα τὸ κορεῖν. ο, 
Κορήσατε, σύρατε, ποιήσατε᾽ κόρήμα γὰρ τὸ σαρόν" καὶ 

κορῶ» τὸ σαρῷ ΄ καὶ περικόρη!:Α, τὸ περισάρωμα. ᾿ 
Κόριωθος. ἀπὸ Κορίνθου τοῦ Μαραθώνος. ἢ απὸ Κορή- 

ὅου τοῦ Πέλοπος. εν σὴ πλ. 
Κόβῥιον, παρὰ τὸν κόρον ἑστίν' οἷον, Νῦν μανῶ κάβῥιον. 
Ῥορεσθῆναι] ὅτι κουροτρόφον τὴν γῆν καλοῦσι" καὶ τὸν 65. 

ἐν ταύτης καρπὀν, κόρην' ὅδεν καὶ τὸ πληρ' 
τῆο τροφῆςν κθρεσθῆναι λέγουσιν" ἀπὸ τῆς Κόρης" 
ἣν παρα Πλούτωνι καὶ κατο γῆν οὖσαν, κἀχείνου νοµι- 
«ομένην γυναῖκα» ὅμως πόρην λέγουσι, διὰ τὴν τοῦ 
καρποῦ κατ ἐνιαυτὸν γινομένην γέννησι. Φώτιος. -- 

Κορδύετω] ᾿Ιλιάδος έν---  ἄμυδις δέ τε κὔμα κελαινὸν 
Κορθύεται: -- κορυφοῦται, αὔξεται"' ἀπὸ τοῦ κορύσσω. 6509 
ἡ ἀπὸ τῆς κόρυς κόρυδος, κορυθύω, καὶ πορθύω. ὄνιοι 
ἐπὶ τοῦ σωρευεσθ]αι ἤκουσαν" κόρθυς γὰρ ὁ σωρός, : 

Κόρη, κώλυσις τοῦ ῥεῖν,  ἦτοι πρὸ τοῦ τόκου, ἤτοι 
Γ πῶν αἱμάτων. καὶ ἡ κόρη τοῦ ὀφφαλμοῦ" ὡς ἐκ-τοῦ 
«κοίλου ῥέει τὸ δάκρνον. λέγεται ἐκ τούτου καὶ πολλού- 
ριον, τὸ πωλύον τὸ ῥέειν. ν κ 

Ἑόρος, ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν, ὁ παλαιός" ἡλίου ψὰρ Ί 
ἔχει τὸ ὄνομα  κοῦρον γὲρ καλεῖν εἰώφασιν οἱ Πέρσωι 
τὸν ἥλιον. «δρος. ι 

Ἰοροπλάστης, ὃ τὰ ώα διαπλάττων οὐ γὰρ μόνον Νού- 
ρους ἢἡ Χόρας ὁμοίπο πλάσσει, ἀλλα τῶν οδον"' ναὶ 
ποροπλάδους» τοὺς ἐκ κηροῦ ἡ πηλοῦ ἡ τοιαύτης τινὸς 
ὕλης, πλάττοντας κόρας  κούρους Νόρη γὰρ, τὸ σµι- 
κρὸν ἀγαλμάτιον, τὸ γύψινον ἡ πήλινον. 

Κορώνη. τὸ «ῶον' παρα τὸ κρωζω κρώνη: να) πλεονα- 
σμῷ τοῦ ο, πορώνη” ἡ παρὰ τὸ Ναῦρον κ} γαῦρον, ὅπερτ  ' 
σημαίνει τὸ κακόν. τίθεται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐτὶ τοῦ -ὁρ- . 
νέου κα) ἐπὶ τοῦ ἐπικαμποῦς τόξον, καὶ ἐπὶ τοῦ κοίκου 
τῆς «δύρας. τὸ ςῶον, ως τὸ, Ο/ δὲ κορώνγσιν ἴνελοι 1ο 
περὶ νῄα µέλαινανν Κύκασιν ἐμφορέοντο: --- εἶναι δέ 
Φησιν ὁ ᾽Απίων τὴν αυτὴν τῷ λάρῳ καὶ τῷ αἰθυή, 
ἐπ) δὲ τοῦ κρίκου τῆς ύρᾶς, Αργύρεον ὃ᾽ ἑφνυπερθύ. 
ριον, ΕΝ δὲ κορωνη: --- ἐπὶ δὲ της τοῦ τόξου ἐγκο- 
πῆς, ἆλὰν ὃ εὖ λειήναςι, χρυσῆν ἐπέθγκε πορώνην: --- 
νῦν τὸ ἐπικαμπὲς ὤκρον λέγει τοῦ τόξου, ὅδεν απήρτι- | 
σται } νευρα. .. ' ͵ 

. 
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Κορωνός ν ὁ γαῦρος ποιὶ ὑψαυύχην' παρὰ τὸ κάρη» κατα 
μετά δεσιν τοῦ α εἰς ο. Ἀρχίλοχος, Βοῦς ἐστιν ἡμῖν 
ἐργάτης ἐν οἰκί/ κορωνὸς ἔργων ἴδρις, 

5ο Κορωνίσι] -- σὺν »ηυσὶ κορωνίσι: --- ἐπικαμπεῖο ἐχούσαις 
τὰς άκρας ὃ ἐστι τας πρύωνας, τουτέστι πκαπνλοπρύ- 
μνοις παρα τὸ ἄνω ἐξηρμένας εἶναι, διὰ τὸ εἰς ὕψος 
ἀνέχειν᾽ ἐν τοῦ κάρα δὲ ς ὑψοῦ ἀνέχεται. ἔστι δὲ 
ὑποκοριστικόν. ἐκ του πορώνην κορωνίς. τ/εται ἐπὶ τῆς 
πρύμνηο τῆς νβοῤον διὰ τὸ ἐν ἄνρῷ τοῦ πλοίου γύεσθ-ι. 
σηµαίνει καὶ τὸ ἀκρότατον τῶν αὐρέσεων, οἷον, ἡ κορᾶ- 
γὶς τῆς σοφίας. 

Μορωνίς, ακρώρεια ᾗ τὸ τελευτα]ον τῆς οἰκοδομῆς. σημαί- 
{ο ει κα) ὅ ὄνομα κύριον καὶ τὸ προσηγορικον το ἐπιτιδέ- 

µενον ἐν τῷ τέλει τῶν βιβλίων ' καὶ εἶδος στεφάνηο πε- 
πλεγμένης ἐξ Ἰ ἴου. 

όπρος, σημαίνει τρία" τὴν τῶν κήπων, ὡς καὶ ἡμεῖς ' 
Δμῶες αναγκαῖοι τέμενος μέγα κοπρίσαντες:-- λέγου- 
σιν οὕτω κο τὴν κόνω, οἷον. ---- κυλιδομενος κατὸ κὀ- 
προ»: --- καὶ, --- αμθὶ δὲ πολλὴ Εόπρος ἔν κεφαλῇ : 
--- καὶ τὴν στάσιν τῶν βοῶν' οὖν, ἸΜυκηδμῷ δ᾽ απὸ 
κόπρου ἐπεσσεύοντο ομόνδε. 

Κόρση, ἡ κεφαλή" ὡς μὲν ᾽Απολλόδωρος, ἐκ τοῦ κορυ- 
Φφοῦσθαι οἱ δὲ Φασὶ κέρση, απὸ τοῦ πείρεσθαι' ὅδεν 

δο καὶ κορσωτὴρ» ὁ τὰς τρίχας τίλλων καὶ κουρεύων" κλί- 
νεται κορσωτῆρος” πα αόρσαεν αἱ τρίχεο. Αἰσχύλος, 
Λευκὼς δὲ αόρσας τῇδ) ἐπαντέλλειν γόσῳ: --- ἢ παρὰ 
τὸ πείρεσθαι" καὶ ὴ γὰρ τὸ πθῖραιν. πόρσαι λέγεται. 

Κορώνη, καὶ ἐπὶ τοῦ τόξου, καὶ ἐπὶ τῆς δύρας . καὶ ἐπὶ 

τῆς πρύμνηο τοῦ πλοίου, ἡ καὶ κορωνίς, ο τὸ ἑπσιαμ- 
πές. εἶρηται δὲ ταῦτα πο τῆς κορώνης τοῦ «ώου" εὖ- 

τλύγιστον γαρ ἔχει καὶ οἷον ἐπωκπαπη, τὸν τράχηλο». 
καὶ ἐπὶ μέρους δὲ σώματος, ὧς ἐπὶ τοῦ ἀγκῶνος» οἷόν- 
τε παράγεσθαι, οὕτω Φιλόξενου ἐν τῇ περὶ Ῥωμαίων 
διαλέντῳ. 

Κορυβαντιᾷ μαίνεται, ὀρχεῖται. 
Κορ: ΊΆήντας, δχίωονές τινες, οἳ «ἐτάχησαν Φυλασσειν τὸν 

Δία, κο ύβαντές τες, ἆατα πλεονασμὸν τοῦ ο. ἀπὸ 
τοῦ αρύβειν τὸν Δία, ὅτε πατέπινεν ὁ Ἐρόνος τὸ απὸ 
τῆς Ῥέας. τέχνα. ἢ οἱ τὴν κόρην καταβάντες ἀναγαγεῖν 
καὶ μὴ ὑποστρέψαντες. 

το Κορυφή, το μέσον της κεφαλῆς, ὅτι τῆς κάρας ἐστὴν 
οροφή, ἡγου» σκεπασμὸς τῆς κεφαλῆς. ἡ ἀπὸ τοῦ αρύ- 
πτω αρύψω» πέχρυφα» κρυφή καὶ κορυφή», παρα το 

ύπτεσθαι ὑπὸ τὠν τρεκῶ». Φιλόξενος δὲ ἐν τῷ περὶ 
Ἰάδος διαλέκτου λέγει, ὅτι παρὰ τὸ χαρη, γένετ αι θε- 
ρύπτω καὶ κορύπτω᾿ ἐν τούτου κορυφή. Ἱστέον δὲ ὅτι 
τὸ αυτό ἐστι κορύσσω παὶ πορύπτω" ὅδεν καὶ ὍὌμηρος, 
Πόντῳ μὲν τὰ πρώτα κορύσσεται: τ- ἐπήγαγε τὸ  πο- 
ρυφοῦται, ὡς εἰς τὸ αὐτὸ παταστρεφομένου. τοῦ ῥήμας 
τος. κορύσσω δὲ σημαίνει καὶ τὸ παθοπλέω, καὶ τὸ 

3ο παρασκευάς». ὀξύνεται ὁ κανών τὰ εἰς φη λήγοντα 
Ονόματα, ἔχουτα τὴν πρὸ τ έλους συλλαβὴν εἰς υ συνε- 
σταλµέγον. ὀξύνεται, γλυφή, τρυφή, κορυφή. 

Ἐόρσοιφος] οἰφεῖν τὸ συνουσιάςειν" ὔδεν παὶ Θεόκριτος 
Φφησίν, Εὀγ' ώγθρωπε Φιλοϊφα " τό τοι γένος ἡᾗ σατυ- 
ρίσκοις Ἐγγύδεν } Ἠάνεσσή κακοπγάµοισιν ἑρίσδει: --- 
7 τον ὡς κόρη» οἰφώμενον, τουτέστη! ἐχευόμεγο». η] 
παρα τὸ τὴν τρίχα ὑφειμένγν. καὶ ἠπλωμέγην ἔχειν 
οἷον κέρουφός τις ὦν κέρας γὰρ ἡᾗ 2ρίξ. οἱ δὲ κέρας 
λέγουσι τὸ αἱδοῖον: καὶ κέρουφον, τὸν τὸ αἱδοῖον ἔχοντα 

πο ἐφειμένον καὶ μαλακόν. 
Κορύνη, ῥόπαλον" παρὰ. τὸ κόρη, ὅπερ παρὰ τὸ κάρη»ον 

γέγονε΄ κατα ἀποκοπὴν, παρύνη΄ καὶ τροπῇ, πορύνη, 
ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. - 

,͵ 

οι 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΤὰἀΔ. 

Κορυφαίολος, 

Κορυβάλη, ἡ πρὸ τῶν δυρῶ» τιδεμένη ὀθνη" 

Ἰόρυς κόρυθος” 
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ή 

ᾗ κατὰ τὸ κάρα νεύουσα ῥόβὼς, τὸ παχεῖαν πεφαλὴν 
ὄχον ξύλον' ᾗ κατὰ τὸ πλου γεύουσα. 

Κόρυςν ἡ περικεφαλαία. παρὰ τὸ χάρη πάρυς κ.ὶ κόρυς᾽ 
ᾗ παρα τὸ κόρτη γίνέταε, ὁ σημαίνει την κεφαλή». 

Κορυδάδε, πολέμῳ. ἀπὸ τῆς κόρυθος καὶ τοῦ ἀίσσω τὸ 
ὁρμῶ (αΐξω ομό” γίνεται πορυδα:ξ. 

ὁ τὴν κόρυθα, εὐκίγητον ἔχων, Ἶ ποικίλην 
τε οὗ πολεμικός, ἀπὸ τῆς κόρυθος καὶ τοῦ αἰολῶ ῥ]- 
μρτος. ᾿Ιστέον ὅτι τὸ ---- μορυλαιόλος Ἔκτωρ, οὐκ ἔχει 
ἐγκείμεγον τὸ αἰδλοδι αλλα τὸ αἱόλλω ῥῆμαω ὀχλοῦν τὸ 
κιῶ ὅπερ εν τοῦ ἆελλα γήνεται ἄόλλω" πκὶ πλεονα- 
συ τοῦ ὡς τὸ, Ὡις ὃ) ὅτε γαστέρ, 2νὴρ αἰδλλει: -- 
ο ἐστι συνεχῶς στρέφει καὶ κινεῖ ἡ ἀπὸ τοῦ αελλῶ, ὡς 
γίνεται, ὴ απὸ τοῦ άεν '(τὸ πνέεμ)) πρι) του εἰλεῖ τὸ 
αἱόλλω. εἰ γὰρ ἦν ἀπὸ τοῦ αἷόλος, ὀνόματοςν ὤφειλε 
προπαροξυνεσδα,. κανὼν γὰρ ἐστὶν ὁ ὁ λέγων, ὅτι τὸ εἰς 
ος ὑπὲρ δύο συλλαβὰς, πρὸ μιᾶς ἔχοντω τὸν τόνον., ἐν 
τῇ συνΦέσει προπαροξύνεται" οἵον, πλησίος, παραπλή ᾗ- 
σιος” αἱόλος, παναίολος χωρὶς εἰ αἲ σύνθετα εἴη ἕνε- 
εν ἐνεργείως παροξυνόµενα. 

ὅτι οἱ 
φεαέ (οὔς πόρους καλοῦσι) 3άλλουσι», ὥς καὶ Ἀρύσ,σ- 

Αλλα ὀᾷδας ἡμκέγκο ὧθι δότω τὶς ἔνόοιλεν, καὶ 
κοροὺς πλεντοὺς ἀκραπγεῖ; μυῤῥίηο: --- οἱ γὰρ ποι]- 
ταὶ «νάπαλιν. τοὺς κλάδους καὶ ὄους κα) ὄρπήνας λέ- 
ουσ. τινὲς δὲ, ὅτι ἡβησάντων τῶν νέων καὶ Ὄυγα. 
τέρωνν ὀάφνας προετίουν ἐφῃβίοις καὶ γάκοις. εἰς τὸ 
Φ/κρο». : 

ὁ Ἠανών" πᾶσα γενικὴ διὰ τοῦ Φος χλι- 
νομένη μακρλν ἔχει την παραλήγουσαν, ὄργις, ὄρνι- 
90ο” μέρμιςν βέρα ε9ος κώμυς, κώμυδορ" (σημαίνει δὲ 
τὴν δέσμη» τοῦ Χόρτου) πλὴν τοῦ πόρυς χδρυ: Φος" τοῦτο 
γὰρ τὸν χρόνον τῆς εὐκείας ἐφύλαξεν ἐν τῇ γεν. 

κ Κορύπτης, ὁ πριός" ἀπὸ τοῦ κορύπτειν τὸ κερωτήζειν, 
Κόσμος, παρ τὸ πεῖσθαι ἅ ἅμα, παροὸ τὸ ποσμῶ. ὁ τὸ 

πάντα ἐν ἑαυτῷ ἔχων πεκοσμημένα καὶ διατεταγμένα, 
ἡ ἀπὸ τοῦ κάζω πέκοσµδε» ῥηματωκὸν ὄνομο μασ μός ὖ 
αν κατο μετα θεσιν τοῦ α κ ο, καὶ ἐναλλαγῇ τοῦ 
τόνου. κόσμος. σημαίνει τὸ ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς μα] τῶν 
ἐν. μέσω σύστηµα τε αλ σύγκριια" σημαίνει καὺ τὸ 

καλλώπισμα. κό σμος ϱ ἵππῳ, ἐλατήρι δὲ δὲ κυδος: ---- 
σηµαίνει καιὶ τὸν πρὸς πλάνην καὶ ἡδογας ὤγοντα» ὡς 
παρὰ τῇ, 9εία γραφῃ» Ὅτι δὲ ἐν του πόσμου οὐκ ἑστὲ 
ἀλλ. ἐγω ἐξελεξάμην ὑμὸᾶς ἐν τοῦ κόσμου: --- καὶ Ὁ 
κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω: στ ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ ών 
Ἰωάννην, Ἐνταῦθα κόσμον τὸ πληδος Φησὲ τὸ διεφΦαρ- 
µένον καὶ τοῖς γήήνοις μες τετηκὸς πράγµασι» τὸν χν- 
δκὴον παὶ ταραχώδη καὶ ἆγετον λαόν: --- καὶ Τὸ πγεῦ. 
μα της αληείαο, ὃ ὁ πόσαος οὐ δύναται λαβεῦ: --- 
κόσμον δὲ ἐντοῦ κ τοὺς πονηροὺς Φησι. 

Εοσμῆσαι. σημα γίνει τὸ δατάξαε, ὥς τὸ, Τοὺς δ) αὐτο) 
βασιλ]ες ἑκόσμεον οὐτάμενοί περ:--- καὶ τὸ, Αὐτῷ 
ἐπεὶ πόσμηθεν: -- ἀντὶ τοῦ δετάχ ήσαν, ἐπο ο θα. 
σαν ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τοῦ κόσμου. ὅδεν ᾗ τῶν ὅλων 
ταξις, πόσμος ὑπὸ Πύθωνος εἴρηται, ᾗ δὲ ὀάλεξιᾳ, 
Δωρική. ὠπὸ τοῦ ποσμῶὼ, ποσαήσω, πεπόσμηκα Μεμό- 
σμηιων" ὃ αόὀριστος. ἐκοσμή»ην" τὸ τρίτον τῶν πληδυν- 
τριῶν» ἐκοσμήθησαν" εἶτα αφαιρέσει τοῦ ε πα) συγκο- 
πην γίνεται χόσμη-δεν. ὁμοίως καὶ τὸ τράφεν, δευτέρου 
αορίστου, τρίτον τῶν πληθυντικὼν Δα Θρριῶς κα) Ἰωνικῶς, 
καὶ τὸ ὅμοια. καὶ τὸ Φάανθεν, απο τοῦ φαίω, ὁ πα- 
9ήτμιος πρῶτος, αόβιστος ἐφάγδην: τὸ τρίτον τῶν πλης 
ο ρίὰ, ἐφανφησαν καὶ ποιητριὼς ᾗ Αἰολμιῶς ἦ 
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λέσατο. τοῦ ν οὐχ ὑποστάντος» Μελάνθιος. ὁ Κέδρου 
πατὴρ μονομάχησε" νικήσας. ἐνομοθέτησε τὴν 
ἑορτή». τῇ μὲν πρώτη. ἡμέρᾳ δειπνοῦσι, καὸ παλοῦ- 
σιν αναῤῥνσία» διὰ τὸ τοὺς ἄρχοντας ἄνακλῶντας τα 
ἱερεῖα καὶ ἄνω ὀρύοντας » Φύειν. καὶ Ὅμηρος, Αὖ ἔ ἔρν- δο 
σαν μὲν πρῶτα: --- τῇ δὲ τρίτη τοὺς πούρους εἰτα- 
Ύουσιν εἰ; τὴν ἑορτὴ», καὶ συνιστῶσι τοῖς συγγενέσι καὶ 
γγωρίμοιον καὶ ἐγγραάφουσιν εἰς τὴν πολιτείαν, καὶ δὲ 
ἑορτὴ καλεῖται κουρεῶτις. 

εΚουρόσυνα] κοῦρος λέγεται παρὰ τοῖς Αθηναίος ἡλικία 
τις» ἐν ᾗ ποιοῦντες τρατέζχον ἔταττον ἑαυτοὺς. μετα 
τῶν νεωτέρων. λέγεται δὲ καὶ ὁ ὄνρῶν αὐτοῦ τὸ γέ- 
νειον. Κουριξ, ἐκ τῆς κόρσηςν τουτέστι τῆς κεφαλᾶς 
ὅδεν καὶ ἡ κουρὰὶ ἐν ὑποωνήματι χ΄ ᾿Οδνσσείας, Αλέ- βδ4 
ἕης δὲ κοῦριξ, τῶν τριχῶν' ἢ "εαγίσκος» παρὰ τὸν 
πόρον. 

Κουρά] ἀπὸ τοῦ κείρω κέκαρααι κορα καὶ κουρᾶ. 
Κούρη] παρὰ τὸ οὐρῷ τὸ Φυλάσσω, οὔρη' καὶ πλεονασμῷ. 
Ἰ παρὰ τὸ κείρω τὸ πουρεύω, κόρη καὸ κούρη, πλευνα- 
σμῷ τοῦ υ. ἡ κειρομένη ἔτι καὶ Σηπιάζουσα. 

Κουρίδας, µαχαίρας. εἰ μὲν παρα τὴν κουρὰν παρήχη 
παρωνύμως κουρίον οὐδὲν ὥτημα εἰ ὁὲ παρὰ τὸ κου- το 
ρεύς, ἐνέλλιπε τὸ }Ἰ' κουρεύς, χουρζος, κουρηΐο» καὶ 
κουρίς. 

Κοῦστος., Φύλαξ. 
Κουρῦτες, προπερισπᾶται ἐπ] τοῦ ἔθγους, ὧς τὲ, Ἐουρῇ- 

τές τ ἐμάχοντο καὶ Αὐτωλοί: ---- οὐ τὴν []λευρῶνα κα: 

Δωριιῶς, Φακνθεν, πλεθνασμᾷ τοῦ αἱ ἔθος γαρ ἔχου- 
σιν οἱ Αἰολεῖς καὶ Δωριεῖς τα ἔχοντα ῥήηατα τὴν µε- 
τοχὴν εἰς ς ὀξύτονον, σχηματίζοιν τὰ τρίτα τῶν πλη- 
Φυντικῶν. ὡς τὸ κέσμηδεν. καὶ τὸ, απέφ»ι9εν 
ἐσθλοι ἑταῖροι: --- ἀπὸ τοῦ ΦΦδίμι, ΦΦίσω, ἔφθικαν 
ἔφθμικι, ἐφθίδην, ἐφὂίθημεν, ἐφθίθησαν' καὶ Βοιω- 
τικῶς, ἐφὃιδεν. 

Κότιος, ὁ ἐλυμπιακὸς στέφανος" ὅτι πάλαι ἐφυλλοβό. 
λουν» τοὺς νικῶντας, ἀπὸ τῶν παρακειµένων Φύλλων 
ἐπιῤῥιπτοῦντες ἃ ἐὴ στρῶμνα αὐτοῖς πρὸς τὴν εὖνην 
ἔπιπτον" ὅθεν καὶ κότινον Φασ) τὸν στέφανον τὸν έλνμ- 

6ο πιακέν. ἢ ἀπὸ της κοίτης αρξχμενον στέφανον εἶναι 
τοῖς Σενικηκόσι. σημαήνει δὲ καὶ αγριελαίαν. 

Ἐότος, ἡ ἐργή. παρὰ τὸ κετιαι κείταεν γήεται ῥηωατικὲν 
ὄνομα χότος ) ἐναπομένουσα γὰρ ὀργὴ κότος λέγεται. 
- παρα τὸ κῶ τὸ κοικώμαι , Ὑήνοται κέος κόος καὶ κό- 
τος, α κοιμωμένη καὶ ἠσυχω. ουσα ἐργὴ καὶ μῆνις ἐν 
τη ψυχῇ. ποίου εἴδους τῶν ὑποπεπτωκότων τῷ ἐνόματι» 
εἰλικοῦ. τὸ γενικὸν, Φυμόο. ἐκ Μοῦ κότος γίνεται ῥῆμα 

κοτῶ" ὅθεν τὸ, ᾿Αλλήλοις κοτέοντε: --- ὀνϊκὲν, ἀντὶ 
τοῦ ἐργιόόμενοι. 

Κοτύλη, ὁ γλουτόρν ὅπου ἐγκλίνεται ἡ κεφαλι τοῦ αηροῦ, 
παρὰ τὴν κοιλότητα τὴν ἐν αὐτῇ τῇ κοτύλγ γενομένη». 
λέγεται κοτύλη καὶ τὸ ποῖλον της ειρός) σ9 ον καὶ πο- 
τυλήρυτον αἷμα, τὸ πολὺ καὶ τοσοῦτον τῷ πλήθει, ὥετε 
καὶ τῷ κοίλῳ τῆς χειρὸς ὀύνασ-αι ἀρύεσίθαι. παρὰ τὸ 
αρύω ἄρύσω, αρυτόν᾿ καὶ ἐν συνθέσει, κοτυλήρυτο». 

ο 
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λέγεται κοτύλη. καὶ εἶδος ποτηρίου, μοὶ εἶδος μέτρου” 
κυρίως δὲ το ὁπωσοῦν αέτρον ποτύλην ἔλεγον οἱ αρ- 
χαῖοι, ὁιὰ τὴν κοιλότητα καὶ πᾶν τὸ κοῖλεν ποτύλην 
ἔλεγον. 

Κοτταβίζω] Ἐννεπόνομέν το καὶ ἡ συνεκοτταβ/ζοµεν: Έτ αν 
Τῶν κοτταβίων τὰ πολλα ἡμέτερα ἦν: --- κοτταβίςει», 
τὸ τῷ κοττά2ῳ χρῆσθαι Φασὶν ᾿Αττικοί, οὐχ) τὸ ἐμεῖο 
ὥσπερ οἱ νῦν λέγουσιν. ὁ δὲ κότταβος Ἶν τοιοῦτόν τι 
λακάνιον ἐν τῷ µέσῳ κείαθγον τοῦ συμποσίου, ἔχον ἐπι- 
πλέον ἕτερον σμιερὸν, 9 ἔδοι καταδύσαι τὸν πόμψαντα 
τὸ περιττὸν τοῦ πόµατος. ἦν δὲ τοῦτο σημείο τοῦ ἐρᾶ- 
σὃαι ὑπὸ γυναικὸς ἡ παίδων. καὶ ἆθλα οἱ "κῶντες 
ἐλάμβανον πλακουντίσπους» πυραμοῦντας ὴ σήσα μοῦν- 

τας, ἅπερ ποττάβι« ἔλλγον. ὁ ἦχος δὲ ἐκαλεῖτο λαταξ. 
παλ ἀποκοτταβίζειν» τὸ ἀπὸ τοῦ ποτηρίου τὸ ὑπολειπό- 
µεγον πέµα ἐξαίρει- 

όφινος, παρὰ τὸ κόπον ἀφεῖναι τοῖς βαστάζουση. 

τοικοῦντες » απὸ ὅρους τοπικοῦ. ἢ απὸ τῆς κορᾶς, παρὰ 
τὸ μὴ κείρεσθαι. ἐπὶ τῶν νέων δὲ προπαροζύνεται, 
ὧς τὸ, ---- κούρητες ᾿Αχαιῶν: --- τουτέστιν οἱ νεανίαι. 
Ῥουρῆτες δὲ, οἱ τὸν Δία ὀμαἈρέψαντες, 

ρὰ τὸ κοῦφον, ὃ σημαίνει τ βαθὺ καὶ χοῖλον χρημα. 
Κοχλίδιον, ἀπὸ τοῦ κόχλος γύεται καὶ ὡς ἀπὸ τοῦ Κοι- 

λία γίνεται ποιλίδιον, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ κοχλίας κο- 
χλίου, κοχλίδιον. κοχλίας δὲ, παρὰ τὸ κόχλω τὸ γορί- 
. } παρὰ τὸ ὁλῶ τὸ συστρέφω, γίνεται ὀλίας᾽ καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ κα) ποχλίας, 

Κόχλος] παρὰ τὸ χαλῶ συγκοπή χλῶ, γίνεται χλός 
καὶ κατα ἀναδιπλασιασμὸν, κόχλος» διὰ τὴν Με. 
λίαν, τὸ κατ εἴλησι Χαλώμενον κάτω" ὅδεν καὶ Θοψ- 
κυδίδης ἐν τῇ τετάρτη διὰ τοῦ α λέγει καχλακας. ην 
παρὰ τὸ ἱερές γίγεται ἱέραξ, καὶ γέος Σέαξ, (ὡς παρὰ 

πὰ- 3ο 

απὸ τοῦ ποτταβ/ζειν τοῦ Καλλιμάχῳ, Καὶ των υεήκων εὐθὺς οἱ τοµώτατοι) καὶ 
μύρμος μύρμαξ, οὕτω καὶ κόχλος κόχλαξ. 

Κραδκων ὀολιχόσκιον ἔγχος: --- ἀγτὶ τοῦ κινῶν κοὸ σε/ων. 
ἔστι δὲ ἕκτης οσυζυγίας τῶν βαρυτόνων. ἐκ τούτου καὶ 
τὸ κραδαίνω. οἶμαι δὲ ἀμφότερα γέγονεν απὸ τοῦ καρα, 
καραδαίνω καὶ κραδκίνω. 

Κράθη, υ] συκῆν διὸ τὸ συνεχῶς κραδκ/εσθαι τοὺς θα- 
λοὺς τῶν κραδῶν. κράδη δὸ οὐ μόνον της συκης οἱ 4ς 
Ἠλαάδοι, ἀλλὰ καὶ παντὸς ἀκροδρύου". απὸ τεῦ κραδαί- 
νεσθαι. 

} Κραδία, ἀντὶ τοῦ καρδία, μετα θέσει τοῦ ρ' ατὸ τοῦ 
κραδαήνεσ-θαι τὸ χινείσθαι" καρδία γαρ αε) κείται, 

Κράμβ)] τὰς κορααβη, ἡ αἀμβλύνουσα τας κόρας βέλ. 
τιον δὲ καὶ τῷ κέρῳ ἀντιβαίνουσα" ὅ9εν καὶ πρῶτον ἐν 
τοῖς συμποσίοις δίδοται, κά) παρὰ ἁμπέλῳ οὐ φύεται, 

Κράμα, παρα τὸ κέκραμαι. 
Κραναή, }ἡ τραχεῖα --- Φάνης χραναῦς περ ἐούσγο: --- 5ο 

τραχαίκο. ἐρλίου , κάρηνα ἐχούσης. υ παρα τὸ κραναόν᾿ 
τοῦτο παρα τὸ κράνιονν ὅπέρ ἐστι τραχὺ καὶ ὀστῶδες, 
ἀπὸ ὁὰ τοῦ κάρα, καράνιον κα) κράνιον. 

.. Κότταβος, εἶθος συμποσίου 
σὺν ἔριὸ πίνειν. 

Κουλεές, ᾗ ξιφοθήκη. ἐκ τοῦ κοῖλον. κοιλκός᾽ καὶ τροπῇ 
τοῦ α εἷς ο, κουλαόφ» τὸ κοῖλον καὶ βαθύτατον. 

3ο Κούρειον, τὰ δια τοῦ ειον τρισύλλκβ» λιέζοντα τουτά- 
στιν ἑνὶ τύπῳ μόνον λεγόμενα, δια τῆς εἰ ὀιφΦόγγου 
γράφεται καὶ προπαροξύνεται' οἵον, Λάγειον, τὸ ἵππο- 
ὁρόμιον ᾽Αλεξανδρίας, ἀπὸ Λαγοῦ τιός: Χλ 2ύνδιονν τό- 
πος ἐν Αὐτωλήφν ς ὅπου ἦν ὁ χλούνης" λαύρειον, τόπος ἐν 
᾿Αττικὴ ἔχων μέταλλα. οὕτω κ.ά κούρειον" οὕτω δὲ κα- 
λεῖται ἐν Άττιῇ τὸ {ερετον τὸ δυόμενον, ἡνύκα ἐγρά- 
Φοντο οἱ κοῦροι είς τοὺς Φράτορας. τοῦτο δὲ καὶ μµεῖον 
ἀλάγετο᾿ καὶ μειαγωγός, ὁ τούτο εἰσάγων. ἐκλήΦη δὲ, 
ὅτι τὸ Ἱερεῖον [ες τὸν 6ωγὸν ἐντιθάντες] ἔκραζον µαῖον 

40 μείον, τοντέστιν ὀλίγον. ἡ δὲ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐποιοῦντον 
ἐλέγετο κουρεῶτις, 

Κουρεώτίο, ἑορτή ἐστι ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας τελουμάνη. ΑΦ’: 
να(ων πρὸς Βοιωτοὺς πόλεμον ἐχόντων περ) Οόης καὶ 
Μελαίγηον Ἐάνθος ὁ τῶν Βοιωτῶν βασιλεὺς, Θυμοίτην 
τὸν τῶν ᾿ΑΦηναίων ὀννάστην εἰ μονομαχίαν προσεκα- 
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Κράσπεδον, τὸ κρεμάµενον τοι κολαλκσμένον) εἰς τὸ 
πέδον. παρὰ τὸ ἄκρα καὶ τὸ πέδον ἡὶ γῆ, κατὰ αἀφαίς 
ρεσν. τοῦ καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, κράσπεδον, οἱονεὶ τὺ 
ἔξω ὂν, καὶ τῇ ο] πλησιάζον. 

Κραταίπεδον, λιφόστρωτον ἔδκφος», ἡ ψηφολογικὸν, τὸ 
ἀντίτυπον. 

Κρότα, τὴν κεφαλήν ἀπὸ τοῦ κράτους, ὡς ἐνταῦθα τοῦ 
ἡγεμονικοῦ τυγχάνοντος ῇ παρα τὸ κραΐγειν καὶ βασι- 
λεύειν τοῦ ἄλλου σώματος ὅθεν καὶ πρανίον᾿ ποὺ κέ- 
ρατα, τα ἐκ τοῦ κρανίου Φυόμενα " οὕτω Ἑωρανός" ὁ 
δὲ Χοιροβοσκὸς, παρὰ τὸ ὁ κράς, τοῦ. κρατός» τῷ πρα- 
τέ, τὲν κράτα» καὶ κράτα, Ἐρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο: --- 
ντ τοῦ απὸ της ἀΦανάτου κεφαλῇῆς. εὐθεῖα, κρας, 
κρατός. ὁ κανών΄ τα εἰς ας ὀξύτονα μονοσύλλαβα ηύ- 
ρια εἶσὶ, κο αἱ διὰ τοῦ ντ κλίνοντά, οἵον, Ζάς, Φαάς, 
Πρας: τὸ δὸ κράς, προσηγορικόν ἐστι" καὶ ὧς δῄλ- 

ο λαξε περὶ τὸ σημαινόµενον, ὀήλλαξε, καὶ περὶ τὴν 
κλίσιν. καὶ, --- ὑπὸ κρασὶν, Ἰλιαάδος κ’ ὑπὸ ταῖρ κα- 
Φαλαῖς. 

Ερατῶ, παρὰ το κράτου τοῦτο, ἐκ τοῦ κάρα κάρατος 
ποὺ πράτου ὁ γὰρ κρατῶν καὶ ἄρχων, ἐκεῖνος ἐστὶ 
κεφαλή. 

Κράτεια. παρὰ τὸ πρατῶ κράτεια, ώς ἄν θῶ, ἄνθεια. 
Κρατευτάων, τῶν βάσεων, ὃ ἐστι τῶν λόδων, ἐφ' ὧν οὐ 

ὀβελίσκοι τίθενται ὁπτωμέγων τῶν κρεῶν. οἱ ὁὲ τῶν 
λαβων τῶν ὀβελίσκων, εἶπον κακῶς. 

Κράστις, ὁ ἡμίζηρος χόρτος: ὅ9εν παὶ τὰ ζῶν κραστίςξ- 
σθαι Φασὶν, οἷον» ἐμφορεῖσὃαι τοῦ τοιούτου χόρτου. 

Κρατηρίζων, ᾗ ἤτοι τὸν οὖνον ἐν πρατῆρι κιρνῶν, ἢ ἀπὸ τῶν 
κρατήρων στένδων. 

Κρατερός, ἠσχυρές, απειλητικός. τὸ εἰς τερος τρισύλλα- 

βα προπαροξύνοται᾽ τοῦτο δὲ ὀξύνεται, διότι οὖν ἐγένε- 
το ἡ παραγωγὴ ὃμὲ τοῦ τερος, αλλα δια τοῦ θρος. ὅμοιόν 
ἐστι καὶ τὸ βλαβερός, ἐκ τοῦ βλάβη. τὰ δὲ διὼ τοῦ 
ερος ὑπὲρ δύο συλλαβαο ὀξύτονα τριγεν7 διὰ τοῦ ϱ 
Ψ.λοῦ γράφεται, μυσερός» πρυερός, κρατερόο. διατέ 
ὀξύνεται διότι τὸ μὲν ἄλλα, ἀπὸ τοῦ παραγώγου ἔσχον 
τὸ τ᾿ τὸ αὲν ππρότερος, ἐκ της πρὸ προθέσεως κατα 
παραγωγήν τὸ σφέτερος, ἐκ τῆς σφῶν Ύενικης τῶν 
πληθυντρκῶν" τὸ χύντερος.. ἐκ τῆς πυνός πυγότεροο 
καὶ συγκοπ/. πύντερος καὶ κύντερον» τὸ Χαλεπώτο- 
βον. τὸ δὲ κρατερός. ἐκ τοῦ πρωτοτύπου ἔχει τὸ τ. 
ἐκ τοῦ κράτος, γίεται κρατερές» ὡς θάλλω, δαλερές, 

Κρατὺς αργειφόντηο: - ἀπὸ τοῦ κράτος κρατύς, ὧς πλά- 
τος πλατύς. 

Κραυγή, ὄνομα ῥηματικόν. ἐκ τοῦ κράσω, κραάξω, κέκρα- 
χα» κέκραγα, γέεται κραγή. καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ, 

: κραυγή. κράσω τὸ κρα. βραχύ. διατί; τα διὰ τοῦ αόω 
ο ῥήματα δισύλλαβα βαρύτονα, ἐκτείνοντας, οἷον σφαζω, 
Φράζω" πλὴν τοῦ κραζω. εἰ δὲ ὧσιν ὑπὲρ δύο συλλα- 
βὰς. συστέλλεται, οἷον ὑποπιάζω, ἁλαπάκω" πλὴν τοῦ 
σφαδάζω, μοτάζω, τεράζω. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ κρῶ πατὰ 
παραγωγήν" τοῦτο ἐκ του κλῶ" τοῦτο ἐκ τοῦ καλώ, 
κατὼ συγκοπήν. ἐκ δὲ τοῦ κράζω, καὶ ᾿Αττικῷ καὶ Αθ- 
λικῷ διπλασικσμῷ, Ὑίνεται τὸ ἐκέκραξα ἔθος γὰρ 
τοῖς ᾿Αττικοῖςν διπλασιασμοῖὸ χρῆσθαι. τὸ δὲ πράζω, 
ἄναλογώτερόν ἐστι τοῦ πρώςω τοῦ παρὰ ᾿Αφηναίοις. 

Κραΐω, τὸ ἐπιτελῶ. παρα τὸ κάρα καρκώω, ὣς χεῖκα, 
χεικαίνω" καὶ συγκοπῇ, πραίνω. εἴρηται δὲ κυρίως η] 
λέξις ἐπὶ τοῦ τελειοῦσθαι, καὶ τῇ κεφαλῇ νατω νεύειν 
τὸν ὑποσχόμενον. Ε! ὃ ἄγε τοι κεφαλβ καταγεύσω, 
ἔφρα πεπο/θης: - ὁ παρατατικὸο, ἔκραινον΄ πλεονα- 
σμῷ τῆς αι ὀφφόγγου, κραίαιγον » κωὶ ἐπικραίαινον' ὁ 

έλλων, κρανῶ. ὅφεν καὶ τὸ Ἡραγόεσ-δαι" (σημαίνει τὸ 
κεφαλὴν ἐπιθεῖναι τῷ πράγματι, τελειωήσεσθαι, ὴ 
τελείως λείψεσθαι) ὁ ἀόρεστος ἔκρανα " Γωνικῶς, ἔκρη- 
να τὸ προοτακτικὸν, κρῆνον᾽ καὶ πλεονασμῷ τοῦ η, 
πρήηνον, αντ) τοῦ ὀπιτέλεσον. 

Κραιπνόρν ἑτνχύο καὶ τὸ συγκριτικὸγ, κραιπγότερος᾽ πα- 
ρὰ. τὸ κάπτῳ τὸ πνέω΄ ὅθεν κα; κάπου τὸ πνεῦμα" 
καὶ καπνόον τὸ ἐκ καυθέντων ξύλων ἀναπεμπόμενον 
πνεύμα. τοῦτο πατὼ πλεογασμὸν τοῦ ρ) γίνεται καρ- 
πνόρ" κα ὁ καθ ὑπέρφεσιν, κραπνός' καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ Ἠραιπνός. 

ΓΚραιπαλῶ, δευτέρας συζυγίκο τῶν περισπωµένων' γΐνε- 
ται ἐκ τοῦ κραιπάλη, ὃ σημαίνει τὴν μέθην᾿ τοῦτο 
παρὰ τὸ κάρα πο 9 τὸ πάλλω, ὑπερθέσει καὶ συγκοπῇ. 

Κρεββάτιον, παρὰ τὸ πρεμᾶν τας βάσεις. 
Κρέας, παρὰ τὸ κέαρν ὃ σ]μσίνοι τὴν ψυχήν, καθ ὑπέρ. 

9Φεσι' πᾶν Υὰρ πρέας ἔμψυχέν ἐστιν, εἴγε πᾶν ἔμγν- 
χον κρέας ἔχει. Ἶ παρ τὸ κείρω τὸ κόπτω᾽ } παρὰ 
τὸ κερῶ, τὸ συγκεπραµένον ἐκ τεσσάρων στοιχείων. τι- 
ὲς δὲ παρὰὼ τὸ κρατύνειν ποὺ ἐσχυροποιεῖν τὸ σῶμα. 
τὸ ας, βραχύ: τὰ εἰς ας ουδέτερα συστέλλει τὸ ὤν 
πρὸς ἀντιδμιστολοὴν τών ἄρσενριῶν ὀνομάτωγ. καὶ εἰ) μὲν 
ὧσι καθαρὰ, ἢ ἔχει πρὸ τοῦ ατὸρ, ἐπιβέχετ αι κο 
πλίσιν᾽ εἰ δὲ μὴν οὐ αλίνεται" οἷον, βρέτας, δέπας, 
δέμας᾽ Χωρὶς τῶν παραληγομένων τῷ λ' οὖν ἅλας, 
ἅλατος ἐρυσιπέλας, ἐρυσιπέλατος. 

Κρεκύδειλος, απὸ τοῦ κροκόδειλος, πατὰ ἐναλλαγὴν τῶν 
στοιχείων. 

Κρεγμῷ, τη, κρούσεε, ᾽Απολλώνιος 
Κρεμέω]. απὸ τοῦ κρεμῶ κρεμζο, γίνεται ποιητικῷ πλεο- 

νασμῷ τοῦ ο, κρεμόων ὥσπερ φελῶ γελόω» καὶ ὁρᾶ 
ὁρόω '“ἐνεστῶς δέ ἐστι, καὶ οὐ μέλλων᾽ ἐὰν γὰρ τὸ µρε- 
μῶ καὶ ἀγορῶ δῶμεν μέλλοντας εἶναι, ἀπὸ τοῦ κρεμάζω 
καὶ ἀγοράςω, εὑρεθήσοντοι ἐλάττονας συλλαβὰς ἐχον- 
τας τοῦ ἐγεστῶτος ὑπέρ ἐστιν οἰδύνατον. αλλ’ ἔστιῳ εἰ- 
πεῖν, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἀγοράςω καὶ κρεμάζω γήεται ὁ μέλ- 
λων ἀγοράσω ος ὲ πρεμάσω" παὶ απο βολῇ τοῦ σι ἄγο- 
ρέω καὶ κρεμόω" παέ κράσει» ἀγορΏ μα κρεμῶ" καὶ 
μετάγεται εἰς ἐνεστῶτα. ταῦτα δὲ µέχρι τοῦ παρωτατι- 
κοῦ κλίνεται΄ ὁ γὰρ κρεμάσω µέλλων, οὐκ ἔστιν απὸ 
τοῦ κρεμῶ" ἐπειδὴ κρεμήσω ὤφειλεν εὗαιν ὄεπερ Βρι- 
μῶ βριμᾶς, βριμήσω" ἀλλ) ἔστιν. εὐπεῖν ἐκ τοῦ πρεµα- 
ζω" πα) τὸ ἀγορόσω, οὖν ἐν τοῦ ἄἀγορῶν αλ). ἐκ τοῦ 
ἀγοράςω" ἐπειδὴ ὤφειλεν εδω τὸ α μακρόν ̓  ἀλλ᾽ ἔστι 
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βραχύ. μήποτε οὖν καὶ τὸ ὀμφιω ἡ ἐνεστώς ἐστιν, ᾖ 5ο 
µεταβέβηκεν εἰς ἐνεστῶτα. χωρὶς εἰ μή τις εἴτοι. ὅτι 
τῷ τῷ ι Ἀερρληγόμονα τῶν περισπωµέγων δευτέρας συ- 
ἁγίας εἰσὶ, κα) οὐ πρώτης οἵον, ἀνιῶ, ποπιῶ, 

Ἐρεῖον] παρὰ / το πρέαον ηρέον σα) πρεῖον. λέγει δὲ Ώρος, 
ὅτι τὸ κρεῖον ὅμοιόν έστι τῷ δεῖονν ἓν τῇ Ἰλιαδικῃ 
προσόδῳ. Ἱστέον ὅτι ἡ μὲν ποινὴ δέξα ἔχει, ὅτι, τὸ 
πρεῖον πρεωδόχον ἀγγεῖον σημαίνει" ὁ δὲ Εὐφορί ων τὸ 
πρέας λέγει εἶαι' ὁ δὲ Ἡρωδιαχδο, τὴν ἐν τῶν ωμῶν 
κρεάτων τεπληρωμένην τράπεζαν' ὁ δὲ Πτολέραχες, 
τὸν ἀπὸ τον στέατος πλοακοῦντα Φησὶν αὐτὸ σγ μα! γει». 
Χοιροβοσκός, --- ὃ δὲ κρεῶν ἐρατίζων:--- ἀῑγτὶ τοῦ 
τῶν κρεάτων ἐπιθυμῶν' απὸ τῶν κρεῶν. γόνατα, κατὸ 
πλευνασμὲν τοῦ Ἱι. οὐκ ἔστι δὲ μετοχὴ, αλλ ὄνομα. 

Πρείων. ὁ βασιλεύς». ἔστι δὲ ὄνομα µετοχικόν᾿ ἀπὸ γὰρ 
μετοχς παρήχ»γ εἰς ὄνομα. ἔστι γὰρ κρατῶ, καὶ δη- 
µαίνει τὸ ἄρχω" ἐξ οὗ νατὰ παραγωγὴν γίνεται πρα- 
τείω, ὡς ὄψω ὀψείω" ἡ αετοχὴν πβατ εων" πα) σνγκο- 
πη, -- πρείων ᾿Αγαμέμρων:-- καὶ ἀπὸ µετοχτς µε- 
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Τ4δΗ εἰς ο οτι λον κά) τὸ Φήλυκὸν, κρατείουσα 
ν καὶ συγκοπῇ ουσα σημαίνει τὸ βασιλεύουσα. 
Κριστων, ἆ 9 νλςΑ Τέστερος, ἀπὸ τοῦ χρατεῖν' κυρίως 
ὁ νικῶν τὰς ἡδονας ὅδεν καὶ ἐγκρώται». 

Νρείσσων, παρα τὸ χρατύς ὄνομ» συγκριτικό»᾿ ὁ πρῶτος 
τύπος, Ἀρατύτερες ' ὁ δεύτερος, κρατων" καὶ ὁ τρ: 
τος, πρᾶσσων' καὶ κατὰ τροπὴν Αἰολωκὴν τοῦ α εἰς εν 
καὶ πλεογασμῷ τοῦ |. οὐδέποτε δὲ προ τὼν δύο σσ εὖ- 
ο όν ὁΦβογγος, πλὴν τοῦ λεύσσω, ος Ὑλαύσσω τὸ 
Φατί ω, κα; κρείσσων, καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ ῥήκατος γι- 
νοµένου. 

Κρήγνον, τὸ αληθὲς καὶ ἀγολδόν᾿ παρα τὸ γη. ἡ ψοχὴ 
καὶ τὸ ἡδύ, γύετα; κλρήδιον τὸ τῷ κέαρι ἠδὺ καὶ 
προσηγές (ὃ. ταυτόν ἐστι τῷ Φυμῆρες) καὶ συγκοπᾷ 
κα τροπΤ τοῦ ὃ εἰς γ, γήεται πρήγυον, τὸ τὴν ψν- 
κχὴν Ἰδύνον. 

Κρήδεωνον, τὸ κεφαλοδέσµιον. παρὰ τὸ κάρη καὶ τὸ δέω 
το δεσμεύω, καρήόεμνον καὶ συγκοπῷ, κρήθεμνον τὸ 
τὴν κεφαλὴν. δεσμεῦον. ὁ δὲ Ἡρωθιανὸς Φησὶ, κρήδεμνον 
λέγεται παρὰ τὸ δέμω, τὸ κατεσκευχσµένον καὶ πεποιη- 
μένον εἰς κεφαλὴν τῶν νέων. σημαίνει δὲ καὶ τα τείχη, 
οἷον τὰ περιβλήματα. 

Κρήμνη] Κρήμνη σεαυτὴν ἐν. μέσης ἀντρίδοο: --- ος ἀπὸ 
τοῦ ἵστημεν ο παρατατικὸςν ἵστην ἵστης ἴστη" καὶ τὸ 
προστκτικὸν» ἵστη" οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ κρηωνῶν γύνετοι 
κρῄαγγαι" ὃ παρατατικὸςν κρήµνην, κρήµ»}ς, πρήμνη᾿ 
καὶ τὸ προστακτικὸν, αρήμνη. 

Κργανός] παρα τὸ κρεμ πρεμός" καὶ πλεονασαῷ τοῦ , 
κατα τροπὴν τοῦ ε εἰς 1. γόεται πρημνός. ὴ παρὰ τὸ 
πάρα καὶ τὸ νεύω, γίνεται κάρανος, καὶ κ 4 ’ 
ἐπὶ κάρα γεύων. 

Κρήνη, ἤ πηγή. παρὰ τὸ ῥέω ῥύνη, καὶ κρήνη. Πλ. ἔστι 
ῥημα κρῶ ῥογοσύλλαβον, συγκοπὲν ἐκ τοῦ κερῶ, δ 
ὀγλοῦ το ἐγχέει' καὶ ὧς παρὰ τὸ εἴρω τὸ λέγω γίνε- 
ται εἰρήνη, οὕτω πρῶ κρήνη" καὶ νεοκράτας σπονδὰς 
Αἰσχύλος, τὰς νεωςτὶ ἐγχνδείσας. καὶ Όμηρος, --- κέ- 
βασσε δὲ Σέκταρ ἐρυθρόγ: --- ἄντ) τοῦ ἐπέχεε»' οὐ γὰρ 
ύδατι Χιργαται τὸ νέκταρ. 

2ο Κρηπίο] παρὰ τὸ ἔρπω ἑρπίς' καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ, ῥε- 
πίς" καὶ πλευνασμῷ του κ τροπή τοῦ 6 εἰς η, γόνεται 
κρηπίον ὃ ᾗς ἔρπει καὶ βαδίζειν ὀυνάμεθα" } παρὰ 
τὸ ῥάπτω. 

Κρηας, παρὸ τὸ ἐπὶ κέρασι Βιοτεύειν᾿ κυνηγετικοὶ γάρ. 
ὁ ᾿Απολλόδωρος, παρὰ τὸ εὖ κεχρᾶσθαι τὸν περὶ τὴν 
ῆσον αέρα. 

508 ἑθόμία, Φρούρια τινα οὕτω λεγόμενα, ἐν οἷς ἓν ύ- 
πτοντο οἱ νησιῶται τὸν Μύωα Φεύγοντες' παρὰ 
κριτὴν αὐτῶν εἶναι Κρῆτα. τὸ οὖν πρησφύγετον ἕλε- 
γον σπήλκιον χρήσιµον τοῖς Φεύγουσιν εἰς. τὸ κρύ- 
πτεσδαι, 

Ἀρησέρα, ὀγλοῖ τὸ ᾿πῶμα. κυρίως δέ ἐστιν ἐπιβόλαιόν τι 
τῆς πεφαλῆς ποιέν. ἔνιοι δὲ πβριτραχήλιον ποιὸν εἶναι 
Φασί. κακῶς. ἡ γὰρ λέξις ἀπὸ τού κάρα ὠγόμασται, 
τὸ τοῦ κοφήνον ἐπιβέλαιον κρησέραν εἴρηλε κατὰ αετα- 
Φοράν. ᾽Απολλώνιος δὲ γελοίως ἱστασθαι" Φησ) γαρ 
ἐπὶ τὸ ἐσχοτωμένα κόσκινα, ος ἐπικαλύπτουσι τοὺς 
κοσκίνους. Ώρος, 

Νρῖ λευκό», σημάνει τὴν κριδήν, } ἀπὸ τοῦ κριδή Ὑάγονα 
πατὰ ἀποκοπήν" Ὁ ατὸ τοῦ πρῖμνον τοῦ σηµαίνοντος τὸ 
παχὺ τοῦ ἀλεύρον, ὁμοίως κατα ἀποκοτὴν κρῖ" ἔστι 
γὰρ κρῖμνον καὶ Ὑένος πριδῆς. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ἀπό. 
σταγµα τοῦ πυκεῶνοφ: 

Κράνος, σηµαίνει τὴν κάµινον, ἔνδα ὥπτων τοὺς ἄρ- 
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Ὄπους" παρὰ τὸ κρ καὶ τὸ ῥαῦνεε πως νά οὗ δὲ δα». 
ριεῖς κλήβανον. λέγουσι. 

Κριή. παρὰ τὸ προκριθῆναι αἡρ ὠκροδρύων. Κώμδνα 
γαρ ἤσδιον πρὸ τῶν παρπω») παρὰ τὸ “προνριθῆναι 
τῶν δρυῶν" ὁπτοὺς βαλάνους ἔτρωγον οἱ αρχκῖοι" 
καὶ πέλν ἠρξκντο ἀπὸ κριθῆς ὕ ὕστερον ἄρτον ἐσθίειν. 
ἡ δια τὸ νβόασδαι, καὶ ὀμεχωρίι αι αὐτὴν ἐν τῶν 
αἀχύρων ὑπὸ τοῦ ανέμου. τὸ εἰς ή ονλμο μη. 
πλὴν τοῦ κριθή». ποδή. 

Κρητήρ. ἐκ τοῦ Νρατήρ» κατὰ ρω ωνμκὴν τοῦ -α .1ς 
η, ὡς πρᾶγμοε. πρ]γαα. τὸ κρᾶν μακρόν” ἐκ τοῦ πρῶ 
κοέσω ὅπερ απὸὂ τοῦ κερω;' τοῦτο ἀπὸ τοῦ Ἀέραςν ο 
σημαίνει τὸ κέρατογ. οἱ παλαιοὶ γὰρ κ. σαν Απωόή 2ο 
αντὶ προχόου. ᾿ 

Κριτής» ὁ τῆς διαφορᾶς κοριστικόθὴ αρίαι γὰρ τὸ διωχω- 
ρίσαι καὶ δωκρίναι ἔνδα παὶ . ἀκριτόμυ-δορν ὁ ακριτα 
καὶ ἄδιαγώριστα λέγων. καὶ μη) διακρίνων τὰ λεγόμενα. 
κλίετοι κριτοῦ τὰ ἀπὸ τοῦ. παθητ/κου παρακειμένου 
τρίτον προσώπου γινόμενα ὀνόματα εἰς ου ἔχει την γε 
νικήν. κρίνω. σημαίνει τρία". τὸ διάχωρίζω, ὡς τὸ, Κβῆ 
ἀγόρας κατοὲ Φῦλα: -- καλν Ερῖνον το διωκρινό κενο» 
τηχέωςτ --- καὶ τὸ ὀικὰςω” σημαίνει καὶ το. ἐπιλόγω, 4ο 
ὡς τὸ, Κρίνας ἐκ λυκίας ἐείκοσι Φῶτας. -- - ο. 

Κρήκος, τὸ πρικέλλιον., παρὰ τὸ πλείω, κατὰ ἀποβολὴν 
τοῦ 6, κλίκουν ὁ πάντοδεν περικεκλθισµένος" παὶ τρο- 
πῇ τοῦ λ εἰς ϱ, κρίκος. ἢ ὡς ἄλγος αλγέος. καὶ αργα- 
λέος. ἔστι ὁ ὅτε καὶ ἐν ὑπερθέσει γήαται κρίκος» ὡς 
Καρδία κραδία. βαρύρεται" ἐπειόὴ τὸ εἷς κος μονογενῆ 
ὀιθραχέα« βαρύνεται εἰ δέ τι ὀξύγεται, πρὸς αντιδια- 
στολὴν σημαινομένου , ὧς ἔχει τὸ ὀόκος ἐπὶ τῆς δοκή- 

 σεως πι ὃς ἀντιδαστολὴ» τοῦ δοκοῦ. σεση είωται τὸ φα- 
μὸς ὀξύτονον" τὸ δὲ Φακῇ περισπᾶται' ἀπὸ γὰρ:τοῦ 
Φακέα. τὸ δὲ κακός» τριγενές. σα 

Ἐρήκε. Ἰστέον ὅτι τὸν ει κρίκε δὲ «ὀὐγόν: --- μιαητικῶς 
ἐστι εἰρημένον. ἐφ᾽ οὗ τιὲς οὐ προσεσχηκότες τῇ μι 
µήσει τῆς Φωνῆς ᾽ ρα ὑπώ ὡς Ἡρωθιανός, πῶς απὸ 
Φέκατος τοῦ κρί Φεύτερος αορίστου, οὔτε ὁιοὶ 
τοῦ γ ἐστὶν, οὔτε δν τοῦ ὃ, ὧς τὸ Φραζω ἔφραδον, 
καὶ στ/ζω ἔστιγον, ἀλλὰ διὰ τοῦ κ. ὕτι δέ ἐστι τὸ κρί- 
ζω Φέμα, ὀ]λον ἐκ τῶν κινημάτων” ὁ γαρ ποιητής Φή- 
σι πεμρην)α! 

:Ἱππώναχτι, Κριγὴ δὲ νεκρῶν ἀγγελός τε καὶ κη- 
Τρυξ: --- σχηµατίει δὲ τὸ κρίω ὁ Ἡρωδιανὸς οὕτως. 
ἔστι μονοσύλλαβον κρῶ' ἀφ' οὗ τὸ κράςω, καὶ ως 
ἀπὸ δὲ τοῦ κραζω, γίνεται κρίζω, ὧς στα ων 
σεβάζω σεβίω. τοῦτο δὲ τὸ κρίζω. ον αο- 
ριστον παραλαμβάνει, τὸ --. ἡμεῖς δὲ οὐ Φακὲν 
ἡμαρτῆσθαιν ἀλλὰ πεποιήσδαι. οὔτ ω Ζηνόδοτος. σηµεί- 
νει 9ὲ τὸ ἐψόφησεν, ἠχρσε. ποιὸν ἦχον αποτέλεσε. 

Κριός] ὥσπερ λέγεται κρείων ὁ βασιλεὺς, οὕτω καὶ κριός ιο 
ὁ ἐξέχ. ων τῆς ποίινηο. ὁ Φὲ᾽ "Ἡρωδιανός Φησι παρα τὸ 
ωκμίαθά, τὰς τρίχας" θιαφέρουσι γὰρ - τρύχες τοῦ 
κριοῦ τῶν ἄλλων. σημαίνει δὲ πολλα ἔστι γὰρ ὁ προη- 
γούμενος τῆς ποίανχς. ἔστι καὶ ρω τ μιδώθους ὁ 
ἔστι καὶ οἴδος. πλοίου" ἔστι δὲ καὶ εἶθος Φου" ι 
ἐρέβιγθος δὲ αρσενικῶς λάγεται. τινὸς δὲ λέγουσι ππερα 
τὸ κέρας γίνεσθαι κεριός' καὶ συγχοπῇ, κριόρ, οὐ κα- 
λῶς, περαῦς γαρ ὤφειλεν εἶναι, αἷξ κνέφας κνεφαῶς, 
οὖδας οὐδαῖος. 

Κρῦος, ὄνομα Τιτάνος" παρὰ τὸ κεκρῖσθαε, προπεριστ- 1ο 
τοι πρὸς ἀντιδκστολὴν τοῦ κριός τοῦ προσηγορικοῦ. ὁ 
δὲ Αρίσταρχος καὶ τὸ κύριον ὀξύνει" τὰ ὁκὲ τοῦ τος 
ὀισύλλαβα αρσανικὰ, τὴν οἱ ὀφθογγον αποστρέφατος, 

καὶ ῥγματικον ὄνομα κριγήν ας παρὰ ὅσ9 
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«βίο, λος Χῶς, ὁ πολίτης τῆς Χίου" Θρήος, ὄνομα 
ποταμοῦ” Κίος, ὄνομα κύριον" Τρος, ὄνομα κύριον ᾿ 
«Τζος, ὄνομα κύριον. οὕτως οὖν καὶ Κρῖορ, πρόρκειτοι 
αρσενικὰ), διὰ τὸ νειός, ὃ σγα: άρει τὴν. αρουμένην γῆν: 
ἔστι δὲ Φηλικόν. σεσηἁείωτω ταῦτα, εῖοςν Κορ, ὁ 
τῆς Κέω πόλεως" πλθῖος, μεῖος» λεῖδον ῥεῖορ' οὕτω δὲ 
λέγουσι» οἱ Κύπριοι τὸν ἄσθενῆ» παρὰ τὸ ῥεῖα, ὁ σή- 
μαίνει τὸ ευχερές". χρεῖος, παρὰ τὴν χρείκν. τὸ δὲ 

Φλός, (σημαίνει δὸ τὸν Διόνυσον) ὀιφορεῦτος τινὲρ 
μὲν γὰρ, δι τοῦ γράφουσι» ο αὐτό" τιὸς δὲ, δια τὴς 
8ι διΦΦόγγον. 

Κρίμα, σημαίνθι πῃ αὲν τὸ κατά κριμο παὶ τὴν καταδί. 
κηνν ὡς το, Κρίια ὀήκαιον κρώατα: ---- σημαίνει πουν 
τοὺς ἐξ ἑήτασιένους τοῦ Φεοῦ λόγους. 

νων τὸ κτυπὼ καὶ ἠχῶ. Αριστοφάνης» τὸ τοῖς ποσὶ 
:σεερτᾶν καὶ προτεῖ». παρὰ τὸ προτῶ, κροτοάνω᾿ αποβο- 
λῷ τού τν νροδίνω" ἡ παρ: 'τὸ κρούω», λροώνω», «κατὰ 
παρχγωγὴν καὶ αποβολῷ. τοῦ. ν. 

Ἆ Κροκαλη, ὁ αὐγιαλός᾽ απὸ τοῦ κρέπευ, τὸ ἠχεῖν. 
Κρόνη. παρὰ τὸν κρούσω μέλλοντα γίνεται» ἀποβολῇ τοῦ 

τω" { τὸ κρούεσθωι ὀἀιόλου ο Όσο 
Κροκύφαντος, ὅ ὅτι διὰ κρόκης ὑφαάνεται" δὲ "Αττικον, 

κεκρύφαλον. αὐτὸ καλοῦσι», ὅτι κρύπτει τὸν Φαλόν, ὅ 
ἐστιν ἐξοχὴ τῆς κεφαλής, 

Κρόου, παρα τὸ κίευ καὶ ἀναβλαστάνευ ἐν τῷ κρύει, 
κρυοκός τις ὦν. Ν 

5ο. Κροκέδειλος, ἐκ τοῦ κρόνος ποὺ τοῦ δειλός” "καὶ γαρ ο 
Ἀερσαῖος κροκόδειλος Φοβεῖτοι τὸν κρόκον" ὅδε εν παὶ 
οἱ αελιτουργοὺ. ἐπειδὴ ανί οχεταί καὶ ἐσθίει τὸ αέλω 
ἐπιτίθενται ἔέ έω9εν ̓ πρόκον" ὄνπερ ὁρῶν», Φεύγει. ὁ ὁ δὲ 
αλάσσιος» παρὰ τὸ: δειλαίνεσθαί τὰς πβόκαο, ὃ σήμειί 

«νδι τοὺς αἰγιαλούς" οἱονεὶ περὶ τὴν γῆν δειλός. . ὁ δὲ 
κροκόδειλοςν ςωύφιόν ἐστι αικρόν. 

540 Κρόχαλα. λέγοντως αἱ ψῆφοι τῶν ποταμών" 
ὃν καὶ ψοφεῖν. 

Ἑφέμυνν παρὰ τὸ τας πόρὰς μύειν τῶν ’ ἐσθιόγτων. αὐτό 
-δριωὺ γάρ. 
Κρόνος] ὁ Κρόνος τῆς υοθρῶς φωᾗς ἐστι Φισήρ- πόρος ὢν 
σου νοῦ" μαλλον δὲ κορὸς νοῦς καὶ καθαρό. πάντες 
οὖν οἱ νοερῶς «ῶντες προνέον όροι πολιτεία" ὅδεν 
πο βασιλεὺς αὐτῶν ὁ Ἐρόνος λέγεται. τὸν Κρόνον Φα- 
σὶν. ἐκ τοῦ πραν καὶ κιρνᾶν ἕκαστα τῶν γενεθλιωμαά- 
των» καὶ ῥέξαντα τὸ δήλν τῷ ἄῤῥενι. Χούσιππος δέ 

1ο. φησι ὅτι, καθύγρων ὄντων των ὅλων, καὶ ὄμβρων 
παταφεροµέγων πολλῶν, τὴν ἔκκρισιν τούτων Κρόνον 

ὠνομάσθαι. πα δὲ περὶ τὴν ἐκτομὴν ἔγιοι οὕτως ἀνα- 
λύουσιν" ὅτι της του οὐραγοῦ καὶ γῆς αίξεως γινομέ- 
σης "ἐςωογογεῖτο πολλα" εἶτα τοῦ Κρόνου '{ῆτοι τοῦ 
Χρόνου). ἕκαστα ὁμκκρίναντος, καὶ τῶν γεννηΦέντων ἐκ 
τῆς πρὸς ἄλληλα μέξεως [ἔκαστο»] ωογονοῦντος, ἐκ- 
τετμῆσ-)αε τον Οὐρανὸν εἰρήκασι». ἄλλοι δέ φαση αὐ- 
τὸν Κρόνον ερῆσδαι» ὅ ὅτι πρῶτος 2εων εἰς χρίσ ἐπέ- 
βαλε. ομ/ζεται παῖς Οὐρανοῦ αν Γῆς, ὅτι, ἐκ τῆς 
ἐτιτολῆς τῶν ὑπὸ γην καὶ ὑπὲρ γην ἄστρων, ὁ χρόνου 
όνεταν. Φιν δρ τούτων καὶ ἡἠκερονύπτιον», καὶ μῆνα 

ο καὶ Ἠφερὸν. διορίζοµε». καταπήγειν δὲ λέγεται τὰ τέκνα, 
ὅτι ὅσα ὁμ χρόνον γψεταε, τῷ χρόνῳ παλιν συνδιατρί- 

βετει, Φώτιος πατριάρχῃ». 
κ ρονίων. πατρωνυµικο». κλόνεται Ἀρονίωνος" τὰ εἰς ὧν 

ο θέριῤυμαν ᾿Φυλάττουσι τὸ ὦ ἐπὶ γεκηο. εὕρητα 
και συνεσταλμένη ᾗ νι συλλαβὴ, ὣς παροὲ τῷ πομητῷ» 
Ὃς ῥᾳ παρὰ Ερογέωνι κάθλητο:--- τὸ γὰρ, Ζηνὸς παν 
ἐγω ροήωνος: ---- ὑπερβιβασμὸ» ἔπαθε Χρόνου, καὶ 

5ο 

4ο 

ἀπὸ τοῦ κρο- 
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τὴν μὲν προπαραλήγουσαν ἐξέτεινε τὴν δὲ παραλήγου. ' 
σαν συνέστειλεγ. ἄλλως" τὸ Κρονίων διὰ τοῦ κ’ ἐπειδὴ 
τὸ Ἠρονίδης ὁιὰ τοῦ ι' τὰ γὰρ εἰ; ὧν πατρωνωαριὰ την 
παραλήγουσαν θέλει ἔχειν τῶν εἰς ὀηο᾽ ᾿Ατρείδης, 
Ατρείων" Πηλείδης, Πγλείων' οὕτω καὶ Ἐρονίδης, 
ρνῶν. τὰ δὲ εἰς ος. εἰ μὲν κααρὸ, ὃμὲ τοῦ ὤδης 
ποιοῦσι τὸ πατρωνυμικόν" οἷον, Θυέστιος» Θυεστιάδης" 
Τελαμώνιος, Τελαμωνιάδης εἰ δὲ σα κωθαρὰ , διὰ 
τοῦ ιός, οἷον, Πρίαμος, Πριαμίδης Κρόνος, Κρονίδη». 

Κρόσσαο οὗ μὲν Φασὶ πεφαλίθας τοῦ τείχους σημαίνει», 4ο 
ἄλλοι δὲ τοὺς προμαχῶναο Αρίσταρχος δὲ κλίμακας 
τιὲς» ἢ ὄργανα προς τειχομαχίαν ἐπιτήδεα᾿ ἄλλοι δὲ 
τὰ μρηπιδώματα” χι) γὰρ προσσους τα ἄχρα τῶν ἐμα- 
τίων λέγουσι»: ὁ πα) βέλτιογ, οὐονεὶ πορσοὺς τωὰσ ὃν- 
τας” παροὲ τὴν κόρσην τὴν. κεφαλήν, (ἡ μεταφορὰ 
ἅπο των πλοκαμον) κατα μετᾶ)εσῳ, τοῦ ρ, κρόσσας. 
οὕτω Φ,λοξενος ἐν. τῷ περὶ Ἰμδος δικλέκτου. τὸ δὲ τ 
κλέµακος ὄνομα οὐ γώσκει Όμηρος: ουδέπω γὰ εν 
τα πολεμικοὶ ὄργανα. πρι) ταῦτα, μὲν. ὁ Ωρίων: ἐγω δὲ 6ο 
εὗρον. σχόλιον παροεέίµενον ὑπόνοιαν «ταβέχον μοι ἵνα 
σημονῃ κοιὶ τὰς κλίμακας» καὶ τὸ ἑξέχοντα τοῖς Τοί- 
Χους. ἔχει δὲ. οὕτως": ὅτι εἰ μὲν διιστέλλοιμεν εἰς τον 

μὲν σύνδεσμο», γένοιτ᾽ ἂν, Κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον: 
ο-σε οἷον, ἐπὶ τοὺς πύργους τας κλίμανας εἶλκον" εἰ δὲ 
συνάπτοίµεν κρόσσαο πύργων, τὰς ἐξοχὰς Φγσὶ, περὶ 

ὧν ἐν ταῖς περὶ ναυστα-δ µου διαλέξεσε, Στήλας τε 
προβλῆτας: - ἀγτὶ «τοῦ τους προκῶταβεβλημένους ε- δάι 
µελίουο. «ἴτει εἰ 5 τὸ προκρόσσα». 

Κρόκος, παρα τὸ ἐν κρυφῇ ἔχειν τὴν πορεία», ὃ ἐστι 
την αὐδησι», οἷον κρύκιός τις ὤν. οὕτως εὗρον ἐν ὕπο- 
μνήμασι τ' Ἰλιάδος. 

Κροσός» παρὰ τὸ άκρα καὶ τὸ κάρα” ἦ παρὰ τὸ ἄκρο» 
πο) τὸ σείω, τὸ ἐν ἄπρῳ σειόμενον καὶ κρεμάµε»ο». « ἐν 

:δὲ τοῦ κροσόςν γύεται προσ» κροσώσων πο) προσωτός. 

Κρότω», ὁ Φφ.}εύρ᾽ απὸ τοῦ κρατεῖν οἷσ ἂν ἐμφνῇ. ὃ δὲ 
δρος, βοτάνης ὄνομα λέγει, διὼ τὸ -ὅξει αὐτῆς τὸ το 
σπέρμα, διωτριβόμενον ἐν τοῖς ὀσκτυλοίς» ὁμοίως τῷ 
ζωώῳ: δω τουτο  κρότων ἐκλή»η. ἔστι δὲ μαὶ ὄνομα πό- 
λεῶς παρ αὐτῷ, ἀπὸ Κρότωνός τινος, ὅρτις ὑπὸ Ὥρα- 

. πλέους α21ρέΦΊ. 
Κρότος, ἐκ του κρούω.. προύσῳ., πέκρουκα πέκρουµα» μέ- 

κροντας» κρότος, κροτ ὤ- 
Νρόταφοι, κυρίως ἐπὶ τῶν ων τὼν κερατοφόρων» δι 

το ἐξ αὐτοῦ τῶν. μερων Φύεσθι πέρατα οἱονεὶ περα- 
τοφνεῖς ὄντες" α ὅτι χρούουσι τὴν ἀφην παλλόμεοι, 20 
οἷον προύταφοι" ὡς δὲ ̓ Απολλόδωρος, ὅτι συγκε Ξκρότη»- 
ται ἁμφοτέρωδεν" ὡς δὲ ᾽Απίων, ὅτι τὴς κόρσης: άπτον- 
τας, τουτέστι τής πεφαλῆς. οὕτω Σωρανος. ὴ παρὰ 
την πόρσή»» μόρσαφος». παι κ” μον, καὶ ἐν ὑπερδέ- 
σει, κρόταφος. ἡ ὅτι της κόρσηξ ἀφή ἐστι" κόρση. κρΏ- 
ση καὶ κρόσας' καὶ τὸ προσος οὕτως ἐτυμολογείτας 
ἀπὸ τοῦ τέλους" Φησ) Υὰρ, ἡ χεφαλὴ τὸ τελευταῖον ὃ 
προσός καλεῖτω. }ὶ ὅτι ὁ προυόμενος εὖς αὐτὸν. αμ 
ἔχει καὶ ἔμπ]ημετος φώεται, ὡς τὸ, τ-- τάφου ὁ) ἕλε 
παντας Αχαιούς. 

Ἐρωσσός, δρα, ἤ τι ἄλλο ἄγγος εἰς τὸ ἐπωχβῖ» ὕδωρ 5ο 
παρὼ τὸ κρῶ τὸ ἐπωχέω: τοῦτο ἐκ τοῦ. κερῷ εν κέ- 

ο αν, 
Ν 

Κρώβυλος, εἶδος ἑωπλοκῆς" ἡ ὄνομα κύριον. ς 
Κρώρνα] --Κρώμναν τε κα) ὑλήεντα Βύτωρον: --- αὗται 

δὲ πόλεις Πνφλαγονήες. ἐν δὲ τῇ Κυτώρᾳ Φύεται πύξος 
πολλ} καὶ δμέφορος. Απολλώνιος :Δργοναντικοῖς. 

Κρούω] ἐκ τοῦ κρῶ, πατὰ παραγωγὴ», ο. καὶ πλευ- 



4οι κυρ 

. νασμῷ τοῦ 0: ἡ κρύω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο. χνρίας δὲ 
ο ἐτ) τῶν κερατοφόρων κορούε» γαρ τὸ τοῖς πέρωσι 

παΐειν" καὶ κατὰ συγκοπὴν. κρούειν" ὁ παθητικὸς πα- 
ρακείµενος, κέκρουµαι, κέχρονταίν κρότος" καὶ ῥῆμα, 
κρτ. ὃ ανω Ν 

Έρουνος » τὸ ῥεῦμα" καὶ προυνῶν, ῥευματων. ἐκ τοῦ χερῷ 

κρῶ, Ὑίνεται κρονός καὶ κροννός ἡ ἀπὸ τοῦ ῥέω, ῥου- 

. καὶ να : ν : ἳ 

Ἐρούζω] κροβύζω, ἀφεκρέσει τοῦ β, καὶ κράσει τῶν στοι- 
εἶων, προύζω. , 

5ο Ἐρύος] παρα τὴν γινομένην κροῦσιν τῶν ὀδόντων ἐν τῷ 

κρύει ἤγουν Ψνχει, Ὑέεται προνός κα) κρύος. ἐκ τού- 

του, κρυερός καὶ κρυὀεις, Φριατος, Φοβερός συμβαί- 

Ἴψει γὰρ τοὺς Φοβουμένους συγκρονε τοὺς ὀδόντας, ἢ 

παρὰ τὸ κρατῶῷ κρατύω, πρύω μαὶ πρύος" κοιν κρύος 

κρήδεις» κρυέεσσα» Φρωιτή, Φοβερα. ἡ Ψνχροποιός' 

αφ οὐ γεκροπριος. 
Κρύσταλλος, τὸ ὁι τοῦ κρύους ἠλλοιωμένον ὕδωρ. }ὶ πα- 

ϱἳ τὸ σταλάσσω καὶ τὸ πρῶ. ω 

Φ49 Ἐρυμός. παρὰ τὸ κρύπτω κεχρυµµαιν πρυμμός μα) ώὥπο- 

βολῇ τοῦ µ. πρύμος δὲ ὠνόμασται αὐτὸ τὸ πάγος» ὃ 

ἐπικρυπτόμεθα” Χειμερίου Ὑπρ Ἀθάρου Το πάθος. 

Ερύττω] ἐκ τοῦ παλυπτὼ» παρύπτω, καὶ κατα συγκοπή»ν᾿ 

Ἰ ἐκ τοῦ κάρα. παρύπτω καὶ πρύπτω. 

Κτέανον, εἰς τὸ Φιλοκτεανώτατε. 

Κτέρας. κτήμα ἀπὸ τοῦ κτῶ τὸ κτώμα. 

Κτεάτεσσι, κτήµασιν' ἀπὸ εὐθείας τῆς τέας. ἄμεινον δὲ 

το μεταπλασμὸν παραδέχεσ-αε, απὸ τῆς χτεἄτοις δοτικῆς, 

ὤεπερ καὶ προβάτοι πρόβασῳ. ἅμο δὲ τῇ µεταπλά- 
σει καὶ ἐπέχτασιν ἔπαε. 

Κτέμενος] ἐκ τοῦ κτῶ τὸ Φονεύω καὶ ἀνοιρῶ, Ἠήετα 
κτῖμι ὁ μέλλων, κτήσω" ὁ παρακείµενος» ἔντηκα, 

ἡ μετοχὴ, κτάμενος. / 

ἔκταμοι, ἐκτάθην, ἐκταμην Ἱ 
µέλλων, κτανῶ' οὐ γὰρ ἔστι ταί- 

. 

9 ΄ . 

Ἐτένγω, ὃιὰ ὀνο νν᾿ ο 
νὼ κτανῶ. 

, 9 ΄ ” 9 ὃ ο . λόῤ δρ 

Ἑτεί;. τὸ µόριον. ἤγουν τὸ αἰδοῖον' κλίετωι πτενος πα- 
ἃ ΄ 

”. 
” ΄ 

πο. ρὰ τὸ ἐμτείνεσθοι ἐν ταῖς συνουσίαιο. ἐπὲ δὲ του κόσμου 
- -. ν Ν .. λ ν Ν 

τῶν τριχῶν, παρα τὸ ἐκτείεμ τας τρίχας, ἡ τὰς 
. Ν .”. Φ.Φεἴρας. ἐπὶ δὲ τῆς χεῖρας. ἡ παρὼ τὸ κτείνεν τας Φ» ὃ 

Φαλασσης, παρα Το ἐκτείνεσθει καὶ ἐξαπλοῦσθαι. τ 

Κτῆνος] παρὰ τὸ κτῶ το Φονενω, κτήσων κπῆνος' ἡ, παρα 

τὸ κτῶ τὸ κτώμαι, ἐξ οὗ καὶ κτήμα καὶ κτῆσις. ὴ 

ᾖπὸ τοῦ κτείνω, ὁ Δεύτερος ἀόριστος, ἔκτανον' ἐξ αὖ- 

τοῦ μτᾶνος, καὶ κτῆνος. Ἐτή»η, κυρίως ἐπὶ τῶν σφα- 

ζομένων εἰς βρῶσιν' κτάσ-αι γὰρ τὸ Φονεύεσθαι" κα- 

5ο ταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀλλων. κυρίως μὲν, τα 

Ἀνόμενα ὅσα όµος σφάζει καὶ κτέννει” κατα χρηστικῶς 

δὲ καὶ ἐπὶ τῶν «Δυσίμων τε καὶ μή. ος 

Ἐτίλος, ὁ προηγούμενος τῶν προβάτων να) προεξάρχων 

τῆς ποίµνης κρίόο. παρὰ το πίω το πορεύοµαι» πέλος 

καὶ κτίλος. ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ κίειν τῶν λοιπών, 

ἦγουν προπορεύεσθαι. ἡ παρὰ τὸ ἄγω' ὁ µέλλων ἀξω᾽ 

ῥηματρον ὄνομα, ακτίλος” καὶ αποβολή τον α, κτέλος. 

ἡ ἀπὸ τοῦ ἴκω, ὑκτός, ὢς τασσω, Τάντος᾽ καὶ πλέκω, 

πλεκτός' καὶ ώσπερ παρὰ τὸ πένθος γίνεται πενὸί- 

λος, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ῥητός ὑκτίλοο' καὶ μετὰ τὴν. 

ἑπάρσεως τοῦ ε, ατίλος. οἱ δὲ νεώτέροι τάσσουσι τὴν 

λέξιν ἐπὶ τοῦ εἰφισμένου καὶ Ὑεγονότος ἠμέρου ζώου. 

Κτύπος] πκρὼ τὸ τύπτω τύπος καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν᾿ 

τὼ γαρ τυπτόµεν« ψοφεῖ. ατώς 

Κτώμηνν σὺν τῷ ν΄ Σοφοκλῆς' ἀπὸ του πταοίμην. 

Κύαθος, ἀντλητήριον, µέτρον ὑγροῦ. 

Κινανός] ἐκ τοῦ κύμα γίνεται κυµανός' καὶ ἀποβολῇ τοῦ 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. κ εκ. 493. 

µ» πνανός, ὁ µέλας' κυάνειος, καὶ πυάνεος' καὶ καὶ κυα- 
Υέα τήφ κωανέαθ. ο ο ο τος ιἩ.. δι τὸ 

Κναρης] Ίβυκος Οὐδὲ Κνάρης ὁ πηγών. στρατηγόο: ε. 
τινὲς λέγονσων απὸ τοῦ Κυαξάρης γέγονε κατα συγκο- 
πην. ἆλλιοι δὲ απὸ τοῦ χυρά, κατὰ πλεονασμόν. 

Κύβελον, ὄρος ἐν Φρυγήκ΄ ἔνδα τῆς αητρὸς τής Κυβέλης 
ἱερὸν ἅγιον ἐστίν. Αλέξανδρος δὲ ὁ πολνίστωρ, ἐντῷ 3 
περὶ Βιθυνίας ο Ῥθωμφ,οὖν Κυβέλη απὸ τοῦ ὄρους κλη- 
οήνοα ντο ἴσωο δὲ καὶ κύβηλις ὁ πέλεκυο. ἐκ τούτου 645 
κυβέλ}», ἡᾗ οπὴ τοῦ ωτὸς, καὶ µέλος σύµατοο. 

Ε 9 2ερνήτης] αγαλογως οὗ Αἰολεῖς κυµερνήτην λέγουσς, 
απὸ τοῦ ἐρενναν τὰ κύματα, καὶ πρὲς αὐτὰ ἠδύνειν 
τὴν ναῦν' ἡμεῖο δὲ, τροπῃ τοῦ µ εἰς β, κυβερνήτην 

πμ... 
Κύβητος, απὸ τοῦ κύψαι" ὅφεν καὶ κύβος καὶ κύφος, ναὲ 

ἀμφικύπελον, καὶ αμφ/κτυπο». καὶ Ῥωμαῖοι τὸ ἔγκω- 
μα, κύμητον λέγουσι" καὶ κύμβιον, τὸν σπόνδυλον τοῦ 

259 

ν ΄ 
βοός᾽ κυρτὸς γαρ ἐστι. - 

Κόβηβος, παρὰ τὸ κύπτω, ὁ κατακύψας. 2 
Κυβήβειν, κυρίως τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ῥίπτειν' καὶ κύμ- 

βαχος" ἐπεὶ οἱ µανιώδειο ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, πάθους 
γωομένους τοιοῦτοι γίνονται" ὅφεν καὶ τὴν μητέρα τῶν 
»εὦν ἀπὸ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ Κυβήβην λέγουσιν" αἰτία 
γὰρ ἐν δουσιασμοῦ τοῖς μύσταις γύνετιμ. ἔστι δὲ καὶ ἐν 
Φρυγίᾳ ἱερὸν μητρὸς Φεῶν, ἡ ἐκ του πυβῶ κυβήσω τὸ 
καταστρέφω' καὶ κῦβος, τὸ γεωμετρικὸν σχῆμα. 

Κύβος, ὁ Κύχλωδεν βάσι ἔχων' ἢἣ πᾶσα τετράγωνος 
ψ]φος" Αποζιόόωρος δὲ απὸ τῆς κουφότητος" τα γὰρ 1ο 
ἐπὶ κεφαλήν κύψαντα κυλισθηναι», κυβιστῆσιαι ἔλεγον 
καὶ πυβιστάν, τὸ ἐπὶ κεφαλῆς πηὀαν' κύβην γὰρ ἔλε- 
γον τὴν κεφαλήν. παρα τὸ κύπτω κύψω. γίνετιι κύ- 
βος" ἐξ αὐτοῦ κυβιστής, καὶ κυβιστήο, ὁ κολναβητήο. 

Κῦδος, ᾗ δόξα παρὰ τὸ κύειν δέος" ἡ παρὰ τὸ κύειν 
ἡδονὴν, κύῖδος᾽ καὶ κράσει, χῦδος. ἡ παρα τὸ κύω τὸ 
Φιλὼ: ὁ µέδων, κύσω" τροπῇ τοῦ σ εἰς ὃ, τὴν 'ὰρ 
δόξαν πάντες Φιλοῦμεν. κὔδος κυδότερος πυδότατος, καὶ. 
πάδιστος» ὑπερδετικόν. πλεονασμῷ τοῦ ϱ» Ὑίεται κυ- 5ο 
ὁρός, τουτέστι ἀγιὸς, τµιος. 

Κνόάλιμος] ἐκ τοῦ κύδος ἠίνετω κύδιμος" καὶ νλάνο. 
σμῷ τῆς αλ συλλιαᾷ Ἱσ, πυδάλιμος, ὁ ἔνδοξος. 

Κωδοίµεο», ἐκλόνουν, ἐ3ο ύβουν. ἀπὸ τοῦ κυδοιμός, γίνετια 
ῥῆμα κυδοιμ» κύδοιµος δὲ, τάράχος, Φόρυβος, ἡᾗ πὀ- 

πτο 

{ 
ἳ 

λεμος, ἀπὸ τοῦ κύειν δέος } δεῖμα. 
Κύθρα] ἀπὸ τοῦ κύτος, κύθρα" } παρὰ τὸ κεύθω. 
Κυδρίσαι, ἐπ) τοῦ σκῶψομ. καὶ γδλᾶσαι, πανήγυρίς- ἐστι 

παρὸ ΔΦηναίοις οἱ κύθροι» ἐν ᾗ ἀἈήλους ποστόν, 
Κύδκρον , εἶδος πλοίου. μα μπα 
Κυδέρεε, ἡ Αφροδίτη. παρο τὸ κεύθειν τὸν ὄρωτα,. 3ἱ 4ο 

κεύθουσα τοὺς ἔρωταφ. ἡ παρὰ τὸ χύδην Φέρειν κοὶ 
Φλέγευ τῷ παθει᾽ } παρὰ τὸ κεύθειν καὶ κρύπτει» τὸ 
αἰσχρόν, κρυφαίαν οὖσαν την µίζι. ὁ δὲ Ἡτίοδος απὸ 
τῆς Κυθήρων πέλεως. ἀπὸ τοῦ χέειν τὸν ἔρωτα, καὶ 
δὲ κοιν} ἔνχοια, ᾗς ἔδει αποκεκρύφθαι τὸ ὄνομα, αἀκούθε" 
ἀτεὶ μυστηριώδης κα γέννήσιο αὐτῆς. τινὲς δὲ τὰ Κύδγρει 
ἀπ αὐτῆς, ὅτι γεννηθεῖσα, ἐκοῖ ἐκρύπτετο. τὴν ὁδ 
Κυθέρειαν γοοῦσι τινὲς, ὧς κρυψποῦον' διὸ ναὶ σνο. 
τίς ᾿Αθροδίτης ἐν Φομστῷ «πρὸ εἶναί Φασι. - 

Κυκεών, ἡ πόσις. ἀπὸ τοῦ χύεσὸ χυχεών τις ανν πό- 5ο 
µα κατασκευκσὰν, παυστικὸν ἀίψης. ὅστι δὲ ὀψους 

ἷσαμα ὁ κυνοών ἐκ διαφόρων εἰδῶν σκευκςόµονος. 
Κυκυνᾷ» ἀπὸ τοῦ πυκῷ τὸ ταράσσω" ἐὰν δὲ κυρκυνᾷ, 

πλεονασμῳ του ϱ. ' λ 
Κύκνος, ὄνομα ἐστὺν εἰθικόν' τὸ γὰρ γόνος ἐστὶ, τό τα 



σάά 
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3ο γή πόλις Ἰταλίαο" 

4ο 

6ο Κύλλοι οὐ ὀύςοντο: --- ὃ δὲ ποιητής, παρ τὸ κύλον' 

δάδ 

405 κΥ 

ὄρνις καὶ τὸ πετην όν» ὁ γὰρ ποιητὴς πάντοτε τὸ γενες 
κὰ προτάσσει, καὶ οὕτω τὰ εἰδω. γύνεται δὲ παροὲ τὸ 
κλῶ τὸ Φωνῶ" κρακτμιὸν γάρ ἐστι τὸ ἆῶον, ὡς καὶ 
ὴ χήν. ἐκ τοῦ κλω οὖν. παράγωγο» χλύω" καὶ ἐξ αὐ- 
τοῦ ὄνομα ῥηαατικόνι κλύκορ” καὶ ὑπερθέσει καὶ μετα- 
θέσει τοῦ λ. εἰς ν, κύκνος. ἡ παρὰ τὸ πύκλος. ἔστι καὶ 
εἶδος πλοίου. ὀνομάςεται δὸ, ὅτι κύχνους ἔχει ἑντετυ- 
πωμένους ἐπὶ τῆς πρώρας, 

Κύκλωπες] Κύκλωπες ὃ᾽ ἔσον οὔνομ᾽ ἐπώνυμοι» οὔνεκ) 
ἄρ αὐτοῖς Κφχλοτερὴς ὀφδαλμὸς ἔεις ἐγέκειτο μετώ- 
πῳ: -- κυκλόωπεο" καὶ κατὰ συγκοπὴν, πύκλωπες. πιοιὶ 
Κυκλώπειον όρου ἐν Λιβύγ. α παρὰ τὸ κύκλος, παὶ τὸ 
ὤψ' ἢ παρὰ τὸ κυχλοτερῇ. ὦπω ἔχειν. 

Κύκλο, ἐπίῤῥημα τοπικόν. παρα τὸ κυλίω» γεται κύλοο 
καὶ κύκλος. ἔχει δὲ τὸ , προογεγραµµένον, ὡς ἀπὸ όο- 
τικῆς.. τὸ αέντοι πόῤῥω , καὶ ἔξω, καὶ ἄφνω, οὐ, παρὰ 
δοτικής" ὁιδ. οὐδὲ προογεγραμµένο» ἔχει τὸ κ. Ἶ ἔστι 
ῥῆμα κλὼ' ἐξ οὗ μονοσύλλαβον ὄνομα, κλός οί ἔπει- 

δή οὐδὲν εἰς ος λήγει μονοσύλλαβο»., «ὀιπλασιασμὸν ανα- 
ὀεξώμενον, ἐγένετο κύ) λος ὡς παρὰ τὸ ὢ τὸ δηλά- 
ζω ἐγένετο «ός καὶ τηδή. ἢ κύκλος λέγεται ὁ εὐκύλι- 
στος. τὸ δὲ κύχλα, ὃ σηαεάγει τοὺς τροχοὺς, κοτοὲ μετα- 
πλασμὸν ἐγέγετο ἀπὸ τοῦ πύκλους., πύκλα, ὡς ταρσούς 

ταρσα., ὁ δὲ τοιοῦτος µεταπλασμὸς, Φυλαχτικός ἐστι 
τῶν τόνων. εἰς τὸ κέλευθος. 

Κυκλήσομεν] --- κυκλήσομεν ἐθάδε πάντας, Ἰλιαδος. η, 
ἀντὲ τοῦ. ἐφ᾽ ἁμαξῶὼν ἆξομεν ' ἀπὸ τοῦ πυκλὼ πυκλήσω. 

κύνλα γὰρ οἱ τροχοί. 
Βυλ/α] παρὸ (τὸ ἁλὼ τὸ πλανῶ» αλίω καλίω παλ πυλίω. 

η] παρα τὸ κιῶ πινίῷ καὶ πυλίω. ἐξ αὐτοῦ τὸ κυλ/νδω 
βαρύτονον. 

Παρθαξ δὲ τὸ πρώτον ἐκα- 
λεῦτο" διὰ δὲ τὸ τον ολ) Φογεῦσαι ὁράκοντά τινα 
ὑπερμεγέ»η, καὶ πυλισῷηναι εἰς αὐτὸν. Κυλίστανος ̓  
ἐκλήθ1. 

Κυλρόηθρα, πυλίστρο ἀπὸ τοῦ πολινδῶ, 
Κύλιξ. τὸ ποτήριον, πύκλιξ τὶς ὢν, ἀπὸ τοῦ κυκλοειδὴς 

εἶναι. } παρα τὸ Χύω, χυλιξ ̓ καὶ κύλιξ. 
Κυλίκνας» λεκαγέδεο καὶ τρύβλια» ἡ Φιάλαι. λέγεται δὲ 

καὶ πυλήγη» πατὸ τροπή» τοῦ χ. εἷς κ. καὶ χυλωνίδες 
παρα ̓ Αφηναίοις αἱ πυ-ίδες. οἱ δὲ, οἱ λιβανωτοί" ἆλλοι 
ὠγγεῖα κεράμεια. 

Κυλήνιος, ὁ ἐν Κυλήνη ὃ ὄρει τῆς ᾿Αρχαδίας, Κυλλήνη 
δὲ Αρκαδίας, ἱερὸν Ἑρμοῦ καὶ ᾽Απόλιωνος' καὶ ὑτ' 
αὐτῷ πόλις ὁμώνυμος. ἡ ὁ ὕπνου δωρητικὸς» ὡς τὸ κυ- 
λάδων ἔχων τὰς ἡνίας. - πυλάδες γαρ συνεσταλµένου 
τοῦ. υ. τὸ ὑπὸ τοὺς ὀφβαλμους μέρη» 69εν καὶ τὸ 
ταῦτα οἰδε, κυλοιδιὰν καλοῦσιν. ἔστι καὶ ὄνομα κύριον. 

ΚυλἈοποδίων] κ. απο τοῦ Ο)δή ίπους Ο,ῤδ/ποδος γίνεται Ου 
ὁιποδίων., οὕτω καὶ παρα τὸ πυλλιόπους κυλλόποδος, γίνε- 
ται Κνλλοποδίῳ». 

κο) 
᾽Αττικῶς καὶ τῶν ακύλ. ὧν καὶ τῶν βαλά ανων καὶ ᾗ ἐτυ- 
μολογία βοηΦεῖ, αχύλουε λέγει, κατὰ τροπὴ» τοῦ χ 
εἰς Δ. πρὸς την ἐτυμολογ-. αν αϕῥωιρέσει ὁ ὀμκαμεν. 

κό 7 αρος Ἡ ἵππος Κάστο ος παρὰ τὸ κέλει, ὁ ταχύς. 
Στησή χθρος τὸν μὲν ο φμῆν δεδωκέναι Φησ) [τοῖς Διος- 
πού ροις] Φλόγεον. καὶ ́ Αρπαγον ὠχέα τέκνα ΠΠοδαργής ' 
ρα» ὃ”, Εξαάλιδον καὶ Κύλκαρον. 
κ κυῶ» πυήσω, κύημεν κοιὶ κόμα" παρὰ τὸ πύων τὸ 

κυόµεγον. ἢ παρὰ τὸ κυκὼ συζυγίας ὀευτέρας, τὼν πε- 
ρισπωμένων καὶ πχρῆσιο, Δεινὸν ὁ) αμφ Αχιλήα 
κπυκώμενο» ἵστατο χὔμα: --- καὶ ἔστι μακρὸν τὸ υ’ τὰ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, μι 494 

υ παραλ ἠγόμενα, συστέλλ.ει αὐτὸν 
θύμα. σεσηµείωτοέ τὸ πῶμος τὸ 

γὰρ λῦμα ποιητικῶς ἐκτείνεται. τὸ δὲ θύμα έστορεῦ 
Αριστοκλῆς ἐν τῷ περὶ διαλέκτου ν ἐκτειγόμενον.  Κύ- 
µατι κωφῳ., τῷ ὄρρα ἀγέμου ἐπαιρομόνῳ, τῷ ὀψόφῳ, 
καὶ μηδένος ἦχον ἀποτελοῦντι' ἄνευ γαρ ανέμου τὸ 
πὂμα ἠρεμεῖ, αηδέπω ἀνέμου εὐκρινοῦς ὅστος. 

Κύμη. πόλις Ἰτολίας, από τινος Κύμη. βασιλίδος, ἅτιο 
ἐκράτει τὸν τόπον. οἱ δὲ, ἀπὸ ἐγπύμονος γυναίκας οὕτως 
ὠνομᾶσθια τὸν τόπον" οἱ δὲ, διὰ τὸ πολυκύματον αὐ- 
τὴν εἶναι, 

Κύμμδις, ὄρνεον» οἱογε) κρύμιγδις" Ὅ πρύπτει γὰρ ἑαυτῆς 
την κεφαλὴ», εἰς ταῖς σήραγγας τῶν δένδρων παταδύ- 
νούσα. ἡ διὰ τὴν τῆς Φωνῆο ὁμοιότητα ταύτης ἔτυχε 
τῆς ὀγομασίας. 

Κύμβαχος, σημαίνει τὸ ἄκρον τῆς περικεφαλαίας » ος 
τὸ, Κύμβαχον ὠρότατον νύξ᾽ ἔγχει ὀξνοεντι" ----, ἐπὶ 
δὲ τοῦ ἐπὶ πεφαλὴν πτώματος» ὡς τὸ, Κύμβαχος ἐν 
κονήῃσιν ἐπὶ «βρεγμόν τε καὶ ὤμους: --- ἔπεσε,δηλογότι- 
κύμβαχος οὖν, τὸ σκεπαςον τὴν κεφαλὴν βρέγμαν το 
σκαμβὸν., τὸ δέρµα, παρα τὸ κὔφον, τουτέστι τὸ πε- 
ριφερὲς καὶ περιαγέρ" κύμβη γαρ ἦ κεφαλή" 6δεν 
κυμβητιᾶν, πυρίως τὸ ἐπὶ τὴν πεφαλὴν ῥήτει». εἰς τὸ 
κυβήθεῳ.. σηωαένει δὲ ακὴ τὸ κατ ἄκρον τῆς περικεφα- 
λαίας, ᾧ ἐωβαλλετοι ὁ λόφος. 

Κνωβεῖο», εἶδος ποτηρίου, παραπλήσιον τῷ σχήματι πλοίῳ, 
ὁ καλεῖται πύμβη. 

Κύμβαλα», παρα τὸ ύφος, πύφαλά, τινα ὄντα. καὶ κυµ- 
βία, τὸ κῦφα ἐκπώματαν δι τὸ περιφερή εἶναι. κἴ- 
Φον δὲ τὸ κυρτοειδὲο καὶ περιφερέο. καὶ πύμβας, ό, οἵος 
περιφερῇ παρα Ῥωμαίοις. 

Κονέη, εἶδος περικεφαλαίας" πυρίως ο] ἐν, κυγείου δέρµα- 

του κατασκευμσ»εἴσο,. ἐν τοῦ κύων πυνδο» πύνειος, και) 

εἰς μα δισύλλκβα τῷ 
οἷον χύμα, πλύµα, 

κυνέα. αποβολῇ τοῦ ῃ. η] κυνέῃ, ἀπό τινος πυνὸς κα- 

τασκευασ») εἶσο, πρΏτογ. : 
Μ 

υνικοί Φιλόσοφοι, απο μεταφορᾶς τῶν κυν ῶν" ὅτι ἄγτι- 
δέ ἕστωτοι ὑπῆρχον ὤοπερ τει οἱ κύνεο" οὗτοι γαρ ᾖλ εΥ- 
χάν τινα ὀημοσίᾳ, οὐ κατ δαν" καὶ ὅτε ᾖσιον, ἦ 
ἆλλό τι ἔπραττο», ἀἄναφανδὸν αὐτὸ ἐποίουν, ὣς οἱ 
κύνερ. 

Κονί, παρὰ τὸ πίω τὸ κωῶ, κωίζω καὶ κυνίζω" τὸ δὲ 
κίω» παρὰ τὸ ἴω τὸ πορένοµαα. 

Ἐυνόμυια, τουτέστιν ἀγοιδής. ἐτχχκάτιστω τὸ ὄνομα ἐκ 
ύο μον τελείων, τοῦ τε πυνθς» ποὺ τῆς μυίκς» 9ιοὲ 
τὸ ὑπερβάλον τῆς ἀναμδείοις ̓ ὁ μὲν γὰρ, ἀναιδήο' ἤ 
δὲ, ρ ασε]α. 

Κωνίθα, γένος ἱερὸ» Αμ, 
ἤρωος. 

Ευνῶπα, ᾧ ἀφαιδέστατε, ἀνωδὸς πρόσωπον ἔχων καὶ κο- 
νός. ἀπὸ τοῦ κύων πυνός, καὶ τοῦ ὧψ ωπός, γίνεται 
κυνώπης» ὡς γλαυκώπης. πλάνετοι ἦ γενικὴ εἰς ου” 
καὶ ἡ αλητικὴ εἰς α καὶ τὸ Φήλυκὸν» κυνῶπιο κυνώ- 
πιδος" καὶ ὅσα ἀπὸ τῶν αἰς Ίς ἁρσεν ιών. 

Κύντερο»] παρὰ τὴ» πυγός γεναὴν γίνεται πυνότερο»᾿ 
παν συγκοπῇ» κύντερον» τὸ Χαλεπώτερο», ὡς μέλαν 
µελανότερον, καὶ µελάντερον. ι] προ τὸ κεύ»ω. 

Κὐπελιον, παρὰ τὸ πύφος. ἢ παρὰ τὸ κύπτω, τὸ πεκνρ- 
τωμένον κοιν περιφερές. ἐτυμολογεῖται χύπερλ.ὀν τι ὂν, 
παρα τὸ Χύειν τὸν πηλὸνν ἤγουν τὸν οἶνον". ὄψεν καὶ 
κάπηλος, ταρὰ το χέες τον πηλον. 

Κύπρος, παρὰ τὸ πυοφόρον καὶ λιπαρὰν γῆν ἔχει». 

Εύπτω] παρὼ τὸ γυον γύπτω, καὶ κύπτω. 

4 . ἀπὸ Κύνου ἡ Ἐωονίδου 

τς 
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Κυνορα]στέων, κροτώνων, οἷον ΦΦειρῶν" ῥαήουσι γὰρ τοὺς 
κύνας, πίνοντες τὸ αἷμα αὐτῶν. ια 

Κύμβαλον] παρὰ τὸ κύπελονι κύπαλον καὶ κύμβαλον᾿ 

ἡ παρὰ τὸ πεποιηµένην Φωνὴν ἔχειν κύωβαλον Ύὰρ ἐκ 

πετοιγµένης Φωνῆς εἴληπται' αἱ ὁὲ πεπομ]αέναι Φωγαὺὲ 

αὗτια, πυμ, κάρν Κεν ρε. Χο. Κεν Τρί, Χα. 
ἸΑΦροδίτης' ὃ. οὐκ ἐνοήσαν οἱ 

πρὸ ἡμῶν τί σηµεάνει' συμπλα»ηδέντες δὲ τῷ Ἡσιόόῳ, 

ἔδοξαν ὅτι Κύπρις λέγεται, ὡς Φησὶ) Ἡσίούος, Ἀνπρο- 

γένειαν διὸ γεννᾶται περικλύστῳ. ἐγὲ Κόπρῳ., ὥσπερ 

καὶ τὴν Φιλεμειδῆ, ὅτι μηδέων ἐξεφκαν»η. Όαηρος 

ὃ οὐκ ἐπέστησεν. ἀλλά τὴν κµειδίµατα Φιλουσα 

οἷον ἱλαρὰν διὼ τὴν ἐγκειμένην αὐτὴ ὀύναμιν ἀπὸ τῆς 

συνουσ΄ας. ὦοπερ γὰρ τὸ πρ Ἰφαιστον (λέγουσι» ὁμω- 

νύκωρ τῷ εὑρόντε, οὕτω καὶ τὴν ανδρὸρ προς γυναίκα 

συνουσίανι ἡνίκα περὶ τῶν μγηστήρων λάγφ,-- καὶ 

ἐκλελάΦοντ ᾿ΑΦροδίτης, Ἡν ἄρ ὑπὸ ανηστῆρσιν ἔχον, 

µίζγοντο δὲ λάὂρη:--- το μὲν. οὖν ἐπάδετον το ὁμὰ τοῦ 

πύπρις σηµαῖνον» ἀπὸ τῆς παρ αὖτ ὀυνάμεως ΌὉμή- 

ϱῷ παρείληπτο. ἔστιν ουν χατᾶ συγχοπήν εἰρήμέγον, 

ἀπὸ τοῦ πύω., κπυόπορις, 3 τὸ αύειν. πορίουσ», τουτέ- 

στι παρέχουσα ἴδιον. γὰρ Αφροδίτης τοῦτο. οὐ Ὑὰρ 

ἆλιως γυναῖκες πυΐσκουσι Χωρὶς τῆς αφροδισιακῆς συνη- 

θείας. τὸ δὲ πλανῆσαν τὸν Ἡσίοδον καὶ τοὺς ἆλδους 

ἔστι τὸ ἐν 3’. Ὀδυσσείας λεγ2µενον, Ἡ ὁ) ἄρα Κύ- 

προν ἵκανε Φιλομειδὴς ΑΦριδίη Ἐν Πάφον᾿ ἔνθα δέ 

οἱ τέµενος βωμός τε Ὄνωεις: --- ουν εἴτις ἔν τιν τοπῳ 

τετίωηται, κεῖδι καὶ γεγένηται δια τουτο τῷ ἐπωχέτφ 

κοσµεῖται. οὐδέχω γοῦν Δήλιος Απόλλων παρ Ὁμήρς, 

οὐδὲ Πόδιος" καίτοιγε κα ἑλατερον τῶν ἱερων οἵδε. 

διὸ Φησὶ ποτὲ μὲν, Δήλῳ δή ποτε τοῖο Απόλωνος 

παρὰ βωμῷ, Φοίγικου νέου ἔρνοςυ ἀνερχόμενον ἐνόησεῖ 

-. ποτὲ δὲ, Οὐδ) ὅσκ λάϊνος ουόοο αφήτορος. ἔντος 

ἑέργει Φοίβου ᾿Απόλωνος ΠΠ βοἳ ἐν) πετρηέσσῃ: ---, οὐδ' 

ἐτεί Φήσιν.. Ἴκετο εἷς Αἰγὰςν ὅδε δή μλυτα δώματ' 

ἔασι:--- Αἰγαῖος ποτὲ ὁ Ποσειδών εἴρηται παρ Ομ7ρᾳ. 

Κυθέρεα δὲ καθ Ὅμηρον ουχ. ὅτι προσέκυρσε Κυδή- 

ροις. οἶδε μὲν τὸ Κύθηρα” οὐκ ἀπὸ τούτου δὲ εἴρηται, 

Ἀ. αὶ κευθόµενον ἔχουσα ἐν ἑφυτῇ τον πασι τὴς ἐρω- 

τικῆς Φιλίας ἐξηρτημένον ἡμάντα» οἷον τὸν ἔρωτα ὃν 

πᾶσι τοῖς γέοις ἐφίησι. δια Ύπρ του κεστου ταντα πα- 

ρέπεται" Ἔνδ᾽ ἔνι μὲν Φιλοτης, ἐν ὸ ἵμερος ἐν ὃ 

οαριστυς Πάρφασις, ῆτ ἔκλεψε Σόον πύκα περ Φρο- 

ὑέοντα: -- καὶ Αλαλκομενγὶς ΑΦήνή παραλογιςθµένοις 

ἀπὸ τῆς ἑνεργείας, ἡ ἁπαλλάξουσα τῷ ἰδήῳ. μένει τοὺς 

ἑναντίους: οἱ γὰρ πιβόμενοι τοῖς γεωτέροις, Φασὶν απο 
Αλαλκομεγίου τιὸς εἰρῆσθαι. ονὸ ως Ερατοσθένης πκ- 

ρήκουσεν Ὁμήρου εἰπόντος» Ἑρηείας ἀκάκηται ---- ὅτι 

ὠπὸ ᾽Απακησίου ὅρους, ἀλλ «9 μηὀεγὸς κακοῦ µετα- 

δοτικός" ἐπειδὴ καὶ δοτήρ ἁκῶν, παν ουν απο τῶν.πα- 

ο δομ ζωών τοῖς «λεοῖς καὶ γαρ Ἰ γλανκώπις» ουν απο 

τοῦ, Ἡ τὰ κρηστιὰ γλαυνωώπιον Ίφει; --. 8. «πο 

τῆς περὶ τὸ πρόσωπον καὶ τους ὀφ.δαλμοὺς καταπλή- 

ἕεως. καὶ τάλα δὲ τῶν ἐπιδέτων ἐπιούσω Ἠμῖν πᾶρε- 

στω ὁρῶν, οὐκ ἀπὸ τῶν ἱερῶν τόπων ὠνόμασται, ἄπὸ 

δὲ τῶν ἐνεργειῶ) τῶν ψυχικών Ἱ να συμβεβηκὲς τῶν 

περὶ τὸ σώμα, ὡς λευκώλενος Ηρη» καὶ αργυρόπαςς 

Θέτις, καὶ Φοῖρος Απόλων, καὶ ἄκερσεκομης" ναὶ 

πάλιν. ἀπὸ πράξεων, ἑκατηβελέτηο' Αρτεμις δὲ καὶ 

ἀγροτέρη καὶ ἰοχέαιρα" καὶ παντα τὰ παραπλήσια" 

καὶ γὰρ, εἰ σπανίως ΕΚ λριώγιον τὸν Ποσειδώνα. εἴρη- 

κεν ἀπὸ λικῶνος. ὧς ᾿Αρίσταρχος βούλεται. ἐπεὶ α 

Ῥοιωτί« ἔλη Ἱερὰ Ποσειδώνος οὐ Ύκρ ἀρέσκει απο Ἑλί 

Κύότοις. τὸ ἐπίφετον τῆς 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, ςκεΥ 496 

κηςὶ ἐπεὶ Φησὶν, Οἱ δέ τοι "εἰς Ἑλνην τε καὶ Αὐγὸς 
ὁῶρ ἀνάγουσιν: ιν Ίον γὰρ ἂν εἶπε, συγχωροῦν- 
τος τοῦ μέτρου. δύναται 
ἑλικας καὶ περιφερεῖς εἶνει τὰς ἀίνας τῆς «αλάσσης. 
ἔτι ὃ᾽ εἴπερ ἦν Ἡ Κύτπρι; ἀτὸ τῆς Κύτρου. παδὸ ἐν 
Κύτρῳ τιμάται, πολὺ μᾶλλον ἀπὸ τῆς Πάφου. ἐν ἡ 
βωμος θυόεις αὐτῇν Παφ ἐλέγετο. αλλ. οὐδέποτε 
Παφίην αὐτὴν εἶπεν "Όμηρος, ὧς οἱ νέἄτεροι. καὶ γὰρ 
εἴποτε σπανίως πίθετα ως ἀπὸ τόπου, οὐδέ- 
ποτε ἐξ αὐτοῦ, ἀλλ ἐξ ἠρωϊκοῦ προσώπου, κατὰ τὸ 
εἶκος ἑαυτῷ λέγων. - Αχιλ.εὺς μὲν γὰρ Θεσσαλὸς ὢν, 
Φησί, Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖς Πελασγικέ: --- καὶ Ἑκκβη, 
᾽ΑΑ. εὔχου σύ γ ἔπειτα κελαινεφέῖ Ἐρονίωνι δώ .΄ 
ὅστε Τροίην κατὰ πάσαν ἑράτω:--- δὶ γὰρ Ιδη τῆς 59 
Τροίκς, οἰκείως ἡ Ἔκαβη ἔτχηκε παρωνομασμένον τὸν Ἰδαθον. ὁ ὃ) "Όμηρος οὐκ ἂν εἴποι ἀπὸ τῆς , ς ου τὸ 
ἐπίβετον ἐξ Ιδίου προσώπου λέγων, -- ὁ δὲ. ὑπριν 
ἐπῴχετο νηλέῖ χαλκῷ. | 

Κέρω] τὸ διὰ τοῦ υρω ῥήματα, βαρυνόµενα μὲν, ἐἑκτεί- 
νει τὸ υ΄ περισπώµενα δὲ, πυστέλι” πέρω, κορῷ  φυ- 

» Φυρῶ" πύρω, πυρῶ. κα λλ ' 
Κύριος, τῶν πρός τι ἐστί' ἔχει δὲ πρὸς τὸν οἰκέτην. 
Κύρβαντες, ὀαέμονες περὶ τὴν Ῥέαν, οἱ τὸν Δία Φυλᾶ- 
ξαντες' βαίνει γὰρ τὸ Φυλάσσειν" οἷον,--- ὃς 
ἀμϕιβέβηκας:--- ἢ παρὰ τὸ κρύβειν Κρίβαντες καὶ 
Κύρβαντες' ὅδεν καὶ κυρβασία, «καὶ κρυβασία. τοι δὲ 
τὸ τὴν κεθκλὴν καλύπτει». ἆλλοι δὲ ιδ λμ., 
Μο, 1 Φασί. .-. ὡς 

Κέρβεις, αἱ τὰς τῶν 9) εν ἑορτὼς ἔχουσαι, ἤτοι ἀπὸ κα- 
«τασχευῆς" εἰαὶ γὰρ κυρβαστα/. ἡ κύρβιες' ἐπεὶ τὰ τῶν 
Φεὼν ἀποκρυπτόμεγα δεῖ εἶναι. ολ δὲ ἀπὸ 
Κύρβεως τοῦ τὰς οὐσίας ὁρίσωωτου, ὧς Φήσι δοσηό 
Ἐφέσιος. ἡ ἀπὸ τοῦ ταῦτα πυρωθῇ ἁμ 
Ἐρατοσθένηο τριγώνους αὐτας Φησὶν εἶναι, οὐ τετ 
γώνους". Αριστοφάνης δὲ ὁμοίας εἶναι τοῖς ἄξοσι' πλὴν 
ὅτι οἱ μὲν ἄξονες, γόµους᾽ αἱ δὲ κύρβεις, ουσίας ἔχου- 
σι. αμφοτέρων δὲ τὸ καταακεύασµα τοιοῦτον.. πλι- 
Φε]ον μέγα ἀνδρόμηκες, ἠρμοσμένα ἔχον ἕύλα τετρᾶ- 
γωνα τὰς πλευρας πλατείας ἔχοντα, καὶ γραμμάτων 
πλήρεις" ἑκατέρωθεν δὲ ἀόνακας, ὥρτο κινεῖσ.αι καὶ 
περιφέρετθαι ὑπὸ τοῦ γράφοντος. 

Κυρίσσει, κέρασι τύπτει καὶ µαχεται" κυρίως Δ΄ 6) 648 
κριῶν. «καὶ κυρίζοντες, «κδρατίοντεςο» Χέρασι πλήα- 
σοντες. 

Κυρίβια, τὰ πίτυρα. 4. ιδ 
Κνυργβάσει, µαχήσεται. λέγεται μὲν ἀπὸ τῶν κριῶν' ἑλέ- 
«Ύετο τὸ τοιοῦτον καὶ κορύττειν, οἷον πδρύττειν' καὶ 
κυρχβάττειν. Ώρος. .. . ὃν 

Κύρητα παρὸ Κνιδίοις καὶ Δημήτηρ' παρὰ τὸ κυρία δἶναι 
τοῦ Ἡν. Ώρος... ' νὰ. 

Μύριος, ἐκ τοῦ κῦρο, ὃ σγµαίνει τὴν ἀξουσίαν: ἐξ οὗ καὶ 
ῥῆμα κνρῶ πυρώσω, τρίτης συζυγίαο. ἑκύρωσε σηµαύνθι 
τὸ ἐποί]σεν αὐτὸν Φεσπότην του πράγματος. ὅτε δέ ἑ 

» νο 3’ 

ἐστι 
πρώτης συςυγίαςν σηµαίνει τὸ ἐπιτυγχάνω" κυρῶῷ κυρή- 
σω, ἐκύρησα" ἡᾗ µετοχὴ, κυρήσαρ, καὶ κέρσας πατὸ 
συγκοπήν" οἶον,'- µεγκλῳ ἐπὶ σώµατι κύρσας: --- 
αντ) τοῦ αεγάλῳ ζώῳ ἐπιτυχών. ἔστι ναὶ βαρύτονο» 
πυρῶν τὸ, ἐπισνγχάνω οὗ ὁ μέλων, κυρω". Αἰολικῶς, 
κύρσῳ" ὥσπερ ἔρω ὁρῷ, ὅρσω. πλεονάςει ὁὲ τὸ σ’ οἱ 
γὰρ Αἰολεῖς ᾿βαρυντικοὶ ὄντες, οὐκ. ἆλλο πλεον 9 
αἈ. ἡ τὸ σ. πας γὰρ βαρύτονος µέἌων πρὰ τοῦ ω 
Φέλει ἔχειν τὸ ον η ολ ὡς τύψω, λέξω᾽ δυνάμει 
γὰρ δικιρεθήσεται οἱ πσ καὶ κσὶ ἡ ἐνεργείφ, αν τὸ 

᾿Ἑλικώνιος λέγεσθαι διὰ τὸ 3ο 

ση» 4ο 

ναι τοῖς γρᾶμ. σιν. 59 

ο 

 -.-... 



4907 ΚΥ 

ποιήσω. τοῦτο. δὲ γύεται, ἵνα μὴ εὑρεθῇ τὰ Χκραντη- 
ριστικῶ τοῦ βαρυτόνου ἐνεστῶτος, τουτέστι τα αμετά- 
βολα, «Χαρακτηριστικὰ τοῦ βαρυτονου μέλλοντος". καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ -ὁ µέβων τῆς πέμπτης συςυγίας περισπώ- 
µενος" πο πᾶς μέρλων ἐνεργητικὸς μὴ ἔχων τὸσ, ἢ 
ὀυνά ει } ἐνεργείᾳ, περισπασιαι «λέλει" οἱ δὲ περι- 
σπώωενοι κέΆοντες αεὲ βραχεία Φέλουσι παραλήγε- 
σθαι χωρο τῶν Δωριέων". (οἱ γὰρ Δωριεῖς πάντας 
τοὺς ὁριστικοὺς μέλλοντας περισπῶσιν. ὁ δὲ μετ ὀλίγον 
μέΆων ἐπενοήδη" ἐπειὸ) ὁ παρῳχ»Μένου χρονος εἰὰ 
ποἈαὰ θὐρίσκετοα κατωμερισθείον τούτου χάριν καὶ ὃ 
μέλων πρῶτος ὢν, εἰ ἄρα μετ’ οὐ πολὺ μέλλει" εἰ ἄρα 
μετ᾽ ὀλίγον, ἐτενοήθη ὁ μετ ντι μέλων. 

Κύρον, τὸ ὄνομα» ὧπὸ τοῦ πυρεῖν οἷον, ἁπτόμενον καὶ 
᾿ συνερεῖδον ὡς τὸ, Αἷὲν ἐπ. λω κύρε Φκεινοῦ ὃου- 
Ὄ ρὸς ακωκῆι --- τουτέστι» ἦγγισεν, ἐπέτυχε. 

Λο Κυρτονεφέλη] ἑταίρα οὕτως ἐκαλεῖτο, ω, τὸ μέλαν ἔχειν 

τὸ ἐφήβαιον' διὸ καὶ ἐν ταῖς συνουσίαἰς οὐκ αἀνεκαλύ- 
πτετο. "Όρος. 

Κυρκανη, ἡ ταραχὴ καὶ ὁ θόρυβος. εἴρηται παρὸὶ 
παλοιοῖς, παρα τὸ κυκῶ τὸ ταράόδσω, κυχάνη καὶ 
πλεονασιῷ τοῦ ϱ. 
νο, ἐπιτύχ]μα, εὕρεμα" 

ἄνω. 
Κιραα, ὀξυτόνως, τὸ ἐπίθετον" ἀπὸ τοῦ κύπτω, κυπτός 

καὶ πλεογασμῷ τοῦ ϱ, «καὶ αποβολῷ τοῦ δν 
κυρτός, ὁ παρ ἡμῖν λεγόμενος” κύρτος δὲ βαρυτόνως, 
εἶδος ὀικτύου ὡς πυρίδιον, τὸ λεγόμενον πυρτάρα.. πυρ- 
τὸν σηµαίνει καὶ τὸ µετέωρον καὶ ὑψηλόν, ὧς τὸ ἐπὶ 
τῷ κύµατι Ἰλιάδος δ', --- τὸ μὲν ἔπειτα Κυρτὸν ἐὸν 

᾿μορυφοῦται» «διογκοῦται, αὐξετωι" ἀπὸ τοῦ ηίεν εἰς 
ὄψος : ἦτοι ἐπαίρεσθαι. 

Κύστις, απὸ τοῦ κεύθειν τὸ οὗρον' σημαίνει δὲ καὶ τὸ 
οὐροόόχον, ἀγγεῖον, τὴν λεγομέγην. Φύσαν. 

Κύτοια, πόλις Σκυδίας. --- δε γαρ τε Κνταίδος ήδεα 
549 γα: -- καὶ Κύτα, πόλις Κολχίδος. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα 

Κυταίς τῆς Βὐρώπης. 
Κύσδος, πο τοῦ δν αὐτοῦ γίνεσαι. τὴν ὕησιν: 

τοῦ κεύθερ τὸ ἐντός. 9 
Κυρία, σημαίνει τὴν προθεσμίαν., καὶ τὴν ἐκκλησίαν, ἐν 
3 τοὺς ἄρχοντας ἐχειροτόνουν. 

Κύφωνι : σημαένει τῷ πυρτώµατι.. α εὐφεῖα, κύφων" πα) 
ὡς παρώνυμο» ̓  Φυλάττει. γίνεται γὰρ παρὰ το πῦφοο” 
ὅπέρ ἐστι σπεῦος ἐγγεγλυμμένον κοέλον, τὸ λεγόμενον 
σκαφ δρ. παρὰ τὸ κύπτω, κύφος. ὅ9εν καὶ τὴν πεφα- 
λὴν τιὲς ἀπὸ τῆς μον. ἐτο ϱλογοῦσι" τὸ γὰρ 
περιφερὲς κυφόν λέγουσι»΄ ον σ καὶ κύμβιον τὸ 
περιφερὲς ποτήριον ὔτοι Ὃ αν πα ἀμφμιύπελον, 

«πὸ περίκυφον ἐκπωμα- ΄Ὄμηρος, Κύμβαχος ἐν κονίῇσι: 
---- ἐπὶ κεφαλήν, ἐπ) τὸ κεκυρτα μένον. µέρος. 

Κύφελα, τα έφη. οἱονε) κρυφελα" ἀπὸ τοῦ αρύπτειν 
τὴν σελήνη». ἦ κύφελα, απὸ τοῦ κεύδερ τὴν ἔἈην, 
ἤγουν τόν τε ἥλιον μοι) τὴν σελήνη. π τα κούφως 
ἐλαννόμενα. καὶ κύφελον, τὸ ποτῄρίο», ἀπὸ τοῦ κὔφον, 
ὃ σηµαίνει τὸ βανύ. 

Κυφέλη; πλεντὸν ἀγγεῖον (λέγεται δὲ καὶ τὸ πολλον 
τοῦ ὠτίου, διὰ τὸ ποφόν τε καὶ πογχοειδὲς αὺ τοῖς 
αγγείοις ἐοικέναι' καὶ πνψελέτηο ῥύπος, ὁ ἐν τῷ ὠτίῳ 
Φυόμενος) οι) σιτηρὸ ἀγγεῖα, καὶ τὸ κενα σμήνη. 

Κύων, τὸ κάτω τῆς πόσδης συμπεφυκὸς τῷ δέρματι" πα- 
ρά τὸ κεκυνῶσθαι καὶ ἀγαδίθοσ-αιι } συνδεδέσθαι. κόρον 
λέγεται ἐπὶ μὲν τοῦ ἄλόγου ζώου, παρὰ τὸ κυγεῖν καὶ 
σαΐνειν ἢ παρὰ τὸ ὠκύς, (τὸ γὰρ «ον ταχύ ἐστιγ) 

ΕΤ ΣΙΟΓΦΟΙΟΟΝ. 

το 

παρὰ τὸ κύρω τὸ ἐπι- 

3ο 

Αν 
1}  ἅπο 

το 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ. 

Κώδεμε, ᾗ τῆς μήκω “ος κεφαλ}, } εἶδος βοτάνης" 

Κώδιον. 

ὑπερβιβασμῷ, καὶ ἀφαδόσει τοῦ τόγου. ἦ παρὰ τὸ όξὺ 
εἶναι τὸ «ον, κατα μεται)εσιν τὼν στοιχείων. ἡ παρὰ 
τὸ κίω τὸ πώ" κωοῦντοι γρ οἱ δεσπόται ὑπὸ της 
ὑλακῆς αὐτοῦ. ἡ παρὰ τὸ κύω τὸ Φιλῶ πυνῶ' ἐξ αὐ- 
τοῦ νόων" Φ,λοδέσποτον γὰρ τὸ «ον, καὶ Φιλοτικεῖταί 
πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ δεσπότας, τὸ δὲ πύω σημαίνει τρία” 
το Φιλῶ, τὸ προοκυνώ, καὶ τὸ τύχτω. πύων ὁὲ ἐπὶ τοῦ 
Φιλοσόφου. ὁ κυσὶν ὅμοια ποιῶν. ἐπὶ αὲν τοῦ ὑλαητι- 
κοῦ ἆωου, δς δὲ πύων ἁμαλῆσι περὶ σκυλάκεσσι βε- 
βῶσα: --- ἐπὶ δὲ τῶν ὠναιδῶν, Ἐξελέαν ἐνδένδε κύ- 
γας κηρεσσιφορήτους: --- παλ ἐπὶ τῶν τετορνευµένων, 
Χρύσειοι 9) ἑκάτερθε κο ἀργύρεοι κύνες ἧσαντ--- κα 

κ) 49δ 

”ο 

ο 

ἐπὶ τοῦ άστρου, Ὅντε κύν λρίωνος ἐπόκλησιν παλεον- . 
ται: --- κο ἐπὲ τοῦ 9αλασ σσίουν. Δελφῖνάς τε κύνας 
τε: --- κόωνν παρα τὸ συνεχώς πύει». πυνός" ὁ κανώνα 
δύο κανόνες εἰσὶν οἱ μαχόμενοι αλλήλοις. ὁ μὲν εἷς λε 
γε» ὅτι τα εἰς ων βαρύτονα καθαρα διχρόνῳ παραλη- 
γόμενα συνεσταλμένῳ Φυλάττει τὸ ὦ ἐπὶ τῆς γενικῆς, 
᾽Αμϕιτρύων ᾿Αωϕιτρύωνος. ὁ δὲ ἕτερος λέγει, Τὰ δὲ 
κοινα τῷ γένει δι τοῦ ο κλίνετον. ὠπεωτοῦντος οὖν 
τοῦ μὲν τὸ ω τοῦ. δὲ, τὸ ο" συνεκόπη τὸ ἁμφήβολον 
ποὺὶ ἐγένετο πυνός, 4 μέντοι κλητηηὴ εὕρηται δια νο 9 
μικροῦ, ὡς ἀπὸ τῆς τοῦ κύονος γενικῆς'- Ἐξ αδ νῦν 
ἔφυγες 9 ἄνατον πύον. 

κώος, ὣς τὸ ὔδαρ εἰς τὸ ὔδος. Ἡσώδος, Γοῖαν ὔδει 
Φύρει: --- τὸ κῶος οὖν τοῦ κώους, ὡς τὸ τεῖχος τοῦ 
τείχους ' ἡ εὐθεῖκ τῶν πληθυντικὠν, τὰ κώεα" καὶ ή 
ὁοτ/κὴ ν πῶεσσι. 

ὧτὸ 
τοῦ τοὺς γευομέγους αὐτῆς κωματώδεις Φ,λεῖν ποιεῖν) 
πὼμα δὲ ὁ ὕπγος. ἔφεν πώδιον, ἐφ᾽ οὗ ποιμώ μεθ, κὠ- 
δεια σημαίνει καὶ τὸ σίιαρίον". καὶ δι . ἀπὸ τῆς 
ὁμοιότητος τῆς πρὸς τὴν κὠδεία». κὠδη, ὁ Καρπὸς τῆς 
μήκῶνος. 

) Ἱστέον ὅ ὃτι τὸ κῴδιον καὶ στῴδιον, εὐλό γως ἔχει 
τὸ ι τὸ δὲ λαγάδιον, παραλόγως. ἔστι γὰρ στοιά 
στοιᾶς᾽ καὶ ἐπειδὴ ἦ τελευταία συλικβὴ τῆς Ὕεγικῆς 
τοῦ πρωτοτάπου ἀπὸ Φωνήεντος ἄρχετοω, ἐγένετο ᾗ παραγωγὴ διὰ τοῦ δν, στοῖόιον, ας γραφε} ον» Ύρας Φείδιον" καὶ κατοὶ ἔκτασιν, στῳ Ἴδιον " κο) ἔχει τὸ α τὸ 
δὲ κῴδιον σηααίνει τὸ τῶν προ, βάτων δέρμα» παρὰ τὸ ἐπ᾽ αὐτῶν ποιμᾶσ.. .. πηρα τὸ κὠ τὸ κοισῶμαι γίνε- 
τος ὄγομα ῥπματικὸ». πώς. Νριόχαρις Άγηρνίχι Ἐπλέο. μεν ᾠ κόρη ἐπ] κάρα τοῦτο Ὑέεται κατα πλεονα- σμὸν πας, ὣς ἀπὸ τοῦ ὢς ὠτὸς γύεται ὦας" ώας 
ἄγες πριοῖο μεμαῶτας: --- κλίεται κώατος" καὶ γίνε- 
ται διὼ. τοῦ (διον ή παραγωγὴν πφατίδιον 3 (οὔτε εἰς τὸ αἀργυρίδιον) καὶ συγκοπῇ τοῦ ατ. γήετα - πωίδιον" 
πα συναερέσεεν Κῴδιον. τὸ δὲ λωγῴθίον, εἴτε οπὸ Του λαγωός λαγωου γέγονεν, ώφειλεν. εἶναι χῶρὶς τοῦ" 
ἐπειδῃ ἡ- τελευταία συλαβὴ τῆς γεγωμῆς τοῦ τρωτοτύ- που απο Φνγεγτος ἄρχετας, κο) δια τοῦ ίδιον γίνεται ἡ παραγωγή. αλλ ἔστιν εἰπεῖν, ὃτι ἀπὸ τοῦ λαγωός λα- γωου γέγονε λαγῴθιον" καὶ ἔχει τὸ ἑῶτα κατα σύνεκ- ὀρομὴν τοῦ κῴδιον καὶ στώδιον. συνεξέόραµε τούτοις κα] τὸ παλάδιον. | χ 

Κώθωνες] γυν ὐβρ/ σας τὴν λ έξιν ἔλεγον, ὅτι δι µέ- 
ην οὕτως ἐκλήθη” πῶν γὰρ εἶδος ποτηρίου. 

Κωκυτός, σημαίνει δύο" τὸν δρῆνον, πα) γήετων ἐκ τοῦ πωκύω ὄθεν καὶ κωκύµατα, τὸ πένογ͵ τῶν στεγα- γμῶν' καὶ Κωκυτός, ὁ κατὰ ἆδγν ποταμός, ἀπὸ τοῦ 
τα μπη εἰς αὐτὸν χεῖσθως, Χλαχυτός, χωχυτός" ὁ δὲ 

ων 

Κε, κούδιος στρώματα. μεταπέπλαστας τὸ κῶας εἰς τὸ 

σδο ΄ 

39 

ᾖο 



409 Β ἐν 

κύτος, Φωνῆς ἑστὶ μίωημα. λέγει δὲ μὸ ᾽Αλίβαντα 
πάλιν τινὰ εἶναι ποταιιὀν, ἀπὸ τοῦ ἅπαντα καταξγ- 
ριάνειν, καὶ μποὸ λιβαδα ἔχειν. 

Κωλήν, ὄνομα πώριον ᾿ παρὰ τὸ κῶλον, ὃ σημαίνει τὸ 
ὀστοῦν ' δια τὸ ἰσχυρὸν τοῦ ανδρός" στρατηγὸς γὰρ ἦν. 

Κωώλα, κυρίως ἐπὶ τῶν μελοποιῶν' μεταφορικῶς δὲ κκὶ 
ϱ ἐπὶ τὼν πεςολόγων, κώλοις μὴ χρωμµένων" καὶ Ισό- 

495. κωλα δὲ λέγουσιν οἱ λογογραφοι. 
Κωλιάδος ᾿Αφροδίτης. Τυῤῥηνοῦ νεκήσαντος ανν, 

ἑλήφθησαν αἰχμάλωτοι, µία γυνὴ τῶν Τυβῥηνῶν ἐφί- 
λήσεν ἕνα, καὶ ἔλαβεν αὐτόν" καὶ Φυγων, (ὄκτισεν 
/ερὸ» ᾽Αφροδίτης κωλιαθος απὸ τοῦ λυῆναι τὸ κὠώλα, 
3 } ἆλλου «)ύοντος ἤ ἤρτασε τὸ ὄρνεον τὸ πῶλον, καὶ έκε- 
σε απέβετο. ἔστι δὲ καὶ ποταμὸς τῆς Αττικῆς: ἐξ οὗ 
τὸ, Κωλιάδος γενετυλίδος, ᾿Αριστοφάνης. 

"Κωλύω, τὸ ἐμποδίζοωσι, οἱονεὺ το κῶλα λύω. 
Κωμάζε», τὸ ποιῶς ὀριχεί ἴσιδεως υὲξ οὗ καὶ κῶμος εἶδος 

6ο ὀρχήσεως" οἱ δὲ, βέλους. πῶμος ἐστ) μεβυστικὸς αὐλὸς 
ἐγχρονίζων οἴνοις, καὶ πυμβάλοις καὶ αὐλοῖς καταθέλ- 
γω» τοὺς δαιτυκόνας. νωμαζειν δὲ κυρίως, τὸ ἐπ) τὸ 
κοιμασὃαι βαδίζειν. ἐν τοῦ κῶμος, κωμάςω" κῶμος 
γὰρ ὁ καρὸς ὁ ἀπὸ τῶν: δείπνων πρὸς ὕπνον καλῶν. 
γίνεται δὸ παρὰ τὸ κὠ τὸ κοιιῶμοι) οὗ ὁ µέλων, κά- 
σω” Όδεν καὶ κώμη τὸ χωρίον» α κοαητηρία καὶ ἄνά- 

,πανσις όώων το καὶ ανθρώπων ἀπὸ τῶν αγ ὧν. 
οοι Κώμος , παρὰ τὸ αὐτὸ, ῥημα” ἐμφαίνει γὰρ τὸν ἀπὸ δεί- 

πνου καὶ µέ2ηο ἐπὶ τὸ κοικη νο βαδίζει. νι κψ 
καὶ τὸ κωμαςειν τοὺς ἐρῶντας πρὸς τὰς ἐρωμένας' 
ἐπὶ τὸ συγκοιμᾶσθὰι βαδίζουσι. 

Κώμα, ὁ ὕπνος, ἡ ληΦωώδης κατοιφορᾶ. ἅπὸ τοῦ κοιμῶ 
κοιωήσων γύεται κούμημα συγκοπῇ, κοῖμκ καὶ τροπῇ 
τῆς οι εἰς ὢ, κῶμα. παρὰ τὸ κὠ τὸ ποιμώκαι" τοὺς 
γαρ τόπους οἱ παλκιοὶ κώµους ἐκάλουν" παὶ κῶμαιο 

το ἐν αἷς ἔμελον ποιμᾶσ-δαε. λέγεται κα κώμη τὸ χω- 
ρίον, ἀπὸ τοῦ χῶ τὸ χωρῷ χώµη καὶ κώμη, }ᾗ Χω- 
ρητική. 

Κωμφδία, «τει εἰς τὸ τραγωδία. 

Κώνειον] Καΐ τε σὺ κωνείου βλαβ/εν τεκµαίρεο πώμα 
Κεινόποτο», ἸΝήκανδρος. ἔνδα τὸ κώνειον παραπλήσιόν 
ἐστι τῷ καυλῷ τῆς λαπα ης ᾿ τα δὲ φύλα, σελίνῳ 

;᾿ἄγρίῳ. λέγεται. δὲ καὶ ὑπόπικρος" καλεῖται δὲ καὶ ἐφή- 
Ἴμερορ, διὰ τὴν οξύτητα της ἄγοερέσεως. κώνειον, δὲ 
"αὐτὸ καλοῦσι δὲ τὸν γινόμεγον εἰλιγμὸν καὶ σκότον 
τοῖς πήνουσι" τὸ γὰρ στρέψαι κωνῆσαι ἔλεγον οὗ πα- 
λειιοή: ᾖ παρὸ τὸ παθεω κα) κόπτεν' πα τὸ 
ποίωγ, 

Κωνῆσια, κυρίως τὸ κέραμον. πισσῶσων" κωνῶν δκα τὸ 
Ἱστρέφει». καὶ τοὺς βείµηκας κώνους λέγονσι" καὶ 
κ ον ν δὲ ἐν ῥάιμὀ τὸ περιενείκειν κωνῆ- 

ἤ λέγει 

Κῴνος, ἀντὶ τοῦ καὶ οἶνος, κατὰ συγαλοιφήν' 

ο 

«ἳ κ. 

ὃ μετὰ τοῦ 

559 Λάμβδα τὸ στοιχεῖον, οἱονεὶ λάβα τὸ ὄν᾽ παρὰ τὸ λείως 
βαίνειν ἐν τοῖς µέτροις, κε) ασθενὲς εἶναι πρὸς τὸ µη- 
κύνειν τὰς συλιαβάς, 

Το Λάας, σηµαίνει δύο » τὸ κύριο» ὄνομα, καὶ τὸ προσηγορι- 
κὸνν τουτέστι τον λον" διαφέ ει δὲ κατα 9ο τρό- 
πους, κατα χρόνον κ. κατα κλσ, πῶς εὖνι το μὲν 
χύριον κας, μακρὸν ἔχει τὸ α". τὸ δὲ προσηγερινὀ», 

ΕΤΊΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ Ν Ε ΤΑ. .. τ 

͵ γράφεται. ᾽Αριστοφάνηὲ ἨΒατρύχ. τ ο  Κῴνον κεράννυ 
υγληκύτατον: --- ἄντὶ τοῦ καὶ οἶνον. Ώρος ὁ Ἠιλήσιος. 
Κᾷος, σὺν τῷ ια γράφεται" ἐπειδὴ εὔρηται κατὰ ὀιίστκ- 
σι. Να ασχος, τῷ ἴκελον τὸ γράμμα τὸ Κάῑον:---- 
} ὅτι τὰ εἰς ος τῷ α. Φέλει παραλήγεσθαι" 
η τοῦ «Φηλυκός ὁ τοῦ Φήλεος" Διβυκός, ὁ τῆς 

(βύης’ ἄλυκός, ὁ τῆς Φαλάσσης. ἔστωσαν: δὲ παρα- 
δείγματα τοῦ κανόνος ταῦτα, φις Θηβαϊκός, 
πατρέ]ος' οὕτως: οὖν πα) ΚΦος. 8, 

Κάώτη, «ἡ τῶν ἐρετῷν” παρὰ τὸ: πόπτειν τὸ ὕδωρ. λέγεται 
«κο ἡ λαβή τοῦ ἔέφους, κόπτει», ὀυνάμεα. κόπτω 
κοπτή’ ἄναβιβασμῷ καὶ  τροπῇ» κώπη. ἐκ τοῦ κόπτω, 
κόπη᾿ τῆς Φέσει µαχρᾶο» Υερομένης φύσει» ὡς ἀπὸ 
τοῦ κοδιῶ κωλύω, καλ κωπηεντα ξίφη, μελάνδετα» σε. 49 

. ὁγοόεντα" ῇ µέλανας λαβας ἔχοντα ἔστι γὰρ ἡ ἴο) 
δεσμός τις τοῦ δφους." 

Κῶνος] φῶγος ἐστὶ τὸ. ο ρόβλοωδίρος τὸ ἀπὸ αλατείαό 9 
᾿βώσεως εἰς οξὺ λᾖγον. Αν 

Κωρύκιον, εἴρηται εἰς τὸ 1λειστοῖο. ἐνταῦθα δὲ ον» 
ἐστι τόπος Δυκίας; ἐν ᾧ διάφορος κρόκος γίνεται" οἵου., 
Τοῦ 9) ἦτοι ἄνθος μὲν ὅσον πηχύΏον ὕπερδεν Χροιῇ 
κωρυκίῳ ἴκελον κρόκῳ ἐξεφαάν»η Μαυλοῦσι διδύμοισι 

δοο 

µετῄερον: ---- ὅτι Φησὶν ἡ γ ἀγέδωκε νας ἐκ. τοῦ δο 
Ίχῶρος τοῦ Προμη-έως ἥπατι ὃν ἀφῆκεν ὁ αετὸς 
ἐν αὐτοῦ η νο ἐν τῷ. κα ὄρει. καὶ Ὁκ- 
πιανοέ ἐν τρίτῳ Ἁλιεντικῶν» Παν) ὁὲ όν βνδίην 
παρακάτεο τέχνην Παιδὶ τεφ. 

Κωρύκιον σπήλαιον ἐν Σικελέᾳ ακρωτήριον. 
Ῥωτίλων, πανούργως κολακεύων καὶ λέγων, από τος 

ὀργέου Χελιδὼν καλουμένου: ἀφ᾿ οὗ καὶ οἱ ποἈὰ λα- 
λοῦντες καὶ κολακεύοντες πωτέλοι λέγονται, 

ὅπα κ. δ09 Κωφόο, παρὰ τὸ κεκόφὃαι καὶ ἀφαιρεῖσθαι τὴν 
τῷ ἄκούειν" καὶ ἐπὶ τοῦ αλάλου. τὸ αὐτὸ, ο 
ἐγκεκόφθαι τὴν ὅπα, κεκοπός τις ὧν, ὁ μήτε. ν- 
γόμενος, μήτε ακούων. το ἔτυμον τῆς λέξεως ἁρμόςει 

"ἄμφω. οὕτως Απολλώνιος ἐν ταῖς γλὠώσσαις Ἡροδότου. ἱ 
ὅτι δὲ κωφὸς καὶ ὁ μὴ ΦΦεγγόµενος, ϱ πρό ὁ 
αὐτὸς λέγεται ἐκ παραλλήλου, εἶναι τὸ, Ἐ. ο ῥόκ ν΄ ἕνν- 
δμεν καὶ οὐ λαλένντος ακούω: π δύναται διαφέρει». 

. καὶ κωφὸν μὲν, τὸν κεγον ὀπός, ὁ παντελῶς κεγοπός' το 

οὐ λαλέοντος δὲ, τὸν ὀυνάμενον λαλεῖ», οὐ λαλοῦντα δέ. 
Κοπτός, πόλις Αὐγύπτου, εἰς ἠν Φασὶ τὴν Ἴσιν ἀφικο- 

µένην, τὸν "Όσιριν τὸν ουἱὸν ἀναςητειν' μαθοῦσαν δὲ 
αυτον διεσπαράχθαι, τὴν κόμην τὴν ἑκυτῆς ἐκκόψαι 
παρ᾽ ὃ καὶ Κοπτος ὠνόμασται ἡ πόλις. ἐδείκνυτο κ ο 
ὁ πλύκαµος τοῖς ἐπιδημοῦσιν αὐτοθι, ἀπιστόν τι τρ 

πλήθος, ὅσον ἐξ ανδρώπου Ἀεφαλήης εἰκάσαι. 
Κλητῆρες] ἄνδρες ἦσαν δὲ ὧν τας; ὀίκας ο νης. οἱ 

δικκζόµενοι" καὶ (κλητεύσεις», τὸ μαρτυρήσεις ἔθει γὰρ 
παρεῖναί τινας ὥσπερ μάρτυρας τῆς προξκλήσεως" ὰ 
μὴ ἀπρόσκλητοι, αἱ δίκαι ... τὸ δικαστήρια εἰσαγῶσταίν 

--μποὲ ἐκλείπη τὴν δίκην ὁ κατηγορούμενος. 

βραχύ. καὶ τὸ μὲν κύριονν Ισοσυλέβως κλήνεται Απο 
βολ/ γὰρ τοῦ σ ποιεῖ τὴν γενικήν' οἵον, ὁ λάας τοῦ 
Λάα" τὸ δὲ προσηγορικὸν ; περπτοσυλι«θως οἵονι λάας 
λάαος. καὶ ἐπεὶ τὸ κύριὸν µακροκατάληκτον καὶ δισύλ- 
λαβόν ἐστι παὶ πάντα Φυλάττει τὰ τοῦ κανόνος, ὥς- 
περ τὸ Α΄αςν δινΤί οὐκ ἐκλίΦη ὁιὲ τοῦ ντή ἐπειδὶ κα- 
νώ» ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι τὰ συνηρημένα τὴν τῶν μην 49 
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Φυλάττει κλίσιν" κα) γὰρ ἀπὸ τοῦ λάας τοῦ προσηγο- 
 κοῦ γόγεται τὸ κύριον καὶ γὰρ ἰἐκεῖνος λιδογλύφος 
. διὰ τοῦτο απὸ µεταφορᾶς τοῦ προσηγορικοῦ κέκλι- 
ται τὸ κύριον. ἐκ γοῦν τῆς λάαος γενικῆς Ὑόγεται εὐ- 
Φεῖα ἑτέραν λάαος καὶ Χλίνεται λακου, ὥσπερ Καπ- 
πάδοξ. Καππάδοκος, ὁ Καππάδοκος τοῦ Καππαδόκου 
τὸ γὰρ Καππαδόκής. µεταπλασμός” κο) ὁ Θεολόγος, 
Τοὺς ἐμοὺς Καππαδόνας Φησί. κα). ὥσπερ Μενέλαος 
Μενέλας, καὶ ἨΠτερέλαος Πτερέλας, οὕτως απὸ τῆς 
λάαος εὐθείας γόνεται λάας κράσει τοῦ ασ εἰς α µα- 
κρόν" καὶ κλίνεται λαάου. κα) ἐπεὶ τὴν κλίσι» τοῦ ἐντε- 
λοῦς ἐφύλαξε, διατί καὶ μγ τὴν κατάληξι αὐτοῦ» 
ἐπειδὶ τὸ ὄνομα Δωρικόν έστω" οἱ δὲ Δωριεῖς εἰς α 
περατοῦσι γενικὴνν τοῦ Πσπίω καὶ τοῦ Ἑρμεία. 

ο οι πάλιν ἐκ τῆς λάσος τρισυλλάβου γενικῆς γίνεται 
τρίτη κράσει τῶν δύο αα εἰς α μακρὸν, λᾶος" καὶ 
Ὅμηρος Ἰλιάδος µ Λᾶος ὑπὸ ῥηπῆοι--- τουτέστινν 
ὑπὸ τῆς τοῦ λίθου Φορᾶς. αὕτη πάλιν καὶ λᾶος γενικὴ 
μετάγεται εἰς εὐθεῖων' πα κιργωµένη» γύεται Λάς, 

πα) κλίνεται Λλᾶ" σηµαίνει δὲ τοῦτο καὶ ποταμὸν, καὶ 
πόλιν, καὶ λ/Φον. 

κν Λάβεν, . ἄντὶ τοῦ λάβου, δέχου᾽ ἀπὸ τοῦ λαμβάνει». 
Λαός. οἱ ὄχλοι. λᾶες κατα ῥιάλεκτον" οἱ λ/Φοι λέγονται. 
"εζήτει τὴν ἱστορίαν ἐν τῷ Λεξιπῷ: τῆς α ο, ντ 
μηθέως παῖς Δευκαλίων γβόµενοξε --- 

Λαός, ὄνομα ἄρσεν/κόν, εἴδους πάραγὠγδυ ῥηματικόν 
εἴδους τὼν ὑποπεπτωκότων τῷ ́  ὀνόματι περιληπτικοῦ. 
γύεται͵ παρα τὸ λαλῶ» ᾿λαλός καὶ λαός. ἡ παρὰ τὸ 
λαας, ὃ σημαίνει λΦον, ἡ γενροὴ, λάδος καὶ πράσει, 
λαος ' καὶ "πετάγεται ἡ γενικὴ εἰς εὐθεῖανι- καὶ ὀξύνα- 
ται διωτίς αἱ γὰρ” γενικα) μεταγόµεναι, εἰς εὐθεῖων, 
πολλάκις ἀμείβουσι τοὺς τόνους" οἷον, ὕο ὅταν υίος 
υἱοῦ. οὕτως οὖν καὶ λάας λάκος λος λὰός. καὶ ἄλλως. 
τα εἰς ὃς λήγοντα καθαρα μονογενῆ μακρᾷ παραληγό- 
μενα προπερισπᾶτα," ὅσα δὲ μὴ πύριαν μὴδὲ ἔχοντα 
οὐθετέρου -παρασχηαατισκὸ», ὀξύγεται" οἷον λαός, πριός᾽ 
τὸ δὲ πρᾶος μα) Χτος οὐκ εἰσὶ προσηγορικα. τὸ δὲ λόαςο 
τὸ προσηγορικὸν. καὶ τὸ μέγας τὸ ἐπί. 9 ετον. συστέλλει 

τὸ α” σεσηµείωται γὰρ τὸ πέγας λάας, τὸ δὲ « αύρια 
Ισοσυλλάβως κλίγεταιν καὶ ἔχει τὸ α μικρόν οἳον, ὁ 
Μέγας τοῦ Μέγα, ὁ Λάας τοῦ Λάα. τὸ δὲ λάας τὸ 
προσηγορικὀν, καὶ τὸ μέγας τὸ ἐπήδετον, διὰ κανδωροῦ 
του ος κλίγεται" Ἐναλλάξαντα γὰρ χατα τὸν ΤόνοΥ. 
ἐνήΆαξαν καὶ κατὰ τὴν μλήσ" ον, ὁ λάας τοῦ 
λάαος, ὁ μέγας τοῦ μέγαορ" ἡ γὰρ μεγάλου γενικὴ 

΄ ἑτερόκλιτός ἐστιν, ὡς ἀπὸ τῆς μθγόλος Ἐυι)είκο. ἐξέ- 
ο λειψε δὲ πάλιν η] μεγάλος εὐθεῖω" ἐπειδὴ γὰρ τὸ διῶ 
τοῦ αλος ὑπὲρ δύο συἈκβὰς ὀξύνεται, ὥς το ὀμφαλός, 
'"Ἰταλός: προπαροξύνετας, ὥς τὸ κεκρύφαλος, "Άττα- 
τ λος” τὸ μεγάλος. μονον παροξυγόμενον, διὼ τὸ ἀχαρα- 

κτήριστον τοῦ τόνου ἐξέλειψεν. ὅτι δὲ παροξύνεται τὸ 
μεγάλος, δείκνυται ἐκ τῆς εὖ.είας τῶν πληδυντηιῶν" 
οὗ μεγάλοι γὰρ Φαμέν. δια τοῦτο κλίνεται ἑτεροκλίτως" 
οἷον, ὁ μέγας τοῦ μεγάλου. τὸ μέντοι μέγας τὸ ἐπέθε- 
τον συστέλ.ει τὸ α, ὡς ἔχει πα) τὸ οὐδέτερον τὸ μέγα. 
καὶ τα εἰς ο λήγοντα μετα ὀμχρόγου, ἀποβολῇ τοῦ ς 
τὸ” οὐδέτερον ποιοῦντα » συνεσταλμένον ἔχει τὸ δήχρο- 
'εγ. τὸ δὲ λάας τὸ Ἄροσηγορικὸν ἔχει ὁμοίως ᾿βραχὺ 
τὸα, αἰτίαν τ τοιαύτηγ. τα εἰς ας καθαρὰ ὀγόματα 
ἀσύλιαβα -ἄρσενικὰ οὐδέποτε εἰσὴ προσηγορμκά" αλλ’ 
] κύρια, ὡς τὸ Θόας, ᾿Δρύας” η] ἐθγριὰν ὧσ᾽ τὸ "Ύάς 
Ὕαντος" (Ὕαντες γρ λέγονται οἱ κατοικοῦντες την 
Βοιωτίαν) ἡ ἐπίδετα, ὡς τὸ εὔας εὔαντος' στι δὲ 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. Δ Α ὅοξ 

ἐπήδετον τοῦ Διονύσου. ἐπειόή. οὖν τὸ λάκς προσηγορι- 
κόν ἐστιν, ως διήλαξε περὶ τὸ σημαινόμενον, ὀήλιαξε 
καὶ περὶ τὸν Χρόνο». τὸ δὲ λαός, μακρὸν ὄχει τὸ α᾿ 
ὅτι απο «κράσεως, ἢ ὅτι κρασει" ἠ- τα εἰς ὁς ὀξύτονα 
ἄρσενικὰ δισύ λαθος καλαραὶ ὀιχρόνῳ παραληγόµενα, 
ἐπτείνει αὐτὸ, οἷον γαθς» λαός, κριός, όσον βιός. ἔνδεν 
κά) ὄμοαδος εἴρήται τὸ πλήθος, οἷον ὅμαυδόρ τις ὤν. 
ἆλλοι δὲ παρα τοὺς λάθους. 

Λάβρος, ὁ αδηφάγος. ἐκ τοῦ βορά (ὁ σημεάνει τὴν. Τρο- 
φην) παὸ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ μορίου. ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ 
τοῦ βορέας, ὃ σηµαίνει τὸν ἄγεμον, ὡς τὸ, Λάβρος 
ἐπαμίςων: --- σφοδρὸς Απ ἡ παρὰ τὸ λα 
παὶ τὸ β τὸ βαίνω. 

Λάβραξ] ἐκ τοῦ βορά γίνεται λάβορος" καὶ συγκοπῇ, λα- 
βρος καὶ λαβραξ παρώνυμον, ὡς λίΦος λ2αξ. ἔστιν 
οὖν παρα τὸ λάβρως ἐσδίειν" «δγφκγον γὰρ ἐστὶ τὸ 
ον, ὧσ ἑστορεῦ Ὀππιανὸς ἐν τοῖς Ἁλιευτικοῖς. 

κ Λαβρόσσυτος, ὁρμικόο" ἀπὸ τοῦ σεύω καὺ λάβρος. 
Λαβραγόρη», προπετῇ ἐν τῷ λέγειν, οἷον λάβρον καὶ 

ρασύν. 
Λαβή, ἀφοραή, μέμψις. 
Λαγαρόν, ὧς λαγαρνόν' ἐκκεκένωται γὰρ αὐτοῦ τὸ πάχος 

εἰς πλάτος" καὶ λιανΦὲν, ἀσφενέστερον γίνεται" παρὰ 
τὸ πλήγω. 

Λαγγών, ὁ εὐθέως λωμθίνων τοῦ αγώνος καὶ Φόβου. 
Λαγαρία, πόλις Ἰταλίαως" ἀπὸ Λαγαριδος τινὸς γομέως. 

Λάγυνος, ἡ πάνυ δεκτή" παρὰ τὸ λα ἐπιατινον, καὶ 
τὸ γὼ το Χαρ. 

Λαγνεία, λαγυνεία τὶς οὖσα" παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν, καὶ 
τὴν γνναῖμα. 

Λαγώς, πορὸ τὸ λὰ ἐπιτωτρεὸνν καὶ τὸ ώς πώτός Δαρι- 
κῶς γίνεται. ὁ ἁεγάλα ὥτα ἔχων. . παρὰ τὸ λάειν, 
δ ἐστι βλέπειν᾿ λέγεται γὰρ μὴ αὖειν κομεώμενος. ἐν 
τοῦ λαγώς, «γίνεται λαγῴος τὸ ἐπίθετον" καὶ λαγῷα 
πρέα, 

α. Λαγῴδιον, Αμερὸς λαγώς, ὑποκοριστικῶς. 
Λαβύρινθος, ἐν τῇ Κρήτη νήσῳ ἐστὶν ὄροςς, ἐν ᾧ ἐστι 

σπήλαιον ἁρτρῶδεο δύζκολον περ) τὴν κάθοδο, καὶ 
ὀνεχερὲς περὶ τὴν ἄν οδον" ἐν ᾧ λέγεται ὁ Μινώταυρος 
ἐκβληθῆναι. ἐπεὶ οὖν ὀψεχερὲς τὸ ἐκβῆναι τὰς Άαβυ- 
ρίδους. λακβάγεται ἐπὶ τῶν ἀφύκτων λόγων, οὓς 
οὐδεὶς δύναται ἐκφυγεῖ». 

Λσδρέοντι] παρὰ τὸ λα κα) τὸ ῥέω, λαρέοντε, µεγάλως 
ῥέοντε" πο) πλεονασμῷ τοῦ ὃ. 

Ακερτιάδης» πατρωνυμικὸν ἐκ τοῦ Δπέρτιος. τὸ Ύὰρ εἰς 
ος ὀνόματα., εἰ μὲν παρὰ» δι τοῦ δὴ ποιοῦσι τὸ 
πἌτρωνυωικόν" οἵον, Νηλήτου ΝΗλΥΙάΦης᾽ "Θυέστιος, 
Θυεστιάδης" εἰ δὲ μὴ καθαρῶν διὰ τοῦ (δη ρόνος, 
Ἠρονίδης" Λαγός, Λαγίης. Ἱστέον ὅ ὅτι "οὐ. ποιοῦσιν 
απὸ προσηγορμκοῦ πατρωγυµίκώ" τὰ Ὕὰρ προσηγορικὰ 
ποινᾶ εἰἶσι καὶ) κατα πολλών λέγονται. εἰ οὐν ἄνθρωπος 
ἄν Φρωπίδης εἴπωμεν, ἐθηλώσαμεν τιν ἐν πολ.ὦν γε- 
γεγήσθαι ὅπέρ ἐστιν ἄτοπον." μόνον δὲ λέγουσι Ύεγε- 
»ήσθαι τὸν Πῶνα ἐν πολλών" δεν καὶ ον. Εἴληφε 
την ονομασίαν. 

Λαέρτιος] ὥσπερ δὲ: λέγεται: Βούσιριο "οὕτω κἁὶ Ἀκέρτις 
Λαέρτιος" παρα τὸ δύνασθαι λῶκο ἁερτάζειν, ἤγουν 
κουφίςειν λέὃου». 

Λαἴγγες] παρὰ τὴν λᾶος γενικήν γήγεται λα. πα) 
 νώμάκκ. τοῦ γ»' λόϊγξ: «κλίνεται λά]γγος" ὥσπερ 
καὶ παρὰ τὸ ψ]φος Ὑίνεται ψῆφιξ, καὶ ψοφαν » πολ 

ἀφιγξ- 
Λάςετο] --- λάζετο δ᾽ ἔγχοον”-- ἐκρήτεῖ ἐκ τοῦ λήβω” 
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δοῦ ΛΑ 

τὸ λαμβάνω, ὁ Φεύτερος αόριστος, ἔλαβον" ἐξ αὐτοῦ 
ὁγμα λαβαω" να) συγκοπφ, λαζω" λάζθµα., ἐλαςο- 
μην ἐλακουν ἐλάςετο" παλ συγαρΚοµένως λάζετο. 

Λάθος κρήνη περὶ τὴν Οἴτην" ἥτις οὕτως ὠνόμασται, 
ὁμα τὸ τὸν Ἡρακλές πιόντα ἐξ αὐτῆς, μμ 
τῶν ἓν ἀνθρώποιο κακῶν. 

Λα Φμιηδήον παρὰ τὸ κήδω (ὄδεν κήδομαι τὸ λυποῦμαι) 
µετα τοῦ λήΦω γίνεται, ὁ ἄλυπου. ὀξύνετοι δὲ, ὅτι 
παρὰ ῥωα ἐστὶ βαρύτονον τὸ λήδω, κήδῳ. εἰ γαρ ἦν 
παρὰ το κῆδος, ἐβαρύνοτο ἂν. ολ παρὰ τὸ μῆκος ευ- 
µήκης. --- λαθικήδέα µαζόν: --- τὸν λή2ην ἐμποιοῦντα 
τοῖς παισὶ τῶν κακῶν πάντων. Ἰλιάδος χ.. 

1ο άκκος) απὸ τοῦ λακίζω λαχίσω, (ὃ σγααένει τὸ διακό- 

πτω) ὁ ὀεύτερος ἀόρίστος, ἔλακον" καὶ ἐξ αὐτοῦ λακ- 
χος πλεογασμφ ἑτέρου κ. ἢ παρα τὸ λαχαίνω. 

Λακαίρις ὃ ὄνομα πόλεως" παρὰ τὸ λα καὶ τὸ ῥάων οὐ- 
ονε) Ἶ μεγάλως ἐπιῤῥεομένη, 

. Λοικάστρια». η πόρνη" ἀπὸ τοῦ ών τὸ Μέτα» 
παν τους προσιόντας. 

Λακίνιον, ὄρος Κρότωνος" 
- στο. 

τὸ νι ι. 
Λάκτο», σημαίνει ἡ λέξιο σκυτάλη», τορύνην., Καλλ/μα- 

χος, Δὖδις πετ Σήόουσαν ἔκνων εὐεργέα λαάπτο.. 
“ο Δαμπρός, παρ} τὸ λαμπο᾿ τοῦτο παρὰ τὸ λίαν καὶ τὸ 

Φῶ τὸ Φαίνν' γίνεται λιανφω" καὶ τροπῇ, λάμπω. 
ἐτυμολογεῖται δὲ λαμπρὸς, παρὰ το λύεν, τὴν πήρωσι». 

Δακεδωίμων αν]ρ, ἀπὸ τῆς πόλεως ' καὶ ἡ Λακεδαίμων 
πόλις, λαχεὐκέμων τὶς οὖσα: ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ «εοὶ πρώ- 
τοι ἔλαχον καὶ ἐκληρώσαντο τὰς πόλεις. 

Λανέ ρυζα κορώνη» Ἡσίοδος. ἐκ τοῦ πρ κρύζω ὄνομα 
κρόρς πλεονασμῷ τοῦ εν κέρυσα” παὶ μετὰ τοῦ λα 

3ο ῥἐπιτατικοῦ µορίου, λακέρυζα, η] μεγάλως πράζουσα" ἐξ 
οὗ καὶ ῥ]μα λακθρύζω. τοῦ λακεῖν ἡ λέξι πεποίηται 
ἀπὸ τοῦ Ἴχου. 

Λαλῶ, πρώτης συζυγίας τῶν περισπωµένω». παρὰ τὸ λῷ 
τὸ «έλω, γέγεται πατοὶ ἄναδιπλασιασμὸν; λαλῶ: ἆ γάρ 
τις Φέλει, ταύτα καὶ λαλεῖ τὸ δὲ λῶ, σημαίνει τὸ 
απολαύω" ἐξ οὗ καὶ λαρυγξ. ἔστι παράγωγο» τοῦ λῶ, 
λάσω" καὶ πλεονασαῷ τοῦ κ, λάσκω. ὅλεν Εὐριπίθης, 
Τοιαῦτα λασκεις τοὺς ἄναγκαίους φίλους. 

Λακίδες, ἐπισχίσματα ἱματίου" παρὰ τὸ λακεῖν καὶ ψο- 
Φεῖν ρέμα ἐν τῷ σχίςεσὃτω, 

ὃ Λακκοκαταπύγων,  ὁ πόρνος, ἀπὸ τοῦ λάκκους καὶ πυγή 
ὁ π ωχτός. 

Άκλια, παρὰ τὸ λὼ τὸ λαλὼ. ὀξύνεται ' τὰ σημαίνοντα 
ἄθροίσιν» ἡ περιεκτικὰ τῶν προσηγορικῶν » ὀξύνεται 
οἷον, αχοριια πυρκαῖα. 

Λάλαξ, ἀπὸ τοῦ λαλαγὴ τοῦ σημάίνοντος τὸν θόρυβο», 
Λάλα] ἐκ τοῦ λαλώ γόρεταε ῥηωατικὸν ὄνομα λάλη᾿ 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ .λ, λάλη. λάλλαι δέ εἶσω αἱ ψή- 
Φοι αἱ παρα. αλάσσιοε ν αἱ ὑπὸ τῶν κυμάτων κινούμε- 
-.. ψεφον τινα ἀποτελοῦσαι. 

Λάμα, «θηρίο. ἀπὸ τοῦ έχευ αέγαν λαιμὸν, λαίμιον 
λάμα. Λωμα, πολις” οἱ μὲνν ἀπὸ Λαμέου τοῦ Ἡρα- 
κλέόυς ὀνομμέόουσιν ' οἱ δὲ, ἀπὸ γνναικὸς (λα μίας, τις 
ὁβασίλευσε ρα χ/νίων. κα) προσηγορικὸν καὶ σηµαίνει 
τὰ χασµατα, 

άμυρος, ὁ λάλος ὁ στωμύλος" 
μυλία, ΄ ἡ ἀλόγιστος ανδρεία 

«πολ καὶ ἄφρουν' 
πολλή». 

000 Λαμπετῶ] ὥσπερ ἀπὸ τοῦ εὔχω Ὑίνεται εὐχέτς, καὶ 

505 

ἀπὸ ἥρωος ος 112 
Δακία πόλις. ἀπὸ τοῦ κ ωφ, ὅθεν καὶ 

καὸ λαμυρία» ή στω- 
ποὺ λαμυρόν, τὸ 

καὶ λαμυρήν, τὴν «άλασσαν, οἷον 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΛΑ δού 

βάλω βελέτης καὶ ἑκατηβελέτης οὕτω καὶ παρὰ τὸ 
λάμπω, λαμπετής". κά) ἐκ τούτου. λαμπετω. στι δὲ 
δευτέρας συζυγίας τῶν περισπωµένων" καὶ οἱ ποιηταὶ 
ἐπὶ τῆς ὀευτέρας συζυγίας; ἔδος ἔχουσι πλεογάςειν υτὸ 
ο) καὶ γήεται λωαπατοω' ἡ µετοχὴ, οκ μη”ν λαμ- 
πετόωντος. λαμπετόωντι. κ.ἳ 

Λάμψακος] ει ὅτε τοῖς αμήν απηνοῖς χρησμός ἐδόΦ, 
ὅπου ἂν: ωὐτοῖς λάμψη, ἐκε πόλιν ατίσ-α. αστραπή: 
οὖν γενοµένχο εἶδον τὸν τόπον, καὶ ἔκτισαν τὴν πό- ιο 
λω, Λάμψακον . ταύτην προσαγορεύσαντες' καὶ τοὺς - 
πολεμοῦντας αὐτοῖς βαρβάρους λόχον πορῄσοαντκς, διὰ 
τῆς αστραπής ἠῥόντες, πατέχαυσαν. 5 

Λαξ] ἀπὸ τοῦ λήγω ῥήματος , ὁ µόλων, λήξω᾿ λήξ καὶ 
λέδν τὸ τῷ λήγοντι, «μέρει τοῦ ποδὸς «τουτέστι τῷ 
ἄπρῳ) πλήττειν, καὶ Όμηρος Ἰλιάδοο κ λὰξ ποδὶ 
κινήσας: -- Εὐτόνως τῷ μεγαλῳ ῥακτύλῳ τοῦ ποθὸς, τοῦ 
ποέλου μέρους ἂψάμενος τοῦ Διομήδους ποδὸς, ὡς ὀῄλον 
ἐκ των ἐπιγερομένων» --- νά ιά τε νείκεσέ τ' ἄντην: 1ο 
-- ὁ Νέστωρ ὀηλονότι. 

Λαάξις, ὃ ἐστιν οἰκοδόμη»ε ο αὐμασιώς' οἱ δὲ Αάπαιο), λε 
ους ἐκλέγοντες, αὐωκοδόμουν. ο / 

Λαοδίκη, ὄνομα κύριον ' ἐκ τοῦ λαὸς πιὶ τοῦ δη, τα δὲ 
εἰς ος ὀκταχῶς συντήΦενται. «ἴτει εἰς τὸ 3. τν ή 

Λαομεδοντιάδης] ε Ἰδους τῶν παραγώγων πατρωνυμικοῦ. -τὸ 
τες πᾶσα γενικὴ εἰς ος ὁμὲ τοῦ. ιδης ποιε τὸ πα- 

" τρωνυωμιόν" Λαομέδοντος, «Ἀαομεδόντ/όης" καὶ ὥς 
"Γελαµών Τελαμῶνος Τελαμωνίδηο” καὶ πλεονασαῷ τού 

αν Τελαμωνιάδης οὕτω καὶ Ιλαομέδων νο νδὰ 3ο 
Λαομεδοντιάδης, 4 αλήτικὴν ὦ Δαομέόον. 

Λαοσσόος τὸν ᾿Αμφιάραον τὸν ὁιὰ µαντριὴν σω ὄντα τοὺς 
τι ανθρώπους. ἢ λαοσσόος Τὶ ώμνς καθὸ σώςει καὶ πακ- 

ρορµά τους λαούς. κ 
Δαπαθος, ἡ κεγωτικὴ τῆς γαστρὸς βοτάνη" παρὰ τὸ 
λειαύειν τὰ πάθη” παρα τὸ λα ἐπιτατικὸν καὶ τὸ πά- 
9ος, ᾗ ἀπελαύνουτα τὸ πάθος. - 3 ἀπὸ τοῦ λαπαάσσειν᾽ - 
ἔστι γὰρ τὸ λαχανον εὔκθετον εἰς αστέρα απαλύνει αἱ 
γάρ. οἱ δὲ Αττιιοὶ λάπαὃον λέγουσι τὰ ὀρύγματα των 
ηρίων, ὅτι λανθαάνει τοὺς Φεωροῦντας" οἵτινες, μὴ 49 
εἰδοτες, ἔρχονται εἰς τὸ παθεῖν τι. καὶ ὑπολαπάξας, 
τὸ ὑποκενώσας ὁμοίως. ως 

Δαξευτήριον, παρα τὸ λάκο (ὃ σήααίνει τὸν λ/8ον). καὶ 
τὸ ξύω, τὸ τους λίΦους ἔνον. ὴ ξέων καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ υ μετα τοῦ λα ἐπιματικοῦ, ἈΝαξεύω τὸ πάνυ ξέω" 
ὄθεν καὶ λαξευτήριο». 

Λαπάρα, γύεται ἐκ τοῦ λαπάζω, ὃ σημαίνει τὸ κενῶ 
ὅδεν καὶ τὸ ἐξαλαπαξαο καὶ λαπέξα, τὸ κενώσαι" 
παρὰ τὸ λάπαδον τὴν βοτάνην, . κενωτικὴν οὖσαν γα- 
στρὀς’ ὅφεν καὶ λάφυρα, απὸ τῆς κενώσεως τῆς πό- ο0 
λεως. καὶ, Λαπτοντες. γλὠσσεας: ω-- οἷον πενοῦντες καὶ 
ἐξαντλοῦντες. Ἰλιάδος π᾿ὶ καὶ οἷον ταῖς γλὠσσεις 
προσμε/µεγοι τῷ ὕδωτι. ιπί δέ ἐστι λατάρας. ὁ κενὸς τῶν 
ὀστέων τόπος» ὁ ὑποκάτω τῶν πλευρῶ» κείµενος. 

Λαπιδόρχας, ὁ δγάλους ὄρχεις ἔχων. 
Λαπέςειν» ἀλκοντισθαν, 
Λάρναξ, πυρίως ! ἡ ὁια λάων (6 ἐστι λίων) χατασκευα- 
σὸ εἶτα «ἠκη” ἡ παρὰ τὸ λίαν νάσσεσθαι τὸν ἐκτιθέ- 567 
µΕνογ. 

Λάρισσα πόλις» ἀπὸ Λαρίσση: τινὸς κληθεῖτα, 
ΛΛαρος τὸ ὄρνεον, τὸ ἄπολαυστικὸν ἔχον τὸν νοῦν,--- 

λαάρῳ ὀργι»ν ἑοικώς. 
Λαρόν», τὸ ἡδὺ πόµα. πα ἱ τὸ ἑλαρὸν, ἑλαρόν' ἡ παρὰ τὸ 

λω τὸ δέλω, τὸ κατα γεύσιν } κατ ὄψιν δελητόν. ἡ 
παρα τὸ λίαν γέγονε, λέγεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπαλοῦ" 



δο5 ΛΑ 

Ἡσίοδος ν Ῥαίγου λαροῖς ποσήι --- ἐκ τούτου τὸ λαρι- 
νός. ἢ παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν μετὼ τοῦ ῥιός. 

Λαρυγξ] παρα τὸ λαρύσσω λαρύξω, λάρογό τὸ δὲ λα- 
αμ" ρύστω, παρὼ τὸ λὼ τὸ απολαύω" ἐξ οὗ καὶ τὸ λεῖον" 

ὁιὰ γὰρ τον λαιμιοῦ καὶ τοῦ Φάρυγγος τὴν ἀπόλανσιν 
ἔχρμεν τῶν τροφων ὴ παροὲ τὸ λῶ τὸ λαλώ: παὶ γὰρ 
τρεῖς πθροι εἰσὶ τοῦ τραχήλου, λάρυγξ, Φαρυγξ, καὶ 
ὃ νωτικῖος μυελό. λάρυγά μέν, ὃν οὗ λαλοῦμεν παὶ 
ἀναπνέομε»᾿ Φάρνγό δὲ, ὁ οὗ ἐσιδίομεν. καὶ πίνοµε»᾿ 
ὁ δὲ »ωτιαῖος μυθλός» δὲ οὗτινος τὰ γεῦρα ἐκφύονται. 
Λαρυγγίκε», δὐς τὸ λαχανίςει». 
σος» ὁ ὁμσύς. ἐκ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ ο, καὶ τοῦ σεύω τὸ 
ὁρμῶ" ὀρθῶς γὰρ ὁρμῶνται ὁν αὐτοῦ τὰ »οήωστα" 

- γαρ. δέρµη αἰτία τῆς ἐκφύσεως τῶν κο ασ νὺν. δὲ 
περὶ τοῦ «λερμοδιδοῦς μέρους τῆς ψυχῆς Φησίν. αφ᾿ ὧν 

τ λάγεται, Στήθεσσι λασίοισω: -- τουτέστι ερμοῖς ᾗ 
γὰρ δέρμη ἐν τοῖς ὀκσέσι καὶ συγετοῖο τόποις. ὑπο 

ἐρ τὰ στέργα κεῖται ἡ καρδίαν ἐν ᾗὶ ἐστι τὸ πες 
Ἰ Εγρώδες καὶ ερμὸν καὶ μανικὸν τῆς ψυχῆς. λάσιοι 
ουν» πολύτρεχες ἡ συγετοί. 

Λάσανον, ἐφ οἱ οἱ ὁκσεῖο τόποι οἱςοῦσιν, ὡς, ;--- λαισήϊᾶ 
πε πτερόδντα: -- λάσεα δὲ, τὰ περὶ τὸν Φέρτον. 
Λάσταυρος, παρὰ τὸ λὰς' οἴδαμεν γὰρ τέ σηµαίνει παρὰ 

τοῖς ᾿Αττικοῦς., 
Άσάταυρος, το ἑμάτιον" ἀναλογεῦ γὰρ τὴ λωπίᾳ τῷ δέρματι, 
Δατρις» ὁ ὁ ἐπὶ μισθφ δουλεύων" λάτρον γὰρ ὁ αισθός" ὴ 
παρα τὸ λα ἐπιτατικὸν μόριονν κοὶ τὰ τρεῖ τὸ Φοβεῖ- 
σθαι. ἔστι δὲ αρσενικὸν καὶ 9ήλυκόν. 

. Λατύπος. ὁ λατόµος, απὸ τοῦ λᾶρ πικὶ τυπόω. 
49 Λατρεία, ἐν τοῦ λατρεύω" τούτο, ἐκ τοῦ λάτρις, ὃ σηµα(- 

νει τὸν ίσον ὀοῦλον᾽ τοῦτο, ἐκ τοῦ λάτρον» ὃ ση- 
μαίγει μισθόν" τοῦτο. ἐκ τοῦ τηρῷ τὸ βλέπω καὶ τοῦ 
λα ἐπιτατικοῦ» λατήριον πολ συγκοπῇ., λάτρον . πρὸς 
ὃ ἄποθλέπει ὁ μισλωτός. 

Δαῦρα, ἡ πλατεῖα ῥύμη; ο 
παρὰ τὸ λίαν ἔχειν αὐραν' ἢ ὁν ᾗς ὁ ὁ λαος ῥεῖ εἰς τὴν 
ὁδόν. Λαύρας, τὰς ὁδοὺς, ἦ τα, ἄμφοδα, ᾖ τος πλα- 
τείαο ῥύμας. ἡ παρα τὸ ὃ αὐτῶν τὸν λαὸν ὀρούεμν 
τουτέστιν ὁρμᾶν. 

Λατῴος, ποταμὸς οὕτως ὠνόμασται, ἀπὸ τοῦ τὴν Λητω 
ἐκεῖ ἀποκυῆσαι., 

Λαφυστιοςν ὁ Διόνυσος" 
ὄρους. 

Λάσκω, σημαίνει τὸ αν. Ενριπίής» Τοιαῦτα λάσχεις 
τοὺς ἀναγκαίους Φίλους. 

Λάταξ] παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸ», καὶ τὸ σταζω σταξω σταξ 
καὶ λαταξ, καὶ μεγαλη σταγών. Ἡσίοδος, 

558 Λόχεια, μόοι τὴν παλὼς ἐσκαμμένην γῆν᾿ παρὰ τὸ 
λα. ἐπιτατικὸν. ὡς ὠπὸ τοῦ χπέρω Χάρι, καὶ ανθὼ 
ἄνδεια. καὶ κρατῷ κρατεί» οὕτω καὶ τὸ λαχὼ λά- 
χεια. τὸ γὰρ ἀπὸ ἐνεστῶτος γινόμενα προπαροξύτο- 
να, διὰ διφόγγου γράφεται, μήδω, Ἰήδεια" «Φέρω, 
Φέρει». 

Λαχμίγειν, τὸ σχάπτει»' ἦτοι παρα τὸ λάχειαν γήεσθαι 
τν γῆν δρυπτομένη»᾿ ῆ παρὰ τὸ σφόδρα Χαίνειν αὐ- 
την σκαπτοµέγην. καὶ λάχαγον ἐντεύεν, παρὰ τὸ δεῖ- 
σθαι τοῦ σκάπτεσθαι. καὶ λάχεια νῆσος. ἅπὸ τοῦ σκα- 
πτεσδαι, εἰς βάθος ὀύεσθοι. οἱ δὲ λέγουσι αὐτὴν ἐλα- 
χειαν εἶναι, ὅ ἐστι σμικραν’ αλλ ἐκ τοῦ περιεχομένου 
ἐλέγχοντως" --- πάρος λιμένος τετάγυστω: -- πὼς γὰρ 
παρατέταται, μικρα οὖσα» ὰ 

Λαχαν(ζεσδαε, ἀντὶ τοῦ λάχανα συλλέγει». 
Λαρυγγίζειν, τὸ πλατύνειν τὴν Φωνὴν καὶ μὴ κατὼ Φύ- 
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ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ ΝΕΡΑ. δος ΔΕ 

σιν κ αμάδω αλλ ἐπιτηδεύειν περιεργότερον τῷ λὰ- 
ρυΥΥι χρῆσὃ αι. 
ἄχνην } τρέχωσις. ἐκ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ η} τοῦ ἔχω 
τὸ κρατώ" γίµετα λαέχη κ» κ) κατοὶ πράσα» λάκνη, 
ᾗς ἐστιν ἔχεσθαι καὶ λαβέσφαι. η τὸ πάνυ κεχρατημέ- 
γον ᾗ γὰρ τρί Κωσις εὔληπτος. παράγεται δὲ παρὰ το 

λαζω τὸ κρατώ ὁ μέλλον, λάξω" καὶ ἐξ αὐτοῦ, λὰ- 
χνη οὐδὲν γὰρ εὐληπτότερον τῆς τριχόο. 

Δαχμῷ, τῷ ὀκσε) τῶν ἑρίων παρα τὸ λίαν ἔχεσ-λαι. 
᾿Αντίαα ου δὲ τῶν ἵππων τὸν λαητισμόν" οἵον, ---- λα- 
χ.ιὸν ὁ οὐ δείδιεν ἵππω:--- Σέλευκος δὲ ἀξιο ὅνᾳ 
τοῦ ν γράφεσθαι λάχνΦ, ὃ σηµονει λάχνη». 

Δαχόη»] ἔστι λάχοεµι λάχοις λάχοι. τοῦτο γίνεται κατὰ 
πλεονασμὸν τοῦ Αττικῶς» λαχοήῃ εἶτα προοθέσει 
τοῦ ον λαχούῃς ποιὲ τροπῇ. τοῦ ο εἰσν, γίνεται τὸ 
πρῶτον νοέ ἀποβολ) Αἱολικῇ τοῦ ε, λαχόηγ. 

Λαυκανήη, ὁ λαμιός' αἰπὸ τῆς απολαύσεως. 
Λαιμός παρὰ τὸ λίαν μᾶν' ἢ παρὰ τὸ λάπτω, ὃ σημαί- 

γει τὸ κατὰ δίψή: Φλέγομαω. ἢ παρὰ τὸ λάδιν, ὅ ἐστιν 
ὠπολαύειν. εἷς. τὸ λήμμα. 

᾽Λαιδρός, ὁ ὁ Φρασύς. παρα τὸ λα ἐπιτατικόν, κιὼ τὸ δρῶ, 
τὸ πράττω. 

Λαίθαργος Νύωνν ὁ λαθραία ὄχηνων" ἐν τοῦ λή ω, 
Λαίον πάπρος ὁ λάγνος καὶ λάμυροο᾽ παρὰ τὸ λα έπιτα- 

τικὸν, πλεονασμῳ τοῦ ε», ας ἐν τῷ µαιστροπός, ἀντὶ 
ταῦ µαστροπός. 

Δαισήίά τε πτερδεντα, αικρ σπιδίσεια μοβύρσια ἔστι 
δὲ βαρβαρικὸν ὅπλον. γετοα παρὰ τὸ λα ἐπιτατακὸν, 
ποὺ τὸ σεύω τὸ ὁ ὁρμῶ. ᾗ παρὰ τὸ ἐν τῇ, λαιᾷ βαστά- 
ζεσθαι' ἡ παρὰ τὸ λάσιον" ἀπὸ τοῦ ὠμαῖε βύρσαις 
περιβεβλῆσθιι. 

Λαιὰ χεὶρ, ἦ ἀριστερα᾿ απὸ τοῦ λελιάσθαι καὶ κεχῶρί- 
σας τῶν πράξεων. 

Λάῤφος, λιοὐφὲς ἄρμενον᾽ 3 παρὰ τὸ λὠπος, λαφος 
καὶ λα]φου ν ὡς γλὠσσα γλάσσ», 

Λαΐζμα, τὸ χάσμα, καὶ μέγα πέλαγος. ἢ τὸ οἴδγμα τῆς 
Φαλάσσης. 

Λαίλαψ] παρὰ τὸ λαπτω λάέψω λάψ᾽ καὶ κατοὸ οναδι- 
πλασιασμο». λαίλαψ. Φηλοῦ δὲ τὴν σφο ὁρὰν καὶ ἐπιτε- 
ταμέγην λαβρότητα τοῦ πνεύματος. τὸ δὲ λάπτω, ἐκ 
τοῦ λα ἐπιτατικοῦ, καὶ σγμοώνει τὸ λίαν ἅπτεσθαι. 

Λέα. }ὶ ἐν τοῖς ἑστίοις λέ9ος" ὅτι λ/Φους ἐξήρτου». 
Δεβηρίο». τὸ τοῦ ὄφεως γ]ρας. 
Λέβης, τὸ Χέρνεβον, ἀπὸ τοῦ τας λιβάδας τῶν χειρῶν 
ὑποδέχεσι 3 ὁ Χυτρόπους, εἰς ὃν λε εήβεται καὶ ἐμ- 
βάλλεται τὸ ὕδωρ. σημαίνει ὁ ' ἐπὶ μὲν τοῦ παρ᾽ ἡμῶν 
Ἰεγομένον Χέρνιβος, Χέρνιβε δ᾽ «ἄαφίπολος προχόῳ 

: ἐπέχενε Φέρουσα, Καλῇ χρυσεί. ὑπὲρ ἀργυθέοιο λέβη- 
του:--- ἐπ) δὲ τῆς λεκάνης, Γρηὺς δὲ λέβητ' ἔλε παµ- 
Φανόωντα τῷ πόδας ἐξαπενίώντο: --- ἐπὶ δὲ τοῦ ἡμῶν 
συγή»ους, Ὡς δὲ λέβης «Ε] ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ 
πολλῷ: --- ἐπὶ δὲ τῶν ἀναθεματωκών, ΑΦωνας δὲ λέ 
βητας ἐείκοσι. 

Λεγεών, τὸ στῖφος τὸ ἐκλεντόν" ἀπὸ τοῦ λέγω τὸ συζλέ- 
γῶ. τὸ δὲ λέγω σηµαένει ἔξ: καὶ γύεται παρὰ τὸ λῷ 
τὸ δέλω. λέγω τὸ λαλῶ» ἐξ. οὐ καὶ λόγος: λέγω τὸ 
μετρῶ» ἐξ οὗ κεὶ αρολόγιον, τὸ τὰς ὥρας μετροῦν" λέ- 
γω τὸ πομωμιαεν ἐξ οὗ κ λέχος ἡ ποίτη λέγω τὸ 
Φροντίζω, ἐξ οὗ καὶ αλέγω" λέγω το συλ.έγω, ὡς τὸ, 
- ἐπὶ δὲν ξύλα πολλὰ λέγοντο: --- λέγω τὸ λαγχάνω, 
ἐξ οὗ καὶ ὃ µέσος παρακείµενος» λέλογχα, ὡς τὸ, --- 
τιμὴν δὲ λελόγχασι» ἴσα «δεοῦσιν. 

Λέγω, τὸ λε, Ψψιλόν. ὁματί; τα ὃια τοῦ εγω ῥήματα 
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τοῦ ε ψ.λοῦ γράφεται, Φλέγω, ψέγω" ἡ καὶ τὰ ἔχου- 
τα τὸ ο ἐγκείμενον ἐν τοῖς ὀνόμασιν, ἔχουσι τὸ ε ἄγ- 
τιπαρακείµενον ἐν τοῖς ῥήμασιν. ὁ δεύτερος αόριστοςν 
ἔλεγον καὶ ώὤφειλεν εἶνωι ἔλαγονν χατα τὸν λέγοντα 
κανόνα, Κἄν του τύχῇ τὸ ε σὺν αμεταβόλῳ, εἰς α αντο 
τρέτει ὁ δεύτερος αὐριστος. αλλ σεσηµείωτωι τὸ λέγων 
ἔλεγον" Φλέγω, ἔφλεγον" καὶ ἀείρω, Ἱερον καὶ οφεί- 

πο λω, ὤφελον. τὸ λεγόµεθα καὶ Φερόμεθα, οἱ «Αἱολεῖς 

Ὅτοεὶς 6 ποιοῦσι λεγόμεθεν καὶ ΦερόμεἈεν, µετα τοῦ ν. 

ἄλλα καὶ τὼ εἰς «εν λήγοντα ἐπιῤῥήηματα εἰς α ποι- 
ὼ γ΄ νο . . 

οὔσιν. ὄπισθεν, ἔτισθα ἄτερθεν ; ἅτερθα, χωρὶς τοῦ 

ν. ὅτε γὰρ ἦν εἰς 6 τὸ ἐπιῤῥήμωτα, τότε καὶ τὸ ν᾿ 

ὅτε ἑὲ εἰς αν ἀθίσταται τὸ ν, ὥσπερ καί το λεγὸµε- 
Φα, Φερόμεθα᾽ εἶτα λεγόµεθεν, ἐπλεύνασε τὸν. 

Λώ, σηµαίνει 3 η το λαλῶ" λῶν τὸ ἀπολαύω”' λῶ, τὸ 

βλέπω, ἐξ οὗ καί λέων" λώ τὸ ἐπιδυμῶ, ἐξ οὗ τὸ, ---- 

λιλαιόμενοι Χροὸς ἀσω. ο νο να) 
Λεγλατώ] παρα τὸ λεώς κα τὸ ατῶ τὸ βλάπτω, Ὑΐνε- 

ται λεωλατῶ, πλεονασμῷ τοῦ λ' εἶτα τρέπεται τὸ ω 
45 . ι 

εἰς καὺ σηµαίνει τὸν λαὸν βλάπτω' καὶ ἐλεηλάτει, 
ώτενεν, ἑλύστευεν, ἠρπαξ. ο, 

Λεκάνη» ᾗς τὸ χάσμα ἐστὶ λεῖον’ πεπλάτυται γάρ. λειο- 
χάνη οὖν ᾗ ἐτυμολογία, καὶ λεκάν. τ 

Λέλήσθαι, πρὸς ὁιάφορον σηµοινόμενον διάφορον' ἔχει 

κιὼ τὴν γρ:φήν. εἰ μὲν ἀπὸ τοῦ λήθω τὸ λανδάνω 
ἐστὶν., οὐκ ἔχει τὸ κ’ εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ λή{ω, ληΐσω, λε- 

λήκα, λελήήσμαίν λελήϊΐστωε, λεληίσδαι καὶ λελῇσαι 

κατὰ συνοέρεσ». ν -ν νθ 

6ο Λελογχώς, ἀπὸ τοῦ λήχω, ἔλογχα» κά λέλογχα” καὶ 

λέληκας. «τει εἰς τὸ λεπτος. 

Λελῦντο, προπερισπᾶτα: τὸ εὐκτικό. 
Λελυμασμέγος) παρὰ τὸ λύμη, λυμαωω” ο παραφείµεγος, 

λελύμαγκα, λελύμαμμα λελυμαμμέγος" και τροπὴ του 

ἀμεταβόλου εἰς σ. Ὑίγεταί, ὣς παρα το Ἰδύνω, Ίδυγκα 

δυμμαι, καὶ ἤδυσμαιν ἐξ οὗ καὶ δυσμα. ἔστι δὲ και 

λυμαζω, λυµασω., λελυµαχα» λελύμασμαι. . 

66ο Λελίγκα] ἀπὸ τοῦ λίω τοῦ σηµεάνοντος τὸ προ υμοῦμοί, 

ο. περισπώµενον λιῶ, λιήσω, λελίηκα. 

Λελιαένος, προθυμούμενος' παρα τα αρα 

λίαν τεβραµµένος. ἡ ἔστι ῥῆμα λω σημαῖνον Τὸ έλω 

καὶ προθυμοῦμαι. ἐκ τοῦ λῶ γίνεται λιλῶ" καὶ Ίατα 

περαγωγὴν, λιλαίω" τοῦ λιλῶ ὁ παρακείµεγος, λελί- 

ληκα" ὁ παθἠτωκὸςν λελίληµαν λελιληµένος' καὶ κατὰ 

ἀποβολὴν τοῦ λ, λελιμένο.. ,, ος ν 6 

«ο Λέληκα] οὐκ ἀπὸ τοῦ λέγω, ἆλλ απο του λαλω, λαλή- 

σω. λελάληκα, καά συγκοπ/ του λα. ος 

Λεξείδιον. εἰ μὲν απὸ τῆς λέξις λέξεως, δια τῆς εἰ ὁι- 

Φδόγγου᾽ εἰ δὲ απὸ τῆς λέξιος Ἰωνικῶς, διὰ τοῦ ϱ’ ὡς 

κεὺὸ ἀπὸ τῆς ῥήσεως, ῥήῆσείδιον' ἀπὸ δὲ τῆς ῥήσιος Ὑδ- 

νρεῆς Ἰωγμκῶς ῥησίδιον' κε τα ὅμοια. Χοιροβοσκὸς, 

Λέξκσθαι, τὸ κοιωηἈῆναι' παρὰ τὸ λέχριον πεσεῖν. κν- 

ρίως οὖν ἐπὶ ἄνδρώπων" καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ αλό- 

γων. σημάνει δὲ κιὸ τὸ ὀπιλέξασθαι, ὃ ἐστι λεχθη- 

ναι, καταρρ»µη»ῆναι. ᾽ ἄρίκη 

πο Λλεοντοκόµος, ὃ τὸν λέοντα ἐπιμελουμενος. ἐκ του χομω 

"φὸ ἐπιμελοῦμαι ναὺὶ τοῦ λέων" τὸ δὲ λέων, παρα Το 
λάω τὸ «δεωρῶ' ὀξυδερκέστατον γὰρ τὸ ὃηρίον, ὥς Φη- 

σω ὁ ἹΜανέθων ἐν τῷ πρὸς Ἡρόδοτον, ὅτι οὐδέποτε 

καθεύδει ὁ λέων. τοῦτο δὲ ἁπίθανον' οὐν ἐνδέχεται 

γὰρ ἄεί τινα ἐγρηγορέναι' αλλ’ ἴσως ὡς ἡ δορκὰς «νεῳ- 

γμένοὺς ἐν τῷ καθεύδειν τοὺς οφΦαλμους ἔχει, καά 
λοιπὸν ὑπόνοιαν παρέχει τοῦ μὴ καθεύδεν, οὕτω Ναὶ 
ὁ λέων ἀνεωγμένους ἔχει τοὺς ὀφΦαλμούς' ἐπειδὴ τῶν 

Φ ο Ν 

μένος» Ἠ παρα το 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΛΕ δο8 

ὀφΦαλιῶν μεγάλων ὄντων, τὸ ἐπικείμενον δέρµα τοῖ; 
ὀφκλμοῦς μμκρότερόν ἐστι, καὶ οὐ δύναται σκεπάσαι 
αὐτούς. ὁ - 

Λεώς, ἐὰν μὲν ὀξύνηται, ᾽Αττικόν ἐστιν. ἀπὸ τοῦ λαός" 3ο 
εἰ δὲ βαρύνεται, ᾽ἀποβολή ἐστι τοῦ τελέως"' ὃν γὰρ 
τρόπον προσέρχεται κα τε ἐν τῷ τέτροµος, ἀφαιρεῖται 

να τῷ τελέως., μ΄ -. 
εωκόριον, ἱερὸν σι τῶν Λε Φυγατέρων' ὁ δὲ 
λεώς, υἱὸς Ὀρθφέως, ' - καν 

Λέντιον, παρα τὸ λειωίνω τὸ καθάρω, λελείαμμαι λε- 
λείαται, γίνέται λειάντιον’ παὶ συγκοπῇ, λέντιον. 

Λέπαδνα , οἱ κατὰ τῶν ἑππίων στη ὧν ἑμάντες, οἱ µα-- 
σχαλιστῆρες. πλεονάζει δὲ τὸ ὁ. ὡς γὰρ Νόπτω κόπχ- 
γον. οὕτω λέπω λέπανον καὶ λέπαδνον. ή 

Λεπτός. παρὰ τὸ λείπω λεπτός, ὁὃ λείπων καὶ ἐνδέων' ἣ 
λέπτω λεπτός, ὁ ἐξελεπτισμένος" ἢἡ παρὰ τὸ λέπος" 
τοῦτο παρὰ τὸ λέπω τὸ λεπίζω" ὁ µέλλων, λέψω" ὁ 
παθητμιὸς παρακείµενος, λέλεμμαι, λέλεψαι, λέλε- 
πται. λεπτός. : 

Λέλογχα] απο τοῦ λήχω, ὁ µέλλων, λήξω" ὃ παρακεί- 
µεγος, λέληχα" πλεονασμῷ τοῦ ν, λέληγχα καὶ τρο- 

7 τοῦ } εἷς ο, λέλογχα. τὸ δὲ λέληκα, οὐκ ἀπὸ τοῦ 
λέγω, αλλ’ ἀπὸ τοῦ λαλῶ, λαλήσω" ὁ παρακείαεγος, ὅ9 
λελάληκα" καὶ συνεκόπη ἡ λα συλλαβή. 

Λέπτυνιν, αἱτιατική ἐστι παρὰ υκόφρονι. οἱ μὲν τὸν 
ἆδην" οἱ δὲ, τὴν Περσεφόνη», οἷον τὴν λεπτύνουσαν 
τὰ σώματα τῶν αποθνησκόντων. οἱ δὲ τὴν ψυχήν' λε- 
πτοµερέστατον γάρ ἐστι. 

Λέμβος, τὸ ἐφόλκιον" παρὰ τὸ λίαν βιάνειν (ὅ ἐστι πο- 
ρεύεσ»αι) δια σμικρότητα" καὶ λέμβαρχοι, οἱ ἐν ἐφολ- 
κίῷ πλέοντες. ο 

Δέκτρον, ἡ κοίτη" ᾽πλεονασμῷ τοῦ ϱρ' ἀπὸ τοῦ κατακλ/νε- δθι 
ιά ” αμ) 3 .- 

σθαι καὶ λήγειν ἡμᾶς εἰς αὐτό. 
Λεπρός, παρα τὸ λέπος λεπαρός' καὶ συγκοπῇ, λεπρός" 

καὶ λέπρα» (σηµαώνει τὸν ἐλεφαντιασμόν) παρ τὸ λέ- 
πος, ὃ σηµαίνει τὸ δέρµα, γίνεται λέπηρα" καὶ ο- 
πρ. λέπρα. εἰς γαρ τὴν ἐπιφαάνειαν τοῦ σώματος γί- 
νετ ὁ ἐλεφαντιασμὸς. ἔστι δὲ ἐλεφαντιασμός, ὁ δίκην 
ἐλέφαντος τιν μὲν λευκὰ, τινὰ δὲ µελάντερα τοῦ σω- 
µατος ἔχων. Ἰ παρὰ τὸ λέπος καὶ τὸ ῥίάω τὸ ΦΦείρω, ιο 
ἡ διεφΦαρκένη σάρξ. ' κ. 

Λέσχη] λέσχαι παρα ἩΒοιωτοῖς τὼ ποιναὰ δειπνητήρια" τ- 
νὲς δὲ τα Φρύγια καὶ τοὺς αλξεινοὺς τόπους λέσχας 
καλοῦσι" συµβοάνει γὰρ τοὺς ἐν ταῖς οἰχίας ταύταις 
χάριν Φέρμης κανφεζοµένους λόγους συναίρειν. γίνεται 
παρα τὸ λέγω" ὁ παρακείµενος, λέλεχα. ἐξ ος λέ- 
σχη, κατα πλεονασμὸν τοῦ σ. 

Λεσχάρωι, οἷον αἱ σχολαί' ἀπὸ τοῦ λέξαι τ)' ἐκεῖ γὰρ 
ὠμίλουν. . αμ ν 

Λέχος, σημάνει τὴν κοίτη» παρὰ τὸ λεχρίους ἡμᾶς 
(ήγουν πλαγίους) ποιεῖν' ὸ 'τὸ λέγω τὸ κοιμῶμαι' 19 
καὶ λεχεποίην Ὅμηρος ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, λεχοπού 
κα) λεχεποίν, κατὰ τροπήν, ἐν ᾧ ἐστι λέχος ποιῆ- 
σα, ὃ ἐστι κοίτην ἡ λοχεῦσαι, τουτέστιν ἐνεδρεῦσαι, 
εἰ δὲ τὸ ἔχειν ἔγκειται, πλεονασµός ἐστι τοῦ λ, καὶ 
σημαίνει τὴν ἔχουσαν πολλὴν πόαν, ὃ ἐστι δάση. 

Χ Λεχώῖος, τῇ λεχοῖ ἐπιτήδειος. 
Λευγαλέον, τὸ ὑγρόν' Σοφοκλῆς, Μύρῳ λευγαλέῳ' καὶ 
"Όμηρος Ἰλιάδος Φ’, Νῦν δέ µε λευγκλέῳ Φανάτῳ εἴ- 
µαρτο ἁλῶνοι, τουτέστι τῷ δὲ ὕδατος' } χαλεπφ, ἀδό- 5ο 
ἔω' παρὰ τὸ χεύω, Χευαλέον. σημάνει δὲ καὶ τὸ ὁλά- 
ὁριον, παρὰ τὸ λοιγὸν λοιγαλέον' καὶ µεταθέσει τῶν 
στοιχείων, λευγαλέον. 



ΔΕ 

Λευκός] παρα τὸ λεύσσω τὸ βλέπω, λευκός». ὁ διαθαν]ς 
καὶ λαμπρὸς καὶ εὐσύνοπτος καὶ εὐειδήο' ἐξ οὗ καὶ 
λευκὸν λέγεται χρώμα» διακριτικὸν ὄψεως" τὸ μὲν γὰρ 
λευκὸν, διακρίνει κοιὲ διαχέει τὴν ὄψιν". τὸ δὲ μέλαν, 
συγκρύπτει καὶ συνέχει τὴν όψιν. 

Λευκὴ »ῇσος ἐν Πόντῳ, διὰ τὸ πλῆδος τῶν λευκῶν ὁρ- 
νέων, τῶν ἐνδιατωμένων αὐτῇ. 

40 Λευκανοί, από τινος Λευκίου προσαγορευθέντες. 
Λεύκιαμαν πας γυψωδηο εἰλημμένος, πρὸς } 

πολιτικὰ γραφόμενα, ἐπιτήδειος. 

Λευκοθέα, ἡ Ίνώ" ὅτι , ἐμωανὴο γενοµένη, δι τοῦ λευ- 
ποῦ πεδίου Φέουσα (ὅ ἐστι περὶ τὴν Μεγαρία) ἑαυ- 
τὴν εἰς τὴν Φαάλασσαν ἔβῥιψε, Μνρσθνοο δὲ οὐ μόνον 
τὴν Λευκοθέαν Ίνα Φησὶν, ἀλλὰ κοὺ τὰς Νηρηίλας 

ϱ Λευχοδέας ὀνομάςει. 

. Δευκοόπωρος, λεύκα μ]λα Φύων. 
6ο Λεῦμτρα, τόπος τῆς Θεσπικῆς, ἀπό τινος ἐγχωρίου Λεύ- 

ητρου. 
ενυστῆρα, τὸν λιθοβόλον. Δυκόφρων., 
Λευρόν, το λεῖον καὶ πλατύ: ἀπὸ τοῦ λίαν αὐρύ" ὴ λελι- 

Φευμένον᾿ λεύειν γὰρ τὸ λίΦους βάλλειν. 

Δευκαρίων», καν᾿ ὑπέρδεσιω Δευκαλίων" καὶ Λευκάδιον 
τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ρ), Λευκαριον. 

Λευκανία. στόμαχος». λαιωόςν τὸ ὠπηρτισμένον τοῦ γαρ- 
γαρεώνος" κ τὸ λευκὸν εἶναι Φύσει" } ὅτι λίαν 
κέχηνεν ᾿ } παρα τὸ χεύω χευαλία, κα λευκανία 
καὶ διαίρεείσης αὐτῆς 8 τῆς τροφής αφαν/ζεται 
πόρος. 

λΑν, τὸ βλέπω. ἔστι ῥ]μα βλέπτω" (ὅθεν καὶ ώπο- 
βλεπτῶ) ὅ ὃπερ Αἰολιπὼς γόνετων βλέσσω» ὡς ὅπτω, ὁσ- 
σω" καὶ κατα αποβολὴν τοῦ β., καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ, 
γίνεται λεύσσω. 

Λεύσσετε, ἑρατε. ἄλλοι ὁ ἑνος σ . γράφουσω», ὡς ἀπὸ 
τοῦ λεύσω μέλλοντος" ὥσπερ καὶ τὸ, ΄Άξετε δὲ Πρια- 

πο Ἅµοιο βίν:--- καὶ, Όΐσετε ὃ) ἄρνας:--- καὶ, παταβή- 
σεο ὀ/φρου. 

Λεαω» ἐν τοῦ λειαίνω» τὸ οἱονεὶ ἀποσπογγίζω καὶ ἐκ- 
μάσσω" οὗ ὁ µέλλών . λειωνῶ», ἐλεβμα". Λείναν  ὁὲ 
Χορον: ιο τουτο ἐκ τοῦ λεῖονν ὃ σηµεώνει τὸ ὁμαλόν 
τοῦτο ἐκ τοῦ λαύων ὃ σημαίνει τὸ απολαύ" «τοῦτο ἐκ 
τοῦ λὼ τὸ έλω 5 Ὕέεται λαύω" ποκὲ ῥηματικον ὄνομα 
λαῦος καὶ τροπή τοῦ α εἰς εν τοῦ δξυ εἰς {9 γέγεταα 
λείος, οὗ πῶς τις ἐφίεται"' "τα γὰρ λεῖι καὶ ὁμαλὰ «έ- 
λομεν, ὥσπερ. τα κρημνώὸγ ἐκφεύγομεν. 

-.Λείαξ, παρὰὸ τὸ λεῖον. 
30 Λειόβατος, εἶδος ἐχ.ύος" παρὰ τὸ λεῖον. 

Λείωδης, νο α πύριον᾿ οὐ μὲν, ὧπὸ τοῦ λεῖον λέγονσι" 
ο πλεζος γὰρ ᾱς ὡς καὶ ὁ πομητης ὀηλοῦ, λέγων», - ὁ ὃ' 

ἐπεί κάμε χεῖρας ἀλέλκων ᾿Ατρέπτους ἁπαλάς:--- οἱ 
δὲ, παρὰ τὸ λεῷ ειν, ἤγουν κρέσκει»» οἷον Δεώδης 
. βιύδγο " ἐμέσει γὰρ (Φησὶ) τας μάχαο" ὧς καὶ ὁ 

ο. ὀ]λοῦ λέγων, -- ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἵϐν Ἔχθραὶ 
δν, --- πρεῖττον δὲ λέγεσθιι παρὸ τὸ λεον. «τει 
εἰς τὸ ἀπτῖνα, 

Λειμών, ὁ παράδεισος δια τῆς ει δΦ2όγγου γράφεται’ 
παρὰ τὸ λείθω το κατασταζω, λειβω» καὶ λειμών. ἔστι 
δὲ περιεκτικὸν, ὡς καὶ τὸ Χειμών. 

Λαξ, ὁ λειμών" παρα τὸν λειμῶνα γίνεται. 
Λείριον. τὸ άνθος. παρὰ τὸ λεῖον λείριον, πλεονασμῷ 

τοῦ ϱ, ὡς ἔγχος ἔγχει ἐγχείδιον" καὶ πλεογασμῷ τοῦ 
ρ, ἐγχδιρέδιογ. ἐκ τούτου λειριόεις' Ναὶ λειριόεσσα, Ύλυ- 
κεῖα, ἐπιδυμητή, ἠδεῖκε 

δοο 

γράμματα 

δ60υ 

Μο 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, Δ Η διο 

Ααιρόρ ὄολμς, εἰ μὲν σηµαίνει τὴν προσγήν διὼ τῆς 
ει διφΦόγγου γραφετα, παὸ γίνεται παρα τὰ λείρια το 

ἄν" εἰ δὲ σ]μαίγει τὸν ἄνοιδῇν ὁ διὰ του η γράφεται) 
οι γόνεται παρα τὸ λερός ὃ σηµαίνει τὸν ὤνο δη πα- {9 
ρὸ τὸ" λίαν δρα» οἱ γὰρ αναιδεῖς λίαν ὁρῶσι' Ἰ παρὰ 
τὸ λίαν προορυήναε. νὰ 

Λεβηνον, σηµαίνει τὸ πτυάριον. διφορούμενον καί εἰ 
ὁμὰ τῆς ει διφΦόγγου, σχηματ/ςεται οὕτως" ἐκ 
λέχος., γήεταν᾿ λάχΎον καὶ λέκγον" καὶ πλεονασμῷ 

6 λεῖκνον " καὶ γὰρ οἱ αρχαῖοι ἐν τοῖς πτναρίοις ἐποίουν 

τοὺς οἰκείους͵ υύς γαεύδειν ὁιὰ τὸ πολύγονον. εἰ δὲ 

διὰ τοῦ αν οὕτωο" ἔστι λυιμᾶν ὃ γώεταν παρὰ τὸ λίαν 

καμεῖν' ἐξ οὗ γόεταε λύκμο» ᾿ καὶ μετα θέσει τοῦ µ 

εἰς ν, λέκνον. τινὲς λεῖπον αὐτο λέγουσι" παταλείπει δο 

γὰρ τὰ χρήματα, καὶ το ἄχυρα ἀποβάλλει. 
Λειτουργός, ὁ τοῦ διοριηταῖο ὑπουργῶν καὶ διαπονῶν' 

γὰρ πρυτανεῖον, Ἴγουν τὸ δημόσιου. λήΐτον ἐκαλεῖτο. 

ἐκ τοῦ λήϊτον οὖν καὶ τὸ «ἔργον» γήεται κατὰ συστο- 
λὴν λείτουργόο' παὶ χατα συναίρεσιν τοῦ ε καὶ ια εἷς 

τήν ει ὀ/ΦΙογγο»᾿ κο λειτουργεῖ», το ὑπηρετεῖν. 
Λειχήν; παρὰ τὸ λείχω" καὶ γάρ Φασιν ἐκ τοῦ λεβχειν 

τὸ πάθος ἐπαίρετω. } παρὰ τὸ λεῖον» πατο ἀντίφρη- -505 
σι». τὸ μὴ ὃν λεῖον” τραχύνει γαρ τὸ σωμα, ο τὸ, --- 
ἁπαλοῖο δὲ ̓ αὐχέγος: -- Ἠαΐτοι παρὰ τον αὐχμιόν" 
αὐχ]ν, τράχηλο» παρὰ τὸ τραχύ. 

Δείψανον, παρὰ τὸ λείπω λείψω" λείψανα γὰρ εἶσεν 

τ6 ἐγκαταλείμματα. ἦ παρὰ το λείβω λείψω" καὶ γὰρ 
ἔσπενδον ἐπὶ τὼν τεδγεώτω». 

Λειψύδριον, τόπος τῆς ᾽Αττικῆς' παρὰ τὸ λείβω [καὶ τὸ 
ὕδωρ.] 

ο. Λεωργός . ὁ τῶν ὠνθρωπον πλάστης 
έως» παρὰ Αἰσχύλῳ. 

Λήϊα, τα σιτοφόρα χωρήα᾿ καὶ υσυναρέσει, λῆα. ἐτυμο- 

λογεῖτωι παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν; καὶ το ένα» λαίον, 

παὶ λήϊον" παρὰ το λίαν ένας καὶ αὔξεσθοι τὸ σιτε- 
Φόρον πεδίον" δεν καὶ λεία, ἡᾗ τῶν τετραπόδων κτή- 

σις ἡ Σεμομένη τὸ λήΐο. Ἴ 
Λεῖα, ἡ λαφυρωγωγέα» ή πραῖδα᾿ καὶ ἐν δμοερέ σει, ληΐς. 

ΔΛηϊάδες καὶ λήήτίδες, ἐπὶ τῶν γυναικὠὼν αἱ αἰχμάλωτοι, πο 
λαφυραγωγοί 9 πολ εμικαῖ. 

Πϊστοί, οἱ ἐκ λείας καὶ ληστείας κτήτοί: ἀπὸ τοῦ ληζζω 
το πραιδεύω. ληέεσὃωε ὁ δὲ κυρίω:, τὸ τα σιτοφόρα χω- 
ρία ἐκκόπτειν. ληστης οὖν ἐκεῖφεν' καὶ συναρέσει, λη- 
στής. ληῤστής πνρίως, ὁ τα τετράποδα ὠπελαύνων ' λεῖα 
γὰρ ἡ τούτων ατῆσίς, ὁια τὸ ἐν τοῖς λήίοις βέσκες 
σθαι" καταχρηστικὼς δὲ ληέεσθαι» καὶ ἐπὶ τῶν ἀπὸ 
πολέμου ατην έντων ἔνδεν, -- οὔς µοι ληΐσατ᾽ ὨὈδυσ- 

σεύς: --- καὶ, Ληΐστοὶ μὲν γάρ τε βόες: ---. ἀπὸ τίνος 
γὰρ ὧν τὸ λή]ον ὄνομα ῴοιτο } απὸ τῶν ἐξ αὐτοῦ τρε- 
Φομένων λαῶν: λήΐα γαρ λέγονται τὰ ἐκ πολέμου λά- 5ο 
Φυρα, }ἡ τὸ ἀπὸ λγστείας. ΄ ς 

Αήδιον, Φιλήμων Φητὶ σηκώνει» εὐτελὲς Χιτώνιον» ἢ 
χλανίδα παλωαν. «τει αῑς τὸ ἀκτῖνα. αμ 
ἑμάτίον. 

ΔήΦαργος, ἔστιν ἐκ τοῦ ἀργός. 
Λήκνδος, ἄγγεῖον ἐλαιοόό χον᾿ ο τὸ λεγόμενον λαγύνιο)" 

λάχυτος τις οὖσα, παρὰ τὸ μεγάλως χωρεῖρ. -] παρὰ 
το πύτος λάκντος. ᾗ μεγαλ όχυτος. Ἶ λεν κυτος ἔχου- 

υσα”ἡ τὸ προχούθιον» παρὸ τὸ ἔλαιον κεύει». 

Δήμα, καὶ λήμμα” οἷον τὸ δέληκα. ταύτὴ δὲ ὁιαστέλλε- 

σθαι χρὴ εὐλόγως τὸ. λ]ιμα του λήματος. τὸ μὲν γαρ. 
επδετας ἐπὶ ψνχικοῦ παραστήµατος τὸ δὲ, ἐπὶ τοῦ 
λαμβανομένου. καὶ ἔστι τὸ μὲν, ἀπὸ τοῦ λῶ τὸ «έλω" 

μὲν 
τοῦ ο 
του 

ν 
το 

παλ 

ἐπίφετον Προμή- το 
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τὸ δὲ, ἀπὸ τοῦ λήβω τὸ λαωβάνω. Δῆμμα, κέρδος" 
θράσος, δύναμις, τόλμημα, αξίωαα. 

Δημῶ, τὸ αμβλυώττω" λήμη γὰρ λέγεται τὸ συνιστά .εδ- 

νον ἐν τῷ ὀφΦαλμῷ λευκὸν ὑγρὸν, καὶ ακβλνώττειν 

παρχσκευάζον᾽ παρὰ τὸ λάω τὸ βλέπω καὶ τὴν μὴ 

ο ἀπαγόρευσιν" ἔστιν εἰς τὸ λιγνύς. Ἡρακλείδης δὲ ὁ Σω- 
ρανὸς λέγει λημᾶν λέγεσθαι τὸ ἀπολαυστικῶς βλέπει», 

παρὰ τὸ λάειν, ὃ ἐστιν ἀπελαίειν. καὶ ὍὌρηρος, 

ἸΑσπαίροντα λκων: --- ἔνδεν καὶ λαιμός ἐπειδὴ καὶ 

τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν ποτῶὼ» οὕτως ἀπολαύει. 

Λόμνός, ἡ πόλις" παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν καὶ τὸ ὄπγος, 

λαῦπνος" καὶ συγκοπῇ καὶ τροπῇΏ τοῦ α εἰς η, Λῆωνος. 

3δ4 Ληνός) παρὰ τὸ λεαίνω τὸ λεπτύγω" λεανῶ λθανός' καὶ 

κράσει, ληγόε, παρὰ τὸ λειώνεσθαι πατουµένης τῆς 

σταφυλῆς. 
Δονίς, σηµαίνει τὴν βόκχην ᾿ παρὰ τὸ ληνόν' ὡς ὃηλν- 

κὸν ὀξύνεται, καὶ δια τοῦ { γραφετω. 

Ληναιών] Ἡσίοδος, Μῆνα δὲ ληναιῶνα κάν ἥματα, βού- 

θύρα πάντα: -- τὰ τοὺς βοῦς έροντα δια τὸ κρύος 

τὸν κατ Αἰγυπτίους χύακον παλούμενον. ἐκλήβη δὲ λη- 

ιο υαιών, ὁιὼ τὸ τοὺς οἴνους ἐν αὐτῷ κοµίζει. οὗτος δὲ ὁ 

: μὴν αἀρχὴ αηνῶν ἐστιν. οἱ δὲ ληνειῶνα Φοσὶν, ἐπειόὴ 

Διονύσου ἐποίουν ἑορτὴν ἐν τῷ μηγὶ τούτῷ, ἣν ᾿Αμβρο- 

σίαν ἑκάλουν" καὶ λήναιον, ἑερὸν Διονύσου. 

« Λῆξις, εἶδος γραφῇς: ἀπὸ τοῦ λαγχάνειρ. Ἱ 

Λῆρος, ὁ διαῤῥέων καὶ τὴν μνήμην λαγνανων᾿ παρα τὸ 

λήδω λήσω λῆρος σηµαίνει τὴν Φλυαρία»᾿ καὶ ληρεῦν, 

παρκφρονεῖ», ματακολογεῖγ. Ο9λά . 

Λητώ, παρὰ τὸ λήδω τὸ λενθάνω. ὁ μὲν Πλατωνν Φη- 

σἰν ἑλεητώ' ἑλεήμων γαρ ἡ εος καὶ πραεῖε, καὶ πὰγ- 

τας ἑλεοῦσα" κατὰ δέ τας, ΛηΦώ᾽ τὸ γὰρ ἥμερον καὶ 

4ο πραῦ ἐκ τοῦ ἐπιλελῆσθαι τῶν εἰς αὐτὴν πεπλ]μμελη- 

µένων ἐμφαίγεται. ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχος» παρὰ τὸ λῶ τὸ 

Φλω" ὅφεν καὶ τὸ λῆς, ἀντὶ τοῦ Φέλεις, µετα τοῦ α, 

Εὐριπίδης ναὶ τὸ λῷ τὸ Φέλει, Δωρικῶς' ἐπειδ ὃ ἄν 

τις ΦέλΦ, παρ αὐτῆς λαμβάνει. ἳ 

Διαρός .. Ἰλιάδος λ, Μαν ὕδατι λιαρῳ:”-- εὐκρατῳ» χλια- 

ρῷ, προσηγεῖ. απο τοῦ χλιαρός, κατα αποβολή» του 

κ΄ τὰ γὰρ ἆλιαρᾶο προσηνή. ἡ παρὰ τὸ λῶ το θέλω, 

γίνεται λαρόν, ὃ Φέλομεν», ὣς νῶ» ναρὸν᾽ καὶ πλεονα- 

σμῷ τοῦ εν λιαρόν. ἡ λιλῶ τὸ λίαν Φέλω᾿ καὶ ὧς µα- 

πο δᾷῷ µαδαρός, πλαδῶ πλαδαρος, οὕτω λιλῶ λιλαρος". καὶ 

ἀποβολῷ τοῦ λ, λιαρός' τὰ Ὑὰρ προση»ῆ δέλομεν καὶ 

ἐπιθυμουμεν. 

Λιάμαθοι, οἱ αἰπόλοι" ἀπὸ τοῦ εἶναι λίαν αμα εἲς. 

Λιατθείς] ἔστιν ἀλῶ τὸ πλανῶ καὶ ἐκκλήω' ὅθεν αλί- 

ζω" καὶ κατὰ µετώθεσι»» λιάζω" ἐξ οὗ τὸ λιασθείς. 

Δ/βανός, παρὸὲ τὸ λίαν βαΐνειν΄ η] παρα τὸ λείβω τὸ 

στόζω ἡ σπένδω, ὁ λειβόμενος καὶ σπενδόμενος" δονοῦ- 

σι γὲρ αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι ὅλον εἶνι πνεῦμα καὶ «εῶν 

ἀνωφερὴς γάρ ἐστι ὅδεν καὶ αντον σέβονται. 

{ο Διβανωτός, ὁ καρπὸς τοῦ λιβάνου᾿ παρα τὸ λείβω" κατα- 

στάζετοι γὰρ απο τοῦ Φυτοῦ. λήβανος, παρὰ τὸ λείβω 

τὸ σπένόω, τὸ εἰς σπονδὰς κοὶ Φυσίας ἐπιτήδειον, 

Διβόούμεδα, ἀπὸ τῆς λιβάδος" οἱονδὶ ἐμβυθιόμεθα" ἀφ' 

σ οι 

οὗ καὶ ἡ Ίνω Βύνη ἐπεκληθη᾽ ἐπεὶ βεβύδισται" Εὺ. 

Φορίων δὲ, βύνην τὴν Φαλασσαν λέγει οἷον, --- πο- 

λύτροφα ὀάκρυκ βύνης:--- τοὺο ἅλας βουλόμονου εἰ- 
᾿ 

πεῖν' καὶ πατα 
βνθ/ζομαι. : 

Διβρόςν ὁ σκοτεινός" 
ο. ἀιότι ἐπίδετον τῆς νυκτὸς. 

διὰ τὸ ἔνδροσον τῆς »νκτό. 

συναλοιφὴν, ἁλιβδοῦμαι, οἷον δὲ ἅλα 

κα) λιβρήν, τὴν λίαν ἐρεβεννήν" 
λιβηρὴν διὰ τὴν λιβάδα, 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ, ΛΙ δις 

Λιαβρός. ἡ σκοτεινὴ νύξ” παρὰ τὸ λίαν βαίνει. 
 Λιγυγχήτν ἠδέως ὧδων' ἀπὸ τοῦ λιγύς καὶ ;χέω. 
Λωγύον σηµαίνει δύο" τὸν ἠδὺν, ας τὸ»---- λγὺς Πυλίων 

αγορητής: --- ὁ ἡδὺς ἐν τῷ λέγειν: ἡ ὀξύς. γίνεται 
εί, τὸ λέγω λεγύς καὶ λιγύς" ἡ παρὰ τὸ λίαν εἶναι 

4 ον Ν 9 ΄ 
Λιγνόο] παρὰ τὸ λυγός λυγνός καὶ λιγνόρ' ἡ παρὰ τὸ λν- 506 

γίζω, λυγινός καὶ λιγνός, ι ' 
Διγυρῇ] Μάστιγε λιγυρ): ---- λιγεῖς κα) ὀξεῖς τοὺς ἵππους 

ποιούσῃ κατὰ τὸν ὀρόμον' ᾗ ὀξὺν ἦχον ἀποτελούση. 
Λγεια) τὰ εἰς α λήγοντα. Φηλυκὰ ἀπο ϱῶν εἰς υς ἄρσθ- 

νικῶ» γινόμενα, εἰ μὲν βαρύνεται τὰ ἄρσενικὰ , 
παροξννεται τὰ θηλυκά" οἷον πρέσβυς τρέσβεια, Ἰμι- 
συ; ἡμίσεμι᾽ εἰ δὲ ὀξύνετωι τὰ αρδενικὰν προπερισπᾶ- 
τοι τὰ θηλυκά, σεσ]μείωται τὸ ἐλαχύς, ἐλάχεικ' (σή- ιο 
µαήνει δὲ τὴν μιπράν) καὶ τὸ λιγύ:, λίγεια. καὶ ἔστω 
εἰπεῖν. ὅτι ἀντιπαράμειται αὐτῷ τὸ λίγω, τὸ ὑμνῶ, ῥη- 
μα" ἐξ οὗ κα) τὸ λιγκίνει» γίνεται παρὰ τὸ λίαν ἰαί- 
νε ὃ ἐστι εὐφραίνε». τὰ δὲ ἀπὸ ἐνεστῶτοῦ παρη- 
γµένα ὁιὰ τοῦ δια Φηλυκὸ, προπαροξύνεται' οἷον μῆδῶ, 
Μήδεια" λίγω, λίγεια. τὸ ὃὶ ἐλάχεια" τα εἰς υς ὑπὲρ 
δύο συλλαβὰς συστέλλοντα τὸ »΄ προπαροξύνεται" οἵον, 
λεύκοφρυς, ἥμισυς ατράφαξυς' ἔστι δὲ εἶδος βοτάνης 
Χρνσολαχαγου. οντως οὖν καὶ ἔλαχυς ὤφειλεν εἶναι" 
αλλ’ ἐπειδὴ τα εἰς υ ἔχοντα οὐδετέρυ παρασχηµα- 
τισμὸν, παραληγόµενω τῷ αν ὀξύνετοιι οἷον πραῦς, 19 
ταχύς» τούτου χάριν καὶ τὸ ἑλαχύς ὀξύνεται, τὴν 
οὖν κεχρεωστηµένη» τάᾶσι» τὴν ἐν τοῖς «ηλυκοῖς ἄνε- 
δέξατο. ' 

Ληγνύς, ἡ ἀνάδοσις τοῦ πυρός, ὁ καπνός" παρὰ τὸ ὁει- 
χνύω, δεινός τιο οὖσα, ἡ δεικνύουσα τὸ πὂρ. παρὰ 
τὸ λίαν ῥωεῖσδαι. κὶ λιγννῶδες, τὸ αἀσβολῶδες καὶ 
καπνῶδες. Όμηρος, Λωνὺν αἱθαλόεσσαν: --- ὁμιφέρει 
γὰρ παρ Ὁμήρῳ κατνὸς καὶ πνίσα καὶ λιγνὸς καὶ αἰ- 
Φαλη. καπνὸς γαρ λέγεται, ὁ ἀπὸ ξύλων γινόμενος " 
κγίσα δὲν. ἀπὸ κρεῶν καιοµένων" λιγνύς, ὁ ἀπὸ καιο-σο- 
µένων ἐλαιωδῶν γινόµενος καπνός αἰδάλη δὲ, ὁ ἀπὸ 
ὠσβέστου καπνός" τὸ αἰθαλόεν δὲ, «Ῥερμον ἡ λαμπρόν" 
σημαίνει καὶ τὸν καταιθαλωθῆναι ἄξιον' καὶ ἡὶ τοῦ 
πυρὸς ἀποφορά, καὶ ἡ τῷ ὀροφῇ προσεγγίζουσα µελα- 
ν’ καὶ ἐπὶ τοῦ µελάθρου, Αὐτὴ ὁ αἰθαλόεντος ὑπὲ 
µεγάροιο µέλαθρα: --- καὶ ἐπὶ στοᾶς, παρὰ τὸ αὖδὶ 
λην μὴ ἔχειν ἀπὸ τοῦ παιομένου πυρός. οἱ γὰρ πα- 
λαιοὶ οὐκ ἐκρῶντο ἐλαίῳ καὶ λύχνῳ, ἀλλὰ ἔνλοις' 
ὍὌμηρος, Ἀήήσαν ἔνλα πολλα, Φαος τ ἄμενν ἠδὲ «δέ- 
ρεσθαι:--- ὁιὸ καὶ σεσηµείωται τὸ, Ἀρύσεον λύχρο) 49 
ἔχουσα. . . ι 

ΔΛήωη] ἡ παρὰ τὸ λήδω, λήσω, λέληκα, λέλγωκεν λή- 
μ᾿ τοὺς γὰρ ληαῶντας μὴ βλέποντας λανανοντες πα- 
ρερχόμεδα" λήμην ἡ περὶ τοὺς κανθοὺς τῶν ὀφθαλ- 
μῶν πετηγυῖκ συστασις. παρὰ τὸ λίαν μᾶν, ὃ ἐστι 
ὠητεῖν' οἱ γὰρ λημῶνταῦ καὶ τοῦ Φωτὸς στερούµενοι 
λίαν ῥἸτοῦσι. ἡ παρὰ τὸ λω καὶ τὸ μὴ ἁπαγορεύ- 
σεως. ἐν τῷ τέλει τίθεται, ὁμοίως τῷ χελώνη, ὅπερ 
γύεται παρα τὸ κέλλω τὸ τρέχω, καὶ τὸ νή στερήτι- 
πο» µοριον. αἳ 

ΛίΦος, παρὰ τὸ λίαν Φέειν, κατα αντίφρασιν. δ8- 
Λικριφίς, ἔστω ἐπίῤῥημα, καὶ σηµαίι τὸ πλαγίως" λέ- 

ο ο ι Ῥ ο . 
χβιον γὰρ τὸ πλαγιον οἷον λεκριφίς. ἡ παρὰ τὸ ὕκρι. 
τα πλάγια ξύλα ἠκριφὶς, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ. ἄλλοι 
δὲ παρα τὸ λα ἐππωατικὸν καὶ τὸ κυπτδιν, λικυβές, 
κατὰ µετάθεσιν τοῦ υ εἰς !᾿ παρὰ τὸ λίαν κενυφέναι 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ, λικριφίς, ἃ ι 
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Λιλαι :Φμενοι] - ὀλροῦο. λιλαιόμενοι πολέμοιο: --- ἐπιὂν- 
ποῦντες. παρὰ τὸ λῶ, διπλασιασαῷ» γένεται, λιλῶ τὸ 
πάν θέλω" καὶ λιλαίω κατὰ παραγωγὴν, ὧς κερῶ, 
περαίω περ, περαίω. 

Διμός., ἡ λεῖψιο τὼν ἐπιτηδείων. γίνεται παρὰ τὸ λείπω 
λείψω, λιμός" ας) ὤφειλε διὰ διΦόγγου γράφεσθαι" 
ἀλλὰ συγέπαΦεν ἡ Φωνὴ τῷ σηαιομένῳ" ἐπειδὴ γαρ 
ἔνδειαν ὀηλοῦ » τούτου χάριν καὶ ἔνδειαν Φωνήεντος ἄνε- 
δέζωτο, ὁ Τρύφων: ὁ δὲ ᾿ Απολλώνιος, ἐξ ἀφορμῆς, τοῦ 

το λωμπανω. στέον ὃ ὅτι παρὰ μὲν τοῖς Αθηναίοις, ἄρσε- 
»ικῶς λέγεται ὁ λιμός" παρὰ δὲ τοῦ; Δωριεῦσι, Φηλν- 
κὠς ἡ λιμός. ἔστω εἰς τὸ λοικός. 

Δίωνηι. τὰ συνεστῶτα ὕδατα" παρὰ τὸ λίαν καὶ διόλου 
µένειν' διὸ καὶ ὁ Ὠμεεανὸς, ἀκαλαρείτης ὧν, λίανη κέ- 
κληται” Ἠέλιος ὁ ἀγόρουσε λιπὼν παν λέα λίμνη»: 

τι οὕτως ρον ἐν ὑπομνήκασι τῆς Ἰλιάδος, καὶ ἐν ἅλ- 
λῷ., παρὰ τὸ λείβε». ὅ ἐστι ῥεῖν. μαὶ λικὴν ὁμοίως, 
παρᾶ τὸ λίαν μέγειν ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ. λίαν λέγεται 

τυκα) ἐπὶ τῆς Δκλάσσης. 
. αν σημαίνει τρία" ἐπὶ τῆς Φαλασση»» -- βαΦε/ῃ δ' 

ο06 

«Ἔμπεσε λέωνη: ---- ἐπὶ τοῦ Ὠκεανοῦν ὧς εἴρηται" καὶ 
ἐπὶ τοῦ συνήθως ἡμῖν νοουμένου, Λίάνῃ Ἀδῤμάρος Κη- 
σΦισίδι, 

Λιαβός. παρα τὸ λίαν καὶ τὴν βόσιν τὴν τροφήν- ὃ σφό- 
ὁρα περὶ ταύτην ἔχων. 

ΔΛιωπάνων, απὸ τοῦ λείπω γύεται" τὰ γὰρ (δι τοῦ ανω 
εἰ μὲν πλευνάςει τὸ ν. συστέλλει τὴν ἀρχήν οἷον ̓ λή- 
δω, λανθάνῳ" πήθω, πανθάνω" {δω ἄνδανω οὕτως 
οὖν καὶ λείπω, λμπάνω. εἰ δὲ μὴ πλεονάζει τὸ ν, 
Φυλαττει τὴν ἀρχήν' οἱ ον αὔξω, αὐξάνω. 

κ Λιμήνν ὁ ὄρμος ἐν τοῦ λίαν μένειν ἐν αὐτῷ τὰς ν]ας. 
δο Λιμενήοχος ἄχραν ἡ Ἡράκλειος ὤκρα ἐπειδὴ τοῖς πλέου- 

σι ἀπὸ Σινώπης μέχρι Έραπεςοῦντος τῆς Κολχικῆς 
ἐπὶ τριςχμλίους σταδίουο, ἄλλος οὐχ. ὑπόκειται πλην 
τοῦ νατα τὸν Ἡράκλειον. 

᾿Διμήρή,  Πήνδαρος. τοῦτο δισσόν ἐστιν" ὁπότε παρ» τοῦ 
λιαένος λιμενήρη: ἢ παρα τὸ λειμῶνος, λειμωνήρη, 
λικήρή: οὕτως ΠἩρωδιανός. 

Λιόν] τὸ Ἄϊνος. σημαίνει τὸ ἔριο" λωόν δὲ, τὸ λιοῦν. 
τὸ ἔριον.» απο τῆς λεμτητος. ἢ τὸ λεπτὸν ὕφασμα, λι- 
γόν ἔλεγον, παρὰ τὸ λίαν γενῆσθαι. 

49ο Λιπαίω, παρὰ τὸ ΄λγπος" τοῦτο παρὰ τὸ λίαν πιότητα 
ἔχειν. ἀπὸ - «δὸ τοῦ λιπάναι, γύεται λιπαρόο. τὰ γὰρ 
εἰς ναι ἀπαρέμφατα ποιοῦσιν εἰς ὃς ὀνόμωτο ἐσοσυλ- 
λαβα τοῖς ῥήάασι" κα) Ἰ τῷ α ποραλήγετας, ἡ τῷ ε. 
μιάναι» αιαρός" ᾽ανσάναε» μυσαρός" χλιάναι, χλιαρός" 

ὀλιῤῆναι, Φλιβερός" στυγῆναι, στυγερός" ᾿τακῆναι, 
τακερόρ. 

Διπαρεῖν. σημα(νει τὸ παρακαλεῖν 
ναι τοὺς παρακαλοῦντας. απὸ δὲ 
κατὰ ἀποχοπὴν, λίπα" οἵον, --- 
τοῦ λιπαρὼς ἐπίῤῥημα , ὴ ἐπτενῶς. 

6ο Λιπερνήτις. θηλυκόν" τὸ ἀρσενμκὸν, λιπερνήτης. σηακίνει 
τὸν ἐνδεῇ καὶ πτωχόν’ παρὰ τὸ λ-ίπεσθαι ἐρνέων, ὅ 
ἐστι Φυτῶν. ἡ λιπερνήτας Φησὶν ᾿Αριστόξενος τους ἅλι εἲς 
μα) Φαλασσίους, απὸ τοῦ τὰ το αἆλὸς διπιπράσκει» 
και «ην. τινὲς δὲ λιπε ρυήτας τοὺς λιπόντας τὸ βλαστη- 
μα του ἄνδονς τοῦ πλούτου. 

Αίτω, σημαίνει : τὸ ἐπιλυμῶ οἷον, --- λίπτοντα γαάλα- 
567: ντος: --- ἐκ τοῦ λῶ τὸ 9έ έλων γίνεται παράγώγον ήπτω. 

ἦ παρὰ τὸ λίαν ἅπτεσθαι. ὅ ἐστι προσεγγίςειν᾿ ὃ γὰρ 
ες ἐφίεταί τίς» προσεγγίσει. 
Δίς, ὁ λέων, παρὰ τὸ λιαρόν᾿ 

ΕΤΥ ΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

παρὰ τὸ λίαν παρεῖ- 
τοῦ λιπαρὸν γόνεται 
λ/π᾿ ἑλαίῳ: ---ἀντὶ 

ευ, ΄ ΄ . Ν 

ἔνιλερμον γάρ ἐστι το 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΛΊ διή 

ἆδον. --- ὥστε λὶ; ἠὐγένειος: ---- οὗ ᾗ αἰτιατρωὴι --- ἐπεί 
τε λό᾿ 7γαγε ὁλίκων Σήτω: -- τὸ πλ Ἶρες λα, ὕ ἐστι 
λέοντα, Δωρμιῶς. ἔδει μέντοι περισπασθαι, ὡς μῦς, 
μῦν Δριστάρχῳ ὁὲ ἐπείσδη ἡ παράδοσις ὀξύνειν. τὸ 
δὲ πληθυντικὸ» παρα Καλλιισχφ λες" καὶ λίεσιν, ὡς 
μύεσι. λαμβάνει 6ὲ καὶ ἐπίδετον ἐπὶ τῆς λείας πέτρας, το 
ὡς τὸ, Πέτρη γρ λίς ἐστι, περιξεστῇ εἰκυζα. 

Λισσή]. --- λισσὴ ἐπριέλλεται νήσῳ: --- λισσὸν τὸ ὁμα]λ. όν" 
παρὰ τὸ λίν ἴσον " ᾽Αμερίας 8ὲ ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ αὐτὸ 

«λαμβάνει. αὕτη δὲ ἡ νῆσος ὄρνιφας ἔχει τοξευούσα: τοῖς 
πτεροῖς ας βέλεσε, τὰς παλονμένας͵ Στυφελίδκς. ἦ 
δὲ νῆτος καλ εἶταί ἼΑρηα: ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ ἐστιν ἐπιφα- 
φέστατον ἱερὸν ”Αρῄος. 

Λίστροϊσε, ἔυστῆραι, πτύοι ἀπὸ τοῦ λίαν στορεννύειν 
δι αυτων την ὑποκειμένην ὕλην., 

Λίσφοι, τὰ ἰσχία οἱ Αττίκοί: παρα τὸ λείπερ αὐτὰ σαρ- 3ο 
πῶν. δύναται καὶ λέσφοι εἶναι κατὰ την ὀσφύν. 

Λίσσεσθαι, παρὰ τὸ λίαν [ζω. τὸ δέμα λίσσω᾽ ὁ μέλ- 
λων, λίσω. ἡ παρὰ τὸ λιτῶ τὸ παρακαλῶ᾿ ἡ, ὧς Φασι 
τινὲς, ἀπὸ μέλλοντος παρήχθη εἰς ἐνεστῶτα, καὶ ἐγέ- 
ὐετο πλεονασμῷ ἑτέρου σ., λίσσω" καὶ σηµαίνει τὸ ὑπε- 
τεύω. Ἰλιάδος α. Δία λίσαι. 

Διτέσθαι] ώφειλε προπαροξύνεσθαι» ὡς τὸ ἔρεσθαι, πύ- Ἀ 
Φεσθαι, ἐπειδὴ μέσου ὠορίστου δευτέρου ἐστί" προπαρο- 
ξύνεται ὁμοίως τῷ δέρεσθαι πο) Φέρεσθαι ἐνεστῶτος. 
οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ. --- κῆρα λιτέσδαιτ--- ὤφειλε μὲν 
προπαροξύνεσ.αε, ὅτι ἐνεστώς ἐστι. ἀπὸ τοῦ λίτοµαε 

βαρυτόνου" αλλ᾽ ἐπεὶ τὸ εἰς δα: ἀπαρέμφατα τῷ ε 
παραληγόµεγα» οὐκ ὄντα ἀπὸ τῶν εἷσ µ;» ἔχοντα ἐν 
τῷ τρῖτψ ἀπὸ τέλους συλλαβῇ τὸ 1 συνεσταλι ἀένον, μὴ 
ἐπιφερο µένου αὐτῷ ἁπλοῦ, παροξένετας, οἷον λιπέ- 
σθαι, ἠκέσαι τιθέσθαι" οὕτως οὖν καὶ λιτέσὃαε, οὐ 
τῷ λόγῳ τοῦ ἐγεστῶτος παροξύνεταε, ἄλλα τῷ χα- 

ραμτῆρι. 
Λέταργος πύον σημαίνει τὸν ταχύν' 

γὸν εἶναι» Ἰγου». ταχύ». 
Ἀπός, ὁ πένης παὶ δημότης" ὴ ὃ ἐκ λιτανείας ών" ἢ ὁ ᾖς 

ἐπὶ τῆς γῆς κοιαώμενοο. λιτὸς σημαίνει καὶ τὸν εὐτελῆ 
χιτώνα Γρ1ι ἀποῤμλον" παρὰ τὸ λεῖος. τὸ δι τοῦ τος 

ἀποστρέφεται τὴν ει δίΦΦόγγον, στου, μῖτος, τρίτος, 
λιτός. 

Αη ἑκνῷ λιτὶ κάλυψαν, ᾿Ἰλιάδοο σ, ἀντὶ τοῦ λε- 
πτῷ πέπλῳ" ῆ λιτῷ ποὺ ἄποιμίλτῳ ὑφάσματε, ] ἐστι 
λωῷ. οἱ δὲ, ἐξ ἀἄντ φράσ εωδ. τῷ ποικίλῳ. οἱ δὲ, ὃ φα- 

σι Αττικο) λίδιον. δεῖ δὲ ὀξύνεσθαι τὸ λιτί, κατὰ 
τὸν πγόνα Ἡρωδιωνοῦ Τάσο δοτρο] δισύλλαβος» ἐπ] 
ὀγόμωτος ὀξύνεσθαι Φέλει, Φωτί, 9ητί. εἰσὶ δὲ οἳ προ- ρα 
περισπῶσι' οὐ, καλὼς. παραιτητέον δὲ τὸν ᾿Ασκαλωνί- 
την, οἴομενον ὠπὸ τῆς λές εὐείως κεχλίσὃαι τὴν λιτί 
ὀοτμοὴ»» καὶ λῖτα αἰτιατμεήν οὐ γάρ ποτε ἔμελλε τὰ 
εἰς ις μογοσύλλκβα δια τοῦ τος κλίνεσθαι" µετάπλασις 
δέ ἐστιν" ὧπὸ τοῦ λιτόν λιτοῦ τῷ λφι καὶ λιτί, ὡς 
ἀπὸ τοῦ ελάδος κλάδου τῷ κλάδῳ, κατὰ μεταπλασμὸν 
κλαδί. κὸὶ ἡ αἰτιατικὴ ὁμοίως κατα ,μεταπλασμὸν, ἐκ 508 
τοῦ λιτόὸν λτα ὡς ἐκ τοῦ κρόκη ρόκα οἷονν τ-- κατὰ 

λῖτα πετάσας» Ἰλίάδος δ, ἀντὶ τοῦ ἡμάτιον λιοῦν ῇ 
λιτὸν καταπετάσως » τουτέστο -ἁπλώσας. ουχ. ὁμότονος 
δὲ ἡ λῖτα τῇ λιτόν. ἐπειδὴ πᾶσα αἰτιατικὴ εἰς α λή- 
γουσαι βαρύνεται. 

Λάκνοι, οὗ πολυπράγκονες, καὶ ὀψοφάγοι ᾗ λαίμαργοι" 
παρα τὸ λίαν χαίνειν, ἠχαίνειν, ὅ ἐστιν ἐπιφυμεῖν. 

Διχμώμενος, περιλείχὼν, ὥποσπογ: υέζων" ἀπὸ τοῦ λιχμῶ 
δευτέρας συζυγίαο τῶν περισπωµένων τοῦτο ἀπὸ τοῦ ιο 
κκ 

Δ . η ΄ 
παρα το λίαν αρ- 



δισ ΛΙ 

λείχω πλεονασμῷ τοῦ µ. τὸ λι, ι. ὀματί; ἐπειδὴ πάντα 
ακόλουθα τὰ παράγωγα τοῖς πρωτοτόποις: 

ΛΨ, σημαίνει τὸν ἄνεμον καὶ τὴν ὕτταν, καὶ λιβάλα. 
αμϕέτερα παρὰ τὸ λείβω λεύψω γέγονεν᾿ ἡ παρὰ τὸ 
λείπω λείψω. τὰ δὲ εἰς ψ λήγοντα πάντα τὴν δ/ΦΦογ- 
Ύον αποστρέφοται, κψ, κνιφές καὶ κνιπός ΝΨ νι- 

κ βός, ὄνομα κρήνης, οὕτω καὶ λίΨ λιβός. ὁ δὲ ἄνεμος 
λέγεται, κα λείπει ὁ ἥλιορν 

30 /οιγός, ὁ ὄλεθρος, παρὰ τὸ λείπω λοιπός καὶ λοιγός ' λεῖ- 
ι, γαρ τῶν΄ ανθρώπων ἐργάζεται. τὸ δὲ λοιαός, ση- 
μαύνει τὴν λοιμικὴν γόσον αεταφορμκῶς δὲ τὸν βλαπτι- 
κὸν αέρα. γένεται γὰρ παρὰ τὸ λείπω λοιπός, καὶ λοι- 
μός ́  Φδορά. Ἶ παρα τὸ λίαν μᾶν, πλεονασμῷ τοῦ ο. 
ἡ παρὰ τὸ λιμός, λιμὲς μέν ἐστιν ἔνδεια σίτου᾿ λοικὸς 
δὲ, ἔνδεια των σωμάτων. γράφεται τὸ λεν νε πολλὰ 
γάρ εἶσιν ὀνόματα ἀπὸ ῥημάτων γωόµενα γραφομένων 
τῶν ς ῥημάτων διὰ δι 3όγγου, τῶν δὲ ὀνομάτων διὰ τοῦ 
/ ονν, πείθω, πιθανός οὐμτείρω, ο/κτιρμός ' σείω. σῖ- 

3ο. τος" νείφω., Σιφετός"' λείχω, λιχανές, ῇ παρὸ τὸ λίαν 
χαίνερ᾿ ἡὶ ὅτι πολλά εἰσι συμπάσχοντα τῷ ὀγλουμένῳ" 
οἵον χείρ, διὰ διφθόγγου" “χεράς δὲν πάθος περὶ τὴν 
χείρα, δια τοῦ { καὶ ἐμιμήσωτο τὸ πάθος κα γραφή. 
ἢ ὅτι τὰ εἰς µος ὀξύτονα τῷ υ ἐκτεταμένῳ παραλήγον- 
ται, οἷον θυμός, ῥυμός, δρυμός. σεσημείωται τὸ λοιμές 
ὃμὲ τῆς οἱ διφΦόγγου γραφόµενον. τὰ ες μος καθαροὶ 
δισύλλκβα ὀιφΦέγγῳ παραληγόµενα, ἀπὸ συμφώνου αρ- 
χόμενα, σπάνια εἰσὲ» παὶ ὀξύνονται" οἷον λαιμός, λοι- 
μάς; τῷ δὲ μὴ απὸ συμφώνου ἀρχόμενα, βαρύνονταυ 
οἷον Αίμος, οὖμος. 

4ο Λοιδορία] παρα τὸ λοιµός, λοιμορία καὶ λοιδορία' ᾗ παρὰ 
τὸ βάλλειν. τοὺς λόγους ὡς δόρατα. 

Λοῖσθος, ὁ ἔσχατοο. παρὰ τὸ ὄλισθου, καθ’ ὑπέρθεσιν 
τοῦ λ, λοῖσθος καὶ λοίσθιος» ον ὁ ἐξολ; 1σ.λήσας κοιὶ 
ἐμποδισθείς. ἢ Ἶ παρα τὸ λείπω, λόστος καὶ λοῖσθος. } 
παρα τὸ λάσδη, ὃ σγααίνει τὴν λοιδορίαν, λαῖσθος παὶ 
λοῖσθος" ὁ γὰρ ἔσχατος ἔβρισται. 

Λούτρον, βαρύνεται" ἐπδιδὴ πᾶν εἰς τρον ληγον ἅπαρα- 
σχ» μάτιστον βαρύνεται, κέντρο», δέγέρονν σεῖστρον" 
τὸ δὲ λουτρόν, πρὸς δικφορὰν σημπινομόγου᾽ ἐπὶ αὲν 
γαρ τοῦ τόπου, βιερύνεται" ἐπὶ δὲ τοῦ ὕόατος ᾧ λοιό- 
μεδαν ἐξύγεται. 

Άουτρα, τα δὐ; λύσιν ἄγοντα τῆς ἀκκλαρσίκο” μα) γὰρ 
λόμα παλεῖται ὁ ῥύτος, Δύματα πάντα κάρα». 

Λουτρό», παρὰ τὸ λοίω, τὸ λοῦον" οὐ γὰρ ἀὐτο) καθαί(- 
ῥοµεν τὸ ὕδωρ, αλλα καθαιρόμεθα. δεῖ δὲ βαρύγεσθαι, 
ἄστα παραλόγως ἐξύνεται. 

509” Λρυτροφέρος» τὰ λουτρὰ Φέρων τοῖς γαμοῦσι ος ἔδος 
ἦν κατὰ τὴν τοῦ γάμου ἡμέραν τα λουτρὸὶ µεταπέµπε- 
σὃαι ἐν τς ἐννεακρούγου παλουμένης κρήνης Αθηναίος, 
΄ κοὸ Καλλιῤῥόη καλείται. ἔθος δὲ ἦν καὶ τῶν αγάµων 
ἁποδανόντων λουτροφορεῦ. ταῦτα ὁὲ ἀμφίτερα ποιὼν 
ἦν παῖς ἄῤῥην ὁ ὀγγύτατα Ὑόνους. 

Λοεσσάμενος) έστι λουσέµανος" πι κατὰ ὀμέλυσιν τῆς ου, 
γίνεται λοεσάµενες. τὸ γὰρ λούω γίνοται ἀπὸ τοῦ ὁλύω 
καθ’ ὑπερβιβασμόν. 

Λοβοί. λοβοί λέγονται τὰ κάτω µέρη τῶν ὥτων, Ἰλιάδος 
1ου... ᾧν' παρα τὸ λκμβάνειν τὶ καὶ δέχασθαεν λαβόν κι 

λοβός' οἷον, Εὐτρήτοισι λοβοῖσιε: -- τοῖς ἄκροις τῶν 
ὠτίων τοῖς ἁπαλοι τοῖς καλως τατρηµένοις. καὶ παρα 
τοῖς υτηκοῖς τὰ κάτω μέρη τοῦ ἵπατος οὕτω λέγεται. 
καὶ αἀγγεῖον ἐρεβίν 2ης καὶ κυάµου. Λοβος λάγοντα,, 
ἐπειδὴ µαρτυρόμενοι τιν) λαμβανόμειλα αὐτῶν" οἱ δὲ, 
ὅτ: λωβάµενοι τιὰρ ἀποτέμνουσι ταῦτα τὰ µέρη, 

2ο 
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Λογάδες, οἱ ἐκλεκτοί. εἵ ποτ) ἀνάγπη γένοιτο ἐκπέαψαι 
στρατιαὰν, Ἶ ἐνεστήκοι το ἄλλος κύνόυνοςν κατάλογος 
ἐλέγετο τῶν ἐπιτηδείων πρὸς τὰς µάχας. οὗτοι οὖν λο- 39 
γάδες ἐκαλοῦντο. κοὸ παρὰ τὸ έκλέγω καὶ δικλέγω 
λεκτός. ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ λέγω λεκτός, καὶ ἐκλε- 
χτός, σύγ.ετον ὀξύτονον' ἀπὸ ἑὲ τοῦ ἐκλέγω συνδέ- 
του παρασύνθετον, διάλεκτος, βαρύνεται. ἔστιν εἰς τὸ 
λύχνος. 

Λογεῖον, σημαίνι εἶδος ακρατῆρος" καὺ τὲν τέπον τοῦ ὃ Φεά- 
τρου. «ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἰλῷ γίνεται αἰδεῖονν πεέρ» 
κουρεῖον » σκάφω σκαφεῖον, γράῴω γραφετον, οὕτω κιὰ 
ἀπὸ τοῦ λέγω λογεῖον καν γὰρ τὰ απὸ τῶν εἰς ω ῥ]- 
μάτων ὁια τοῦ εἶον παραγόμενα, προπερισπᾶται, καὶ. 
ὃν τῆς κ. διΦΦόγγου γράφεται. 

Λογισταί» ἄρχοντες εἰσὶ κληρωτο) δέκα". ἐφ᾽ ὧν πάντες 
οἱ ἄρξαντες ἀρχήν τινα, λόγον απέφερον τῶν διῳκη- 
μένων. 

Λεγχας] λόγχαο τας μερίδας ” ωνες λέγουσιν. ων ἐν Κίυ 
κτήσειν ἐκ της Τέω λόγχη: λέγχας ποιεῖν: --- εὔρηται 
δὲ παρὰ τὴν λ1έη, λάχὰν τινα οὖσαν' καὶ κατα µε- 
τάθεσ τοῦ αᾱ εἰ ο, καὶ πλεονασαῳ τοῦ γ, λόγχη. 
παρὰ τὴν λόγχη» καὶ ῥῆμα λογχῶῷ" ὁ παρακείµονος 
λελόγχηκα᾿ ὁ μέσος παρακείµενος. λέλογχα. 

Λογγών] ἐν Συρακούσαις λιμένες εὐσὶ ὀμττο) λογχῶνες. 
λογγωνες δὲ παλοῦνταιν οἱ ἐπὶ τῶν λιμένων τρητοὶ λί- 
9οι᾿ οὓς τρυπῶσι», “λ ἐξαρτῶσι τα σχοινία τῶν νεῶν 
ἐξ αὐτῶν" τοὺς δὲ τοιούτους λήΦους ποὶ λογγάσία ἔλεγον. 

Λοξίας ὁ ̓ Απόλλων" ὡς μὲν οἱ Πνβαγορικοὶν απὲ τοῦ 
λοξὴν ἔχειν τὴν ανν τουτέστι τὴν Φωνήν 3 παρὰ τὸ 
λοξῶς ἠέγαι τὸν ὅλιον δια τοῦ ωδιικοῦ καὶ λοξίας, ὁ 
λοζήν κίνησιν κούμενος ὁ αντὸς γὰρ τῷ ἡλίῳ. τὸ δὲ 
λοξός, παρὰ τὸ λέχος ἡ κοίτη. 

Λόπος, τὸ λέτισμα’ παρὰ τὸ λέπω ῥῆμα, Ὅμηρος, Οἷν 
δὲ κροαύοιο λοπός. 

Λόφος » ὁ ὑψηλὸς τοῦ ὄρους τόπος παρὰ τὸ λέπω τὸ λε- 
πτύνω. ἔνδεν κοὺ λοπός τὸ τοῦ κρεμύου λεπτόν. } λό- 
Φοι πάντα τα αετέωρα καὶ εἰς ἵψος ἀρέχονταν απὸ 
μεταφορᾶς τῶν βοῶν" λέφος γα ἐπ᾽ αὐτῶν, ἀπὸ τοῦ 
λέπεσθαι, καὶ ἐκδέρεσ-αι. παρα τὸ λέπω τὸ λεπίζω 
λόπος καὶ λόφος" ἀπὸ τούτου γὰρ τοῦ μέρους ἄρχονται στο 
ἐκδέρειν τὸ ζώα. ση ακίνει καὶ τὸν τράχηλο», ας τὸ, 
Ἐεβάντες κυήµας τ δὸ λόφον αμϕί τε μγρούς: ---- 
ον αὐχένκν τράχηλον. λέγεται καὶ λε θγλυκῶς, 
σημαίνει ἄκρον, παὶ τὸ ἐπαναττχμα τῆς τερικεφαλαίας, 
ὡς τ, Ακρον ὑπὲρ λόφον αυτόν: --- καὶ, --- δεινὸν δὲ 
λόι ος καθύτερδεν ἔγευεν. 

Λοφνίς Ἱ--- τεὰς ἀνὰ λοφνίδας ἴσχων: --- τὰς λαμπάδας. 
κυρίως δὲ λοφνίδες λέγονται αἱ μονόξζυλοι λαμπάδες, 
παὶ ὁκλῷ παραπλήσιοι ὀᾷδες, κατασκευζο- τινος καὶ κὀ- 
σμου Ὑαγονυτα! λαμπάδες δὲ," αἱ ὁπαςδήποτε κατε- 
σπκυασμένσεν καὶ ἃ ἂν ακέσμως δεδναύναι ὧσι,. καὶ Ὅμη- 

ρος δὲ τὰς λέξεις ἴσως μὲν οὐν αὐτας, ἄλλὰ τὸ πορ 
πὸ δι αὐτῶν. ἔνιοι δὲ λοφνίδας λέγουσι, τὰς ἐκ τοῦ 
Φλοιοῦ τῆς ἀρμπέλου Φονομόνας. ἳ 

Λόχος, ἡ ἐνέδρα" ο παρὸ τὸ λέγω τὸ ἐπιλέγεμαι' ἕδεν 
καὶ ἐπίλεκτος" ὅτι τοιοῦτοι ἐπίλεχτοι ἐπελέγοντο εἰς 

τας ἐ:άδρας. ἢ παρὰ το λέχος᾽ οἱ γὰρ λοχώ»τες οἶονεὶ 
κοιτάςον ταν, καὶ ἃς κ. λέχος ανακλήνου τὰ ἵνα αἆθκὰ- ἆο 
ρήτοι ὧσιν. Ὢς ἄρα Φωνήσαντα παρ ἐξόδου ἐν νε- 
κύεσσι Κλφήτην, Ἰλιάδος κ΄. παρὰ τὸ λέχος γήνεται 
λοχ/της, καὶ αλ μαίνει τὸν ένεδρεύοντα. τα δὲ απὀ τῶν 

εἰς οὐ ὁιὰ Τοῦ «τὴς γινόμενα διὰ τοῦ ι γράφεται, τό- 
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ποςν τοπίτης στύλος, στολίτης ᾿ 
τοῦ λέχους γήοται λοχῶ λοχήσω 

Δόχαη, δάµνος, ὕλ, σένλενδρος τόπος παρὰ τὸ λοχᾶν 
ἐν αὐτῷ, τουτέστιν ἐνεδραύειν ἐν τοῖς τοιούτοις τόποις. 
λοχῶ οὖν, λόχη καὶ πλεονασμῷ» λόχη, ὁ δὲ Φιλόξε- 
ορ, παρὰ τὸ λαζω ῥήμαν εὐληπτοτέρων ὄντων τῶν δα. 
σέων. ὃ μµόλλων., λάζω” ὄνομα ν λαγμός” ως παρὰ τὸ 

κράζω κράζω κραγμός ᾿ τοῦ δὲ γ εἰς τὸ Χ μεταπεσόγ- 
τος, λαχμός τούτου τὸ «δηλυκὸν, λόχμη. 

Δωβυ, ὕβρις ἡ ἐπὶ κακῷ περιβόητος. παρὰ τὸ λῶ τὸ 
Φέλω, κατα ἀντίφρασιν, ἂν οὐδεὶς δέλει" ἡ παρὰ τὸ 
βλάβη. ἢ ἐκ τοῦ λωβός᾽ τοῦτο ἐκ τοῦ λοβές, τοῦ δια 
τοῦ ο μικροῦ κατ ἐπαύξητιν᾿ απὸ αεταφορᾶς τῶν Ἰκρω- 
τηριασμένων ᾿ δἱ γὰρ παλαιο) τοὺς ἕν τινι ἀτοπήματι 
ἁλόντας ἐνυβρί ζόντες.. τὰ ἄκρα τῶν ὥτων ἀπέτεωνον, 
ας καὶ ὁ ποιητής πρὸς τὴν Ἴρι. καὶ ταῦτα ὁ Ωρίων" 
ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι ἐκ τοῦ λαβή» ὃ σημαίνει 
το ξίφος, γίνεται λαάβη καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ω. λώ- 
βη, ὡς, Φαρος Φωριαμός. τὸ λω. μέγα” τα εἰς βη 
λήγοντα “δσύλλκβα βκρύτονν Φύσει μακρῷ «Φέλουσε 
πκραλήγεσδαι οἷονν Ἡθη Θήῤη, στίβῃ. 

ὁ Ν ΄ 
Δωϊον, παρὰ τὸ λῷ τὸ Οέλω" καὶ τὸ συγκριτιπὸν, λῴων, 

τέµεγος, τθµδγίτης. ἐκ 

δο 
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ως ῥύων' καὶ ὄνομα ἐξ αυτοῦ, λωῖος, καὶ λωῖον᾽ τὸ γὰρ 
Δ ΄ - 

καλὸν πάντες Φέλομεν: κρεῖσσον, βέλτιν' ὃ γὰρ 
νοε τις ἑαυτῷ συμιβέρον, τοῦτο ποὺ «έλει. 

Λῷστοι. βέλτιστο, ἠγαπιέ ένοι, παποθηµένοι. ἔστι δὲ ὄνο- 
μα ὑπαρδετικὸν ἀπὸ τοῦ λᾶος. 

Δώμα, τὸ γυγαικεῖονν ἓ ὑπὸ ᾿Αττικῶν ὄχθοβος λέγεται. 
λῶμα λέγεται καὶ τὸ δές τὸ κατώτερον τοῦ ἑματίου ἐπί- 
βληαα, ἐκ βύσσου καὶ πορφύρας καὶ κόπκου. 

. Λωποδύτης, ὃς ἀποδύει τοὺς παριόντας τὰς ἐσθήῆτας 
παρα τὸ λῶπος τὸ ἑαάτιον, καὶ δύω το αποδύω΄ λγστής, 

71 Λώπος, τὸ ἑμάτιον' ἀναλογεῖ γὰρ τῇ λωπίᾳ τῷ δέρματι. 
Λωτεῖντα, ἄν οὕντα᾽ ἤγουν λωτὸν ἔχοντα᾽ λωτὸς δέ 

ἐστιν εἶδος βοτάνης. ἀπὸ τοῦ λωτόδντα, ὑπερθέσει λὰ- 
τέοντα καὶ κράσει τοῦ ε καὶ ο εἰς τὴν ευ ὀ/ΦΦογγο», 
λωτεῦντα. εἰ γὰρ ἦν απὀ τοῦ ᾿λωτόοντα, λωτοῦντα ὤφει- 

λεν εἶναι, 

Δωφῶ λωφήσω, πρώτης ὄν πας ἐστί. κυρίως δὲ λωφῇ- 
σαι, τὸ παύσασθαι, ἐπ) τῶν ὑποζυγίων, τὸ ἀποδέσθαι 
ἅἄπο τοῦ λόφου τὸν ὠγόν, ποιὸ ὠπολύεσαι απὸ τῶν 

ἔργων. ἐν τοῦ οὖν λόφος, λοφῶ, πατ᾽ ἐπαύξησῳ τοῦ ο 
εἰς ω᾿ καὶ ἔστιν ἡ λέξις μεταφορωκὴ ». ἀπὸ τῶν βοῶν 
τῶν ὑπὸ λόφον, ἤ ἐν τῷ λόφῳ ἀναπαυομέγω», ἠνίια 

ἄνελῶσι τοῦ ὠμῶ αν τὸ, Τειρόμενοι καμάτῳ µετελώ. 
Φεον: -- σηµαύει τὸ ππύω. παὶ λωφήσασα, παυσαμέ- 
”η» λήξασα. µετενήνεκται ᾗ λέξις ἀπὸ τῶν τὰ Φορτι- 
κὸ ματατιδομᾶνμν, 

Διυαῖος, ἀπὸ τῆς λύσεως τοῦ ῥάμματος προσεῤῥάφη γὰρ 
τῷ μηρῷ τοῦ Διό ἡ παρα τὸ λύεσθαι τῷ οἵνῳ τοὺς 
μοθυσκομάνους. 

30 Λογαῖον, τὸ Φοβερὸν, ἢ τὸ σκοτεινόν᾿ παρὰ τὸ λύειν τὸ 
αὖγος, καὶ μὴ ἐὰν στῆναι αὐτό. καὶ Ὅμηρος, ΝύχΦ᾽ 
ὑπὸ Ἀν]αην, 

Λόγος, τὸ σκότος οὐδετέρως' ἀπὸ τοῦ λύειν τὴν αὐγήν' 
καὶ τὸ κρύπτεσθαι ὑπολυγίζεαδαι λέγουσι. σηµαίνει δὲ 
καὶ Φντὸν» ὡς ἐν τῷ µ στοιχδίῳ εἰσόμεθα. 

Λύθρος, τὸ μετὰ κογιορτοῦ αμα κυρίως τὸ τοῦ λύματος 
καὶ καδάρµατος δεόμενον. λέγεται κα ἡ ἀκάθαρσία. 

Λόγι ἐπ) της στώσεως. παρὰ τὸ λύειν τὴν ὁμόγοιαν καὶ 
λύμη ἡ ΦΦορὰ, ἡ λύουσα τὸ σῶμα ' ὁδεν καὶ λυμαίνω. 
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το 
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Δυκέα, ἀγὼν ἐν Ῥώμῃ' 
ἔπαλλον διδόνα,, 

Δυύκιον, τόπος ἐστὶ Θετταλίας " 
Γιηλέως βουσὴν, ἀπελιλώδη. 

Λυκόφως]. τιγὲς λυκόφως. τὸ σποτεινὸν, οἷον ὁμιλελυμένον 
Φάος Ἶ αὐγν ερ εν Ἶ λυκέφας λέγεται τὸ μο- 
τάόχον σκότους ὢ Φωτός" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τριχών 
τῶν λύκων, αἴνινας τὸ μὲν κάτω µέρος τὸ πρὸς τῷ δέρ- 
ματι, λευκὸν ἔχουσι τὸ δὲ ἄνω, μέλαν. 

Δύω, ΦΦορά τις ἐστὴν ἐπὶ ψυχ]ν διαβαίνουσα" παρὰ Τὸ 4ο 
λύω. σηµαίνει δὲ τὴν ἀκαθαρσίαν. 

Δυμαντὴρ] -- δαιτῶν ἄπολυμαντῆρα: - 1 ἀπὸ παρέλκει. ᾿ 
λυμαντῆρα. τὸν κοαρτῆρα τῶν ὁωτῶν, τὸν ἐκ τῶν 
σκυβάλων τὰ βρώσιμα αποπα-)αίροντας" ῇ τὸν ἐσίοντα 
καὶ λυμαίνοντα τὰς δαΐτας. 

Λυκωρδία, πόλις Δελφίος, ἐν ὁ τιμᾶται ὁ Απέλλων” 
ἀπὸ Λιυκώρου πτίσαντος αὐτέν, υἱοῦ Κωρυκείας, οἰκούν- 
των ἐν τῷ Παργασῷ" καὶ τὸ παρακείµενον ὄρος έκάλεσε 
Κωρύκειον ἀπὸ τῆς ἐνυτοῦ μητρὸρ Κωρυκείαο. 

συνή-6ικ δέ ἐστιν αὐτοῖς δορὰς 

ἔνδα λύκος ἐπιὼν τοῖς τοῦ 

ϱς 

Λόπη, παρὰ τὸ λύειν εἰς δάκρυα τοὺς ὦπας, λυώπη τὸρ 

οὖσα ὴ διὰ τὸ λνμαίνεσθα, δν αὐτῶν τοὺς ὦπας. οἵ- 
τα Σωρανός᾽ ὁ δὲ Ἡρωθδιανὸς παρὰ τὸ λύω, λύη" 
παὶ πλεογασμῷ τοῦ π, λύπη" λύσις γὰρ ψυχῖς τὸ πα- 
ος τὸ λυπηρόν" διαιρεῖται δὲ εἰς ὁ, εἰς ἄχος, ἄχθδος, 
Φόνον, καὶ ἔλεον. ᾗ λύπη, λείπη τὶς' ἐπὶ λείψει γὰρ 
συνίσταται. 

Λότρον» παρὰ τὸ λύω λύσω" ὅθεν καὶ λύρα» λύτρα τὶς δης 
οὖσος ἐδόθη γὰρ τῷ ᾽Απόλλωνι παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ, ὑπὲρ 
ὢν ὄκλόψα βοῶν τοῦ Απόλλωνος ὁ Ἑρμῆς. 

Λύσσα, ἡ μανία” παρὰ τὸ λύειν τὸν νοῦν" παρὰ τὴν λύ- 
σιν τῶν ματὰὸ ψυχὴν λογισμῶ», πα) τοῦ παλαιοῦ τῶν 
Φρενῶν πατασπέρµατος" ῆ παρὰ τὸ ̓ ἀφέτους εἶναι τοὺς 
Ματεχοµένους ἐξ αὐτῆς. 

Ἀ Λυσισελεῖ, συμφέρον ἐστί: παρὰ τὸ λύες τα τέλη" 
λύειν γὰρ τὰ μι συμφέρει ος πόλεσι. 

Λύτο] Λῦτο 9 ἀγώνν λιάδος ω'. εἰ μέν ἐστι µέσος ἄό- το 
ριστος β’ ἀπὸ τῶν εἰς μι, ὥσπερ Ἰδη ἐπίστ αται λέγε- 

σθαι, (οὖν, Νῦν ὁ᾽ ἐλύμην τρὶς τόσσα πορών: --- καν 
Τηο δ) ἄρα κλαιούσης λύτο γούνατα) ἔητασις ἐγένετο 
δια τὸ μέτρον᾿ εἰ δὲ παρατατικὸν τινὲς ἐκδέχον τα δύ- 
γαται εἶναι κρᾶσις ἀπὸ τοῦ ἐλύετο λῦτο, ὡς τὸ ῥύε- 

σαι, ῥσθαι ' καὶ ἐχδύες, ἐχθῦς. ] ἀπὸ τοῦ ἐλέλντο, 
ὧς βεβλ Ἴτο», βλῆτο. 

Λύχγος» ἁρσεγικῶ λέγεται καὶ τὸ λύχνον, ; οὐδέτερον, 
ὡς παρὰ Ἱππώνακτι ᾿ παρὰ τὸ λύειν τὸ νύχουν του- 39 
τέστε τὸ σκότους, λυόνυχος κο λύχνος" οὕτως Ἂρι 
στόνικος ἐν τῷ περ) σημείων τοῦ Ὁμήρου, Λόχνα, ὡς 
παρὰ Καλλιάχῳ,, -- λύχνα Φανείῃ: -- κατὰ μετα- 
πλασμόν" οὐδὲ γάρ ἐστιν εὐ»εἷα τὸ λέχνον, ὥσπερ 
οὐδὲ τὸ δάητυλον: αλλ ἀπὸ τοῦ ὁ λύχνος οἱ λύχγον 
μεταπλασμὸς γένους, τα λύχγα, ωξ ὁ ῥάπτυλος οἱ ὃςκ- 
ητυλοι τὰ ὀχκτυλα. Δεῖ δὲ εἰ (δέ. ένας, ὧς ὃ τοιοῦτος µε- 
ταπλασμκὸς ἐπὶ προσηγορικοῦ γήεται ὀνόματος ἔνδα 
μὴ δὀυνατὸν τῇ εὐείς τοῦ οὐδετέρου τὴν γδνκὴν παρα- 
δέξασθαι ἐν γὰρ τοῖς ἐπιφέτοις πάντα κατὰ «ναλο- 59 
γίαν αποτελείται τὸ οὐδέτερον ἐν παρασχηματισμῷν 
ὁ καλός, τὸ καλόν' διὸ καὶ τὴν ευ» εἴαν τῶν πληδυν- 
τικῶν τὰ καλὰ, οὐ Φαμὲν μεταπλασμὸν ἀπὸ τεῦ οὗ 
καλοὶ ἄρσενικοῦ πλη 2 υντικοῦ γεγονέναι" πρόσκειται γὰρ 
ἡ εὐθεῖα ἑνικὴ τοῦ οὐδετέρου ἀνάλογος, 

Λογλάδεο τὰ ἐπὶ τῶν ὀφφθαλμῶν λευκά. Καλλίμαχος, ---- 
ΚΚ 2 
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ὅρτιο ἀλιτροὺς Αὐγάζεν καφδαραῖο οὐ δύναται νο) 
-- εἴρηται δὲ οἷον λοχμέδες, ἐν αἲς αἱ κόραι λ σε, 
καὶ οἷον λέχος εἰσὶν αὐταῖς. Ἶ οἷον λευκάδες ν κατὰ 
συγγένειαν τοῦ κ πρὸς τὸ γ. Ἰ ὅτι λοξοῦνται ἐν τῷ 
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βλέπειν κατὰ τὰς ἐπιστροφά». Σώφρων ἐν Θυνοθήραις, 
λοξων τὰς λογχκδαο: --- οὕτω Σωρανός. 

3 Λυχνοῦχος» ὁ Φόρων τοὺς λύχνους: ἀπὸ τοῦ ἔχειν κ.ὸ 
: λύχνος. 

/" 

Μ. 

673 Μὸ τὸ στοιχεῖον, ὅτι μυγμόν τινα ἔχει ἡ ᾗ τούτου ' ἐμφώ. 
»σις. μυγμὸς δὲ ἐστιν, ὁ τοῦ μῦ ἦχος διὲ τοῦ µυκτῆ- 
ρος ἐξερχόμενος. 

Ἰαγίστερ, ὁμδάσκαλεν ἐπιστήτα. λέγεται δὲ καὶ ὀδηγός. 
Μάγος Ἡ παρὰ τὸ μάσσω τὸ µαλάσσω, ὁ διὸ τῶν µαγί- 

κὠν ὀμπλάστρων, τὰ μέλλοντα προλέγων. 
Μαγγαγεία, ἐκ τοῦ μαγγανεύω᾿ τοῦτο παρὰ τὸ μάγγανον. 

ἐκ δὲ μα ὄγω. ἄγανον, παὶ μάγγανογ. 
Μαγίον ᾗ τράπεζα ἔνδα τὰ μεμαγμένα. μαγίς δὲ λέγεται 

παρὰ "Αραψε το σκοντάριον.- λέγονται δὲ µαγίδες καὶ οἱ 
µετάπολλοι, ὡς ἁπομάττουσι καὶ κα»αέρουσι). ἔτι μα- 
γίδες, µάζαι᾽ τουτέστι» ἄρτοι οὓς καταφέρουσω, οἱ εἰσ 
Τροφωνίου κατέ όντες, 

Μάγειρος, παρὰ τὸ µάσσω" Ἡρωδιανός" οἷον ὁ τοὺς μάςας 
µερ/ζων" ὁ δὲ Φ,λόξενος πλεονασμὸν λέγει, τοῦ μ΄ πα- 
ρὰ τὸ οἰγείρειν τὸ συν λροίςει», ἦτοι ἐξ ὧν ἀρτύει, ἢ 

ν παρασκενάςει ὄψων. 
Μαγνῆτις] ὅτι αὶ τὸν σίδηρον ἕλκουσα λάδος καλεῖται σι- 

ο. δγρίτς πο) Ἠράαδω ποιὶ Μαγνῆτις καὶ ϱλυδία" σιδηρί- 
τις μὲν, ἀπὸ τῆς ὀννακεως ἦν περὶ τὰ σίδήρα ἐπιδεί- 

χνυται. δἱ βούλει δὲ ο καὶ ἐπὶ της ὄψεως " ἐμφερὴς γὰρ 
ἑστὴ κατὰ τὴν χροιὰν -ἄργῷ καὶ ὧκαάρτῳ σιδήρῳ. φα- 
σὶ δὲ κα) διότι ἐξ ἀρχή]ο εὕρηται συαμεμιγμέγη. τοῖς 
τοῦ ὃ σιδήρου μετάλλοις. Ἡράκλεια δὲ, ἤ διὰ τὸ ἰσχυρὸν 
καὶ κρατερὸν τῆς ὀλκῆρ" Ὁ μάλλον διότι περὶ Ἡρά- 
κλειαν τὸ πρῶτον ἐφάνη" οἱ μὲν. περὶ τὴν ἐν Πόντῳ 
Φασή οὐ δὲ, περὶ τὴν ἐν Σαμοδράκγ. Μαννητις, δὲν 
ὅτι (ὥς Φασιν) ἄγόρες λαδοφόροι Μαγνητες εὕρον αυτης 
τὴν ἐνέργειαν' αἱ γαρ κρηπίδεο, ὧς ἔοικε, λίθους ἔχου- 
σι βαδιζντων ἠρέμα. 

3 Μόδα, αντὶ τοῦ μον Δωρικῶς" ἀπὸ τοῦ μάττειν. 
Μα, ἡ τροφή" ὄφεν καὶ ὑπε μας, τὸ ὑπερτρυφᾶν 

πλουτεῖ, στρηνιᾷ. Ἡσέοδος, Μεζα τ ̓ ἄμολγαίη: --- ἄρ- 
τος, Ψῶμος. απὸ τού μάσσω το μαλάσσῳ γίνεται τρο- 
τῇ Αωρικῇ τῶν δύο σσ εἰς ὁ" } παρὰ τὸ μῶ τὸ Ἰτῶν 
γίγεται μασα, ἡ «Ἠτουμένη τροφή. λέγεται δὲ μάθει 
Φύραμα ἡνόμόων, ποτὲ μὲν, ἐξ ὕδατος, ποτὲ δὲ, ἐξ 
ὀξυχράτου, ἡ ὀξυμέλιτος, ἡ ὑδρομέλιτος" ἔστ; γὰρ τρό- 

ο Φιμο». ἄμολγωίήν δὲ, τουτέστι χρατίστη», ακμαίαν" τὸ 
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γαρ ἀμολγόν, ἐπὶ τοῦ ἀκμαίου τύΦετα. Ερατοσθένης 
δὲ ποιωρνικήν., δρ 

Ἰαφονομεῖον, ἀγγεῖον ἐν ῷ ᾗ μκζι Φυρᾶται' } ξύλινον 
πιακιον καὶ παγοῦν. 

Μαθητής, ἀπὸ τοῦ ἔμα2ον Δευτέρου αορίστου. 
Μακάριος] ἀπὸ του κήρ τοῦ σημίνοντος την Φανατηφό- 

ρου μοῖρα», γ{εται κατα παραγωγὴν πήριος, ὁ τῇ Φ39ο- 
ρᾷ ὑποπεπτωκώς καὶ µετα του στερητ κοῦ αν εκή- 
ριος, ὁ ἑστερηέγος τῆς ΦΦορτο" καὶ τροπ] τοῦ ἡ εἰς 

α, ααὶ πλεονασμῷ τοῦ µ μακαριος, πλεονάσει δὲ τὸ 
µ ἐν πολλαῖς λέξεσι, ὣς ἐν τῷ µία, καὺ µεστός, καὶ 
ἄλευρον µάλευρο». µακάριος οὐν ὁ μὴ κηρὶ (τουτέ- 
στι φδορᾷ), ὑποκείμενος. ἔστι δὲ αἴδους τῶν ὑποπε- 
πτωκότων τῷ ὀνόματι ἐπιθέτου" καὶ λαμβάνεται απὸ 

ψυχής. 
Μαάναρ, πόσας οὐθείας ἔχει; τρεῖς. μαναρίος, ατοκοπῇ 
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τῶν Φύο συλλαβῶν, γήεται µάχαρ" καὶ µένοντος τοῦ ς, 
γύεται αάκαρς, μάκαρεςν οἱ μὴ πεπτωκοτες ὅτο κῆρα” 
οἱ δὲ μακαρῖται, οἱ πο-λανόντες, οἱ δη τὸ μῆκος ώζ 
λαμβανόμενοι» οἱ μήκιστοι' ὅφεν καὶ άκρα ων, ο 
τύμβος ὃ ἐς μακράν. 

Μ»κάρτατος. στέον ὅτι τὸ συγκριτμιὰ σχηκωτίζονται α ἀπὸ 
τῶν ληγόντων εἰς ων, Ἰ αὖς ασε ἡ εἰς νο, ἡ εἷς ους 
καὶ ταῦτα, ἐὰν Φυλάττῃ τριγένειαγ. διόπερ µεμπτέον 
Σωώφρονα λέγοντα, Θωροτατους αεὶ καπ]λους παρέχε- 
ται: --- οὐδὲ γὰρ τὰ εἰς ω λήγοντα ῥήματα παρασχη- 
ματίζεν συγκριτικὸν καὶ ὑπερθετικόν. ἔτι ἁμαρτανουσι» 
οὗ λέγοντες απκάρτωτος. τὸ μέντοι Φέρτερος. Φέρτατος, ὃπά 
βέλτερος βέλτρτος » ὕστερος ὕστατος , οὐκ οἴονται εἶναι 
συγκριτρι« 1 ὑπερδετικαν. συμπεπτωκέγαι δὲ τοῖς συγ- 
κριτρεοῦο. ὁμοίωο δὲ καὶ τὸ πρότερος. εἰ Ὑὰρ ἀπὸ τοῦ 
πρῶτος, ώφειλε διὰ τοῦ ω μεγαλου γράφεσθαι. 

Μάκαιρα, ἀπὸ μάχης. ὁ δὲ "Ίων, καδ) ὁμοιότητα απὸ 
τοῦ εἴκεν καὶ ὑποχωρεῖρ δειλὸν γὰρ. μακαιρον οὐν Ἰ 
μακαρία. ἐ 

Μ{κελλα, μὴ Γκέλλουσα τοῖς ὀδοῦσι. 
Μκκκοῦν, τὸ ανοηταίε καὶ µωραίνειν. παρα τὸ μὴ καὶ το 

τὸ ποῦ τὸ υοῦ μηκοῦ" καὶ πατα τὸν κανόνα πὸν λέ- 
γοντα. ὅτι ἡ ἐπείσοδος τῶν συωφώνων τροπὴν ποιεῖ, ὣς 
δω ἀγδάνων ἐπεισῇλθε τὸ κ καὶ ἐτραπὴ τὸ η εἰς α. 
ἡ ὁ ὅτι Απκκὼ γυνὴ γέγονεν., ἐτὶ αωρίς διαβαλλοιένη 
ἦν Φασὶν ἐνοπτρισομένη», τῇ εἰκονι ὡς ἑτέρᾳ Φιαλέγε- 
σθαι. Ακκὼ οὖν, ἀκκοῷ ̓  καὶ πλεονασαῷν μακκοῶ. 

Μακρύνω, παρα τὸ μακρος τοῦτο ἐν τοῦ μῆκου μηκθρός 
καὶ συγχοπ/. μῆκρός Ναὶ μακρύς. ἅμα γὰρ τῷ πλεο- 
»ασμῷ τοῦ συμφώνου ἑτραπή τὸ μακρὸν εἰς βραχύ. 
ἐτυμολογθῖται παροὲ τὸ μέχρις άκρου διήκει», τουτέστω» 
αρχής» τὸ »ήλυκὸν μαλρά' ἐξ οὗ γώνθται μακράν, ἐπίβ- 
μα τοπικον. ἢ µεσότητος. τὸ δὲ --- µακρα βιβώντα: 
--- ἔστιν ἐπέῤῥημα µεσότητος, ἀντὶ τοῦ µθγάλως. τὸ δὲ 
μακρόθεν. ἐπίῤῥημα τοπικόγ. 

Ἠ Μαλακογνωμω», ὁ τὴν γνώµην μαλακὴν ἔχων. 
Ἀ Μάντις, ἀπὸ τοῦ µοήνβσθαι' ' ἐνθονσιασμένοί γαρ οἱ 

μάντεις ἐμαντεύοντο. ..” 
Μαριλάέης, ὁ ανω, ἆ 
σποδοῦ. 

Μέγα , σηµαίνει πρίν” τὸ πολύ, ὡς τὸν Ννν δ' ἐμεῖρ μέγ' 
ἐπέγρετο: --- σγμαίνει καὶ τὸ μεγάλωςν ὣς τὸ, Ἡ κα 
μέγ οἰμώζειε γέρων: - σημαίνει καὶ το ἐπίμήκες, ὡς 
το, --- μέ] - τόξον ἔτεινεν. 

Μέγας, σημάνει ὁύο᾿ τὸ κύριον ὄνομα οἱ ὡς τὸ, Καὶ Πέρι- 
μον Μεγαόην: --- σηµαίνει καὶ τὸν πλατὺν καὶ μέγαν, 
ὡς το, Οἵ ἑὁ μέγα περ ἑόντα : --- καὶ, --- ἠύς μέγας 
τε: -- γύεται παρὰ τὸ μἡ ἁπαγορευτικὸν, καὶ τὸ γῆν 
μέγας τὶς ὤνν ὁ ωὴ αε) ἐν τῇ γή ὢν, αλλ) ὑπερέχων 
αὐτῆς, καὶ εἰς ὤψος ἐπᾶιρόμενος. 4ο 

Μεγακήτεα πόντον, τὸν µεγήλα πήτη ἔχοντα } ἁτλῶς 
μέγαν" παρα τὸ κῆτου. Μεγακήτειν γην, λῳ, πα- 
ρὰ τὸ κήτος" ἡ μέγα πύτος ἐχούσγ, ὅ ἐστι πλατεία. 

Μεγκλοτρεπεία., «ἐν τοῦ Ἱμεγαλοπρετής τοῦτο παρὰ τὸ 
µεγαλως ναὶ τὸ πρέτω γύεται ἐν συνθέσει. 

0 

ἀπὸ τῆς µαρίλης, τοῦ 
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Μεγαλεῖον » ἔστι μύρον ὧπὸ Μεγάλου Σικελιώτου πρώτου 
εὑρόντος., ο. 

Μέγαρον» ὁ οἶκος παρα τὸ κεγαίρω. ἐγκώμιον γὰρ οἴκου 
τὸ μέγα καὶ ἄξιον ΦΦόνου" το δὲ μογκίρῶ» σημαίνει 
τὸ Φ9Φονῶ καὶ γόεται παροὶ τὸ μέγα οἱ γὰρ, μεγάλοι 
Φ Φονοῦνται, } δια πλοῦτον καὶ ὀόδανν } δι ἀρετήν. 

Μεγήρατα] Ἡσίοδος,--- μεγήρατα τέκνα Φεάων. --- μες 
γάλως ἐπέραστα" ὴ ὑπερήφανα. διὰ τὸ κάλλος ἢ 
ῥέγα ἐρίζοντα περὶ κάλλους" 3 πρὸς οὓς οὐδεὶς δύνατοι 
ἐρίσαι» αλλα μετ ἄλληλων ο 

Ἰἠέγε-λος] παρὰ τὸ μέγα. αέγα οοἳ. καὶ τροπῇ. αέγεδος. 
ῦπὃ Μεδέων] Δωδώνης μεδέων --- αντὶ τοῦ βασιλεύωνν ὡς 

Φιλέω». μεδὼ καὶ ἐδῶ, εἰσὶ καὶ βαρύτονα΄ καὶ περισπώ- 
μενα” ἀναλογώτερα. οὖν εἰσὶ το περισπώµενα. πα αέ- 
όωνν ὁ βασιλεύς. γέγονε δὲ ἀπὸ βετοχῇο ὄνομα μετο- 
χικόν. τὸ Φέωα. μµέδω τὸ βασιλεύω. γύεται παρὰ τὸ 
ἔζω τὸ καθέςοµαι, ἔδων καὶ µέδων, ὁ ἑδρίωο καθε- 
ὦμενος" ἡ παρὰ τὸ µήδω τὸ βουλεύομεκ» μέδω. οἷς 
εὐβουλείας δεῖ: ὅφθεν καὶ βουληφόροι λέγοντωι" καὶ µέ- 
όοντες., πρόβουλο,, ν βασιλεῖο. 

το Μέζεα. τὸ αἰδοῖα, ὅτι μέσα εἰσ) τῆς οὐρᾶςν μέσεα ὄντα" 

Σμκελοὶ δὲ καὶ Ταραντῆνοι μέσα αὐτὰ ἀποκαλοῦσι». 
Ἡσίοδος, Καὶ ὑπὸ µέςε) ἔθεντοι--- ἡ κατὼ µετάθεσι» 
τοῦ ὃ εἰς ὦ, μέδεα. 

Μέρες ἄφες., βαλε. ὧπὸ τοῦ σημεν ὁ δεύτερος αόριστος, 
ἦν" ἡ μετοχ/] » - εἶσ ἕντος τὸ προοτακτικὸν ἔε' καὶ µε- 
τα της μετα. προθέσεως, µέφεο. ἔθι ὠφειλεν εἶναι, 
ἄλλα σεσημείωται. 

Μεθέμεν, κεθῆσαι, συγχωρῆσαι» καταλιπεῖ. ἔστι δὲ 
ἀπαρέμφατον πατὸ Ἴωνας, ἐνεστώς απὸ ποῦ εἶναι 
πλεονασ μῷ τῆς µε, ἔμμεναι' κα) συγκοπῇ, ἔμεν" πιὶ 
μετὰ τῆς προθέσεως, μεθέμε». ἡ παρὰ τὸ ἵημι τὸ 
πέαπω, μεθήμι ὁ παρατατριὸρ» μεθήην: τὸ πληθυν- 
τικὸνν μείεμεν᾿ παὶ τὸ ἀπαρέμφατον, μεθιέμε; να” 
παὶ κατὰ συγκοπὴν, --- µεθέμεν όλον: -- ἤγουν ὤπο- 
πέμψαι τὴν ὀργήν. 

Μερείω. ἀάμελήσω, παταλείψω. ὦπὸ τοῦ μεθῷ µεθείω, 
ὡς τελῶ τελείω. 

Μεθίω. τὸ 9: μαικρόν᾿ τὸ εἰς ὦ καδαρὸν βαρύτονα ὑπὲρ 
δύο συλλαβας τῷ “ παραληγόµενα» ἐκτείνετομ. τὸ 91, 

| τὸ διὰ τοῦ ιω ῥήματα ὑπὲρ δύο συλλαβαὰς κλιγόμενα 
εἰς μέλλοντα. δι τοῦ ͵ γράφετεα. 

Μεῦ/αων μεθήμονος» ὁ ἀμελής. απὸ τοῦ μεθῷ µεθήσω 
μελήμων, ὡς δειδήσω, ὀειδήμω». 

Μεδύω, γύεται ἐκ τοῦ µέ»υ» ὃ ὃ σημαίνει τὸν οἶνον" µέθυ 
δὲ ὁ οἵγος, ἀπὸ τοῦ µενίειν καὶ αμελεῖν τοὺς πίνοντας 
αὐτὸν. 4 

Μεθύω, ταρὰ τὸ μέθη" τοῦτο παρὰ τὸ μὴ εν ἤγουν 
τρέχει» οἱ γαρ μεθύοντες ἀκίνητοι εἰσὶ, μέχρις ἂν 
ἀπομεδυσδωσι». 

4ο Μέθυσος, παρὰ τὸ αέυ" τοῦτο παρὰ τὸ µέΦη" τοῦτο πας 
ρᾶ τὸ μεδείω τὸ αμελῶ. ἐτυμολογεῖται δὲ καὶ παρὰ τὸ 
ἐνέθειν, ἦγουν σφαγιάσει. 

3 Νεθυσοκότταβος, ὁ μµεφυσ9είο 
κότταβος, εἶδος συμποσίου. 

Μεβναναῖος, ὁ Διονύσου" ὅτι µε» ὕμνων ᾖλφεν. τάχα 
δὲ καὶ παρὰ τὴν μέθη» εἴρηται, ὡς βεἈνόότη». 

Μέλαινα, γίνεται ἐν τοῦ Αέλας ἀέλανος. ὁ πανών" τα εἰς 
ας ὀγόματα περιττοσυλλὰβῶως κλινόμενο» ὁιὰ τοῦ ντ 
κλίνονται” μέλας» μέλαγτος (ἐξ οὗ τὸ, --- ελάντερο» 
ἠύτε πίσσα, τάλας . τάλαντος" ἐπεκράτησε δὲ }{ συνή- 
Όεια ὁιὼ τοῦ ν μόνου αὐτα Κλίνειγ. 
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Μέλας., ὁ μὴ βλεπόμενος΄ παρὰ τὸ μὴ, κωὶ τὸ λάω τὸ 
βλέπω. αἰολικῶς δὲ μέλαις κου) τάλαίς» πλεονασμῷ τοῦ 
ϱ ἐπειδὴ Χαίρουσι τῇ βαρείᾳ τᾶσει, ὡς τὸ Πήλευς, 
Χαίρουσι καὶ τῇ βραχυτέρᾳ συστολῇ, τὸ κείρω πέβῥω 
λέγοντες ' τούτου χάριν. προυτιθ εἴσι καὶ ὧδε {. να 
βραχυτέραν τὴν συλλαβ», ποιήσωσι" τὸ γδρ, α τὸ µα- 
προν μεῖζον ἐστὶ τῆς ἐχούσης τὸ ι ἐκφωνούμενον. ἐπὶ 
δὲ τοῦ Αίας οὐ προοτ/δετοε» ὁμὲ τὴν ἐπαλληλίαν᾿ εἰ 

γὰρ Αϊαις, ὤλλεπάλληλος εὑρίσκετο 3 αι ὀ(φδογγος, 
καὶ ἡν κακόφωνο». 

ὃν Μελαμπέταλον, τὸ δένδρον ἔ ἔχον μέλανα πέταλα. 
Μελανόχροες κύαμοι, Ἰλιάδος ν. τὸ μελάνιππος καὶ µε- 

λαγχροίης, παρα τὸ μέλαν ἡ σύνθεσις" τὸ δὲ μελαγο- 
πτέρυγες καὶ τα ὅμοιαν παρὰ τὴν μέλανος γενικὴν ἡ 
σύν.Ῥεσις. ὥοτε πῆ μὲν τήν γενικὴν λαμβάνουσω, ὡς 
τὸ μελονόχροες" πῇ δὲ τὸ οὐδέτερον, ὡς τὸ μελαγκαί- 
τηὸ, ὡς ὅταν εὕρωμεν δρυπέτηο, απὸ τῆς ὁρύς. εὐκείας 

λέγομεν εἶνωι' τὸ δὲ ὀρυοκολάπτης » ἀπὸ τῆο ὁρυός 
γενικῆς. 

Μελαγχρής, ἀπὸ τοῦ μελαγχρίης συνεκόπη- 
Μέλαθρον, κυρίως λέγεται τὸ μέσον τῆς στέγ]ς ξύλον τὸ 

ὑπότονον καλούμενον" ἀπὸ τοῦ µελαίνεσαε ὑπὸ τοῦ 
"παπνοῦ. ὕταν οὖν εἴπγ Ὄμηρος, Αντή δ᾽ αἰθαλόεσσα 
ἄνα΄ξασα μελάθρου Ἔκετο: -- τοῦτο Φησὲ ὀηλουν" τι- 
υνὲς δὲ, τὸν ὄροφον. ἢ τὸν οἶκον. 

Μελόόμενος, τηκόμεγος. πυρίως δὲ αέλδειν ἐστὶ, τὸ τὰ 
μέλη ἔδειν, ὅ ἐστιν ἐσθίεν, οἷον µελέδει», κατὰ 
συγκοπή». 

Μελεδῶναι,, αἱ τὸ έλη ἔδουσας Φροντίδες " ὅ-δεν Ἡσίο- 
ὃος γνιοκόρους αὐτας λέγει, τας ἕως δρουν τὸ γυῖα ἄνα- 

λυούσας' καὶ οἱ Αολεῖς σταλαγμὸν τὴν ὀδύνην λέγουσι» ̓  
ἀποστάζουσι γὰρ καὶ ῥέουσω. Ὅμηρος, Τηπεδόνι στυ- 
γερῇ, µελέων ἐξείλετο Φυμόν. 

Μελεόήματα, μεριμνήματα, Φροντίδες " 
µέλη καὶ βλάπτειν. 

Μελέαγρος] ἐτυμολογε Εὐριπίδης, Μελέαγρε" μελέαν γάρ 
ποτ᾽ ἀγρεύεις ἄγραν. 

Ἰέλεον δὲ, τὸ μοτοείοΥ παρὰ τὸ λέω λῶ τὸ δέλω, ὃ μὴ 
λέομεν, τουτ έστω» ὃ μὴ Φέλομεν οὐδείς γὰρ «δέλει τὸ 
μάτοκον. ἐν τοῦ λὼ οὖν γίνεται ἦλεος παὶ μῆλεος" καὶ 

συστολῇ τοῦ { εἰς ε» αέλεος. σημαίνει ὤθλιον., ταλαί- 

πῶρον. ὀνετυχή" να) τὸ ηλοκὸν» --- µελέη δέ οὗ 
ἔπλετ αὐτή:--- µέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐωὼ 
Φέσφαετα βῆναι, Ῥήβ αν ὠπυρόην ποταμὸν ἀκτήν τε 

μέλος ααγ. 

Μελ ετών, οἶπος ἐν ᾧ οἱ τα) ἐμελέτων. 
Μελετῶ, «δευτέρας συζυγίας ἐστί γόνεται παρα τὸ μελέ- 

τη᾿ τὰ γὰρ τῆς δευτέρας συζυγίας ὡς ἐπιτοπλεῖε στον 
τὸ τὼν εἰς Ἶ 97 λυπῶν γήονται. τὸ δὲ µελέτη, παρα 
τὸ μέλι καὶ τὸ ἐτεόν, ] ἆληδινὴ γλυκύτη». τὸ δὲ μέλι 
παρὸ τὸ µέλω τὸ Φροντίζω, ὸ περὶ πολλοῦ ποιαύμεθα 

καὶ Φροντίζοµεγ. τὸ δὲ µέλω τὸ Φροντίζω, δὲ ἕνὸς λ. 
θιατέι ἐπειδὴ οὐδέποτε βαρύτονος ἐνεστὼς ὃν ἑνὸς λ. 
ἐκφέρετω". καὶ με τοί Ἴτο τα Φάσαντω γενέσθαι Βαρύ- 
τογα κα) τα ὅμοιαε, ἄχρι τοῦ παρρτατικοῦ χλίνονται 
ας βαρύτονα ἀπὸ δὲ τοῦ παρακειµέγου» ὡς περισπώ- 
μεγα. μέλω οὗν τὸ Φρουτ/» ως τὸ, Σοὶ ὁε χοῇὴ τάδε 
παντα µέλειν:-- ὄνθεν παὶ µελέτη" τὰ γαρ μαδήμα- 
τα Φροντ/δω» πολλών ἄξι, τὸ δὲ μέλιω σημαίνει 
ὁ': το ὀφείλω, ὡς τὸ, Ὢ, μέλλεις εὐχεσθοι ών ἐς 

παρὰ τὸ ἔδειν τα 

δοῦπον ὠόντωγ: --- κοὶ τὸ Φαίω, ὣς το, Οὕτω που 
ΔΩ μέλλει ὑπερμενέῖ Φ/λον εναν τ καὶ τὸ πρέπω, 
ὡς τὸ, Ἔμελλεν ἄρα πολλας ἡμῶ ὑποθέσεις:--- καὶ 

σσι τὰ 

το 
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τὸ βραδύνω, ὡς τὸ, Τ/ μέλλει τί ἀναδύγο--- καὶ (ων, τήκεται ὑπὸ Φροντίδων' καὶ ἀμελῆσαι, τὸ ἄφρον- 
577 παέλλησιο, ἡ βραδυτής καὶ μέλλωνν ὁ ἐκεῖδεν Χρόνος, τιστῆσαι. 

Μέλαωα, σηµαίνει τρία" τὸ σκοτεινὸν. ὣς τὸ, Ἕλκον Μελύγειον, ποµάτιον Ὑκυδμιὸν, γινόιιενον ἐκ ωόνου µέ- 
γύχτα µέλααν: -- καὶ τὴν σύνεσιν. ὅ δεν κὸν ---Φρέ- λιτος μεθ ὕδατο-, βοτανης τινὸς ἑωβαλλομένης. 
ες ἄαθιμέλιινομ: -- καὶ τὸ βαθὺ, ὅδεν καὶ, -- κρή- Μελπη ρα, παίγνια" παρὰ τὸ μέλπω τὸ παίζν..---- ὁγίῳ τ9 
η µελάνυδρος, ἡ βαθεῖα. τοῦ γὰρ μελαίνεσθαι, αἴτο  ῥέλπεσθαι Αρήζ: --- κυρίως, παίςεν" νῦν δὲ, κινεῖ- 
τὸ βάΦος᾽ Φύσει δὲ μέλαν τὸ ὕδωρ' αλλα λαάμπετωι σὃαι εὐχερῶς» ὖ. τέρπεσ-λαι εὐχερῶς καὶ ἐμπείρως 
ταῖς ἡλιωκαῖς ἄκτ᾽ σι. κατὰ τὴν μάχη" ἦ πινεῖσθαι καθαπερ παίς: ων καὶ 

Μέλη ἴτοι συνωνύμθς ν ἀπὸ τοῦ μεμερίσθαίν µέρη καὶ ού) ἔς γήνεται παρὰ τὸ τα µέλη ο τοὺς ῥυ- 
μέλη" ὴ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν μουσικῶν μελῶν: ἐπειδὴ μούο) ἔπερ ᾖτοι λέγει». 

.ο. παρ ἐνίος ἐδόπουν οἱ ἄνθρωποι μεθ) ἁρμονίκο συνε- Μέλπω, τὸ ὑμνῶ" ἐξ οὗ καὶ μολτὴ ἤ φδὴ καὶ ὁ ὕμνος 
στάνα. οὕτω δὲ καὶ τὰ σώματα. τα μέλι ἦτοι συνω- Μέλποντες ἑκαεργον: --- αντὶ τοῦ ὑμνοῦντες. 
γύµως καὶ αὐτὰ µέρη κατὰ μείζονα καὶ ὁλοσχερεστέ- Μελκχισεδέκ. τὸ Χάνα) απὸ παραδόσεως, μελχέ λέγεται 
ῥραν νοούµενα περιγραφή» ᾿ ἡ ἀπὸ των κατα μουσικὴν βασιλεύς" τὸ σεδέκ., εἰρήνη. λέγεται οὖν βασιλεὺς εἰρή- 2ο 
μελῶν ἐπεὶ κατὰ ἁρμονίαν συνίσταται τὸ σώμα. γης καὶ ἄνάγεται εἰς τὸν Χριστόν. 

Μέλος, κατὸὶ σύγκρισιν τοῦ ἔπους, τὸ μθμελισμένον 3 Μεμαώτες, προθυμούμεγοι. παρὰ τὸ μέμνω, ὃ ὀηλοῦ τὸ 
ατὸ τῆς τοῦ μέλιτος γλυκύτητος, Μνσιμβλος δὲ, τὰς προθυμοῦμαι», ὁ αὔλλων, μεμώ, ὅδεν καὶ µέµονα, ὁ 
ἐν Λέσβῳ γεγομένας παρ-)ένου» Μούσας ἐπὶ τα πένδη μέσος παρακείµενοο Αλλ' ἄγε πῶς μέμοναςς -- πὼς 
Φοιταν καὶ δρηνεῖν" ὅφεν ἐπεκράτησε τα «δόμενα µέ- προθυμῇ: τουτου ο μέσος παρακείµεγος, μέμακα, 
λεα κληθἼναι. οἱ δὲ, απὸ τῆς μελιγήρυος" Μελισσο- µέμεγκα' καὶ κατὰ συγκοπὴν» μεμακώς' καὶ ἄτοβολφ, 

.δ 

3ο τεύκτων κηρίων | ἐμαὶ γλυκερώτερα ὀμφακος: -'καὶ ἔτι μεμαής. πλίνεται µεμαότος, μεμῶτος, κατα συνέρεσι»᾿ 
τὸ µέλος το ἑκάστῳ μεμελημένον καὶ γὰρ μετα Φρο- καὶ πλεονασμῷ τοῦ α ποιητικῶςν μεμλῶτος" τὸ δηλν- 
τίδος σχευάςεται. σημαίνει δύο" τὴν. φδήν, παρὰ τὸ κου Γ μεμαῶσα , µεμανῖκ. ἔστιν εἰς τὸ γεγανῖα. ] 
µέλω τὸ Φροντίζω, ἡ παρὰ τὸ ἔλω τὸ ἐλαύνω" σημαί- ἀπὸ τοῦ μῶ μάσω᾿ ἀφ οὗ µεμαάκασιν, ἀποβολῇ τοῦ κ. 
νει καὶ τὸ μέρος τοῦ σώματος" παρα τὸ µείρω τὸ µε- ἡ ἀπὸ τοῦ μῶ., μήσω ̓ μέμηκα » μεμηκώς' κατα συστο- 39 
ρ/ζν. μέρος". καὶ, τροπῇ. µέλος. λὴν καὶ αἀποβολὴν,, μεμμώο. 

Μελίφρονα πυρόν, Ί τον ἡδύν" παρὰ τὸ μέλισσα. καὶ, µε- Μέμβλωκε. --- τῷ ὁ) αὗτε Φιλομειδὴς ᾿Αϕριδίτη Α)εὶ 
λι]όεα δυμον τὴν προοφιλεστατη» ψυχήν. παρμέμβλωκεν» Ἴλιαδος ὁ’, ἀντὶ τοῦ παραμένει, παρε- 

Μελιηδέα- ψιλὠς᾽ αἀρκεῖ γὰρ τὸ μέλι πρὸς τὸ ἐμφανίσοα στι». απὸ τοῦ μολὼ μολήσω μεμόληκα" καὶ κατὰ συγκο- 
5ο τὴν ἡδονήν. ὅταν δὲ εἴπηι Τυρῷ καὶ μµέλιτι γλυκερῷ: πὴν» µέμληκα" καὶ δια τὸ ασύντακτον, πλευνασμῳ 

-- οὐκ ἐκ περιουσίας τοῦτο «προσέθηκεν, ἄλλα πρὸς τοῦ β, γόεται μέμβληκα καὶ τροπῇ τοῦ η εἰς ω, 
ἀντιδιαστολήν᾽ ἐπεὶ καὶ πικρὸν ετων τὸ μέλι. µέμβλωκα, ] ἀπὸ τοῦ μέλω μεμέληκα καὶ μεμέλωκα 

Μελιτίδης] καὶ οὗτος τῶν εὐήθων, ὡς ὁ Μαργίτης, καὶ ὁ παὶ κατὰ συγκοπ]». καὶ πλεονασμῷ τοῦ 3ὴ µεμβλωκα. 
Κόρυβος. Μέμβλεταε, ἐν Φροντίδι ἐστίν" ἀπὸ τοῦ µέλω. καὶ μέμ- 

Μέλισσα, παρὰ τὸ μέλειν᾿ οἰκονομικὸν γὰρ, τὸ ζῶον γα βλεσ»»ε, τὸ ἐπιμέλεσθαι. 4ο 

ἐπιμελές ἡ ἐκ τοῦ κῆλον, ὃ σημαίνει πάντα τὸν καρ- Μεμετρέαται] μετρῶν µετρήσω, μεμέτρηκαν μεμετῃ ημαι 

πὸν, μήλιζα τις οὖσα» ἡ πάσι» ἐφιζάνουσα τοῖς µή- μεμέτρηται καὶ Ἰφνικως μεμετρέαται᾿ παρὰ ππώ- 
λοις" ἡ γὰρ. μέλισσα, τῶν ἄνλῶν τὰ χρησιμώτατα συλ- ναμτι» Ὁ μὲν οὖν Βόσπορος καὶ ὁ Πόντος κατα πάντα 

“λέγουσα» τὸ μέλι ποιεῖ, τὰ μὲν καλα ἐκλέγουσα, τὸ μοι μεμετρέαται. 
δὲ Φαῦλα ἀποῤῥίπτουσα, λέγονται δὲ καὶ μέλισσαι καὶ ἹΜεμγλώς] παρὰ τὸ μέλω τὸ «Φροντίω, ὁ ο μέσος παρακεί- 

4ο ἠ{έρείαι παρὰ τῷ ποιητῇ» παρα τὴν µέλισσαν τὸ όσον μενος μέμελα καὶ κατ ἐπέχτασιω γύεται μεμηλα 
κα»αρώτατον ὂν ὂν. καὶ μελισσοκόμοι, μελιτουργοὲ, οἱ τὰς ὅδεν η] μετοχή. 7 απὸ τοῦ με: έληκα γέγονε». Ἰλιάδος 

μελίσααο κομοῦντες» τουτέστι ἐπιμελείας αξιοῦντες. εν --- μέγα πλούτοιο μομηλάο: --- ἂντὶ τοῦ πανυ πε- 
ἀπὸ πῶν» εἰς αι, οἱ Αἱολεῖος, µελισσάων' οἱ δὲ Δωριεῖς, Φροντηὼ ως τοῦ πλούτου» καὶ ἐπιμέλειαν αὐτοῦ ἔχων. 

πυλέων. Μέωνγ., ἔστιν εἰς το Καν. ρο 

Μελ/χλωρος. ἐπίθετον ἐστὶ τοῦ δέους. Μεμνῆτο] ἀπὸ τοῦ μένω» κατοὶ συγκοπὴν, μνῶ μνήσω, 

Μέλινος) οἱον. μελίνου οὐδοῦ: --- παρὰ τὸ µελέα µελεῖ- μόμνηκαν µέμνημαι" τὸ εὐκτικὸν» μεμνήμην μεμνζο 
νος, αποβολὴ του ε. μεμνῆτο. 

Μελίνη, εἶδος ὀσπρίου) λέγεται ηλυκῶς καὶ ἄρσεγμιῶς. Μεμγεῳτο] Ὡς μεμγέῷτο δρόμους, Ἰλιάδος Ὁν ὅπως ἐπι- 
µέμνηται Δημοσθένγς καὶ Ἡρόδοτος καὶ Ξενοφών. σκοποί] πο ἐπιμελοῖτο τὸν ὁρόμον, μή τες περὶ τὸν 

2ο Μελιταῖα κυνίδια, λέγεται ὅτι πλησίον Ἰταλίας νήσος χαμπτήρα πανουργήσφ. κ μν καὶ σὺν τρ 
ἐστὲ, Μελίτη, ἐξ ἡς γίνεται᾽ ὴ τὰ, μιιρὰ τα ἐπιμελδίας γράφεται" απὸ τοῦ µθμνόοιτο, αὐξῆσει τοῦ ο εἰς ων - 
κραίαν ἔχοντω᾿ παρὰ τὸ µέλω τὸ Φροντ/ίω. μεμνέωτο. Ἐενοφῶν δὲ μεμνῷτο άνευ τοῦ ε’ Κράτης 570 

Μελος» ᾗ φὸὴ, ἀπὸ μεταφοράς τῶν μελῶν τοῦ σώματος" δὲ, μεμνοῖτο' τὸ δὺ ἀναάλογο», με ανγτον διὰ του η, 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τούτων τα μὲν, ἐστὶ βραχέα ν τα δὲ, προςκειµένου τοῦ ι" Πήνδαρος δὲ Δωρι κώτερον διὰ τι 
μακρά ᾿ καὶ τὸ μὲν, εἰσν ας ἐργασίανν ὠς ἐπὶ τῶν αἲ, µεμναίατο. 1 
χειρῶν᾿ τὰ δὲ, εἰς τὸ περιπατεῖν, ας ἐπὶ τῶν ποδωνν Μεμυκέναι, κρύψαιν κολλῆσαε, η κκμμῦσαι" σημαία δὲ 
καὶ) τὰ ὅμοια" οὕτως ἐπὶ τούτων τὰ μὲν, οἰσὶν ὀξύ- ἠχῆσαι, απὸ τοῦ μυκῶν ο 6 µέλλων, μυκήσῳ" ὁ παρακεί- 

78 Φωνα" τὰ δὲ, βαρύφωνα᾿ καὶ οὕτως αποτελοῦσι τὴν νεα μαμύκηκα᾿ ὁ µέσος, μέμυκα τὸ τρίτον, μεμν- 
τῶν ἐργαγων Φωνή». καὶ τὸ απαρέμφατον, μεμυκένας, Ἡτίοδος, ---- 

Μέλλω, τὸ βραδύνω. παρα τὸ μω τὸ Φιτῶν κατὰ παρα- ρα καὶ γαῖα καὶ ὕλη: -- αντὶ τοῦ ἤχησεν. 5) μὲν 
γωγήν γίνεται μέλλῳ' καὶ γὰρ ὁ βραδύνων, αε) ἐν ᾖ- οὖν σηµαίνει τὸν ἦχον οἱονε) αποτελεῖν, απὸ τοῦ μυκῶ "5 
τήσει ἐστίν. ἡ παρὰ τὸ τὰ µέλη ἔδειν᾽ ὁ γὰρ Φροντί- ἐστιν" εἰ δὲ δηλοῖ τὸ συνεσφ/χ»αι καὶ πεπιλῆσθαι απὸ 
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τοῦ κρύους, ὀήλονότι ἀπὸ τοῦ αύω ἐστί, καὶ Ὅμηρος 
Ἰλιάδος εν Αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ : - ἄν- 
τὶ τοῦ ἤχησαν, ἀνεῴχθησαν, ἀπὸ τοῦ παρακολου- 
Φοῦντος. 

Μέμφομαι" μέμφεται" καὶ ἀποβολ) τοῦ τ, μέμφεαι. ἐν- 
εργητικὸν οὐκ ἔχει. τοῦτο γίνεται ἐκ τοῦ μομφή" παρὰ 
τὸ µέωφω τὸ λαμβάνω. 

Μενέλας] Μενέλας τε καὶ ΑἉγαμέανων: -- ἀπὸ τοῦ Με- 
γέλαος. ἀμφ/βολον, εἴτε συγκοπῇ Μενέλας καὶ Δορή- 
λαςν εἴτε ας τοῦ ο καὶ α εἰςα Γιαρερόν ν ὡς ἐλέξαο 
ἐλέξα) ἐτρ σον ἐπρία' ἐπωιδεύσαο, ἐπαιδεύσα. 

Ἱενέσθης] ὡς απὸ τοῦ ἄργος γόγεται Αρ γέστης, οὕτω καὶ 

παρὰ τὸ μένος Μενέστής, καὶ Μενέσθης κατὼ τροπή». 
Μεννέας] ὧς παρὸ τὸ δράσος Θρασέας, καὶ) Φάλος θΘ.- 

λέκς, οὕτω καὶ παρε τὸ ἀιένος Μεγέας' καὶ πλεονα- 
σιῷ τοῦ ». Μεννέα». 

Μέταβος, υἱὸρ ᾿Αλήβαντος. Ἡρακλέα λέγεται ἐπὶ τὼς 
Τηρυόνου βοὺς ὠπιόντα» ἔενισθηνα γί παρὰ ᾽Αλύβαντι" 
καὶ τότε γεννγΦήγαι τὸ παιδίον" καὶ διὰ τοῦτο Μέτα- 
βον προσεγορευ γε» ἐπεὶ µετα τοὺς βοῦς τοῦ Τηρυό- 
νου Τει- 

Μένω, τὸ προθυμοῦμεος» ἐξ οὗ κ) μένος" µένως τὸ ἐπι- 
" μένω᾿ καὶ ρῆνις, κ πολυχρόγιος μνησικακία. ταῦτα διὰ 

τοῦ ε Ψιλοῦ' µαίνω δὲν τὸ ὀργίόεμοι έν ὁιὼ διφ9όγγου. 
Ἀίενέλαος] παρ τὸ µέγος, ὃ σημαίνει την ψυχικὴν προ- 
υμίανν καὶ τὸ λαός, γίνεται µενόσλαος 'Οαλλὰ τα εἰς 
ος ὀνόματα, ἐν τῷ συνθέσει τῆς ἐπαγομένηο λέξεως 
τῆς ἀπὸ συμφώνου ἀρχομένης, αποβάλλει τὸ σ καὶ 
Φυλάσσει τὸ οἱ οἵον, 9εός, Θεόδωρος λόγος, λογο- 
ποϊός" καὶ ὀημος ῤ Δημοσθένης, καὶ τὸ Ἀττικὸν, ὁ Με- 
γέλεως., πόθεν γίνεται; παρα τὸ μένω κα) τὸ λειός 
καὶ γήεται Μενώλεως" αλλὰ τὸ εἰς ῶ λήγοντα ῥήματα 
δισύλλαβα βαρύ τονα σύνθετα μετα τοῦ ἄἀμεταβόλου, 
τρέπουσι τὸ ὦ εἰς εἰ οἷον Φέρω. Φερέοικος᾽ μένω. ἨΤε- 
Σέλαος πλὴν τοῦ τέρπω, τερπικέραυνος. Δεῦ δὲ γινω- 
σκειν, ὅτι οὗ πάντοτε ποιοῦσιν οἱ Αττικοὶ ἰδίαν κλίσιν» 
αλλ’ ἐπ) τῶν ἐκτεταμένον ἑχόντων τὸ ὦ. 

Μένος] παρὰ το μένω τὸ παραμόνων μένος, -αἷς πρὸ τὸ 
σ2ένω, σ9έγου. σημαύει τρία ἐπὶ μὲν τοῦ ὀυμου ν -- 
μένεος δὲ μέγα Φρένες αμφιμέλαινι Π(μπλαντ, Ἰλιά- 
ὃὅσς α. ἀντὶ τοῦ «υμοῦ, ὀργῇς. ἐπὶ δὲ τῆς ἐσχύσο, 
Δῶχε μένος καὶ Φάρσος: - ἀντὶ τοῦ ἐσκὸ» καὶ δύνα- 
μι». καὶ πάλιν, --- ἔτι οι μένος ἔμπεδον ἐστιν: --- ἐπὶ 
δὲ τῆς γυχῖς, μένος Αρηος. περιφραστικῶο ὃ πόλε- 
μος. παρὰ τὸ ένος γίνετω µεγειω" καὶ σημαίνει 
τρία ἐπὶ μὲν τοῦ Χολοῦσθαι -- οὐδέ τι σε χρὴ Άτκε- 
λέως αἰεὶ µενευινέµε»: -- ἐπὶ δὲ τοῦ προδυμεῖσθαε, --- 
µενέωνε δὲ κλδος αρέσθωε: -- ἐπὶ δὲ τοῦ λειποψνχεῖ», 
Ἐτεινόμενος μενέοανε». 

Μενδήσιος] ἐκ τοῦ Μένδης Μένδητος «Μενδήσιος, τροπῇ 
τοῦ ᾱ. εἰς σ. αένδης δὲ λέγεται παρ) Αὐγυπτίοις ὁ ο τρά- 
Ὕος. ἡ} ὅτι τοπικόν ἐστι, ὡς αλάσσισς» οὐράνιου. 

Μενθηραι, αἱ Φροντίδες, οἱογεὶ μενερδῆραι, αἱ ρώμε- 
γαι τὸ μένος, τουτέστι την ψυχήγ] οὐ γὰρ ἄλλῳ ]- 
ράται ἡ ψυχη καὶ μας ᾗ ταῖς Φωνκαν. 

Μενοεικέο, τὸ τῷ μένει καὶ τῇ Ψψυχῇ εὐκὸς καὶ ἀρεστόν. 

ών ἐπίῤῥημα, µεσότητος" ἐκ τοῦ μὲν καὶ τοῦ τοὶ 
παραπλγρωματικοῦ συνδέσμου. 

Μενοῦνγε», ἐκ τριῶν συνδέσμων, καὶ σηµαίνει τὸ ἀληθές. 

Μέριμνα] ας παρὰ τὸ λεπίζω γίήεται λέπαδνα, οὕτω καὶ 
παρὰ τὸ μερίςω» μέριόνα » Καὶ τροπὴ τοῦ ὃ εἰς µ. 

Μεριμνῶ, παρα τὸ μέριμνα" τοῦτο παρα τὸ µδρί/ζω, µε- 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΜΕ 520 

ρίσω, βθμέριια» μεμέρισμαίν μέριμνα" ἐτυμολογεῖται 
δὲ παρα τὸ µερίςει) τὸν νοῦν. 

Μέρη, απὸ τοῦ μεμερίσ» έν καὶ ἄλλο ἄλλου διαφέρει» 
συστατικὰ δὲ τοῦ ὅλου ̓ σώματός ἐστι. 

Μέραις αέρμιδος, τὸ σπάρτῳον σχοιγ{ογ. παρὰ τὸ εἴρω τὸ 

συμπλέκω, ἕρμις, κα) μέραις. 
Μέρμερα ἔργα, το µερίµνης καὶ Φροντίδος ἄξια ἔργα, 

οἷον χαλεπά. 
Μερμήριξε. παρὰ τὸ μείοῳ τὸ µερίζω, αφ’ οὗ τὸ Φρον- 

τ/ζω. Ἀλλ' ὄγε μερμήριξεν : --- εἰς μέρη ἐμερίςετο, 
ἐμερίωνα. καὶ διάνοια μὲν η] ἑδραία μέριμνα δὲ, { µε 

ριζδμέν». ἀπὸ τοῦ µερίζω, ὀπλασιασμῷ » κοιν τροπή 

τοῦ 6 εἰς η. Αερμηρίζω" οἱ γὰρ «Φροντ/όοντες μερί; 
ζονται τὴν γνώμη». απὸ τοῦ ἐπὶ τάδε καὶ τάδε μερί- 
ζεσ αέ τη» ψυχὴν τοῦ μεριμνῶντος. ὅφεν µέρμηρας 
τὸς µερίμνας ενος, λέγουσι. τὸ δὲ μερ/ζω, παρὲ τὸ 
Μέρω μερῷ μερές ζω" ἡ παρὰ τὸ μέρους" τοῦτο, παρὼ τὸ 

μειοῦσθαι πρὸς το ὅλον: ἢὴ παρα τὸ μείρῳ" µερίσεταε 
γὰρ, κατ ἐπεῖνα τὸ μέρη . σώμα. παὶ τὸ μηρὸς δὲ, 

ὁμοίωο. 

αμλά συνώνυμο" γίνεται παραὶ τὸ μείρω. το µερίζω, ὁ 
μεμερισμενην τὴν ὅπα (ὅ ἐστι τὴν Φωγὴν) ἔχων καὶ 
ἔναρὂρον» ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἄλλων ζώων" ἐπειδὴ, 
ἐὰν εἴπω ἄνδρωπος, µερίςεται εἰς συλλαβάο. ἢ ὅτι οὐ 
πάντες τὴν αὐτὴν Φων]ν ἔχουσι. - 

Μέσος] παρα τὸ µερίω μερίσων μεριστόο” καὶ συγκοπῇ, 
μέσος. ἐτυμολογεῖται δὲ παρε τὸ τὸ µέρη ἴσα ἔχειν 
ὅεν κα) μεσίτης, ὁ μεσάςων. 

Μεστός] παρα. τὸ ἕω τὸ πληρώ" ὁ µέλλων, ἔσω" ἐν τού- 
ος ἑστός., ὃ πλήρης" πα ον τοῦ µ µεστός 

καὶ οὐδέτερον, δοτάν,, τὸ πλ Τρες. 
Μεταλλώ, δευτέραο συςυγίας τῶν περισπωμένων", καὶ 

σημαίνει τὸ πολυπραγμονώ" καὶ γήεται ἐν του μέταλ- 
λον. καὶ τί μετέχε , τα πέταλλα πρὸς τὸ μεταλλῶ» 
ἐπειδὴ ταῦτα ἐρεύνης οὐ τς τυχούσης, ἄλλα καὶ τῆς 
αναγκαίαο δεονται. μέταλλον δὲ σηµαίνει τὸν τόπον ἐν 
ᾧ ὁ Χρυσὸς τίκτετας, Ἶἦ τὴν Χρυσίτιν γην: 2αιὶ γίνεται 

ἠτὼ., απὸ τοῦ «πτεῖν ἐν αὐτῷ τὶ. κοὰ 

ες ι- 

ο 

παρ τὸ μῶ τὸ 

τὸ «ιτεῖν μεταλλὰν ἔλεγον" καὶ οἱ ἐργαζόμενοι µε- 
ταλλεῖο. 

Μεταφρενον] ἡ  μετὸ τὸ ἔσχατον σγασίνει παὶ τὸ ὀπί- 
σω, ος τὸ ̓ μον Αχιλῆα κο μετα ΘἨσέα: --- σημρεί- 
νει πα) τὴν ὁ ἄνω σχέσιν., ο τὸ μέτωπο». ὧδε δὲ τὸ 
ἔσχατον (ὡς εἴπομεν) σημοίγει, τὸ ἀπὸ τοῦ ἥπατος 
καὶ τ]ς πορλέκο ἀπὸ γὰρ τούτων ἐστὶν ἐκεῖρο, 

Μέσος, παρὰ τὸ µετέχειν τοῦ ἴσου. 
Μεσόδωη, μεσοδόµη συγκοπή. 
Μεσαύλιος, ἡ κατοὶ τὸν ἀγρὸν ἔπαυλιο' ᾿Αττικῶς καὶ τὴν 

μεση» τοῦ ών καὶ τῆς αὐλῆς, ἡ τῆς ἀρδρωνίτιδος 
καὶ γοραμιωγέτιδοο. 

ἸΜεσότητος] µεσότητος λέγεται. εἶναι ἐπιῤῥηηαητα, ἀπὸ τοῦ 
μεταξὺ εἶναι ὀνόματα καὶ ῥήκατα" οἷον ἀπὸ τοῦ Φιλο- 
σοφῶν κο Φιλόσοφος κοι) Φιλοσόφως. τοῦτο ὃ) οὖν αεὶ 
εὑρίσκεται διὸ καὶ ̓ σεσυκοφάντηται" τὸ γὰρ παλῶς πιοιὲ 
σοφῶς' ὁ]μα οὐκ ἔχει παρακείµενὀ». βέλτιον οὖν ση- 
μειώσεις ποιότητος ὀηλωτικῶς αὐτας καλεῖν. ᾿Ωρος. 

Μέσμα, πόλις ητισΦεῖσα ὑπὸ Λοκρῶν ὁμωνύμως τῷ πο- 
ταμῷ, πα ρος. 

Μεταόρερα» τα ὄπισιὃεν τῆς κεφαλ]ον ἦγουν μετὰ τας 
Φρένας᾽ ἐν τῇ κεφολβ. γὰρ αἱ Φρένες. 

Μετάφρενα, τα γωτα” ὃτ, ἐξόπισδεν τῶν Φρενὼν κεῖ- 
τοι. Φρένεο ὁὲ ὑμένεο εἰσὶ μεταξὺ τῆο καρδίας καὶ 
τοῦ ἥπατος. 
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ΜετριοπαΦεἴν, ἐκμέρους τα τάθη παταδέχεσθαι, συγγι- 
νώσκει». 

Μεση«βρία] παρὰ τὸ µέσος καὶ τὸ ἡμέρα, Ὑίνεται µεση- 

μερία καὶ µεσημβρία. 
Μεταμόλειν. σχηωα παρατύνδετον, ἐκ τοῦ µετακέλομαι 

καὶ μεταγοῶ παὶ μεταγιώσκα. 
ἃ Μετεωροφένακερ, οἱ περὶ των μετεώρων δικλεγό μενοι, 

σο ὤὧττε ἑξατατᾶν" ἀπὸ τοῦ Φεγακίζειν καὶ μετέωρα. 

“ Μετέμφντος, ὁ ἐγκεκεντρισμένος ἀπὸ τοῦ. Φύειν καὶ 

μετα. [ 

Μετέγσι] τὸ θέμα, κ. ἡ µετοχή, εἴ ἔντος" καὶ το 

ὑποτακτικὸν» ὧ. ᾖο ᾗ' καὶ πλευνασμῷ τῆς σι συλλα- 

βῆς. ὖσι: καὶ τοῦ ε ποιητικῶς, ἔγσι καὶ μετέγσι. ἢ 

Μετεωρισμός, ἐν του µετεωρίζω" τοῦτο παρὰ τὸ ετεω- 

ρος” τοῦτο παρὰ τὸ αἀείρω τὸ κουφίζω" ῥηματικον ὄνο- 

μαι ἄειρος" καὶ τροπή τοῦ α΄ εἰς ὃν δειρος καὶ ἐν 

ὑπερθέσει, ἔοιρος" καὶ τροπῇ τῆς οι διφΦόγγου εἰς ὤν 

4ο ἔωρος καὶ μετὰ τῆς μετὰ προθέσεως, µατέωρος, ὁ 

κοῦφος. τὸ αὐτὸ δὲ ὀηλοῖ μα) τὸ µετωχρόνιοο. µετεωρος 

οὖν. παρὰ τὸν ὥρον, ὃ σημαίνει τὸν χρόνον. 

Μετανάστης:» ὁ μέτομκος παὶ Φυγάς' ἐκ. της μετὰ προθέ- 

σεως ποὺ τοῦ. νάσσω τὸ οἰκῶ. 

« Μετόπωρον» ὁ μετὰ τὴν ὁπώραν καερός. 

Μέτρον] ὡς ἀπὸ τοῦ Φέρω γύνεται Φερτρον, οὕτω καὶ 

ἀπὸ τοῦ µείρῳ τὸ μερίζω καὶ πρειθμῶ γίνεται μέρ- 

τρον" καὶ ἀποβολῇ τοῦ ϱ) µέτρον. οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ 

δείρω ὀερτρο». 
2ο Μέτριον» τὸ  ταπεμόν" παρὰ τὸ μετρῶ, τὸ ὑποταπεινού- 

µενον" τοῦτο παρα τὸ μέτρο» τὸ δὲ μετροῦν, μεθο- 

οποιοῦν ἐτυκολογεῖτοι. 

Μετωπον]. ἔστιν ἐνταῦθα πρόθοσις ἄντὶ προ» έσεως του- 

τέστ ὑπέρωπον, τὸ ὑπὲρ τοὺς ὥπας ὂν. οὶ ἐπὶ τὼς 

Φάλαγγας μετωπηδὸν στγσάµενοι, ἀντὶ τοῦ ἔμπροσ»εν 

τῶν ὀφδαλμῶν. 

Μείων. παρὰ τὸ μείων (ὁ ἐλάττων) μεῖστος» ὡς 

πλεῖστος, τῷ λόγῳ τῶν συγκριτριῶ». - 

Μεῖον] παρὰ τὸ μέρος, μερίων᾿ παὶ ἀποβολῇ τοῦ ϱ) 

μεῖων καὶ συγαιρέσει τοῦ ε καὶ ! εἰς τὴν. ει ὀφΦογ- 

γο» γίνεται μείων μαίονορ” τὸ οὐδέτερον» τὸ μεῖον. σή- 

μαίνει δὲ τὸ μικρόν᾿ ὅ9εν καὶ μειονεκτεῖν» τὸ μεῖον 

ἔχει. κα) ἔστιν ἐναντίον τὸ μειονεκτεῖν τῷ πλεονθ- 

μτεῖν καὶ μειονεντεῖσθαέ τὸ μικροῖς ἠττᾶσθοω» καὶ 

οἱ ἷον ἐπὶ μικρῶν ἔχεσθαι τουτέστι κρατεῖσ-λα!. ῇ ὠπὸ 

τοῦ μιπρός γίγεται, ἡ ἀπὸ τῆς μιᾶς' τῆς γὰρ µιας οὐ- 

το δέν ἐστιν ἑλαττότερον. 

Μείζων εἴδους τῶν παραγώγων συγκριτικοῦ. ἐν τοῦ μέγας 

ὁ πρῶτος, τύπος μέγάτερος” ὁ δεύτερος, µεγίων" ὁ 

τρίτος» μέσσων᾿ καὶ τροπή. Αἱολικῇ τών δύο σσ εἰς 4 

µέζων" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, μείζων τὸ δὲ μέγας, 

εἴδουο τῶν ὑποπεπτωκότων τῷ ὀγόματι πρός τι ἔχον" 

πρὸς γὰρ τὸ μικρὸν ἔχει. 

Μειδιώῶ, παρὰ τὸ μεῖον γίνεται" ὁ γὰρ μειδιῶν µείονι κέ- 

χρηται γέλωτι, καὶ παρὰ τὸ μειδιῶ, γίνεται Μειδίας 

ὄνομα κύριον» ὡς παρα τὸ Φείδω Φειδίας. 

1ο Ν]ε(δνλος] οὕτως ἐλέγετο ὁ πατὴρ Βακχυλίδου " παὶ γίνε- 

ται παρὰ τὸ μειδιῶ, ὡς παρὰ το Φείδω Φείδυλος. εἰς 

τὸ ἀμειδής. 
ὈΜείληνοςν σημαίνει τὸν ἀπὸ μελίας γεγενημένον. παρα 

τὸ μελίαν γίνεται μελίίνος καὶ συγκοπῇ, μέλινοςν καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ {, μείλινοςν ας κα) παρὰ τὸ µέλας µέ- 

λωνος. -- μείλανι πόντῳ᾽ καὶ Μελανίων, Μειλανίων. 

Μειλέγματα» σηµαίνει τὰ πραῦντικα. Απὸ τοῦ μειλίσσω, 

μείλεγαα. 

πλείων 
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Μείλια. σημαίνει τὰ προικῷα πράγωατα, τὰ ἑξώπρομκα᾽ σο 
παρὰ τὸ μ.ιλίσσω γίνεται Ἰλιάλος { ἔν πολλὰ ὁ᾽ ἐπὶ 
μείλια ῥώσω: --, τὸ έξπς, Ἐπιδώσῳ μείλιαν τοἷς μει- 
λίσσονται τοὺς ἄνδρας. τὴν προῦκα δὲ λέγει τὴν ἡδέὼς 
διατιΦδεμένην τὴν Ψυχήν. 

Μείιχος καὶ μειλ/χιος, σημαίνει τὸν πρᾶον καὶ πραῦντι- 
κάν. Ὑήνεται απὸ τοῦ μέλι, ὥς τινές Φασι)᾿ .) παρὰ τὸ 
µέλος γίνεται αελίσσω" καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ» μειλήσ- 
σω᾽ καὶ ἐκεῖ)εν αείλιχεο. ὡς ταράσσω τάρχχος. Ἶ απὸ 3 
τοῦ µέλος μελικός" καὶ τροπή του κ εἷς Χ κα οἶνα- 
βιβασμῷ τοῦ τόνου. µέλιχος, ὡς Ὀλυμπικός, Ὀλόμ-. 
πιχος᾽ καὶ πατρίκός ν πότριχος” καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἓν {9 
μείλεχος" εἶτα πάλιν κατὰ αποβολὴν τοῦ ια. καὶ ὀιπλα- 
σιασμῷ τῶν συμφώνων. αἱοληκῶς γίνεται μέλλικος», ας 
πείρῳν κέρῥῳ, οὗτοι δὲ πακῶς λέγουσινν ως λέγει ὃ 
Ἡρωθιανός” ὅτι οὐδέτοτε οὐ Αἰολεῖς ἐπὶ τοῦ πλεονασμοῦ 
τοῦ | ἀναδηελασιάςουσι τὸ σόαφωνα οἷον ν τὸ κενή χε 
νεταί κενή, καὶ οὐ Ὑένεται παρ αὐτῶν κέννη᾿ τὸ γὰρ 
ξέννου οὐκ απὀὸ τοῦ ξεῖνοςτ ολλ ἅπο τοῦ ξένος ἑστί: 
ἐπὶ γὰρ τῶν βραχέων ποιοῦσιν αναδιπλασιασμό»᾿ οἵον, 
Φερώπων, δεῤῥάπων: ἔνη, ἔννη” ἔστι καὶ ὄνομα όλεὼς. 

Μείρετοι: εἰ μὲν σημαίνει τὸ µερίςεται, γύεται ἀπὸ τοῦ. 6ο 
µέρος µέρω µέροµαι" καὶ πλεονασμῷ τοῦ {. μείρομαι 

εἰ δὲ σημαίνει Γὸ ἐπιδυμεῖν γόεται απὸ τοῦ ἵμερος 

ἡμέρω καὶ ἑμείρω" τὸ παθητικὸν, ἡμείρομαι' τὸ τρίτον, 
ἡμείρετωι" καὶ κατὰ ἀφαέρεσιν» μείρεται. : 

Μεῖραξ] παρα τὸ εἴρω τὸ λέγω γύεται εἷραξ᾽ ὅ9εν εἰρα-- 
πιον καὶ βειράκιον καὶ πλεονασμῷ τοῦ µ. μεῖ αξι ὁ 
δυνάμενος ᾖδη λέγει). Ἱστέον δὲ ὅ ὅτι 9ηλυκὼς λέγετον” 582 
καὶ κρεῖστον λέγειν αντὸ ἀπὸ τοῦ ἱμείρα ἡρρέ καὶ μεῖ- 
ραξ, ἡ τοιούτου χρονου οὔσα, ὥστε καὶ πιλυμεῖσδω. 

Μείς, σημαίνει τὸν αὔγνα. μην ἦν) πα) ἑτράπη τὸ ει Δῳ- 

ρικῶς εἰς τὴν ει ὃΦΦογγον ἐπειδὴ τα εἰς ν λήγοντα 
αρσενικὰ οὐ Φέλει ἔχειν πρὸ τοῦ ν δύΦ2ογγον » οἷον 
σωλή», Πλάτων" ἔτρεψε τὸ 5 εἰς ο, καὶ ἐγένετο µείς. 
πρόοκεσκε» αρσενικά, δια τὸ Χρυσοῦν, οὐδέτερο». ἐστι 
δὲ ἀκλτον εἰ Ὕὰρ ἐκλίγετουν μεγός εἶχεν εἶναι ἡ γε- 
»ική. ἡ παρα τὸ μεῖος γίνεται" ὡς δὲ παρα τὸ ῥήσσω το 
ῥηγμίς, οὕτω καὶ παρα το μειῶ, μείς. ἐσχημάτισται 
μακρῶς τε ἅμα καὶ ὀξυτόνως. παρὰ τὸ αεῖοςν μειῶ 
εἴρηται» ὅτι μειουμέγής εἰς ἄκρον τῆς σελήνης» πλυ- 
ροῦται ὁ μήν. τὸ δὲ μήν, γώεται ἀπὸ τοῦ αὔνην ὃ ση- 
μαίνει τὴν σελήνη» δι αὐτῆς γὰρ τελειοῦται ὁ μήνωι ὴ 
παρὰ τὸ μεῖον τὸ μικρὸν γίνεται μειήν) καὶ συγκοπῇ, 
μήνη η] εἰς άκρον ἐλάττωσις καὶ ο, ἀποτερμάτωσις της 
σελήνης. Ἰ τὸ δὲ μήνη, ἡ ἀπὸ τοῦ αῆνιο ὃ σημαίνει την 

«δργήν αὐτῇ γὰρ τὸ πάθος ἀγάπτουσιω' ἡ ἀπὸ τοῦ μὴ 
μένει ἐν τῷ αυτῷ, ἄλλα ποτὲ μὲν μειοῦσθοις, ποτὲ ο 
δὲ αὔξεσὃο κ. τὸ δὲ μῆνις, παρὰ τὴν μανίανν μάνις τὶς 
οὖσα" ἐοίχασι γὰρ µαρομένοις οἱ ὀργιςθωενοι. ἡ παρὰ 
τὸ μένω τὸ ἐπιμένω, ἡᾗ ἐπιμένουσα ὀργή' παρ τὸ 
ἑαμένειν τῷ μηνιῶντι καὶ ὀργιζομένῳ ἔνθεν [ὀργίζε- 
σθαι μὲν τὸ] πρὸς Φίλους καὶ ἠδίους καὶ υἱούς" μηνίειν 
δὲ, τὸ πρὸς ἐχδρούς ἐφ᾽ ὧν μὲν γὰρ, ταχὺ διαλλάτ- 
τονται" ἐφ᾽ ὧν δὲ, ἐπιμένουσι πολὺ μγησικοκοῦντερ 
καὶ απομηνίσκον. τὸ μνησικακήσας καὶ θὀργισθείς. ατὸ 
δὲ τοῦ μῆνιᾳ αηνίων ὡς μητις αὐτίω. ἔστι καὶ μηνιῶ 
µηνιᾷς, ἀπὸ του μὴνί μηνίσν γενόµενον. 

. Μηδαμα, κατὰ ἔκθλιψινι αντὶ τοῦ μηθααῄ. 
ΜήνιΥγες, λέγονται οἱ σκέποντες ὑωένες τὸν ἑγκέφαλον, 

δια τὸ μένειν ἐν αὐταῖς τὸν ἐγκέφαλον. 

Μήδεα, ἐπὶ τῶν αἰδοίνν, παρὰ τὸ µέδειν καὶ ἄρχειν τῆς 

5ο 



. 

629 Μ Ἡ 

γεγέσεως” ἐκτάσει. τοῦ 6 εἰς γ. λέγεται δὲ µήδεα καὶ 
τα βουλεύματα. ἡ εὐθεῖα, μου. 

Μβονία., ἡ Λυδία. γίνεται ἐκ τοῦ Μαιών Μαιόνος (ἔστι δὲ 
ὄνομα χύριον) Μαιονία καὶ τροπγ τοῦ α δἰς Ίν Μγο- 
ν/κ. ὁ πονωών τὰ εἰς ων ὀξύτονα τῇ αι διφ3όγγφ πα- 
ραληγόµεναν εἰ μὲν ὧσιν ἐδνικὰ, τρέπουσι τὸ ω εἰς ο 

Ίο ἐπὶ τῆς γενμκῆς οἷον. Παιών τοιόνος. Ποίονας ἄνδρας 
ἄγων: --- Μαιών ἸΜαιόνος". εἰ δὲ μὴ ὧσιν ἐθγικὰ, Φυ- 
λάττει τὸ ω" οἵονν βαιών βαιώνος ' ἔστι δὲ εἶδος ἠχφύος 
Παιών Πκιῶνος κύριον. 

Μήνυμα, παρὰ τὸ αηνύω"΄ τοῦτο παρα τὸ ανύων Ὁ ση- 
μαίνει τὸ διέρχομαι” πλεονασμῷ τοῦ µ, μανύω. } παρὰ 
τὸ μνῶ μνύω" καὶ πλεονασμῷ τοῦ 1: 

Μύη ἑατρωρ] δι ς Ψψηλαφαται το πονούμενα᾽ μηλοῦν 
-Ὑὰρ τὸ ψηλαφᾶν λέγετω καὶ μήλωθρα, τα πορφυρᾶ 

ρο Βάμματα. γίνεται παρα τὸν μήσω μέλλοντα δηλοῦντα 
τὸ ἐργάζομαι. Ὅμηρος Φ]σί, Ἰήσατο ἔργα:--- μήλη 
οὖν, ἡ πολλῶν κατα τήν ἰατρικὴν. ἐργάτις, 

Μύήθομαι : παρὰ τὸ μή δω ὀγλοῦν τὸ μανθάνω" ὃ γίνεται 

κατα τροπὴν τοῦ ὃ εἰς να) απὸ τοῦ µήδω. ὁ ὀεύτερος 
αόριστος, ἔμα ον αφ οὗ τὸ μαφεἴν. 

Μηκώνη, εἴρηται, ὅτι ἐνταῦθα πρῶτον εὗρε τὸν τῆς μής 
πωγος παρπὸν Ἀγμήτηρ. μήκων δὲ ἡ βοτάνη. παρὰ 
τὸ µῆκος ἐστή" αᾗκος δὲ, τὸ ἐπιπολὺ ᾖκον μακρόν. 

ὅδά Μήκιστος] παρὰ τὸ μαχρός µαχρίων καὶ µακίων᾽ καὶ τρο- 
πῇ αηκίων" ὅδεν τὸ ̓ μήκιστ ος. 

Μῆλα, πάντα τα τετραποδα" ὅΦεν καὶ πᾶσα βύρσα μη- 
λωτή λέγεταί" κατα περικράτησι» πολ τὰ πρόβατα που 
αἶγες᾽ ἐτένὴ παρποφορεῦ ταῦτα τῇ τρ: κείρεται 
γαρ. καὶ παλι» Φέρει. Φησὶ γοῦν ἐπεξηγούμενος, φας 
Φεὶς τὸ γένος, ἐπήνεγκε τὰ β΄ εἴδη' καὶ σημαίνει 
μ”λον, ΜΛλ’ ὄ]ές τε καὶ αἶγες: --- λέγεταν δὲ καὶ ὁ 
παρπὸς τῆς αηλέας. λέγεται δὲ µῆλα καὶ πάντα τὸ 

1ο ὀένόρα, ὥς ὅταν λέη, Αντῆσι ῥίᾷ]σι καὶ αὐτοῖς ἄν δεσι 
μήλων: -- ἀντὶ τοῦ σεν τοις παρτοῖς. Μήλα. τὰ πρὀ- 
βατα᾿ οἱ μὲν, ἀπὸ τοῦ μηκάσθαι' ὅπερ ὀνάρμοστον᾿ 
ἄλλοι δὲ, ὧπὸ τοῦ μηλόδη καρπὸν ἔδεσθαι ΄Άτταλος 
δὲ. παρὰ τὸν ααλλόν. ἐγω δέ όημε, μᾶλλον ἀπὸ τοῦ 
μῆλα ὁ μαλλὸς εἴρηται. ἀπὸ γοῦν τοῦ µέλω κο) µέλο- 
μα. γετας μηλον πα) μηλα" ἐπιελείνς γὰρ. ἠξίων- 
ταν καὶ δια πολλῆς Φροντίδος ἦσαν τοῖς παλαιοῖς. ἢ 
παρὰ τὸ ωηλόν, τὸ ἤσυχον καὶ ἥμερον καὶ χρῦνον" 
τοιοῦτον γὰρ τὸ πρόβατο». ὁ δὲ καρπὸς, κατ ἐξοχήν" 

3ο πᾶς γαρ οὕτως ἐλέγετο" οἷον, --- κα αὐτοῖο. ὦγεσι 
μήλων: -- ἀνεστραμμένως ὁ) εἴρηται: ἔδει γὰρ εἰπεῖν 
ἄν έων. Ἰλμάδος τς 

ς Μηλόβοτος , ὁ τὸ αλα (τουτέστι τὰ πρόβατα) βέσκων. 
Μηλωτή, προβάτειος δορά᾿ ἀπὸ τοῦ μήλα" ἢ ἀπὸ τοῦ 

μηλώσω. 
Μπρος. παρὰ τὸ μέλας, τροπῇ τοῦ ἀμεταβόλου εἰς ἆμε- 

τάβολον» καὶ ἐκτᾶσει τοῦ 6 εἰς η' ὴ παρα τὸ µέρος, 
} παρὰ τὸ μείρω, διὰ τὸν περισµο» τοῦ σιόματος. . 

Μήρνμς. ἀπὸ τῆς ὑποστωτικωτέρος ὑπαάρξεως εἰς το 
3ο µμεῖον καὶ ἔλαττον ἕἔλμεσδαι: οἱ δὲ» αόρημα» ἐπεὶ διὰ 

πόνου ἐργάζονται μορεῖν γαρ τὸ πονεῖν. 
Μήρινθος, ἡ σχοῖνος" καὶ μηρήδους, σχοιλίε» στάρτα, 

δεσμούς” παρὰ τὸ μύρεσθαι καὶ παταρῥεῖν ἐν τῷ αὐρε- 
σθαι αὐτοὺς» τουτέστι συνάγεσθαν᾿ } παρα τὸ μύρε- 
σδαι καὶ ἔλκεσθαι ἐν τῷ γήτσ-αι. 

Μήριωδος ; ἡ σπάρτος" παρὰ τὸ µύρεσδαι καὶ παταῤῥεϊ, 
ἐν τῷ κλ ὦΦεσθαι αὐτὴν, ἦτοι νηνεσαι. 

Μηρυκισμός, ἐκ τοῦ μηρυκέςω" τοῦτο ἐν τοῦ μηρύκω" μὴ- 
ρύκες γὰρ λέγεται τὸ ἐκ βή9ους ἀρύεσθαι καὶ εἰς 

ΕΣΥΝΜΟΙΟΟΙΟΟΝ, 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΚΝ Ν Ε, ΓΕ Α, ΝΙ Η θόύυ 

μικρὰ κόπτειν. τοῦτο παρὰ τὸ µγρ ων τὸ ἀναλέγομαι" 4σ 
τοῦτο παρὰ Τὸ µέρος µερύω κιὶ μχρύςν τὸ εἰς µέρη 
κοπτόµεγον. 

Μήτηρ, παρὰ τὸ α τηρεῖσσαν" αἱ γ2ρ Ὕυγαἴκες » πρὶν 

γένωνται μητέρες, Φυλάττονται πρὸς τὸ μὴ λυμα»δή- 
γαι τὴν. αὐτῶν παρδενίαν᾿ κ... δὲ γένῶνται απτέρες, 
οὐ τηρούνται, ἡ παρα τὸ μῶ το «Ἰτῶ, ἡ ὑπὸ τῶν τέκνων 
«Ἠτουκένη 3 ἡ µαστεύουσα τα προς, τροφὴν τοῖς κνή- 
δεῖσιν" 3 ὅτι Φυσμιῶς αὐτὸ µαστεύει τα κυηδέντα ἡ 
μήτηρ. ἡ ἐκ τοῦ ματῶ, μάτηρ καὶ αήτηρν ὡς υμάτις 

Σμήτις, Ἰ τῶν ἀθήλων Ίτητικ. τὸ μη, Ἰ "ἐκ τοῦ µήσῳ δο 
μέλλοντος. «ὔτει εἰς το ἀστήρ. 

Μήτσος] παρὰ τὸ μήτγρ αητέρος μήτερα᾽ καὶ συγκοπῇ, 
μήτρα ὅτι αήτηρ ἐστ) τοῦ γε »νωρένου. ὡς πατ]ρ πα- 

τρα κατ τα µεταεσιν τοῦ ϱ. καὶ  αήτηρ αήτρα, 
Μῆτεςν σύνεσις, τέχνή. βουλή: ὅθεν καὶ μητιώσασ-λαςν 

τὸ κωτεργάσασ-)αι καὶ βουλ. εύσασθαι, γίνεται παρὰ τὸ 
μήθω: ὁ µέλλων, μήσω" ῥηαατικὸν ὄνομα ν μῆσις' καὶ 
μετα θέσει τοῦ σ εἰοτ, μῆτις. ἀπὸ τούτου γίνεται μὴ- 0855 
τιόεις πα) μήτιόεντα Φήρμακα, εὖ ἐπιγενοημένα κα) 
ἐνεργα.. ἐκ τοῦ μῆτις γώ εται καὶ μητίτης" καὶ πλεονα- 
σμῳ, τοῦ Ἑ, μητιέτης ᾗ αὐτιατεκὴ» τὸν µητιέτην, καὶ 
μητέετα πατα µετοπλασκόν. προπαροξύνεται" αἱ γὰρ 
ματοὸ ᾽μεταπλασμὸν εἰ α αἰτιωτικαὶ μὴ απὸ ἦγου μένης 
φενηῆς Ἶ δοτικῆς εἰς α µεταπλασ.) εἶται. (ώς τὸ ὑππὸ- 
της ἑππότου ἑππότα᾽ προμετεπλάσ»γ γαρ. ὑπὲρ, δύο 
συλλαβάο" δια τὸ λίτα) προπαροξύγονται” οἷον εὔτρο- 
Χου» εὔτροχα ἆλίτροχον» ἄλίτροχα-, Ἰ κλητρο) αγ-1ο 
τίετα" καὶ ώφειλεν εἶναι ατιέταν ἀπὸ τῆς μητιέτχς 
εὐθείας" κανὼν Υ2ρ ἐστὶν ὁ λέγων, ὅτι τὰ εἰς ης ᾖσο- 
σύλλαβα, εἰ τὸ τ ἔχειν εἰς - ποιοῦσι τὴν μλητικήν. 
αλλ. ἔτι κανῶ», ὅτι πᾶσα πτὼσις συνεαπύπτουσα ἑτέρφ 
πτώσει, τὸν. αὐτὸν τόνον αναδέχεται. (τούτον χερι» δα 

ἡ κλητη] τὸν αὐτὸν τόνον ἐφύλαξε τῆς αἰτιατικὴς μα 
ἡ εὐθεῖα πάλιν τῇ αἰτιατικῷ ὠμοφώνησε. 

Μηχανή. παρὰ τὸ μδω μήσω, μηχανή. 
Μήχος, μηχάνημα» τέχνασμα ὄνομα ἐστιν οὐδέτε 5ρο». 

παὶ λέγουσι τωέςν ὅτι ἐκ τοῦ μηχονήν γίνεται μῆχος 39 
κατὰ παρασχηµατισµόν, ὡς ᾖδο; ήν ἠδος. 

Μηοία. τα μηριαῖα ὁὀστᾶ. απὸ τοῦ μηρός, ὑποκοριστμιὸ», 

μηρήον. ἐν δὲ τοῦ µείρω ᾗ µερίζω, γίνεται µέρος καὶ 
μη ἱρός᾽ απ αὐτοῦ γὰρ τοῦ τόπου µερίκεται τὸ σωμα 
τοῦ ανθρώπου” , μέχρι γὰρ αὐτοῦ ἔνεστι τὸ αὐτο. ---- 
ἐπεὶ κατα μηρ ἐκαη” Πτολεμαῖος τὸ ε τελευταῖον 
λαμβάνει τοῦ µ]ρε, Τν' Ἰωνικώτερον ἐκδέξηται τὸ καγὶ 
καὶ ᾿Αρίσταρχος ὃΣ οὕτω. ὀύναται δὲ καὶ έκαη εἶναι τὸ 
πλῆρες, ἐκθλέψεως γενομένης τοῦ αν ὥσπερ, καὶ ἐπὶ 
σοῦ ἐντελέστερον εἰρημένου, --- κατο πίονα μήρι) ἕνα: το 
- τὸ δὲ τοιοῦτον. πολὺ παροὶ τῷ ποιητῇ- ἀπεζγνά- 
µην δὲ ἐντελέστερο» εἶναι τὸ αηρίο» τοῦ μγρὀν᾽ ἐκ γὰρ 
συγκοπής αὐτοῦ ἐγένετοὶ ἐπείτοι εὐθύγεται ὁ τόνος 
τὸ γὰρ εἰς ος λήγοντα µεταπλαςόμενα εἰς οὐδέτερο», 
τὸν αὐτὸν τόγον Φυλαττει" ὁ Φνγός, τὸ ας ὁ ὃ-- 
Φροςν τὸ ὀύφρον᾽ δεν πι) μηρός μηρόν καὶ μῆ 
δὲ μῆρα κ. μηρούς, βεταπλα σμός ἐστι” 
εἶναι μηρό» ὀδυτόνως: τὸ γὰρ ὦπὸ ωβπαψε ἦ τα 
ποὺ εἰς οὐδέτερον γένος αεταπλασδέντα, τοῦ ἀυτοῦ 
σημαινομέγου ὁμότονα καθεστήκασω, ἐρετμοί, ἐρετμ»᾿ 4ο 
αἱ πυραί, τὰ πυρος αἱ οἰκίως, τα οὐκία- τοῦτο δὲ οὐ. 
ἔστῳ" ἔδειξε γὰρ ὁ τόνος τὸ παώφος. ἔστι γὰρ τα αηρία” 
καὶ κωτὸὸ συγκοπ]ν., τὰ μῆρα” ῥιαφέρει γὰρ τὸ ἄρσενι- 
πὸν τοῦ οὐδετέρου ὅτι το μὲν αἀρσενικὸν ὃ ποιητής τί- 
9ήσι καὶ ἐπὶ τῶν ἁγιαζομένω», ὡς τὸ, ἸΜηροὺς ἐξέτα- 
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µοντ--- καὶ ἐπὶ τὼν ὠνθρωπείων» - στο μιάνδην αἷωαατι 
μηροί: -- τὰ δὲ οὐδέτερον ἐπὶ τῶν ἁγιαζομένων, ος 
τὸ, Αὐταρ ἐπεὶ κατὰ μρ ἐκαγ. 

Μὴ] μὴ, ἁπαγορευτικὸν ἐστιν ἐπήλόημα οἷον, ΜΥ Φφά- 
γῆς Μη. οιχεύσης ἅπερ καὶ ὑποτασσει. σημα! ίνει καὶ 
ὁιαστατικόν ̓  οἷον» ΜΗ, απέφαγεν ὁ δεῖνοε: --- καὶν Μὴ 
μάτην τρέχεµεντ--- ὅπερ οὐχ ὑποτάσσει. κα. ὅταν 
κεῖται αντ] τοῦ ου ἀπαγορεύσεως» οὐκ ὑποτάττει" τὸ 
δὲ οὐ μὴν ὑποτάσσει. σηακίνει δὸ πέντα  ἄρνησι», ὡς 
τὸ, Μὴ ὃν ἑωὴν ἰότητα Ποσειόχων ἐνοσήκ2ων ΠΠη- 
μένει Τρῶας: ---- απαγόρευσε», ὡς τὸν Μη μοι οἶγεν 
ἄειρε: στ «δισταγκὸν, ὧσ το, Μή µιν ἐγὼ μὲν Γκ- 
μαι αόγν ὁ δέ ω οὐκ ἐλεήσει: --- συλλογισμὸν, αἲς τὸν 
Μὴ ὁ κοιμώµεγος ουχὴ προς θήσει του ἀναστῆγαι- -- 
καὶ αντ} τοῦ εἴθδε, Μη ὁέ τι σοῖσι ποδεσσι ὑπερβαλ- 
λες: ---- συντάττετοµ δὲ μετα τριῶν ἐγκλίσεων 4ετα 
προοτακτηκοῦ ν ος τὸ, --- μὴ ψενδε᾽ ἐπιστάμενος. σαφα 
εἰπεῖν: -- μετὰ εὐπτικοῦ, ὡς τὸ, «Εέ μὴ, ἐγω ταδ» 
τόξα Φαεινῷ ἐν πυρὶ Ρεντ καὶ µετα ὑποτακτικοῦ, 
ὡς τὸ, Μὴ ὁή πω ὑπ ὄχεσφι λυώμεα αώνυχας {π- 
ἴπους:--- καὶ μετὸ ποίων προσώπων, συγτάττετο!. ἐν 
τοῖς προοτακτικοῖς» εἰο μὲν τον ἐνεστῶτα, αιετοὶ δευτέ- 
ϱευ μια τρίτου οἷον, δὲ ἔω νῆαο ἅλωδ᾽. ἑλκέμεν: 
- καὶ μαῖρ τρίτου. αἷς ὁ- Γωῦλος. Φησόν, Ὁ ἐσδίων 
τὸν μὴ ἐσ. αντ .., ἐξου.λεγείτων καὶ μὴ κρωέτω:.--- 
πὶ δὲ τοῦ αορίστου. πρώτου ἐνεργήτωκούν πα )ητικοῦ 
καὶ μέσου, μετὰ. τῶν τρίτων μόνον συντάττεται οὐ 
γὰρ λέγεται ΜΥ τύψον, } Μὴ τύψαι, ἡὶ Μὴ τύπτου: 
--- εἰ δὲ «τῇ ὀριστικῇ ἐγκλίσει συντάττεταε» οὐ μετὼ 
τῆς ἐδίις ὀυνάμεως τάσσεται αλλ ἀντὶ. της οὐ αποφή- 
σεως, ὡς ἐν τῷ, Μὴ δὲ ἐμην ἠότητα: --- ἀντὶ τοῦ», οὐ 
να τὴν ἐρὴν Ἀούλησιν, καὶ ἐν τῷ, Μὴ ὄφελες λίσσε- 
σθας, ὠντὶ τοῦ, ονκ ὤφελερ. απαρέμφατῳ (δὲ εἰ συΥ- 
τάσσεται ἡ μὴ ἀπαγόρευσιο» οὐ Κξένον' ὁιότι παντὸς 
ῥήωκτου ἄρχει τὸ απαρέμφατον. κρεῖττον δέ ἐστι». εἰ- 
πεῖν. ὅτι ἠγίκα µετα ἁπαρεμφάτον συντάσσεται, ὤντὶ 
προοτακτικής ἐγκλίσεως κείταςν ὡς ἐν τῷ, Μήτ' αὐτὸν 
τεες, (τὸν Αγαμέμνονα ό Άγισδος). μήτε μναα- 
σθαι άποιτι): σε αντὺ τοῦ, μὴ ἔσο μνηστὴρ τῆς γυναι- 
κὸς αὐτοῦ. καὶ ἐν τῇ Ἰλιαός, Μή μὲν ἐγω κούρη Βρι- 
σηέδι χεῖρ ἐπενεῖκαι: --- συνεχώς γὰρ ὁ ποιητὴς τοῖς 
ἁπαρεμφάέτοις αντὶ προοταπτικῶν ἐχρήσατο,, ὧς ἐν τῷ 

. πειρῶν, αντὶ τοῦ ἀπόπειραν ποµσάτω καὶ ἀγορευέμεν, 
αντ} τοῦ «γόρενσο». 

Μήποτε, ἐπίῤῥηκα ὁισταγμοῦ” ἓν µέρος λόγου συντίθεται 
ἐκ τῆς μὴ ἁπαγορεύσεως, καὶ του ποτέ ἐπίῤῥημα, 

Μηλιαν2μός] Λνκόφρων, Κα αλλιαν»μὸν δὲ χερσαίες 
πλατης:--- σημαίνει τὸν ἐν τοῖς προβάτοις κοιμήσεως 
τόπον, ᾗ ἠγουν τὴν μανόρα». παρὰ τὸ μῆλα τὰ πρόβατα, 
κ τὸ ἰαύω τὸ ποιμῶμαι, γίνεται ἰαυμός ἡ κοίµησις" 
καὶ ἐν συνθέσει, αηλιαυθμός' ὧς κλαίω, κλκοδμός. 

Μη] ὡς παρα τὸ Κέφαλος γίνεται Κεφαλή Ἰνν πώλος κω- 
λή2, μέγιστος μεγιστήν καὶ µεγισταν, οὕτω καὶ παρὰ 
τὸ µε;ὸς μειήν" καὶ κατα συγκοπὴν, μήν’ αφ’ οὗ καὶ 
µήνη ἡ σελήνη. 

λ]ηριόνης, ὁ διὰ. τῶν απρῶν τὴν ὄνησιν Φέρων, πα) ἆαυ- 
τῷ ἑωποιῶν" υταχὺς γάρ" καὶ ἸΜόλος δὲ ὁ τούτου πα- 
τήρ, ἀπὸ τοῦ μολίσκειν. 

ἩΜηδαωινός, ἀπὸ τοῦ μηόπμῶς" ἐπὶ τοῦ ὅ ὄντος” απὸ ποῦ 
μηόαμός ὀνόματος, συγκειµένου ἀπὸ τοῦ μὴ ἄπαγορευ- 
τικοῦ καὶ τοῦ δαμός τοῦ ἀσοθυγαωοῦντος τῷ τὶς, 

Μήσταρ. ἐπιστήμων" παρὰ τὸ μήδω µήσω, ὁ ὀννάμενος 
µήσασφαι, ὃ ἐστι βουλεύσασθαι, 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΡΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. 
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Μεταύκαιονν σηωκίνει τὸ ρεταξὺ, ύο τοῶν πραγμάτων 
ὑπάρχον κυρίως δὲ ὁ µεταἕν δύο ατρωτῶν τοπος" απὸ 
της αὖ ἧς. | 

Μεταμακιον,. μεταξὸ τι τῶν ̓ μαζῶν. ἓν ἓν 3 τοιητέον ὡς με 
τάφρενον καὶ ἐνώτιον" Αιαῤμος δὲ παρὰ τὸ µαζός καὶ 
τὴν μετὰ ας περ ππερὰ τὸ: χθονός καὶ’ τὴν 
ἐπὶ. ἐπιχθ' γιος” τήν παρ; καὶ ποταμός, παραπο- 
τάµιος. γόεται. γέρ ηλ, ὧτο [δύο] λέξεων ἔν τι παρα- 
γγον» ὡς τὸ Νεαπολίτης, καὶ ἄλλα. μερία. 

Μετανάστην . μέτομεον Φυγέὸὲ. ὧπὸ τοῦ γασσων ὁ αέλ- 
λων, γᾶσω, νέγασμαεν »άστης καν μετανάστης. 

Μεταδρομάδη», ἐπιδραμών" } ἐν τῷ τρέχει ὁμοῦ. 
Μεταλλειον] οὕτω, αύρον ἐλέγετο από τωος Μετάλλου. 

Σικελιώτου, δὐὑρόντος αὐτοῦ τὴν κατασκευή» ὃ καὶ ὃμα 
τοῦ γ γράφει ᾿Αριστοφάνης. Τελαισεῦσι, "δδρος. 

Μεταπόντιος». πόλις Ἰταλίας" ἀπὸ Μεταπόντου τονὸς φβα- 
σιλεύσαντος ἐν αὐτῷ, 

Μέτερδ»] ] τοῦτο τὸ πάθος της: Αολοιης ἐστι ἀμλ τω- 
ασε, Αλτιάο τὰ µέτεῤῥα: --- ὁ ὁ γὰρ. μέτριος, µέτεβῥος 
παρ αντοῖς εἴρητωι. 

ΜΙαρον] παρα το μι, ἡ αεὰ τὸ μα γήεται παρώ- 

Συµον μιαρόν» ὡς σκι, σχιερὀν, οὐ2γεὲ τὸ μθμονωμένθν, 
ᾧ οὐκ ἄν τίς ἐπὶ τῷ αὐτῷ συνέλ»γ διὼ τὸ τωλ 
τουτέστι τὸ «Φευκτό». 

Μόκ] ἐκ τοῦ εἷς, τὸ Φηλυκόνε μία) ὁ κωδ». δἱ κανόνες 
εἰσὶν οἱ μαχόμενοι. ζὔσει εἰς τὸ εἷς. 

Μιαιφόνος 5 μιαμόμενος Φόνοις' Γὴ] κατὰ τροπὴν Δαρι- 
κὴν τοῦ 3 εἰς μ οἷον ἈΒιαιφόνος" ἡ κατὰ πλεονασμὸν 
ποῦ µ. οἷον ἱκινόμεγος τῷ (όνῳ.. 

ΜΥ) ἄλλοιο: στο ἀναμθαιγμένος τοῖς ἄλλοις. ἀπὸ τοῦ 

μίσγν ἡ μίγὼ µίγδα. , 
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Μιγέωσι, ῥήμα ὑποτακτικὸν δευτέρὀν. εορήστου. εἰ } ἦν 
ἐγεστὼς. μακρὸν ὤφειλεν ἔχειν τὸ δε δέ καλο, 
χύ᾽ οὗ χάριν ἐστὶ δεύτερος αόριστος. στι ρίγω" μεν 
μακρόν᾿ (εἰς τὸ μίσγω) καὶ ἡ Φέσει µσεκροε µετεβλήθ 
εἰς φύσει τὸ α.ν εἳ εἰ γὰρ ἐγράφετο δα ὁιφόγγου, 
ώφειλεν' εἶναι ὁ μέσος παρακείκεγος αέμοιγα. ὁ δεύτε- 

ρος «θριστοῦ» ἔμιγον βραχὺ τὸ 1 ς παθητικὸς, ἐμί- 
ΥΣ” µιγείς μιγέντος᾽ ἐὰν μιγῶ" αιγομδνν Αιγῶσι:. καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ κ, -- εί κε νομῷ µιγέωσι. 

Μήκος, σηκαίνει τὸν μικρόν. Καλλίωσχος, --- τοῖς µίκ- 
κοις αίκκα διόοῦσι Φεοί: -- ἀπὸ τοῦ μικρός γύνεται. 
τοῦτο παρα τὸ μεῖον τὸ ἔλαττον. γήεται κατα διαλυ- 
σιν, μέῶν" καὶ ἐκτάσει» ήϊον, απϊκρός καὶ συγκοτῇ 
τοῦ Ἰ. μικρός. τὰ ἔχοντα. προήγούμονον σύμφωγον, 
με τὴν ει ὀ/ΦΦογγον᾽ Ἴμβρος, ὄνομα 

: Ἓββρος, ἐθνωκόν ᾿λιβρόςν ἡ σκοτει»} φύξ" Φιτρόο 
λλαρός, τὸ Φουρκίον ἴὝνροςι ὁ ἐγκέφαλος᾽ λσρ ὁ 
ξυστήρ. 

3 Μμεκίλος, αικρόςι ὑποκεριστικῶς, 
Μίλητος, πέελις' ὃφεν καὶ Μιλήσιοι" 

᾿Απόλλωνος καὶ Αρίας. 
ΜΙλίγματα δαιτός τα λείψανα" οὗ δὲ, τὸ σταῖς ᾧ κατό- 

µασσον τος Χεῖραςν καὶ τὸ λῆτος ατέ ψων ὅπερ απο- 
μαγλαλίων οἱ Αττικο) καλοῦσι». ἴσως απὸ τοῦ μελίζω 
αέλιγμα καὶ μβμγμο" τὰ δὲ πραῦντικα, τὸ μες. ὁέ- 
(2 ογγο». 

Μιμαλώνεςν ἐκλήθησαν κυρίως αἱ γυναῖχες” μας Ἡ 
γάρ" παρα το μιμεῖσθαι τοὺς ἀγήρας ἥτοι ὁμὲ ἸΜακε- 
δονικὴν. ὑστορία», ἥτις κείται ἐν τοῖς Καλλικαχον. 

Ὀ]έμησις, παρα τὸ μῖμος" ἡ μνήμη τὶς οὖσα. 
Μ/ωχ»τος λαγεταὶ πόλις καὶ χώρα ἐν Θραχφ. ροκ δὲ 

λέγεσθαι ἐκ τοῦ ζήμαμτος. ἹΜέμας γὰρ ὄρος ὃν θµν, 
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ὡς παρὰ Αμιωνίῳ, Ἠδη ὁ' ὑψιτενής τθ [κας ὑπε- 
λείπετ ὀπίσσω, κἁὶ Πμμπληίδος ἄκρης. 

Μήδη ἦν τινες ἠλύοσμον καλοῦσιν, ἔστι δὲ καλό κινθος, 
ἄγριον ἠδύοσμον" ὅπερ λυπουμέν 3) ἡ Ἀγμήτηο ἰδοῦσα, 
ἑωίσησε καὶ ἄκαρπον ἐποίησε. μήποτ᾽ οὖν ἡμεῖ; μίδρον 
κατα ἀντίφρασιν τὴν ο. καλοῦμεν. 

Μή. αντωνυμία ἐστὶ τρ ίτου προσώπου πρωτότυπος" ἐγώ, 
σύ, Ἱ. τοῦτο γὰρ τὸ τν ὣς τρίτον βραχυνόμενον πρόσω- 

πονν ἐφελκύσατο τὸ ν "καὶ πλεονασμῳ τοῦ α ἐγένετο 
μίψ. σηµαίνει δὲ τρία γένη, -αρσενικὸν, 9λλυκὸν, καὶ 
οὐδέτφβον . αὐτόν, αὐτήν, καὶ αὐτό. 

Μήννδα, ἐπ᾽ ὀλί ύγῷ χρόνῳ. παρὰ τὸ μινύδω» βύνδα" 
καὶ πλεονασμῳ τοῦ ν. μήνυνδα. καὶ παρωγάήῃ γίνε- 
ταί αινυνδάδίος, ὁ ὀλιγοχρόνιος. 

Μινυρίςειν» σηασίγει τὸ Ἰσυχῇ. κλαίειν καὶ δρηνεἲν" ἢ 
απὸ τοῦ μύρω (ὃ σηιαύγει τὸ κλαίω) κατὰ αναδιπλα- 
σιασαὸνι αυμυρίςω" καν τροπῇ. τοῦ υ εἷς τὸ αν καὶ τοῦ. 
µ. εἰς τὸ ν. ωινυρίςω. 7 παρὰ τὸ μύῳ. αὐίζω" καὶ κα- 
τὰ ἀναδιπλασιασιῶον, ανμυρίζω" καὶ -τροπῇ. 

Μέως] τινὲς διὰ διφΦόγγου" παρὰ τὸ μένω Ἠ]ένως καὶ 
Λ]είνως ἐπεὶ κατέκερον η] Εὐρώτη΄ ἐν΄ ών 7 Ἄστε- 
ρίωνι γαμηεἴσα ἐξ- ο γέγονεν ὁ Ἠ]/νως. ὲ παρᾶ- 
ὅοσις ἔχει τὸ Ἡ ἐπειδὴ παρὰ τὸ μίωνω Ἱνως κο 
Νένως. ἢ παρὰ τὸ ἴς ἐνόο, ὃ σγκίνει τὴν δύναμιν, ἴνως 
καὶ Μίνως. ὅφεν καὶ Μινώταυρος. κλίεται δὲ ᾿Αττηκῶς 
Νίω, ὥσπερ λεώς λεώ: καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, γίνεται 
Ἱένωος. οὐ γαρ” ᾗ- ἨΜένωος γενικὴ ἀποβολὴν τοῦ ς πέ- 
πονῶεν οὐῤέποτε " γὰρ ὠποβάλλει τὸ ς. 

Μεξονίδης. παρὰ τὸ µίσγω δω γώετας µίξις. ὡς πράξω 
πρᾶξις" καὶ Μιξίας, ὣς σώσω, Σὠσίας' καὶ λέξω, 
Δεξίας' καὶ Μί έξων | ληήσονος ν Μεξονίδης. 

Μισγάγκεια] παρα τὸ μίσγω καὶ τὸ ἄγκος. γφεται ἄγκεια 

ποιὶ μισγάγκεια. ἔστι δὲ τόπος κοῖλος, εἰς ὃν Καταφερό- 
μενα τὸ ὕδατο ἐκ τῶν ὁρῶν µίσγοντα. ἐκ δὲ τοῦ κέω 
τὸ κείααι, ὃ φίνετωι κατὰ συναλοιφὴν κὠ, γόεται 
ὄνομα μονοσύλλαβον χος, παὶ µετα τοῦ ̓ ἐπιτατηιοῦ ὧν 
πλεονασμῷ τοῦ }, γώετώ άγκος, τὸ πάνυ κο]λον καὶ 
βαθύ. 

Μμμαλλάνες, αἱ βάκχαι καὶ βογδρόμ 101. τοι α μετὰ βο]ς 
καὶ ἐκπλήξεως, διὰ τὸ) πάτοχόί εἶναυ προϊοῦσαι δρόρῳ" 
ὧς παλοῦσι. καὶ γεγωνοκώµας ἔνιοι» τῷ Ἠεγωνίσκειν 

:ᾖγουν ορνβεῖ; τὰς πωώμας. 
Νίτρας, κυρίως οἱ ἀπὸ Φασκίων καὶ ὠαρίων γιόμεγοι 

στέφανοι' ἐν ματωχρήσει δὲ πῶς στέφαγος μίτρα λέγε- 
ται, ὧς μδὲ ἐνταῦθος. οὕτως εὗρον εἰς τὸ σχόλιον του 
Πινδάρου. ᾿Ἀφαρμόστῳ Ὀπουντίρ.''' 

Μῖτος, παρα τὸ μὴ ἴσος εἶναι, ος ἂν ναρσίος ὁ Εχθρός” ] 
ἀπὸ τοῦ πύω μύσων ωύσος καὶ μῖσος» ὃ πάντες μύον- 
τες ἐκφεύγδμεν. ἔστι ος τὸ µί μακρὸν, ἀπὸ -παρα- 
“δόσεως. 

Μισητός] παρὰ τὸ μισῷ μισήσω, μισητός, ὥς λαλῶ λα- 
ι λήτω λαλητός. μισητή δὲ, ἡ πόρη, πατὰ ἀποβολὴν 
τοῦ }, μισγητή. τις οὔσα παρα τὸ μµίσγεσθο. 
Μισθός πυρίως ὁ ελς μηνα κωτατιέμενος" παταχρηστι- 

κὠς καὶ ὁ ἐφ᾽ ἡμέραν" παρὰ τὸ πείθδω πείσω, οἱονεὶ 
πισθός τις ον, ἐν ῥττις πείθεται; ὁ πείθων τυὰ 
ὑπηρετεῶν. ἡ. παρὰ τὸ αἴσος δεῖ, 

Μισθαρνίκ] ἐν τοῦ: μισδές πὰὶ τοῦ αρνὼ τὸ ἀντικαταλώσ- 
σοµαέ, γίνεται μισθἀρνία., 

ῤ ἡλεσθαρχ/δήον ὁ ἀρχὸος ἐν τῷ λαμβάνει». τὸν μισθόν, 
Μ/στυλλον»' εἰς μικρὰ διέκοψαν. ἡ παρὰ τὸ μεῖον, γέγυνε 

Ὅ αιστος, "παλ αιστύλλὠ. ο Ἱ. 

Μέρα, λέγεται ὁ φυναικεῖοο τῆς πεφαλῆς «ἀγάδεσκος. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΠΜΕΓΑ, 

ου Φυλακτική. 
ή, 

Μ ο 

αίτρα, «ώνη δι τοῦ μίτου ὑφαινομένη. ἐφορεῖτο δὲ 
ἐσωτέρα. τῆς λσόρος ἡ χπλκήῆ λεπὶς, ἣν 
περὶ τὸν κενεῶνα, ᾿Χάριν πλείονος ἀτφαλ. είας. ἔστι δὲ 
προγαστρίδιός τις ὅπλισις ἀλυσειδωτὴ, τῶν πρὸ τοῦ 

] ἀπὸ τοῦ μένω µενία" 
ανεῖα". καὶ συναιρέσει, μνεία. 

Μνήώην παρε τὸ μένω, μενήωη" 
ὅθεν μγηαοσύνη ἡ ὑπόμνησις" 
συνο». 

Μνήμων, ὃ πρρεστως καὶ ἐπιμέλειαν ποιούμενος Φόρτου, 
ὃν ἡμεῖς ἐπέπλουν καλοῦμεν. 

Ἀ Μόχις, μόλις, μετὰ πόνου" ἀπὸ τοῦ μόγος ὁ πόνος, 

Μοῖρα] ὥσπερ απὸ τοῦ σπείρω γίνετε σπορά υ οὕτω καὶ 

ὧπὸ τοῦ αείρω μορά ὤφειλε λέγεσθαι» ἄλλα πρὸς ἂἄν- 
τιδιαστολὴν τοῦ τάγκατος τῆς μορᾶς» ἐγένετο βΒκρύτο- 
"ον μδρα" καὶ πλεονασιῷ τοῦ 4 µοῖρα " ι αὐτὴ εέμαρ- 
μέν} παρα τὸ μεμερίσθιι ἑκάστῳ. σημαίνει την εύτυ- 
χίαν, ὡς τὸ, ὪΩ, μάκαρ ᾿Ατρείόή μοιρηγενὲς ὀλβιόδαι- 
μον: --- τουτέστιν ὃν ἀγα»ῇ μοίρα γεγἐννηµένε. σημα(- 
νει καὶ τὸν Φώνατον, ὥς τὸ, Μοῖραν δ᾽ οὔὕτινα Φημὶ 
πεφυγµένον ἔαμεναι ἄνδρατ- --- σημαίνει μα τὴν μερί- 
δα. ὡς τὸ, Μοίρας ὁασσάμενοι διά Ὕνυντο: -- σημαίνει 
καὶ τὸ πρέπον, ὣς το, --- ημτα μοῖραν ἔειπες. 

Μοιχός, ὁ πόρνος, παρὰ τὸ εἴκω τὸ πρέπω, ὁ παρακεί- 
µενος, εἶχα ὁ µέσος, οἶκα, οὐκος παὺ μετὰ τοῦ μὴ 
ὠπαγορευτμιοῦ. αποικός" καὶ τροπῇ.. αοιχός ν ὁ τὸ μὴ 
πρέποντα πράσσων. 7 ὁ ἔξω ὢν τοῦ οἴκου. καὶ µοιχά- 
γριαν τὸ ἀντὶ τῆς μοιχείας ἀγρεύματα, ἐπὶ τῷ λ1Φ 9η- 

υαέ μο/ΧΟ» αποτιόµενα, καὶ οἶονεὶ ἡ τοῦ μοιχοῦ µοῖρα 
ἀγρευομένη. 

Μοῦσα] τινὲς Φασὶ αύουσαν εἶναι αὐτήν' ] 9 μουσροὴ 
οὐδὲν διαφέρει ανστηρίων. ὡς δὲ ἄλλοι. μῶσα τες ἐστέ 
μῶ γὰρ καὶ αῶμαι τὸ ὁιτῷ" Ἐπίχαρμος ὁ κωμικός, 
Ἠύμῥαν γε μῶ μαι) Δευκαλίωνα: --- κα) τὴν τοῦ Ἑρμοῦ 
(ὅ ἐστι τήν. τοῦ λόγου) μητέρα» Μον λέγει. παρὰ 
τὴν «τησιν καὶ εὕρεσιν τῶν ακθημάτων" πο ααίω τὸ 

᾿ θπτώ" ὄφδεν καὶ μαῖα μα μοῦσα. ἐτυμώτερον δὲ οἱ Λω- 
" ριεῖς λέγονσι., Μώὼσά γε μοῦσω λέγειο. 
Πουνυχία. τόπος τοῦ Πειραιώς, ἀπὸ Μουνυκ/ας Αρτέ- 

- Ἠμιδος ἤ οἶπο ουνύχου τοῦ Πα" Ἰακλέους. 
Ἄ]όγοσς ταλαιπωρί8 κ αοτος" παρα τὸ μέγας 

τοῖς μεγάλοις πρόγμασι κοπιώμεν. } παρὸ τὸ οἰμωγή 
ῆ παρὰ το μὴ ἐὰν τὴν ψυχὴν γώννυσθοι  ὅ ἐστι χαί- 
ρει». μόγος γὰρ λέγεται ἡ καχοπάεἶἰα. 

λόθος. ὁ πόλεμος . ἡ μαχη” παρα τὸν μολυσμὸν τὼν 
φόγων" ὴ παρὰ τὸ ὁκοῦ δεῖ τοὺς ἁοχομένους καὶ εἰς 
ταὐτὸ. συντρέχει». 

Μοωνία, αλαζονεία τὶς τοῦ σώματος ο ὅδεν καὶ 
αὐφθορ μαὶ όλων ταρακτρκός. 

[ήολις, ἔστιν ἐπίῤῥημα, µεσοτητος παρὰ τὸ μέλλω. οὕτως 
εκ εὗρον. οὐ εὖ δέ απο τοῦ μόγιςς αλ παρα τὸν μό- 

γον γεται. η ὠπὸ τοῦ μολᾶ. | ἁ 

Μολοβρός, ὁ γαστρίααργου ἢ ὁ προσέτης, ο πτωχός" 
κατὰ συγκόπὴν», μωιφό τρδι ὧν παρὰ το κολεῦν 
ἐπὶ την βοράν. 

Μόλιβος, καὶ μόλυβδος. εἰ’ μὲν ε ἐστὶν, τὸ ὃ οὐκ ἔστιν" 
οἵον, Καὶ μόλιβος | ὥετε ' ὀ/κτυον πατῆγεν Σοφοκλής. 
ἐὰν δὲ τὸ υ, τὸ ὁ' Ἡ δὲ, μµολυβόωνγ ὀπέλήν Ἰλιάδος 
ω, τουτέστι βολή» δριίκ. ᾽μόλιβος δὲ ἐπόπειτοι τῷ 
ἀγκὴ ὕστρῳ εἰς τὸ καφθέλγεῖν αὐτὸ τῷ βάρει κάτω" παρὰ 
τὸ μολεῖν εἰς βά9ος, : 
μία 

« 

καὶ καθ ὑπερβιβασμὸν, 

πα) συγκοπῇ, ) μνήμη” 
παὶ µνημα, τὸ μγγαό- 

οὐ, 

ζὤννυνται 19 

26 

πο 

ἐν γὰρ ο 

ὅοᾳφ 

ο 



... 

505 Μο 

1όδων ὃν δω οὕτω χαλεῦσι Λακεδκόνιοι τὸν οἶκογε- 
2ῇ ὀοῦλον, ὃν οἱ ̓ Αθηναβοι οἰκότριβα Φασί. 

Μελύνω, παρὰ τὸ ἑλύω ὀλύνω καέ μολύνω καὶ µολυσμός ' 
ἡ παρὰ τὸν μῶλον. ὃ σημαίνει τὴν συμβολὴν τοῦ πο- 
λέαου" κατὰ τροπὴ» τοῦ ω εἰς ο. 

Μολπή, σημαίνει δύο". ἐπὶ μὲν τοῦ ὕμνου, --- αολπῇ 
Φεὸν {λασκοντο: - ἐπὶ δὲ τής παίδιας, --- Νανσικάς 

' λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς. 
Ἰ]όνος σημαίνθι ὀψο" τὸ μοναθικὸνν ὡς ὅταν λέγωμεν,, Ἕνα 

20 

Φεὸν ἀόγον: --- καὶ τὸ πρὸς ἀντιδιιστολὴν τῶν ὁμοζύ- 
γν λεγόμενον" οἵον, Απελείφ»η τὶς ἐν τῇ πόλει ὁδρυ 
μόνον ἔχων:-- καν ᾽Απελείφθη τὶς ἐν τῷ αρίστω 
ἄρτον μόνον, ἔχων: ---- οὐχ. ὅτι χεῖρας καὶ πόδας ουκ 
εἶχεν, αλλ’ ὅτι τὰ :ὁμόςυγα τούτων οὐκ εἶχεν, οἷον 
οἶνον, κρέας» καὶ τὰ λοιπὰ προοφάγμα. 

ἹΜονιός, σημαίνει τὴν με ονωμέγην ἄρπτον παρα τὸ μογία. 
5ο Μοναχός» παρὰ τὸ μόνῳ 9εῷ προσεύχεσθι". η] παρα τὸ 

μόνος ἄχη ἔχειν, Ίγουν λύπας. «τει εἰς τὰς Δια- 
Φοράς. 

Μέρα, τάγμα ἐστὶ στρατιωτριὸν παρὰ Λακεδαιμονίοις 
οὕτω λεγόμενο" κοιὶ εἴρηται παρὰ τὸ µείρω μορὰ , ἐπ) 
μέρου» ὄχλων ὡς ΦΦείρω φθορά. ἔστι δὲ ᾗ μόρα τᾶ- 

. ἕις ἐξ ἀνδρῶν πεντακοσίων ᾗ ἑπτακοσίων, ἡ { τριακοντα. 
Μόριον, ἐπὶ τοῦ αἰδοίου, κατ ἐξοχὴν τῶν ἄλλων μορίων 

τοῦ σώματος” ἐπειδη γενέσεως ἐστν ὄργανον. οἱ μὲν 
παρὰ τὸ μείρω" έγω δέ φια, απὸ τοῦ μὴ ὁράσθαε, 
παρὰ τή» αἰδων αλλ’ ἐν κρυφή ταύτα κατέχει». 

Μορίαν] οἱ μὲν ν πᾶσαν ἑλαίαν οὕτω καλοῦσιν οἱ δὲ. τος 
ἑ6ρας τῷ «Φεῷ:. ὅτι ῥημοσίαν µοῖραν ἐν τῶν καρπῶν 
ἑλάμβανον: Ζήνων δὲ ὁ μύτοςν ὅτι τὸ βρύον τῶν ἐλαιῶν 
ἐκάλουν μόρον ̓  ἔνθδεν αἱ αν δοῦσαι ἐλαῖως µορίαι ἐλέ- 
γοντο. τινὲς δέ Φασι διὲ τὸν ἐπὶ Ἁλιροθίου αὖθον ὃν 
"Αρης ανεῖλε πελέκει», βιασάµενον τὴν, δυγατέρα αὐτοῦ 
᾽Αλκίππηυν. ἀπὸ οὖν τοῦ περὶ αὐτὸν µόρου, ὅτι ανρέδη 
πόπτων τὰς ἐλ αέκον µορί« ἐκλήΦη. Σέλευκου, µορίαε, 
τῆς ᾿Α9ηνᾶς ἑεραὶ ἐλαῖοα. 

Μορ μολυκεῖον, προπερισπάται. ἔστι προσωπεῖον ἐπίφοβον. 
ο ον ρα. ὀγλοῦ δὲ καὶ Φόβητρον ἁπλῶς, ἐν 
Θεσμοφοριαζούσαις. ἔστι δὲ πεποιημένη ᾗ Φωνή. ἡ τεὲ 
τῶν τράγων προσωπεῖκ λέγονται. αἴγιγμα, ταρα τὴν 
Μορμω" ἔστι δὲ ὄνομα γυνοµνός᾽ μεταφορικῶς ἐν ταύ- 
της τὰ πρὸς καταπλγξω τυπωθέντα προσωπεῖκ ἑκά- 
λουν µορμολυκεῖα. 

{ν 

ο 

δοι Μοραύρονταν πληααυρούντα. ὀνοματοπεπούητοι" πέπον»6 
δὲ Ἶ λέξις ἀπὸ τοῦ ψόφου τοῦ ἐν τοῖς ὕδασι γινοµέ- 

2ου: καὶ μόρμυρος., ὄγομα ἠχύος" ἀπὸ τοῦ μορμύρῳ. 
Μ]όρος, ὁ ο άνωτος. ὥσπερ παρὰ τὸ σπδίρω γίνεται σπὀ- 

ρος, οὕτω καὶ παρὰ τὸ μείρω μόρος, ὁ μεμερισμένος 
τοῖς πάσι». ἐη δὲ τοῦ μόρος γίνεται μόριμον καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ σ, µόρσιμον, τὸ πεπρωμένο» ᾗ τὸ ε{μαρμέ- 
»ο». παρα τὴν μµοῖραν µοίριμον᾽ συγκοπῇ, καὶ πλεονᾶ- 
σμῳ τοῦ σ. 

ἹΜορόέντα, τα μετα πολλοῦ μόχιδου καὶ παποπαθείας γδ- 
γερημένα µόρος γὰρ ἡ κακοπάθεια" ἀπὸ τοῦ µορῆσαι, 
ὃ ἐστι, κακοπα σοι. 

ΝορΦή, παρὰ τὸ µδίρω τὸ µερίζω, µορή' 
σμῷ ῦ Φ, µορφή. 

λΜόρφνον] Μόρφνον, Φηρητηρα, Ὅμηρος, ἐπὶ τοῦ αετοῦ, 
Ἰλιαδος ω" παρὰ τὸ µάρπτω το καταλαμβάνω γένε- 
τε; μάρπνος" καὶ τροπ] τοῦ α εἰς 0, καὶ τοῦ πεἰςό, 
µόρφγος» ὁ καταλα ανων) ἐξ οὗ νεται ὁ ταχὺς καὶ 
ὀννατὸς καταλχαβανει». } παρὰ την ὄρφνην πλεονα- 
σµμῳ τοῦ µ, ἵνα σημαίνηται ϱ µέλας. οἱ δὲ, παρα τὸ 

καὶ πλεονα- 
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µέρος ἡ µόρος, καὶ τὸ Φόνος, µορυφόνος, οἱονεὶ ὁ διὰ 
µόρου Φόνον ἐπιφέρων ταῖς ὄρισων ὁ βεμορημένος καὶ 
πεπογημένος περὶ τοὺς. Φόνους' καὶ συγκοπῇ τῶν Φύο οο, 
µόρφνοςν ὁ Φόγοςι βαρύνετω: τὸ γαρ. εἶρ-ος λήγοντα 
ὀισύλλαβα μὴ ἔχοντα παρασχλματισμὸν Φηλυκοῦ γ- 
νους. ἔχοντα πρὸ τέλους τὴν ορ συλλαβὴν« πάντα βε- 
ρύνεται» ὑπεσταλμένων των εὐ µος ληγόντων" οἶον, 
ὄρθος, τὸ µονογενές Φόρτος, πτόρδος, πκωὶ μόρῷνος. 
πρόσκειταε, τα εἰς -μος, ὁια τὸ κορμός Φερρος. το 
μέντοι περχγός, ὀξύνεται, ὡς «τὸ πυκνός" --- ὃν καὶ 
περηνὸν, καλ. έουσιν: --- τὸν αὐτὸν τὸν προειρηµένον µέ- 
λανα ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸν µελανόμενον καρπὸν, περκαςειν 
λέγουσι. ᾿ ) 

Μόσυν, παρα τὸ μῶ τὸ συντι 2" σηµαίγει δὲ τὴν ἕυλί- 
νήν οἰκίαν. ᾗ παρὰ τὸ µασσω τὸ μαλάσσω" σηµαίνει 
δὲ τὸν μεμαλαγμένον λώρον. 

Μόσχος, ὁ ἄρωματικόςν παρὰ τὸ ἐκ µέσου χεῖσθι᾿ ἡ 
ἀπὸ τοῦ μῶ τὸ «πτὸν ὁ τοῖς πάσι «Ἰτούμενος" 3 απο 
τοῦ ὃν γίνεται ὄσχος, μαὶ πλεονασμῷ τοῦ αμ. ἡ κατα 
στέρησω τῆς. ὀωσωθίωον απὸ τοῦ δω ὄσχρο, καὸ μό- 
σχος" δύο γαρ σημαίνει τὸ ἔρω. καὶ µόσχος τὸ μοσχιξ- 
βίον, παρα τὸ ἐν τῷ κράςειν αυτὸν. λέγειν μὸ' ἡ παρὰ 
τὸ οσμᾶσαι .α μητρ/: ] παρα τὸ μῶ τὸ Οτῶ,. καὶ 
τὴν σχέσι ἦν ἔχουσι προς τὰς μητέρας» 

ρωσ λύγοισιν: στι σήμαίνει ἡμαντῶδες Φυτόν" ἡ με- 
υτάφορα απὸ τῶν ἁπαλῶν ἔτι βοὼν ἐπὶ τα τρυφερ ο 

τὼν Φυτών α ομένή. ̓λύγος δέ ἐστι ἑωαντῶθες Φυτον, - 
παὶ ἁπαλόν" ὃ καὶ οἶσον καλοῦσιν' ἐξ οὗ κα) τὸ οἱσό- 
καρπον᾿ πα) μοσχύνεται, τρέφεται. Χνρίως τὰ μοσχεῖκ, 
ἡ τῶν λεπτών λαχάνων Φυτεῖαν ὴ Φυτων. τινὲς δὲ 
αὐτὸ καὶ ἄγνον καλοῦσιν' ὁ γὼρ τούτου καρπὸ ἐσθιό- 
μενου, αἀφανιστικός έστω, ἀφροδισίω». καὶ οί θρεις δὲ 
τοῦ Φυτοῦ τούτου τὰς χόμας τη ἑαυτῶν κλώγ. ὑποτι- 
Φέασινν ὡς. Φυσικήν τινα δύναμιν ἐχούσας πρὸς ἀγνείαν. 

Μοτόν, τὸ εἰς ἄναπλήρωσι» σαρκὸς τιδέμενον᾿ ἔνδεν καὶ 
ὀμολύτειο, οἷον πεπλ]ρωμένον σαρκὀο. παρα τὸ. βῶ, 
βιβῶ βέβημι, βήσω ς βέβηκα, β έθαμαι, βατός' καὶ 
τροπῇ τοῦ β εἰς µ, καὶ τοῦ α εἰς ο, µοτός. μοτῶ µο- ὄφ3 
τώσω καὶ µότωσις, καὶ μοτάριον. 

Μοχθηρία», λέγετωι ἡ κακία ἀπὸ τοῦ μοχθηρός, ὃ ση- 
μαύνει τὸν κακόν. τοῦτο ἐκ τοῦ μόχὃος) τοῦτο παρα 
τὸ ἄχ δες, πλεονασιῷ τοῦ μ, καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ο. 
η] παρα τὸ μόγος» ὃ σημαίνει τὸν κόπο», τλεονασμφ 
τοῦ 9 καὶ τροπή τοῦ γ εἰς χ. μοχθηρές οὖν κυρίως» 
ὁ περὶ μόχθον αἀναστρεφόμενος καὶ πογγρός, ὁ περὶ 
πὀνον. απο δὲ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν διάνοιαν µετενήνε- 
ται, ὁ τῷ. διαθέσει κακός. 

Μοχλός. παρὰ τὸ ὁμοῦ ἔχειν τὴν κλεν, ὃς ὅαα αὐτῷ 
την κλεῖν ἔχει. ὴ παρα τὸ αολῶ ̓ πλεονασμφ, τοῦ χ. 
ὴ παρα τὸ ἔχω τὸ συνέχω., ὄχος᾽ ἐτε) καὶ Ὅιωρος 
οχῆω λέγει τὸν µοχλόν. παρα τὸ ὀχλαῖν καὶ ὀχλίς ειν 
παρ Ὁμήρφ καὶ άλλοις των παλαιών, τὸ µετα βίας 
κιγεῦν. σχιικέγει καὶ τὸ ὀχλὼ ῥηωκ) τὸ αα προσῆλθα», 
ἐπίτασιν ὀηλοῦν, μάρχλοςν καὶ μοχλός. Φιλόξενος 
δὲ Φησὶν, ὅτι οὐ κατὰ τὴν νῦν χρήση εἴρηται Ὁ μοχλὸς 
παρ Ὁμηρῳ, αλλ ἐπιβλής καὶ ὀχεύς εἴρηται παρ᾽ 
αὐτῳ. μοχλὸ» γὰρ λέγουσιν οὐ τὸν συνέχουτα τας ὃυ- 
ας ο. ἄλλα μοχλὸν λέγουσιν, ἠνίκα ἂν δέψ µο- 
χλεῦσ. τι κα) σαλεῦσιιε. οὕτως οἷδε τὴν ἐτυμολογίαν 
τοῦ ὀνόματος ὁ ποιητής ὅτι παρα τὸ οχλῶ τὸ κυῶ 
καὶ μµοχλεύῳ. τοιγαροῦν ἐτὶ τοῦ χύκλωπος Φησίν, --- 
ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἄείρις Τρίψοωι ἐν ὀφθαλμφι --- καὶ, 
Ο/ μὲν, μοχλὸν ἑλόντες, ἐμόχλενον: -- Στήλας 

4ο 

2ο 

το 
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σθαι καὶ διιῤῥεῖν, λέγεται δὲ καὶ ὁ χρυσὸςν παρὰ Λυ- 
κόφρονε, Ηακτώλιον στα) μοῖ: σι τηλαυγῇ μύδρον, 

Μνελός, παροὲ το ἐν τῷ μυχῷ εἰλεῖσδοαν μυχελός τις 
ών. η] παρα τὸ μύω τὸ ασφαλίζω, ὁ ἐσφαλισμένος 
ὑπὸ τοῦ ὀστέου" ὅφεν κοιὶ μυκλῶ. 

Μύςεις] τί μύςειο; ᾿Αριστοφάνης. παρὰ τὸ µύω, μύζω, 
ὡς τρύω, τρυζω. σημεήγει δὲ τὸ βηλάζω. 5 

Μύησις, τὸ μνστήριον ' παρα τὸ µεμυηκένοιι" ἀπὸ τοῦ 4ο 
μυῶ τὸ μαν άνω" ἀφ οὗ καὶ τὸ, Μυεῖτω πνεύματος 
γνώσιν. 

Μύθος, σημαίνει δύο” τόν τε σκοτεινὸν λόγον, παρὰ τὸ 
µύω τὸ καμμύω" καὺ τὸν ἁπλῶς λόγον, παρὰ τὸ μνῶ 
μνήσω τὸ διδάσνω, μύγθος καὶ ρῦ-ος. ---, κρατερὸν 
ἐπὶ μῦδον ἔτολλεν: --- μῦθος σηκώνει καὲ τὴν στασι». 
ἅπαξ εἴρηται παρ Ὁμήρῳ, οὐδέ τι ἄλλην Μύδου 
ποιήσασ-γαε ἐπισχεσίην ἐδύγασθε: --- ὅδεν καὶ Ἂνα- 
πρέων ἐν τῷ δευτέρ τῶν μελών, --- µυδίας, τοὺς 
στασιαστᾶ»ν ἐπὶ τῶν αλιέων λέγει. 

τα προβλῆτας ἐμόχλενον: π-- καὶν Μοχλοῖσιν άρα τήν- 
γε πατείρυσαν εἰς ἅλα ὃν] --- ἐν τοῦ ὄπισθεν τὴν 

δο σχεδίων μοχλοῖς ἐρείδωνν ἐκίνει εἰς τοὔμπροσ-εν. οἱ δὲ 
μετὰ τὸν ποιητὴν, ὡς ἡ συνήθεια ἐχρήσαντο τῷ 0νό- 

ματι. εἰς το ἐχλίς». 
Μώλος, ἡ πολυχρόνιος μάχη” κυρίως παροὶ τὸ αμ λύε- 

σθαι ταχέως" ἡ ὅτι ὁμοῦ ὀλλύει, τουτέστι»ν ολοδρεύει" 
ἢ παρὰ τὸ μωλεῖ)' καὶ μῶλον Άρπος, τὸν ἐν τῷ πο- 
λέμῳ μολυσμὸν καὶ τὴν µαχην ι αώλωπα». τραῦμα" 
απὸ τοῦ αόλις ὀύνασιδαι ἐκφυγεῖ». Ἰ απο τοῦ μόλις κι- 
γείσθαι αὐτόν. κοὺ μωλεῖνν το μάχεσθαι" μολεῖν δὲ, τὸ 
παραγίνεσθωε. διὰ τοῦ ο μικρού. 

4ο Μῶλν, εἶδος βοτα»ης, ὅπερ δέόωκεν Ὀδυσσεὺς τοῖς ἑταί- 
ροις αὐτοῦ. κωὶ ἀπεκατέστησε» αυτοὺς ανθρώπους ἀπὸ 
τὴς ἀλλοιώσεως τῆς Κίρκηο" παρα τὸ μωλύειν (του- 
τέστι πραῦνει καὺ καταστέλλει») ) τὰς ΦΦεροποιούς ἐνς 
νοΐαο. αωλύνειν δέ ἐστι τὸ αμβ θλῦναι καὶ κωλύσαι ἀπὸ 
τοῦ αἲ ολλύειν,. } ἀπὸ τοῦ κωλύει». Ἔγχων μὲν ἐν τῇ 
χειρὶ μῶλν:---- -αντιφέρβακον γὰρ δέόοτοιε. Μνλα' ἐν τοῦ αυμὸν σηµαίνει δὲ τὸ παχὺ ποὶ σαρκῶδες 50 

Νωλύτερον, τὸ ἄμβλύτερον καὶ ἀσθενέστερον » καὶ ἄνδος τῶν ὀπισθίων, τὸ συνεσφιγμέγον ὑπὸ τῶν νεύρων μέ- 
ον. ρος.".---- ὀρεξάμενος πρύμνον σκέλος, ἔνδα πάχιστος 

Μωλ. ῶΨ] ἔστιν ὄλλω, καὶ σημεά ένει τὸ συστρέφω καὶ ΦΦεί- . Ὀνιων ἄνθρώπου πέλεταεσ--- γίνεται παρὰ τὸ μύώ τὸ 
ρω" ὁ αέλλονι ολὼ: ὁ παρακείκεγος, ὤλκα" ὁ πι9]- συσφίγγω, ὁ συνεσφιγκένος τόπος. αθνιων οὖν, ἡ λεγο- 

δο τικὸς, ὤλμαι" ἐξ αὐτοῦ ὤλμος) καὶ ἐν ὑπερθιβασμῷ, μένη «Ὑωστροκνημία, Ἰλιαδος π, ῆτια συν έστηκε», ἐν 
μῶλος», ἡ συστροφή; ἐξ. οὗ μώλωψν Ἴγου» ᾗ ἐκ. πολε: πολλῶὼν »ευρῶν. ποὺ συνεστρεµμέγων σαρκῶ». ἐξ αυτοῦ 
µου γενομένη πληγή. η παρα τὸ βοῦς βοός καὶ λέπω γίνεταί ανλα, ἡ ισαρκώδής οὖσα καὶ παχεῖα. 
τὸ λεπέςων βώλωψ γναὶ μάλωψ. Ἀηαήτριοῦ ὁ πύντης Μυκάλη» παρὰ τὸ ἐπεῖ μυμᾶσδαι τὰς Γοργόνας ὁιωκού- 594 
ἐν τῷ περὶ Διαλέκτου" βώλων, ἐτυμολ«γείται ἀπὸ τοῦ σας τὸν Ἰ]ερσέα. 
βοὸς λέποο, ὃ ἐστι δέρμα, οὗ οἱ ἑμάντες σκευάςον ται. Ἰυκαλησός, ή πόλις” ὅτι ἐκεῖτε ἐμυκήσατο ἡ βοῦς ἡ 
μήποτε, οὖν ὁ ἕλλος ὁ γεβρὸς, αἱ οἱ ἕλλοπες ἐκθύες προηγ]σαμένη τοῦ Κάδμου εἰ τὴν κτίσιν τῶν Θηβῶν 
οἳκ απο τοῦ τὴν ὅπα ἔχειν» αλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τοὺς μὲν, ποτοὺ χρησμὸν Απόλλωνος, 
ἑλλιπεῖς εἶναι : τοὺς δὲν ἑλλόπους" λεπὶς γὰρ καὶ λέπος, Μύκγε] μύκης ἐστὶν ἡ λαβή τοῦ ἔήφους" νῦν τὸ ἔίφος. 
τὸ περικείμενον τῃ σχρκὶ δέρµα. λῶπος μὲν γὰρ, τὸ καὶ ἀπὸ τοῦ μύκητος τοῦ δέφους τοῦ Περσέως ἐκεῖ' ὂν- 
ἡματιον" κατα µεταφοράν. λοῦσις δὲ καὶ λέπυρον ποὺ τος» ἐκλήδη ἡ πόλις Μυκήνη. αύη δὲ, τὸ χατακλε]ον 
λεπές. κυρίως τὴν Φωλίδα, τοῦ Φωλενε ἐν αὐτῇ. Χυ- τὴν θήκη» του ξίφους, τὸ κατα την λαβίδα ὅπερ χρα- 

. 
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ρίως γαρ µώλωπες λέγοντω, αἱ ἐκ τῶν βοείων λώρων τείτας παρα τὸ μύω, τὸ πατακλείῳ. Νάμανδρου, ᾿ἔνδα, το 
πληγαί. | Ἀηφήος νέα δώρα, μύκης ὅ9ι κάππεσεν ἄρπης: ---- ση- 

Μωκός, χλευαστής, ἀωρός, σκώπτης ' ἐξ οὗ καὶ µωώκωμέ- μαΐνει ὃὲ τὰ καρβώνια» Ἰγουν τοῦ σπιν9Ίρας ἀπὸ τῶν 
γης .- ἤγουν χλευκζομένης. λύχνων ἀγαπεμπομέγους ἐν Χειμῶνε” ὥς τὸ, ---- λύχγόιο 

μύκητες ἀγείρωντοι περὲ μύξαν, "Άρατος. 
Μύκον ] πα αμφὶ δὲ πύλος μύκον οὐρανοῦ, Ἰλιδος ε ϐ ὧν- 

τὸ τοῦ ἠχήσαν, ἠνεῴχθησαν. ὁ θνοµατοπεποίηταε ὁ τρό- 
ποο, ἀπὸ τοῦ παρακολουοὔντου. βυκω. 

Μνκλος, καλεῖται ἡ ἐν τῷ τρακήλφ τῶν ὄνων ὑποδ; πλω- 
σις. µύκλους οὖν εἶπεν ἐνταῦθα τοὺς μνησ τῆρας, ὁιὼ πο 

Μωνυχας ἵππους. ἀπο τοῦ μόνος καὶ τοῦ ὄνυξ ὄγυχος, 
ιο γετωι µονόνυχας' καὶ αποβολῇ τοῦ ν καὶ κρᾶάσει, 

μωγνυχας. 

Μωρός, παρὰ τὸ ὥρα, ὃ σημάνει τὴν. Φροντίδα, μετὰ τῆς 
μή, ἁπαγορεύσεως. πο συγκοπῇ, οὐονεὶ ὁ μηδὲ» Φρογ- 

ἹΜωμος, παρα τὸ μμ 

τίζων" ] παρα τὸ μη όρῶν τὸ ωμΦέρον. 

οὗ ὁ ο µέλλων, μώσω᾿ δηλοῦ' καὶ τὸ 
«πτῷ. μῶμος οὐ», ὁ αεὶ ἐπιζητῶν, πεις μηδὲ» τῶν ἆλ- 
λων ἠκρνὸν εἶναι γομίςων αλλ ἐνδεῖν τοῦ μρείττονος» 

τὸ αδηφάγον καὶ κατωφερές π. ὡς. καὶ Μαλλίμαχος, 
Ἔϊστι μοι μαγνης ἐνγεάαν: λος ὄνος: --- οἱ δὲ, αύκλους 
Φασὶ τας κατωφερεῖς γυνοίκας. ἰρήται δὲ απὸ ἑγὸς 
Ἰύκλου αὐλητοῦ πωμφδηέντος ἐπὶ μαχλότητι, Λυκό- 

ἀεὶ παν ὁτιοῦν λέγων καὶ διασύρων. 

1ο λνδὰν] ἔστι δευτέρας συζυγίας τών περισπωμένων᾽ σήμοά- 
νει τὸ ὄειν. παὶ τὸ οἰδαίνειν. ἠγου» τὸ Φυσάσ-»αι ποὸ 
ὀγκοῦσθαι. οὐδαίνουσ: τούνων οὐ τάφοι κωτο τὸ ἔνδον. 
γύεται οὖν παρα. το μύῳ. η] απὸ τοῦ αὐςειν καὶ ἐκθλί- 
βει τὸ ὑγρόν πορίως γὰρ τὸ ὄω κο σήπω σημαένει" 
καὶ µυῤῶντα σημαίνει τον ὄφοντα" παρὰ τὸ μνε τοὺς 
μνκτηρας ἤγου», πλείειν. ἐξ αὐτοῦ μνδω μυδᾷο ποὸν - 
µυδύωσω ὁ) απὸ χροὺς ἔβῥεε λάχρη: --- ἀγτὶ τοῦ διῦ- 
γραοµένη- απὸ τοῦ ὕδωρ ὑδῶ δωσω" καν πλεονασμῷ 

/ τοῦ µ., μυδω' καὶ μνδολέον, το σεσηπὸς καὶ ὃςον, πο 
-- ἑέρσκς µυφαλέας, Ἰλιάδος λ, αντ) τοῦ ὀμιβρόχους, 

5ο διύγρουο καὶ. ἐμύδειγε», τὸ έβρεχε. 
Ἰόόρος, ὁ πεπυραµτωμένοο σίόηρος, εἴρηται παρὰ τὸ μύρε- 

Φρων, Μόκλοις Ὀγυναικόκλωψιν' ἡ δὲ βασσόρα: --- 
Μυκτήρ] παρα. τὸ μνζω αυκτήρ᾽ ἡ ἀπὸ του την μύξαν 

δν αὐτῶν ἐξιένοιε' Ἶ απὸ του ανξας τινοὲς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

ἔχευ» τουτέστι πόρους" ἢ απὸ τοῦ ἡγεμονριον τετα- 
γαένος τής αὐσὃησεως" ὅφεν κα αυκτηρίςει» λέγεται 
τὸ -ἐν τῷ ὀἁαπαίςειν τωὰς, τοῦτό πως τὸ µέρος ἐπι- 3ο 
σπώντας. 

Μύξα. παρὰ τὸ- ἀπὸ (τοῦ αυκτῆρος. ἐκκρύεσθαι. 
Μόλη] μύλαι τινὲς τῶν ὀδόντων οὕτως λέγονται, διὲ τὸ 

ἐπ᾽ αὐτῶν λεαίνεσθαι (ὔτοι τρ/βεσδαι) } την τροφή" 
παρὰ το μειου» λίαν ᾿ ῆ παρα τὸ εἰλῶ. ἐπὶ τῆς ο, 
γονατίδος, απὸ τῆς ἔξω πρὸς τὴν μηχανὴν ἐμφερείαςν 
διὰ το εἶναι ἄνω τοῦ άρθρου τὸ κοῖλον, ὣς καὶ της 
μύληο τὸ ὕπερθεν, καὶ τὸ ἐμβαλλόμενα πρὸς τὸ 
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αλεσθῆνιι τὰ σπέρωμτα. } μύλην κα ; ᾿μόλις νά 
ζοκένη. 

Ίο Μυλήκορον] κόρηµά, τὸ :σαροῦν λέγετως" ἔνθα μηλύκορον, - 
Μυληφατος, παρα τὸ ὑπὸ μύλη: συντετρίφ-2:. 
Μύλη, παρὰ τὸ μεῖον καὶ τὸ αλοᾶν' οἷον εἰς λεπτα 
αλφᾶν, ολ η 
Μνλωθρίς, πλεονασιῷ τοῦ ϱ) οἷον ὁ τὴν μύλην ώόώ», 

ανλωθός τις ὧν. λέγεται ὁ- μυλῶνα κεκτηµένοςι .1ἡ 
Μυλιόωντες, Ἡσίοδος, τὰ χείλη κιοῦντες ἀπὸ: τῆς ψυ- 

Χρότητος, ἡ συναγοντες᾽ ἡ τὰς μύλας συγκρούοντε». 
Κρότης δὲ γράφεε, ῥαλκιόωντες. ἔστι δὲ τὸ διὰ ψύχες 
μ’ ἔχειν εὐκινήτῳ ὀυναμθι χρήτασὃ-α. 

6ο Μόνη» πρόφασις" ἐπιμονῆς γαρ Χρεία τῷ προφασιςομένῳ 
εἰς τὸ ψεύδεσδαι κοιὶ μὴ. εἰπεῖν ταληθέο” ὥστε ἀπὸ 
τοῦ μονή. μύνη» ὡς γονή», γυνή. τὰς προφάσεις, δὲ αὐ- 
γας καλοῦσιν οἱ Αὐολεῖς" ἔνθεν ἴσως παὶ τὸ ώτροφα- 

. σίστως τιν) βοηβεἴν » ἀμύνειν λέγουσι. Ονδὲ μυνάνε- 
νος:--- ἀντ) του προφασισάµενες. Ἁλλ' ἄγε μὴ αύνητι 
παρέλκεια: -- προφασεσι" παρα "τὸ ο τοῖς 
χείλεσι. 

605 μας μύνδος ἐκδ ον Σοφοκλῆς, ὁ μὴ πὐδήν- δεν καὶ 
ΠΤΕλλοψ, ἀπὸ τοῦ ἑλλειπῇ τὴν ὅπα ἔχει». 

- Μνιοσόβης » ὁ τὰς µυίας ἐλαύνων" ἀπὸ τοῦ. δοβαΏν: 
Μύουρον» τὸ ἐπὶ τελευτῆς ἄτολεπτυνόμενον. . 

Μερία, τωὲς τὰ μὴ ὠρισμένα” οἱ δὲ, Ἠδὲ πολλα" οἱ δὲ, 

τὰς δέκα χιλιάδας απὸ τοῦ μεμυχέναι τοὺς δακτύλους 

ἐν τοῖς ψήφοις αντὶ τοῦ πολλὰ αορίστως, τὸ ευ, βρα- 

χύ᾽ ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἄλλου τοῦ σηωμίνοντος ὡρισωένον 

πλῆθος, ἐκτεταμένον ἐστήν” ᾽απὸ γὰο Τοῦ αυ γόεται 

ιο στοιχείο, τοῦ μακροῦ" τὸ δὲ σ]μῖνον τὸ ἄόριστον 

πληδος, συστέλλεται. μύρια" τὸ: ανν ψιλόν" οὐδὲν 

στοιχείου ὄνομα εἷς ὀ(φ2ογγον λήγει, ἡ οὕτως" ὁ τεσσα- 

ρώκοντα ἀριδμὸς ὑφ᾽ έαυτον πὀλυπλασιαζόμενος γίνε- 

ται χίλια ἑξακόσια" εἶτα τὸ Χίλια ἑξακόσίαι ἐφ᾽ εἑαυτὼ 

ἐξωπλασιασθέντα γίνεται ἐννακιοχίλια ἐξακόσια" ἔἶτα 

λείπει τὸ συ στοιχεῖον τὰ τετρακόσια 

γίνεται δέκα Χιλιάδεςν ὅ ἐστι µύρι». παρὰ τὸ µυ στοι- 

χεῖν γήετιά μέριος ἐξ οὗ μυριάς” κλίετως µυριά- 

ὅος. τὸ ἃς βραχύ ᾿ τὰ εἰς ας ὀξύτονα 2ήλυκὰ συστέλ- 

3ο λει τὸ ᾱ. ὀξύγεται τὰ εἰς αἃς ὀνόπστα δν τοῦ ὃος 

ς κλινόμενα, βραχὺ ἔχοντα τοα, ὀξύνετοα" οἱ ον. ἑφάς, 

""Φυγας. 

4 Μυριωπός, ὁ µυρίνςο ὀφΦαλι μοὺς ἔχωνέ ἐκήθότον «Αρ. 

γου παρα Αἰσχυλφ. 

Μνρίννα] δύο πόλεις ἦσαν τῇ: Λήμχου, Μνρίνα καὶ 

Ἡφ-ιστία. οὐχ. ὥς τίεό Φωσὶν παρὰ τὸ μύρεσθω" πα) 

ῥεῖνν αλλ ἀπὸ Μνρύης: της Θόαντος γυνεακόσι 

Μνρισδ, τὸ κλαίειν' παρὰ τὸ ῥν τὰ ὀάνρυα" 

το μόρω. τὸ ῥέω. 
Μ΄ ον, τὰς απὸ τῆς Μύῤῥας, } ἀπεδενδρώδη᾽ ἡ ̓ αύρον 

' "απὸ τοῦ ἐκπιέςεσδ: τὰ ἀρώματος κιὶ ἁποστάςει» ἐκεῖνα, 
Μυ ροπόλ.ος] εἰ μὲν ὁ τὰ µύρα πωλῶν, τὸ πω μέγα" εἰ 

ὄ ὁ περὶ τὸ μύρα ἀναστρεφόμενος, μικρόν, 

.Μύρσος] Μέρσον ἐς ὠτώεντα παλοιφαμένης τε ών) 

οἳ τς. μύρσος πλεητό» ἐστιν. ἀγγεῖον ἐξ ἄγνου πλεκόµενον 

λόγων. 
Μύστις, παρ τὸ μύστης' 

δὲ ἀπὸ βαρυτόνου γεταί εἰς / ον 

νήτής, πλανητη” ἀλλὰ κα) ὠπὸ ὀξυτόνον" οἵον, 6βρι- 
στής ὕβριστις" αἰχμητής, αἴκμητις βουλευτής, βού. 

ο 'λευτις. --- τῶνδε βούλευτίς πόνων --- ἐν ταῖς Ἐαν- 

γρίαίς. 

Μύ νναθι ἐν ᾧ οἱ κυνσῆ ρ8ῦ στάςουαιν. 

ἀπὸ 

5ο 

τοῦτο παρὰ τὸ μύωι οὐ µόγού 
νυμον» οἷν πλα- 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

καὶ προοτεὲν 

ν 

ἐΜ Ὦ 

Μος ζ σρώνεε, ὁ τσὸν αθαλάσσιον κα) τὸν πα) τὸ 
πέος ποῦ σώματοὸ, καὶ ὄνομα. «θνονςν. ο ον καν -. 
υσία ἡ πόλις ο ο αλ. ον αλ ς ο 
Μέόστης.. παρὰ τὸ πύω τὸ πααμύω᾿ (αύονσες γὰρ τας 9 ΄ 

σφήσειςν ποὶ έξω τῶν σαρκηιῶν Φροντίδων γινόμενοι, 
εεοὕτῳ τὼς Φείας ἄναλαωψεις ἐδέχοντο. ές εν ἐς 
Μυστήρια» αυθήρια" γε αμ ὁ » κλώκ οὖν, ἃ ἅ 

δεῖ ̓ αὐσαντας “τηρεῦν ἄνδον - : 
Μύττρο», -ἀπὸ τοῦ αυστίλλεσ-)κεν άνώ παερὰ ἑπαίροιν. 5ο 

κάὶ μύστλον, τὸ: κοίλῳ τῷ ἄρτῳ ἐσθίει».. αυστίλλας δὲ 
ἔλαγον ὄδεν καὶ «τὸ αὐστλόν. ἐγω δὲ αύστλον τὸ κοῖ 
λον, παρὰ τὸ ἑοικέναι Φαλακσσίῳ αν. καλείται δὲ μῦς 

:ἐκεῖνοῖι. ὅτι αύεται καὶ συγελείετοα ὅ ὅτε θέλει, | 
Μόσαχδες» παρὰ τ τὸ μύσοο. τὸ ὃν αὔσοφ. παρὰ -τὸ μύσω” 

τοῦτο, παρὰ τὸ μύω τὸ καμμω" ὃν γαρ. μισοῦαεν, 
: τοῦτον μαὸ Ὡποστρεφόμεθα. εἰς τὸ μύστωξ. "τὸ 

μυσάττων οὗ παήτηκὸν αυτάττοικα. μύω βαρύτονονν 
τὸ κααμόω" περισπώκενον. δὲ. τὸ διδἕσκω. - 

ἹΜυττωτό». τρίαωα ἐξ ἀρτυμάτων πολλων» συντιθέµενον. 
οἱ Αττικού ὑπότριαμά τι μετὰ σκορέδων παὲ τυρού γί- 
γεσθαε λέγεται" ἔνιοι δὲ πλακοῦντα δια λαχανων συν- 

ττρδέαενον. βέλτιον δὲ τὸ ὁι σχθρόδων τρία" οὖν Εἷ- 
τν παρὰ τὸ μυσάττεσδαω- τήν .- μον 
ο μοὶ Ανττωτό». 
Μυκότατος ἀντὶ τοῦ ἑσώτωτος" απὸ τοῦ αυχόςι ἀντίπει- το 

τοι δὲ, ὥς Φησιν Αρίσταρχος» τῷ "Ἔστι πόλις ᾿ΕΦφύ- 
τρη ανχῷ ΄Αργεος ἱπποβότοιο:--- οὐ 'Ύὰρ ἑσωτάτη ἐστὶ 
τοῦ Αργους.. ἄλλα προκάδητοά αὐτοῦ. --- 9εῖ δὲ »οεῖν, 
ὅτι οὐ τῆς πόλεως λέγειν αλλὰ τῆς Πελοπονή σου. κυ- 

' χδυ δὲ σημτώνει. τὸν. ἐνδότατον τόπον" παρὰ τὸ νύξ νν- 
ϱ χόφ᾽ καὶ τροπῇ τοῦ ἄμεταβόλου εἰς ἀμετάβολον, µυ- 

χός,. οἱονε) ὁ ἐνδότατος ποὺ σκοτεινὸς τοπος. ' 

Μέδρος, ὁ ἀργὸς σίδηρος. τήβετοι δὲ καὶ ἐπὶ πνωσθήτου. 
ε μαλεῖται δὲ καὶ ὁ διάπυρος σίβηροςν μύθρος. ἔστι δὲ α 
Φωνὴ πεποιηκένη», ἐκ τοῦ -μύζω τοῦ Ἰχῶ ῥήκατος. ας 

ΜύωΨ’ ἔστι δὲ αυ) τις ἐρεθίζουσα τοὺς βεῦο, ὁ µύειν 
συνεχώς τοὺς ὦπας ποιῶν' παρα τὸ μύω τὸ καμαύω. 

Μων. αποργιατικὸς σύνδεσμος, ἀντὶ τοῦ ρα" συνετέδη 
δὲ ὤπὸ τοῦ μη ἁπαγορευτηοῦ καὶ τοῦ οὖν. συνδέσμων” 
καὶ ἐγέγετο μὲ οὖν, ἀποβολᾷ τοῦ Ἰ, μοῦν' καὶ τροπῇ 
Δαρικῇ τῆς ου δὲς ὦ, γύετοα μῶν' ὁρ καὶ περισπατεα. 

Μετ: (παωρο)] τὰς ὥρας τοῦ ἔτους απὸ τῶν καρπῶν ὁ ὀνο- 
μάζουτι. 9έρος οὖν, ὅτε, Φερίζεται ὃ πυρος” ὁπῶρεα, εν. 
ὅτε τρυγατώ ἡ όπωρα” το δε μετὰ ταῦτα. μετόπωρον. 

Μέταστια ] Ἴγουγτο πάντες τοῦτο εἶναι αετλταταν αἱ 
µεταξύ: καὶ ἐν ὑπερθέσει. μέτασσοι” ὥστε οαἶναί µε- 
τὰ δὺ Τιγας, δύναγαι δὲ καὶ) οὕτως ἐπίσσας λέγεσθαι 
Ἰωνικῶς, παρ Ἑκαταίφ. ἔστιν ἔπσια, ἐτιγωόμε- 
ναι τοῖς τρογόνοις., ο) "επὶ οὖν, ὄπισσία, πο Ἱετα, 
μέτασσα δε. κά ων υ 

Μενοινή) τὸ διὰ τοῦ οίνή ὑπὲρ δύο συλλαβὰνν) ὄχοντα 
πρὸ τοῦ ν τὴν οἱ ΔΦΦΟΥγον᾿ οὐκ εστι γνήσια. γένεταε 

. πκρὰ τὸ μένω τὸ πι θες μενής σι αενωνή, 4σ 
κατὰ ἀναβιπλασιαδμὸνἡ ὡς καὶ παρὸ τὸ τὸ εδ, παὶ 

τα 

506 

κ ἐδωδή" Λα) Ἔροη ὁ γοῦ ὁ εἰς ήὴν οἱ δ/ γγο ὧς πα- 
:'ρὼ τὸ Νγκῶνος αγκώνη καὶ ἀγκούνη. νἩὶ μενοινῷ ῥῥᾶα, 

δ- σήναόν Ἠπ το να δεν ανν κώ ο δεύτερον 
προσ τον Ἴῶνι ἐνεστῶτος παδγσικεῦ, "τὰ δὲ ελ Ἡ 
λήγοντο θηλυκὰ Ἠρισύλλαβα ἀπὸ ῥόαατος” Ἀνόμεες, 

Γ ἔχοντα . τῇ ελευταής συλλαββι καὶ τῷ πρὸ άν 
τὸ αὐτὸ σόαφωνον ἡ΄ ανεστοιχον ο τῷ ὼ εγαλφ' 
λήγετεα. ὃ δὲ λόγος ἐπὶ Τρισόλλάβων δ]ονή, ή, οἳ 
91, ή ὄστω, ὁπωσήν ἔχν ἐχψν ὃν) ἠκυ' 0ο 



δίτ Μ Ύ 

: ακήν ᾿ἀκωκή. οὕτως οὖν κα) µένω μενώνή ἄφειλεν εἷ- 
ον αλλ ἔστι δἰπεῦ, ὃτι τα οὐδέτερα ἁπλασιάζοντα 
ἀπὸ φωνήεντος ἄρχετοι ' τὸ. δὲ- μενοινὴ ν μόνον. ἀπὸ 
συμφώνου" καὶ ὣς ὀήλλαξε κατα τοῦτο πρὸς τὸ ἄλλα, 
παρ [λλαξα καὶ κατὰ τὴν παραλήγουσαν. οὕτως Ἡρο- 
διανος, ὡς λέγει Θεόγνωτος. 

Μόρήξ] παρὰ τὸ µερμερίςω τὸ Φροντζω». μερμερ ζω ᾿ 
καὶ συγκοπῇ, μέρμηξ καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς υ» μύῤμηξ, 507 

-΄ ' . - 

ΝΟ τὸ στοιχεῖον, ὅτι νυγµόν τινα ἔχει ἡ τούτου ἐκφω- 
γήσιο, 

Νάκη, τὸ αὐγεῖον. δέρμα] κὠδία κα} Ἀώῤδιον τὸ προβα- 
τιον. οὐκ ἄρα τὸ ἐν Κόλχοις, νακος ῥητέον. πακως. οὖν 
Σιμωνίδης νακοο Φητέ. τὸ δὲ νάκήν ἔστιν ὀνομα. προση- 

«Ὑορικόν.. ὃ νάκης» τοῦ νάκουν τῷ ανν τὸν ην 
τὸ γαρ θηλοκὸν, παρα τὸ γάκος» νακη, ὣς παρα τὸ 
βλάβος, βλαβῃ" ἄκος, ἄκη᾽ σκέπος», σκέπη. τό τε ἄρ- 

30 σενικον παρα το γακη" τὰ γὰρ. ηλυκὸ, προσθήκη τοῦ 
6 μὴ πωλνυόμενα ὑπο Χκραντῆρος, ἐπὶ γενικὴς εἰς ου 
λήγει, πλάτη. πλάτης πλάτου: λέσχηε-. λέσχης λέ- 
σχόν ιαήτου ἀράχγου. αἲ Νωλυοµεγα ὑπὸ κφαραντῆρος, 
ὃμε τὸ πλάνης κοκ ια. 

Νάμα, παρὰ τὸ νῶ (τὸ ῥέω: οὗ ὁ ον νάσω". ἐξ 
αὐτοῦ ... ὧς ὁρέσω δράμα. 

ος, ὁ αι αὐξόμενος, ὁ  πίφηνος. παροὲ, τὸ, ἄνὼ, ὃὁ δη- 
λοῦ τὸ αὐξα». 5 γίνεται ὤγος' κα} μετα. τοῦ νή πΙη 
κο κὶ συγκοπῇ. 

5ο λ Καπυ, τὸ σίήτε, πατοὶ στέρησιν τοῦ ἠπίουν δια τὴν Ἴδρι- 
᾽μύτητα. τὰ εἰς, υ. λήγοντα οὐδέτερα. µρωρᾷ παραληγό- 
μενα ὁιὲ τοῦ εορ. κλένουται. σεσηµείωται τὸ ναπνος. 

Νάπα: ρυμού, Φάραγγες, κοιλάδες. παρα τὸ πία ῥᾳι μα 
γύεται μετὰ τοῦ στερητικοῦ αν ἄπη καὶ μετὼ τοῦ γή 
ἑτέρας στερήσεῶον γίνεται νηάπη᾿ καὶ συγκοπῇ» νάπη, 
οἱονεὶ Ἡ ἄγαν πίνουσα αἱ γὰρ, δύο στερήσεις ποιοῦσι 
μίαν ἐπίασν. η] παροὲ τὸ »η ο τὸ Φφὼ, γέγεταα 1φτιυ 
καὶ γαπω, κάτα τροπὴν τοῦ } εἰς -ᾱ- ὡς »ηάνος ποιὶ 

4ο κνᾶνος», οὕτω νήπτει καὶ νᾶάπα,. σημαίνει δὲ τοὺς. συµῷύ- 
Ἴτους καὶ κατασκίους τῷ» ὁρῶν τόπους, ἢ τοὺς ὀρεμοὺς 
κο ὑλώδεις, 

Ναρόν. τὸ ὑγρόν. παρα τὸ »ῶ ό]μα (ὀηλοῖ τὸ ῥέω) ὁ μέλ- 
λων. νάσω, γίνεται γαρός" καὶ τὸ οὐδέτερο», ΥβόΣ. 
Σοφοκλ]ς, Πρὸς "αρ δὲ κρηναῖὰ χωροῦμεν ποτα: --- 
οὕτω Φιλόξενος. καὶ ἴσως ᾖᾗ] συνήθεω τρέψασα τὸ α 
εἰς ε λέγει Σερὂν. 

Νέρβηξ. σηµαίνει δύο". τὸν τῆς ἐκκλησίας ράρθηκα, καὶ 
γύεται παρὰ τὸ νέρΦεν εἶλαι τοῦ ναοῦ, σημαίνει πο 
τὸν ἐν τῇ κονῇ συνηθείᾳ λεγόμενον. γάρληκα κο) γί- 
γεται παρα τὸ γεαρὸν Φεάρηξ καὶ »άρδηξ. 3 παρὰ τὸ 

᾿ναρόν» ὃ σημαίνει τὸ ὑγρὸνν νάρήξ. πα »έρδηΣ ναρ- 
Φηξ ἐστὶ κα. ἑατρικόν τι τεῦχοῦ: ανρ]ω: 2 τὸ εκ »5ρ- 
«σηκος γεγεγημένον" καταχρηστη: ὧς δὲ καὶ τὸ ἐξ οἶας- 
ὀ/ποτε ὕλης. 

Καστός . ὁ πεπιλημένος άρτου. ὁ μεστὸς πλήρους» καὶ 
μὴ ν τὶ πούφον' ἀπὸ τοῦ »άσεσαι αρτύμασι ῆ 
τραγήµασέ τισι. Λυκόφρων, ιο γάρ τι αὐτῶν Ψήσε- 
ται πύρνον γνάδῳ ., Πρὸν ἂν πρατήσῃ ναστο»ν εὐστόχῳ 
λύλῳ: --- νῦν. ἐπὶ άρτου παταχρηστικῶς ἔφηνιε. γα7 στὸς 
δὲ κυρίως ὸ μας ὁ μετὰ σταφ/ων.πεπεµµένος, ὁ 
πυλνος. ὦ κ 

Κασμός, ὄμβρος”. ἀπὸ τοῦ γκω" 

29. 

59δ 

ὅ9εν καὶ νάµα καὶ ναύ- 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

΄. . ΄ 9 ε- . 

αλοχος, ὁ λωην ἐν ᾧ αἱ ναὺς 

"Ν ΕΜ δή2 

ἤγουν ὸ τοῦ Χειμεριμοῦ πσιρρ ῦ τὴ» «τροφὴν μεριωνῶ». 

7 παρα τὸ μείρω. οὗτος 13ρ, διὰ τὰ μὴ αναφύειν τον 
/2 «στου» εἰς δύο μερίςν αποτί. (ησι. καὶ τοὺς Μνρμιδόνας 

Φασὺν απὸ τῶν μυ μήκων γεγονέΣ: μέ, ἐπιγεύσαγτος τοῦ 
Διὸς ὁμὲ τὸ ὀλιγωδ]ναι τοὺς ἀρλρώπους. 

Μωσης] κλίσι ἐπιδέχετως» ωρης. μωσοῦ” Μωῦσῆς μωῦ- 
σέος, ὣς εὐσεβής ευσεβέος" }) Μωσεύς αωσέως» ὡς 
Πηλεύς π]λέως. Μωῦσῆς αμ αν ὁ Θεοχιώρητος. 1ο 

Ν. 

της. Λυκόφρων, Ζηνὸς καχλάζων γασµόο: σημα. 
ει δὲ ἐνταῦθα τὸν καταπλυσμόν.. | λιάδος ένα πα 
τὴρ ὁ) ἐμὸς ᾿Αργεῖ νάσδη Πλαγχθείς: -- ντ) τοῦ 
πῳμίσθη. 

Να αρχήσεν, Ἰλιαδος , ἐνάρκησεν, ἐλύκη' ἀπὸ τῆς ν- 
κὴς τοῦ ὠχ9ύος, 

Ναῦο. γ εὐ-λείκο ἔ ἔχει" ναῦο» ναός νηῦς. γηόσ᾽ 
νεός. αῦσ» ναόο” ὁ πανων δύο μόνα εἰσὲν εἰς ανς 
λυκὰ, »αῦς κ.) γραῦς" κλίνονται δὲ ἄμφότερα διὸ 
9αροῦ τοῦ ος μας, ἡ γενική" καὶ- Αττικῶς» νεώς. γ/- 
γεται δὲ παριὲ τὸ νῶ τὸ πολυμ22 κ νέω, παράγωγεν 
γεύῳ" ὁ μέλλω», εύσω᾿  εῦο, πο ναῦς. ΄"Ὄμῆρος πα- 
ῥετυμελογεῖ; ἀπὸ τοῦ γῆσαι, ὅ. ἐστι σωρεύσαι᾿ Ἰλιάδος 
δι Νβα ἅλις Χρυσοῦ καὶ χαλ ποῦ νήησασ. δω. 

Νασῦφε] ώῴοπερ ὠπὸ τοῦ ταναόποδος γίνεται ταναύποδες 
κράσει τοῦ α ο εἰς Τ] ν αν ὁΦβογγον, (σημαίνει δὲ 
τον σύροντα τὸν ποὀς) οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ ναῦς γαός γ- 
γετοι ναόφε, καὶ πατοὶ πράσιν» Ναυφιν ἄμυνόμμενοί» 

ἀντὶ τοῦ, ἐν τῶν γεὼν ἀποσοβοῦντεο. 
Ναὐπάκτος, πόλιο: παρα τὸ ναυπήγιον γενέσθαι τῶν 

Ἡρακλειδων ἐκεῖ, 
Νανσριάς» κεποσμένη (ὅ, ἐστι κεκοσμή μένη) ταΐο νανσί. 
Ναύτης, ὁ άγων τὴν νῦν" η] διὰ τὸ τὸ γώματοα τέμνει» ̓  

ἡ διὰ τὸ τὰ »άματα τείνεν, ἠγου» ἐλαύνειν. 5ο 

το 

νεῦς, 
21- 

χκ- 

20 

λάφθα] απὸ τοῦ ανάπτω ώαψω ανηφα., ἀνῆμμαι 
ανήψας, αγ]πται,  γαπτα καὶ γάφθ.. παρεσκεύωσταε 
γὰρ ἐξάπτει». 

Νανλον.» τὸ εἰρ τὸ στόμα τῶν νεπρῶν ἐμβαλλόμεγον »ο- 
βιαμάτιον.. ν 5 

ποιμῶνται' ὅνεν πκὸ 
εὐνοὶ αἱ ἄγκυραι' εὐνάςουσι γὰρ τὴν ναῦ». 

Ναύαμθος, ποταμὀς. Ἰταλίαο. τῶν εξ ὀλίγου πλεόντων 
Ἑλλήνων κατήχθήσαν τωὲς. εἰς τὸν ποταμὸν τοῦτον" 
αἱ δὲ οὐκμάλωτοιν εὐλαβούμεναι τήν ἐν τῇ Ἑλλάδι 4ο 
δουλεία». καὶ τὴν ἐσομέγην 6} οτυπίαν τῶν γυναικών 
(αὐτῶν. ἐνέπρησαν. τὰς γαῦο" καὶ ὁ μὲν ποτὰμὸς ὠνομά- 
ση Νανκεδος» λάπὸ ποὺ αἴθω᾽ αἱ γὰρ γυναῖκες, ναυ- 
πρῆστιδες' καὶ αἱ 189, πρηστίδες. πρ 

Ναίω», σηµαίνει τὸ οἰκῷ" δια τῆς αι ὀιφΦόγγου, ὣς τὸ, 
ΚΝαβε δὲ Σατσιόεντος ἐδρείταρ παρ ὄχθακο:τ-. ἐξ οὐ 
γώεται παν ἴεο, νέω ὃια τοῦ 5 Ψιλου, το πορεύομαω 
ὧρ τὸ, «Νὸν «ὁ) ἐπεὶ. οὐ νέο 1. Φίλη» ἐς πατρίδα 
γα)»: -- καὶ το κ λὰ ὡς τὸ. ---- στόμα καλλι ερέδιο 
"ιξε νέων. : ' » οδό 

Νομετάωσιν] ἀπὸ τοῦ ... γόεται γεέτης” κ.) ὣς κυὐνη- 
γέτης κυ»ηγετῶ», οὕτω κοιὲ Σαμέτης 9 κετᾶω »αιετῶ 
(οοκέτης δὲ σημαίνει τὸν μέτοικον) η] μετοχή» ναεετοὲς ων” 
τὸ Φηλυκὸν, γαιετάουσα' καὶ Δωρικῶς» ναιετάωσα, ὧς 
ἠδρρῦσαι . ἠδρῶσοωι" καὶ βοῦν. βων. - 

Νέωρα» τὸ ἔσχατον τῆο κοιλία µέροο' παρὰ τὸ γέῳ τὸ 
πορεύοµαι γίνετα/' εἰς αγτὴν γὰρ πορεύονται τὰ ἐσδιό- 50η 



σοο 
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μενα” καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, νείκρα, ὧ5 τὸ, Νείαίρὴ 

ὁ) ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν: --- ὡς νέατος, νεία- 

τος. ἈΝείατον ἐς κενεῶνα: - καὶ. ἔπειτο δὲ νείατος 

ἄλλων: --- παρὰ τὸ νέος γίνεται νέατος' καὶ πλεονᾶ- 

σμῷ τοῦ εν. ὥσπερ παρα τὸ μέσον γίνεταί µέσατος. νέα- 

τον δὲ, τὸ ἔσχατον' ὄφεν καὶ λαγω» τὸ αὐτὸ εἴρηται 

παρὰ τὸ λήγει». 
Νεέτη, ἡ ἐσχάτη: 

εἰσὶ καὶ ἔσχατοι. 
το Κεαλής, ὁ νεωστὶ ἑκλωκως ἐχθύς: ἡ ὁ νεωστὶ ὁτιοῦν πε- 

ποιηκὼς ἡ πεπονβώς. : : 

Κεαροί, παρὰ τὸ νέω καὶ τὸ ἁρύω, τὸ νεωστὶ ἄρν»ὲν 

ὕδωρ. μεταφορικῶς δὲ ἡ λέξις καὶ ἐπὶ τῶν παιδίων τῶν 

νεωστὶ γεννηΦέντων. 

Νεανίας] παρα τὸ νέος γίνεται γεάν, ὧὣς μέγιστος. µεγι- 

στά» καὶ παράγωγον ἐξ αὐτοῦ νεανίας, καὶ νεαγίσκος, 

ιαὶ νεᾶνις. 
Ἰέκνδρος, κύριον ὄνομα" ἐπεὶ νέος ἠθρεύσαωτο᾽ } νέος ὧν, 

ἀνδρεῖος ἦν. : 

«ο Μέατω, Ἰλιάδος ἐ, Πᾶσαι ὃ) ἐγγὺς ἀλὸς γέαται Πύλου 

ἡμαθόεντος: -- ἦτοι ἔσχατοι, } κατῳωκισμέναι εἰσί. 

συγκοπὴ δέ ἐστι τοῦ νενέκτω. ἔστε δὲ νῶ ῥῆμα" (Φηλοὶ 

τὸ σωρεύω) οὗ ὁ παρακείµενος νένηκα, νένημοα᾿ ἐξ οὗ 

γίνεται Ἰωνικῶς» νενέαται Φρυγανων Φάκελοι συννε- 

νέαταιτ--- νῶ, σηµαίνει τὸ οἰκῶ' ὁ παρακείωενος»  νέ- 

νηκα" ὁ παθητικὸς, νένηµοε" γενήµεθα. νένησὃε Ψένην- 

ται" καὶ Ιωνικῶς», γένέαται. τὸ νέαται οὖν ὅμοιο τῷ 

ὀεδέχαται δέχαται. ς ; ἡ 

Νέχαι, πορευνῇς, ἐπανέλθγε. νέω τὸ πορεύομαι΄’ το υπο- 

τοπτικὸν. ἐὼν νέωµαι" τὸ τρίτον. νέηται" μαὶ Ἰωνικῶς, 

Το φνέηαι" συστέλλουσι γὰρ τὸ τ οἱ ]ωνθς τοῦ τρίτου προῦ- 

ώπου, καὶ ποιοῦσι δεύτερον προσωπο». Ἰλιάδοςα, σαω- 

τερος ὡς κε νέγαε. ως ολ ὴ 

Νέγλυς] τα υς σύνθετα. εἰ μὲν ὣσιν απο τῶν εἰς έὺς 

ἁπλῶν συνθέτων, τὴν τῶν ἁπλῶν Φυλάττει μλίσιν᾽ 

οἷον βραχύον βραχέος' τρίβραχνς, τριβράχεος᾽ οφρυς 

ὀφρύος λεύκοφρυς» λευκόφρυος᾽ εἰ ὁ: απὸ ἄλλων τι- 

υῶν εἰσὶ σύνθετα, διὰ τοῦ ὁορ κλίνονται" οἷον ἔπηλος, 

ἐπήλυδος" νέηλνς, νεήλνδος" σηµοάνει δὲ τὸν Σένον. οὐκ 

ἔστιν ἀπὸ τῶν εἰς ευς, ἀλλ ἀπὸ τοῦ ἐλεύδω γίνεται 

ἦλυς, καὶ νέηλυς ὁ νεωστὶ ἐληλνθὼς, Ἰλιάδος β’. -κα- 

νὼν τοῦ Χοιροβοσκοῦ δεκάπηχυς , δεκκπήχεορ' αρτε- 

νόφηλνο, ἀρσενοθήλεος ' καλλίκδυς, καλλήχ2νοο. ο, 

Κεβροί, ἑλάφων γεννήµατα ̓  οἱ νεωοτὶ ἐπὶ βορὰν ἐλλλον- 

τες ἡ ἰόντες' ἢ παρὰ τὸ νεωστὶ πρὸς πορείαν ἰέναι Ἰ 

ψέποροι, οἱ μηδέπω πορεύεσθαι ὀυνάμενοι" ἡ παρα το 

νε στερητικο» κά το βορα. τὸ ἑστερημέγον της βορας, ὃ 

ἐστι τής τροφῆς. καὶ νεβρίςει»» τὸ νεβροῦ δέρμα Φορεῖ;. 

Νεκρός, παρὰ τὸ κήρ (ο ὀγλοῦ τήν ψυχην) µετα τοῦ νε 

στερητικοῦ, γίνεται γέκηρος, ὁ ἐστερημένος της ψυχης᾽ 

καὶ κατὰ συγκοπὴν., νεκρός. Ἡ ἀπὸ του νή στερητικού. 

Κεαλής, πνρίως ο νεωθτί ἑαλωνως ἐχθῦς, Ἰ ἆλισείον 

ὁ πρόσφατοφ.  Ἴσ : 9 

Κέωειν, διαιρεῖν, μερίσεινν βόσκειν, νομίςειν, ἄγαγινω- 

σκειν’ καὶ χειρονομεῖν Ἴωνες. ς ᾿ 

Νέκνς]) ὤσπερ χότος κοτυς, οὕτω πα νεηρος νέκρυς". καὶ 

ἀποβολῇ τοῦ ϱ, νέκυᾳ' ἡ παρα τὸ κίκυς (ο σημαίνει 

τὴν ὀύναμιν καὶ ἰσχύν) μετὰ τοῦ νο στερητικου γίνεται 

νέκιπυς ὁ ἐστερημέγος τῆς πέκνος' κατὰ συγκοπΊ», νέ- 

χυς" σγατάνει δὲ τὸν νεκρο». μόν ι 
Νεκάδες] Ὅμηρος εἶἴωδε λέγειν νεκαδκςν τας τῶν νεκρων 

τάξει, παρὰ τοὺς νέκυκον νέκυάδας τινὰς οὖσας' οἱ 
Ν « -- « 

ἀπὸ τοῦ νέος" οἱ γὰρ γέοι ἀτελεῖο 

4ο 

29ο 

δὲ νεώτεροι, πιά τας των ὁπλιτῶν τάξεις, οὕτω κα- - 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. κἘ δή 

λοῦσε., παρὰ τὸ υεκος αἱ εἰ; πόλεκον ἠτοιιασμέναι" 
ἡ αχΏριστοι" το Ύπρ νε στερητικὀν ἐστι καὶ καδεῖν, 
τὸ χρῆσαι" Ἰλιάδος ὃν --- Δαναῶν κεκαδησόκεθα. πα- 
ἆ μὲν τοῖς πυκλικοῖς, αἱ ψυχα) νεκάδες λέγονται. --- 
ἦτ κε δηρὸν Αὐτοῦ πήµατ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσι νεκάδεσ-το 
σι. Ἰλιαάδος ε. ᾽ ΄ 

Νέκταρ) ΚΝέκταρ ἑῴνο όει: ---- τὸ τῶν Φεῦν πόµαι οὐονεὶ 
τὸ συνέχον τοὺς πίνοντας αὐτὸ ἐν νεύτητι" παρὰ τὸ 
νέον, καὶ τὸ ἔχωι νεοέκταρ' καὶ κατα συγκοτὴν, νέ- 
κταρ᾽ διὸ καὶ ἡ ΗἨβη αὐτὸ κιρνᾷ. ᾿᾿λιάέδος δ. τινὶς δὲ 
ἐπὶ τοῦ Φείου πόματος παρὰ τὸ νε στερητηιὸν καὶ τὸ 
κτῶ τὸ Φονεύω παὶ ἀναιρῶ, γίνεται, οἱονε) τὸ στεροῦν 
τοῦ πτᾶσθαι καὶ Φονεύεσθ-ι τοὺς πίνοντας αὐτὸ αφ 
οὗ ὀηλοῖ τὸ ἄάνατον. ον τὸ μὴ πτεινοµένοις, αλλο 
τοῖς αθανάτοις διδόμενον. κλίνεται νέκταρος καὶ τὸ ηο 
κτητηιὲν, νεκτάρειος" ὁ νεκτάρεος, τοῦ νεχταρέου , του- 
τέστι Φείου. Φουιαστοῦ. ὠπήράτου. 

Νειέν. τόπος ἐν "Αργει. ἀπὸ τῶν νεκοµένων ἐκεῖτε βοῶν, 
αἳ ἦσαν Ἡρας' ἡ ἀπὸ τῶν Δανκοῦ. οἳ κυτενεμήσαντο 
καὶ ἐκληρύσαντο τὸ ἸΚωρίον. Ἡρακλῆς δὲ διέθγκε τὴν 
ἑορτὴν., τὸν λέοντα Φονεύσας. '-- 

Κειειαῶν, ὄρος Πελοποννήσου" καὶ πόλις Νέμεις, ἔνδα 
ἦν ὁ Νεμεικῖρο λέων. ὃν. 

Νέκεσιε. µέμψιο. µοωφή. οἶωαι ἀπὸ τοῦ νειῶ γίνεται. 
ἡ ὁοτικὴ, νεµέσει' ἐκ τούτου, νεµέσσι, τροπᾷ τοῦ Ε 3ο 
εἰ: σ΄’ ἡ κατὼ συγκοτὴν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ. ἸΙλιά- 
ὃος ὁ, Οὔτοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χύλῳ, οὐδὲ νεµέσσι 
Ἡπην ἐν δαλάνῷι μι 

Νεωεσητόε. µεµπτός' ἀπὸ τοῦ νειεσῷ, δευτέρας συζυ- 
γίας" ὅδεν καὶ τὸ, --- νεµέσσηθέν τ ἐν) δυμφ:--- ἄν. 
τὶ τοῦ ἐμέμφοντο, Ἰλιαδος β. ἔστι δὲ ἀόριστος πρῶ- 
τος παθητικός' κα) οἱ Βοιωτοὶ ἐπὶ τῶν μὴ ἐχόντων τὴν 
μετοχὴν. ὥεπερ κόσωηεν. τὸ δὲ νεμεσῶ, γίνεται ἐκ 
τοῦ νειῶ περισπαιένου. : αν 

Νέος. νο. τοῦ νέεσθαι (ὅ ἐστι πορεύεσθαι καὶ ἔρχεσθει) {9 
εἰς αὔξησιν' ἡ παρὰ τὸ ὁριᾶσθαι' ὁρμῆς γὰρ αὶ ἡλική. 
ο νάκλλος, νὰ : πα, ηΝ κ 

Ἱεογνός, ὁ νεωστὶ γεγενημένος" ἡ νεύγονός τις ὧν, παὶ 
κατα συγκοπήγ. 

Νεοαηνία» παρα τὸ νέος καὶ τὸ μήν µηνός. 
Νεοσό:. ὁ νεωστὶ δευόκενος" } παρα τ) γεάζω, 
Νεωτερος. ὁ νέος τῇ ὀράσει. «τει εἰς τὸ νεοῦν. 
Νεοχμοῦντες, μετακοσμοῦντες' κἀὶ νεόχµωσιν, τὴν γ5ο- 

κίνησιν" καὶ νεοχιιόρι ἆποπος, ἄπονος' } ἄτειρος, νξῶς- 
τὶ εἰργασμένος. "κ, δς 

Νεοαρδέα, νεωςτὶ πεποτισµένην παὶ αρδευθεῖσαν, Ίλια. 
ὁος Φ. αλ τες 

Νεωκόρος, παρὼ τὸ πορῶ τὸ ναθαίρω ναὶ ἐπιαελείως 
ἀξιῷ. καὶ τὸ νεώς ᾿Αττικῶς. ὁ τοῦ νεα) ἐπιαελούμενος, 

Κεωοτέ] οἱ νέοι, τῶν νέων ἐπίῤέπαα, Ψέως, καὶ νεῶοτή 
Νέωτα] Δἱεὶ γεωργὸς ἐς νέωτα πλούτος: -- καὶ, Ἐς 

γέωτα τὸν πόλεμον µεταθέσθαι: -- τὸ ἐπιὸν ἔτος, ἡ 
τὸ μέλλον. παρὰ. τὸ ἔνος. ὃ σγααίνει τὸν ἐνιχυτὸν, '/.θοι 
νετκι ὄνοστα" καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ. ἄνοτα" κιὶ ἐκτέσει 
τοῦ ο εἰς ὢν καὶ ὑπερθέσει τοῦ ν, γέωτα, Αττικοῦ δὲ, 
παρὰ τὸ αοὸ ἡ πάς γ: ὄκγασῳ. 3 - νέωσα, κάν 

ἕκτασινν ὡς ος οτε" καὶ τροπ Α/ολικὴ τοῦ 
εἰς αι νέωτα. τά - δε 

Νεόχαωσεν, ἡλλοίωσεν, ἡ ἐνκινοπο/γσεν. αἀτὸ τοῦ γέος 
καὶ τοῦ ἔχων γίνεται νεοέχω᾿ καὶ κατὰ συγκοπὴν, καὶ 
πλεονασιιῷ τοῦ µν γεοχαῶ. 

Νεωλκώ] ἐκ τοῦ ναῦς ναός καὶ τραγικῶς γεώς καὶ τοῦ 
ἕλκω Ἠίνετας νεωλκῶ, τρίτης συςυγίας. 
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Νεοῦν. τὸ αροτριῶν. ἀπὸ 
αναλκαβάνειν τὴν γὴν. 

Νεούτατος., νεότρωτος. 
Νεοσσός. παρὰ τὸ νε στεργτωιὸν καὶ τὸ σεύω τὸ ὁρμῶ" 
τὰ πρὶν } πτεροφυῆσαι, σεύεσθαι μὴ ὀυνάμενα. ἐκ 
τούτου καὶ τὸ νοσσίον. Ἴτει εἰς τὰς Διαφοράς. 

Νεώσοικοι» καταγώγια θἰσὶν ἐπ) Φαλάσσης οἰκοδοκημένα 
πρὸς ὑποδοχὴν τῶν νεῶν νεώρια δὲ, Ἡ τῶν ὅρων πε- 
ϱι βολή. 

Νενωται" } κατὰ συγποπὴν τοῦ η. απο τοῦ νενόηταιν 
τι ὅπερ καὶ νενοέαται Ἰωνιῶς γήεται } ἀπὸ τοῦ νένω- 

ται κατα συστολήν. ἔστι γὰρ νῶ ῥῆμα τρίτης, συζυγίας, 
ἂς παρὰ Σοφοκλε" οἷον, Ἑλένης γάμῳ γένωται: --- 
καὶ παρὰ ᾿Ανακρέοντε, αετοχὴ. Ὁ ὁ) ὑψηλα γενω- 

' μένος : τε καὶ ν Άθλιοςν ἐν τοῖς Σαμίων ὄροις ᾽Αλλὰ 
" λέξασθαι νένωνται: το καὶ πάλιν ὥς Χρυτόονται χρυ- 

σοῦνται, οὕτω καὶ νόονται νοῦνται' Δηωόκριτος, Φηνι 
τε θεα νοῦνται: --- περὶ πκ)ῶν. 

δν, κών ὃς οὐ ἠχΦύες᾽ παρὰ τὴν νε στέρησιν καὶ τοὺς πό- 
ἴτδας, οἱ ποδῶν ἐστερηωένοι". καὶ ὅτε τίθεται ἐπὶ από- 

ὃὅων γενὼν. ἡ εταφορὰ ἀπὸ τῶν βρεφὼν τῶν µήπω 
τοῖς ποσλ κεχργαένων. Ωρος.- .ῇ 

Νέπως] παρα τὸ πῶμι, (ὃ σημαίνει τὸ πίνω) ὁ µέλλων, 
πώσω" ἀποβολγ τοῦ ὦ» μετα τοῦ στερητικοῦ, Νέπως" 
άνυδρον. γὰρ τὸ ρου ἐκεῖνο. 

Νέστωρ, παρνὶ το νέα ἠστορεῖν ' Ἶ παρὰ τὸ στερεὸν ἔχειν 
τὸν νοῦν. 

Νεῦρον, παρὰ τὸ  νεῖσθα κι ὃν ὅλου τοῦ σώματος. 
Νευρέας , ἀπὸ τῆς νευρᾶς, πλεονασμῷ τοῦ ε. 
3. Νευ ολάλος, ὁ εὔφωνου ὧπο τοῦ νεὔρον μον λαλέω. 
Νεφρος» παρα τὸ γείφεσθαι τῷ οὔρῳ, ὅ ἐστι βρέχε- 

σθαι' Φέρεται γὰρ εἰς αὐτοὺς τὸ ο ὴ διὰ το ἐν 

νώτῳ Φέρεσθα-, 
Νίδος: οἷον γέφαςν τὸ ὁθιηβνν 
. ᾖ παρὰ τὸ νείφω τὸ βρέχω" 
ως ἐπὶ τᾶς ἐκ Σέφους καταφορᾶς 

του νιφετοῦ ἀπὸ τοῦ. γέφος, υέφω καὶ νείφῳ’ σημαί- 
νει τὸ χιονίζω. ὁ κανών" τὰ ὁιὰ τοῦ εφος οὐδέτερα 
ὀισνλλαβα μονογεγῇ διὼ τοῦ ε Ψιλον γράφεται" Κω- 
ρὶς τοῦ λαῖφος. καὶ τὰ ὁΙ9 τοῦ ελή Φγλυκα ὑπὲρ δύο 
συλλαβας βαρύνεται, ἑνὶ Φωνήεντι παρα ιληγόωενα, 
Σεµέλη. 

Νεφέλη. παρὰ τὸ νάμα ἐφέλχει ἐν τῆς Φαλόσσης. 
Νεφεληγερέτης, ὁ τῶν γεφὼν ὠθροιστικὸς Φεύς. 
Νεῖκος, ἤ Φιλονειία ̓  παρὰ τὸ νέοις ἐθμέναι 

λονορκν) τοῖς Υεαροῦς αρμόςει. Σοφοκλῆς, ὕβρις 
δέ τοι Οὐ πωώποῦ.. Ἰβήσει τῷ σώφρον! ὕεετο" Ἁλλ' ἐν 
γέοις ανθεῖ τε καὶ ΦΦύει παλι -- ἡ παρὰ τὸ νθ 
στερητικὸν καὶ τὸ εἴπω τὸ ὑποχωρῷ, γώεται νέεικορ" 
παὶ κατα χρᾶσιω τοῦ, ε καὶ τῆς ει δΦΦόγγου εἰς τὴν 
ει ὀφῷογγον, νεῆνος η] ἡ Ύδρ Φιλ θνερεία τοῦ ὑποχωρεῖν 

"ἑστέρηται ' εἰ γὰρ ὑποχο µρήσουσινν οὐπέτι γίνεται φῃ. 0- 
νεικίχ. καὶ παρα τὸ νεῖήος Ὑίνετωί ειν, ἐπὶ τοῦ 
ὀγειδίζω καὶ λοιδορῶ. 

Νείλος. ὁ ποταμός. παρὰ τὸ γέω τὸ ῥέω καὶ τὸ ἰλύς, 
Νέ]λος" μα χατα συγαίρεσι», Νεῖλοςν ο/ουεὶ ὁ ῥέων 
ἑλύν' ὁ γὰρ Νεῖλος Ἰλυώδης ἐστίν. ἢ ὥσπερ παρὰ τὸ 
πένθος γίνεται Πένθιλοςν παλ Έρως Τρωέλος, καὶ «ωή 
Ῥωίλος, οὕτω καὶ παρὰ τὸ νέος Νεϊῖλος καὶ Νεῖλου " 
και Ὕὰρ νέος πντ' ἔτος γίνεται” πλγααυρε γὰρ κατ 

ἔτος, καὶ ποτίςει πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον. ἢ παρὰ τὸ γέαν 
ἑλὺν ώγειν ἐν τή ναβάσει. καὶ. πῶς ἔχει νέαν ἱλύν» 
ἐπειδ]. ἐναντίως. Φέρεται. :.ὧς πρὸς τοὺς. λοιποὺς ποτα- 
ΕΙΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

τοῦ ἐκ τῆς αροτριάσεως νέαν 

Φφώσνού ὃ ἐστι Φω- 
ΔΝ 

το δὲ νείφειν» χυ- 
τῶν ὑδατων εἴρηται 

ᾗ γὰρ Φι- 

ΕΒΤΤΜΟΛΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΝΗ 

μούς. οἱ μὲν λοιποὶ τῷ χειμῶνι πλγαμυροῦσι, τῷ δν 
δέρει ἀνεκτότερον προϊοῦσι τὸν ῥοῦν οὗτος δὲ τούναν- 
τίον' τῷ μὲν γὰρ χειμιώνι ανεπτότερον ῥεῖ' τῷ δὲ «δέ- 
ρει πλημμυρεῖ, καὶ ἐξερχόμενος, ποτίζει πᾶσαν τὴν 
γην ἐκείνη». 

Νείλεως. ο) παρὰ τὸ νέος καὶ τὸ λεώς, ἡ ὥσπερ ἡ αβλή- 
τος καὶ ἡ ἀτρῶτος γενικα) μετάγονται οἷς ευφΦεῖκν καὶ 
προπαροξ΄νονται, τὸν αὐτον τρόπον καὶ κα Νγλέως γέ- 
νικ] απὸ τῆς ἈΝηλεύς εὐθείκς µεταγεται εἰς εὐθεζωνι 
καὶ προπαροξύνεται » οἷον Νείλεως, κατὰ τροτὴν Βοιω- 
τῶν τοῦ η εἰς εἰ ὀΦδογγον., ὥσπερ ουτήσω, ὠτειλή. 

Νεριεήσε] --- «ὄφρα μὴ αὖτε Νεικείῃσι πατήρ, Ἰλιάδος 
αν ὅπως μὴ παλιν πακολογῇ καὶ ὀναιδίζ). ἀπὸ τοῦ νει- 
κὠ τὸ πλήσσω, γίνεται νεικείῳ" τὸ ὑποτωκτινὸν, ἐκν 
Σειμείῷ» ἑων Σεικείῃ᾿ να) κατ ἐπόκτασιν τῆς σι τυλλα- 
βῆς. ὁ παρατατικὸς, ἐνείκεον ἐνείπεες ἐνείκεε' καὶ συν- 
αρχοµένωςν νεύκεε᾽ παὶ νεικείεσκε, ῥῆμα παρατωτικοῦ 
τρίτου προσώπου. 

Νειός, ] ρόσιμος, γ]. παρὰ τὸ νεῶν νεόο 
σμῷ τοῦ [η νειός. σημαίνει δὲ. 
ἄνανεοῦται γὰρ ᾗ γῇ ἄρουμένη. 

νη, στερητικό» ἐστι ἐπίῤῥημα" 
πὸν, ὡς ἐν τῷ νηλής, »ἤνεμοσν 
και μαρᾶδου δὲ νή ντος ὅρπηξ. 

Νηγάτεον ' τὸ νεωὀτὶ πατεσκευασμένον Ἶ νενησµένον. ὥσπερ 
παρὰ τὸ τείνω τείνοµαι γίνεται τατός, οὕτω καὶ παρὰ 
τὸ γείνω γείνομαι, γατός κο) γεήγατος, τροπῇ του ο 
εἰς Ἡ» ἀπὸ τοῦ υέορ" καὶ ὑπερθέσει τοῦ ε γήεται »ή- 
γότεος» ὃ νεωστὲ γεγονώς. ῇ παρὰ τὸ «δε τὸ Ῥαυμα- 
ζω καὶ νήνω. τὸ μλὠθωι γίνεται ΨηγάΦεον τὸ άγαν 
αυμαστόν" ἢ ἠγα-εον τὸ Φαυμαστῶς »ενήσµένον καὶ 

καὶ πλεονα- 
τὴν ἀνανεουμένην ση) 
"εῶ γὰρ τὸ ανανεῶ. 
ὁράται δὲ κα) ἐπιτατι- 
νήχυτο» ὕδωρ. Φιλήτας, 
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εἰργασμένον, Ἴλμιδος β’. ἢ τὸ ἐστερημένον τῆς βλάβης, ο 
πλεογασιμῷ τοῦ γ. 

ἸΝήγρετος», ᾖδιστος. ὴ ἀνέγερτος δὲ ἠδονήν» βαθύς. 
Νήδυμος ὕπνος, ἡἠδὺς αὶ γλυχύς. τινὲο ἐκ τοῦ ἠδυς, λέ- 

ξεως δὲ ὁασυγομένης., οὐ συντίθεται τὸ ν κατ᾽ ἀρχιές. 
ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ δύω ὀύσω. ῥηαατικὸν ὄνομα, δύμοσ" 
πα) μετὰ τοῦ ή ἐπιτατικοῦ. ᾗ ἄδυμος. ὃν οὐ ὀυνωτὸν 
ὠποδύσωσθαι δια τὸ βά9ος. Φασὶ δὲ τενέον ὅτι τὸν βα; 
Φὺν σημαίνει κατὰ μεταφορὰν, παρα τὴν »ηδὺν, ἥ 
ἐστι ποιλία βαθύτατον δέ ἐστιν ἐν ἡμῖν τοῦτο τὸ µέ- 
ρος. η] τὸν ὤνώδυνον σημαίνει. 

Νόόςν, ἦ γωστήρ. ἀπὸ τοῦ νῷ νήσω τὸ (σωρεύω» νηδύς, 
εἰς ἣν σωρεύονται αἱ τροφα(. ἡ οὖν ἀπὸ τοῦ ὁμωνενή- 
σαι τοὶ τής τροφῇο. ἐν αὐτῆν ὅ ἐστι σεσωρεῦ;δαι το 
βρώματο Ἶ, ὠπὸ τοῦ ναειν. ὃ ἐστι ῥεῖν" ἡ γὰρ. ἐπάρ- 
ὀενσι τῷ σώµατι τὴς τροφής ἀπὸ ταύτης γίνεται. ση- 

“'μαίνει το γηδὺς καὶ τὴν β»δεῖα». 
Νήδυκος] τὸ ὃν βραχύ ᾿ τα εἰ µος λήγονία ὀνόματα 

ὑπὲρ δύο συλλαθας προπαροξύτονς, μὴ ὄντα σύνθετα, 
του παρωληγόµεγον συστέλλει αὐτὸ, ἔρυμος» ἔλυμος, 
ἔσσυμος δίδυμος τὸ Υ2ρ πρόθυμος σύνετον. 

Νηόσηε] ἀπὸ τῆς νεώς γεῖτης παὶ νηήτηο 7 ὦπὸ τῆς νηός, 
τὸ οπὸ τῶν εἰς ὥνς 3χλυκῶν κογοσυλλαή δων. δι τοῦ 
ος παράγωγα, διὼ τοῦ ι γράφεται" οἵον, ναῦς ναός, 
γα10ς” καὶ τροπή. νήϊος" καὲ νήϊον ὄνλον, τὸ πρὸς νγῶν 
Νατοσκευὴν ἐπιτήδειον" (ἔστι δὲ καὶ ὅρος πλησίον τῆς 
Ἰφάκης οὕτω παλούμενον οἷον, Ημεῖς δ᾽ ἐξ Ἰθώκης 
ὑπὸ ΝΗΠΣ: - της ὑπο τῷ «Ἀπήρ ὄρει Νειμέγη». οὕτω 
δὲ Θήῤη. ὑποπλακή, ἡ ὑπὸ τῷ Πλακίῳ ὄρει) γραῦς 
γραός γραῖοο παν γρήΐον εἶθος ἔ ἔχουσα» 

Νγλήο, ἀνηλεής, σκληρός. απὸ τοῦ λὼ τὸ δέλῳ ποὺ τοῦ 
ή στερητικοῦ» οἰονεὶ ὁ μὴ Ψέλων, αλλ ἀκαμπὴς ὤν. 
ΝΜ πα 

θο 
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Νηλεήςν ἀπὸ τοῦ- ἔλεος καὶ τοῦ »Υ στερητικοῦ γίνδται, 
οἱονε] - ὁ ἑστερημένος τοῦ ἐλεεῖν. γίνεται καὶ ἐπίῤῥηαα 
πλεονασμῷ τοῦ οἷονν Νγλειώς μελεϊστὴ πεδαιόμενος 
Φανέεσδαι; -- ἀντὶ τοῦ ἀνηλεῶς καὶ κατὰ µέλος κα- 
τακοπτόµενος καὶ πωτατεμνόμενος, 

ἈΝήλιπος, ανυπόδητου καὶ µονοχίτων, κατὰ στέρησιν τοῦ 
ή. τὸ δὲ »ήλωποι ἀνυπέδητοι, συγγρηται ἀπὸ τοῦ νηλί- 
ποδος. εἰς τὸ ἄνήλιπος. 

Νήμα, οὐκ ἔστῳ ἀπὸ τοῦ νήθω" σῆσμα γὰρ ἂν ἦν" αλλ) 
ἀπὸ τοῦ νῶ, ὃ σηακέγει τὸ νήθω" ὅ9εν καὶ, νε νήματα, 
Ἡσέοδος. καὶ ὁ παρατατικὸον μάλιστα μὲν ἔνει" ἀπὸ 
τούτου οὖν γίνεται νῆμα, οὐκ ἀπὸ τοῦ ποθήτκου οἵον, 
Νήματος ασκητοῖὸ βεβυσμµένον: --- τοῦ πρὸς »ήσι ἐπι- 
τηδείον αηρύματος. βε Βνσμένον δὲ, τὸ πεπλγρωμένον᾿ 
μαὲ βυχταω» ἀγέμων, τῶν πλησεστίω» ἀπέδωκων τινές. 

ΝχλέΓ κπλκῷ ᾗ εὐθεῖ, νηλής. γώεται ἐκ τοῦ ἐλεῶ 
ἐλεής' καὶ συγκοπῇ, νηλής Ὁ ὁ ἐστερημκένου τοῦ ἐλέους. 
ἔστι δὲ καὶ νηλεής (δύο γὰρ ἔχει ευδείας). ἐξ οὗ καὶ 
ἡ ἡ κλήτηρ]. ὦ »ηλεές" καὶ »ηλεὲς ἧτορ, οὐδετέρως, τὸ 
ατηνὲς καὶ ἀπύτομον. 

Νημερτής, ὁ αληδής. παρὰ τὸ ἁμαρτῷ ἁμαρτής" τροπῇ 
τοῦ α εἰς Εν μετα τοῦ νή στερητικοῦ» καὶ συγκοπῇ, 
»ημερτής » οἱονε ὁ ἐστερημένος τοῦ ἁμαρτεῖν. 

Νγηλήτεις, σημαίνει τοὺς ἁμαρτωλούς. ὥοπερ ἀπὸ τοῦ ιεύ- 
σεβής γόνεται «εὐσεβέες εὐσεβεῖςο, οὕτως απὸ τοῦ »ηλή- 
της νηλφημαρ μη μότω, γέγεται δὲ παρ τὸ »] το ἐπι- 
τατικὀν καὶ το αλιτεῖν, ὃ σημαίνει τὸ ἁμαρτώγει». καὶ 

ἄξιον ὠητεῖ», ὀνατέ τὸ νηλήτη» ὁιὼ τοῦ Ἴ γράφεται, τὸ 
δὲ αλιτεῖρ ὁιὰ τοῦ 13 ὅτι Αἰολριωο ἐτράπη τὸ α εἰς η. 
οὕτω γὸρ μαὶ τὸ ἀνήν καὶ τὸ ψιαμύθιον ὁμὰ τοῦ Ἰ 
προφέρονσι». Αἰολεῖς, ἕτεροι δὲ τοὺς ἀναμαρτήτους λέ- 
Ύουσιν, απὸ τοῦ νη στερητμιοῦ καὶ τοῦ ἀλιτεῖν. 

ΝΠϊς ἐπὶ μὲν «τῆς ὁαήμονου βαρυτόνως λέγεταν᾿ “Ίΐδες 
(ῶστινας κοκ) ὐμφαι ἐρεστιάδες προσωγορεύονται) παρ 
τὸ »άῳ τὸ ῥέων αἱ ἐν γάμασιν οὖσαι, ὤς Φησιν Ἡσί: 

«9ος Κα τε περὶ κρήγην Ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσιν Λού- 
σαντο: --- ἐπὶ δὲ τῆς νύωφης, ὀξυτόνωρ" λιάδος «, 
οὗς. ποτε νύμφη Νηὶς ᾽Αβαρβαρέη τέν᾿ ἀμύμονι βουκ»- 
λίωνι:-- ἡ παρὰ τὸ νεάνιζν κατοὶ συγαλ. ιοιφὴν γηθις. καὶ 
ὤποβολῇ τοῦ», γην" ὀξύνεται, ἦ παρα το εἴδω τὸ Φι- 
γώσπω, ὁ αέλλων, εἴσω"  ἄποβολγ τοῦ ω καὶ τοῦ ε, 
γίνεται ῥηματακὸν ὄνομα το καὶ μετα τοῦ νη στερητι- 
κοῦ γύεται υπές ᾗ ἄπειρος. γάμων ν ἡ μὴ γενώσκουσοε 

γάμον. δεν. καὶ τὸ ή τὸ ̓ αρσενικὸν παὶ βαρύτονο», 
αντὶ τοῦ  ἄπειρος" οἷον, τς νηη 4εδλων. 

Νητιοο, ἄφρων, ἄνόητος. παρρὲ το πιουν πλβονασμῷ 
του νν ὁ πράος πα) προσηνής, καὶ νήπια ποιών. ἡ πα- 
ρὰ τὸ η στερητικὸν καὶ τὸ εἰπεῖν, γίνεται υηέπιος" καὶ 
κοιτα συγκοπὴν» ὁ μὴ ὀννό ενος λέγειν. } νήβιος, ὁ 
ἐστερημένος τοῦ βίου" καὶ »ήπιον, τὸ ἑστερημένον τῶν 
βιωτκῶν Φροντίδωγ. ᾗ παρα τὸ νη ἐπιτ ατ τικὸν καὶ τὸ 
πῖον Τὸ λιπαρον. ἦ ἅπιον τὸ πρᾶον καὶ αἲ ἐχον ὀργή», 
µετα τοῦ ἐπιτατμιοῦ. ἡ νέον π]ον. 

Νηπίαχος, παρὶ τὸ νή στερητικὸν κα) τὸ χω" τοῦτο 
ἐκ τοῦ ταν ἡ, ἐκπεμπομένη βοή. τοῦτο παρ» τὸ ἐπ) πᾶ- 
σαν ακοὴν εναν 

Νήπιέφ λεγειν) ἃ Ἰλιάδος 4, ἐν τῇ χαλεπῇ πωιὀοτροφ/α. 
ἐκ τοῦ νήπιος κτητικὸς τύπος υηπίομος 1ο) ἀποβολῇ 
τοῦ ῃ τῆς ὀιφ9όγγου, ηπέεος, ηπιές᾿ καὶ τροπῃΏ» »ή- 
πιέη, ὢς γέα νέη ᾽᾽ωνικώς' ἡ αὐσιατρο] τω» πληθδοντι- 
κῶνο ηπιόας' κα) µετα-έσει τοῦ ϐ εἰς αν Νηπιάκς 
ὀχέειν: --- ἡὶ κατὰ πλεονασμὲ» γώεται τοῦ α, απὸ τοῦ 
σηπίας. 

η». 
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Νητύτιος. ἄθρων. ἀνόγτος. παρὰ τὸ νη στερητικὸν. κα) 
τὸ πινυτὸν, γίνετας ύτιου καὶ α λήπττιος, 

Νητενδές, ἀπένθητον, μέγα”. ἡ πεγαλοπεν. ἐον προσφἆ- 
τως οδομω ο μ. η στέρησιν καὶ ἐπίτασιν -δη- 
λοῦντος. ν 

Ἀηποινέ, ἀτιμωρητί" ὄ) νήποινον, τὸ ἄτιμωρητον. ἀπὸ 
τοῦ γη μκοῦ καὶ τοῦ ιά ὸ σημαίνει την τιμο- 
ρίαν καὶ την ἐκδίκησι». 

Νηρεύς, ὁ Φαλάσσιος ἁμίμων" ἀτὸ τῇ νάδοως καὶ τοῦ 4ο 
ῥαδί ως νεῖνν οἱονεὶ -ὁ : χόμενος «Φεός, -- νά ος 

Νηρίης, σημαίνει τὸν  λάσσιον κοχλίανε. τωνὸς λόγου» 
σι, ἀπὸ τοῦ Ἰνηρεὺς. γένεται" αλλ' ὤφειλε γράφεσθαι 
δια δι βόγγου ὁ δὲ τες; 7ικὸς λέγει ἀπὸ του Νηρηές" 
αλλ’ ὤφειλεν ., »ηρηίτης, ὧς ἀπὸ τοῦ «ὀρεύς ὀρέος 
ὀρείτη; καὶ ὀρβίτης ή ἔστω νέω .. τὸ ἀπαρέμφα- 
τον »εῖν" οἷονν'. ες πορεύου" »εῦν γὰρ οὐκ ἐπίστα- 
σωῖ--- ὁ µέλλων, ήσω. ἐκ-τούτου γίνεται νηρόο" λδ- 
γεται ὁ ἠχθύοσ, ἀπὸ τοῦ ήὔκεσθαι ἐξ οὐ νηρίτηον ὧρ 
τόπος τοπίτης. 

Νήριτος ύλης Ἡσίοδος, ΡΕ, πρὸς αι οὐδεὶς Φιλονει- 60 
κήσειεν διὰ τὸ πλῆθος. 

ΙΝηρός] Λυκόφρων, ---, ἐν χθονὸς νλρηβ, μυχοῖς: -- τοῖς 
ποίλοις, ᾖ τοῖς κα δύγροις. 

Νηρῇδες, ἔχει τὸ ἀπὸ γὰρ τοῦ Νηρηίδες. μαὶ Βρισηίδες 
καὶ Χρυσηίδες καὶ Καδωη δες συνγρέδη Νηρβόες» δρ 

«σῇδερν Ἀρυσῃδεςν καὶ Καῤμῥὂες, 

Ν Ἡ 

ο. 

Κήσαντες, σωρεύσαντες' ἐκ το νῶ νήσω τὸ σωρεύων π θοδ 
καὶ νγδύρ᾽ καὶ νῶ νήσω τὸ κολυμβῶ. ἐξ οὗ καὶ νῆς 

σος καὶ ναῦο, ἡ πᾶν µέρος ἐν τῃ αλάσση, ἔχουσα, 
ὥσπερ τὰ ν/χόμενα σώματα. νῶ το ῥέω: οὗ ὁ μέλλων» 
νάσῳ᾽ ἐξ οὗ καὶ ναρόν τὸ ὑγρόν. νῶν τὸ, νηδω᾿ οὗ δ 
μµέλλῶν, μήσω" ἐς. οὗ καὶ νῆμα. : 

Κηαίδιον. ἀπὸ τοῦ νῆσος γίνεται νησίδιον. περ -ἆ α- 
βίον» ὀψαρίδιον" «βιβλίον, βιβλ/διον. οὐ ὀύναται 
γεν ὅτι απὸ τοῦ νῆσος νήσου γίνεται" ἐπεὶ ο β 
ἔχει τὸ ϱ' ἡγίκα γρ 4 τελευτα/α συλλοβή: 

Κῆσος, ἀπὸ τοῦ νὼ γήσω τὸ πολυκς» Φῆσος δε ἐστι γῇ ἵο 
περιτεταιχισµένη ὑπὸ κλάσσηον πάντοθεν ἔχουσα. ἐν 
ἑαυτῇ πόλεις πολλᾶς ἡ. καὶ ὀλίγοις. ἴσωο δὲ εἴρηται 
απὸ τοῦ ὀρνέου. τῆς νήσσηο. ἥτις καὶ αὐτὴ διταντὸς 
τοῖς κύμοσε τῶν ὑόάτω» ψήχεται. ὡς. παρὸ τὸ ὀόξω 
δόξα, οὕτω καὶ παριὲ τὸ νέω νῶ τὸ πολυκβὼ σα" 
μα ἐπαναδιπλασιασμρ τοῦ αὐτοῦ συμφύνουν νῆσσα. --: 

Νῆστις, ἔντερον οὕτω λαγόμανον, οἱογεὶ ν]σιτις, παρὰ τὸ 
κενὸν εἶναι σιτίω" καὶ ὁ νῆστι ἄνθρωπος, παρα τὸ 
αὐτο' καὶ τὸ νηστεύθιν, παρὰ τὸ στερε᾽ ἴσθοι, υσετ. 
ἔγκειται γὰρ τὸ νη στεῤητικέν. ἡ παρα τὸ δω ἔσων 
στις καὶ νῆστις. χλήνεται »ήστιος. 

Νπόςι γίνεται παρὰ τὸ νέω τὸ «7 χομοι, τοῦ ὀνόματος αἳ 
εὐθοῖει ποικίλοι" ον, γεῦς» διὰ τοῦ ϱ'. νγὸς, δια 
τοῦ ιναῦον διὰ τοῦ α΄ νᾶς, παρὰ Δαριεῦσι, χρῆται 
οὖν ὁ πομήτὴς ταύταις ταῖς Φωναῖον ν υσή ναύσί, γέεσ- 
ση, νγεσσιν οἱ Αολεῖον γάεσσι. τί οὖνι οὐκ οἶέεν 
Ὅμηρος τὴν ναυσή; ναί, ἓν συνΦέσει, Ἱαυσ΄θοος, ναυ- 
σ/κλυτος. 3 

ἹΝήόγιμος. Ἡ ίοδος. Κεῖται νέῦγμος: --- ἄτνους, ἄφωνος. ͵ 
Ν]όω, τὸ: ὀγρηγορῷν διὰ τοῦ η) απὸ τὴς τοῦ ἵόπτος 5ὺ 

προοφοράς" οἱ γὰρ (τούτῳ χρήύμενοι ἐγρηγορο/ εἰσιν' 
ὅδεν καὶ νηΤάλια λέγουσι θνεινν όταν ὕφαρ ἐτισπέν- 
ὀωσ. Ἀτολλώ: μιὸς δὲ ὸ τοῦ ᾽Ἀρχιβίου. καὸ τὸ »/φω 
τὸ δύὼν καὶ τὸ νήφω τὸ µεθνω, απο τοῦ νείφω τὸ 
χιονίς. λέγει γεγενήσθαεν κατα τροπὴν Βοιωτιὴ, τῆς 
ε, ὀφΦόγγον δὲ η" τοὺς γὰρ λειποψυχοῦντας πολλα- 

. ..ἳ 
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κις ταῖς τοῦ θλωτορ. ῥηνίσι ήφει ποιοῦμεν. ὥς φησι 
Ώρος. παρὰ δὲ τὸ νήΦω, ὄνομα ῥηματι: ὃν γήφιος' καὶ 
πλθονασιιῷ τῆς αλ συλλκβής. νηφάλιος. 

40 Νύχω, τὸ κολυμβῶ. νὠ καὶ νέω: καὶ μετα θέσει τοῦ ϱ 
3 εἰς ην κ λ καὶ Ὃ ο ον του χ. νήχα. 
Νίε, ση καίνει τὸ νήττε,. οἱ Αἱολεῖς τὰ. εἰς πτω ῥήματα 

εἰ; ὁύο σσ μοταβήλλουσι, γέπτο» γίσσω. Ῥκραντόνων 
δὲ Φωνῇ γήεται πω". παρὰ τὸ ν/ζω γήνεται νίτρον, 
ὡς μάσσων μάκτρον᾿ καὶ πλήσσων πλῆ Γπτρον. 

ΝΑ. ἡ παρα τὴν ἑνὶ ῥοτικὴν καὶ τὸ ἴκω τὸ παραγίνο- 
μαι Ὕήεται ἑνκη: καὶ κρασει τῶν β’ µ εἰς ἓν ακ- 
κρὸν. γήκην α ἀποβολρ τοῦ ε) καὶ γὰρ τολλάκις πέφυκεν 
ἀποβάλλειν κατὰ τὴν αρχὴν τὸ ϱ' οἶον, ἑρύω, ἐρυτῇ- 

25 .. ῥυτῆρες". ἔχω, ἐχείρν Χείρ ὅθεν καὶ ἡ ̓ ΑΦηνᾶ 
Νή κὴ προσαγορεύεται" νο κομένής Υ1ρ αὐτῆς πολεµι- 
κ καὶ Φρονήτικῆον Φχόλουθον ἂν εἴη κά) τὸ τὴν νίκην 

τῷ ἔυνέπεσθαι τὸ γαρ ἑμφρόνως πολεμεῖν γεκήτι- 
να τὸ δὲ αφρόνως, καὶ προπετῶς, καὶ χωρὲς »οῦ, 

. νο νακέμήΑ, ν καὶ ἐλαστωτικόν. { παρὰ τὴν ἑνὶ ὁοτιιὴν 
- καὶ τὸ εἴκω τὸ ὑποχωρὼ γόγεται ἐνιείκη" καὶ κατοὲ 

ὠποβολὴ» τῶν δύο 68) μα) πράσει των ὅνο µ. γίνεται 
6ο6 νη, οἶονεὶ ἡ ἑνὶ ὑποχῶρουσα" ὠς «η ὁ ποιητὴς ὀηλοῦ 

λέγων, ἑτεραλκέα ανν τὴν ἑτεροκλινῇ. τιὲς δὲ σχή- 
ματίς ουσιν οὕτω" πορὸ πο νὴ στερήτικον ποιὶ τὸ εἴκω 
το ὑποχαρὸ. οἶογεὶ ὁ μη δενὶ ὑποχωρω». κοικῶς δὲ λέ- 
ηουσιν αντίκειται, γὰρ αὐτῷ ἡ γραφή. ἐν ποὺ νίκη. δὲ 
γήεται τὸ Μο ὃ μέλλων, νικήσω" και ἔστι δευτέρως 
συζυγίως᾽ οἱ ον, γικὰς' νεικὼ δὲ ἐπὶ τὸ Φιλονεικῶ, πρώ- 
τῆς. ἐστὶ συζυγίαο. 

Νίκων» παρα τὸ νιπῶὼ γίνεται, ὣς παρὰ τὸ κρατῶ» Κρά- 
το. των" καὶ µέόω, Δλέδων. ϊικίας δὲ ᾗ παρὰ τὸ γίκη», ἡ 

παρα τὸ νικῶ, ὡς ἄρχω. Αρχίας.. 
ήσομαε, τὸ πορεύομα," καὶ νισόμεγον πόλεμον, σημαίνει 

τὸν περιγενησόµενο». ώζειλε γαρ διὰ τῆς ει ὀιφΦόγγου" 
(ἀνεφάνη γὰρ τὸ 6 ἐν τῷ σέομαι) αλλ’ παράδοσις ἔχει 
τὸ ν Φεματωκὸν» ὡς ἀπὸ τοῦ νίω ἐνεστωτος: ὁ µέλλων, 
νίσω. τὸ ο μακρόν. 

Νικῶ" καὶ ἡ μετοχὴ)» νεκῶγτου" τὸ εὐκτιχὸν, κῴμι" τὸ 
Υ νοιῷ, πλεονασμῷ του η. ᾿Αττικῶς, νικῶη” εξ, οὗ γριῴην. 

30 Κάκα] ---- γίφα λευκὸν ἄλευάμεγοι: - ἀπὸ του νφας γι- 
Φάδος. ο αὐτιατμὴ» σιφάθα " καὶ πατὸ συγκοτὴ », Λίφα. 
ἢ παρ τὸ νηρο τοῦτο παρὰ τὸ εἰς ἕνα περ. 

Ἱοες] ὅτι κακῶς λέγεται, μοι παρα ὤγ. κλογίαν οὗ Φιλόσο- 
Φοι χῤώνται, λέγοντες τὸν. νδα τὴν ατιατιὴν τῶν 
ἑνριῶν παν οἱ Ύόεον πα) τοὺς όσοι Φέον γὰρ τον νοῦ« 
λέγει», καὶ οἱ νοί. οὗ νοί σεσημείωνται παρὰ Φιλήμονι 
τῷ κωμιιῷ. τὸ οἱ. εὔγους γὰρ εὔγοες, το παρὰ Φ,λοσό- 

ρω (ροις εἰρημένον, όλο κατὰ κρᾶσιν θὔνους" οἱ εὖνοι δὲ 
. μοῖο ὁεν Ἠόος: παρὰ τὸ, νέῳ τὸ πορεύο- 

5ο. . μαι" οὐδὲν. γὰρ ταχύτερον τοῦ ού. Όμηρος, Ὡς 9) 
ὅταν α{ξῃ νόος ἀνέρος. 

Νόβος] παρᾶ τὸ ονῶ το µέμφομοι σηηι βλάπτῳ, γεται 
ὄνοτος καὶ κατὸ ἀποβολὴ» τοῦ ο. καὺ ασ. τού τ εἰς 
ο, γένεται »όοο. εἰς το γνήσιος. 

Νουνεχοντως. ὑφ ἓν ἄναγγωστέογ" πολλάκις, γὰρ ἀπὸ 
δύο ὁιεστώτων μερῶν τοῦ λογου γίνεται ἑνότηρ" οἷον 
ρειος πάγος, ἀρειοπαγίτης Νέα πόλις. εαπολίτης" 
το αὐτὸ, τωυτότης. οὕτω νοῦν ἔχων, σύγιετον νουνε- 
Χοντω». 

ο Νέμα] έμω σημαίνει τέσσαρα" τὸ µερίζω, ἐξ οὗ καὶ Σ6- 
Ἴμος καὶ ὀγο αν ἐκ τοῦ ένομα μέσου παρακειµένου᾽ τὸ 
βότκων ἐξ οὗ καὶ γοµεὺς ὁ βοσκός, καὶ γοµή ἡ βοσκή" 
τὸ πορεύοµαι" τὸ φθονῶ καὶ µέμφομαι, ἐξ οὗ καὶ γέµε- 

ΕΒΤΥΝΟΛΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ. 

Νόμος] γόµος σημαίνει πέντε" 

Νόμισμα, παρὰ τὸ νομίσω 
ος, παρὰ τῇ (συνη δείς ὁ γλυκασμὸς λέγεται 

Κότος, ὁ ἄγεμος. παρα το ο)ῶ το βλάπτω, ὁ 

Νο  ὅδοα 

σι, ἡ ρέκψις. έμω) κο) ὃ μέ έλλων, νεμώ" ὃ παρα- 
κείωενος ώφειλεν εἶναι νένεμκα " ἄλλ' ἐπειόὴ τὸ α πρὸ 
τοῦ κ οὔτε κατὰ σύλληψιν ἐστὶν, οὔτε κατὰ ῥιάστασιν, 
ἐξέλειψε καὶ ἐγένετο ως. απο περισπῳ μένου, νενέμηκ 3, 
ὅμοιον ἐστι καὶ τὸ μεμένηκα. ἔξ εἶσι τὰ ἡμαρτηαένα" 
νέκω νεμῶν νενόμηκα δάμω δεαῶν δεδέωγκα βρέωυ 
βρειῶ, βεβρέωηκα᾿ τρέµω τρεμῶ» τετρεµηκα τέμ» 
τεμω., τοτέμηκα.. 

νόμος ὁ γραπτὸς, ὃν ἔχομεν 
καὶ ὃν ἐθγκεν ὁ Φεὸς τῷ Μωῦση" γόμος καὶ τὸ νδαι- 
σμο νόμος παὶ ὁ τὴν, γῆν κερ]ζων παρ) Αἰγυπτίοις 
νόμος καὶ κα άρα" νόμος καὶ ἡ συνήδεια" σημαίνει 
παλ μέτρο» γῆς , πα τὸ εὐαγγέλιογ. νομὸς δὲ, πρὸς διά- 
Φορον σηιαμνόµενογ» ἡ νοµή τῆς βοσκῆς" Ὑόμος δὲ, ὃ 
νέκων πᾶσι τὸ δέογ. 

Νόμοι κιδαρῴδρνοί. τὸν ᾿Απόλλω μετ τῆς λύρα» πατα- 
δείἔσε τοῖς ἄν δρώποις νόμους Φασὶ καθ οὓς «ἴσοντας 
πραὔνοντα τῷ µέλει τὸ καταρχαὲο Φηριώδες ἡμῶν ὅδεν 
τὰ κιθαρῳδούµενα παλοῦσι νόμους. 

τὸ νοµιζόµενον μηδὲν εἶναι. 
μετα 

Φορριῶο δὲ ἀπὸ τῶν. ἐδεσμωτων. νόστος λέγεται καιὶ ᾗ 
εἰς τὸν οἶκον οὐ καὶ ὤνασ ὄνρλ(η΄ παρὰ τὸ τῆς 
πατρίδος ἠδύ" ) Ὅμηρος » Ὃς οὐ ἓν γλόκιον ἧς πα- 
τρίδος οὐδὲ τοβήων Σὔγεται: οσα παρὰ τὸ γέω τὸ πο- 
ρεύομαι» ὁ μέλλων., γέσω, γεστόρν καὶ γόστος " καὶ »ο- 
στῶ νοστήσω" καὶ ἀπονοστήσειν, τὸ ἐπαγελφεῖρ, ὑπο- 
στρέψαι. 

Νόσφν, σημαήει χωρίς» πόρξω. παρ τὸ νο στερητικὸν. 
χα τὸ ἔπω τὸ ἀκολουθῶ» γόνεται γόεπιε, ἐπίῤῥημα, 
᾿συγκοπῇ. πο τροπῇ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, γόεται νό- 
σῴ,, τὸ μὴ ἄπολονδοῦν αλλα πόῤῥωδεν καὶ κορὶς 
ὑπάρχον. ἡ ἑστὶ νόστος ἡ ἐπάνοδος" νόστου, κατὰ ἐπέκ- 
τὰσιν γένεται όστοφι" πα) συγκοπῇ» νόσφι: ὅθεν κο) 
»οσφίζω τὸ χωρίζω. βαρύνεται" τὸ εἰς α. λήγοντα ἐπιρ- 
ῥήματα λαννοῤόν ἔχουτα τὸ / βαρύνεται. Σόσφμ, 
161. ἡχεν όχι. ὅδεν καὶ τὸ πρωή αναλογώτερόν έστε 

παρὰ τῷ ρήσθό βαρυγόμενο», πρῶλ δ) ὑπ᾿ ᾖοῦ:---- τὸ 
δὲ Κωρὶς αποβάλλει τὸ δν καὶ δια τὸν κανόνα βαρύνε- 
τα» χὼρι. πρόσκειταε» ἔχοντα τὸ α συγεσταλµένον, ὁιὼ 
τὸ δευρί, νυνέ, καὶ κοί' ἔστι δὲ µίαηµα Φωνῆς Χοίρων 
ἐχρήσωτο Αριστοφάνης τῇ λέξει, τὸ αρις ἐπιτωτικὸν 
ἐπίῤῥηας, συνεστο "λμένον ἔχει τὸν, καὶ οὐ βαρύνεται" 
καὶ ουη αντίκειται ἡμῖν" οὐδέποτε, γρ εὑρόσχεται αὐτὸ 
κα αὐτὸ. εἰ μὴ ἐν συ»λεσει. τὸ δὲ ̓ οὐχί, ὤφειλε βας 
ρὖνε εσαι: αλλ’ ἐπειό] ἐν τῆς οὗ ὠρνήσεως γέγονε ματὰ 
έπεντασιν τοῦ χε, παραλόγως ὀξύνεται καὶ κατὰ τὴν 
ἐπέκτασι»., - 

Νοσος. παρὰ. υπὸ ἑστερῆσνὃχι τοῦ σώου, πατὸ τροπὴν τοῦ 
ω εἰς οἱ (τὸ γᾶρ. νο, στερητικέν ἐστι, πατὸ 6εταβο- 
λὴν ἀπὸ τοῦ νῷ στερητικοῦ). αἱ πλ. εονασμῷ «τοῦ νν Ἴω- 
τὰ φοῦσου., ὧς προς» ποῦρος μόνος μοῦγος. ἢ πα- 
ϱἳ τὸ νο στερητικὸ». καὶ τὸ σεύω τὸ ὑρρώ, ἡ ἡ μὴ ἑῶσα 
ἡμᾶς κωεῖσθαι καὶ σεύεσθαι. ᾖᾗ παρ τὰ. τερητι- 
κὸν, ησὲ τὸ διὼ τοῦ ο γραφόµενον σόος ὁ μα 

ὁ βέλλων, 
ὀνόσω, ὄνοτος, καὶ ότου» ἀφαιρέσει τοῦ ος οονεὶ ὁ 

ϱ βλαπτικὸς τῶν πθρπών .κὶ τῶν σωμάτων. } ὧπὸ τοῦ 
νοτεῖν παν τῆς νοτίδοο αὕτη δὲ 1 νοτὶο, ἀπὸ τοῦ γεζ- 
σθαι, ὅ ἐστι διέρχεσθαι καὶ πορεύεσθαι. σγµαίγει δὲ 
τὴν ὑγρασίαν. 

Νοταριος, ῥωμαϊκὴ ᾗ λεξιο” γότα γαρ. τα γράμματα, ἑω- 

µαϊστί. γῶτο οὐδετερως» σημαίνει εὐθεῖκν τῶν πλη»υγ- 
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τικῶν" τὸ ἁρσενικὸν, ὁ νῶτες. τὸ νω, μέγα πρὸς ἀντι- 
ὁιαστολὴν τοῦ ανέμου κο ἡ εὐθεἴα τοῦ οὐδετέρου! οὐκ 
ἔχει) ὥσπερ καὺ 3 χέλευθος, τὸ οὐδέτερον οὐκ ἔχει: 
μόνον ἡ εὐθεῖα τῶν πληδυντικῶν, τὸ κέλευθα” οὕτω 

2ο καὶ τοῦτο. καὶ «ώτοισι» τοῖς νωτιαίοις μέρεσ!. τὸ δὲ 

»ῶτος, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων μερῶν νοτ/ζται μᾶλλον, κο 
εἰς τοῦτο τὸ µέρος ὁ ἱδρως καταῤῥεῖ, ὣς παρ τῷ ποιη- 
τῇ, -- κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς: --- ἀντὶ τοῦ κατὰ 
Σώτου ἐφέρετο ὁ ὁ Πβραο. ὥστε τροπὴν εἶναι τοῦ ω εἰς 0. 
ἦ παρα τὲ ὦ τὸ ὑπάρχω» ὦτος καὶ γῶτος. Σότιος δὲ, ὁ 
ὑγρὸς } πολύς, ἐκ τοῦ νοσεῦν τὸ σῶμα Ὑινόμενος. ῶτος 
δὲ. τὴν ψίαν σημαία καὶ Ὑίνετα, παρα τὸ νοτίο κατ 
ἐπαύξησιν τοῦ ο εἰς ω, 

6ο8 Νάῶε, παρὰ τὸ νῶ τὸ κολνμβῶ, 
Νωθής ὁ βραδὺς καὶ ἐκλελυμένος. παρὰ τὸ γω τὸ στα- 

ρητικὸν καὶ τὸ «Φέω τὸ τρέχω» γίνεται οδής, (ὥς ἄρ- 
όων υεαρδής) ὁ ἐστερη μένος τοῦ εῖν. καὶ »ωδρός" πα- 
ρὰ τὸ ων καὶ τὸ Φορ τὸ πηδῶ, »ω9 γρός” κωὶ κατὰ 
συγκοπὴἠν» νωθρός, οἱονεὶ τοῦ «Φορεῖν καὶ οξέως κινεῖ- 
σθαι ἐστερημένος. 

Νώκαρ» τὸ ὀυοκένητον καὸ οὐδ) ἑπωσοῦν ἡῤῥωμένον" 
το τοῦ νω στερητιποῦ καὶ τοῦ σκαίρω τὸ σκιρτῶ, 

τὸ τρέχω, γήεται νωκαίρῳ" 
ὦ, νῶκαρ. 

Κωλεμέας, συνεχῶς καὶ αδιαλείπτως. παρὰ τὸ νω στε- 
βητικὸν µόριον καὶ τὸ λείπω τὸ λιμπάνων Ὑέγονε᾿ γωλε- 
πέως' καὶ τροπῇ,. ωλεμέωον οἶονεὶ τὸ μὴ λειπόμενον, 
αλλ᾽ ἀθιαλείπτως ὂν καὶ μὴ πανόμενον. 

Νωνύμους, ια δος αμ”, αἀντὶ τοῦ ἄνευ ὕμνων καὶ εὐφημίας 
τῆς δια τῶν δρήγων γινομάνηο" Ἶ ανωγύμους. . 

Νώσατο ὁ "Ορφεύς: --- ἀντὶ τοῦ ἐπέγνω. ἀπὸ τοῦ νοήσὰ- 
το, κατα κρᾶσι τοῦ ο καὶ ή εἰ ων ὧὣς ὀγδοήκοντα, 

3ο :«ὀγδώκοντα. 
Νωμῆσαι βῶν ἀφαλέγν, Ἰλιάδος η, διενεγκεῖν, βαστάξαι, 

κρῆσαι, απο του ὤμος ἠ μεταφορὰ, (ὡς ο Ἴαι). ὠμω 
καὶ νωιῶ" ἐπὶ δὲ τοῦ διεµέρισαν κεὰ Ανμόκωαᾳ ὡς τὸ 
Νώμησαν δ ἄρα πᾶσι: --- ἐκ τοῦ νέµω γύεται νωμῶ 
γωωήσω, ἐνωμησα. 

Νώροπα χαλκὸνν σημαίνει τὲν λαμπρόν. παρὰ τὸ νω τὸ 
στερητικὀν, καὶ τὸ ὄψ, πλεονασμῷ τοῦ ϱ, Ὑήεται ώ- 
ρν, ὁ μὴ ἑῶν εἰς αὐτὸν ἀφορᾶν τὴν ὄψιν, διὰ τὸ 

5ο ἄγαν λαμπρέν' ἀμαυροῖ γὰρ τὴν ὄψιν τὰ πάνυ λαμπρὰ, 
καὶ ἀμιχετ. 

Νωχελής, ὁ σωθρὸς καὶ ἀσὃονὴς πολ  ὀυσκήνγτος, κατ 
τροπὴν τοῦ κ εἰς Χ, νωχελής τις ὤν, ὁ ἐστερημένος 
τοῦ κέλλει»᾿ κέλλειν δὲ ἐστι τὸ ταχέως τρέχειν᾽ ὅ9ον 
κα) κέλλς 2 μονέςιξ πππος, καὶ ὀρομικός. 

Νύμφη] ὥσπερ παρα τὸ νέος γίνεται ννός, καὶ τροπῇ 
Αολμῇ νπός, (ὡς τὸν --- »νὸν ανδρῶν αἰχμητάωνν αντὶ 
τοῦ »ύμφη») οὕτω καὶ παρὰ τὸ γέος καὶ τὸ φῷ. τὸ Φαί- 
των γατα, νκόμφη᾽ καὶ συγκοπῇ καὶ τροπγ, νύμφη, 
ᾗ νέον Φαμνομένη. 

4ο Νυμφίος, ό γαματης τυχάν" παρὰ τὸ νῖν μφιᾶσθαι κα- 
λαο, Γ νυμφίος, ὁ νὺν Φιλῶν τὴν νύμφην. νύμφιου δὲ, 
ὁ νυμφικὸς οίκος. . 

Νῦν] τὸ όν κατ ἕχτασιν τοῦ {, Ἠίνεδαι νυν/" καὶ διαφέ- 
ρει τοῦ νῦν. τὸ μὲν γαὶρ ον, καδόλον ἐπ. (ῥῥηματικῶς 

τάσσεται ἐπὶ τῶν τριῶν χρόνων ' τὸ δὲ νυν/, ἐπ) μόνου 
τοῦ ἐνεστῶτος, 

Νὸν, ἐπίῤῥημα χρένου δηλωτρίόν. σημαίνει δὲ Υ' ἐνεστῶ- 
τα, ὡς τὸ, Νὸν μὲν πειράταε, τάχα ὁ) Ίψεται λαὸν 
᾽Αχαιῶν: --- καὶ, Νὸν γὰρ δ), Ὑένου ἐστὶ σιδήριον: --- 

4ο παρεληλοθότα, αν τὸ, Νῦν μὲν γαρ Μενέλαος ἐνίκη- 

. 4 απὸ 
” } καέρῳ 

κοὶ κατα ἀποβολὴν τ τοῦ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ Μ Ε ΤΑ. ΝΟ: 563 

σεν σὺν Αθηνᾷ: στι ποὺ, -- σον ὤλετο πᾶσα κατ 
ἄχρχο: . κοὸ βέλλονταν ὡς τὲ, Νεν αὖτ' ἐγχ./{{ τει- 
ρύτοικκ, αἴ κε τύχοιμι: --- καὶ, Νὸν ὁ) Αὐνοίκο βήη 
Τρώεσσιν ανάζει. 

Νυκτόλωψ, παρα τὸ ἐν τῇ νυκτ) αλάσθιώ, | ὁ ἐστι πλα- 
γτσιλαι 

ΝΕ] παρὰ τὸ νύσσω, νύξω, νόξ » ὁν ὃς κοπτόµεδα ν 
γύσσουσα ἡμᾶς πρὸς ὕπνον ὁ δὲ Βησαντῖνος ἐν τῷ ερ) 
Χρηστομαθίαςν παρὲ τὸν νύξω μέλλοντα, (Φὀχλοῖ τὸ 
πλήξει) διὰ τὸ υύσσεσ-αι καὶ προσπαή»ιν τοῖς ἐνεργοῦ- 
σι τὶ ἐν σκότει. ἡ παρα τὸ πρεσκόπτειν καὶ πλήττε- 
σθαι τους βιάίκοντας ἐν αὐτῇ τη ὅρᾳ. κλήεται νυκτός - 

ὁ κανών΄ Πᾶν ὄνομα ἔχον ἐπὶ τῆς εὐδείας τὲ σύμφω- 
γον τοῦ Μέλλοντος δέλει ἔχειν καὶ ἐπ) της γενμκῆςι 
ποτὲ μὲν τὸ σύαφωνον τοῦ ταρακειαένου. - ποτὲ δὲ τοῦ 
μέλλοντος. μα) ποῖον ἐστὶ τοῦ παρακειµένου; τὸ χ. καὶ 
γίνεται Συχές" " πλεοναςει γα τὸ τ ἐν πολλαῖς λέξεσιν 
ὡς τὸ ἄναξ ἄναχος. καὶ ἄνακτος. καὶ ἐπεὶ Ψιλον ψι. το 
λοῦν καὶ δασὺ ἑασέος προηγεῖτα:, ἐτράπη τὸ χ΄ εἰς κν 
καὶ γέγονε Συκτός σημ αένει τέσσαρα τὴν σωματο»ιᾶή . 

9εόν, ὡς τὸ, Ε{ μὴ Νὺξ -ὀμήτηρα δεῶν: ο καὶ τὴν 
παρ ύαΐν νοουµένην ἐπὶ τῇ συνη δες. ὡς τὸ, Νὲξ ἡ) 
γὲ μα ῥῥτίτει στρατὸν, χὲ σαώσει: - καὶ τὴν ακονν 
παὶ γνοφώδη καταάστασιν, ὡς τὸ, Αλλ’ ἐπὶ νὸξ ἐλοὴ 
τέταται ὀειλουσι βροτοῖσε: --- σημαίναι καὶ τὲν θάνατον 
καὶ σκοτασμὸν τῶν ὀφθΦαλμῶν, ὡς Τὸ, Τὲν δὲ κατ 
ἐφθαελμῶν έρ,βεννὴ νὺξ ἐκκλνψα. 

Νυκτέλιος, ὁ Διόνυσος, Ὁ νόκτωρ, τὰ μυστήρια ἐπιτελεῖ- 1ο 
ται. καλεῖται καὶ Νυσγήῖος, απὸ ἨΝήύσηε ́ ἔρους Θράκες" 
οὖν, ”Ἠλυδον ἐνδ᾽ ἐνέπουσι Δ,ὸς Ννσχτον υἷατ -- ἔστι 
δὲ καὶ Νυσήτον ὄνομα πεδίου. ἡ τὴν λεγομένην αν 
ὄρος Θράκγο, λιάδος ό εἰ μὲν γαρ ἀπὸ του Νύ. 
σιον, τὸ } πλεονάςει εἰ δὲ παρὰ το Νύσα, ἐφείλεῖ 
εἶναι Νυσετον” καὶ Φιαιρέσει κεὺ ἐκτάσει Ννσχῖον, ὧν 
ἄρειον αρήτον. 

., Νυκτοπεριπλάνητος, ι ἐν νυκτ) πλανάµενος. 
Νύσσα, ὁ καμπτός παρὰ τὸ νύσσω τὲ κάαπτω, } τὰ 
υπλήττῳ" ἐπεὶ έκεξ νύσσονται οἱ ἵπποι. ὴ παρὰ τὸ γεύω 3ο 
νεύσω, νεῦσα ' καὶ ἄποβολγ τοῦ 8, καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
σ., νυσσα. 

Νοκτάλωψ, παρὰ τὸ τὴν νύχτα ἆλασθαι, πλανᾶσθαι. 
Νυστάζα᾿ απὸ τοῦ νευστάςειν. παρὰ τὸ ἐπινεύειν κάτω, 

διὰ τὴν ἐπιγινομένην ἐκ τοῦ ὕπνου καταφοράν᾿ ἐπειδὴ 
ἐπινεύουσι» οἱ ποιμώμενοι τὴν κάρα». παρὰ τὸ Ῥεύω οἳν 
νευστάζω, καὶ ἀποβολῇ τοῦ 8" καὶ ῥηματικὲν ὄνομα »υ- 
σταλογερόντιο». 

Να] απαξ ἐχρήσατο ταύτῃ τῇ λέξει ἑ ποιητὴς ἐν τῇ 
Ὀδυσσείᾳ, καὶ ἐν Ἰλιάδος ὄν Πρίν κκ ἐπί νὼ τῶώδ ἂν. 4ο 
ὀρε:--- ἄντ) τοῦ πρὶν ἡμᾶς) ἐπὶ τούτων πληὈυντακῶς 
τῶν ανθρῶν ὴ κατὰ τούτου τοῦ ἀνδρές. ὅτι τὸ νω καὶ 
τὸ σφω σὺν τῷ . τιγὲς γράφουσι. λέγοντες απὀ τοῦ 
νῶρ καὶ σφὠῖ γήεσθαν κατὰ συν αίρεσιν τοῦ ω καὶ . εἰς 
τὴν ᾳ ὀ/ΦΦογγον. αλλ } παρχλοσις οκ ολ. τὸ ͵ ἐγκεί- 
µενον" ἔτι γαρ κατὰ συγκοπὴν λέγευσι χαρὶς τοῦ |. 
ἆλλαὶ λέγει ὁ Ῥεχνικός, ὅτι αἱ απτὸ τοῦ νῶῦ καὶ σφᾶῖ 
συνεκόπη, ὤφειλε περισπᾶσθαι. ἄλλοι δὲ λέγονσε, τὸ 
γω πα) σφα οὐκ ἐγένετο ἆτὸ τοῦ να! καὶ σφώῦ, αλλα 
καὶ ταῦτα ἑτέρων δέµατά εἰσι. καὶ ὀχκίνων ἕτερα δέ- 5ο 
ματς. λέγει δὲ ὁ τεχνικὸς, ὅτι απὺ τοῦ νῶ) καὶ σφω! 
γόγονε κατα συγκοπὴν τοῦ, καὶ εξύνεται αναλόγως” 
καὶ γαρ τὸ κν τοῖς; ὀυ]κοῖς ω ᾽αποστρέφεται τὴν περι- 
σπωμάνην τάσην, δνατί δὲ ᾽ να ξ καὶ σφωί δνκαὶ ντα» 
νυµίαι ἀποκόπτονται καὶ γίνονται νώ καὶ σφα; οτί ου- 

ή 

θοο 
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ὀέποτε ἐν τοῖς πτωτικοῖς τὸ ω εὑρίσχεται πρὸ τοῦ ι 
τερισπώμεγον, αλλ } προπαροξυνόµενον, αἷς ἐπὶ τοῦ 
ρω" ὴ ὀξυνόμενον ως ἐπὶ τοῦ Τρωϊ. ἐπεὶ οὖν αὗται 

θιο προπερισπῶνται, δια τοῦτο παάσχουσι», δν. διὰ της ἄπο- 
ποπῆς ἐξαμανρω»γ. ἡ παράλογος τάσις. τοῦτο γαρ ἔπα- 
39 ον καὶ ἡ νῶῖν καὶ ἡ σφωῖν, κατὰ συναίρεσιν γενόµεναι 

πἍ νῷν καὶ σφῶν, ἵνα διὰ τῆς, συναιρέσεως εξ ζαμαυρωθῇ ᾗ 
παρᾶλογος τάσιο. Δε γιώσκειν, ὅτι ᾿Αρίσταρχος τὸ, 

κ” 
4 
ο) 

Ἐν τὸ στοιχεῖον, παρα τὸ ξέεσαι ἐν τῷ γράφεσθοι τῶν 
ἄλλων πλέον᾿ πα ἄλλως, ὅτι ὡσεὶ ἐύσματά ἐστιν ἀπὸ 
σιήρου ὁ τούτου. ηχος. 

Ἐοάνθος. κυρίας ὁ ποταμθς» παρα τὸ ζανθὰς τρίχας 
ποιεῖν τοῖς λουομένοις ἐκεῖτε" ἔαγφος δὲ, τὸ ἐπήθετον» 
ἐκ τοῦ ἕαίνω ζαντός, καὶ ἕνθός' δια τούτου 1 γὰρ (φη- 
σὺν αἱγέτετωι τὸ »εραον καὶ ὀργίλον τού ἥρωος' οἱ 
γαρ. ἕανδόχλοοι τοιοῦτοι. παρα το ὤνος.- πλεονα- 
σμῷ τοῦ ξ, καὶ καταβιβασει τοῦ τόνου. ξωνδόο" εἶδους 
τῶν ὑποπεπτωκότων τῷ ὀγόματι, εἰδικοῦ: τὸ γενν 

πῶς ἐστί, Χλόη: διαιρεῦσος εἰς δύο, εἰς αἀταώδες καὶ 
ὠχρόν. 

Ἐενοφώῶν, παρὸ τὸ ξένος καὶ τὸ Φαίω, 
τόποις Φαωόμενος” καὶ Δημοφὼν, ὁ 
όμενος καὶ το ὅμοια ἁμοίως. 

5ε Ἔένου, διχώς καὶ ὁ ὑπεδεχόμενος τὸν δένου, γα ὁ ἀπὸ 
τῆς ἄλλοδαπη- ἥχων. καὶ πέπονθε τοῦνομα περα την 
σκην ἠν τὸν παρέχοντα δκέπῃην, ἴν ν σκένος καὶ ξένος, 
} παρὰ τὸ άγω ἄξω ἄξενος, καὶ όνος» ὃν ἄγει τὰς 
εἰς ἑκυτον καὶ ὑποδέχετοι' ἦ παρὸ τὸ ἴξω ἴξενος καὶ 
ξένου. "δρος. καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, γίνεται ἔεῖνος. 
σημαύει δὲ τρία" τὸν Φίλον, Ἠ ῥά νύ μοι ζεῖνου πα- 
τρωῖος ἔσσι παλαιός: --- σήμαήγει δὲ καὶ τὸν «ἐν τὴ κοι- 
η συνγ9είᾳ λεγόμενονν Ἔεῖνε τίς εἶ: πόδε ὁ ἷ ὁ εἰλήλου- 
2αςς --- σηαήνει καὶ Φανμαστηκὸν, ὡς τὸ» 'Ἐέγον καὶ 
παράθοξι ον: ---- ἐν δὲ τοῦ ξένος παὶ τοῦ δέχομαῃ γένε- 
τοι ξεινοδόκος», ὁ τοὺς ξένους «Φιλοφρονῶν" οὗτινος ὁ 
μὲν Χαρακτηρ, παθητικός τὸ δὲ σημαινόμενον» ἐνερ- 
γητικόν. 

Ἐενοδόκον, ὁ μὲν Ὅμηρος, τὸν ξένους δεχόμεγον συνή: ως 
ἡμῖν ὑποτίδησι" Ἐιμωνίδης δὲ παὶ Πήδεροςν καὶ ἄλλοι 
τινὲς, τὸν ἐπιμαρ; υρα ἐξεδέξαντο. Στ μωνώγε, Ἐειο- 
ὀόκησε Τελεμων: --- ἀντὶ τοῦ ἐμαρτέρησε. χα) Γένδα- 
ρος, Ξεινοδόκων δ᾽ ἄριστος χρυσὸς ἐν αἰφθέρι λάμκπων: 

στ ἀντὶ τοῦ ας υρῶν. 
Ξένου παρὰ τὸ ἔζω ένας. ῃ παρο τὸ ἐκτὸς τῆς ἑνάτητος 
ο εἶναι" Ἶ παρὰ τὸ ξέω., ὁ ἐ ἐξεσμένος κα) ἀποπεχωρισμέ- 
»ος. τὸ δενίω, σημαίνει δύο" παρα μὲν τῷ ποιητῃ» 
αεὶ τὸ. ἐξεινοδόχήσα ᾿ παρα δὲ τοῖς ῥήτορσι, τὸ θαυμα- 
ζω. ξένοι, παρὰ το ἔξω εἶνας τής πατρίθος. 

Ἐέστης]" Ῥωμ.]κόν ἐστι το ὄνομα) τὸν γὰρ παρ ἠαῦν ἓξ 
ἄρι αὐτοὶ λέγουσι σέξ᾽ καὶ μέτρου τινὸ παρ 
αὐτοῖς τὸ ἔπτον. λέγεται σέξτο». δι εὐφωνίαν, τὸ 
σές ης λέγεται ξέστης» κατα µετα»εσ τῶν στοιζείων. 
οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ: περ) Ῥωμαίων ὀιμλέκτου. «δρος. 

Ἐηρόν καὶ Φερον" παρα τὸ ἕω ημας ἡ ξὲ ἀπὸ µετα- 
Φεραο τῆς ὕλης τῶν ξύλων" εἴ τι γὰρ Ἡδωσώα, ξηρόν: 
γίνεται ὁξ κατα τροπή» του γε 6, ξερν. ᾗ παρὰ τὸ 
σεληρὸ», δκβυΛᾷ τού λ καὶ χρᾶσει. 

Ἐλφος, παρὰ τὸ ἔαίνειν' ἡ παρὰ τὸ ὀξύνεσθαι πρὸς Φό- 

15 
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Οὐ γάρ σφων ἁπόλωλε τοκήων, (στι δὲ Ὁμήρου) χαω- 
ρὶς τοῦ αξιοῦ γοάφεσδαε, λέγων τι τρίτου προσώπου 
ἐστ) τῶν πληθυντριῶ», ἡμῶν, ὑμῶν, σφών, ἀντὶ δευ- 
τέρου δυ]κοῦ αντ) γὰρ τοῦ σφὠῖν μεῖται. αλλ. ἐστιν 
εἰπεῖν ὅτι χωρὶς τοῦ / γράφεται" ἐπειδὴ ουδέποτε τῇ 
γενινῇ καὶ ὁοτικῇ τῶν δυϊκῶν κέχρηται ὁ ποιητής» εἰ 
μὴ κατὰ διάλυσιν, τοῦ», τον: ὤμοινν ὤμοιῖν. εἰ οὖν 
ἐνταῦθα τὸ , εἶχεν, ὤφειλε κατά διάλυσι εἶναι. 

"ον. ἀπὸ τοῦ ξύω. ξύσω, ξύφος, καὶ ξίφοο. ἢ παρ 
τὸ σκηρίπτω, σαήπος σκέφος, καὶ ἔίφος. 

Ἐιφίσματαν σημαίνει ὀρχήσεις τιωὼς ποιὰς, ὣς τῶν ὁρ- 
χουμένω» ξιφήρεων ὄντων. 

Ἐόανον, παροὲ τὸ ζέω ξέανον᾽ γα Τροπ τῇ, ἔόαχνον, ὅδια- 
Φέρει δὲ ζόχνον, καὶ βρέτας, καὶ εἰ [Φωλορ. ἔόανον μὲν 
γαρ ἐστὲ το ἐξυσμένον εἴδωλον λ/Φινον, ἡ Ἰ, ἐλεφάντινον» 
ὴ ξύλινου: βρέτας δὲ, τὸ βροτῷ ὅμοιονν ἥτοι χαλκοῦν, 
] ἐξ ἐρφερονς ὕλης πεποι]μέγο»" ἄγαλμα δὲ, τὸ 

παράμήρον, Ἶ ἔκ τινος ἑτέρου λ/Φου Ἐατεσκενασμένογ. 
Ἐύλον, παρὰ τὸ ξύω᾽ τὸ ἐπιτήδειον πρὺς τὸ ξύεσθωμ" οὐ- 

δεμία γαρ ὕλη πρὸς ξύσιν ἐπιτηδειοτέρα ξύλου. 
Ξύλ οχοῦ» ὑλώδης καὶ σύνδενδρος τόπος. 
Ἐνλήφιον» ὑποκοριστικῶς. δοκιμώτερον δὲ τὸ ἔυλήριον 

καὶ ἔυλαριο». 
Ἐύμφντος, ὁ συγγε Ἴσι ἀπὸ τοῦ ἔὺν καὶ Φίω. 

Ἐυρός η παρὰ τὸ Σύειν ῥαογ. 
Ἐνστός, κατα παράληψι», τοῦ τῶν ποδῶν δρόμου» ὁ εὖ 

ἐξυσμένου καὶ ὁμκλὸς τόπος. σημαίνει δὲ καὶ ὁόρυ οἶον, 
Ίυσσοντες δυστοῦσι. 

Ἐννός, 9 κουνόρ. οἶμαι ὅτι συνός ̓  ὁ) 'συνὼν τιν/’ ἡ ξύνιος, 
παρα τὸ συνιένοα τινί. 7 παρὰ τὴν σὺν πρόθεση παρῇ- 
κτοε οἱ γαρ. ̓ Αττικοὶ τὸ σ πῇ μὲν εἰς τ τρέπουσι” πη 
δὲ εἰς ὅ- το γὰρ σὺν, ἕὺν Φασέ: καὶ τὸ σα, τού. 

Ἐννωρίο, σημαίνει τὴν. ὀυάδα παρὰ τὸ ἄρω τὸ ἁρμόζων 
ξυναορός τις ὢν, ὁ µετά τινος συναρμοζΌμερορ λα) 
τὸ θἸλυκὸν, ξυναορίς' καὶ πρασει του ασ εἰς ὢ μέγα, 
ξυγωρίς. ’ 

Ἐυνάρασθοι, συναρμόσασ-ὃς έν συγκατ»)ἐσ-λαι. ώπὸ 
ἄρω τὸ αἁρμόςω, 9 μέλλον» αρῶ ὁ μέσος πρὠτος 

βίστου, Ίραμην᾿ τὸ ἀπαρέμφατον» ἄρασὃ2η. 
Ἐυναλιςόμενοι» συνα-2ροιςό: μενοι. ἢ συνεσέοντες" παρα 

του: ἅλας. ἐπ του ἅλς αλός, ἁλίκω. η ἐν τοῦ  αὐλίέω 

Ἐυνεῤῥώνη, δυνεῤῥάγη, διελύ»1. ἀπὸ τοῦ ῥήτσ ω» ὃ µέσος 
παρακείµεγος, ἑβῥηνα” ὁ ὑπερσυντέλικος, ἄν. πο) 
Τροπ του Ἰ εἰς ω, ἐρῥώγη. 

Ἐννεδεδέατο, συνδεδεμένοι ἦσαν. δέω. ὁ παθητιὸ ὑπερ- 
συντέλικος, ἐδεδέωην, ἐδεδεντο, καὶ ἐδεδέωτο" καὶ μετὰ 
τῆς ξὺν προθέτεως, ἔννεδεδέατο, οὐχ ὦς τινες δὲ, ἀπὸ 
τού. δρ ὀήσω, ἐδέδηγτο, πα) Ἰωνικῶς ἐδεδέωτο, ὡς 
ἐπεποίήηντο, ἐπεποιέατο" αλλ απὸ τοῦ ἐδέδεντο, καὶ 
Αὐολμιῶς» τροπῇ τοῦ ν εἰς -- 

Ἠνύνες. σύνεο, ἄκουσον. οἱ  Ὕδρ Ἀττικο) τὴν συαφορλγν 
ἔνωφοραν Φασε, κα τὸ σύμπαν, ἔνωπαν' καὶ τὸ συγίε- 
σαν, ξυνίεσαν. ἀπὸ τοῦ υνίμαε, ὁ παρατατικὸς δυνήν: 
ὄννίεμεν, τὸ πληθυντιμο»' το δεύτερο», ξυνίετε" τὸ 

τρίτου» Συνίεσα». 
Ἐύγκλνδεον σύωμαχοι, παρείσακτο!. 
Ἐννίστωρ» συαπρακταρ» σύωβουλος, συγγνώστης. παρὰ τὸ 

εἴδω μα το σημαῇγον το γινώσκω, ὁ µέλλων, εἴτω" 
ἐκ τούτου ἴστωρ, καὶ δυγίστωρ. 
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Ἐόνιον] Καὶ μέν µευ βουλέων ξύνιο»: --- ἄντ) ποὺ ἐπεί- 
«3οντο. ἐτήκονον. .] μεταφορὰ απὸ τῶν ἐπὶ σποπον 
βαλλόντων᾽ συν/ε γαρ. τὸ ἐπιτοσυτὸ τῇ τοῦ συιωβου- 
λεύοντος γνώμη συμφέρεσθ-ω. συνιῶ οὖν" καὶ ὁ παρα- 
τατι19ς, συνίουν. ὁ δὲ δεύτερος αόριστος» σύνιον καὶ 
ξύνιον. 

ἕυ- όν, 

“Ειον” (κτητωιὸς τύπος, ὥσπερ ποιόν κοίνεων) καὶ 
ἆρ πρέσει Ἰωναφ, ἑυνεῖον. καὶ τροπῃ τοῦ ε κ. }, 
ἑυνήϊον. 

” ε φ - 9 ’ ’ 

Ἐυντενγόω, ὁμοῦ τα τέκνα Φύω. 

Ἐενίζευ. τὸ ξενικῦ χρῆσδαι Φωνῇ καὶ μὴ ἐπιχωρίω" 
τὸ ξεγικοῖς χρῆσδας ας κ κα ἐκλεόητῆσθω 

«- ο. 

Ο τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἐμφερῇ εἶναι τῷ χαρακτῆρι 
τὴν ἐκφώνησιν' πατὰὸ γὰρ περίκλασι» φωνῆς ἐκφέρετωα 
τὸ ὄνομα τοῦ στοιχείου. 

Ὄα] τὰ εἰς α λήγοντα καθωρὸν τῷ ο παραληγόµεναν 
σπάνε» καὶ σχεδὸν ἀπὸ πάθους γέγονον 
ὅσ᾽ ὅπερ απὸ τοῦ οἵα γέγονεν' ἐξ οὗ καὶ τὸ διὰ τῆς 
ᾧ διφ.όγγου ῴα" (ὀγλοῖ. δὲ ὁῆμον ᾿Αττικόν, καὶ του 
χιτῶγος τὸ :ἄκρον) καὶ τὸ όα, ἀπὸ του χροιά καὶ 
τὸ στοά» ὧπὸ τοῦ στοια. Ίσως δὲ καὶ τὸ πόα ἡ βοτά- 
η» ἀπὸ τοῦ ποιά γέγονα. ᾿Θεόγνωτος. 

ἜὌαροι., αἱ γν αῑκεςν αἱ Ὕαμεταί, οὐογεί ὁμόαροί τες 

οὖσαε, παρὰ τὸ ὁμοῦ αρηρέναι γάμῳ καὶ συνηρμόσθαι. 
ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ὁαρίζειν λέγετας, τὸ τοὺς ὦνόρως γν- 
ναιξὶν ὁμιλεῖρ. Ἰλιάδος «,-- ὅθι ᾗ ὀδμθε γυνοαρκή: 
--- καὶ ὁαριςέμεναέν τὸ γυναικώδεις προοὀιαλέγεσδαι 
λόγους, Ἰλιαάδος χ. ἐνφεν ὀρριστύς, --- «αριστὺς πάρ- 
Φασις, ἀντὶ του ὁμιλία παρασκεναστική. Ἰλιάδος ξ. 
καὶ, μετὰ προμάχων δῥαριστύ»:.'- ἀντὶ τοῦ, ἐν τῇ τῶν 
πρωταγωνιστών ὁμιλίᾳ καὶ συναναστροφῷ, ᾿Ἰλιάδος ν. 
ὀχριστὺν οὖν, συνοµιλο», μπε Ἰρωμη ἀπὸ τοῦ 
ὀκρίζειν. 

Ὢ0βύ», ἐπ/ῤῥημά ἐστι βεσότητος. απὸ τοῦ ὤμμαυ ὀβόή», 
ὡς απὸ τοῦ ἕστηκα στᾶδην. συνέστειλε τὸ ω εἰς ο. --- 
Μούσγ γὰρ ἦλδεν ἐς ὀβδη». 

Ὀβελίσκος, οἱογεὶ ὀφελίσκος τὶς ὢν, ὁ εἰς µῆκος ὀφελλό- 
μενος᾽ οφέλλειν γαρ, τὸ αὖξειν. καὶ ὀβελος. σημαίγει 
δὲ ἀμφότερα τό σούβλας. παρα τὺ βαλλω ἡ βε λλω 

ένετωι" τὸ μὲν οὐδέτερο», βέλος" τὸ" δὲ αρσενικὸν, 
βελός" καὶ πλεονασαῳ τοῦ ο. ὀβελὀς, ὁ ἐοικῶς βελει. 
Φώτιος δὲ ὁ πατριάρχη: ὀβολὸν κ} ηῆγαι Φησὶν, ἐπει- 
δὴ τὸ ὄρχαῖον Χαλκοῦν νόμισμα τῶν ᾽Αθηναίων 6βε- 
λίσκον εἶχεν. ᾿Αριστοφάνης δὲ ἐν Βατράχοις, Ναύτης 
διαξει, ὁύ ὀβολω μισθὸν λαβών: --- Φεῦ, κος αέγα 
ὀψνασ-ον πανταχοῦ τω ὁύ ὀᾷολώ: ---- τροπῇ δὲ γήνε- 
ται τοῦ 6 εἰς ο πρὸ τούτου γὰρ ὀβελίσκοις τραΧέσῳ, 
ἐνομίστενον. ο) μὲν οὖν Ἴωνες., ὀβελός" ἡμεῖς δὲ, ὁ βο- 
λός, πάντων δὺ πρῶτος Φείδων ᾿Αργεῖος γοµίσμο ἔκο- 
ψεν ἐν Αγγ’ καὶ διὰ τὸ νόμισμα αναλαβων τοὺς 
ὀβελίσκους, ανεηκε τῇ ἐν Αργει Ἠρα.. ἐπειδὴ δὲ τότε 
οὐ ὀβελίσκοι τὴν. χεῖρα ἐπλή Ἴρουνν τουτεστι τὴν ὀράκα, 
ἡμεῖς, καίπερ μὴ πληροῦντες τὴν ὀράχα τοῖς ἓξ ὀβο- 
λοῖς, δραχμὴν αὐτὴν λέγομεν, παρα τὸ ὀραξασθαι. 
ὄθεν κα νῦν λέγομεν ὀβολοστατη», τὸν τοχιστὴν» ἐπει- 
ὁ) στα μοῖς παρεδίδουν οἱ ἁρχαῖο. ὁ δὲ "Ὄλρος λόγοι, 
ὅτι τὸ στῆσαι, ὀανείσασ-δαι ὀηλοῖ" ὀβολοστατης οὖν ὁ 

ἔστι γρ το 

ΕΤΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ἩΕ ΤΑ. ο 

Β ον θος : οἱ μὲν, εἶδος ὑποδηρέτων" 

Ὅ, ἂρδρον ο τοσκὸν μεταχδὲν εἰς ἀντωνυμίαν ἄνα- 
Φορήν" ρ τῷ ποιγτῇ, τὰ ὑποτακτικα ταν 

ντώνυμα ὄνομα ᾿ 

δπ6 
τῶν πατρίων ἐ9ῶν, σημα/νει καὶ τὸ ἐπὶ ξένης εἶναι, 
καὶ τὸ ὑποδέχεσθαι ἔέν»ν. 

χρῆτθαι. 1 
οἱ δὲ. κόσμου γυ- 

ναμκείου" οἱ δὲν «σκθύους ή ὑματίου. 
Ἐάνιον ν πτέγιον., ὃ Φοροῦσι αἱ γυναῦκες, ἡ ἐν Φυλακτη- 

] ρίοις ἔχουσι. ι 

Ἐνυστός, ἄνειμεγος τόπος τοῖς αληταῖς εἰς γνμνασιον παὸ 

ἑνστόν, όόρυ, αποντιον. σημα/γει καὶ τὸ ξυλεῖον. ἔστε 
δὲ καὶ Χιτων γυναριεῖος" οἱ δὲν πρι γικὸν ἔνδυ αι 

Ἐουθὸνν λεπτόν. ἁπαλόν, ἐλαφρόν, λαρόν ͵ ὀγρόν. ς 
Ἐηρὸς ἱδρώο, ὁ μὴ ὑπὸ λουτρῶν ,; αλλ ὑπὸ γωρνασέων καὶ 5ο 

πόνων γενόμενος. 

τὰ μικρα ἀχνείζων Φίλοις, ἡ ὁ τοκογλύφος λεγόμενος" 
καὶ οβολ. οστωτῆσαι » τόκους λαβεῖν. 

Ὄθβριμος, ἰσχυρός, γθνραῖθον απειλητρίός, δυνατός. παρὰ 
τὸ βρι ἐπιτατικὸν μόριον (ὀμλοῦ τὸ ἄγαν, } τὸ μεγά- 
λως καὶ ἠσχυρῶς) γίνεται βρίµος" χα) πλεονασμῷ τοῦ 
ον ὄβριμος" καὶ ὀβριμοερ; 6, ὁ µεγάλοις ἔργοις ἐπιτι- 
ἔμενος, πα) ἐσχυρὰ ὁιαπρωττόμενος. 

Ὄβρυςοςν παρὰ Ἱ το αβρὸν, ὃ σημαφει τὸ τρυφερό». 
"Ογόοος] παρα τὸ ὀχτώ, ὄχτοος καὶ ὄγδους. τα ὁιὲ τοῦ 

ο06 ὀὐόματα προπαροξύνεται οἶον, σίγδους, πείροδρ. 
ψλοῦται' πᾶν φωνῄεν τῶν αριθμῶν ὀασύγεται , πλὴν 
τοῦ οπτω καὶ εἴκοσι. 

Ὀγωείω, κατὰ τάξῳ, «Φερίω, γ 
Ὄγμοι, ᾗ- ἐπίστεχος Φυτεία τῶν «ὀενδρων , καὶ κατὰ τά- 

έν ἀγωγή. ὥσπερ γαρ παρὰ τὸ δκέςω γίνεται αϊγμόςν 
καὶ παρὰ τὸ Φφράςω Φραγμέρ, οὕτω καὶ παρα τὸ ἄγω 
ἀγμός, 2ο) ὄγμοςν κατὰ μετά θεσιν. τοῦ α εἰς ο Αἱολι- 
ο. καὶ παροξύνετωι, 1} παρὰ τὸ ἔχω ἐχμός, καλ 
ὄγμος, παρὰ τὸ ἔχεσθαι ἄλλο ἐπ᾽ ἄλλον καὶ πρὸς ἅλ-, 
ληλα ἔχειν τὴν σχεσι. ὀήηλοῦ δὲ ὃ ὄγμος τὴν τοµην τοῦ 
αρότρου" παρα τὸ οἴγετθαί τὴν. γῆν ὑπὸ τοῦ αροῦντος. 

Ὄγκαι, πόλις ἐν Αρκαδία, απὸ ρου τὸς ονομα- 
σφεῖσαι, 

Ὄγκιον, ἀγγεῖον ἐν ᾧ ἀποτήδενται τά" παρα τὸ ὀγκοῦ- 
σοι πλἠρούμενον" } ὅπου ἀποτίθεντωι τὰ  αἴδηρα -τῶν 
βελῶν' ὄγκους γὰρ τας ἀγίδας λέγουσι κα) ἔξοχι ς τῶν 
βελῶν, ἀπὸ τοῦ ἀξέχειν. Ἰλιάδος ὃν ἄνς δ᾽ ας γεῦ- 
ρόν τε καὶ ὄγπους: --- γεῦρον δὲ, ἐν ὁ δέδοτου τὸ σι- 
δήριον. τοὺ βέλ ους πρὸς τὸν. κάλαμον. : 

"Ὄγε. ὁύο µέρη λόγου εἰσὶν, ἔνν δύο” ὃν ἄρθι ν 46, 
σύνδεσμος. ἐν συνΦέδει ἐστὴν, ἣ ἐν πάραθέσειν παράλ- 
λήλος σύνταξις ἐστὶ λέξεων, ἑκάστη: τὸν Ίδιον τόνον 
Φυλαττούσης. τὰ ἐπεκτειόμενα. διὼ τοῦ δε, η τοῦ γδ 
οὐκ ἐποκτείνονται" οὖν, τοῖὸο τοιόςδε" τοιόζγε οὐ λέ- 
γεται τόσοςν τοσόςδε. χα) τα ἐπεκτερόμενα, ἆια τοῦ 
γε, διὰ τοῦ δε οὖν ἐπεκτείνονται" οἷον, ἐγώ, ὄγωγα' 
ἐωοί, όρι ᾱ 

ἄρὂρων εἰς αν µετάγειν, ὅτε οὐκ ἔχαι 
προὐποκείαενον εἰς ὸ συνταχ»γ. σχμαίνει δὲ τὸ ον ξξ 
ἄρθρον προτακτικὸν, ας τὸν Τὸν' ὁ ὁ γέρων ἡγόσωτο; 
--- καὶ ὑπότακτικὸν, ὣς τὸ, Ὁ σφιν ἐὺ Φρονέωντ --- 
καὶ αντωνυμίαν Τρίτου προσώπου, αντ) τοῦ τοῦν 
τὸ, -- ὃ γὰρ ᾖλδε δοᾶς ἐπὶ ν]ας:--- καὶ ἀντὶ τοῦ 
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τοῦτο, ὡς τὸ, ὃ μὲν οὔτι τόσον τελέθει κλκὸνν ἔνδοι 9, 
᾽μέμνονἳ τ-- καὶ αντὶ του ὅτι. ὡς τὸ. Λεύσσετα γὰρ 
τόγθ πάντες ὅ μοι Ὑέρας ἔρχεται ἄλλη: -- καὶ ἀντὶ 
τοῦ διότι, Τοίου γρ πατρὸς» ὃ καὶ πεπνυμένα :βάς εις. 

Ὅ σφι, ἀντὶ τοῦ ὃς ἐν αὐτοὶ. ἔστι τροτακτικόγ" καὶ 
εἴωδεν ὁ ποιητής τὰ προτακτικὸ ἀντὶ ὑποτακτικῶν 
χρῆσθς, ὣς τὸ, Ἔνθα Σίσυφος. ἔσκδνν ὁ κέρδιστος 
γένετ᾽ ανδρῶν: -- καὺν Ἀλδοῖος »εµεσητὸς» 6 με προέη- 
γε πυθέσθαι: ---' ἀντὶ τοῦ, ὅστις. Χωρίς εἰ μὴ τὸ µέ- 
τρον κωλύσει. --- ὃς αλα πολλα τλάγχθη: - καὶ 
λέγεται ὅ ὅτι, άρα ἀναλόγως τούτῳ χρῆται ὁ ποιητὴς», ἦ 
παραλόγως» αναλόγως" ἐπειδὴ τὰ ὑποταχτικὰ τῶν ἂρ- 
ρω» ὁμοιοκκτάληκτας θελει εἶναι τοῖς ἐδίοις προταµτι 
ποῦς» τοῦ» οὗ: τῷ. ᾧ. ὄνλα ᾿Αρίσταρχος εἰδὼς ὅτι ὁ 
ποιτὴς προτακτικοῖς χρῆται ἀντὶ ὑποτακτικῶν, τὸν ὅ 
σίιν προίεέν καὶ τὰ λοιπὰ, ὃν ἑνὸς σ γράφεται. 

Ὅτις ἐπίοριο) ὀμόσσει: ---- αέριστον ὄ- μια συνετέ-ή ἐν 
τοῦ Ὁ ὥρθρου προτακτκοῦν πο) τοῦ τὴς" σηµαίνει δὲ 
τὸν ὅστες. ἀθὶ αρ ὁ ποητὴς. τὰ προταντινὲ ἄρθρα 
ἀντὶ ἑποτακτικῶν χρῆται" χωρὶς εἰ αἩ Κάτρο» χωλύσει. 

Ὅντις, ὀνομος ἀναφορικόγ' καὶ σινετέ»η ἐκ «τοῦ "Ός ἄρ- 
92ρου ὑποταπτικοῦ» καὶ ποῦ τὶς ὀνόμωτος αορίστου. τὸ 
γαρ τίᾳ τὸ ἐρωτηματριὸν αεὶ τὸν οἰκεῖον τόγον Φυλάτ- 
τει» καὶ Ἰοὐδέποτε ἐγκλήνεται. 

-- ὅου κρατος ἐστὶ Αέγιστο»: --- ὥρ.2ρον ὑποταντι- 
μον” τὸ δὲ ο λέγεται πλεονάςει. λέγει; δὲ Ἡρωδιανὸς, 
οτι ὁ πλεονασαὸς τὸν οὐκείον τόνο» Φυλαττει" οἵο», 
ὥρωκα» ἑωρανα. εἰ ἔρα οὖν καὶ τὸ 9 πατοὶ πλεονασμον 
ἐγενετο, ὤφειλεν εἶναι ὃου πθρισπώμενο». οὐκ ἔστι δὲ 
πλεονασμὸς ον αλλα ὀιαίρεσις' -τα γὰρ ἄρθρα εἴωθε διαι- 
ρεῦῖσθαε, οὐχὶ πλεοναςειν' οἷον, ᾗς, ἔηο᾽ οὗ, ὅου. τί 
δαφέρει διαέρεσις πλεονασκοῦ: ὀιυφέρεεν ὅτι ὁ μὲν 
πλεονασμὸς, τὸν αὐτὸν. τόνον Φυλαττει» οἷον, εἴκοσι, 
ἐείκοσι". ἡ} δὲ διαέρεσις ἄλλασσει τὸν τόγογ. ὁασύνε- 
ται 
μεταληπτηὰ γύεται τοῦ ὁασέος πνεύματος. «τει εἰς 
τὸ ἔειπε». 

ῷ! δεῖνα] ὥσπερ τὸ Νές πόλις δύ Ὅο ὀνόματα εἰσὲ παθ 
ἑνος ὑποκείμενα. οὕτω καὶ τὸ ὁ δεῖνα ὁύο ἀντωγυμίκε 
εἰσὶ κα) ἑγὸς ὑποκεμιένου. τινὲς δὲ ᾿λέγουσιν, ὅτι μία 
λέξις ἐστὶ, καὶ οὐ Φύο" οἵτινες κακως λέγουσι». εἰ γὰρ 
ὧν μία λέξις, οὐκ ὤφειλε κατα ατὠσιν ἐναλλάττεσθωι 
7 αρχή οἷν, ὁ δεῖνα, τοῦ δείνατος) τῆς γὰρ μιᾶς 
λέξεως Φυλάττεται ἐν τῇ κλίσει ᾗ ἀρχή᾽ οἷον, φ,- 
λάνΔρωπος - Φιλανδρώπου Φιλανθρώπῳ. γράφεται διοὲ 
διφφόγγου οὕτως ἐχούσης τῆς παραδόσεως καὶ ἴσωο 
πλονηθείσης ἐν τοῦ τινας λέγειν ὅτι µία λέξιο ἐστίν 
οἱ γὰρ λέγοντες ὅτ: αία λέξιο ἐστίν, λέγενσιν ὅτι παρὰ 
τὴν ὄδε ἀντωγυμίαν γέγονεν ὀδεῖνα κα) ὀδεῖνα. αἱ ὑπὲρ 
μίαν συλλαβὴν βογοπρόσωτοι ἄντωνυμίαι }έλουσιι 

ειν ὀφδογγο», αὐτός, οὗτος, ἐρεῖνος μόνον τὸ ὄδε 
οὐκ ἔχει" το-του ὅρω τὸ ὃ ὀεῖνα ἔχει τὴν ει ὀ/ΦΦογ- 
3ογ. πβόσκειταε. ὑπὲρ μίαν συλλαβή» ᾿ δια τὴν καὶ 
σφ ο σνταν. μονοπρόσῶποι δὲ λέγονται αὗται 
ἐπειδη ουκ ο πρῶτον πα δεύτερο» πεόσωπον κατὰ 
τὴν λωδαν τὸ γὰρ ἐγώ, σύ, οὐ εἰσὶ τούτω», 
ἄλλα τ 

Ὁδός) παρα τὸ ἔω τὸ πέµπω ἑθός καὶ ἆδός, οὓς σβέω 
σβεδός τν σποδέο. τὸ δὲ οδός, πλεονάσμός ἐστι τοῦ υ. 
καὶ. ἐτ' γήραοο οὐὰω: -- ἀγτὶ τοῦ ἐπ' ἐξόδου τοῦ 
γι ὅτε {δη πεπέρασται ὁ βίος καὶ ὀελ/λνθε ἐ) 
αυτεῦ. καὶ, Οὐδον ἐς λκύρην, βατήρα, βα9μόν. σημι-{- 
νει δὲ τη» ὀημοσίαν ὁρόν" λαύρην δὲ Φιλόξενος τὴν ῥύ- 

ον 
αν 

ΕΤΥΜΟΛΟΕΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

τὰ πλεογάςοντα φωνήεντα ἐν ὁμσυνομέγῃ λέξει” 

Ὄκες. ὁ κλάδος, παρὰ τὸ {ζω τὸ καθίζω 
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μην φησί. καὶ τινὲς μὲν ὁλὸν αἀπέδωπαν, τινὲς δὸ τὸν 
κοπρῶγα, ὡς Ἱππωναξ. 

Ὁδίοςι πρὸ τέλους ἡ ὀξεῖα ἐπεὶ κύριόν ἐστι τὸ δὲ προθ- 
ἡγορικὸν ὕδιόρ, ὡς σκότιος. 

᾿Οὐκξ λαζοίωτο γαῖαν: --- ἀντὶ τοῦ, τοῖς ὀδοῦσι ὁάκοιεν 
τὴν γή». τοῦτο δὲ σηµαίνει αὐτοῖς Ἱ κανει παρα 
τὸ δεκῷ δάξω ὀχξ" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, ὀδαξ 

᾿Ὀδύντες , οἱ ἐπὶ ἐλωδῇ ὄντεο, ἔθοντές τινες. παρὰ τὸ ἔδω 
τὸ ἐσδίω γόεται ὀδούς” καὺ κλάνετοι ὀφόντος ὀξύγετωι 
δὲ, καὶ ὃδιὲ τοῦ ντ κλίνεται ὡς μετοχή. αἱ δὲ εἰς οὖς 
μετοχαὶ διὰ τοῦ ντ πλόοντει οἵον, διδούς διδόντος, 
ἄξιον δέ ἐστι «Ἠτῆσαι» εἰ ρα τὸ εἰς οὐς λήγοντα ὑπὲρ 
μίαν συλλαβὴν ὀνόμωτῳ οὐδέποτε συντ2ενται» διὲ τὸ 
ὁδούο, οἷον τριοδους, πυνόθου». πρόρκειταε ὑπὲρ μίαν 
συλλαβὴν, όια τα μονοσύλλαβα, εὔνους., εὔχρους. καὶ 
ἔστιν εἰπεῖι, ὅτι τα εἰς ους ὀνόματα οὐδέποτε ὀξύνον- 
τα. αλλ ἣ βαρυγονται ὴ περισπώντω. ἐπεὶ οὖν τὸ 
οδούς ὀξύνετας, τούτου χΣρω, συντίΦετωε» ἴνο. βαρυγ- 
9ὲν ἐκφύγῃ τὴν παράλογο» τάσιν. 

Ὀδύνη. παρα το ἔδερ τὴν ψυχήν' καὶ ὀδυνήφατα Φφέρ- 
μαμα» τὰ -τος οοδύγας παύοντο γαι ΦΦείρορτα, παροὲ 
τὸ ΦΦίω. παρὰ τὸ ἔθω οὗ» ὀδύνη: καὶ ὁημα ὀδύνω" 
(σηικένει τὸ τήκομαι πα) καταπονοῦμα) ον τροπῇ τοῦ 
ν εἰς ϱ, γύεται ὀδύρω. το ἐγεργήταιο» οὐχ, εὕρηται" 

τὸ δὲ παθητμιὸν, τι ὀδυρομέγη Φιλ» τέκνα. 
Ὀδυσσεύς, εἴρηται ἀπὸ ἑστορίως. ᾿Αντήκλει αν πρ Φασι 

τὴ» Ὀδυσσέως ἠτέρω ἐγκύμονο ὀδεύ ύουσαν τὸ Νήριτον 
τῆς Ἰθάκης ὄρος ὕσαντος πολὺ τοῦ Δον ὑπὸ ἄγω- 

«γίας τε καὶ Φόβου παταπεσοῦσα», ἀποτεκεῖν τὸν 
Οδυσσέα. οὕτω ταύτης τῆς ὀνομασίας ἔτυχε», ἐπειδὴ 

πατὰ τὴν ὁδὸν ὑσεν ὁ Ζεύς. 
Οδμή] παροὲ τὸ  όσω ὀδή, παν δδμή, πλεογασμφ. ἐςω 

ὀςέσω" ὄδεν τὸ προσώςεσαν ὥσπερ πιέω, (ες. ἐκ 
δὲ τοῦ ὀσω, ὁ μέλλω ων», ὅσῳ' ὁὃ παροκείµεγος ὦκα ὁ 
µέσος, ὥδα" με) ̓ Αττικῶς» ὄδωδκ, ἡ ἐκ τοῦ ὁδῶ ὁὀδώσ- 
σω, ώδωκα ὁ µέσος. ὧδε. 

ε παρὰ τὸ 
ἔςω τὸ ο λημαιν ἔςος παιὶ ὄφδο, τὸ ἐγκαθήμενον κὰλ 
ἐμπεπαραένο» τῷ ξύλῳ, εἰς ὂν κώθηντοι οἱ νεοσσοί: 
οἵν. σος ῷ ἐπ] εκροτάτοις πετάλοις ὑποτοπτ]ῶτες. 

η ος ὀθομαν κοτένσορωο ὤντὶ τοῦ ἔπιστρο- 
φην ποιοῦμαι Υ ομέγον, σου. ] δρα τὸ ταρφταο- 

μαι, παρὰ τὸν ὄταβονν ὃ σημαίνει τον τοίραογ. οὕτω 
δὲ λέγουσ Ἓθνες. ᾗ ἐκ τοῦ ὅφω τὸ συστρέφω, καὶ κί- 
νῶ, ἀντὲ τοῦ εὐ κιλούμαεν οὖν ἐπιστρέφομιαη. ὅφεν καὶ 

οθόνη» λ εὐκήνητος δὲ τὸ λεπτότατογ. δύνωται δὲ λέ- 
γεια το λεπτον παὶ ὁιαθονὲς ἁματιογ) παρὼ τὸ ὄμα 
τὸ ὄμμα, ὀδμανη μα) ο2όνη. ᾗ ἐκ τοῦ ὁῳ τὸ ἐπι- 
στρέφοααε, οὐἶογεὶ τὸ μαλακὸν καὶ εὐέγόοτον, καὶ εὐε- 
πίστροφο». 

Ὀ9νεῖῶν. τὸ ξένου. ὥεπερ παρὰ τὸ ἄριστος γάτα αρις 
στεῖον, καὶ κότταβος κοτταβεῖον, οὕτω αὶ παρᾶ τὸ 
νόθος οεῖον. ἢ ἐκ τοῦ νονεύω" καὶ ὑπερθιβασμῷ, 
ο) γε)όνν ο.ονεὶ το όλον καὶ ὀ9νεία. 

Ὄνεν καὶ ὅδι) απὸ τοῦ πόδεν, ἀποβολῇ τοῦ π. δο,. 
καὶ ῥασύρεται' καὶ ὥεπερ. ἐν τοῦ ὀψόθεν ὑψόθτ, οὕτω 
κο) παρα τὸ ὅνεν γόνεται ο. σήμαφει δὲ τὸ ἔνδων 
όπου. δαΦέρ ει δέ" ὅτι τὸ μὲν ὅδε, ἐπίῤῥηηα ἐστὶ το- 
πικὸνν κοιὸ λε τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν' τὸ δὲ ὅδεν, τὴν 
ἐκ τόπου. ᾗ ἐκ του ο ἄρθρου . κατ ἐπέκτασιν τῆς ὃν 
γόεται σφι, 

Ὄδρυς, ὁ ὄρος Θεσσαλίας, οἱονεὶ ἄνθλρυς τὶς ὤν' ὅθεν ἑστὶν 
ἀθροῖσαε, ὃιὰ τὸ ὕψου. 
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5ο,» σηµα/νει ἕξ᾽ ἄρΦρον προτακτικὸν αρσενικὸν πληθυ»- 
τικόν ὡς τὸν ού δὲ Φεοὶ παρ ην) καήωενοι: - πα) 

͵ ὑποτακτικὸν, ὡς τὸν Αγχου Κυχλώπων. οἳ τόδεσσι 
σινέσκοντο: --- καὶ ἀντὶ τοῦ οὗτοι, ὣς τὸ, Ο/ μὲν πὰρ 
νσὶ κορωνίσιν ἐμάχοντο: --- καὶ ἄρβρον ἄντων- μικὸν 
συςυγοῦν τῇ ἐμοί, σοι ο)" ἥτις ἐγκλιθεῖσαν σημαίνει 
αντωνυμίαν αντὶ τοῦ αὐτῳ' ὥς τὸ, ᾿Ἠδε ὁέ οἱ κατὰ 
θυμὸν αρίστη Φαίνετο βουλή. ὁρ Σοτονουμένη. δὲ, σημαί- 
νε: ἑπυτῷν ας τὸ. Ἡ ολ΄γον οἳ πεὰε ἐοικότα γείνατο 

Ὁ. Τνδεύς: .- ὥσπερ δὲ λέγεται σφεῖς αὐτοὶ, καὶ ἑξης 
σφῶν αὐτῶν, σφᾶς αὐτοὺς, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ὄνικουν 
οἳ αὐτῷ. 

Οἱ νε, σὺν τῷ ι. πρῶτον ατὸ τοῦ οἱ ἸΜεγέλαοι καὶ οἱ 
ναοῦ, γέγονε κατα τρο οὗ ο εἰς ων καὶ ἀένει τὸ ͵ 
προςγεγραμκένον ὀευτερον δὲ, τι πᾶσα εὐδεῖκ ἄρσε- 
νικῶν τε καὶ θηλυκῶν πληθυντικῶν., εἰς Φωνῆεν λή- 
Ύουσα ἀνεπέκτατος» εἰς ν θέλει λήγειν᾿ οἷον., οἱ κα- 
λοί, αἱ μοῦσαι. αἱ γὰρ Φεματικιι εὐθεῖαι πληδυντριαὸ, 
ἤγουν αἱ μὴ ἀπὸ ἑνικοῦ κεκλιμέναι» οἷονν οἱ πέντε, 
καὶ οἱ ἑπτα, οὐκ αντίκειται ἡμῖν, μὴ λήγουσα, εἰς εν 
ἐπειδὴ οὐκ εἰσὺὲν απὸ ἐνικοῦ κεκλιµέναι. εἰ ἄρα οὖν οὗ 
Μενέλεφ. καὶ οἱ νεῴ εἰς ΦωνΠεν λήγουσιν, εἰς τὸ κ. δγ- 
λογότι Φέλουσι καταλήγει». 

Οἴκξ, ὁ κανὼν δ οὗ τὸ πηδάλιον Φέρεται. γίνεται παρὰ 
τὸ οω τὸ κομίζω και Φέρω' ὁ κέλλωνι οἴσω" ἐξ αὐτοῦ 
οἵκξ" καὶ κλίνεται οἵακος. ἐξ οὗ γίνεται οἱήκιον καὶ 
ματ' ἔλλειψιν τοῦ κ, οὐήῖον. σημαίνει δὲ το πηδάλιον 
τῆς νηὸς. ἀφ οὗ Φέρεται ἡ ναῦς. κ απὸ τοῦ οἵω οἴσω, 
γύνεται οἵιον' καὶ πλεονασιῷ τοῦ γ. οὕτω Φιλόξενος 
περὶ Ἰαδος διαλέκτου. Ἰλιάδος τ, Οἴτε κυβερνῆται, 
καὶ ἔχον οὐήῖα νηῶν. 

βο8 Οἱακοστρόφος, ὁ οἰακονόμος, ὁ Ἰθύνων τὴν νῆα ἀπὸ 
τοῦ οἱαξ (ὃς ἐστι πανὼν ὃν οὗ τὸ πηδάλιον Φέρεται) 
καὶ απὸ τοῦ στρέφει». 

Οὔξες, χωρίον Κρητικὸν ὀψγλό». τινὲς δὲ, ὅτι πλεονασμός 
ἐστι τοῦ ι "Οαξις γὰρ ἦν Δραξάμενοο γαίης Οία- 
ξίδος. 

Οπου] ὁ μὲν Θεόγνωτος . ἀπὸ τοῦ αλ ν ϱ/δησίπους, 
κατὰ συγκοπὴν της ἠσ συλλαβής' υδὲ Ἠρωδιανὸς 
λέγει μη. ενω οὕτως, ἅλλ ἀπὸ τοῦ οἱδῷ οἰδίπους ' 
ἄμεινον γὰρ τὸ απαθὲς τοῦ πεπονΦότος. ζἴτει εἰς τὸ 
εἰλίπους. 

Οἶδα, «τει εἰς τὸ οἷςθα. 
Ο,ὀκήγειν εἰς ὄψος αἴρεσ-}αν ποιεῖν πληροῦτωι ὑπὸ τῆς 

ὀργῆς, απὸ µεταφορᾶς τῶν οἰδγμάτων» ἤγουν της 
Φλεγμονῆς᾽ παρα τὸ οἰδῶ, ὅπερ ἀπὸ τοῦ οἴἵω Ὑόνεται. 
Ἰλιάδος έν Αλλ' ὅτε ὁἡ Μενέλαον ἐδν χόλος, ὅστε καὶ 
άλλων» Ο1δάνει ἐν στήδεσσι »όον πύκα περ Φρονεόντων. 

το(]όμα, τὸ κῦμα. ἐκ τοῦ οἰδῶ τὸ ἐξογκοῦμαι, οὐδήσω οἴδη- 
μα" καὶ συγκοπῇ, οἶδμα. --- οἵόματι Φδέων, Ἰλιάδος νΝ. 
Ο/όματα, ἐπάρματα, Φυσήματα᾽ καὶ οἴδιια, ὄγκωμα, 

Φλεγμονή. 
Οἰέτεας, ὡς διομήδεας. ἔστι δὲ ἐπὶ τούτου τοῦ σχήματος 
να ὁ τόνος, τὰ γαρ απο τῶν εἰς ος ληγόντων 

οὐδετέρων. δισυλλάβων σύνθετο εἰς ης λήγοντα ἐπιδε- 
τικὰν μη ἔχοντα τὸ ο πρὸ τέλους». πάντα ὀξύνεται, 
εὐγενής, ακλεής. ἐχρὴν οὖν καὶ παρα τὸ ὅτος τὸ αὐτὸ 
ἀναδέχεσθαι' νυνὶ δὲ κατὰ βαρεῖαν τώσιν ἀναγινώσκε- 
ται, ὡς ευσεβέα. 

ΟἼκαδε, ἐπίῤῥημα, τοπικὸν τῆς ν εἰς τόπον. καὶ διατ/ ἐστι 
προτέρα ἡ ἐν τόπῳ: ἐπειδὴ εἰ μὴ ἐν τόπῳ ᾗο, οἱο τό- 
πον οὐ δύνασαι ἄπελ,)εἴν. 

α Οἴκαδες, ἀντὶ τοῦ οἴκαδε, Δωρικῶς. 
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Οἶκος, παρὰ τὸ εἴκω τὸ ὑποχωρῶ. ὑφ'. οὗ χωρούιεθα 
ὅδεν καὶ οἶπτος" οὐ γὰρ, έλς 2ἴκουσι καὶ ὑπο- 
τώτσον --α. πω 

Οἶκος. παρὰ τὸ ἐθικός' μαὶ κατὰ αφαίρεσι». τοῦ ε. οἰκός. 
ος, κ) » οἰκείους, οἰκέτας, δούλους" οἶμαι ἀπὸ τοῦ οἰκεύό, 

ἳ Αχ. λλευ». 
Οἶντος, σηµαίνει τὸν δρήνον. ἔστιν οχω τὸ πορενοκαι" 
] μαῥικ οἰχόωενος “κατοιόπενο:. ὁ κάτω πορεό- 
μενος. ἤγουν ὁ νε ὁσ. τούτου ὁ παρακείενος οχα᾽ 
ὁ παθητικὸς. ᾧγααι, ᾧχτοι καὶ ἐξ αὐτοῦ οἰκτόε. ὁ 
ἀποθωνών οἶκτος δὲ βαρύνεται» ὁ ἐπὶ Φανάτῳ ρῆνοο. 

Οὐκτρός, ἐλεεινός. 
Ο/δαύεῳ. Φυμούσθαι, ἐπαίρεσδαι, Φυσᾶσθι. παρὰ τὸ 
ῶ, ὸ σηωαίνει σὸ προϊῶ, γίνεται Φοιτῶ" ἐκ τούτου Φοι- 
τα(νω" ἀποβολῷ τοῦ Φ, παὶ τροπή τοῦ τ εἰς ὃ, οἰδαί- 
νω" καὶ ὁ παρατατικὸς οἱδοινον τρέπετεα γὰρ τὸ ο 
ἐπὶ τοῦ παρατατικοῦ εἰς ω' ον. οἰκώ ᾧκουν" πλἠὴ 
ἔνδεκα οἱῶ ο 19)» τὸ µογω" οἰμῶ. οἴμουν οἰστρῶ, 
οἵστρουν" οἰωνήςομαν οἱωνιζδμην” οἰωνοσκοπῶ., οἱωνο- 
σκόπουν: οἰωνοπολῶ, οἰωνοπόλουν" οἰακθνομ». οἰκκ2γό- 
μου’ οὐπκκοστροφω, οἰπκοστρόφουν” οἰκουρώ, οἰκούρουν" 
οἰδαύνω, οἴδεωσον" οἰωαόω, οἴμαςον. ταῦτα δὲ διφορεῖ. 
τω. οὐ τρέποντα δὲ ὁια εὐφωνίαν, Ἰωνικῷ ὄθει, ὦς 
τινες Φασήν. 

Οἶδα] ὥσπερ ἀπὸ τοῦ εἴπω φίνοϊα εἴοικα, οὕτω πα) ἁιγὸ 
τοῦ εἶδα μέσου παρακειμένου γίνεται δΔικλύτει ἔῑδο παλ 
ἔοιδά, καὶ οἶδα. Τὸ μέντοι σύνοιδα Αἰολικόν ἐστι, κα- 
9ὸ τὸν τόνον ανεβίβασε' ἔδει γαρ ὡς εἶπε συναῖκα, 
οὕτως οἶδα συνοῖδα, 

Οἶμος, ἡ ὁδός παρὰ τὸ οἰμῶ τὸ σημαῖνον τὸ ὁρμῶ" ὁ 
μέλλων. οἰμήσω" ἐν ᾗ ὁρωῶσι τινὲς καὶ ὀφεύουσι. καὶ ἡ 
ῥάβδος οἷωος λέγετω᾿ παρα τὸ ὁρμᾶν εἰς εὐφὺ ἐν 
τῷ Φφύεσδαι" οἵον, Τοῦ δῆτα δέκα οἶμοι ἔσαν ̓ αέλανος 
κυάνοιο, Ἰλιάδος λ. ὁ δὲ Φιλόξενος παρα τὸν οἴσω 
μέλλοντα οἶμος ἡ/ὁδός, δὲ η ἷς παντοίας Φέρονται φο- 
ρὰς οὐ κατ᾽ αὐτὴν ὀφεύοντες τῇδε κάκεῖσε, 

οί, ή δή" παρὰ τὸ ἐν ταῖς οἴωοίςν τοντέστι ταῖς 
ὁλοῖς, Ψψαλλεσθει" ᾿Ωρος" αφ οὗ καὶ προο/αιον ἐπί 
τε ποιηαάτων, καὶ μεταφορικῶς ἐπὶ τῶν πεςῶν. 

Οἶμα] Οἶμα λέοντος ἔχειν, Ἰλιάδος π. ἀπὸ τοῦ οἰμὸ 
οἱμήσω" Όἴμησε δὲ αἀλείς ὤοτ' αἰετός:---- θἴμημα" καὶ 
ατα συγκοπὴν, οἶμα τὸ δρ ”μα. 

Οἰμώςε». τὸ Ἀρηνεῖν" παρὰ τὸ οἴμοι θρυνητικὸν ἐπί- 
ῥημα. κ ἔστιω ὤν σχετλιαστικὸν ἐπίῤῥημα" εν τὸ 
ὦμοι ὅπερ οὐ ἔχει προργεγραωμένον τὸ ἰῶτα. ἐν γοῦν 
τοῦ ὤμοι ἐπιῤῥήματος γίνεται. καθ ὑπερβιβασμὸν 
οἰκώςω' ὁ παρατατικὸς, οἴμωςον πα) ᾧμωςον, θιμρο- 
εἶται. 

οἰκωνήν στεναγµός, ὀλοφυρκός. ἀπὸ τοῦ οἰκώζω. τὸ δὲ 
οἴμοίν ἐπηύδηται κ. Ἡρωθιανὸς) απο τοῦ οἳ ψι- 
λουμένου" τα δ) ἄλλα » δασύνονται. ὁμοίως καὶ (Θεύ- 
γγωτος. ρος. 

Οἶνος, οἴνους τὶς ὤν' παρὰ τὸ ο/ήσεως καὶ πλάνης αἴτιος 
τοῖς ανΦρώποις γενόμενος ας ̓Αριστοφάνης, Τολμᾷς συ 
εἰς ἀπίνοιαν οἶνον λοιδορε; Ὁρᾶς: ὅταν πήωσιν ἄν- 
ρωποι. τότε Πλουτοῦσε, Φιωπράττουσε, χρίνουσι δίκας: 
-- ἢ παρὰ τὸ ὀνῶ τὸ αφελῶ, πα ρα τὴν ἐξ αὐτοῦ 
ὄνησιβ, Ἱλιαάδος ον στ ἔπειτα δὲ κ᾿ αὐτὸς ὀνήσεαι, αἴκε 
πήσδα:--- ἡ παρὰ τὸ οἷς, ὃ σημαίνει τὸ πρόβατον ' οἱ 
γὰρ παλαιο) μπες» πρὸ τοῦ καν τὸν 
Δηωητρικκὸν καρπὀν. 

Οὐνίεσθαι, σηµαίνει τὸ οἶνον ἀγοράςειν. 
Οὐνοποτάςων , οἶνον πύων. ' 
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θλνρόα] ---βόε οἴνοπε, Γτουτέστι μέλανες" 

ΟΙ 

ὡς αἲδοπα 
«οἶνον, τὸν αέλανα ἐν αὐτῷ. οὕτως Ώρος. ἱ 

ΟλόΦλνξ] Φλύειν ἐστὲ τὸ ὁρμὴν ἔχειν πρὸς τι" ὄθεν ο) - 
νόφλυξ., ὁ εἰρ τὸν ο]νον ὁριῶν. 

Οἷο Δεν - ον τοῦ ἐδίου ος ά ἡ εὐθεῖκ, δν, οὗ 

Οὐσνεί, δἰς τὸ ἐν λαδί. 

40 Ἀ 
Οἰοπόλφ] Χώρφ ἐν οἱοπόλῳ, ἐν: 

του μόνος νὺν 

) Ἰωνικῶς, ο.ο. ὁ νανών Ἴωνες καὶ οἱ Θετταλοὶ 
τν εἰς ος εὐφείας ια τοῦ οἱο αραφη 

δέµων. 
ο δες πολοῦνταε, ἡ "οἷός 

στις πολεῖται μόνος ἐξ οὗ ἐν ἐρ]μῳ. οἷος, ὁ μόνος 
καὶ οἵη, 3 μόνη’ παρὰ τὸ ἴοο, ὃ σηµαίνει τὸ αὐτό 
καὶ κατὰ πλεογασμὸν τοῦ ο, οἷος: προκαλέσσεται 
οἱόδεν οἷος ᾿Αντήθιον µαχέσασθαι, Ἰλιάδος η, ἐκ μό- 

μόνος πρὸς μόνου. 

Οὐονόμος« ὁ ποιμὴν ὁ τὼς δ)δς 

Οὐός]. ἐὐστρόφῳ οἱὸς αώτῳ» καλῶς ἐστρεμμένῳ ἐρίῳ» του- 
τέστι ἑρία σφενδόνγ᾿ προβάτου ὤνδει, ὃ ἐστον ἐρίῷ. 

5ο ᾖἶσθα, ἀντὶ τοῦ γινώσκεες. ἔστιν εἰδῶ περισπώμενο», καὶ 
ἄλλο εἴξω βαρύτονον ὁ µέσος παρακείµενος, τοῖδω" τοῦ 

.. περισπωµένου ὁ ἁέλλων, εἰδήσω" παράγωγον, εἴδημι' 
ο πὸ δεύτερον. εἴδης' καὶ κατ ἐπέκτασιν τῆς 9. συλλα- 
βής, εἴδηοδα καὶ κατὰ συγκοτὴν τῆς δ]. καὶ τ ροπῇ 
Αἱολικῷ τοῦ ε εἰς τὸ ον οἶοθα. } τὸ οἶδα Αἰολικῶς» οἵ- 
δῃαι λέγεται" τὸ δεύτερον» οἴδηο: καὶ πατ ἐπέήτασιν, 

:οἴη- δα" καὶ συγκοπῇ, οἶσθα. 
δι19 Οἴσετε. ὁ ῥήμα προοτακτικὸν ἐνεστῶτος καὶ παρατατηιοῦ. 

ἔστι αρ οἴσω µέλλων: καὶ μετάγετα εἰς ἐνεστωτα΄ 
τοῦτο μεταγόµενον» μέλλοντα οὐκ ἔχει" τὸ γὰρ ποιη- 
τινα απὸ μέλλοντος εἰς ἐνεστῶτα μεταγόµενα , ἀχρι 
τοῦ παρατατικοῦ κλέγετονι. τούτου τὸ προοτακτικὀν, οἷσε 

«οἰσέτω" καὶ οἴσετε, αντὶ του άγετε. Ἱστέον ὅτι τοῦ 
Φέρω αέλλων οὐκ ἄστι" του δὲ οἴσων ἐνεστως οὐ ἔστι᾽ 
πλὴν ἔδοε τῷ ποιητῇ µετάγει ἀπὸ μέλλοντος εἰς ἐνε- 
στῶτα. οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἄξετε, ἀντὶ τοῦ Φέρετε. 

χο Οἰσπώτη, ὁπλὴ πρεβάτου. ἐκ τοῦ δῖς παὶ τοῦ πατῶ. οἵρ- 

30 

Οὐσυπηρὰ ἔριαν τα ῥυπαρά. καὶ οἴσυπον λέγουσι»᾿ 
πάτη' καὶ τροπή του α εἰς ὢ. 

ἀλλ’ 
᾿Αριστοφάνης ἐν Ανσιστράτφ., ηνία εἴρηκεν. οὐκ εὖ 
δὲ το. «Εαρτυρούμενον παρατίὃετα :ἔστι γὰρ οὐσπότ τή 
τὸ τοῦ προ ἄτου ὀωχώργμα. ἔστιν οὖν (άς οἷμαι) οἴσυ- 
πος» οἵερυπος οὓς ῥύπος: καὶ ἐκ τούτου οἴσυπος, οἶσυ- 

πγρός. 
Οὐσύϊνα] Γέῤῥα οἰσύῆα: --. οἰσύαν γένός τε ἠτέκο» ἀφ᾽ ᾗς 

ἔπλεκον τὰ πανὰ. ἐκ τούτου δὲ καὶ τὰ γέβῥα᾽ σχεπα- 
στήρια ταῦτα πολεμά ᾿ οὗ κυν}λ. οτερὴ δὲ. ὧς αἱ ὥσπί- 

δες, αλλα τετράγωνα" παὶ οὐδὲ ιταῖς παρατάξεσιν ὑφ' 
ἑκαάστου στρατιὠτου - Φερέμενα ο ως αἱ σπίδες, ὀλλο 
τοῖς στα» μοῖς παταπηγ»ύμενα" 7 εἴπερ αρο ἐξόπισ»εν 
της παραταξεω » ος σκέπη ἐσόμενα τῷ στρατοπέόῳ, 
ἀπὸ τῶν ἀπὸ τῆς παροτὰς ζεως Φερομένων βελῶ». 

Οἶτος, δρηρος, µόρος, Ἀάνατος. «παρὰ τὸ οι πολ μοι στε- 
ναγμοῦ ἐπίῤῥηκα ̓  παρὸ μοὰ τὸν μόχθον δηλο. 

αν μ ἐρελέςει ᾽ ἐκμαίνει. 
κ. Οὗστρος, τὸ Ῥηρίδιον το ἐγχρίπτον τοῖς ̓ βουσὶ πο) ἐά- 

πο» ἀπὸ τοῦ οἵω, τουτέστι Φέρω” ὁρμῃ γαρ Φέρεται. 
Οἰσχκός, κλημα βότρυας Φέρον ὀργώνταὸ καὶ γενναίους 

παὶ ὁσχοφορία, τὰ τη: αμπέλου χλήµατα περιέχοντα 
βοτρυα:, πα αρα Ἀριστοφάνει. 

Οὐχγεῖν, ἀμφήσολον" " παρα τὸ ἴχνου χρ᾽ καὶ πλεο- 
"ασμῷ του ο, οἱ ον” ἦ παρὰ τὸ οἴχω οἰχνὼ, ὡς ὁρί- 
γω, ὅρινῶ σπέδω, σηιδνώ. ἔχεις ὁὲ ἄμώφοτερα εἰς τὸ 
περὶ παθών. να ος κ λάᾳ; 9] 

Οὐωνός, ὀρνις, ὁ γύψ”' παρα τὸ οἱῷ τὸ μονῶ Ὑήνεται' 
ΕΤΥΝΟΙΠΟΟΙΟΟΝ, 

Ώρος. 

ΕΤΊΥΠΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

Ο/1)] 
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Φασ) γὰρ τρλέον ὅτι κα] χωρὶς µ/ξεως πέφυκε πολλάκις 4ο 
τίκτειν, ἐξ ἄγέμου καὶ Φορμασίας, καὶ τῶν του ἡλίου 
ἁπτίνων. ᾿ὥθπερ δὲ παρὰ τὸ κοιῷ κουώσω γίνεται μοι- 
νωνός, οὕτω καὶ Απο τοῦ οἱῶ τὸ μονῶῷ ὁ µέλλων, - οἱώ- 

σω, οἶωμός' ὁ παραχείµενος, ο ωχαν ο ωμαίν οἱώθην, 
σηµαίνει τὸ ἐμονώθην' ἀπὸ τοῦ οἱ ἷος Ὑόγεται. 

Οὐωνοπόλος, ὀρνεοσκόπος μάντις, ὁ περὶ οἰωνοὺς, ἤγουν 
γύπας καὶ χοραχας καὶ ἄλλους ὄρνμδας. περιπολὠν, 
ἤγουν ἀναστρεφόμενος καὶ µαντευόµενος. ὅ-εν καὶ οἱω- 
ψιστής» ὁ μάντις. 

᾿Οἰκυρόο, ὀκπννψν ἄθλιοςν ταλαήπῶροςν χαλεπός, ἅτυ- 
χής καὶ οἷζύς, ἡ ταλαιπωρία. παρὰ τὸ ςω (δηλ ο) το 
καθ (ζω) γίνεται ἐζύον ὡς ἡθω ας καὶ μετὰ τοῦ α 
τοῦ ὀγλοῦντος τὸ πακὸν, γίνεται αῑζύο, κα κακώς χαό 
δυοτυχῶς {6άνουσα τοῖς ὃ πμν. πα) τροπῇ τοῦ α 
εἰς 9. ἐν δὲ τοῦ οἷςύς, ῥῆμά ὀϊκύω" (σηµαίνει τὸ κοχ9)ῷ 
καὶ Ταλαιπωρῶ) ἐξ οὗ γίνεται ὀ[ζυρός, ὁ δὲ Απολλ ώ- 
γιος λέγει, ὅτι ἔστιν οἵ ὑπήῤῥήμα σχετλιαστικον ἡ δρή- 
υήτικόν. ἐκ τούτου γίνεται οἴω, ας λίαν λιάζω καὶ 
αἲ αἴ αἰάζω. ἐκ δὲ τοῦ οἵζω, γίνεται οἰθθω" καὶ κατὰ 
διάλυσι», ὀῑζύω, καὶ ὀὐκυρό». τὸ (Ὁ, μᾶκρογ" ἐπειδὴ 
τα εἰς ρος ὀξύτονα., ὑπὲρ ὁύο συλλαβὰο. ὅτε ἔχει τὴν 
τρίτην απὸ τέλους μακρα» Φύσει ῆ Φέσει. πάντοτε 
ἔχουσι καὶ τὴν πρὸ τέλους μακρά» οἷον, ἰσχυρός, 
ὀκνη ρόο. 

᾿Οιστοί, τα βέλη. παρὰ τὸ ἴμαι τὸ πέµπω, γύγεται ὀῆστός, 
κατα πλεονασμὸν τοῦ ο” . παρὰ τὸ οἴσω το φέρω. οἰστός, 
κοιν ὀϊστός ἓξ οὗ ὀϊστεύω" σηµαίνει τὸ τοξεύω. ὀ]στοί, 
τὸ βέλη, ἦτοι τὰ τόξα. εἴρήται δὲ τόξον, ὅ ὅταν τείνήται 
ἐν τῇ νευρᾷ" παρ τὸ ο. τὸ τοανύω" ὀήστος δὲ, ὅταν 
Φέρηται καὶ βεσταζητα ἐκ τοῦ οἵω τὸ Ἠομίζω. βέλος 
γάρ» τὸ συστ Γαδήν πα . μακρό-λεν, αλλ’ ὁν εν βαλ- 
λόμενον, καὶ οἷον κρατουμένου, παὶ τοῦ βέλον 6 ἐν τῇ 
χειρί. ἷδς δὲν παρα τὸ ἶμαε, ὅταν μακράν. που πέαπη- 

ται ὧπὸ τῆς νευρᾶς. βιὸς δὲ, ἄπ᾽ αὐτῆς τῆς βί45, ἦτοι 
συντογίας τῆς τασεως εἴρηται' ἢ ὅτι οὐ αρχαῖοι ὁ αὐτοῦ 
τὰ πρὸς τον βήον εἶχον» Ὀηρῶντες ᾗ πυνηγετοῦντες. 

Ὀ)]σθείς, ὑπονοήσας" ἐκ τοῦ ὁἵω. . 
Ὀΐίω. σημαίνει δύο” τὸ ὑπολαυβάνω, --- ἅτρ οὐ πείσε- 

σαι οἵίω:--- καὶ τὸ προςδέχοµα, Κεῖνον ὀϊομένη τὸν 
Ἀσέμμορο».. 

“στ  οἵων μέγα πὼῦ,. Ἰλιαδὸς γ. Αρίσταρχος 
οι Πτολεμαῖου ὁ ̓Ασκαλωνέτηον δισυλλα ο λῶς ως αἰγὼν" 
λέγει γαρ. ὅτι ἡ εὖ, εἰα αόνη ἐστίν, οἷς Ὁ ὀμαμαρτάνει 
δέ. οὐδέποτε γαρ ὁ ποιητὴς αονοσύλλαβον εἶπε τὴν εὐ- 
εαν» ολλὰ δισυλλαβονν Τοῦσι ὃ᾽ ὅτς λάσιος: πο αν 

τας πλαγίας κατα ὁιόστασιν λόει, εἰ μὴ χωλύει μέ- 
τρον, Ἰνῶτον ἐληκ' δἵος: --- καὶ Ἠδ ὠπάνευδεν τν: 
-- καὶ ΜΠλ. ὄτές τε καὶ αἷγες : εἰ δὲ πωλύει ἄέτρον, 

οὐ κωτοὸ διστασιν λέγει» --- οἷὸς αώτῳ: --- καὶ ἅλ λως- 
ὅτι τὸ ὃ]ς δισύλ. λὰβον ἄναλογώτερο» ἐστὲ τοῦ Ἡοροσυλ- 
λάβου. πολλὰ γὰρ ἐστιν εἰς 15 λήγοντα ἐπ εὐ-δείας 
εὑρε, οὐδὲν δὲ εἰς οἱς, εἰ μὴ μόνον" τὸ οἷς παρ ἍΑἉτ- 
τιποῖς» καὶ τὸ Φ.οἵς. 

Ὄκκα δὲ τύνη εἴην, παρὰ Ἄλκμανι, τὸ ὅτε, ὅκα λέγει 
ἡ διάλεκτος" εἶτα ὀιπλασιάσασα. ὅ ὄμκα. περὶ παθῶν. 

Ὀλλλλον: ὀκλάςει». παρὰ τὸ ἐγκλῶν. καὶ πάμπτειν τὰ 
γόνατα, ἐν τῷ καθέςεσθια. ἐν δὲ τοῦ κλῶ κλάσω, γί- 
νεται ῥή”ατ κὸν ὄνομα κλὰς᾽ μαὶ Δωρικῶς, κλαξ. καὶ 
πλεονασαῷ του ο, ὀκλάξν ὡς ὁδκξ' καὶ ὀκλάςει, χω- 
λεύει, ἐπέ γόνν κάμπτεται. 

Ὀκγείων οὐα ἔστι πλεονασκός λέγει γὰρ, ὅτι ἔστι, ὀκνῷ : 

καὶ κατὰ Ίωνας, οἡγέω" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, ὀχγείω. 
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οὐκ ἔστι δὲ οὕτως», αλλὰ κατὰ παραγωγή» ᾿ ὥσπερ πα- 
ϱρ το «άλπω Ὑίνεται Φαλπείω, ῥγῶ ῥηείω, οὕτως 
θχνῶ ὀκνείω. πε παθών. καὶ Δημοσθένης ἐν δευτέρῳ 
Φιλιππραν τὸ οχνεἶν ἄντὶ τοῦ Φοβοῦμαι εἶπε κα) δέ- 
δοικα ὀλνηροὶ γὰρ, φοβούμενοι κο) δεδιότᾶς. τάττεται 
δὲ ἐπ] αργίας με ῥγδυμίας καὶ ἀἐμελείας. ὄκνος, Ἰ ἄκι- 
»ησία τὸ πάθος, οἱογε) ἄχιός. τις ὤν' ονγκφων καὶ 
τροτῇ τοῦ α εἰς ο, ὄσνος. 

3. Ὀκνώ, τὸ ῥωθυμῶ, οἱονεὶ οὗ χι. 
Ὀκρήβαντες, ἐφ᾽ ὧν άκρων ἑστάσιν οὐ ὑπομριταί, οἱονεὲ 

ακρίβαντες τινὲς ὄντες παρα τὸ ὤκρον. γράφεται δὲ 
διὰ τοῦ ε, ἂἲς αργὸν αργμκέραυνον. 

Ὀκρίδα, ταυτό» ἐστι τὸ οχριόεις δια τὴν τραχύτητα, φαί- 
γετοι δὲ ὁ σχημµατισμιὸς 9 τς ἄκρᾶς καὶ τας ἐξο- 
χάς. πόΦεν δὲ ἔχει αφορμήν; πλεονασμῷ τοῦ ο 
λέγεται. παρὰ τὸ αχ νὰ ῥῆμα, ακρίο καὶ 9κρίο, 

Ὀκριόεις, ὁ τραχὺς ἀλλ οκρίκς δὲ τὰς πέτρας Φησὺν 
Όμηρος, - ὁ ὀκρίκο ήσαν στ παρα το άκρου 
καὶ τὴν ἐξοχήν, πλεονασμῳ τοῦ ῃ. κατὰ παραγωγἠν 
γόγεται ἄκριος, ὡς Βριώτιος” ἐκ δὲ τοῦ ἄπριος, γίνεται 

ι ο ἀκριδεις» ώς βροτός βροτόειο" καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ον 
Ὁ ὀκριόειο καὶ τὸ Φηλυκὸν, ὀκρυδεσσο ᾿ καὶ ῥῆμο ὀκρυόα. 
ὧπὸ δὲ τοῦ ὀχριόεις» γήεται ὀχρυόθις » ὁ ἁκρότωτος οι 
ὤκρατος Φόβος. η] παρα τὸ κρύος κρυόεις, παὺ ὀκρυδείον 

πλεονασμῷ τοῦ ο, ὁ πρύους καὶ Φόβου ποιητικός. 
Όλτακνημα, ὀκτάραβδα, ὀκτακέρκι δα ην]μαι, γαρ. εἶσιρ 
αἱ ἐντὸς τῶν τρολὼν ἑνρλας ἐαπεπηγμέναι αρὺς τη 
Χοίσικε. 

᾿Ολέκρανα, τῶν αγκώνων τὸ ὀστοῦ». 
Ὄλεχον, καὶ ὀλβαχνον. εἰς τὸ Δερβιστήρ. 
Ὄλβιος». μαάριος. εὐδαίμων, πλούσιος 3 κο) ἐν μηδενὶ 

ἐνδεὴς ὧν, ο/ογ εἰ οὔλιός τις ὦν' οὖλον γὰρ ἐἑνταυθδα 
τὸ υγιὲς. 3 παρα τὸ ὀλβος, ὃ ἐστι ὁλόπληρος καὶ τέ- 
λείος" τοῦτο δὲ παρὰ το ὅλορ" πλεονασμῳ τοῦ β, ὅλ- 

βος. ὄλβιοι δὲ λέγονται οἱ ὅλον τὸν βίον τῇο ζωῆς ἡ 
χρόνον ἐν εὐδοιμονίᾳ διάγοντες. 

Ὀλ έκοντο] -- ὀλέκοντο δὲ λκού: --- ἄπώλλοντο. παρατα- 
τικὸς Ἰωνικόρ' ἄρχεται πο τοῦ ο καὶ ἔστιν ἄκλιτον, 
ὡς ἀπὸ μέλλοντος" παρα τὸ όλω ὀλέσω ὁλέσκῳ' πα 
κατ ἔνδειαν τοῦ σ, ὀλέκω. καὶ τὸ ὀλέκεσθαι, τὸ ἐπι- 
στρόφως καὶ ἐῤῥωμέγως ἐπ αὐτοὺς στρέφεσθαι, 

Ὄληκι] Τυραν»ίων προπερισπᾳ», καὶ τὸ Ἰώτα προυγράφει, 
οομεγος παρέλκει) την αι. οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ πρωτου 
ἐπαύργαι. ἔστι δὲ µέσος αόριστο. ὀεύτερος, καὶ οὐ πε- 
ρισπαταέ, οὐδὲ προογράφεται το { το μέντοι, Αύτὸς 
ἐν ὀφ αλ μοῖσιν ὄργαι: --- ἐκ τοῦ «ὄρεαι γόεται, ἑνεστώς, 

ας απὸ τῆς πρώτης συζυγίας κατ ἔκτωσιν, ὡς ὀήζξαιν 
ὁ/ Ἴαι. λέγουνσι γερ οἱ Ἴωνες ὀρέω, ὡς ἀπὸ τῆς πρώτης 
συζυγίας. Ώρος. ὁ Μιλήσιος. 

Ὀλήον, παρὰ το ὅλον κατα ἀντίφρασιν» τὸ μὴ ὃν σῶον 
καὶ ὀλίγος, ὁ μικρός, παρα τὸ ὅλος, ὃ σημαίνει τὸν 
΄ ὁλόκληρον. 

Ολιγωρία, ἡ αμέλεια" παρα τὴν ὥραν τὴν Φροντίδα καὶ 
τὸ ὀλέγον᾽ τὸ δὲ ολίγον», καὶ ἐπὶ τοῦ οὐδομῶς εἴρήτοιν 
ας τὸν Ἡ ὀλ/γον οἳ παῖθα ἑοικότα γείνατο Τυδεύς: ---- 
αντὶ τοῦ οὐδαμῶς. Ὥρος. 

Ὀληαρτής, Ἰ ἔγδεια τοῦ σίτου. 
Ὀλιγκαίμον:, παρὰ τὸ αἷμα ἐστίν. Ώρος ὁ Μιλήσιος. 
Ὀλιγηπελέωνν ολιγοδρανέων, ὀλίγον ἰσχύων, ἐξησενη- 

κὠς' ὁραύγειν γὰρ. το σχύειν. 
Ὁλίος, πατὰ διάλεκτο» Ταραντῖνοι γ γὰρ τὸ ὀλίγος, ὀλίος 

λέγουσιν, άνευ τοῦ γ. ἐν Δούλοις Μελεάγρου, Ὀλίοισι 
ἡμῶν ἐμπέφυκὶ οὐτυχία: -- καὶ ολίον μισθόν, Πλά- 
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των μέντοι ὁ κωμικός ο Αζν τὴν λέξω ώς ᾿βάρβα- 
ρον᾿ καὶ τὸν ὀγίννοςν ος φησί. τοῦτο δὲ εἴρηκδ: τὸ 
«ἐξ Ίππου μὲν μήτρὸς, πατρὸς δὲ ὀνου. περὶ παθῶν. | 
Ὀλίζων] -- ο ονα ἔμμορε τιι]ο, (Διονύσιος ὁὶ περιγ- 039 

γητής, ὀλήγης, αρερᾶῖο, εὐτελοῦς. παρὰ τὸ ὀλίγον γίνεται. 
Ὀλκός, ἡ ἠσχυρα φορα. παρα τὸ ἕλκὼ, ὀλκός, ὣς Φέρ- 

βω, Φορβός ὄφεν καὶ. ἑλκάδες αἱ Πες καὶ ὀλκοίν οἑ 
τόποι ὃι ὧν ἕλκονται αἱ γεν) ὴ σχοιν/α. τινα εἰς τὸ 
ἕλκειν ἐπιτήδεια, λέγεται δὸ. καὶ μολμά ολο, αυρμός, ὃ 
αγωγός, ἢ “πόρος ψδωτος. 

ὌΌλαιτος καὶ ὀλεμεύς, ὁ σπερμρλόγος,. παρὰ τὰς ὀλά, 
ὁ τὰς ὁλλς βάλλων. ζΩρος. ὁ Μιλήσιος 3 1ο 

Ὅλος, παρὰ τὸ ὁλῶ. τὸ πληρῶ. ' 
ὉὈλοκαύτωμα, ἐν τοῦ ὀλῷ το Φ9Φείρω καὶ τοῦ καίω. 
Ὄλισθος, παρα τὸ ὅλως Φέειν' }ἡὶ πάβα τὸ ὅλος καὶ 

Ιω τὸ κάθημαι» ὁ ὅλος κατωπύπτω»᾽ πλὺ ῥῆμα -ὅλι» 
σφα/νω τὸ καταπόπτω, μα, ελ, τών 

Ὄλεθρος, περα τὸ ὀλέω α ὀλέσων ὠλεκαν' ώλεσμαι". ἐξ - 
αὐτοῦ ὀλεθρος. η παρὰ τὸ ὅλως δραύει». . 

Ὀλιγωργκότες ῇ ἠφροντικότες ᾿ Ἰμεληκότες. 
Ὀλλύα] οὐ μὲν παρα τὸ ὁλῶ ὁλύω" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ή 

λ, ὀλλύω οἱ δὲ. παρὰ τὸ ὄλλω ὀλλω. τα δὲ δια τοῦ 1ο 
υνω ποιοῦντα παράγώγ» εἰ μὲν ὧσιῳω ὑπὲρ. δύο συλλα- 
βὰο, ώχρι τοῦ παρατατικοῦ κλίνεται οἷον ολλύῳ», ὀλ- 
λυμι εἰ δὲ ὧσι ὀισύλληθαν κλήνέται καὶ φονα τον πα- 
ρατατικόν, κλῦμιν κλύσω. 

Ολο. καὶ ὀλειή.. σημαίνει τὴν ὀλεθρίων. παρὰ τὸ ὅλω, 
ᾗ ὄλλω, γίνεται ὁλούς ὁλοή, ος οός Φοή. 

Ὀλολυγή, Φωνὴ γυναμκῶν, ἦν ποιοῦνται ἐν τοῖς Γεροῖς 

εὐχόμεναι ἡ ἁπλῶς ὁ μετα ήχου χλανδμὸς καὶ δρή- 
νου" παρα τὸ «ὀλολύζω" τοῦτο παρα τὸ ολὼ ὁλύω ἐλν- 5ο 
«ω' καὶ κατὰ ἄγαδιπλασιασμὸν» ὀλολύζω. 

Ὀλοφνόνόν, γοερόν, ρηνητικόν " τνρν τὸ ὀλοβφάκια (ὀλο- 
Φυρόν καὶ ὀλοφυδνόν. 

Ὀλεφυρέμενος, κλαζων, ορηνὠ». κυρίως, δὲ τὸ αετὰ 
τιλμοῦ τῶν τριχών πλαίεν" παρά τὸ ὅλως Φυρον 
ἑαυτό». 

Ὀλοφωώ]α, ὀλέδρια καὶ Χαλεπά ᾿ παρὰ τὸ τοὺς Φῶτας 
ὀλλύειν, ὅ ἐστιν ὀλοθρεύειν. παρὰ δμής ἐν Θ1- 
ριακοῖς. 

Ὀλοσίτροχος» Ἰλιαδος ν, Πτολεμαθος κα). ᾿Αριστόνινος 
.λοῦσι παροξύνοντες, ἀκούοντες τὸν ἐπὶ τὸ τρόχειν 4ο 

ὀλεόν' ἐπένθεσις δὲ τοῦ α. περιττή. οἱ δὲ, Φασύνονσινν 
μν᾽ ὖ ὅλος τροχοειόον καὶ κατὰ πᾶν μέρος ἀστήρικτος. 
Δημόκριτος, δὲν τὸ κνλινδρμκὸν σχήμα ὁλοοίτροχον καλεῖ, 
ἐκ δὲ τοῦ ολοὸς γόεται ἡ κλητική ολοέ' καὶ κατα συγκο- 
πὴν ὀλέ. έν δὲ ολός } εὐθεβς γένοιτ᾽ ἂν ἡ κλητροὶ 
ὀλό' καὶ οὐκ ἔστι, συγκοπή: οἷον, --- ἔχει μα ἄχος, ὦ 
ἐλὲ ῥάῦμον: -- τοῦτο περὶ παὼν Ἡρωδιανος. 

Ὀλ ισώτερος » ἐν τοῦ ὀλοός, ἔστι δὲ συγκριτικὸν. ἀντὲ ἁπλοῦ 
το γαρ δικαιότωτος καὶ ὀλοώτερος, παρὰ τῷ ποιητῷ 5ο 
αἀντὶ ἁπλοῦ παραλααβάνεταν τύπου γάρ ἐστι συγκβι- 
τικοῦ, σημαινομένῳ δὲ αντὶ ἁπλοῦ παραλαβάνεται. 

Ὄλμος, ἐπ) τοῦ . κορμοῦ τῶν ἡμετέρων σωμάτων» διὰ τὴν 
εὖ ρυχ» (αν τῶν αποχεκλιµένων τῶν χειρῶ», ὄλμῳ ἐοι- 
μον οἷονν Ὅλμον, ὁ” ὣς ἔσσευε χυλίδεσθαι δι ὀμίλου: 
-- παρὰ τὸ λύων λύομος ἐκβολ/ τοῦ ν, «λόμος καὶ 
καθ ὑπέρδεσιν, ὄλμος. } παρὰ τὸ ἄλλω τὸ πηδῶ. 

Ὅλπια, τὰ ὄρη, τὰ Φιεί όργοντα Ἰταλίαν καὶ Κελτικήν. 635 
ὌὍλτπις. Καλλίμαχος, Καί ῥα παρα σκαιοῦὸ βμλωος 

ἔωπλεον ὅλπιν:--- σηµαίνει δὲ λέξις τὴν λήκνθ 
αἴρηται δὲ παρὰ τὸ οἶονεὶ ἑλαιόπιν τινὰ ) νον δια μά 
ὃν αὐτῆς ὀπιπεύεσθαι τοὔλαιον. ' « 

..τ 

τὸ 
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Ὄλυωπος, ὁὔο σηµαίνει" τὸν οὐρανὸν, καὶ τὸ ὀψηλότωτον 
ὄρος τοῦ λλύμπου. εἴρηται παρὸ τὸ ὀλολαμπὴς εἶναι 
τοῖς ἄστροις .] παρὰ τὸ ὀλλύειν τοὺς ὦπας “δι τοῦ 
κρ τους. χο) ἡ μὲν πρώτη, ἐτυμολογία, μόνον τῷ τοῦ 

1ο οὐρανοῦ αραόζει σηιαινομένῳ' ἡ δὲ ἑτέρα, καὶ τῷ ὄρει, 

ὡς ἄγχινεφεῖ καὶ οὐρανομή κει ὄντι. 
Ὀλνωπία, ὁ ἐν Ἠλιδι τόπος" Φασὶ γὰρ τὸν Δία ἡσέντα 
τῷ τόπῳ, ἑαυτῷ ὡς κλῆρον κατασχεῖγ. ὁμωνύμως οὖν 
τοὔνομα τοῦ οὐρανοῦ τὸν τόπον ὠγόμασα ὁιο τοῦτο πα} 
αὐτὸς Ὀλύμπιος προσηγόρευτα»" ου γαρ δέχομαι τοὺς 
λέγοντας ὠνομασ-θαι τὸν τοπο» απὸ Ὀλνωμπίας τῆς Ἂρ- 

κάδος, ἣν ἔγημε ΗΠῆσος. Ώρος. 
"Ὅμαδος] -- ὅμωδος δ᾽ ον, λιάδες β., 9όρυβος,. κραυγή 

οἱονεὺ ἁμανέός, τις ὢν' παρὰ τὸ πολλοὺς ὁμοῦ αὐδᾶν. 
30 Ὁ μαρτεῖν παὶ ἁμαρτεῦν μφότερα ἐπὶ. τοῦ «ἐπιτυχεῖν 

καὶ ακολου» εἲν τὸ δὲ δεύτερο», καὶ ἐπὶ τοῦ συμπρᾶ- 
ἕαι” οἵον, Τω δ᾽ ἐξ. οἴνου ἔβησαν αμαρτήσωντες ἅμ 
ἄμφω: --- διὰ δὲ τοῦ ο, Αλλ ἐ ομαρτεῖτον καὶ σπεύ- 
δετογ: --- παρα τὸ ἄρω βκρύτονον, ὁ μέλλων Αἰοληιῶς, 
ἄρσω᾿ ὄνομα ῥηματικὸν, ᾽αρτός" ἐξ αυτοῦ ῥῆμα» αρτώ 
καὶ ἐν συνδέσει μετα τοῦ ἅμα ἐπιῤῥήματος τοῦ δηλοῦν- 
τος τὸ ὁμοῦ, γόνεταν ἁμααρτω" καὶ ἐν συγκοπή, αιδρ- 
τῶ καὶ ὁμαρτῶ. καὶ ὁμαρτήσαντες, ὁμοῦ ἁρμόσαντες ' 
καὶ παροµαρτου»τες» τὸ παρακολουθοῦντες ἡ συντυ- 

5ο Χόντες" παρὰ τὸ αρῶ τὸ ) ἁρμοςω. 
Όμβρος] παρὰ τὸ ὁμου ῥεῖνε ὀμόροσς, ζμορος" καὶ συγκο- 
πᾗ ὄμρος καὶ ἐπεὶ τὸ α πρὸ τοῦ ϱ οὐ, δύναται εἶναι 

πλεοναςει τὸ β καὶ γέγεται ὄμβρος. ὁ ὁμοῦ ῥέων καὶ 
κατερχόµενος. ἢ ἀπὸ τοῦ Φέρω πατα συγκοπὴν Φρός 
καὶ βρόο᾽ καὶ προς.)ή1η! του ον ὄβρος : ὥεπερ στοῦν 
ὀστοῦυν: καὶ πλεονασμῷ τοῦ. αν ὄμβρος. ἡ ὠπὸ τοῦ βά- 

Γρος βρός καὶ ὄμβρος, ὁ ὁ βαρέως Φερόμενος. 
Ὁ, μαιχμία» ἡ συμµαχία. παρὰ τὸ αἰχμή πα) τὸ ὁᾳοῦ 

γίνεται ὁμοαιχέον καὶ συγκοπῇ σημαίνει, δὲ τὴν. εἑρή- 
4 νην.. σημαίνει γαρ, εἰρηνευόντων τινῶν, ὁμοῦ τὰς αἷ- 

χας ἔχειν. 

Ὁμευνέτης, ὁ σύγκοιτος.. 
Ὅμηγυρις» αθροίισμα» πλῆθος. : 
Ὁμηγερέες, ἐπίῤῥημα ἀὈροίσεως. παρὰ τὸ ὁμοῦ καὶ τὸ 

ἀγείρω τὸ συναἈροίζω, ὁμοωγειρής» ὁμααγειρέος ἐμηγε- 
βέος καὶ ἡ εὖθεἴα τῶν' πλη}υντηκῶνε 

Όμηρος] παρὰ τὸ ὁρῷ καὶ τὸ μὴ ὥπαγορευτεκον. μὔορος 
ποὶ κε} συγκοπῇ καὶ ὑπερθέσει, Ὅμηρος. η παρα τὸ 

2ο πηρος. ο σημαίνει τον τυφλό». λύνεται ὄπηρος το ὄμη- 

ϱρος καὶ Ὀμηρίδας, γένός 5. Ὅμηρος, παρὰ τὸ συ- 
εἴναι τοῖς λαμβάγουσι 3 οἶον, ὁμοῦ συνών. } απὸ τοῦ 
ἅμα :ἀρηρένα- ὡς οἶγος οὐνήρόθν οὕτως ὁμός ὄμηρος. εἰς 
τὸ ὦμήρενσεν. Ἡσίοδος, Φωνῷ βρηβρννυναν: ---- τουτέ- 
στιν- ὁμοῦ εἴρονσ αἰνέ. 

Ὁμήλιέ ὁμήλικος» ὁ ἴσην ἡλωμίαν ἔχων. : γίνεται ἐκ τοὺ 
ὁμοῦ καὶ τοῦ ἡλιδ. 

"Ὅμιλος» ἐπὶ μὲν του πολέμου», παρὰ το ὁμοῦ τὰς ἴλας 
θοά βάλλειν. ὅ ο ἐστι τας, συστροφάο' ἐπὲ δὲ τῆς ανοστροφῆς 

του ὀχλου, παρὸ το ὁμου εἰλεῦθαι. οὕτως ρου. 
Ὁμιλωδόν, κατα ἴλας πο συστροφὰο». ὴ. ὀδροίσματα. 
Ὀπιχεῖν. σηµαένει το οὐρεῖν᾽ παρὰ τὸ ομοῦ ῥεῖν κος χεῖν 

τὴν ἁμίδα οἷον ἁμιδαχεῖν καὶ κωτὰ συγκοπὴν ποὺ 
τροπή» τοῦ α- εἰς 98 ὀμιχεῖν. ἔστι δὲ καὶ βαρύτονον 
'ῥῆμα  οἷονν ὀμίχω". ὁ μέλλων» ὀμίξω» ὡς. παρα Ἱππω- 
νακτι» οἷον, ᾿δδμιξεν αἶμαν καὶ χολὴν ἐτίλῃσεν, 

Ὁμίχλη, ὁ παχὺς ποὺ ὐγρότωτος αἡρ.. παρὰ τὴν» ὁμοῦ 
το, εἰλήησιν τῶν γεφ ῶν, ὁμίλὴ πο (πλεονασμῳ ποὺ χω ἡ 

παρα τὸ ὁμοῦ ἔχει εἴλησιν" ἡ- παρα  σὸ τοῖο ὄμμασι 

παρέχειν ἀχλύν. δασύνετωι' τὸ ο πρὸ ἐνδς μ. δεσύγε- 
ται. τὸ ὀμιχῶ. σεσημείωται" πα τὸ παρα τῷ ποιητῇ 
λεγόµενον, Ἠύτ ὀωήχλη: -- κατὰ δέλεκτον Ἰωνικήν. 
οὗ γὰρ Ἴωνες τοῖς φιλο αντ) δασέων χρώντει τὸ ὧφε 
κόμεθα γὰρ ἀπικόμεδα λέγουσι" καὶ τὸ οὐχί, οὐκί. 
οὕτω καὶ τὸ ηύσ' ὁμήχλη. ἠύτ' ὀμίχλή. 

ἜὌμματα., οἱονε) ἔματα καὶ οἴμωτα ὄντα" ἐπεὶ δ αὐτῶν 
ἀφίετοι καὶ ρμθται τὸ ὁρατικόν. Αἰολικῶς ὅπτα, τοὶ 
περὶ τοὺς ὦπας, 

Ὀμνύω] ὀμῶ, ὀμονύω" καὺ συγκοτῇ. ὀμγύω" περὶ πα-)ών. 
ὴ παρὸ τὸ ὁμοῦ, κοκ τὸ γεύειν. ἡ παρα τὸ ὄμμα καὶ τὸ 
νεύειν" οἱ γὰρ ἐμνύοντες παταγεύουσι». 

Ὁμοίος, ἐκ τοῦ ὅμοιος, τλθονασμῷ τοῦ ε, ὡς «γελοῦοον 
γελοίῖου. ὅμοιος, ὁ αὐτός προπερισπᾶται ἐπὶ τῶν ἐπῶν. 

ὍὉ κοκλ ἤσασκον] ἐκ τοῦ ὁμοχλή, όπαα ὁμοκλῶ” ὁ πέλ 'λωνν, 
ὁμονλήσω" ὁ αόριστος» ὠμόκλησα”. τὸ τρίτον, ὠμόκλης 
σε, καὶ ὁμοκλήσασκεν. ἔλδωμεν καὶ διαλεξώμεθο περὶ 
αὐτῶν. Ἱστέον ὃ ὅτι ταῦτα τὸ Ίων γίνεται διὼ τοῦ 
σκ᾿ ὦπὸ μὲν βαρυτόνου ὅ- ὄντα, ἔχει πρὸ τοῦ σι τὸ εἳ 
οἷον τύπτεσκε, λάβεσκει, λέγεσκεν" ὑπεσταλ μένου τοῦ 
πρώτου ἄορίστου" περὶ οὗ μετ’ ὄλίγου εἰρήσεται. καὶ το 
τὴς πρώτης συζυγίαο τῶν τερισπαμένων παὶ τῶν εἰς 
αι ὁμοίως τὸ ε ἔχει πρὸ τοῦ σι" ο τον, ποίεσκε, τίΦε- 
σκε" τὸ δὲ τ]ς δευτέρας συζυγίαο τῶν «Τερισπωμόνωνι 
ἐν τῷ παρατατικῷ μόνῳ τὸ α ἔχει πρὸ τοῦ ση" ον, 
βόασκε.. γέλασκε». ἐν δὲ τῷ Φευτέρῳ πορίστῷν ἐὼν ὅλως 
γένῶνταε» τὸ ε ἔχει πρὸ τοῦ σκ" οἷον, μυκῷ μυκᾷον 
ἔμυκονν μύκεσκε" τὸ δὲ τῆς ὀευτέρας συζυγίας τῶν εἰς 
μεν καὶ ἐν τῷ παρατατικῷ καὶ ἐν τῷ ἑευτέρῳ αἀορίστῳ, 
διὰ τοῦ ο ἐνφέρονται" οἱον., ἔστηρα» ἵστη», ἔστην, στά- 
σκε. τὰ δὲ τῆς τρίτης συζυγίας τῶν περισπωμένων καὶ 
τὼν εἰς μι. διὰ τοῦ ο ἐκφέρονταε» ἐχρύσουν, δκρύσο- 

σκεν" ἐδίδων. ἐδίδοσκε. τα δὲ τῆς τετάρτη» συςυγίας 
τὼν εἰς μὲ. συστέλλει τὸ δύχρονο» αόνον πρὸ τοῦ σα, 
ἐέεύγνυ, «Ἐύγννσκεν' ἔυν, ἔδυς, ἔδυ. δύσκεν. ὁ δὲ 
αἰόριστος πρῶτος, ἐπὶ τῶν ᾿βαρυτόνων καὶ» περισπωκέ- 
νῶν, καὶ τῶν εἰσ µε, τὸ α ἔχει πρὸ τοῦ" σκ᾿ οἷον τλά- 

5ου 

σο 

4ο 

σκε» γράψασκε κ. βοήσασκε ἃ Φφήσωσαε ἳ πῄσασηε ο χαὶ δο 
τοῦτο εἰκότως. τὸ γὰρ κεχρεωστημένὸν α τοῦ τρίτου 
προσώπου ἄνεδέ έξατο ἐνταῦ: 3 προσερχομέγου γΣρ τὸὺ 
σι ἐν τῷ πρώτῳ προσώπῳ᾿ "τοῦ «θρίστου,, οὐκέτι ἐγένετο 
ὁμόφωνον βετὸ τοὺ α. ταύτα «δὲ οἱ Ἴωνερ' οἱ δὲ ποιη- 
ταὶ πατα µίωηαι τῶν Ίωνα κὼν πολλεκιε καὶ τὸ πρῶ- 
τον καὶ τὸ δεύτερον πρὀσώπον ποιοῦσιν" οἷον, τυττε- 
σµον» Χπίρεσκον" τύπτεσχε. Χαίρεσκε. λέγει δὲ ὁ 'Αμ- 

- βρ8ν. ὅτι εἴ τι προελαμβάνει ταῦτα παωτον τὸ τέλος, 0ος 
«πεποβόλλει κατὰ την αρχήν: μα) γὰρ τὸ ἔτυπτε ποιοῦ- 

σι’ οἱ Ίωνες τύπτεσκεν: αποβαλλουσιν ἐκ. τῆς ἄρχῆς 
κ προστι)εἴσι πατω τὸ τέλος. ὁμὲ τοῦτο- ἔτυχτεν ἐν 
τῷ τύπτεσκεν ἄποβαλλει τὸ ε τῆς αρχῆς" ἐπειόη τὸ 
ποιητικὰ. Ἰωνικὸ ταῖς ἰδίαις µετοχαῖς «Δέλουσι συέρχε- 
σὃκι' οἷον, ἔτνπτε, Τύπτε δ᾽ ἐπιστροφάδη»: πα πρὸς 
τὴν τύπτων µετοχήν. ἡ ὕνψατο, Μψατο ὀήμου: οσο πρὸς 
τὴν ἄψας αετοχήν" καὶ ὤπουσα., πρὸς τὴν ὠνούσας. 
διατέ δὲ. εἶπε ταῖς ἀδίωις Αετοχαῖον καὶ οὐ τοῖς ἰδίοις τὸ 

-, 
ἐνεστῶσε: δια τὸ εἴπεσκε" τουτο γὰρ τη εἰπὼν πετο-.. 

: 

χΤ. συνάρχέται, -οὖ μὴν τῷ ἐνεστῶτι" ἔπω αρ ἐστιν 
ὁ ἐνεστως. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

Ὁμομλή . η] απειλή. πτ-- ὁμοκλητήρος. ακούων: --- σγμαή ει 
«δὲ τὸ ὁμοῦ ἐγκελεύσασθας, οὓς τὸν Πέπλγγόν  Φ) ἐμᾶ- 
σίνν ὁμόκλησάν τ᾽ ἐπέεσσιν:---- ὅταν δὲ λέγηη Τον, 
σχήπτρῳ ἑλάσασμεν. ὁμομλήσασκέ τε µύθω:--  ἀντὶ 
τοῦ ἠπείλησε" γίνεται παρα. τὸ. κέλω (τὸ πβοετώσόω) 
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καὶ τὸ δμοῦ. ἑωρπέλη: καὶ σὐγκόπΏ» ὁμοκλήν } ἔστι 
ῥῆμα κλῶ τὸ Φ κα λέγω᾽ ἐξ οὗ κο ὁαόκλῶ. τὸ 
μεθ ὕβρεως απ. ὢ καὶ ὁμοκλήν ἡ ὁμοῦ πᾶσι λεγο- 
μένη, Φωνή οἷον, ---- µετὼ δὲ Τρωεσιν. αὐτὸς ὁμόκλα: 
--- ἄντὴ τοῦ, πᾶσι» ἐπεφωώνε , παὺ ἔλεγεν. ὅ λεν καὶ τὸ 
ἐν κλ άν. τοῦτο δὲ ὁ ᾿Αριστοβάνης αντὶ τοῦ αντιλέγειν 
κά τὴν γὰρ ἐν πρό εσιν αντὶ τῆς ἀντὶ εὑρίσκειν 

ὃ Σοφοκλεῖ ἐν Αἴαντι" οἱ Ἶονκ--- τὸν σὺν ἐνστά- 
ααξ ρθω ἂντ) τοῦ ἀγτιστάτη». "Ώρος. - 

Ὁμογῳ, ὁμογενεῖ" 
τῷ ἐν τῆς αυτης γονῆς. 

Ὁμονγδύ! Ὡς] απὸ τῆς »ηδύος γενικῆς, ὁμονήδυος, καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ ῃ. 

μικρο, ὁ ὁ ἀδελφός : διὰ τὸ περὶ τα αὐτὸ σφυρὰ τῆς 
ρὸς πεσεῖν γέννηθέντα. 

Ὀρνο, ἀπεπύκζεν» ἀπέμασσεν, ἀπὸ τοῦ ἀμέλγω" Γπρο- 
πὴ τοῦ α καὶ τοῦ ε εἷς ον καὶ τοῦ λ εἰς τὸ ρ”- πλεο- 
κ. δὲ τοῦ ν. γετα ὁκόργνω, Αμαηπύω » ὀμόργνυ- 
κ μετοχὴ, "ὀμοργνύς, 

μώλαως, ὁμοπύλακες, ὅμοροι" ὤλακα γὰρ τὴν. αὔλανα 
Δωρικῶς' καὶ ὅμορος, γεισνιαζόντες. 

Ὀμφαλός, κυρίως ἐπὶ τοῦ. ἡμετέρου. σώματος κατὰ τὸ 
μέσον εἴρηται απὸ τοῦ οἶναι εἰς τὸ ἑωτγεῖν. παρα. ἐ οὖν 
τὸ ἐ πγεῖν, ὅ ἐστιν αναπνεῖν» γύεται ὀωπναλός' καὶ 

πατα απο ολὴν. τοῦ ν. καὶ τροπῇ τοῦ π εἰς φ.- θωφα- 
λόςν ὁ οὗ τὸ ἔωβρνον αναπγεῖ τὸ γὰρ βρέφος. κατὰ 
γαστρὲς ὃν, περ) αὐτὴν εἰλεῖται παὶ οἀγαπνεῖ παὺ τρέ- 
ετων” ὄφεν καὶ τὴν Δήμήητρανν τροφὸν οὖσαν, ὁμ- 
πνίαν ἐνομά ουδ Κνρινοῦ, (ως προ Λυκόφρονι, Ἱ: αὲ 
μή ἄλλην ομπνία» κειμηλίων) τὴν συντελοῦσαν πρὸς 

, ὁ «Ἡ», παρὰ τὸ πνέω" καὶ. ὄμπνους, τοὺς Ἀγαητρια- 
ο καρπούς. ἡ παρὰ τὸ Φαλφ ἐοριένοι ἐκκρεμὴο γάρ 
έστω ἐν αρχῷ, πρὸ τῆς ἀποτομῆς. εἴρητωω δὲ µεταφορι- 
κῶς καὶ ἐπὶ ζυγοῦ καὶ ἀσπίδος, καὶ ἐπὶ ἄλλων τῶν. 

Ὀμπή» πυροὶ µέλιτι κεχρισµένοι, μεμελιτωμένοι. 
Ὀμφαξ, τὸ ὀξεμνόν. Βκβριουν ὄμφαξ ὁ μὴ πέπειρος 

: βότρυς. ὡς ᾧμην' καὶ ἐν τῇ Φεία γραΦᾷ, Γονεῖς φα- 
γωσιω ὄμβαναον παιὶ τέκνα ὠμωδιάσωσιν: -- ο{ογεὺ ἀμό- 

υφαᾷ τὶς ὤν' κο κατα συγκοπ}»., τεσεὲ συστολὴ τοῦ ω 
είς ο. } Φμὴ εἰς τὸ- Φαιγεῖν. ς 

Ὀμφή, δείς φήμη, κληδών" παροὲ τὸ Φῶ τὸ Φαύω καὶ 
τὸ ὄν, ἡ τὸ ὂν Φκίγουσα, ἤγουν τὸ ἄληδέο. 

Ὀνείτα. σηωμώει τα βρώµατα τὰ τὴν ὄνησιν παρέχον- 
τα, καὶ πάντα τὰ ὠφελούντα. ὥσπερ. παρὰ τὸν οὐτήσω 

ο βέλλοντα γίνεται ὠτειλὴ Ματὰ τροτὴν Ἡοιωτῶν., οὕτω 
(κο περ τὸν ὀνήσῳω μέλλοντα γίετα ὄγδιαρ- ὀνείκ- 
σοῦν Νατόὸ, ̓ τροπὴ» Βοιωτικὴν τοῦ 3 εἰν την ε ΔΡ ΟΥΥον. 

νο, σηµαίνει δύο᾽ τὸ ὠφελῶ, ἐξ οὗ ὄνησις κ) ὠφέλεια, 
ὡς τὸ, --- ἔπειτα δὲ παὐτὸς ὀνήσεκε: τετ ἔστι δὲ συςζν- 
γίαρ πρώτης. σημαίνει καὶ τὸ αέαφοιαι" ὁ μέλλον, 
ὀνόσω, ἃἷς τὸ, οὐδέ κ ᾿ΑΦθήνη Τόνγε Ιδοῦσ' ογόσαιτο:--- 
ἄστι δὲ συζυγίας Τρέτην. τὸ δὲ ὀνῶ τὸ αγοράζω, ὅστι 
ὀρυτέρας. 

Όνειδος] π.«αὶ τὸ  ὀνῶ τὸ μέωφομαι μετὰ τοῦ ενω μ 
γονεν όνει 4: ὁ μδμητὸν εἶδος ἔχων"' καὶ ὀνειδισμὸς, 
ὁ νατὰ τὸ εἶδος µεμττός, 

Ὄνει 96, παρὰ τὸ ὀνῶ τὸ ὠφελῶῷ" πολλοὶ γὰρ ἐν τῶν 
ἠδίων ὄνκιρώτων αἰφελήθησαν' ὧς πέπτω, πέπειρος, ὁ 

:. αλμαίθς βότ. 
ο ὙιρασόΜίφ] ἡ λέγεται δυηπόλος ὁ περ) τας θυσίας 
τμ μόνος, οὕτω κα ὁ περὶ τοὺς ὀρδίρονρ πολων 
καὶ Σναστρεφόμανοῦν ὀνειῤοτολος. 
νά, ος ν- ἡ τοῦ ὄνου: κόπρος. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

τουτέστιν δελφιῶ, οἷον ὁμογονίῷν 

οπτ 

Ὄνουα] παρὰ τὸ νέκω τὸ µερίζων νένουκν νέµε καὶ ὄνοι 
μα ὅφθεν καὶ ῥῆμα ὀνομαίνων ὡς πήιαε πίνω” αρ 
οὗ τὸ ἐξονομήνφον ἁ ὀμλοῦ. τὸ ἐξ ὀνόματας ἴπηο. εκ) 
δε” γινώσαειν, ὅτι ἐπὶ. τοῦ αορίστου τῶν ἀπὸ. περισπω- ΄ 

υμένων τῶν διὰ τῆς αι διγ9όγγου οἱ Ἴωνες έπουσι 
τὸ α εἰς η' καλκοῶ ἐκθδιτα". χρῶντας δὲ αὐτῷ καὶ 
{ Αθηναῖοεν. μιανῶ, μήνας σγμανῶ, ὀνήμήραν πα 5ο 
᾿Ἠήμωκλντη νι Όστεν Ανν 

Ὄνος. ἐπὶ τοῦ: « πι τὴν ἐξ αὐτοῦ ρουμ ὄνη- 
ἴσιν ἐν ποῖ» ἔρ] 
νου, καὶ ὁμοίως εἴρηται, παρὰ τὸ βαστας τι». 

Ὀνώνις, παρα τὸ ὀνῶ τὸ ὤφελω καὶ τὸ ἔνος, 1 τοὺς- 
νους ὠφελοῦσα. ἔστι δὲ ακανδῶδες. Φυτόν. 

"ὌΟνειδος, λαμβάνεται καὶ ἐπὶ τοῦ κλέους, ὡς Εὠριπίδης 
ἐν Φοωίζσαι. ἔστι δὲ τῶν µέσων λέξεων, ὡς τύχη, 

καὶ «ᾖλοον Κι ἀύλος. - ἳ α 
᾿Ογδος, το τῶ» βοῶν κοπρίδιο». εἰ : 
Ὄνυξ]΄ παρα τὸ νύσσω μέν νύξ καὶ  λαλκοόμρ τοῦ ον 

ὁυξ. ᾗ παρα Ἰ τὸ ανοίγω ἀνοίζω ἀνοιξ καὶ ὀνυξ, δν οὗ 
ἀνοίγεται η σάρξ μοι) αραιοῦτεα. 

οξυδύμίαν τα παρα τῶν γεχρῶν' 
ταῖα λέγονταν 
τοῖς τριοδρι τιλέπενα. κ νέ 

Ὀξνλαβή: αιν τὸ ὁ τέως λαβάσθα, τοῦ πράγματος. ««ἴα 
Ὀδίς, το ος, ὃν αγγεῖον. ὁ9)ς 
ὠξύς] παρὰ τὸ ζέω ξόος" καὶ ὡς ών οφ μα οὔτω 

ἃ ὃν καὶ ἀκα- 

κα) ἔόος ξοῦς: καὶ ἐν ὑπερβιβασαῷ» ὀξύς. ἐκ δὲ τοῦ δ 
ὀξύς γόετοι ὀξος (ως ταχύς. τάχος Ἱπαχύςν πάχος) 
τουτέστο, ὁ εἰς ὀξὺ µεταβεβληκως ονος, ἐπειδαν. τέμνφ 
πιαὶ κεντρί (ὡς εἰπεῖ») τὴν Ὑεύσιν. οὕτω καὶ ὀξεῖε» 

« σταφυλην. λέγομεν τὴν. κεντρ/ςουσαν τὴν γεῦσιν" καὶ 
οξυν ἂν Ὄρωπον.. τὸν ταχέως "δυμούμενο» κα μάχες 
ραν οὐ εζενν τὴν, ἠκονημένην. οἱ δὲ Νυρηναῖοι τὸ ὄξοο 
Ἴδοο Φασί, καὶ άλλοι γλυκαδιον. : Ώρος. μὸ 

Ὀξυβελή:, ὁ ταχέως Βαάλλων, ἡ-ταχέως. βαλλόνενος. 057 
Ὀδυνα, ἐκ τοῦ ὀξύς. ὥεπερ δὲ παρὰ τὸ χω χόος οωῤη 

οὕτω παρὰ τὸ ξέω ἔσος ξοῦς. παν ἐν ὑπερθιβασαφῷ 
. ὀξύς. κοὶ οξύ, τὸ ἀντιδικστελλόμενον πῷ αμῤλει 
Ὄξος, η. παρα τὸ ἔχω τὸ κρατῶ" (ἔχει γὰρ αἰσφθήσεις) 
τσ]. ποροὰ το ὀδυνει» τας αἰσθήσεις ἐν τῷ σοι. 

ὌΌπα] παρα τὸ ἔπω τὸ λέγων ὁ αέλλων, ἔψω" καὶ ἄπο- 
βολ/ τοῦ ω, ἐψ᾽ καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο, ὄψ. κλήγετωι 
ὁπός' σηµαίνει δὲ τὴν Φωνήν. μας 

Ὁπαδος, ὁ ἀκόλουδο ὥρπερ παρὰ τὸ πέµπω μέσον το 
πομπός οὕτω κα) παρα τὸ. ἔπω τὸ ακολονδῶ γή 
:οπός" ἐξ οὗ παραγωγον: ὁπαζω. ο ο χα 
μόνος, μοναςω᾿ καὶ ἵππου, ὑππάζω. .. 

Γσει--- οἱονεὶ ἑπόμανος ἐδίωχα ". πάν». γὰρ τῷ δι. 
Χοντι, ἔπεσθαι τῷ ὀμωκομέν, ΔΑ τότ' ἐγω κήρυκα τ 
ὁπασσαμενος καὶ ἑταέους: ---ἀντὶ τοῦ ἔτεσδια ποιή- 
σας, ὧρ τὸ, Οἶνον δὲ Φδινύθουσιν: --- ἀντὶ τοῦ ΦΦί- 
»6ιν ποιρώσε, ο) ὁπήν ἡ ἐξόπισθεν ἑτοιένη τισ. ἐν 
τοῦ οὖν ὁπάςω ὀκαάσω, γίνεται ὁπαδές, ὡς Φράζω ι 

κοίςν κομήσον ποιιδή. ἐκ δὲ του ὅπα- 3ὸ Φράσω, Φρα" 

δόρ" γύεται κατὰ μεταπλασμὸν οτγόες' ἐξ οὗ. ῥρωαν 
ἐπηδῷ καὶ ὀκγδεύω. : Ὄμηρος "Ἰλιάθος β'ν--- ὃς οἱ ὁπή- 
δειτ--- παλι ε]λα ὀπηδεύοντα νομη ὃν Απολλώνιος. ἐν 
τοῦ ὁπαδόςν γίνετώ κατ ἕλλειψιν, ὁπαος καὶ ἐκ τοῦ 
ὁπάος, --- ὁπάων Ἰδομενεύο: --- . ό τὸν ἐκόλουθον. 

Ὁπά όν» σημαήνει, δὲ λέξις πλείονα" 
ριποιεῦν κα) θιδόναη, αἱ τὸ, ---- νῬρωσέ τε καὶ ΄Ἕκτορι 
κύδοῦ ὁπαςδιο--  ποτὸ δὲ, τὸ Ναταφέρ αχ ὸ οἷον. 

τΝαακβῥονς “αγ ὄρεσφιν ὁπὸ Ὄρενος ν ὄμβρῳ:---- 

508. 

1. ἐπὶ δὲ τοῦ παρα τέκτονος εἰργασμέ- 

} τὰ τῶν μον μαφήῤμωμή, τα ἐν 

τὸ μὲν, τὸ πε- 
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ποτὸ δὲ τὸ ἐπιλέγεσθαι" οἷονς Ἡ, καὶ νεώτερον νυν 
ὁπάσσατο κύδος: --- ποτὸ δὲ τὸ όκευν» Αλλ' ὅτε ὁή 
ῥ' ἐκήκανε πολὺν κκ ὅ μλον ὁπάζων, 

ὌὍπατρος. κασίγνητος. ψιλοῦτωι' τὸ ο πρὸ τοῦ π, μὴ 
κατα ἄναφορ: κὴν ὄννοιαν, Ψιλούτας, ὀπώρα. οὕτω ποιὸ 
ὕπατρος παρὰ τὸ ὁμός καὶ τὸ πατρός. τὸ δὲ ὁμόςν ση- 
μαίνθι το ὁμοῖος οἷον, ου γὰρ παντων ᾗεν ὁμὸς Φρόος: 

... πρόσκειταε, κατὼ αναφορικὴν, διὰ τὸ ὁπόσος. τὸ. 
ὁπλή, ἀντιπίπτει. 

Ὀπή., κυρίως τόπος τετργωένος, αφ οὗ τὶς ὀννατια ὁπή- 
σχσθαέ πο περιβλέφασθαι. οὕτως ᾿Αριστόνικου ἐν 
σηεείοι». 

Ὅπῃ, εἰς τὸ ἀμαρτῇ, 

Ὀπήτιον, παρὰ τὸ οπὸς ἐμποιεῖν. 
Ὅπις. σημαήνε ει τὴν μην" ἐκ τοῦ ἔπω" παρὰ τὸ ἔπε- 

σθαί μαὶ ἂκ- ολου.εἲν τοῖς πννν' ἐξ οὗ κεὶ Φί 
λοτις' καὶ δεῶν δπιν, 

Ὀπίεσθαιν τὸ ἐντρέπεσ-λα:" ὧπὸ τῶν ὠπῶν τῶν οΦ2.λ. 
μῶν' οἵο», --- 9εὼν ὁ᾽ ἐποπίςεο αἲνινὴ -- ἄντὶ τοῦ 

5 προ ροόρᾶ τὴν τῶν Φεὼν μ]νω, καὶ ἔπιστροφη» ποιοῦ. 
καὶ Απολλώνιος ἐν τοῖς ᾿Αργονκυτικοῖρ λέγει ὀπίςετο, 
αντὶ τοῦ ἐπεστρέφετ». 

Όπισθόδομος» τὸ ὄπισεν παντὸς ο) νήματος Αθηναϊ οι 
δὲ, τὸ ταμιθῖον, τῶν ἱερῶν χρημάτων" ἐπεὶ ἦν ὄπισθεν 

ῄ τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἀθηνᾶς, 
Ὀπιπτεύεις, Ἰλιάδος ὁ,. παρα τὸ ὅπτω τὸ βλέπω, παρα- 

γωγον ὁπτ εύω» μαὶ κατὰ ἀναδεπλασιασιιὸν ὀπιπτέω 
ὀπιπτεύω, τὸ περιβλέπομαι. 

Ὀπίσ, ἐπίῤῥημα τοπικόν. ποίκςο σχέσεως; τῆς ἐν τόπῳ. 
ἔστι δὲ κα) χρόνου δηλωτικὸν, καὶ σημαίνει τὸ µέλλον. 
πόσαι σχέσεις των τοπικῶν; ἕξν ἄνων πάτων ἔωπρο- 

ες σΦενν ὄπισθεν, δεξι. ἄριστερᾷ. γήεται δὲ παρὰ τὴν 

' ἐπὶ, ἐπίσω, ὧξ παρὰ τὴν ἐξ, έξω οιὲ τροπῃ τοῦ 5 
πίσω. σημαίνει δὲ τὸ μετὸ ταῦτα, ἦ παρὰ τὸ ὁπ'ζω τὸ 
ἐπιστρέφομαι η παρὰ τὸ ὀπίςω τὸ αχολουδῶ» πα) 
πατοπιν διώκω. τὸ δὲ οπίζω. ἐκ τοῦ ὄπιςν ὃ σημαίνει 
τὴν ἐπιστροφήν, -- Φεῶν ὅπιω οὐκ ἀὠλέγοντεο. καὶ 
ὄπισδεν. ὀκῶς το στῆ 9 ὄπιδεν: --. ὧπὸ τοῦ ὀπίσω, 
ὀπίσωδεν, καὶ συγκοπῇ τῆς σω συλλαβῆς. εἰ δὲ ὅπι- 
σ9εν, ἀποχοπῷ τοῦ ' καὶ μετρτισ' σε Ἰλιώδος αἲ. 

ὨὈπίστατον, τὸ τελευταῖο». 
Ὅπλα] παρὰ τὸ ὀφέλλῳ τὸ αὔξω 9 ὄφλα καὶ ἔπλα, τὰ 

κατα κος ἐξελαυνόμενα ἐπὶ του ἄκμονος. ἦ παρὰ 
τὸ ἔπω τὸ ἀκολουθῶ» ἔπλον καὶ ὅπλον. Αύτὰρ ἐπεὶ 
πάν» ὅπλα κανε Ἀλντὸς Ἀμϕιγυήειο:--- σγιαίνει καὶ 
τὸ τῆς νηὸς σκορίαν --- ὅπλα τὲ πάντα Ες ἄντλον 

» κατέχενε: σημαίνει καν τα χαλκευτιμὶ ὄογαναν 
Ἴγουν ἐργαλεῖα, Φύσαςν ὥς Φήσιν. ᾽Απίων, Ἰλιάδος σ’. 

Ὁπλή, ο(ο εἰ απλ; τις στὴν κατ τροπὴν τοῦ α εἰςο" 
ἡ παρὰ τὸ ἔπω τὸ ἄκολουΦῶ. 

Ὁπλότεροι, οἵ νέοι, οἱ μᾶλλον ἔπλα, Φέρει» ὀυνάμεγοι 
ὡς τὸν Αἰχαας δ)ς αὐχμάσσουσι νεώτεροι, οἵπερ ἐμοῖο 
Ὁπλότεροι γεγκασε: --- οἱ γὰρ προβεβηνότες τούτων 
απηλλάγησαν ΄Ὅμηρος, Γήραῦ δὴ) πολέμοιο πεπανµέ- 
νοι:-- ἀπὸ τῶν ὅπλων ουν ὁπλότεροι" ἐτεὶ πρὸς 
ὅπλων. αναή εσὶν εἰσὶν ἐτιτήδειοι, ὧς πρὸς τοὺς γέρον- 
τας. καὶ ̓ὁπλοτέρω», αντὶ τοῦ νεωτέρω». εἶδους τῶν 
παραγώγων συγκριτηκοῦ ὥσπερ τὸ νεώτερος πρεσβύτε- 
βος» τύπου μέν εἰσι συγαριτικοῦ, τὴν δὲ. Φωνὴν αντ) 
ἁπλοῦ παραλααβάνουσι».. 

Οπέτερος] τὸ ἐρωτηματμιὸν, πότερος; καὶ τὸ ἄγαφορι- 
κὸν» πλεονασμῷ τοῦ. ο ὁπέτερο. σχήματος συ Φέτου" 
ἐκ τοῦ ὁποῖος καὶ τοῦ ἕτερος, ἑποιέτερος ποὶ ὁπότερος, 
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ὁ ἕτερος τῶν δύο. πλεονάζουσι δὲ τὸ π' οἱ ποιητᾶ(, ώό 
περ καὶ τὸ ὅπη, ὅππη" πα ὁποῖος, ὁπποῖοο. 

Ὁπός, Απίων τὸ τῶν . δένόρ' ων δάπρυον ὅφεν κα) ἡ ἡ σμύρ- 
γα καὶ ὁ λ/βανος οὕτω, λέγεται. αφ οὗ καὶ ς ὀπώρα, 
ὅτι ὁπὸς αὐτὴν ωρεῖ ' ὅ ἐστι Φυλάσσει' οὐκ ἀπιθένως 
οπος γᾶρ ἐστιν απὸ τοῦ ἐπεῖναι κατ την ἐπιτομῆν. 

Ὄμηρος ἰδικῶς ὀπὲν καλεῖ κος ὁ) ὅτ οπὸς γάλα λευ- 
κὸν ἐπειγόκενον συέπηξεν, Ἰλιώδος ε’. 

Ξ Ὀπωροφορεῇ ια τὰς οπώρας Φέρει», τουτέστ; Φύει». 
Όπωρα, παρὰ τὸ ἔπεσθω τῇ ὥρα. 
Ὠπυιομένη, αεμνηστεν υμένη γεγεµημένη. 
Ὀπωπή. πρόσοψις" ὁ ὁ) ̓Απων, τὴν ἐν τῷ προσώπῳ 

ἀποδίθωσι' παρὸ τὸ ὅπτω γώετωα ὁπήν ὡς κόπτω., Ἡ9- 
πή” καὶ κατὰ ἄναδιφλάσίασμὸν καὶ ἔγτασιν, ὀπωπή. 
᾽Απολλώνιος δὲ τὴν χρῆσιν εἶπε, Δρύψε ὁέ οἱ ἁομοᾷ 
ρο)» γυωνὴ απελείπετ’, ὁπωπή:---- βλέφαρον κα 
λεῖτοι τὸ ἐπικαλύπτον τοὺς ὀφΦαλμοὺς δέριιοι ὀπωπὴ 
δὲν ἦ κόρη, ὔ ἡ ὄρασιο. ἀπὸ τοῦ ὅπτω, ὄψω, ὁ παρα- 
κείµενος» ὧφα) ὁ μέσος. ὦπα. 

ὌΌτωτα] απὸ τοῦ ὅπτω ὧὥπα καὶ ὅπωπα. τούτω» δὲ οἱ 
ποινοὶ µέσοι παραπε/ «ενος, Φ]μὶ δὴ τοῦ ὥπα καὶ τὼν 
λοιπῶν, οὐχ. εὑρίσποντωι ἐν χρήσει, ὧς λέγει ὁ Χοιρο- 
βοσκοςδ. 

Ὀτταλέα, ἑπτά" παρὰ τὸ ὁπτῶ" τοῦτο παρὰ. τὸ πέπτω 
πτὼ ' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, ὁπτώ. «3 παρὰ τὸ ὅπτω" 

ο 

θρ 

ως γὰρ βλέπειν συνεχὼς πρὸς τὸ μὴ κωίεσθαι τὰ 
πτώµενα. 

Ὡς τωνκὴν δεῖ γιρώσκει». ὅτι διὼ τῆς ει διΦΦέγγου γρά- 
Φετω" σημο/γει δὲ τὸ μαγειρεῖον' πρῶτον μὲν, ὅτι 
λέγεται ὁπτανήϊον "δεύτερον δὲ, τῷ λόγῳ τοῦ βαλα- 
νεζον. λέγει δὲ ὁ Ἡρωδιαγὸς πα) ἐνταῦθα ποὶ ἐν τῇ 
καθόλου», ὅτι παρὰ τοῖς Αττικοίς κος ὃιὲ τοῦ ιν. γρά- 
Φεται κο προπαροέύγεταιν οἷον ὁπτάνιον. 

Ὀρνή» ἀπὸ τοῦ ῥέθω τὸ πράττω, ζ9εν τὸ ἔοργα γ/νε- 
τοις ὴ παρὸ το ὀρέγω τὸ ἐπιλυμῶ, ὀρεγή παν συγχο- 

τη, ὀργή. ἤ παρα τὸ εἴργω, εἰργή᾿ καὶ αποβολῇ τοῦ ϱ 
καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰσο ὀργή, ἡ κωλύουσα ἡμᾶς τὰ 
δέοντα βουλεύεσθαι. ἢ παρὰ τὸ ὄρω το διεγείρω» ὀρή 
παὶ ὀργή. σημαίγει δὲ δύο. αὐτὴν τὴν ὀργὴν, ας τὸ, 
Κύριε, μὴ τῷ δυμῷ σου ἐλέγέῃε με, μγδὲ τῇ ὀργῇ 
σου παιδεύσῃς. αετ--- καν τὴν ρυφίαν, ὡς τὸ, Ἐμοὶ 
μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν, καὶ ἐπ ὀργὴ» ὁόλους διελο- 
γ/ζοντο. 

ὌὈργεωνες, σύνταγμα τι ἀνδρῶνν ος τῶν γεννητῶ»» παὺ 
τῶν Φρατορω». ὠγόμαστοι ἄπὸ τοῦ. ποῇ ὀργιαςειν τὸ 
Φύειν τοῖς «Φεοῖς παρὰ τὰ ὄργια, ἅ εἰσι μυστήρια ἑερα. 

Ὄρασις. ὄρεσίο τις οὔσα» ὅα το τοὺς ὅρους (τουτέστι τὰ 
πέρατα) . τῶν σωμάτων , τολαμβάνει». 

Ὀργ{ό: γῆν, παρα τὸ αργή τις εἶνωι καὶ -Ἀνέργαστος" 
ὁὼ τὸ ἐν αὐτῇ τὸ Φυτα πρὸς αὔξησιν ὀργα». τάχα 

δὲ βέλτιο παρα της κατεργασίας ϱρήτας, ὥς Φύγω 
Φυγας, ἔλω ἐδκον ἔργω ἐργας' ἐλέγετο γὰρ κα) χω- 
ρὶο τοῦ | τὸ εἴργει». Καλλήκαχος δέ φησι. ὀργάθα 
λέγεσθαν τὴν κελαάγγειον καὶ ἔνυόρον κα καὶ γὰρ 
ὀργάσαι τὸ πηλοποιῆσαι ἐστὶ κοὰ ὑγρρ. ἔγρον μέξτιον 
Σοφοκλῆον Θέλοιαι πηλὸν οργάσαε: -- ἔστι δὲ γῇ ἐν 
Μεγάροις οὕτω παλουμένη ὀργάο. λέγεται δὲ καὶ }ὶ εὔ- 
γειος καὶ σύαφυτος. 

ὌὈργιία, τὰ αυστήρια” Ἠνρέως δὲ τὰ Διονυσιακά. ὁιὰ τὸ 
ἐν ταῖς ὀργάσιν αὐτοῦ ἐπιτελεῖσθαι. } δια. τὸ ὀργὰν 
καὶ ἐπρδειασει" ἦ παρα τὸ ὀρέγω τὸ ἐπιδυμω" τὸ δὲ 
ὀρέγω σημαίνει καὶ τὸ ἐπεχτείνω τας κχεῖμας ὅκεν 
τὸ ὀρεγνύς. 
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ὅτι ο» ᾽ἨΕΤΊΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. οΡ δα 

Ὄογανον] ἀπὸ τοῦ ὀρέγω τὸ ἐπιθυμῶ. γίνεται ὀρέγκνον 

καὶ ὄργανον γάννυσθαι γὰρ καὶ Χαίρε τοὺς καταυ- 
λουμέγνους ποιεῖ. } παρὰ το ὀρέγω το διεγείρω. α ; 

Ὀργνιά, σηµαίνει τὴν ἕκτασι τῶν χειρῶν. σὺν τῷ πλα- 

τει τοῦ στήθους παρα τὸ ορέγειν καὶ ἐκτείνει) τα 
γυῖα, ὃ ἐστι τὰς χεῖρας. . ο ί Α 

Ὀργῶντας, ἐπιτεταμένως ἐπιδυμοῦγτας' απο του οργῶ, 

ὃ σηµαίνει τὸ ἀκμαζω' ὅπερ ἀπὸ τοῦ ὀρέγω τὸ ἐπιδν- 

μῶ γίνεται κατὰ συγκοπήν. νο ἵνα 

Ὀρειτύπος, ξυλοτόμος ἀπὸ τοῦ ὅρους πεὲ τοῦ τύπτει», 

τουτέστι Το τέμνει». να κ Ἱ 

κ Ὀρεσίβατος, ορεινός, ἀπὸ τοῦ ὀρους καὶ του βαίνει», 

τουτέστιν ὁ ἐν ὄρεσι βαίω. ( 
Ὀρέσκιος, ὀρεινός» ὧπο τῆς τῶν ὁρῶν σκιᾶο. 

Ὀρεκτῆσι µελήσι, παρωνύµως, αἷν ὀρέγόην χρῶνται ἐν 
χειρος γύσσοντες. μι ι ί τ.μ 

Ὀρεύς, ὁ ἡμίονος' παρα τὸ ἐν ὄρεσι μᾶλλον τῶν ἄλλων 

«ώων δύνασθαι ἐργάςεσθαι. ὅροῦ, ὀρεύς, ὧς τὸ ἡγίοχος 

ἡνιοχεύς' πλευνασμῷ τοῦ υ» ουρεύς' κλίνετωι ουργος 

κατὼ Ίωνας ἡ αἰτατικὴ τῶν πληδυντικῶν, ουρήας. η 

παρὰ τὸ οὐρώδη γονὴν ἔχειν" ὅδεν ἐν ταῖς συνουσίαις 

οὐ συλλαμβάνουσιν οὐδὲ τεκνογονούσι. μα 

"ὌΌρηαι] ἀπὸ τοῦ ὄρω ὅρσω ὠρκα ὠρμαι. εἰς τὸ ὄλγαι. 

Ὀρεσκεύει, τὸ [ἐν ὄρεσι] διατρίβει». Νήκανδρος ἐν Θ1- 

ριακοῖς. ε ο ο 4 

Ὀρεσκῷος, ο ἐν Όρεσι διαιτώµθγος. ἀπὸ τοῦ κείω τὸ κοι- 

μῶμαι. γίνεται ὀρεσίκοιος" καὶ κατὰ συγκοπήν κά Τβο- 

πὴν τοῦ ο εἰς ὧ, ὀρεσκῷος' κάι μένει τὸ κ. προςγε- 

γραμμένον.ὰ ο εἓ ο νά νὰ 

Ὀρίῳ, τὸ διθγείρω καὶ ταρασσω. απὸ του ὄρω το 66: 
Ὅ Φείρω, ἐρύω καὶ ὀρύυνω᾿ καὶ τροπῇ τοῦ υ εἷρ ε» γέγεται 

Ὀρύγωνο] ὤφειλεν ἐκ τῆς ἐτυμολογίας διὼ διφόγγου 

γράφεσναι᾿ τὰ Ύαρ ἅπο δοτικῆς τῶν εἰς ος οὐδετέρων 

συντιθέµενα γύνεται τούτον τον τροπον᾽ εἰ μὲν Φωνηεν 

ἐπιφέρηται ἡ. ἓν απλου» συμωνον » Φυλάττεται ἥ ει 

ὀ/ΦΦογγος᾽ οἷον» θρε, ορείσυλος ν ορειγενής, ο ἐν τῳ 

ὄρει γεννηθείς" (τὸ αρ πύριον ὄνομα Χα βαρύνετου, 

ανὶ διὰ τοῦ ὦ μεγάλου γοαφεται καὶ ὃι τοῦ ϱ) ἔγχει, 

ἐγχείμορος. εἰ δὲ ὁύο σύμφωνα ἐπιφέρηται» αποβαλ- 

λευσι τὸ εἲ ἔγχει. ἐγχίπτυπος 0β8Η ορίτροφου Χαρ 

τῶν παρὸ τὸ Κάλλος παὶ τὸ ὄψου, οἴον καλλιπάρ»ε- 

νος, ὑψίρογου. κρεῖττον δὲ σημειοῦσθαι μόνα τά παρα 

τὸ κάλλος" περ) γαρ των δοκούγτων παρα τὸ ὕψος εἷ- 

ὅτι παρὸ τὸ ὕψι ἐπίῤῥημα εἰσί. τούτων 

- 

. έγεται ὁ Ἔ ἳ 

κ ώμο το ὀρίγανον ώφειλε δια τῆς ει δι ΦοΥ- 

γεν γράφεσθαι. παρα Ύάρ τὴ» δρ δοτικὴν». καὶ το 

γάνος τὸ σημαῖνον τὴν Χ4ρΥ, πίνεται" τὸ γαρ ορίγα- 

νον ἐν τῷ ὄρει Χαίρε ἤ παρα το 9ρᾶ καὶ τὸ γανῶ 

τὸ λαμπρύνω» οἱονεὶ τὸ λαμπρυνον την θρασιη" 9βραν 

γὸρ καλῶς ποιεῖ Το θρ/γα2ΟΣ. Πρωδιανός᾽ ὁ δὲ γραµ- 

ματικὸς Θεόδοτου λέγει διὰ τοῦ ! γράφεσδαι", ἐπειδὴ 

παρὰ τὸ ῥιγῶῷ γύεται ῥίγανον καὶ πλεονκσμῷ του ον 

ὀρίγανον, οἵονεὶ τὸ ψύχον τα, κατὰ αντ/φρασμ᾿ 9ερ- 

μαίνει γάρ. ἡ ἐπειόῃ (5 φησιν ο ρημνης) εὔρήτοιι ἐν 

συστολῇ ἡ ρι συλλαβὴ, ὣς παρα τῷ Τιμοδέῳ τῷ κιδα- 

ρμὀφ᾽ οἷον, Τεταμένον ορ/γανον δια μνελοτεφη. Ὀδυσ- 

σείας ὁ. σύγκειται δὲ οὗτου ὁ στίχος απο προκελευ- 
η 

σμωτικῶν' ὁ δν τελενταῖος ποὺύς ἀναπαιστός ἐστῶν τῶν 

δύο βραχέων εἷς µίαν µαχκραν συναιρε.)εισῶν. Ιστέον 

δὲ ὅτι λέγεται καὶ ὁ ὀρίγανορ καὶ ἡ ὀρίγανος κα) τὸ 

ὀρίγανον᾽ καὶ «}ἠλυκῶς μὲν ευρηται παρα Αριστοφανει 

ἐν Εκκλησιαζούσαις" αρσενικῶρ δὲ, παρὰ ᾿Αναξανδρίδη 

ἐν Φορισκουάντει" ᾿οὐδετέ ως δὲ ἐν ἐλεγείοις, καὶ 
Ἐπικάραφ ἐν Α οιροβοσκός.. 

᾿ εὑρίσκεται. ἄλλοι δὲ λέγουσι, ὅτι χύκευσίς ἐστι χαλ- 

2ο 

Ὀρείχαλκος., ἶδοο ὕλης οὕτω παλουμένγεν ἅτις νῦν οὐχ- 

κοῦ, τοῦ νυν) εὑρισκοιένου λευκοῦ χαλκοῦ" οὗτος γὰρ 
σκευασίᾳ τιν) γίνεται, λευκὸς (βύσει. 

Μ Ὀρθός, ἐκ τοῦ ὄρω ὅρσω, ῥηματμιὸν ὄνοωκ, ὁρτός καὶ 
ὀρθός. ἡ ἔστιν ὅρω τὸ διεγείρω, καὶ εὼ τὸ βλέπω" 
γίνεται ὄροθος" καὶ κατὰ συγκοπὴν, ὀρθός, ὁ διεγειρό- 
µενος καὶ πρὸς τὰ ἄνω βλέπω». ο 

Ὀρθωσίαν ἡᾗ "Αρτεμις" παρὰ «τὸ ὀρθοῦν τοὺς βίου τῶν 
ἄν ρώπω». 

Ὀρθογόη« ἡ µεγάλως ρηνοῦσα " ἢ ὑπὸ τὸν ὄρθρον ἠχοῦ- 
σα. Ἡσίοδος, Πρὶν ὄρθαι: --- ὃμε έρθαι' ἀπὸ τοῦ ὥρ- 
θαι ἀπαρειφάτου" καὶ συστολῇ, ὄρθαι. 

Ὀρθοκραιράων, τῶν τὰς κεφαλας ὀρθὰς ἐχουσῶν' κραί- 
ραν Ὑὰρ λέγουσι τὴν κεφαλήν. λέγεται δὲ δι τὸ τὰς 
πρύμνας καὶ τὰς πρώρας ἀνατετάσ-αι' ἐκ μεταφορᾶς 
τῶ» βοῶν. σηµαίνει δὲ καὶ τῶν ἐχόντων ὁρθὰ πέρατα. 

Ὄρθρος, παρὰ τὸ αἴοειν, καὶ ὀρθοὺς ἡμᾶς ποιεῖν λεχή- 

θσι 

1ο 

ρεις ὄντας ' ὅλεν καὶ Ἶρι ἐλέγετο, ὁμοίως παρὰ τὸ αἵ ειν. 
Ὅρκος, ἐκ τοῦ ὄρου" οἱ γὰρ ὀμνύοντες ὁρίςονται πα ὁινύ- 

ουσιν" ἡ παρὰ τὸ αἀρκῶ τὸ βογ9ῶ ὥσπερ γὰρ βογθή- 
µατι αὐτῷ ἐχρῶντο οἱ αδικούμενοι' ἡ παρὰ τὸ εἴργω" 
ἐπισχετικὸν γαρ ἐστι τῶν παραβῆναι βουλοωένων' πα- 
ρῷ οὖν τὸ εἴργειν καὶ πωλύερ τοῦ παραβα/νειν. ὄργος" 
καὶ τροπῇ τοῦ γ εἰς κ, ὄρκος. ἀπὸ δὲ τοῦ ὄρκου, γί- 
νεται ὄρκιο. ἡ παρὰ τὸ ἔρχος παὶ τειχίον εἶναι τῷ 
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ὀμνύοντι, μὴ παραβῆναι τὰς συνθήκας. προπαροξύνε- 
.. 

ται" τ διὰ τοῦ (ον ὑπὲρ τρεῖς συλλαβαὰς προσηγορικὰν 
ἔχοντα πρὸ τοῦ ; ὁύο σύμφωνα, προπαροξύνεται. ὁπό- 
τε προ τοῦ οὐκ ἔστιν ἀμείάβολον' οἷον κχυμβίον, 
ἰσχίον, ἑρκίων' τὸ μέντοι ὄρκιον πβοπαροξυνόµενον, 
πτητικοῦ τύπου ἔχεται: ἐπεὶ δὲ αὐτόσημόν ἐστι τῷ ὅρ- 
κὠ, παρὠνύμῳ εἴδει ὑποπεπτωκέναι Φαμέν, ὡς τὸ κἁ- 
πβιος, αἰζήῖος. εἶπεν, ὁπότε πρὸ τοῦ ι' ἂαὶ τὸ ἴπριον 
καὶ ἴχινιον. : 

κόσμον. ταρὰ τὸ ἔρμα τὸ ἀσθάλισμα, γίνεται ὅρμος ὁ 
/ έ ο) ν ῃ 3 π 

λιμήν ὅψδεν καὶ ὁρμίσαι, το ἐν ασφαλεία εἶναι τὴν 
” . 9 Ν αν - 

ναῦν. ἡ τερα τὸ εἴρω τὸ συωπλέκω" ἐξ οὗ καὶ ὁρμμά, 
ε ο ν ο) Ἀνς ᾿ / 
ἡ σειρα πρὸς ἦν. τὸ ἀγκιστρον ἐπ]σφαλισται δεδεµένον. 2 

Ὁρμ, εἰ μὲν ἐπὶ ἐμψύχων., δευτέρας συζυγίας, ἀπὸ τοῦ 
. ή 

ὁρμή " εἰ δὲ ἐπὶ αψόχων, πρώτης. ἀπὸ τοῦ ὅρμος" καὶ 
« ἂν η ν ω π Μ 

διαφέρει ὁρμεῦ μὲν, τὸ πλοῖον: ὁρωᾶν δὲ, τὸ απλως 

, 2 Ὅρμος, σημαίνει δύο, τὸν λιμένα, καὶ τὸν πδριτραχήλιον 59 
, 

ἐπέρχεσθαι' ἅπο τοῦ δρω τὸ διεγείρω, πλεονασμῷ τοῦ 4ο 
µ γίνεται. Ἡ ῥᾳ καὶ ἁρμήθη δρεῖ νιφόοεντι ἐοικώς, 
Ἰλιάδος ή. ὁ 

Ὄρμενον ἐξαίφνης, Ἰλιάδος Φ.. ἀτὸ τοῦ ὁρᾳ τὸ διαγε(ρὼν 
ὅρσω, ὥρκα, ὤρμαι, ὠρμένος" καὶ κατα συστολὴ» καὶ 
ΕΙ ’ ” ' ἁ . α, - ΄ . 

ανάδοσι» τοῦ τὀνού, ὄράενος. } ἀπὸ τοῦ ὀρόµδνος ὅρμα» 
. ΄ 

γος κατα συγκοτή». 
. / ΄ ῃ ά Ορωήματα, ἐνδυμήματαν Φροντίδα, 
Ὁρμαθός, στίχος» ἤγουν τὸ σύστημα” απὸ τοῦ ἐν αὐτοῦ 

. ν] 

ἄρμοζεσθαι. 
. ω- « , . . ὌΌρεασται] ἀπὸ τοῦ κ ὁ παθητικὸς παρακαίωανος, 

μὴ σος , Ἀ 
Ίρμοσμαι' το τρίτου, ρμοσται ὑπερδέσει, ὅρμήτται όδ 
καὶ κατὰ συστολ]ν τοῦ ή, ὀρµασται. 

. . ω ον 

Ὄρυεον, παρὰ τὸ θρούειν' ἡ ατὸ τοῦ αἴρεσθαι. Ἰλιάδος 
ν, Ὃς ῥά τ' ἀπ αἰγίλιτος πέτρὺς περιµήχεος αρθεὶς 
Ὁρμήσαι πεφίοιο ὀμύκειν ὄρνεον ἄλλο -- Ὅμηρος, ὁμὲ 
τὸν ἱέρωκα. ᾗ παρὰ τὸ το ὄρη νέευ ἤγουν ὀιώκεν, γί- 
νεται ὄρνερν. 
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Ὄρνις] παρὰ τὸ ὄρω, ὄρις" πα) πλεονασμῷ τοῦ ν, τί γὰρ 
ὁρμήτ/κώτερον, πτηνοῦς) γίνεται ὄρνις οὐδὲν γὰρ ὁρμή- 
τικώτερον τούτου τοῦ «ώου. ὄρνιδοο ὁ κανών' τὰ εἰς 
ις λήγοντα, ὄχοντα πρὸ τοῦ | δύο αμετάβολα, δια τοῦ 
ος κλίνεται" δέλλις δέλλιθοο, (στι δὲ εἶδος ζώου 
ὅμοιον µελίσσγ) μέρμις μέρμδος, τὸ σχοινίον᾿ ἔλωμο 
ἔλμινθου" πλὴν τοῦ Τραλλ 6 Τράλλεος' (ἔστιν ὄνομα 
πόλεως) τοῦτο γὰρ διὰ καθαροῦ τοῦ ος κλίνεταί-. τὸ 
ὄρνις ᾿Αττικῶς ἐκτείνεται) ὥστε βραχύ ἐστι" τὰ γὰρ 
εἰς 6 βαρύτονα, εἴτε αρσενιιὰ , εἶτε Φηλυκὸ, συστέλ- 
λει τὸ α. ἐπὶ δὲ τῆς γερικῆο μακρον ἐστι κανὼν γάρ 
ἐστι ὁ λέγων, ὅτι οὐδέποτε παραλήγουσα γενικ]ο πε- 
βιττοσυλλάβου μείζων τῆς ληγούσης τῆς ἰδίας εὐλείας 
εὑρίσκεται : πλὴν τοῦ ὄρνι λος καὶ κωµυθος καὶ πό- 
ληος. ὡς ἐμάθομεν, ὅ ὅτι ἐπὶ τῆς εὐθείας βραχύ ἐστι τὸ 
ἓ, ἐπὶ δὲ τῆς γεγικῆο μακρόν. Ἱστέον δὲ ὅτι τὸ ὄρνις 
κἀ) τὸ πετεινόν» γενικά εἰσι' τα δὲ εἶδικὰ, ταύτα, 
χήν, Ὑέραγοςν κύκνος. 

Ὀρυδοκλόος] ἀπὸ τοῦ κοεῖν τὸ συγιέναι, γίνεται ὀρνμ9ο- 
κόος" εἶτα ὀρνιθοκλόος. 

Ὀρνιδευτάο, ὀργι}οὐήρας. 
Ὀρνύω] ἐκ τοῦ ὄρω τὸ ὀιεγείρω »: ὀρύω" καὶ πλ εονασμῷ 
:Δωρικῷ τοῦ ” ὀρύνω" καὶ ὑπερβιβασμῷ, ὀργύω" Ἡ οὗ 
ὄρνυωι, καὶ ὤρνυτο" Άλλα σύ γ ὄρνυδι τοῦτον, ἐπει- 
γέσθω δὲ καὶ αυτός. 

Ὀρκόνην περίφραγµαά τι πανκ) ὦδερ. 
Όροι 8ος. ὀσπρίου εἶδος, 
Όρος. σηµαίνει ὁύο, τὸ ὅρικ», καὶ τῆς χώρας τὸ τέλη" 

καὶ σαν/διον ἐπιτδέμενον ταῖὸ οὐκίαιο καὶ τοῖς Χωρίοις 
ἐκεύνοις τηγνύμενον τοῖς ἐνεχνριαςομέγοις πρὸς ρὰ ὀφεί- 

Ξ λουσιν. οἱ δεσπόται. καὶ ὀρισταί» ἀρχή τις ἐστὴν, ἥτις 
ἀφορίςι σε τὰ Ίδια κο) το δημόσια οἰκήματα, ὥοπέρ τι- 
γες γεωμέτραι παὶ ὁριοδεῖκται. ὅ ὃρος καὶ γεωργικὸν σκεῦοςρ» 
Ἡ Φασέ τες σλχοήον. 

Ὄρος ἑστὴνν ὁ τὸ ὄντι εἶναι ὁγλῶν" ἡ λόγος ἐν τῶν κα- 
«όλου καὶ κοινών, ἴδιόν τι αποτελῶν" οἷον. "Αν ρωπός 

ἐστι ζῶον λογικὸν Φνητόν: --- ἐν τοῦ κοόλου καὶ κοι- 
»οῦν ἴδιόν τι ἀπετέλεσε, τὸν ἂν δρωπον. τῶν καθόλου 
ἐστὲ, τὸ ον" τῶν ποινῶν, το λογικόν. εἰληπται δὲ 
ὅρο, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τῆς γῆς οροθεσίων.. ὥσπερ 
γαρ τὸ, ὁροδέσια χωρίζουσι τήγδε τὴν γῆν απὸ τῇςδε, 
κα ἑκάστῳ τὸ ἴδιον Φυλάτχει, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 
ὁ ὅρος ὁ τοῦ ἄν δρώπου χωρίζει τὸν ἄγδρωπον ἀπὸ 
τοῦ ἵππου καὶ τῶν ἁμοίων. γήεταν δὲ ἀπὸ τοῦ εἴρω τὸ 
συνάπτω καὶ συµπλέκω, ὡς σπείρω σπόρος. ἐπὶ δὲ τοῦ 
οἳ «δετέρου» οἷον τὸ ὅρος, παρα τὸ αἴρω ἄρος καὶ όρος» 

τὸ ἀπὸ γῆς πρὸς ὕψος αἱρόμενον" ] παρὰ τὸ ὄρω τὸ 
ὁρμῶ" η] παρα τὸ ὁρᾶν εἰς ὄψος δι αὐτοῦ. ὁρός δὲ, ἡ 
αποστασις τοῦ γάλακτος ᾽ ὀξύνεται., 

Ὄρουσε πο ὤγόρουσεν ἐκ τοῦ ὀρούω τὸ ὁρμῶ γύνεται. 
απὸ τοῦ ὄρω ὁρύω. ας πλή»δω πλ Ἰδύω» πηδῶ πηδύω" 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο Βοιωτικῶς, γίνεται ὀρούω' οὐ γὰρ 
Ῥοιωτοὶ τότε πλεονάζουσι του στοιχείῳ τὸο. ἡνήκα 
τὸυ οὖχς ὑποτάσσηται Φωνήεντι" οἵου, πύνβο, ποῦγες" 
αμάρο κοῦμα. οὐ πλεονάςει δὲ τὸ ο, ἡγίκα ὑποτάσση- 

τ οἷον υεὐνή» αὐλή. 
Ὀρ. κώλο παρώρμήησε». εἰς τὸ αγλαιεισὃα 
Ὀρτηξ | ὀρόδαμνου. καὶ ὄρπηξ ὁμοίως ἐπὶ τῶν κλάδων λέ- 

γετα, παρα τὸ ὀρούε κατοὶ τὴν αὐξησῳ) ὅρπηξ, ὁ 
κλάδος, παρὰ τὸ ἔρπεμ καὶ ὀρούει εἰς ὕψος πεποήι- 
-αβῖ ᾗ ὅρμηκες τινὲς ὄντες' ᾗ ὄρφηκες, οἱ εἰς ἐροφὴν 
ἐπιτήῤειοι. 

ορ φή κ ὀρέγω τὸ ἐμτείνω" ὁ μέσοο παρακείµενος; ὥρε- 
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ολ } μετοχ) ὠρεγώς' τὸ «2γλυκὸν, ὠρεγυῖκ σὐστολῇ 
καὶ τροπῇ» ὀρόγυίαει 

Ὀροθύνω, τὸ παρορμῶ καὶ διεγδίρω, καὶ ἐρεδ/ζω, παρὰ 
τὸ ὁροθ’ ἢ παρὰ τὸ ὄρω ὀρῷ καὶ τὸ «ύνω, γίνεται 
ὁρο9 ύνω. 

Ὁρών., παρὼ τὴν ὅρασι, ὁ ὁιοὲ τῆς ὁράσεως τ) καταλαµ- 
βάνων" ἡ παρὰ τὸ ὄρος, ὁ ὃν τῶν ὁρῶν τὰ πέρατα 
τῶν σωμάτων καταλαμβάνων. ἔστι καὶ ορῷ περισπώμς- 
ον, τὸ διεγείρω καὶ ὁρμῶ ἔνδα τὸ ---Νείκου ὀρεῖται: 
--- τούτου ὁ κέσος παρακείµεγος ώρα καὶ ὃ ὄρωρα ποιὸ 
καν᾽ ὑπερβιβασμὸν, ὤὥρορα. ἡ ἐκ τοῦ ὄρω τὸ πμ, 
ὁ µέσος παρακείµενοο» ὥρα, καὶ ᾽Αττικῶς ὄρωρα᾽ 
ὑπερσυντέλικος ᾿ Μαμά 

Ὀρόφτε, Ἰλιάδος ὃν απο τοῦ ὁράοιτε ὀρῷτο καὶ πλεο- 

»ασμῷ, τοὺ ο. ον οὖν, ὁ μέλλων, ὀρήσω" ὁ παρακείµε- 
νου» ὤρήκα  ὁ µέσος» ὥρα πα τὰ ἑξῆς. ῇ 

Ὀρωρέχατο, Ἰλιώδός λ, ἤγουν ἦ τῷ κυρτώµατεν ἡ τῷ 
χρώματε, ἢ πρὸς τη», διώστασι» αὐτῶν η] ὁμοίωσις, ση- 
µαίνει τὸ ἐκρέμαντο. ἀπὸ τοῦ ὀρέγω ὀρέξω" ὁ παρακεί- 
μεγος» ὠρεχα» ὥρεγμαι ὁ ὑπερσυντέλιιος, ὠρέγμη», 

ὤρεκτο, ὠρέχατο" καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν», ὀρῶ- 
ρέχατο. 

Ὀροίτυπος] ὧς ἀπὸ τοῦ Χχορότυπος γίνεται πλεονασμῷ 
τοῦ α) Χοροίτυπος, πο ὀολοφονῆσαι ὀολοιφογῆσαιν οὔ- 
τως ὀρότυπου καὶ ἐροίτυπος» ὁ ἐν ὄρει τὰ στύπη (ὅ 
ἐστι στελέχη), πόπτων., ᾿Αρχίλοχος, Οὐρέων αἀπετύπα- 
ὦν: --; σηµαίνει δὲ τὸν Ευλουργό». 

Ὀρυγμαδός, όρυβος» κραυγή ὁ ἐν ὄρει γωόµενος. παροὶ 
τὸ ὄρος παλ τὸ ἔμαδος. οἱ δέ Φασι παρα τὸ Δορυβάζω 
9ορυβάσσω" παὶ Δωρμιῶς» Φορυβάξω" ὁ µέσος παρα- 
κείμεγος» τεθορύβαγα» Φορυβαγός" καὶ αφαιρέσει το π] 
95 μαὶ τροπῇ τοῦ β εἰ ω» καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ, ὀρυ- 
γµαδόο. ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς Φορύβου. 

Ὀβῥωδω καὶ αῤῥωδω , «τει εἰς τὰς Διαφοράο: καὶ κα- 
τωῤῥωδηκότες, τὸ Φοβούμεγοι" ἀπὸ τοῦ ῥῷ τὸ ὑγιαίνω, 

(6ξ οὗ καὶ τὸ ἔῤῥωμαι) παράγωγο» ῥώςω" καὶ 
σει τοῦ « εἰς ὃς ῥωδῷ» ὧς μύζω μυδῷ, καὶ ἐρίκω ἑρι- 
δῷ' (ἔνδα το, ἐριδήσασ-αι) μετα τοῦ στερήτικου α, ἄβ- 
ῥωδώ (Ἡρόδοτος, Κα ἀπεμάχετο τὴν ψυχκὴν ἀῤῥωδέω 2) 
καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ον ὀρῥωδὼ» τὸ μὴ ἑρῥῶσθοι τὴν 
ψυχή» ὧπο φόβου. Φ/λόξενοο. ὀρῥωθῷ, παρὸ το τὸν 

-ὀῤῥον ἐδεῖν. ὀῤῥὸς δέ ἐστι τὸ ἱερὸν ὁὀστοῦν. συμβαίνει 
δέ πως τοῖς Φοβρυμένοιο ἱδρῶτα γίγεσθαι κατὰ τοῦ {ε- 
ρου ὀστέου. 

Ὄρσεο 4 σημα προοτακτικὸ» ἐγεστῶτος. καὶ παρατατμιοῦ. 
ὁ κανών Ίωνες τὴν ου ὁΦΦογγον εἰς ε κα) ο όκ- 
λύουσι», τμα ἔρσεο. τὸ ῥγμα., ὅρσω" γήύεται ἐν τοῦ 
ὅρω τὸ διεγείρω . ὁ μέλλων Αοληιῶς, ὅρσω" καὶ µετά- 
γεται εἰς ἐνεστῶτα, καὶ πλίεται όχρε τοῦ ποερατατι- 
κοῦ. ὅρσω» ὀρσομαι" ὠρσόμην ὥρσου" καὶ ὄρ- σεο τὸ προῦ- 
ταπτικὸν Ἰωνιπῶς., κατα συστολὴ» τὴς πρώτης  συλλα- 
βήε. ὣς ἐμοῦ, ἐκέο" «πύπτου, τύπτεο. 

Ὀρσοδύρη, ο ορὲς δε ᾗς εἰς ὑπερῷον ὑπάρχει, ὠνέβασις” 
παρὰ τὸ ὄρω ὁρσρ καὶ τὸ θύρα. Ὀρσοδύρη δέ τις ἔσκεν : 
στ, «λνρίο τι ἔομεν ἐπὶ την δημοσίων ὁδὸν Φέρουσᾶ, 
ἐφ᾽ ὴν ἔδει . ἀναβῆναι διά τωος Κλίμακοο. δύνατοι δὲ 
καὶ ὃν αὐτοῦ ἄγοδος τὶς εἶνοει Φέρουσα ἐπὶ τὴν Φύραν 
ταύτη». εἴρηται παρα τὸ ἐρούει ἐπ αυτήν. λέγει δὲ 
Σιμωνίδης κακοσχόλως » Καὶ τῇο ὄπισ»εν ὀρσοδύρηο 
ἠλσαμη»: --- Φησὶ δὲ Απολλόδωρος, ἐρσορόμα ὑπ᾿ ἑνίων 
λέγεσθαι, ὃν ἦς το ὕδωρ ὄρννται Κράτης δὲν ορῦ9ύ- 
ρή» θύρα πρό βασι» ἔχουσα, καὶ εἰς τὰ ὕπερφα Φφέρου. 
σα. τιὲο ἠψ]ηλὴν θύρα». 

.. 
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Ὁρτή . ἀπὸ τοῦ ἑορτή, κατα ἀφαίρεσιν. περ' ταθῶ». 
Ὀρταλίς ειν, τὸ ῥίπτειν, ὡς ̓ Ἀριστοφάνης" τοἷον, ᾿Ανωρ- 

τάλιζες πακερουτίκο: - ἀντὶ τοῦ αναῤῥίπτειν ἐποίεις. 
παρὰ τὸ ὄρω τὸ ὀμεγείρω, ὁ ὁ π.ητικὸς παρακε΄ω ενος, 
ὥρται" : ἑηματικὸν ὄνομα ὁρτός: αφ οὗ περισπώμενον 
ῥῆμα ὀρτῷ' καὶ παρά ωγον ὁρτ.ζω' καὶ πλεονασμῷ της 
αλ συλλεβῆς, ὁρταλίςω. ὀγλοῖ δὲ κυρίως ἡ λέξις τὸ 
α αῤῥόπτειν τὰ νήπια τῶν παιδίον» οἱουες ὀρούειν εἰς 
ἕψου. κατεχρῶντο δὲ τῇ λέξει καὶ ἐπὶ τὸ ἄλλη» ἡν- 
τωαοῦν ποιεῖσφαι κίνησιν,- ὡς ανωτέρω εἴρηται παρὰ 
᾿Αριστο7άνει. 

. Όρταλιχος, παρὼ τὸ γλήκεσθαι τοῦ ὀρούειν καὶ πέ- 
τεσ αι). 

Ὀρτυγομήτρα, παρὰ τὸ ὄρω τὸ διεγείρω. 
Ὀρθανός] απὸ τοῦ ὄροφος ἐροφανόα. καὶ ὀρφανός, ό μὴ 

ἔχον τιν βοηθό». Ἶ παρὰ τὸ ὀρφνόν, ὃ σγααίγει το 
σκοτεινόν. «ἥτει εἰς τὸ Ὄρχομενον. 

Ὄρόνη. ἡ, σκοτία. καὶ. Νύχτα ὃν ὀρβγαήη: --- τὴν σκο- 
τειγήν. ἀπὸ τοῦ ἐρέφω τὸ σκέπω, γίνεται ο ὀροφή πλεο- 

2ο γκσμιρ τοῦ ν, ὀροφνή καὶ συγκοπῇ ὄρφνη, ᾗ σκέπουσα 

Ὄρχαμος, ἡγεμών" 

4ο 

2ο 

τὸ Φῶς, 
παρὰ τὸ ἄρχω, ἄρχαμος καὶ ὄρ- 

χα ος. 

Ὄρχατος., σημαίνει τὸν παραδεισο». τὴν Φυτείαν ὃν ἧς 
ἑρχόμεδ.. ὀφερει δὲ ὀρχοῦ' ὀρχὸς γὰρ ἐστὶν ὁ βό3ρος, 
εἰς ὃν ἐντάλεται τὰ Φντα προς µοσχείαν" παρα τὸ 
ὀρύσσω, ὄρυχόν τινᾶ ὄντα, ἔρχατος δὲ, ει] ἐπίστιχος 
Φυτεί α. παρα τὸ ἔρχεσθαι. καὶ Αριστοφάνης τὸ µε- 
ταξν τῶν Φυτῶν. µετορχιον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς Γεωρ- 
γοῖσ. ὁ δὲ Ἡσήοδος, ὀρχὸν λεγει τὴν ἐπίστιχον Φυτείαν 
τῶν αμπέλων' Οἱ ὁ αὖτ ἐς ταλάρους -- ἔφερον βό- 
πρυας μεγάλων ἀπὸ ὀρχῶν: -- καί πάλιν, --- παρὰ δέ 
σθισι» ὀρχὸς Ἀρύσεος ἦν: --- ἔστι δὲ ὅτε  ὀγλοὶ καὶ 
κῆπον. Ἁπίων δὲ ἐτνμολογεῖ παρὰ τὸ ὄρνυσθαι τὴν 
γ1ν πρὸς Φυτείαν. καὶ Ὄμηρος, --- πολλοὶ δὲ Φυτῶν 
ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς, Ἰλιαάδος ἕ. 

Ὀριησταί! την τα ἕιν τῇς Φυτείας, ὀρχοὺς εἰώθασι λέγειν 
οὐ πειηταί' καὶ ὀρχησταὶ ἐντεῦδεν, ὅτι κατοὶ τὴν τὼν 
βοτρύων συγκομιδὴν ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ἐπειδὼν 
ἔτυχον τρυγ Ὃ ον. απ {οχοντο τῷ εῷ Χορεύοντες, πα- 
Φάπερ καμῴδοί" οὐ καὶ τὸ ὀρχῶ ὀρχήσω. οἱ δὲν 
παρα τὸ ὀρέγειν καὶ ὦ δρ τὰς χεῖραςν κατα τρο- 
πγν τοῦ }Υ εἰς Χ. καὶ ὀρχηστὴ: Αρης ο εὐκίνητου πα- 
τὰ πόλεμον. ὧς τὸν Μγοιόν , τάχα έν σε, καὶ ὀρχη- 
στήν περ ἐόνταν Ἰλιάδος π᾿. ἐπνυῤῥ Ἴχιον γὰρ ὅπλοις 
οἱ Κρῆτες πρὸς ἄσκησι» τῶν πολεμικῶ». ὅ ἐστι σὺν τοῖς 
ὅπλοις την πυῤῥόχμον παὶ ἔνοπλον ὀρχησιν /σπουντο" 
τρί» γὰρ εἴδη ορχήσεως ν πυῤῥίκη, σίκιγνις» ης ἐστὶν 
ἱερατική ' πε ὁ Φα » αἰσχρός τις ὤν, καὶ -μᾶλ- 
λον κωμικοῖς ἁρμόδιος. 

Ὀρχομενός) δύο εἰσί, Βοιωτικὸς καὶ ᾿Αρκαδικός ἀλλ’ ὁ 
μὲν ἐθιωτηνὸς Μινύειος καλεῖται' ὁ δὲ ολλ 
πολύμηλος ' πο τοῖς ἐπι Φέτοις διαστέλλεται ἡ ὁ ὁμωνυμία. 

Ὀρφανός | ὴ παρα τὸ οἷος ὁ μόνος, Ὑένεται οἰσφανός ποὶ 
ὀρφανόᾳ, ὁ µόνος Φαινόμενος, καὶ Ὑονεῖς μὴ ἔχων' 
παρὰ τὸ ἁρπάςω, ἁρπανός καὶ ὀρφανός, οὗτινου οἱ ᾱ, 
γεις ἠρπάγησα». 

Ὅς., ἄρθρον ὑποτακτικόν' σηµαίνει δὲ καὶ ἀντωνυμίαν 
κτητηκην τρίτου προσώπου. ἐμόςν σός, ὃς. σημαίνει καὶ 
αντωνυμίαν ἰσοδυνα μοῦσαν τῇ οὗτος ' οἷον, Ὃς γὰρ δεύ- 
τατος ἆλδεν Αχαιών χαλκοχιτώνων: -- δύναται ση- 
µαΐνει καὶ τὴν αὐτόρ' οἷον, Αλλα καὶ ὃς Φείδοικε 

Ισοόνναιοῦν τῷ ὅδτι»' ὑποταχτικῷ: ἄρθρῳ ῥαόφωνον 
οἷον, Ὃς ἂν ἔλθοι» δν σα - καὶ ΄Ανθρωπος. 
ἦλθε: - ᾿Αξιον δὲ «ητῆσαι. ὁ διατί οὐκ εἰσὶν. εἰς ὃς ὁγό- 
ματα μονοσύλλαβα". τὸ γὰρ ὃς, ἄρθρον ἐστὴν, «ὖς εἰ 
πεῖν' καὶ τὸ πος, (οἵον, «λε πὸς χειααινόμενος) ἀπὸ 
το; πούς γέγονα» πατὰ ̓ ἀποβολὴν. τοῦ υ. καὶ ἔστιν' εἰἷ- 
πεῖν. ὅτι κασών. ἑστοι ὁ λέγων, ὅτι πᾶν ὄνοιια μονοσύλ- 
λαβον απαροκαταληκτεῖν θέλει Φύσει ή Φέσει, χαρὶς 
τοῦ τές. ἄλλως τε. ὃ-ο κανόνες εἶχον μάχεσθαν" καβδὸ 
μὲν γὰρ εἰς ος οὐσὴνν ώφειλεν εἰς ου ἔχεν τὴν Ὕενι- " 

καθὸ δὲ πάλιν ὅτι πᾶσα μονοσύλλαβος εὐ θεία, πήν' 

ἰσοτυλλάβως αλινοκήνη. ἀποβολῇ τοῦ σ ποιεῖ τὴν γενι- 
κηγ. ὁ Χνὰᾶς , τοῦ χγᾶ᾿ ὁ Δρης. τοῦ δρή" τῶν ὁύο οὖν 
κανόνων µαχομένων, ἀπέλιπον τὰ εἰς ος μον 
ὀνόματα. 

Ὀρφώ:] περὶ δὲ τοῦ ὀρφῶς, ἔστιν εἰπεῖν ὡς λέγει ὁ αὖ- 
τος Χοιροβοσκὸς, ὅτι τὰ εἰς ο ἉΑττικὸ τῆς κοινῆς εὐ- 
δείας ἔχουσι τον τόνον κἂν Φ δάση ων, τα 
ἡ εὐφεῖα, πάσα πτὠσις προπαροξύνετα,. σετ] μείωται 
τὸ ὀρφῶς ποιὲ τὸ λαγῶς' τεῦτα γὰρ ουχ ἐφύλαξο τὸν 
τόνον τῶν κοινών. τοῦ μὲν γὰρ ὀρφῶς ὁ τόνος. ὄρφος 
ἐστὲ, μα του δὲ λαγως, λαγός. ὀξύτονος” ος 
Ἡρωθιανό. ο Φησὶν, ὅτι ἐν τοῖς εἰς ως ὑπὲρ μίων συλλα- 
βἠν, οὐδὲν . περισπᾶτας, πλὴν το} ὀρφῶς κ. λαγως. 

Ὅσιοςυ. παρὰ τὸ ἄςω τὸ σέβοωκ γίνεται, τροπῇ τοῦ α 
εἷς ο" διὸ κα όια τοῦ ι γράφεται” τα γὰρ παρὰ μέλ- 
Ἄλοντος διὲ τοῦ 1ος γινόμενα διὼ τοῦ ι γράφεται" ἄω, 
ἄσω, ἄσιος καὶ ὅσιος κα) πτήσων κτήσιος ἀλέξω, 
ὠλέξιος. τὸ θεξιός κα αλωὰ κατὰ τόνον μόνον δήλ- -- 
λαζεν. 

Ὀτημέραι, πάντοτε, καθ’ ἡμέρανν ὅσαι ἠμέραι.- ’ 
Ὄσπριον δεῖ λέγειν, καὶ οὐκ ὄσπρεον. παρὰ τὸ σπόρος 

σπόριον΄ καὶ ὑπερβιβασμῷ, ὀσπριον. Χοι ροβοσκός. ' 
Ὄσσα, θεία φήμη καὶ κληδών" ςὈσσων τὰ αν ἄμβροτον {εῖ- δο 

ται. οἶμαι παρᾶ τὸ ὅπτω. Ἡσίοδος τὴν πασαν Φωνὴν 
σσαν λέγει. σημαίνει καὶ τὸ ὄρος τὸ Θετταλικόν. 

ὌὍσσε, σημαίνει το ο ὁᾷ- αλ μούς. παρὰ τὸ ὅπτω τὸ βλέ- 
πω, Λἰολικῶς ὃ ὕσσω, ὡς κόπτω κόσσων καὶ πέπτω τέσ- 
σω. ἐστω ουδέτερο». τὸ ὅσσοᾳ' κλίνετας τοῦ ὅσσεος ναὺ 
ὕσσου: ὅσσεε, καὶ αφαιρέσει του ένος Β. ὀ1σς. πκλίνε- 
ται δὲ καὶ αρσενμκῶς ὁ ὅσσος, ὥσπερ καὶ ὁ σκότος. 

Ὀσσόμενος . σημαίνει τὸ περιβλεψάμενοθ. ν - 
Ὄσσετο δυμὸς » προθωρα. Ττουτέστι κοιτα ψυχὴν. προσεδέ- 

ετο, οἷον ᾗ κατ ἐπίνοιαν ώη ἀπὸ . ὅσσων τῶν 
ὀφθαλμῶν. μ-. 

Ὀσταφίς, πλεονασμῷ τοῦ ο) καὶ ἀσταφίς, πλευνασαᾷ 
τοῦ α΄ σταφίς γάρ" σπάνιον τὸ σταφές σχεὀὸν γὰρ ἡ 
εἰς α χρῆσις ασταφίᾳ ἔχει. περ) παθῶν ο 

Ὀστέον] παρς τὸ στω στον, καὶ ἐστόον, τὸ αἴτιον τῆς 
στάσεως πάρα. τὸ ἵστηαι, ' 

Ὄστρακον» παρα τὸ στερεαν αχ μὴν ἔχειν. 
᾿Ὁστλιγγες] Ὅστλιγγες µαλερο,ὃ πυρός: --- αἱ λαμπγόό- 
ολ παρὰ τὸ ὅσσε καὶ τὴν λιγα, ὁσσίλιγγες τὰς 
οὖσαι" καὶ κατὼ συγκοπήν. σηααίνει δὲ καὶ τρίχας» ὡς 
παρὰ Καλλιιάχῳ ἐν τῷ πρώτῳ, Δἰπων απ΄ ὀστλέγγων 
αἰὲν ἀλειφα ῥέειι --- παρὰ τὸ ὁὀστουν εἰλεῖσθαέν ὀττοί- 
λίγγες τιγὲς οὖσαι, αἱ περὶ τὸ ὀτστέον εἰλούμοναι, ἢ 
περὶ τα ἑστώδη μέρη τῆς κεφαλῆς εἱλήσθαι καὶ συνη- 
Φροῖῦσθαι. "Ώρος. καὶ άλλοι 

Ὀσφύς, ῥώχμον αικὶ ψύα". ὡς μὲν Αριστοτέλης ἡ ἴση 
προς [τα, ἄνω ἐμπεφυνῖα ἰσοσφνς τις οὖσαί ας δὲ 
᾿Απολλόφωβος, οἱονε) ὀστοφνής τις οὖσα" οστωώδης Ύκρ. 
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ὀσφὺς λέγέται τὸ τρίτον μέρος τῆς ῥάΧεως" } γὲρ ῥά- 
Χις η ἐπωνυμίας ἔχει ̓ κα) ἡ μὲν πρώτη, παλεῦται 
αὐχήν δευτέρα » ἐξ ἡ δὲ τρίτη, ὀσφύς, οἱονε) 
ὀσνοῤιής 

Ὀσχεός] ὀχεύω, ὀχοός' 
ὡς Φωλεύων Φωλεός. 

"Οτ' ἂν] τὸ ὅταν ἐπίῤῥηης οὐ δύναται εἶναι. τα γὰρ εἰς 
αν ἐπιῤῥήματα, ἐκτείνεται. τὸ πάμπαν εν τὸ δὲ 
ὅταν, κατὰ συστολή», ὁύο µέρη λόγου εἰσίν, ὅτε ἄν. 
ὁμοίως καὶ τὸ ὁπότα». 

Ὁτέοισι, Ἰλιάδος ο, Ἠμὲν οτέοισι κῦδος ὑπέρτατον ἐγ- 
γυαλίξει, Ἠδ) ὄτιας αινέ οι: ος αντ] τοῦ οἵστισι, τὸ 

ι ὅτισι τρισύλλαβον, ἐπὶ τοῦ ο ἔχει τὸν τόνον τὸ δὲ 
ῤ ἑτέοισιν. οὐκ ἔτι. 

Ὄτλος, ὁ Εόχδου, ἡ | πακοπάνεια. παρὸ τὸ τλὠ τὸ κα- 
ποπαθῶν ῥηματικὸν ὄνομα τλός' καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ο. ἢ μετα τοῦ ἐπιτατικοῦ αν ἄτλος καὶ ὄτλος, ὡς ἄχ-δου, 
ὀχθήσατο. 

4ο Οτι] Ἱστέον. ὅτι το ὅτι, πῇ μέν ἐστι σύγοεσκος αὐτιολο- 
' γικόρν πῇ δὲ ὄνομα οὐδέτερον ὕπερ γέγονεν ἀπὸ τοῦ 
όστις ἁρσενικοῦ" τὸ 2η [λυκὸν., ἦτις" ποὺ τὸ οὐδέτερο». 
πδτι. κα ὥσπερ ἐν τῷ ὅστις δύο λέξεις εἰσὶν, οὕτω καὶ 
ἐν τῷ ὅτι, ὅπέρ ἐστιν ἓν μέρος λόγου ̓  τοῖς γὰρ πυσμα- 
τικοῖς εἴωδα προσέρχεσθαι ἀναφορικὸν όριο» τὸ ὁ- 
ποῖος» ὁποῖος τίς οοτις. τὸ δὲ τὶς, κοινόν ἐστι τῷ γέ- 
8» πκχὶ ὄνομα ὠνοιφορικόν. ἐὰν δὲ ἀναδιπλασιασμὸν δέ- 
ἔηται τοῦτο ὅττι, µόνον ἐστὶν ὄνομα ἐν μιᾷ λέξει ἆ Φκουό- 

"μενον» καὶ οὐπέτι συμπίπτει συνδέσμῳ. αλλ’ ἔστιυ οὐ- 
ὀέτερο» ὃ ὄνομα. Ἰστέον « ὅτι ἐπὶ μὲν τοῦ ὁποῖος πο) τῶν 
ὁμοίων, οὐκ ἔστι τὸ ο ἄρθρον», αλλὰ μοριοὺ προσιὸν 
τοῖς πύσμασιν' ουδέποτε γαρ ἄρβρον μετ πυσμάτων 

᾿ συντάσσεται" τὸ φὰὼρ πύσματα, ἀγνοεῖ" τὸ δὲ άρθρο», 
αναφέρει τὸ προσγγωσμένον. 

Ὄτοβος, όφορ᾽ ὁμὲ τὸ ἀσαφὲς, τῆς λέξεως, ᾖγουν τοῦ 
λέγειν! . διὰ τῶν ὥτων βοή. Ἡσιοδος, ἔνθα. --- ὅτο- 
βος ὃ᾽ ἄτλητος ὀρώρει. 

657 Ὀτραλέως σπουδκίως., παρὰ το τρέω τὸ Φοβοῦμαι καὶ 
σπεύὀω. γήεται τρεή: καὶ κατὰ συναλοιφὴν τοὺ ε καὶ 
η εἰς τὸ αὐτὸ ή», μαὺ πλεονασμῷ τοῦ ον ὀτρής : αφ οὗ 
ἐπίῤῥηαα εἰς ὤς» ὀτρῶς καὶ ὀτρέως, ὣς εὐτυχής εὐτυ- 
χῶς : εὐγενής εὐγενῶο πα) πλεονασμῷ τῆς αλ συλλα- 
βῆε. Ἰλιάδος γν--- το δ᾽ ὀτραλέως. ἐπίθοντο: -- ἔστι 
ῥῆμα τρῶ τὸ Φοβοῦμαι᾿ ἐξ αὐτοῦ ὄνομα ῥηματικὸν, 
τρεύς᾽ καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α» ἀτρεύς, 6 ἄφοβοο" 
τροπῇ» Ὀτρεύς : 6δεν το λαοὺς Ὄτρήος: - ἡᾗ γενικὴ 
τῶν πληθυντικὠν, ὀτρέων" καὶ τὸ, ἔπος οτρέωο: --- καὶ 
ὥοπερ παρὰ τὸ κρπιµος πλεογασμῷ τὴς αλ. συλλαβή; 
γίνεται καρπαλιµοῦ» οὕτω καὶ ὧδε. 

Ὀτρηρω] - τε ὀτρηρῷ Φεράποντε: --- δραστικοί, σπουδκῶοι. 
παρα τὸ ὀτρύνω, ὀτρυρός καὶ τροπῇ ὀτρηρόο, ὁ δ 
ἑαυτοῦ πχρωξυκιµένο; προς τὸ ἐνδργεῖν. ἡ δὲ ἑτέρου. 
ὁ δὲ Φ,λόξενος» παρο τὸ τρῶ τρέω, γύεται ῥηματικὸν 
ὄνομ» τρεερός ῶσ σφάλλω, σφαλερός: ποὶ κράσει, 
τρηρόςν ὁ δειλός (αφ) οὗ πορώνυμο» τρήρων) μετὰ τοῦ 
στερητμιοῦ αν ἀτργρός» ὁ μὴ ὀειλὸς, ἄλλὼ ὁραστριόην 
αρίι ἐῤῥωμένος τὴν γνώμη" παὶ μεταθέσει, ὀτρηρός. ζ 

Ότριχας,: οἰετέως. κοίὲ ὀπατρας: --- οἱονεὶ ὁμοετέαο καί 

ὀμοιότριχας - καὶ ὁμόπωτρας", κ καὶ κατὰ συγκοπὴ»» ὄτρι- 
χαο. ἡ ὁμοῦ λέγει τὸ αυτο΄ ὅδεν μα) ὁμώνυμον.. 

Ὀτρυγηφάγος] τρύγη, ὁ Ἀγμητρι» “κὸς παρπός" ἐξ οὗ τρυ- 
γηφαγος” πα) πλεονασμῷ τοῦ ο, ὀτρυγηφάάγος. 

:Ὀτρύνω] ὄρω τὸ διεγείρων ὀρύω, ὀρύνω" καὶ πλεονασμῷ 
{τοῦ τ,. ἀτρύνω" σηµαίνει τὸ ἐπισπεύδω ποὺ παροριῶ 

ΕΤΥΔΙΟΙΟΘΙΟΟΝ. 

Γ . ια. ) ’ 

καὶ πλεονασμῳ τοῦ σ, ὀσχεος, 

πο 

ρο 
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ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ, 

Ουκ ἔα] τρεῖν μ᾿ οὖκ ἕα παλλὰς ΑΦήνη, 

οὐ μέν πως 

Οὐχ ἅπτομα) πότε σραν πο τής: οὐ ἀρνήσεως γέγο; Σεν. ᾱι 

πα) διεγείρω, ὡς τὸ, Ὄτρυνα δὲ γέροντα πα Ἱστάμενος 
»- ἐπέεσσι; --- σημαίνει καὶ τὸ παρακατασχευκς ω., ὡς τὸ, 

Αύταρ ἐμοὶ πομπὴν ὀτρύνηται. 
Ἰλιαδος ο. συ- 

στέλλεται τὸ α, καὶ βαρύνετοι . τὸ μὲν οὖν ἐντελὲς τοῦ 
ἐνεστῶτος ἐστὶν ἑῶ, ἐᾷο, ἐ, βοταὸ τοῦ ᾳ᾿ τοῦ δὲ πα- 
ρατατικοῦ» εἴων, εἴαςο, εἴα., οἱ μετὰ τοῦ ϱ καὶ τὸ 
προστακτικὸν» ἔα. εἰ τοῖνον ἐστὲ τοιοῦτο τὸ, τρεῖν ω 
ουκ ἔα. μονον συνεστάλη τὸ α καὶ ὁ παρατατινὸς 
ἐστὶν ἰσοδύναμος τῷ ἐνεστῶτι. εἰ δὲ ἐγεστώς ἐστο, ἄεὶ 
περισπᾶται καὶ σὺν τῷ ι γράφεται, ὀῆλον ἡ ὅτι πολλα 
πάθη, συστολὴ ἤ τοῦ -ᾱν καὶ πβολὴ τοῦ {, καὶ µεταβο- 
λὴ τοῦ τόνου εἰ μὴ ἐνῤοξωίμεθα, ὡς ἔφος τῷ ποιητῃ 
τα ῥήματα τῆς ὀευτέρας συ υγίας κατα τὸ δεύτερον καὶ 
τρίτον πρόσωπον πολλάκις "ῥαλύειν εἰς δύο αγ’ ὧν τὸ 
μὲν πρῶτον συνεσταλμένον τὸ δὲ ' δεύτερον, ᾿ἐπτεταμέ- 
νον παὶ σὺν τῷ « γραφόµεν; ν" οἷόν, Οὐχ. ὁράας οἷορ 
καγώ: ---- καὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου, Οὐκ ἑώφ Κρονηο:--- 
τοῦτο γοῦν τὸ ἐάα, δύναται κατὰ αποκοπὴν εἰρῆσθαι" 
οἷον, --- τρεῖν µ᾿ οὐχ ἔαι--- ἔγδα καὶ συστέλλεται τὸ 
α καὶ βαρύνεται, οὖν. ἆπδες δὲ καὶ ἐγεστῶτα ἀποκό- 
πτεσθαι καὶ ἄλλους χρίρους. ὡς τὸ, Οὗτα κατα λα- 
παρην: στ εἰ δέ τις ἐπιζητῶν όμοι ότήητα» ἀπὸ τῶν εἰς 
ῳ “περισπωμέγων 3 βαρυτόνων ἐπὶ τοῦ τρίτου ἄποποπὴν 
οὐχ, εὑρήσει, καὶ οὐδὲ τοῦτο παραδέξαιτο, ἑαυτὸν λή- 
γει. περὶ γὰρ πάφους καὶ λρωβάνομαι. 

Οὔ σε ἔοικε: - τί η μές αἱ ἐγκλιόμεναι ἄντωνν- 
μίαι τῶν ὀρθοτονουμένων: διοφέρουσιν, ὅτι αἱ μὲν ὁρι2ο- 
τονούµεναι» διαστολή» ἔχονσιν ἑτέρον προσώπου" οἷονν 
ἐμοὶ ἔδωκε, καὶ οὐκ ἄλλῳ: ἐμοῦ ἤκουσας., παὶ οὐκ ἆλ- 
λου: --- αἱ δὲ ἐγκλιόμεναι, ἀπόλυτα πρόσωπα δηλοῦ- 
σι, ᾿«)ιρ σεο »ὺν ἔρα μαι, 

-- τὸ μέν. ὀξύγετοι" ἐπειδὴ αὖ ὀξννόμεναι 
λέξεις. δώ τὴν συγέπειαν., τρέπουσι τὴν ὀξεῖον εἰς βα- 
ρεῖαν ἐπιφερομέγου δὲ ἐγκλιτικοῦ μορίου, τὴν Ιδων τα- 
σι Φυλάττουσι. ΊΌεὺς ὃ ἐπεὶ οὖν: ---- καὶ, Ζεύς µε 
μέγα Ἀρονίδης. 

ου ἔθεν, ἐκ τῆς οὐ ἀρνήσεως καὶ τῆς ἔφεν ᾿Αττικῶς 
παραγώγου ἀντωνυμίας. Ἱστέον ὅ ὅτι τὸ οὗ ἐδεν χωρίς 
τοῦ κ εὑρέθη, διότι ἐγκλήνεται τα δὲ ἐγκλιωόμενα οὐ- 
δέποτε προλαμβανει” οἵον, ἐμοῦ, ἠκουσέ µου. ἄλλως 
δὲ, αὐτία μέν ἔστων ᾗ Οὐ ὄἔρνησις τοῦ «πλεονασμοῦν 
αλλ οὐ δύναται λήγει» εἰς κ οὐδέποτε δρ ἐστὶ λέξις 
Ἑλληνικὴ εἰς ἄφωνον λήγουσα. δεῖ οὖν αὖτὸ ἐπιφέρεν 
τῇ ἑτέρα λέξει, εἱ οὖν ἔλαβεν αὐτὸ ἐν τῷ ἔδεν, Ίμελ- 
λε Φι η έττειν. ἐν πλεονασμῷ . πα οὐκέτι ἐνεκλίνετο. 

Οὐ ήν αιν] πόσοι τόνοι; ἑύοι διωτή: ἡρήνα, εὑρεδῇ ἐγκλι- 
σριο έφεσης αλ λήλων θίμ ΕΣ πολλο ἔσονται καὶ πα- 
ράλληλοι αἳ ὀξεῖεεν Η ῥπ νύ πουι -- πε ερὶ πα αν. 

ὧπὸ τῆς οὐχί: οὐ γαρ ἔχει ἀπόστροφον" μα) τοῦτο όη- 
λον καὶ ἐξ ἑτέρον ῥήματος, Οὐν ἔρχομκεν Οὐ π ἅγω: 

Ν 

--- εἰ γαρ ἐκ τοῦ οὐχ αἱ συνδέσεις ο ἑλέ έγοντο, ἄτρεττον 
-ᾱν τὸ κ ἐφυλάττετο” ψιλὴ γὰρ οὐ ὀύνατοι μεταβάλ- 
λει τὸ ὁασὺ εἰς ψιλόν, ὣς τὸ, αμ) ἐμοί: ---''ᾗ ὃα- 
σεῖα δὲ ϱἄλλον τὸ ψιλὸν αετ ταβάλλει πρὸς δασύ. πρθ- 
Φανὲς οὖν, ὅτι ἐκ τῆς οὐ αργήσ σεως μᾶλλον τὰ. ῥήαατα 
συντίθεται, κο) πλεονασαιῷ τοῦ κ διὰ τὴν έπαλ ληλίων 
μεταβάλλεται, ὁπηνίκα δασὺ τὸ λμα, ος τὸ Οὐχ 
ὁρῶ. ἄτοπον οὖν. εἰ τὸ μὲν Οὖκ ἄγω ἐν τοῦ οὐ συντί- 
Φ}εται. τὸ δὲ Οὐχ ἅπτομαι, ἐκ τοῦ οὐχ: ώφειλε γὰρ 
λέγεσδαι οὐχ’ ἔρχουσι. Ἱστέον δὲ καὶ τοῦτο ὅτι τὸ 
σύυφωνον προσελ}», διὼ την ἐπαλληλίαν τῶν Φω- 
θο 
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υπέντων, τῇ κάτω κ ἄκολον δατ, ὀμ2τάμενον της 
οὐ ἀρνήσεως, οὕτως οὗρον ὁγὠ-εές τὴν απορία» καὶ λύ- 
σιν Εὐλογίου σχρλαστικοῦ. Ὃν. τὸ οὐ ἐτῤῥηωα έττ 
αἀρνήσεως" τὸ δὲ κ τλεονά αι διὰ τὴν χαλί κτλ 
ὅτι Ψιλὸν ψιλοῦ ἡγεῖται, καὶ ὀχσὺ θασέος καν ὅτι ἡ 
οὐ ἄρνησις συντιδεμένγ ὀνόρε λέξει τῇ ατὸ Φιενήεντος 
αρχομένφ, Ψελουμένης μὲν αὐτῆς, πλεονάςει τὲ υν ὧν 
τὸ, Οὐκ ἐνοστά, ἀντὶ τοῦ, οὐ αβωττα΄ κρὸν ο οὐκ 
ἐπιεικτὸν, αντὶ τοῦ οὐχ ὑποχαροῦν τί, οὐ Σικώκενον 

ἀναυνομένης δὲ, πλεο- ασε, τὸ Χ. ὧς το, ουκ οὕτως 
ἔστι δὲ ἐπίῤῥως αεσότητος, ἐκ τὴς οὐ αρνήσεως καὶ 
τῆς ους ἀντωνυμίας. 

οὐχη τὸ οὐχί κατ ἐπέκτασιν ἐστὶ της χι συλλα ὖς ἐν 
τῆς οὐ ἀρνήσεως . ἡ κατα πλεονασµόν᾿ τὸ 4ὲ οὐκί κα- 
τὰ πλεονασμὸν πκὶ μένουν, καὶ οὐ κατ᾽ ἐπόκτασιν᾿ χ{ 
γὰρ ἐπεκτάτεις διὰ ἑασέων γίνονται, καὶ οὐ διὰ ψ.:λῶν, 
οὐέ, καὶ ουχί, καὶ οὐκ/" ση ααίνοι τὸ ο΄δεμῶς, καὶ ἔστιν 
ὀτίῤῥηηα ἄρνήσεως' καὶ οἱ ; Ίωνες αντὶ τῶν ὀκτέων: -- 
εἰς τὸ Ομίχλη. το δὲ οὐχί παρἀλογέν ἐστι κατὰ τό 
ον ὤφ-ιλε γὰρ βαρύγεσθαι' ἐπεὶ δὲ πκραλόγω ς ὀξύ- 
γλταε, τῷ εὖαι ναίχι, χι πρὸ τῆς ἑπεκτάτεως, 
τούτου χάριν καὶ μετὰ τὴν ἔκτασιν παραλόγως ἐξύνε- 
ται, εἰς τὸ »όσφ,. 

Οὗας, σγκαήνει τὸ οὓς. παρὰ τὸ αὔω τὸ Φωνῶ, γήνοται 
οὖκο' καὶ τροπῇ τοῦ α εἰςο, οὖαοι τὸ τῆς Φωνῆς ἂν- 
τιληπτικὸν αἰσθητήριον. κλίετα, οὔκτος, ὥς δέρας δέ- 
ρατος. έν δὲ τούτου γένεται κατὰ ἅπο βολὴν τοῦ υν ὅας) 
καὶ κατὰ κρᾶσιν, οὖς' καὶ κατὰ Δωριείς, ὡς. τὸ δὲ, 
Άμϕθος εοτευχὲο. παρα Θεοκρίῳ, γένεται οὕτως 
ὡς παρα τὸ οὖδκς γόνεται τὸ οὖδος, καὶ παρὰ τὸ γ7- 
βας ΎἼροςν καὶ παρὰ τὸ κῶκς κώσς, οὕτω καὶ παρὰ 
τὸ δας -05. δίτα πάλιν ὥσπερ παρα τὸ εἶδος εὐειδής, 
γένος ευγενής, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ὅος γίνεται ααφώοις) 
απὸ γὰρ τῶν εἰσ ας οὐ Ὑένεται σύνὃετον, αλλ’ απὸ τῶν 
εἰς οὐ. περὶ παθῶν. τὸ δὲ οὓς ἄκλιτόν ἐστιν, ὡς λέγει 
6 Χοιροβοσκός' οὐδὲν γὰρ οὐδέταρον εἰς ους λήγει, εἰ 
μὴ μόνον τὸ ος, ὅφεν, ὡς αονῇρες, ἔμεινεν ἄκλιτον, 
ὥσπερ τὸ δέμας ἄκλιτόν ἐστιν’ οὐδὲν γαρ οὐδέτερο» εἰς 
ας εὑρύσηεται ἔχον πρὸ τοῦ α τὸ µ’ καὶ μὴ ἔχον τὸ µ, 
ἔωεινεν ἄκλιτον. 

Οὐδαμῶςν ἐπίῤῥημα µεσότητος" ἀπὸ τοῦ ἁμός γίνεται 
ἐξ οὗ καὶ τὸ ούλα μό3εν. σἼτει είς τὸ ἁμωσγέπως. 

Ουδείς] Ἰστέον ὅτι τὸ οὐδείςν ὅτε ἠσοδυνκμε; τῷ οὕτιο 
ὀύο µέρη λόγου εἰσί, τό τε οὔ, κα) τὸ δείς" οὐδὲ γὰρ 
ἐστὶ σύν-ὃατον. εὖ γὰρ ἦν σύνὃετονν ἤμελλα πρὸ μιας 
ἔχειν τὸν τόνον. παν γαρ ὄνομα μογοσύλλαβον συντε»έ- 
µανον αναβι βάς.ι τὸν τόνον, παῖρ, οὔπκις" χδωών, αὖὐ- 
στόχων ᾿ Θραξ, Σαμόδρκς: χωρὶς τοῦ πτώξ, πολυ- 
πτώξ. δηλεῖ δὲ καὶ κα γενρὴ ἐξυνομέν. εἰ δὲ ᾗ ἦν ἐν συν- 
λέσαε, ἤμελλεν ἤ γενικὴ βαρύνεσ-δαι" πᾶσα γαρ Ύε- 
»κη ὑτὲρ δύο συλλαβας εἰς ος λήγουσα ἀπέστραπται 

τήν έξεῖαν τασιν, χαρὶς τοῦ γυναικός καὶ δυγατρός, 
λέγει δὲ ὁ Φιλόπονος , ὅτι [κατὰ] τὴν γενροὴν τῶν πλη- 
ὀυντικῶν. περισπᾶσθαι ὀφείλει, ὁμὶ τὸν κανόνα τὸν λέ- 
γοντα, ὅτι πᾶσα κὐθεῖα πληἈυντιιῶν εἰς ες λήγουσα 
δ,τύλλαβος πλρισπαται κατὰ τὴν γενικήν, ἄνδρες, ἂν 
ὁρν. ᾗ δὲ παράδοσις αντίκειται αυτῷ᾽ πάντες γὰρ οἱ 
ῥύτορες οὐδόνων βαρύνοντες ἀναγινώσκουσι». αὐτοῦ δὲ 
τοῦ οὐδεὶς τὸ οὐδέτερον, δέν, -χαρὶς τῆς οὐ παρα)όσεως, 
ἔχομεν παρὰ ᾽Άλκαίᾳ ἐν τῷ ἐνάτῳ, Κουδὲν ἐκ Φενὸς 
γένοιτο: --- 2ηνέβιος. 

Οὐδενέσωρα, λιάδος 9’, τα ουδὲ μιᾶς Φροντίθος ἄξια. 
ὑφὶν ὁὲ κατὰ σύνθεσιν" οἱ καὶ σπανίως ἡ τοιαύτη σύν- 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕ 

οὐ έν. ἐστι ὄνομα δείς". ποὰ (σοδυναμεῖ τῷ τὴς 

καί συγκοπῇ, 

Οὐλαμός, παρα τὸ πλ]δος τῶν ανόρωνν ἡ ταξις, παρὰ 

Τ.Α: ΟΥ ὅδα 

Ὅ9 96) όν τῆς οὐ ὠποφάσεως, ποὺ τῇ ὀρνός γενμεῆς, 
ποὶ τος ώρα. ἡ Φρόντίς. .. ἔεναι δὲ αὔται συνδεσεις 
πριητῶ» τολωήώκτα" καὶ : γὰρ οὐκ ἔχει τὴ ἕτερον μική- 
σασθκι᾿ τὸ γὰρ ἑκκαιδεκαάλωρα, πρατον ὁστν. »- 49 
κα καὶ οὕτω τὸ ρα προτελλὸνν ἐγένετο ἑπκαιδεκά- 
δωρα. καὶ ὁ μὲν Ἡρωδιαν. 6 οὕτως" ἕτεροι ὁδ, ἐκ τῆς 
οὐ αποφ ἔσοως, τοῦ δὲ συνδέσμου, τῆς ἕνός γενικῇς, 
καὶ του ὦρα , τοῦτο Φασὶ συγκεῖσθαι, 

Οὐδέτερον. ἳ οὐλέτορόν έστι τὸ μὴ ἓν ἓν ἐκ τῶν. αὐτῶν προ- 
ὕποκεικένων γενῶν, λέγω 4] τοῦ αρσανικοῦ πο ἆηλν- 

κου. εἰ γ εὐρί7κοκεν κά ἀπὸ τομ. α δτερητικοῦ ἀρ- 
χζμενονν ὡς τὸ ἄφ)λος, ἄσαμνοςν τί ἄτοτον καὶ απὸ 
της οὐ ἀποφάσεως ἄρχετδαι τοῦτο: ο: δὲ γὰρ ὀμαφέρου- 
σιν αλλήλων ἥ τε ἀπόφασις κοιὶ στάρησις» ὅσον κατα 50 
τὸ εἶκι ἄάφω ἁνομρθτρκά εἴτε κατὰ ἄλλον τρ’ πον, δνας- 
Φέρονσι, καθ’ ὃ ᾗ αὲν στέρησις. ἁτεβαλλοντος. {ὔγουν 
μι «ον τοϱ). ἐνστὶν ατενξία, τουτέστιν ἀποτυχέα ὧς ὅταν 
εἴπωμδν, ἄτοχνος ὁ ῥήτωρ" έπιβάλλει αὲν γὰρ τοι 
αρα 6., κύτῳ το εὖκι ἔντβχνον, Ὁύκ ἔτυχν δὲ τού- 
του η δὲ ἀπόφατες, ὦς  τυχο λκαβάνεται. ο δυνατὸν 
γερ λλγειν ού Γκ νικος ὁ ὄνος ατ- χγος δὲ 9 σ, ον οὐ 
ὀυνατὸν εν ἐπειδὴ, ὡς εὔροται, οὐχ ἁρμόςι 1 θ4ο 
ὄνῳ το οὖναι τ.χ»ικό». αμέλει ἠνίκα ἡ α στέρητις μἡ 
σημαίνει ἐπμβάλλο-τος ἀποτυχ/κν, τότε ἀντὶ αποφκ- 
σρως λόγουσιν αὐτὴν εἶναεν ποι παραλκωβάνθται ὥς. ἐν 
τῷ αλάνκτον, ἄλογο», ἀντὶ τοῦ οὗ Φανατούμενον, οὐ 

λογικόν. οὐδὲ γὰρ ἐστὶν ἐνταῦθα ἐπιβαάλλοντος ἄτευ- 
εί οὐ ὀύναται γαρ ὁ α.λάνατος εἶναι Ῥνητος, οὐδὲ τὸ 
ἄλογον λογικόν. οὕτως ὁ Ἀθίιροβοσκος Μο τα προλεγό- 
µενκ τῶν (οὐδετέρω». σύγκειται δὲ ἐκ τριων μερὼῶν τοῦ 
λόγου, τῆς οὐ ἀποφάσεως» παὶ τοῦ δὲ συνδέτµου., καὶ 1ο 
του ἕτερον ὄνομα. ποὺ ἔστιν ἀναλογώτερο». τοῦ οὐδέτο- 
ρον᾿ ὅτερ ἀπὸ τοῦ τε συνδέσμου γύεται οὐτέτερεν καὶ 
ὁμαὲ τὴν ὁασεῖαν ἐτράπη τὸ τ εις ὃ' ὁ γὰρ το σύν 4δ- 
σµος απαιτεῖ καὶ ἕτερον σύνδεσμο» ο Οὔτε τοῦτο, οὔτα 
τοῦτο. ὅεν σεσημείωται τὸ παρα Ἰπενάνδρῳ Ου9ὲν 
μέλει σοι: --- ὅτι οὐκ ἔχαι ἑτέρου συνδέσμου ἐτιβορέν. 
μήποτε δὲ οὐκ ἐστιν ἀπὸ τοῦ τε συνόέσμον, αλλ’ απὸ 
τοῦ δὲ, κατὰ τροπ}ν, οὐδέτερον, οὐ δέτερον, ὡς ὀάσος, 
Θάσος. 

Οὗδαρ αρούρης, τὸ λιπαρώτατον ναὲ καρπιαώτατον καὶ 39 
κάλλιστον τῆς γῆς. οἶμαι ἀπὸ τοῦ ῷ τὸ τρέφω Ἡ δάλ. 
λω, γῶεται πλεονασμῷ του ο. { παρὰ τὸ Φω τὸ θηλά- 
ζω, γίνεται δρ καὶ πλεονασμΏ τῆς ου συλλκβῆς, οὗ- 
δαρ σημαήει δὺ τὸν µαςῶν. 

ἀπὸ τοῦ 
εἷρ ἑνός" καὶ τὸ οὐδέτθρον, δέν μετὰ τὴς οὐ αργήσεως, 

ουδέν καὶ Τροπ τοῦ ὁ εἰς 9. οὐ9έν. 

τὸ ἁμοῦ αἰλεῖσθαι ἔ9εν καὶ τας τρίχας οὐλας Φασίν. 5ο- 
Ἰστέον ἔτι οὐλαμὸς έστὶν τᾶξις συνεστγκοῖκ ἐκ τεσσα- 
ῥχκοντατεσσάρων ωμή Φάλάγξ ὁέ ἑστω ἐξ ἑκατὸὲν 
εἴκοσι ανδραν. 

Οὗλος. σγµαή ει τέσσαρα" τὸν ὁλόκληρον καὶ τροσηνξ, αἷς 
ἐν Ολυσσείς Οὐλόν τ’ ἄρτον όλων ἐπένειμε. τραπέ η: 
--ι καὶ τον μαλακό», ὄφεν, - οὔλων το ταπήτων{ --- 
καὶ τὸν δλέδριονν ὡς [τὸ] οὖλος ρης, ὁ ἑλέθριος" 
(παρὰ τὸ ὄλλω ολλύω. οὖλος) καὶ τὸν συνεστρανα.τονν 
ὡς τὸ οὐλοκάρηνος, ἐπὶ τοῦ Ὀδυσσέως, παρα τὴν ταν 
τριχῶν διαστροφήν. σημα ίναι καὶ τὸ ὑγίακν ας τὸ, 
Οὖλέ τε καὶ μέγα Χλίρο: --- οὖλον δὲ ὄνειρονι οὐκ αὐ- 4ο 
τὸν ὀλάθριον ὄντα, αλλα τὸν ἐπ᾽ ὀλέδροις πομπόµενον. 
ᾗ οὖλον τὸν ὑγι], ὤνπερ λέγεται ουλή τραύματα. Ὁὔ- 



στ οΥ ΡΒΤΤΟΤΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, ο 68 
λη δ' ἐπενήνοθε λάχνη: -- ἁπαλὴ, Ἡ τρυφερά. καὶ  ῥαλαμβανόμενον, λέγεται τοὔνεκα, τούτου χάριν ἐν 5ο 
πάλι, Χλαίνας τ᾽ ἐνδέμοναι οὔλαο: --- ἐνταῦθα ση- αἁπλότητι καθεστήκασι. τὸ δὲ τοὔνενα , σύνδεσμος ἂν- 
µαΐνθι τὰς συνεστραἀµένας, εἰσὶ δὲ αἱ ἑλικοθιδεῖ τρ  ταποδοτικός, 

υ Ν -- ς : Ν ” « 9 ΄ / -” » ρο 

χεςὶ πκρὰ τὸ εἰλεῖσθαι. ὧς ἐξ ἐναντίας αἱ ἄλλαι Οὐπῳ, ἐπίῤῥημα αρνήσεως. συγετέὃη ἐν τοῦ οὐ ἀργητιιοῦ, 
“φέτανες λέγονται, παρὰ τὸ τετάνθαι. οὔλη δὲ βαρύ- παὶ τοῦ πω παραπληρωματικοῦ συνδέσμου. 

νεται' καὶ τὸ αρσογικὸν αὐτοῦ, καὶ µήποτθ ἀνάλογος ἡ Οὗπια, ἐπίδετον Αρτέμιδος" } παρὸ τὸ ὀπ[ζεσθαι τὰς 
παρ τῷ ποτῇ ανάγνωσις πρὸς τὴν κοιὴν συνήθειαν, σικτούσας αὐτήν' } παρὰ τὴν Φρέψασαν αὐτὴν Οὗπιν: 

5ο εἴγε ὀξύνεται τὸ ὄνομα λεγόμενον οὐλὸς ἄνλλρωπος, καὶ ἡ διὰ τὼς ὑπερβορέας κέρας, Οὗπιν, Ἑκαέργην, Λο- 
οὐλὴὶ κόμη. οὐ δέον δέ: τα γὰρ εἰ; λος λήγοντα δισύλ- ξώ: ὧς ἐτίμησεν Απόλλων καὶ ΄Αρτεμις. καὶ ἀπὸ μὲν θά 
λαβα, μὴ ἔχοντα πρὸ τοῦ λ ἄλλο σύμφωνον, παραλ]- τῆς Οὐπιόος, ᾗ Αρτεμις οὖπις" λοξίας δὲ, καὶ έκάερ- 
γέµενα δὲ τῷ ο, ἤτοι µόνῳ ἡ μεθ ἑτέρου Φωνήέντος, ος, απὸ τῶν ἄλλων [ὁ ᾽Απέλλων]. 

:. βαρύνεται, πόλος, στόλος, κοῖόο» πεῖος, δοῦλορ. προσέ- ΟὈὐράδιον, εἰ τὸ γράδιον. 
9ήκα δὲ, μὴ ἔχοντα σύμφωνον, δια τὸ μοχλός. τὸ µέν- Ούρα] κυρίως οὐρα λέγεται ἐπὶ τοῦ λέοντος, παρὰ τὸ ἔρω 
τοι Φολός, ἐξυνόμενον, πρὸς ἀντιδιαστολήν ἐστιν, τὸ διεγείρω καὶ ἑρμῶ, παρορµητική τι; οὖσα, ὡς Φησιν 

Οὐλή, τὸ ὑγιανθὲν τραύμα". παρὰ τὸ οὐλῶ τὸ ὑγιαω. "Όμηρος, Οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν 
Όάι Οὗλέ το καὶ μέγα χαῖρε:--- οἶογεὶ ἡ τὴν ὅλην αγαλα- Μαστίεται» ἕε ὁ) αὐτὸν ἐποτρύνει µαχέσασ-αι: --- ὁρά 

βοῦσα σάρκα. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς, παρὰ τὸ εἰλῶ τὸ συ- οὖν" καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ, οὐρά. 
στρέφω γίνεται οὐλὴ ἡ σονεστρᾶμμένη σάρξ: τὸ γὰρ Οὐρανός, παρα τὸ ὁρῶ τὸ βλέπω, ὁ πᾶσι ἑρώμενο, 

᾿ἐναντίον, ἀπὸ τοῦ ὀιελκῦσαι ἕλκου λέγεται.  οὐλ ἡ τοι Φαιόµενος" ἢ παρὰ τὸ οὐρῶ τὸ Φυλάττω, ὁ πάν-ιο 
συναχθεῖσα σἀρξ, παρὰ τὸ ἑλῶ ὁλή κα) οὐλή. τα περιέπων, ὥς Φησιν Ἡσίοδος, Γαῖα δέ [τοι] πρῶτον 

Οὔλιος αἀστήρ, Ἰλιάδος λ’. οὕτω γράφεται, καὶ οὐχὶ αὖ- μὲν . ἐγείνατο σον ἑκυτῇ Ὀὐρανὸν ἀστερόον»’, ἵνα μὶν 
- λιος, ὧς τινες" ἵνα σημαίνῃ τὸν ΦΦοροποιὸν κύνα ποὺ περὶ πάντα καλύπτοι: -- ὁ ὁ) Βρακλείδης οὐρανόν 

“λαμπρέτατον. αὔλιος δὲ, ὁ ἕσπέροο, ὁ εἰς ἄνάπαυσιν  Φήσι καὶ τὸν Φύλακα τὲν ἐν τοῖς ἀγροῖη" ὅροι γὰῤ 
ἄγων τὸ ὁῶκ., ἀλύπιός τις ὤν. ἴσως δὲ καὶ οὐ τὸν τοῦ (Φησὶν) οἱ Φυλάσσοντες τὸ ἴδιον ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου. 

το ΄ πυνὲς λέγει, αλλ ἕνα τῶν πομγτῶν. διὸ καὶ ΦφΦοροποίόον Οὐρανίσκος, ἢ ᾗ ὅρασι ἄνω, ἡ ὁ ὁρώμενος ἄνω" ἢ ὅτ, 
ὁ ΦΦορᾶν προμηνύων. παρὰῷ τὸ ὁλοός, ὃ σηµαίνει τὸν ὁρούει ἄνω. ὑποποριστικὸν ἐπὶ τοῦ σωματικοῦ μέρους, 
ὀλέθριον. γίνεται οὗλος. οἱονεὶ ὁ μμερὸς οὐρανός' ὅτι µετεωρύτατέός ἐστι τῆς εὐ- ο 

Οὖλον, κ συνέχουσα τοὺς ὀδόντας σαρᾷ. ὠνέμασται δὲ διοὶ ρυχωρίαρ οὗτοο ὁ τόπος" ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ἐν ὅλῳ 
τὸ τρυφερόν" οὖλον γὰρ τὸ ἁπαλόν: οἵον, Όδλας κε τῷ πόσμῳ οὐραγοῦ. ἳ ς 
κόμαα:--- παρὰ τὸ εἰλεῖσθαι περ) τοὺς ἐδόντας" τρὀ- 3" Οὐρεσιφοίτηο, ὁ ἐν θρεσι φοιτῶν. 
πῳ γάρ τιν τειχῶν τάξιν ἐπέχει εἰς διαπράτησιν τῶν Ούρδς,: σηµαίνει τέσσαρα" τὸν φύλακα, ὧς τὸ, --- οὖρος 
ὀόόντων. } παρὰ τὸ οὐλὴν ἔχει, ἐκ τῆς γινοµένης --“Αχαιῶν: --- δμὲ τὸν Νέστορα, Ἰλιάδος 3. κα) γίνεται 

ὁμωκοπῆς τῶν Φυομένων οδόντων. παρὰ τὸ οὐρῷ τὸ Φυλάσσω. ὃ ἐπὶ τῶν ὁρίων τεταγµέ- 
αν Οὐλομένην] Ονλομένην αῆνιντ-- σημαίνει τὴν «ὀλεθρίαν. ο Να) προορών. λέγεται οὗὖροο καὶ ὁ Φορὶς ἄνεμοςν 

ἀπὸ τοῦ οὐλόμένος. ἢ ἀπὸ τοῦ οὖλος ὁ ὀλέδριος, γίνε- Ἱλιάδοο αν». Τοῦσν ὃ' ἴκμενον οὗρον ἵμ: -- παρὰ τὸ 
ται οὐλῷ οὐλήσω. μµετοχὴν δὲ εἶπεν ἀντὶ ὀνέματος. ἁλ.- ὀρούειν καὶ ὁρμῆς αἴτιον εἶναι. λέγεται δὲ καὶ ὁ εὐθυν. 
λὰ καὶ Ἡσίοδος ἔλαβε τὴν χρῇσι, οὐλομέγην πεγίγν τήρ. καὶ ἡ διὰ Φαλάσσηο ὁδές, σηµαίνει κωὶ τοὺς τό. 
εἰπών. ἢ ἀπὸ τοῦ ὁλῶ ὀλέσω" ἡᾗ παθητικ} µετοχὴ τοῦ ους ἐν οὗ; ἕλκονται αἱ ΣΊες, Ἰλιάδος β', Οὐρούς τ’ ἐξε. 5ο 
Φηλυκοῦ, ὀλουμένη" καὶ ὑπερθέσει, οὐλομένη. ἡ ἀπὸ καθηρον: -- καὶ γώεται παρὰ τὸ ὀρούω ἐρούσω, ἀπο. 

υποῦ ὅλω τὸ απολλύω: 'κα) πλεονχσμῷ τοῦ συ. μαὶ ἔστι βολῇ τοῦ ω». καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ, οὐρούς" ὃν αὐτοῦ 
µετοχὴ ἀντὶ ἐπιὈ ετιιοῦ ὀνόμωτος τοῦ ὀλοή, ὡὧς καὶ τοὺν- γαρ ἐγδίρονται μοὶ καθέλκονται αἱ νγες εἰς τὴν Δάλασ. 
αντίον ἔστιν εὗρεῖν ὄνομα ἄντὶ μετοχῆς, ψαάμμῷ κύα- σαν. σημσίνει δὲ καὶ τὸν ὅρον τῆς γῆς, ὡς τὸ. --- ἀμφ᾽ 
νέη, ἀντὶ τοῦ κυκγίόουσα. οὔροισι ὀηρέσοντο: --- καὶ, - ἔμμεναι οὗρον ἀρούρης : 

Οὐλοχύτας προβάλοντο:-- πριδαί εἰσι μετὼ αλῶν µεαι- πε λέγεται δὲ οὐδετέρωο καὶ οὓρα το ὅρια, ὡς τὸ, ὅσ. 
πο ΄ γµέναι' ἃς ἐπέχεον τοῖς Ἱερουργουμένοις ὅδοιο πρὸς τὸ  σέν τ ἐπίουρα πέλονται Ἡμιόνων:--- καὶ, Όσσα ὁὲ 

Φύεσθαι, τοι πολυπληθίας χάριν, ἢ μνήμην ποιούµε- δΐσκου οὗρα. 9 ν 

νοι τῆς ἀρχαίας βρώσεωο" πριὴ Ὑὰρ µάφωσιν οἱ ἄν- Οὐριοδρομήσήντες, ἀντὶ τοῦ Φοκῷ ἀνέμῳ πλεύσαντες. 
θρωποι ἀλεῖν τὸν Δημητριωκὸν παρπὸν, οὕτω σώας αὐ- "'Οὐρίς, ὃος, ἡ οἰμίς' ἀπὸ τοῦ εὐρεῖν. αό 

: πὰς Πσθίον: ὅφεν ὅλας αὐτὰ Φησὶν ὁ ποιητής. ἐν τοῦ Οὐσία] παρὰ τὸ ἴσου ἰσία" τροπῇ τοῦ ι εἰς υ) πα) πλερ. 
ὅλος, πλεονασμῷ τοῦ υ, Ἠΐνεται οὖλος ἄρτος, ὁ ὁλό- γασμῷ τοῦ ο, οὐσία. «τει εἰρ τὸ ἐούσης. 

“πληρος” καὶ Φηλυκῶς οὔλη, ἐπὶ τῶν κριθῶν. λοιπὸν ἐκ Οὗὖσα, τὰ σχοινία οἵς Φέρεται  ναῦς. παρὰ τὸ οσω τὸ 
τοῦ οὔλη κεὶ τοῦ χύω, γίνεται οὐλοχύτης" πρὸ τοῦ γὰρ κομίσω, ὄνομα οὐδέτερον οἶσον' παὶ τροπῇ τοῦ α εἰς υ. 

- εὑρεθῆναι πὺν Δημητριακὸν σῦτον, ὀὁλοκλήρουο τὰς Μρι- οὗσον' παρὰ Λυκόφρονι οὐκ ἄρω πλεονασμός, ἀλλὰ 
: ας ἤσθιον, . πακρογωγή. 

49 Οὐμός] ὅτι ᾽Απολλώνιος Φησὶν ἐν τοῖς πγεύµασι τὴν ὃκ. Οὗτά µε Γυδέου υἱέοι--- ντ τοῦ ἔτρωσέ ας. ἀπὸ τοῦ 
σεῖαν ἐπιπρατεῖν: ὁ ἐμός, οὖμόο: ἃ ἔπαδον, ἅπαθον. οὐτάςω, ὁ µέλλων, οὐτάσω' ὁ ἀόριστος, οὕτασα, οὕτα- 
καὶ ὅτι Φησὶ τὸ ὡπόλος δασυνόµενον καὶ Ψιλούμενον σε καὶ πατὸ συγκοπήν, οὗτα: 
συναλήλιπται. Οὐτάμενοι] παρὰ τὸ οὐτῷ περισπώµενον γήεται παρή- 5ο 

Οὕνεκα, σύνδεσμος αἰτιολογωκόει σχήματος ἁπλοῦ: ἔχει : γωγον εἰ μι» ἰοὕτημι' ἀφ οὗ ἀπαρέμφατον οὐτάναι 
ὁδ ἔννοιαν σύνετον, ἀντὶ τοῦ οὕτινος ἕνεμα. ἄλλὰ κα- καὶ οὐτάμεν, ἀπὸ τοῦ οὐτάμεναι, ὃ ὀγλοῖ τὸ τρῶσαι . ζ 
ών ἐστιν ὃ λέγων, τὰ ἐν ἀνταποδόσει τούτοις παρα- ΄ τὸ παθητικὸν, οὕταμωι" ᾗ µετοχὴ, οὐτάμενος. ἡ παρὰ 

«λαμβανόμενα»: ἁπλᾶ  καθεστήκὰσιν’ οἵονν τέως, ἕως τὸ οὐτάζω, ὁ παθητικὸς παρωβείµενος, οὔγασμαι, οὐ, 
εὐφόσος, ὅσος. τὸ τον. ἕνεκα, ἐν ἀνταποδόσθι τούτου πα- τασμένος ιαὶ ἀποβολῇ τοῦ σ, οὐτάμεγος. προπαροξύ» 

Οο 2 



565 ο Τ 

που, δια τὸν χαρακτηρα ἐπειδὴ 
αἱ τοικῦται μετοχ, Ὁ μαάλν δμδω [ὡς το] ἱσταμε- 
νο, κεχράµενορ᾽ ὁ γαρ ποιητής τῷ χκραντήρι μάλλον 
τοὺς τόνους προσνέµει' η ὅτι κ-ὲ ἡ αφαίρεσις : τοῦ σ 
αναδρομὴν απεργάκεται τοῦ τόνου. εἰς τὸ ἑληλάμενος. 

Ουτιδανόςν οὐδενὸς λόγου ἄξιος, . ἐλάχιστος. ἐκ τῆς οὗ 
αργήσεως καὶ τοῦ τὶς γέεται οὔτις. ὃ σηµαίνει το ου- 
δείς: | γεγωήν οὖτινος, αὐτιαγός' καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ὁ. ὁύο εἰσὶ αὐύνθετα θὖς οὐ οὐτιδα- ός οὐτιδανήν καὶ .η- 
δαμγός ον μμάὰ μαὶ τὸ μὲνι γίνεται παρὰ τὸ οὖτις 
οὔτιδος τὸ δὲ, παρὰ τὸ μήδαμος. διὸ ἀπολογούμεδα 

ο. ὑτὲρ αὐτῶν, ὅτι παρασύνὃετα εἶσιν καὶ διὺ τοῦτο κα) 
τοὲ 2ήλυκὰ ἐνήλλαξε καὶ γέγονεν εἰς δύο’ τὰ γαρ κοι- 
να τῷ γένει σύνθετα εἰσι». 

Οὔτις] το οὐ. ἐπέῤῥηως τὸ τὶρν ἄόριστον" τὸ δὲ οὗτις, 
ἐπὶ τοῦ Ὀδυσσέως, ἀντὶ ὀνόματος πνρίου λαμβάνεται, 
καὶ ἔστιν ἓν μέρος λόγου, καὶ προπερισπάται. τὸ δὲ, 
Αλλ’ οὗτω, δύναμαι ἰδέειν: -- κατα συγκοπήν. ἐστιν 
ὧπὸ τοῦ οὗτινα. ἐπλανήδη δὲ ἐξ Ὁμήρου, οὃν, -- 
Οὗτιν δέ µε κικλήσκουσι»: --- ἐπεὶ οὔτω κέκληται. πα- 
ρλοα δὲ αὐτὸ ὧς Ἀδριον, Οὖτιν ὡς Παριν" ὁ δέ γε 

[ο ᾧήδη τὸ οὕτινα οὗτιν. εἴγε οὖν ὁύο' µέρη λόγου ἦν, οὔ- 
τ ἐγύγετο. περὶ παθών. 

Οὗύτος, αντωνυμία μονοπρόσωπος" τὸ δὲ δεικτικὸν, οὗτοσί. 
το γὰρ οὗτοσί, ἐκεινοσί καὶ ὁδί, γάγεται κατ΄ ἐπέκτασιν 
τοῦ, πρὸς ἔωφασιν πλείονος δείξεως. ἡ δὲ αὐτός, στε- 
73 εἶσα τῆς δείξεως, ἐστέρηται καὺ τῆς, διὰ τοῦ ἐπεκ- 
τατεως. οὗτος : κα) ἡ κλητική» οὗτος, ᾿Αττριῶς. ὁμοίως 
καὶ τὸ ἐκεῖγος. ἡ δὲ αὐτός, κλητικὴν δὺκ ἔχει". } γὰρ 
οὗτος καὶ ἡ ἐκεῖγος ἀντωνυμίαι, δεικτιλαή εἶσιν" ἡ δὲ 
αὐτόςν «ναφορὰν δήλοῖ" ἑναντία δὲ ἡ δεξι τῇ ἄνα- 

2ο Φορᾷ. ἆ. τὸ οὗτοσί, παραγωγὴ ἀντωνυμίας, πα πλεονα- 
ος αἱ τοίαύται γὰρ αγτωνυμίαι ἐπεκτείνονται, καὶ 
οὐ πλεοναζουσιν. 

Οὕτω, ἐπίῤῥημα µεσότητος. οὐκ ἔστι γὰρ ἀπὸ τῆς γεΣι- 
κδον σεσημθιωμένον" αλλ’ ἀπὸ εὐείας γίνεται. εἰ παρ 
ἀπὸ τῆς γενικής, ὤφθιλεν εἶναι τούτως., ἐκ τοῦ αἰπεῖν 
καὶ τὸν τεχνικό». τὸ δὲ ὥς, ὀξύνεται, ἐπεὶ απὸ τοῦ 
ὃς γέγονε. καὶ τα ὅμοια. αγ ὅτε μὲν. ἐπιφέρεται σύα- 
φωγον, ἑξέ Ἅεται τὸ ο. ὅτε δὲ Φωνῇεν, Φυλάττεται 
τὸ 6. ἔστι ὁ τὸ οὕτως. ἀναλογώτερον τοῦ οὕτω" ἐπειδὴ 
τὰ απο τριγεγῶν ὀνομάτων γινοµενα µεσότητος έπι ῥή- 
αατα εἰς ὡς λήγειν ὀφείλει' ὅταν δὲ αὐ τριγενή ᾖ, 
εἷς Φ λήγει. κύκλος, κύκλῳ. ἴδωμεν οὖν, εἱ τοῦτο τρι- 
γενές" οὗτος, οὐτοιν αὗται, ταῦτα οὕτω αρα τὸ ἂἀνα- 
λογον τὸ δὲ οὕτω, κατ ἐλλειψι». 

"ὌΌφελες, ῥημά ἐστι κατὰ παντος ὥρι μοῦ Φερόμενον. 
γράφεται καὶ μέγα καὶ μικρόν, Καλλίμαχος δὲν ἐπίρ- 
ῥημα εὖῃ τριόν Ὄφελε πο] ἐγένοντο ου γηες. ' 

ὌὪ. ελον] πανών ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι τὸ ὄφελον αδιάπτω- 
τον ἐστι, καὶ ἁπαρεμφάτῳ συντάσσεται, καὶ οὐχ ἀλλῃ 

6 τωὶ ἐγκλίσει. σηκαίνει δύο’ ἔστιν εὐχ]ς σημαντικὸν, καὶ 

όσμα. 
Όᾷελος, ἄκλιτόν ἐστι" τὰ γὰρ διὰ τοῦ λος «ὑπὲρ ὁύο 
συλλκβὰς οὐκ αἰσ)ν οὐδέτερα᾽ τα γὰρ διά τοῦ ελος οὐ- 
δέτερα Αισύλλα θα αὖσι. τοῦτο οὖν, ας μὴ ἔχον τι µι- 
µήσασθαιν ἕκεινεν ἄκλιτον, 
}έλλω, σημοήγαι τὸ αὐξω" ὀιεβάλλω" ἐξ οὗ πλεονα- 
σμῷ τού / γάεται οφείλω" ὄφεν καὶ ἐφείλημα τὸ αυ- 

. ἑανόμονον ἐν τῷ τόκῳ ὀκνειον, 
θ 4 Ὁ Γελτρεύω] --- ὀφελτρεύουσι κοσμοῦσαι. πέδον, Λυκό- 

Φρ:». σημαίνει τὸ παλλύνουσιν. 
Ὀψφειλή, σηκωένει τὸ χρέος. Ἰήνά αι ππρὰ τὸ ὀφαίλω" 

γεταὶ δὲ ὑπὸ ᾿Αριστ: 

4ο 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤΑ. οΣχ σδά 

σπαν/ως δὲ εὕρηται ἐν χρήσει" τους Αν παρα Ἐε- 
νοφῶντι ἐν τοῖς περὶ πόρων. τ 

Ὄψις, παροὶ τὸ ὅπτω τὸ βλέπω" ὀττικὸν νάρ' ὅτι ποι- 
μώμενον ἄνεφγμένους ἔχει τοὺς ὦπας" ἡ παρα τὸ όρ᾽ 
ἐν ὑπερθέσει, δἳς καὶ πλεονασωῷ του ὐ Φ. ὧς δὲ παρᾶ- 
τὸ Φφύσιο, γύεται Φυσικός μάντις, µαντικό᾽ οὕτως 
ὄφις ὀφικόὸς, καὶ ̓ ὀφιακός χατο πλεονασιμὸν τοῦ α. συγ- 19 
εξηκολούΌησε γὰρ τῷ δήριακος. 

Ὄφλω, σημαίνει τὸ χρεωστῶ" | καὶ γύνεται κατὰ συγκοπἠν 
ἀπὸ του ὀφείλω" τόφεν καὶ βαρύνεται. ὄφλειν, έ, 
λειν, ἐκ καταδίκης χβεωστει». 

Ὀφθμλαοί. ὄνομα προσηγορικον” γίγεται παρὰ τὸ ὅπτω΄ 
καὶ τὸ ἄλλομαι το πηὀῶ, ὀπταλμὸς. πα) ὀφθαλμὸς» δι 
οὗ ἄλλεται τὸ ἑρατικόν. ἡὶ ἀπὸ τοῦ παρέχει» ἅπαντα 
ὀφθήναι κ) οφ.)αλλοί τωεςν κατὰ τροπη» τοῦ ἑνὸς λ 
εἰς αν ἐξ ὧν ἐνάλλεται ἡ ὀψ.ς. ᾗ ὁπῶν δάλαμοι ὀντες, 
κατὸ συγκοπὴν, μαὶ τροπῇ τοῦ κ εἰς φ. ἡ έρασις «ο- 39 
λουμένη Μαῶς. τουτέστ, χαλεπῶς. 

Ὀφθαλαῳ. .. αντὶ τοῦ ἑρῶντες «ηλφεν καὶ ἐπεδυ-οῖεν 
τῶν αὐτῶν. 

ὌὈφρα] τα ἐπιῤῥηχτα συ"εωπεσόντα συνδέσωοις, οὕτως 
ὁμωερίνοντ-.ε. εἰ μὲ, ὑπο; Σα)ετριον ἐπιφέρᾶται, σύνδετωος 
ἐστιν» αντὶ τοῦ ὅπως" ολ τὸ, Ὄλρρα καὶ οὐκ ἐφέλει, 
Ἰλιάδος β. εἰ δὲ ὁριστικὸν. ἐπιφέρεται. ἔστι ἐπίῤῥη- 
µας ας τὸν Ὄδθρα μὲν γως ἦν: -- ἀντὸ τοῦ ἕως, 
(λιαδος 

Ὀφρῦς ] παροὶ τὸ Φέρω Φορῦς' καὶ ἐν ὑπερθόσεν, ὀφρῦς. 
ἡ απο. του φέ ρω συγκοπῇ, Φφρῶν Φρὺς καὶ ὀδρῦς. ὁ 
δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ δρῶ ὀρύς. πλεονασαφ τοῦ φ' 
οἱ δὲν παρὰ τὸ ὅπτω, ὤφα, οφυὺ: καὶ ὀφρύςν πλδονα- 
σμῷ του ϱ. ἡ ὥπορύες, ἡ αλλον ωπόφρυε:. τὰς οὔ- 
σαι, ἀἱ τοὺς ώπας } τὴν ὅπα Φρουρούσαι από τε τῶν 
ὄμβρων καὶ τῶν καταφεροµένω». ἑδρώτων, ὡς μὴ. ἐπ᾽ 
αὐτοὺς «Φέρεσθὰι, ἡ 7 ὠποφρύες τινὲς οὐσαεν κατα συγκὸ- 
πὴν καὶ πλεονασμῳ τοῦ ρ) αἱ ἐπὶ των ὠπῶν Φυόαε- 
ναι. ᾗ αποροφύες τινὲς οσον οἱ ὀροφοι τῶν ὠπῶν. ὁή- 
λοῦ ὣ ἡ λέξις καὶ τὴν, προβολ}» ὁτουδήποτε τότου 4ο 
καὶ τῶν ορέων καὶ τῶν ὄψεων ἡμῶν» } κατα τὸν ἔρον 
ἡμῶν τ τὼν ὄψεων. κ 

Ὀφριπκεν, λέγεται τὸ ταῖς ὀφρύτι νεύειν" ἀπὸ. τῆς 
ὀφρύος, ὀθρυκζωι 

᾿Οχ' ἄριστος, σημα/-ει τὸν ἔξοχον ὴ ἐξόχως ἔνδοξον.. γί- 
νεται ἀπὸ τοῦ ἐξέχω, ἔξοχος" τὸ οὐδέτερον, ἔξοχον 
ἡ εὐκεῖα τῶν πληθυντικῶν ἃ ὀδοχαι᾽ καὶ αφκιρέσει τὴς 
ἐξ προ»έσεωρ, ὄχα. ἔστι δὲ ἔπος ὀνοματικόν. ος 

᾿Οχετοκράνες, τα κλώνοι ὴ ἑαχόσεις αἱ λεγόμεναι τῶν 
μηχανημάτων. εἰσὶ δὲ αὗται ἄνλιναι } κεραααι. οἱ δὲ 6ο 
Φασὶ τοὺς ὑπονομους. 1) τοὺο ὑπὸ τὴν γή» ὁ ὀχετούς. 

Ὄχανο», ὁ δεσαὸς καὶ ό λῶρος ρος. ἐξ οὐ αποκρέμαται ἡ 
ἄσπίς, γένετων δὲ παρὰ τὸ ἔχω, ὃ ---- τὸ πρατῶ, 
ἔχανον κοκ οχανον. 

Ὀχεύον ὁ συνέχων καὶ συσφ/’ ν τὴν ᾽περινεφαλαίαν 
ἡμας' απὸ τοῦ συνέχει»᾿ παρα τὸ ἔχω ὀχεύς. σημαίνει 
δὲ καὶ τον τῆς θύρας μοχλὸν, ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐννοίας. 
λέγουσι ὁὲ καὶ «ώστῆρος ὀχῆας, τὴν τοῦ Φάρακος νην. 

᾿Οχεσφιν] Δεῖ γινώσκεινν ὅτι τὸ ὄχεσφιν καὶ ὄρε .Ἀ ὁ 045 
μὲν έδυμος λέγει γεγονόναι απὸ τῆς ὄχεσι καὶ 
δοτικῆς τῶν πληθυντικὠν, κατ ἐπένδεσιν τοῦ Φ' ὁ ὃν 
ΤἙρύφων ἐναντιοῦται αὐτῷ, λέγων ὅτι οὐ ὀύναται ἀπὸ 
ῥοτικής γθνέσθαι, ἐπειδὴ γενικ]ο σημασίαν ἀπέχουσι" 
τὸ γὰρ κατ ἔρεσφιν, αντ) τοῦ ἐκ τοῦ ὀρους" καὶ τὸ 
ὀχεσφινν αντί τοῦ ἐκ του ἁραατός μάτίςδται οὔ- 
τως' ὥσπερ ἀπὸ τοῦ «εόφαντον άσω αφ, τὸν 
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αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τῆς ὄρεος καὶ ὀχεος γενικής» γι- 
νετα! ὀρέοσφι" καὶ. κατα  συγκοπὴν τοῦ ον καὶ πλεονα- 
σωῷ τῆς Φι συλλκβής. οὕτως Ἱπρωθιανός. 

Όχελνν αγτὶ τοῦ ὄχημα' }) καὶ τόπος εἰς ὀχείαν ἐπι- 
τήδειος. 

Ὄχος, σημαίνει τὸ ἅρμα" καὶ γίνεται ἐκ τοῦ ἔχω τὸ 
ἑλκύνω. ἐξ αυτοῦ ῥ]ια ὀχῶ ὀχήσω" ὅ.εν ὄνομα ῥημα- 
τικὸν, ὄχημις σηατώνει δὲ τὸ ἅρμα. 

Ὄχους, τὰ Κείλη τοῦ ποταμο”» τα ἑξε εχοντα παρὰ τὸ 
ἔχω όχος τὸ θηλυκὸν. ὄχη᾽ καὶ πλεονασμφ τοῦ ος 
ὄχδη. σηµ-άνει καὶ τὸ ἄναστημα τῆς γῆς» ὡς τὸ, Αὐ- 
ταρ ὁ διογενὲς δόρυ αὲν λ/πεν αυτοῦ ἐπ᾽ ὄχθῃ: -- εἴ- 
ηται δὲ απὸ τοῦ ἐξεχειν. ΄ 

Ὄχθωβος] τὸ λῶμα τὸ γυνοικεῖον, ὑπὸ ᾽Αττικῶν ὄχθω- 
βος λέγεται. 

΄Ὀχθήσας, δεοπα-λήτας, στεναξας' περα τὸ άχδω βα- 
ρύτονον" αφ οὗ περισπώμενο», ἀχδω" καὶ οχήσας, 
κατα τροπὴν τοῦ α εἰςο' ηακίνει δὲ οὶ τὸ μετεω- 
ρισ) εἰς τὴν ψυκὴν, ἀπὸ τῶν ὀχθων, οἳ ἀναστήματά 
εἰσι τῶν ποταμῶγ. 

Ὄχλος] παρὰ τὸ Χλὼ ῥῆμα, ὄνομα κατ ἐπένθεσιω τοῦ 
ον ὄχλος᾽ Ζεν καὶ τὸ παρα Πινδάρῳ ἐν Ολνμπιονώηῃν 
Τριπλόος ὁ πεχλαδως : ---- αντὶ τοῦ ὁ πληθύω». ὁ δὲ 

ραθιανὸςν παρὰ τὸ ἔλλω τὸ συστρέφω, πλεογασμῷ 
τοῦ Χ» ἔχλω᾽ αφ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα ὄχλος, ὁ συγε- 
στραµµέγος λαός. 

Ὀχλίζων σηµιγει τὸ κ.νῶ' ἔνδεν καὶ μοχλός» ὁ μὴ ἑὼν 
πινθῖσθαι τὰς θύρας. ὄχλος δὲ σημαίνει τὴν ὄχλησιν παν 
το πλή»ος. 

Ὀ: χμάςων σηµαίνει τὸ κατέχω. ἐκ τοῦ ἔχω τὸ κατέχω, 
παράγωγον ἐχάςω, οἷς κύπτω κυπταζω" προοδήκῇ τοῦ 
.. καν τροπή τοῦ Βραχέος εἰς βραχύ. .) ἐκ τοῦ ἔχω 
ὀχαος. ὀχκαςω» ὡς πλέκω πλοχαος, ἡ ἔστιν ἔχω τὸ 
κρατώ ὸ μελλον, ἔξω: ὁ πολήτικὸς παρακείµεγος, εἷ- 
γαι" ἐξ αὐτού ὄνομα ν ὀχωας οχωαγδοο. καὶ ἐκ τούτου 
οχααςν ᾿ ὁ αέλλων, ὀχιιάσω ὁ αόριστος, ώχμασα” ᾗ 
μετοχὴ. ὀχακσας᾽ σημαίνει δὲ τὸ κρωτήσας κοιὶ κόψας. 

Ὄχνηυ ἡ ἀχρά-- ἔστε δὲ. εἴδος Φυτοῦ, οἱονεὶ «χόη τὶο 
οὖσα. ὃν το μὴ ποτίςεσὃαν ἄχη καὶ οχνή πατὰ πλεο- 
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καὶ ἄλλη ἑτέρα, ἥτις καὶ ἅπιος καλεται, οἱονεὶ ἡ ἥκι- 59 
στα πίνουσα. 

Ὀψίς] ῶς μὲν Ποσειδωνιος, παρὰ τὸ ἅπτω ἄψω, ἄψές 
τις οὖσα, ἡ Φώς ἐωποιοῦσα κο) καταυγάςουσα, τῶν ἧπο- 
κειμένων ἕκαστα, ὡς πυρ" ολ δε τες, παρὰ τὸ ἅπτω 
τὸ συγάπτω ἄψές καὶ ὀψίᾳ, ἡ δὲ τῶν ὁρατῶ» ψανσν 
ποιουμένη πρὸς κατανόησι». η] παρα τὸν ὄψω μέλλο οντα, 

Ὀψία, οὐογεὶ ἑψία τις οὖσα" παρὰ τὸ ἔπω ἔψω τὸ ἄκο- 
λουθῶ, Ἶ ὄπισδεν ἠοῦσα κο) ἐπακολουΖούσα ἆπο τῶν 
ἔργων. ὅδεν καὶ πρωία, τὸ ἐναντίον καταστημα. 

Ὀψε, ἐπὶ τῆς ἑσπέρας παρα τὸ τὴ» ὥρα» ἐπιτηδείαν 
εἶναι εἰς τὸ αψ. Ἰέναι οἴκαδε, τροπή του α εἰς ον ὀψέ. 
8 Ἰρηται δὲ κα ἐπὶ του βραδὺ καὶ μετὰ πολὺ» χρόνον ᾿ 
οἷον, Ὀψε δὲ δὴ µετέειπε γέρων: -- ἐκ δὲ τοῦ οψέ, 
γίετω κατὰ µεταπλασμὸν, ὄψι βαρύτονον: τοὶ γὰρ εἰς 
ᾳ ληγοντα ἐπιῤῥηματα: --- «ὥτει εἰς το »όσφι, τὸ δευρί 

«δὲ καὶ νυν, μακρὸν ἔχει τὸ |. παρὰ τὸ ὄψι πα) το 
τελεστὀ»., γέγεται ἐψιτέλ εστον, ὣς ἀπὸ τοῦ γόνου ὀψί- 
Ύονου, καὶ απὸ τοῦ ἔμα-λον καὶ τοῦ ὀψέ ἐπιῤῥηακτου 
τοῦ σημαένοντος τὸ βραδὺ, (ὅπέρ ἐστι καιροῦ παραστα- 
τικόν) γύετοι ὀψιμαθή». 

Ὄψο»,. σημαίνει τὸ προοφάγιον. ἐκ τοῦ ὁπτῶ ὅπτον 
τροπή του τ εἰςσ, καὶ κρασει τοῦ πσ εἰς, ὄψον" 
καὶ ὀψάριον, παρὰ τὸ ὄψον αέρεσθς ἐκ τῆς 3αλασ- 
σης καὶ ὥεπερ παρὰ τὸ οὐκία ετων οἰκίδιον. 
γωνία γωνίδιον, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ὀψάριον ὀψαρίδιον. 

Ὀψείντες, εἰς τὸ κακκείοντες, το δὲ, Ὄψεσθε Ί Έρωες 
καὶ Τρωάδες Ἔνκτορα. ἐνεστῶτα εἶναι φησι» Ἡρωδα- 
ὸρ, πο τοῦ όψομωι γινόμενο» μέλλοντος. οὐ γὰρ, μεν - 
τεύεται αὐτὸς, Φησίν' αλλ’ αντὶ τοῦ ἴδετε. καὶ παλι», 
᾽Αλλ ὄψεσθέ νετ οὖκ ἔστι δὲ οὕτως, αλλα αλλον 
μέλλοντός ἐστιν ἡ σημασία ᾿ οὗ γὰρ παρουσι αν ὁρῶσι 
τὸν "Έλτορα λέγει ᾗ Κασάνδρα" ὄψεσθε γὰρ (Φή7)} 
ο... ώστε .. }έαν αὐτοὺς προσκαλεῖ" ὡς το, 

ὄψεσθ ἴνα τώγε, παθεύδετον: - προοκαλεῖταε 
ον Φεοὺς εἰς «έαν, ως ἂν εἴ τες λέγγ. Δεῦτε καὶ 
ἀπούσεσδε᾽ Δεῦτε καὶ ὀψεσ»ε. ἦ ὅτι οὐδὲ το ψ ἐστὶ 
Χρακτηριστικὸ» τοῦ ἐγεστῶτος. οὐκ ἄρα ἐστὴ )ν ἐνεστῶς, 
ἄλλα μέσος ὥόριστου πρώτος ὀψαι ὀψάσφω, ὄψωσδε 

π 
νασµόν. |} παρὰ τὸ ἄγειν, ὧς τραχεῖκ οὖσα. ἔστι δὲ ὀψασθωσαν. οὕτω Ζηνόδοτος. 

ει τὸ στοιχεῖον, παρα τὲ παίω᾿ ὁ γὰρ τούτου Φ.Φόγγος ὀωτρίβει ἐν τοῖς πάγοις, ὣς τὸ,--- ὀνσχχδ]ς νόπτα 
ὡσεὶ παίογτος καὶ προύοντος ἤχος ἑστί. Φυλκξω: --- ἀντὴ τοῦ δατ ρίψω. 

 ἃ ”.᾿ ν 

Τάα | τὸ πάα., ὥς λέγει Ἡρωδιανὸς περὶ παθῶν, ἀπὸ " Παιδερωστής, ὁ τῶν ρολ ἑρωστής' απο τοῦ ἔραμωι 
τοῦ πᾶσα γίνεται. καὶ παῖσ. 

ὃν. άρον: (λέγεται ὁ ᾿Απόλ λων ἀπὸ Παγάσης. ἔστι δὲ 
«πόπος τῆς Θ. σσαλίκς καὶ πολι. παρὰ τὸ ἐπεῖ τὴν 
᾿Αργὴ πεπηχθ-α. Ἡσίοδος ἐν ᾿Ασπίδι, Πᾶν ὃ) ἆλσος 
Μα βωμὸς Απόλλωνος Παγασαίου. 

Παγίς] παρα τὸ πήσσω τὸ πηγνύω πηγές καὶ παγίς. λέγε- 
τας μαὶ πάγη δίκτυον ἢ «2ηρατικὸν ὄργανον τετράγώνο». 

Παγιωθείς, ἑὁραιωνείς» βεβαιωθείς" ὠπὸ τοῦ παγιῶ Ὁ 
τοῦτο. παρὰ τὸ παγιος" τουτον παρὰ τὸ πήσσων πήξω" 
ὅθεν καὶ τὸ ἐπάγην" καὶ ἡ µετοχ], παγείς. ἐκ τοῦ 
ἔπαγον “Ὑόνετρι παγιος, ὁ πεπηγκένο-. 

Πάγος, τὸ πεπηγµένον ὕδωρ ὑπὸ ψύχουο᾽ 
πήγνυαι. 

Πα γουρος. οἱ Ἀκρκένοι" παρὰ τὸ οὐρεῖν πα Φυλαάττεσθαι 
-ἓν τοῖς πάγοι». πάγοι ὁέ εἶσιν οἱ κρημνώδεις τοποι» 

παρὰ τὸ πεπήχκαι εἰς ὕψορ.: Κωταστρεφει ὁ9 εἰ τὸ 

. ”ω 

οπο τοὺ 

Παγχο, τὸ παντελῶὼς σηωκήνει᾿ γήνετοα δὲ παρα τὸ πάνυ, 
πατο πλεονασμὸν τοῦ χ. 

Παγκρατιαστής . αθλητής, πύκτης' 
ἄθλησιςο. 

Παλαιός. παρὰ τὸ πάλαι ἐπίῤῥηαα καὶ παλαιόν, παρὰ 
τὸ ἔκπαλαι εἶναι. τὰ δὲ εἰς αι λήγοντα ἐπιῤῥήματα, 
ὧν σχετλιαστριά εἶσι τὰ πλείω, ἂς της, ο ὀιφθοήγου 
γράφεται» παπαί, βαβαή, οὖαί. οὕτως οὖν καὶ πάλαι. 
τὸ λαι, βραχύ. ὁνατή: Ἰστέον γλέρν ὅτι ἡ αι καὶ οἱ 
ΔίΦΦογγος ἐν τοῖς εὐχτωοῖς καὶ ἐν τοῖς ἐπιῤῥήηιασι 
τέλεμα λογίόονται μακροὲ» Ἄψν τοῦ παλαι" ἐξ οὗ 

καὶ τὸ πρόπαλαι καὶ ἔκπαλοα 
Παλιφώτου. παλιαφαµένης, ἀντὲ τοῦ τῆς πάλαι τετµη- 
μένης δρυόι ᾿ ἡ τῆς ἐκ παλαιών χρόνων πετηκισμένης» 
ὡς ανθρώπων γεννητικῆς ὑπαρχούσης' μυνολογεῖτω 

καὶ πυγκή, ἀγων καὶ 

θ40 

το 

20 

5ο 

6.17 

τ5 

1 

(ν 



6 

δδ7 

ο 

59ο 

4ο 

2ο 

48 

10 

ΠΑ 

γὰρ, ὅτι πάλαι ὤνθρωποι ἐν ὁρυῶν καὶ λίδων ἐγένοντο" 
οἵον, Οὐ γὰρ ἀπὸ ὀρνός ἐσσι παλαιφάτου. 

Π.λαίκων, ἐκ τοῦ πάλη (ὃ σηµαίνει τὴν παλαίστραν) Ὑί- 
νεταί καὶ τοῦ αἴμων, τουτέστιν ὁ ἔμπειρος τῆς παλαι- 

στικῆς. μην ἡ ο .- 
Παλαίω, παρα τὸ παλλω τὸ σείω" ἤ απο της παλαμης. 
Παλαστόη, ἀπὸ τοῦ πάλαι ἐπιῤῥήματος, ; 9 
Πολαιστή» σηµαίνει τὴν τῶν τεσσόρων δακτύλων ὁρᾶμ- 

φιαίαν σύνθεσιν, πελαστή τις οὖσα" ὅτι πέλας ὄυναγει 
τὼ ὁστᾶ. τουτέστι πλησίον ποιεῖ τοὺς ἀαχτύλους. παρὼ 
τὸ πελάζειν οὖν τὰ ὁστᾶ, παλαιστή. ἔστι δὲ τοτραδα- 
πτυλον µέτρον. λέγεται καὶ ὀό χμ στι πλατεί τῇ 
χειρὶ µετρουμεν'. ποιεῖ δὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων ὁμκτύλων 
πρὸς τὸν λεχανον ἄκρον, ὁωετέλους δέκα" ἡ δὲ σπιδα- 
μή, ἔχει ὀόχμας τρεῖς» οἷον παλαιστας τρεῖς» δαχτύ- 
λονς δὲ ῥώδεκα, ὡς ἐχούσης τῆς ὀόχμης ὁακτύλους 
τρεῖς ὁμοίας καὶ τῆς παλαιστῆς. πο δὲ "τοῦ μικροῦ 
ὁαπτύλου ὁήσταμένων τῶν ὀακτύλων ἕως τοῦ «ἀντίχει- 
ρος, λέγεται ᾿σπλαμή, παρὰ τὸ ἀποσπασμὲν ποιεῖ;, 
ὁι τὸν ἀποσπασμὸν τὸν ἀπὸ τοῦ μεγάλου τοῦ ἄντί- 
χειρος. πρὸς τὸ τοῦ μικροῦ ἄκρον" ὡς δὲ Ἀρύσιππος, 
διὰ τὸ ἀποσπάσθαι τὴν ὕλην χεῖρα. καὶ παλαιστὰς ἐν 

πῷ λή ψαλμῷ ἀντὶ τοῦ 'μετρητάς. γίνεται ἀπὸ τοῦ 
παλαίω. 

Παλάμη, ἐκ τοῦ πᾶλλῶ τὸ πιῶ" ὁ παθητικὸς παρακεί- 
µεγος. πέπαλµαι" πα ἐξ αὐτοῦ παλάμη. ὃς ἧς ή χεὶρ 

κινεῖται. εἰς το παλιμπετές. ; 
Πολα ιν αἴος] ὁ τοὺς αὐτοχειρὶ Φογευσαντας τιμωρουµενος, 

Ζεὺς παλαμναῖος. λέγεται καὶ ἐν Χαλκίδι παλαμγαῖος. 
παὶ οἰσπὶς δέ τις τῶν «ηρίων, παλαμναία καλουµέν]. 
καὶ ὁ ἐκβρὸς δὲ καὶ πολέμιο παλαμναῖοο καλεῦτας 
ὁ ὁιὶ χειρῶν καταγωγιζόµενος τὴν µάχην» παρὰ τὴν 
παλάμη». παλκμγαῖοο, Φογεύο, ἀντίλετοο τῷ «Φεῷ, 
µεμιασμένος, πικρός, Φόνιος, σοβαρὸς. παλαμάᾶσι)αε 
γὰρ οἱ ᾿Αττικοὶ τὸ να χειρος ἐργάθεσθαι. γίνεται πα- 
λαμνος, καὶ παλαμναῖοο ἐξ αυτου. 

Πονγενή, ἐπίῤῥημα µεσότητος µετεβλήΦη δὲ ἐξ αὐτιατι- 
νῆς πτώσεως εἰς ἐπίῤῥημα” ὁ παγγενής, τοῦ παγγενοῦς, 
τὸν παγγενῆ ́  παρ τὸ πᾶν καὶ τὸ Ὑένου. ... 

Πέλη. ἀπὸ τῆς Πκλαίστρας θυγατρὸς Τανόοκου οἰνοῦντος 

ἐν τριόὀῳ, καὶ τοὺς κωταγομέγους παρ ἀυτῷ ανωέρουν- 

τος" ὃν Ἑρμῆς καταχδεὶς ἐφόνευσεν ὑποδηκη, τῆς Πα- 

λαίστρας αφ οὗ καὶ τα των ξένων παταγώγια παν- 

δοκεῖα λέγουσιν. ἢ ἀπὸ τῆς κόγεως, } Χοῶσται οἱ αγω- 

νιζόμενοι. πάλω δὲ μεταφερικῶς απὸ τῶν πυρίνων 

αλεύρων ᾗ κριδίνων. οὕτω γαρ παλουσι την διαλυομένην 

γῆν. καὶ Όμηρος, ἐπάλωνε, ὀμέλυσε καὶ ἕφρυψε᾽ 
ααύνην γὰρ αὐτὴν ἀπὸ τὴς χίονος συμβαίνει Ὑήόνεσλαι. 
ἡ ἀπὸ τοῦ πελαίει τὸ 3ἡρᾶν τι τῶν τοῦ ἄντιπάλου 
μερῶ», δὲ οὗ ὀννήσεται αυτον ἀνατρέψαι. τινὲς. δὲ 
ἀτὸ τοῦ βάλλειν καὶ ὡσανεὶ µεσολαβεῖν, βάλιν τι 
οὗσαν. --- παλάστετο ὁ) αἵματι Φώρηξ, Ἰλιάδος 6, ἀντὶ 

τοῦ ἐμολύνετο, ἐβρέχετο. ἀπὸ του πάλλω τὸ βρέχω, 
γίνεται παλασσω". ση αΐψει το βολύνω. το δὲ παλλω, 
παρα τὸ ἄλλω Τὸ πηὸῶ"' ἐν γαρ τῇ βροχῦ ἄλλονται 

τα ἐκ τῆς γῆς ὕόωτα, . μοι κ) ͵ 

Πάλη, ἡ μπ» τῶν παλμῶν, Ἱ απο τοῦ παλλεσθαι τὸ 
-- σῶμα, ἡ ἀπὸ τοῦ καταπάσσεσθωι τὸ σώμα τῇ κόνει, 

Πκλ, σηµαίνει τρία" τὸ εἰ τουπίσω, ὧς τὸν Χειρὶ 
πάλιν ἐρύσαντο: --- καὶ τὸ ἐκ δευτέρου, ὡς τὸν Οὐ Φήν 

μι πάλιν ὀνήσεται Ὀνμός: --- σήµαίνει καὶ τὸ ἐξεναν- 
τίας, ὧς τὸ, Οὔ τίς τοι τὸν μύφον ὀνόσσεται, Ονδὲ 
πάλι» ἑρέοι. 
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3 Παλίγκοτος, ὁ μνήμων τοῦ 
"πότος ἡᾗ ὀργή. "3 οτε [ως τς 

Παλίσκιον. τὸ ὑποσκιαζόμενον ὑπ ἄλλωυ. 
Παλινάγρετον, παλισύλλεητον, εἰς τοὐπίσω ληπτόν"' ἐξ 

οὗ ψευδές. ἡ} µεταβλητόν. 
Παλίνορσος] παρα τὸ ὄρω γίνεται ῥγματικὸν ὄνομα ὁρτός, 

καὶ παλήνορτος. ἐχρῆν διὰ τοῦ τ γράφεσθαι, οὐχὶ διὰ 
πποῦ σ΄ ἵν ᾖ, ὁ πάλιν ὠρμημένος. σηµάίνει δὲ τὸ ὁπι- 5ο 
σθόρµητος. ἐν τοῦ πάλιν τοῦ σηµαίνοντος τὸ εἰς τούπί- 
σων καὶ τοῦ ὅρσω Αἱοληιοῦ μέλλοντος. 

Παλινορμένω, ἸλιάδοςΧ. Τυραννίων. δύο µέρη λόγου 
ποιεῖ" ὁ δὲ ' ίαρ» σύνΦετον ἐπδέχεται, καὶ ᾿Αρί- 
σταρχος», ἄντὶ τοῦ ὄπισθεν ὁρμῶντες, ὡς παλιμπλαγ- 
χθέντες καὶ εὐρυκρείων. σηµαίνει δὲ τὸ ὑποστρέψαντες 
καὶ παλινδροµήσαντες. κρεῖττον δὲ τὸ πρῶτον. 

Παλινράία, ᾧδὴ τῇ προτέρα ἐναντία' ἡ ὀόγμκ ἀνόμοιον 
τοῖς πρώην οἷον, Αλλὰ πειράθητι τὰ Νατὰ Στησίχο- {9 

τ ρον παλινῴδίαν ᾖσαι. - ᾿ 
Παλίωξις λέγεται, ὅταν οἱ διωπόμενοι εἰς τοὐπίσω στρα- 

Φέντεο. τοὺς πρώην ὁμόκοντας ἐλαύνωσι. γίνεται ἐκ 
τοῦ πάλιν καὶ τοῦ ὁίωξις, παλινδίωξις' κατὸ ἀποβολὴν 
τοῦ ν καὶ τοῦ ὃ, καὶ κράσει τῶν ὁύο ἡ εἰ ι μακρὸν, 
παλίωξις. σηµαίνει δὲ τὴν ἐκ δευτέρου ὁίωξιν καὶ Φυγή 
τοῖς ἐναντίοις' ᾗ τὴν ἐξ ὑποστροφῆς τῶν ον 

᾿ωξιν "ὅταν οἱ πρότερον Φεύγοντες “ὕστερν πάλιν 
αὐτο) διώκωσι «»αῤῥήσαντες, Ἰλιάδος µ.. 

Παλιγκάπηλος, ὁ μεταβολεύς, ὁ τὸ αὐτὸ ἄγοράζων καὶ 6ο 
πωλῶν. .. | 

Παλβιφημα, κακὼ, ἑναντία. α 
Παλίλλογα, Ἰλιάδος α. ἀντὶ τοῦ παλιν σύλλεχτα. ἓκ 

δευτέρου πάλιν συναγόµενα" παρα τὸ πάλιν καὶ τὸ ' 
«λέγω τὸ συλλέγω. πλεονασμῷ τοῦ λ. 
Παλίμβολος, ὁ τρίπρατου καὲ ἀποδόκιμος, καὶ ὁ πολλά- 

κι τῇ μεταβολῇ απεμπολημένος. ἢ ἁνατάλληλος καὶ 
ἀπερίστατος καὶ ανάρµοστος" Ἰ 
µεταβαλλόμενος, ὃν Όωγρος ἀλλοπρόσαλλον Φησώ.. ἡ ὁ 
δοῦλος. ὁ ὁιὰ πονηρίαν πιπρασκόµενος. πιο 

Πολιμπετές, τὸ ὀπισθόρμητον, παρὰ τὸ ἔμπαλιν 
τὸ ἐναντίον πεσεῖν. . Ἰλιαδος π.. ν᾿ 

Π.ολάωη, ἀπὸ τοῦ πάλλειν τὸ κινεῖν καὶ σείθιν᾽ ἡ ὅτι δι 
αὐτῶν παλαμώμεθα καὶ τεχγώµενα” παλάµαι γαρ αἱ 
τέχναι, παρ ὅσον δι αὐτῶν παλαμωώμεθα. ἐτυμολογεῖ- 
ται παρὰ τὸ πολλοὺς ἁμᾶν' ἐξ οὗ καὶ παλαμαῖος' καὶ 
πλεογασμῷ τοῦ ν, παλαμναῖος. σηµαίνει δὲ τοὺς αὐτο- το 
χειρὶ Φονεύσαντας τικωρούμενον, παὶ τὸν ἐπί τινι μιά- 
σεατι πατεχομενο». ὰν ’ , ωἱ 

Παλιμπλαγχθέντας] Δε γινῶσκειν. ὅτι ἐὰν ἔστιν ἐν συν. 
Φέσει ἓν µέρος λόγου, διὰ τοῦ µ γράφεται: εἰ δέ ἐστιν 
ἐν παραθέσει, ὁμὶ τοῦ ν. λέγουσί τινες, ὅτι ἐν π. 
λέσει ἐστ/' τὰ σηµαντικὰ ἐπιῤῥηωατα μετὼ τῶν ῥημά- 
των καὶ τῶν μετοχών ἐν παραθέσει παραλαμβάνεται" 
οἷν καλὼς γράφω, καλῶς γράφων" µεγάλως γραψαῷ 
µεγάλως ἔγραψε.. τὰ δὲ συσσηµαντικἁ ἐν συνθέσει 1ο 
παραλαμβάνονται” οἷον, ἔστι χῶν ἐξ οὗ καὶ τὸ ἀχῶ- 
μαίν µετα τοῦ στερητηκοῦ αἳ ὁ γὰρ λυτούμενος οὐκ 
ἔστι χωρητικὸς τῆς λύπης. εἶ ἄρα οὖν τὸ πάλιν σηµαν- 
τικὀν ἐστιν «ὀγλονότι µετα τῆς πλαγχ.δέντὰς. αἰτιατβιὴς 
ἐν παραθέσει ἐστί. τινὰς δὲ λέγουσιν, ὅτι ἐν συνθέσει 
ἐστὶ, λέγοντες ὅτι τὸ πάλιν ἐν παραθέσει μὲν ὃν, ση- 
µαίνει τὸ ἐκ δευτέρου" οἷον, πάλιν ᾖλδονι αντὶ τοῦ ἐκ 
δευτέρου" ἐν συνδέσει δὲ ὃν, σγααίνει τὸ δὺς τοὐπίσω, 
οἷον παλίσσυτος. ἐὰν οὖν τὸ παλιμτλαγχθέντας λαι- 

. βάνηται ἐν παραθέσει, εὐρίσπετωί σημαῦνον τὸ ἐν ὀευ- 

κότου, ἀπὸ τοῦ πάλιν καὶ 

αλ ελ) 

ὁ πογηρὸς, ὁ πολλάκις 649 
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τέρ ου πλανηθάντας" ὅπέρ ἐστιν ἄτοπον" ὁ γὰρ ποιητής 
οὐκ οἶδεν οὐδὲ ἅπιξ τοὺς ἝἛλληνας πλανηδέντας᾽ την 
γὰρ πλανην τῆς Μύτίας ἀγνοεῖ. ἔστι δὲ εἰπεῖν, ὅτι κὰ- 
κῶς λέγουσι»' οὐδέποτο. γὰρ λέξις: ἄλλο σημαινόµενον 
ἔχει ἐν παρα-δέσοι οὖσα καὶ ἄλλο ἐν συνδέσει, αλλὼ 
πάντως τὸ αυτό" αέ γὰρ. συν}έσεις «Φυλάττουσι λεί- 
ψανόν. τι τῆς σημασίκο - πποῦ ἁπλοῦ» οἵοσν καλῶς. γρά- 
Φω, καλληραφω. πως οὖν δύναται τὸ πάλιν: ἄλλο καὶ 
ἄλλο σηωαένεινν ἄλλωας" τὸ πάλιν ἐν: τῇ παραφέσει 
καὶ ἐν τὴ συνθέσει δύο σημαμνόμδνα ἔχει" σημαίνει 
γὰρ καὶ ἐν τῇ } παραθέσει χω το εν ῥευτέρου, καὶ τὸ εἰς 
τᾶ ὀπίσω" καὶ ἐν τ συν Ῥέσει αἰσαύτως , σημαίνει καὶ 
τὸ ἐκ ῥευτερου καὶ τὸ εἰς τοὶ ὀπίσω. λέγουσιν οὖν, ὅτι τὸ 
παλιαπλαγχδέ ντας ἐν τῇ συνΦέσει ἐστί: καὶ γαρ ὁ 
πορητὴς ἔθος ἔχει τὰς συν έτους λέξεις διαλύειν" οἶονι 
κηρεσσεΓορήτους, οὓς κῆρες Φορέουσι" γρη)ο πυχιμήδεου 
εἶτα διαλύων τὴν σύνδέτι». ἐπιφέρει, τ πυχινὰ Φρεσ) 
μήδε᾽ ἐχούση» --εὲ αρα οὖν τὸ παλιαπλαγχ) έντας 
ὀιέλυσεν εἰπω», ἂψ ἀπονοστήσει»: -- ὅᾗλον ὅτι ἐν 
συνδέσει ἐστί. 

βο Παλλάδιον 1 Παλλάδια ἐκάλουν» ὧς λέγει Φερεκύδης, τὸ 
βαλλέμενα εἰς γῆν ἐκ τοῦ οὐρανού ὤγάλματα" πάλλειν 
γὰῤ το βάλλει». 

Παλλας, καὶ Αθηνα ᾿ ἢ παρὰ τὸ ἀνιπεπάλθαι ἐκ τῆς χε- 
φαλης τοῦ Διός η] ὅτι Παλ) αντω” ἕνα. τῶν γιγάντων» 
απέκτεινεν Ἶ παρὰ τὸ αεὶ πάλλειν παὶ πραδοίγειν τὸ 
δόρυ" πολεωικὴ γρ ἡ Φεός. ἡ δι τὸ παλλομενην τὴν 
ρνηκ τοῦ Διονύσου προεπομίσαι τῷ Δι. 

Παλλανίς, ᾗ παὶς' κατὰ Δωριείς, πάλλαξ λέγεται. 
65ο Παλύνω, ὡς μὲν ᾿Απίων, το αολύνειν νο βρέχει» ᾿ ἄμει- 

1ο 

2ο 

γον δὲ τὸ λευκαίνει». Ἰλιάδος μν -- ὅτε πέρ τε χιὼν 
ἐπάλυνεν αρ ρούρας: ση παρὰ τὴν. παλην ἡ παλήη»» ἦν 
οὐ Αττικοὶ. πασπαάλην λέγουσιν. ἔστι δὲ τὸ λεπτομερέ- 
στατον τοῦ αλεύρον" παρα τὸ αποπάλλεσθαι (τουτέστιν 
αποῤῥίπτεσθαι) ἐκ του αλ λεύρου. 

Παμφαύῃσε, ἔχῆσι : καὶ τα τοιαῦτα., ἔχει τὸ ι προυγε- 
γραμµένον κατα τὴν. παραλήγουσαν ' ἔστι γρ ἐν παμ- 
Φαθω" καὶ τὸ. τρίτο». παμφαίνγ' καὶ λοιπὸν κατ 
ἔκτασιν. τῆς σὲ συλλαβῆς γίνεται παμφαένῃσι καὶ ἐχη- 
σιν. } ἔστι Φεύω. Φαίνεις, Φαίνει" ὁιαλέπτῳ δὲ Ῥηγές 
ων γράφεται τὸ τρίτον πρόσωπον ὁιὲ τοῦ η μετὰ 
τοῦ ᾿ τὸ γὰρ νοεῦ καὶ Φιλεῖ, γοῇσι καὶ Φ,λῆσι λέγου- 
σιν ἐκεῖνοι. πλεονασιῷ τῆς σι συλλαβης. οὕτω καὶ τὸ 
παμφαίνγσι»» Ἰλιάδος Ε. 

Παμφαλὼν, σημαίνει τὸ ἐπιφέρεσθαι πα) περιβλέπεσθαι 
παντή: παρα τὸ τα Φση ὧδε παεκεῖσε ἄλλεσθαι. φιώ 

καὶ παμφκῳ καὶ πλεονασμφ τοῦ λ, παμφαλώ ' Τολλ’ 

ἐπιποιμφαλόωντες, ὁμοῦ. 
- Πωνάγρυπγος, ὁ ἄεὶ γρηγορὼν" ἀπὸ τοῦ πᾶ», καὶ ἄγριος, 

καὶ ὕπνος. : 
Παμταν, αντ) τοῦ παντελώς, Ἰλιάδος α. γέεται ἀπὸ 

του πάν, κατὰ ανοδιπλασιασμὸν , πάμπαγ. 
Παν. Φάν τὶς ὦν, δι τὸ ἐπιφαίνεσθι ἄκαίρως τοῖς 

ἐνδονσιῶσι». ο 
Πανόχρος. πάντων αρά" τοξότηε γὰρ ἦν. 
ο” κερέωςν ὁ πάντα ὀραάσας ἕνεκα κέρδους καὶ 

λεενεξίας, Ώρος. 
γή ηρν εἴρητοες ὅτι παρ πάντων ὁῶρα ἔλκβεν' ἡ ὅτι 

όῶρον πάντων τῶν Φεῶν, ὧς φησιν Ἡσήοδος, 

Πνόίων] παρὰ τὴν ἰών μετοχὴν καὶ τὸ πᾶγ, γίνεται 
πανίων" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ, Πανό(ω». 

 Πονδοκεύς, πανδοχεύς, ὁ παντας δεχόμενος. 
Πανέφ. θου κασσιτέροιο, Ἡσίούος ἐν ᾿Ασπίδι, ἀντὶ τοῦ 

α. 
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Ἰτοῦ κα) διαλελυμένου καὶ «ὑγροῦ τὴν Φύσι. Ἡρό- 
νἀλκ δὲ ἀπέφ-δου Φησὶν, ἀπὸ τοῦ ἐφ9ός. 

Πανήγυριο., ἑορτή, συναάθροισιο' ἀπὸ τοῦ ἄγυρις' εἰς ἦν 
πάντες ἀγδίροντας, 

Πανόψιον ἔγχοο. τὰ οἱονεὶ πανόρατον καὶ ἐπιφανέο. ὁύ- 
γατα δὲ καὶ τὸ πάντων τελευταῖον ἀκούεσθιι" ἵνα τὸ 
ὀψέ ἔγκειτας, καὶ μὴ ἐπὶ τοῦ ἔγχους δεχώμεας αλλα 
τοιούτως νοῶμεν. τὸ δὲ πάντων ἔσχατον, αὐτὴ τὸ ἔγχος 
λαβοῦσα, ἐπ᾽ ἐμὲ ὧσε. 

Πανομφαίῳ Ζην), πάσης Φήμης καὶ κληδόνου ἀκούοντι. 
οὐκ ἔστι δὲ καφόλου τὸ ἐπήφετον, ὁ πανομφαῖοο, ὁ 
κλγδόγιος καὶ πάσης κληόόνος παρρίτιορ αλλ ἅπαξ. 

Παννύχιον. ἐπίῤῥημο µεσότητος ἂντ) τοῦ ποννυχίωο” 
ὄγομω γὰρ, ὂν, Αετήχδη εἰς ἐπιῤῥηματικὴν σύνταξδι»ν 
ὥσπερ το ἥδιστα. ἐκ τοῦ νύξ νυχός, νύχιου, καὶ παν- 
γύχιος. 

Ἠωνσαγία, αἱ πανοπλία" καὶ ἴσως ἀπὸ τοῦ σώκους εἴρηταί. 
οὕτως εὗρον εἰς τὸν Ῥέλευκον. 

Πανσνδίῃ. ἐπίῤῥημά ἐστιν ὦδροίσεως παμπλη»δεί: ἔστιε 
δὲ κοιὶ πανσυόίη». μετὰ τοῦ ν, παντὶ τῷ πλήθει, παν- 
στρατιᾷ. παρὰ τὸ ὁμοῦ τάττεσθαι καὶ σεύεσθωα. ουν. 
ὁριῶν καὶ ἐπακολουθεῖ». 

Παπῷ παπᾳς, δευτέρως συζυγίας. Τὸν ἁπαλῇ χειρὶ πα- 
πήσαντα: ---- ἄπὸ τοῦ ἀἁθω τὸ ψηλαφω» πατο ἀναδε. 

πλασιασμὀν» Φαφώ' καὶ τροπῇ τῶν ὁασέων εἰς τὸ 
ψιλὸν » παπῶ. 

Παππα. προοφώ»ησις τµιητεὴ νέων πρὸς πατέρα. Ουδέ 
τέ αν παῖδες ποτ) γούνατα παππάκουσι», Ἰλιάδος ε. 
οὕτω λέγεται παρὰ Συρακουσίοις ὁ πατήρ, πᾶς' παὶ 
κατα ἀἰναθιπλασιασιὸν τοῦ π. πάππα. 

Παπταίω», περιβλεπόμεγος, ἐπιτηρῶν. παρταχοῦ τὸ 
Φαάη τιταίνει»’ γένετωε Φαπταβρῳ᾿ πο) τροπῇ ̓  παπταί- 
γω. σηωσίγει δὲ τὸ βλέπει πα) περισκοπε:» τῇὸε κά- 
κεῖσε. ἦ παρὰ τὸ πέτω, πτὼ, παράγῶγον πτανω᾿ καὶ 
πωτο ὠναδιπλασιασμὸν, παπταίνω, οἱονεὶ τὸ περμέγω 
παντὶ τὰς ὄψειο, καὶ περιπέτεσδαι ποιῶ, παὶ οἷον 
πεπτακένοκς ἑορεέντις Ἰλιάδος ὅ. 

Παππίας, παρὰ τὸ πάπα, ὃ σηµαίνει τῇ τῶν Ῥωμαίων 
Φωνῇ τὸν πατέρ». 

Πα νο] Ἴρος, παρα τὸ εἰς πὰν ενεργεῖν' σημαίνει καὶ 
Φρόγιμο» καὶ νοήμογα ἐπὲ καλοῖς' σημαίνει καὶ τὸν κἁ- 
ποποιε)ν δυνάριενο» ὁμὲ τῆς ἑαυτοῦ σοφιστική: κακίας. 

Πάνδεια, ἑορτὴ Ἀθήνησω" ἀπὸ παγδείαο τῆς σελήνης: 
} ὧπο Πανδίογος. οὗ καὶ ἡ Φυλὴ ἐπώνυμος η ὅτι τῷ 
Δι ἄγονται τὰ ΓΠαάνδεια. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ πάντα 
δινεύειν τῷ Δή. 

Πάρο, σηασίγει τρία.’ Το ἔσλ᾽ ὁ πωλῶ» πώνἀράκοδω 
θνω πάρα: -- ἄντὲ τοῦ πάρει. -- παρα ὁ) ἀνήρ: 
αγτὶ τοῦ πάρεστι. --- πάρ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι: --- ντ] 
τοῦ πάρεισί αι. τήνος άρα ἦ αποκοπή; πρὸς τὸ σηµο- 
νόμενον κοὲ ἡ ὥποκοπή. περὶ παθῶν. 

Παρ ἡ πρόθεσιο. σηµαίνει τρία ̓  τὴν ἐκτὸς σχέσιν»͵ ὡς 
τὸ ἄγομος» παράνοµος᾿ λαλώ παραλαλῷ᾿ καὶ εἴπω, 
παρείπω. κα) τὴν πλησιότητα, ὡς σον ἔςετο, παρέ- 
«ετο καὶ τὴν πλείονα σχέσι, ως τὸ, όρμο παρορμοῦ. 
ο. παρα ον ἁλός: - ᾖ παρ» τὸ ἔξω ὀγλοῦ, ὥσπερ 
οἱ παραπλεῖγ, τὸ ἔξω πλ. εὖν. αὐγιαλός μὲν οὖν ε᾿ Ίρηται 

 κοινῷ ὀγόματε, παρὰ τὸ αἷαν ἔχευ ἐγγὺς ἁλόο. ἔχει 
δὲ διαφορὰς τρείς κτήνος» παὶ ῥηγωῖνα, καὶ θα. 
ἀχτόν μὲν οὖν εἴρηταιν ὃ πετρώδης αὐγιαλόρ" ῥηγμὶν 
δὲ, ὁ πρὸς ἄνεμον αγγιαλός ὲν δὲ, ὁ εὖδιος και ἥσυ- 
χος αὐγιαλόςν παρὰ τὸ μετὸ γαλήνης καὶ γηγεμίας 

ἐκεῖσε τὰ κύματα ἀποτίφεσθαν. 
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Παρχβλώπές τ' ὀφθαλμῶν, Ἰλιάδος {" παρὰ τὸν βλέψω 
μέλλοντα, ἄποβολῷ τοῦ ω, βλέψ' καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς 
ο καὶ ἐκτάσει, βλώψ, καὶ πκραβλώψ. ἀγτὶ τοῦ στραβαί, 

Παράδεισος] παρὰ τ τὸν δεύσω μέλλοντα, ὃς ὀήλοῖ τὸ βρέ- 
χω, ὁηματικον ὄνομα Φεῦσος. καὶ παράδεισος» κατὰ 
τροπὴ» τοῦ υ εἰς κ. οἱ δὲ Φασὶ παρὰ τὸ δεῖσαν ποιεῖ- 
σθαι, ὃ ἐστι τὴν τὼν βοταγώὼν συλλογήν. 

Παραβολή, εἰς τὸ παροιµία. . 
Παράβυστον, παρακεκρυωµένον, λά)ρα γινόμενον" παρα 

τὸ βύω, ὃ σηµαίνει τὸ χλείω. σηµαίνει γὰρ καὶ τὸ πλη- 
ρῶ" Ὀδυσσείας δ’, Νήματος ασκητοῖο βεβυσμένον: --- 
ἁμάς τοῦ πεπληρωμένον. ἦν δὲ καὶ παρώβυστον δικα-- 
στήριον, ὁ λάθρα ὄκρινε. 

᾿ Πκρύκοπος, ὁ Φρενόπληξ’ ἀπὸ τοῦ κόπτειν καὶ παρα. 
παράξενος» ὁ ἠωίξενος, οὐκ αληθινὸς πολίτης απὸ 
τοῦ παρα καὶ ξένος. 

Παραπλῆγες. οἱ πεπληγµένοι. παραπλήξ, μµαινόµενος” 
παραφρων. τὰς Φρέγας βεβλαμιένος. 

Τα ρακαίρια ῥέζωνν Πσίοδος. καίρια τὸ εὐχαίρως γινόµε- 
"να" παρακαίρια, τὸ ἄκαιρι καὶ σαπρὰ καὶ ἄτοπα. ἡ 
παρὰ παρέλχεταε. ᾿ 

Παράτημα, τὰ κίβδγλα τῶν »ομισμάτων λέγοντοέν τὰ 
Φαῦλα καὶ αδόκιµα. παρὰ τὸ πακῶς σεσημάνδοι, ὅ 

ἐστο. ἐσφραγίσθαι" καὶ παράσγιος ῥήτωρ, µεταφοερι- 
πῶς ὁ Φαῦλος. 

Παριαφάμενος, παραούµεγος" πλεογασμῷ τοῦ εν ποιητι- 
κώς:--- παρα) ποσὶ κάππεσε "δυμός. 

Παρασάγγα:, τὰ τριάκοντα σταδια παρὰ Πέρσαιο" παρ 
Αἰὐγυπτίοις δ᾽ ̓ἑξήκοντα. παρά δὲ Σοφοκλεῖ ἐν ᾿Αγόρο- 
µαχὴ ἐπὶ τοῦ αγγέλου εἱρηται. 

Παραστάτ-αν ὑπ ἐγίων κπαλοῦνται αἱ γόνιμοι Φλάβες, αἱ 
τῇ γεγέσει παρεστῶσαι. λέγονται καὶ οἱ νὺν ὑπηρετοῦν- 
τες βασανισταί. 

Παραίσια ἐναντία, ἀπρετῆ, 

αἰσίου. 

Παραιτεῖσθα, οὐχ, εὕρητεα ἐν χρήσει ἐπὶ τοῦ σγασινοµέ- 
νου τοῦ αργεῖσδαι που αποβαλλ εσθαι καὶ μὴ δέχεσ-αιν 
αλλ’ ἐπὶ τοῦ αἰτεῖν ὡς παρὰ Μενάνόρῳ, --- παροιτοῦ- 
μαί σε συγγνώμη» ἔχειντ--- ὥστε περιτὴν εἶναι τὴν 
πρόθεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ καφεύδω" τὸ γὰρ εὔδω ὀηλοῦ. 
σπανίως δὲ εὑρίσκεται καὶ ἐπὶ τοῦ σγμαινομένου τοῦ 

λεγομένου ἐν τῇ συνγΦείᾳ παραιτεῖσθαι, παρακαλεῖν 
συγγγώµην αἰτεῖν. 

Πα ρδαλις] πέτε πόρδαλις, πο) πότε πάρδαλις, Φυλαντέον 
ὅτι ἐπὶ μὲν τοῦ «ώου, διὰ τοῦ ο δεῖ προφέρεσθα" ἐπὶ 
δὲ τοῦ δέρματος, διὰ τοῦ α. τὸ «ῶον οὖν, παρὰ τὸ 
ποοάλλεσθαι καὶ ατώκτως κμεῖσθέν τρόαλιφ οςὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ὃ, καὶ ὑπερθέσει. ὧς δὲ "Ώρος, Βαρὸ 
τὸ τὸν πόρον αὐτῆς ποιεῖσδαι μεν) ἄλματος" πορευτι- 
κὸν γὰρ τὸ ζῶον. οἱ Ἴωνες τὸ ! τῆς ει διφΦόγγου ἄπο- 
βάλλουσιν᾿ ο ον, παρδάλειδς, παρδάλεου" καὶ τὸ «ήλυ- 
κὸνν παρδαλέη παρδαλῆ, ἐπὶ τῆς δορᾶσν ὥσπερ λεοντέη 
λεοντη” καὶ τὴν παρθαλέαν τὴν παρδαλῆν, ὡς τὴν 
λεοντῆν. 

Περέξ, παρν τὴν παρὰ πρόθεσι» καὶ τὴν έξι ἤ τις δήλοῦ 
τὸ ἐκτός, βαρύνοτοι δὲ καὶ ὀξύνεται πρὸς διάφορα ση- 

µαινόµενα. το μὲν οὖν βαερυνόµενον, σημαίνει τὸ Χωρίς, 
καὶ σνντασσετ:« γονικῇ ' οἷον, Πὰρεξ τοῦ κυρίου: στ 
καὶν Παρεξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνους: --- ἀντὶ τοῦ χωρίς. 
τὸ δέ γε ὀξυνόμενον, ἱσοδυναμεῖ τῇ παρὰ ἡ τῇ ἐξ προ- 
θέσει, τις σημαίνει τὴν ἔξω σχέσιν, ὡς παρ Ὁμή 
πορὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσιν!: ---- ἀντὶ τοῦ, ἐκτὸς τῆς ὁ νο. 
καὸν--- παρὲξ ἅλα Φῦνος ἔχευαν: --- ἀντὶ τῇ παρὰ 

σας 

χαλεπά" παρεκτὸς τοῦ 
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µόνον. καὶ ν ---- ων 
ἐκτός. 

Παρακρούεται, αφ ών μεταφ τῶν «αλωστῶν 
οὐ καταβαλλόντων,, αλλ᾽ ἐν ὥρᾳ ας να λα 7 . 
ὴ χβιρὲν καὶ οὐ ῥιπτόντων: ἡ απὸ τῶν ἐν τοῖς 
ἱστώντων, οἳ τοῖς στα» μοῖς παρακρούουσιν, ἵνα. ιο 
λονται µέρος καθέλκψ βαρυγόωενον τῷ κρούσει. 

3 Παράσημος, ὁ µαστου, κακὸον µεταφορικῶς' λέ- 
γεται γὰ παράσηµος ἐπὶ τῶν νομισμάτων ὑποκιβόή- 
λων” ὧπο τοῦ. σῆκαν ᾧ κόπτεται τα Ῥομίσματος. 

Παραστησάμενος, ἑλών, παραλαβών, καταστρεψάµενος" 
παν παρακατάστασις. 

Πκρέστησαν, Δηκοσθένηςν ἐνίκησαν" ἐπειδὴ) οἱ ἠττώμενοι 
παρίσταντοι τοῖς νενικηκόσιν ας ὁοῦλοι δεσπότοις. ι 

Παρακαταστασις] αργυρίδιόν ἐστι Ὃ ο. ἐν 
τοῖς διιτηταῖς ὑπὸ τῶν ὁικαςομένων, ἡ παρακατάστα- 
σις. λέγεται καὶ παρακαταβολή" παὶ παμοώθκάμφ, 
τὸ πράγμα. 

Παρασκήνιε, αἱ εἰς τὴν σκηνὴν ἄγουσοι εἴσοδοι σκηνὴ δέ 
ἐστιν, ἡ νῦν δυμέλη λεγομένη. ι 

Παρὲκ γόον «ἤγαγεν "Έκτωρ, Ἰλιάδος κ, ὠντὶ) τοῦ νο. 
πάτησε τὸν νοῦν, ἐξηπώτησε. 

Πκρεντικός] παρὰ τὸ παρέχω πώρόέν, 6 παμακαῄμανος, 
παρεῖχα τὸ παθητικὸς ν παρεῖγμαε, παρεῖκτιω” καὶ ἐξ 
αὐτοῦ παρεκτόρ" καὶ παροκτµεόςν κτητεκόν. 

Παρεβάθην, ἀπὸ τοῦ βήβημι Ὀλθμμην ὁ παθητικό βέ- 
βαμαέν ἐβωφην, καὶ παρεβάθ ην. 

Παρέσομαι, οὐκ ἀπὸ τοῦ εἷμι σχηματίζρταε, ολλ’ ἀπὸ 
τοῦ ἔω. εἰ γὰο ἀπὸ τοῦ εἷμι τὸ πορεύοµαι, εἴσομωι ἂν 
ἦν, καὶ παρείσοµαι, ἵνα τὴν αὐτὴν ή] τῷ ὃ- αρ 
παρἀλήγουσαν. 

Παρείωτο ὁακρυχέουσα ἄντὶ τοῦ Ἱπαρῆν ἡ Γ] κών δαχκρύον- 
σα. ἕω τὸ κάθημαι, ἢ τὸ ὑπάρχω" παράγωγυν, οῃ 
ὁ μέσος αόριστος » ἔμηνι, ἔσο, ἔτο, καὶ εἶτο" καὶ πλεο- 
»ασμῷ τοῦ αν, εἶατο, καὶ παρείατο. οἱ δὲ, πληδυντικὸν 
ἀντὶ ἑνικοῦ” τὰ παρ) εἰς το Ἁγηοντῶ Ἀληδννρίων εἶσιν, 
εἰ ἔχει τὸ αν πυθοία το. 

Παρειάν Ἰλμάθος Υ, Χωρὶς τοῦ ο" ; οὐθέτερον" τα γὰρ 
ἀπὸ τοιούτου «ηλυκοῦ µεταποιούμενα εἰς ουδέτερον Ὑά- 
νος, τοῦ αὐτοῦ σημαινοµένου µένοντος, τὲν αὐτὸν Φν- 
λάττει τόνον" πλευρα, πλευρα᾽ πνυραέν πυρα. οὐν 
ἀντίμειται τὸ νευραέ, νεῦρα διάφορον- "γὰρ σημιινόµε- 
ον" ἔστι δὲ µεταπλασμός' τὸ δὲ ἐπίφετον ὀξύνεται. 
οὕτως αἱ παρειαί, τὰ παρειά. τὸ ϱει 4φΦογγον ναταὶ 
ὀμάλεκτον" οἱ γὰρ Αἱολεῖς παρὰ λέγουσι διά τοῦ 
ἐξ οὗ καὶ παργ]ον" τὴν γὰρ ει δίΦΦογγον εἰς ή τρις 
πουσι. τὸ γὰρ πλοον, πλᾗῆον λέγουσι, 

Περείας, παρα τὸ πεφυσιωµένας ἔχειν τὰς γνάθους, 
ἤγουν τὼς παρειας αἳ καὶ Φούῦγναι λέγονται, τὸ 
ὀηγμα βλάβης ἀλλότριον. 

Παρήϊον, τὸ παρ τας παρειὰς Χαλινάριον. ὦἶτει εἰς τὸ 
καλλιπάργος, 

Πα ρήορος ἔνθδα καὶ ἔνδαν Ἴλιαδος ν, ἀντὶ τοῦ, ατα 
πλάτος καὶ κατὰ μῆκος παργωργμένος τῷ σώματεν του- 
τέστιν ἐκλελυμένος ἐν ἄλλα. νῦν δὲ αντὶ τοῦ μέγας, 
παραιωρούµενος καὶ εἰς μῆκος ἐκτεταμένος. γύνονται δὲ 
ἁμφότερα, ἀπὸ τοῦ αείρω' ῥγματικὸν ὄνομα, κατὰ ἄπο- 
βολὴν τοῦ εν ὥορορ" καὶ μετὰ τῆς παρὰ προθέσεως, ’ 
καὶ ἐκτάσει τοῦ αᾱ εί. ην ταργορος. κα Ὅμηρος πα- 
ρηορίας λέγει τος τοῦ παογοροξ ἵππου ἡνίαςν ὑφ ἂς 

ὃ τρίτος ἵππος ν] ξυνοδήᾳ δέδεται' καὶ ὁ μὴ κατὰ χὠ- 
ρΏν έχον “αραρυίκο τας Φρένας, αλλ’ αἱ ωρουμέναςν 
οὐονεὶ ὁ ἀφρων. παρὰ τὸ ερῶ τὸ αἁρμόςω" καὶ ὁ ποπτω- 

ν σον ἑλκώνότο»-ἰ- ἀντὶ τοῦ οἱ 
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καὸς τῷ σώμᾶτεν παραίω ρύμενος ἐν τῷ ἐκτάσθαρ καὶ 
ὁ ἀντὸς τοῦ «υγοῦ ρω ευγμένος Ίππος, 

Παργρημένην, ἐκβεβλημένην, αποκεχωρισαόνηνι καὶ νε) 
κα πρημένην" ἀπὸ τοῦ πἱρὼ τὸ παταβάλλω, ὁ παρα- 
κείάενος, ἤρηκα: 

Παρίσθμια, τα περὶ τὸν Φάρυγγα» δια τὸ παρακεῖσθαι 
τῷ Ισ μῷ ' ἐσ9μὸς δέ ἐστι στενὸς τόπος ̓  δι οὗ Ίενται 
τα ἐσθιόμενα καὶ πινόµενα, κα παρα τὸ (έναι τὴν πνοήν. 
οὕτως Ἡρωδιανός, λέγονται δὲ καὶ ἀντιάδες, ἀπὸ τοῦ 
ἀντικεῖσθουε ἀλλήλοις. ἱ 

Παροινία, ἡ ἐν οἵνῳ αταξία. 
Παροίτερος , παλομότερος ποὺ ἁρχιότερου. απὸ τοῦ πάρος, 

ὃ σημοώνει τὸ πρὶν ἡ πάλαι, γίνεται παροίτερος καὸ 
παροίτατος. σημεάνει δν καὶ τὸ περαιτέρω" οἵον, Καὶ 
δέ µε μηκέτε τόνδε παροιτέρῳ ἐξερέεσθομ:τ-- σηµαίνθε 

'1δὲ καὶ τὸ πρῶτος, --- ὥς ανν ἔτυψε παροίτατος: --- 
εὔρηται δὲ οπὸ τοῦ πάροςν ἀποβολῇ του 5. 

Πκρδιον ὁ παρΦένιος' εἴρηται οὐκ αποκοπή» ἀλλὰ µετα- 
ποίησις καὶ μετασχηματισμός. περὶ παθῶν. 

Παροψίς. τὸ µέγ» τρυβλ». 
Παροιμία] παρὰ τὸ οἶωος, ὃ σημοώνει τὴν ἀδὸν, οἱωία ποὺ 

παροιμία. ἔστι δὲ παροιμία» λόγος ὠφέλικος μετ ἐπι- 
κρύψεως µδετρίας αὐτόθεν ἔχων τὸ χρήσιμον, κιν πολ- 
λὴν πὴν ἐν τῷ βάψΦει διάνοιαν. ὃ εν καὶ ὁ Κύριος ταῦ- 
τα φησιν Ἐν παροιμέοες λελάληκα ὑμῖν. 

3ο Πκραβολή] ᾗ παραβολὴ. ποσαχῶο: παραβολή, ὁ ὀνειδι- 
σµος, ὥς τὸ. Ἔνδου ἡμᾶς εἰς παραβολή»: -- παραβο- 
λὴ, αἰνιγματώδης λόγος» ὸ πολλοὶ λέγουσι «ἴτημαι 
ἑωφαῖνον μέν τι. οὐκ αὐτόδεν δὲ πάντως ἆῆλον ὃν οπὸ 

τῶν ῥημάτων. αλλ᾽ ἔχον ντος »άνοιαν πεκρυμμένην» 
ὡς ὁ αμψῶν ἔλεγεν. Ἐάηλεν ἀπὸ στόματος πικροῦ 
γλυκύ: -- καὶ Σολομών, Τότε Σοήσεις παραβολὴ ὴν καὶ 
σκοτεινὸν λόγον: --- παραβοϊη) καὶ ὁμοίωσες "Άλλην 
γὰρ παραβολὴν (Φησ)) παρέθηκεν ο αὐτοῖς, λέγων" 

πο Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σπείροντι:-- 
παραβολή έστω ἡ τροπριῶς λεγομένη: οἷόν ἐστι τὸ, 
Υὲ αν που, εἶπον αὐτοῖς τὴν παραβολὴν ταύτην 
ὁ ὤετὸς ὁ μέγας ὁ μεγαλοπτέρυξ: --- αετὸν λέγων τὸν 
βασιλέα. εἰς τὸ ἄλλος ἔι ἕως. 

Πάρις, παρὰ τὸ πκριένει τὸν αὔρον, τουτέστι» ἐκφυγεῖν 
τὸν «άνατον η παρὰ τὴν πήραν» ὸ σημοι ίνει τὸ μαρ- 
σίπιον᾽ ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ποιααντικῇ πήρε ὠγατραφ]ναι. 

Παρεγγεγραμ νος. ὁ μα κατα νόµον τοῖς πολίταις τετα- 
γένος" ὀημοποίητος δὲ, ὁ ὑπὸ δήμου προῖκα πολιτευ- 
»είᾳ” παρεγγράπτους δὲ, νό-ους. 

4ο Παρθένος, παρὰ τὸ παρακάταθέειν τὴν παιδικὴν ἠληκίαν" 
η παρὰ τὸ παραθέειν τῇ αητρί, ὧς ὁ πομητής, ᾖ9 
ἅμα αητρὶ Φεουσ᾽ ὠνελέσ-αι ονώγει: -- 3 παρὰ τὸν 
92ήσω μέλλοντα γίνεται Φήνη: καὸ μετα τῆς παρα προ- 
Φεσεως, παραθήνη' παὶ ατα συγκοπὴν, «παρθένος» ἡ 
περὶ ταύτην τὴν ἡλικίαν οὖσα, κα ἣν ὥραν ἔχει 
ἐκθρέψοι καὶ ἐκτῆσθ-ι μας οὐς, ἦν ᾗ Φύσις ἔταξε. 
τας γοῦν μικρὰς παῖδας οὐ τροσαγορεύουαι παρ.)έγουςν 
ολλὸὼ τὰς {6η ἐπὶ τὸ γυνοᾶκας μέλλει» Ἰούσας. οὕτω 
Φι}όξενος” ὁ δὲ Ἡρωδιαγὸς, ἡ παρ οὐδενὸς οὐδὲν λα- 
βοΐσα εἰς Εδνα. 

89 ΠασΦενία, ὅτι παρὰ «εοῦ ἐδΟ-21. Φησὶ γὰρ» . Ἔλαβε 
κ Κάῑν ἑαυτῷ γυναῖκαι --- τουτέστι»» οὐ ἐκ τοῦ «Φεοῦ. 
Παρθενοπίπης, Ἰλιαδος Υ- σημαίνει τὸν τεριβλεπόμενον 

τὰς γυνοῖκαςι παρὰ τὸ ὅπτω ὀπτεύω, γίνεται ὀπίπης" 
κ.ά ἐν συνδεσεί, παρθενοπίπης. όα τοῦ (' τὰ γὰρ 
παρὰ τὸ οπιπτεύῳ δια τοῦ , γράφεται. οἷον π:δο οπίπης. 

Παρ έμβλωκε, "Ἱλιάδος ὃ, πάρεστι, προθυμεῖται. ἐκ 
ἘΣΥΜΟΠΡΟΟΙΟΟΝ. 
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τοῦ ἀέλω, μεμέληκα»- καὶ µθμέλῶκκ ὡς ᾧὤκχηνα, πα- ππη 
ρῴχωκα" εἶτα κατὰ συγκοπήν, καὶ πλεονατμῷ τοῦ 8, 
αέμβλωκα. ἡ παρὰ τὸ μολῷ μολήύσω µεμόληκα, καὶ 
έξης.- 

Παρνασός,, ὅρος ἑστὶ Δελφών απὸ Παρνασοῦ ὀγχωρίου 
ἤρωος. ”Ανδρων δ φησι, ἐπειδὴ προσ: 4ραισεν ἡ λερ- 

γαξ τοῦ Δευκαλίωγος πολ τὸ μὲν πρότερον Ααρνησσὸς 
ἐκαλεῖτο" ὕστερον δὲ, κατ ἐνωλλαγὴν τοῦ λ εἰς, 
Παρνασός. 

Πα ῥησία, οἱ μὲν, απὸ τοῦ παντορησία, κατα συγκοπήν 
ὅπέρ ἐστιν ἄτοπον αλλα παρὰ το πῶν γήνεται" συγκο- 19 
πῇ γὰρ οὔ, ἄλλα τροπ]. ἡ πάντα ἐν αὐτῷ ἔχουσα καὶ 
λέγουσα. περὶ παθών. οὕτω και ὁ Ὥρου. 

Πες, δύο σημοώνει" καὶ τὸν πατέρα, ὃ κατὰ ὤναδιπλασια- 

σμὸν παπάς. τοῦτο δὲ οἱ μὲν Ῥωμαίοι βκρύγουσι. πα- 
πας λέγοντες” ἡμεῖς δὲ περισπώμε». αμφίβολον. οὐδέ- 
ποτε γαρ. ὁκσυνομενον α ἀφαιρεῖτωε. πῶς οὖν τὸ ἅπας 
γέγονε πᾶς» ἐπλεόνασε τὸ α. πῶς ὀκσύνεται: τὸ γὰρ 
πλεονάζον [ οὐδέποτε δκσύνετ-µ. ὥς τε ἄμφίβολον. 
ὁρῷ δὲ κα τὸ ροῦς ὄνομα λαμβάνον τὸ α καὶ βαρυ- 39 
υόρενον καὶ Φκσυνόμενον ἔνεκεν ἐαφάσεως, ἐν τῷ 
ἄδρουο. οὐκ ἄρα πεκώλυται γατα ταύτην την ἀναλογίων 
καὶ τὸ πάον ἅπας. ὥετε μᾶλλον εἶναι πρόσοδος, ἦπερ 
αφα άρεσις. ὁ δὲ Ἡρωθιανδο βούλεται ἐκ τοῦ ἅμα πας 
εἶναι ἐν συγκοπῇ. περὶ παθών. Πόδεν παράγεται τὸ 
πᾶς; πρὠωτότυπον ἐστε, πο παραγωγὴν οὐκ ἔχει" τὰ 
δὲ εἰς ας μονογενῆ διὰ τοῦ ντ κλινόµενα ὀξύνετω" 
οἷον ἆάς, ζαντός πράς, πραντός" ἰσοσυλλάβως δὲ κλι- 

γόμενα περισπάται, Θωμάς Θωμᾶ. τὸ αέντοι πάς πε- 
ρισπᾶ το ὣς διαλλάξαν πατοὶ τὴν γερικὴν, κο ὃν τρι- Μο 
γενές" τὸ Ἀήλυκὸν. ἡ πᾶσα᾿ ποὺ τὸ οὐδέτερον, τὸ πᾶν. 

Πασσαλοςν παρὰ τὸν πήσσω Αέλλοντα. ἔστι δὲ ξύλον 
ἐπέμηκες πρὸς τὸ κρεμᾶσθαι ὅ ὅπερ δεῖ. 

Πάσασθαε, εἰς τὸ ἑπάσαντο. 
Παάσσων . ας ή συγκριτικό» γόεται ἀπὸ τοῦ παχύς πάσ- 

σων. ὣς βραὸὶ ὑς βράσσω». 
Πάσσονα., τὴν, εὐπαγεστέραν" απὸ τοῦ πήσσα. 
Πάσσω. σηµαίνει τὸ ἐπιβάλλω καὶ ἐπιπάττω, ἡ τὸ ποι- 

κέλλω. πόὃεν δῆλον;, ἐπειδὶ κωὠὶ τὸ ποικίλα παραπε- 
τᾶσματὰ παλεῖται. 

Παστός, ἦ ἐν παραπετασμότων ποικίλων πατεσχενασαένη 
σκηνή: ἴτις ἐστὶ πεποικιλκένη" καὶ νυωφικὸς οἶκοςν 
παρα τὸ πασσειν' ἐξ οὗ κ το, -- πολέας δ᾽ ἐνέπα- 
σεν ἀέθλουο Ἰλιαδος Υ, ἂντ) τοῦ ἐγεποήκιλεν. 

Πωστας ͵ ἣν ἠμεῖς παστάὀκ λέγομεν" καὶ εἴρήται οὕτω 
διὰ το ἐν αὐτὴ ἡμᾶς σιτεῖσθαι" παρὰ τὸ πάσασθαι, 
᾽Απολλώνιος. 

Παστείλη. σημαίνει τὴν τελευταίων. ἡμέρων τοῦ ἐγιαυτοῦ" 
γώεται δὲ ἐκ τοῦ πᾶς καὶ τοῦ τέλος, ἐν Ἡ τελειουται 
πάντα τὰ τοῦ ἐγικυτοῦ. ο 

Πατάσσω] ἐκ τοῦ πτῶὼ τὸ Φοβοῦωκε. ὁ κέλλων, πτήσσω" 
συστολή τοῦ ἥλ πτᾶσσω" καὶ πλεονασμῷ, πατάσσω” 
µεταγομένου τοῦ μέλλοντος εἰς ἑνεστῶτα. ἢ παρα τὸ 
πατὸ., πατάσσω. -- δυμὸς ἐν) στή»εσσι πάτασσεν, 
Ἰλιάδος πε ὤντὶ τοῦ ἔπαλλεν, ἐπγδα ὑπο τοῦ Φόβου. 

Πατήρ : παρὰ τὸ πατεῖν ἐν τῇ συνουσίᾳ" απὸ μεταφοράς 
τῶν α). όγὼν ζώων. | παρὰ τὸ σπείρω σπατήρ καὶ πα- 
τρ" ἡ παρα τὸν Ἴχον τὸν γόμενον ἐν τῷ καταφι- 
λεῖν τὰ παιδία. πάππος δὲ, ἀπὸ της τῶν παίδων τῶν 
μικρῶν προεφωνήσεως, ὧς φησιν Ὅμηρος, -- ποτ) 
γούνασι παπτα ουσυ: --- ὀνοακ Τοπεποίηται οὖν 3 λέξις. 
οἱ δὲ. ὅτι κατὰ συνήθειαν πίττα λέγουσιν ἀντὶ τοῦ 
Φίλει, ὡς ᾿Αρίστοφάνης ἐν Πλούτῷ, Ἱκανὸν γὰρ αὐτὴν 
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ἐπίτων τ-- ἀντὶ ἐφίλουν. ἹΩρος. πατήρ, παρὰ ὤμνος τὸν λοιμόν. καὶ πάλιν ἀπὸ. «τοῦ πανω παιώνν, 6 

«τὸ τοὺς παᾶδας ἵνα. ἡ ὅτι ἵπποι ἐν τῇ συνουσ/: παύων τὰς νόσους κε τὰ λυπούντα" καὶ πλεοραόμῷ 

πρῶτον πατώσι τὰς «λείας. πατὴ οὖν, ὁ τοὺς πιᾶ- τοῦ ήν γίνεται παρων. Παωύν ὁ ἐστι κε ἔφνου Θρά- 

ο. ὃς ὑποκάτω τῶν ποὀῶν αὐτοῦ ἔχων. δἱ δὲ σηµαίνει πιπόν, ὃ Παννονίους Φασί; νῦν δὲ Μακεδόνας, 

τὸν Φεὸν, γόνεται παρὰ τὸ τα πάντα ὁρᾶν. ΠΠαιωνίσαντες, εὐφημήσαντες, αλαλάξαντας;. τὸν ποκᾶνα 

Παταικός, κατὰ ἀφαάρεσ» τοῦ α αἰπαταικός. «ρου. ἐπικαλεσάμενοι. ν δὲ ἔδος καὸ ἐπὶ ἔργου «ρχομόνουξ! 

Πωταμκίων, ὁ ἐπὶ συκεφαντίᾳ καὺ κλοπῇ ναὶ τοικωρυχ/ς κεὸ ἐπί τινι νίκφι τούτο λέγει». ι 

τὸν βίον ποιούμενος. Παήωνν ο αν (τόν τε: ὕμνον ποὺ τὸν τῶν. . 19 

Πατος ] αι ἆλι πάτον ὧν Φρώπων ἀλεείνων», ὡς λό- ἠατρόν., 

«Ύον, Ἰλιάόος ς. τὸ γὰρ εἰς τος νο ὀισύλλαβα Πάσα] ἐπὶ μὲν οὗ ἡμῖν, ωά” ἀλνν Φύσαι, ὁ ἐν κοάνοι- 

βραχεία, παραληγόµενα μονογενῆ » ας ΚΑ κρότος, σι ἐεήκοσι. πᾶσαι ἐφύσων: τει «ἐπὶ δὲ ποῦ ὅλαιν Πάσα 

νότος, μίτοςν πότου" οὕτω κο πάτος. αντικεῖσδαι δ᾽ ὠγνυντο πύλαι:--- οὐ γὰρ πολλοὶ ὑπέκειντο. πυλάν 

τὸ στρατός ᾿ τὸ γὰρ βροτόςν κατὰ Φύο τρόπους ὥπο- κατὰ τὸν ᾿Αρίσταρχο». Καέν -- πάσαι γὰρ το αφ 

3ο. Φεύγει" ὅτι καὶ κοινὸν» καὶ ἔχει αντέμφασι». σημαίνει 3 ἀγτὶ τοῦ πεκλεισµέναι ἦσαν. δω. 

(δὲ τὴν πεπατηµένην γῆν τὴν λεὠφόρον. ων, ἐπὶ μὲν τοῦ ἡμῖν νοουµένου,. Πάσσε. 9’. ὃ λος 

Πατῶ, παωτήσω' ἐν τοῦ πάτος" τοῦτο, ἐν τοῦ τόπος. Θείο: --- ἐπὶ. δὲ τοῦ ἐποίμιλλε, ---- πολέας ὁ᾽ Γἀνέπασ- . 

Πατρα, λέγεται ἡ πατρίς. 9 ἱ . σεν αέφλονφ. Ξ ν 

Πκτρύκιοο», οἱονε) πατὴρ τοῦ ποινοῦ. Παλλος] ἀπὸ τοῦ πωσω μέλλοντος, πεᾶλος καὸ αοζχι 5ο 

Πστριά, ἀπὸ τοῦ πατήρ πατέρος ψοσαι, διαφέρει δὲ λος, πατὸ αναθιπλασιασμὸν. τοῦ ᾖ., ἽὌρος. : 

πολεως. Παλιπάλημα, σημαίνει τὸν πανούργον καὶ ποικίλον 4 

Πατρῷος, ὄνομά ντητικόν ̓  ὕπερ διαλύσει γήαται πατρῶ]ος. κακία καὶ παμπόνηρον. σὺν «γχιῤοία, λέγεται δὲ καὶ 

:ὀμιφέρει δὲ τοῦ πατρωός" πατρφὸς γὰρ λέγεται, ὁ πα- τραχὺς ἄνθρωπος καν αἀγόμιοελος- ἐπεὶ. καὶ τῶν. ών 

5ο τῷ, συνη δεί πατρίοϱ. πατρῷος» τὸ κτητικόν" οἷον, ο δι αἀνωμαλίας παιπαλήµατα παλοῦσι. ψι 

πατρῴος ὀοῦλος » πατρῷον κτῆμα. 3 αίζω] παρὰ τὴν παιδὶ ὀοτικὴ»» γόετοι π Ὕωγον ποι- 

Παῦρον» τὸ ὀλίγο». γίνεται παρὰ το ππύω παύσω, ποῦ- πα ὡς ποδω ποδίρω" καὶ υνρσή» παίζω: Φίλον ον 

ρ0ς, ὁ ταχύς, καὶ δε ὀλίγων ῥήμάτων τοῦ. παύεσθαι . τοῖς παισὶ τὸ πωίςειν. - 

ἀφιστάμενος ἢ ὁ μὴ μέχρι πολλὼν διατελῶν ἄλλὰ Παις, παρα τὸ παίζω" ὁ μέλλων». παίσω: ἀποβολῇ τοῦ 

ο παχὺ πασόµενος» ὁ αἡ μέχρι πολλοῦ δ/κων, ἄλλω πω" ἡ, παρὰ τὸ πάλλεσθοι ευκίνήτος γὰρ ἡ ἡλικίω. η 

ταχέως π παύων 'μαὺ τὸ οὐδέτερον, παῦρον ̓  τὸ γὰρ ὁλί- παρ τὸ βαιόνν γίνεται βάϊς. κε ταῖς ἐκ. δὲ αῑς, 4ο 

το γον» ταχέως παύεται, γίνεται. κατα συγαάρεσι» πεᾶς. κε κλήνετεω ον, πα 

Παυσωλή . ἀνάπανσις ἀπὸ τοῦ παύσω μέλλοντος, κα- καλών τὰ συγτρημένα τῶν. ἀντολώκιφυλάττειὝὴν μλέ. 

τὰ προς: 9ήκην. σιν. ἡ οὕτω": ὁψο. μόνα εἰσὲν εἰς ως μονοσύλλωβρε' «μλί- 

Παφή, ἡ Αφροίη” ἀπὸ τῆς Πάφου τῆς ἐν Κύπρῳ νεται δὲ ἀμθῄσιρς 9ιὰ τοῦ ὃος. καὶ ὤφειλεν οἶναι ὁοῶς 

4ο πόλεως" ἡ παρα το απαφῷ τὸ ἁπατώ, απαφίη, κατὰ ὁᾳιδός αλλα διὰ τὴν ἐπαλληλίαν τών ὁύο. δι. ἔστι 

ἀπόβολὴν του α᾿ ὅδεν καὶ παρήπαφεν, τὸ ἐξηπάτησε. δὲ καὶ τὸ. στεᾷς. ταῦτα δὲ τὰ τρία» κλίσω μὲν Ομ Π 

παρα τοῦτο καὶ τὸ βρυκόλῳ συνοικεῖν αὐτὴν, ἀπὸ τοῦ ζαντον κανόνι δὲ οὐχ ὑπέπεσον. ἐξ αὐτοῦ ῥῆμα παι- 

βουκολεῖν καὶ απατᾶν πεπλασθαι τὸν. αὖθον" εἴρηται δεύω᾽ ὅφεν κο τὸ ποδείς” σ) μένει δὲ πολλα ση μιίνθι 

γὰρ. βουκολεῖν ἀπὸ τούτου τὸ απατᾶν" ὅφεν κε τὸν 

᾽Απεβουκολήθή ποίανης. 
Παφλαζω, «οὐ τὸ ἐκ βρασμοῦ ἄναέδοσιν γίνεσαι. 

ο σεντην δὲ την λέξων πεπομήσθαι παροὶ Ὁμήρῳ, ὡς 

ήχου μιμητικήν” ὕπερ ὁ τῶν Χυμάτων αἃ αναπέωπειν εἰ ω- 

ε: βρασµός. ἐστι δὲ Φλέω, ὃ καὶ Φλύω λέγεται, τὸ 

πόντων κοὺ ἀναιδίόωμι” κατα συγκοτὴ», Φλῶ᾽ αφ 

οὗ -παράγωγον Φλάω, ὡς ῥίτω ῥπτάζω, καὶ ἐνδου- 

σιῶ ἐνΦουσιάςώ' καὶ κατα ἄναδιπλασιασμὸν, παφλαςω. 

τος ΜΚδτον, παχυτερον» κατὰ συγκοπὴν τοῦ υ ναί ὅι 

Πάκνη, παρα την πῖέῳ. πάγη τὶς οὖσα. καὶ ΄Ὅμηρος 

παχροῦται, ἀντὶ τοῦ ΦΦείρετ, λυπεῖταιν Ἰλιαδος ϱ’. 

ἡ δὲ μετ αφορὰ απὸ της πάχγης τῆς Φρ/κην ἐμποίού- 

σης καὶ Φ.Φειρούσης τὰ Φυτά. 

057 Παχνώσω, Ἡσίοδος, --- ἐπάχνωσο Φίλον ἧτορ: --- ἁλὺ- 

πησεν», ἔφ ειρς. 
άν, ὄμνος ᾠόης ἐπ) ἀφέσει λοιμοῦ « ἀδόμενος, ὡς τὸ, 

Καλὸν ααίδυντες παρήον τ κοῦροι Άχε οκ» Μάλποντο 

ἐκάεργογ: -- οὕτω γὰρ Ιδή ως αυτοὺς τῷ ᾿Απόλλωνι καὶ 

τῇ ᾽Αρτέμιδι προσέφερο», ὡς αἰτίοις τῶν λοιμικῶν πα- 

Φῶν. τὸν μὲν γαρ Απόλλωνα, ταυτόν Φασι» εἶναι τῷ 

ἡλήφ' τὴν δὲ "Αρτεμιν, τῇ σελήνη οἱ δὲ αὐχμοὶ καὶ 

τὸ λοιμικὰ συστήµατα πα αἲ γόσοι ὃ ἡλίου καὶ σε- 

λήνης ἐωπίπτουσ, ἀπὸ τῆς τοῦ αέρος παχντητος τοῦ 

περιάχργτος τους αἀνθρώπους, εἴρηται οὖν απὸ τοῦ παύν 

παν τν μοὰ παιάν, τροπῇ τοῦ υ εἰς εν ὁ καταπαέων 

τὴν πνάδευσινν καὶ τὴν ποκόρκην ἡλικέανν κο. τὴν. ἀνα- 
«τροφήν, κο τὴν αίξιν. το γαρ, σήμεώνον τὸ. πεώγνιο», 
ὁιὰ τοῦ ι γράφεται". πα παρ᾽ ἡμῖν. μὲν ὀξύ οἱ 
παιδια: παρὰ δὲ τοῖς ᾿Αφθηναίοις βαρύνετιι, οἷον ποι- 
δα" τὰ δε σηµ: αίγοντα άνροισι» }. περιεχτι νῶν 
προσηγορρι3 οξύγεταεν λαλιά, παιδια πυρκαϊα. 

ΤΠωιόνός . κυρίως ἐπὶ τοῦ νεωτατου παιδός. παρὰ τὸ ὃ πιάζω. 
Παιδίον, παρα τὸ παιδείας δεῖσθαι. 
Πωισός, σηµεώγει τὴν πόλιν. εἰς τὸ "Απαισος. 
Παιπαλδεντος τοῦ τραχέος, κατα πλεονασμὀ» τοῦ τὶ 

απὸ τοῦ ἆλη, δμι το σκολιότητα, ἔχειν. κει ἐστι κατα 
τὸ ὄτυμον, αἰπαλήματα, τὰ μεγάλα αλήματα, η] παρα 
τὸ αἴπου, ὃ σηµείνει τὸ μέγα καὶ τραχύ. αεπαλόαν᾿ καὶ 
κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν., παιπαλόεν τὸ τραχύ 

Παιφάσσουσα, ἐνθευσιωθῶς ὁ ὁρμῶσα ἐπὶ τῆς Αθινᾶς, 
Ἰλμέδος β'' ἐπὶ δὲ τοῦ Τνδέωρ, ὅτε λέγει, --- πολεµί- 
σε οὐχ εἴασκον Οὐ)᾽ ἐκπαιφάσσει»: -- «γτὶ τοῦ οὐκ 
εἴων ἐμφανῆ αὐτὸν καὶ περβανῆ ποιον τοις Θνβαίοις, 
αλλ. ἐν τῷ τοῦ αγγέλου, σχήµατι µένοντα εὐωχαῦθδαι 
αὐτὸς δὲ - πρ ἐμφυτῳᾳ αὐτοῦ ἀνφροίᾳ ἐκφερόμενοςν προς- 
εκαλεῖτο τοὺς Θηβαίους. ἔστιν οὖν ῥήμα Φφώῶ., δηλοῦν 

τὸ Φοίνω" παράγωγο» Φκσω" καὶ κατα ἄναδιπλασια- 
σµον, πα ασσω καὶ προςθέσει τοῦ εν παιφασσαν, οὐ 
γαρ ἁρμό ο, τὸ ἐνθουσιεν ὀγλοῦ δὲ αὶ λέξις καὶ τὸ ἄλλγ 
καὶ ἀλλγ περιάγερ τὰς ὄψεις. 

Πέμ, σηιζάνει τους ὁασμουο ὦς οἶμαι,- να τὸ ὁδέω 
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ἔδη καὶ πέν" ἡ παρὰ τὸ πιέζει τοὺς πόδας. Ἰλιάδος 
πο ν, Αμθὶ δὲ ποσσὶ πάδας ἔβαλεν:.--- ἡ παρὰ τὸ πεῶ 

πεδήσω" τοῦτο παρὰ τὸ πούς ποδός, γίνεται ποδῷ” καὶ 
τροπῇ τοῦ ο δἰς ε, πεδὼ᾽ πεδῆσωι γὰρ κυρίως, τὸ τοὺς 
πόδας ἑεσμῆσω. “λέγεται δὲ πέδιον προπαροξυτόνως τὸ 
ὑποκοριστικὸν τῆς πέὀης, (τουτέστιν ὁ βικρὸς δεσμός 
πεδίον δὲ, λέγεται ἐπὶ τοῦ ἄναπεπτ. αμμένου καὶ μακροῦ 
καὶ ἐπιμήκους τόπου" παρὰ τὸ πέδον, ὸ σηµαίνει τὴν 
φὸν ἁπλῶς, γύεται πεδόον καὶ πεδίο, τροπῇ τοῦ βρα- 
Χέου δἱς βραχύ. τάσσετα; ἀὲ τὸ πέδον, καὶ ἐπὶ τοῦ οἱ- 
κήματος" τὸ δὲ πεδίον, μεῖζον ἐστὶν ἐν σημωινομένῳ 

ῶο τοῦ πέδου" οὐκ ἔστι δὲ ὑποκοριστικον' πέδον δὲ ἡ ην 
ἐφ᾽ οὗ βεβήκαμεν. τοῖς ποσὶ τοῦ πεςευειν' παλ πεοὺς 
Φασὶ τοὺς. διὰ τῶν ων ποδων τὴν ὁδὸν ποιουµένους, 
οἱονεὶ πεδούρ” λα) κατὰ τροπή» ὧπὸ τοῦ πέδον. πεζός 
γὰρ. ὁ δι τοῦ πέδου πορευόμενος. παρὰ τὸ ἔζω τὸ 
πα δημεά ὅδον καὶ πέδον ἡ γῇ. 

Πέός, ἑταῖροι αἱ χωρὶσ ὀργάνων εἰς τὸ συωπόσια Φοι- 
τὼσαι. Ώρος. 

Ἀ Τ]έδον, τὸ ἔδαφος" παρὰ τὸ πεεύειν, τὸ πορεύεσ-δαι. 
Πεζέτεροι. πολλα) περὶ τούτου φέροντα ἐξηγήσεις. οἱ μὲν 

4ο γὰρ αὐτῶν. λέγονση ὄνομα στρατεύματος οὕτω λεγο- 

᾿μένον" οἱ δὲ, ὅτι τινὲς ἦσαν παρ αὐτοῖς ᾿στρατοτο 
τὸν ἕτερον πόδα γυμνὸν ἔχοντες, τὸν δὲ ἕτερον ὠπλι- 
σμένο». ιό Φασι καὶ πες ετέρους αὐτοὺς καλεῖσαε, πας 
ϱ τὸ "τὸν ἕτερον πόδα γναγον ἔχειν πέςα γὰρ το 
κάτω τοῦ πὸδός " ὅδεν καὶ πεζεύειν, τὸ Χομκὶ περι- 
πατεῖν. οἱ δὲ φασι τοὺς ἀπὸ τοῦ πληθους. τῶν πεςὼν 
ὧν εἰχε ξένων ἑταίρους καὶ Φίλους γεγοµέγους αὐτῷ, 
οὐονεί τινας. ἐκλελεγαένους διὰ τὸ ανθρεῖον , ἵνα Φυλάτ- 
τωσιν αὐτόν. ἡ δὲ: γραφὴ - «πρὸς ὁκφορον ἐξήγητι». 

6ο «τει εἰς τὸ τέλος τοῦ γράµµατος. 
Πέδιλα, τὰ ὑποόήματα" παρὰ πο περιειλεῖσθαε αὐτὰ τοῖς 

ποσίν” Ἶ παρὰ τὸ ἐν τῷ πέδῳ εἰλεῖσθω " οὐ πάντως 
δὲ τὰ ῥηματικὸ ὀνάματα Φυλάττει τὴν γραφὴν τοῦ 
ῥήακτος, ὥσπερ εἴρω Ἴρος. καὶ πεφω Σάο, ἡ ὅτι πέ- 
πλω λέγουσιν οὗ Αὐολεῖο, ὥσπερ ὅμιλος ὄμιλλος. εἰ δὲ 

ράφετο ὁιὰ τῆς ει διφΦόγγου, πέδελλα ἂν ἐλέγετο, 
(ὥσπερ κείρῳ κέῤῥω», ΦΦείρω. φδέρῥω. 

659 Πέλας, καὶ τοπικὸν καὶ Χρονικόν, καὶ ἐπὶ συγγενείας. 

Πελιώωατα, τὰ ἴχνη τῶν πληγών. 
: ν λευκὸν δὲ τὸ πέμµα. ἡ ἀπὸ τοῦ πελά- 

Φιν καὶ ὑχετεύειν τὸν Φεὸν. ὀια τούτων. 
Πέλαγος, τὸ μὴ πέλας της γῆς. ἦ παρα τὸ τῆλε καὶ τὸ 

γην τήλεγός τι ὄν, το πόβῥῳω τῆς γῆς ὄν. 
Τελαγός, ἔλλειψις τοῦ ρ ποητικῶς' πολαργός γάρ" τοῦ- 

το ἐπειδὴ λευκὸ καὶ μέλανα πτερὰ ἔχει». οὕτω καλεῖ- 

πυπαι σὸ «φον ) πέλον. γὰρ» το μέλαν" καὶ τὴν ἐπιφα- 
το Ὕγειαν τοῦ σώματος, ἠγίια ἂν ὑποδρομὴν αἵματος δέξη- 

ται καὶ. μελαήνήτοι» πελιώµατω καλουµεν. 
Πελαργικόν» «πὸ ὑπὸ Τυῤῥηνων κατασμαφὲν τεῦχου 
στ κοιὸ Φεωσάμενοι τωὲς, Πελαργοὺς ὠγόμασαν», διὰ 
τ σινδόγως ἃς ἐφόρου». 
Πέλανοι., Ἱπέαματα εἰσὲ τὰ ποιά ᾿Αττικοὶ δὲ ᾿λέγουσι 

πέλανον πὰν τὸ πεπηγός, ὥς Γὐρεπίδης περὶ τοῦ ὠφροῦ 
τοῦ πεπηγότος περὶ τοὺς ὀδόντας» οὕτως ὄθηκε τὴν λέ- 
εν, αφρώδη πέλωνον εἰπών. Απολλώνιος. Πανδήμοιο 

Ευ] μύλης, πελαγους. ἐπαλετρεύουσι: σον πελανοι λέγονται 

τα πόπανα, ἀπὸ τοῦ πεπλατύνθαι» ᾗ απὸ τῆς παιπά- 
ης" ὧπο «Υὰρ τοῦ λευκοτάτου κατασκενάςονταε καὶ 
«κών. τὸ λευκᾶναι παλύναι φησί. πόπανα δὲ, ἀπὸ 

τῆς. πέψεως" πέττεν γαρ ποιοῦσι». οὕτως Ευριπίδης 
Τρωσί. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, πε δ98 

Πέλεκυς, παρ τὸ πέλερ ωὠχύς) Φ. γὰρ πέλω, σήημαένει 
καὶ τὸ γύνεσαν καὶ εἶναι σηµαίνει καὶ τὸ ἄναστ έφε- 
σθαι'. ὅθεν ὁ µέλλων, πελήτω" ἐξ οὗ καὶ πόλος ὁ 
οὐρανός. 

Πελεμίκθη; ἐκήδην ἐσείσθη" ώπὸ τοῦ παλλω, ὡς οἵ- 
μαι" 3 ἀπὸ τοῦ πέλω, καὶ τὸ πτελεμ/ζετο, ἐκινεῖτο 
σημαίνει. 

Πέλεια καὶ μις. ἔστιν εἶδος ἑέρακος" εἰσὶ δὲ γένη ἱέρα- το 
κος οχτω, ὧς Φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς περὶ ὀργέων. 
πέλεια δὲ, περιστθρᾶς εἶδος, οἷον Φάσσαι. ἐτυμολογεῖ- 
ται δὲ παρα το πέλαν, ὃ σημαίνει τὸ μέλαν. πο) ὥσπερ 

“παρὰ τὸ μαῖχ γίνεται µαιας μαιαδος» οὕτω καὶ παρὰ 
τὸ πέλεια, πελειώς πελειαδος. τοι πελίωµα. τὸ μέλαν. 
καὶ γὰρ πέλλ]ν λέγουσι βοῦ, τὸν τοιοῦτο χοώμα ὄχου- 
τα” καὶ Πέλλη, πόλις Μπκεθονίως, ὅτι βοῦς αὐτὴν 
εὗρε πέλλη τὸ χρῶμα᾽ καὶ ὁ πελέας ὄνος, 

Πελὼ. βαρυνόµενον μὲν, σημαίνει το ὑπάρχω" περισπώ- 4ς 
µενον δὲ, το προσεγγίζω. 

Πέλλας] Ἰλιαδος π', ---- γλαγέως κατα πέλλας: --- ἀπὸ 
τοῦ πεπελεκῆσθαι. εἰσὶ δὲ ξύλινα ἀγγεῖς. 

Πέλαα., παρὰ το πετιλῆσδαι πλέον τοῦ ὤλλου δέρματος" 
ἡ παρὰ τὸ πέλας αξὶ κα φθεστάνα, τῶν πέδων. 

Πελοπηής]. ὥσπερ παρ τὴν Κέκροπι ὀοτωκὴν γένεται 
ὁ εκ οσο» Αὐθίοπι Αὐδιοπήο, ο οὕτω Πέλοπι Πελοπές" 
πα) πλεονασμῷ τοῦ η. περ] παλ». 

Πελοπόννησος] ὀύναται καὶ τοῦτο πλεονασμῷ ἔχειν τὸ ν' 
παρα γὰρ την Πέλοπος γενικῆν. ᾠσαύτως καὶ τὸ Προ- 
πόννησος» απο τῆς Προκόνητος. περὶ πα-λῶν. - δο 

Πελαρές, νῇσος, ἢ τόπου" Διονύσιος ὁ περιηγητής. γρᾶ- 
φεται δὲ μικρὸνν ὡς τὸ, Άκρα δέ οἱ αμ ρὰ Π1ε- 
λορίς τε Αή πε: στ. και μέγα, ὡς Ἠνεμόεσσα 
Πελωρ! ο» «ἐς Αὐσονίην ὀρόωσα: ---- Άννα δὲ πελαρὺς 
καὶ εἶδοο ὀστρέου" παρὰ τὸ πέλωρον, ὃ- σημαΐνει τὸ 
βέγα" ἐπειδὴ με]ζον ἐστὶ τῆς χήωης καὶ τῶν ἄλλων 
ὁμοίων ὀστρέων. 

Πελώριος, μέγας 
ὥρο ἡ Φροντές, ᾧ πέλει Φροντὶς δὲ τὸ μέγεθος. 
πελώριον . τὸ μέγιστο». 

Πεμπάσεται, ἀπὸ τοῦ πεμπαάζω᾽ σημαίγει τὸ διελθεῦ 
καὶ ἐρευνῆσαι ἴσως ἀπὸ τοῦ τέωπω. Αἱολιιῶς δὲ τὸ 
κατὰ πέντε ἀριδμήσειν. 

Πέμπελου, Λυκοφρωνν, ᾗ γραῦρ παρ τὸ εἶναι πλητίον 
τοῦ πέμπεσδαι εἰς ὧφην. 

Πένδος, κυρίως ἐπὶ των πατοιχομένωγ" παροὲ τὸ ἐν βα- 
Φυτατῳ εἶναι τὴν ἐπ αὐτοῖς λύπην᾿ παρα τὸ βά9ος. το 
πλεογασμῷ τοῦ ν, καὶ τροπγ τῶν στοιχείων" ἡ διὰ τὸ 
ἐν βαδυτάτῳ εἶναι τοὺς τε})εῶτας. τὸ δὲ ρτωτάτω 
πα) αφανὲς. Αένθος. ἐλέγετο. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρα τὸ 
βαδου λέγει. 

Τένης, σηµαίνει τὸν ἐν πόγου καὶ ἑνεργεί ως τὸ «ην ἔχον 
τα παρὰ τὸ πένω τὸ ἐνεργῷ καὶ πράττω. ἐν τούτου 
πεγβερός. ὡς μελιχρός. 

Πένοντο, μαὶ ἄμφεπένοντο» αντ) τοῦ ἐγήο Ύουν μοι) ἠσχο- 
λοῦντο, ὧπὸ τοῦ πένω το κάμγω"' ἄφ οὗ παὶ πόγος 
παλ πόντος. 

Πένταχα μοσµηδέντες» Ἰλιαδος λ, ἀντὶ τοῦ πενταχῶ». | 
Πεντηκόντορος, εἰς τὸ ἐρέτη:.. Πεντηκοντόγνον, εἰς τὸ 1ο 

φύγο. 
Πέντοθος, ἡ Χείρν παρὰ τὸ πέντε ὄουο ἔ ἔχειν. 
ἨΠενέστα;,. οἱ δοῦλοι τῶν Θετταλῶ}ν ὡς οἱ τῶν Λακεδαι- 

µονίων., εἶλωτες: καὶ τῶν Κρητῶν» πλαρόται. 
Πελτασταή, τοξόται τοὺς ζυστοὺς κατέχοντες. Πέλτη, 
μμ ἴτυν μὴ ἔχουσα" ὄφεν καὶ πελτασταὶ στρατιώται 

Ρρ 2 

παρὼ τὸ πέλω τὸ ὑπάρχα καὶ τὸ 
μα) 60ο 
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τῳὲς οἱ πέλτην νὰ ὁ δὲ ππέλτης, εἶδος κε 
οἷον ἀστίς. 

Πεντηκοστενόμενον]. τὸν ΑΕ λα μνν ἷς τὸν Πειραᾶ 
Φορτίων ἐκ τῆς αλλοδατῆς πεντηκοστὴν ἐτέλονν οἱ ἔμ- 
ποροι' καὶ τοῦτο ἐκαλουν πεντηκοστεύεσ»αι᾽ καὶ οἱ τὸ 
τέλος εἰεπράττοντος, πεντηκοστολόγοι καλοῦνται. 

Πέλωρα., ὄνομα οὐδέτερον" τὸ αρσενικὸν». ὁ πέλωρ. τί 
σγααίνειν τὸ ἐξαίσιον καὶ Φοβερόν' παρὰ τὸ πέλω καὶ 
τὸ ὥρὰν οἳς ὑπάρχει αεὶ ἡ Φροντὶς θα τὸ μµέγειλος. 
οὕτως ἐτυμολογεῖται. παράγεται δὲ. παρὰ τὸ προυπελαά- 

το σε καὶ πι προσεγγίςειν τῷ Ὡρίωνεν ας λέγει ὁ ποιητής 
ἐν τῷ χν ὃν τὸ μέγεθος αὐτοῦ), Παμφαίον»’ ὥστ᾽ 
ἀστέρ' ἐπεσσύμενον πεδίο, Ὁς ῥά τ ὀπιρης εἶσι: -- 
καὶ ἑξῆς. λοιπόν, πέλωρ πέλωρος) καὶ τὸ οὐδέτερον» 
πέλαωρον᾽ καὶ πελώριος. τὸ ρε, ὡς ἔλωρ ἔλωρος ἑ ἑλωώ- 
ριος” τὰ γὰρ απο τῶν εἰ; ωρ, εἰ μὲν τρέπέι τὸ ω, δια 
τῆς ει διφΦό ου γίνεται το κτήτικά Νεστόρειος" . εἰ 
δὲ Φυλάττει, διὰ τοῦ - 

Πενταέτηρο»] τὼ ὁιὰ τοῦ Ίρος ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ἐξύτο- 
γα καὶ βακρύτονα, μὴ ἔχοντα αναφαι ενον τὸ ο, μήτε 
ῥήμα ἀγτιπαρακείμενον διὰ τοῦ 3 γράφεται" Αὔδήρος, 
τοτος" ᾿Αβλ/ ρος, κύριον ᾿ Φάλγρος, ἐξ οὗ τὸ τετραφα- 
ληρος πενταέτηρος. σεσ]μείωταν /βαρυνόμενα δύο, Κά- 
μχρος, Αέρος. ὀξύνεται καυσθθιρός" ὅπερ γέεται κατὰ 
ὀιαλεκτον Ὠοιωτῶν, αἷς τὸ τέδηκα τέβείκα. μὴ ἔχοντα 

να. ἀγαφαινόμεγον τὸ ο) διὰ τὸ ὄνειρος ' ὄνοιρος γὰρ λέγε- 

ται Α/ολικῶς. μὴ ἔχοντα δὲ ῥῆαα" διὰ τὸ µάγειρος. 
«τει εἰς τὸ Βαμειρος. 

Πέος, σημαίνει τὸ αἰδοῖον' οἷμαι ὅτι κατ ἔλλειψιν τοῦ σ, 
ὅτι σπᾷ καὶ ἐντείνεται' ὴ κατ᾽ ἑλλειψ τοῦ λ, πλέος, 
παρὰ τὸ πλησιάςειν" ἦ παρα τὸ πῶ τὸ κτῶμαι, δι οὗ 
κτώµεβα τέκνα" ἡ Φέος, οἷον φύος, δ) οὗ Φύομεν 
τέκνα. ἐγὼ ταν μη 

Πεπαλασδε, κληρωσασθε, λάχετε᾽ πόλος γὰρ. ὁ κλῆ- 
ρος" παρὰ τὸ παλλω ῥημαν τὸ πιῶ καὶ σείω, παλῶ 
παλάσω" ἐπειδὴ, ἡγίκα ἂν κληΦῶσι» οὐ κλῆροι» πάλ- 

Ὅλονται" οἷο, --- πᾶλλεν δὲ γεργνιος ἱππότα Νέστωρ" 
Ἐκ ὃ) ἕδορε κλῆρος πυνέής. - 

Πεπχλαγμένον, μεμολυσαενον καὶ κατεστυμμέγον απὸ 
ιο. τοῦ παλάσσω" περ ἀπὸ τοῦ πάλη. τοῦ ἄλευρου γίνε- 

ται. πάλη δὲ εἴργται τὰ λεπτὸν τοῦ αλεύρου, ὅπερ ὁύ- 
ναται ἐπιπάσσεσθαι ων λεπτότητα. παρα τὸν πάσσω 
μέλλοντα παλη, ὡς ῥαμάσσο ὁκμάλη, ἄν δήσω ἀνφήλη" 
καὶ γὰρ ὁ εἰς σω μέλλων τὴν σω τρέπει εἰς λη" εἰ δὲ 
ἔχει διπλού», προσερχεται, οἷον «εύξω, «εύγλη" τρῶ- 
ξω, τρώγλήη. οὕτως οὖν πάσσω , πάλη" καὶ κατα ἄνα- 
ὀιπλασιασμὸν, παπαλη᾿ καὶ τροπῇ» πεπόλη" οἱ ὁὲ Ατ- 
τηκοὴ πασπαλη λέγουσι, πλεονασμῷ τοῦ σ. 

Πέπειρος, εἷς τὸ ὄνειρος. 
Πέπερι, παρα τὸ πέπτω πέσσω, τὸ εἰς πέψιν ἄγον τῇ 

«Φερμότητι τοῦ πνεύματος. 
Πεπαρμένον] Ἀρυσείοις ἦλοισι. πεπαρμένον: πι διαπεπερο- 

νηµένον. ἐστι δὲ πείρω τὸ" κατω, περῳ, πέπαρκα πέ- 
παρµαι" μετοχή, πεπαρµένος. 

Πεπείθαται] ἀπὸ τοῦ πείδω, πείσῶν πέπεικα, πέπδισµαιν 
πότεισταν᾿ καὶ Ἰωνμιῶς, πεπεύδατα!. καὶ τὸ ἐπέτιφον, 
πε(θω" ὁ δεύτερος «όριστοο, ὄπιδον" κα) ἄναδιπλασια» 
σμῷ Αττικῷ, ἐπέπιθον' ἐξ οὗ καὶ τὸ, Σπουὸῇ παρ- 
πετιθόντες: -- καὶ τὸ ἀπαρέμφατον, πεπιθεῖν, πεπι- 
Φέσδακι” καὶ τὸ πεπ/Φοιµεν, ἀντ) τοῦ πείσαιμεν κα) 

ο πεπιδοῦσαι, μετοχὴ αορίστου ͵ ὀευτέρου καὶ μέλλοντος" 
εἰώδασι γὰρ τοὺς ευτερους αορίστους αναδπλασµέςειν 
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οὗ ποιητα(. τὸ δὲ πετ,δήσων. εται ἀπὸ κε πιδὼ πι- 
9Φήσω" καὶ κατὰ ἀναδιπλασιισμῶν. Μ.. «5 

ο Πετεωμένος ὁ ου ἐπὶ τοῦ «άρτου ο... - 
παρὰ τὸ πέπτει», τὸ μάττειν, 

Πετιληαένου» συνεσφιγµάνος” απο μεταφορᾶς. τοῦ πίλου" 
ὅπερ ἐν τῇ ἐργασίᾳ ὑπὸ τῶν τεχγιτῶν κατασφίγγεται. 

Πεπληγε. πλήσσω, ἔπλαγο». ἐτὶ τοῦ Ψψυχικοῦ πάθους" 
ἐτὶ δὲ τοῦ σωματμιοῦ. δὲ τοῦ η. ὁ δὲ ποιητης υεῖπε 
κατεπ)ήγὴ ια τοῦ η" ἵνα μὴ γομίσωμον. ἐπὶ τοῦ σω- 
ωατικοῦ λεγεσθαι.. εἶπε φίλο ἧτορ, ἦγουν τὴν ψνκήν. ’ 

Πέπλος, τὸ γυναμεεῖον ἑμᾶτιον καὶ ποικίλον΄ οἰονεὶ περί- 
πελος τις ὧν, ὁ περὶ τον. Φοροῦντα περιτελόμενος καὶ « 
εἱλούμερος" καὶ πέπλο, κατα συγκοτὴν. τῆς ϱι συλλα- 
βὴ5 καὶ τοῦ ε' Ἶ ον. τὸ ον κά ον αμωά ον καὶ 
συγκοπῇ ' πόπλος. . , κ 

Πεπιναένος,. εἰς ο όμκη Δι « 
Πετοιήκαντε» Δωρικῶς. οὗτοι - ] τρέπουσι το σ τὶς τ, 

ἐπεισοόῳ οὐ πλεονασιῷ ποῦ. Φὸ το γὰρ, κοινὸνι πεποιήκασι. 
Πέπονες, ὦ πέτον: ὁτὲ μὲν τὸν εὐφιάλντον ὀμλο καὶ 

ασδενῇ, ὁτὲ δὲ τον προσι»/. καὶ τότε «λαμβάνεται } 
ἐπαίνου καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ θα, ατὸ ' µεταφορας τ. ν 
ποπαιομένων καρπών". ε βετρίως μὲν πετανθεντες, 
εὔχρηστοί εἶσι καὶ ὦ Ἐρωλος ὑπερτετανθέντες. δὲ, 
ἔκλυτοι καὶ «σεσητότεο" ὀιόπερ ἡ λεξις τα ἀναντία ση- 
μαίνει, ἀπὸ τοῦ πεπείρου, καὶ ἀσφαλοῦς, καὶ απὸ τοῦ 
σεσαπημένου” 3} τῶν πεπόνων, ἅ τῇ. μὲν γεύσει ἐστὶν 
ἠδέα, τῇ δὲ δίδει καὶ τῇ αφῇ µαλακα καὶ ανένόοτα. 
ὅταν δὲ ση μον τοὺς γεγναίους, ἐκ τοῦ. Φόνος Φόνους 

ο δὲ ἔλεγον οἱ Δωριεῖς τοὺς ἐπονειδίστους, τοὺς 
ἄξια Φόνου θεδρακότας καὶ παρα. ρολο ἀθι, καὶ ͵ 

) ὤναδιπλασιασμφ» πέφονες. καὶ τροπ, πέπονες. ο. 
λεται δὲ, ὧς πονὸν τῷ, γένει, μα ὧν φον αλ 

Πεπονδα] απὰ τοῦ πονῶ, πονήσω, πεπόνηκα, 
παὶ πλεογασμῷ τοῦ 9, πέπογθα. ος ον το 

Πέποσχε » απο τοῦ πάσχω» παάσξω, πέπασχα.. το ἡμντ ΔΝ 
πέπασχε' κα) κατῶ τροπὴν τοῦ α. πέποσχεν. ών 
παγαῖο Ἐπιχάρμου» Ἅ δὲ Σικελία πέποσχε. ι 

Πέποσθε, Ἰλιάδος Υ αντ) τοῦ πεπον.λατθ" ὁ να 
διανὸς, ἀπὸ τοῦ πήθω τὸ πανθάνω. ὁ πζνληννιο ἤ | 
πέπηκα ῤ πέπησμαι, πεπήσµεθα, πέπησὃο. κα) .. 
ε] τοῦ Ἰ εἰς ο. ἄλλοι δὲ, απο τοῦ  πεπόνημαι, πι 
µειλα» πεπόγησ»ε᾽ καὶ συγκοπῷ τῆς »η» πέτοσδε. 

Πεποτήωται] ἀπὸ τεῦ πέτω γήεται πεπότηµαι, πεπότηται, 
πεποτέατα! Ἰακως' καὶ μμβαὶ Ἴωνας καὶ ἐκτάσει, πθ- 
ποτήατα. 

ΠΠέπρακα] ἀπὸ τοῦ περ. π. Ἡ πεπέρακα᾿ μμ 
συγκοπὴν, πέπρακα. κὔτει εἰς τὸ ἐωπρήσω. μα 

Πετρωμενον, σημεώνει τὸ αν ης κοιὶ ἄρισμ ένον, καὶ 
οἱογεὶ παπερατωμένον" γόεται 4 συγκοπὴν 
πεπρωμένον, οἷον τύχην τὴν τὸ π τοῦ βίου ὁρίζου- 
σαν καὶ περατοῦσα». Βάβριος, Α σοι ορμὰ, Γωλ 
τα τλῆδι γενναίως Καὶ αὴ σοφίζου' τῶν 
οὐ Φφενέῃ: -τ καὶ Πρίαμος λέγιι, 2αὺς μέν 
οἶδε καὶ αθάνατο. 9Φεοὶ ἄλλοι, Ὅπποτερῳ οσα δο 
τέλος πεπρωμένο» ἑστίν, Ἰλιαδος Υ. 

Πέτταμαι. ἐκ τοῦ ἵπτηωι γίνεται ὁ τα ητικὸς παρακεί: 
µενορ, ἔπταμαί, ἕπτασαι, ἅπταται" καὶ πλεογασμῷ τοῦ 
π. πέπταμαι Αἰολριῶς οὐ γὰρ Αὐολλῆς εἰώφασι τρος- 
τιδοραι σύμφωνον» ὥσπερ τὸ ἑπτερύγωωκι, πεπτερυγω- 
μαι’ καὶ απο του ἕττωχα, τέπτωκα. ὴ απο τοῦ πτῶ, 
ὁ παρικθίµενος., ἔπτωνα" καὶ τλεονασµᾳ τοῦ 9 ! 

Πέττωκα] απὸ πετῶι πετήσω πεπέτριαν ναὶ Κατα 
συγκοτήν, πέπτγκα καὶ πέπτωκα, ὡς οἰχῶ, οἰχΙτῶ, 4ο 
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' ῴχηνα καὶ ᾠχωκαι ἀπὸ τοῦ πετῶ, παράγωγο». πετέω, 
ὡς χαλῶ Χαλέω. τοῦτο Ἠίνετιά πατὰ συγκοπὴν, πε- 
πτῶ, πεπτήσῳ' ὁ παρακείµενος, πέπτηκα" καὶ. τροπῇ. 
απὸ τοῦ πέλον γίνεται πεδὼ, πεδώσω, πεπέδωκα καὶ 
κατὰ συγκοπὴν» πέπδωκα" ἐπεὶ δὲ ὀχσέα Φασέων, καὶ 
ψιλὰ ψιλῶν, καὶ µέσα µέσων προηγοῦνται κατὰ σύλ- 
ληψιν, οἷον “πτῶσις, πτῆμα, ἐτράπη τὸ ὃ εἰστ, να) 
γέγονε πέπτωκα. 

Πεπτηῶτα, Απολλώνιος, Κύῴνος ἐν πονήῃ τε μαὶ αἴματι 
5ο πεπτηῶτα: . αντὶ τοῦ ἐκτεταμένον" σημαίνει δὲ κα 

τὸν, πεπτωκότα, ας τὸν --- πετάλοις ὑποπεπτηώτα. ἡ 
ἀπὸ τοῦ πέτω. Ἡ απὸ τοῦ πτήσσω, πτήξων ἔπτηχα, 

ἑπτηχώς' πα Ἰωνικῶς, πεπτηχώς' καὶ ἀποβολῇ, πε- 
πτγως. Ἶ 

Πέπυσμωνι ἀπὸ τοῦ πεύθων πεύσω, πέπευκα” ὁ παθητι- 
κὸον πέπευσμαι᾿ ἄρον τὸ ε, πέπυσυκ;. "εἰ δέ τις εἴποι, 
ὅτι απὸ τοῦ πυνθανω ὀύναται εἶναι, εὐπὲ ὅτι τὰ διὰ 
τοῦ ανω ἀκλιτα εἰσιὴ. ὥστε πέπυσμαι ἐνδείᾳ τοῦ ε, ὡς 

νο τὸ τέτυγκαι ὠπὸ τοῦ τεύχω. 
Πεπρωμένον' απὸ της μετοχής µετήχθ]. εἰς ἐπιῤῥηματι- 

ες κ] ν΄ σύνταξω, ὥσπερ καὶ τὸ εἱωαρμένη" ἡ δὲ µετοχὴ, 
ο ἐκ τοῦ περατόω περγτῶ περατώσω" καὶ ἔστι πεπερα- 
ο πωαένον καὶ συγκοπῇ, πεπρωμένο. σηµαίνει δὲ τὸ 

προωρισµένον καὶ δἱμαρμένον. ἔστι δὲ παρ) Ἕλλησιν κα 
λεγομένη παρ "ἡμῖν πρόνοια. τὴν δὲ αὐτὴν εὐμαρμένην 
ἔλεγον καὶ αὀράστείανν διὰ τὸ μὴ ἀποδιδράσκει ἅπαγ- 
τα τὰ προορισῬέντα. 

το Πέρας. παρο τὸ τέλος, τέλας καὶ τροπῇ τοῦ τ εἷς π 
μὲ τοῦ ἁμεταβολου, πέρας" ὴ παρα τὸ τῆς ἔρας παῦ- 
σις εἶναι. ἐκ τοῦ πέρας Ὑήεται, ὁ]μα περῷ καὶ σημα(- 
»ει-τὸ τελειῶ. ἐκ τοῦ περῷ περάσω" καὶ ἀποβολῷ 
τοῦ ω» πέρας. 

Περάτη. λέγεται ῆ ἀνατολή, ῶς τὸ, Ἐκ ιράνης ὤνιοῦ- 
σα. διαγλαύσσουσι δ' Φταρποί: --- δύναται δὲ καὶ ἐπὶ 
ῥύσεως καὶ ἐπ᾽ ὥρκτου γαὲ µεσγαβρίας. Ἀέγετῶν περάτη 

καὶ τὸ τέλος. 
3ο μνήμη πλέον πανυ. ἀπὸ τοῦ πέρας περατέρω" πλεο- 

“νασμῷ τοῦ α ἱπεραιτέρω. ὅσοι τὸ ἐγγυτέρω πα) ἐγγυτά- 
τω καὶ τὸ ὅμοια σὺν τῷ ! βούλονται γράφεσ-αι, απὸ 
δοτικῆς. λέγουσω αὐτὸ εἶνανν Ὁ ἐγγύτωτος τοῦ ἐγγοτά- 
του τῷ ἐγγυτάτῳ' καὶ ὁ ἂἀνώτοτος του ἀνωτάτου τῷ 
ανωτατῳ παὶ λέγει ὁ Ἐπαφρόδιτος, ὅ ὅτι τὸ τῶν ἆρ- 
Χσίων ἀντιγρύφων σὺ» τῷ { εἶχον αὐτὰ ος 
κρεῖττον δέ ἐστι χθρὶς τοῦ ι ταῦτα γράφεσδαι. λέγει 
δὲ ὁ τεχνμίος. ὅτι εἴ τις τὸ ἔξω σὺν τῷ ι Ὑράφει, 
έπειδη οὗ Συρακούσιοι ἔξοι λέγουσιν οὐκ ἐπιχειρεῖ κα- 
ολ ἱδοὺ γὰρ το ἔνδον ἐνδοῦ λέγουσιν ὡς παρα Θεο- 

Μο κρίῳ» Ἐνδο” Πραξινόα: --- ο καὶ ὅμως τὸ ἔνδον οὐ γρά- 
"ἼΦεταί δι τοῦ ο κ.ὼ ε. τί οὖν ἄτοπον καὶ τὸ ἔξω γρᾶ- 
Φεσθοι χωρὶς τοῦ ἓ, εἰ καὶ λέγουσι οἱ Συρακούσιοι 
ἔξοι: «ἴτει εἰς τὸ ἔξω. 

Πέττκταὴ πτῶ, πτήμι" ὁ βέλλων, πτήσω: ὃὁ παρακεί- 
μεν πέπτηκα᾿ ὁ παητηιός» πέπτακα!, πέπταται. 
Πεέρόιξ, παρὰ τὸ περισσῶς ἄδειν" ἡ παρὰ τὸ πηὸςν ἀπὸ 

τόπου εἰς τόπον. 7 πέριξ. ὁ περιεσῶς διωκόμενος καὶ 
φεύγων" παρὰ το πέδον. ὃ σημαίνει τὸ χαμκήν την 
γην" Χαιμαιπετὲς γὰρ τὸ ζὗον, καὶ μὴ σφόδρα εἰς 

4ο ὕψος αἱρόμενον, μηδὲ περιδινεῖσὃαι ἐν αέρι δυγάµενον. 
Πέρδω, τὸ πορθῶ., τὸ πολιορκ ύνεται πρα τὸ περι 

Φέω, τουτέστι περπρέχω τὴν γην παὶ τὴν πόλιν ὁ 

παρακείιενος, πέτερκο". ὁ παθητικὸς, πέπερµαι, πέ- 
περται) τὸ ἀπαρέμφατον, πεπέρθαι. ἄρον τὸν διπλα- 
σικσµὸν, παι γήεται πέρα. 
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Περιδέραιον, περιτραχήλιου κόσωορ' ἀπὸ τοῦ δέῤῥη Α)ο- 
λικῶς, ὁ σηµαίνει τον τράχήλο». ὁ δὲ Ωρος ὁ Μιλή- ̓  

ἴσιος διὰ τῆς αι διφΦέγγου γράφει, καὶ ὃν ἑνὸς ρ' ᾧ 
μᾶλλον πειστέον. 

Περιδώμεδα. καὶ Αριστοφάνης, -- περιδοῦ νῦν ἐαοέ: --- 6ο 
μὲν Ἐμέθεν περιδώσομαι, ἄντὶ τοῦ, κατ ἑμαυτον συγ- 
Φηκοποιήσομαι" εἴρηται ἀπὸ τοῦ δῷ τὸ φεσμεύω. 

Περιδόξω, σὔτει εἰς τὸ τέλος. 
Περίηρε] ἐν τοῦ περιήρης» ὧρον τὸ Ἰν περίηρο. ταύτγ 

ἐάν σοι προτε»ῇ παρ ᾽Αλκωᾶνε, ὅτι, κλῖνον αυτον 
μὴ κλίνη" οὐ γαρ ἄκολου.εὖ ἡ κατάληξιο» εἰ Ὑέγοιτο 
περιήρους, πρὸς τὴν περμήρης εὐδεῖαν. περὶ παθῶν. 

Περικαλλής, ἐκ τοῦ κάλλος γύνεται. --- ὅσσε πάρος περι- 06, 
παλλέ ἑόντε: --- ἀδύνατον τὴν µετοχὴν ἀπὸ τοῦ ο ἆρ- 
χεσθαι" Φέλει γὰρ ἀπὸ τοῦ ε ἄρχεσθαι, --- ἐντὸς 
ἐόντας: --- καν Ἐνθαάδ ἐθντ ἐμάχοντο: --- ὥστε 
κατ” ἔκθλιψι ἐστί. ««πεῖται δὲ καὶ τοῦτο, τόρος ἐγέ- 
γετο ἡ ἔκλλιψις, τοῦ α. ὴ τοῦ ε) περικαλλέα» ἦ πε- 

ρικαλλέε. ὅμοιόν ἐστι καὶ τὸ, ο. δύο Φαρε᾽ ἐώνητόν τε 
χιτώνα: --- καὶ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι σύνηθες τῷ ποιητῇ 
ἐκδλάβειν ἐπ) τῶν δυϊκῶν τῶν ἀρσενμιῶνι τὸ ε-- ἐπὶ δὲ 
τοῦ ουδετέρου. τὸ α. 

Περμιτίται, σηµαίνει τοὺς κτίστας. ἕλλειψις οὖν τοῦ σ 
ἡ δὲ χρῆσις, παρα ᾽Απολλωνίᾳ. 

Περμκτιόνων] πἀάρα τὸ οἰκῶ γίνεται περιομκῶ" πλ. εογκσμῷ 
ποῦ τν καὶ ἐκβολῇ τοῦ ο) σημαίνει δὲ τοὺς περὶ κύκλῳ 

οοἰποῦντας. 
Περίπατος] ἡ περὶ σχέσιν κυκλοτερῇ ηλοῖ. ὢς τὸ, πε- 

βιέχεσὃοι, περικάμπτει». οὕτως, ἔχει καὶ ὁ περίπατος" 
πάτος γᾶρ τὸ πατούμενον ἐξ οὗ: το: ἆατᾶ πνκλοτερύκγν 

ἰ περίπατος λέγεται, ἡ δὲ περ), ἔστι θὰ ἀντὶ τῆς ὑπὲρ, 
ὡς τὸ, --- περὶ αὲν βενλῇ Δαναῶν., «περὶ δ' ἐστὲ μας 
Χεσθαι: - αντὶ τοῦ ὑπέρεστε ἐν τῷ βουλεύειν» . 30 
Ἄερ]αφας ἐν τῇ μάχη» ἔπέρ ἐστι τὸ ὑπερέχετε. ἐπὶ δὲ 
τοῦ" περισσοῦ. ---' περὶ γάρ µε φίλει καὶ πήδετος --- 
καλο περί Φρων. Πηνελόπη: --- ἡ περισσόφρω», πε- 
ρισσῶς Φρογοῦσας» Φρόνιάος. ἐπὶ δὲ τοῦ ἡμῖν συνή»ους, 
ΑΓ περιναιετάουσ:. 

Περιπατοίης] Δεξ γωώσκει», ὅτι πολλάκις Εὐρέσκεται εἰς ην 
πα αρὸν εὐμτικὸν, μὴ οὔσηο, τῆς. μετοχῆς εἰς ς ὀξύτο- 

«ον. διὰ τοῦ ντ κλινοκένης" τὸ γὰρ περιπατοίη» ὁ Απολ- 
λώγιος οὕτω σχηματίσει: ὅστι περιπατοῖα!΄ καὶ τὸ τρί- 3ο 

ο τον, περίπατο)" καὶ - Άττικῷ πλεογασμῷ τοῦ η» περι- 
πωτο/] εἶτα προσθέσει τοῦ ο, Ὑίμετωι το δεύτερον, 
περιπατοίη». τὸ τρίτον, περιπατοίη. 

Περιπέζα, τὸ παρὸ τὴν γῆν προοπελάζοντα, πές» γὰρ 
οὐ αόνον ὁ ποὺς. πορᾶ τὸ ἐν τῷ πέὀῳ ἔκεσθαι' αλλα 
καὶ ἡ γῇ», παρὰ -τὸ ἔζω, 

Περιπλομένων ἐνιαντῶν" ἀπὸ τοῦ πέλεσδαι, ὅ ἐστι γένε-' 
σθαι- οἷον. περιπελομένων, τν θιαγιομένων] πο χατοὲ 
συγκοπήν. κα) νε ολ ο] /αρλολόνων--' 

Περιῤῥηδήοι περιῤῥαγής, περιῤῥυήο, οὕτως ᾿Ἀλέξανδρος 
ὁ Ἀοτιαευύς" Τ]ος δὲ. περιφερή», περιῤῥνής, ρου. 

Περισενής, περιττ: ὧς τῷ σ.έγει χρόό, µενος. καὶ οὐ ὀννα- 
µεγος αὐτὸν κατέχει». ἐν οἵῳ τρόπῳ λέγεται τὸ περιώ- 
ὀννος καὶ αβρίαληης: 

Δ Περισκελής, ὁ σεληρότατος ἐκ τοῦ περὶ τοῦ λίαν, καὶ 
σκέλος, ὁ σκληρὀν ἐστι. 

Πε ισκέπτᾳ] ---'“περισκέπτῳ ἑνὶ χώρφω:-- τῷ ὑψηλῷ, 
Φέν ἐστι τερισκέψασθαι ὁιὰ τὸ ζψος καὶ ἀπιδεῖν ευ 
ὅδέν ἐστι τὸ πέριξ ἠδεῖν. ἢ 7 περήσκεπτον» ὃ τις ἂν κατα- 
νοῶν Φαυμάσειεν" οἵον, -- ὀφρα γένωμαί σοι περίσκε- 

4ο 
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πτον παίγνιον ᾿Δρσρόη:---- Δίδυμος ἐν ὑπομνήματι 

Ὀδυσσείας. οὕτως Ἀλά ἐγώ. ο.” ἀ 4 

Περιστερά. παρὰ τὸ πέτεσθαι στεῤῥως, ἡ παρὰ τὸ πε- 
σσῶς ἐρᾶν" ΦΦεραόταται γὰρ κατὰ συνουσίαν εἰσί" δι 

μαὶ τῇ ᾿ΑΦροόίτη ανάκεινται" καὶ πολλάκις τ/κτουσιν 

ἐν τῷ ἑνιωτῷ, τῶν ἄλλων ὀρνέων κ ποιούντων τοῦ- 

το. τὸ δὺ τερισσῶς, παρὸ τὴν περὶ τρὀθεσι παρῇψται. 

605 Περίστφον, σὺν τῷ γράφεται τῷ χαρακτῆρι τῶν ὁιὰ 

τοῦ φον καὶ ὅτι ἀπὸ τοῦ στοια γίνεται τοῦ σηµαίνον- 

τος τὸ στοά, περίστοιον" καὶ ἐκτασει τοῦ ο εἰς ω, πε- 

ῥιστώζου. εὐλόγως προπαροξύνεται΄ τὸ δὲ προστῷον προ- 

ὁ εισπῶται" καὶ ὤφειλεν ἡ τὼ δύο προπερισπάσται. ἢ 

τὰ δύο προπαροξύνεσθαι" ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ στοιά ἀμφό- 

τερα γέγονεν" αλλ ἡ παράδοσις τὸ μὸν ἓν οἷδα προπα- 

ρ1ξύτονον" τὸ δὲ ἕτδρον» προπερισπώµενν. 

«ο Περισσός. παρὰ τὴν περὶ πρόθεσι καὶ τὸ σεύω τὸ ὁρμω. 

Π.ριστομκίζω «ὔτει εἰ τὸ τέλο, 
ΓΠεριουσιασμός. πλῆθος, ὕπαρξις Φυσική. ' 

ΓΠερίστατοι. περίβλεπτοι, ἐφ᾽ ος ἄντιο σταίγ βουλόµεγος 

Φεώσασθαέ. ι 

Περίήτωμα, τὸ περὶ τὸ σῶμα καφάρσιον» (ονεὶ τὸ 'πε- 

ρισσόν ἀπὸ τῶν τρεφόντων τὸ σώμο) καὶ Εἰς οὐδὲν 

ἡμῖν ὠΦέλιμον' ἡ απὰ τοῦ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, καὶ 

οὐκ ἐν τῷ σώματι μένει». 

Περιφραδέως, αντὶ τοῦ πάνυ ἔπιστ : 

ἐμπειρίκο γὰρ προςδεῖ τοῖς οπτω σε» διὼ τὸ συχνοτέρως 

ἐποπτεύεω. παρὰ τὸ Φράζω, Φράδμων, Φραδής" κα 

Φραδέως, ἐπὶ τῶν μετὰ λόγου καὶ ἐπιστήμης τὶ ποιούγ- 

των: ᾿Ώπτησών τε περιφραδεωο. μάς ως ιδ 

Περιωπή., ὁ κώτοπτος τόπος" πο ἔστι παρὰ τὸ περιόπτω 

ῥῆμα, περιοπή, ὧς χλέπτω κλοπή” Ἡ δὲ τοῦ ο µετᾶ- τη 
ὄεσις εἰς ὦ σεμνοτέραν ἐποίησε τὴν λέξιν. σημαίνει 

ἀκρέρειαν, ὑψηλὸν τόπον. β αδτοὰ 

Περιώσιον, Ἰλιάδος ὁ”, περισσῶς, παρα Τὸ προσήκον. πα. 

τὸ ὅσιον «γίνεται κατ ἔκτασι τοῦ ο εἰς ὢ' καὶ 

ὑπερώσιον ὁμοίως. Αλ.) πλ ρέ”. ι 

Περόνη, παρα το πείρειν. ὃ ἐστι κεντᾶν καά διαπερᾶν 

[ἐκ τούτου] γίνετά ἐμπερονω. πορτη δὲ, ἡ Φίβλα, 

Πέρπερος. ὁ Φλύαρος. απὸ τοῦ περιφέρω γένετοµ περίφε- 

ρος παὶ συγκοπή, περφερος". πα τροπγ του Φ εἰς πρ 

ὁ τοῖς λόγοις περιφερ΄µενος. ἡ παρα τὸ πτερν, περ'- 

πτερος" καὶ ἐν συγκοπῇ» περπεροο' ὅθεν καὶ περπε- 

εεύετωι. ἀντὶ τοῦ µαταιοῦτοι, ἀταχτεῖ, κατεπαίρεται 

μετὰ βλακείας, θες ο. 

4ο Πεῤῥωμος, Πρίαμος Διολικῶς. ποτε δύο ϱρ.Ἠὴ) ποτε ἔγ» 

καὶ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ἐὰν σύμφωνον ἐπιφερηται Ἑνι οἵον 

τρίτος, τέταρτος» οὐκότι δύο ρρ οὐ γὰρ ἠδύνατο ὁύο 

ϱ0- καί γε ἐαν μὲν καθαρον» ὀνο" ἐν δὲ συμφωνον, 

ἕν- οἷον κοπρία κὐπεῤῥα, ὑπερ-εσει' Πρίαμος, Περῤα- 

µος. περὶ παλῶν. Ἡ ι ) Ἰ 

Περσεύς) Τὸν μὲν κά Περσῆα μετακληἴσαν Αχοιοὶι Ου- 

νεκεν στεα πέρθεν ἀπειρεσίων ἄν δρώπω»: --- Ώρος. 

Περσεφόνη, παρα τὸ Φε ω καὶ τὸ Φόνος, οὐονεὶ Φερσε- 

Φόνη τὶς οὖσα, πρὸς ἣν ἀποφέροντα οἱ πεφονευμενοι᾽ 

κατᾶ τροπή». σι ' | 

ϱο Πέσκος, σηµαίνει κυρίως το του προβάτου δέρμα. παρὰ 

τὸ πείιω πέκω πέκος, καὶ πεσκδς. πατα πλεονασμον 

τοῦ σ' ἡ παρὰ τὸ σκέπω σκέπος οὐδετέρως" κα) µετᾶ- 

Φέσει, πέσκος' τὸ Ύαρ δέρμα το σκεπάςον. σηµαίνει" 

ἡ οὗ τοῖς ἑρίοις ἐπὶ σκέπη» χρώμα. Ἰ 

Πεσεν, ἁπὸ τοῦ πάδον, ὁ ἐστι τής Ύης. το ῥῆμα πεσω, 

Ἱπόθενι πορὰ τὸ πέδὸν, ὃ σηµαίνει τὴν Ύήν᾿ κυρίως γαρ 

Φεσεν ὁστὶν τὸ ἀπὸ ὕψους εἰ γῆν πατενεχ}ήναε” νο 

.5ο 

3ο 

5ο 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ἐπιστημόνως καὶ ἐντέχγως" 

τπτ θοή 

πεσόντος, μετοχὸὴ Φευτέρου ἀορίστον, ἀντὶ τοῦ ἀναι.:- 066 
Φέντου. Φονευθέντος. ἐν δὲ τοῦ τεσῶ πεσήσω, γνετ.ι 
ὁ Φεύτερος πόριστοςι ἄπεσον᾽ καὶ τὸ προστακτικὸν, πέ- 
σε π:σάτωσαν᾿ σεσηωξίντι γαρ ὁ ἔπεσον καὶ ἔχεσον 
δεύτερος αὔριστος, ἔχοντες. τὸ σ χκρακτηριστικὀν.. ἐκ 

τ δὲ τοῦ ἔπεσον µετοχὴ, πεσών πεσόντος' ὄφεν τὸ 
εὐκτικὸν, πόσοιω, γίνεται δὲ ἐκ τοῦ πίπτω πέσω. 

Πέστειι κατασχεῖ. } κατατραύγει' καὶ πεσσέµεν. ἁτὸ 
ἐνεστῶτος. τὸ θέμα ἐστὶ πέσσω ὅθεν τὸ καταπέψη, 
ἀντὶ τοῦ κατάσκῃ» χαταδαπανήτη - ὃ ἐστι καταπραύ»γ. 1ο 
ἡ δὲ µεταφορα ἀπὸ τῶν ἐν τῇ γαστρὶ πλείονι χρόνῳ 
κατεχοµένων σιτίων" καὶ γαρ αὐτὰ. ἂν μὴ κρατγ»ῇ 
τὸν ὥρισμένον κπερὸν, ἄσλενούτης τῆς καθεντριῆς ὃν- 
νάμεως. οὐ πέττεται. διὰ τὴν πέψιν οὖν τὴν ἐν αὐτῷ 
γνοµένην. τὸ θέμα. πέττω᾿ ὁ μέλλων. πέψω. 

Τεσσοί, βόλια κυβιστὼν. πέσσα ὁμωνύμως, ἤ 
καὶ ὁ ψῆφος, τε 
πεντάγραμμα καὶ τάχα ἡ πεττεία οἱονεὶ πεντεία τὶς - 
οὖσα. εὗρε δὲ αὐτὴν Παλαμήδης" καὶ δηλοῖ τὸ ἐπίγραα- 19 
µο τῶν λς΄ πρὸς τοὺς τοπὀυο, οὓς ἔχει τὸ Παλαμήδειον 
αβάκιον. ἔστι πέτω, ὁ σηκαίνει τὸ καταπίπτω' ὁ κέλ- 
λων. πέσω' ἐξ αὐτοῦ ὄνομα πεσσός, ὁ πίπτων ἐν τῷ 
βαλλεσ-δαι μαὶ τροπῇ» πεττόρ' να) πεττεύειν, τὸ μό- 
ταφεέρεῦ ἀπὸ τῶν πεττῶν, τουτέστι τῶν κύβων. πετ- 
τεύειν δὲ καὶ τὸ ταυλίςειν' γίνεται δὲ ἀπὸ τού πεττός, 
πεττεύω Φηλοῖ δὲ τὸ µετατιθ-ναι καὶ παίζεµ. ἐπὶ δὲ 
τῶν πέντε γραμμων τὰς ψήφους ἐτββουν" ὧν καὶ μέση 

ο ρααμὴ ἑερὰ ἐναλεῖτο. ψψ 

Πέταλον, σημαίνει τὸ Φυλλον παρὰ τὸ πίτω πύπτω" 
πέπτουσι γὰρ ὠμοίωντα.. Ἰλιάδος β. 

Πέτασαν] απὀὸ τού πε ἔ : 

τε γραμὴ 
πέντε δὲ ἦσαν, οἷς ἐχρῶντο" καὶ δν 

' τς 
ζω πετάσω, ἐπέτασα, καὶ τὼ λει- 

ὁ ἥλα, Ἱστία λευκὰ πέτασαν:--- τοῦτο ἀπὸ τοῦ κά πὰ ὀᾗλα. Ἱστία λευκα πέτασαν: τούτο απο τοῦ πέ- 
τω βαρυτόνου" πετῶ γδρούπαβρητά σι) 

Πεφωριώσθαι, τὸν εφθαλμὸν πεπαχυνθαι. » ὁ 
’ Δ 

ΤΠετεινόν] οἱ μὲν, δια διφΦόγγου γράφουσιν, ἐκ τοῦ τὴν 
πτέρυγα τείεν ἐτυμολογούντες ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς, ἐκ 

«ποῦ πετῷ πετάσω, πτῶ πτήσω πτηνόν καὶ πετηνόν" 
τὸ δὲ πετεηνόν, ὡς ῥγαατικὸν, διὰ τοῦ ή" ἐκ τοῦ πε- 
τῷ πετήσω, πετηνόν᾿ καὶ πλεονασιῷ τοῦ ε ποιγτικῶς, 
πετεηνὀν. πάντοτε δὲ ὁ ποιητής δια τοῦ 6 καὶ η προ-4ς 
Φέρει. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο γενικόν. ἔχεις εἰς τὸ ὄρνιο. 

Πετεῶο] ἡ εὐθεῖκ ὁ Πετέως τοῦ Πετέω' καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ο Αττικῶς. ' κά Ἰ 

Πέτεσθαι, ἐπὶ τῆς πτήσεως" παρὰ τὸ πέτω τὸ πήπτω" 
παντὶ γαρ τῷ τοῦ σώωκτος μέρει δοκεῖ πέπτειν τα πε- 
τόμενα ἐπὶ τοῦ αέρος. ὁ παητιιὸς ἑναστως, πέτομαι 
ὅ9εν καὶ πέτονται. ἐκ τούτου γίνεται πέτος, ο. τση. 
µαίνει τὸ ὕψος" ἐξ οὗ γίνεται πετῶ πετᾷς καὶ τ. οτῦ, 
ποτῶ. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ πετὼ, Ὑίνεται ;λμαιν -ξ 
χαμαιπετής' ἀπὸ δὲ τοῦ πέτω, ὁ δεύτερος αόριδτος 50 
ἔπετον ' οἷον, ---- ἔπετον κυπρογεν]ας. 

Πέτρα, παρὰ τὸ πέττεσθαι ῥᾳδίως, κατ ἀντ/βρασι». 
Πεύθω, σημαίνει τὸ ἀκούω᾽ ἀπὸ τοῦ κεύθω" ὁ γὰρ ἑρω- 

τών καὶ µανθάνων τὶ παρὰ τινος, ἀποκεκρυωμιένου 
γµατος γνώσιν ἐρωτᾷ μαεῖν. --- ᾗ µάλα λυγρὴς Πεύ- 
σεσ9) αγγελίγες--- τὸ δὲ πεύδω, σγµαίνει καὶ τὸ 
τῶ. «ἴτει εἰς τὸ πυθέσθαι, 

Πευκαλίωας Φρένας, θἱονεὶ ὁρικείας καὶ σώφρονας. ἀπὸ θ07 
δὲ τῆς πεύκης }ᾗ µεταφορά" ἡ δὲ πεύκη εἶδές 
ὀένόρου. 

Πευχεδανόρ, Νκωφτικόρι «δερμός λέγει δὲ τοιοῦτον τὸν 
πολεµον, παρα πὴν πευκην τήν πρὸς παῦσιν ἐπιτηδείαν 
σύνηθες δὲ Ὃωμήρῳ τὸν πόλειον πνρὶ παραβάλλειν, 
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δι τὸ τῶν μα χομένων πυροῦσβαι τὸ περικάρδιον αἷμα. 
ὁ πικρὸο», διὰ τὸ τὴν πεύκην εἶναι “Μα » ὧς ὁ 

οπὸς ὀηλοὶ: 
ο Πέφνφ, ». -ω εἰς τὸ ἔπεφνον. ἐκ τοῦ φῶ τὸ Φονεύω, 

παράγωγον Φένω" καὶ ἑξῆς. ἔστι καὶ τὸ παράγὠγον 
υποῦ Φῶ τὸ Φοεύω, Φφίων Φίσω, πέφικαν πεφισµέγος, 
δύο σημαίνει, .. τὸ λεγόμενον, } τὸ πεφονευµέγο». 

Πέφαται] ἐκ τοῦ φὼ. παρο«γὠγο» Φημήν Φήσω, πέφήκα, 
πέφακμαι, πέφασαεν πέφαταν καὶ τὸ πέφανταε, πεφο- 
μδυμιένοι με ψ ἀνιροῦντονι ἔστι καὶ ἐκ τοῦ μάς 
πέφαµµα. ώ ὶ 

ΠιριΑήμτο εἰς τὸ: ́βε εβολήατο. : 
Πεφήσεκο ντ, τοῦ Φονευ ση ἀπὸ τοῦ Φφὼ τὸ Φονεύω. 

3ο Πεφιδήσεται. ἀντὶ τοῦ Φείσεται, πεισΦήσεται. απο τοῦ 
Φείδω Φιδὼν ως πεβλω πι. 

Πεφαργκένος. -ἄνσλ τοῦ πεφραγκένος" πο ἐφώρξ ντου 
αντ) τοῦ ἐφράδαντο" ναὶ το Φαρατόν, Φρακτο». ὥστὲ 
ὑπέρθεσις. περὶ πα)ῶ». 

Πεφῳσμένος, ἀντὶ τοὺ Ἠεκαυμένου 
χρῴςω” ἅπερ ἔχει τὸ |. 

Πέφηνα] φαύων Φανῶ" 
ς. μέσος, πέφηγα. - 
Πεφυζότες] ὥσπερ -απὸ τοῦ κίσσα γόνετο :. ῥῆμα. κισσῶ, 

ο. «οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ φύςα, 'Φυζῶ» Φνζήσων πεφύσηκα, 
πεφυῴικώς" καὶ συγκοπῇ, πεφυςώρ πεφυν Ἰκοτες, κα 

συγκοπῇ πεφυότερ" οὐ ὀύνατον γὰρ εἶναι μέσος παρα: 
κείμενος ' ουδέποτε γαρ µέσος παρακείωενος ὃι δύο συµ.- 
Φώνων κατὰ σύλληψιν ἐκφέρετωι, οὐδὲ «διὰ δύο διπλῶν 
κσρακτηρίςετοε. 

Πείνα, παρὰ τὸ πένω τὸ ἐνεργῶ΄ τὰ δὲ διὰ τοῦ -α Ίτα- 
λικᾶ» πρὸ μιᾶςρ ΤΟΥ. τόνον ἔχονταν διὰ τοῦ |. γράφεται, 
Φαυστῖα. Μαρίνα: πλὴν τοῦ πεῖνα. 

Πεῖρα. παρὰ τὸ πείνω. τὸ, πιστεύω, « 
49 Πείκω καὶ πέκτω ἔστι. τὸ κτενέςω" ὅθεν. πα) ππεξαµένη. 

ὴ παρὰ τὸ πέκω”. καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἐ, γώετας πεί- 
χειν σημαίνει τὸ ξαήειν. α 

Πειραταίν. » οἱ κατὰ Φάλασσαν λήστας καὶ καταποντιστα/" 
παρα τὸ πείρει», ὃ ἐστι ἑμαπερὰν᾿ οἷον, -- ἄλεγεινά τε 
κύμοτα πείρων: --ἢ παρὰ τὴν ποῄρν» (ὃ ὀλλοῖ τὴν 
ἔφοδον καὶ ἐπέλευσι».. . 

Περ» ο μὰ τὸ πένω πένοµαι ᾧ παρέπεται πολλάκις 
τοῦτο. 

Πείρησαις ἀντὶ τοῦ απόπειρα» λάβε" παρὰ τὸ πειράζω 
ο ἢ παρὰ τὸ πειρὼ πειρες ἐπείρασα" καὶ τὸ προεταµτι- 

«ΦΟΣ πείρασα,΄ καὶ αροπῇ» πείρησοα. 
Πεῖραρ. πέρας» τέλος. τὸ μὲν πέρας τοῦ σχολίου, Πε. 

ἐπαλλάξαντες ἐτ᾽ άμά οτέροισι τάνυσσα»: --- ἐπὶ 

ἀπὸ τοῦ Φφζω, ὧς 

, ΜΗ 
ὁ μα ληῤκιἠμ πέφαγκα" ὁ 

δὲ τοῦ πέρατος » Πεῖραρ. ὀὐφύος: στ καὶ πείρωτα, ἐπὶ 
μὲν τῶν δεσμῶν» -- ἐκ ὃ) αὐτοῦ πείρατ ἀγγῴδη: --- 
ἐπ) «δὲ τοῦ πέροτα, --- ἓς ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα 

ο γαήῃο., 
Πειρωεύς, πλεογασμῷ τοῦ , περαιεύς τις ὤν' ἦν γὰρ 

ὅτε οὗ συνήπτετο τῇ Υῇ» αλλ᾽ ᾖν νῇσου. γήετοι δν πα- 
ρα τὸ περρωῦσῶωι' ἀπὸ τοῦ περῷ περαίω περαεύς, 
μα). πλερνασμῷ τοῦ. |. 

Πειρήνη, πηγή ἐστιν ἐν Κορίνμ, παρὰ τὸ πεῖρα᾽ η] πο 
ϱ3 τὸ πέρας. απειρήγη, κατὰ αποβολἠν τοῦ α, οἱονεὶ ἡ 
πολλή. ἡ απὀ Α: βέρηνος. τινὸς ὠνόμασται. 

Πειρατήριον» ἀπὸ τοῦ πείρα, ὁ σημαίνει τὴν ἐμπειρίαν 
τοῦτο δὲ γίετω παρα τὸ πε/δῳ, τὸ καταπε/)ω. 3 πα- 
ρἆ τὸ περῷ τὸ τελειῶ. 

1ο ας. σηεαίγει τρία” τὸ ἁλπίςω, ἐξ οὗ καὶ πέστις" τὸ 

Φιλονεικώ, ἐξ οὗ καὶ πείσμα σήμαίει ὁιὰ τοῦ Ἰ κὸ 
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τὸ πάσχω, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἔπαθον δεύτερος αὀριστος. ἐκ 
δὲ τοῦ πεβλω τὸ ἐλπίζω, γίνεται ὁ µέσος παρακείµενος, 
πέποιθα. 

Πειρίδους]. παρὰ τὸ περιθέειν περώλους κο πλεονασμῷ 
τοῦ ' ὁ γὰρ Ζεὺς, ὁμοιω.)εἰο ἵππῳ, περιέτρεχε τὴν 
(μητέρα αυτου Δίων, κο) οὕτω συγεγένετο αντῇ» καὶ 
ἐκεῖδεν οὗτος ἐτέχδη. ἡμάρτήτωι δὲ κατοὲ δύο τρόπους, 
ὅτι πλεονασμον ἔχει τοῦ-ς, μήδέποτε τῆς περὶ πλεο- 
ναςούσηο" ών παρὰ τοῖς Δωριεύσι ὁμὲ τοῦ η γρ: έφεται. 30 

Πείρυος, {3 1) πείρυθα λέγεται" σημαίνει δὲ τὸ, τε- 
τραγὠνον το, ἐπάνω τῆς ἁμάξης, εἰς ὃ ἐντόγεται τὰ Λ0- 

μιόμενο οὕτως ᾿Απίων: - ὁ δὲ Αίόυμος, τὸ ἐκ ῥιπῶὼν 
πεπλεγμένον πλρθίον, ῥπενδα καὶ πριν ὑπέρδεσι», 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἐν πείρθα.. ἡ παρὰ τὸ περι δέειν» 
ηένεται πέρρθος» καὶ πλεονασμῷ τοῦ. . ᾗ περὶ οὐ μύ- 
νὸν ἐν τῷ ΗΠειρύθους, αλλ καὶ ἐν τῷ, πείρι λος, 

Πείρων», ὤντὶ του περῶ».», Ἰλιμίδοῦ. ψ. ἨΠόμφιλος περι- 39 
σπωμέγως ’ λέγων᾽ τὴν πρέςΦεσιν τοῦ ε μὴ ἐξαλλάσσειν 
τὸν τόνον᾽ ὁ μέντοι “Αρίσταρχος βαρύνει" 6ης) γοῦν, 
Πεῖρε κέλενθο»: - εἰ γὰρ περιεσπᾶτο, Ἶν ἂν ὁ παρα- 
τωτικὸς ἐπείρουν. ἔστιν οὖν διττὸν τὸ υῥῆμα" καὶ τὸ 
μὲν σὺν τῷ βαρύνεται, πείρω' τὸ δὲ χωρίς, πε- 
ριστ ταέ. 

Πνιώλης, σημαίγει τὸν. πόρνοῦ. παρὰ τὸ πέος μαὶ τὸ ὅλω 

γίσεται πεωληο; παὶ πλεονάσμφ τοῦ α, πεμὀλής, -του- 
τέστιν, ὁ «διῶ. τὸ πέορ. ὠπολλύμενος, 

Πείσμα, εἴτε ἐπ] του ἐν τῇ συνηθείς: λεγομένου, εἴτε 
ἐπὶ τῶν άπογείων σχομίων» - διὰ ὀιφ2όγγου, γράφεται. 4ο 
παρά «γὰρ τὸ πείλω πείσω Ὕάνεταν τὰ γὰρ ἀπόγεια 
σχοµία πείθει) κ. εἴκειν τὴν. ναῦ» ποιοῦσι». ἐπ τοῦ 
πείσω μέλλοντος γετως κοὶ περσος ἡ- περλῳ, τὸ δὲ πεί- 
σετωι ἐπὶ τοῦ παδερν. » ἀπὸ τοῦ πήθω-πήσω ἐστὶ, κατοὶ 
τροπή» τοὺ η εἰς εἰ ὁΦΦογγον- 

Πεισίστρατο», παροὶ τὸν πείσω μέλλοντα, Φησὶ δὲ Ώρος, 
ὅτι ταύτα τὰ ὑσύλλαβα ῥήματα συντιΦέμενα, πωτ ἄρ- 
χὰς εἰς ε μεταβάλλει τὸ ῶν Φέρω, Φερέομκος ς εἰς 
ἓλ τέρπω, Ἱτερπμιέραυνος" τὰ δὲ ἔχοντὰ τὸ ο, ἀπὸ τῶν 
εἰς ων εἰσίν ὀξυτόνών Αετοχῶ», ἔφανον, Φαγών, Φα- δο 
«όὀημος᾽ Φυγωώ», Φυγόπολ, ο ἔνιοι δὲ τὸ ε ἔχει ημών, 
δακέθυμορ., ὀσκεκάρδιος. καὶ τὸ παρὰ μέλλοντος, ὡς 

ἐπὶ τὸ πλεῖστον δια τοῦ Φύσω, Φυσίζωοο" μέμνω, 
µεωψίμοιρος" σείσω»,. σεισί χθων. ἔσθ) ὅτε καὶ εἰς ο 

μβρίσῶν βρισόμγχος. εἰ ὃὲ τῷ ια παραλήγεται ὁ µέλλων, 
ια τοῦ ο συντ/»ετ. ται, μιξόθηρος» μιξοβάρβαρος. σεσή- 

μεί τοι τὸ ὀρυψόπως, μὴ παραλήγόµενον τῷ-ε, καὶ 669 
διὰ τοῦ ο γομε»ο). σημαίνει δὲ τὸν Ματεσπαραγένο».͵ 
παῖδα. ἐπὶ δὲ. τοῦ ἐγεστώτας» ἐκθλιψ γήετοι ἐν τῷ 
ῥήματι Φωνήεντος τέρπν ,Τέρπανδρος: ἔχω. ἐχέγ- 
αλ Φείόππος, αλεζανεμός. Ηε(σαγόρρο, πεισήνῶρ. 

δὲ µετοχ]ς ὁμοίως ἐκδλιψιο γόετεα᾿ λιπών, «λί- 
-- λ/φ-αμος. ἀντίκειτωι τὸ ἠσιεπής. μὴ ἔκδλψιν 
ποιήσα» τοῦ Φωγγεγτος" σηµαίνει δὲ τον εὔστοχον ἐν 
τῷ λέγε». παρὰ τὸν ἥσω μέλλοντα. 

Πρ. ἐπίβρημα, ἐρωτήσεως» ἄντ) τοῦ ποῦ; ἔστε αἱ ὄόρι- 1ο 
στρ)” ὅτε δε ἐστο ἐρωτήματικὸ» : περισπάται. διαφέρει 
δὲ τοῦ ποὺ" ὑτί το μὲν πῇ. τὴ, εἰς τόπον σχέσω ση- 
μαίνεε» ας "Ομηρός φησι», Ἠμ. ἔβη Ανδρομάχη: τὸ δὲ 
ποῦ, την ἐν τόπῳ, --- ποῦ ὀεῦρο ων λίπες Έκτορα» 
ὄδεν οὐ. δεῖ λέγεῳ, ποὺ απέρχῃ: ἀλλὰ πῇ 

Πηγή» παρὰ - -πὸ πηδῶ ῥημα. 
Πηγεσιμάλλῳ.. σημαύει τον εὐπαγῇ κι εὐτραφῇ,. ὁ εὖ 
επεπηγµέγου» παὶ ὀκσεῖο ἔχων τοὺς µαλλούς. παρὰ τὸν 
ειπήσσω μξλλοντα, καὶ τὸ µαλλός, γίνεται πηγεσίµ::)- 



ουσ 

Π»γός. σγµα/νει δύο" 

πἩ 

λος. πλεοασκῷ τῆς δν συλλαβής' καὶ σηκκύνει τὸν μέ- 
Άκνας μαλλοὺς ἔχοντα. πὀ εν "δήλον;, ἐν τοῦ εἰπεῖν 
τὸν ποιητὴν, Ὅντ οἰῶν μέγα πῶῦ διέρχεται ἄργεν- 
νέων: - ὁ γὰρ τοοῦτος Φοβερὸς Φαίνετι ἐν πλή»ει 
προβάτων. . } ε 

τὸν εὐπαγῇ καὶ εὐτραφῆ. ὧς τὸ, 
Πηγοὺς ἀθλοφόρους: --- σηµαίνει παὶ τὸ μέλαν, κατα 

διάλεκτον, ὡς τὸ, --- κύματι πηγῷ: --- ἡ τῷ πὐξημένῳ. 

Πγός" τὸ τη, η" ἡ ὅτι κατὼ διάλεντον εὑρέδη πασς, ἡ 

πο 

Π 
4ο 

Πηλκμύς, παρὲ τὸ ἐν τῷ πηλῷ ρύει». 

ἐκ τῖς παραγωγής αὐτῆς ἔστι γὰρ πῶ, τὸ πτώμα" μ 

µέλλων, πάσω" ἐξ οὗ καὶ πάµων πα πολυπάµω». Ὑένε- 

ται οὖν παός' καὶ τροπῇ. πγός. ἡ παρὸ τὰ πάσασιλωι 
(ὅ ἐστι γεύσασθαι ἐξ ἐπιπολῆς, τῆς συγγενείας, καὶ 
οἱονεὶ ἐπίπτητον ἔχει καὶ μὴ ἐξ οι αὐτῷ προσῳ- 
κειωμένην ' πηὸς γαρ κυρίως ὁ κατ ἐπιγαμίαν συγγενὸο, 
ὡς παρ Ὁμήρῳ,  πηούς τε Φίλους τε: --- διαφέρου- 
σι δὲ ἀλλήλων" Φίλοι μὲν λέγοντας, οἱ μηδὲν τῷ γέ- 
νει προσήκοντες" πηοὶ δὲ, οἱ κατ ἐπιγαμάνν συγγενεῖο 
καὶ οἰκεῖοι. . 

πδόλιον] π]δοο ἔστιν εἶθος δένδρου" ον, -- μέγα ο) 
ἔβραχέ πήδινος ἄξων: --- λέγεται οὖν π]δος, ἡ πλάτη, 
διά τὸ ἐκ πίδου κατασκευάζεσῶαι ξύλου. 

Πάληξ, κυρίως σηµαίνει τὴν ὕβριν. ἔστι δὲ ἡ λέξις πε 

2ο 
Π 

Πχλεύς) παρὰ το 
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το 
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ποιημέγη. μα) καὶ τὸ παροιν/α. εἴρητα δὲ ἀπὸ τῆς 

τῶν παλήκων ὕβρεως, παληέ παληκος παληκίζω, οἱονεὺ 

παληκισµός" καὶ ἐν ὑπερθέσει, πηλακισμός, προπηλα- 

κισµός. ἄλλοι δὲ λέγουσµήν ἔτι δὲ ὠἐρχαῖοι, ὅτε ἤΦελον 

ὑβρίσαι τινὰ καὶ ἐμπαίξαι, πηλὸν ἔχριον τὸ πρὀσωπον 
αὐτοῦ": ἀπὸ τοῦ πηλός, πήλαξ πήλακος πηλακίςω. 

Ἰλαγόνες, οἱ γίγαντες. Καλλίμαχος, [Πγλαγόνων ἑλατη- 
ρω: -- εἴρηνται παρὰ τὸ ἐκ πηλοῦ Ὑεγονέναι» τουτέ- 
στιν ἐκ Ὑῆς. ς ι 

) πάλλω τὸ κινῶν γίνεται παλεύς' καὶ 
τροπῇ τοῦ α εἰς η, Πηλεύς. τὸ πατρωνυμικόν, Γηλεί- 

ὁπο" κατὼ διάλυση, Πηλείδης" τροπῇ τοῦ ε εἰσ γ, Πη- 

ληΐδης. Ἱστέον ὅτι τὸ θ6ἱς εὐο, ϱἱ μὲν καθρὸν ἔχει 

τὸ 6. συναιρεῖται παρα τοῖς ᾿Αφθηναίοις, Στειριευς 

Στειριέως, Στειριῶσ. «ἦτει εἰ τὸ βασιλεύς. εἰ δὲ μὴ 

καθαρὸν ἔχει τὸ ε. οὐ γίνεται κρᾶσις ἐπὶ τούτων, καὶ 

ἡ αἰτιατικὴ εἰς α μόνον πιργᾶται, καὶ οὐκ εἰς η" της 
γὰρ κλητηκής εἰς Φωνήεν ληγούσης, ου Φέλει ᾗ αἰτιι- 

τικὴ εἰς ή καταλήγει, οὔτε παρ ἡμῖν, οὔτε παρα τοῖς 

᾿ΑΦηναίοις" παρα δὲ τοῖς Φωριεῦσιν, εὑρίσκετια ἡ αἰ- 

τιατικὴ εἷρ ή, Ας παρὰ τῷ ποητῇ, -- ἀγγελίην. ἐπὶ 
Τυδῇ στεῖλαν ᾽Αχαιοί: --- ἀντὶ τοῦ, ἐτὶ τὸν Τνδέω. 

ὁιὼ ταύτην τὴν αὐτίαν οὐ γήνεται ἐτὶ τοῦ ἔχοντος σύμ- 

Φωνον ἡ κρᾶσις" οὖτε ἐπὶ τῶν καδαρῶν γίνεται κρᾶσις 
κατὰ τὴν ποινὴν γενικὴν, αλλ αἰτιατικήν" οὖτε ἐπὶ 

τῶν εἰς Ός. ἠδός ἠδέος' οὔτε ἐτὶ τῶν εἷς 5, ὄφις 
ὄφεως ἐπειδὴ ἔμελλον αἱ αἰτιατικαὶ τούτων εἰς ή κα- 

ταλήγειν. Δεῖ δὲ γινώσκει», ὅτι τοῦ Πέρσης ἡ κλητικὴ 

τοῦ κυρίου ὀνόματος, εἰς ή ἐστὶ, πρὸς αντιδιαστολὴν 

τοῦ ἐθγικοῦ. τὰ γὰρ εἰς ης, ἰσοσυλλάβως κλρόμενα, 
καὶ ἑξῆς. δεῖ προςῬήναι, χωρὶς τοῦ Αἰήτη παρὰ ᾿Απολ- 

λωνίω καὶ ὦ Καλλιλαμπέτη, καὶ ὦ ᾿Ἑναρέτη. σηµει- 

οὕνται τὸ λάγνης λάγνου, ὦ λάγνα" Πνραύχης πυραί- 

χμον, ὦ πυραίχμα” καὶ Μενέχθηε, ὦ µενέχδα. πρός- 

χειται ἐν τῷ κανόνι, ἐδνικὰν ὁια τὸ Σκύδα καὶ Νατ- 

παδόκα. παράκειται ῥηματικὰ, διὰ τὸ αρτοπώλης αρτο- 

πώλα, ἡ εἰς πης ὧσε, δια τὸ κυνώπης κυνῶπα. ταῦτα 
δὲ τὰ εἷῳ της ποητικὰ λέγονται εἶναι. διὸ καὶ κατὰ 

ν ἐξουσίαν εἰς α ἔχει τὴν κλητ/κή», Ἀοιροβρο- ποιητική» 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. 

Πύλξ, 

Πημα σηκαίνει τὴν βλάβην καὶ τὸ κακόν! 

Πήχυς, ἐπὶ τῆς χειρός" 

Πῖαρ. παρα 
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σκὸς εἰς τὸν τέταρτο» κανόνα τῶν. ἀρσεγικῶν. ἐκ τοῦ 
Πγλείδης ὁιαλύσει καὶ τροπῇ καὶ πλεονασαῷ τοῦ αν, 
ὁμὲ τὴν κακορωνίαν ἡ δια τὴν συνέµπτωσιν, γύεται 
Πγληίαδης. ἔχει δὲ ολογίαν τῶν πατρωνυμικῶν ' τὸ 
ἄλλο ἐτυμολογικὸν. 

ἡ περικεφαλαία΄ ἀπὸ τοῦ πάλλεσθαι καὶ σε/ε- 
σθαι τας περικεφαλαίας ἐν τῷ κλήρῳι ος Ὅωηρος 
Ἐλήρους ἐν κυνέγ χαλκήρεϊ πάλλον ἐλόντε. ο 

ΊΠηλος. ἐκ τοῦ πάλλω ἢἡ παλάσσω τὸ βρέχω καὶ µολύνω, 
γίνεται πηλόρ, ἡᾗ βεβρεγωένη γ΄’. τηλος λέγεται καὶ ὁ 
οἶνου, παρὰ τὸ πάλλειν καὶ σείεν ἡμῶν τας Φρένας" 
οἱ γὰρ πίνοντες αὐτὸν. σείονται' ὅφεν καὶ κραιπαλη. 

χὲς αργινόεσσαν αεὶ περιτέτροφε πάχνη»:.  ἡ ἐκ τοῦ 
κρύους πῖξις. εἴρηται παρὰ τὸ πήσσω τηλύς, ὧς τλή- 
Φω πληθδύς: ἐξ εὐ πηλυγί. ἑκ γὰρ τῆς ᾿Ἀχερονσίας 
ὤκρας ἐπὶ τὴν γῆν ἐστὶ κοίλη νάπη. ἐν ξ ἐστι στή- 
λαιον τοῦ ὅδου. ὕλγῳ καὶ “έτραις κατὰ τὸ στόµιον πε- 
πυκνωκένη" ὅφεν ἀνάπνοια ψνχροτάτη ἀνιούσα, πή- 
γννσιν ἑκεῖ τὸ ὕδωρ. καὶ γίνεται τάχνη. : 

παρα τὸ πή- 
ὃω τὸ τάσχω. ἐξ οὗ πηµαίνω" ὅδεν ών, άν 

τν Βλάψειαν. ΔΑ 
Πηνέλεως] παρὰ τὸ πόνω Πενέλαος, καὶ Πηνέλεως 'Ατ- 

τκως. 

Πήρα, τὸ σακκοπάθδιον, ἤτοι σακκίον μικρόν" Φέρα τὶς 
οὖσα, ἡᾗ πρὸς τὸ Φέρει» τὶ εἰργασμένη" ἑκτάσει τοῦ ε 
καὶ τροπῇ τοῦ Φφ. ἡ ἡ πρὸς τὸ τηρεῖν καὶ Φυλάττειν 
τὰ παρ αὐτῆς κατεχοµενα εἰργασμένη, τήρά τις οὖσα" 
διὸ καὶ τὰ παρ αὐτὴν συγκείµενα ὁιὰ τοῦ η γράφε- 
ται. κακόπηρος, µονόπηρος. 

τὸς αέρους πεπονθώς. ἐξαιρέτως δὲ ἐπὶ τῆς ὄψεως. 
Πγρή., δικατάληκτόν ἐστι" σηµαίνει δὲ τὸν ὄρχιν' ἀπὸ 

τοῦ σπείρω σπειρίν καὶ πηρ παρα τὸ σπείρειν δι αὐ- 
του τέκνα. ' . 

απὸ τοῦ πεπηγέναι ἄκρῳ τῷ 
βραχίονι. αν. 

ι) ΄ ν ᾿ 

Πήχνιον προὔχοντα , Απολλώνιος" οἱ μὲν, μικρὸν ἐκαν- 
τίδιον τὸ συνέχον τὴν κώτπην πρὸς τὸν σκαλµον, ὅπερ 
᾿ Π ω .. . Αν ) 

Αττικοὶ πηχυαλέα κπαλουσι»" οἱ δὲ, τὸ ὄπισθεν. 
-” ’ 4” ΄ 

τῆς κώπηςε. ὅπερ πατέχων ὁ ναύτης κωτηλατεῖ. τὸ δὲ 
͵ . « ᾿ . ”. 

Πήχυιον βόφθρον ὀρύξας ἐν Ὀδυσσείᾳα, ἀντὶ τοῦ πη- 
χυιαῖον ἐστι. ) 

ν Ν .. υ] ” ν ΄ - 
το πῖον, ὃ σημαίνει Τὸ λιπαρὀν ατὸ τοῦ 

πιεῖν δὲ, ὃ ἐστιν ὑγραίγεσιδαεν γίνεται πῖονι ἐξ ἀναδό- 
.) . ω) 

σεω: τῶν σιτίων᾽ παρὰ τὸ πίω, ὁ σηµαίνει τὸ ποτίζω" 
. , , ῃ ε /Ἰ ΄ 
ὁ µέλλων, πίσω. καὶ πιαλία, Ἡ καθυγρος, λιβάδα ὄχου- 

δ ν σα" ἐκ τοῦ πίω. 
Π/θαξ, σταγών, πηγή" παρὰ τὸ πίω, αφ οὗ καὶ πιεῖν. 

Πγλυγίς] Πρλογὶς ὀκρυόεντος ἄναπνείουτα μυχοῖο, Συνε- 4ο 
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Πηρός, ὁ τυφλός. ἀπὸ τοῦ πήθω πήσω, πηρός, ὁ ἐτὶ παν- θτι 

τινὸς δὲ παρὰ τὸ πηὀᾶν, κατα µετάθεσιν τοῦ η εἰς τὸ 3ο 
; Βοιωτικως, ὥσπερ ἥκω ἴκω" τηδᾶν γὰρ λέγεται καὶ 
ἐπὶ τοῦ ἀλλομέγου ὕφατος' κατα µετάδεσιν κολικήν. 
ἀπὸ τούτου γίνεται καὶ πιδύω, καὶ Πιὰ της κύριον. ; α - 

"Πιέζω καὶ ὑποτιάςω! γίνεται παρα τὸ τῷ τὸ Φλίβαω, 
ἱπάζω" καὶ ὑτερθέσει, πιαςω" τοῦ Ύαρ τιέζω΄ τὸ πια- 
ζω αναλογώτερὸν ἐστι. τρία Ὑαρ μόνα εἰσὶν κὶ ςῷ ὁι- 
σύλλκβα τῷ ε παραληγόµενα. ῥέω. ἔςσω, χάσω οὐδὲψ; 
δὲ ὑπερδισύλλαβον τῷ 6 παραλήγε-αι. Νατὰ τροτήν 
οὖν γίνεται πιέςω. Ίώνας μὲν οὖν καὶ Αττικδὶ, πιέςκω 
λέγουσιν’ οἱ δὲ Δωριεῖς, πιας». 

Π,δήέσσης , πηγας ἐχούσης. καθυγρου" πιδαξ γὰρ ἡ γή" 
ζδεν καὶ πολ » Την πολλας τηγὰς ἔχουσαν κά- 

Κά] 
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9 υγρον Ἴδην λέγει" καὶ, Ίδης ἐν πορυφῇσι καφέζετο 
πιδηέσσης, Ἱλιάδος λ. 

Πιερία, ὄνομα τόπου, ἔνθα αἳ Μοῦσαι ἐγεννήθησαν. πα- 
ρὰ τὸ Παρ γάγογεν᾿ ἡ απὸ τοῦ Πιερού ἀλελφοῦ τῆς 
Μεθώνης" ὴ ἀπὸ Πιερίας νύαφηο. τὸ δὲ Πήρ. παρὰ 
τὸ πίω ῥῆμα ' ἦ παρὰ τὸ τον. ὃ σημαίνει τὸ λιπαρό»: 

ἔστι δὲ ὄνοια κύριον. καὶ πίειρα, καὶ λιπαρὰ, παρα τὸ 
{ο ἡπῖον, Ἰλιάδος σ. 

Πιθι Πακτωλοῦ ἑοάσ: --- ἄντ) τοῦ πίεν "ων ἐν Ὀωφά- 
λγ. ἀπὸ τοῦ πίω γόγετοι πε" καὶ κατ᾽ ἔκτασιν τὴς ὃ, 
συλλαβῆς, πίεδι' καὶ κατὰ πρασιν τοῦ ι. καὶ 6 εἰς ν 
μακρὸν, πι, 

Πίθους., παρὰ τὸ πίων ἀφ᾽ οὗ ἐστι πιεῖν. 
Πιδάκνη, τὸ μικρὸν πιθέριον. 
ἨΠέθηκος, παρὰ τὸν πιδήσω μέλλοντα" ὅπερ ἀπὸ τοῦ. πι- 
95 γέγονεν. ἐξ οὗ καὶ τὸ πιδέσθαι" πείθει γὰρ ἡμᾶς 
τὸ ἆφον. Εθεχὲς ὃν. προσέχει» αὐτῷ. 

5ο Πικρός. παρὰ τὸ πεῦκος την πικρίαν σημαίναι ὄδυνη Ἰρόν, 
χαλεπόν. ἡ παρὸ τὸ πένος, ὃ σημαίνει τὴν πεύκη», 
πλεονασμῷ τοῦ .ρ καὶ τροπῇ πρερόρ. πικραίνω. 

Π,λάτος] απὸ τοῦ σπῖλος, δ σημαίνει τὸν ῥύπον, γίνεται 
σπιλάτος" κα) κατα ο τοῦ σ, πιλὄτος. τὸ λα, 
μακρὸν Φύσει. 

Τῆλος, τὸ ἐξ ρίον εὐργασαένον πρὸς τὸ κοιιᾶσ.αι ἐπι- 
τήδειον ὁ ἡμεῖε πιλωτὸν Φαμέν. Ἰλιαδος ντ μέση 
ὁ) ἐν) πῖλος αἀρήρει: --- ἐν τῇ τερικεφαλαίᾳ, καὶ Ἡσα 
όος, -- κεφαλγφι ὃ) ὕτερδεν Τλον ἔχειν ασκητόν : - 
τὸ καμελαύκιον λέγει. σησαίνει δὲ παὶ ἐρτάρια, παννίαν 
ὧς παρα τῷ αὐτῷ, πέδιλα" καὶ ἑξῆς, Πίλοις ἔν- 
τοσθεν πυκάσαο: -- Ἠίνεται παρὰ τὸ πιέζω πιέσω, οἵον- 
ϱἱ π/ελός τις ὤν, καὶ κατ κρᾶσιν πῖλος" ἐπεὶ συµ- 
πεπ/ληται. ὁ δὲ ᾽Απολλώνιος. παρὰ τὸ πιλνὼ ῥῆια, ὃ 
σημαίνει τὸ τροοπελάω" καὶ γαρ πελγάται (Φησὴ) καὶ 
συνάπτεται. ἵνα κατασκευασ»ῇ' οὐ δὲν παρὰ τὸ πελάζν" 
ἐπεὶ συµπελαςεται ἀλλήλοις τὰ ἔρια.. ὥσπερ δὲ παρὰ 
τὸ Φίλος γέγεται Φιλὼ, οὕτω καὶ παρὰ τὸ πῖλος πιλὼ " 

ιαὶ ἔστι πρώτης συςυγίας" 9 μέλλων, πιλήσω, καὶ οὐ 
πιλωσὼ, ὡς ἐν τῇ συνηθείᾳ Φκμέν. 

Π/ωτλαντο] ἀπὸ τοῦ πέλω γόνεται καὶ κατὰ συγκοπἠν 
πλῶ' καὶ κατα αναδιπλασιασμὸν [έπεν δέσει] τοῦ µ. πιμ- 
πλω" παράγωγον, πίμπλχαι" σηµα/νει τὸ πληρῶ᾿ ποὺ 
τα λοιπὰ δγλα. απὸ δὲ τοῦ πιµπλῶ, πιμπλάνω, μα) 
πιμπλάνεται, σημαίνει τὸ πληροῦται » Ἰλιαδος κ. 

Πιμελή, παρὰ τὸ πῖον κα) τὸ μέλος. πιοµέλη τὶς οὖσα, 
ᾗ πακίνουσος τα βέλη: ἡ ὁπῖν αέλη Ἔχουσα. σηµαίνει 
δὲ τὸ λῖπος" καὶ ἔστι θηλυκὸν, καὶ ὀξύνεται. 

Π,τρᾶσα,, Φνσωσαι Απολλώνιος. 
Τναξ. 4 σανής" -- πίνακας τε νεῶν: --- καταχρηστικῶς 

δὲ καὶ τὸ σκεῦος λέγεται ὥς τὸν ---, κρειῶν πόανας 
πα ρέθηκεν: --. ἐνταῦθα γὰρ τὸ σκεύη λέγει" ἐπειδὴ 
πάλαι ἐπὶ σαγίδων ἴσως τα κρέω ἐτίΦεσαν ὀπτωντες ἡ 
κατακόπτοντες. οὕτως Ώρος" ὁ δὲ Χριροβοσκὸς εὧ το 
ἀνεκφώνητον, λέγει πίνακες ἐν οἷς αἱ αναγραφα) ἦσα 
τῶν δρεμάτων. ὁ 9 οὖν Καλλίμαχος ὁ γραμματικὸρ ας, 
πίνακας ἐν οἷς ἡ ἦσαν αἱ ἀναγραφαὶ παρὰ τῶν ἀρχοίω» 
οἵς ἐντυχὼν ὁ γραμματικὸς, ἐποιήσατο τὰς ὑποθέσεις 
των ὁραμάτων. 

Πνακιον, παρὰ τὸ τῇ πείνη ἄκος Φέρειν. λέγεται καὶ ἡ Ἰ 
γραφ). ὢς παρὰ τῷ Δημοσθένει : Μαερὸν πινάκιον 
ταῦτα ἐπισχεῖν ἐδύνατο: -- καὶ τὸ νῦν πιναµίδιον τῶν 
ποινών γραμμάτων. σημαίνει συμβόλαιον δρκαστικὸν ἐν 
ᾷ ἐπεγέγραπτο τὸ πράγμα τοῦ κρινομιόνου, καὶ ὁ ὀῆμοο. 

ο 4ο Πιναρός πα) πινάδης, ὁ ῥυπαρός' παρὰ τὸ πῖνος; ὃ σηµαί- 
ΣΤΥ ΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

-λἩ 

το 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, Πτι θιο 

6, τὸν ῥύπον τοῦτο παρα τὸ σπῖγος ἀποβολῇ τοῦ 
σ’ τοῦτο παρὰ τὸ σπΊλος , τροπῇ τοῦ λ εἰς ν. 

Πινοτήρχεν ὁ τὴν πίναν τηρῶν, ἤγουν τὸν λ/9Φον. παρὰ 
τὸ πίνα οὖν ὁ λίΦος. καὶ τὸ τηρὼ. τὸ πι, ι" διατί; τὸ 
γὰρ πείνα τὸ ἐπὶ τῆς ἐνδείκον ή Φογγο». 

ΠΠ, ύσκω] παρὰ τὸ πνέω πνύω" ὃ µέλλων, πνύσω' πλεο- 
νατμῷ τού κ, πνύσκω" καὶ ἐπενΦέσει τοῦ, ἡ ὤναδε- 
πλασιασμῷ, πιπνύσκω" καὶ ἄποβολγ τοῦ π καὶ έκτα- 
σει τοῦ ε, πιγύσκω, ὡς γιγνώσκω.. γωάσκω. άμεινον 
δὲ λέγερ, πλεονασμὸν. περ διπλασιασμό». περὶ παθω». 59 

Πωυτός, ὁ σώφρων καὶ συνετός. απὸ τοῦ πνύω πνυτόφ" 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ, πινυτός. ς παρὰ τὸ πονῶ πονύω, 
πνυτος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, ὁ διεγηγερµένοο. ἐκ. τού- 
του πιυτή, ᾗ σωφροσύνη κο) ᾗ Φρόνησε». 

Πω, απο τοῦ πίω γύεται νατ᾽ ἐτένδεσιν τοῦ '. καὶ 
στον» ὅτι τὸ πίνω µόνον ἐκτείνει τὸ κ, --- πίνοντά 
περ ἔμπης, Ἰλιάδος π’. τὸ δὲ πίω ἑκτείει καὶ συ- 
στέλλει ᾿ ἐκτείνει μὲν, ὡς τὸν Πέομεν ἐκ βοτάνης, 075 

Ἰλιαάδος ν ὶ παὶ Α ριστοφά»ηο ἐν "Ἠρωσε, Πόε πίομαε: 
ο ᾽συστέλλει δὲ, ας τὸ, ο κ ἐμὸν αἶμα πιόντες, 
ἄἀκέοντό τε ὀίψαν. 

Π/πτω] απὸ τοῦ πέτω πτῷ" ἁπλασιασ μῷν πίπτω" τὰ 
γὰρ πετόμενα τός πίπτουτιν ἔοικε. τὰ γὰρ εἰς πτω 
λήγοντα ῥήηατα, διχρόνῳ, παραληγόμενα, συστέλλει αὐ- 
τὸ» βάπτω, σπάπτω, τύπτ ων ἵπτω, λ/πτω" σεσηµείω- 
ται τὸ πίπτω. Φύσει αακρᾷ παραληγόμενον" αλλα ποὺ 
ῥίττω. ἀπὸ δὲ τοῦ πέτω γίνεται πίπτω" τὸ γὰρ ε ἐν 
πλεονασιῷ. συμφώνου γόμενον, τρέπεται εἰς 1. ὥς- το 

περ δὲ ἀπὸ τοῦ ὅπτω Αἱολικῶς ὅσσω. οὕτω καὶ π/πτω 
πίσσω. 

Τίσα. ὄγομα πόλεως. οἳ μὲν, ἀπὸ ΠΠίσου τινὸς ὠνομᾶ- 
σθαι. ἡ ὅτι κά λυγρος ἐστιν ὁ τόπος, καὶ πολὺ ὕδωρ 
ἔχουσα. πίση δὲ τὰ τοιαῦτα λέγουσ οἱ παλαιοί. ὧς 
Ὅμηρος,, -- καὶ πίσεα πιῄεντα. ἀντὶ τοῦ τοὺ: καθύ- 
Ύρους τόπους. καὶ παρὰ Απολλωνίῳ, Τέτεα τε προλι- 

πωὼν καὶ ἑλεσπίδας: ---- διὰ τοῦ ι γράφεται" ἐπειδὴ πα- 
ρὰ τὸ πίω πήσω» ὥς λύω λύσω. ἐκ τούτου ῥπααστμκὸν 
ὄνομα πῖσοςν καὶ πίσεα. τὸν. δὲ πίσω μέλλοντα ὁ 0 τεχ»ι- 19 
πὸς μὴ εὐρῆσ. ας Φησέ πα) ταῦτα» εἰρημέγου αὐτοῦ, 
καὶ παρὰ Πωδάρῳ. οἷονν Πίσω γε Δίρκη: ὕδωρ: --- 
καὶ παρὰ Εὐπόλιὸν, Τῷ δ᾽ ἂν οἶνος εἴη πολύς. πίσει: 
ἄλλα μήποτ᾽ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι μὴ εἰρῆσθαι ἐν πλάτει, 

Πισός] παρὰ τὸ πτίσαι τὸ καδαίρει»» πτισές καὶ πισὀς. 
Πιστός, παρὰ τὸ πείθω γίνεται. 
Π/στρα σηωάνει τὴν πιτίστρα», καὶ γίνεται παρα τὸν πί- 

σω μέλλοντα. 
Πήσυνος ΔΑ, πεπιστευκώς» τεδαῤῤγκώς, πεποιθώς. παρὰ 
τὸ πιστός πιστόσυνος, ὧς δοῦλος δουλόσυνος" καὶ συγκο- 
τὴ. πέσυνος. 

Πΐσυρεο, ἀντὶ τοῦ τέσσαρες, πατὰ τὴν κοινωνία» τοῦ τ 
πρὸς τὸ π, καὶ τοῦ ε πρὸς τὸ ε, καὶ τοῦ α εἰς τὸ υ 
οἵον., τέσσ: ώρες σα πίσυρες. 

« Τ[/ίτοαλος. ὄνομα ἠωτροῦν παρὸ Αριστοφάνει. 
Πιτ, σημαίνει τὸ ὀιιῤῥήσσω, ἀπὸ τοῦ πέτω πιτνῶ. ὧς 

ὀρέγω ὀριγνῶ" ος Ὕαρ λέγει περ) πα ον Ἡρωδιανὸς, 
οὗ δύναται εἶναι απὸ τοῦ πίπτω κατὰ πλεργασμὸν τοῦ 

: "ἐπειδὴ αετὼ δύο ἀντιστοίχων µόνον τὸ ρ τίθεται, 
οἷον ἐκ. 8ρόο.. ώ, 

Πέτυς] παρὰ τὸ πίπτω πίπτυς καὶ πίτυς Ὀλολυζέτο πί- 
τυς ὅτι πέπτωκε κέδρος. ν 

Ππτύεια, επ ἐστὶ περὶ τὴν Λάμψακον καὶ Πντύεια 
πρότερον, ἤ Δ ἄμψακορ ἐκαλεῖτο, ιν τὸ ἔχειν πέτυς 
πολλας. Απολλώνιος. 
σα 

ὅσ Φ 



δι ΠΙ ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. πλ διΣ 

κῶν, πλέονες' ἆρον τὴν ὂν συλλαβὴν, πλέες' ἡ αὐτιμι- 
τικὴ ὁμοίως, πλέας. ς μὰ 

Πλευραί, οἷον αἱ πλήρεις οὖσαι καὶ ἀμύχωτοι' ἡ πλεαραί 
ία ΄ 

τινες οὗσαι, αἱ Φυλίττουσαι τὸν πνεύωονα᾽ ἢ πολύευ- 

Πέτυλος, κτυπιατής, Θαντασιοκόπος. παρὰ τὸ τύπτω τύ- 
ητιλος" καὶ ἀποβολῇ τοῦ τ, καὶ µετκθέσει τῆς ἐν ἁρ- 
αχ” συλλαβὴς, πίτυλος. ι 

Πιφαύσκω, ἐμφανίζω, ὃ ἐστι Φανεροποιῶ. [ἔστι Φῶ τὸ] 
20 λέγω" παράγωγον, Φαζω"' ὁ µέλλων, Φάσω" καὶ Φά- 

υ Ύ -- ὸ ο] : ΄’ ᾽ ΄ 
σκω" κα πλεονασμῷ τοῦ υ, Φαύσκω" καὶ ἀναδιπλα- 

-- ος .” -- -- 

σιασαῷ, πιφαύσκω. ὁ δὲ Φιλόξενος, απὸ τοῦ Φῶ, πα- 
΄ ΄ { ΄ . - -- 

ϱΧΥῶΥον Φαύω" ὁ µέλλαν, Φαύσω"' καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
κ, καὶ. ἀναδιπλασιισμῶ, πιφαύσκω. λέγεται καὶ -πι- 
Φραύσκω, πλεονασμῷ τοῦ ρ. 
νὰ λ . , ν ν η ῳ / υ . ή 
«Φιξ, εἶθος ἐρνέου παρ» τὸ πίω᾽ χαίρει γαρ τὸ ὄρνεον 
τοῦτο τοῖς ὕδασι. 

αν αν. ῃ ὁ ο 
6741 Πων, σηµαίνει τὸν λιπχρόν. ἔστι πίω᾽ ἐξ οὗ καὶ πιῶ" ὁ 

Δεύτερος αόριστος, ἔπιον. λοιπὸν ἐκ τοῦ πίω γίνεται 
” , / εἰ .- 

ὄνομα τίων' ὁ γὰρ λιπαρὸς πιότητα ἔχει αὐτοῦ [δὲ {τον Ἅ ζ 3 
ἡ] πιέτης, διὲ τὸ ὑγραίνεσθαι τῷ ὀναδόσει τῶν σιτ/ων. 

π « -- ο Γ 3 , 
ραί τινες οὖσαι, ὣς πλατείῖαι. κα; πλενρόν, παρὰ τὸ πέ- 

α ” -- 

λειν εὐρύ. ἤγουν πλατύ. καὶ πλευρά, παρὼ τὸ πολύς 
α ΄ 

καὶ τὸ εὗρος, πολύευρά τινα ὄντα, τουτέστί πλατέα. 075 
τὰ γὰρ ἄρσενικὰ ἡ θηλυκα, εἰς οὐδέτερον γένος αετα- 
πλαττόμενα, τοῦ σημαινομένου ὄντος, τὸν αὐτὸν τένον 
Φυλαάττει' οἱ δεσμοί, τὰ ὀεσμα. 

Πλείαι] Πλείαί τοι χκλκοῦ: -- αντ) τοῦ πλήρεις, Φέμου- 
σαι. ἀπὸ τοῦ πλείων, κατὰ μµεταπλασμὸν, αίνεται 
πλεῖος, καὶ πλεῖα' τὸ θηλυκὲν, πλεῖαι. ἐκ τοῦ πλεῖος, 

. 9 . ΄ - ΄ 

ὡς τὸ, πλεῖοι µάλανος Φανάτοιο: -- ἐκ δὲ τοῦ πολύς, 
πολέ,ς' ἐν συγκοτῇ. πλέος' καὶ μετὰ τοῦ, πλαῖος" 
καὶ τὸ συγκριτικὸν πλείων' καὶ τὸ οὐδότερον, πλετον. - 

οἱ δὲ, παρὰ τὴν πόαν. τὸ πι, µὰκβόν. κανὼν ἐστὶν ὁ σημαίνει δὲ τὸ πλεῖστον. ἡ παρὰ τὸ πολύς πολεῖον' καὶ 1ο 
λέγων, ὅτι τὰ εἰς ων δισύλλαβα τῷ ια. πκραληγέµενα, συγκοπῇ, πλείον. | 
μὴ ὄντα κύρια, ἐκτείγει αὐτό: ον, κίων, πρίων" οὔ- Πλειότερος, οὕτω κατεσκεύασται. ὅτι οὐ πάντα τὰ δἰς ων 
τως οὖν καὶ πίων. ης ὀνόματα ποιοῦσι συγκριτικὰ, ἀλλὰ µόνα τὰ παραληγό- 

Πλαγγών, οὐκ απὸ τοῦ πλάσσω ἐγένετο γὰρ ἂν πλάδω», µενα Φηλυκῷ καὶ οὐδετέβῳω Ὑένει. τῶν γά τοι ἐξυτονου- 
ο ὧς σπάσσῳ σπάδων" ἀλλὰ παρὰ τὸ πλάζω, πλαγών" µένων οὐδὲν δἰς συγκρισιν κλίνεται᾽ οὐδὲ γὰρ τοῖς γέ- 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ, πλαγγών' τοῦτο γὰρ εἰς πλάνην νεσι παρασχηµατίζεται" οἷοιν, σωφρονέστατος, τλημο- 
γίνεται καὶ ἁπάτην τῶν κορωνῶν. ψέστατος, απὀ τοῦ σώφρων χαὶ τοῦ τλήµαν' οἷον, Αλλ᾽ 

Πλάγχδη ὃ᾽ ἀπὸ χαλκόφι Χαλκός: -- ἀπθκρούσΦη ὁὲὁ εἶμι γὰρ Ἰδη τλημοναστάτην ὁδόν: --- τὸ οὖν παρὰ Καλ- 
ἆτὸ τοῦ σιδήρου. παρὰ τὸ πλαζω πλάζμαι πλάχθη' λμιάχῳ πλδιοτέρη οὐ ταρὲ τὸ πλεῖον πεποίηταί  πλειο- 1ο 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ. τὸ δὲ πλάζω, ἐν τοῦ πλανῶ  νέστερον γὰρ ἂν ἐλέγετοὶ αλλὰ παρὰ τὸ πλεῖος, αφ 
πλανάζ», καὶ κατα συγκοπήν ἡ ἀπὸ τοῦ πολάζω οὗ καὶ Ὅμηρος, --- πλεῖοι µέλανος «Φανάτοιο:--- καὶ, 
πλάζυ. καὶ πλάζυσι τὸ πλανῶσιν, ᾿Ἰλιάδος β’. τὸ ὁὲ Πλεζαί{ τοι οἴνου κλισίαι: --- πλεῖος οὖν καὶ πλειότέρος. 
πλανῶ, ἐκ τοῦ πλάνη" τὸ δὲ πλάνη, ἐκ τοῦ ἅλη" ἡμάρτηται δὲ ἁμολογουμένως τὸ, πολὺ χερειότερον πκ- 
ἡ διὰ τὸ πλαγιάζοιν τὸν νοῦν. ὅἶτει καὶ τοῦτο ἐν τῷ  ϱρὰ Ἡσιόόῳ. καὶ γὰρ συγκριτικὸν ἂν τὸ χεῖρον, ἐξ αὐ- 
πλαγγηξών. τοῦ συγκριτικὀν ἐποίησεν" ὅπερ ἀδύνατον. καὶ αἱ ὅλως 

1ο Πλάστιγξ, ἡ µάστιξ: ἀπὸ τοῦ πλήσσειν, παρ Αἰσχύλῳ: ὤφειλεν εἰπεῖν, Λχειρονέστερον ' ὤφειλεν. ἴσως οὖν ὁ 
πλαστιγξ δὲ, [ή τοῦ «γοῦ,] παρὰ τὸ πλατεῖα εὖαι. Ἡσίοδος παρὰ τὸ Άχεῖρος τοῦτο ἐποίησεν, ὡς ἀπὸ τοῦ 

Πλαδκρόν, χαῦνον, ὑγρόν' καὶ πλάδος, ἡ ὑγρασία ἡὶ ἐν πλεῖος τὸ πλειότερος. οὕτω Φ,λόξενος. : 
τῷ στομάχῳ. παρὰ τὸ πλάζω τὸ πλανῶ, ἢ παρα τὸ Πλειώρειν. τὸν Ύαρ πλήρη», οὗτος ἔφη πλοιάρειν Ὁ οἱ γὰρ 
περιπεπλᾶσθαι" καὶ παρὰ ᾽Απολλωνίῳ, --- πλαδέωσαν Διολεῖς τὸ ή οὐ δι δίΦΦογγον µεταβάλλουσι, τὸ γὰρ 5ο 
ἐπισχίζοντες ἄρουραν: -- ἀντὶ τοῦ ὀίνγρον οὗσαν. πένης, πένεις λέγουσι. περὶ πα ῶν. 

Πλέκω] παρὰ τὸ ἕλκω τὸ σύρω, γίνεται λέκω᾽ καὶ πλεό- 
γασμῷ τοῦ π, πλέκω, 

/ ΄ 

Πλειάς, ὡς ἐκ πλειόνων ἀστέρων οὖσα. Πλειάς, ἀτὸ τῆς 

Πλακοὺς, πλάκας ἐκάλουν πάντα τὸ δἰ; πλάτος ἐκτεταμά: 
{ ΄ . ευ) ” -- 

να" ὃδεν πλακόεις" καὶ ᾿Αττικῇ συναιρέσει, πλακοῦς. 

Σα 

τὰ δὲ εἰς ους συνγρ]µένα τῶν ἐντελῶν ἔχει τὴν κλί- 
σιν. καλως δὲ εὔρήται, τὰ συνγρηµένα, καὶ οὐχ) τα πε- 
πονθότα τῶν ἁπαθῶν' (ο) γὰρ ἡ εἰκών' καὶ ἀποβολῇ 
τοῦ », Ὑήνεται εἰκώ, ἀπ) τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου' καὶ 
οὐ Φυλάττει τὴν αὐτὴν κλίσιν" ἡ μὲν γὰρ, κλίνοται εἰ- 
πόνος" Ἰ δὲ, εἰκοῦς, ὡς Σαπίροῦς, 

Ἠλαάτος, παρὰ τὸ πλῶ τὸ πληρῷ: ἢ παρὰ τὸ ἐπιπολὺ 
πετᾶσθαν ἡ παρὰ τὸ πολύς καὶ τὸ ἄτος, ὃ σηµαίνει 
τὸ αὗρος. 

Πλαταγή» κρόταλόν ἐστι Χαλκοῦν. ᾽Απολλώνιος, --- χαλ- 
κείην πλαταγὴ» ἐν) χερσ) τινάσσων Δούπει. 

’ ή 

49 Πλκτάνιστος, ὄνομα παρώνυμον" τὸ γὰρ πλατάνιστος καὶ 
πρώτιστος τῇ μὲν Φωνῇ εἶσιν ὑπερῷετικὰ , τῷ δὲ ση- 
µαινοµένῳ νὰ τῷ χαρακτῆρι ἀντὶ ἁπλῶν εἶσι, καὶ 
εσὶ παρώνυμκ. Ἠήνεται δὶ ἐκ τοῦ πλάτους λέγεται 
γὰρ εἶναι αὐτὴν πλατύφυλλον. φἱς τὸ χαριέστατος. 

Πλαίσια, τὰ ποιοῦντα πλίνθους" οἷον πλάσια, παρὰ τὸ 
πλάττεσθαι ἐν αὐτοῖς τοὺς πλίνδους. Φηλοῖ δὲ καὶ τὴν 
τετραγωνοειδῇ τῶν στρατιωτῶν σύνταξιν, ὡς λέγει Ἡρω. 
ὀιανός" καὶ γίνεται παραὶ τὸ πέλαᾷ, πελώσιον' καὶ συγ. 
κοπῇ κα) πλεονασμῷ τοῦ εν πλαίσιον. 

6ο Πλας) ἐκ τοῦ πλείων, πλέων' ἡ εὐθεῖα τῶν πληθυντι- 

Πληϊόνης, Φυγατρὲς μὲν Ωκεανοῦ, γυναικὸς δὲ "Ατλαν- 
τος. λέγει δὲ Τήνδακρος περὶ τοῦ καταστερισμοῦ αὐτῶν, 
ὅτι, τῆς Πληϊόνης πορευοµένης μετα τῶν θυγατέρῶών 
κατὰ τὴν Βοιωτία», συναντῆσαι αὐτῷ Ώρίωνα: κίτα, 
ἐρασθεὶς, ὥρωησθ πρὸς τὸ ἁρπάσαι. τὴν δὲ, Φεύγουσαν {ο 
μετὰ τῆς «Φυγατρὸς, «ρίων ἐδίωκα. γενέσθαι δὲ αὐτῶν 
τὸν ὀρόμον πέντε ἔτη αδιάλειπτον. τὸν δὲ Δία, δι τὴν 
χἀκοπάθειαν αὐτῶν, οἷονδὶ ανήματα κατγστερίσθαι τὰς 
πλειάδας Φευγούσας τὸν Ὡρίωνα, ὃς ἐστιν ἐνικυτές. 
σημαντικαὶ δὲ καὶ Φέρους καὶ χειμῶνος αὗται. ᾗ παρὰ 
τὸ πλεῖον, ὃ σηµαίνει τὸ πλ]ρες, γίνεται" καὶ πλειών 
ἐξ αὐτῶν ὁ ἐνιαυτός, οἷον ὁ πλήρης χρόνος } ἀπὸ τοῦ 
πλείονας χρόνους περιάέχειν ἐν ἑαυτῷ' ἡ παρὰ τὸ πο. 
λεῖν καὶ διέρχεσθαι κατὰ τοὺς τεταγµένους χρένους, 
πα) ἐν τῷ αὐτῷ τόκῳ ἀναστρέφεσ-δαι, πολειών" καὶ 
συγκοπῇ, πλειών. ἡ παρὰ τὸ πλειάς γίνεται" καὶ γὰρ 6ο 
αἱ Πλειάδες σηµαντικαί εἰσι τοῦ ἀνιαυτοῦ" Φύνουσαι 
μὲν γαρ, τὴν αρχὴν τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀγλοῖσιν ανατέλλου- 
σαι δὲ, τὸ τέλος. ὀξύνεται δὲ τὸ πλειών, ἐπειδὶ δοκεῖ 
παριεκτικὸν εἶναι. 

Πλεισθένης] ἀπὸ τοῦ πλέον καὶ τοῦ σιένος, []λαοσθένης 
καὶ κατὰ κρᾶσιν Αττικὴν, []λεισθένης, 
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Πλειστοδίκεια. τὸ αὲν Πλειστοδίκεια, παρὰ τὸ ΤΠλειστο- 
δίνη ἐττὶν, ὅπερ απὸ τοῦ δίη ἐστί: τὸ δὲ [Πλειστο- 
ὁόκεια. παρα τὸ Πλειστοδόκη, ὅπερ απο τοῦ ὀέκοιαι 
Ἰωνικοῦ ἐστὶ, τοῦ σηµαίνοντος τὸ δέχομαι. ἁμφότερα 
διὰ διφ.Ἰόγγου, τῷ λόγῳ τοῦ Πηνελόπεια. 

Τλειττοῖο] Απολλώνιος, Τολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι ΠΠλει- 
στ.ῖο Φύγατρες: -- τινὲς ἀναγινώσκουσι προπερισπωµέ- 
γως" ἐπειδὴ καὶ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων λέγεται Πλειστός 
οξυτόνως" ἔστι δὺ ποτακὸς ἓν Δελφοῖ. “Βρωδιανὸς δὲ 
ἐν τῷ καφόλουν Πλεῖστος βαρύνει. Ἰωρύκιον δέ έστιν 
ἄντρον ἐν Παρνασῷ' ἀπὸ νύμφης Κωρυκίας καὶ ᾿Απόλ- 
λωνος. 

Πλεῖστος]) Δε; γινώσκειν, ὅτι τὰ εἰς στος ὑπερθετικὰ, ἃι- 
σύλλαβα ὄντα, Φυλάττει τὴν ὀίΦΦογγον' λῴων, λῷ- 
στος" ῥχων., ῥᾷστος" µείων. µεῖστος" πλείων, πλεῖστος, 
εἰ δὲ εἴη ὑπὲρ δύο συλλαβας, αποβάλλει τὸ ε΄ ἀρείων, 
ἄριστος" χερίων, Χέριστος. 

Πιλειστηριάσαντες, τὸ πλείονος πωλῆσαι τιμῆς ὃ τὶρ ὠνή- 
σαιτο. 

κ Πλέκος, εἶδος τοῦ πλέγκατος, ἀπὸ τοῦ πλέκειν. 
80 Πλγωμέλεια, ἀπὸ τοῦ πληαμελές' τὸ δὲ πλγαμελέο πα- 

ρὰ τὸ πάλιν, ὃ σγµκήνοι τὸ ἐκ δευτέρου, καὶ τὸ µέλω 
τὸ Φροντίζ», γίνεται παλιαρελῷ" καὶ συγκοπῇ, πλημ- 
μελῶ" σημαίνει δὲ τὸ ἐκ δευτέρου τὰ αὐτὰ Φροντίςειν 
τοῦ λέγειν ἢ ἐπαναλαμβάγειν. , 

Πλημαυρίς, καὶ πληκαύρα. τὰ δὲ ἀπὸ βχρυτόνου ῥήματος 
ὀξύνεται' βασιλεύω, βασιλίς' πληαμύρω, πλημμνρίς. 
τοῦτο ἀπὸ τοῦ πλήθω πλήσω, πλήκη, καὶ πληαμύρα. 
ἔνιοι δὲ ἐπίῤῥημα οἴονται εἶναι, ὥς τὸ λμεριφίς καὶ 
ἀμοιβαδίς. εἰ μέντοι ὄνομα ἐστὶν, εὐλόγως βαρύνουσιν 
αὐτὸ διὰ τὴν παρὰ Βακχυλίδν αἰτικτικήν ' οἷονν [1ληκ- 
μύριν πόντου Φυγών:--- τα μὲν γὰρ οξύτονα τὼν εἰς 
(5 θηλυκών, µόνως περιττοσύλλαβα κατὰ τὰς πλαγίους 
πτώσεις, ἀσπίς, ασπίδος, ασπίδι, ἀσπίδα᾽ τὸ δὲ βα- 
ρύτονα, ἐσοσυλλάβως ἔχει τὴν αἰτιατικήν. Θέτις, Θέ- 
τιδος, Θέτιδι, Θέτιν. παρα δὲ τῷ ποιητᾷ ἑκατέρως, Κύ- 
πριδα μὲν πρώτην: -- καὶ, --- ὁ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο. 

Τλτωναι, δ ὧν ὁ ἄξων στρέφεται" παρὰ τὸ πληροῦσθαι 
ὑπὸ. τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸ πλήθω. Πλήανκο, τοὺς 

49 τροχούς, τὰς σύριγγας" ἃς ἔνιοι χοινικίδαο καλοῦσιν, 
εἰς ἃς ὁ ἄξων ἐνστρέφεται. 

Πλήν, τὸ χωριστικὸν ἐπίῤῥημα, εἴρηται δὲ κατὰ ἄντίφρα- 
σιν, ἀπὸ τοῦ πλῶ τοῦτο δὲ, ἀπὸ του πέλω τὸ πλη- 
σιαζω, κατὰ συγκοπήν σηµαίνει τὸ χωρίς" σγµαίνδι καὶ 
τὸ ὅμως. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα τάξεως. 

Πλῇῆ:το" ἀπὸ τοῦ πέλω πλῶ" σχµαίγει δύο" τὸ προσεπέ- 
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λασαν. ὡς τὸ,--- καὶ ὄῖνες οἶδεὶ πλῆντο, ᾿Ιλιάδος ἕ 
. Δ Ἂ- « νι -- ” ” 

σημαίνει καὶ τὸ ἐπλχροῦντο, ἃς τὸ, []λῆντο ὁ αρ αἴ- 
᾿ -- 

το Φουσαί τε καὶ Ἑρκέ ανδρῶν. ω 
Α 

, 
τὸ πληθύς καὶ 

” 

γήθω. 
συγκοπήν, 
συγκοπ1», 

δοΠληΦύνω, ἐκ τοῦ πληΦύω᾽ τοῦτο παρὰ 
(πλρθος᾽ τοῦτο παρα τὸ πλῶ πλήθω», ὧς νῶ 

Πλγρης] παρὰ τὸ πολὸ, πολυήρης' καὶ κατα 
πλήρης. ἡ ἔστι πλεῖος πλειήρης' καὶ Ματ 
πλήρης. κλίγεται πλήρους" καὶ ἔστι τριγενές. 

Πλγσίον, ἔστιν αἰτιατικὴ ὀνόματος, καὶ µετήχ»η εἰς ἐπίρ- 
ῥπωκ" καὶ ἔστι µονόπτωτον. «Ἔτει εἰς τὸ ἀσπάσ,ος. 

Πλέος] ἀπὸ τοῦ πλέω Ὑήεται πλέος καὶ πλοῦς. πολ τί 
Δήποτε τὸ Ὑόος παὶ Χλόος μὴ ἐποίγσε γοῦς καὶ χλοῦς, 
εἶἴπερ τὸ πλόος γίνεται πλοῦς, καὶ τὸ νόος νοῦς; καὶ 
Φαμὲν, ὡς τὰ ἀπαθῇ οὐκ εἰσὶ ὀμγεκῆ" ἆ9δεν οὐδεὶς 
ἐγκαλεῖ τοῖς απαθέσιν ἀλλὰ τοὐγαντίον ὑπὲρ πεπον- 
Φότων ἀπολογοῦνται. - 

Πλύτας, εἰς τὸ ὑφάντης. 
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Πλέκαμοι, αἱ μακρα) τρίχες, αἱ ἐπιτήδειαι οὖσαι πρὸς 
/ . , υ, το πλέκεσθαι' παρα τὸ πλέκω΄ ὅθεν καὶ πλοχμός καὶ 

πλόπαμος, 
Πλούσιος, οἱονεὶ πολυοίσιος, Νατὰ συγκοπἠν ἐκ τοῦ πολύς το 

” , { 4 ” ΄ 1 

καὶ τὸ οὐσίκ) ὁ πολλήν οὐσίαν ἔχων. 
κ. 4 -” ΄ Πλοῦτος] παρα τὸ πολύς, καὶ τὸ τῷ τὸ λαμβάνω καὶ δά- 

χοµαι, πολύουτος ποὴ συγκοπῇ, πλοῦτος" καὶ Γιλού. ᾿ ν κο 
των λέγεται ὁ ἆδης, ἀπὸ τοῦ τοὺς ἀπο-ανόντας μηδενὸς 

-- « . ΄ ιλ ο .. -- Π -”- 

δεῖσθαι, ὣς οἱ πλούσιοι” π] ὅτι ἐκ της γῆς ὁ πλοῦτος αΧ- 
- , ς 

βίσκεται τοῖς ανῬρώποις' 99εν καὶ Ἡσίοος, Δημήτηρ 
μὲν πλοῦτον ἐγείνατο. 

΄ / 

Πλυνούν τόποι ἐν οἵυ πλύνουσί τι’ καὶ πλυνέας, τοὺς 
πλύτας, 
2 4 Πλφω, ἔχει τὸ |. σημαίνει δὲ τὸ πλαζ». ὥσπερ ἀπὸ το 

τοῦ λέπω Ὑάεται λεπίζω, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ πλώω 
κ. . ᾿ ” - 

πλω]ζω: καὶ κατὰ συναίρεσιν. ἡ ὥσπερ απὸ τοῦ λέγω 
’ ο) ” Ν - 

λόγος » οὕτως ἀπὸ τοῦ πλέω γίνεται πλόος' ἐξ οὗ πλεῖ. 
ζω, ὧς ἄγΆρωπος ἄνθρωπίζω" καὶ κατὼ ἔπτατιν τοῦ ο 

2 9) - ϕ ῃ ᾿ εἰ τὸ ω, πλωίω καὶ κατα συναίρεσι», πλῴζω, ὡς 
χρωίζω χρβκω. ν ͵ Α 

Πλίνθος, παρὰ τὸ πήλινον »έσιν εἶναι. καὶ πλινΦεῖον, τὸ 
πλινφουργεῖον, Όπου πλίνδοι γίνονται. 

/ 

Τνευματέμφορον στόμα, τὸ ἀπὸ πγεύαατος πεπλγρωμέ- 
νον" παρὰ τὸ πγεῦμα πνεύματος καὶ τὸ ἔμφορος γίνς- Σο 
ται. τὸ δὲ πνεύμα, παρα τὸ πνέω᾽ καὶ πγεύµων, ἂἰνκ- 
λογώτερον δια τοῦ ν᾿ ταμίας γὰρ τοῦ πνεύματος, καὶ 
ἐν αὐτῷ τὸ πγεῦμα ἐστὶ πεπιληκένον. 

Πνιγεύς, παρὰ τοῖς κωμικοῖς ὁ Φοῦρνου, ἔστι δὲ καὶ τοῦ 
ὑθραυλικοῦ ὀργάνου µέρος τὶ:' σηµαίνει καὶ τὸν Φιμέν. 
καὶ γίνεται παρὰ τὸ πνίγω" ὁ δεύτερος αέριστος, ἔπνι. 
Ὕον. ἐξ αὐτοῦ πγίγου οὐδετέρως' καὶ σηµαίνει τὸ καῦ. 
μψ καὶ τὸ «έρος. καὶ παρώνυµον πνιγείς, καὶ σηµαίνει 
τον κρίβανον καὶ τὲν Φιμὸν τῶν ὑποςυγίων": τοῦ μὲν 
προτέρου, τὸν οὐρανὸν λέγοντος. “Ὡς ἐστι πγιγεύς: --- 
τοῦ δὲ δευτέρου, Περίθες σεαυτῷ τὸν πγιγέα: --- ὀντ)άο 
τοῦ τὸν Φιμόν. καὶ ἔστι τοῦ μὲν πνίγος τὸ ι μακρὸν, 

"ὡς γίνεσθαι παρὰ τὸ τὴν πγοὴν ἄγχαιν, πγ/χος καὶ 
πγργου” τοῦ δὲ πνιγεύᾳ, βραχὺ, ἀπὸ δευτέρου ἄορίστου 
γινόμενο». ᾿ 

Πνύξ, παρὰ ᾿Αφηναίοις ἡ ἐκκλησία, παρα τὸ πεπυκνῶ. 
σθαι τῷ πλήθει τῶν ἐκκλινόντων ἐκεῖσε ὃν δρώπων η] 
ὅτι πυκνά ἐστι περὶ αὐτὴν οἰκήματα. ή γενική, πγυκές" 
δια δὲ εὐφωνίαν, πυκνός. 

Πόα, ᾗ βοτάνη' ἀπὸ τοῦ ποιά, κατὰ ἀποβολὴν τοῦ ;. ἡ᾿ 
ποιά ἐστιν ὁ ἐγιαυτός" ἐξ οὗ πέα, ἐπειδὴ κατ ἐνιαυ- 6ο 
τὸν πολλάκις αὔξεται καὶ ἔπραίεται ποιά δὲ εἔρηται 
ὁ ἐνιαυτὸς. παρὰ τὴν ποιότητα, διὰ τὸ ἅπαξ κα) μόνον 
ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τὴν βοτόνην Φύεσθαι, Καλλίμαχος, Α/- 
γυπτος προπάρο,ὃεν ἐπ᾽ ἐννέκ κάρφετο ποιά: - ση- 
µαήνει δὲ καὶ τὴν βοτάνην, ὡς τὸ, -- νεοθγλέν ποιήν, 
Ἰλιαάδος ἕ. ποιά, καὶ πεποιηµένη Φωνή. διατί ὀξύνεται: 
«τει εἰς τὸ ῥοια. 

Ποὐκβρός, ὃ τὸν πόδα ἄὤβρός. πέδες, διὰ τὸ παίειν τὸ 
ἔλαφος. 

Ποδάρκης, σήμαίνει τὸν ταχὺν περ) τὸν ὀρέμον, ὁ τοῖς 
ποσ) τοῖς ἐκυτοῦ ἐπαρκεῖν ὀυναμενος πρὸς τὸ ὑπεκφυ- 
γεῖν ἡ διώκειν τοὺς πολεμίους. Ὅμγρος, ποδχρκης ὅτος 
Αχιλλεύς: --- ἔστι δὲ καὶ ὄνομα πύριον. ὤφειλε δὲ εἰ 
ναι ποδαρκής ὀξυτόνως, ὡς ἐπίφετον' ἄλλα σεσηωείω- 
ται τὸ παρὰ τὸ ἀντῷ καὶ ἀρκῶ, καὶ αὐθάδης, γίνεται 
δὲ ἡ κλητικὴ» πόδαρκας, ὡς αὔταρκες καὶ τὸ οὐδέτερον το 
ποδαρκές ὀξυτόνως, τῶν ἄλλων ὁμοφωνούντων τῷ κλη- 
τνῇ Τοῦ ἄρσθνικοῦ. 
ῴᾳ 3 
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Πολοκάκη, ὁ ἐν τῷ ἔύλῳ δεσμὸς τῶν ποδὼν' τοι διὰ 
τὸ τοὺς πόδες κακοῦν. ἔστι δὲ εἶδου παγίδος. ᾷ χρωνται 
οἱ πυνηγέται πρὸς τα δγρία" καὶ ἔύλον ἐν ᾷ οὐ κα» 
κοῦργοι Δεσμοῦνται, ποδοκατόχ] τὶς οὗσα. ἐν η] οἱ πό- 
δες κατέχονται. 

Ποδαλείριος » ὄνομα κύριον" οἱ μὲν λέγουσι διὰ τὸ ἔχειν 
τὸν πόδα λε εέριο» ἤγουν ἅπαλον  ἄτοπον γαρ ἥρωος πό- 
δα λέγει» ἁπαλόν. οἱ δὲ, λέγονσι κατα στέρησι» ἄλεί- 
ρε” καὶ ἐπεῖθδεν ποδκλεήριος οἷον, ὁ τοὺς πόδας μὴ 
εχων απαλοῦςν ἄλλα σκληρούς. κρεῖττον δὲ παρὰ το 
ἔχειν τοὺς πόδας περὶ τὰ λείριαν ήγουν περ) τὸ ἂν δη 
βοτανηιὸν γὰρ ατρον. τοῦτον ἡμῖν ὑποτόθησι»' Ἴατρος 
μὲν γὰρ Ποὐκλείριος δὲ Μαχκων. Ἴλιάδος λ’. 

Ποὐρστρα η, τὸ γινόμενο πρὸς τὰ στρέμματα τῶν ποδῶν 
ξύλον" Ἔενοφων δὲ τὴν ταῖς ἐλαφοις ἱσταμένη» πάγη» 
παρα το τούς καὶ τὸ στρέφῳ. 

Ποδοῤό ωρη, ἐπώνυμον Αταλάντης” παρ τὸ πούς καὶ τὸ 
ἀ ον οἷον, ἡ τοῖς ποσὶν κας 

Ποδεῶνες, οἱ ̓ ἑκατέρα εν τοῦ ασκοῦ προὔχοντες. 
Πόδος] παρὰ τὸ πήθα τὸ πάσχω γίνεται ποσο, κατὰ 

τροπὴν τοῦ } εἰ ο” ἅπὸ τοῦ πεολω τὸ εἰς συγκατά- 
2εσιν ἄγειν, ἐξ οὗ τὸ πέποιθα’ ὁ γὰρ πόθος πείθει 
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τὸν ποθοῦντα ποςεῖν ὃ ποῦεῖ, ἐκ τοῦ πόθος γίνεται 
ποθεινός: καὶ ποδή, Ἰλιάδος α. Αρίσταρχος ὀξύνει 
ὥσπερ γὰρ χρλος τὸ πάθος, χολὴ δὲ αφ οὗ τὸ πα λος, 
οὕτω καὶ πόδας τὸ πάθος, ποθὴ δὲ ἡ. ἐπιπόλητες καὶ 
ἐπιθυνμία. ὴ ὅτι τὰ εἰς ος ὀισύλλαβα τῷ ο παραληγ/- 
μενα ποιοῦντα θηλοκὰὶ ς ὀξύγονται αὐτα" οἷον στρόφος, 
στροφή γόμος » ομή ος, ῥοὴ. ταῦτα δὲ Ἡρωδινός: 
ὁ δὲ Φιλόξενος εἰς τὸ ῥήματωκὸν αὐτοῦ λέγει, ἀπὸ τοῦ 
πεύθω γέγονε που. 5ή . καὶ ποδή. 

Ποῦ, παρα Ἀργείοις αγτ} τοῦ ποτί, ἀφαιρέσει τοῦ τ, εἶτα 
συνόδῳ. περὶ παθῶν. 

Τους, (λος] παρὰ τὸ πέλω τὸ ὑπάρχω ίγεται πεχίλος: καὶ 
τροπῇ τοῦ ε εἰς ο, καὶ πλεονασμῷ τοῦ .. ποικίλο” ὁ 
ἐπιμελῶς κατεσκενασµένος» παρὰ τὸ. πύκαν ὁ πολλὴν 
ἔχων πυκνότητο ποικιλίας. λέγεται } πα) ὁ πανοῦργος. 

ν Ποικιλότραυλος, ὁ τραυλ/ίζων, ἀπὸ τοῦ ποικίλορ καὶ 
τραυλός. 

Ποιμήν, παρὰ τὸ ἐν τῇ πόᾳ μένευ»᾿ κλήνεται ποιμένος, 
ἐξ αὐτοῦ γίνεται ποιµένη' καὶ συγκοπῇ. ποίμνη. ἐκ 
τοῦ ποιµένος γένεται ποιµένιον" καὶ συγκοπῇ, ποίμνιο» 
πα; πλεονασμφ τοῦ Ἰν ποιωνήίον. 

ἐτο Ποινή, ἡ ὑπὲρ Φόνου ἁμία καὶ ἀντέπτισις καὶ τιμθρέαν 
Φφονή, τις οὖσα, πλεονασμῷ τοῦ ϱ' ῦφεν καὶ παρ Ὁκή- 
ρῷ ποια” οἵον, Λυσόμενός τε δύγατρα, Φέρων ἅ, 
ἄτερείσὲ ἄπουα: -- σημαίνει δὲ τα ὑπὲρ απο ωτρώ. 
σεω Φύνου προσαγόµενα ώρα. κα) ἄποινον ᾠδὴν τῷ 
κυρίῳ ὁ Φεόπτης ἦσε Μωῦσης ὑπὲρ τῶν Ἱσραηλισῶν 
ῥυσθέντων τοῦ παρ Αὐγυπτίων Φόνου, καὶ εἶπεν, Αι- 
σωµεν τῷ κυρίῳ: στ Ἱστέον ὅτι ἔστι τείνω διὰ τῆς ει 
διφΦόγγου" ἐξ οὗ γήεται τοινή καὶ ποινή” Ε ὁ) ἂν 
ἑων τιμ]ν Πρίαμος, καὶ ἑξῆο” . Τένειν οὐκ ἐφέλγσι, 

1ο μαχύήτομαι εἴνεκα πομηο:-- απὸ τοῦ πόρος γίνεται 
πονή καὶ ποινή. ἐκ δὲ τοῦ ποινή, γίνεται ποιναῖος, ναὶ 
ποια, αντὶ τοῦ τιµωργτικῷ. 

Ποιπνύειν, ἐνεργεῖν, διακονεῖν, οἱονεὶ τὸ μετὼ σπουδής 
καὶ πνεύματος ποιεῖν τ)' τῷ γαρ ἐσπουδακότι ἐνδργεῖν 
ἔπεται τὸ πνευστιάν. πνέειν οὖν καὶ πγύειν' καὶ ἐν 
συνδέσει μετα τοῦ ποι τοιπγέ ειν, ἡ παρα Τὸ πον πο- 
νύω: καὶ πλεονασμῷ τοῦ π κα) τοῦ 6 ποιπνύω., 

Πνεῦμα] Πνεύμα ὁ «δεός' καὶ τοὺς προυκυνοῦντας αὐτὸν 
ἐν πνεύματι καὶ οἱληδείᾳ δε; προοκυνεῖν: -- πνεύμα ὁ 
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ὥνγκλος » ὧς τὸ, Ὦ. ποιῶν τοὺς ἀγγέλονο αὐτοῦ πνεύ- 19 
µατα:--  σηαπύει κα) τὴν ψ.κὴν., ὡς τὸ, 2ήσεται 
τὸ πνεύμα αὐτοῦ: ---- σημ νει πιιὶ τὸν ἄνεμον, ὡς τὸν 
Πνεύμα βίαιον: --- παρὰ τὸ παρέχει». ἡμῖν πνεῖν. 

Ποιώ, παρὰ τὸ ποιόν" } παρὰ τὸ ποῶν αποβολή τοῦ ν, 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ “ Ἱστέον ὅτι οἱ Αθηναῖοι ἄπο- 
βάλλουσι τὸ κ. λέγοντες. ποῷ. καὶ αἀποροῦσι τιγὲς, λέ- 
γοντες ὅτ, εἰ ρα οἱ Α.ηναῖοι ἐν τῷ κλαίω καὶ καίω 
ποβέλλοντες τὸ ἐκτείνουσ, τὸ δέχρονον ν διωτέ καὶ 
ὧδε αποβάλλοντες, τὸ .. οὖν ἐπτείνουσι τὸ ο εἰς τὸ ω. 
καὶ ἔστω εἰπεῖνι ὅτι οἱ ᾿Αθηναῖοι, «εποβάλλοντες τὸ {ν 
τὸν αὐτὸν τόνον Φυλάττονσιν ἐν τφ κλάω κπαω᾽ τὸ δὲ δε 
ποιῶ κα) βετὰ τὴν ὠποβολὴν τοῦ ι ἄναγκάςεται περι- 
σπᾶσθαι εἰ δὲ ἐξετά»ὴ. τὸ ο εἰ τὸ ων 9ὐΝ ἠδύνατο 
περισπάσθαι" τὰ γὰρ δια τοῦ ων αμ) «ἔχοντα ὀνόματα 
προὔποκείμενα, βκρύνονται, μὴ ἔχοντα δὲ δὲ ὀγόματα εἷ- 
πε, δὲ τὸ ἐρωῶ. λέγουσι δέ τινες, ὅτι, οὐ πάντως οἱ 
Αθηγαΐοι ἀποβάλλοντεο τὸ ι μαὶ τὸν, αὐτὸν τόνον ον- 
λάττουσιν ἰδοὺ γὰρ τὸ Ἄροίεν γιόμενον παρ αὐτοῖς 
κατα ἀποβολὴν τοῦ Κρόαν βαρύνεται. ἔστι δὲ θὐπεῖν, 
ὅτι οὐκ ἐγένετο απὀὸ τοῦ ὀζντόνον, αλλ. ἀπὸ 
τοῦ χροία βαρυτόνου. καὶ γαρ τὸ χροιά χροία ἐΥε- 4ο 
ται βΒαρυτόνως. ἡ ἀπὸ τοῦ χροῦς Χρεός γέγονεν ἡ χρύα 
Αττικῶς: καὶ ἐκθῖὃεν ᾗ χροιή. ἐν ὀξείᾳ. τάσει. 

Πόκος, τὸ συνειλιγμένον ἔριον" παρα τὸ πείκω τὸ ἑίνον 
ὡς σπείρω., σπόρος. ἐξ αὐτοῦ γίνεται καὶ πόμτος. 

Πόλεμος, παρὰ τὸ τας πόλεις μειοῦν) ἡ παρὰ τὸ πολ- 
λοὺς ἁμᾶνν ὅ ἐστι Φερίςεν καὶ κόπτειν. ἢ παρὰ τὸ 
πόλεις ὀλύειν' } παρα τὸ ολῷ, ὄλεμος. καὶ πολέμιος 
οὐδετέρως, τὸ πολέμιον" καὶ τλεονασμῷ τοῦ ήν πολε- 
μήῖα ἔργα. νέ 

Πολέμων ο Ἡραμλῆς, διὰ τὸ παλαῖσαι, Ανταῖον. Ρερε- 
κύδης λέγει, ὅτι μετὰ. το παλαῖσαι, αὐτὸν ᾿Ανταῖον ι. 2ο 
αποντεῖναι» συνήηλε τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ἰφινόφ, καὶ 
ἐγεννησε Πολέμωνα. Σω, ρος. 

Πολεαώγιος, πόλις Πόντου" απὸ Πολέμωνος βασιλέας, ὃς 
ἦν ἐπὶ ᾿Αγτωνίνον τοῦ ἐπ Αὐγούστου. οὔ 
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Πολεῖς, απὸ τοῦ πολύς πολεος, ὡς: ἠδός ᾖδεος. Γ] 
τῶν πλη»υντικῶν, πολέες καὶ κράσει, πολεῖς. νὰ 
τικὴ πολέας, ἀγτὶ τοῦ πολλούς. 

Πολις, σημδήναι Φύο” τὸ κτίσματα, ὡς τὸ, Αλλ δω 8ο - 

Φομαι” παρα τὸ πολαῖν ἐν αὐτῇ» ἐν 
οἱ ἄν λρωποι κατα τὸ αὐτό. ἡ ταρὰ τὸ πο 
ἢἡ παρα τὸ ἐκ πολλῶν συνίατασ-θαι. ἐν δὲ τοῦ πόλιφ 
γύεται πολίτης καὶ πλεονασμῷ τοῦ η, πολιήτην. ., 

Πολίσαμεν, τὴν πόλιν ως , τερῤάλομωνν ἆ Ἴγουν 19 
οἰκοδομήσαμεν, Ἰλιίθος Ἡ 

Πολίειον, πόλις ἐστὴν Ἱλὰς. πρότερον. Σίρις καλουμέ- 
νη᾿ ατὸ Πόλιδος ἐμτόρου" } ὅτι ΑΦηνᾶς πολιαδος ερὸν 
ἐν αὐτὴ ἐστιν. . 

Πολιὰ, ἐπὶ τῆς τριχὸς, παρὰ τὸ λενκὴν εἶναι) 'ὸ γὰρ 
λευκὸν πολιὸν ἔγεται) ἡ παλαια, καὶ πολια᾿ ας γὰρ 
ἐτιτοπλεῖστον ἐν Ὕήρα, γόνεται. ὅδεν καὶ πολιηο λος, 
τῆς λευκῆς, Φια τὸν αφρό») ] τῆς παλαιᾶς,, - 

Πολιοκροτάφους τε γέροντας, Ἰλιάθος ', ἀπὸ. μέρους 
πολιοὺς συνεκδοχικώς' ἡ τοὺς ἐντίμους καὶ λαμπροὺς 
ταῖς διανοίκιᾷ. 30 

Πολιο) λύκοι ' γράφονται καὶ τελειο, τυῤῥο) κα μέλανες 
ὡς παρα τῷ πορητῇ Ῥ λιάδος κ -- ῥὸν πολοΝ λύ- 
κοιο: -- ἡ ὑπότεφροι" } τοι" τίωιον γὰρ τὸ ζῶον' 
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καὶ παρ' Αθηναίος ὃ ἀποκτείνας λύκον ἀγείρει ἀὐτῷ 
τὰ προς ταφήν. καὶ ἴσως ἐπειδὴ ἡ Λητω, ἔγκνος οὖσιε, 
διὰ δώδεκα : μερω» εἰσῆλδε μεταβαλοῦσα -εἰς λύκον 
ὁιότερ κατα τὸ ὥρισμένον τίντει παῖδα λύκαμνα. ς πο- 
λιοὺς λέγει τοὺς λευκούς" αἱ γὰρ τρήχες αὐτῶν, τὸ μὲν, 
ἔχουσι πυῤῥόν” τὸ δὲ, λευκόν᾿ το δὲ, αέλαν ἐν. αὐταῖρ᾽ 

5ο ον, τὸ μὲν κάτω πρὸς τῷ δέρωατιν λουκόν᾿ τὸ δὲ μέ- 
σον, αλα ᾿ τὸ δὲ ὦνω, πνῤρον, οι) τὸ ἀναπαλιν. εὖ- 
βρίσκεται οὖν αἡ 2ρ)ξ τρεῖς ἔχουσα, χροιᾶς. πολιοὺς οὖν, 
ἀπὸ τοῦ λευκοῦ μέρους τῶν τριχῶν» τοὺς λύκους, εἶπεν». 

Πολιον τε σίδηρο»: --- ἔνίοι Φασὶν, ὅτι πυρθεὶς ὁ σίδη- 
ρος λαμπρότερος γίνεται» Φύσει μέλας ών. καὶ ἄλλα 
δὲ πολλα ταυτο πάσχει. ἄλλοι πολιο». αντ) τοῦ ἔντι- 
μον διὰ τὰς χρδίας' ἡ ὅτι λααπρυ»Φεὶς καὶ ἄκονην εἰς 
λευκὸς Φαίνεται. 

Πόλιον, σημαίνει βοτάνην, διὰ τὸ πολιὸν εἶναι. ἤγουν 
λευκὴν. ὣς παρὰ ἈΝικανδρῳ ἐν ᾽Αλεξιφαρμάκοιο» 

Πολλο] ᾗ ευθεῖω ὁ πολλός εἴδους τῶν ὑποπεπτωκότων 
τῷ θνόμωτι ἀορίστου, σχήματος ἁπλοῦ ,.. εἴδου; πρώτο- 
τύπου. ὀξύνεται Τὰ εἰς λος λήγοντα θισύλλκβα τρι- 
γενῆ ἐπίθετα, ἑτέρῳ λ παραληγόμενα» μὴ ἔχοντα τὸ 
ὧν ὀξύγετοι, χυλλός». ήλλος ψελλόο. σεσημείωται το 

 ἄλλος, ὧς ἐπιμεριόμενον" τὰ γὰρ ἐπιμεριόμενα ἅπ παν- 
τα βαρύγονται. τὸ ὀυ]κὸν ουκ. ἔχει:. τὰ. δὲ δυϊκα τοῦ 
πολλός απέλειψαν κατ σημασία». γήεταα δὲ ἑπαρο 

Φο τὸ πέλω, τὸ μαλλον τῶν ἄλλων ὑπαρκτκόν. τὸ Όηλυ- 
κὸν πολλή” διαφέρει τοῦ πολύς, ὅτι δι ἑνὸς λ. 

Πόλος, οἱ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔστι ὁὲ ὥστρων Μέσες παρὰ 
τὸ περὶ αὐτοὺς ἀναστρέφεσδαι τὸν κόσμον, ἤγουν τὸν 
οὐρανον, ὥτε πόλον. καλούμενογ. 

Πολωκίκου πολέμοιο:. τοι πολλὰς ὁρμας καὶ πιγήσεις ἔχου- 

τος, ἄστάτου" ἀπὸ τοῦ ῄσσω. αἴξω. γύγεται πολυαῖς. 
Πόλυβος, συγκοπὴ. κα οὐχ. ὑφαίρεσιρ' εἰ δρ κατ' ἕλ- 

λειψι» ἐγένετο τοῦ 0, ώφειλεν εἶναι πολύβος, ὡς ὠκύ- 
τν προπαροξύνεται τοίνυν. ἡ ἀπὸ τοῦ πολύβους, συγ- 

ὴ ὧπὸ τοῦ πολύβιου. περὶ παθῶν. 
ποιο Ἂργος: -- πολλή» ὀίψαν ἐπφέρον' ἢ } τὸ πολ- 

λοῖς ἔτεσι ὀιψῆσαων ἄνυδρον γεὲρ οὖσαν τὴν ΡΕΦΗ 
νΊσον ἔννδρον ἐποίησε Δαναός, ἐλθὼν ἀπὸ τῆς Αὐγύ- 
πτου, καὶ οἰκήσας αὐτήν. τῶν γὰρ 2υγατέρω» αὐτοῦ 
«ητουσῶν ὑδρεύσασθας, μιὰς αυτῶν τῆς Αμυμώνης 
Ἰρασ»η Ποσειδῶ», καὶ ἔδειδεν. αὐτᾷ τῇ τρια πλή- 

ιο ἕας, τὰς ἐν Αλέρνη πηγας. ἢ τὸ πολυπόθητο», µέτα- 
Φορικῶς ἀπὸ τῶν ὀψώντω». ἆλλοι δὲ πολυίψιον» πο- 
λυβλαβές καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ Ἰλιάδος ὁ'. 

Πολνδεύκηο Πολυδεύκους : τα εἰς Ίς ὀνόματα κύρια σύγ- 
δετα απὸ ῥήματος παρηγκένα», εἰ ους ἔχει τὴν Ύενις 
κήνν ὡς Αριστοφάνης ᾿Αριστοφάνους, σ τει εἰς τὸ 
ἀδευκής, 

Τπολλα. μαίνει δύο" ἐπίῤῥημαν, ὤντὶ τοῦ πολλαχᾶς, 
Πολλα ὁ ὄγ ἐν πόντῳ ποφεν ἄλγεα: --- ἐπὶ δὲ τοῦ 
οἱ ων συνήθους, Τολλα ὁέ οὐ πρόβατ᾽ ἔσκεν. 

30 Πόλο», παρα τὸ πέλω τὸ αγαστρέφομος κατα ἀντί- 
σι: σημαίνει ὁὲ τὸ ξυλόκαστρον. 

Πολνειδος] Ἰλιάδος ε’, ὁ ὃ᾽ "Αβαντα µετῷχετο πολ Πο- 
λύειδον: --- ἐν. ἄλλοις δὲ δια τοῦ. , συγεσταλωένου, ὡς 
παροι Σοφοκλεῖ, Ὅρω πρὸ χειρῶν Ἠολόῖδος τοῦ μοέν- 
πμ. καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς. ()ὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἨΠολνεί- 
ὃὅω: -- Χοιροβοσκός. 

Τολνρύλητον, πεφημισµένον, διαβεβοηµένον, ὀνομαστό- 
τατον. 

ἨΠολόςυγος, ὄνομα θήλυκὸν ἐη. τοῦ επολύς καὶ τοῦ ζυγός, 
5ο κανών ἐστιν ὁ λέγων, Όσα τὸ πολὺ ἔχει ἐν τῇ συνδέ- 
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σε, κατὰ τὴν ἀρχὴν., ὀνόματος ἐπιφερομένου ἡ ῥήματος 
ἐν τέλει, προπαροξύνεται, πολύκαρπος, πολύ]δοῳ το 
δὲ πολυφάγος. πα οζύνεται. καὶ τὰ παρὰ τὸ Φαγεῖν 
συντιΦέμενα , χωτα τὸ τέλ ος παροξύνονται, ποηφάγος, 
ὁ ποιμήν" παμφάγος, ὠμοφάγος. 

Πολύκρημνος μὲν δι τοῦ η. πολλοὺς κρημνοὺς ἔχεν- 
σα διὰ δὲ τοῦ , ἡ πολλὰσ κριδὰὼς ἔχουσα, δι τὸ 
εὔκαρπον τοῦ τόπου. 

Πολυκάγκης., πολύξηρος, ἔηραντικός. ἐκ τοῦ κὠ τὸ Μαίω. 4ο 
γίνεται πολύκηο" πα) κατοὶ ανοδιπλασιασμὸν, πολυκα- 
κής. καὶ πλεονασμῷ τοῦ }Υ, πολυκάγκης. πολυκάγκεα 
ὀίψαν, Ἰλιάδος λ.. 

Πολύκεστος, πολυκέντήτος, πολύραφος, ποιµίλος. 
ἨἩολυκτόριονι τόπος ἐν Ἰθάκμ" απὸ Πολύκτορος, οὗ καὶ 

ὁ ποιητής µέμνηται. 
Πολυλήΐος . πλούσιος πολλὰ λήΙὰ ἔχων, ἡ πολλὰ ρέμ- 

µατα" τὸ ἃξ πολύλιτος, ἐλλείψει τοῦ σ. 
Πολυπάρμων] - πολυπάμµονος ἀνθρὸς, . ἄντὶ τοῦ πολυ. 

ρεμμάτου, πλουσίου. πάω, πω" (ἔστε τὸ κτῶμαι) ὃ 
µέλλω», πάσω ῥηματηιὸν ὄνομα, πάµμων, καὶ πολι- 5ο 
πάμμων. ποὶ πάσασθοα, τὸ κτήσασθει, κυρίως» 2ρέµ- 
ματα” πωτωχρηστικῶς δὲ, πὧν ὁτιοῦν" καὶ πασάμενος 
πολλάκις Ἐενοφών λέγει ἀντὶ τοῦ κτησάµενοο" καὶ 
Θεόκριτου » Πασάμεγος ποτίτωσσε. Σνρακοσίοις ἐπι- 
τάσσεις: ---- αντὶ τοῦ κτησµενος. 

ον Πολυστέλεχος, ὁ πολύπρεμροο” απὸ τοῦ στέλεχος. 
Πολυφόρβην» τὴν πολλοὺς τρέφουσα» γην ὃθεν καὶ ἰπ- 

ποφόρβια κοελεῖτας τὸ τοὺς ἵππους τρέφοντα χωρία. 
Τολυωπὸν τὸ δίκτυον» ἀπὸ τοῦ πολλὰς οπὰς ἔχειν. τοιοῦ- 

το καὶ τὸ περιωπη. ἐκτεῖναν τὸ ο εὖς ὦ. 
Πολυωρώ] «πολυωρήσεις με -- ἔστιν ὡρῶ. τὸ Φυλάσσω" 

καὶ μετ τοῦ πολύ ἐπιῤῥήματος, γίνεται πολυωρῶ» πο- 
λνωρήσω., γουν ἐπιπολὺ Φυλάξω. 

Πομπός, ὤγγελος, σύνοδοο" οι) πομπή» η] ἀποστολή. 
λιάδος ς. λέγετω δὲ πομπὴ καὶ ᾗ μετὰ «σταυροὺ 
λιτὴ καὶ ἄφοδος καὶ δημοσίους 6. 

Πομφόλυγες, αἱ ἐκ τὼν ὄμβρων, ᾗ ἄλλων παταφερομέ- κυ 
ων. ὑδάτων, ἐπὶ ὕδασιν ευδιάλυτοι πωρτώσεις ἦγουν 
τὸ Φυσήματα ὅθεν καὶ ἐπὶ τὼν διακεγῆς Φυσιουμέ- 
2». ᾗ ὅλως ἐποαρομένων, λαμβάνεται ἡ λέει παρα 
τὸ παμφλάω , ἄλλο παράγωγο». παμφαλύζω" 
Ὁ μέλλω»» παμφαλύξω" ῥηματικὸν ὄνομα, παμφαλυξ’ 
πο) τροπῇ τῶν δύο σα εἰς ο, πομφοληξ. 

Πόνος, παρὰ τὸ πέγω τὸ ἐνεργῶ. α) κάμνω. σημαίνει δὲ 
τὸ γυμνάσιο». ὧς παρα Ἱπποπράτει» ΄Άσκήσιο ὑγείη, 3ο 
ἁπορίη τρο ο, «οκνίη πόνω ων: ---- σημαίνει δὲ τη» ὁδύ- 

η). ὡς παρὰ τῷ αὐτῷ Δύο πόνων προπειµέγω» αἲ 
κατὰ τὸν αὐτὸν τόπου: --- σηκώνει παὶ τὴν βλάβη», 
ὡς ὁ αὐτὸς πάλη, Ἐν ᾧ υοσήµατι ὕπνος πόνον ποιέει, 
Φανάσιμον: --- ἐκ δὲ τοῦ πόνος γύετα πονὼ πονήσω. 

Πονηρεύω] παρα τὸ πονηρός, πονγρεύω᾿ καὶ εἰ μὲν κατα 
ψυχη». πον]ρός, ὀξύγεται εἰ δὲ κατα τὸ σα, πό- 
νἼρος, Αρ αή ἐξ οὗ καὶ τὸ, 1ωβ ἔπεσεν ἕλκει 
πονήρῳ: ἥτει εἰξ τὰς Διαφορᾶς. 

Πονεύμενον ᾿ ἐπιπονοῦντα, μαχόμενον. ἐκ τοῦ πονέόµοι 
πονεόμεγοῦ" καὶ κράσε, Δωρικῇ πονεύμεγος. ο... 59 

Πόντος, σήασόει την άλασσα»ν᾿ απὸ τοῦ πνέω" ἐν ὃ ἂἱ 
πγοκ}) καὶ οἱ ἄνεμο,. ἤ απὸ τοῦ πόνος πόντους» κα ὂν 
πεπόνηται περὶ τὸν πλου» τὸ. τῶν ἀνθρώπων γένος. 
καὶ ἀπὸ τοῦ πγέω πγνότος καὶ πόντος, ἐξ οὗ καὶ αἱ 
πνοαὶ γεννῶνται Ὅμηρος, Α]ψα δε πόντον ΄αγον αή- 
µεναι: --- καὶ πόνων ἐπωνύμως ὁ πόντο, ᾖ παρὰ τὸ 
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πίνω, ὁ π/ων τοὺς κινδυνεύ-ντας. ἡ π: ἃ τὸ πέποται, 
ἀπὸ τοῦ πώιει. λ... ην 

4ο Πολύτροπος, Ὀδυσσείας α.. οὐδαμοῦ τῆς Ἰλιάδος παλ{ν- 
βολον τινὰ τῶν ἠρώων ὠνόμασε. τάχα οὖν πολύτροπον 
Φησὶ τὸν λόγιον, τὸν ὑκανῷ πγδαλ/ῳ τῇ γλὠττῃ χρω. 
µενον. ἐπὶ πολλα τρέποντα τὴν διάνοιαν, συγετοΥ" Ἡ 
πολλῶν ἔμπειρον τόπω». εως 

Πομπεῖς. τὰ εἰς τὰς ποιπὰς κατασκευαςόµενα, οἱον Θυ- 

μιατήρια καὶ Φμέλαι” ποτ γὰρ. ἀφοδος ἐξ αποττο- 

τ λῆς δημοσία τις" καὶ πέμψαι, οὐ µόνον τὸ αποστεῖλοιν 
ἄλλα καὶ τὸ ποιπεῦσαι. 

Τοππύσματα, κολακεῖπε ἵπποις αδαμαστοις. ᾿ 

Πόπανα, πλακούντια ἀπὸ ἄρτου' παρὸ τὸ πέττω το 
6ο κχανεύω" ἡ παρὰ τὸ κόπτω πόπανον, καὶ τροπῇ, πο- 

πανον. ὦ τν τν ν. 

Πο κὔχοςἸ Ὅἶτει καὶ τοῦτο. Ποῖ κ/χος; εἰς τον οὐρανον: 
- καὶ Αριστοφάνης, Ποῦ κῆχος: εὖύθυς Ῥμιελίας: --- 
κῶ παρὰ Φερεκράτει, Τοῦ κῆχος; καὶ εἰ μὲν παρε- 
ζλυγμένον εὐρήσεις τὸ ποῖ τῷ κήχει: Ερατοσθένης δὲ 
λαμβάνει ἐκ ταύτης τῆς συντάξεως, ποὺ ἐγγύς, καὶ εἰς 
τίνα τόπον ποῦ άγχος, που κῆχος:; τὸ πῇ, κη. πῃ, 

ἐγγύς' πῇ ἄγχος' ὅπέρ ἐστιν ἐν τῷ ἔναγχος κηχος. 
ἔλλειψις ἄρα τοῦ γ. κῆχος, ἄγχος' ἔχει αὐτο ἐν τῷ 

ἔναγχος. Ἡρωδιανὸς περὶ παθῶν. ο . 

Πορεύω, παρὰ τὸ πύρος" τὸ δὲ Ἄξρος. παρὰ τὸ περω 

τὸ τελειῶ. σηωκίνει δὲ τρία τον περασιµον τοπον του 

ποταμοῦ, ὡς τὸ, Αλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον. Γξον: ασ καὶ τὸν 

τραχὺν καὶ λιδώδη τόπον" καὶ ὅια τοῦ ὦ μεγάλου, 

σημαίνει κύριον ὄνομα. ος η ηβι 

Πόροι, διέξοόσι, τρίβοι" ὧπο τοῦ πορεύεσὃα{ τι ὃν αν- 

το τών" εἴληπται δὲ παρα τὴν ποῦη» συνήεμν πόρους 

δὲ λέγουσι καὶ τοὺς ποταμοὺς, ὅτι πορεύεται αυτῶ» το 

ῥεῖθρον εἰς τὴν άλασσαν οἱ δὲ, τὸ διαβατον µέρο 

τοῦ ποταμοῦ, τόρον Φασὶ λέγεσθοά, ἅπο τοῦ πορεύε- 

σθαί τι ὃἡ αὐτοῦ. να πα 

Γορθαός] ὥεπερ ἀπὸ τοῦ πείρῳ γίγεται πορµος, ούτω καί 

ἀπὸ τοῦ πείρω τοῦ σηµαήνοντοο τὸ περ, Ὑίνετῶε πθρ- 

µός" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃν πορδµός, μεταξὺ :ὁνο 

ἠπείρων Φάλασσα. «ἤτει εἰς το ἱσθμός, 
Πέρκις πόρκιος] οἱ μὲν, πόρπιον δίκτνον απέδφκαν, οὐκ 

ου  εὖ- ἔστι δὲ σχοιίου πλέγμα" οἱ δὲ, κύρτον " οὐδὲ οὗτοι 

ὑγιῶς: ὁ γὰρ Πλάτων ἕτερον Φησὶν εἶναι τον Ἀύρτον 

τοῦ πόρκου ἐν Σοφιστ λέγων οὕτως, Κύρτους δή καὶ 

Δίκτυα καὶ βρόχους ἀιαὶ πόρκους, καὶ τα τοικῦτον ΟὐΝ 

ἀλλό τι πλὴν ἄρκη δς προταγορενεµ: ----«κωὶ Φίλων δὲ 

μνημονεύει τοῦ τόρκου, Θαττον πλέκεω «κέλενε τῶν 
πόρκων πυχγοτέρουο:---- καὶ Αντιφανης Κιθαρφόῷν Εἰι- 

ὀυόμενος εἰς πόρκο», ὅ-λεν ἔξω πάλιν Οὐ ῥᾳδίως ὄδειμι 
ν αὐτὴν ὁδόν: --- ἔλεγον δὲ το πλέγμα, πόρκον» ὃιὲ 

τὸ περιλαμβάνει» καὶ ἄμπέχιειν τὸν εἰδύνοντα ἠἐχδῦν' 

πο καὶ καθαπαξ τα ἐν κύκλῳ πάντα καὶ περιφερῇ οὔτ' ο 

ἔλογον, ἀπὸ τοῦ οἱουεί περικείσαω. καὶ ὁ ποιητής δὲ 
πορχην Φε, τον περὶ τῷ ὀορστι κρύκον,--- περ) δὲ 

χρύσεος ές πόρκης: --- ἦχουν ο συγέχων τὸ σίὀγρον 

πρὸς τὸ ξύλον τοῦ ὀορατο:, [λιάδος παρα τὸ πε- 

έχει». οὕτως ᾿42ρος᾽ ὁ δὲ Ὡρίων, ἀπὸ {οῦ πείρω. 
Πόρνη, παρα Τὸ πέρνω τὸ πωλω᾿ ὅδεν το,--- περνας 

νήσων ἐπὶ κ με --- ἄντ] τοῦ πιπράσκων, οὐογεὶ 

πέρνη τὶς οὔσα, Ἡ την μίξη πωλοῦτα. ἐπὶ δὲ τοῦ αἂν- 

ὁρος, παρα τὸ πετωρωµένον ἔχειν τὸν νοῦν, τουτέστιν 

Ἰ ἐσκοτισμάνον. ι ᾿ 

Πόρτη, ἐκ τοῦ τερο»]. 
Πόῤῥω] παρὰ τὴν πρὸς πρὀδεσιν γίνεται πρόσω" κα; κα- 
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τα αετάΦεσιν, πόρσῳ" καὶ προπῇ τοῦ σ εἰς ρ, πόβῥω, 
α αυ σί»ιν μὐῤῥοη,ἳ ας, 

Πορσύνω. σηµαίνει τὸ εὐτρεπί«ω καὶ ἑτοιμαζω καὶ κοσιιῶ. 
απὸ τοῦ πὀρος πορύνω" καὶ πλευνασαῷ τεῦσ., πορτύ- 
νω" ὅ9εν κα) τὸ Ἰλιάδος ν. Ἑείνου ποοσανέουτα λέχος: 
-- αντὶ τοῦ ἑτοιαάςουσα. δωρουκένη. ἡ παρὰ τὸ “πόρος 
καὶ τὸ σαίνω τὸ καλλωπίω καὶ εὐτρετίζω, γίνεται 
πορσαίνω" ὁ αέλλων, πορσανῶ καὶ τὸ «ηλυκὸν, τορ- 6ο 
σανοῦσα, καὶ "ορσανέυσα. διαλύσει Ἰωνοφν Ἡ πλεο- 
νασιῷ τοῦ ε. ἡ ἐκ τοῦ ὄρω το διεγείρω. Ἀῤλικῶς 
ὅρσω" ὀρσανω κατα παραγωγή». καὶ πλεονασαῷ τοῦ π. 
ἡ ἐκ τοῦ πόρω τὸ παρέχω, ὁ πέλλων. πορῷ' καὶ Λὶο- 
λικῶς, πόρσω" καὶ ἐξ αυτοῦ πορσαίω. Θυγατέρ' ΙΦ9ί- 
µην αδαῆτα πορσαίνεσκον. Απολλώνιος. 

Πόρτα, ταρα τὸ τὸν πόρον τηρεῖν. μή 
Ιόρ ας, ἱλιάδος ϱ. πόρτις δέ ἐστιν, ἡ μικιρὸ βοῦς, ἡ δᾷ- 684 

µαλις" παρὰ τὸ ἄρτι εἰς πορείαν καὶ νομὴν ἔρχεσθοι" 
οἷον τόρος τόρις" πα) πλεονασιῷ τοῦ τ, πόρτις. ἡ πο- 
ρεία πόρις καὶ πόρτις, ἡ αρξαµέγη νῦν τὴν κατὰ νομην 
πορεία». κ. : ἳ 

Π.ργεία, αἴρηταί π]ρονεία, ἡ διὰ τὸ τὸν νοῦν πηροῦν, 
ἦγου» ἐκτυφλοῦν. } ὁμα τὸ πὀῤῥωΦεν νεύεν. 

ανν πο τὸ ὀιδομενον τοῖς πρεσβευταῖς περὶ τοῦ πορευ- 
Ίνα εἰς τὴν πρεσβείαν, ὥετερ ἐφεδιο. 

Πορφύρα ἀπὸ τοῦ πορφύρω ῥήματος τοῦ σηµαίνόντος τὸ 
βουλεύομαι, γίνεται πορφύρα" τοῦτο παρα τὸ περιφέ- 
ρειν τὸν νοῦν ὧδε κακεῖσε. Ὀδυσσεία: ᾱ, πολλὼ δέ οἱ 
κραδ/η πόρφυρε κιόντι. Ἰλιάδος ἕ, Ὃις δ᾽ ὅτε πορφύ- 
ρείι πέλαγος: --- ἀντὶ τοῦ µελανίζει. καὶ γὰρ πορφύρερ» 
Φανατον λέγουσι τὸν µέλανα" καὶ πὔμα πορφύρεον, τὸ 
αέλαν. ἔνιοι δὲ μετέφρασαν τὸ πορφύρει. ἀντὶ τοῦ κα- 
τὰ βάφος πιναῖται" ἔνδεν καὶ τὸ κατὰ βάθος µερι- 

 Ἴμνᾶν, πορφυρεῖν λέγουσι. .μ.. νς 

ο 

Πότις, δύο σηµαίνει, τό τε πόμκχ καὶ τὸν ἄνδρα. λέγεται 
ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ὕδατος, ὁ ανὴρ, πόσις, παρὰ τὴν 19 
τοῦ ὕδατος Φύσιν' ἐπειδ μιγνύμενον τῷ Υ/, Ύεννητι- 
κὸν γίνεται τῶν Φυτῶν καὶ σπερµάτων. οὕτω καὶ ὁ 
ἀνῆρ, μεγνύμενος τῇ γυναικὶ, αἴτιος Ὑήεται τῆς τῶν 
παίδων γεγέσεως, 

Ποσειδών, γράφετωι καὶ διὰ τοῦ ε, καὶ δι τῆς ει ιρόγ- 
γον" καὶ εἰ μὲν διὰ διφΦόγγου γράφεταέ, ἔχει λόγον 
τοιοῦτον ἀπὸ τοῦ πέδον καὶ τοῦ σείω Ὑίνεται Ἀεδο- 
σίων" καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ, ποσειδῶν, παρα τὸ σείειν 
τὸ πέδον’ ὁ αὐτὸς γὰρ καὶ ἐνοσίχων. εἰ δὲ δια τοῦ ι, 
παρὸ τὸ τοὺς πόδας δεῖν, ὃὅ ἐστι δεσμεύειν" σημαίνει 5ο 
γὰρ τὴν Φάλασσαν ἐκεῖτε γὰρ αφικόμενδι, βαδίςειν 
οὐ δυνάνεδα. ἡ παρὰ τὸ τὴν πόσιν Φεσμεῖν’' οὐδεὶς γαρ 
ἐκ τοῦ τῆς «αλάσσης πίνει ὕδατος αἰδαιρέγως. })ὶ παρα 
τὸ τὴν πόὀσιν τὰ παντ ἀπ αὐτῆς ἔχειν. κάτα αντί. 
Φρασι οὐδεὶς γὰρ (ας εἴρηται) ἐκ τῶν ὃκλάσσης ἄτο- 
γεύεται ῥεέδρων. ἢ παρὰ τὸ τὴν πόσιν τῷ δει «ὄγουν 
τῷ ἡλίῳ) αναπέμπειν" ἐκ γὰρ τῆς Φαλάσσης ὁ ἥλιος 
ἀνιμᾶται τὴν ὑγρότητα. ἐν τούτου Ὑύνεται καὶ Τ]οσει- 
ὁάων. ἡ παρὰ τὸ τῇ ποσει ἀνδεῖν γίνεται καὶ Ποσει- 
δέπο" καὶ ἐξ αὐτοῦ, Ποσειδέων" ὅδεν Ποσειδῶν' καὶ 49 
τροπῇ Δωρικῇ τοῦ ε εἰς α, ἃς ἐπὶ ἄλλων πολλῶ», 
γίνεται Ποσειδάων" καὶ Ἀλίνεται ΠΠοτειδέωνος" καὶ ὡς 
παρώνυμον Φυλάσσει τὸ ω. οὐ πλίνεται Φμὶ τοῦ ντ" 
ἐπειδὴ τὰ εἰς ὧν περισπώµενα ουδέποτε εἰσ) “αραδύν- 
δετα, ἄλλα σύνθέτα, Ἐενοφῶν, ᾿Αγλκοφῶν" τὸ δὲ 
Ποσειδῶν παρασύν.ετὀν ἐστιν ἐν γὰρ τοῦ [Ποσειδέης 
γέγονε" καὶ ὡς δήλλαξε περὶ το σχ] μα, διήλλαξε καὶ 
περὶ τὴν κλΑνν. παὶ ἄλλας' τὸ «ὐ ὧν περισπώμενα 



δαι πο 

οὐ παραλήγετοι μ Φύσει βακρῷ Ἰοἷονν Κτησιφῶν, Δεζι- 
4ο φὼν' το «δὲ [Ποσειδὼν. Φύσει μκκρᾷ παραλήγοτῳ,: ο. 

κότως οὖν σεσηεείωτεα. ὢ Πόσειδον. ὁ Κανών" υτα εἰς 
ἀμετάβολα λήγοντα µακροκατάλήκτα: ---' καὶ. ας. οὐκ 
ἔστι βαρύτονο». ἀλλὰ πάντα τα περισπώµενα» δυνάμει 
βκρυνόµενα εἰσώ' οἷον Τοσειδκων ΓΠοσιδῶν»,. Ἐενοφάωῦ 
Ἐενοφῶ». 

Πόσθη, τὸ αἱδοῖον, πλεονασιῷ τοῦ σσ οἷομ πὀΦη δὲ ᾗρ 
τα τοῦ πόθου γίνεται. Ώρου" ὁ δὲ Ἡρωθδιανὸς, πρό- 
σ9η᾽ περὶ παθῶν. 

085 Πόστος] ὡς αυχός μύχωτος; τρίτος τρίτωτος» ἄβδομος 
ἑβόόματου » οὕτω ποσορ πόὀσατος Μα) κατὸ συγκοπὴν, 
πόστος. περὶ παλών. 

Ποταμός. παρὰ τὸ πότος παρώνυμον  ποτός .. ὀζυνοιε- 
νο, σηµαίνει τὴν πόσιν᾿ παροξυνόμονον δὲ, σηαπ/γει 
τὸ συμπόσιον. ὴ παρὸ τὸ ποταζω τὸ, ῥέω". ἡ. παρα, τὸ 
πότιµον ὕδωρ ἔχει». 

Ποταήνον, το. ἔένιον» τὸ πρόσφατον" με) οἶμοι παρα τὸ 
νέου, ἵνα ᾗ ποτένεον τὸ νεαρὀν' ἀπὸ τοῦ παρακολου- 

ιο. Φοῦντο" ὡς παρὰ Πινδαρφ Αγησιδάμῳ. 
Ποτή, } πτῆσιο, ὡς ἔχω ὀχή, οὕτω πέτω ποτή. 
Ποτήριον, παρὰ τὸ τὴν πόσιν τηρεῖν. λέγεται ποτήριον 

πα) τὸ» ἐξ ἐρίων ἔνδυμα ἐπεὶ ποτὲ. ἔριον ἦν. σημαίνει 
ὶ καὶ τὴν τιµωρίαν, ὡς τὸ, Ὅτι ἱποτήριον ἐν χειρὶ κν- 

βίου: --. καν Ποτήριο σωτηρίου λήψομια: -- κο τὸν 
»}άνατον, ος τὸ, Πάτερ ».-εὲ ὀννατὸν» παρελδέτω απ 
ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο: --- σηµαίνει πο τὸ ἄγγεῖον ἐν 
ᾧ πένοµεν᾿ οὐ παρὰ τὸ ποτός ὴ πότον" αλλ’ απὀ τοῦ 
ποτής ποτῆτος, ποτήρ, ορ πορητήο ποιητήρ (ὅ9εν καὶ 

1ο . οἰοποτήρ) παρ’ ὃ ατητικὸν., ποτήριον. 
Ποτιρέσσετας, ἀντὶ τοῦ προσοδεύετοα. προσέρχετωε» ὅ ἐστιν 

ἀνάκειτω. ἀπὸ τοῦ εἶἷμι τὸ πορεύομαι' ἡᾗ ἀπο ποῦ νίω 
φίσω- Σίσεταε» καὶ ποτινίσσετωι, πλεονασμῷ τοῦ σ. τὸ 
δὲ ποτέ, τὴν πρὸς πρό.εσι» σημαίνει Δωρικῶς”. ἡ γκὲρ 

"» πρὸς κατ ἐπέχτασιν γίνεται προσί, ὡς. ἐν ἐνέ' (ἄνα- 
λόγως" παρέπετοι γὰρ ταῖς προ9έσεσι τὸ μέχρι τῆς 
δισυλλκβίας αὐξάνεσθα) Μι) τροπῇ Δωρικῇ τοῦ 5 εἰς 

ο οτι καὶ ἀποβολῇ τοῦ ϱ» ποτέ, ὥσπερ σός. τός. 

Πότμος, μόρος, άνατος. παρὰ τὸ πέτῳ: ποτῷ πάτος" 
5ο καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ. πότμος. ὴ παρὰ σὸ πίπτω κατα 

συγκοπὴν πτῶν γίνεται ῥήκατηκον ὄνομα, πτός", καὶ 
πλεονασμφ τοῦ 5 πτμός καὶ ὁὸ την ἁαυνταξίων 
ἐπλεόνασε τὸ ο, κο) γίνετω πόταος, ᾗ ἐσχώτη. σύμπτω- 
σις τοῦ βίου" ἀπὸ τοῦ πεσεῖρ. ᾖ. ὁ ποιὼν πεσεῖ» εἰς τὴν 
γῆν. ἐπὶ δὲ τῆς τύχης ἀπὸ τοῦ μεταπίπτει», ἡᾗ ὑπὸ 
υσην πρώτην γέγεσιν τοῦ βρέφονς ἐπιμερ:ζομένη τύχη᾿ 
παρὰ τήν μεταπτωσιν καὶ βεταβολὴν τον πραγμάτων. 
ὅφεν Μένανδρος Φησὲ, Τὸ τῆς τύχης γὰρ ῥεῦμα µε- 
ταπίπτει ταχύ. 

49 Ποτνιάδες »εακ), αἱ µανιοποιοί. Ἠνριπδης Ὀρέστῃ, περὶ 
τῶν Βρινύων. Πότνιαι γὰρ χωρίον Βοιωτίας ἔνθα 
Φαγοῦσαι βοτάνη» αἱ Τ λκύκου ἶπποι τοῦ Βελλερεφόν- 
του καὶ μαγεῖσαι. ὀιεσπάσαντο τὸν ἴδιον ἑεσπότη». 
ἀλλὰ. καὶ Γλαῦκος ὁ Ανθηόόνιος αλιεὺς., ἑωρωκῶς 
ἐχθῦν παρὰ ψάμμφ βοτάνηε γευσάµεγον καὶ (αναςη- 
σανταν Φαγὼν και) αὐτὸς» ἐμμανὴς γέγονε πο ἤλατο 
εἰς τὴν άλωσσα». ἢἡ ὅτι ὦθάγατος μὲν» οὐκ ἀγγρως 
δὲ γεγονως, ἐπὶ τούτῳ ἑαντὸν χωτεπόντισε. 

Ποτνιᾶσθαι, τὸ μετὸ λύπη: τὸν »εὸν ἐπιβοᾶσ-αι. 
209 Πότρια, σεβασμίαν ἔντιμος. παρα τὸ πέτω ποτὼ καὶ 

ποτνῷ" οἱ γαρ. σεβέμενοι προςπίπτουσε' ὅδεν ποτνιᾶ- 
σθαι, τὸ προοπίπτε» καὶ παρακαλεῖγ: παρὸ τὸ πότε» 

υποῖς ποσί. κυριώτερον ὁ ἄν τις Φῄσειεν ἐπὶ γυναικῶγ" 
“ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

Πράσις, ἡ ἐπὶ τῆς πραγµατείσον οἱονε) πέρασί. 
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ὅταν συν] καχόν- τι πάσκὴ μα Φήλειαν ὑκετεύῃ Φεόν, 
ὦ πότνια λέγει. ποτνιάσωι δὲ. ὅταν εἴπῃ τὶς ἄγόρος 
πκεριζονῶς ἁμαρτώνει. οὕτω Βησαντῖνος ἐν τῷ περὶ 
Ἀρηστομαδίας.' ο ρος. 

ϱ Ποττάν, ἀντὶ τοῦ πρὸς τὰ», Δωρικῶς' ποττὸ πρ, ὠγτὶ 
τοῦ πρὸς τὸ πὂρ. 

Τιότνα, απὸ τοῦ πότνια. 
Πούς] ἀπὸ τοῦ παύω παύσῳ, παύς, καὶ πούο, εἰς ὃν 

αναπέπαυται τὸ ὕλον ρέρος τοῦ σώμωτου" πρι γ2ρ. ἐν 
τοῖς ποσὶν ἀναπαύεται οι] καταλήγει τὸ σώμα. Ἶ δτι 
εἰσ) τινὰ εἰς ος ὀγόμαωτα προς ὀάφορον σγωαρόμεγον 
διάφορον ἔχοντα κο τὸν τόνογ οἱον, Φορός ἐστιν 
Φέρων] Φόρος δὲ, ὁ Φερόμενος" τρόχος» ὁ τόπος ἐν ὁ 
τρέχουσι τροχός δὲ, ο τρέχω». Τα γὰρ εἰς ον ὀνό- 
μµατα ὀσύλλεβα ῥηματικὰ » -- αὲν ποθητοιὰ { τῷ 
σημοωνομόῳ, βαρύνετο ἠνῤεα 4 ἐνεργήτηιάν ὀξύνε- 
τον. ἐκ τοῦ /περω οὖν γήεται πόρός βαρύτονο», ὁ δια- 
περωμενος τόπος πορός δὲ ὀξυτόνως ὀ διαπερῶ». εἶτα 
ἀποβολῇ τοῦ ϱ. Ὕύνετως πούρ] ; κατα συναέρεσ μαι 
πούς, ἐν ὀξείᾳ τάσει" ᾗ γὰρ βαρεῖα πο ὀξεῖα εἰς 
ὀξεῖαν συνέρχετοι οἷον φωός, ζώο. 1 ἐκ τοῦ πόρος γς 
νεται κατὰ συγκοπὴν προς 

ως. 
καν 

πλεονασμῷ τοῦ υ., πούς. κλ/ ετω δια τοῦ δορ 

ἐκβολῷ τοῦ τρ» πόο᾽ 
το γὰρ 

ἀπὸ μελλόντων ὀισυλλή, θων πατο ὤπαβολή»: --- 
Πραός] απὸ τοῦ ῥᾳον. ὃ σημαίνει τὸ εὔκολον, γένετοα 

ῥωύο" πλεονασμῷ τοῦ π. πραύς, ὁ εὔχολος κο) γα" Φός. 

Πρᾶος, παρα τὸ παντα ῥᾳόή ως ποιεῖν. 3 
ΗἩρανές » τὸ κάτα»τες πο πατωφερὲο, οἷον προνεγευκός᾽ 

καὶ πρανέόεε» τὸ καταφέρει. 
Πράμνειος 0ὐνοῦ» πραύμένης, ὁ πραὔνων τὸ Φένου πα) 

στέλλων" οἱ δὲν τὸν ἐπὶ τοῖς πρέμγοις Φυτωγωγούμεγον 
Φασήν' οἱ γὰρ τῶν Ἰταλὼν γεώμοροι βότρυν ἐπὶ τοῖς 
τῶν δένδρων. χαίταις μθταρσίοιο ἐλευδεριάζοντα κλή- 
{μασι τιηνοῦνται. } ἀπὸ πραμνείας ἀμπέλου. πρέωνον 
«δὲ, τὸ ἀπογήράσκον τῶν στελέχων λέγετας». κὺ τοῦ 
μεγάλα έυλα᾽ καὶ πρεμ»ίζεω. οἱ δὲ, τον κραιῶνῆ. κοὶ 
μὴ µετεωριόµενον προς τὴν αγδεστέραν κρήσ ἄλλὼ 
τῷ γήρᾳ συννεάζοντα καὶ συναν.λοῦντα, ὧπο τοῦ. πα- 

τιραμένεμ, παραµέγειο) Φασὶ λέγεσθαι καὶ πρᾶάμνειογ. 
ζ 
ἡ τὸν µέλανα, : 

Πρωπίδεσαε» Φρεσί., διανοέαις. ἱῷ τὸ πέμπω' ἐν συνδέσει 
προϊν" συγκοπῇ, πρῶ» πο Φρῶ. ἐκ τούτου Φραπίς 
καὶ πραπίς» ἄφ'. ᾗς προῖεγται τὰ βουλεύμωτα᾿ ἤ εὐ- 
Φεζα τῶν πληθυντικὠν, πραπίδες καὶ κατὰ ἐπέκτασιν 
τῆς σι συλλαβής, πραπέδεσσι. 3 

τις οὖσα, ς 
ἦ εξ ἑτέρου εις ἕτερον μετα βαίνειν ποιούσα τᾷ πιπρα- 
σκόμενο κατὰ συγνεοπὴν τοῦ ε, 

τὸ . ΄ 3 

Ἡρωσμά, τετράγωνα τωα σχήματα ἐν τῇ Υῷ. οἱονεὲ πε- 
ρασίαι τιὲς οὐσωι, παρὰ τὸ πεπερατώσθα: 771 κατο 
συγκοπή». τὸ γεωργικὸν σχήμα, πρασια" ἔστι δὲ καὶ 
ὄνομα πόλεως. 

/ 

τὰ Πρώτα νάναφ. τοῦ πρῶτα, Δωροιῶο. 

Πραιτώριο»] εἴρηται παρὰ τὸ πρώττω πρωτώριον - πλεο- 
Ἱνοσμῷ τοῦ ε« ὅπου τα πρωττόµενα ὠρουνται, ὔὕ ἐστι 

Φυλάττονται καὶ αὐξάνονται, 

Πρέπω, παρὰ τὴν πρὸ πρόθεσιν καὶ τὸ ἔπω τὸ λέγω. 
Πρευμενής» ὁ ἄγαν εὐμενής ὧπὸ τοῦ πραῦ μένος ἔχειν" 
ἦ οπὸ τοῦ πρᾶος: κα) εὐμενής, Δυκόφρων. 

Ἠρεσβα Φε. πρεσβυτάτη» ἐντιμοτάτη: απὸ τοῦ πρέσβεια, 
κατα συγκοπὴ”, ο/ουε) 7 πρεσβευτµή απὸ δὲ τοῦ 
πρέσβυ», πρέσβεια, ὧν }ηλνςρ ὀήλεια. Ἱ ἀπὸ τοῦ πρές- 
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βειρα" ὍὌωηρος,--- πρέσβειρα Θέμις: --- οἱ δὲ τὸ 
πρέσβειρα ατὸ τοῦ πρέσβεια. 

Πρεσβηες] ἀπὸ τοῦ πρεσβεύσω πρεσβεύς, ὡς ἱππεύσω, 
ἱππεύς πρεσβευτής. ἐκ τοῦ πρεσβεύω. 

Πρεσβήϊον. Ἰλιάδος 3, τὸ ὑπὲρ τιωῇς διδόµενον δῶρον. 
Πρέσβις, ὁ ἐκπεμπόμενος πρὸς βασιλέα. Ἡ πολίτης ἐντι- 

µότατος ὤν: απὸ τῆς ἡλικίας τοῦ πρεσβύτου" πρεσβύ- 
της γὰρ ὁ γηραιὸς, παρὰ τὸ προβεβηκένα τὴν ην" 
ἡ παρα τὸ περισσῶς βεβµοκένοµ. ἀπὸ τοῦ πρέσβις πρέο- 
βιος« πρέσβεες πρέσβεις. καὶ πρέσβυς ὃ γηραιός" οἵον, 
πρέσβυς ἄττα Ὑεραιέ:--- πλίνεται πρέσβυος καὶ πρές- 
βεως ᾿Αττικῶς. σεσηµείωται δὲ καὶ τοῦτο ὡς πῆχυς 
πύχεως, καὶ πέλεκυς πελέκεως. 

Πρέσβειςν Ὑέροντες, βασιλεῖς, ἄρχοντερ προτιμώμενοι" 
καὶ οἱ νὺν πρεσβευτα(. 

Πρη:ής, εἰς τοὔμπροσθεν, ἐπὶ στόματος, ἐπὶ προσώπου. 
παρὰ τὸ πρόσω νθνευκέναε, πρενήο, καὶ κατ ἕκτασι». 
τὸ τρ, Ἰ" διότι ἀνεφάνη τὸ α ἐν τῷ πρανής. τὸ ου- 
δέτερον, πρηνές' καὶ ἀπὸ ἐνόματος µετήχθη εἰς ἐπιῤ- 
ῥγματικὴν σύνταξω καὶ ἔστιν ἐπίῤῥημα τοπμιὸν τὸ 
πρηνές. γνύξ ἑστὶ κυρίως, τὸ εἰς Ὑόνυ πεσεῖν. τινὲς δὲ 
αὐτό Φασι ταὐτὸν τῷ πρηγίξα" κακώς διαφέρει γαρ" 
οὐ ὀύναται γάρ τι; ἅμα πρηνιχθῆναι καὶ ὀκλακέναι 
ἐπὶ τα γόνατα. τὸ δὲ πρηνεχΦήγαέ, ἐπὶ τὸ πρόὀτωπον. 
ὁ γὰρ Ἡρόδοτος τὸ τοιοῦτον ἐξέφησε" μεταφορικῶς Ύὰρ 
χρησάµενος εἶπε τὴν πόλιν εἰο Ὑόνυ πεσεῖν. τοῦτο ὅη- 
λῶν. ὡς εἰς δουλείαν αὐτὴν ἐπήγαγεν. ὁ δὲ Εὐφορίων. 
οὐκ ὀρθῶς λέγει περ) τοῦ Διονύσου, ὅτι ταῖς γυνοκ- 
κείωις τάξεσιν ἐγκελευσάμενος, ἐπρήνίξε τὴν Εύρυμέ- 
ὄοντος πόλιν, τουτέστι τὸ Αργος. Εὐρυμέδων δὲ ὁ 
Περσεὺς ἐκαλεῖτο. 1 

Πρ]ξίνος] παρὰ τὸν πράξω μέλλοντα γήεται Πρηξίνος 
κατα ἕκτασιν. ᾿ 

Πρήθω] ἀπὸ τοῦ πρίω γίνεται κατὰ παραγωγὴν πρίθω" 
καὶ κα ὑπαλλαγὴν, πρέθω ἐξ οὗ Ἡσίοδος, -- πάσας 
Ἔπρεσε Φεσπεσίας χεφαλας" ἐξ οὗ γίνεται κατ ἕκτα- 
σιν τοῦ ε εἷς η. σηµαίνει δὲ τὸ ἐμπυρίζω, ὡς τὸ, --- 
πρῆσαι δὲ πυρὸς ὁηίοο δύ 
Φυσῶ, ὡς τὸ, Ἔπρησε ὃ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον: --- καὶ 
Δάκρυον πρήσας, ἀντὶ τοῦ αναφυσήσας. ὅεν καὶ ἡμεῖς 
ἐν τῇ συγηθείᾳ τοὺς πεφυσηµένους πεπρησµένους λέγο- 
µεν. γίετωι παρα τὸ πιμπρῶ δευτέρας συζυγίας τῶν 
περισπωµένων, παράγωγον. πίαπρημι ὁ µέλλων, πρή- 
σω" ὁ αόριστος, ἔπρησα. σηµαίνει δὲ τὸ πνεῦμα τῆς 
Φύσης. ἔστι καὶ πρὼ τὸ Πιπράσκω, ἀπὸ τοῦ περῶ: 
ὅδεν τὸ πέπρακα᾽ καὶ Υὰρ τὸ πωλούμενον περᾷ ὧπὸ 
τοῦ πωλοῦντος πρὸς τὸν ἀγοράθοντα. πρῶ οὖν, ὁ μέλ- 
λων, πρήσω" ἡ µετοχή», πρήσων καὶ, δικπρήσουσα 
κελεύθους: --- ἡ ἐκ τοῦ πρ τὸ περ γίνεται πρήθω, 
ὡς κνῶ κνήθω" καὶ ἐμπρήδω" ὁ παθητικὸς παρακέίµε- 
νος, ἐμπέπρησμια" ἐξ οὗ ἐωπρησμός. 

Πρήσσω] τοῦτο ἐνεστώς ἁστι, καὶ μέλλοντα οὐκ ἔχδι, οὓς 
απὸ μέλλοντος παραχθέν. περῶ, περάσω συγκοπῇ, 
πράσω" καὶ τροπῇ. µετα πλεονασμοῦ ἑτέρο σ, πρήσ- 
σω" ὁ παρατατικθο, ἔπρησσον' καὶ, ---. διέπρήσσον 
πεδίοιο. ι 

Πρίαμος] παρὼ τὸ πρίηµι τὸ ἀγοράζω, τὸ παθητμκὸν, 
πρίαµαι" ἐξ αὐτοῦ Πρίαμος" ἐπραθη γὰρ, ὡς Ἰ ἱστο- 
ρία Φηλοῦ παρα ΛΛυκόφρονι. 

Πρίε] ἐνταῦθα αντὶ τοῦ λάβε ἐστ/, Δευγαλέος δέ οἱ πρίεν 
χόλος, Απολλώνιος. 

Πρίων, παρὰ τὸ πρ/ζω" ὅπερ ἀπὸ τοῦ περῷ περίζω }ὴ 
πρ πρίςω, ὡς κτώ ντίζω, 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ἩΜΕ ΤΑ. 

Φύρετρα: --- σηµαίνει καὶ τὸ 

πΡρ 

Πρίεται. Ἰστέον ὅτι οἱ ΑΦηναῖι οὐ λέγουσι πρ/ζω. ἄλλα 
χωρὶς τοῦ ὁ, πρίω" καὶ παρὰ ἸΜενάνόρω, -- ἔνδοῦεν 
δὲ πρίεται -- ἔστι δὲ απὸ τοῦ πρίζω. εὕρηται δὲ καὶ 
ἐν συστολῥ. μλψα , 

Πρίαμος, ἐκ τοῦ πρίω τὸ πωλῶ, της ὀνομασίας ταύτης 
ἔτυχε. τὰ διὰ τοῦ ἆμὸς Ονόματα, εἰ μὲν ὧσι κύρια, 
βαρύνεται, ἂἷς Σίσαμος" εἰ δὲ αἡ, ὀξύνεται, ὣς Φω. 
ρίαμοδ. χήρος. 

Πρίν, ἐπίῤόηωα χρόνου δηλωτικόν. ἐκ τοῦ πάρος παρίν" 
καὶ συγκοπῦ. πρίν. νὰ 

Πρόβατον] πολλάκις κατὰ κοινοῦ ἐπὶ πάντων τῶν βοσκη- 

σλή 

μάτων εἴρηται ἡ λέξις' παρὲ τὸ πρὸ τῆς ὀπισθίας. 
βάσεὼς ἑτέραν βάσιν ἔχειν: ὅφεν καὶ πρόβασιςν ἐπὶ 
τῆς τῶν τετραπόδων βάσεως" παρὰ τὸ πρὸ τῆς ὀπισθίας 
βάσεως ἔμπροσθεν βασιν ἔχει. ἡ πρόβατον, παρὰ 
τὸ προβαίνει τῇ βοσκᾷ' ἡ παρὸ τὸ πράως βαΐνειν τοῦ 
ὄπισθεν ποδὸς τον ἔωπροσθεν πὀδκ. ι 

. Πρόβα., ἄντὶ τοῦ πρὀβηθι. 
Προβατειά. ἡ τῶν προβάτων νομὴ καὶ κτῆσις. 
Προβλητι, τόπῳ προβεβλημένῳ καὶ προνενευκότι εἰς τὴν 

Φάλασσα». εἰς τὸ ἀβλῆτα. «ἴτει εἰς τὸ τέλος προβολή 
παὶ ἄλλα. .”» 

Προχγορεών, τόπος ἐστὶν ὅπου ἀγείρεται ἡ τροφή. 
Πρόδοµος, ἡ πρὸ τῆς οἰκίκς στοά. ἡν καὶ αἴθουσαν παλεῖ 
Ὅμηρος. ἔνιοι μὲν πασταδα᾽ τινὲς δὲ προστάδα προσα- 
γορεύουσι», Ἡν Ὅμηρος πρόδοµον εἴρηκε. 

Πρόες, εἰς το ἔο. ! 
Προοῦ] απὸ τοῦ Ἱημι τὸ πέµπω., ὁ δεύτερος αέρίστος, ἡν᾽ 

ὁ µέσος, ἔμην" τὸ δεύτερον, ἔσο. ἔτο' ἄποβολῃ Ὑΐνε- 
ται ἔο. καὶ οὗ" παὶ συ»Φέσει, πρροῦ, ἤγουν πρόπεα- 
ψον. κα) τεριόπᾶται" ἡνίκα γαρ συντεὈγ} µετᾶ «θνο- 
συλλάβου προθέσεως, περισπάται. οἷον προοῦ" ἡνίκα δὲ 
μετὰ δισυλλάβου, βαρύνεται, ἀτόδου: πατὰάθου. 

Προηροσία» ὄνομα Φυσίας ὑπὲρ τῶν παρπῶν γινοµένη. 
Προθέλυμνος, πρόῤῥιζος, ἡ πυκνό παρὰ τὸ τέλος τά- 

λυμνος κα) Φέλυμνος. «Νέλυμνὰ λέγεται τα ἐπαλλήλως 
ἔχοντα τοὺς κλάδους δένδρα" διὰ τὸ Φηλυμανεῖν, µετα- 
Φορικῶς. Ἰλιάδος ν, Φράξαντες δόρυ δουρὶ, σώκος σά- 
κεῖ προελύανῳ. 

Προθεσμία, ἀπὸ τοῦ προθεῖναι τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ τόδε 
γενέσθαι χρήσιμον, οὐκ ἀπὸ τοῦ προθεστίςειν" ἡ ἀπὸ 
τοῦ Φεσμός, ὃ σηµαίνει τὸν νόμον. 

Προΐηλε. ἀπὸ τοῦ εἰλῶ εἷλε" ἐν ὑπερθέσει, ἴελε καὶ ἴηλε, 
σηµαίνει δὲ δύο" ἐπὶ μὲν τοῦ προσέφερε καὶ προεξίτει- 
νε καὶ προέΦηκε» -- πρῶτον μὲν ἐπιπροίγλε τράπεζαν, 
Ἰλιάδος λ΄"' ἐπὶ δὲ τοῦ ἐξέπεμψε, Ζεὺς ὁ᾽ ἔριδα προίκ- 
λεν, Ἰλιάδος λ'. 

Προίκτης, προσαίτης ἡ πρὸ, ἀντὶ τῆς παρά παρὰ τὸ 
ἱκνεῖσθαι. τινὲς δὲ παρα τὸ Ἰῴεσθαι δωρεάν τινα λαµ- 
βάνειν, ὡς ᾿Αρχίλοχος, Ἐμεὺῦ δ᾽ ἐκεῖνος οὐ καταπροί- 
ἕεται:--- «ἥτει εἰς τὴν κατα. ὁ δὲ Ἱϊρωδιανὸς παρα τὸ 
ἴσσω, ὡς ᾿Αρχί]οχος, Προτείνω χεῖρα προΐσσοµαι. 

Προῖξ, παρὰ τὸ προῖκω, προϊξω, } προδιδοµένη εἰς τὸν 
τοῦ ἀνδρὸς οἶκον" καὶ, οὐ παταπροῖξει: -- ἀντὶ τοῦ οὐ 
προδώσει, οὐ κάταφρονήσει. ἡ παρα τὴν πρὸ πρόθεσιν 
καὶ τὸ οἶκος, προο/ξ, } προϊκγουμένη εἰς τὸν οἶκον, κα- 
τὸ αἀποχοπὴν, ἢἡ κατα συναίρεσιν. τὸ δὲ προῖχα, ἐπίρ- 
ῥημά ἐστι ποιότητος [ἱροῖκα χρηστὸς ᾗ»: -- ὃ Θεολό- 
γος, ἀντὶ τοῦ, δωρεαν ἀγαθὸς ἡν. 

Προικόννησος, ἐκ τοῦ προϊξ προικός καὶ τοῦ νῆσος, κα 
πάσαις ταῖς νήσοις προϊα των µριωίρῶν μεταθοῦσα, 
ἔστι δὲ ὄνομα νήσου. ἡ προϊξ ἐστι «ώο" ὅιοιον ἐλά 9, 
ὁ λεγόμενου νεβρος. Διονύσιος δὲ ὁ Αφηναῖς ὃν ταῖς 
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«ατήσεσιν. οὕτω λέγει τὰς ἐλάφους πρόκας' ὄθεν καὶ ἡ 
Προκόννησορ ἐν αὐτῇ γὰρ πλήΦουσιν. ἔλαφοι. οἱ «δὲ 

ἀπὸ τῆς. Γπρόχου. Φασὴνν- ἦν ἔχουσα, σὐνήντησε: τοῖς «Μι- 
λησέοις ἡ παρθένος, ὅ ὅτε τὴν αποικίαν ἐστείλαντο., οἱ δὲ 
τὴν πρόχον, νῆσον ἐτυμολογοῦσι, παδάπερ, πρότερον 
οὖσα »ῆσος, ὕστερον προσεχώσθη. ὑπό τινων δὲ  Προ- 
(κόννήσος ᾿Αδελφόννησος κέκλήτω. Φιλήτας δέ φησι 
πρόνας λέγεσδαι τς πρῶτον τικτοµένας ἑλάθφους ,. οἷον 

- πρωτοτόκας., εἷς παρα Απολλωνῳ. 
Προχρόσσας ἔρυον: --- διὰ τὰς νῆκο λέγει, Ἰλιάδος μλ 

ἀντὶ εποῇ ἄλλας ἐπ. ἄλλοις, ος ἐξισουμέναον τοῖον μίαν 
«πατα. μίαν" προκάροσοί τινες οὖσαι' παρὰ τὸ. κάρα, αἱ 
κατὰ κεφαλὴν συντιθέµεναεν καν) οἱονεὶ τὰς κεφαλὰς 

πο « ἀλλήλαις ἐπιρεῦσαι' ἐπεὶ καὶ ἡ συνήθεια λέγει τας κε- 
ὁ Ἔολαν τῶν ὀονίων καὶ ἄρχ ολο πρὀσσούς' καὶ τὼν τει- 

ὤν αἱ πεφαλαὶ καὶ ἴσως ἄρχαὶ «ἀροσσοί λέγονται" 
οἷον» Κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον." 

Προμολή., ἔστιν 1} προαυλία καὶ προέξρδος" ἀπὸ τοῦ προ- 
μολεῖν καὶ). προπυλίςεσθαι᾿ παρὰ ᾿Απολλωνίῳ. καὶ πρὀ- 
µαλοι, «εἶδος αγρι ας ὀρυός. 

Ἠρομηθεύς, γματὸ μµεταβολὴν, προμηδεύς .ὁ προορῶν τὸ 
μήδεα, τα βουλεύματα. 

Προμνηστῖνοι ἐσέλδετε, μὴ 9’ ἅμα πάντεοι ᾽αντὶ τοῦ 
49 Ἰαβωφοβκκήμινοι ἄλλήλουο- καν ἕνα. ὧς ἀπὸ τοῦ ἀγαδός 

«Αγά θνος, οὕτως, ἀπὸ. τοῦ µένῳ κενηστῖρου" καὶ συγκο- 

πῇῃν καὶ μετὰ. σῇς πρὸ προθέσεως, προμνηστῖνου. 
Πρόμος , δηλοῦ τὸν πρόμαχον". ἀπὸ τοῦ πρόμα κος» κατοὶ 

συγκοπήν.. βέλτιον δὲ παρὰ τὸ βῷ τὸ βανω πρόβος ὃ 
προβαίνων ε ἐν τῇ μάχη) καὶ κατὰ (Αετάδεσιν» πρόµος. 
οἱ «δὲ. παρὸ το }ὼ τὸ (πορεύομαέν. πρόνος μα πρόμος. 

Προμώτος] Ῥρμαννὴ ἐστιν ἡ φωνή» ἡαὶ δηλοῦ τό προκό- 
ο ψαθν τον. προκόψαντα: δεν, πο πβομωτίωνεον αἱ προ- 

κοπαί. ὀμλοῖ δὲ καὶ τὸν (πόῤῥω ωσθέντα, 
δυ Πρόνοια] ᾗ πὺὸ»  ὤντὶ.. πῆο ὑπὲρ ποβρημάς ο ογεὺὶ τὸ ὑπέρ 

τριων οσα. 
Ἱρόπαρ, εἰς τὸ ῥάι Ἡροπετής» εἰς το πετ. 
ἩΠροποαρο/θε», ἐπίῤῥημα τοπριόν ἐκ «τῆς, πρὸ προθέσεως, 

καὶ τοῦ πδροθεν᾿ τοῦτο ἐκ. ποῦ πάρος. παροθεν" καὶ 
πλεονασμῷ του. το δὲ (προς, ἐκ τῆς πρό». ὧς τὸ, 
λιωερόν τ πβὀο, ἄντὶ τοῦ ἔωπροσθεν. σημαίνει. δύο" 

«τὸ, ἔμπροσβεν. «ἐπὶ τόπου αἱ. πό - ... πάραιθ’ αὐτο}ο 
60ο -«κώθήταε:-ττ. κα ἐπὶ. χρόνου», ὧρ τὸ, Τὸν ὁ,, .Οδυσεὺς 

προπάροιθεν ἰδών. Ἰλιάδος κ. 
Προγηλακισ9έντα, δρηρ)ένταν ὑβρισθέντα, δνσυρθέντα, 

. προπήλα»ισμὸο λέγεται ὕβρι μετὰ προσαφής τοῦ σώ- 
τματοῦ απὸ τοῦ. πάλλω τὸ κιν" ἡ απὸ τοῦ. παλλα- 
δίο ᾗ παρὰ. τὸ πηλος ὁ κα βέλτιον" «δὲ γὰρ Αττιιοὶ 
τὸν. ἐπί «τι ἁμαρτήματι ἄλοντα  πηλῷ ᾿Χρίοντεο ἐδη- 
ε µοσίενον.. αὔπο ο. 

δν. στου. Διος.--- ἡ προς. πολλάκις. «ΡΑΣ «μὴν πα) 
το 

ο 

ο 
αντὲ τῆς παρά καὶ τὸ, πρὸς ἀλλῆς». τουτέστιν ὑπὸ 
ῥεσποίνης.. 

Ἡροσέληνοι]. προυσελλεῖν λέγοναι τὸ ὑβρίςειγ" καὶ οἱ ̓Αρ- 
ποδες ο ἐπειδὴ «λοιδορητριοί εἶσιν. οὕτως ἐν ὑπομήματι 
Ἡρομη» ως δεσμῶ». 

Πρέσειλος, οικία. ἡ, προς. τὴν ἔλην τετραμμάνη" ἔλὶ γὼρ, 
ἡ τοῦ ἡλίου, αυγή: ἐξ οὗ πρόελος και) πρόσειλος.... 

Προσήλυτος] απὸ τοῦ ἐλεύθω. ἠλευσμως, ἤλευσται» ᾖλυ- 
τος καὶ προσήλυτος. -ὁ- µέτοικο: καὶ Φυγος. 

Ἡροσήατο, σηµαίνει τὸ προσελαβετο" ἀπὸ τοῦ προσήημι, 
μέσου ἀορίστου., σημάνει ὁὲ µετα τῆς πρὸ. τρο.)έσεως 

3ο. τὸ προδίόωμι οἷονν. οὐ ; προίηαι τὴν ψυχή» µου. . 
Προσῇκον. τὸ πρέπον. ἐκ τοῦ Ἴκω τὸ ἔρχολαι, μετὰ. τῆς 
ΕΝΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ, 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕ μι 0το 

προΦέσεώς" ἡᾗ γὰρ προ.γεσις τὸ πλησιαζον να) προσεγ- 
τε γέζον. σημαίνει. σας γαρ πρέπον καὶ ἁρμόςον πλησιάσει 
ὥοπερ. -τὸ ἁπαρέσκον πόῤῥω καθίσταται, 

Πρόςθεωα καὶ προρθέµατα» ἐπ) τῶν αἰδοίων παρὰ τὸ 
ἀλλήλοις ἐν. ταῖς συ»ουσίαις προοτίθεσθα. ἢᾗ ὁμὶ τὸ 
ἐπὶ τὰ ἔωπροσθεν µέρη εἶναι. 

Προσχών, «τει εἰς τὸ τέλος. «. 
Πρόσπλιτρον, τὸ λεγόµενον προςκλιτόν’ καὶ κλιντήρ, ὁ 

δρόνου ὁ ὄχων πβόρχλιντρον. 
Προσκυνῶν. συςυγίαο πρώτης ἐκ τῆς προς προθέσεως καὶ 

τοῦ. πυνῶ " τοῦτο παρὰ τὸ κύω τὸ Φιλῶ. 
Προσφδίαε, παρὰ τὸ προσίόντας γαοῦρ ἦ βωμοῖς, πρὸς 

αὐλὸν δει" διὰ δὲ τῶν ὕμνων" ὅτι τοὺς ὕμνους πρὸς 
κιδάραν ἑστῶτες ἀθουσιν-, οὕτω Δίδυμος ἐν, τῷ τερὶ 
λερικῶν πορτῶγ. ἢ παρὰ τὸ πρὸς, αὐτὰς ὄδειν μωρο 
ταῖς Φωναῖο ὴ παρὰ τὸ πρὸς αὐτὰς ἄδεσθαι τὰ ποιή- 
ματα ᾠδαὶο γὼρ οἱ παλιο) τὰ ποιήματα ἐκάλουν: ἡ 
παρ τὸ προσᾷ δαν καὶ ἁρμόςεω, τῇ ὑποκειμένῃ λέξει. 
ἐκ τῆς προς προθέσεως καὶ τοῦ ᾠδή. 

Προσῳδιον» λιτανεία μετὰ ὕμνων" παρὰ τὸ προσιέναι µε- 
τὰ τούτου τοῖς Φεοῖη. Ἰστέον ὅτι τῶν μελῶν καὶ τῶν 
ὕμνων, τὸ μὲν, καλεῖται προπῴθια" τὰ δὲ, ὑπορχή- 
ματα τὰ δὲ, ' στάσιωκ., καὶ προσῴδια μὲν τα λεγόμε- 

"να ἔσμωτος, «ἰοφερομέγων εἰς τὸν βωμὸν τῶν. ἱερείω» 
ὑπρρα τὸ» προσιόντων εἰς τὸν βωκὸν τῶν Φυμάτω», 
Ὁπαῦτα (λέγειν. ὑπορχήματα, δὲ, ἄτινα παλ ἔλεγον 
ἐρχούμενοι καὶ τρέχοντες κύκλῳ τοῦ βωμοῦ, καιομένων 
των ἱερείων. στάσιμα δὲ, α ἑστώτες ὕστερον ἔλεγον, 
ἀναπανόμενοι “μετὰ τὸ κύκλῳ δραμεῖ) τοῦ βωμοῦ. ὅτε 
δὲ περιέτρεχον τὸν βωμὸνν ἀπίεσαν πρότερον μὲν ας τὸ 
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«ποῦ ἀριστεροῦ μέρονε ἐπὶ τὸ δεξιον» κοιπὲ Αίαησ τοῦ ς 
σωδι οὗ κύκλου» ἐπεὶ καὶ αὐτὸς τὴν ἐνωντίαν. τῷ. οὐ- 
ρανῷ ποιεῖται Νάνησιν» ἅπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἄνατολὸς 
μενου" ἔστερον - δὲ πάλων, ὧπο τοῦ δεξιοῦ ἐπὶ τὰ αβὲ 
στερὸν ἴεσαν, κατὰ. μίμησω τοῦ. οὐρωνοῦ ' τελευτιον 
δὲ, παντα τὸν βωμὸν περιέτρεχον.. 

Πρόσωπο». ἐ ἐκ τοῦ ῶψ ωπός, ὁ σημαίνει τὸν ὀφδκλμὸν. 
ὥπον, καὶ πρόσωπο», τὸ. πρὸς. τὴν ὦπα ν΄ Ἰ ἀπὸ τοῦ 
πρόσω», (τουτέστω ἔαπροσ»εν). αλλ’ οὐν ἐν πλαγίου 

-«πρὺς πας ἔχειν" «ὁιὸ μα) μόνοις ανθρώποις Εκκαρη- 
«τγθρείτοαι, - 
Πρόσφατο, πυρίως ἐπὶ τοῦ ψεωστὶ πεφονευμένου εἴρηται" 
Ἴοίον» Νῦν δὲ µοι ἑρσήεις πολ πρόσφατος. σι ἐκ τοῦ 

ε Φῶ το Φονεύω. κο) πρόσφατ ο) κρέαον τὸ Σεοσφαγές” 

ο Φερέ- - 

θοι 

κατοχρηστωιῶς δρ, ὁ πρὸς ότιοῦν Νε ἐληλυφως 
πργάα. : Ἡ 

Πρότερος, πώρὰ τὴν πρὸ πρόθεσιν, 
Μ Ἡροτέρῳ, ποῤῥωτέρῳ, εἰς τόὔμπροσθεν" ᾖ ἐ ἐνδοτέρω" ἢ 

ς πρότερορ. γόετα,΄ κατο) συγκοπὴν. απὸ τοῦ ποβῥώτέρο. 
κοιὶ προτέρωσε. Απολλώνιος. 

Πρότονον, σημαίνει τὸ σχοινίον. 
Προτμήσιον 6 πώτα τὸν ὀμφαλὸν και) τὴν λαγονα τόπος 
«ιἐπεὶ κπατὸ τρῦτον τὸν τόπον. προτέάνεται τα σῶω καὺ 

«προέρχεται. πυρίως δὲ ἐπὶ τῶν. ἀλόγων. ζόων' ἔνιοι δὲ 
πακῶὼς πρότμησι» τὴν ὀσφῦ ὃν. ὠποδεδώνωσι. 

Ἡρουγείμουςν σημαίνει τοὺς ὑβριστὰς, κο) τοὺς ὤνδρας 
τοὺς. ἠρταμένους ἐν σῇ ἀγορᾷ ὃς 1θιὲ Φέροτα: τὸ ὦνιαι πα) 

λαμβάνοντας ὑπὲρ τούτων μισθόν.. καὶ εἰ μὲν τους 
ὑβριστῶς σημαίνει» γύεται παρᾶ τὴν. πρὸ πρόῬεσιν καὸ 
τὸ νεῖκος, πι όνεικος .͵ οι) πλεονασμῷ τοῦ υἱ εἰ δὲ του: 

ἄλλόνο, ᾗ παρα πὸ ἐνείνιω Βοιώτιογ, ῃ σημαίνει τὸ ἐνέγκων 

γίνεται προένεικος' .παὶ κρᾶσεί τοῦ ο καὶ 6 εἰς τὴν ο) 
φαν»! προύνεικος. 

Έτ . 

το 
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π τερον, προφανές. καὶ Φανερὸν, καὶ οἷον πβὸ τῶν 
ο ολο πεί η. οδα αμὸ τοῦ ἡ μέλαν ἐκ 
τῆς πρὸ προθέσεὼςι καὶ τοῦ αἱρῷ τὸ π σας 

5ο Προύργου, τῶν ἄναγκαίων καὶ τῶν πρὸ ν οῦ ργου οἵον, 
τὸ μὲν ἔργον, αὐτὸς ὁ γάμος" τα δὲ πρὸ τοῦ ἔργου, 
τὰ εἰς τον Ύαμον αναγκαῖα. οὕτως Ώρος ὁ Μιλήτιος. 

Πρέφασις, απὸ τοῦ Φηωί, Φήδω, πέφαµαι, πέφασαι" 
απὸ τοῦ λόγου Φάσις, 

Πρόφρων, προθύμωο" παρὰ τὴν πρὸ καὶ τὸ Φρῶ. 
Πρόφρασσα] ἐνόησαν πινὲς εἶναι Φηλυκόν" ουν ἔστι 4 Ἶ 

Φιλόξενος γὰρ ἐν τῷ περὶ μµονοσυλλάβων Φησὶν, ὅτι 
ἔστιν ἠδιοτύπου αατος χαρακτήρ᾽ ὡς παρὰ τὸ βήσω, 
βῆσσα, οὕτως απὀὸ του Φρῶ Φρῆσσα κα) Φράσσα᾽ καὶ 
ἐν συνδέσει, Ἰλιέδος κ, Σὺν σοὶ ὁἷα Φεὼν ὅτέ οἱ πρό- 
Φρατσα παρέστης: -- σηµαίνει δὲ τὸ πρτὀιανοηβεἶσα 
πρὶν ἐκεῖνον προκαλέσασθαι, μα μον αν] πρό- 
θυμος. ς 

Προχέοντο, ππροήρχοντο" μετωφορικὸς ὁ τρόπος" κυρίως 
γαρ τὸ χέω ἐπὶ τῶν ὑδάτων λέγεται. 

Προφήτης] φῶ, Φήσω" ὁ πα Φἠτικὸς, πέφημαι, πέφηται, 

Φήτης, καὶ προφήτης. 
3΄ρόφδος, µέλος πρῶτον μεμελισμένον. ἓν πωμνόίψις, 

6ο Πρόχνυ] Πρόχνυ πα φεζοµένη: -- σομεὶ πρὸ γόνυ "καὶ 
κατα συγκοπὴν, πρόγνυ ποὺ πρόχνυ" 4 γὰρ πρὸ αντὶ 
της ἐπὶ κεῦται" οἷον ἐπὶ γόνον ὃ ἐστι ᾽παντελῶς: οκλά- 
σαι, Ἰλιάδος : «' ἐπὶ δὲ τοῦ παντελώον--- ὡς ώφειλ' 
Ἑλενης ἀπὸ Φῦλον ὀλέσθαι Πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἂν- 
ὁρων ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσε. 

Πρῳζον, σηµαίνει τὸ προχ.Φεσινό». ἔχει τὸ |. ὥσπερ ἀπὸ 
τοῦ χιδές γίνεται χιςον, οἶον, Χνγιςά τε παὶ πρωα: 
--- τὸν αὐτὸν «τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ πρωΐ γίνεται πρώϊ- 
σον" καὶ κατᾶ συναίρεσ, πρρςον. ἐν τοῦ πρωί, πρωῖ- 
σος κα) πρωϊςα" καὶ πρόϊςον, ὑπόγνον. ' 

Πρωή, καιροῦ παραστατκόν παρ τὴν πρὸ πρόθεσιν, κατ᾽ 
ἐπεχτα; τιν τοῦ ο εἰς ω μετα ποῦ 1» γίνεται πρωέ: ἐξ 
οὔ καὶ κατοὶ παραγωγὴν, πρω]ος᾽ τὸ Φηλυκὸν, πρωία, 

π ὡς ὀψέ. ὄψιος» ὀψία. ἡ αἰτιατικὴ)» πρω αν’ καὶ Ἰωνι- 
κῶςν πρωην’ καὶ κατὰ συναίρεσιν, πρώην’ οι) κνρεῦ 
εἰς ἐπιῤῥηματικὴν σύνταξιν αὔτη ᾗ ἁἰτιάτικὴν' ὣς πα) 

ιο. ᾗ ακή, της ακῆον τῇ, ἀνῇ, τὴν ακήν" καὶ ἐπίῤῥημαν" -- 
ακὴν ἐγέγοντο σιωπή: --- Δεζ οὔν γινώσκεινν ὅτι τὸ 
πραην σὺν τῷ Ἱ γράφεταιν ὡς Ὕμόμονον τάπὸ τοῦ πρωέ" 
ὅπερ οἱ μὲν ποιητα), βαρύνουσι»" οἷον. Πρῶ: δ᾽ ὑπ ἠοἳ: 
-- οἱ δὲ κοινο) κι ̓ Αττικοίὶ πδὺ Αθηνα, ὀξύνουσι». 
ὀξύνεται δὲ εἰς τοὺς Ἐπιμερισμούς" πα εἰς | (λήγοντα 
ἐπιῤῥήματα δισύλλαβαν καὶ ἑξῆς' τει εἰς τὸ »όσφι" 
βαρύνεται. οἷον τὸ καὶ τό, σεσημείωται τὸ πρωί; 

Προία, πα 3 τὴν πρὸ πρό-εσιν χρόγον δηλοῦσαν" ἡ ἀπὸ 
τοῦ προϊεναι 1 καθὸ ταύτης ἐπιφανείσης προίασιν 
οἱ ὧν δρωποι. Ἡ απὸ τοῦ προκνεῖσὃαι τῆς μέρας τον 
σερον τοῦτον. η ἅτο τοῦ πρωϊοο" ἐξ οὗ τὸ κ. 

πρώτον, ὡς παρὰ τῷ ποιητῇ», Ἰλιάδος ο, οἷόν, Νευρὴ 
ὁ ἐξεῤῥητε νεόστροφο» ἡν ἐνέδησν Πρώτον: -- η) 
τοῦ ἔωδεν, ὄρθρου" ἡ πρόσφατο», νεοτὲ ἑστρωμβένην, 
καινήν. 

Πρῴρκ. σὺν τῷ |. οἱ μὲν λέγουσι παρὰ τὸ προέχειν. καὶ 
προοραν του σκάφους" Ἶ παρὰ το πρώτην εἶναι, ᾗ πα- 
ϱ- την ὥρανι ὁ ὁ ὀγλοτ τὸν καιρόνν γίνεται πρώρα” ἐξ 
οὗ καὶ | πβωρεύς ἔργον γὰρ τῷ πρωρεῖ, πρὸ ὥρας ὁρᾶν. 
ἀλλ᾽ οὕτως οἱ εἶπεν, οὐκ ἔχει τὸ ! προύγεγρκαιιόνον, 

3ο ΄ ἀπὸ δὲ τῆς ἐτυμολογίας ὧπὸ τοῦ προϊέναιν καὶ ἂγο της 
διαστάσεις ἐπειδὴ εὕρηται χατα διάστασιν. ὡς παρὰ 
τῷ ποιητῇ, -- κυκνοπρωΐρους μα) παρ Σιμωνίόγ, κνα- 
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σον ὡς ἀπὸ τοῦ πηῴσα. κατὰ ὁιώστοσι» τοῦ εν πραζ. 
ρε ὁ δὲ Ἡρυδιανὸςι δὲ τῆς ει ΔιφΦόγγου γράφει 
πρὸς τὸν χαρατῆρα τῶν. δὲ τοῦ:τειβας: «ἦτει εἰς τὸ 
ἐφείρῃσι. τὸ δὲ Ἴρα,: ἡνίωρ μὲν ἐπὶ τής. πολεως ἐστὶν 
διὰ τοῦ γράφεται". (ἔστι γὰρ καὶ πόλις ο τω “λεγομέ- 
η) τὸ δὲ ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας, ονδην κατὰ ον» 
σι». ἔστι περὶ τούτου καὶ 5ἰᾳ τὸ εἴρηνν τπτ 

Πρῶρα, ἂφ᾿ οὗ ἐστι .. παλ ηώκ τὸ ἔωτρο. 
σθεν. | ὁ ν οάινὴ 

Πρωχύτερο», φώτνον» τον σοῷν ὠννύελη». τὸν 
Πρωθήβαι» οὐ ἐν τῇ πρώτη ἠλρείᾳ. ὄντες" παρα τρ ν ἄβην 

καὶ τὸ πρῶτον. ολο. 
Πρωκτός, προακτός τις ἀστή" ἡρν τὸ ο” τοῦ προάγο. 
«σαι τα περμτώµατα. ων, 
Πρῶνες- οὐ ὑψηλο) «τόποι. παρὰ. νά μὴ πρόθεσιν καὶ 

τὴν. ἑών μετοχὴν, γίνεται προλόν μεὶ προών" αικὶ κατα 
: συναίρεσιν, πρών. κλίνετας πρωνός' ἡ "εὐθες τῶν 
᾽πληθυντικῶν, πρώνες "καὶ μην, ον μας 
ἅκ ο. 

Προχοαί, αἱ τῶν ποταμῶν διεξοδευτηιὸ αθώο , τὴν 
Φαλασσαν καὶ ἡ ἐν παντὸς ο κ σι  Ὁ 

Π ὥτος] παρὰ τὴν ὁ πρὀθεσιν, Ἅτα κό ὑπέρθε- 
ν πρότωτος" τοβολή ὺ. τ' καὶ κρέσειν πρῶτος, πο- ι 

σαχος λαμβάνεται: πενταχῶς κατα οεώςν, ὅτι, 
πρῶτοι εἰσὺν οὗ προφῆται τῶν” ολ μι. η 
Φύσιν, ὥσπερ πρῶτον ἐστὶ τὸ «ἶδον τοῦ ἀνδρώπου" κατ 
τάξη» ὤεπερ τὰ στοιχεῖα τῶν συλληβῶν" κατὰ αξίαν, 
ὥσπερ. οἱ άρχοντες τῶν ἁρχομένων" κατα αἴτιονν ὥσπερ 

:ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ" αἴτιου Ύδρ ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ" πρῶτος 
γάρ ἐστι. σημαίνει δύ0: τὸ πκρ ἡμῖν λεγόµενονν ὧς 

Ὅ πρῶτοο ἐστὴν ὁ Πέτρος: τοῦ. Πκύλον καὶ ὸ νι ωιλλὴ 
ῥυμοῦ, ὡς τὸν Αξαντ' ἐν πρώτῳ ῥύμῷ. ' 

Πρωτοπαγεῖςι' νεογευχέεον κ μίρμό Ἠνμγήάνερ, κών ὸ 
σκεύκστοι, υεωοτὴ, κατεσκευασµένοι- εἰς τὸ εὐλαβεῖς. το 

Πρωτόλεια, τὰ πρῶτα τῶν ληζωνν καὶ τῶν τοῦ ποχέπου 
λαφύρων ἐἑξαίρετω καὶ πρώτιστα" ἅπερ εἰώθασιν οἱ 
πώ νν ωμ «μι αν. ἡ- 'Χρυσγς ἐδόφΦη τῷ Ἄγα- 
ανα ἡΒρωγν τῷ ο φνν ὀήλοῖ. δὲ τὰς 
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πρόνα]: προ ο’ ἐγων. ἔπεσι νο τψνν νὰ ἀντὶ- τοῦ 
πρότέρονν | ᾳ πρώτῶς, ἔστι δὲ ἐπίῤῥηαα µετά ἀπὸ :' 
οὐδετέρου ὀνόματος. ' «ιβ ΚΕ 

Πρώτιστος] πρῶτος" πα) τὸ συγκριτικὸν᾿ οὐκ ἔχει" τὸ δὲ 
ὑπερθετικὸν, πρώτιστος ν χαρακτΏρι μόνῳ" ἐπειδὴ τα 30 
ὑπερΦετικὰ τργενῆ εἰσι" τα δὲ οὐφέτερα , οὐκ ἔχει. 

οτε πλατάνιστος. τιν μὲν γαρ αὐτῶν οὐ) κάλ χα- 
πρακτῆρι καὶ σημαινοµένῳ, ὥσπερ τὸ ̓σοφώτατος. διαφ 
ρε δὲν ὅτι τα μὲν ὑπ Ἐτικοὲ αἀπηρτισμένην καὶ 
᾽ἀκροτάτην ἔχοντα ὑπέρδεσω, οὖν Χοται ἐπιτατι- 
κὸν ἐπίῤῥημα᾽ τοὐ γὰρ λέγομεν αν τιιώτατος" 
τα δὲ συγκριτικὰν ἆτα τελειοτάτην οὐκ ἔχοντα ἑτίτα- 
σιν, έστω ὅτε δευτέραν τ ατικὴν ἐπίτασιν ἐπιδέχε- 
ται" παρ κ ολλὸν πανρότεροι: . κ, 
Ῥηύτεροι μᾶλλον ἔσεσὃ ., 

Πρυλέες, Ἰλιάδος με πεζοὶ ὀπλύται. ὡς δαμῶ ών 
ὀάμαλίς, οὕτω περῷ περύω περύσω ᾿πέ υλις ναὸ συγ- 
κοπῇ» πρύλιο κ πρύιωή, οὐκ ἐπὶ Ίος μόνον, αλλα 

παν τὸ τελευταῖον καὶ ὕστατον, το συνορίζον τινὲ πέ- 
ρατι" παρα το πέρας πέρυμνον᾽ καὶ συγκοτή, πρυμνόν, 
καὶ πρύμνη. ἐν τοῦ πρυμνός, γ γράφεται πρυανή ἱ ἐσχαάτη. 

Πρνμνήσια, τα ἀπόγεια σχοινία, οὐς ἐν κ λ Ῥύμνης δε- 
σμεῖται ἡ} ναῦφ πρὸς τῇ γή. 
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Πρυμνωρείαο, τα. νατώτατα "καὶ ἔσχατα τῶν ὁ τι -κὰ- 
ελεϊτας. -Ἡ 

Πρυτανεῖα,. αριθμὸς ἡμε ρῶν πριακοντα καὶ ' Φηλωνῶς 
πρυτάνεια. οὕτως ᾿Αριστοφανης. 

Πρυτανεῦσαι, διοικῆσαε, προστατεῦσας, Φυλάξια, βασι- 
λεῦσαε, ἱταμιεῦσοω συρίως γὰρ ἐπὶ τούτου τοῦ σήμαινο- 
μένου τάττεταί ᾗ λέξεις πρύτανις, γὰρ ὁ σιτοφύλαξ᾽ οἷον 

ἱπυρόταμές τις ὧν. σὐγκοπῃ, πρύταμιο" καὶ «τροπῇ τοῦ 
µ εἰς. 

. Πρυτανεῖον, τόπος ἦν παρ Αθηναίος, ἐν ᾖ. κοιναὰ σι- 
τήσεις τοῖς δημοσίοις θὐεργέταις ἐδίδοντο " ὅφεν καὶ πρυ- 
ταγνεῖον ἐκαλεῖτο. οἱονδὶ πυροταμεῖον (πυρός γὰρ ὁ 

σῖτος) τουτέστι τοῦ ὁημοσίου σίτου ταμεῖον. 
Πρύτανες, τὸ δέκατο» µέρος τῆς βουλῆς τῶν πενταποσίων 
ποὺ πεντήκοντα (Ανδρών, ἀπὸ μιᾶς Φυλῆς, οἱ διορεοῦν- 
πες ἅπαντα τὰ ὑπὸ το βουλῆο πραττόκενα πρυτά- 
νεις ἐκαλοῦντο. ἐπρυτάνευον δὲ ἐκ διδοχὴς αλλήλων 
αἱ δέκα Φυλοὰ κληρολαχοῦσοι κατα ἐνιαυτόν. καὶ πρυ- 
ταγεῖον λέγεται παρὰ τὸ ἐκεῖ Φυλάττεσθον τὸν πυρόν, 

ν. τὸν σῖτον' οὐονεὶ (ποροταμεῖον καὶ πρυτανεῖον. 
γράφεται δίΦΦογγον, διὼ δύο αἰτίας"'  ἡ ὃτ. εὕρηται 
ποὺ κατὰ ὁιάστωσι» πρυτανή107. 

Πταίω] παρὰ τὸ πέτω. συγκοπῷ, πτῶ' καὶ κατὼ παρα- 
γωγήν» πταίω] απο τοῦ πίπτειν πολλάκις τοὺς προς- 

«υπταίοντας. ἐκ δὲ τοῦ. πτῶ, γίνεται πτην κο πτανέο. 
Πτέρνα]. παρὰ πὸ πετὼ πετέρνα". ποὺ συγκοπῥ, πτέρνα 

ἡ- ὧπὸ τοῦ πεπτωκέναἰ αὐτῇ ὅλον τὸ σῶμα ἡ παρὰ 
τὸ τὴν ἔραν πατεῖν. 

Πτερόν] παρὰ τὸ πέτω πετερόν, ὡς Φάλλω »αλερόν, 
ήν τηκερόν καὶ συγκοπᾷ», πτερόν. ἡ παρὰ τὸ πτῶ, 
ὃ ὀηλοῖ τὸ πέτοµαι ἡ παρα τὸ οκ, ἐξ οὗ τὸ ἀνα- 
πτερωθῆναι. . 

Πτερόεντα] π-- ἔπεα πτερόεντα: --- ἐπειδὴ νηήσασαε αἱ 
Μοῦσαι τὰς Σειρῆνας» τοῖρ πτεροῖς. αὐτῶν ἐστέφήσα». 

Πτέρυξ, παρὰ τὸ πτερύσσω πτερύξω" τοῦτο παρὰ τὸ 
πετ πετήσω, πτῷ πτήσω, πτέρυξ. ἦ παρα, τὸ πτερον 
πτερύσσω.. ἡ ἀπὸ τοὺ πτερύς» . ὣς χλαμύο" τροπή, 
πτέρυξ. διαφέρει πτέρυξ καὶ πτερύξ. πτέρυξ, λέγεται 
τὸ ὅλον µέρος: ἑπτερύξ δὲ, τὸ ἄκρον" ὡς τὸν ---- πτε- 
ρύγος λάβεν, Ἰλιάδος Α’. ἡ ὅτι τὸ πτερύξ. ὀξυτόνως, 
(περιεντμιήν τινα ἔννοιαν σημαίνθι, ᾖγουν ὅλην, καὶ 
π. μεκτικὸν ἐττι πολλὼ» πτερῶν' -πτέρνξ δὲ, μέρὸς τι 
τοῦ πτεροῦ παροξυτόνων. 3 πτέρυξ ἡ σαρξ ὖ ἐκφύετοι 
τα πτερα᾽  πτερύξ δὲ, τὸ πτερύγιον ὃν οὗ πέτονται. 

Πρυτανεία ὅτι τὸ Ἱερὸν πὂρ ἐπὶ τούτων απόκειτομ” καὶ 
τοὺς ὅποι ποτὲ απομκίαν στέλλογτας, αὐτόεν  αὐεσ-αι 
τὸ ἀπὸ τῆς "ἑστίας πυρ, ἔπέρ ἐστι. ζωπυρεῖσ-δαι. 

Πτήσσω, τὸ «Φοβούμαι. παρα τὸ πέτω, πτῶν πτήσω, καὶ 
πα πτήσσω" ὁ γὰρ Φοβούμενου πέπτοντι ἔοικε. 
Πτίλα, τὰ ἄρμενα. παρὰ τὸ τίλλω, τίλα καὶ πτῖλα. 
Πτίλοςν ὁ ἐππεπτωκῶς τῶν Ἰλλων, τουτέστι τὼν οῃι}αλ- 

ον ἐπὶ τῶν ἀποτετιλμένων τὸ βλέφαρα., 
Πτισανη, ἡ λελεπισμένη κρμδή: παρὰ τὸ πτίσσω τὸ κα- 

Φαίρω καὶ ἐπτισμένον» τὸ κεκ»2αρμένον. 
Πτολ/δρον] ἐκ τοῦ πόλις κατὰ πομήτιο. ἔφος γίνεται 

πτόλις καὶ πτολ/εΌρον. ῥικφέρει δέ" ὅτι πόλις λέγε- 
του καὶ χωρὶς τοῦ τ' τὸ δὲ πτολίεὂρο», ἄὤγνευ τοῦ τ 
οὐ λέγεται. 

Πτολίπορ»ος, ἐκ τοῦ πορ»ῶ. καὶ διατί μὴ πρὸ μιᾶς εἶχε 
τὸν τόνου, ὥρπερ. καὶ τὸ καλλιγράφος ἐκ τοῦ, γράφω, 
ἐπειδὴ «τὰ: εἰς οὐ: ὀνόέωτα απὸ ῥήματος δισυλλαάβου συν- 
τιλέμενα προπαροξύνετα:, οἷον συλῶν Ωερόσυλου ' μυμῶ, 

ἱερόμυκος. οὕτω καὶ πτολίπορθος, ὁ τὰς πόλεις πορφῶν. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, Π Υ 

λαο ν) οὐχ ὗρον τὴν. ἐτυμολογίαν" ας οἶμαι δὲ, παρὰ 
το ὡ πτῶ, γίνεται πτείρω" 
στος . ἅπταρον, ὡς Φ.είρω ἐφ θαροή ἐκ. δὲ τοῦ πτείρω, 
ῥηματωιὸ» ὄνομα πτόροςν ας ΦΦείρω, Φφόρος" καὶ 
πλεονασμῳῷ ᾿ τοῦ πτόρ»ος. 

Πτοῦ] ἐκ τοῦ πετῷ ποτώὠ κεὸ ὑπερ-έσει, πτοῷ πτοή- 
σω᾽ ἔνδεν τὸ, : Ἐπτ τοήθην ὥσπερ κατωπέπτωκε: --- τὸ 
δὲ πτοῷ λέγεταε «ο κ πτοιῶ" ἐξ οὗ τὸ ὀιεπτοίησε' καὶ 
πτοί« ἡ πτοησιᾳ. 

Πτοῖον, παράλογοι Φόβοι ἐκπλήξ ἕεις, αἨίνδυνοι. οἱ δὲ, 
ταραχαή. ἀπὸ τοῦ πτοὼ ῥήματοῦ γίνετωι πτόα καὶ 
πτοία. 

Πτωσκαςέμεν,, παρὰ τὸ πτὠ, ὃ σημαίνει τὸ Φοβοῦμαι, 
πα Το σκάζω τὸ ἐκκλήνω. 

Πτωχεύερ, ἀπὸ τοῦ. πτώσσειν καὶ προοπ/πτει» τοὺς ΄δεο- 
μένους" ᾗ ἀπὸ τοῦ ἐκπεπτωκέναι τοῦ ἔχειν. ὠταύτως 
δὲ καὶ πτωχόο. ὁ δὲ ρου ἐτυμολογεῖ τὸ πτωχό; απὸ 
τοῦ πτήσει», περὶ τὴν. ὀχήν, τουτέστι την τροφή». η 
πτηχόο τις ὧν" πτωχὸο γὰρ οὐχ ὑφίστατομ ὠπειλήν. 

Πτὺον. παρὰ τὸ πτύω, τὸ ἀποπτῦον παν αποῤῥίπτο» τῶν 
καρπών τα άχυρα. τὸ δὲ πτύω σημαίνει τὸ ἀποῤῥς 

πιειν κοὶ ἐκβάλλει»᾿ ἔγγεν νοὸ τὸ αποπτύω. ἀπὸ τοῦ 
πετῷ πετύῳ' κο συγκοπῇ» πτύω, τὸ δίκην ἄποπεταν- 
νύμενον κ ὠποῤῥιπτόμενον, 

Πτύσσω] παρὰ τὸ πέτω πετύσσω" τὸ γὸρ πτύσσειν οὐ- 
ὃεν ἐστο ἄλλο, ὴ τὸ ἐπιπίπτειν ἕτερον ἑτέρῳ. ὡς τὸν 
Ἔγχεα δ᾽ ἐπτύσσοντο, Ἰλιάδος ν, αντὶ τοῦ εἰς αὐτὸν 
συνήγετο ποὸ ἐκαμπτετο πραδεινόµενα. 

Πτώξ] παρα τὸ πτῶ», παράγωγον πτώσσω" ὁ µέλλων, 
πτώξῳ' ποὺ ο. 3 ώπὸ τοῦ πτήσσῳ τὸ Φοβοῦ- 
μαι ἱπτήξω πτήξ: αἳ τροπῇ τοῦ μακροῦ εἰ μακβόν. 
σημαίνει δὲ -τὸν Ἰωλύν. 

τύχες, σημαίνει τὰς΄ τῶν ὁρῶν κατακλίσείο» ὣς τὸ, ---- 
πολυπτύχου οὐλύμπου: -- τοῦ πολλὰ ἀποπλίματα ἔχον- 
τος. λέγονται δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἄσπίδος πτύχες, τὰ δια- 
Φορ» ἐπαλλήλως ἑλόσμοτα. 

ἨΠόγελα. πόλις περὶ την Ἔφεσον, οὐδετέρως λεγομένη 
τὰ. Πόγελα, ὠνόμαστοῳ παρὰ τὸς πυγὰς, ο. ἤλγησαν 

οἱ Ἂγαι μεμνονος ἐρέται" παντεῦ-}εν ὠπομείναντες» τῆς 
συμφορᾶο ἐπώνυμον ἐποίήησαν τὴν πόλιν. 

Πιυγοστόλος, Ἡσίοδος οὐ μὲν τήν μανλίστριαν»" οἱ δὲ, 
αὐτὴν τὴν ἐταῖρανν τὴν περὶ τὴν πυγὴν στολιζοµενην, 
τουτέστι» ἐκεῖνα τα μέρη πανούργως τοῖς ἑματίοις [συγ- 
κοσμοῦσαν "] στέλλεν γαρ, ἐστι το συγκοσµεῖν. ἄλλοι 
δὲ, τὴν ποσμοῦσαν τας Χεῖρας ) πυγούσιον γὰρ ὁπῆχυς 

κεκλεισμένων τὼν δεκτύλῶν. 
Πυγμαίως, Ἰλιάδος Υ᾿ ἤγουν ἴσως γρονῳ᾿ πυγαὴ γὰρ 

σημαίνει τὸν γρ». Φον τῆς χειρός" παρὰ τὸ πτῷ πτύσ- 
σω. πτυγµή καὶ πυγµή” ἐξ οὗ γύετεα καὶ πτυχία, τὰ 
ἠσφαλισμένα. πυγμή σημαίνει κο τὸν πῆχυν, ἐξ οὗ 
παρώνυμον πυγµαῖος. «τει εἰς το πτύξ. 

Πνλαγόρας, οὗ προεστῶτες Πυλαία. Πυλαία δὲ ἐστιν 
εἰς Θερμοπύλας γινομένη σύνοδος τῶν ᾿Ααϕικτυόνων" η 
οὐ πεμπόμενοι απὸ τῶν πόλεων εἰς ᾽Αωϕιμτυογίαν ῥή- 
τορες», ὥστε ἐκεν Φγορεῦσαι. ἐκαλεῖτο δὲ πυλαγόραφ, 
παρὰ τὸ ἐπὶ τῇ Πνλαίκ ἀγορεύεν. Πύλαι δὲ ἐστι τὸ 
᾽Ααϕιπτυονικὸν συνέδρων. 

Πύγαργος, εἶδος ἀετοῦ” Λυκόφρων" δειλὸν ἡ ἄρπαγα. 
Ῥοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ δειλοῦ .- ὤπὸ τῆς λευκῆς πυγῆς, ὦὥς- 
περ ἐναντίως μελαμπυγης απο τῆς ἠσχυρᾶς. 

Πύξ] Πυξ ἀγαθός: Ὥ-, ἔστων ἐπίῤῥηαα ποῤτήητος. γένεται 
παρὰ το πτύστω πτύξω τὸ ασφαλ/ζω» απο 9ο τοῦ ω 

καὶ τοῦ. τ, πύξ' παρὰ τὸ πτυσσειν τοὺς ὀυκτύλους ἐν 
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τῷ πλήττει κ οντες γὰρ. τοὺς ὀακτύλους ἐν τῷ 
πυγµομαχίαν μβλιω «Ἡσίοδος, ---- οἷον- ὁ' ἐμχοντο 
Πυξ τε καὶ λκηδήν: --- ἆστι- δὲ. καὶ πυγμὴν. εἶδοο 
ἄγῶνος» παρὰ τὸ πτύσσειν κλείοντες γὰρ τοὺς ὁαχτύ- 
λους πλήσσομεν. 

Ποδαρέει», ἐτὶ τοῦ ἄλλεσθαιν ἦτοι ποδαρίςει» οἷς ὄνομα 
ὄνυμα Αἰολικῶς: ἡ πυγαρίςεµν, παρὰ τὴν πυγήν. δήλοῦ 
δὲ τὸ λακτίζειν. Αριστοφάνης Ἱπτεῦσι» ᾿Απεπυδάρι- 
σα µόωνα παρὰ τοὺς πόδας: -- αὔτωο Εἰρηναῖοο ἐν 
τῷ περὶ τής ̓ Αλεξκδρέων ὀμελέκτου. 

Πέελες, κυρίως ὅπου τους πυροὺς πλυνουσι' πυρέλου». τι- 
νας ὄνταρ' ἐκβολῇ τοῦ ϱ, πυέλους᾽ πυούς δὲ λέγουσι 

το καὶ ὀύχα τοῦ ϱν͵ τοὺς πυρούς. εἰσὶ δὲ σκαφίδεο ἐν αἲς 
λούοντω" παρ τὸ πεπυδὸς (τουτέστι τὸ σετηπὸς) 
ἑλεῖν. οὕτω δὲ ἔλεγον τοὺς πλυνούς, ὡς Θέων ἐν ὑπό- 
μγήµατι Ὀδυσσείας. 

ΠύΦεσθεω» τὸ σήπεσλω" ἐκ τοῦ πύθω τὸ  σήπω. 
Πνθέσθα, τὸ ακοῦταε καὶ μαεῖν. ἐν τοῦ πεύθω, πεύ- 

σω᾽ ὁ δεύτερος ἄόριστος, ἔπυδον' ἐπυθόμην, ἐπύθετο" 
καὶ τὸ απαρέμφατον, πυφδέσθαω. 

Πννβάνεσδω, μανθαάνειν, διδάσκει»᾿ ὑστορεῖν, ἐρωτᾶ». 
ἐν δὲ τοῦ πεύθω, γόνετοα πύθω τὸ μανθάνω κιὶ ακούω 
ἐξ οὗ καὶ τὸ πυνλάνω, 

30 Πνθοίατο] ἐκ τοῦ ἐπυθόμην, τὸ εὐκτικὸνν πυθοίµην 
ο πύδοιο, πύθοιτο, καὶ πυθοίατο. «ὖτει εἰς τὸ δευοίατο. 
Πύδεια καὶ Πουθαῖὸς, ὄνομα ἑορτῖό ᾿Αγαμέμνονος τῷ 

᾽Απόλλωνι. 
Πνδώ, πόλις Φωκίδος" ᾗς οἰκήτορες Δελφ2ή” απὸ τοῦ 

σεσήφ δω αυτό», τὸν ὀρακοντα», ὃν αγεῖλεν ὁ ο ᾽Ατόλλων. 
Ἶ παρὰ τὸ πεύθεσθαι καὶ αχούειν τῶν χρησμῶν", ἐκεῖ 
γὰρ ἦν τὸ μαντεῖον τοῦ Απόλλωνος, 

Πύθδων" ὀξυνόμενον μὲν καὶ Φηλυκὸν, ὁ τόπος βαρονό- 
µενον δὲ καὶ αρσερικὸν ὁ ὁραλων. 

5ο Πνθμήν. Φντοθεμήν τις ἐστώ  οἷον τοῦ Φυτοῦ. Φέι" 
Φυδμήν καὶ πυδµή». οὕτως Ωρος. ἡ παρα τὸ Φφύω 
Φύσω Φυθμήν’ καὶ σημαίνει τον κοῖριον τόπον. ὁ δὲ 
Θεόγνωτος, παρα τὸ κεύ-ω τὸ κρύπτω, κευδν καὶ 
κυθήν᾿ πλεονασμφ τοῦ µ. καὶ τροπή πυδµήν, βα9υ- 
πυδμή»» ἀπυθμήν. τὸ υ. ΨΙλο», 

Πύκασε, περιεκάλνψεν, ἐσκέπασεν. 
πυκάω. 

Πνκνα, τὰ συνεχ] καὶ συνετὰ ᾿ -Ἡᾗἱ γὰρ Φρόνιμος διάνοια 
45 πεπυκνωµέγη ἑστόν, ὥσπερ τουναντίον ή ἐσηχος ραιω- 

μένη. το ἀρσενικὸν, ὁ πυκνός᾽ τοῦτο ἐκ τοῦ πυκινός 
ὅδεν καὶ πυκιγήν βουλὴν » την πυννὴν καὶ συγετὴν καὶ 

΄“ σώφρονα. ἦ ἐν τοῦ πτύσσω πτυκγός καὶ πυκνό τὸ 

δὲ πυκινός, ἐκ τοῦ πύκα ἐπιῤῥήματος, ο σημαίνει τὸ 
ἐπιμελώς ἔχει». τοῦτο ἐκ τοῦ πτύσσω τὸ σφαλίς, 
πτύκα καὶ πύκα. τὸ δὲ πτύσσω, ἐκ τοῦ πέτω. τὸ γὰρ 
πτύσσει» οὐδὺν ὦλλο ἐστὶν ἡ τὸ ἐπιπίπτειν ἕτέρον 
προς τὸ ἕτερον. 

Πόλη ». ἐκ τού πτύσσω τὸ σφαλ/ζω". καὶν το πυλάρταο 
δουν τοῦ τᾶς πύλας ἰσχυρῶς αρτῶντος, ὃ ἐστι Ἡοετα- 

6ο σκευκόωτος καὶ συναρµόζοντοο.. καὶ ΠΠέλαιος τὸ κύ- 
τρ ὄνομα, προπαροξυτόνὼς, πρὸς νὁαρεολὴν τοῦ 

τοπου. 

Πύματος, ἕλλειψις τοῦ νὰ παρα τὸ πυδµήν ὄνομα ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν αγγείων ὁ γὰρ πνλμὴ»ν ἔσχμτος» εἰ 
καὶ την αρχήν ἔχει. πὺθµατος οὖν" καὶ ἀποβολῷ τοῦ 
δν πύματος. σηµαίνει δὲ τὸ ἔσχατον. 

Πυξίς, τεύχος Ἰατρικόν". καὶ κυρίως ἡ ἐκ πύξου γ8νο- 
μόνη" καταχρηστικῶς ὃὲ, ἡ ἐξ β -. ὕλης, κα) 
χαλκοῦ οὖν κα) ἡρλόβλου, ᾿ 
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Ἠθος, πο: υσετηπὸς αἷμα καὶ. μεταβεβληιένον". ο ὺ λ 
πύθω τὸ σήπω" καὶ τὸ γάλα ὁμοίως. οὕτως 

(319. ζος ἡμῶν ἔνδον: ---. τὸ (πθπηγὸᾳ αλδν ὃς Βὸ 
καὶ αὐτὸ µεταβεβλησθαα. απὶ τον σλωμιλαωτῶδες 
τῇ ὁμοιῤτητι ὑγρόν. τὸ πρωτόγαλα» πΌοςι ἐπὶ τοῦ πα- 
ρεσπαρµένου ὁ ν. τῷ σώματι-΄ ἔστι 1 μμ τὸ 
πῦος. ο: πλ τ 

110ρ, πυρὸό.. αστῳ εί. τς θα μάκράν ἐεὶ δὲ -- τω 
γενικῆς, βραχύ ̓  πρὸς αντιδιαστολή ἑτέρου σε ώγομέ- 
νου. ἔστι γὰρ. πυρόο πὸ πυ, μακρόν ᾿ υπαὺ σημαίνει τὸν 
σῖτον. τὸ ὁὲ πόρι φορ πε ἐστίνν. ὅτι Φυσώμενον δά- 
πτεται. ἡ παρα τὸ Φύω το ανκβλαστάνων Φορ. τί γὰρ 
πυρὸς εὐφυέστερον, ἡνίκα ἐπιλάβητωι ὕλης φύει γαρ 
λαβομεγο». ὕλης. ἐν δὲ τού. πὸρ πυρός, πυράζω" ὁἆ  μέλ- 
λων» πυράξω" ὄνομα ῥηαατικὸν ν ων. ο) ῥῆμα, 
πυρακσῶ" ἐξ οὐ ἑτεράκτεον. ὃ ο σπα 

Πνραέ, πυρκαῖκέ: ἀπὸ τοῦ Φύρω. ἀιικὴ 
Ἠνργοβαάρειο, προμαχώνες οἱ ὀχνρώτεροι. τῶν πύργων. 39 
Γ]νρευγος» ὁ Χντρόπους" παρα τὸ πὺρ ἐνωύειν ἐν αὐτῷ. 
Πνῤῥικισταί , οἱ τὴν ἔνοπλον ὀρχούμενοι ὄρχησι». : 
3 Ἱλυροῤῥαγέο, ὁ κος τῶν περ τμκών σκευών ἐν όα το 

κατεγότω»," απὸ τοῦ πὺρ καὶ ῥήγνυα, - τ - 
Πύραωος, πόταμὸς Νελμέέαρι υΦνόμασται δὲ οὕτω. ννν τὸ 

πολὺν. πυρον περιποιεῖν τοῖς ἐν τη Νιλ εὐκοῦσι. 
Πυραμίο ἡᾗ ἐκ πυρών καὶ ἀέλιτος, ὥσπ ρ σήσαιώςν ἡ ἐκ 

σ]σάμων Ἠοὸ; µέλτος. τες δὲ απο τοῦ συα,λαή οντος 
αὐσῷ σχήματος» πλετέος κάτωθεν ὄντουν καὶ εἰς ἐξὺ 8ε 
λήγοντος» ὔ ἐστι τὸ Φλογὶ ανα Ῥερό-ιενον ἑομιὸς, :τοιοῦ- 
τος δὲ καὶ ὁ πύργος. ἢ παρα τὸν πνρον. πυραμίδες δὲ 
πάλιν λέγονται ὡρεῖα ἠαφόλρὴ σαν ἅ πατεσκευασθ 
Ἰωσηφ. ο- κ ἀμὸ -ᾱ-- 

Πύργος . παρὼ τὸ ὑπεράνω γῆς, Ἴπτασθοι, σημαίνει ὁὲ 
ὁτὲ μὲν κυρίῶον τὸν πύργον »; ος: τὸ νι Πέργ» ἐφεστήκει 
γοόωσας-- ὁτὰ. δὲ τὸ τεῦχος. ---- ὡς εἶδον. Ἑλένην ἐπὶ 
πύργο» ἠοῦσαν: --- καὶ τὴν ταάξιν, ὡς τὸ, Ε δέκα η 
γοι ΑἉχαιῶν: --- καὶ ἐπίῤῥημα, πυργγδόν" καὶ αέρος τι 
τοῦ τείχους Γοῦ γὰρ ὁγ πρὸς πύργον ἴσαν, Ἰλιάδορ μ’. 
ὅτε δὲ μεταφορικῶδ, ασφαλείας καὶ Φυλακῆς, Τοῦυς «4ς 
γάρ σφΩ’ πύργος απώλετο: ---- λέγετοα δὲ καὶ µέρος τὸ 
τῆς νεώρ. ν 

Πνργῖα] το πυργία Δνεύεσκον, Απολλώνιος. λέγεταν τα 
ἔύλκ, ὦ τριβόμενα πῦρ ἐγγεννᾷ. τινὲς δὲ τοὺς πυροβό- 
λους λίδους. αχ 

Πυρνός, σημαίνει τὸν ψωμόν᾽ κοιγοτέρως δὲ }ἡ τροφή" 
απὸ τοῦ πυρεῦ, ὄ ἐστι τοῦ σίτου. εκ. όν κα 

Πνρός] οἱ μὲν, παροὲ τὴν ἐκφυσι», Φυρούς αλ 
οἱ δὲν σπορούς σπυρούς. καὶ ή (σήδαίγει καὶ --- ἳ 
Φήν᾿ κυρίως δὲ σῦτον, » αι «να ντίὰ 

Πνροεις] σιπυρόθις ἰτολάμπετωι αστὴ Απολλώνιος, 2ο 
ὅτι ὁ αστὴρ. ὁ Αρης» ὑπὸ μὲν Ἑλληνων Αρης λέγε. 
ται" ὑπὸ δὲ Αἰγυπτίων καὶ αστρονόμων», πυρέωφι ὑπὸ 
δὲ Χαλδαίωνν Ἡρακλς. περὶ παν. ν 

Πύστις) μήπως παρα τὸ πέπυσµεα πύσις' καὶ σλθομκαμίβ 
τοῦ Τ. οὐ ὀύνατοι δὲ πλεονασμὸς εἶναι, ἄλλα παραγω- 
γή. ἀπὸ. τοῦ πυστός πύστιςν ὡς ὑβριστος ὕβριστις. στ 

Πντ/ζω] παρὰ τὸ ατύω πτυτίζω παράγωγον' καὶ ἀπο- 
βολῇ τοῦ τ, τινὰς ὁὲ παρα τὸ Φνσω Φυσίζω" κα) ἐναλ- 
λαγὴ τοῦ ϕ, πυτίζω. 

Πώγων, ὡς μὲν Απολλόδωρος, ὅτι πὴξιν ἡλρίας σηωαί- 
ει) ώρ δὲ ἄλλοι, ὅτι ἐπὶ τὸ εἰπεῖν άγει" ἐκαγο) γὰρ 
ολ οἱ γενδιῶντες πρὸς τὸ λέγειν. παρα τὸ πήσσω οὖν 
πήξω πέπηγαν πήγων, καὶ πώγω», ὁ πεπηγως καὸ 
ἑδραῇος τόπος. 

6058 

ἡ 
ἥ 
ἱ 

Ἀ 

Ἡ 
ς 
. 
χ 



65 π Ω, 

Πωγωνήήτης. πώγων πώγωνος πωγωνίτηοι λέγουσι δέ τινες, 
ὅτι ἀπὸ τὼν εἰ; ων ληγόντων οὐκ ἔχδι γε γονέναι πω- 
γωνία, Κράτης γοῦν ἐν Μετοίκοις λειποπωγωνήα ὄφ]. 
δύναται οὗ», ὥσπερ, οἰχία οἰκιέτης, οὕτω πωγωνία᾿ πωγώ- 
γιατης καὶ πωγωμιήτης γενέσθαι. 

ΤΠῶλοι, οἱ νέοι ἵπποιν πόαλοί τινες ὄντεο, (ὠς' Ἄννερ ἵπ- 
παλος) οἱ περ) πόαν ἀλλέμενθι. 

Πωλικὸν παράδειγµα. ὥσπερ ὁ νεωςτὶ ᾿πώλος ηαννηθε]ᾳ 
ἐν τῆς Ὑεννησάσηο, αὐτὸν οὐδὲν χωρίζεται, οὕτω καἀγὼ 
ἐν ταῖο ἀρεταῖς τὸν πατέρα µου οὐκ ἐκωριόμη». 

Πωλὼν, πᾶρὰ τὸ πολῶὼ τὸ συναναστρέφοµαι καὶ ἐπιαφοι- 

τῷ": ἐπειὸὴ ὁ πωλούμενος καὶ ὁ πωλὼν περ). τὸν αὖὐ- 
τὸν τότον -ἄναστρέ έφεται». ἵνα Φεωρῆται ὑπὸ πάντων. 
Ἰστέον, δὲ ὅτι τὸ πωλῶ διφορεῖταν κατά τε γραφὴν παν 
σήμαιγόενον" ἐπὶ αν γὰρ τοῦ πιπράσκων διὰ τοῦ. ῳ 
μεγάλου ᾿ ἐπὶ δὲ τοῦ πινοῦ μαι } περιπατῶ » διὼ «τοῦ ο 
μριροῦ. φας ερω: δὲ ἐν .] συ»}όζει τὴ» αλίαν Φυλάτ- 
τει Ύραύ ή». ὄδ εν: αρτοτάληο . μὲν αλ τα ὅμοια» - εδια 
τοῦ ω μεγάλου" οὐωνοπόλος δὲ χαὶ τα ὅαοια, ὁιο του Ὁ 
μικροῦ. σεσἠμείωται 'τὸ αἀπεμτολῶ καὶ πυρπωλώ᾽ τὸ 

υμὲνν απὸ τοῦ πωλῶ τὸ πιτράσκῶ δια τοῦ ο μικροῦ 
(γράφεται ᾿ τὸ δὲ, ἀπὸ τοῦ πολῶ τὸ συγαγαστρέφομ-, 
διὰ τοῦ ὢ μεγάλου. τούτου δὲ την ἐτυμολογία». οὐχ. εὖ- 
ϱον. ὣς οἶμαι δὲ, παρὰ τὸ πέλω ἐστὶ πὸ ὑπάρχω" οὐ 
γὰρ συναγαστρεφόμενοι περὶ τον αὐτὸν ὑπάρχουσι τό- 
πον. καὶ, πωλέσκετο, Ἰλιάδος α΄, τὸ συνανεστρέφετο, 
ὀιήγεν" ἐκ τοῦ πολῶ᾿ ὁ αέλλων ν πολέσω" πλεονασμῷ 
τοῦ κ. πολέσνω ’ ὡς αρὼ αρέ έσω ἀρέσκω" α.κὶ γίνεται 
ἀπὸ αέλλοντος ἐνεστως.. πολέσκω" ὁ πανδητ «πός, πολέ- 

σχομαι. ἐπολεσκόμην παὲ τὸ τρίτον, κατ ἔκτασιν ποιη- 
τικὴν τοῦ ο εἰς ω, πωλέσκετο. 

4ο Πών -ποὶ πώµαλα. τὰ τῷ ο παραληγόµενα ἐπιῤῥήμωτα 
ἄποκοπῇ της δεν, καὶ ἐκτάσει τοῦ ο εἰ ῶ, γόνεται 
παρὰ “Δωριεῦσι" οἷον αὐτόνλενν αὐτῶ" τουτόθεν, τού- 
το. οὕτω πάί πο λεν» πώ" που) παρὰ Σώφρονι, Πώ τις 
ὄνον ὠνάσηται; ἀγτὶ τοῦ πόφεν. τὸ δὲ πώμιαλα παρὰ 
᾿Αττικοῖς, προρλήψει τοῦ μαάλα, πήύνεται) ον Ἠ μάς 
λα ὁ) τέὃνηκε Μενοιτίου ἄλνίμος υἱόρε--ι πα)» Ἡ μάλ’ 
ἐλαφρὸς ἄηρ: ---'τὸ δὲ πὀφδεν . ἐτὶ τῆς ον ὀργήσεως 
λέγεται” οἷον.» ἔγραψε πόδεν: ἀντὶ τοῦ οὐ. καὶ κατα 

5ο τοιαύτην σημασίαν τὸ πώμαλαν παρὸ. ᾿Αττινοῦς, σημαί- 
νει τὸ οὐδαμῶς. που) τὸ πώποτε; ὠπὸ τοῦ πω ἐπιῤῥη- 
ματος. ἔστι δὲ καὶ ῥ]μα παρα Αἰολεῦσι: οἶον, Χαἲρε 
καὶ πῶ:--- ὅπερ λέγεται ἐν ἑτέρῳ, σύμπωδ.. τρίτης 
συζογίας͵ ἐστὶν, ὡς μυρῶ » διδῷ, πῶ, ὅταν γένηται πώ- 

τες ἐπαύξησιο ἐστὸν, ὦς «πθι καὶ ζώ9. 
Πωλοὐαωνεῦ, παρὰ το πῶώλος καὶ τὸ δχμνῶ δαμνᾷς. 
ΠΠωληταί, αρχή τις Ἀθήνγσε», οἳ τα Τῆρ πόλεως πωλρῦσι 

ποὺ Φροντέςουσιν» αἀποδιδόντες τῇ πολει. -- 
69ος. νίκη] σημαίνει τὴν σύντονον ὀρχήσι». απὸ ᾿Πύρῥον ἦ 

Πνῤῥίχου" η] παρὰ τὸ ὁμέπυρο» τῶν ὀρχουμένων. 
Πωῦ" κλήνεται πῴεοσς, καὶ σημαίνει το ποία»ιον" παρὰ 
τὴν πόαν ην Σέμεταν ἡ, παρὰ το πὠ τὸ κτώμας” ὴ 
ενω” τὸ πώ. τὸ πίνω" ὅτι ποτῷ ἥδεται καὶ εὐφραίνε- 

} ὅτι τὸ κτήματα [πάμματα] ἔλεγον, «ὡς πολυ- 
ώμος 

Πωρός" ὄφεν τὸ: ταλαίπωρος. παρα τὸν πήῄσω μέλλοντα 
πηρίο, καὶ πῶρός, τροπῇ τοῦ η εἰς ω, ὡς ἀρήγω. ἄρη- 
ός καὶ αρωγός. 

1ο Πωῦγγες, αἱ αἴθνιαι, αἱ κλη»εῖσαι βοῦγγες. παρὰ τὴν 
ο βοήν καὶ τὴν ἰὐγήν. 
Παραπέτασμα, τὸ προκάλυµµα» πυρίως τῶν πορνῶν, 

προβάλλονται ὃια το μὴ ὀρᾶσθαι τουρ εἰσιόντωο. 

το 
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Πέραλος, Γερα τριήρης, "ὥσπερ καὶ Σαλαμινία καὶ ᾿Αντι- 
γονὶς κιὶ Δημητριάο' ἀπὸ Παράλου τω; Ἴρωος' προς 
ὑπηρεσίαν τῶν ἀνοιγκαίων ἐπιτήδειο. αὗται δὲ ἐπὶ στρα- 
τηγοὺς ἐπέμποντο, καὶ τοιαύτας τὰς χρείας. 

Πα αφυλακτωρενόμενοι, περὶ τας Φυλακας μαὺὲ Φρυκτοὺς 
ανατείνοντες ἐπὶ τὰ συμφέροντα τῶν πολεµίωγ. 

ρονασόν ; προτρέπει», δεῖσθαι, ἰκετεύειν. 
Ἠρόβολος, αἱ εἰς "}άλασσαν ἐγκείμεναι πέτρα! ὀξεῖκι οι 
προβόλιον, εἶδος ῥόρατου παὶ προβλητας, τοὺς εμε- 
λίους λήδους, παρὰ τὸ προβε εβλήσθαι. 

Γάρεδροι, οἱ αἱρούμενοι τὸ]; ἄρχουσιν οἷον βοηοί, σύμ- 
βουλοι, καὶ Φύλακες, Δημοσθένης» Παρεδρεύουτορ ἄρ- 

Χοστος τῷ υἱεῖ: ---- ὠνόμασται δὲ οὕτω παρὰ τὸ τον 
κο Ἰζόμενον πα) συνεδρεύοντα, συγδμιεῖν τὰ της 

Προβάλλεσθωη] ἔθος ᾗ ἡν ᾿Αθηγαίοις τοὺς άρχοντας (εῖτις 
ῥοοή)). παὺ τοὺς συκοφάντως παράγει εἰς την ἐκκλη- 
σίαν τὸν βουλόμενον, καὶ ὠποφαίνειν ὥς ἐστι, 

Περιστοικέςεται, Δημοσθένης ἐν δευτέρῳ Φιλιππικῶ». ἔστι 

δὲ οἷον αἱρεῖ» λαμβάνει" ἀπὸ µεταῴορας τών πυνηγώγ, 
οἵτινεο στο! όχουο περιθάλλουσι τοῖς ὄρεσι" στοῖχοι δέ. εἰ- 
σιν αἱ λεγόμενα, στάλιπες, ἀφ ὧν τὰ ὀήτνα παιίεται. 

ταύταις οὖν περιβάλλοντες, αἱροῦσι το 2ρία. 
Περιδέξιος] Ὅπως ἀποφεύξγ εὸν περιδέξιου: --- καὶ τῇ 

ἄριστερᾷ ἐργαζόμενος. παν περιδέξιον΄ ἐστὶ πὰν διλήει- 
4 ατου ἑκατέρωφεν γὰρ ὃ βούλεται συνάγει. καὶ παρα 
τῷ Θεολογῳ. 

Περίειπνον, ἦ ἐπὶ τοῖς ὧπο.)οανοῦσι γοµένη ἑστίασις. 
Περηράψαι, τὸ οποχτεῖναι ἐπεὶ οἱ ὧποιανόγτες περι- 

γράφονται. 
Πεςέταιρος] Δημοσθένγο Φιλιππικῶν δευτέρῳ, Καὶ τῶν 

Μακεδόνων τοὺς πεζἘταίρους μὲν παλουμένους, ὄντως δὲ 
ἀπολέκτους, ἔβαλεν εἰς τὴν Ἰλλορίδε ἔχων: --- πεζε- 
τοαίρονς εἶναι Φασὺν ἀπὸ ὁδοιπορριῶ» ἔργων ἑτωίρους Ύε- 
γονότας οὗ δὲ. «τοὺς περὶ τὸ σῶμα του Φ/λίππου Φρου- 
ρούο. Ἴσαν δὲ οὗτοι πο) πρῶτοι καὶ ἰσχυροί" απὸ µετα- 
Φορᾶο τὼν πεζών. πέζαι γαρ λέγονται αἱ ῴαι τῶν 

ἑματίων" ἐπεὶ ἔξωδεν περὲ τὸ ἐμάτιον εἰσὶ πατεσκευ»- 

σμέναι. 

Προφερεῖς, οἱ νέοι μὲν ὄντες, πρεσβύτερου δὲ Φαόμενοι. 
Ἡροναή ἸΑΦηνᾶ. ἀγάλμωτος ὄνομα ἦτοι, διὼ τὸ προ τοῦ 

κου ἓν Δελφοῖς ἑστάναι" ᾗ ὅτι προενόησεν» ὅτι ἔστιν 
ᾗ Λητώ. 

Πρόσαντες, τὸ δύσκολ. ον, τὸ" προὶ ἱστάμενον τῇ γνώμη” 
απὸ µεταφορῶς τῶν ἐν ὄρεσι προϊσταμένων καὶ ἐμπο- 
διζοντω». 

Προκώνια, γένη Φυμιαμάτων" οἱ δὲ, τὰς ἀφρύκτουὺ κρί- 
9ας. ἢ. οἱ ἵον πυροκώνια, πυροὶ µέλιτι κεχρισµέχοι5 καὶ 
ἐν ἡλίς ῷ ὠπτηκένοι. 

ΠἩροετρόπαιου .- ὁκίµων ἴτις ἐπὶ τῶν ἐναγὼν. προρτρόπα!ον, 
ἄγος, µίασµα. 

Προστέτηκε, προοκεκόλλήται. 
Ἡροσφυῶς, οὐμείῶς, ακολούθως. 
Παρέγγραπτος] πα»τες δὲ οἱ πολῖται παρὰ Αθηναίος ἐν 

γραμματείῳ ἐνεγραφοντο. εἴ τις οὖν μὴ ὢὦν πολίτης 
ἐνεγραφηή παρ αξίαν, ἐκαλεῖτο παρέγγραπτοῦ. 

Προσχώγ] τοῦτο ποτὲ μὲν ὃ) ἐνδρ σ γράφεται» ποτὲ δὲ 
διὼ δύο. διὰ ὁύο μὲν» ὅτε σημαίνει τὸ προσορµίσας" ὅτε 

δὲ σηµοάνει τὸ ἐδών, ὃν ἑνός. τοιοῦτόν ἐστι πα) το προ- 
στῆνοι ἐὰν γὰρ εἴπω, προοστῆναέ .ου τὴν τροφὴν ἐπὶ 
τοῦ στομάχου. διὰ δύο σσ γράφεται 
τὸ προΐστασθαι, ὃν ἑνός. 

9ο 
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Ῥα τὸ στοιχεὼν. παρὰ τὸ ῥέω" ὑγρὸν γάρ ἐστι καὶ οὐ- 
µαάλακτον» καὶ ὡσε) ἔλαιον ῥεῖ ἐν τοῖς µέτροις τὰ ἆμε- 
τάβολα.᾽ «νἲῖ 

Ῥς6, σχωσίνει τὸ εὐχερές. τινὲς δὲ ἀπὸ τοῦ ῥέα σχηµατί- 

ὦνσιν αὐτό' καὶ ὁ τόνος καὶ ἡ ππράδοσις ἀντ/κει»- 
ται, καὶ ἡ τῶν Αἱολέων διάλεκτος. ὁ τόνου μὲν, ὅτι ἐἰ 

ὃν ἀπὸ τοῦ ῥέα, ὤφειλε περισπᾶσθαι' καὶ παράδοσις δὲ, 

"ἔτι οὐκ ὤφειλεν ἔχειν τὸ τ’ ἡ τῶν Αἰολέων δὲ Φιάλε- 

τος, ὅτι εἰ ἦν ἀπὸ τοῦ ῥέα, οὐκ ώφειλον οἱ Αἰολεῖς 

προετιθέναι τὸ β, κοὺ λέγειν βρά. τότε γὰρ προοτ. 
Φίασι τὸ β τῷ ϱρ, ἡνίκ ἐπιφέρεται τὸ κ Ἰ τὸ δ, Ἰ τὸ 

τἡ τὸ ὁ ἀλλ) ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τὸ ῥᾷδιον λέγεται βρά- 

ὃιον Αἰολικῶς, ἂὧξ ἐπιφερομένου τοῦ ὃ. ἐκ τούτου γίνε- 

τει κατὸ ἀποκοτὴν., καὶ εὐλόγως ἔχει τὸ ι. οὐδὲν δὲ 
Ἐένον, εἰ δύο συλλαβῶν γέγονεν ἀποκοπή καὶ γὰρ πολ- 

λάκις καὶ δύο συλλαβῶν γίνεται ἀποκοπή" οἵον µακᾶ- 

ριος, µάκαρ᾽ προπάρομ»εν. πρόπαρ. οὕτως οὖν καὶ ῥά- 

ὁιον, ῥά. τὸ δὲ ῥάδιον ἔχει τὸ κ προογεγραμμένον᾽ 

ἐπειδὴ εὑρίσκεται τὸ 1 κατα ὁιάστασι» ἐν τῷ ῥηίδιονν 
σηµαίνει τὸ εὔκολον καὶ εὐχερές' καὶ ὅτι απὸ τοῦ 

ἑέα γίνεται ῥείδιον" κοὺ τροπῥ τοῦ ε εἰς τὸ ήν ῥηίδιον. 

ἢ ἀπὸ τοῦ ῥᾳος ῥάου" εἰσὶ γὰρ παράγωγα μαὶ δια του 

ὃμον κε διὰ τοῦ (διον. ὅἶτει εἰς τὸ -γραΐδίον. ἀλλ εἰ ἦν 

ἀπὸ τοῦ ῥᾷος, οὐκ ὤφειλε τρέψαι τὸ α εἰς ή ἐν τῷ 

ῥηίδιον" τα γὰρ ὁιὰ τοῦ διον απὸ πρωτοτύπου Φωνπεν 

ἔχοντα τὸ α» οὐ τρέπετᾶι, ὡς κεφάλαιον [πεφαλάδιον "] 

κο ἑλάδιον καὶ σπηλάδιον" καὶ οὐ λέγεται κεφαλήδιον 

καὶ ἐλήδιον καὶ σπηλήδιον. 
6ο Ῥαδιουργεῖ, σηαα 

5ο 

4ο 
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ψει τὸ μετὰ πανουργείας τὶ διαπράττε- 

δι, τὰ δὲ παρὰ τὸ ῥᾷδιν ὄχουσι τὸ Ιῶτα προςγε- 

γρκμιιένον ᾿ οἷον ῥᾳθυμος ; ῥᾳστώνη. 

Ῥέδυμος, ἐν τοῦ ῥά καὶ τοῦ. θυμός, ὁ εὐκόλως µεταστρε- 

Φέμενος, ἡ ὁ περὶ τὰ ἀπόντα τῆς ψυχῆς ἔχῶν". τὸ 

γὰρ ῥεῖᾳς σημάνει τὸ ἠδέως. 
Ῥδου, παρὰ τὸ ῥέω" τὸ γὰρ εὖ ερῶς γινόμενον ῥύσει 

με. τὰ δὲ εἰς ων συγκριτικά δισύλλαβα διφΦόγγῳ 

πκραλήγεται" οἷον πλδίων» ῥέων' καὶ ῥᾷον ὁμοίω 

ἔχει τὸ κ. ὅτι εὑρίσκεται μαὶ χατα ῥιάστασιν. ὰ 

Ῥμστώνη, εὕρους' Ἰ κατά τινα, περίστασις» ἠσυχία πα»- 

τοῦεν. παρὰ Τὸ ῥᾷον τὸ εὔκολοῦ, ῥᾳστον" κ ἐκ τού- 

του ῥεστώνη. ἄδεια, ἀνάπανσιο, ἠδυπαθεια' ἡ οὐκολία, 

παρι τὸ ῥᾷστου. 

Ῥάμνος, παρὰ τὸ ῥᾷον μένει». σηµαίνει δὲ τὴν μεγάλην 

ἄπανδαν». 
΄ ν 

εο Ῥαμβός, ὁ διεστραµµένος, ὁ πλάγιος" ὃν καλοῦσι» οἱ πολ- 

λο) σκελὀν. παρὰ τὸ ῥᾷον βιάνερ, κατὰ αντίφραση" 

” παρὰ τὸ ῥᾳίω τὸ ΦΦείρω καὶ τὸ βαίνω, ὡς παρα 

Λνκόφρονι. καὶ ῥᾳιβωσας», Ἠθά ῥαιβηδόν. 

αικός, ἀπὸ τοῦ Γραικόο, ἄποβολῇ τοῦ γ. εἰς τὸ ὅνα- 

ραΐσα!. 
Ῥαμστήρ, ἡ σφύρα, (παρὰ τὸ ῥᾳίω τὸ ΦΦείρω, ὁ µέλλων, 

ῥάσω, ῥαιστήρ) Ἡ Φ.Φείρουσα καὶ συντρίβουσα τὰ ὑπο- 

κείµενα. 

Ῥόα, ἐπὶ τῆς «εοῦ" Πλάτων μὲν, παρὰ τὸ α) μ) 

µένειν τὸν χρόνον" οἱ δὲ, ἐπειδὴ παρα τοῦ παιδος αὖ- 

τῆς Διὸς ὄμβροι παταρέρνσι- Κρονῳ δὲ λέγουσ» αὐτὴν 

συνεῖναι, καθόσον ἐξ αἰδίον χρόνου ἡ τοιαντη ῥύσις 

γίνεται. Αὐγύπτιοι δέ Φασιν αντην εἶναι ῥύσιν καὶ Φο- 

ρὰν τῶν Ἰινομένων πραγματων. Χρύσιππος δὲ λέγει 

τὴν γῆν ᾿Ρέαν κεκλῆσδαέν ἐπειδὴ ἅπ᾿ αὐτῆς ῥεῖ τα 

τὸ ῥεῖν καὶ μὴ 

ΕΤΥἸΜΟΛΟΤΓΤΊΚΟΝ Μ Ε ΤΑ. 

μονα ο νλά 

Ῥα 
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εἰ παν Μανόν ας ν κά υᾷ 

ὕδωτα. Κρόνος ὁέ ἐστι τὸ εὐμγχάνημα, αἴτιον κατάρ- 
χον με όδων. 8 

Ῥέα, παρὰ τὴν ἐπὶ τάδε ῥεῦσι. τὴν αὐτὴν γὰρ Φασὶ τῇ 
τς προνοίᾳ» ἄνωθεν ἐπὶ γῆν ηκουσγ. 
Ῥέδη, σημάνει τα µέλη" Ψνχὴ ὃ) ἐκ ῥεδέων πταµένη: 

--- δὲ τὸ ῥαδίως Φαίνεσθαι, τα ᾖ9δη ὃν αὐτῶν. οὕτω 59 
γαρ ἐκ τῆς ποιᾶς αὐτῶν συστάσεως τὰ πάθη τῆς ψν- 
χῆς Φεωροῦμεν, χαυρούσης, λυπουμένηο. ἐτυμολογθῖται 
δὲ παρα τὸ ῥέειν τα {9η τῆς ψυχῆς. Αἰθλικῶς δὲ ῥό- 
δος ἤ ῥεῦθος λέγεται τὸ πρόσωπο», ἡ προσώπου ἑρύ- 
θημα μέλος, σπλαγχνον. 4 στ ' 

Ῥέξας] παρὸ τὸ ἔρόω τὸ «δύω , ὑπερβιβασμῷ, ῥέλω" τρο- 
τῇ Δωρικῷ, ῥέζω" ὁ µέλλων, ῥέξω. σηµεάνει τρία᾿ τὸ 
ππράττω, ὣς τὸ,-- μέγ ἐν Άργει ὀροξας: ---- τὸ δύω, 

τὰς τὸ, "Αλλος ἄλλῳ ἔρεςε Φεῶν:-- καὶ τὸ τῷ χειρὶ 
καταψῶ., ἃς τὸ, Χειρέ τέ μεν κατέΓεξεν. δις” 

Ῥάβόος, παρὰ τὸ ῥάσσω" } παρα τὸ ῥαπίόω' ἡ} παρὰ τὸ 
ῥώπτω το ῥαπίςω, ῥωπόου καὶ. ῥάβόος. ἐτυμολογεῖται 
δὲ παρα το ῥᾷον βεώνειν ἐν τῇ ὀδῷ. βαρύνεται" τὰ εἰς 
δος δισύλλαβα , εἴτε αρσενικὰ εἴτε γλυκα, εἴτε 
εἴτε προσηγορικὰ, µετ᾽ ἐπιπλοκῆς συμφώνου, βαρύνδται, 

Ὁ. Φροῦδος» παρδος, σαρόος, ῥαβόος ὄνομα προσηγορικόν. 
Ῥαδέμανθυς' ἡ ὅτι περὶ τὰ ῥόδα ἑμάνη τὰ ὑπὸ τοῦ ταύ- 

ϱου προϊέμενα, ἡ ὅτι ἐν Ῥόδψ παρὰ ταῖς Ιλιάδεσιν 59 
ἐπαιδευ)Ί. φ.ε κ.) οὖν 

Ῥαδαλὸν ὀονακῆα, Ἰλιάδος σ'. οὕτω Ζηνόδοτος" ᾿Αρίσταρ- 
χος δὲ ῥαδηλόν. ῥαόαλὸν δὲ αἀκουστέον τὸ εὐκράδαντον 

᾿ καὶ εὐδιάσειστον διὰ τὸ ὕψορ. γράφεται δὲ καὶ ---- παροὶ 
ννλενορκά ἔστι δὲ ποταμός. κ -. 
Ῥωθυμεῖν, τὸ αργεῖν, ἡ καὶ τρυφᾶν, ἡ τὸ τοῖς ἀφροῦι- 
,υσίοις Αλαν : αλλφα πως Σ. 
Ῥαΐσαι, τρισύλλαβον' οἱ 

«ἳἩ 

. .. εν. 

Ατγιωο) «ὁ ἐκ νόσου «ναλάβοῖν, 
Ῥαάμνος, ὃ καὶ ἄγνον Φασὶ διὰ τὸ συγγενές' παρὰ τὸ στε- 703 

ῥέμνιον καὶ καρ-ερὸν προς ἡδονας' ὅθεν καὶ τὸν Ἠλίαν ) 
ἐκ προσώπου. τῆς' Ἱεςάβελ Φεύγονταν ὑπὸ ῥαμνον. ἑλ- 
Φεῖν' ὅτε τῶν Φευγόντων τὸν οἴστρον καὶ τὴν γυναικὸς 
ἡδονην καταγώγιόν ἐστι τὸ τῆς αἁγνίας ἔύλον, ατὸ 
τοῦ αρχιπαρἈένου Χριστοῦ πεφυτευµένον τοῖς την ἁγνίαν 
ἀσπαζομένοις. ων κ νψ ο 

Ῥωδανίςειν, τὸ τινάσσεσθαι καὶ πινεῖσθαι, τὸ παρὰ ταῖς 
γυναιξὶ λεγόμενο», ὧς Ἡρακλέων ἐν ὑπομνήματι στο 
λιάδος. «ρου. τε ὅρς ; 

τὸ βοτα ταύτφ ἑλαύ- Ῥαάδινα, ῥάῤθον » βακτήρίαν", ἐτειόὴ 
νεται. ἢ βάτος, ἀπὸ τοῦ ἐπ αυτᾷ βωνευ. ἸἈΝέκανόρος 
ἐν. Θηριακοῖς. ὰ... " 

- 

. 

κ ο η οκ δὴ 

"Ῥαδινώτερον, κοὔφονν ἐλαφρότερον' παρὰ τὸ δαμαςέσθα 
ο. ῥᾷον ἡ ἐκ τοῦ ῥέω ῥεάόην" ἐξ οὗ νά ποσα . 
Ῥα) κωγγες, σταγόνες, ῥανίδες. γίνεται παρα τὸ αμα 
Φαμίζων Φαμιξ κατὰ πλεονασμον τοῦ Υ αετα τοῦ ῥέων 
ῥεδάμιγξ : καὶ τροπή τοῦ . εἰς ἂν ῥαδάμιγξ. σηµοώνδι 
δὲ τας συνεχεῖς καὶ τπυχνας κπὶ αλλαπαλλήλους ῥανίδας, 19 
᾿Ἰλμίδος λ’. ἡ ὁ ἀπὸ τῶν ἵππων κονιορτὸς. αν 

Ῥάκος] παρὰ τὸ ῥήσσω ῥήξωι γένεται ῥῆχος καὶ ῥάκος, 
καὶ ῥακίον ὑποκοριστικῶς. . » 

Ῥάμνος, εἶδος ακαν.ώδους Φυτοῦὶ παρα τὸ ῥᾷον τέωνά- 
σθαιν κατα ἀντίφρασιν. ἡ παρὰ τὸ ῥάον ἀονεῦτθαιν 
κατα τροτὴν τοῦ ὁ εἰς κ. ἦ παρὰ τὸ ῥάπτῷ (ὃ σηµαίνει 
δύο, τὸ τε πλήττω, καὶ τα Διεστῶτα συνάπτω) ὁ παθη- 
τικὀς παρακείµενος, ἔῤῥαμααι τὸ πέπληγµαί" ἐξ αὐτοῦ, 
ῥάμωος' καὶ τροπγ τοῦ αμεταβόλον εἰς «ματαβολον, 
ῥάμνος, ἤ πλήσσουσα. 
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δο Ῥαπήαι, τὸ αλλη τὸν γνάφον ἁπλήστῳ χειρί. 
Ῥαντίζω] ἐν τοῦ ῥαίνω ος ῥανίζω". καὶ πλεονασμῷ τοῦ 

τ, ῥαντίςω.. 
Ῥαπίθες ' κρηπῖδερ" ἄρον: τὸ κ» καὶ τρέψον. τὸ η εἰς ᾱ. Ἶ 

ἀπὸ τοῦ αρπές ὀξυτόνου » μετὰ τοῦ !, ὑπερθέσει καὶ 
συστολὴ Χρονικῷ, ῥηπίο. 
άρος, δὲ μὲν, λέγουσιν ὄνομα τόπου" οἱ δὲ, τὴν γαστέ- 
ρα) ἐξ οὗ καὶ ῥαριον λέγεται τὸ βρέφορ. οὕτως αὗρον 
τὸ λαξδίδιον. ς 

Λο Ἑά σφι] τὸ πλῆρες., ὥρα σῷι' πέπονδεν ἔκθλιψιν τοῦ 
α. εὕρηται ἡ σφὶ ἀντωνυμία παρα τῷ ποιητῇ σὺν τῷ 
ν΄ Συρακούσιοι δὲ ψά λέγουσι" Λάκωνες» σφή. 

Ῥαχις ὡς μὲν Απολλόδωρος, απὸ τοῦ ῥῆἔις εἶναι» καὶ 
τα δεξια µέρη διακρίνειν απὸ τῶν εὐωνύμων ὡς δέ τι- 
νεο, τράχις» δια τὴν. τραχντήτα τῶν συνεστηκότων, αὖ- 
τῇ πονδύλων ὁἁμὲ τοῦτο δὲ χαὶ ὀμανθοτάτας ἐκ τούτων 
ἀποφύσεις εἶναι. ἔστι δὲ γαὶ ἐπὶ πέτρας ια ἐπὶ σώ- 

βατ” καὶ ἐπ],μὲν σώματος, εἴρῆτοι παρὰ τὸ τραχὺ» 
1. ες Εὐριπέδης ἐν Ἔκαβη, καν θώδη εἶπε τὴν. ῥώχιν' Ἶ 
6ο. παρὰ τὸ ἐν αὐτῇ προερᾶσσειν πάντα τα πλευρά. ἐπὶ δὲ 

ες τῆς πέτρας, παρὰ τὸ ὀξέι τρ ἔχειν καὶ σραχέα. πυ- 
. ρίωο ἑὲ πᾶς ὁ πετρώδης αὐγιαλὸς ῥαρίκο καλεῖται. καὶ 
κα γη ὁέ τις ἐν τοῖς μετάλλου. οὕτω παλονμένη. παρα τῷ 
Σοφοκλεὶ αχ λέγεται -ἡ) «τοῦ ὅρουρ" παρ ἑτέροις 
«δὲ, ὁ σύνδεγόρος τόπος. εὔρήται ῥαχίς παρὰ τὸ: :ῥώχει 
«ἐοκέναι". ἡ παρὰ τὸ ῥώσσω" οὐ ὁ δεύτερος «όριστος 
ἐῤῥαγον. 

ποῦ Ῥαχος : αρσεγικῶς, ὁ σκόλοψ ὃ ακανδώδης᾽ 
αμπέλου» ἐπεὶ ἀποξύνεται ἐν τῷ αποτέμνεσθαι' 
ῥα) σαι, το τέανει». 

Ῥεῖν. ἀικκρύνω. λέγεται ποιὲ ῥέω καὶ γράφεται παρὰ τὸ 
ῥέω, ῥέαὶ καὶ πλεονασμῷ τοῦ εν ῥεῖα. καὶ τέ μετέχει. 
τὸ γὰρ εὐκερὸς ῥεύσει ἔοικεν. ὡς τὸ ἠρέμα παρα το 

:ἠρθμῶς Γον αλά 
--- παρὰ τὸ ῥέω ῥέεδρον" καὶ κράσει, ῥε]θρο». ση- 

μοήνει δὲ Φύον τὸ ῥεῦύμα. καὶ τὸν λιμένα, ἐν Οδυσσείᾳ. 
ο Ῥειώνην τὴν Ἡραν Φφησὺν Εὐφορίω». 

ο Ῥείηο|. ἐν. τοῦ ῥέων ῥείτγό: καὶ κατὰ συναέρεσι» ῥείτης 
ἐξ οὗ τὸ θαδυῤῥείτη τῆς ια. ἑδρρείτης., ῥειτός, ὴ ᾧτος. 

ο ῥειτοὶ δὲ ποταμοί εἰσι ὁύο, διὰ Φάραγγες ὑπὸ γὴν ῥέου- 
ιτες ἐν τῷ Θριασίῳ πλησίον Ἑλευσῖνος. λέγει Ώρος δι} 

ο Φιῷθόγγου ῥειός, μα) ὀξύνεται" -ὁ δὲ Ἡρωδανος» διὼ 
υποῦ ια ῥὗτου, καὶ βαρύνεται». ὧς σῆτος. 

Ῥηγνόμενον, προερησσόµενον, ΦΦειρόμενον τὸ κὔων, ἀπὸ 
τοῦ ῥήσσω' τοῦτο παρα τὸ ῥῶ τὸ ΦΦείρω" καὶ ῥηγγύω 

εῤηγνύσω, ῥηύσκω. ᾿ 
30 Ῥηγμόν κυρίως ἐπὲ τοῦ προερησσοµέγου τῇ γῇ Ὦ ὕδωτος, ὡς 

τὸ, --- ἀλὸς ῥηγμῖνα βαφεῖαν: --- Κατα χρηστικῶς δὲ 
μα) ἐπὶ τοῦ αὐγικλοῦ ν --- βαΐνον ἐπὶ ῥηγαῖνι 9Φαλκσ- 

να παρὰ τὸ ἐκεῖ ῥήσσεσ-θαι μαὶ οἱονεὶ κπεκλάσ.αι 
τα κύματα. 
Ῥήψιου, πόλις πλησίον Σικελίας" ἐπειδὴ σεισμοῦ γενοµέ- 

νου, απετελέσθη τὸ ἐκε, ῥχγέντος τοῦ τόπον ἐχείνου. 
Ῥηγος, τὸ πορφυροῦν περ; ἠβόλαιον" ῥέξαι γὰρ το βάψαιν 

καὶ οἷον ῥεταποµ/σ»ι. ὅτι δὲ ῥαγεῖο ἔλεγον τοὺς βα- 
5ο ώμος, τὸ βάμμα”, σαφὲς ᾿Ανακρέων ποιεῖ, 

λιπόρφυρον ῥέγος:--- καὶ παρὼ Ἰβύκῳ, κ. 

μ ᾿ νὰ 
καὶ ἐπὶ της 

κα) 

Ῥαψφδοί καὶ ῥεψφρδοῦντες, οἱ τα Ὁωήρου ἔπη ὠταγγέλ. 
λοντες ἐν τοῦ; Φθάτροις. ῥαψφδῆσαι οὖν ἐστιν ἤτοι τὸ 
Φλυαρῆσα,, ᾗ ἅπλως λαλεῖν καὶ ἀπαγγέλλειν, χῶρὶρ 
ἔργου τινός. 

Ῥήτωρ, πόδεν ὠγόμωσται: ἡὶ ἀτὸ τεῦ ῥύδην λέγεω' ἡ 
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ἀπὸ τοῦ συνηγορεῖν τῷ νόμῳ ῥήτρα γὰρ κατὰ Δωριεῖ; 
ὁ νόμος. 

Ῥήμα ἀπὸ τοῦ ῥῷ τὸ λέγω" (ἔστι δὲ δευτέρος συζυγίας) 
ὁ μέλλων» ῥήσω" ἐξ οὗ ῥῆσιο» καὶ ῥήτωρ, καὶ ῥητήρ, 4ο 
Ἰλιάόος {, Μύθων τε ῥητῆρ' ἔμεναι:--- ἀντὶ τοῦ διδά- 
σκάλον τῶν ἐσομένων λόγω». 

Ῥήτρη» ἡ ἐπὶ τοῖς ῥητοῖς συν)ήκη. Ῥήτραν συν» κ, 
ὁμολογία. Ταραντῆνοι δὲ”, νόμον παλ οἷον γήφισμα᾿ οὗ 
δὲ, σύγγραμμα. καὶ ῥητροφύλακας, τοὺς γραμ μάτο- 
Φύλακας. 

Ῥήτωρ, παροὲ τὸ ῥῶ τὸ λέγω᾿ ὁ τῷ δήμῳ συμβουλεύων 
τὸ συμφέροντα, καὶ ὁ ἐπὶ οἰκείοίς λήµρασι σύμβουλος, 

Ῥηξήνορα, τὸν ῥηγνύντα τῇ ἠνορέφ» τουτέστι τῇ ὠνδρείᾳ, ρο 
ανδρεῖον᾿ ἡ τὸν ῥέξαι τὶ καὶ πρᾶξαι τῇ Ἰἠγορί ὁν- 
»άμενον.͵ 

Ῥμγεδανῆς Ἑλένηο, Ἰλιάδου Υ. παρα τὸ ῥγος, ῥιγεδανός, 
ὣς μῆκος μηκεθανόρ. 

Ῥόμησε] ῥγῶ: ὁ μέλ). ὧν» ῥιγήσω, συζυγίᾳ δευτέρα», ἐπὶ 
τοῦ Φοβοῦμαι, ὣς τὸ, Ῥήγησεν ὁ' ὁ γέρων: -τ ῥᾳηῶ δὲ 
ῥηώσω, συυγᾳ τρίτη» ἐπὶ τοῦ ψύχους .. ὡς Τὸ, --- 
οὐκ ἐφαμην ῥιγωσέμεν: --- ἀντὶ τοῦ οὐχ, ὑπέλαβον ῥς 
γῶσαι. ἁμφότερα δὲ ἐπ τοῦ ῥ]γος γόεται ) τοῦτο πο 

τοῦ Φρίσσω Φρήγος παν ῥῆγοο " ὅδεν τὸ μακρόν ἡ γὰρ 
ὠποβολὴ τοῦ ἔχτασι» πεποίήται τοῦ /. σημαίνει δὲ 
τὸν Φόβον. ἐκ δὲ τοῦ ῥῆγος» ῥύγιον τὸ ντητκόν σημ-ά- 
νει δὲ τὸ Φρικτῶδες καὶ χαλεπόν᾿ δλεν καὶ ῥήιστα, 
Ἰλιάδος ἄς τὸ Ψρικτὰ καὶ Χχαλεπά. ὁμοίως δὲ κα) ἐπὶ 
τῆς νόσου» τὸ μὲν ῥγος, παροξύνεται τὸ δὲ Φριµτό», 
ὀξύνεται, 

Ῥίσα, δὲ ήν ῥεει τὸ ην άνω τοῖς δένδροις παρα τὸ ῥέειν το 

όν αὐτῆς πα Ἰν] ὴ παρ τὸ {ζω τὸ κάθημκε, κα ναί 

ῥία, παρὰ τὸ προσ νε». ἐν τῇ Υῇ᾽ ἦ παρὰ τὸ ἔρα 
ἡ γῇ», ἔρικά τις οὖσα, κατὰ ἀποβολην τοῦ ε. 

Ῥιανοῖσι] ῥινοῖσο ἐπισκάςουσι πόδεσσιγ: σι αντὶ τοῦ 
ἐφδαρμένοις. αλ άψεα ῥικνά τ-- μέλη τα, ῥυτίδας 
ἔχοντα. παρα τὸ τὸν ῥινὸν πατακεννίσθαι, ἤγουν τὸ 

δέρμα ΦΦείρεσδω. 
Ῥωφα. σημαίνει τὸ ταχέως) παρὰ τὸ ῥήτει» ἑαυτὸν 
δα τάχος. ὡς παρὸ τὸ πρύπτω, κρύφα, οὕτω παρὰ τὸ 
ῥπτω ῥάΦα". καὶ πλεονασαῷ τοῦ µ, ῥίαφα. 320 

ΙΡ. ὤφειλε διὼ ὀιφόγγου ράφεσθαι ᾿ ἀπὸ γὰρ τοῦ ῥέω 
γέγετα,; ἐν γὰρ τῆς ῤινὸς ῥέουσι καὶ κατέρχονταε - τα 
περιττώματα τῆς ο μα αλλ’ ἡ παράδοσις ὃιὼ τοῦ 
ὣς δι ἑκατάλήκτον. 

ὍῬινος] Ῥινὸς ὑπὲρ πυμάτης: -- ὧδε ἐπὶ τοῦ μυμτῆρος 
δέρματος ' ἐπὶ δὲ τῆς ασπίδος, Σὺν ὁ᾽ ἔβαλον ῥωούς: 
. σημεάγει βύρσας, ασπίόκο. ῥινός τὸ δέρηςν ὠπὸ 
τοῦ ῥνη, ὅπέρ ἐστιν εἶδος ἐχ9ύος” ] παρὰ το ῥ ον. ὃ 
σημαίνει τὸ (ἄπρον" παιὶ γὰρ τὸ δέρµα ὥπρον ἐστὶ, παλ 
οἱονεὶ ἐπιφάνειι τῆς σαρκός. Χοιροβοσκός' ὁ δὲ Ώρος 5ο 
λέγει, ῥινὸς λέγεται» ὅτι ὃν αὐτοῦ ῥέουσιν οἱ ἱθρῶτες. 

Ῥμοτέρος, σημαινει τὸν διακόπτονταω καὶ τιτρώσκοντα 
τοὺς ῥμούς. ῥῶοί δὲ καλοῦνται αἱ ἀσπίδεο. Ἡσθδος, 
Ῥιμνοτόρφ Κυδέρεια Φόβον καὶ Δεῖμον ἔτικτεν: --- ἤγουν 
«Φροσύνη τῷ Ῥραάσει συγεµίσγετο. 

Ῥών., τὸ ἄκρωτήριον ᾿ ἐπεὶ περιρέεῖται ὕδατι. ἴσως δὲ καὶ 
ἐκ τοῦ ἀκρωτήριον γέγονε µείωσις [ν αἱ τρεῖς πρῶται 
συλλαβκ) σι αφηρηκέναι. η] ὅριόν ἐστιν" ἐξ οὗ ἐστι) 
ὁραν' καὶ γὰρ σκοτὴ λέγεται. 

΄Ῥάπες, σημιάνει τὰ κατεσκευασμένα πλέγματα ἐκ τῆς ἠο 
οἰσύκο } ψήφοι" ἴσως απὸ τοῦ ῥτεσθαι ἐν παντί. 
πα) κ, πλέγμά τι ἐστὶν ἐν λυγῶ». 

Ῥιπή. παρὰ τὸ ῥίπτω ῥπή, ᾗ ῥιπτομένη. τένεται δὲ ἡ 

πού 
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λέξιο ἐτ) Ἠέ αό πγεύωέτων. ἔστι δὲ καὶ ὄνο-α- πόλεως, 

ὡς λέγει ὁ Χοιροβοσκος παρὰ τῷ ποιητῷ, παρα τὸ δε. 

πιζω” εὐρίπιστος γάρ ἐστο ἡ πόλις, ση ατνεε δὲ καὶ 

Φερών. ἀπὸ δὲ τοῦ ῥίτω, ῥπίζω" καὶ ἀπὸ τοῦ ῥίπτω, 

ῥαπτή καὶ ῥι 
Ῥιττάζων, ὥπτων. παρα. τὸ ῥίον τὸ ὠχρωτήριον» ῥίτω 

ἑστί τὸ πετάω, βκρύτονον ῥιπτὼ δὲ το ἐξουθενῶ, 

περισπώμενον᾿ ἐξ οὗ καὶ τὸ, Ἐξελεξάμη» παραβῥωστε]- 

σθαε: --- Τὸ δὲ ῥτασκον» οὐκ ἔστι ἰωνμιόγ ουδὲ γαρ 

τῷ ε παραλήγετα,᾿ πα τινὲς μὲν Φασὶν ἀπὸ ἐνεστῶτος 

αὖτο τὸ εἶναι" παρηνται γὰρ ἀπὸ τοῦ ̓ ῥπτάζω Γπτάσκῶ, 

ὡς Φάζω Φάσκω᾿ ἡ συγκοτῇ Ἰωνικῇ, ῥιπτάεσκον. ῥί- 

πτασκον τὸ δὲ ῥίττω παραγωγόν ἐστιν το τοῦ ῥέπῳ, 

Ῥοιά] τα εἷς α λήγοντα θηλνκὰ, εἰ μὲν τῷ ο παραλή- 

γετα» παροξύνεται, οἷον χρόαν ῥόα, πόα” εἰ δὲ τῷ οι 

ὀιΦόΥγῷ. « ὀξύνεται" οἷον. χροιά ῥοιά , ποια. 

Ῥρδωνία οἱ μὲν, τὴν ῥοδέαν Φασίν' οἱ ὁ-. τὴν ῥοδοδά- 

Φνην' ἄλλοι δὲ εἶδος ἀμπέλου, τῆς ἐχούσηο ἔανφην 

σταφυλή». 

Ῥόδος. ἡ, νῆσος᾽ παρὰ τὸ πολὺν ῥοῦ» οὐνόθε, δονε]σθαι 

πρὶν Φανηναι τὴν »ῆσον. 

Ῥόδον] παρα Τὸ δω, ὅδον, καὶ κατο ἀντθρνσω τὸ μὴ 

δῶν, ἀλλ εὔοσμον ΟΥ. ν 

Ῥόδος. ὀόρυβος" καὶ ῥόδίον, σημαίνει τὸ ὁρμήτικόν. ῥό- 

λιον λέγεται καὶ τὸ κόμα το καταταχόνον, τρ ῥοῇ 

καὶ ἁπλῶς τὸ κόμα» καὶ ἡ σφοὀρὰ των κωπῶν κίνησιρ᾽ 

καὶ ὁ ἐν τούτων ἦχος, παρὰ τὸν ῥό9ον τὸν ἐν τῶν κὠ- 

πῶν ἀκουόμενον. 

Ῥοΐςος , πεποιημένη Φωνή" 

ἦχον- ἀπὸ τοῦ τρίζω» 

ο, τροῖςος ἀποβολᾷ τοῦ τν 

ρς πνρίζω᾿ πα συγκοπῇ» πρίζω " 

προίζω" παὶ ἐξ αὐτοῦ προῖςος ποιὶ ἀπορολῇ τοῦ π, 

ῥοίςος σεν καὶ ῥοιςὴ όν” καὶ ῥοῇζδεν, ᾽Ιλιάδος κ. 

αντὶ τοῦ ποιὸν ἦχον απετέλεσε, τουτέστι συριγµόν. πε- 

ποιηµένη δὲ ἡ λέξις. 

Ῥόππαλον, παρα τὸ εἰς ἕτερον µέρος ῥέπειν' 

ῥοπὴν καὶ το ἁλοιαν το τύπτει». 

ο: αφαῖα] παρὰ το ῥέπω ῥοπή ῥοπαῖα καὶ ῥομφαῖ», 

Ῥοφα. οὗ ᾿Αττικοὶ ῥόφω λέγουσι βαρυτόνως οὐχ ὑγιῶς' 

ὀ Υ1ρ μέλλον. ῥοφήσω. ἔστιν οὖν ῥοφώ: οἱ δὲ Δωριεῖς, 

σημαίνει δὲ ῥύμην, ὁρμὴν, 
γήεται τρίος” πλεονασμφ τοῦ 

ῥοῖκος. ἡ ἀπὸ τοῦ πυρ 
πλεονασμῷ τοῦ ο, 

} παρὰ τὴν 

ῥυφω. 
Ῥοχ δεῖ] Ῥοχ εἲ δὲ γόμα: --- πλεογασμῷ τοῦ Χ». παρὰ 

τὸ ῥόθιον» ῥο2ώ ῥοθεῖ. ν ἄλλοις δὲ σημαίνει τὸ πρὸς 

ἴσως παρὰ τὸν ῥοῦν καὶ τὸν 

υ.χεῖ καὶ ῥοχθεὶ. ἡ ἀπὸ τοῦ. ῥέω ῥοχῷ, ὡς 

... καὶ ος τοῦ 3», ῥυχδώ. ὧς, τὸν 

Ῥόχδεον ὑπὲρ κύμα: - ποια Φωνή ἐστι. το. γὰρ. ὕδωρ 

εἰς τὰ μα 

χω». ῥόχδ, ῥόκθ. 
Ῥώ, σημαίνει ἑπτά᾿ τὸ 

τὴν ξηρ αν ἀντρερούειν: 

λέγω" (ἐξ οὗ καὶ ῆσις καὶ ῥ]μα 

5 λόγος" ἀπὸ τοῦ ἔῤῥηκα᾽ ὁ παθητ εκὸρ ἐῤῥημαι) τὸ 

ῥέου ἐξ οὗ καὶ ῥεῖθρον" τὸ ΦΑΦείρῳ, ἐξ οὗ καὸ ῥαῦο 

καὶ γραῦο» ἡ διεφδαρμένη” τὸ ὁρμῶ ̓ ἐξ οὗ να) ῥώσα- 
τὸ σπεύδω. ἐξ οὗ καὶ ῥώσασεωι τὸ σθαιί, Το ὀρμῆσω ς { 

ἐξ οὗ καὶ τὸ ῥέω" «τὸ ὑγμαί- 
σπουδάςειν᾿ το πράττω, 

νω, ἐξ οὗ καὶ ῥωμὴ. 
Ῥωγας μεγάλη] παρα τὸ ῥήσσω ῥήγάο καὶ ῥωγάς, ώς τὸ 

. πτήσσεν, πτώσσειν᾿ ῥωγάδες δὲ, πέτρας εἰσί: καὶ τὴν 

ὁρσοδύραν» ῥώγάδα καλοῦσι», οἷον ἔκρηγμα οὗσαν καὶ 

ὀιακοπην του τοίχου, «ᾖτει εἰς τὸ ἄν ῥωγάρ. καὶ ῥω- 

αλέον, τὸν διεῤῥωγότα καὶ ἐσχισμένον. ν 

Ῥέμη' ἐπὶ μὲν τῆς ὑγείαο, παρα τὸ έ5' οὗ ὁ παρακε[- 
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τῶν πετρῶν εἰσιὸν, δοκεῖ τα ποιεῖν 

ΡΥ ιδία 

μένος, ἐῤῥωιαι ο σκθσα οξ 
ῥώμῃ», ὡς γνώσῳ πω ν μω ἡ πολεω», απὸ- Ῥώ. 50 
µου καὶ Ῥωμύλου τ . Αἰνείου παίδων." μὴ «Ἔ 

Ῥωέ, «ῶον ἐστὶ αικρ σταφυλής ὅμοιον τεριφε: 
ρὲς γαρ ἐστὶν, ὡς. οἱ ωρακότες µοι εἶπον. "«λρος. παρὰ 
τὸ ῥήσσω ῥήξω ῥξ καὶ ῥώξ. στι δὲ εἶδος σκορπ/ου. 

Ῥώπες; ὕλη κ. ρ λώδη Φυτά. καὶ (ῥωπογράΡους π] τοὺς τὰ 
τοιαῦτα ὑπογραφοντας. καὶ τὸν κουφον. Φόρτον, ῥῶπον 
λέγουσι᾽ δεν καὶ ῥώπια, τὰ οὐ στερέμνια" καὶ ῥω- 
πήϊα, ὀρυμοί. νο οκ μι Φυτα. απὸ τοῦ φώς ποῦ - 
ῥέψω᾽ τροπῇ, ῥοΨ: καὶ αὐξήσει, ῥώψ., ὧς'βλώψ' καὶ 
ῥώπος, ὁ παντοδατο; Φέρτος. Ν 

Ῥωχαός] Ῥωχμὸς ἔην. γην Ἰλιαδος ψ᾿ τόπος ὁστ) κε- 
χαραγµένος Μδ. "ὀμβρίου ὕδατου. πι. πανν τὸ ῥήσσω, ρη- 
γμός' καὶ μετ. ολ έδει ῥωχμος. σα”. δὲ δν. 

Ῥνδόν] -- ῥνδὸν. αφνειοῖο: --- άγαν πλούσ ων)ωκς ἀπὸ τοῦ 
περιῤῥεῖν τον πλοῦτον. ' ον" 

Ῥνγφένεια] : σημαίνει ἡ λέξις πλοῦτον: 4 κν ῥνπφενέων 
ανδρών», τῶν. πλουσίων" επαρ τὸ ῥυ]να; τὸν ἄφενον. 
σύγκειτοα δὲ ἡ λέξες παρὰ τὸ ῥύδην καὶ ὤφενος, ο ώ 
τέστι τὴν τοῦ πλουσίου. ῥύσιν. ο ν 

Ῥνμός] τῇ, τῆς κει ήσεως τάξει. ὁς ὠνθωαστοι" αρός 
μὴ γαρ ὅμοιον ὑποποιεῖ" -ὁ δὲ | απο τοῦ .ῥύῷ 

Γβύσῳ" ῥηματικὸν ὀνομα, ῥυσμός: καὶ τροπγ τοῦ σ 9. 
} ἐκ του ἐρνω το ἑλκύω, ἐρυσαός'. καὶ αφαιρέσει ποῦ 
ε, καὶ τροπή, ῥυθμός' «καὶ ῥυδμίόει,. ἀντὶ τοῦ Ἀοβωνευ- 
πο, κανονέςεεν εὐ.ύνει. 

Ῥομβόνες, υεἰσὶν αἱ μις καὶ κινήσεις τὴς στ 
:οἰονεὶ τὰς ποτυλώδειο. παπάς Ῥεμβόνας ἆ κ. 35 
ἐπηρεφέας ῥολίδεσσω». Απολλώνιος, ὃ ν 

ν- Ῥυμβάς ϱ) ῥύω ἔστι ῥῆμα". αφ οὗ ῥύσιρ κα) ῥυτός. δω. ῥυ- 
» 

σμοο᾽, εἶτ'. ἑλλεψο, Ἰ τοῦ σ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ, 
ῥνωβο ο6. ον 429) «αμ μμ 

Ῥόμθφ] Ῥόμβῳ. καὶ τυπάνῳ μήν, Φρύγες. ἑλασκονται: 
τι μυστικῷ σανιδῷῳ, ὃ στρέφουσῳ. εἰς. τὸν 
ἦχον ἑωποιοῦσι. ῥύμβος δὲ κα). ῥόωλος, ὁ ων ----ν 
ἔστι δὲ τροχίσκος,. ὃν τύπτουτες ἡμασε καὶ στρέφοντες, 

. π-ιοῦσι περιδονεῖσθο καὶ ψοφον ἀποτελεῖν, ῥύμβον ἀὲ 5ο 
αὐτὸν Εὔπολις . εἶτε. αλειται φὲὸ καὶ ο. 

Ῥυμη) ῥέω ἔστι ῥήμα" καὶ ῥύω ῥυσὼ. ῥύμὴ' τὸ δὲ ῥύω 
παρὰ τὸ λύω, τροπή τοῦ ̓αμεταρολου εἰρ ἀαετώβολον. 

Ῥυμός, το μετκέν κατὰ μῆκος ξύλον τοῦ ώρα ατου» Ἴγουν 

τὸ προηρτημ ένο», τῷ ζυγῷ ὁρ)ὸν. ἔνλον. παρα το 
ἐρύσω, ηματικον ὄνομα, ἐρυσμός: καν αποβολή/. τοῦ ε 
καὶ σ ῥυμος. αι. ον 

Ῥυσμός, εἰκῶν, ἠδέ έν σχ]μα᾽ Διονύσιος ὁ περιηγητής 
Σχήμα δέ τοι ᾿Ασιης ύσμος. υπέλει {ν .” Ἀλνα ολο 8 

Ῥντπος, παρα τὸ χροῦς καὶ ζώ ὑπών μην» ὁ ὑτων 

τῷ Χροί. ος Απνσνς., 4ο 
Ῥύσια, ἀνεχυρώματα. ωκήρω!, δρύσν ὀλκυνόαενός, οἨλια- 

δυο λ.. αντ) τοῦ ἐνέχνραν τα αντ) των. ἑἀλκοβενα, 
περ αντὴ τῶν Ἰρπασμένων ἁρπάςονται, λέγδται ῥύσικ 
καὶ τὰ ὑπὲρ ὑγείας καὶ εὐτυχίας ευχαριστήρια, παρὰ 
το ῥύεσθαεν ὡς παρὰ Ἀιονυσίῳ τῷ τεριηγητῇ ν' Ῥόσια 
ὁ) Απολλωνι χορούς ἀνάγουσιν ἅπασαι, 

Ῥυσός - παρε τον ἐρύσω μόλλοντα, ὁ ο νολωνεμώνς. τὴν 
σάρκα καὶ ῥυτιδω». . 

Ῥνσα. αἱ ἀπογεγηρακνῖκι καὶ ῥυτίδας δχουσας οήίθες 55 
δὲ καλούνται αἱ ἐπὶ τοῦ μετώπου τοῦ δέρματὸς συστρο. ή 

φαί, παρὰ τὸ ἑρύω, ὀἑρυτίς καὶ ῥυτέςν ἡ αινκληνοῥόνη | 
σαρξ. 

Ῥνσταςειν, τὸ μετὰ βίας ἕλκειν' παρὰ τὸ ω. ᾗ 
να πλεονααμῷν ῥυσταςειν, ἔατι τὸ μον νι 

Ν 
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ἀνάγκης ἕλκειν καὶ µίγνυσθαι γυναικί. καὶ Δυκόφρων 
ῥυσταγαάτων .λέγοι. 

Ῥντήρ. ἑλκυστήρ. απο τοῦ ἐρύω ἐρυτήρ᾽ καὶ ἀποβολῷ. τοῦ 
ο Ἰλιάδος η, --- ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνύσθεν: --- παρὰ τὸ 
ἐρύειν, ὃ ἐστιν ἑλκύειν. 

707 

ΚΟΝ ΜΕΤΑ, κ. 
-- Α ὐάα 

Ῥντοῖς., μεγάλοις ; ἑλκυστοῖς, ἡ πυλιστοῖς" ἀπὸ τοῦ ἐρύω. 
καὶ, Ῥυτοῖῦσι λάεσσι, τοῖς ἑλκυστοῖς λ/δοις διὼ τὸ αέ- 
γειδος, 

Ῥντήρ. ὁ ἐμάς' κυρίως κα) τὰ ἡνία". παρα τὸ ῥύεσθαι 
ἵππους καὶ τοὺς ἐποχουμέρους, ἕ ὅπέρ ἐστι σώςειν. 

Σ. 

το Σγμα τὸ στοιχεῖονν παρὰ τν σίζω, σίγα, καὶ σίγμα 

απὸ τῆς περὶ τὸν Φ9όγγον υνόμδως. τὸ σε, ϱ’ τὰ γὰρ 
εἰς α λήγοντα ὀνόματα« τῶν μλλώς φιέρ ἑνὶ Φωνήεντι 
δέλει παραλήγεσδαι, α» β» γ, ὃ. 

Ῥαβακζος, ὁ Διόνυσος ' διὰ τὸν γινόμενον περὶ αὐτὸν «Φία- 
σον τὸ γὰρ εὖ βαδίζει» οἱ βάρβαροι σεβαζειν λέγου- 

ο σιῳ. ὅδεν καὶ τὼν Ἑλλήνων τιὲς ἀκολουθοῦντες τὸν 
3 εὐασμον σαβασμὸν προσηγόρευσα». 
Ῥάγαρις, ποταμὸς Φρυγίας" απὸ Σαγάριδος τοῦ υἱοῦ Μί 

δου. Σάγγαρις» ποταμὸς Φρυγίας". ὅτι Σαγγαν τινα 
ἀσεβήσαντα εἰς τὴν Ῥέεν µετέβαλεν εἰς τοῦτο τὸ 
ὕδωρ" καὶ απ᾿ αὐτοῦ τὸν τόπον κληθῆναι, 

Ἀ Σάγµα, παρὰ ᾿Ἀριστοφανει αποθήκη τῶν ὅπλων" 
ρα τὸ σαγὴ, τουτέστιν ἁσπές. 

Σαθρός. σημαίνει τὸν σεσηµµένον. ἐκ τοῦ σήπω, σήψω" 
ὁ δεύτερος αόρέστος» ἔσαπον ' πο ἐκεῖδεν σαπρόρ, κατὰ 
πλεονασμὸν τοῦ ϱ' καὶ τροπΏ τοῦ π εἰς κ}. ἢ απὸ τοῦ 
σταθῆναι σταθρός, καὶ σα-δρόςν κατα ἀντέφρασιν. Ἶ 
παρα τὸ σείεσθαι ῥᾳδίως" ἢ παρὰ τὸ σείεσθαι τὰ ἄρ- 
9ρα” ἐτυμολογεῖτωι δὲ παρα τὸ σεσγωμένον ἔχειν τὸ 
ᾱ ρ3ρο». 

δο Σακέρδως, Ῥωμαλστὶ Ἱερεύο σάκρα γὰρ παρ αὐτοῖο λέ- 
γέτας τὰ ἱερώ. σαπέρδως οὖν, ὁ τα Περο ἔρόων» ἐλλεί. 
ψει τού ρ. λέγεται δὲ καὶ σέβω τὸ σφάςω" δύναται καὶ 
παρ αὐτοῖς εἶναι ὁ σέβων ἐν τῷ ἔρδει». 

Σακέσπαλος» πολεμικόρ" ἀπὸ τοῦ πάλλεν τὸ σάκος πα 
κιγεῖν τὴν σπίθα. σάκος δὲ ἡ ἀσπίς, ὠπὸ τῶν Σαάκων 
τῶν πρώτως εὑρόντων. οἱ δὲ Σάκες ἔθνου, εἰσὶ Θράκης. 
ῇὴ παρα τὴν σάγην. σάγος ναὶ σάκος. ἡ παρὰ Τὸ σανω 
σάκος, ὡς σώζω σιῶκοο. 

Σάκκος. παρὰ τὸ σάσσω τὸ Φορτώ. τέσσαρα δὲ εἰσὶν εἰς 
κος ὀνόματα γραφόμενα διὰ ὁύο 1. σάκχος, λάχκος, 
μάκκος; πόχκος. ολ Μ τ 

Σαλαμίον πόλις" ἀπὸ Σαλαμῖνος τῆς Ἄσωπου δυγατρός" 
ὃς ἐλδὼν εἰς Σαλαμῖνα καὶ εὗρὼν ο. βασιλέα, ἂνεῖ- 
λε, καὶ αὐτὸς ἐβασίλευσε. 

Σαλάωβας ͵ σημαίνει τὰς δυρίδας τας Φε) ἓν σάλῳ οὔσας 
Λυκοφρων᾽ ἦ παρὰ τὸ ὃς αὐτας εἰοβαίνειν τὸ Φώς, 
τὸ σέλας. καὶ Σαλαμβάς ἡ ὁμων, παρὰ τὸ αεὶ περι- 
Φέρεσδαι καὶ ἐν σάλῳ εἶναι, καὶ ὅτι περιέρχεται ρή- 
νοῦσά τὸν ᾿Αόωνι». καὶ σαλαίςειν ᾽Αγακρέων, ἐπὶ τοῦ 
2η εἴν) σαλεύει γὰρ καὶ ταράττει τὴν ὀνανοιαν }ἡ τοιαύ- 
τη ὀδύνη, του 2ρήνου. 

Σαλμυδησσός, ποταμὀὸς Θράκης: καὶ οἱ κατοικοῦντεο Σαλ- 
µυδήσσιο- ερήτας ἀπὸ τοῦ ἁλμυδησσός τις ὦὤν, ὁ εἰς 
τὴν, ἅλα ἄττων, ὁ ἐστιν εἶσιωγ. οὕτως, ἐγώ. 

Σκλεύω, απὸ τοῦ σαλος᾽ τοῦτο παρὰ τὸ ἅλς, ἀλός. 
Σαλακωνεία, ἡ βλακεία. 
Σαλπιξ, ας τὸ σαλπ/ζω" τοῦτο παρὰ τὸ σέλας καὶ 

τὸ ὄψ ὀπός καὶ Φωνὴ, ὁπίζω, σελαπίςῳ' καὶ συγκοπῇ 
καὶ ὑπερβεβασμῷ» σαλπίςὦ. Σαλπιηέ Αφθηνᾶς" δια 
τὸ πρώτον αὐτὴν εὑρεῖν σάέλπιγγα, καὶ ἱδρύσασθαι σάλ- 
πιγγος ᾿ΑΦηνᾶς ἑερὸν ἐν ΄Αργει. 

Σαμάρεια, πολις' εἰργίαι ἀπὸ τοῦ σήματος τοῦ Αρεως 
ΕΤΥ ΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

πο 

πᾶ- 

4ο 

ο 

ποδ 

ὅτι ἐν αὐτῇ "Αρης ᾿Ασκαλάφῳ τῷ υἱῷ τύμβον ἔχω- 
σεν, ἐν ᾧ καὶ ἐπέγραψε τοῦτο, Σημ Άρεως ἔτυμον 
βεβογμένον ἑλλάδ; Φήωγ" Οὔνεκ Αρης τέκνον ἔχωσε 
πολ . 

Σαμοθράκη, ἀπο Σαμόλρακος υἱοῦ Διός ἡ ὅτι κεῖται ή ις 
νῆσος αὕτη παταντιιρὺ τῆς Θράκης. Φασ) ὁὲ Σαμίους 
αὐτὴν οὐκῆσοι. 

Σανίο, οἷον τανίς, παρὰ τὸ τετασθας, τὸ ἐπέμηκες ἕύ- 
λον. σανίδες δὲ, ἐν αἷς ἐγγράφονται οἱ ὀφείλοντες τὴ 
καὶ οἱ ἠδικηκότες 

Σάπειρες, ἐπίφετον᾽ ᾗ εὐθεῖ, Σάπειρ. παρὰ δὲ τοῦτο 
γενέσθαι καὸ ὁ κ θω.. λήφος: λέγετα,. 

Σαπρόςν ὁ σεσηπὼς καὶ παλαιός. εἰς τὸ σορός, 
Σαπφώ, παρὰ τὸ σάφω τὸ σαφηνίζω" ἢ παρα τὸ σάφω 19 

τὸ ψηλαφώ. σαάφω Σαφών ῶς κλάθω Κλωδώ"' καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ, Σαπφω. Ἶ παρὰ τὸ σαφής. 

Σαργάνη] σασσω ἐστ) ὁ]μα. καὶ σογάνη" καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ρ) σαργάνη. ἔστι δὲ πλεγμάτιον ἀπὸ σχοιν/ου γι- 
νόμενον εἰς ὑποδοχὴν ἐχδύων. 

Σάρδιο] παὶ οἱ πολῖται καὶ κα πόλις διὰ τοῦ κε. ὥσπερ πα- 
ρὰ τὸ πόλιεο κα ὄφιες γίνετω πόλις καὶ όφις κατὰ 
κρᾶσιν. οὕτω. καὶ παρα το Σαρδιες Σαρόης. τί οὖν: οἱ 
πολῖτωι Σάρδις λέγοντας; οὐχέ" αλλ᾽ ὅτι ὠμφότερα δν 
τοῦ ι γράφονται’ Σαρδινο) γαρ λέγοντεα οἱ πολῖτωι. 

Σαρκαζω, σημαίνει τὸ Ψψευδέσι λόγοις μέχρι τῶν σαρχῶν 3ο 
κείσθαε, ἐτυμῶώτερο» δὲ λέγουσι» οὐ Αἱολεῖς σύρχα" πα- 
ρὰ το Αποσύρεσος α τὸ δέριια απ᾿ αυτῆς" τας γὰρ σάρ- 
κας σύρκαο, οἱ Δωριεῖο λέγονσι᾽ παρὰ τὸ σύρω σύρξω, 
σύρξ καὶ σάρξ. 

Σκρισσα, αἶδος ἀποντίου Ἑλληνροῦ. 
Σαάω]--- σέω ο) ἐρύτρως. ἑταίρους: - ἔστι ῥῆμα σέω τὸ 

σώζω" τροπῇ γνεται σκω" τὸ παθητµεὸν, σάομαι, ἐσαό- 
µην. ἐσάου" ποὶ τροπῇ Δωρικῇ τῆς ου εἰς ω», καὶ συγ- 
αρχοµένως, σάω. 

Σαπέρδας] Σαπέρδας πέντε, καὶ τέσσαρας πέρκας" Λυκό- 4ο 
Φρῶ». σαπέρδας, αἱ αφυβοι καλάμοις ὀηρμέναι καὶ τε- 
ταριχευµέναι. ᾗ τὰ ὕεια τεμάχη» ἅ όνδην Παφλαγό- 
γες παλουσιν. οἱ πέρμαι δὲ, εἶδος ἐχύος ποὺ αυτὸ τε- 
ταριχευμένον. καὶ ἔοικεν απὸ τούτου καὶ ὁ σαπέρ- 
όγο τὰ ἀπὸ τῶν ἀφυῶν νῦν ταρίκη σηµεάνειν. οἱ δὲ 
ἀκριβέστεροι σαπέρὀην Φασὶ τέµαχος τεταριΧευµέγου 
ἠχνύος" τὸν γαρ καρκίνον ἠχ9ὺν σαπέρδην οἱ Ποντικοὶ 
Φασί. 

Σαρπηδών, ὁ 
ὀρεπάνην. 

Σαρωνίρ. Εὐφορίων Φησίν' ἐπειὸγ. Σάρῶν τὶς κυνηγὸς ἐπι- 
δλώκων. ἐκεβδεν κατεκρηµ»/σ»ή εἰς άλασσαν, δια 
τοῦτο Σαρωνικὸν ἐκλήδ1 τὸ πέλαγος. Διονύσιος ὁ περιη- 
γητήο» πι την µέν τε Σαρωνίόα κικλήσκουσε, 

Σαρούμεγον Β κλυδωνιςόµενον Δυκόφρων" ἀπὸ τοῦ σαέρω" 
τοῦτο παρα τὸ αἴρω το κουφίω" πάς γαρ ὁ κλυδωνι- 
«ὄμενος, αἴρεταςν καὶ κουφίςεται. ὃ µέλλων, σαρώ" 
παν μετάγεται εἰς ἐνεστῶτα καὶ γύετοι σαρῷ σαρώ- 
σω. καὶ ἐπὶ τοῦ χανεῖν σάρμα γὰρ τὸ χάσμα Φασὶν, 
ῶ5 

-- 
τή. 

ὄνομα κύριον. παρα τὸ ἅρπη, ὃ σημαίνει μα δο 

7ο9 
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αφ οὗ κα) ὁ γέλως σαρδώνιος" καὶ σαρωγ/βος, ϱ αἱ κοῖ. 
λαι ὀρύες. 

.. Ῥατυρος] παρα τὸ σάδη τὸ αἰδοῖον σάθηρος καὶ σάτυ- 
ρος πατωφ ερὲς γὰρ τὸ Ὑένος τῶν σατύρων. 

Σαυρωτήρ, ἑυστὸν έρυ” ἢ ὁ στύραξ, ὃ ἔνιοι καὶ οὐρίκ- 
χον καλοῦσο, ὅπου ἐμπήσσεται τὸ σιβήρειον τοῦ δό- 

1ο. ρατος παρὰ τὸ σταυροῦσ.)α καὶ ὀρθοῦσθαι ἐπ αὐτὸ 
τὸ δόρυ. ᾿σταυρωτήρ τις ὤν. οἱ δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ σιδή- 
ρειον στέρακα καλοῦσιν. ἔστι δὲ καὶ εἶδος δένδρου στύ- 
ραξ" οὗ ποὺ ὁ καρπὸς ἁμωνύμως λέγεται στύραξ, «λάγε- 
ται δὲ σαυρωτὴρ καὶ ἡ τοῦ ὀέρατος αρχ, ἐφ ᾗ στη- 
ρίζρται- 

Σκώτερος] ἔστι͵ ῥῆμα σῷ τὸ ὑγιαίνω" παράγωγο», σέω᾿ ἐξ 
οὗ ὄνομα σάορ ᾿ ἐξ αὐτοῦ σχώτερος, ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ 
σῶ ῥήματες κο σέω, ἐξ οὗ σύος. 

Σκίνω, σηµαίνει τὸ πολακεύω᾿ καὶ σαίνουροι, οἱ τὰς οὐ- 
ρας συνεχῶς κωοῦντές͵ ἕπποι καὶ κύνεο. 

πο Σέλας, ἦ λκμπρότης τοῦ πυρὸς, ἤγουν καὶ λαμπγδών. πα- 
ρ τὸ σάλος, σέλας, (ώς βέλλω». βέλος) το ἄθμε/νήτον 
πορ᾽ Ἰ παρα τὸ σαλεύεσθαι πνοφ, τὸ καιόμανον. καὶ κας 
ραύνιον περ" οἱ δὲ, τὴν ἄστραπην' οἱ δν τὸ Φῶς. 
παρὰ τὸ σείω τὸ ὁρμῶ. 

Σελήνη» παρὰ τὸ σέλας νέο» ἔχειν. ἢ παρ τὸ σέλας σε) 
ἓν ἔχειν ὅθεν κολ ἔνος ὁ ἐνιαντὸς» ὁ αεὶ νεάζων. 

Σέλινον, «ἐτυμολογεῖ «Ὄρος, τὸ ἐξ ἕλους σευόµενον, ας 
Όμηρος φησν, το ἑλεὂρεπτον σέλινον. 

Σέκρετον, παρα τὸ σείειν τὰς κρίσεις. 
5ο Σελλοίν Ἰλικδος π᾿. ὅτι ἜἝλλος καὶ Ἐλλοί, τὸ ἐν Δωδώ- 

1η τῆς ἩἨπείρου κατοικοῦν ἔθνου" καὶ γὰρ οὕτω τινὲς 
; λέγουσι τὸ παρα τῷ ποητῷν ἀμφ) δὲ Ἐλλο) Σοὶ 

ναΐουσιν: --- εὔρηται δὲ αὐτὸ παρὰ τὸ ἕλος' ἐκ γὰρ τοῦ 
κατακλυσμοῦ τῆς γης, ἔνδα ὤκουν ἑλώδους γεγομένου, 

μµετῴκησαν ἐν Δωδώνφ. καὶ οἱ μὲν, ἸΕλλοὺς αὐτοὺς ἐξε- 
δέζαντο, ὡς Πήνδκρος". δεῖ δὲ απὸ τοῦ σ άρχεσθαι 
τὴν λέξιν Σελλοὺς, απὀ Σελλήεντος ποταμοῦ, 

Σελμών, ὄνομα βάρβαρον, ἀπὸ τοῦ ἕλκω, ὁ παθητικὸς 
4ο παρακείµενορ.. εἷλμαι' ἐξ αὐτοῦ εἱλμών" ἀποβολῇ. τοῦ 

., ἑλμώων' καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, σελμών. Ἶ ἀπὸ τοῦ 
ἐλεύθδω, ἐλμών καὶ σελμών. 

Σεµέλη, παρὰ τὸ σέλας μέλειν ἤγουν Φροντ/ζειν΄ Δία 
γὰρ ἠτήσατο μετα αστραπῶν καὶ βροντῶν συγγενέσ-αι 
αὐτῇ' οὗ γενομένου καὶ περχυνω.)είσηο, ἐσείσὃη τὸ µά- 
1η" καὶ ἐντεῦδεν Σεμέλή. 

Σεµίθαλις, παρὰ τὸ σμῶ κιὶ τὸ ἅλις, τουτέστι τὸ ἅλις 
σμ]μαν τὸ πανν, οἷον τὸ λεπτοµερέστατον. 

Σεμ:ος] παρὰ τὸ σέβω σεβνός, καὶ σεµνός, ὁ σεβασμοῦ 
ἄξιος, ὁ Φαυμαστὸς «καὶ ἄξιος ἐντροπῇς. καὶ τὰ ἄῤῥητα 

5ο δὲ γαὶ ἀνεξιχνίαστα σομναὰ λέγεται. καὶ παρὰ Λυκό- 
ρ Φρονε, Σεμνῶς κασσαρεύουσα, ἄντ) τοῦ αἰσχρῶς. 
Σνύς, σηµαίνει τὸν σκώληκα, οὐχ εὕρηται δὲ ἐν χρήσει ἡ 

εὐδετε, αλλ’ αἱ πλάγιοι, ὧν παρὰ ᾿Αριστοφάνειν Ὑπὸ 
τῶν σέων κατακαμπτόµενος : - ὤφειλεα δὲ περισπα- 
σθαιν ας χΐνλο χηνῶν) αλλοὶ σεσηµείωται καὶ τοῦτο 
μετὰ τῶν ἄλλων ἐννέα, ὥσπερ καὶ τὸ οὐδένες οὐδόνων, 
καὶ τὸ Φ δες Φήδων. Χοιροβοσκός. 

Τιο Σεύα] απὸ τοῦ σῶ. γύεται σεύω" σημαίνει, τὸ ὁρμῶ καὶ 
τὸ διήκω. ὁ ὁ µέλλων, σεύσω" ὁ πρῶτος αόριστου, ἔσευ- 
σα οἱ ἑὁ αέριστοι πρῶτοι, ἢ τὸ σ ἔχουσιν, ἡ τὸ ἕν } 
τὸ ψν ἢ ἓν τῶν ἀμεταβόλων. σεύσας οὖν έστω ἡ μα- 
τοχὴ τοῦ πρώτου ἄερίστου» καὶ χεύσας, ὡς ἀλεύσας 
καὶ ἱππεύσας αλλα κατ ἔνδειαν τοῦ σ Ὑόνεται σεύας 
καὶ χκύας κε αλεύας" καὶ τὸ σευάµενος, ἀπὸ τοῦ σευ- 
σάµενος, καὶ (δλευσάμανος. 

Σ»ιληνός] σειληνο) λέγονται οἱ γέροντες τῶν σατύρων 
παρὰ τὸ σε/εσθαι περὶ τὸν ληνόν. ἡ παρα τὸ σεσηρέ- 
γαι μαὶ χαίνειν, γίνεται ᾽σέρηνος” καὶ πατὰ πρές»εσιν 
τοῦ α) καὶ αρταθέσει τοῦ λ εἰς ρ. σειλη»ός. Χοιροβο- 
σκός. σεληνός, ὁ γέρων" παρὰ τὸ εἴρω τὸ λέγων σειρη- 
γός καὶ σειληγές. σειληνοὶ δὲ, οἱ τὰς σταφυλὰς πατοῦγ- 
τες, παρὰ τὸ σείεσθαι ἐν τῷ ληνῷ. σιλληνός, διὰ δύο 
Ἀ. καὶ διὰ τοῦ 1. 

Σειρά] παρὲ τὸ εἴθω τὸ συμπλέχα, γίνεται, εἰοα. καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ση σειρά. σημαίνει δὲ τὴν ἄλυσιν. 

Σειρήν. παρὰ τὸ εἴρω τὸ λέγω εἰρήν" καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
σ. σειρήν. 

Σειραίνω», σηµαίνει τὸ ἑπραίνω, ὡς λέγει Ώρος ὁ Μιλή- 
σιος” παρὰ τὸν σεῄριον τὸν ἁστέρα. σαΐριος δὲ ὁ χύων 
ἐστὶν ἀστήρ" καὶ εἴρηται παρὰ τὴν «έσιν 6 έριος. η πα. 
ρὸ τὸ ἐκκενοῦν ἡμᾶο {δρῶσι ῥεομέγους" σειρεῖν γὰρ τὸ 
αποκενοῦν λέγεται. ᾗ παρὰ τὸ σεσηρέναι» σέριος πα 
σείριος " τοὺς γὰρ κύνας δικχάσκειν τότε ποιεῖ. ἦ πα 
τὸ εἴρω τὸ λέγω, εἴριος καὶ σε/ριο᾿ λέγει γαρ παλ μη- 
νύει ἡμῖν τὸν καιρὲν τοῦ έρους. ἔνιι ἐὰ πάντα τὰ 
ἄστρα σείρια παλοῦσι, τείρα ὄντα καὶ σημεῖκ τῶν 
πλεόντων. ὁ δὲ ᾿Αντίμαχος σείρίνα τὲν Δία έφη» ω 
τὸ ἄστρον. 

Σεισάχ ια» τὸ κόσκινονν παρὰ τὸ ἀπεσείεσ-αι τὸ ἔχθος 
τὸ δὲ, παρὰ τὸ σείω, Χοιροβεσκὸς. Πλούταρχος. ἐν Σό- 
λωνε, Ἡ σεισάχὃεια χροῶν ὃν ἀποκοπὴ πα Ἄνη- 
ναΐοις: --- τινὲς δέ Φασι τόκων µετριότητα ε τω, καὶ 
µέτρων ἐπαύξησιν, καὶ τιμὴν τοῦ νομίσμάτος.᾽ ἐγὼ 
ἀνέγνων, 

Σείω] ἐκ τοῦ σῶ, σέω κα) σείω, ὡς πλέω πλείω, κα) όν 
πνείῳ' ἐκ δὲ τοῦ σείω Ὑένεται σεῖστρον. ην 

Σή2ω] ἐκ τοῦ σῶν ὃ ὀηλοτ τὸ σείω, ἕτερον παράγωγον 
ῥῆμα σήθω, τὸ κοσκινίζω" ὃ ὃ ὀηλοῖ τὴν αὐτὴν κίνησιν 49 
συνεχῇ τὴν ἐν τῷ κοσκίῳ. Ἡ όδοτος δὲ τοῦ σῶ τὸ 
τρίτον πρόσωπον τῶν πληθυντικῶν σῶσιν, αἀντὶ τοῦ σή- 
«»ουσιν. οἱ δὰ ᾿Αττικοὶ, τὸ σῶ, τῷ λέγουσιν, ὡς σήμε- 
ρου, τή κερον. παρὰ δὲ τὸ τῷ σύνΦετον καὶ πλεσνασμῷ 
τοῦ τ, ἑιάττω λέγουσιν ᾿Αττικοί, 

Σηγάρ, έκ παραδόσεως διὰ τοῦ ή’ κατὰ δὲ τὴν ἐτυμολο- 
γίαν διὰ τοῦ .) καὶ γὰρ ἑρωπνεύεται αερα 3 ταπεινή" 
ἤγουν παρὰ τὸ σιγᾶν' ὁ γὰρ ταπεινὸς ὁ μὴ ὀυνάμινος, 
καθ ἑαυτὸν σιγᾷ. 

Σηλώμ, ψαλμὸς ες. τὲ ση, η τῶν ἐθγικῶν καὶ βερβά. ρο 
ρων αἱ προστακτηκα) παραδόσεις εἰσὶ ἁαάλλον, οὐχ) δὲ 
παρκθέσει ὑποπίπτουσι. 

Σηκές, στηκός τις ἐστέ: καὶ γὰρ στα αός ἐστιν ἀπὸ τοῦ 
ἵστασθαι ἐν αὐτῷ τὰ. ρέμματα” ὅθεν καὶ οἱ »εώτεροι 
τῶν ποητῶν σηκὸν λέγουσι τὸν Ἠκόνν παρα τὸ πστα- 
σδαι ἐν αὐτῷ τὸ ἄγαλμα ' καὶ σηκοχόρος, παρὰ τὸ κο- 
ρε τὲν νεών, ὅ ἐστι καλλύνειν" κορεῖν γαρ τὸ σα{ρειν 
καὶ καλλύνειν ' ὅθεν καὶ αηλοκόρος. ἐν Ἰλιαάδος 9”, Καί Τ11 
νύ κε σήκασθεν κατὰ Ίλιον ἠύτε ᾽αρνες: --- ἀντὸ τοῦ, 
εἰς σηκὸν κατεκλείσθηταν. ἀπὸ τοῦ σηκός σηκῶ. σημαί- 
"., δὲ ποτὸ μὲν περίφραγµα, ποτὸ δὲ τὴν ἔπαυλιν καὶ 
τὴν παραγωγὴν τῶν προβάτων, καὶ τὴν πολύκαρτον 
ἐλαίαν, 

Σχλυμβρίαν ἀπὸ Σήλυος τοῦ Θρακὸς ὠνέμασται: Ώρος. 
--- παρὰ τὸ σῶ τὸ ὑγιαβα. σημαίνει ἐὲ καὶ τὸ γράµ- 

Ἰλιάδος ο, - καὶ ὕτεα σ]μα ἠλέσθαι: --- τὸ ση- 
μεν ὡς τὸ, Σήμα δέ τοι ἐρέω μαλ᾽ ἀριφραδέρι --- 
κα) τὸν τάφον, ὡς τὸ, ᾿Ανδρὸς μὲν τόδα σημα πάλαι 
κατατεθνγῶτος. 

Σχγμάντορες, ἡγεμόνας' παρα τὸ σημαίνω τὸ προτάσσῳ. 
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Ιλιάδος α’. -- μὴ γὰρ ἔμοιγα Σήμαιν. οὐ γὰρ ἔγωγ 
ἔτι σοι πείσεσθαι δίω. 

Σων παρα τὸ σῶ τὸ σωρεύω. 
Σήπω] παροὶ τὸ σής σητός, ὃ σημαίνει τὸν σκώληκα, ης 

καὶ σήπω ὁ µέλλων, σήψω᾽ ὁ αόριστο, ἔσηψα 
δεύτερος, ἔσαπον ἐσάπην. 

3ο Ὑηπιάς, ἄκρα ἐν αγνησίᾳ᾿ οὕτω λέγεται διὰ τὸ τὴν 
Θέτιν ἐνταῦθα οἰ σηπίην µεταβληΦηναι ὑπὸ Πγηλέως 
ὁωκομένη». 

Σήο, ὁ σχκώλ1ξ. παρα τὸ σῶ τὸ πινῶ, ὁ µέλλων, σήσω" 
καὶ αποβολγ τοῦ , σήο. 

Σημαίας, Ἰπαλο) τὰ σίγνα καὶ τὰ λεγόμενα ᾿βάνδα κα- 
λοῦσεν τα ἐν ταῖς τάξεσιν ἐπίσημα᾿ ἅ κοντοῖς ἤρτηνται, 
ἄθτῶν 3 λεόντων ἡἢ ὁρακόντων ὑφάσμασι ποικίλα καὶ 
παρασήµοις κατάστικτα, ἑκάστην τῶν τάξεων παρα- 

: ὀμλοῦντα. . 
ὃς Σγστός: ἐπὶ μὲν τῆς πόλεως, ὁιὰ τοῦ. γράφεται" ἐπὶ 

δὲ τοῦ σειοµένου, διὰ. ὁιφφόγγου. 
Σήραγόν ὁ βαθὺς καὶ κρημνώδης τόπος. γίνεται παρὰ τὸ 
ῥσσω τὸ ῥηγνύω κα) διακόπτω, ῥήσαγε: καὶ ὑπερβιβν- 
σμῷ, σήραγά. καὶ σήραγγες. αἱ ὑπὸ γην ἐπικήκεις ἐκρή- 
ξοις, οἱονεὶ Φλέβες τινὲς οὖσαι τῆς γης" ἃς ὑποτρέχον 
τὸ ὕδαρ . διέξοδον ὤτεῖ. ἐντευθεν σηραγγώδης τόπος εἴ- 
βηταιν ὁ κοῖλος κκὶ ὁιατετρηµιένος" ἀπὸ τοῦ σεσἠβέναι 
πα) διεστράφ αι. 

Σηταῖον, χῶβί ον ἐστίν' ὠγόμασται δὲ ἀπὸ της Σηταίας 
τῆς αἰχωαλώτιδος Τρωάδος ἥτις ἔπεισε τας λοιπὰς 

ς:« συμφλέξαι τας ναῦς τῶν Ἑλλήνων ' διόπερ γνόντες οἱ 
Ἕλληνες, ἀνεσκολόπισαν αυτήν. 

Ἐητάνειο, πυροί. εἴρηται παρὰ τὸ σῆτες σῆτες δὲ λέγου- 
σω οἱ Ίωνες τὸ ἐπέτους. Δαριεῖο μὲν σατες σφόδρα 
σύνηὃ5ς ἔχουσι τὸ ὄνομα" ᾿Αττικοὶ δὲ. µεταβαλόντες 

τὸ σ εἰς το ὡς σεῦτλον τεῦτλον, τῆτες λέγουσιν" 9 εν 
Δαριεῖς μὲν, σατίνους λέγουσιν" ᾿Αττηκοὶ δὲ ̓  τητήνους. 

Φκβωρῦος δὲ περὶ παντοδαποῦς ὕλης, οὕτως" τητάνειος 
. σῖτος ὀγλοῖ δὲ ἡ λέξις τὸν καθαρόν καὶ σηταγείους 

6ο πυροὺς, ἐπετείους «ρου. 
Σ.9έγος, δύναμις' καὶ σθένω τὸ ὀύναμαι. οἶωαι παρα τὸ 

δέω, Φένος κι) σ9ένος ' ὁ γὰρ ταχὺς καὶ δυνατὸς «Φέει. 
Σ παρὰ τὸ ἵστημι στήσω ., στένος καὶ σ.9ένου. 

Σιαγών" ὅτι σείονται περιαγόµεναι" ἢ παρὰ τὸ σιγὰν" ας 
έστι σι», καὶ λέγειν ανοιγομέναιᾳ" ρου. ] παρὰ 
τὸ τὰ σετία ἄγνυσθαι δε αὐτῶν. τοῦτο έγω κὗρον. 

Σέαλος, τὸ λεπτὸν κο οἷον ὀρὸς τῶν ἄλλων ὑγρῶν ἄπο- 

σειόµενον ἅλις καὺ αδρέως. ὀιαφέραι πτυάλου᾿ ατύα- 
λον. τὸ ἀποπτυέμεγον κατὼ προαέρεσιν κατα τὴν τῶν 
χδιλέων ἐπίπτυξιν᾿ ὁ δὲ σέαλος αὐτομάτως ῥεῖ' καὶ 
σιαλίζι μὲν τα βρέφῃ, καὶ οἱ ὑπεργηράσαντεο, οὓς 
ἀναισθήτους λέγουσε᾿ πτύειν δὲ, τοὺς. κατο πρθαίρεσιν 
ἐκρίπτοντας ᾽αὐτό. πιθωνὸν δὲ κακ. τοῦ παρακολου )οῦν- 
τος ἐν τῷ πτύεν ψόφου. λέγεται δὲ σήαλος» καὶ ὁ εὐ- 
τραφὴς σῦς, παρὰ τὸ ἅλις σεσιτεῖσθαι᾽ ἡ ὁ ἄῤῥην σῦς, 
παρὰ το ἀφρὸν προῖεσθαι., ὃ ὃν λόγαυσι σίαλον. 

1ο Σίβόκιν αἱ ῥοιαέν πλεονασαῷ τοῦ β. 
Σιγαλόσντα, σημαίνει τὸ ποποικιλµένα" παρὰ γὰρ τὸ στί- 
ο στιγαλόεντα, πολ σιγαλόεντα. 

Σήγείιον, ἄἀκρωτήριον Τροίκο" παρὰ τὴν σιγὴν, κατα ἀντί- 
Φρασιν' πολύηχος γὰρ ὁ τόπος, 

Σήγρον, λιωὴν Ῥννη ἠρῷον ἔχων σίγρου ᾿Αρτέμιδος. 
οὕτως «ρος. 

Σιγύνους ἐ9ὺς ἀνχσχόμενοι, ᾽Απολλώνιος. ἀλλαχοῦ μὲν 
: ἀσπιδίσκικ μικρᾶ, πελτάρια λεγόμενα” ἐνταῦθα δὲ ὁό- 

.ο- ράτα ὁλοσίδρα. ταῦτα δὲ ἐπεποί]το εἰ; «ήραν συῶν τὸ 

4ο 
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παλαιόν, διὰ τὸ ἄγαν Φορμὸν καὶ ον τοῦ ζώου" 
ἔνθαν καὶ σίγυνος εἴρηται, συϊκμνές τις ὤν, ὁ τοὺς σῦς 
καίνων» οἶοναὶ πεντῶν. καὶ οἱ Κύπριοι δὲ τὰ ' ὁόρατα σι- 
γύνους φασί. 

Σιγῶ] παρὰ τὸ σιγή, σιγῶ, ὥς παρὰ τὸ τιμή, τιμῶ' ἡ 
ἐκ τοῦ σίζω τὸ ἠχῶν κατο ἀντίφρασυ. 

Σόήρος ὧπο τοῦ σίζω τὸ ἦχον αποτελῶ. τὸ όμ, γ΄ σίδα- 
ρος γὰρ Δωρικῶς λέγεται ἡ Αἱολικῶς. τὸ δὲ, σιρᾶ, ἔστι 
ατητικὸν ἀπὸ τοῦ σιὀηροῦο. 

Σων ὀνοματοποποίητα,. ὀνοματοποιήκ δέ έστι Φωνῆς μί- 3ο 
µῆσις πρὸς τὴν ποιότητα τοῦ ὑποκειμένου ἤχου. ὧς τὸ 
σῖςε. ἐὀπεὶ γὰρ καιομένου τοῦ Κύκλωπος ὀφθαλ μοῦ, 
ποιὰν ἀπετέλε, Φωνήν, 'μπατὰ μίμησιν Φηση. ὁμοίως δὲ 
καὶ τὸ Δίγξε βιὸς. μίμησις ἐστὶ τοῦ ἤχου, ὃν ὠφιεμέ- 
γου τοῦ βέλους ποιε; ᾗ νευρα. τοῦ οὖν σἸζω ἑνεστῶτος, 
ἕτερον μἡ «τει χρόνον αήτε ἔγκλισω, μηδὲ ὡς τὸ 
πρίζω πλίγο τὸ σίζν, πάλιν τοῦ λγξε ἀορίστου ὄντος, 
µ ζἤτει σέμα μήτε ἄλλό τι. πάλιν τὸ παφλάθοντα 
μη κλίνης παφλάσω πεπέφλακα, ὣς τὸ Φαυμάζω” 
ἀφαιρήσεις γὰρ τὴν λέξιν τῆς ἐμφάσεως τῆς τοῦ ἤχευ 
μιµήσεως. τὸ γὰρ σίζω, χαρακτῆρα ἔχει ἐνεστῶτος ' 4ο 
καὶ τὸ λξε, χαρακτῆρα ἔχει ἀορίστου" ὅδεν Νήναν- 
ὁρος. ἐν τοῖς ᾽Αλεξιφαρμάκοις» ---- ἐπιλ/όντας ἐἰστούς : 
- τοῦ λήγξε τὸ θέµα δελήσας εἰπεῖν, ἔφφδειρε τὴν 
τοῦ ἤχου μέμησιν., οὐκ ἀπὸ Φέματος οὖν ταῦτα, αλλ’ 
απὸ τῶν Φωνῶν αὐτῶν ἡ ἐνοματοποίία πεποῄται. οὕτω 
Ζηνέβιος. 

Σικελός, ἀπὸ ἡγεμόνου. Σηκανο ϐ. οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ Σ/κανο) 
εἴρηνται ἐκαλεῖτο γὰρ πρότερον ἡ Σικελία, Σικαγία. 

Σίινος, »Ἴσος ἐστὶ πρὸς τῇ Εὐβοίᾳ, ΟΜοίη τὸ πρέτερον 
παλουμένη διὰ τὸ εἶναι αμπελόφυτον. μετωνομάσθη ὁὲ 5ο 
ἀπὸ υἱοῦ Θόαντος Σικίνου, καὶ νύμφης Οἰνογαίδες. Απολ- 
λώνιος, -- καὶ τὸν μὲν ἐς (νοίν ἐρύσαντο Πρέτδεν, 
ἅτὰρ Σήεινόν γε μεθ] ὕστερον αὐ)ηὂεἴσαγ. 

Σ/ινχις, σατυρικὴ ὄρχησιο" ἐαμελία δὲ, τραγική" κέρ- 

δαξ δὲ, πωμικήν ὥς ᾿Αριστόξενος ἐν πρώτῳ περ) τραγι- 

αᾗς ὀρχήσεως. Αἴρήται σίκιννις, παρὰ τὸ σείεσθαι καὶ 
κιγεῖσὃαι. κ απο Σιπαγνοῦ τοῦ ᾿ΑΦηναίων βασιλέως οἱ 
δὲ, απὸ τοῦ παιδαγωγοῦ τῶν Θεμιστοκλέους παίδων 
Σικανοῦ. 

Σήμα] Σίημά ἐστι τὸ ἐξαίρετον χωρίον τοῦ Ἰωσήφ, 715 
παρα τοῦ Ἰακῶβ. Σεδομιόνον᾿ τύπος τῇῆς ὀιδήης τῆς 
μόνῳ δοκούσης τῷ ᾿σραὴλ δεδωρησαι. ἔστι ὃξ ὄνομα 
τόπου. γράφεται ἀπὸ παραδόσεως τα δύο µ εἰς τὸν 19 
ψαλμέ». εἰς δὲ τὸ ἄλλο ἐτυμελογικὸν, ἔγκειται καὶ αἵ- 
τη ἡ προφητικὴ ῥῆσις γεγραμμένη. 

Ἓλλλοι, ἐπισκώκμματα, κατὰ τροπὴν τοῦ τ εἰς σ, τίλλοι 
τιγέο ' τίλλει» δὲν τὸ σκώπτείν. ὡς λέγει ᾿Ανακρέων, 
τίλλει τοὺς πυάμους ἀσπιδιώτης: .- οὢν σκώπτε; μα) 
χλευάςδι, δχλοῖ δὲ. καὶ χλευαστικὸν ποίημα παρὰ τὸ το 
διασείειν τοὺς ἄλλους καὶ διασόρει» τῷ σχήµατι τῶν 
ἐφθαλμῶν". ἆλλοι γὰρ λέγονται οἱ ἐφ Φαλμοί” καὶ σιλ.- 
λαίνειν, τὸ στραβίζε» ὁ γὰρ σίλλας λοιδορίας καὶ) 
διασυρμοὺς πεφεισµένως ὀνθρώτων ἔχει. μέλος δ᾽ ἐστί. 

Σιαές] παρὰ τὸ σῖγμα σιγµός καὶ σιμός καὶ γὰρ τοῦ σι- 
μοῦ ἡ ῥὶς δοκεῖ τὸν τύπον τοῦ σῖγμα μιμεῖσθαι, 

Σιμωνίδης, ἐπὶ μὲν τοῦ ἠμβοτοιοῦ, διὰ τοῦ ή γράφεται, 
καὶ ἴσως παρὰ τὸ σημα ἐστί" τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ λυρικοῦ, 
ὃν τοῦ καὶ ἴσως παρὰ τὸ σιαός ἐστι, Χοιροβοσκός. 

Σήωβλα, τὰ ἀγγεῖα τῶν μελισσην ᾿ παρα τὸ ̓ συμβεβλή- 20 
σθαι ἄλλο ἐπ ἄλλῳ, οἷον σιαβλήϊ« τινα ὄντα. Ἡσέο 
δος, ---- ἐπηρεφένς κατα σίάβλους: --- } ὅτι σιμαὶς ἐκά- 

λουν οἱ ἀρχαῖτοι τὰς µελίσσας' αἱ γὰρ µέλισσαι, πρὸς 
ὢ5δ 3 
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σύγκριση», τῶν σφηνῶν, αδβλύτερα ἔχουσι τὸ κέντρ»᾿ 
καὶ ἐκ τούτου σίωβλους τὰ κύθρα ν οἱονεὶ σιμοβόλους. 

Σινάμοροι τολεμήζουσι νρωροί: --- ἓν δευτέρῳ Ἀνακρέων᾿ 
μεμορημένοι Φησ) πρὸς το σίνεσθαι" ἐξ οὗ η” Ἰύσμεδα 
τοὺς ἐξ ἅπαντος μαπουργεῖν προπιρουµέγους.. οἱ μὲν Ἁτ- 
τικοὶ λέγουσι σιαμορεῖν τὸ λιχγεύειν" καὶ Φτρεκράτης 
τα τοιαύτα χλέμματα σινεμορεύµατα κάλε]. ῶρος. 

Σια, ὃ ὄνομα ὄρους" παρὰ τὸ ἴς ἠός' ὅτι ἐκεῖ ἐφόή. ἡ 
τοῦ "μου δύναμις. 

Σιδών, ἀπὸ Σιόῶνος τῆς πόλεως. οἱ γὰρ Σιδόνες ἐφεῦ- 
ϱον πρῶτοι κάμει» σιδόνας. Σιδῶν δὲ σήακίνει δύο, τὴν 
πόλιν καὶ τὸν πολίτη» καὶ ἐπὶ μὲν τῆς πόλεως, ἐκτεί- 
γοτοι' ἐπὶ δὲ τοῦ πολίτου, συστέλλεται. : 

Σήητι, τὸ νη, 1 διότι ανεφάνη τὸ α ἐν τῷ σῳάπιον. 
τὸ πι, 1. ὀατίς τα εἰς λήγοντα οὐδέτερα. διὰ τοῦ ν 
γράφετοα. παρὰ τὸ σίεσθαι τοὺς. ὦτας, ὡς ὁ ἠκτρωκὸο 
λόγος μαρτυρεῖ" βλάπτει γὰρ τοὺς ὑφθαλμούς ποι) σί- 
νος, τὸ βλαβος. 

Ῥωντηίδα λῆμνον ἵποντο" ᾿Απολλωνιος" τὴν ὁ ὑπὸ πολιτῶν 
Ῥιντίων κατοικισὃεῖσαν. ἔ9γος δὲ τυραννικὸν τοῦτο καὶ 
λῆστρικό». τιὲς δὲ καὶ Σιντίους τοὺς Αγαγίους Φασό; 
οὗτοι γὰρ λαβοντες πλοῖα, τοὺς παριόγτας ἔσινον, ὅ 
ἐστιν ἔβλαπτον' ἤ ὅτι δοχοῦσιν: αὐτοὶ πρῶτοι ἐπινενογ- 
κώναι τα πρὸς τὸν πόλεμον ὅπλα" ἅπερ ὁμολογουμένως 
βλάπτει. 

5ο Σιάσαι, ποσχν σοι, 
Σινώπη, πόλις ἑστών᾽ εἴρηται δὲ ἀπὸ Σινώπης. τῆς ᾿Ασω- 

ποῦ Φυγατρός ἣν ἐκόμισε Ζεὺς ἀπὸ ᾿Ασυρίας εἰς τὸν 
Πόντον, βουλόμεγος ἀὐτην διαφ εἴροιν ὀμόσαρ δώσει» 
αὐτᾷ ὁ βούλεται" ἡ δὲ τὴν παρθενίαν Ἰτήσατο. ὁ δὲ 
"Ανδρων Φησν, μίαν τῶν ᾽Αμαςονων Φυγούσαν εἰς 
Πόντου παρα τὸν βασιλέα τοῦ τόπου, πνουσάν τε πλεῖ- 
στον οἶνον, προσαγορευδῆναι Σιωπή» μεταφράσει δὲ 
τοῦτο σηµαίνει την πολλα πήνουσαν. 

Σμπτοί, πυκνο) καὶ στεβῥοί, ᾿Αριστοφάνης. εἴρητιι, δὲ ὠπὸ 
τῶν καιῶν ἐσδήτων αἴτινεο πατηθεῖσαι, ἀπὸ τῆς 
ἄραιότητ:ο εἰς πυκνότητα συναγοντοα. 

Σέπαλος, ὁ εἰδεχθὴο καὶ ἄμορφος" ᾽Αλλὼ σὺ μὲν σίπα- 
λὀς τε καὶ οφθαλμοῖσιν ἔφηλοο. 

Σ/πυλον, τὸ ὅρος, οὕτω κέκλητω ἀπὸ Σιπύλου τοῦ ᾿Αρ- 
γου παιδός. 

Σιπύη, σηµαίνει τὴν αρτοθήκην᾿ 
σα παρα τὸ ἐν αὐτῇ 

Σέρις, πόλις Ιταλίας, Ἶ πρότερον οὕτω καλουµέν]. εἶτα 
Πολιεῖον. Σέρις δὲ ὠνόμαστωι ἀπὸ Σέριδος Φυγατρὸς 
Ἰόργητος του Σικελίας βασιλέως, γυναρκός τε Σκήν- 
ὁου ἡ ὧπο Σ/ριδος µιας τῶν Νηρηίόων" ἡ ἀπὸ τοῦ πα- 
ραῤῥέοντος αὐτγ ποταμοῦ. 

Σεροί, τὸ ἐπιτήδειον αγγεῖον εἰς ἀπόεσιν πυρῶν καὶ τῶν 
ἄλλων οσπρ/ων. ᾽Αμμώνιος δὲ ἠστορεῖ, ὡς οἱ "Αττικοὶ 
ὀξύνοντες τὸ ὄνομα, τὸ βραχύγουσι, καὶ ἡ τριβή 
τῆς ἀναγνώσεως ἐκτείνεται. εὐρίσκεταιι δὲ καὶ βραχὺ, 
ὡς παρ Εωριπίη Φρίζῳ, -- ἀνοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ 
ἠξίου: --- εἴρηται δὲ οἱονεὶ σιτηρός τις ὦν καὶ ἐν συγ- 
κοπο ; σίρὀς. ὁ εἰς τα σιτία ὧν ἐπιτήδειος. εἰσὶ δὲ καὶ 
ὀρύγωμτα τιν σιροί. 

Σισύρα, αἴγειον στέγαστρον, τετριχωµένον δέρµα. πολλά- 
χις δὲ καὶ τὸ τραχὺ καν ἄγναπτον ἡμάτιον" ὡς Αριστο- 
Φάνης, Ἐν πέντε σισύραις ἐγκεκορδυλήμένος. 

Σα δο ἔστι παχὺ περιβόλομον" } δεραάτινον ἑμάτιον. 
Λυκόφρων, Σετυργοδύτοω παρχίνοι. 

ΣοΣίσυφος κύριον. τὸ Φεός οἱ Λάκωνες σιὀς λέγουσιν. απὸ 
οὗ» τοῦ σιός καὶ τοῦ σοΡός, γίνεται σιόσσοφος καὶ σί- 
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οἱονεὶ σιτοβοίη τὶς οὗ- 
τα σιτία ἐμβάλλεσθαι. 
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συφο:.ν οἱονεὶ πα θάπερ Φεό:. Χοιροβοσκὸς καὶ Ώρος. 
ἡ ἀπὸ τῶν σιῶν ἑτουτέστι τῶν Φεων) σοφός. 

Σ7τος] λέγει ὁ τεχνικὸς, ὅτι ὤοπ:ρ παρὸ τὸ ἑργάζομαι 
γίνεται ἐργαστήςν καὶ αποβολ τοῦ σ ἐργάτης, άν 
µενον καὶ απὸ τοῦ Φεσποστής ὁεσπότης, οἰστός οἶτος 
οὕτω καὶ παρα τὸ σέσεισται», σειστος” απο βολῇ τοῦ σ 
κι) τοῦ. ε, σῖτος, λέγει 8ὲ ὁ Ὥρος. ὅ ὅτι κρεῖττόν ἐστιν 
ἀπὸ τοῦ σίω του διὰ τοῦ ͵ γραφομένου γεγονέναι. ἔστι 
γὰρ καὶ σίω διὰ τοῦ ιν ᾧ χρῆται ᾿Ανακρέων", οἵον, 
Θρηνκίην σίοντα Χρέη»: --- ᾗ ὅτι πολλά εἶσων ονόματα 40 
ὧπὸ ὀνομαάτων γινόμενα γραφομένων. ἡ τὰ μα τού µτος 
αποστρέφεται τὴν ει Φ/Φ.}οΥγον. το σι, μακρὸν κατα 
ποητικὴν ἄδειαν. βαρύνεται" τα εἰς τος δισύλλαβα μο- 
Ψογενὴ παραληγόµενα τῷ ε- ἐκτεινομένῳ βαρύνεται 
κρῖτου, μῖτον, Τρήτος ὄνομα Ὀποταμοῦ" ἐπὶ γὰρ τοῦ 
αρ, μοῦν βραχύνεται τὸ !, οὕτω καὶ σῖτος. τὸ λμτός, 
ου κατὰ την ραφὴν, οὐδὲ κατὼ τὸν χρόνον, εἰ μὴ 
μόνον περὶ τόνον ὀιήλλαξε' τὸ μέντοι λιτός, τριγενὲς 
ὃν. ὀξύνετα» 4 

Στα, ἡὴ ἐκ τοῦ σῖτος μεταπεποίητεαν } ἀπὸ τοῦ σιτία. 
Ἡρωδιανὸς περὶ παθῶν. 

Σιτώνης σιτώνου, σηµαίνει τὸν σῖτον ἀγοράοντα καὶ άπο- 
τικ}έμενο». ΄ 

Σιτοδεία] σίτου. ἔνδειαν σιτοένδεια καὶ σιτοδε΄α. πάντες 
οὕτως. ἡ ἀπὸ τοῦ σιτοδεής, σιτοδέεια" νά κατὼὸ αφαί- 
ρεσιν τοῦ 8. 

Σιφλός, πλεονασμῷ τοῦ Φ' 
τοὺς οφθαλμούς" καταχρηστικῶς δὲ, καὶ ἐτὶ ἄλλου 
μέρους σώματος. Ἰλιάδος ἅν --- 96ὸᾳ δέ ὁ σιφλώσειε: 715 
--- Ἐκλύσειεν μωμητὸν ποιήσειε᾽ απὸ τοῦ Φλῶ, τὸ ὁριὴν 
ἔχω. ἄλλοι δὲ τὸν εἰδεχθ. ἡ}ὶ ὧπὸ τοῦ σιφλός μι 
ἵνα σηµαίνῃ τὸ βλάψειε, 

Σ/φων., παρα τὸν ποιὸν ἦχον τὸν ἐν τῷ αποσπᾶν καὶ 
πίνειν' ἡ παρὰ τὸ σίζω. 

Σιφνεύς, σημαίνει (ώς οἶμαι) τὸν ασπάλακα. Λνκόφρων. 
Σιών, εἰ μὲν σηµαίνει τὴν πόλιν, γράφετεα δια τοῦ αν 
κατα παράδοσι»᾿ εἰ δὲ σημαίνει τὸ πύριον ὄνομα» γρᾶ- 
Φεται διὰ τοῦ η) ὣς Μὸ, Τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἄμορ. 
ῥᾳίων:--- τὰ εἰς ν λήγοντα βαρβάρων ὀνόματα όσυ- 
μουτεις οἷον Θεατάν, Ἐρατάν, Ατμών, Τελαμών. οὕτω 
καὶ Σιών χωρὶς τοῦ Μεγὰ», Βκαραβαν, Βαρώωναα 
ταῦτα δὲ περισπαται. ἔστιν ἄκλιτα. . 

Σιωπή] ἐκ τοῦ σιγή καὶ τοῦ ὦψ ὠπός, } τοῦ ὅπα, ὃ ση- 
μαίνει τὴν, Φωνὴν, γίνεται σιγηοπή" καὶ αποβολᾷ τοῦ 
Υ, καὶ κράσει τοῦ Ἰ κκὺ τοῦ ο μικροῦ εἰς ω μέγα, γό 
Ἠετας σιωπή ὴ, ἐκ τοῦ σαι/ὼ σιγωπή. καὶ ἐκβολῷ τοῦ 
γ. τὸ δὲ σιωπφ καὶ διγῇν ἔστιν ἐπίῤῥηκα µασότητος, 
καὶ ἔστι τὸ σιγῷ, μακρόν τὸ Φ σιωπή » βραχὺν ος 
παρὰ τῷ ποιητῇ. 

Σκαλμός, περὶ ὃν Φεσμεύουσι τὰς κώπας πασσαλον᾽ ὑπο- 
σκαλμίς δὲ, ἡ τοῦ σκαλμοῦ βασις. ἐκ τοῦ σκαέρω σκαρ- 
µός, γίνετια τὸ ὑποχοριστικὸν, σκαρωίς' καὶ τροπῇ τοῦ 

ε ἄμεταβόλου εἰς αμετάβολον, σκαλµές ἐπὶ τού πλοίου, 
παρὰ τὸ μὴ ἐαν τὴν ναῦν σκαέρες» ἤγουν πηδαν, ας 

Σκάλοψ. ὁ σπαλαξ λόγεται παρα Αττικοῖς. καὶ λέγει 
Νικοκλῆς σκάλοτας ὧς παρ Αριστοφανδι, ὁ κεχαλυµ- 
µένους ὄχων τοὺς ὅτας. 

Σκάμανδρος. ποτααὸς Τροίας" ατὸ Σκαμάνρου υἱοῦ 3ο 
Τεύκρου, ὃς ἦν ΚΚρὴξ τὸ γένος, ὴ Ἡραχλῆς ὀίψει κα- 
τασχε-δεὶς, ηὔξατο τῷ Δι: ὁ δὲ ανέέωκεν αὐτῷ µι- 
κρὰν λιβαδα’. ἦν Φεασκκενος, παὲ σκάψας. ἀαψιλέ- 
στερον ἐποίησε Φέροσ-δας. παρα τὸ ἐσκαφθ-ι οὖν εἴ Ίταες 

Σκάμανδρος) ὁιὰ τὸ γογονένοι Νχμάτου παράέτιος" ἡν δι 

πα) κυρίως, ὁ ἡμν 
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τὸ ἐσκάφθαι ὑπ' ἀνδρὸςν ἐκλήΦη Σκάμανδρος Ἐάνδος 
δὲ, ἐπειόὴ ἐνθῦ λουσαιεναέ αἱ δεκὶ, ζανφθὰς ἔσχον τας 
κόμας» ὁπότε ᾽Αλεξάνὸρ ῳ κον ἕνεκα κάλλους χριθή- 
σόωεναι. Ὅμηρος, Ὃν Ἐάνδον καλέουσι «Φεοὶ, άνδρες 
δὲ Σκάμανὃρον. 

Σκάνδαλον, παρὰ τὸ σκάσω, ὸ σηωα/γει τὸ χωλαίνω. λέ- 
γεται καὶ σκάνδαλον ἡ ὁιαστροφή. 

Σκανδαλον, τὸ σκάςον περὶ τὴν ἀλήθείαν. 
Σκανδαλιθρον, τὸ πέταυρον τῶν παγίδων ἀπὸ τοῦ σκα- 

ζὅμενον συμπίπτειν καὶ κρατεῦν τὸ ἑωπεσόν. ἔστι δὲ τὸ 
ἐν τῇ παγίδι καμπύλ ον ξύλον. ᾧ ᾧ ἐρείδετων. Αρίσταρχος 
δὲ ῥόπτρον ἔφη: οἵον, Ῥόπτρῳ ἐρειδόμενον. 

Σκαλεύω, εἰς τὸ σκηψις. 
Σκαμβή» παρὰ τὸ σκοίως προβαήνει». ἡ παρὰ τὸ σκάπτω 

τὸ κατορύσσω" ὁ γαρ ὁιεστραμιωέγος πολλὰ κατορύσσει 

κατὰ τοῦ πλησίον. 
Σκαληνόνν σκολιό»» πολύγωνον' τοῦ γαρ τριγώνου εἴδη 

πρία» Ισοπλενρον » ἠσοσκελέο» σκαληνόν.. 
Σκαφίς, ὁ καδίσκος ἐν ᾧ παταχέοντοι αἱ γυναῖκες. έκα- 

᾿λεῖτο δὲ οὕτως, ἐπεὶ μοι) σκάφη ε]δός τι πλοίου, καὶ 
"ὁμοιότροπός έστι τῷ πλοίῳ ὁ καδίσκος. ἔστι δὲ καὶ που- 
ρᾶς εἶδου, καὶ σιώνόης γεαργμκῇο. 

Ῥκίρτῆς λόχος, ἀγδρω» ἑξαποσίων » οἳ αὐτοὶ καθ αὐτοὺς 
ἐστρατεύοντο, καὶ οὐχ ἅμα τοῖς ἄλλοις λακεδαιμονίοις. 

Σκαρδκμύσσει», παρὰ τὸ μύω μύσσω παράγωγον» Ἠκὶ πα- 
ρα τὸ σκαέρει) το κιωεῖν, παρὰ τὴν συνεχῇ πόησιν 
τῶν βλεφαρω», ὦ ὁ] το αύειν παρέχει τὸ δὲ σκαίρω, 
ἀποβολφ του σν κπίρῳ" καὶ διπλασιασμῷ, καρκαέρῳ ” 
ἔνθεν καὶ τὸ, --- ς Ἀάρκαέρε δὲ γαῖα πόδεσσι» Ὄρυυμέ- 
νων ἄμυδις: --- οἱ ἷον ἐν πωνήσει καὶ ταραχή ἡ γὴ ἐγένε- 
το, δι τὸ πλῆθδος τῶν σειόντων αὐτὴν ποδὼ». καὶ τὸ 
καρθαμύσσει» ἀπὸ τοῦ σπαίρω αποβολὴ «γέγονε, τὸ 
κιωεῖν καὶ κύειν τὰ: βλέφαρα, ὡς τὸ» ---- βλέψον εἰς 
ἐμὲ ὠσκαρδαμυκτί, Αριστοφάνης Ἱππεῦσι' παρὰ τὸ 
σκὼ, σκαίρων ὧρ στῶ σπαέρω. 

Σκάφος] πχρα τὸ σκάπτω τὸ κοιλα/νω, σχά ίψω, ἔσκαφα 
ἐξ αὐτοῦ σκάφος, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν σκαπτοένων 

καὶ γωοµένων βαθέων. 
Σκιιαὶ πύλως, αἱ τῆς Ἰλίου" } ὧπὸ τοῦ Σκαιοῦ τοῦ, παι- 

τωσκευάσαντος αὐτας' Ἡ ὅτι ἐν τοῖς σηαιοῖς μέρεσι 
τῆς πόλεως κεῖγτωε, Ίγουν ἐν τοῖς δριστεροῖο᾽ ἢ παρὰ 
το σχαιὼς βουλεύσασ.]α τοὺς Τρώας" τὸν γὰρ δούρειον 
ἵππον κατ αὐτοὰς ἐδέ έξωντο. αὗτοι δὲ παέ Δαρδάνιοι 
προσηγορεύο»το» δι ὧν ἐξγεσαν εἰς το πεδίου οἱ Έρωες, 

Σκαίός, ἐκ τοῦ σκάσω τὸ χὼ ωλαύω» Ἡ τὸ οὖν 9ρῶς β.- 
ζω" ἐξ οὗ καὶ σκαμβός, ὁ «μὴ ὀρθῶς. βαδ/ζων:. καὶ 
σκαιος ἄνθρωπος σασαβός τις ὢν καὶ μὴ ὀρθό». σκαὸς 

τ καὶ σκαιος' παὸ σαοιήν ἡ αριστερο χείρ᾽ σοι γὰρ 
ἔχει πρὸς τος πράξεις, παρα τὸ σκάςει». οὖν περὶ τας 
πράξεις ἐνδέουσαν" ἡ ὅτι ἀσθεγεστέρα τῆς ο λὰ ὁ δὲ 
ἀσθενὴς σκάει. 

Σκέλος, κ παρ τὴν σχίσιν" ὁμέσχιστοις γὰρ ἀπ -αλλή. 
λων ἢ παρα τὴν κέλευδον. ὁ ᾗς βκδίςς Ἰζομεν' ἢ παρὰ 
τὸ ἐσκληκένει καὶ σκληρότερα εἶναι τῶν ὕπερθεν. ἢ 
κέλευθος» πλεονασμῷ τοῦ 6, σκέλενυθος" καὶ. συγκοπγ» 
σκέλος᾽ ὃν αὐτῶν γὰρ τὴν όφον τελοῦμεν. ὴ παρα τὸ 
σχίζω, σχέλοςν καὶ σκέλοο ἀπεσχισμένα γαρ εἶσιω απ 
ἄλλήλων. ἐκ δὲ τοῦ σκέλος γέεται σκελίζω. 

Ἁ Σκελετός, ὁ νεκρὸς, ἀπὸ τοῦ σκέλλεσ»αι τὸ ἔηραί- 
νεσαι. 

Σχέλλω, σγωαίνει το ἑηραίνω Ἰλιάδος ψ, τι μὴ πρὶν 
μένος ἠελίοο Σκήλγ αμ) περὶ Χρόα ἴνεσωι--- παὶ 
σκελτός, ὁ ἄπεξγραμμέγος. 
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Σκεῦος] παρὰ τὸ ̓ σχῶ τὸ πρατῶ καὶ Φυλάττω σχεῦος καὶ 
σκεῦος ' ἢ παρὰ το κεύω τὸ κρύπτω. 

Σκεπάζω, ἐκ τοῦ σκέπω᾿ τοῦτο παρὰ τὸ σχέλω τὸ κω- 
λύω, σχέπω᾿ καὶ τροπῇ καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ, σκέπτω. 
ἡ παρὰ τὸ σκιά καὶ τὸ ἔπω. 

Σκείρων, ὄνομα λγστοῦ, πολλῆς ΦΦορᾶς γεγονότος, αἱτίου. 
το σχει, ΦΦΦογγον, κατὰ ἀναλογίαν ἀπὸ τοῦ κείρω 
καίρων καὶ σκείρων καὶ τὸ κουσείρων. 

Σκηνῶ, παρὰ τὸ σκηνή" τοῦτο παρὰ τὸ σχὠ τὸ κρωτῶ, 
σχηνή καὶ σπγνή, Ἰ κρατοῦσα καὶ Φυλαττουσ« ἡμᾶς. Ἡ 
παρὰ τὸ ἵστημ. σκηνὴν δὲ ήν ἔχουσι: --- Δημοσ» ένης 
ἐν τῷ προ ὃς Ὑπουδατον. 

Σκῆνος" ἔοικε δὲ σκεῦός τι εἶναι ὅπερ οἱ μὲνι κόσμόν 
τα γυναοκεῖον εἶναι Φασίν' οἱ δὲ, σ σκιάδειον. ῥητορνκή- 
σκῆνος καὶ τὸ σῶμα, παρὰ τὸ σκήνωµα καὶ σκηγὴν 
εἶναι τῆς ψυχῆς, οἷον οἰκητήριον. 

Σκηπάνιον, σκῆπτρον, ῥώβῥδου" Ἰλιάδος ν. 
Σκήπτρον» παρα τὸ σκήπτω τὸ ἐπακουμβίζω" ἀπὸ τοῦ 

σκήπτεσθαι καὶ ἐἑπερε[δεσαε αὐτῷ, πλεονασμῷ τοῦ ϱ. 
ἔστι δὲ βασιλική ῥέβδου. 

Σκήψις, Ἰ πρόφασιο". ἀπὸ τοῦ σκήπτω τὸ προφασίζοµαι, 
τουτο παρα Το σκέπτω" οἱ γὰρ προφασιζόµενοι σχέ- 
πτοντοε» τί εἴπωσι». πα) ἐπέσκηψε σημαίι ἐνετείλα- 
το, ἡ προεφασίσατο. ἔστι καὶ δη τὶς ὑπωμοσία καὶ 
παραγραφή. Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς ΓΠανταίνετο», 
Αλλ' ἐπὶ ταύτης της σκήψεως εἰσελθῶν; αμφότερ' 
αὐτῶν ἐπιδείξω: ---- ἔστι. δὲ κα) ὄρχησίς τις σκηψιο. 
σημαίνει καὶ ἀναβολὴν, ἡ Φροντίδα. ἔστι δὲ καὶ πόλις 
ἐν Τρος, ᾗς µέμνηται Άγωοσθόνης ἐν τῷ χατα ᾿Δρι- 
στοκράτους. λέγεται δὲ σκηψιο, καὶ ἡ ἐκ μελέτης ψεν- 
δομαρτυρία παρὰ το σκέπτω σκέψεις καὶ σκ]ψιο. ὁ 
σκεπτόμεγόρ τι εἰπεῖν Ψψευδέο. ἔστι δὲ καὶ ἐπισκηψα- 

µενον, καὶ τὸ ἐπιβαρήσαντα 
ἐπιβαρῆσαι κοιν ἐπισημειώσασ-αε. 

Σκαλεύω' ας τὸ, ΕΦ Ἴμας αὐτοὺς ἐσκαλευκότες Φαινό- 
µεθας ---- σεσαλευκότες , ἐρευνήσαντεο. παρὼ τὸ σάλος, 
σαλεύω. 

Σκέπτεσθαι] σκέπτεσ-αι μέν. ἐστι τὸ βουλεύεσθαέ τε 
σκήπτεσθαι δὲ, τὸ προφασ/ςεσθαι με) ὑποκρίσεωο. 

Σκέ έπαρνον, τὸ ἔριονν δι τὸ σκέπειν τὸν ἄρνα. 
Σε/ ρω» ἄνεμος ἀπὸ τῶν Σκειρωνίδων πετρών χατα- 

πγέων. 
Σκειρώ» ἑορτὴ Αθηνᾶσ" καὶ σκειράφ, α» τὰ πυβεῖα ἦτοι 

ἐπεὶ σπείραφὸς. τις ἐστὶν ὄργαγον πυβευτικό» ᾗ απὸ 
Σπειράφου τινὸς κωβευτοῦ" κ} ὅτι ἐν τῷ τῆς σµειράδος 
Ἄθηνας ἱερῷ. οἱ κυβευτα} ἔπαιςογ. 

Σκειρᾶς Αγηνᾶ, εἶδος αγάλματος Αθηνάς". 
δὲ οὕτως. απὸ τόπου. τινός. 

Σκιά. παρὰ τὸ κίω τὸ ἄκολουθδὼ» πιά τ καὶ πλεονασμῷ 
του σ, σαι» ᾗ συνακολουφοῦσα” καὶ σχιόεις, ὁ σκιὰν 
αποτελῶν. 

Σκιάς, τὸ ᾠθεῖον ἐκαλεῖτο τῶν Λακεδαιμονίων κατὰ τὴν 
αρχαίων Φωνή»: οἶχος Ἴα. ἐστὶ στρογγύλο. τοὺς δὲ 
τοιούτους», δια. τὸ τὴν ὀροφ]» ἔχειν αιμήματα τῶν 
σραδείων σχιαάδας οἱ πᾶλαι . προσηγόρευσαν. ἐτεὶ δὲ µε; 
τωγομαστᾶι σκιάδης» καὶ το τολὺ τληθος τῶν. Ἑλλη- 
γων Φολιὰς ἔκλλουν αὐτας' καὶ τοὺς οἴμους τοὺς περι- 

Φερεῖς οἱ μὲν «Φόλους», οἱ δὲ Φολιδε΄ προσαγορεύουσι. 
Σκιόνω ] ἐκ τοῦ σπεδῶ σκιὀνὼ. ὡς πέτω πινῶ, κερῷ 

κιργῶ. ἐξ οὗ παρά γωγο», σκέδνηωι᾿ τὸ τρίτον τῶν πλη- 
δυντριῶνν σκιδνάσι ' τὸ πανΊτικὸ», σκίδναµαι, ἐσκίδγα- 
το, καὶ ἐρίθιωρέο: 

Σκ/ίπων] παρὰ τὸ σπηρίπτω κατὰ ἀποβολὴν τοῦ γ καὶ 

λα. 
ὀαμόῴόσαν 
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τοῦ ϱ, καὶ συγκοπῇ τοῦ ἡ, σκίπων σηµαίνει δὲ τὴν 
6ο µβακτηρίαν. 

Σκίωπους σχίωποδος, παρὰ τὸ σκηνή καὶ τὸ πούς ποδός 
γίνεται σκηνίπους τὶς ὤν, ᾧ σκηγοῦσι τὰ σώματα" πα) 
συγκοτῇ, σκίωτους. λέγεται. δὲ τὸ µέρος τοῦ κραββά- 
τον” μεταφορικῶς δὲ, ὅλος ὁ κραάββατος. λέγεται καὶ 
σκίµπος χωρὶς τοῦ υ, ὡς αελλοπος, σκηνότους τὶς ὧν, 
ὁ σκηνῇ ὅμοιος. 

Σκιρωθήναιν Φαμὲν ἐπὶ τοῦ ῥύπου τοῦ σφόδρα ἐμμένον- 
σιδ «τος καὶ ὀνσεκπλύτου. Σώφρων ἐν τοῖς γυναικείοις Τρο- 

παίοις. Πρὶν αντὰν τών γοσο» εἰρ τὸν μυελὸν σκιρώ- 
ήναε] --- σμέρον δὲ τὸν ἀειδῆ ῥύπον καὶ ἘἈρατίνος λέ- 
γ8, μαὶ Εὔπολις ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ τυρῷ. ῥύπου' . ἀλλὰ 
καὶ Ξενοφῶν ἐν τῷ περὶ ἱππικής οὕτω λέγει. 

Σνιῤῥοφοριώ», ὄνομα μηνὸς παρὰ Αθηναίοιςι λέγεται δὲ 
παρὰ το Φέρει» σκίραν ἐν αὐτῳ τὸν Θησέα. ἤγουν, γύ- 
ψον᾽ ὁ γὰρ. Θησεῦςν ἀπερχόμεγος μετὰ Μρωταύρου, 
τὴν Αθηνὰν ποιήσας ἀπὸ γύψου, ἐβάσταςεν. ἐπεὶ οὖν 

το τῷ μην) τούτῳ ἐποίησε, λέγεται σκιροφοριών. 
Σκίφος, τὸ ἔέφος, ὀιαιρέσει τοῦ ἕ εἰς κο, καὶ ὑπερδέσει. 
Σκιρτῶ» παρα τὸ σκαίρει» τὸ πηδανν ὑφαιρέσει τοῦ αν 

Ὁ αὶ πλεονασμῷ τοῦ τ, μετὰ περισπωμένου τοῦ σόνου. 
Σκληρός, παρα τὸ σηλιῷ μονοσύλλαβον, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ 

σκέλλων:'- 
Σκνπός, ὁ ωκρολόγος καὶ σηνιφός' παρ τοὺς σχνίπας 

καὶ τὴν τούτων σµικρότητα. σαγὶψ δέ ἐστι κωνωποειδεο 
πτηνό». Ωρος. λέγει δὲ ὁ Χοιροβοσκὸς, ὅτι λέγεται 
σκ»/ψ καὶ κΥΨ καὶ τὸ μὲν σκγίψ, πλίνεται καὶ διὰ 

1ο - τοῦ π, καὶ διὰ τοῦ φ, οἷον σηνιφός μαὶ σηνιπός᾽ τὸ 
δὲ πνίψΨ« ὁιὰ τοῦ π μόνον αλίνεται. ἔστι δὲ ζῶον ευ- 
τελές" ὅ9εν καὶ ἐπὶ τῶν μικροψύχων ἀνδρῶν . εἶωθε 
λέγεσθαι, ὅ ὅτι σκ»ιφός ἐστι" µετάγεται γὰρ ἡ γενικὴ εἰς 
εὐθεῖαν. 

Σκόλοπες, ὀξέα ξύλα, ἅπερ ἐπήγννον τῷ τείχκει᾿ παρὸ 
τὸ αρλάπτω» πολάψω, κόλαψ } παρὰ τὸ σχίζω σχὀ- 
λ2ψΨ. κα) σκόλοψ, τὸ ὁιεσχισμένον καὶ απωξυμμένον- 
ἔυλον. 

Σχολιός, παρὰ τὸ σκάζω τὸ χωλαίνω, ὁ μὴ. εὐθε[ην ὁδὸν 
29 πορευόµενος, ἄλλα ὁμεστραμιμένην" ἡ παρὰ τὸ σπαιός 

ἡ παρα το σκόλον, ὁ σηµαίνει τὸ σκολιὀν. [σκολιον] πό- 
ρον λέγουσι καὶ τὸν ἀπὸ Βνςωντίου πλοῦν ξως του 
στοµίου του Πόντου" ἔνθα εἰσὺν αἱ πυάνεαι πέτρα! Ἰ 
δα τὸ σκαμβο» εἶναι καὶ οὐκ ἴσον' ἔομι δὲ τῷ ἕ 
στοιχείῳ, καὶ Φήρίω ἔρποντι. 

Σχολια, τὰ συμποτικὰ ὥσμωτα. Δίδυμος Φησὶν διαφό. 
βους ἐτυμολογίας ἐν τῷ τρίτῳ τὼν συμποσιακῶν. ορ, 
ἀπὸ τοῦ µεθύουσι καὶ σκολιῶς ἔχουσι τα αἰσθητήρια 
άδεσδαι. 

Λο Σκολύθριον, Πλάτων. τ/θήσιν ἄντ) τοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγο- 
μένουν, ὑποποῦ/. (συ ὑπὸ 'ποιητῶν δὲ ὑποθρονίο. Τλά- 
των, «περ οἱ τὰ σκολύδρια τῶν μελλόντων καθιςή- 
σεσθαι ὑποσπῶντες χαίρουσι κα) γελώσω, ἐπειδὼν 
Ίδωσι» ὕττιον ἀνατετραμμένον: -- τιὲς δὲ ἐπὶ τῶν 
μιρῶν διφριδίων ἐξεδέξκντο τὴν λέξιν. 

π Σκόπελος, λος προβεβλημένος τῆς Φαλάσσηο' ἀπὸ 
τ ποῦ σκοπεῖν, ἔτι ἐπιτηῤέίως ἐκεῖδεν γήνεται περιωπή. 
Σκοπός,  σημαήνβι ΑΒ’. τὸν πατάσκοπον, ὡς τὸν Σοἱ ὁ᾽ 

ο ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαιν Ἰλιάδος ν΄. ἐπὶ δὲ τῆς 
ἁπλῶς παρατηρήσεως, Δμωάων σκοπὺς ἀσσὶ κατὰ  µέ- 
γαρ' ἡμετερόων. 

Σκοπιά, ὁ ὑψ λὸς τόπος, κα) σκόπελος νὁμοίως κα) σκο- 
παί, ὧψήλοί τόπο, ἀμφότερα, αφ ὧν ἐστι περισκό- 
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πῆσαι καὶ ἰδεῖν τὰ τόῤόω καὶ κύκλῳι ἐκ 3 τοῦ ση. 
πιά γίνεται κεὶ σκοπιάςω σηιαίνθι το βλέπν. 

Σκρινιάριος, της ὀουμικης ὑπάρχων' τάξεως, Λατίνων 
Φωνῇ᾽ ὅ ἐστι γοταριος Ἑλληνικῶς, ἢ χβρτοφύλξ" 
σκρινίον γὰρ τὴν ὀρυφαμτικὴν λάρνακα οἱ Ῥωμαῖοι 
καλοῦσι. 

Σκοραλισμός] οἱ παλαιοὶ παρα δύο λέξεις διεζευγαένας 
παράγωγα ποιουσι πολλάκις" Νέα πόλις, Νεαπολίτης" 
παρὰ ποταµόν» παραποτάµιοο. οὕτω καὶ τὸ σκορακί- 
(ειν ἐς Κόρακας, οκορακέςειν" καὶ αποβολῇ τοῦ ε, 
σκορακίζειν, οὕτως "Ώρος. αλλα καὶ Ὡρίων καὶ Ἡρω- 
ὀμινὸς περὶ πωθώνι 

Σκορόινάσθαι, τὸ παρὰ Φύσιν τὰ µέλη ἐκτείνειν μετὰ το 
τοῦ χασµασθεα ὁμακλώμενον λέγεται" γίνεται δὲ παρὰ 
τοὺς ἐγειρομένους ἐξ ὕ ὕπγουν ὅταν χρσμώδεις ὄντες ἐκ- 
τείνωσι τας χεῖρας' Όπερ παὶ παρα τοὺς ἄλλους πῶς 
βασαγιζοµένονς πα) διαστρεφοµένον; τὸ µέλη" οἷον 
σχορδιάσθαι, ὀινεῖσθαι ἀπὸ κόρου ὕπνου κα) τροφῇς. 
ὴ καρηθινάσὃαι τὴν κεφαλήν. Ὄρο. 9 

Σκορπίςω] ἐκ τοῦ καρπός παρπίζω καὶ σκορπίω. ἐκ µε- 
ταφορᾶς εἴρηται ἡ λέξις, ἐπεὶ ὁ καρπὸς σκορπήζετοι. 

Σκορπίος, σήααήει τρία: τὸν χερσαῖον, καὶ γύεται παρὰ ο 
τὸ σκορπίςειν τὸν όν: καὶ τὸν Φαλασσιον, καὶ γίγε- 
τω ἐκ του. πλήττει καὶ τὸν ἰὸν ἐπιβάλλειν" ἡ παρα 
τὸ σκαιῶς ἔρπει». σημαίνει καὶ τὸν αστέρα" παι)- λέγου- 
σιν ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν χερσαῖον ὁμοιότητος" ἐτειόη, ὅ οτε 
ἐναντίος ἐστὶν ὁ Ἴλιοςν τότε το σπέρματα ἐπὶ την γῆν 
σκορπίζοµεν σπείροντες' ἡ ἐπειδὶ ἐν τοῦ κόλπου σκορ- 
πίςει τὰ σπέρματα [εώδαμεν.] 

κ Σχόροδον . οἱ ονε) σκαιὸν ῥόδον. 
Σκότος, ἀπὸ τοῦ σκιάςειν ὠνόμασται. οἱ δέ Φασι», σκο- 

πός ἐστων ὅτι δεῖ" προσκοπεῖσθοι τὸν προσερχόµενον ἐν τε 
τῷ αὐτῷ. οὕτως Ἡραάκλειτος" ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὼ 
το σχέδειν ἡμᾶς πολλάκις προϊένω, ὃ ἐστιν ἐπισχεῖν. 
Ώρος. 

Σκοτόμαινα, νὺξ ἐστὶν ἐν ἶ μαίνεται καὶ ακαταστατεῖ 
τὰ ουράνια. 

ια. Σκοτοβασυπυκνόθριά. παρὰ Αριστοφάνει, μελανό δριξ" 
απὸ τοῦ σκότος, κα) «δασύς, καὶ πυκνός, καὶ Φρ/ξ. 

Σκὠλος., εἶδος ἐστὶν ακώνθης᾽ αν. πυρω.2 εἴσα εὐτονώτε- 
ρος γύνετοι. Ἰλιάδος ν΄, --- ὥστε σκῶλος πυρίκαυστος: ήο 

ὁ δὲ ᾽Απίων ῥάβδος πεπυραντωµένη. ἔστι δὲ καὶ 
όλ ἐν τὴ Βοιωτία. ἔστι δὲ άπαξ τὸ ὄνομα. λέγεται 
δὲ παρα τὸ σκέλλω τὸ ἔηραίνων ὁ ὑπὸ πυρὸς κ 
μένος. 

Σκωληξ, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν κῶλον, Ύουν ὀστέον, κατα 
ἀντίφρασιν, πλεονασμῷ τοῦ σ' τὸ ᾗ κῶλον, παρὰ τὸ 
κλῶ: τὸ δὲ κλῶ, οκ τὸ σκέλλω τὸ μωκς καὶ γὰρ 
σκληρότερὀν ἐστι κα ξηρότερον. 

Σκῶτες] ἔστι τὴ σον σκώψ λεγόρενον" κόβαλλον δὲ καὶ 
μιμηλον τὸ ὀρνεον. τιὲς δὲ κακόφωνον αὐτὸ λέγουσ, 
καὶ εἴρητοι οὕτως παρα τὸ σχοιὰν ἔχειν ὅπα. Φφασὶ 5ο 
δὲ ἀπὸ τοῦ «ώου καὶ τὸ σκώπτειν εἱρήσθαι, τουτέστι 
τὸ λοιδορεῖ. 

Σκύβαλον, τὸ δ) ἐντέρων ἐκδιδόμενον, κυσ/βαλόν τι ὄν. 

Σκνδωαίνειν, τὸ σκυδρωπαςει» καὶ ὀργίεσθαι" κυρίως 
ἀπὸ τῶν λεόντωνν ἐπὶ τοῖς αφ αιρουμένοις σχύωγοις: ὁρ- 
γιοµένων. ἀπὸ οὖν τοῦ σχύμνος καὶ τοῦ μεναύνειν 
γώδται τὸ σκυδµαίνειν" ἡὶ ἀπὸ τοῦ τῆς περὶ τὸ πρό- 
σωπον συστολῆρ τοῦ σκύλλους» ὅ ἐστι δείγμαν ὃ συµ- 739 
βαίνει ἐπὶ τῶν ὀργιζομένων, Ἰλιάθος οὖν 

Σκύνιον λόγεται } οφρύς' καὶ ἐξ αὐτοῦ γύνεται σκυνίζω 
καὶ σκυω. 

πι 
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Σκύζεσθαι, ση σημαίνει τὸ ὀργ/εσθοι, παρὰ τοὺ; Ῥηύας” Φρων.. καὶ σμικρός, ἀπὸ τοῦ μικρό, πλεονασμῷ 
οἵτιες, ὀργιλώτατοι ὄντεςν τὸ ἐπισκύνιον καθέλκουσι. τοῦ σ. 

Σμινθεύς. ἐπίφετον ᾿Απόλλωνοο. οὕτω παλοῦσι Κρῆτες 
τοὺς μύας. ζἦτει τὴν ἱστορίαν ἐν τῷ ο. τῆς Ἰλιάδος. 

Σανγερή, ἅμα ἐπ/πονος παὶ αἰσχρά., Ἰσίοδος. 
ον καῦσαι. «ἦτει εἰο τὸ Ὃ λα 
Σμώδιξ, ἡ ὕφοιμοο πληγή: παρὰ τὸ σμῶξαι"' οὕτω δὲ 15 

λέγουσῳ. οἱ Ίωνες τὸ πατάξοι. ὁ δὲ Θεόγνωτος» ἀπὸ 
τοῦ σμῶ τὸ πλήσσω, πατοὲ παραγωγὴν» σμήγω᾽ ποὺ 
τροπῇ τοῦ ααροῦ εἰς μακρὸν, σιώγων σμωξων καὶ 
σμῶδιξ. η ἐκ τοῦ σμῶ σµήσω” ἐξ οὗ καὶ σιῆγος, το 
πλ]γωα. ἡ παρὰ τὸ μώλωψ. μώλωπος μωλωπίζω" ὁ μέλ- 
λων., μολωπίζω" ἐξ αὐτοῦ μῶλιξ" παὶ πλεονασμῷ τοῦ 
σ. καὶ τροπῇ τοῦ λ εἰς ὃν σμῶδιξ. 

Σμώνη, ἡ ἐκ τοῦ ὀἀγέμου πληγή. ὠπὸ τοῦ σμῶ ῥήματος, 
τὸ σιῶ» μέγα ὡς τὸ «ών. δύο δέ εἶσιν εἰς γω δισύλ- 5ο 
λαβα τῷ ω παραληγόμενα βαρύτονα, τρώγω, καὶ 

σμώγω. 
Σαύρνὰ, παρὼ τὸ μνυρ/ζω μύρνα καὶ σμύρνα. 3 παρὰ τὸ 

μύρον» πλεονασ μῷ τοῦ ν, καὶ προθέσει τοῦ σ. Το δὲ 

(ὄνομα τ]ς νήσου, Σμύρνη. 

Σκυθρωπάσα» πλεονατ μός ἐστι τοῦ ρ' σκνθωπάσαι γὰρ 
ἐστίν, παρὰ τὸ Σκυδηιοὺς, ἔχειν ὤπας. ᾖ σχνθρωπὸς 

πι παρὰ τὸ σκύζω τὸ «ὀργίζομαι, καὶ τὸ ὤψ ὠπόρ ὁ 
ιο  ὀφθαλμός. ὴ παρὰ τὸ πύτρα καὶ τὸ ὤψ γίνεται χν- 

φρωπός" ακὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, καὶ τροπῃ τοῦ -Χ εἰδ κ) 
τουτέστι” ὁ αφωνὲς πρόσωπον κεκτηµέγος. 

Σχύλα, σημαίνει τα ἀπὸ τοῦ πολέμου συναγόµενα λε, 
. καὶ τὸ ἐκ τὼν πολείων λαμβωνόμενα ἔτι ώντων λά- 

Φυρα. τὸ δὲ τῶν δεωτῶν σκύλα, γήεται δὲ παρὰ. τὸ 
συλῶ σύλον καὶ σχύλον" ὅ9εν τὸ σκυ ακκρον παρε τὸ 
Φωνὴν ἔχειν σκύλωκος. Ὅμηρος, Τῆς ὁ) ἦν φων] 
μὲν Όσον σκύλακος νεογιλλῆς!: --- λρίων. 

3ο Σκύλλος, κυρίως ἐπὶ κυνὸς Σεογνοῦ" ὧπὸ τοῦ ἐπισχεῖ) 
ἐπὶ τὸ ὑλαχτεῖν, σκύλλαξ τὶς ὧν. "Ώρος. 

Σκύμνος, τὸ τῶν λεόντων ἔκγενον". παρὰ τὸ σώσω τὸ 
ὀργ: θα. σκύμνορ λέγεται ἐπὶ λέοντο' σκυμνός δὲ, 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων. 

Σκύρος, ἡ αἼσος". ἐπεὶ ἀργιλάδης ἐστὶ καὶ λευκόγεως, 
σχύροο γὰρ η] λατύπη:. Δίδυμος λέγει ἐν ὑποωνήματι ἔ’ 
Ὀδυσσείκς' αἱ ἀργιλώδεις Φαῦλαι εἰς παρπῶν ανέσεις, Σοβαρός] παρα τὸ σεσοβῆσθαι, ἢ παρὰ τὸ σεσεῖσ2αε, 
Αἠλόβοτοι δὲ, παθώπερ Σκύρος ποὺ αἱ λεγόμεναι Αρ- σοκρός καὶ σοβαρός» πλεονασιῷ τοῦ β. εἰς τὸ ὀυσσόοο. 

γροῦσαι. σ. εἴρηται γὰρ περὶ σοβαροῦ» οἵον ὁ σοβὼν ποὶ μετὸ σε- 

5ο Σχύτος, τὸ δέρµα καὶ σκυτοδέψ ή. παρὰ τὸ ἔύω, ξύτου" μνότητος προϊν. 
εἶτα διαλύσει τοῦ ὅ, κοκὶ ὑπερθέσει, αόνεται σύτοςν Σολος ὁ δσκος ἀπὸ τοῦ σῶ τὸ σείω, τὸ ὁρμῶ κο) πι- 

τὸ ξυόμενον οὐδὲν γὰρ οὕτω ξύεται. ἡ παρὰ τὸ σχί- νῷ᾿ τούτου δὲ τοῦ σῶ ὁ μέλλω», σωσω". κοιὶ ῥημοτις 4ς 
ζω. σχίτος, κοκ σκύτος, κατα ένα}. λαγὴν ποὺ τροπή» κὸν ὄνομα κατὰ συστολ]» τοῦ ω εἷς ο, σόλος. ἢ παροὶ 

ἐσχισπένον γὰρ ἐστω άπαν" σκύτος δὲ λέγεται πᾶν τὸ τὸ ὅλον σεύεσ-αι. 
μεταξὺ τῶν τενόντων τοῦ τραχήλου δέρµα, ὡς Πε- Ἓόλομος» ἔκνος περ) Κιληαν" ἀπὸ Σολύμου τοῦ Καλδή- 

τρώγιος φησι τιρὲς, δὲ Φωσὶ, σκύτος λέγεσαι τὸν νω.. σης τῆς Πισίυ καὶ Αρεως' οἱ »ῦν ᾿σανροι. 
τιατον μνελόν" οἱ ὃξ, τὸν μεταξὺ τῶν ὀθρύων, παὶ τοῦ "Σόλο. ᾗ] ἐν Κύπρῳ πόλις: Πλούταρχος. ἐν Σόλων, απὸ 

«ἂν μετώπου τόπον οἱ δὲ, τὸ νου, ὅπερ ἐπισκύγιον κά Σόλωνος τοῦ Αθηναίων »ομοθέτου" διὸ καὶ τῷ Σολωνι 

λοῦμεν. ἄλλοι δὲ τὸ τῆς, κεφαλ]ς δέρµ» παρ ὃ καὶ τιμὴν ὠπολιδοὺο Αἰπεῖων τὴν πόλιν καλουμένην πρό- 

σκύτος εἴρηται ἡ κεφαλή. ΤΕΡΟΣ; ὧπ᾿ ἐπείνου Σ6λ ους προσηγόρευσε. : 

4ο Σκυτίνας, περιζώμωτω ἀπὸ λωρων’ Σόλοικος, οὐ βάρβαροι" ώπο Σόλωνος Κίλιμος. Ἱστέον 

ἐστι δέρµα. ὅτι διαφέρει τὸ β.ρ, 2αρ/ εν τοῦ σολοικίζειν᾿ ποφΦο το 6ο 
Σηυταλωτοὺς τροχοὺς» ῥαβῥωτούς,, ἤ σκυτάλη παρ Ἁτ- -''μὲν βαρβαρίςε), περὶ μίαν λέξιν ἐστὶν ἁμάρτημα: κα- 

τικοῖς βακτηρία» σημου ει. καὶ ὀφεως δέ ἑστί τι εἶδος 7 τόνον μὲν, ὡς ὅταν το ἄν Βρωπος «ὀξυτόνως εἴπωμεν 
οὕτω παλούμενο». πο παρὰ Λακεδαιμονέοις ἐπὶ βακτη- ἀνλρωπόο" πατὸ γραφή, ὡς ὅτων. τὸ Νείλος διω τοῦ ε 
ρίας πάττεται. 3) σκυταλίδες, παμπων εἶδοο:. ὅ ἐστι γράψω" Γπατοὶ κλίσ» ὧς ὅταν τὸ Αἴας. αἴου πλω" 
«ωόν, τι, παρὰ Ἀλεξανδρεῦσή τε εἶδος παρίδων, καὶ πατὸ χρόνον», ὣς ὅταν του Αὖῑς τὸ α συστέλλω: κατὰ 
σχεῦός τι ἐν τῇ νηΐ' καὶ σκυταλονµένη, ξύλῳ τυπτο- πνεῦμα, ὧς ὅταν τὴν ὑπὸ πρόθεσι» ψιλῶ. σολοικ/ςειν 
µένη. σκυτάλη δὲ, πίναξ » δέλτος. ἔφος δὲ Λακεδχιμο- δὲ ἐστὴ, τὸ περὶ σύνταξιν καὶ την Φρασ ων ἁμαρτάνει», 
νίοις χρῆσ»αι σκυτάλγ ἀντὶ τῶν γραμµατείων. τουτέστ» ἑκάστης λέξεως πα ἑωυτὴν πειριένής» κα- Π99 

Σααραγεῖ, Ψοφεῖ, κτυπεῖ; ἀπὸ τοῦ σμάραγος» σμαρκγῶ" λὼς ἐχούσης. ἐν δὲ τῇ συντάξει» ὠτάντωρ. κοκ ἄαχο- 
τοῦτο παρὸ το σπαράσσω σπάραγος καὶ σμάραγος, λούως παραλαμθανομένης» αρ. ἐπὶ ποῦ. ἐγὼ βίπα- 
ψόφος. ἦχρο. πυρίως γὰρ σμάραγος» ὁ ἀπὸ σταργμοῦ τῶν ὁ τοζχος ἔπεσεν. ἐδοὺ γὰρ ἐνταῦθα ἑκώστη λέξις 
ζχου. ἔστι δὲ κα) ἕτερον σμαραγὼ» καὶ σηια/νει τὸ καν ἑσντῆν. οὖσν. παλῶς ἔχει: ἐν δὲ τῇ συντάξει 
λάμπω" ἐξ οὗ καὶ σμάραγδος» ὁ λαμπρότατος λήδος. ὥταχτως ποὶ ἀναπολού-ως παραλαμβάνεται. ο) εν και 

τε / ο 
παρὰ το σκύτος, 0 

Σο 

πρι 
παρὰ τὸ ̓ μπίρῳ τὸ λάκπω, ὁ μέλλ ων, μαρῷ" κατὰ 
παραγωγή». μαρᾶσσω" πλεονασμῷ τοῦ σ, σµαράσσω 
καὸ ῥηματικὸν ὄνομα, σμάραγος πα σμάραγδος, 

Σμερθκλέος» παταπλητικός, Φοβερός. ἐν τοῦ σµερδνόν, 
σµερδαλέου » ᾽αποβολῇ τοῦ ν' καὶ σµερδνόν, τὸ παάτα- 
πληκτικόν, ἀπὸ τοῦ μερίζεν τὴν ψυχὴν τῶν ὁρώντων 
τῷ Φόβῳ, καὶ μὴ ἐν αὐτὴν ἐν τῷ μένει». παρα τὸ 
μερίζω μεριδνός" καὶ συγκοπῃ» κοιὶ πλεονασμᾷ τοῦ σ. 
μῇγος» τὸ μελισσόβοτον" η] το σύστηµα τῶν μελισσών" 

σολομκισμὸς λέγεται οἷον ὁ τοῦ σῴου λόγου, αἰκισμός» 
ἦγουν ὕβρις τοῦ ὁλοκλήρου λόγου. ὁελ δὲ γελώσκει», ὅτε 

« σολοικίςει» ηαὶ βαρβαρίςει» δεῖ λέγε» καὶ σολοικιζό- 
μενον κα) Βαρβαριζόμενον' σολομεισμόο, δὲ καὶ βαρβα- τς 
ρισµόξ οὐ δεῖ λέγειν. Ἀοιροβοσκός. 

Σορόος τῶν λειψάνων". παρὰ τὸ σεσυρέναι τὰ σώματο 
ἐν αὐτῇ' παρὰ τὸ εἴρω τὸ κωλύω, σορός, ἡ κὠλυτωιή 

Σοφός] παρὰ τὸ σέβω, Ἴσοβός πα) σοφός σέβουσι γὰρ 
τὸν σοφὸν άπαντες. 

1ο σημαίνει κο) τὸ πλήγμα" καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ σμῶ Σοφιστής, κυρίως ὁ σοφιζόμενος” ὁ δὲ Αρ: στοτέλη» σοφι- 
' σμήτω, τὸ λήσσω. στῶδ. λέγει τοὺς ἑπτὰ σοφού». ἐλέκ9η δὲ καὶ ὁ ἐθε- 

Σμήριγγα, τὴν τρί κα τῆς κεφαλης᾽ απὸ τῆς μήριγγος λοφιλόσοφος, σοφιστής", ὁ δὲ τῷ οντι, σοφός", ὅψεν ἐπε- 
οπερ σηµαίνει τ]ὰ πεφαλήν; πλεονασμῷ τοῦ σ΄ Λνκό- πόλαςς λέγειν, Φιλοσόφει, "Ὄφρ' εὖ γωώσκῃς ἡμὲν 
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1ο «Φεὸν ἠδὲ σοφιστήν: --- νῦν σοφιστας, τοὺς διατριβῶν  Φατον ἔπεσθαι' πλεοναδμῷ τοῦ σ, ἔσπεσθαι, καὶ 
προϊσταμένου. οὕτως ᾿Απολλώνιος ἐν ἐξηγήσει τῶν στέσθαι. | 
Ἡροδότου γλωσσῶν. Ώρος" λέγεται καὶ ὁ ἐπηρεάζων ἘΣπείους) αὗται εἰσὶ µόναι παρὰ τῷ ποηητῇ εἰς ους λήγου- 
ἑκων ἐν τοῖς λόγοις. σαι ἀπὸ τῶν εἰς οὗ οὐδετέρων' αἲεὶ γὰρ ἐντελῶς λέγεται 

Σοῦσα, ἡ πόλις" ἀπὸ τῶν περιπεφυκότων κρίνων᾿ σοῦσα «τείχεος, σάχεος. τὸ δὲ αἴτιον, καὶ εὐθεῖα, παθὸ σπέος 59 
γὰρ τα λείρια λέγεται. ἡ ἀπὸ τοῦ ἑππάσιμον αὐτὴν καὶ δέος εἰ προσέλαβεν καὶ γενική ἕτερον ε, σπέεος κιιὶ 
εἶναι σουσίαν γὰρ ὑπὸ Σύρων τὸν ἵππον λέγεσθαι. Φέεος, κακόφωνον ἂν ἐγίνετο. ἔνδεν ἐποίῃσε δέους, 

Σούσιον µύρον, τὸ κρίνινον Ἕλληνες προσαγορεύουσι' τὰ σπέους ' κ) πλεονασμφῷ τοῦ !, δείους καὶ σπείους. 
γὰρ λείρα ὑπὸ τῶν Φοινίκων σοῦσα λέγεται σοῦσον ἜΣπεῖρα, τὰ ἑματία' παρὰ τὸ ἐνσπείρεσθαι κἀὶ συσφίγγε- 
δὲ τὸ κρῖνον ὑπὸ Φρυγῶν λέγεται. σδαι ἐν αὐτοῖς' καὶ σπείρα. τὸ τοῦ ὄφεως εἴλιγμα. 

ας Στάδων, σηικίνει τὸν δὐνοῦχο»΄ παρὰ τὸ ἀποσπᾶσ-»αί τι γράφεται δὲ καὶ δια τοῦ |" ὤφειλε δὲ διὰ διρόγγου" 
αέρος αὐτοῦ. ι αλλ ἡ παράδοσις ἔχει τὸ ι" καὶ ἴσως τῷ λόγῳ τῶν 

Στάθη, τὸ ὑφαντικὸν ἐργαλεῖον' παρὰ τὸ κατασπᾶν τὴν ῥηματικῶν. εἰσὶ γάρ τινα ὀγόματα τὰ ἀπὸ ῥήματος γι- 
κρόκην. ον. όν, Ὁ αμ] ι γόµενα, ἄτινα διὰ τοῦ κα. γράφεται, λείβω λιβάς. οὕτως 49 

Σταθα;, αἱ τῶν πλευρῶν, ἀπὸ τοῦ σπᾶσ.αι προς ἐπι- ἀπὸ τοῦ σπείρω σπίριον καὶ σπῖρ.. 
παμπίαν. εξ : ) : Σπήεσσ»] ἐκ τοῦ σπέοο, κα δοτιὴ τῶν πληΦυντικῶν, 

Σπάργανον]. παρὰ τὸ σπαράσσω σπαράγανον᾿ καὶ συγκο- σπέεσι' καὶ ἐκτάσει, σπήεσσι" καὶ ἂν σπέσι, κατὰ 
πῇ. λέγονται δὲ αἱ πρῶται Φασκίαι σπαργανώµατα, συγκοπήγ. 3 

ἔνθα δεσμοῦνται οἱ παῖδες ῥυ9μιςόμενοι ἐπὶ τὸ ὀρΦό- ὙΣπερμολόγος, μικρὸν ὀρνίΦιον πολοιῶδες' ὠνόμασται δὲ 
τερον. « ο να ὧπὸ τοῦ τὰ σπέρματα αναλέγειν. λέγεται απὸ τούτου 

4ο Ἑτάνιον, τὸ ὀλίγον' ἐκ τοῦ σπάνιος τοῦτο ἀπὸ τοῦ σπα- καὶ ὁ εὐτελὴς ποὺ εὐκαταφρόνητος ἄνθρωπος" καὶ ἴσως 

ν/ζω, ὃ σηµαίνει τὸ ἑλωττῶ καὶ «Φδέρῳ" τοῦτο παρα ἀπὸ τῶν αλλοτρίων διαςῶν. ὶ : 

τὸ σπάνιο ἡ λεῖψι τοῦτο παρὰ τὸ σπῶ σπαίνω, Σπείρων, ἀτὸ τοῦ σπῶ τὸ κατασπῷ' σπωµενη γαρ ἡ γῇ 
σταῖνις καὶ σπάνιο. ἡ παρὰ το πίνω" καὶ κατα παρα- δέχεται τά σπέρματα. πκράγωγόν ἐστι τοῦ σπώ' ἅμα 
σχηματισμὸν. πάνις' καὶ πλεονασωῷ τον σ. γαρ τῷ καταβληθ]ναι τὴν σπορὰν, σπαται ὑπὸ τῆς 59 

Σπάρτα λέλννται, Ἰλιαδος β’. παρὰ τὸ σπείρω τὸ εἱλίσ- γῆς τὸ χωρῆσαν εἰς αυτήν. οὕτω Φιλόξεγος. ὁ δὲ αὐτὸς 
σω, σπαρτίον᾿ καὶ ὥσπερ μηρία µῆρα, ούτω κα σπαρ- λόγος καὶ ἐπὶ τῶν «Φηλειῶν, ὅτε δέχονται τὸ στερµα. 
τία σπάρτα, κατὰ συγκοπήν, ὣς ὑποχοριστικον. Στεῖσαι, παρὰ τὸ πίσαι, ὃ ἐστι ποτίσαι τὴν γῆν τῷ οἴνῳ. 

Σπαρτιάτης] ἀπὸ τοῦ Σπάρτη Ἑπαρτίτης” καὶ πλεονασμῷ  Ωρος. 3; 

τοῦ αν, Σπαρτιάτης. ὅμοιόν ἐστι καὶ τὸ Ἐροτωνιατηο. Σπήλαιον, παρα τὸ σπῷ τὸ κατασπὼ κ.ὰ τὸ λάας ὁ λί- 

66 Ἡρωδιανὸς περὶ παθών. ε 9ος σπήλαιον γαρ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἡ λίθος κατεστα- 

Ἑπαίρω. ἐξ οὗ τὸ ἀσπαίρω γίνεται τὸ δὲ σπαίρω, ἐκ σμένος. π 

τοῦ σκαίρω. διαφέρει δὲ κατὰ Αττική» συνήΦεια». Ἡ Στήλυγγες, τὰ βεβρωμένα τῶν πετρῶν" παρὰ τὸ σπᾶ». ηηά 

ῥά οἱ σπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιξε: -- καὶ σπα ὙΣπιλάδεον αἱ ὕφαλοι πέτραι, οἷν αποσπάδες" } ὅτι µε- 

ρε», ὡς τὸ, -- ὅτε τὶς βους ἀτπαέρει: --- καὶ διοτι το λαίνεται τὸ κατ αὐτὸς μέρος. ἡ σπηλυγγώδεις εἰσὶν αἱ 

/  ξ. , η ν ῇ 8 : 

μὲν σπαίρειν καὶ ασπαίρει, ἆμουσόν τινα κίνησιν δη- κοῖλαι πέτραι, παρα τὸ σπέος. οὕτως Ὡρίων" ὁ Ὦ 
ι- ἱ 

λόΥ, ὃ γίνεται ἐν ἐχδύσι καὶ ἐν τῇ δεδεµένγ κἀτὰ τὸν. ρου, ἀπὸ τοῦ λεπίςεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων τῆς ὃκ- 

πὀιητὴν βοΐ" τὸ δὲ σκαίρειΝ., εὐμουσόν τινα ὀρχηστικήν λάσσης, οὐρνεὶ λεπίς τις οὖσα. ἢ παρὰ τὸ σχίζεσθαι 

τε καὶ εὕρυθμον πύνησιν ὀηλοῖ" ὅδεν παράγονται σκα- }Ἠ ατο τοῦ σχαζεσθαι, ἡ ἀπὸ τοῦ συμποπιλῆσθαι. 

ρος καὶ σπάρος ἰχύες ὅδεν τὸ σκάροο εὐμουσόν τα Στιδαμή, εἰς τὸ παλαιστή. 
” ’ 

καὶ εὕρυδμον κίνησιν ὀηλοῖ" ἐξ οὗ καὶ τὸ σπιρτῶν πα- Σπινθῆρες, βολίδες καὶ ακοντισμοὶ πυρός. παρὰ τὸ σπεῖ ιο 
εν ο) 

ράγεται. σπαρίζει», ἐπὶ ἐχδύων λέγεται. ος, ρα: πεποίηται, τὸν τοῦ πυρὸς ἔχὼν λόγον, οἷον σπορεύς 
Ἑπένόω] παρὰ το σπείω σπένδω, παραγωγή καί οὐ πλεο- τι ων του έροντος πυρός. ἡ παρὰ τὸ μετὰ σπουδῆς 

γασµές, ὧς κυλίω κυλίνόω, αμείρω αμέρδω. σηµαίνει ἵεσθαι ἡ Φηρᾶσθαι" ἡ παρὰ τὸ ἐν τῇ σποδῷ Φεω- 

δὲ τὸ µετα «2υσμῶν Φιλιουμαι καὶ καταλλασσοµαι καί ρεῖσθαι. 
Φεῷ καὶ ἄνδοωποις. Σπλάγχνα, οἱονεὶ πέλαχνα, διὰ τὸ πλησίον αλλήλων 

Σπέου τὸ σπήλαιον, τὸ ἀθώτιστον οἴκημα᾽ παρὰ τὴν ὑπάρχει καὶ ἐφάπτεσθαι, κε δι τὸ σπαν τὴν τρθ- 

το. σβέσι τοῦ Φωτός" ὧς ἐπὶ τὸ πολυ Ύαρ Φωτος ἑστερη- φή». «λρος. Ἡ 

µένον ἑστίν' ὅδεν Φησὶι-- σπέος Περοειδέο:-- παρὸ Σπλὴν, ἀπὸ τοῦ εἰ ἑαυτὸν ἐπισπᾶσθαι τα Φαυλισθόντα 

τὸ σβῶῷ σβέω, σβέος καὶ σπέος. κλίνεται σπέεος' ἡ εὐ- . τῶν ὑγρῶ». 

Φεῖα τῶν πληθυντικῶν, τὰ σπέεα' καὶ συγκοπῇ, σπέα. Σπόγγος, εἰ μὲν διὰ τοῦ π, παρὰ τὸ σπᾶν τα ὑγρά" εἰ 19 
Σπέρωα, παρὰ τὸ συνεσπαρµένην ἔχειν ἐν ἑαυτῳ την δὲ ὁια τοῦ Φ. παρὰ τὸ σφίγγειν κατα τὰς ἐκθλίψεις, 

δύναων τῆς τελειότητος" κιὰ ἄπερμαίνειν, τὸ παιδο- «τει οἱ; τὸ φώς. ΄ 

ποιεῖν. 0 ιδ. Σποδός] ἀπὸ τοῦ σβέσῶ, σβοδόρ κα) σποδός, αἱ ἀμαυροῦ. 
Στέργυς] παρὰ τὸ πρέσβνς, τροπῇ τοῦ β εἰς γι πρέσγυ σα τῆν Φλόγα. } απὸ τοῦ πούς ποδός, πλεονασμῷ τοῦ 

καὶ ὑτερθέσει, σπέργυς. περὶ παλῶν. σ, τὸ ἐν ποσὶ κείµενο». ἡ παρα τὸ απένδω' παρα γὰρ 

Ἑπεύδω] παρὰ τὸ πέὀον γίνεται πεύδω" καὶ προσθέσει τῷ π.ρὶ ἔδυον οἱ Ἕλληνες, 

«ο τοῦ σ' ὁ γὰρ ἄγωνιόμενος γῆν διεγείρει. ἢ παρὼ τὸ Σπορκόος νῆσοι ἡ διὰ τὸ σποράδη» κεῖσθαι, ἡ ἀπὸ τοῦ 

ἕω τὸ περιπατω, γίνεται ὅδω, παύδω, καὶ σπεύδω. σπαρτόν καὶ σπρατόν. 

Σπέργῳ, σηµαίνει τὸ κατεπείγοµαι, σπεύδω, καὶ συστρέ- Σπουόγ, ἐπίῤῥημα µεσοτήτος, ” ἀθροίσεωρ. - ὁν, γ” . 

Φω" ἴσως ἀπὸ τοῦ περιέχεσθαι. συµπεριέχω ουν᾿ καὶ παρα ὁοτικὴν γινόμενα ἐπιῤῥηματα καὶ τὴν αὐτὴν 59 
γραφὴν Φυλάσσει. 

κατὰ συγκοπἩην, σπέ "ο, -- τὴ” ο .. ' 
πὸ τοῦ ἕπαται, το Απάρέμ- Ἄπνρίς" πλοονάσμος ἐστι τοῦ σ, ἀπὸ τοῦ πυρός, πυρίς. Σπέσθαι, τὸ ἀκολουθδήσαι. α 
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Ἡρόδοτος λέγει». ὅτι τοὺς πυροὺς σπυρούς λόγουσιν οἱ Στεγαζω, παρὰ τὸ στέγη" τοῦτο παρὰ τὸ στέγω τὸ ὑπο- 
Συρακούσιοι" ποροὲ τοὺς σπόρου». μένω. 

Σταγώνν παρὰ τὸ στῶ ῥμα οὗ παράγωγον στάῴω" οἷον, Στεγανός, ὁ ἑστεγασιέγος κο ἐσπεπασμένος" πχρὰ τὴν 
οὐ ῥύαην, αλλὰ στάσιν τῆς Φορᾶς τοῦ ὑγροῦ λαβούσης, στέγη». λέγετωι δὲ στεγαγόν καὶ τὸ στενότερον" παν 4ο 

Σταθιον, τοι διὰ τὴν στάσι»" ἑστῶτες γὰρ. ἐφεῶντο. οἱ στεγανόποδες ὄρνιδες, οἱ ἐν ὕδασι ὀιωτρήβοντες, παὶ 
δὲ Φασὶ περιτὸν εἶναι τὸ σ᾽ εἶναι Ύαρ τάδιον, ππρὰὸ τοὺρ πόδας ὄχοντες στεγωνούς, οἳς αὐ μεταξὺ τῶν ἑακτύ- 
τὴν ἐν τῷ ὀρόμῳ τάσῳ. λων εὐρυχαρίαι δερμώτις εἰλημμένα εἰσί" καὶ στεγανώ- 

Σταδη, ἡ ἐν τὴ συστάτει μάχη: } απὸ τοῦ διαστήμα- µατα ἐν τοῖς τούχοις οἱ ἔνδεσμοι. τὸ δὲ στέγη, περὲ 
4. τος τοῦ ὁρισθέντος" ἡ απὸ τοῦ στάντα τὸν Ἡρανλέα τὴν σὺν πρόφθεσιν, καὶ τὸ τέγγω τὸ βρέχω, αὶ ὑπὸ 

τοῦ ὀρόμου διαπνεῦσαι. τῶν βροχών συντεγγοµένη. 
Σταθερὸν ἦμαρ. ̓ Απολλώνίος, τὸ μέσον τῆς ἡμέραςν τὸ Στελγίσματα, ἀποξύσματα" στελγίδες γὰρ αἱ ξύστραι αἱ 

μεσηκερινὰν» ὅτε ἵστατοι ὁ ἥλιος' ἦττον γὰρ δοκεῖ τότε τὰς παλ γὰρ τοῦ σώματος ἀποξύουσαι, Λυκόφρων. 
ο κιωεῖσφαι. οἱ δὲ, ἐπὶ τοῦ ἰσχυροῦ τοθεύκασι. Στελεός, τὸ τοῦ πελέκεως ξύλον. 
Στο κός, λόγο; τας καὶ τὸ στοδµίς: {ον καὶ τὸ στα-δμιόµε- κ Στεγνοφυής, ὁ στερεᾶς Φύσεωξ' ὧπὸ τοῦ στεγνές καὶ 59 
«νον, καὶ ἡ παραστός, σταθμός δὲ λέγετας καὶ ἡ 'μάν- Φύσις. 
ὁρα τῶν προβάτων. ἄμφότερα. παρὰ τὴν στάσι». Στεναγμός, παρὰ τὸ στενάςω" το τοῦτο πωρὰ τὸ στένῳ. 

Σταδμῶ,. παρα τὸ στά» μή" τοῦτο παρα τὸ ἵστασθαι. τα δὲ παθητιιὰ οὐχ εὕρηται ἐν χρήσει" ἐναντίως γὰρ 
Στακτή], παρα τὸ σταζω ατάξω, ἔσταγμαι, ἔστάκτιώ, ἔχει τὸ σημκινόµενον τῷ τῆς Φωνῆς Χαρακτῆρι. 

ο στακτή. - Στέργῳ, εἰ ) συντάττεται μετα ὀστικῆς, σγιιαίγει τὸ 

Σταλαγμός] στὼ ῥ]ες᾽ οὗ παρώγωγον, στάσσω" ὁ µέλ- ἀρκοῦ ύμαι δὲ µετα αἰτιωτικῆς; σημαίνει τὸ ώγαπῶ 
λων, στάξω᾿ ἐξ οὗ σταγµός, ὣς Φράξω Φραγμός πλεο- παὶ Φιλῶ. νά παρὰ τὸ στέγω» ὃ σημαίνει τὸ ὑπο- 

«φνασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς » σταλαγκιός. ἢ ἐκ του σταλάσ- μένω" τοῦτο παρὰ τὸ στῷ ῥήμαν ὃ σηµαίνει τὸ ἱστώ 7920 
σω" τοῦτο ἐκ τοῦ στάσσω. πλεονασμφ τῆς αλ συλ-. καὶ ἑδραιῶ. ον βεβαιῶ. ἅπο τοῦ στώ οὖν, στέγω' καὶ 
,λαβῆς. πλεονασμῷ τοὺ ϱ, στέργω, ας φῶ, Φέβω, Φέρδω, 

ο ο ῶ:, τὰ καταστρώματα τῆς 15, ἐφ' ὧν ἱστάμιε- Στέλεχος» εἰ μὲν ὁ πορμὸον ἠγουν ἤ ῥα παρα τὸ τέ- 
τος 8ν Φρήηαν δὲ οροἳ ἔύλα. οἵἷον. στήµοσιν ἐοικότα. λος ἔχειν» ] παρα τὸ στερεών" εἰ δὲ οἱ ἄνω τῆς μορυ- 
ος νλρος. ΦΠο κλάδοι, παρὰ τὸ εἰς τέλος ἔχεσ.λαι. 

τοῦ Στάμνος, μέτρόν τις Στάν»,, ἀπὸ τοῦ ἔσταν. Στέλλω, τὸ εὐτρεπ/ζω καὶ Νοσμῶ" ἀποστέλλω δὲ, ἡ πρό- 
Στάσιμον, τὸ µέλος τοῦ χοροῦ" ὅταν Υ2ρ ὁ χορὸς μετὰ φεσις περισσόν τι θηλοῦν ἤγουν ἐππέιπω τοῦ Άβοετοι» 

τὴν πάροδο» διωτήληταά τι µένων ἀκίητου, πρὸς τὴν μάσοι καὶ ποσμῇσαι καὶ διευθετῆσαι' πάντα. σημαίνει 
υὑπόφεσιν ὧν εἰκότως στάσιµον λέγοιτο. τὸ κοσαῶ» ἐξ οὗ καὶ στολή" τὸ κρύβω, ἐξ οὗ καὶ συ- το 

Στένεται) καὶ, περιστέγεται δυμούμενος" περιττὠς καὶ στολή τὸ ἐπιστέλλω, ἐξ οὗ κ ἐπιστολή' καὶ τὸ 
πέρα τοῦ Δέοντος ουμοῦται καὶ ὀργίζεται. πλέων [έέ οὗ κ.ιὶ στόλο».] . 

Στασιάςειν] ὁ μὲν ή Ἡρωδανὸς πλεονασμὸν λέγει εἶναι τοῦ Στέρνο», ἀπὸ τῆς στερεότητος 3 κὰ παρὰ τὸ στερὸν εἶνδι. 
αν ἀπὸ τοῦ στάσις στασιάςω ὁ δὲ Ώρος λέγει, ἔτι } παρὸ τὸ στεβῥον εἶναι. παρὰ τὸ στῷ στεῖς" τὸ ἐν- 
τοὔγομα, ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ ἵστασθαι καὶ συστρέφεσθαι τελὲς, στέω" στερόν' καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν, στέρνον, 

το. τὰς περισσοτέρως πρὸς ἄλλήλουο. τὸ στήθος. 

Στατήρ, ἀπὸ τοῦ ἵστημεν στήσῳ" καὶ παρ Ἰαὴνν ἐπὶ τοῦ Στοβόός] βούλοντα, τὲς : ὧπὸ τοῦ στερεὺς. εἶναι συγκοτῇ 
Ῥομίσματος τύ9εται" οἱ δὲ αρχαῖοι, ἐπὶ τοῦ ὀωνείςευ». 

ι (ὀβολοστάτας γοῦν, οἱ Αττικοὶ αὰ ὀλίγα ὀωνε(ζουτας κε αἆλλον τὸ στερεός. πο τοῦ στεῤῥός εἶναι. τὸ γὰρ ον ὐ ἰολικὼς' καὶ τὸ πα ῳ τθοιοῦτόν ἐστι 
αλ. ό κδιζὸν ἀλλ όν) ο κ λρὰς, ο ασε ἀπαρέμφατα ποιεῖ εἰς ϱος ὀγέμωτα ἰσοσύλλα- 
κ μὴ ο κ λαβάα βα” οἵον, αφή» μικρός” ῥυπήγαι, ῥυπαρός " δι γαιν ιάδος ν΄ ὠντὶ τοῦ, δέδιω μὴ ὃ χθὲς οἱ Ἕλληνες δ ο- : ιερός" στα ηνοι, στα» ερός οὕτω στήγαι, στερός }ὶ 5ο 

: ἐδάνεισα». χρέος σήμερον. απολάβωσι: τουτέστι» την ουν, ώς, ῥ Ἴναι, στερές, κα 

στερόο πολ πλεονασμῷ" ἑτέρου ϱ) στεῤῥος" ἐμοόὶ δὲ δυ- 

νίκη ἦν δεὐώκασι» ἡ μὲν κδὲς ἠττηθέντες ὑφ ἡμῶν, 5 ας «ν πχ μή Ἂφῃς 
6) τ ος]. ἔστιν ἔρείρος  στε οἱ 6Ε. παρὰ το 8 

μὴ, σήμερον ἡμᾶο νην ήσωρι, τὰ γαρ ἀποστήθφνσαι, ἀιτὲ δε σ κ - έτει) κ. ο μὰ στέφος' καὶ πλ τς 40 ο απολάβωσι». 6 οὖν πρὸς τὸ ὀιδόναι, καὶ «λαμβάνειν 
ἀτισήδειος στατήρ ὠνόμασται . παρὰ τὸ ἵσσασθ-. ὁ δὲ 

{ 8. στατήρ Ἰ τὸ όμισμα “ἀπὸ τοῦ ἵστημι τὸ δανεί- 
ζεσθαι ταριστῶντος, τὸ νόµισµα ἂν ἐβήνη, ὁ πρὸς 
δσνεισμοῦς καὶ αποδόσεις ἐπινοηδεὶς τῷ βή ἵον ὅθεν καὶ 

Γ στωτῆρες», οὗ αρρόα οἷον. Τ[ολλοὶ στατήρες, ἀποδο- 

σμῷ τοῦ ϱ, στῴρφε, σηµαίνει τὸ δέρμο, παρὰ τὴν 
στρυφότητα μα πυκνότητα" ῇ παρὰ τὸ ἐρέφει) που) 
σκέπει». πο στερφόπεπλος, ὁ Ἡρακλῆς, διὰ τὸ δέρμα 
τοῦ λέοντος, ᾧ ἐχρῆτο αγτὶ περιβολκίου. λέγεται δὲ 
χαὶ σκαπο»εὺο, διότι ἔσκαψα τας κόπρους τῶν Αὐγείου 

τῆρες ουδ) ἂν εἷς ᾿Ἐπίκαρμος Προμηδεῖ, ο βουγαιάδας δὲ, ὁὰ τὰς Τηρυύνου βοῦς. Λυκό- 
Σταυρός, παρὰ τὸ στάσις καὶ τὸ εὕρος οἷον, ὁ µ]κος ως. 9 
ἔχων καὶ πλάτος. παρὰ δὲ τῷ ποιητῇ σταυροί λέγον- Στεῦται» ὀιαβεβ αιοῦτοι, ὑπισχνεῖτοι" παρὰ τὸ σσ]νος, 

το σαι ορ3ὲ καὶ παλ ον μη ἕνλα ; παρα την στώσιν, οἵον ἐν τοῖς στήνεσι διανοεῖτωι". ἐκεῖ γὰρ τὸ λογιστι- 5ο 
5ο ἅπερ ἔξωθον περιτίθευται ταῖς αὐλαῖς πρὸς τὸ αἲ στε- κὸνν καθ Ὅμηρον" ο οἷον, Στὴ ος δὲ πλ]έας κραδην 

»οχωρεῖακλαι στὰ φῶα ἓν τοῖς συφεοῖο. ἠγίταπε μύθῳ: --- ο ὡς παρα τὸ αδλῶ, ἀθλεύω . οἱνο- 
Στοφυλή] παρὰ τὸ σήπω σαπυλή πα) σταφυλή" πεπαν- χοώ οἰροχοεύω, λωβὼ λωβεύω, οὕτω στῷ στεύω, στεύο- 

φείσης γλρ τῆς ώμπέλου, τότε μαὶ σταφυλ γνρται μέν στεύεται, στεῦτοωι, ἐπ} τοῦ ἀρισμένου τῷ ψυχῆν. 
σταπί;. «τει εἰς τὸ τέλος. καὶ στάσιµον λαβεῖ,' καὶ ὑποθέμενος τι, περὶ οὗ δι 

Στέχρ» παρα τὸ στάζω, ἡ ἴστημι στήσω᾽ παρὰ τὸ στα σχυρίςεταέ εἰπεῖν. ΄ 

τσι καὶ π]ξω ἔχει. Στεφανίτης, ἀπὸ τοῦ στέφαγορ' τοῦτο παρὰ τὸ στέφῳ, 
: ἘΤΥΜΟΓΟΟΙΟΟΝ. | τι, 
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στεφανίτην δὲ λέγουσιν ᾿Αττινοὶ τὸν ἀγώνα ἐφ᾽ ᾧ στέ- 
Φετωι ὁ νικῶν. Χοιροβοσκός. ὡὰ 

Στεφάνη, εἶδος περικεφαλκίας. ἔστι καὶ κόσμος Ύυναι- 
κεῖοο. τ/Φετι δὲ καὶ ἐπὶ ὄρους, ἐπὶ τῆς κυκλοτερουο 
καταφορᾶς, Ἰλιάδος ν, "Όντο κατὰ στεφάνηο [ποτα- 

Ν γ.ε ο ᾿ 4 ᾿ Ρον τα 

μὸς χειμάῤῥοος ὥσει.] Ἱστέον δὲ, ὅτι οὐκ ἁπὸ του στᾶ- 

Φανῶ», ὧὦσπερ ἀπὸ τοῦ λήθω τὸ λανδανω, καὶ μήδω 

τὸ µανθανω" τὸ γὰρ σημαινόμενον, ὅμοιον' τὸ δὲ στέ- 

Φω καὶ στεφανῶ, οὐχ ὅμοιον. εἴ τι; μὲν Ύαρ στεφα- 

νοῦ, οὗτος πάντως καὶ στέφει' οὐκ εἴ τις δὲ στέφει, 
ψ ͵ π 

οὗτος πάντως καὶ στεφανο) στέμματα μὲν γὰρ ἐστὶ 

παντὸς ἐν οἱωόήποτε τρὀπῳ περιταδέµεγον καὶ περὶ 

χεῖρα καὶ περὶ τράχηλον στέφανος δὲ μόνη τῇ κε- 

Φαλῇ περιτίθεται. ος οὖν ἀπὸ τοῦ στέφος γίνεται 
στέφω, οὕτω καὶ ἆπο το; στέφανος στεφανω. 

Στειλειὰ., τὸ τρῆμα τοῦ πελέκεως, ὃι οὗ τὸ στελεον ἑνεί- 
- .) ᾿ ι ΄ 

ρετοι, ἡν τρήµην ᾿Αττικοὶ λέγουσι. ᾿Αριστοφανης, Τρή- 
µας ἔχει: --- καὶ τὸ τρύπηµα δὲ, ὡς Εύπολις, Ονδὲν 
καινὸν τρύπημ᾿ ἐν ταῖς οἰκίαις ἂν εὕργοι-- ἡ δὲ τρώ-, 
Ύλη. Δωριον. δε 

Στεῖνος] --- στεῖνοο γαρ 69, τρώσεσ-αι οἵω: --- προπερι- 
στᾶται" οὐδέτερον γὰρ: πᾶν δὲ εἰς ος οὐδέτερον ὀνόμασι 
βαρύνεται" καὶ μακρὸν ἀρσενικὸν ὑπάρχον, ὀξύνεταν 
εἰ δὲ οὐδέτερον Ὑένος, βαρύνεται. ἱστέον δὲ, ὅτι τὸ κα- 
τὰ τὴν γέφυραν στένωµα λέγεται ατεῖνος. τὸ δὲ τρώ- 
σεσθω. ἀντὶ τοῦ ἐἑλαττωθήσεσθ-ι καὶ τραπήσεσθοι" 
τρώµατα γὰρ τὰς τροπας οὐ Ίωνες καλοῦσι. καὶ, Οἶνός 
σε τρώει μελιηδήο: --- οὐτῶς εὗρον ἐγω. 

Στεῖρα, ἐπὶ πλοίου εἴρηται " παρὰ τὸ στεῤῥὰ εἶναι καὶ 

εὐτονος. στέῤῥα, ἀποβολῇ τοῦ ϱ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ϱ, 
στεῖρα' αφ οὗ καὶ τὴν μὴ τετοκυῖκν γυναίκα στεῖραν 
λέγουσε, διὰ τὸ στερεωτέρὰν καὶ εὐτονῶτέραν εἶναι τῆς 
τετοχυ/ας''ἡ ἀπὸ τοῦ στέρεσθαι στέρα καὶ στεῖρα, ἡ 
στερουµένη τοῦ τίκτειν. ἢ παρὰ τὸ στῶ στείω (ὡς σῶ 
σείω. καὶ ῶ Φείω) στεῖρα, ἡ τοῦ κυῆσαι στάσιν ἔχουσα. 

Στειριεύς] παρὰ τὸ στερεόν γίνεται στεριεύς' καὶ πλεο- 
ασμῷ τοῦ κ. 

Στῇ»ος, παρὰ τὸ ἵστημιν στήσω. καὶ τί μετέχει; τὸ ἰσταά- 
μενον, ἐρόν. απο τοῦ ἑσταγαι ουν" οτι ἕστηχεν 
ἄσάλεντον ' τὰ Ύαρ ἄλλα µέρη του σαματος» κλήεται" 
τὸ δὲ στῆθος, οὐ κλίνετω. ὡς δὲ ἄλλοι, ὅτι ἐν αυτῷ 
τὸ ἡγεμονικὸν ἔστηκεν' ἢ ὅτι δι αὐτοῦ τὸ οσιία διω- 
θεῖται, σιτίωφος ὄν καὶ συγκοπή, στῶφθος' καὶ Τβο- 

πῇῷ, στη»ος. 
Στηδίνιον, ὑπόκοριστικῶς µέρος τ) τοῦ στήθους. 
Ῥτήλη, παρὰ τὸ στῶ, στήσω΄ σημαίνει δὲ τὸν ἐν τῇ κε- 

Φκλῇ κείµενον τοῦ τεθνεῶτος λδον. ἐξ οὗ καὶ στη- 
λίτης, καὶ στηλιτεύω τὸ ὁριαμβεύω, ὡς πολίτης πολι- 
τεύω. παρὰ τὸ στ στήσῶ γίνεται καὶ στήµων. τὸ δὲ 
στῶ σημαίνει ὑπομένω, Ἰλιάδος λ, Αλλ᾽ ἄγε ὁ] στέω- 
μεν καὶ αλεξώμεσ.δα µένοντες, 

Στήωσιν, εἰ μὲν χωρὶς τοῦ ,. ἀπὸ τοῦ στὠ στήῳ᾿ τὸ 
πληθυντικὸν, στῶμεν, στῶσι' καὶ πλεονασμῷ τοῦ η, 
στήωσιν. εἰ δὲ μετὰ τοῦ , ἀπὸ τοῦ ἐὰν στῶ στῇς στῇ" 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ή, στήφ κα) στήην, στήηµε» στήη- 
τε, στήητι καὶ στήωσιν᾽ ὃ καὶ βέλτιον. 

Στίβος, σημαήνει τὴν ὁδον" παρα τὸ στείβω τὸ περιπα- 
τῶ» ἐξ οὗ καὶ Φεοστιβής. σηµαίνει καὶ τὸ σωρηὀον τί- 
θημι" ἐξ οὗ καὶ στοιβή ἡ στοιβασία. 

Στιβας, παρὰ τὸ στοιβάςω" ὃῬνθμῷ δὲ τὸ ψεῖδος στι- 
βάςουσι: -- ἀντὶ τοῦ ὁραπετεύουσι, διαφέρουσι" καὶ 
στιβεύειν, τὸ ἠχνεύειν, 

Στιβκρόν, εἰς τὸ στε/ίβω τὸ περιπατῶ. καὶ τί μετέχει; 

ΕΤΥΜΟΛΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ, Στ 06ο 

οἱονεὶ τὸ πεπιληωένον καὶ συνγωµένον καὶ ἠσφαλισμά- 
νου, ἤγουν μὴ ἔχον ἔξοδον μηδὲ ὁπήν. ἡὶ ἀπὸ τοῦ ἵστη- 
μι στιβαρὀ», τὸ ἰσχυρόν. απὸ τοῦ στείβωι ὁ δεύτερος. 
ἀόρίστος, ἔστιβον' ὁ παθητικὸς, ἐστβην" καὶ τὸ ἅπα- 
ρέμφατον, στιβήνωι" καὶ ἐπειδὴ παγών ἐστω ὁ λέγων, 
ὅτι τοῖς εἰς να ἁπαρεμφάτοις εἴωθεν ἀντιπαρακεῖ- 
σθαι ὀγόμαται εἰθ ϱος, ον µιάναέν μιαρός" οὕτω στι- 
βῆναι, Δωρικῇ τροπῇ στιβάνοι" ἐξ οὗ τὸ στιβαρός. 

Στήριγμα, παρά τὸ στηρίζω' τοῦτο παρὰ τὸ ἵστημι στή- 59 
σω᾽ κατὰ παραγωγὴν» στηρίζω. 

Στιγματίας», καλοῦσι τοὺς οἰκέτας τοὺς στιζομένους ὡς 

ἀχρησίμους. ι 
Στιγμή] παρὰ τὸ στίζω, στιγή' καὶ πλεονασμῷ τοῦ µ. 

ὡς δὲ Φοιτῶ Φοιτ/ζω, οὕτω στῶ στίζω, τὸ τὸν διακε- 
Χυμένον καὶ πεπλανημένον λόγον στῆται" ὁ δὲ Φιλόξε- 
νος στίςθιν, τὸ τῆς ἐν τῇ αναγνώσει Φορᾶςξ στάσι» 
ποιεῖρ. στίζω, στίξω, στιγμή. 

Στίλβω, τὸ λάμπω. παρὰ τὸ στέλλω, στίλβω" ἐξ οὗ καὶ 
στιλπγόο, ὧς τέρπω τερπνός. ἡ παρὰ τὸ σέλᾶο μα τὸ 
βῶ τὸ βαίνω" ἡ παρα τὸ τῆλε, οἷον τὸ πόῤῥωΦεν 
λάμπον καὶ διαυγάζον. 

Στιχάει, παραγίνεται' απὸ τοῦ στείχω τὸ ἐν τάξει -πα- 
ραγίνομαέ, γόεται περισπώμενον δευτέρας συςυγίας, 
στιχῶ' ἐξ οὐ καὶ στίξ, ἡ τάξις τῶν τεσσακράκοντα 
ἀνδρῶγ. ἐκ τοῦ στείχω στείξω" ἡ ἀπὸ τοῦ στίζω, στί- 
ἕω, ἔστιχα, στιχώ, καὶ στοῦχος καὶ στοιχεῖον. 

Στρά., ἀπὸ τοῦ στοιοέ. στοαὶ δὲ αἱ καμάραι" ἡ τὸ λεγό- 
µενον προςκλιτογ. 

Στολή, ἀπὸ τοῦ στέλλω, ἀποβολῇ τοῦ ὀνὸς λ. κυρίως 
ἀποστέλλειν ἐστὶ, τὸ διὰ νεως ἐκπέμπει»" (ὅ8δεν καὶ 
στόλος, ὁ πολλῶν πλοίων ἁπόπλους) καταχρηστηκῶς δὲ 
καὶ τὸ δ ἑτέρου τινὸς ἐκπέμπειν ἐν αντῷ. ἄλρος. πα- 
ϱὰ τὸ στέλλω οὖν τὸ πλέω, Ὑένετω στόλος. δο 

Στόμα] ἀπὸ τοῦ τέμνω, τέτοµα, τόµα Καὶ στόμα" ἡ πα- 
ϱ3 τὸ τὰ σιτίν ἀμᾶν. στόμα δὲ λέγεται ἡ ἐπειδὴ ὃν 
αὐτοῦ τέμνονται τὰ σιτία, ἢ ἐπειδὶ αὐτὸ µόνον τὸ µέ- 39 
ρο0 τετμημένον ἐστὶ τῆς ὄψεως, 

Στόμαχος, σηµαίνει τὸν Φάρυγγα» δι οὗ καταπίνοµεν 
τὴν ὑγρὰν καὶ δηρὰν τροφή» παρα τὸ στόμα καὶ τὸ 
Χέω" ὁὲ αὐτοῦ γὰρ αὶ τροφὴ πρὸς τὴν γαστερα χεῖται" 
καὶ τοι ὅτι τα ἀπὸ τοῦ στόματος εἰς αὐτὸν χεῖται, ἡ 
ὅτι στόµα ἐστὶ τῶν Χεομένω». ἢ ἐκ τοῦ στόµοι αὶ τοῦ 
µῆχος, ὃ σηµαίνει τὴν μηχανήν᾽ ἢ σιτομάχος, ὁ τοῖς 
σιτίοις μαχόμενος" Ὀλίβουσι γὰρ αὐτόν ἡ ὁ θλίβων - 
ἔμπαλιν ταύτα. 

Στόνος, στεναγµός. λύπη ἀπὸ τοῦ στένω" καὶ στονόεν- 5ο 
ο 

τα» τα τῶν πολλῶὠν στεναγμῶὼν αἴτια. 

Στόνυξ, καλεῦται τὸ εἰς ὀξὺ λῆγον' Πτερέφ στόνυχι τρί- 
ψε σφυρον. ᾿ 9 

Στορέσας, καταστρώσας: οἶμαι ἀπὸ τοῦ στροφῶ. ὑτερ- 
Φέσει καὶ ἀποβολῷ τοῦ Φ. στορῶὶ Ἑστόρεσε δὲ Φεὸς 
μεγακήτεα πόντον:--- ἄπὸ τοῦ στορέω στορῷ στορέσω, 
τὸ γαληνιω. 

Στοχάζδμαιν ἐκ τοῦ στε/χω τὸ κατὰ τάζιν σκοπῶῷ καὶ 
βλέπω καὶ βκδίζῳ" «στοχάςεσθαι γὰρ λέγεται, τὸ 
πρὸς εὐθεῖαν ὁδὸν τὸν λογισμὸν ἄπευθυνειν. 

Στρατός, τὸ πλῆθος τῶν πολεμούντων. παρὸ τὸ στρέφὼ, 4ο 
στρέψω, ἔστροφα, ἄστραμμδιν ἔστραπταιν στραπτός" 
καὶ κατα αποβολὴν τοῦ π, στρώτός, ὁ εὐπερίστρεττος, 
ἡ ὁ συνεστραµµόνος καὶ συνδεδεμένος ὄχλος. αλλα μὴν 
οἱ Αἱολεῖ στροφῷ λέγουσι τὸ ῥωκ' καὶ στροτόν λέ- 
γουσι τὸ συνεστραμµένον πλῆθος, ἡ παρὰ τὸ στεῤῥῶς 
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ἵστασθαι, στρατός. ἢ παρο τ τὸ στεβῥῶς ἄττειν, ἤγουν 
:ἐφάλλεσθαι. 

Ὀρβικίου, τῶν περὶ τὸ στράτευμα τάξεων. 
Ἰστέον δὲ, ὅτι τῶν περὶ τὸ στράτευμα τάξεων καὶ Ίγε- 
μονιῶν, Ὁ μὲν πέντε ἀνδρῶν αρμβμὸς » καλεῖται πεµ- 

6ο µπας"' ὁ δὲ άρχων» πεωπάδαρχος ὁ δὲ τῶν δέκα, δεκάς, 
καὶ δεκάδαρχος' ὁ “δὲ τῶν πέντε καὶ εἴκοσε, λόχος, 
καὶ λοχαγός ὁ τῶν πεντήκοντα, πεντηκοστύς, καὶ 
πεντηκόνταρχου ὁ τῶν ἑκατὸν, τάξις, μα) ταξίαρχου᾿ 
ὁ τῶν πεντήκοντα καὶ διακοσίων, σύνταγμα. καὶ συν- 
ταγματάρχης ὁ τῶν πενταποσίων, πεντὰκοσιοστύο, 

μκὴ πεντακοσίαρχος᾽ ὁ τῶν χιλίων, Χλλιοστύο ν καὶ 

Χιλίαρχος ὁ τὼν διοχιλίων μεραρχία καὶ τέλος, καὶ 
µεράρχης καὶ τελαάρχης ὁ πῶν τετραχιοχελίων, φά.- 
λαγξ, καὶ Φαλαγγάρχης᾿ ὁ τῶν µυρίων, μυριωστύο, 
καὶ μνρίαρχος. αἱ δύο διφαλαγγαρχίαν, τετραφαλαγ- 
γαρχία» ἀγδρῶν μυρίων ἑξακιοχιλίων" καὶ ὁ ἄρχων, 
τετραφαλαγγάρχης. τὸ μέντοι πεῴκὸν ἅπαν στράτεν- 
μαι ὁμωνύμως τοῖς µερικοῖο τάγµασε» λέγεται φά- 
λαγξ. καὶ ὁ ἠγούμενος, στρατηγός τοῦ δὲ ἱππικοῦ, 
ἤππαρχου. τὸ δὲ συναμφότερον πεζοί τε Κα) ἠππεῖς, 

«ο στρατιά. τῆς δὲ στρατιᾶς τὸ µέτωπον λεγόµενον, ὃ ὃ καὶ 
πρῶτον ὦωγὸν καλοῦσιν πρωτοστᾶται' καὶ ὁ ἠγούμενος, 
πρωτοστάτης οἱ δὲ παρ ἑκάτερα. ταττόµενοι πέρατα, 

. δεξιόν τε καὶ εὐώνυμον, οἱ αὐτοὶ καὶ Ἱπαραστάτα," ὁ 
δὲ ἀρχὸς, ὁμωνύμως" οἱ δὲ ὄπισὃεν αὐτῶν ας ἐπὶ τὸ 
βάθος ταττόµενοι» ἐπιστάται" τὸ δὲ ἐπὶ τούτοις πρὸς 
τὸ βάθος ἔσχατον ὀυγὸν, οὐρὰ καὶ οὐραγία, καὶ οὖρα- 
γός᾽ ὁ αὐτὸς δὲ ὀπισθοφύλαξ" ᾗ συνήθεια πεντηκογ- 
τοφύλακα αὐτὸν καλεῖ ὁ δὲ γε τοῦ παντος στρατοῦ 
ἡγεμονεύων» βᾳσιλεύς. 

Στρατεία» τὸ αξίωμα καὶ ἡ ἐκστράτευσις ' , στρατιὲ δὲ 
30 πκοινῶς τὸ πλῆφος τῶν πολλῶ», καὶ τῶν ἀγγέλων 

ὁκοίως. 
Στῆβος, ὄχλος. ἄθροισμας, τὸ πλῆθος καὶ τάξις τῶν 

ανδρῶν. ἐξ τοῦ στίξ στιχός. µετάγεται ἡ γενική εἰς 
εὐθεἴκν καὶ βαρύνεται, καὶ τρέπεται τὸ χ εἰς Φ, καὶ 
προτερισπᾶται, 

Στω]κοί, οἱ Φιλόσοφοι, ἐν τοῦ στοα/' ἐκεῖ γὰρ ἦν αὐτῶν 
τὸ διδασκαλεῖον. Ζήνων ὁ Βιτιεὺς διέτριβεν ἐν τῇ στο 

τή, καλουμενὴ ποικίλη" εν λαβεῖν την αἴρεσιν πο 
τοὔνομα συγόβη, κατ ἐπαύξησιν τοῦ ο εἰς το Φ, 

3ο Ῥτωμύλος, λάλος» πολύνομψος» πιδανολόγος, εὐτράπε- 
λος. ἔφεδρος τῶν λόγων, απατεώ», χόλαξ, πέρπερος" 

κα) στωμύλεσθαι., τὸ περίτρανως λέγειν" καὶ στωµύλ- 
µατα, τὰ περιλαλήματα. 

Στρατόπεδον]. Στρατόπεδον ἐποιήσατε: σε. ὠντὶ τοῦ σκ]- 
γάς. δύο γὰρ σημαίνει η] λεξις Ὁ καὶ τὸ στράτευμα λέ- 

" Ὕουσ» ἄλλα καὶ αὐτὴν τὴν στράτευσι». οὕτως Αριστο- 
Φάνης. Στράτιος Αρης καὶ Ζευς ἡ δευτέρι συλλαβὴ 
«βραχεῖα καὶ στρατεῖον» τὸ μέγα καὶ σοβαρὀν. 

Στράττις] ὥσπερ παρα το Ῥαάνχο 9 γίνεται Βακχις, Ἐρὸ. 
γος Κρόνο, ὀ]μος Αγάς πα) Δαμις, οὕτω στρατός 

4ο Στράτις" γα) πλεονασαῷ τοῦ τ. Στράττις. . 
Στῤάβός, παρὰ τὸ στρέφω, τροπῇ τοῦ ε εἰς α. οἷον ὃ 

ὁιεστραμέγος τοὺς οφ Φαλμούς. 
Στράγξ, παρὰ τὸ στάςω στάξω σταξ" κο πλεονασμῷ 

τοῦ γ καὶ τοῦ ϱ, στραγξ" ἡ γὰρ ἐπισχεὃ εἴσα ῥύσις 
ἐστί: καὶ Μένανόδρος, "Ὕδωτος στραγγα ἔχωγ. 

Στραγγαλίδες τοὶ δύελυτα ἄμματα, 
Στρεβλός, παρὰ τὸ ἐστραμμέν» τὰ βλέαμδτα ἔχειν ̓  

: στρεβλὀν γὰρ τὸν στραβὸν λέγοµεν. παρὰ Φὲ τὸ στρέ- 
Φω στρέψω, γίνετκι στρέβλη» ὣς στήσω, στήλη. 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ, ΣΤ 06 

Στρεύγεσθαι, Ἰλιάδος , οἷον στραγγίζεσθω:, τουτέττι 69 
κατ να κωεῖσθαι καὶ ἐκλείπειν. Στρευγομένη, 
στρεφ 

Στρεψίμα ἐκά ἄνθρωπος, ταλαί’ πωρος, καχοπα Φής. 
Στρέψον] προστακτικὀν ̓  ἐκ τοῦ στ τρέφω, ὁ μέλλων, στρέ- 
ψω" ὁ παρακείµενος, ἔστροφα' ὁ πο Φητικὸςν ἔστραμ- 
μαι" καὶ ὤφειλεν εἶναι ἔστρεμμαι ἄλλα τα εἷς ὢ 
λήγοντα ῥήματα, ος Α. τὸ ε καὶ ρ μετ ἐπιπλοκῆς 
συμφώνου τῆς πρώτης συ υγίας τῶν βαρυτόνων, τρέπει 
τὸ ε εἰς ἄλφα ἐν τῷ παητικῷ παραπειρἔνῳ. ὁ πρῶ- 
τος ἄδριστος, ἑστρεέφ9ν' καὶ ώφειλεν εἶναι ἑστρά- 
Φ9ην. αλλ’ αε) ὃ παθητικὸς ἄόριστος Φυλάττει τὴν . 
παραλήγουσαν τοῦ παητικοῦ παρακειμένου" πλην τών { 
παρα τὸ αἱρῷ περισπωµένωνν συνγρηµαι ν συνηρέη», 
καὶ τὰ ὅμοια | καὶ πλὴν τοῦ ἐπήγημαι ἐπηνέθην: καὶ 
τοῦ εὕρω εὕρημαι εὑρέθην' καὶ τοῦ ῥῷ ἔῤῥηααι ἐρῥέ- 
9η» καὶ τοῦ μέμνημαι ἐανήσθη, πβοςλαμβάνοντος τὸ 
σ' καὶ τοῦ σέσωσμαι ἐσώθην. ὥποβάλλοντος τὸ σ" τὸ το 

δὲ ἐῤῥώσθην, οὐκ ἀπὸ τοῦ ῥῶν αλλ’ ἀπὸ τοῦ ῥώζω" 
καὶ χωρὶς τῶν ἐχόντων τὸ ρ καὶ ε μετ ᾿ἐπιπλοκῆς 
συμφώνου τῆς πρώτγς συζυγίας τὼν βαρυτόνων" ταῦτα 
γαρ ἐν μὲν τῷ παθητικῷ παρακειµένφ, τρέπει τὸ ε 
εἰς α ἐν δὲ τῷ πανθητηιῷ αορίστῳ, πάλιν. ἐπαναλαμ- 
βάνει αὐτό" οἷον, στρεφω, ἔστραμωκέν ἐστρέφ»». 

Στρηνιᾶ», παρὰ τὸ στερεῖν καὶ ἀποσπῶν τὰς ἡνίως ὧπὸ 
μεταφορᾶς τὼν αλόγων ζώων. τινὲς δὲ παρὰ τὸ στρῆ- 
νου τὸ σαληρόν στρῆγος δὲ περιστυφελ] γένετ 
ακτή: --- ὃ εν γίνεται τὸ στρηνιᾶν. 3ο 

Στρηνόν, οἱ μὲν, τὸ ὀξὺ καὶ ἄναπεπταμένον Ν,κόστρα- 

τος δὲ, τὸ τραχὸ καὶ πρόσαντες τῇ ἄκοῇῃ Φ»έγμα. 

Στριφνόν., σημαίνει τὸ «σφιγκτὸν καὶ στερεύν. παρὰ τὸ 
στρύφνω στρυφνός καὶ στριφνόο᾽ ἐν του στόφ», πλεο- 
νασμῷ τοῦ ϱρ. σηµείωσαι δὲ, ὅτι τὸ υ μακρὸν ἔχει. τῶν 
ἄλλων τῶν εἰς νος μετ᾽ ἐπιπλοκῆς συμφώνου συγεσταλ- 
µένον αὐτὸ ἐχόντων, οἱ ἷον σκύμνος, κύμνος. καὶ τὰ ὅμοια. 
[ὀύναται δὲ ποκὲ τροπῇ εἶναι τοῦ υ εἰς τὸι, ὡς, Φι- 
τρὼν καὶ λαῶν: -- παρὰ γὰρ τὸ Φφύω.]. 

Στρουδός, παρὰ τὸ μετὸ οἴστρου Φέεῳ" Ἶ παρὰ τὸ στερ- 
ῥῶς 9έει᾽ ἐξ αὐτοῦ καὶ στρουθίον. ὠφειλε βαρύνε- 
σθαι” τὸ γὰρ εἰς Φος δισύλλαβα βονογενή Φύσει µα- 
πρᾶ παραληγοµενα βαρύνεται, Ἐοῦ-λος, κύριον" αὔῦθος, 
κῶθος, 29ος. ἄλλα τὸ παρὰ τὸ Φέω συντιδέµενα 
ἅπαντα ὀξύνεται" βογός, ἀγαθός, οὕτω κα στρουδός. 

Στελγιδοποιός, ὁ χαλκεύων καὶ ποιὼν τὰς στελγίδας, οἳ 
εἰσι ξύστραι. 

Στρόβ,λ ος] παρα. τὸ στρέφω στρόφιλος καὶ στρόβιλος. σή- 
µαΐνει δὲ ἡ λέξις τοὺς ποχλένον κο) τοὺς Ῥαλασσίους 
κήρυκας, πι) εἶδος ὀρχήσεως καὶ ἀνέμων, καὶ τὸν τοῦ ήο 
δένδρου παρπὀν, ́ Ἴγουν της π/τυο». 

Συστρός, ὤπὸ τοῦ στροβῷ" σηµαίνει τὸ περιερχόµενος 
πύκλῳ. 

Στρόμβος, ῥόμβος, ἀπὸ τοῦ περιστρέφεσ-θαι" 
βεὈ, ταράττε,, κιγεῖ, 

Στροφαῖος, ὁ παρὸ ταῖς δύραις ἱδρυμένος Ἑρμῆς' παραὶ 
τὸν στροφέα τῆς 3ύρας. 

Στροφάδες, »ῇσόι εἰσὶν ἐν τῷ Ἰονίῳ πελάγει, 
πέλαγος, ὁ νὸν ᾿Αόρί ας παλούκεγος. 

Στροφαλιγγε, τῇ συστροφῇ, Ἰλιάδος π.. παρα τὸ στρέζω ρε 
στρόφος στρόφηγξ: πλεονασμῷ τοῦ γ, καὶ σης αλ συ]- 
λαβῆς προσιούσης, στροφάλιγ" γίνεται γὰρ εἰς εξ ὄγο- 
μα ἀπὸ τῶν εἰς 06». ὡς Φοῖνος Φοῖνιξ, λᾶος λά:Σ: οι 
σημα στροφαλίζω" ὣς πανακχή καναχ/ω, ὀργὴ ὀργίζω, 
οὕτω στρέφω στροφή στροφίζω, προςἈέσει τῆς α.. 
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Στρόφιον., τὸ στρογγύλον ὀννάρην. ὀλήνυφάργον - τὸ 
ἃ ρα, ὁ {δη λύ 

1 Στρόφος, ὁ τῆς πήρας κρεωαστήρ»  αρὰ τὸ ἐστραφθας" 
καὶ παν το στρεφόμενον΄ ὁμοίως. ἁ 

ὴ Στρῶκα, τὸ λέχος, α ἀπὸ τοῦ στρωννύω. 
Στρωμνή, ..ταρᾶ τὸ στρῶ στρώσω. κ} παρὰ τὸ στορῶ στο- 

ρέσω (ὁ σημαίνει τὸ γαληνιῶ) γόεται στορεμνή΄ ναὺ 
συγκοπῇ., στρῳαν». ὧπο δὲ τοῦ στορῷ «χώεται στρων- 

ρύα. καὶ στρωτήρ λέγετωι μὲν ἐν τῇ συνηδείᾳ τὸ 
πλέγμα τὸ απὸ τῶν παπύρω» εἰς σκηνᾶς πα καλύβας 
Ὀπεποιηµένον. οἱ δὲ ῥήτορες στρωτῆρας Ναλοῦσι τὰ μις 
κρᾶ ὲ δολίόια, τὰ ἐπαάνω τῶν δουροδόκω» τιθέµενα" ἡ τὸ 

ο οείςι ὀροφαὰς. πεποι]μένα. ἄλλοι δὲ πλέγμα λέγουσι τὸν 
“στρωτῆρα ἀπὸ ῥαβόων, εἰς ὀροφὴ» πεποιημέγον. 

Στρωφάσθες, Ἰλιμδος {, ἀναστρέφεσθω, ὁιάγειν. «ἀπὸ 
αποῦ στρέφω στρωφώ. 
Ῥυγνός ] ὡς παρα το ἔτραγον τραγανός, ἔτιθον πιθανόον 

ες οὕτω κοεὶ παρα τὸ στύςω στύξῳ ἔστυγον, στυγανός" καὶ 
«συγκοπῇ. στυγνόο. οἱ δὲ παρὰ τὴν. Στύγα Φασὶν ο εἱρή- 
τσθιμ" οἱ γὰρ ἀρχαῖοι τα μὲν ἀγδῆ καὶ Άυπηρά ἆπο 
τῶν ψυχρῶν ὠγόμασαν" τὰ. δὲ ἠδέα καὶ τερπνὰ ἀπὸ 
τῶν Φερμῶν. τὸ οὖν στυγεῖνν ὠτὸ τῆς Στυγόρ" ήπερ 
μυθεύεται Νψυχρότατον ἔχειν ὕδωρ. ὁμοίωο καὶ ὁ στυγγος 
παρ) αὐτὴν εἴρηται. ὡσαύτῶς καὶ τὸ» Φόβου κρυόεντος» 
ἀπὸ τοῦ κρύους τοῦ ψυχροῦ. ἀπὸ δὲ τῶν Φεραῶν τὴν 
τέρψιν Φαλπωρὴν ἔλεγον' καὶ τὸ τέρπεσθαι αίγνεσ}αι. 
οὕτω Φιλόξενο» ἐν τῷ περὶ τής Ῥωμαίων διαλέκτου. 
ποὺ κατέστυξαν, ἐφόβησαν, } ἐφοβηθησαν, απὸ τοῦ 
στύςω στύγῳ᾿ καὶ τὸ ἐστυγημένη, ἀπὸ τοῦ στυγῶ 
στυγήσω: ἐξ. οὗ καὶ στυγήτόρ, ὃ µισητός, καὶ στυγερή» 
ἐκ τοῦ στυγῶ, ὸ σημαίνει τὸ Φοβοῦμαι παὶ το μισῶ" 
τοῦτο ἐν τῆς στυγός. καὶ τί μετέχει; αυβεύονται οἱ 
αρχαῖοι, ὅτι τὰ μὲν ἆπδῆ, ἐκ τῶν ψυχρῶν καθεστή- 
πασι τὰ δὲ ἠδέων ἐκ τῶν «)εραών. 

Στύξ] ἡὶ Στὺξ µία ἐστὶ τῶν Κλκκανοῦ δυγατέρωνν ἦν ὁ 
Ζευς Θρικωδίστω ον ὅρκον των Φεῶν ἐποίησε, τιμῆσας 
αὐτὴν, ὥς Φησιν Ἡσίοδος ἐν Θεογονίᾳ. ἔστι δὲ. κρήνη 
ἐν άδου. 

Στύλος] ὧν ἀπὸ τοῦ ἄνω να, οὕτω καὶ στῶ, στύω στύ- 
λος, ώς ὦ,. χύω, χύσω,. χυλός᾽ τὰ γὰρ. ῥηματικὰὴ 
ταῦτα ὀγόματα, ὁιαφόρως τονίζετεωι. 

Στομφκλ. ἴδας ὄρνδας, τὰς πλωάδαο ἐπε) Στύμφαλος 
πόλις Αρκαδίας πλησίον ὁὲ αὐτῆς λίμνη, ἔνδα, διέτρι- 
βον αί δργ/)ες. ἐξεδίωξε δὲ αὐτὰς ὁ Ἡρακλῆο πλατα- 
γῇ, μὴ ὀννάμενος αὐτας κατατοξευστει διὰ τὸ πλ]θος. 

Στύτος, Λνκόφρων, πεύκης πρέμνον Ἰ στύπος ὀρυός: 
τ-- καλεται τὸ πρέμνον τῆς αμπέλου" αφ οὗ Α οχ/- 
λοχρς. --- Θυρέων. απεστύπαών: - πῶν δὲ δένόμον 
σκληρὸν καὶ στερεὸν στύπος λέγεται. ἡ τὸ ταπεμὀν, 
παρα τὸ στρέφεσθαι ἐν συμφύτοις τόποι" σημαίνει δὲ 
στέλεχος, κλώνα, κλάδον. παρα τὸ τύπτω, τύπος, ν. 
στυπος. 

Στυτεῖον, τὸ τυπτόµενον λινάριονν κατα πλεονασμὸν τοῦ 
σ. τυπεζον γαρ" καὶ αὖτο παρ τὸ τύπτω. 

ήν υππειοπάλς» ὁ τα στυπτεῖε πωλῶν, τουτέστι καγ- 
να, 4ψα λίνα. ὀγλοῖ δὲ ὁ Αριστοφάνης τὸν Εὐκράτη, ὃς 
στύππαξ ἐκαλεῖτο, δὲ τὸ στυππειοπώλης εἶναι. 

Στύτιου ᾗ στίπυον, εἶδου λινοῦ. 
70334 Ἑτύραξ, τὸ κάτω τοῦ δέρατος τραχήλιον, ὃ καταπη- 

γύύει εἰς τὴν γῆν εἰώθασι. καὶ Θουκυδίδης στυρακίῳ 
Φφησν αχογτίῳ ἀντ) βαλανου. «κρησόμανος εἰς τὸν μµο- 
χλόν:. Ἡ ὁ σαυρωτὴρ καλούμενος, ἡ τοῦ ὀόρατος αρ- 
χὴν ἐφ' ᾗ στηρίζεται τὸ δόρυ. 

1ο 
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ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, 

ν Στω)κο) Φιλότοφοι, οἱ ἐν ο στοᾶς' ἐκεῖ Ύνρ 
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Στυρακίζεινν κεντρίειν" ἀπὸ τοῦ στύρωκος. ---- 
. «Στυφοχομπος, ὃ αάχιμος ὄρτυξ, παρὰ τὸ στερεῶς κό- 
"πτειν: ὄνομα ὀρνέου" Ύπλασεν Ἀριστοβάνης, παρα τὸ 

πολάπτει» τὴν κεφαλὴν. ὃ συμβαίνει τοῖς ὄρτυξι, 
αὐτῶν 

τὸ διῥασκαλεῖο», ο. ή ; 
Στυφελόο] Ἡσίούος μὴν αν πιλολλὰ ψ οχώ- 

ου: - ἀντὶ τοῦ σκληροῦ, τραχέος"» καὶ στυφελ/ζει», 
τὸ σκληρώς θιωτήθεσ)οι" απὸ τοῦ στροφαλίζω, ἀποβο- 
λῇ τοῦ ϱ, παὶ τροπῇ. κυρίως δὲ- ἀπὸ πέτρας στυφλοῦς 
ἄλλεσθαι' καὶ ..- «τὸ σκληρό». η στυζ ελ/ς ει»; 
κινῆσαιν. σεῖσι" ἀπὸ τοῦ τοῖς οεέφηθο -”-- ὅ 
ἐστι στελέχεσι. ρΦό! 

Στύφλο νάσσονται αλίης-- λόγόνται ἃ τὰ τραχόα κλί - 
µατο. Λυκόφρω». ο Αμνί μον Αχ 

. Συβαρίςει», παρὼ τὴν Συβαριτῶν. ανν ὃν «Φασὶ ., 
τους «Σνβαρίτας πολυτελέσι χρήσ}ωε πραπέσαις.. ἔστιν 
οὖν ἀντὶ τοῦ τρυφα». ἢ παρὰ τὸ ἄμββρια τν γεα- 
τα, ἅ εἰσι παρ Ἐτιχάριφ. 

Συβήνη. ἡ δερματίνη αυλοθήκη., ἡ ἡ Φαρέτρα. 
Συῤριάςει»» απο τοῦ συβαρίςει», ἐν ο ρίώο, Σήβα- 

ρἶται γαρ ἐπὶ᾽ τρυφ ὀιεβέβληντο. 
Συῤοσιαν τὰ τὼν συῶν νόμια. 
Σύγε. ἔστι τοῦτο δεξι απὸ δαλέντου ὅτι ἓν μά 

γου ἐστόν' ἐπειδὴ οὐ Δωριεῖς σύγα λέγουσιν. εἰ σαν 59 
ὁύο µέρη λόγου, οὐκ ἂν οὕτως ἔλεγον' ἐτὶ γὰρ᾽ συνὸέ- 
σµου οὐ τρέπουσι τὸ ε εἰς α΄ ουδὲ γαρ τοῦ μὲν συν- 
δέσµου, ἢ τοῦ δὲ, τὸ -ε τρέπουσι». ἔστι δὲ εἰπεῖν, ὅτι 
πακὠς λέγουσε΄ κα). γὰρ ἐπὶ συνδέσμου τρέπεται οἶονν 
αἴνεν ---. ἀἴκα μὴ Φαλφὸ} λόγοις: ου ἐπ᾽ αὐτοῦ 
δὲ τοῦ. γὲ τρέπεται" οἷον, Τοῦτό . τὸ τοῦ γό ου 
τέµαχος: --- αλλὰ μᾶλλον (καλλιόν ἐστι δεῖσο απὸ 
τῆς Ἄτοίθος διαλέκτου ἓν μέρος λόγου. τὸ σύγε ἐπέκ- 
τασι ἔχει τὸ γεν ὡς τὸ ἔγωγε. εἶχον καὶ ἄλλο, ἑγώ- 
δε" ἄλλ' ὄ ὖς ανωθελὲς τοῦτο πρίνας, κατέλιπον. τα 4ο 
δὲ τῆς χρήσεως » σἦτει εἰς τὸ ἔγωγε καὶ ὄγε. 

Σνγγραφεῖς] ἄνόρας Όροῦντο, ἵνα συγγράψωσι. τοὺς ο 
ἔοντας τῆς τῶν τετρακοσίω» αρχῆς» καὶ τῆς των 
Φόντα, ἐκαλοῦντο δὲ οἱ αὐτοὶ καὶ καταλο 
σμένον ἦν πα Ἀθηναίοις, Ὁπότε «δέοι πληδός ο 
σα, εἰς ῥητὴν ἡμέραν εὐεφέρει» γνώμας). μις 
ὀημον» ὧς Ἰώσηπος Φ]σί. τοῦτο ὁὰ καὶ πρὸ τῆς κατα- 
στάσεως τῶν νῶν «ἔλεγον, πκαδα Θουκυοίόης ἐν. 
ὀγδόὴ' Ἐν δὲ τούτῳ τῷ ποερῷ οἱ περὶ τὸν Πο /σωνφρο» 
ἐλδόντες, εὐδὺ τῶν λοιπῶν εἴχοντο: --- καὶ ἑξῆς. ἀσιω 5ο 
δὲ οἱ μὲν πάντες συγγραφεῖς ἱεριάχοντα οἱ τότε αἱρε- 

εΨέντες, ὦο Φησι ᾿Ανδροτίων καὶ Φ,λόχορος ὁ δὲ Θου- 
κυδίδῃς τῶν. δέκα ἐμνγμόνευσα μονοῦ τὼν προβούλων. 

Συγαρητίστα] συγκρητίσαι λέγουσιν οἱ Κρῆτες, ὅ ὅταν ἑνω- 
Φεῖσιυ αὐτοῖ γένοιτ᾽ πόλεμος" ἑστασίαςον γαρ αεί, 
δοὺξ δὲ πρῶτον ὑπο Ρωμαίων ὀγλω) εἰς, λατ. τὸν 
Μιβριδατικὸν πόλεμον' αἶλε δὲ τὴν 
Ἀρητικὸς διὰ τοῦτο, 

α Συγκοίτιον, τὸ ἑταίρᾳ συγκοιμη)είσν μέσιλω τις 
3. Συγκομιστοί, Ίγουν" ἄρτοι ῥυπαροί, ὁμὶ τὸ πάντα τὰ 

ἄλευρα ὁμοῦ συγνοµ/σεσθοι» καὶ μὴ) διακρίεσθοα" πα- 
τῷ Ἱπποχρέτει, 

“δε ] 

σς κ, 

Ρ4 

: αλα εἶδος νά παρὸ τὸ συγκόπτειν, τὸ συµ- 
πήπτειν. ᾿ 

, Συκάςω, τὸ τὰ σῦκα συνάγω, τὸ ἐκλέγω τα σῦκα" 
απὸ τῶν συκῶνε --- το 

Ἅ Σύκινοι ἄνόρες, Ἴγουν ἀσθεναῖς καὶ ἀχρεῖοεν ὅτι τὸ τῆς 
συκῇς ἔνλον εὔφραυστον, ἀσι)ενὸρ, καὶ ἀθύνατον": ὅφεν 

νῆσον ὁ κληθεὶς 155 

-α-τας πάσα 

φεκωδά ο Δι, λκως-σ». ... ο πς νὰ αρα βρώ, 

ανν δμ -ᾱμμε- ος - 

-“---- 



Στ 

καὶ παροιμία. συκήνη Ἀπικουρίω ἡ μηδὲν ὠφελοῦσα”. 
ατὸ μετὰ {οριέο τῆς συκή». 

Σνγκλητος]. τῶν ἐπκλησιὸν αἱ μὲν ἐξ: ἔ9ους [κου] κωτὰ 
µήνα ἐγ/νογτο". εἰ- δέ τι ἐξκίφνγὸ - κάτεπείξειεν ὥστε 
γενέσθαι ἐνψληθήνὰν αὕτη ἐκαλεῖτο σύγκλητος ἐκκλη- 
σίι. Δημοσθένης [ὲν τῷ] κατα Αἰσχίνου. 

3ο Συγκοψωι, ἐπὶ τὸ ήν «ναῤθλμη οὕτως ο) αεταγε- 
"γέστερο:. λα, ντ μθων η 

Συγκοµιδής ὡς ἐπὶ κκρσῶν' Θουκυδί) ης ἐν τρίτήν' Κω ἐν 
συγκομιὸᾷ παρποῦ Ἴσαν ἕ---' πα) νσία: ἐν σῷ πρὸς 
Ἐεγοκρέτην. συγκομέσαο δὲ δρα Ν) ἀποφοὺς τὸν αγρό». 

6ῦσ’ 

Συςυγία»- ἐκ τῆς σὺν προθέσεως καὶ τοῦ ςυγός. καλοῦτοι᾽ 
δὲ διὼ; τὸ τυνεζευγµένα ἔχειν. ἑκάστην να αλ» 
λήλοις, δὲ ὧν «ἑκάστη παραγοτος..  ν 

. ΣύΦεν., ὥρωησαν"" παρὸ τὸ σύ". 
5ο Ἓνηνίεν καὶ ὐγαία . ἀμάιδία ». σκοιότηο». παρὰ Φερεκράσῃ 

κοιὲ συηγεἲν Πλάτων, τὸ ἁμαθῶς ον ώπαφιάνμν κα) 

συβδές τε ποιες όσα 
Συκὴ, παρὰ τὸ σεύω τὸ ὁριῶ ' ὀρωητροὶ γάρ ἐστι, τὰ ν 

τοῦ αἱα παροξύτονα 9]λυκὸ μὴ ἐπιδεχόμενα συνα{ρε- 
σον διὰ διφλόγγον γράφεται, ἑλία, αλκοιία συκοµο- 
τραίαν μἳ ἐπιδεχόμενα συνρεσιΣ, διὰ τὸ συχέα συκῆν 
τάμυ ναλέα αμυγδαλὴ» καὶ τα ἐπὶ νι δια τοῦ 8. 
Ὕραφετα,. 

Ας ώς ᾗ Ψψευδὴς κατηγορία" καὶ συκοφαντεῖ»» τὸ 
ψειδος κατη]ορεῖν. κεχλῆσὃαι. δὲ τοῦτο Φασὶ παρὰ 
τοῖς Αθηναίοι, πρωτὸν ἐκεῖσε εὗρεέντος τοῦ Φυτου 
τῆς συκῆς τῆς ἐφημέρου τροφῆς. παλλίτων δὲ ὄντων 
των Αθηναίων σύκων, καὶ διῶ τοῦτο κωλυόντω» ἐξάγει ν 
αὐτὰ, ἔκλεττον αὗτα τινὲς, πι) ἐξῆγον ἔξω" τοὺς δὲ 

βηνόοντα:, καὶ Φιώνοντας τοὺς ἐξαάγοντ. Ὅμ ἄπεδέχοντο 
μὲν, εξ ὦ ὤν δὲ ἔπραττον, συκοφάντας ὠνόμασα». "συνέβη 
«δὲ καὶ τοὺς ὁπωσοῦν κατήγορουντας Τιγὸς Φιλαπεχδ- 
βόναδ» οὕτω προσαγορεύεσθα;. λαμβάνεται δὲ καὶ ἄλ-- 
λως τὸ συκοφαντεῖ» παρα Πλάτων, καὶ Μενανδρῳ, οἷον 
ηνίζειν ἐρωτμιῶο. καὶ Πλούταρχος ἐν Σολωνε, Οὺν ἂν 
οὖν τες" ἠγήσαιτο παντελώς απιλάνως τους λέγοντας, 

'ὅτι καὶ σύκων ἐξαγωγὴ το παλωὸ» ἀπείρητο" καὶ τὸ 
φαφεν ἐφαρωνόμενον τοὺρ δεάγονταν Ὦ μλη2ηναι συλο- 
Φάντκς, μὰ 

Σννοφάνναν, οἱ ἐπηβεάζνντες: Φα ήν ΕιΝ Ὕδρ τὸ ἐγκαλε" 
τὸ] συκωστάθν τοὺς Φιλεγκλήλονας ἔλεγον: πα) ᾿σΌπο- 
βίονον μπὶ συκώρους, καὶ συκώδεις, καὶ συκολόγους, καὶ 

ἸΦιλοσύκουο. 
754 Συλῶ, τὸ αφοιρῷ καὶ 

Σόλας, δὲ συλλήψεις 

“9 ἆ 

αὐχπαλωτίζω, 
παρα Ἀημοσθένει ἐν τῷ περὶ στε- 

Φάνου" ἓν δὲ τοῖς ἑξήον ὥσπερ ἐποξηγούμενος αὐτὸ, 
Φήσί, 3 «Σεσυλήμε 9ο δὲ τὸ ἡαέτερα αὐτων ὑτὸ Φωσηλι- 
τῶν [ώεπερ] ὁεδομένων συλων [Φασηλίταις κατοὸ Ἄθη- 
νεῶν] ἐπειδὸν γαρ α, Φέλωσιν ὠᾠποδοῦναι ἃ ἔλαβον, 
τί ἄν τις ἔχοι ἄλλο ὄνομα Φέσθαι τῷ τοιθύτῳ, ἢ ὅτι 
ἀνπιρουμένῳ. το αλλότρια: : 

Ἄ Ῥύλλεκτρος: ᾗ νύμφη, ἀπὸ τοῦ σὺν καὶ μένος ἐν 
1ο .ᾧ πείτας μετα του γυμφίου. 

κ Συλληκβανειν, τὸ βοηδεῖ»" κυρίως δὲ λέγεται ἐπὶ τῶν 
βασταςὄντων, βαρυ τεν κα) ἀλλήλοις βοήφΦούντων" ἀφ' 
οὗ καὶ συλλήπτωρ». ὁ βοηθό». 

Συλλήβδην, ὁποῦ. συλλεβωὼν ὠθρόως" ἀπὸ τοῦ λήγβω λή- 
Να» λήψομας, λήβόην. αν) συλλήβόη». 

Σύμβαικ, ἀπὸ τοῦ βίβηωι τὸ πορεύομαι. 
Σύωβολα, σηµεία, τέρατα, μαγτεύματα, οἰωγίσματο " 

ντε τοἱο, σημειον τοῦ Φι}αρτοῦ γένους τῶν Σ»δρώπων πρὸ 
Φαναάτου, οἱ δερμάτινοί χιτῶνερ. εἴρηται δὲ σύμβολον, 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ὅ9ὲν κα) σύτον.- 'ηκά 

ΣΥ 66ο 

ἐκ τοῦ συμβάλλειν μηδὲ ἐξ ὺ ὑπωντήσεως προοπίπτειν μό- 1ο 

νον, ὡς εἰ συμβολικά τις εἰ τοι. ν 
Σάνψλα" πῶς συν λήκας ἅς ἂν ἀλλήλοις αἱ πόλεις Φέ- 
μενα τάττώσι τοῖς πολίταιξς, ὥστε διδόναι καὶ λσαβα- 

ευ τὰ Φδίκαμι πολλάκις. Δημοσθένη: ἐν ἑβδόμῳ φ- 
λιππικώγ. “Σύμβολον ὸ ἑλάμβανον οἱ δικωστὴ εἰς τὸ. 
ὁριαστήριον εἰσιόντες' εἶτω τοῦτο ὀόντες , τὸ ὁ/καστικὸν 
ἐκοαίςοντο.: Ὁ- ο μου 

Ἡ Συμβωμεν, ἀντὶ τοῦ συμ (βασθῶμεν. Αριστοφάνης, 
ἱναάμεινον, ἵνα συμβῶμεν: --- πα ὁ “Θεολόγος ν΄ συα- 5ο 
βῶκεν αλλήλοις: --- κἀὶ σὐνέβησαν, αἀντὶ τοῦ συνε[βι- 
βασθησα». 

Συμαορία» ἀπὸ: τοῦ μέρους, ἤγουν οἱ - αυτῆς μερ/βος, 
σύντέγαα ἡ Φρατρία Δημοσθένης κατὰ ᾿ΑΦόβου. οὐ 

«δεῖ δὲ θαυμάςειν» πῶς ὃ μὲν Ἀγμοσθένης: Φησὶν ἑξή- 
ποντα ἄνδρας ἔνχειν (τὴν συµπορίαν' ὁ δὲ Ὑπερίδης, ὁε- 
Φδπέντε: ἐν δρ, τῷ Ματὼ Ημσικλέους, λέγων τὴν αὐ-- 
τίσν γράφει , Ἔως αὲν οἱ πλούσιοι», παρακρονόµενοι 

την. πόλιν, σὺν εἰ καὶ Εξ: τριραρχοῦντες, μέτρια ὤνή-- 
λισπον, ἠσυχίαν ἦγον οὗτοι" ἐπειδὴ) δὲ ταῦτα κατ εῖδε {ο 
Δηαοσθένης, νόμους ὄδηκε τοὺς τριαποσίουο τριηραρχεῖν 
ποὺ βαρείωι φεγόνασι αἱ τριηραρχίας. ὅτι δὲ καὶ οἱ ὃη- 
µοποίητοι ἐνεγράφοντο εἰς; πῶς: συμμορίας, δεόήλωκε» 
Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὸ Πολυεύπτου. συωµορίται δέ εἰσιν 
οἱ της αυτής μοτέχοντες συμμορίας. δμρέησαν δὲ πρώ- 
τον Αθηναίοι πωτὰ συμμορίας «ἐπὶ Νανυσινήμου ἆρχον- - 
τος, ὣς Φιλόχοροο. 
Συμφοιτητής, ὁ συμμαθητής Ἡ παρ. τὸ σὺν ποὺ Φοι- 

ταν, τουτέστι τὸ όμο” πορεύεσ-λαι εἰς ταὰ- ὃι ασκαλεῖα. 
Συμφορᾶ , παρα το φορά. Φορὰν δὲ ἔλεγον οἱ ́ Ἕλληνε 60ο 

τὴν τύχην: συμφορὰ δὲ ἐστῳ, ἡ ἀπό τους τύχης συµ- 
βεβηκυῖο, 

ὁ Σνυναγων/ {εσθοι, σηααίνει βοη9εῖ, ἀλλὰ πυρίως ἐν τῷ 
αγῶνι. 

Ἐννάσρος, σηµαίνει τὴν γαµετὴν, παρὰ τὸ συναργρένοα, 
3 συγόαρός τις ἐστὶ καὶ συνόμλλος», μεταΦέσει τοῦ ὤ, 

Σήγόμιοι" σαῖος ἐν τῷ κωτα ᾿Ελπαγόρου σύνόμιοι ἦσαν 
προς οὓς τα. ὀημουόμενα, ὠπεφέροντο. καὶ ὁ Λυκοῦργος Φη- Ποῦ 
σὲ περὶ τουτων. μήποτ᾽ οὖν αρχή τις ἦν καθεσταμένη 
μετα τὴν ἐν Ἠειρριῶς κάθοδον οἱ σύνδµιοι. 

κ 

δν Σονάλλημα, το συαβόλειο», παρ τὸ συναλλώττω. 
Σνγὀνόσων συςευχθώ, κορω ήσο» συµπράζω. λέγεται δὲ 

καὶ παρὰ τὸ δύω τὸ ὑπεισέρχομαι ὀνάσα. 

κ Συνέδριον, τὸ ὁμιαστήριον, παρὰ τὸ συνεδρεύει». 
Ἓννεικαφ. ἐν τῇ συναφῇ τοῦ ἡνίουν ἐν τῷ συνδέσµῳ, 
κ Ἡ συρδέδετωι ὁ τράκηλ ο τῇ πεφαλγ. ὄχω ἐελμός, πο 

ο ἔλδωρ ἑέλέωρ᾽ εἶτα ἑοχμός, ὡς πλεγμές πλογμος. 
ο ον «» εἰς τὸ; συγείρω. 
Συνηβολίᾳ, ὑπαντήσει, συντυχ/κ. Ὄχηρος, σ-- 

δὲ συγηβολή! πεχαροντο. 

ἃ Συνέλευσις. σύνοδος. παρὰ τὸ ἐλεύθω καὶ σὺν. εἰς ἦν. 
συνέρχονται. πλεῖστοι, 

Σύνεε] ἐκ τοῦ συν/η/ει τὸ συνιῶ καὶ γνώσκω, ὁ παρατα- 
τικοῦ» συνίην" κὠὶ τὸ Ἱροστακτικον» ἕο, 2εοι σύνες, τὸ: 
δὲ συνιῶ γίνεται κατα παραγωγὴ» ἐκ τοῦ συνῶ, } ἐκ 
τοῦ συνω. 

5 Σύψδρονος ὁ σύγεδρος᾽ ρόνος γὰρ ἡ κανέδρα 
ΣύγΦεο καὶ σύνὃετο" ἀμφότερα κατὰ πλεονασμὀν, ὧπὸ 

τοῦ σύνεο σύνετο. 
Σύνθημα : συνΦήκη» σύσσημον, λόγος ἐν πολέμῳ ἐπὶ γνω- 
ρισμῷ τῶν οἰκείων ὀιόρμεγος. 

Συνήγορος ; προστάτης ὑπέρ τινων λόγων 

3 . 

στ αριστ]ες 
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ἔοσιε γὰρ παρ 



ΣΥ 

ἸΑηναίοις τινὰς Χβιροτομεῖσθω συνηγόρου», ἐπὶ τοῦ 
ἀγορεύει», ὧς Αντιζων Φησέ, νε ομο ἐς φώς 

3ο Ῥυνήμονας, Ἴτοι-παρὰ τὸ ἤσθαι, ἵν } συνέδρους Π παρα 
Ὁσὴν ἔσινν ἵν ᾗ συναγωνιστάς ὁ παὶ βέλτιον᾽ συνήθεις, 
υ καὶ ἑταίρονο, ὁμοή-δις. 
Σονπμοσύνας, Ἰλια 

607. 

ς Χ᾿. συνθήκας" παρὰ τὸν ἤσω µέλ- 
λοντα τὸ εἰς αὐτὸ αφικνεῖσλαι τα τῆς διανοίαφ. 

« Ῥυνήντετο, ἀπήντετο, ποιητικά. χρῆ οὖν απήντησε καὶ 

ο Σννίζησιοι ὅτι συνίῴγσι τὸ ἓν Φωνῆεν καὶ συνάγεται καὶ 

' Ἐται κρυπτόµενον ἀπὸ τοῦ ἑτέρονυ Φωνήεντος. 

Σννίστωρ. εἰς τὸ ἵστωρ. φιρὶ 
3. Σνννεφές, τὸ σκοτεινον παρα το Σέφος. νε νο 

4ο” Σύννους, ὁ εὖ Φρονῶν. ὁ μὴ διαχεόµενον τον νουν ἔχων. 

: Σύνοδος, ἡ ἐκ πολλὼν πόλεων συνκγωγή ἐπί τιν, ὡς 
«ιΘούκυδίδης, αεὶ σύνοὀοι ἐπὶ τὸ ἑερὸν ἠγέροντα. 
Σννοίμιον ὕμνον ἄειδον' Απολλώνιος" σύμφωνον καὶ συν- 

φὰον΄ οἴμη γὰρ ἡ Φδή. ῥιθὸφ) «νε 
ΣυνοχΏκότε. συωπεπτωκότθ, συνηγμένω, Ἰλιάδος β'. ἔστι 

δὲ µετοχή πρώτης συζυγίας τῶν περισπωµέγω». ἐν του 

συνέχω, σύνοχος βήμα συνοχ» συνοχησω᾽ ο πορακεί- 

5ο µενος, συνώχημα- το νω, μέγΣ᾽ Τὰ δὲ ο εἰς ὢ, καὶ 

τὸ ή τὸ μακρον εἰ µανρὸν, γίνεται συνώχωκα. η με. 

τοχὴ, συνωχωκώς συνώχαωκοτος᾽. καὶ “συστολῇ Ἰωνικῷ 

ἡ πποιητικῇ » γίνεται ευδεῖν τῶν θυήκῶνν συνοχρεκότε. 

Συνάμεθα] Αλλ ἔπευ, ὀφρ ἐπ; γηυσὶ συνώµεθα., αντὶ 

(τοῦ, συνΦήκας ποησώωεθα. ιδ Αρά. 
«Ῥυνώπη, πόλις τοῦ Πόντου, ὠνομασμένη απὸ τῆς Ασω- 

ποῦ 9υγατρὸς Συνώπης" ἦν ἁρπασας ο Απόλλων (κατα 

756  Φιλοστέφανον) ἀπὸ Βοιωτίπο ἑκομισεν δὐς τον Πόντον 

καὶ μιγεὶς αὐτῇ ἔσχε Σνψρον. αφ. οὐ οἱ Σύροι.. 

Σύνταξις, δύο πραγμάτων ἔνωσις, καὶ τὸ λαμβάνειν κοιὶ 

ποιεῖν τὸ δέοντα" ἡ ἀντὶ τοῦ συντεταγµένη - οἴκησις. 

Δγάοσένης Φιλιτπικῶν, Μα) μίαν σύνταξι εἶναι τὴν 

αὐτὴν τοῦ τε λαμβάνει και΄του ποιεῖν τα δέοντα: --- 

ἔλεγον ἑκάστους Φόρους συντάξεις» ἐπειδὴ χσλεπως 

ἔφερον οἱ Ἕλληνες το τῶν Φόρων ὄνομα, Καλλιστρά- 

«5 του οὕτω καλέσαντος. καὶ ὑπὲρ συντάξεως ἐν τῷ πα- 

ρόντε οὐ ὁΐδτω- ο ᾧ ως εν ν΄ 

Συντελήε, χρήσιμος" ἡ ὅτε οἱ τριραρχουντες νεως µιο 

ὅσα ἐπεμελοῦντο.- συντελεῖς ἐλέγοντο" Ἰ οὐ σννδαπα- 

νῶντες καὶ συνεισφέροντες. τὸ δὲ πράγμα συντελεια 

παλεῖτει. , ι ω 9 ’ 

Συντιωη»ήνοα» οὕτω καλεῖται τὸ πολλῆς τιμῆς γενεσθαί 

τὰ ωγια. ώ ο .. . 

Συντροχάσαι, καταντησον πληρωβῆνω" απὸ μεταφοράς 

ων τροχῶν. ο, : 

Συρβηνόε ας ταραχώδης : απὸ τῶν αὐλούντων µετα, 9ο- 

ο ρύβου. ἡ πενης» διά τὸ τὰς αὐλοδήκας καί Φαρέτρας 

μενάς. καὶ συρβηνέων Χοροῦ. Ὁ τεταραγµεγος κά συυ- 

ης" ἆπὸ τοῦ τοῖς πυσὶν ἐπιφωνουμένου. . 

Συρβάβνττα, τὸν τάραχον᾿ καὶ συρβήη, ὧς Αριστοφάνης 

ὀ γραμματικός. . - 

Σύργαττρος, ὑοφορβός, ἐργχτης. Αλ 

Συρακοῦς] Καὶ τὰς. κλεινας Σνρακους: 

τοῦ Συρακούσα. ος λε. Ι 

Σύριγξ, σηµαίνει τὴν οπην Των μουσικῶν ανλΑνν να) το 

πάθος, καὶ τὴν δορατοθήκην. ἔστι δὲ κατά µέμησιν τοῦ 

πο γενομένου ἤχου. οὕτως Πρωθανος. 
» Σύριγμα, ὁ συριγµός᾽ ἀπὸ του συρίσον. 

Συρμαῖκ, τὸ καθαρτικὸν ὁν ἐμότων καὶ Νοιλέας” καὶ συρ- 

μα ζεινν τὸ κενοῦσθαι' καὶ συρμαῖαν βλεπων. ἄντι 

του ναντιων. 

- ἀποβολῇ ἐν 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤΓΑ. Σ9 

Συρφετός ἀγυρτώδης ὄχλος .λόγοὲ, ἡ ἡ ἐξ ὤνέμου συλ- 
λεγομένη κόπρος καὶ Φρυγανώδης. γίνεται δὲ ὡς παρὰ 
τὸ πν/γω: πνιγετός, οὕτω σύρω συρετός' καὶ πλεονα- 
σμῷ τοῦ Φ. Ἡσίοδος δέ Φησι σηµαίνειν τὸ ἄχνρον, ὡς 

τον Χόρτον ὃ ἐεκομίσαι καὶ συρφετόν. 
Σὺς, ὀύνατω εἶναι ππρᾶ τὸ σύω τὸ ὁρμῶ  ὁρωητικὸν γὰρ 49 
«υπὸ ὁῶον' καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ, ὧς' σηµαίνει δὲ τὸν χοῦ 
ρον. ἡ παρὰ τὸ ὕω ὕσω ὑς, ἀπὸ τοῦ ὕεσδ-α, ὃ ἐστι 
βρέχεσθω' (καὶ γὰρ ἐπὶ τοῖς ὕδασι τέρποτικ) καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ᾱ, αὖς, τὰ δὲ εἰς υς περισπώμενα κα- 
τὸ τὴ» γενικὴν συστέλλει τὸ υ, σὺς συός, καὶ ὃς ὑός. 

» Σνφεός, τὸ χοιρομάνθριον, καὶ ἡ τῶν συῶν εὐνη. 
Σύους, τοὺς Ιπποκράτους υἱοὺς ἔλεγον καὶ τοῦ Παναιτίου 

καὶ Μέωνονος, εἰς ὑηνίαν κωμῳδούντες. ό 
ο .) δε... ν 9 4 Συσσίτιον, εὐωχία, ἄριστον" καὶ συσσιτίε, τὰ δεῖτνα ἆ 

Ὅσποινῇ ποιοῦσι Λλακεδαµόνιοι. καλεῖται δὲ καὶ Φιλίτμιν 59 
ἐπεὶ καὶ Φιλίας ἐστὶ συναγωγή. . : 

Συστῆσα] ἡ σὺν πρόθεσι, ἐπιφερομένου τοῦ σ ἑτέρῳ 
συμθώνῳ, ἀποβέλλει τὸ ν, ὧν τὸ συστρατιώτης. εἴρη- 
ται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἵππων καὶ τῶν ἡμιόνων ἐπεὶ 
μετα τῶν συνήθων ἵσταντω καὶ εὐσταδοῦσιν ἐν ταῖς 
Φάτναις. πάκὰ 

Σύφοαρ, οὐχ ἁπλῶς τὸ γῆρας, αλλ ὡς ἐπιγέννημα γή- 
ρως, καὶ τῆς ἐσχάτηο ἡλινίκς τὸ κατεῤῥυσσωμένον, Τ5] 
τουτέστι τὸ δέρμα καὶ Σώφρων ἐν τοῖς ανδρείοις δεδή- 

Ὅλωκε µίμοις εἰπών, Τ{ μὰν ξύσιλος; τί γάρ; σύφαρ 
ἂντ ανδρός: --- ἐν τούτοις γὰρ τὸν ἀνακρινόμενον γέρον- 
τα», ξύσιλον παίζων εἴρηκεν, ἀπὸ τοῦ κνᾶσδαι καὶ ἕύειν 
τὸ δέρµα. κἀπειδὴ ἀποκρινόμενον» σύφαρ ἀντ ἀνδρός, 
τουτέστι δέρµα Ψιλὸν. ὡς τῶν ἄλλων ἦδη δεδαπανγµέ- 

ῶν. τινὲς ὃν καὶ τὸ τοῦ ὄφεως γῆρας σύφαρ λ 4 
τὸ αποσυρόμενον. Λλυκόφρων δὲ, το λίαν γεγήρακόςε τς 

Σφαδάζειν, ᾿Αττικοὶ μὲν ἐπὶ τὸ χαλεπῶς Φέρειν καὶ 
σχετλιάζειν λέγουσι' Ξενοφών ἐπὶ τὸ ἀλγεῖν: ἔνιοι δὲ 
τὸ σπαίρει ἐκδέχογτο" οἱ δὲ, τὸ χαλεπῶς Φέροντα 
πηδᾶν' οἱ δὲ, ἁπλῶς τὸ δυοφορεῖν, ἡ πᾶν τὸ μετὰ 
βίας. ἐν δὲ τῷ ῥητορικῷ λεξικῷ εὗρον, τὸ σφαθάζειν 

σηµαίνει» τὸ ὀυςΦανατεῖν, µαταίως σπᾶσθαε» επαί- 
νειν, µετ ὀργῆς στενάςειν, ὡς Εὐριπίδης καὶ Πλάτων, 

:Διὰ. παντὸς βίου σφαδᾷ: --- γίνεται παρα τὸ στῶ, 
στεύὀω, σπευδάζω᾽ αποβολῇ τοὺυ, καὶ τροπῇ τοῦ κ 
εἰς Φ καὶ τοῦ 6 εἰς α, σφαδάαζω. Ἱστέον ὅτ, τὸ σᾷα- 39 
δέζειν κ.ὸ µατάςειν καὶ βοράςειν καὶ τερᾶςδιν, ἔχει 
τὸ α. προςγεγραμμένον᾿ πρῶτον μὲν, ἀπὸ τοῦ ν- 
καὶ σῴαδαίςειν καὶ τῶν ὁμοίων, τοῦ α καὶ τοῦ ! συν- 

αιρουμένον" δεύτερον δὲ, ὧς Φησιν ὁ τεχνικὸς, τὰ εἰς 
« λήγοντα ῥήματα κοινολεντούµενα, οὐδέποτε ἔχει τὸ 

ο ἐν τῇ παραληγούσῳ μακρὸν Φύσει' σεσηκείωται τὸ 
κράζω΄ οἷον γενειάζων, ἐἑτοιμαζω, ἁρπάςν. ἰδοὺ γὰρ 
ταῦτα, μὴ ἔχοντο-τὸ {ν οὐκ ἔχει τὸ α Φύσει μακρὸν, 
ὡς ὀῆλον εἰς τὸν γενδιάσω, ἀτοίμάσω, ἁρπάσω µέλλον- 
τα" ἐνταῦθα γὰρ βραχὺ τὸ α. εἰ ἄρα οὖν τὸ σφαδα- 39 
ζω καὶ µατάςω καὶ κεράζω Φύσει μακρὸν ἔχει τὸ α, 
ὡς ὀῆλον ἐκ τῆς λορκῆς κλίσεως τῆς μὴ ἐχούσης τὸ 
ὀῆλον ὅτι ὄχει ἐγκείμενον τὸ { πρόεκείτω, Νθινολᾶ- 
κτούμενα ἐπειδὴ τὸ τλήτσω πλαάζω λέγουσιν οἱ Αἱολεῖς 
καὶ ἔστι τὸ ὰ Φύσει μακρὸνι αοὶ οὖν ἔγκειται τὸ ὁ, 
Σφαδκζοντες, σπώμενοι }ὶ δυοφοροῦντες. 

Σφάςω] παρα τὸ Φῶ (σημαίνει τὸ αναιρῷ καὶ τὸ Φο- 
νεύω) παράγωγο» Φάςω, ὡς βω Βάζω: πλεονασαῷ τοῦ 
σ, σφάςω᾽ ὁ μέλλωνν σφάζω' να) σφαγές τὰς πατα- 49 
χλεῖδας. 
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Σφαγεῖον, τὸ ἀγγεῖον εἰς ὃ τὸ αἶμα τῶν αφαθκήναν 
ὁερδίων ὀέχοντοα, 

ὴ Σφαγή, καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ σφάζετα/ τις, καὶ ἡ ἐνέρ- 
γεια αὐτὴ. 

Ἀ Σφάλμα, αμάρτημα παρὰ τὸ σφαλλω. 

6069 

Σφακελίζοντες, Φιασπῶντες, πήδωντες, ὑποτρέμοντες 
σφαὀάςειν γὰρ ἐστὶ τὸ σπᾶσθαι καὶ το σφακελ/ςει» 
δὲ ἐντεῦθεν, τὸ αλγεῖν μετὸ σπασμοῦ κοκ σφακελἰ- 
σμός ἱπαραπληξία, ὴ ἡ σηψις τῶν μυελῶν. Ὑίνθται δὲ 
ἐκ τοῦ σφακελισμοῦ καὶ στασμόο. λέγεται δὲ σφακε- 
λος, ποὶ ὁ μέσος τῆς Χειρὸς ῥάκτυλος" (λέγεται δὲ καὶ 
ὁ σφυγμὸς καὶ ὃ παλμός. σφάκελον δὲ ἔγιοι τὴ» σηψιν 
λέγουσι τῶν ὀστέων' καὶ σφακελίσαι, κατασαπήναι, 
κι μα 

Σφ4ραγον, ὁ ᾽Απίων τὸν Φάρυγγα" 
γινομένου ψόφ ου. 

απὸ τοῦ περὶ αὐτὸν 

Σφαραγεῖντο, Ίγουν προί Ἴεντο" ς ὀνοματοπεποίήται ἡ λέ- 
ἔις'. ἔνθα καὺ ὁ βρόχος, ῷ τὴν φωνὴν ἀφιέμεθαν 
ἀσφαραγος καλεῖται" καὶ σφαραγίζω, τὸ γχῶώ' ὡὥσαυ- 
τως δὲ ὀνοματοπετ΄ ούήται. 

Ἐφαῖρα» παρὰ τὸ σπαρειν καὶ ἐν κινήσει εἶναιν Αεταδέ- 
σε, τοῦ π εἰς Φ, ἢ καὶ τοῦ κ᾿ τὸ γὰρ σπαίρες, σκα(- 
ῥειν ἐστί' καὶ το πῶς, κὼς εἴρηται. λδρος. 

, Ἀφαττεσθαεν ἔστι τὸ διὰ ἤντινα: οὖν αἰτίαν μα 
σθαι», καὶ ἐπ αἀνλρώπου τάττεται. 

Σφαιρωτήρ, σαγδαλίου « νώχιον » οἷον τὸ λωρίον τοῦ ὑπο- 
ῥήκατος. ἐν τῷ ῥητορικφ οὕτω. ΄ 

Σφέας] τὸ σφέας, κατα πλεονασμόν ἐστι τοῦ εἰ .ἡ τὸ 
σφᾶς, πατὰ συνα/ρεσι». καὶ λέγεται, ὅτι τὸ σφέως κατὰ 
πλεονασωὸν γίνεται τοῦ 6, δι τὸν κανόνα τον λέγοντα 

. καθόλου, ἐν πληθνντικῷ ἄριδμῷ ἡ τοῦ τρίτου προσώ- 
που ἀντωνυμία αρχομένη ἀπὸ τοῦ σφώ, ἐνδεῦ συλλα- 
βῆς κατὰ τὸ ὀεύτερο» καὶ τρίτον πρόσωπο» τοῦ πρώτου 
τε καὶ δευτέρου, προσώπου ᾿ οἷον ημερα ὑμερο υσφεῖς, 
ἡωῶν ὑμῶν σφῶν,. μον ὑμν σφν᾿ οὕτω καὶ ἡμᾶς 
ὑμᾶς σφας. ὥστε τὸ σφέας κατὰ πλεονασμον ἐστὶ τοῦ 
ε, απὸ τοῦ σφας. 

3 Σφεῖς, αντὶ τοῦ οἷον αὐτοὶ ς ἐτὶ τῆς εὐθείας τῶν πλη- 
υγτικὠν τῆς πρὠτοτύπου αντωνυμία». 

Σφεδανόν] --- ἔπεσθαι σφεδκγὸν Δαναοῖσι μελεύων: --- 
ἑκατέροις δύναται προδί δοσθακ. σημαίνει δὲ } λέξις σφεν- 
ὀονήόον. ἀπὸ τῆς σφενδόνης οἷον ἐπεικτωκον. παὰ ἐπε- 
σερεμμαν ̓  η συντονον ἀθρ οὗ καὶ σφην καὶ σφγγω. 
οὐ δὲ σφεδανὸν λέγουσι σπευστμεῶς, παρὰ τὸ σπεύδειν 
σπεδανός καὶ σφεδανός» Ἰλιάδος λ. 

. Σφείων, ποιητικῶς, ἐπὶ τῆς γενικῆς, ἀντὶ τοῦ σφῶ», 
ἀπὸ τοῦ σφέω»ν., πλεονασκῷ τοῦ {ν σφείων. 

Ἐφετεριόμενος, ἰδιοποιούμενος 2 ἀπὸ τοῦ σφέτερος. 
ΣΦέλας, τὸ ὑποπόδιον ' παρὰ τὸ Φλάσθει εἰς αὐτὸ τα γό- 

γατα, ὃ ἐστι 9λάσθαι καὶ καμπτεσθαι ἐν τῷ. καθήσδια. 
Σφενόόνη, τοῦ δακτυλίου ἡ περιφέρεια καὶ ἡ εἰς λίθων 
βολὰς καὶ πέµψεις ἐπιτηδείε. γίνεται παρὰ τὸ σπένδῳ 
τὸ ὠναειρῷ (Ἔγ γὰρ δη στένόορ-.ι) σπεγόογη κε εν 6Φεγ- 
δόνη. ἡ παρὰ τὸ. σφάζω, Ἶ παρὰ τὸ στέγδω. 

Σφῆπκες, καὶ τὰ μικρα καὶ εἰς ὁδὺ συγηγμένα ένλα, 
Σφηκώδεις οἱ αΤισχνοι τοῖς σώμασι" καὶ γὰρ οὗ σφήκες 

τὴν κοιλία» «ἐπισυνηγμέγην ἔχουσι. 
Σφηκῶσαι, τὸ ὀῆσαι. οὕτω Φρύνιχος' δεν καὶ υφρὰ 

µενος» στρεβλούμενος, βασα»ιςόµενος. 
Σφῄήττιοι, ὅημος Φυλῆς ᾿Ακαμαντίδος. λέγονται δὲ καὶ 

Ἐφηττου, ποωῳδουνταε δὲ ὡς οξεῖς, ὧσπερ Αχαρνεῖς 
ἄγριοι Ποταμιοι δὲ, ὡς "ῥᾷδίως δεχόμενοι τοὺς ἐγγρά- 

:. Φους ΄9µους. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ/ ΜΕΤΑ. Σ Χ 

. Σφήκεια, ἡ Κύπρος" πρότερον γὰρ Σφήκεια ἐμαλεῖτο, 
ὡς Φησι Στέφανος ἐν τῷ περὶ Κύπρου" 
κήσάντων ἐκεῖσε ὠνδρῶν οἳ ἐκαλοῦντο Σφῆκες. έκα- 
λεῖτο καὶ εραστής, ὡς Μένανδρος ἐν τῷ περὶ Κύπρου 
λέγει, δια τὸ ἐνομεῆσαι αὐτῇ ἄνδρας οἳ εἶχον πέρατα 
ὡς δὲ Ἐεναγόρας Ἐν τῷ περὶ νήσων, διὼ τὸ ἔχειν πολ- 
λὰς ἐνοχρὲο ἂς πέρατα καλοῦσι, Κεραστία ὠνομάσθη. 

ΣΦΩξ., παρὰ τὸ σφ/γγω, 9ιὰ τὸ ἐσφιγμένα καὶ ονόητα 
λέγειν ῥήματα, 

Σφόρδυλος, παρὰ τὸ ἐσφίκδαι πρὸς ἀλλήλους, --- µυε- 
:λὸς αὖτε Σφονδυλίων ἔκπαλτο. 

Σφόδρα, ἐπίῤῥημα, ἐπιτάσεως. ἐκ τοῦ σφῷ τὸ κατασπῶ, 
σπόδρα» καὶ σφόδρα. 

ΣΦριγών , νεάςων,, σφύζων, β βράζων» εὐσωματῶν., ακᾶ- 
ων, 'ἀνθών' ' καὶ σφριγῶσο, ὠεμαίῴουσε» κα) ὥσπερ 

διεσφηνωμέγοι εἰσὶν ὑπο πυκνότητος πα) οαχμῆς' παρα 
Ἱπποκράτει (καὶ ᾿σφριγανόν, το ἁκμάςον λέγεται.) ὀγλοῦ 
δὲ καὶ τὸ περτέτωται,, ὴ περιτείνονταν" κοιν μάλιστα 
ἐπὶ ηλής» καὶ οἷον εὐσωματούσης" ἔνιοι, σφύζουσιν, 
ὑγιεῖρ τυγχάνουσι. 

3. Σφραγιδονυχαργοπομήτηο, ὁ ἄσωτου παρὰ Ἀριστοφά- 
νει ἀπὸ τοῦ σφραγίς. πα) ὄνυξ, καὶ) αργός, καὶ κόμη, 
οἱογε) ὃς Φέρει τοὺς ὁχμτυλίους µέχρι τὼν ὀνύχω», κιὲ 
ὃς ἄεργός ἐστι καὶ πομῶτωκ, 

, Σφραγίςων σημα, παρασηµαίοµοι" ἀπὸ τῆς σφραγί- 
ῥοο, ὃς ἐστιν ἐν τῷ δακτυλίῳ λίδοο. 

ω Ἐφωίτερον, παρ Ὁμήρῳ ἀντὶ τοῦ σόν" 
μία αντὶ ἑνικῆς. 

Σφδε, ἀντωνυμία ἐστὶ τρίτου προσώπου, αἰτιατριῆο πτώ- 
σεῶς. καὶ ἀωτί οὐκ ἔστιν ὀρ2ὴς καὶ αὐτεατρ]ς  ὁιότι 
ᾗ  ορῦ] πτῶσις ουδέποτε ἀναδίδωσι τὸν τόνον, οἷον νῶῇ, 
ώς τουτο δὲ καὶ ὀξύνεται γαλ ἐγκλήεται, κὸέ ανα- 

δίδωσι τὸν τόνον" διὸ ὠπέλειψεν ᾗ εὐφεῖα καὶ ἔστι 
μόνης αἰτατικής τὸ γὰρ πρώτον πρόσωπον - τῶν ὀνκῶν, 
εὐθείως πὶ Γαὐτιατρεῆο πτώσεως ἐστίν. ς οἷον νῶ: τὸ 
δεύτερο» πρόσωπον -«ὀρ9]ς πτώσεως, οἷον σφὼῖ": τὸ 
τρίγον,. αἰτμκτικῇο πτώσεως καὶ μόνον, οἷον σφωε. τὸ 
δὲ σπόγγος, διὰ τοῦ π λέγεταε, οὐ, δια τοῦ φ; πάσα 

δυϊκὴ) ἄντωνυ- 

οτο 

ἀπὸ τῶν ἐνοι- δο 

π5ο 

9 

γὰρ λέξις ὀισύλλαβος ἀπὸ τοῦ σ ἀρχομένη ᾧ ὑποτέ-σ5ο 
τωκται, σιαφώνῳ.. πῷ. ο τα: αληγομένη, οὐδὲν τῶν όα- 
σέων ὠντιστοίχων ἔχει, δευτερεζον, αλλ’ ἕν τι τῶν ψι- 
λών., οἷον σπόρος, σπότος., στόνος. 

ΣΦνρο». το περὶ τὸν αστράγαλο», ᾖγουν τὰ ἀπολήγοντα 
μέρη πρὸς τῷ αστραγάλῳ᾽ παρὰ τὸ συνεσφέχθαι τα 
ἄρ.λρα τῇ συνδέσει καὶ τοῦ νεύροις. 

Ῥφύρων, καὶ ἐπισφύριον, κτητικόν" καὶ γίνεται ἐν τοῦ 
σφυρύ». τὰ δὲ γνθενα διὰ τοῦ Γ ὑποκ: 2βεστμεὰν 8ὐ: μὲν 
ὧσι ῥκκτυλικὸν προ µιῶς ἔχει τὸν (τόνον εἰ δὲ τριβρα- 4ο 
Χεα, προπαροξύγεται, πα) δι} τοῦ ͵  γράφεται, 

Σχαδόνες, τὰ τὼν κηφήνων πηρία, καὶ ζῶον ἅπτερον 
πουν] καὶ σχαδίσαε» τὸ θηλάσαι" καὶ ἀνίσχαδον, τὸ 
ἄτοκον μαὶ ὦήλάστον. 

Σχεδον» σηµαήνει ἐγγύο, πλήσίον, πέλας' ἡ ἐκ Χειρός. 
γίνεται παρὰ το σχέθω τὸ Κωλόο σχεδόν καὶ σχε- 
ὃν ἐτυκολογεῖται δὲ παρα τὸ σχέσιν ἔχειν ἄλλον πρὸς 
ἄλλον. 

Σχεδή». σημαίνει, τὸ αν τοῦ σύνεγγυο, ὣς τὸ, Τύψον δὲ 
σχεό(ην [ω79᾽ ἄζεσ ΦΦοῦρον Αρης: --] κορίως δὲ σχε- 
ὁήη ἐστὸν ἡ πρὸς τάχος γινοκένγ. ἳ Φο 

Σχέθε] ἀπὸ τοῦ σχῶ γήέται σχέθω. ὡς Φλέγω Φλεγέ- 
«δω: ὁ πὰράτατι θον ἔσχεθδον, ἔσχεθεο» ἔσχεδε᾽ μα 
πλήεται ἄχρι 'τοῦ παρατατικοῦ κατα πᾶσαν άν 

”Σχεν] ἔχω, ὁ µέλλω», ἔξω" ὁ ἀεύτερος ἀὀρίστος, ἔσχον" 
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ὁ αέλλων δεύτερος, σχῶ, σχεῖν 
του σχεῖ). φον ὃν ὁ χο 

. Σχέδος] παρὰ σὸ Ἰέω. Χέδος. παλ σχέδος. .. ---Ἡ- 
Σ Σχέσις, πολλαχῶς λέγεται. ἡ γὰρ κατὰ τέχνην ἑστὶν, 

ὡς ἡ τοῦ διδασκάλον πρὸς τὸν-μαΦήτήν' ἡ κατὰ; τύς 
χν» ὡς Ἰ του Φεσπότου πρὸ; που δούλο" ἡ Νατα 
προκέρεσι», 9 Φίλου προς τον Φίλον' ᾗ κατ Φυσι, 
ὡς καὶ τοῦ  πατρὸς πρὸς τὸν νου. δα ῥδί 

Σχές, καὶ πρὀσχές, ῥῆμα προοτακτικὸν» καταλ/ἔεως τῶν 
εἰς µι,πὸ ῥῆμα . ἴσχημι"' καὶ ἠίνεται ἐν τοῦ σχώ. ὁ 
µέλλων, σχήσω" ὁ δεύτερος ἀόριστος» ἔσχην'  µετο- 
χὴ» σχείο σχέντος' καὶ τὸ προοτακτικὀν, σχέο, ὁμοίως 
τὸ σύνες. ὁ δὲ Απολλώνιος, ἀπὸ τοῦ σχώ κανονίςει, 
µόνον αὐτὸ σημειούμενος. ᾧρπερ τὸ σπές, ἀπὸ τοῦ σπῶ: 

καὶ τὸ Φρέο, ἀπὸ τοῦ Φρώ" οὕτω καὶ τοῦτο ὧπὸ τοῦ 
υσχὠ. ἀλλὰ κακώς. οὐχ, δὐρίσκεται .ὁ τοχνικὸρ. σηµειού- 
ενος ἐπὶ τῶν εἰς ω, «δὐ ες προοτακτικόν. Χοιροβοσκός. 
εἰς τὸν ε’ ψαλμόν, Σήνδς τῆς πραυγῆς µου, πρόσχες 
τῇ Φωνῇ [τῆς δεῄσεώς µου.] απὸ τοῦ σχώ, ὁ µέλλω», 
σχήσω᾽ ὁ δεύτερος ἀόριστος, ἔσχον, καὶ κατέσχον καὶ 
ἡ µετοκὴ, σχών' καὶ ὥεπερ ἀπὸ. τῆς Φαγών μετοχῆς 
γένεται τὸ. προέταµτικον Φαγε, καὺ πιών πῖε, οὕτω καὶ 
ἀπὸ τοῦ σχών.σχέ καὶ κατάσχε' ἐν πλεονασμῷ δὲ τοῦ 
ς, σχέε, καὶ κατάσχες, τὸ δὲ σπέογ. ἀπὸ, τοῦ σπῷ 
(σηµαίνει τὸ λέγω) ὁ µέλλω». σπήσω" ὁ Φεύτερος ἄόρι- 
στος, ἔσπον' ἡ μετοχὴ, σπών καὶ ἐνισπών" κο τὸ 
προζτακτικὸν, σπέ' καὶ πλεθνασμῷ τοῦ σ, σπέο. οὕτω 
Ζηνόδοτος. πλεονάζει δὲ τὸ ο, διὰ τὸ μοποσύλλαβον. 

Σχέτλιος, «ὀδυνηρός, χαλεπός, ἀγνώμων» ὀνστυχής, ἆδι 
κοέ, ἄπορος, Ἀλιβόμενος, τλήµων, ἐπαχθής' ἡ ὁ τὸ 

«σχετλιάζερ κα) ὀυεφημεῖν καὶ λύπας τινὶ Φιθούς. Ζεύς 
µε ἠὰρ σχέτλιοο. Ἰλιάδοο β' καὶ παλιν, Ἔχέτλιος 
ἐσσὶ γεραιέ, Ἰλιάδος κ, ἀντὶ τοῦ σχετλικαμοῦ ἄξιος. 
γίνετια παρὰ τὸ σχέθω τὸ κωλύω καὶ σὸ λίανν ὁ ἐπι- 
σχέσεως ἄξιω ἔργα ποιῶν. ͵ 

Σχετλιάζει, δυςχεραή8ι, ἡ βλασφημεῖ 
Σχηματιζόμεγος, Ὑροσποιούµενος, ἡ συνταττόµενοῦ 
Σχήσεσθαε, Ἰλιάδος ἑ, ἀνφέξειν, "ἀντιστῆγαι- παρα το 

σχῶ τὸ Μρατῶ , γήεταί σχΏμ.. 

Σχοινῶν, ἐκ τοῦ σχοϊνος" τοῦτο ἐκ τοῦ σχῶ τὸ κρατῶ 
καὶ σχοινοφόρος, ἐκ τοῦ σχοῖνος καὶ τοῦ Φέρω" τὸ δὲ 
σχοῖνος» µέτρον ἐστὶ γεωμετρικόν. σημαίνει τρία, την 

πόαν ἡ νομήνι ὣς τὸ, ᾽᾿Ασωπὸν βωνύσχοίνον: - παὶ 

µέτρον Περσικὸν, ὃ παρὰ Πέρσαις παρασάγγης λέγεται, 

ἀπὸ μεταφορᾶς' Καὶ : πώτευΦυντηρίκ καφΦετὸς. Ναὶ ὁ 

ψαλιῴδὸς Φησὶ, Την τρήβον µου καὶ τὴν ὄχοϊνόν µου 

σὺ ἑξρρίασαο:-- ἐν Ὑοῦν τῆς σχοίνου τοῦ μετρμιοῦ 

σπαρτίου, καὶ τὰ μετρούμενα τῶν χωρίων, σχδιίσµατα 
λέγεται. ον 

Σχῖνο». τὴν σχίλλαν, ἦν διαμασσῶνταωι οἱ ναλλωπιζόμε- 

Ῥοι ὄνεκα τοῦ λευκοῦν τοὺς ὀδόντες' ἀφ οὗ καὶ τὸ 

ο σχιγ/ζεσθαι. ο τπ 

όσα 

»ισχεῖ”". τὸ απαρέμφα- 

-- 

ᾧ σχολάζουσι καὶ διατρ(βούσι 
περὶ παιδείαν. οὐδὲ αὐτὴ ᾗ ἐν λόγοι εὐμουσία καὶ δια- 

τριβή, ἀλλ ἣν οἱ πολλοὶ «κύρως καλοῦσιν αὐκαιρίκν | 

τὸ δὲ εὐκαιρεῖν, .βάρβαρο» -ἀντὶ δὲ τοῦ σχολὴν ἄγειν 

λέγουσιν ᾿Αττικοὶ σχολαζει». ἡ{ δὲ εὐκαιρία, βάρβαρον 

μὲν οὐκ ἴστιν ὄνομα, τάττετὰι δὲ οὐκ ἐπὶ σχολῆον αλλ’ 

ἀπὸ καροῦ τινὸς οὐφνίας καὶ αρετῆς. καὶ αντ) του ου. 
.ὁεαῶς. ἀπὸ δὲ τοῦ σχολή, σχολαῖορ' τὸ δὲ σχολή , ί- 

νεται παρὰ τὸ σχῶ. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα, αντ) τοῦ τρέ- 

μα καὶ σχολαῖον, αἀργόνν Φιατριβην ποιουµογον" καὶ 
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͵ σχαμάχερακε ἠρφμβιώ ρολ. ἀτὸ «τοῦ σχολαιότερος, ὅτερ 
απὸ τοῦ σχολαῖος. ὁμοίως σχολαιότης -- ---... 

Σχέδός].. παρὰ. -τὸ,- (έδος καὶ σχέδὸς, οἱονδὶ τὸ δικ- 
χέον καλώς καὶ διιµερίζον τας λέξεις καὶ τοὺς λόγου». 
ἢ παρὰ τὸ σκεδκζω σπεθέσω σκέδος καὶ σχέδος" δικ- 
σχεδαζόμεναι πρ αἱ λέξεις Φα οἱονεὲ µεριζόµεναι εἷς 
λεπτὰ ὰια. τοῦ λόγου, εἰς γνώσιν παραλαιβάγονται. 

» Σχδατο, παρ Ὁμήρφ, ἀἄντὶ τοῦ ἐπισχοῖον ἁαυτούς. 
ὧπὸ τοῦ. ἐσχόμην, τὸ ̓εὐκτικὸν. σχρίην᾽ «τὸ τρίτον 
τῶν ολη ο ἠάλωῦτε, καὶ Ἰωνικῶς, σχοίατο, 
κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ πεποτή«το. ς ͵ 

Σχόλιον, εἴρηται διὰ τὸ κατὸ σχολὴν παρατίὃεσθαι πρὸς 
σεφεστέρα «ἑρμηνείαν τῶν ὀυενούτων ῥηαότω». 

Σχ/δκξ, παρὰ τὸ σχίζω᾿ σημωίγει δὲ τὸ ἐσχισμέγον ξύλον. 
Σχολαστικός (ὠπὸ. τοῦ σχῶ τὸ πρατῶ, σχαζω καὶ σχθ- 

λαζω) ὁ ἐν τῇ ο νά, διάγων. α κι 
Σκεδαζω. παρὰ τὸ σχεδιάζω, τὸ ἐκ τοῦ παραχρῆμά 
ο, ; σχεδάζω καὶ σκελαζω. ἡ να ωέν-ἠ) ὼ . μοι 
χωρίζω, πλεονασμῷ τῆο ὃδκ συλλαβῆς, σχιδάζω καὶ 
σχεδάςω τὸ γὰρ σκεδκςόµενον εἰς. πολλα διασχίζετα». 

Σχολή, Αττικοί: οὐ μόνον δὲ τὸ μηδὲν δρᾶν, ἄλλα κὶ 
ωπὸ περί τι σχολάζεν.. ος δ. 
Σω] τὸ σὠς χωρὶς τοῦ α. λέγει ὁ Δίδυμος" ὥσπερ γὰρ 
᾿Απὸ τοῦ ἕω τὸ κάθημαι γίνεται ἔζω, οὕτως ἀπὸ ] 
σώω τὸ ὑγιαίνω, γίνεται σαίζω, πλεονασμῷ τοῦ ὁ αλλ 
ἡ παράδοσις ἔχει τὸ !. τὸ δὲ σώζω, ὅτε μὲν Ὑένεται 
ὧπὸ τοῦ σῶος, σω/ῷω, ὡς. λέπος λεπίζω" καὶ κατα συν- 
αἱρεσιν, σῴζω, ἔχει τὸ ι᾿ ἠνίκα δὲ ἀπὸ τοῦ σάος σκό- 
ὦω καὶ κράσει αώζω, οὐκ ἔχει προογεγραμµένον. 

«Αεῦ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἡνίκα απὸ τῆς σω συλλαβῆς ἄρ- 
χεται ἐπιφερομένου τοῦ «, ἔχει προυγεγραµµένον τὸ !, 
σῳζω σῴόομαι, ἔσωζον" ἡνίκα δὲ μὴ οὕτω ἔχγ,. οὗ 

Γπροσγράφεται, οἷον σαώζω. -. υετακ ας 
Σωτηρία», ὄνομα παρώνυµον απὀ τοῦ σωτῆρος' τοῦτο τὸ 

τοῦ, σώζω, σωσῶ, σέσωκα, σέσωσµαι, σέσωσται, -σω- 
στήρ, καὶ σωτήρ. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο σῷ τὸ ὑγικήω" ἐξ 
οὗ ὁ παθητικος παρακείµεγος, σέσωµαε, σέσωται καὶ 

τικὲξ ἄὖτον σωτήρ. τὸ δὲ (φορ (ἔλεγεν ὁ Δ/όνμος) σὺν 
τῷ αν γράφεται, ὥς ἀπὸ τοῦ ὁ σῶς τοῦ σῷ' τα γὰρ 
ὧπὸ τοῦ εἰς ως διὰ τοῦ «9 συν τῷ κ. Ὀύνως, ρος” 
ἥρως, Ἴρφος οὕτω σῶς σφος. ὁ δὲ Ἡρωθιανὸς λαβόµε- 
»ο0 αφτοῦ λέγει, ὅτι το σῶς απο τοῦ σῶος πέπογθε, 
πρὸρ ὃν ἔστιω εἰπεῖν, τί οὖν ἀπὸ τοῦ πεπονότος «γί- 
γεται παράγωγον; γίνεται Ὕὰρ ἀπὸ τοῦ πατρός καὶ αχ- 
τρός, πατρικός καὶ μητβικόρ. λέγει δὲ πάλωῳ ὁ τοχνικός, 
ὅτι οὐδέν ἐστω εἰ ὣς μονοσύλλαβον πλέον αἱρσονικὸν; 
εἰ μὴ τοῦτο" πρὸς ὃν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι. σὺ «ἐδίθιξας 
ἑ ὁ - . ΄ 
ἡμᾶς ἐν τῇ νο) νεο «ώς µονοσυ. ΑάθλΦ, ὅτι 
ἐστι τὸ «ως, καὶ τὸ Κῶςι καὶ Γλὼς' οἰσὶ δὲ ὀγόματα 
ἠρώω». Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι τὸ σῶος ἄνευ τοῦ, ἡ τα- 
ῥᾶδοσις οἷθε αλ λέγει ὁ τεχνικὀρ, ὅτι ἔστι σώώ σώσῶ 
ὁμὶ τοῦ ὦ μεγάλου, ὡς γνώὼ γνώσω" καὶ σόω διὰ τοῦ 
ο μΏιροῦ. ταῦτα «τρέκουσι τὸ τελευταῖὲν ω -6ς, ἂκ 

"χύνεται ἐκ μὲν «τοῦ σώω τὸ σῶος, ἐκ δὲ φοὺ 
σόος. σῷ μονοσύλλαβον, θἱ σῶοι,. παὶ παρα ἵ 

δὲ σινή ης Ύραφὴ., σώος. λέγει δὶ Ώρος ὁ- ος 
ὄχειν τὸ α προογεγβαμμένον᾿ ατὸ γὰρ τοῦ οἱ σῶθι οἱ 
σῷ ὥσπερ οὐ δα) {ρ. β ὑ ο 

Σεσκον,  ἔσωζον' }ἡ ὦτὸ τοῦ ἔσωον, ᾗ ἀτὸ τοῦ σώζω. 

. ον 

τὸ δὲ σώω ναι ο ὁρμῶ, ὣς τὸ, Σήεσθαι στρο- 
Φέδην, ταρα Α πμ να ή 

Σω, τὸ τρβ; παρὰ τὸ σὲ σύχω, ὣς σμῷ σµήχω" 
παρα τοῦτο δὲ καὶ τὸ ψωχαω. .. 
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ο Ῥώκος, ἐπετον Εραοῦ' ᾖτοι ὁ ἰσχυβός (σωκεῖν γὰρ, τὸ 

.ο Σωρός. ἐπὶ τὼν λλων. ἀπὸ τοῦ σωρός, σωρεύω» 

πο 
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Σωμα» οἱογθὶ δῶῦμα ὃν τῆς ψυχής) 

ἠσχύει»' Σοφοκλής ἐν Ἠλέκτρα. Ουκέτι σωκώ) } σάοι- 
κου" ἡ ὁ ὠχέως σοούαενορ" ὤγγελος γάρ. ἢ σωσίομιος, ἡ 
ὁ σωστικὸς «Φεός. παρὰ τὸ σώζω σῶκος, ὡς Φάσσω «ά- 
ος. ἔστι δὲ ναὶ ὄνομα κύριο». 

ὅ9εν καὶ σκήνωμα 
ππᾶν τὸ τεθνγκός. εἴρηται δὲ σῶμα, ὧς Φησι Πλάτων, 
ὅτι σήμα - ἐστὶ, τουτέστι ταφος τῆς ψυκης” ὀκην γὰρ 
τάφου ἐντέβατται ἡ ψυχὴ τῷ σώµατι. ἢ σούαιια, σῷον 
αἶμα. ἐν τῷ ἅ μοι. 

σωρεία” 
καὶ σωρεός, απὸ τοῦ σωρεύω, ὡς Φωλεύω Φωλεός. εἴ- 
ρητᾶε δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν. αὐτῷ σωρεύεσθαι τὸ σώματα 3 
παρα τὸ ἔσω ωρεν .ὅ ἐστι Φυλάττειν' ὥστε τὸ σωρεός 

μὴ πεπλεονακέναι, αλλα μᾶλλον ἐνδεδεγκένῶν τὸ σῶ- 
ρός” το γὰρ εἰφ ρος λήγοντα δισύλλαβα, τῷ ω παρβλη- 
γόμεναν μή ὄντα ἐπίφετα. βαρύνεται, ἸΏρος, Δώρος, 
Φλώρος, Ῥῶρος οὐδὲν ἔχομεν ὀξύτονον σεσηµείωται 
τὸ σωρός. τα «ὀξύτ. ον ἐπίδετα εἰσί, χλωρός, Νωρός, 
μωρός. πῶς οὖν ὀξύνεται τὸ σωρός: ἠλόγηται ὅταν ὁι- 
συλλαβῷ τὸ «πρώτον ρα σωρεόο.. ὡς ὀχεός, λοχεός. 

Σθρος, ἐν ᾧ τὸ σώμα ῥᾳῖ. ἤγουν καταῤῥεῖ: 
Σωθφροσύνη, παρὰ τὸ σώζει τὸ Φρονεῖν" ἢ παρὰ τὸ σῶ- 

μα Φρουρεῖν ἀπὸ ῥύπον. ᾖ διὰ τὸ σα Φρογεῖ ν. 
Σωφρογιστήρεςν οἱ ἔσω»ον τῶν ἄλλων ὀδόντων δαφυόμε- 

γοι κατ α τὴν τοῦ Φρονεῖ» ὥραν περὶ τὸ εἰποστὸν ἔτος. 
ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης χαλε} αὐτοὺς κριτῆρας. 

Σωφρονισταί, ἄρχοντές τινες Χειροτονητοὶ δέκα τὸν αρι- 

μὸν ἑκάστης Φυλῆς" ἐπεμελοῦντο δὲ τῆς τῶν ἐφήβων 
σωφροσύνής. 

Σαάωσε] τὸ ἐσάωσα συναιρεδὲν εἰς τὸ ἔσωσον διατέ μὴ 
περισπάταια. ὅτι ὁ τύπος ἀντήκειτοι οἱ γὰρ ὑπὲρ δύο 

συλλαβας Φοριστοι προπαροξύνονται. 
Σταφυλή» ἐξύγεται καὶ βαρύνεται, ὡς φησι Πτολεμαῖος" 

τὸ μὲν γὰρ Ώαρυνόμενον ὄνομα. ἐπὶ τῆς καδιεμένηο 
μ2λήβον παρὰ τοῖς αρχιτέμτοσι τίθεται" το δὲ ὀξυνόμε- 
γον, ἐπὶ τής ὀπώρας. παρῦχθαι δὲ λέγουσι τὴ» όπώραν 
ἀπὸ Σταφύλου τς. ος ἐγένετο υἱὸς τοῦ Διονύσου. 
Ἡρακλείδης δὲ ἥμαρτε Φησὶ λήγον εἰς οξεῖων" οὐδὲν 
Υ3ρ τῶν εἰς λη ληγόντων ηλυκῶν, ὀνομάτων ἀμέτοχον 
γένους οὐδετέρου παραληγόµενον τῷ: .. ὀξύνεται, κρυῶ- 
Λη, Φαισύλη, ἠδύλη, κορδόλη. οἱ οὖν ὀξύνοντες Φασὲν, 
Ελ ετὸ βαρυτόνου. (αρσεγικοῦ γέγογε" τα γὰρ εἰς η 9ή- 
λυκὰ ὀξύνεται, ἐὰν τὸ αρσενικὸ βαρύνεται οἵον πὀ- 
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Σταδιον, πατὸ τὸ ἀρχαῖον ἐκαλεῖτο αυλός” 

Σκηνή, ἔστιν κα µιέσή «λύρα ποῦ Φεάτρου" 

ΤΑ στα 

ος, ποή" Φόνος., Φονή" νόμος, γομή” ὧνος, ώνή" 
καὶ τούμπαλιν, Δαναός Δανάη. κ πῶς τὸ πόγχος 
πΟγΧΊ, Φίλος Φίλη, μύλος μύλη, καὶ ἄλλη. ουρία) 
καὶ ἐπὶ τῶν ὀξυτόνων καλός καλή συμβαρύνεται κο) 
οξύνεται τοῖς αρσενικοῖςτ καὶ τηέον βογΦ εἲν τῇ συνή- 
«Φείᾳ βουλόμεγοι, Φασὶν, ὅσα τοῦ. αὐτοῦ ὑπαραλλάκτως 
ἔχεται σημαινομένου». ὁμοτονεῖ' ὅσα δὲ διαλλάττει τῷ 
σημαινομένῳ, καὶ τῷ τόνῳ διλλάέττει. το μὲν οὖν ξὲ. 
νος ξένη, Φίλος ΦΙλή. καὶ το ὄμοια, ἁπαβάλλωνκτήά 
εἰσι" τὸ δὲ χόλ ος χολή» τρόπος τροπή, στρόφος στρο- 
Φή., γόνος γονή, δόμος δομή, ὁιφέρουσι». εἰ οὖν τὸ 
τάφυλος ἁρσενριὸν διαφέρει τῷ σηκαοµένῳ, η] στα- 

Φυλὴ τὸ δηλυκὸν ἐπὶ τῆς ὁπώρας, οξύνεται, παρὰ τὸ 
στάςειν τὸν πηλό». 

Σκηνή, ἡ κρατοῦσω καὶ Φυλάττουσα ἡμᾶς" οἱ δὲ, δέρµ»-- 
τα καὶ «ωστῆρας μα δοκοὺς ν' οἷς καταπήγνυτωι πάσα [) 
σκηνή" οἱ δὲ εἶδος κόσμου γυναικείου". οὐ δὲ. σκεῦός 
τι οὕτω καλούμεγον οἱ δὲ, τὴν ῦν δελφιήν παλου- 
µένην πα) σκηγευ υτής, ὁ σπηνήν τινα. οὐκῶν. 

ὅθεν ό(ανλος, 
τὸ δύο σταάδικ. απο τοῦ ὁύο αὐλώγαο ἔχειν: καὶ ὅυ- 
λωνέςειν λέγουσι τοὺς ανέμους, ὅταν Ἴδια τινος ὁμαλοῦ 
καὶ στενοῦ διωπνέωσι. παλεῖτοι δὲ. ὅτι Φωσὶ Δαναὸν, 
ἐπὶ) τοῖς γόέμοις τῶν «γυγατέρων αγώνα ἐπιτελοῦντος 
δεῖξαι τοῖς ανηστῆρσι το τοῦ δρόμου τέρµα, ἐν ᾧ ἐπε- 
Φύκει σέλνα᾽ ἐξ ὧν σπᾶσαι τον. ΦΦάσαντα, καὶ τοῦτο 
σύμβολ ον γεγέσιλαι της νίκης. ὤοπερ νὺν τὰ βραβεῖα 
ἀπὸ δὲ τοῦ σπώσαι κληθῆναι σπάδιον καὶ στάδιο». ῇ 
ὅτι τετραποδιστὶ τὸ πάλοι περιπωτοῦντες, μετα τὸ εὖ- 
ρεβήναι, τὸν Δημήτριικὸ» καρπὸν, ὠνέστησαν' καὶ εὐ- 
ρωστίως ἐπέδεμξν ποιρύμεγου, τὁρύ μον Ἰγωνίζοντο. δὲ 
την στασι οὖν, ατάὀιον. εἰ τὸ σχόλια Πινὸά ραρου. 

περισκήγια δε, 
τὰ ἔνδοθεν τῆς Μέσης θύρας, χαλκᾶ κώγκελλα" παλ 
ἴνο σαφέστερο» εἴπω, σκηνὴ ᾗ μετὰ τὴν σκηνην εὐθύο᾽ 
καὶ τὸ τερισκήνιο» ἡ ἐρχήστρα. αὔτη δέ ἐστιν ὁ τόπος 
ἐκ. σανέδων ἔχων τὸ ἐδαφορ, ἐφ᾽ οὗ καὶ «}εατ, ουσ» 
οὗ αἷμοι" εἶτα μετὸ τὴν ὀρχήστραν βωμός ἦν τοῦ 
Διονύσου» τετράγωνο» οἱκοδόµημιαι κενὸν ἐπὶ σοῦ μέ- 
σου, ὃ καλεῖται υμέλη., προς τὸ 9ύει" ᾽μετὼ τὴν 
Φυμέλη» ᾗ. ὀρχήστρα » τουτέστι τὸ κάτω. ἔδυφος τοῦ 
9Φεάτρου. , 
Σῶστρα, τὰ σωτήρια, » Τουτέστ; μισφοὶ οὗς ὁμδοῦσιν οἱ 
σεσωσμέγοι' ἀπὸ τοῦ σώςειν. 

Τά45 
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πάδ Τωῦ τὸ στοιχεῖον, ὅτι ἐντεταμένας ἔχει τοῦ «χαρακτή- Ταλαεργοί ο. τλητηιοὶ ιδ τληγαι ὀννάμενοι πρὸς πᾶν π4αά 
ϱοο τοῦ στοιχείου τὰς ἐντυπωσεις' ἀπὸ γὰρ μακρᾶ ἔργο». 
τῆς, ὤνω καὶ τοῦ κε τὸ γράμμα ἐστί. ἐντεῦ εν κα Ταλκίπωρος, εἰς τὸ ὠταλαίπωρος. 
ταὼς, ὃ τεταµένα ἔχων τὸ πτερά. τὸν δὲ 
εροίου πέλεκυν ΦΠσὶν µιμησάμενος, . ἐνετυπώσωτο τὸ 

6ο Τώγῃρον. τοῦτο Ἰωνικῶς τωὲς τίγανο» λέγουσι, παὶ Ἡρω- 
διανὸς ἀπὸ τοῦ «τήκο τήγανον παὶ πα) ὑπέρθεσι», 
οἵον, Ἐμοῦ δὲ ὥσπερ ἐπὶ ταγήνου ἔσιςεν ἦ καρδία, καὶ 
κατετήκοντο αἱ σάρκες; καὶ αὐτόματα ἐχωρει κατοὲ 
τών γνάλων τὰ ῥάκρυς.. 

Ταγηνίαςν πέμμα τι ἐστὶ τῶν ἀπὸ τηγάνων ἐκ στέατος 
ὑγροῦ καὶ τυροῦ, καὶ μέλιτος καὶ ασταφίδος. 

Τάγυρι. τὸ βραχύτατον καὶ ἐλάχιστον», οἵον ψιλα λέγου- 
σιν. Εύπολις Αἰδί, Μαδόγτι δὲ μὴ τάγυρι µουσμκῇς. 
ΕΣΥΜΟΙΟΟΙςΟΝ. 

΄ 

μεώγει δὲ τόλαντον τὸν «γὸν, παρὸ τὸ τοθω οκ) 
ὅπε γένετωι κατὰ αναδιπλασιασμὸν τιταίνω" καὶ ὧς 
Φφαίνῳ Φαντ ὁς. οὕτω τοῴνω ταντός, καὶ τὸ οὐδέτερον 
ταντὸν" παλ πλεονασμῷ τῆς αλ. συλλαβῆς, πάλαντον" 
καὶ συνδέσει» ἄτάλαντογ» αντί τοῦ ὁμοιοτάλαντον. η] 
παρα τ τὸ ταλαθν, τὸ ὑπομογητικὸν τοῦ βάρονο. τάλαν- 

τον οὖν ἡ στα δμη” καὶ ταλαντεύει», τὸ σταθµίςειν 
ποὶ «ωγοστατεῖρ. ἐν Ταν, ην δὲ γῆν ταλαντουµένην 
ανωμάλως, σε/εσὃαν μὲν ὑπ' ἐκείνων" κιουμένην δὲ αὗ 
πάλιν ἐκεῖνω σείε: --- Αεταφοραιῶς, ἆπο τῶν «υγῶν" 
ἐπεὶ τὸ «υγεῖν ταλαγτᾶν λέγουσι" καὶ ὑπερταλαντᾶ», 
Ὕν 9 

Ἁλε Τάλαντον] --- χρύσεια πατηρ ἐτίταινε τάλαντα: -- ση- 



9 

20 

745 

ιο) 

2ο 

ϱ70 Τὰ 

«τὸ ὑπερβαρεῖν. πολλὰ εὗρον σημαίνει» τὴν λέξιν. ἡ 
παρὰ τὸ μέγιστον. υσίου καὶ αργυρίου μέρος. καθ ὃ 
σημαινόμενον Δγα ένης Φησὶ πεντήκοντα τάλαντα: --- 
} στα»μοῦ τὶ ὄνομα, ὥσπερ ᾿Αριστοφάνηο, Αλλ’ ἢ 
ταλάντῳ μουσικὴ κριδήσαται: --- καὶ τὸ Ὁμήρου, --- 
χρύσεια πατὴρ ἐτίταινδ τάλαντα: --- τρίτον σημαινό- 
μενον ι ῥοπή" τέταρτον, αρ, μοῦ τὶ ὄνομα, ὡς καὶ πο- 
λυτάλαντος ὁ πλούσιος. πα) τὸ Ὀμήρου, Κεῖτο ὁ᾽ ἄρ᾽ 
ἐν µέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα: --- καὶ ὀάλαντον 
δὲ καὶ τριτάλαντον, καὶ ἡμιτάλαντον λέγεται. αρχαία 
δὲ ἡ χρῆσις καὶ ἡ τοῦ τρίτου ἡμιταλάντου , καὶ πέµ- 
πτον ἡμιτάλαντον. ἔστι δὲ τὸ μὲν τρίτον ἠμιτάλαντον, 
δύο ζμισυ τάλαντα" τὸ δὲ πέμπτο» ἡμιτάλαντον» τέσ- 
σαρα Ἰμισυ" καὶ τὸ ἕβδομον ἡμιτάλαντον, ἓέ Ἴμισυ᾿ 
καὶ ὅλως οὗτινος αριθ μοῦ παρωνύµως μέρει ἐπονομάσει 
τὶς τὸ ἡμιτάλαντον, τούτου ὁ προηγούμενος αριῤμὸς 
νμμι τῷ ταλαάντῳ": οἷον, ἂν μὲν η ἑπτά᾽ ἂν δὲ 
ον ὀκτώ" συναριθµουµένου, ὀηλονότι καὶ τοῦ ο. Φίλον 
δὲὺ τοῖς ἀρχαίοις, καὶ τὸ ἓν ζμισυ τάλαντον τρία ἡμι- 

, τάλαντα λέγειν, ὡς καὶ τρία ἠμίωναια, τὴν μίαν ζμι- 
συν μνᾶν. μα ἄλλως, τὸ τάλαντον κατα τοὺς παλκιοὺς 

χρυσοῦς εἶχε τρείς διὸ καὶ Φιλήμων ὁ ὁ ὁ κωμικὸς Φησὶ, 
δύο εἰ λάβοι τάλαντα» χρυσοῦς ἔχων ἕξ., ἀποίσεται: 
- εἰς τὸ λεξικὸν τῆς Ἰλιάδος, Ἑπταπύρους τρίποδας, 
Δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα: --- τὰ νῦν ἑξακιςχέλιαι λε- 
γόµενα παρα Αθηναίος. διαφέρως δὲ υοαήταν' ἦν γὰρ 
καὶ βραχύ τι παρὰ. τοῖς αρχαίος. κα) ὁ ποιητὴς δὲ δή- 

λον ἡμῖν τοῦτο ποιεῖ, ἐν τῷ ἐπιταφίῳ Πατρόκλου λά- 
γωνν τῷ δὲ τετάρτῳ θηκα δύο χρυσοῖο τάλαντα: --- 
εἰ γὰρ περὶ τοῦ ταλάντου τῶν Ἑλλήνων, ἔστι βρα- 
χὺ τι τὸ τάλαντον τοῦ χρυσοῦ. ἦν παρ αὐτοῖ, ὡς 
ὁ ΔίΦιλος, ἐν ἀργύρῳ βραχύ. τε τάλαντον φησί. τάλαν- 
τον δὲ, οὐ τάλαντα. ταῦτα δέ ἐστι χρυσίου τάλαντον. 

Ταλανπείριος» οἱ τραγικοὶ τὸν ταλα/πωρον λέγουσιν, ἢ ὁ 
τηλέβεν πεπειραµένουν οἱονεὶ ὁ (πολλὴν πεῖραν ὑπομεί- 
νας, τουτέστι πολύπειρος". ] ὁ πολλὰ. τοτληκώς, κα) 
πολλῶν πεπειραµένος' ἢ παρὰ τὸ τηλόθεν ποπειρα- 
κέναι, ταλαιπέριος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἐν τἀλαμπνήριος, 

Τάλαρος, καλαθίσκοον πόφινος κυρίως δὲ ὁ- εἰς εὗρος. 
εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ τετάσθαι' ἡ ἀπὸ τοῦ τηρός ταρός ’ 
καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ: μα πάνα τάλαρος» ὁ εἰς τυ- 

ϱ ρὸν ἐπιτήδειος. Ἡσίοδος, Ἐν Ταλάρους ἐφόρευν: ---'παὶ 
Όμηρος, Πλεκτους ἐν ταλάροισι Φέρον µελι]δέα καρ- 
πέν, Ιλιάδος σ’. 

Τάλας, σηµαίνει τὸν ἄθλιον" 
παδῶ, ἔνδα Ἡσίοδος φησν, 

παροὶ τὸ τάλλω τὸ πακο- 
Ἐτρέφετ᾽ ατάλλων μέγα 

σήπιος: στ αντ) τοῦ μὴ καποπαθῶν. τάλλω οὖν. κα). 

κατα συγκοπὴν, τλῶ" καὶ ταλῷ, ἔνδα τὸ ταλάσσφο, 
ἄντ) τοῦ ὑπομείνγο καὶ ταλασίφρων, ὁ καρτερόφρων 
καὶ γενναῖος, παρὰ τὸ τλεῖρ. 

Ταλαυρινόνν πολλὸν ὑπομονητικὸν ἐν τῇ μάχη. παρὰ τὸ 
ταλαόν καὶ ῥόν γίνεται σύνδετον. 

Ταμίας, ὁ δεσπότης" παρα τὸ αποτατμήσ-αι αὐτῷ τὴν 
τοῦ οἴκου ἐξουσίαν᾿ ᾗ παρὰ τὸ τέανειν αὐτὸν να) ἄπο- 
μµερίζειν τεῖς ἄλλοίςν 2εὓς ταμίας πόλοωφ: τσ- ταμία 
άφοροι, Φύλακες, ταµιουχοι, διουιή τα. αρχ γὰρ τὶς 
παρὰ ᾿Αθηναίως, ἦσαν οἱ ταμίαιν τὸν αρι όν. παρα- 
λααβανουσι δὲ οὗτοι τό τε ἄγαλμα τηο ̓ Αδηνᾶς καὶτας 
νήκας καὶ τὸν ἄλλον κόσμον καὶ τὰ χρήματα ὀναντίον 
τῆς βουλῆς, ας ᾿Αριστοτάλης. α/σ) καὶ ἄλλοι ταμµίαι ἄρ- 
Χοντες Χλιροτο)ητο) ἀπ) τας ἱερὰς κα) ὀημοσίας τρι- 
6/5. ὅτι δὲ καὶ τοῖς τριγράρχαις παρε/ποντο ταµύκι, ὁς- 
δγλωκον Εὔπολις. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΤΑ 

Ταμύαι, πόλις ἐν Εὐβοία. | ὃν «νο 
Τάμον, ἀόριστου δεύτεροῦ - καὺ τάμητα, ὑποτακτικέν' ποὺ 
ἡ μετοχ), ταµών, καὶ προταμών , ἀντὶ τοῦ ἀποκόψας, 
} τὸ σκληρὲν της τροφῆς προκατεργασάµθνος.. τὸ ῥῆμα, 
τέμνω᾽ τὸ δὲ τάµνω, αλά ἑ μέσον πονῤον 
τέτοµα. 

Ταμεσίχρος 3 παρὰ τὸ ταμῶ ταμέσω ταμεσίχρους᾽ ση-5ο 
μαίνει δὲ τὲν τέµνοντα τὲν χρῶτα, τὸν τμητικὸν τοῦ 
Χρωτός. 

Τανύω, απὸὀ τοῦ τείνω. Τανύποδας, ταχείας. 
Τανηλεγέος Φανάτοιο] παρὰ τὸ τὰς τὸ ποιἀᾶμαι, τα- ' 

ναλεγής καὶ τανηλογήο" Ἶ παρὰ τὸ τηλα, πηλελογής 
καὶ τανηλεγής, ὁ : μακρὸν κοίμηµα ἔχων, τυυτέστιν 
αἰώνιον᾽ ἢ ὁ μακρὰν ἄφροντιστίαν ρ 

Ταναύποδας, ες το γαῦφι. 
κ Ταξίαρχος, ὁ τῆς τάξεως αρχές" κατ θνὸν δὲ. ὁ 

Ὁ τῶν ἑπατὸν στρατιωτῶν αἀρχόο. 
Τανύηκες, τέταμένην ἔχον τὴν ἀκήν, ἡ αἰχμήν, αν Ν] 

στιν Ἰκονημένον» ἐπὶ τοῦ ἔίφους" τὸ δὲ τανυηκ 
ὅζυς, τοὺς τεταµένους κλάδους κα) ἔστιν ἁπλη ἡ λέ- 
ἔις, τοὺς µέχρι πολλοῦ ἥκοντας κ πα γκος 

Τανύπεπλος, ἐπιμήκη πέπλο» ἔχουσα". ἐξ οὗ κα) τὴν 
βοῦσαν εὐμήκη Φα/νεσθαι ὀμλοτ. γήνεται ὁὰὲ παρὰ τὰ 
τανύω, τανύσω» τανύπεπλος, ὡς γλνέω 1ανυμήδης” 
καὶ τανύπτερος, ἡ παρατεταμένα πτεραὶ ἔχουσα. 

Τανύφλοιον, Ἰλιάδος π’, τὴν μακρὸν λα ἔχουσαν, δο 
ενοινο». 

Ταπεινός] ἢ παρὰ τὸ «}άπτω, ὁ δεύτ. ος ἀόριστος, ἔθα- 
Φον Φαφεινός” καὶ τροπῇ «δις 3 ὥσπερ ἐν νὰ 
ἔρος γάνεται ἀρεινός, οὕτως ἀπὸ τοῦ ἔΐ ο” 
καὶ ηκτὰ αέρεσιν τοῦ 6, καὶ τροπῇ κά. 
Ἱπαπεινέσ, Ἰ παρὰ τὸ πέδον πεδεινός καὶ κατὰ τροπὴν 
τοῦ ὃ εἰς τ καὶ τοῦ ϱ δἰό τὸ α, πατεινός" καὶ καν’ 
᾿ὑπέρθεσιν. 
συγκοπὴν κ τροπήν. Ἶ παρὰ τὸ πατῶ γώεται πάτος, 
οὐονεὶ ὁ πατούμενοο ' πα ἐκεῖὃεν πατεινός, καὶ ἐν 
ὑπερθέσει. ἦ παρὰ τὸ τάπης τάπητος ταπητεινόρν καὶ 
κατὰ συγκοπήν. «5 

Ἐβόητεῦ, ἐπιβόλκια, ἢ στρώματα. οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 
ἐτυμολογεῖ δὲ αὐτὸ Ὡρίων παρα τὸ θάλπω, Φδάλ- 
πης καὶ μετα θέσει τοῦ 9 είς τι καὶ ἀποβολᾷ τοῦ λ, 
τάτης, Ἶ ῥάπης καὶ τάπης. 3 παρὰ τὸ δκπτων Φάφης 
υο ταπης ἦ παρὰ τὸ πατῶ, πάτης κα τάπης. ομὰι 

Ταλαῶο, µετα τοῦ ͵ τιές” ἦν γὰρ (Φασ)) ταλαοῖο: οὐ 
κατεπείγει δέ” ἀπὸ γαρ τῷ ες ως κὐδειῶν ἌΑττι- 
κῶν κέκλιται, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, ὡς ἹΜήωο, Ἂν- 
δρογέωο. 

Ταραντεινέν, λεπτὸν καὶ Δαφωνὲς ἑμάτιθν, οὐ πάντως 
πορφυροῦν, ὡς τινες ὑπέλαβον" καὶ Ἕαραντι ο) βαφαί. 

Ταλάσια , τα ἔρια αφ᾽ οὗ καν ταλασιουργοί, οἱ ἱστουργοί 
τὸ σι, " τὰ δι τοῦ 1ος πύρια ὑπερτρισύλλαβα προπα- 
ροξύτονα διὰ τοῦ Ἡ γράφεται) ρε τῶν παρα τὸ κλέος 1ο 
καὶ τῶν απο τῶν ε, ευς, οἷον Προκόπιος Γεπύργιος. 
πρόκειται, ὑπὲρ τρισύλλαβα᾿ διὰ τὸ "Αρειος παρὰ τὸ 
κλάος᾽ διὰ τὸ Ἡράκλειορ απὸ τῶν εἰς εως" δι τὸ Ῥα. 
σίλείδᾳ. παρὰ ᾿Αχαιοῖς οἶμαι Τὰ ἄλουργα, ἡὶ τὰ ατ᾽ 
ὀστρέων. 

Τάρβες, σημαίνει τὸν Φόβον. τρισ) παραγωγαῖς ὁ Ἡρω. 
ὁιανὲρ τοῦτο ὑπέλαβε. πρῶτον, ἐκ τοῦ ταράσσω τάρα- 
βος᾽ καὶ συγκοπῇ τάρβος. παρὰ τὸ ταράτσαιν τὴν νψν- 
χάν. β’, ἐκ τοῦ τρέπων ὁ β΄ αόριστος, ὄτραπον, τρα- 
πος καὶ τάρβος οἱ γὰρ ο αλά Φεύγονσι. τρί: 
τον, ἐκ τοῦ τείρω τὸ καταπονῶ, ὁ β’ αέριστος, ἄταρεν, 5ο 

ἡ παρὰ τὸ Δάπωδον δαποδεινός" καὶ κατὰ 7460 
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παρὸς' καὶ πλεονασμῷ τοῦ β, τάρβος" καὶ ῥῆμα, ταρ- 
βῶ) Τάρβησάν τ8, ἀντὶ τοῦ ἐφοβή. 2ησαν. 

Ταραχή, ἐτυμολογεῖται μὲν παρα τὸ ̓ ῥχον χεῖσθαι" πα: 
ράγεται δὲ παρα τὸ ταράσσω τοῦτο παρὰ τὸ ῥῷ τὸ 

Φθείρω, ῥκσσω" μετὰ τοῦ στερητικοῦ α» ἄράσσω" καὶ 
πλεονασιῷ τοῦ τ, ταράσσω» ταράξω, τετάραχα. τὸ 
ῥὲ» βραχύ. διατί; τα διὰ δύο σσ ἐκφερόμενα παράγωγα 

ι ῥήυχτα ὑπὲρ δύο συλλαβὲς βαρύτονα διχρόνῳ παρκ- 
4ο ληγόμενα», συστέλλει αὐτὸ, οἵον ἀνάσσων πατάσσω, 

ταρασσω. - 
Τάμνε, σημαίνει τέσσαρα" ἐπὶ μὲν τοῦ διατέαναιψ, τα- 
 μνε νέους ορπηκας, πα ἅραατος ἄντυγες εἶδν: --- 
δὲ τοῦ παρελαύνει», Τάμνον ά ἄμφ) βοῶν. αγέλη»: --- 

ο ἐπὶ δὲ τοῦ 9ῦσαι, --- καὶ απὸ στομάχους ἀρνῶν τάµεν, 
Ἰλιάδος χ'. ἐπὶ δὲ τοὺς δι; ἐντόμων Ὄρκους, --- ὄφρ ὁρ- 
πια τάανγ αὐτός. ώ 

; Τάριχος, παρα τὸ ἐν τῇ. ταριχείκ ἴσχεσθαι' ἡ παρὰ το 
γκρη ἄχειν, τροπγ τοῦ γ εἰ τ" καὶ ταριχεύειν τὸ τή- 

ι κειν καὶ ἑηραίνει». 
ο 40ο Τάργανον, παρὰ τὸ γάρον σημαίνει δὲ τὸ πεπασµένον 

ε λαρδίον. τινὲς δὲ τῶν Ἰώνων τὸ ταραντὸν καλοῦσι, 
ο Τάρπη εν. ἑτέρφὃημεν, ομοθημοὴ ἀπὸ τοῦ τέρπω 

ἔταρπον ἑτάρ ἁρπην. 
ο τάρπη] Καὶ αὐτοῦ βέλος ἐ; τὰς τάρπας ῥίπτειν: --- κο; 

Φίνους μεγάλους” λ γεκροφορικαὶ αγγεῖα παρὰ τὸ αἴ. 
Ὄρ8ιν τὶ. αἴρω οὖν» ὁ αέλλωνν αρῶ" ἐξ αὐτοῦ, ἄρη" καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ π., ἄρπη παν τάρπη. 

σπάπ Ἰκῤῥοί, καν ταρσοί, τάλαρος, καὶ τὸ πλατύματα τῶν 

ἐπὶ 

' (παρπῶν" αὐτὸ τὸ πτέρωμα " καὶ Θουκυδίδης οὕτως εἴ- 
ἃν Ρ1Ἠ8. κοὺ τάῤῥωμα κά κό λή οὕτως ᾿Αριστο- 
Ἅ Φφόνης. 

νλ”- Ταρτού, τα αγγεία τῶν πυρῶνν καὶ τὸ ἔξω τῶν ο κιὰ 
τν ο μαὶ ταρσοῖς, πτεροῖς ἄκροις. 

Ταρσός, ἐκ µέρουε Ἡ τὸ πλάτος τοῦ δές! . τὸ ἄκρον 
τῆς Χειρός ῥητορική. ἔστι δὲ καὶ ποιητική ᾿ ον, λον 
δέ α ἐπέγραψε ταρσὀν ποδός! -- παρὰ τὸ τερσαήνε- 
σθαιε, ἤγουν ξηραύεσθαι' ἄσαρκον Ὕὰρ τὸ προς τοὺς 
δακτύλους μέρος "Ώρος. σηµαίνει τρία" τὸ ἀγγεῖον, ὡς 
-πὸ, Ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρίδον: -- καὶ τὸ ἄκρον τοῦ 
ποδές, Ταρσὸν ὀεξιτεροῖο ποδέρ: --- καὶ τὴν πόλιν. 
Τάρταρος» ὁ κατώτερος τοῦ ὥδου τόπος” οἱ δὲ τὸν περὶ 

τα "έφη τόπον οὕτω λέγουσι». ἄλλοι δὲ τὸν σµοτεινό- 
τατον τόπον, παρὰ τὸ ἐκτετοράχιδαι καὶ ο μσσο, 
τὸ ἐν αὐτῷ πάντα. 

Ταρτημόριον, δίχαλκον τὸ γὰρ ὄγδοον τοῦ ὀβολοῦ ταρ- 
τημόριον τινὲς καλοῦσιν, οἷον διχάλκου ἀξιον. 

10 Ταρφειάς, ᾿Αρίσταρχος ὀξύνει, ὥς πυκνας ὁ δὲ Θραξ 
᾿Διονύσιος» ὁμοίως τῷ ταχείας» παρὰ τὸ ταρφύς έρσα»ι- 
κῶς», οὗ. πολλαὺ ἦσαν χοήσεις. καὶ ὀῆλον ὅτι ἄνολόγως 
μὲν ἀναγινώσκει ὁ Θραξ, ἐπεκράτησε δὲ ᾿Αριστάρχου 

ι ἄνάγνωσις. 
Τάρφεσι, πυκνώµασι» Φάσεσι" παρὰ τὸ τρέφεσθαι καὶ 
 δξισδω ᾗ εὐθεἷα τῶν πληδυντικῶν, ταάρφη” συνεµ- 
πίπτει δὲ ατώσει »ηλυκοῦ ἑνιν και) πλη’ Ῥυντικῇ οὐδα- 
τέρου" οἵον, σκέπη, τὸ σκέπος μαὶ τὰ σκέπη; Αλάβηι 
τὸ βλάβος κα) τὰ βλάβη: στέγη, τὸ στόγος καὶ τὰ 
στέγη" ὀέρη» τὸ θέροο καὶ τὰ δέρη. οὕτως οὖν καὶ τάρ- 
φη ἡ πέλις" παράκειται  Ὕδρ έκερ Ταρφειὰ λίμνη. τὸ 
οὐδέτερον , τάρφος καὶ τάρφη. Ἡρωδιαγὸς περὶ παθῶν. 

Ταρχύσωσι, θάψωσι, τὰ "εγομισµένα τῶν νεκρῶν πρὸς 
κηδείαν ἐπιτελέσωσι- απὸ τῆς ταραχ]ο τῆς ἐν τοῖς γε- 

κροῖς γινομένης ἐν τῷ Φάπτειν αὐτοὺς, εἴρηται τάρχεα 
κα) ταρχύω. 

το 

το 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΓΑ, ΤΑ 678 

Ταζρος] ἡ η] παρα τὸ τείνω κα) τὸ οὐρά, τανύουρός τις ὧν" 
καὶ συγκοπγ, ταῦρος" } παρὰ τὸ γαίω τὸ γαυριῶ, γαῦ- 
ρος” καὶ τροπῇ ταῦρου. καὶ ὁ ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν τόπος 
οὕτως ὠνόμασται. παρὰ τὴν ἀνάτασιν. 

Ταυρείην, Ταύρειον ὀέρωκ. 
Ταῦροι, τὸ Σκυ.)ικὸν ἔφνος" 

βοῦς καὶ τὸν ἄπιν. 

Έαῦρος, ὃ 6ρος ἐπὶ χώρας κείμενον, ἐν ᾧ εἰσι βάλανοι πρὸς 
τροφὴν τῶν συῶν. λοιπὸν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὅρους εἰοφορας 
ἔφερον, ἃς Ταυρικὰς προσόδους (Φασί. 

Ταυροφάγον, τὸν Διόνυσο». Σοφοκλής ἐν Τυροῖ' στ, τοῖς 
τὸν δ}ύραμ 1βον νικήσασι βοῦς ἐδίδοτο. ᾗ τὸν ὠμηστήν᾿ 
αφ᾽ οὗ καὶ ἐπ) τὸν Κρατῖνον µετήνεκται τοὔνομα. 

Ταυροπύλον, τὴν "Αρτεμιν, ὅτι ὧς ταῦρος περίεισι πάν- 
τα" ἢ ὅτι κὸν ὑκὰ ΠΠοσειλῶνος ἐπιπεμφ»δέντα Ἱππολύ- 
τῷ ταῦρον ἐξοίστρησεν ἐπὶ πᾶσαν γῆν: }ἡ ὅτι ἡ Ἰφι- 
γένεια Φυγοῦσα ἅπο Σκυδίας ἐν Αττικῇ, ἱδρυσαμένη 
τὸ ἄγαλαα, ταυροπόλον ᾿Αρτεμιν. προσηγόρευσεν έπει- 
δὴ ἐκ τῶν Ταύρων τοῦ ἔθνους ἦλθεν. οἱ δὲ λέγουσιν, 
ὅτι τῶν Ἑλλήνων βουλομένων ἀνελεῖν τὴν Ἰφιγένειαν 
ἐν Αὐλίδς, ἡ Ἄρτεμιο ἀντέδωκεν ἔλαφον' κατα δὲ Φα- 
γόδημον, ἄρκτον ᾿ κατὰ δὲ Νήκαγδρον, ταῦρον ὁμὸ καὶ 
τὴν 9εὸν οὐ ταυροπόλον, ολλὰ ταυροφάγον 6 ̓όμάσαν. 

Τὸ ταυτὸν, οὐ πλεονασρὃον ἀλλ ἀναλογία. ας ἀντωνυμίαι 
εἰς ο περατοῦνται κατα τὸ γ΄ πρόσωπο», κατὰ γένος 
οὐδέτερον, αὐτό, ἐκεῖνο. τοῦτο. Αθηναῖοι οὖν μετὰ τοῦ 
ἄρθρου Φασ) τὸ. οὐδέτερον. της αὐτός, λέγοντες ταυτό. 
ἀναλόγως. διδκξω τί ἐστι τὸ αἴτιον, ἡ ἐκεῖνος καὶ ἡ οὗ - 
τος αντωνυμίαι στεροῦνται ἄρθρου. Ἡν᾿ οὖν διαστᾷ γέ- 
ος αρσενικὸν καὶ οὐδέτερον, εἰς τὸ ο περατοῦνται κατὰ 
τὸ οὐδέτερον, ἐκεῖο, τοῦτο" τα τὸ μὲν εἰσου σημαίνη 
τὸ οὐδέτερον τὸ δὲ εἰς ν, τὸ ἀρσεγικόν,, ἐκεῖνον, τοῦ- 
τον. ἡ δὲ αὐτός, ἄρ»ρον λαμβάνει, οὐκέτι ἄρα ὀφείλει 
ἔχειν τὸ οὐδέταρον εἰς ον  ὁμοίως τ] χωρὶς ἄρθρου" 
ἔχει γὰρ διὰ του ἄρθρου σήμαίνειν τὸ Ὑένος. ᾿Αθηναῖτοι 
τοίνυν τὸ ἄρθρον προογέµοντος, καὶ τὸ ν διδοῦσεν Ταν- 
τὸν. δυμὸν Φαγόντες: - ταυτὸ γὰρ ὤφειλεν εἶναι. ὅταν 
οὖν ᾿Αττικοὶ λέγουσιν αὐτὸ, τὸ ὀφειλόμενον αποδιδόα - 

σιν, οὐ πλεονάςουσι». οὐδὲ ἐνθαάδα πλεονάζουσε, τοσοῦ- 
τον, τήλικοῦτον" οὐ γὰρ ἔγκειται } οὗτος ιῶντωνυμία. 
περὶ παθῶν. 

Ταφος] παρὰ τὸ θήτο τὸ ἐκπλήττομαι, ὁ δεύτερος ἄόρι- 
στος, ἔφαπον καὶ ἐξ αὐτοῦ τάφος, ὅπου αποτίθεται 
τὰ λείψανα. 3 παρὰ τὸ δω᾿ οὗ παράγωγο», Φάπτω᾽ 
καὶ τροπῇ τοῦ. Ὁ εἰς τ καὶ τοῦ π εἰς Φφ᾽ περιστὸν γὰρ 
τὸ τ ἐν τῷ ῥήματι. ἐτυμολογεῖται δὲ οἵονεὶ Φλάδαπός 
τις ὤν, παρὰ τὸ Φλᾶν τοὺς τεΦαμµένους" Ἡ] παρὰ τὸ 

ἐκεῖσε κεῖσδαι τὸν τεθνεῶτα. σημαίνει δὲ τρία: τὴν 
ἔκπληέω, ὥς τὸ, τάφος δ' ἕλε πάντας ᾽Αχαιούς: --- 
η) τὸν δεῖπνον, ὥς τὸν Ητοι τὸν κτείνας δκύνυ τάφον τα 
᾽Αργείοίσι: --- σημαίνει καὶ ὄνομα νήσου, ὡς τὸ, Ἐεῖνος 
ὁ᾽ οὗτος [ἐμὸς] πατρώτος ἐκ Τάφου ἐστί. 

Ταφός, ἡ ἔκπληξις᾽ Ὅμηρος, μπα ταφὲς δέ μην εἶλεν 

“ -” / ᾿ 

οτι τιµώσιν Αἰγύπτιοι τοὺς 

7άδ 

ἠδόντοι : --- ἔστι ῥῆμα δήπω τὸ ταράττω" ῥηματικὸν 
ὄνεμα, Φάπος: καὶ τροπῇ κατὰ ᾿Ίωνας τοῦ ὃ εἰς τ καὶ 
τοῦπ εἰςφ, ταφές. 

Ταφήῖον] παρὰ τὸ τάφος, ταφιος" 
Φήϊον. 

Τάφιοι Ἀγστῆρεε] τοὺς Ταθφίους πρότερον Τηλεβέας Φασὶ 4ο 
παλοῖσθαι κληγθῆναι δὲ αὐτοὺς Ταφίους ἀπὸ Τάφου 
τινὸς βασιλέως" καὶ αὐτοὶ δὲ τὸ ἀγέκαθεν Φοίνικες 
τῶν μετὰ Κάόμου σταλέντωγ. 

Τάφρος, σημαίνει τὸ περὶ τὸ τεῖχος ὄρυγμα" 
σν9 

καὶ πλεονασμῷ, τα- 

Ἔνκτοσθεν 
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δὲ βαδεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι ταφρον: ---- μετὰ της ἀπὸ. 
Ὁ καὶ τοῦ αἴρω τὸ κουφ/ζω. γίνεται αφαιρῶ. ἐξ αὐτοῦ 
ἄφαιρος" καὶ συγκοπῇ, ἄφρορ καὶ τροζθέσει τοῦ τι 
τάφρος" παρὰ τὸ ἀφαιρεῖσθαι ἐξ αὐτοῦ τὸ χῶμα. ἡ 
παρα τὸ ἀποφέρεσθαί τι ἐν τῷ σκάπτεσθαι, ἄφρος 

Χο. καὶ τάφρος. ὁ δὲ "Ἠρωδιανὸς. Φησὶ γίνεσαι διάφορα 
ὀνόματα απὸ ῥημάτων. ὧς παρὰ τὸ νέω τὸ πορεύομαι, 
νεός κάξὶ νόος' καὶ παρα, τὸ δέων «Φεός κο) «}οός. 

Ταφων] --- ταφωὼν δ᾽ ὧγόρουσεν ᾽Αχιλλεὺς, Ἰλμέδος ., 
ἐκπλογείς, 7 δαμβηδείςν ἡ Φαυμασας. ἔστι δὲ δεύτε- 
ρος όριστος” ἐκ τοῦ δήπω, ἔφαπονι, κο ἔταφον Ἰω- 
Σεῦον καὶ ταφών. ἡ δὲ μεταφοραὶ ἐκ τῶν τάφων" 
καὶ γὰρ ἡμεῖς ὁρῶντες τοὺς τάφους ἐκπληττόμεδα 

ο διὼ τὸ μέλλον δεινόν. 
749 ου, παρὰ τὸ Φᾶσσον" ὴ παρὰ τὸ τάζω παάξω, τέτα- 

-. Να" ἐξ αὐτοῦ τὸ τάχος οὐδετέρως. παὶ τάχιστα, ἐπίρ- 
ῥημο µεσότητος, ᾽αντὶ του ως. γίνεται ἐκ τούτου 
ταχίων συγκριτικό». 

Ταών, πόθεν; παρα τὸ τείνειν νν οὐράν᾿ τὸ γὰρ Σ. 
ἐναβρυνόμενον πῷ ἑαυτοῦ κάλλει τοῖς ὁρῶσι τὴν ρα) 
ἐξαπλοῦ» ὠποδεμενύει. τινὲς δὲ οπὸ τοῦ ταός βούλον. 
ται εἶναι κατ ἔκτασι του ο εἰς ων καὶ ἑναλλαγῇῷ τοῦ 
τόνου. αλλ’ οὐκ ἔστιν' ἐπειὸ) φὸ ταόρν ὥς Φησιν Ἡρω- 

1ο. ὀωνὸς, διὰ τοῦ ὁ μρεροῦ» οὖν ἔστι σύνηθες τοῖς τμ 
λησι. καὶ λέγουσι τιὲς, ὅτι ώφειλεν εἶναι τεώς, ας λαός 
λεώς᾽ πρὲς οὖς ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι συνεσταλαένον ἔχει τὸ 
α΄ καὶ τοντου χάριν οὐκ ἐγένετο παρὰ Αττικοῖ. τροπῇ 
τοῦ ει εἰς 6 ὥσπερ τὸ Οὐνόμαος. ἀξιον δὲ «ητῆσαι, δια- 
τί οὗ κλίνεται τω. (ταῶτος, καὶ Τνφώς Τυφῶτο ως 
ἱδρώς ἑδρωτος. καὶ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ἐκεῖνα εναν 
ταῦτα δὲ περισπᾶται καὶ ὅ ὅτι ταῦτα εἰς » .. μή- νι ο] : 

΄ σα ἡρ 

ὁ ἄναφος ως. 
δεὶς δὲ οἱέσθω ταῦτα ὀικατάληκτα εἶναι" δικα- 
τάλ. ληητα τὴν αὐτῆν κλίσω. Φυλάττει, ὁν 5 ῥνός 

4ο”. ταῦτα δὲ οὐ ἔχει τὴν αὐτὴν κλίσμ" τσον  τυ- 
Φῶγος, καὶ ταὼν τπώνος" -αδηθής τυφῶ, καὶ ταῶς. 
τκω Ἄοιρο βοσκός. 

Ταΐ γε, ἄρθρον ευ-λείας. . αληυντικῶν Δωρμκῶς ' .λέ- 
γουσι Ίαρ, ὅτι τα σύμφωνα ὥπερ ἔχει ἡ εὐδεῖε τῶν 
ὀνϊκῶνν δέλει ἔχδιν καὶ ἡ εὐθεῖι τῶν πληθυντικῶν, 

ε Λάχητε, Λα χηΤεο. ὁμοίως καὶ ἐπὶ ἄρθρωγ» τῷ ἄλλων 
τοι σέλα. οὕτω καὶ τὰ Μούσα, ταὶ ἸΜοῦσαι" κοιὶ τᾶ, 

μεν, ἄρθρον ἐττὸ πι οταμτικὸν αντὲ ὑποταχτικοῦ" καὶ 
3ο λέγονσι πῶς ἐστω; 1. εὐφεῖα, ὃς" καὶ τὸ πληθυντικὸν 

οἱ ὤφειλεν' αλλ ἐπειδὴ οἱ Δωριεῖς τὴν ἀναλογίαν φν- 
λάττουσι τῆς εν») εέκφ τῶν, ὀνϊκῶρ, πλεογαζουσι τὸ-τ, 
αλ ποιοῦτι» αὐτὸ τοι. -ὁμοίως πο). τὸ, ὦ µοι µίᾳ γείνωτο. 

Τωκής] παρὰ τὸ ὠκύς, τροπῇ τοῦ ὢ εἰ αν απώς παὶ 
πλεονασμῷ τοῦ τ καὶ. τροπῃ, τούς. 

Ταίαςι ἐπὶ μὲν αν λρώπωνν. πεζθτία, ἱστέμματαν στεφα- 
ήν ζώνη" ἐπὶ όν όλων, τα κυματια. ἐτυμολογεῖται 
δὲ παρα τὸ τα(νω” ὃ πατὰ ἀναδιπλασισμὸν γόγεται 

ο ταίνω. ἡ παρα τὸ τανύω" σημπίνει γάρ Φασι τὸ στη- 
«οδέσμιονν ἦν. οἱ πολλο) αὐοπήμως Φασκίαν λέγουσι 
Πλάτων δὲ ἐν «συµποσίῳ. παὶ παν δὲ στενὸν ύφασμα 
ᾗ λιοῦ ἡ ἑρίῦ τµινίαν λέγουσι" καὶ τὸ αναδεῖν στε- 
Φάνοις, ταιούσθαι: καὶ ταιίον Αττικῶς τὴν στη»ο- 
δέσμην, τουτέστι περιτραχήλιον κόσµο». 

Τό. δημ άτιον στέγ}, οἰκία" καὶ τέγεοι» ὑπερῷοι ύψη- 

λο/, ἡ οἶκοι, στος/. 
Τάγγω, τὸ βρέχω, -- πολ ὁ) ἐπ) κύματος ἁγῇ Τέγγα 

πόδας. 
[ο Τεβναίης. ἀντὶ ἠὲῦ -«πουανοίς, εὐπτικόν. ἐκ τοῦ θνὼ 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΡΑ: 

Τε Φολωμέ 

Τειααίρω ̓  σημαίνει. 

Τεκμηριοῦσθαι Ἡ 

Τέκοοι π. 

Τεκτήνατοι 

τῆς αἀσπίόος ἀναφορέα» ὡς τὰ, μούσα μέν τεν. τελα- 
τυμῶν ἀμφ) στήεσσε [βόειος"] σηµαίνει δὲ καὶ ττὸν ὁε- 

ο σημαίνει δὲ καὶ πύριομ! ὄνομα. 
ταί, τὸ δὲ γε. σύνδεσμος παραπληρωματικόο. τὸ δὲ τοί Τέλος, παρὰ τὸ τίω τὸ ταν) νώ να τὸ ἕλω τὸ ἐλ- 

τε 0δο 

γίνεται κατὰ να δισλκσιωσμὸνν ὃν λά ἐξ οὗ. τέθνημι 
συζυγίας δευτέρας. των εἰς με . τενές τε- 
Φνάντος" καὶ τὸ «εὐπτικὸν! δή ο τὸ 
προοτακτριὸν τοῦ ἐνεστῶτος, δισ ἔτι δὲ ἐνεστώς 
ἐστι τὸ τέἈγαδε, δείκγνται ἐν τῷ εἶναι βραχὺ τὸ α” 

” 

2 ------ 

...-. 

εἰ γὰρ ἦν ῥεύτερος ἀόριστος. ώφειλεν (εἶναι μακρόν ̓  
αεὶ γαρ ὁ εἰς Φ προοταπτικὸς αόριστος ο ὃ ,δυ 
ωπά ὁ ἳ ἐτέδναμαν  πένέθνατοαγέὼν 

λώνιρος τον ἐξ. κό τὸ ' 
νεο « 

. απὸ τοῦ τ. 
νάνος Εν. δώρο, τον μι. πα δμο. 

ᾧ, παθητιια. 8 
ος» καὶ ἐπ) χαρᾶρ. Φε 

«ποιον Γελῶντα καὶ χαίροντα ολο 
΄ ἐπ) λύπης, Ὑπὸ τὴς να αγεὺ 

γίνεται ὁἱ 

τεκµήριογ. 

τένμαρ τέκ, 

τὸ τέκω δω, 

ὁ μ / 

ο ο. -α ου νεσθαι ν΄ 

ων β ῥώι - ὧν το τς αρρα, Ἐν μον καὶ τροτῇ. 

εἰς ο Γον τα παραληγόµεγαν Φυλάσσει 
σἳ ω ἐπὶ γενικής, πελαμῶνος πλαταμῶνος' καὶ Τελα- 5ο 
μώνιος πτήτηκὸνν ὡς Καλαμώνιος. σημαίνει δὲ τρία" τὸν 

σµὸν, ὡς τὸ, Δγσάμενος τολακώνι. περὶ ἀφυρνρο. 

χόω" ἡ παρὰ τὸ ἕω τὸ πληρῶ» ἔλος καὶ τέλος» ο ῆ 
πρᾶξιο. σηµαίνει ἕξ' τὸ τάγμα, ὡς τὸν Αϊψα ὁ- 
Θρηκῶν. ανδρων Τέλος ξον. Ἰλιαδος μή; τὸ τέι 
ἦγουν τὸ πλήρωμα, ὣς τὸ, οἱ δή τοι τόσσον μὲν ἔχον 4ο 
τέλος, οὕατα ὁ' οὕπω: --- τὸ πρᾶγμα ιν ὡς τὸ, Οὐ γὰρ 
ὀγωγέ τι Φημ) τέλος χαριέστερον εἶναι, Ὀδυσσείας 
τὴν ἑορτὴν, παρὰ Ενριπίόφ, ὡς τὸν Σευνὴν ἑορτὴν 
παὶ τέλος προσαξομε»: --- τέλος καὶ τὸ Φιῤόωενον “τοῖς ̓ 
βασιλεῦσι», ἤγουν το δγόσιον" τέλος καὶ τὸ ὀκπάνχμαν 
ὅ9εν καὶ πολυτελὴς τ ἀπεζα καὶ πολυτελές, τὸ 
λυδάπανον καὶ πολυανάλώτον. τέλος καὸ τὸ αμ ο 

ὁ γάμος ὅδεν καὶ τὰ προτέλε!α. ἐκ. δὲ τοῦ τέλος. γί- 
νεται τέλειος ̓  τελείω, ῥῆο βαρύτονον" ἐξ οἱ τε-δο 
λείοµαι ἐτελθίδηήνν «ἀτελείετο. γίνεται, γὰρ παραγω- 
γον. δια τοῦ ει) καὶ απὸ ἐνεστῶτος καὶ απο μέλλοντος, 
ναών ικείω' τελ τολείω᾿ δώ, οείω" σῶν σε(᾽ γ8- 
λαάσω, ελασείωι αλλα το απὸ ἐναστῶ σος γινόμεν αν 
ἄχουσι καὶ παρατατηκὸν. κονον᾽ τὰ δὲ ἁατὸ κέλλοντοςς 
ἐνεστῶτα μόνον" ὅδεν σεσγµε΄ωται τὸ ὠψειονν ἀἄτὸ 
τοῦ οψείω. τὰ δὲ εἰς ω λήγοντα καθαρα τῇ ε. ὀ 9Υ- 
γῳ παρκληγόμενα, βαρύνεται" εἰ ὁό τι περισπᾶται 



τε 

τοῦτο ἀπὸ ὀνόματος γεν,” τὸ γὰρ μειῷ καὶ τελαιῶ, 
Ὅπα) ἀρειῶ μαὶ ἀχρειῶ, παροὸ τὸ μεῖος καὶ τέλειος, καὶ 
αχρεῖος καὶ ἄρης. 

Τολισκόμενος, τελειούωενος, πλρούμείος, ἐνφουσιῶν. 
Τελενμείσαιν ἐν Σεράφοις τὸ κενῶσαι. ἀπὸ Τελενήκου τι- 

νὸρ, ὡς τὸ εἰκδςν πέγητας παντελως᾽ καὶ λέγεταί τις 
τελεγέκιος Ἰχών ἐκ μετκφορᾶς απὸ τῶν. κενῶν ἀγγείω». 

Τελεσθ]γαε, τὸ αναλω ῆναι. οὕτως ᾿Αγτιϕφὼν. 
Τελεσιαζσαενα, δυόµενα καὶ τελούμεγα. 

το Τελεσφόρος, τέλειος μάντίς» ἐγγαστι έμυθορ. 
᾽ Τελετή, θυσία μυστηριώδης. ὁ ὁ δὲ Ὄρος ὁ Θήβας λα, 

ὅτι τελετὰς- καλοῦσι τὰς ἐπὶ μείςουο καὶ 
μυστροῖς παραδόσεως ἑορτοῖςν τῶν εἰς αὐτας απανημά- 
«απων ἐν ἔδ' τελεῖν γὰρ Φαμιὲν τὸ ὁαπονᾶν καὶ πολυ- 
πελεῖον τοὺς πολλά ἐσλέοντας. Χρύσιππος δὲ φησι 

.. τοὺς περὶ τῶν Φείων λόγους εἰκότως καλεῖσθαι τελε- 
ο η γὰρ. τούτου τελευταίους. καὶ ἐπὶ πᾶσι ὁι- 
πῇό γυκῇ η ἐχούσης ἕρμα κιν). κεκρατηµένήον 

πα) πρὸς τοὺς μμνήτοον σιωπᾶν δυναμένης μέγα γ5ρ 
εἶναι τὸ ἆθλον ὑπὲρ Φεῶν ἀκοῦσαί τε θα, καὶ 
οὐ μάννα αυτῶν.  - 

τέλματα τὰ πγ- ον μας ἔδωρ ἔχων" α) 
Ζὰ τοὺ ὄλων- ο ροδες Ἰσαῖος δὲ 

τς  λόμν μη χαλεῖ τὸν «ἐν 

ν α 3» Απώζοντας ΄ἐξήκοντα 
αὖν νασοῦς ὡς Πολέμων Τελωισσὸρ δὲ, πό- 
ν τώφον πῶς ἀπὸ Τελμισσοῦ τοῦ - ̓ Απόλλωνος ποιὶ 

: μιᾶς τῶν ̓ Αντήνορος, θυγατρώ». 3 
ν 5ο Τέλοον ἀρούρης, Ἰλιάδος ν. Γπαρὸὲ τὸ. ΦΑΑ, ο ά 
4 μέλλων». πέλσων αἷς πέλλω πέλσω. 

Τελχή», οὐ 0 µόνον ὁ ἠζχὺν ὑπὲρ ἄνδρωπο». ἔχων μιαρὸς 
παὶ κακοῦργος, αλλα παὶ τοὺς νὺν Κρήτας᾽ καὶ τήν 

ο Ῥρήτην ανν λέγουσι. τελχὰν καὶ ἡ εἰς «άνατον 
καταφορά᾿ παλ τελχινώδης, ὁ τραχήηλιώδης παὶ τελ- 
χιταίνει ἀντερήζει, σεληροτραχήλεῖ, λέγονται δὲ τελ- 
ες οἱ ς9Φονεροὶ καὶ πονγροὶ καὶ βασκανοι ὀχίμονες 
παρὰ τὸ δέλγω τὸ ̓ ἁμαυρῶ καν σποτέζον Φολγῖνες τι- 
νὲς ὀρτες" η] παρὰ τὸ Ὑέλγειν καὶ απατᾶν τοῦρ. αγ- 

ους. --- 
Τεμένη, μαοήν ερ ᾗ τὰ ἀφωρισμένα πατὰ τικὴν χ9- 
τερέα. παρὰ. τὸ τέωνω, τέωνος” ηοὶ πλεογασμῷ τοῦ ε, 
Γ πέμεγοςν ὁ ἀποτετμ]ωένος καὶ ποπεχωρισμένος τόπος 
τῶν }εῶ». 

Τέμτῃ. τὰ μεταξὺ τὼν Θετταλίωο ὁρῶν περ) τὸν Ὄλνα- 
, πον καὶ τὴ» Όσσαν στενά ᾿ καθόλου δὲ καὶ ἐν πᾶσι 

ι «ποῖρ ὄρεσω αἱ στεγόταται ὀεβολαί ὡς Διονύσιος ὁ 
ι περιηγητής, . πυμάτης παρ τέµπεα Ἱέ, έργήο: στο λέ- 
γει δὲ: τας καταδύσεις κο) Φωλεύσεις τῶν ορῶν, τοὺς 
ὀμύγρου» τόπους. τέμπη καὶ τα στενεὲ τῶν ὀρέων. λέγε- 

ται τέμπη. μα) το μεταξὺ τῶν ορῶν στεγώματα οἶονεὲ 
τρέπη τιν ὄντα. τὰ µετατροπας, κα) κάκψεις ϱ ἔχοντα. 

Τενάγη» διέβροχοι πα πα φυγροι τόποι. πηλωδη πελάγη᾿ 
ᾗ ἑλὺς ἐπιπολαζοντος ὕδχτος οὐ πολλοῦ. καὶ βοτάνης 

ἐπιφομνομένης τῷ ὕδατε, ε΄ρήγταν δὲ οἱ ὑποβρύχιοι τό- 
ποι. παρὰ το πέγγω: τὸ βρέχω: - Ίέγετ αι τέγγου" καὶ 
πλεονασ, ο τοῦ... τέναγος» τροπή τοῦ. ἐν: η γ εἰς ν. 
7 την. τέγαγος. καὶ ὑπερθέσει, τέναγορ», ὁ ὑπόβρο- 

6δι 

πδι 

γ ο 

κ. 
4ο 

2ο 
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χος τόπος 
Τένης] παρὰ τὸ τεβω τὸ ταγύω" ᾗ παρὰ τὸ οτένω τὸ 

στ εναν, τένης. 

τον, γάστρέμαργος. 
Ίένοντας, τραχήλουον τὰ διωτεταµένα νεῦρα ὁ τράχ]λος 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. 

η δν τινος 

τε 682 

μὲν, τένων λέγεται» ἀπὸ τῆς τάσεως" αὐτὰ δὲ τα 
γεῦρα ἀπὸ τοῦ τείνω. 

Τέο καὶ τεόν. τὸ μὲν τέο, αντ) τοῦ τίνος πεῖται" τὸ δὲ 
τεόν, ἄντὶ τοῦ σόν, πωτὰ τὸν Δωρικὸν πλεονασμὸν τοῦ 
ε. ἔστι δὲ τὶς τινός" καὶ ἐκβολῷ τοῦ ν, τίος' μαὶ µε- 
τάγεται ᾗ γεν εἰς εὐθεῖαων, καὶ γίνεται τίος τίου" 
οἱ γὰρ, Αἱολεῖς βαρυντικοί εἶσιν' ἡᾗ ὅτι καὶ αἱ γερικαὶ 
μεταγόµεναι εἰς εὐδεἷων βερύνονται ᾽ πολλάκις ἄμεί- 
βουσαι τοὺς ο 
γίνεται τοῦ" καὶ αλύσει Ἰωνωῷ, τέο" καὶ πράσει, τεῦ. 

Τέρας, τὸ σημεῖον" παρὰ τὸ εἴρω τὸ λέγω, ὁ µέλλωνν 
ἐρῶν ἔραο καὶ τέρας" δια γὰρ τῶν σημείων καὶ τῶν 
τεράτων ἔλεγον οἱ μάντεις τσ αέλλοντα.. διαφέρει δὲ 

«σημείου: τέρας. λέγεται τὸ παρὰ Φύσιν γεγόµενον πρᾶ- 
γω". σημεῖον δὲ, τὸ παρὰ τὴν κοιν συνήθειαν γι» 
νό ΕΝΟΣ. 

Τερατεία, πα) τερατολογία, ᾗ ψευδολογία" μα) τερατολό- 
70ἱ, οἱ «αυμαστὼ παὶ παραδοξα μυφεύοντες. 

Τερατοσκόπος » τερατουργός. μάντις αυματοποίός. 
Τέρεινα] ὥσπερ παρα τὸ ράκαρ μάκαρος πα) ταλας τάλα- 
«νου Ὑέγεται µάχαιρα καὶ τάλ αλα τὸ θηλυκὸν, οὕτως 
ἀπὸ τοῦ τέρην τέρενος γύεται τὸ 3 ήλυκον τέρενα” 
καὶ προς»έσει τοῦ ι, γίνεται τέρερια. νκόφρων" παλ 
᾽᾿Απολλῶνιου, τερείνης ἄνλεα γκο: ἔστι δὲ πολ 
πόλις" ὄδεν Ἡρακλείδης ὁ Τερεμαβος. τὸ ο τέρη»» γέ- 
νετὰι παρα. τὸ τείρω τὸ κατατονῶ" σημαίνει δὲ τὸν 

' τρυφερὸν καὶ ἁπαλὸν» ἢ τὸν «Φερμόν, ὧς τὸ, --- τέρεν 
"φεοετ ο δάτρυ χέουσα: --- παρὸ τὸ 5έρῳ Φέρεν καὶ τε- 
ρενν τὸ ὥσπερ τεΦερµασμενον πα δωκεχυμένον. καὶ 
Ἱτέρεν, τὸ ἁπαλόν" παρα τὸ διακε χύσθαι καὶ μὴ τραχὸ 
εἶναι. 

Τερετέζει»] τοῖς µουσικοῖς προυματιό» τι κατείδισται» τὸ 
λεγόμενον ταρεν" αφ) οὗ τερετίζειν. λέγεται τὸ ἄδειν. 
κατα ἑλλοίωσω, τοῦ α εἰς ε’ καὶ τερετέσµατα» φδα) 
ἀπατηλα), ἡ ὥσματα ἔχλυτα, ἀπὸ µεταφορᾶς τοῦ τέτ- 
Τιγος η τῆς χελ, ὀόνος. 

Τερετρ; ν, τρυπάνιο». ἔστι ῥ]μα τρῶ τρᾷς ὅπέ ερ ἑ ἐστι κα- 
τα συγκοπὴν τοῦ τείρῳ" παρὰ δὲ τὸ τείρῳ » Τέρτρο», 
ὡς Φέρω Φέρτρον. ὀγλοῦ δὲ τὸ τρῶ», τὸ κόπτω. ἔνδεν 
τὸ τρῶσαε, καὶ ἐκτρώσαι, ὅ ἐστι δὑακόψαι τὸν τοχετόγ. 

Τερδρεία, γοητεία, τεριπάθεια. παρὰ το τέρας τέρατος» 
τερωτεύς». τερατεία᾿ παὶ συγκοπῦ » τερτρεί») καὶ Τρο- 
πῇ, τερθρεία- } καλεῖται τέρθρου» σκοινίοῦ τι του 

πλοίου λεπτο», 9, ον τέρετρο»᾿ ὀμιτετρυπήταε γὰρ παταὶ 
τῶν ὄκρων, σινδόνων. Φασὶ δέ τες τα ὄγω τρυμµάτια 
τοῦ ἐπὶ τῷ ἐστῷ ὀργάνου, αφ οὗ ἤρτηται τοῦ ἑστοῦ ᾗ 
χερωία. ἐκ τούτου γίνεται τερθρία, ἦ λεπτολ ογία” ἄλ- 
λοι δὲ τερθρί» Φασὶ τὴν Φλναρή αν τὴν, ἐν τοῖς δύο 
μέρεσιε καλουμένην μώχην. οἱ δὲ, ὅ ὅτι ἔδος ἦν τους ἐφή- 
βους, μετὰ τὸ γενέσθαι περιτόλονς τῆς χδρας» στρα- 
τεύεσ-οι μὲν εἰ σναῥπίη πόλε εωος᾽ μὴ μέντοι µετ τὰ 
τῶν ἄλλων, ἀλλ’ Ιδ ἐν µέρεσι τοῦ, ὦκιῤδύνοις τῆς 
μάχης διὸ οὕτω παλοῦσι τὴν στρατ τείῶν την, ἐν τοῖς 
μέρεσι. ση «πίνει κο ἀπάτην μα ες Γεργίαγ. οὕτως εἰς 

τὸ ῥητορικο. ὁ δὲ Ώρος ὁ Μιλήσιος λέγει ὅτι, εἶναι 
περὶ ἄχρηστα τινὲς σπουδἐζουσιν, κ ἀντὶ τοῦ κενοσπου- 

δέ) παρα τὸ τερθρεύει». παὶ τερθρευόµενο. Φερε- 
κράτη» τερδρία, πνοή. 

Τερει εύς, ὁ 2εύς" παρὰ τὸ πάντων αἀρχὴ καὶ τέρμα 
εἶναι. 

Τερωός, πο) τέρμ9ος. ἐ ἑωφερὲς λ/ῷ Φυτόν" "ἂξ' οὗ 
ι πλέκερ Φασν ᾿Αθηνα/ους ὀριὰς χρειώδεις εἰς τὸ παγ- 
τα, καὶ πρὸς ἀλεξιφάρμαμα. 

ἐκ τῆς τίου γεγικῆς παιτοὲ κρᾶσιν | 
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Τερμιδεσσα, ἀπὸ τοῦ τερµατίζουσα᾿ οἷονν µεγάλη καὶ 
τελεί. - . 

Τερχγιστος. πᾶν ὄνομα εἰς ων λῆγον κα φΦαρὸν συγκριτί- ἡ 

κὸν, τοῦ Ιδίου π ωτοτύπου μιὰ συλλαβῇ πλεοναςει" 

οἷον, ταρζός» ταχ, ν βραδύς, βραδίων' ἐλαχύς, ἐλα- 

χίωνν ἐλάχιστος" κών, κακίων, κάκιστος τερπνός, 
Ὁ  Ἱτερπνίων, Τέρπνιστὸς: (Καλλίμαχος, Τέρπνιστοι δὲ το- 

.ο ΄κεῖσι τόθ᾽ νίέες) ὠκύς, ὠκίων, ὤκιστος γλυκύς, ηλυ- 

οκίωνν γλύκιστος” πρέσβυς, πρεσβίων, πρέσβιστος" 

Ἠρές Ίστος δ᾽ ἀνδρῶν νυχτὸς ὀφΦαλμὸς πρέπει, Α/- 

Γσαθλ ) βραχύς, βραχίων, βράχιστος" λαλίων, λάλο 
| λαλίστατος᾽ ψευδίων, ψεύδιστος, Ψευδίστατος 

κλέπτιςν κλέπτιστοςν κλεπτίστατος. ως ουν καὶ 

καλός, καλίων᾿ καὶ πλεονασμῷ. ἑτέ ν λ, καλλίων, 

κάλλιστος. ταῦτα δὲ πάντα τὰ διὰ τοῦ ο. ὀιφορεῖται 

ας. τὸν χρόνον" ἔχει γὰρ καὶ μακρὸν κ καν 3 βρακὸ. τὸ 

ονον. 
Τόρτέσθαι, μετάθεσίς ἐστι τοῦ ρ' παρὰ τὸ  τρέ έπεσθαι 

ο καὶ αετάγεσθαι την γυχὴ» ωπὸ τῶν Ἰβιωγικῶν “Ῥροντί. 

ὅων ἡ ἀπὸ τοῦ Φεραπεύω τι τὸ τέρπω. ' 

Τερτιωέραυνο] εἰ μὲν Ἠπὸ τοῦ τέρπω, δγλοῖ. τὸν τερπό- 

μενον ἐν τοῖς κεραυνοῖς εἰ δὲ ἀπὸ του τρέχω, ν παρα 

τὸ τρέτείν τοὺς ἑναντίους τῷ: ̓Ἠεραυνῷ. 9. 

Τερπνος, παρα τὸ τέρπω τερπὀς και πλεονασᾳ τοῦ γι 

ἐκ τοῦ ; τερπνός γίνεται τερπνότης. ἢ τρ τὸ τέρπειν 

τὸν νοῦ». 

Τέρσεσ. σιοέν ξηραίνεσδαι, : 

λικῶς, καὶ τροπή του 

ραύετο. 

ής Τεταγών, τείνας, ῥίψας. τὸ θέµα» τάζω" (σηµαίνει τὸ 

τείνω καὶ ἕλκο) ὁ μέλλω», τάξῳ" ὁ µέσοο- παρακείµε- 

νος. τέταγα᾽ ὁ δεύτερος ἄόριστου ν ἔταγον' ἡ μετοχὴ, 

ταγών” κοά κατὰ ἀφαδιπλασιασμὸν, τεταγών. Ἰλιαδος. α. 

Τετάόχαται πρὸ τετεύχατα] ὧπο τοῦ τεύχω τεύξω, τέ- 

τευον τέτευκτας᾽ κεὸ Ἰωνικώς, τετεύχαται. τὸ δὲ 

απο τοῦ τάσσω ταξω ὁμοίως Ἰωνωκῶο. 

Τέταρτος, παρα τὸ τέσσαρας ἄ ϱ9 μοὺς ἔχειν. 

Τετκρτημόριον» τὸ τεταρτον µερος τοῦ ὀβολοῦ, τουτεστι 

6ο -χαλκοῖ δύο" ὁ γὰρ ὀβολός» ογτὼ χαλκοῦς ἔχει. τριτ]- 

μόριο» δὲ, τοὺς ἓξ χαλκοῦο εἴρηνε Φιλόξενος. 

Τεταργανώµενη, αυμπεπλεγμένη» συνειληκμένη" ᾗ γὰρ 

παρ Ἰμῖν σαργάνη» παρὰ ᾿Αττικοῖς λιώρ καλεῦται 

κεὼ τὸ συνειλῆσ-δαέν τ τεταργαγώσθαι. Ἀνκοφρων. 

Τέτλαδι] Τέτλαδι μητερ ἐμή: - καρτέρησον», ὑπόμει- 

ον. ἐκ τοῦ τλῶ, τλημι’ τὸ πληθυντικὸν, τλάµεν' τ} 

τδά προστακτικὀν» πλάι καὶ κατὰ ἀνοβγφλαφμᾶμδν, 

τέτλαδι. 
Τέτλαμεν] τοῦτο δύναται εἶναι καὶ συγκοπῇ καὶ κο σει. 

βεβήκαµεν» βε βαμαν᾿ τετλήκκαε», τότλαμον. τὰψ 

Φιλόξενος εἶνκί τε καὶ τέτλημι ῥημα. περ) παφθῶ 

Τετιημένε, Τεταλ αιπωρήμένε. ἀπὸ τοῦ τίω τὸ τωρῶ, 

γίνεται περισπώµενον τιῶ" καὶ σημαίνει τὸ λυπώ' ὅἕ 

μέλλων. τιήσω, τετίηχα, τετίηµση. 

9 Τέτορε] Ἡσίοδος, Ἡ ὁὲ γυνὴ τέτορ' ἠβώοι: κ- αντ) τοῦ 

τέσσαρα- οὐδεὶς δὲ απαιτήσει το ἐνικὸν τοῦ τέτορε. τὸ 

τέτορε , ἔστι δυϊκόν. 
ι 

Τετραβάμων, τετράπονς. 

Τετραφάληρο», τέσσαρας Φαλοὺς ἔχουσα». 

Τοτραποδισταί, οἱ ἐπίπονο» [βίον «ῶντες, 

Τέτηκα, μέσος παρακείµε»ος, καὶ διάΦεσις µέση. καὶ τί 

ἐστι. μέση ὁά οσον ς ποτὲ μὲν ἐνέργεια» ποτὲ δὲ 

πάθος τρως καὶ τί πἀριστᾷ ἐπειδὴ ὁ τῶν μέ- 

τών τύπος ἀμφοτέρας Φθένει τὰς ὀμιθέσεις, εἰς ὃν 

παρὰ τὸν έρσω μέλλοντα Αἱο- 
9 εἰς τ' καὶ ἐτέρσετο τὸ ἐξη- 

ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΝΕΤ Α. 

καὶ διέφθορα, παθητικήν᾿ οἱ αὐτοὶ γὰ τισμοὶ 
μ ὄρις ἐνεργητικοῦ λαμβάνονται καὶ ἐπ' νά. το 
αν Τ. τρέπω, τέτ .. ας νν ο τετραπτα 

͵ τετρέᾳι Φος ̓τέτι ραφθε; καὶ καὶ Ἰωνικῶς, τετ, ον Ν 
Τετράπτιλος, ὁ  ετραπτέρωξ- ἀπὸ τοῦ πτίλον τὸ ατε-59 
ύγιον. 

Τέτρασι τὸ ο ος ἐντελές αλ ανα ἡ ἐκ 

Τκαρρκα εν ον ο 

πρτραρκαη: ή, 

Τετρυχαμε »60 ἐν ων 

γ τρῶ τὸ χαταπονῶ 

ϕ 
Τεερωρον», παρὰ τὸ ἀρηρέναι καὶ ἡρμάσθαι τοὺς. 

Τέττα, προεφώνημα τιμητωκὸν νεωτέρου θα ἐδοῶν πὸδ 1 
νν 

Τεττιξ, μονσριώτατον ᾳῶον. παρα, τὸ τερετίζω 

Τετύφωμαι, ἄντὶ τοῦ μβήνημον έξω τῶν Φρενῶν 

Τετυκοντο, παρεσκεύαςο». απὸ τοῦ τεύχω, ὁ ὁεύ 
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ἡ ἑρωηνείαν ὁ τῶν µέσων τύπος φθάνει καὶ ἐπὶ τοῦ 1ο 
ερηητικοῦ Χαρακτῆρος καὶ ἐπὶ τοῦ πα)ητικοῦ. καὶ ἐτὶ 
τοῦ παητικοῦ μῦνν ὁμὰ τὸ ἠκροασάμην κοὰ κατηρξά- 
μην παθητικοῦ γὰρ τύ ταῦτα" ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνεργη- 
τικοῦν ὡς τὸ πέκοτα παὶ πέπνιγα. ἄλλως" τὸ λέλογα 
καὶ πέφραδα, ἐνεργήτικὴν ἔχει σηκασίαν᾿ τὸ δὲ τέθηκα 

τοῦ το σι, τέτα, ο μᾱ άποβο Ἡς κα ἐπωρδέτως Τέτρασι. | 
πας ποιεῖν. ͵ Πφώνῇ . 

ὄντων ”,, κι οι. ο, Ἱ 

τς ασε ν 
στον μέρος τετρ ὃν 
κ λ. ο Θετταλ οι 

Τετράχμον] οὗ ὀύναται κατὰ. ο. 

ον. εἰ άν αμα ῥάνσην ος .. 3 κό 

τράδραχ μον. αν των Ὃ κ ον, 
: συναλοιφῇ , σι ώς Ἡ. 

ιός η, νόθο ΜΜ ρὰ 

Τετρηγει]. στρ 
αράσσω ταραξ. των τε 

κ 

ποὸ κατὰ ο. θρή 
ἑ λῇ τοῦ ε. ἄλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ τρια ου -- 

ὠγορὴ τετρηχοῖα, αχεῖα κε 8 ' ϕ 
χυμμένη ὃ 9 ο, -- απο Ὃ ρω» Ν 
του τραχύνω. | η μο σνη 4 οἳ 8 

τρυχῶ συζυγίας Υ τῶν περ “3 
"μένων τοῦτο ἐκ τοῦ τρύχω βαρυτόγου" τοῦτο νδφί. . 

τρῶ, 1 κατα να | 

αν. πλεονασμῷ τοῦ 

αυντῷ. .« ας 

λαιότερον΄ 

επέττα. 
ἀπὸ τοῦ α καὶ κατὰ ἀναδιπλασι 

σικῶ» Φωνῶ) τερέτιξ καὶ συγκοπῇ, τέττιξ. ν--- 

τὸ τάττω ταξῳ ταττιξ, ὁ ἐν ερ ἔχων καιρὸν 
τῷ ἄδει». {4 

γέγονα τοι ἀπὸ τῆς β μονο 
Τνφῶνα καταφερομένων πηπτῶν ν ατὸ πῶν ᾿ γε το 

κὼν καλουμένων. πνευμάτων» ἁ 9 κιιὸ αὐτὰ ἐξίστησιν 
ἀδρόως καταῤῥαγέντα καὶ τετυφῶσθαεν τὸ μδωηγένιω" 
τὸ γὰρ Τυφώνια πνεύματα (αν ἐωποιεῖ τπεσοντα. 

απὸ τῷ; ἐπὶ τον 

αόριστος. ἔτυχον ὁ παΦητικὸς, ἐτυχόμην , πρμόι 
ὀτύχοντο” καὶ πατοὲ ἀναδηπλασιασμὸν, τετυχοντο" καὶ 
τετύκοντον χχτα Τροπήν, ἃ ὥσπερ κοὸ τὸ κεκαάδοντο ἀπὸ 
τοῦ χάςω. τὸ .. δύο σημοώνθιν 59 χατασχεναςω .. 
καὶ τὸ ἐπιτνγχα ο αύλλων, τεύξω" ὁ περακεύµενος, 19 
τέτευχα᾿ ὁ παφθητωθον τέτευγµαε, τέτευξαςν τέτευχτας 
καὶ αποβολῇ τοῦ 8, τέτυχτὰι. ἐκ δὲ τοῦ τέτυκταί γό 
γεται τυκτός, ὡς πέφυκται Φυκτός, ποὺ ἄφυκτος, ὃν 
οὐ δύνατοά τις διαλαφθ εν. νο ὁ Ἰωάννης, Σειραῦς 
αφύκτοις ὃν διαρ» οἳ ῥαντύλοις: κ ἐκ δὲ τοῦ τέτε: ν ας, 

γύνεται τευκτός" ὅφεν τεκτοίνω" οὗ ὁ αὐριστος τρῶτοςν 
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Ἰωνικῶςν ἐτέντηνα) ὁ µέσος, ἐτεντηνάμη», ἐτεκτήνατο. 
καὶ Όμηρος Ἰλιάδοο ε’. καὶ ὥσπερ απὸ τοῦ πέφενγωα, 
γόγεται πομητικῶς πέφυγµας, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ τέτευ- 

"Ύμαι γίνεται τέτυγµαε, απὸ τοῦ τεύχω βαρυτόνου" ὅ-εν 
ὁ παητικὲς ἀόριστου, ἐτύχθη, αντὶ τοῦ πατεσκενα-- 
σθη, ἐγένετο. ἔστι καὶ περισπώµενον τευχῶ' ἐξ οὗ καὶ 
τὸ τετυχῆσθαεν Ὀδυσσείας ε’, 

Τεῦ., ὄνομα αόριστον Φενικῆς, αντ) τοῦ τωός, λέγεται καὶ 
τεοῦ. ῴἦτει εἰς τὸ τέο. 

Τεῦχος, σημαίνει τρία, τα πολεμικὰ ὅπλα, καὶ τὸ τῆς 
νεώςν καὶ ἀγγεῖόν τι. 

Τευτάςειν» πραγµατεύεσθαέν ὴ σκευωρεῖσλα:» ἡ στρα- 
τούεσθοι καὶ πολὺ ὁωτρέβει» ἐν τῷ αὐτῷ. Δυκόφρων. 
οὕτω καὶ Δίδυμος, προςθεὶς ὅτι ἐνίοτε σημκέει καὶ τὸ 
Φροντίςειν.. Ἡρωδιανὸς δὲ λέγει καταμεμψάμενος Λυ. 
πὀφρογος» Φησὶν εἶναι τὸ ἐπιστρεφῶς πι π άττεν η 
ἐνεργεῖν. Πλάτων, ν ὁὲ «3 όρυβος τευταςὄντων: ---- 

ΐ ἀντὶ τοῦ πρ.γµατενομένω» ἢ διατ ἡβόντων. καὶ ἐν τ, 
ρ μαίῳ τετευτακότε» αντ) τοῦ διατρ οντι. γράφεται καὶ 

τεταυκότι, Τηλεκλείδης, Πάντες δὲ τευτάςουσιν οἱ 
ὀμέκονοιτ --- αντ) τοῦ τραγμωτεύοντοέν σκευωροῦγτοε. 
σηµαίνει καὶ τὸ σπουδάςειν καὶ τὸ ἠσνχάςει»" καὶ τεν- 
τὰςωνν τὸ αυτὸ αεὶ λέγων, Φλνκρῶν. ῥπτορμκή. 

2ο Τευμήσατο, παρεσκευώσατο, ἐτεχνήσατο. εἴρητάι δὲ ὅτι, 
3 τὸν Τεύμησον τὸ ὄρος ὑπὸ 'τοῦ Δ' ὃς πατασπευωσ,έντο 

εἰς ἀπόκρυψιν τῆς Βθρώπης ἀπὸ τούτου κληλῆναι 
επ Τεύμησον, ὧπὸ τοῦ πατεσκευάσαι καὶ Γευμησία ἁλω- 
πηξν Φηρών. 

Τέφρε. παρὰ τὸ τύφω τὸ καίω, ἡ κεκαυμένη σποδμα. 
Τέχνη] παρὰ τὸ τεύχω τὸ κατασκευάζω, Ὑήετοι τευχά- 

γη” καὶ συγκοτῇ» τέχνη. 
756 Τεχ»ησόμενος, ἐν τοῦ τέκω», τέτεχα, τέτεγμα. 
» Τέως] τοῦτο ο παραπλήσιέν΄ ἐστι τῷ πρὸ τοῦ, ὃ 9] πο) πρὶν 
ϱ λέγεται. ἔστι ὁ ὅτε καὶ αντὶ τοῦ ἕως τινὲς αὐτῷ ἐχρή- 

Ὁ σαντο: --- καὶ αντὶ τοῦ. ἐν τοσούτῳ. ξῶς, τέως. 
Τείρεα, τὰ ἄστρα. παρὰ τὸ εἴρω τὸ λέγων εἴρεα, καὶ 

τείρεα. ῥ πλεονασμῷ. τοῦ τ. καὶ γὰρ τὸ ἄστρα σημαί- 
νουσί τινα σηµε-α. ἢ παρὰ τὸ τέρας τὸ σημεῖον" σήµαν- 
τικοὲ γάρ ἐστι τὼν «μελλόντων. ἦ παρὰ το τείρω τὸ Ἠὰ- 

" παπονῶ" πολλοὺ γαρ ἐκ τῶν ἀστέρων κατεπονή»ησαν» 
καὶ γεγόγασιν αστρόβλητοι, ὥσπερ καὶ ἐὰ βρόντητοι, 
Κα) Τειρεσίας ὁ μᾶντις, παρα τὸ εἴρω τὸ λέγω" } πα- 
ρὰ τὸ τείρεα” πολλάκις Ύὰρ οἱ μάντεις ἐκ των ἀστέ- 
ρων - τὶ λέγουσι». 3 παρὰ τὸ τείρεσθαµ, οὐονεὶ ὁ κατα- 
πονούµενος ἐκ τῆς στερήσεως τών ὀφθαλμωύ" τυφλὸς 

γὰρ ἦν. 
Τεῖχος] παρα τὸ τεύχω τῷ κατασκευκςω. τεῦχος κοιν 

τε]χος. ἡ αντίκειται τὸ τοῦχος. ἐκ τοῦ τείχος γίνεται 
“"τειχόεις" καὶ πλεογασμφῷ τοῦ ε. τεκίόεις. 
Τειχεσιπλῆτα» τοῖς τεήχεσι προσπελάςων» πορθητᾶ. εἰ δὲ 

διὼ τοῦ β γράφεται, ὁ τὰ τείχη παταβάλλωγ. 
πο Τη τοῦτον ἡμάντα» Ἰλιαδος ἔ’, ἀντὶ τοῦ δέξως, λάβε. 

ἔστι τάω τῷ » σήμαίει το δέχομιοι τάεις τᾷδν τει 
τῷ” καὶ κρᾶσει τοὺ α κα) κε εἰς Ἰ. ος τησν καὶ 
τη. τούτου ὁ παρατατικὸς ἔταον, ἔταες, ἔταε" καὶ τὸ 
προσταντικὀν τᾶε" πα) κράσεί Δωρικῇ, .Ἡ Κύκλωψ 
τη πε. ο/ον. 

Τήβενραν ἑματιον ἢ χλαμὺς ἦν Φορ 
Τήγαν ον] παρὰ τὸ τήκω, τήκανον᾽ 

ι εἰς γ. 
Τῇ9ε, αντὶ τοῦ ἐκεῖσε' καὶ ἔστιν ἐπίῤῥημα τοπικό», ἀπὸ 
"τοῦ τῇ» ἄρθρου. πο σεν 
ΤηΦαλλωδούς, Ὑυνακοτρόφους, ὑπὸ τηὸῇ τεΦραµµένους. 

“- 

5ο 

ι 4ο 

1ο 

΄ τύραννοι. 

καὶ µεταθέσει τοῦ κ 

| 5ο 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΓΑ. τα 68ο 

Τήδεα, εἰς τὸ τητᾶ. 
ΤΗΦΊ. ἐκ τοῦ τῇ, ἡ λέγουσα τῷ βρέφει λάβε, «ήλασο». 

ἐν δὲ τῷ ῥήτορικῷ εὗρον σήμαίνεω τὴν λέξει μάμμήη»ν 

ᾗ πρὸς πατρος 7 µητρὸς αήτηρ. 
ΤηΦύς τηδύος, ἡ η, παρὰ τὸ τίτδη' τὸ γὰρ ὕδωρ παγ- 

τα τρέφει, ἡ ὅτι κυρία ἐστὶ τῆς ὑγρᾶς οὐσίαο, αφ ᾗς 
πάντα τρέφεται. « 

Τῆλε, ἐπίῤῥημα Χρόνου δηλωτικόν καὶ ὀηλοτ τὸ ποῤῥω" 
καὶ γίνεται ἐκ τοῦ τηλόσε᾿ σύγκοψον τὴν ο συλλαβήν. 
ἐν τούτου καὶ Τηλέμαχος, ἀπὸ τοῦ ἵστασθαι κατὰ τὴν 
ἱστορία». 

Τηλεαπός, οὐχ (ὥς τινες). ἔγκειτω τὸ ἔδωφος, ὁ πόῤῥω 
ἔχων. τὸ ἔδαφος παὶ τὴν πόλι" ἀλλὰ παράγωγόν ἐστι, 
διὰ τὸ δκπος τῆλε, τηλεδαπός ὁ μακρὰν ἀφεστηκως, 
ὡς ἡμέτερος ἡμεθαπός, καὶ ὑμεδαπός. 

Τηλεδάουτες, παρα τὸ άλλω, Φάλλοντες. δύναται δὲ 
εἶναι καὶ παρὰ τὸ Φαλέδω" κιὶ µετανέσει του 3 εἰς 
τ, Φαλεθάοντεο καὶ τηλεθάοντες (οὐ Ὕὰρ ἔγκειται το 
τήλε) καὶ τηλεθόωσα, ἡ εὐθαλης παὶ µεγάλως αάλ- 
λουσα. 

ὴ.Τηλέπλαγατος, ἀπὸ τοῦ τηλοῦ καὶ πλαζομωι" μα) ὀηλοῦ 
τὸν τηλοῦ, πλανώμε νον. 

Τήλεφος, ὄνομα κύριον" 
τὸν ἔλαφον. 

Τηλία, πῆγμα τετράγωγον» ἐφ᾽ οὗ ἤτοι τὰ ἄλευρα πι 
πράσκεται 7 αλεμτρνόνες συμβαάλλονται ῥπτορριή. 
δὲ ἐ "άδρος τηλ/αν λέγει τὴν περιφέρεια» τοῦ κοσχένου" 
λσα τὸ σῶ τὸ ὀηλουν το σείω καὶ κινῶ, τὸ σήθω" 
αφ οὗ ὄνομα σηλί». καὶ τηλήα" τρέψαντες γὰρ οἱ Ἁτ- 
τικοὶ τὸ σ εἰς τ, τὸ σῶ, τῷ λέγουσι" καὶ ἐν συ)έσει 
τῆς διὰ, διάττω, πλευνασμῷ. τοῦ τ. λέγεται καὶ ἡᾗ. σα- 
γνὶς τὼν κύβων τηλία" ἐφ᾽ ] οἱ “πυβεύοντες παίςουσι 
καὶ αλφίτων πωλητήριονν πλατείας προσηλωμέγως ἔχον 
κύκλῳ σανίδαςν τοῦ μὴ ἐκπίπτειν τὰ ἄλφσα, 

Τηλοῦ, ἐπζῥηκά ἐστι. και) σημκύνει τὸ πόῤῥω. και) γένε- 
ται παρὰ τὸ τέλος τελοῦ”. καὶ τροπῇ τοῦ ε εἷς-η., τή- 
λοῦ" τὰ γὰρ ἐπὶ τέλους συντείνοντα μεγεδύνετωε. ἐκ 
τούτου καὶ τὸ γεννῷ -γεννήσω γεννητός, γίνεται τηλυ- 
γέννητος) μοι) συγκοπῇ;, τηλύγετος. 

Τηλόθε, ἐπίῤῥημα τοπικόν" σημαίνει τὸ πόβῥω" κεὶ γώε- 
ται παρὰ τὸ τηλοῦ τήλο-ε, ὤσπερ παρα τὸ ὑψοῦ ὑψό- 
ον παὶ ἀγκοῦ ἀγχόδε 

δ Τηλουρός, ὁ πόῤῥω ωπών- ὧπο τοῦ τηλοῦ καὶ ρου. 
ΤΗλυγέτη», καταχρηστικῶς ἀγαπητή», μονογενή κυρίως 

γὰρ τηλύγετοι καλούνται οἱ τηλοῦ τῆς υονῆς «ὄντες 
παῖδες, ὅ ἐστιν οὐ ἐψ' γβροντικῆς, ἡλωμας σπαρέντες᾽ 
δοκεῖ γὰρ τα μετὰ απογέννησι» τῆς παιδοποιῖχς γθννα- 
μενα άλλου αγαπά σθα. 

Τήαῇ, ἔχει τὸ ι κατὰ τὴν λήγουσαν" Ματα δὲ τὴν αρχήν» 
οὗ" οἱονν ᾽Ααφ) δέ τοι τηὴμῇ κλισ:--- ἔστι γρ τῇ 
ἐμῇ᾽ μα) ἐμθλήβεται τοῦ άρθρου το ϱ, μαὶ λος τὸ 
Ἰ καὶ ε εἰς ὰά καὶ ἔστι Χωρὺς τοῦ , ὣς τὸν Δ)ε Με- 
γοιτιάδη τωμῷ κεχαρισµένε «Φυμῷ:--- ἔστι γκρ τῷ 

ἐκλήθη δὲ δια τὸ «Φηλάσα αἲ- 

ἐκῷ' καὶ ἐκθλίβει τὸ , τοῦ τῷ άρθρου. καὶ περγα- 
ταί τὸ ω καὶ | εἰς τὸ ω, καὶ γίνεται τωμῷ, χωρὶς 

τοῦ . 
Τήμος, σημαίνει τὸ τηνικαῦτα, καὶ ἦν ὥραν, τότε. 
Τηναάλλως» μάτην. 
Τήνελλα, τοῦ ἐπαυλήματος / ἐζωησις καὶ τοῦ κρούματοο. 
ΤΙΕ] ἐπὶ μὲν τοῦ άρθρου, Τη: μὲν ο στιχὸ: ἦρχε:--- 

ἐπὶ δὲ τῆς αγτωνυμίαςν, ὡς τὸ, --- τῆς τήκετο κάλλεα 
πάντα: --- αντ) τοῦ ταύτης. 

Τήν] ἐπὶ μὲν τοῦ άρθρου, Την δὲ γυναῖκ οὐχ, εὗρον: --- 

δω 

πο” 

το 

20 

3ος 
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ἐπὶ δὲ τῆς ἀντωνυμίας ὡς τὸ, --- τὴν δ) ἀμτέλαγος 
άνθμει Φέρον. ἀντὶ τοῦ ταύτην. 

τὴν ὁ) ἐγὼ» αντὶ τοῦ, ταύτην ) ἐγώ" καὶ ἔστιω ἄρθρον 
4ο 9ήλυκὸν μεταπεσὸν εἰς ἄντωνυμιανὴν σγµασίαν' τα 

γὰρ άρθρα εἰ μὴ ἔχει ἐπαγόμενον ὄνομα, δἷς ἄντω- 

νυαιακὴν µετάγονται σύνταξιν. 
Τόνδε, ἓν µέρος λόγου" εἰ γὰρ ἦν δύο, ὤφειλεν εἶναι 

τὸν δὲ ο. 
Τηρεύς, ὁ τηρῶν τὰ ἡδονὴν ἀγεῖραι ὀυνάμενα, καὶ ἄχρα- 

σία ήδονῶν λελήαμέγος. 
Τηρῶ] παρὰ τὸ δέω, «Ῥηρῶ᾿ ὅπου γὰρ τρέχει τὶς, καὶ 

θομρεῖ ἡ } ἐκ τοῦ ωρῶ τὸ Φυλάττω, πλεονασμῷ του τν 
τωρῶ» ὁιὰ τοῦ ω μεγάλου, ς πυλωρός" καὶ τροπή τοῦ 

δο μακροῦ εἰς μακρὸν, τηρῶ. ἡ ἐκ τοῦ ὁρω τὸ βλέπω, . 
Τη» Ἡσίοδος: σγωαίνει τὸ Φπτεῖ:, ἐκ τοῦ τάω τοῦ σή- 

μπίνοντος, τὸ ὡιτῶ . γίνεται κατὰ ἄναδιπλασιισμὸ»» τα- 
τάω τατώ ' καὶ κατ᾽ ἔκτωσι, τητῷ" ὁ παδητρκὸς ἐνε- 
στῶςν τητάομαι" τὸ β, τητάγ. τητᾷ τὸ τρίτο», τητᾶ- 
τα. ὣς πειρώμαι πειρᾷ πειρῶτα,᾿ καὶ Ὅμηρος τήτεα 
ἑκάλεσε τα ὄστρεα" τήτεα γάρ εἶσι, ἆ ὁ]τοῦρτερ κα- 
ταδύουσιν. Ἰλιαάδος π. 

708 ρήση, } µαταία" τροπῇ τοῦ ὁ εἰς ση παλ τοῦ ε εἰς 
δευσήη γαρ ἐστιν, { ἔκλντος, παρὰ τὸ δεύω" τὸ ὑγρον 
καὶ ἔκλυτον υοεῖτωε. ΛΑ 

Τιάρα, κόσμος ἐπικεφαλαιου ἣν οἱ βασιλεῖς μόνοι ὀρθήν 
ἐφόρουν παρὰ Πέρσαις οἱ δὲ στρατηγο), πεκλιμένην. 
τὸ ὁ) αὐτὸ Φασὶν εἶναι ο κίδαρι». 

Τιβήν τιβῆνος» λέγεται ὁ τρίπους τριβή» τις ὦν ἀπο- 
βολῇ τοῦ β, παρὰ τὸ ἑπανω τριών βασεων ο 

τή, καὶ δτωήν οὐκ ἔστι πλεονασμδον αλλ δύο μέρη 
1ο φου εἰσί: τὸ τί, πυσµατικόν᾿ ὁ η. σύνδεσμος παραπ. ν 

ρωματικός ; κατὰ παρολ. κὴν συνειλ]αμένος, ἶσοο τῷ δη. 

Τ/ δὲ.συ. 
τ. θασσέω] ἐκ τοῦ τιδῶ τι) ἆσσω (σγωκύει δὲ τὸ Χειροή- 

9ή ποιώ) κατὸ παραγωγὴν τιασεύω, τὸ καταπραύγω 
καὶ τῇ χειρὶ ἐπιψῶ. 

Τ,κιβώσσοντοςν Ανκόφρων, ἐπιμελείας ἀξιοῦντου υ- 
ρίως δὲ ἐπὶ τῶν μελισσῶν λέγεται, παρὰ τὸ τηθέναι 
τὸν βόσιν. μαὶ Ὅμηρος, τι κιβώσσω Μενέλαος, ΌὉδυσ- 

, σείας . 
3ο Τ,2ήμενος, ὁμοίως τῷ κωρήμενοο κα) ἀνήμενος", ἦτοι ποιη- 

τκῶς ἔκτασις» ἦ δικλέκτῳ ἁραπέμπεται, περὶ παν)ῶ». 
--- ἄμφ ὤμοισι τιθήµενον ἔντεα καλά. 

Τιθήνας, τροφούς. παρα τὸν τιτὸόν (σημαίνει τὸν. µα- 
στὸν γίνεται τιτΦήνη" καὶ αποβολῇ τοῦ το τιδήνη, ὴ 
παρὰ τὸν Φήσω μέλλοντα (τὸ τρέφω) ῥήματικὸν ὄνο- 
μα, ήν” καὶ διπλασικσμῷ, τήν. 

Τ,δωνός, ἡ ἡμέρα παρὰ ος τιλασός τὸ σημαῖνον τὸ 
ἥμερος. σημαίνει καὶ τὸν γε οντα παροὶ νο. 
ἔστι καὶ ὄνομα κύριον παρ Ὁμήρῳ., 

5ο Τ λα, σηµαίνει το ἑαίνω' γύεται ἀπὸ μεταφορᾶέ οῦ 

κριοῦ. κτίλος γαρ λέγεται, } ἐκ τοῦ τείνω τὸ τανύῳ. 
Τιμαλφέστατον, παρα Λυκόφρονι πραγμα άγαν τίμιον" 

καὶ τιµαλφέστερον, τὸ τιμιώτερον καὶ λαμπρότερον, τὸ 
τιωὴν εὑρίσκον πλείστην᾿ ὃ ὁή συμβέβηκα τῷ Χρυσῷ" 
ἀλφειν γὰρ τὸ εὑρίσκειν” καὶ τιµαλφούμενος., ὁ τιμὴν 

εὑρίσκω»., 
τ/ γάρ] τί οὖν; πατάφασι» δηλοῖ, ἂντὶ τοῦ πῶς γαρ οὗ; 

ὁιατί γὰρ οὔ; 
Τιμή, ἐκ τοῦ τίω τίσω. τὸ δὲ τίω, γράφεται δια τοῦ !, 

4ο ἐπειδὴ εὑρίσκεται καὶ ἐν συστολῇ --- πέρὶ µέν σε τίω 

Δαναώ»: -- αάλν πας ὁ᾽ ὄλιον ἄνδρα τει, ἀτίει δὲ 

πενιχρόν: --- ἐπὶ μὲν οὖν τῆς ὁόσθωρ καὶ τῆς ἡμῖν 

ΕΙ ιο ο ὉΕτΝ Ν Ε ΤΑΔ. Ξ Ἕλ. 688. 

νοουµένης συνήὃουο, Ἰλιάδοο Ψ Τιμῆς τε μ’ ἔόικε 
τετμιήσδαι: --- καν ᾿ Τμιὴ ὁ) ἐκ Διός ἐστωττ- ἐπὶ 
δὲ τῆς τιμωρίας, Τιμὴν αρνύμενον Μενελαφ: --- καὶ 
γράφεται ποινή». ἀπ) δὲ τοῦ προστίμου, Τιμὴν ΤΝ» 
γείοις αποτινέµεν: --- ἐπ) δὲ τῆς ὠνῆς, Τιμὴν αλφί- 
σκοντ ἐεικοσάβοιον ἑκάστ. υτ--- ποτὲ δὲ καὶ τοῦτο ἐπὶ 
προστίμου λέγεται. ὁ δὲ | ὀμκνὸς καὶ τὴν βασιλεία» 
οὕτως Φησὶν εἰρ]σθαι, Ἡ ἔτ ἔχει τιωὴν πολέσι μετὰ 59 
Μυρμιόόνεσσ,. 

Τέμημα, ἀντὶ τοῦ ώς. καὶ οἷον ἀποτίωημα» ος 
Λυσίας. τίθεται δὸ αντὶ τοῦ οἷον κεφάλοίον. ὡς ἐν τῷ 
περὶ τῶν συμμοριῶν Δγμοσθέγη:. } λέγεται δὲ καὶ - τὸ ἐκ 
τῆς οὐσίας εὐεφερόμενον παρ ἑκάστου τίμημα". ἐν δὲ 
τῷ κατα ειν, ἐπὶ τῆς τιμωρίας εἴρητωι, ῥητορική. 

Τιμήοροιν ἤρωες καὶ ἔφοροι. Τιμήσεως, Ὅμίας. 
Τιμητικὸν πινάκιον» τὸ τοῖς δµιάζουσι τι μενα, νε ο 

γράφουσί τι χρήσιμον.. Ἀριστοφανης. 
Τόμος, παρλὶ το το. .. 
Τιμιουλκῶν» ἕλκων τὴν, τιμήν πουτέστι ο κιν 2 
Τιμωρός, ἀπὸ τοῦ τιμή καὶ τὸ “ρω τὸ υλασσω, 

:. Τμάσσα] ἀπὸ τοῦ ἷο ἰνός ἑνάσσω κα) τρίσσω, ουκ ἀπὸ 
τοῦ τεω" αλλ απὸ τοῦ τιαίνων. ὁ µέλλων, τιτανῦ 
Αἰολμιῶς ᾽ τόν: ΑΡΟΡΑΛΦ. τοῦ τ καὶ αμα 
τάσσω. 

Τόω, σημαίνει τὸ -ἀποδβωμι, απὸ τοῦ των κατ αι 
νασμὸν τοῦ ν. ος πω Ὁ πίνω εὕρητιω γὰρ αυνεσταλ- 
µένον, ος τὸ, --- «καὶ τόνει ταύτην ὀίκην" /ριπήδης. 
ἔστω οὗ» τὸ τίω, καὶ µακρον καὶ βραχὸ παρα. νε 
ποιήτῇ. τω ἐ δὲ, τὸ τε, ἠῶτα, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ 
τείνω το τανύω. ἐκ τοῦ. τίνω γένεται τιννύω κ 
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γυμι" τὸ πα τ/ΜΟΣ τήνυμαι τὸ δυϊκὸν, τινύμεδονν 
[καὶ τἰῤαδον ἀντὶ τοῦ τιμωρεῖσδον. Ἂ 
τν απὸ τοῦ τίποτε, κατα υγκοπήν᾿ σι 4 

ἐπιζ]τητικὸν χρόνου ἐστί" τὸ δὲ, Γέπτε ώ --- 3ο 
ουκ ἐπιζητεῖ τὸν χρόνον τοῦ δακρύοιν, ἄλλα πατοὸ τα- 
ϱολκ}» λαμβάνεται. παρέλ Ἡν, ιοὐν ἐστι, 

τή: τὸ οὐδέτερον » τά "σημαήνθι ἐρωτηματικόν. ὁ οἳ δὲ 
παὶ ἐπίῤῥημα ἐπιτατικὸν νο ὔ ἐν ὡς τὸ, αἱ 
τί ἐπληδύνθησαν οἱ 9λ ἠβοντές µε; ὀηλο) δὲ κα) 
μαστικὸν ἐπίῤῥημα, ὡς ἐν τῷ, τί Ώρος αἶτιᾶ 
φαΐ τί καλη, ᾗ πλησίον: -- λέγουσω ὅτι τὸ ἳ κωτὸ 
συγκοτὴν πρότερον". εἶτα κατὰ πάθος τὸ τίς, Αν ντερ” 
τὰ γὰρ πυσμιατηιὰ παντα εἰς ος λήγει. διαφέρει δὲ των 
λοιπων πευστικῶν, ἐπειὸ] τὴς οὐσίις. ἐστὶ ὦ Σο 

υοἷον, τίς ἐστι καὶ λέγειν Σωκράτης. τα δὲ αλλα πευ- 
στικὰ περὶ τὴν οὐσίαν ἐστί, ποιότηο ώτερ ποῖδο, λεν- 
πός }ὶ µέλας" ποσότηο, πόσος, Αικρός } πόστος, 
τάξεως, πρῶτος, δεύτερος” τὸ ποῦὶ απός, ἐδγικόν. οὐ 
μέντοι Αἱολεῖς Φασὶ τιοῖσῳ ὀφιλαλμοῖσινν ὡς παρὰ 
Σαπφοῖ. κλίνεται πρὸς ὀιέφορο» σημκιόμενον. .) δὲ 
πληρη ἀπέλειψε. σημαίνει δέκα ἐρώτῆσω, αἷς τὸν 
Τές ἐστιν οὐτ ος. ὁ βασιλεὺς τῆς ὀόξης: καὶ απόφασιν, ν 
ιο τὸ, τς µαχεται» οὐδείς. καὶ, εκ. ἔγνω νοῦν κυρέουν 
ἡ τίς σύω, Άουλος; χαὶν Τίς ἐστιν ὃς (ὔσεται, κα) οὐκ 49 
ὄψεται Φάνατον; καὶ Ὄμηρος. --- τίς ἂν ταδε γηθή- 
σειεν--- καὶ αἄόριστον, ως τὸ, ᾿Ανδρωπός τις: -- 
ὍὌμηρος, Ε/ δέ τ' ον βροτός: µας κά) προοθιορισμὀν, 

ω., 

ὡς τὸ, Εσὶ τιν δε ὀστγκότων. ---, καὶ ἀγανα- 
πτησιν καὶ ἐπιτίάησι, ὡς τὸ, Τές ανἡγγειλέ σοι, ὅτι 
ύμνος εἶν -- κάν Τής σε κατέστησαν άρχοντα: --- 
καὶ, Τές εἷ σὺ ὁ κρύων ἀλλότριον οἰκέτηνι -- καὶ, 
νο ἐστη. ὁ κρύπτων ας βουλήν: - δἱ δέ τις έρωτήμα- 
τικῶς ταῦτα λάβοι, ἄγνοιαν τοῦ Φαίου κατηγορεῖ ση- 
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μπίνει δν καὶ εὐτλείαν. ὡς τὸν Τίς εἰα) ἑγω κύριε, 
καὶ τής ἐστιν ὁ οἶκος τοῦ πατρός που: --- σγααίνει καὶ 

ι το σπάνιον. ὡς τὸ, Τές υσοφὸς να) Φυλάξει ταῦταν ο” 
παὶ, Τΐς ἐπίστευσε } ακοῦ κών: --- εἰ μὴ γα πάών- 
τες, αλλ οὖν Υδ τωές. σημαίνει καὶ Φανμασμὸνν ὡς 
το, Τίς οὗτος ὁ παραγονόκενος ἐξ Ἐδόῳ: -- καὶ, Τές 
ἐστιν οὐτοςν ὅτι χο ἡ Φαλασσα αὐτοῦ ὑπακούει: --- σ]- 
αίνει καὶ τὸ ἐξ ἁαγχανύας εὔχεσθαι, ὡς τὸ, Τίς 
ῥώσει τῇ κεφαλγ ρου ὕδωρ: τ- 

ᾖθο Τισακενος, λέγεται ἓκ, τοῦ τὸν πατέρα αὐτοῦ" (λέγω 9ὴ 
τον Ὀρέστην) τικυρῆσαι τὴν μητέρὰ αὐτοῦ Κλυτοιμνή- 
στραν, διὰ τὸν Φόνον τοῦ πατρὸς ᾿Αγκαέμνονος. 

5 Τισαμενοφαινίππους, εἶπεν Αριστοφάνης, ἄντ) τοῦ 
ὥσπερ Τισαμένης" Τισαμένη: δὲ, ὄνομα κό (ον. 

Τΐσανδρος, παρὰ τὸν τίσω μέλλοντα ἡ ἀπὸ τῆς τιµῇς 
γενικῆς τιήσωνδρος παν συγκοπῇ. 

ι Τήσασθοι, σηµαίνει τὸ τιμµωρήσασ-θαι" διαφέρει γὰρ τοῦ 
τίσειν γουν- τοῦ τικωρήσει». τεωωρεῖν μὲν, ἔστι τὸ 

: ἐπαμύνειν καὶ βοηΦεἲν" τικαρήσασ-ὃω δὲ, τὸ τὸν προη- 
ες ὀρορότα κολάςεινν ὣς αμύνειν καὶ ἀμύνασ-αι. τιρωρεῖ 

μὲν ἨΠάτροκλον Αχιλλεύς". ̓ τιμωρεῖταί δὲ Ἕκτορα. τὸ 
δέμο ἔστι τίω". σημαίνει τὸ τιμωρῶ» τιαωρίαν ἐκτιν- 

., νέω καὶ ἀποδίδωμι" ὄφεν καὶ τέσιον τεμωρία ; ἀπόδοσις, 
αντέητισις. τὸ τίω., σημαίνει μοὶ τὸ τιας. 

Τίσειων, Ἀόριστου πρῶτος, εὐκτικὸν Αἰολικὸν τρίτου 
προσώπου τῶν πληθυντικῶν' ἐκεῖνο γὰρ τὸ τύψαίμι, 

{: τύψεια λέγουσι" τὸ δεύτερον». τόψειως] τὸ σρίτον: τύ- 
Ἵψειε. καὶ τῷ μὲν πρώτφ χρῶνται οἱ Αἰολεῖς" τοῖς δὲ 
λοιποῖς τροσώποις» ᾗ κοιν] συνή»εια καὶ διάλεκτος. 

ον ὠσαύτως καὶ τῷ τρίτῳ τῶν πληθυντικὠν. ὁ κανών" τα 
το εἰς µε εὐχτικὰ "δορίστου ὄντα ἐνεργητικὰ οἱ Αἱολεῖς 

- διὰ τοῦ εἰα προφέρουσι" τέσοιέμ:, τίσεια" ὑποστρέψαιμε, 
3 ὑποστρέψεια" ἀκούσοκμι, ἀκούσεια. τα δὲ τοιαῦτα εὖητι- 
κα εὐχην. δηλοῦσι πράγαατος» ὀφείλοντος πληρωή- 
να" ὁ γὰρ λέγων Ὑράψειας, εὔχεται, Ίνα εἰς πέ- 
ρας ἔλνγ. τοῦ ποιῆσαι. ὄθεν οὐ δεῖ λέγειν τι «ᾖσειας, 
ἐπειδὴ εὑρίσχεται εὐχόμενος» ἵνα εἰς πέρος ἔλθῃ τῆς 
- τουτέστα ἵνα ἀποθάνγ. λοιπὸν εὕρηται κατευ- 

ὁ 8 "χόμενος αὐτοῦ. 
’ Τιτακίδω.  ὀημος ἐστ) τῆς Αἰαντίδος «Φολῆς" μήποτε δὲ 

πο ἀπὸ τοῦ Τιτακοῦ ὠνόμαστας, οὗ µέμνηται .. 
ι ἴπος. τὸ δὲ Τιταγίδοι καὶ Θυργοῦνδοι, Φρατρίαι τινὲς 1 

γένη ἀξοξς. εἰς γὰρ εὐτέλειαν ἐκωμωδοῦντο" οὐχ) ον 
'ό]μοι, ὥς τιρες οἴοντεν. 

Τιτανίδα γήν, οἱ μὲν τὴν πᾶσαν, οὗ δὲ την Αττικήν᾿ 
. ᾿ἀπὸ Γιτανου ἑνὸς τῶν τιτάνων ὃς αόγος οὐχ ἐστρά- 

τευσεν ἐπὶ τοὺς Φεούς. τιτᾶνες δὲ, οἱ παταχόγιου 
. "δαίμονες" ἡ ὧπὸ τοῦ τίνω τὸ ὄνταπού! ίόωμι, τιν καὶ 

πών, οὗ οὕτω διωπραττόµεγοι, ὥστε δοῦνου τιαιορίαν ἦ 
παρὰ τὸ σιταίνω, οὐονεὶ οἱ τείνοντες τὰς κχεῖρας εἰς τὸ 
κόψει τὰ αἰδοία τοῦ πατρὸς Ἐρόνου, Ἴγουν τοῦ Όνρα- 

: νοῦ. τὸ δὲ τιταίνεται σημαίνει τὸ τείνεται καὶ ἕλκε- 
τω" πα ἃ τὸ ταίω, κατὰ ἀναδιπλασιωσμόν" ἡ ἀπὸ 
τοῦ ταννω. 

Τιταρήσιον, ὄνομα πόλεως" ὴ κύριον" 
Τμηόνιονν [ςωόφιον] ὃ ὅμοιον τέττιγι. 
Τιτθοί, οἱ µαστοὶ, ὅτι ο αν εἰσίν" ἡ παρὰ 

τὸ ἐντίὃεσ-}ωε τοῖς στόµασι. 
Φο Τιτρώσκω] τρώω, τρώσω, τρώσκω" 

σιωσμόγ. 
Τιτώ, οὕτω λέγεται ἡ ἡμέρα” παρα γὰρ τὸ τιτάν τιᾶ- 
νο. Ὑόγεται Τιτανίς" καὶ ἐκεῖθεν ὑποκοριστικὸν τιν, 
ὡς Ὑψιπύλ, Ὕψω: Εἰδοθέα, Ελδώ. 3 ΕΕ 

ΣΤΧΝΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 
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Ἡσίοδος ἐν Ασπίδ,, 

καὶ πατο οναδιπλα- 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ: το 60ο 

Τίφος, ἕλος καὶ κα θυγρος τόπος ἀπὸ τοῦ τόφεσθ.ε, ὄ 
ἐστι πύθεσθαι καὶ λος. τοὺς ἐν ἑλώδεσιν ὄντας 
τόπθµς. παρα ᾿Απολλωνίῳ. 

Τμυσκόμενοι, καταστοχαόµενοι» βλέποντες. εἰ μὲν ση- πδι 
μαίνει τὸ βλέτω, γίνεται ἀπὸ τοῦ Φεῶῷ θεάσω" κατα 
συγκοπὴν, όλ τροπῇ, τῷ" καὶ κατὰ παραγωγή», τύω" 
ὁ αέλλων, τύσω πλεονασμῷ τοῦ κ, τύσκω" καὶ µετά- 
γεται εἰς ἐγεστώτα, καὶ γύγεται κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν, 
τισύσκω. εἰ δὲ σηασίνει τὸ πατασκευαςω, γίνεται ἀπὸ 
τοῦ τεύχω" ὁ δεύτερος αόριστος, ἔτυχον ἐξ αὐτοῦ κα- 
τα ἀναδιπλασιασμὸ», ππὸ πλεονασμῷ τοῦ σσ, τετύσκω, 

καὶ τιτύσκῳ. σημαίνει δὲ τρία ἐπὶ μὲν τοῦ ἠτοιμάςετο, 
Ἰλιάδος ν, Ὡς εἰπωνν ὑπ] ὄχεσώι τιτύσκετο «αλκό- το 
ποδ᾽ ἵππω: --- τὸ στοχασμῷ «χρῆσραι, ---- αηροὺς δ᾽ ἐν 
τοῖσι τιτύσκετο: -- ἐπὶ δὲ τοῦ Ννυχικῶς κατεστοχάετο, 
--- τιτύσκετο δὲ Φρεσι» ἦσιν Ἡ τευ άκοντα ἡ: οσα 

Τλῆτε Φίλοι, ὑπομείατε παρτερῶς. ἐκ τοῦ τρῶ, Ὑήε- 
ται τλώ. 

Τληπόλεωος » ἐκ τοῦ τλὼ τλήσω, τλησιπόλεμος" 
συγποπῇ. 

Το, ἀντὶ τοῦ τοιαύτη. τ/Φεται καὶ ἄνταποδοτρεῶς, καθ 
ὁμοίωσιν πρὸς τὰς παραβολάς ᾿ Οὔπερ Φύλλων γενεὴ, 1ο 
τοιήδε καὶ ᾽άνδρῶν: -- καὶ Φαυμαστηκῶς Τοίγν περ 
κεφαλὴν γαῖκ πατέσχε: -- καὶ αναφορμιῶς ἐτ) τὸ 
προειρηµένον καὶ πρεεγνωσµένο», Άλλα καὶ ὣς τοίγπερ 
ἐοῦσα. 

Τοῖχος] περ τὸ τεύγχω τὸ κατασκευάζουν γίνεται τεῦ- 
Χος κοὶ τοῖχος. Τοιχωρύχος, καὶ τοιχορύχτης, κλέ- 
στης ἡφστής, 

Το) γαρ ἐγὼν ἐρέω, ἂντὶ τοῦ. ἐγὼ μὲν οὖν εἴπω. οὐκ 
ἔστιν ἀντὶ τοῦ νάρ" οὐδέποτε γὰρ ἀρχτικόν δν, 
ἄλλα δή. 

Τό, σημαίνει τοπμὴν πτὠσιν" Όμηρος, ---- τό ἑκά- 
γῷ: --- καὶ ἔστιν αἰτιατριῆς πτώσεως. τὸ δὲ ὃε ἰσοδυ- 5ο 
»αμεῖ τῷ εἰς προθέσει, οἷον, εἰς τοῦτο τὸ χωρίον, ὅ 
ἐστι τόπον ὧς, οὕλυωπονδε, αἀγτὶ τοῦ εἰς ὄλυμπον. 

Τόδέ µοι -πρήηνον ξέλδωρ: --- ᾿Αρίσταρχος» δύο μέρη λό- 
γου ταῦτα εἶναι λέγει" ὁ δὲ :Ἡρωδιανὸς, ἔν' ὁ δὲ ρίς 
σταρχος ὀξύνει τὸν, δὲ ὁμοίως τῷ τόν ἵν ᾗ δύο µέρη 
λόγου. ἐπείσθη δὲ ἡ παραδοσιο Αριστάρχα. 

Τοκαθα, Ε,ὔβουλος το πηρύκειον, 3 τὴν μοέχαιραν λεγό- 
μενόν τι τὸ κατοκύλωμα, τὸ πέρας, καὶ αγωτάτω τῶν 
καλὼν ῥημάτων. 

Τοχεύς] ώς παρα τὸ ἔχω τὸ συνέχω καὶ σφίγγω, γίνεται 49 
ἐχεύς, οὕτω καὶ παρα τὸ τέκω τοκεύς. 

Τολ αᾗσας σηµαίνει τὸ ὑπομεῖναι. 
Τολόται, οἱ δγαόσιοι ὑπηρέται. τοὺς δ᾽ αὐτοὺς καὶ σκύ- 

φας ἔλεγον ὴ σπευσίµους ἀπὸ τοῦ συντάξαντος αὐ- 
τοὺς ῥήτορος. ὦήτει εἰς τὸ τοξόται. 

Τολύνιον, τὸ παλούμενον Ἐρατήνειον ᾿βέτρον πολυσύνε- 
τον, ἀπὸ τοῦ Μεγαρέως Ἰολύνου. ἔστι δὲ προγεγέστε- 
ρος Κρατίνου. 

Τολύπευμα, τὸ πατασχευκστὸν καὶ πεφιλ. οκα). Ἰμένου. ἐρΙο». δο 
Τολυπεύε, ἐξεργάζεσθαι τολύτη γὰρ ᾗ ἐργασία. 

Τολύπαις. μηχαναῖον. ἐργασίαις' καὶ τολυπεύεῳ, μηχα- 
νάσθοι, πορεῖν, αφροίζει, ταλαεπωρεῖ;᾿ απὸ αεταφο- 
ρᾶς τῶν τὰ ἔρια ἐργας2αένων ποὶ ῥεσμενόντων αὐτα. 

Τοναία (Αλεξις) παλλαή ᾗ γὰρ ἐπιπολὺ τῆς Φωνῆς 
ἁπότασις καλεῖται τοναία. 

ΣονΦορύςει, ὑπόπτως λαλεζ, ψιδυρίζει» ρέμα ογγύζει. 
παρ τὸ ροῦς (ὃ σημαίνει τὴν ταρακὴ» κο) τὸν 96- 

Ὃ γίνεται Φρούζω" ἢἡ ρόος «ρούςω" καὶ ἐν ὑπερ- 

κο 
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" βιβασμῷ, Φορύζω" καὶ κατὰ ἀναδιπλασιισιὸν, τον- 
ορύζω. 

. Τοξοβόλος, ὁ τοδότης”, ἀπὸ λφ-- τόξου καὶ βέλλω. 
Τεξον, παρα τὸ τ ταξω τάξον καὶ τροτῇ» τόξο», 
Τοζοποιεῖν. τὰ; ὀβρ-ς, αἀντὶ τοῦ σκυὃρ νπας δι», 
Τοξόται] τοξόται -ὁὲ καὶ σχύαι καὶ σπουσώμοιν οἱ δημό- 

νο σι, ὀοῦλοι ΑἈθήνησω ἀπὸ Σπουσίνου τοῦ πρώτου κα- 
ταστήσαντος αυτοὺς ἐπὶ την ὑπηρεσία». , 

Τοπάκε» στοχάςεσθαι, ὑπονοεῖ)' καὶ παρὰ, Σοφοκλεῖ 
ἐν Ἠριγόνγ., α- αδὰ δ25γ τοπά ω ταῦτ' ἰδεῖν σαφώς 
Φέλω:--- (τει εἰς τὸ ὑπετόπα 5. ὁιὸ καὶ ὑποτοπεῖρ, 
τὸ ὑπονοεῖν λέγεται καὶ καθυκοοκελλὃα, » τὸ ὑπὸ τὸ 
χεῖρο» ὑπονοεῖν. 

"Τόπος, παρὰ το πατῶ πάτος καὶ τόπος” 4 παρα τὸ τύ- 
πος, Τροπ τοῦ υ εἰς ο ἡ παρὰ τὸ τῷ τὸ λκμβάνω 
καὶ ὀέχομαι. «Ἴτει εἰς τὸ τόσος. 

2ο Τοπεῖον] τῷ σχοιν/α λέγεται τοπεῖα. Στράττις Μακεδό- 
σι. Τὸν πέπλον δὲ τοῦτον ἕλκουσι. ὀεσμεύοντες. τοπείῳ 
ἄνδρες. 

Τόρνος, ξύλον. στρογγύλον. παρὰ. τὸ τείρω, τορῷ'. ἐν 
τούτου τορρώσω, το  περιγράψω καὶ κωτασκευασω. αν 
Τόρνωσάν τε δὲ σῆμα, «δεμείλια τε λε Ἰλ- 
ὁος Ψ.. ν 9 

Τορῦ, εἰς τὸ ἀντιτορήσας. 
Τορός, ἔ ἔντροχος» τοµός, συνετός ἔνιοι. σαφὴον ης παραὲ 

Σοφοκλεῖ, λέξω τορῶς σοι πᾶν ' περ, χρήςεις μαθεῖν, 
. Οὐκ ἐμπλέκων αἰνίγματ., ἁπλῷ λόγῳ, Ὥσπερ 
δήκαιον. πρὸς Φέλους οἴγειν στόμ»: --- σημαίνει δὲ καὶ 
ἐργαλεῖον Φρεωρυχικὸν» σκαφείῳ παραπλήτιον. ' 

Τερύνν» ὑπο τὼν "Αττικῶν την εὐεργέτι» σημαίνει". ὅμως 
ο παλ Πλατων κατὰ ἑόμοτικὴν συνή»ειαν προσωνόμωσεν 
ἐν Ἱππός, Τ{ φησι προτέραν πρέπω Μαν τῷ ἔτνει 
καὶ τῇ. χύτρα. 

“Τέσος, ὄγομα αναφορικόγ. ποίου εἴδους τῶν ̓ ἀναφορυκῶν: 
4ο ἀνταποδοτικοῦ. ὁιατές ἐπειδὴ τὸ ὑπὲρ. μίαν συλλαβὴν 

ἐ ωτηματηιὰ». ἄποβάλλοντα τὸ καταρχας σύμφωνο», 
ἀναφορικὰ γώεται" οἵον, ποῖος, οἷορ πόσος, ὅσος' καὶ 
παλι», προζλαμβάνοντα« τὸ τ κατ ἀρχλὲον αἰντωποδοτι- 
κα γόνατα, οἶον, οἶοο, τοῖοο' ὅσοο. «τόσος" ἄτινα, παλ 1) 
ὀξυτονούμενα, αόριστα. γένεταν οομ., πόσος, ποδάς᾽ 
τύσος, τοσός, στ τοσό»δό τε λαόν. 

Τόπος, παρα τὸ τύπος" ἕκαστος, γὰρ τόπος ἐδῳ τύπφ 
κέχρηται. ᾗ παρὰ τὸ τάφος" παν γὰρ τύπος εἰς ταφὴν 
ἐπιτήδειος. 

.. οσαῦτα, ὄνομα ᾽Ἄτώσεως αἰτιατικῆς τῶν πλγθυντικῶν' 
γίνεται δὲ κατα παραγωγὴν ἐν τοῦ τόσα, παραλήγου- 
σαν ἔχον σὴν αὐτήν' κανὼν γάρ ἐστιν ὁ λέγὼ»ν ὅτι 
ἐπὶ ταύτης τῆς παραγωγής τῆς κατὰ . γένη καὶ. αρι- 
9) μοὺς προΏύσης, ἡ πρὸ τέλους συλλαβὴ βούλεται ἔχειν 
τὸ ὐ µετα τοῦ ἐν τῇ ληγούσψ Φωνγεντος. ἔστῳ οὖν 
τημος τὸ τηµοντος παραγωγον» ἔζει τοῦ. υ τὸ ὁ προ- 
κίωε»ον. ὁμοίως τὸ τηγίκα ταῦτα οὕτω καὶ ἔνλν 
ἔνλεν ἐντεῦδεν. τὸ αὐτὸ κο ἐπὶ τοῦ τόσος τοσοῦτος, 

τόσαι τοσαῦταιν τοσαῦτα. κατὰ γένη γρ καὶ αριφμοὺς 
αἱ παραγωγα) γίνονται" ο ον, τηλήκοῦν τηλικοῦγος” τη: 
λόκοεν τηλικαντα. τὸ το, το/ντη ὤφειλεν εἶναι" ἀλλ) 
ἐπειδὴ κανών έστων΄ ὁ λέγων, οὐκ ἔστο ἐπινοήσαι τὸ ́  
καὶ το υ ἐν μιᾷ συλλαβῇ καὶ τα όμοια» τούτου χάριν 
τραποτο τὸ η εἰς αν πο γένεται τοιαύτη. 

Τόφρα, ἐπὶ τοσοῦτον" οἷν, Τόφρα ὁ ἐπὶ Τρώεσαι τίθει 
κράτος, ὀφρ' ἂν :Αχαιοήι --- ἔστι καὶ ἀποθοτικὸν ἐπί 

ο ῥγμα, Ἱστέον ὅτι ἡγίκα γύεται κρᾶσις ἐν ἁρμογὴ όνο 
λέξεων, τ/ὂαται κορωμίς" οἷον τὸ ἐμόν, τουμόν᾿ τὰ 
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ἐμὼν τα" προόστη, προύστη" σος Ἅὗπτον 
(σημαίνει δὲ σα φάνε ὃν ἠνίκα. δὲ μὴ νμμ9. 
σ.ς ἐν ἁραογῇ δύ2 πι οὗ τ/δεται κορωνής ο. 4. 
"20, νοῦς" ας νεος «Δγωοσθόνους. πρόσκειτοι, 
ἐν αἱρμογῇ δύο λέξεων, ὁιὰ τὸ Ἡρακλήης, Ἡρακλης ὁ 
τοῦτο Ύὰρ ἐκ δύο λέξεων ὃν, ὅμως οὐκ ἔχει. πορωνέδαν Ἡ 
ἐπεὶ οὐκ ἐγένετο ἐν αρμογῇ δύο λέ των ᾗ κρᾶσιςν αλλ’ 
ἐν τῷ µέσῳ τῆς ὀευτέρας λέξεως" ἡᾗ γερ ἁρμογὴ. τῶν νι 
δύο λέξεων μεταξὺ του 5 καὶ τοῦ κ ἐστί. ᾿ 

Τούμπαλιν., ἐς τουπήσω" παρα τὸ ἔμπαλνν κατα μοοὰ --- 
ΤΤοὐπίπεωπτον. οἱ γὰρ μη καταλαβόντες τὸ πέ πτον μέ- 

ρος τῶν ψήφων ἄτιμοι ἶσαν, οὕτως Αριστο ἐνγν. : 
Τουτάκι». εἰς τὸ αὐτίκα. 
Τούδουνοι, οἱ τοποτηρῦτα) π. αρα Τούρχοις. 
Ίρ-γάσιον, ἐν τῇ Τροίᾳ: κ Τραγάσου τοῦ πατρὲς Φ.- 

λονομίκο τῆς ἐρασθείσης Τένου, 
Τραγοὴ σκηνή, πῆγμα μετέωρο». ἐφ᾽ οὗ 4 Φεάτρῳ τινὲς 

παριόντερ ἔλεγον. λέγεται δ καὶ ἡᾗ τραγαὴ τ κ 
. σπηνή. 
Τραγτρ/γανον ὄρειον" ὅτπερ οἱ ἐσθίοντες πολλάκις, ἆ . 3ο 

διὸ οὕτως 1ἴρηνδι , Νλκωνόρος, τα πατωφερεῖς 

ἀγροτέρης σ ἀγοριγάνου. , 
Τράγος ώ- τὸ τρώγω" πολυφώγον γὰρ τὸ ον 8 
παρὰ τὸ τρακὺ δέρμα, ἔχειν. 

ΤΈραγος, παρὰ τὸ στερβός. μοικρὸν τὸ αἲ τὰ εἰς νος ὁξί- 
τόνα δισύλλαβα τφα ,παρωληγοβάμή, ἐντείγουσιω αὐτὸ, 
τρανόον Φανός. 

Τράπες», κατὰ ὠβολήν τῆς τε συλλαββς, τετράπεζα, 
τέσσαρας πέζας Ἐχουσα αἱ ορ πων παλαιὼν τράπε- / 
σσ, τετράγωνοι σαν. οανό τής ἆμα τοῦ σηιιθίγεί 4ο 

τὸν ἐν τῇ συνηθείφ λεγόκενον τραπεζίτη», ὦπὸ τοῦ 
τράπεζα. διὰ δὲ τῆς ει διφθόγγου, τὸν ἐν τῷ 
παριστάµενον» ὡς παρ ον -- 
--- ἀπὸ τοῦ τραπεςεύᾳ ἐστι τὸ δὲ παρ 
τοῦ. λεγόμενον, πμ πυνάν, ἔστν ως 
πλήω». 

Ἡραπεςοποιόςν ὁ περὶ τὸ συμπόσων πάντων ἐπι 
7ος ν τραπεζών ν σκευών, απουσμάτω». οὕτω Μένα 

ῥήτορι; ἤ 
Τμ τιέρο, Γερωσύνης ὄνομα ἐστι κής 

καὶ } κέσωῳ συγδιέπουσα πάντα τὸὲ τῆς Αδηνᾶς ἡ 
Τραπέουσι. δγλοῦ τὸ πατοῦσι" παρὰ τὸ πο» τὸ 

ἐκ τοῦ θρέψαι. ον 
Τρακταίζω, τὸ λευκαίνω καὶ καπσανών" ἐξ 

-- 
. αράκτο», ὁ κηρὸς ὁ πεποιημένος λευκός. 
Τραμήν, οὗ μὲν» το τρως τῆς Έδρας οἱ δὲ, 

τύπου μέχρι τῆς αρχῆς τοῦ βαλάνου κορν. α. Ἡ 
Τραγφδία, ἔστι βίων τα καὶ λόγων Ανά. αἴωησιαι κά. 6 

κλήταε δὲ τραγφδία, ὅτι πράγος τῷ Φδύ ἆθλον νν . 
φόγ γὰρ ἡ τραγφδία. ζ τρύγα ἆθλον ἐλάκβανον οἱ 
νκώντες τρύγα γὰρ ουν οἱ παλοιοὶ τὸν νέον οἶνον. 
ἡ ὅτι τετράέγωνον. εἶχον οἱ χοροὶ σχηωα } ὅτιτα πολ- 

ελα οὐ χορο} ἐν σατύρὼν συνίσταντο" οὓς ἐκάλουν τρα- 
γους, σκώπτοντες, 3 δι τὴν τοῦ σώματος ὁ ταν 
Ἡ διὰ την, περὶ τα αἀφροδίσια στουόή»' τοιοῦτον γὰρ τὸ 
ςῴον. ἡ ὅτι οἱ .. τας κόμα; ἀνέπλεκον, 

ας 
π, 

ος οπ 
ως 

α 

«”. ἂν σας λὸς ορ 

τράγὼν αιμούωενοι. ἀπὸ της τρυγος τρυγωό/κ.᾽ πρ δὲ το 
τὸ ὄνομκ τοῦτο κθῖνον καὶ πρὸς τὴν κωιφόίν' ἀπεὶ 
οὕτω διοκέκριτο. τὸ τῆς ποιήσεως ἑκατέρας" αλλ᾽ εἰς 
αὐτὴν ἓν «ἦν τὸ ἄθλονν ἡ τρύδ" ὕστερον δὲ τὸ μὲν 
κὸινὸν ένοια ἐσχεν π τραγφδία". ἡ δὲ κωαφδήε νόμο» 
σται, ἀπειό) πρότερον κατὰ κόαας ἔλεγον αὐτὰ ἐν 
ταῖς ἑορταῦς τοῦ. Διονύσου καὶ τηο Δή«ητροφ ἃ πρ 



ΤΡ 

| στὸ κωμάςειν κα ἐπὶ τῷ κώματι δή" ἐπειδὴ ἐπὶ τὸν 
ι ᾿ καιρὸν τοῦ ὄ νου τὴν αρχή» ἐφευρέθη" ἢ ἡὶ τῶν κω- 
' μητῶν ᾠδή' κώμα γαρ λέγονται οὐ με[ονες ἀγροί. 

βλαπτόμενοι γαρ τινες γεωργο) παρα τῶν ἐν ̓ Αθύνυτι 
πολιτῶν, κατῴεσαν περὶ τὸν παιρὸν τοῦ ὕπνου" καὶ 
περιῖδντες, τας ἁγυιάςν ἔλεγον ἀνωνυμὶ τας βλάβαο ἃς 
ἔπασχον ὑπ αὐτῶν" οἷον, ἐνταῦθα μένει τὶς τὸ καὶ 
τὸ ποιὼν' καὶ ἐκ τούτου ἄνοχα) τῶν ἀδικιῶν ἐγίγετο. 

Τρασιά] παρὼ τὸ τέρσω τὸ Εήραίνω, τερσιά καὶ ταρσιά, 
ες παρα Σιμωνίό)” καὶ καθ ὑπέρθεσιν, τρὰσία. 

Τραῦμα] παρα τὸ τρῶ τὸ τισρώσκω, τρῶμα ια) τραῦμα᾿ 
ἐτυμολογεῦτο δὲ παρὰ τὸ ῥέειν ὃν αὐτοῦ τὸ αἱ κ ρε. 

ι Τραύξανα» τα άπὸ τῆς Φάτνης ἀποπίπτοντα τὼν ἵππων 
το ἢ τῶν βοῶν, ἡ τὼν ἄλλων κτηνῶν λείψανα”. σηµαίνει 

δὲ καὶ τὰ ακανλώδη καὶ γρ ξύλα. 
Ὁ. Τραφερά. ἡ Ε1ρὸ γῆν ἡ πεπηγυῖκ ὧς πρὸς τὴν Φάλασ- 

σαν) Ὀρέψαι γὰρ τὸ πῆξαι. 
Τραφηξ τράφήκος» παρὰ Λνκόφρονι ἡ ὑπόπλακος βάσις. 

λέγεται δὲ καὶ τὸ τῆς νεὼς χεῖλος, ἐφ᾽ οὗ δἱ σκαλμοὶ 
τίθενται" νῦν δὲ τὸ ξύλον ἔνδα τιδέασι τὸν ἄρτον. 

Τραχύς, σημαίνει τὸν σκληρόν | απὸ μεταφορᾶς της ῥὰ- 
Χεως" αὕτη γὰρ ὀστώθηὲ ἐστίν. . ἢ παρὰ, τὸ τάραχος, 
ταραχύο, καὶ τροχός" ὁ γὰρ τραχὺς τάραχον ποιε), 

ΤράΧηλος, παρὰ τὴν τραχύτητα” ὁστῶδδς γ1ρ τὸ µέρος. 
παρὰ τὸ ὁ αὐτου τρέχερ τὴν, “προφὴν, οἷον τρόχαλοο. 
η ὅτι τῆς ῥόχεως ὅλος ἐστὶ τράχηλος” η] παρα τὸ τρα- 
χὺς καὶ τὸ ᾖλος. ὁ τραχεῖε ἥλους ἔχων. ὅτε δέ Φητιν 

. Ὄμηρος. -- ὠπαλοῦ δι αὐχένου: Ἕ--3 κατ ἀντίφρασι» 
λέγει. οὕτως Ώρος: ἐν δὲ τῷ ῥητορικῷ λεξικῷ τρόχγ- 

᾿ λον εὗρον σημάνει» τῶν Φαλασσίων πορφύρων. οὕτω 
Γιοσ/διππος, 

4 Τρέ έφεσδαι, συν/στασθαν. Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς, 
ο) 9 Έστε δὴ) τὸ ζώα συντρέφεται: --- ἄντὶ τοῦ συνίσταται, 

πήγνυται, 
Τρέφουν ὥς Εὐριπίδηο, ΄Αόρων ἂν εἴγν, εἰ τρέφοιν τὰ 

ὤν πέλας:-- γίνεται οὕτως" ἔστι τρέφοιαε, τρέφοι" 
πλεονασμῷ τοῦ Ἰ Αττικῶς, τρεθφοίγᾳ, τρεφού»" καὶ 
συγκοπῇ τοῦ Ί. 

Τρήρω», ἐπὶ της π. ιστερᾶς, ς δειλή᾿ παρὸὶ τὸ τρεῖν" 
εὐλαβὲς γὰρ- τὸ ο, παρὰ τὸ τρέω τὸ Φοβοῦμαι, 
τρέερος κατὰ συγκοτὴν, τρ]ρος: καὶ παρωνυμον, τρή- 
ρω», ὡς ἀβρός ἄβρ ῶν. 

Τρητὸν λέχος» παρὰ τὸ τετρήσθ-ε κατὰ τὰ ἐνήλατα εἰο 
α ἐμβάλλεται ἡ σπάρτος" ᾗ παρὰ τὸ τετρῆσθαι τοὺς 
πόδας, εἰς οὓς ἐμβελλετω τὸ ἐνήλατα. 

κ Τρεῖς. πᾶς αρ,λμὸς ἐντὸς τῶν χιλίων Φέλει ἔχειν στοι- 
ο εῖονν εἴτε φωνήεν, εἴτε σύμφωνου, ἐν τῶν ἐντὸς της 

δεκάδος". οἷον, τὸ εἲς καὶ τὸ ἔν, ἔχει τὸ ε ἓν τῶν ἐν- 
ἕ  πὸς τῆς ̓δεκάδος κχὶ τὸ δύον ἔχει. τὸ δ' καὶ τὸ πεντή- 
το κοντα, ἔχει τὸ ε καὶ τὸ Ί αὲ τὸ α. τὸ ντ». όοπε) 

αντικεῖσθαι" ἄλλα καὶ τοῦτο ὀύναμιν ἔχει ἐκ τῶν. ἐν; 

σ τῆς ἀεκοδος " λέγουσι Ὕαρ οἱ Φιλόσοφοι, ὅ ὅτι τὸ” ὀπτώ 
δ ὀγδοάς λέγεται παρὰ τὸ ὄγειν δύο τετραδαο» οἶον- 

εἰ ἀγωόνας καὶ ὀγδος" "τὸ ,δὲ α καὶ τὸ Υ καὶ τὸ ὃ ἐκ 
τῶν ἐντος τῆς δεκάδος εἰσί. κατὰ τοῦτο τὸ τρεῖς δν 

τῆς ει ὃἷ όγγου γράφεται, ἴνα σχῇ᾽ τὸ ε' εἰ γαρ 
ἐγρ αφετο' ὁμὲ 'Τοῦ .. οὐκ ἔμελλεν ἔχειν το στοιχεῖον. 
ἐν ελ στ συνθέσει. ἡγουν ἐν τῷ τριρκαίδεκο» ἀτοβάλ- 
λει τὸ ε’ ἔχει Ὕὰρ ἄλλα στοιχεῖα ἐκ τῶν ἐντὸς τῆς 
ον οἷον τὸ α τοῦ καὶ συνδέσμου, καὶ τὸ ὁ καὶ τὸ 

. 
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Τριακοντούτης» παρεέντονεῖτας" κοινὸν δέ ἐστιν αφοτέ- 
ρων τῶν γενών καὶ τὸ πληθυντικὰ, «Τριακοντούτεις 

””. 
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παρὰ Θουκυδίόγ. Ἱστέον δὲ ὅτι τὰ παρα τὸ ἔτος παρ 
ο αῖν ὀξύτονα οὐ Αηναῖοι βαρύνουτιν" οὐ μόνον γαρ 
περ) τὸν τόνον πταίουσιν, ἄλλα καὶ περ) τὴν κλίσι’ 
δωδεκαέτης γὰρ, δωδεκαέτου κλίνεται, ώὤοπερ οἰκέτης 
οἰκέτου: καὶ τὸ πληἈυντικὸν θωθεκκέτα,, ὥσπερ οἰμέ- 
τος” δωδεκαέτεις ώφειλε κλίνεσθαα. ὁμοίως δὲ πα) ἐπὶ 
τοῦ. ηλυκοῦ, ὥς ἀπὸ τοῦ Ισοσυλλάβου. πλινόμενον 
ποιοῦσε, τριακονταέτιο τριαπονταέτίδος, ὡς κυνηγότις 
κυνηγέτιδος καὶ κατῶ κρασιν, τριακοντούτιδος, ὡς πα- 
ρα τῷ συγγραφεῖ, Των τριακοντουτίδων νεῶν. 

Τριωκοντέος] ὥσπερ γίνεται ἐπὶ τῆς γενικῆς τῶν πλη- 
δυντικῶν γερόντων Ὑεροντέων ν οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς γερι- 
πῆς των ἑγικῶν, τριάκων τριάκοντος, τριακοντέος κατὰ 
πλεονασμὀν. περὶ πα.)ώ». 

Τριάσσεινν τὸ νικῶν ' απὸ μεταφορᾶς τῶν πωλαιστῶν, ἓν 
ταῖς τρισὶ πάλαις τὴν νίκην παρπουμένων κά} ἄτρία- 
πτος, ὁ αήττητος. π ριακχῆναεν λέγουσῳ οἱ παλαι- 
στρικοὶν ἀντὶ τοῦ τρὶ; πεσεῖν, }ἡ τὸ πρὶν στοχάσαντα 
»οηθῆναι σταδιων, δίανλον, δολιχόν. 

Τριέτης. ὁ μὲν χρόνος, βαρύνεται" 
τοῦ χρόνου, ὀξύνεται 
τριετής δὲ παῖς. 

Τριβοῦνος, ὁ χι λίαρχος. 
Τριταγωνιστήο. ὁ Αἰσχίνης, ὡς. ἀδοκιμώτωτος τῶν ὑπο- 

πριτὼν ἐν τὴ ταξει παταρδμούι ενος. 
Τρίβακος, ἡ τριβή, παρ: ὤψυμον" ἔστι γὰρ τρίβαξ τρ/βα- 

κορ᾽ καὶ µετατήδετοι, ἡ γενμ] εἰς εὐφεῖαν; καὶ γέεται 
ὁ τρ: (βακοο, ώ σπερ ὁ Φύλκξ τοῦ Φύλακος ν καὶ ὁ Φύ- 

λακος" ἐν πολλοῦς γὰρ µετατήΦεται ] γενικὴ εἰς «εὐ- 
δεῖαν, ὡς κα παρὰ τῷ Σοφομλεῖ, Κυνὸς Δακαίνης 
ὥς τις εὔρινος βέΐσιο: --- αντὶ τοῦ εὐόσφρητος πορεία" 

“καὶ ἑέριξ ἠεραλοο» καὶ ὁ ἑέρακος. 
Τρήβαλλος. οἱ ἐν τοῖς βαλλανείοις ἄναγώγως διατριβόµε- 

νοι" οἱ δὲν. τοὺς εὐχαίως τοὺς βίους κατατρ/2ογτ»-. 
Τρήβος. αρ τὸ τρήβω, ᾗ παταπεπατη «ένη ὁδός" ἦ παρο 

τὸ τρῶ τὸ παταπον καὶ το τρίβω. ι 
Τριβωνευόμενοι, ἦτοι τριβας ἐμποιοῦντεο ᾗ ἀντὶ τοῦ 

τεχράζοντες τρέβωνες εἶναι πραγμάτων᾿ τρήβος γὰρ ὃ 
“ἔμπειρορ" ἸΚαΐτοι σο) τριβωνότερα τὸ τοιάδε καὶ ἄκρι- 
βέστερα. 

Τρηβωγοφόρος» ὁ Φορῶν στολὴν ἔχουσαν σηµε]α ὡς γραα- 
μάτω.. τρήβων γαρ λέγεται παρὰ τὸ ἤδη τετρίφθαι ἐκ 
διαφόρων. 

Τρήληνα» οἷον τρίκορ." γλήνη γὰρ ἡ τὼν ὀφδαλμῶν 
κόρη ὴ πολύγληνα, τὰ πολλῆς Ῥέας άξια" παρὰ τὸ 
γλήνην «τβρήγλήνον. ἢ τρίκορα, ὧς  τριῶν ζωδίων ἐφ᾽ 
ἑκατερον ιδημιουργημένων,, 

Τρίγωνος ἁρσενικῶς, ἀουσικὸν ὄργανον, ᾠαλτηίῳ τὴν 
ἐξώρτησιν ὁμοίαν ἔχον. 

Τρίζω] παρα τὸ τρῶ, ἱτρίζω παράγωγο" Φηλοῦ δὲ ὀδυνη- 
ρᾶν τινα Φωνὴν καὶ ἐπαλγῇ αφιέναι: ὄφεν κα) τετρι- 
γωτας» Ἰλιάδος 

Τριήρεις» "πλοῖοι πολεμικὴ, ᾶ παλοῦνται λέβερνοι. 
Τριηράρχημα, τὸ εἰς τὴν τριραρχίαν ἀνάλωμα" ἐπιτρεγ- 

ράρχηµα, δὲ, τὸ ἀναλισκόμενον μετὰ τὸν τῆς τρίηραρ- 
βίας (χρόνον. 

᾿Τρωιαλίνδητος, τρικυλίνδήτος. ῥητορική- 
Έρικεφαλος, ὁ δραήο λέγεται, ὅοπερ Διδάσκων τὸς 

ὁδοὺς καὶ ἔχων ὑπογραθήν., ποῖ μὲν. αὕτη Φέρει ἡ 
ὁδὸς., ποῦ ἑὲ αὕτη: ἴσως δὲ πρὸς ἑκάστη», όδον ολ 
εἶχεν. ἦν δὲ ὁ ὦρλεὶο τὸν τρικέφαλον Ἑρμῆν Πατρο- 
Ἠλείόῃς. 

Τρ/λλιστος νόξ: ἠνλδλια ιών. γαρ. 
κο 

τὸ δὲ μετεσχγηκὸς 
ὦρ εἶναι τριέτης μὲν Ἀρόνος, 
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Τρίμνων τριῶν μνῶν. ἀξιον. . 
5ο Τρικυμία, Ἡ σφοὀροτάτη καὶ Δεωοτάτη τῆς Γ Φαλάσσης 

ταραχή παρα τὸ τρέω τὸ. ὃν ννά Να) τὸ -.-- ὁ 
ἐκ τῶν κυµατων. Φόρος. 

Τριώττης" περιτραχήλιος κόσμος" καὶ μήποτε ὰμ. τοὺς 
ὅσσους, οἱογεὶ ὁ τρεῖς ἔχων ὕσσους, Ἴγουν ὀΦ δαλμούς. 
γράφετε ὲ΄ ὁια τοῦ ω μεγάλου» ὤ. υπερ παὸὶ τὸ ἅμ- 
βλνώττειν, απὸ του ὅσσος όν. μφε 

Τριοβολιμαῖος, τριῶν ὀβολῶν εὔωνος. 
Τριότιο», ἡ απολήγουσα χώρα τῆς Κνίδου" ἀπὸ Τριόπα 

τοῦ πατρὸς Ἐρισήχονος. ρος. 
4ο Τριπαῖα, Γ ἐναντία πνοή. οὕτω Σοφοκλής εἴρ 

Τριπτήρ πριπτῆρος ᾽ πιθάκνη ἐκπέτωνος, οἷα Το ὀτιλήνια. 
πολλα σημεώνει τοῦνομα» 

Τριστάται, οὐ παρὰ χεῖρα τοῦ Βασιλέως, οἱ ἔχοντες 
λόγχας αν. τρεῖς κατὰ χεῖρα. ὁιατέ, ὤοπερ ἀπὸ τοῦ 
τρία τριάκοντα καὶ ἑξῆς, μη. δύο .ὀνήκοντα, αλλα εἴκο- 
σι λέγετω: ὅτι οὖν ἔστι κυρίως ὁ ὁύο αριθμός ἔνθεν 

κα) ἐν τῷ πολωπλασιασμᾷ διλλάγη. ἐὰν οἱ αριθμο) ἐν 
τῶν ἄρσενικῶν συντάθενται άρθρων ὁ τριοκεαδέκατος, 
καὶ ὁ τεσσαρθοκαιδέκατος. καὶ οὐκ απὸ τῶν οὐδετέρων 
τριακοιέκατος καὶ τεσσαρακοιδέκατος διατέ μὴ ἐγένετο 
καὶ ἀπὸ τοῦ εἷς εἰθέκατος, αλλ ἀπὸ τοῦ οὐδετέρου 
ἑνδέκατος: ἐπειδὴ οἱ αριδμοὶ συντιέμενοι τὴν αυτην 
ἀρχὴν «Φέλονσι Φυλάσσει» ἐπὶ τοῦ αρσενικοῦ καὶ Φήλυ- 
κοῦ" οἶον, τριοκειδέκατος» τριοκαιδεκάτη τὸ δὲ εἶς, οὐ 
λέγεται ἐπὶ Όήλυκου ὥσπερ, οἱ τρεῖς καὶ αἱ τρεῖςν ἵνα 
ἦν εἰδέκκτου Εἰοδεκατη. εὐλόγως οὖν απὸ τοῦ ἓν γέ- 
Ύ9989» ἵνα γένήται ἐνδέκατος καὶ ἐνδεκάτη" πολλακις 

γὰρ τὸ οὐδέτερον ἐπὶ ἄρσενικοῦ ποὶ 9ηλυκοῦ τόδετοιο 
ὡς ἐπὶ ἁρσενικοῦ ουδέτερο» τὸ παιδίον. αλλὰ καὶ ἐπὶ 
ηλυκοῦ ὁμοίως. εἰ δέ τις ἀπορεῖ λέγων, δατέ μρ] γέ- 
γονε µία καὶ δεκάτη: λέγομεν, ὁμοίως, ὅτι 4 ύνωτόν 
ἐστιν εἰπεῖν ἐπὶ ἀρσενικοῦ µιακοίδεκα. εἰ δέ τις ὠπορεῖν 
ὁιωτί παντων τῶν αριθμών συντιεμένων μετὰ τοῦ 
δέκα, πάντες τὸν καὶ σύνδεσμον λαμβάνοντες, οὐ γέ- 
Ύογεν εἰεκαιδέκατος ὡς τριοκοιθέκατου λέγομεν, έπει- 
ὁ οὐ. ἄστι κυρίως αρι»μὸς, αλλ) αἀρχὴ αριὃ μοῦ ὁ εἰς, 
ὁ ὁύο" καὶ ἐπειόή ααφιβάλλεται, εἶτε αριθμός ἐστι 
εἴτε μὴ, καὶ οὐ λαμβάνει τὸν καί. Ἱστέον ὅτι τοῦ 

επριοπαιδέκατος 3} σύνεσιο οὐκ ἐγένετο απὸ τοῦ τρίο 
ἐπιῤῥήματος » αλλ᾽ ὧπὸ τοῦ τρεῖ ὀνόματου' ὀήλοῖ γαρ 
΄ συν«2εσις» ὅτι τὸ τρίς ἐπί ῥῥημα τὸ τρισσον ὀμλοῦ" 
τρισσὸν γὰρ ἔγραψα. αντὶ τοῦ τρίτον ἔγραψα. εἰ οὖν 
απο τοῦ τρές ἐπιῤῥήμωτου συνετέθη, ἔμελλε ὀηλουν 
Ἴτὸ τρίο δέκα, ὅπέρ ἐστι τριαποντα" ὦλλὰ μὴν τοῦτο 

οὗ σημάνει. τριοκαίδεκα Ύαρ ἑστὶ τὸ δέκα γκὶ τρία. ὁ Ὁ 
μὲν Απολλώνιος λέγει, ὧπο. τὀῦ ὃς καὶ τρίο γένεταα 
δίμηνο καὶ τρίμηνος᾽ ὃ δὲ Ἡρωδικνόον απὸ τοῦ ὁύο καὶ 
τρίαν κατὰ συγκοπη». φοτεῦωω οὖν, ποῖόν ἐστιν ἄναλδ- 
γώτερο» καὶ λέγομεν τὸ ἐκ τοῦ ὀνόματος. μᾶλλον ἰδοῦ 
κατ ἐντέλειαν τὰ παρα ᾿Αθηναίοις συντιθέµονα" δοκεῖ 
ἡμῖν κ.) ταῦτα γήνεσθαι ἐξ ὀνόματορ" οἷον. πεντέμη- 
"ος ὀκτάμηνος ' καὶ όγλον ὅτι απο τοῦ ἐπιῤῥήματος 
τοῦ πεντάκις καὶ ὀκτακίς, γίνεται πεντακέαηνορ΄ καὶ 
κατὰ συγκότήν τοῦ κει πεντάµήνος καὶ ὀκτάμηνοῦ, καὶ 
λέγομεν προς αὐτοὺς, ὅτι τοῦτο αληθές' αλλα πολλά- 

κις οἱ αριδμο) ἐν ταῖς συν Ῥέσεσι καὶ παραγωγαῖς τρέ- 

πονσι το τέλος εἰς α᾿ ώσπερ γαρ ατο του οκτω, παρα- 

γ3γον οκτάκιςν κα απὸ τεῦ πέντε πεντάκις, οὕτω καὶ 

συν2ετον ὄνομα, πεντάµηνος κα) ὀχτάμηνος. δέόδικτον 

οὖν τὰ προχείωενα δια του ̓ Αττικοῦ ένο «τες τοῦ πεγ- 

τόµηνος καὶ ὀκτώμηνος᾽ ὥσπερ ἐκ τοῦ ὀνόματος γέγονθ 
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συγκοπῇ καὶ τροτῇ ὀνόωμνος Φύωηνος καὶ ὀίωηνουι τριώ- 
µηγος καὶ τρίµηνος. -πὸ «διρχίκιοι καὶ -τριομύριοι, ος 
«ἔχοντα τὸ σ, ἐν παραθέσει ἐστί, τὸ δὲ ὁίς καὶ πρίν 
5 τή συνθέσει αολὴν τὸ σ,. σεσηµείωται τὸ δις- 

αγέες., ἳ κ, 

Τριτογένεια , α Αθηνᾶ: τω. ὅτι ἐκ τῆς μήτρας καὶ. τῆς 
κεφαλῆο τοῦ Διὸς ἐδήλδεν, ἡ ὅτι παρε τῷ Τρίτωνι 
ποταμῷ γέγονεν ἡ- ὅτι πρίτη μετὰ. τὴν Ἀρτεμι» .. 
᾿Ατόλλωνα ἐγένετο. } ἐπειδὴ τριτώ ἐστι" ὅπερ κατὰ 
τὸν ᾿Αθάμαντα., ιών την, πεφαλήν. } πω], τρι- 
ταία γέγονεν» ͵ οἱονεὶ ᾖ Φαιομένη τριταία καὶ γὰρ την 
αὐτὴν εἶναι τῇ σελήν καὶ τὴν τρίτη» τοῦ μηνες τρι- 
τομηγ/δα ἐκάλουν ὁοκεῖ δὲ γεγενγήσδεα τότε η, Ἀθηνα. 
τινὲς δὲ. λέγουσ, παρὰ τὸ τρεῖν τὸ Φοβεῖν, {- Φόβου 
ἐωπομητική οἷς ἀντήκειται καὶ ἦ γραφή ὅτι ὤφειλε 

' γράφεσθαι ὀιφθόγγῳ". πα ὁ σχηματισαὸον ἐπειὸ). οὐ 6ο 
ὀύναται ἐκ τοῦ στρες γεννάσθας, ἐπειὸ] οὐ γεννᾶται 

ἐκ τοῦ Φόβου. ἡ παρὰ τὸ τρεῖν γεννᾶν' ἐτειδὶ (ώς 
φησον, ὁ τεχνικὸς) τα τοιακῦτα εἰς πάθη αναλύοντει 
καὶ οὐκ εἰς ἐνέργεικν' ο ουν λυκηγενήον ὁ ἐν Λυκ 
γεγθννημένος" ἠριγενή: .ὁ ἐν τῷ ἔαρι γεννηὼείς. οἴτως 
οὖν καὶ τρτογένεια ἡ ἐκ του τρειν γεννημένη, ου μις 
ἡ τὸ τρεν γεννωσα. «Χοιροβοσκος. τι 

Τριτοπατορες. Ἱ ᾿Δῄ ων αγέκουο εἶναι φησί Φιλόχορος δν, 
τοὺς τριτοπάτρεις πάν: ὧν γεγονέναι πρώτους" την » 
γαρ σελήνην καὶ τον ἦλιονν τότε καλεῖν γοναῖς" νὰ 
ὁὲ ἐκ τούτων» τρίτους πατέρα». Φαν 2όηαος δέ Φήσων 
ὅτι μόνοι ΑἈθηνα)οι Φύουσι καὶ εὔχονται αὐτοῖς ὑπὲρ 
γεγέσεωρ παίδων. ἐν δὲ τοῖς Ὀρφέως Φυσικοῖς, τούς 
τρίτους πατέρας, ἈΑμαλκείόην. Πρωτοκλδίαν» καὶ Προ- 
τοκρέοντοεν δυρωροὺς καὶ φύλακας ὄντως τῶν ανέαων. 
ὁ ὁὲ τὸ ἐξηγητικὸν ποιῄσας, οὐρανοῦ καὶ γῆς Φητὴ ας 
αὐτοὺς εἶναι" 
καὶ Ρύ ύγης. ν 

Τρττός, τὸ τρίτον µέρος τῆς Φυλῆ:] αὕτη γὰρ δῤρητοα 
εἰς τρία αέρη» τριττύο, καὶ ἐφνην καὶ Φατρίας' "καὶ 
τριτυκρχής. ὁ άρχων τῆς τριττύρο.. 

Τρισσή΄ τὸ ἁρσενικον, τριασός' ἐξ οὗ καὶ ῥῆμα αμμοσῶ 
τρισσώσω. ' 

Τριττὺν Φυσίανν Κ:λλμαχος ων, ’ τὴ» ἐκ κριο; καὶ ) ταύ- 

ὀνόματα δὲ αὐτῶν οι Ἀράριρε, ἦ 

Τρου καὶ καπρου᾽ Ἵστρος δὲ, τὴν ἐκ βεῶνν αἰγῶν, ων 
αρσένων» πάντων τριετῶν. 

Τρίτων, ὄνομα ποταμοῦ παρὰ τὸ τρεῖν τὸ ὁ φοβεῖσθαι, ὁ ας 
Φό ου ἑωποιητικός ἡ παρὰ τὸ ῥεν' }. παρὰ τὸ ἐκ 
τριῶν γδγέσθαεν τρίω»' καὶ πλεονασμῷ τοῦ τι ή σ 
καὶ γαρ. ἔκαστοφ ποταμιὸς τριῶν τινῶν μετέχει, γῆον 
αέρος, ὕόατος. «« Ν. ' 

Τριχάῑκεςν οἱ συνεχῶς κινοῦντες ἐν τοῖς πολέμοις τας 
κατα καν τρίχας. τοιοῶτο καὶ τὸ κο υωίολος. νι 
κταρὶ Ἡσίοόος δὲ ὁμὲ τὰ τριχῇ αὐτοὺς οἰκῆσαι" 
οἷον» - ναων «γὰρ τριχάῖκεο καλέοντοών Οὕνεκα 
σὴν. γαΐαν κας πατρης ἐδαάσαντο: -- τρία γὰρ Ἑλλη. 
ικα ἔννη τὴ Ἀρήτγ ὁπῴκῆσαν, Πελασγοί, Αχαιοί, 
Δωριείς. 

Τχαπτον, τὸ βαμβύκινον. ὕφασμα, ἡμάτιον. τολύτιμο 
Τριχδά τε καὶ τετραχ» ατρυώ έν. -- εἰς τρία καὸ 

εἰς τέσσαρα. ἄστιν ἐπίῤῥημα µεσότητος παργχθὴ ἐκ 
τοῦ τρίχα βαρυτόνουν ὃ σηκίνι το τριχὼς. Τα .. 
χα ἐτιῤῥήηατα, ἐπὶ ποσοτητος λαμβανθμενὰ, βαρύνᾶ- 
τοι εἰ δὲ αἴη ὑπὲρ ὁύο συλλα, 2 σπα 
οἷον, ὀχα, ὀιανόμχα ᾿ τρίχα καὶ τ. τραχα καὶ πλευ- 
νασμῷ τοῦ ὃν τετραχδάν οὔντοιᾶς. τα εἷς Χα λήγοστα 
ἐπιῤῥηματα, ἔχοντα τὸ Χ. προ τοῦ ὃ, ὀφύνεγαι. ο 
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Τρήφεο, παρὰ τὴν τρα χύτητα, τράχεο τινὲς οὖσαι' 
δὲ, απὸ τοῦ ὃν θα, ἐν τῇ κουρᾷ ' οἱ δὲν ὦπὸ τοῦ νι 
Ἴθους) οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ τρύχεσθαι καὶ αφιαρεῖσ.ωι συγ- 

ως 
ή δες δρίσσαιεν δια τὸ λεπτὸ ἔχειν ὀστᾶ, 
Τρ Χου παρὰ τὸ τρύχω τὸ καταπονὼ, τὸ καταπονοῦν 

καὶ ἀλγῦνον τὸ σώμα. 
Τριχολογεῖν, τὸ τας τρίχας ἀναλέγεσθαι, κα). περὶ αὖ- 

των Φροντίζειν. 
Τριχοβρ»Φήριον, ὃ τοὺς τῶν περικεφαλαίων λόφους δικ- 

βιβρωσκει. 
κιν . ᾗ ρα, διὼ τὸ τὰ τρόπαια (ὃ ἐστι τὰ μηκητή- 

ρια) μὴ μόνον ΔΑ ἀνατέδεσθοω, αλλα καὶ τῷ Ἡρα 
καὶ ὥσπερ. ὁ 2Ζεὺς πανομφαῖος, οὕτω καὶ ἦ ρα παγ- 

͵ ομφα)α. ὡς δὲ καὸ γέειος γέεια, 
.Ἑρμχόβρωτες » σῆτες τῶν τριχὼν 
»,βρώσκω. 
λ Ἱροπαλλίο παρὰ τῷ ἈΑριστοφανει, } δέσμη τῶν σκο- 

ρόδων, πο τοῦ τρέπει». 
Τρόπηλις, ἡ τῶν σκορόδων δέσωη᾽ αἆτὸ τοῦ εἰλῆτὃαι. ἐν 

δὲ τοῖς ποροῖς τῆς ἑορτῆς ἠσθδιον σκόροδα» ἔνενα τοῦ 
απέχεσ-δαι Ἀϕροθισίων, ὡς μὴ μαύρων πνέοιεν. 

Τροτής ὠποσκίασρα» ἀντὲ τοῦ ἄλλοιώσεως, καὶ μεταβολής 
κ ἆχνουν καὶ. ὁμοίωμα Φαντασίας. ῥητορική. 
Τροπίας οἴνου ὁ τετρχω-ιένος καὶ ἐξεστηκώο. 
Τροπίδια, τα εἰς τρόπιν νεὼς εὐ-ετούμενα. ξύλα" μετα; 

Φορικῶς δὲ ἐπὶ καταβολῆο τινὸς καὶ  ἀρχῆς, πραγαατος 
καὶ ὃ τροπός, ἐφ᾽ οὗ τ/δεται ἡ ο νὰ οὕτω Πλάτων. 
ῥητορική. 

Τροχισθ εἶσα] ἀπὸ τοῦ τροχός" ὅπέρ ἐστιν ὄργανον βασα- 
νιστικον, διατεῖνον τὰ σώματα τῶν βασανιοµένω». 

Τρόποιον), πᾶν κτητεκὸν οὐδέτερον ὧπὸ ηλυκοῦ γεγονόον 
τρί την απὸ τέλους ἔχει τὴν ὀξεῖεν " οἷον, κεφαλή, κε- 
Φλον" γυνή, γόνου" ὅδεν καὶ τροπή, τρόπαιο. οὗ 
δὲ παλ«ιοὶ ᾿Αττικοὶ προπερισπῶσμ. θ1ρηται δὲ απο τοῦ 
τρίψαι καὶ διῶξω τοὺς πολεμίους τὰ ἱστάμενα σύμ- 
βολα τῆς »ήκηο. νβ 

.Τροπωτῆρερ» οἱ ἑμάντες. οἱ ἐν τοῖς πλρόιό, ἐν οἷς αὖ κὼ- 
παι περὶ τοὺς σκαλμοὺς περιδί οντοι᾿ τροπός δὲ, ὁ ΤβΟ- 
πωτήρ» παρὰ. τὸ τρ'πε τας κώπῶς. ' 

Τρόεκος» εἴδουρ τῶν ὑποπεπτωκότων τῷ. ὀνόματε εἰδριοῦ " 
γύεται παρὰ τὸ κεί τοῦτο παρὰ τὸ δέρμω τὸ ὅὃερ- 
ααίνω. 

Τροφαλίο, . σηµεάνει τὸν Γτυρό». παρὰ τὸ τρέφω το πήσ- 
σω, γόεται τρεφές, ὡς λέπω λεπίς' καὶ πλεονασμῷ 
τῆς αλ συλλαβῇε ». παὶ τροπῇ » τροφαλές. 

Τροφή, παρὰ τὸ τρέφω τὸ πηγνίω, ἡ πηγνύουσο, κικὸ 
εὐστα»ή ποιοῦσα τὰ σώματα ̓  λαμβάνεται κα ἐπὶ τὴς 
ἄγωγής καὶ παιδείας". καὶ τραφέν, ἀντὶ τοῦ αχ»ὲν 
κα παιδευ.δέν : πα) ἐπὶ τῆς πολιτείας Πλάτων, ὧν 
περὶ την τροφήν καὶ γέννησι᾿ τροφὴν μὲν γὰρ, βρώμα 
καὶ πόμα λέγομεν" γέννησε» δὲ, τα αφροῦ/ σια: --- ἐν 
ὁὲ τρίτῳ. Πολιτείας, Κι) ὑπὸ τῷ σοφωτώτῳ Κείρωνε 
τενρμαμμένοο: -- ἄντὶ τοῦ πεπαιδευμένοο. 

Τρέφι κὔμα, τὸ τε ραμμένον καν συγιστάµεσον, ὅ ἐστι 
εὐτραφές, Ἰλιάδος λ- Ἰστέον ὅτι εἰσὺ τωα οὐδέτερα 
μονογεγή εἰ, λήγοντα πεπονΦοτᾶ» ἅπερ ἄκλιτα εἰσι, 
τὸ ἄλφι, και τὸ ἐρι, κα τὸ κρῖ" καὶ τὸ τρόφε, Υέγο- 
νεν ἀπὸ τοῦ τρόφιμον } παρὰ τὸ εὖτρο οφις' τὸ ουδέ- 
τερον, εὔτροφι. ὡς τὸ λιπότατρις λιπόπατρε" πα κατα 

αφαίρεσιν, Τρόφι, διωτ{ ὁὲ ουν ἔστι τρόφις, καὶ. τὸ 
ονδέτερον τροῴε» ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τὰ εἰς κ ἁπλὰ οὐκ 
ἔχει οὐδετέρου παρασχηατισµό». 

“ 

ἀπὸ τοῦ ὃρίξ καὶ΄ 

ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΝΗΕΤΓΡΑ. 

. 
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ἑ Τροχός] παρὰ τὸ τρέχω, τροχός ὡς παρὸ τὸ ὁρκμεῖν 
δρόμος" ἐπὶ μὲν τῶν αρμάτων , Αυτὸς ὁ ἐκ ἁ/Ὄροιο 

παρα τροχὸν ἐξεκυλίσθη: --- ἐπὶ δὲ τοῦ κερχμμιοῦ ἐρ- 
γαλείου. Ἰλιαδος σ’, -- ὡς ὅτε, τις τροχὸν άρμενον 
ἐν παλαμήσιν. Ἑόμενος περαμεὺς πβιρήσεται, αἲ κε 
δέῃσε: -- «τει εἰς τὸ πούο. πρόχος δὲ βαρυτόνως, 
ἐπὶ τοῦ δρόμου, Ενριπίδης Μηδείς, Αλλ' οἱ δὲ παῖδεο, 
ἐκ τρόχων πεπαυμένοιν «Στίχουσι: --- ἀντὶ τοῦ, γυ- 
µνασίων δρόμων ἡ ἐν τῶν πατατρεχοµένων τόπων. τρό- 
χος γὰρ παροξυτόνως, κατὰ τὸ πα.)ητικὸν, ὁ τρεχό- 
μενος. 

Τροχαλός. Ἡσίοδος , ---- τροχαλὸν δὲ γέροντα τίθησιν: 
----. ἀντὶ τοῦ ἐπικαμπῆ" ἐν μεταφορᾶς τοῦ τροχον” ἤ 
οξὺν ἐν τῷ δρόμῳ" ἀναγκάσεται Υ2ρ ὁ γέρων ὑπὸ ψύ- 
Χους τρέχει» ὑπὸ «δερμὸν οἶκον' ἡ πυρτὸν καὶ ἐπικλιρῆ. 

Τρόχμαλος, ἡ ἐκ λίθων στρογγύλων αἰμοσιά ἡ περιῷ- 
κοδομηµένη τοῖς Χωρίοιο, τρόχµαλα γαρ. κυρίως λέγον- 
ται, οἱ αμεροὶ λάδοι, οὐ κάχληκες» παρὰ Λυκόφρονι. , 

Τροία] τὸ ὁιὼ τοῦ οια Φγλυκὰ δισύλλαβα μακροκατά- 
ληκτα διὰ τῆς οι διφβόγγου γράφεται καὶ βαρύνεται 
καὶ ὀξύγεται οἱ ον, πού, ποία" (σημάνει τὴν σφαῖραν 
ἡ χρῆσις παρο Ἀοτμάχφ., Κοίαο ἐν χειρὼν. εἰς σκό- 
πελον μεταριπτάςουσι) ποια, ῥοιά, χροιά. τὰ δὲ ὑπὲρ 
ὁύο συλλαβὰς,- ἅ ἅπαντα δια τού υ Ψιλου γράφεται” 
οἱ ον σικύος» κδύα δύο» σηπύα, καρύα» αφύα. ἔστιν 
οὖν τὸ Τροία ἡ πόλις, ὄνομα Βοιώτιον Τρώς Τρωός 
ΤΤρωϊκος, Ἐρωβος, ὡς Ὀλύμπιου: Τρωία" Ἰωγικῶς, 
Τρωϊη: συστολ} ποιήτικῇν Τρούῃ' καὶ συ»ρµρέσει» Ἔροί 
καὶ Τροία. ἡ ἐκ τοῦ Τρωία Τροία, ὡς τὸ ᾿Αχελώῖος, 
᾿Αχελοῦος λέγεται. 

Τρώς, ὀξύνεται. τὰ εἰς ὡς λήγοντα μονοσύλλαβ», ἄρσε- 
νικοὶ ὀξύνετὰι, εἰ μὴ εκ συναλοιΡής εἴην ὡς σδος, 

σῶς' ο] ἐκ αετα»έσεωο 7 ὅτι οἱ Δοωριεῖς καὶ οἱ Ίωνες 
τὸ οἷς, ὥς λέγουσι. σημαίνει δὲ πύριο» ὄνομα, πο ἐθνι- 
ηόν. καὶ "ὀμιφέρει" ὅτι τὸ μὲν Ἄψριον ὄνομα, ουδέποτε 
παρε τῷ ποητῃ λααβήνεται ἐν πληθυντωκοῖη: τὸ δὲ 
ἐθνικὸν, πάντοτε ἐν πληυντικοῖς, πλήνεται Έρωος ὁ 
κανων" τὰ εἰς ὡς ὀξυτονα μονοσύλλαβα, εἰ μὲν ἔχει 
σύωφωνον της τρίτης συζυγίας τὼν β: ερυτογ» δια κκ- 
92αροῦ τοῦ ος κλίεται, όμως όμωος, «ώς θωός. εἰ δὲ 
μὴ» δὲ τοῦ του» φως Φωτός, [ὁ ὦνήρ᾽]. πλώς πλωτός, 
ο ἠκθος᾽ Χρώς χρωτόον τὸ σώμα. 

Τρῳςς. τὸ μὲν Τρῳ«ά έν σημαίνει τὰς Τρωΐκὰς ε| ας 
η ἵππους" τὸ, δὲ ὀρφθαέν τας δούλας. καὶ οὐκ ὠφ 6(λεν 
ἔχειν τὸ ιν’ ὅτι ἔστι Τρώς ἐρωόο., παὶ ὁμώς διωός 
χρὸς τοῦ ιτ" καὶ μετάγετε ᾖ γεν] εἰς εὐθείὰν». οι 
γίνεται Τρωός ηλ δμωός» χωρὶς τοῦ |. λέγει δὲ ὁ 
τεχγεκὸρ στι ἔχει τὸ ϱ ἐπειδὴ εὕρηται κατα) ὁιάστασι» 
Τρωϊάδας γυναίκας καὶ ἵππους' καὶ Γρῳφούς, αντὶ τοῦ 
Τρωϊκούς, Ἡ } άνδρας ἡ Ἶ ἵππους' ἀποβολῇ τοῦ κ Τρωΐους" 
ση συγταρέσει» Ἴρβους. 

Τρώ; ΓΡ. ποράγιωγόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ τρῶ τὸ βλ ἁπτω" ση- 
μαφει τὸ πατεργάζεσ-δαι τα βαλλόμενα, καὶ μὴ ἐὰν 
ὑγ. ἄτια ἂν τρῶγῃ τρ. 

Τρῶγες, θηρίο τὰ ἐν τοῖς ὀσπρίοις. 

Τρώγλη] παρὸ τὸ τρώγω τρωξω., γύεται τρώγλη, τὸ 
ὁικβεβρωμένον καὶ τετρυπηκένον µέρος τοῦ τείχους, 
ἀπὸ ὁὲ τοῦ τείρῳ γύεται κατ” σνγνοπη» τὸ τρῶ τρᾶς 
καν Τρεὂ ἄσπετον: -- καὶ ὑποτρέσαιν το ὑποχα- 
ρῆσαι. 

Τρώντης, ἀποστερητής» ὥπατεών, ἐκ παντὸς κερδαίνω». 
ἀπὸ τοῦ τρῶ τὸ βλάπτω, τρώγω" ὁ αέλλων, τρώξω" 
ῥηματικὸν, τρώκτήο, ὁ ἐπὶ βλαβγ τωὸς ἅμα ἐγκατα- 
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µίσγων" σφόδρα γὰρ ἅμα σεσηροὺς καὶ γελῶν. ἐκ τοῦ. 
- . 3 τρύκτηο γίνεται καὶ τρακταΐσκι τὸ κακουργῆσαι. καὶ 

Ὅκηρος οὕτω τοὺς Φοίνικας Φησί, Φοίνιξ κλαῖεν ἂνὴρ 
απατήλια εἰδὼς Τρώντης. 

Τρωπασθαι, Ἰλιαάδος π’, ἀντὶ τοῦ εἰς τοὐπίσω ἀναστρέ- 

Φεσθαι" ἀπὸ τοῦ τρέπεσθα.. καὶ παρατρωπῶσο, αντὶ 

τοῦ παχρατρέπουσιν, ᾿Ιλιάδος {. ἀτὸ τοῦ τρέπω τρωπῶ, 
ὧς στρέφω στρωφώ. καὶ τρωπέουσι, ἐπιτροπέουσι», 
ἐπιτρέπουσι. . : 

Τρύγη, ὁ Δημητριακὸς παρπὀο, τα πεπονημένα κ.) ἐκ- 

τετριμµένα΄ απὸ τοῦ τρύχω. καὶ τρύγοιπος, ὁ υλιστήρ, 

77ι 

παρὰ τὸ ἰποῦσθωι τὴν τρύγα᾽ καὶ ῥῆμαν τρυγῶ' ὅθεν 
απ -. / .. η 

τὸ τρυγφεν΄ καὶ ὡς τρυπῷ τῷ λόγᾳ τῶν εὐκτριῶν οὕτω 

τρυγάοιωι τρυγφ4. τρυγάοις τρυγῷςο, τρυγᾶοι τρυγῷ. 

Τρυγίας, ἀπὸ τοῦ τρύξ τρυγός τοῦτο απο τοῦ τρῶ το 

βλάπτω, Οἶνός σε τρδει μδλιηδής.- φ 

Τρύζει, Ψιδυρίζεε, γογγόςει, ἀσήκως λαλεῖ' παρ ὃ καὶ 
ἡ τρυγών. ἐπεὶ ασήµως Φοέγγεται καὶ γογγύστκως 

το 

ῥγτορική. ὥστε ἀπὸ τῆς τρυγόνου ἡ µεταφορα. 3 

Τρυτάνη, ἡ στά μη. παρὰ τὸ εἰς τρία ἑστάνκε, τρίτα». 

ἔστι δὲ εἶδοο «υγοῦ. ων. 

Τρυσέππειον, ἔγκαυμα Ίππου γεγγρακότος, ἐπὶ τῆς γνα- 

ὅους τροχῷ ὅμοιον. ούτως Απολλώνιος. ν 

Τρυφάλεια, περικεφαλαία, τροπή του / εἰς υ, τριφάλεια 

τις οὖσα, ἡ τρεῖς Φαλοὺς ἔχουσα. Ώρος. δι. : 

40 Τρυφή, παρᾶ τὸ ρύπτω τὸ διαλλῶ» δρυφή καὶ τρυφή, 

ἡ διακλὠώσα καὶ ἀφαγίζουσα ἡμῶν τὸ σωμα” Ἰλιάδος Ύ. 

τὰ τρυφέν, αντὶ τοῦ ὀιακλασδέν. παρὰ τὸ θρύπτω το 

εἰ; αικρὰ διακόπτω, ὁ µέλλων. Ῥρύψω" ὁ ὀεύτεροο ἆδ- 

ρίστος, ἔτρυφον᾽ τρυφείς, καὶ τρυφέν' καὶ τρύφος, ὀ 

σημαίνει τὸ κλάσμα, ὁμοίως ἅπὸ του Ἀρύπτω μεταθέ- 

τει τῶν στοιχείων" θρύψαι γαρ τὸ κλάσαε. 

Τρύχεται, κακοπα-λεῖται, καταπονεῖτοι ταλαιπωρεῖτοίέ 

ἐκνενεύριστο. ἔστί ῥῆμα τρῶν ὀηλοῖ τὸ βλαπτειν καὶ 

κακοῦν ' οὗ παράγωγο», τρώω κα τρυω΄ καὶ προςθέσει 

του τρίχα». 
ΤρΥΧ)2Ν την ποαν 

σ οὐδαμῶς εὑρον αι. κα. Ἡ 

Τυδεύς, παρα Το τυτ9όν" µικρος Ύὰρ ἦν τῇ ἠλρείᾳ. 

Τν- χάνω, απὸ τον τεύχ» ἐττὶ παράγωγο», καὶ ον πλεο- 

νασμός, ὧς Φεύγω, Φυγγάνω” ἐρεύγω, ἐρυγγανῶ. 

Τυκτὸν κακὸν, μεταποιούμενον κακόν. εἰς τὸ τέτυγµαε. 

Τύωβος, ὁ τάφος παρα τὸ τύφεσθαι ἐκεῖ τὸ νεκρὸν 

σώμα τουτέστι πιάεσθα. καὶ τυμβοχοεῖ, Φαπτει χῶ- 

στῷ ταφῳ. 
) 

Τυμβογέροντες, πέμπτη ἠλικία γερόντων, ὡς καὶ Θεὸ- 

Φραστος' παραπλ]γες ναί τῇ διανοίᾳ παρηλλαγµένοι, 

Τύντανον, ἐν δερμάτων ἐστὴ Ὑινόμενον καὶ κροῦον, ὃ κα- 

τεῖχον αἱ βάκχει. παρα τὸ τύπτω, τυπανον᾿ καὶ πλεο- 

νασμῷ τοῦ µ. ἡ τύμπανον ἐστὶ τὸ του ὁημίου ἔνλον, 

ᾧ τοὺς παραδιθοµένους διαχειρίζεται" και τυμπαν/ςεταέν 

ξύλῳ πλήσσετας, ἐκδέρετοι, καὶ κρέµαται. 

Τόν, εἰς τὸ ἐγών. 

89 Τυντλάζεων, εἰς πηλὸν ἐμβαίνειν, Ἡ ἐπιῤῥείειν πηλῷ 

τύντλος γὰρ ὁ πγλώδης τόπος, ἡ πηλός, καὶ τάραχον. 

καὶ τυντλὠώδους, ἀντὶ τοῦ ὑλώδους. ῥητορική. ᾗ τυντλά- 

ζειν, τὸ αὐτὸ λέγει». ορ ἡ 

Τόραννος, τοι ἀπὸ τῶν Τυῤῥηνῶν" ὠμοὶ γὰρ οὗτοι" ἢ 

ἀπὸ Γύγου, ὃς ἐστιν ἅπο ώ κ. πόλεως Λυκιακῆς. τυ- 

ραννή722τος πρῶτον ἐν αυτ. άλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ τρνω 

τὸ καταπονῶ, τούκνος" καὶ ὑπερβιβασμῳ του ϱ, τν- 

ραγγος, κατὰ πλεὀνασμὸ» τοῦ ». Τύραννον ἐν οἱ αρχαῖοι 

50 

λέγουσι «ἠλυκῶς" στρύχνο» δὲ σὺν τῷ 
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καὶ ἐπὶ βασιλέως ἔστασαν" ἔσθ᾽ ο 
νον βασιλέα ἐλεγον. « 

Τέρβη» ατολανσιςν ἡ θόρυβος, ἡ τάραξις. ' 

Τνρός, παρὰ τὸ τηρεῖν κατὰ τροπήν' γαλα γὰρ τηρούµε- 
νον ἐστὶν ὁ τυρός. κΑὸ τυρεύω, τὸ κατασκευάς: 

κ. 

μα 

τυρεύεται καὶ τυρεῖτ, ἀντὶ τοῦ συνίστατια καὶ συµ- 
πήγνυται᾽ καὶ τυρευθέντα, ταραχΦέντα. ο 

Τυροκνηστιξ, µαχαίριον κο σχήμα ακθλαστον" καὶ ἡ πό- 
λ ἀπὸ γυναικός τινος οὕτως ὠνόμαστας, θἱ τυροὺς το 
πρώτης συµπηξασης το γαλα. , 

Τυτθόν, ὀλ/γον. τιτᾶός λέγεται ὁ µαστές' καὶ ὑποτίτθια 
παιδία, τα βρέφη. ἔφεν γίνεται τυτΦόν, τὸ ἐπ᾽ ὀλίγον" 
καὶ τυτ9ἠν λέγουσιν. ὀλίγην, ἡ μικρά». ι 

Τύπος, παρὰ τὸ τύπτω γίνεται" ὥσπερ εἰς τὸ βουλλω- 
τήριον τυπτόµενορ ὁ µόλιβδος, τύπον ποιεῖ καὶ εἰκόνα 
αποτελεῖ. δα ον 

Τυφλός, σηµαίνει τὸν ἑστερηκένον τῶν θυμάτων" ὁ 
γὰρ κυρίως, ὁ μετὰ τὸ γεννηθῆναι τυφλωθείς" παρὰ 39 
γὰρ τὸ απολωλεκέναι τὸ Φῶς γίνετ. ἡ παρὰ τὸ τή- 
πους τῶν ἵλλων ἔχειν, ἤγουν τῶν ὀφθαλιῶν ἡ παρὰ 
τὸ τύπους τοῦ Φωτὸς ἔχειν. καὶ τυφλοπατεῖτωι, τυφλὸς 
πλαττεται. ' - ἳ . 

Τυφλῶν ὀνείρων, ἤτοι τῶν ἁπατηλῶνὰ καὶ ἴσως πέπλα- 
σται τοῦτο" Δοιαὶ γὰρ πύλαι ψευστάων εἰσὶν ὀνείρων: --- 
ἡ ὅτι µύουσι προδιαλέγοντο. 

Τυθρηστός, πόλις ἐστὶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις τῆς Μ-αναλίας" 
ἀπὸ Τυφρηστοῦ βασιλέως" ἡ τεφρηστός τις οὗσα, ἀπὸ 
τῆς Ἡρακλέος τέφρα». . τα 4 

Τυφώ», παρὰ τὸ τύφω τὸ παίω' τυφὼν γὲρ ἐστὶν }ἡ τοῦ 59 
ἀνέμου σφοδρὰ πνοή: ὃς καὶ εὐρυκλύδων παλεῖτα" ἢ 
παρὰ τὸ τῦφος τυφών, οὐχ ἡ Φλὸξ κα ἐκ τοῦ .- 
αλλ ἡ ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως συστροῷ} πρὸ τοῦ ἐκπυ- 
ρω ήνοί, ὡς Πλάτων ἐν Ὀαίδωνι. » τ- 

Τυφῶνος, πυρώδουρ Φαίµονοο.  . - ο, 
Τυφως, ὁ κατὰ Φάλασσαν, ὑφ οὗ τὸ πλοῦκ ΦΦείρεταε. 

εἰσ) δὲ τρ, τυφών, πρηστήρ, κεραυνός. Ἰστέον ὅτι 
τὸ Ποσειὸῶν διαιρούμενον, Ποσειδέων Ποπειδέωνοῦ, Φυ- 
λάττει" τὸ δὲ Τυφών διαιρδύμενον, συστέλλει, ῳ 
Φάων Τυφαόνος" καὶ Ῥυφαονίαι πέτρα ἑττὶν ψφλὴ 4σ 
ἐν τῷ Καυκάσῳ" Καύκασος δὲ, ὄρος Σκνθικόν, καὶ ἴτε- 
ϱον Ἰνδικόν. ὠνόμαστωι δὲν διῶ τὸ ἐν αὐτῳ διωκομενὸν 
τὸν Τυφῶνα ὑπὸ διὸς πεπλήχθια τῷ κεραυνῷ. πλη- 
γέντα δὲ αὐτὸν Φωσὶ κπιόµενον ἄπελθεῖν ἐν τῷ Σιρ- 
βωνίδι λίωνγ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ εἰς τὸ βά9ος ώπε ας 
πεσεῖν καὶ ὀῦναι, συνεχόµενον ὑπὸ τὴς ἐκκκύσεως" ἡ 
δὲ λίωνη Φερμότητα τινὰ ἀναπέμπει, ας τοῦ Τυφώ- 
νού καιοµένου ἐν αὐτη. .. νο τε ο αν 

Τυδωεύς] Ἡσίοδος αὐτὸν γῆς γενεαλογεῖ" Στησ΄χδρος δὲ, δυ 
ρας µόνης, κατὰ μνήσικακίαν Διὸςν΄ τεκουσης αὐτόγ. 
οἱ δὲ Τυφωέα Φησὶ σηµαίνει» 
των τὴν ἀνάδοσιν τὴ» ἐκ. τῆς γῆς. [ 

Τυφώδης] τετυφωµένος καὶ αἀσθενήςν οἷον ναπνὸς οἶ να. 
τύφω τὸ κπαίω᾽ καὶ τυφώδης, ὁ ἡλικίαν ἔχων τοῦ τύφε-' 
σθοι, τουτέστιν ὁ πρὸ τῶν αποθνησκόντων. καὶ τυφο- 
γέρωνν ὁ διὰ τὸ γῆρας τετυφωμένος καὶ ἐποεκαυμόνοφ" - 
τὸ γὰρ ἐπικεπανμένον' βέβλαπτοα. 

Τύχων νχωνοςη ῥκίμων ἐστ) περὶ τὴν ᾿Αφροδίτη». 
Τυχρρότερον, εὐτυχέστερον" ὅ9δν καὶ τυχηρῶς λέγεται 

τὸ ἐτιτυχῶς' τύχην γὰρ ἁπλῶς, τὴν ἀγαθὴν τύχην 
καλοῦσι. 

Τιλιωός, δερμάτιον βκλάντιον. 
Τωθαςξι, σκώπται, χλεναςξι, λοιδορε, πανχᾶτοι κ) 

ἐτώθαςὸν, τὸ ὄσκωπτον καὶ ὀιέσυρον. τὸ ῥῥωαν θα» 

4 κὸ τὸν τόρω. 

τῶν ταραχωδών πνευμή- 

κ, ο 

ν 

στὸ 



τοι το 
. 

λ σημαίνει τὸ  ἑμτα]ζω καὶ ἁπατώ. ἀπὸ τοῦ Φώψ, ὃ 
σηακίνδι τὸν κόλακα, γήεται Φωπόζω" καὶ τροπ/ τοῦ 
γιλοῦ εἰς ψ.λὸ», κ.ὼ ὑπερβιβασμφ τοῦ 9, Φωτάςω, 
τωθκςω. ἲ παρὰ τὸ ὠφω ὠδαςω καὶ τωθαάζω. σηµαί- 
ν6ι δὲ καὶ τὸ σχολάςω. 

Τως δέ σ᾿ ἀπεχλήρω] ἔστι δὲ ἐπίῤῥηια ωεσότητος” γήνε- 
ται αφαιρέσει ἐκ τοῦ οὕτως τὸ δὲ ᾿ νωρω ας σύνδε- 

' σμός ἐστι διασαφηστικό». ὁμοίως καὶ τὸ ἠγου». 
ὦ, σημαίνει τὸ ἐξ αὐτοῦ τοῦ. τόπου. πολλὰ εἰσὴν ἐπιρ- 

Τῤύωαατα, εἰς εν λήγοντα», τινα ἁποβήλ λουσι τὴν δεν 
συλλαβή », καὶ ἐκτείουσι τὸ ο) οἷον πόθε», πῶ' αὐτό- 
εν, αὐτῷ καὶ γέγονε τούτῳ. τοῦτο δὲ ὁ μὲν ᾿Απολλ- 
γιος ὀξύνει" ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς. περισπᾷ, λέγων ὅτι οὕτως 
ἔχει }ἡ παράδοσις, γέγονε δὲ οὕτω. πολλαὶ λέξεις ἑλλεί- 
τυς προθέσεων" οἷον, τρέμω σε, ἀντὶ του διὰ σέ. 
Ἡσίοδοςι -- πικρὰς ὠδνας ἔχουσω:--- ἀντὶ τοῦ ἐπέ- 
χουστο. καὶ παλάνη πολλαί εἰσι προ»έσεις ἐλλείπονσαι 

, Ἡμωτος» ὡς τὸ, ᾽Αλλ ναι σι καλν -- ὄνε τοι Φρέ- 
«νετ ἔσι οὖν ὃιὶ τό" καὶ κατ ἔλλειψιν τῆς 

π. θέσεως η τό” καὶ κατ’ ἕκτασι, τῷ, ὣς ἐν Ἰλιαάδος 
β’. Τῷῶ οὐκ ἂν βασιλήας. ἄν στὀμ᾽ ἔχων ἀγορεύτιρ: -- 
κα) ̓ περισπᾶτοι κατὸ Ἡρωθδιωνόν. τοῦτο δὲ το τῷ ση- 
µαήει πέντε, ὄνομέςν άρθρο», ἀντωνυμίαν, σύνδεσμον 
ακίρλογο», » καὶ “ῆμα. ὄνομα μὲν, οἷον, --- οὖτε σοὶ 

1ς 
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οὔτέ τῳ ἀλλ Μήδεα ἐ ἐξειπών: --- αντὶ τοῦ τή" ὅπ.ρ 
γίνεται οὕτω" ἀπὸ τοῦ τὶς τρόςν αποβολῇ, τοῦ ν, γί- 

γεται τίος" καὶ μετάγεται εἰς εὐφεῖκν, ος ὁ Καππέδοξ 
τοῦ Καττάδόκος, καὶ ὁ Κατπάδοκος τοῦ Κατπαδόκου" 
καὶ γίνεται τιος τιοῦ οι) Αττικῶςν τεώς, ὡς ναός 

ψεως' ἡᾗ γενική, τεώ᾿ ἡ ῥοτμοὴ τεῷ πο) κράσει, τῷ. 
ἄρθρον δὲν οἷον, τῷ ᾿Ασκληπῳ: δυῦκης δὲ ὃν ευ- 
λείας και αὐτωτηκῆς» βαρύνεται" εὐνείας μὲν, ὡς τὸ, 
--- τώγ. ἄντιβί! οισι μαχεσσαμένω : ἐπέεσσω: --- αντὶ τοῦ 
οὗτοι. αὐτιατωκῆς δὲν ὡς τὸν Ου) άρα τώγε δν γή 
2ήσεν Αχιλλεύς, ὠντ) τοῦ τούτους. ἀντωνυμίαν δὲ, ὡς 
τὸ» τῷ αν ἐξισάμθνος προσέφη. νεφεληγερέτα ζεύο: 
--- ἀντὶ του τούτῳ ὁμοιωφείο. καὶ πάλι, Τῳ καὶ τε- 
Φνειώτι νόον  πόρε Περσεφόνεια: στ σύνδεσμον. δὲ α)- 
τιολογικὸν, ὡς τὸ, Τῶ οὐκ ὧν βασιλ]κο ὤνὰ στόµ 
ἔχων ἀγορεύοι: -- καὶ πάλω, Τῷ μή τι πρὶν ἐπει- 
γέσῳ ο[κόνδε νέεσ»ωι: ---- ἄντὶ τοῦ διότι” καὶ γίνεταε 
απο τοῦ διό, συναιρέσει. δὺ: καὶ τροπή του ὁὶ εἰς τι 
τῷ. ὁημα δὲ, οἱον, Κύκλωψ, την, πίε οἶνον: --- ὦπὸ 
τοῦ Ῥέματος. καὶ ἀντὶ τοῦ, οὕτως, ὡς τὸ, Τώ κε τάχ, 
ἠαύσειε πόλια Πριάμοιο ἄνοεμτος . σημαίνει καὶ τὸ 
ἐξ αὐτοῦ τοῦ τόπου, τῷ, οἷον ο ὁ ὡς καὶ ἐν τοῖς 
ἄνωνεν εἴρητια. 

Αν ρ , 

Ὑ τὸ στοιχεῖον᾽ ὅτι αἱ ὑύάδες τὸ πρόσωπο» τοῦ ταύρου" 
| "... ἐτιπλατυνόμενον ἀπὸ τοῦ μετώπου λεπτυνεται ἐξ 
ἓ  ἁάμβο οτέρων. ἀπὸ τῶν κάτω, ὥοτερ καὶ τὸ γράμμα. 
πτά Ὑωλες, οὗ ἐπὶ τῶν (κεράτων τοῦ ταύρου ἀστέρες' παρὰ 

το δε" ὑετοῦ γαρ' παρασκευκστικαέ εἰσι ὀυνούσει. η] 
παρα τὸ τῷ ν στοιχείῳ απεικάςεσὃ-ι. 

"Ύαλος, διὰ του ἄν οὐχ ὕελος'. καὶ οηλυκὠῶς. | ὕαλοο" 
καὶ ὑσλινον, ἄἀντὶ τοῦ ὕαλον. ἐτ ολογεῖτωι δὲ παρὰ τὸ 
δειν., καθ ὁμοιότητ, τῆς νομεβῆς ο συστασεώς καὶ με- 

. έξεως τοῦ. "ύδατος « τύαλῳ ὁμοίως. 
“«Ὕβός, ὁ κυρτός καὶ ὐβό». ἔστι πὸ πο) αποβολῇ τοῦ 

κ» μαὶ τροπῇ τοῦ Φ εἰς β'- ὅδεν. πο) ὕβωσιον ἡ λόρ- 
το όσιος. εἰσὶ δὲ πάθη λόρδωσις ἡ λέδερσιο” ἔστι δὲ τὸ 

ἔμτροσθεν. ὕβωσιο, τὸ κατο τὴν πεφαλὴν πρὸ τῆς ῥχ- 
Χεωο πα-ου" κύρτωσις δὲ, τὸ μέσον τῆς ῥάχεως. 

Ὕβριο, ἡ μετὰ προπηλακισμοῦ πα) ἐπηρείας αἰπία" αἰμία 
ὁδ, πληγα) μόνον. Λυσίας ἐν τῷ περ) αἰκίας πρὸς Ἴσο- 
κράτη», Καέτοι τές οὐκ οἱδεν ἡμῶν, ὅτι Ἡ μὲν αἰκία, 

το χρημάτων ἐστὶ μόνον τικῆσαι ποὺς δὲ ὑβρίςει δόξα». 
Ὅτας » ἔξεστιω ἡμῖν Φανάτῳ ώπεμυ»: . αἴρηται παρα τὸ 

ἀ, ὑφαιρῷ. ὕφριο' καὶ τροπή» ὄβρις. οἱ δὲ, ὑπόβαρής τις 
ε οὖσω. } παρὰ τὸ ὑβάλλω τὸ ἐμποδίζω, ὕβαλις. καὶ 
κατὰ συγκοπὴ»» καὶ τροπῇ τοῦ λ. εἰς ϱ; ὕβρις. 

Ὕβριστις ν παρῶώνυμόν ἐστιν, ἀπὸ τοῦ ὑβριστής. 
Ὕβάδας, όᾗμος τῆς Λεοντιδος. 
Ὕγεα Αθηνα, ἐπίδετόν ἐστιν Ἀθηνὰς" 

ο καὶ νός Γαλ] ὁπτία καὶ ἐργάγη. 
Ὑγμής, ὁ ἐν ὑγρῷ ὢν καὶ ὦῶν, οἷον Ἰὐγρηῄς” ἔθεν διερός, 
6 ών” ποιὶ αλήθως, ὁ νεκρ’ -. οὕτως Ἡρωδιανός. ἐγὼ 
«δὲ οἶ παρα τὸ εὖ εἶναι τὸ σώμα» ἤ παρα τὸ εὖ 
Ἰκίνεσθω, ἀντὶ τοῦ εὐφραίνεσθαι. στέον ὅτι τα εἰς 
ης κα λαρὸν. ὀξύτονα τῷ παραληγόμενα ὁύο εἶσί, χα- 
ριής ο γής” ἐξ ο : συγηριτικὸν» Χαρεέστερος καὶ 

ὠμέστε ερος. ὥστερ δὲ ταρα τὸ εὐσεβίο εὐσέβεια, οὕτω 
Ἱ υκαὰ παρὰ τὸ ὑγιῇς γίνεται ώγεια". καὶ πράσει, ὑγεία» 

. 
, 

Ν 
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ὥσπερ το ᾿Απολλωνίεα, τὰ ᾿Απολλωνεια. οἱ δὲ Α9ή- 
Σαΐοι ἐπτείνουσι τὸ ῶ καὶ καταβιβήςνυσι τὸν τόνο». 
πει Φυλάττουσι τὴν αὐτὴν γραφή», ὑγιεία, ὥσπερ τὸ 

ἱερεία. Ἱστέον δὲ ὅτι τὸ ὑγεία τρισύλλαβον οὕτως ἐν 
τῷ κωμφόέαν οὕτως ἐν τῇ τραγφόίᾳ αὐτὸ εὕρηται" καὶ 
οἱ ῥῄτορες δὲ τετρατυλλάθως προφέρουσι. Χοιροβοσκός. 
Ἱστέον δὲ ὅτι ὑγίειαν παλοῦσιν οἱ Αττριο), τὸ πεφυρα- 
μένα οὔνφ καὶ ἐλαίῳ ἄλφιτα, καὶ πὦν ὅ τι ἐξ ἑεροῦ 
Φέρει, οἷον Φαλλόν τινα ἢ ἀλείμμα. ῴὥτει τὸ παρα Σώ- 
Φρουεν ὑγιώτερον πολόχύντ ας», πὼς οὐ λέγει ὑγιέστερον 
ῥητέον οὖν, ὅτι ἑκοντὶ ζααρτεν, τὸ ὥποκον της ης 

κείας ἑρμηνείας μιμησάμενος" ἓν τρότον κάκεῖ ἐσολοί- 
κίσε, τατώµενα τοῦ Ἠιτὠνος.» ἀντὶ τοῦ, ἐνέχορα Φείο: 
-- ὁ τόκος νι αλφθερώκει. Φ,λόξενοο. 

Ὑπρόν, ὕθωρ τὸ ὄν, οἷον «ἔνυόρον" ᾖ παρὰ τὸ ὕω ὕσω 
ὑρός” καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ, ὑγρός. ὑγρὸν ἔλαιον» μμ 
τὸ μὴ πήγυσδαι καθῶς τὸ ὕδωρ, ὅτι πολὺ ἔχει τὸ 
9ερμόν. 

"ὙΎδωρ] παρα τὸ ὕω τὸ βρέχω, ὕωρ" καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ὁ. καὶ ἕδαωρ αὐτοπαγέοι τὸ συνεστηκὸρ ἐν τοῖς ἱεροῖς, 
ἡ τὸ αὐτομάτως πηγὰο ἔχον. 

5. Ὑδροῤῥόα ἡ χαρθῤρα᾿ ατὸ τοῦ ὕδωρ παὶ ῥέω. 
Ὑδρία, πυρίως τὸ εἰς ὕδωρ εὖ-γετον ἀγγε τον... 
ὝὙδροφορία. ἑορτὴ Αφήνήσι πένλιµος ἐπὶ τοῖς ἐν τῷ κα- 

τακλυσμῷ ἀπολομένοις. 
Ὑετός. παρα τὸ ὕω τὸ βρέχω» ὕτος' 

τοὺ.ε. 
Ὕπς, ἐπίλετον Διονύσου» ὡς Κλείδημος, ἐπειδὴ ἐπιτελοῦ- 

μεν τὰς Μυσίας αὐτῷ καθ’ ὃν ὁ Φεος ὕει χρόνον" ὁ δὲ 
Φερεκύδη; τὴν Σεμέλη». Ὕπν λέγει" καὶ τὰς τοῦ Διο- 
γύσου τροφοὺο., ὔδκς. “Αριστοφάνη: δὲ συγκαταλέγει 
ξενικοῖς Ψεοῖς τὸν Ὑη». ἡ ὅτι ὕσεν ὁ Φεὸς ἐπὶ τὴν 
γένσησιν αὐτοῦ. 

Ὕπνες, ὐεκόν. τι καὶ ὀζώφεο ποιεῖο' καὶ ὑηνάς, σκωιότης 
καὶ ἀμανθι καὶ ὑηνῶν, σκοιῶν καὶ ὤμοῶνε 

Δ υ) 

χω πλεογασμῳ 

ο 
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το Ὕβλος, κα Θλοαρί αν Ἡ κα µωρία. ἐκ τοῦ Φλὼ, ταράγωγον 
Φλίω καὶ θλύω, ας ῥέω ῥύω" ὑπερθέσει, ὕφλουν ποὺ 
ὕθλος. 

ὝὙπιόν, ὑὸς ἴδιον, Χοίρου ἔργον. Ξενοφῶντος ἀπόμνημο- 
νεύµασι. 

γιόρς παρα τὸ ζω τὸ βρέχω, ὁ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς -μη- 
τοὺς ὧν εὐφρασία. 

Τιεύς ν]έου διὸ τοῦ ο οὐ γίετω δὲ παρὰ ᾿ΑΦηναίοις 
ἐμὲ τοῦ 6 καὶ ω, ἀλλὰ ὁμὲ τοῦ ον οἶονν Σω, υἱεῖς Πρια- 
μον Ἰλιάδος 5, γίνεται δὲ υἱός ἀπὸ του φύω τὸ γεγ- 
νῶ, Φυός καὶ υἱός. ἔστι καὶ ὕς, ὃ σήμακίνθι τὸν νίόν. κλί- 
γεταε ὕτορ" καὶ κατοὶ συγαίρεσιν, υἱος" ἡ δοτικὴ, υ]' 
ε] αἰτιατροὴ» υἷκ. ἡᾗ εὐθεῖα τῶν πληθυντικῶν, υἷεο 
μα) ἡ αἰτιατικὴν -- υἷας Αχαιών: στ τοῦ δῖς ἡ εὖ- 
9εἴα οὐ συναιρεῖται οὐδέποτε γὰρ μετὸ τὴν νι δΦΦογ- 
γον ἐπάγεταί σύμφωνον ἡ δὲ γενμιὴ. μετάγετω εἰς 
εὐθεῖκνε καὶ γήνεται υἱός υἱοῦ, ας ἀπὸ τοῦ κἼρυξ κή- 
ρύχος καὶ αᾖρυχος κηρύκου. 

Υωνός, υἱοῦ υἱός, ὃ ἐστιν ἔκγονος. 
Ὕωσεις. αἱ υἱοδεσίωι ' καὶ νίώσατο ἀντὲ τοῦ υἱὸν Φετὸν 

ἐποίησε᾽ καὶ νέῶσοα » ἡ χρῆσις παρα Αἰολεῦσι». 
5ο Τηκὸν δέρμα, οὐχ, εὕρηται ἐν χρήσει, εἰ μὴ παρὰ ᾿Αξιο- 

γίκῷ. ἡμάρτηται δέ οὐδέποτε γὰρ λέξις σγηµαίνουσα 
μέρος σώματοῦ ἔχει εἰς κον υτήτριὸνε ἄλλα διὰ κα- 
Ααροῦ τοῦ ον" οὐ γὰρ λέγομεν χοιρ: (κὸν κρέας» ἄλλα 
Χοίρειον᾽ οὐδὲ ὧν δρωπικὸς ποὺς, αλλ ὠνδρώπειου" οὔ- 
τως οὐ δεῖ λέγειν ὑμκὸν αλλ’ ὔειον δέρµα. ἀποροῦσι 
τωὲς λέγοντες διατί Αἰάντειος υἱὸς λέγεταέν Αἰάντειος 
δὲ ἄδελφος οὐ λέγεται. καὶ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τῶν ἁτητι- 
κῶν ἄντωνυμιῶν. καὶ πρὸς μείζονας λαμβάνεται ᾖ- σχέ- 
σιςν καὶ πρὸς ἶσον καὶ προς ἵττονα. πρὸς μείςους μὲν, 
οἷον ὁ ἐμὸς Δεσπότης” πβὸς ἶσον δὲ, οἷον ὁ ἐμὸς αδελ- 
Φος" πρὸς ἤττονα δὲ, οἷον ὁ ἐμὸς δοῦλος. ἐπὶ δὲ τῶν 
κτητηιῶν ὀνομάτων οὐδέν τι τοιοῦτον εὕρηται" ἄεὶ γὰρ 
πρὸς ἥττονα Φέλει εἶναι ᾗ σχέσιο, καὶ οὔτε πρὸς μεί- 
«να, οὔτε πρὸς Ίσον' οὐδεὶς γὰρ λέγει ᾿Αριαοτάρχειος 
πατ]ρ 7 Φίλος, ᾿Δριστάρχειου. δὲ ἀγρὸς λέγεταε. τού- 
τον χαάρς Αἰάντειος μὲν υἷος λέγετοα, ἐπεὶ πρὸς ἥτ. 
τονα ἑστὶν ἡ σχέσις Αἰάντειος δὲ ἀθελφὸς οὐ λέγεται 
πρὸς Ίσον γάρ. ὥσπερ γὰρ τὸ ὑδροφόρος, παροξυτόνως 
μὲν, σηµαίνει ἐνέργδιαν' προπαροξυτόνως δὲν πάθος" 
τὸ μὲν γάρ ἐστιν ὁ ν Φέρων τὸ ὕδωρ" τὸ δὲν τὸ ἀπὸ 
ὕδχτος Φερόμενον ̓  ἄρα μα) ἐν πᾶσι τοῖς ἀπὸ ῥημάτων 
συντιδεµέγοις ταυτὸν εἶναι εὑρίσκομεν» Φασὶν ὅτι ἐπί- 
παν" ὅτι δὲ ἔνιω μόρια παραβαίνοντα τὸν λόγον, ὡς 
αἱ προθέσεις πα) τὰ ἐπιτατικά οἷον ἐπίσκοπος καὶ ζὰ- 
Ἄρυσος, ἐνέργειαν σημαίνει, οὐ πάδοςν καὶ προπαροξύ- 
νεται' καὶ τα ὅμοια" ὥσπερ τὸ ναύβατος παροξυτόνως 
μὲν, παδητικός" προπαροξυτόνως δὲ, ἐνοργητικός" τὸ 
μὲν γὰρ, ὀηλοῦ τὸν ἐμβαίνοντα ἐπὶ τὴν ναῦν" τὸ δὲ, 
τὸν ὑπὸ τῆς νηὸς βαινόμεγον. ἄρα καὶ τὰ λοιπὼ τὸν 
αὐτὸν λόγον Φυλάττει; λέγεται παλιν ὡς ἐπίπαν' Ιδοὺ 
ἁτερτὴς μῦδος, ὁ μὴ τέρπων, ὀξύνεται ἐνεργητικός ' 
καὶ ἀγηλεής, ὁ μὴ ἐλεών' καὶ Φιλομηδής, ἡ Φιλοῦσα 
τὸν γέλωτα" καὶ ἄγεμοσκεπὴς χλαῦα, ἡ ἐκ τοῦ ανέ- 
µου σκέπουσα" καὶ ὀνσαήςν «ὁ δεινῶς πνέων. τούναντίον 
δὲ τριήρης ναῦς, ἡ ὑπὸ τριῶν ἐρεσσομένη" ἐν γὲρ τοῖς 
παροξυτόνοις ἐστὶ πα)ητρκόν. ὁμοίως καὶ ἀλίήρης, καὶ 
πανώλης καὶ ἐξώλην τὸ ἀπόλλυσθαι πα θητικώς ἐγκεί- 
βενο». 

Ὑδνῶ, τὸ τρέφω" καὶ ὑδγεῖν, τὸ τρέφει». 
Ὑδῶ. τὸ ὑμνῶ καὶ λέγω" καὶ ὕδειν, τὸ ὑμνεῖν καὶ 

λέγειν. 
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ΕΤΥΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

α. ντ” κ. 

Φσο ο ροή 

ας. ώς» 
"Ύδωρ. τὸ υ. διφορεῖται κατὰ τὸν πρό ον" ὁ μὲν 

συστελλέα: 2ο». «ναλογον" Ἵ δὲ ἐκτεμό ον, ποιήτι- 
κὀν. κλένεταιι ὕδατος σεσγαείωτ-α γὲρν , ἔστιν ἑτερό- - 
κλιτον ἡ -ρ κλίσι αὐτοῦ ὡς ἀπὸ τῶν εἰς ας ἐστὶ 
τοῦ ὔδα; ὕδατος, ὡς γζρας γήρατος. διατήν παν οὐδέτε- 
ρον ὑ: ἑἐρ μίαν συλλαβὴν απο ἐς τῶν παρὰ τὸ πούς καὶ 
τῶν εἰς ωρ καταλήηξεων, (δὲ τὸ τέκµωρ τόκμωρος) 
βραχείᾳ καταλήγει» Φέλει. 

Ὑλακόμωροι, ὑλακτωκίι οἱ περὶ τὸ ὑλακτεῖν πονούμενοι. 
τινὲ; δὲ τοὺς ὀξυφώνους, ὦς πα ἐΥχ/σιμώρους. δι 
τὴν οξύτητα τῶν δορτω»” µόρον γεὲρ λέγουσι Κύτριοι 
τὸ ὀξύ. βέλτιον ὁὲ οἱ περὶ την ὑλακὴν μεμορηιένοι, 
διὰ τὸ ἐγρηγορέναι" 3 τῷ ὑλακῇ ωροῦντες, ὃ ἐστιν 
ὀξείᾳ χρώμενοι ὑλακφγ. 

ὝὙλαστριαι, καὶ ὑλαζόμενοι, οἱ ἕύλα συλλόγοντες" 
ὑλοφόροι» οἱ ξυλοφόροι" καὶ ὑλουργοί, οἱ ... 

τι 

καὶ 

Ὕλις ὕλιος, μεταπλασμός ἐστιν, απὸ τοῦ ὕ οὗ µα 
κροῦ.. γύνεται παρὰ τὸ ὕεσθαε, ὅ ἐστι βρέχεσ' 
ὑγροῦ αὐξανοµένη. εἰς τὸ λλύς. 

ἝΤλἨ, σημαίνει τρία το ένλα, ὡς τὸν -- ὕλην τκμέμεν! 
--- καὶ τὸν σύνδενδρον τόπον ὡς σὸ, | δ᾽ ὅτε πὂρ 
ἀἴδηλον ἐν αξύλῳ ἐμπέσᾳ νι --- ἔστι καὶ ὄνομα 
πόλεως. 

3 Ὑλορόμος, ὁ ἐν ταῖς, ὕλαις ἐνοριῶν., . κ 
Ὑλομανούντων » µεμηνότων περὶ τὴν ὕλην, τη ἤ ὅλη χαι- 

ρόντων. , 

ὙὝλίων, γενιὴ πληθυντικῶν παρὰ ᾿Απολλωνίῳ. Ὕλλεῖοι 
ἔθνος Κελτμιόν' ἀπὸ Ὕλλου βασιλέως αὐτῶν , υοῦ 
Μελέτης καὶ. Ἡρακλέους, 

Ὕμέναιος, γαμικὸς ὤμνος, παρὰ τὸ ὁμοῦ ναίειν". δα. οὖν 
συνοµκ/ζεται αγὴρ γνναωκί. οἱ δὲν παρὰ τὸ οϱ” αλλ 
οὐ πᾶς ὕμνος ὑμεναῖος καλεῖτὰι. καὶ ῥῆμα 
πρώτης συυγίας". ἀλλὼ καὶ ἐπὶ τρίτης σν 
ται’ καὶ ἡμεναιοῦν, τὸ δει τὸν ών, καὶ 
πτευν γάμῳ. ἡ ὑμέναιος. ὃ ἐπιδαλάμιος ὕμνος" ἀπὸ ᾿ 
τοῦ ὁμονοεῦν τοὺς ΜΜάυ ὁμόσ γαίοντας τροτῇ ΑΑ- 
.ν } απὀ τινος μεναίου, ὃν Φασι νσν δοξα- 
σ2ᾖναι. 

Ὑμενώδες, λεττότατον καὶ τν Ἁ εἰπεῖν αερῶδες. ὁ 
ὑφήν τις ἐστίγ. ὴ, ὔ σμα εἶναι λεπτὸν ὑμένα. ὑμένα. 

ὝὙμην» ὑμετέρων, ἀπὸ τοῦ ὑμῶν, τροπΏ τοῦ ων. μὴ 
συγκοπὴ γίνεται τῶν τεσσάρων στοεχδίων ἀπὸ τοῦ όμε- 
τέρα, καὶ γόεται ὕμη, ὡς ἐν Ἰλιάδος γ, ας τὸ ὑμέτε- 

ρον, ὑμόν' ἢ ἀτὸ τοῦ ὑμῶν κατὰ τροπή». να 1 
Ὑμήττιον μέλι τὸ εὔχρηστον πρὸς ἠκτρείαν" "Υμηττός, 

τόπος ᾿Αττικῆς, ἐν ᾧ λέγεται εὔχρ. μον μέλι σόν 
Ὕμνος, κατὰ συγκοπὴν, ὑπόμονός τί πλ καφὸ εἰς 

μονὴν καὶ μνήμην ἄγει τὰς. τῶν ι Μοδ το. ρόδες 
καὶ ἀρετάς. κεχώρισται δὲ ἐγκωμίων καὶ προσφδιῶν κα 
ἐπαίνωνν οὐχ ὡς καχεύνων μὴ ἔντων ὕμνων" ας όλ 
δὲ ὄμνος προσφδίας, ὕμνος ἐγκωμίου, Όμνος. παιᾶνος, - 
καὶ τὸ ὅμοια" διαστέλλεται αἷς εἴθη απὸ γένους" αλλ' 
ἀντιδιαστέλλονται. προσφδια γὰρ, ΑΦηναῖοι προσιόντεξ ι 
ναοῖς ἡ βωμοῖς, πρὸ αὐλὸν ο τὸν δὲ ὕμνον, πρὸς π 
κιθάρα». ὅτω «Ἀθθυμος ἐν τῷ περὶ λυρικῶν ποηητῶν. 9. 

Ὑμνηπολείτω, ἀντὶ τοῦ ὑμνείτω". καὶ ὑμνούντων ψιλῶον 
αντὶ τοῦ λεγόντων, Πλάτων Νόμων ἔκτῳ. καὶ ὑμνεῖν, 
(ὀδύρεσθαι, μέαφεσθαι, "λοιδορεῖν, κατ] εφγμισμὸν, 
ὧς ἐν πρώτῳ Πολιτικῶν. 

Ύνις, τὸ γεωργικὸ» ἐργαλεῖον, ἀποβολῇ τοῦ ὃ, : δύνις τὶς 
οὖσα" ἐπεὶ κατὰ τῆς γῆς ὀύνει. 

'Ὑοσχύαμος, ὃν οἱ πίνοντας μαίνονται" καὶ ὑουχυχαᾶν, 
τὸ µεμνέναι να) παραπα/ειν, ὡς Φερεκράτης Κοριανοῖς. 
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4ο Ὑπαγωγεύςν ἐργαλεῖον δ)κοδομικόν. 
Ὕπαγει, ἐξαπατᾶ" καὶ ὑπαγωγαί, αἱ απάται πα) ύπα- 

γωγήν ἡ ὑποχάώρησις ' καὶ ὑπαγωγας, τὼς ἀναχωρήσεις. 
διώξεις τε καὶ ὑπαγωγὰς, Θουκυδίδης Φησέ" καὶ ύπα- 
γῶγὴ δὲ λέγεται ἡ τῶν νγῶν σκέπη καὶ προσόρμησις, 
οἷον ἐφόρμησις. 
πακτέον, πορεντέον. ἐκ τοῦ γω, ἀκτέον καὶ ὑπαντέον. 

α Ὕπαρ, αληθῶς' παρὰ τὸ ὑπάρχειν, ὅτι μόνα τὰ ἁλη- 
9η υπάρχουσι. 

5ο 3 Ὕπαρχος, ὁ ὑπὸ ἄρχοντος ὤλλου ὑποταχθείο. 
Ὕπαρ, ἐγρήγορσις». ὁπτασία αληδήο, οὐκ, ἐν ὀνείρῳ" ἁλή- 

λεία, οὐκ ονειρο” οἷον. Ὕπαρ, οὐκ ὄναρ Φαμόμενον: 
--- ἔστι ῥῆμα ὢ, σημαῖνον τὸ ὑπάρχω" αφ᾽ οὗ ῥημα- 
τιπόν, ὄναρν ὡς Φένω», «Φέναρ' καὶ μετα τῆς ὑπὸ προ- 
κ)έσεως » ὑπόναρ᾽ ια) ὑπερθέσει καὶ ἀποκοτῷ, ὕπαρ. 

Ὕπαρατά » μόνβιας ὑπαρχοντα" «παρὰ τὸ ὑπάρχω. 
Ὕπαρχων, προκατάρχων καὶ τὸ ὑπάρχεν, οὐχ, ἁπλῶν τὸ 

εἶναι σημαίνει, αλλα τὸ πάλαι εἶναι καὶ προὐπεῖναι. 
Ὑπασπισταί, δορυφόροι" παρὰ τὴν ασπίδα. 

4ο Ὕπάτη» ανώτατη” παρὰ τὸ ὕπατος, δ σηιιαίνἒι τὸν ὑπερ- 
ἔέχοντα καὶ ὑψηλόν. παρὰ τὴν ὑπὸ πρόθεσι» ὀηλοῦσαν 
τὸ ὑπεράνω, ὑπότατος κοιν συγκοπῇ» ὕπατορ. 

-"Ύπαιθα λιάσδη, Ἰλιωδος ο. ὠντὶ τοῦ εἰς πλάγιον ἐξέ- 
κλινεν, ᾖ εἰς τούμπροσθεν. 

Ὑπαίθριν, ὑπὸ τὸν αέρα καὶ ὕπαιθρον, ὁμοίως., 
Ὑπεμνήμυκε] Πάντα δ᾽ ὑπεμνήμύκεν, λιάδος κ’. ἔστιν 

ἠαύο, τὸ ἐπικλίω γμαὶ καταπίπτω" ὁ ) παρακείµενος» 
ο ὁ Αττικὸς. ώφειλεν. ἡμήμυλα εἶναι" αλλ ἐπεὶ 

5ο ᾿Αττωκὸς παρακείµενος ἄε) ἀπὸ βραχείας ἄρχεταιν 

μή τὸ } εἰς ε. καὶ ἐγένετο ἑμήμυκα” καὶ πλεο- 
νασαῷ τοῦ ν ὃμὰ χρείαν ποιητικὴν, γώεται ἐμνήμυκε 
καὶ ὑπεμνήμυκε. 

Ὑπεξαιρῆσα», ἀντὶ τοῦ ὑπεξελόν ἄνελλήνιστόν ἐστι" 
τοῦ γὰρ ῥήαατος μὴ ὄντος, λέγω δὴ] τοῦ ἤρησα, οὐδὲ 
ἡ µετοχή α ήτα» οὐδὲ οὐδέτερον τὸ αἱρῆσαν. κονό- 
λου γὰρ τα ὁμε τοῦ αἱρω περισπατο οἷον διαιρ" παν 
τῶν ἁμοίων ἐκλέλοιπεν ὁ αμάν καὶ τὼ τούτου κι- 
γῄάατα. 

ΠΤδ Ὑπεἐγρήσθωσιν] αἱρῶ» αὐρήσων µρηκα, ἤρηκαι» ἠρήμην» 
ἤρησο. καὶ τὸ προοταπτικον, Ἔρησο τὸ πληδν»τικὸνν 
ἤρησθε ἐρήσθωσαν ' καὶ αστὰ τῆς ὑπὸ καὶ ἐξ, ὑπεξη- 
ἤσθωσαν. - 

Ῥπελύσαο] λύω, λύσω, ἔλυσα, ἐλυσάμην, ἑλύσω" καὶ 
κατὰ διάλυση Ἰωνινὴνν ἐλύσμο. 

Ὑπεὶρ λα] ὑπὲρ ἦν. καὶ πλεοασμῷ, γίνεται ύπε/ {ρ» 
ες ὡς τὸ, --- ὑπείρεχο» Ἡφαίστοιο μένος, ὑπείροχον, ύπερ- 

: άχοντα, προύχοντα. εἰς πὸ ὑπερβασία. 
τς Ὑπέρα. τὸ ἐξηρτημένον τοῦ πέρατος τοῦ ὑστοῦ. σχοι»ίον, 

ν ᾧ ἀνίεται καὲ τείνεται τὸ σχοινίον᾿ 
εἶναι. 

Ὑπεραέί Ἴσος ζέλλ λὴ. --- τῇ άγαν πνεούσγ συστροφῇ τοῦ 
ἀγέμου. παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω, ὄνομα ὑπερπήρ ὑπεραέος᾽ 
ἦ ὀοτρο]ν ὑπεραεῖ" ἡ αἰτιατικὴ, ὑπεραέα ὑπεραῇ. Ἰλιά- 
όος λ'. 

Ὑπερβασία, παραβασία. ἀδωίᾳ, καὶ τὸ ὑπὲρ τὸ δίκαιον 
Ἱιπράττειν. γέεται παρὰ τὸν βέβαμαι παρακείμενο», βέ- 
βασαι, βασία᾿ κο ὑπερβασία. κυρίως ἐπὶ τῶν ὑπερ- 

παρὰ. τὸ ὑπεράνω 

ὁ βαμόντών τοὺς ἰδίους ὃ 0ρουο. ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ύπερ- 
ἠφανίας ὀοχοῦσι γὰρ οἱ ὑπερήφανοι ποιεῖ τι ὑπὲρ 
(ἑαυτούς. 

Ὑπείρεχον. ἔστι -ῥῆμα ἔχω' ὁ παρατατριὸο». ἔχον, ποι]- 
πως μετὰ σῆς. προθέσεως, ὑπέρεχον' καὶ πλεονασμῷ 

απ ποῦ-ε, ᾠπείρεχο». ώφειλε  ὁὲ ἐν τῷ τέλει εἶναι ὁ πλεο- 
ΕΤΥΡΙΟΙ.ΟΟΙΟΟΝ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΝΕΤΓΑ. χτπ που 

νασμὸς, ἵν ᾗ ὑπερίεχον" αἱ γὰρ προ.)έσεις κατὰ τὸ 
τέλος πλεονάςουσιν' οἷον, ἐν, ἐνί" πρόον προσ. αλλ’ 
ἐπειδὶ παρέπεται ταῖς προ. Ἀ}έσεσι τὸ μέχρι τῆς δισυλ- 
λαβίας αὐζεσδαι, τούτου χάριν οὐ πλεοναζδι, ἵνα μὴ 
εὑρεΏῇ τρισύλλαβος κα πρόθεσις. διατί ἀναβιβάφει τον 
τονον» πάς παρῳχ]μένος χρόνος, τὸν προςγινόµενον 59 
αὐτῷ Χρόνου αποβαλω», ἐν τῇ συν«)έσει προπαροξύνε- 
ται" οἷον, εἶχον, κατεχο». 

Ὑπέρβιον, ὑπερβιῶς, οἷον ἄγαν βιαίως, ᾗ ὑπερβαλλόγ- 
τως τῇ βίᾳ, ὑπερηφάνως. 

Ὑπερβολή», τὴν ἀναβολὴν καὶ ὑπέρ-εσιν' καὶ ἐν τῷ πε- 
ϱἳ στεφάνου Δημοσθένης, 

Ὑπερδεᾶ δημον ἔχοντα, ὑπερβαλλόντως ἐνδεᾶ, οἷον πάνυ 
ἑλάσσονα κατὰ ὀύναμιν γίνεται δὲ απὸ τοῦ ὑπερ- 
δεής ὑπερδεοῦον { αἰτιατικὴ, ὑπερδεέα" καὶ συγκοπῇ, 49 
ὑπερδεᾶ. 

Ὑπερδέξιον χωρίον, οἷον Χελεπώτατον" Ἐενοφών, 
Ὑπέρδικουν τον ἄχρως ὁύκαιον, καὶ σφόδρα δύκαιον. 
Ὑπερήμεροι, οἱ ἐν ταῖο παταδίναις προς ἔκτισιν Ἰ μύρο 

λαβοντες πα) μο] διαλυσάµενοι. οἱ δίκην ὀφείλοντε 
ὁποιανοῦν, τοῖς ἑλοῦσι μὴ ἀποδιόόντες ἐν ταῖς σωρναῖς 
προ.)εσµία!ς, ὑπερήμεροι ἐκαλοῦ»το. τὸ δὲ πράγμα, ὑπερ- 
ἠκπερία. 

Ὑπέρθυμος, µεγκλόψυχος, γενγαῖος. 
Ὑπερηφανέω ὑπερηφανώ. κοῦ ὑπερηφανεύω" ἐκ τοῦ ύπερ- 5ο 

ήφανος τοῦτο ἐκ τῆς ὑπὲρ προῬέσεως καὶ τοῦ φω 
τὸ φαίνω» ὑπερανώφανόρ τις ὦν, ὁ ὑπεράνω πάντων 
Φαιγόμενος. 

Ὑπερίδης] παρὰ τὴν ὑπὲρ πρόθεσιν γίνεται Ὕπερος καὶ 
Ὑπερίδης, ὧς Ὕλλου Ὑλλίδη». 

Ὑπερηνορεόντων . ἦτοι τῶν ὑπερεχόντων τῇ ἠνορέῃ» Του- 
τέστιν ἀνόρείων, ἡ τῶν ὑπὲρ ὀύναμιν Φρονούντω», ὁ σα 
ἡΦφάνων. 
πμ, ὁ ἥλιος 

ὡς Ἡσίοδος ἐντευ εν γὰρ αὐτὸν πατρωνυμωιῶς Ὕπερ- 
εονίδην καλεζ: ῇ ὃ ὑπεραγω ἡκῶν ἑῶν, καὶ περιπολῶν 
τὸν κόσμον διὼ τούτου γὰρ τὰ ὅλα συνέχεται. 

Ὑπέρινος ; ὑπερκεκαθαρμένοο. 
Ὑπέρωον, τὸ σφόδρα, λεπτόν: ἰνὼ ἐστι ῥμα τὸ ἐκκενῶ 

κα λεπτόνω κα ὀξύνω" ὅδεν καὶ ὑπέρινον ἄνδρα λέγο- 
μεν τὸν λεπτὸν καὶ κεγόσαρχο». 

Ὕπερικται νοντο] --- ποδες ὁ ὑπ τερικτα/γοντο: --- Κρότης 
τὸ ἅγαν ἐφάλλοντο., ὑπερικταίγοντο" Δυσανίας ἐπὶ τοῦ 
τρέμει» Φησὶ τετάχιδαι. ἦ ὀχσύγεται, ὧοτε εἶναι ύπερι- 
κγοῦγτο" } Ψμλοῦται' οἱ δὲ πόδες δμκνοῦντο διὰ την 
χδρο; ὴν ὑτὲρ τὸ μέτρου τῆς δυνάμεως. 

ο 

Ὕπε ερΦέτης] εἰ γέγονε παρὰ τὴν συγκρισιν καὶ ὑπέ έρὃεσιν, 

ἐλέγετ᾽ ἂν συγκριτικὸν πο) ὑπερθετικόγ. ὡς παρὰ τὸ 
Φοίσις Φθισριόν) παρὰ ἀέντοι το συγκρετος καὶ ὑπ έρ- 
ετος ἦν συγαρίτηο καὶ ὑπερθέτης ἐξ οὗ συγκριτρών 
πωὺ ὑπερ»ετμκόν. 

Ὑπερκύδαντος, ἄγαν ὑπερενδοξους. τὼ εἰς ὁκς ὑπὲρ δύο 1ο 
συλλαβὼς ἐποσυλλάβως πατὰ ἀποβολὴν τοῦ ς κλίνεται, 
᾽Ακάδας, Ακαδα" ἸΙούδκς, Ιούδα" Τωμαχέδας, Τιμα- 
χίδα Λεωνίδας» λεωνίδα" χωρὶς εἰ μἲ ἀπὸ βαρυτόνου 
ας φίνοιτο" οἵον, οἷόα, Οἴδας Οἴδαντου " μείδω, 
Μείδας Μείδωντος Φείδομαν ᾿Αφείθας ΑἈφείδαντος. οὗ- 
τω καὶ τὸ ὑπερκύδαντος, ἀπὸ τοῦ ὑπερκυδωένω» ὑπερ- 
κυδήεις ὑπερπνόήεντου καὶ ὑπερκύδωντος. λέγουσι, δέ τι- 
Φες, ὅτι ἐν τοῖς Ἐπιμερισιοῖς Ἡρωδιανος λέγει, ὅτι με- 
τοχή ἐστι) κυδαίνω . ἐκύδηναι, πνδκγαντου” καὶ κατὰ 
συγκοπὴν ο συν.λέσει, ὑπερκύθντου. ἐν δὲ τῷ Ὀνο- 5ο 
µαστήιῷ λέγθε, ὅτι ὀνομά ἐστι καὶ μᾶλλον ὄνομα ὁε; 

ὼ1γ 

ἦτοι Ὑπερίονός ἐστι κα Θείας ποαῖς, ηπο 



άο 

5ο 
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10 

ζο 

γη 7ο] 
ς λέγειν ἥπερ μετοχή»᾿ τὸ γαρ ὀνομκτικὸν αὐτοῦ ὧμο- 

λόγηται εἶναι. οἱ δὲ Ἐπιμερισμοὶ οὐκ εὐσὺν αὐτοῦ. πᾶν- 
τέςι αλλ’ εἰσ) καὶ ψενδεπήγραφοι, ὶ 

Ὑπέρμορα, ἐπίῤῥημα µεσότητος, Φύσει ἢ ο Ἵϕνν τα εἰς ἃ 
λήγοντα οὐδέτερα, εἰ μὲν μετα -ωε συντε»ή ὀνό- 
µατά εἰσιν᾿ οἷον, κειλὰ γράμματα : δὲ μετὰ ῥήματος, 
ἐπιῤῥήματαά εἶσιν' οἷον. καλο γράφει, ἄντὶ του παλῶς. 
οὕτω παὶ ὑπέρμορα, αντὶ ποῦ ὑτὲρ τὸ Σροσῆκον, ὑτὲρ 
τὴν εἰκαρμένην. καὶ ὃν τρόπον τὸ καλόν καὶ τα αλα 
εἰσὶν ὀνόματα, αλλα καὶ ἐπιῤῥηααταν οὕτω καὶ τοῦτο 
εἰς σύνταξι» ἐπιῤῥηαατωιὴν λαµβανοτα,. } ὅτι δύναται 
καὶ τοῦτο καὶ τὸ ὑπέρμερον χατα ὁιάλυσιν ἀναγινώσκο- 
σὃαι, ἑμοίως τῷ, Ρη καὶ ὑπὲρ αοῖραν ἄϊδος: -- ἡ οὐ 
κατὰ ὁιάστασιν᾿ ἀντὶ γὰρ τοῦ ὑπεριόρως εἴληπται ἐκ 
γὰρ τοῦ ̓ μόρος γένεται ὑπέρμορος ἐξ αὐτοῦ τὸ οὐδέτε- 
ρον" καὶ τα πληδοντικὰ, ὑπέραορα. 

"Ὕπερον, παρὰ τὴν ὑπὲρ πρόθεσιν παρῆκται. 
Ὑπεροπλία, ἡ ὑπερηφαγία” γίνεται ἀπὸ τοῦ ὑπερόπλιοῦ 

μοταφορικὴ δέ ἐστιν κα λέδιον ἀπὸ τῶν τὰ ὅπλα Φερόν- 
των. καὶ ὑπέροπλον, τὸ ὑπερήφανον. απὸ τοῦ ὑπέρο- 
πλος γίνεται ὑπαρόπλειος, κτητικῷ τύπῳ' ἐξ οὗ τὸ 
)πλυκὸν ὑπεροπλεία, δια διφθόγγου, ς] απὸ τοῦ ὑτερ- 
έπλης ὃδεν τὸ ὑπεροπλγέστατος παρ) Ὅμήρῳ, αντὶ 
του ὑπερ)φ ενότατος) ὡς Σοφοκλῆς, Σοφόκλειος. καὶ, 
τ οὐκ ἂν τις ανὴρ ὑπεροπλίσσαιτο: . αντ) τοῦ ὑπερ- 
ἠφάνως ἴδοι καὶ νεανικῶς ὑπερβή. ἀπὸ τῶν ὅπλων. 

Ὑπέρτατος» μεγαλώτατοςν Ἰλιαάδος μ΄ καὶ, ὑπέρτερο» 
εὖχος, Ἰλιαδος Αν ὑψηλότερον, μεγαλώταρον. 

Ὑπερφίαλος, παρὰ τὸ Φῶ τὸ Φαίω, ὁ ὑπερφαίνοντα 
τῶν ἄλλων ἑαυτο ὴν ἀπιχειρῶν ἐπιδεῖξαι' εἰ δὲ παρὰ τὸ 
Φῶ τὸ λέγω, ὁ ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ ὀύναιιν λέγων καὶ 
ἐταγγελλόμενου ὁποῖον λέγει Όμηρος ὑψαγόρην ’ οἶμαι 
δὲ καὶ παρα τὸ πίω πήαλος καὶ ὑπερφίαλορ, ὁ ὑπέρ- 
σπονόος. λαμβάνεται ὁὲ καὶ ἐπ) ἐγκωμίου” 7. ὑπερήφα- 
νος καὶ ἆθφος, καὶ παραβαίνων τοὺς διὰ Φιαλῶν Ύ1νο- 
μέγευς ὄρκους, ὴ ὁ ὑπερβάλλων τῇ αμετρίᾳ» ὡς της 
Φόλος ἅμέτρου οὔσηο' κα) ὑπερφίαλον λέγεται τὸ πο- 
λὺ καὶ ἄμετρον. 

Ὑπερώς, ὁ οὐραγίσκοῳ παρὰ τὸ ὑτ) αὐτοῦ ἑραᾶσθκι 
τὴν τροφήν᾿ έρωή γὰρ ὁρωή. Ἡ µετενήγεκτάι ἀπὸ τῶν 
ὑπερφων ο/κοδομή αντων καὶ τῶν µετεωρισμένων ὑπὲρ 
τὴν έραν τὴν γῆν. Ἶ αὐτὴ δὲ ἐτυμολογία πα) ἐπ) τοῦ 
ὑπαρχου. ὑπερῶον γαρ τὸ µετέωρον, τὸ ὑπὲρ τὴν ἔραν 
καὶ τὸ ἐπ/ίπεδον, τὸ ὑπεράνω μόνον οἴχγέα. ἔχει καὶ 
τὸ, προογογραμµένον. κα) ὑπερῶος οἶκος, Ἀτητηνόν. 

Ὕπερβον, ὑπερω]όν τι ὄν, τὸ ὑπεράνω τοῦ κάτω ἐόν' } 
παρὰ τὸ ἄνω ὑρᾶσφαι, 

Ὑπερώησαν δὲ οἱ Ίπποι: --- ὑπεχώρησαν, ὑπερωρμήσαν. 
Ὑπατόάλυπτο, ὑπεκαίετο, καὶ ἐκέκνιστο, 
Ἔπεψηνισμένοι, ἄκμαῖοι πρὸς τόκον’ ἀπὸ τῶν σύκων τῶν 

διὰ τοὺς γηνας πατε ρων. 

Ὑπηνέμιοι, ὑπὸ τὸν ἄνεμον" κα) ὑπηνέμια ολ, δίχὰ τοῦ 
ὀχευ.λῆνα, γαννώμενα. 

Ὑπήνη, αἱ ὑποκάτω. τοῦ γείου τρίχες απὸ τοῦ ὑπεῦναι 
κο ὑποκεῖσλαι τῷ γενείφ. Ἰ ἀπὸ τοῦ ζρμι ἤσω ἤνη καὶ 
ὑπήνη" παρὰ τὴν ἔσιω τῶν τριχῶ». οὐκ ζδμ δὲ ψιλοῦ- 
σθαι, "Ώρος. ἐν δὲ τῷ ῥητορικῷ λεξικῷ εὗρον σηµαί- 
ειν την λέξιν μύστακα, Ὑένειον, πώγωνα ἡ του ἄνω 
χείλους τρίχωσις, ταῦτα δὲ 1. τὸ ἄλλο ἐτυμολογικόν. 
εἰς δὲ τὸ αἷἱμωῦδ . εἶχαν οὕτως" 

Ἴπηνάτηο, ώκματος ν ἀρτιγενής ὑπήνη γὰρ λέγεται 
ἄνω χείλους τρ/χωσίς, ὑπάνη ερ οὖσα" παρὰ τ 
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ὑπεῖναι. μύσταξ δὲ λέγεται ἡ μα τῶν να” «3ὴ 
χωσις. Ὅἶτει 6 τὸ Ίουλος 
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“Ὕπηρετης), ἐκ τὴς ὑπὸ ο νὼν πποῦ ἡρόνάων τὸ 4ο 
κωπηλατ εἲν γίνεται ὑποερέτης" Ακβελῃ. τοῦ ο, καὶ 
᾽τροπῇ τοῦ ϱ εἰ; ην ὑπηρέτης: κυρίας γὰρ ὁ αν κλλ” καὶ 
ῥημα. ὑπηρετῷ. 

ἩὙπηρέσιον,- ὁ ὀνδόμενος μισὸ ὃς τοῖς ὑπηρετεῦσι, τοῖς 
στρατενοµένοιθε, πα) ἐρέστουτε, καὶ ὀουλεύευσιν απὸ 
τοῦ ὑπηρετω. ὑπηρέσιον κυρίως, ἐφ᾽ οὗ καθίζουσην οἱ 
ἐρέται ἀπὸ τοῦ ἐρέσσω. καὶ ὑκηρέσία κυρίως, ἐπὶ τῶν 
ὑπηριτῶν, ἐφ᾽ ὧν κα δέζονται ἐρέττοντεςι ὑπηρέσιά 
τινα ὄντα. οὕτως Ελρηνάῖος ὁ ο. Ώρος. έστι 
δὲ καὶ ὄνομα πόλεως. ς 

Ὑπισκόμενος, εἰς τὸ ὑποσχόμεγος. 
Ὕπιου, εἰς τὸ "Αμφιορ" τῶς παρὰ τὴν ἀνὰ Αγιος, 
Ὕπνος » παρὰ τὸ ὑπονοστεῖν, ἤγουν ὑποχωρε᾽ ἐν αὐτῷ 

γὰρ αἱ τοῦ ἄνθρώπου: α/σθήσεις ὑποχαροξσιν. Ἶ παρὰ 
τὴν ὑπὸ πρόθεσιν καὶ τὸ Σοῦς νοός, ὑκόνους καὶ συγκο- 
πρ, ὕπλος ἐν γαρ τῷ ὕπτῳ αἱ Φρένες καὶ ο νοῖς 
ὑπεχωρεῖ. ῆ παρα τὸ λύειν τοὺς (πόνους, λύπονος τις 
ών. μαὶ συγκοτῇ καὶ αφαιρέσει τοῦ λ. ὕπνος. σηµαήνει πδι 

τέσσαρα τὸν Φεὸν, ὡς τὸ» “ὝὙπνα ἄναξ πάντων: --- 
καὶ τον ὁνα σιδήρου Ῥάνατονν ὡς τὸ, ΄ΗἩ ὁ αὲν αὖθι 
πεσὼν Ἠοιμήσατο χάλκεον ὕπνον: --- καὶ τὸν κεινᾶς 

λεγόμενον ὕπνον, ὧς τὸ, -- Δία ὁ) οὐκ έχε Σήλυμος 
ὤπγος: -- καὶ τὸ τῶν ανδρώτων πάθος, ὡς τὸ, Ύπνῳ 
καὶ Φιλότητι δάμείς: ---- τουτέστι τῇ συνουσ/« ι 

Ὑποβλήδην, ὑποβαλὼν λόγον ὑποκρευστικῶς, ἔτι λέγον- 

τός τος ὡς ἀπὶ τοῦ ᾿Αγαμέμγονος ὁ ᾿Αχιλλεύς, ἐν 
Ἰλιάδος α΄. ἐκ τοῦ βλῶ βλήσω, γίνεται θλήὸγν, καὶ ιο 
ὑποβλέδην: , ὁιαφέρει δὲ τοῦ. παραβληδην παραβλήδην 
μὸν γάρ ἐστι, τὸ παραβαλεῖν τινὰ καὶ προσαγαγεῖν 
λόγον, ἐκείου. τὸν λόγον καὶ τὴν ὁαᾳιλίαν πρέτερο» ἀμελ- 
Φόντος". ὧς τὸ, Μειλελίοις ἐπέεσσι παραβλήδην πρες- 
έειπεν: --- ὑποβλήδην δὲ, τὸ ὑποβαλεῖν λόγον, μµτόέ- 
πω τοῦ ὁιαλβγοµάνου τὴν ὁμιλίαν καὶ τὸν λόγον τελέ- 
σαντος. καὶ δεῖ γγώσκει», ὅτι τὸ πορχβλήδην ταρὰ μὲν 
᾿᾽Απολλωνίῳ» αντὶ τοῦ παραβάλλων καὶ παργγορῶν τοῖς 
λόγοις ἐστί" παρὰ ὁὲ Ὁαήρῳ, τὸ κατὰ ἁπάτην λέγεν, 3ο 
ώρ τὸν Μειλιλίοις ἐπέεσσι παραβλγδην προσέειπε: --- 
παραβλήόην. ἔστιν ἐπίῤῥημα ποιότψτόρ, ἐκ πόσων µε- 
ρῶν τοῦ λόγεν γένεται τα ..ο δην ἐπιῤῥηαατας ἐκ ὁνο 
ἐνόματες καὶ ῥήἁατορ. καὶ απὸ μὲγι ὀγόμ ἆτος, τῷ α 
πκραλήγεται ο,ον λόγος, λογάδην" σπόρος, σπεράδην ’ 
τρόχος, τροχάὀηγν απὸ δὲ ῥήματος, τῷ β, πράφα, 
γράβόην λείβω, λείβδην κρύπτω. κρέῤλην" 
τῶν εἰς έω μολλέντων, τῷ ιὮ μήξω, α/γόην λίζων 
λήγδην᾿ 

ἀπὸ μὲν της πρώτης συςυγίας, τῷ ε παραλήγεται, 
ανύγμι, ἀνήσω, κ" απο δὲ τῆς δευτέρας, τῷ α 
παραλήγεται ν βίβηαι, βήσω, βάδην, ἀντὶ τοῦ αργῶς, 
ὡς τὸ, ουδ) γρέμα βάδην απιόντος. 

Ὑπέβολον, ὑποκείμενον πρὸς ὀκνειον πο τόκο». 
Ὑποβολιμαῖοι, ὑποβαλλόμενοι καὶ ο εποίντουν ὔτοι αἷς 

ἐπὶ τῶν χαμαιριφῶν παιδίων, ἅπερ ἑαυτῶν ἀποβάλλου- 
σιν αἱ γυναίκες, ἄντ) τοῦ ῦ νόφοι, αλλότριοε. 

Ὑποβρύχιον, ὑπὸ τὸ - ὔδαρ βυδισὃὲν, ταρὰ τὸ βρέχω. 
Ὑπόδρα] ιν δ᾽ ἀρ ὑπόδρα (δὼν, Ἰλιάδος αν ση κεκίνει 4ς 

ὁδινὸν καὶ ὀργίλον ὑποβλεψάμενος. ὤεπερ ατὸ τοῦ ἡ .- 
μῶ γίνεται γρέμα, καὶ σιγῶ σία, οὕτως ἐκ τοῦ ὁρῷ 
καὶ τῆς ὑπὸ προθέσεως, ὑπέρα" καὶ πλεονασμῷν «νὰ 
ὁρα, τὸ ὑφορᾶσθαι. ἡ ὁκ τοῦ δέρκω τὸ βλέπω 

εστι 

ον - 

απὸ ὁὰ 

ἀπὸ δὲ τῶν εἰ σα, τῷ η, ίσων ῥγδην" (ση-- 
μαήνθι τὸ Φανερῶς), τμήσω, ταήδην. απὸ δὲ τῶν εἰς μὴ, το 
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συγκοτῇ ὁρῷ τὸ ὁρῷ ' ὑποδρώμενου, ἀντ) τοῦ ἑφορώμε- 
νος. ὁρῷ οὖν, ὁρά᾽ καὶ συνθέσει, ὑπέδρα, τὸ ὑποβλά- 
πειν. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς λέγδι, ὅτι ἐκ τοῦ ὑποδρέξ γίνεται 
ὀξυτόνου. τὰ εἰς ἔ λήγοντα ἐπιῤῥίωατα ὀξύνεται, εὖ- 

ή  λ ’ » η /.. ἤ ’ ν ῃ 
ραεξ, ἐγαλλαξ, απρίζ, πρίξ χωρὶς εἰ μὴ παρὰ προθέ- 

6ο σεως γίνεται" δι τὸ πἑριᾷξ. τὸ παρέξ, ὅτε ὀξύνεται, 
οὐ Φασὶν «εἶναι ἐπίῤῥημα, ἀλλὰ β προθέσεις. σεση- 
µείνται τὸ ἅπαξ᾽ καΐτοι ὅπερ ἄφειλε δέξκσθαι ἐν τῇ 
ἁπλότητε, ἐδέξατο ἐν τῇ συνθέσει. ἁπαξκπλῶς. τὸ δὲ 

. ἑποδράξ, ἀποβαλὸν τὸ σύιφωνον, ἀνεβίβασε τὸν τόνον, 
ὡς ἀνυστής, ανύτης ' δεσποστής, δεσπότης. 

Ὑπόγνιον, παρὰ τὸ γυῖον, ὃ σγαπίψει τὸ µέλος, οἷον τὸ 
υἐγγὺς τῶν. μελῶν. ἡ απὸ τοῦ γυῖς, ὃ σημκήνει τας χεῖ- 
ρας διὰ γὰρ τῶν χπιρῶν ἀποτελοῦνται τα ἔργα. Ἶ 
παρα τὸ Ὑύη, ὃ σηµαίνει τὴν γῆν. ο μὲν οὖν ἄγων 
ὑτόγυος, καὶ συνεστήκασι τῶν ῥήτόρων οἱ δθινότατοι: 
-- σημαίνει τὸ παραυτίκα µέλλον γίνεσθαι. 

Ὑπογραμμός. προγρακµός τις ὤν' καὶ γὰρ ὑπὸ ἀντὶ) τὸς 
. ς λ / ι) ΄ ς -- λα 

πρὸ, ὣς καὶ ἐν Βατράχοις ᾿Δριστοφάνης, Ὑμεῖρ δὲ 
ταῖς Μούσαις τὲ µέλος ὑπάσατε: --- ἀντὶ τοῦ προῴσατε. 

Ὑπογράφω, καταβέλλομαι, σπιαγραφῶ, βεβαιῶ. 
Ὑπόγραμμα, τὸ ᾽Αρματίου. ὑπέμνημα, ᾧ τοὺς ὀφθαλ- 

19 μοὺρ ὑπογράφουσι' καὶ ὑπογεγραμμένη, ἐστιβασμένη, 
᾿Αριστοφανης. 

Ὑπογενειάζων, λιτανεύων, τοῦ γενδίου ἁπτόκιενος 
« ᾳ ΄ - , αλ ΄ Ν Ν [4 - ᾿ 
Ὑπόδημα) ἐκ τοῦ δέω ὁῷ ὁήσω (τὸ ὁεσμεύω) ὁημα καὶ 
ὑπόδημα. 

Ὑποδεξίῃ, Ἰλιάδος ή, σηµαίνει σὸ ὑποδέχεσθαι,. ὥς παρὰ 
τὸ ἀνόρεχτος ἀνορεξία, οὕτως ὑπόδεκτος ὑποδεξία. 

Ὑποδερ)ο ὑποδερίδος, ΄ ἑρμίσκος, πλόκιον, γυναικεῖος κό- 
σμος" οἷον δείραιον" καὶ ὑποδέραία, περιτραχήλικ. 

9ο Ὑποδιδάσκαλος, ὁ τῷ χορῷ καταλέγωυ" ὀδιδάσκαλος γὰρ 
αὐτὸς ὁ ποιητής. - 

Ὑποζγιώδης ἄνθρωπος, ὁ μὴ ἐκ της ἑαυτοῦ προκιρέσεως 
καὶ προθυωίας τὶ πράττων, αλλ’ ἐκ τῆς ἑτέρων κε- 
λεύσεως, ὥσπερ καὶ τὰ ὑποῦγια. εἴποις ὁ᾽ ἂν καὶ ὑπο- 
«ογιῶδες πρᾶγμα. ᾿Αριστοφάνης. 

Ὑποθησόαεθα, συμβουλευσόμεθα καὶ ὑποτίφεται, συµ- 
βουλεύει. 

:Ὑποικουροῦν, λικδος Φ’. Λεληδός τι μῖτος ὑποιπουροῦν : 
--. ἀγτὶ τοῦ ὑποστρεφόμενον κο) Εγδομυχοῦ». 

5ο Ὑποκας εἶνχι τὰς ὀφρῦς, οἷον παύσασθαι χαλεπαίνοντα 
τὸ γὲρ ἀνατείειν τὰς ὀφρῦο ὀργ]ς ἐστι σημεῖον. 

Ὑπονκηρυξάμενος, τὸ ὑπὸ. τῷ κήρυκι τῷ Φημοσίῳ στῆναι 
καὶ ποι]σαί τι ὁμὲ τοῦ κήρυκος Φανερῶς. 

Ὑποκορίζεται, κολωκεύει, ἐὑποκρίνεται. «ὑποκοριζόμενοι, 
Ἐενεφων, ἀντὶ τοῦ διασύροντες. ὁ δὲὸ Δημοσθένης ἐχρή- 
σατο τῇ λέξει ἐπὶ τοῦ ευφημοῦντος, καὶ τὸ αἰσχρὸν 
εὐφήμως ὀνομάςοντος, 

Ὑποκοριστικέν, ἑλαττώσεως ῥῃια καὶ ὑποκορισμός, µείω- 
σις µεγέΦους. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ταῖς κόραιᾳ ἐοικέναι 
αὗτχι γὰρ Φελοῦσι ἐκλύτῳ Φύσει κεχρημέναι εἰς κο- 
λακείκςᾳ τρ΄πον πάντας μικροπρεπῶς προάγει», εἰ νεό- 
τητος πομιὸῇ ἔνδειξιν. πολλὰ τοικῦτα παίζεται ἐν κω: 
μῳδήᾳ, μέχρι καὶ αὐτῶν τῶν ονομάτων», καὶ μαλιστα 
εἰ τύχοι ἑτκιρῶν προφέρεσθαι ὀνόματα, ὡς ἡ Κλωνά- 
βιον, καὶ Μουσάριον, καὶ Λεόντιον, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

Ὑποκριτήε] ἡ ὑπὸ ἀντὶ τῆς ἀπὸ κεῖται, οἷον ἀποκριτής' 
(τὴν 1ὲρ απόκρισιν οἱ παλαιο) ὑπόκρισιν πεκλήκασι», 
Ἰλιάδος η. " 

Ὑποκρίονται, ἀντὶ τοῦ ἀποκρίονται ἐστίν. ἡ χρόνον 
σημχ/νει ἐν τῷ ἴσως τὸ µετα τὸν χρόνον ἀπονρήε- 
σθαι' καὶ ὑποκρίεσθαι, τὸ ἀποχρήεσθαι' κκὶ ὑποκρι- 

άμει 
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τής ἐντεύθεν, 
ἑβόόμγ. 

Ὑπόκυκλα] τινὲς ὑφ᾽ ἓν ἀναγινώσκουσιν, ὡς ὑπότρεχα. 
ἡ ὑπὸ ἐφαρμόεται τρισὶ πλαγίχι; πτώσεσιν" ἐναντίαν 
δὲ ἔχει κατάσχεσιν τῇ ἐπὶ καὶ ὑπέρ. ἔστι καὶ τῷ ὠνα- 
στρεφομένῳ ἐξαίροτόν τι πεπονθός' ὅτι ἅμα τῷ πλεο. 
»ασμῷ τοῦ ια τροπὴ ἐγένετο τοῦ ο εἰ;α, ὑπό, ὑπαί: 
διὸ καὶ ἐτόλμησαν τινὲς Φάναι, μὴ ἄρα Αἰολικὸς τῆς 
ὑπαί ὁ πλεονασμός' οὓς ἐλέγχει τὸ πγεῦμα. 

Ὑπολαβών, ὑπονοήσας, ἢ ἀποχριδείς, ἢ ἀντειπών, ἄντι- 
κρούσας. ἀπὸ τοῦ λήβω δὲ ἀμφότερα. 

κ Ὑπόλοιπα, τὰ λοιπὰ, οἱονεὶ τα ὑπὸ 
βά9ει) λελειμμένα. 

Ὑπὸ μµάλης] τὸ μὲν ὄνομα καῖται παρὰὶ τῷ ῥήτορι" ὅταν 
μὲν οὖν ἐνικῶςρ λέγεται, οὕτως αὐτὸ τάττουσι μετὰ της 
προθέσεως ὅταν δὲ «πληθυντικῶς, οὐ άλας λέγουσῳ, 
αλλα κασχάλας. 

Ὑπομηλαφήσαι, ὑποψγλαφῆσαι. 
Ὑπονομεύοντες, ἄἀντὶ τεῦ ὑπονόμους ὀρύττοντος. 
ς / αν ὃς . κ δδτα / - 
Ὑπόνοια καὶ ὑπονοεῖν. ἡ ὑπὸ πρόθεσις ἐντελοῦς διανοίας 

ἔλλειψιν ὀηλοῖ, ὑπονοεῖν οὖν, τὸ μὴ τελέως νοεῖν τὸ 
/ προκείµενο». 

Ὑπόξυλος, ὁ κίβδηλος, ὧς ὑπόχαλκοο. οὕτως ᾿Αριστο- 
Φάνης. 

ς νε 0 .. «Ὁ Ν Ν ΄. 
Ὑπόρῥηνον, ὕπαρνον' ῥῆνες γὰρ τα πρόβατα, 
Ὑποπτέρων ὀνείρων] Διονύσιος ὁ Σέόιος πρῶτον ταύτγ τῇ 1ο 

ἐπιβολῇ ἐχρήσατο, ᾗπερ χρῶνται οἱ γραμματιποί, ὡς 
τύμβος τυµβίδιο, παῦρος ποαυρίδιος, [σχίδος] σχίδιος " 
πτερόν, πτερίδιο. ἐχρην οὖν εἰπεῖν κα) τῶν ὑποπτερι- 
δίων, ὑπὲρ τῶν ὑποπετεριδίων. οὕτως Πρωδιανὸς ἐν τῷ 
περὶ παθῶγ. " ὶ 

Ὑποσκιαςειν, ὑπεξαίρειν, ἀναλογοῦν ' κοιὶ ὑποσκιάςειν τῆς 
ὁδοῦ φασὶν, ἤτοι τὸ προκύπτειν καὶ αἀναλογοῦν. ῥητορμή 

Ὑποσιώπησις, ἔστιν ὅταν µέλλῳ τὶς ἐπιφέρειν τραχύ . 
καὶ λοιδορίαο ἐχόμενον, μι βούλοιτο δὲ διὰ τὸ ἐπαχφθὲς ὃς 
αὐτὸ λέγειν, ἀλλὰ ὁ αὐιγαάτων σηµαύνειν. 

Ὑποσμύχονται ὀπωπαί: ---' ὑποτύφονται, ἔστι δὲ ὑποσιύ- 
Χει, τὸ ἠρέμα ὑπολάμπειν. Ὑποσμύχουσιν" ἀπὸ τοῦ 
σμυχοῦ τοῦ σκοτεινοῦ τόπου καὶ ἀφεγγοῦς" ᾗ τὸ τυ- 
Φλώττειν πα) µεμυκέγαι. Ὑποσμύχουσα, διερεθ{ζἼυσα, 
ὑποκαίρυσα, Ὀλίβουσα, παταπονοῦσα. ῥητορική. 

Ὑπόσπονδος, ὑπὸ Φιλίαν ὑποτεταγμέγος παρὰὶ τὸ σπένδω. 
Ὑποστειλάμενος, ὑποκρυψαμενος, Φοβηθείς' πα) ὄπεστει. 4ς 

λάμην, παρητησάμην, ὑπεκρυψάμην' καὶ ὑποστέλλε- 
ται, ἄναδύεται, ὑποκρίεται, Φεύγει, δολιεύεται. 

Ὑποσταίῃ, ὑπόσχοιτο. 1 
κ Ὑποσχέσθαι, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι, οἶονεὶ ὑποέχεσθαι: 

ἔστι γὰρ, ὅτε αὐτοὶ ὀεγθέντες ἐπαγγελλόμεθό τι ποιή- 
σειν» οἶονεὶ ἄχθοφοργσειν. 

Ὑπέσχου, αντὲ τοῦ συγκατάθου" µέσος ἄόριστος δεύτε- 
ϱρος παθγτικὸς, ἀπὸ τοῦ σχοῦ: πα) ὑποσχόμενος, τὸ 
ἐπαγγειλάμενος' καὶ ὑπισχόμανος, διαβεβαιούµενος, 5ς 
ἐπαγγελλόμενες' ἀπὸ τοῦ Ἰσχω. Ἰλιάδος Ε, --- ὑπισχό- 
µενοι μέγα  δ9ρ0Σ. 

Ὑποστήτω μοι, παρα χωρηγσάτω, ὑπειξκτα. Ἰλιαδες 
Ὑπέσχετο] ἔχω, ὁ µέλλων, ἕξω: ὁ παρατατρκὸς, εἶχον" 

3 / ”/ Λ 

καὶ ὁ δεύτερος αόριστος, ἵνα μὴ συνεμπέσγ τῷ παρατα- 
τινῷ, προσέλαβεν ἀντὶ τοῦ ! τὸ σ, καὶ ἐγένετο ἔσχον, 
ἐσχόμην ἔσχου ἔσχετοι καὶ ὑπέσχετο. 

Ὑποτεμνόμενος τὸν πλοῦν, ἀντὶ τοῦ διὰ τῶν συντοµωτα- 
των πλέων, ἵνα πκταλάβῳ τὸν διωκέμενον,. οὕτω Ἔε. 
γοφῶν. ' 

Ὑποτείνουσι, ὑποβάλλουσι», ἡ προτείνονται. 
Ον γ . 

ὁ ἀποκριόμενος τῷ χορῷ. Θουκυδίδης 

(τουτέστι ἐν τῷ 

ος 

5 ας 



τι γπ 

Ὑποτίθδιος, εἰς τὸ τυτβός. 
Ὑποτοτάσει, τὸ στοχάςεσ.δαι καὶ ὀνθυμοῖνὃω" καὶ ὑπε- 
ετόπαζεν, ἀντὶ τοῦ ὑπενόει' απὸ τοῦ ὑποτυποῦσδαι ἐν 
τῷ νο. ἔστιν οὖν τύπος τυπῶ τυπαςω᾿ καὶ τροπῇ» ύπο- 
τοπά ζω" κα) ὑποτύπωσις, Χαρακτηρ λόγου. 

/ Ὑπότριαμα, , ἔκ τε Φοινόιων καὶ αέλιτος καὶ ἄλλων τι- 
1ο ναων αρτυκάτων ἀπὸ τῆς γιγοµέγης ἐν αὐτοῦ; τι ίψεως. 

Ὑτότροπος. ἐξ ὑποστροφης ἐπανεληλυθώο, παλινόρµητου. 
Ὕπουλος ἄνθρωπος. ατὸ «εταφορᾶς τῶν τραυμάτων ὑπο- 

γερομένης ουλης᾽ ο-ον ὁ ὁ αἡ προφανὴο πονηρός" ὑπόου- 
λος γὰρ, ὁ ἐγγὺς τοῦ ύγιανθῆναι αάλωψ. ὕπουλος , δό- 
λιοον Φαινόμενος δήεν εἰρη)ικόο, ὣς ἐπὶ τῶν ἑλκῶν 
τῶν ἐχόντων οὐλὰς ὑγιεῖς ἐπιπολκίως. ἔνδοφεν δὲ ση- 
πεδόνας πυώδεις' ἐξ οὗ καὶ ἐπὶ τῶν προσποιουµένων 
μὲν εἶναι «Χρηστών ανθρώπων, ὄντων δὲ μοχιηρῶ», 

οὗτος ὁ λόγος, τορική. 
Ὕπουλα γόνατα, παλ ὕπουλον πόδι, μαὶ ὕπουλον χεῖρα 

καὶ σῶμα, τὸ Φλεγμαῖνον διά τας πληγὰς, καὶ ἐγγὺς 
τοῦ ἀφίστασθαι ὄν. ῥητορική. 

Ὑποφῆται, ἱερεῖς, προφῆται. χρησμολόγοι, 
Ὑπόφορος, ὑπεύθυνορ. Ὑπο κήσον. ὑπὸ τέλος, 
Ὑποφόνιαν, τῷ ἐπὶ τῷ Φόνφ ὀιδόμενα ρήματα τοῖς οἱ- 

κείοις τοῦ ἀναιρεθέντος, ἵνα μή ἐπεξίωσιν. 
Ὑποφύτεις, παραφυάδες Φαύλων λογισμῶν ἔξωθεν Φυό- 

μενα. 
50 Ὑποχντῆρες , τρυβλία, δὲ ὧν τὸ ἔλαιον εἰς λύχνους ἐπι- 

Χέουσι. 
Ὑποχόνόρια, τὰ ἀκροσπά-λια . τὰ ὑπὸ τὴν λαωγόνα, 
Ὕποψιος) παρὰ το ὕποπτος ὑπόπτιος" τροτῇ τοῦ τ εἰς σν 

παιὶ κράσει τοῦ πσ εἰς Ψ. ὑπόψιος) ἵν' ᾗ ὑποπτευε- 
σθαι ὑπὸ τῶν λοιπὼν πάντων καὶ μισεῖσθαι άξιος. 
Ἡρωθιανὸς δὲ ὁιὰ τοῦ 5 γράφει ἐπόψιος. ἔστι δὲ αρ- 
τιφανὴς, ἦ Φανερὸς ἐπὶ κακῳω. 

Ύτπτιος» ἐπ] νῶτον κείωενος. παρὸ τὸ ὅπτω ὅπτιος καὶ 
ὕπτιος' τὰ γὰρ ὕπτια εὐθεώρητα. 

40 Ὑπωμοσ/α] τὸ ὑπερτήθεσθαι δίκην καὶ αναβάλλεσθαι 
προφάσει Χρώμενον, ἀποδημέᾳ Ἰ νόσῳ, ἤ τινι τῶν πα- 
ρατλησίων͵ μεθ. ὄρκου, οὕτως ἐλέγετο" καὶ τὸ ποιεῖν 
τοῦτο, ὑπόμνυσοαι. ῥητορική. 

ὝὙπώ-εια, ἡ ὑπὸ τὸ ὄρος πεδιάο. 
Ὕπωτια, τα ὑπὸ τους ὀφδαλμοὺς πελιώµατα" ἡ τα ἐξ 

αὐτῶν ἐξιόντα πύα ὧπες γαρ οὗ ο Δαλμού. σημαίνει 
δὲ καὶ τὴν ὄψιω, ὡς "Όμηρος Ἰλιάδος α. διὰ τὸν 

Έκτορα. 
ο Ὑπωρόφιοι, ὑτὸ τὴν αὐτὴν οἰκίαν ὑπεριειλημμένοι συγγε- 

νε καὶ ὑπώροφον, τὸ ὑπὸ τὴν στέγην' κα) ὑπωρύ- 
Φιου. τὸ ὑποστεγον. 

Ὕριε, ὄνομα, πόλεως ἀπὸ Ὑριέως. 
Ὕρτακος, ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ ῥύτακος. 
Ἴσμήγ] παρα. το υπομένω γίνεται ὑπομένη" συγκοπῇ καὶ 

πλεονασμφ τοῦ σ, ὑσωίνη" δεῖ γὰρ ὑπομονῆς ἐν τῷ πο- 
λέμφ. ἡ παρὰ τὸ ὀνομερης τις εἶναι. 

"Ίσπληξ, Φραγέλιον, αφετηρία ν βούπεντρον, ἡ μύωψ, 
ὁ πλήσσων τοὺς βοῦς. ὕσπληξ οὖν λέγεται, παρὰ τὸ 
απὸ τῶν τριχών τῶν ὑῶν (σουτέστι τῶν Χοίρων) Ὑένε- 
σθαι τὴ» μάστιγα. οἷμαί δὲ καὶ ἡ αφετηρία» ἐκ τοῦ 
ἐκεῖσε πλήττεσθαι τῇ μάΐστιγι τοὺς ἵππους, οὕτως ἐγω " 
Ωρίων δὲ, παρα την ὑπὸ πρόθεσι», ὑπόπληξ, συγκο- 
πῄ τῆς πο συλλαβῆς» καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, ὕοπληξ. 

'Ὑσσάκους, τοὺς πασσάλους λέγοµεν. 
Ὑσσός, ἐμβόλιον, ακόντιον" ἡ καὶ τὸ ἐξέχον τοῦ ὀμφα- 

λοῦ τῆς ασπίος σιφηροῦν κέντρο», ἦτοι πασσάλιον. 
το Ὕστατου, ἔσχμτοφ απὸ τοῦ ὕστεροο συγκριγικοῦ, τὸ 
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ὑπερθετικὸν, ὕστατος. ἐκ τῆς ὑπὸ προθέσεως, ὑπότε- 
ρος. ὧς παρα τὴν πρὸ πρότερος΄ καὶ συγκοτῥ. ὕτερος" 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ' προόντος γάρ τινος ἑτέρουν λέ- 
γει τὶς ὕστερος. ἐκ τοῦ νποτεροςν συγκοπῇ. ὕπτέρος" 
πα) τροπῇ τοῦ π εἰς σ, ὕατερος. τὸ δὲ ὕ ὕστατα, ὅττιν 
εὐθείας οὐδετέρου. τῶν πληθυντικῶν, καὶ µετενήνενται 
εἰς ἐπιῤῥηματικὴν σύνταξι». καὶ γίνεται ἐπίῤῥημα µε- 
σότητος. ο) γίνεταί δὲ ἐπίῤῥηηα µεσότητος, εἰ αἡ ἐστιν 
ἀπὸ αρσενικοῦ «ηλυνου καὶ οὐδετέρου δι τοῦτο λέγογ- 
τὰς µεσότητος ἐπιῤ ηματα. 

Ὑστέρα ὀεκατη, ἡ ἐξ εἰκάδος μέρα καλεται ὑπὸ τῶν 
᾿Αττικῶν  ν ἡμεῖς πρώτην καὶ εἰκοστὴν καλοῦμεν. 

Ὑστέρα, ἐπὶ τῆς, ήτρας απὸ της Φέσεως» ἡ απὸ τοῦ 
μὴ ευδὸ; αλλ’ ὕστερον αποδιδόναι τας οὐκείκφ ἐνεργείας, 

"Ὕστριό» ὕστριχος, ἡ ἐκ τῶν τριχῶν των ύῶν μάστιξ. 
"Ὑφα] ὑφαύων ὕφασμα η] ὑφαςω. ὕφατμα ὑφασία, ὅφα. 

Ἡρωδιανος περὶ παθῶν. τὸ ὁ- ὑφαίω απὸ τοῦ ὕφος" 
τοῦτο παρὰ τήν ὑπὸ πρό-λεσιν παὶ τὸ ὅς' ὅφεν .. 
ὑφήν ὁ αστός. ἢὴ παρὲ το εἰς, γέγονεν αἴνω" καὶ μετοὶ 
τῆς ὑπὸ προέσεως ἐν συνθέσει, ὑφαίνω" οἱ γὰρ ὑφαί- 
νοντες' τὰ διρημένω καὶ κεχωρισμέγα εἰς ἓν άγειν 
σπεύδουσι». οὕτω Θεόγνωτος. ---- ὑθαίνειν ἢ ἤρχετο, αὐθους: 
---- ἄντὶ τοῦ κατασκευαςει” καὶ ὕφαινεν, αντὲ τοῦ κωτθ- 
σκεύαςεν. ἔστι δὲ ἡ ̓μεταφορὰ απὀ ἀψίχων εἰς ἔάψνχα. 
«πτεῖται, διατί ἀπὸ τοῦ πλύνω οὐ Φασὶ πλύντηςν καὶ 
κρονω χρωτής» ὡς ὑφαντης ἀπὸ τοῦ ὑφαίμω, καὶ ἔπίνω 
ἕάντης, καὶ µικίνω µιάντης. ὅτι τὰ μὲν, ἐν τῷ παρα- 
κειμένῳ ἐφυλαξων το ν, ὕφαγκα, μεμίαγκαν ἔξωγκα᾽ 
τὸ δὲ πλύνω καὶ κρίνω, ἀπέβαλον. αὐτό" πέπλυκα γὰ 
καὶ κέκρικα λέγομεν᾽ ὅ9εν καὶ τὰ ο ρρλιν χωρὺν τοῦ 
ν έγονο». 

Ὕψιστος, ὁ ἐν τῷ ὔψει ἑστώς. . ι 
Ὕφαλοι, αἱ ὑπὸ «όλασσαν κεκρυμμόναι πέτρα” ὅθεν 

καὶ ὕφαλος ἄν δρωπος λέγεται (ως ἐγώμαι) ὁ νὰ 
μένος καὶ πανοῦργος. 

Ὑφύφασται] ἀπὸ τοῦ ὑφάςων ὑφαάσων ὕφακα, νὰ, 
ὕφασται ποαὶ ὁ Αττικός ὑφύφασται. ὴ απὸ τοῦ ιο 
νω» ὕφασμνω κιὶ υφύφασμα. Ζηνόδοτος, 

ὙὝφορθμας, , ἀντὶ τοῦ κρυπτῶς βλέπω. . 
Ὑψηχέες ἵ ἵπποι: ---- παρὰ τὸ εἰς ύψος αναφέρειν τὸν ἦχον 

τῶν πολὼν' } μεγαλόφωνοι, Γ ὑψαύχενες, Ἰλιαδος ε. 
Ὑψήγορος] ἐκ. τοῦ ὕψουο καὶ τοῦ αγόρων γίνεται ύψαγο- 

ρος, καὶ τροπῇ, ὁ τα ὑψηλὰ καὶ μεγαλα ὀγμηγορων. 
ὝὙψηλός, ὀψηρός τις ὢνι ὁ εἰς ὕψος γβμένος. υ 
Ὑψιπέτηλον . ὑψηλόν., 
"Ύσσωτον, ἐκ τοῦ ἵω ὕσων καὶ τὸ ώψ. τώπος τὸ πρόσω- 

πο», πλεὀνασμῷ ἑτέρου σ, τὸ ἐπὶ τὴν ὥπα χεόμενον. 
ἔστι δὲ βοτά»η καθαρτικὴν ὁμοία σαμψύχῳ. 

Ὕψιρ εμέτης» ὁ ἐν ἵψει βρέµων τουτέστιν ἡχὼν. 
Ὕψις ῦγος, ὁ Ζεύς, ἥτοι ὁ ἐν ψει ἔχων τὴν κκδέδρα», 

καὶ πάντων ὧν κυβερνήτης" ὁ ἐν ὕψει «υγοστατῶ» 
καὶ ταλαντεύων τας μοίρας ἡ ὁ ὑφ᾽ ἑκυτῷ ὑπεζενχως 

παντα. Ώρος. 
Ὑψιπέτης] Αρύσταρχος ἀβάρωνο, εὑρων τὸ, ὠχυπέτα ζΖεύς: 

-- ὤεπερ καὶ ἆπο τοῦ παντοπάλὴς παντοτωλα. τινὲς 
μὲν ἐτόλμησαν περισπᾶν τὸ ὑψιπετῆς, εὗρόντες τὸ 
ὑψεπετήεις, αὖς τίηεις πιμῆο. αλλ’ ἐπὶ μὲν τοῦ τιμῇς, 
εὔὕρομεν τιωῆντα χρυσόν: ὑπὸ δὲ τοῦ προκειµένου, 
οὐδὸν εὕρομον τοιοῦτον. ὅλεν ἐπείσὃγμαον Ἀρισταρχῳ. 

Ύψιστος]. παρα τ τὸ ὕψος ὑψίων ὕψιστος γίνατωμ παρα 
τὸ ἐν ὄὕψει ἡ ἄνθιν» ὃ ἐἐστ, καθησθαι. 

Ύψος] παρὰ τὸ ὅττω τὸ βλέτω, ὀψος᾽ να τροπγ, δρ 
ἀφ᾿ οὗ ἐστιν ὁρᾶ». ” 
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' κ πα Ἡ ι. μ . [ :ϕ. ν. 

3ο Φ, τὸ στοιχεῖονν ὅτι Φαιόν, τὸ μέλαν μέλαν δὲ ἐστι τὸ 
σκοτεινόν. οὕτω καὶ τοῦτο παρὰ τὴν φώνμῶν κακό- 
φω ον γάρ. 

Φέννθεν, εἰς τὸ κόσιηδεν. 
Φαγομαί] τὸ θέµα, Φήγω τὸ ἐσθίω" ὁ δεύτερος ἄόριστος, 

ἔφαγον ὁ μέλλων β’, Φαγῶ: |ὅφεν καὶ τὸ ἀποφαγεῖν) 
ὁ µέσος μέλλων β’. Φαγοῦμαι ὤφειλεν εἶναι" αλλο σε- 
σ]μείωται τὸ Φάγομω, πίοµαε, ἔδομαι' τὰ δὲ δεύτερος, 
Φαγῃ, πή, ἐόφ. 

Φεειωόρ, λαμπρός" ἀπὸ τοῦ Φάος' ὅδεν καὶ Φαείνω τὸ 
λάωπω καὶ Φαειή» ὴ λαμπρά. ὁτὲ δὲ σημιένει τὴν 

3ο λεπτὴν, --- μάστιγ: Φαεινήν» Όμηρος. 
Φαεσέωβροτος Ἰώο, } Φέρουσα Φως τοῖς αν) 
Φκέθων] Ἠέλιος Φαέθων, Ἰλιάδος λ.. ἑαπῶν ”λιος. 
Φ.εσῴόρους, Φωτοφόρους, Φωτὸς καν, γνώσεις 

Φωτικούγας, 
Φαη. οἱ ὀφ2αλμοί: ὅτι ἐξ αυτὼν Φῶς προχεῖται: ἡ ὅτι 

Φωτός εἰσι κριτικοὶ καὶ δεικτικοί. 
Φκδι] Φφηως φήσω. ὄφην Ἂ φάς Φάντος, Φάθι. 
Φανή, παρα το αλκέσειν τοὶ Φαη. ὡς ὁ ἑωτρικὸς λόγος 

Ακρτυρεῖ, Φααρή τις οὖσα ΄ φακακη». ἡ τα Φαάη κα- 
κοῦσα. Φακός μὲν, ὁ ὠμός Φακή δὲ, ἡὶ ἑψηθεῖσα. 

ὶ Φάκελος, Φορτίον ξύλων. 
Φ«λαγγες, στίχες, ταξεις ' οἱ δὲ; τὸ ἐκ πλειόνων, τα- 

ξεων ὁπλιτριὸ» πλήθος, οἷον πάλαγγέο τινες οὗσαί, 
παρὰ τὸ πέλας καὶ ἐγγὺς αλλήλων εἶναι. λέγεται δὲ 
καὶ τα τῶν ῥατόλων ρθρα, παὶ τὰ εως ὑπερείσμα- 

τα. ἔνιοι δὲ τὸ ππρον αν ὄυλον καὶ σύμαετρον, Φαλάγ. 

γεοΥ. λέγετ αι δὲ κ.ιὸ τοῦ «γου. ὁ κανω ΦάλκγΣ: πα) ἐπὶ 
της νεως ἡ δαβάθρα" καὶ ὁ αράχνης δὲ, ὃν ἔνιοι Φα- 
λάγγειον λέγουσι. λέγεται ὃΣ καὶ δηλυκῶς, ἡ Φάλαγξ" 
Τλότων ἐν Ἑλλλάδι. κο) οἱ πόροέκες δὲ παρὰ ᾿Αττικοῦῖς 
Φαλάγγια " ἡ ὅτι τὸ πχλαιὸν ἕύλοις ἐμάχογτο" Φάλαγ- 
γας δὲ τὰς τάξεις ἐκαλουν οἱ αρχαίοι” καὶ Φαλαγγή- 
δόν, τὸ κατα ταδε» Ἰλιάδος β. «σης, οῦνν αἱ 
μὲν τῶν »η92, παρὰ τὸ σπαν εἰς τὴν ἅλα: αἱ δὲ τα- 
ζεις. παρα τὸ πελασαι ἄγχι. 

Φαλκκον, ποίημα αυτοσχέδιο» ἐπὶ τῷ Φαλλφ. εδόμεγον, 
Φαλανθοι. Φαλακρού" ἄν δος γὰρ ἡ λευνὴ 2ρέξ. 

757 Φαλακρός» ὁ τὸ ἄκρον ἔχων Φαλόν, ὃ ἐστι λευκόν' παρὰ 
το Φκορ᾽ Φάλιον γὰρ τὸ λευκόν. 

Φιλε. κόσμος της περικεφαλαίαο παρὰ τὸ Φέω Φφὼ 
Φάσω, ὄνομα Φαλός, καὶ Φαλα, διὰ τὸ λαμπρότατον" 
καὶ πόρυθος Φαλός. τὸ προμετωπίθιον ανάστημα τῆς 
περικεφαλαίας εἰσὲ γαρ τινες ἦλοι λαμπροὲ, ἔγεκα 
κόσμου τῆς περκεφαλαίας Φαλὸν γαρ τὸ υλαμπρόν” 

δεν καὶ Φαλακρός» ὁ ἔχων Φαλὸν τὸ παρα. καὶ φά- 
΄λαρα . τους προμετωπιδίου: ἄτ πΙδίσκους» τὴν πόσμησιν 
την κατὰ τὸ µέτωπον τὼν ἵππων Ἶ τὸ τῶν γναθων 
σπεπάσματα. απὸ τοῦ Φέος Φφελός πα Φάλαρος. 

Φαλόο, ἄσπιδίσπιόν τι μεερο» καὶ λαμπρον΄ παρα τὸ 
Φάος, ἡ παροὲ τὸ Φὼ ῥημα' ὁ Φάλαρα. τὸ κοσκή- 

.υματα, διὼ τὴν λαμπρότητα καὶ ) ῥλμαὶ φαλ πριῶ ὅδεν 
Ὅμηρος ἐπὶ του, Κύματ» φαληριόωντα. ἐν δὲ τῷ ῥη: 
τορικῷ λεξωιῷ .24ρον σηµανευ τὸ Φαλός, βώλον ἢ 
λοφον, ἡ, ὑτερέχουσαν πέτραν ἐν Φαλάσσ 

Φαληρεύς, ὁ πολίτη». Φάλγροι. ὁ]μος ἐστὲ τὴν Αντιοχί- 
ὃος ἀφ οὗ ὁ ὁπαότης Φαληρεύς. 

Φαναι, εἰ μὲν σημ, ει τὸ λέγειν» παροξύγετοε» βραχέος 
όντος τοῦ α΄ καὶ ἐστιν ἐνεστῶς καὶ παρατωτικός, ἀπὸ 
τοῦ φημί: εἰ δὲ σήἁάίνει τὸ Φωνεω, (προπερισπάτοι 

η 
“ο 

ο 

το 
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ἐκτεινομένου τοῦ α' καὶ ἔστω ἄόριστος πρῶτος, ἀπὸ 
τοῦ Φαίνω. 

Φανήγ] Αρίσταρχος καὶ οἱ ακριβεῖο γραμματικοὶ ὑπο- 
τακτικὸν τοῦτο ἔχουσω" ἔστι γὰρ ἡ μετοχὴ Φανείς 
Φαγάντος" ἑὼν φωνη" καὶ πλεονασαφ τοῦ. η, Φανή. 

Φάνης Φάνητος" Τὸν δὴ καλέουσι Φάώνητα, ὅτι πρῶτος ἐν 
α)δέρι Φαντὸς ἐγένετο" Ὀρφεύς. οὕτως λρος. 

Φανοστράτη , ᾽Απολλόδωρος ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿ΑΦήνῃησιν 
ἑταιρῶν ταύτην Φησὶν ἐπονομασθήναι ΦΦειροπνλην: 
ἐπειδὴ ἐπὶ της πύλης ἑστώσα ἐφφειρίςετο. 

Φάνιον, τόπου εἰς ὃν τα κα άρματα ἐξέβαλον. ῥητορμκή. 
Φαο] --- ἔπος Φάο, μὴ δ᾽ ἐπωεῦθει --- εἰς τὸ Φφάσδαι. 
Φαρέτρα, ἡ βελο θήκη" εἴρηται παρὰ τὸ Φέρει καὶ ψοµί- 

ζει τὰ Τιτρὠσκοντα. ἡ γενικὴ τῶν πληθυντικώ», φα- 
ρετρῶν Ἰωνικῇ διαλέκτῳ, Φαρετρέων" ὑπερθέσει κα 

ὀπλασιασμῷ γίνεται Φαρετέῤῥων, : 
Φαραγξ» π] ὀιεσχισμένη ο ἐκ τοῦ ῥήσσω τὸ ῥηγνύω" οὐ 

ὁ «δεύτερος αόριστον ἔρῥαγο». ἐτυμολογεῖτωι δὲ παρ» 
τὸ Φαίνεσθαι ἐν ̓ αὐτῷ ῥῆγμα. 

Φαρωγγες]. ἀπὸ τοῦ σπαράσσω. σπαράξω» σπάραξ" τρο- 
πῇ» καὶ αποβολῇ τοῦ 6, Φάραξ" καὶ Φάραγξ, κατα 
πλ εονασμὸν τοῦ γ. ἔστι δὲ το απόσπασμα τῆς γης. 

Φάρμακον» παραωυδίος» ὀμιλία". παρα ᾿ το Φέρει» τὸ κος 
Φέρακόν τι όν] ἐπὶ δὲ τοῦ πακοῦ, παρα τὸ Φέρε» 
τὸ άχος, τὸ σημοιῤνον τὴ» βλάβη». καὶ Φαρμακοτρί- 
βας, οἱ βαφεἲς οἱ τὸ Φάρμακα τρίβοντες ἡ πωλοῦντες. 
ῥητορική. 

Φαρμακεία ἐκ τοῦ Φαρμακεύω" τοῦτο ἐκ τοῦ Φαρκακός. 
Φαρμάξας» ὠποστήσας γοητεύσας», ἠωτρεύσας. ῥητορμκή. 
Φάρμανσον ὄνομα κύριο». ὅτι δὲ ὄνομα κριόν ἐστι. υ- 

σίας Φησν' Ὁ Φέρμακος ἑερὰς Φιέλας ποὺ ᾿Απόλλω- 
γος χκλέψας, ἁλοὺο, ὑπὸ τῶν περὶ τὸν ᾽Αχιλλέα κατε- 
λεύσθη: --- καὶ το τοῖς Φαργηλίοις ἀγόμενα τούτων 
πομιμήματα ἐστίν, ὧς Ἴστρος ἑστορεῖ, Άγαος σδένης 
δὲ ἐν τῷ κατ’ Αριατογαέτόνοά λέγει, Οὔτως οὖν αυτον 
ἐξαιρήσας ὁ Φάρμακροτ Όνμος περισπαν αξιο τοῦ- 
νοµα" αλλ ἡ]μεῖο οὐχ εὕρομεν οὕτως που τὴν χρῆσι». 
Φαραάκοντα 'δὲ Δημοσθένης κατὰ Στεφάνου έφη. ἔστι 
ὁὲ Φαραώκων, ὁ ὑπὸ Φαρμάκων βεβλαωμένος, ἃς κο 
Θεόφραστος. 

Φάρος. ζματιοΥ» περιβόλαιον 
Φέρός τι ὄν. ἢ παρὰ τὸ τῇ ἀΦῆ αρηρέναι. λέγεται δὲ 
καὶ ἐτὶ  γυναειῶν.. Φάρος ὁ ἐ, ᾗ πρὸ τῆς Αἰγόπτου, 
παρα το σω το Φις άνω Φάρος. παρὰ τὸ Φαίνεσὃ-ς 

αυτην πρὸ τής Αὐγύπτου. ἔχει δὲ καὶ ἄλλον λόγον καὶ 
ἐπὶ τοῦ προφεγομέγου τοῖς πλέουσι πύργου" το παρὰ 
τὸ φως ̓ αναπτείν τοις πλέουσιν’ 3 παρα τὸ Φφέώ φα- 

ὅω" οὗ ὁ παρατατριὸς. ἔφπον' οἶονν ---- φαε ὁξ χρυσό- 
ρονος Ἰώσ: -- ὁ δὲ Ώρος. λέγει, ὅτι τῷ Καρία προς- 
πλεύσαντος. ᾿Αλεξήγδρου, ἡ Ἑλένη παρε) κόλει Φκρο» 
τινὰ πωβερνήτην». Μάρα τῷ γέ2ει, ἁρισωσει αὐτην εἰς 
Λακεδαίμονα καὶ τοῦτον, ἀναλαβόντα αὐτῆν» ἀποῤῤι- 

φηναι εἰς Αἰγύπτον" ἔνδαν ὑπ' ὀφεως πλήγέντα», απα- 
Φανεῖν. Ῥάψασα δὲ αὐτὸν, απ᾿ αὐτου Φάρο» ὠνόμασε. 
Φκρος οὖν, εἰ μὲν ἄρσεγρεθο» σηατώνει τον τόπον᾿ εἰ 
δὲ ὠηλυκῶς, τὴν πολι εἰ δὲ οὐδετέρως, τὸ ἡμάτιον. 
ἔστι ὁὲ ὁμμώνυμον. 

Φαρώ, σηωαίνει τὸ αροτριῷ απὸ τοῦ αρῶ»., πλεονασμῷ 
τοῦ Φ' παρ ὃ καὶ ἀφαρον, τὴν λιπαρὰν γῆν καὶ τὴν 
πολλάκις αροτρι.)εἴσα» Καλλίσκος, ἆφαρον Φαρος- 

σι µέλει δέ.σῴισ ὄμπνιων ἔργον: --- τὸ Δημήτερος 

απὸ τοῦ Φέρεσόαεν οἱονεὲ 
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δυλονότι, ἡ ἄφαρον, τὴν μηδὲν Φέρουσαν. ὁἴτει εἰς τὸ: 
ὠφαροτος: | ' 

Σο Φήρυγξ, παρὼ τὸ Φέρω, δὲ ᾗς Φέρεται τὸ πνεῦια: Φέ- 
ρω Φέρος καὶ Φάρος" καὶ παρώνυµον, Φύρυγξ. ὡς Άν- 
κόφρωνι - ἐτύμβενσε Φάρῳ: --- αντὶ τοῦ Φάρυγγι. 
ὅΏρος δὲ λέγει, ὃν ᾗς Φέρεται αὶ γή, ὅ ἐστι ἡ Φωνή. 
Ἰστέον ὅτι Φάρυγξ Φάρυγος δ έἑνὸο Υ κλίετωι" καὶ 

Φελυκῶς μᾶλλον εἴωδε λέγεσθ»ι, ὡς οἱ Αττηκο) χρῶν- 
ται" ἁρσενικῶς δὲ οἱ Δωριεῖς προφέρουσιν. ὁμοίως 98 

χαὶ λάρυγος ᾽Αττικῶς. ο, ο... 

Φερυγ/νόην, ὡς ἀριστίνόην, σκώπτοντες τὴν Ὑπστριμαργ/α» 
τῶν «χορεντῶ». Αττικοὶ λέγονσι- ῥητορωοή-, ι ' 

{ο Φάσγανον] παρὼ τὸ σφάζω, σφώγανον" καὶ ὑπερθέσει᾽ 
ἡ σπάγανόν τι ὃν, παρὰ τὴν σπάσιω ἡ παρὰ τὸ Φᾷ- 
σθαι, ὃ ἐστι Φονεῦσει. 
” ν , ῃ ο 9 9 ῃ . 

Φάτο] Φημὶ τὸ λέγω" (σήµαφει Ὕαρ κο το Φογεύω) ὁ 
µέλλων, Φήσω". ὁ δεύτερου «όριστος, ἔφην" ὁ μέσος, 
ἐφάμην, ἔφασο, καὶ ἄφαο" ὅδεν καὶ ]ωνικῶρ-τὸ προς- 

τακτικὀν, Φάο" τὸ τρίτον. ἔφατο" καὶ τὸ απαρέωφα- 

τον, Φᾶσθαι. ἡ ἐκ τοῦ φῶ τὸ Φαίνομαι, παραγωγον, 
«Φγωί Φήσω, ἐφάμην, ἔφατο' συγκοπῇ, Φώτο" οἵον, 
Ως Φάτο. ή « 

6ο Φάσις, λέγετω μὲν καὶ [ἐπὶ] δηαοσίου ἐγκλήματος. ὅταν 

ἴτιρ ἀποθιίνη [τι] τῶν ὀγμοσίων ἔχοντά τω μὴ πριά- 

µενον" λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὀρζανριῶν οἴνων" ὅταν 
γὰρ μὴ ἐκμισδώσειεν οὗ ἐπιτροπευόμενοι τὸν 0 που, 

ἔφαινεν αντους ο βουλόμενος προς τον ἄρχοντα, ἵνα 

μισΦωθῇ. ἔφαμε δὲ καὶ εἰ ἐλάττονος ἢ κατα τήν αξίαν 

ἑαεμίσβωτο. τοῦ μὲν οὖν προτέρον τας μαρτυρίας» ἔστιν 

εὑρεῖν παρά τε Δεινάρχῳ καὶ Δγμοσθένει" τῆς δὲ περὶ 

τῶν ὀρφανικῶν [οἴκω»] Φασεως, παρα Λυκούρηγῳ. 

Φασίωη κόλιξ". παρὼ τὴν Φάσιν τὴν ἔνδεμεων. ν.. 

Φεσιανός. συκοφαάντης. παρα την φαση" ] παρα το Φαι- 

νω ῥῆμα. Φασιανοί, ἀλεκτρυόνες καὶ ὄρνεις τινές. 

Φασπώλιον, ἡμάτιον» Φορεῖον' «Φάσκωλον δὲ. μαρσίπ]ον» 

πήρα τὶει οὕτως ἐκαλεῖτο, ὢ5 Ἰσαῖος καὶ Λλυσίας εἰρή- 

κασιν. οὕτως ἔχει εἷ τὸ ἄλλο. Φασκωλιον, τὸ δερμα- 

τινον βαλάντιονν οἰονεὶ ᾿Ασκώλιον τὸ ἀσκῷ ἑοινόο" 

Φάσκωλον δὲ, τὸ μέγα, εἰς ὃ τὸ ἑμάτι» ἑωβάλλεται" 

το [μαὶ πρὀς γε] εστον κατὰ το «πλέον καὶ ἐμβρι2εστα- 

τον ποιῶν τὸ Φασκώλιον: --- οὕτως -εἶχεν δὶς το αὐμω- 

δεῖν. εὗρον ἐγώ. τὸ δὲ Φάσμωλος, ἑμᾶτιόν ἐστιν ὃ Φο- 

ρεῖται". Φασκιόλιονν ἄγγο: δετικὸν βηβλίων καὶ ἡματίων 

καὶ αργυρίου" ταχα δὲ ἐστὴ καὶ τὸ ποτήριον. .. 

Φέτνη] παρὰ το 6αγεῖν Φαγνη καὶ Φατνη.. δύναται «ὁὃ 

ὁ πάω πῶ τὸ ἐσθίω, ὡς τὸ πάᾶσσασφθαι, 
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πάτνη καὶ Φατνη. 

Φωτνωτέν., τὸ σαιδωτον" 

Υ} διάγλυφα. ῥητορική: 
.ο Φατρία. σύνταγμα Ώρος" 

Φατνώματα, σανιδύματα, στέ- 

οἷον πατρία, ὅταν οφ ἑνὸς 

καὶ εὐγενοῦς ἀνδρὸς, ες πατρὸς, κατὰ διαδοχὰο. ἐπέκ- 

τασιν λάβη τὰ 'Ὑένη, τὸ το ἐπί τινα αγαφέρεσθαι, 

ὡς Ἡρακλεῖδαι, καὶ Ἁχαιμενίδκέ ἀπὸ ᾽Αχαιμένους πα- 

ρὰ Περσαις. των . 

Φιυλία, α κότινοςν, καὶ ἁπλῶς εἶδος ἑλοκως" ῥητορική. 

Φαύλι« αᾖλν εἶδός τί μήλων. 
Φαυλ/όεε, εὐτελίζεε, χλευάςει, ον 

Φαῦλος] παρὰ τὸ φῶ τὸ Φασῶν ππραγωγονν Φνω τὸ 

ο Λλάμπω" γίνεται Φαῦλος, ὁ Φανερούμενος εἰς ὅ ἐργάςε- 

ται" ἡ ἐπ) αἱσχροτε πραγαασι ὀμέδγλος και Φανερο. } 

παρὰ τὸ παύω ταθλος κε Φαῦλος" τὸ γὰρ κακὸνν τή- 

χὺ παίκτη!" τὸ δὲ Ναλὸν, οὐδέποτε. Φαύλον, σημαίνει 

κα" τὸ «ἁπλοῦν, Εὐριπίδης Λικυμνία, Φκῦλον ἆνομ- 

ΕΤΥΜΟΔΟΣΙΚΟΝ ΝΕΤ Α. Φ υ] 

ψον τὰ μέγιστ ἀγαθαά:-- ἁπλοῦν κα) ἀπονγρευτον 
λέγεται. ἔστι ὁ᾽ ὅτε τ/θεται καὶ ἐπὶ τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ 
τυχόντος' Πλάτων ἐν τῷ περὶ) ψυχῇς, Φαῦλον πρᾶγμα, ' 
ἔφη, ὀπτεῖοι--- ναὶ Φαῦλον πρᾶγμο ἐστὶ, τὸ τυχὸν 

Ἴ ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς πρὸς τὸ οὕτω τυχόν" [Τλα- 
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πραγμα. καὶ 
των] Πρᾶγμα δ) ἔσται, ὡς ἔοικεν. οὐ Φπῦλον, «οὐδὲ 4ο 
µικρᾶς δεόμθνον αρετῆς: --- τάττοιτο ὁ᾽ ἂν κιὴ ἐπὶ τοῦ 
μοχθηροῦ, ὅταν ἀντιδιωστέλληται πρὸς τὸ σπουδαῖον. 
τεδείῃ ὁ) ἂν καὶ ἐπ) τοῦ μεγάλου" Σοφοκλῆς Αἰχμα- 
λώτισι, Ἑ] μιμκρὸς ὧν. τὰ Φαῦλα νικήσας ἔχω:----- 
καὶ ἐπὶ τοῦ ῥᾳδίου Πλάτων Πολιτικῶν πρώτῳ, Καὶ 
Φαῦλόν γε, ἔφη, ἴσως αὐτοῖς προοτάξομεν καὶ τούτων 
ὁ) ἔτι ἐγὼ Φανλότερον: ---- τάττεται καὶ ἐπὶ τοῦ µι- 
χροῦ α.ὶ εὐκαταφρονήτου, ας Δγιοσθένης' καὶ ἐπὶ τοῦ 
ταπεινοῦ καὶ πένητος καὶ αδόξού καὶ ἀνοήτου. ῥητορική. 
διαφέρει δὲ Φλαύρου᾽ Φλαῦρον μὲν γάρ ἐστι τὸ μικρὸν 
παὶ ποῦφον κακόν Φαῦλον δὲν τὸ μέγα. κ τῷ.δο 

Φαυλίζω] Ἐνεμεσιςε δὲ καὶ ἀπεφαύλιςε τὰ λεγόμενα. 
Φαύστιγγες, οἱ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐν ταῖς πνήµαις σπῖλοι. 

τως ᾿Αριστοφάνη». : 
Φαιδρωπό», τὸ τερπνὸν καὶ χκέριεν πρόσωπο». κ» 
Φαίόιμος. ὁ λαμπρός παρὰ τὸ ΘΦιώνω, Φαίνιμος καὶ 
:Φαίδιμος. δα 

Φαίνων, δερώύων. ἀπὰ τοῦ Φαείνῶ, αποβολῷ τοῦ ε, κα) 
κατα συναίρεσι», Φιώνων ος ἀείρω», αἴρω. Φαμόμενα, 
οὐ μέντοι ὄνσα γε ποὺ τῇ αληθείᾳ᾽ Πλάτω». ς 

Φαν, χρώμα σύνλετον ἐκ µέλανος καὶ λευκοῦ, ἤγουν 
ΝΙΝΟ. . Ἶ Ὢ.. 

Φεινόλης, χιτών' οἱ δὲ παλαιοὶ ἐφεστρίδε. αἷς τὸ, Των 
Φοαινόλαν ἀποθύσασθαε: --- τουτέστι τὸ: ἑμάτιον. παρὸ 
τὸ Φαίνεσθαι ὅλον. ὰέ 

Φελόνης, εἰλητὸν τομᾶριονν βέαβρανον ἡᾗ γλωσσόκοµο», 
«τῇ χμτῶνιον. νά ι Φὴ 
Φελλόε, ὄρος ἑστὶν ἐν Ἰταλίεν ἐν ᾧ γίνονται πεῦκαι ὑπερ- 19 

µεγέθειο' ἐκ δὲ τούτω» τῶν δένδρων γήεσθαι ποὺς 
Φελλοὺς, οἷς κέχρηνται πρὸς κουφισμὸν τῶν σωμάτων. 

Φελλέα, τὰ πετρὠδη καὶ αἰγίβοτα χωρία, ὡς Ἰσαϊος. 
Φελλεύς. σχληρὸς καὶ πετρωόη; τότος. - κί ι 
Φενακισφέντες, χλευασθέντες, ἁπατηθέντες"'. ἀπὸ τοῦ 

Φεναμίζω' τοῦτο, παρὰ τὸ τας Φράνας "αἰκ[ζοιν Φένα- 
κίζειν οὖν, τὸ ἀπατᾶν' ὅπερ οἳ «τἐρχαῖοι Φηνακήζε 
ἔλεγον. πεποίηται δὲ τοὔνομα κατ ἐναλλαγὴν γράμκα- 
του, παρὰ τὴν πηνύκήνν ἅτις ἐστὶ περάθετος κόμη, ὁια- 39 
πατῶσα τοὺς πολλούς" ἡ παρα τὴν Φενάχην' ἔστι' δὲ 
κόσμος γυναικεῖος, λεγομένη οὐρᾶ. τὸ Φε, ψιλόν. ἡ 
παρὸ τὸ Φγλοῦν πεποίγται, ὅπέρ ἐστί τὸ ἁπαγῶνι 

Φέναξ. χλεναστής, ἁπατεών.- ἐν κ ανν. 
Φεννίς, παιδια δι σφαίρας γινομένη" ἔστι καὶ 6 

ἀπὸ τοῦ Φενακίνδα, κατὰ συγκοπγν. ἀπὸ τῆς ἀφέ 
τῶν σῶκιριζόντων ἡ ἀπὸ τοῦ Φονακέςειν ἐν τῷ ῥίπτειν, 
καὶ μὴ ῥύπτειν ἐκεῖσεν αλλ ἑτέρωσε" ἡ} ἀπὸ Φονεστίου 
τοῦ ἐφευρόντος αὐτήν. » πο Ὕ 

Φεραυγής, κατάλαμπρος, ὁ  Φέρων τὴν κὐγήν. κ. 
Φερέγγνσσου. Φεράέγγνος, ἀξιόπιστου ἐγγυητής, Φερων τὸ 55 

βέβαιον, ασφαλής. Φέρει» λέγέται καὶ τὸ λαμβάνειν" 
καὶ μισθοφόρος απὸ τούτου. 

Φέρεκλος, ἁραόςον ὄνοιια Τόχτονι, οἷον Φερέκλωνόσ τις ὤν. 
Φερέοίκος. καὶ Φέροικοῦ, ὁ κοχλίας καὶ ἡὶ Χελώνη" ἔνιοι 

δὲ ὧῷον λευκὸν ὅμοιον γαλ, ὑπὸ ὀρυσὶ καὶ ἐλαίαις 
γινόµενον, βαλανοφάγον, οὕτω παλούμενον ὑπ ᾿Αρκά- 
ὃων οἱ δὲ, «ον σφηκὸς εὐκεγέῶους μέγιστον. 

Φερέσβιος, «ωοποιός. ΑΟ Φερέπονος, οὕτω ποὺ Φερέβιος' 4ο 
καὶ πλεο)ασμῷ τοῦ σ. περ) παΦδῶν. 

79ο 

παω. οάµ..... 2. 

αυ, 



σι Φ Ἐ 

Φέρενα] τοῦτο αωτᾶ διώλθητον οὗ γὰρ Αἱρλεῖς μή 
υπὴνςφαρνὴν Φέρενα: Ἴσω πριφερέστερο, α ππρὰ τὸ Φδ- 

Ἡ ο ὰ προϊά, γὰρ. ἐστιν τν γὰρ ἠλογηδόνου, τὸ Φέρνη᾿ 

τα γαρ εἰ νη λήγουσα ὁὶ Ἰσύλλάθα. : ἔκοντα "πρὸ τέλους 
τὸ δν βαρύνεται, ον τάρνη» Ἀτερνη" μόνον τὸ Φερνή 
ὀξύγεται. ἐὰν. δὲ “δύση. τὴς τὸν πλεονάσμὀν Αἰολαιὸν 
εἶνιιν κα) εἴπῃ Φέρενα, ποὺ αιμήσηται τὸ: Ἑλένη, ἅπο- 
ολέλυτας Ῥὸ "ἠλονηωένον. περ) πκδών. ' Ερηή νό Μη: 
δείᾳ. Φερνὴ» κ. τὴν προῦια. καὶ ΑΝΧΗΣ Α κο Ανν. 

δα: ρος" ἀπὸ τοῦ “ἐπιφερεσθαι αὐτήν. 
3 Φέρνιξε, προίξ: ὠπὸγτοῦ Φέρειν ὄνησι». 

Φε ρω παρα τὸν Φέρτω μέλλοντα, 
Φ»εέρουσα" } αὖτὴ γάρ ἐστι τῇ γῇ. 

ην, τῷ τῶ» Ψεκρὼν κλώῃ" παρὰ τὸ δις 
-... ἐν Φερέτρῳ. Ἔδοπος. 
Φέριστο», ἐξοχῶτε ὥτον, ἢ ἀγαθόν. 

91 Φέρτερον. κρεῖστονν" ἡ ταχύτερο» ἀπὸ τῶν ἀλιθοφέρω». 
καὶ ἀφαυρότερος, ο τοῦ Φερεν. ο/ουτε ἥττων πάτο δύ- 

᾿ ναμιν. γγεται δὲ τὰ συγκριτκὰ απὸ ὀνόματου, αρ. τὸ 
ὀδύσ. ὀζύτερος: ἀπὸ ῥήματος, ὧς Φέρω ον ἀπὸ 
ἐπιῤῥή τος» ὦρ πάλαι παλοώτεροο. 

Φευκτέος] τὰ ατὸ τῶν. εἰς ος ὀξυτόνων διὰ τοῦ αν γι- 
γόμενος» ὁιὰ τοῦ ε Ψιλοῦ γράφεται, ψεκτόρ, Ψεητέος" 
Φευκτός . Φενατέος.. ᾿ 

Φ: γαλος» σπῳθὴρ ὁ ὤνάφερόβενος ἐν τῶν καιομένων 

δρτ Ὁ 

ἡ φέρουσα πάντα 

Κεί- 

ζήλών. 
; ος ος παρὰ τὸ κρεύγειν τὸ "ὀοῦναι" } παρὰ τὸ Φεύγο- 
Ι μαι, Φεύδομαι" 2οι) τροπῇ τοῦ υ εἰδ εν Φείῥομαι. τοῦ 
ο επ δὲ Φιόός ὀνόματος γραφεται τὸ φι διὰ τοῦ ι εἰ γὰρ 

ἐγράφετο δια διφΦόγγου ο Φοιδος ἂν ἐλέγετο τὸ ῥημα- 
ϱξ )ΤΙΝΟΡ ὄνομα. 

ἡ Φειῤωλός, Φειδόμενος» πνιπός. παρα τὸ Φείδω Φειδωλός, 
' 

-. ὄνομα κύριον μετόχηκόν, ὥς λάμπω Δάμπων, ποὺ στίλ- 
ος βω, Στ/λβων. 

Φειδω, πρένοια, Φεισμονή, εὐσπλαγχ»ί». σημαίνει δὲ καν 
3ο. τὴν Φροντίδα" οἷον ϱν γαρ τιο Φειδω νεκύων κατα- 

ετεθνειώτων» Ἰλιέδος νν" 
Φ]γός, όρος, η] πεύκη. παρὰ τὸ νο, 6 ἐστι πωίε- 

σθαιι; τῷ. κ. (εσω- τῶν βαλάνων ἐσι)ίοντες» τὰ ἔξω 
ε. ἔκαιον πρὸς Φέρωην. ἡ παρα τὸ Φαγεῖν ἐξ αὐτῆς τὰς 

᾿"βαλάνους ποὺς ανΔρώπους. ποὺ) Φηγινος, ὀρύΐνος. ι 
Φγαιοῦσε, ὁ]ωος τῆς Αἰωντίδος φυλῇῆς, 
Φ/γοῦς» ὄημιος τῆς Ἐρεχθηίδος. 
Φήνα,, δεύτερος ἄόριστος. ἐστί». εἰς τὸ στ]ναι. ἢ πρῶ- 

ο 1ποῦ: ἄόριστος, ἔφανα, φώνδερ παλ ο να Ἴονιμῶε ας 
50 μιαναι μιήναιν ν | Ἱ 

ἳ κ Ἡ εἰς τὸ. αλῳῴγ. 6 
Ὁ Φηλώματα» ἐδαπατήματα Φηλοῦν γὰρ τὸ ἀπατὰν" καὶ 

Φηλώσεις» τὸ απατήσεις' ἔνθα καὶ Φφήληξ τὸ ἠρέμα 
πεπαν»ὲν σῦκον. καὶ Φήληας δὲ Φαμὲν, τὸ ἆκπα- 
τῶντα τὰς ὄψεις σῦκα, .λ εἴη πέπειρα. 

Φήμτ] ὡὦς ἀπὸ τοῦ γνώσω γεται γνώµη, οὕτω παρὰ” τὸ 
φῶ φήσω, Φήμη᾿ τοῦτο παρὰ τὸ φως” φῶς Ὑδρὶ τών 

. “πραγμάτων οὗ - λόγοι. γράφεται δὲ καὶ διὰ τοῦ (. ὡς ἐν 
Ἰλιαδος κ, Ε/ τινά που καὶ Φζμε,, ἐν) Τρώεσσι πύθοο. 

το Φῆσι, ο ωή ἐστ) τῆς σι συλλαβῆς, ἀπὸ τοῦ 
ἑὼν ων ἐὰν Φρ. εἰς τὸ παμφανόωντα. Ἴστεον ὅτι 
τὸ Φημί, γόμενον μὲν ἀπὸ τοῦ Φώ, ούκ ἀναάγκάςεται 
ὀνπ] ασιάζεσθαι καὶ γενέσθαι πίφῃια, ῶς τδηαι" ἐπει- 

ππὰ ἐγκλιτριὰ οὐ Φέλει ύτερ βαίνει) ην ὄισυλλαβίαν. 
γρ] οἷονν --- ὀμένη εν) Φηρῃ:.--- τὸ Φηρῃ τερι- 

σπᾶται κατὰ τὴν πὰράδοση ἡ μέντοι ἀναλογία ἠξίου 

Μ 
κ 

ΒΤΥΜΟΛΟΕΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. 

ὁ Φεύγω» τὸ- διόόναι- καὶ Φειδυλός, ὁμοίωρ καὶ Φείθων. 

Φ.}ειρῶν τ δρὺς «λεριτ όφυλόν: --- 

Φφο πιδ 

« πβαρύνεσθαι" το γὰρ εἰς ρα δισύλλαβα μονογενῆ τῷ Ἰ 
:παραληγόωενα, βαρύνεται». Ἠρα. 

Φῄς, εἰς τὸ βή. Δε" γιῶσκειν, ὅτι τὸ Φῄς τοῦτο, καίχι- 
στον" ἐνεστως ἐστι δευτέρου προσώπου» καὶ σὺν τῷ εδο 
γράφεται καὶ ὅσον κατὰ ἀναλογίαν, οὐκ ώφειλεν 
ἔχειν πό’ τὸ γὰρ εἰς με. τροπῇ τῆς μι εἰς ᾳ.- τὸ 
δεύτερον ποιοῦσιν. εἰ οὖν τὸ Φγαὶ οὐκ ἔχει τὸ ε, (σὰ 
γὰρ οἰς μι οὐ Φέλει διφθόγγῳ παραλήγεσθαε» χθρὶς 
του εἰωί καὶ εἶμι) δηλον- ὅτι οὐδὲ τὸ φγς ὠφειλεν» ἔχειν 
τὸ /' αλλὼ κατὰ ἑστορίκ», ἤγου» κατὰ παράδοσι», ἔχει 
τὸ Ἡ προογεγραµαένον. πότε γὰρ τῷ ἑστορίᾳ χρώμεθα 
ἠνίκα τὶ κατοὸ παεράδοσι» γράφεται» ὥσπερ τὸ σπείρῳ. πο» 

Ἱστέον δὲ ὅτι ἡ ἑστορί» ὁπτή ἐστῳ". ἔστι γὰρ ἡ χρῆ- 
σίς, ἥτις καὶ ὧν ὕλη ὑπόκειτωι τῇ ἐρθογραφίᾳ.. λέγε- 
τοι δὲ ἱστορία μαὸ ἡᾖ μαρτυρία τῶν αρχαίων καὶ ἐνδό- 
ξων ανδρών" ἥτις καὶ ὄργαγόν ἐστι τῆς ὀρθογραφίας, 

τ1διὰ τοῦτο καὶ ἔσχατον τέτακται ἡ ἑστορία ' ἐπειδὴ οὖν 
αε) κθχρήμεθα αυτή, ἀλλ’ ὅτε οὐ δυνατόν ἐστι τὴν 
:λέξω. διὰ των ἄλλων πανονων ὀρθῶσαι ονοαλογίαςν ὅνα- 
λέπτου, ῆ ἐτυμολογίας: τούτου χάριν τελενταία ἐπα- 
γεταε. τιὲς δὲ Φέλουσι λέγειν παρα. τὸ Φῄο" ὅτι τὸν το 
μὲν τόνο», ἀπὸ τῶν εἰς μι ἔσχα᾽ τὴν δὲ γραφὴν, ὧς 
ἀπὸ τῶν εἰ ω, ἀπὸ τοῦ φώ" τὸ γὰρ εἰ ὢ 2έλει 
ἔχειν ἓν δευτέρῳ καὶ τρίτῳ προσώπφ. δίΦΙογγον μετα 
τοῦ . ἄλλοι δὲ "Φέλουσιν αυτο. εἶναι Δαρηκόνν ὤοπερ τοὶ 
λ οἵστισι καὶ ὁ τόνος ἀντίκειται' ὤφειλε γὰρ περι- 
κώσδρ: κα) τὸ δεύτερο» τῶν ἑνικῶν' ὤφειλε γὰρ 
ἀποβολῇ τοῦ ο ποιεῖν τὸ ν 

Φφάμενος» ΦΦάσαο. ἐν τοῦ «Φέω τὸ τρέχω, πλεογασαῷ 
τοῦ Φ. ΦΦδέω. ἔστι Φβὼ. σημαῇρον το καταλακβάνω” 
δεν Ἰλιάδος λ, Φφῆσε τέλος Φανατοιο: -- οὗ παρᾶ- 
γὠγονν, φοημι' ὁ παθητικὸς ἐνεστὼς» Φθάμαι᾽ ᾗ µε- 29 
τοχὴ; Ὃο μ ἔβαλε ἸΦΦάμενος, Ἰλιαδος εἰ. οἱ δὲ Φασὶν 

τι ὠπὸ τοῦ. Φθωζόμε νου κατὰ συγνοπή»: ὡς οἶμαι, οὗ 
καλῶς. τὸ δὲ ΦΦῷ γίνεται ἀπὸ τοῦ Φδίω τὸ Φθείρω" 
οἱ γὰρ καταλααβανοντες ΦΦείρουσι τὸν ὀρόμον καὶ 
ἐλαττοῦσι τοῦ παταλαμβανοµένου. 

Φθένει, προήκει, προλα, ώνει' παρὰ τὸ ΦΦεύω. ἐν δὲ 
τοῦ Φδάςω Φθόσων γένεται "τὸ «ουν ῷ ἀντὶ τοῦ 
προφθάσας», προλαβώ». 

Φ9ο//] ἀπὸ τοῦ Φα ΦΦάντος» σπὸ εὐκτωκὸν, Φλωήή», 
Φδκήης᾽ καὶ παραφθαύῃ, Ἰλιαάδος 4» ὠντὶ τοῦ παρα- Ξο 
ὁραμοι» Φθάσοι, παρέλθοι. προλάβοι. σηµαίνει καὶ τὸ 
Φφείρει». τὸ δὲ ΦΦάο. αετοχή ἐστιν, ἀπὸ τοῦ Φθῆμι, 
ἔφθην. γ 

Φθέγωσ] ὁ μὲν ΊΏρες κ ὃν ἑνὸς γ λόγει γράφεσθαι" ὁ δὲ 
Ἡρθδρινὸς , ὃν νο, Φθέγγμα. καὶ ἴσως παρᾶ--τὸ Φ»έγ- 
γομαε στὸ, δὲ” Φθέγγεσδα, κατα πλεονασμὸν- τοῦ 3 
γίνεται ̓  παρᾶ᾽ γαρ τὸ Φῶ τὸ” λαωπω» γίνεται Φέγγοο: 
καὶ Φέγγω, αφθέγγω" παρὰ τὸ εἰς φῶς γρ: το 
τοῦ νοῦ. 

Φείρ, παρὰ τὸ Φβείσω. Γ] ἀπὸ ΦΦορᾶο σωμωτικῆς" Ύή0- 49 
μένη- λέγεται δὲ Φθεὶρ κο ὁ υτῆς πίτυος στὰ, το 
λεγδμενα στβοβήλ 18 

ὁ μὲν πεχγεκδον δια 
τόυ γράφεσθαι λόγξες ὅτι ποιραὲ τὸ Φ2είρ γέγογε, «τοῦ: 
Ἐπι  υἱοῦ του γόνο ίωγο. : ἕτεροι δὲ., (δι διφθόγγου. λέ- 
Ύουσεν πρὸ τὸ ΦΦείρ, δ σηκαίνει τὴν πυν᾿ εἰσὶ γάρ 
τινες πίτνες Φφ.) εὖρας ποιοῦσαι. τὸ ὄρος τὸ ἔχον Φνεἷ- 
ρσον τουτέστι "πάσνας., οἱ δν, παρὰ τὸ Φείο (λέγουσιν 
ὁ λγστῆςν τουτεστεν ὁ θείων" οἱονε).: τὸ ὄρος τῶν 

᾿Ἀφοτῶν." οἳ δν, ὅτι φθαῖρες λέγονται οἱ Φ]ρεο,. παρὰ δο 
τὸ ΦΦείρειν' τὸ ὅρου τῶν «Φἠρῶν. Δυκόφρων, «-- 



στο Φθ 

ΦΔισύνωρ, σημαίνει τὸν ΦΦείροντα τοὺς ἄνδρις. ἔστι 
ΦΦείω, διὰ τᾷς ει διφόγγον' ἔστι καὶ ΦΦίω, ὁμὲ τοῦ 
«' καὶ ΦΦίωη” ἀμφότερα δὲ σηµαίνει τὸ Φείρῳ' ὅδεν 
τὸ.-- Φθίτει τὸ τεὸν μένος, ᾿Ἰλιάδος ς ̓ εἴτε ἀπὸ 

τοῦ ΦΦείω, εἴτε απὸ τοῦ ΦΦδίω" ἐξ οὗ καὶ τὸ ΦΦιά- 

σθαι, πλεονασμῷ τοῦ ν, γίνεται Φδίνω' ὅδεν ΦΑινύ- 

δω τὸ ΦΦείροµει᾽ καὶ ΦΔινόπωρον, παρὰ τὸ ΦΦείνειν 
τὴν ὁπώραν ἐν αὐτῷ. 

ΦΦισίβροτος, ἡ διαφ. είρουσα 
ΦΦίσω. 5 , 

ὣδόιε ΦΦοῖς. εἶδος πλακοῦντος" οὗ τὴν πατασκευὴ» οὕτω 

τὶς περιλαλεῖ' τυρὸν ἐκπιέσας, τρ" καὶ ἐωβαλὼν 

εἰς κόσκινον χάλκεον. ὀήδει" εἶτα ἐπίβαλον μέλι, καὶ 

τος 

τὸν ἄνδρα". παρὰ τὸ ΦΦ/ω 

σιλίγνεως ἠωΐσειαν, ὃ ἐστι ἥμισν μέτρου καὶ συµµα- . 

λαξον εἰς ἔν. . 

το φθιῶτωις ἐκαλοῦντο οἱ τοῦ ᾿Αχιλλέως, ἀπὸ τῆς ΦΦίας 

χώρας. ΦᾧΦιώτης' Φθίοι δὲ, οἱ του Πρωτεσιλάου .. ἀπ 

«δρὸς ΦΦίου τοὔνομα. ᾿ 

Φδόγ] τὴν νῦν ΦΦίσιν λεγομένη» οὕτως ἐπαάλουν, ὧς 

Δημοσθένης. ἡ ὄνομα πάθους ἐξ αἵματος αγωγῆς. 

Φθίσις, ἡ σῆψις. ” 

Φθένος, πάθος λύπηο ἐπὶ τῇ τῶν πέλας οὐπραγίᾳ. "Ώρος, 

πκρὰ τὸ φθάνει" οἱ δὲ, παρὰ τὸ Φρενῶν παραίτιον 

εἶναι πολλάκις εἴγε βάσκανος, παρὰ τὸ τοῖς Φάεσι 

καίνειν. ἐγω δὲ οἶμαι, παρὰ τὸ Φόνος, Φ.ονος. 

ο ΦΦορά, παρὰ τὸ ΦΦίσθαι ῥκον» ἦτοι σῄπεσθαι εὐχερῶς. 

Φιάλη. κατὰ µετάθεσιν τοῦ π εἰς Φ, πιάλη τὶς οὖσα, 

παρα τὸ πίω, ἡ τὸ πιεῖν ἅλις παρέχουσα, ὅ ἐστι ὃκ- 

ψιλῶς, ο ' ώὰἁ 

Φιαρός] Καλλίμαχος. -τ Φιαρὴ τῆμος ἀἄνέσχεν ἕως: --- 

παρὰ τὸ Φάος, Φαερός' τροπῇ τοῦ ε εἰρ ϱ» μα ὑπερ- 

δέσει, Φιαρός. 
Φιβάλεως, γένος συκῆς. λέγουσι δὲ οὕτω καὶ τὰς μυῤῥί- 

νας. ᾿Απολλοφάνης τὸ σῦκα, Φιβάλεα᾽ καὶ Φιβαλέαε, 

σχάδας. 

Φιλακίζεται, χαριεντίζεται. 

3ο Φιλαπεχθή ων, Φιλομίσητος. Φίλεχθρος, Φιλομισος. 

Φιλεῖ γάρ πως. Τέρπεται Ύαρ πως. αν δα 

Φ/λεργος. Φιλόπονος. Φιλεριστησα!» Φιλονεικήσαι. 3 

Φ/λαι] Ἰλιάδος κ, --- νῦν αὖτέ µε Φίλαι ᾽Αθήγη: -- αγ- 

τ) τοῦ Φιλοφρόνησον, καὶ Φίλον ἤγησαι. {β΄ προσωπον 

Ἰωγ,κῶς. «ι ας χ ) 9. 

Φιλκμένη Δημήτερα: --- άπο τοῦ Φιλῶ, Φιλήσω' ο αορι- 

στος πρῶτος κατὰ συγκοπήν, ἔφιλα᾽ ὁ µέσος, ἐφιλὰ- 

μην ἡ μετοχὴν Φιλάμενος καὶ τὸ «2γλυκον. ἢ ἁπο 

τοῦ Φίλος, Φίλλω΄ ὁ µέλλων, Φιλῶ" ὁ αόριστο:, ἔφιλα. 

49 Φιλέεσκον] Φιλῶ, Φιλήσω καὶ οἱ Δωριεῖο τρέπουσι τὸ 

η εἰς δύο εε., καὶ γένεται Φιλεέσω" καὶ πλεονασμῳ τοῦ 

Μ, Φιλεέσκω" ὁ παρατατ/κος. ἐφιλέεσκον. 

Φ/λιος Ζεὺς. ὁ τὰ περὶ τῆς Φιλίκο ἐπισκοπῶν. 

Φιαλεῖδαι, γένος Α.ήνγσι. ͵ -- ῳ 

ΦΙλῆνος] τὰ διὰ τοῦ (νος ὀνόματοαν Ἡ κυρία εἶἰσω, Ἰ. ἐδνι- 

κά, οἷον Σποπελίνος, ᾿Ακραγαντῆνος, ὁ πολίτης ἡ ἐπί- 

Άντα, ὡς τὸ, ῥιγῖνος, ὁ δεινός" η προσηγορικὰ ». ὧς 

ἐχῖνοο, Ὑελασῖνος (Ὑελασῖνοι δέ εἶσιν αἱ Ὑεγόμεναι 

κοιλότητες ««ἱό τὸ πρόσωπον ἐκ τοῦ γελαν) 3 ύποκορι- 

σγικὼ, οἷν Φιλῖνος" (σηµαίνει δὲ τὸν Φίλο») παλλοκζ- 

νου, ὁ ἀπὸ παλλακῆς, ταῦτα δὲ, οἱ μὲν ἀπὸ ὀνόματος 

περαχθώσιν, Ἡ απο εὐθείας, ἡ ἀπὸ γενικῆς παραγον- 

ται, Φίλος, Φιλῖνος' αγαθός, αγο)ῆνος εἰ δὺ απὀ 

ῥήυατος, ἢ ἀπὸ ἐνεστῶτος, ἡ απὸ μέλλοντος" ἐχιῶ, 

«χῖνος" πραξιῶν πραξίνον. τὸ δὲ σεβεῖνος. ὁμὰ ὁμρ}ὀγ- 

γου γοαφαται. 

”σ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΝΕΤΓΑ. φΙ 

Φιλήτής, ὀξννόμενον μὲν, σημαίνει τὸν ἐρνστήν" ἕν- Ν 
γόμενον δὲ, τὸν κλέπτην. παρὰ τὸ κ Αγ ΜΕ το 
ὑφειλέτης. καὶ κατα αφαίρεσιν τοῦ υ καὶ τοῦ 6, καὶ ἳ 
ἐκτάσει τοῦ 6 εἰς Ίν γίνεται Φιλητής. πολλὰ δὲ π«θη 
ἐνταζθα γέγονε. λέγει δὲ ὁ Τρύφων. ὅτι συνέπα»εν ἡ 
Φωνή τῷ σημαιομένῳ, ὡς Ἰμισυκύκλιον, ἡμικύχλιον 
λείπω, λιωὸρ" 9 γαρ κλέπτης ἔνδειαν ποιεῖ" οὗ χάριν 
καὶ Φωγῆς ἔνδειαν ἐνεδέζατο. κρεῖττον δέ ἐστι εἰπεῖν, 
ὅτι ὥσπερ παρα το οἰκῷ γίνεται οἰκέτης. καὶ γχμῶ γκ- 
µέτης», οὕτω καὶ παρα τὸ Φιλῶ Φιλέτης" ἐν ἐκτάσει 
τοῦ, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η" παρὰ τὸ Φιλεϊσθει ιο 
κατ αντίφρασι, ὁ µισούμεγος. τν 

Φίλος, ἆπο τοῦ γινομένου κατα τὸ Φιλεῖν ἥχον" ἡ παρὰ 
τὸ πίνω: απο γαρ συμποσῖων εἰώνασι» οἱ Φίλοι γίνε- 
σθαι. τοῦτο δὲ, καὶ τὸ ἀνήρ καὶ ανεψιόρν καὶ ᾿Απόλ- 
λων καὶ "Αρης, παρὸ τῷ ποιητῇ ἐκτείνεται καὶ συστέλ- 
λεται. ἐκ δὲ τοῦ Φίλος. καὶ Φιλόω Φιλῷ τὸ αἀγαπῶῷ, . - 
Φιλώσω" ἐξ οὗ καὶ τὸ Φιλωθείς. σεν. 

Φιλοθεώµονες, Φιλο.εωρηταί. 
βως Μώς. οὕτως. Αναξίλες. 
ελογοργότερος. απὸ τοῦ Φ,λόγοργος. οὐ γὰρ ἐστι σύν»ε- 1ο 
τον, ἄλλα παρασυνθετον. εἰ γαρ ν σύνθετο», ὤφειλεν 
εἶναι κοινὸν τῷ γένει, ὡς τὸ Φιλότεκνος. : 

Φιλοκοιπῶν, μµεγαλοῤῥημονῶν, ἑαυτὸν ὑψῶν. 
Φιλοκτέαγος, Φιλοχρήματος, Φ,λοντήκων. ' 
Φιλοκτεανώτατος παρὰ τὸ Φίλος κα) τὸ κτέανον" τοῦτο 

παρὰ τὸ κτῶ κτάνον, ος τύπτω, τύπανον' καὶ πλεο-. 
νασμῷ τον ϐ, Χτέανο». 

κ Φιλοπράγμω», ὁ πολυπράγµων' ἐκ τοῦ Φιλεῖν τα πρά- 
γαατα. ῤ ι 

Φιλομειδής. Φιλόγελως" παρὰ τὸ µέδεν τὸ βασιλεύει 5ο 
τοῦ Φιλ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ι' ἡ παρὰ τὸ μειδιῶῷ 
τὸ γελῶ.. ον ὡς ἆ 

Ἡ. Φιλοπωριστής, ὁ Φιλῶν τὰς ὁπώρας, ο ον 
Φιλοτότης) ἸἹστέον ὅτι διαφέρει" Φιλοπότης μὲν διὰ τοῦ 
το μικροῦ, ὁ Φιλῶν πότους Καὶ συμπόσια" Φιλοπώτης 
δὲ δια τοῦ ὦ μεγάλου, ὁ Φιλῶν πολλὰ πίνει πῶμα 
γὰρ τὸν ποτὸν, καὶ οὗ πόµα. οὕτως Ἡρωδιανὸς θἰς τὰ 
ὦ]τούμενα τῶν μερῶ» τοῦ λόγου. . 

Φ.λόπονος, Φιλεργ΄ε, ὁ περὶ τὸ πονεῖν πρόθυμος, 
Φιλοσοφεῖν. κ η ἡ πονεῖσθαι, 
Φιλότης, σγμιαίνει δύο τὴ Ὕ Ἡ 
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ας 
ο) την συνουσία», ὧς τὸν --- Φιλό- 

τητα τραπείοµεν ευνηνέντες: -- σημκίνει καὶ τὴν Φι- 
λίαν, ὡς τὸ, -- ἡ Φιλότητκ μετ αμφοτέροισι τιθεῖμεν. 

Φ,λοτησία, Φιλίκ, δεξίωσις ὁια τῆς Φιάλης' κἡ κύλιξ, ὃν 
γατα ανα. προύπινο» τοῖς Φίλοις, οὕτως Μο ων᾽ 
καὶ Φιλοτησίκν προπύειν ἐστὶν, ἡγίκα τις ἐν ἆ 
απο τής ὁοείσης το Φιάλης ων όρος». τὸ Είῤ 
παράσχ Φίλῷ, χρερισέμενος αὐτῷ καὶ τὴν Φμέλην. δο 

Φιλοτίμως. µεγαλοὀάρως, ὑπερμέτρως, ἐπιμελῶς. - 
Φιλοτμκεῖτοεν ἐπιδχψιλενεται, μδγκλοφρονεῖ, σπουδαςει, 

αγαπᾳ. . ζ, . 
Φιλοτιμία, ὀωρεά" ἡ πλεργεξίκι ἡ κανοδοξία. 
Φιλοφροσύνη, Φιλοφρόνησις, Φιλία. ὼ 

Φιλοφρονέστατα, Φιλικώτατα, Φιλοφρονούμενα., «αρα- 

ορ μη ὃν τὸ ἔι {λυδρα, Φιλοῦσα τὸ ὕδυρ. ελυδρίας, Φιλῶν τὸ ὕ 
Φιμοί, κυβευτικα ης . . ὅς 
ΦΙλνρα, Φυτὸν ἔχον Φλοιὸν βύβλῳ παπύρῳ ὅμοιον, ἐξ οὗ 

τοὺς στεφάνους πλένουσι. . 

Φ/Άτερον] πᾶν συγκριτικὸν εἰς ρος λῆγον ὑπερθισύλλαβον 
ἐστί" τὸ μέντοι Φίλτερον, καίτοι ὑπὶρ δύο συλλαβὰς 
ὃν, ὁαφωνεῖ ος πρὸς τὰ συγκριτικά φὐκ ὄχαι γὰρ 



Τι Φφτ 

το τοῦ πρωτοτύπου τὸ ο. πεποίηται οὖν παρὰ τὸ Φίλος, 
Φιλώτερος" (ἐξ οὗ τὸ Ὀγλυκὸν, Φιλῷ παιδοφιλοτέρα) 
καὶ κατὰ συγκοπὴν, Φ/λτερος. 

Φιλτέας] παρα τὸ Φιλῶν Φιλτός ῥηιατικὸν ὄνομα" οὗ 
παράγωγον Φιλτέας, ἃς πρῶτος, Ἡρωτέας ' άριστος, 
᾿Αριστέας. Φιλτέας δὲ ἐστιν, ὁ καὶ καλούμενος ἑστορι- 
πός, ὁ τὰ Ναξια συνΦείς. 

Φ΄Ἄτρον, δύναται παρὰ τὸ Φίλω βαρύτονον εἶναι" 
ἀπὸ τοῦ Φιλῶ τερισπωµένου, Φίλητρον’ καὶ 
Φ/λτρο». 

3ο Φιμοί, κυβευτηιὰ ὄργανα” Φικὲ: ἐστιν ὁ καλούμενος κη- 
μός, εἰς ἓν ἐγεβάλοντο. γίνεται ἀπὸ τοῦ σφίγγω σφι- 
γμόςν καὶ Φιγαοε. καὶ Φιροῦ, ἄγχειν ἐπιστομίςει. 

Φινεύς, παρὰ τὸ ἷφι καὶ τὸ νοῦν γίνεται, οἱονεὶ ὁ ἰσχυ- 
ρὸν νοῦν ἔχων. 

Φινεές, παρὰ τὸ Φόνου. Φίσκου. δα όσιον ταμιεἴου. 
Φιτρῶν. πορκῶνν ξύλων. παρὰ τὸ Φυτόν Φυτρόν, καὶ ϐ,- 

τρόν" απὸ τοῦ. Φύεσθω ἐξ αὐτοῦ τα Φυτα. 
ο. Φιτύω, σημαίνει τὸ Φυτεύω. Ἡσήοδος, -- Φιύσατο. φος 

ὀιμον υἱόν: --- γίνεται απὸ τοῦ Φυτεύῳ, ἀποβολῇ τοῦ 
6 καὶ τροπῇ τοῦ ἐν τῇ αρχῇ υ εἰς ι. καὶ Φιτύται» τὸ 

59 γεννῆσαν" ἐπὶ τοῦ πατρὸς τίΦεται" ἐπὶ δὲ της αγγρὸς, 
οὐκέτι, ἀλλὰ γεννῆσαι" κοο) Φιτύοντος μὲν. τοῦ γεν- 
φῶντος λέγεται δὲ καὶ τὸ γέννγάα, Φίπυ. Ἠὔπολις 
Αὐτολύκῳι . ήγαγε καινὸν ὡς. 

Φγρσὸ, κατα ετάΦεσι τοῦ εἰς Φ, ὠντὶ τοῦ ρσέ, 
ὡς τὸ Ἀλάν, Φλαν. - 

Φλαν. τύπτειν, } µαλάττειν" καὶ τὸ ἀναμαλαττειν, ἄνα- 
φλαν Αριστοφάνης. 

Φλαῦρον., εἰς τὸ Φανλον. 
40 Φλυεία, ὄψμος τῆς Κεχροπίδος. ἐν τούτου δὲ τοῦ δήμου ἦν 

Ενριπίδης ὁ τῆς τραγῳόίας ποιητής. 
Φλήνοφος. δύο σημαίνει" Φλήναφος, καὶ ΗΕ .ὖ καὶ Φλή- 
ο... ὁ Φλύαρος. 

- Φλεβέςοντες, βρύοντεο" απὸ τοῦ Φλέω ῥήαστος " 
βεταφορᾶς τὼν Φλεβῶγ. 

Φλεέβες, ἀπὸ τοῦ τὸν πυμµωδέστατον Φλεγμὸν περιέχειν. 
τοντέστ; τον τοῦ αἵματος, Φλέβες οὖν. παρὰ τὸ ὃν 
αὐτῶν βαίνειν τὸ Φλογώδες. 

Φλέγμα, παρὰ. τὸ Φλέγω Φλέξω, κατὰ ἀντίφρασι»΄ ψυ- 
Χρότατον γαρ ἐστί" καὶ τὸ πμερὸνα ο. λέγεται, 

5ο Ἅοἷον χολή: οὐ γὰρ ἄποκριθ εἶσο πήγνυται. ἐν δὲ τῷ, 
Φλέγμα κακὸν Φοβέουσα, Ἐλιάδος Φ', πύρωσι» κνὶ Φλό: 

Ἡ γωσι σημαίνει" µεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἑλκών τῶν ὁιοὶ 
. Φλεγμονή» πινδυνευοντων ἐνρήσσειν. 
ι Φλεγραίκν δρος Θράκης. 

Φλεγύαι. Ἰλιάδος ν΄. ἔστω ὄνομα ἔθνους, οἳ καὶ Γυρτωώ- 
νιοι λέγονται. 

Φλεγύας. ἔστω, ἀετὲς, ἀπὸ τοῦ ολ οὴ λαμπρὸς 

εἶναι. οἱ δὲ, ὄργεον, παραπλήσιον γυπ/. Ἡσίοδος ᾽ Ασπί- 
δι, Μορφνοῖο Φλεγύπο:--- τουτέστι μέλαγος αετοῦ. 

Φλεδών, παὶ Φλεδωνεία. Ἰ ᾿ Φλυαρία. ἀπὸ τοῦ Φλέω, ὃ 
καὶ Φλύω λέγετας» γύεται Φλεδών, καὶ Φλεδονεύω. 

3 Φλεήσιον, τὸ Φλιασιον πεδίον. 
κ. Φλή; ναφοςν µαρολόγος ν Φλύαρος" παρὰ τὸ Φλέω, (ὅπερ 

ταντόν ἐστι τῷ Φλήω" ---- ἂγὸ ὃ ἔφλυε καλα ῥέεδρα: 
-τοἷον ἀνάφοσιν καὶ ἀναπομπὴν ἐποίει τοῦ ὕδατος) 
φένεται ὄνομα Φλενός, ὡς δέω το εὐλαβοῦμαι. δενος 

τό καὶ δεινός” και μετολλέσει τοῦ . Φληνος. Βὐριπίδης 
παράγωγον ῥῆμα απὸ τούτου ποιήσαο, Φησὶν ἐν Κρήσ- 
σαι, Πρ ἂν ἐπφλῆναί µε κα) ααθεἲν λόγον: ---- τὸ 
δὲ Φληνός ὄνομα, προελαβὸν τὸ φῶ ἑλμα ῥηλοῦν τὸ 
λέγω, ὠποδίδωσι ῥῆμα ΦλήνΩΦῶ, τὸ Φλναρίας λέγω" 

- ΣΤΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

καὶ 
συγκοπῇ, 

ἡ ἀπὸ 
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λέγων" πο) Φληνάφου 
ψ0λου, πολλάκις δὲ τὸ 
ὥς κνγόµνια, κυνάµυια 

καὶ Φλήναφος, ὁ Φλυαρίας 
πράγματα Ἡ λήρου ; λοιδόρου ν 
σύν.ετα τρέπουσι τὸο εἶσα, 
ποδόνιπτρα, ποδάνιπτρς. 

ὅλιά, τὸ πλάγιον τῆς λύρας, αἱ παραστάδες, ἐν ᾧ ἵστα- 
ταί τις καὶ ἐπερείδεται. ἐκ τοῦ Φλήβ 2ω Ῥλψων, λα 39 
παὶ Φλιά, ὡς ΦἨρσή, Φηρσ/" δὴ τὸ στενὸν τὴς ὁδοῦ. 

Φλιδόωσα, διεῤδωγυϊ». ἨΝ/κανδρος. ἔνθα τὸν Φλοιοῦντα 
παρὰ Ξενοφῶντι ἄρσεγικῶς, Αττικῶς. 

Φλίει, μάμητηκὸς ἦχος τῶν γαμψωνύχων. 
Φλόξ] παρὰ τὸ Φλέγω. Φλέξω, Φλέξ καὶ Φλόξ. 
Φλογμόο, παῦμι ἐκ πυραμτώσεως. 
Φλόγεα, λομπρὰ, πυρώδη" παρα τὸ Φλέγω. 
Φλόνος, λοχμῶδες Φυτὸν, ᾧ ἀντ' “ἐλλυχγίου ᾿ἐχρῶντο. 
Φλοιός, τὸ καλούμενον λέπος" παρα τὸ Φλοξο, νὰ 

μα) Φλοιός" ] ταρὰ τὸ Φλὼ τὸ ἀγαπέμπω καὶ ἀγαδί- 8. 
δυμε, Φλεός. πα) Φλοιόο. 

Φλοῦῖτβος, τάραχος. ὠνοματοπεποίηται δὲ ἡ λέξις" παρὰ 
τὸ Φλέω τὸ ἀναβραζω, Φλόβ ος κα) Φλοῖβος" παὶ π]λεσ- 
νασμῷ τοῦ σ, Φλοῖσβο. ἡ παρὰ τὸ Φλογίζω Φλογι- 
σιός" αποβολῷ τοῦ γ, Φλο) σιόρ᾽ συαιρέσει» Φλοῖζμος” 
πκὶ τροπῇ, Φλοῖσβος, κατα ἀντίφρασι», ᾗ μὴ Φλέγουσα. 

Φλύαρος, μωρολόγος παρὰ τὸ Φλύω" ὁ ̓ ὑπερζέων τοῖς 

λόγος καὶ αἀναπέωπων :ὠκρίτως τὰ ῥήματα" Φλύει» 
γὰρ τὸ ὄναςεην ἔνδα ο ἐν Φερμότητος. ὄγαςεσις λέ- 4ο 
Ύεται Φλυκτές. (καὶ, ἂνὶ ὁ) ἔφλυε, τὸ ἀγέζεε) καὶ 
Φλύπταιναε, αἱ συνιστάµεναι Φύσαι ἐν τῷ ὕδατι τοῦ 
ὑετοῦ. 

Φλὼ. τὸ γέκω καὶ εὐκαρπῶ 
Χίω, παρὰ τὸ εὐκαρπεῖ. 

Φνεί. Δεῖ γινώσκει», ὅτι οὐδέποτε λέξις Ἑλληνικὴ ἄρχε- 
ται ἀπὸ τοῦ φ κα) ν' τὸ γὰρ Φναίτης ὄνομα παρ Αί- 
γυπτίοιδν βάρβαρον" τὸ δὲ Φνεύ, ἐπιτετηδεναένον ἐστὲ 
παρα Δριστοφάνειι ο μηδα ὀρνέων Φφωνῇς. λέγουτι δε 

Ὀτρὲς, ὅτι τὸ Φνεί οὐ ἄρχεται πο τοῦ. Φ ν- οὖν ἔστι 
γὸρ Φνεί ή λέξις, αλλιὰ τοφνεί, τοῦ το αή ὄντο: 2ο 
ἄρ.2ρου, ἀλλα μέρος τῆς λέξεως" πο) ὁᾗλον ἐν τοῦ μὴ 
εὑρίσπεσ-2αι αὐτὸ χωρὶς τοῦ το, παρά τισ. Ἀοιρο 
βοσκός. 

Φοῖβος ᾽Απόλλων, κααρός, ἆ ἀγνός" Ἶ μάντις, καὶ μίῶν- 
τος (Φοιβοἱ κός τις ὧν, ὃ Φοιβησ οις χρώμενος, ὄ ἐστι 
κα.λαροῖς. ἢ Φάοβος, παρὰ τὸ Φάος καὶ τὸ βίο, ὁ 
κοθαρὸν Αν ἔχων. 3 ὁ να βιον έχων ἠγουν 
αργυρότοξου. ἡ ἄπὸ Φοίβγς μάμμηςο νομικῶς, ος 
Ἡσίοδος. 

Φοῖβαι, αἱ να θορα) πα) λαμπραὶ τρίκες᾽ παρὰ τὸ Φοῖβος. π97 
Φοιβάζω, σημαίνει τὸ λαωπρύνω" καὶ Φοιβῶσα, τὸ λαα- 

πρύνουσα" παρῷ τὸ Φφοῖβον. τὸ κο λαρὸν καὶ λαμπρό»: 
καὶ Φοιβεσθας, το λαμπρύεσθα,. ᾗ Φφοῖβος, παρ τας 
Φεύβας τὼς πόμας. ἢ παρὰ τὸ Φδιβάναι τὸ πονδάέραεν 
ὡς τὸ. Φοιβινάτω δέ τις ἀσάμινον: -- ἡ παρα το 
Φοιβάξευ 2 ἤγουν μαντεύεσθαι" οἵον, Δαφνηφάγον Φοί- 
βαζεν ἐν λαιμῶν ὅπα. 

Φοιβᾷδας, ἔχει το ϱ ἀπὸ γὰρ τοῦ «Φοιβαίδης 
Φοίνικες] Π]ρέτερον οἱ Φοίνικες ῴκου» προς ρ: 
αλάσση" καὶ ἐντεῦ»εν αὐτοῖς τοὔγομα. Φοιικοῦ γὰρ 
τὴν χροιὸν ο ἀπὸ τῶν παριοκεικένων αὐτοῖς πετρῶν 
[ἐρυ»ρόχρών] οὐσῶν" διὸ τὴ ἐρυ2ρ3 λέγεται. ἐντεῦνεν 
µεταστάντερ» τῆς Συρίας τοὶ παρα»αλό 'σσια κατασχον- 
τες» ὁμοίως ἐκαλοῦγντο Φοίνικες οὐχέτι ἐπωνύμως, αλ- 

λὰ παρα τὸ Φοινόν, ἤγουν τὸ ἐρυ)ρὸν καὶ πυρῥόν. 
Ὄμηρος, --- πάσι δὲ παρήΐον αἵματι Φοινόν: --- γίνεται 
καὶ παρώνυµον, ἐκ τοῦ Φοινός Φοίνιξ τὸ ἑ9νικόν' 
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Φα, Καὶ τὸ μὲν ἆλλο τόσον Φοίνιξ ἦν, -- σημαίνει 
δὲ καὶ μουσικὸν ὄργανον, διὰ τὸ ὑπὸ Φοίνικος εὑρε- 
9Ἴναι. 

Φοινύη, πόλις ἀπὸ Φοίνικος τινὸς τοὔνομα λαβοῦσα. 
Φοιξ, παρὰ τὸ Φόνος" Φόνιοι γὰρ οὐ Φούικες. παὶ λγ- 

στρικοὶ τὸν τρόπον. ὀύναται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ Φυτοῦ λαμ- 
βανεσθαι» δια τὴν τῶν στελέχων ὀξύτητα" αἱμάσσουσι 
γὰρ κα Φοινύσσουσι τοὺς ἁπτομένους αντι». ἐντεῦθεν 

οἱ δ(καιοι δἰς τοῦτο πχρευκάςοντειεν δια τὸ λόγοις ἐγκαρ- 
πίας καὶ (σωφροσύ»ης ὀξύνειν καὶ λεπτύνειν τὸν νοῦν" 
ἐκ δὲ τούτου, καδαί ρευν. 

η] τὸ μέλαν. γνεται παρὰ 
τὸ Φοινίσσω τὸ βάπτω" 3 περα τὸ Φοινόν τοῦτο πα- 
ϱὲ τὸ φόνος” πλεονασῷ του .. καὶ κατα βιβάσει τοῦ 

τόνου, Φοινέςν ἠγου» πυῤῥός" Φόνιοςν ὅτι Φονοθακεῖ. 

Φωνξω, αἰμάξω, βαψω, πυῤῥώσω" ἀπὸ τοῦ ΓΦόνουν ὴ 
τοῦ Φοίνικος ὅτι πυβῥός. 

Φοινστω», βάπτων αζμωτι. 
Φοινική]ὰ γράμματα» ἀπὸ Φοίνικος τοῦ ᾿Αγήνορος τοῦ εὐ- 

{ ρόντος αυτα. 
Φοιικολόφου . ξανφολ όφου. 
Φοινικόν τὸ Ψεῦδος απὸ τῶν κατα τὸν δράκοντα καὶ 

τοὺς σπαρτοὺς καὶ τὸν Κάδαον. ψευδῶς λεγομένων. 
νῤ Φοιταλιώτης, ὁ πλανώμενος απὸ τοῦ Φοιτᾶν. 
Φοιτητής. ὁ µαθητὴς καὶ ὁ ὀιδάσκαλος ἐκ τοῦ Φοιτῶ. 

Φειτήτω᾿ σημαίνει τὸ ὁρμῶ γύεται. παρὰ τὴν πρὸ 
πρό-εσιν καὶ τὸ τῷ τὸ πορεύομεεν ῥηματιωκὸν ὄνομα, 
ἶτὸς» προϊτός» προϊτῶ" καὶ συγαιρέσει προιτω" κο} ἐκ- 
βολῇ τοῦ ϱ. κλὶ τροπῇ τοῦ ψιλοῦ εἰς δασύ. Φοιτώ" Ἰ 
παρὰ τὸ όόος ὁδῶ᾽ πλεονασμῷ τοῦ {ν οἰδῶ" προπῦ τοῦ 
ὁ εἰς τν οὐτῶ" καὶ πλεονασμῷ τοῦ φό, Φοιτῶ. σγααίνει 
δὲ τὸ ὁρμῶ μα παραγύνοµαι δεν τὸ Φοίτα. 

Φόβος] παρα τὸ Φεβω Φόβος. εἴδους τῶν ὑποπεπτωκότων 
τῷ ὀγόματι γενικοῦ. εἴδη δὲ αὐτοῦ ἔξ. 

Φοβερός, ὁ Φοβούμενος, παρ Θουκυδίόγ. 
Φοβέστρατος Αθηνά, ᾗ «Φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἐαποιοῦσα. 
Φόβη» ἡ δρίξ: παρὰ τὸ Φοβεροὺς εἶναι τοὺς ποαῶντας 

οἱ γὰρ παλαιοὶ των. ἀνθρώπων οὕτω Φοβερὰν ἐνόμιζον 
εἶναι τὴν κόμην» ώστε Φοβην αυτην προσηγόρευσα». 

Φολκός, στραβός᾽ περα τὸ τὸ Φκη παρέλκεσὃ-α.. 
Φολός, καὶ Φολίδες, αἱ Ἀεπίέδες τοῦ ὄφεως. ἐκ τοῦ λεπίές, 

ὑπερθέσει ν πολής) καὶ βετοιθέσει τοῦ κ“. Φολ;. κατα- 
χοηστικῶς δὲ λέγεται κα). τὰ μικρα πτερά᾿ τούτοις 
Ύαρ ἐοίκασι. καὶ Φολιῤωτόν. λεπιδωτόν. 

Φόνος] παρὰ τὸ Φφῶ τ» Φωεύ, Φένω" καὶ ἐξ αὐτοῦ Φό- 
νος" -απὸ τῆς Φυσήσεωςν καὶ τοῦ ᾖχου τοῦ γινομένου 
ἐν τῇ χύσει τοῦ αἵματος. 

Φον ᾶν, συςυγίας δευτέρας ' σηµαθει τὸ αποχτεῖναι ἐπι- 
δυμεῖνν ἑτοίκως ἔχειν πρὸς τὸ Φονεύειν ἀπὸ τοῦ Φο- 
νή» ὃ σηµαίνει τὸν τόπον ὅπου οἱ νεκροὶ κεῖνται. 

Φόνος ἔῴῥευσεν, αἶπα ἔῤῥευσα,, 
Φόζννος, )χιδὺς ευθέως γεννώμενος  ἔχων κύημα. τίκτει 

δὲ ἐν ταῖς προλ{ωναις τῶν ποταμῶν, ῶς Αριστοτέλης. 
Φοξέον ὀξυκέφαλος, ὁ ὁμεστραμμέγος τα Φαγ. εἴρηται δὲ 

ἀπὸ τῶν κε; αμεικῶν αγγείων των ἐν τῇ καμίνῳ ἀπὸ 
τοῦ Φωτὸς Ἰ τοῦ πυρὸς ὠξυμμένων' καθὰ Φησὶ καὶ 
Σιμωνίδης , «Αὕτη δὲ Φοξύχειλος αργεή, κύλιξ: --- ὄνιοι 
δὲ κυρίως τὸν ἐπὶ τὰ Φάή τουτέστι τὰ ὄμματα). ἄπω- 
ἕνι μένην ἔχογτα τὴν κεφαλήν ααφοτέρων τὸ πρότερον. 

Φορ]αόων, νομάδων, βοσκομένων. 
θορβαντιῶν, Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ Πατροκλέους οὐνομά- 

σὃ.α λέγει απο Φόρβαντος ῥασιλεύσα»τος Κουρήτω», 
η ὑπ Ἱρεχδέως αγοµρο.)έντον. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΤΑ. ΦΡ 724 

καὶ μλλοτα ἃ ο) - 
ρω, 

ἀτὲ τοῦ θέ, ειν β. 
παρα τὸ βῶ τὸ τρέφω., Ῥρρρή καὶ 

Φορά, ἡ κατὼ ὅλου τόπου ἐναλλαγή" 
ὃν ναμόνη ἐφ᾽ ἑαυτῆς στῆναι ὅταν φον 
τὸ. ὀρμητικῶς Φέρεσῶαι. 

Φορβειά, περιστόμιον, καπίστριον᾿ 
νὰ ο τροφή” 

Φορβή 
νὰ ] Αντιφῶν Φφησὶν, » ὅτι ἐπ ἀνβρωπίνου δέρματος 

ἐλέγετο ἡ Φορώη. 
Φόρκυν, παρα τὸ Φέρειν καὶ | ὁρμᾶν τὰς ὀλκάδας ἐν αὐτῷ, 

ἦγουν τας ναῦς ἐν τῷ λιμένι. 
Φόρχυς., δκέμων Φαλάσσιος” παρὸ τὸ Φέρεσθαι ὠκέως. τὸ 

δὲ Φόρπυ»., τες κλίσεις, ἐπιδέχυτω" 'σημαύει δὲ β’, 
τὸν Αφ, καὶ ὄνομα πύριον. 

Φόραγξ. ἡ κιθάρα. παρα τὸ προηγεῖσθαα τῆς οἴμης» 
προο(αμγξ πρῶτον Ύὰρ ἐκιθώριζεν ὁ. Απόλλων, εἶτα 
ἐνῆγον τὴν δὴ» αἱ ο καὶ Φορωέςειν, τὸ ο ς- 
ρίςει». 

ν ΜΗ. ὁ κωδαρφδός᾽ ἀνὸ τοῦ Φορωέζειν. 
Φόρτος, παρὰ τὸ Φέρα Φέρτος πο Φόρτος, τ 
Φόρτατον] - πυκῶν δέ κε Φέρτατον εἴη. Ἰλιάδος ϱ. τῶν 

δὲ παρόντων κακῶν τοῦτο ἂν εἴ] ἄριστον᾿ ἡ, ἐκ πολλὼν 
τῶν προγεγογότω» κακὼν τοῦτο ὤμεινον γένοιτο. γρᾶ- 
Φεται δὲ καὶ Φέρτατον' κάλλιον. 

Φορμίσκοι. καλαθέσκοι. πλεκτὰ ἀγγεῖα” ἀπὸ τοῦ Φορ- 
µός, ὃ ἐστι προχάλυμµα, 3 πλεκτον αγγεῖον ἐκ Φλοιοῦ, 
ἐν ᾧ εἰώεσαν ἰσκάδες κόμέςεσθ Γι η κόφιον «στ 
νει. παρὰ τὸ Φέρω, Φορμός. Ἡσίοδος, Όΐσεις ὃ ἐν 
Φοραῷ- -- κοφίνῳ. 

Φοριηδό», κοφ;νηδόν. Φορμός ἐστι πλέγαν τινὸς μεγαλου 
εἶδους ἐν ᾧ ἐκοιαῶντο οἱ πένητες ; κατετύὃεντο τὰ 
ὄσπρμε". τάχα δὲ ἡ καλουμένη »ῦν καλόβην ἡ πλεκο- 
μένη ἀπὸ παλάμης. ἐκ τούτου δὲ καὶ τὸ Φοριιήδόν.. 

Φορύνετο. ἐμολύνετου ἐφυρᾶτο τῷ «κ λμηρν΄ ἐξ οὗ το ά 
μοβορυκτα. 
νά γόουν Φρονίαου. 
» Φορυτόρ.  ἡ χαραόρα". ἀπὸ τοῦ Φόρειν ὢ ἀκοῖσο τα ῥόκχ. 
Φορυτῷ., τῷ ἀπὸ τῆς γῆς αὐρομένῳ ὑπὸ τῶν ανέμων χάρ- 

τῷ Φρυγανώδει ' απὸ τοῦ Φορύω" τοῦτο παρὰ τὸ Φέρω 
ὴ φορ ὤ. 5ο 

νά, ἐν τοῦ. Φραγγέλειον, ὂ σηααήνει σειρα. ἐκ 
σχοίνου πεπλεγμένην. } κάκλήται αέστεξ. γίνεται δὲ 
ἐκ τοῦ ἔνους" Φράγγελλοι γὰρ ἔννος Ἰταλίαρ 

Φραόμων, ἐπιστήμων., συνετός. 
Φράζω, παρὰ τὸ Φρω τὸ προϊῶ, ὣς βς βάζω" τῶν ν 

νοηθέντων ἔκθοσιν καὶ Φεῖξιν δια τοῦ Φράςειν ποιου- 
µεθα. ἐκ τούτου τὸ ἐπιφρασκίατο» αντὶ τοῦ ἐπισκέ- 
ψώνταέν ἐπινοήσωσὶ, µα-λωπιν. ἐκ τοῦ Φράςω, Ψράσωι 
ἔφρασαν ἐφρασάμη». εἰς τὸ δευοίατο. ἡ παρὰ τὸ φὼ 
τὸ λέγων Φανω" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρι ράζω: καὶ 
συμφράσατο. ἄόριστος πα ιπὸςς 

γἛτο. σηκαίνει δὲ Φύο" τὸ Ῥεασθαι καὸ βλέπει, τς 
τὸν -- τὸν ὃ) ἐφ άσατο προσόντα: -- σημαίνει δὲ καὶ 
τὸ διανοεῖσθεεν ως τὸ, Φράςεο Τυδείδη η χο --- 
παρὰ ὁὲ τῇ κου συν δείᾳ σημαίνει τὸ λογω Ὁποϊόν 
σου τὸ Φρόνγια ὼ. Εφανρώτιο, Φρατον ἠαῦν, 

Φράτορεςν Φα τκαλος» ὴ νς ἂν Φ ΛΑ. συγγενεῖς. οἷμσα πα- 
ρὰ τὸ Φατρία᾿ ἡ παρα τὸ Φραςω. φατρία ἐστ) τὸ τρί. 
τὸν µέρος τῆς Φνλης' Φρατορες δὲ, οἱ της [κύτης] 
Φατρίκς μετέχοντεο' καὶ Φατριάςειν. τὸ τῆς αὐτῆς 
Φατρίας µετόχειν" φατρίαρχος ὁς ἐστιν ὁ τῆς Φατρίας 
άρχων. 

Φρατήρ, ταρα τὸ πατήρ, πλεονανμφ τοῦ ϱρ, καὶ τροπ 
τοῦ π εἰς Φ. 

αντὶ τοῦ. συνεσκό- ι 
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παῦ Φρ. 

Φρεάριος, δὴ: μος τῆς Λεοντίλος, 
Φρέαρ. παρα τὸ φλω τὸ αναδίδθιι" ἡ παρὰ τὸ , Φέρω, 

συγκοπῇ Φρῶ, Φρέαρ, ὡς θεύω, Φέναρ" ἐξ οὗ Φέρε- 
ται τὸ ὕδωρ. 

49 Φρενήρης, Φρόνιμος», ἡ παράφρων. 

5ο 

30 

3ο 

49 

Φρεωρύχος ᾿ Φρεατορύχτης. 
Φρήν]. παρὸ τὸ προϊὼ τὸ προπόμπω, συγκοπῇ πρ, καὶ 

Φρῦ” ἐξ οὗ Φρήν» αφ ᾗο προΐεται τὰ βουλεύματα. 
διωτί σεσγκείωται Φοήν Φρενὸς: οὐδὲν εἰς ην λῆγον 
ὄνομα μµονοσύλλαβον, μόνως ἐστί θλλυκόν" ἀλλ) εἰ ἐπι- 
ὀς Χεται τὸ δηλυκὸν Ὑόνος ἐν κορν ότητι ἐπιδέχεται ) 
οἷον ὁ χήνν καὶ ἡ κν" ὁ ῥήν, καὶ ἡ ῥήν' σηµαίνει δὲ 
τὸ πρόβατον. τὸ δὲ Φρήν, διήλ λαξε. 

Φρήτρφ] ἔστι Φατρής" πλεονασαῷ τοῦ » Φρατρία᾿ μα) 
συγκοπῇ καὶ ἑκτασει γίνεται Φρήτρη. ο. δὲ γινώσκεινν 
ὅτι ταῦτα ἔχει τὸ ͵ προεγεγρµμένον. τινὲς δὲ βούλον- 
ται γράφει» αὐτὰ χωρὶς τοῦ η λέγοντες ὅτι αἱ ἐπεκ- 
τεινόμενκι πτώσεις διὰ τῆς Φι συλλαβῆς. εἰ μὲν ἔχου- 
σιµ. ἓν Φωνῆεν κατὰ τὴν λήγουσα», Φυλάττουσιν αυτ 
εἰ δὲ β. ἄποβόλλονσι τὸ ἔγ. ἕτεροι δὲ συνηγοροῦσι 
τῇ περαδόσει" πὶ γὰρ παράθοσις τας τοιαύτας ὁοτικὰς 
συν. τῷ α. οἷδε γραφειν. λέγουσε γάρ» ὅτι αἱ διὰ τοῦ 
Φι ἐπεκτάσεις, προσερχόµεγαι ταῖς πτώσεσω. εἰ μὲν 
Φυλάστουσι τὴν αὐτὴν Φωνήνν κοιν τὴν αὐτὴν γραφὴν 
Φυλάσσουσι»: εἰ δὲ μὴ Φυλάττουσι τὴν αὐτὴν ζωνήνν 
οὐδὲ τὴν αὐτὴν γραφἠν Φυλάττουσι. δε) δὲ γινὠσκειν, 
ὅτι αἱ διὰ τοῦ 4: ἐπεχτάσεις πατὸ πᾶσαν πτώσιν γ/- 
νουται; ἐν τῇ εὐφείᾳ" οἵον. --- όδος Α᾽ ἑτέρηφι παρελ- 
»εὖν Κρείσσων: --- ἐν γενικῇν οἷον, --- πλάγχδη δ᾽ 
απὸ Χαλκόφι Χαλκόςε -- ἐν δοτικῇ» βή. ο. ἐν 
αἰτιατηῇ». οἷονν Ἐπὶ δεξιόφι παντὸς στρατοῦ:--- γα 
ἐν μλητρῇν ὢ Οὐρανία, λ οἴων καὶ Οὐρωνίαφι: --- 
αὗται δὲ αἱ διὰ τοῦ Φι ἐπεκτάσεις τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ 
λόγου Φυλάττουσε, Κθρὸ τοῦ νόσφι παὶ Ίφι' ταῦτα 
γὰρ μετῆλθον εἰς ἐπιῤῥηκατικὴν σύνταξι». Χοιροβοσκός. 

Φρητός. Ἱστέον ὅτι τὰ ἀπὸ τρισυλλάβου γενικῆς συναί- 
ρὲσι πάσχοντα βαρύνοντω., πέαρος πῆρος ᾽ ἔαρος» 
ἤρος. σεσηµείωται τὸ Φρητός ὀξυνόμενον, ἀπὸ τοῦ 
Φρέατος κατὰ κρᾶσιν" ο ῶφειλε γὰρ βαρύνεσθαι" οὐδὲ 
γὰρ ὀυνάμεδα λέγειν, ὅτι ἐπὶ τούτου ἐν τῇ εὐδείᾳ ἐγέ- 
νετο ἡ πρᾶσιςν κακεῖθεν . κλίσεις οὐδὲ γὸρ εὕρηται 7 
Φρήρ εὐδεῖα, ἐν χρήσει. ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὅτι ἡ Φρητές 

γενικὴ συγεξεδόΦη κατὰ τὴν πρῶσιν. τῇ Κρητός παὶ σή- 
τός καὶ ο Φητός γενικῷ. Χοιροβοσκὸς εἰς τὸ περὶ τοῦ 
τόνου τῆς γενωιῆς. 

Φρίη, τρόμος, παλμός" απὸ τοῦ Φρίσσω. 
νεα άν ἄνωθεν καὶ ἐξεπιπολῆς τῶν κυμάτων πόνησις 

ὁ ὀτιπολάςων τῷ κύματι αφρὸς. ὅτε ὤγεμος ἄρχε- 
ται πνεῖν" απὸ τοῦ Φρίσσω Φρίξω. ἀποβολῇ τοῦ ω. 
λοιὲ ἐπιφρίβ. 9 ἡ ἐπωγαάστασις τὼν πυμάτων, τὸ ἐπι- 
πολάον τῷ κύματι ὠφρῶθεςν ὅταν ἄνεμος ἐγερ2ῥ. 

-ᾗ αἰτιατικὴ » τὴν φρίκα" καὶ σηµαίνει τὴν ἐπιφάγειαν 
τοῦ κύματος. 

ὤριξύτριχα» ὀρθοῦντα τὰς τρίχας. 
. Φρίσσειν, κυρίως σὸ ἐξορ.}οῦν τὼς τρίχας οἷον ρίσσω, 

πατὰ τροπή». Φρίσσει δέ τις Φέβῳ, } ψύχει, ἡ ὀργῇ- 
ἑωψύκως οὖν τὰς Φάλαγγας Φρίσσειν φησί. 

Φριμασσομένη, χρεμετίουσα» αγριουμένη, ὴ ἀτάκτως 
πηδώσα" καὶ Φριμαγκός, ὁ χρεµετισιὸς παρὰ Λυκό- 
Φρον:. καὶ, Φριμασσόμενοί τε τῷ ταρᾶχῷ, καὶ ώπο- 
Φυσσώντες: --- καὶ Φρυκσσόµεγοι. Φυσσῶ; τες. παρὰ τὸ 
Φρυέζω Φρυκξω, ο μάς πλεογασμῷ τοῦ αμ, Φρυ- 

μαγμός, | ὴ. | 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΡΑ. ΦΥ 

Φρογεῖν, ση »ένει κε) τὸ νοεῖ», κα) τὸ Φρόνχμα ἔχειν" 
κοὶ ΦρονηματισθἼναι, Ὑπερίδη». 

Φρόνησις, ἡ Φέρουσα ὄνησι. Φερόνησί; τις οὖσα" καὶ 
συγκοπῆ ’ νὰ 

Φρόνις]. "Όμηρος, --- κατὰ Φρόνν ὔγαγε πολλή»: ---- ὁ 
μὲν Ἡρωδίωνός, παρὰ τὴν Φρόνησιν, κατα συγκοπή»᾿ 
ὁ δὲ "ὌΩρος, ἐκ της Φρωών Φρονός γενικῆς. γίνεται Φρό- 
γιο" καὶ ᾗ αὐτιατικὴ ν Φρόνιν. τὸ δὲ Φρών. γήεται ἐκ 
τοῦ Φρώ" ὄφεν ἄφρων καὶ σώφρων. { γεν), Φρονός" 
οὗ παράγωγο», Φρόνιμος" καὶ τὸ Φρονώ ἐξ αὐτοῦ. 

Φροντίς] ἐκ τοῦ Φέρω Φορτ ὑπερβιβασμῷ ποὲ πλεον»- 
σιῷ τοῦ ν. Φροντίς ὀέκην γὰρ Φόρτου ἔγκειται ἡ 
Φροντὶς ἐν τῇ ψυχῇ. εἰς τὸ εφρόντιστον. 

Φροντιστήριον. διατριβὴ , ᾗ μοναστήριον᾿ 
σεανεῖον παλοῦσι. 

Φροῦδοι, παντελως ἀφανεῖς , ἔρημοι, τοἷον ἁπεληλυδότες, 
ἔκδηωοι. ἐν τοῦ ὁδός καὶ της πρὸ ρου νων γίνεται 
πρόοδος" καὶ κατὰ συναλοι δν » προύδος, καὶ Φροῦόοον 
ὧ» προοίαιον Φροή ον ο/ογε ) ὁ προπορευό γης, καὶ γε- 
γόμενος ἀβανλο, ἦγουν ὁ ωἡ Φάμόκεν 0» ὁ ᾿μακρὰν 
φενόμενος. καὶ οἷον εἰς τὸ ἔωτροσθεν τῆς ὁδοῦ, αντὶ 

τοῦ ἐκποδών χο) Φροῦδα, τα ἀφα,  ηοὶ ἄφαντα. 
Φρουρός, ὁ προορῶγ" παρὰ τὸ πρου ρᾶν" Φρούριον δὲ. ση- 

πίνει το κάστρον” οὐκ απὸ - τοῦ Φροὺρό»΄ Φρουρεῖον 
γαρ ἂν ἦν, ὡς ἠατρός ἠατρεῖων" ἀλλ’ σπο τοῦ Φρουρῷ. 

κ Φρουροδόμος, ὁ Φύλαξ τοῦ ὅέὅμου, ὧὠπὸ τοῦ Φρουρεῖν τὸ 
Φυλάττει». 

Φρύωγωα, ἡ τῶν ἵππων καὶ ἡιόνων διὰ ουπτήρων ἠχὴ 
αἀγρίῳ Φυσήματι ἐκπέπτουτα " λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τῆς 
γελάσεως. ἀτὸ τοῦ Φρυάσσω" τοῦτο παρὰ τὸ ὀφρῦς 
ὀφρυάσσω" πατα απο βολὴν τοῦ ον Φρυάσσω". μαὶ Φρυατ- 
τόκενος, ἑπαιρόμενος καὶ Φρυάττεσθα, τὸ παταπλήτ- 
τεσθαν. Ὀ1ένανδρος. 

Φρύγ»να, τὸ μεὶς το καίειν οἱ Φρύγει» ἐπιτήδειο. 
Φρυγ/». κοινέν" Φρυγήῃ Ἰωνικόν. τὸ ἀπὸ τῶν εἰς ἕ } εἰς 

ϱ ληγόντων διῶ τοῦ κ παρργό μενα θήλυκὰ, διὰ τοῦ ι 
γραφόμενα» παροξύνεται πλ 7 τοῦ ἂν. Φραγιώώς ἐκ τοῦ 
Φρύξ ὄρυγός' ἐπὶ χώροι. μ 

Φρυμτωρεῖν» πυρ ο τὸ διὰ πυρὸς ἄνατ τεμόμενον σγααίγειγ. 

ἐκ. τοῦ πυρ πυρός» καὶ τοῦ ὠρῷ τὸ Φυλ λάσσαραεν γένε- 
τα πυρκτωρ! [ω" παὶ κατο ὑπέρθεσιν τοῦ ϱ. καὶ τροπῇ 
τοῦ π εἰς Φ. Φρυκτωρίο" ἔστι δὲ ἡ παρ γαΐν λεγομένη 

- 
ὅπερ ᾿Αττικοὶ 

βήλα ἦ Φανος, } λαμπάο. ᾗ καῦσις" παραφυλακὴ 
νυκτερινή. ἡ διὰ τοῦ πυρὸς Φυλακή. 

Φρυγέος] ὀηλονότι Φρῦνος" Φρυνέος», πλεονασαῷ του ε) 
εἶδος βατράχου᾿ παρὰ τὸ ἐμφερὴς εἶναι πρὸς τοὺς ἆλ- 
λους" ἢ ἀπὸ τοῦ φέ έρεσθων ἀπὸ τῆς λιωνώδους Φύσεως 
ἐπὶ τὸ χερταῖον. 

Φρ υνώγδαο ὄνομα κύριον. ἡ ἦν δὲ ΑἈθηραῖου περιβόητος 
ἐπὶ πονηρίᾳ» οὐδὲν ἧττον. Εὐρυβάτου. ἐκ τούτου τοὺς 
πονηροὺς, ἸΦρυνώνδας, παλοῦσι. 

φυ] Ἐν τ’ ἄρά οἱ Φὺ Χειρί:--- ἀντὶ τοῦ προσεπέλασεν 
αὐτῷ καὶ προσήγγισε τῇ χειρί ἀπὸ τοῦ Φύω Φδμι. 

Φύγκὸ᾽ ἔτρεπε μῶνυχας μα” π--' εἷς Φυγὴν ἔτρεψε 
τοὺς Ἕππους" ὡς ἆλαδε" καὶ ἦτοι την Φυγή» Φύγα εἷ- 
πεν» ως τὴν σκέπη»: σκέπα" παὶ ὧν τὸ οἶκόνδε οἴκαδε, 
οὕτω Φυγήνδε Φύγαδε 

Φυζακιός, ὁ εὐπτόητος δι δειλία» Φφίζα γὰρ ἡ μετὰ 
δέους Φυγή" παρα τὸ Φεύγω γίνεται φύζα᾽ τοῦτο δὲν 
κο) τὸ λεπτακινός., παρώνυµα όντα» οὐκ ἀντίκειται τῷ 
κανόνι" ἐπειὸ} πεπόνφασιν. ἀπὸ τοῦ φύόν καὶ τοῦ 
λεπτόρ γήεταέ Φυζεινός καὶ λεπτεινός' καὶ πλεονα- 
σμῷ τοῦ αχ, ἐγένετο Φυζακωός καὶ λεπτακινόο, διὰ 
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τοῦ εν ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ δίψα ὀρψηρός καὶ ὀιψακερός, 
ἅμα τῷ πλεονασμῷ συστολής γιρομένης. 

Φο Φυή», βλάστησιν , αὔξησιν ἡλεκέκρ παρὰ τὸ Φύω. 
Φύχος, τὸ χορτῶδες της Φαλάσσης απόβλημα. οἱ δὲν 

Φυκία Φασὶ βοτάνην τὴν ἐν τῷ βυ9ῷ τῆς Ῥαλασσης 
γινομένην παρὰ τὸ Φύεσθαι" Φυτον γὰρ ἐστὶ δα- 
λασσιον. 

Φυκία, Φαλαάσσια ζώα, ἢ ἡ ὁ αφρός" παρὰ τὸ Φύω. λέγε- 
τω δὲ καὶ τα βρ ή» Φυκία καὶ Φυκές, 

Φύκη, ὁ τιν τὰς οἰκείας ὄψεις χρίουσι. 
δος Φυλάκη» πόλις; Θεσσαλίας, βαρυτόνως, πρὸς ἄντιδμιστο- 

λὴν τοῦ δεσμοῦ. 
Φυλακους λαθγ. Ἰλιαδος ω. ᾿Αρίσταρχος ὀξύνει'. τὰ 

γὰρ εις κος λήγοντα ὑπὲρ δύο συλλαβας., παραλήγον- 
τα τῷ αν ἐπι Φετικα ὄντα, ὀξύνοντω, παρὀακός, Φαρ- 
μακός. 

Φυλκκτῆρες, αντ) τοῦ Φύλκκες” απὸ τοῦ Φυλακτήρ. 
Φυλακτήρι», τόπος ἔνδα οἱ φύλακες οἰκοῦσι. 

1ο Φυλασσω! παρὰ τὸ πύλη πυλάσσω καὶ Φυλάσσω" σημαί- 
νει δὲ δύο" ἐπὶ μὲν τοῦ καθ. ἡμῶν συνήους., Δώμα 
Φνλασσέμµεν: αεὶ --- σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἐπιτηρεῖν, ὡς τὸ, 

Κα σφιν ὀνείδεά τε προφέροις» νόστον τε Φυλάσσοις. 
Φύλε, έθνη, ὃς ἑνὸς λ, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ Φύλλου 

ἐπὶ τῶν ὀέγδρων. Ωρος ἐτυμολογεῖ, ἡ ἐκ πολλῶν 
ὤθροισιςν ὤπὸ αεταφορᾶς τῶν Φύλλων" Οἵηπερ Φυλ- 
λων γενεῆ, τοιᾖδε καὶ ανδρών: --- τὸ Φυ. μακρόν ἐκ 
τοῦ Φύω" ἡἢ τὰ δια τοῦ υλον οὐδέτερα ισύλλαβα κα- 
αρὰ αονογενῆ ἐκτείνουσι τὸ υ. σεσηµείωτε τὸ Σόλο». 

Φύλαρχος, ὁ κατα. Φυλὴ» ἑκάστη» τοῦ ἑππικοῦ ἄρχω», 
3ο ὑποτεταγμένος τῷ ἱππαρχῳ. 

Φνλάσιοι, οἱ ἐκ τοῦ δήμου τῆς Φυλῆο' Φυλὴ γὰρ, ὁῆμος 
τῆς Οὐίδος. ὁ δὲ Μένανδρος τόπον νοµίςει εἶναι Φυ- 
λήν. ὁ δὲ Φίλαρχος Φρούριον αὐτὸ Φησν εἶναι. 

Φυλακή, απὸ του Φυλασσω᾿ τοῦτο παρα τὸ Φυλή: λέ- 
γουσι γὰρ ὅτι τὰς Φυλακὰς αἱ Φφυλα) εἶχον' ὅ-εν λέ- 
γεται πα) πρώτη Φυλανὴ τῆς νυπτὸς, καὶ δευτέρα, 
καὶ τρίτη: κατὰ γὰρ τρεῖς ώρας ἐφύλαττε μία Φυλή᾽ 
καὶ μετα ἄλλας τρεῖς ἀλλη' ὥστε ἡ Φυλακὴ. της 
νυχτὸς, τρεῖς ώρας σγπένει, Φυλή δὲ, σημαίνει τὸ γέ- 

5» γος" πατα γενελς γὰρ ἐφύλασσον. ἡ παρα τὸ πύλη" οἱ 
γὰρ Φυλασσοντες ἐν πέλη ἐφύλασσον. 

Φυλοκρινεῖ, ὀιωκρένει» καταδριαςει παρέργως. 
Φυύλοπις, μαχη" τπροπ/ τοῦ µ εἰς π᾿ παρα τὸ ὁμοῦ τὰ 

Φύέλα εἶναι Φύλομίς τις οὖσα. 
Φύλλον] παρ τὸ Φύω τὸ ἀναβλαστάνω, Φύκλλον καὶ 

Φύλλον, ὡς πύω. πύχλον καὶ πύλον. ὁμοαὶ ὀνο λλ, πρὸς 
αντιδιωστολὴν τοῦ Φύλον τοῦ σήμαίνοντος τὴν Φυλήν. 

Φν)λιναίους αγώνας, ἐν οἷς μὴ τ/Φετω αργύριον», ᾖ τι 
άλλο τοιοῦτον» ἄλλα στέφανον. 

49 Φυλλίς, παρ τὸ Φύλλον. περ) παθῶν. 
Φύλλο»] παρα τὸ Φύω Φύαλον, ὡς πύω πύφλον" συγκο- 
πῇ» καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ, Φύλλο», οὕτως εἰς τὸ ἄλλο 
Ἐτνμολογικόν' τὸ δὲ πρῶτον εἰρ τοὺς Ἐπιμερισμοὺς 
εύρον. εν : 

Φύέγλιν ἐόντα: --- ἄνανδρον, Φυγόν' παρα τὸ Φεύγει» 
τα ἴλμας. 1ο) Φύξιν, τὴν Φυγή». 

Φίξ, παρε τὸν Φυζω μέλλοντα. 
Φέρει, αολύγει" ἡ ἐκβρέχει' ἡ ἐκπλύνει. 
 Η λέγεται ἐπὶ τῶν δένδρω», ὅτε τὰ Φύλλα 

ῥέαι, τουτέστιν ἀκπίντερ 
40 Φύρδη», συγκεχυµένως. Φύρκμαν στέαρ, «ύμη, σταῖς, 

Φύσις, παρὰ το Φύω Φύσω, ἡ ἐν ἅπασι Φύουσκ καὶ κι- 
»ουμάνη. 

ΕΤΊΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ, Φα 738 
Φυσίζωος, ἡ τα πρὸς τὸ ολ Φύουσα 
Φνσα, τα Χλλκευτικὰ Φυσήματα, οὗ ἁρλάδρή 
Φύσιγγες. τὰ ἐν ταῖς κνήιιας ἐκκκύματα. : 
Φύσκη. τὸ παχὺ ἔντερον' ἣ ἡ γαστήρ. ἀτὸ τοῦ πεφυσῆ- 

σὃ-α πληροναένη λίπους, αλφίτων, καὶ αἱμάτων. 
Φύττα, τὰ ἀναπεφυρμένα µέλιτι ἄλευρα. 
Φύστη, ἡ ἐν ταῖς αάφω» «σριβομένη καὶ ἠρέμα ὤναδευθ- 

µένη µάα. 
Φυτα ἴμος. Φυτόν' Φύτιωος" καὶ πλεονασμῷ, Φυτάλιος, 

καὶ Φνυταλίλιος. Σοφοκλής, Προσηλδε αητρὶ καὶ Φι- 
ταλ/μῳ πατρί: --- πολλέκες δὲ καὶ τροπῇ» Φιτάλιωος. 

Φυταλήςε,, Φυτεύει , πλησιάςεε" παρὰ ! τὸ Φυτόν' τοῦτο 
παρὰ τὸ φύω τὸ Φυτεύω. - 

Ἡ. Φυτοεργές, ὁ τὰ Φυτὸ ἐμποιῶν' ἀπὸ τοῦ ολη καὶ 
Φντόν. ιο 

Φυτοκόμος, Φυτουργός, καὶ σύνδενδρος τόπος" ὰ τὸ τοῖς 
Φυτοῖς κομᾶν. 

Φυτόσκαζος, ἡ τὰ Φυτὰ ἐτκαμμένη γῆ. ἐνοργγτικῶς δὲ 
Φυτοσκάφος, ὁ τὸ Φυτὰ περισκαπτων γεωργός. ’ 

Φυτενω] παρὰ τὸ Φυτόν Φντείω": εἰ γαρ παρα τὸ Φύω, 
Φυεύω, ἐπεισόδῳ τοῦ τ ὀηλογότι, οὐκ ἔστι ὁέ᾽ οὐδέποτε 
γὰρ ἀπὸ τῶν ὁμὰ τοῦ υΌω Ὑίγετει παραγ» Ὕον διὰ τοῦ 
ενω. --- κακὸν µέγα πᾶσι Φυτεύσαι, Ἰλιάδος ο, Χατα- 
σπευάσαι, ἐμβαλεῖν. 

Φυλακή, σημαίνει τὸ σκοτεινὸν καὶ «βαν. οἴκημα" ἀςλο 
τὸ» Ποία Φυλακή οὐκ ὄσχε: -- καὶ τὴ” τετάρτην μοῖ- 
ραν τῆς νυτὸρν ὡς τὸ, σαν δὲ ποιεένες Φυλασσοντες 
Φυλακὰς τῆς νυκτός: -- σηµαίνει καὶ τὴν γγὠσι» καὶ 
εωρίαν» ὡς τὸ. Ἐπὶ τῆς Φυλακῆς µου στήσοµαε: --- 
σηµαίνει καὶ τὸ σῶμα, ἂς τὸν Ἐξάγαγε ἐκ Φυλακῆς 
τὴν ψυχήν μου: --- σηµαίνει καὶ αὐτὸ τὸ Φυλάσσειν, 
ὡς τὸ, Ὡς οἱ μὲν Τρώες Φυλακὰς ἔχον. ς 

Φύω, παρὰ τὸ φω τὸ προϊῶ. σηαπύνει δὲ τρία τὸ ἄνα- 
βλαστάνω, ὡς τὸ» "Ὡς ανδρῶν γενεῦ ἡμὲν Φύεεν ἠδ' 
ἀπολήγει: σος καὶ τὸν Θεὸς πεφυκώς: --- καὶ τὸ κρατῶ, 5 
ὡς τὸ, Ἔν τ᾽ ἀρά οἱ φὺ χειρί. 

Φωγνύναι καὶ Φρύγειν Αλλ ἰσχάδας µοι σρουλέτο πε- 
Φρυγμένας. 

Φῴς Φῳδός, ἔχει τὸ κ, καὶ ὀξύνεταιν ὡς ὁᾳς ὁχδός. εἴρη- 
ται παρὰ το φώς, ὅπερ ταυτόν ἐστι τῷ πνρί" καὶ ση- 
μαίνει τὰ ἐν τοῦ; σκέλεσι γινόμενα ἐκκαύματα ἀπὸ του 
πυρός. ἔχει ἂν τὸ ε’ ἐπειδὴ λέγεται καὶ φωίδες, ὡς 
εὗρον ἐν ταῖς λέξεσι τῶν ῥητόρων. σηµαίνει δὲ τὸ αὐ- 
τό. λέγει δὲ ὁ Χοιροβοσνὸς, ὅτι Φισυλλάβως καὶ μόνον 
λέγεται χατὸ τὸ παλαίὸν. προογραφοιιένου / τῷ ω τοῦ /. 4ο 
ἐν δὲ τῇ Ὕονραῇ ὤφειλε περισπᾶασθαι, Φρόες 4 
ὥσπερ χεῖοες χειρῶν ' αλλα εσεσηµείωται καὶ τοῦτο, µε- 
τὸ τῶν ἄλλων Βαρυνόμενον. Ἀριστοφάνην Πλούτῳ, --- 
πλὴν Φῴόων ἐκ βαλανείου. 

Φῷ, ἀντ) τοῦ Φωτί, σὺν τῷ ο’ Εὐριπίθης Μελεάγρῳ, Τὲ 
μὲν ἐν Φῷ τόδε κατα σκότος κακόν. 

Φύςεν, σὺν τῷ ι" σημκύει τὸ καίεσθαα. Στράττιο, Ἁλλ. 
εἰ µέλλεις ἀνδρείως Φῴζειν ὥσπερ ύστακα σεαυτόν: --- 
Βιθυνοὶ δὲ, Φώγερ λάγουσι, 

Φωλεός, ὁ σκοτεινὸς τόπος παρὰ τὸ ἀπολωλένα τὸ Φαῖς 5ο 
ἐκεῖσε. 

Φωνή, παρὰ τὸ Φῶς καὶ τὸ νοῦν, καὶ τὰ ἐν τῷ νῷ Φωτί. 
«ουσα τὸ του νοὸς φως πα τὸ Φαος εἶναι τοῦ 
ναός ὁια γαρ τῆς Φωνή τα της ψνχζς ἐνδνωήματα 
γινώσκομον Φαονή τις οὖσα, καὶ Φωνή. τα δὲ εἰς η 
ὀισυλλαβα τῷ ὦ παραλγγόµενα βνρῥιοθνν -- των 
ατὸ τέλους ῥηματικῶ». 



739 ΦΩ ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ, ΧΑ 75ο 

8οά Φὼ, σηµαίνει ὁ᾽: φῶ τὸ λέγω. ἐξ. οὗ κα) Φωνή: φῶ τὸ 
Φκίνω, ἐξ οὗ καὶ Φως' Φῶ τὸ Φονεύω, ἐξ οὐ κνὶ 

«Φιῶνν τρίτη ἀπὸ τέλους καὶ ὀξεῖν' οὐχ. ὥς ἀνάλογον, 
αλλ ὡς Αττικόν. ἡ μέντοι συνήθεια ὀζυνόμενον ὄχει- 

Φόνος' φὼ τὸ θάλπω, ἐξ οὗ καὶ Φωσαι τὸ δαλψαα Φωώσσων, σινδών᾽ Φωσσώνιον, λινοῦν τὶν ἦτοι σινδόγιον’ 

τὸ δὲ Φω τὸ λέγω, παρὰ τὸ Φῶς' Φῶς γὰρ τῶν πραγ- 
µάτων, οἱ λόγοι. 

Φωρ. ὁ ληστής, ὁ κλάπτης παρὰ τὸ Φέρω, Φέρ καὶ Φώρ. 
μετα θέτει τοῦ 8 εἰς ὦ, ὁ τὰ αλλότρια Φέρω»" ὅδεν 

ε 

ᾗ καὶ τὸ ἑστίον τῆς νεὼς πεφυσηκένον, ὡς παρὰ Λυ- 
κόφρονι», Άφλαστα καὶ Φωώσσωνας ὀργυιωμένους. - ἦ 
προσώπου τὶ ἐκμαγεῖον. λέγετωι δὲ οὕτω παὶ ὃ παρὰ 
Ῥωμαίοις καλεῖται ωράριο». 

καὶ Φώριον" καὶ Φωραθείς, εὖρ θες, γνωσφείς' καὶ Φώς αρσενριῶς» ὁ ἄνθρωπος" παρὰ τὸ φω τὸ λέγω" μό- 

Φωρᾶν, ἐρευνάν. ἐκςητεῖν ᾿ καὶ Φωραάσας». διερευνήσας, 
ας καταλαθων τὰ κλόπιμα. 

' Φωριαμός, 3 κιβωτός παρα τὰ Φφάρη» ἡ τῶν Φάρων δε- 
στικη' ἔστι δὲ ὄνοιια Σρσενικὀ». ῇ παρα τοὺς Φαῶρας” 
ἐπεὶ πρὸς Φυλακὴν τούτων κατεσκεύασται. ἡ παρα το 
τα Φορούμενα ἔχειν, εἰ μὲν. οὖν παρὰ τοὺς Φῶρας. οὐ- 
δὲν πέπονἍεν' εἰ δὲ παρὰ τὰ Φάρη τα ἐντιδέενὰ 
αὐτῷ, πέπονε, μεταβληθέντος τοῦ α εἰςσω, ὣς Φάποςν 
Φώκουῦ. τα ὁιᾶ τοῦ αµος τρισύλλαβας, ἔχοντα τὴν πρὸ 
τέλους συλλαβὴν Φύσει ααρᾶνν πάντα ὀξύνονται, χῆ- 
ρα μός, οὐλαμός. οὕτως οὖν καὶ Φωραμός᾽ καὶ πλεονα- 

3  σμῷ τοῦ, Φωριαμός. ρωλωνην περὶ ᾿Αττικῶ» προσῷ- 

Χ. 

Χγ τὸ στοιχεῖον, ὅτι χεομένη» ἔχει τὴν ἐκφώνησι». ἆλ- 
λοι δὲ ἔχι αὐτὸ εἶπον, τι ἔχει οξεῖκν καὶ βαρεῖαν 
ἀλλήλας κατα μέσον σχιζούσας. 

Χαβρίαςν στρατηγὸς Αθηναίων. ὡς Φαίναω Φανίας. αμιύ- 
νω ᾿Ααυνίκον οὕτω χαίρω Χαρίας καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ϐ, Χαβρίας. 

Ἀπλα] αλα τοκεῦσιν: --- ὑπεχώρει.. καὶ ἐνδίδου. ἀπὸ 
6ο Αεταφορας τῶν Χαλωμένων προτόγων, πολλοῦ ὄντος 

νου γὰρ ὅ ἄν ρωπος λογικὸν «ῷον ἡ ὁ μόνος τὰ τῆο 
δικνοίαο Φωτίζων τῷ :λόγρ. καὶ ὁ Θεολόγος», Φώς γαρ 
τὸν ἄνθρωπον ὀνομάςουσι ζω τὴν τοῦ ἐν ἡμῖν λόγου 
δύναμιν. 

Φως οὐδετέρωο ν τὸ Φωτ/ῶν καὶ λάμπον ὃ καὶ κατὸ 
πλεονασμὸν τοῦ ο λέγεται Φέως. γίνεται παρὼ τὸ Φῷ 
το δαύω καὶ λάμπω Φάος" καὶ να» ὑπέρ2εσιν Φόας ' 

καὶ κατα συναίρεσιν Φὼς. κλήνετοιν διὰ τοῦ τος" ἐπεὶ 

καὶ τὸ Φόως Φόατου αλήγετοι" τὸ γὰρ συνγρηµέγ», τῶν 
ἐντελῶν Φυλάσσει τὴν κλέσω». οὐ δὲ λέγοντες, ἀπὸ τοῦ 
φάος γέγονε κατα πρᾶσι», οὐκ ακριβώς λέγουσι" τὸ 
γὰρ Φκος εἰς ους ἔχει τὴν γενιήν. 

ρος, καὶ διὰ τοῦτο ἐκλή δη χαλκὸς ὃ σίδηρος. διότι πρό- 
τερον εὑρέδη παρὰ τοῖς αριπίοις ὁ Χαλκός” ὕστερον δὲ 
εὗρε-)εἰς ὁ σίόηρος, ἐκάλεσαν αὐτὸν ὁμωνύμως τῷ χαλ- 
κῷ. καὶ ὁ πομήτής» Χάλκεον ἔγχος. οὐ τὸ ἐν χαλκοῦ, 
ἀλλὰ τὸ ἐκ σιόγρου» τῷ παλαιᾷ συνη»είᾳ". ἔπει (δὴ τὸ 
παλαιὸν χαλκῷ αντ) σιδήρου τοῖς ἔίφεσι ἐχρώντο καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὅπλοις. Ἡσίοδορ, Χαλκῷ ὁ) εἰργάζοντο, µέ- 
λας ὁ) οὐκ ἔσκε σίδηρος, 

αγέωου ἐν τῷ ἁρμένῳ τοῦ πλοίου. Χαλκοτύπους, τὰς ἐν σι ὀήρου πληγάο. 
Χαλεπῶς, ὀυρκόλωο Νπὸ τοῦ Χαλέπτω᾿ οἱ ον, Χρυσὲ κα Χαλκεύς Χαλκέως, καὶ ὁ χρυσοχόος: οἵον, Ἠλδε δὲ χαλ- 

κὠν αρχηγὲ βιοφθόρε πάντα Χαλέπτων: --. ἐν δὲ τοῦ 
κχαλέπτω, Χαλεπταύω γώνεται καὶ Χαλεπαύω. σηµα(- 
Νει δύο" τὸν, δεινὸν ὡς τὸ, --- χρλεπὸς δὲ Διὸς μθυᾶ- 
λοιο κεραυνόρ: ---. σηµαίνει καὶ το ἀδύνατον, ὡς ἐν 
Ὀδυσσείας κ΄, --- Χαλεπὸν δέ κ᾿ ὀρύσσει» ᾿Άνδρα νητόν. 

8ο5 Χάλκέα, παρα τὸ χαλὼ, {ᾗἱ ἐκ τοῦ ὤνω προς τα κάτω Χαλκήρης», ἐκ τοῦ χαλκός παν τοῦ ἄρω τὸ ἁρμόζω, ἡ αρ 
ῳ χαλθμένη. 

Χαλαστρη, καὶ Χαλάστρα. πόλις ἂς λίμνη τὸς ἐν Μακεδο- 

κεὺς "Ὅπκ' ἐν Χερσ)ν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης : 
-- ἀπὸ γὰρ του πρώτου Φανέντος µεταλλου πάντας 
τοὺς ὁγμιουργοὺς ἐκάλουν οὕτως οἱ παλαιοί. ὡς καὶ τὸν 
΄Ἡφοιστου ὍὌμηρος, --- ὃν ποτε χαλκεὺς "Ηφαιστος 
πούῄσεν {δή σι πραπ/θεσσι». 

χαλκφ ἠρμοσμένη ὧς (Χαλκοβάρεια» ἡ τῷ χαλκῷ βα- 
ρυμένη» ὅ ἐστό ἐσχνρα. 

»/4. ὅ9εν ἔκαιον τὸ νίτρον" ἐξ ἡς τὸ Χαλαστραϊον νί- Χάλκεις, ἑορτὴ αρχαία καὶ παλαια δημώδης ὕστερον δὲ 

τρον κέκλ ηταν. 
' Χαλίφρων, κυρέως 6 ἐν µέ»γ ἀφραίνων χάλις γὰρ, ὁ 

ὤπρατος οἱγου» παρδὸ τὸ Χαλαν καὶ αγιένοι ἄραρυίας 
τας Φρένας ἡ ὁ εὔήθης, παρεὲ τὸ πεχαλάσδθαι τὰς 

1ο Φρένας καὶ σας βάκχας χαλικάδας ἔλεγο», τας χα 
λωμένας πρὸς συνουσίαν" καὶ Χβλιμάςε» ἔλεγον., τὸ 
περὶ τὰς συνουσίας πείθεσθαι" καὶ καγχαλίκεν απὸ 
τοῦ χαλὰν τὰς Φρένας προς τὸ πάθοο, κα ἀπὸ τοῦ 
χάέλις ὁ οἶνος, 

Χαλινόςν Χανινός τις ὦν, παρὰ τὸ Καίνε». ὅτι δν με 

ὑπὸ όνων ἤγετο τεχνιτῶν» ὅτι ὁ ́ Ἡφειστος ἐν τῇ 
Ατταὴ [κ»λκο»] εἰργάσατο" ἔστι δὲ ἔνη καὶ νέα τοῦ 
πυανεψιῶνος-. ἐν ᾗ καὶ ῥέρειαε μετὼ τῶν αρηό όρων τὸν 
πέπλον ὁμές τα, Ἡρωδιανὸς δὲ ᾿λέγει, ὅτι ἡ πλείω» 
χρῆσις προπεριστά. 

Χαλκέο, το ὄρνεονν ὅτι ὑποχαλκίζει κατα τὴν χροιᾶν τῆς 
πτήσεως. ἔστι δὲ οι πόλις Εὐβοίαο. ὠγόμασται δὲ ὥπο 
τῶν Χαλκίδων τῶν μετα ᾽Αλεξάνόρου διαβώντω». εἰς 
τὴν ᾽Ασίαν κα) κατασχόντων τὸ χωρίον καὶ µετονομα- 

σαντων. 
-.χαίνειν γίνεται" Ἡ παρὰ τὸ ἴο ὣόρ καὶ τὸ χαλῶ, Χαλυψος. ἔνομα ἑθγικόνὶ παρὰ τὸ Χαλέπτω τὸ βλαπτω 

προς. ὀύναμιν Χαλώμενον. το εἰς ος ὀξύτονα, μα] ὄντα χαλέψω. 
παρώνυμοε, ὁιω βραχέος τοῦ 4 γράφεται, πυρός, αλη- Χβλκοχίτων] τῷ εἰς ων λήγοντα, εἴτε: µονοσύλλαβα, εἴτε 

δωός" τὸ Χαλινός δὲ διὰ τοῦ ν γραύφόµενον, τῷ χρόνφ 
ὀήλλαξε᾽ μακρον γὰρ ἔχει τὸ |. 

χο Χαλκός, κατὰ πρόςῬεσι» του Χ, Δωρικῶς, αλκός καὶ χαλ- 
κος, ἐπεὶ πρὸς αλκὴν εὔθετος ἐστιν" ἡ ταρα τὸ ἔχειν 
αλκην' ἢ Χάλυβες ἔθνος εἰσὶ Σκυμιὸν, ἔνδα ὁ σίδηρος 
τήκτεταν ἐκ τοῦ χάλυψ Χάλυβος , γόνεται χαλβος) Χαμαδιον χαμαὶ οὐς Υῇν. 
καὶ τροπῇ » Χαλκός ̓  "πολ γαρ πρώτον εὐρέθη ὁ σίδη- 

ὑπὲρ ὁύο συλλαβὰς, ἐν τῷ συνθέσει αναθ, βάςλυσι τον 

τόνον᾽ χδών, αὐτόχθων Χιτών αστροχίτων΄ (--- πὀ- 
λῳ ἀστροχέτωνε) λειμώνν εὐλείκων αἰών» αακρα(», 
χωρίο εἰ τοπικὴν σχέσι», τινά σημάνει» ὧς ποιτών, 
προκοιτών” θυρών, προ: θυρών. 

εστι δὲ ἐπέῤῥημα τοπικὸν ἐν 

τοῦ Χαμαί. τὰ ὁια τοῦ αὐις τρισύλλαβα ἐπιῤῥήματα, 
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τῷ α παραληγόµενα, δι τοῦ γράφεται ποὲ βαρύνε- οὐκ ἀπὸ τοῦ ὄρους » αλλ’ ἀπὸ τοῦ ὀρήειο ὀργέστερος, έ« 
τας Φυγάδες, οἰκαάδις. σεσγµείωται τὸ ὁμαδίς ὀξύτονον. καὶ κατὰ συγκοπήν ἀπὸ γὰρ τῶν εἰς ος οὐδοτέρων, οὐ- 

το Χκμάςεν ἁατέ πρεπερισπᾶται, τοῦ κωνόνὸς λέγοντος, στι δέποτε γίνεται συγκριτικό». Φιλόξενος. εἰς τὸ αἱαατόεὶς. 
τὰ εἰς 8 λήγοντα, ἐπιῤῥήματα τῷ α παραληγόµονα, Χάριεν' τὴν τρίτη», ἀπὸ τέλους ὀξύνει Ἡρωδιανός. 
τροπαροξύνεταεν Φύραζε, ἔραςε. ὅτι ἐκεῖνν μὲν, ἀπὸ Χαριεντιζύμενοι» εὐτραπελενόμενοι, σκώπτοντες. καὶ Ἆρι 
ὀνόματος γίνεται" οἷον, δύραζθ, ἐκ τῆς λύρας" ἔραζε,  στοφώνηο, Χαριεντίζοιο καὶ παταπείςεις ἡμῶν καὶ βω- 
ἐκ τηε ἔρας καν ̓ Αθήναςε, ἐπ᾽ Αθήνας" τοῦτο δὲ, μολοχευύφ. ψὶ 

:απὸ ἐπιῤῥήματος ἐστίν ἀπὸ γὰρ τοῦ χαµά{ γέγονε᾿ καὶ Χαρίκεσδαι, κουῶς αὸνν ος οἱ πολλοί" ἰδίως δὲν καὶ ὡς 
ὡς διήλλαξε πρὸς τα ἄλλα περὶ τὸ σγυσινόμεγον., δήλ- ύπο αἀφροδισίων ἡ ὑπὸ τοῦ ἐν λόγῳ ὀσνωμιλησᾶων 3ᾳ 
λαξε ον περὶ πὸν τόνον" 7 ὅτι ἐκεῖνα μὲν, βρχὺ Χάρμα, Χαρά. ἡδονή. 
ἔχει τὸ αἲ τοῦτο δὲ, μακρόν. κανὼν γὰρ ἐστιν ὁ λέ: Χάρμη, ράχη» κατ εὐφηωσμόν: ἡ ὁφ' {ζ οὐδεὶς νέα 
γων, ὅτι τὰ εἰς σε ἐπιῤῥήματα συνεσταλαένον ἔχει τὸ Χάρτης] παρα τὸ χῷ τὸ χωρῷ (αφ οὗ κα) τὸ χάζςω) γί- 
πρὸ τέλους α᾿ ο ον, Φύραςε, ἔραςε᾽ πλὴν τοῦ χαμᾶςε. γεταν παρώγωγον χράρω, (οὐκ ἐπ] τῆς χαρας) χάρτης, 

3ο Χαμαί, ἡ παροὲ τὸ χῶ, ἡ παρὰ τὸ δώνν χθαμαέ, κιὺὶ -ὁ Χωρητριὸς, τῶν ἐγγραφομένων" ἡ παρα. τὸ χόρτος. 
χαμω κατὰ ἀποβολὴν τοῦ 9. Χαρυβὸ ἵς. ᾗ ἀναπιομένη Φάλασσ» περὶ τα Γαάδειρα, καὶ 

Χσμαιπετής, χαμακὺ ἐῤῥμιαέγος, πάλι ῥαγόκιοτέρως. ἐπαναστρέφουσα. εἴρηται δὲ παν 
Χακεῦναι καὶ Χκμευνάδες χαμαὺὶ κοιαώμιθνοι. - τὸ εἰς χάος καὶ ὄλεδρον πατάγον, οὐονεὶ- αἱ χάος 
Χαμαίζηλοι» ταπεινοί" } ὀφροι ποιλώέεις.. βαΐνον. νῶ « ο 
Χα Σταερές » πόῤνη.. Χαρων. ὁ λέων» ἀπὸ τῆς χαροπότη» τος. 59 
Χαι µαιτυπήη, πόρνη ἄδοξος. καὶ χομαιτυπεῖον, τὸ πορ- Χαροπός, περιχαρής, εὐόφθαλμος ἐξ οὔ χαροπ7. ' 

γεῖον. Χατίζεις» σημαύαι τὸ χρήσεις: παρα τὸ ἔχειν αὐτεῖμ' ὁ 
Χαμεύνα, ταπεινή» εὐτελὴς κλίνη καὶ στιβας' καὶ χα- γαρ χοίζων, ἆ οὐκ ἔχει αἰτεῖ" ἡ ἐκ του. αἰτῷ τὸ ςἸ- 

μεύνια κρα; ββάτια ταπειναᾶ. τῷ αν χρύζω» αποβολγ τοῦ ο γόεται ατῶ πλεονα- 
δο Χανόόν, ὀδρόον. ἁπλήστως, Χαρητικῶο. | σμῷ τοῦ χ»  Χατῶ" καὶ κατὰ παραγωγὴν , Χρήζω. ἡ 
»  Χαραδριόςν εἶδος ὀρνέου" απὸ τῆς χαραδρας" ὅτι περ) ἐν τοῦ µατῶ γύεται µατίζω" ναὶ τροπβ. ὴ 

τας χαράδρας αἀναστρέφεται. Χανλιόδων. πεχαλασμένους ἔχων. τοὺς ον, ἐξόροντας" 
Χαράσσν κατα πλεονασμὸν τοῦ  χ. ατὸ τοῦ ἄρης ἀράσ- ἡ κατὰ ἐγαλλαγὴν τοῦ ρ εἰς τὸ λ, ὁ χαραάσσων τοὺς 

σω 3 ἐκ τοῦ χαίρω τὸ τραχύνω, ὅπερ ἐκ τοῦ χὼ τὸ ὀδόντας καὶ τραχύγω». 
χαράσσω γίνεται. Χαῦνος, παρὰ τὸ χοίνω χα:όςν ας Φιάνω Φανός' καὶ ήο ͵ 

Χαίρων τὸ τραχύνω, ς χαλῶ) καὶ 2ἄρχαρος κύων, ἐν πλεονασμῷ τοῦυ, Χαῦνου» ὁ κεχηνως καὶ ἄπυκνος. 
τούτου. ὁμοίως δὲ παν τὰ αιδγρῳ τεμνόμενα καὶ χαρασ- Χάνωνας, ἄρτους ἑλαίῷ αναφυραωθέντας ων, ἡ λα- 
σόμενα» ὀξυνόμενα γόεται" ζφεν κα χάραχας καλοῦ- χανω ὁπτα. νε ο ὴ 
µεν τοὺς οὔννομένους κολάμουόν ᾗ τὸ ξύλα. ν Χαΐον ἀργύρεον] Απολλώνιος, --- Χαῖον παλάμη Μλὰν, 

4ο Χαραξ] διαφέρει δὲ ὁ «χάραξ καὶ ἡ χάραξ᾽ τὸ μὲν νῶρ. χύνουσαι: -- χαῖον, οἱ μὲν, κααπύλην Ῥηο οὗ 
αρεονρεῶς, σημαίνεί τὸ στρατόπεδο» ᾗ τεικισµόν, τα δὲ, ῥάβδον" οἱ δὲ, «λαγωβόλον. 
καὶ περίφραγωα καὶ χαραπωιο" Ὀἠλυκῶς δὲ .. ὁ της Χαΐτας, σημαίνει τας τρίχας. παρὰ - το κ. ϕ. κράτη" 
αμπέλου. Χάραξενν ὀξέσι ἔύλοις ἡ καλάμοις, ἡ ἀκαν- «μἈρὴ τοῦ .. καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, καὶ τροπ τοῦ 
«ώδεσι Φυτοῖς. κ εἰς χ. αίτη. | 

Χκαρύκωμαν περίθραγµα, τεῖχος. παρὰ τὸ Χαρακὼ, χα- Χαίρω] παρα τὸ χῶ τὸ διαχέω, παράγωγο Χπίρω. πῶς 5ο 
ρπκώσω᾿ τοῦτο παρα τὸ χάραξ αρσενικῶς. τοῦ χαίρω ἐν Φωνῇ ἐνεργητικψ πάθος ὀγλούντοςν τὸ 

Χαραθροῦται, ὀρύσσεταιν κοιλαίνεται᾿ χαράδρα γὰρ αἱ  ἐχάρηνν παφθητικός ἐστι δεύτερον αόριστο» τοῦ χαίρω 
ὀμαῖρέσεις παά τα σχίσµατα καὶ αἱ χεϊμαβῥοι γῆς" πα- ἐνεστῶτος ἐκλέλοιπεν ᾗ φωνὴ ἡ παθητική" τοῦ δὲ έχα- 
ρὰ τὸ Χαράσσω. ' ρην δευτέρου αορίστου ν / ἐνεργητιή ” ο γὰρ ἔχαρον 

2ο  κρηρν Ἶ σφραγίο» ὁ τοῦ ὀνόμωτος τύπος. δεύτερος ἄσριστος ἐνεργήτικὸς οὐ λέγεται. εἰκότως ὁ 
Χαρις] παρὰ τὸ χάρω, Χαρ 7 χάρις. τὰ δὲ εἰς ο δισυλ- πορδητικὸς» μὴ ἔχων τ τὸ ὀφεῖλον ἐλέγξαι τὴν π 

λαβα, ἔχοντα πρὸ τοῦ 15 ἄμεταβολον, ἑὼν κλίητω λογίαν αὐτοῦ, ἔλα»ε τὴν παραλογίαν, καὶ ὑπεισῆλθεν 8085. 
ὁμὲ τοῦ ὁ , οξννεταιν οἷον τριγλές: εἰ δὲ όιὰ τοῦ τ, εἰς χβείαν του ἐνεργητικοῦ. 
βαρύνεται οἷον χάρις χάριτος. σημαίνει τρία) τὴν εάν, Χαίρειν» οἰμώςειν» στενάςειν. Χαιρότω ληρῶν, Ἱέἐρυθρια- 
ὡς τὸ, ---' Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράω»: --- τὴ» ῥωρεὰ», τω Φλναρῶ». Χαίρειν Φρασαντες, αποταξαμονοι, 3. 
ὡς τὸ, --- ἐγὼ δέ κά τοι ἰδέω χαριν:--- καὶ τὴν. εὐπρέ- ταγγόντες. Χαίρω σε ἑληλυδότα, Ὀρωχικοὶ οὕτω λέ- 
πειανν -ὧς τὸ, Ὡς μὲν τῷ περίχευε χάριν κεφαλῷ γουσεν καὶ Εὐριπίδης Σισύφφ. 
τε καὶ ὤμῳ: --- Χαι ρέκακος] τὰ παρὰ βαρυτόνων συγκε/µενα, εἰ μὲν ὁ 

807 Χαρίες, χκριέστερος] πᾶν, ὄνομα εἰς εἰς λῆγον τὸ πα- ἐνεστὼς ει δισύλλαβος, αποβάλλει τὸ ι τοῦ τρίτου 
ρακείµενον συγκβισμκὸν ἔχει πλεονάζον ὀψο συλλαβὰς προσώπου" ας Φερέοικος καὶ ἐχεκράτης» οὕτω καὶ χα 
της εὐθείκο' οἷον χαρίεις, χαριέστερος" τιμή δις. τι- ρω χαίρει χαιρέκακος᾽ δὲ δὲ εἴη ὑπερδισόλλαβοςγ' ἐκ- το 
µηέστερος' μορφήειςν µορφηέστερος᾽ τολαήεις, τολµή- κόπτει μίαν συλλαβὴν, ὅπως αναλογῷ τοῖς Φισυλλκβοιςν 
έστερος καὶ τολμηοστώτη” οὐ γὰρ παρὰ τὸ τόλμη ἐσχη- γανύω γανύεις, γανυμήδης τανύω τανύεις, Τανύπε- 
μάέτισται" ἄκοινώνητα γαρ συγκρίσει πάντα τα θηλυκά. πλος" µιαίω µιαίνεις, μµιαιφόνος ἠδαίνω ἠΦαίνδίςν 
ἡμαρτ τηται όε παρ Ὁμήρῳ πλατάνιστος" ὑπερθοτικὸν Ἰθαγενής. ι 
γρ ἐστὺν, ὡς κάχιστου, άριστος. ἔγιοι µέντοιγε παροξύ- Χέδροπας» ὅσπρια" χέΦροΨ γὰρ τὸ ὄσπριον' απὀ τοῦ χε- 
νουσ;. λ/Ύοντες εἶναι ὑποκοριστικὸν τὸ σχήτιε» κανλαὺς ρίὸ οψ κατα συγκοπὴν. 

ιο καλαμίσκος κα) πυργίσκος" αγνοοῦντερ, ὅτι δὲ ἦν ὑποκο- Χολιδών, ἡ παρὰ τὸ τὰ Χπίλη 9ου εἲν, π παρὰ τὸ τὰ χεί- 
ριστικὀν, ἐδωι ὁιὶ τοῦ κ ἀκφέρεσθαι. τὸ δὲ ἐρέστερο, ή οἰδαίγθινν } παρὰ τὸ τοῖς Χείλεσιν ᾷδειν. 



20 

5ο 

ο 

2ο 

δοο 

1ο 

3ο 

753 ΧΕ 

. Χέλυς, σημαίνει τὴν κιθέραν" διότι απὸ δέρματος 5 ελώ- 
ο κατεσκεύαστο τῷ ρω) δέδώκε δὲ αὐτὴν τῷ ̓ Απόλ- 

λωνι. ἡ παρὰ τὸ κέω τὸ λέγω. 
Χελύνη. τὸ περὶ τὸ Χεῖλος Βέρος τοῦ προσώπου" ὅπερ 

ἐτώνυμον τῆς ὑπερῴας Χελύνη: κατκοσικον᾿ ὃν δὴ καὶ 
αύστακα προσηγόρευσαν, οἱ Ῥωμαλι" καὶ χελύνιον" παὶ 
πλλννθηςν ὁ τὴν Χελύνην. πεγκλην ἔχων. λέγεται δὲ 
Λαὶ ᾗ χελωώνη" ὀγλο] καὶ τὴν κιδαραν παρ. λλεῦσι- 

Χελύσσουσα, πλέουσα, νηχοιένη" καὶ γὰρ οᾗ ηχόκε- 
νοι τοῖς Χείλεσι τὸ ὕδωρ παραλείχουσι" κατὰ πλεονα- 
σμὸν δὲ τοῦ ὃ. 

Χέρηες καὶ χδίρονεξν οἱ διὰ τῶν χειρῶν' πορίζοντες τὸ 
«Ἡνν ὣς καὶ οἱ χεονῆται. 

Χερνῆσι, πενιχρα”ς γυναιξὲ, παὶ απὸ χειρῶν. όσες: 
Χεονῆτις γυνὴ, Ἰλιάδος αμ. Ἡ ταπεινή" παρὰ τὸ ἐκ τῶν 

ἐδίων αὐτῆς χειρῶ» τρέφεσθαι. ' 
Χεράδες, τὰ παρααλάσσια σκύβαλα” παρα τὸ κεῖσλαν 

ῥαδίως. χεράδες λέγονται καὶ οἱ σωρο) τῶν λ/θων τῶν 
μικρῶν. Φησὶ δὲ Ἀγωήτριος ὁ Σκήψιος τη» διάλεκτον 
᾽Ατολλωνιατὼν εἶναι. καὶ Σαπφώ, Μ κύνει “χθράδας. 

Χέραδος, Ἰλιαδος Φὶ, ὡς καδος οὐδέτερον γάρ ἐστι" τὸ 
συναγόµενον ἐν τῇ ῥύσει τοῦ ποτα κοῦ πλ]θος ἐλέος καὶ 
ὀστράκων καὶ λίθων. καὶ Πνδκρος τὴν δοτρὀν εἶπε, 
Χεράδει σποδέων:--- ᾿Αβίσταρχος δέ φησι ̓ χεράδας κκ- 
λοίσθαι τοὺς ποτααοὺς, «καὶ. τοὺς ἐν ἀύτοῖς λίφους. 

Χερμάθιον» πλερνασαφ τοῦ μ᾿ παρὰ τὸ χεῖρα, χεβάδιον, 
τὸ πληροῦν τὴν Χε]ρα" σημαίνει δὲ χειροπλήθη λίΦον. 

Χερειότερος] ὧπὸ τοῦ χερείων κατοὶ µεταπλασμὀν γίνεται 
Χγρειοον ὥσπερ πλείων πλεῖος ' ὅψεν τὸ Φηλυκὸν, πλεία, 
ὧος ἐν Ἰλιάδος γν Ηλεζε τε Χαλκου κλισίαι: ἐκ 
του χείρ Χερός, χωρὶς τοῦ εὕρηται ἡ γενρή πυρίως 
γαρ χερείων, ὁ τοῖς Χερτὶν ἥττων καὶ ἑλάττων. 

Χέρηϊ| Χερείων, χερείονου ή δοτικὴ. χερείονε" καὶ κατὼ 
συγκοπὴγ» Χέρει!" παὶ δια τὴν ἐπαλλη ήν τῶν δύο 
γένεταν προπὴ τῆς ει διφΦόγγου εἰς Ἶν ὡς ἐν Ἰλιάδος 
α αν ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ: --- αντὶ τοῦ χεύέρονι, 
ἑλάσσονι. ἔστι δὲ συγκριτµιό». ποὸν --- εἷο χέρεια: στ 
ἑαυτου Ἀεέρονον ἐν. τοῦ Χερείονα, ποτ συγκοπήν. 
ου μέσος ων πρῶτος, απὸ τοῦ χεργίπτω 

 κθρίψω : 
Χέρσου, ἡ γή» ἐξ ᾗς ἐστι χερσὶ προσάπτεσθαι. τὸ δὲ, 

Χ: ρσονό”. απο βαντες ἔστω ἐπίῤῥημα τοπεκ22, 
ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν έρσον » ας Ἴλιόνδε. τὸ δε, οὐκ ἔστι 
μέρος λόγου, αλλα μόριο». νι 

Χθων» παρὰ τὸ ὀμαχεῖσδοι. καὶ χώννυσθωι δύνισθω: ἡ 
παρὰ τὸ χὠ τὸ χωρῶ" οὗ παράγωγον, οχείν" ὄδεν, 
Ουόος ἵλ αμφοτέρωθ΄ ὅδε. 'χείσεται: --- πανών εστω ὁ 
λέγων, ὅτι τὰ εἰς ὢν ὀξύτονα μονοσύλλαβα μόνῶς άρσε- 
τὸ κο μὴ μόνῶς δηλυκὰ» Φνυλάττουσι τὸ ω, πλών 
: βλωνός» πρών πρωνός" το δὲ χνών. ἐπειδὴ ἄονως- ἐστὶ 
Φηλυκοῦ γένους» τούτου Χέρι» ἔτρεψε τὸ ὢ εἰς ο ἐπὶ 
τῆς χΦονός γενωιῆς” ὔλε» καὶ χ2όννος. 

Χθικάν ἐτέῤῥηκα ατὸ ὀνόματος γενόµενον εἰρ᾽ ἐπίῤῥημα, 
ὡς ἐν τῷ ἐτεόν. πολ, ὀηρόν. τὸ χθικος διωτέ ὀξύνεται: 
τὰ εἰ; ως ἀπὸ ῥηαάτων γινόμενα ἡ τριγεν] θντον -οξύ- 

πυπετωςν πρωϊζοο. πα) πόφεν παρήχκ»η: ἀπὸ του ἐχκές. 
ἀνκλογώτερον δέ ἐστι ον πυριώτερον καὶ πρῶτον το 
ἐχθές τοῦ χθές. κανὼν γὰρ ἐστι ὁ λέγω», ὅτι πᾶν 

Ἰ ἐπίῤῥημα μονοσύλλαβον. απαθὲς κατ ἰδίαν ῥήτὸ», µα- 
κροκαταληκτεῖ Φύσει } Ψέσει. κατ ἐδίαν ῴπτον εἶπε, 
όω τὸ λα ἐπιτατικὸν καὶ το α. εἰ αρα οὖν τὸ χθές 
ἐπέῤῥημά ἐστι καὶ πο; ἠδίαν ῥητ τὸν, ώφειλε μακερὸν εἰ- 
ναι. γένετία ἐκ τοῦ ἐκθέω ἐκςεύσω, ἐχθές, { ἐκθεύσα-. 

υ 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΤΙΚΟΝ ΝΕΤΓΑ. Χ Ε 754 

σα ἡμόρα.. ἐτυμολογεῦτοι δὲ παρὰ τὸ ἐχ3ὲ; ᾗμο γί- 
νεσφΦαι ταύτης τῆς. ἡμέραο. 

Χέω, πυρ/ως ἐπὶ τοῦ ὕδκτος λέγεται" ὁ δὲ ποιητής ἀντὲ 
τοῦ προήρχοντο εἶπεν, ὡς τὸ, --- προχέογτο Φαλκγγή: 
δόν: -- ἀπὸ μεταφορῄο τῶν ποταμήην ῥευμάτω». περὶ 
τοῦ χεύσω καὶ πνεύσω μέλλοντος εὗρον γω ἐν τοῖο 
Ενλο] μίου τοῦ σχολαστικοῦ δυσμλίτοις ῥήηασε, μὴ εἶναι 
ἀπὸ του Χέω ηεοςὸ πγέω Νατῖε πλεονασμόν. οΦησὸν γαρ 
οὕτως" εἰδότες γάρ»: ταὖς οὐδέποτε τὸοε διὰ τοῦ υ μηκύγε- 
τος, μᾶλλον τὸ πνεύω καὶ χεύω ἔνεστωτας παραὀεχό- 
µεθα" ὧν ἐστιν ὑπόμνησις, παρὰ τῷ, ποιητῇ" τὸ γὰρ 
ἔκηλος εὔχηλος, πλεονασωὸν ἔ ἐχς᾽ ὅπερ πάθος» οὐκ 

αὔξησις. 
Χεω] Χέῳ χεύσω" ὁ δεύτερος ἄόριστος, ἔχευον ὁ μέλ- 

5ο 

9 

λων δεύτ τβρος εω. το εἷς ὢ καθαρα ὀισύλλαβα βαρύ. - 
τονὰ τῷ ε “παραληγόμεναν ὀύνατωι ἐπὶ δευτέρου. καὶ 
τρίτου προσώπου συν: Μρεσι» δέξκσὃαι, πλεονασμφ του. 
κατὰ Τον μέλλοντα, χρύσω” ὁ πωφητοιὸς ἄόριστος ἐν 
τοῦ παθητικοῦ παρακειµένου, ἐχέδην ἐχέθης᾽ ἐξηλσε 
τὸ συ. δια τὴν πωκοφωνία». ὁ ἐνεργητικὸς πρῶτος αόρι- 
στος. ἔχευα πο ἔχεα, 

Χειά, ἡ τὼν ὄφεων κατὰ ὄδυσις. Ἐλιάδος ψν καὶ ἄλλαλκρῖ, 
Χείσεταεν ἀντὶ τοῦ Κωρήσει" “.. εἰς τὸ χθών" απὸ 
τοῦ χεῦσδ ον ὃ ο ἐστι χωρεῖ [σι εἰς αὐτὸ γαρ µήχανα- 
τωί ὁ οφις Χωρήσος το σῴμοι ὥσπερ εἰς ἔλυτρογ. λέγον- 
τας" δὲ οἱ τοιοῦτοι τόποι ε/λνο), καὶ τρ: 6 καλος καὶ χί- 

βασι αι” παρὰ γὰρ τὸ χὼ τὸ χωρῷ γίνεται αρα) κο 
πλεονασαφρ. του .. χεια. 

Χεῖαα, παρὸ τὸ χέω γι νεται. 
Χειμών] χειβαδίῳ τοπῷ» ἐφ᾽ οὗ ἄν τις δύνοµτο χειμῶνος 

ἐγκαδορωήσασθω., ὤπὸ τοῦ χέω ζοῦ ὁ μέλλων κενσω) 
γόεται Χενμαν ὡς πγέω πνεύσω. πνεύμα" καὶ τροπῇ 
τοῦ υ εἷς ε. γίνεται Χελμον αφ᾿ οὗ χειμών. τὸ εἰς µα 
οὐδέτεραν. εἰς βων παραγόμενα ὀνόματα, κοινό εὖσι τα 
γένει, τεοιὲ τρέπει τὸ ω ἐπὶ γενκῆς οἷον, νήμαν ἁμνή- 
µων ἀμνήμονος" σχ]αα, ἀσχήμων, ασχήωονος" εἰ [ων 
λευχείμων λευχεέαονοο. το δὲ χεμιών οὔυνομεγον κοὸ 
ἁπλοῦν καὶ περιεκτικὸν ὃν. ὀήλλαξε” ὁμοίως μαὶ εἶ 

τι παρ’ αντὸ σύγκεβτο ον βκρυχείκων. βαρυχείµονος. ἀπὸ 
τοῦ χέω χεϊμων καὶ Ἄεωνν' Φυλάσσει τὸ ω ὧς πε- 
ρεκτηκὀν. 

Χειάῤῥους μ Χθιμερινὸς ποταμός" 
νι ῥεῖν" καὲ γόετον παρὰ το χέεν ἅμα. καὶ ἆπο τοῦ 
ῥέει καὶ τοῦ Χτιιών» γίφετο χείμκῤῥος" καὶ πλεονα- 
σιῷ τοῦ ο, Χθιμαῤῥοος " παν κωτα ων χειμσό- 
ῥους” κλήεται χειμαῤῥου. 

Χειμέριος» ἅπο τοῦ χεὶμα γόνεται. τὸ δι τοῦ µος κανκ- 
ρὸν ἔχοντα τὸ ϱ»: πεάροῦ ὑπόνοιαν ἔχοστο» δὲ του , 
γραφετας» μορίου ν ἀλοέριος ὃς μή ἔχω» οερόν ὥριοο. 

ὁ της ὥρας" αώριορ ἡμέριος. χιωρὶς εἰ ση ωσιν απὸ 

των εἰς ος οὐδετέρων, δι τὸ 9)έρος λλέρειος. λοιπον οὖν 
ἐκ τοῦ χειμερρνός, γύνετοα κατ συστολήν τοῦ.ν, χει- 
μέριοδ, ὡς ἑσπερωός ἑσπέοιος, . 

Χειραβόδν σγαεήνει τὴν. κατάδυσιν, παρὰ Λυκόφρονι.  οἳ- 
μας ὁ "απὸ τοῦ κειά Ψέγονε. κ 

Χεῖρων αἱ ἐν τοῖῃ ποσ). ῥνγάδες '' καὶ χειρόποδες». οἱ οὔ- 
: τω τοὺς πόδας κ σεβόνγοτες, οἷον. ῥαγόποδες,. 

Χείριστα, κάκιστα: οπὸ τοῦ χε ων. Χείριστος ύπερθετι- 
πον. Χείρων δὲ Ἠορίως, ὁ ποτ χιεῖρα ἥστων᾿ αἷς ο ὦγ- 

«ρωπος τῶν ἄλλων «ὕων διαφέρει, . τεχ»άσθιω ὀυνά- 
ἄεγος. καὶ Χειρύτερος. ν 

παρὰ τὸ ἐν τῷ Χειμώ- 

5ο 
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Χείρων, ὁ Κέντανρες “ταπὸ: ποὺ δι τής τῶν «χειρῶν 96ρᾶ- οἱ 
πείας τῆς ἐν ταῖς χει 1ρουργέαες παλ ῥιζθτομίαιο; άτρεν 
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ἐν ἄλλοις; ἂν, ὅτι 
ῥαγάδες. ἔνδεν καὶ 

τὸ ἐν χείροσι καὶ ὀρεινοτέροις τοποις διά- 

γὰρ τοῦτον ἡμῖν ὑπογράφει ΣΏρος. 
χεῖρωι παλοῦντοι αἱ ἐν τοῖ ποσὶ 

Χείρων, διὰ 

ο ία ν ο 4 α 4 ο 

Χειρθες, ἥμερον, πραον δι τὸ χρειῶδες. ' 

{ο Χείο, παρὰ "τὸ ἔχω το κρατώ᾽ ἐτυμολογεῖται δὲ παρα 

τὸ ὁᾷον. χεῖσδαεν ὃ ἐστι Χωρεῖσθαι» Ἡ δαχέεν. 

Χειροδίκωι, οἱ τῇ τῶν χειρῶν ὀυναμει πεποιθότεὀ, καὶ δι 

Εευτῶν ποιοῦντες τὴν ἐκδίκησιν καὶ τύπτοντες' τουτέ- 

στιν, ἐν τῇ ἰσχύῖ τὸ ὀήμοιον ἔχοντας., ἆ 

Χειρόμμητα, ὑπὸ χειρῶν γεγλυμµένα, ἡ περιεζεσµένα. 

Χειρόμαητρονν ὃ παρα Ρωμαίοις καλεῖται βανδίλιον. ς 

Χειρόκαντις, ὁ διὰ τῶν ἐν ταῖς χθρσὶ Ύραμμων µαντουο- 

μεγος. 
8ο Χειρόνιπτρον» 

Χειρονομεῖν, 

: "νσ ταν 9 η Λ ᾿ ’ 3 ΄ ΄ 

ηναλήκηξ. ᾿στέον ὅτι τὰ εἰς ἀμετάβολον λήγοντα σύ»- 

Φέτα κατὰ τὴν ἀρχὴν» οὐδέποτε ἀπὸ εὐλείας συντ/»ε- 

; ἡ ἀπὸ ὁοτικῆς, ὡς ἐπὶ τοῦ 

πυρίβλητος. καὶ εἰ μὲν Ἰ 

Φρένός, Φρενοβλαβής χήν Χλνός, Χηνατροφος. ἐὰν δὲ 

ὠπὸ Φωνήεντος ἄρχηται, ἀποβάλλεται καὶ το ο κάν το 

τας οἷόν Φρήν Φρεγός, Φρεναπατης Χην χλνος. Χηνᾶς 
λωτηξ. δεῖ προρθεῖναι, εἰ μὴ ἀρχετωι ὦπὸ του 1 Ἡ 

ἀπὸ τοῦ ε’ τότε Ύαρ το 6 0Υον αποβαλλετοι » ον 

». χειρός χειροή9Ίς. Χειροεργὸς καὲ Χειρουργος” Λ- 

αμ ο. Αμυνοωώής, δε προςθ εἶναι» καὶ χῶρὶς 

τοφοῦ χειροάναξ. τοῦτο δὲ γίνεται κατα Νρασιν χειρώ- 

ιο γαξ, ὡς Ἱππώναξ. διὰ Ύαρ. την κρᾶσι» ἡμανυρώη το 

παράλογον- - : ' 

Χεῖλος, παρὰ τὸ Χέειν λόγους, 

Χγλός . 

τὸ κατὰ χειρὸς ὕδωρ. ᾿Αριστοφάνης. 

Νυρίως ἐστὶ νωμᾶῖν δὲ χειρων᾿ 6.δεν Χειρο- 

αλ} ἡ απὸ γενικῆς ἑ 

δρ ν ἐπιφεροσένη λέξις άρχετοι 

ὠπὸ συώφώνου, αποβάλλει ἡ γενική τὸ ο”. οἱον, Φρήν 

ἡ κιβωτός. παρὰ τὸ χῶ χήσω, χήλος. ᾗ Κωροῦ- 

σα Έκαστον τῶν ἐντα}εμένω». ] ς 

Χηλή, ὁ ὄνυξ. "Ωρος δὲ λέγει κυριως τήν αγλήνν κ 

τῶν διονύχων ὁώων' σχηλη τίς θα, παρὰ τὸ ὁιεσχί- 

: ὡς ὁπλὴ, ἐπὶ τῶν μονωνύχω». ΝΤΨΛΙ 

νά αν τῷ γένει” ἔστι δὲ καὶ οὐδικον. α.. 

παρὰ τὸ ἠχή: ὃ σηµαίνθι την βοὴνι. ἠχήν᾽ καὶ αφαι- 

ρέσει τοῦ η’ κρακτιµον Ύσρ ἐστὶ καὶ Φωνητικον. . 

ο Χηνίσκος. τὸ τῆς; πρώρᾶς µέρος οὐ ΑμηρΕ ΤΑ αν σας 

ρα, ὃ καὶ τῆς τρόπιόος ἑστὺν ἀρχη. οἰσὺ ὃ οἳ μαον 

τὸ τῆς πρύμνης ἔφασαν ἄκρον» πρὸς 9 ὀσιφροθωνυγα 

αἱ ἐκωτίδες τῆς γεώο. πλην, ὁποτέρως ἔχειν χηνέσκής 

ἐλέγετο, ὅτι Χηνὸο κεφαλήν μορφοῦντεο οἱ γαυπηγοὴν 

ῥτίδουν τῷ ἄπρῳ. Τταχα το πλοῖον εἰς χῆνα ἀποικᾶ- 

ὄοντες" ἢ τοῦ εὐοιωνίστου. Χάρι». ὢδ ἀβώπτιστος αὖ- 

τοῖς ἡ ναῦς διατελοίη» τροπον Χου ὑπεργέουσα τῶν 

Ὃἠ η σν τὸ χώ τὸ χωρῶν ὁ µέλλων, χήσα, χήρα, 

πο” ἡ χαρητικὴ τῶν κακών την λύπης, ἐτυμολογοῖτοι μῖ 

ρὰ τὸ χ: «: καὶ ἀναδόσει τοῦ τόνου. κά ΤροπΨ. του ὦ 

εἰς ην χήρα, Ἀατα αντίφρασιν, Ἰ φιρρ μαι νὰ 

Φροσύνης καὶ της χαρας. Χῆρω, ἔρημοιν καὶ ἄνδρος 

μονωθεῖσαι"' ἀπὸ. του ΧΗΡΑ Χηρώσων ὃ σηµαίνει Τὸ 

ἐργιῶ καὶ ἀφανίζω πο ἐκπορθώ) ὅδεν καὶ χήρωτήης 

ιά γυψώσω γυψωτής' καὶ πλευνασμῳ του σ, κηρά. 

στης" χηβωστα) δὺ λέγονται θἱ μακρό-)εν τοῦ γόνους 

κλησονόποιι οἷον ἐπίτροποι, οἱ τοῦ χΊρεν καὶ ἑρήμον 

συγγενῶν οἴκου κλ]ρονόμοι. γήνεται δὲ ἐν οά ο. 

χωρίςς, χηρῶ χηρώσω᾽ οἱον,'  Χηρνσ αρ: --- καὶ, 

Χηρώσας δὲ γυναίκας, 
4σ 
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Χήτει, στερήσει, ἐνδείᾳ, σπάνει. παρὰ τὸ χώ ῥῆμα, ὃ 
σηµαίνει τὸ ἐνδεοῦμαι, ὁ µέλλων, χήσω᾽ ῥηματικὸν 
ὄνομα, χῆτις, ἡ ἔνδεια' καὶ χῆτος, οὐδέτερον ὄνομα. 
ἐν τούτου καὶ ῥῆμα., χητίζω καὶ χατίζω, 

Χιλός, Ἠλυκῶς λέγετωι' σηµαίνει δὲ τὴν τροφήν' παρὰ 
τὸ ἔχειν τὸ σώμα, τουτέστι κρατεῖν' ἡ παρὼ τὸ χεῖ- 
λος. χεῖλος δὲ, ὁ χόρτος τῶν βοσκηµατων, παρα τὸ 
χεῖσθαι τῷ ἕλει. , 

Χέμαρος, σημαίνει τὸν τράγον᾿ ἐκ τοῦ χίωαιρα πρὸς ἂἲν- 6ο ν 
τιδιαστολή» τοῦ ἐν τῷ χειιῶνι ῥέοντου ποταιοῦ. γίνεται 
παρα το πίω το πορεύομαε, π{ααρος- καὺ λ{µαρος. « 

Χίμαρα, ἡ ἐν χειμῶνι τεχ9θεῖσω, οἷον ἡ ἕνα χειμώνα 
ἔχουσα. ς ὁ, 

Χέμετλα, τὸ ὧπὸ καύματος γινόμενα ἐν τοῦ; ποσὶν, ἃἆ 
συμβαίνει ἀπὸ Χειμῶνος γίνεσθοµ, εἴρηται παρα τὸ ἐν 
χειμῶνι τλεῖν. ᾿ : ! | 

Χῶς, ὁ τῆς Χίου πολίτης. ἀπὸ τοῦ Χίος Χίος, ἂς Σα- 913 
µίοᾳ, Λέσβιος” καὶ πράσει, Χϊοςν ὡς Δὸος. 4 

Χιράδες, αἱ τῶν χειρῶν ἑαγαδες. συνέπεσε δὲ ἡ Φωνὴ τῷ 
σημαινομόνῳ. ἐπειδὴ γαρ τὸ χιρὰς.ἔνδειαν τωφο σηµ-ά- 
νει, (τὰς γὰρ τῶν χειρῶν ῥαγιδκς ὀμλο. ἡ δὲ ῥαγας, 
τοῦ ὁλοκλήρου ἔγδειαν ἔχει" τὸ γαρ ἔχον. ῥαγάδκο, οὐκ 
ἔστιν ὁλόκληρον) τούτου χάριν μὲ τοῦ ι. γράφεται 

Χιτών, τὸ ἁπλοῦν καὶ λιοῦν περιβόλαιον»" ἐτυμολογεῖται τ9᾽ 
δὲ παρὰ τὸ πεχεῖσθαι ἡμῶν τοῖς σώµασι. χυτών' κιὶ 
σροπῇ τοῦ υ εἰς ἐν Χιτών. σηµαίνει «δὲ ὁύο” ἐπὶ μὲν 
τοῦ συνήθως Ἰμῖν λεγομένου, ἡμάτιον ' οἱονι --- μαλκ- 
κὸν ὃ) ἔνόυνε χιτῶνα: -- καὶ τὸν θώρακα" ὅδεν καὶ 
Χαλκοχίτωγεο» οἱ χαλκοιλώρακες.. διαφέρει δὲ πέπλου" 
ἐπὶ μὲν γὰρ ανδρών, λέγετωι χιτών' ἐπὶ δὲ γύνασιῶγ, 
υπέπλος. τὸ δὲ δἷ ὧν ἰαμβμιῶν πρὸ τόλουο ἔχοντα τὸ ε, 
Φυλάττει τὸ ω ἐπὶ βαρυτόνων καὶ ὀξυτόνων. 

Χιών] παρα τὸ Χέω χεων' καὶ τροπᾷ, χιών,. ὧς τέρπῶ, 
τερπών. κλίγδται χιονοο» διὰ τοῦ ο μικροῦ. 

Χλαῦνα] παρὰ τὸ Χλιωένειν, ὅ ἐστι Φερααίνει. χλάκνα 
καὶ χλαῖνα. λέγεται μὲν Χλαῖναν το παχὺ καὶ χειμε- 
ρινὸν ἡμάτίον' Χλανὶο δὲν τὸ λεπτότατον καὶ μαλακὸν 
παὶ τρυφερόν' χλαμὺς δὲ τὸ περ.Φαρὸρ καὶ κυκλοδίδές, 
τὸ ἐν τῇ συνηδείᾳ λεγόμενον σαγοµάντιον, ὅπερ. ᾷσ- 
ῥουσιν οἱ κηροφόροι. ὁμοίως παρὰ το χλιαίνω Χλικμύς 
πκὲ χλλμυς. κε ’ ον ον ΔΝ 

Χλιαρός, παρὰ τὸ χλιαίνω" τὸ δὲ λιαρός, οὐκ-ώπὸ τοῦ 
χλιαρό, ὤς τιεῷ, ἀλλὰ παρὰ τὸ λίω τὸ προ»υ- 
μθ ται. : ' ο νολδ 

Χλιόρι ογλαϊσμῷν τρυφῇ. καὶ ῥῥαα χλίδν βαρύτονον 
καν Χλιδῶν περισπώμενον. Εξουσιαστικῇ χλι; ἥκιστα 
ὄχαιρες: -- καὶ χλιδανόν» τὸ τρυφερόν τὸ χα- 
λῶ καὶ τὸ δέω τὸ πρέπω, Χαλιδή καὶ χλιδή, 
Χαλῶσα τοῦ πρέποντος. λέγεται δὲ χλιδή, ἡὶ ἔκλυσις 
καὶ μαλακία" απὀ τοῦ ἐχλιάνθομ καὶ ἐκλελύσθαι ασθε- 
γαίᾳ τοῦ «δεριοῦ. ΄ 

Χλενασμός, ἐκ τοῦ χλευάζω" τοῦτο ἐν τοῦ Χλεύην ὃ ση- 
µαίνει τὴν αἁπάτην, χειλεύη τὶς οὖσα, παρὰ τὸ ἠρέμᾶ 
ἀνοίγειν τὸ χείλη ἡ παρὰ τὴν χλόην" ὀυσωπητικὰ ἠ9 
γὰρ τα σκώωματα, Χροιᾶς µεταβλητηια. ἡὶ παρὰ 
τὸ κλέπτω, κλεύη καὶ Χλεύη' ὁ γαρ. χλενάςων τινὰ 
ὑποκλέπτε; αὐτόν. ἡ τὸ χέω χε. 

Χλόη] παρὰ τὸ Φλέω τὸ ἀναπέμπω, Φλόη καὶ Χλόη, Ἱ 
ἐκ τῆς γῆς αἀναπεμποιένη καὶ αὐξζάνουσα" ὅδον κ 
χλοῦναι οἱ σύαγροι, αἱ ἐν ταῖς Χλόοις δύναςόμενοι καὶ ἡ 

1ο 

ὀωιτρ/βοντες.. κλίνεται Χλούνων, ὡς απὸ τοῦ Ὑλόεύνοι 
χλοσύνων. τὸ δὲ χρῆστα χβίστων, πρὸς ἀντιδιαστολὴν 
τοῦ οἱ χρήστοί των χρηστον, ἐπὶ τῶν καλῶν. χρῇστοι 
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δέ. δἶσω» οἱ μι κα) οἱ Φανειζόμενοι. τὸ δὲ ἑτή- 
σισί ἐτησίων, συνεξέδωκε τῷ ἐτήσιον ὀτησίων. 

Ἀοῦρος] παρὰ τὸ χοῦν ἐρουνῶν, χότρος” καὶ συνρέσει, 
Χοῖρος. } παρὰ τὸ τοῦ Χείρονος ἐρᾶγ. 

Ἑλήδος, ὁ κλῆρος τῶν αποκαθαρμάτω» ἡ ὁ ἔχων Ἱλύν τωα 
μαὶ βοτανώδη, καὶ Φρυγανώη. ς σωρὸς λ/δων. 

Ἀλωρός, παρα τὸ χαλῶ καὶ τὸ ώρα ὃ σημαίνδι τὴν 
μορφήν χαλάωρος, καὶ χλαρόςν ὁ κεχαλασμένην 
ἔχων τὴν ὥραν' ἐξ οὗ καὶ χλ. Ἰαρύτης, ἡ ἐν τοῦ χολή, 
ἑτερθέσει, Χλόη’ ἐκ τούτου χλοηρόρ κα) χλοερός" ὴ 
χολερός, κατὰ κρᾶσο χλωρός. ἐκ τούτου ὠχρόν. Ἁλω- 
ρὸν δέος, Χλωροποιόν. σημα/νδι δὲ τὸ νέον. 

Χλωρὶς ἄγδων, απὸ τοῦ χρώματος" ὴ διότι ἐν ἔαρι, Φαί- 
νεται, ὅτε πάντα τοὲ χλωρά. οἱ δὲ, τὴν. χλωροῦς ᾖδομέ- 
ην. πρεῖττον δὲ τὸ πρῶτον: τοιαύτην γὰρ τὴν πτέρωσι) 

ς ἔχει. καὶ Σιμωνίδης, Εὐτ ἀηδόνες πολυκώτιλοι χλὼ- 
ραύχενες εἰαριγαή. 

τουχνοῦο, πλεονασμῷ τοῦ ν, παρα τὸ χοῦς' 
τὸ χόοο τοῦτο παρὰ τὸ χέω. 
χνοάοντα, παρειάς. 

Χόανος Φύσωι ὃ' ἐν Χοάνοισι ἐείκοσι πᾶσωι ἐφύτσων. 
Χοή, ς 'τοῦ χέω" χοαί χοῶν, τα ἐπιχεό ́ μενα οἱ γὰρ 
καρχαῖοι, ἅπερ εἶχον κάλλιστα καὶ τιµιώτατα. ἔῤῥαιον 
εἰς τοὺς νεκροῦς» τιμῶντες αὐτούς. 

Χόλάδες, τὰ ἔντερα " κατὰ µετά Φεσιν τοῦ κ εἰς Χ κοί- 
λάδες γάρ εἶσι, παροὶ τὴν κοιλότητα, ἀφ' οὗ καὶ πόλος 

3ο παὶ ποῖλος, ο ἔρημος καὶ κοινὸς τόπος. ἡ παρ τὴν χζ- 
σι. Ὄμηρος, -- ὃκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι Χ ντο χαμαὺ χολή - 
δες: τα κ. δν τὸ πατὰ- Φύσι) , ἐέχεσδαι τὸ χολά δες 
απὸ τοῦ ἥπατος, ἐπειδὴ εἰς αὐτα συῤῥε) ἡ ξανθὴ Χο- 

ϱο 

8ιδ 

τοῦτο παρὰ 

Απολλωνιος, --- νέον 

λή., τοῦτο Εηχονησαμένης τῆς Φύσεως πρὸς τὸ δια.) ερ- : 
μαῴεσθω καὶ ἐρεῦίζεσθαι αὐτὰ τῇ δριμύτ τι αὐτῆς 

«προς τὴν ἀπόχρισιν τῶν περττῶν. ἦμελλε γὰρ. ψυχρὰ 
ὄντα τῷ κρᾶσει, ἀργὰ µένειν, καὶ µηδέποτε ποιεῖν τὴν 

! Απόχρισι»᾿ τοικῦτα γὰρ τα νευρώδη. 
Χόλικες, αἱ τῶν βοὼν ποιλ{ωη. 

8ο Χόλος, παρα τὸ χέω" συγχεῖται γαρ ἡ ψυχὸ ἐν τῷ, ὁρ- 
γίςεσ-αι. πὸ χου μικρόν. ἐν τοῦ χέω" ὁ γαρ Χόλος 
ὀιεχεῖτοι } πρώτη γὰρ ἔκκαυσις τῆς καβδίας .. διε- 
χύσις τῆς χολης πρὸς, ὀργὴν, Χόλος λέγεται. ἔστι δὲ 
εἴδους τῶν ὑποπεπτωκότων τῷ ὀνόματι εἰδμιοῦ' τὸ γε- 
»ικὸνο θυμός. 

Χολῶτε] ἐν τοῦ χολή, γήεται, χολῶ χολᾶς, συζυγίως 
ῥευτέρας' ὅδεν τὸ πληδυντκὸν, Ἐμοὶ χολᾶτε: --- ἐν 
δὲ τοῦ χόλος. γίνεταε χολῶ Χολώσω, συζυγίας τρίτης 

45 
ὀργιστικοῖς. 

Χορδή, σηµαίνει τὸ ἔντερον" παρὰ τὸ χωρῶ καὶ τὸ ἔδω 
πο: ἐσδίων παρὰ τὸ ὃν αὐτῶν χωρεῖν τὴν ἐδωδήν. ὅ9εν 
πα τὸ, Δωδεκάχορόον ὃ ὄργανον. 

Χορηγός. παρὰ τὸ χείρ χερός καὶ τὸ ἄγω » Ὑήεται χε- 
ρηγός” καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο, Χορηγόο, ὁ διὰ χειρὸς 
άγων. " 

ε Χορός, οἶμω παρὰ τὸ χαίρειν" η] ἐκ τοῦ, χῶρου ) ἀπὸ 
υσοῦ περιέχοντος τὸ περιεχόμενο». ᾖ χαέρω χαρύςο καὶ 
«χορός. ἡ παρὰ τὸ χείρ χερός. χορός. 

Χοροίτυπος» ὁ χορευτής" τοι ὁ τύπους ἐν τῷ χορεζειν 
τὼν ποδὼν πομὸν, } ὁ ὁ τύπτων τὸ ἔδαφος, μα ́ Ὄμηρος, 
Πέπληγον δὲ χορὸν 9 εῖον ποσήν: --- τὸ δὲ χώρος, πα- 
ὁ τὸ χὼ τὸ χωρῶ" σημαίνει δὲ τὸν τόπο». 

Χόρτος, παρα τὸ ἐν τῇ χέρσῳ. γίνεσ-δον 3 παρὰ τὸ κεί 
ϱω κόρτος» παὶ Χόρτος" καὶ χόρτο αὐλῆς, ὁ τῆς αὐ- 
ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

3ο 

ὄδεν Χολω εἷον το ὀργισθείς" καὶ, χολωτοῖς. ἐπέεσσι»- 
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λῆς ὄρος" κο γὰρ ἀντὶ Ὀτθιχίων ἐχρῶντο" ὄχρι δὲ 
τοῦ νῦν ἐν Λυνίᾳ απὸ τοῦ χόρτου παραβάλλουσιν αὐ- 
λὰο τοῖρ ἐν αγροῖς οἰκήμασι». Όμηρος Ἰλιάδος ω. 

Χορτάσας, παρα τὸν Χχόρτον τὸν «παραβαλλόμενον ποῦρ διά 
ὑποζυγίοιο" καὶ ὅτι πρὸ τῆς εὑρέσεως τῶν ἡμετέρων 
τροφών, τούτῳ ἐκέχρηντο. παρ» Τὸ πόρος. 

Ἀρώ, σημαίνει πόντο" τὸ ξέω. ἐξ. οὗ χραύω χρα αύσων 
Ἰλιάδος εν χραύσγ, ἄντὶ τοῦ αμόξη, ἐπ᾽ ὀλίγον τον 
χρῶτα., ἐπιξύσῃ » ἦτοι προσεγγίσγ᾿ απὸ τοῦ Χρ ωτός, 
χρῦ, οἷον προον αὐσγ. τὸ µαντεύομειε ὡς τὸν Τοικῦ»' 
ὁ Φοῖβος χρη: -- τὸ κτώμων ἐξ οὗ καὶ χρύαατα: τὸ 
ἐφοριιῶ» ὡς τὸν --- τίς τοι κακὸν ἔχραε ὀπίμων: --- 
τὸ παρέχον ἐξ οὗ καὶ τὸ κιχρῶν κατοὶ ἄναδιπλα- το 
σιασμόν᾿ καὶ χρηστός, ὃ αγαθός, ὁ πᾷσω ἑαυτόν πα- 
ρέχωγ. 

Χραισμῶ, κα) βαρύνεται κο περισπᾶτει. γίνεται ἀπὸ 
τοῦ χρήσιμος, χρ]σιμῶ" ὀοστολὰ τοῦ } εἰ α, καὶ µθ- 
ταθέσει τοῦ σ, χραισμῶ' ὁ δεύτερος αόριστου ἔχραι- 
σµο». ἔστι δὲ συζυγίας πρώτης» καὶ σημαίνει τὸ βογ}ῷ 
καὶ Φλάσσω. η] ἐπ τοῦ χαρίζω (χαρισμῶ: καὶ ἐν ὗπερ- 
φΦέσει καὶ συναιρέσει, χρο ισμῶν ἔχρωισμον, ὡς απὸ 
τοῦ ἁμαρτῷ Ξερισπωμένευ, δεύ ύτερος ἄόριστος {μαρτον. 

Χρέος] ἀπὸ 'τοῦ χρῶ, ὃ σημαίνει τὸ ἐνδεοῦμαι, γέεται 19 
χέω" ἐξ οὗ γέγεται χρέος, πωτὸ πλεονασμὸὲν τοῦ ϱ. 
οὕτως ᾿Απολλωνιος. εις δὲ τὸ ἄλλο γράφεταω, ὅτι οὖν 
ὧπὸ τοῦ χρω, ἄλλς ἀπὸ τοῦ χρέω χρέοµαι" ὁ δὲ Ἄοιρο- 
Ἰβοσκὸς εἰς τοὺς αὐτοῦ παγογας τῶν οὐδετέρων» λέγει 
περὶ τοῦ χρέους, ὅτι δὼ μὲν τοῦ ο γράφεται, καὶ κλί- 
γετα ἑνικῶς. καὶ πληδυντικῶς καὶ ὁνβιῶς" ἐν ὁὲ τῇ 
εὐθείς τῶν πλ Ὀνντικῶν εἰς ο λήγει, οἷον χρέεα ) 
ιο) συγκοπᾷ» χρέα. ὅταν δὲ γέγήται δι τοῦ ε καὶ ω 
᾿Αττινῶς Χχρέως» τὴν αὐτὴν ἔχει ἐρήν, γενικὴν, αὐτια- 
τρεὴν καὶ κλητηκὴν, μόνην δὲ την ὁοτικὴν ὀμαλλάττει" Σᾳ 
καὶ ἔστι δίπτωτον ' εὐι}εῖαν γὰρ κο) ὀοτριὴν, ἔχει µόνον. 
οἷον τὸ χρέωον τοῦ χρέως τῷ Χρέει, τὸ χρέως, ὢ 
«χρέωο” ὀυμκα δὲ καὶ πληθοντμὼ οὐκ ἔχει, 

Χρειώ., σηµαίνει τὴν χρείαν. ὦ-περ ἀπὸ τοῦ σπέος γύνε- 
ται πε καὶ Ἔπειω, χλέος Κλεῳ καὶ Κλειώ, οὕτω 
χρέος χρεώ πα χρειω η] ὀρτρο) Χρειοῦ ὄγογκσήη: στο 
ὡς Ἰλειοῖ ουν διὰ χρείαν ἐπιφέρούσαν κοὶ ἐπείγου- 
σαν. ἀπὸ ὁὲ το μ] χρέω, γίνεται Χρέκ καὶ χρεία, πλεο 
νασμῷ τοῦ ε Ὁὸς χρέος πα χρεῖος. 

Χρείω, τὸ Χρησμοδοτῷ ν δια διφ9όγγου" παρα γὰρ τὸ 
χρέος χρέο᾿ ποὺ πλεογασμῷ τοῦ Χβέίω" τοῖς γαρ 
χρείαν ἔχουσι ερησμφφαῖ ὁ 2εός. χρί δὲ τὸ αλείφω, 
ὃν τοῦ ' ἐξ οὗ καὶ Χριστός" ἀπὸ τοῦ χρίωπτω" ῇ 
πρὸς ἀντιδιαστολὴν αλλήλων. 

Χρέμιζον] Ἡσίοθος ἐν Ασπίδ,, Οξεῖε χρέµισαν: --- ᾖπὸ 
τοῦ χρει εέτιςον. τὸ δὲ χρεμέθεσκο», ἀπὸ τοῦ χρέμώ, 
χρεμένα. 

Χρὴ] ἀπὸ τοῦ χρῷ δευτέρας συζυγίαςν Ὑόγεται χρημε" ο 
μέλλων», χρήσω" εἰς τὸ ἄπόχρη. το δὲ χρή ». οξυτό- 

απ σημεάνει ἐπρῥγμα, αντ) τοῦ δεῖ" ὡς το, Χοὴ μὲν 55 

σφωέ ἑτερόν [νε 9εὰ ἔ ἔπορ εἰρύσασθαι'. κιλό δὲ, 
σημαίνει ῥ]μεν Αστικῶς" απὸ τοῦ. χρω, ος ἳ χο" 
Ἰωγικὼς καὶ Αττηιῶς, χρὴ ἐξ οὗ οἴμαι να) -ὴ χρῦν. 
ὀξύνεται δὲ τὸ χρή᾽ ὅτι πᾶσα λέξις δισύλλαβος ἐν ῥή- 
μασιν, εὖ μὲν ατὸ τῆς ἄρχ]ρ ἆ ποκοπ τὴ τ]ν παταλ- 
πανομένην σολλαβην περισπᾷ ' εἰ δὲ απὸ ᾿τέλους, ὀξύ- 
νει. τὸ χρή καὶ δε λέγουσιω εἶναι ἐπιῤῥηηατα πλέον 
δὲ λέγεται εἶναι ῥήματα. 
μα κυρίως τὸ ὃμί χειρὸς ἔργον, οἷον χέρημα Γ πας δτο 

Λαα 

.- 
πι» 
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ϱὲ τὸ χρήσω, ὃ ή τὸ κτῶώμαι' ἐξ οὗ ἐχρησάμην, 
τὸ ἔλαβον, ἐκτησάμην 

Χρῄζω, ἡγώια, σημαίνει τὸ δέοµιι. ἔχει τὸ ῃ προογεγραµ- 
Αένον' απὸ γὰρ τοῦ χρέου γίνετει χρεϊω" καὶ τροπῇ 
τοῦ 6 εἰς ὴ, χρηίω. -- χρηίκοντο καὶ αὐτοί: ---- καὶ 
κατὰ συναίρεσιν. χρίζω” εἰς τὸ αλήςω. ὅτε δὺ σημαί- 
νει τὸ χρησαφὲῶ, ἔστιν ἄνευ τοῦ ιν καίπερ τῆς έτυ- 
Αολογίας͵ απιτούσης σὺν τῷ | γράφεσθαι” παρὰ γὰρ 

κο τὴν χρείαν ἐστί' τοῖς γὰρ χρείαν ἔχουσι ταληδη μα- 
9δεὖν χρησμφδεῖ ὁ Φεός' αλλα πρὸς αντιδιαστολὴν τοῦ 
σημαήνοντος τὸ δέομοε οὐκ ἔχει τὸ κα. 

Χρηστήρ, ἔστιν ὁ παρέχων χρησμούς" καὶ γίνετοι παρὸ 
τὸ χρείω. οὕτως ὁ Χοιροβοσκός" οἶμαι δ᾽ ἐγω, παρὰ τὸ 
χρήςω, ὅ ὅπερ σημαίνει τὸ αὐτὸ, γίνεται χρηστήρ. 

Χρῆσις, παρα τὸ χρήω χρήσω. διαφέρει δὲ παραδόσεις" 
χρῆσις μὲν γὰρ λέγεταε, ἡ τών ἀρχαίων ποιημάτων 
μαρτυρία” παραδοσις δὲ, ἡ τὼν γραμματικῶν οἵον. τὰ 

πο μὲν Ὁμήρου, καλείται χρῆσις" τα δὲ ᾿Αριστάρχου τοῦ 
γραμματικοῦ, παραθοσις. 

. Ἀρηστός, ὁ ἀγα δός, ὁ χρήσιμοο ἄνήρ' ἀπὸ τοῦ χρῆ- 
σθαι, ὅτι αύτῷ χρύμεθα. 

Ἀρέστης, κα) ὁ ῥανείσας πα ὁ δανεισάµενος. 
Ἀρίσμα]. παρὰ τὸ Χρίω χρίσω χρίσις καὶ χρίσμα" σηµαί- 

»., το ἄλειμμα. Ἱστέον δὲ ὅτι ὥσπερ λέγεται κροῦμα 
καὶ κροῦσμα, οὕτω λέγεται χρίαα καὶ χρίσμα. 

Ἀρίωπτω, σημαίνει το περιβάλλω, καὶ προπελάζω. ἀπὸ 
τῆς χειρός Ἀειρπτω" πλεονασμῷ τοῦ Αν χειρµπτω" 
καὶ συγκοπῇ κυρίως γὰρ τὸ ταῖς Χερσὶ συνανταν καὶ 

3ο περιβάλλειν καὶ προσεγγίζει». ἡ απὸ τοῦ χρωτὸς» τὸ 
τοῦ χρωτὸς ἐγγέειν᾿ χρώ, χρίαπτω. 

Χρόα χροῦν, εἴρηται εἰς τὸ βόα βοῦν. καὶ διὼ χρούςς 
στ γίνεται παρὰ τὸ χρῶ, ὃ σημαίνει τὸ βάπτω" ἐξ οὗ 
καὶ χρώμα. ἡ εὐθεῖα. χροῦς" σφθεν τὸ ὃ Χρωσάμεναι 
ἄν ὁρα: -- ὃ καὶ µεταβολῷ τῆς ου, χρῶς, ὡς βοὺς βῶο 
παρὰ Δωριεῦσι. 

Χρόμαδος) Ἰλιάδος Ψ, τὸν ἐν τοῖς γένυσι» ὑπὸ τῶν πλη- 
γων γινόμενον ψοφον, ὀνοματοποιήσας χρόμαδο» εἶπεν 

4ο ὁ πομητής᾽ ᾖ παρόσον δυμικῶς ἀλλήλοις ἐπιφερόμε- 
νοι τρυςουσι τους ὀδόντας ' ὄιοπερ Φοίνικας αγαλαμ- 
βάνουσιν» ἵνα τούτοις ἐπερειδόμενο, λυμαπένονται τοὺς 

ο η, 
ρόμις] ἸΜυσῶν δὲ Χρόμις ᾗ, Ἰρχεν:--- τὸ δὲ Χρόμιος, πλεο- 
ανν ἐγένετο τοῦ ο. ἡ ἡ Χρόαιος γενινὴ] µετετέδη εἰς 

εὐθείαν, καὶ γέγογεν δ ρόων. 
Χρόνος] παρὰ τὸ ῥέω, ῥύνορ καὶ χρόνος" } παρὰ τὸ χρῶ 

τὸ τελειὼ. 
Χρωσθῆγαι μολυνήναι ἀπὸ τοῦ χρω" ὅπερ ἀπὸ τοῦ 

χρω τὸ βάπτω γίνεται" κυρίως γαρ χρωσφήναι τὸ ἀπὸ 
8ο αἵματος µολυν2ηναι. 

Χρώςω, σηµαίνει τὸ πλησιάζω. χρώο χρωτός χρωτίζω, 
ὡς Φώς Φωτός η αποβολῷ τοῦ τ, χρωίζω" καὶ 
συναιρέσει, χρώζω 

Ἀρυσίτις, σημαένει τὸν λ/Φδον ἔνθα απονῶσι τὸ χρυσίον. 
Χρυσόῤῥωπις ἹΕρμῆς, ὁ χρυσῆ» ῥάβόδον ἔχων. 
Χρυσοπολις] ᾽Αγαμέμνονος κοὶ Ἀρυσηίδος παῖδας γεγονά- 

ναι Φασὶ, Χρύσην καιὺ Ἰφωένειαν" ὢν απὸ μὲν τῆς 
Βιθ Χρύσης ὠνομασθη Χρυσόπολις ἐν τῇ Προποντίδι' Ἰφι- 

Ἰένομιν δὲ γενέσθαι ἱέρειαν ο δή 8η 
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Χρύσης] πό δεν Χρύση ῖ παρα τὸ χρυσός τὸ δὲ χρυσός, 
παρα τὸ ῥύω καὶ πλεονασμφ τοῦ Χ, Χρυσός. 
καὶ τί μετέχει τοῦ ο ῥὸι ὁ γαρ χουσὸς διδόµενος ῥύε- 
ται τὸν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ Φανατου. 

Χυτή, οὐ πᾶσα γ]. αλλ’ ᾗ τοῖς γεκροῦο ἐπιχεοιένη. 
Χύτλα, κυρίως εἰτὶ τα μεθ’ ὕδατος ὅλαια" καταχρηστι- 

κὠς δὲ καὶ τὰ ἐναγίσμκτα" οἷον, Χύτλά τέ οἱ χεύ- 
ἄντο, καὶ ἤγνισαν ὄντομα μήλα. 1ο 

Χυτλῶσαι, οὐχ ἁπλῶς τὸ αλεῖψαι" αλλα τὸ ἐπ] λουτρῷ 
αλείψασθαι, χυτλώσασθαι ἔλεγον" καὶ χύτλον ». τὸ 
μες ὕδατος ἔλαιον. 

Χντῷ λιμένι, παρὰ ᾽Απολλωνίῳ. χυτὸς λιωὴν Κυῴκου.΄ 
χυτὸς δὲ καλεῦται ὁ πε (κλεισθε)ς, καὶ λήδοις οὐκοδο- 
μηθεὶς, καὶ μὴ ̓αὐτοφυὴς ὦν. καλεῖται δὲ οὕτω, καὶ ὁ 
Ίλυν ἔχων καὶ ὧσινν ἤγουν ἄκα-δαρσία». 

Ἀντρόπους, ἀπὸ τῶν Χντροπόδων τῶν ἐσχαρῶν τῶν μᾶ- 
γείρω». περιφραστικῶς χύτρα» εἶπε. 

Χωλός , ἐκ τοῦ κῶλον τὸ ὁὀστοῦν, ὁ τὸ ὀστοῦν βεβλαωµέ- αο 
ος” τροπή τοῦ ψιλοῦ εἰς ὁασὺ, καὶ μεταβολῆ τοῦ τό- : 
νου» Χωλός᾽ Χώλος δὲ, ὄνομα ῥήτορος, ὧς Ὃ ἐς. 
δὲ τὸ ἄλλο Ἐτυμολογικὸν, τι τροπή τ τοῦ κ εἰς 
τοῦ ο εἰς ω' κόλος γαρ ἐστιν ὁ μὴ τέλειος. " 
---- κόλον δόρυ: --- καὶ πόλους κριοὺς» τοὺς ο 
κότας τα - Γκέρατα. χωλὸς οὖν ὁ αἩ τέλειος. 

Χῶνες, ἔθνος Ἰταλικόν. τὸν Ἡρακλῆν Φασ) κατὰ τὴν 
Αἰγυπτίω» διέλεκτον Χωνα λέγεσθαι. παραγδνέσθαι 
δε εἰς Ἰταλίαν, καὶ ἅπ'᾿ αὐτοῦ Χώνας ὀνομασ» ἤναι τὸ 5ο 
ἔφνος. 

ὴ Χωρίτης» ὁ γεωργός" παρὰ τὸ χωρίον. 
Χώρος, εἰς τὸ Χορός. 

π 

χῷ ἔυμτόται, κὀ συγγενεῖς: ---- ἀντὶ τοῦ καὶ οἱἡ συμτό- 
ται, καὶ οἱ συγγενεῖε. σὺν τῷ {ϱ’ οὕτω γὰρ λέγουσι, το 
μὲν α. τοῦ συνδέσμου ἐκθλήβοντες καὶ ποιοῦντες κρᾶσιν 
τοῦ α ο 6ἰς τὸ ω' καὶ τροεγράφουσι τὸ ι τῆς διΦΦόγ. 
γου. τρέποντες ἄναγκαίῳς καὶ τὸ κ εἰς χ΄ ον, χῷ 
τυμπα»,σµο/: --- οὕτως εὗρον εἰς τὴν ὀρθογραφίαν ρου. 
τοῦ Μιλήσίου. 

Χωώω, σημαίνει τὸ λυπὼ καὶ ὀργίζομαι" ὅπερ γέγρνεν 4ο 
ἀπὸ τοῦ χέω χῶν παρα το διαχεῖσθαι τὴν χρλήν. χῶ 

οὖν, Χώσω" ἡ µετοχή παθητική, χοόμενος Χούμενος” 
μα) Δωρικῶς, χώμενος, ὠς Μοῦσα Μώσα”. καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ ο, χωόμενος. ὴ παροὲ τὸ χολῶ χολώσω χο- 
λούμενος ἐκβολῇ τοῦ. λ, Χοούκενος” καὶ τροπῇ τῆς ου 
διφΦόγγου εἰς ω» χθώμενος καὶ ἐν ὑπερθέσει Βαρυτό- 
νωρν Χῶόμενος, ας ὄρω ορῶ ὄρωρε», ὥρορε». 

Ἀρῆμα, π;ᾶγμα, ἡ κτήμα καὶ χρηματισάµενοι, δια- 
πραξέµενοι' καὶ χρηµατίεσθαι, τὸ χρήματα πράτ- 5ο 
τεσι. 

Χλιοι] ὅτι τεσσάρων ὄντων τῆς ὀρθογραφίας κανόνων, ἡ 
μὲν ἀἄναλογία τῷ τεχνικῷ», ἔστί κανόνων ἀπόδοσις' 
δὲ ὀιάλεχτος, γλὠσσης ἑδίωμα. ὡς ἐπ] τοῦ μείλχος" 
µέλλιχου γάρ Φασιν οἱ «Αὐολεῖς, ἑστορία δό ὁστινι ἡ 
τῶν παλαμῶν χρῆσις. ἡᾗ καὶ .- Ἰστέον δὲ ὅτι 
πολλάκις ἡ ἁἱστορία. ἐναντιοῦται διιλέκτῳ τοῦ γαρ χ/-δ17 
λιοι ἀπαιτοῦντος τὴν δι 64ΦΦοΥγο». (χέλλιοι γάρ φα- 
σιν οἱ Αολεῖς, ἱστορία ἐναντιούαένη, διὰ μόνου τοῦ ι 
γράφαι οὕτω γὰρ ἡ παράθοσις ἔχει. ἐτυμολογία δέ ἐστιν 
ἐπισημασία λέξεων , ἐπιτοπλεῖστον τὸ πάθος ουσ, 
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πι 
Ψ7 τὸ στοιχεῖον, ὅτι συριγμὸν ἔχει αὐτοῦ καὶ ἐκφώνησις ' 

καὶ ὅτι ὁ συριγμὸς οὐκ ὅστι τὶ, ἡ "μόνον ψι. ἄλλοι δὲ, 
ο. ὅτι ἑνὸς ψαύει-χρόνου, διπλοῦν ὄν, 

Ψακας, ὄνομα αὐλητρίδος ' οὕτω δὲ ἐκαλεῖτο, ἐπειδ) ἀπὸ 
πότων «άττον αἀπέτρεχε, πρὸς ὀλίγον παραµένουσα. 
ψακάς γὰρ καὶ ῥᾳνίς' καὶ ψακαάζει, ῥαίνει. 

Ψαλάξεις, παρὰ Λυκόφρονι, κρούσεις, ψἸλαφήσεις, καὶ 
ἄνευ σίτου κιδαρίσειο. 

Ψάλλεω, ἐπὶ τῶν χορδῶν τῆς λύρας" παρὰ τὸ ψῶ τὸ 
προσεγγίζω " οὗ παραγωγον ψαύω ' τῇ γὰρ κιθάρα προς- 
εγγ(ζοντες ἔψαλλον παρὸ τὸ διὼ ὀχκτύλων ἐπιψαύειν 
αὐτῶν. 

πο Ψαλμός, ὄνομα ἁτλοῦν προσηγορικὀν' λέγεται γὰρ καὶ 
ᾠδή. παρὰ τὸ ψόλλῳ, ψαλῶ, ἔψαλκα, ἔψαλμαι, ψαλ- 
µός, ὡς τίλλω. τιλῶ, τέτιλκα. τέτιλμαι, τιλεδς, καὶ 
ὤφειλεν εἶναι ἑψαλμός' ἀλλὰ τα ἀπὸ τοῦ παθητικοῦ 
παρακειµένου Ὑγωόμενα ὀγόμωτα, συνάρχεσθαι Φέλει 
τοῖς ἰδίοις ἐνεστῶσε, ναὶ Φυλάττειν τὸ χαρακτηριστικὸν 
σύμφωνον ἐξ ὧν καὶ ἐγένετο. οξύνεται" τὰ εἰς µος.προς- 
ἡγορίκα» ἔχοντα τήν προ τέλους συλλαβή» δἱς λ κάτα 

ες λήγουσα», οξύνεται, οἷον οφναλμός, σεσηµείωται τὸ 
ο Όὄλκος βαρύτονο». ὃ σηµαίνει τὴν ἴγδην" ἔστι δὲ λ/Φος 

περιφερής» εἰς ον κοπτουσρ) οσπρια πο ἄλλα τα" καὶ 

ποτηρίου εἶδος, «καὶ µέρος των ἄλλων. εἴδοσο των ὑπο- 
πεπτωκότων τῷ ὀνόματι συνωνύμου. λέγεται γὰρ ὁ 
ψαλµός, ὕμνος, καὶ ᾧόή, καὶ αἱγορ. 

Ψαλμωδός] ἐκ τοῦ ὠείδω γίνεται ψἀλμοποιδός' καὶ συγκο- 
πῇ καὶ κράσει, ψαλμφδόο. ς ν 

Ἡαλτηριον» ππρα τ; τα Ψαλλομενα τήρεῖγ. το τήν 
παρὰ το οὐρῷ το Φνλαττω, πλεονασμῷ τοῦ τ, 1ιαὲ Τρο- 
πῇ τοῦ μακρου δὲ µακρον. ΜΑά. ν 

4ο Ψάμαθος, ἡ παραθαλάττιου ἆμμος. παρα τὸ ψαύεσθοι 
ὑπὸ τῆς «αλάσσης, ψάωμος" καὶ ἀποβολῇ. ἄμμου. ὁ 
ὁΣ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ ἄμμος λέγει ψάμμοο. 

Ψάρες ψαρῶν. δύο μόνα εἰσὶν εἰς αρ ονόματα, αρ καὶ 
Κάρ᾽ ὅπερ προςθέσει τοῦ οὐ κλίεται. ἔστι δὲ καὶ ψα- 
ρός ἡ ευ-δεζα. κ. δα ᾧ 

Ψαυκροπόδης, ἐπίφετον τοῦ Δρήνοςυ ἵππου" εἴρηται διὰ 
τὴν ταχύτητα" παρὼ το ψαύει ἆκροις ποσὶ τῆς γῆς 
κατὼ δρόμον. . « νο ον ' 

Ψαθαρος, α-χμηρος καὶ κακοχρους. πάρα Νωνδρῳ 
ἔνδα καὶ ψαφαρή ὁμοίωδ, λεπτη καὶ αὐχμηρή. 

5ο Ψαδαρόν, ἁπαλόν. 
Ψεδγός., αροιός » μαδαρός: σημαίνει δὲ τὸν Φαλακρὸν καὶ 
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ψιλὸν τὴν τρίχα" Ἰλιαδος,βν--- Ψεὸνή ὃ ἐπενηγοῦε 
λάχνητ -- καὶ Ψηνόο, ὁ Φαλακροο παρὰ Σιμωνίδη. 
ἔστι ψῶ᾽ σηµαίνει δὲ ἀπὸ τινος. μείζονος οὐσίας εἰς 
ἑλήχιστον καὶ μικρὸν µέρος ποαλιστῷ" οὐ ὁ μέλλωνν 
ψήσω" ῥηματικὸν, ὄνομα, ψΨηνός” καὶ ο πλεονασ.ὸς τοῦ 
συωφώγου τὴν Φνσει μακραν μεταβάλλει εἰς «}έσει . ὣς 
πένης πενιχρός» καὶ μήκος µακρόο. Ψεδνου οὖν παρα τὸ 
ἐψῆσθαι' ᾗ παρὰ τὸ ψῶ τὸ λεπτύνω, ἐξ οὗ καὶ ψέω, 
ψεδινός καὶ ψενόρ᾽ ἐν τούτου του γῶ, καὶ ψωμός, 
µέρος τι τοῦ ἄρτου" ὁ γάρ ἄρτου ὁλόκληρός ἐστι. ψῶ 
καὶ ψίω τὸ λεπτύνω᾽ καὶ ψισω” ἐξ οὗ καὶ ψιάς. ὃμα- 
Φέρει δέ σηµαίνει Ύχρ το παραγωγον ρήμα, έλαττονα 
τινα οὐσίαν οὐτινοσοῦ» ὑποχειμένου "τοιοῦτον γὰρ ἐστὶ 
καὶ τὸ ψαύω καὶ τὸ ψάλλω καὶ ψίω" τό τε γὰρ ψάλ- 
λειν, τὸ ἵττονα τῷ πλήκτρῳ παίε σήμαίει" καὶ τὸ 

“Ψψαύειν, ἧττον τοῦ καάπτεσ.2α. ὁμοίωρ καὶ το ψ]- 

δι ὃ 

Μ τα Αι ώ3 σ / χει». ούτως οὐν καὶ τὸ ΨΙΕΙΝ. οὗ προκατάρχει τὸ νο: 
αφ οὗ ο ψωμὸς, τὸ ἔλαττον παρὰ τὸν ἄρτον, παρ' 
Ὃμήρφ. " Ν /΄ 4 ’ 

Ψεὔδος] παρα το ψευδω ὔ Φεύγω, Φεῖγος κκ) ψεῦδος, 
ὁ παντες Φεύγομεν. ἡ παρὰ τὸ Φείδω Φεῖδος" καὶ τρο- 
πῇ», ψεῦδος ᾗ παρὰ τὸ εἴδω τὸ βλέπω, κατὰ ὠντί. 
Φρασιν. 

Ψευδής ψευδοῦς, ὀξύνεται, διότι κλίνεται δι τοῦ οὐς " 
τοὲ γὰρ εἰς δής δισύλλαβα μὴ κλινόμενα εἰς ους βα- 
ρύνεται᾿ οἷον, µένδης, γράδης. ζδης. 

Ψηλαφο, µεταφορὰ τῆς λέξεως απὸ τῶν μήλων: καὶ 
ὀγλον το σηααινομεγον" μζλα γὰρ τὰ πρόβατα. αγλα- 
Φω οὖν, τὸ τῶν αὔλων ἐφαπτομαι καὶ τροπῇ τοῦ α 
εἰ Ψ. «Ἡ. παρςᾳ το ψώ τὸ προτεγγέζω κα) τὸ ἀφῷ τὸ 
ψηλαφώ, ψηαφῶ"' καὶ πλεονασμῳ τοῦ λ, ψγλαφώ. ΄ 

ΜΨ]νός, εἷς τὸ ψεδνός. 
Ψηφίδες, αἱ μικρα) λιθάδες πα) λεπταί, Ἰλιαάδος Φ’. ἐκ 

τοῦ Ψήφος. τοῦτο παρὰ τὸ ψῶ τὸ προσεγγίζω, ἔστι 
δὲ κρίσις, ἀπόφασις, διαλαλιώ, λόγος. 

Ψήνες, αἱ μιπρα) μµυῖαι. ἐξ οὗ μαὶ προεψγγισµένος, κα} 
ψῆνας λέγουσι τὸ σπέρας τῶν Φοιίκων. 5ο 

Ψήγματα, μικρά κοκμώτια. Ψῆγμα, τὸ κατα αικρὸν 
σταζον' ἐξ οὗ καὶ λώδιον. ' 

Ψεφενος καὶ ψεφηνὸς ὤν]ρ, σκοτεινός, οὐκ ἐπιφανής" 
ψέφος γὰρ τὸ σκότος Φησὶ ΤΠένδχρος ᾿Αριστονλεζ. 

Ψιλός, ὁ αδύνατος" παρὸ τὸ ψῶ: ὅδεν καὶ καταψίω" οὗ 
πᾶν ἀπέψισται καὶ ἀφγρηται. ἢ παρὰ τὸ ψῶ τὸ ἅπτο- 
μαι ψιλός, ψιλή’ εὐχερῶς γὰρ ἅπτεταί τις τοῦ ψιλοῦ. 
καὶ ψιλὴν ἄρουραν., τὴν ἄδενδρον χώραν, τὴν πρὸς τὸ 
σπείρεσ»αι καὶ αροῦσθαι ἐπιτηδείαν. 

Ψαέρεω, τὸ ασφθενὼς τὶ ποιεῖν. 
Ψαιστά, πόπανα, πλατύματα τωὰ στρογγύλα, εἰς «δυ- 

σίαν γιόμενα. 
Ψήχειν, καταμάσσειν, τρίβει», ἔύειν, 
Ψωώκχοντες, φρύπτόντες, λεπτύνρντες. 
Ψεκαάδες, δρόσοι" παυσίάδες τινὲς οὖσαι, παρὰ τὴν παῦ- 

ε αν τς Ν Π 

σι. ὁ δὲ Ἡρωδιανος, Ψψεκάδες καὶ ψιάδες, αποβολῇ 
καὶ µεταφέσει' ὁ δὲ Φιλόξενος. ἔστι ψῷ ῥημα" παρά- 
γῶγον, ψίω τὸ λεπτύγω καὶ ἐλαττὼ: ἀφ᾽ οὗ ψιάς, ᾗ 
πατα λεπτον τοῦ ὕδατοο ἔκδοσι. ὡς λάμπῳ λαμπόάς, 
ἵλλω ἑλλάς, οὕτω Ψίω ψιάς, καὶ πατ ὀλ/γον κατερχο- ο 
μένη δρόσος. οἱ δὲ, παρὰ τὸ Ψψέτω τὸ ποτίσω. τ 

Ψ/9υρ Ψψίθυρος, παρὰ τὸ ψύφος. λέγεται καὶ ψάφυρος 
ψιθύρου' καὶ ψιδυρίζω, τὸ τῇ Φωνῇ λεπτολογώ: πα- 
ρὰ τὸ ψίω καὶ τὸ θύρα. ὃ σηµαίνει περιφραστικὠς τὰ 
Χείλη. ἐκ τούτου καὶ ψιθυρισμός, }ὶ λεπτὴ Φωνή. τι- 
νὲς δὲ τὸ Ψιθυρίζειν ὠνοματοπεποιῆσθαι Φασὶν, ὡς τὸ 
κρίε, καὶ σίζεν, ἀπὸ τοῦ τελουμένου ᾖχου ὑποφυ- 
σῶντος τοῦ ἀνέμου: οἷον, Ἡδύ τι τὸ ψιῶύρισμα τῶν 
ὀένδρων ἠκούετο: -- ὅθεν κυρίως ἐπὶ τῶν ψευδομένων 
τὸ Ψιθυρίςει λααβάνουσιν, ἐγκειμένου τοῦ ψύδους. 
Καλλίμαχος, Σκύλλα γυν} κατακάσα, καὶ οὐ ψύθος 
οὔνοι ἔχουσα. . 

Ψ/Σ, παρα τὸ ψίχω τὸ ἐμβρωματίζω. 
/ 9 κά ω . ΄ 

Ψολόεντα περαυνὸν», τὸν ἅμα τῷ Ψανσαι ολλύντα, τὸν 
ὀξέως Φερόμενον. 

3. Ψοφομηδής, ὁ ἠχήειο παρὰ τὸ ψόφος καὶ κήλομαι. 
Ψύδραξ] οἱ Ἴωνες Ψψύδρακας λέγουσι τὰς ποικίλας"' ὅδεν ιο 

καὶ ἡμεῖο ψύδρακας καλοῦμεν το ἐπὶ τοῦ σώματος ἐξαγ- 
9γματα. 
Λαα2 

δι 



745 Ψο 

Ψόδος, τὸ ψεῦδος" «κβολῇ τοῦ ε, ψῦδος" καὶ τροπῇ τοῦ 
ὃ εἰς δ, ψύθος. 

ο τ Ψύη, παρὰ τὸ ψαύω, ἡ ἐπιψαύουσα σὰρᾷ καὶ ἐξ ἐπιπο- 
λῆς οὖσα τοῖς ὀδτέοις" ὴ παρα. τὸ ξύω ξύγ κατα ἀντί-' 
Φρασιν, ἦν εὐχερῶς ἔνσαι οὐ δυνάµεδα. ἡ παρα τὸ 
ὁπίσω, χράσει τοῦ πσ, γίνεται ὀψύγ ἐξ αὐτοῦ" πα) 
ἀποβολῇ τοῦ ο, ψύγ, ἡ ὀπίσω ὤγουσα, 

1ο. Ψυκτήρ, α ΦΙάλη, ἀπὸ τοῦ γύχεν, ὅτι ἐν αὐτῇ ὕδωρ 
ἡ οἶνος φύκντα, 

Ψυχαγωγία, ὅπου τὸ ἔδωρ -ἀνιωηθὲν Ταμιεύεται πρὸς 
την ἔνδειαν τῶν χωρίων" ἢ αἱ Ἀυρίδες τὼν μετάλλων 
αἱ πρὸς τὸ αναψύχειν γσόμεναι. ἡ ὄνομα τόπου, ἐφ᾽ 
οὗ οἱ μάντεις ἐπὸ ψυχῶν μωντευόμενοι, ἀναφέρουσι τας 
ψυχὰς τῶν »εκρῶν. 

Ψιχαςειν, τὸ «ναψυχὴν λαμβάνειν ἐκ Τνεύματος. 
Ψύχω, σημαίνει ὀψο” το «νοποιμῦ, ἐξ οὗ καὶ ψυχή” καὶ 
το Φυτω, ἐξ οὗ Ἰλιάδο ν, κι καύλα ψύξασα: --- 

7ο αντ) τοῦ Φυσήσασα. 
Ψυχή, παρὰ τὸ ψύχος, ὁ σημαίνει τὸ: πνεύμα. Ὅμηρος, 

Ψυχέπο ἐπείρων: --- ἄντ] τοῦ πνεύματος» ἐπὶ τῷ Ἐλ- 
πήνορι πνευμα δὲ καὶ λ ψυχή. ἡ παρὰ τὸ ψύχω τὸ 
6ωογονῶ, Φυσιοχή τις οὖσα, 1 τὴν Φφύσ συνέχονσκ. 
ἔστι δὲ ὄνομα “προσηγορικόν" καὶ σημαίγε] Φύο". τὴν ψυ- 
χὴν, ὡς τὸ, Ἡ ὁ᾽ ἐν ῥεθέων ἀπέπτατο Φαίδµιος Ψψν- 

ο, πα ερ 

νύσιος» ---- ώγυγό. τε Θάσος Δηωύτερος αχτήτ--- ο. 45 δοορ Ὢλα, σημαίνει την ἀνάκλασῳ, τοῦ Ἰκρασπέδου τοῦ ;ωατίου" 
σὺν τῷ ε γράφεται” ἐστιν ὅτε ὅὄτος, τὸ πρόβατον" καὶ 
συναιρέσει, οἷς οἱόο τὸ Φηλυκὸν, οἵα παὶ κατ ἕπτα- 
σιν τοῦ ο εἰς ων ᾧα 

το δέρµατα ἔβαλλον ἐν τοῖς κραστέδοις τῶν ἑματίων. ἦ 
ὧπὸ τοῦ ος, τὸ κτητικὸν, οἴθιος' τὸ Φηλνκὸν, οὐεία " 
καὶ κατὰ συγκοπὴν καὶ αὐξησιν τοῦ ο εἰδω, ῴπ. τὸ δὲ 
οἷς, παρα τὸ οἵω τὸ κομίς, ΗΝ 

ΤΩ,γο: ”, σὺν τῷ ῃ᾿ πρῶτον μὲν, ὅτι ἀπὸ τοῦ οἴγω ἐγένετο 
κατὰ τροτὴν τοῦ ο εἷς ων ὥσπερ ο χουμε, Φχόμην" οἰκῶν 
ῴκουν" ὁ Ὕὲρ παρατατικὸς π«ντοτε μεγε-λύνεται ΝΑΤ τὴν 
αρχήν», ἡ χρονικῶς, . συλλαβκῶς, δεύτερον δὲν ὅτι οἱ 
παρῳχημένοι κατα τὴν αρχὴν. ἡ ἶσα Φωνήέντα Ῥέλουσιν 

26 ἔχειν ἃς αὐλῷ Ἰὔλου, αἰσχύνοιιι ἠσχυνόμην" ὴ 
πλείονα, ὡς ἔχῶ, εἶχον" οὐδέτοτε δὲ ἐλάττονα. εἰ δα 
οὖν τὸ οἴγω δύο φωνήεντα. ἔχει χητὰ τὴν αρχήν, του- 
του χάριν μα) τὸ ᾠγον τὸ Ἰ ἔχειν ἵνα σχη κατα πὴν 

ἀρχὴν τὰ ἴσα Φωνήεντα τῷ ἐνεστῶτι, εἰς τὸ κάήμαι. 
ἄξιον δὲ ὀιτήσαιν διατί πάντοτε μεγελύνεται ὁ παρκ- 
τωτικός; καὶ ἔστο, εἰπεῖν, ὅτι ἐπειδὴ ὁ παρατατικὸς 
πλέων ἐστ] κατὰ τὴν σημασία τοῦ ἐνεστῶτουν (ὁ γὰρ 
ἐνεστῶς ἀκαριαῖος ἐστὸ, ἅμα τῷ λέγεσθαι ἔχει 
καὶ τὸ εἶναι" ὁ δὲ παρατατ/α δν παρατεταµένην. ἔχει 

3ο τὴν σηωασίαν) τούτου χάριν ὡς πλεονεκτῶν κατα τὴν 
σηµατίκν τὸν ἐγεστῶτα, πλεονεκτε καὶ κατὰ τὴν 
αρχή». 

Ω /γνυντο πύλα, Ἰλιάδος 9’, ἀντὶ τοῦ ἄνεῴγγυντο. απὸ 
τοῦ οἵγω οἶγνω οἰγνύω" σσ Ἀοεὶν Τῇσι θύρας ώλξε θεα- 
νὰ καλλιπάρησεν Ἰλιώλος 6. ἀπὸ τοῦ οἴγω, οἴξω, ῴξω. 
κα) κατὰ ὁμέστασιν, ὤ[ξα. ὀύνατεαι δὲ πατα τὸ ἀρχαῖον 
ἐπὶ τοῦ μογάλου τάττεσθαι τὸ ω.- 

"Ώλγνογος, αρχαῖος βασιλεὺς ᾿ΑΦηναίων" αφ' οὗ καὶ ὠγύ- 
αι πύλαι ἐν Θή9. χις" κ) παν τὸ :αρχαδον ὠγύγιον 
Φασ)ν ὁμὶ τὸ πολὺ αὐτὸν γενέσθαι ἀρχριόπατον. Διο- 

ΕΤΥΤΜΟΛΟΡΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. 

πχὶ Ὕδρ οἱ αρχαῖοι προβάτων 

οκ σά4 

χήττ καὶ τὸ αμα, --- ψυχὴ δὲ κατ οὐταμένην ὠτει- 
λην [ Ἔσοσντ. 

Ψυχρός) παρὰ τὸ Ψύχος ψυκηρός παὶ όακ α ὦλλ κ 
χρός. 49 

ων καὶ γῶζα, ἁμβότερα τὴν δυσωδίαν σ]μαίνοι, Ἂρ. 
πυιαι ἅτλ τον ἐπὶ ψωαν πνείεσκον. 

Ψωλή, παρα τὸ ἐμφυσᾶσδοι πατὰ τὴν ὄρεξων τῶν ἀφρο- 
δισίων, ὅτι, καὶ φύσει Φυσώόης ἐστί, 

Ψωμός, παρὰ τὸ ψήχεσδαι ὑπὸ τῶν ὀδόντων «καὶ τρίβε- 
σὃι᾿ μα τα ψευστά, όμοίαο. ὁ δὲ Ἡρωθιανὸφν πα 
τὸ ψω τὸ λεπτύνω" δηλοῖ γὰρ αὐτοῦ. του εύτελοῖς το 
ἐλάχιστον. καὶ γώρα ὁμοίως, παρα τὸ ψω οὗ παρά- 
γωγον ψαύώ" ἐπειδὴ οἱ τῷ πάθει συνεχόµενοι τούτῳ, 
πολλὴν ἔχουσιν ὁριμὴν πρὸς τὸ ψᾶν τε καὶ πνή-ειν 50 
τὰ πεπο»θότα τοῦ σώματος μέρῃ. τὸ ) να σημαίνει 
τέσσαρακ" ψῶ γὰρ τὸ ὥπτομαι, ἐξ οὗ καὶ νάραν παρα 
τὸ ἄπτεσθαι καὶ κνήδειν τὰ πεπονδότα µέρη τοῦ σώ- 
µατος νῶ τὸ λεπτύνω καὶ σμμκρύνω, ἐξ οὗ καὶ ἡμλὸς 
στροτιώτης, ὁ ἄοπλος καὶ γυμνός: τὸ χόπτω, ἐξ ο 
καὶ ψωμόον ὁ εἰς μικρὰ κεκομμένος ψῶ τὸ καίω, ἐξ 
οὗ καὶ γωλός, ὁ κεκανμένος. δαλός. 

. Ψαάρα, ατὸ του ψᾶν, ὅτι οἱ τῷ πάθει τούτῳ συνεχό- 89ο 
µενοι πρὸς τὸ ψά» τε καὶ κνήθειν τα πεπονθότα τοῦ 
σώματος µέρη πολλὴν ἔχουσιω ὁρμήν. ο) 

ὠρχῆς γὰρ τὴν Αγ ήτραν αεγάλως ἐτμων ο 
Ὠδε, σημαίνθι ὁύο παρα τῷ πομτρ' τὸ οὕτως» ὡς τὸ, 
ὌΩλδε δέ τις εἴπεσκεν Ἰδὼν εἰς ούρανον εὐρν: -- σή- 
µαίγει καὶ τὸ νὸνν ὡς τὸ, . κέ τί σ᾿ αἰφραίνοντα 21” 
χείω ώς νύ περ ὧδε: --- ση ιαένοι καὺ τοπον. ταρα τοῖς 
ἄλλοιο τὸ ἐνταῦθα” σηµαίνει κ.ε) τὸ ὅτως" καὶ µαλη- 
λιστα Όμηρος τοῦτο οἶδεν οὐδέποτε δὲ παρα τῷ ποιη τῇ 
τοπικὸν εὐὑρίσκεται, ἄλλα πάντοτε ἀντὶ τού οὕτως 
ἐπίῤῥημα αθσότητος, οὐδὲν. δὲ εἰς ὁε ληγον τοπικὸν 
ἔχει πρὸ τοῦ τέλους τὸ ων πλὴν τοῦ ὧδε: οὐδὲν. δὲ εἰς 60 
δε λ7γον ὀισύλλαβον τοπικόν ἐστι». ὃν δὲ τρόπον τὸ ος 
ἐκτα-δὲν ἐγένετο ὡς, καὶ τὸ οὗτος ὀὕτωςν οὕτω καὶ τὸ 
ὅδε, ὤδε, γίνεται δὲ ἡ χρῆτις παρὰ Αττικοῦς δέν αντὲ 
τοῦ οὕτως" καὶ ἔστιν ἐπίῤῥμα µεσότητος, ὁμὰ τοῦ , 
γραφόµενον, 

δή] παρὰ τὸ εἶδω τὸ γινώσκω, μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ 
αν αείθων τὸ πάνυ γιώσκω" ἐξ αὐτοῦ ὄνομα αοιδ" 
καὶ κράσει τοῦ αο εἰς ὦ μέγα, ΦΦή. ἳ 

ἸΏβύσατο, ἀργίσθη. ὀδύςεσθ-αι ἐστὴ τὸ ὀργίςεσθοα , παρὸ 
τὴ» ὀδύνην. ἡ ἔστι παρὰ τὸ ἔδω" οἱ γὰρ Χολούµονοι, 
πρότερον ὀδυνώμεγοι, ἑαυτοὺς μμ ασ/ουσια: ο. 

δές παρα. τὸ ὦνῶν ὠθίς τις οὖσα, δι ἧς α εὔγλι τὸ 
βρέφος" ] ἀπὸ τοῦ ὀδύνη» κατ ἐπαύξησιν τοῦ ο εἰς ο, 
να) τροπῇ τοῦ συ αἰς τὸ ἰ. 

ὨὨλδίο, κἡὶ ἐκ τοῦ τοχετοῦ οδύνη. ὧδωςο σημιαίνδι καὶ τὸ 
ἐπεδύμει. 

ὨὪ,] ἔστιν ὦ κλητικὸ». ἐπιῤῥημα” καὶ πλεονασμφ τοῦ η, το 
γίνεται ὠή, ὥσπερ τὸ τί, τ}᾿ οἳον, τά δὲ σύ... . 

Ὥκα, ἐπήῤῥημα, µεσότητος, γήτοι ἀπὸ τοῦ αχύς, τὸ 
οὐδέτερον, ακύ, ἀκέα Ὁ καὶ τροτὴ τοῦ αᾱ εἰς - 
γήνεται ὧνα' κα) δγλοῦ τὸ ταχέως. το δὲ ἀπὸ π. 
τηιῶν οὐφετέρων ' μόταγόµανα εἰς ἐπιῤῥηματωνὴν. ντω, 

α. 

ρα ή: η 
| -- 

“- 

πο ο ο αδ... φον 

δν. 
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ἔινν ἄπαντα βαρύνονται"- ταχέα, τάχα" σαφέτ, σαφα 
ὠχόκ, να συγκοπᾷ ὦκα' χωρο τοῦ δαμό, " 

Ὠνοωνόει πᾶρα τὸ ὠκέως ἀνύττοιν ὁ οὐρα)ὸς νθόωιστω” 
| ὴ παρὰ τὸ ὠκέως νάειν ἡ πορὲ τὸ ὠκύς μ τὸ ἁγνύω, 

Ὁ ταχέως Φέρων. 1 
Ὠκύς, σηκα/νει τν ταχύν" παρὰ τὴν ἀκήνν ἥτιο Φηλοῦ 
τὴν ὀξύτητα, γέγεται ακύς πχ) τροπῇ, ωκύον ὡς τέκμαρ 
τέκμωρ" παρα τὸ ὧχα᾽ «ἢ παρα τὸ εἴκω τὸ -ὑποχω- 
ρω: τὸ πρῶτον. ̓  ἹΩροο" τὸ Δεύτερο», ἄλλος. ν 3 

Ὠλυάλου, ἐπὶ νηδοι ή ἆλόρ γενικὴ. ἐπὶ μὲν πυρίω» συν- 
τιΦεαέν}, ΨΑλο». αποφέρει τὸ πνεῦμα, οον Βρόαλοο 
ἐπὶ δὲ ἐπιφέτου, τὸ ἴδιον τηρεῖ πνεύμα" --- ἐν αμϕιά- 
λῳ  Ἰθάκγ: --ὕφνλος, παάραλος. εἰ οὖν καὶ τοῦτο 

..« ἐπάθετον ὂν. ώφειλε δωσύνεσθαε, να] καρ ἦν, σύνφετον ̓  

15 

πα οὐ σύνθετι». 
Ἰκυῤῥόος ὁ ὠχέως ῥέων. 

κυεπής, ὁ ὠπυλάλος, παρὰ τὸ ὠκύ καὶ ἔπου. 
. "Ώλλκα, τὴν αὔλακκ παρὰ τὸ ἔλκω ἔλξω ἕλξ. καὶ ὀλξ" 

καὶ ἐκτασει, ὠλξ. ' 
"ἸΏλέναι, αἱ χεῖρεο, αἱ αλάμερ, ὀμτὸς κόῦ αν 

ὁλοῦσθοα τοὺς πράξειον τουτέστι πληρούσθαι. . 
Ώλλλοι, ἀντὶ τοῦ οἱ ἄλλοι. αἱ τι τοιαῦται δὲ. συναλοιφαὶ 

τῆς δευτέρας. εἰσὶν Ἰάδος , ᾖ Ὅμηρος οὐκ ἐχρήσατο" 
διότερ ΖηΜοβότῳ µέμφορται. εὐπόψε, δεῖν ἀγαγιγώσνει, 
ὤλλοι μέν ἐν Φεοί τε καὶ ανέρες. 

Ὠλήνν, ακαριαῖον, ἐλάχιστον. τάττουσι δὲ Ἄνθγνατοι 
καὶ ἐπὶ του νυσταξαι: καὶ τὸς ἐτὶ τῶν βλεφερω» οἷον 
ῥντίδαςν ολλήγγα»" τὴν δὲ ὠλλήγγην ὁγλοῦν καὶ πνοὴν 
καὶ σκιὰν, καὶ ἀκωρὲς πνεύμα. τὸ δὲ ψην. πι Ἡ 
σγωαίνει. 

Ὡμογέρων, ὁ μὴ εἰς τέλειον παιρὸν γεγχρακώς., ἤγουν 
παρ᾽ ἡλωκίαν γεγηρακώς» δια λύπην, ἡ συωφοράν: 
ἡ πεφαλ)) οὐκ ἐπολιώθγ- 

ἛΩλησα, ἐφροντισάμην. 
Ὡ κήρησε»] ὀμήρουον τὸ ἐνέχυοα. Ὡιιήρησε δέ αοι παρ 

: ἑτοαίρων άγγελος ὤχυςν Ὀδυσσείας π’, αντὶ τοῦ συνέ- 
τυχεν᾿ πο μεταφορᾶο τῶν. δαοῦ ἑρεσσόντων. τος δὲ 
ἐν ὑπομνήματι τῆσπ, ἀντὶ τοῦ συνήντησον. Πέ ὀαρος 
δὲ ἐν΄ ΎὙμνοις» Ἐρίφων μεθομήρξον: 8» ον ὁποῦ καὶ 
μετ᾽ αὐτῶν πορευδαενον. ἡ ὅτι αντ) τοῦ συναντιλαβοῦ 
πα συμβαλοῦ” ἐξ οὗ ὅμηροι, οἱ ἐπὶ καταλλαγῇ στελ- 
λόμενοι δι εἰρήνην καὶ ὁιόνοιαν. οἱ δέ Φασι τοὺς 4ρ- 
Χπίους λέγειν τὸ συνακολου-εἴν.. τοὺς οὖν ἐπὶ. ἄπολον- 
οί τῶν ᾠ κολογημένῶν ὄντας ὀμήρους λέγουσιν.. 

Ὠμηστής] ἀπὸ τοῦ ἔδω, ἔσω, ἶπα, ἤ ἦσμαις ἥσταιν ἁππατι- 
κὸν ὄνομα ἔστης, ὡς ψεύσω ψεύστης” καὶ τροπῇ τοῦ ε 
εἰς ή μετα τοῦ φμο ὠμηστής: καὶ αλλοχοῦ, λμο- 

Φάγοι «ώες: --- κοκ) γὰρ, τὸ αὐτό ἐστιν. θμηστής καὶ 
ὠμοφάγου. τὸ δὲ ὠμηστής τάσσεται πα) ἐπὶ αλόγων 
καὶ λογικῶν' ΄Ὄμηρος. Ὠμηστης πὸ ἄπιστος αγήρ: ---- 
καὶ ἐπὶ αλόγων» - αλλ) ο)ωγοὶ Ὡμηστα) ἐρύουσι». 

Ὠιποργέο, σκληρό»" καὶ ὠμοργός, σκληρός» Χαλεπός, 
πο ιόν, τὸ μὴ μεταβολὴν ε)ληφὸς εἰς πέψιν» ὡς καὶ τὴν 

- ἔξω τροφή», μὴν λέγουσιν», οὔτε Ἰψημένηνν οὔτε 
ὠττηκένην. ἡ, ὦν Φιλόξων, οαὸν τὸ ἐν ταυτότητι μέ: 
νον καὶ ὑτάρχον, καὶ μὴ µεταβληθέν" παρὰ τὸ ὦ τὸ 
ὑπαάρχω. 

.Ὀμήλυσες, τὸ κρ!Ἅινον λευρον, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ κατά- 
πλασμα. ὅτι οὐ Φρυγόμενον αλήθεται. 
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ΕΤΥΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΑ, 

νὺν δὲ παραγωγὴν ἔλαβα, τῆς ἀλὸς πωτὸ παρολ»ὴ» | 
πειμένης” ὁιο ἑψίλωσαν τὸ αν πορνηὺ ἐκδεξαμενοι» -' 

' 

ου -] 

3ο. Ὥμος, παρὰ τὸ ὦ- τὸ ὑπάρχω, ὁ ὑπομένων τα βάρη 
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Ἰσχυρῶς καὶ τὰ Φορτί" ον ἔστι ̓ Δὲ τὸ µέλος τοῦ σώματος" 
ἐξ οὗ καὶ Φμός, ὁ απηγ]ο καὶ σκληρός, ουν) ὁ μένων 
τἐν ᾧ ὑπῆρχε, καὶ μὴ μεταβαλλόμανος. ἦ παρὰ τὸν 
οἴσω μέλλοντα, (ὁ γὰρ ἐνεστως οὐκ εἴρηταν) γγεται 
οἶμος καὶ ὦμου, ἐφ᾽ οὗ Φέρομεν τῷ Φορτήο, τροπή τῆς 
οι διφΦόγγου εἰς ω.. ὡς ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀγκώνήν ἔδει 
λέγεσθαι αγκοίνη. βαρύνεται. τὸ εἰς ος λήγοντα δισύλ- 
λαβα μονογενή, αρχόμενα απὸ τού ω, μὴ προσκειµέ- 
νηυ του {» βα ύνεται, ὥρος ὤχρος. πι πρό ὀκειται μόνο» 
γενη, διὰ τὸ ὠμός. ἀπὸ τεῦ ω ἀρχόμεγα ο τὸ ωμος 
καὶ τοὲ ὅμοιακ, μὴ προοπειµένου τοῦ ι ὃμὶ τὸ ᾠδός : 
τραγῳδόο. 

ὩὨ µοκυδιὰ » ἐπὶ τῇ τῶν ὠὥσων εὐεξίκ μέγα Φρογεῖ. 
μοι, ἔστιν αγαφώνησις λύπης ὀηλωτρο]. ἐκ τοῦ οπου 

ηατοὶ ἔχτασιν τοῦ ο εἰς ὢ, ὤ μοι. εἴρηται γὰρ καὶ οἴμοι 
ὃν «ἐνὸο αν εἰ δὲ γράφεται χωρὶς τοῦ ε, γίνεται ἀτὸ 
τοῦ ῶν ὤμοι, τὸ δὲ ὦ, σετλιαστικὀ», ἐστιν ἐπήῤῥημα” 
ὅπερ καὶ εἰς α συστέλλετας, ὣς τὸ, ἆ δειλέ, οντὶ τοῦ 
ὢ ἆλλιε. τοίνυν ἀπὸ, τοῦ ὢ κατ ἐπέχτασιγ. 

ιόν] δεῖ γινώσκειν, ὅτι το ᾧόν τὸ ι ἔχει" 
ὅτι εὔρήται τὸ , κατὰ διάστασιν παρα τῇ. Σαπφοῖ, 

Φισ] ἁή ποτε Λήδαν  ὑωκ {12ο πεπυκαδµένον εὑροῖν 
ὠ]ον: ---- δεύτ τερον δὲ, ὁιὲ τὸν χαρακτῆρα τὰ γὠρ διὰ 
τοῦ πω μΟΥΟΥΕΥΗ: -τ-, εἰς τὸ ςῴον. πρθοκειταε μ0Υογὲ- 
ῆ, δι το ὁ σος, ὁ ῴος, τὸ ρω τὸ δὲ ᾧόν ὀξυνε- 
τας, ὅτι ἀπὸ φω ̓ήεντος ἄρχετα τὸ δὲ λσιπο, απὸ 
συμφώνου" τα) ως ὀμήλλαξε κατα τὴν αρχὴν» ταρήλ- 
λαξε καὶ πατο τάσι. ἐτυμολογεῖται δὲ παρα τὸ οἷον" 
μόνον γὰρ τίκτετα.. Νήκωνδρος ἐν Θπριακοῖοι ----κτίλα 
τ᾿ ὤεω βρύκων: -- τὸ τῶν αι ὀρνήθων ὦ ο μτέλα 
πολιεῖι 

Ὥμτερ, σὺν τῷ ’ σημα δὲ τὸ κοθώπερ. ἔστι γὰρ 
ὠσείπερ". καὶ πατοὶ αποβολὴ». τοῦ σ, ὠεήπερ” κ) Ἠ1ρ- 
ντο τὸ ω καὶ 8, καὶ γίνεται ὠέπερ' καὶ συναιρέσει, 
ᾧπερ. 

Ωιτόλος] ἀπὸ τοῦ ὁ αἰπόλος γήεται κατοὶ πρᾶσμν τοῦ. ο 
κοιν ο εἰς τὸ ω, καὶ συνεερέσει πάλιν τοῦ ο γα) . εἰς 
τὴν, ᾠ ὁφΦογγον» ᾠπόλος, αντὶ τοῦ ὁ αἰπόλος: τὸ δὲ 
ᾠπόλοι, ἀπὸ του οἱ αἰὐπόλοι, κατὰ αποβολὴ» τοῦ ι τοῦ 
οὐ ἄριλρου» καὶ κρᾶσει καὶ ολ άνω «ἤτει εἰς τὸ 
ουιιὸς. 

Ωπομεν, ὠαίλει. ἐν συγουσ/ᾳ᾿ ἀπὸ τῆς ὀπὸς, 7 παρα τὸ 
ἔπεσαι ὠνδρί. } παρὸ τὸ όμου ένας, ὤμθιεν, καὶ τρο- 
πὴ τοῦ α εἰς π. «ᾖτει εἰς τὸ ᾽αλύω, 

Ώπες, οἷον ὁπαί τωες οὖσαι τῆς ψυχής, δι ὧν τὸ κα- 
τοστη-ι της ψυκ[ς δεωρεῦτοα” ὅψεν καὶ ὑπώπι.. ἢ 
ὅτι οπῇ καὶ τρήκατι ἐρίκασιν. 

Ώρα. σηωαίνει την κορφὴν χαὶ τὸ. κάλλος ἐξ ᾗς. κοιὸ 
ὠραβος” σημαήνει αλ την Φροντίδα, καὶ τὸ τέταρτον 
του ἐνιωντοῦ, καὶ τὸ δωδέκαωτον τῆς μέρας. γννεται 

παρὰ τὸ δρῶ σὸ Φνλάττω". νατὰ γὰρ ὥρων ἐφύλαττον 
οἱ αρχατοι ἐν ταῖς νυξιν. ἡ ἀπὸ τοῦ διορίζει» το δια- 
στήματο της μέρας" παρὰ τὸ ὁρίζω ὁ δρα καὶ ὥρα. 
ὥρα ἤ τροπή, παρὰ τὸ ,ρεῖν, ἡ Φυ]-σττουτα συντε- 
τωγμένως τὸν ἴδιον Ἠοεερόν. καὶ ρα, αἱ πυλωροὶ τοῦ 
οὐρ»»οῦ εα/'. παρ τὸ ὡρεῖν καὶ Φυλάώττει». τα δὲ εἰς 
άλφα λήγοντα. Φηλνκὸ δικῶς συντέγεντας ἡ γὰρ όν. 
λάττει τὸ αν. ὡς τὸ σέ, σχιαγραφώ". Ἰ τρέπει. αὐτὸ 
εἰς ο, ὡς Τὸ» ώρα ἀἱρρλογεῖον.. ὁπωροφυλάκιον. ὅτε δὲ 
παρχλήγεται τῷ ε, τρέπει αὐτὸ εἰς ὢ. ὡς τὸ γέα γεῶ- 
μέτρης. τα δὲ εἰς ρα λήγοντα Ίλυκὸ δισύλλαβα. εἰ 
μὲν ὀφθόγγῳ παραλήγετω» συστέλλει τὸ μα) πεῖ- 

πρῶτον μὲν, ' 
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Ὡρακίζω, παρα 

"Ωρεσσιν, α 

Ὠ, 

ρα. στεῖρα, σφαῖρα εἰ δὲ ἐν) Φωνήεντι, ἐκτείνει αὐτὸ, 
χώρα, ψώρα, χήρα, πήρα. οὕτως οὖν καὶ ὥρα. 

Ὢ, πόποι, ποίου μέρους λόγου ἐστίν; ἐπιῤῥήαατος καὶ 

πῶ: τίθενται δύο τόνοι; εἰ γὰρ ἦν ἓν µέρος λογου, 
ὤφειλεν ἔχει ἕνα τόνον. εἰσ) δὲ ὁύο ἐπιῤῥηματα" καὶ 

ἔστιν ἀντὶ τοῦ παταί. καὶ ἔστι ἐκ παραλλήλου ἓν µέ- 

ῥος λόγου" καὶ λέγετας, ὅτι συνεξηκολου3ησε τῇ ὀνομα- 

στικῇ πτώσει τῷ, ὢ Φίλοι ὠώφειλε δὲ ὀξύνεσθαι, ὡς 

όμενον ἐκ τοῦ παπαί. αλλα συγεξηκολούησε τῇ 

ὀνομαστιιῇ πτώσει" οἱ γὰρ Σκύδαι, ἄγάλματα τινα 

ἔχοντες ὑτόγαια τῶν Φεῶν, πόπους αὐτα καλοῦσι». 
(ζ ὶ τὸ αἰκίςεσωι τὴν ὥραν, τουτέστι την 

ν, ἀντὶ τοῦ ὠχριᾶν' καὶ ὥρακιῶ, τὸ αὐτό" ση- 

μας δὲ καὶ τὸ λειποψυχεῖν καὶ ἐκλύεσθμ. ο. 
ἑυτὶ τοῦ ταῖς γυναιξὶν, Ἰλιάδος {᾽ ἅπο τοῦ 

ὁμοῦ ἀρηρέναι καὶ. συνηρµόσ-αε ἀνδρί: ἔνδα καὶ ἕννως 

ρίς, ταρα τὸ ξυνηρµόσδαι. ἔστιν ἡ εὐθεῖα, ὄπρος" το 

πληΦθυντικὸνν ὅπροι καὶ κατὸ κβταπλασμὸν. ὄαρες" 

καὶ κατὼ συγαίρεσιν, ώρες. ὃ δὲ Ώρος λέγει, ὅτι παρα 

τὸ ὁμοῦ αρηρέναι͵ γύεται ὅαρ' καὶ ὑπερθέσει, ἄ9ρ᾽ 

καὶ συναλοιΦῃ , ὥρ. 

ΕΤΥΜΟΔΟΓΙΚΟΝ ΜΕ ΤΑ. Ὁ, Τ 748 

ὀιμος Ἕντωρ: --- τὸν ἵνα σύνδεσμο», «ὃς µοι καὶ τὸνδ᾽ 
ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνγο: --- τὸ ὅπως, «Ώς σπείσγς 
Δι πατρὶ καὶ ἄλλοις αἀθανάτοισι:--- τὸ ὅτι, Εγνως 
ὡς 9εὸς εἰμί επ τὸ ἐπεὶ, ὋὩις ἴδε χῶρον ἐρῆωο», ο 
ἔστασαν ὠκέες ἴπποι: --- τὸ εἴθε εὐχτικὸν, ολις ὄφελ., 
αὐτόθ) ὀλέσθαι: --- καὶ ὠντὶ τοῦ διὸ, «Ὡς; ἂν ἔπειτ 
ἀπὸ σεῖο Φίλον τέκος οὐκ ἑδέλοιωι Λείπεσθαµ: -- τὸν 39. 
εἰ συναπτικὀν σύνδεσμον, «ο ὑμεῖ; παρ ἐμεῖ Φον 
ἐπὶ ν]α ἴκοιτε: ---- τὸ ὁμοίως, --- ὁππότ' ἐκείνων Μ)ή- 
σοµαι ὥς μ ἀσύφηλον ἐν ᾿Αργείοσιν ἔρεξεν: -- τὸ 
ὅπως, Ηρξατο ὁ) ὧς πρῶτον Κίκονας δέµασ: -- ἐπὶ 
πρέθεσι», ἄις αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει Φεὺς ὡς τὸν ὁμοῖον : 
---- τὸ τοσούτον, Νγα «Φοὴν ἐπὶ πόντον ἐλαυνέμεν, ἃς 
δὲ φνναικί: --τὸ ὅσον, Καὶ κρέας ὡς οἱ χεῖρες ἐχάν- 
ὀανον ἀμφιβαλόντι: --- τὸν γὰρ, ὩΏις ἦτοι ποτααῷ γδ - 
δαμήμεναι αἴσιμον Πεν: --- τὸ εὐθέως, «Ὡς ἴδεν, ὥς 
μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος: --- τὸ ὠσαύτως, Ὃις -ὁ αὖ νῦν {ο 
µοι ἀγάασθε 3ο) βροτὸν ἄνδρι παρεῖραι: --- βεβκίω- 
σι» ὅμο  Χαρίδοιτ ἄνθρωπος ἄνθρώποισι:--- τὲν ολ- 
λα, Ὡς τοῦτ αληθὲς ᾿Αττικόν: -- τὸ ἕως. Όλι ὁ 
μὲν ἔνθα πολὺν βίτον:--- τὸ οὕτως, «λος ποτ ἔην 
νῦν αὗτει--- τὸ οὐκέτι, «Ὃς οὐκ ἔστι χερι µετόπι- 
σθεν εὐεργεσιάων:--- ὀηγ]ματικὸν κεφάλαιον, 
ᾖλθ᾽ ὡς Αἴγισθος ἐμήσατο: --- καὶ ἐπὶ τοῦ λίανι κὲς 
ἐκεγαλύνδη τα ἔργα σου κύριε: -- Αλλα καὶ ὣς ἐδέ- 
λω ἁόμεναι: -- περισπᾶται δὲ καὶ ὅτε σηµαίνει τὸ οὔ- 
τως, Χρὴ μὲν σφωίτθρον:--- καὶ ἑξῆς, ---. ὧε γὰρ 
ἄβεινονξ --- ὥσπερ εἶεν. ΄«δς κεν, ὅπως ἄν' τὸ Ἕδςι 5ο 

ὩΏρείθυια] παρὰ τήν ὄρει δοτικὴν καὶ τὸ Φύω τὸ ἑρμῶ, 

γίνεται ὠρείθυια, κατ ἕκτασιν τοῦ ο εἰς ὦ. ᾿ 

ἸΩρείτης, ὁ πολίτης παρα τὸ ὥρεὺς ωρέως γίνεται". καὶ 

τὸ κύριον ὄνομα ἔστί δις διφθόγγον. ας παρὰ Άπολ- 

λωνίῳ, Ὀρείτης δ' ᾽Αμόκοιο:---΄ τινά δὺ τῶν ἀντιγρά- - 

: ων ἸΏρείδης ἔχει. Χοιροβοσκος. . ' 9 

ῬΏρος, ὁ ἐψιαντός" παρὰ τὰς ὥρας τὰς τροπο, ας πε- 
ριέχει" ἡ παρὰ τὸ ὀξὺ καὶ κοὔφον καὶ µετέωρον εἴρη- αντὶ τοῦ ὅπως τὸ κὲν, αντ) τοῦ ἄγ. όσον ἐπίῤῥη, 

ρα ται ἐποὶ καὶ µετέωρος εἴρηται ὁ κοὔφος" καὶ ώργρα- μα παρέλκον, ἤτοι ἐπακολονδοῦν' προσέλαβε γὰρ τὸ 

Φίι. αἱ κατ ἐνιαυτο» ἄἀναγραφα) γόμεναι τῶν ἐν ταῖς παραβολής ὡς, καὶ τον εἰ συνωπτικὸν συνδεσµον᾿ οἱ δὲ Ἰ 

πόλεσιν. 9 ’ | ὴ ἐπὶ παραβολής λέγουσιν εἶναι, ο ὃν ον. 
ἲ Ως. ΡΜ. Ὁ] λέγειν ἐστὶ μετρεῖν" Οφυσσείως ὅ-, Ἔνθ' ὨΏσχοί ;τα κλήματα συν αντοῖς τοῖς Ῥβότρυσι" καὶ ὠσχο- 

ημέας πρώτους λέγε:--- ἀντὶ τοῦ συνηρ/ὃμει. ὠρολο- Φόροι, οἱ ταῦτα τῇ σκιράδι ΑΦδηνξ προεφέροντες ἐν 
γεῖον οὖν, ᾧ τὰς ὥρας μετροῦμεν. ! γυναικείων στολα:ς. καὶ ὠσχοφοριον ν τοτος Αθήνήσινν, 

Ώριστος, ἀντὶ τοῦ ἄριστος, Βοιωτκῶρ τραπέντοο Του ἔνδα καὶ το ἑερον τῆς, Αρτέμιδος καὶ ὠσχοφοριον ὄνο- δαδ 
μι κα ο ο μα ἑορτης ἆπο της ὥσχῃς τή» κληματίθος. : ι 4 

ων, κατὰ τροπὴν τῆς οὐ εἰς ω΄ ἀπὸ τοῦ οὐρίων. ἔστιν ΦΩστήζοντον ώφουν, συνέθλιβον" ἐν τοῦ ὦδω, ὁ µέλλωνν Ἱ 

η Ἱστορίας" ἀπὸ τοῦ οὐρῆσαι τοὺς «εοῦρ' ἐν τῇ βυρῳ  «ὠσω᾽ πλεονασμφ τοῦ τ µετα Ἱερισκωμένὴς, Φστω. ἐν 
Δο4 καὶ γενέσθαι αὐτόν. ἔστι καὶ ἄστρον οὕτω Καλούμενον. τούτου, αατζω” καὶ τὸ παδγτιὼν. ωστίσεμαι. ι 

λΏρύω, σηµαίνει τὸ κλαίω" παρα Το ἆω ἡ αὔω τὸ Φωνῶ, "ἁλπα. Αποῤλοόη ος μὲ φιλε μύα, Φέχοσόω κ νἀν.; 3 4 γήνεται αωρύω» πα κράσει τοῦ α καὶ Ὢ εἰς ω, ἡ ἡήε: πρὴ δὲν ὁν ων ωφεῖται η ζωνη. οἱ δὲ Φασὲ, κατα µετα- 

ται αὐορύω” παὶ κράσει τοῦ α ο εἷς ὢ, Ώρνω. ἤ παρα θέσιν του π εἰς το ὅπα τινα ὄντα, παρα το οπκᾷ Ἀν 
τὸ θόρυβος Φορυβώ" ατα ἀποβολὴν τοῦ βι Φορύα᾿ ἔχει. παρὰ το δέχεσθαι τὴν ὅτα, ὃ ἐστι τὴν Φωνήν. ὃ 

χαὶ ἑκτάσει τοῦ ο εἷς ω, ναὶ ἐκβολῇ τοῦ Ὁ, ωρύω. εἰ οὕτως Ἡρακλείδης. ο ο. 

τοὺς Ἐπιμερισμοὺς δὲ εἰς τὸ Φρυόμεγος εὗρον, ὅτι πρω- Ὠτά», αντὶ του ὢ προοφιλέστατε. . ἑταῖρε. ὅστιν ἔτηον ὃ 
ον ἅπη ' αν ὃ σημαίνει τον. συνηῦη καὶ Φ/λον' ἐξ οὗ γίνεται παρω- ἵ 

«Ώρμώνεν], ἐν τοῦ ὃρμῶ, ὁρμαίνω" ὁ παρατατικὸ, ὥρ., νυμον ἀπ, ο Εωμῆον Ἑψμᾶν. µέηστνν µαντν ὁ 
μανον. “Ὄωπρος, Έως ὃ ταῦθ) ὤρμαιωε κατὰ Φρένα καὶ µετά του ὁ κλητικου ἐπιῤῥήματος, ὦ ἐτὰν" καὶ ο 

τετ κατὰ συναλοιφν, ὥὠτᾶν. ἡ. παρα τὸ ἔτης, ὃ σγµαίνει 
το. καὶ κατα υμο. ἳ 6 - ι ὃν ὤληδη Φ ών ὃςς ος ἔθυς ἆδν Ωρχμενοε] ἄρχω ἀρχόμενος" καὶ κατὰ συγκοτὴν καὶ τὸν αλη Ἰ Φίλον, γίνεται ἐτήν ταν. ον ος ἐφήν. 

τροπή, ώρχμενος. « ώσπερ παρα τὸ ἡ γύεται ἥται οὕτω καὶ παρα τὸ 
Ὡς, ἐπίῤῥημα θαυμαστικὸν, ἀντὶ τοῦ λίαν Ἰ ἐπίῤῥημα ὢ τὸν πλερνασμφ του ” και ματαβολφ του τόνου. ο. 

βεβαιώσεως. σηµαίνει δὲ δύο καὶ τριάκοντα" παραβολή», περισπᾶται δὲ, οφεῖλον οξύνισίαι. ὀνο µέρὴ λόγου εἰσέ᾽ ) 

Ως δὲ λέων ἐν βουσὶ Φορών:.--- ἀνταπόδοσιν, ἄλς ἄψ κα) κατὰ πλάνη» αγτὶ της ἐπὶ τέλους ὀξείας περισπωμένην 

παὸ᾽ ὅμιλον ἄδυ:-- ὑπερβολὴν, ο οὐκ αἰνοτερον καὶ. ἔσχεν. ἐγάγετο δὲ οὕτως" ὄτης, ἔτου, ἐτᾶν" καὶ ὢ ἐταν] Ἐτέρν λλε ἠωνωικός-- ὁμοίωσιν, Ὡς δν «ὁυσ- καὶ κατα κρᾶσιν, ὥταν. λέγεται καὶ ἐπὶ εἐρωνείας, ὦ σύ. 
οἷος μεγαλήτορος υἩ ἔοικεν: -- καὶ ᾽αντὶ τοῦ ὅμως, Ώμτε χερνῆτις γυνήτ τ΄ αντὲ του κκδαπερ. ἔχει δὲ τοι 

ο  ἍλΝ ια ο. ἑτάρους ἐῤῥύσατο ἱέμανός περ: --- ἄνα- ἔστι γαρ Φσείτε᾽ Αποβολὴ τοῦ σ, καὶ κρασει τοῦ ω καὶ 
Φορών, Ὡς οἱ μὲν τοικῦτα πρὸς ἄλλήλους αγόρενον: ---- 8, ῷτθ, 4 

""Ὥμτε Ζεὺς κῦδοο ἔδωχεν, ἀντὶ τοῦ ᾧτινι Φύο γὰρ μέρη ον, Ὡς ἀγαθαὶ Φρένες ἦσαν ἐχέφρονι Πηνε- : 
«Φαυμασμον, ος 3 Φρ « λόγου «αἰσί' τὸ ᾧ, ἀντὶ τοῦ ᾧτινι' καὶ ὁ φαν ταρέλκει. 
λοπε: -- Τὸ οὕτῶο, Ὦ,; εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο Φα/-' 



. 

7ά9. 
ὩὨτειλή] παρὰ τὸν οὐτήσω μέλλοντα, οὐτηλή, καὶ τει. "ΩΨ, παρ τὸ ὅπτω τὸ βλέπω" 

Ώ, Τ 

λή τροπῇ τῆς ου εἰς ω, καὶ τοῦ η εἰς τὴν ει ὀ/Φ9Φογ- 
γον Βοιωτικῶς. 

ν δν, , « κ. Ν ω - , 
836 «Ωντὸς ανήρ] ἔστιν ὁ αὐτός' κατὰ κρᾶσιν τοῦ αο εἰς ω 

. ’ 

μέγα, γίνεται ὤυτος. 
τῳ, [ Β - , Π) ν Ν β ᾳ ο) 

Κρου. ἓΣΝ τού χροα. ο (σηαένει την ἐπιφανειαν του 
Ν ν φνὴ , , ν ΄ 

σώματος ὅία γαρ τῆς ἐπιφανείας γίνεται ἡ ὠχρίασις. 
Ν - . / ΄ « Ύ .” 

λοιττον ἐκ τοῦ χροα γίνεται ἄχροος) καὶ υπερβι2ασμῷ 
καὶ πρασδι, ὦχρος. προπερισπώωενον μὲν, λέγεται αυ- 

« ΄ Φ εν ΄. 5 / ον τὴ ἡ ὠχρίασις' οἷον,--- ὠχρός τέ µιν εἷλθ παρειάς», 
Ἰλιαδος Υ. ὀξυτονούμενον δὲ, ἐπὶ τοῦ µετέχοντος τῆς 

ΕΤΥΜΟΔΟΕΙΚΟΝ Ώ, Τ 

” 

ὁ κπέλλων. ὄψω" ἅπο- ων ο. ο) ἡρ) . ρ νὰ 
βολή τοῦ ω, ὂψ' καὶ αυξήσει, ὤψ. σηµαί-ει δὲ τρία 

’ ο - ’ Ν ν) ια) 

ὁύο ὁια τοῦ ῳ μεγάλου, τὸ πρόσωπον, καὶ τὸν ὀφθαλ- 
/ ΄ » 

μὸν᾽ σηµαίνει καὶ κύριον ὄνομα, ὡς ἐν Ὀδυσσεία, --- 
ι] [ ι ν ω η ν 
«λπος Όυγατηρ: -- σηµαίνει καὶ διὰ τοῦ ο μικροῦ τὴν “ 
Φωνηγν. 

ΜΕ ΓΑ. 75ο 

ο . ” ’ 

«τος, «δον ὅμοιον νυκτικόραµ!. ἔνιοι δὲ αὐτὸ καὶ νυκτι- 
κόραχα καλοῦσι». ἔστι δὲ καὶ παλαιόν εἰλήφει δὲ τού- 
γοµα» ὃια το περὶ τα ὠτα πτέρύγαυ ἔχειν. δικεῖ δὲ κα) 
εὔηδες εἶναι, καὶ εὐεξαπάτητον. γράφει γοῦν περὶ αὐ- 
τοῦ Αριστοτέλης, Ὁ δὲ ὧτος, ὅμοιος γλαυκὶ, καὶ πε- 
ϱἳ τὰ ὧὦτα πτερύγια ἔχει. 

’ / ε ν 7” ῃ κ. ῃ 9 
ΜὩτιαφόροι, οἱ τὰς ὠτίδας Φέροντες ἐργάται' ὠτὶς γὰρ 

9 ῃ / π - 9 
εἶδος ὀρνέου. ὠτιοφόροι δὲ, οἱ τὰ ὥτα συντε»λασµένοι, 
ο . ῃ ' ” οκ 

οἷον, ὠτοκατάξιδε. ἦσαν δὲ τοιοῦτοι ἀπὸ παλαί- 
στρας:- 

Φχριαάσεως᾽ οἷον, ὠχρὸο ἄνδρωπος, ὁ μετεσχηκὼς τῆς 
ὠχρότητος. ν 

5 Ε « / ) ε ν Ν 
Μδρτο] ἔστιν ὃρω" ὁ Αέλλωνν ὁρσω" ὁ πα-ήτικος ἐνεστως, 

αμ. . 1 . ” 

3 ὄρομαι' ὁ παρκτατρεὸς» ὠρό μην ὥρου ὥρετο". καὶ συγκο- 
πῇ» ωρτο. ἡ ὄρω, ὁρῶ, ὥρχα, ὥρμαι, ὥρμη» ὠρσο 
ρτο, καὶ ἐνώρτο. 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΥΜΟΛΔΟΓΙΚΟΤ. 

Τὸ µέγα ᾿Ἐτυμολογικὸν ἐντυπωδὲν, πέρας εἴληφε σὺν Θεῷ ἐν Ἑγσετίαα", ἀναλώμασι μὲν τοῦ εὐγενοῦς καὶ 
δοκ{µου ἀνθρὸρ, κυρίου Νικολάου Βλαστοῦ τοῦ Κρητός" παραωέσει δὲ τῆς λαμπροτάτηο τε καὶ σωφρονεστάτης κυ- 
ρίας Άννης, υγατρὶς τοῦ πανσεβεστάτου καὶ ἐνδοξοτάτου κυρίου Λουκα Νοταρᾶ ποτὲ μεγάλου Δουκὸς τῆς Κων- 
σταντινουπόλεως' πόνῳ δὲ καὶ δεξιότητι Ζαχαρίου Καλλιέργου τοῦ Ἀρητός' τῶν λογίων ἀνδρῶν χάριν, καὶ λόγων 
Ἑλληνικῶν ἐφιεμένων' ἔτει τῷ απὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως Χιλιοστῷ τετρακοσιοστῷ ἐνενηποστῷ ἐννάτῳ' Μεταγει- 
τνιῶνος ἀγδόφ ἱσταμένου. Τὸ αὐτὸ, τὸ δεύτερον ὁμοίως ἐν νετίαις, μετα δὲ προσθήκης, ἐνετυπώθη ἀναλώμασε 
Φεδερ/κου Τουῤῥισανοῦ, ἔτει τῆς Θεοῦ ἐνανρωπήσεως α Φ µ-.. νῦν δὲ τὸ τρίτον σὺν Θεβ ἀκριβέστερο ἄνακε-. 
καίνισται ἐν Εἰδελπέργη, ἄναλώμασι μὲν τοῦ λογιωτάτου ανδρὸς Ἱερωνύμου Κομμελίου, πόνῳ δὲ καὶ ἐπιμελείᾳ 
Φριδερύχου Συλπουργίου, πρὸς χάρω τα καὶ ὠφέλειων τῶν μετα σπουδῆς ἑλληνιςόντων, ἔτει τῆς σωτηρίου οἰκορομίας 
αφ ος ὅ. 



“ΠΕΡΙ ΕπαΜΟΛΟΡΤΑΣ ον 
ἘΧ ΑΝΑΣΤΑΘΙΟ ΜΟΝΤΙ6 6ΙΝΑΔΕ ΜΟΝΑΟΠΟ. 

κ ΐ Δ “ 
μά, 

᾿ . ὰ 

837 ο μ, ἑστίν, ἡ τῆς δυνάμεως τοῦ ὀνόωατος ὁρ9ό- τῶν τριχών. ᾿Ὀδύντες, οἱ ἐπὶ ἐδωδῇ ὄντε, Χεῖες, ὧν 88 
της, ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος ἑρμηνευομένη" οἷόν τι Ἑλρή- τὸ χεῖσθαι ῥᾷον. παὶ ὁμά τὸ τὴν χρεῖαν ὑπουργεῖν. Πὸ- ΄ 
ήν Κατὸ τὸ φρεμεῖν τὸν γοῦν ὥσπερ παλι Ταραχή, ὅεον διὰ τὸ παίειν τὸ ἔδαφος. Κοιλία, δια τὸ πύε τὰ 

δὴ τὸ ῥᾷον χεῖσθαι". καὶ Πλάνη, πατὸ τὸ πλαγιάςειν λεῖα. Ἔντερα, διὰ τὸ τὰ ἐντὸς ῥᾳν. Ἠγεύμων, ὅτι ἐν 

τὸν νοῦνὶ Σωφροσύνη, κατὰ τὸ σῶα Φρονεῖν, ἢ διὰ τὸ αὐτῷ. τὸ πνοῦμα.  Ελδέναι μέντοι ἐχρῆν, ὅτι τινὰ ὀνό 

σῶμ« Φρουρεῖ» ἀπὸ ῥύπου. Πορνεία εἴρητω πηρογεία, τα εἰσὶν ἀλλόγλωσσα, ἅπερ οὔτε ὀύναντωι ἐἔτυμο )- 

1ο ὁιὰ τὸ πηροῦν τὴν νεότητα, ἡ διὰ τὸ πηροῦν τὸν »οῦν, ναιν οἷον Σακελλάριος συριστί ἐστι Σάκελλα Ὑαρ τὸ ιο 

ἤγουν ἐκτυφλοῦν' ἢ πάλι ὁμὰ τὸ πὀῤῥωφεν νεύειμ. δέχεσθαι εἴρηται' ὁμοίως Λάτος ῥωμαῖστί: λάτος γὰρ 

Ἁγνεία, ὁιὰ τὸ ἄγονον Ίεσθαι βίον. Αγάπη, δι 3ὸ ἄγειν  πλατος κέκλάτω.  Δεὐπότης, δεσμός τις, διὰ τὸ πάντας 
τὸ πᾶν, ἦτοι ἐνοῦν καὶ συνάπτειν πρὸς ὀμόνοιαν, ᾿Δρετή, περιέχεν καὶ συγκρατεῖν' Κύριος, Γπαρὰ τὸ] «Όρος τὸ 
ἀρέσκον Φεῷ τὶ" Ἡ αρετή [οἱονεὶ αἱρετή.] ἦτοι ἐραστὴ καὶ κράτος εἴρητωι.. Κϊρυξ, τῇ κινήσει ῥᾷον οξύ, "Ύψιστος, 

Φιλητή. Βαπτισμ»., βάπταισμα, ἐν ᾧ βάλλεται ἤγουν πίπτει ὁ ἐν τῷ ὕψει ἑστώς. Όυρανός, ὅρασις ἄγω. Σελήνη, 

τὸ πταῖτωα. ᾿Αγαδόν, τὸ ἄγαν Φεἴων, ἡᾗ τὸ ἀγαπᾶν Φεόν. σέλα νηπιάςον᾽ "Ἡλιος, ἴεου, διά τὸ ἴεσθαι τὸ Έως, 
Θάνατος, «Φδένώτος, διὰ τὸ -τ/Φεσθαι πατὼ νώτον τὸν ὃνή- «ἦγσυν Φέρεν τὸ Φῶς' ἕως γὰρ ἡ ἀνατολή. Πλειάςι ἐκ 

σχοντα. Άιδης, διὰ τὸ ἄδγλον' ὤλυς, ἄφηλος δύσιᾳ' ἡ πλειόνων αστέρῶν οὔσα, Ἑωσφόρος, ὁ τὸ. ας αἱ ο”, 

ἄδηλος δήτις ἆδηο. ᾿Ανάστασις, ἡ ἄνω στάσιο» ἤτοι ἔγερ- ἤγουν τὴν ἀνατολήν.. Πωμαριν, ῥωμαῖστέ ἐστι ἡ. λέξεις" 

«οἱ. ὥδορα. ἐκ τοῦ ΦΦείρεσθαι ῥᾷον, ἦτοι σήπεσὃωι πώµαρα γὰρ λέγουσι τὰ κηπέα. Αἴγυπτος. ἐγύποτος, ἂἷς 1ο 

μγερῶς' Φδίαις γὰρ ἡ σῆψις ἐστί. Σορός, ἐν ᾧ τὸ σῶ- ἐγγίζουσα 'τῷ πότῳ ἡ τῷ ποταμῳ. «Νεῖλος, δια τὸ γεά- 

μὰ ῥεῖ, ἦτοι κατα ῥεῖ. «Σώμα, σώαιμᾶ, σώον αἷωα ἐν «ευ τὴ) ὕλην. - Ῥαβυλών, ἐθεκία κ. ἀάξα: 8 κ του-. : 

τῷ ἅμα. Μέλη, ὠδ ἵνα εἴπφο µέρη. Ἰοινωνίαεκ εἰδ,κοι- τέστι σὐγχυσις». ἡ τάραχος. «Νυμφίος, ὁ ον ϕφ Σέμ.ν 

νόν Ἰέναι τὰ µέρη. «Σταυρός, στὰ εὗρορ» στάσις καὶ εὖ- Φην. Νοτάροον Ῥωμαία ἡ λέξις' νότα γὰρ τα γράμμα. 
ρω, ἡγουν μῆκου- κε) πλάτος" εὗρος ΥΑρ τὸ πλάτος -ἐατί. τὸ εἰσὶ ῥωμαατό. ήπιο, μον πύον, «ᾖγουν λιπαβόνε, 
Θυσιαστήριον, τὸ τὴν Φυσίαν τροῦν. Ἱερεῖον, τὸ πρό- ἸΚεώτερος, ὃ νέος τῇ ὀρασει. αὐτῆς, τῆς νγότις, Ἱάρ 
βκτον εἴρηται, δι Το ἴεσθαι ᾖγουν Φέρειν τὸ ἔριον' λοι- κώλυσιο τοῦ ῥᾳῖν, ἦτοι πρὸ τού τόκου ἦτοι πρὸ τῶν αἷμα- 

πὸν Ἱερεύς, ὁ τὸ ἱερεῖον εὔων Ίτοι προοφέρων ἐκ τού- των" καὶ) Ἰ κορ] του οφθαλμοῦ, ὧἷξς τοῦ κύκλου ῥέειν τὸ 

του οὖν ἐκλήθδη ἑερεύς. Ὅσα ὀνόματα ἔχουσι τὸ ανα, τὸ δάκρυον. λέγεται ἐκ τούτου Κολούριον, τὸ πωλύον τὸ ῥέον. 
1ο ὄνω Φηλοῦσιν' οἷον Αναφορά, ἡ ἄνω φορά" ᾿Αναάστασιον εἴρηται Ὀφδαλμός, ὄρασις Φολουμένη ὠμῶς, ἤγουν χα 7ο 

ἡ ἄνω στάσις" ᾿Αγατολή ,ἡ ἄγω ἐπιτολή τοῦ Ἰλίου" Άνα- λεπῶς. Σχόλιον εἴρηται, δι τὸ κατα σχολην παρατί9ε- 

γραφή. ἡ ἄνωδεν γραφή Αναγνωσις, Ἰ ἄνωδεν γνῶσιρ' σθαιν πρὸς σαφεστέραν ἑρωηνείαν τῶν ὀυονοήτων νοημά- 
᾽Ανακαήίωσις, ἡ ἄνωθεν παίνωσις" καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίωο τῶν ἡ ῥηματων. ΜΗ αγνοείτω ὁ Φιλομαθὴς μηδὲ τοῦτο" 

ἀνάβασις, ἄνάπαυσις, ἀνάλωμᾶ, αναψυχή. Γήρχὰ να δτιικλγό στελό η ὅτι ὁ Φιλοπόνως ἐγκύπτων διὰ προκειμένοις 

ρα ἤγουν τή ᾗ ὅτι γῆν ὁρᾷ, Αύχνος, δια τὸ λώε θροις, πάσαν τὴν ὀύναμιν τῶν δογμάτων ἐν αὐτοῖς πρθα- -- 
Εὸ νίρχως ἤγουν τὸ ῥβότος. Λόπη, λείση τι" ἐπὶ λείψει ποκεικένη» εὐχερῶς ἐκμανλάνει. Ἰστέον ὅτι καὶ δύο 

γὰρ συνίσταται. Άναμος, ὅτι Φυσὼν παλι αναμένει. προσηγορία τοῦ Χριστοῦ, λέγω ὃ) τὸ Φεός καὶ ἄνθρωπος, 
Αῤῥενικόν, ἐκ τοῦ αἴρειν το γίκος. Σωεῖον. συσσή μον ἐνεργήτικως λέγοντας, ἐκ τῶν οἰκείων αὐτῶν ἐνεργειῶν . 
ὃν τοῦ τιθέντοι. Κύων, ἐκ τοῦ συχνῶο κύεμ. ἸΗρός, οὕτως ὀνομασθεῖσω, καὶ γὰρ τὸ Θεός, οὐ τὴν οὐσίαν τῆς 

4ο ὅτι καιόµενος ῥεῖ' ὥσπερ Κέδρος κοκόµενος ἑδρῖ. Ίε- «Φεύτητος σημαίνει ἀκατάλήπτος γὰρ αὕτη, καὶ ἀνώνυ- 4ο. 

Φέλη, διοὲ τὸ νάµατα ὑφέλλει». Ἐπίσκοπος, ἐπὶ τῷ σκο- µος ἡμῖν" αλλ ἐκ τῆς Φεωρητικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας Φεὸς 

πεῖν ὤὔν. Καρδίαν ὡς ἐκ τοῦ κραδαίνεσθαι, τοι ἁπαύ- εἴρηται, ὢς Φησιν ὁ ἅγιος Διογύτιος" } ἐκ τοῦ Φέειν, 

στως σχλεύεσθ-ω. Νεφροί, διὰ τὸ ἐν γώτῳ Φέρεσθαι. ἤγουν διατρέχειν καὶ Φλογίζει». ὁμοίως κα) τὸ Ανθρωπος, 
Μετάφρεν«, τα ὄπισλεν τῆς κεφαλῆς, ἤγουν μετὰ τὰς οὐκ αὐτὴν τὴν Φύσιν ὀγλοῖ, αλλα τὸ ἄνω αθρεῖν τὴν 
Φρένκς" ἐν τῇ κεφαλή Ύαρ αἱ Φρέγες. ο Κράνιονν ἂν ᾧ ὧπα. τουτέστιν ένα ορᾶν τὴν τῶν οφΦαλμῶν ἐνέρειαν. 

κρέµατεα ο νουον εἴρηται. Γραχηλος, τῆς ῥαχεῶως ἡλος. εἰ οὖν παὶ αἱ δύο τροσηγορίαι τῶν Χριστοῦ Φύτεων ἐκ 

Ἱύσταξ, ἐν ὢ οἱ μυκτ]ρες στάφουσι. Μηροί, διὰ τὸν τῶν οἰκείων ἐγεργειῶν τα ὀνόματα ἔχουσι, θάμβος τῆς 

μερισμὸν τοῦ σώματος. ἄλμος δὲν διότι ὁμάς ἐστι τοῦ τῶν αἱρετικῶν πωρώσεως, πως τας οὐσιέδεις αὐτοῦ νερ- 

πλάτους καὶ τοῦ μήκους. Τόνυ, ὡς εἰς γῆν νεῦον. ᾽ΑἉγκύ- γείας απαρνούμθνοί οὐκ αἰσχύνοντωις --- ϱὸ- 

6ολή, ὁμὶ τὸ άνω αὐτῆς κοῖλο). ἸἨΜάλαι, ἐκ τοῦ μαλλοῦ ο | 

στ ος παπα πο ΕΩΕΩΕΕΩΩΥΜ- 



ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΟΕΙΟΟΝ ΟΒΑΕΟΥΝΜ 

κο ον, ὃν  Ἀ.. Ἡ 

ΕΝΒΙΡΕΕΒΙΕΟΙ 

' γι απο ποῆτας αἆ Εθηο]ορίουπι ποσα οὲ οτ(ἵασιυτ 6ἳ Ρετῖθ- 
παπηας, ας. 1, Υ. αὰ, αβοία οτήπε ππνε[ο παφα τὸ{[απτω τὸ 
Βίγω. πια Πσπ]βοσιίοπο ἅπτω τεροιίτην ετἴαπι ν. 56, οἳ τυγίαπι {, 
18: οἷ αΠία ης Ἰπ οα ποῖοπε ΠΙ ὤπτομαι, ῬαΠϊίνα οἳ πχειία [οτ- 
ια. ὓ. 5ο, Ιοηιεπόῖ ρεπις Ἰ]ιά, ἀπὸ τοῦ ἅω τὸ βλάπτω τορο- 
τας οἴἵαπι πλοχ ν. 3, οἳ αἰδθῖ ρα[ϊσε, βίαια τν το, απὸ 
«οῦ ἄω. τοῦ σηµαίνοντος τὸ βλάπτω, υἵ οµα εκ αἰῑῖ Ἰσοῖ πιπῖ- 

τα εΠ, ἴμσι οχ 45, 25: 05, 49. ͵ 
Ρ, 5, ν. 30, ΟΠ] ὀνομασἈηναι εἰ [εᾳαθη ἀπαρνήσασθαι Πα- 

Δμζϊεπό αι 6 ργαεσεζ επί νδτῦατη ἐποίσε ΥΝ. 4ὖ, Επἰνίας Ὑγ- 
Επας ἵπ Εντίουγηπα -Βαβιποιιῖς Ρ. 14. Ἰθεῖε. οὐκ ἐμμὶ παλίγκοτο» 
ὀφγάν. δεφπεπῖῖ εἴἶαπα νοία ἆβακμ Ἰεσεπάμπι Ροῖῖις 4η ἆβα- 
αν. ἴα Απαοτεοπῖ Ίοεο απὶ [οαίτατ, ππείταπα ρίαπε ἀεριανα- 
τας. γι. ' π 

Ρ. 5, ν. 5, ἵπ ἆβαλε ἀμρ]ίοϊα [οἱρίαταε [ιπε νεβρῖα, παπα «ας 
ἄἆββαλε [επνοπήμπα, απῖ ἆμβαλε: ΦΜοτυπα 1λυά, οχ ἀπέβαλε; 
Ίου, οκ ἀνέβαλε Ρος [Ύποορεπ ἃ Ροεῖῖς αἱατρατας. δίο ν. 4, εκ 
Ἠε[γολίο Γοπβεπόάαπα ᾿Αβαστάκτως» ο πομε, ετ ν. 6, πβτα- 
εἶπο της βασάνου, [οεπ. βεπέτο, ΠΙ ο{ξ Ία Παφοιμιῶν συναγωγζ, 
ει πα 188, νά. Ν. το, ΄Αβόγραδε 1π ]οσο απὶ οαίαγ, εβ ροπι15 
Α. Ῥτοργίο «μπι αρρε]]αήνο ἄβόηρα, βρηϊβοθς -“δάετα 9εχ[ις. 

» ὁ5, αρ», νε ν]άείατ, ἀπὸ τῶν βοῶν: ιῖ Ρτορηε ἀβούτης Πε 
γος. 

οι ἵ νή 36, Ῥτο ἀβροδιάζομεν Υἱἆετυτ [αἴ δεν ἆ σπα αβροτάξο- 
μεν» εκ ΓεηαεπΏὺις. Ἡ. 5δ, τεςῖμ8 διαμφοδησαι: εἴ . 49, ἐγφή- 
γόρως, 9ἱΞΙ/αΠΙο, αὐσφιε πι] ζα / οπιὲ σάπι]βίομο. 

Ρ. 5, ν. 55, Ἰιαιὰ Ίειο Δπ νε ῥάμματος» {41 φας Γμενγα 
τι. ὃν ρε αλά μα δ,α Ἡ πηΟτα Ῥπο ΦΙΠεΟ Βεοϊριεπ αι 

ϊ :-"ααα[ες γωπῖ εἴταππ ανφοσικίας οἵνοι. 
ών ο. 1, αὖ ἀγανῆσι [οτιαῖς αἀἀεπάιπι Άιτῆσι, γε] οετῖα 
επι εο [ωρα τοπά ωχ. «5τ, Παρετίογες οἀϊμοπες μαρεπ κλητι- 
κών: Ἰξοπιαο ραᾶρ. [οᾳ. Υ. 5. Ρετρετᾶπη. ε[ῖ οπῖπι κλιτικὸν Ἔχειν 
τὸ µ, ἐ [Ἰεείοπο Παδεγο , [οι γετθα ραΠῖνα οἳ ππεάῖα ἴη μαι 
μάς 3ο, Ῥτο λεγομένη Ῥτοσαϊ «λίο Γοπροπάπα λέξεις, τς 
ν. ἀπ. Υ. σε, τεοβας εἰς ἀναδενδράδας, Ἡτ Ἱπία ιο ϕ ϱὔ, 18. 
Ψ. 37. Ἱποϊα[α καὶ, Ρε α Παροποπίρις οὔἀμιοπί ρα, Ἡ. ο, πΠιᾶ- 
τας ἐπὶ φόγου. δεπῖ. εα[α, πξ ἵπβα ϱ, ἄλ, ἀδ: 86, 90, 54: 661, 
55, ει αρί ας πρ ἵαππεα. οἳ α]τετῖαφ σοπ/[μιοιοπῖ εκ- 

ἀοεσδιι Ἰπάεχ. 
νε ψ ὖ 4, βοτια[ῇο Ἱεμεπάανα, ἀγερῷ ὁ μέλλων, ἀγέρσω, 

: [.11οει Αεοῄβπιο. Ἡ. 2ὔ, νοτίαδ, ἀγερέβω καὶ αερέβω, εοττερῖα 
{εευπᾶα: υπάε ρα[. ἡγερέβονται ϱΙ Μεφέβονται, Ρτομεῖο τηεϊτὶ 
υαυία ἐπ]τίο: ουἶς πηοςί εξ ειἶαρι ἡγερέεσθαι Ῥτο ἐγερεῖσθαι, αὓ 
ἐγείρω. δίο γ. 52. ππείτασα Ρο[ίμ]ατο νίάειας µεγάλφ ἀγελάφ. 

Ῥ. ο, ν.δ, ΟµᾳΗἱετρῖς εἀϊτῖο ἄγην: τοεῖως γεν: υ Πμηϊβοει, 
σεῖῖεο ἆγεν υ[ιτρατί ρτο ἄγησαν, /7αειὲ [πε υἲ πα -ο, 4ο: 

.δ.ο, 50: 975, ο: 965, 5ο, 4ο. Βεφμεπᾶ ειῖαπα νοτία. τεοῖῖᾳ5. ἄγω 
τὸ κἈάνω, Ῥάτνίοπως νά ε]ῖοεῖ, τἲ οτι α[ἲδῖ, μα 1, ὅος ει 16, 
23. πᾶπ οἰτουππβεχωη ἀγω Πρπιβεαϊ Ῥοτμς τὸ ἐκπλήττομαι, Ιῖ 
1ο, 7: οἳ 19, κά, ἀπ. Υ. 94, Ιπ ᾿Απίιορμαπίσατιιπι Νεφελῶν εῖ- 
εἶοπο γα]σετα, Πππ]ε φπιάφαπι Περῖτις ποπ Ῥτουι] α Ρηπεῖρίο: [εὰά 
ἀγελοῦμεν Ιλὶ ποὮ Ἰπνοπίο, ει Ιογια[[ο ἀγηλοῦμεν μαι ἄποτος, 
μῖ πιοχ ἀγμλῶ. πᾶπι 4 1Ἠειῃ, ἀγάλλω ἀἰσεπάτη ϱ Τει ἀγαλρῦαεν. 

Ρ. 1ο, Υ. ἄν τεεήι [οτί ἀγκονίδες: ο πιο ἀγκονεῖν: αῑοιε 
Ἠε[γελίνς (πιο εἰ πο[ῖες Ἠήο 13, 17.) ἀγκόνους Ρτο διακόνου», 
δούλους, υ[μτραίαπα ἵτααιι: Ῥετ Ώππεορεπ γιά ε[ίοει Εχ ἀνακονίδες 
Φἱ ἀνακονεῖν . δα, αμείοτεπα [ορβε Ῥπίο ἄγω ἄγιστρον: η 

ἘττκοίΙοοΙζοΝ., 

ΡΤΙΊΡΥΠΑΕΙΙ. 

ποη τοῦ γ [ο τοῦ κ Πι ορσπε]νο[ο; ηπα]ῖο ἵπβια ήδη αδ, κε, 
Ύ. 55, πεῖοιο απ΄ ἀγκιστρούμενος Γοτιρίοτίε, Ῥτλεί[οττὶ τεπιρους. 
παπα ἵπ ἀγκιστρωιένος ΟΟΠΗΤΠΙΠΟ απσπποπίπα οί ουσ [απι, πιοτο 
Ροειῖεο: απῖς α ἵπ 6ο Ρτούποῖιπη εβ Γοτίοο, 

Ῥ. 15, γ. 45, [οἱροπάμπι τὸν ἄρην, νε] τὸ ἄφης: υτ αρπᾶ Τια- 
Όπου «ποπ ἡΊαι Ῥχο Ίειτο ροπίµγ, Ἡ. δο, ἵπ ἀγοβοι Γοπίσηχιιν 
μυς ἰ: αξ Πι ἀγρήϊο, Ρτο ὠγρεῖοι, (ᾳποὰ ριαθοσᾷῖτ ν. 20) 
Ἱουι ἀχρήϊος ῃΤΟ ἀγχρεῖος. 

καν νε Ἂν Τοἱροπύ σπα νἱάειυγ ἠγριάνῶμς, Γαοίως οἳ αργο- 
οἱ, α 1. ἀγριαίλω. 

Ῥ. 1, Υ. 4δ, «χορὸν Ρτο χώφον τερο[ηὶ οκ ΟµνΠ. 3”. 
Ρ. 16, ν. 55, Ροβ δεψήσω αἰάεπάιπα νἰάοιι τοῦτο ὀὲ, τοὶ 

Ππι]ε αι: αἱ δεφῆσαι αἲ ἑφῆσαι ἀεδιοίττι Πεπιβοειυτ. Ν. 41. 
» δεῖνα [π[ρασία εί. βοτ[αα παπδροβιῖς Ἰητοτῖ ει [αῦ]ατα σορυ]α 
1ορεπάωπι, λέγεται δὲ καὶ τὸ πονεῖν ἀηδεῖν: πα ἵήία 17, 35. 
γ΄. 49, ΡτορρτΙροπποποη ἑῶμεν Ῥτο κορεσβώμεν βρποίαῖι εἴἶαπι 
Ευ/[αι]ίας «ιποβιιφ ἵπ Ἰοοῖς. . 47, Ἱπκαατα εξ πιοίχυτα, ας αὐδῖ 
4ποημο που. Ιπεπεπίογ, ος Ίας Ίρία }άµρ. ν. 51: Ῥαδ. Ριᾶε- 
οεἆ. ν. 19. 

Ῥ. 1Τ, ν. 41, οοπνεπἰεπΏη», δηριτόε, καὶ ἀδήριτος, Ὡῖ ου 
αλοὶ ρα[πο, εὔπα 19, 6, νυ]σαιαο Ἰεοιοπὶ ραικοσίπαιως Επη]ίο Ἰο- 
οι Ἱπίγα ὅδ, 490. Ώε ἀδικίου δίκη Ρ]επίμ5 Ἡατροεταοπ. ει διήἁη». 

Ὦ. 18, ν. 19, τοοίμ ΟΡΙΠΟΓ λέχος, ΕΧΙΗΙΟ σ ϱ πιοῖο. Ὑ. 5ο, 
Ἰεβεπάωπι νἱάοιιτ, ᾿Αδόροις] ᾿Αντέμαχος, --- ἐν ὃ’ αδόροισε χέειν ---- 

Ρ. 20, ν. 2, Ἱερὶ Ροβει εὔαπα καταιγίδας. Ὑ. 59, πιε[ῖαν ὦκλ- 
πτωὼ Οτευπιβοχιπα, η ν. ῥταεσεάεπτες εἳ Ίπ[βα 906, 19: 464, 1. 
ΎὙ. 5ο, αἳ πιειτο οἳ Γπϊαχϊ αηβρί ΑΡΙΙΤΑ διεσκεδάσαντο. Ύ. 4ο, 
Ίη ἄερκα εἰ εριεγῖ αιἴδο [εφηήτΗς, οπη[ωπι ο Δυρπιεπίαπι. [ο- 
ουπάυπι τερι]ατα θπΊπι α γοτίεπή μπα οται ἴπ γη. 

Ῥ. 31, ν. 51, ποῖᾶ ἔλη: εἳ πιοκ ν. 50 εἴλη: οπᾶς ἀϊνεγμιαφ 
Ἰπ[τα ποιο ὤδο, δι: ὅδη, ἀπ: ὅφο, 51: ες τισ] 449, 97: 
00ο, 14. 

Ῥ. 23, ν. 3ὅ, πΠταῆας τούτῳ καὶ ὑποχωροῦμεν, ἀαιῖνο οα[α. 
’. 55, ὡς μὴ ἔχον τὸ κι ἐπ εὐπείας: αὐία Ύσαε ἵπ μήν ἀεβπυης, 

ΡεπίΏναπι [αοίυπε ἵπ ένος, αἲ λιμὴν, ποιμἠν, ὑμὴν, εἰ Ππη]ῖη. 
Υ. ἀπ, γιάεταχ ἵππιθγε, Ώοχεφ ποη Πποο ὁ πήπτρατε Ῥτο «: [εἆ 
ειἶαπη οοπίτα, π{ατρατο ϱ Ῥτο ὁ. οποᾷ απἰπιάάνθι[οπο ἀἰρπήσι 
εθπ{εο, Ἡ. 05, Ῥτο ἅάιν ἵπ Ἰμα[απαί Πρπϊβοαίίοπε αριά Ατίος, 
Ἱερίταχ ἀαςειν. αἷξ παισηι οκ ϱ [0πο βοῖα. ν 

Ρ. 39, ν. 1ὸ, η οοπαπιαίο 1ο, εἰς τὸ ἄεισε, Γαοαιάϊοη {απ 
εήτει. [Πβηϊβοαι οπῖπι απαεγεπ πα ε[]ο ἵπ ἄεισε. συαε Ἰοευο ἵπι 
[εφ αεπῖῦυς ποήπο οεουτεῖς αἰἰᾳποΏςν, Ψ. 5ο, ὁ τόνος ἡμάρτηται: 
αυία {ς, τειυα]ῖα ἵπ της, Γεουπάααι τερυ]αα, ήπια ἄοπῖο ἃς- 
οεαῖα ἰπῃρπίυπες εἰς οἶτα αΏδί ἀἆοοθιάς, πι ἀο, ἀπ: δὲ, 55. 

Ῥαρ. 24, Υ. 34, πο. πἶπης αρίε θεόφατος Ἱερετῖς, αμδαμοα ν: 
Ίεπιιε ν. 28. . 56, ἵπ [αρεπίορ. οὐπίοπίη. ε[ὶ τὸ δὲ αέρος. 
[οἆ 3έσος [οπυεπάμτα ε[ἴε, οσα 8 Ῥταθοεάεπτῖῦαδ, εἶπη ϱ Γοραοπῖ- 
Ῥα πια [επι ε, Ἡ, 4δ, ἀῑνί[α [οπβεπό σπα τε Δήῄσατο, εκ Ἰ]ϊα- 
405 ω'. Ἡ. 55, γεοβδ ἀθαιρής. αἲ Ὠοτίουπα Πε 1ο ἀθειρὴς, ηποά 
ΠΙΟΧ [οηυῖης ν. ὃΊ. 

Ρ. 20, ν«Ὀ0, ὅτι ποπ. ρετιῖποι αἱ Ρταεσσάσπθ πποπιργηα; Γεὰ 
τε[ρ]οῖτ εχιπ[εσιδ [αραμάἰεπά να ἰἱστέοῦ, νεὶ ἱστορία, αι Ἱπ[τα Ό, 
4: ει 54, 6. Υ. ἀθ, τεοῖως "Αθριβις, οἳ τηοκ "Αθ λιβιε: οἳ τωίαπι 
γ. 50, νομὸν ᾿ΑἈριβίτην, Ραϊοι εκ Θἱορ]ιαπί Ενζαπιϊ Ειυμπίῶς, 
Ύ. 63, Ἠαιὰ [οἱο απ νετία5 Πιτ ᾽Απίων: τἲ Οτίοπ ο εἶτοι εκ Αρίοπα 
βταπιπιαΗοο. διὰ 

Ρ. 37, ν.5, ᾿Απολλωνίας { αιοῖοτ [ση Πε, Γοπιαί[[ο βσπίβοατε 
γο]αῖς Αεαεᾶπι αἰίο ποπαῖπο Αροοπίαπι εἰ]. ἀῑσιαπι. αἩὶ Ἰεσοπάσι 

ΡΡΡ 
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Απολλώνιος: πῖ Α΄ πι. 1 . 
Ὑ. τὰ, πο ταα]ε Γεπρ[ετί, ὀνύματα πόλεων: αἱ τε]αῆο Πε αἲ ττία 
παβορδνπιῖα. Φεὰ οἳ Ῥταεεεδοπιῖ ν. Ἱερεπάιπι Εοτιαί[ζο Ἱέφινα, οκ 

Ῥιορίαπο υγ. Ύ. 13, ευπι ὁιὰ δύο ως οκ Ρταεοεάσι- 
ού νν. » 

Ρ. 18, ν. 13, Ποτ[αα Ἱπρογαίίνο [ορεπάυπη λέγε δὲ ---- Ὑ. 55, 
τε[ριαϊι τεσυ]απι ἆς μετουσιαστικοῖς ποπήπίθα; ἆε πα Ἱπίτα ἵα 

ἅλιος, 63, 50: οἳ [αρτα 5ο, 15. νά Μό. ν 
Ῥ. 19, ν.ὃ ἙοπβεπεηΏαν οἳ Μένδήσιοι »: Ποπι. δκῖω τί δι Ἅτα 

διοφανοῦς: Πἱ Πτ Εχροβιῖο τοῦ δινπετέος. τεςτῖα οἴἶᾶπα δµιπετέος πο- 
ταµοῖο, ΕΧῃΙοιο πποϊτὶ πωπποτο, εκ Ο ἁγί]. δ’. Αἰ]εμοτίοπο.γοτο εχρο- 
Πτιοπῖν Λερυρῖ Ῥτο ρεεσαῖο πποπηϊπήτ οἶαπι Πω[ὔαινες Οἰεπαοαν, ες 
αἰά, Τ/οοίοξ ή Ἀπῑεπα Ἰωτε]ίαῖι Οτεροτίαπι ἸΝαλικπχοπικ, οί αἲ 
αἰῑς αποφιο Ἶλο Επυ]ας κατ ἐξοχὴν παϊτας. Ἰπάεπα πίτα [αερίας. 
γ. 39, ἐντεῦθεν Ρο ἐνταῦθα Ρροβταπα, ας αΏρὶ ἔνθεν: οἵ οοπῖτα Ένα 
το ἔνθεν: πο[είο απεϊοιῖδιο γοἱμηβαϊο, απ οκίοπρίοταπι Ἱποπσία. 

Ῥ. 5ὲ, γ. 17, ἵπ ἀσμεναίστατα ἀιρ]ϊεῖν [οπριίτας [ωπῖ νεβιρῖα, 
ἀσμεναίτατα οἵ ἀσμενέστατα. Ῥήνδ τεπίσωπε οἳ Ριπεοοάοπιία οἳ 
[οφπεπία. Ν. 39, Ῥτο σι νυὶσ. εᾱ, οἳ Θο]ιο]ία Ίλια β΄ Ἰπαῦεπι 
εἰσε, επί. : ͵ ,. . - 
ἵχε Ῥ. δα, ν.-α, απίο ἐπειδὴ νάαδἰδπάάτα ΄ νίάειατ΄ σέσημέίωται, 
ποὶ Πιπῖ]ε ηπίἀ. πάθους πομήπε, ν. ὃ, Ἰππαῖτ αμοῖόχ σὴν κφᾶσιν: 49 
συα 1ο ν. 12, εκ Αροϊιοπῖι [οπισπῖα. . 44, ἂς οοπβσοτῖοπο Πία, 
ἐπὶ δὲ τὸν καλκὸν, ἀῑειιπ [αρτα, αἲ 7, δο, ι 
188 θα 3: επάθππηυε Ῥ. 55, ν. 1, εὐδινός τερειῖτας οτἶαπι Ιπίτα 

ο τἜοσπια πετηνός 545, 56: 006, 58: [εὰ υβιαῖος οπριηπτα εὐδιεινὸν, 

9 Ῥοτ ει ἀἱρλιποηρυπα. ἨΗοπη (ολήυπα φυος [εφήτως, ἀε[ωπρίαπι εἰ 
εκ Ἡ. ϱ. Ν. ὃ, Ατίοιεν τε(ὔπιοπίππι εκ Ἠν. Ώε Ογτεπαεῖς, Εοτ- 
τα[[ο πηπαὶ αἲ Γεφπεήῦία Ῥεγήπει ἀε Αειμορίοις. Ύ. 36, εκ 
Αροϊοπῇ Πδ. 1, ν. Ό1, Πο τεβιποπάας Ίουυδ, τῷπέφ τε μέλεσβὰ, 
᾽Αγγελίαςρ καὶ σκ/ητρον ἐπέπραπον Ἑρμείαο Σφωϊτέφοιο τοκῇος. 

Ῥ. 54, ν. 16, ουπι 119, ἔδει καὶ παρὰ τὸ αἴθω αἶσμα, [αναι- 
ἀῑεπάππι παράγεσβαι: οπϊησπιοᾶί εἰΙρ[ον αἰρί «πιοπιε ρα[ῆπι ος- 
ουαατ. Ν. 19, [οήδοπάυπι νἱάθιατ παρὰ τὸ αἶσμά τι εἶναι, στ 
εο φμοᾶ {ε Γουπες φπἱάαπι εἰ αγἀογ. Φοτῖρο Δπῖεπι αἴσμα, (πο- 
πίατα α[ρίσαίοπεπα ϱ ππεᾶϊο ἵπ Ῥεπορίαπα Ιτα]αίαπι εἴε ραῖετ εκ 
ν. 15. Ὑ. 1ο, πποίτυπα οοη (ζαυῖτ πείς, Π Ἱεραππας περ κφαδίᾳσι 
νόκωα. Υ. 06, εἰδπιῇ Ἱερας, τῆς τοῦ πρωτοτύπου γενικῆς συλλα- 
βῆς, τα γενικὴ συλλαβ Πι υἱήπια ροπηϊνὶ (γ]]αμα: ἵαπιοπ πο Πο 
αωίάεπι [απαϊως νι ειατ Ίου». 

Ῥ. 55, ν- 16, τος οχριποῖο ποπῄπο ὀφβαλμὸς, Ἰθβοτηι», ὁ 
πλήρης αἵματος. Ὑ. 30, ΡΙΟ συγγενικοῖς Ἠαιιὰ [ο ἃπ νε Ἰο- 
Εετίπιαθ εὐμενεκοῖς. Ὑ. 50, ΠΠΑΙΙΠΙ ἰαίνω τὸ τέρπω καὶ εὐφραίνω 
καὶ διαχίω. πᾶπι ἰαΐνειν ποιῖναπα οἳ Ἱταπβίναπι Ἠαθετο Πρηϊβεαῖο- 
ποπα, [α1ἱ5 ποτωπι ε. Ν. 56, αἀνοιθίηπι Αἰγόβεν ηδρῖ αἲ Ῥτο- 
ερηήνπα παπι αἲ αρρεαίνασα αἶνος Ρεεύπει: Πβηϊῆσαι οπῖα οἳ 
τπο, Τλτασίαο ορρίάο. ' ' ; 

Ρ. 56, ν. σά, ποτά οοποϊπηϊας οσῖ, Π Ἱερας, Νπὸν δ᾽ ὀλίγην 
αἰνεῖν. ἵα γρ. Ηε[οάϊ εἀισπί να εβ Ννγῶν ὀλίγην αἰνεῖν, αθδ- 
οπς οοπἰπεήοπο. '΄ δοππεπ νετία Ἠίφεσι Ῥτο µέλος εἰφήσεται 
αηείταπ οἳ [επτοπίῖα ροἰζαϊπηι νεὶ μεγάλος εἰφήσεται, Νοὶ µέγας 
εἰρηβήσεται. Υ. 54, ὄφεσο Ροίκυτα Ῥτο ὑφαίρεσν, ας ὑπ[τα 
Αθ τὸ. Ν. 50, Π σου Ἡοπιοτί εβ Ἱπιοσοτ, βαῦ]αια Ῥγαεροβιίοπο 
οτνεπάνπα, ὁ ὃ' αἴνντο. Υ. 31, Ρτο απιζίριο αἱρῶ Ἱεροπάνπι νε] 
αἰσῶ. νοὶ αἴρω: ἆθ αποταπα «πἴτοππε Ἱπίτα ὅδ, 1. ἳ . 

{ Ρ, 5, ν, 1ο, πἰα]ῖπι τὸν τακὺν καὶ εὐπκίνητον ἵππον ἕχοντα: 
αἀότο ρατο]ρῖο ἔχοντα, Ἡξ Υ. ὁδ, ετ αἰιὈ]. Ῥαμιαι, Υ. σάς, Ίπιετ 

αλεῖστοι οἳ ἁθαπεϊνηπα ἴτοι, ἱπιογετοπάνπα [οτία[ς Δωφιεῖς, 
Πογίση/εκ. αἰἴφιο πιο] πιο ρεηίποπι πο δαρο πατιαι Ἰμτο 7, 
Ῥαρ. 288.. Ὑ. Ότν αἰπεῖα πόλις Ἀῑοεήνο αοᾶριεπιάπη Ῥτο οεί/[α 
.”- αιοφηί επί {ορεπάσην Τοτοι Αἴπεια, πόλιε: πεππρο 
τορτίωη ορίάϊ ποπησα εΠο νείηυς, υὲ αρυὰ διερµαππα Ὦγή. ος 
ο. ν. 40, (ππσιαίαο πογηνα ροβμ]ατ, Με], παρὰ τὸ αἰπὰ 
- πεφιπολεῖ: νοὶν περ) τὰ οἶπὰ -- πεφιπολοῦντες. δῖο ν. 490, 
το ροβετοή αἰπόλια οτγτπο]ορίας ταῖσ Ῥο[ίω]ατ γε] αἰγοπόλια, 
γεῖ αἰποπόλια, νεὶ επἰαηῃ αἴτυππφυς, {ο ' 

Ρ. 558, νι 1ὸ, οοσηηκ Ιου 1η, κατὰ πλεοναθμὸν, Ὑπὶᾶ Ἠπο 
[εοῖας ποπ νίλοο, Ὑ. 18 ποῖα  φειογοπα [οηρίηγαήι αἴραξτ πειηρθ 
Ίοτα ποπ θε υ]οήριον οἱ πηπο [οἱοε, 1ο αἆ Ίδης ἁοιεδρέοι τοι αἲι- 
ι (ὔσφπς ἰώτα πφοργεγραωµένο) ἁποτυς, ποπ πο, 18: 7ο, 
4: 8, Β, οἳ αή, Ν. 56, εοποπήωα, εἰς τὸ πὀσότητος, - 
[τα 0, 1 107, ὃν . 06, σφαϊρἁ ργο σφυφὰ ροβη, Ύότοος πο 
πριν Ἰηγατίοτω πα. Ἱποπία πα ποιοί νο]ωῖαϊιο. Υν 4ς, αραὰ 
Αινζίοι. πι Απίώιαασα Ἠοτία ο ἐριβακὸς, αὔληιιο Μμηιβνοηρο! 
οἳ πποκ οἰσίλων ϱτο αἵσακοε: Ἱθιπφυς αραᾶ Ῥήαπι Εδ. 1ο, ος δ 
ει 50. αρ] Ηείγεϊήαπι ο8 αἰσάρων. ' 

Ῥ, 5η, γι. αὖ, [οεα[[ο αποτοτ Ἠϊνί[ο [οἱρβε, βασιλεὺε, ὑπιστά- 
τν, τε, πιοάεγαίον. νι 16, ροτείἑ οἶααι Πια[ευἰίπο Κοπέτο [οηί 

ι 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΣΡΟΑΙςσΟΝ αξΡΚΕΑΕσΥΝΜ 

ἆππι νἰάειατ λυπρός: 
ροπᾶεαϊ πια[επ]ϊηο ἐτός. Ὁ. 55, Τοτινοπ- 

οἳ Ἱαοχ καὶ γὰφ Ῥτο οὐ γὰρ -- πα Τοτιο 
Ίοευπι οἶ[ο πνα]ατυπι οκἰἴπιος. δίπή]οπι Ῥοιχο ππεορεπ Ἠαδεης 
Ψυχρός, ἐχβφύςν νωβφόε οἰκτρός» ἴἴοπι λιβρός, λεπφός, 6ἰ αἶνα. 

Ῥ. πο, ν. 19, Ρίο ρο[ετίοι αἴσω ἀῑνίε [εμεπάαπαι αἴσθω, 
εκ 40, 16. Υ. 66, Ῥτο Δωφιεῖς τοεῖῖυν Ἱερεπιις Ίωνες: οπἷας ῥε- 
έν η ποταϊας εἴἶαπι { . 55, τα ο ἳ πίτα ο, 

Λεολιοᾶπα γοχο 1ος: 1] ἵνα ο5 ΠίΠα, αρρατος 
εΏαπη ἱπίτα ἵπ  δ6 ή: ση μαι -Ἡ 180, 80: ὅ5μ, 98: ., αἩ. 

Ῥ. 41, ν. 3, Π ἁλῶναι τεὔπεβππας, τποχ ρα[ϊνε Ἱεβοπάνιπι ποφ- 
3ν1ὔναι. αἰϊοφιὶ ἁλῶσαι [εθεπάαπι [αουῖς. ἁλῶαι παπιηπε α 
ταπῖμην ΠρπίβσΒιίοπε υἴωγραιατ. 50, Ῥτο µάσας Ὠια]οῖ φαῖς 
πάσας, οΠΗΣ5: οκ Ἰλ. εἴ εἴταίυς µέσσας, Ιπεαίας. Ἠεβοᾶϊ ᾳποφας 
γοτίας τα οἵιαῖας α Ὃ οςν Καί τε συναἔκτην ὡσεὶ ὁνοί περ 
ἐόντερτ ποο χηα]ο ουπι εα Ἰεοίοπο οοπᾳτηῖτ εχροβΏο ϱαϱ Ἠίε Βαῦ- 
Πείατ, ὁμοῦ ώρμων. Ν. ὔχ, Ηεβοᾶϊ νυὶᾳ. εἀπίο πολυφόφβης: ες 
ν. 60, ἀπέσσυτο: ἃο τυπίαπι ν. ὅ7, ἀῑδνῆς παιπαλοίστης, ελία 
1ἶνο, ἨΙπΙστο Ρ]αχα[ῖ, αποῖος επι Ἠαες [αῦ πεαῖτο ἀῑδγὲς «οἱἱο- 
σα, νίάειατ πε κος Μ ς ες ἱ 

ο Ρ. ά., ν. ὂ, ασσα[. ἀπολυδβένπα,, Ροβίμ», αὈ[ο]αεο ρτο ͵  βοπῖεῖκς 
ἀπολνδέντος. «Ἡ. δα, Ῥτο ρα Ἰμαῖς οἷο απ ἀῑκὰς ος κ. 
τπτ. ο ὁ αν . 
Ῥ. 45, ν. 8, Ῥτο πυρίσκος Ρτᾶσεεάσπῖα τομμίαιητ΄ Ρον κουρί- 

σκος: εἴ ψ. 37, Ἠια]ετ Ποτια[[ε αἰῑηιῖν ἐγνέβων [αςῖα Πισπε. 
νογαπι ἐγέρβω τεβετας εἴαπα πίτα ο εν ὅ5: 585, 5: 418, 5ο 
γ. 48, Αροϊοπῖϊ Ίοεις εχ[ίαι Π0. ὅ, ν. 1510. ολ 

Ρ. 44, ν. 0, Ένβα Ριο ἔνθεν ποϊαιασα εἶαπα Γαρία 
48, ουπι ἐχφην [ααιιεπάυπι εἶναι, Έχει, Δπί Επηῖ]α 
το. ἆδ, ν. 1ο, ἀκάνθιος [ειἱρβίΠε νιάειας αποϊοτ. 
Ποιο Πα, ἀπὸ τοῦ ἄλφα ἐπιτατικοῦ, 

9, 

.Ἡ 
Ἡςοδ, 

. 

46, ν. 5ο δι 48: ει 47, 48. : 3 να ί { 
Ῥ. ἀὔ, ν. 59, οἶπι ἐλισχενάώντα ο Ῥταεσεδεπίίῦς [ωραιιάϊστι- 

ἁυπι ο νου ἀκεῖσθαι. [επίωφ ει, ἀκεῖσλαι Πρπὶβσεες. ποπ 
τππίαπα πες εγὲ ας /ατοίγε, [εὰ εἶασι πιειαρλοτίευ γο[αγείγε, γε- 
εέτο, ἔη[έαμγατε. ζ Απνιά ρα 

Ῥ. 41, ν. 5, Ἱεροπάμπα [οΠτα, εἰς ἄλφα τὸ παφα' ν τῷ 6 
14 ει, ἵμ α φμοᾷ ργοχίπιο αμεοεσῖαι σ: Ἰοῦ ο, μότι 
πίπαπα ῥοπα5 Φα ἵπ σα. . 50, ΕΙΡ ἴβα, ὁ τα 
κα, τοροῦτας οἴἶαπα ἴπ. [θᾳιοπῖρας αἰηποείες, Γααπατο 
συγγράφας, απϊ αἲο εἴιδιποιι, 73, αας Τὰ, δ: 75, 36: 
19657, ἷ ἕνα όν ο να. 

Ῥ. 18, ν. 5ο, οοπιπαῖοι ος, ὧς καὶ ἐπὶ τοῦ Ἔφε εὖς, οὐτὰ 
[πο οαπηίταια, τε[ετοπά πι ποια αἲ Ῥγοχίπήας ἆς πιυιαῖαπε ὅ ἴα ν, 
Γοά αἲ τοπιοῦμδ, Ὕπος εἰ 4ο εοππροΠίίοπο γῶν δύο ὁμοιοσήμων. 
γ. ὅ., Ῥοβ Ἔκτορ Ἰπίοτο νῦν, οκ Ἡ. φ.  Υὲ δ4, ποτ ααΏπι δβάν- 
Ση8Γς, απ αποῖος [οερίεΗτ ἀνυποχείρωτοι. εχῖσια πλλίαοπᾶ Γοδῖ 
Ῥο[ει ἀνοκύρωτοι. [δᾷ «οὰ Ἱεειῖο Ῥασωπι Ἠὰς ομαάκαε. ο 

Ρ. 49, ν. 53, Ηοπιετὶ Ιοεύδ ποπ ὄχβαι ΟάΥΠ. . Π εΠ Ἱπερας, 
ἑρκέων ἐντὸς Ρες συ/ῶσον Πνοπιδαἰσισα γετίαπα εβῖαῖε: αμὲ Ππρυ]α- 
Πιον Ἱερεπά πι έρκεος ἐντό». - ιο δα 

.. ΡῬ. δα, ν. 1ο, χθοῖῖιι8 (ορίπου) εἰς ω καβαρὸν ---- ντο, - 
οἴἶαπα οι πο ΑΓΠΟμΙΟ Ἴθαι, παρὰ τὸ μὴ κολάσαι --- Ν. 7, πα- 
ρὰ τὸ ἀκὴν, [ετιὶ ρόιεβς «λοίαις λλφ, υ: ἱπά 103, 18 
146, ἀδι Ίεπα χῶά, 1άν δα, 50: 199, 30, ει αἲδί, α[οφιὰ 

'παφὰ τὴν ἀκὴν, Ἠῖ γ. ᾖδ. πήιδηπο Ιοεμοπὶ κοπηρ]α χός, 
36, 39: οἳ αάά, ϐ, 1ο, 19,.1Τ. ΠΠΙΜΟ εἳ οτι Ίο 
εΠ, ἀπὸ τοῦ ὁ χρώς ὁ15, ὃτ: Πευε εἴ τὸ ὁ κράς ο ά 
γ. 26, ποη πππις αρ νωτιβιαι Ἑ να .α 
Σᾷν ει ἐπισπάαασθαι: ΓΕΙΙπΕΓι νους, ε νκάσοσο, ον 
Πση 5 κ. 

ον 

ον 
“ 4 ον κ -μ 

Ρ, δὲ, ν-4ῦ, ἄκεον Π βΊο Ἰπηροτίεοίιο Ροββνη ο[ὲ, τεεῖό τα 
- εἴι: Πα ρεο Ῥαυοαίριο, τεραία ρο(ἱ 
ο το , Το ον 

τος δν δα, νι 58, ἄκφας Γοραμίνο Δοορίοαφυπι ᾗτο στ, ἄκρα, 
επυπ αίσα, εαεμημα, πε ν. 1θν τι) 4 τς Π 

Ρ, 53, ψ. 30, ἸπδΙάβαὲ απού] οἳ) βαση πεεο[α ης εν τεβρῖ- 
εἶτυς οπία πο ϱΓο] ο νι ̓κώθώνες, Τε επιοιῖης, οἳ νέοι ο 
περ) τοὺς χὠθωνας διατφίβονσές, διπΙΙ ορ γοστέφες ἰπῦής 231, 
58, Υ. 59, τοειἵβ ἀχρομύλη, δἳ ἐπέγοννατίε:  Υ. οῦ, - 
τἶθμα τὰ, οἱ ἔργων, δν. Ἰτ. τὸσῖθ) φαἱἆσπα, Τοὰ ἀίυς: έοῃ- 
οπηίακ, ἄφχετθαι ἀδίνων ν. [Ἴοχυ ἔργων, νο) ἔργου, Εεπῖῖν δὲ 
Γε κ ώς Βεη- . -ᾱ Γοχια(Τε ... νι Τε 
ἀνδροκτόνους. να το βὐστης αριῖας [στο ο ὐροτῖν νσκόρ. 
αιδυκβροᾶι Ἰδέθι δη ά 1η, δή ν. 06, ἵπ δε, ας οὸ 
ἄκρου, γὸ σπουδαῖονι αν ολα υπ «Β. ΓναπΦιοπ ία επῖπα νο. 
Ῥυνα γθεῖραν, ἄῑε αἰλ Ἶν ουἩ. Ἱπβα οαοῖα [στο 117, δαν η 

δρ 

τεροιίτατ οτἶαπι Ρας. [ 
γ. ἀχ. αΠοφηϊ αβιαιϊαν΄ αὐτεοιϊναία ρικεροπήτως, ας ία 1ρ ψοβ- 

: . Ἡ ς πα τς 

αἲ ακέον, τειοπίο πα ο 



757 

Ρ. δά, ν. 0, Ἰαμὰ -[εο 4π νο]ποτι 4μοίο; ὀνωτικῶςδ, ῥτο ἐπ 
απτίδις, "υῖ Υν. τε Ν. 18, ουα Ἰπ]τα 1η ἄλφιτον οχροπαπίΕς φιᾶο 
Ίπο ἱπουπι, Γαρίοίας αἰφαῖδ, Ῥηπνα ἀεομιιαιο Γορίωμα 1ο 
ἄλφ: Ροβ αὐ. αἶιο οκ[ωϊριοτο η) πηιαίμαι ἵπ α: εἶπαο α ἰογιῖο 
ἴα οἶιν Ἰσομα. [αρα πη εΠο πρώτον. [εὰ τοείο Ἰἴοσιφ. Ἠαδο. 

αἱ [οβ0ς επίαα Ἰήο ργέπιωή Πιοαίσον, ιοὰ ἵπ Ἰαῖην ορεη οο|- 
Ἰοσίίοιιο [σομίας εξ αµοίιος, αἱ πηκηϊ[ε[ο αρρατεῖ εκ ὅλό, 4ι, ὅδ: 
οὐ] Γεουπόάυπα δι [ογίμπα ποπΙπσΠΤΗΓ. ΠΠάσιπηιο αλ 4ποφμο τὸ 
Διογίνους εἰ τὸ ῥμτοφικόν, ε εἶμδ βοπειῖς αἰία ρα[μ οἰἴαπιμε: τὸ 
ἄλλο ἐτυμολόγικὸν 0ο, 5ο: 7δο, 24: 789, 7: 8ο”, 4: 8ιὰ, 33. 
Ν. 49, γετίαν. [ογία[[ο τὸν Σισύφον, σολ βορύναήρ απΠομ]ο, τὸν τοῦ 
Σισύφου. ἈῬιαεσσάθη» Ηοπιειὶ Ίου τε[Ώιτι οκ Ἡ. ὁ Πἱάοιπᾳμο 
19 οί Υ: 3 οχβατ, οκ Ἡ. κ. 
ος ἲν ὅδ, ν.δ, οτε Ιεσοπάιμπ, ἀπὸ τῆς κώπης τῆς λαβῆς: υϊ 
εχρτιπαίωτ γουαδυ]ῖ οτίσο. 

ΓΡ, 66, γ. 19, Ῥτο ᾿Ἀλαλκομενγίου αριιὰ διερλαππι Ἠγσ, ο[ 
᾽Αλαλχομενέως, Αἴπιιε 8άεο εἴἶθπα Ἠὶο αριις, πο[ίτατα Ραμ]ο -Απίο, 
γ. αά: ας Ἱπῖα αῦ, 5]. ̓̓ Αλαλκομενίου: εἳ απὸ υατρᾶϊπι 1δίάεπι 
το ὑπό. ὗ. 48, επι ᾿Αττικὸν (αραιάϊεπάιππ σχῆμα: (ΠΠ. πια- 

9 Αττικον ἀναδιπλασιασμὸν, Ἡξ ραυ]ο απῖο, ν. 40) αατ Ιεμοπάυπι 
. μα Α κ) «ὃν - : Β 

ττικισµόν . δ4, ο Ἠ9, ἀπὸ τοῦ Ἀοσυβεῖσδαι, [αὐα ιά ίοα- 
ππα παφάγεσθαι [ει ἐτυμολογεῖσβαι, απ Πηη]ο ααἱά, ΄ Ὠοιάς 

αθίἆοιμ ει οταν Ἰπγενίο, [οπ[ως επίπα ο, δύναται δὲ καὶ αὐτὸ 
ἐτυμολογεῖσθαι παρὰ τὸ ἀλάλκ, ὃ σγμκαίνει τὸν Ἀόρυβον. 
 δ. 67, ν. 59, πιαῖοι [οτία[ἤο φιἱορίαπι ἐπιλαθέσλαι, αμα; 
14ο οτἱρίπατίο αιὐηρῖτας οιἶαπι ν. 4δ, εἰ ὅο, ἵπ. ἐπίληστα. [ες το- 

Ἠποτὶ οιη ἐπιλαβέσθαι Ροῇε, ἀεείατατ ν. 46 οι 49. Υ. 50, Ῥτο 
µέθνης αρίνς λήθη» τερο[εγῖπηιις οχ γ. 48 εἳ δο. Ὑ. 48, ἄλαστο», 

»πξ οοπιροΒ πα, 1 Ῥτιτηα αοτῖῖ αοεεπίυπα: ἆλαστα, ᾳπος. Γεαπῖ- 
τως, ἵω υἰίπαα, τί Επηρ]σίιετ ἀεπίναιια, ν. 45. ἡ 

Ῥ. 58, ν. 58, ἱποαίαπα ὡς, ος ποίῖτο αἀάϊταπι, αἆ οχρ]οπάατα 
οἳ Ἰλα Πτα σι [οπίοπήαπη. Ν. 50, ἴπ Παρογἱοτῖδιις κος [οτῖ- 
ῬΡίμπη ἀλεαύω, Ρος αι. [εὰ Ῥουμ5 ει τεηυῖτι, [αιῖ αγριῖτ τεσι]α 
πιιαο πποκ. 4 νο δίς ὑπ ενω Παυζαπρίιας, : 

σ Ῥ. 59, ν. 19, οὐπι ἰῃῖς, ὁ µέλλων εἰς ἐνεστῶτα, [αῦαι ά[επάιπι 
µετάγεται», Γεὰ ἀνάγεται, απ ν. 1δ. Ὑ. 34, Ἱερὶ Ροτεβί ειἶσπι ἐπὶ 
τῆς κεφαλής, ἰῃ εαρίιο. Ἡ. ἀπ, 1α Πιρετίιοήίβς οᾷΠοπίῃτις [οτί- 
πω αλεές, αοσσπῖι ἵπ Ἠ]ήπια: Πεπιπο ἵπ [οᾳιεμίθας ἆποῦιβ 
οοῖα: [οτίαη πῖ αὐνοτρία[τος οαρίατας, απία πλοχ εχροπῖτς, ὁμοῦ. 
Τεὰ ουπι ἀῑ[ετιο ἀῑσαιι εκ αολλέες [αεῖα [οτππαίο, πμ ἀλέες 
τηασ]ϊ Ρἱασπῖτ. που ΤΕΡΗΡΠΦΙ Ίοεις (αππαε]λ]. Ύ. 49, Ῥτο λοκχιάμ- 
βοις Ρτουιὶ ἀπὺίο [οήρεπάιπα Κωλιώµβοις, ἐπ Παπιῤὶς οἰαιιί- 
εαμείδεςς, αμ εἰ σκάθοντες ΔΡρε]αμιι. εἳ εκ εοπ[εφιεΠῇ πηοχ 
πρὸ τείχευς Ἰβεπάμπι. 1Ο πρὸς --- Πο οί ᾖῬ]αηηπή ε ἰαπαδ]- 
εἶπι πηθίτιαη» άσε οἰααάϊσαπς παήχηο Ρεάε, [ροπήςο ποπηρο Ίπ 
ἀαπιδί Ίσοιη. [αμ τατο.  [πιαπί[ο[το Ἠος οκ Ῥ]ματομο, 0. α. 
Ώε Ρἱασῖν ΡΗΙ]ο[ορ]ονιπι, ο. 7, αρί Ρ]επῖι5 Ῥοείαο νοτρα οἴταη- 
τυγ, Ὄος πποζο: Ἔς τὸ πρὸ τείκευ» ἱερὸν ἁλέες δεῦτε' Οὗ τὸν 
πάλαι χάλκειον ὁ πλάσας Ζῆνα Γέρων αἆλαζων, ἄδικα β:βλία ψύ- 
χει Ἐτε «άοπαὶ.] τοῦ Χωλιαμβικοῦ Ῥοττο απεπηϊπ]ϊ εἴαπι 
ἩερμαςΠιο Ώε πιεις ὅθ, ὅ7. - αθώα «ἃ 
ωδ. 6ο, ν. ὅ, Ρτο καλιῇς Γαροτῖογες εἀΠίοπος Ἠαῦοπς καλεῖν, Ἱι- 

παϊο οἳ πηετο εἰ [οπία. Ἰπ ἠξάεπι χποκ ν. 1ο. φεύγη [ορίωτα 
οοπίωποῖς, οὐ[οιταῖα Πάοπα οχἱρ]παιίοπο ας {οπίεπᾶα. Ν΄. 5δ, ὡσον, 
Ε πιοπάο. εατεῖ, υἱὸν Πμπίβοιτο γίάσιγ. 
Ὅτ Ῥτ6ι, ν. 6, [πρετίοτες εἀλίοπες αν υὑπηλιφίς: ο στπι Ῥτᾶς- 

οεάεπῖε ὑπηλιφής Ῥαταπα εοπρτιήτ.  Ν. 50, οὐπι Ηῆς, τὸν µακφὸν 
αὐτοῦ, [υμαθϊοπάμπι χρόνον. Ν 54, παα]οι [οχία[[ο αἰγᾳμῖφ τὸ οὐ 
Ἄεῖον, ποραιίνο, [ο γυ]ρααι εὖ τοβρίεῖ τὸ ἐπιτατικὸν α, 46 ϱμο 
πποκ. ῥΡο[ει οἴαπι Ἰερὶ παφα τὸ Ἀείον: αἲ εὖ Ίππο Ἱγγορ[οτιτ ε 
Γοφιοπιῖ αὐνετρίο εὐλόγω». Ἡ. 53, αὐτὸν τε[ρίεετο νἰάειιι τὸν 
᾽Αλήτην νίόν. 

Ῥ, 6”, ν. 42, Ἠαπᾶ [1ο απ γεχίοτ Ἰεσιῖο ἡ -αλησία. Ώθπα απϊά: 
ἠσυλία Όωο [οίαῖ ποτ γ]ήεο. δρνλώ 605, . τά, νυ]ρ.]. τὸ βδύειν Λἰολικὸν» πλεονασμῷ τοῦ β. 

οἆ οι[ῖ [ο Ῥοτείξ, εϱο ἵαπιεπ νοἴετίν πι [οπρίαταπι πια]. 
γ. 53, ρεπῖαπηείες ο[[οι ο[ερίασιις, Π Ἱεβετεπιας πολλάκις εἰσὶ 3 εοί. 

1ὰ εἴε, Οἱ {Γοφμεπιαπεϊδας πεμλοι]ες θοπὲ {μπε οἳ ργορὲε. 
Ῥ. 64, ν. ἄ, ἁλιζῶσε τοῖς πολυφάγοις ορροπιπῖως πίτα οἱ 

ἀμα ὄνες 75, 49, 50. δεΠ- ν- οᾱ. νυρ. τῶν ἐκεῖσε ἅλων. [εὰ αλί- 
τοφμή, [α5 ἀεο]αιαπί ρατίτι ἀρηναια, Ῥατίπι οχοπιρία φπαο 

δί σπτωτ. ᾿Αλιμούσιοι Ῥοττο αμφιιο α[ρίταμοπε Ἱερίαις οἴἶᾶαι 
υ) ὁτερ]. εἰ Ἡαγροααοπεμι, αριά Φαῦοπέπα α[ρματο, Αριά 

Θα ωαι Ἡποφιιο πποᾶο.  Ὠϊο[εοτίέεο α[ριταίοπατη ῥγοῦᾶτο νἰάείατ, 
ἅπται ἐν παραβαλασσίοις Φύεσθαι τὸν ἅλιμον πα θε: ΠΠἆσπισιια 
Φιίάα». Ἠωγίας ουπα Θιερμᾶπις κυπάρισσον εἴ Ῥτορτίε εἰ αρρεί]α- 
τῖνα οαρίυα Ὀάυγίρπως Γοηναι, Πα[ριεαεϊ α]φμῖς μοίΠι, πο[ΐγαι αι- 

«οτε {οὐρβ[ία, ἀπὸ κυπαφισσώνων, α ομργε[]ειές, 1ὰ εί, σ- 

ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΚΙΟΙ ΞΥΙΡΥΠΚΑάΊΠΙ, ς 758 

Ῥτε[οιμαι Βἰνίος τς δίορµβηµς, ὠπὸ τοῦ πλήλους τῶν αὐτόθι κ: παφίσσων, ϱ εΜΡΓς[}ΟΓΜΙΕ {ίΙο πια ΟοπΓέεηα Πα ίπο. Ορρί- 
ἀστατα. ποπ ΠΟΠΗΜΑ, 40 ΡΓαΡΓΕΓΙΠΙ τῶν ᾿Αττικῶν δήμων, υπός 
νά βπιν τον οιἶαπι πίτα ἵπ 'Ελεεῖς 537, 22. Ν. χο, πιά 
οἱο απ νοτίοτ ]οοιίο,. "Αλιμυρήεντα ποταμὸν, τοι ἅλ) βφεχόµε- 
νον, Ἡ ---- Υ. 58, [οτια[[ο νι] ἀἰσοτο, καὶ τὸ Μλίβιον δὲ παρετν- 
μολογεῖται ἀπὸ τῆς Βαλάσση:: ἆ6 πο οἴἶααι ἵπίχα, γ. 65. Ὑ. 
43, Ῥτο αἀλίπηρα Ηείγο]. Ἰαροί ἁλιπαρῆ. 

Ῥ. 65, ν. Φ, Γεπιοπία τοφη]ῆι Ροιίμ» κατοιχοµένων, εἰ 2/µποίο- 
Τι. ΔΙ [αἱἴοπα καταἈογουμένων Ίος [επι αοαρἰοπάμπα, Ἡρ αριιᾶ 
Ἡοπιοτυπι οἱ καµόντες, εἴ οἱ κεκµηκότες αριά Ῥίαίοπεπι αἴσας 
41ο, ἆο «ια [Πσπϊβοαοηο πο[ῖος 4ποφιε ἵππα 103, 4ᾳ. Υ. ὅ8, 
αριά Θηϊἆασι ε[ξ κατὼ τὸν Αἰτωλικὸν πόλεμον, -{οιοζίοί δοί{ὲ 
(πΠρογς. [εὰ Ἠαιιὰ [οἷο απ γετῖιν κατὰ τὸν Εὐμόλπου πόλεμοντ 
46 ο πῃα 303, 40, ὅα: δή, 44. «Ν. 62, ἡλιακὴ Ράτυπα Ἠὸ 

αἀταῖ. ἴαφαο Ἱεροπόμπι γἰάριατ τὴν ἡλικίαν, υς Γαρτα ἀφ, 56. 
. 56, τεσ[ῖι ιταπαρο[(ῖο νογὈίθ Ἰοβοπιῃδ, παφα τὸν αἁλκῶ μέλ- 

Άοντα, οὗ ὁ ἐνεστως ἄλχω: μῖ ἁλκῷ ποπ Ῥτίπηυπι [εὰ Γεοιόητα 
βαύταπι. Ἠϊο ἰπτο]ιραίως: α- 4ο ε{ῖ αοτ.2. ἀλαλκών, ετ [ἰπ]ία, 
νίίε οἵ 65, ο0. - 

Ῥ. 06, ν. 50, Ἠ]ιά ἑπτὰ ἑπτα (1ἆ εἴῖ, /οριοποθ) Ἱπομ]οπιος ἆσ- 
οἰαταπί Ἠαος Ρ]πή, Πὴ 2, ο. 46: ἅπιο ὀγιπισηι 7/ΠΓ αἰἶεδις, {ο- 
µάσπιφμο ῥροῄίεα, «/ξογπίμωγ πιστε Παἰογοπμήε Γοειμγας: πας 
ἨΠΟΠΙΟΠ ὲ αῑος (γαγεγΟ. Ἐϊ τωτίιπα 0. 1ο, ερ. 5, Ποουίοαπε 
ὀγωπια: φηὶ ἀἷςς Παἰογοπίαος οεαπ{τ; Ρ/αοϊάο ππατὲ ρογ σος 
οἱ πανἰςαδΗὲ, δἱοµίο πιαγέπια. Ιαοΐμμι απίεπι /2ρίθι απἰα 
ὕγμππαιαε αἰεύις πἰάος, οἱ τουἱάονι /σφκοπεϊζς ραγίμ!. 

Ῥ. 67, ν. 35, νυ]ᾳ. ὡς ἀνπωνυμίαν: αιοὰ οι Αποηι νἱά ει 
Ροϊεβ, {απιεα πμ ἀπρίαπα ποη εἰ φωῖα εἰς ἀντωνυμίαν Δασίοτ 
Παρίεσῖτ. ΄ Βεηπεπίία 4ε ἄλλος, ἆε ἄλλήλους, ἆο ἀλλοδαπὸς, 
εοπίες ουσια Αροϊοπϊ Θγπιαειοῖ, ποπ Ίτα Ῥτίάοπι ποβτα ορεγα 
εδ ῃῖ», ἳ ἱ 

Ῥ. 68, ν. 6, ος κτητικὼν οπιπίπο τοροπεπάπι ἐθνικῶν, ας ει 
Ῥταθορζοπιία ει [εηπεηιῖα ' ἀεε]αταμῖ. παπα ᾱ- Ῥο[Πε[ινῖς οππίανα 
ηωπετογυπι ἀείναῖα [αητ. Ν. δα, νι]σ. ἅλας Ῥτο αἆλλας [ει αλ- 
λᾶς, 6Ι{ΟΓ6 πιαπ][ε[ίο. Υ. 4ο, νη]ρ. ἐμόχθησα. οΟπῖχᾶ ΠΙΘΙΤΗΥΗ, 
ἐμόχλουν Ρον πο τοροβίωπα οκ Ειωρ., οὐ. δεηπεπο Ἡοπιετὶ Ἰο- 
εἩς οχίῖαι Η. ϕ'. Υ. 45, πµα5 τῷ ἄλλως, ἀαιῖνο σα{ι. «Ἠ. ὅᾳ, 
εὐπα Πίο ορππηαϊο, ποτὲ μὲν ἀσύναρβρον, [αραιαϊεπάυπι το ἁμῖ- 
ταπι, ποτὲ δὲ σύγαρἈφον. 

Ρ. 60, ν. 16, ἵπ αχυρμιά, κΚερμάδιον, τυμπάνιον, Ρ]οοπᾶδτηιφ 
ε[ἰ τοῦ µ: απία ἀειίναια [απί εκ ἄχυφον, «κχείρ,. τύπτω. «Ν. 55, 
εὐαξές Ρτο εὐαυξές: [οτίαπ επρ]ῃοπίαο αταῖῖα, : 

Ῥ. το, ν, 18, Ίοεμς Ρ]απο ἀερταναϊυς. Ἰερεπάιπι εχ Ἱ]. ν, Μη- 

τρὸς ὃ) ἐκ Θέτιδος καλλιπλοχγάμου ἁλοσύδνης. Ῥτασθοείεπς Ίοσυφ 
εχβαι ΟὐγΠ. ὅ. Υ. 50, πιαἰος [ογιε αι] σιδήρεον, αιῖ σιδἠ- 
ρειον: ἄλογχον ἴαπιεπ πειτε νίάεπα Ῥοβαβ ασίόηρον, 71075 
Ργαε/ τσι [ογτο, οἛρογς ομ/ρίαὴς. δε ν. άα, «Ῥχο εἶναι βοτίαπι 

Ένιοι Ἱεβετίπια αρΗ5. , Υ. 5ο, οΟΠΟΓΙΕΠΗΙΙ5 κέκληται: νε] ουπι 
κεκλῆσθαι [αμαμάεπάμπα γοµιστέον, Ελιιάνε αιϊά Ἰυϊασπιοάί. ιν 
δαν πα] "Άλπις, Ἡς ἵπ ριαεσσεπίί ας: Ἱεπιπαε πιοκ ο. ν. 
ατα ἵπ Πἱοπγ[] οσο "Άλπιος βεπηνῖ Ρροῦις παπι πιοπαϊπαιὶφὶ 
οα[ας ε[[ε, Ῥαϊοι εἰἰαιη.εκ Ἑω[αιϊπί οουπαπεπιβΓίο. ΗΕ ποιΙτΟ δεῃ. 
Ἱεροπάμτα "Άλπιον, {. ὄρος. [ο οπῖπι 1μίάετα Ευ. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ 
κατα γένος οὐδέτερον, τα "Άλπια" κα) "Άλβια δὲ, µετῶ τοῦ β. 
μή εἴἶαπα «4)ύία ποϊιαπάυπα, απα[ ΑΙ πιοπίες, α πίνίρης [ετα 
Ῥετροιαί. Ἰω διερμοπὶ Ἠνραπϊ Ἐυμπϊοίς. ἱορίτατ ετῖαπι "Αλπεια, 
Ῥεπυ]ήπια ἀιρμτλοπρο. Ν. ὅτ, πεί[οῖο απ΄ αιοῖοτ {οπἱρ[ετῖι ἄλλω 
τὸ αλλομαι, /αζΐο. 

Ῥ. Τι, ν.ὤρ, το Ρο[ίρείοτο οὖν οοποϊηπίας [ώτο Ἰοαοιῖς αι 
τ.. ἀδ, Ἱπ Ει[αιλ οὔιίοπο Ἱεστμς, Οἵ κ ὁμὸν αἶμα πιόνγες 5 μον αἷμα πιόντες, 
ἁλύσσοντες περὶ Ἀυμῷ. 

Ῥ. 72, ν. 11, Αρο]οπῖϊ Ίοομ» ε[ὲ Αιαοπαπι. 9. ., ν. 5607: υὐῇ 
Ά]γα οἳ Πτα ἀῑνοτίος Π. [αοῖ. Ἡ. 50, ποπ αμ [πι οΠττηατε, απ Ἰα. 
ρεπάππα, παρὰ τὸ ἀλφὸς ἀλφαίγειν ἐγίνετο. νὶκ [απο Ραΐο, απἲστο- 
τί9 Α]οιίαθ ποππε ἀεε[ῖο. Υ. 4δ, ζέμοια]ο αὐτὸ [ετῃ Ροιο, 
αιὶ ἵαππεπ [ρεεῖα]ο αὐτοῦ ππαἰεῖ, πο απη]σαπα τε[αΡΑΡΟΓ. 

Ρ. Τὸ, ν. Ό, Ἱερί Ροιο[ὶ εἴἴαπι πρὸς γώµον, αἲ πιµριῖας. Ῥ. 8, 
Επ αρας Ριο Ἰπβη]ήνο. ο[, ἀλλασσομένους Ρίο ἀλλάσσεσθαι. 
»3ὃ, ου Ι]]ῖ5, εἶναι γαφ µακτην, [αραιάίεπόυπι ἔδει, αυξ αἰιὰ 

εἰασπιοςϊ νοτῦιπα, Ύ. 28, Ῥτο ἄσασθαι ψΨετΗ5 (ορίπος) ἰσίβεπιμ 
ἄσσεσθαι, /;απβί: ια 4ε τε [αργα ᾳποῃμο δ4, 17. δε. ν. οοπ- 
βτιιοηείις τῷ αἰγιαλῷ, ΕΒηρυατ πμπιετο, τς ἱπάῖσαι τεἰαίνανα 
ὅς. 

Ρ. 74, ν. Β, Ῥτο δὲ Ἱορεπάιπι (πεὶ [α[ίοπι Ἰητε]ρεπά μη) τε, 
πεο οπίπι αὐνει[αιίνα, [εὰ Ρο» οορα]αίνα τοηϊείτως Ἠ]ο ρατῆ- 
επ]. Ύ. 19, οἱ ἄσταχυς Ἀοοσπία Γα[ρεοίαπι εξ: πχα]ἶπι οἱ σταάκυς, 
Ἡξ 1ποκ ν. 4ο. . δο, Ῥτο γίνεταε 8ριίι5 [οτιαίζο [οἱρεπιιν λέγε- 

ΒΡβρ0 
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σαι, εί, 
ΡΙ4ε] ή, παρά- ι 

» τὸ, ν. ὂ, σουήπθ ἁλωπεκίαι, βΡὶ- ΙΙΠΟΤΟ, ως αραιά Ηεῇ-- 
ελα. Υ. 1, Ῥχο ὀξύνεται εοπρεπεπίµα Ἰομεπη γε] ὠξύνετο, 
γεὶ ορίαιίνα ἀξύναιτο, Ἠῖ Ἰπίχα ϱὖ, ὁ2. ρείοΓ]ς. «ση [ἐταστῖοπ]ν 6χθΙΙ- 
Ρία 121, 6: 127, ο 
ποίατης Ίπίτα 1660, 13... Ν. 58, Ὀπαε]γίορία εί: Γεπ[ιο: εξ ού, 
ποιήσεσθαι ὃ ὅμως, αλλα φυλάττεσαι αὐτὸν ἑτέφας γνν. 

5.70, τ. 59, γυ]ᾳ. εἡ. οἱ σίδοι φασὶ --- Ῥειροιταιη. Ύ. 13, χ6- 
εὖν Ῥτοςμὶ ἀπδίο αἆμαλὸὶ παῖε, ῖ οἳ ῥτπεοεδεπιία «εο]ααμι εἳ 
{Γοιεσιία,  Ν. 7, ποια ταπ[α αὔσ(αο ἄπῤπποπίο ἀολλίόβαι. Ν΄ 
ὅα, γυὶρ. εἰ. καὶ καθαιρέσει. [εὰ ὑπεφβέσει ἱερεπάιι ο ώς 
ἀσεει. αθτας απϊοπα ὑπερβέσεως νούρ ἵπ μας Πρηϊβοαιοπα΄ ρα(την 
ως Γωρτα Ὁ, αὃ: 71, δὲ, εἰ αβί, ποπηππ(άαπα ον ον 
ρεῖῖας, εξ πα αδί, ανα 08, 18, 41. ὑπέφβεσιν οἵ µετάβεσι ἆἷ- 
εἲξ Ἰωΐνα 83, 45, 40. Ύ. δὲ, νιίᾳ. οἱ παρὰ Ἐλαφήνοα, σοπίαα 
αηοτεπ, Θεφμεπιῖ Αμίειη ν. οἳ παρα τειοτὶ Ῥοτεβ,' εἴ περὶ Ῥτο 
εο τεροπὶ. }Ἠ. 67, μεταφορᾶν ΡΙο μεταβολὴν Ροβταπη, 

τε Ύ» ἂν ππα[ἴτα, Ρ]εμίιδ εκρτε[ῖα οιγπιο]ομία, παφὰ τὸ ἅμα- 
ἕα καὶ ἐργάζομαι. Ν. πὖ, ]οβεπάυπα γἱάσίας, καὶ ἁμάφυγμα, αἴ- 
θυγµα. δες. εἴἶαπι ν, Ι]ἱ9 φιαθρίασα τεηαϊτας Ἰοοίο,. µαφύσσω, 

γε ὀδ, νοίς, οὖν Ἡ καὶ τὸ παίζω, ποπ τερειῖα 

αμαρύσσω, ἁμαφύξω, ἠἡμάφνχκα, ἡμάννγμᾶι, ἁμάφυγμα καὶ ἅμα- 
ρύγή. . ὁχ, πια]σι ἴοτιςο ταῖς φέφεται:΄ [ρά « ἀίνεται ΤειΙΠιο- 

τήη: 4ἱρρε οποὰ τν ντος «γὸ το/εμίαι ο. Ν. 90, [επ[ά εβ: εε 
οπι ἄσ ποπίίδις ἐς ασ, οπγίύπως 6 ΕΕ "Αμαραντά « 
2άφε αἰ[γελεηίαε εαµῄα. παπι οµπι αρρε[αιἑνε σε οογρογίδως 
αἰἰίεφμε εοη/ πα ἱδνας «οί, Ργοραγοχγίοπως «οί ἁμάραντα. 
Ίχες πια]ε τοῦ Ιεροτῖι αἰηιῖς Ῥτο τά: Ἡτ Πι, αἲ αῑβεγεπιέαηα εἴμς 
/οομμομέε, φµσ αἰούπιμς ἀμιάφαντα σώματα. εκ[αι ἀπἴεπι Αροοπῖϊ 
Ἰοξ ἂε Αππιαταπῖ ππομυι Αγβοπ. Ἰ α, ν. οι. Ρετοδις 
φιμα {ειαῖνας παντολογίαν Ἰαδοι: ει Ρο ὅῆλον ἵπ ο [ηδαιι- 
«πιεπθυπι ὅτι, ας Ἱπία 03, 7: ἵπ βάσκ ἴ8ι 190, 58: 279, 1: 38ο, 
χός ὅ1ὸ, ὅ, οἳ αρ. « ΄ 

Ῥ. 78, ν. 5ο, εκοερῖοπεπι αι ἆο ὁᾗ πιο Ἰποᾶσ Ῥτοῦατε 
Ροβυπη. εμπα επίπι εχίτα ΟΙΙΠΟΠΑ εοπἰτονει[ίανα αθνοτυῖια ᾖ πα- 
των Πτ εκ ἀαινο [οεπιπῖαϊ τεἰαύνί, ας Τρία οἴἵαπι Πρπὶβοπτίο 
ατβυῖε, μα γαίοπε:  απίὰ νοιαῖ, ους ποπ [δομπάα βεπεταίοια 
χερυ]αη [επριπταυι [αας οτιριπὶ Τοὔποαί,΄ Ἡϊ πιοχ ταύτῃ ν. 4ο 
υίφμε τερυ]ᾶο Ἰναίο Ραιτοεϊπαϊμε ετωπι ο μας [αρεα εχρο[ια ε[ε 
65, 4δ: εἰ τυτίαπι Ἱπίτα τά, 48: 206, 59: 7349 2ος ει Πηϊαι(µπις 
416, 19. Υ. 58, Ηοιπειί Ίου [τε  αἰφμαπίιο αίες ἵα νιὶρ. εἰ. 
Ἱερίιμς Οὐν[. Ἁ΄, ὁππότε πεν ὁψ τοι ἔνμβλήμ. Ν. 42, Ῥτο ἔστι 
αρΏας βοτια[[ο Ἱερετίπιαφ. ἔτι. . ὐ, αβιαίααι 1ησπια ε[ὶ κρύπτω, 
Ἠον κρύβδόω. ν ᾿ 

Ῥ. το, ν. 19, Ἱερί Ροτε[ί οἴαπι Βαυμαστικῶς, ἀἀγοτρια]τογ. 
γι 21, Καλάτιος βεπΠΙγθ ε[ῖ, ᾱ Ποπ. Κάλατις, αῖ ραϊτεῖ ο δἱ0- 

4, ραπ Ἑγραπί Ετμηίοῖο, υΒὶ Ἠπος Πφάειι Ῥεπθ γειθῖ Ἱερωπιαχ. 
! Φ ὃα, τοῖς νέωτα, γοσσπιογ{δας, ἵπ Ῥρταεοξ επ Πποιηῦτο ΟΡΡο- 

Πιαφ εἰ Ἡοπποταν, πε νειαβίογ. ἵπ νη]α. οὐ, Ῥογροταπι Γοηπριμπα 
σὸν νέωτα. πια τοῖς νεωτέφοιε, η ὅσα αΠδι αῑπι 4, 38 
επτος ῥτουη]/ ἀμδίο παϊιδ εκ ΠΟ απίπιαἡγεπ[ο αντίο] εοπιρε- 
«ιο. Υ. 58, τους ούτε, τὰς πφήσει: απ, Π θεα αἰφίοπα 
εχοπιρ]ογαπι [νο απετοπατανα ἱπτολΗρίε, ἀἰπριοπόνπι [ποτ Ροβ 
τὰς κφήσειε Ὁ. 40, εοπρτπεπίην ὑπερτιβώμεβα, οοσπι νε) 
πποῖος Ν. 2, ππα]ει Γοτια[ῇο αἰηυ], αἴπος αἰπύε, Ἰάφπο επι εχ 
[αρεήσήδ, 57, θά: ἵωπα οκ Ἱπεομὺ, 188, 33, 491 31ο, ἅχ: 310, 
19: αδὸ, 69: 506, 17: 995, αι: 630, 49 ἴπ φπἱθμφ αὐ ος Παμ[ίαα- 
νο ποήτο ὀεαοίτως ὁς αἀλεσῖνωσα ππα[οπαπα: Πε σοπΙχᾶ ος 
αὐ ὁς 6020, 51, [εὰ Π]ιὰ Ἱρβιπι ἵππος ἱππύς ἀῑίστε τορεΒττ 518, 
ἁ- 506, 18: 45ο, 30: ϱἳ Ππηϊίίοι κότος, πότν; 599, δὺ: ἀπιι- 
Ἰμιο ἵαππετ ατήησᾳαο βρπ]ῃεαιη. 

Ρ. Βο, ν. 16, σπα Πἱΐ, εἰς τὸ ἐξαμβλώσαι, [αυπαθίον ἅαπι 
αἶάεπι ὀίτέι: αἲ Γαρτα ἠποφας οταν [οπιο], ιν 18, νετ ἄνα- 
ὅ, γονμήοε. Ν. 23, ῬΤΟο διαναβολαὶ πεἰοῖο «πο Ρβοῖο πβρίθ 
αὐὐυ]απ οτι νετ αἱ ἀναβολαί 

Ρ, δι, ν. α1ὔ, οππι ο[ρήσοο Πο οοπηπαιῖο, Αρ σσοι 4ύο 
µέφη λόγου, αυ οἰεπάμπα φησὶ, αιἲ Ππ]ο ιά. Ύ. 59, [οΗαα 
του ααἰθες νους ἱεβστιπνα, τοὺς ἐν ταῖε οἰκοδομίαις ξυλίνους 
ἀντιστώτας, δοκούς: παπι δοκοὺς [ουιπιπίήαηι Γοῦι αι πὰ ππα[οας 
Ἐπασι απο υνη γεηήτ, 

5, 82, ν. αἲ, Προπδαἴευπη νε πο ήπε αντ, Π Ίορας, ἂμ ειδεῖς 
τε στυγνοί τε. Υ. απ, οὐ Πίκ, ἀπὸ της αὶ ἁμείνως, [π0αμίοη- 
επι εὐδείλε, 14 ο α εειο [ας ποπίησ{νο) φμὶ ε[ὲ ἁμείνως. 
δις ἵπ ήπια ραρίηπο Ροτίοήο Παμε μπα παφάγεσλαι, 

Ρ. 80, ν. ο, ο ἀἴαππειτο Ποαραπίης Ηε[νομῖς δε Απηπιοπιιςι 
1 επίπε Ρεσρβτοχγτόποῦ ἄωητος [ππι ἀεπιοῆας Πάρος αἲ οχγιοὺ 
πο ἁμμτόςι Γεππριας πποβῖε, Ευ [αλήης ποβκο ραοσϊαστ.  Υ. 
8, οἷον Π ἄσς οήφ βετραπαια ο, παπα οί Ἰσοφς ας [πἱἱφ 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΙΟάΙσΟΝ ἄΑΡΒΑΕΟΝΥ ΠΜ 

4Φ216ι, αῶς 905, 6, οι αλὺὶ. δίηη( ἴετο Ίου. 

᾿αεμιεπιία τοφήτῖτ Ῥοιιας ἐστι. Υ. 50, αὐτῶν [οτε Ῥοιείξ,΄ ταϊϊόπς 

76ο 
Εοτίο τεηιή πίτας Ἰδοιίο, ολα] ἵπ[α ε[ε 96, δ. παπα νὶχ Ρυῖο, «οπ- 
ἑωποίο [εἠρίισα Γαΐῖε νέον ὄτνς απ αλα οἱ οι ἀμνὸς Ἰπίοι- 
οείαι αββπιίας, Ύ. 35, Ππιρῃεῖοτ ες οοποππῖοι δοιίο εἰ, οὐκ ἔτι 
ημρνὸν εὐφεῖν, Ἡϊ Ραμ]ο Ρο ν. 20. ἄπε Ἱερεπάσία [αοτς οὐκ 
χει τις ---- " [ 

Ρ. 84, ν. 1, Ππιρβοῖος Εοτπιαίο Ίναθς εΠ: ἁμιχθαλόεις, παρὰ 
τὸ αμίχἈαλος, ὦ»Σ βροτόεις παρὰ τὸ βροτός᾽ αμίχθαλος ὁὲ, κα- 
τα κῳᾶσιν καὶ τροπἠν ἐκ τοῦ ἁμικτόαλος, καθάπεφ νυχκβήμερον 
ἐκ τοῦ νυκτοήµεφον. . 45, νεταδ ΟΡίπΟΙ, οἷῶν ἀπόγονοι, 0 υέµπε 
ος ἳ 4 ο. ῥ αλλ μα 

τ Ῥε δδν νν 1ο, οοτταρίασα Ἀγώσατο: πες Ιπ ἄμολγ. 
πιρνα (8ὰ, 63) φιῤάφιάαι εξ φὐοά Ίνα Εείι. Ὑ. 5ο, ῥεο ἐπ 

. 

Ρό[Γεβϊοπί». οοπομηίας Ίάβιεα Ποταῇο, συνεργούντων αὐτοῖς. δίέ 
Ραυ]ο Ροἱ, ν. 58, {ομτοπία Ἰήφομι Ροβα]ας γε αὐτοῖς, νεὶ ανε' 
αντωῶν. : .. : έ ι κ. 

ο Ῥ, 86, ν. 6, Ὦν οἰλη[α]α, καὶ ἓν ο, Γαναιάϊεπά υπ ἐστί, α)ϊοιιϊ 
Πα Ῥιαεεσοπῖ οοπηπμάῖο ιῤννης Ἱερεπιάμπι [ογει καὶ ἐγὼ φ. 
γ. 56, ἔοτιε οομῖεςετί αἴηιῖα Ἰεβεπάυτω, "Ανδρες ὁ) ἠλαιοὶ κὠκ 
Ἀειόβεν ἀμπρεύοντες: Ἡτ Βτ, ηἰγί Ῥαΐαϊογος οὲ : Ῥγασα ἐς αὶ 
(γασµίος. [εὰ ε Ἰωντισα εοπἰεεῖαῖο, . 50, πια] τερετο 
ἀπήευ]ο, τὸ ἔνλον τὸ τοῖς --- Αἀάῑτο εἶαπι πποκ ρᾶι Πεῖρίο, τὸ το 
ἀὐχέσι τῶν ὑποθυγίων ἐπιτιβέμενον, ἃτ Ίπβα 1ο, πα ο 

». δτ, ν. 0, Ρο ο. οιωπίπο Ἱερεπάιη  µύφεν: ο ν. 4, 
Κύλον, μι Ἱπίία αχ, 97: 2606, 4. μι -ν 

Ρ. 88, ν.α, αμύξ [απρεπάμπα οχγίοπωα,- [ας «ἀεείαταπε [6- 
ἠποπιία. Υ. 50, τοσς, αϊεσίο νετνοζυπ οτάῖπα, φαίω, ήν 
δὸν, ἀναφανδὸν, καὶ ἀμφαδόν. . 50, οιαι ᾿Οϊκλέους [μαι ἀϊοα- 
μπα, υἱό:. | - - Ἡ, 

Ῥ. δ9, ν. 20, απα]ορῖα εχὶκϊτ Ῥοίῖμ5 ἐφιστόε, ἀειταστο Ἀμβππεή- 
το, οἳ αεοὐπῖα ἵπ πλεππιαπα πτα]αῖσ, αἲ εμπα αΏδί ῬραίΏπα, ταπα αρτα. 
57, ὃν Υ. 41, µέφους. [αρ ο ]μαπη εΒ. ας Ἱερεπάυνα ἐξ ἑκατέρου 
μέρους, ες ΠίΓαφΊο ραγίε, αι ἵπα αι, 1. Ν.ά8,- γα]ς. εᾱ, 
ξένω: ειτοτθ ἀπιὐίριο. [εὰ ξέω Ἱερεπάνπι ροί8 ν ην. ξαύω», ᾱς- 
έωῑτ ραἠαρίαπι ἆποᾷ [οφμίκας, ἐξεσμένον. Υ. δ0, τεοῖυς, περὶ 
τὴν ἑστίαν πεφιτρέκοντε. δειμεπιῖ ν. το]]επάα ριαεροβίο εἰς, τε 
Ραιεὶ οκ Ηατροεταίοπς, φαί αἴτ, ἐν { τὸ βρέφος παρὰ τὴν ἑστίαν 
ἔφεφον. πδὶ ποῖα παρα, Πο εἴἶαπα ἵπ πο[ῖτο απμείοτε, επι πιαρῖφ 
τόφαἰταίας περὶ, αἲ ἀριᾶ Ηε[γεα « ο φι «μ Ἅ 

Ῥ. ο, ν. 9, τει ἕω τὸ ἐνδύω: θα επι αἴτια 
Πἰάετηήας Ἰποχ γ. 18. ὓ. 27, οοπνοπεπίίῃς ἀμφιετιοωένας. Ὑ. 
48, νυ]ς. οἰκῆσαι. θιιοῦ δι ῥεαεσεἁεησΗΦ οοηρτιέ, αππεη οἶκ[. 
σαι Ιπᾶςί5 παύται πά θα μπε [έαππαι νο, ο. Λι ράταπα αμα- 
ἀται ἀεναμο (πας 1ο Ἱρίο δο ν. ἱαάπωσς παπα Τα ῥοιας Γ8- 
ἁπ ας Γουπηλίο: ἔστιν οὖν κτίώ, χτίσω, κτιῶ, καὶ Ἠτιών" καὶ 
μετὰ τῆς ἀμφί πφοἈέσεωρ, ἄμφεχτιων. επάέπη(αε ταῖο ἵπ πεφι- 
ατίονές, πεφικτίταί, ἐύκτιτος, οἳ αν. αβετιας αμζεα ατίω Ρτο 
ατίζω ἵωπα ὀφ3, ὅ8. : ) ’ ι 

τς Ῥεθαν νε ὃν αἰτιατικὴ πἰδῖὶ Ἠαξ Ἔασις Ἱεροπάσπα ρηῖο, καὶ αὐτὴ 
καὶ οαμφίσημαινα: Ῥίο «πο αραᾷ Ηείγομ. εἰ ἀμφίσμαινα, ἀἶνα- 
Ύπθ 3. Ἀίοππες οµπα ερι]οιο φαφικάφηνον νοεαξ, (πο οκ μίτα- 
4πε- μάτο οαρυῖ Ἰαδοαι, χα Τεσήμο, περιβεβληκότα ἑαυτὰ 
τοῖς τέχνοιε: Υε], περιβεβηκότα τοῖς ἑαντῶν τέκνοις: Ἰἴεπιηωο [δα 
ν. πεφιβαινόντων. ΠΙ Ου εκ Τρία νου ἀμφιβέβμκας υιαπείαι 
εἰ, ἴωον οκ Παροοείρας, 80, 3ο. Υ. 3, πηοής, παρὰ τὴν 
ἀφὴν, (ααμάϊιο γοιυο- πανακΆλναι, αωῖ ο ομοίου 

Ἂ, Ὑ. 13 Ρίο ἐκβέσεως Ῥτουυϊ ἀαλιο Ἱορεπάωπι ἐκθλίψε 
ἱεεππφας πποχ ν. 33. Ν. 30, Ῥοβει αὐνοιυλα[ῖτοι το Ἰεβῖ ἐτυ- 
µολόγως: αἱ Πε, οἳ) πιοίοβοΡΙΜ Πογε. δει. ν. Ἰεεεπάμπα "οχι 
1ΠΟ, παρα τὸ ἅμφ ὁδὸν -- γεινηβναι, ος εο Γαοά εἴτεα νίαπε 
Λαἰμᾶ ολ Υ. 28, πμ ἀοε, η [στο ριαεροβτίο, με Ίσρας, 
χατατίπεται: (μαε ον ο αφ Ραγιε ἱερομὶ Ροις[ὲ, (αμ π ο 
ϱ/Εἱοσι φηαηε ἐπ Γμπάωι. 1ς επῖαι ο αριά ἨΗε[γομίναι εΒ, 
ει ἀριά Αι]νεπασνην 0. ΠΠ, οκ Αιατομή [επίουῦα, τὴν ὄννα κένην 
ἐξ αμϕοτέρων των μα τῶεσθαι, κατὰ τὸν πυνμένα, καὶ κατα 
τὸ ατόμο» Υ. 67, ρο[ϊ όπλων [αδαιιάἰνπόάωνα ὅτε ἵνα ὧν, αἳ Παρτα 
1, ος . ν 
Όταν οδ, ν, αι γοἳ Ἰοσδπά να, να Πίτες Ππιοκοπάμια, παρ 
τὸ οὗδως τὸ ἔδαφος, ΚΑ ἀεβιοπῄταιέ Γεφιοπήίαν σοι ἂμ- 
Φοφεὺς ἀμκῴις (ο αἩι ποἰυα΄ Ππορ]ιοῖτο ὃχ ἀναφοφεὺς ψοὶ αν 
φοφεὺς ἀκαμοῖ Ροἵεβ, Ῥε λοβό! αἴθό. ἵτα εὔαυν Ἰἱ Ἑλιεσσί 
ορο,. Ύ. αχ, Ἱοροπάμπι ορίου, αμφιφοφεὺς νεοτευκήσ οσα ἴαι 
Πι οικία) αρμὰ ο οτῶα αἰηνομος Υ. 58, αποἰιφ σοι 
ουντιέμενα, Ε Πο ν. 4ο: ος ρὰβ. ἴοη. ν. 59, αφ αλἰδῖ, 

Ρ. φἳ, ν. 17, Ρίο τα Ἰᾳπῖα αλά ανν. πο[οίο πι 
ἆδθηλος, Απ (ιοί ρα Το) γαι Ἱοριτ) ἆβόηλος Πκπιβονης 
ἅβατον, Απ οσα αἰπα ἠηλδρίακι,  . ὅτε απ ππομίς οκοπιρ] 
[ο ἱριαη ωρέσηητησάκηνν Προ ἁαρπασηίος [ο ασς αἱ 
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Ἴδι 

τος αν Απάοσϊας ἰπτοήνς απρπποπίυτη Ἠμίς νεινο τερηίίπα βή[Το, 
Ἰποίσααϊ [οφπεπῖα: οοάσπη(αο πποίο Περι εἴἶααι μα ή 
ἠμφισβήτησε, ἄώριλεπίο ἴπ Ῥτασροβίοπο ταπίαπα αὐπο. Ύ. ὅ0, 
τελούμενοι τοπιοῖς Γαρβαπ ανα το[ρίοι, ας ἱπβα ἵπ Ίουο Ρρ]άπο 
Πα, 19δ, θὰ, δε. Ν. ΡΙΟ μαστοὺς τοςιῖαδ Ἰοσειμμθ ναστούς: 
Ὁδ ᾳμο Ῥ]ασθπίατιπα βόπότε Ῥιαοίος ΑἰπεπασιΙα οἳ αἶοδ πο[ῖος 
Ἄμδομο Ἰπίχα πιθλοπεπα [αοῑι Για {ερίο, 907, ὅ6, 

. 05, ν. 49, Ρηπιπι ἀναβέβφυχε [οιρουάιτα, Ῥες κ εἰ απ 
Ἐχροβιίοπο, ἀναπέπωκεῖ ἀθπάᾳδ, ὤναβέβουκεν, ἄναβρύει: ιά ἃ 
Ώνοσι, ἵπ κω, Ἀος ἃ ἴἼοπι. Ῥγο η ὕω. 
ΤΕ. 0ὔ, ν. 17, τες ταινιούµενσος, ωΙ Ρλυ]ο απῖε ν. 14. Ύ. 35, 

γὶς. εᾷ- Ῥοβ κόσµο: Ῥετίοεῖπο [οπιοπιας ρωπείμη Ῥόπίαις: 
ο μαβ ἆνβε ταπιμολλο (ο νοσαυι μπα, ἔπ (πο ποριαῖς Ἰιῖας ἀμᾶ]ορίά 
Μι οκροβῖα. Ώος πιαῖα Ιοσαῇε, ἵπβα επῖπα ἵα ήμα Ππαηπι τε δίτας 
ταίο, 45δ, ἄα. αἰἰοφαὶ Ἰοσοπάωα Εἀεῖς, κόσμος εἰς τὸ ἱερὸν, ΔΔϊ 
Ἁ]ία απιὰ πι αμα ἷ ν 

Ῥ. 97, Υ. 19, πιέµεν, Ποπ πωέµεν, Ἰαυει οιἶαπι Ει[αιλΗῖ εοπῃ- 
Ἱπεπιατίων,, Ο4ΥΠ. σ’, ἰπάο. Ύ. 50, Ῥτο ἅλες (αρτα εἰὶ ἄλες, αὖς- 

πιο α[ρίταβοπο, 50, 47. Ηοπιετίὶ Ίοοι5 αιὶ πιστα οχκβαι Π. ϕ'. 
»«5δ, Ῥτο κατώβεσιν πηε]ῖ19 ΡοΠΟ κατάφασίν Ἰεμεπιάδ; αϊ Ρας. [εη- 

ν. 57. Ρτο 6ο ἐπίτᾶσιν ἀιῑοῖ ελάσπα ραᾳ. 0δ, ν. 5ο, Ποια αοςι- 
Ρίεπόα Ἠ]ο οιἰξ κατάβεσις της στέφήσεως, ἄερο/[ίζο ρηὐναι{ομῖς. 

Ῥ. 08, ν. 1ο, οοπνεπῖεπ ήν ἐκφυσήσεις, ἃ γετὺο ἐχφυσῆσαι, ν» 
2, Φεηιοπῖ οἶαμι νοΓΓΙ πνεύω Ροιἴι (ἱαπῖ πνέω τοφαἰχωπῖ εκοπαρ]α 
αιαε [αβιεχαηίας. . 50, γε τὸ δεσμωτήφιον: νεὶ ΙπαΠΕΡΟΠΙΟ 
Ῥατιϊυνα οτάῖπε, δεσµωτήφιόν τι Ν. ἆ0, Ἱερὶ Ρο[ει εἴαπι ὧνα- 
πολεῖν τὴν ἀνάγνωσιν, Γερείσγο. μάς ΄ 

ς Ῥ. 99, ν. 1ο, τεσιῖα (ριιο) μαπεδρο[εῖοπε [αοῖα Ἰεσεπαιςδ, καὶ 
ἐπενθέσει τοῦ ὃ, αναζῥοιβόεῖ, τφαπέντας τοῦ δασέο. Φῷ εἰς τὸ Ψι- 
Ἀὸν β. παπα Ἰπῖες ᾧ εἴ ὁ πλ] εβῖ αθμπίταϊς.. Ηοιπετῖ Ίουις αἱ [ς- 
Φωήτας, ελ[ίαι Οὐνῆν μ.. Υ. 1Ἡ, οχροβίιίο Ί]α, τὸ ἀναδίδοσθαι τὸ 
ὧδωφ, Ροῦῖας αἆ ρτάεοεᾷεπθ ἀναῤῥοιβδεῖ ψετιῖπετ. αρα» Ιᾳίτας Ἱερο- 
αἴτημδ, ὁράσσεσθα, εἰς τὸ ὄψοςρ. Υ. 17, πια]ει [οττα[]ε αμα ταύτό 
ἑστι, ἕάεπι ο. Ομἶν νέτο 1ρίάθπα [Πε Πίο ἐθνικὸς ἀνὴρ, πος νἱ- 
ἄθο. πςς αὐῖπι α[πτπιάτο Ἱερειπάωπι ὁ τεχνικὸς ἀιήφ: Ύποπι αλὶ 
οτατ αἸηποιῖο. Υ. 35, νιάε Ρο[ῇε απετος [ορβιε, αξζικάσβαι 
καὶ ἀναζῥικᾶσθαι. . “δ, ἀναθῥιχατ᾽ ἵπ Απιορ]ιαηῖς Ίοσο ἁσποί[οῖτ 
εἴἶαι Φιάόάας να]ρατα εὐϊίο: ατ Απορμαμις εἀ[ιίο Ἰάροι ἄνερῥι- 

πνκατ”, Ἡπ Ῥασο ν]άε]ῖσει, ποπ ρεοςα] α ἱπ]ῖος ἴειηροτε ῬτάστεΠιο 
ἱπιρεχίεσίο. αὐῖ ετίαπα ποῖα απρπιεπίιπα ε, επι η ΠΙ Ἠίο αραιά Μο- 
Τχυνα Ράμ]ο απ’. ν. 10. Μέ 

ο Ῥ, χοοι ν. Τ, -Ἡν οἰχία» Π ιῖς τηᾶ]ί Ρχο; τὴν οὐσίαν, ᾖαι πιό 
ἵσει. . 19, ἵα κειφοτρίβειν απιβὶριαπα εἰ νησι. νε επίσα χειφο- 
τοιβεῖν [επδεπάυπα, νεὶ χει τοίβειν. Ρτίοτ [οπραπα εκ[αι αριὰ 
Ἠε[γεμίαπι: εκ πιο εἴαμι στύσαι Ἱερὶ Ῥοῇει Ῥτο στυλῶσαι: 1οἱ 
ψετίις ε[ξ τυλῶσας, Ἡξ Ιαῖτα ποιαίυπα ἂἱ 130, 29. Ν. 20, ΡτΟ μὲν 
τεροπεπζαπΏ ́  μέσον: γε] οπ[απῃ Ἠϊο Ρείοᾷἱ παεπταπη. Ἡ. 4δ. 
γετις εζιήο ΟαἰΠενρῖς 6οάετω επία Ίαδει τῷ ἐρισενεῖ. [εὰ τευποτ 
εἴἰανη ἐφισθενῇ Ροῖοῖῖ ενα τεοεπῖ]οτῖ εὐϊίοπε; ΤάΕἵ πεπηρε αἆ ἑρί- 
σφηλον τεἰαΙοπε. ͵ . 
ο Ρ. 1ο, ν. 2ο, γ]άειατ ροβθ οἴτουππῆεχο [αδεπᾷμπι λιπῶ,. 
πιοκ όρμο ει ὑφ. ᾿Ν. 38, νιάκθατα φπἰάενα τερι]απὶ αμοτοτί Ῥάτγ- 
Ίοπωδ Ῥο[η]ατε βελίας εἰ ὀφακοντίας. [εὰ εππι εο σοέπία τημίοιας 
επἶοπι ἀεεϊπαιίο, να]σαιάπα [οτρίπταπι πιΔειατα τεπφαοτε απα]ῖ : 
Ίτα ἵαπυεπ αξ Ροιῖς 1α Ῥατγίραα (μάπα Ἠαςο ο. Ῥτόρεπι, αὔσαθ 
ἀνδρίας ν. 49 [επθεπάμτα εο, οπτα τερα]α ο[ίεπάίε, Τάι οοπ[ η] 

Ὁ ῬέχοἙ, ν. 41, εοηρταεηϊῖας ἄνδρα Ἱερεπιας, νε] Ῥ]ητα]ῖτετ ἂν- 
ὅρας, ἀοσω[άτινο πθπηρς, πο ἀαῖνο σαµ. Ὁ. ὅῇ, ἀνδροτῆτα, 60Π- 
ττα πεπα, Ἀρποίοι εἴἶαπι Ει[αθως ετ [ομοα[ίεν Ηοπιοή, ν 
[πο ΤΙ. π’. αῑὶ ἀδρότητα πια]υητ. ' π 

ΣΤΤΤΤ. 1οῦ, ν. 30, Ίοεμθ Ποιπειϊ εκ Ἡ. λ.. Υ. 56, ἐπὶ θυμῶ ἄερτα- 
νατσπι ε{ί. ἀνεπίκοπος ἐπί [οπαί ὁ μὴ ἐπικεκομμένο». Απῖ [οιτα[]ε 
{ωάριωσα Γαΐ, ἀνεπίκορος, ὁ μὴ ἐπιλνμων. .Ἠχα όν 

Ῥ, το, ν. 6, [οιίαα ὀπετοτ [αἴρῆτ, αγεμιαίαν τινὰ εἶναι, Πεπι- 
Ῥο τὴν ἀνεμώνην. ἄοφμὶ, Π αἆ ρτορίρήμιας [αὐ(απίνατα φύλλον 

! τοἰαῆο, Ἰερεπάμπι ἀνεμιαῖόν τι. ὂ. 14. 145 Πααερίαπα τοφιῖ- 
Πας ]εειῖιο, ἐκ. τοῦ δοχὼ, καὈ ὑφαίρεσιν γ΄νετο ὁοῷ . ἐκ τούτου 

: « κ λ), « Ν ΄ τς κ ν ' παράγωγων ὀράσσω, ὡς τὸ, δοάσσατο ---- Υ. 50, [οιβπ ἀπόστασις 

οἳ Πραϊ[, οαρί(ήτ, Ύμια Ἰπίχα 151, 7: υἳ ἀ,ασοβεῖ, Βῖ εἴῑαπα τεροίίετε, 

.- 

75 
ᾱ[ὸ ρτορήζ/Ἴχο. Ν..θ, Ρίο διογενία Ἱερεπάνπη οκἠ πιο γοὶ Διογε- 
νιανὸς, γεὶ Διογένης: «Πο πεταμε αἰηποτῖεν λὶς οτί, αἲ 
ἀοσεδίτ Ιπάεκ πο[έετ. Νο πια ἱευτα αξῃβποϊι Ἴοοις Ίπῖα 111, δο: 
Σαν, 37. Ν. δ0, ἐπεκτείνεται καὶ εἰς εν, ἰά εί, αἄλαςο αά[οίια 
βετ ερεσια{ωπ ραγιζεμέα Βεν, οί πο ἄνενβεν, οἱ ΟΟΙΊΡΟ/: ἀπά- 

190, τι 1ὰ, Ῥτο συναιρέσει ]οβοπά μπα γεῖ [ἶτεπι ἐπ ε[[ίρεη- 
ἆα συστολΏ, Ι νεσία Ῥταξξἑάεήϊο, Αἲ “νειῦῖ ἄνωγα ἴπ ριαεςῖ- 
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Ρίειαϊ Πρπϊβοπιϊσπα Πηρτα ραν]ο οοπγεπίοπιῖοτ Ἱεπᾶϊτατ οµἱμο, 105, 
1. ΎΥ. 93, Ρτο απότασιν οιηῖπο Ἱερεπά πα ἀπόστασι, ολα, 
αἲ πα 191, Ττ 171, 23. 

Ρ. 1ο, ν. 1, ΡΟ πύλοιο Ετιετήτα οἳ Γοπίοπτῖα τοὐμίγηπξ πυλῶν, 
4ηῖ πόλοιο πυλω» ἴσι Ἀνφῶν. Υ. 17, Ῥτο ἄνηλα 1ερ επ ἆ ατα Γρόσυ 
Ἴνηθα», αἰοιο Ἰπ ρηίπιαπα [γαῦαπη ἄωρπλοηῖο, ας [ας ἀοοίαταπτ [ο- 
ποπία. Ἡ. 50, τὸ παβητικὸν Ῥό[ίηπι Ῥτο τὸ μέσον. δοφιεητῖα 
ἂν ανήη ν. 5, οοπ{οτ οµπα Τὸ, 10. 

Ῥ. 1ο7, ν. 11, Πεβοπά πι γΦείΙΓ, προήλειφον γὰρ τοὺς πόδας, 
γῖιως οτι {{πούαπε ρεάες: εἰ ν. 30, οὕτως οὖν ἀγα ἠμίιοβόλιον, 

ἄνημιοβολαία: Ο1όΓΗΠΙ ίς, Π αἰιοϊοτῖό ποτπιαπιι εβ, [γπεο- 
Ρον Μαδει ροπι]ήπιᾶο [γ]]μαο. Ώε ἀνήγηται (μας [έᾳμππίμε, γάμο 
οσα οιαπιηα[ἰεῖς τεσυ]ῖς Ῥυρπαπε: γοχίου εᾱ εἰὶ ἀειο[ο, αμας Ρ.ᾳ. 
ταρεεᾶ. ν. 4 αἰἶαια εἰῖ. 

Ρ. 1ο, ν. 7, Ρίο ἄνω τὸ πφάττω ειγποοείαο ταῖο Ῥοβυ]αι 
ἄρω τὸ ἁρμόθω, ατ Ιπίτὰ 110, 50, ει αλυὶ πι. γ. 55, ππα]ει [ος- 
τα[[ο αἰἴημῖσ, οὐ κατάρτιος, 07 οομ/{πηπιαεµς [ει αριατιο. [εὰ 
καταάφατο; «ΟΠΙΟΜΑΙ εἴἴαπι οιπι ΕΧΡΟΠΠΙΟΠΟ ποπηαϊηῖ ἄνγφον, Υ. 33. 
υἱ ἆπο Ἴαεο νοσαυμία οχ αφα ἀείναῖα Ἱπτείῆραπιυγ, Ἰαία[ι εἶηδ νο- 
οα]ϊ α- Τοπίο ἵπ η τηιαία. Ν. 49, Ῥτο ἄνβιαν Ἀϊ]οπάσις, Εωία- 
τίς, θμ]άας, εἲ α[ά ἀνλίαν Ἠαβεπτ, 6εποτε πια[ου]πιο, πα Ἐανθίαν 
Υ. 18, εκοπηρ]υπι ἆὲ πότης Εἵ ποτὴς πε[είο αμῖά Ίπιε [αοῖβες τά 
Τοιῖε Ἱπωιῖτ, ἑοά θὰ τιο(]ο (οί εἴἴαπι ἄνθης ου, εἴ ἀνλής Ἴτορ. 
δ ! Ῥ. 100, Υ. 10, εἰς τὸ βῆτα: πεπηρε ἵ Ἀασιλεύς, Ὑ. 10, τεοῖιθ 
ἄνω ἀθφεῖν: αιοὰ εἴνπιοα Ιμου]οπίες Ἱπτεγργοταπῖας Ἠασο ΟγΙάΗ : 
Ος Λοπιηϊ Γιῤ1ζπιε ἀεα{ε, οαε{ώπη ο ἐμεγὶ Ἰα[Πι, εἰ ἐγοείος αι 
/λάεγα Ιοἰίογο ομίιμο. Ν. 39, πε] τὸν ὦπα: 40 ὃψ ὁπῖπι οὐπα- 
ῬοΠια ροῖῖῃ οπιῖτοι Ἠάδεης φᾶπὶ οπορα.. Ἡ. 51, αι [είιο αα 
νοτῖμ ἄνθερεωνὰ ἀμήσης, βἱεωΓ «επε)ιεγὶς. εἰ ρτο Εὐφφονίωνος 
ναι. Ῥταεσεεπῖε Ἰεβεπάυπι [οτίαπ Ἐνφοφίωνος: εμῖὰδ 4ΡΙ ετεῦτὰ 
πιοπίο. , Ἡ. ὅτ, 49 Ἀπάσορίσα 1σμῖ5 ϱς Αῳμιᾶς Πρπϊβοατίοτο πιῤποιαῖς 
εἰ Τμ πας πο[ῖος ας Ό]επιεπς. 
ο δε 11ο, γ. 30, συγκριτικὀν ΡΙΟ ὑπερβετικὸν ΡοΠίπτη, Ώο Αι 
σα νετο Ἰ]ογμτη Τετρπατίομο ίστατος πο] θιἶαπι ἵαρτα ἵπ αἲ- 
ὁοιέστατο», ὂ1, 19. δεᾷ αποὰ ν. 50 Ἠὶο Πιβπησατ, τερι]αιβ 
ΜήΠε κλεπτέστατος, ποτ μα ααὶ Πατε ρο[ῆτ; ευπα ραμ]ο απῖο, 
ν. 360, πενέστατος (ποΓιε ἁαπιπαίαπι Πτ, θμία τὸ πένης ἀπαρασχ; 
µάτιστον τῷ οὐδετέφῳ, 14 εξ, απᾶ ποπ [οτηαε πεπΙτησα Ίπ ες, ος 
σαφής σαφές. Υ. 19, ««οπνεπῖεμῆας ἵπτεσθας, αἲθ ἵπτω [ο ποπ αὓ 
ἰάπτω. Υ. 9ο, Ρεο ᾿Λριστοφάνει ρτοει] ἀμρίο Ἱερεπάμια ᾿Αφιστοτέ- 
λει. Πποειῖας εἴἶᾶπὰ ΠΙΟΧ, τῆς ἀνομοιότητος τῶν κώλω». πῖ νεὶ Ἰήπο 
αρρατεαῖ, Ύμαπι ράτυνα ασζαταίας [αετῖς φαἱσᾳαῖ5 Πζοσατα ἁἀἁιιαππειι- 
τοτηπι ε[ῖ απεῖοΓ. 

Ρ. 111, ν. 5, απῖα ρταεεεᾶεπΗ νετί[α ία ποπιιπαϊῖα [μπῖ, νοῦς, 
χροῦς, ὁοῦς, πῖ [ια Παρι]ϊ ἀοτίναία τε[ροπεααῖ, Ρο σύννοια Γε- 
Ῥοπί Ροϊειῖῖ σύγχροια. Υ. 3, Ῥτο νόστω Ῥμῖο [απριίππι ΒΠε ἵπ γο- 
τοις Ίρτο, νόστο, 14 ε[ῖ νέστος. Ἡοπιεπ οετῖε αυαια νετβιπι πηρῖς 
Ἠπο νἰάειιχ οοΠβτµετε. Ὑ. 1Ο, ΕΠΙ καλεῖσθαι μενα Φμσὶ, 
νεὶ ταὶε αά. θεα. Υ. πια]]επὰ ὄρω τὸ ιεγείω.. πα ει εκετα 
υιτυπη(πε [οιπα. Υ. 17, παπα ]αια5 ε[ῖ ]ου5. Παρρ]εη Ίου ἴετο ππο- 
4ο Ροτε[ῖ: οἵον. --- Ξεὸς δ' ἀποαίνυτο νόστον. Ὠεϊπάς Ρο Ἠπες 
πονα εκοτζιεπ(α Ἰἶπεα: [Πο ἔετε; ᾿Αγόμενος] οἵον, Ἡματος ἄνομ--. 
Υ. 90, αρΏι» ἐγδέχετα:. αἰοηιῖ, Π. ὁκδέχεται τεήπεβπιας, Ῥτο Ἰπῃπῖ- 
Ώνο εἶναι τεφαίτετας Θταπητηα Ποῖ αἰἴουϊας ποππσῃ. Υ. 06, ουη Η[ς, 
ἐξ οὗ πολεμικὰς, Γαραμάιεπάιη γοεῖται, εν. αιῖ αἰτπιά εἴως- 

ιο ο 1ο οοπητηβίο γ. 46, παρὰ τὴν ἄντη», 
Πμαιιάϊεπάαπα πρόβεσιν, α ργαεροβΐοπο ἄντην: αἱ [18 ἵπαιεε 
Γεηαεπτία. ᾿Ίπάεπι εΠιρῃς εΠ ἵπ ης ν. 5ο, Διογένμε ἱκέσιος.' [οπ[ις 
επ ε[ε, Ιυροπες αοεῖρἰε ρτο ἰκέσιος: πΈρας- [εα- ν. Ἔπ: ἐε [ι- 
Ρα 194, 50. λά Γεζπεπιεπι [σουπή (1αἴ1 Ῥτοχίπαο αεοεύματ αἴῑπαος 
τεσίις Πτα. ν΄: Ἠππο ἑδπιέΠ αΡὶ τον τερετί. ι 

Ρ. 112. ν. 26, νετίογ Ἰεαῖο, Κφήμνη σεαυτὴν., ῥρ;πεεὶρίια τε 
ἁρ/απε, Ἱπίτα 907, ο4. . 93, [ετθεπάαια ἐνεπείρουν,. 9 πποχ ν- 
ὃ ατραῖι ἃ Ποπῖο αμοαπι ωπείρουν: Δπῖ Ιἰτειά ΡΤΟ’ εό (ποφς 
Γοηρεπάιπα Βατ Ἴμπειρεν. ῥείοτεσι [οεπριυταιή [οτε οοπβπτηαπς 
αμας Ἱπ[τα τερειµαϊητ 550, δε... Υ. 4ο, ἵα [οευηζα [ν]]αδα πιοπηαῖς 
αντερέτης, εἴ γετβῖ ἀντηφετεῖν, νατίᾶηϊ εἴατα [Παρετίοτος οὐήοπες: 
εἳ Ἠαρες [μα υιτμπφις μαῦοπεπη. μιά οπῖα ρεϊπηηνί ἐκέτης 
Ρε Ποτά Τογναί: Ίος ἴπ οορπατατὰ ὴ τοίανητ, Ποιε ὑπηρε- 
Σεῖν., » Ἠ, αιπετόφησε Ἰιαῦει παπα ψετΙθ εβμ]ο Θαεγοῖς, ἵπ πε 
οεπεῖοχι ο απιθ]βίε αντατόφησε. ῥτό οπιο ἄπηβίδονε ἠιῖς ροίῖος απ 
Ιετίροχε νο]ιπεγιῖ ἅντα τόρμσε, ἀῑνί[ο. Ὑ. 58 Π' δύο κλίσεις ὑπέστῃ, 
14 εξ, Π ἀπρίοκ ααρπιεπήα οορῖε, [οπυεπάαπα [αεηῖτ νντεβόλμσε, 
Ποιϊ ἠνέφξε, εἳ αἰῖα Ππιί]ία, απρπιεπίνη ἴπ πλεᾶῖο τα[ατρανῖτ Αροίίο- 
πῖμν Ατασπαυῖ. 15. 5, ν. 1124, ἐγγύβεν ἀνσεβόλησαν Άλλήλοις: εἴ 
τικ[ωπι Ἠδ. 5, ν. 108. . 

Ῥ. 11ὸς ν. δὃς αοπ[ῖο ἀντιάσασα πούαπιχπο(ο. Ῥαϊτοσίπατασ οχ- 
Ρο[μίο, συγκυροῦσα. αβιά Ἠοπιεπιή παδλσα Ἡ, α΄ Ρταε(οιῖ τεπι- 
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μην --ψ. Ἱερίτιτ: Ἰάπας Ἱρίαπι Ἠπο (παάται πην]το πε». 
50, Ροβ εοπηππαί]οιι 

ὡς τὸ, αυϊ ἴα]ε ου]ᾶ. 
μα, πλεονασμφ τοῦ ο, ἀεε[ό νἰᾶειυς 

-Ἡ Ῥ. αιά, ν. 13, πολυ ἵβα, παρὰ τὸ τακτός, πμ] αἆ τόσα [α- 

οἵσπι. αφιο απιαυζαπόα [υπί; νεὶ παφα Εδιεπία, Ρτο τάξει οοτῃ- 

Ροιε Ἱερεπάσα παφαταέω. Ν. 40, ἰαηβίσαπι ἴπνοίταπι ος, Ἡ Ἱε- 

αππις εμτα Απϊοϊο τὴν φωνήν. δεη. ν. εοπργαοπῖιδ [εγ ἴσην, 

επι, σοπ. Εϊ ππος ποτὰ στοῖχον, Ῥιτο μετὰ --- Ἡ. 49, ἵΠρετ- 

βεεια εἲὶ τερυίαο εἰἶιαιῖο 
ος ποῖα. Πο Ἱπία 195, 
48: 3δο, 5: 244, οὓς 
ει αἲδῖ. 

: πε ἵω αἰῖ φποΠιε ἀῑοιῖο, (πο ΕΠΙ 1ωπε 
ἀπ: 3ο, 5]: 310, ὅα: Ἀόλ, ὅδὲ αδά, 
ὅδι, ὅ3: 575, 1ο: 418, 30: 489, 31, ά7, 

ο Ρ. α1δε ν. ᾱ, μαπβΡοΠΊο οοπαπια ση οτεἶπο Ἱερεπάντα νῖάετας, 
ἄνθηρον , μα) κατὰ συγχοπὴν ἄνἈρον καὶ ἄντρο: απἲ Ρ]επίης ετ «ἷ- 

Ἰωοίδνμε, κατὰ συγκοπὴν ἄνβρον" καὶ τροπᾷ, ἄντφον. Ῥδα. ν. οἶπα 

εἶναι [ανα ϊοπάμπω φασέ, νεὶ βπι]ε πιά. Ύ. 33, Ρζο ανάγαιον 
δὲ αριά θιῤάκπι ε[ῖ ἀνώγειον δὲ, πΠοπιρθ ω Ῥτο α, εἴ ει Ῥγο αι. 
Δά εκροβιίοπεπι νετο ἀιοά αιήπει, εβ οα επατι αραιά θαἱἀσπι 
οππῦία: [εὰ εα Γοπριμταο νατῖοῖα» Παπὶβοαιίοπεπα πμ] ναπίαϊ, (πεπι- 
αὐπιοάυπι επίπα µεσόγειος πλ] αἰιὰ Πρπΐβεαε φμᾶσι µεσόγαιος, 

΄ 

Ίγεως αἶῑιὰ Φμλπι κατώγαιο: 1 Ώθο ἀνάγαιος αὖ ανώ- 

τος τον αἀνώγεως Παιιβολίοπε αμἰάφυσηι «ον πῖβ [στο ποβῖετ 
ὠνάγπιον Ἱὴο θὰ Βεπιβοαιῖοπό ασερῖ γο]αῖς, φιὰ Βα]άας η, 8 

[ αἱ ]νοπο οαρίυπα Τοηβῖξ, πεπηρθ ΡΊΟ δεσμωτήριον, οη/ῖο ᾱ, εἲ 

αυϊάεπι ῥσορσῖε ἵπ Παρηπαϊοή αει]βοῖι Ίσσο, οἳ ἃ ἴοττα πιαβι τε- 

πποῖο: οἩο αἶία οτἱρίπε ἀνώκαιον [αρτα 98, 5ο. Ὁ. 4, Π ἀαΐνο 

οσα λαοῖς εί ἀπολυομένοισιν ος στα. εκρ]οβίτας φπϊἁ ει πωοιτὶ 

πωππετήθ: [ο ἂπ εὰ νότα Π Ἰεειίο, β]απο [υπ ἵπεετιωδ: Ίοομπα 

οπή πον Ἰηνεπῖ. Ἡ. ὃ 

[ων πια] [ε[ίο. 

. 

3, Ῥτο λίμνη ἵπ νυ]ρ. εἰ. ε[ῖ λιμὴν, 6ΙΓΟΥΘ 

5. 11ῦ, ν. 14, πευϊταϊϊ βπο Ἱεποτπάνα νἰάετατ, ὁΐπουν, τοί- 

πουν. Ὑ. 35, τει µειδῶν π]ήπια εἴχουπα ο ] γ. 55, αοτὴρ Ἱπ- ᾱ. 

φοπὶ εἶαπα ἵπ τη. εοᾷῖςο Νε]λαεἰῖν ΑμοΠόΗΕ [εὰ ἀρτὴρ ΡοΙΙΙ5 

το εο {οτ]νοπἆαπα [μ[ρὶ 

εως το(πτας εκ Ἡ, λἲ, 
οος οκ [δηπεπΗ)α». Βεποής ἨΗοππετί 1ο- 
ΙπΙ 1ο. 

Ῥ, 117, Υ. 10. Ῥτο ἀώριον σοπστιθπῖι5 Ῥεπε Ἱεροτίπιμ νε] αω- 

οί ὁ ο ἁ μα δί Ἆαο ἀωφί, Ν. 4, [αρεσιμα αποθαπμποᾶο «ῇ 

ΦἩ λα ἄωτον: [τὰ ἀῑῑοιο Ἰὰ Παὐίῆι εἰαα[ωία, ν. ὅὅ, καὶ ὀρσενι- 
πώς, ἄωτο». ι 
ι Ῥ. 118, ν. 15, Ὅτο 

ν. 5”, Γαρτα επεπι ἴετο 9, ὅδ. 
Ἰμίλας Αριᾷ Δπάροπεπι 668 Ζήλας εΏ 

αὗεσας Ίοια. ὃ. 18. ἄνα [οτί Ροιε[, Ίνοτιαιῖνο [οἴ]οει, ατ υτα]ς 

..- 1οο, 54. Π ημῖς ἕρπιοπ ἄνω ππα]ίε, ποτ αὐνοτίαδοτ. Ὑ. 3ο, 

που [απ ἁπαρκτίαις Ἡ ἁδταπι οκ νιρ. ο. Ἱγοορ]τοβίδ: πο ΕΕ 

[ οἴἷι ἀπαρκτίσι νίάειας Ἱερίπο. Ύ. 53, ἐξάργματα υηᾶ 18 

να Ὃ αδα των Ἰαδεπιτ οὗ. ναὶς.) Ἱερεπάνα εὔα, εἶατο .. 

οεπί εἳ ᾗιαεεεδεπιία εἴ 

Ρ, 119, ν- ὃ, ΟΟΠΟΙΠ 

αἱ τοπιοϊία5, ποπ 

[οηποπεῖᾶ. ᾗ 

Πας Θυµοίτην τὸν ΑΔ. βασιλέα, Δπϊζυ]ο 

αἱ Ῥτορίαφυίη5 ΠΟΠΙΟΠ, οοπ[οΓίμαϊο, οἳ Ῥταεσεᾶ. 

ν. αρυὰ θωμέατα ε[ὶ πφοεκαλέσατο, Ἰπεϊως, οἵ Δ 1.ρΐπαπα Ρίτα: 

Ἆπι εοβρευθη ὐ, Ἐκ εοδεπι 8..Υ. 11, ἐπιστραφέντος τέροβιατη 

το ἐπισ-φατεύσόντος. 
ἵ ίω καύσω. Ἡ 
μην η 'πδή, 15. Ν. 36, Ἰαομηνία ἴα [οτια[ῃς οκ- 
αρίωπι Ἱωίτα, τερείττς 

Ψ. 1ο, ΡΙΟ παίω παύσω΄ τεείῖην [οτια[[ο 
ἄππ ἄο παίω Ἠη]] {άἱο οοππρε: ειβ μου 

Ρ]επάα, ὦρ ἅμορβον λέγων καλὺν γυναῖνα, {4 ἀσ[ογπιοηι 
παίρνει ὠοσαὲ ρα ἡ ται ὗ, 54, ἄποπαοπῖωπα οπβυπη, τς. α οί 

{αρρο. τοριία επίτη, οΏυῖαι ἁπμωφημένος. Ῥδη. ν. ποια Παῖσος, 

οἳ πιοχ Παισῷ. οχγίοπυῖτ Πα,σός ο ορ εἴἶᾶπι Ηεβιομίας, δηἱ- 

ἡ πίτα 
πε, Ενας Ἡ. εἶτ εἴ ποιες 

ϐ [ερ ρτο νυὶᾳ. ἀπέλα 

απαπὰ ο)σι τῷ λαβεῖν 

τοπία, { νρεῦηπι ἐστὶν 

Ῥοπαίας Ρο ἐν χρήσει. 

658, α γ. 4 απέβαλον 

βον: αὐῖᾶ ἱέναι πΠΔΙογΟπ οΗΙῃ τῷ βάλλειν 
αΕπίίαϊοΝι Ἰαδόι. «Ν. 66, εἰδτοι οηϊ Γετ- 
αα τοϊϊατωτ Ροπίείς, αμῖ ἵπ ΑΠΟ οαπισιαἶς 

Ῥ. ιάο, ν. 7, οππίπο Γετροπάυπι ἀπέκΎμαι, εν ον 

λὐοπία [οτε ἆμαο [δύο] (απα]ν ἵπα “φπσφιε ΗπάΙοΑ{υΣ 307, 

σε ες 8: οὗ 5 16: δ04, ώ νε. 

ἔλγω, ἑμελζαμαν, 
. ο ωρπνοσιιίηι υἶζαπα 

69ο, 38, οἱ ΑΠ} ἹΠάεπιᾳιο ν. 20, ἀπὸ τοῦ 

ἐμέλξατο: ε Ιοεοι Ρο α τοροβτο, α[σηνή 
εΏ ἵπ. αοήβο, πες φιαάγαηϊ εαν οοἱστᾶ. 

ν, 27. επηνορίεηῦ (οτ[ατι ἐντετάμένος, ἠΠΙΟπίΑ Ῥτὸ κολλὺε 

εετίιο αμοά [οφιήτης, ΤοςΗ3 σκολλὺς ! 
: ένος: αρα 

επι ὠποσφολόμῇ' ν δὲ ας Ἱοσύοπονα ροβυ]αε, ἴαῑοπι μμι ντ] 
α . 

(οιπιαίίορΙ τα Ρ]οη]ο’ 

»α) οὐδετέρως, ἀπειρίσια' μα) ὑπερβιβασμφ, ἀπεφείαι 

Ὡἱβοπης, αἲ ατραῖς ἀστίνα- 
4 Ηε[γεῖν, εΏ σκολλὶε, Ρε 101. νι55 

4ο, 

ποια, ἴνο ὁμλῆ, ᾖτο ἵνα ΦΗλΦ, [ο Φήλοῖν πε Παηήῇεει. Ν. 50. 

το. εἴχομαι Γεηυεὶ γἱ 

α ᾗι, τερεύτο εκ Ρ 

ἄποθεν εἶναι εὐκς, 9 

εαίομς αὐοε. ’ 
Ῥ, εαν Ἡ. 5, Ἴοεν 

ἁοίως ποπιση εὖχβε, [οσα εὐχωλβε: πἵ [ση- 

παοσσζσπδλιν νο ὶ οοπηταα, Ἠ παφὰ τὸ 

1 ε« «0 φµοά ργουμί α ῥγεοίὅμα {σα Ργο- 

το[ίώίιο ος Ἡ. η. Ύ. 6, πιβρῖν απαίορυτα 

καυχητα), Τι αἶχω ὰ- Γωρτα 4ο, 58. ἵτοππσαςο τν. ςοπνεπ] 
Εμ ἁπηφτημένος, ον μ εΠ. κά ' Βόν 4 μα. 
τον Εν ασαν νεα, πα ἀπηκβὴς ἰπτειεοπάα εβ τροπὴ τοῦ ε. τοσυ]ά 
οπίπι Ροβ]αι ἀπεχλήν. Ὑ: ϐ, ἵπ ση]. ο. γοβῖρια΄ ἴυπι Δρ] 
Γεπρίωπας, απήφοις οἵ αβπσίαρ, «βὸ Ροβειίογεπι αἲ ππεπιί ἀποτοτῖά 
πιᾶσι εοπ[επίᾶπσαπα Ῥιαειωῇ. Ὑ. 19, νμ]ᾳ. "τὸν Τάνταλων οἷὸν 
Πέλοπος. οτάῖπε Ροτνεεο. Ὑ. 37. ὅμα την ποιότητα: ηη]α το 

σπα μι 9Γ 46 
ος Γον βοτεβ. π ἵαππεὮ εὐτρυφήτου επα]ε,, Ρτορῖως 
8 ς ΄ ρ οφ, 

Ἰωποβοπο ὅτι: [οείατ οτἱΔΙα τοῖππη πποπιδίηπι ἀθεβ, σιισοὰ τεῖροπ” 
ἀεαι απτοοξἀεπῖ μὲν, Ἠθς πισᾶο, οἱ δν, ἐκ τοῦ ἡσ δή σαν 
ἠμοπιδβπποδυπα ἀυρ]οχ ο νονὶ [οἴρπισα, ἀπεικῷ ει ἀπιβῶ, Ἱ 
εἴἶανη αἀ[εοηνϊ βι ἀπρίες, ἀπειθής οἱ ἀπιδής. διϊᾶα» [απο Ροβς- 
Ἄρησ φρανρ ας ῥείνλραες αρποίαε. . ακα 

» 135, ν. 59, ἱπε]η[α, [επτοπεῖαο εονηρ]επάαε α, 6 'αθοο- 
ἀρνν ατα πα Υς. ' : οι όταν [ 

. αδά, Ψ. 11, Ῥχο ὃς πο[εο ἂπ΄ γοτῖι Πε ὅσσ', Ἰὰ ε[ι ὅσα: οἱ 
τ. 18, τρίτου προσώπον, βδΗἱἤνο εαία: εἴ ν. 55, αλ όρκς 
πποη ΡΤΟ Ἀδνετρίο.  Ὑπσυε ν. 41, εκ διῖᾷα τέρόπαπζωδ. κληρω- 
τοί: ετ ν. 45, σὖν τῇ βουλῇ ἐμέφιζον, ἐκρυπεῖα οοπήυμοστιθ, καί: 
γ. 55, οοπρτιεπς αφίστωνται εἰ ἐπιγράφωνται, (αβποιίγο 
ανν Ἄκιρς ς σ7. Πω τα 

» 126, ν. 13, [οππιβΙοπῇς ταῖο Ιαξ ἀποπαπτανοῦτι. πξ Τὸ- 
Προχοτί: Ἰοευπι Ίωπα Ἡν ἕ-, Ἁλλ' μοροτ βιής πιο Αμήν ἡ 
κάφωης. εως αἰίαρ ᾳμσημε Ἰεσιίοπο αηποϊαπῖως αἲ Ευαιμίο 059 
50, τοχιί! οἶής Ἠαρεί ὠποπτανέουσιν, οπίμὸ [οήριιτὰς νο[βεῖα ἴση 
Ἠ]ο δω ποβχμη, Ὑ. 16, μᾶσβαι Ῥτο καβαίρει γίδειιτ οσα 
Ἠε[γομίμς αρποίεετο. [6 μΠταῦνς ἵπ εα Ποπὶξ σμᾶσθαι. . 11, 
θεος ιά Ποί νεὺε, πον Ἰπιο[ίσο. αἲ ΤἨμογδιαϊ Ίσσα ποπ 
Ρεηϊπένε, δυῖάας ἰπάῖσας, αι ος Πρίο λυση οἶται, οἳ φμίάεαι 
ἨΠίμ, κατέβµσαν εἷς Χωφίοῦ ἄπεδον τιν καὶ δα - κ 
γ. 25, Ἱερεπάιπι ἀπετύλουν: Εἵ ΠΙΟΧ ἄποτυλῶσαι, αἱ ραπί ες 
Ἠε[γολμίο Ἱπτο]ήρίτωτ, Ῥατιίπι οκ εἴγπιο φιοά Ἰίς πο. [ι πείς. 
Ύ. 56, [επιοπιῖᾶ Ῥ]επίοι ο[ξ Ίναες, ἀποτρόπαιος μὲν ὁ Ζεύς, ἁπο- 
τρόπαιος δὲ καὶ ἁαίμων ὁ ἀποτρέπων τὰ χαχα. Φοφαοηία. 
ι Με Ῥοϊοτωπε, 8ἳ φιῖδ αἰίο νετία [αοῖεπτο Γετῖεπι οιαιοπίς ἵπίοτ- 
ταρι[[οι, Ἰά ροπι9 1π[εἴτον Ἠοιηίπες [ο]ος Πο ἀποδιοπομπεῖσβαι. 
Α΄ Οἰειπεπίο «Ποιό ποβτο αῑφιοι εἶμοπιοκϊ Γηρος [ή ίομον πο- 
ταβίΗς. . | πο... 

Ῥ. 126, γ. 1, τὰς, Φιασκῆσαι: ημοά εἰ[ὶ Το]ρτατὶ [οτιᾶ 
τας, υϊ αποσχμσαι 138 . δὰ: πηϊμί ἴσιποπι διασκίται ππδρῖς Της 
ὀτατο υῖωπα εΠ, Ν. 29, τὰ τοῦ δευτέρου μέρους ἄόφιστα, Ἵογδα 
/Γοουπᾶί αογζφἒὲ, Γεν, εἶι αοπϱϊ ποὰ [οουπά μι αρρε]αιας, Ὁ. ὥ 
Ἄπτο πρόοιτο Νεὶ ἱπ[ετοπάωπα νοὶ [α]τοπα Γαὐαπζϊοπθ πα οἴτο. Ὑ΄. 
ὠποαίρεο ΡεορΑΓΟΧΥΙΟπωΦ [οὐρίιπν εἴαηι Ἰπ Εαν Ἠσπιο 
οἳ αμίάεπι μὶς. Γεὰ πιαρῖς εοπ[οπίαπΘυηι εβ ἀποσιφίο, ποπ ποάο 

ἵα.Ῥος ἀῑα]νΏν ο ο δοπίτᾶσιο αφαιφοῦ, [εὰ οἴἵαπι φπῖα 

ἤπιεοροπι οξὲ ὃχ ἀποαιφέεο, τἳ βορίω οἳ Ἑρμείῳ οκ βορίεω εἴ Ἕρ- 
Κείέω 199, δ4. ἀποαίρεο [ππο αἲ Ὀάεγίοπμπι ἀπαίρω Τεβόγοηλπα 
Γαοιῖε, απ ἀποχείρεο, ἐπιλήβεο, οἳἵ Πιπία α ὑαιγτοπίν Ποχα [ωπε ΄ 
ἠιοππα δαν, ος ἵππα ὅλ., 6: ὅδι, 8: 595, 13: 505, 44: αδτ 
οι Οὔν[. τ’, Μηκέτι νῦν Χφόα καλὸν ἐναίρεο. οχ[ίαι μας σι 
Ίοει» . α. Υ. 55, ναὶρ. ἀπολυύμενοι, πεΙΏρο ᾱ Άψω, /ἱνὸΣ 
πήπιδ αριο. Ύ. 48, οδπι εομίμετο [οπρί Ρροιο[ξ ἀποέδραβον, ας 
ἵπ πποο. ἀῑοῖο ἀποαιφέο [οτνατα εξ οοπιροῇϊο. Όμι" ος 
πο, καὶ κατ' ἀντίφρασιν, (υβαμά[επήωπι λέγεται, νοὶ αἰιᾶ φυὶὰ 
οἴαδαιοι]], Ἀ ὰν -- ι 

ο Ῥν απ τν 3, πὰ τὴν Ἀιβάδα παρ Πυλάται ἀποῤφεύσω, γοῖ 
εἴἶαπα ἀπεῤῥήσω, ημοᾷ γοτο πημίαῖα Ροτίοπα [σηυῖας, αἀπελεύσην 
τεβρῖοῖς ἴλιά Αηβορμαπϊα αριά Θαἱά αμα, Όυκ ἀπολιβαξν ὦ κάώκιστ 
ἀπολούμενει οἳ ν. ᾱ, ἐν ἀγνοίᾳ οδΡίυῦα νιάείας Ῥτο εἰς ἆφαν ὁ 
ἑμα με πς[Οἱαµτ, Φµοζβιῦι ρογνεποΡίε, Βευῖ γῖάε]ϊσοί λες το(ῇ 
βία οσἶμα Ῥ]απο «Ἱσρεγοιπῖ. Ἀωτβιπα ἐκδεχόμενος Ν. δ, εία μἲ αὖο» 
εἰρίας [ον ἐπιοίβααν. Ν. 10, οοποϊμηίυς, πάντα κάνθδρώπων κακά 
Ῥυ]ε]χὸ αὐτοπη κοβίαι Ίος Ειήριάσυπη Πηβίπς ποβοτ ἵνα Ὠϊ 
ευπ Τωρα. 177, 35, α[ἴετοις Το]ο Εριπταα]ϊ Ἰάνασο αρα Ἰνοπαῖ- 
πυπα ἀοῑίοια, οκ; πίστει διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χφιστοῦ καὶ τοῦ 
Φανάτου αὐτοῦ. . 18, πριμ: ἀποῤῥύπτει, αὐοῖεγο, αἲ, οηξορον 
γ. ασ, οπημίπο χδροπομόηπι ἁποφμληκίε, εκ θηλ. Υ. 43, τὐ- 
εἴϊις ἀποφβίσθω «Ὀδφιθ ες Ὁ αριά Ηε[γοήυπα, ου οπῖνα 
πιοκ. Φβείω Γοηνῖτας, ἵαπιον Ἰὰ, Δο[οοίνάμα ου Πε, πω] οκ [8 
(σπροτα μἱρηῖ. δδή. Υ. ΧΙΓΟΠΙΗΠΙ φηίσο μ. ο [οπρῃ, νι κεῖσο, 
δέξο, οι Ππβ]ία Ῥουίος 4Ἠδηο αὐρηομίο α[ωγραία ἵα [οομαία ἵπη- 
Ροταἰνί, πμλονο Επβη]ανί, Ώλπι ἴπάο ο[ὲ τογιίο ροηοπαο ἵπλρογα- 
εἶναι λρδς, εἲ οοπιροῖ, ἀποφβίσβω. Υ. 5ο, Ρίο καταλιωπάγω 

. 

πε «οταν ο αρήκσλκ. - 

. 



ο σθο 

αρα Ἰορετίπς ἁποπέμπω, απιαπάο, αὔ]οσο, Ἡἲ ν. δι. 8εῃ. ν. 
νυ]ᾳ. ο. παραναβμμένοις: ἀποὰ ομπα ἀαῄνο [οἱοι οοπβαμί, Ἡ. 52, 
ὕα Πιροιπάναι εἰ: γε Ρο ποργῆσαι ἀεο µάβωσε, ααὶ ανά 
οἴυσιπος! γοιραα. Ὁοηίτα, ν. 44, Ρο[ὲ ἔλαβον ο)Πρ[ς ε[ὶ εοπίμη- 
εἴϊομίς ὅτι, ποϊαϊα οεἴἴαια [Ἴρτα [εηοὶ ϱς Ἰτογαπα, . δο, γε» 
εΏο νἰάειας τόπου απᾶπα πότου. αἲ ν. ὁ9, ἆθηΠθ μίσους τοιπειὶ 
Ῥοϊε[ὶ αἴπο µύσους Ῥτο ϱο [0 [πτηῖ, 

ΤΡ. 128, ν. 11, το[ρίοϊ οαπα νετρὶ ἅθω ειγππο]οσίαπα, Ὕπαπα Πι- 
Ῥτα οχρο[ι 35, 38, 54. Ν. 18, Ίου τοπία» οκ Ι]. π'.. Υ. 20, 
ουτα πλω ος Ἰδβοπα πα νἰάστατ πρὸς τὸν (νε] εἰς τὸν) π οστρόπ. 
Δία. Ἡἲ Ες ααοπιαζππο/απα ἀποσκοφακίσειν Ῥαμ. Ρταθοσά. γ. 30, 
45, 65, γ. 49, Ἰασυπι]ᾶ Πο [οτίωι εχρἰεμάα, ον σηµαίνει, ἀλλὰ 
συσσνµαύώει. | 

Ῥ. 159, ν. 11, το]αιίναπα ὃ α να]σ. αὐε[ῖ: αΠΠρῇ ποπ αἆθο ἵπ- 
Εοσιοπιῖ αριὰ Ίυπο ποτ, Ἠΐο τάπωοτ αἰἰ(παατα 1μ[οἰοπιῖ, οὓ- 
Τουτα οστῖε. Ἡ. 51, Απιοϊαϊιο ἴλία, Ἱστέον ὅτι, οσα Τοίο [πο ϱο- 
αηϊταϊα, Ροτρετᾶνι ἵα να]. ο. Ρας. [εᾳ. ν. 17 εοἱἱοσβίᾶ ρο[ῖ απο 
σπληξία: Ιπουχία Ῥίαπς αποπλήκτῳ. , ν οφ ᾳ, 

Ῥ. αχ, ν. 30, αποµυίου Διὸς εἰγπιο]ορῖα Ῥτοαίτας  οῖσπι α 
Ῥαμ[απία ποβτο ,Εἰἰάοῷα 1, 161, 17, Ὑ. Ἰπιεργῖαδ,, Χρημάτων 
εὖ ἔχων. Υ. ὅο, τηγα» ἀποπηζπιί οπηϊ[[ο οἱ Ἱπ αφροντικότο: ἃο 
Γοιτα[[ο ἀφφοιτισσήσαντα ΙΟΠΡΠι αιιοτος, θοιῖοια αἴγιτήέμιο Τεπαρο- 
το, . 50, Π Ρτο ἔδετο Ἰερβμιμθ ᾖδον αὐτο, ππο]α9 ει [πποιυτα 
οὐπ[αρῖτ ετ Γοποπία. , 4 

Ῥ. 1093, ν. 19, Οτά μπι Δραπέτησι αποῦ]ριο Ἱερίτατ οεἴαπι αριά 
Αιιοπασαπα 171, 46: αἲ [οεπα, ρεῃ. ἐν Δραπέτισι αριᾶ επ θτα 
Αθιοι. 237, 6. τεπιαας αριᾷ δυιάαη, ἄριά οπθίὰ Έα οΟπΙΙΠ- 
εἴοπο Γοπρίυπι Κερχίονά τε. Ἐκ 6οοπι π]οχ {.1ρο6, ἀποπατοῦντ, 
αοση[, εαΐα. Ὑ. 20, ππε[ή φονικοῦ, ια Ἱπίτα 199, 11. Ὁ. ὅδ, μπᾶ- 
19 Ώποορε ἵπ ἀπούφα» εί, ταῖς Ἱπίτα εἲῖ ἵπ γέλας, εἳ ος 
ᾠποδάαπι εἴααι ἵη γήρας αὐτος. Ν. 41, Ἱπτεττορβεῖτο 4μοΠμε Ἱερ 
οτο[ξ, καὶ τί µετέχει; πῖ Ἴγουν τε[ροπΠο Πτ Ῥιο πεπηρε, νἱάε- 

δις Πο ἴδπε ἵπίτα 17ο, 36, εἳ αἰδί αν. Ὑ. 47, νυ]ᾳ. τρώσεως, 
Ῥτο πράσεως: η] αἲἲ τεπη. ; 

ι Ἄηρς . ᾱ, νυῖρ. εἰ, Ἡ. τ’, ὂ) κλισίητιν ἐμῆσι. Ἡ. 27, ἡ α 
στέρησις] [εηίης ε[ῖ: α, ᾖιοὰ Ῥ]έγαπιαιο στερητεκὸν ο, [Ποπῖβσαϊ 
εἴλαία ὅμοιον Οἱ ἴσον. Ν. 39, νοτίᾳθ, Ίποο σι]άεπα Ποιο, το ψι- 
Ἅόν. Ὑ. 55, Ἱποϊα[απι αἰφνιδίως α ἆἴἴατη εκ Ηε[γοἹίο. 

Ῥ. 151, ν. 1ο, αἱ Διαφοφαέ. τί ποπαεπ ε[ὲ, 1 πο γιά ]ιεεί 
Ὀιβετομίαο ραπίυπα οταϊοπῖς οχροπυπίης, αι ἵπβα ᾳποσπε 203, 
95, 19: ο, δὖ- 949, 22: ἄ9δ, 5: Όρο, ὁτ, εἲ αἰιδι.' Τ. 13, 

ἐπ) τὸ ποϊαιαπ εάν [ωρτα Γεππεῖ εἲ Ἱτεγαια: {εὰ αἰβὶ Ρα[ππι ἐπὶ 
ποῦ. δες. ν. Π ἂν Ρροίεηιϊα]ῖ5 ε[ὲ Παπὶβεαιϊοπϊς, τπῖ πα, αρύετ 
Ἱπροτίεεῖο Ίεπωροτε αεαϊρεπάμπι εΠτ. αιοά Αἰοπι εἴαω ορίᾶ- 
τῖνο ἀῑεετετατ αρύοιτ’ ἂν -- ἄτ Π Ῥετ ἴγπεορεπ ἀγφύςειυ [ει ακι- 
Φύσε» Ἱεραπιας, εἠϊ ρτο ἀναφεύγειν, νι ὠνβωμοῖσε τίβει 317» 05, 
εἰ αἶα οοπ[Ππηίµα. Ν. 45, τούτου το ἐκείνου Ροβιμπι. τείοτῖ επῖπι 
πιοι Ῥτορίπαιας, Γεὰ τεπηοίία5, ἄρω [ο]ίσει,  Ὑ. ἄθ, τοζήας εἰς 
ως, Ρε ωπιεσᾶ: ο πηβ[ου]ηῖς επῖπα 1μασί5 ᾖπππι 4ς ποιεῖν [οπππο 
εί. Υ. 56, αἀραριμμένος «μάνας. αμλάοια -ᾱ Γογππα[ιοπῖς. ποτηλασα 
συας αβοτίατ: [εὰ πποισάπι Ρο[ᾶι ἀφιημένος, βίαια τεζαρισα- 
ποπε: νι Οὐνῆ. ςᾳ, Ππίῆο, ὕπνω καὶ χαμάτῳ ἀριημένο»: οἳ Οὰγῃ. 
« Τίπτε τόσον Πολύφημ αριημένος ὦὧδ ἑβόησας: εἴ τι[ιτα 
Ομ. α’, "Ανόρα γέροντα ὁνφῳ ἀφιημένον. άιάδις η Ἰοοῖς Ειι[αηνιις 
1εεῖι ἀρημένον, ἀπποῖαη», ε[ζε σιῖ ας ιο [οπιδαπτ ἀφημένον, πεπιρε 
30 αἰφέω. εαΡίο. : : ώ ἡ 
, Ῥ. 10, 58, φ τη Φ.λίας α)δὶ Φιλέας εἴι, Ἡτ Αἰγέας, Κι- 
νέας, εἰ Ππ]ία, Ν. 5ο, Π Ῥιὸο Μοσιὰ πύοντα περοπαπιιθ Πείσεα 
μνωήεντα [ει ποιήεντα, τεοῖς εοπ[ῖαρατ απείχυπι ραεῖτει οτ [επιση- 
τα. Ἡ. 9ὰ, Ῥοτε[ί εἰἶαιι ΄κρῄγης ]εε, ΠαὈαπαιτά Ῥταεροβιίοπς ὧπὸ 
τε ἐκ. ΟαἴδαρΗῖϊ [οπᾶς πποπήπιι 6ς Ηετόφοι. Πο. ο. Ὑ. 59, 
Παρθένιος [οτια[]ο τεοιῖάς αμα Παρμένιος. Ν. ἀ5, τιτ[απι ἵπωρει- 
Έεεια τόρι]αε οιάϊο, νε ἵωρτα 114, 4ο. Υ. 47, οσάῖπε Ἱπγεχίο ]ε- 

7. Ρβεπάωπα, σπείδω, σπένδω Ἀέγουσι. Ν΄. 94, λαοῦ τοσαβιήυπα Ῥοτυπα 
πο (παάγαῖ: αρΏς λεύκοῦ καὶ λαμσφοῦν αμ ἀθε]αναι ἀειιο]οσία 
αὁ Ἄμμήι τησ,  ετ ΠΠ] εορπ]αΠο αμα 197, 30. (μβααάτω΄ αἲ- 

τεπι Ἰΐο νετῦυτΏ τάσσεται, λιωβάνεται, ἂμι α[υὰ οἵησοειηοιἩ. 
3 ρ δν 5, ο ὃς Ἠδιποτϊ Ίοεις τοϊαῖως ΄ οκ Οἱ. β’, 
ΜΗτίο. ντ. 17, ἔοε 41ΙςΤΟΙ Ιοήρῆτ, ΄ ωρὶς µεταβ-λῆς παρήλλα- 

ν. ἵαπ Ἠδέε [18 πο, εῖ μία [ασια τομϊαίίο. Ἱ 
ἔραι ἄπσίοσ πεσερί[τα γίάετας Ῥτο δαπγεύσιμος [ ἄοσμος Ἰ9- 
αιήμς, Πα ετε η χυμὸς ἄποιος, µία φιιᾶΓαίοηι γεάυ/σπς. 

Ἡ. 55, ]όσιι ο Αροϊιομι, Άτροῃ. 0. ᾱ, γ. 065. [ 
το δ. 107, ν. 19, τοσα ᾿Αργεννοῦσαι. πέπηρο ΑΡ αἀογεινὸς, 125, 
80: αἱ ἆοσοι εὖλπι διερβαπυς Ἑγ». Ῥο[όίοτεαι [οὔριμται Αργι- 
φοῦσαι, Ῥετε, [εφαϊαις  Απάτοίίοιι απ Λι, αἲ τοις αἆθαι 

ορβωρως, να ρε ηλ δν 1. ἀςχτινὸε ς οεὶ μι ὥεσσβεῃ 
λήν οκ ἄργιλο». δηπε εδ ἀῖ σ σόπηϊποι Ία τομη(παξιό κο: 

.α . 3, 
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προ ασ οοΠιπασΠό Πι οκ --- όεσσαι. Ὁ. 54, οτηπίπο Ίδαοπ- 
μπα, καὶ ἀπὸ μριοσυλλάβου ὀήματος, εἰίαμι ο Ψογῦο ημας ωπ- 

1αχαι |} {αδαο. 14 οπῖπι ἀοο]ατάπι Γοφιεπῖα. εἰ µόνον «ια ταίοπο 
οοπ[[ίογο (πθατ, ϱμο [απο Ἠαιιά νίάεο., Ὑ. 4, Ίουμ τοροβ(ιιθ εκ 
1. σ’. Ῥδη- ν. οτάίπο Ἱπνετίο Ἰομεπάππι γἰάειωτ, παρὰ τὸ ἄφδω 
βαφύτονον. εἰ γὰφ ἦν ἀπὸ περισπωµένου, ἀφδηαμιὸς ἂν ἠν. εἰὶ αι- 
τοι ἴπ Ἠϊτοήμε δρεπίµε[ς, εις ἴπ αρ]μὸς, σκαρῃμὸς, οἵ [Ππιι- 
Ψμν. . 4 ρίεέιτ {οπα[ο αἰῑᾳῖς, αὖ αμοίοτο [οριατα οβῖο ἐν 
Θφιακοῖε: θμῖα Ἱα Ε Πορίαςϊ εκ[ίαι Π]α νοχ[αφ. Ἰάνπιαας οευ[ιιοτῖτ 
49 αἰο Ίσοο Ππηί Ἱπα, αάδ, 15: ατά, 5]: 240, 07. ᾱἳ φαῦμα 
182, 7, Ένα Ῥοβίμπι Πιτ ρτο εν ᾿Αλεξιφαρμάκοις, εἲ ὁτ 1ο, 171: 
σ0ᾳ, 1ο: 760, 36, πε] ἕνα εἰΏράος᾽ επρίεΠιΙ Ῥτο ἔνῆα Φγσὶ, 
πδὲ αἷξ, πι ἀοοεβῖι Ἰπάεκ. ΄ Υ. 49, Ἠαιά [εο απ νεα ἐπὶ 
τόξου. ͵ 

Ρ. 128, ν. 7, ομπι οἱ δὲ, [αραιάϊοπάιμπα γράφουσι. οπἶμβδ ]ὲ- 
οιἰοπῖφ πηοπίο πποχ ν. 19. Ὑ. 0, Ροβῖ κρείαν µον ἀε[ιάοτατατ νετ- 
Ῥωπα ἔσχε. Ῥομ- Υ. Ἱπ οοτταρῖο, όίδω γε[ϊσία ἵωπι ἀπιρ]ιοῖ Γοκτ- 
Ῥτικάς, θἳ διδῷ νιάσ]ίσοι, ετ δίδηµι: ἆρ ἁποζαπι αἰποφμο πα Ἡν 
Δ΄, πό, 97: το, 5. Υ. 35, ᾽Αλκίου [αιροπμα εκ Αροἰοᾶοιά 
Ίο, τς ααδί οἶαπα "Αρήτη ἀΠῑοϊτατ ΑΙάπιοϊ µκος, ποη ᾿Αρέτα, Ἡὶ Ἠΐς- 
γ. 38, αῑν][ο 1οσέπ {μπα γιάείας τὴν κατὰ Φρόνησιν- ἀὐῖ καταφρο- 
νήσεως Ποπαΐπο Ἱπτε]ημεπάα τότίι Βυκάτωαι ει οἁἁμοαταπα" ἀε[ρι- 
οἰσπία. ᾿Ὑ. 51, Αἰοχαιάνϊπὶ, ῬΗΙ]ο[ορ]Πί οἴγπποπ Ῥεγροταπι Ἠμο 11- 
Γετιααι οχϊ[[ππο: 411ρρε αποά Άτοο αἰρηαιατ Ῥαρ. [εα. ν.1. Υ. 
ἆ{, Ἡοππετιοῖ Ιοοῖ ποιατῖο πη]η] αἰιὰά ἀῑοεγτο νἰάεῖατ αααπα ᾖρτιπι 
Ἑ «πο «είαπιριμς εξ, πεπιρο Ὀδυσσείας .. . 50, νυ]ς. εἡ, 
ἄρω αρᾶς: πάς Ρειίπεηε αἆ αρω τὸ ἄρμόςῳ, Υ. 49. Ὁ. 54, ῥαι- 
Ποιρίαπα ἀφιερωμένος τεπιοιιοπὶ [αυΠαπῖνο τέ[ροπάει: ας [αργα αο: 
ημο 44, δὲ... 

Ῥ. 150, ν. 1ο, πιοΊτη αἀρειμάνος, Πιο α ἵπ ρεπυ]άσια, ὅ. 
34, Ῥ]οπίις εκ Ἰ. ν΄ [οτθετε Ροιοτί5, ---' μηδέ σε πάμπαὺ Λευγαλ. 
ἐπ. Ν. φ ουπα Πῖδ, διὰ τοῦ, [αυαιιεπάάαι γράφετας, ἐκφέ- 
εται, Απϊ Πω]ο οπἷά. Ίο [εη. ν. πο αῦσο αιοὰ ἀῑσατη, Ὑ. 

ὅχ, νίδετατ πωπβ]αιας εἰς Ἴοει5, . Ιοσεπάυπιας, ὡς Ὀδύσσειος 
Ὀδυσσήϊο». τὸ δὲ )δυσσῆος µέγα ὀῶμα, ἄντὶ τοῦ Ὀδυσσέως. ῥε- 
πιάνο οπῖπι ἵπ 1ο ἨΠεπη[]ομῖο τεπαϊτίάς: αι ΡοΠε[]νο Ίεπεα- 
ἆππι Ὀούσσειον µέγα δώμα, [ομι Οδύσσεων ζεῖἈρον Ειιβαν λες 
οἴ(ὰε εκ Ιάμοπα. νῖίο στὸ, 41. Ν. δ9, Ἱπο]υία ἁοίαμε νήρ. εἰ. 

Ῥ. 11ο, ν. 7, νη]ς, ευΏεῖα πτῶσις., Τατραϊα. εἲ Εγιοιατα στ [επ 
τομί]α. Ψ. 16, οιΠ αἰ][ο ε[[ο γίάειατ ἄἆ Ἡοιποτόμτα Ἠλαα, "Άρες 
"ρες βφοτολοιγέ: Ιάππεα ΡΕῖιι "Αρης α Ρο[ετίοτϊ Ποπ πηα]ο αῆσο 
Ἰηἴεττεσίο Περατανετῖ, Ιρίάειι πποκ νηὶρ. τῶν πολεικίων, ᾖο/[έμηι: 
Ῥειρετᾶπι. ΝΨ. 18, ἴπ τὸ τὴν καρὰν, Ρἱεοπβδπηις ο Ῥτίοείς ατιῖ- 
ος τε ρᾷσ. Ριαεςεά. ν. 19, Ῥ]εοπᾶδπιμο ε[ῖ Ῥο[ιει]οτ. ὗ. 35, 
νυ]ᾳ. ἀορόη»: οσα ππαπ][είίμπι Πιτ ἀόρης [ετμεπάυπα, ἴετναιο 60- 
ἆεια [γάρατανα πππιετο, Τετπηπαιίοπο Ἰαπίαπα εἰ αοοθπῖις [ες 
πιηϊαία. Υ. 56, Ἰεσεπάαπα Εοτίαα, ἔστι δὲ καὶ παρὰ τὸ Αρης ᾿Α- 
ϱΊτος, Ἐ]ὲ ἱηΠιρογ αὖ Άρης ἀεγέύαιιπι "Ἀφητος. Υ. 57, γη]ᾳ. 
αὐτόβε, εοπίτα ππείχυη. . 50, οοπνεπ]επῖῖας΄ εὐχταῖος, Ὀοιὴς ετε- 
Ρομιὲ, ορια, ἩΕ ἵπβα Ἰ46, 12. Ὑ. 3ὰ, γόον Ῥτο γύνον τεροβτυνϊ 
εχ Ἡ. ᾳ'- ! 1ὐ]άεπὶ ἵπ Πο, βλαπτικὸν τὴν ἆρὰν, εἰωρῃν εἰ ρταυ- 
Ροβιοπῖς κατά. λίς ) ἳ 

Ῥ. 141, ν. δ, [οτία[[ο περιΒοὴ 80Ε περιβο)} [επρ[ε αποτοτ, δίς 
Υ. 17 τερπών ΟΧγίοπωθ αὐ εο ὀἑκαταιαπι ΕΗ[Πα Ἱπάῖσαι Ῥτοχίπταπα 
ιών, Πειῖ εἰνων, ες πα 813, 30. ἀφηικένού Υ. 20 εἰ 35 Εορι- 
Ῥϊμπι Ῥυϊο: επιπο ἀρηρέναι ν. 31. ομπι ἐτρο αἆ’ αἰφέω τε[εϊαη- 
της, [οπβεπά σπα αεητ ἀργρηκέναι: εἰ Ρατηςίρ. ρα[. ἀρνρηκένου, 
Άϊιοο νἰἀε]ῖοοι ἀπρ]αβαβο.  Ἐλασάεπι οτιραῖς Τωπὶ αρυά Ἡεταὸ- 
Τωπα ἀράίφηχε, ἀραίφητο, εἴ αἀραιρημένος.. ΑἨΡπιεΠα Ίος Ῥο[ια 
τεζαρμσαβφπα Αιπορ. Ύ. 33, Ἡοπιετὶ εᾱ. να]ς. 1. αν Ἠ᾽ αυτ᾽ 
ἐν Φιλότητι. ) ιά ] 

ο Ῥ. τάς, ν. 11, βαρὺς [οτί Ῥοϊε[ῖ, επ λαβρος νεπίο ερὶ]τε- 
τοἨ πρ ζτατς αἰἴοπαί εοπνοµίεΏΏαδ ο[ῖ βορός, φογα: μπε οἵἷ- 
«αἰπαϊο πίτα {ποιο αἴετιας ἴπ Λ, ὅρὃ, 5δ. Ύ.τά, 4ε περὶ εαά σπα 
Ἔτε Γαρτα 123, 1. πα[οϊ απϊεπι Ἱπάς Ιπῖεπῄναπα ερι εἴ αρι, ἀθοία- 

ταῖ , εἴῑαπι [εῴποας ᾿οὐγποίορία ποπηπί αρίόιλος. Ν. ὅ2, ππα]ος 
[οτῖο αἰἴηηῖς ἐρισφηλεῖς, ηὶ ταοχ ὠφισφαλεῖς [εημίτας. [εᾶ που ο[ὲ 
ορις αάετε σ. τε[ρῖειι Επί Ώοπβεῃ Φῆλος, 49 ομο [ρα Ὕμα- 
4ο 12ο, ὅχ.. Υ. ὅ», Αροϊιοηᾶ Ἴοσης ε[ Ατσοπαυς. Πβ. Ἡ, ν. 17968. 

"Ῥ. πάν. 18, εοπνεπίεαης ἴετε προθῦσι, ργοάσιιἰδιώ, ετ- 
εὐπόωα, 1βίᾶσα τηοχ ἵπ τὸ δεῖπνος, ἀμριεῖ [οὐρίαγαο ποτάζο- 
πεπη Ιατε]σο, πεπιρε το Φεῖπιον, Εἲ ὁ ὀεῖπνος. νὶκ επἰτα Ρίο το 
δεῖπνος Ίτα π{αγρα[ῇο αἱ τὸ τείχος. Ύ. 19, Ἰεεοπάμτη απο τοῦ εἰς 
ος ἀρσειικοῦ: ἀείπάςο ν. 5ο, ἵπ πο Ἰαϊής τεαιῖας ἀθίαητ ἐχενηρίᾶ: 
οἵἷον, ὁ Φιλόσοφος. καὶ Φιλόσαφος, κἀὶ τὰ παραπλλσια. ἴἶπι ροίξ 
ὕαες Ἱρία ἀθείὶ αἰφιμο ἄν οοππηιηίθιδ; ὁμοίω δὲ κὶ τὰ κοινὰ 
τῷ γένει» Ρο[ὲ Ίνμες επίπαι σοοῖο «θπαμηι εσας, οον ὁ παρλένος; 
ἡ παρ. Ῥαιεῖ Ίιος ὃκ ν. 58. Ὑ. 54, πθ]τας ἐναρίΏμιος. Π 
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Ρ. ιάά, τ. 4, ἁφμόέω ἃ νυὶρ. ανεβ : τα: .Ἀοπ.. τ. Απίο ι- 
Άρυται ῤλιάνόως, ο μι τοΏΡΠ αΏρί ολ ρα [να οἳ- 
τί. . 15, [μρύγναόυμ Εβ οτι:  6ξ εὐμῖτα, ν. 17 Ρο της 
ἄρατου Γιβαιῥιοῤόμπα κεῖσθαι, αμί ἴαὶς ομίά. Ἡ. 9ὅ, γεν [οι- 
τας παταῤῦσι: εἰ ν. 45, παρὰ τὸ ἄφω, ὃὁ καὶ ἀράρω, Ὀδιγίοπωδ 
νίάείῖοετ, ποπ οἰτομηῇεχο. κ. 56, μα τοῦ « ΕΙΠΑ να. --ᾱὲ ππτε][- 
Εεπάυπι διὰ τῆς οι διφβόγγου. πθο οἶπι πάμε, [9ὰ ἀἱρμιλοι- 
Επι οι Πεηϊβελη, [939 αἴβιιηῖ ορὰν γ. ὅ, ἀωρίιοίς [οε- 
Ῥίυταε {απῖ νεβῖρια, γῆς απὀ, εἴ 1ος γᾶς ἀπὸ --- ΑἴΠωε τἷα 
«ωούαππιοᾶο Ρο[οἷς Πνοίτηπι. 4 π 

Ρ. ν15, ν. ὃ, Ἱπο]υία ἆο ποῄῃτο [πε αφάῑα, 
Ἠιάεπι οἵον, γεὶ 
γὰρ, νεὶ ὁ γαφ --- 
Ζνό. ηὈὶ εορυ]α καὶ 
Ράσσι αά αυτ. ἳ ' άρον : 

Ῥ. 116, γ. αν αρῦιθ ὀνομάσαι: Εἳ ἨΠΟΧ ὀνομάςουσιν, ΠΠΝΙΑΙΙ5 
τεπιρογ]ι. εἰ [εῃ. Υ. καὶ γὰρ καὶ αὔτμ: νε, καὶ αὗτη γὰφ, 
παπι οἱ Ίαοςο. Ν. ἓ Υαὶᾳ. τοῦ ἐντελοῦς, πεμῖτο βεπετε. Ἂν της 
αυαηὶ, αοῖα 1άεσι π8 εἴααι Ἡπ ρταθερά, περα ητοι Ἡ. 19, 

Εοτια[ῖο αησίοτ αμὶδ ἐν τῇ ἀνωμάλῳ προσῳόίᾳ: αῖ Πι, ἴπ το δε 
εεσπίμς αποππα[ία. [εὰ νι]σαιαο Ἰοματας, Ραϊτοσίπαϊας Πρι]ῖ 
Ἰοσυιῖο Ἱπία άο, 51, 59, ἓν τῇ Ἴλιακ πφοσόξῳ. αἱ Πρη]βοάτο νἰ- 
ὀεαιωτ «{εες[ίωπ αά Παδίε εμαγκαϊζοπειε. [ο 556, 65. Υ. 17, 

ἀμρίιος [οἱρίητας [ωπῖ γοβρία, τοῦ ἀρνός, οἳ τῶν ἀφνῶν. Υ. αᾱ, 

Ίος νάσιυτ πππ]άα. Ἱεβοπόπα [οσια[ς, γίνεται ἀφνός ἀρνειός, 
ὡς ἁμνός ἀμνειόρ. Ν. 20, μερισμοῦ ΡΙΟ µέφους Ροβιοι Νε 56, 
Ῥτο ῥήν οπηπίπο [οἱ υεπιάυπι τάσεις ἀφήν; Φπἱρρο παρὼ τὴν ἀφὰν 
ἀοποπώταίαπα,  Ν ἄχ, τρυχόµενον αμαία επι οείοῖ ϱοπβρτα!ς: 
οοπνρη]οπΙῖα5 σνρούµενον. ὑν ο ' 

Ῥ. αά1, ν. 30, Υπ]β. ἀρνοῦσθαι, πιεπζο[ο, ὲ πο μὰ ααἰάθνη νἰ- 

Γυπι εβ. ηλ] επῖπα ης ἀρνοὶ [θα ἄρνες Ποπ. Ν. 43 τῶν πρώ- 

των πιά ΠΡΙ νο ποτ πῖε]]σο. [Ύ. δὲ, τοσιῖαδ Γοιια[]ν, αρῶ τὸ 

ἀνδάνω: εἴ ἴεη, Υ. ἀφίσαι τὸ ἀδεῖν. Ἐτ «{άάσπαΝ.] υ 
Ὅ Ἡν α1δ, ν. 13, Ῥτο ὅτε Αρίμ5 Ῥοπο Ἰορετίπιμς ἔτι. Ώε ἔνθα 

ἔρα. ν. 1άεπη [οπιίο αποᾷ Παρια 157, 41. ἵν Τ]ετίαςίν [8πο ]οςιιθ 
οχ]αι ν. ἆλο, αμὶ ἆς ὀρυΐνα ἴοι χελύδρῳ Ἰοηιεπ αἲῑ, Αἰβαλόεις 
μὲν νῶτα, λάφη γὲ μὲν αρπεδὲς αὕτως, "Γόρῳ ἐἴσκόμενον ἃς 

ποια ἴδί Οχγίοπως ἀρπεδές, ποπ Ρτορβγοχγιοήως, αριά πο- 

Πτωπα, Ὑ. τσ, οσο ππε]ίης οοπἰµπείο, αὐτοπαφάγωγον. . 5ο, 

Ίσοις τεβίπιΣ εκ Ογῃ, α΄. Ὑ. ἀα, Ἱνεκαππείγπα [ασἱοτοιφ, Π Ἱερα- 
της, σὺν ἀρπίδεστιν ἔἂηκε- διπί ἵαποα οἱ ρεμιδπιοῖ γοβήμία: 
απεπι εοπβ/ τσ, [ µιν ΟχΡΙΙΡΙ, Ίνος πποζο, ἐν γὰρ Τροετνε 3ῆ- 
κε σὺν ἀρπίδεσι. [Βοπανεπίυτα Ὑπ]οληῖις 1 θα) ἠππασἒὶ [ταρππεπίῖς 
Ἱερῖτ, Ἐν μὲν γὰρ Τροιζηνι Ἁῆκε σὺν ἀρπίδεσι ἐπ -Πά4εμαἶε.] 

Έντο ἡ παα]τα 
ταῖς οσίά, Ὑ. 90, ρτο ὡς γὰρ αρύνς Ἱεβεηις καὶ 

1μ]άεπι πιος νμ]ρ. καὶ τὴν! ὢν καὶ τὴν ἐπι- 
Εοτεῖ ποπ ροιο[ῖ, ηῖβ αιά Ἰοεὶ ποπιεα ΡΙο- 

Ῥ. 119, ν. ὂ, τοῦ ἀθῥενικοῦ Ια]ί5 ο[ὶ εὔγνηο]ορῖα, παν αριά 

Ἰωτϊκεοη[ω]ιος, ΤΟ[ἑαπιεπεῦπι ο[ε (ς[ἑαιίοπεηι πιοπὴ. Ίδες 6ο 

εἴἰωα. ἀθιείος, Ὑποά ἵπ ἀῤῥενικὸς ήπια οπἱρήηϊς φμαηίας. 
πι Τα ἀῤῥενικὸς Ἰοῖα Ὄτουε, ἵπ νίκος Ιοπβυπα ο. Ὑ. 1, αραιά 
5. ο ἑρσεφοφία, οἴίαι Ία νο. τη οοὔῖοο Ἡ. διορ]ναπίς [οὰ 
πείνας Ίπ οἶνς Εἰγπιο]ορίοο πο. ἐρσμφορία. μαπιοῦτεπι οὔἶαπι Ἔφ- 
ονν [εη- ντα ευπὰ οἰδάσπα Γον εποις ο γυ]α. Ἔφσιν: Ρτας[εγεῖτι 

επ αρα αἶϊος Ύµσηυε [αἱριοτον οε[εβκαισνπι Πι της Εφογς 

τοσαυε]ωπη, Ὑ. 33, αὐτὸν, {1 πά τὸν πέπλον το[οτατατ, [ετῖὶ Ῥο- 

τοΠ.. [εὰ Ρροιοῖ εἴανι αὐτοὺς Ἱερί, Π τε]αίο Παῖ αἲ τοὺς ὁύο προ- 
«ὐίτου». . 38, νηὶψ. µελιδονέα». ΠΟΠ ΤΗΠΙ κεἈιδονέας [οι «κελιδο- 
γίας, οπη ΑΙ ῥεοῦαμε, ἴωτῃ Αιἴ]ιοπασς ὅρ4, 4: οἳ Οο]απιε]ία 1], 
1ο, ΓαρμΓρασφης εἰε[]άοπίας ρίπβµευφµε ααιῄοση, 1π. 1ο- 
αμοπαῖ, 4υίσση εδηίοάταπι βεπθτΟ οπηί[πη β. Γοροπόηα επί φι- 
βαλέων, Ἡϊ πιαπί[εβωπα ποπ πιοάο εκ Ηε[γο]ίο οι θμ]α, νογιηι 

«ἶμαι εκ ποβτο Ἱππα 705, 17. ΑΙ]οπαεις ἵπ ῥεαοαϊεῖο Ίοςο θιἶδιι 
αἰγιλίδας ετ τἈφασία» ἰσχάδας Ῥταεθίοαι. Ατοάϊαο Φιάλεια Πο- 
Ἰὐΐες οαήσαν απ μού, ποπ οοπηροτί, Ν. 28, ἀῤῥίκω εί Ὡουίοίν 

οπίναδ, 9οα. Υ. ΝΕΙΙΦ ειο σῴνοι: τουθπῖος, οογτηρίῖς αἲ- 
... σύνιοι. Ν΄ 4, συἱῤ. ἑσο, πμ] αἲ τοπ. Ῥίο ΠΟβΤΟ µε- 
σεγκίω [αρα ἐπικέω ο, ὃι, ο0. Ν. δα, ὡς ᾱ νυ]µ. αδείξι ροβτα 

Έως Ἰοερ κα. πάς πο πιδ]α οομίωήκοτία, ὦς καὶ ποτ. ἴῑα μέ 

ἐιίαπι πιαβπί {]. "Ἀρσινόην 01ο ποπ παφὰ τὴν ἆφσιν, [ο αἲ Αι 

που Ῥιο]επιαοί Εκ Δε’ἰρΗί [οκοτο ᾗδηίχοι Ἀϊήας κοτο ἀοποπιιᾶ- 
παπι εἴο, Ῥταρίος Αἴῑον ΦΗςίοι οἱ δτερ], Ἠγλ. 

Ρ. το, ν. Το, τῶν ρου ήτα Ροιο αεζρῖ, αμα ρ]ητον Φε[- 
Εποπίως ντ, [οὰ νοηβή[ῖος [οήριωτα ο τῷ περ παλῶν, αυ 
Ὅμια αν πι 116, ὅ. Ἱσππθυς ν. 5, ἀρτίοις ἔπεσι. Υ. ὑάν Ρτο 

Δωριεῖς ΓοὔρΒι απετοτ, αριά Ποίγοι, [απο Γορίας, ὅρον Γοτία[ὴν ς 
“» Ἱακοπεν αὐἴοπαι Ὦοείσο Ἰάίοπμαϊς [ο ᾽Αοβύνία Άήκε ον Λάκωνε,. 
πι πο οἱ. 

ὰ 

ϱ, 101, ν. Β, αρήμν τὸ Ἰπειυπα πΟΜΙΓΟ µεποτο, Ἡτ ἵπ Ῥγάσσο- 

Λο πιοπι ντο Ν. 12, Ἰἡμ]σα νἰλειύτ οτά[ϊοι οχριοδήνας αλ άῖτα 

ΡΙπερο [ίσο εμπη αιήσμ]ο, Πε, τὸ ὁὲ ὄρχω, παφὰ τὸ αἴρω ϱὸ 

1Ν ΕΤΥΝΜΟΙΟΑΙΟΟΝ ΑΚΑΕΟΥΝΜ 
ἐπαίρω. Ὑ.. 10, ορχώνης Ἠε[γελίο εβ ὁ ἆ βῶνν φιιὲ πιαρὶ- 
Ἰϊταιπαι χο πε, ης την Ῥ. 5ο Ἡ τς μ.. τὸ νο» 
συντεθίντα, οἵτη ἀθρηαϊνό, Ἡϊ οωπι αλἰρὶ Ῥαΐμπνν ἕνπι ο, 3ος 91. 

αἱ {μα φαἴχφμο ῥραιγία, ας Υ. 54, τεοΠι ὑπὲρ τῶν πἀτρίδων 
αριά δυ]άαπα εἰ ἵπ Θεωφοί. ν. Δηίς ἄφχομαι ἵπ[εγεποναι 
ἔοτιε υἰάσαϊατ ἄφχμενος: Ἡξ αν ρο[ηπι ἀπονιά]α" τερυ]αγος 
Ργαοπτπας, ποπειπαἶπα Ππίτα ἵπ Πι]ί [γποοραϊο, ὀέγμενος, 303 
43, [εὰ γυἱραϊας Ἰοειοπὶ Ἰαυθ οὐ[οιιτο ραϊτοσἰπαιἠτ τερεΏτῖο. ἴπῆι 
.8ι, 35. «ν. οι ίς, ὤφειλε δὲ ἄφγμενος ο όμαι τν ση οφ φγμενος, 
εἶναι Υ. 5ο, ἀσαλία Ἡ πποᾶο οἈχοι, Ῥτο ἀσαλία Πο α[ατραξάπν 
σδπ{εὈ]τάχ με Μιοφία ᾖτο ἀνθρία. ν 

Ρ. 105, ν. 20, σοπβτπΕΠΙ9 λέγουσε, (πεπηρθ οἱ ᾿Αττικοί. γ. 
38 πανᾶ ει ὁστᾶ [τιρεπάπιη εο, οοίειπ Πειηβε ἀεοεπῖα ϱἩ8 
Ππριἱατία κανοῦν εἰ ὀστοῦν, ἀῑίοτιε ἀοσείης Ἱπίτα «ὅο, Τε: ει αρυᾷ 
Ἁμιόαπα ἴπ Φοινικά. δεῃ ν. πτωκὴ ἴἵα Ῥτο πτῶσις υἱεραίιίπη, 
αἲθὶ προςΏηκη ΡτΟ πρόρβεσι». Ν. 5ο, πποζί νατίαῖο ἵπ ὧσι ος 
γύεται. Υ. 41, ἀπρ]ίοις {ωἱριωγᾶο [απι Ἰπδϊοῖα, ἄλλκλοις ἐκοιν- 
νουν, οἳ ἀλλήλους ἐποθουν. Ριῖοτ αριᾶ δυΐῖφαπι εβ: 'ρο[οιίος 
τη μί πηαρί Ῥτοβαίας: μι Πιτ το ἐμίαινον, {5 Ἠιπίπο ἡμίβαδαπι 
ει ροζζµεδαμε. ι ἱ ὰψ 

Ρ. κδ, ν. ., εοιαριί νοίας 1) αραᾶ ΓγεορΏτοπίφ (αι οἴἵα[ίεα 
ἵτα Ἱδρυπίως, Ρ3µ- 175, Δίζιό σοι µάλα εὖ Δαλεφὸν πόσο" Ἡ ἐς 
Αθήνας "Ἡ ἐν Μίλητον καταέξω πήµατα Καφσί. αμοτοτίς 
τε]φυῖας Ίνα Ἱη[ἱαυχατί Ρροβης, Ἐο δίρεο δὴ µέγαν ἄνδρα ἅπό- 
πρ;Ἁι πάτρης, "Οςτ᾽ ἐπὶ Μέλητόν σε ἁατάξει πήματα ἸΚαρσί. 
πα Ρτορίος ἱππριθίοκίαι παρα οἶμφ  ᾱ Πεπίπε Αιεπτοηβσα 
οχρειίίας Βα[ζε, ἀοοίατατατ Ἰαία. ἵπ "Ελεγειίν 517, 19. Ν. ὃν 
τετφασκαιδεκάτω: (μιοᾷ α εοπαπιηῖ ποτπαα (700, 49) οἳ Α 
ο Ώπιασιίςὰ ρ]απο ἀἴδετεραι. δε. ν. το ἈΑἰτωλοῖς αριᾶ 
Λιεπασαπι εί Αἰτωλικοῖε, αβίαὐμθ,  Ν. 1, πέπονᾶεν πρωτα 
Ῥτο πάλος ὑπέμεινεν, ἲ Πωρτα 118, 1ο: 6ἳ ἵπ[α θα, 3: ὅχο, δὲ, 
οι αδί. (παπιοβεοτα ποια ορις εβὶ Ίεμετο πέπον"εν ἐπένβεσο, 
Γαῇριοατί Ἰοτια[α αφιὰ Ρροβίοι. ὃ. 23, τοῖς ασιόγειαι, [αυ]ατὸ 
5 [εσππόα [γίαδα ερβ]ό. :Υ. 91, ἀωρίίοι [οαἴριπτας ἵα [πες 
4 μάς αριιὰ διίφαπι οχ[ίαπι ονἰάσπεῖιδ, πεπηρο ᾿Ασιάδος κφούµατα, 
ει ᾿Ασιάτιόος κφούµατα. Ῥέα- Ν. ΡΙΟ αἴσσω τοσο Ἰοβετηῖς ὧσω. 
Βιαγήσι [απο Γεριητὶ [ας ρι Γεππεπῖα. Ν. 56, Ἑφμείεω 4 
τοραἱαπὶ φπίἆοπα οοπρχυῖτ: [ε ππειτα εχιρῖ ροβμ5 Ἑφμείαο, 
1. Ἁ΄, γαμβνὸς ὁ Ἐν Αυγείαο. ν κ 

Ῥ. 191, ν. ὃν ππείτανα εοπβα)ὴῖ, Π Ίεδας, ἐπὶ τριπτῇφ ἔσαφα 
ξας: νε], ἐπὶ τριπτηφας ἀράξας: ΡΙδεροβίοπε ἐπὶ αι Ραπιαρίωπι 
Ῥότ΄ πεί τθ]αία: νοὶ εἴἶααι ἐπιτριπτῇφ ἐσαφάξας. Ἡτ 
Ίο ἐπιτφιπτὴρ Πιτ εἶανα, ειιά Ἰαΐτοπος εοπιτινε [θες Ἡ 
Ιεὰ ἄπ νονα Πτ εατααι ]εοιίοππι αηια, γαἰὰο βηπι ἀπυίας. Ν. τν 
αρΏοτ οτἷτ {ἴγποιυτας οοἰναετοπῖα, Π οοπΙπΟοπο ἵπ ριαεροΠίοπεπα 
γοτία Ἱοραπήδ, μετὰ τοῦ βῶ ῥήματος. Ύ. 51 αἲ πει πωτωε 
[αὔφβαι, ἱερί ροτοβ, ἐπ ἀτκάνταο παβίσας, Ῥοεοιῖοο ππογθ, 
Ὀφέσταο ν. ὐ. Υ. 58, Ἰασυπα Πο εκρ]ετίὶ Ροιεβ, οὐ παφ' Ἕλλησιν 
ἐν κφείᾳ. Ἱία οπἶπι Εἰ[αι]ήας ᾳµσᾳμε 1044, 10, εκ νεῖετε Ἰεχί 
Ἑταρ]ιο: ἀσκώντης, ᾿Αττικῶς σων»Ἀέστεφον δὲ ὁ σκίµπου»" ὁ 
κφάββατος, παφ οὐδενί.  θἰπηϊλ ποίαίο ἵπίπα 189, 45, Ν.ὀ5, 
τα αμαδρίανα τει νἰάετας ἰπιεγροίαῇήο, οὕτω καὶ ὁ ἀλλητὴς, 
παρὰ τὸ ἄθλησαι ἄσκησαι δὲ, ἐκ τοῦ ἀσκόρ. 

Ρ. 100, ν. ἄ, γρ. ἀσκοτός: εοπαρίθ: Πθο ασχωτός υἱρίαπα ἵα 
οα Βμπίβεαιίοπο Ἰπνομίᾶν: ἀσκμθὴς ἁπἴονν Ἴχαο ΠΟΙΙΟΠΟ Δοποίοιπς 
ΟΠΙΠΕΣ ο εσμὴ, οἶαπα ποβίον, Ρας. ρταεσε. ν. ὅδ. δίο ν. ὰ 
σκαφηφόρος Ἱορεπάωπι ο[ῖο ργο λ., ασκοφόρος, εἰ τον 
βυῖε, οἵ οοπβεπιαϊ Θυΐάας, ν 1, αρίας εὐρφεῦν: νοὶ Ἰα]ιοι εἴς- 

εἴν. Ἡ. 1η, Ἰαυά [ο απ νοτα» ἄσχιστα. Ν. 57, Ρτὸο τῷ ἀρῦιε 
ή τὸ τερο[αοτίς, τε]αιοπο αἆ νεα, ποπ Δ4 ποσιοα [Αοία, 
Ἰποκ ν. 43. Αά εἰγπιο]ορίαπι Ῥρο[ειίοσοπι φμαάται ἴλιὰ Ἡοταα, 
µποιος /α{ΐογο ΡεΓ ίγος. Ν. 49, ἀῑφίωποιίνα ὶ α νυ]ρ. αὐοίῖ. δοη. 
άν Ιερῖ εἴἶαπι Ροτο[ῖ, ἐπὶ Τηλεμάχον, επ. οπία, αἱ αἲρὲ 
ρα ναι, . | 

Β, 156, ν. 15, πια]]ομι, καὶ Δαυμάσω, Δαυμάσιος, ξ ϱ]επίοτ 
οἱ Ῥαπίοτ Ετ Γοπιοπία, Πο «οτε Ἰη[α 226, 21. [Ν. 16, πιοϊας, 
τροπῇ τοῦ τ, ππμίαία {ῑογα τ, πἱ Πποκ ν. 18 οἳ 1ο. ξία {άῑεν- 
αἱ]. Υ. 17. οοπριποπ ία ἐπισπάμ, ορί. πιοίο, Ἡς ν.δ. δοῃ. 
ν. νυ]ρ. τοῦ ἐρείον: εοπαρίο, ἑλείον Ἱεροπάννα εΠο ἆόοοι Ῥ)ὴ 
ο τοῖ χηβίομο [οὔρίοχος Ν. 54, σπίας πορ]οσίααι ᾱ Ππίνη ἴπ 
ἀσπαλιεύἉην. Ὠοϊπᾶς Ῥγαδοσοπῖ ν. φάση «Πρίν οἳξ, οἳ οπσία 
[οη[μ9, οὐκ οἶδα πῶν οἰόνεί τις ἰχδῦς --- Γεγβο ρτο ἐνηχετο γὶ- 
ἄσιαν Ἰεκοπό μπι Ρος ἠνείχετον Αἳ ἐνέχομαι, ἔπλασγοος Νν 
αί οορ[ῖοι [οπιβΏο, Ρε σπῶ σπεύ», ὨΙΟΙΟ α- Ἱεροπ ω 
σπακύε. Ριο ἀσπαλιεύω Φποφπο Ρις ἴογο ἀσπαλιεύς τοροίμοξῖ 
γ. κά, οοπγωπἰσπίε, σπέσθαι καὶ ἐπισπίσβαι. Εν αάά 1 
«4Β, ἀφῤηκτος οτί Ροϊοβ, Π αἲ τὸ σπᾳν Το[ΟΓΑΙΗΙΑ ας 

Βια αἆ τὸ ἴσπω τὸ λέγω, οοπνοιίοηΏμθ ος ἀῤῥητος, [Ύ. 56, τοῦ 
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κατ ὀπίτασιν, Γ. χεἰµένου νο] ὄντος, υῖ ν. 10. απξ οτζϊπα νοτ[ο 
Ἱομοπάμπα, κατ᾿ ἐπίτσσιν τοῦ α. Εκ {άάοπαάλς.] 

ο δν 197, Νε 11, εἶναι Ροβίωπι Ῥχο ὀέναι, το. 17, αριῖας 
(ορίποη) φοφοῦσέ, /[εγοπιϊύας, πας Υ. 1ο, απῖο ἁπλᾶ 
οἱ Πρί9 ε[ῖ εοπϊιποἰιοπῖς εἶτο. . 37, νυὶς. παρὰ τὸ ἀσπίδος. Ἠο- 
Πἴπινα ασπίδιος Ρτοὺᾶς ν. 5ο. Ῥαμ]ο απο οἱατίιδ οἱ Φῇλον ὅτι, ᾱἷ- 
νῖίο, δίο εἴ ν. 4ο ἀῑνί[ο ]εβὶ Ροϊε[ῖ, αὶ ἔτι μᾶσσον. Ν. 44, Π Χυ- 
πιθοταιῖ ε[ὶ νοτία5 φαἱ Γοφυίτας, Ρο[ῖ Χρονικῶν, Ἠγροβϊα[οιο Ῥο- 
ποπάα επτ, ποἩ. ΡΗΠΟΙΙΠΗ, Ῥοιο οι Χοποσταῖεπα ΡΗΙο[ορβαπι 
νοτίας [οπρββο, οἱ ἆποφ αἶῑο οοἀσπι ποπήπε, αἰἴογαα ὡς, 
ἁιοτυ οὖας οοπ(ἰάϊῆο, ται Ὠϊορεπος Τιαογήις: [ο τῶν Χφο- 
γικων πλαν ἶδ ἵπ οπἴα]οσο πιοπίῖοπεπι [οοῖτ. : 

Ρ. τόδ, [ν. 6, Ῥομ. Ἠνα]οκπίας ἴα Οἱ πνασμή βαρππεμιῖς Ἱερῖτ, 
Ἡ ἀπὸ ᾿Ασσυφίων ἡμεδαπὴ στρατιή. Ἐγ ««άεπαί] Ν..0, νυὶᾳ. 
Ἡριστερα Ῥτο αστεφάτη: πλ] αά τοι. Ἡ. 58, 1γεορ]ιτ. οἱ, νυὶς. 
αστένακτα το ἀστέμβακτα. Ραβ. 148. Υ. 4, Ίοειν Ἐχοαί 5, εἰ 
Άεϊ. ΑΡοβ. ο. 7. Ν. 56, Ρτο ἔχει εοπριποηείις [ουοήιας ἔχφ, 
γοὶ [αἶτοπι ἔχοι. δὶο ὃ 
Ῥε 150, :ν. 1, αεί "Αστρος τοππϊπίτας. πᾶπα Ίστρος [απο αἆ 
ποῦηοπ οφ πὶ μὴ] Ῥίαπο «ιαάτας, Ίἴειπσαο ν.ὅ, οοπρτιοπῖις ὀξυ- 
τονούµενον, Ἰαιθ]ίο νοχνο ἐστὶ, ιτ Ρατ οκ ν. ὃ. [Υ. 6, υ/τα- 
Ώμ5, κατὰ τὴν γενικήν, ἄοοιί[. οαία, Εν {άάσπαὶς] Υ. 18, λύ- 
ώρον ο Βυϊάα Ἱθροπε ϱτο λώτρον. [ῷτο λώτφον αριά. θυΐάαιη οἴῖ 
Άντρον. {εὰ λάτρον Γε"πεΓε αλ] γεῖαι: .. αποά ππεγοεοπι 

ἵβσεε, ας ουπι Ἠε[γεμίο ττακῖς 1άειι θμἱάας. Εα 4άσπαίς.] 
Όἳ ος ν. ὁ5, Ῥτοει] ἀπρίο νονῖος Ιεοτῖο εβ περὶ τὴν ἐπιτολὴν, οἶγ- 
εα ογίππε, 140. ἐπὶ τὴν---. Ἡ. 5δ, Ρτο ᾽Αττίαγγας αἱρ]ιαὺοιῖσα 
Εοτῖον εχἰρῖτ ΡροΏι5 ἀστρίαγγας: Αἴημο ἄάεο οἵ [οηαεπίῖα εκροβο- 
πῖφ νετρα 1 εοπβγπιαπ!. Ὑ. 44, Π Ρταθροβιίο ἐς απειοσῖς 6ογπιᾶπα 
«6, πηοιτὶ ρταϊῖα νοὶ νέατον Ἰομεπάιπα Ρον [πίζεβα, γυοὶ νητον Ῥετ 
οτα[η. 
ο Ῥ. 1θο, [ν. 1, νἰάσσαχ Ἰοροπάμπα, διάπυρος εἶναι ὡς αἀστὴρ, ἀᾱ- 
επτο νεινο. κ 4άάεπαάϊς] Υ. 18, νιὶρ. τὰς ᾽Αϕνίδας, ἵπτππερο- 
Πιο ν: Ραμ[αρίας τὴν ᾿Αφιόναν ἀιοῦις Ίπ ]οεῖν: διαρβαπας Βγ7. ες 
"Αϕιόνα». οἳ ᾽Αφίόνας αρποί[οῖε. γ. 53, νετῖος [οτια[]ε Ἰδοιίο, ὡπο- 

µνήκατι τῷ τοῦ β΄ Δἰτίων, αἱ [αρα 140, ὅ7: ει Ιπίτα 104,20: 1ά εξ, 
φῷ εἰς τὸ β’ Αἰτίων, οοπιποπἰαγἰο ἓπ εομπάμνι ἠἰὕγιωι (αἰ{ἱρια- 
οί 4οιίωμ. Ἱεππφπο ν. ὅδ, οοπρτιεπΏη», ἅσαι τὸ βλάφαι. Ύ. δο, 
ἩἨοιποτί Ίουας εκ ]]. κ΄. ι 

Ρ. 161, ν. 1, Ροτε[ῖ επαπι Ἰεεβί, ἀκανβῶν ὕπο Φυόμενον, Ῥες 
απαΏτορ]οπ νἰάεϊῖεοι, ἆσ (μα [ωρτα 125, 57. εἰ ΠΠΟΧ, ἔστι ὁ ἔτι 

Ὅφιαὶ ---. . 1Ο, Ῥτο καλεῖται ἄΡΏΙΦ Ἱερεπηις κλίνεται, «οοζήμαίτ, 
εοιξεαγ, Ἡτ 106, 97: 15ο, 13, 17: 254, 19, Εϊ αἰἰδὶ ρα[πα. Ν. 57, 
ἨΠια 8 ἐπὶ τοῦ «ωγοστατεῖν, βεῃ. οαία, αἱ 192, 5, εἳ α)ἲδὶ ρα[άπη. 

Ρ. 105, ν. 6, πιεῖτο εοπρταρπίῖας ὁὅ ττε, βεμιῖπο ττ. εἵ πιο 
το τρέπον δριά δυΐάαπι ε[ῖ τρέπε», 9νεγίεδαι. ΎὙ. 19, Ῥτο ᾽ἀταίω 
Ῥτα (ὅ,ι7) ἁγαίω Ἱερίας, πεις, τς ραῖο: πι Ρο[ετοτῖ [οτῖ- 

Ῥϊάνας ποο Ηείγεβία» ταρπαϊπεπίε, πεο Θυίάαδ. Υ. 21, οβ οἵ πφό- 
προπος οἶνος αριὰ Αἴ]πεπ. 18. ὰ εἰ 2. ως ποπηῖπα Ρ]Π. Πο, 14, ο. 9, 

αρροϊ]ατί ται πει /ροπιο ἀείίμοπς, ΑπιοφµαΙα σζ]οοπίιεΓ 
ενας. Ν. ἀπ, οπτα Πςδ, ὡς Διογενιανὸς, Γαραιάίοπάυπα φησὶ, νεὶ 
τα]ο απἰά, Ἡ. ὅδ ος 660, ἀμρ]εκ ποϊαϊιχ ]εσείῖο, ἔχον πουλύφρο:ος, Οἵ 
ἔχυντο πολύφφονοξ: (πατάρι ρο[ἱετίου εχ[ῖαι ἵα γι]ς, ο. Ο ἁγῆ, 3”. 

Ρ. ι05, ν. 50, Ροβῖ µήτε ἀεε[ῖ ἀπειλῷ, νεὶ Ειπ]]ο φαἱά:. [επ[ας 
οπῖπι εἩ, σὲ πεο πιοπὲς εο ππἰπὶα επιοἰίµγ,. Ἡ. 17, Βοπιστὶ 
Ίοοι» τοίὕτατας εκ 1], τ΄: αἶτος εκ Π. β'. . 

ΡῬ. 164, ν. 28, επι 115, τοῦ α κατ᾽ ἐπίτασιν, [αρα κϊεπάπτα κει- 
µένου, τεὶ Ππαῖ]ε ααἷἀ. ας 1ποκ ν. ὁ4, τοῦ α ἐπιτατικοῦ, {[. ὄντος. 
Υ. 5ο, [επιοπιία ε[ξ: απ]α χιάιομ]αι Ροτει ἆεοβ ἵπτετ {6 ἀῑβάστε, ας 
Τοαϊρίος ραπίΐετ ετ τηυπά ισα Επιετο. Ἡ. 53, Αγοπ]ις ἆφβηϊο ἄτιμος, 
οπς τοάυπόας; ματ ἱππυῖτ Γε(α ες πποπαθχυπα, εχοι[ατὶ ΤΠ Ροιείε, 
ὑαπάϊτο ρατηεὶρίο, οἵων ὁ ἄτιμος ὤν. 
{τιῬ. 16ο, ν. 6, νειρα θορλος]ῖς ἵπ Ῥμϊ]οετειο [υπῖ Ίαες:--- ὅ µοι 

βάλοι Νευφοσπαδὴς ἄτρακτος ---. Ὑ. 58, Ρ]επῖοτ ες ρ]απίος (ἴταστατα 
68, ἀπὸ τῶν εἰςν, (πυαιάϊο Ῥατιαῖρίο ληγόντων, ῖ ν, 4ο, 44, 
47, οτ αλ. Ύ. 5ο, αρπά Ηετοάοταπι εἰ δυϊάδπι Πλεισθένης [οηδί- 
τως, ει ἀἴρμιλοπρο: Πέπιημε Πε. ν. ᾿Αχαιμένης οἵἳ ᾽Ακαιμενίδης, αι 
ὠρμιοπρο, πω ἱπβα 180, 43. Τυνδαρίδης αποά [ετας, ἁἴι- 
οἴόταφ εκρεσατατ ρᾶρ- α. ν. 19. Υ. δὺ, Θρασυμίδης ΠΠ αὖ αποϊοτε 
Ποῖριυτα ΕΠ, [ὕπεορεπ Ἠαδει. τερυ]α επίπι ροβυ]αῖ Θρασυμδίδης. 

Ρ. 166, γ. 7, γετῖος Ῥεπο [οτριπα, τῶν τύπῳ πατρωνυμικῶν: 
5ο πεπχρα τησᾷο, - ἵαρτα 50,00, τὰ ὄντα καὶ τύπω καὶ σημα ινοµέ- 
νῳ κτητικα. διπηΙτος εἴ συγκριτικών τύπῳ συνεµπίπτειν τοηηυ]]8, 
ἀοοετις πίτα 1οῦ, 19. , 15, ἵπ γιὶς. Ιαάϊσῖα Γωπι ἀωρ]ιοῖο [οηρίι- 
14ο, ἐγράφετ᾽ ἂν, εἴ γφάφοιτ᾽ ἂν --- απ Παρτα Τὸ, 19. Ύ. 18, περι- 
φίδεµεν Ρο Ρτο προστίἈεμεν, πῖ ραΊτεί εν. 21. Υ. 50, ἆος Αι: 
Παπο ἴπ ν Ῥτο δέ, ΤΠΘΗΙΙΟ τωγ[ας πίτα 200, 13. Ὁ. 44, Ρτίος Ἠο- 
τασεὶ Ίσευς τείὔωτις εκ Ο4γΙ. εἰ. Ἡ. 47, Ῥοίϊί ἄφλφων Ἠίαιιιφ ο[ᾷ, 

ΕΣΥ ΣΙΟΝΟΦΘΙΟΟΝ. 

ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΕΚΙΟΙ 5ΣδΥΙΒΥΚΑαΤΙ. ὁρὸ / 

Γουίαα ταἶο ϱι]ὰ ἀεβάσταίας, διφορεῖται καὶ τῆς ὀρτικῆς χατάλνξις, μαμα υἱ ΟΥ ΥΓ. φ΄ Ἱορίυτ, ἔορτὴ τοῖο Βεοῖο, βοπῖήνο Ρος ᾿ΓΠοα]ί- 
μπα ἨΠΟΓΟΜΗ οχἰοπ[ίο, Ίτα Ἰ. β΄, Τοῖσι ὁ ἆμ ὀγθώβοντα µέλαιναι 
νες ἔποντο. Ἱτοππημο αἰρὶ ἀαινί οκιοπ τερετίαπτηγ. δοὰ παρω ἵα ἵαμιοπ οεαπι πο εροεα[ῖ εοὐοια Ἠὗτο, μαμ]ο ἀπια, Τοῦ ὃ' ἅμα 
τεσσαφάκοντα µέλανναι νΠες ἔποντο. Ίπυτηο 6ἱ τοῖεδεσι Ῥτο τοῖεδε: 
υὲ ΟΗΕ, φ', -- ἐν τοῖεδεσι πᾶσι: εἰ Εεπηϊπαϊο σσ αηοιτί οἈμ[α 
ΟοάγΠ. β, Τοῖςδεσσιω βασίλευε: υἱ ο ΠΠ. κ’, χαῖρε 3εα οισ, Ὠεἰπὰο οἱ [εμενα σποφμο Δά ππρ]εδητατ, τα]ε φπῖά τοφαῖτί γίάετας, 
πὶ δὲ τῶν περιττοσυλλάβων, ἡἠνίκα μὲν εἰς ες --- οἱ αας [ο- 
σπαστά, : 

Β. 167, ν. 35, απιρήσιυτα ο, ὤρπερ αἆ. ριαεοοομήίαπο απ αἆ 
[εημουΏα ροχήκισαι, Ύ. 44, Ἱεροπόυτα οχἰ[πιο, Φερεκράτν» ὁδ ὃν 
Χείφωνι, ἐπ ἀριμοῦ, Τοῖς δέκα ταλάντοις ἄλλα προςθᾷς, ἔφη ἄττα πεντήκοντα. «Λἱγοπεπι αιῖοπι Ἰπίος «εἴθιᾶς [αμι]α5 ῥβεγεσταιὰ αά[οηρὰ, αἴρας ἴπ ]ουῖς τε[ῖασιγ Αἰλποπαου, . 46, Ίερο πύθου, οἱ 
[εα- ν. πηνίκα, γα] [ατοια ἠγέκα. Πάπα τηγίκα τοὰἁίνωπι ος γ 
96, Ἰαούπα οκ θυίόα οἳ Ηειγο]ῖο [Πο ασ ἆαπατεπιις εχρ]οτῖ οι Αττογᾶς] ὁ ὄρνις οὕτω λέγεται ὑπὸ τῶν ᾽Αττικῶν. λόγετας δὲ ο ἤ 
ἐπὶ ὀούλων χατεστιγµένων᾽ ἐπειδὴ καὶ τὸ ὄρνεον κατώστικτον. νὶ δι τάφαγος δὲ, ἡ ἐπὶ τῶν ἄρτων --- εἴἲ ᾳπας εισαι. δε κά αριά Ηο[γομίαπα [ο ριαπι αἀττάραχος, Ἠ ο Ρει γ. μὴ 

Ρ. 108, γ. 2, Ἱποία[ατα εἶναι, ἵτπ γα]ρ. ἀεε[. Ῥοᾳ.. Υγ. 1ΠποΙΟ οομγομἰσμιιθ αττάραγον, βεπιίπο στ, υι αριά Ἠείομ. Ἶ ποσις Υ. 18, ἴν ἀτυχλεὶς ἴαπι Ἰομρῖς απιναρίβας πο οῇ ορΏς. εβ ο αὖ ἀτύθω ἵια αἱ στηριχβεὶς α στηρίζω, 80ΟΓ. 1. Ρα. Υ. 45, Ἠεπι- 
οπα τα, Αύξ ὁ' "Αρης ἑτέρωβεν, Ρο[ῖ Ίοπσασι ρατεπιλεβῖπ [ο Ἠγρειδαϊοι ρετύπει αἆ Ί]α, γ. ὅδ, αζω τὸ φωνω. Ἡ. ὅ-, αι " εἰ [αφ αρ[ο]αια Πι [οππιαίρο, Ἰορεπάμπι, κατὰ νο ή 
καὶ τφοπἠν τοῦ Ξ σα, αὐθάδης, υξ Ίπῆγα 100, ὃ: 3ρο, 5ὃ, δα. ή ν Ῥ. 10, ν. {, τοςῖμς ἔγος οἱ ἔντης, τεῖεπ[ῖς αριταοπῖφ γοβῖ- Εῖῖς, ας Γαρτα 75, 17. αἴᾳιο αἀεο εαπι οοπηρο[Ποπῖς {4ΠἱΟΠΟΥΗ λαῦος αὐβέντης μαι Ῥταεσοεάεηπθ αὐθάδῃς ο [εΠΙΕΠΦ αὐθέκαστα γ. 13 γ. ὃ, της]ίμς, τὸ αὐτὸς καὶ τὸ ἔντης, εοίἶοιπ σα[1. Υ. 1ο εν δα. [αα ἠπιετροἱαπά 5 Ίουυς, ὁμοιόφπογγον ἡ πρόµαντι;, ἐπὶ Τ) α-κο- 
Βέας τε ({ειι Δευκοβέας τε) ἐπιγείου, καὶ ἐπὶ Κίρκης φα ο ]ου: ἆ Τοισοίπεα παππαπε Βνο Ίποπο, Οἆν[. ε’ εβ, πρὶν ανν σῄ ο, 
αὐδήεσσα: αἴ (9 (ἶτοε Ο4γΙΤ. κ’, δεινὴ 8εὸς αὐδήεσσα ας ει αοοερίππα Πσπίβσει Γαιἰάίσοαπι. ο Ίποπο γασ[άτι, πίτα ών 4, Ύ. 1ὔ, Ηοπηετί Ίοσι5 1]. Β΄. Ὑ, 45, ρτο ὕλη αρύης τερομα πια ζώλ ἵ 
ηποά Ηεβ]. εχροπ]! ὕαλος, βόαβυξ. Υ. «ο, Ἠοταετί τος Ἱο σα τεροίῖεας πωῦα 1ὰ εγαυλο» 555, ὃ: οκ[ίαι Οὐνῃ, ο. 9 ὤν' Ρ. 170, ν. ὅ, να]ᾳ. αὐλῶν, εἰδίαγηη ; ει ΓεΠ. ν. Καλωνία, οιγ- 
πηΟ υιγοῬίφιο ορ[ευταϊῖο. πο[ίχαο Ἰοεῖ1οπῖ Ραϊτοσιπατης εἲ Τρία ταιῖο͵ ει διερμαπί Ἐθνικά. Υ. 50, ἐπίμηκος τερεαν πίτα ἵπ ἔναυλ . 958, ε: [εᾷ ἴοτίαπ παἰχορίιο ν]ποία οοπυποοπε, οκ ὁπὶ λος ψίία ει 506, 1ο, Ύ. 4, ἆππι ἀφω οχροπ]ϊ οὐ βρέχω Ῥάναμγα ᾱς. οἵπΏι ππιήτ Ῥτο οὐκ ἕω, ποπ Ρΐμο. Ἡ. δο, τυχυα ΕΤΕ ΤΗ περ]εοτια ἵπ ἐπαιωρημένη, Ότο ἐπμαωρμμένη. Ὁ. 56 ο τη κητ: Ρἱαπίος ]εοτῖο [οχεῖ, ὡς μήτηρ μήτρά, αἰγήφ αἴθρα, ο ν σ δι πσν σα, χὸ αὐῶ, αὐ[ο]ατο σαρίαπα, αξ γ. 4 ει δά. [επί 
επσῖπι ε[ι, παρα τὴν Μῶ, ἆμᾶτα Αέο]ες αὐῶ ἀἴουπε: 1 ε[ῖ, αὖ απγο- τα. Ύ. ὃ, Ἱερεπάπτα γάθτας, αὔριονς τῇ εἰς αὖθις, αῑς γενεγ” τεπίο, [ει αἲο π/οφμοπιε; πο ε[ῖ αὲς γα/ίρπο, ογαδ. Ὁ. 5 ἴπ Αὐσίτης τε[ρεχ]τ Γοτια[[ο αἆ Πετεποῖαε ῬτορΗ. Ορ. 9ῦ. Ὁ. - Ἰῷ: οἵιν Γγοορητοπ]5 ΠπΙεΙρτες εε δοτνίιν Ύ Ιτο επαττᾶτος ο[οσρι 
εοδάεπα οἶπι Απζηποῖς ΒΗ[[ο ἵππαμπι: αἲ Ταγίας ροβὶ Αυζυησοφ αἱὶ- 
αποι ἀππίς Απίοπαμα αεπῖετα οπι Αι[οπα ιγ]ο πρσες τος Ἰο 9. Θἱεοπίι Οοπιταεπιατῖο ἵη Ἐα[ίος, Απτιποιιη Ρε]]απα ως 4Π η υτθίδ οοσζντ: Απίοπατα γετο εαρίαπα Ιτᾶβῖτ ΑΠΏΟ ΟΟΟΟΧΧΧΙΣ. ν 
«ονες εἴ ἄζωνες Υ. 10, πὐΠὶ αἆμαο. σποτ [μπι Ὁ. 25 ει έ]τις ος οοπΠαδῖι θείο, [Π Ἠοο πηοἆο Ἰπιοτρο]θτας: Αὐτή] Ἡά ο. .. 
αὐτή ' καὶ τροπῇ, αὐδή, ὧς ἐν τῷ µελ--- Πς [απε [πρχα 168 58 κα ο, ηῖ κακοήβως, Ίνα εΠᾶπι εὐήθως εἴ συνήθως. η ορίδος σα .. χο Ῥοτε[ὲ απαβ]α]. Τα σα πηυ]ταπα αὐΏπο]]] γαι]ο εβ; ο ρτὶ- χΏΟ οοπΙτβοῖο οοπ[πμαϊτα Πεχίοπο Ἠχοτο ρασϊργ Ἡ 
τριήρων., ὀνήρων, εἰ Πα ρης, : ον ἡπή αν Ρ. 175, Υ. Ὁ, Ρίο λιγὴν ΑρΏαδ- αἨφπαπτο τεροπεπι Άιγγύν, /Γήἱσίποπι. Ῥοτίο αὐτμὴ ἁῑγί[ο αριὰ Ἡοπποταπι ]εοίως ημάς σι΄ εἰσόκ' ἀὐτμὴ Ἐν στγβεσσι μέν: .αμοἆ Τα ήπιας Ῥοεῖα πας, -- ἆωπι «έτει ᾖος τεροὲ αγίας. Ὑ. 0, ἀγτίβεσις τυτ[υπι ΡΤΟ µετάβεσις Ν΄. 5ο, ο α οπβο εκ αυ ἀϊρῃιῃοποο Ίταειβιήτα θιἶατα [ω ωτα ὃς ἄνεως, 105, 2. ὃ. σέ, καὶ ν]οία ΙΤΘΡΠΤ, [οπ[ας Ρο[τη]ας ώς οὐλ 
ἕτερος, ./ὲ ποπ αἰέμς --- υἳ ραῖοῖ εκ 105, 65. Υ. 58, οἱ [οπιτεπια λ 
πιςΙτΙτΏ οοπι[ίατοί πηε]ίυς, {1 Ίθσετοπημς, αὗτως Ἴεθα ἀλευάμενο οη[ῖχα φἰ(ο{Ε1. [εὰ εοπ]εστατα εν Βεσπεπς Ἠοπιετί Ἴσαιι τίς βππιτας εκ υἩ β'- Υ. 59, Ιπημῖῖ αὐτὸς ἀετίγαιμπι ο τετιίαθ Ρετίοπας ος ὃς, ἓς: αιοὰ 1Απίοα πομαϊπαιίγο οα[α Ἱπμβιπιυσι ορ [ο- 

σος , 
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τυτ.. εῖ [απο πιασπα Ἱπίετ νάνο πο αΒιηϊτας. πιος Ίωπιοπ ν. δ4 
Ἠσταπι νοηίατ. Εοάσηι ν. δὲ Ρ]ητα]τετ ποιο Ἱορὶ Ροτεῖ, πφω- 
τότυποι ἀντωνυμίαι. 1 

5 Ῥ. ατὸ, ν. ὃ, τω] µένω, ΤΠαΠΕΟ: Ῥογροταπι. Ὑ. 30, πε] 
ἐπὶ τῷ αὐτοκφάτοφος ὀνόματεν, Ἠῖ μπι αλιδί, ἴωπι πα, 47. Υ. 58, 
αὐτόδηλα εἲὶ οιἴκπι αριά Ἡο[γοίωνα, αἰοημί Περὶ Ροίῖει οἴἶαπα 
αὐτοτελη. Υ. 1, [επθεπάμπι οκ Ηε[γομίο, Αὐτόχβονα ἑστίαν, 
5ὴν τοῦ Χείρωνος. . 40, ἵπ αὐτότατα νεβῖρῖα [ωπι ἀπρ]ιοῖν [οτὶ- 
Ρίυτάο, αὐτότακτα, εἰ αὐτύταγα, υἱ αραιά Πείγοι. αὐτόταγος 
νλΗ. 

. ”. ατάὰ, ν. ὃ, [επὶ Ῥοτε[ὲ [οπρειτα νη]κατα, Ίος [οπία, ἀὐτὸ 
τοῦτο τὸ, Ἀήκυβον µόνον ἔκοντες. αἰοιμ {ηρ]ίζτοτ Πτασιωτα 
ε[ῆει, τὸ ληκύβιον µόνον. Ἡ. 3Ο, ΠΙΔΙΙΣ παρα τὸ αὐκμὴν, ΠομΙτὶ 
Εεπετῖς ατησπ]ο. πάπα αὐκμν εβ Ρος πια [ου ΠΜ 1ποπ1θς. πάση 
βοεποπίπυπα, Ἰάφ 1ο ποσα. οπίης, ἀεεπατίοπί ρεπιτο[γ]]αμας. Ν. 
Ὁσ, ἆσ ἕνθα Ίάεπι ἀἶςο ιοά [αρτα 197, 4. 1 νηµ. Ἰ Ποτίαεῶπ 
εὐϊμοπῖυυς εἰ, ν. 2604, ἐν ὁ) ἁμάβοισιν, Ἡ καὶ ἅματρ. οἵ 1ΠΟΧ, 
παρὰ στίβον, ναΠΙΑΙὰ Ριαεροβιίοπο. Ύ. 5δ εἴ 5η, Ρίο αὔαν εἳ αὖον 
χουτῖα8 Ἰομεπιιδ γε] ανῶ, η Πάργα 171, 1 απΙί αὔὐων, ἄςοσπίι Γο- 
ἵτασιο, οἳ ἀεο]παβοιπο παυῖαία, πῖ πιοκ ν. 44 οι 48. Υ. 44, υ{1α- 
τἶ Αἰολεῦσι. Υ. 40, δαρρ]ιομῖ Ίοσας τερεύιες ἵπμα πι ἔσπερος 
564, 3. 

Ρ. 1ο, ν. 15, Ρ]απ]μφ Ἱτα Ἱπιογρο]αγοτίς, τὸ εὐβέως οὕτω καὶ 
παχίως ὡς ἅμα τῷ ἄγ-- ἵὰ ε, ἕα οεἰεγίο «ο Ῥγομοτο, Π! 
πιπα ει τοι ΡεΓασαϊµγ αοἰζο. αμα (αοίμπι [αοιωπι. Ν. 18, 
Ίοεας τεβίτας εκ Ἡ. ν, ὗ. 28, ἵπ ὑποτίβονσι ὑρ]ιοῖς Γοριυτας 
Τωπτ νε[μεῖα; ει Πηρυ]αεῖδ, ὑποτίβμσι: ει ϱ]υτα]]5, ὡποτιβοῦσι, ({1ο- 
πϊ προϊοῦσι ἵπίτα 003, 19) οι (ᾳποά ε[ὶ πα) ὑποτιβέασε. Παι- 
Εὐἰατε αὔτοπι ὀποῦαις ποππϊπαῖνις αυ οἵατα αλ, ποπ λα ἴπα 
οὗ, 4ὐ: ασε, 96: 208, 4. Ύ. ὅπ, της Άρης οχοιαὶ Ῥοιεβ, [α0- 
αιἰάο μεπήίνο εὐβείας: Π (15 ἵαππση τὸ Άρης πια], αἱ ν. Ῥτο- 
χπε Γεηπεπηῖ, Ἠαιιά οεηιήάεπι τεεἰαπανοιίμα.  Ύ. 60, Ρτο φαρὸ» 
Ἱερεπάωπι ροῖΐης ἀφανρὸς, ιτ ἀεοίαταπι [οημεπτῖα. ' 

Ρ. 176, ν. 7, νη]ᾳ. ἀπό τινος ἑστίας. [εὰ οἰκίας τεροπεπἆαι 
ο[[ο ππαπήοβυτα εἰ οκ ν. 15. αρα Θμΐάαπι εἰ ἀπὸ τῆς οἰκίας. 
γ΄. 1ο, Ίοειι τεβίταιας οχ ΟγΠ. ὅ. Υ. πο, οοπνοπ]οπάης ᾿Αθήνη- 
σι. παπι ᾿Αβήνηθεν Ρτορτίε ποπ ε Ίοεο Πρπίβσαι, Υ. σὸ, 1π 
νυ]α. νεβόρία [μητ εἴαηι αἰτοήας Ἰοομοπί, ει ᾠβρίζετε νἰάε]ίουι. 
ει ὑβρίσατε, Υ. 54, τὴν ἄκφαν, ουσια ἀτιϊσμ]ο ἀῑσι, το[ρίοῖεις αἲὶ 
πὸ Άργος, εἴ επι Ιπο]]ίσεπς (ἶαε εβῖ ἵπ Ατρίνο ΙργΠίοτιο. ΤΏεἴη- 
ες απῖε τῆς ᾿Αργοῦς ἀθ[άεταιας ῥταεροβΠο μετὰ --- ναὶ αὐ[ο]ιια 
Ἱερεπάππι τῆς ᾿Αργοῦς διασωλείση». {εὰ Ῥτίος Ἰεοῖο οοποϊπμ]ογ. 
γ. 41, ἀεεβ ᾿Αφήμενος]- 

Ῥ. 177. ν. πο, απ ειπᾶϊ Πρπὶβοπιῖοπο Ίασι υΠιααν ἀῑσιατ, αὖ 
τω: [εὰ [ετ εἰἶαπι Ἰῶσι Ροῖεβ, αἲ ἔημι. Ν. 55, οοπνεπὶθη[ἶς 
ἐπισχήσει [ει ἐπισκεῖ, ἢα. Ἱεππρ. ΕΠ απϊοπι Ίουις εκ . α΄. δες. 
τ. παβητικὸς ΡοΠΙΙΠΙ Ῥτο µέσος. 

Ῥ. 178, ν. 4, Ἰουυ8 τεβ τας οκ Ἱ]. α. Υ. 6, ἀφενὸς αἀῑοοί]- 
νηπι ποη Ἰωγεπὶ, ο παπποῦχοπα Γη [ρισατὶ Ἰίοσαι Ροῖῖφ ἀφνεὸς αῦ πι- 
ετοτο [οπἱριυπα Ιταπβροβῖα νου ε. ιν 4 οοπιταίυσα [αργα Ίτα- 
ος 183, 4ο: πἶπταπα πομηίπα ἵπ ἐς ἴδος ε[ο α νοιυῖ ἵπ {ω. 
Ψ. 6], εοπρτασητῖως τὸ ἄδος: οιία (εφ αίτητ που τίης ϱυποτῖς τι ]α- 
τῖνατη, ὁ --- ας εοάεπα εα[α Ἰοσοπάμπι τὴν ἄφον, τε]αιϊνὶ βεπετε τοὶ 
οιεπίο νε] πιπῖαϊο. . 

Ρ. 170, ν. ὃ, οπα ἴΠῖς, Ἡσίοδος τὴν ᾿Αφροδίτην, [ήαιϊοι- 
ὅυσππ παρετυμολογῶν ΦΗο), νε] παρετυµολογεῖ λέγων, αἲ Ἱπ[α 
186, ἆ: 07, 57. Ἰπάειωσπε ν. 1Ο, ἔφορος γάφ ἐστι, [αι οίοπ ατα 
5 Ρτασεοβεπή μας, τῆς συνουσία». οἵ παπι ν. χά, νοεῖται Γαὐίηις]- 
Ἱέεοπάηπα ϱοΏ ἁβροδίαιτος. Ῥοπο ἵπ Ηε[ιοῦϊί Ίοεο νο. 5. βεὰν 

οτ συνίῶισιν Ῥτο πποποβ[αῦο επρίεπόηπα, αἲ αλοὶ, : Ῥοα. ν. ἵπ 
Πα. επ, οὗνεκ ἐν ἁβοῷ, πα Ρταοροβµοπε νἰάο]σσι. ἵπ οἵε- 
ὧεπι ροβ Κυφήθοις αάάῑτυ Ἠϊο νετ, ἱΚυπφογενῇ ὁ', ὅτι γέντο 
φολυκλύστω ὁνὶ Κύπρου, 9 «τν, ἵππα 40, πο, Υ. 30, ας 
Ίοευς τοβήν ος Ο4. κ. Ν. ὅθ, ἵπ νποπο τεροπὶ Ροϊο[ἱ καὶ εἰ- 
τελέε: απία ΟΥ Πρρας αρνιά Αιῑιοπ. μὴ. 7 Του, αρµαπα Αηποπς 
διὰ τὴν δαψίλειαν ὑπεφορᾶσβαι καὶ πτωχικὸν εἶναι ὄψον. Υ. αν 
τΠοίτο οοπγεπΙεπΙ! αὐδώονται, Υεὶ αὐθάώνται, ΙΙ αριά Ν]- 
εμάς, Τ]ετ, ν. 464. ας ποιαπᾶα Πδὶ τοσα ὀαρ]οῖν Ιοἱριυναο 
ποιαίο, . 48, σιρφετὀν πὐτεειῖνο Ῥτο συρφετώδες Ἰαῦσηι 1π Ἰι- 
ἵως νοςα]η εκροβίοπα οἶσπι Ηοίγοβί οἳ δηήθας, 

Ρ. 18ο, ν. , Ίοει ΟΥ, ο. Ν. 10, Ππιρ]ιά σε ἀοηϊναιίο ο 
αὗὐ ύλη, Γαση: υπάς Πα οπι διζλίζειν. ν. 360, νη]μ. ἀχαῖος Ῥτο 
ἀρχαῖος: Ρετρεταπη. Υ. 55, τού Εἰοτοπήπα σὐιήο Απιοιιαμι, 
Οὐ9 ἂν αὐτὴν τὴν ᾿Ακαιὰν ---. Ἱπ οπά σπα Π]οκ ἨΜνέσκετο, Ομ) [Πα 
Ῥοβϊρείοις ἄν. πρι Ἱντεαπάγπα ο» ἵπ Τ]ογϊαος ο[ξ, οὗνεκ) 
χα Δημήτης ἔβλαψεν.  Ν. 41, νη Ε: ̓ Αθηνᾶς Δημήτερος, οιγ- 
σπο ρ]λπο οὐ]ίσγατο, Υ. 56, Ἠπιὰ [σο Απ γε έλώδη, ραζι- 
αγία: οἳ πιοκ ραᾖΐνο λέγεται. 
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Ρ. 181 ν. ὃ, [οπρεπάωπι ν]άσιυτ νε], τὴν γνώμην ὠχέρδιος: 
γε], τὸν γόον ἀχεφδούσιος. αἰίοφαῖ επίπι ποα οὐπ[ίαι πρίν. τ. 
96, Γοείαα Αλέξανδρος: «ιὶ εἴἶαπι αἰδίὶ α πο[ῖτο οἴααι.. [ωραι- 
ἀἰεπάυπι αμίεπῃ Ἠϊο (ποφμο γετῦιπι φμσὶ, ααϊ αἰιά οἰωσηλου, 

Ρ. 182, :ν. 18, σπείτιπι αἵ τόν τ᾽ ἀχῶφ, αι αἰἴαπι εἴμδ- 
πηοᾶϊ ρατίομ]απα, αἆ Ῥτούνοεπίίαπα Ότενοπα [γαῦατα ον. ο 

Ρ. 189, ν. α, Ἱπο]μίωτα κἡ λύπη, ἀεοβ Ἱα νυὶᾳ. εὐμιοπίριιςς 
Γωππρίπα νετο οκ Ῥαρ. Ῥβεσοή. ν. δ. Υ. 5, εοηνεπίοπης Γοίαα 
αλοιηβεῖσα, ἃ ΥΘΙΡΟ ἆλοιῷν, 46 πιο [ωρτα οπτα αλδὰ ἴηπα 69, ὅο, 
γ. σι ἹΝνιοι θε Ίοσμφ επ Αἰεχιμαιασϊς, ν. 11. νεα 1δὰ 
πῶφ εἴ ὕδωφ εοάριι εδῖι αοορίωηίας, πο. ῑνοίο, ας πο[ῖος Ἰής 
ἹπτοΗρίτς ποπιπατίνο [οισει. Γεφιίτως επῖνα ᾿Αργέστας, [. ἀγέμου». 
Υ. 59, Πϊα. «’ ε ἁλόντε, εαρεὲ: οἳ Ἀίνου. Ν. 5ῦ, Ίοευν τε(τα- 
109 οκ Ο4. φ.. Ῥετροαπα οπα ἴπ νηὶσ. ἀμφοτέρους, εἴ ἕντεσιν. 
Υ. 57, νω]ᾳ. Ηεβοι! εἀλίο δεκαδώρῳ. [εὰ απΗπά ὁωδεκαδώρῳ Ρίο- 
Ῥοτίοπο Ἠμπιοτὶ ππε[ῖμς (αάτει αἆ τφισπίβαµον, Ὀῖ ππεῖτο Ἰδάσβας, 
Ῥτο τάµνειν Ἱπροταιῖνο πιοζο Ἰοαὶ γοιεῖ τάµε. Υ. ὃχ, ηῖ νεεία 
εκρίοατησ, Ἰομεπάυτα νιάθεας, µισητὸς βόβνν, Υ. ὀ6, Ῥτο Καλὰ 
που ε{ί οαρίησα σα Ἱερεπόάυνη Βαάλ, [ει Βάαλ, ητ Ἱηῖτα χο, 18. 

Ρ. 1ὔε, ν. 4 η Πο, ποὐῶν ἑων, καί εξ αηδίζυτη. Ῥοί- 
{οι (ιά ἆομ ποξοῖϊν Απῖ πόδεσσιν Ἱερὶ. [εὰ οοπίεοίιυταε ποπ Πίο. ος 
ἴοα. ν. τεοῖας «Ἠνί[ο κατ’ ἂρ ἔώτο. Ν. 5ο, Βἰμιατοῖ Ίοει εῖ 
ἵπ. Ἠδεί]ο περὶ τῶν παρ Ὁμήφῳ Φιαλέκτων, Ὀιυίο {λε [)ογίσα 
ἀἰαίοοιο. Ύ. 90, Ίσσιδ ο διεμ]ιαπὶ Ἠγχαπϊ Εἰνηϊοίς Ίνα Ἰπίετρο- 
Ἰαπόμδ: ᾽Απολλώνιος δὲ ἐν ἑπτακαιδεκάτη Καφικῶν ἱστοφεῖ, ὡς Μι- 
Βριδάτης καὶ ᾿Ἀφιοβαφεάνης -- εἳ ἵπ βΠθ, ν. 41, χώφαν ἕπτισα 
καὶ ωνόμασεν οὕτω». Υ. 47, [εμιεπιία τεηιίτωπε ροῦμφ ἐπιόντος 
αμάπι απ---. ᾿ κα 

Ρ. 18, ν. 8, ομ[οινα ποπηπαιἶνος αμ/ο]τε ροῇιος: φιοὰ αἰϊρὲ 
4ποφιε ποϊατο Αριι αἰίον πιοπήηῖ. Ὑ. 19, ποη πηίηως αρ 
ἐνπονσιῶντες. Ύ. 11, κλανδιος πλ] αἆ τεπι. τεροπεπάηπα γἱ 
αλάδος, εχ τσ. ὂ. Υ. 31, Ῥτο κόλως τες» Ἱεβοπιμς κόλος, νεὶ 
εοπηρο!. κόλονφος: η [τ ὁ κολοναβεὶς τὴν οὐφάν: αμαῖι. ἤρπι 
πο ποπηηῖ οὐφα ποταια εἶαμι Γαρτα 59, ὁ0. Υ. 360, [οτια[[ο χο- 
οὔμδ κηλον, ΠΘΙΗΙΟ ΡΕΠέτε, υἴ ξύλον. αἰἰοφαὶ επίΏν ΙΠΙεΓ Ίος ος 
ΓεηΜΟΠΘ κήλων ππ]ία εἠι ἀῑβοτοπήα. Ν. 32, αραιά δυϊἆαπι, εβ, 
εταφοριχῶς ἀπὸ τοῦ βαθείας φρένας καὶ κεκ ὃν ρα. σημαύν 

Ῥοῦιο καὶ Ῥτο εἰίανι. [επίας ο εί: μα, μμ δε«μαφω ο τὴ 
ἠπιο[ἠἰδε εἶῶπ Όεεμίιας. . 43, οοπνεπίεπῖας βάνβαφον αν 
νεὶ βαρβάρων δὲ -- ϊ ορρο[ιϊο [τι Οιαεσαηίοί ει Ῥαγυαχῖοί νείῖ- 
15: αμα ἆς το Ἱῑάεπα ν. 25. Υ. 49, Ἰαιά Τοο απ νετίοι Ἰεο[ῖο, 
αὶ ἐμβαάς, «α]οεαποπ!ῖ ϱεπιδ: οἳ πιοχ, καὶ βαβμὸςι οἱ σχί 
Υ. ὃὰ, ουσ αὔτη [αὐαπάϊεασηπα καὶ λέξω: ας εμενα οὕτω. 

Ρ. 1δ6, ν. ὃ, αθρτενίαιαφ οἱ Ἡοπιοτὶ Ἴουιφ, ας αλλ {ῆ 
Ὑ. αα, πια Πας αἱ ὀρῦς, [οεπα. Ἔεπετε, αἱ ν. Ῥταεσεά, να Ῥοιμι 
Ἰεβεπάυπι τὼ δένδρα, αγύογες, Ἡϊ εἴ [εφμεπα οοππια ο. ἀπβμίς 
εἳ οοπβγηιᾶπΙ υαρ ἠπίχα ἵπ ὁρῦφ τερειιπιῖας 338, 51: 388, αχ, 37, 
49. Ύ. 1άν ΡτΟ καμπτὸς Ῥαμίο Ρο, ν. 35, παμπςὴφ ζώο τν 
τας. νο, ἆς αρνώνη πλ] οοταρετίιυαι Ἰαῦθο. Εοείαι Αρνω- 
νίαν ἀἴοενε νο]. εΑ θμῖπι, τοῖε Ὠιονυοιϊάο, τὸν κφῶτα ῥύπτει 
καὶ τετανοῖ: πο Ρ]ήα ν εἶως ἀε[οηρΙοπο νεηῖτ ετµκβαγο οµ- 
ἴοπι: ἀρωνίαν Νότο ἃ αὐῤβιιδέααν ποπηϊπατὶ πο Γρ Ι(κήε, απετογ εξ 
Ίάεπι Ὠϊοδεοτ. Πρ. ο.  Ἠ. 59, πήταπα φιοᾷ βάλλω ποπ πἶιχα ἵπι- 
Ῥεπίεείαπι Ποσο Ρτοςίτ, ουμα ἴαποα πάς ὑπ πμ ση 
βαλῶ, εἰ ἄογ. 3. ἔβαλον. . πο 

Ρ. 187, ν. ὃ, Ίου ἀεουτίαας, ὂ. αὖ, τίληµα απίὰ Βὺὶ νε]ῖε, 
11ΟΠ οἁρίο. πες πίλμμα ομαθταϊ αηε]μς. ἂἲ τύλωµα οἳ Αλμωμα 
Ἰοηρῖμ α να]μαίας [οριιάς γεβῖρι ἀἰκοεάνηι, Ν. ο, [ ἐν 

Υ. ὃα, βαπτίσματος .Ἡ 
ιά αἲ 

σᾳο Ἰορᾶς, παεῖταπα οες Ἰαπαβίσαη, 
βῖα λα ρτοφυτ οἶδπι αὐ Απαβμμο Βιπαΐτας [εὰ, πε 
ωπ]οπις ἴαπα οοπ[οπίαπεα ο αἱ αριά Ταὔπος δασγαπιοη- 
ει ἀἰεστον [αειαϊοπεπα ΠΕΙΣ, βάπτισμα επί βπιρίίοίετ ᾱ 
βαπτίζω ἀοτίναιααν υἱ ἄγνισμα αὖ ἁγνίζω, φάντισμα ἃ ῥαντίζω, 
οἳ ία. οοπ [αι]. Ε η 

Ρ. }88, ν. 7, ἠπο]ηῖα παρὰ, ἀοε[ ἵπ νυ]α. . .ὖ, νηὶᾳ. 
ὁύε, πο ποπ [οιππῖ Γοφισηιία, παπα [οπ[ων οἩ, ο βαφὺς 
Ῥ]ιοιίου οαριο, Ιπίοτο ὃ, οἵ ἰπάπεροβιίομς ἔποια, Ἠπαίοι 
αποά Πίτα τοροιίτας α1ο, 41. Υ. 1, [ρεα[ῆο Καρβάνων 
αμοτος πι ἱπίτα ἄφο, 471 εἰ [οη. ν. ον οὖν καρβανίων τν 
ὑπεφβιβασμῷ βαρκανίιν, καὶ βαφχάθεων. Πο οπίΩὰ ππε]τας ων. 
οΠηΠΙΑ, καφβάνων ΥΟΙΟ ῬΡτο βαρβάρων υΓηερανίί οἶαμα 1 γοορΒεοα 
Ρ4µ- 173, ου αἲξ, κηκάσν γάµον» Νεμφεῖα πφὸς κηλωσγα καφβά- 
νων τελεῖν: (ο εσγιο Ἰπίοιριον οἷιν ὸλοικος 1ὴ αοορίε) οἳ Ῥαμ. 
Ὁ, Κάρβανον ὄχλον: ο (πο οἳ πο[ῖοι ἠηία “9ο, 48, δεορ ' 
Ἡψ. Καρβάνους 1γοῖαο ρορμ]ωπας αἱ Βαρκάνου, ἨΗγγολιϊς νἱοὶ 
βεπίοµι [01 ὄχοις νότο ΡΓΟ νυὴµ. ὀχλοις ν. 10 τοροῦηὰ εκ Ηοῖν 

Ρ. 180, Υ. 3, [ολα Δποίος [ερῆ, Άιθος κα. Αν Ἀεγομέν 
Λαρίς φι αἰοίίμν 1 ἀῑμο. Υ. ὃν εοπνεπἰσα ια ἴνο βασιλενω, 
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Ῥτασ[, ἵεππρ. δοΠ. ν. ἀπρ]ϊοϊφ. Ιοοιῖοπῖς [απε ἰπεϊεῖα, αἰπολιήωνν 
οαργαγίογµήε; οἵ ἀσπαλρίων, ῥρὴ/οαίογωη. σοι ΑΡΗ [στο 
πάντα, ὨΡΠΙΤΟ Ρεπετε: οἳ ν. 33, ἔχειν, ἴπβης πποάο, . 24, πια]- 
Ίεσι οἶπι ατιίομ]ο, τὸν ἄληθῶς βασιλέα. ἀεϊπὰε αδο]ορία Ίναος 
πηε]ῖα [εφπεπῖὶ ϱπ8σ ῥταεοεά επί ππεπιῦτο η μίωπσετως: Ίου 1ο- 
ήοτ } πανα τὸ βάσις εἶναι λαοῦ, τουτέστιν Έδρα καὶ στήριγμα" 
δεῖ γὰρ τὸν ἀληλῶς βασιλ--. Ν. 47, Ρτο "Αρες Ἱεροπάνπι νἱάοιας 
"Ἂρευς, εχ ο οπίπα, Αεο]ίσο αἰἰοηυία, α[ατραίας Κοπϊνιν Άρεως. 
ψ. 55, τερα]α οἱ [επίοπβα ροβμ]αξ, σνναλοιρὴν τοῦ ε καὶ ω εἰς ω, 
πξ Ῥαμ]ο απιο ν. 60, 

ΤΡ. 10ο, ν. ῥδ, Ρο[ὲ Φῆλον τιτί[απα ἀε[ῃάσγαίας ὅτι [δι ὦς. ὗ. 
45, πλακω εχοῖριας: θμῖα ἴάεσι ες ργαο[οπτῖς τοπιροτῖὶ ο, οεἳ {α- 
τατὶ Γαουπα]. τ 54, Ιπο]μία, αἀἀῑτα [μαι οκ ΤςοομΏτοπο. 

Ῥ. 1φι, ν. 6, [ω[ροοτας ε[ῖ Ίοουδ. [ ἵππποα Ίια [οηρβε 4Ποἴογ, 
τοῦ βάνχου Διονύσου πηειοηγταῖοο οαρίοπάµπα Ρο ψβας: αἲ ἵη- 
τε[ήσααα», ες βεβα[ο τιπῖσα ο ν]πυπα φπα εἰ οοπνα)]ίαπι 
Ιοπόϊρας οοπϊοχία5: (πεπιαἁπιούμα αριά Αιλοµαευπη Ἰρτο 5, ἵα 
Ῥασελίεα αμαάᾶπα Ρογηρᾶ τῶν βασσαρῶν αἶϊπο [εερεπεῖβι5 οοτοπᾶ- 
τας Ἱερυπίας, 4ἱάΘ σµίλακι καὶ ἀμπέλῳ καὶ χισσῳ. ΑΛριά Ηείγ- 
εἰήυπα οτάῖπα Ἱπνοτ[ο Ίναος Ἱεραπίας, ἴτα γἱάσ]ίσει,, βασσάραε, χί- 
τῶνες οὗ: ἐφόρουν αἱ ΌὈράκιαι βάκχαι. τι Γοπαῇο Ἠΐο ᾳποηιια Πα 
Μπιδτρο]απάι Πε Ἰουυθ: Ἀέγονται βασσᾶάραι αἱ Θράκιαι βάκχαι, 
καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Κιτῶνες οὗς ἐφόφρουν" ἀπὸ τοῦ βάκχου Διονύσου, 
καὶ ἀπὸ τῶν βησσῶν. [εὰ" πὶ]ηὶ ἀεβπίο. . ἀ4θ, ἵπ 1], ἐξ ας 
φΦενέσθαι τὸν Εφιχβόνιον, [αυαιάϊοπάυπα λόγος ἐστὶ, νοὶ Ππηϊ[α 
αυίὰ. Υ. 49, γι]. µάτωνος: θα οπτοιῖ οεεβ[ίοπε, αιοά ἴπ ναι. 
τη], αἶτοτ τοῦ {8 ενατασῖες, πεπαρα ας, Ῥτοχίο αἆ µ αοζοζῖς. 

Ρ. 10», ν. 18, Ἱερεπάνπα νἰάδτας, καὶ (βαυκαλίσειν τὸ" κατα- 
εμίθειν. πὶβ [οτι βαυβᾶν απἲ βαυκαλᾶν το Ίο τηβ]ῖς τοροποτο. 

παπι Πία ᾳαοΠιΕ Ῥτο κατακοικίέςειν αἱαγραια ποιατ ἨΗεβγομίις. Υ. 
πο, ]αρὶ Ροιο[ῖ εἴἶαπι ὡςφαϊστὴν, πια(ζυιο βοποτθ, αἲ καλλωπι- 
στήν. Ῥτο µαλακιςόκενον τετο [αροτίοτος ελίοπος οπη][ῇ ργίοτ- 
να ἀπαῦνς Π]]αδῖ Ἠαρεπί τβηῖαπη κιζόμενον. Ἰάθπα α[ατραπατη οἴἶαπι 
Ραβῖπα Ρταεεεἀεπίο ν. 19. Υ. 35, βόάλλω [οΠρΏ[ο νιάειως ᾱιι- 
εἴοτ, ρετ ας αἲ ἵπ [εᾳ. αειϊο]ορία. Ῥτο Έλλειν ν. ὃἹ νεῖα5 εἀ]ῖο 
Θαἡίεγρῖ ἔλκειν Ἠαῦοι. ΄ Πδϊάσπι πιοκ οἳ μύσους [οηδὶ Ρο[ῖε. . 
49, τεοεπς εἀϊπο, ἐπ ὀλίγην: ααοά [οί Ῥοιε[ῖ, [αραιάϊτο Γανῇ. 

ερίδα. 
. Ρ. τοῦ, ν. 7, ἀληθὲς Εοττῖ ροτε[ῖ, Π τε[ρίοῖβπηας τὸ βέβαιον: αἲ 
Π τὸ βαιὸν καὶ µικφὸν, εοπγεπ]επίιις νἰάστας ασθενές. {πεδεοί[ίο. 
ν’. 56, τηε] καταπεπόνηκε, υἵ νοχ νου εἰ [ογπια; Γοτπηᾶο τείροι- 
ἀεαι. . 49, αηῖε οοπυηιαϊῖοη Ἰιά καὶ βεβολήατο, οπιΠυπι νἷ- 
ἀειις Βεβλήατο, άμα ποπ οσα Παρογίοχίρας οοπίπποπα, [εά 
πιοναπα [εοιίοπεπα ΟΓΦΙΕΠ8. 1 [πε ἱππιῖτ οἳ εοριυ]ᾶ καὶ εἰ ἀῑδοτι- 
πηεα πο πποχ ν. 46 ἴπιες βεβλκατο 6ἵ βεβολήατο οοπ[ταϊτητ. 
Υ. 51, ἐβεβόληνται 4ἀάετε Ρ]αουῖῖ, αἲ πποκ γ. 65 Ἱερίτας, πεποίην- 
σαι, πεποιέαται; Ἱτειηηιμε πα 9ο, δ: 611, 4θ. Ἰοπίσα οπίτα ἴ]]α 
ἀῑα]ν[ς Βι ποπ ἵπ Ππσυ]αῖ, [εά ἵπ τα] τοτήα.  Ὑοτυπα απῖ- 
ππαἀνοτιϊ, επῖαπι ἵπ [εηπεπΏΏις (περα ᾿οποϊτή ἴοτίία ῬΡ]υταίεπα, εἲ 
οπᾷ Ἰαπζυτηπιοάο ἵογήαπα Βπρι]άτοπις ϱποπίατα εκ εα ποππυ]]ῖ 
έως δις Γογπαίοπεπαι [αοίωπ. πϊτασηας οκεππρ]ατα ἠπίτα 
αδι, 46, 5ο, δ4: 294, 7: 395, 1ο, ετ α[δῖ. 
κ Ῥ. αοά, ν. σἳ, ππε]ίας Ποτια[[ο καταπῆγας νε] καταπύγους: 

Πε, ο[πείεπς πε ᾖιοππιέμες ἀεείάαπι ἐπ παισς Ἡ. 98, πείοῖο απ 
γετῖα» ἐξέσχε, οτ/εγωῖ. Ν. 53, [οτίαα Ἰοποπάαα, ἔστι δὲ όημα- 
πωκὸν παρὰ τὸ βέλω βέλεμο --. . 15, ἱπο]α[ας Ατιου]ας τοῦ, 
αἀἀῑταν εκ ν. 5δ. Ύ. 5ο, Ρτο Ρο[ετιοτὶ ἀγχόνη τεσι]α οχὶοῖι Ῥο- 
τας οχγῖοπηπι ἄγχκονν. ' 
-ἳ Ῥ. 1ο, ν. τά, ποιαήο Ί]α 4ο ραΙχοπγπαὶσο Ίγρο τταάῖτα εἴἶαπι 
-- 106, 7. . 17, πιε]αθ [ετο ἆῆλον ὅτε, ἀῑνίίο, }. Ίο. ἀπαρ]]- 
οἳνό [οπρτυτας Γαπς νο[Ισία, ὠνομάσησαν δὲ ᾽απὸ τοῦ ηριώδεις 
εἶναι: Εἴ, ὠνόμασται δὲ απὸ τοῦ 3ηριῶδες εἶναι. αναε Ῥο[ἴοτίος 
οχ[ῖαι οτῖαπι αριά πάσα. δίο εἴ [εῃ. ν. βέστια γὰρ τὸ θηρίον : 

'πο], βέστιαι γὰρ τὰ Ἁγοία. [εὰ Ρατιπ φιαάται οἴγτωος φυία 776- 
ἐπὲ α Ἰαυπῖο [επριοτιοις αρροβαπτας, πον ὣς μὲ; Ἱτοπππιιο 
ο[εἶπις Γαὐεες, ἑππς ΠΙΟΣ. 
νν 3κ ν. 49, αμι βπραἱαΏτος Ἱεροπάμπα δὲ οὗ: απξ αἆ οχῖο- 
σῖων αλά Ειεϊεπάα τε]αίίο. Ύ. 5ὃ, πηπιαίο Π]α τοῦ ὃ ἵπ β, ΆΑοο- 
Ίἴσας ἀῑδ]εοῖο εεἰθωίτας Ιαῇα 20ο, 37. Ύ. ὅτ, τηε]ίας διὼ τὸ, Ἀο- 
ου[. εα[α. ν 

Ρ. 17, ν. 3, οοπρτιεπῖία», γιάστας, σκαίροντες, ποπῃ. ΡΙΗΓ, 
Ύ. 13, ποϊαίο ἆο µα τερεϊτας εἴἶδπι Ῥ. ἴση. ν. 5α. Γεὰ οἰαπ[αία 
ἀῑῑα, τὸ 3ηλυκὸν, ἴα, Ῥεταπει πιαρί αἲ πημιοτα]ο ἴα: {ε ππο Ἱπίχα 
έω εἷς 5ο, 51. Υ. τά, ὁ, παφατατικὸς Ῥο[τμδ Ῥχο ὁ [β΄ αόφιστος: 
αυἳ πιητ]δίας Ίοσυφ, αἴφιε τα οκρ]επάιμδ, ὁ παρατατικὀς, ἐβίβην" 
ὁ β΄ ἀόφιστος, ἔβην. Ὑ. ὅἹ, ἔνβεν Ῥτο ἔνθα. ΎὙ. 4δ, οἳ τωειτο ϱὲ 

Ὁ Κοπίιεπίας εοπρτιεπῖῖιδ ]θσ. ποιµίσοντες, [οι Λίϊος κοιμιοῦντες. 
ιό 47, τετίω εἶ]ο ρμῖο ἀστνσία:: οἵ ν. ὁ7, ἴοτι. Τερφ,χόρη». 
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Ρ. 108, ν. 8, ἵα να]. οὗ, Ἡ. κ’ Ρτο Ἔκτου Ἱορῖνιτ Τέκνον. 
Ρτάθοεάεπο Ἠεπιὶ[ἴομίμπαι, Ζην δὲ βζω, πιο ἱπγοπι, Ν. 13, Π ἅω- 
Φιος [αἱρβι αµείος, Ῥος [γποοροπ αοοερί[[ο γἱάοτγ ΡΙΟ ἁμφίβιος. 
αἰίοφιί [οπἱμοπά μπα οτοι ἅμβιος, πῖ ἆβιος. . 37, ουπι κεκλῆ- 
σια, [αυαμαϊοπάιπι Φήσομεν, απε Πω]ο αμἷά. Ύ. 45, ἱεροπιάμπ 
Γοιια[ῇ9, καὶ ἐκ τούτου τοῦ βιῶ βίωµι --. Υ. 49, ἁῑνί[ο [οεῖμο, εἴ 
ἕ βιφατο, ἰὰ ο[, | ο οι α[ογγεπε; οκ Ἡ. λ’. αἴημε ἵτα Ἱερει- 
ὁμαι ε[ῇο «οε]αται εχροβτῖο αο [οφαϊταχ. ο. 55, αριοἳν Ἰες[ῖο- 
ης Ιπάϊοῖα, τὰ γὰρ ἔχοντα -- καὶ παραγόμενα --: οἳ, ἆ γὰρ 
ἔχουσι --- καὶ παράγονται -- η Εοτίιο πια], εἰ παράγονται. 

Ρ. 199, ν. 6, [οτ[αα Γεηίας ο, ἐπὶ πολιτείας δὲ, 1ὰ εἴξ, ἴπ 
Πρπϊβεαϊίοπο πολιτείας. Ύ. 3, ἄριᾶ Ἡοτοίοιυπι οί λάβόα, βηο 
μ., Πὺ. δ. θε. ν. εοποϊηηίη», τοῦ Ἱζορινβίων τυφάννου, υἱ Ἱπῖτα 
303, 4. . 4ο, Βιορ]δηις Έγχαπι. Βλέμυες, ὕπο µ: οἳ γενία ά, 
Ὀροβώνδη»ς. αἲ ν. 49, Πϊουγ[ϊ εᾱ. ναὶρ. Τῶν πάρος -- Ῥ]υτ. ποπη. 
Υ. δα, Ἰαμά [οἶα απ΄ γοτας τύρῳ βλείς, ἀἁῑνίο, αα/{οο ἔεμω. Ύ. 
90, Ἰοοιδ γιῖαϊα», Ἡ. ὅ7, ἀμρίεκ Ἱεοιῖο ἵπ µπατα οοπ βία, ηἰαιίταϊσι 
ἐβλήμην, εἳ ἐβλέμην. - 

Ρ. 300, Υ. 10, ὑπ ασκηβεὶς νἱάσπιας εἴο Ἠοπιετίοὶ Ἰοουῖ τοῖῖ- 
απίας, Πα πεπηρε, Ο4. λ, ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν Ασκηλὴς, οὔτ' ἂρ 
βεβληµένος ἐξέί χαλκῷ, Οὔὗτ᾽ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος. Ἴοσι 
οπ]πα οι ἀσκηθεὺς Ὠμο [ασίατ ποπ γιάςο, βλήµενος επῖτα ποη τοῦ 
ἀσκεῖσθαι Πραϊ[οαιίομοιι Ἰα]ει, [ο [ομαι βέλει τετυµένος, ἔοίιες 
ἑαομίο /εμ Ρογοκβ]ς. Ύ. 49, Ηοπιοτὶ Ίοοις ἱωτοτρο]αίής οκ Οἀγῆ, 
ο’. Ν. 46, ποοῦι5 τὸ Φλιμάξειν, Ρετ φ. αιιοᾷ γοτο [οφαϊτας, Ἱτπ- 
πιηῖε βλιμάςειν οἳ Φλιμάςειν ε[ῖο ρτορτίο τὸ Φλίψαι τοὺς µαζούς, 
ππαΙππιας οοΠΙΓεσίαγο. ν) ΐ 

Ρ. 391, γ. 1, ἀεε[ῖο νἰάετατ κροῦμά τε ἢ φθέγωα, νεὶ Ππι]ς 
πιῖἀ. Ῥχο βλίσυρι θπίεπα Υ. 4, τοῖῖι (αἳ γα οτι) αρνιά Ηε[γομίπι 
ε[ῖ βλίτνοι: Δϊαιο αὖσο τησ ν. 40 ἠῆάειι ρες τ [οἱριυα βλίτν- 
ϱον, γε] α ὑ[ιο [ασια ἀοτϊγαϊίοπα, γεὶ ῃετ οποπηαϊοροεῖατα Ποιο γο» 
οαθμ]ο, τί Ἡι τερέτισµα, φίἈνρος, εἵ Ππή]ίρυς. Υ. 29, νυ]ς. γε- 
λῶ φελίσκω: «116 ἸοοΠο οσα ἀἴδοτερει α τορα]α πυαο ν. ὅὁ, ἱταῖ- 
τατ, ερο ἱπάο τορο[αῖ τελῶ τελίσκω. Υ. 49, βαστάσαι αὖ Ἠείγ- 
οἶλο ος π{ωτρατισ ἴα εχροβίοπο νοτοῖ βλιμάται, Ἰαπά [εῖο ἄπ 
ἵπ γεχαπαϊ Πρπίβεαια. Ύ. 90, Ρο[ῖ οἱέσθω ταπίαπι εΙἴρῃς. οοπί- 
εἰἶοπίς ὡς [ει ὅτι. 

Ῥ. 303, ν. 5γ, τατβαηι Ἱπιρογίοεῖα τερυ]αο οἰιαιῖο, ας [αρτα αλά, 
40. Υ. δά, υΠαίῖα [οτε ἐπὶ) τὸ ἄστυ, ἄσαι[. οαἵα. Ν. 57, ειἰατι[ 
αάάῑτο αγηοπ]ο εσας, διὰ τὸ τῆς φωνῆς σημµεῖον, ἴάπιοπ πο [ο ασ]- 
επι [αιΐς Ρ]απα τούς ἴτας [επιοπίῖα. ν]άειατ ροττο Ἰᾷ ἀἱσοτε, Αροῖ. 
Ώηεπι ἹτορΊεε Ῥτορίοτ6ᾶ βοηδρομιῶνα ἀῑείαπα, ηπῖα ου αοἲθ ἵπ σαπῖα 
Ρατίιος εἰ οτσαπίδ γοχ [οπιίδπε ἰποοποϊαπαπη Ἠαμθγει τατάϊιαίοπι, 
Άρο]ίο [ια Ἰπνεπίῖοπο [πανοπα εἶ οε]οτίατεπα αἀάῑάετῖ. απα ἆς τᾶ 
πίτα φποημε 3, 51. Ῥταεεεάεπεα εχ[απι οεὔαπι αριιά δυϊἆαπα,. 

Ρ. 305, ν. 6, κα Ῥο[ί Ἰοπαῖ ἴεπιροτίς νουβίοπη ἀνεκφώνητον ἀῑοῖ- 
τας, οπἷα Ῥες Απιοοεἀοπίσπα Ίτα εἴας [οπις οὐ[σικατας, Ἡ νὶκ Ία ρτο- 
πυπεϊαπζο οχαμάἰατας, (παπιοῦτεπι α Παμπὶ ποηιε ἵπ ποππι][ῖς 
νοσαυιηῖς [περε οπατῖσας, ας ἵπ Οσα, ᾖετοις. Ἠετοᾶες. Τ]γα- 
οἶμς, αμβε Όταεοε ἀἱρμίμουσως εετιπῖας ᾠδή, ρθος ;Ἠρώδης, 
Οράχιος, εἳ ἴὰ ᾳοπετῖς αἶα. Ετοπμποϊατὶ απῖοπι Γοἰίπα, ουτη αἶία 
ἀεείαταπῖ, ταπι ἀἱρ]ιλοπρβὶ [οἰαο ροεΏῖσα ἵπ ἀοιδή, ἠρώτος, Φομί- 
πιο. Ὑ- 524, σοπγεπἰεπΏμς βοαγίδας, πεπηρε παρα τὸ βόας ἄγειν, 
δοµπι αὔαοιογ. Ν. 56, ἀῑβετοπίῖα Πα Ἱερίας εἴαπι ἔα Αππσηοπϊ 
Διαφοραῖ». 

Ρ.2ο{, γ. 3, 3 εχρ]επάιπα οἱιο]ίαπιδαπι ροῖξ βολίτινον τοηπῖ- 
εἴτας Ζήνα, νεὶ Ππ]ε απϊα. Θαιτπάπι ἃ Ποπραπὶ (δεεγοέἔχνι 
τοοδίυσα ἰταάῖς ΜαστοΡίις δατήτπ. 15. 1, 6, 7, αιοᾶ Ρσίπιυς Πετσοτθ 
Εοεευπάἰἴαϊεπι Ααεῖς οοππρατανοπίε, Ἡ. 50, ομπὶ ἀπέδωκε [αδαιάϊεπ-- 
ἀαπι νἰάετατ εκ Ῥταεσεάεπύ δις, αὐτὸ ἔαυτῳᾳ. Ὁ. 43, [ἴρεοια εἴῖ 
]οομρ]εταιοτῖο β499, τις ἵπ αἰῖς οοπυρ]ωτίβης. παπί (βομβαύλιον διῖ- 
ἀ35 ευπα Ηε[γεμῖο γοσατὶ Ιγαάϊς τὸν αι λητήν: ατ τὸν βομβυλ.ὸν Ρες 
Ίοοιπι ἃ οοπισο Εῑοὶ βομβαύλιον: οιοὰ γϊἀε]ίοοι {πα νοσο Ὀουι- 
Ῥήυμος Πβρίοίπεν απαἁαπιτεηαφ Ἱπτοιας, Ύ. 49, Ἴοοιις εξ εσουσία- 
τή, Ῥειιαφ εκ Αρο]οπᾶ Ατροῃ. ψ. 2, ν. 10ο, εβ επἰπί Ροεῖαε 
Ίου Ῥαμίο Ρρτοκίογ. 

Ρ. 305, ν., το βοµβολιός ἵπ γΑῇ ᾳποφιο ΠρπϊβοπΗοπα 
βομβυλιός {οὔρταπι αριά Ηείγοβίαπα εε Αἴπεπάευπι, ὗ. 13, βορᾶς 
ποπη. οπθα αςαρίοπᾶιπα» ας γ. 7, σοπῖτασε γἰε]ίσει εκ βορέας. 
Υ. 54 ἵπ ναὶσ. εᾖ. Αρο]οπίϊ Άγροπ. |. 3, ν. 6Το, Ἱερίτας, βοτρυόεν- 
τες, εἴ ἐπεθῥώοντο: εἴ Υ. 58, βαριά ΤϊοἨΥ{. ἵπ Περιηγήσει, Τοει. 

βει. Τῷ δ᾽ ἐπὶ --. Υ. 53, κτεῶ ἀεριάναϊοπο αι οἄτετο νῖάετητ. 
Ρ. 206, ν. 4, Ῥόττονος Ῥτο ροπη[τια οοπτορῖα πποκ θεαπόρτῃα 

Ργοδεῖαπι λαῦοει ν. 7, εἶαπι ἵπ Γαροουϊρ. ο. Ν΄. 17, φρονήματα 
εχου[ατῖ αἰφμο πποᾷο ροτείξ, ατ Πεπῖξ σιαε οορἑαηίτιγ εἰ οιΓαή- 
εν α οἰγβιπέῤηςς [οα, φιῖδ. απῖηπο ε[Γεγµπει οἳ {Πειρογδίωπε νΙγ- 
Εἰπες: ν]άοτατ ἴάπιοα νετῖας ε[]ο φορήματα, ος/[ἑαπίπα, Ν. 54, 
βούβοσι» αεᾶρί Ροῇεῖ εἴἶατα Ῥτο ὄομπ ραύμίο, νοὶ ὅοισα ρη/ομῖς, 
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Όἳ βοόστασις Ῥτο ὄοωπε /ζαβι]ο. Ἱναππηπο Γεή- ν. Ἱορὶ Ροῖο[ῖ κώμη 
τι Αἰγύπτον, οἶέεμς φπίάαηι «4εργριῖ. Υ. 28, νυὶρ. τοῦ-νειοῦ: 
Ρανς μις, ἵ. 57, υταἴιν Βουβαστῖτις πόλις, εἴ Βουβαστίτ»ς 
νοµός, ἄριά Θιερμαπατα Ἑνλ. αἴιμαο ἀἶῑον, Ύ. 58, βούβοτος Ρα[- 
νο Ῥούα5 Πραΐβοατ, Ἡξ Ἱππόβοτος, µνλόβοτος, αἰγόβοτος, ἂ-[ἱἱ- 
παϊμς ρα/{εεπαἰς δούμς, οφμίς, ουἱδης, εαργί. 

.. Ἑ. 307, ν. αν Ῥοτεβ εΠαπι [υρίαια ἀἰίπείοπο Ἱορὶ οἷον βου- 
ο. οι Λῤο, δαῤοηές ἐπ Ππογοη. Ὑ. ϱ, Ίου Ἰπτογρο]ατας εχ. 
εν. Ἡν 18, ἵπ να]ρ. ἀαρ]εκ ο[ῖ Ἰοειίο, γενέσθαι οἴ παφαγενέσβαι. 

γ. δο, γυὶᾳ. Μένανδρος, ῥδγρεταπι. οί οπἶπα Ν]ραπαεί Ίοσμθ. ἱπ]ήο 
Τηετίασώα, υὈί οιἴδπι ὁροιτύπος, Ἀοοεμια ἵπ ροπ]ήαια. . 56, 
Ν]εααδί Ίσσα ειπα [Πο οτί ἵπ Βούκεφας εωῄοσαπ9 οΓας 
γ- 49 Ῥο[ Διότιμος. ἵπ εοὗοπι Ίοςο Ῥτο κιληγόνου ν. 58, γρ. 
εὐ. Ίναλδει σιτηγόνου. Ύ. Ίο, τεοίῖι βούκερας, Ἡϊ αἰγόκερας: αἷ- 
.. Ίτα εἴἴαπι Ηείγομ, Ύ. 4, να]. Καλλίμαχος, Ἠοπι. σα[ι, 

εἴωτα Ἰμχαια, δί απ εἴαιῃ ραµ]ο απίο πηα]ι τοῦ α Αἰτίων, 
ης αἲβῖ, Ῥάτωπα, πποο οπϊάσπα Ἱπαϊίοῖο, οπτάνοττ. Ύ. 49, νετίος 
Ἰεεῖο Ὠίλωνος περὶ πόλεων. [ο οπῖπι α Φιερμαπο Ἑν2. οἴπιυς 
ἀποβας ἵηα ]οεῖς. Γοτίαα οἴἶαπι Ἰωτυτραποβο Γοἰ]εμί]α ρο[ὲ Ἴνου ἔρβαπα 
περὶ πόλεων: τϊ Πολύϊδος Πι ῥομῖνι Ρίο Ι]ολυίδου [οι Πο- 
Ἀνείδου. 

Ρ. 308, γ. δ, Βουόα [δι Βουύα Ἰ,ᾶσοπῖου ἀῑστας, α[ριγαϊοπο 
Ρίο σ πίτα, αἲ εἰαιι Ἱπία ἁοσοιμς 501, 19. δίο οἵ πᾶα το 
πᾶσα 6360, 57: ὁλίος Ῥτο ὀλίγος 651, δι. Υ. 37, Ἰερὶ ροβοι οιἴθιι 
»ατυύλωσις. Ὁ. 41, οἵ παείγιπη οἱ εοπβτιοιίο Ἰαχαια. Υ. δα, ἆα- 
Ρἰϊεἰς Πεειῖοπῖς [απ γεββίσία, τριπφόσωπός ἐστι, εἴ τρίτον προσώ- 
που ἐατί. 

Ρ. 209, ν. 1, οἴαπι αποκοπῆ ἱερὶ Ροιοβ, οπία ἀαΐνο. Ύ. 53, 
νεῄις ο[[ο ν]άείως παρὰ Αἰγυπτίοις, αριά Ποσγριίος. παπι αἴγα 
Ῥατυπν Ίππο (μαάται. Ὑ. ἀὰ, αριά Οαμπασμὶ [ολοίίαβοπ, αἲ 1ο. 
νεταπα Ἰνγπὶ εἰ Δῆλον, Ῥιο ποβτῖ ὤχισεν Ἑξάδιος, Ἰορίιε 
ὤχησε Δεξαμενὸς, ἠαδιανίι /Γλοταπσπµς; πἲ [ο]ίσοι πιον ν. 44. 
εἴαδάεπιφμο ὨΏεκαπηεηί πιοηαϊπίτ επἶαα Αροζομσσις Ελ. 2. Ὠοϊπας 
το Οὐκιάδαο ἵπ Οαἱμπιαομί ο. ο Οἰνιάδαο: απηο]ίις. ΄Ν. 49, 
1 αὐπὶ Τοτπιοπῖς ταῖο ρο[η]αϊ βοῦστα, Ἠοπ βοῦτα: οπΠιο αὐ 
υτεπάο ἀεποπηίπαια, πα Ὄεπο υ[α, ατ Ῥοπιροίο Εο[ίο Ρίασοῖ. 
γ. 60, Περί Ροιεῖ επἶαιι τῆς ἱερωσύνης, ἱπάο[μαίεο Ἱπ. απο ζασα 
πημΙα[ο. 

Ῥ. 210, ν.-α, ἆθ ραϊτοηγπηϊοῖς οτἶαπα [αργα 100, 50.. Ύ.7, Ῥτο 
ο Ἱεβεπάωπα νε] ος, γοὶ ος καἈαφόν. Ν. 1ο, εἶχεν εἶναι ΡΏτο 
ὤφειλεν εἶναι υ[ηγραϊας εἴἶαα ἵα {οηπεπίῬας. αἰφποιῖες, ατ 226, 
4: ὅ11, ὃ: ὦδὸ, 9, εἰ αλ. Ὑ. ο, ἀεε[ὶ Ῥηπεοορεί πποπα Γη 
ου ἔοτο πποίο: ἐνιάκις δὲ καὶ προετιβέασι τὸ α, οἵον Τελαμωνιᾶ- 
ὃς ἀντ) τοῦ Τελαμωνίδης. Υ. 19, παρ] οκ Αρο]οπίο- ΓεΡΟΠΟ- 
ΤΗ, Βουτύπος οἷα πόδεσσι τανύσατο. εχίῖαι ἁπίεπι Ίο ΆΛΓβο- 
πανῖ. Ἠῦτο 2, νοτί. οα. Υ. 08, δίκην, [ ρεπηῖπα ο[ξ αιοτοτῖς Γοτῖ- 
ή τς ὀέκτνον αεεῖριεπά πι γἱάσιυτ. Γεά πιεπάῖ ΓαἱροσϊαΦ 
οσυα. «5, τασίαπα. Ἱπαρετίεοια τορι]ας οαίο, υἲ [αρτα 114, 

49. Υ. 55, ἵα αἀάϊαππεπίιο εἰ ταιτοἱοσία ο{, οι [α]βιας, αἱ ραϊοι 
εκ Γεηπεπξ, 

Ῥ. 211, γ. 3, ΤΡΕΙΣ [οτίαπ βφαβεῖαι, [οθπι. βοπετο. Ν. ὃ, 
αρυά πεοσπταπι 19γ]ιο 7, Ὠοτισο Ίποτε [ορίιπι ερασδε. ο 
β/λα Ῥόττο Ῥετ η Ἰομίακ εἴαπα αριά Ειωαμίαπα ἂς Βαϊάσμας 
βαριά Αιλεπαέμπι γετο εἰ Ηε[γεβίαπι βράβυλα, [οι εἴἶαπι αρνιά 
Ἱνεσοσττυπη, . 6, δηῖδα ρ]επίως, Φησὶ Σέλευκον, αι δο/ομοε 
ΣΟΠΙΙΠΑΤΟ ----. δεαμεπί γετίη ἴεπι δυ]ήα εἳ ΛίΠοπᾶθις Γθο 
µάδρνα: ηΙ ἵπ βάύρνα Ἰλχατίοφ ἀσοορετίι Ππι]ιιἆάο εἶναγασΓθττι 
μ εἴ α, μαβήνη οπίπι ὦ ρτο ϐ ἵπ ππί, νίβατ 1ο, ἱπο]αίσα 
µάδγνα, εκ ΑἴΠεπαεο οι δηίάα α[είιπα ο. Ἰάεπι απο Ῥρ]οηίις 
οἷονεῖ µαλόδινα,  Υ. 18, βρακύτητος νουαδι]ωπα πο πηαίο 
ειγπιο]ορίαπα φμαάτατ. αμοφαί εοπνοπῖσπιϊδ ροπο τρακύτητος, [δι 
βαφύτητος, αἲ ν. 3. Υ. 4φ, ἁμείας Ἰσπεπάί βοπυς. υβιαίι, 
ὀνοματοποιίαν  λέξις ἔχει: νο], ὀνοματοποιία λέξεώς ἐστι, αϊ 
νεα νετ γε, ὠνοματοπεποίηται καὶ Ἀέξιεν η ν. 10. Βδφοῃ8 ]6- 
ες τους εκ Ἡ, µ'. Υ. 50, ἱπο]αίαπα λαά οοπιπιαίίοπ, βφάχεν 
ὕδατα, αὐθίαπα εκ Ευ[αιμίο 1112, 26, 

Ρ. ατα, ν. 7, εαν αἴπῳ [αἱαόοπό απ ὁ τε κνικὸς, νο] η ο[- 
πίτα τὶς Υ. 1ά, ποϊαπαα νανίαιο ἵπ βρεγµός εἰ βφεχμός. Ν. 
3, το Βφέντιον Θιερ]ναρι Ἡγ2. Ἰίοι Βφέττιον. Αριά εμπ]επα 
[οηισηήα Ἱερηπίας ρ]οπίηφ, Ίνου ππούσ, ταύτην Ελάφονσσαν Ἔκ- 
Άμνες, οἱ δὲ Βρεττανίδα παλοῦσι. Ἠι[ηνη ρτο Ἠρέντιοι, Υ. ὁῶν 
αριά ειείη Ἱερίαι Βφέττιοι, υἳ αρυς 1αἱπος φΜοφπο Εμ. 
Πα Ἑπιήσειη εἶάεπι ΘΙορ]δηο Βρέττος ο{; εἰ τοµίο, Βρετ- 
τία. γεμα νοτο Ἠδε αεῖαῖο ποιπίπαιας Εντ Ῥκιανίυπι ρταο- 
Ίου. Υ. 45, [οσα μείον [οἱρμῆι βρενθία τὴν Ἀρίδακα: 40: 
ο οἱ αρμ. Ηείγομίππα ο, βφένἃιξ, Ἀριδακίνη Κύπριοι. 
«ὃν Ῥτο διότι Ἰονὰά [ες Απ΄ νο αἰφιίν Διογένης τεροῖπο- 

Πω δεη. ν. ἀμαμοίνο Ἱεροπόάαπα γἱάσιας φύκος ἢ ἄγκουσαν. 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΕΙΟΟΝ ἄΚΑΕΟΝΥΝ 
Υ. ἀπ, τει βφένδον, η ν, 27, πεεποπ ἆ Ἠείγαι, οι θμιά, 
Υ. 4δ, μεγαλοφφονεῖ ἁραοΐει εἴἴαπι Ηοεϊγοι. ει διἆας. αἰῑοφυί 
τηβ]ετῖϊ [οτιαῇο αἰϊᾳμῖ µεγαλοφωνεῖ, Ίπαβηα 9οος ἀείιοηαι µε 
βφένβος ανα Ἶ ) δν 

Ρ. 215, ν. Τ, ΤΕΕΙΗΦ ἀπὸ τοῦ Βφέττιος ἐβνικοῦ: νε], ἀπὸ τοῦ 
τῶν Βφεττίων ἔλνους: Ἡῖ 1 Απ 4µοήπο Αγμιίασι ρίσεπι α Ἐτωπιίο- 
τμ ᾳοπῖο ποπίπαπι. 1ο, ἵπ νυὶρ. Ἰπβιοῖα ἴματ ἀμρ]ίοῖ Πεοιίο- 
πἶδ, τοῦ Ἡφιαφεύς, εἴ τούτου τοῦ Βφ. Ν. 57, εομνεπῖεπιῖης ἔοτα 
νῤλμο κ ως. γ. 47, Απιμέν νοετεος πε Ῥει ἡὈκατίοφ 
οομπία πα Πτ οκ βριµαινοµένη, νι (κωμένν αιι βριµουµένη. 

εμας ομίαν πιοςῖν ο ααὶ λος αλιαμ να Ἠλοδις ος θιάνη 
αἴἠιο 4ὖρο ες ποβετ Ίος 1ρίο Ἴοεο. Ύ. ὂ, Ρο Ἑφμην ἀε[ιάς- 
Γαίας φασὶν, ααΙ Επηῖ]ο μίά. ην 

Ρ. αχάν ν, αν πι ε[ὶ Ίοευκ; ας τα] αππερίασα τελεί 
νιζειατ Ιεσίο, ὑπέδειξαν ᾿Αφισταίω. Ἰ παρὰ τὸ βΒφίθειν τὸ τφέφεινν 
ὅτι τὸν Δία ἔβρεψαν διὰ τῆς ἆωβρ. ουἶμ [αμ]αο ππεπιῖο απῖα κ: 
Γεραιστιάδες, 337, 590. Ύ. 6, νετπδ ρεπο βφ8εν, Υ.7, νυὶρ- 
Ἀφήσης. Ποίτιπι Ἠφήσης ροβυ]ατ αἱρμαβειί [οείες, 6ἳ οοπβΕπιᾶξ 
Βιορ]ιαπης Ἔγσαπι, Υ. 9, τος Βφιλησσὸς, βεπήπο σσ, 
βειπίπο ττ, ας Γαρτα αρ, 28. Ὑ. στι πεφχίτυς 1 
γεννησασης. Απιοηίπις Τα μεταί[ῖς Βτίτοπιατα πηδίτοπα αἀίοη δις ἵσαι-. 
Ίπποι. Ν. 56, πυφὸς ρἰο[ῖοιπα νἱάετωτ ε[]ο. «ο οοττο [αδίαιο γόοιο 
σομβίαϊ ποπ. Υ. 5, οοπεγπεης Ῥεπε, εἰσὶ δὲ συνώνυμα ---- 
κ Ρ. 210, γ. ὅ, Ἱπο]μία οχεπιρία που. (μα γαης αἲἲ τθβι]απα: «θίι- 
4ε ΡΓΟ ποἈυρωμαΐίκος νόστιμα Ἱεβοπάυπα Ροίίμθ φιλοφωμαϊκός, 1ὰ-. 
αμς ἐρίναν ουτα [πο Ππηρ]ίοί οοἱοσαιάνπι ἵα Τεφιεα. πιεπιῦτο 
που Φιλ2βριωτός. πω γυ]ᾳ. αγακλεως νο ικα πη]]ο πιούο Ίο 
αμα ἀ τα, Ίππο ϱἳ τοῦϊ Ίος «οπιπαϊῖοα Ροτεβ; φμάρρο απο Βιης 
[μία οχρίίοριας ν. 12. . 36. βρόκηος [οκθιασι εΏε ρεο γη, 
βοόκοε, ἀεείαται ν. ὂ1. Ύ. 5ο, πιεί ἴοτο, ενθεν καὶ βραγκιᾶν. 
δοα. ν. ΓΠαρειναρια εΒ ρταοροβιίο ἐν. Υ. 50. επση γεννμβεὶς [πὺ- 
αιζ(επά πι εκ ριαεσθἠοη Γης ὁ βφοτὸς, ἰὰ εΒ ὁ ἄνβρωπος. « 

Ρ. 216, ν. τὸ, Ἰορι δια ροιεῖῖξ παρα τὸ βορά. Ν. 19, τυὶξ. 
μετὰ Φόβον., πι] αἲ τεπι. φόφου [οδοπάμπι εἴο Ῥαϊει ο Ρας. 
ρταεεεά. ν. 46. Ύ. 50, ἵπ βύβλιον οἳ βυβλίον νατίαμι ατα 
ογἱογες εὐ]ήοπος. Ν. 46, Αρη αἰἴημαπιο βεβυσμένως, Αάνοτυϊᾶ- 
ἵνα Ἰάφπε ἀἰβιποιῖοπο [εἴπποίυπι ᾱ- ῥταεοσάεμ εοπωπιαῖο. Ἡ. 
49, Ῥτο βυδίές τοσο Ίβοχηις βυθός”, αἱ ρᾶρ. [εη. ν. 17. Υ. 55, 
ἵπ βύσω εἰἰ οποππατοροσῖα, Πες ἵπ τρύθω, σίζω, κλώςω, ος Επιὶ- 
θα Πτα γίδ, . κ 

Ῥ. 217, ν. 10, Ῥτο βῶ ἵπ'ναὶς. εΠ βίω: φωοᾷ οἰατασιογίίσα 
Ἱηρτα Ῥ]απο ἀογεραι ᾱ- ποπηίπο. 3ώλος. Ἰἴπηις νοὶ β2 νεὶ βόω. 
[ο ρεπα ια ε[ὲ: ἆά αιοτπα Ῥρείοτο επι αἰὺι [περο, ἴαπα 1πα 
Γεή. ν. 5ο οἱ ὅλ: Ῥτο Ῥο[ετίοιε νθτο πιαρῖν π[ασραϊας ἀενίναζηπα - 
βόσκω. Υ. 5ο, ροβείΠνιαι Βυάντειος Αβποίοι επι Θιορ]ακςς 
ει Βυξάντειαν, τὴν χώραν. Ύ. 19, πβπίάνηπα [εφαῖτας ποπϊπαιἰ- 
γιθ: φπία ἰάεπι οα[18 απιεοεάϊς. ών υέ ἂν 

Ρ. 218, ν. ἄν ροιεβὶ οἴῖαπι ππταῖο εαΐα ]ρᾳῖ, ὠφελείας τινὸς---, 
Υ. 23, Ίνα] [οιο απ γετίας ἐνικφύπτουσε, οοροΠίο, παπα ασ 
Ροτ απαΠγορίοα ἕνι [οἱθεπόάμπι [αθεες, ας ωρα χ9ῦ, 56: οἳ 182, 
3. Ν, 5ο, Αε[ορ]ιαπϊν Ίσοια ρ]επίυς αὐ Αἠνεπακο οἴταιας δν. 7 
Ίου Πιοίίο, --- ἀλλ ἔχουσα Ὑαστένα Μεστὴν βοάκων, ἀπεβάδιζον 
οἴκαδε --- Ἐκ εοήεπι Αι]λεπᾶεο ἱπιεγροίατα [ωπ εἶαπι {οφιθηίας 
εχβαι αιϊοπι Ἰοσιςφ Πλ. 7, α εάν αας Υ. 98, Γοσαιίο νοευὶ τάνη 
ευπὰ [πο οοπηίιαία, τεροΏίως Ἱπ[α ἵπ ἑλαστφῷ, ὁ2ὅ, 50: οσα 
αἴηυα νααοπο, 4 γν 

Ρ. 219, ν. 30, ἰμ:γαγγαμµεύς τις, νοβῖεία [ωπτ ἀωρίιοῖς [ο- 
Ρίπτᾶε, γαγγακείς, εἵ γαγγακεντηής. πάτο τις αν Ίος ος . 
ΠΙΑ εί, πιαίοπα ρε, κοὶ γαγγαµεύς, Ἠ γαγγαµευτής. ὁ τῇ 

γ. Ν. ὅἃ, εοπνεηἰσημιν [ειο ὑφεσταμώη, Φμαο Γιζνά ές, γα 
νεάαια οἳ ἵγαπφῤίία. 

Ρ. 11ο, ν. ὀθ, νυῖσ. ἐπὶ τοὺς γάμους, ἄεο[. οαίυ. «πο ἀαιῖ- 
νησι πα]αἲ, μἲ γ. δαν ος αλλ, Ύν ὅδν {οπιερία Ρρου]ας ποῖς ἆην 
µόταις Δεοῖς, Υεὶ τοῖς ἐν τῷ ὀήμῳ Φεοῖς, υἱ «131, 4. υ. 

Ρ, 2.1, ν. 7, Ρἱοπίος Ίοοιο [ογεῖ, κατὰ συγκοπὴν τοῦ η, δα! 
πλεονασμὸν τοῦ β: επί βοποίφ οχοπηρία ποϊαῖα μα Ἰπάίου, ον 
19, Υη]ᾳ. γενοµένην: μηϊλιὶ Ργαε[ους γινομένην ναι εξ παρ εο- 
[οπίιησαία, Υ. 38, οοπνοπἰσαἶμφ το, ᾧνισαν τὸν ἐπὶ πεδίου (νο 
ἐπίπεδον) Γάφγαφον, εοιαἰά γε 9411 μας ἴπ ρζαπεέο [ια ϱὲ 
Οαήααγήπν Ν. 17 φοινικὰ Ἱεβίιατ οἴδαι αριᾶ Ηείγοήωπαι αριά 
θζάααπ. ἀ[ηλοιίυς, πλοζόν τι Φορτηγὸν Φοινικικόν, Πα ἠΚέπΗε ΟΝε- 
γαγίιέπε μπες βπογία, 
Αιοπασυπα, διεραπασι Ἑγ. ος δυΐόαπη, Ἠπηνο ος ποβΐτιµα πίτα. 
15, 9. Ύ. 39, Ίορο ἔνπερον γῆς, πι [ωαίπί φποφιιο Ἰωλίεος νο 
οαπί ἠπις[ίπα (εγγας, Ν. δι ΥθΕύΗΝ γάστφιδεε, Ἡς αριὰ δυῖ- 
4 απ, οἳ αριά ποβίτυπα Ρα. [σφι νε ὃν Πλ γαστρίδες ναοί ἤ 
βοποῖε τοπηἰπαἴομθία Ἰδος. δίο νε ὅτν πχοας γενηβεῖσα, υπο ν, 
υἱ ἵππα ααῦ, χῦ, ' 

Ρος αοήνασι 3 

γ. ὃὲ, τουίμς Νύμφιε, (ος Δάφνις) αριᾶ - 

λος 

αλ ” 

πο πορνοαρος ο 8 
ἁ 
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Ρ. 333, ν. 10, τοῖς οὖσι ἀῑεστο- νἱάοταχ ἐὶς φας ἴη ᾖαο πα 
φμοιἰαἰε οὐ Ῥογ/απέµη, τοῖς ἑκάστοτε γινομένοις. Ν. 90, τοςῖῖηθ 
τεβαρσυμμένοις, βεπήπο μι α 754, δο: 708, 19. 

»ᾖαῦ, Υ. 10, οοπῖμπεϊε ϱποφο Ἱερὶ ροιεβ πεφιδείρεα, «(1ο 
ο περιδέραια, ουπαπεπία οοζ{ο ο... Γοήΐα. Ν. 17, Π πα- 
φὰ τὸ δεῖν [Δοι ε[ῖ ἀειϊναίο, [οπυοπάωπι Παοῖτ γαιοδέται. ὨΠΙΑ 
γαιοδόται [ωῖ οἱ διόόντες τὴν γῆν, φιὲ {μαι [ηδιὴς (ογας 
Ρογείοπενα (γἱθιμπί τερετίτυς εἴ γεωδαῖται οἵ γεωδαισία: ΠΕΠΙΡΘ 
παρα τὸ δαῖσαι τὸ µερίσαι. Ν. 30, ΡΙΟ καὶ σπάφτα «οπνοπ]επίἶηθ 
{ετο Ἰοβειίπιι τὰ σπάφτα. ϱοππειομί οπίπι Ῥάτιιη Αρίις Πίο 
Ίου» εἰ. Υ. 26, ποπ οἱ αὈεβ α νι]ς. οὐΙοπίραδ: οἳ Ῥτο 
νεγῦο τάττεσθαι ἵπ εἰσάοπι ο[ῖ ταπίυτά απἰοσ]α5 τὰ: ἄο ται 
χυοχ νἰοῖα «ἰνιποπα, καλοῦσι νύσσου. ποβτιπι τάγτεσβαι ΟΙΠι 
αἰδῖ Ῥα[βμα ἵνα αατραίας, σπα 518, 17: 32ο, 38: 308, 8: σάχ, 50, 
Ἑπ: οἱ φασὶν [τουιοπ]νης [αὐαιΦίοπάαπι τεὔπῳίτας, ως οἵ ρᾶρ. 
{ες. γ. ὃι. 4ἳ Ῥωμαῖοι Ἱτορῖος ϱτο οἱ τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγφαφεῖς, 
τετ Βοπιαπαγηπι /ογἱρίογος, γα, Ῥ]ητατε]νας, Αρρίαπιις, 
αἱ εο νοεαρα]ο [αατ μβ. Υ. 54, Π Ἱοβαπιας καλών ἔφωτετ οἳ [ει- 
γ., χι γέγεια, ἴαι Ῥεπε οοπ[ϊαρίι [οπιοπία, 2 χε ΑυΤεΙὰ ο. ᾖ 
ποϊαίαπα. Παρτα 160, ὅος εἳ τυτία πα 41θ, αχ. Υ. ὅο, ᾖς γε- 
γάασι πηο]ις ραπ]ο Ῥροβ ρταεοῖρίτατ ν. 19, ἵπ γεγσυῖα. δδη, ν. αἆ 
Πρπϊβοαιἴοπενη τοῦ κατοικεῖν απε]ίής φπα ται ἐγγεγάωσιν εἲ ἐγγε- 
γένηνται. παπα ἐκγεγαέναι Ρο παπα ἴεα οἵΊα ος ἀσποταί. 
Υ. ὅπ, πιεῖ ϱἳ οἰβΓίηδ, µεταποιαῖσιν εἰ ωσα, τἳ Ρβεσεί. Υ. 
ἔχουσι δια τοῦ νια. 

Ρ. πρά, γ. ὅ, γέγηνα Ῥοιῖιδ ἃ γαίω ΙΑ α γένω απῖ γειῶ 
ἀσάασεπάαπα Βαετῖτ, ηῖ κέχηνα, πέφηνα, ει πα. Ἱα(αε πιρὶς 
εοπ/{εηίαποα ο Γουππαιίο αιαο ρᾶρ. ρταεεεε. (ταῖς ν. ἀσ. Υ. 
19, αρΏης Ίοπηο, ἀφιέναι τὴν Φωνήν, οπιξίογο Ψοσεμα. Ἱόππηιιε 
γ. 25, οοποτιοπτῖι ΓΟΠΗΥΙΠ καταγέλαστος. Ν. 46, ἵα [αροτοτίρ. 
ες. [μπι οἴἶαπι αἰτοήας [οἱρίμνας γεβῖρία, ποπιρο ἴδωμεν, νἱάσα- 
πεκς. μημῖ ναῖραα Ἡοπιει Ιοοῖο νιία εῖ πιαρῖ οοπ[επίαμεα, 
Οµνῇ. 3. 

'Ῥ. 235, Υ. 6, Γελαῖος Ἀσπο[οῖϊς ας Ῥχοβαϊ εἴἶαπι διερβαπας Ἑγ- 
Ζαπῦαδ: αριιὰ ἨΠετοάοιισα Π). 7, Γελφος εἴῖ, Πεπιιιο αι, Ν. 
7, συστολὴ Ρτο συγκοπή Ῥοβϊτα. εί απῖοπι εἴασπποθι [γποορο πο- 
ταία εἶαπι [πρια 15, ὅττ οτ ἵππα 30ο, 5ο. ὗ. 17, Ρο γινὼ τ8- 
εις γενὼ Ίερονηις, πτ Υ- 35, 36: εἴ ν. 5δ, γενέσεως Ῥετ ερβ]οι, 
υξ γενέσια ν. ὀο: οἳ ν. 5δ, κατα τανύτὸ, 10 εοβεπιφο ἐεπερογς. 
γ. «6, ἵπ νυ]σ. οὐ. [απε. ειἶαπι αιτίας [επριατας ΙπαΙεῖα, περιε- 
αάθητο τοὺς Ῥωμαίους: εΡο ΜΠε]αεία Αροζιοιϊ εοἱεείαπθα πω. 
Γεω παλ: ἵπ (ή ρη5 εταπα πυοχ γ. 4δ, σβαβηνίας, εἳ σβάβοι: 
ες 5. 51, οἱ ἐβνικοί. ο ο γετο ἸΠάεπι αραιά διϊάαπι, ος 
Ίπβα 15ο, 10. . 66, Ἰπε]αία ία, γένυς δὲ, ἵπ ναὶς. εἰ. οπα[α, 
Ῥεύια [απτ εκ [εηπεπήβες. 

Ῥ. 326, ν. 15, γενῆται [ορ πο ν, αποπίατα παρὰ τὸ γέ- 
νος Ἰππιήταχ [ποια ἀεηναι]ο. Ίπ νι]. εᾱ. γεννῆται ἴεν [οπρίωπα ἆιι- 
Ἰϊοι νν, -εἳ τασ[απα ἵωπα 620, 33. Ίεπιαιε αριὰ διῖάαπα: Ύπαε 
απϊριηγα Π νετα εβ, ἀοάιοταπα θε ο κ ἡςὶ παρὰ τὴν γένγαν. 

ντ. δὲ, νἰάσιας Ἱεριῖβε πο[ῖες, Γήρα δή ποτε Ἄυγρα πεπονβότες: 
[εὰ ἵα νι]. Ἠοπιει εὐλοπίν. εἰξ, Γήραῖ δὶ πολέμοιο πεπαυµέ- 
νοι- αυἱ Ίουμ5 ποϊμὶ αἲ Ἠεπγ. Θτερμαπο Ιπάίοαεας εΠ. Ύ. 58, Γα{ρί- 
οριις αἰϊηαῖς, απεϊοτοπα Γοἱρβῇε Ῥουίις Πέτρων Πέτρωνος. Ἡ. 4λ, 
εἶκε Ῥτο ὤφειλε ποϊαιωηα εἴἶατα [αρτα, 310, 10, 

Ῥ. 237, ν. 1, ἵπ εοπηπηαίο 1ο, καὶ ᾽Αμμώνιος, εαρίιαῖα ε[ε 
Ὀτενίταα. νυ]τ επῖτα ἀἴσετε, καὶ "Αμμων, ἁμιώνιος. ομἴαδηιοςί Ῥτα- 
εἨγ]οριαο [αχραϊαθ οιἶσπα αἰηῆ. Ν. , Ἰπο]αίαπι ὡς ἵπ να]ςρ. εᾱ. 
ἀεε[ι. Υ. ϱ, τεεία πράγματα, Ῥ]ηγδί Ἠνππετο.. . 18, πεσσέµεν 
[ο δεπάαπα βεπηιπο σσ, τῖ Ι]. β’, Αὐτοῦ ἐνὶ Ἐρού γέρα πεσσέµεν: 
Ίτεπισιο πίτα. 6606, 8. αὐ νεβατο, ΠΠΕΓΑ οοπεοφιιογο. Ν. 41, 
ποια Γεραιστός, εἵ πιοκ γ. ἄθ, Γεραστός, ἄβδηπα «ἴρ]ι]νοηπο; 
πηπιο εἴἶαπα Υ. 45: ἀῑετιο παφα τὸ γεράζω ῥείοζενα [οηρτηταπε 
Ῥετ αι ἀϊρΠεποπραπι αρπο[οῖι διερµαπας Ἠψ2. Πιάεταφαε Αροϊ]οπῖιθ 
Άτροτ, 1). ὂ, ν. 1343, δενδρήεντα Γεφαιστόν. 

8, 238, ν. ὃ, Ίοσμς Ίνα (αούαπιπιούο εκρ]ετί Ῥοϊε[ί, ὑποκριτὴς 
3 τραγῳδὺς σῶμα ἡρπαςε. δα απάτη Γαπα5 νάειης Ίο, εἰ Ραἵ- 
Ποῖρίωπι ἐσκενασμένος ο Ρταθεε([επή πηπειηµτο τεροταη ε[[ε Ἰαιιὰ 
αφ τε Πηρίσετας ουερίαπι. Ῥο]]ακ Π]. 4, ο. 1ο, ἵπ ἰμεπ ρας- 
Πα «4Ί4ἱοΡΟ, γέρανον εἴε αῑοῖς µη κά»ρμά τι ἐκ µετεώρου κατα- 
Φερόμενον ἐφ ἆρπαγῇ σώματος, πιαςβΙμαππεπεπι φποά ο [δὲ 
σηὲ αεί ααά ταρίεπαμπι οογρις ᾿ αἰἴφποι: οαιδπιος πηὰ- 
οἨίπα παπα εξο αἲξ Απτοιᾶπι αἆ ταρϊεπαπα σοἵρις Μοπηποπῖς. 
Ὑ. αα, Ηοπποτὶ Ίσσα Ιπιοτρο]αίι» εκ Ἡ. α’. Υ. 19, να]ς. νεώτατα 
ἔσκον. ποβῖτα Ιεεβο γεώτατος ἔσαεν, Ροιτᾶ εκ τη[. εοἰ]οοίαποῖς Άρο- 
Πο]. Ν. 23, Δηΐδων νυμφῶν βαροσίυπι εβὲ, ει Ἱποετίμπη, υῖὰ τε- 
να Πι, νηΐθων, νηρηΐδων, νυσηίδων, ἂπ αἰϊμά. εἰπδιιοςϊ, 
«30, νετίας ἰοτιαίο ῥκάλεσε, εαἆεπν γεἰαῖαπε πυα Ρεοχίπιο Ύπ- 

τεοεάεπ πφοσέφνγε. αἰϊοημή εχιτϊα[εος [αμαυζἰεπάιπα οἱ ἀπόγονδι, 

ΝΟΤΑΤΡ ΕΕΚΙΡΕΚΙΟΙ ΣδΥΙΕΒΥΚΑαΤΙΙ. 779 
νο] πια αμιὰ. Ὑ.α7, νι]ρ. ἔντροφον ὕλην, Πτισίαγα ΠΠ οοη- 
βεπσμῖο. Ν. ὅο, ἐξηφραμένον ε[ὶ μι τεαρσυµένον 50 οοπίτα 
πουππαπι οπιῖ]α οἰατασιοτ]ῖσα, ἵα τα]ίθις ομίπα νοὶ ρεπήπαατ µ, 
ναι τος . τῖεεπι [Παρί σ, αἱ ἵπ λελαμπφυσμίνος 43, κ 
8, δέρζα [ο εχοι[αὶ ροιοὶ αἲ δέόρειε. [εὰ νίάειας ἵαίποα «ποιος 
Ροιΐμδ γέρῥα [εἱρβ[α, υι ε[ὶ αριὰ Πατροοτ. οἳ διϊζαα. Ν. ὂλ, 
γμ]ρ. ἀπὸ σταυφοῦ: Ροιρετᾶπι. {επ[ας οπίπι τει ἐπὶ ---, αἲ μπα 
αιδι ρα[Πΐπα, τσι 930, 19. , 

«339, ν. 7, κάτεισι ΡτΟ κατίασι, ἀς[οεπάωπι. 8εῃ. ν. κατὰ 
τὸν τόπον Πἰρπϊβοαι ργο {οσο αδὲ ἠοεις 14 γεφιγ]. πεο ορ» εξ 
Ίέβειο κατα ποταμοὺς: οπῖα εἴἶαια αἰῖ 1π΄ ος, πο ΤΑΠΙΗΑ ἴπ 
Βιπηπῖῦιας, οκ ΕΙ ΤΙ. Ῥοπίο». Ν. 17, μείνω μενῶ βία τωαι ΟΙ 
ο: παε]ίας τείνω τενῶ. Ν. 1, ἵπ εἶναι ἀμρ]ίοῖ Ἰεειοπῖς [υπί νο- 
Πιερία, πεπαρο νι οἳ ἐστί: ἄριὰ ἩΗατροσταίοπεπα, Ἠο[γομίην 
ει δἱάαπα, εἰ εΠρῃς νεινῖ, ει αὔδηιο ἀἱριποπρο ῬτορατολΥ-- 
Ίοπωβ [οτἱρίηπα γεωφάνιον. Ὑ- 3Ό, γεύλοφα, [Π πιοπᾷο 10, 1)0- 
τίοο {αρα ἀπτε]Ησείας Ῥτο γεόλοφα, πϊ Πευμορίή ΡΙΟ Ἱεομο- 
ρία. α]οιαὶ ει γεήλοφα Ἰθμὶ ΡοῇΏει. Ύ. 45, γειόµοφο» εἴ γειομύ- 
ϱο: ἄοσεπία νατίδατ εἴαπι ἵπ γαρ. ο. Γοται οπἱᾶ εἰ πείνα ετ 
Ῥα[ῇϊνα Ῥιο Ίοσο αεοῖρῖ νοκ Ροϊε[ῖ ΓὨοιίσμπι γάµοφοι αραὰ Ηεῖγ- 
οή πι Ὀὶς Ρτοραχοχγίοπων {ωηδίωςς οι [αμσει μα ορήρῖι αρτί 
Ῥουιο:. ἩΙ γειοµόρος αοιΐνο, «πὶ ἴοχαπα [οἶπό, μἲ γειοτόµος». 
γειοπόνο», εἰ Ππα]µα. Αροϊοη. Ατροπαιτ. 4, ν. 1490, γειοµόροι 
µύρμηκες: 6ἳ ΑΙΦΟΗ. 1, ν. 087, γειοτόµον ἄροτρον. Ἡ. 47, γῆν 
ἁμα[ αο Ῥ]ηγα]ί πηπποτο οπτετο αἲῖ, αποπίαπα ππα ἰαπίνπα τεί]ης ο[ῖ. 
αἲ πα πιπ]ίαε εἶι5 Ῥογίίοπος, Ῥιορίετεα [αργα 49, 54, ασ, τας 
ἑαυτῶν γᾶς ἐγεωμέτρουν, (εΓγαξ [ας πιειεθαπιγ. Ἡ- ὁῦ, Υἱβ- 
Ἠοιπετὶ εἰ. ἀμβοτέρονς, Οὐγ[. σ’. 

Ῥ. 25ο, ἆε Αιτϊοϊ[πιο ῃ) Ρτο ει ἄοιπα εἴἶαπι ἵαρτα 100, 50. 
Ῥ. 351, γ. 3, νετ [οτια[[ο οἰκίοισι, ακούς: εἴ [ε. Υ. Ἐε- 

νοφάνης. ἈΧεπορ]μοπτί επίπι πμ] εχ[ίαι επππείτο”. Ἡ. 19, Ρτο 
Λυκία αρα Εωίίαιη. ε[ῖ Λυκαονία, ια ἩΗοε[ολε]ης πο[ίετ ομ]ου- 
νανι, Ύν 33, τσι εἶναι ΡΙΟ Ἰέναι, Ἡἳ [ωρτα 329, Τ. γ. 65, τό- 
οἴἶμο, διὰ τοῦ 3ω» εχρΙΠΕΙΟ Ῥεπι]ίπιο ε, τἩϊ [5 ἀεο]αταπι  [ε- 

απεπιία. Ἡ. 66, α σέβω αριιὰ Ἠε[γομίωπα ει σέψασθαι, εἵ ρα. 
σεφβηναι. 

Ῥ. 203, ν. 4, πιωιῖ]α εβ ει [τιοῖιτα ετ [επτεπῆα: εκρ]εβίτατ, 

{ Ἱεβαπιιδ, καὶ ἐν ος ἡ πέμπτη. [επι επίπι ε[, επ επι 1αΙἱο- 
πεπι ε[]ε ἵπ 1 εὔαπη, απ Φίδι ααίπτα Ῥαϊνίοποτυπα εοπ]ιραῖο 
Ῥήπιαπι β]]αραπα ἀπιρίίσας. αἰοφαὶ ος ἴτα Ἱερὶ Ῥο[ει, καὶ ἐν τῇ 
πέμπτη συςυγίᾳ τῶν βαρυτ. ὅσα τὴν πρώτ. Ύ. 11, ΑΠΙΕ ποιοῦσε 
4εεβ τεἰαήνιη ἆ, φας. απῖ Ῥτο ποιοῦσι τεροπεπάππα Ῥατιορίαπτε 
ποιοῦντα. Ν. 17, ὄφσε [α{ρεειμτα ε[ῖ. νετῖας γε] ὅρσαι, Υεὶ ὄρσεο: 
4ποσαπα πίτάπη(πε αριιᾶ Ἠεβγοήυπα. Θεὰ εἲ ὄρσευ ΤὮοείεο  Ἠιογθ 
π[αχραµαα. Ην τ΄, Αλλ᾽ ὅρσευ πὀλεμόνδε. Φεβυεπς Ἠεπι[ἱλομήυπα 
πηπαίαπα ε[ἰ. ππθίγτα ΘΩΙΠΙ Ροβίμ]αι "Αξετε δὲ Τρ. αἲ Ἱπίγα πα 
Λεύσσετε 063, δ. εκ Ἡ. γ΄. Υ. 51, ῃαπϊομ]α καὶ νιάστις Ιππιθ- 
το ἀἰιετᾶπι τεσυ]αο Ῥατεπι, πα ἱππα 200, ἄδ. αἳ Ἰήο Επί τορλι- 
Ίαο Πε, απεππαβπιούμπα ταπταπα Ἰπήυπα Ροπίας στά, 4ος. Υ. 20, 
4εεβῖ [οχ[απ οἵον. ἀεπάε ἀἱρμιποπσω [οιροπάα νἰάεπιης Γεπει- 
Πα, γείνοµαι, ἐγειόμην, καὶ ἐγειάμην. πι ἐγεινάμὴν [απο αἷ- 
Εμ ιραα Ῥοβμίαι τερι]α, αἲ ἵπ ἐνειμάμην, ἐδειμάμην, εἳ Ππι- 

6. Ἡ. 37, ποῖᾶ ἐπὶ τὸ, ἄοοι[. ομία: εἳ πιποχ [εῇ. ν. ἐπὶ τοῦ πα 
οα[α ρεπ]ῖνο: σμαο Ῥο[τετίοτ βχαοϊατα εἰ πΠταιίογ. 

Ῥ. 355, ν. 5, γλαρίς Περίατ εἴἶαι αριὰ Ηείγεβίαπα, εἰ ἵν 
ΔΡΟΠΟΙΙ «ο]εσταπεῖφ πι. αἰϊοφαῖ πιαἰιοεῖτ [οχταβα αἰϊημῖς γλαφίς» 
πε 206, 1ο. Υ. 12, νηὶς. ὀξυπέτατον: ημοσά πες αἲ εἴγπιοα πες 
αᾱ Ἠϊβοτίας νετίαϊεπαι οπαάτα. Υ. 38, Ῥτο ἀρχαῖοι Ἰαιά [εῖο απ 
γετίμς ᾿ΑΒηναῖοι Ιεσετίπαας. . Βίας να]ς. ν. 5ὖὐ, Γλαυκοποίου, αμα[τ’ 
παρὰ τὸ ποιῖν: (πι νε] Γλανκοπίου γεὶ Γλαυκωπίον τειμήταῖας, 
παρα τοὺς ὠπάς ὃν τὸ ὄπτεσβαι. Ὑ. 40, χο ῥῆμα, Ἠπε]ίας [οτε 
(υαἀταί ὀμματικον, νετδαίε 8δοα- ν. νυἰβ. γεγραιεµένη, ΠΠ 
εοπργµεπίετ αἆ οτισίπεπι εἴ καΠοπεπι γοσαρω], ὃν. ὃ3ν ἴαΐδ ϱμᾶε- 
Ρατ τοφυἰχίταχ Ἰεοῖο, παρὰ τὸ γλάφω τὸ γλύφω, γλάφος, ὡς 
πούπτω», τρύφο». ερίπι εξ ῬΡταεοεφεπία ει [εηπεπία «θμπενε- 
Όαπι πτε]ίις, ' 

Ρ. 254, ν. 50, Γλίαρχος [π[ρεοτπι εΠ. αρ ῬιερΏαπασα Ἠν2. 
εΒ, απο Γλίσωνος, Ἡ ἀπὸ Γλίσαντος. Ἱϊάεπι(ιιο Αριι Ἐυ[ταιΏίτατο, 
αοημῖ αἲ α κυπάρισσος (όποπήπαϊα Κυπαρισσήεις, Ιά εἳ Γλισ- 
σέεις Ώοτῖοο ΠΙΟΣΕ παρὰ τὸν γλισσὸν ἴθι γλιττὸν, 14 εἰ παρὰ 
τὸν ῥύπον, ἀοιϊναιϊ Ρο[ΐει. 4ο σἠισπιουί ποπηπμηι. ολα[ῖ εάν 
ωρτα 64, 6: ει ἵππα 527, 96. Ν.26, γλθκύτης Ῥτοειὶ ἀπδίο 
οοπαρετα εἰ, πἰπήγηα οκ ἀἀῑεσῖνο γλίσκρος (ν- 50) ετ Γαμήία- 
Ώνο γλισχρότη». Υ.- ἄν, ΙΙ γλιώδεο νετατα εἰῖς πε] ἵαππεπι 
Ἠμς (παάται γλοιῶδες, ρον ἀρμι]οηρπε- εἰ πποκ [ογια[[ο αποῖος 
[αρβι γλοϊτοί. Υ. 54, Ῥτο τριγενέσε [αρτα ἀῑνιίε [οριω τφισὶ 
γένεσι, 937, 39. ' 
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Ῥ. 255, ν. 15, ἀμρ]ιεῖν Ἰθειοπί [απ Ἰπάϊοῖα, Λαϊνέαισι χαλ- 
κὸς ἐπὶ --- εἴ, Λαϊνέαις χάλκειος ἐπὶ ---, Ἡϊ νοὶ απιεσεζαι νεἰ [ε- 
απαϊωτ κίων αιἲ αλά οοπ/πη]ο αυ Παπ ίνωπα, 

Ρ. 356, ν. α, Ίουις τε[τιῖι οκ Οάγῆ, σ’. Ν. 4, αρθα κέ- 
«λανται νεὶ κέκλαυσταε, ἴετιῖα ρετίοπᾶ, αἲ γέγναπται νετία Γὰ6- 
εεδσπᾶ, . τά, αΏιαήμο, ὑπὸ συγκοπὴν ἀχλὲν: αποά πποκ Ὀγονίης 
ἀῑοῖι κατὰ συγκοπὴν, Ὁ. 33: ἐν ευγκοπῇ, Υ- ὅ3: εἴ συγκοπῃ, Υ. 
24, ο[ὲ απἴετα 1ὰ Ἰοηποπάϊ ϱοπ5, φπο 1.αάπὶ ᾳποφαο ἀἴσιπι δα 
ἔωραπι εοβστο, δἳ δυῦ ἴσρυα τεζῖβετο. Ὁ. 40, ὅσον τεεῖε Ἠαβοι: 
ρὰ εἰοραπ ἵαπποα οἳ ϱς [οἱρίητα, φἨαο ε[ξ ἵπ Αροβοῇ η],  ο]- 
Ιδειαπεῖ, ὁπόσων, ΠΗππστο ϱ]γα]ῖ, οία βοπϊήνο. Ἡ. ὁδ, Ρτο µέ- 
ϱο5 Ἰαυὰ {ο απ νετῖω9 γένος Ἰορειίπη». 

Ῥ, 157, ν.Ὢ, γνωµοτυπία Ηε]γομίο ε[ῖ φνωµοληγία αἲνφιβνή». 
ντ. 4, νυ]ς. ὠνήσω εἴ ὠνήσιμος, ω Ῥτο ο: πας ποῃ αρπο[σιιαϊ 18- 
Ἀἱεοσταρ, Ἡ. 9, Ίσεις τει οκ Π. ή. Ν. 16, παβητικῶν 
Εεποτα]ις οαρίοπάντα, [αὐίπιε]]οειο εἴἶαπι τῶν µέσων βεπετοῖ (αἲ 
σ04ν 51) οἳ ν. 91, οὕτως Ρίο ὡκαύτως. ς ἆ 

Ρ. 236, ν. 16, τεοῖῖαθ γουνῶν, ἄοοοπία ἴπ υ]ίπια, Πασιυ]ατὶ 
ΠΠΊΟΓΟ γουνός, Ἠλοτο πποπο(γ]]αβοχιπα ποταϊπαπα. ον αν Ίνα 
{1ο απ τεοιῖπ βορβοφώδης. Ἡ. 45, τοῖσον ΑΠδί ποπ Ἱπγοπὶς  ἴτα- 
πο [α[ρίοος, γετῖις ε[ῇο γοῖσο», φποά Ηείγοβίιν µέλαν εχροΒῖτ, 

ἀπίο [απο γοισοῦσθαι 3207, 51. ἳ 

Ρ. 259, [ν. 54, κηδεµόνος [ω[ροεπι ο: πθς οπίπι ποπ. οα[α 
αοεῖρὶ ἀεῦετε νῖάοτατ, αἱ ἡγεμονός, Φύλακος, εἴ Παι]]ία ο βεπ]ιῖνο 
πα ποιπιπανυσα Ἱτα]ατα, πια]ει [οτια[ο αἰϊᾳιῖ κηδεμόνας: Δυῖ πμᾶ- 
1οχ τηπταϊοπο, πῶλα μόνος: υἳ Πτ, γοᾶεύαι ππεπιύγα /οἱμσ. Ἐτ 

“πάάοπαϊς] Υ. 58, ρο[ἑετῖοτ ἱεοιῖο Γωρτα οχ[αι 219, 29. Ἡ. 4ο, 
παρὰ Ῥωμαίοις οσα ἀῑοῖτ, τε[ρἰοῖε Ἰμαπυπο οα[α5. ' 

Ρ. πάο, ν. 13, νυ]β. γράϊς γφάϊδος γραΐδιον, ἈΏκηἉο ἀἱρ]μι]οῃ- 
Ρο. Ρειρετᾶπι. Π οπίῃ ρήση γπσορε αἰτοήα» , ΠΕ. ἀείπαο εοΠ- 
Ίεαοῖιο α αἵ «, οροτίοῖ Ἡ ἆπο [πι ο; αἰετιιμα, ἵπ ἀἱρμίμοπςσο αι; 
αἴτοταπι, εκίτα. αἰίαπα ἀἱρλι]λοπρυτα, Πουϊ απ ᾿Αχαϊς, ᾿Αχαθνίη, 

οἳ Πεν. Ῥοσροταπα οἴἶαπα [οῇ. ν. γυὶβ. συνθέσει Ρῖο συναιρί- 

σει, υἱ γ. 1. Υ. 57, Υοτίος Αἰἴοτα εἰγπιοιορία Υ. 46. Ύ. 47, Ῥτο 

διαγράφασθαι [αρία οί διαγλάψσε, 395, 43: τεεῆμς διαγλάφασ 

εΏ ὁπίνι ἱοεπαϊπιπϊ βεποτῖο Ρατιϊαίρίασα, μὲ Τε[ίατας Ἐνιβαυίας 178, 

86: εκ Οὐνῆεα, : . - 
Ῥ. σάι, ν. 15, Αντιφάρμακα ἀῑεῖϊ απο αΏρι ᾽Αλεξιϕάρμακα: 

τεοῖε πἴχυποσαο. οΏ αμἴεπι ἸἼουυς (ιεπὶ Ἰππαῖϊ Ἰής, ἆσ ασια, ---- 

Φιαρὴν δὲ ποτοῦ ἀποαίνυσο γοπύν. Ὁ. 10, τὸ γρίπον πευῖτο βὲ- 

πετε, Ἡῖ ραυ]ο Ροῖὲ ν. 06, τὸ γρίφον: πο α[ἴοηϊ πα [ου]ίπα ΄ Του- 

πηϊηδίίοπε υ[ατραᾶ [οἱοπ. Υ. 48, Ίνα Ιείο απ νετ δρομαῖος 

ὄνος. 5ο, ἀυρ]ίοϊ [αἱριυτας Ἰπαϊεῖα [απ συνελίστοντα Οἵ συν- 

αλίώντα. πιε]ας ἵάηοπ ιο απαὔτατα γιάεπῖατ Ρα[ῆνα, συνελισ- 
σόµενα εἵ συναλιζόµενα. γ. ὅχ, νῖάστας γε]]ε ἀἴσετε, ὡς εἶναι τὰ 

γέροντα. γέφυνα. Ία [εφπεΏᾶ γέρυνος γρυνός, ει Ρεήπομαϊ [γη- 

εορο. ἀθιάς Αοεσπίμ5 Ἱταἰαίο, πα] 1 ὀόρνος δουφός, Ὑόννοξ 

άνω άχ, ν. 9, Ῥτουη] ἀμλίο γοτῖιΦ οΏ συγκάµπτεσθα:: οἳ πιοχ 

ῥυσοῦσθαι ἴοι ῥνσσοῦσθαι: ]ις, ο [εαπεπῖῖς ου, ο Ῥιαοοράεπιῖ 

νοτῖα Ἰαμει, Ὑ 16, [οχ[απ εοπ]ηποῖο τὸ κατὰ τὸ κοῖλον τοῦ Νώρ”--, 

τ’, 53, Ἴουι. τείτατας εκ Ἡ. εἰ. ο, | 

Ῥ, 115, ν. 6, πιο] οὀπγοπίιηί Φανερὸν καὶ δεδηκωμµένον, 

Αποῄια 516, ὃ: [οἆ τοΏπετί ἵαπιεα εἴ γυ]ραβιηι δεδαµασμµένον Ῥοτεῖῖ: 

Ἡτ ἆμαο Ἠΐο Πραϊβοπίοποφ αοαϊρίαπιας, ος Ῥτορεῖα νιἀε]ίσοι, εἲ 

ππειαρ]ιοτίεα. Υ. 30, ἐκτεταμένον κουτί: [αὐαιι ἵοπάυπι οκ Ῥτας- 

εοζοπίίδως τὸ υ. Ἡ. 33, ρτο Φύνη τεεῖω» (ορΙποϱ) Οφύνη Ἱοροι]- 

αμα. Ὑ. οἱ, οὔ[οινα Φερεκράτν ΡΙο Φερεκράτει Όσα. Ύν Ἠαο [ας 

οοπ[λαμίε Ἰαηνις, Π καὶ μο[ῖ ἐστὶ. τοβπιωγ. Υ. 5ο, Θρᾷξ Παῖτα Ροε- 

χπἰηίπωπα Ἠαδει, 
ἀὐί, 31. 

Ῥ. αά, ν. ἵ 
ΒΏτυπι ἔλη Ῥοπσσπι ο 

αἲν, καὶ ὅᾷς κατὰ συναίρεσιν. η 

άν ος []αῦας, ἀεϊπζίο οκ βιανὶ οἳ ζ [ 

Ε]αΐα, [εὰ ἀευϊα, μὲ ἴπ ἑσταός ἑστώς, 6ἳτ Πιο ιόν, πα ἴπ κε- 

αοτηότα. ὅσα, 67. Ἰήάεαι ο Υ. δα, δαῖς καὶ δἡ5. 1υήἆ σπα Ἠποκ 

νι]ρ. ἐστλν φδὼκ, Πλ α΄ τοσα. . Εθν εἴ ποἈλὴν πια] αφής 

Ρίο [ει πάλιν, ος Πρπίβσοι, με οβιοίηπι «έν. με {απ ππιέί- 

ἵαπι επηιισι Γ1απιαήι» υγ μαπα ρτο πποπο[γ]αο ὁαΐς Υ. 65, Τ0- 

ααἰντας ο ανασα δαΐεν [πιὴν ἀοο]αασε εκοηρἰΑΓοφσηα. 

Ῥ, ο4δ, ν. 3, κατὰ σνγκονὴν οσον Γ]απο οἆο η ηραέόπι 

οὔ σσ Ῥαµ. ἴσαι ν. 5, Μο ο η λιοά κατ ἄποκοπηνν Υ. 90. 

ν΄, τό, ἀμρ]ίος Ιοσίοπῖς {απί γοβύρία: γε]. παφα τὸ δαῶ τὸ µαν" 

θάνω, ὁα[ω, δαΐσω: (1 νἰοο]ίοο αἲ οκ κ; κγίζω κνίσω) γε], πα- 

οἱ τὸ ὁσίω τὸ µανθάνω, ὁαΐσων ΓΔΟΙα ΠΗΓΗ ἱρ]]νοη ἳ ἀἱαϊγθ, 

νοὶ Ροήυν δαήσω Ἰοβοπά πιο ἳ Μο, οἳ ν. 31. ΝΙ Ἰπ ὀαίφρων Πε 

τροπὴ τοῦ η εὖς αα[ίφ Ἰυ]άσπα ἵά εἰλίπονεν οἰδίπον», ἁμαρτί- 

6, νυὶᾳ. τὰ ὅλη: φποὰ φωά Πὺὶ νοῖίτ, πε[εῖσ. πιο 
εοπιπτιπά ποια, Ὑ. 51, πχ], ἐκ τοῦ 

πε οπῖπι Ώγπαοχε[ῖ βατ, οβοττος 
ποὐϊᾶ ποπ οἴτοιπα]όοχα Βτ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΣΟΕΙΟΟΝ ἀαΚΔΕΟσΥΝ 

: ππουπαπίυς (παε αποχ [εᾳαυπίας ν. 58. - 

Θᾳᾶσσα, εἴ Αιΐεο Θρᾶττα, Ἰοπίοο Θφῆσσα, 
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νους οἳ Πππῖρις ε[ὲ, πιπηίταπα η βατατὶ τοτ[ο πι: Ὁ. 3, Γου[αβ 
Ῥο[]αῖ, τῇ» διὰ, σηµαινούσης ἐπίτασιν, Ἡϊ επι α)δὶ ται 497, 
17. Υ. 57, τα[απα ἔνθα ἐν Θμηφιακοῖε, αἲ Εωρτα 157, 44. εκ- 
Ώπι επίπα Ιοου ἸΝίσπη ἀτὶ ρίδοῶη ν. 383: υρὶ Επῖφ πιειτίὶ εὶ πα 
γυ]ρ. εᾱ. αὐτίκ ἐνίσπω. ν 

Ρ. 246, ν. 5, 4ε συγκοπῆς γοεαμι]ο ἀῑοταπι αἆ Ῥᾳς. Ῥταεσεᾶ. 
5. Υ. 6, [οτια[ε Ἱερεπάητα πολύδαχρυς, υἲ δνό ν. ἀφίδα- 
κρυς. ἀεϊπάο ρτο ὀώκρυν [εεβοπάνπα γίάειατ δάκρυ, [αῦ]αιο Ηπαϊϊ 
ν. ΠΙΠ βοτιο ὀάκρυς πα], ηἲ ν.δ. Υ. 32, εἴρπιὶ ταῖο ροβυ]ας, 
διὰ τὸ διόάξαι, διδακτύλους τινὰς ὄντας. Ν. 56, Ῥτο δαϊλός ἵπ 
νυΐς. εβ Φαλλός, δοπιπο λλ., αξ Ὑαλλός, Ράτισι ΑΡίε. ποβῖ Ῥα- 

Ρ. σάσ, ν. 5, [επῦεπόάυτα τῆς σει συλλαβῆς, υἳ 545, 3 τῆς 
δι συλλαβῇς, οοιηρτεμεπία εεῖαπι εοπ[οπᾶπτο σ; ὐάπι Απιάπασπ 
οδΙἰτιεανῖι Επα[ῖς εοπ/[οπαπ8 ρταθοεζεη!ῖς γοσπ]αο τῆς. Ν. 7, Ἡο- 
πιετὶ Ίοσι9 ε[ὲ 1]. ε’: αἲ ]ο ν. 56, ΟἁγΠ. ο. Ν. 4ι, ηὶς. νόµισαα 
ὅ ἐστιν, Επαοϊῖπτα Ῥίωπο ἆ 
ομῖο. Ἡ΄. 40, ΟαἱἨπιασλϊ νετ α ΝαϊαΙο Οοπιϊιο 
εἴταπίιτ Ἠ]γι]ο]ορίαα 1. ὅ, ς, 4, Ίχος πιοᾶο; 

Τοῦνεκα καὶ νέκυες πορβμήϊον οὔτε φέρονται 
Μοῦγοι ἐπιπτολίων. ἑτεμὴ Βυμιασέμεν αὐτοῖς" ή 
Αλλα κενοῖς οτοµάτεσσι νεὼς ᾽Αχερουσίοσῖι 
Βάλρον, καὶ δανάκης ἐπιδεύεται οὖτις ἀπιών. 

οταπίας απἴσσα ἐδῖ οκ Οα]ἡηασμὶ Ἡοσα]ε: Ἅπαο τά εἳ γἴία Πε ο 
εἰαβταια, ποπ αι. Ὁὗ. 48, Ἱεσεπάαπι υἶάειμτ τοῖς δανοῖς: 

Ἱίεπιᾳπε [σᾳ. Υ. Φανοὶ γὰφ, πεπιρε α ϱ ππείο [ηρ]αιο, Ν. δᾷ, 
ρ. ὅτι ᾽Απαρκτίωνος. πμ ατισι]ιν ὁ γῖῖια εβ εοπγεπῖεπᾶος. 

αριά δυϊάαπι εἰ, Τούφων ᾽Αμιωνίου ᾽Αλεξανδρεύς. . 
Ῥ. 518, ν. 20, Δρίία5, ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ. Υ-. 50, µάντις Ρετ- 

Ῥοταιι α- Ἰλτατο ἀαρίίοδιαπι γἱάεια. νεος Ἰεοῖο Ίαες: καὶ 
Ἠτεῖος, ὁ πολίτηε: --- καὶ µάντις, μαντεῖος, ὁ ᾿Απόλλων. Ῥοστο 
βοπ!ῖ]ς. ἠτεῖος οοπβετηαίις τισίαπα Ἱπίτα 1η Μλεῖος, 436, 55. Υ. 
Ὢσ, Ρο[ὲ ἕλος ἀῑ[πριϊ Ροῖε[ῖ. παπι σύνδενδφον εκροβτϊο εβι ποπηῖ- 
πῖ ὁᾷσκιον, οΡαςιΙ1. Ορᾶσα επίπα Εαπῖ ἱοσὰ ἀοηίι ατθοτῖνα»΄σοη- 
Πια. ὗ. 55, ὁασὺε, Π νεταπι ο[ῖ ο πεππαπαπα, [αρααδίε θαυβαπ- 
Έγυπα τόπος, χκῶρος, γΥεὶ Ππιῖε απἰά. αιτ Γοθεπόάσαι δάσος, ας 
Ἱπία 20ο, ὃ, οἳ αάθ, 49. ᾿ 3 

Ρ. 549. ν. 1 γυ]σ. δάξω, Ῥος ξ. 65ο δάςω ππα]υῖ, 4 ν. 5 ος-50, 
ν.6, ππείταπι ΒΡΟΙτΙΕ κόρυµβος, Κόφοιβος, νεὶ αἰιὰ εἰαδπιος! 
Υ. 45, δατητὴς Ἱερίατ φπἱάσπι αριὰ Απβοτείεπι ἵπ Αἰλοπίει πα 
τοραβ]σα,  ἴο[ῖε ἷο οεγαϊῖοπο 8ο Θαϊζα. Γεὰ Ἰεοποῖ Πο ίαπι ελιά 
αποὰ [αρηπρίτης, Τόν οἱ δατμταὶ, νίάειως ροίας Απιορμαμις εἴ[ς, 
αιξ αμ ομἱαδρίατα οομηϊοϊ. Ἡ΄. 4θ, διαιρετηρες, ΕΠ ροπαϊπαα εΠ, 
τρ[οτεπά ατα 8 δατηταὶ, ν. 40: αυ ]ερεπιάιμι δατητηφες. 
εσδεπιί ν. Ρτο δεδάστηται οἳ δεδάτηται να]α. ο. Ἠαΐγεπι Δεδάται, 
ο ή ομιἰ[ῖᾳ Ἱοετίία [γ]αδα. εΠρῆς αμίεπι τοῦ σ ποίαια ειἶδιπ 
γ. |. 

Ῥ. 15ο, ν. ὃ, οοπνοπἰοπαθ, 3 διὰ τὸ διαυλίδα εἶναι: νεὶ, 
διαυλίς τις οἶσα. Ὑ. 13, Ἡοπποτί Ἰουμφ αἰίτοι ἵπ[α οκροπίεως “66, 
2», Ὑ. 39. ῃτΟ τελεστός Ρετρετᾶτα ἵπ νυὶς. [ορια σέλος. τα- 
Ρυ]α οοπηρο[οπῖς Ἱπίτα 541, δα οἳ «σοπηρο]εῖο ἀρία τοροῦτατ 646, 
1ο. . 56, Τ]ιοουηά Ίοσις εβ Ιάγ]]ιο 5, αυῖ Ἑατιασθυϊτία 
--- ἐγὼ ὁ'. ἐπὶ Δέλφιδι δάφναν Αἴδω" κ᾿ ὡς αὐτὰ λακέει μέγα 
καππυρίσασα, Οὐὕτω τοι καὶ Δέλφις ἐν) Φλογὶ ᾿σώρκ ἁμαλπύνοι»: 
η καππυφίσαι Το Πε ἱρπεπι οοποΐρετο, Ῥὲετ (Ύπεορεπ ρτο κατα- 
πορίσαι. οἰιο]ία[ϊον οχροπὶῖ πυρακτωβεῖσα. ον 

ο Ῥ, αδα, ν. 0, τοσα ὀρέγω, ΘΜΤΙΙΟ ν. παπα αὖ ὀρέγω ἵτα [απε- 
ὀρεγνύω οἳ ὀφέγνυμιν μα αὓ οἴγω οἰγνύω οἴγνυιει. ' 

Ρ. πρ, Υ. Ὅ, οοπνοπἰοπ!ἶιθ τροφής, π -ραρ. οσδᾷ. ν. ὅ5. 
Βεᾳ. ν. νμὶᾳ. εᾱ. τά τε πρόβατα: πι ἀἲ τοπα. ΄Ν. Β, Ίοσ1 18- 
Πὔυιας οκ ΟὐνΠ. γ΄. Υ. ῥο,. αι ναειο ἀεοῖ ἑρμηγεύεται. αριᾶ 
Βυΐάααι πο «ρ]η]ιοήρο, Δέσιος παφὰ Μακεδόσιν ὁ μὴν Ιούνιος. 
οο ππίοπι Ἱπορίο βαπποητα Ῥ]ογαΠαο οπημία [πε «άλας ἵπ Ἰνοθας 
οπἱαδηιοςῖ ἀοομτίαϊο ἵπβγα 4πσηιο 34, πο, Ν΄. 77, αρᾶιφ αἱ πε 
αυπαν ὀέατ εἶναι, φποὰ Πρπϊβοαι ἐφαίετο, ἐδόκει, Ηείγεμίο 
τείϊῖο. τρ. τωαίαπα Ἱπιροείεοτα τεβυ]αθ οἴταίο, με Πάργα χα, 49. 

δ. 4 
οὕαπα Γοηπσητία, υύ(υσς 14 Ραειογίίυπη ο Βμητο 3 δαῶ. δοη. 
γ.. εἴἶαπι περ [οηδί Ροῖοβ ποοσηῖα εοπ/πείο, χεἰπήομο 44: γος- 
παν, ποπ 44, Ποιοπ. Ιαοῖα, Ἡτ Παρτα αὸν ὅο, Ν. δ, γη]αε Φεύσων 
υἳ πλεύσω, φεύσωῖ [ο ηἰλή] ἴαἱο 4ο νουύο δέω ἵγαύυπε βεαπιᾶ- 
εἴσοναην [ομοίκοτ (χο έσω οσα τορα]α πια]. Ὑν 58, αβιαῖας 
µεταγόµενα ν. 10. Ἱ 

Ρ. αθά, ν. τὸ, ΠΙΑ: Ρο[οῖι Φεκάφυια. Ότο Φεκάδας νι πτ, 
νν]ραϊα. Τιοχίοα ο Χοπορ]οπιο αβογηπῖ Φεκαδεῖες ποὰ πιαρῖς ! 
οοἳ. ποῄΏίταπα οπίπι Φεκάδας, [νο Ι[ο[ν]αῦως οαρίαατς, Βνο ») ασ 
ϱαδως, αρήβν οἳξς αἰίονυπα νοτο εἰς, Πβηίβοαα ων ὅ 
{ρε φέτος οἰμφά σι ἀομγίαο. Ύ. ὃλν Φησὶ σοῖοὶ ροτοίξ κ 

Ῥαμ]ο ἱπτερτίμν 
΄ 

αναία. ποβτα Ἰεοιῖο Ρειϊα εκ Ηείγ- 

Ῥτας-. 

ἀῑοῖε, - 

ν 1, μΐν δέδαια τὸσίϊα5 δέδαα [οπλρσππας, ως ἀθοίαγαπε 
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ο αλλα τα. 

νο 
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εωπι, 6 απο Ίδεο Οχοοτρῖα [μπε α[οηπῖ. οοπνοπἰοπιί ο[ἱ Ῥ]ητα]ο 
φασί. Ν. 40, νυ]ρ. παφατιβέμενον: πημί ρταεροίίο περ για εἰ 
απαρῖ οομ[οπῖαπεᾶ, Ὁϊ πηοκ ν.δ]. 

Ῥ. 395, ν. 0, η {λείρλίσα αμγις, Πο οἳ Γλε]ρλίεμς ἐγίρις 
αὐϊοσιῖνο αρ Γαπον ἀ1οίμτ: ἂτ ὀέλφικα νεὶ ο αΕ[ο- 
Ίωτο ας Γαμ[ίαπιῖνο Ῥτο ὨΏε]ρΗίςο μὶροάο πιδφααπι Ἱορογο πιονα]η], 
Υ. 55, εοπρτποπίαδ [στο Ῥ]ητα]ο ἱδφύσαντο Αν Ῥιορο Ἰή[λο- 
τια ο[ϊ ο λιο ὅσρ, ὅλ. Ν.260, πρι νἰάιιγ, παρα τὸ δίω τὸ 
εἵω, Ἰὰ ο, α δέω 
Ζηνόδοτον ν. 10. Υ. 
Ῥαίοι εἲ Ριοοροββοπς. Ἶ 
ο δν Ἀδδ, ν. 2η, Ποιηστὶ Ἴουις Ίο αἰίτος [Ππρια οχροβιως 35ο, 
15. εἰαχίης εκονηρ]α ποϊαίαπη αἲ Ει[ίαι]]ο 70ο, 53, Ίος, ---- οὐκ- 
έτι ὄψετε τέκµωφ Ἰλίου αἰπεινῆς. Ν. 24, ποῖα πα ἐπὶ τὸ --- 
Ρίο ἐπὶ τοῦ --- }Υ. ὦῦ, Ἠ0Ο προβάτιον, Ἠθο πφοβάτεον, 34 χι 
Ῥτορο[ιίαη αρῖο φπαάναπε. νἱάσίαχ Ροιῖας [οροπάμα προβάτεφον: 
ει εοπ[εφπεπῖος αὐἀιία οορία, καὶ, οἱός, οἰότερον, ο συνεκόρο- 
μῆς  "οτμια, (ιά Αηλύτερας, ἀγρότεραι νεὶ εοπιρᾶταϊνε φποφίο 
πφοβάτεφο» εἴ οἰότεφαος, Φμὲ ππαρβὲε αἱ ονῖς φκαπι α Πομιὶς 
ἐπροπίππι ας Ἰποτες αεοοἠε. Ν. αὖ, χοσῖα, ο γἰείμε, πφόβα- 
τον, ρενηϊἴγιμῃ πεπιρο Ρταεοσἠεπεῖς ἀεηναιὶ πφοβάτεφον.. Ὑ. 57, 
Ἠαιιά Ίσιο απ χηε]ίμς Δεξίου, Ὀαεγίοπως. Ν. 1, αρβιι τοῦ δεξιοῦ 

᾽ώμον, νε] τῶν δεξιῶν µεγῶν. 
Ρ. 1ὖγ, ν. Ό, εοπηπιαιῖου Ἰ]]ιιά, 3} ποφα τὸ ῥέειν τὴν ἐδωδήὴ, 

ευτα αἰτετο (ο ο πννκα ρήμα ἵπ νυὶς. εᾱ. ποππὶ ὄεκας 
α[Ώυιωπι [αρτα, 209, 4. Ν. 90, Ἰοτια[]ο Ίεα. αἱ ὁράσεις καὶ δέφ- 
γµατα καὶ ὀέρξεις, Ἡϊ Υ. 10. Γεὰ, πε απ «ἁ[ήναπίονα, εβ Ἰπ σα 
Ἰεοιίοπο φααεζατα ταμτο]ορία, Υ. 50, Ῥγο µέτρον ἀπα]ορία τεμυ]εῖτ 
µέρτφον αἲ Ἰη[να ὅδι, 47. Υ. 49, αρίις [στο περιβέῤληται: οἳ 
Τε. ν. πεφιτεινόκενονΣ εἵ Υ. 40 νοιίμ5 στέρφος.,. Πῖ κάφφος, τεῖ- 
«κος. πω] εἴῑατα ἀνθρωπῆ, Πῖ αλωπεχῇ» εοπἰκαείαπα εχ έα, μῖ 
πχρυσῆ, χαλκῆ. Υ--ᾱ7, [ρπίι εἴἲ, εἴρηται δὲ το δέρµα οἰονεὶ τέρ- 
Μα καὶ τέλος τοῦ σώµ. ΕΙ [εῇ. ν. παφεντεβέντος τοῦ φ. 

Ρ. οὐδ, ν. 7, [εη[μς ε[ϊ: τεσι]α Ῥοβι]αῖαι δεσποστής, αϊ ἆφμο- 
στής: [εὰ πα οι οσο μΙρΠ. τοῦ σ πηπἰαϊο εἴϊαπι ἴοπο, [ασια 
ἑεσπότ»ς, υἵ ἀρότης: φιιόᾷ εἶατε Ιπίτα ἁοσεῖας δι, δ4. Αι νοςᾶ- 
1ἴνιδ. δέσποτα Υ. 13, Ἡῖ ἀκάκητα [ωρα 44, 1ά. Υ. ιὸ, απ λέγει 
Παὐαπάιοπἆς ὁ τεχνικός, εἰ Αδ α ϱ11ο Ἰάθο ἀε[υπιριι. Ὑ. 17, 
Φδεσῥότης οτι Ῥοϊε[, αἱ αγρότης: αἲ ν- ἁ εἵ ϱ ἴάεπι Ῥες- ὠπιορᾶ 
{οπρίυση, αϊ Ἠπειρώτης, νησιώτη». Υ. 3δ, γὶᾳ. δυςαύχενες.. Πο- 
Βνατα. δεσαύχενες Ῥοΐεῖ επι εἰγππο]ορία εἴἶατι αἱρλαῦει [ενῖος, 
8ο οοπβγρια: Ἰπίαρεχ Ηε[γολῖ [βταρίπα.. Ὑ. δο, Ἰουμ το[ιταις 
εκ 1]. λ/: εἰ ν. 4ο, εκ Ἡ. β’. ἵπ ρηοτὶ οπηί]α εται εορυ]αιϊνα τε: 
ἵπ ρο[ετίοχί απ[επα [οἱρίπιτι 9Υ4Ι χρόνου Ῥτο «χρυσοῦ, 1ΠΕΙΤΟ ρᾶ- 
τἶτοι εἰ [επτεπια οοττηρῖα,. «Ύ. 4θ, ππα]]επι, Δενόμενον καὶ ἐνδενό- 
µενον, Χφήζοντα: νε] βεπιϊπαϊα εχροβιοπθ, Φεόµενον, κρῄζοντα. 

ἶο ν. 5, πηε]ς ἔτι δὲ καὶ οἱ Αἰολεῖς -- ε[ῖ επίπα πιος Ἠϊς Άεο- 
16 ειπα Ιοπίριις εοππηηῖ. Ὑ ατίπὶ Οονημεθρίας ποπ πηᾶ]ε [ο 
ἅ[ία εΏοτι: τὸ τρίτον τῶν πληθυντικῶν, δεύοιντο" καὶ τροπῃ τοῦ 
ν εἰς α αἰολικῶς» } µεταβέσει τοῦ ν εἰς α ἰακῶς, δευσοίατο. Πιθη- 
το εἶας Αεοϊσπιὶ εἴἶαπι Ἱπίτα Όχι, ὂχ, ΈῬκαειετεα ν. δι ππε]ις 
Φύβοιντο εἰ πυβοίατο, ΙΗ ραῖεῖ εκ 606, 31. 

Ῥ. 3590, ν. 1, αἲῖ εἳ δεῦφο [οιδι εἲ δεύρω, Πομὶῖ δύο εἰ δύω 
Ῥτο ππηετο Ἠϊπατίο, Ν. 1ὸ, Ροιε[ῖ εἴἶαπι εοάεπι οα[α.]ερί,  εἴδους 
παραγώγου.» /Ρεεὶοὶ ἀἰογίναίαε, μἱ Ἰη]τα 308, δο: 360, 5. Υ. δι, 
οτη 9 φασὶν ὅτι, [αυαιάιοπόάμπα οὕτως ἐλέγετο, αἰμμε ἑέα 1ιο- 
παπα τα {μἱ[]ε, φμῖα ---. |. ᾗ 

Ρ. 36ο, υ. 36, δείδενι ϱ δείδηµι χερι]ατίτετ Γοτπιατί πε: 
ΦείδεΏι παππηαε ἀῑσοθηάυπα [οτει. νά εταχ Ῥοτίυ5 {αοτας πηοιαρ]αδρς, 
ει ἱεηπατίο. νετβοτατα 1 µε παιρατα Ρτο τεσπαϊπαιῖοτις γεν ΒΟΓα 
ἵπ ω: πετωρε Φείδεε Ῥτο ἀείδιε: Πουι πίΏι Ῥτο πίε. αἲ Ίπ «δι ες 
πλεῖβι, ασια εβ εα αρία νειροίητα ἵπ μὲ ἴεγμΙπαΙο: απία οὗ ετ 
πλεῖ ππύπμς Ῥε]ε [οπαας, 4λο, 41. γε ετ ὅλο, 49: 671, 4ι: 0908, 
96. Ύ. 4απ, ἀπόῤῥοια πεπῖτα βεπετε ἀοοϊρίσπόατα γἰἀείιως: αμ [οε- 
πωϊπῖτιο βεπετε Ἱερεπάμπα ὁμοία- πιεπιίο ιν ἀποβῥοίας εἴἶαπι [ι- 
τας εἳ ταπίωπα ἡμίτα 305, ὀθ: αραιά ΟΙεππεπίετα πο[ίτυπα 3ο, 25. 
΄. ἆφ, νι]ς- τα» [θετη. Ρεπετε: τηα [ομ]μπα τω Ἱερο[θιι εκ ἰ. 

γ. 57, δείκνες πτουίφιο Ῥετ ει ὠρ]ιΠ. Ἱερίατ επι 1π. να]ς. ο» 
ας νοηης εἴε νἰάσιως δείκνν ιο [εημήυσ,, Ώνο Ραείοπο [προς 
Ἄροοοροπ, Ενα ἱπιρεγίοσιπα Ῥετ αρ]οτεβα. ο ' 

τος Ρ. 961, ν. ϐ, πολύανδρος ιο πολυάνᾶριον γάειητ. Ῥοβιης 
Ῥτο οἶμ.πιοςῖ νιάεβεοι Γερηίοτο, 1 φμος παπ]ία ἠπ[ογιμίμτ νἰΤοτιη. 
εοχροτᾶα. Ν. 1, νμ]ᾳ. ἐπὸ «όφου. ΕεΠῖῖ, οβία: πήπηςο Ἠε]ίε,. Υ. 
95, επ αἀνειδία] βρεπ]ηνο δείΆμς, [αὐαπά μας ποπῃ. χρόνος ἔειι 
ώρα: άμα νεῖ ποπι. εαἰα, . πα. η [οή- νετία Ηοπηετίςο; νε] ἁαιὶ- 
νο, μυ. Ἱίς. αποπιοᾷο Αρυά, Εαήπον αποημο Φο(μογ πάωγραιαπα 
ἀἱοῖ Ῥοτεῇ. εχβίαι Απ1οχ. λομιστί Ἰουμς, 1]... «99, γνηὶᾳ. Ἠοσι.. 
εδιι. Ιἱ. ν΄, ὅρτ᾽ ἄλνιμο». Υ άν Βπεεῴμ5 νι εις, ἔατε φὲ ῥῃματεκον. 

ἁραβοαπις εἵω. Ὑ. ὅο, λέγει το]ρ]αῖτ τὸν 
» νυὶρ. ἐπὶ τοὺς ὁρῦς, ἀεριιναιο απιῖαι]ο 
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Ῥ. 203 ν.Ἡ, πύθ᾽ απ νοτυπή Πιτ ἀμδίνο. που ανα Ιαπηοα πό 
Ἰπ θἶδ Ίου Γαὐήαστο, . 6, ἱπο]ηία, Γαρρ]οια [παπι ο Παρειῖο- 
πλ 100, ο. Χ. 2ο, Ἱπ[α ἵπ σ, σπείους αυίά επι ΕΣΓ8 τα ία 
χοεάἁτας, [εὰ Ίσα ποπ ἰοραιασ: φαί ία ο πἰηῖς Ὀγονία εἰῖ, 
τοροπὶ ῃχο «ο ρο[οι εκ Οὐγῆ. ἔ, µυχῷ σπείους γλαφιφοῖο: εξ 
Ραμ]ο απίο, περὶ σπείους γλαφυροῖο. Ἡ. 50, πια] Γοτια[ῖο Φεινο- 
λόγος: [εὰ Ῥτῖοι [οἱριωτα πιοκ χυτίαπι ἀπἰποίτατ ν. 40. αἲ Δεινό- 
Άοχος Ρτορτιυπα εἰἰ ποππεπ αραιά θηΐόαα. Ὑ. ὅ7, γυ]ρ. τὸ πόνος 
τὶς ὢν, οπαἷα ριϊπιοτί οοπιρο[ι]ρηί ραττο. Ύ. ἄη, οκροβίο ία 
τῆς κακὰ λοχούσης, ἵπωηῖς ειἶαπὰ αἰιόταπα [ορίμταπι, δεολόκης. 

Ῥ. 05, ν. 7, Ίου τε[αιις εκ 1. κ’. Ν. 16, δεισιδαιµονία 
πεφιο Αριιά. Ραραπο5 πεφαα. αριιά Ολήβίαπον ἐπὶ καλοῦ Ροπίς, 
Ιοὰ Ῥτο Πιροηἱμιοίο [οι πἰπαϊ Ποταρυ]ο[ο ἀποπποπιπα ππεία, 
ἀεο]αται Εἰωτατολί ος ποπηπο Ἱπ[οβριως Ἰθου, οἱ Οἰεππεπδ πο[ίες 
80”, ὅ.: [εὰ οἵ πο[ίοτ Ἰίο [ωρτα ἵηω δείδω 3260, δ. Ν. 27, Ῥοίξ 
μαὶ ἀποβολὴ, [μαι ίοπάπι ὀμθά: ειἠδπιοᾶϊ εἰἠρ[ο αἲὶ Ῥαή τα 
οὐνίας.. πιτάπιαο Ἰοᾳεπάϊ βεπις Ίπβα 274, 7, 32. . Ὑ. 90, πῖ- 
πολυπα ἀθοττίαϊας Ίου». Ῥ]επίος Ἠϊο . ω’, ᾿Ανόράσιν ἐν ὀγέοισε, [ο 
ὀψοισε, Ῥετ Άπαστοβα, Ν. 45, νεὶ δήτον Ἱορεπάμπι: νε], { ὁμίουν 
νοταπι ο, Ἱταπδροποπθύα [ιπῖ 6οπηπιαϊα, Ἠος πιοίο, καὶ όμμα 
ὁγμίω": καὶ περισπωµένως ὁμῖω, ἐξ οὗ τὸ ὄμίουν"' εἶτα κατὰ «ονναί- 
ψεσιν ὁγῶ ὀγώσω. Νετθιπι ἀμίεπι ὁμις ἀπρίεκ ο: αἰεη, Τει- 
μας «τομηῆοχοτηπας πάς Ἱπιροι[. ὁμίουν, θ6ἱ 405, ὁηίώσας ο 
ὀμιωβεὶς αρυά Ηε[γομίωνα, αἰἴεγαπα γετο εξ Ῥήπιας οἴτοιπβεχο- 
τση: απε . α-, ἔγχεῖ ὀπίόων: οἳ Ἡ. Φ χαλκῷ ὀμίόων. [νὰ πθιῖν 
τπβ]ίες Ίος ρο[ἴοι 5 τς Ῥτο, Ε0411/τεγ αξοπς, Πη[ἐἐ]Ηαίοπε 
εποτοεν. Υ. λ, αμ [εἷο αἩ νετ ΒΗ, ἵοπρ.΄ εὐφήσετε. αϊ 
πποχ γ. 16. Πης]α[απ) ΟἸτούσγ, εολεδα νου. 46, ἵπ να]ς. οπηί([[υτη, 
πιο «ε ποβτο αὐαἰάϊίπιας, [οηία τα Ῥο[ίμ]απιο. 

Ῥ. 201, ν. δ, τα πι] οομαθτεαπί ππεπιῃτα, Ἱεροπάωπα, τς 
ΓαβιητεβΙρεπάυχα οετίε, Ανω γαρ Ἀέγεταε, ἢ ὅτι πολλ.. Ν. 313, 
ἱέρεια Ῥάτηπι αρίιπα γιάείΗχ. εοπγοπἰεηῖμς κα ἱερὰ, 14 ει /πεγα 
Ηλία «4ρο/{μὲ ἔη[ία. Ὑ. πε, [επιεπία ροβη]ατ, ἵνα τέκν (ει τέ- 
κοι) ἡ Άητω, 1ξ.ΡΑΤΕΥΟς Ιδὲ Γαϊοπα. αμοὰ πιοκ ἔποῖυα Πρηϊβ- 
εαϊυχ ν.290.. Ν. 49, Π Ρἱααῖ πήππετο τα [εὔρῆτ αποῖος, Ποπίβ- 
οτε νο]αῖ, Ώοι π πο Ἴ]ο, {εὰ ἵω αἰῑῖφ αποσιο Ὠοτίουτη α ἵπ η 
γετα ᾱ- εοχηπημη], «ἰα]εείο. Ἡ. 60, Ῥοβειιοτ εχροβΏο, ἔκ τιος 
τόπου, τε[ριοῖι ὁή.ποβεν. αριὰ δπϊάαπι οαἀεπι, εἰσάεπι νετρῖς. 

Ῥ. 905, ν. 1ο, Ίοσα5 (επι αιἠπρῖε, Ἠϊο οΕῖ,--- οὐδὲ ἔοικε Δη- 
μὸν ἐόντα παρὲξ ἀγοφευέμεν, οὐτ ἐν} βονΆῷ, ὨΩὔτε ποτ ἐν πο- 
Ἀέμῳ. νεταπα 1Ὀὶ Ευ, ποπ. οχγίοπως, [εὰ Ῥτορετι[ρωπαεπω», ο ημον 
Ἠαῤοι, 901,9. Ύ. 10, συναίρεσιν ἀῑκιε Ῥιο κφᾶσω, απ Ιᾳιει εκ 
ἴεᾳ. Ὑ. σι, απιβῖρια [οήριαχα. εἵ ἕκάστω θπῖπα Ἰεαί Ροιεβ, εξ 
ἑκάστων. εἰαῆης αριά Ἠατροογ. 6 Φμ]ά, τὰς ἀπογραφὰς ἐποιοῦν- 
τα τῶν ἐν ἑκάστῳ ὁήμῳ χωρίω». Ὁ. 55, Θιίᾶ. ἐν ὄψει πάντων γι- 
νόµενον. Υ. 48, εἰεραμίίαδ, τὼς τοὺς πλακοῦντας ἐφγαζομένας, 
Εεππαχο αγοπίο. 

Ῥ. 206, ν. 1δ, πᾶσε, Π νὶῖο εατει, εκιῖη[οοις Ροβυίαε εἴρη- 
τας» «αξ Επ] απί, αμῖ φασὶ ]εσεπόπη, τήβ [οτιο αἰίφαῖ εχι{ει- 
απεῖ Ῥτο «μοιοτῖ ποπίπο {ωτερβ{ε: ας Ἱεσεπάωπαι Πι Παγύασις, 
1εὰ Ἰαθείεαε Ἰζαο εοπίροιυτας. ἸΙπ ἔχε φποά [οηπίμς, [αναπάῖε- 
1η τὸ πράγμα, {ει τὸ ἐκβησόμενον. απῖ Ἰέσετηις ἔχγε. Ν. το, 
Ίοει5 εκ Ίοαππ. Ἐνατρ. ο. 1δ. δε. ν. [οιτα[ῖο (οπρΏε τροπ7 Ῥσιω- 
τικῇ προίην. Βοεοίο5 εΠΊπι ως ἵπ οἱ νεττετο οὔτα αὰ ποίζει Ἱτα- 
αι, ἴαπα [αρτα 1Π γελοῖος, 334, 56. ον 

β. 307,.ν. 9, τῶν ὀμμενβέντων εοπ[αεϊιαᾶάα αἰποῖτης οτἴατι ἵπ- 
ᾗα ἴη ἐγγύης καταβολή, 519, 57. Ὑ. 50, καὶ ἐγὼ, Ῥτο ἐγω δὲ, 
14: εξ, Έρο νετο εκ 60 Ηάοιᾶπα γεν οπἱρίποπι Ῥυῖο. φιοᾷ Ὃα- 
πὐῖ απαχίτηε οπηπῖπι [οτῆρας ἄπτ απ. Υ. 26, ποια [αν κόρας 
αάάϊαμα εκ θυῖάα, αριά πετ οἴἶαπι Διακοράθίοβα, αὔσηιο αἷ- 
Ῥηιποπρο Ἰερίτις, σαι οιἴσπι αριᾷ Ηείγεβίυπας πεπαρο παρὰ τας 
κόφα».. Υ. 38, αριᾷ Φυϊάαα Ἰάάετα εί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὃδ 
ἐπὶ τῶν ἐμπαιςομέγων λαμβάνεται. εχροβτῖο {εηυεῃδ τερετας 
πηοχ. νε 44, εἰ μι. Τὸ, 4. ὗ. 44, ον των ὀιεκωθώνισε, ἃ επεππ. 
Ἰπ {ω, υἳ ν. ο]: εἰ Ἱπ[ιά 172, 4. 

Ρ. 308, τι ἆ, ουπῃ εἴρηται  εχηίη[εοα. {αμαιάίσπάηπι καὶ λέξις. 
Ύ. 16, τετοφήσω αρπο[ο εἴἶοπι Θπίάθ», οππάεπιφις. ΑΠ[Πορ]ιαηἰφ. 
Ίοοιπη ἠδάετω γετὺῖς οἶταί, Ἡξ ἴαοια ΠΕ ἵα εο τετὺο ἀπρὑσαίο φιιᾶ- 
5 Ίη τετφαίνω, τετρεµαθω», εἰ Επϊ]ίους» Ὑ. 17, [οι ο, γί- 
γετά, οὖν διάτορο» καὶ πλεονάσμῷ τοῦ κ. διάκτοφος. οτεῦιπα. [ας 
Ἀπίστα, αριιά Ἠμηο, ποβτµπα εἰαδηηοςἱ εΏιρίος; αἲ πγοχ Ρας. [εῃ. 
ν16. ἔ.οο, νμ]α. οὐπίωπςῖε, ἐπέγλανκος. Ῥεερεγατα, [εαίτις οπῖνα 
εβ, Οαἰπσολως ἆς Ποείμα ᾖος. αάἰοσείνιηι πηραν. οἶαιι- 
Γμ]α νετο (υπε Οαἱπηαε]Ι Ίοοο αππρχα θ[ξ, ποπ «αἱ ποστιανα αιὰ- 
ναί, [εά αἱ ὁιάκτορον ᾿Αϕγειφόντην Υ. 13 ει2ο. Υψ. ἀαρ[ιοῖς 
Ἰεοιϊοπῖς. ἴωπε νεᾳῖα, ἐξειλέκθαι» εἴ έξηλέγκλαε. [εά ρεῖρε ϱοἩ-- 
νεαιΣ αηεβμς.. Ν. 2, Εμ: η σαπεαιτα αιθρίεοζηρα Γον διάμησε: 
τερυ]α είπα ὀμηήησε φο[μίαι. ' ΕΥ 
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Ρ; 109, ν. Β, ποῖα ἔσχον Ῥ]ητα]ϊ πησπετο, επι πα ρεοσεάεπῖῖ- 
Ός. ππεπαῦι ς Πης νετυα αξία, πΠήοτο ΛΙεΐςο. ος ναταιίο αἰοῖ 
4ποπις οεευσεῖτ αἰϊφυο ος. Ίσεππφυε πα 373, 51. ᾿Ν. 38. στύφαξ 
Ἱπτὸς Ἠηΐας νοσαῦηι Βρπϊβεαήομθς ἁρποί[οῖς οτι Ἠοίνομίας Ν 
51, Ῥτο μὲν πιει ἴστε µε τερο[α είπα. αᾱ πιοῖταια [απο αρεῖις 
14 Ῥτοποσπεπ εοπρτιῖτ. Π ημῖς Ίπιεπ γε ππβὴτ, Ἠοτ πηυ]ταπα Γε- 
εἰπαιαγετο. Ύ. 57, ἐιαλαλῆσαι οἲῖ Πίάεσι αραιά Ηε[γοῦ. 

Ῥ. 2το, ν. 5, διαρύττειν βεπιπο ττ Ἰαβοι επἶαπι Ἠείγο]ας 

[.ὰ πβιαήαθ πιοκ πο τ΄ αἀρύτει, ἩΙ ἀνύτειν. Υ. ὃ, τοβα]α οαφ ουχ 

εὔπα αἲδῖ αΠεραῖα, ἵππη ἵπ απίἈησε, 133, 43. βο 137, 14 Υ. ά 

τούς (ορίποτ) ἀσώμενος, Ἡϊ αριιὰ Οα]επηπα, ποιεῖ πρὸς ἀσωμί- 

νους, Ργσάς[ὲ Γο)άϊο {αλογαπιέύµς. ἃ πο οἴἵαπι ἀσηβείς α πά 

Ἠείγεμ. Ὑ: 53, 6ἱ διάσειστοι αὐ[ο]υίο οπριοπάωτας απι Πηρυλαγίίος 

Ἱερεπάωτα ὁ διάσειστο». Υ. ἄν υετῖς αριά Θυΐάαπα ἁβρῶς βαΐ; 

νειντ (ας αραιά Ηο[γεῖ. ᾳμοφιο τρυφερῶς βαδίζει) αἲ πιος αραιά 

εωηάεσι σύεσθαι ΡΙΟ σείεσἒαι, ποι πα οοπνεπιοηίεΓ, για Ίτεπα 

ν. 26 ει 4. 
Ὦ ΤΡ. ατι, ν. Βν τεεβας, ΡΙοπΙιοῖΟ Δοεσπίι, ἀσπιδέορ. [επ[ις ει, 

αἴἷου αἰἴτογ ἀϊβίηριιοτο: αἰίον [.τῖροτο ἂν ἀσπιδέος: Αῑος, ὁιὰ σπ- 

δέος, εξ αμίεπα Ἡοπιοτὶ Ίσσα Πα. λί, Ίτα [αἴριας ἴπ Ευβαιμὴί 

οοποπποπίαΠῖο, ο γὰρ οὖν ἐπόκεσθα ὃν ἀσπιδέος πεδίοιο. δ 

11, Ἰπε]η[αν ατ]ου]ής τὸ Ἰα ναὶσ. ἀεεβ. Υ. 28, υΠιαὔας, σπείρε- 

οὓαι τούγην: βοτεβ οἵἵσπι εχουἰατί σπείφεσᾶαι τούγη, ποπὶ. οἱ, 

Ῥταεστά. ν. οοιταρίθ γη]. ἄμπελοι πέλοιο ὀρχοί. πο[ίτα Ἰεοῖο 

Ῥεύϊα ες Ειβαήι εοπιππεατ. 1964, 30. Ἡ. 56, αρρεπάϊκ βα, ο- 

τει εἷἲς τὸ σήθω, τουῦις αὖ [εμιεπφ διαττᾶν ῬετΏπεῖ. οι διάτ” 

Φειν ΡΆταπα αξβηίταῖν θες. γ. ἀά, διαφφεῖν, εἰεφφεῖν, ες Πππῖ]ία, 

σε]ίας ἔοτο ἀπὸ τοῦ Φέφειν ἀοάπουπίατ, μετ [πεορεα, αἱ. πρᾶσαι 

4 περάσαι. 
», 73, Υ. 29, διπλοῦ»: 

Ῥεϊετε οορῖτας Ρτασςερίοσ: Τι 

εαρία αἴππα απο αἰίππα Πεν οροιτοῖ. 

τἶδειης ὧς τὸ πολὺ, γε] Επι φπίά. ν μμ 

Ῥ. 375, ν. ἁ, Ίοεὴ5 εκ Ἡ. λ. Ν. 34, ποῖα Ἴβυκι το Ἰβύκῳ, 

τσ. 5ὲ, τυτωπι πωπιοτὶ οπα]]αρο ἵπ διέτµαγεν, οἵ διεκωφίσγη- γ. 

45, πισπι διεδοιδύκισε, 3 ἵλθπι. νι {ω, ἀῑ[οτιο αραιά Ηείγ- 

οἰήυπα εκ[ίαι. αἰιοτα ἴαππσπ Γοπριωτα ε εἴἶαπα αριιά θηϊόασα» 

Ῥ. "τά, ν. ὃ, Ίοευς εκ Οὐάνα, ἅ- Ν. 5ι, ποπ ΠΠ αρῖε διέ- 

ὅσιον Ἰερετῖς, απῖ δίεδρον: ἠλὰ, εκ δυίάα; ρο[ζογίι, οκ Ηε[γο]μο. 

τ. 26, ἀνιππασία Ἱερίτας εἴϊαπι αριά θηἱάαπα: νθγαπι Γε(πεῦς ἂν- 

πωµοσία [αφ ἀεείατατ, ἀνβιππασία Ἱορεμόμια ο[]ο πι Ηεγελίο. 

Τμήᾶσαι πιοκ επι τὸν αὐτὸν οκιτπίεσας Γαρααζιοπάπα ὄφκον: απ 

Ὠεμίτο βεπετο Ἰεροπάμπι κο αὐτὸ ----, 

Ρ. 275, ν. 37, τεοῖας δίχτυ, υϊ δάκρυ, ΠηπΙ(μο Ῥεχ 4ροοο- 

επ. δει. Υ. Ώουίερ αὐἰάειι: δικαλέκτα» εχου[αὶ Ροβοῖς 4ἳ- 60Η)” 

πηιπίζετ δικολέντης ἀῑοίτυς ἵπ. Ερίρταηση. γ, 54, ἀαρ]οῖς [οἱριι- 

της νεβάρία, ἐπικάφσιαι, ο ἐπικαρσίως. Υ. 46, Ππρυ]ατο αὐτοῦ 
βεπί Ροιςβ, Π ἐκ βιαεεει επή δις παπόαίας ἕκαστον, πιέφκος-- 

οι Ν. 5ο, ἵπ φησὶ τεβρἰείτας ὁ τεχνικὸςν [νο δα πο Ἠάεο 

εἴτα [πι δεᾳ ν. τεείας «εωός εἴ στεινός, [εγνατο Δοσθηῖα 

Ἑοωηπή, ας ἵπ κενός οἵ στενόε- 8εά ποιαπάωι των οπϊί; εαπὶ 

κενώτερος εἰ στενώτέρος Γεουπά σπα τερη]αην, 1ζημε ἵπ πη[], εχεπι- 

Ῥατισς υἴνας ραϊγουπαϊατ ῬΓουεί α]18 ἰαπαῦης, κενώτερος Άε- 

βΗᾳίδος. ἈΤο[εϊνορα]ιο [απο αἱ ξενώτερος οἵ ξενώτατος» ΙΑ εἴἶδπα 

στενωτερος 39 στεώτατος αρπο[ετ. φμοᾷ ᾱ Βιεραπο Πμοφιο μο-΄ 
Πτο ἴπ λα ροπιονῖ βταπιπιαιἰσῖς απποίαταπι εἴῖ. Υ. 97, δεῖ Ῥτο 

δεῖται Ρο βτμπι νἰάεατ. τς ο Ἰ 4 

Ῥ. 176, ν. 11, δίκας τετΏυς αοαριεπωᾶς Ῥτο δικαιοπφαξίας, γεὶ 

οἵἵαπα Ρτο Πέεες [ει βία. ἴωπι οπίτη οὔ[ογνατοτος αϊ πηα]ο [αοἴο- 

τωπι, Ίτα οἳ Γδσῖο ΠΟΙΟΣ: ἴ]α, τοιπιποταπίος, Ἠπεο Ῥυπίεηίός, 

τηδίταπι οἰἶαπα Ροβ φυλάσσονσι΄ τοηΙΠΙ τεν νο] αἰίαπι οἴασπιοιἱ 

πτσυ]απη. . 51, γυ]ᾳ. Ἕωφενι ποβτιπα ουν ὀο[ωσιραναα οκ 

ξίάν. Έρα, ν. εοποϊηπίηδ’ Δίκρον, Ῥετ [Ύπεορεμ. [. αἰσδπῖφ 

ἵπ Ομ σπα βαρταεπιῖς Ἱσρῖι Δκρον «φίλτφον: Ἶο [γποοροπ΄ [ον- 

υἱ ἀφούφος, Χείμαζῥος, οἳ Ππύ]ία, ἕτ Πάάεη πε] Υ. 5ο, ποῖα 

ζλων Ῥτο ἰδοῦσα : Πόπιηνς πποκ γ. 41, ἀνελθων Ῥτο ανελβσῦσο: [ου- 

ἱ [εείρτυνας οοπιροπΦία ποπ τοστσ- αΠόοιεί οὔὗρα, απῖ 
ο γα) ρ δα μακφὸν, [αῦαν Ἱόπόάμπι ἔχει, αι ανά νγ. 49, σαπι το 

οομη]]ο. 

Ρ. αγ], 

τὸ, ὁ 
γννώμενος [εἩ γεΥε 
τοῦ, ἴεα ἐν αὐτῷ, 
(οβίπο») Ἱσρέτοις πᾶσαν, 

Ῥ. 14, ν.  ΗοπποΠευα 

Όσα απία Γαορίις οαἆεπα [αοίπι]ο το- 
τηπα Οία Ῥτο (Δῑνοτίο ἁῑ[εῖρι]οτυτη 

γ. δι, ἵπ γαοο ἀεε[ε 

τη υπα, ἀιρίϊος Ἰεσιοπίν πο λρίας πόρο “Διό- 

ὑπὸ Διὸς γνωφιόμενος: εἴν' Διόγνητος, ὃ ὑπὸ διὸς 
Ἰνησένος, ἴοπό μαι. Ν. ὃν ἀὐγίκα μτο ᾱύ- 
τοπυροτα]ο ῄτο ἰοεαῇ. ΄ ὓ. δ0, Ρζο παφα τεούις 

Γοπάποη. ἳ 
ϊα νονίης πάς Πτι πο[οίο, Ἡ. ν' Ίο. 

ν. 10, 

«ως, Οἱ 5 ἀμφ' Ἀσκάλοφον αὐτογκεδὸν ὠρμήβησαντ’' οἳ Ἡ, β΄ 
ἆδη ρεοδυὶ ιώ Ἠουσίίαα, Τῶν ἠφκ᾽ ̓ Λοκάλαφορ «καὶ Ἰόλαε- 

κ μι πλ, μαμά [οἱο Απ γορίαφ τῶν Διοεκούφων, Ῥ]ωγ. 

1Ν ΕΤΥΜΟΓΡΟάΙΕΟΟΝ αΚΑΕΕΥΜ 734 
Ἠηπεστο, πεπιρο Όαβοείς οἱ Ῥο]]μεῖο, ο. 46, Ἰεποϊ[ιοήωτα λαά, 
ὀεπλην ἐκταδίην, πω αλ -.. Ν. 95, ροβῖ οὐπονπαεῖοα Ἰ]μά, το 
πῇ τοῦ υ εἰς ε, [αρριεπάωπι, καὶ ουγκοπᾷ τοῦ ο καὶ ε. ἵ. 0], 
σφαλίζω γιηρατῖς φίοαί νοτῦαπα ε[]ο νιάειας; αµο Πρπίβεαιο ᾱ 
Οετηιααῖ5 Πποφις πο /Γαΐσον π[ατρατως, 

Ρ. πτον ν. 3, Ίοεις τεβὔτωτας εκ Ἱ]. α΄. [υροιίοτος δὐ[τίοπες Ἰνα- 
Ῥεπι ποιήσαντα ετ ὀιπλάσαντα: ΕΙΙΟΤΟ ἨΔΙΟ εκ ποηὮ πεοιε οὔ[οτ- 
γατο [οὔρευταε εὐπιρεπάϊο. ΄ Ὑ. κά, Ρο[ί φκσὶ γὰρ οἱ Ηρῃς ε[ξ οο- 
Ἰηποοπίς ὅτεν Ἡξ Παρτα Ἅποηνε 77, ὁὅ, εἲ αἰδι Όθη, ν, Ἰαυὰ 

Ιῶο Απ νο τρισσόζωος. ἀῑνετία {ωΠῖ τρίξους οἳ τφίοθος. Ὑ. 50, 
ος νλλώ: οὔπι γα]ς. τοὔπετὶ ροτε[ἒ, Π νετναπα [αυ[αάνυα. 
ΓαυήιτεἰΏσλιας. εξ Πρπ]βοείατ [εία αυταία ἰοεῖς αγρεπτεῖ οὐνίπεια, 

«Ῥ, 1δο, γα Ἱερεπάμπι γίδειας πολυπάταγε, πποτο ῬΡοιτο[γ]- 
Ἰαβοτυσηα, μῖ ρταεσθθεπῖϊ οοπηιαϊο ὀυχόμηνι. ἂ. 6, [επ[ας εί, ὦρ 
ὁ Ἡρωδιανός Φγσι. γ.. Β, Ίοσας τε[τωτας εκ Ἡ. ὁ, Ύ. 9, ααεωι 
ἱπάσβηίίο τιν Ἠίο πομαῖπαι, Ἰνοππια ει αριά ουσια οπίπι Ἰότιφ 
οχβίαι Πδ. 9, Ῥαρ. 161. Υ. 12, ἵπ ψαὶς. ο τδηηπιοάο Φῆλον, 
αὔσουο ὅτι, αῖ [ωρτα 77, 95: ο Πρβ ραταπα υΠταία. Ύ. 36, [ογιαβ- 
πολέος [οπρεπόνπι, Ἡς ]. ἕ’, Ἰὼν πολέος πεδίοιο, ῥρεγ ππμέμηΣ 

ἐΓαιίωπι, Ἡ. 5, Ἰάθπα Ἰοπηὶ((εἰήωπι πβα ἴπ κεμάς δοῦ, 1, 
Υ. 44, [οεα[ῇε νοτίπ», πρώτη Διὰ εὐνηβεῖσα, Πὲ φας υγἐπιᾶ ΕΜ 
Ίονε εοποµύπεγίε; Τε, ργηπα Γουΐς {σοι επρογία. τι 

ος δε γδαν γ. όν αν ναὶρ. ἴωπι οἴἶδμα αἰτεσῖις Ἰοοίοηῖ στ. ος ολ 
ἀπὸ δύο τῶν ὁμοιοσήμων. [εὰ ρο[[οι θιίαπι ρίαιο οπηεί ατϊομ]ως. 
ὅσα. Υ. αρείις τροχκὸν, ἄπς τροχῷν ηϊ κύκλῳ. ἵπππο 6ἳ οοπιρο[!δ 
Ἱερί ΡοΏοῖ τφοχοδίνητον. Ὑ. 317, νυὶβ. ἀοκιμάζω, (ματαοτ (γαδίς, 
Ράτυΐι αρτο Υ. ὅρ, [οπ[ας ο: Ομοά Ῥτορίογθα πιοπετε νοαῖ, 
πο, Π [οτίιο αΏδῖ αιδϊας ααξ εσας, πογί απἰἀρίασι αιδϊῆο νιὰθατῖο. 

Ρ. 185, γ. 7, ἀἰδαποιίνα Ἡ αρίίας Τετο ρταεοεζσπιὶ νοτία σοἱ- 
Ἰοσαβίτης απιο Φαντασίαν ἐχούσας τάφων. γ. 1ο, µακρα Εοττὶ ϱο- 
το, ας αριά Ἠοιπογιπα µακρα βιβάΣ. αἰῑοφαί υα άν εξ µακρὼν, 
[αμαμάϊιο [αυ[απινο ὁδόν. ΥΝ. 50, ποια συγδῶν οοπίτα ΤΠΟΓΟΠΗ, 
Ῥτο συνδέων, πι Ἱπίτα Όγ0, 44. ὃοα. Υ. αἰτοτῖης ασῃμο  Ἰοεοπῖφ 
ἴωπι Ἰμάϊοία, ἀλλά σφε ὁόλος --- 41πε πημὶ φπίάοπα γϊάριας εἰῖο 
ΥΟΓΙΟΓ. ι ἱ Β Γ 

.Ρ. 385, ν. 6, [οτίαπ ἐν ταῖς 3ήραις, [. τῶν ἰχβύων, ἐπ εσ 
τα ρίΓοίωπε. τψμα 4ς τε Ίπβα 4πσφημο ὁοῦ, 17: οἳ αρπά ῬΡ]ητάγεῖ, 
18, 1ο Απηαβώσα Γοἱετία, εκ Απτιηϊοιεε, κεράτιον περιτίβεσθα, 
ὁ πρὸ τοῦ ἀγκίστρον περὶ τὴν ὁφμιάν. εἰ Ρραμ]ο απίο, ον τρικῶν 
τὰ καἈήκοντα πρὸς τὸ ἄγκιστρον. ὧς ἔνι μάλιστα λευκὰ φαίνε- 
σιαι μηχανῶνται. Ες αάάσεπαἰς.] Υ. το, οοποΙΗπίας ἐφιθηλέος, 

Πιοοπίταείο, Ἡ. 33, νεῶν Ῥτο νι]ᾳ. νηῶν το ο εκ Ἡ. ϱ'. Ν. 
57, απία ἀορύκνιον ποι ἀντιφάρμαχον [εὰ Ποιίετωι εξ, πε [ο- 
4ποηιια ἀεε]αταπί, Ῥχορίετοα ππσ]ας ο οφὴ παρὰ Νικάνδρῳ ἐν 
νο ο ας εἰ Παρτα ει, 13: 3206, 99. 

. αδά εν. ὃν εαπι ἐστὶ [αὐαπάϊεπάμα γοιαῦτα. [επίων ο: 1θ 
δἷς οπμι εἲ ποιητικός, οἵ Χειρουργία, Εεἴ µαἈήματα, οἵ αἶα ἵπ- 
παησγᾶ, ΄ΕΗ οπογα]επῃ ρει [6 ο δομα Πμαϊβοατίοπεπα,΄ αἆ οεγ- 
ἴαπι Γρεσίοπα το[ἰτίημὶ Γοἶουι. Ψ. 50, ἵπ ναὶρ, δοτικης ο[ξ ρτο γι- 
γεκήε: Ροερεᾶπι, .4δ, τυτίαπα Ἱππρετίευία τερη]ας οατίο,, αξ 
[αρτα ας 49. -- νοτο απαπὶ αἱ]ερατ, ος [αρνα. οἴἵπια δὶς το: 
νε, οἵ ἵπβα ῥ900, ὁᾳ. Υ. ὅὅ, Ἡφακλείδης Ἱορεπάμπα αχ ήκογ. 

Ρ. 86, ν. 11, [οπδεπάυπα Οἰδιπόδαο, εκ Ηοπιεπίὶ σᾱ, Ἰ]. ο, 
ὧςς ς νὰ Πρίάευι Ὃ μα. τα 

Ῥ. 386, ν. 9, Ὁς Πππῖ ιο Πιτ οκοπηρ]ογαπη, Ῥτο Ίδβση- 
ἀπὸ” βαοΕίς τέφπω. Ἡ. 1ὰν τασ[απι ἡαγομώοέα πα κο θς, ωε 
Γαρτα ααά, 49. Υ. 15, Ρο[οτίος Ἡοπιοτί Ιου τετ οκ ΟάνΠὲ 
Ε’. Ν. 50, Ῥτο οὕτως ρῖιΦ γοὶ οὗς Ἰσβεπιως, νεὶ τούτους, 49 
κάπηλος ντο ἴπ θαπάοπι [οποπβίαπα πίτα «υοφμο, ενν 

ο Ῥναδτι, ν. 1, ἷπ νυ]ρ. ο[ῖ οσα αἰιοτα Ἰσοίο, καὶ κατα με- 
ταἈεσιν. Ν. 14, νυ]ᾳ. ὀφαύκαλος, εοπτηριῖο Ῥος (ταμεροβιϊδποπι  - 
οιγηιο]ορίαο γεβῖρής, Νε α7ν οδσλεπι οοιτηρῖο, Κεχρόπεϊόν τι δεῖ 
φύσιν. ποβτα Ἰεοῖο Ρρεεϊῖα οκ θυϊάα, Ἰποη[α ὅτι, αἲ οἴδνάεπι 
Βμίὰ, οοὰ, αὐε[, αἲ ν. 18 αριά ουπάεσι μπα[ο, ϱοποτο {οἴρεπα τῷ 
κά. ἡ παῖπδ τοοῖο, πο Ύυἷς ο. σούι ἰπτεί]ροςο νοῖῖε. ον. 
20, 49 ἐφεγμός εἴ ἐφεχμός πα ὅγο, πι ὅτε, 19: ᾷσ μάνος, 
Γαρζα . ν ν τὸ μας ον -άκ αλλ 4 
επ Ρροζα]αι ἑσκευώφηται. Ν. Υραἱαξόο, ρτο, γῷ πατρὶ τι 

ην ἐξέκοψε, Ἠῦ ν. 56, δοῃ ν. Τα ἐν, δια ζναᾶσα μ΄ ἳ 
κ, ἐκεῖ κοκ σν-- τὸ ὀφέπανον τὸ ---, Ύ. 43, Ἠαιά 
ο ἄπ Εἶσος αἲ αμείοτο Γοὐρίαπα, αἱ Κεῖσος αριᾶ πάπα Ώο-- 
.. ο ο. . κ αν πλ ά»- -- 

. αθ8, ν. δι, ο οἳ νο ὀρυφώσσεω: α ομο αρ Ὑοορ]ν.. ι 
108, φτέρνα  δεδῥυφαγµένον, Ρεοίογο ολ ρω σα λγμὸ ἴλο- 
ρασο, υπ ὀφνῖνῳ Δώφακε πεφφαγµεένον. ἓν γω] 

Ῥ, 380, ν. η, Ποια [σίοπε, Ἀθηρο ἃοι ἵπίος Δ 
αραά, Απίζκην Πποᾷμο. Πο οἳ αν μοαπΓναι απιο ων αὐ δι 
ποπιαάπιούωμι: ἁριᾶ εμπεαν δαΐδασι, ντο, [οἱροά αμα οἰὰς 
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νυ]ᾳ. δύω, ήπια Ἰοπρᾶ, Ώξ οἱ Παροτίοχο ο1οποβ Ἰιαμοπε, οἳ [ο- 
απεμιῖα ἀθο]αγαπί, Πρηϊβοαι οπίπι, οἳ δύω Γορὶ ρος μς οἵ ὅοιώ 
Ρον ἀἱρ]ιοπσυπα: (αξ ν. 16) Ἠ]μά, Ῥαχγίοπωδ; Ἴοο, ΟΧΥΙΟΠΩΒ. 
πο[ίτια δύο ρος ἱππρτιιάσμίίαπα πο [ε[ο]ῆε Ν. 1, πιε]ας ει ον]- 
ἀπ» ὀμέναι, ἐπ ἄμας ρατίος το. Ὑ. 49, ΡΊΟ τὴν οπιπῖπο [οεῖ- 
Ῥευάσα τὸ, ατιϊομ]ο ποη αἲ Ὠοπιοά πτῶσιν, [οὰ αἱ νειραπι ἔχειν 
τε]αιο. [οη[ας ε[ῖ: οποπίααι τπαδᾳπίσοιε οα[α5 ἵπ ἁμα]ί πμππστο, Γ18 
υπᾶ τογπηϊραϊίοπο, 4πογά εα[αυπα Παπὶβοαιίοποπα Ἰάβοῖ. 

Ρ. 3φο, ν. 6, δείλετο Γιρεειυπη ο. τορυ]α ροβι]αι ἐδύετο. 
Ύ. 15, νυ]ᾳ. ἐξέρχεταε, ελΙ; ΕΙΤΟΓΕ πιαπ][ε[ιο. Ἡ. 26, οΟΡΡΓΙΙΘΗ- 
μθ, ὧς ἱστῶμαι, Ὁἵ ν. 30. ΠΑΠὰ τιβῶμαι Ριπιᾶς οοπἱηραϊἰοπι5 ο[ὲ; 
ὀυνῶμαι οἵ ἱστῶμαι, [εεμπάας. . 54, κατω τὸ τρίτον, {. πρόσω- 
πον, ἐπ ἱεγία ροζίοπα. . 51, οπεπιθάπιουπα εἰς ἀμα]ὶ οἵ Ρ]ι- 
ταἰϊ Πυπιοτο «Άχεγο ἀῑείτης 595, 12: Ιῖα ϱἳ τριήκοντος Πηρυ]ατὶ πι- 
1πογΟ ἀῑοὶ ποπ Ρροῖε[ῖ. Ιπόνλρίιαιο Ιβῖμιτ τοιήκοντοι [οἱῦσπηΙδ, Ρ]ι- 
1α]ἱ τθχηλΙπβίίοµο.. Ἡ. 4, Ἰπαιὰ [εἷο απ νοτίις ἀντίκειται: ϊ τε[ρί- 
ααξ ΡΙδεσεᾷοπο ἀντιφέρεσθαι. ὃ. ὅ7, Ίου Πυρρ]ειιν οκ ΟὰγΠ. Ε’. 

ολ 391, γ. 0, ἴη νασιο ἀοε[[ο γἰάοιης, καὶ Νόσφιν ἄτερθε δύμ: 
αὖἲ, καὶ, --- δύης ἄνευ, νεὶ [πιο απῖἀ. Ίια οπῖπα γοσῖθ. αμα ἀταδὶε 
εχβοβιίο, ἄνευ πόνου. Ύ. 13, ΠγοορηΏτοπίς Ίοομπι ο γη]ᾳ. οἱ. [ο 
Ιπζογρο]αδῖς ππε[ίαδ, ἅτερος ὁ) ἂπ' ὨΏλένου Δύμης τε, Βουφαίοισιν 
εἰγεμών στφατοῦ. οχ[αι Ίουιι Ρ. δδ. Υ. 1ο, [οἱ ροπάυπα βοτιαΠῖς, 
Ἔνδιοι καύηχες: νεί εἴἴδηα εὔδιοι: τι εκ Πἱ9 αἰιοτίας νοτίας Πι 1Η]- 
Ὅυμα, ἄς αµαάτατε Ἰιο νιάσίας ἴιά Ἱεορμταξϊ, καὶ ἐὰν ὁς πελά- 
γους ὄρνιβες Φεύγωσε, Χειμώνα σηµαίνουσι. Ἡ. 34, γ]σ. ὕστερον, 
Ῥπαερο[ντα, δι]άᾷδ τὸ πάλαι ἀῑοτ. Ὁ. 27, ἴάσπι διά. ῥαχίαν 
Φύσορμον, οπα[ῖα «ορη]α οἱ Απιοµιο. Ὁ. 4ο, Ἱαιά [οἱο ἄπ γοιις 
ἐπὶ ὀνετυχίᾳ εὔτεκνον. νη]ραϊιας Ἰεοιῖοπῖ [επ[υς εἰ, Εοεουπᾶα Ἠὴο- 
τί αἆ [εάϊμοπος πιογοτόω» παῖ. Ν. 92, ΔΠῖο παρὰ τὸ ἵπ να]ς. εἴὶ 
ἀἰδίμπειίνα 3: απλο [οτί ποφαῖε, αἱΠ αἶα [αρίωηρατας επροβ!ῖο: 
απάγο επι Ἠε[γεμίο ετ Βαΐᾶα ευπα [αλα]. 

Ῥ. 103, Υ. ὃ, ΑρΏις ὀυεκατόχους. Ὑ. 11, πξ Ἠϊο δυεµενής ἃ 
νεχῦο μένω ἀθάμοίας, Ἱἴτα Ἱπ[α λαθικηδής ἃ ΝΟΙΡΟ κήόω. [εὰ νον[α 
15 α μένος ᾳπούμε ἀετιναΙοπεπα βετὶ Ῥο[]ε αἀάίτατ. . 18, τοσα 
βαρντονουμένου. ἀπϊ Ἱεβοπάωπα, εἴτε γαρ ἀπὸ τοῦ μένω, ὀξυτονού- 
µενον, |» ἐστί. Ίου [επ[α: παπι Ώγε 4 μένω ἀθάισας, ἵπ γη 
αεπείς, Ποιϊ α σπείρω οἳ ἄρδω [απί ΟΧΥΙΟΠΑ πολυσπεφής εἰ νεαρ- 
δής, ἃ σέβω εὐσεβής, ατεβηής, ὀνεσεβής, Ἀεοσεβής, εἳ Ππηϊ]ία. 
γ. 20, δνσμῆς εχροβΙο α Ἰοευρ]ειαῖοτε πο[ίτο αἀἀῑτα, [αρτα οἴσάεα 
νοιυῖ οχΠαϊ 290, 9, τειεπίο αΏορίᾳιε ἐξέφχεται το ἐσέρχεται. 
γ. 56, Ίουμς Πιρρ]εῖις εκ Ηε[ιοςί Εγαῖς. ἵπ νυ]σαιῖς επίπη οπο[ἴπα 
οι Πἱομήωτα ἵμερος αἱφεῖ. Ῥεῃ. ν. αρᾶιθ ρά[Τ. δυεπεπτουµένων, 
φ με {[ιομζτεγ οο)ιοΟΦΗΠΗΗΥ. 

Ρ. πᾳῦ, ν. ὃ, Ῥ]ηχος φμ]άσπι ὨΏοάομᾶαε α Οεορταρ]ί 1ΠεπΙοΓᾶΠ- 
τησ, Γεὰ πμίία ἴπ Ηγρετυοχείδ [εα Βογι]ῖ. 4μᾶτε ράγπΙ ο 60Ἠ- 
Ετιετε νἰάσιων αρροβιίο Ίβα, χωρίῳ τῶν ὑπερβορέων, Ἱπίτα [απο ἵπ 
Ἐύποις 547, 38, αὈϊ Ίουμ5 Ἠὶς τεροβίτατ, πι]]α ΗΥρετΡοτεοτπα ππεῃ- 
ᾖσ, Ύ. 30, αὐτοῦ Ρτο αὐτῶν, πεὶ Ἑκατέρου αὐτῶν. ΄ Ύ. 56, οἴνο- 
«οόποι κι ρα [πι αἱ ᾿Ανίου Ἀυγατέρες, -4πὶὲ /αεογάοιῖς ᾖ]έαο. 
Ππάοπιημε ἹγεορΏχοπὶ Ρ. 8δ. Ύ. ο, πιε]μδ ἄκλιτον, ΠΘΙΙΤΟ Ρε- 
ποσο, υἲ ν. 94. ἶ 

ος Ρ. ποἆ, ν. 20, Ποια ἴπ Τογίῖα Ῥ]ητα]ι ὀώωσι Ῥοεϊῖσο ἀῑοίτις Ρτο 
ὅῶσε, εἴ γνώωσι ΡΙΟ γνῶσι: τα εἴἶπι 1π Τετιία Ππαυ]α δώμσε Ρτο 
ᾱφ, ἃ Ρεπιᾶ Γη. ὀώω ρτο δω. εβ ετο ῥσίπατα ΡἰεοπάδπιΙ5, ᾖιᾶ- 
119 [αρτα τὸ, «ὃ: εἰ 106, 63: ἀοϊπάε ερεειαΠς τῆς σι συλλαβΏς, 
σπα]ῖδ ραμίο πιο Υ. 16, εἳ [πρια 2δά, 57, ει αλ. νιίε ετ µετέγσι 
Ίππα ὅδι, ὀδ. Ύ. 46, οοπρτµεηῆας ο[[ε γὶάσίαχ σεαντό, ποοι[. 
οαἵα. Ῥταεπήτης Ῥουτο Ἠὶς σα αρ α ἀἱρμί]οπσο ει [απαυπς πίσσα, 
απία ορΏἶοα ἃ ποππε]ί εἰ ποπήπατυτ, αυἲ ρτοχῖα ἵπ Αἱρμαῦετο 
ποβτο «Ἰοουϊτημς. ἩΓ. 5ο, πηθίίμα εἰλῶ», τε Ἀφ8, 5, οτ αἰδῖ. 

Ρ. οὐ, ν. 1, ΡΓο ἀπὸ ἀρῦυς ἐπὶ Ἱερετίπιαδ, Ἡϊ πιοχ ν. 4. δοα. 
γ. Π δὴ εἆ Ροεῖαο Ἰοομπι Ῥετίπει, τοα]ηπι ο νετίας Ππίνσα, ας 
ταῖς [οχια[ο τεφυϊσίτας αμα]ε [εᾳ. Ρ. ν. 3ο. , 55, εοπαπιεπί τς 
(ορίποι). Φησὶ, παπι. Πηρα]ατὶ: αἲ τεβεταας αἱ Ἡοιπεταπι, αΡιι 
η ποπ Ίσους εχ[ίαι Οµν. ω΄, Ῥταοπη[ῖο γοτία Ἠοο, Χωρὶς ὁ) αὖτε 
γυναῖκας ἀμύμονας ἔρΥ εἰδυίας. Ν.4ι, απεπιαάπιούμπη ραμ]ο απ- 
1ο οοπ]ωποιῖς απτπεῖις Ἱοσίτατ, οἵον γένος, εἶδος, Ἱἴα Ἠϊο ᾳποφιθ 
-Ροβ κοινὸν ἀε[άετατί γάείιχ Ἴδιον, ἃ- θτατίο Ῥτορῖετ Υοσυτη [πηῖ- 
Ππάίποια οποῖἼυπα: αἱ πιοστίος ]εοιῖο Π, οἵον κοινὸν, ἴδιον, ἰδικὸν 
διὰ τοῦ. Ν. 46, Ῥο[ίμπι νεγις ἀιπιιαχαϊ Ρηϊπαϊρίαπας απία ραπ]ο 
ασίο γ. 45 οἴταια5 ε[ῖ Ἱπτοσρετ. ε[ὶ αιίεπ Ευτίρίά1κ, π ποτ. Ν. 59, 
νυ]ς. εἰδῶν, «οπΙτᾶ [γηιάχοῳωΦ ποτματα, Ύμβε Μοεππίπαπα [αυ [ίαπ- 
τἶγιπι Ἠϊο Ρο[υ]ατ. ἐν τῇ. βιβλιοθήκη ρταεοεά. ν. εί, ἐπ αἱεροπση- 
αὶς µογ οεγίας εἶη[ο, ἠδηί. Ἡατπιοπὶοί6 ροττο που[τωπα οοποϊηπ- 
τας αὖ Αροιίπε αἀάϊτωπα εῇε, ἀῑοιιπι εἰἰαπῃ {αρτα 303, «Τ- 

Ῥ. 306, ν. 1, µελαγκεβές εοτηρῖυπα ο. νεα μελαμβαφὸὲς 
Εα]νίως Ὑτίπις Ἱεσῖι Ίτ Ἰωήοοτυπη [χαρπιεπῆς ϱ. 304. Ῥο[ει ειἶανα 
µελανσκευές αὐπιῖ. . ὃ, Ιπο]υία, αἀαῖια {υπῖ εκ Ο4, λ’. Ίπ [6- 

ΕΣΧΟΙΟΤΟΟΙΟΟΝ. 

ΝΟΤΑΕΡ ΕΒΙΡΕΙΙΟΙ δΥΙΡΒΥΚα11Ι. 1δ6 

ποπιίρφ ἀοο[[ο νἰάοπιης, ποππυ]]α, ἵπ φπίρης Ὠοί οἳ τῶν εἰδήλαν 
Ίαοῖα οοπηρατα[ῖο.. Ύ. χο, Ἴσεις το[ἠπαῖας οκ Ἡ. γ΄. Ῥοτροταπι ἴπ 
νι]µ. ε[ὶ ᾿Αντήνορος. Υ. 14, Π Ίοσμα οῇ Ἱπίομος, ἴδον [οπἱνεπάπε, 
Μοιτασιο ϱ. Υοιυὶ εἶθον Ίιαες πιο αἰία [απ εχοτηρία: Ἡ. δ’, ἄπο 
σκοπιῆ» εἶδε νέφος: οἵ Ἡ]., ε’, Ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ αἀφτεμέα προς- 
ιόντα. δὶς Υ. 2ὅ, ΒιτΓΙ Ίου α ἀὶ οχοπηρ]πα Ροιε[ῖ,--- {δη μὲν 
τόδε Υ εἶσεαι αὐτὸς ἐπελβων. οκ ΟὐγίΓ ω. ΝΥ. 2ὔ, διὰ τοῦ Μ: 
Ποππρθ ἃ Ύετβο εἴδημι. πᾶπι ἴπᾗο ἁ οποτε αυϊάαπα Ιπβητίγιπι 
εἰδέναι, οἵ οριαϊναπι εἰδείην, ἃς Γαρ]ωποϊνιση εἰδῶ, ἃ 41ο ρες 
[γίοίεα Ἡοπιογαφ Ἰ]. α΄ ἀῑχίε ἵνα εἴδομεν ἄμφω. Ρτο εἰδζμεν: Ώειε 
νάσ]ίοοι α τμμι εἰὶ τιέναι, τεβείην οἳ τιβῶμεν. Υ. 90, Ροβ 
φρεσὶ ἀε[ίάθταιαι νοὶ ἀῑσίμποιίνα }, νεὶ [ατεὸ Ἡγροδϊαβοίο. Ν. 
4ὐ, υΠταί ετε ἀλλά γε, αἰἰΩΠΙΕΝ: 6ἵ Υ. 48, τοῦ παφακελευ- 
σµατικοῦ, Ἡῖ {υρτα 204, 45, 

ΓΡ. 307, ν. 1ο, υΠιαῦας ὑπακούουσι ἴα οὐοδίεπάϊ Πρτὶβοαιῖο- 
Ἠπθ,. Ν. 12, πθ]ιθ, τὸ, τῇ Φελήσει ὑπεχώφησεν: Ρτίος δγΌσα- 

Ἰμ9 Τοξµπι οοπηπια {6ᾳιοης τε[ριαῖατ; ἀῑτος Ὑθτο, Ποπιοπ θελήσει. 
γ. 1ο, Θυῖά. ὁ) οὖν ϱἱο γοῦν. οἳ πιοκ Ἰοροπάιμα ἐρίοισι πεπταµέ- 
νοισε, ΏΛΟΥΟ οχαπιεινϊ Ἰοτοῖοῖ, εχβαι απίεπι Ἰοεμθ ἐν ταῖς Νεφέ- 
λαις, ἨΠίαγ νατῦο εἶξασιν ἴάεπι ΑτιοΡΗ, οἴἴσια ἵα Αγίζυς, ἀϊσειβ, 
Εϊξασ ἐπιτρίψαισε---. Υ. 56, ρτοσι] ἁυὺίο αποῖος [οπρβτ, εἰς 
ἐπιῤῥηματικὴν σύνταξι, αἲ ουπι αλρὶ ραβΐπι, ῑπι 206, 27, 30. 

Ῥ. 398, γ. 3, Ῥτο (έφεια [επ[ας τοηυϊτίε ἱερουργία. πα [οτι 
ἱερεία αμὶδ πα], ᾱ Υ6ιΏο Ἱερεύειν. Πάπα ἱέρεια Ἰαοεχάσιεπι [ο8- 
πεἰηϊαὰ εχι» ἀοποίας, Ροτοβῖ ἵαπποα οαπα ἑορτὴ Ἰοαί Ῥτο οοἀ επι. 
Ὑ. τ, ππα]ες [οτια[[ο αἰημῖς ὑπὸ ὑφάτων. [εἆ δένδρων τεοῖο Ἠαβες; 
αποπίαμι αλδὶ εἶλαρ αρρε]]αι φράγμα ἐκ ἔύλων, «/δρππεπίηπι 6 
ἡἱρηῖς. Ἡ. ή, Πύργους ὑψηλοὺς εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν, οἱ Ἡ. 
ἔ, Τείχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιῆμεν "Αῤῥηκτον νηῶν 
τε καὶ αὐτῶν εἴλαφ ἔσεσθα, Ύ, 11, εἴλας ἄσοι[. οαἷα αεᾶρίει- 
ἀμπι, ξ Υ, ῥτοχίπε [επεπ, οἳ χυτίαπι ν. 18. Ὑ. τά, οοπργιε- 
Πη5 λαπαςειν ἴει λαπάσσειν, ΟΠΠ λαφύσσεω. Ὑ. 1ο, ῄτο ὄςε- 
σθαι τεπαἰπταγ ΡοιίΠθ πληκτάζεσθαι, αηϊ α]πά [οπο α[Ππι]ε νε- 
Ῥυπος. Ἠ. 52, πππ]πι τὸν ᾿Ἐλάτου υἱὸν, ατήσπ]ο αἆ χοπιοῖῖα5 [μῦ- 
ΒΠαπιίνηπι οοπ/[οιχηαϊο, Ἡ. 36, νυ]ς. πέλις Αλήννσι, ΘΙΓΟΤΕΘ ΤΠάΠΙ- 

Εο[ο. πο[ίτα Ἰεοιῖο ρειῖτα οχ [επεπήδας. Ἡ. 4δ, Ιπε]αΐηπα 1αά 
εοπιηθΗοπ, τοῦ λ., άάΠιπ ϱ Επ] ΓοτππᾶΠοπο Ἱπίτα 8οο, 38. 

Ρ. 399, ν. 16, τὴν φυχὴν Ππορίσο Ρτο τὴν κρίσιν ροβτωπι, Ύ. 
58, πε] εο]αετεῦιπῖ ππεταῦτα, Π αφ ατα εορυ]αῖνα Πεβαππι5, καὶ 
ὡς ἀπὸ βαρντ. Ἐϊ οοπίτα ν. 43, εκριπεῖα ρτᾶοροβΏοτε αρΏας 
Ίεβεπαιβ, τὸ οὖν Ἡγέλοχος, τι ν. ὄτ. Ν. 47, εοπᾳτιεπήις θά- 
λαμὸν, ππα[ο, ΤΕΓΗΙΠΑΠΟΠΟ, αἲ πποκ γ. 40. ἄπε τρηκχὺν ΡΕποτί8 
πηειαρ]ασπχιπα Μαβοί, Ἡξ αριά Ἡοπιετπη ὀὁλοώτατος ὁδμή. ἴπ νυ]ς. 
Άιεαπανὶ ο, ε[ῖ, ἐνδυκὲς αὖει Τρηκὼ ὑπάρπεθον βαλάμην: οι {εα- 
Υ, ἐπεί τ ἐκορέσσατο, Ρο/ἴφματη {ο αἲ [αἰ]είαίοπι ἐπιρ{εχήε. εκ- 
Πα αιἴενη ἴσεις ἵπ Τ]οτίαείς, ν. 385. Ἡ. 56, Ρο[ὲ σπᾶσθαι οπιῖ[- 
[α νιάεπίας ποππα]]α. νίάεαις οπίπα [οπρβ[ο απμοιοτ, ἀπὸ δὲ τοῦ 
ἰλύς καὶ σπᾶσβαε, «γραπτέον. 

Ε. ὅοο, ν. 1, ππθίίη εἰλυφῶ, οἴτομπαβεχο. ἱάεπιπυο ν. δ. εκ 
ἑο οπῖπι ε[ῖ ροείίευτι εἰλυφόων, Υ. 6. Υ. 18, Ἠαιὰ [είο απ νεηα 
ἠττήβησα,, πτ Ῥαμ]ο ρο[ῖ ν. ιά, οκειρωβέντε». νε Ῥαμ[απῖετη πο- 
ΠΒτιπα ουπα αΠΡΙ τι δῦ, 17: εἴ 02, 49. Υ. 1ο, ἔνλα ταση ρτο 
ἔνβεν, πι αΏβῖ ρα[ϊπι, Ύ. 15, Ἠγρα]]ασο απαεάαπι, Ῥτο Πελοπον- 
γησιακὴν οἰκοῦντες Μεσήνην: αὐ ἀβετεπίιαπ γἰάεῖίεει εἴις αυαδ 
1π. λεία ε{ῖ, ΑμΙ τεϊεπίο Μεσηνιακὴν, βεπίήτο εαῖα Ἰεσοπάνπα 
Πελοποννήσου, 14 ει, ἸΤε[επίαεσπι Ῥείοροππς/ὲ γοξβίοπεπι ᾖιαδὲ- 
ἰαπιον. Ν- 19, ποῖα χωχίυτα, ἕω τὸ ἐνδύομας, ναπατᾶ ντερ οιπηᾶς 
Ἱοππαας πποχ ν. 56, οἳ αἰίρι. . 21, ουπα Ι[ῖο οοπιπηαΏο. ὅτι δὲ, 
Γαμαμάἰρπά πα ο ῥεσεοεάεπήδας, δι τοῦ ε γράφεται, σποά αι- 
ἴεπε ρεγ ι {ογἱδαπια» ---, 

Β. ὅσα, ν. 18, εν Ἱερεπάνπι ε[ῖε, ποπ ἦν, ταἳ υυῖς. Ίπαλοπε, 
εὖπα Τρία Γοπππαϊοπὶς ποντια «θοίστας, ἵππα οἴπθάοπα τερειΠο οοη- 
Βιποαι Ἱππα- απ ἔἕξει 248, 1. Υ. 55, ἀῑβοτοπῆα Ό]α ἆς Ροβε[ηνί 
Πρηϊβεαιοπο οἰατίμο ἴαπβα εχροπίτας δο7, 17. Ἡ. 59, Ῥ]επῖοι ]οοῖ 
οἵιατο Ραρίπα Ρτασεος. ν. ὅτ. Υ. 52, καὶ ἀασεῖαω γε αἱρια[ῖο, ποπ 
οπΩ1ῖ πες ἵπ εἰμί τὸ ὑπάρχω, πες ἵπ εἴμι ἄπῖ ἵμωι τὸ πορεύομαε, 
[εά ἵπ ἵημι τὸ πέµπω: Οιεπιαάνπο αι οἴῖαπι ἀ]οτασα Ῥηποϊναπκ 
ἔἕω οἱ εἴω, εκ; Ἠηήις αμίεπι 1Ἴοπια ἕω, ἀοπίο Πρίστα εβετιατ 
τερυ]ατίοτ, ΑΠπάπιοπ οἳ Ἱπίτα ἔἕω τὸ ποφεύοµαι α[ριταιῖ Ίτετυτα ἆπ- 
πυπιεταίας ὅ52, 90. 

1 Ῥ. 802, ν. 3, Ῥτο ᾿Αργείων. Γαρτα Ῥηγένων ε[ῖ 125, 44, Υ.16, 
εἴνατειρ εἰνάτειρος ἁρποίΐοιι εἴϊαπι Ει[αιλήας 048, 4δ: [εὰ πῃια- 
Πυς εἰνάτηρ, αἲ θυγάτηςρ, Δημήτηρ. οχ[ῖαι απῖεπι Ίοσις Πἱαὰ, ο, 
Υ. 1ο, απ ναὶρ. ἰπᾶιοία [απε -οιἶαπι Αἰιοτίας [οἱρίατας, μετὸ τοῦ 
φύλλον: τεοῖε. Ν. 3ῦ, ἵπ νι]ρ. ο[ῖ ἐκείνῳ: πϊ]] αἆ τεπι. ποβίτυπε 
ἐνείκω ἀ[οτιε Ῥτοῦσιαπα Ίπ[α ἵα ἐνεῖκαι 550, 55. εἴυδίετηριε ῥο- 
πεχῖδ [υπῖ στεινός, κειός, ἐμεῖο, σεῖο, τελείω, θἳ ἄἶϊα ἱππππετα. 
γ. 3ο, γωιὰ εἴἶατη, τῶν σεσηµειωμένων ἕν, πι ϱ[ὲ ε πο- 
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ταῖς. Ὑ. 15, ᾗο εἴπαισαν τηαρῖς σοπ[επίαπεᾶ [ηπῖ Πο ἵπα [τᾶ- 
ἁωπίως. Ὑ. ὅὅ, ἐῤῥάφβαι Ῥτο εοππρο[. ἐνερῥάφθαι» 

«8. 5οῦ, ν. 19, Ῥτο κλῶνας ΔρΙΙΙΦ φοίνικας αυτ Ηπη]ο ηυῖὰ Ἰο- 
ΕΕΠΙΠΩΙΣ. καθαρα νετο πποχ ἀἰσππίης τὰ ἐδώδιμα, [δετας Θοπριιγᾶο 
εοπ[μοιζίπο. 31, τεείις ἁπηρτηκένους: Βυΐᾖας προσκφεωλµέ- 
νους, αρρεη/ος, αάπετου. Υ. 53, ποπ της αριιπη ἐνεῖρθαι, αὐ 
ἐνείρω, ἔπίογο, ἐΠπεοο. Ὁ. 50, οοπρτπεπίαφ Πηρυίατο, ἵπετη- 
ρίαν. Υ. δ0, Ἰπε]α[απι εἰροχόμος ο [ωρετίογίθιις ροτ[ριοιήιας ργατῖα 
τερειτνπα εὲ, 1ὐιάεπι πιοκ ἐπιμελεῖσθαι επι ἀἆαπνο εοπ [γα οῖαττι 

τν επσα αὓ. ΔΙῆΦ επι βᾳεπ]ήνο, ἴπιοτάμπα εἵ ουπι ἄσου[, ΠπΠραϊΗΓ. 
Ῥ. 594, ν. ὃ, εἴλκυσθαι, ἵνα νἰδε[ίσοι ατ εἴρυσθαι, Ρ]εοπα[σπο 

ποῦ ιν ν.5. Υ. 50, τατ[αση παἈητικόν Ῥτο µέσον. αἲ γετίυ ϱ 8ππ- 
Ὦο οοπίωπεῖα [ωπτ. Ἡ. ἀ7, Ίποετιο ΙΙΙ οχειπρ]ο αάῖ Ροιε[ὶ Ίος 
εκ Οὐγ[. 3”, ὄττί κέ σ᾿ εἴρωμαι. οεῖοταο Ἰπιαν νοτὺὶ ὃς κεκάο 
69 θχρΟΠΊαο ραμίο απῖο, ν. 23, Ύ. 0, Βοεοιίδπιιθ ἴ]ς ποῖαις 
εἴἶασι οί, ας ἀοεεὺῖτ Ππόεχ. 

Ῥ. 5οῦ, ν. 1, Ἱπο]αία, εἲς ἑνός, Ρευρεταπι Ἱττορ[ογιπε, εκ πιατ- 
ρ (ας νιάστατ) [ομο[ο, Υ. 16, οὐδείς οοπηπηιπί βεποτο μβὶ 
εσεῖτ πε[εῖο: [ουπαϊπίπα [πε οὐδεμία, -θἵ µήδεµία, υΠίαιἴππια 
{αμ Ὑ.2ῦ, φύσει µακφαν Ἱεβίατ εἴἶαα [πρτα 54, 59, υδῖ Ίαες 
ἀρία τορη]α οἴἴαιασ: ουσα Ίαπηεπ γἱὰσατα Ρος Δέσει μακρὰν Ἱε- 
επάμπα, Π αἲ ποποῖπα τε[εταίητ,. παπα ἵπ ρατήαρην τῇ φύσει 
Όπρα ε[ὶ [οεπαϊπίαϊ ραπιοῖρϊ Ῥεπυ]ήπια, Ὑ. 20, οππη Πιο, τοῦ 
δὲ, κατὰ παρασκημµατισμὸν, Γαυαισίεπάμπα, ἁπαιτοῦντος γίνεσθαι 
τὸ Βμλυκό»: τὰ Ἡ, Ρο0/ἱμίαμτο, µε Γοομηπά μπε Γογηιαιἰοπὴς ΠΟΓ- 
σηαπι [αι μα Ύ. ἀπ, ὅτι Ῥτο πότερον, Πιο. Υ. θά, 
Ῥοΐετιος Ίοειο εκατ 1]. γ΄. Ρτίοτ εκ Πϊας. γ΄, Πο Ἰπιετρο]απάι» 
εϐ, ροίην εὔπυργον ἕλητε. οαἱ Επη]ϊ Ἠϊο Ἱ]. ὁ, εἰσόκε τέκµωφ 
Ἱλίου εὔρωμεν. 

Ῥ. 5ο6, ν, 16, Ρο[ῖ εἰσίμνη [αἱαπάϊοπάμαι, τροπῇ τοῦ σ εἰς 8. 
Υ. 55, Ἰαιιὰ [οσο ἂπ νετίας, Καὸδ εἶσ ἐν Ξαλάμν. Υ. 50, ἵπ 
νυ]ᾳ. Ιπάϊοια [απ νε ας Γετίριατας: ποπιρο αἲ Ῥήπημπα Ῥοπαας 
ορίαιίναπι Εἴσαιτο] Ἰάᾳμο [ομπα, ἄὔδηιο οοπήταϊας ἀοίηδο [εμᾶ- 
τὔτ, Εΐσα-ο, ἔδοξεν. αἆ εἴσαιτο οετίο αάϊτ εἰαμίιία, τὸ εὖὐκτι- 
κὀν, εἰσαίωην. Υ. 49, Ίοοι [αρρ]ειας εκ Ἡ. ν αἶιον αἱ Γεφαὶ- 
της ν. 61, οχ[ίαι 1]. ε’. 

Ῥ. 507, ν. 11, αρεῖις αἲ ππείταπα φμαάται, εἰς ἵππον ἄληται: 
εἴ πιοχ, ἀντὶ τοῦ εἱλῆται. [εὰ οοπιοειιτας ποπ βάο παπι. 
Ῥεῃ. ν. Ρτο ἀλήσω ἵτ νιὶµ. ε[ ἁλώσω: Ῥετροιαπι. πες ε[ῖ μοὰ 
Ώοῦ ππογεαϊ αἀνεε[αι]να Ίτι ἱστέον δὲ, νογία 14: οιιπὰ ε ἱπίτα (110- 
πθ Πο π[ατρειΙχ Ρ]εοπα[ῖςε, 518, 18. Υ. 16, νυὶρ. συνβέσει: Ἱ- 
ολα μς πποκ ν. 18: πμ] αἲ τει. πο[ίαπι διαθέσει οἶπι αἲρῖ 
Πο υωγραίωπα, ἵααι 260, 21: 515, 11. Υ. 59, [οπ[αφ εβ, εἴφηται 
ὁ) οὕτω. 

Ρ. 5ο8, ν. ὃ, Ἡοππειὶ εἰ. Πϊας. ω΄’, κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει, 
4 Τουΐς ρανἰππεπίο {Πέ ρο/α. Ν. 33, εοτηπηαϊίοη Ἰλαά, πα- 
πρὸς ἐπ οὔδει, αὐθτιπη εκ Ἠίαά. ε’. δεί. ν. ποη ΠΠ αριαπι 
εὐδιάλντον, /αεῖις αἰ[]ο]ωια, Ἡτ 305, ϱ. Υ. 55, Ἱποοταπι εἰ 
«ιά ΠΕἱ γε]ῖτ τὸ ἐπτερύγωμαι πᾶπα [π[ρισατὶ Ρο[Πι αἰἴφιῖς Ἱτα]ατα 
 βίπεᾶσαο Ἰοσεπάωτα, τὸ ἐἑπτερύγωμαι, οὕτως: αϊ ἵπ 6ο ϱπουμιο 
µπιοΙρατας πε. τοῦ π Ίποτο ΑΠῑσο, θαμπι περι] πεπτερύ- 
γωµαι ροβμίει. [εὰ Ῥεπε ἵα «ιγοίαπα 1ταλος, αϊ οχιβήπποπα νε]ίο 
ἀἴεετο, τὸ ἑπτερύγωμαι, τὸ ἑπτέρωμαε, καὶ τὰ παραπλήσια, 
εὐφωνίας Ένεκεν οὐκ ἀναδιπλασιάςουσι. Ἱπίτα [απο δο1, 38, 4πίο 
ατ εἳ στ τοὐιρ]ϊσαίοπεπα Βοτί πεσατ: οἳ 063, 54, Αεο]ισας ἀῑα[ε- 
οἵο πα η υμῖε. . 45, ππε]ας [οτίαπ ἵτα Ἰεσθπιιδ, ἀπὸ γοῦν τοῦ 
ἕξ, γέγονεν ἑξάκις' καὶ ἐκ τοῦ ἑξάχις, ἐξήνογτα, τροπῇ Δωφ. τοῦ 
α εἰ; Ἠ- 

ρου, ν. 5, ἵπνογ[ῃο [ει τοερεοεδ!]ο τοφυϊτίίηχ, ὦς ἀνάπαλιν 
᾽Αϕροδύτη ᾿Αφφοδίτη: ἴεα, ὡς ἀνάπαλιν ᾿Αφφοδίτη ἐκ τοῦ ᾿Άφρο- 
ὁύτη. Υ. 17, νυ]ς. ἔγγιον, αΌδηιο ἀἱρμι]οπρο, οὐλίτεαίο νουῖφ 
εὔνπιο. Ν. ὅ, θα Ῥταεσσάίε, ἐν συνθέσει, ππε]ίαν ἐγγυαλίζω 
{οἱ δοππις, αἀαῖτα ρτκεροβίίοπο ἐν. αΠοφαϊ οπίπα ποπ επῖ οοπηρο- 
Πιο, Ἡ. 40, ρτο ἐγγείνωνται ἵπ νυ]µ. [οπρίαπι εὐλαί. Πήάεπιηπο 
1ποχ Υ. ὁπ, εὐγλωττογάστωρ: ΠΙΓΙΤΠἠΜΟ εοπιτα [οτε αἱρλαδοιί, 
παπποῦτοπι ερο Ὀμίόατα Γεηὰ ππαίπας οφμὶ ἐγγλωττογάστοψας [ο 
ν οί. ιτατ οἱ ἐγκειρογάστοραε: υτ ΠΠ, ααῖ ἵπ Ἱπρυα οἳ πιαπὶ- 
Όμς Ψόπισοπα ὀππιίακαί ροτυπῖ, απὶ οΠηΠΟς αοἠομον εἰ Πδία τεῖο- 
σιηῖ αὐ νεηίτετη. Αί νεα ἵν. ἵπ Ανίοης, ἐγγλωττογαστόρων 

ένος, (πομίαπι ανίδας εἴτεα Ιπραπο ταύίεεν οἱ ἱπο]ωνίον, νεπιτῖφ 
ζράσο βοτεῃΦ, 

Ρ, ὅ1ο, γ. 39, εοπγεπ]επίῖμν ἐγκάφοι: η Πµαϊβορε, φυσπτι- 
Ίωπα Τρπιροτί κά ποτ Ἱπρ]αίση, (αλοι. . δα, οσα λευ- 
αὖς καὶ µαλοκόε, [αυαμάιοπόίαπα µνελόε. Πο οπίπι Ἠω[ις Ἡρ]ιο- 
[ας τα πιο μ]αο [ροοιεἶιδς ὁ δὲ ἐν τῷ κφανίῳ, ({, μνελὸε) ἐγκί- 
«4λος" ὁ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ὀστέσις, οστίτην. Υ. άν ἈΤερασ]οια 
Αἰονηπεοπὶη [ην αρπο[ος εἴἶαπα Ηετούοιης Ἠδ, ο, Υ. ὅο, γενο- 
µένη τοπιοβίμ ἀπιεζείειΦ [ρεςίαῖ, πστηρε κορθύλην. [ἱ ομίπι αἲ 
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τορίαφυ ία οἴδημα τε[εταν, γενόµενον [οτυραάωπι Παειῖτ. Ῥεγροτατα 
... ο αγά ας γ. [η μονο οκία ἡμῖν Ἱερας, [επίαδ οτε, 
/επρεγ ὑπ ποδὶς ΟΙοίσπμπι επεγοεη. Όιίοςν ἀμίοπαι Ἱπιρτοῦί- 
ται] ποῖαιοδ ε[ῇε, «ἀθείταπι εἴἶαπι ία Θυϊάαε, Τρία χκόππα κά- 
κιστα, Καππαδοχία, Κφήτν, καὶ Κιλικία, . 

Ρ. 511, ν. 11, ἀμύκω Ἱεριωτ εἴἶαπι αρμᾶ δυϊάαα ἵπ γετῦο 
ἐγκομβώσασβαι. εἳ εμπα ποίξετ ἰήο [αμίαπριε, εἴρηται ἄνω, γἱ 
τσ αἆ "Άμνκος Ποδ τεπηίἴτετε, ος (πο [ωρτα ὅ7, 11. αοφωϊ Γ[ρί» 
οἵο αἰίφπεπι [μήτε Ῥο[ΐει, πιωτίίαταπα εἴε Ἰοευπι, ἄς ἀεε[ῖο Τε[ῆὶ 
πποπῖηπῃ ο δορ]ιος]ῖ Απηγεο «αι. Απιγιι ἄπἴεπι Ιπῖοτ αἶ]αφ 
{αμη]ας Φορμοσ]ί αἀ[οτμίτ εἴῖαπι Αιμεπαευς. Υ. 59, ἵπ ναὶρ. εβ 
κεκραµένοι, ἴάφπε Πηϊεερμπειίοπε α [εηπεπήβιας ἀτεπηρίωπις Γεηία 
πηἰπς εσπιπιοο, ας πηλά ομίάεαι γαι εἰ. Ίπσας επίτΏ 
ἐγκφασίχολοι, Υεὶ, ἐν οἳρ κέκραται καὶ χολή», π φι]ζμς {οπιρεγα- 
ει Γεα ππ[έωπι ϱξ Γοί: νε, σἱ ἐν τοῖς κρασὶ τὴν χολὴν ἔκοι- 
τες, Φφιἱ {εἱ ᾖαὐεπε ἐπ εαρἰϊδωα. . δ4, νυὶρ. ἐγγλυμμέτος: 
Ἱτοππημο [επεπῖῖ νοτ[. αλ αίμε: Ρετρετατα ΜΙΤωπΙᾳὰ9. πες 
οπίπι αὐ ἐγγλύφω  Ίπαεςς; [εὰ αἱ-ετιπα, ἆ γλύφω: Ῥοΐϊοτίης νετο, 
αὐ ἐκγλύφω. Αιριπεπή απζετα τα τω Ἰῖ εα ἔαρτα 598, 51. 

Ρ. 513, ν. ὃ, εἶχε τυτίτα Ῥτο ὤφειλε, 1 {ωρα 210, 1ο. Ύ. 
5α, (μοιπτα τοφαϊΏῖ Ροαδ, μήτε ἀφχομένης. [επίας ε, ἐὰν μὴ 
ἄρχηται ἀπὸ μακρᾶς, υξ ἀοείαιαι [οφαεπς οκεπαρ]ωα: ει 
οὕτως Ρίο οὗτοι Ροβταπι; αἀνετυίωπα [οΐοοι νἷορ ρτοποπηϊπί, Ἡ. 
50, ου ἐπενβέσει, [αβαιθϊεπάαπι τοῦ 3, ως ν. αὔ. Ὑ΄. 4ο, ππεαφ. 
ἴμεθα ἵπ ἨΗοπιοί εὐϊήοπίρι οἱ Ει[ίαυά οοπιωεπτατίο: Ἰάᾳπθ ρτο-. 
ὕαι οἶδπι εκρο[ο αμαε [αὐλμηβιησ, ποφευβῃς. Υ. 41, παφοξύνε- 
σαι Ἰρεπάυνα εΏε, ποπ (αι ἵπ νυὶρ. εθ) προπαφοξύνεσθαι, πιαπ- 
Γε[ΐηπη εκ ἵεα. ν. 44. Ν. 44, αρΏνς [ο νεπιμς τετάρβαι, ϊ αἴ-- 
βυῖτ Αοοιοιπι τετόφθαι Υ: 40: πεπιρε ἃ τείρω. Ὠθο πῖπι νε] 
τετλῆσβα, νοὶ τεπλᾶσθαι η αάφιατα οὔπη Ἠΐν νοτυῖ Ἡαῦεητ αβϊπο. 
Υ. 49, εοπνεπίοπίίας ἐν τῷ ἐλύν ἰπ πιο. Ῥεφιρης Ἰουυβ ἵπιετ- 
Ρο]ατα οκ νηὶρ. εᾱ. Απιοριώσ παπα ἵπ πο Ἐιγιποϊοβιοί 
οκοπαρ]απίυιι5 οτιρύαπη ὤσπεφ, 6ἵ πεπόνᾶασιν, 6ἵ οὐδὲ ἓν, θἳἵ ἄνα- 
πυκῶσιν, 6ἱ ἀθπίφιε ἄναιφοῦσι, τεἰαπιαμίο ρατίῖπη [επιοπῖα, ΡαΙ- 
ενα παοιγο. [μαι αμίοσν γθες οοπιροβά βεμετίς φπογατα Ρείος 
Ῥαΐς, ἱαραβίοιπι ἀππειτασις ροίἵετιος, Απάοτεοπιισμμι: ηποἆ ξεπις 
ταςρπ!ίογθ8 Οταθοὶ Ρο]ῖσος νετίας αρροακααι. Ν, 58, Ἐ ως 
το νη]σ, ἐγχέλιος τεροβτηνη ο ὃτει 
δν εἰ Ἐγκελεύς, πῖ Μυκαλεύς ἃ Μικάλμ. ' ς 

Ρ. 512, ν. ὅ, νϊάοιας ποι!το σοπ. [οπρῃ[ῖο {έωενον, Τει ἱέωε- 
γον: Ἡἳ ἱππηῖς οχροβιίο, ὁφμὴν ἔχον. Ν. 11, επ επι τορυ]α [αργα 
ἵπ΄ βροτολοιγός, 2ιὸ, 0. Υ. 50, νίάειας Ἱερεπάμπα, παφὰ τὴν ἐν 
πφόβεσιν, καὶ τὴν χειρὶ δοτικὴν: υϊ ἐγκειρίδιον εαπαροβταπι Πρπϊ- 
βεοοιιτς οκ ἐν ΡταεροΗίοπο, εἰ κχειοὶ ἀἁαιϊνί οπία ποππο, Υ. ὃν 
ἈΙοαπά τί Ίοσις ο, ΤΠετίαςῶα ν. 058. Υ. 4, βλάφαι εβ οτἶδα 
αριά. δϊἆανα ἴπ Ἠμῖμ νεχδὶ εκροβίοπε: αἰίοηιί αππαἰαΤοι [οτια 
κκ βάψαι. ι ν 

Ρ. διά, ν. 17. 6 τῶν ἀντωνυμιῶν εὐβεῖαι Παϊαυπτατς φπο- 
πίστα οειετα ποπιίπιιπα τερα]απα [οφπαπίαςς Ίασο νετο (τία, 
τοιῃ (µαπθαπα ταίοποπι Ἰαῦοπι ὃν, 9. Ν. 38, απποιαϊῖο ᾗς ΡΙο- 
ποπήπίνιις ὅδε εἴ δεῖνα εἰσάεπι νειοῖς [αρτα Ἱεριις 173, 66. Ὁ. 
50, Ῥτο ἀἰδισειίνα 3} αρίας [ετο Ἰερειμι ᾗ, Φφµατοα, σμα ας 
οαµ/α. Υ. 45, [επί οξ, τύνη, αμοὰ Ῥτο σὺ υήωγρατας, ΡεοΏο- 
ππει εβὶ οἳ ἐρίισι, [εὰ Ρετ ερεεῖα[α [οιαπι ως ἐγώνη. Ἰὰ οί 
ἀοοἰαταπε Γεφποπτία, ι - πμ 

Ῥ. 515, ν. ὃ, Ρο ὀῆλον τωτίωπα εἰΙρῃς ο[ί οοπυποϊοπία ὅτι, 
υε ωρα 77, ὅδ. Ἠν χα αἲ ἑώνγα πιαρὶς αρροβίίοποα Ίναδει φματα 
οοπιρο[οποπα, ἵνα ἐνχφῷ 515, ὅδε αμοὰ 1άπιει κ πτερκνι ος 
Γῶπά ΙΠΟΓΟ Ομίόαπι ἐγχοῷ [αἱριαξ, αἲ ἆοοειυς ἐδίάση. Ἡ. 
Ῥιπεροβιίο παρα οτι αγοπίο τὸ, ἀείωπί ἵα ναὶρ. οὐ. Υ. ἀλ, Ρτο 
διόύμων ρίῖι5 Ἰομεπι ἐδωδίκων: Ἡς Γι φμῖ ργαεςὲ «[ομ]οπείεν 
Ύ. ὀο, ἆς ἐδείδισαν τοσα [αρια Ῥτδοεϊρίτας 3θο, 7. Ύ. δα, ἐν 
ἑτέρῳ, {ιναπςἳ λεξικῷ, αἲ ν. ᾱχ. ' 

Ῥ. 516, ν. 19, να]σ. ἐδηιάσΆησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. [οὰ ἐδικαιώ- 
ηταν Ἰομοπάωπα ο[ῖο ουσ ἀρία το αγμηῖτ, ἴμπι οοπῄσπιας, Βυή άλας 
Υ. 26, οοπρταοπία, ἐππέποται καὶ ἐδήδεται, αἴτωπαφδ. Πηρυ]αςἳ 
πυηΟΓΟ. ΠΠ ἐἑδήδαται Ρἰγα] πιο ο, πποτο Ἰοπίοο, Ἶ 
νουί. 1, αρεῖας νἰάοπας σφοφὴνν αἰπιοπίώηα, ον. ᾿ 

ΓΡ. 517, ν. 13, νη]αν ἐδωδητώσαι, οβ]τογαίς οιπιρ]ορίαο νοβῖ- 
Ἠδ. ποτυπι ἐθδωλιάσαι τεροβεν εκ ν. 7. οοπβεπιας οἶαια δεΐ 
. γ. αν ουσ δν ὑπὸ μήζων ἑτέραιει λαμάϊαθάμαι ο 
ΡΙαδεσἀ επι νονθανα συνθεῖναι. Ἡ. 1δ, Ρο ἔα τεοίις ἑᾳ Ἰοβοπιως 
οχγίοπως, ηΙ ῥγαοσεάίς ὅς, ἑόρ φω 

Ρ, 518, ν. αν η μη. οιἶσπο αἴτεγα Γοηρίωτᾶ, πι ου. 
οοπττα τα πα περίσχεο, ατα ἴὰ Ἠοηνοτὶ οἆ. "ο. α’, νο ἱππύς ὶ 

ἵππος ἴδί Τογίο τορδμπας αἰοφαῖ πγααῖν Ἰηοπασίην ἴπ σοπίθεῖι” 
ται [πρτα οχροβιαπι κ το, ὃν 1ὸς Ίσους οκ . γ΄. ἂ. 11, 
Ρο συγκὀμᾷ καὶ διαλύσει [ήμαἰεπάωπν ἐίκτην: οπζμεηοςί οἰι- 

ἱ Ἐγκαπήϊ Εἰμιιοῖδ, ποσα. - 

18 
»”. 

ο ο. σ --- 
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ΡΙο ρα[ῖι οὐνίαο. Ὁ. 34, ουπι αροβτορ]ῖ ποια [οἱδοπά μπε, 
Πμηλειόββελ.. Ἰάσπι επῖπα εξ φαοὰ Πηλείδη ἔθελε, Λεῤίάας νε/ίς. 

Ῥ. ὅιο, ν. 3, τοσΠα Πρῴφα [ει Ι]ρωειφα. Ίῖα οπίπα πίτα ἵπ α, 
603, 35. Ἡ. 5, Ἱεεοπάυπα Ιοτία[Γε, καὶ παφὼ τοῦτο, (πειηρο το 
ἐτός, γίνεται) τὸ ἔλος, τὸ αεὶ ἁκαύτως ἔἴχον. μτ ἀεζιοκιιις νεὶ 

ἐτεός, Ῥες Ίνποοροπ εἳ ππειαἱἰασοπ; νοὶ αὉ ἐτός, ος [οἱαα 
τοῦ τ µεταβολήν. δίο γ. 10, οἶπι Ρταοροβιίοπο Ἱερεπάωνα νίὰο- 
της, διὰ τὸ ἐξ ἔλους τε διαπράττειν: αιμῖ Ῥτο Ἱπβωιῖνο τεροπθι- 
ἆυπα ραιιοϊρίαπι διαπφάττον- 1 

. Όσο, ν. 38, Ῥτο ἑκάτεφος [τουυἱ ἁπρίο [οἱ ροπάμπαι ἑκάστε- 
σος, Ἡϊ Ρὰ1]ο Απο ἑκαστέρω ει ἑκαστάτω, αῦ αὐνοτρίο έκας, Ιὶς 
πες ἐγγύτερος αὓ ἐγγύς. Ν. 96, γμὶρ. δέκατον ἀριβμὸν, «ἀοοίπτηπε 
Ζ1ΗΗπεγΗΠε. οὐ [ομπίμδ. {επι ο, ᾖκειν καὺὶ Φέρειν δεκώκις τὸν ὀέκα 
ἀριβμόν, φμία νοπίε εε {οεμπι /εγε ἀεομρέωε πµππεγµήι ἀοηα- 
σἴιωπ; Ἰὰ οι, εἰεοίες ἐπ {ὸ οοµἰέπεε ΠΜΠΙΟΓΙΗΠΙ «οπαγίωπν Ν. 
86, συνηγορῆσαι Ὑοτυση εί ἵπ αἰφῖρας άρας: [οὰ ἰποίάμαϊ ειἶαπι 
ἵπ ααἶρας αρίαον ε[ὲ οοπῖνᾶγία κατµγορφῆσαι. ΄ 

Ρ. 551, Υ. ος ἔκῳ Ἠοτίαα ἑκατομβοίῳ, αἳ ΠΙΟΧ γ. 13, εἳ 5. 
Ῥταροεί. ν. 46. καα, ἀπου]α τὸ, οἶσι [εᾳμεπί Ἰεποβίο]ο, 
Κούσεα χαλκείων, ἃ ποὺῖθ ο βιαιία [μπι αἀ ία, οκ[ίαι 
αμίεπι οσους Ἡ. ο. Υ. πθ, πε] [στο τὸ πκεὶρ, ποπ]. οσα, 
γ.1ὸ. Υ. 54, Ὁἵ Ἠϊο ἐκεῖ ἐκ τοῦ ἐκεῖνος, ἴϊα ν. 50, ἐκεῖνος ἐκεῖ, 
Ώιαο υξ εχοι[αὶ αἰφπαίομας ροβῖπι, ἵαπιον μοι ν. 07 ἀῑσαι, ἡνί- 
πα φυλάσσωσι τὸ αὐτὸ µέρος τοῦ λόγου, Υἱοε Ρτοποπηϊπῖ ἐκεῖνθς 
αρΏυς [αρβάταειας αὐνονυίαπα ἐκεῖθε, οχ ν. 42. Ατοιοά [εῃ. ν. 
Ῥοπίτας, οἱ Δωφιεῖς ἐκεῖνο» Ἀέγουσι διὰ τοῦ η, εἰατι ν. 5ο ἀῑεῖ- 
τσ, οἱ Δωφιεῖς κῆνος αὐτὴν Φασὶ καὶ τῆνος. Ἡ. ὅ5, νι]ς. Ρεῖρε- 
χάπι αχωὴν», ἵπ πἴτοπαε ππεπαῦτο. ποια «κὴν εχκροβτασι Γωρτα, 
-, 8. : 
{ Ῥ. 523, ν. ἆ, ππε]ίις γοξεῖαι, ἃ Υετὺο τοξεύω: οἳ ν. 54, ἐφί- 
στωσθα;, Γη ίπογε. Ύ. 35, ἐπὶ τούτου, πιεπιρε τοῦ ἀφωφισμένου 
αὐτοῖς τόπου. : 
8. 525, ν. 19, τοοΏα (αἱ  β]οτ) κολφῶ, οσἀεσπι ηεπιρο Γ]]α- 

ΒαάΠ) ΠΙΙΠΕΤΟ (πο ΠΟΙΠΟπ κολφός. Υ. 30, βο ΒΗΠ. ΗΡ. 11, ο 59, 
δοκηι οογὲὲς ϱαίπμπι σπεοφιεῖέγ, ΜαμΓογΙπφια: εἲ ἱ ῥταοεῖ- 
ππωπ. Ἰάεια αγία αἰμίεηπε Πο. 26, ο. δ, 1άαπι Ῥ]αμμς. Υ. 

90, Ῥ]επίοτ τοβαϊτίτατ Ἰεοίο, Ίος [εΓε πποίο, καὶ ὄνομα, ἔππλα- 
ος καὶ καὶ ὑπέφβεσιν, ἔκπαγλος" ὤβεν ἐπίρρ--. Υ- 49, νυὶρ. 

σῇς ἐξονσίας, Ῥθγρεταπα, 1Π Ἱρία τε ατουτ. Ύ. ο, αρα ἑκτι- 
λῶ, ἔαι. ἵεπιροτε, ενο[]απι. 

το Ῥ. 24, ν. 3ο, Ίουιι5 τε[ιτητμς εκ ]ιοουτίϊ 35 Ἰάγ[ιο, αιοά 
Διόσκονφοι Ἰπ[οπδιιας. γι]ς. οοττηρῖε Θάμνης Ῥτο ἔνθα μιᾶς: ες 
ἔεα- ν. ἔξστειχον Ῥτο ἐξ Τούχων: εἳ τυ[απα Ἰωνέμς Υ. 21, Ῥτο Ἰη- 
σονίηε. Ν. 45, [Πίος [οτία[[ε Ιεειῖο Ίαες, ἐκπεσεῖν τῶν ἵππων, οἳ, 
ὃν αιχένα ἐπικάμφαντες, ἀποσείονται τὸν ἐπιβ. αἲ οπηπῖα Πα 
πι εχροβτοσί5 γειδα, ποπ αἰτετίας ειἰηδρίασα αιοϊοτῖν. Ὑ. 40, ἵη- 
εἰπίαπα ἐκτὸς Ῥτουιὶ ἀπδίο ΠαρροΏωτα εἰ. οσα επῖπι ἐκτοῖο 
υ{ωχρειαχ Ῥ{ο ἐκ τούτου τοῦ «ἈΧφόνου, οπ εΟ (ΕΠπροτε, επἰπᾶς, 
τιοπιιπαϊἴγητα Ἠαθετο πεηπῖῖ, πεφαε οἴϊᾶπι Ίππο απαάται αἀνετυίατα 
εκτός. Ίππο ἵπ Οἰπιπηετία Τεπερτας Ἰὰ τε]εσεπαμς. αριά Ηείγ- 
εὐίωπι ἁῑγίε [οΏρίυτα, ἐκ τοῖο, ἐκ τούτου. 

Ῥ. 5256, Υ. 17, καὶ τῶν φύλλων, [. ψηφηφορία, γε] Ππηῖ]ε αιά. 
γ. 54, ἕλαστον ἴτα Παϊπετο νἰάετατ αἱ [ες. ν. κέντον, υστάπη(αε 
τοσυ]αιά πποάο, αὔδημεο. Άι ν. 57 ἤπε ϱ [αρεπάμπι καλιστής, 
μὲ νοτ[, Ρταεσεά. βοαστής, οἵ [οῃ. Υ. ἐλαστής. Ώε εἰδάετα εἰ [1- 
τα 218, 58δ. Ύ. 51, Π Ίοσα9 εἰῖ ἵπτεσος, απείτατη ρο[τη]αι, διαμ- 

πᾶξ ὁ' ἤλασεν: ζω ε[ξ απτοπι εο νοσββι]ο οεἶαπι Πμοῖαπας, ὅιε- 
λαύνεται ὀιαμπὰξ ἄχρις ὑπὸ τὴν πυγήν, αππῖπιε (ααάσπι, αἱ γἰ- 
άειυτ. ὗ. ὃς, 1πΟΘΓΙΙ εἴϊ μἴταπα γε, οἵον απ οἵον. πες επῖτῃ, 

Ίοσο Ἰπγεπῖτα Ηοτῖτ. 
Ρ. 526, ν. 4, εταπι ϱυζάεπι ε[ξ τὸ ἔλκειν, αιοᾷ αιπει αἆ 

Τεπτοπιῖατα: οἴγπιο ΤΑΠΙΕΠ τησ] ἔετο οοπρταῖε ἕλειν [ει ἕλλειν. 
Υ. τά, τῷ μη, [- τούτω, αϊ [αρτα ὅλ1, 1ο. Ψ. 27, ἀνεφάνη τὸ 
ᾱ, ατ ρασίπα [εα. ν. 5ο. Ἡ. 53, τὸ λεαῖνον, αϊ Ῥπι]ο απῖο ν. 24, 
Υ. ἀο, παρα τῇ ἕλη ἐστὶ, 1 πιεπᾷο «ά{δί Ἴοομς, Πρπίβσαϊ εχκρο[- 
Έωια ε[[ο Ἰαοῖ οτ σα]οτὶ [οφ Ὁ. 45, [οπια[ῇ[ο ἵπ Ιϊαπι [επιοπῖῖατα 
Πωρρ]επάα5 Ίοεις, τῶν μὲ διδόντων τὰς Ἀνγατέρας ἀφελόμενοι 
σαύτας ἐκεῖ κατῴκισαν. πηεπηϊπἰϊ 1α[π]αε δμαρο Πρ. απ; Γεὰ πο- 
αηὶηῖσ ταιοπεπι ποπ αἰΏπεῖι. Ἡ. 49, οππι ἀπιοι]ο [οἱρῇ, παρὰ 
σὸ ἕ ἕ λέγειν, Ἡξ ΤΙΟΧ Υ. 91. . ῤ 

Ῥ. 527, Υ. 1, πιε]ίας εὐπι ἀπομο, τὸ πεντάµετρον. ἵ. 1ο, 
Γονοπά πα εἰς τὸ ᾿Ασελγαίνειν. Ιϊὰ επίπι [αρχα ε[ῖ, 195, 47. δεῃ. 
χ. [ωπε ἵω νυ]ρ. αἰτετίαν ποιο [απρίυταε Ἰπαϊοῖα, πειηρε Ἔλε- 
χνής, ας Παρα 194, 9. Ἱἱκαρίαν γετο πποχ Ἰεβεπάιπι ε[ο Ῥτο 

μ]ρ. Ικαρία». Ἰἶπαει εκ 195, 5. Υ. 1ῶ, τοοῖα ἐλεγαίνειν, αϊ ν. 
6, οι Γωρτα 152, 6ο: 6α Ὠθπιρο [ΟΠ] (ια ασελγαίνειν, ἄκολα- 
σταίνειν, ἀνοηταίνειν, οἳ εἴιδ ρεπεγῖς αἷα. . σῦ, να]. Ἐλεφή- 
Ρωρ: οὐ)η] αἆ Ίου εἴγποα. ο. 90, Ροτο[ὲ οἴἶαπι οἰκισάντων Ἱερὶ, 

κ 

ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΚΙΟΙ 5ΣΥΙΡΥΧΚΑΤΠ1. 

«σογµπι φιὶ οοπα ζα ογιὲ [οι ργἰπεί ια οοηε]ο]ία 1) Ρο/ ΓΙ), γ. ὁ9, ἀποζα πα κφησαμένη αἀϊταπα ο γιὴς. Ῥγου]ὶ Οε[οπικηήκὶ 
εἀ[οπῖς ποίῖταο 240, 11. Ἑδήομα [οᾳ, νετ, ἐκ τῶν µέτρων, στι : αγήομ]ο: Ῥτο (πο [μ{ρίοανατ αἰἰφιαπάο Ἱερεπάμπι τὸ πώῤμκόλ τσα 
τὸ ἐξάμετρον. διπῖ ος 4ἰἶπο ᾳμαοάαπι ἀῑνογ[ίίαιος, (η {χι ο ρὲ 
τω Ὦα οτ6ίπε: μας ουἰ γο]εῖ, ἴρ[ο εοπίδτοπ(]ο απποτετ. Ἶ ο 1. 52δ, ν. 33, Ίοοι εκ Αροϊϊδπϊ Ατροπααϊ, 1, ν. 1206 τ 
4ο, µέγαν φποφιθ Ἰοαί ροιοίξ, υἱ Ἡ. 8”, ἐλέλιξε δὲ ΡΑΕ. Ὅλυ ᾳ 
πον. δίοιϊ αιϊεπα [εῃ. ν. ἐλελίον ἀολμοῖς αἲ ἕλίσσω, Ίἴα βι .4 
49, 1, δάω 3 δάσσω. Ν. 4θ, μἴετμο Ἰοοιφ εχ[ίαι Π]. ος .λν 
Πε, Οἱ ὁ' ἐλελίχβησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν Αχαιῶ», αἶτος, μον 
νοτία Ρο, Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέωεν, ὡς ἐλέλ, αλ η 
{ο]ιο]ία[ζοο ππασι οωητακαί οχροβΜοποπα ταςίτ, ποιιρα πυπεσσρά 
Φησαν, εοζ σπα εηπιαιο Πραϊβοαια ἁοορίεπο. αν -ὴ 

Ρ. ὅσο, ν.3, ἐλιγμένην Ἰοπίοο τηοχο π[αραίαπα, οπι[ο αμ- 
Ρπιεπῖο εἰ αἱριαίομα: Πτα οπῖτα εἱλιγμένην. Ν. 8 Γεπ[ας ε[ξ, ὦς Ὅμηρος, [ίοκε ἠἰοπιογις. χαὶ γθτο Ρτο ὧς αυτα τί {. 4μεηῖος Ῥρομί ρτορίεγ αἰβηίταϊεπι [οαἱρτιχας εοπιροπάϊοίας ο δν ὰ ααὶ πα], αρ κη. ουπι Ιπαρτο[ οοπίοτωα. ο, 27, ἵπ όλ 
Ἰφαίρατο ἀπρ]ιοϊ5 [οτίριιχαο ἴαπι οσα, παπα γεὶ ἐλεφείρατο κ ἐν μον αὐ ἐλεφέρω, αιοςὰ Ῥτοχίπιο γοτία [οπαίταςς γα 2οί115 ἐλεφήρατο, Ὁυϊ Πιοχ ἐλεφνρά Σβ 
Νλνοός ο. Πείγο]μ. ας ροών, ο κά ρε 

. 99ο, ν. ὦ, τυτίαπι ἱπιροτίοσϊα το Ἡ 
αιά, 49. Ρει[εεΒι οἶτατα μεν Ὃ πω Αη μὸ α. 
ΕιπεπΏις ἐνέμετο, Ππρι]ατὶ ΠηΠΙοτο. Πρηῖβοαι επῖτα ο. . 
αλαπα Ίσοπεα, απζε(ιαΠα Ιηῖος Πάετα τε]αιης οβ τ αἱ δαν 
λαώσῖο Ραδυίπα, Ύν ὅ0, τεοα5 Οιλήτας, δριή. Αἴἴχλεοι ανν Ἱορβαπυπα Ῥγσαπήυπα: αραιά Θυἱ αι ΦΘ)ιλητάς δἱ8, τὲ ως 
Ύ.49, Ταφαντένου ποπἆμῃι [εῖα πιοπίῖος Ἠες ΟΟΓΙΙΗΠΙ εβ αν Τ σσ ραῖον ἀῑσοιε νο]αετῖτ. . 51, πιθ]ίας, γυµνασίη, Ἰ]οπῖςο κκ ελ 96, πια]οι [οτε αἰημὶς ὧδε. αἰοπιὶ [οη[μο εξ, Θκαπιωῦς. φώνν πε] οἑ 49 ἐίο υετόο ἐπνεπίγο ᾖίοις, ἰσπίίοαε ζα αῑσιίρ τμ 4 τεύειν. [οὰ {μἱροοίυπι Ἰά στρατεύειν, ΥεΠαδ(αο νἰάειιτ ε[ῖο δα 
γεύεινν αἰμείως πογαγὲ {οι ᾖαογογο, µι Εωιίαο /ὸ κο 

απρη/ἔωπι πποαίπι «ἲἰ/ἐ/ αηε οπές. ανν η 
Ρ. 951, ν. 14, Ηε]εα Ραιίαπίας, ΑΡροϊιοάσγις, οτ α]ίῖ Αιῑν 

πηβπ β]απι Ῥτοάμπε, Ῥμτίκὶ [οτουεπι; οἱ αἲ εα εἰβποκήί νη 
ἣν Ἑλλήσποντον. εἰ Ἕλλην, ἃ ι πώρ η τον Ί ήν 390 ὨΟππεΠ οἵἵμπησιε Ίταχοτης οἱ Ἕλληνες, ἃ Ἀπαῤβοπε, Αροϊοᾷοτο οι α]ῑῖς, ΤΏεισα]ιοπῖς ῃ Ῥεϊας βἰ5, α Ῥαμίαπία Χυτμί [παιογ. Ίῖα τς πεπιε 29. .. 

Ἐούβον ποπιεπ Ίππο οΟΠΡτΙετο νιᾷεαίιιτ; (παπωφιιᾶ τα οέουήν ταν νή Πο]. εοἰ]εοιαπεα ση, Ρτασίοταπῖ, πε[οἷο φαο λες ὃς ἡ γι ον  μωμό πώ όρο ομο εμς αλ 'ασμια ὤγεται σέλλα Ῥωμαίοις. Ἔνολιο {: 
ἑλλα, καβέόρα ε[ῖ. ἃ σέλλα νοτο ἀετῖναια μας ο. ο. 
λίον. ΤΏαµπυπα δείία, Ῥετ Ἀπιοοροπ Ῥτο δοδ μία, κ. τὶ .. 
πιο οἳ δεαἰέσ, αλάεπο αἆ Ὁταροοταπα ἐδώλιον. Εθν τὰ νλώρν 
τε[ριοῖι [αρ]πτε]]θείπι, τὸ ὄνομα, ἴδια ἡ λέξις. αἰϊοσιὰ ια) ο λω 
οἴπτας ποσπια Ῥοβυ]ας ἐκλήβησαν. Φδἱο νεα ἀπ, μάς κεί ο 
τφ-- οἳ πεπλατυσμένω: ἳ {εταιατ αἆ τεπιοτῖης, πλώτεϊ Ἡλλ τά 
πονσῳ. Ειβεσεά. Υ. Ι Φρίξου: ττ Ίτεπι ν, 38 ο ωχή απ τς [επδίτας ΠεπιεπΏμς, Υ. 51, ουπι ἄφωνον γαΦ, ίμας μες τὸ «ῶον τοῦτο: ἂμι Ἱεβεπάμπι ἄφωνος, Ύ. 67, Ῥτο ἑλλὸ ον 
εοπγεπίχε γ]άεῖις Έλος, ραζις, ο. 

ο δε 503, ν. 7, Ῥειρετασι να]ᾳ. ἀπὸ παντὸς μέρους. ποῄταο ] 
οἴἷοπϊ ραιτοείπασας ος χρία Γεπτοπιῖα, ϱς Ππηῖ]ς Ίοσμο [ωργα 308 ί 
Ύ. 37, ππε[ίας ἐκτεταμένῃ, τας (05ο, 1, ετ αἰἰδί ραδιο, ο. 
ραληγόμενα, 1ᾷ εξ, με ἵπ Ροπα] ήπια Ε]αρα τοξαῖσαι τς το εἶαπι Ἠάροπι. δίο ν. δ4, Ῥχο ἀπὸ οἳ ἄφελχε δρΗας. ]εο. ος 
οι ἔφελκε, αξ Υ. δο. Ῥουπις ἐπὶ 

Ῥ. 505, ν. 4, Ἕλουροι Ρτοσι] ἁπθῖο [ας αυἱ α Ττερε]ο Ῥ Ἰοπα, Απιπιϊβπο Ἀτατοεί]πο, Ἰοτπαπὰο ϱε αἰλς, Ε[ογιῤε ο. 
τγ.. ππσχηϊπής ος Ζο[πιας πο[ῖοι ᾖῆτο Ῥτπηο, 653, 5 ο ρηριτα 
Βοαπάϊπανία οστεί]ον, Αἰπιοπ πποπᾶσλὶ γετὶς νο ης Ώμα, Ἰπ[α]α 
Πίος. τοὺς λαοὺς Ίιιο αοοθτ[ετ αγαπη γὶάοιιιΓ εοπ[επίαπ πώνρόην 38, ουωι ἔχει ἐχιπ/αςι5 [αβαπάϊεπάμχη τὸ σύνθες μα. τεβέν: θνε Ῥλητα] ΠἩΠιετο Ἰεσεπάμπα ἔχουσι. 6 
ἐξ οἳ ἐθχνήμιδες ᾿Δχαιοί, οἵ ἐθκνήωιδας 'Α. / η 
πα, Ῥαβΐπι αριά Ἡοπιοτιπι οὐψία, μέρα ο λβοον πλαν 
4 Ῥατγίοπο ἔφω. .Υ. 49, τασ[α8 αιλωπαοπίπα οπηίΠυπ, ης ] .- 
Ροϊμ]αι καβειρπύσβη. Ῥυία οπῖπι 
Όρος Ῥ, 954, ν. τὸ, τοσιῖαν, ἑμβύσαι, αἲ ἀθο]αταη: {ι Ἠθπτία, Τβ. ἆοπι πιοκ νιῖᾳ. ἐνδῆσαι, ἐίσαγο; Ῥάτυσι αἲ τοπι. 18, ἔμβο, 
λος Ρος εἰ γοιβο ἐμβάλλειν, πῖ σύμβολο» ἃ οὐ δις 
σα Ἱἴθτητα πωρπιεπιϊ ΟπΙ[Πο, ἔμεσε Ῥτο Ἴμεσε, θρ ῷ 
τέκνα, αἰὶ Πηβυ]ατὶ Ἠμπιοτο τὸν υἱὸν ἀῑσιπε, ς οἳ ΒΑνίας 
2 ῷ » έω εἱ ορι]απάωπι αρρο/ωτ, Ύ. 20, 

2 ͵ 

ον, [ει πὸ συνς 
εν. [επ[α οβ, 

4. τα 
αρτά 

Σφεῖς πηοπηῖ- 

799 

19 
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παπίσς [εὰ δύο Ροϊμπιπιοᾶο εκροπιπίωτ. ομἶαφ ουὗρα, Ἱποσταῃ. 
γ. ανν [οη[ας ος νίάειυς, οὐδέποτα τὸ διττολογούμενον ἔχονσι ὁἷ- 
Χθονον: [εὰ ἴία διφωνία [οι διττολογία πίουτη ἀπίακαϊ ἵοπορις 
αὐπιτάς, αωἲ Ότενο [οίσει, ααι Ἰοπβιτη. ὨΔΠά ειο οἵ οιο Ῥεημ[- 
πιαση Ρετρείαο Ῥτούμουπςς εἵ οοµίτα, εο ρειρεῖμο ραπ επι οογ]- 
Ρίτ. «ὖε, αρπΏοτ Γοτίαπ Ίναςς ἀῑμειίο, ἀλλὰ πῶς τὸ Εμισαῖος: 

ἀπὸ τοῦ οὐδετέρου γέγονε. 
Ρ. ὁ55, ν. 9, ειπα 119, ἀπὸ ἐνεστῶτος, [αρα άἰεπάμπα γίνε- 

ται: αμῖ Περι ἐπὶ ἐνεστῶτος, [αὔαιά]το νερο λέγεται, ἄἶϊονο 
Ἠωμσσιοςί, Ύ. 17, ποῖα ἐπὶ ἐνέχνυρα Φιλίας διδόκενοι: εἵ Πιοχ ν. 
20, ἐπὶ ὁμολογίᾳ τῆς εἰφήνης. (μοτυπα ο] ρο[ογίης μβιαίαςς Γεγη 
(σγεπ οἳ Ῥπίις Ροιοτίτ, Π ἐπὶ Ῥτο εἰς εαρίαπηυΣ; υἱ Π Παήπε ἀῑσι- 
1η», «ἶαγο ἵπ ρίρπις αππέοίας. Ν. 27, ἠπε]αδ ὁ µέσος, αὐάῑιο 
ατισμ]ο, αἳ οΏ αἰτδὶ Ραβα, τυπα 523, ὁ7. γ. 4ἳ, χακῶν ἔμπαιος, 

ως Πίζα κακῶν ἵόρις αοῦ, ἀπ. . ὂὰ, μπε]ία8, ἀπὸ τῶν ἐν πεδίῳ γει- 
µένων Ἀεμελίων, Ἡς αραιά Φαἱάαπι ε[; πὶβ αποά ἱρὶ ραγειρίωτα ἴπ 
ἤπο Ροπίτηγ. 

996, ν. ϱ, ἴπιει πόφπν εἴ βελόνη ἀε[ιάεταιιιτ }, ἀἰίανο οοπ[- 
πι] Ῥατηουία, α- Ἠὐυταπίο (αἳ νιάεια) Ῥετ [οπί αβμηίταίοπι ρτας- 
τεπϊ(τα. δε ν. 49, ροβῖ παφὰ τὸ ἕνα, τοηἰτίτις πόδα ἔχειν, ετ 
εο φμοά μπίεμπι ρεά επι αθεσι. ΌῬεῃ. ν. πηα]ει [οταί]ε αἰφιῖς 
ἔνοχος ποινῇ, νεὶ ἔνοχος ποιναῖς: [οὰ σπα ρεπῖιῖνο Ἱερίταγ Ίος νο- 
εαβω]απα εἴἶαπι αρα Ρἰαϊοπειη οἳ ΑπζοιεΙεσι, Ἡ. 47, πηθας, τε 
νίάειατ, ἐπὶ Φόνῳ ὀρασθέντι, οὗ εαείεπι ρεγρειγαίαπι. Υ. ὅ4, 
ππθίι πρώτης ο” ος οσα αλλδί ωα χο, 49, οἳ [εα- 

Ρ. 507, ν. 39, γι]. ἐναπείρισται, οὐ[ουχαιῖ οἰγπαὶ ποβῖδ. πο- 
Γἴτατη ἐναπήφεισται ἂβπο[εῖτ εἴἶαπα Φαΐφας. Ῥτο [ε. ἐωπίπτειν Ροτε[ῖ 
εἴἶλπι ἐμπήττει Ἱεβὶ, [ουδὶ ἐναπεφείδειν αοϊῖνο εαρίαιιχ Ῥτο Σι 
εἶγε [ει Ππρίμβεγε: Ἱεπιο ν. 44, ἀπὸ τοῦ πολεμίου, αὖ Λο[ῖο. 

Ρ. 558, ν. 4, 9 ἐπίωμκος [αρτα ἀῑειαπι, αἆ 17ο, 5ύ. Θεηιοπφ 
Ἡοπιετί Ἰοοι εἴταιιφ εἴἶαπα 109, 19. Υ. 11, Γοτίαη ἄπεῖοτ [επρΠε 
αποδιὰ διάπυρος, οἰπίς ἠβηέμ. ο. 1ῦ, ἔνδεια ἵπ νυὶς. ουίοας 
ει [εηπεαία ρετρεταπι ευπι απιοοράοπί ρα οοππεχα. Ἠ΄.51, κληρωταί 
πυπο Ππεγαπι Ργο κληφωτοί. Υ. ὅα, ἵπ νασο ἠεβάεταας ὑπευβύ- 
νους, ἐπιζμμίουε, ἐνόχους, νεὶ Ππα]ε αιῖά. α Θυϊίάα ετ Ηατρουα- 
τἶοπο αξο[ξ τοῖαμα Ίος οοπιαῖοῃ, 

«Ρ. 559, ν. δ, αριῖιΦ βοτίαι κατὰ τρόπον, μὲ ππογές ο. Ν.31, 
Ἠε[ γε] Φιλοφρόνως Ρίο Φιλοτίμω». Υ. 38, Ἰπ νυ]ρ. δχ[ίαπε 
ειἶαῖι αἰτοτίαν [οἱριωας νεβίρία, Ἠεπιρο χύω κύβρα: Ἰοπίοε παιη- 
ᾳωμδ κύβρα ο χύτρα ἀἰοτας, η κιβών Ρτο χιτών, 94, 45. [εὰ 
οτρεταπι ἴάεπα γη]ς. Ῥτο ἀποβης Μαῦοπί παπι οογπαρίαπα χνώθρα. 
ντο ὁ δεύτερος, ἰὰ ει ὁ ἐκ τοῦ ἐτέφου, φμὲ «[ὲ ο ἀἰίσγο, 
ηειΠρε αὖ ἐνέκω, ν. 35. δίο ν. 5δ, διὰ τοῦ γ ἀῑοίηπι Ῥτο, τροπῇ 
χοῦ «εἰ γ, αι ἵπία 957, 6. Υ. 1ὖ, ουπα Ππορμοί [απαπθίοπά σπα 
οοπΏρο[απα, ἐνυπάφχομεν νιἀε]ίοσι: Πήάοππᾷαε πποχ ν. 40, [Ν. ὅ5, 
αιϊ ἐπένθεσιν Ἰεσεπάνπα, ἄπς τοἱεπα πρσαννᾶ οὐκ: Πρπίβοει, ἵπ 
οοπιρ]ωτίΌι χεπηρἰβτίθης ε ῥτοάμοιο (ἴει πεππροτα]ίοτ αμοίο) ἱερ 
ἠμπείρουν, [ους 1114, 54. ἔῑπ ««άάσπαϊς.] ὰ 

Ῥ. 84ο, ν. ά, πιαπι ἀωρ]ιοῖα [οἱριαταε Ἰπάϊαῖα, ἐν µέσν τῇ 
«δώρα, εἴ ἐν µέσω τῆς κιβάφα».! δει. Υ. κονοτίδήτον ἐνεργμὸν 
οοτταρί πα εΠ: πες ΙΔΠΥΕΠ κοινοσίγητον αὐίαι τέροποτες πος Ἱτεπα 
αινησίδετον. 4 ποσυνα ἡλιὰ εοι, [σε πι ζεί σ[}εΓοµίδ ; 
Ἴος, ἐίβαιας εἴλαγας οἰογάας πιονομίοπ. Ἡ. 19, ου εκ 
Αροϊι, Ατροπαωτ. 5. 4, ν. 908: αδί [οὔριιπη εκβαϊ τοῖσίν τ, εἲ 
ἑωβασίλευσε. Ὑ. 30, δασύνεται] ἵπ ππεήίο νιἀε]ίοει; «αιῖρρο αὖ ἐν- 
Όνμι. ο. 53, αρυᾷ Ηε[γεβίπι ἀμρίεκ εβὶ [οπΠριιτα, ἐνεκολάβησε, 
οἱ ἐνεκολήβασε, ἨΙΓαηΗε Ῥὲτ ἁπιπη ὰ, ποτηρε παφα τοὺς ἀχύλους. 
αριὰ ποβίτωπα ἴογῆαο 4ποφιο Ἰπάϊοῖα ΓαΠΕ, Πεππρο ἐνεκολόβνσε, ἃ 
«όλος οἳ βίω: πῖ Πί κόλους ἐμβύσαι, ὀμοεσαα ἐπ[εγοίγα, οβ ας {ει 
Γη πίαι ης εγεγο. Υ. 69, Ἱεμεπόάσπι Γοτλῇῆο, ἐν Ἐχελιδῶν, [οἴ]ῖ- 
εεῖ ὁήμω: ὥ, πο ἵππα 4οά, 6. αριᾶ Θιερ]απαπα Βγζαρθηπι παπι 
τοςιο Ἐργεμίόαι ποπηϊπαίας ἸΠυά ορρίἀσλωπα, . ὅτι, Π ]ορβίπις τῇ 
νεάτη ἡμένᾳ, {ρη[αφ οτἩ, φμοπίαπε εν μ πον[]πιο αῑς {μηπο 

«πο πιοπῄες φµαθί ργοπύπιε ἔπίετ {5 αεοεάαηι, αρα Θαἱάαπι ο[ὲ, 
Ένην «αἱ νέαν Οἱοταν, ἐπειδὴ ἐν αὐταῖς συμβαίνει καὶ λήγειν τὴν σε- 
λήνην καὶ γεννᾶσβαι: εἲ τατίηπα, ἐκ τοῦ τὴν τελεντὴν ἔχειν τοῦ 
πφοτέρον μηνὸς καὶ τὴν ἀφχὴν τοῦ ὑστέρον. πι ἕνη αρρο]αίυς 
υἶείπια νοιετῖ Ίωωπο ἀῑθα; οἳ νέα ΡΕίπΙς ἀἱ6υ πογαο μπας, [ει πονὶ 
τοσηίία: ΠΙάρππιια Ὀεαιο[ίΗ, τς ἕνας ἆφ κας ταῖς νέαις ὑπεξιέναι, 
φείογεν ππιαβ(/ἐγαίμε πονίε ἀεοσάσγς. Εποίαηι Ἠιο 1ία Οοἱπνε]ίας 
Ἰύνο Β, ερ. 11, µε εήβούπα έωπα, πας ϱ)ἰ /εγε πονα, ον 
Ρανομέπές οτοἰμάσΠΙµΓ. 

Ρ. 811, ν. αν ἰαπίεαπα ος, [ Ἱερακ, Καὶ ὁ κελεύκιν νῦν μὲν 
ᾖκερ ἑσπέφας, Αὖἃις δ) ἕνης- αδί ἔνης Βρη]βεαί ἀῑῑο ογα/ἐήμο. αριιὰ 
Ηε[ποάυια γοχο Μμὸ ἀναβάλλεσθαι ἕς τ) αὔφιον ἕν τ᾽ ἕννηφε. {π εΓα- 
παπι ος ροτεπάίπιωπ. Υ. 6, ναί Ίοσς, προ [ππαϊα [πο], 
α) (ή { νοτο Ἰωεῖν οἳ «Ώοτυπι Ίνασο Αροϊιοδονὶ Βἱυ]ίοιλιοσκο [υνο ὅ, 
καὶ Καπανεὺρ ἀγπάσας κλίµαπα, ἐπὶ τὰ τείκη ὁὲ αὐτῆ» ἀνήει. εἳ 

4Ν ΕΤΥΝΟΓΡΟΑΕΙΟΟΝ ἄΒΑΕΡΕΕΥΜ 

«ηποὰ αἱ ἆοσοε, ἀοζοπίίο αι οἱ Ῥτούοβ οἱ φμοπι ἆοοει. 
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αἸφηαηῖο Ρο[, εὖφον δέ τινας λεγομένους ἄναστῆναι ὑπ αὐτῶν, 
Καπανία καὶ Λυκοῦργον, ππεπαπϊϊ ει Ραυἱληϊας πο[ῖοι -δ8, 59, αἆ 
ΕΙεοιταν Ῥοσῖας βήππε ἀειωγβαίυπι ρετήνεης. αλησίε Ἠαρο ειπα 
Λε[εγγίας ἵπ "Επτὰ ἐπὶ Θήβαις: ἴεά ή] Τί σοὰ Ἴοσο [απαπάο 
εοπ/εται. Ύ. 4ο, ἐκ µεταβέτεως ὄντα τοῦ Ώε, . ο, ρεγ µετάβε- 
σιν /αοία σος ἃε, [εα, ἵπ φμϊδ. 8ε πππτατυτα εΏ ἵπ ἃα. ' 

Ρ. 513, ν. ὃ, γίνεσαι, πειπρο α ἀνεστραμμένὴ πρόβεσιε. Υ. 
10, Ργο εἰσὶ αἰηιϊᾶ΄ αἰαά τεφαιείταχς αιἲ αἀιἰίοτηας εἰ Ἰουμκ; 
αριίος οἵαίας Πρτα, 139, 5, πάφ έµοιγε παὶ ἄλλοι, εκ Ὠϊαά, αἲι 
γ. 17, Επβαθήως τΠρίίσοπι Γοεἱριιταπα απποϊαῖ, Πθπηρο εἶην, ην, 
ες εἴμ: Ρτίοτες όμας, Ῥείπιαες τεῖαπα, ἴετίαε Ῥετίοπας. Ρε 
τοφαϊτ πο[ϊεῖ Ειγπιοὶομῖ [επιεπήα. Ὑ. 5, ΡΟ Ένπτε Εωίκόη 
τοχιας Ἰαῦει ένισπε, τί εξ ἵπ [ουμεπιῖν γε αετοιεἰουίοι εκίας 
ἀπἴσπη λοσἩ8 1. γ΄. ! σε 

Ρ. 540, ν. 4, αοηί ε[ὲ ἔνμσπεν: αἲ ρταο[επῖν οἳ Ἱππροτ[εο, 
ἔνισπε, αὔληπε ν, πεπιρε πιοᾷο ἱππρεταίίνο; μῖ ΤΏ ἶοσο ο ἴἵην 
ἀῑσαιο, Ἠ. 17, γεοῖῖαφ ἴνις, ἄσπίο νἰάσϊίεσε, ποθη οἰτειτηίοχο, απ 
ἀῑετοπιίασι Πηραἱατῖς ωπαεσί, αἲ πίτα 492, 1. 8εῃ. νετ[. τῷ ποιή- 
σαντι] 14 ε, τῷ Δέματι ἐξ οὗ γέγονε: πθιηρε ὦ [εα έω, (πο εις 
ἵπμι. Υ. σα, τα ναῖς. εκβαπί εἴἶαπι αἰτοῖα» [ορίωτας ἰπάϊεία, µε. 
γάλοι) ὀαφιστήε: οἳ τυτίάπι ν. ὅο, ἴπ Ηοπιειί εϊποπίδαν ε[ὶ Τοῖσο 
το [οεπιϊπίπο Τβσι. Υ. 59, ναὶδαα αἴαπι φποφας (οτἱριαταπα ἵπα 
πΗυΠΕ, ὀαριστὶ πάρφασι». Ὑ. , 6 δυίᾷα Ἱερὶ ροτείὲ, Πολύφιλο» 
Δημρτυνδάφεῳ. παπα ἵπίοτ Ρο]γξε[ί Γαδι]α Ὠειποιγηάατεοπ ϱπσ(μθ 
τεσεπίοι θμ]θα». δεηπεπα βποί ἴδ φυαπι ἀἰνυιαί φπευπῖ, Ίος 
Γοτια(ῇο πποἆο, Δείξε δὲ κφουνοῖς ναµα βλύῶν ἐνία. Ἡ. ὃα, ο 
κνον» γίάειασ, παφ οὐδετέφου, 6 ποµίγο οοππροβλπ, Ἡϊ πχοκ 
νετ[, 64. : 

Ρ. διά, ν. 5, αρῖι ὦς κλώμενος. παὶ Ύετο α Ἠμτακήα [ὰ 
Ρτο ὡς ροπί, Ῥεορίος οοπηρεπἀιοίαο [οἱριπνας αβϊπίίατεπε, ὄμαι ας. 
Φιοιῖες πποπηῖ, Ύ. 6, Ἡ έννεον νεταπι εί, ἴἶνειιᾶ ετῖ γέω: οἳ εοἩ- 
πα, Ι λοπα Παιπαϊατ ναίω, ἵππρεγβοςίαπα επ Έναιον, εἴ ἔνναιον 
ΓΡεσπακπιο Ροὐσο. Ύ. 1ὔ, Ῥετ ιταποροβτίοπεπι αοεϊρίεπίία [μας 
ἆπο ροβτοπια εοπιπιαῖα, Ἠου πηο/ο, καὶ ἑκτασει (πεπιρε τοῦ α εἰς 
”) γίνεται ἐννεσίμσι. 8εὰ ποπ ορ” εἰ Ταπι Ἰοπσί» απεῦαρίθς, παν 
ἐννεσία Ροειίο Ρ]εοπαδΙπο [ποια ΕΧ ἐνεσία. ιά αατεπα αἲ νόημα 
μὲ ἐξεσία ἀε[εσκαϊτ αὖ ἑξίημι, 547, 50. Υ. 58, νειθαπη γίνεσαι 
ΓΠαρετβναπι εί: ααἲ Ἱερεπάωπι, διὰ τὸ ἐν ὅλμῳ ποιµηηέντας, 
τικοὺς γίνεσβαι, αϊ αραᾷ Ηε[γοβίπιπ εἰ θυϊάαω. Όοπιτα, νου, ἆον 
Ρο µαντικὸς ἀεε[ῖ ἐγένον, [Π εὐνάσω εἰὶ αοτιῖι ρε πηεδ[. Πο 
4ειπ νυ]ς. ἐνόλβιος, ΠΙΜ] αἱ τε, . ασ, ἀεμάεταίας ρταερο[Ώιίο 
ἐν, νε] απτο αγσα]απι ταῖς, νοὶ αηῖε νετραπι σαι. Ν. 
ΓΗ ΓΙΑ ἱπιρεγ[εεῖα τεριίαο αἱλεραπος αι Γορτα 111, ἄν Ἱπίεβγα εχ[ίαξ 
τερυ]α η ἀκήν Ἠτ, 17. Ν. 9, πίανας τν ὦπα, βυπετο ππαίο, 

Ρ. 540, ν. α, νοήμς εΠο Ρμίο ἐνωπαίως- αἲ [οπρίυτας ἀῑνοεῖῖ- 
τὰ Πι Ἱασίμαν ἵπ Ἱεγῖα β]αῦα. θιῖ οπῖην Ώοιον α ρεο ω π{πσραπε, 
ηηλ] τα]ο ἵαπηση Ἱπ Ἠσο βεπετε νίάετε πιεποπῖ, ὃς νι τε σεοιῖαφ 
ἐνώφᾳ, [ει ἀῑνίίε ἐν ὥρ. Ν. 1ὸ, πποταα ροβαίας ἐν κείφεσσι : 
Ἠιαάο ε’ εὶ ἐν παλάμγσι. ΝΕΤΗΠΑ οτα[ῖα οί μι Ἠαῖας νειδὶ εἴγαιο 
αἰμοϊπα[ῖο, νωμῶν θπἷπα α νέµειν ε, αἱ στρωὀ ὧν Ὦ στρέφει, σρω- 
πῶν ἃ τοέπειν, πωτᾶσβαι ἃ πίτεσθαι. Ἰθφιο οοπβγιηαπΙ Ίπτος αἷι 
Ἡοπιετί Ἴαος, Ογῆ. φ’, Νωμᾶ ἔνθα καὶ ἔνβα: ει Ι]. α, Νωώωνα 
ϐ’ ἄρα πᾶσιν, ἐπαφξάμενοι ὀεπάεσσι. . 90, Ιθείίῆο νιάείατ ἀποίοη, 
ἐμὲ τφοπαλίζεο. ἴα Ηοπιοιὶ εᾱ. Ἱρρίμε, τότε ὁ) οὔτι αετετροπαλί- 
ὧο. Υ. 58, Ἰαιὰ [οἷο απ νετίοτ Ἠαες ΟλΙποιίο, πυχτίω, πυντα- 
λίζω, ᾿Ανακρέων" καὶ Σώφρφων Φησὶν απὸ τοῦ πυκτεύω, πυντα- 
λεύω. ν . 

Ῥ. 546, ν. α, [ω[ρίεσοιατ Γογιο αἰϊηαὶς, (οἱρταπα Πε, ἐπήχει 
οῦρόν τι κα) ἐννάλιον. πηπῖπαν αρΙΗΠΗ, ἐπίουφόν τε καὶ ἐννάλιον. 
Υ. 16, οὐπΕγησπῖἩς, Φυλάττουσι γὰρ--- εἴ [εη. ν. πεντέωηνον λέ-- 

οπά τη λέγων, Γαβαιιάϊτο οχιπη[οςΙΝ ὁ Αττικός Ν. ση, Εξάφιον. 
Ψιλοῦσθαι αβϊτιπαϊ εἴἶαι Επ[αι]ις ἵπ Ηοπηετίου ο Ἡ αἲ, ͵ 
νέα τ) Εξάδιόντε: [εὰ αὐάῖε, οἴῖο οί αἴριταίοποπι πηαῦπες αξ. 
αἲὖ έξάς, [σοιι Ἐἰκάδιος αὓ εἰκάς 398, ὃ, ως 4 τεοπΙίοσσ Ώου. 
πυ]( «επιρια Ἰπὶμα]ί Ἐάδιος ἀῑοτας, αἲ τας Ἰάσαι Εωὲ χο, 
γ. ποτ οτα[ἵα Ἱεριι Εα[. ΟάνΗ. Ἀ', Ἀάνατος δέ τοι ἔξαλος α 
τῷ, 1070, 41. .» 

Ὦλρ. 547, ας ᾱ, πιθίαξ, Φξαμβλάνα,., Ύ. ὀ7, ἐξερὸ [αϊδοπδωάς, 
αβεμο «Ἰρ]η]νοπρο, Ἡξ Ραϊεῖ ο Ίοσο Δὖ φμοσ πον τομής, 3, ἂν. 
Υ. ὃν, τρώει Ῥτο νυ]ᾳ. τφώσει τορο[αή εκ Ογῇ: φ. 

Ρ. 518, γ. 17, ΡΤΟ ΡΙδερο[, µετα η ννὴρ. οἱ οποίο καὶ 
Ῥασπη αμ. Γοτίαν οἴἴαπι νεα Ἰδίόεια κατατάσεως, εοπέεΝ». 
ος. ὁ, 19, Φιδάσκειν Ον «ὀκίίνο Ἱπποίιπι ο οσο τε ., ο 

νο]υτα- 

κκ Ιπάοπιήε πιοχ ν. 30 οἳ 31. απῖ Ιδῖ φμούπε Ππρυ]ασίτοτ [οῖ- 409 

τῶν θἐηγητῶν ποπ ππεπιϊ Απιιουίις ἴ Γης Διαφογαῖς 
εο]μοτο [ΐσοι, Ρ]οπίογεπι Διαβοφῶν [ἴμγησι αὐ Ἴνος πο]λνο 
ταπα Πο, Υ. 18, γα]ρ. κωήφαντες, οἳ ἀποβαλεῖν, Ρεπεροίζοεν 
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ποβῄτα Ἰοοιίο, ἀ«ε[απρια οκ δηΐζα, χαίοπεπε Πρίααι Γαβ τασαιαίουπα 
λαῦοι. 

Ρ. 519, ν. 1, Έξεισι ΡΟ ἐξίασεν αἲ [αρτα 5οχ, 30. Ὑ. αι, αρίις 
Ῥεπο κολούειν. Υ. 20, ν]ᾳ. καὶ ὅρος τοίνυν, Ῥετροιαπι οπηῖ[]α 
ταεροβοµο, ΘΒε(ΙΘΗΣ ἐξορίσαι [Ποιασπιῖας βοιῖπο ο [οπβίτας, 

πήάοππαο ρε ἠδυπα οφῥός. Υ. 39, ππα]οι [οτια[ῇο αἰφιῖς αν, το- 
Ἰανο. [εὰ ππάϊοτεπι Ίσσα πηοάϊοίπανι τοηυίτοιο νἰάσιαςς Τα]ονα 
Τοτιαβο, ος δεῖ πλέον ἐπιμελεῖσθαι ἢ τοῦ Βὐῆλαι, (μας Ιπαβὶς 
οἱ οµγαπᾶα ϱ[ὲ φιίαπι "μὲ {αὸ επιµίασαι, οπ/όουφµο α /9γο 4δ- 
ᾖΆεεσε, ας υε[ίοτα οἶμαι. Ν. 94, ἵπ ἐξουσία οτα[α πτατο ααςῖ- 
παίῖο. γετα οἱ σα [οτωμεῖο, ομάο Ρας. [οη. ν. 55 ἰταβίπε, πειηρο 
α Ῥανπιορίο Εαοπιϊπίπο ἐξοῦσα, Πειῖ οὐσία ο ρατΏεῖριο [οεππίπ/πο 
οὖσα ἀεἰοοπαϊν:. Ἱπάσπιφιιο ἀπουσία, παρουσία», περιουσία, 6 [μἱθ 
Ῥατζεῖριν [ομπαϊπήηϊς, 

Ρ. ὅδο, ν. 1ὸ, ἵπιρει[εεια αοιϊο]ορία Ίπβα ἵπ περαιτέρω αὐ[ο]- 
γίτατ 600, 3ο... ὅτ, φιασ[ίο ἴ]α ἆς ἔοικα εἰ εἶκα ἴπ νι]. απ- 
πεχα οί νοινο ἔωγεν, ρᾶς. ἴοή. ν. 51. ποπ οΟΠΥΟΠΙΘΠΙΕΓ. 

το δν ὅσα, ν. 52, τυτίαη. Ἱππροτίεοίια τερυ]άε αἱεραιο: Ῥετ[εοῖα 
θχ[ίαι ν. 16 οἳ 98. 

Ρ. 553, ν. 3, Αρο]ιοπῖϊ Ίου» εχ[ίαι Άτροπ. ΠΜ. ὃν ν. ἆτι. Ν. 
13, πηδίτηπι Ῥο[υ]αϊ, ἑώΐον Απόλλωνα. Ν. 35, Αγιοι] τὰ Ρροίὶ 
Ἄοιπα [αρετήαϊς Ὑ. 50, λαβῆναι εοτταρεητα οί: ππε]α5 Γοτιαβς, 
παρὰ τὸ τὴν ἕωλον ἀχρατῆσαι, οὐ Λς[έεγηαιη οι ἐπιοπηρεγαπεέμς 
τγαμκασίαπε: αἲ τοίοταητας Ἠαες 84 τοπιοῦας οοπιπηθιίοῃ. 44 ΡΓο- 
Ρϊπηπίης το[εττο Π πια]ῖδ, Ῥτο λαθῆνα, [οτιαῇο λυθῆναι τορο[ιοτί- 
τη: τε Πτ, ευ ἐο φποᾷ ργὶαἰε νῖς εἶμς σος Γιο. Υ. 
56, πιο]ί1β αὐτοῦ, ἑρ]μο, εἰἶμο; πῖ ΡρᾶῖοΙ εκ Ομ]εα. θε. ν. Ἱερὶ 
επἶασι Ροιεβ ἐπὶ κατηγαρίας, ῥεπὶτ. εαία. ΎΥ. 4ο, ος απίά Πδι 
γεῖϊε πε[εῖο. Π ἑός [οπρΏτ, ο ο [αρτα 508, 3, ουγιηὶ εἐα. [Παοῖ 
χατο, φποά φπάο [πα [αης εἴ ᾗπαε Όοπα [απτ, θὰ ει ατιταλῖτ φιῖδ- 
4μο, ετ ΒΡΙ ενομῖτο οπρίῖ. . Ἱ 

Ῥ. 5505, ν. αχ, τρεῖς Ιερῖιις ειἶαπι αραᾶ Θυἱάαπας οσα Ρος 
χέσσαφας Ροβ]ει παπιοτὶ Ῥταοσεάεπτῖα ταιῖο. Ν΄. ἄ4, παε]ίις, ἐπὶ 
πεπολἰτευµένων, [ει ἐπὶ πολιτενοµένων, Πο επίαι Θμὶάας, ἐπὶ τῶν 
ἐγκαλούντων τινὶ δμμωηγοφεῖν καὶ πολιτεύεσβαι, οὐκ ἐξόν. υἱ Ρτο- 
το Πε, σογιήῃ ποππῖμα ἀ9[εγγε, σι οοποίοµες αά Ροριζήε 
αν 4ο τειρ. ΓΓαείαγε Ρταε/Γ μπε, οι ἰά οἶν ΟΠ ο ε 

ΓΩ ΤΗ 
Ῥ. 354, γ. 1, Ἰποία, αἀαια παπι εκ εοάεπι δμίζα. . 7, 

Φυ]ά. ἀκολουβοίσιν ἐφεξης: εξ [εᾳ. ν. χρνσία, λεκανίδας. ΝΙε εἴἲ 
ἁπαυλία Γαρία 119, 10, Ὑ.1ὸ, ἆθ παίω παύσω ἀῑοιπαι αἲ 119, 
πο. Ν. 55, ᾿Ατβίδων, [αβαπάι λέξεων. Ν. 08, ἐπενήνεον ποπ εἰς 
αἲ ἐνόω, [εᾷ α νηνέω: πάο Ἡ. ϕ', --- αἶφα ὁέ οἱ µΜενοεικέα νήνεον 
ὕλην, εο/ς/ἐέπιφιιο [ἔγπεύαπε οἳ ᾳταϊίαπι Ιπαιεγίοπι. Ν. 3δ, τε- 
εἴϊις ἥνεκα, Ῥες ερβ]οι ἴπ [εεππάα [γ]ίαρα, πῖ ν. Ρτβεοες. 

Ρ. 555, ν. 11, αρπά δυϊόαπι ε[ῖ έαντῷ, Ππβ. Ἠμπιετο. ἕαυ- 
τοῖς ἵαπιεπ αρποίοῖτ εἴϊαπα Ἡατροεταίῖο, {εἆ Ριαστηϊ[ῇῖ5 γοτὺῖς μίι- 
ταῖνς, ἐπεδικάσαντο, εἳ ἔπεισαν. Ἡ. 10, πιο]ῖις ἐπελήκεον, εΧ 
Ἠείγομίο ετ θιίάα. εοησε ἀἰαάαπῖ οἴαπα Γεηασπτία, «31, αινή- 
σει το χλέσεε εαρϊεπάαπα: (ατ 466, 49: 475, 50) αιτ Ἱεπεπάιισα 
κοιν χρήσει. 

πο Ῥ 596, ν. 46, Ἱπουία, αἀἀϊια [απιτ ες Ει[αιμίο εε [εἸμο]ια[ϊο. 
οχ[ίατ απτεπα Ίοσις Οὐἆνί. φ’. Ῥαιϊο απῖε, ν. 40, νυ]σ. ὀῆλον 11ᾶ- 
Ῥεπι Ῥτο ὀηλοῖ, ΡοΡειᾶπη. ἴ 

ο Ῥ. 56π, ν.α, τῷ Φιλοσόφῳ, Απτοτε]ε [ο]σει, Ἠιμί. απίτα. 
Ἠδ. 6 ετ Πο. 9, 4ε εοταιηϊοῖρ. ας ρετάῖαρ. Υ. 9, ἵπ ἐπήρεια, [αῦ- 
απεπάητῃ, τροπῇ τοῦ α εἰς Μ. Ἡϊ ΠΠΟΧ γ. 14. Ἐοήοπι ν. 13, 
ἐπήρατος, [ βετωαπαια ο. πηειαρ]απαα Ἠαθοι Ῥτο ὀπηράτου. 

Υ. 17, Ἱερεπάυπα Ῥμϊῖο, σὸν πρός τωα τα ἔπη ἐπιβάλλοντα, φιμὲ 
αἰοιογία ἔτι αἰέφοῦα οοπἠοἰε μὲ ἱαοπίαι Οἰπαί εἰγηποίορία ἴπ 
Ἰάμβῃ 465, 3γ. Ν. 35, πε[εῖο Ἆπ νεῖαδ κατα Δεινάρχου; Εἴ πιοχ, 
ὠήτε πόλεως µήτε πολιτείας. πὈὶ πόλις Πρπίβοπι ἐμς οἰνλιαιὲε: 
πολιτεία. ἐμς σαρε[]εμᾶσε (γαο!σπάαεφιε τοὶρ. {ει Ριιδ[ἑοογιῶε 
πππε”πε. Ἡ. 17, Πιθ5 εοπβαὺῖι πλείωπι αΏδημε νῶν. Ἰοει επἶπα 
νῦν γενόµην Ἰεδὶ Ῥοβῖε. τατο Ιαπιοα απ ρατίρης τεριοπῖδας ἀαοιγ- 
Ἰ18 ϱιο ἴαπηνο αὐπαϊταταγ. Υ. ὅα, ἔπι αεορίεπάαπα Βατγίοπωδ; 
πεπηρο Ῥετ ββυτᾶπι Ῥτο εοπηροί. ἔπεστι. δέ. ν. οππι λέγει [αµ- 
απ επαχι ὁ τεχνικὸς, γεὶ αι α ιο Ίπιεο [πι Ῥοθία. Υ. 4ο, 
αραὰ Εσαι. Ἠ. γ΄, Ἱπιῖο, εἰ εἴδος επ Δροβτορλο Ῥτο πα ι 
Ἱπρο[ια. 

Ρ. 558, ν. Ἱ, παίοτ τς [οτιαῇε ὅτε: [εᾷ ετ ὅτι ἵιπιεπ τειῖ- 
πετο Πϊη] νεα. Υ. 15, Πανδώσᾳ εὲ επ ΄αριά ἨατροςΓ. ἃς 
Φμϊάρτη. αἰῑοηαϊ Γοια[ε αἰϊφαῖ Πανδρύσφ νετ» εἰῖο Ἱπάϊσανετῖς. 
Αριά εοδάεπι οτἴαπι Εξ μετὰ βούε, οωπι ὅὀουε. [επίας εί, Ῥονεια 
ΝΠϊαρινας Ἱππποϊαίαπα βα[ε: ἀείπάο οπ[οφιεπῖερ Ρο Ῥογεπι πηι- 
οταϊαπα [Ποσε[[ῆο ονἰφ Ἱππποἰαιίοπετα ἵαπ Ἡοποτοπι Ῥαπάσταο. [οπατ 
επῖπα ἐπίβοιον αια[ ρο/ἐδονέιωπ ἀῑσαδ, οί [αἶ]ίσει ἵπινποαιίοπεπι 
Βαιΐπι ροβ Ῥογετα πιασίαϊαπι βεῃ [ομίααι, Υ. 26, αριά Ῥλιία- 
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ομητα ἵαπ Χεποσπια, ϱ. 106, ἀνάκωλος [οπήήατ, Ῥ6τ ωπιοσα, οἳ 
Ῥτο μαοπ]ί ταπ]οπ]α οαρίίας, Ὀτενί πεπιρο, ας [αρτα ῥεπᾶ 19 εόη- 
Ἠπεηίε: εί εἴἶααι κα ἐπεγονατίς [ει ἐπιγουνίε Πραϊβοαι εαπι παρ 
πδᾳαθ αἱ βοπια Ρροτιηρῖτ, δε. γ. το ἐπιγονατίς ἵπ νυὶρ- ο 
ἐπὶ γόνατα, ΠΙΙΠΙΙΦ γεσῖο. ΠΙΟΠΙΙΟ οἴμδάσπι Ἱτεαπα πίτα ὀψ, νι 
Υ. 5ο, ἐπιγύη» Ροβίιμα Ῥτο ἐπὶ γύηε, ἀῑνί[ο, 

Ρ. ὅδᾳ, ν. 51, Πατρ. οἳ δμἱἀ. ἐπὶ τῷ Θφασύλλον µνήµατε: 
ηο]1η5. 

Ρ. ὅὔῦο, ν. 1θ, ασοι[. Ἐέρξνν [οτή Ῥοιείῖ, Π αἆ ρατιϊορίμτα κα- 
ταγαγόντι τε[εταιαΓ. αλοφιί Ππηρ]ισῖος Ἰθειίο εἰ, Ἐέφξη ἐπεκήρν- 
ἔαν, ἀαιίνο σαΐα, αραιά Ηατρουτ. 

ο Ρ. 501, ν. τν, αριίαφ διάφτισιν, α ἴλεπα. Ἱπριτο ἵη (ζω. αρμὰ 
Βυζαπη ε[ῖ διάπλασιν. αριιὰ εαπάεπι [οᾳ. ν. κόλλνξ, βεπήπο Ἀλ 
οἳ γρΠ]ο. ἵπ Κ. ἵάπιεῃ Ίάεπι Θηίᾷαν ἀμίετιο άρει κόλιξ εἰ κόλι- 
πες, Ππαρ]ιοὶ λ. ει Ἰοῖα, ΠεΠηρε παρὰ τὸ κολοβόν», ἆ 410 Εἴ κο- 
λούφια. πιοδίαπα [οἱρευταπα κόλλιξ εἰ κολλικονόμος» [εημίαν Ηε- 
Γνοβίας, Ῥετ Ίοια νιάο]ίοες εἰ ρεπήπαπι Ἀλ. δε. Υ. Ῥτο κυλλί- 
στη» αριιά Ηε[γομίπτα εβ κυλλάστις, αριά Ηετοδοτιπι προ {ο- 
εππο κολλήστι». αἲ Ρο]ικ Πδ. 6 καλλιστεῖς αὓ ΑερνρΏϊδ πος!- 
πατὶ ΙάΚ1τ Ῥαπον ἵπ ἄοππΊοΠ [αβρίαιο». Υ. 1ὸ, τηο]ιας, αάζ]ιο 
ατομ]ο, ἀπὸ τοῦ τοὺς ἐπὶ πολ) καἸεύδοντας, οἰδεῖν του» ὀφα. οτ 
ο φμοᾶ φιιὲ αἰείιις οἱ οηπιιηῖ, ΕΠΙΕΕ οἶγεμιπ σοµίος. γα, χο 
πύκλον 6ἱ κύκλου», ΑΡίϊΙ5 ἴθτε κύλον 6ἵ κύλου» οπἰνρίαπι Ἱερεῖν 
αυτ ν. 11. Σπο]η[ιοπϊ νοτο ποια αὐηαῖ, αι Παπίας αὖ ἐπικν- 
νεῖν αά ἐπισκύνιον 6ο ε[οι ενἰάσπιβοι. ἆε ο αμἴεπα ἐπισκύνινν 
Ραπ]ο αἰίτει ἵπβα 5604, 4. Υ. σα, πια]]οπι λάει, αασά α λανς ᾠμῖ- 
ἀπ ἀεάπουπι, Ύ. 5ι, δι, ὑπὲρ τῆς Πάρνηθος, Ἡν ἐτείκ. Ἱτεπι- 
αἲο Ηείγομ. ἨΥ. 55, να]ρ. πφοσωδέστεφον, Ῥάτωπι 4 τοι. δε. 

γ. δυῖἀ. µάχεσθαί τε ἀγαβοὺς καὶ εὐπατο., εἳ τατίαπα ν. 57, ἦσαν 
Ῥτο εἰσί. Ύ. 59, πιε]ίι ἐπὶ Λμναίῳ, ἁῑνίε, αρα Βυϊάαπι. 

Ῥ. 56”, ν.ὸ, κληρωταί ἴαπι Ἱετίο Ίτα παγραταπο, βαν 
πληφωτοί αριιά Θμἱάατη, εἰ αριὰ ποβγιιπα πίτα Ἱπ ἱεροποιοίν 05, 
96. Υ. 12, Εὐμολπιδῶν Ρτο βπρι]αή Εὐμολπίδου τερο[αὶ εκ Ηατ- 
Ῥοσται. ἃς δμιζα. Ύ. 41, ΑΡίΙΙ5 Ῥεπε αὐ Ἐἐπιῶξαι ἀεθικοτίπιηθ 
τὰς ἐπιωγάς: ηῖϊ εκ εο ἀῑειας ΠΠϊ ἰωγαί εἴ ἐπιωγαί, Ὑιῖα βατ 
α Πποῦβας, Ῥρατύπα αἲ απος Ῥτεπιάατ Ππείαδ, πηββπο  οἰαπποτε 
ΡεϊμαίΙΓ: παρω τὸ ἰῴςειν Τει ἰώσσειν. αἲ ἰωκή εἵ ἰωχμός, Ίπης 
Ροῦι5 ὓ γώκω τὸ διώκω, ποὰ εἴε ἑπ[οφμονγ [ει ἑπ/οοιογ. Ἡ. «τν 
ὅτε [αρετβιήι, απῖα νετῦυπι Ἰπβαϊίναια [εις Υ. δα, ἵπ Απ- 
Πορλιαπὶς εὐἰοπίρις ε[ῖ λείξας, Ῥταστεήίο Δοπζο: οἳ ὀμμιόπραμ”, 
Ίου εξ, ὀμμοσίᾳ πιπρασκόµενα, ἴει τὰ ἐκ δημεύσεως, ῥραῤίῖες 
Όεπµπῃ ῥτοροῄία. ρμῤήίεαία. Ν. 94, μὲν το να]ς. μὲ Τεροπει- 
ἀμπι Πε, ατραῖτ Ἱρία [επιεπῖα, εἳ εοπβεπιαπξ ἨἩατρος. ας 
Θμιζας. : 

Ῥ. 5605, ν. 18, Ἱπο]πία, αἀάῖα εκ Ἡ. ο. Γεὰ Ῥειρεταπι Ἱπτερ[ε 
οορι]αι]νᾶ καὶ. ἵπιερετ επίπα νοτία εἰ, "Ἠγαγε σιδονίηἍεν, ἐπι- 
πλὼς εὐρέα πόντον. Αἶτετ Ίοει αιϊ [εμήτας, οχβαι Ἡ. γ'. Ν. 
37, ἐπιπόλαιος Ποπδὶ αἀνετρίαμτες αἰατραϊαπι εξ, εο πιοάο α[ιτ- 
Ῥβίαπα ἆμο αραιά Υπτοίήαπα, Ἆίσο πεῖπης ἄεπεας [5 μαι έμς 
αβεῦαε, Ῥτο ππαποα. αλοπυῖ αἀνετρία [πι ἐπιπολσίως εἰ ἐπιπολῆςν 
αἳ πιοχ ν. 27. Υ. 28, ἐπιπόρπημα ρεν Η [αἰθεπάανα ε[ε, αιδιῖς 
αριά Ευ[αιμπη Ὀοτίδιμι ἐπιπόρπαμα, ἨΠεπιρο-α ΙἨεπῃ. ἐπιπορ- 
πᾶν. Υ. 5ο, Ἱερὶ Ροιεβ εἴἶαπι σύνεσις, οοπιπε[/]ίωα. Υ. 57, τθ- 

ατῖι ἔπτηκα--. Ν. 46, τες, ὅτε τὴν στροφὴν ἄσειαν. Ὑ. 
48, ποπιῖῃ. ἀποδόντες, αΡ[ο]ατε ροβτις εί, τα αΏθῖ αποσαθ. Ιῖ- 
4επι πιοχ Ἱεμεπάππα, ἐπελέγετο πάλιν τετφάμετρυν ποιημάτιον. 
ελάεπι Ῥεπε αριά Ατιζορμασις [εμο[α[ίεη Ῥιαείαήοπε ἴπ ἹΝεφέλας. 
ν. ὀ7, αρΏαδ, παρα τὸ ἐπεισιέναι, βεπιϊπαϊα ῥγαοροβήοπο. Ῥτας- 
οεᾱ. ν- οτι Ιῖο οοπηπηαιίο, ἀπὸ τοῦ τα σία τὸ ἔησὰ, [αραιδιει- 
οππι λέγεσβαι, απϊ αἰά νειθυπι οοπππη]α. 

Ρ. 904, ν. 15, ἵπ τᾶσπο εκ απιεορεπάνιι8 Παρρ]επάυπα νε 
11σ, καὶ ἐπισκεπτικῶς: νε], καὶ ἐπισχοπικῶς. ΥΝ. 25, Ἰπῑεία ἆα- 
ΡΙἱεἵ» Ἰεοιῖοπίδ, ἑκάστῳ ἐν αὐτοῖς: εἴ, ἐκάστῳ αὐτῶν. - 45, θηῖὰ. 
τὴν ὀημοσίαν σφραγίδα. απο πιασῖδ Ῥ]ασει. δες. ν. ὀπιστάμειος 
αοοϊριεπά τα αοπβο [εαιηιο Ῥτο ἐπισταβείς, ῥΓγαερο/ξίης, ῥΥαο- 
βεεις: απ Ῥταείοπῖί ἵεπιροζε Ἰορεπάητα ἐφιστάμενος, πι ν. ῥο- 
Σΐτιο [εμεπῆ. . ὅρ, πιε]ιις, ἡ ἐφύλαξε, απὶ {εγυανὲε: αϊ αἰια 
α ἀάτ- εἰγππο]ορία, ἐπίσταμαι Ιο]ϊοει Ἰοπίοο πιοτε π[αγραίτη 91 
εἴῑο το ἐφίσταμαι, αΠἱμιο ἐπᾖίίο, αΝΑΜεΙη Ιπιεπάο; εἰ εχ σο- 
{[εηαεπᾶ, ον ἡμιὶ Μπεείίσο, /0ἱο. 

Ρ. 065, ν. ὃ, πιε]ιο ἐκ δευτέρου, «ἶεπμο, Γεγαῖο. ομαδπιοςῖ 
Ἰοηποπᾶὶ 6επις γαρ. [ε. ν. 41. Υ.23, Ἱερεπάυπα νἰάειας τῷ 
στόµατι, ογἱ- δει. Υ. ἀθθχενίατιφ εἰ γεχίαθ, ποτε [οἨτο. Ἱπίε- 
ὄᾳ εΠ, Πολλα μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκφου: 1.4Ηπε, 

μ]ια οσα μὲ ἴπεεη εαζίσεπι [Πργοπιαφµο ἰαύῦγα: επι Γπτεγ ος 
εἰ ο/ασι αριά Α. Οεἶμιπι 15. 1, 9.16. Υ. 48, ἐπιτεβυμένον 
αμ[ο]ηιο εαριοπάητη, Ρίο ἐπιτευμένον τοῦ ἐπιτελεώματος: απσίε 
[αετιβεῖϊ εογο]]α]ηπα ἐπίβοιον [αρια 508, 11. 
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Ῥ, 506, ν. 7, ἵα νυ]ρ. Ἱπάϊσία Γιπῖ οἴἴαπα αἰιοτίας Γοπριωταο, 
σέτραφβε. [εὰ πιε]ίω εἴῖο χέτραπται, [αἱἱ9 εἰαταπι ο[ῖ οκ [οφνεπ- 
εἶδως, ετ ο Επ εκεπιρ]ο Ἱπία 968, ὅ6: Ό77, 5ο. Ν. ααι ποῖα 
τιβή οἳ τηβή Ῥτο εοὔεπη. [εὰ τοσα τηἈή: αυῖα τι ή Ηεγε]ίο 
εξ πωγέκ. θθς. ν. ουπα τῆς τοῦ πατρὸς, [αρα άιοπάμπα μητρός: 
ἀάάεπιρπο ἵπ [οᾳ- οοπµπαιίο, Ύ΄. 1ά, νἱάρίας [οπΙρβΗο αμεῖος, ἐσε- 
πύφειν, ἐτετύφεα' καὶ ἐπεποιήκειυ, ἐπεποιήκεα. ἰ4 οοὐἱβίτας Ρτῖ- 
ππμπι οκ αἱρ]γαῦαιί [ετίος αμία τεοεπ[ραϊτως Ἠϊο Ὕμαε αὗ Ε ει Τ 
ἀπαϊρίωπε: ἀρίπάε εκ [εφπεπῖο. ν. 17 οἳ αχ, αδὶ Ῥεπιυα Ἠ]πά εκ- 
επιρ]απι τορούτυσ: οἳ τοπίο ες «19, ὅ0, υυὶ αἲ Ίου {ρίαπι ἐτε- 
σύφειν Ἰεσῖοτ τοπία. ας ἴλεεανα μοά ἴω Οταπιπλα[ἰεί» ρτᾶδοο- 
ἔν Ῥατγιοπαια τύπτω «εἴτομπ]εκηπῃ ποιῶ οχάΙπο αητεοεώτ, Ύ. 

, το Κέφαλος ῥήτωρ Ροτρεταπι ἵπ ναὶμαής Ε κεφαλαίων: Ῥου- 
Ῥθτατα αεἶαπι [εη- ν. περ τς ἀτιμίας. ποβίτα Ἰσοιο «είιπρία 
εκ θυΐδα: αριὰ (πει ο Φιεσώσατο [οεἱρπιπι Ῥτο Ρ]ηΓ. διεσώσατε. 
37. 54, Ἰπο]μία, κατὰ, εἰ ὀραχμαῖς, ἀάῑῑια εκ ἨἩατρ. ας διϊᾳα. 
1ῑάσαι ἴπίίο, ν. δ4, ἐπιτρίταις Ἠαῦοπι ἀαιῖνο εαίµ ρτο Αεομ[, ἐπι- 
πρίτας. Ἀιπί[αν οκ οἰσάοπι ν. ὃ7 τετφαδράκµου τεροΏιια ρτο 

τετάρτου ὀραγμοῦ. Ίπ οο Απῑεπι ιοί ν. ταθοθὰ. αῤιὰ δαὶἆασα 
«αοφπς Ἱερίως, τρίτον εἴναι µερίδαν ἀυρίίοι» ]εοιῖοπῖς [ματ ψεβῖ- 
Εἴα; πεπαρε τρίτον είναι µέρος, Ἡ αριιά Ηατροεταήοπθπι εἴἒ; νε], 
πρίτην εὖαι μερίδα. ' 

Ῥ. 567. ν. ὃ, [οτία[ῖα τρωχὼ Γ[οἱρβι Δμοῖοσ: ἴπππιο [εΠ. Υ. 
πρώχων: Ώεπαρο α χεπιαίο οτοιπηῄοχο. τα οπῖπι υπαπίαϊ οοη/οπι- 
απ Ἐα[αιλύας οἳ [οο]ίαβίον ΟάγΠ. ο, Γωῦ Βποπι, Αἱ ὃ εὖ μὲν 
πρώχων. εὖ ὁ' ἐπλίσσοντο πόδεσσε. ΙΠάεπιιο Αροΐοη. Α:β. 115. ὅ, 
π. 875, Σφώχω» εὐφεῖαν κατ ἀμαξιτόν. Ὥᾶπι τρωχῶ Πο αἰπτραιας 
4 τρέχω, Ἡἳ τρωπῶ, στρωφῶ, νωµῶ, ἃ τρέπω». στρέφω» νέµω, δἳ 
πωτῶμαι α πέτοµαι. Ὑ. 34, [οτια[[ο τησ] οὐκ ἴδια: αἲ δει [ῆε 

οὐ ἰδιωτικὰ, φμαἰία {πε ἠοππίπαπι ΡΓΙναίΟΓΗΠΕ, σμραγία. εἴ 

ο. Υ. οὐκ ἐτόν τοι τάπὶ Χαριξ. 1ᾷ ε{ξ, πος {ο σεοσ ταδία ϱ1α- 
{ία Οᾖαγίχεπος ΓΟΠΠΡΟΓΕ Γηεγιηῖ- φιο Ῥτονος 1ο ιβ Απιζοριι- 

τος ἵι Ἐκκλησιαζούσαις, Οὐ γὼρ τὰπὶ Χαριξένης τάδ) ἐστίν: Ὑμία 

πἰδε]ίσοι τακαϊως εὐήθης καὶ µωσὰ ἡ Χαριξένῃ, αἲ [εἸνο]ια[τοφ αδὶ- 

εἶοπι ας Φμίάαφ απποϊαητ.. Ν. 50, ποια ἐπιχύτας, οἶπι αὐ ἰπίτο 

{ἴν ἐπίκυτος. ἐπίκυτον [ωπο αρπο[οῖι εἶαα Ηε[γο]ίις: Ῥαπαρ]ι αν 

αρα Αιποπασυπα  Πδ. 1ά, ἐπίχυσιν ἀῑςῖε: εοβπαϊππηῴιο επι αραιά 
Τοἰγολίααν ἔγκυμα. Ὠο κόλιξ [ει κόλλιξ, Γαρτα ἀἰσιαπα αἆ 061, 

β. Υ. 57, Εὲ ἶοεμ ἀοίμπριας ε[ὲ οκ ΠΠ]. ᾧ, [ουπήπίπο 6εποχο [ε- 

Ῥεπάνπι αλλήλναι. Ἡ. 40, µέσος ἀόριστος παβητικὸς, οοπιποῖα 

αι υτραί αι εἴἴαπα [αρτα υἱδ τετνε, εἴ πίτα ἀθί, 13: 400, 6: 49ο, 

πο νιῖο τοά, 31. 
Ρ. 5ύ8, ν. 18, Ὀτονίιαιϊ [αόίο οοπιταοία ο [οπιοπα: [επι 

εΠ, ἔπω τὸ λέγω, τοῦ ἔπω τοῦ σηµαίνοντος τὸ ἀκολουλῷ. ο]ο 
ϱ. 37, Γεμίης εί, τὰ δὲ ἐνεργητικὰ, οὐχὶ, εἰ μὴ µόνον ἐν συνὴέ- 

τῳ σχήµατι» οἵον ἀμφιέπω καὶ περιέπω. ἄΟῑῑνα επίπα νοτὈὶ ἔπω, 

ποπ ἵπ Πυρ] Γεὰ ἵα οοποροΏτα βρυχα υ[αγρβπ. 

Ἰοπίί εῑι. ὅτε, ἑἶαε: οἳ Ἱποκ, νείσετο. οχϊαϊ απϊεπι Ἰουιιβ Αιροη. 

9. αν. 798. Φειεπθ Ίοσις ἵια Ιπιοτρο]αί Ροτεῖ: Φιπλασία ὅη- 

Ἄονότι πέτρα τῇ ᾽Αμϕίονος κιβάρᾳ εἴπετο. Ὠδπι ἠκολούδει αἀμ]το- 

αίπαπα οκερεπιᾶ νίάειαχ, απία πποχ εἴπετο Γη μίας. 9 

Ρ. 560, ν. ὃ, δόξαι Ρτο νυὶᾳ. δεῖξαι τοροί, εκ ομ]όάα. Ἐκ οο- 

ἆοπα αὐαῖία [πι Ιποϊυ[α ν, 11. [οά, πο απίὰ ἀϊΠιπππ]επι, εκοπιρ]Δ- 

πὶα οἶμφ Ἰαμθπϊ ἴδια ρτο Δἀνοτὺ, ἰδία. Ἐκ οοᾷεια 8. γετ]. 15 εἰς- 

«γοῦντο ἱοπρίαπι Ῥτο να]ᾳ. εἰσηγοῦνται: αριίας επίτα Ρταριογίτυσα 

«παπι Ρτασ[οη». Έι τσ ν. 17, ἀφ' ὤν Ῥτο νυ]ρ. ἐφ᾽ ὧν. ν. 

πο, Αλμᾶν εοττάρεαπι ε{ἰ: Ἱεβοπόηπι επί ᾿Ακάμα». παπα, Ἡυἱ δη]- 

εἶπα στα Ἡπτροςτ, Ιταά(τ, πα ο ἆοσοπι ή ῦυρης ᾽Ακαμαντὶς ἀῑοια, 
οὐ Αζαπιάπιο ΤΠε[οί βίο, ἆο οειοτῖς Π ρ]οπῖας εορποίσετο Ἀνοδ, 

γίίο Βὶροπίωπη 9. 5. Ὠο Αἰἰνορίοπίίαπι τερμυ[εα, οὉ οαρί(ο ποὰ 

»Ώ Ώο Της, Οµσί, Οεπήδως, Ῥορμ]σαιο Λι Ύ. 23, 
ουσ ία, τὸ πᾶν πλῆΊος εἷς δέκα Φυλάς, [αυαμάϊοπάαπι Φιένει- 

ν, αυ αἴιὰ οἰαπισάϊ γοιη, Ἡ. 39, οἰαυία]α ία, ἔστι καὶ 

ἐφῶ», οἵ Ὕμαο [οφασπῖως, Ῥετροταπι ἴπ γπὶρ. Ἱορίιτ ν.δ, Ῥο 
Ἐφγατίναι, οἱ γηπόνοι, πλ] οπίπι οἳ πα Ες Ἰναλει α[μπο. Υ. 49, 

ἑραννηε, βεπιίπο ν. η ἀοοίαται ου Πο ίυτα Τά Ρὶ5 αὖ Ἡοπιεγο 

υἱαήρατυπι 1. ὁ, Καλνόώνος ἐφαννῆε. Υ. 0, τοροχ][[ο γἰάοιως αἲ 
1σε πι παπα Οεποί, ὃ, οαυἡ Πε Ἱερια ια γη]ρ. οὐ, ἐν λύπαις Φαγῇ 

αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέραρ τῆς ζωῇ5 σου. ἨΙ ΡΓο βοΥΣ Ἱοροιῖι ἐρ- 
 Ιαὔογα)ίὰ οοἶσε, [εί φαγῇ (ἴεα φάγ» 786, 37) αρποίοι 

οὖμοι Τμοορυή ποβοτ Ἰδ. 2 πἲ Απιοΐγαμ. Άοι οί Διίοπι 

χιοσυ[ῖο πονυπα Ῥτασ[οπφ Ἰηίο Βχο βηροτο. παπι ἐφγᾷ Πποιυσι 

εοτηπηπί ἐφγάση, εχιΠΙΟ σ, οἳ ο [δ οα[η ἵπ ᾧ οομίτασιἷα, η 
Ρο σίως ἀοε]θγκηῖ ἹΝοικο ποῄβίχας αᾗ Οἰσπανάί οἱ Απιορασιι ρτδπι- 
απΑ ΠΠ, 

«Ῥ, ὅτο, ν, ος Γοιαῇο Ἱοβοπάμπι, κάλ’ αἰῤιῶν: τὶ Πραϊβοσε, 
ΛΗμίαφς ρΓαεείαγα {πνσηνι οροΓα οὐ "ιο ω μπι ἀοίεσία. ΝΑ 

μι ο ἐνόέζαι, εοχτυρίο. Ἡ. 19, ρ]οπίος οί οἱ Γσποιυτα τὸ, ἵπ γι. ἐ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΓΟάΙσΟΝ ἄΚΑΕσΥΜ 

Υ. 45, Λροἰ-. 
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οἳ [οπεσπιία, ΠΠ Ῥτασροβιίοπο επι ατιϊομ]ο αἀάτα Ἰοδαπιὴς, ἐκ τῆς 
ἔρας. ο ἵεγγα. 

Ρ. ὅτε, ν. 11, Ἰοσυς Ἡοπιεή γἱεπίας «ἴτατυς Ρ. [εη. ν. 13. Ὑ. 
1ο, ]εσοπάμπι οΡίΠΟΓ, παρὰ τὸ ἐρείκώ, ἐφειγμής, ὅρ λέγεται καὶ 
ἐρεγμός. ἐφεύγω επῖτα εἰ ἐρενγμός πλ] Ίμιο δις, ἐφείκω αιῖθτα 
Αἰησίσις αποχ΄ γ. 1ο; οἵ Ρα. εᾳ. ν. 1ὸ: ἐρεγμός Υρτο εἴἶαπι Ρ. 
Ρταοσσά, γ. 39. Ία ἐρεγκμός ἴαπο οοπΛιία ε[ί ἀηρ]εῖν [αἱριιχαθ 
ποϊαϊτῖο, οοπιπιμηίας επίπι ἐρεγμός ἀῑεϊζας, Ῥετ Υ: Αοοῖϊοε νετα 
ἐρεχμό» Ρε κ::. νεὶ αὐ ἐρείκω, ακιτῖϊτο 1: εα αὉ ἐρέχβω τὸ δια- 
Ἱκόπτω υ. 38, 95: οἳ ὅτ1, 19. Υ. 33, ἐρεκβών, εἲ ν. 38 ἑρχθών, 
{οσπιαπα Ἰνάρεπε αοπ(Ἡ [οευραί: Ρταθίεης οζοι ἐρεχθῶν εἲ ἐριχθῶν, 
δὲ Ὀατγτοπω ἐφέχθω»: (ας 572, 19) υπο ν. 55 Ῥα/Πναπι ἐφεχβό- 
µενος. ἀἰἰοφμὰ αἆ ὀρμέχβεον ν. 37, παε]ῖμ φμαάτατες ἐρέκβεον. [.ο- 
σἩς νετο πα οἴτααας, Ποπιοτὶ εἰϊ, Τι. φ’: οαῖ εγιἀομιῖοτῖς ἱπτο]]θοιιφ 
βταία Ρο[ῖ σιδήρω ἀάῑϊ ροιεῖ Σφαςόμενο, Υ. 55, αὐτὸ Ιεβεπάνπι 
6Πε ποιµτο ρεποτε, τεἰαίππι αἆ τὸ σπέρµα, Ραῖεῖ εκ ν. 44. 1η νυ]μ. 
οἱ αὐτὸν, ππᾶΐο. θεα. Ν. ὅ7, πηε]ῖης αποκυήση, Ἀεῖγο βεπετθ. 

Ρ. ὅτ5, ν. 14, Τοχια[ο νοτῖαδ, ἐρείω: δἳ πιοκ τελείω: ΠΗΙΓΗΠΙ- 
ᾳπο Ῥατγίοπως. Ύ΄. 33, Ῥτο ἐφειρέδαται πβταµας ἐρηρέδαται ν. :4ς 
οἳ αν. Ν. 50, ἵα νμὶς. εξ ἁμφότεα, Ἰμκαῖο Ἰπειτο. ο. 
ἐρηρώτηκα εκουἰατὶ Ροῖε[ῖ ρε Ὠοτϊανια, Υ. 93. αἰϊοηνϊ οπῖπα Αἱ- 
εἶσα χορυ]α Ροβμίαϊ ἐρήρότηκα, ἴθτία εοστθρία, Υ. 47. Ἡ. άν 
ἱπίθοτυπα νοτίμτα {ὲ γε]ίς, ἐρμρέδαται ἄὰο δύο λευκώ. Ἡ. 
«7, Ἀιίοα ία τορυ]α ιχαάϊα οτἷαπι [αρτα 1οῦ, 18. Ύ. 49, υκα- 
τἶμς συνεµπέσν, πιοάο [αρήηποιῖνο, Ἱ 

Ῥ. 570, ν. 6, νατίαιίο πηοᾶὶ ε[ῖ. Τετ επίπι ορια νο, 
ἵο [αρίηποιῖνο Ῥτο]αϊα εἰ. Ὑ. 1ο, ἱπρετίθοία το οἰταιῖο, τξ 
Ππρτα Σαχά, 40. Ἱπίορτα οχ[ῖαι ἵπ Δόλιος, 353, 58. Ύ. 3, νη]β. 
εὐσείῳ, πιοπκοίο: ποβίγαπι εὐγείῳ Ρεϊϊιη εκ Ηε[γομῖο ος δυίᾷα. 

», ὅτά, ν. 15, πθμίτιπι ὃ ποῖρίεῖε ἠπεε]]εσσμαι, κόριον: ΔΙ πες 
ον ξεποτε Ἱερεπόμιαι παφὰ το πέρι, αι Γεα. ο λαο, .. 
119 γράφας, ἴοππιροτο Ργβειετίτο: Ιἠάεπισπο κ. 54 τοτὶ τμ τω 

πα τα. ἀδ Πσηϊβοαι άλαρά ιο.  ολοῖο ο 
αἰδί ταῖς, 373, 95: Ἠοο ἀρίωπι απποϊᾶμς αἴἶαπι ἆσ ες 
ἵατημι 907, 14. ἀποσίτισμα, ἀιοά 1δίάσι ρταθεεῖς, Όσσα Ίως. 
αμαάται: ἀρᾶμο Εοχίαπ ἁπόσπασμα, εκ ν. 50. δίο ν. 56 Ῥτο ὀγμοί. 
τοτίιδ Γοτια[ῇο ῥωγμοί ]οσοπαις. Ύ. 58, Ἱπο]αίαπα εοπωτηαίου 4η ξ 
εκραηροπάνπα νάείας, ἂντ ἵπ Ῥτάεσθάοης. πηεπιΒγπα Ἔου. πιοάο 
πουλά ἀπὸ τοῦ ἐρέφω (Ἠ ἐρέπτω) ἐρέφων τὸ παλύπτω. 
7. 48, ρο[ίτοπιιθ Ἴουμ», [πρρίοια5 οκ 1]. εἰ: ρεαν]ίτηις, οκ Ἱἱ. σ'. 

ν. 57, ὑψώσεως κανόνι Πρπϊῖσαιο νἰάσιωτ, ἵπ οἈποπο ααὶ οαπίαεῖ 
{οἱει ἵπ οχα]ιαβοπεπι Γ. Οτισῖ; [ἴομι νιάε]]οεῖ καναν τῆς µεγάλκε 
ἑβόομάδος εἰταιις [αρτα. ’ . 

Ῥ, 575, ν. 2α, 1 τἱῥ ο{ῖ εἴἶπηι αἶία Ἰεοιῖο, Ἑρκει πλήξωσε. 
οχ[ίαι αμίεια Ίου ΟἆγΠ. κ’, ποπ Ῥτουυὶ α Ππο. Ύ. δο, 
Φακός, Οχγίοπωδ: οἵ οοπῖτα, ν. 45, ἐνώτια., Ῥτορατοχγίοπω». ὃ. 
ἆ8Β, οοπνοπῖεπΏις ἐνεῖρᾶαι, Πεπιρο αὐ ο. 550, 49. Υ. δα, [ση- 
τοπία Ροβυ]αξ, ποιοῦντα καὶ πώσχοντα. 

Ρ. 576, ν. 3, νυ]ς. ὑπερέκοντος: Ῥᾶτιπι αἆ τενη. ορῖοτα (1ο- 
Ἶν ποπ [αἳς Πάο]ίτοτ οκ[οπρῖα νΙάεπίυς., παπη ν. ὃ, φας ἄφασθαι 
οβάοταίιγ ἀνθφωπείου Φόνου, Υοὶ [μηῖ]ο αιὰ. ἀεϊπάο Γε. Υ. Ἠῖ- 

ση «οπῖτασία οἱ οταίῖο. [επίαφ οπίπι ο, ἀφοσιουμένους νὰ, 
ἄγος, διὰ δὲ τὸν Δία απολύοντας τοῦ Φόνου. πας γετο 
τάς ν. 7 οἳ ἀείποορς, ἀε[ηππρία [απ οκ Ηοπιοτὶ [οἰιο]ῖ, [Πα 
Οὐγ[, απ’: νετωα ες Ἱρία ρα[Ώσι Ἱταποατα. Ῥτήπηπα οπῖσι ν. 9 
ἀγόντων, Ώνο (ατ 1Ρὶ ε[β) ἀγαγόντων, Ίο χαῖο [αὐλπείτως, ὅψε 
πρῶτος δαιμόνων ἐπιβεβλήχει Ἀνητων µιάσματι, καὶ τὸν "Άργον . 
ἀνγφήχει. είπάο γ. 1ο, ουσ απίὶ τι τὸν Δία: εἵ 1ποκ 
γεγενῆσβαε, Ριπεϊοτίιο Ροτ[οοίο: οἱ ροβῖ τὸν Ἑφμῆν αἀθίτας, ταῖρ 
αὐτοῦ παραγγελίαι». ετα Ὑογο Πα ἀεουτιαῖα (μπε, ας [αὔ αφ 
Πι ἱπίιερτα πάς Ίο Ἱταπ[οηῖ, Πο Ιρίας μὴ: ἅμα δὲ ἀφοσιουμί- 
νους τὸ ἄγος, καὶ τῆς ἀνδγοφονίας ἀπολύοντας, ὧς εἶχον ὁ 
(να ποβῖτο Ἱομοπάυπα, ᾗ εἶκον ὀ9γῇ. «Ὁ φμο ἑπζαπιιαιὲ εγαπε 
ἑγαος ἴπιρειμ) πφοεβαλεῖν αὐτῷ τας ψήφους, καὶ οὕτως ἐπισωφεν- 
θῆναι πφὸς τοῖς ποσὶ τοῦ Εφμοῦ ψήφων πληλος᾽ ὅβεν καὶ 
ἀναρώπου»ς ἄχφι τοῦ νῦν, εἰς τιμὴν Ερμοῦ, κατα τὼς ὁδούς, 
τὸ τὸν 3εὸν εἶναι τούτων καληγεµόνα, κατα τρόπον τῶν 
των, σωφροὺς ποιεῖν λίβων, διάγοντας, προεβάλλε 
καὶ τούτους καλε 

ν Ἡ 
Ἑρμαίους λέφονς. Οωῖδις αὐπηςι ἔστι 

Άόφος, πᾶν τὸ εἰς ὕψος µετέωρον. ἂξ Ἱστορία, παφὰ Άντο 
ὃν. Ύ. ὅδ, τοσίήδ, τοῦ στφοφίως, ΠΟΠρΟ ᾱ ποπημαίνο ὁ στρο- 
Φεύε, σαγᾶο. Υ. 50, Δικατάλνκτον: απία γἱάο]ίουι ος ἑρμίς, οἳ 
ἑφμίν ἀῑσίμις, εὶ ἀκσίς οἳ ἀκτίν Πο πίτα 8ο, το, 4: ᾗ 
15 

᾿. 5ο, Φυτὸν κλάδου { Αποῖος [οιρβι, ἱπιοὶροπάμνα οτι 
«λαδυφόφον: αιιῖ ἁἰνίῖο Ἱοροπάυπα, Φυτόν, κλάδος. ’ 

ρ . ν. 40, κατὼ µεταπλασμὸγ, ΠοπΙιρο τοῦ παφακειµένου 
εἰς ἐνεστώτα, Ύ. 29, ἔμμικτα οοὐνερίοπίας Ἱεβοκῖν, δη: σύµµικτα. 

ἍἊν οστά» 

Ίου, 11ος Γδἱἱ4 Είπα. ΤΟρΟΠεΓΟ, ὡς Φιλόξενος Χάφιαν. 38 
”- 

-- 

δε αλβ ---ρ---ανά 



Ἴτατ, ἵπε εοπιραταιίοπο ἆσς ἆποῦας ]εοπίδας, 
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ν. ἄν Ηοπιοή Ίοει εί, Ἰ]. φ’: οαὶ Ππιῖν Ἠΐς, Ἰδίιάσπι ραυ]ο Ῥο[ῇ, 
Μή µιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸ» βαλνδίνης. Υ. 40, ἱεβεπάνηι νἰ- 
«ἴθιΗχ, ἀπὸ τοῦ εἴφγειν καὶ ἐπέχειν. αὖ εἴργειν επίπι [ει εἴργειν 
ἀε[οεπάμητ εἰρχτή, ἔφχος, εἵ [πα ει. εἴἶαπι ν. πια] [οτια[[ο 
αἰῑᾳαίδ, παρὰ τὸ ἔφγω δὲ, ἔρκος. αἲ ϱμεπιαἀπχού απ εἶἰρκτὴ αὖ εἷρ- 
Φω οβὲ, Ἱῖα έρκος Πῖ αὉ ἔργω, α Πιο ετἶαπι ἐρχβείς, ὁ αποπνιγεῖε 
ἐν .- Αιάςς ἀαῖοπι αρα ἔργω οἱ εἴργω, αι εἰαπαία, 
τ. 47. ή 

Ρ. 578, ν. 14, γοτῖαδ Ἰωνικῶς ϱπσπχ Αττικῶς, αἱ ουν εχ α[[ῖς 
Ἰοεῖφ ροπα]ιῖς ραῖοι, τσι εκ Όσο, ὃ: Ίπιπιο οκ Ἰπήις ἐρβης ραρῖ- 
ὦαο ν. 11. Ύ. 17, ἵπ ἔρυξα οπιίΏ ινα απρτησπίία: εἴ οοπίτα, υγ. 5ο, 
αριης ἔργω, αὖσοιε ἴοια. δίο ν. 54, ππε]α» Ίσε, παφὰ τὸ ἔφυμα, 
αμ ν. 5. . 41, ἐρυσίπελας εἴ ἐρυσίβη οεἱβίπεια Ἰαβοπὶ εαπάεπῃ, 
παρα τὸ ἐρεύβειν: (παπιοβτοτη εἴἶαπι Γοβηϊιοπαπν πποδίσαταπν αἩ- 
οἵος ε[ῖο ἀῑοῖι ἔρευθος µετα διαπύφου Φλογώσεως: εἰ ᾱ- Ρο]]ηος 
πηαηϊ[εβτουϊ οἴγπιο ἐρυβρόπελας ποπαϊπαίατ, «ποπίαπα νἰολαὶς ρατιῖ- 
Ῥα5 τάβοτεπα οιιπι Ππῃαπηπαίοπο, ποππαπ(παπα εεααι οσα [εμε]ῖ 
Ἰουχοσς, Ἱπγε]ὴτ: εο(ιο αθυκῖτ ει Ὑἱταῇ Ἠος, Όεοιμ. 4, εοπία- 
οἵος αγίης /αεεγ ἐππὶς εάεθαι. α Οε]ίο ΠΡ. ὁ, ο, 30, Ἰπῖος οδποτὶ 
.. τοβοίητ. το [εεττ Ερνσίβη, ν- 44, οπηίπο [εήῦε- 

απι Ἐρύκη, ἳ οσα εἴγπιι τατῖο ἀοείαται, τάπα ραρ. ἴεα. ν. 5. Ἀί- 
Ίθγυπη ἐφυσίβη ἀετιναιῖηι 60 παρα τὸ μετ’ ἐρεύσεως βαΐνειν, (1ο- 
παπα ουπι χαῦοτο Ῥες [εσοῖες οιαΠαιωτ: φπαρτορίος εἴ Γιαῦπο γαδὲ- 
ο νοεϊταιωτ. Υ. 5ο, αρί5 ἐπισκηπτομένη, δὲ ἡ οτἶατα ἐπισπωμένη- 

ᾗιο [εη. ἐφύω ΑΡοβο]ή εοϊ]οοίαποα ἐρύχω Ἠαῦεπῖ, απο ἵπ ρα 
Εραϊβεαιοπο μβιαύας ε[. - 

Ρ. 57ο, ν. 5, νυ]ς. βλάπτω, πιμὶὶ αἆ γετας Ὁ. 15, εριιαρΕίυτα 
εἵ πωπησσο ος Πο εἰαιθίσαας. αποϊτασα οομζαὺῖς τησἰίης, Π Ἰρσαγν15, 
Ἐνθάδε τύωβος ἁλὸς πέλεται µεδέοντος Ἐφυβροῦ. οιοά Τιαήπο 
τεᾷςϊ ος πιοο Ρροιο[ὲ, Είο ες ο[ξ Εγγιγις Γποπάαπε ππιαγίν 
ἐπαωμεγαιογ: νε], Σο [εως ο Ετγσάγως ρεἰαςὶ «οπείπαιογ ΕηΥ- 
αλγὶ. Αἰιιᾶ εἴαδάειι- σεπετῖο ορἰταρµίαπὰ ἵπε απ Σαμάρεια 708, 7. 
«Υ. 28, οοπνεπ]επίας ῥαφάνον, ἀπῖ ῥαφανίδος, [οεπηϊπίπο 6οπετε. 
Ῥοφιοπς Ἠεπα (ο λίητο ἀοίαππριασα νιάείας εκ Ἠϊαάος σ’, αὈϊ Ἱερὶ- 

Ταῦφρον ἐρύγμμλον 
ἐχέτην. Ὑ. 51, ἵπ εαπάοπα [δυτεπιίαπα Εαβαιβίης ἆο ἔρω Ιταάῖτ 
Οµγῇ. σ΄, ἵπ Ἰλιά Ἠοπιοή, ἔρω δ ἄρα Ἀυμὸν Έβελχδεν, ἀάάεης 
αἰϊαὰ οοπβαιϊ]ο, Ίος, γέλω ἔκλανον, 1840, 50. πες πω]ίαπα α[ῖ- 
πηϊ]ῖς ναιῖο Ἱπίτα ἵτ ἱδρώς 406, 46: Ίτεητ ἵπ Φῷ Ῥτο φωτί δοῦ, 45. 
ν. 56, ἵπ γηὶς. ε[ξ ἔρανος: Ύιοὰ Ἰϊοει εἵ ο λὰ αἲ. ἐρᾷν ἀοτίνεξαγ, 
Όδη, 5ο: αφιμᾶ ἵαπιεα ασσοεπία ἀϊετεραι α [εηπεπύδιδ πιβα-ός ος 
ἀγανός, Ρτορίετοα απαλή ἐρανός: πα εκ Ίος {ασια Πτ αἰτοτιυα 
ἐρανγός, Ρε βειαϊπαιίοπεῦα Ῥοε[ιοβΏ}. 

Ρ. ὅδο, ν. 7, ἱπνειίας ε[ε νίάσιις ππεπηῦτογιπι οτἆο. Ί[ία επῖτη, 
αἴκα γὰρ λύχνον τὸ ἔλαιον, ποπ [απῖ Ογτεπαεὶ Ῥοειας νεα, [ο 
οιἷω α πο[το Ειγπιοίοσο εχρ]απατίοπὶ5 ρταιία Οαἱμπιαοβί Ίοεο 

δήμασια βιετυπῖ. 
τεηυϊτίτιχ ]εειῖο, παρὰ τῷ Κυρηναίῳ, Μδες ὅλον λύχνῳ παντὶ ἔλει- 
ἔαν ἔας:-- αἷμα γὰρ λύχνου τὸ ἔλαιον. 95εᾷ ος Οπρίαπυπι ἔαφ 
αβεαιε Ίοτα Ῥχο [απριῖπε π[ατραῇε, τοῖς εξ Ευβαίης. Υ. 1δ, 
οοπετυξαῖᾳς, παφα τὸ ἕλος καὶ τὸ ἴδιον: Νε], ὧπο τοῦ ἔλους μετὰ 
τοῦ ἴδιον. Ν. 91, Ἡπ νυῖᾳ. ο[ξ ειἶαπα αἰτετα [οτρτιτα, ΠοπὶβεαΠοπε 
ΊάίΠπες εασπι, καὶ παρὰ τὸν ῥοῖζον, [οείαη ε [ηρεχίοηί 1ο Ίοσο 
Ῥετρεσατα Ἠιο Ἱπῖγαία. Ἡ. 54, ππεῖτο πιᾶσί εοπνεΠῖ Ἱηνετίαν οτάο, 

:. Ὀψρὸς ἐρωήσας ὀλλὸν χέρα». Ἐϊ ἴεα. ν. ππε]ας ἐρωῶ, αεπια εἰ- 

᾿ ἶετα τηοκ Ἰεσί ροῇει εἴἶδτα, ἔσεται ὧς γενήσεται. 

ουπή]εχα, Ἡξ Υ. ὅ5. 
Ρ. 581, ν. 1, Ἰοει9 εκ Ἡ. 4’. Ἡ. 1Ο, γύεται ἔβι: τεσυ]ατίτετ: 

[α]ἱοεί, ας ἵπ Γεουαάα οοπἱαατίοτ στᾳθε, ἴπ ἴετῖα γνῶθε, ἵπ φπαΓ- 
τα κλῦθι. [εὰ τολβῖδ πΠαιουα ἐς, αἱ θές οἳ δόε. Ν. 19, εἲν τεσιῖατε 

Ἰάθτα; [δά α{Πατωτι ἦν, ἴαπ ας αϊάθια Ππϊβοαίαπε, Ὑ. 5ο, 
ἀπολα[απι ἔσται αἲ [εητευίαι εχρ]επάατα 4 πορις αἀάίπιπι εβ, 1δῖ- 

Υ. ἀπ, α απο 
εδὲ αἆ Ηοπηετίουια Πα, --- εἲς κοίρανος εστω, Ἐϊς βασιλείς. Υ. 
54, γε συγκο”ᾷ τοῦ ἔστωσαν: ΥεΙ, συγκοπῇ ἀντὶ τοῦ ἔστωσαν. 

ο Ρ, 58ο, ν. 39, [οτια[[ο πιεί, 3 ἐκ τοῦ ἕστακα ἑστάκω: νε], 
3} ἔστι ἕστακα ἑστάχω, δίς γα. οιἴαιι ἀἆα νο σαι ερ Ῥοτείῖ 
µέσφ παφακειµένω, τε]αίοπε αἆ αγΠοι]απ τῷ Ίάεα, Υ. 5ο, ον 
1ή« οὖν οἵδε τὴν πρῆσιν περὶ πᾶβους, [αυϊπτορεπάης νἱάσιις Ἠς- 
τοβἵαπας, (ὐῖ "ντο περὶ παβων Ῥα[ῆπα εἰαιμτ α ποβῖτο: [εά Ἱπτευ- 
ὅπαι [οωπιπιούο Ἰρος περὶ παλων, οππί([ο αιοϊοσῖφ ποπιῖπε, αϊ ἆθ-- 
εει Ἱπάοκ. ὗ. 57, παοίτυπι ρο[εαίαι, Οὐ πώποτ᾽ ἄλλην: απἲ, Οὐ 

: ηάρ ποτ ἄλλνν, Αϊ αἶῑι ὠιδοεππος!- Ύ. 4, Ηοπιετὶ Ίοσι5 Ἰάεπι 
φαΐ ν. 56. φαα[ῖ τερετῖο εἴππι αλ ταπι 205, 49, 16. 

Ῥ. 585, ν. 15, Ἱερεπάμπι εχιἴπο, παρὰ τὸ κόπτω χοµµός. 
εἴ[ επἶπι κόµπος ΠΠοΓμε ἃ νΕΙΡΟ κόπτω νεὶ ποωπῶ ἀθεῖνατί ΡοΙε{ῖ, 
τατπεΠ΄ εα ράτυπι αἱ οειέτα εχεπιρία φπαάταηι. Ἡ. 21, οΟπηᾶ- 
πο Πλμά, τῷ ὁ) ὀκκάβῳ, οἳ σας [ραυπίὰε, ᾖδάθι γετοῖ ]ο- 
βυπίας ἵα Ηοπιετὶ [ελο]] Πιαά. 9’, Ὁπάο Ίοσιι Ἱίο ἀείαπωριως εἰἰ. 

ΝΟΤΑΕ ΕΝΙΡΕΚΙΕΟΕΙ δΥΙΒΥΚΑΤΙ. 
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ο πο οοπῖίοστο αἰῑηνής Ρο[ῇα, «ος αριᾷ Ἠοπη. ερί[ο, ἐπὶ δὲ κρί- 
πὠ ἕστορα βάλλον, πια νυ]ραίας [οριιτας εαβῦμς. ὄκκαβον 
νετο ει ο... εοάεπι αοοερθταῖ, αἳ Ηεἴγοας ποσφας ὄκκαβο» 
οχροπῖτ αγπαἰζίας, [ει οἰγομέμπ ῥγασλίο εἰγομπιάατί 0 {ἱέε, ης 
αραιά γρ. Λοπ. ὃ, Εστί οὐιογιὲ ρε εοδίωπι εἰγομίιως αγ» 
οἶιά µέσσαβον ἵαρτα 179, 38. Υ. 54, ἵπ εἴσσεν Ἰπεϊοῖα [απι ἆ- 
ΡΙἱεὶς [οριηχας, εἶσεν εἴ ἔσσεν. θε. ν. πηπαρῖ αἲ ἐσσὴν ἄεοσᾶῖς 
ΟΟΙΗΥΠΠΠΟ σσονας. Υ. 47, Ροβ ἔσενα, [αβαιάίοπάυπα, καὶ πλεο- 
νασµῷ, ἔσσενα, απ ραι]ο απίε, ν. 57. 
κι 58Η, ν. 7. ἵπ ναὶρ. νεήσίιπα εί οιἴαπι αἰιοήις Ἰοεοπίς, 

ἑσπέριος Ἀάλασσα. Υ. 15, πὰ ποπηϊπὶ ἔσχατος εἰγπιο]ορίαι αἰίι-. 
ἀῑτ οἳ Ἠος Αποιο]ϊς 8». 1 ἨΠοϊαρΗγί. οὗ δὲ τὸ πρῶτον οὐκ ἔστιω, 
οὐδὲ τὸ ἐκόμενόν ἐστ,. Ν΄. 30, ὅτι Ῥο[ίιπι ρτο ὁτιοῦν, φιιοςεπ-- 
Φος. Ν. ὅ., αδαν Ἠλαίτας αμζάσπι αἀνει[ας ρούαμιαπα; [εὰ ἰάθιπι 
επἶαπα ϱα]ηασεῖν ἀενοταπόμπι Ἱπάίτας, 1: εἶίφ «ἄ]οτο αι ραρπα» 
πεεεπάαπτατ. Ν. 07, ἵπ µύρα Ἰπαιεία [απῖ ἀαρ]ϊοῖς Ιεσποπῖς, Ὠεπι-- 
ρο µύδῴα, (αἲ Ἱπ[τα ἵπ µ, δρ, 30) εε µύφια Τει µυρία. πᾶπι ες 
ντ πα ησαεπιῖς Ιπάῖ οἰῖπι [οἵτα, ος ἴππιπποταο: [ετε [ωπῖ ατοπῃα- 
ταπα, ο (μ1θας υησποπία Βυπτ, ἠροεῖες. 

Ρ. 586, ν. 4, ἄνο οοπῖμποϊο Ἱοραπιι5 ἐνδεσμώμασι, νε ἀῑνί[ο, 
ἐν δεσµώµασε, ἄἱαῇο οί αὐ νυ]ραίυτα ἴλιά Έντομα, οαὶ τοίρο- 
4ει Ἱαὔπυσα Γπίεεια. Ν. δ, Νιεπαὰνί Ίσει εἰ ἸἨετῖας. ν. 360. 
Ύ. 17, σκευωρεῖ); α κεύθω Ῥετ ἴοι απιραρο ἀεάποετε Ἰαιά ορι5 
εβὶ. οτίᾷο επἶτα ᾱ σκεῦος εἵ ὠρεῖν [119 πιαπί[εβα οϐῖ, πε σκευο- 
ποιεῖν ἃ σκεῦος οἳ ποιεῖν ἀεύποίις, πππι(πα ππαοΒϊπαπαϊ Πρτι[- 
οπΠοπο. Ύ. 45, Ρο Πες ἀεε[ῇε νἰάοιατ ερί]ειοπ, ἐώσσελμοι, 
νοὶ αἰτιιά εἴπσπιοάι. Θἰπη]ή5 Ίοσμφ ε[ϊ Ον, β’, Αλλ ἄγε δὴ δό- 
τε νῄα Αοὴν κοὶ ἐείκοσ ἑταίρου. Ύ. 48, ἑτέρωβεν Πρηϊβεαϊ Ῥο- 
πμς ἐξ ἑτέρου τόπου: Ὠᾶπι Ῥεο ἓν ἑτέρῳ τόπῳ ἀἰεμιτ ἐτέρωβι. 
Οτο νετο [εημίτης, μέγα, εἰβριίοε Πρπῖβραι, Ίαοο ει Ππι]ία 
ΓΡ] Ῥετ ωµέγα., πἱ Ρ]οπῖης ει οἶαηῖς ραιει εχ 587, 45. 

Ρ. 556, ν. 4, οια 18, ἀπὸ τῆς τοῦ Βούτου., [αραιαϊεπᾶάωπη, 
συγγενείας. απὶ [Ππα]ε φμἷά. Βειίβοαε επῖτα ο Άιμας [αμιία, α 
ΆἉμιαε Ρτοβεμῖς. Όὶο ν. Υ1, πόσοι εἰσὶν, [ο. οἱ µισοφόφοι, (1 απ- 
εις Πε πτοΓοΡπαγίΟΡΙε Ἰπᾖέµήι Ππηπογς. Ἐτ ν. 58, τὴν διάλυ- 
σιν εἰς δύο εε, [- ποιεῖ, ια ν. 51. Υ. 58, τὸ α͵, Ἰὰ εβ τὸ πρῶ- 
Ἔον πρόσωπον, ῥτίπια ρεγ/οµα. Ν. 5ο, ἐν ἕει Π [εὔρβι αιοῖος, 
Πρηϊβζαι, οοη/σιο ἐοπιροτὶς ομγγὶσιζο γεναγἰοπίες,  ράιο πεετι- 
/Γέωπι ογῦο Ροεγασίο γεάεικηιον. 

Ρ. 587, ν. 19, νυ]ς. κατερηρεγµένων» Ῥετ ερβ]οα ἵα ζπατῖα [γ]]α- 
Ῥα. αοᾷ ει[ῖ Εεττί Ροϊεταί, ιἵ ἐρεγμός εἳ ἐρεχμός τοι 29: ὅπα, 19: 
ταπιθᾳ, απ]ᾶ πποχ Υ. 1ὸ [εατατ νειβα]ε κατερικτῶν, τα] κατε- 
ϱηριγµένων, Ῥετ Ιοῖα, ποπιρε αἲ ἐρείκω, Ῥες εἄπι τερι]απι αιιᾶθ: 
εταὔίτατ 572, 56. δαιπτε]ρεπάιπα απἴεπι οσπι 1ο κατερικτῶν, 
Που Πβαπ νι οὀσπρίων, απῖ Εππῖ]ε «ασἷὰ: τε Πρπϊβοει, ἆμας ἴγεσνε 
οἶίας ρμ)εὶς ε {γε[ο {ερωπιῖπο. 

Ῥ. 558, ν. 0, Ἡοπιετῖ Ίοσις ει Οὐγῃ. ϕ’. ὗ. 4, ἔλυμος [οτῖ-- 
Ῥεπάυπα ρτο ἔλυμα., τα αταιιπῖ ρταεοεάεπῆα, εἵ «οπΏεππαπε Ἠο- 
[ψοἩ. ας Βι]άας. Ύ. 2ο, Ρο λήγουσα [αραιά ο ρταεοεΔεπιῖνιιφ 
Ῥοτε[ὶ περισπᾶται. Υ. 38, αρεῖιι5 [- κεκροτηµένω, ὄεπε εοπιρἰα- 
παίο. Ν. 9δ, Νικαδίου ποιπεα οοτταρίπα εἰ, Ιενῖ πππταιίοπο Κι-- 
πασίου Ἱερὶ Ροῇει: Γεὰ νετίας βοτια[ζο Νικάνδρου- δὶς ν. 4ο, ηπᾶ 
Ἱπτονα παπταῖα Ἰεσὶ ρο[ει τὸ ᾿Αετίου. νάειις ἵαπιεπ Ῥοῦις Πρπίβ- 
οατῖ τὸ τῶν Αἰτίων ὑπόμνημα, οοπιιεπιαγἰς ἵπ «4ειία (α)/ηπα- 
οὲ. νεὶ οετιο "Αρματίου Ἰερεπάπαι: επ] πιεπῃο Ιπῆᾶ ἵπ ὑπό- 
γθαμωα Τ95, δ. Υ. 53, τεοΏα» οἱ βάκχοι. Ὀαεσμᾶο πάπιιο αἷ- 
οετεηῖας ενάστρια,- Ύ. 55, [επ[ι ο[ξ, «κρυσῤν εἰς νόμισμα, γεὶ 
αχρυσοῦν νόµισµεο.. 

Ῥ. ὅδη, ν. 2, Ἴσιδι ρτο ἸΙοϊ ροβταπι, ας ραῖθι 6 τν. δ. Υ. 11, 
ΠπιρΏοῖας ες εγἀεπΏιι, τὰ πολλὰ τῶν τοιούτων. Ἀεβπεπο Μνσ- 
σαεύς ϱ Νύσσα, Ἰεβίις εἴἶαπι Ἰα- Θιερμαπὶ Εειπίοῖςς [εά ἔοστπα- 
τωπα 6 Ῥο[ε[ῖγο ΝΜυσσαῖος, εχιτο ι. Υ. 15, [οτιαῇο Ἱερεπάια, 
εἴρηται, ὅτι βαύριον ἢ βύριο, κατὰ Μεασαπίους σηµαίνει την 
οἰκίαν. βΒαύφιον [πε τερεΏΤΗν πποχ ν. 29: ΑἴΠῑο Ιπὰς αν ετθίανα 
βανριόθεν εσωτ ν. 37: βύριον ἄμῖθτα Ῥτο. οἴκημα οχεῖαι εἴἶαπι 
αριά Ἠε[γομα. 96 εἰ βάδις ἵπ Ἠαο ΠρπίβοβΠοπο π[ατρατυπι 
Ἱερίιτ, Κέεππεπς Ἰη [αοτῖς Πτετῖ. . 56, ἩΗοπιειί Ίοεμς εβ Π. ε-. 
Υ. 57, παρὰ τὸ Δία, εχοιήατὶ ροτε[ῖς τε βι, αὖὐ αοοκ/αιένο Δία: 
τηε]ίαδ Ταιπεπ τὸν Δία. ἵωπωο ππι]αμας νίάετιας Ίου. Ρίτα οπῖτι 
Ἰεειῖο ε{ξ, παρὼ κὸ εὖ καὶ τὸν Δία. Ύ. ἀν, δασύνεται: ΙΒ. 1εΓῖΩ 
πεπιρο Π]αῦα, Ύ. 45, Ῥτο «χρῆσθαι Αρ Βέρεσβαι ἰθρετπιι, 
. 47, εὔνητος ποὮ τεϊσίος [εὰ αρα» ἴαπιετι εὔχωητος, εὔτμμητος: 
παε οἳ Ἱρία Πποῖεπι Ίαρεπι [μποορεπ. ο Ὑ. 49, ππε]τι ἀπὸ τοῦ 

ἕως, Ἀοτα. [ς. σαι. ὗ. 57, ν.ῖᾳ. οὐσίας Ρτο ᾽Ασίας: πμ] αἆ τοτη. 
Ῥ. ὅοο, ν. 3, νότιας Γογία[[ε καταλαβούσ»ς. ΠΈΙΗ ἐπὶ οκ νἰεῖ- 

πῖα Ἠπο νἰάοιατ ἹστερΠ[ε. οἷε ν. 6, νετίυ5 δέχεται, Ρταε[οπᾶ Τοπη- 
Ῥοτο. Ὑ. ϱ, αὐτοῖς τείρὶοῖε εχιτιπ[οοις ἱπίε[[εείμπα, τοῖς πφοωρι- 
σµένοι». Ν. 33, Ώεπιοειῖῖα εὐεστώ, ἀοποιηίιαϊτα .{ ”. 

παρα τὸ εὖ 950 
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ἑστάναι, ΠπιβεαπΦ Γεῖΐεες ή "ν καὶ εὐσταβῇ της φεχῆς κα- 

πάστασιν, «πάς Οταεεῖ 81ο ποπήπε εὐθυμία, Ιμαϊπϊν 4 πι 

εγοπιφηιας ἀῑεῖτας, αὰ ε[ι, Γταπφυ]]α εἴ Ρασαίιδ απιπαϊ Παια, 

εστὸ απίρυς ἴπ Ὠεὶ νο]υηῖαιο Γμδημο [οτιο αοᾳπἰε[εῖτ. Ὕπα ἆο τε 

ο ατασὴ Ῥ]ωατελωπαι εἳ Θοπεσαπα εἶδτα Ό]επιεπο ποίῖετ 179, 50, 50- 

. 45, ἕν τε Ῥοβίαπα ψἰάείις Ῥτο ἑνῆν τε, ἑπογαίφμο, Γεα, ογαί- 

σκο 11. ἵ. ἲ, απ νυ]ρ. εβΏ εἴἶασι αἰτεγας [οπριυτᾶθ ποϊοίαπα, 

πιστηρο κακμπελία: πηνία επίπι ἵπ Ίχου 6οπογα ἆποῦας πιοῖ ε[ε- 

τυπτῦς, πε βαβας Ἱππα αχροπίτης 4δ1, 19. 

Ρ: 501. ν. 18, ση Πῆς, ἔβος δὲ ἔχουσε Δωσιέων τοές, [αἳ- 

αωδϊοπά πα ποῦτο, Άππο ΊπΟΓΕΙΙ ᾖαῤσηι. δὶο ν. 51, ουὖτι κα εἰ- 

βεῖα. Γοδήπτε)ἠξεπάωνα πτῶσις. γεεῖµς οα[ες, πιοππαιἴνις (αἶιεος. 

γ. 58, ρτο ὅφμω αρΏις [ετε ρανιοίρίηπι ὁρμῶν [ου αειου». 

δα, µετεῖναι Ροβίπππ Ρίο µετμέναι» η [αρτα 598, 45. 

Ῥ. 503, ν. 6, τηε» τὸν τῷ στόµατι τῶν ἵππων περιβαλλόμε- 

γεν, Ὁτ εἶατο Ἰπάίσαι Ηε[γομάυς, απϊ κνμὸν ε[ο ἀῑσῖι τὸ πεφιτιβέ- 

µε-ον τοῖς ἴπποις πλέγμα, εἲς ὃ αἱ κριβα) ἐμβάλλονται, τοῖσι] 

{π]σοι ε τἰπιίπο απε [πομ]ϊς, αιοᾷ φας οἰτουπηροπίτης, Ῥαγιῖπι 

πο πποτάεαατ, Ρατιίτα ατ, ἰπίεσιο ἰπ Ἠ]ιά Ῥαδυ]ο, ἰπάοβαεπϊ σα 

Ἱτος εοπίπιεπε. Υη]ραϊαο Ίάπιοα Γοήριωταο [ανοῖ εἴἶαπι Ἠιάογι, 

αωά εαπικπε εἴο ἀῑεῖς βεηις α[ροτὶ Εεπὶ, απο εαδα]ᾶ Γοροί 

«οετοσιῖ [οἶεπτ, α -ουτνίϊαϊο ἀἴοιπτη, καμὸν Ἠθππηις ουσναπα (σας- 

ος ἀῑεὶ, [Ν. 10, εὐκλείας Ράροχγίοπως Ἰμάυοι ετίδαι Ευ[αηϊ οὐιο 

55, 5, 2: [εὰ 1θαα, 05, ἀῑ[ογιὸ ταδῖι ἁοουζαἴγωπν βαπι προπεφι- 

σπᾶσλαι, Τε]ας οοπίταεῖατα εκ εὐκλεία». Εν άσμα] Υ. πῦ, 

πιοῖα ρώσος Ρτο αφᾶσιν, ας ν. 17: εἴ εοπίτα, Ἄιφᾶσιν Ῥτο συν- 

αίρεσιν Υ' ν. 56, εὐκτήριον ποπ απαρί οοπιροβξυπα οί ατα 

οἰκητήφιον. Υοτ]αϊία οπίπι Πία ἴτπ σήριον Ππηρ]ιοῖοτ ἀοτίναια [ης 

ο τοτία Ροτίουα Ῥταστοτίή Ρα[Πψὶ, οἳ Ώππεορεπ. Ιπίογάυπα ρα ἴυπίυσ, 

τσι ἵπ Ἰπβγηπποπια]ἰ οἳ πποδα]!, απαι ἵη ]οσα Πρπίθεαιίοπο, ας 

κονιστήφιον, κόνετφονῖ οἳ Ῥ]ασ. πηπη. Ἀφεπτήφια, Ἀφέπτφα, 454, 37. 

ν. 58, ἱπαποροῦτα τἰάεπιιγ οοπιηδία, ἰαϊσφυς τεηυαϊγίέας Ἰδοιίο, 

εὔκτιστον γὰρ, ὡς πρωτόκτιστον΄ (ἱά εἴτ, τορυἱασίτοτ επίπι εὖκτις 

στον ἀῑοϊῖς Ἡἲ πρωτόχτιστον» κ σ ει τ) ἡ ἐκ τοῦ κτίω, ἐξ οὗ 

«αἱ ἐὔκτίμενον πτολίεβρο. Α οοεπα αμῑοπη ατίω [ωπτ οσα 

ἀαφικτίονες», περικτίουες, πεφικτίται, εἳ Π αμα [απῖ εἶιδ βοπετίδ 

αλα, Ν. ιν, οοπνοπϊομιΙ5 [οτε προλαμβάνων, αραιά δυιά. Ὁ. 46, 

ἔοσπι. απιῖσου]ας. αἱ Τε Ροϊοβ, Π αὔδφυο ἀἰβιποίιίοπο Ίομας, εὐλαὶ 

αἱ σκώληκες, παρὰ τὸ εἰλὼ: Γεπ[αν οπῖπα εἰξ, εὐλαὶ αἱ σκώληκας 

σηµαίνουσαι. βἰιοφυῖ τε[ρεεῖα {οφμεπτῖς αυ ἱαπΗνὶ Ἱοροηἆωπα [αετῖτ 

οἱ σκώληκες- 
Ρ. 500, ν. 6, τους [ρτο, ἀπὸ τῶν εἰς ος, Ἰπ[οτία Ῥγβερο[- 

τἶοπο, πἲ πιοχ [ἴεᾳ. Υ. ν. 5”, ποπ πηΙπΙΦ αρίο Ἱοροτίσπιδ, αντί- 

«ειται αὐτῷ ὀνεμενής. Ν. 34, ναὶβ- περ τὴν ἐπιμέλειανν πμ] αἆ 

Ἱεω. Ν. 43, οοπρτιοπίπ γἰάσειως ὀραπέτιν στέγην. 

Ῥ. 504, ν. 5ο, οἶπι Αωβπιοπῖο ἀῑσεπάμπι εταῖ ἐσκεπασμένος. 

7. 57, νυ]α. βαλλόντων, Πίπας ἀΡίο. 

ῃ 8, 5ο, . 4, εὐειδής [εττὶ οἱ. [εὰ ροῖεβὶ ἵΆπποπ εἴἶαπι Ἱερὶ 

εὐνδήε, Ῥτορῖες αοιἰο]οαίστα (πο [οφυίταστ ααϊ Πι Γεἰζας αφµας 

Ῥπλοπε. Δἱς ν. ὃ εἵ πρύμνα ΝνΕΤΗΠΙ εἴ, πευτ. βοπετε; οἳ [οεπη- 

πίπο πρύμναι τοροπὶ Ροῖε Ἡ. 21, 49 ῥαχία φιιοᾷ ἀῑοσως, ἆἷ- 

οστά οσπα [ωρτα, 191, 37: οοπΏγπιαϊωτο α οείετι5 4ποιε Ι6- 

κίσορταρ]ήν: [εὰ εὐράχαντες Ττο ἤκονσες Πδη παπα [εἷο οὐ], 

τν, δι, ἆς Αἠβοιοίο οιοὰ αμα, ο οἴἶαπα αριὰ Τα ήπυπι Πο- 

βγω, 26, 38. Ἡ. 45, οχρ]ετί Ροπιαπιοῖετ Ροιο[ῖ, Π Ροῖϊ ἄγει ᾱ- 

ἁπινχ σκυλάκων εκ Υ. 56. ' 4 

Ρ. 500, ν. 1ο, ποια ἐπίπλατος ῖ ἐπίμηκος ωρτα 17ο, 55: οἳ 

538, 4, [σὰ ω 1 Ρος ἐπὶ μήκος, 1 εἴ Ἠ]ο ἐπὶ πλάτος ἀῑνι[ο 

{ο νεπάμαι νάσιατ. ΠΠ [οττο τα]ῖς Πε εοπιροβιἶο, αἷὶς -- ἕκπα- 

, ἕκτοτε, ἃς ΠπῖΙ. θεα. εἰἶαπι Υ. Ῥτο εὖρος Ἱερεπάμπ Ῥο- 

. εὔφοος. Αμίάς. πΙα τοιό εὖσος πια]ῖς, αμ. εὔειν, φιοὰ ει 

α[ήμ]ανο. Ἡ. 49, υἳ φίλο µαῖος οπίυεπόμι α[ρίταιο, μἲ ἵπ [ἴπι- 

μοῖ: απ Φιλούῥωμαῖος, βεπίπο φφ, εαἆεπι α[ριταΠοπί 

Γωνία, ν. 48, τῶν ἁπλῶν, πεπηρο ἅλε ἆλόε, εἴ οδίογοζαπι Ιπάο 

ωζζυπδοπήωνη, Ν. ὅαι, τεούιφ Αἴπυτος, Νε [ωρα ποφιιο 57, δι. 

γ. 67, τῷ ολη [α]ὶ Πμοϊβεπήομα, Ῥπο διὰ τὸ, υι τῷ τοι πρι 

ΤἹοσύστειυσι οαδαυς πο[ΐγιπι αἰἴφι οτίος. { 

Ὅ, 507, ν. 3, σσ εΏ Παρα ἀἡ, αν ὓ. δι, οχου[αί Ροτο[ε 

Ἰεείο ρὸτ οάρισαπι Ῥτασϊορίασαη αυ ἀεετο γο]ποτϊ, ζῆμά 

στι, «αἱ χφόνος ἀόφιστοι δεύτερο». ασηνὰ Επυρ]ίεῖης ο οι, ῥῆμα 

ὠρρίστου δευτέφου. ν, αὖ, Υοῖρ. Εύρώπις, Ἡϊ βοῶπις. 06Ο πηα αἱ 

παντου εμπι Φιορ]απο Βγσαπίίο, η Ῥινωπίς Ῥινώπη, Αἰίαφιδ 

οοπ βία. Φλ΄ .. Ι 

Ρ, 508, «ν. 11, εκροβο ἴλα τν τοϊσας, αἰλιθῖε αα οπα 

αι νο εί ἔχειν ἆὖο ἀλοῖπιις, οἱ εὖ χοηµάτων ἕχοντες, μί Ζο[- 

πια ποβίετ 7οχ, 38, τοῖς δοκοῦσιν εὖ αχειν τύχ»ε. ον. 17, γυ]κ. 

εὐτύμβουλον, Πσοιφιο Θα, [οὰ εὐσύμβολος [.γροπάμτη ος, 

επι ρα Βραβείο αρ, ἴνπι οοπβσπιας ἨΗε[γελήως αἰ Παηρ. 

4Ν ΕΤΥΜΟΙΟΑΙςΟΝ αΚΑΕΟΥΝ. ξοο 

Ψ. 58, Ίσουφ ε[ξ Αροιοπϊϊ, Άεβον. 15. 3, γ. 5ο. Ὁ. 4ο, Ίσοι [αρ- 
Ρίειας εκ Ἡ. α΄. κ” 

Ῥ. 599, ν» 58, Ῥ]επίος τοφισίτας Ἰεοιῖο, Ίος [εδ πποάο: τὰ 
παρὰ τὸ φύω τό τε εὐ καὶ ὃν σύνθετα: γε], τα παρὰ τὸ φύω 
μετὰ τοῦ εὖ καὶ ὃνς σύνΏ. πάπι εὖ, 4ο «ο Ριαεαῖρως Ἠϊο αρῖ- 
τας, ἴπ νη]ραῖα λεείοπο οσα] Ίππο οπία εἰ Ῥηνατίνα Ίμο 
Ῥεαειογω[ία «οϐξ, γετίος [ο Ἰσείο, τὼ παρὰ τὸ α τό τε εὖ 
καὶ ὁν. σύν]ετα. Ἠᾶπι αᾱ Πμοφπο τειδα, ποα Ἰαπίωπι ἀά- 
φύω, Ἠαεο τορυ]α εκτεπτωχ. Ὑ. 17, ἔσωβεν αὔξεται, [αρπτοϊϊ- 
Εεπάνπα, εφ µεηίε νουαξὲ Ἠεμιαλεζέ, ματ «οε]λχαπς οκεπηρία. Ὁο- 
Τοαπι εὐφφαίχω εἰξ Ροῦις αυ εὖ οἵ Φοήν, βειτ επι ἀφφαίνω. 
Ἰάεπιαε ᾖεπιεπάμπι ἆρ εὔφρων, εὐφρόνη, εὐφφοσύνη, εἴ 
βεπει» αἰῑῖς. 

Ῥ. 40ο, γ. 11, παρατάξεως Ῥτο ογάϊπο ροιεβῖ αοεῖρῖν [ετο τὰ- 
πιο πηᾶρὶο πεπατίσα 1π πράξεως, αὐ αοιίοπο οκ μοι -- ρα- 
επ. Ν. 39, Ρο[ί βέλος αὐἆ ππειτί εκρ]είίοπεσι ἀε[ιάεταιῦτ ἐξυπαά- 
Άυξε, ἐξαλέεινε, γυεὶ αἰῑπά εἰισπιοάί γετρυπῃ. δυσι απτεπα εἴπθ- 
πηοάἱ γοσίυμΏν Ιπυποβεῖοπες πἰπηὶς ρα[η οτεῦτας, φπεπιαάπιοθαπα 
οἳ Ῥαμ]ο ρο[ϊ ν. 58. ἴπ γυρ. ο[ξ ἵαπίωπη, Καῤδέ κεν εὐχωλὴν Πρι- 

εἴαανο- ἅμῳ, 9 οεῖεσῖ, πἱροίο ἆπαο οπαίδης ποια θ[ῖο Ῥτα 

ια Ἡ 8 ώς ὠῶ) »4οι, ν. 14, [αἱ Ἱαποιίνυπα Ίεμαι εοπβγπαι ϱ Π 
νη γ. 19. ἵπ. νυὶραίς Ηε[οι ράλοαβο εΏ, οι ς «ωσάν 
ἠπάϊοαύνο πποίο: Έτβωπ ΙΡ. 3, ν. 00. οξξ απτοπα μιτοῖῖ]νος νοᾶοι 
[γπίσεβα. εὐοχεῖν γετο ἄρποίοετο γάεας οἴἵσπι Ηείγεμίας, ἀμπα 
εὐοχβεῖν εχροπῖτ εὐτροφεῖν, ἀετίναμο αὐ οὀχή κα τροφή. ος 
αέπιξπίσγιήι αδεγε εορίαπι. Ύ. 36, εὐώδης, ὀυεώδης, εἴ 
Ία, πος ορι5 Ἠάρεπτ ἴ8πη Ίοπςε ασοετβία οτἱρίμο. ἴωπε) επίπι οκ 
πθάϊο Ρεαοϊοιο ὧθα, αιοὰ Απιίζο ὄδωδα ἀῑοίας, 4 νοιὺο ὄθω. 

Ρ. 403, ν. 1ὸ, παα]εῖ [οτια[ε αἰτᾳαῖς τὸν δὲ--- ως Εετα 
Τηδ[ειπη. [εὰ εχομίαΠ ἵάπποα. εἰ Γοθαπίπσα Ροτοβ, τε]αῖοπο αι 
Τϊαπαπι [ποια. . 37, αραιά θηἱάασι οπάσια εί [οἱριωτα, οκ επι 
εἴαπα Ολμποιίο. οπαο η νετα εἴξ, σππι σριώχοντα κας 
εΠϊ γραμμάτων. ἄλοφαὶ εοπγεπἰεπιίος νἰάεαωκ Ἴναυς ἱεεῖο, καὶ 
λυθέντων αὐτῷ τῶν γραμμάτων», τφιακοντάκις (νεὶ . 
τὸ ἑξῆς πεσεῖν τὸν Εφέσιον. 
ταῖο ἵπ αἀγοιμὶί Ίοσυπῃ ποπαπο, ο ν. 4τ οοπνεπ]επῆνς [ 
προϊόντες, Ργορβγεάἰεπίας. Αι ἵα Γεηπεπῖῖ ειγπιο]ορία παρὰ τὸ 
Έκτον τοῦ κεφαλαίου». ουπι δυ]άα [οηδεπάωπη ἐφέκτους, το 
ποοοπῖἩ. Ὑ. 03, γαι ἐκ τοῦ ἕω τὸ πέµπω, οποὰ Ροειῖου πιοιεῖ 

ὃ . να μας εἴω . ν 
». 4οὔ, ν. 8, ἀπολαύσουσι Ίος ΤΘΙΠΡΟΙΟ ππσο βρπίβοα ἶοπο τ- 

βιοπάεῖ Ργαεσεεπί ἐφεῖντο: κο. μις Ῥοΐμ5 ποτει αρρειένυο- 
γαπει επρἰνσγαπέ, πε]α5 μαάτας αἲ ἑῶμεν τὸ κοφεσθώµεν. ν. 5. 
γ. αάν αρᾶαδ φατρία, νο] Ιαἰτο πατριά, (πο αἰϊημαπάο Ῥτο 
τεῖδα αἲ εοάεπα Ῥεοροπίτοτο οτἵα εαρίωτ. εἰ ἰση, ν. Παροτθυῖς αὖ- 
Που]αν τῆς «πε ΠοΙπεα ἑκάστης. νιάείις αμίεπα τεῖρ Ἑ αἆ ιά 
110881, ἱερεύς τις ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, οσο ἀπεογρτειαπίυτ οᾱς 
νὶοο «θίας. Ν΄. 31, Ρο παφέχον ἰπίιετραποπόυπα εἰ, αἲ «ἀοοα- 
ταυῖ αρμᾶ Ἠε[γολίωπα Ἴμδθο, ἐφήλιδες, πεφόναι, καὶ πάθος ἐπὶ 
τοῦ προσώπου. ἵα οι Πρπϊβεαήοπα ποια αἲ ᾖλιος, [εὰ αἲ λος 

οτἱβο, εἰ {οπαι Ππ]άπι ᾳπας οσα οἶανας πρωτ. Φορασαᾶ: 
ιαπ νεα νο Γαταβῖς ἔφηλις: υπο αρμά ΤὨϊονοοτίάσια 
ἐφήλει». ή 

Ῥ. ἀοά, ν. 4, νυὶψ. Ἐχελίδες, [οσπαϊαῖπα ἴογπἰπαιῖοπο: εἴ νε δ 
Ἐκελιδών, ΟΧΥίΟΠωΦ. Ῥεγρεταπα πἴππαιο. Ἐοτίαα οσα ν. ἆ Ἰς-- 
οπή μπι τοῦ παρακειµένου ἔλους, σἀἰασεπίσ ρα[κάο. αριᾶ δτορὶι. 
ορόώα ει, ἀπὸ ἔλους τόπου, μεταξὺ ὄντος τοῦ Πειραιέως 
καὶ τοῦ τετρακώµου Ἡφακλείου, α πο ϱπἱ Εείος ποπἰπαίαν, 
«Πιο ἐπίεγ Γἰγασοµηι οἳ φµαιποΥ Πογομίοὶ ἐεπιρ]ὲ φἶεοςς ἵπ 
οιἶππα βγπηπίσα οσγιαπηῖπα Ἰμάὶν Ῥαπαιλιοπαϊεῖ ρτοροβτα Ρο Ἴνα 
αι ἴάσπα Φιορ]ναπυν, οἳ ποίῖες Παρτα 1ο, δ0, 7, τοσα ἀπὸ 
Ἐχέλον, αὐὖ Ἐολοίο, αἲ [αρτα ὅπο, δὲ. αρα διορμασαπὴ ρω, 
ὕσπα Ἱεριίατ ᾿Ἐχεμίδαι οἳ να λ. ἩΟΠΥΡΟ Ῥτο µ Γιος. 
Ροΐρειαα, [ αὖ ἕλος [ποια ο ποπηπῖς ἀοιϊναᾶο, αι ἰάδπι 8το- 
/]ναημο ρεόᾶῖε. Υ. αὔ, Ίουμν ο ἀπὶ "οίαοζη ν. 3355 αἶτος, 
ν. 59, Τ]οιϊασοῶα Υ. αδοι ' » 

ΓΡ. 4οὔ, ν. 45, γυὶµ. ἀπέχεσθαι, οπή[ο 8, ῥεαοσίρια οτἱρῖ 
Ἰπάῖος, Ν. 67, ἐχδρός Πανρ]ϊ αὖ ἔχθος Ἰλλωοραν, ρα Ἅπιν. 
Ρο, φυα]ῖς οἱ ἵπ αἰσχφός, λεπφός, λυπρόε, Ἀιβγός, οἳ Παν] 

«ΤΡ. 4οὔ, γ. αάν ἑψιῶ [οί ροιον Ῥτο Ἱπηροταμνο [ολους γοβς 
Πλ] {απτοῦ. ΔΗΟΙΟΥΟΠΑ ἵα οσᾷσπι Πποίο. οὐάεππηυσ Τοηροτο 
ΓυΗΠο, πο [ορβ[ο, ἐφιάομαι ἑῶκαιν ἐψιάν ἐψιᾶτ φπῖα Πν 
Ἱππροτίοοιί οκοπαρ]ωπα [αὐοσησν ποο ἵα αἰγαν πιο ων, Βι Ρι ατο 
[ο,. Εἰὶ απίοπι Αροοπϊϊ Ίσσιφ Άγκοής Εν, αν ν. διὂ, Ὑ, αν” 
ος ἀοουπΙδίιν. Ἰπίομος Πν κ΄ Πο Ἰαος, Αλλ) οὐκ Ατγείόην Ἄγα» 
µέµνονα ποιμένα λαῶν Ὕπνος ἔχε γλνκερόε. Υ. 37, Ἠο[οῖο 
νο εἶχει πιεο οοτῖὸ οουγοπῖε πισω. , 5ο, «κ ἆγμα- 

τ. 

πφεςς, ν ο 

γ. 50, αρᾶις βετο φεναχικῆς ο) 

΄ 

πό δα 2ο. 

Γι 

ἳ 

ο 

δω” 



5 

΄ 

4 

- Ῥ. 4ο], ν. 

-πιαο Ἰθοιίο οι πρία [οί Ροίοβ. πυθ]ίος ἵααοα Αίογα. 

8οΙ ΄ 

τα. πο[ίτηση ἔχ᾽ ἠνίαν τοροβταπι οκ Ἠοπι, ο, Ίῑε κ. Ν. 4ο, το- 
οιἶμν (ἅπλοντος: εἰ (δη. Υ. καὶ ἄλλα πολλά δὶο ν. 48, πιε]ίιν 
γειναμένη, Ρος ἀἱριηνοασαπα εις υἲ 339, 19. Υ. 54, οἱ Πιοιτηπι 
οἳ [επίοπιία οοπ/{ζαλμι, { Γεραπς, σχηνῇ (ἄγκλον ὑπὸ χβονί. εὰ 
απ ο Βι βοηαμα ροείαο [οἱριπτα, ποπ. ράτωαι οφ μἱἶοία η οις. 

μ4, Π ουπι αγομίο Ἰομαπηιιν καὶ ὀάκοφος, ί [οη. 
γοιίῖα, Ῥίοπας ος Ἰαπαδίοί πμπετΙς. Ἡ. 30, Ρο[ῖ καὶ Αἰολικῶς, 
Πυὐαιάιοπά μα. «ζκορος: οιἠαδπιοςἱ Ὀτασμγ]ορίας ου πι ἁλὶ Ρα [τα 
(οὐνίας, ἴμπι ὅθο, αρ 19. δίο ν. ὄχ, ρο[ῖ ἔλεγεν Πα πιομἰβοπι ή μπα 
ὣς [ου ὅτι. 

Ῥ. 4οδ, ν. 4, ὡς Ζάμολξιν ΑΠῖοο Ππογο Ρτο πρὸς [οι εἰς. Ύ. 
Αλλα Ίου εχίίαι Ρραρίπα 62. Υ. 48, ΠΗοταοτὶ Ἴοσμθ 

η. η. 

 ν ἄοη, γ. 19, πηοπο[γ]]αβογυπα τορ]α ἀεοσρίας, γη]βαίαπα [οτὶ- 
Ρίυσαπα σουτανε οἳ Ζεύς Ζεός [οἱρ, πα νεύς γεές- 5φδ, 19: πµπο 
οα]οιί]μωι Ἰῶνοσο, οἳ ουσ γυ]σ. τε[οῃο, τα εἰς εὖύς, ὅια τοῦ έος 
αλένονται καὶ ὠφειλεν εἶναι ος έως Ες ααῖρα οτἶαπα Εα[αιίαφ 
εοπππηθαί. ἵ Ἠοπη. 103, 5, Ζεὺς ἀχλίτως ἔχει, διὰ κανόνων ἐναν- 
φιότητα, καβά Φασιν οἱ παλαιοί. εἴς μὲν γὰρ καιὼ», ὁια τοῦ έως 
αλίνει αυτὸ, τῷ λόγω τῶν εἰς εὖύς, ἵνα τοῦ ὑποτακτιχοῦ Φωννει- 
τος (γουν τοῦ υ) ἐκπεσόντος, κλιβεί Ζεύς Ζέως. ἕτερος δὲ, 
Φινλάσσεσθαι 3έλει καὶ ἐν τῇ γενικῇ τὴν τῆς µονοσυλλόβον εν- 
Βείας δίφΆογγον, ὡς καὶ ἐν τῷ χλείς κλειδός, παῖς παιδός. (1ιβΕ 
υς. εἴσάεια Ῥεπο γε Ἰίο πο[ῖτο αἰγηποίοσο Πιβτοσαπίις, ια 
εἴἶαπι [εφποπαα Επίαηηϊ γοιὺα, εἰ οοπΏγιπΒηῖ ϱμδο ᾱ ποβῖτο ἵπ- 
Ίτα τοροιυπίς Ίπ σέων Του, 4. Υ. ὁδ, ριο δένδρῳ «οπγοΓ]επ[ῖιθ 
αριά δυἱἆαπα εβὶ διέόρῳ. δὶο ν. 57, Ἱεβεπάωτα εἰς τὸ πεπαλαγµέ- 
γον, υἳ Ίπβα 6061, 8. 

Ρ. ἀιο, ν. 7, δωρεῖσθας ἴπ γ]ς, οπηί[απα, α ἁτυπη 4 ποὺῖ εχ 
γ. 1ο. Ἰάάεπι οι Πο (ομίυη ἰμά, Θώων παρδαλίων τε, ν. 19, 
αὐάτταων εκ Ἠοπη. εἰ. Ἡ.ν. Ύ.1ὸ, ἂε Ιου Ιηνεπῖο φιοὰ ἀῑείτς, 
Ῥτούίτωπα αιἴατα ραµ. Ῥιπεσεά. Υ. 30. Υ. 26, πες τὴν πέφμαν- 
σεν: ΠΔ Βερμασία Ρᾶ[[νο ροῖῖην οαίογεπε Ποιήβσας: οσα Ἠίς αοϊῖ- 
πο ποϊοῖης σα/ο/αοιίο. Υ. 49, Εωηρίιάϊ Ίουμ9 οχ[ίαι ἵπ Γρ]]σεπία 
Ἐαυτίεα, θὐ]οηῖς Οαπτετίαιας ρᾶρ. 13ο. 

Ρ. 411, ν. ὃ, Αροιομί ]ουµ5 ε[ῖ Αιροπαυί. Πβ. 1, ν. 11. Υ. 
6, πιεῖις Ζήτης (νεὶ, ὄντνς, οἰονεὶ «αήτης) παρὰ τὸ (α καὶ τὸ 
αὐτης ο}. δ, Ίουυς Αροιομῖϊ εβ Αγοοπαί. Ἠῦ. ὰ, ν. 750.  Υ. 4ο, 

ο ὀήτρειον Γοιροπάυπι Ρο ἷι9 δείτφειον», Ἡ ρατεῖ εχ {εηπεπίβ». 
αἆρπη [οτε «ώτειον Ππίτα 1, 4ο, Ύ. 49, ΥΟΓΙΙΙ9 Γοιά [ο χωλίαμ- 
βον, ἰαπιοίεηπι οἰαιαίεαμς: ἆ9 (1ο [αρτα φποφιο αἆ 9, 40. 

Ρ. 412, ν. 19, Ἰοβοπάυπα νἰάείατ. ὑπερηφανίᾳ, νε]. ὑπεφαυκε- 
νία. Υ. 26, ὠγῶν Ρροιαίῖ ειἶαπα [οεπ, ρεη. Δεοῖρί, Ἡξ ἵπ ΠΗει οεο- 
1εο Ἰεχίςο, θυγαῖς, ταῖς καβέδραι. δεί. ν. πιο οκ θμία 
Ίοβεπιιδ, ὀύνασθα, εἶναι τὴν λέξιν Φησές' μι Ἠετοάοῖι5 ᾳιαωπατῖ- 
σπα Ροιίας Ἠῖο απαπι η [τοτίους ΠπτεΗρααικε Ν. αθ, ἵπ Θενστύς ἆμ- 
Ῥίεκ [οριιτα ἴπ πια οοπίαία γιάείας, πεπιρο «εστόε εἰ «ῳστός: 
Ρος, ἃ «ως: Ρο[ξετίος γετο, ἃ ω, ᾱ πο εἰ ούμῃ. Τεὰ Ρο[ίε- 
αἴπο «ωστός ταση εἰ[ε ραϊαν είπα; «εστός αμτοπα τερειίτα ρᾶρ. [ε. 
ν. 33... δα, ΤΠεοσσίι Ἴοοιν ε[ῖ Ἱπ 1άγ]Πο κν, οιιοὰ Ουτασιίας 
[νο Αάοπιαριίαο Ἰω[οτιρίτατ. ι : 

Ῥ. ἀπὸ, γ. 1, τὸ ἄνβρωπος, τᾶνβρωπος, [επ ροβυπῖ, Π πιᾶ- 
τοπῖα]ίτετ εαρίαπΙΙΣ Ρο ἄνθρωπος τὸ ὄνομα, ΠΟπΙε ἡίιαά ἄνθρω- 
πος: αἰἴαφιιε Ἠαϊηδπιοςί Ἱερπῖως πίτα «20, 56: οἱ ἵπ τ, 705, 30, 
Γεὰ ταπίπῖα εχεπαρ]ῖ ῥιαία Ἰμο αὐάιια Τωπτ, ας ο[ζεπάσπε τοῦ ἂν- 
Αρώπου Ροβῖ εἰεείμπι υ Βο οοἶτο ἵπ τώνβρώπου, ως ςΜὰ 
πὸ ἄνβρωπος ἵπ τάνΊρωπος. πᾶτα αἰἴοφυ χερα]α. ροῦ/Ἴπιε ἆε ἆαιῖ- 
γἱ ει βεπ]ῖνί5 Ἰουμίτως, πξ Ρατεῖ εκ ῬΡ. Ῥταεσεί. ν. 55, οἳ 57, 

Υ. 22, νυὶᾳ. τῶν μὴ ἑώων, ϱΟΓΙΗ φ μας 6η {μπι αππιαἰία. 
Ἡ Υ. 54, Ἱε- 

οἵίμςδ, τα ἐκ [βαφείας καὶ ὀξείας πάλιν ὀξύνονται, 
τ εκ 190, 35: 234, 6: ει οἰατις ο χερι] (μάς ἵἩ κεκοτμώς ἵπι- 
Ἱταδίτας δοι, 9: εἰ 056, 17. 
Ῥ. ἀῑά, ν. τά, αρ, περὶ τὴν καρδίαν, οἴγοηπι οογ, ηῖ ν. 6. 

τ. τ], γυ]ᾳ. λύσατο, «Οπίτᾶ ΠεΙτΗΠΗ. ποβίτήπα Ἀῦσε τοροβτηπα οχ 
ΟὐἐνΠ. λ. Υ. σι, πιείταα οοπ[αυ]τ, η ἱεβαπαδ, Ἠδ' ἐπιπηδήσας 
ῥωστηρίῳ ᾿Απόλλωνι -- [εὰ απ ο οἴαπι Ῥοεῖᾶε ΕΙ Ίηεπ», Ἠβιιὰ 

υἶάεαι αΗϊτιπαγετίπι. Ὑ. 54, δέ οἱ ρετ [νηϊσε[ῖπ Ῥιο υπα ανα 
εαρίοπό πα. η [οτι νειῖος Ιεοιῖο εἰ, Άῦσε δέ οἱ, πα ν. 11. δἱ- 
απ ροιτο Ίοεις εβὶ 1]. ὁ', εἰρύσατο «ωστήφ τε παγαίολο». Υ. 30, 
ὦν αομίο αοοεπῖα Ἱπβρωίταπο εἴἶασι ἴπ γυ]ᾳ. Ὑπᾶςε [α[ρ]σατῖ Ἰἱσθαῖ, 
πποίοτεπα [ορβο, Δια μὲν ἄφα: υἳ ἴπ ΡΗΠΙ νε τερίοπο 
ῥτουε]σισιαιῖοις Πε Ῥτο ἄαείν]ο, [στ αριὶ ερ], -τίοιας ἴπ 
Ῥογίας: εἴ, ἰαῦαι αγίειε ογεύτο. [εᾷ νι]ραίιο Γεπρίιχας ραιτοεῖ- 

Τ Ίσουν απ εβῖ Ι]. λ΄, ν. 405. Ρτῖοτ αμιοπὶ εχ[ίαι Η. ὅ, ν. 155. 
νο, οτζο εἰ [οπ[α5 εᾖ, ιά τὸν χαρακτῆρα τοῦ στ. εχείου τούτου ἔχειν ύτα καὶ τοῦ. παπα Ῥτπαπ Ῥος [ ποῖαι Ης ἀομιάς 
Μη πο η αεεῖρίαίωςς ει τετῖο εἴαπι Α, Π α εαρίίο ριῖ- 

ΕΥ ΜΟΙ ΟΟΙςΟΝ, : 

σὰ 

ΕΙ 

΄ΝΟΤΑΕ ΕΕΙΡΕΕΙΣΙ ΣδΥΙΒΥΚαΙΙ. 8ο 

πηαο Ἴποας αἱ Ῥούοπι [εουπάαο Ῥος πιοδίωη Ἡ βταγῖς 4οοΡΠΙΙ9 
ποῖα ἀμοαίασ, «ΝΕ ὅο, οσα ὀώσει ατα! επ μα τὶς, ας ἴσευπ. 
4α ρετίοια [οπθεπάμπι δώσεις. Ύ. 96, την υπίαί Ἰοοί. [επι εβ, 
Ἠ οὐχ. Ελένης ἔνεκ ἠὐκόμον τόσα πασχοµεν ἄλγη; [ἶοιι 1]. εἰ, 
Ἡ οὐχ ἅλις ὅττι όνος αναλκιδας Μπεραπεύειρ; ἵπ φμῖὸ. Ἰθσῖθ 
” εἵ ου ρετ [γπιζοβπ οοευΏς ἵπ παπα [γαζναπα, 

Ρ. 416, ν. 13, αρΙ9 [ογο ἔστι τὸ Ρο ἐπὶ τὸ Ἱεροτίπιιις. 
ν. ει ὁτέ μ, ἵπ νυ]ρ. εἰ. Ἠοπι, 1], αἱ [οριμη ὅτ' ἐω σαι 
απ Ει[αλῖ ἴοχτα. ἵπ ορπηπιοπταχίο ἴΑπιοα οπκάοα Ειμαι, ὅτε 
µε, αἱ ἵη ποτ εχοπηρ]ααϊδ. Ν. 2ο, ἱπβαίνησα [οτί Ροιοὶ ρος 
επα]ίαρεα, ας ορβα, µε Ἰπίτα 686, 22, Παιρ[ίείαθ εαπεπ οι ρία- 
πμ παφεξερέεσθε, Ιπρεια]ίνο πποἆο. Ἡ. 23, τοσιίαν ολ 
ατικό», Ἠυἱ οκ ν.21. Υ. 26, αριίμ5 προαιρῶν, ο/ἶδεπα, Ρ/ασ- 
ορίαης, αἲ ν. 35 οἳ δ4, Ὑ. 45, γαὶρ. προπερισπᾶσβαι, ονιάοπιέ 
αποµάο, αἵ Ῥαΐει εκ [εηιοπῖρ. » 

Ρ, 416, γ. 1ο, χι ΠΑΓΟ Ὥμο πι οΟΠΙΟΧΙΗΗΙ ἱετορβί[ο γ]- 
ἀθιωτ. αρίαπι οπῖα Πίο Ἰοσμπα ποπ παύει, [ες απιυτα ἵα Γεηπε- 
τρις. δίο περισπᾶται Υ. 18, ρτουμὶ ἀαρίο Ππρροβήάσπα εβ, ο 
Ρτο Ίο ᾗκι Ἰαιά Ἱπεοιηπιοίο [μ]ητμοίως. αά δε οετία πμ]]ο 
χποζο φμαάτα, Ἡ. 21, πφὸ τέλους, ἄὗδηια αιτῖου]ο ἵπβα φπ σης 
Αἰᾳιοτίε». Ν. 56, Επιρ]ίοας οἱ εἰατίαδ, σνµαίνειν φασί. Υ. Ίο, 
τα γωὶβ. Ηετοάοιϊ εὐιἠοπῖδης εἰἒ, σὲ ὁ' ἐγώ, κατάπερ ἠπείλησα, 
αἵματος ποφέσω. Ίοεις εΒ [αῦ βποτα δεῖ κ. 

Ρ. 417, Υ. ὃ, πηα]ίπι ὦχι [ει ἆχι (πι οπῖπι ζει Τμεοστῖ- 
τις χα σύριγξ ἀῑεαι το καὶ α σύφιγξ, αμὰ γειει ᾧ ει ὧχι εο- 
ἀεπι αρίία Ρτοίοτο (µο ᾗ ει ἦκι, μα. ποπ γίάεο. Ὑ. 5, 
αρῦι αἆ πποίισα αμαάναι ᾽Αμϕιτϕνωνιάδης, τι Τελαμωνιαόη», 
εἵ Ππ]ία, ο Ροβεβ]νίο /αοια, 91ο, 57. Ύ. 59, Ίοσιφ οκ Ἱ. ν΄: ἆς 
Ῥταεσεάεπίε Ιπρτα ἀῑσίαπι αἆ 102, ὐ7. 

: Ῥ. 418, ν. 18, Ρίο ὁοτικῆῇς τες Ίεβεπιας ὀνομαστικῆς [ει 
εὐβείας, αἱ Ρατοι εκ 106, 47. Ν. 26, τοσµ]αο ππρειίοστα οἶταιίο, τά 
οι 975, 9: Ἱπιερια εχ[ίαι 3δ., 18. Ύ. 61, Ροβ οοπιπιαιῖοι. ἠ]]αᾶ, 
κατα τροπἠν τοῦ ο ες ε, Παραμάϊεπάιτα, πφοςθέσει τοῦ ι. Ἱ- 
ἀέπιᾳμε ν. 25, Ρο[ὲ ἀγερέω αγερῷ, [αβ]πιοΙρεπόπα, ἐκτάσει τοῦ 
α εἰς 3», ἠγερέω Ἠγερω. Υ. 59, Ἡοπιοτί Ίοσις οχ[ίαι Οὐν[, λ΄. 
γ΄. 46, Ίοσις τοβιαῖας εκ Ἠατγροσι. ας Βι]θα. Ἰπ γαρ. εότιαρίθ 
ἀωρόκυλος [αἰρίαπα ϱτο ὁ Κφώβυλος, Ίπ Ἰῑσάεπι νι]σαιῖς {ει Υ. 
πιει ΑτΠομίαπι ὁ εἴ ΠΜΙΠΕΙΑΙΕ Έβδομος Ἰπιετίεσμαν εἴὶ ὃν: απο 
αιά ΠΕῖ νε]ίε, ποπ [ἀλῖ εαρίο. προ εΠΙπα αριο Ἰεσεῃς ὁ ἐν ἐβδό- 
µοις, Δυϊ ὁ ἐν ἑπτά: που ΙἴΟΠΙ έβδομος ΙΠπ ἕνατος Ιμίὸ νοτιθγῖς. 
1ασιε ουπα Ἡατροσταιίοπε ας Θμίάα Θ41ά Ρατσι]απα οπύ. Ύ. 
δ1, αρΏις Τοτίαπ ἐγεύσαντο Ῥτο νι]ς. ἐδέξαντο: ει ν. 54, ἐν ᾧ, 

τόπω. 
Ῥ. ἀπο, ν. 33, Ίοσμ ἱπδροβΠοπο, Ἱππημίαίίοπε, Ίπππο οἳ 

οπἱ{ῖοπα «εργαναιας νίάετηγ. παπα τα]ι9 αυαερίασα τοηαϊτυς ]εοιῖο: 
ὧρτε παρὰ τῷ ποιητὸ, ([. ἀναγιωστέον) Ὃς {όμ τά τ' ἐόντα: --- 
καὶ οὐκ Ίδει τὸ γὰρ ᾖδη µετακινηἉὲν εἰς ἄδει, ᾿Αριστάφχειόν 
ἐστιν ἁμαρτημα. ὤφειλε γαρ ἐᾶσαι αὐτο παρὰ τῷ ποιητῆ:---- 26Η 
1ωπο ᾿ασποίοῖε επἶαπαι Ἐπ[αιμῆ εοπιπεπιατία5, ἵαπι(υᾶτα εκ νειετο 
Ιϊοππαϊίο Αιῆζο «ε[απιρίαπα, Ιάεσοηάο Ἡοπιετὶ δετιπαπητη. εὲ αι- 
τενα Ἡοπποιὶ Ίοσι5 Ἡ. α”, ἆε Οαἰεμαπιε, Ὃς δόη τα τ ἑόντα, τά 
τ᾽ «σσόµενα, πό τ ἐόντα. Ύ. 50, τοι ὧκουν, νεὶ Ροῖῖις γε- 
τετε ΠΙΟΓΕ ὠικου», ΔἱοΙο ἄυρτηεπῖο, αἲ ἵπ Ρεαβεεάεπιὶ εχετηρ]ο, 
ει Ἱπίτα ὅ2ο, 16. Υ. ὅ, Ίουι», αἆ απεπι πος τεπήτς, Πιρια εκ- 
βαι 586, 14: αὈῖ ἔππιεα νι]ρα! ἐπεποιήκειν Ἠαὺσπι ρτο ἐτετύφειν. 

Ῥ. 4ρο, ν. 3, Ῥτο [οεπηϊπίπο Γηρυτάδι βαριά Αιμεπαθυτη απᾶ- 
που Ίπ Ιου Γµρυταδν Ἱερίατ, τεππἰπᾶιίοπε τησ[ο]ϊπα, δὶς ν. 9, 
το Έκτασιν ειπα Παρτᾶ ἐπέκτασιν Ἠαὐυΐπιιν αἴπιοι ες, ἔωπαι Ἱπίγα 
1π οἴσθα 018, 95. Ύ. 17, Ῥτο ᾽Αλύπη τοοιῖαθ (ορίποι) ᾽Αλόπη 
Ίεσεπιμε, τς αριά διοβαειπα 5, οἱ Πηρτα 7ο, ὃ: Ποσποα εἴ αρυά 
Ἠοπι. Ἡ. β’, Βιερµαπυπι ΕΥ. οἳ αἶϊος, αω Αἰορεπ Οετογοπί 
βίαπι τταάωπῖ, οι αἲ εα ἀεποπππάταπι Ά]οροπ οριάωη. Ἠ΄. 4ο, 
Ριο ὡς Ἰορί οἴἶαια Ροτεβ ὃς, σμζ. 

Ῥ. 431, Υ. 14, Αρο]]οπῖϊ Ίου εξ Ατροπαυτ. [1]. ἆ, ν. 3607: υδὲ 
νι]ᾳ. ἔτ᾽ Ἠερύη, σάᾗμο «4δτία. Ύ. 57, πιθίταπα «οπίατοι πιε]ίις, 
Π πολλὸν απῖ πουλὺν Ιεβετεπωι5. [εἆ γετεος, πρ ἀεοητίαϊις Πιτ ]ο- 
οιἱδ, αἳ Ιἴθοπι Το. γ. αὐὶ ἀοίαπιρει γἱάστας εκ Οὰ. ;. Ιδὶ επῖπι 
Ἠοιηεπί ε, ᾿Αἡρ γαρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ' ἠν. Ύ. 59, Ῥτο περᾶιιγᾶ 
οὐ οοπγεπίρπεῖας [οχῖο τεροπεπηις ἀῑσιαποιῖγαπι 3, αιε. . 4δ, 
πι ναὶς. [ας εἴίανα αἰτογίας ]οσιῖοπῖς γοβϊρῖα, οὐκ εἶναι σχοτεινὸν 
τὸ σπήλαιον: (868- πημ]ιο εἰ ππε]ίου; ἅπία εἰς σοτηπιοἆο [αι 
πες, πί[ ο [εηιοπίά πιεπαῦνο [αὐαιζιάιὸς «ΟΠΗΠΗΙΙΠΘ ναι Όα 
εἴρησθαι. Ν. ὅπ, γε Εοτια[ῇ]ς εἰαροπότης, [ωρτα 304, 47. 

Ρ. 4ρα, ν. 18, πε] τα ἐκ τούτων παφαγόµενα., αῖ ν. 33: 
διὰ εκ ν]οἰπία Ίο νίδειαχ Ἱπερββο, δἱο ν. 50, αρης Ρα[Γ. δια- 
χρώεσβαι. Ἡ΄. 19, πβίαΏης παφ Εὐτόλιδι, Ώππεορο 1ῆα Εὔπολι ποῖ- 
Ἠὶ φμλά έπη ε[ὶ Ιπ[ο]οπ.]ο. Ύ. 4δ, διὰ τὸ νέον τοῦ σώµατον : αιῖα 

εινευῖυς ε[ οπἰάίοτ οἳ Εεττίλιοςς [επεσίι, Ηἰρίάϊος; αι ν. 46. 
Έεε 

δεπ- 
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ὅοο 

. ἃ 
Ρ. 425, ν. αν τεσῖαδ δεδεγµέναι, [οσπα. βεπετε, υἴ πιοχ ν. 7: 

Ποππηπο ἴπ Γουρ]γοπίς ιο. Ῥ. 48. Ύ. αν [επι εβ, παρὰ τὰ 
ἵα τα ἄνθν. Ν. τὸ, οιαιπ[ῃ νε] ἱοβύστφυχος ἵεραν, νεὶ γονοβό- 
στουκος, γεὶ εἴἶαπα ἁῑνι[ο ον ὁ βοστφυκος: ΙΑἵποα Ἰμαιὰ ρετίαπατα 
νάειας Ἰεοῖο. . 14, αρα ἡ καὶ, νοί οιίαπ. τεἰαἠνανα επ]πα 
οὗ ῥάταπα ο [αῶτ. Ὁ. 52, ἵπ νυ]ρ. εἴἶαπι αἰτεγίι5 Ἰεειῖοπ] [απ 
Ἰπάϊοία, ἐπὶ τῶν ἁλόγων, Θωώων πορδαλίων τε» -- εχεη[ο ποπη- 
Ἡο (ώων. ο. 41, ἐὰν συνέλνε, 1ὰ ει, / ἁμαῤις [Ώἠἱαδίς ἦσαν 
/οἱρ[εγίας ει Γεῃ. ν. ἐὰν μή εὖρης τὸ ε, τὰ εἰ, /ὲ Ἴσαν αὐόφιε 
«/{ετέρίωπι ἐπνεπεγίς. 

πά ασε ν. Ό, απ νεο ἔχει [αμαιά]οπά να ὁ ποιητής, ο. 
Ραΐει εκ [εηπεπίρας, οἱ Γωρτα 47, 1ο. Ν. δα, κα πο α[ριτατίο- 
πε [οηρίωπα εἴἶαπα ἵπ να]. αἲ ἵωρτα ν. 4.  Υ. δὐ, πα 15, οὐκ 
ἠχιστα γὰρ, [παιάτεπόάμπα λέγομε», αἰοίπιις ομέπι οὐχ. Ἰκιστα, 
τεπμῖ κ ῥρτορίετ [εημεπίεη α[ριαΠοποπα ἵπ αἱρίταιαπα κ πιωῖαϊα, 
ᾖσσον Ῥοτο εἰ Οκιστα επι Ἠαβεπι [οτπιᾶπι Ο1ΔΠ1 ἕλασσον οἳ 
ἐλάχιστα, μα εκ ἠκύε, πϊ ἐλαχύφ. αἴηιο πῖ εκ Πομίτο ὠκέα 
Ῥετ ἴγπεορεα Βι ὧκα, ἵνα [οπα[ϊ εἰ κα εκ ἠκέα, Αριταιίοπο 
ἀοπηρία. Ἡ. 40, ναζμο εχρ]επάο αφμαίεπας [αοῖμπϊ οοπιποιίο δὲ 
επαι γετὮο Ἀέγεται. Υ- 99, να]ς. Ἰεχίοα εκ ἨΗοιπετο οἴτααι ἐπ 
λακώτν τανύταντες, αἰάῑτο [εᾖο]ιο ὑπεριστίῳ. [εὰ ππο]ι Εοπα[ϊο, 
πο ἀιιοϊοςῖν βταε ομίοπα τεϊοπία, ὑπ ἠλακάτν. εἰῖ αμίεπι ἠλα- 
κατη, Ὁϊ τας Ἐαθα ας, απος ἵπ παπί παμείοί [αωποταίο αὖἲ 
Εηῖ Ππαϊναάίπεπα αοιμηϊπαια εκβαι Πσπαπα. ΄Υ. 54, επι ίἶοα 
Ἠϊιά, ἀντ) τοῦ ἠλάσκονσαι, [πρετνασπμη εξ, Ιάεοφυε τοἰοπόυπι. 
κρο[ο ααο Γεηπίτας, οχίίαι αριά Ποπιετ [οἰνο[αβίοα Ἡ. β', 
πες ποπ αρυά Ηε[γοβίαπας αμὶ εἴἶατι αάῑτ, ἐν κύκλφ πλανώµενοι. 

Ρ. 41, ν. 19, µς τῆς Μοῦς νεβῖρία - νΙἴαπιας, [ετυεπάια 2ό- 
Άεκτρόν τι ὄν: απϊ Ἰοησα τειεπῖᾶ, ἠώλεκτρόν τι ὄν. Υ. 35, ὁῆμα 
νἰεο[ατα ε[ὲ: νε χρῶμα νε] ῥίνημα. πες πια]ο ρταεπιϊπειας ᾱΓ- 
Ώου]ας τὸ -- αριὰ Ηείγομ. ε[ αλλότυπον ΚΧφυσίον, εἴ µέταλλον 
αθυσίζον. θεα. ν. Ππρυ]αὶ πµππετο Ἠλέκτρα ε[ὶ αριά Ῥαμίαπίαιι 
πιο[ἴτια 145, 59, Ἰάᾳπο ἨΠεβεπῖαε ορριἀα]ααι εἰ Παπποα, διπῖ ος 
Ἠλεκτρίδες νῆσοι, Αριὰ διερ]. Βγ2. ει αἶο. Υ.28, Ἰλεκτφα, 
Γεια ἠλέκτραι, δυϊάας Γωπῖ τὰ ταῖς κλίναις ἐπιβαλλόμενα ἐλεφαν- 
τινα” αἱ γὰρ ἀρχαῖαι κλίναι τοὺς πόδας εἶχον ωφλαλμισμένους 
ἄνθφαξι καὶ ἠλέκτφοι, ὤνπεφ νῦν ἀφγύρῳ Ἀ καττιτέρῳ. πα Επι 
εἰεσιεῖπα εοιρ]επιατα, φυἱρην σεα οσμ]ῖ οἳ βεπηπς Πεείογιπα Ῥεες 
εχοιπα απ σεν αν. κα ει ἈΠετουτά δρΗηαίδνα [υ]αστα 
ἵπ Ἰφάσπαι ρεάῖοας εἴΠηρι Τοἶτα ὁτθ, 41. Υ. ἆο, πο] πολυό- 
χευτον, αι 193, 11. δίο ν. εξ, [οτιαῇε νεηας, τὸ µατην τὸ µα- 
γαίως: ει ν. ὅὰ, ἁλέασδαι, ἄοτηῖο Ἱ. ὦ 

Ρ. 4.6, ν. 7. ὁψ ἵαρτα Ἱωίανα Ἰαπιρίοὶ πποιτὶ πππχετπα ἑΒ. Ύ. 
16, πια]εῖ [οτίια[[ο αφ], πγὸ τοῦ τὸν Δία κτήσασβάι τὴν Ὅλυμ- 
πίαν, παφα τῆς Γης αὐτὴν παφειλήφεσαν Ἡλιός τε καὶ Ἰφόνος. 
αο ποιαπόμπη Ίος Ἴοεο ΗἨλιον ποπιπᾶΓὶ, φυἱ αἳ α[ῑ ν. 38 Ἠλετος 
αρρείίαιατ, αἆ Ἀτπεπόσπα [οίσει ρτοίαρίαε βἱοτῖπα, ἀεο]αταϊ 
εἴἶατη Ίναες ποβτὶ Ῥαμ[αηίας 148, 28, οἱ δὲ αποσεμνύγοντες τὰ εἶν 
αὐτὸν (πεπιρε Απῤεαίη Ε]εί βίωπα, Εἰάϊς τερειη) παρατρέφαντες 
τοῦ Ἠλεί-υ τὸ ὄνομα, Ἡλίου Φασὶν Αιυγίαν παῖδα εἶναι. Οτοπίϊ 
απποπῖς τπεπήπ 1άοπι Ραυ[απίας 1609, ὃ: 106, 11: 197, 38: τοπηρ]! 
νοτο εἲ [ποτοταπα ἵπ εἰπσάετα Φαττηὶ Ἰομοτεια ἱπβύμίοταπα, 190, 
ᾱ, εἰ 197, 5ο. . 40, εἵ αὐτῷ [ειτί ροιεβ, εἴ αὐτοῦ Ρίο εὸ 
(ων 35, τεοῦμ» τετραετή, γε] εἴαπα πενταετῆ: θὰ στ" 
ΠαΊπος ΠΠΟ5 εχρ]ειο οππίο «μοήμο αππο τερειεραπίατ Ἰηάἱ 

ὀνορίιά, οπίας πια τρίοπεπα τεδαἷι 1άεπι Ραιμίαπίαν ποβος 
1, 18. «Ν. 38, Ἐϊευπι Ἐρέεο Ἱμπίαγοη [αοι Ῥαμίαπίᾶ. Ἐπάγ- 
πιοπί οπίπι Βίου ΡΗ[Τ Ῥαροποτα, Ερειπα, Αεϊοϊαπ; ο βἰαπα 
Ἐωγοήαα, εὰτ, δι εκ Εωιγεγία, Νεριωπὶ [αι οσίαπα Εἰευπη : 
εκ Εἶεο Λησεαπα, 148, 19. ἵνα αι [οσμπά μπα Ῥαμ[απίαπα Έροι Ε]εο 
Πιτ αναποπ]ης, «οτί φαὶ Γεφυίας ν. 39, α Ῥαμ[απία ἵάοσίασ: πῖβ 
{ος άναν ε, φαἲ αἲ «ο ᾿Αλξίων ποπιπαιΙτ, [νο (αι Αβγααποιις 
1.οε(εἶνεγας ππα]μῖ) ᾽Αλεξίων, Οεποιπαί ραΐος, 148, ϱ. Ύ. 40, Δη- 
1ο Ίοηραπα Πῖαπι εκεπιρ]ογαπα επιποταοποπα [αραπάϊοπδα ὡς, 
αἩτ Πποῖῖς ραγου]α, Βοζυπάαπι Ῥοττο εχδπηρ]Ηα ἴπ γι]ᾳ. οᾱ. ε 
Ἐφιβεύς, εοττηρίο, πο[ίταπι Ἐρεκβιεύς ὀθειππρίωα ο Φιερμαπο 
-λυπότνη Υ. 45, οὐκ ἐπὶ πατφὸς τοῦ Νέστορος: αία νἰἀείίοος 

ε[]οιί Ῥαϊος Ἠνλεύε αρρεἰίατε, Ῥοτ Ην, Ποπ Ῥες ει, πῖ Πμλεύς. 
Ρ. 417, ν. 1ὸ, πε][α εἰς, ἵπ νηὶᾳ. οταία, αι ατα εκ 425, 41. 

γ. 40, αὐτοῦ [εὶ Ροιε[ὲ, Π αεορίαφ Ῥτο, καὶ περὶ) αὐτοῦ παρἀδο- 
σι. Αἰίοφαί εοπνεπιου αφ αὐτοῖς, οἷ; τεἰαίοπο αἱ μάς Ἰήφ 
ει πια ίσος [πεια, . 47, [επίων ο[ῖ, παρὰ τὸ τῇ ἆλ) (τουτέστι 
τῇ Δαλάσσν) βαΐνει καὶ βεβηκέναι. βὶί εἴἶααι ποῖα ρατιοῖρίαπα 
Ρίο ἱαβπιήνο μασραηπη, 

Ρ. 418, ν. ἡ, πιο] [οηλῇο ἀντὶ τοῦ ἠλεμάτως. αἴοημή οηἶπι 
εἰκα[μ]α ΕΠΑ], τὸ µαταίωε, ἴαυιοϊομίαπα Ἰαγει. ὃς ὂ, ἡλικία πι- 
Ρἰτεῖα εἰ τοι αὖ ῥλίκος ἀετίναιιτ, ας ῥτορείο [οπαι «παπτα- 
ἕεπα, επι γεί δοπύπαα, νεὶ ἀἰκοτείαπι, τὰ εἰ, πιοᾷο [αι- 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΙΟάΙΟΟΝ ἄΚΑΕΟΝΥΝ δοή, 

ταπι εοιροΓία, πηοᾷο απΏοτατΏ ΠιπητιπΙ [οι αεί. Ὑ. ο, ἵπι- 
κ. οἳ τερυ]αθ εαίίο, µἲ ὝυΔε ποῖα εἴο Ριαεαπετειυς. [επ- 
Ἡφ εἰ, καὶ ὅσα ἀπὸ τῶν εἰς η; ἀρσειικῶν εἶς ν5 μεταπίπτει, τὴν 
γενωκὴν εἰς ὅορ ποιοῦσιν, οἷον προδότης πφρδότις πφοδοτιδο. Ν- 
17, ναἱρ. ᾿Εφνσβεύς, . κ. αὖ ἑρύω. ποβίταπι Εὐφυσθεύς Ῥταε- 
τετ αἶιου ρεοδαι εἴἶαι αἱρ δειίσα [οτε αραιά Ποίγεμ, οἳ δυϊάαηι. 
Υ. 17, πονητικὸν ὡς τὸ Ἰγανον] Ἠαδθεί ἱρίατ Ρροεσααι αρλαεγεβπι 
Ραϊποιρί5 Ἰίετας τ, Ῥτο τηλυγέτην. Ν. 51, ΤΕΕ ἁλαλητός, 
Οχγίοπως, αἲ «βετεπιατα  αὐ[οοιινί οὐπιροβά, ας [αρα ὁδ, 9. 
γ. 2, αποαίαπα Π]ιά εοπππαιίοῃ, ὡς ἠνεμόεις, ἃ ποβῖς αἲ Ἰα- 
τση εχρ]εσάωπα εξ αἁἁπαπι. [εὰ Ρ]επίοι εἰ ρἰαπίος επι [επίεπίία, 
Π Ἱεραπιμς, ὧρ παφὰ τὸν ἀνέμον ἠγεμοεις καὶ εὐήνεμος. ἄϊιε Πα 
Τοχιαῇε αἳ απεῖογε [ορια εἰἰ. . 

Ρ. απο, ν. 19, οοπνεπἰεπίας, ὅπη ἐβελήσει, Φμο νοίει: εἴ γ. 
47, λέγει δὲ, εινα [οτπια, 

Ν. 4ο, ν. 3, τεραία ροβυ]αι ἐνερώτερος, Ῥετ ωπιόρα. Υ. 5ο, 
11 δικφόσσου Πραϊβεαία Ηείγελίας ει διιάας [οπῦωπι ἁμιτύβιον, 
Πάάεπιήμε Οαἱοπ] ἵα Ἡϊρροσταιο Πεχίεο. Πάπα ἡμιτύμβιον ἴομας 
Ῥοιίις «ἰὐίάίσίανε πια, «πία αι ὑμέμηα; γεὶ, αἲ δυς- 
45 εχροπίε, ραγνμ/ώήα Γερμίογμπι. δἱ ἴΑππες ἡμιτύµβιον ποῄες 
{οπρίι, Πεν νο]ωῖῖ ρατνασι [αάαητα, ει ἁπιίάνυτα εως, πο 
τµπιρας ἰπ[εγοπόα5 πποτῖαας Ιπείπρι ἴοιεις Ύ. ὅ5, ἡμίνηφον κρίας 
επτ αι! /επέγεσσης ϱαΓΟ: (νηρός επίτι ρε ετα[ῖα Ῥρτο νεαφός ἷ- 
εἶτυχ) ααξ [ρεοῖα[ίτετ οοταςϊηϊ Ρί[οἴς εατο, ᾿Αἴλνεπαει5 οπία ῦχο ὁ, 
εοτασίππι Ῥίίεειη αὖ Α]εχαπάτιπϊ Ῥεουμαήίτετ αμίνηφον ἀῑςῖ 
Πάεπιαε αραιά εικιάεπι αἰφπσπίο απτε, 0ο, ϱ, Ἱερίης, τῶν κα- 
ωγὸ ἡμωήφων», } τῶν ταφικηρῶν σιλούρων. ἄϊ ἠμίξηφον εὲ /επεία- 
τί μπε, 

Ρ. ἀδι, ν. 5, πιε]ῖαν ἡμύει ἀσταχύεσσι», . β’. Ν. 15, ἀωρίι- 
οἱ Ἰοσιὶοαῖς [αατ γεϊϊρία, ἑών ἑοῦσα, εἰ ὧν οὖσα. Υ. ὅλ, Ἰεπαῖ- 
Πποἰήασι λαά φποά εκ Ἡ. λ’ οἵαίας, ἵπ εὐιοπίδ.' φας ερο γῖαϊ 
τοι εκ[ίαι; πες Ιπνοµίο 1δὶ φιοὰ Ἆπο αοεεᾶαε, πηῖ Ίος {αῦ ἤποπα 
Ἰδεῖ, νέος γε μὲν ἐμπεδος εν. οπὶ ποπ πιπίταπι αὐΗωιῆε Ἡ. φ', 
ν.δάτ, ὃς ἐκ Ἠεόφιν γένος Πεν. αἲ γοιυὶ Ἰην, φιοά α πο[ῖτο 4ποϊοτο 
οπίτας, Ίος εχοτηρἰαπι εἰὶ Οἁγ[. ω’, διατφύγιος δὲ (καστος Ἠπν, 
» 59, ἀείεοιαν Ίος [ετο πποᾷο εχρ]οε νίάείατ Ροίε, Ίνα Όκα- 

τρικόε: -- ἀπὸ τοῦ ἔω, ὃ σήµαύει τὸ ὑπ. Ν. 4ο, ρτουυ] ἀαδιο 
γεν οΒΏ, κατ ἐπέκτασιν τῆς σι συλλαβῆς, αἱ οσα αἰωί τασι 
α0ά, 17. - 
η Ρ. 452, ν. 58, ἱπο]αίαπι ἐν ἵπ να]ᾳ. οπα[ἴασα χεφες 6 οοπι- 

ΡΟΠΠΟ ποιηἰαὶ 6 εκρο[πο. ἴπ [εηιεπίί ααἴεπι εοπημπά Κο Ἠεγα 
ἀμρ]ίοἵς Ἰεοῖοπὶς [μπε Ἰπομοῖα, εξ τοὺς ὧπας, εἴ τὰς ὅπας: (ᾶ- 
τοι Ρο[ἴετίοι αἱ Γοπριωτα παρ αΕβπίς, Ίνα αἷα παίπας εεοερία ο 
Ἱη Ἠάο απιάεπι Πρπὶβοκιίοπε παφα τὸ ὄπτεσθαι: Ἰπ αἶτονα επ] 
παρα τὸ ἔπειν εἷτ Πεηαεπου. Ν. ὁδ, κφόφαλον ἀσποίοι εΒαπι 
Ηε[γολίης, πεππρε Ρίο σαβάκανον. οταν ἵαππεα εἰῖ πο αι 
ΙοηρΗ Το κεκφύφαλον, αβδηαε οοπἰαποίοπε, μπι εὰ νοκ πιεδιςῖφ 
ει ΡΗγοῖς Πιτ ατα ή (ήπια. ι : 

Ε. αὖδι ν. 4, οοπνεη]επ[ῖης οὗτος, Λὶο, αἀγοτβῖο ἵπ ΡΓοπΟΙΙΟΠ. 
γοτίο. Υ. 6, οομ [από ας έω υπ ἕως μας αἲ Γριία, ἴνα εἴἶδοι 
Πρπι[εαήοπς ἀΠοταπτ. ἀείπάο [αρογνασμας αππῦαρον ἵπεισιατ α 
Ἰπνεπίεπάαπα, νετυῖ οτἰσίπονι [αι ενἰἀεπίεπι, Μντέτο οπίη εἰ αὖ 
ἄντομαι. ἆὲ αμο [ωργα 113, 1: ετ α1α1ὸ, σὲ. Υ. 55, νυ]ρ. ἴαπε 
επἶαπα αἰτεγίας ἱοριυτας Ἰπά]οία, όιὰ τοῦ ἠμέρου τὴς ὁπὸς, 
εμίαίοπι νοεῖς. Υ. 16, πεῖαο ἄπ ΥΙΗΦ µιν, ΜΗ: Ἰποκ [389. 
ἀπεροπῇα Ἱερεπόνπα (αἲ ν. 61), Π πιοίταια εξ Ἰετοίομα, Υ.ά8, 
πηε]ί1 οιπι ἀτιζμίο, τὸ Ἀμλυκόν. Ν. ὅπ, Γεπίας εξ, ἐκ τοῦ ἠπε- 
οπῶ γίνεται ἠπεροπεύω, καὶ ἐκ τούτου ἠπεφοπευτης Υ. 96, [ου- 
Ἀπ εὐδίελοι, αγία αἰπογοιμφς [αοέ[ος: καὶ εὐφθείελοι αοοϊρίθη- 
ἁμπι το εὔόμλοις; εοη/ρίοµαε, ενίάοηέεν. 3 

Ρ. 454, ν. 3, Ιποἰαίωπι Ἠπείφναεν ἵω ναῖᾳ. οπηῖ[ι ες 
τὶ απίοπι, ος (εποπίια ἀεείατανε, ὃτ ναεπσνα ἵα ν]ραν 
απτο οοπἰαποίοποπα ὁὲ--- 8εα. Υ. Ρτο μὲν ἵπ Ηοπαετ εἰ, 
Ον ο, πα, Ύ. 4 ἐν τῷ καταλόγῳ, τῶν νεῶν νιάε[ίσοος, 
εαια/οβο πανω; οπῖ οἳ Βοιωτία ποπήπαίωςς φποπίᾶαι [πιά 
οἶμς οἶξ, ́  Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Αλήϊτος ρχον. εδισαι ἴα 
Ἠοπῃ, εᾱ. Ίος ἴπ οσο πππῖδία θοπϊαποϊίοπο [ορίατα Οι Ἠπει- 
ῥον ἔχον, ΦΗίφε ΕΡΙΓΗΑ ἰοπεδαηί. Ν. 7, αριῖμς οοπιροῖ ἔπεφ- 
Κόμενον. αἱ ατραιηῖ οἶδια [γΠοπγπια ἐπίαλος, ἐπιάλτκε, οἳ ἐφιάλ- 
της, Υ. 17, νοιμν Γοτιδ[ῇο Ῥ]ατ. παφαδιδόασι, (γαάω. Ἱάσονα 
γοτο Λο[ομίαρίϊ ΒΙίαπι, ἆς ομο [εῃ. νετία, πυλδί τεροτο. φπατα 
Πμρίεος [οεπηἰπίπο Βπο ἱεποπήμπι Ἰασόνα, γοὶ εοπίτᾶοῖο νο, 
Ἴασω οπῖπι οἳ Ὑγείαν Λε[ουἰαρίο Πα οκ Άγιο ρτοῖι Νας 
Οοπιος ἵα Ἠγιλοϊομιοῖκ: Ότρ]ιοι απῑοη "Ὑγείαν αὐ[οίωίε 
οοπΐηροπ. οἳ Αρνί Αε[ευἰαρίο Ππιπίαογαπι ο Ἱαρίάο ολαδίἠο [ο- 
4 σπα ρο[πετηπε, αάΠαπίσταφιο ΕΙ Ὑγείαν, ἴοβο Ῥαπ[άπία 66, 58, 
Υ. 55, οοπψεπἰοπ ης ος μή πιστός, Πο ᾖαάε, Π γὸ ἐναντίον 
Ροπαπιι ἰά περαλοπία αροβίοςς, ἱπιοοβαήοπίκμωο τοπάπα 
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αάμίροᾶπναδ.; αἰϊοηαϊ αΠικπιαῖνα οπἷτ Γοπίοηία, δὲ [απλως πε] 
'Αάως «{ὲ, μµείφμο ει ἀοπιμμς οἷμς [ας πι Γωορε. Υ. ότι 
Ὦ νετα οβ εκροβτῖομὶς [οτίριητα, [οἱροπάωπα ος ἡπύες, Ἱπάϊσανο 
γειὺδῖ ππούο: ει ν. «4, οοπνεπἰθΏΙ8 ἄπνε, Ῥταείοείτο ἱπιρεγίοοίο. 

5. 405, ν.α, πεενία Ῥοήμ]αι /ράσθην, ει ἀμβΙΠΟΠΙΟ. Υ. 
6ο, τῇς ληϊστής, [αὑαμοι εὐβείας, -ᾱ Γουίο 1 ἠαύο ληϊστής, 
ομίης (ἶνεπια ἰτίάοπα ιτ [γίαὂπα, Ἁίςῳ. 

Ῥ. 456, νον[, το, αφέτης [αἱροσιαπι ε[ί: νοτῖιδ [οτια[ο ἀφότης, 
αὓ ἁρέω, 147, 444, τὰ ὧο, Ἠοπα. εὐι. Οὐγῆ. ν, Οὐδέ τι µοι. 
Υ. 56, ἴπ νασµο ποπ Ἱπερίε [οτια[ῇο τερο[ιοτί ἀντηρίδας οκ 113, 
19, εἴ οἰαιίας οκ Ηοείγο]ίο, ααῖ εο ποπηἶπο αρρε]]ατὶ τταςῖε τα ἂν- 
τερείδοντα ξύλα ἡ Ἀίβινα κατασκευάσµατα, Ἰἶσπα Ἰαρίάεσνο ἵπῃ- 
Ροβταπι ΠΕΙ πιο]οπι ἵν αεθἰβοῖο Βα]οίοπῖος ασ [α[λποπίον, αμ εἰδί- 
οἶπες Τιαὐηί δεὰ φαιά αἆ Ηοταπι [αοῖαι Ίο [οπῖοπιία, Ποή- 
ἀ μπι γίάεο. :Ὑ. 4ὰ, γεσιῖα9 ἠφφάλωσέ µου, Ῥιαοιοήτο αοτίβο, τς 
οἵ ρταεσοεάεπῖία ἀεοίαταπι, ος [εηιεπιία. δις ν. 53, πηε[ῖα5 Ἴρεικον, 
νὰ ει ἀἱρβίλοπσυπσο, αἲ ἵη [οηαοπεί Ίοσο, οἵ [αρτα 673, 19. Υ. 

». Ἴφημεν ουἰὰ Πὺι νεῖῖε, ποτ Ιπιεϊίσο: πὶῖ Ῥος Ώποορεπ ρτο 
φήκαμεν Ροβτπι ἀἰσαίατ. Τεἴπάο ἠρηκαμεν γοὶ Ἰοπίοε 4 αράω 
ἀεζαοίωπα βαρτῖτ, γεὶ Ὀοτίεο αὖ ἐρέω, Εοις ἠχον εἳ ϱλκον Ὄτο 
εἴχον οἳ εἶλχον, 419. 4ο, αῦ αἴφέω πΆπι(μο [απὶ ἤφμχα ει γφη- 
μαι, [εναια ἀἱρΙΙΊοΏβοΟ, ἴοππροτο Γπηϊαπη πηπῖαϊο, α ἵπ μ. 

Ῥ. 407, ν. 1, Ἱεεεπάυιπα νΙάετατ ρήρειστο, αἲ ἄριά Ηεῖγ- 
εὐλαση ει δυἱάαπα, οκ Ἡ. ὁ” ν. 156, ει Ι]. λ' ν. ἀ9ῦδ, δι οί, Καὶ 
διὰ 3ωώφηχος πολυδαιδαάλου ἠρήρειστο. }Υ΄. ὃ, νιὶᾳ. ὀνομαστικὸν, 
ετρειᾶπα. Πδο οπίσι ποπαϊπαιίναπα [εὰ ποπιϊπαϊο αἀνοτρίαπα [οτὶ- 
οαἵατ: απο αλθῖ ἀῑοΙ ὄνομα εἰς ἐπιῤῥηματικὴν σύνταξω µετε- 

σεχβέν, Ποπιεῃ ἵπ αἀνεγδίαίεπι /ἐγμοιαγαπι ἑγαίαίωπ. Ὑ. τν 
Ίοοι» ἀθομτίαης: οἱ Επιῖς Ἰίο Π. π’, Ἠέρι γὰρ πολλᾷ κεχαλυµ- 
Μένος. ΥΝ. 18δ, πιείο οοπάγαθηβῖα5, ἔστακε τοῦτο: 1ὰ επίπι Ῥτο 
κεῖται υ{αγραίαπα ἴχαάῖτ εἴἶαπι Ηε[γομίας. θεα. ν. Ηριά [αἱρεσίαια 
εί: πεο τάπιεῃ αριαῖα, πέλαι Ίεσεγε απ[ίπι. μάς [απο Ρογίαπε 
{10Η πεη(οπι βα[ε τεβατης ἵπ (οπππιοᾶο Αθῑίις Πμαπερτίδϊς. . 
-α, πα]ίτη Ἠφιννα, παφα τὴν Ἡραν, ὡς Κόριννα παρὰ την Κό- 
ϱὴν αἰἴενα δινπιο]οσία ποῖμῖ φπἰάεπι νίάειαχ οἶ]ε τεπποιίοτ. Υ. 33, 
Ῥτο αἄερβὼ πε] αείρω [αυ απετίππας; νε] [αἰτοπι αἀέφθω, ἲ ἐγές- 
Ώω: ἆο πο [ωρα αἱ 45, 37. Υ. 45, πιε]α αραιά Φιερῃ. ἨΒΥ2. 

ν. 4π, αραιά εππάεπι Θτερ]. 
ε[, Β.Άννῷ Δηκοσθένει, ᾖλεπιοελοπὲ «ΡΙΕ)ποΟ. [εὰ Εετεῖ αι ποτ 
αιοϊοσίς Ἰοστίο Ροτε[ῖ, ουπα αἲ 6ο ενα Θτερβαπο οἴἴοιμτ Δημοσθέ- 
γής ἐν Βιβυνιακῶν τετάρτῳ, ἑννάτῳ, οαἳ δεκάτῳ, υἱ Ἰπάεκ Ἁγίαι- 
ἀνὶ ἆοοετ. θεα. ν. αριά εμπάεπα δι. εβ ἐν τῷ κὁ” βιβλίῳ, {ἶῦτο 
ΧΙΙ: οἵ πιοκ, Ἔστι δέ τις πφοπάφοιἈε, «οΠοΙπΠΙΗ5. Ν. 49, ]οσιδ 
. ποίϊο αὐΏτογίαιι οΒ. Πο επῖπι αριά δι. οχ[ίαι Ρρτοκῖς, 
Ἡραία, τρήχουσὰ, πολυσπιλάς" ἔνδοβε ὃ' αὐτῆς Λαΐνεον περὶ 
φεῆχος ἰων κοιλαίνεται εἴπω Κόλπος ἁλός: φαίης κεν-- εἳ ν. 91, 
Ἔνβάτε ν]ας ἄνῆγον. Ν. ὅ5, κακῶν εχοι[ατὶ Ῥοῇει ταβοπε ρατ- 
αἹραιοπῖο: Γεὰ τηε]ῖας αρα δτερη. κακῷ ὁ ἐνέκυρσαν ἑτοίμῳ. Ἡ. 
δᾷ, κλίσις] ἰσοσύλλαβος πεπηρε, αῖ "Αβῳ, Μίνῳ, εἴ Ππη]ία. 

Ρ. 49δ, ν. 11, εοπιροβίιτα 1]]αά τοῖς νεωποιηταῖς, Πι[ρεοτηα 
ο{ῖ. τενίις (ορΙΠΟΣ) τοῖς νεωτέροις ποιµηταῖς, Υεὶ τοῖς νεωςτ) ποιη- 
ταῖς, απο τᾶται ε[. Υ. 25, ουσ ατῆομ]ο νά ]ερί ενα 
παρὰ τὸν μέλλοντα, Ὁϊ Υ. Ρταεσεά. Ὁ. 59, εκ ΑτίοΡ]ιαΠε Ἱεσεπ- 
ἆππι, Τω ὃ) οὐκ ἄφ ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὀάκνειν. εχίϊαι ααἴεπα 
Ίουυς ἰπίΠο Ανίώη. 
ο Ῥ. 45ο, ν. δ, Ῥο[ετίογ Ι]]α ειγπιο]ορῖα, πὶ]ῖ] ο{. ττων οπίτα 
Άιῖος Ῥτο ἤσσων ει, αῖ Ξάττων Ώτο Βάσσων, Αἶἴαππε εοπβπιῖ]α. 
Τ. 15, τες (ρπιο) ὁ σεσµµείωται. φμοά ποιαειωπι ϱ[ὲ: εἰ ν. 56, 
ὥστε κυρίως, ἑίαφπο Ργοργῖε. 

44ο, ν. 5, Ιπίερετ επί» ἵαρτα οἴταιιο 510, 19, εκ Ἱ. β’. 
γ. 17, νυὶς. ἀγομύς, Ρετρεταπ. ποπυπα γρηῦς Ἱαρτα εχρο[ίίιπι 
φά1, 11: «ΟΠΙΠΠΗΠΟ γραῦς. 34ο, 26. Υ. 4ο, Ἴουαδ εκ Ἡ. λ΄, Ιπῖ- 
το. Υ. 95, νηὶρ. κατὰ τοῦτον, ππα[ο. βεπετε: πηῖπις ΤθοῖΘ. Πο- 
Βτυπα κατα τοῦτο ἴάεπι εξ αιοὰ δια τοῦτο, πἲ αΏδί. Ύ. 66, γε- 
τίαθ Γοτια[ε βορππϊηϊπήπη ῥλιῶτις.- : 

Ῥ. ἀάι, ν. 5, υ[ταίας ὁιὰ μέσου, ῥεγ Ιπεάωπ. Ἡ. 9, Ῥ]α- 
πῖμδ, τὸ δὲ 3ῶ, «ἐκ τοῦ 3οῷ. ἐξ οὗ καὶ Δοάζω, ὡς βοῷ βοάζω. 
Ἡ. σά, τα]. 3άμος λέγεται: οἳ ἴεα. Υ. Ἀρονίτης. πο[ίτα Ἰεοῖῖο, 
Θαλάμιος 6ἵ Βρανίτης, ἀείαπιρια εκ Ροβιαῖς Π). 1, ο. 9: ἂς Ώρα- 
σης αριά ποβτωτα εχβας  εἴἶατα ἵπβα ἀδά, 66. Ύ. 53, λ[ππριαί 
εἴἶαπι ροτείῖ Ίπτετ ὁ ἀκμαζων εἴ νέος, αξ πλοχ νετία 54. Ν. ὅο, 
ποπ» [οτια[[ε, 8αλερω πεπλήγετο µηρώ, ἁμα]ὶ ππιετο: εἲ νεα 
45, Ίσχετο. 

το Ρ. ἀάα, ν. 11, χορίαµβος [ει ροῖεβ, [ χορεῖον εἰ τροχαῖον 
Ῥτο εοί επ οαρίαημ5. αἰιοφιῖ Ρ]απία5 χωλίαμβος: 4ε «πο [αρτα, 
αἲ 50, 490. Ὑ. 47, νεΠµς, ὅτε δὲ σύνθετοι, πρώτης, 9ἱον ὄνεθα- 
νατῷ ὁνςανατεῖε. παπι ὀυςβανατεῖν ἴπ Ῥτίιπα ἀῑεῖτατ υἵ ὀνεαρε- 
ετεῖν: εἲ Γεομπάαο οοπιαραιοιῖς πει βαγατᾶν, Ἡϊ φονᾶν, [εαν 

ΝΟΤΑΕΣ ΕΚΙΡΕΚΕΙΟΙ ΞΥΙΕΒΥΚα11, 8οῦ 
τοπ παίοπο, ἵνα εἶαπα Πρπὶβοπίοπο ἀἴνογ[απι ος, γ. 5ο, Ἡ. 53, 
απ. ναὶρ. [απε οἴἶααι αἰιοτίιαφ (αἴριτας. ἰπάϊῑεῖα, συμπλακέσβαι, 
Ρτασίετιίο ἀοτ[ίο, 

Ρ. 440, ν. 6ο, Ἀνμάλωπες Ἱεροπάωπι οκ Ηε[γο]]ο οἱ θυΐδα οὲ 
πηοκ θύψαι Ῥτο Βάφας. Υ. δ4, ἐπιβυσιῶμες Ρος ετα/ δἲ ἐπιῶν- 
σιάσωμεν [ΔοΡα α]ομὶ γιάσαίατ: [εὰ νογιο [ογια[]ο καπιπυμιώμες 
οἱ ίαπιµε. Ν. 96, πε[οο Απ νεα» ἐπιστρέφας. [απο νιᾳ. πι: 
στράφας υὶκ Ώογι/πιο οχομίατο αμ[ῖαι, τράχω Ριο τρέχω ν.38. 

Ρ. 444, ν. 7, Γοτιαῇο παο]ίμς, παρὰ τὸ 3εῷ τὸ Βεῶμαι, Ὀαιγ- 
ἵοπυα [πο Βέω ἴπ Ίας Πρπίβοαιίοπο Πήρεεπια ο ὲς αἲ οἴγουτηβο- 
χι Ξεῶ, ποϊαίωπι [ωρτᾶ 302, 1Ο: εἳ Ἱπῖτα 410, 06. Υ. 14, μια. 
ὁς Φησὶ) μὲν πάντων Ἀηρίων βεαιδέστατος γενέσθαι. Γοηβὶι απῑαπν 
εἳ {ρίο Ίου γουαρ]ωΏν Ρετ ος, εἶπι Ρε ει ἀεβετοτ. παπα Όεαιδί- 
στατος [οπαῖ Γοῖια5 γεν σγεπ(]έπτιις αν επέ ΙΕ ΠΕΝ παρα το 
αἰδεῖσθαι τὸν Ὠεόν. Υ. 16, Θυιά. Βεατροχρασία, ὀχλοκφασία, Τδ- 
εἴϊμς [οτια[[αε. Ν. 1ο, ο. Ξεῶ τεηωείας Ρος ποπηοη θεός. Ὁ, 
31, ὀνχκῶς νογαα οί, ευη γοοΙῥΓοςβΙίοπε [οι εοπνοτ[ίοπο ἱπιο]- 
βαίυτ. αἰιοφμί επί τετρακῶς Ἰεπσεπάωτα , 
μ΄ γοζβ]επὶ πημίαίο ποίαατ,  Υ. 57, δυίάας Ππρυ]αγίτοτ ἔχοντα: 
εἰ πιοχ ρἰοπίας, πεφιπολεῖν σργύριον εἰσπραττόμενον, οἶγοιιπιίαεῖς 
ἀεογισι [ὔ1ι{αογὲς ρευμηία οοἱἐήσεγο, ϊ μητραγύρται αἰϊηια 
οοπ[πί]ε5 οἴτουπα[οταιοί οἵ οἰγομ]ατοτον [ποιταταπι, Ὑ. 06, θέλγει 
ΡΙο ἅπατξ, ἁμαυροῖ, σκοτοῖ, ἄρπο[οῖι οἴἴαπι θυϊἆαφ: αἲ Πε αισά 
[ιαμπὶ ῥγας/ἐίπβµεγε ασ {α{εἱπαγο οεµίος ἀῑομπι: (απάρ εἴ τελ- 
νε; Ῥτο Πελγὺες, Ρταείριιτοτον φαί ἆαπα ας α[οϊπαίοτες) Ευ[ία- 
ελα εχροπίῖ κοεµίςειν, /ορίγο. 

Ῥ. 446, ν. 11, ΠποθΓοτ Γοππαϊίο ϱ[ί Ἠασς, κατ ἀφαίφεσιν τοῦ 
ὀιπλασιασμοῦ., ἐκβολῃ τοῦ «, Ἀέμα. Υ. 30, Εππ]ς Ηοπιεεί Ίου: 
Γωρτα ἵπ Δίκη, 376, 1ο. Υ. 27, ἵπ Αρο]οπ εἀϊίοπε, Ασγσοπ. ]1. 3, ν. 973, Περι Φιαειµένος, ἄεοεπια ρταετοϊ. [ο ουπι 
Γοἰιο[ία [τος ΕΧΡΟΠΑΙ διαφερόμενος, µε ὁρμῆς ῥέων, ποτείηιε 
κατ ἀντιστφοφὴήν ε[ε Ῥοίωπα, Ἱππαῖ Ῥταε[εηιῖς ε[[ε εεπηροτῖς, 
Ππαπδρο/[15 νοσαβδιας τ{αγραίΏι ΡΙΟ διαϊέμενος, ἃ νΕΤΡΟ διαξεσθαι {ει ὀμεσθαι, /ογγὲ ρεγ, ὃν Ἡηροιμ / ογγὶ ρετ--- Ίδαμε αριιᾷ πο- 
Πτι Ἠΐο ταπίυπα αάάῑῑο ασ ια διακίκενος, ον τας- 
Πες αεοεηῖα. ΘεΠ- ν- Πε παραῤῥέων, ργαείεγ/]οµςς ιτ Ῥ]ι- 
πὶμν ῃτο 6, αρ. ὃ, Τμεγπιοάοπίεπι ῥργασϊογ γαάῖσες πιασομῖὲ 
πιομιὲς ζαὐὲ τείίαιας. Υ. 5ο, αἱ Αροιοπϊ Ίοοις εχ[αι εοἆσπι 
Αιροπᾶυτ. Ἰρτο, ν. 907. Υ. 4ο, απαῆας Δείνειν. Ῥεπυπια ἆᾱἷ- 
Ῥμιιοπρο, τς Ἰα Ῥτάεσθί. οοπηπιαῖε, δἱ α[οί ΡαΠϊπι. [ο θένειν 
ἵαπιεπ. ες Γρίπη αἰιποιίος τορεταχ, οἱ αἲ έναρ πιαρῖ αεοεᾷ]τ. 
ν. 48, πι γι Ἰαῦει Ἰοσῖο γα]ραῖα. [εὰ Ρ]απῖος οι, Π ιχα]ατῖς 
πηοπιεῖς Ἰεραιηδ, παφὰ τὸ 3ῶ τὸ κατασκευάζω καὶ ποιῶ, γίνεται 
πός καὶ Ἠεός, ὁ πάντων ποιητὴς, καὶ τῆς τῶν πάντων κατασκενῆς 
αἴτιο». ρᾶς. [εα- γ. 33, εαθετα Πφαάεπα Ῥοπε νεγρῖς, 

Ῥαμ. «16, ν. ὃν ππεβης (ορίποχ) Φεοπροέπιον, Ρεξ κε. ἵπ Ρεπυ]ᾶ- 
πια. Υ. 14, αριά διερμ. Ἠγχ. εξ, ὠνομάσβη ἀπὸ Ἰουστειανοῦ. 
οαἳ Ῥαϊτοσίπαϊτατ ερίἴοτπε (Ἠχοπο]οξίῖοα εκ Ογτ]]ο ει Οεοισίο Ρι- 
βὰε σο]ἱεεῖα, αὖ Απάτοα ΦεΠοτιο ν. ο, πιϊἩί ἁἀοπαία. επίπι {πι 
Πα πίαπο [Πο Ῥαρει, καὶ ᾿Αντιόχεια σειοµένη οὐκ ἐπαύσατο, μέχρις 
οὗ ἐφάνη Ἀεοσεβεῖ ἀνθρώπῳ ἐπιγράφαι εἰς τα ὑπέρθυρα τῶν φλιῶν, 
Χριστὸς µε ἡμῶν. στῆτε: -- καὶ τούτου γενοµένου, ἔστῃ ὁ ἂν- 
μὸς τοῦ Βεοῦ. ἔκτοτε ὠνομάσβη Θεούπολις. Ίια ταῖ βοτια[ο 9εοδο- 
σίου εχρυπρεπάυπα Πε, Δις Ιπτετρο]ατίοπο [αοῖα Ἱερεπάωτα, απο 
Βεοσηκείας τῆς γενομένης ἐπὶ τοῦ μεγάλου Ἰουστινιανοῦι Ζοπᾶ- 
ᾶ Ι1β Τμεοπο πιᾶρπο ΑπτοσἩίατα ἴαπι να]άο τεγᾶς αποῖτι αυαί- 
Γαἴαπα Ρτούἱ:, πε Ῥεπο τοιᾶ ο]ἱαρία Εαετι. Ύ. 17, οἰαίας, ᾷ Ἠος 
πποάο ἀ[ήπραας, παρα τὸ ἀδεῖν (ὅ ἐστιν ἀφέσχειν) τῷ 8εῷ. δεα- 
νεπ[. ὤφεστος Ἰοπίοο ππογε αοοὶρἰοπάππα, ης Ἱπτα συοπιιο Βλδ, 50, 
τεσυ]α Ἐπίπι Ῥο[ι]ας ὥφιστος, ιἲ ἵπία ἵπ οὐμός Οἷχ, 4ο. Υ. 5 
ἵα νασπο ἀο[μάετατί γἰάειως ταις ομίά: ἔστι γὰρ κανὼν ὁ εγωνε 
νε] Ὀπτενίμδ, ὁ πανων., ιτ οἶπι αλὶ Ρα[ῆπα, (μπι 9οᾷ, 56. Υ. δο, 
ναὶρ. πόλις Μακεδονίας. [ἱ[ο. παπα Ῥαμίαπίας, διερ]ᾶπις οτ α[ῆ, 
Δακωνεκὴν πόλιν εἰ]ο ἀοοσπι. ᾳμαιποῦτοπι Λακεδαιμονίας τεροῖωϊ 
εα [οιπια αιᾶ [αρτα 282, 9. 6 

«Ρ. 41, ν. 16, Ποπ βιομίατα ο[ι οκ Ἡ. 6’. Ὁ. 18, ρτο Πύλον 
τοεῖα5 Ιερεππις Πύλας οκ διταῦ. Πδ. ᾱ. απ οι αγίας: 14εο, Ἱπ- 
συΐτ, Εγίαε. εε αὖ ας, φμοᾷ οαἶάαε αφµασ ἐπ ἑρ[ς Γαμοξ 
δας Γι, ἹΠογπιοργίαε ἔοεμς αρρείἰαιµγ. . 30, αρ» (ορίποτ} 
παράστασιν, Πρηίβεαιίοπεπε: εἲ [οᾳ. Υ. ὧὴρ Ρτο ἀνήρ. οεἴργητε 
αποά ατίποτ αἲ οπἱρίποπι ποπιϊηϊ θερμός, γετίος εἴγπιο]οξία εἴε 
απας ν. 19 εχροῄία εΠ. Υ. {π, Ίουιφ ΑπΟΡΗ. εβ ἵπ Αο]άτῃ. 

Ρ. 448, ν. ὁ, Δέσκελα ποπ 1ηϊπιΙ5δ αρῖε ἀετνατ α θεός εἲ χέ- 
Άομαι: η ΠπΠι τὸ Φεόθεν κελευόκενα, Που Δεόσδοτα, ζπας ἆαπ- 
1 αθν [μέ Νε ην Ὑπερίδης Ῥτο νυ]ᾳ. ὑπερεῖδεν τοροῄτπη 8 
δυῖζα οἳ Ἡατροεταίίοπο. µόνον [εᾳιοπά πτετία Ἠαβοτ εἴἶαπι Φμῖδας : 
αἳ Ηαγροσαῖοη νόωον, {ερεπ. Υ. 57, νμ]ξ. πόλις Θετταλίας, 
- αριο.. Υ. 4δ, ]οσί ροί ει εἴατη Βεωριῶν, πα Ρ4µ. [ε. νενία -. 

ες 2 

ηυία φμαάταρ]εχ νοεα]ῖφ 



3 

δο7 ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάαΙΟΟΝ ἀἄΚΑΕΟΥΝΜ 8ο8 

Ρ. 18, ν. 3, ἀ[Ηποιῖο φπαθ .. Δεωρίαω ροβτα εΒ, τόσον ν. 
Ῥεπεσεεπίε ροβῖ ἐγφάφη εοἰοσαδίδις, οκ δυιάα, Ύ. ὃ, υιγοίιο 
επία Ἱερὶ πετᾶῖ εἴ τοῖς πολίταιε, οἵ τοὺς πολίτας. [ο επῖπι θμἰ- 
ὀα8, εχρ[ίσαύμς, Φιεδίδοτο τοῖς πολίταις τὸ Πεωφικόν ὅπεῳ ἠσαν 
δύο ὀβολόί" ἵνα τοῦτο λαμβάνοντες οἱ πολῖται, διδῶσιν αὐτὸ τη: 
πόλει µια]ὸν τς Δίας. Απουϊας τὸ ν. 11 τευία» το]οίας, ο πιο- 
ἆο (πο αραιά Βηϊθαπα εβ, ἆ πρύγεφον εἷς τὰς τοῦ πολέµον κφείας 
ἐφνλάττετο, καὶ ἐκαλεῖτο στρατιωτικά. Υ. τὸ, Θεῖα αυ Γοσμα- 
εἰοπῖς ταἰοπετη Ἰαλος «μιαπα ὅτα [αργα 278, 17. Υ. 33, ΠΠΕΙΠΙΝ κανο- 
µένοισ, αἱ Ηἰπά. 3”, Δεινὴ δὲ Φλὸξ ώφτο Βεεῖου καιοµένοιο. 56η: ν. 
Ῥ:ο ἀποβολ πια] συναλοιΦῇ, 9ο Γοὐπδίίοπίς 1λοίἱο ιο ν. αε 
αάει Ίπβα ἀὅγ, 19. Ν.αθ, τηε] σύκων,  ἨοιΙτὸ σὔχον, /έειίν. 

ο Νέδο, {μη οἱ 8 ἵπ Φειλόπεδον πον Ρ]εσπαβίουι εβΏε νείίπε, [εά 
Ῥος ααβα [πείηπη οκ απήευίο τό ἨάΠΙ Βειλόπεδον Ῥος [Νπα- 
Ῥΐνεπ [δα οτα[ῖα «ο τὸ εἰλύπεδον, 3 Ἀάτερον εἴ Ἠσεμώτιον 
το τὸ έτερον εἰ τὸ ἡμάτιον: φπαποΏγθιη εἰἶᾶπι ατΏου]υτα αὓ οἶ- 
πιοῦί εοπηροβΗς ποι ααπή, Ἡτ θυἱ ἶαπι Ῥον εοπροβιίοποµι εἰδ 
Πε αὐθίτης, αἰἩν οσἷα οἳ Φειλοπεδεύω Οῑοίτης, που ΑΓΠΙΟΙΗ5 οοπΩΙΟ- 
ὁς νοχῦο αὐάί Ροιεῖῖ, οοπιροβμοπονα Ιασιλι ορηΐσπι οκ Ἀεῖναε, 
ἕλη. εἰ πέδον: αἱ [πας εχρομίι Εαλής αόγὅ, 5, ᾱἲ Πίιά 
Ον ή, Της ὃ) έτερον μὲν Δειλόπεδον Άευρῷ ἐν χώρῳ Τέφσεται 
Μελίῳ' ἐτέρας ὁ) ἄφα τετφυγόωσι. υὺὶ Ῥσσια Ἰσμαήεας 4ο ατεα, (υπό 
Ἡι Ἰνοτιο Αἱοϊποϊ αἀοτπαϊα. οτας πνῖν ρατύσι ἰπίο]απάϊς Ῥατῦπι 
τοτοπ]ας οοἱΠροιάϊ. Ν΄. ὅτ, ποῖα ὄττίνας Ῥτο οὕστινας: Βοσοῖίοε, 
αἱ ἔττω Ἱπία «Το, 40. ν απ, Ἰαά [οἷο απ νεα» οὗτω 2ηνόδοτος, 
Που τοῖτα «ὔΟτ, 14: ἲ οοπβα[ῖο παϊα ΠΙ οκ που Ππιε]]οσιο ο ρίπτας 
δις Γεω. Υ. ο, ὁ συγγραφεὺς ἀῑοὶ Ίος οσο κατ ἐξοχὴν Υιά9- 
τω Ἑαογδιάεα, ει αλ 46 οπµβς, τα οπία Ευ ειαφ οπηπεν 
ἔυγγναφῶς ἠταίαπα ριασίεπσα. που πηυ]ωία ἀὐΠππη]ἱ5 εβ Ἠῖο αραὰ 
ευπι [οἱρίοτοπι Ἰοε1θ, Πλν. 3, ποιαῦτα ἐπιβειάσαό, καθίστη ἐ5 πό- 
Άιμον τὸν στφατον. Ιδῖ οπῖπι ἐπιβειασας Πρηϊβοαϊ αυ ύρμπε ΗΜΙΕΗ 
οὐιςβίαεωσ. νετηπι Ἰοηαήτας ἀδῖ που Μες, ἰσὰ Αιοάσνας 1.ασς- 
οαεπιοΠΙογΗ ΓοΧ. 

Ρ. αὖοι ν. αν, Γρ Γι ο[ὲ, Διασώτης Γεηδί Ῥετ ε ἴπ ρήίπνα [γ]]αια, 
εἳ Ῥει ωτπορα ἴπ Τεία, Ύ. 4, ππα]ίπι Βείων εἴ [εη- ν. Βείνονταε, 
Ῥετ ει ἀρλοπσυση, Πϊ πλοχ ν. δ. απ επ]πα [οΓρωγασα Ιπθρις 
Ροϊυίας Ίσε Ποπιεα, ηῖ αἰτενανη Βένω ΠΟὶ νιπάεαι Ἠέναφ Ἔκο, που 

:. εἲ Φεράπων «το, απ. Ὑ. 1, νιάείας τεφήτί Ρον Ἰηήαδπιού]οσιῖο, 
{ασια ει Ιταπαροβίοπε, ο [αρρ]είοπε: ἐν τοῦ Πίγω γίνεται 3ιγ- 
γάνω, ὡς παρὰ τὸ ἠδω ἀνδάνω” πήβω, πανβανω" μήβὼ, μανθάνω” 
κοὶ ὁήκω, ὁαγκάνω. 3ήγει ὁὲ, ὀξύνει, ἀκλνῷν ( εἰῖ, φμοά νεγο 
αιιίποι αἲ 3ήγει /ΙρΠΓίοφις ὀξύνει, ακονῷᾷ) γίνεται ὧπὸ τοῦ Ἀήγων 
ϐγάνω, ὡς παρὰ τὸ Άήπω, ληβάνω. τὸ δὲ Ἀήγω τὸ ἄχονῶ» εἰ 
μᾶς Γευδπαγ. α[οφμὶ επ (0 οπιο ο Ἰω[ία Πιτ οοπαστοπίία, εφῖ- 
.. ποπ νίἆεο. εασπιούί νετο Ιοσμίο οἳ οοπτισιίο αἱ ατραϊα 
στίαια αυῖ, ποππαἶα Ππίτα ἀθο, δι ὀῦο, 1ο. Ὀε ἀοτιναι] 1π ἄνω 
τυσίηπι Ίπίσα ἵπ λιμπάνω ὁ00, α. Ν. 9 τεμήσατο ἱαρτα ποήαε 
Γωπποὶ Ἰανυππας, ἁρπο[οίηαε 1ὰ Πρίυαι εστι Ηείγομαικς πιαριν 
ταῦπές. απτίει ἀῑνίία Πορτ γα ἴπ μαμά, οὐ οσα] ας Π. ων Ἔκτωρ 
μὲν Ἀνητός τε γυναϊκά τε Ὑήσατο µαςυν. Υ. ὁ3, ἥνγεκάφην [ὶ ᾱἳ- 
εἶοι [οίρίε, Βρυπαιο αοοερῖι Ῥτο ἑμήν επαδωοςί Ῥροτοπᾶγαπα 
επα]αρο οσα αἰιδί α ποὺῖς, πα Ολαπαίοες Πὺ. ὃ, οἳρ. ὃ, ποϊιαῖα 
ε[ὶ ἵπ᾽ οοιπροΠιο ἑαυτοῦ. ἀἄἰοφυὶ Ἰερεπάμπι [πο σήν τε κάφην, 
υἱ πιοκ ἵπ [εηπεπΙί οοτητηαῖο, σόν τε βίον, ΠΙΓοβίᾳπο [εουπάα ο 
ἴοπα. . 56, τὴς Ἀήλυος αυ αποπη απειοτσίς πυραίαπα Πι, πείσίο. 

ος επίπι τοῦ Ἀήλεος Ῥοήυ]αι, αμι τῆς βηλείαρ, ὅδι, ὅλ: 

(ΤΡ, ἀδε, ν. 3, ἀλφμοαταὶ ΡΤο νμραῖο ἀλφὴ τεροβιηπα εκ 73, 51. 
Υ. 24, Ῥτο βηρωτής [επ νεπάυνα ροµυς Ἀηρατής αὐϊ Ἀηφευτής. Ὑ. 
20, νη]ρ. ποιῆσαι: επί νουῦί πιο [οτί ποφτ, πὶβ ρνασεσάοπιος 
ποπηϊπανί τημίοπΩΣ ἵπ. αοοι[αήγον. Υ. ὃκ, Ροβ Ία, κράσει τοῦ 
ενα) α εἰς η, [υῤαπιεπάμπα, καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς α Ἰωνικῶς 
Αἰολικῶς, η [ωρτα 208, 6ο. Υ. 98, αὐτοῦ [εττὶ ροιοΠ, [ ποίειαιας 
αἱ ΠπΟΠΠεη παῖδα. αἰϊοφυῖ οοπνεπΙεπῖ αὐτὸν, {ρ[ηπεν ασομί, οαἱα, 
Ύ. δο, βασίλεια χείρ εο ἴοπο (1ο αριά διεριαπη Ὦψ2. νήσος 
᾽Αχίλλεια: εἰ Πολνδεύχεια Δήμο ᾽Αγαμεμνόνεια κχείῳ 1θα, 44, [ο- 
Ἱεπῖ 1απισα Ἰνύασπησά! [οεπηίπ]ηᾶ ΡΑΤΟΧΥΙΟΠΩΦ ροίμς εβοτῖ, μὶ ος 
Ἡφρακλεία κείφ 4ὖθ, 31, Ἱπεπιφιιε βεβαίαν παντοία, οἱ Επηία. Ν. 
δι, ππε]ίαα αραά δαἱάαπα, Θήττα, ἐπίκληρο οὐκ ἔκουσα Φερ- 
ήν ---- 
4 Ῥ. 4ὖλ, γ. 1 Ῥτο τέσσαφα [πρτα χο, αν Ἱεριωε τφία: οἳ ν. ἀ, 
ἁνγίτην το ἁγίτκν: ἵπ Ροβοποί, τες ἵα Ῥρηοιί, [οηυίηκ, 
παῖα εἳ Ῥοϊμα. Εδ. ὃν, δάν 4ο, φπαίμος ΜΗ [Πο Λι]νοπῖς τιµνήµατα ΙΤΑ- 
ἀἵε, πεπηρο πεντακρσιοµεδίµνωνν ἁππέωνι ῥευγιτῶν» οἱ θητικῶν: «ο 
Ρἱσηίμα ᾖο [άσπι 1ιόσαι παθα, Ύν α9, μοβ τφώσκω ασ πα 
ν]άσης καὶ στρώσκω, η ἵπ [οφιοπιὶ οχοπηρίο. Ἡ. δὲ, ρτο γφάφε- 
ται τοπία. Ρο γίνεται, εὐπΏι ροι λείος [οθουάί «οπι- 
Ρεπό, 

Ρ. 455, ν. ὃ, τουίας Πώνθοος, τς Ἱππόβοος, ΠειφΆοος, εἳ Π- 
πηϊία, αοοεπια. ἵπ Δπιορεπηϊμνα,  Ὑ. αχ, Θόῤαι Ῥάγίοπωθ Ἰερίιας 
αρυὰ Ηαιροοτάίοπεπι ποφιο: αριά δυίόαπι ες δτερ]απιιπι Ὀνλαι- 
Ώππὰ Θοψαί, ΟΧγίοπωδ.. Βιίας αραιά ἨΠατροειαποπθπι Θόφικος, 
Ῥτοραγοκγίοπωδ: αριά Θτερβαπωπι εἰ Βυϊάσπα Θοψικόνι οχγιοπως: 
πριά οπως Ῥὸς , ΙΠ Ἰπεάιο, ποπ ρεςυ, πα ἀριὰ ποίπμα. . 
35, τὸ Βολὸν αἀϊοσίνο ροτεῖῖ αεαρί το τεταφαγµένον, αι ιαβῖς. 
Ηοίγοὐῖαα, ία” ἵαπεα ΠαμβΑΠΙνΑεΕ ταπιμπηοίο ΒΠμηϊβοαοπία 
πποπτιο βε 1π [δημεπήβιας, Ῥωϊαμια αποιοτόπι ἱοπρίῖε ρούμς πα- 
ἆ τὸν Βολό», νεὶ παρὰ πὸ Βολός: ἆν πο ει ἤαρτα μα, 1ο. . 
ὁ, Ρεοσαὶ ἀπὺίο γογιθ Ἀίασος, εχιπιο µ, πε [άρτα φ 50. ἀεία- 

ἀς εμπι τὸ βακκεῖον (αὐαμάιεαάαπι σύστηµα, νεὶ ο ηπἱὰ, ως 
γαΐοι Πόση εκ ο, 60. . ο. λάιν 

Ρ. αθεν ν. 13, Ῥτο Ἀηρευτῶν [επιοπιία ρο[ία]ατ ἐφετῶν, γοπῖ- 
βππεν αἲ Ῥάριπα Ἰοη. γ. 3. «Ύγατ, νεύφου κα απἱὰ ιο [α- 
οιαῖ, ποπ. γάεο. Ἀφαύματα οπίπι Ππιρμεῖιετ [σααϊ κλώσµατα, σπά- 
σµατα.: Υ. 37, απαίορια. Ρρο[ω]ας Ἀθεπτά, ουσ πα. υἱήπια, ος 
τοεπτά, στρεπτά, οι [ηιια. Ἡ. 54, ἀλποιιο ροβὲ Ἐφοφαλές τ- 
εἰ [οτίια βίο τοβσιυτς αἲ ἔνθα Ί]επα Πτ φποὰ ἐντεῦβεν, Αέμο, ους 
αι ανν γε ἀα, ἵπ ναὶραιῖ Ρι]οτίὶ Ίοεο κύβφαν, Ροβετίοτὶ χώ- 
τραν Ρον ε[; ρταεροίῖετε, Ἡς εἰ οοπμηιιπίς Ἰοημεπᾶί οομίας- ος 
(α6ο, ος Πρία. εἰγιπο]ορια ᾖοος. . 49, ἵπ τρέφω εἰ τφέχω Ῥτος 
α[ρίταιίο οο[Πτ [ουυπάαθ, [εις εἶαπι ἵπ ἐτέθη, ἵν ἐτύθην Πε αν 
τφίχεε, ει Ππρας, 466, 19: ος τιτβια Γεουόα οι ρείνααε. 
ἠπιρειαπνίς τίΆετε, τύφβητε, εἲ οετειίς εἰμκαιοαί, Ν. 49, 8φηβή 
απιά ναλε, ποπ οαρίο:. εἰ τρανής πλπηῖ α 3 ρῆνος ΤΕΠΙΟΙΗΙΗ ν. 

Ρ. αὐδ, ν. 12, Αρῦν5 (ως νετ) εὔνοίαν. Φθεμοφοίσπείαπι. 
δ. 026, ἐπὶ μέσης ἁριοίευηί εἰἶππι Αροιϊοιά εοἰ[εείαποα, αὐάωνίηωε, 
ὁιέβη ἐπὶ τῶν Ἀηφῶν, τουτίστιν ἐπὶ τῶν Ἀεύντών, οἰονεὶ 
βος" τῷ γὰς ἅφματε αὐτοῦ λέοντας ὑποθευγνύειν φασί.. υἱ Ἀφίαμ- 
405 εκ οο ἀοποπιίπαϊας ἱπιε]ήραιας, ία Εασεῖνας Ἠποιῖς; Ἱεοί- 
5 ομ τα Ἰπ[ίοιδ Ῥετ παεδίας ρίαιεας μνο]ογες. ο. ὃς οιπα 

Ηἶι, παφὰ τὸ τρισσαὶ, [αυαμάϊεπάυπα εἶναι εἰ πιοκ [οτιαβο νθ- 
Σ19 Θφιασίου, Δπί Θφίαντος, επί ππεπίίο αρυά δτερίναπυσα Ὦγ- 
σαπῖ Ἡ. ὅὰ, τφοχκώµατι Ἰαῦεπι εαύοπι Αροβοί οοεοίαπεα, αἰιο- 
αῖ πηα[ίαι Γοτια[]ο αἰφμῖ τφιχώµατι, Ρεν πιοιαρ]ιοσώνας ες 4 

». αὖθ, ν. 1ο, πβίαωπα ποπποα Λιλύβαιον. α Γουγῇο Λιλύ- 
βΗ. ἀῑοίις, Ἱἴοπιαας Πελωφίς, εἰ [Πάχυνος, [οεπιπιπο [ο οποίαν 
Ἠγ αα, Ῥ]επίος γοφήπί σα Ἰου ον ἵπ Ίππο [οπίοπίαπας Βεφίξω, Δω- 
ρικῶς: καὶ συγκυπῇ, Ἀφίξω. Υ. 6, ἀκτές ο δὲ νε], οφαϊάσπα 
πο ἰπιθ]]ίσο, ΑΝ. 4, π]α[μο οἴ[ε νιάσιιι αἱ ηἶιὰ Ἰμαφος φ', Θρ- 
σκων τι; κατᾶ κύμα µέλπιναν φρῖκ᾽ ὑπα. ύξει ᾿Ιχθῦς. τιν γ., 

Ρ. αὖ1, ν. ϐ, Ῥτο [ουπ. Ξύα ἵπ Αρο[οϊ εοδοιαποῖν θυῖα [αἱ- 
Ῥίυσας Πρπιφμε ἴσᾳ, ν. Ανῖαι το Δύαι, Ῥετ ἀἱρμιπορρωπε υε. θἳ- 
ἀπ Ροίτο Ποιίοπθ Ὠποχ. Βύλακος ν. ὁ: οἱ 3ύκος ᾖοῦ, ὅλ. Ν. 9, 
ππο]ίης (αἱ ποια Πεπηρο ουὐργιθπΙἴΗς) καιοωένοιον 
αἆ το ασ, χο ἱεροπόμμη νἰάθίως, ὁιὰ τὸ τούτου ἀπόθειν. τὸ 
οὐψάνιον πῦρ τὸ τοῦ χεφαυνοῦ, ῥγορίσγεα φμοά. μα . 
το/ογαε οαε{ο(ὲς ἑρηίς ε.α πεἰπὲν να εἰίσεις αἱ Εμείς κα. 
οαρ. όν Σπ ζμίπα οἳ {ήσγα φµοφμο ϱμἱαγίε οὔογοπε ᾖαθοπις 
ας {μα {ρ[α εογώπα /ή/πγεα ο{ί. Ἱτεππηυο Ῥεπεσα ἵπ Ναἴως, (μασ β, 
1). 3, εαρ. 3ὰν Οµίά, φμος οπηπίδως. {σωγεείε: ο ου Μπες 
«δλδ. Υ. 20, λες Ἀνιάσιν, Δἴσιο κε, Ἡί οἳ Ριπεσεάοπᾶ πω πιμαῖν 
οἳ εοπβεπιαϊ Ηεἰγολίς. αἰοφιά Ἀνάδες ἀὔδοιπο ἀΠρβί]οπρο εἴἶδι 
αρυά Εωίαήι οἱ δηίἆαπα, Ἠεπιρο παφα τὸ Βύειν τὸ ὀφμῷν. 

«9ο, Άνόεις εβϐ ροῖίηδ α ποπῄπο Δύον, Ὁξ εεἴεῖᾶ µετουσιαστικὰ 
ἵη εις ὀο[ιποπία, ὃε, ὦδ.  Εεϊπάε ἁαίνις Δυέεσσι νοίας εἴῖ α 
Ἀύος, ΗΣ τεκέεσσι ἃ τίκος, 02.3. Υ. ὅ9, ρτο Βνηνός εαν 
8ρήνος Φ04, 7: οἱ ᾗιο Ἀφίαιος αρίῖας Γοτια[[ο Βφόαινου Ἰοβονο, 
παφὰ τὸ Ἀφροεῖν αἶνον. Ν. 40, εχροβ[ο ἵλα, ὁ ἀπὸ τῶν Ἀνομένων 
κοῶν καὶ νοῶν τὸ µέλλον, νοτίι ρετιῖπει αἲ ῥταεεεεπα. 
πα Ἰνώδης εὶ ὁ εὐωώόηε, ὁ Βυμιάματος ὀσμὴν ἔχων, οάογα 
εί ως ο ογΟΤΕ ΓΟ/ΟΓΕΝς, υἲ ἀοεει ΠΗείγολης, Υ. α7ν Ῥτο Δύο, 
ποια τας Ῥρού ας θύεν, Ύν ὅλν τουύας τὰ Δύην αἲ νι Ριαοεσᾶ, ος 
Ἀρ. [οφ ν. 5ὰ, Αἴ1Θ αεο οἵσπα αρυ Ηείγοῖν. οἳ φας Ἱ 

ώο]ικ ρα Ραµ. 21. Υ. 05, σης ἄλλης τοίο! ροῦος κά τὴν τ 
πεζαν: υἱ ἨπειαρµοιΊοο 3νωφός Ρτο απαἰθει πνοπία ἱπτολήβαί σι 
νοτίου [οεα[]ο ]εοίο εἶπεν ἐπὶ τοῦ κάλλονε, ὅτι ἔκρινετας Βεάρε 
πε ἆο Γαπζο αοἀρίαίατ, ἆ9 πο οἳ ἡγεορίτον οο Τρίο ἵπ οσον 
Ὡς πρόσβε κάλλους τὸν Δυωφίτην τριπλαῖε, μὲ απίοα ΕίΜΠΗ φαξ 
υἱθως ἀεαθης ριο/ιγἱε μα μία Γὲε αγίίεν. οδὰν 

Ρ. αὖδε γ. ον ἐστὶ αἀ απ οκ Πϊαά, α΄. οἳ Πο ε[ὶ οἴἶαι πο. 
ν.16. ὗ. 16, ἀοριόε Ἰοσιοιί [μπι ἰπάϊσία, Ἴσχε ἐνὶ στήβεσσει 
οἱ ἴσχειν ἐν στήἈεσσι. Ν. 17. ΠΟ ἐμέγμη, αὐτὸ εδν 
παπα ἀοπβί [δουπόί ροπυλὕπια [οἱοι οογρῖς  ναθν ἆπο Ἡ 
ΟΓΑ οοπβι(α. νιάσπίμε. ρο[οίος [πας νου ἱοἰμαμα ἵα Πεβοίϊ 
αιουροπία οκ[ίαεν γι 133, ο Απποτο [οι Οπρίόο, κ κο υ 

ἳ ΦΙΛ 

κι 

μας Ἡ 

στήἈεσσε νόον καὶ ἐπίφφονα βονλήν. Υ. 34, ἵ γΥηὶβ 
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Άτα: ἴωπι εκ Ἡοπιείί εἰ. :Ν. 20, 

8οθ 

ΤΗΛ1 ἀαρ]ιοῖς [οἱρεωτας, ο ης ει βυμοβαρείω. Ἠ]αά απἱά στα, 
τ΄ μελίη χαλκὸ άφεια ΟΠ, κ ν ι Ανκοβαφείω, Ῥσείεα οροΠ- 
τνο υ(ωήρανααν [οσο μα τελεί Ριο τέλέως ἀἰἴαφαο, εοπ[ήίιαν 
θυωοβαφὴς αφετα ἱεριυς ἶα Αιάα» ὀρπαρΗϊο, Ερίριαπριν. Ῥαρίνα 
307. Ῥτο, απίµιο ῥταυαία, αΙΠΙΟ α Ἰιοία. Ύ. 1Ο, Δύμκιενον, «9 
πποάο «πο βλήμενο» 3ο0, 1ο. τορηία πια ροβμίαι τεπυμκένον, ιτ 
πήοκ ν. 4. ΥΝ. 1, τΤ6δυΙΗ9 θύφαε: οι 1ο. ν. οἱ µεἈιττουφγοί, 

οσο απζομίο.  . 48, αἨτος Ηοπιετί εὐ. Ἠιαος α΄, νιἀε]σει ελα- 
χον Λύκιοι Μυσοί τ᾽ ἁγέρωκος, Ἰκα) Φρύγε ἱππόδαμοι καὶ ΜήΞ- 
γες ἵπποκοφυσταί.  Εωαίις ὁσ ἴπ Ίου ϱἳ Λυῤοὺς εἴ Μνσοὺς 
ακιοίοῖτ, ἆς 1νοῖῖ πο πηυηϊηῖε: αἳ [οσο Ἰεμετίτ, Ανδοὶ Μυσοί τ 
«έρωχοι Ν. ὅρ, Ρίο Αύκος Ρὰάςῖ Ριπεσεᾷ. ν. 55 Ἱερίμς Βύλάκος 

νο {οτιαῖο. πι απῖδ ἴοτίο Ἀύσκος παπα: αἲ Τε 3 ύλαξ: εἰ πιο ι 
Ίσα. ν. Ξύσκη. Ἀύκου οετῖε πα]]α πποσίιο αριᾶά ΗείγοἩ. εἰ Θυἱόαμη. 

Ρ. 469, νου, τὸ, πεις [οσίαη Φνροβόλιον. ΄Ὑ. 51, νως. τε- 
λευτήν, γάτηπι αρίο.. Υ. ὅ6, κιγούμενός ΡΙ0 κωείσθαι Ῥομιμα, 

ετ εἰ ρβιι 6ρυτο). αυ ηνΙ εἶναι, αἲ Γαρτα αὖο, 5. (σι ὀδ, το 
εὐως Ιογια[]ο Θτρσις, ὄνομα κεφιόν» πὶ αρ “Έμοασπιωπα 1άγ]ίο χ. 

Ῥ. 4ὔο, ν. ὃ, νηὶµ. ὃ γύεται, φιουί πα/{οὐγ. ποβιὰ ἀἰδιυιοιῖ- 
να }, Ρεῆία εκ ν. 13. Ν. 390, 4Ρίὶµδ περιεκοµένου, ἂϊ ν. 49: ϱες 
απσιοηνποίατη [οι ' . 

ο Ἡε αὔαν νι ὃν να]ς, οἱ σορὸς, Δοοκέµς, επ ογέ: Ἠίηιι 
ἁρίο, Ύ. χα Γοσίκα ππε]μς, Ππίοία οπίµμοίοπε, Βῶ γὰρ τὸ κα- 
ταβάλλω--- εἴ ἴεή- ν. την ταχιῖαν. Πάπα Αοή αθιοζνιπα εξ, πο 
απῖναπα.  Ν. 1ὸ, πείεἰο ἂμ πηε]ίαδ βέων, Ἠναίςο, ροῦ.. Ν. 59, 
οχότηρ]α Ίβα, ὁσία, (ει οὐσία) ἐξουσία, πφοδασία, ΠΠ αἲ τεπι 
Μαουπῖς ηυίᾶ που ἰπηῖ ᾱ μυιο [ορπαια, Ἡ. ὅτ, να]ρ. τῶν εἰς ος 
περισπωμένων, Ρειροιαπας οἱ Ῥαϊοί. εχ Ῥας. {εᾳ- ν. 5. Υ. 41, 4 

«Αειεῖς ρατοχγιουίς, ρᾶρ- 1ο. ν. ὃν Ἠ. αν οὔχη Πολυδεύμεια χείφ, 
᾿Αγαμεμνόνεια κεί, εοπβΓιῖ βασίλεια κείρ Ἅδα, ὅο,. Υ. ὅο, κὲ- 
οὐάς ὑγεία. χειέπια ἀ{ρίλοπρο, υἳ 405, ας 476, 1ο, 

ο Ρε 40ο, ν. ὃν πιο]. αργία. ἄὐδημο ἀἱρμίμοπρο, τί ξενία εἴ 
Ἠπιία γαρ. Ρίαεσει]. ν. αλ. Ν. 17, ὁισσότητα Πϊαπα απισίτ εἴἶαπι 

ὀἡοσίας πο[ίος Πὺ. 3, «αρ. ήπιο, ὅδα, 2ο. Υ. 16, Ρίο πολι- 
τικώτερον ἀρίῖη5 Ἰεβεπηις ποιητικώτερον. [ιπῖ ΕΠΙ Ρο[ἴετίοχα ηῖα 
1 ία [ει ἐπ, Ἰοπίδ. εἳ ροειῖδ πβιαίοχα. θίς ν. αι. . σ9, πηθ]ίλις 
ὧι νἰάετα) ποφὰ τὰ ἄλλα: πα Βμαίβοοι, «μας οίππα ἀπευπε 
«ει Γαυ βαπνῖς ἴ ος, πει ροπορῖς, Ῥτπιαξ σοπνᾶστο ΓΩ 
ὀεοπαηοπῖν. Ἠ. ὅσα, ἆς Μία" ΙγΠερί (ναἰίεα ἤωρτα. ἄοημε 9, 
πο. άο, τους κονόγραµµον, Πηραἰαςϊ πωππετο: πάσα επίΠὰ 
Ίϊποα οοπ[ῖαϊ ταῑι πιαα{ουίηαν. φπααν απιπα(ου]πνα Ἰοῖας ποᾶ ρυ]- 
εἰοτεπε αἱ Ὁ. Ἑἠπίαισπα αρρῄισαίας ἵπ λημπο ποβπο ὅτο, 44, 
Χ.. θά, Ἱπο]μία, ἀπὸ της, ἀείμητ ἵη νι]σ. εἰ. ' 

Ῥ. 405, ν. ᾱν ἰαλεμησαι ος ἔοσππα εἶποῖιτιτ -αμᾶ κελαδήσαι: - 
ἁοπιφπε αρυά διιάαπι οβὲ ἱνλεμῆσαι ουν ο. τβειεηιο ἴηλε- 
μησλαι. [εὰ αὖ [εφιεπίεπα Ίοσπαι Οα]ὔπιασΙ πιαρῖς φπαύχαι ἑαλε- 
᾿μίσας, ομῖις Ριπείεής ἰαλεμίςειν εἴ γειραίε ἐηλεμίστριας ἀἰϊεμαι 
«οιίονη Ηείγομίας. Ν. 19, τεσ5 ἔίων, αυῖ [οἶμτα οτα[ῖ, ἰμίων, Ὁξ 
πίτα 409, ἀπ: Ποπῖ πεπωρο ὁγιώσαι Ρίο δγῶσα,. δορμος]ῖ' εδ[ιο 
39δ, ἵπ Οειρο ἱγεαμπο Ἠαῦεῖ, οὔτε τόκοισιν ὑπίων καμαάτων ανέ- 
πχουσε γυναῖκες: Ίο αρρο]ίαμς. Ἰαῦοτες αἱ πάπες τα Ῥατία ᾱἷ- 
γϊπῖτας Ππηποϊαητατ, Ν. ὀδ, [οτιαῇο νε, κα}, ἰδοῦσα δὲ Άωμὸν 
1άναη-  Όσπα ἴεπ. εοπητηα!ε, τάχα δὲ καὶ τα ἄνθν, Βιωααδίεα σι 
οὐνόμασται » γεὶ Πμη]ε φαοάρίάπι νειραπη. Ν. ἀ., αρΏαδ, ἱπάπερο- 
ἄπιο ἀπίίευ]ο, ὁ φαγων οὖν, ὁ ἐν τῷ στόµατε ἔχωντ--. 

Ῥ. 364, ν. 6. ἵα νυ]ς. [μα ειἴαπα αἰτοτίην [εήρταταρ Ἰποεῖα, 
παρ τὸν ἰόν. πο[ῖχα Ἰοοῖῖο Ῥευτα εβ εκ Ῥαρ- Ῥχαεσεά. τ. ὅο. Υ. 
55, αριϊᾶς, ΠΕΙΙΓΟ ϱ6ΠΟΓΕ, παρὰ τὸν ἵον ὁ ὁμλοῖ τὸ ἁόνον Ὑ. 
96, πηεβας [οτια[[ε, τοῦ καθεύόοντο», Υεὶ τῷ καθεύόοντι. αοοι[αιῖ- 
πα ἴθηε ρατάτα εοπργυῖτ. ' 
τε Ἡν 466, ν. ὃ, νι]. εὗρον ἐγὼ δές οοποππίης, εὖὗφρον δὲ ἐγώ. 
νοὶ, εὗρον ὁ ἐγω ὧδε, αἱ [ωρτα ἀδά, 9ὅ, οὕτως εὗρον ἐγω. 
 Ῥ. 40δ, ν. 5δ, Ῥτο ὑπὸ τετ Ρο ἔροι, 8ϊ ἀἰίμο αἵτς- 

αποᾶς νειρπι. ΄Υ. ἀθ, εοπρταεηῖ [εγθ, ἀσφαλιοις. . 4θ, ὧπε- 
Φύκοντο βαποΐαι ειατα Ηεἰγολῖ εκροβιίο, ἐξήφαινον ὠνέωφ, νε- 
1ο ἀο[ιουαβαπι. εχαι Απῖοπι Ἰουις ο. κ. Ν. ὃς, Ἱπεαίαπι τὸ 
«εε[ξ ἵπ νιὶραιϊ». Ίομι ροβσῖ εἰἶαπα, ἐν δὲ τῷ τήγοις ---. « ο 

Ῥ. 467, ν- 19, Ῥιο ᾿Αττικώς σοοία5 εδειης: Δωρικώς, αι [α- 
τα 505,15. Υ. 31, ἱπο]αία, πά Ρ]απίοτοπι [οο Ιπεεβίσεαιίαιη αἲ- 

Ροῦει εἴἶαπι συγκόπη Ιεβὶ, ποπ. 
σά(ι. κα 
το Ῥ.άθδ, ν. 26, Ἰπολυία ἴα, πιορῖς πἆ τὴν ἱερᾶν νάδον ηηᾶπι αἆ 
φὸ ἱερὸν ὀστοῦν Ῥεγπετο ν]άεπιιτ. Βούι1θής Νοπαποτὶ Ίου αιτί- 
πτυς εἴἶαπι ᾱ- (Ἰέπεπίιε΄ ποβτο, 504, 7. Υ. 26, Ιογία[[ο πο], 

ὁ δὲ Θουκυδίδης: αἲ νἰἀείίορε ἱερᾶσθαι εἵ {ερῶσχαι αἀνοτίαιῖνα 
οοπίσποῦοπθ ὀἰπααπτυν. ν 

Ῥ. 469, ν. 326, ποια ποπηπανος αὐ[ο]ατς Ῥοβίος. Οεἴοναπι 
Τεγμ/άίέπι εὔαίω "απο «Οι αἀνεπίμπα [ο αρρεἰἰατατα . [αἶῆς, 

ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΚΙΟΙ δΥΙ ΡΥΚατΤ1Ι. διο 

οτηη]α ῥτορο γειος Τε[ζαπιοπίί Περα ἀρείαταηε, Ύ. 55, ἵταπς- 
ΡΟ Ποο [άεῖα Ἰομεμθία γἰάριάς, ἐπὶ μὲν τοῦ ἐνεστῶτος, ἔστι Ξέ- 
σει µακρον τὸ "ἐπὶ δὲ τοῦ παφατατικοῦ, Φύπει. ομία γἰάσ]ίοει 
ποιριιος ἰπ΄ Ππρότίοοιο ῥετ βυβιποπίμνα {οππροταίο Ἱπάμμης ΠΑΙΗΣΑ 
Ἰουριπα τεαχρας, Πεαϊ Ίγμαι 177, 905 οι οσα Ἱπίτα επι, 9. πα 
[οτιο Ἀέσει Ἆος Ἴοοῦ ἄεορετε γε] ριο κουφ τῆς συνηΒεία» 3εσμῷ, 
εοπεμιὲ ΟΠΙΗΙΩΠ ϱ«οΗ/οη/µ. Θεῃ. ν. ροίῖ δασύνεται ἀεβάεταιαε 
ὀμλον ὁ', 1ἱ αλά εἰανεοπιούί. ΝΜ. 50, ἔφιέν, Απσπιοπίο οατοῖν 
Βουι ἐκάθιςε: ἄωβπιθπιο ποππρο νο, αι προτα νε [οπι]επόυπα 
ἔφισε, αἰ):άοχο /αο. αἰῑσηιί επίπα, Π οππα αΠρπιοπιο αοορίαϊασ, 
ἐφιςε ἀῑστυς, μῖ κατείχε, καφῆστο, δι [πη]ία 453, 46, 40: ει ἀἷ- 
Ίογία5 δα, 19. Υ. ὅδ, ἵμλα νετμς εἰ αὐ Ἰάλλω, ιῖ ἔπηλα ἃ 
πάλλωτ ΠΕΠΙ(1Ε Πιο ἡλας, Ὁε αριιά Ηε[γολία (οι ὰ ϱ, 63) 
αγβλαι, αὖ αγάλλω: Ἰοηίοο εἲ Αισο πποτε, 48δ, 19: δ00, Τ: 
0260, 35. Ν. αο, ναὶρ. ἰῷ Ὅπαι, εχρεταπι. πάπα ἵπ Ἰητήφ, ἰτρός 
Ἰνσων, οἵ αι οοπ[πιήιῦως, βαν α ἵπ η γετίατι ο, [που ἵτα 

ποητήφ, ἄκφητος, εἰ εειθτῖς οἴμαπιούι, Ὑ. ἀι, ]οσιθ ΑΡοιἱοτῖ 
Αιροπουϊ. ᾱ, νε τα. Υ. ασ, μήτε Ρο[ὶ Φοίβῳ, αἆ πηθίτηαι πο 
Ροχσεῖ, 1εά ἀοοαται]οπίς ριαιία νίάειιιτ αρροβιπη, ΠΤΙ [οτίο Ἰοσ:5 
οξ οοιτηρία5, εἰ ταἰε τερμπτας ἐφύμνιον, φιάίο πποχ. οἴταρίας ἵπι 
Ίοεο (απιασμι. Υ. ας, Ἱεροπύ να γἰάσιΗγ, Ἱη παιών, πι -- τὸ 
διὰ Κοφοῦ «ὁύμενον: αἱ αρα ΑΠ[Ιορ]ιαποπι Ῥασο, Ἡμῖν ὁ' ὠγα- 
Ξω γένοιτ», ἰή παιών, ή. η)ὰ {ομο]ιαβίος αηποῖατ, ε[ῖο Ίος ἐφύμνιον 
ἵπ; Αροῄσιοπι: επι εαι[απι Ες νογίρις εεοϊπή[Το (Οαιασσατ 
1Ινβώ τοι κατιόντ, συνήντετο, ὁαικόνιος 3ήρ, Αἰνὸς ὄφις. τὸν μὲν 
σὺ κατήναρες, ἄλλον ἐπ ἆλλῳ Βάλλων ὠκὺν ὀϊστόν' ἐπηύτησε 
δὲ λαὸ», ή ή παιῇον, ἵες βέλος. υὈϊ εΠᾶτα ποια ἐν, ΠΠ αριὰ 
ποσα Πιτ ος, ϱο ἀσεεπί οἱ ρηῖας φμο ἵει, πεέιτε, ἐηπηπίιες- 

Ῥ. ἀπο, ν. 16, ἴπ νυ]ς. [ωπε εἴἴατι αἰτογίως [αϊριυτας. νε[υρία, 
Ἡμεῖς ὁ) αὖλ) ἵκομεν: Πιάεππφπο ν. 4τ, φύκωος. Ν. 46, αἀῑεοιῖ- 
γηπι παφανοµον πεβεγεπύιπι πά τοµιούη» Γαμ[απήναπι γνναῖκα, 
Ύ. 95, Απιο τὴν πόλιν τερείεπάα νἰζειας οοπἰωποτο καί: Ἡϊ Πτ, 
εἰ ἱἑποούίας εἰ Ἱγόοπι. 
: Ε. 4Τι, ν. ὃ, γραφῆναι Ῥτο πλασθἼνα, Ῥοβταπι, Υ. 11, Ῥτο 
ἦτα ἵω ναίς. εξ κώππα, Ρειρεταπι. παπα ἴπ Ηοπιετὶ εἰ. 1. ή, 
Ίουις εκ[ίαι, Ίχου πποία, --- τῷ οὗ νύ τι χέρδιον ἡμῶν Ἔλπομαι 
ἐκτελέεσθας, Ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε. Ἱεπιαπο Επ[αιι. 684, δι. Υ. 
28, τρυπῇ, Γαραμάί τοῦ ν εἲς ι. Ν. 57, εππα εἰς Ἀέσεί, τορείεπ- 
ἁμπι ο Ροπεουφραίρια µακφὰν, ἓω ΡΩ/εεἱ0. ἠοηβαι νοεαίσηι, 
γ. 95, τείμίοις πα ία Ὀνισβα τι Αἰεκιρμαντη, Ἰξιόεν δέσε μή τι 
ὁσλῳ παρα Χείλεσι πῶμα Ὀὐλοφόνον λήσειεν. αδί [οχοίαβος ά1ΠΟ- 
ται ἠξίαν εἵ βούπφηστιν ο(]ο [ρεεῖεο τῶς σίλφης: Ἆι Ώϊοφεοτίάσβ 
Ίπτες Ῥίαπιᾶς τείοτ, 9, ὅ, ο. 1ο: ες Ἱ. 6, ε, 31. ] Ῥι ταν νε ον Αιῑζα ει Ῥτασγ]ορῖα , Ῥτο, µέχρι τῶν τόπων ἐφ᾽ 
οὓς αν τα πτηνα φἠανωσε: ΕΠΙΗ9 αεμετὶ αἲα εκοπιρ]α ἵπ θγηταχὶ 
ποβίτα, 0. ὃς ο, ας οἳ Ίου Ὠϊοπγ[ί Ηαῄοητα. δ8ὰ, 1, τριάκοντα 
σταδίου» απεῖχεν ἀφ᾿ οὗ τὸ πάβος ἐγένετὸ τόπου. Υ. 4, νόχ 
ὅτε ποη εἰῖ Ῥοείαες. ετ ΡΟβ Ιούλους αλ ]επόπτα αντέλλων, αἲ Γε- 
αροπάσατ (ερποπᾶ εκερεπιατί αναφέρων [δι ἀναφαίνων.- 68 αμεπα 
Ίοεαδ Αροΐοιηι, Αεροπιαιΐς, Πο, ο, ν.δ ου Πιη]ίς. Ἠϊο εοθοιι 
μύχο, γ. 751, νέον χνοάοντα ἴουλους: οἳ Ἱὶς ]. 3, ν. ὃτο, ---- οὐδέ 
πεφ ἄσσον ἐπαν]ιόωντας ἰούλους ᾿Αντέλλων. Υ. 57, Βεὸς [αρρο[ιί- 
ὕαμα νιάείασς ααἱρρε αὐοά πες αἆ πποίτπη πες κ] [οπσπιίαία 
αυαά τει. {4 φαῖ ἵαπιος ή ἐθὼς τηπίατο πηα[ῖτ, Ῥει πε Ἰϊσει, θἷ- 
πηλίιες νεο εἰ ὁὲ [εῇ- ν. Ρο[ῖ καλὼς τεάμπάατο νἰάναιωτ. ας Πο- 
ταῦΗε ἴριάεπα {ο6Ι0. 66Π. καλὼς ἠούλους, Εοτίατ Ῥτορτες ῆσα- 
Πθπεπας αἱ Ίάεπα {ρεοῖεῖ σπα σεποτῖς Ἰπτείρατας εχα. Ν. 96, ατ- 
Ἠευ]ης τὸ Ροβῖ παρὰ ἀεοβῖ ἵπ νιὶραιῖς: Ἱεπιηπε τοὺς [ε- ν. απτε 
τιτφωσκ-µένοι». ' 3 

Ῥ. ατον ν. ἆ., βίαια γεγενγκέναι, 4μρ]ίοῖ νν. 3938, 16. δὲ 
«ρ]ος ατεπι [σᾳ. ν. Ρτορτίη οφα] ποπρεπ ε[ὲ: Ρτο απο δογρλίος 
Ἱερίας αρα γαοτίαπι Ῥχοβυπα, σοπηηθπἰαΓῖο. ἴπ γερά Ὀεοιᾳῖ- 
ο, 15 επίπ, εΠαιΓαΠ5 Ἴασος ΥΙΡΙΗ, Οεοτρίοῶα Ιπίπο, --- ἑάφπο ο 
ομὲ ρηέμια [ΤεπΠΕΠΙΟΥΙ Εμά{ε «πι ἰοὐίις πιαβπο Ῥετοι[]α εγὶ- 
αεπιέ, Νερεμπο: Ἰδάετα Ῥεπε νει5 σιδης ποίζος, 6απιρῖ, ἵπ- 
ααίτ,  Τηοβαία [πε Πδιγασϊ: ἐπ σαΐῤης έοει Ῥειγα ποπαἰπα, 
Ῥεγεη[] ως εγλάοκίο γεριμὲ, οφ απε φιὲ δογμἠίος νοσσίες »/ὲ, 
οάΐαΐε.  Βοπιαπὲ αμίοπι Λοριώπμηι εφις]ίγοπε νοσωέ, συος 
οτί [ἐπιοιΓ ργέµεερο οτἰθιπὶς εηµοταπα. Εοβις νι. ἵπτετ α]ια 
ἱρρίωνι ΝερεωημΙπ εκ εο ἀῑείαπι ια, φποᾶ. εγάεπιῖς ἔομε 
ἔογγα εφ εποεγί. Ῥ]ανα (παίάας Ογπτασππαή απ, οαρίιο 
[ήσφ. Υ. 49, της Ἱπποκόωντος, Ῥοπηεταα Ίοησα, ω. Ὑ. ἀδ, 
Ίοε5 εἴ εογΓΙΡΙΙ οἳ ταπ]ατΗς. Ἰεσεπάμπι, Ἱπποβόων,, ᾽Αλόπης 
τῆς Ἐερκνόνος παῖς' ὅτι λάθρα αὐτὸν-- Ώο επῖπι Ηατροσιαίοπ 
οἳ θμἱάας: ᾿Δλόπη, Κερκυόνος Ἀνγάτηρ" ἐξ ἧς καὶ Ποσειδώνος 
Ἱπποδβόων ὁ τῆς Ἱπποβοωντίδος φυλῆς ἐπώνυμος- Ππάοπιηυε Ὢο- 
ππο(ἴμεπες ἵα Ἐριαρ]ίο ἴοα Εππεβηί οτείίοης, ἐμέμνηντο Ἴππο- 
Ἀσωντίδαι των ᾿Αλόπης γάμων, ἐξ ὧν Ἱπποβόων ἔφν" καὶ τὸν ἂφ- 



δις ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΚΙΟΟΝ αΑΚΑΕσΝΥΝ ο εο 

οηγὸν ἴδεσαν, γΥεὶ Θα Μδέσαντο, 4 νετῦο αἰδεῖσθαι, γονσγογί. 
απηπαῖτ ετἶαπῃ διερλαυυς Βγ2. ἵπ ᾽Αλόπη: εἰ Ηἱρροι]ιοοπίϊ ππεηίίο 
νά Αποάταα μάπα εροηγτπο αριά πι (μοήμε [αρτα 

1 
προς ν. 10, τεοἠμθ τοῦ Φυγάδος, εούεπι εα[α. ᾳπὰ ἆὲ τὸ 

αρα Η εἰγολήμπι Ρἰοπίας οἵ Ρἰαπίυς Πο: Ἱππότα, ἱππότης, ἱππικός 
οἱ δὲ νεώτεροι, Φνγάς' οὐκ εὖ' κάλλιον γὰρ, ἐπιατήμων ἱππικηφ 
ἐππικώτατο». Υ. 1ῦ, ο νι, τῆς Αγγνορος ἵππου. -«4βοποτίς 
εππίταε, εκ Ηοππετὶ [οἱο]α[ίο Π. γ΄, ποπ ρτοευ] αἲ Ἰηλιίο. [ο νδ- 
το οιαιι Ειβαι]ήας 589, 49, ιταδ, Άρεποτετα Ῥλοτοποί βἰηπαν 
Έντα Εάιτεν εἷως Ρε]αΐρις οἵ Ιαΐως (οττίίοσιατη πτος [ο ραγά εγοπει 
φὴν πατρικὴν «ππον αοοερί[ο : ευπάεπιφιε Ροβ Παπαπα. πποτίεπα 

ἐπιστφατεῦσαι, πολλἠν ἐπαγύμενον ἵππον. Αἴπμε Ιπάε αριά Ἠο- 
σηετήα αὖ Ασεποτί εηιίᾶξι Ατροθ ἵππιον οἵ ἵπποβοτον [ει {ππο- 
σρόφον αρρεὶίατι: Πααίρις αμίειη Ἰαΐο ει Ρεἰαΐρο, Ἴασον "Αργος, 
οἳ Πελασγικὸν Άργος. Ἡ. 49, να]ᾳ. σηµαίνεσβαι: ΠΙηΙΙ αἱ τεπη. 

ὃς Ῥ. τὸ, ν. 6, εαάεπα [αρτα 408, 3, 1ο. Ὑ. 18, ἀνώγοι Ρτο νυῖρ. 
ἀγάγοι τεροβίαπι εκ ΟὐγΙ] α΄ πο. ο. 27, ο νναιν (ο) ὁν παρ 
απιεεσάθης Ἕμασι {εηποπς΄ (αυ Παπίνυπα το[ρίοῖι: [οπίαρ(ιο ο, ὁ 
σνμαίνων τὴν γύφον, Ἡϊ 1, 20, οἳ ΑΠ). γύφος επῖπι [οεπήπίπο βο- 
χιογο υ{ωτρασί [οἱει. 44, 4. Ῥτο Σβῆνος νετο ΠΠ φἶ πια] Τιαι]- 
αυτη Ορος ει Βήρος. (ά ει Γεγι) πιοχὶῖ οἳ νυ]εαίασα [οτἱριωτααι 
ἀε[επάϊ ρο[ο; υξ Πι ἀπὸ τοῦ σβίσαι Ἡ. 45, αριᾷ Αροιοπίασα 
Άεροπανί, Μὸ. 2, ν. 507, ροβὲ πποπιίοπεπι ἆε ΑἰΥ Βυνίο, μετὰ τὸν 
ὅ ἀγχίῴῥοος φις Μειότερος νημέα ἑλίσσεται εἰς ἅλα δίνγε. φαὶ 
Ίσουφ Γαρτά 4ποφπε ατωηριίως 73, γ. ὅ7, Ππροτ[εοίαα εἴν (ωρτα 
οἳ ἐρίαπι Ἱεριας ὁοα, 18. ἵπ νυὶβ. Ῥεγροταπα ον [οἴρευπα: ἱά επί 
ο α [αυ Παπήνο εἰμέν 491ν 11. ν 

Ρ. 476, ν. 4, Ἡξ Γοτπιαιίο οἵ Απα]ορία οοπ[ῖει, Ἱεεῖ Ροϊοτῖε, τὸ 
πλνβυντικὸν, ἤσαμεν' τὸ τφίτον, Ἴσαν” καὶ τροπῇ, ἴσαν. αἰιοφαί 

εἴ Ρετ ἤπεορεπ ἴσαν εκ ἴεσαν [αουηι ἀῑοίὶ ροῖεβ: αμί εκ ἵω ἴσων 
Ίσα ἴσαν. ἵω Ἀμίεπα αρποί[οῖς πο[ίος ν. ὅ3 ει ὁ0:- οἳ [ωρτα 407, 59- 
{ν. ο, ἵπ Τ]εουτεί Ίου το ἶσαμεν νίάειης οροπόμη ἴσαμε, 
τοτία Ῥταεοσεά. εἴ {αρτα 49, ἃ1. ἵ 60 οπἶπι », Ρε ο) ὔμχα Ρτοὐμοία ση 
Ίη ἴσαωεν, οοτήρτυτ. «άάεπαίς.] Υ. 50, να]. ἠσω: Ἱεπχηιο 

Ἱποκ σα: πἰλῖὶ αἆ ἴσημι. πο[ῖτα, ἴσω θἰωήσα, γεὶ εκ εἰδω μας, Ῥος 

αρ]ναστε[ς νε εκ ἰσάω, κ μπεορεπ. Ἡ. 50, απο μὶς 6 ἠστέον, 

ἐπίτα Πῑάθαι ἆς ἱτέον ἱταάμπιυτ 4γ0, 30... Υ. ὅδ, τὸ Βιθυνία αμα 

Ωή νοῖῖς, οφμίάεαι ποπ ητε]]ίρο, [ει ταῦτα ἰυίάεπι {μρεχβαασα εἰῖ. 

Έπ {άάσπ 1.] ΄ , ο ον ος ον . 

Ῥ. 477, ν.18δ, Ἠοπι, Ἡ. φ”, Κείσε ὑπ λύος χεκαλυµμένα. 

ν. ο, νυὶς. ἡσβμός τις: Ρεῖπο ΡΗΠΩΑΡΙΟ. οκ. αποημε ΊΎματα 

[οἱ οπά μπι ο[ῖε Ῥτο νυὶςδ. ἴσθματα, εοπβιτιαϊ ον Ηονου, 

95, μὲν ρτο γυῖρ. μεν τερο[τωσα οκ 3601, 7. Φεά. γ. γα]β- Ρερεταα 

ἀά σπα Ἰσἃι Ῥτο εἶς ἃε. ᾿ Ε ; αμ 
Ρ. ο7δ8, ν. 19, Ιεβεπά πα νἰάειωτ, λέγουσι πίµπλη καὶ κό: αιϊ 

Ρ]οπίμς, καὶ κόη ἀντὶ τοῦ κόαῖ 4ε 419 Εουἱίπιο Παρα ποιο 548, 

ᾱ, Υ. 10, οοπγεπ]επεῖμς νίάειως ἐπὶ ἠράγματε, οὐ /αεἴπιω φιοά- 

Ίωπ. Ν. 39, νυὶς. πολέμεξεν: πιίσα» αριο. [εὰ νετίοτ Γονια[ῇο 

[οαίο εκ Ἰ. αἲ. “Ἱστὸν ὁ) ἱστοδόκη πέλασαν. πφοτόνοισιν ὑφέντες. 

Βίς ν. 38, Ρο λωίδα σθεῖῖι» λνρίδα (ολ Ριιαγοίπα. Ἡ. 4ο, οὗπεν 

Ῥτο ἐξ οὗ, Ἡἱ ΠδΟΧ ἵπ [εη- τπεπηῦτο. 4ο πε[οίο Απ΄ Υεηδ οὗ παφα- 
σηµατίῴται. Ν- 11, εἰ ἄφτι τοποτί Ροῖε[ξ, ει ἀῑν][ο Ἱερὶ ἄφ τε. 

45, Ἱπ νυία. [ματ ος αἰτοας Ἰεειϊοαί5 νεβρῖα, ἐὐστεφάνοιο Κυ- 

θήρης: 49 οιαδ νοπίαϊο ἀμμο. Ὑ. 99, Ῥαπιμς, ὥσπερ ἐν τῷ γι- 

νώσχω, Τε ἵα γετο ἐκτάσει Αποϊριις εἴἴαπα Ἱπίτα 4δο, δά. 

Ρ. ἀτο. ν. 50, ἴσι Ργαεζεπιῖς τουππαζοπθπι Ἠαδοι:. απατο νο- 

εἶωα ἵ [οι Ἱ. Βο εετῖο τεριὶα Ρροζαίας, Ίσες π[α τοοερίωπι ποπ [πα 
υς πες εἶ οἳ ἡ, αὐ εἷν οἳ ἠν. Υ- 50, Ργο τραύμα Ἰενὶ πημιαίοπο 
θραῦμα τεροπί Ροῖοι: Γεὰ οοπγομίοπῖμδ τφάγημα, οΧ Ηε[γο]ίο. 
Φοηυεπε πλάσμα Ιερίυς οίδπι -4ριά δόση, Ἠ. 45, νυὶρ. γή- 

.. ᾖτο Τηφεῖν οὐτουταϊα Ἰ[οχία [οι [αῦμ]α: πδι Ραυ]ο Αἰτος 

ΜΗ πασται αδτὀ, δ. Ἡ. δα, σοπρπεηύνν ἀλλήλας, [σεπα, 

βπο. Υ. 50, υβιαήμς σεισοπυγίςν η πίτα ὃ1ὸ, 11. 
Ρ, άβο, ν, δ, τεεύια ὠγφοικικῇ, Ροβε[[ινα Γοιτηα, 515, 55. 

ν. 5ο, Π οἳ παπά Πιουτα «10 Ἰφβιμος Γεπιοπίίαπι ἀῑσστο [σοι, [ποταπι 
το οκ ἰφίτιμος, οκῖο εν οἳ τοπαῖ τη α[ριταίαπα γοτία, ϱ0 απ ος 

4ο πο τίφβ᾽ οὕτω Ώο τίποτε ούτω, ο κέκφαχΏιε Ῥτο πεκράγεβε 
620, 47. πες οὐ[ίαι η μος ν. ὃι ἰφθίων εοπηρο [1 οπί ομρομυς. ιά 

απίπι ροσίίος αρα Ποιτ ἁθανάτη, αμβροσίη. ακµρασίη, οἳ 

αἶία οἰακπιούί αρ ομπάσνα Εσππεταπε. υὔηυο η Ηοπνο σι» ἴφθί- 

µου» ψυκάς, Ἰά «Που Αροβοῇ. «1, τὰς τιµίας ἀνθρώπων ψυκάς 
Ασε, πος πια]ο Ιπιοσρσίίο Πΐα σοπν σσ] οἴἶδπι αἰς Ηοπιοιί Ἰοεῖθ, 
ποπιρε Λομογαβ(νεν ρηἱθβ, οαρµ.. [οἱ αατοπι ἐφίτιμος τι ἑρί- 

τιµος 574, 56. Ετ άρμα ἡ.] ωώ, νι, , 

Ῥ, 48, νι, 13, [οτια[ο πιουν, ὼ Άπολλον, ο Απολλώνιε, 
οπήΠο νοσλπάν αὐνο]ήο, οἱ ἵπ τεπίο οχοπηρίο, ἵ Λακεδαῖμον. 

γ. νά, ροβ ὠναλογίφ ἠεγριωνά: μὲ [εισαι εομηπαίο πάίςσίας 

Ἰνετ ο (πο Ἠπεο ἀε[αππρεε ε ος αἲἲδὶ { οι ἵ 
οπι.[Πο αμοιοσί» στ νο” τς τν αραιή ος ψε] ο ... 
ω ἰπΙετρμΏμετε πηα]αῖ, πο Ἠίαγει [επιεπιια. ο)Πρ[ς αμίεπι αμπε Ἰΐς 
ατα εὲ, τερεπία επι ν. ὃ1: ῬΡἰεπίιος οοπβχμοίο ν. ο. 
30, ςοηνοπἰοπαῖμ Ίεταιν αὔσοιιο αἱρίεαίοπε, Ίοο φπίάεπι Ίοσο. 
Ὑε 50, ποφεύοµεαι ΙπαΙςβίίνο πποάο [ετριμπι επἶαπι ἵπ σωρ. Υ. 45, 
Ρτο ὡρμωνή ας χαταχειφοτονία Ἱεβεπάωπα, υξ 
πιοχ ἵη [εᾳ. Ν. 47, επ Ημ, ἄνατεινατω τὴν χεῖρα, [αῦαμαϊ 
ον ανλοκᾶν, . να, ααἰᾶ. πάκα κ--- 

.4δ., γ. 33, ἵεροτ Μέτρον σιτικὸν, πιεη(µγα {γωπονία- 
Σία, εκ Ηε[γε]ίο: κ εἳ ο ιθε πιεηίυτατα εἶ[ο αι πα ὃ 16, 
οματΙ ΟαΡίΠ. ποιηεα ᾱ Όκοβοι Οα]ὰο θγπιαρπιαεῖο Πρ. α, 
Μπαϊεα ροσίώς Κάσμιλος. αριιά 5Ιχαῦοποτα ὃν 10, Κάμιλος ξ 
Ίδιε Ύ μλοαηί οἱ Ωαὗῦιτας Βἰμς, τε[ῖο Αου[]αο Ατρίνο. Ρίτα ας (- 
υιεῖς Ἰάοι Οἰταίάμς ιωιάεπα. . 67, Ὠανίάις Ίοσμ» ε[ὲ Ῥ[αΐπιο 18. 

Ρ. ἀδ5, γ. 31, Ἱπρεείεεια τερηίαο αἱεραίο, μι ραμίο ροβὲ ν. 
ἀπ, ει κ. αλά, 49. τθρμ]αρ ΑἨτετα Ἰπίταπο πηῖφ Ιπίχα Ἱπ Κα- 
μειφος 1όν, γ. 54, γυ]ρ. καταβιβάςε,, ΡΓΟΙΠΟΝΕΕ; οοπῖτα 

πηεπίοπι αμοιοΓῖ. Πο[ίχωπι ἄναβιβάθει οοπβπτιαϊ [γηοπγωμια ὠνα- 
ὀιδόναι ν. δ4 ει ὅτ: εἰ ἀναπέωπειν 495, δ. κος 

Ρ. 48Η, Ψ. 4, Αποπια]ῖ σύνοι]α εἵ κάτοισῆα αάᾶὶ ροτε[ῖ ἐκάβι- 
σα σι ἠπρετίθοῖο ἐκαθιζον: οαἰ ϱ 

Ἠγὶν ποα [ωὐυποιῖψί πιοςι: (νζοίεημε ἵπ οο πιε]ίεοπάα ποπ 1 
οεἵδ, [εὰ [οπι, (μάίεπις γιάο]οεί α., οἴἶαπι Ὀτείε, πηαῖυς σα 
ὉΌπαι ααπα ε. Υ. ὀδ, τοῦ ἄλλον, ἰὰ . τῶν ἄλλων. τοῦ κακὸς 

αηε]ίας δή τοι [πρτα 395, 47. Υ. 48, αἀγοτΏία[ῖοι φμοφιε α 
λως Ἱερὶ Ροτεβ. .Ν. 5ο, [ετο οοπνοπἰοπείας ἐπεχθὴς, ἑευῤ[ίμε. 
τ. 52 Ῥτο παρὰ ἴδιππο αρα. ἀπὶ Ἱεβετίτηιο: μα εοτρομάἰαεὶ 
ποῖαο Ῥετ Ἰρτδγίο Ῥτορίες α[βπίταιοπι οοπ]α[ας ἠπεε]ῆραπει 

Ρ. 485, ν. 9, νοτμδ Βπεορε φμᾶπι εολυρ]ἰοαείο ει ἵα ν 
κακκείοντες, Ἠἲ Ποκ ν. 1ὸ ραπ «ἀεοίαταια.  Ν. ο, Ῥοβ εχειν 
Γαριητεἰισοπάμτα ὀμλοῦσι, απῖ Ππ]ο αἰηιοά νετύωπη. βλέποντες, 
ιιοά [εῃ. γ. Ροβϊ ἐδεῖν Βέλοντες ἵπ νυ]α. αἀάίιμπω ἱερίτατ, πθο ιτ 
Ῥτεοεάοπιίρηδ, πες οσα [εη. οοπᾳτή. Ἡ. Ἡ, οοπνεπ]επῖας ἆπο- 
τίθενται, ΓΕΡΟΠΗΠΕ: εἰ ν. 51, πρὸς συνύέσμους. αἲ οοὐ/ἱβα(ἴοπος, 
θηλυκοὺς ἄπῖοπι καλάμους ἀῑοετε νἰάειας ε08, «ὶ πιοίποτος [θα 
ἸεπίίοτεΦ 6ἵ [οημασίοτες [ημῖ, φαί Πεοιεαῖρις ἵπ οπιπία οὐίεηπιη- 
ασ, αἱ [αήσο οτι Ππι]ία, νππα. αῑσηαὶ καλαμίδες Ἀρρε]]άπιης 
οιἶδπι β[ἴίαε απίδις αᾱ οἰπείπποτμπι οτπαῖωπα οηπτωτ [οεπηίμας, 
αξ πῖος αἷία αταςίτ Ηείγολίως. Υ. 45, ὦψα αά ΕΕί νε] πεῖοῖοτ 
ἃπ ὄψα Πτ νεπαδ, ἁμυιο. Ύ. 60, γυὶδ. των Άλίβων τῶν οἰκιῶνΣ 
Ῥαπαπι Ῥε]]ο. ι 

Ῥ. 480, ν. ϱ, τοςᾳ5, οτζῖπο Ἱπνετίο, α εἰς υ. Ὁς ἀεείαταπε 
{εφποπίία. Ἡ. 30, Καλύωνιος Ῥοτ ν΄ [οπύοιομς τεοιίαθ, αἱ ουσ ᾱἲ- 
τεεεζοπεία οἳ [εοιιεπῖῖα ο τωπι 145 οοπβεαα!. δεφυεπιᾶ 
σ. ἰάσια δικάαδ Ἠαδεί ἐκ Καλυδώνος: ΡείροταΏυ. γε επίπι Κα- 
Άνδνῶν: Καλνδνὰς νετο [ει Καλύόνας αὖ Ἠοπιοτο αρρε[αιϊ 8ρο- 
;αάας π[]ᾶδ, 6ἳ ππαπι οκ 1] Κώλυμναν αῑοῖ, δικαΐνο ἵπ 

σηµασιῶν, ἵπ οεἰογὶς πο νουαιὲ [ροαειοπέδις. ο. ; 

Ηβεὶ 1ο ἆς αποτυπασα [επιοπεία τεῖοι: αὈὶ οἳ Καλύμνιον µέλε 
τασθῖσας, εα εἰεραπίῖα οἳ σταιία, αἱ οσα Απίσο οσο. Βωτίαπα 

δύάας µετήγαγε Ῥτο µετήνεγκε, [οπ[α εοἀσιι. Ἡ. 27, τοςιῖμβ, 
νήσους τε Καλυδνας, οκ Ἡ. β’, ἵπ Ὠαία]οβο παγίωη, Ἡ. 38, 
Καλύόνας Ὠεππειτίας δεερῃας Ἱεριί Καλύμνας, Ὁι διερλαπως 
Ζαπί. οἳ ΦΙΙάΡΟ Ἴοςο Ῥιάσδίοιο απποϊαπι. ἵὗ. 4χ, Καλλάτις 
οεἶαπι αριιὰ θυΐάαπα: αρμὰ διαδ. ες «Βιορ]ιαπσι ΒγΣ. Κάλατις, 
ππο Ά, οἳ ἄοοσητα ἴπ Απιοροπυ πα, μά διερλαπυπα οἴἷασα 
Καλατία Ῥτο οοἆοπι: αραιά Ῥιο]οπασυπ Καλλατία, Εεπιίπο 
αἲ Κάλλαντις δμϊάας ἵπ Καικέλιος ιρλ Θἰοϊ]ίας. εἲὶ οἳ 
Ραπίαο Οαἱαία, μπάο (ααείπως, ΑΙΙΔο ροπιῖα «οβποπποα ἵπ Ἐο- 
ππάπα Ἠλοτία: αὖ αἱιογ γοτο οβ Καλατιανός [οι Καλλατιανόε, 
υἱ Καλλαντιανός α Κάλλαντις. ΌΏειετμπι ρτο Ἡφακλεώτου 
Ἠτος ἱεεπάηπι Ἡφακλεωτῶν, οκ διτάὔοπε: φ δ. 7 Κάλατι 
βεομινών ἄποικον [αοῖι, ἱὰ οἱ Πζογαείοας οοἰοπλαπε ἵπι Ο0ἱ8. 
οπῖ. ι 

Ρ. 487, ν. 1άν ἵπ καλλιέφμμα πλ] Ἰπος τοῦ ἐφήμου: πδς ο 
υα εΏ καλλιεφῶσαι ν. Ε7: [οἆ καλλιέρηµα ἵία Γοβιαῖημι ο νοι]ν 
καλλιερεῖνν η φαδιού. µα ον ῥαδιουφγεῦ, εἰ ὁλοκαύτωμα . 

ὁλοκαυτοῦν, ασ οοα[πηί]ία. καλλινρεῖν αὐτοπι ἱοβίίης ουσα ος 
Ὀἱν τα ωρια 40δ, ὅ7.. Υ. ἀὖν αρθως οοπιροβίο παφαπεπηγότα 
[οι πφοςπεπηγότα Ὑε ο, σπα ὅοικε Γαλ οσμή ὠνοικά 
αὖἲ αυ. εἶνς ἠμπὶβοαησηϊν νειη,  ν ὁδ, [πι πω Μ 
πιλλίατν Μ το εν υἱ ἴπ Διώνυσος ΡΓΟ Διόνυσος. ι ΛΑ. 

ϱ, ή τ. δν νυῖρ. Ἔλισσον, ϱ) καὶ εµόεσσαν, Ἰηθίτο Ἰηκδιος 
αρα δτερ]απ γαι αργινόεντα Κώνωρον. Ἰνοραίνα μὶ [οη- 
ν. απ γαὶρ. Ῥοπίας απίο ΡατοιρίΠι λεγόμενα: Ρίὰ εες. ου 

όν ἀῑαππειτο αἀγειίαιις ἐἑξυνῆκα. 
ἵπ. ἀνέφξε, Ευνέηκε, ο Ππηδας, Αιῑσα οἳ Ιοηίοα Οἰαὶγ[ αοοοῃ- 
τοσα πουτανίις Υ. 68, ρεο ὀύνηαι τε[οὺο ὀύνααι. εἲὶ επίπα ἱπάϊσὰ-. 
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αδ, βοοτῶν αἀ τασι οκ Ὀθγῃ, ’. Ύ. 17, κάµω Ρίο κώµνω Ἱερὶ- 
σα οὔσπι Ἱππα ποθ, 7. Υ. ὁες πια ομπα ἀπιίσπίο, πεπονβότων 
τῶν Κωφρίων. Υ. 49, Ἰπομία, αὐῖια εκ Ηε[γο]μίο, Ρπίος νοιο 6χρο- 
Πιο ολ[ίαι αριιὰ Θυἱαπα ο. Υ. 5ο, νι]μ. καναχμόὸν κυλιν- 
δούμενοι, οοπῖγα μποϊγαπα. ποβῖτα λεοίο τείροµεῖοι ΠΠί Ηο[οάσεο ἵπ 
Τ]εοροπία, ποταμοὶ καναχηδα ῥέοντες. Ν. 58, ἁμοιτάκην αὐυὶ 
πο ἱπνοπὶ. Πίο αὐϊᾷ «Αυρτέκη ο ἵαρτα ὅ, ὰ. 

Ῥ. 480, ν. ὃ, ενλος [πἱροσίιαι ο[ῖ:  νοτίι5 ὄνθος. Ἡ. 19, Ἠιθ- 
ας εἶαι απϊομ]ο, ἄἷ (εφουνγικαὶ µάχαιραι: εἴ Πε. ν. ἐγκείμενο, 
ου ῥταεροβιίοπο, απ ραρ. ἴεα. ν. 9 οἵ ὀ6. Ύ. 1ο, Ἰφάσνα νους, 
[εά ρἰωπίοτί οτοίπο, Ηοπιοτὶ [ε]ο]ια[ος, Π. 3”, παρα τὸ ἐν αὐταῖς 
ἱσταικένους τοὺς ἵππους κάπτειν, ὃ ἐστιν ἐσθίειυ: εοπιαῖο ο 
ἐν αὐταῖς τε]αιο αἲ νειΒυπα ἐσθίειν. 

Ρ. 4φο, γ. 3, ἴπ να]ρ. ο ᾿Αρνείου, ἀπρίιο Ἰεοιῖοπῖφ πες οἴαπα, 
Αρεως οἳ Αἰνείου: (ποτ Ῥεῖας σπα ΟΠΠΠΟ5 Ῥοπιαπὶ Γοηριογεν 
[εὔμάπτας, να ε[ῖ οΏο νοτῖς. [οὰ ρογπάππι ε[ο Αἰὐνείον ἆἷ- 
[ογιο Ἱπ[τα οοπΏγ(ωας 7οῦ, δα ες ου ῆπιο α Ὠϊοπγ[Πο ΠΗα[ῖ- 
«πταα[ῆεο ὅδ, ὃ, Πῑάεαι ο Οερ]ήοπο Οειριμ]ο αάϊτως. Ν. 1, 
τησ] απ πωσίταπι απαθγαξ πφοεφέρων. διο ν. 56 οοπνεπἰοπεῖας 
πάλλειν, Ὢέδγατο, οοπομιὶ. Ν. 9, περοηγητοῦ ποπαπε Ώου ιι5 
Αἴος Ἱπιβλρίτατ: οαἶαφ γετρα [απι, 4ὲ Άν Πηνίο, Ἑλκόμεναις βο- 
σέμνδε, ἸΚαφακβίδος ἐγγύβεν ὄχρης: εἴ Ίποκ, Παφλαγόνες ὃὁ ἐπὶ 
τοῖσιν ἐπ ἠϊόνεσσε νέµονται. Υ- 18, ΤΘΕΙΙΙΘ ὄχλον, ἔπγφαπι, οχ 
ΣγοορΗχ. Ῥαμ. 09. 49 Γαρβάνων αυἴεπα νοεαῬη]ο [ωρχα εἲ ποδ α- 

ιά αά 188, 40.  Υ. 56, πε[οο απ νοτῖ5 ακρωτήριον, υἳ Ἱπίτα 
5, 54, απ ἀχρώτεφον [νο ἀπφότερον ο αιοᾷ Ία φπαδοι Τε 

απαρῖν οππίποι νο]ηῖ οΚσΙΠιθη. . 
ο Ῥ. 4θν, ν.α, νο αποχοπῆῃ, Ἠῖ Υ. 15. πᾶπ Άπεορε βε ἵπ 

πηθάῖο. Ὑ. 4, ππεβης τὸ βέλη, Αεπ]ο Ππβι]α ΠΙΟ Ρροβίο, 
Ὁτ πιοκ ν.Τετο. Υ. τὸ, οοπγεΠΙἑΠι5 ἄκρα πόλεων, ἴει «οι- 
ἴπῆσϊο ἀκροπόλεις. 8ος. ν. Ρο βασίλεια [αυαιιάἴεπ αι νοεῖτας, 
γεὶ Πή]ο αμϊά. Ν. 57, αραιά 1 γεορΏτ. 149 Ἱερίας μµῶμαρ γένους, 
Ῥτο µώμος, Ρτούγιωι δοπογῖς (1. ν. 3, εἰς ες, πεπαρε ὀικατά- 

Ἄλκτον, θιοά εἴἶαπα ἴπ αν ἀοβηῖε, αξ Ἱπία 515, ὅλ. 
κάρκοιφε πμ] αθίτας ἴα καρδία, φποά Γεπαίταςς [εὰ Ἱπ[τα ἵπ γώκαφ 

60 δοδῦ, ο: ἵπ σχαφρδαμύστω 716, 7: ει ἵωρτα ἵπ γοώσκω, 303, θ. τι- 

. 

46 οοἰΠσίτας [αοίυπι εΏο ροτ τειρ]ἰεαϊίοπέειι ἐκ χαίρω τὸ σκιρτῶ. 
Υ. 50, πΠαίἴπδ κφαινομένη. Ῥτο «πο ἴάπιενι ΑρΏμ οπαύται αοιὶ- 
γυς κραύλνσα. 

Ῥ. 493, ν. Ὁ, οΟΠΕΙΠΠΙΗ5, αλλα γὰρ τὸ πάθος: εἴ [εᾷ- ν. πα- 
ϱ τὸ τὸ κάρα βλάπτειν, Ατιζμ]ὸ ρεπιπαιο: ει 6οΠεΠΙΦ ἐχοπι- 
Ῥία ποηΏ πιοίο αραά Απζοιεοσι εἰ Αἰεχαπάταπι Αρ]τοάϊ. γεγαπι 
εἶαπα αριά Ἑμεοάοτείυτα ποβηπα 12, 1ὐ. Ν. ὃ, ἄρίμς, πέφοι- 
κε» 1 Πιογίσπι εχΛογγο(οι. Ἡ. 7, εοπβτπεπίῖη πρῶτοι γὰρ Κἄ- 
ῥες, Ργϊπα οηΙΠΗ 6αγεν- ἳ ς ͵ ' 

Ρ. 405, ν. 06, αριῖας ἡ ἀπὸ Καστάνης, απσυ]ο ἵπ οοπῖυποιῖο- 
πεπι νεείο. ΝΨ. 51, αριᾶ ἨγζορΏτ. 108, -- ἡὶ δὲ βασσάρα Σεμνῶς 
κασωρεύουσα, πο σ, ΙΠεΙΙΟ ἴτα .α Ψ. δο, καύῃρες, ἰ- 
{ρεείατα εβ: υταιίις καύηκες. 96ὰ εἰ λαάρος Υ. 48 γετία5 αμαπα 
γλάρος, αἵ Ἱπίτα ὅ5ο, 23: δὅ7, 4. 

Ρ. 401, ν. 11, Ἴοοις εξ Ἱσμπεατης, πἳ εχρ]εαίατ οἳ ρεγ[άποϊις, 
εκ ΑΡροϊιοπΏ Ασροπαυ. Πρ. 3, ν. ὅ7ο, Ῥοβὲ τρηχείας Ίεσε, Κλυθού- 
σης ἁλὸς ἔνδον ἐθόμβεον. ὑψοἈβι ὁ ὀχλης Λευκή καχλάςο-τος ἀνέ- 
πτνε κύματος ἄχνη. απῖ, Π οπηπ]πο ἀεσητίιαπάμς εξ Ίσσις, Α]ίογο 
Αροϊιοπϊ γετία οπιΙ[ο Ἰερεπάια, Λευκήν καχκλαάζοντος ἀνέπνεον 
ὕδατος ἄχιην. Ύ. 13, νυ]ρ. καύµατος ΡτΟ κύματος, Ῥάτυπι αἆ 
τετη: ἵἴεπηπππε γ. 3ῦ, Ρειρετατι πάπα χεκαυµένων, 3 μ/[]ς (σης, 
γ. 56, κατα κρώτος ἁρποίῶι Ἠΐο εἴἶαπι Ηε[. ετ δηϊάας: οαμα[ κα- 
πάκρας Ῥει Ώπισορεα πάς [ασιυπι Πιτ. [εὰ αρΏοτ Αἶτετα εκροβτίο 
4ατα χορυφῦς. παντελῶς, αἱ ἀεε]αται Ἠϊο Ίσσα Ἠιογάϊάϊιδ, ἐπὶ 
τὰ µετέωφα τῆς πόλεως ἐτφάπετο, βουλόμενος κατάχφας καὶ βε- 
βαΐως ἕλεῖν αυτήν. φπαπποῦτεπι εἴῖαπι αριά Ηε[γοβῖαπι ει αριιὰ 
ποβίτιπα ἵππα 608, 1, ἀῑνίίο κατ ἄκρας, εἰ Ἰοηῖεε κατ ἄκρης, 
Ποήριαπι εἩ. αἲ Πρπίβοει απαῇ α Γωππιο Φεσιίοε. οπτα θπΠῖπα «Ἀ- 
ὉΣ εἰ [παπῖτας ορρῖὀϊ οσσυρατα, ἆς οετετῖ ρατατα Ἰαψοτατητ. Ὑ. 
με Ίσεις Αροϊϊοπιϊι Αγσοπαυτ. Π0. 3, γ. αρ γ. 66, νυὶρ. ὕλην, 
σου, οαία. πο[απι ὅλη τεροβίαπα εκ ΟὐγΗ. ν εετ’, Βί πιοπεῖν 
εῖ ερίἸετοπ. 

ὃ. 405, ν. ο, ὀφιστικόν αλα]τετίηηπα ε[ε, εἰ εχρωηρεπάωπι. Ν. 
45, Ππαῖ]ιο Ίοοις αριιά Πι[ὕπωα ποβτατα, 900, 4ο... 5η, Έοη- 

επ ας αὐταῖς, ἴοειπ. µεΠ. Ύ. 9δ, Ῥτο έκαι εἰ ἔδην, υ[ταιίοτα 
Ἡπὶ εἶναι ετ εἴθην: Ἱεπμχαε [εη. ν. εἶμην Ῥτο ἔμην, θείο αιι- 
ππεπΏ νίεο Ἰοῖα. Ἡ. δο, ανεδόη εἰς ἐνεστωτα: ΠΕΙΠΡε σ ἵπ ης 
ποιο; Πειτ δου, 44. 

Ῥ. 496, ν. 7, ππε]ταθ ετ εἰεία αριᾶ Εαβαιβίαπη εχροπίταχ νε- 
ἵδτηπα [επιεπία, Ἴοο πποάο, 1017, 60: τὸ κατειῶπα, ᾿Αλεξίων 
καὶ οἱ πλείους προπαφοξύνονσι»᾽ οἷς καὶ δεῖν πείβεσθαι φησὶν ᾽Απίων 
καὶ 'Ηρόδωρος. ἡ δὲ συγκοπὴ Τούτου, ἀπὸ τοῦ ἐνώπια, ὡς µηφία 

ΝΟΤΑΕ ΕΕΚΙΡΕΚΙΕΟΙ δΥΙΡΥΚαΠΙ. 

Ύ. 65, ἆε , 

διά 

μῆνα, σιτία στα, ἀναδιδομίνου τοῦ τόνου ὧν ἐν τῷ κατενώπια, 
οὕτω καὶ ἐν τῷ κατένωπα. "Αρίσταρχος δὲ κατ ἑνώπα ΦΗσὶν, ω 
κατα ὀώμα. καὶ ἔστι βοηβησαι καὶ αὐτῷ κατὰ τοὺς παλαιού», 
οὕτως" ἔστιν ἐνωπή προσοψις, ὦρ-τὸ, κακόν ῥέουσαν ἐνωπῃῖ”-- 
οὗ αἰτιατικὴ, ἐνωπήν καὶ ὠ-πεφ ἰωκήν ἰώκα, οὕτω µεταπλασμῳφ 
ἑνωπήν ἐνῶπα. πια(αο ρείπιαπι αἰῆ οοπ]υποίθ, αἰ ἀῑνι[ο Ἠαες [ειί- 
Ρίειηῖ: ἀοϊπᾶς αὶ Ῥτορατοχγίοπως, αἰῖ Ρτοροη!ροπιοπως:. Τετιῖο 
α0 Ώππεοροα, αἲῖ πιοιαρ]α [πα ἵω ἐνῶπα Παϊπθταπε: ἴππα Ώπεσ- 
ρεα, πευιεῖ Ρἰυτα]ίς: ππειαρ]αίασα, Γοεπαϊπϊ Παρι]ατῖν. απάε 
εαν ν. 12, Ῥτορει[ροππεπως ἰῶκα [οήρεπόυαι ο, αἲ Γαρτα ἀδι, 
30. πποιαρ]αἴπχως νοχο ετ ἱρίο [αρτα ἵω Ἐ εχροῄι5 εί, σάς, ὁῦ, 
Υ. 45, τίνος Ἰπῖετορβιῖγο ορια εἴἶααι ἵπ νιρ. Υ. 47, αρίυς, 
αρα πηπϊαδ, Σωκράτους [Πλάτων ἤχουσε: απ ποπηϊπαινο Ῥεαε- 
πηί]ο, Ἱ]λάτων Σωκράτους ἤχουσε. Ῥ]αίο επίπι Φοεταῖθ 4μῑιος 
ει ἁ[ορι]ας [αἲτ, ηθη οοπῖτα. 

Ῥ. 197, ν. 25, Ίοειο εβ Αροοπϊ Αιροπαπί. Ιἱν, ά, πιατασιθ 
εχ Ηοππετίισας Οἁν[, ε’, 

Ῥ. 498, ν. 57, τέρας Ῥτο νυ]ᾳ. γέρας τεροβίαπαι εκ Νϊσαπηεί 
Ἱ ]ιοχιασϊῖς ν. 405. . ὸ, νυ]σ. ἀϊσιαπεινε, 3) κέδρος, αμίὲ σε μα: 

Ράτασι αρίο,  ὓ. 50, [επι εβ, ῥμματικὸν ὄνομα, κοήδανό»" 
συγκοπῃ καὶ τροπ/, χεδνός. ς 

Ῥ. 400, ν- ϱ, ἐπεί ροβίμπι Ῥτο ἐπήν, αἱ ει 6 εἰ 11 ν. ππιπῖ- 
{εβίαπα εἴ. δίο ἐνδιπλασιαςεται Ῥτο ἀναδιπλασιάθεται, Ἡἵ Υ. ὃ. ος 
13. Ν. 49, χερι] Ρο[]αῖ καιροεσσῶν, ήπια εἴτομτπῄεχα, Ὁτ 
αραά Ευ[αιμίυπα αότχ, 65. αἰίοτιπι καιροσέω» Ἀπο σ, Ῥὰμ. Ρτάε- 
οεὰ. ν. 7, αρποίἰοῖτ εωπι διίᾷα Ίάεπι Εω[αίις. Ὑ. δὲ, ὁημα ᾱἷ- 
εἴωπι Ρίο κλίσιν ῥήματος, απβπιεπέµπι ΕΓύΙ. ειπα” κεκλήση 
πον πῖπιρ αριο [αμιενῖπηιις βαωταπα ραυ]ο Ῥο[ῖ, πἴ κεχολώσεται 
πίτα Φο7, 46. Υ. 66, κέκληγα Βπαρ]ίαα5 α κλάω ἀοτῖνανειῖ. 

Ῥ. ὅσο, ν. 1, νυ]ρ. τὸ ε εἷς α- Ῥετροιᾶπα, 6ππΠ τάΙἱο [ογησᾶ- 
Ποπ Ῥρο[ί]ει τὸ α εἰς η. Υ. 9ο, λέγοντες, οπή [απι ἵπ γυ]ρ. 
οάἹοπίδις  Ππασίατα ποωιί]αῖα. 

Ῥ. δρχ, ν- 9, πιεί, οτίπε Ἱπνοιίο βαρείας καὶ ὀξείας: τς 
[αρτα φποφμο 415, 51, Ἰοσεπάπτα πηοπαὶ, Ἰὰ επῖπα Ρταεεε ἀεπεῖα 
εχεπιρ]α. «εο]αταηϊ, Ἱτεππηιπε [αρτα 105, 58: ασε, ὃ: ϱπἴρρο Ίη 
αι. ε ρτανὶ εἰ αοιτα Πι οοπιταστῖο. «Π[ετιο Ἱπία εἰ Ἰαᾳμιάε 6560, 
17, 14 αρίαπη εἰ τορα]α τβήίτας, οἳ ἐχεπιρ]ο ἀειποπ [ταις Ν. 27, 
Αεολίπιυς ο ασπο]οίτητ οἶαπα Πηρτᾶ 5οῦ, 50. νίάειατ ἵαππεη ᾖῃο- 
πτ αὖ οοπιηΙπεπα ᾖπομαπι ρετΏποτο ἴα τοάυρ]ίοαιίο εοπ[οπαμῖ 
4 ει π; πῖ εοπῖτα, εἰμ» οπ[ῇτο, Ἰοπῖσαε ει Αἴτίισ8ε ἀἶα]εοιῖ πηαρι 
ε[ὶ ρτορτία. Ύ. 40, ετηπι πιοδϊ ναταϊῖο. αἶνος ΑΙἴθΠι ηποπιοάο 
αἆ Ῥταεσεεπτῖα [αοῖαι, πο τίάθο: ππία εἰ [οἶα πια[ομ]ίπὶ σεπετῖθ. 
εἰ, -ει ΠαμΠαπήνυπι, Ύ. 50, πε[οῖο απ γε Ὑφαιμήδης, Ἡϊ Γα” 
γυµήόης- κα 

Ῥ. δο3, ν. 8, τοῦ τ: αποπῖαπῃ ν]άε]ῖσει [οευπᾶατι Ροι[οπαπι ϱ 
τετιῖα Εογππανε [ο]επῖ πείειτες, 184, 55. Υ. 14, νυ]ρ. κελεύη, Ῥετ- 
Ρετάνη. κελέβη επίπι ετ ορ ταῖο Ῥοβυ]αι, οἳ οοπβχπιαι Ἠε- 
[γεμίμς ἂο Θμϊάας. Ψ.σα, πιεβαδ, ορίποτ, ἀπὸ τοῦ ἔλευλορ ἢ 
ἐλεύθω. [επί επῖπι ε[ῖ: ἀπὸ τοῦ ἐλεύθω, ἔλενλος: καὶ πλεονα- 
σµῷ τοῦ κ», χέλευβος- Υ. 50, Ἡοπιετὶ Ίουιδ Ἰ]. ο. Ὑ. 45, νυ]ς. 
ἐνέβαλε, Ρσαεροβίῖοπε παῖπις οοπνεπῖεηϊε. πιε]ίας οἴἶαπι ἐπακτρο- 
αέλη» [ωρτα 509, 7. Υ. 45, Πφετανοὺς εἰ Πρετανικὴν νῆσον 4ρπο- 
ἴεῖε εἴαπι Βτερμαπις Ἓγ2. πεοποα ει Πανίππα Πρετανικόν, ἵπ «πο 
Ίθετπε ορρ]άππα: ααεπαἀπιοάυπα ες Ἠεγηῖαπι ἀπαβας τῆς Πφρετα- 
νικης Ρατιίῦις πηπογεπα [αοτ. ας επι ΠΕ Ῥορι]α Πφρετανοί εξ 
Ἐφεττανοί [νε Βφεταννοί, ΑΓΙΙαηηξ. 

Ῥ. 5ο, ν. 4, Ίοεμο εβ «ἀεεμῖαιαν, οκ Αροϊοπ 0. 4, ν. 12. 
Ύ. 35, πο πηα]ο ρο[ῖ πλεοιασμοῦ ἀῑ[μπικεσῖς, [αμαιάτιο ἀεο]ατατὶ- 
νο αἀνειρίο Φηλονοτι. Ύ. 30, τεσῖαδ λελαπάχθαι, αϊ Ίποχ ἀεο]α- 
τας ν. 51. Υ. 5η, Ίπβῃ. κεντῆσαι [ετηὶ Ῥοιε: [εὰ πιεις (ῶπιετ. 
αἆ ν. 55 εοηρτιῖ Ιπιρεταϊϊνμπαι κέντησαι, Υ. 49, πα ῦις συνε- 
ῥαμμένα, Ρειηῖπο ϱῳ. 

Ρ. οοᾷ, ν. 4, ἡας Γοτῖρταταε [μπιτ Ιπαϊοῖα, ὑφικέρωτα πέ- 
τραν, «εἰ ὑψικέρατοι πέτραι νεος νἶάειιτ ριοτ. Ύ.2ο0, νυ]ς. 
συνέστελλον: εἲ Τε. Υ. αὐχένα: πμ] αἆ τετι. Ἰπο]ία, ν. 55, αἆ- 
ἀῑια [ωπε εκ θωάα ετ Απ[ορ]ιαπϊς [εμο]ίαβε. Ύ. 57, µεναώ αιι]- 
τοίπιιπι εἰ. ΠΠ ατίαάρωι νο], αἲ ἵπ Ρταεσεάεπε ππεπιῦτο, Ἱερει- 
4 11η, ὡς µενάω µενῶ µειαίνω. . 41, νη]δ. καὶ τὸ κεραϊζω. ηπος 
νοιῦηπι ομπη Ίαπι Ρταεσε[Πετῖτ ν. 50, 609 χεράω πια]ηῖ, εχ ν. 50. β 
οιἳ πας] αγηά σαι κεράζω πὶ σκεέώόζω, ποπ τεβαρος εηυϊάοπι, [οὰ 
υὶκ ται ε[ο Ῥυιο. Ύ. 58, τοῦ, Ῥοτίσο εἰ Ροσιΐοε το οὗ 
Ροβιμπη, αἲ τὸ κύρατον, ᾳποᾶά Ῥταεσεάα, τεσεπίῖοτε εοπ/[αεια ἀἶπε 
Ρτ9 κέρας πΏραίτα ἱπίτα Πποῇιο δρ, 5ο: αἲ µέλάνος Ῥτο µέ- 
λας, Δήμητρα Ῥτο Δημήτηρ, εἴ εἴαδ Ρεποτῖ αἰία, πεπὶτνο ἵπ 
ποπη]ηαιἴνιτα Ἱταπο]αιο, 9οῦ, 2: 914, ἀπ: εἰ οοπΠΙΓᾶ, ὄστφακος Ῥτο 
ὀστφάκου 915, 49. Ἱ 

Ρ. 595, ν. 10, πηεβης κεραοξόος: ᾳιάρρε σποᾶ εχ ]οπίοο ρεπῖ- 
τῖνο κέραος [βειαπι ἀἰσαίαγ υγ. Πεφπεπῆ. αἴαπε Ίιτα [8π6 δι]. ος 



1 Κφανών εἰ Κφανώνιοεν Τμεβαίίας [απ οἴνίταν. 

διδ 

Ἠε[γομ. οτ Ερίρταπια, κερποξόος ἥφμοσε τέκτων. Ἡ. ὅτ, νυ]α. 
«έοκω. ΠΟΠΓΗΠΗ κρέκω νετίως οἴῖε, [αεί ἀθε]αταπί [εηυεπιία. Ἰουμν 
απἴεσι οἱ Γαραπείτης, δαρρλοπς Ρ4ρ.9: οἴταῖις ειἶαπα 4ἳ ἨΗο- 
Ραε[ίοσς, Ρας. 94. ! . 

Ρ. δοῦ, ν. 4, θἵ κέρκω εἴ κρέκω Ἱερὶ Ροιεῖ, Λι ν. δ0, ππε- 
Ες, κέντοφες ἵππωνν Ἡ. ὁ' εἳ ε’, εἴἴαπα ἵα Εὐβαϊ εοπµαιεπ. 

Ρ. δο7, ν. 11, ππε]μς, τὸν ἀπυτετωημένον τόπον πρὸς ανᾶ- 
πνευσιν, κῆπον λέγονσιν, αἲ Ἱπίτα δ11, 6. Υ. 1ά, Ὡογίολο «λια]εοτο 
[αρτα ϱποηιο (4ο, 50) αἀ[οτϊθιαις έων Ῥτο ὤν ἵπ βατ. Ῥλαγαλὲν αι 
Ίοπυπά Ρος εα Πτ ἀῑαϊγβα, [σαι οἶααι ἴπ ραχίαριο ον 1, 
αρήι» κανὼν γάφ ἐστι: οπι[αί μχο αὐνοι[οῖνα τεροβτα. Ἡν 1ο, 
νυὶᾳ. βόεια κεφαλή. εο ἄεοθπῖι (11ο Πολνδεύκεια κείρ ἄδι, αλ: 
επι ἵπ Ίαο Ρο[ε[νοιτι Γοτηνα νοὶ εοπωπαµηο βεπιΣ θε, γεῖ 
Εοεπληίπμσα ἵπ α Ραοχγίοηως εΠβοτή ἰο]εαι. οοιηιπίς βΕΠΟΓΙ 
εχοπιρ]ά σπα αἶἷα, ἔππα πφοβάτειος ὀοφᾶ ὁδά, σὲ.  Ν. 47, (μ1τω 
χιο[ϊίος Ἠὴς Πφύκνην τὴν Ἠρεκβέως μητέρα, εαπι Αροιοἆοτι Βι- 
Ἠ]οι]νοςαο Πλ. 1 οἵ ὅ Πρόκριν τὴ» Εφεχθέως Ἀυγατέρα, ΓοςΓΙ 
Εγοελιλοί βἰίαπε, ποιπίπαςτ ἱπάσιππας Εωβαιλία» 508, 16: 1655, 
3ο. Εαπάοία Οορ]αίαπι Ῥτο [οτί αἀγειίας Τεἱεῦοαφ ορετα Οορ]ιαὶ- 
Ἰοπίαπα ἱπίμίασι Απιρηώμιγοηις ορο πβεῖωπα οἴῖο, Όμπα αἰή τωπι διτᾶ- 
Ίο παντα ᾖὗτο 1ο. ΡΟΣΓΟ επι τετφώπολις Πι Οερ]ιαἰεπία, ᾱ Πμα- 
τωος Οερμαίί Βἰή5, Ρεπαί ποισθα ν. 39 «ἀο[ιάεταίαη: [οπια[ο Πρώ- 
νιος: ἩΡΡε α πο Πφώνιοι ΟερΜο]ιεπιαε Ροριυ]η αριά ΙΥοορΙνο- 
πετα ῥαρ. 110. αὐῖ ρειχος, ΕκροΠεΠ5 ΠΗἴωα 1γοορλχουί9 ἵαπι- 
Έωπι, Κτβσίν τε Δοίΐναις Ι]ρωνίων λαφνστίαν, Απηοιαϊ, Οερ]ια[]ε- 
πἶαπι ᾱ-  μασγάιάε ἵπ Φμάϊιος Παἴίοπες ἁινιάϊ, Πφωνίους, Σα- 

ίους, Παλεῖς, εἴ Κφανείους: Εἴ ΠΙπΙΟΓΗΣ 1άθια κ ία οἴἶαπα αριὰ 
[ΓΙιιογάϊ σαι Πδ, αν Ῥ. ὅ8ε [εὰ ποππίπα ραπίωπα ψατίαπῖ, Ίος πποι]ο, 
ΤΠαλλῆς, Κφάνιοι. Σαμαῖοι, Πφρόναιοι, απ Πφόναιοι οἱ εκ εο 
ἀῑοιί νιάεπιας, ποσά απίο οεἴοτοο Ἠαὐίοπες (ᾳμαπιοῦιοπ εἴἶαι 
Ἠρόνησος ελάεπι αραιά Θ8Ιαῦ, χο, αμα γοβαυυίωνη ιο ἀλπί 
οἱ αἆθας Οερμα]]επίαο Ιπ[α]ας: κα γογο Ππίίο με ο, ουΐσι- 
ταιο εἴγΠιο [φόνους μαθει) ἴαπιεν γοφ πνή (οπριατά ποπ. τεῖ]- 
εἰεβόα εὶ, [νε αἅ Ρποπίο εοπάῖοτε; [νο ἀπὸ πφωνός, α εἶἴνα, 

ἵτασῖα ε[ὶ αρρε]]αιίο. ΛΔά δαηιασος απϊοπι οἳ δσπιέος αποᾷ αιπποῖ, 
Γεουπάι Ί σγάιὰϊ {εμο]ία[ίεπ, Σάμιος, ὁ ἀπὸ Ὑάμου' Σα- 
µαως, ὁ ἀπὸ Σάμη». Σάμας αιπἴοπι ο Σάμη, εαζ οσα Ἰΐο [μαῖ, 
Ἡτ ῥγαοβίσιο Ίσοο ἀεοίαται ειἶἴατα Φίταμο. Τοτῖα» κ όμ υἱ α 

πο[ίτο εἰ α Ἔπεισε ποπιπαπίως Κράνειοι, ἃ ἹἙλμιογάϊάε ας δΙΤ- 

Ῥοπο Κρώνιοι, αραιά Πνίαπι ἴαπι Ογαποπῖὲς πηπις τεςῖθ. 1ΑΠΑ 
ὦ παπα, Παλεῖς, 

ποππίπαμτας Ίνα ει Ῥαμίασιας ποῄῖτο αᾳῦ, 1ὸτ Γνίοφια πἰάσπι {α- 

Ιεπ/οε: αριᾶ ]νογἀιάεπα Πάλλης, βεπήπο Άλι εἲ τουπηπαίοηε 

Αιζα: Ρο]γδίο, Ίοεο Ρτασάϊοίο, αὶ Παλαιίων πόλις. φας Γορα- 

τα πηδρίν Γὶ Ρτορεπίτοτ]ς ΠΟΙπεΠ ἀσσσ(ι, [νο ἱδ Ταλατος εΠ, [νο 

Ἠαλαίω». ε ει αριιά Τηπιογάίάσπι ρτο Παλλῆς πος 4ὐδ το ἀἰίᾳυίς 
Τιαλαῦς ἱεμεπόάωμπι οχι πιανοτίῖ, ος ἵδχπια ιά Νεκαεῖς ἃ Νάκαια. 
Ῥωμί[απίαν χο [ει Παλαιεῖς [ει Παλεῖς, οἶπη 0) ἑο]ίος ἀποίο8 

αποῖος ει: αραιά 5ΗΠαβοπομι γετο Τοῖᾶπι Ίαπο Ἱπαίανα {μ/ΙοΛΙο 

χοσπιαϊαϊπ ποππυ]α αἰαπὶι απιεφυαπα 6ερ/αὔ]οπίαε ΠΟΠΠΕΠ ᾱ ϱς- 

Ἰμαίο [ογήτειης. Παν Ῥοιτο γοτὺα ἵααῖ, Ηὺ. 58, ἆς Οερ]ια]επίαε 

ἀεάμίοπε: Ο//ίάος πας ἱπιροταίος, Ργο Φήγίδως, Γπορίς Ροριίέ; 

αίεεήος αμίοπι Ογαποπίέ, ο βΡαἰεηῄος. οἱ δα ἀοάεγιπε. μ 

Ρ. 508, ν. 4, νι]β. εὐνεάτοιο: πΙ]η] πὖ τὸ κείω Τεα κέω. Ἡ]α 
5ά, Ῥτο κεῖνος Ώοτιος ποπ κῆνος ἀῑοϊις, [εὰ τῆνος, αΠΙΙΑΙΟ 

ο ο να γ. 8, οπιπῖπο Γοροπά πα εἷς µαεν τοιπαἱπαἴοπο Ρα[ῇ- 

γα: παπι ἀοἴἴνας µι κ... Ῥετίοπα ἀείαιτ ας. Υ. τὸ, ἵπρογ- 

(πο γεὶ ὡς Υεὶ ὅτι. ή 

μας ὃχο, ν. 1Ο, τεοίας βφύξουσι ὮγεορΏτ. Ρας. 8δ. δἱο ν. 1ὔ, 

τεσῖϊιν καῖκον, υἱ οἵ Καικίλιος αριά Βμϊήαση. ν α7, ἸΝ]οαπἁχὶ 
Ίοεμς οξ Αἰοκίρ]ναα. ν. 185. Υ. 50, Γεπίας εἴῖε νἱάσιας, οπἱρῖ- 
ποια εἶμδ νοίμπι ες πον Ῥτουυὶ α Υγ]ο κλάσαι τοπιοίαις Ἱὰ 
οἱ, Ἰιαύῦετε φμαπάαπα Παπροπάϊ Πεστοπαίφας ΠρυἱΠοβιίοιομα. δίο 
ν. ἀπ ἀῑσοτε γμ]ῖ, παρὰ τὸ κώλον, παφώνυµον κάλη" καὶ τροπή, 

ο. δ11, ν. 4, οἱ μακρόν οἵ μακράν Ἱοεὶ Ῥοιο. Υ. 8, [οπίυν 

εΏ, παφὰ τὸ σκάπτω, σκάπος' ἁφαιφίσει, κάπορ᾽ καὶ τφοπῇΏν 
Ὑ, τά, οοπιπα ἡιὰ, κέκραται δὲ ἐκ τῶν στοιχείωνν ἴπα 

τη]ᾳ. ν. 10. εοἰ]οσαμαπι ε[ὶ Πο 1λαν καὶ κατὰ συναίφεσεν, κηφ: 

πήπιν αρίο. τερείῖας Ἰάαμα τρίτα οσο, 91 γ. αἱ, ηλο]αι ἴστε, 

τὸ κοῆναι ἐπιφέφουσα. Ν. 40, µονόστεκον [οιι µονόστοιχον οΡΡο- 

η διφθόγγφ. λά ανν ς Ίσσα φποά αἰώποῖ, Ἡν ϕ' Ἱοριωτ, 

- Περίφαντι ἑοικὼς Κήρυκε Ἠπυτίόν. ᾱ 
Ρ) δ11, ν., απο. γε Ρο ὄφεις ἀοάοναας μαιορίαη 

ἕκουσα. Ν 0, 148 οἱ ἐσθίων [οηαα της, πες πλοβΙα ος, οι 

μοδα Ίο Ἱεορμ[ο νάσαας, Π οπίη αἱ κηρέβια Ροτύηουίν 

ομοτίοι Ρταοσςά ον ουσ, ἵπ ᾖμο απιρίριο οἱ κηρνβίων οἳ κηην- 

«πος. 
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βιών Ἱερὶ Ρο[Ώι: Πὶ αηρυβιών Ἔογπια εοτηργεµεπ[να Ἰπιοίραιωχ Ἰο- 
αἱ ἵπ αμ έια Πεγεοτᾶ. επί οομρυτὶ, [ου πωπγών. ἄφεδφων, ος 
Βπι]ία, 91ὁ, 39, 51. ΘΙΠΗΗΠΕΓ εἰ ν. Χα, απιε ὦ, ἄπειφος, Δε[ιὰο- 
ταῖατ ἴαἱε (πούριαπι ΕΟΙΠΙΙΑΠΟΑ, Κατώπυγος καὶ καταπύγων. ἰ 
πο Ἴαες Πρία Ποϊαίιο εξ κατώπυγας Ῥένρετααι Ἠΐο εοἱοσαία, οτι 

δνώκοει αἲ Ἀφδ, ἄπ. αμα]εο απ ροβιοπες οσπι αλ ἴασιας, Έπι 
307, 6. Ν. 19, ουπι Ηΐδ, αλῇ τοῦ σ, Ιρίηεἰιροπόάωιη καὶ 
τροπῇ τε ει Φιφβόγγου. Υ. 41, Ἱερίὶ ροιεβὶ εἰἶαπι ποτααὸν ὁμώ- 
νυµος: εἴ ἱεῃ. Υ. τὴν γην, ἄσεμί, οπίι, Υ. 39, ἀθόκιμα ὀνόματα, 
α ἀὐόκεμον νόμισμα 307, 13. χιασμὸς νότο αρρε]ἰανατας Πα τοῦ 
κ. ἐγχαφαξω: εἴ χιαατοὶ «υγοὶ 3υφῶν, ακεμ(]αιαε Ίο εαπεε({ᾶ- 
τας /ογος, αἱ οτι η ἴωυι Επβαιίας ἀοοεῖ. « ϱ 

Ρ. 515, ν. 3ο, ρπίβσας, ποπ Ἱερεπάυπη εἴῆο ουπα προβτορµο, 
κχεῖφ ᾿Ακιδαλία». Υ. 30, γυὶρ. Ἀεφούς, Ῥοατ ε, εοιτιρῖθ. Βαιροὺς 
γετο αρποίοιϊ οι πο[ῖετ [μρια ἀ νά, αν 

Ρ. οἱ, γ. 7, ο ΑΠΙεΠι εἰαταεταπι Τ]αἱεν, Απαχκἰπιαπάστ, εε 
Απαχιπεπος, Ῥ]μ]ο[ορηί; εἰ ἩΗεσάιασυφ Πίοτίοις: ος [οειαίο 
Ἱήο Ίοεα» ο. Υ. κό, Ροβ Σικελιώτας Παρρίεπάμπη φασὺν, αμε 

πο υἱά. Ὑ. 19, πε[είο απ γεν Διονύσιος, πῖ Ῥαμίο ροί 
γι δα, Ν. 20, τες τωώκινάκν, «ΟοπΙταετε πεπιρε Ρτο τῷ ἀκινάκμ. 
ᾳποὰ γετο Ἠίο 4ο εἰίοπε νοςαῖῖν , ἀῑοίτας, οἰαχίας ἰπίτα ἵπ Ἡ οκ- 
Ροπίτας, 77, 56. Υ. 5ο, ὤπολλον Ίτα οκοι{αί. ροιεβ τς ὤντινων 
οπομπιβοχις επίτα αἶίας 1π Τετύαπι α Βπο ποη οπᾶ]; φποὰ Ἠίο βε 
β αοαάσας. {[εά ποια πιῖπιδ τουῖε ὤπολλον, υϊ ὤνβφωπε ἱπῖα 
δι, 34: Ῥταερο]επίε Ροβετίοσῖς, ποια Ῥτίοσίν γοτυῖ αοσθπαι. 

52, Γοτια[]ο αμείιος μα κιονοκάφανα: αἱ ἀμρίοχ ἴγποορε ἆ 
δατας, ἴαπι ἵη ρηοσί φπατα ἵπ ρο[ἴετίοτί οοπηροβιῖοπί Ραττο, 

Ρ. Ότο, ν. 13, ΑγουΙαμα σῇς α ποὺῖς αἀάπαπι οοπΏκαιααι ἵα 
Ειβαηος αοδα, ὁῦ, τήν Ἑκατην Ἡσίοδος Ἱ{εφτηΐδα καλεῖ. Ἡ 
Ὅπτη Μοικομά Πρι ας 1εὰ αἰιηιααῖαπι νατιαῃ5. δα, ἐσβίον 
4ποφπο Ἱερί Ροτείῖ, πεµίτο ῥεπετε. Ύ. 49, ὄστρακος πιωταῖα ἆε- 
οἴπαιοπ]φ [οπια Ροβιπα ῄρίο ὁὀστράκου, Ὁῖ εοηῖτα, πέφατον Ρτο 
χέρας δο0ᾷ, 51. . ο0, Ίσοις ἴπιδεροίαιας οκ Ι]. 8’. δαν  α 

3 Ρ. 616, ν. 5, γιήσ. ηχω: ὑαοὰ άθίτα αἆ ας“ πααα αἲ Ίος 
Ῥτοχίπια εοπρτυῖ. ο. 51, γη]ρ. ἐνθάξαι, οοτταρία. κ. 

Ῥ. 17, ν. ὃ, ἵπ νυὶρ. Ρο[ί ὁφίσταται [αυπείιας Ίαεο αἀπιοπῖ- 
Ὀπηου]α, οἷτει κάτω ὁιατί τρίπεται τὸ « εἰς υ: οἳἵ οπαρβῖο Ἠαες. 
πομαϊπί κο αιεχίτατ ν. ὦδ. οσο ἴ]απ, αὐπιοπιπυπου]α, 
Παίαια, [πο Ίοςο Τεροποτε πια]. ν.ὃ, Ἰεειο ππωίαια ο: «α 
τάίεπι οπαπηρίατη εκὶρῖῖ Γεπιομία, αὐτὸ τὸ ἀποβαλλόμενον ι, εἰς 
υ. τρέπέεται ἐν τῷ µέλλοντι. ο πορυ]α νετρῖ ραπἱανα νατίαίφ 
παθιτα ἱαρτα η καίω 497, Ίο. Υ. 1, Ρτο κλείω αποϊταὴ Ῥοίυ]ας 
κλέω: Ἰοπήπο ρταθεεδοπΙὶ ν. 4ἆ κλέος Αρα παδτας µου ἱρίαπα 
χλέω. 

το δε δ18, ν. ο, ἵπ Αροβο]ϊ οο]θοιαπεῖς τῇ. οἱ οἱ ἁ]ιοτα Γο- 
Ρίτα, Πεφκῶτις. [εὰ νοτίοι Βοιτα[[ο Ίεοιο, Περκωσίου τὸ γένος: 
Πουι αριά ἨΗοιπ. Ἡ. β', οἷε δύω Μέροπος Περχωσίου, ὃς πέφε 
πάντων Ἠιϊδεε µαντοσύνας: Ριαείεγύτη εμπα ἵπ Αροϊοπῖϊ αοφασ 
Ι]νο]1 Ἀ]οτορὶν βία που Περκώτη, [εὰ Κλείτη ποπλϊπειης. ο 
ερίτα 1δί (10. αρ Ῥ: 01) εκ Ευρ]οτίοπο, τὴν δὲ Κλείτην οἱ) Μέφο- 
πος λέγει Ἀυγατέρα, Ὀφῆσσαν δὲ τὴν ἹΠιάσου. ἈΒεγοοῖς νετο 
1τοσάίν ε[ῖ ορριάωπα: επί» οἶν], Ῥογοφ[ίως. . ἂν ταωπα σνγκο- 
πῇ ΡΙο ἀποκοπῃ. Υ. 19. ἴπ κλείς οἱ φπϊάσπα «ρ]αίοπσας, (εὰ. 
πο Ααρεῖα: οἱἳ οπίπαι οχγίοαπα. (μαπποῦεεπα με Ῥατγτοπυπα Πε 
γοζαρη]αα, κλεῖτε αμῖ Ππή]ο φπδρίαπα τοπ Πας. αἲᾶ αι βοτιθ. 
πια]ίς κλεῖε, νο]αῖ οοπίτασίισαι ο Ῥαιγίοπο κλέ. 8ος. ν. να]. 
ἀπὸ τοῦ δίς καὶ τὸ κληίς: ἀϊνετ[ο εα[α. ποβτα Ἰοοιῖο χεροϊῖτα πηοκ. 
γ. δι. Υ. 53, αιἲ Ἱπρετίεσια εβ τθρυ]ας αἱἱεραιίο, υξ αλά, ήςς 
αιἲ καὶ εκριησοµάα, Ἡϊ ραμἱο ροβ, ν.49. Υ. ὅχ, αρα 
ἀρσενικοῦ, βεπιῖ. οσα, αἲ ν. ὀδ. Ἱ ι 

Ρ, δ10, ν. 1, εἲὶ εἴ αἶῖα ἀλποο, ἐπὶ ᾽Αμα ὄνος ταγείν ἄν". 
τὸ εὐκλήϊς, καὶ τὸ εὐχνήμις, ἐπὶ τῆς Άθηνα», Ν. πα, Ρίο γόµορ 
πηεπα νετΏλα γέµω. Ἡ. άν Ἴοει ο Ῥία]πιο 0ο, Ύ. 48, κλετός 
ΠΗρεοιαπι εβ: πος [οῖο, 4 γε κλίτος, Ἡξ γ. 41. 

Ρ. ὅσο, ν. 13, πιε]αφ Ποτίαν ᾿Αόφήστοιο, ΛΑ ππαϊμίσμ]ο, αξ πσογ. 
τορΣ. Ύ. 20, Ἴοεις, αἱ πει Ἠο τοπαϊεῖτ, (ωρτα οχίίαι ὅσα, δε, 
«ον εοβρτυσπείας προετακτυκὀν, ποπα. οδ[α, ΑΧ 

Ρ. ὅσα, ν. ϱ, αρας [ετε, ποριτιβέμενος. Ἡ. 19, ππεἰίηφ [ορ 
ταΏ ο, τροπᾷ τοῦ ο εἰς αιν καὶ προἈέσει τοῦν. αὐοημί οὔῖαι 
μνήσασθαι [πείσμα ες ο, Υν αὸν [οἱ επά αι νἰάοιας 
κρλπιτεύειν, ΠΕΙΗΡΟ α κόἍπος. ΛΙΠΗ αιοιαί ον Πογί ροιο[ὲ εταμα-. 
Ροβιΐο, Υ. 45, οοριιαἶοι . ὑπερβίσει τοῦ ν, θπὶᾳ Ίης [ὰ- 
οἶαῖ, ποπ. γιάσο. 

Ρ. ὅσα, ν. Ἡν ππσ]αν βετο ἁῑγίίο, οἷον εἰ. Ὁ. 16, οοπγοπὶσηἶωφ 
γἰάσιας τυφοκόπῳ: οἵ πιοκ ν. 18, κνῆστης αὶ µώχαιφα.  Υ. 5, ἴα- 
ομία, ἵα. ναὶᾳ. οἆ, ροτροτάπα ἵαβα ἱοσμμίμς ὁδ1, αὖ, ρο[ξ γὸ αἰόλ- 
λω. ΔΠίΟ ἐμπλείμν νότο Αριά Ἠοπιογωπί Ῥτασσσαις οπή βιοίοε 
Ἰσε, μεγάλην πφὸς γαστέρα Ἀγκενν ΕΠΟΦΛΜΗΝ αρρη ες Ψεμέγεπε; 
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ποπέγοπα ἱπσπαπι ἱπιρίσμωα ρἰπρισαέμο απο Γαπσηίπο. . 40, 
Πμρεσίυπη ε(ξ ν ἴπ κνύσσω: πο νειίας [ογίβΙο, κνώσσω.  Υ. οῦ, μι 
πιο]ίὴ5 οοἱνασχραι οταϊίο, αὐκτα «ορια Ἱερί Ροιεξ, καὶ ὡς απὸ ---- 

Ρ. ὁ10, ν. ὁ, Ρο κνυζὼ [οι0οπάα, Π νοτμα οἱ κνυζώμαι 
Ἡ [οημοπί Ίοοο Βορ]ιτοπί». δίο ν. 1ο, κνυῶι Ιροπόμπι [ποπι Ῥεν 
-ψ Π νειυπα εβ κνύζα (ιο Ρταεοεάίι. Ἐοάειη νοτία γίνομαι Ιοιἰ- 
Ῥοπό μπα, Π πιοιχαπα ο Ἰαπβίουπα. Ἠατίνα ν. ο αὐύτονίάτας ο 
Ίοσι». αραιά Ειβαιίησα α710, 9, εκ Ηο[οάϊ οπιαἰορο, «9 Ῥτουιὶ 
Βἰαβας ἵια οιδίας, Καὶ γάρ σφι κεφαλῆσι κατὰ κνύος αἰνὸν 
Έχενεν' ᾿Αλφὸς γὼρ Χθόα πώντα κατέσχεν᾽ ἐν δέ νυ Καΐται Ερ- 
ῥεον ἐκ κεφαλέων' ψέλωτο δὲ καλα καφηνα. Υ. 16, κλύειν φμιά 
"ο [αοίαῖ ηοίοιο. ΑΡΗ κωλύειν, ἄπϊ οι κλείεν.  Υ. ύο, μοίί 

᾿Ακουσίλαος Παρρ]επόναηα φησὲ, απ Εηῖ]α οι, 
Ρ. ὃμά, ν. 1ὸ,  Πεορποιί {επιομτία Ἰδάεπι Ῥοπο νοιβὶ ραρίπα 

Ῥτασσεά. ν. 17. Χο, αρθνονίαιασα ἴιά ἐρμ, ἀθποιατο γἰείας 
ἑρμηνείαν τῶν ἐξωτ.κῶν λέξεων, Ἠϊ {αρτᾶ 4ποπμο 203, ὁο. αρμά 
Φυΐάαπι Ῥοιτο κὀφε Ἰεβίις, Πἰάοπιάιο αραιά Βιατολυπι, ΙΙοδοο- 
αἰδεπα, Οαἱερια: αρις σα εἳ κυφοειόὴς ἀντίόοτος Ἰπάε αρρεἰ- 
Ίατα. Ετ ααἴεσι κῶφι (αΗησηιὶ, 6οπυς Λερυριϊϊς Γπουτάοιῖνς α{]- 
ταἴυτα:. απόο εἰ ἱερατικὲν ἃ Οα]επο γοσίαίς τῶν κατα τόπους 
18. δ, ο. 6 εἰ 7. Ν. 20, οὕνεκα Ρᾶτιπι αμαάταῖ. [ομ[α9 οφ οὗ, 

ενεὶ Πα] φμίά. δίο ν. 35, κοβαλεύειν το κοἈεύειν 1θροποάτιι 
τος δυῖζα, 

Ῥ, δ10, ν. 37, δέχαται Ἰοηῖςο 1ηΠοΓο, Ῥτο δέχονται», τιῖ ποῖα! 
οιἶαπα [οἶιο]. πεπηρε υηιταΙο ΤΕΠΙΡΟΤΕ, «θιΓάσίο Δπρηλεπίο, εἲ 1εἵ- 
απἰπαιίοΏο νατίαια, ὅφ0, 30. Ύ. 20, γαρ. κολώνιον, Ῥετρειαπι. Ν. 
50, ου] ἀπδίο νοτίοι ]εοιῖο, Φασὶ γάρ ποτε τὸν Διόνυσον, ἐπὶ 
«σὸν πφὸς Τυρσηνοὺ: ἀπιόντα πόλεμον. Ν΄. ὃ 3, ΤΕΟΙΙ15 φωνῷ Ῥείηια 
Ίοπρα, υἲ αρια ὅ16, 4θτ εἳ πα ο49, 67. Ν. 0, αριας ἴοτο, 
πάλι ἀπὸ τοῦ κλὠ γίνεται κλύω: εἴ [εῃ. ν. κύκνος: αἱ Ιπομ]επίῖις 
ἁπίτα τερεΏτας δη, δν ᾗ 
ο Ρ. 526, ν. 21. Ρο οἱ µικροὶ ε δυϊἆα [αρρ]επάιπι ἄρτοι αυ 
Ψωμοί. [ΠΝ. 55, Ιοτα[ε «ἶοετο νι], ὤς φησι Ὠψύίλλος, αὲ αἲε 
ΤΙ ]ως. Δίῦλλος οἴἴαιατ αῦ Αιπεπαεο Πὸ. 1ὸ, ο, α: εἴ α Ρ]ι- 
ταγμο ἆς Ἡοτοάοιί πια]ίση. 675, 23. Έα «άάεμις.] Ν. 90, ρτο 
«κομικεῖν «ΓΕΟΙΙΙ5 κοιμοῦν ο τε Ἠπάεξ ἨΙΟοΧ κοµµωτική: ΙΙ 
Ιαἰἴειι κομεῖν, αἱ ν. «ε εἴ 50: ο6ἵ τυωίηπη Ῥραρίπα [θ- ν. 15. 

Ρ. 627, ν. 12, Υαἱρ. κυμᾶν, Ῥειρειαπα: πι Ῥαϊοι εκ Ρτᾶσσσά. 
ρα. ν. 4 οἱ ὁδ. Υ. 27, αρΏιδ ὑπασπιςόντων αὐτοῖς. Ν. 39, νι]ς. 
πειναίων ὀργάνων, 181 παφα τὴν πεῖναν, α Γαπιε: ΠΙΙΠΙΙ5 Αρία. 
Ὅψεο πααρὶς τεεῖο ἵπ εἰδάοτα ν. 00 ενκαφπῆ. [επί 6Π1Π1 εικαμπῇ 
εχὶρι. 

Ρ. 528, ν. ὃ, νΗ]µ. Φιλοῦσα: (πάπα τὸ Φιλεῖν Ραχὰ Ίο αιιᾶ- 
ἀτει. Ἡ. 14, Ροβ τροπᾷ τοῦ,  Παρρ]επάμπα κώναβο.. Υ. όθ, 
αρίις Κύπφω Κύπριος. [ο οπίπα οοπώταει ἀᾱἆ μιαεοσίσις κόνις 
κόνιο»- ες ιά 

Ῥ. ὅπο, Υ. 5, τὸ σώμα, [αρρίθ τοῦ ποδός, {Οἱ ροᾷἱς ο0Υ- 
Ρως. Υ. 9, τες τὸν κόνόυλον, ΑΙ τὸν κόντελον. Αἴηιο Ἰαιά 
Ποιο απ΄ εοπ]α[α Ἠϊο Ππι ἆμο Πα νοσβῦι]α, 11411 κόντελο» Ηείγε]μο 
εβὶ Τετρεπιῖς ος ανίς [ρθσίες: αμα πἰλμί] Ίππο αμαάχαι. . δη[ρεοιιπὶ 
(οὔανα Ῥταοσεά- ν. εἰ μὴ παίθῃ. ΠἱΠ [οτε Ἰουι εξ πω]. }. 
α3, κοπάγειν Ῥτουιυ])  ἆπδιο ποπ ἀ οί η εΠ. νδευτα [οτια[]ε πωπάεις:: 
οἳ Ραυ]ο 4ΠΙ6Ε, κωπώε» ἔίφος: Ὠοτίοε πεπωρο Ρτο πωππεν: Ι4πιΡίζο 
ἴωπο ππειτο Ἰὰ επι [Πο οοπβτιήτ: [ους εἰ ῥρᾶµ. ἴσῇ. ν. 27. 
Ἰατρίους ίπηείος οσα Απάζτεοπίεο οἴταίας εκ εοάσπα Αιοή]οςᾖμο. 
ΑΝ). τά, χο βαφεῖ Ἰοςὶ ΡοιοΓ{ εἴαιη βαρύ, [πρανόιο νετῦο [αυ [αμιίνο. 
Ν. 5ο, τοι» το κόρον, ΠΕΗΙΟ β6α. (1: Ῥαρ. [εή. ν. 17) Ρτο (ιο 
«θε κορόν ΟΧΥΙΟΠωΘ εἰἰ ἴπ [αιο][ῖς Ορρίαπί,, δις ν. 95, τεσ5 γεω- 
δρο»» γε]ὰτ αὖ Αιῆοο νεώς.. Υ. 30, άπυσαν αμ]απάίτας. πε[οῖο 
τι [ρεςῖο, Γεὰ ποια ἀπθίτο φπῖπ Ἰεσεπάωια ἅπασαν, [αμαιμάϊιο νετ- 
Ῥο ἤκουσε, ϊ Ῥαρ. ἴᾳ- ν. Ὁ. [οπ[ας οπίπι ε[ὲ, Ἐταιο βλεπει Ῥες 
1βίανα Ἰουυίοπέπα τηε] μρετα ποπ ταπΈαπα ππακί]]αο Ἱοίππη, [εά οπι- 
πιθπι Ἰείαπι οαρΙΐδ, (μαζάππφαο ἵπ σαΡΙΠΦ Ῥατιο βαι. Υ. 49, αριῖνς 
Ἀροβο]ή εο]ἱεοταπθα, σάρατε: πεπιρε ᾱ σαΐρω, ΥΕΓΤΟ. Ῥτο ποιή- 
πατε (ποια αἰίιὰ [ροσϊα[τα5 τευήσ, αἲ κπαβαροποιήσατε, καλ- 
λύνατε, Αι Ππή]ε μίά, Ρο σαρόν Ἱπίτὰ σαφοῦν ε[ὶ ὅφᾳ, Ίο: Ἱη- 
Νεπίτατ οἵ σάφον: Υ. 5, πηοῖμς κατὰ γῆς, βει. οαία: απ: ππμίᾶ- 
τα Ῥταε οβιίοπο ὑπὸ γῆν». αἳ Ιπίτα ὅχο, 30. ωἡ ον [ 

. Ῥ. 95ο, ν. 4, Πα] τοῦ κόρυς κόφυβος, πΠευΙτί βοεποτι αγῖ- 
ομἷο, ας ν. 50. Ύ. 9, ΡΙΟ κοῦρο» πηε]ί5 κῦρον ἱέβοπιν, ἲ ἀεο]α- 
ται Ηεβγοίας.  Ὑ.σο, επι [ιοπίααα. Μλαά,. περ) να µέλαιναν, 
αἀἀϊαπι εκ ΟάγΠ. ἔ. ἀπεια» ΟὐγΠ. ε’, κορῶναι εἰνάλιαι. ϱΟΓ- 
πίοσς πιατίπας. Ἡ. 39, ἐβυπερθύριον. Απποζοτ ουπι Ε[ται]ιο είσαι 
γυ]ραια ποβτὶ αιοτοτῖς Ιασῖίο, αμα Ίμχαιο πποιτο Ἠαδει, ᾽Αργύρεον 
4 ὀἐφύπερλε, κρυση δὲ τέτατο κοφώνη. {εὰ πος 1ηα]ε Ιάπιοα παθ- 

αλάτι Ἠοππετὶ εάΠἱοποε5, ᾿Ἀφγύρεον ὁ' ἐφ ὑπερβύφιον: αι ἐπὶ ἁινί[ε 
αἨὶς Πι το ἐπῶν. ᾿οχ[ίαι αμίεπα Ἴοσι5 ΟάγΠ, κ, πθη. ρτοςμ] αἲ απῖς 
πο. Ἡ. 59, μπα τὸ πφοσηγοφικον τεροίοπόά μπι ϱ ριαεσεάεπίῦις 

ΕΣΥ ΝΟΡΟΟΙΟΟΝ. 

ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΚΙΟΙ ΣΥΙΗΕΡΝΥΚα1 |. 

απεπ εἰ αράατα ἵπ Ρρο[ἴετίο οοἵη 
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σηµαίνει" ομἱμαπιοήϊ Ἰουμιῖο οιἶαπι Ἱη[α δα, 5ο, [ 
Ύ, 55, ρτο σαι 1619 κίφσαι Ἱοροης, μμ δν υὲ ωρτα 00, 10, ο οπἵπι ρτο ἴ ν ' δα. 4 ο ς ” ρου ἴι ρα ρα] νο υραίος αἳ Αοοιῖς, αἱ [αρτα αν, “0 - " «δαν ν. 1δ, ΝΕ]. καταστφεφόµενον: απο [οτί ρο[ῖσι, Π αἲ- 9ΓΟΙ1Σ τὸ ὀισσὸν, Ἴιου {οηίμ, Φείωι [ νογβί αμρήίοίέας ἡία ἐνα /άοηι Γερίάογοι. Υ. 26, Ρετρυτᾶπα 1 δήεπι ὑφόμενον, πο[ίτυσι οἴῥωώμενον, ΡεΠαπι εκ ν. Ἄώε, ΝΟ ΡΗΠΙ απίοπῃ. Ίος ος ἵπ Ρεῖπια ες 1π [εουπ]α οοπΙβΛΙΙοπο π{ανραια, ΡΑΐοΓ. ο Ἰεχίαι, -.Υ, 59, κορν , 

« ἃ 
Βαΐολος είϊ ϱ,πορυ]α ποικίλην ἔχων: αἱ πορυλαιόλος ν. 41, ὁ , κόρυὴα αἰθλλων, φιὰ παγίο βαΐσαιῃ οϊργαι,, Ύ. 53, Ρο[ἱετίοτ οκῖ- σοι κοφἈόλη θα, οπή[]ο νε. φμοᾷ- Ιά1ο αρπόίοῖς (εἴαπι Ἠείγ- οί: ππῃ φιιοά. αριιά οµ] πρφυθαλία «[οηρίμηλ, οἳ αριιά πο[ῖγιήι [άρια κορυθαλίς 370, 38: αρα Θμἱάαπι νετο 
Ἰπ [οουπόα, Ρος ιοια ἵπ υ] ήπια [γ]αυα, Υ. δὲ, ποια κόφους ὈπΙγίο- Ίλωδ, μτ «ρα Πεἰγο]. 4µομιε: εἰ πιοχ.γ. 06 κορούς, ΟΧΥΙΟΠωΩδ. Ρ. τν γ. 3, να]ς. ἐφηρίοις: απα[ [ωπεῦχος ερι]ας Ἰο ἱπιο]]ῖ- βαπιυγ. [εὰ αριῖις ἀφμβόνα, ἣν ερα[ῖ [οι {ο[ φαῖριας ἴπ νίγοτιη Μα ο λμής ερΏεῦι: αμαὶο ρτορο ἵπβα 595, 35ο. Ὑ.16 65γ. οἱερλαπς ϱ ϊ ε ἰ μον, ἱωθνηδις 
ν τρ Ῥ ν ὃς ροµ οτί οεηίαι, Π Απις πόσμος Ιπ[εγαιατ ἁμφοτερον, ς -α, Αμϕότερον βασιλεύς τ᾽ τ αἐκμητήρ. Ν. 3ῦ, αὐτοὶ τεροβϊωπι οκ Ἱ]. ἔ:, ἵη ναἱραι1ς ἰπδίσῖα Ίμμῖ οἴαπι αἰοτίαν [οήριμταε, αὖ οἱ: απαε Ῥτοριες Παναπα. πηῖπης σας ος ἃς Ῥαμ]ο ρο[ί ἵπ εοιίοπα Ἠοππετί ᾖριο [οηυίας, εα- τ : ες αλ νε . ασ; αρπιπσκΏρπο, Ίρωας, ὁ) ναζλὰ ἑτέρωβεν ἐκόσμεε Φφαίδιμος Έκτωφ. Ὀεφιομδ ]ουμ» ἱπίαμωι ο[ ]. γ. 3 |.) ὦώῶ, γ. οῦ. Ρριο έξαί Ξ ώ ῤ ο λές ος ς Ζαέφειν αρίιις ίετο ]οσργῖπιιις ξεοῦ ν 
οµαγε. Ν. ὁδ, µιοὶμί Σ ο] ξερὰν, ο,υπ. ἃν εἰς, τὸν ««υγὸν ἐντιθέντες αὐ οτι ϊ 

9 «υγὸν 5 ᾱ εκ δυ]όαπ 1 µειαγωγεῖν. Ν. 43, επι Π[οτία Παρτα ἵη ᾽Απατούρια, 11η ἁλ ει αρμά βο[γασπαπα. 1ρ. α.  Ύ. ἀ7, πιηε]ααις ε[ῖ Ίοσι18 ς ν 

κοριΒαλής, Ῥεχ 1οῖα 

ἀγαβθὸς κρατερός 

! ἆ 1 ο υϊ ρα- τει εκ Ἠος. {οο]ιο αριιά ΑτΙοΡΗ, ἵπ Άσμανα. Φαλοῦσι δὲ, τὴν Ἐν πφωτη»» ὀοφπειαν' ἐπειδὴ Φρατυρες, ὀψίως σενελβόντες, Ῥάρεα το. τὴν δὲ Φεντέφαν, ανάῤῥυσαν, - ἀπὸ τοῦ Δύειν: ὅἼωον δὲ: ΔΙΣ Φφατρίῳ καὶ Ἀβηνᾷ. τὴν δὲ τρίτῃν, πουρεῶτιν, ἀπὸ τοῦ τοὺς ά ου» καὶ τας χόφας ἐγγφάφειν ἐς τὰς Φρατφία»: (μαο οἰδάοιι ρ]- ης νοτβί Ἱεραπίαγ αἴἶαναι αριιά Θαἱἆααι πι ᾽Απατου ὃν εφ επί «πο( με η [ίοτία. : ' τος Ρ. ροά, ν.α, Αλέξης [ογ6 [α[ρ6σίιμπη ο: πηεπΠο Ἱηρία 1 Ἴοσο Έ µε οκ 
Ἠπο κοῦριξ γετο αριά , Ει[αἨίπι 
απφέξ, ὁδάξ, εἰ Πμηία, ϱ060, 65: οι 1934, 9. νευρα Ηοπιοτὶ ()ἁγ[ κ΄ 1ιπῖ, ἐρύσαντε μεν εἴπω Κονρίξ, οπηίθηφ οιπι Ιπίγο Ῥόμρα. Μεπίσς.  Ν. 17, Ναὶρ. κοῦροι τ ᾿Αχαιῶν, οἳ οοπιτᾶ ΠΙΕΊΓΗΠΗ, ος εχιτα Ρχορο[ωνή. πο[ἴγμα κούρητε» Φεἴμπαρία οκ Ειι[ία{] σσ 711, 9113179920... Ύνδα, πποί 9, ὁρίαος, παρᾷ τὸ κάρανον.. αἰῖο. Ύ1 επίαι ἰαπϊο]ορία Πιοητ, ει ΡεΠΠο ρηπαῖρῖϊ, κά ) Ῥ. 955, ν. δ, ποια |αῑ5 Ιπις]ῆρο, ααιᾶ ΠΡΙ νε]πε Ίῇα, -δ, Ἀράτα, καὶ κφάτα. πὶ[Π ἴοτιο Ρεῖιδ ἄσητο, Ρο[ἴειῖιις Ὀσομήβοκὸ ασοσπία ἱπῃρπηί νο]ηῖτ, αισίος: ΠΕ Ον. α” κατὰ κσῶτα ψ ο µενορ: ο Αροιοπί Αησοπ. ΙΡ, -, Κρᾶτα ώῥώκαρος ς ος τα. 

ππαίο Ίεοι, [εὰ 
πει!το 6επετε: ΙΓ Ἡν τ’, ἂε Ἀοχα, κας" ιο) Ὃ ρα, ανά Ἀρο]]οπΗ Αισοπ.. 5, κράατα. ὀησάμενος. ααῖ οὐτῖο Ρο[ζορίις ἰβμά ϱοΡΑΙΊοα καὶ κράτα, μα Ἰμταγίϊ ειγογεήι Ἱγγορ[ε εκ Ἠ]ο [ιρο χἱοσῖ, Υ. ὃν φιαὶ κέρατα. . Υ. 50, πηαϊος εἰ] εχοτηρίοσαταα Πωίωά Π Ῥτο νετῦο Βάλλω {10 [παϊταχ ποπ]σ Βάλος. - Σά ρα Ῥ. ῥ06, ν. 18, νεα, συγκοπῇ, καὶ προςβέσει τοῦ ε. Ὠαίη 1 Φφαιπάλη [αείππα ο καραπάλη., οχιτίτο Ῥχογο-α, εἴ α΄ Ῥο[ζετίι» Δάάΐτο ι.. Ν. 4. εοπίτασία {ιά Γαζαταπα  λιιλοῖς ποτε τη 1η/ο- 9η, αἳ ΑΜΠπιαπα πια [ες εχετηρ[ἰ «Ἰοε]αταητ Νοϊαε ποβίιας αᾱ πια- Ίοτεπι Ο]επατά! ιοἳ αμα. βτάνηππαΠσασα, δα, 5: ου]ηςηιοᾶϊ ο[ὲ ειἶαπι Ἴσο Ἰογοιπίας Ότορμ, -ᾱ, ϱ πυφώσω ἀὐτούς, καὶ Φοκιμῶ αὐτού»ς. ΠΕΙΗΡΕ ΡΙΟ δοκιμάσω. « ἱ κα ον δδ7ε χε αν Πτολέμαχος [πίρεετωπι εΠ.  Τ[τολεμαίου τση. πο ἵπ Παροποχίρης αἰἰᾳμοιῖοο βαοτα, ϊ 

Σ. 508, ν. δ, αριιά Φαϊζαπι ο[ῖ περιβόλα/ον. 
Άαιον ΤΠΕ. γεμιπι ἐπικαλύπτονσε ν. 1ο, Ὑ 
ΠΠ ΙΝ δεη. Ἠ, 4ο, αριᾶ Ηοπσι, Ἡ. κά εί, 
Φώτας. ἀφίστους.. Ν..45, Ρτο. αλγέος τες 
πηιδ.. επι(με [σᾳ. ν.. αριθ κίρκοςι' 
ΜΕΙ15 ποῦ δοκός, ἈΡ[ο]ιίο ρο[ίιο Πιῦ 
εεἀεπῖθ. .. πες - Ρ. 9δᾳ, Ὑ. πο, πόλεως [οτεὶ Ροιοβ, «[αναιάῖτο Ῥατιιαϊρίο ὤν. [εὰ Ἱερὶ «ροτο[ῖ εἴἴππα πολίτης, Ραπίο απία, ν. σα. Ν. 20 ὃν Φιον µικφὸν, νθπιπι ε[ί 4ο τοιγεβῖτι οτοσο([]ο [οι Ἰασσίια: 4ε αἶιο- το, ΑιπρΙΡίο, πο Ίτεπα, Ἡτ οχ ΡΙπῖό, Αε]ίαπο οἱ α[ῖῖφ νῖοτο ο[ί Ρ. 640, ν. 1ο, «ὅτε Ππρεγβιπι : ο, ' 
-ἀοε. «Ν. 99, ἀορταγαιπ 6β Ίουμς,. οχ 
4ο, Ζηνὸς δ) οὐκ ἂν ἔγωγε Κφονίονος 

Ε{ί 

θα ἴπα : ᾿Αλεξίωνος αΠΤΘΙΠΙ 
υαιμίο  οἸανίππας αἱ αᾳθ, 7. 
ΟΧγἴοπως ΙΟΠΡΙΗΙΗ κουρ, ης 

πο[ἔχηπι ἐπιβό- 
:33, Ποῖα βΒαλάνους 

Κρίνας ἐκ Ανκίης εὐρείης 
Ὥμς αλγαλέος τορο[ηοτῖ- 

ΗΕ) κέρκος {οἶ]σει. ΄ τ. 47, 
Ιζαπιῖνο  δοκός, Ἡϊ ν. Ριαο- 

Ὑγα1δ, ἐκάστον ἵπ γι]ᾳ. 
Ἡ. Ε΄ τεπάοπᾶας Ίχος πηο- 
ασσον ἱκοίμην, Ν. 35, γι]σ, 



διο 

μ.ανκωρας. μή. οοττηρῖα. Ῥτο απο επ ἴοτο αἰϊριῖ απικριώματα 
περοποµάαιη οεῃ[αεηῖ, ϱβο Τάππεη κφηπιδώκατα εἴπι ΠἨείγεμίο 
τωα]μ], κφοσσοὺς (οφπθ Ρίο γη]ᾳ. χρόσσας Ἰδίάεπι Ἰεποπάαι εἴζε, 
ἀεο]αταπί εἴἶαπι Γεφιεηῖα. Ύ. 49, πιο οοπιπαίοα ιά, παρὰ 
φὴν κόρσην, ἀεβιεταὶ γἰάειατ ἀῑπαποιῖνα ἡ, Ύ. ὅ, εοπβτπεη- 
τας, ορίπος, ἐξέχοντα τοῦ τείχους, α ν. 30. « 

Ρ. ὅ καν ν. ὃν Ῥτο πηπεταἰἶ ποία τ' τεροπεπάμς Ρος απῖοι- 
119 τῆς, ωἳ Ιπίτα 966, 19. Ίοευς επῖπι εβ Ἡ. ἔ, Λωτόν 3 ἐρσήεν- 
πα, ἰδὲ κφόκον, δ ὑάκωβον. δεὰ εἳ ῥταεσεί. ν. ΡΙΟ κφύκιος 
Γωρτὰ πείς ε[ξ κφυόχιος, 550, 40. Υ. 18, [επίαο εβ, ἐκ τῶν 
μεγῶν αὐτοῦ, οκ ραγιίδις οἵπα: νεὶ Ροῖῖαν Ιερεπόάμπα, ἐκ τούτων 
σὼν μερῶν, οτ Λία ραγιίδης, Υ. 54, Ίοσι» Αροϊιοπ, Αγροπαυί. 
3, ν. 044. Υ. 4ο, κορούεν Δἆ τὰ κέρατα πηίπις εοπρτοῖς: παρὶν 
αμαάται κερούειν, Ἡϊ εἰ οἱ κερουτίαι αριιά Ἠείγε]. ; 

Ρ. δά., ν. ἀχ, παο]ῖπφ ἀπάρσεως: νε], Ἡτ α[δὶ, αὔδᾳπο Ῥγαερο- 
Πποπε, ἄρσεως. Ὑ. 63, κυρά οπίά Ευ νεἰίτ πε[οῖο. τοις [οιιαΤο 
αῦφος: ομο ποτηΐπο ΦΒο]επι α Ῥοτ[ῃς [βλ][οατί σπα α ριφάνητ, 
ενα Ηείγεα. .8εᾳ- ν. τῆς µητφὸς, Ῥεε εχοε[οπιᾶπα; Ἀπάο ετ 
ὀάαρμα Γπαίεγ. ρᾶβ. [εῃ. ν. 19, μήτηφ τῶν 3εῶν ἀῑοίτας. 

Ῥ. 510, ν. 7, οοττυρῖας Ἰοσμδ. νειίοτ Ἰεοίο εί, τὸν ἀγκῶνα 
«έβιτον λέγονσε, εκ Ηείνομίο, Ῥτασσεδεπιί οὔαπι νοτία ΓΕΑ 
κώβιτος, εκ εοάσπι Ηείνει. Υ. 24, κνήιστής τ κυβιστήφ, [ιαϊ 
ταα(πάπα ᾱ κυβίω: αι, Π ᾱ κυβιστῆσαι οτία ἴπητ, Ώπεορον 
Ἰάνεπτ. τεµυ]α επῖπι ροβυ]ας κυβιστητής εἰ κυβιστητήν Ν. 20, 
πιε]ῖης κύηδος: αἰῑοφιϊ επίπι τῆς ἠδονῇς γεβίρία ποπ αρρατοπί. Ν. 
50, κύβφα, κύβροι, κυἈφίθειν, Ἰοπῖεαπι αῦεπῖ α[ριγαιομίν ἵταπορο[- 
Ώοπεπα, ρτο χύτρα, Χύτροι, Χντφιειν Υ. 45, νυ]ρ. κφνψύτοσἍον. 
1εὶ ποίπς πο Ῥοτίπεχε νῖάειις τὸ τῆς πόσὃην ὄνομα. Υ. 5ο, 
Ἱεεὶ οιἴαωι Ροῇεί, ἀπὸ τοῦ χύδην κχέεσδαι, αὖ εβη[α Γωῇοπε. 

Ρ. δε, ν. 19, Ῥτο σηθή αριῖας τερο[αεγηυΣ τιτόε: ἰοφιή 
επίπα ἀῑνοτία οτι τετπϊπαῖο. Ν 1, νυ]ᾳ. Δάρσους Ἀώφσα. οοστι- 
Ῥϊιο. ας επῖπι Ποβίοµπι παρσούς ταφσα Ἱέρεπάμπα, απ [αἰίοπι 
Θύρτου» Ἀύρσα: επίμς ϱεπεεῖφ αἰϊα ἤωρτα 903, 36. Νν. 50, απῖοιίς 
οἱ αΠἱθ λιβανωτοί. Ππρεινάευ εί: ει ΡΤΟ λιβανωτοί τοςΓΗΝ. ΟΙ 
ἨΗείγολίο λιβανωτφίδες [οτρ[οτίαις. . 5, οιπὰ {ερὸν [ααανεη- 
ἀπ ε ρεπεσεΔεπιίῦις ὄρος. ες. ν. Ρίο τὸ πε] [θε ππα[ου]]- 
Ώτη αγομ]απα τερο[αετίπιας, αἱ αράς, Ειβαϊήαα. φάόαμε 10ό1, 
18, κυλλήνιος, ὁ τοῦ ὕπνου ὁοτὴρ. ὁ τὰς τῶν πύλων 3 τῶν κυ- 
λώδων ἠνίας εχω». Ύ. 5ο, νοιης εάϊο οὐδῶντο, πο νοινο, ο/0 
αι Σδαπέωη. ὃ. 53, ΠΕΙ. ἀχύλους, Ῥότ.κ, αἲ αρ ΑΙπεπ. οι 
Εωίαιη. εκ Απιρηι εοπήεο, Ὁ πφίνος ἀκέλους, ἡ κόµοφος Μιµαί- 
χυλα, [. Φέρει θε ν. αρΏις Γοτίαν ὄν, φαήε: θἳ µιοχ΄ [επ][φ 
οἴ]ε νἱάσιαε, ἀφαιρέσει χώφαν δεδώκαµεν: Ἠὶ Πε, Ῥετ ἄραετε[α 
Ῥτο ἀκύλους «χίπις κύλους. Υ. 9ῦ, Ἱπε]α[α, τοῖς Διορκούροις, 
αὐάτα ο δυϊζα, 

Ρ. 510, ν. 11, πιε]μς [οτίια[Πα, ἐκράτει τῶν τόπων, αῑιίομς 
1οπεζαι εα Ἴοσα. Ν. 59, ἀπὸ Ῥτο ὑπὸ νἰάθιας Ῥοβτα, αἱ "δρα 
50, 19. Ύ. αν Κυννίδαε, οἵ ρεπίπονν οἱ Προς ερ 
οἵαπι αριᾶ Ἡατροσταίοποπε:. αριά δυΐθαπα Ππεροϊ, αρπά Ηοίγ- 
οἨήα πα αρ αρυὰ (1επῃ Κυννίδαι εἴουπτας Αιλοπὶς Μη Πο [απιὶ- 
Ίνα ε αμα Ογηπϊ Αροϊισίς-[αεεκάος ]εαί [οἴμμς. Υ. ὅτ, Τοπ 6Β, 
ααὶ ὅσα ἀπὸ τῶν εἰς ης αφακνικῶν εἰς ε5 τὸ Ἀηλυκὸν ποιεῖ, ὁιὰ 
τοῦ ὅος κλήεται, υἳ ἱπίτα ὀφ0, ὅτ, εἰ [αρτα 428, ϱ. 

Ρ. 546, ν. 30, νι]ς. διὸ γεννᾶται ἐν τῷ περικύκἈῳ: ἑνὶ πόντῳ, 
ει ππείτα οοτταρῖο, «οἵ [επιοπιία, Ἠε[οῦί επίπι νετβΙν εΠ, Κι- 
ποργενέα ὁ), ὅτε γέντο πολυκιύστῳ ἐν) Κύπφφ:. ἆσ΄μο ος [αρτα 
ἀῑσσπα,, αἲ 17ο, ὃ. Ἡ. 39, οοπᾷτηρη ας λέγες, Ἠπφ]αϊ πηετο. 
γ, 58, τεσῖα» ὅιὸ τούτῳ, καπιούγεπι ᾖ[σο. Ν. 6, ἀρινΑ ἅπαλ- 
λάξασα, νεὶ ἁπαλλώττουσα. [ωϊυγαπη επἰπα παν Ίο ᾿αμαάσας, 
λίοκ απ πεβόµενοι Ἰομί Ροιεβ μα ον ἡ, 

Ρ. ὅ11, ν. 4, Ροβ πᾶν γοῦν. Ππρρ]οπάμπα τὸ Βεῶν ἐπβετον 
εἴληπταις γεὶ Ππαῖ]ο (4. Πρηίβεαι επια, οπηπία ἀεοτιμα «ορίπεια 
ἀείωηρία εἴἴο α οπή απιίρμ 6ος ἀάῑμποιϊς νε] εβοςιῖ. ἹΠάόπιαμο 
ν. 8 μοβ ὁφᾶν Γαππθιοπάπι ὡς [ει ὅτι. Ν. 39, τε[ριοῖι αᾱ ἨΗο- 
τηετὶ Ίοσμα οναίαπα Ρ4β. Ῥιαεσεύ. ν. ὅ7. Υ. αὔ, αὐτοῦ γοῦῖργοσο 
οαμίσσά μπα ρεο ἑαυταῦ, υί Ραῖεῖί εκ ν. 95, Υ. 46, κερβασταί φμίὰ 
τοῖι ποα εἁρίο. αρίπ κοφνφωταί: μι δμίάας τὰς κύρβει ποπηῖ- 
παϊαν ΓεηδΙΕ παρα τὸ πεκορυφώσθαι, εἰς ὄψος ἀνατεταμίνας. Νοκ 
εὔαπα τεμ Ἱεροπιμν οκ εούεπι δμίἆα, Ἠ κφύβιέε τινες οὗσαι. 
Ἁπαίου]. ϱεπ. Αροϊίοα. Ληροπαυι. ὂ, ν, 38ο, Κύρβιαν οἳς ἕνι πᾶσαι 
ὁδοὶ καὶ πείρατ ἕασιν Έγρης τε τραφερ]ε τε. 

Ρ. 518, . 16, ων κά 1. .) πο 5, ποπ βομήαπα 1ά, 
Φ1ιεινοῦ ἠουρόε ἀκωκῇ, Αάῑεωπι οκ ]. ϕ’. Ν. δο, νο σπυφίδίον, 
/ρο)εµία. ς 62, ΕΠΙΠΕΔΙΗΑ ο[ἳ Ισυις, Ίπογρ [ος ο 

5, δέ, ν. ὖ, π γυὶᾳ. νο(Ηεία, [μαι ἀπροφ [οἱριμσας, κογ- 
αοτιδέε οἵ κωκλοειύέε. «347, οομγεπίεπε ιν αναφεδόσΎαι Ρα εἴευ- 

ἵτο τοππροτθ, ΝΕ ἵπ Ρεκοορί]., οἱ [ρῆς πιοηκο  Ν. σθ, πο] 
Από, οἱ Ἡν Ρτλοσες, [ο οπίπα ενάσπιαφ αρρατοι οἳγπιοα. αη- 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάαΙσΟΝ ἄαΚΑΕΡΕΝΥΠΜ το 

παπα ἴπ Πρπϊβσαιίοπο πἰλή]΄ ο[ὲ Ἠϊο ἀῑεοτιπήῆς, "Ταπτο]ορῖα Ῥουτο 
Ίο ε[ξ, φπια εκ «ιν γῆς Ἠαθο ἀείωπηρια νιάσπτητ,  . 50, τοσα, 
τὸ φιλῶ } πγοικυνῶν πἳ ν. ὅδ. Υ. ὁδ, ναῖαπι ἀαρ]ιοῖν [οἱριιταθ 
ἸπβΙοῖα, ἆμαλρσε, εἰ εανη κ) οχ[ίαι απτοπα Ίσα Ἶς να. 
ΓΡ. ὅδο, ν. 4, ἀπρ]ίος [ερίάτας νε[ῆδία, κωόίαν, εἴ κώδειαν, 
τπτ ἵπ Ῥταεοεί. Ὑ. 1 ει 1ὸ, τοείας [οτι[το κὸς, οἴτριπβεχε, - 
ὧς ν. 16. ο. τσ γ. 16, Ρο κφιοῖο ἀεείΤο νίάειιχ ερίµοίοπ, πε- 
εκ νύσον, ααϊ πιο αβδδράδρ Υ. ὅο, Ῥτο πε, βανᾶ μὴ τεφηϊα- 
τος Ρο ὁμοίως, Γι] θγ. πάπα 6ἳ ρτοίαο [εΠρίοτε: [αἱ βεπετῖς 
εο]α [ει πεπαῦτα 1 οναϊίομο αὐμιονι,  Ὑ. δι, δυϊίἆλς να 
δε, ἐγκφονιςσντος τοῦ οἴνου ἐρεθίέων τὴν ἠόὀνπαβείαν, καὶ Πέατφον 
ἄσχημον ποιῶν τὸ συωπόσίον, κυµβάλεις τιαὶ καὶ. ὀργάνοις κἄτα- 
Βέλγων τοὺς ὁαιτομόνὰς. Ν. 96, ππε]ις κώσω. Ὠᾶπα 1Η κάσω ἀαὖο- 
Ίειατ ρεϊπιαίία Ἠογαα γετβοσυι νουδ]ς, 

Ῥ. ὅδχ, ν. 14, αριά ἈΝιοππάνωα Αἰοχίρ]αταα. ν. 1896, ἀῑνί[ε, 
Κεῖνο ποτὸν ὁήἡ γάρ τε χαφήανι φουοὸν ἰώπτει  Ν. 3, βείωηκας 
Ῥτο βέμβγκας νιδεῖας ροβίυπα, τὰ εἰ, μγ/ίπες. δεᾳ. ν. Π οαῖς 
πεφιεγεγκεῖν πια], ρες πην Που. Υ. 94, ππαῖος εκεπηρίογατα [Πποῖ- 
Ἰπμάο ετῖ, Π Ἱεραπιίο, Όμβατος, πατυῴορ. αμα )( μάπα Θνβαῖος - 
επεῖίε πααρῖν εβ Ύμαπι ροβεϊνωη. Ν. πάν τεσσ µελαίνας, Ὁως 
ὃ 6, 47. Ἡ. δ6, νεα ἐν Ἐνλιιά, π Οεία. ή Αν 

Ρ. 65, γ. αν ΑΡΗΣ ἀφχφῆσβας, ἴεπιροτε ρταειεήτο, Υ. ὅδ, 
εοπᾳταβηὴδ σαφοῖν, ἀάῑ. οαἷα: οὐ είρήπε οπία τῷ, ν. δ. Υ. 15, 
ΡΙΟ υἱὸν νεΙηΦ [εραιπίς αὐελφών τε καὶ πόσιν, /Γαΐγεηι ας παγί- 
επι, αι ουπι αἰῑ, ασ Ὠϊοάστας δίσυ]ας, δα. Ρας- ϱ, Ππθπηο- 
τιας Ῥτούυπι ΑΝ. 9ὅ, µακφὸν εχει τὸ α, Ἠεπιρε τὸ τελικόν. ἵα- 
επίπι ἵπ αμροαάνο εοτερι, Τᾖαεϊος οἷἷα ἀθο]αται Ἱοπαμκίαπα 
ἥλιά Ογῆ. λ΄ ἆς δΗΥΡΗΙ ἴακο, πέὀονὸι πνλῶόετο λᾶας ἀναιδής. 
Υ. 4ο, να]ς- Πετνέκαος Πετρέλας: πιπς γεεῖο. κ ! 

Ῥ. 505, ν. Τι (αδαία -4ὲ ὨὩούορ]ίοπα Ρεοιρει]μαὶ βἰο Ῥετιεχίτας 
αἳ Ηοππειί [ομοίιαῖο, Ἠίαδι ραρπα α, Ν. δ., οαμ μία δα, ἕνθεν 
καὶ ὕκαδος, Οία Οεἴετο οοπηἵαία, Πο εβ [πο Ίου ροβια: οοἷ- 
Ἰσυαπόα επί απϊ ν. 11, Ροἳ Πῖα, παρὰ τὸ λαλω λαλός καὶ Λαός: 
ποὶ [αρτα ἴπ αὐδή 109, ἄο. τερειπίας εαάθηι Ίπα [πο Ἴοσο Ρἰέ- 
πῖίις 030, 18. ι α 

Ῥ. ὅδά, ν.δ, νι]. λαῦρον το λάβρον, Ῥετρεταπι. Υ. 1, 
γετίς, ορίασς, λειανβὲν, ἃ Ἀειαθω» Ῥοςει Ορ. Αμ 

νο ρ, 905, ν. 5ο, Ππιριίεῖοτ νετνοναπι ογὰο εί, κἡὶ λέξιε τοῦ λα- 
πακῦν, πεπόίηται ἀπὸ τοῦ ήχου. Ν. ὂχ, Λαμία οἴαπι αριὰ Βιτα- 
Ῥομεπά’ Ρατοχγίοπωδ:’' αραιά διορ] Βγραπι. Λάμια, βεορατοχνίο- 
πωφτ 6ἵ ἠΟχν Πόλις Θεσσαλίας. Άαμιον Ποτουίς θωπς αρποίοῖς 
Ίάεπι Βιορμαπα». αἰιοηνὶ ππαλαεΏϊ [οτια]ο αἰηαῖ Λάμος. αϊ 
ἩΗοιαίαπι ουὰ 17, ΙΡ. ὁ, «4ο(ἑ νεο ποὐὲς αὖ οὗ . 15, 
ΠΗΕἱ16, Έστε καὶ προσηγοφ.κὀν. ο 

3 Ρ. 906, ν. 34, εἰς τὸ ἃ.. ποππρο ἵπ 86, 46, 1. Υ. 5, αι 
λαοσσόον ἀεομ[. οσῖα Ἱερεπόαι, αμἲ Ρο τὸν ᾽Αμϕιάφαον Γαρρίει- 

4 μπι Ἀέγει, ἀἰιάνε, Ἠαισπιοοί νόδυρ. Νου αὐ Ἱαραιμί ειγ- 
απο]ορίαια πιθῖς ει Οοἱσπνε]ία 8, το μπα αἷξ, {αῤγίεα. αμι {α- 
ρα μὴ ΣΛαμηὶ /ροµ1ο νο ζΗΗ. ' τμ 
πο Εν 507, νι αν αριθ ἐντιβέμενου, ΜΗ φμὲ ἐππροπίεωγ. αν. ι 
βαΐνου ρείν ες πες ἀπ νετ Πί βαΐνουσα [ΐ9 Καπει. Υ. 
φ, ἀπρ[ιεί Γοπριαγας Τωπτ νεβίρῖα, ὄουσε, εἴ {ῴῦαι Βνυ {άνουφεν 
Πρπίβοαιάς οπῖπα Ίος νουαριίο Ιοἰίά {οστοῖος, [προς οια Ἠίριάας. 
ματιόφ εἰ [εάσπι ει οἶεπι,  δέηπεπ5 οοπηριαήοα. πο πα 
μὴ υἳ γίάειο εΠ εκ ρ. ἴοα- ν. απ. ἴπαφαε πο]ῖης Ἰοροιπιας, ὡς 
πο, Τφὶς τῇ κεφαλή µον λάσανα καταβεὶς πέφδεται: 4υεπι [ο- 
ουμα Ῥοΐίως [ν. 1ο, ος ο, ος Ῥλογοσταίἁ Οταραια[ς οταε, Ν. 3, 
ποςιῖαδ [οιἴα[ο, παφὰ τὸ λάσιοε: η λάσβανψος Ρο πο; μή -ᾱ 
οιπί Πτ οχ λασιόταυφοε, Ν. 4, οοπηνοίοα Μα, Ἂν ὁδὰε.,, ς 
Ῥοβίαπα οκ ΟὐνΗ. κ. 8οὰ, πε οἱ Φιλ λρνίονν, ώς στ. Γύρω». 
τα, οὐδὸν ἐς λαύφην, ' τορευιάς εὐδηα ἠπ[να τα ὀδόε, Οχδν 1 

Ρ. δ08, ν. α, ων Πνηήο ι ἵα οκοπρ]ῖκ, οἰτευηβεκε Ἰς- 
οπ μπα χανω. 1. Ἠσι, οὗ, ΟὐγΗ, ὁ, παρὶκ λιμένος. Νν 
ας 4ΡΗΠΦ μετα δίφῃςν οπή Πεὲς νοὶ, ἀπὸ ὀίῤηε, ος {η Υ. 

58, τα ἀπρ)1οἳς [ορια γΑο ἰπάϊοία, λαβφαίως οἳ λάθφα ὀακγων. 
Υ. ὅσ, τεσῖμν ἐξήρτων, α νοιβρο ἐξαφτᾶν, υἱ η[τα ὅδη, αθε- 

Ρ. 069, νι ἀὖ, τους πεπλάτυνται, πεεπία οἰναιαοιοπίέοα, ας 
ἵπ λελύκαωµαι εἲ ὕδύμμαι ν. 54 οἱ ὁ0. ͵ 

Ρ. 6ο, υγ. 06, λέντιον Ῥούμς ἱαπυπη εξ Ύπαα Οιαδοας 
ΓΙ 1ο). ΑΗΠΟΗΗ μας ᾱ- Ἰππο Δἰείωγ. Χν οι, Ὦγοορ]τουις Ἴουμν 
ο ρ4µ. 10, Λέπτύνο δν τρέµοισαν οὐδγιαν Ἀεών ε.. 

Ρ. ὅδε, ν. χάν πο]1δ μεις συνείφειν. 0 εἰφω Ἠεοίο. Ύ. 41, 
λιύκµμα [μρεσνα ο γεια Ἀεύκωκα: 6ἱ Ππον, γύψῳ ἀληλιμ- 
μένος, ΡΟ δες. ἳ 

Ῥ. δύω, ν. ὁν αποβλεπτῷ επί ΓΠἱριάοσπο Ἰναιά νασαε 
ων λεπτο, ο [ΤΙΜΑ ἠὐΑ ἄελπτο, αρτα σοι μν, ἀβλεπτοῦντεα 
[πο σπα γεευα] απ λόήτημά πρ δρυ) δήαα,  Ἡν ὃς να]ᾳ. 
κώφον, Ιηκαιο Ππεο. χοφὸν Ἱεβοπόυηι οἷλο, «νοίπται [σφυσς Ἰνο- 

ε ππθ- 
-- 



τὰ, 

. 

ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΚ 

πο (ἱλίιπα ΟἆγΠ. 8”, καλόν) εὔφνναν ἀγῶνα. Υ. 51, αρα [οιο, 
Χφήσιμα, αλίία: αιϊ τὰ χφύματα βεπετα]ίετ ἀἱομΏῖΗς εᾳ φμας 
μαι ώς μι Οο]ιμηεί]α Πὴ. ον ο. ὅ, 4ο αρίρω», σὲ οοἑ{σοεῖς ιέσ- 
δις, οµΗ ΟΜοΓο ἀευοίοπο. 

Ρ. 005, ν. ὅ, πη]α, ὡς καὶ τὸ, Ἰὰ ϱ[ῖ, φαοπιαἁππούυπα οιἶαπα 
απιϊριταβα Ἰαροι ωμά Ποιπο, ἁπαλοῖο ὃς αὐχένος. ἀῑίοτιο παπι- 
απο Μὶο {ρίο αὐχὴν ρρελαϊας τράχηλος, παφὰ τὸ τφαχύ. ομῖμ5 
νοσαμα]ὶ ἄῑας ᾳμοφμο αἰγπιοἰοβίκο {ωρτα εχρο[ιαο α7ά, 1ο. Υ. ὃ, 
ἀπομία, καὶ τὸ ὕόωφ, ἀείαπι ἵω γαὶᾳ. εᾱ. Ἡ. 19, λαιμὰ [0ο 4η 
πιο] λκϊστίόες, ἃ Ἀγὶστός, . 9 ἴογπια θὰ, αἰχμαλωτίδες αὐ 
αἰχμαάλωτος. Α. 49, πηηλας γιζεῖμς Ίουμς, ἀἴφυο Ιτα. οκρ]επό ια»: 
Άήκμα, κέρδος Ἀῆμα δὲ, Ἀφάσος, εἰ φυὐπο ν ππίυσ.  ἄλοηιαϊ 
επίπι οοπ/ππόδπίας φπάς απ ριαροσἀεπίίθας [μπε ἀλίίποια, 9ίο ος 
γ. 66, ροῖῖ Μία, τφοπῇ τοῦ α εἰς 1, [αρρ]επάητα, καὶ τοῦ π εἰς µ. 

Ρ. ὀδά, ν. 4, «ερ]ϊοί ἰσήριαταο νεβιοία [απι, τὸν Ἁηνόν, ος 
τὸ Ἀηνός. 4πἵ Ἡῖ «νγόν, Ιὰ 6ἵ ληνόν πδιῖτο ραπϊῖες οἳ πια[ομ]ίπο 
6επετο αἱπγραια Ἰποβίσειωι». Υ. δ, να]ς. λύακον: Ῥετροταια: Ἠο- 
Μοάϊ [ο]ο]α[ίε5 Αοεβγρίῖασο ποιο, χνάκ. {δίοπγῇία γετο οε]ευταια 
ΕΠ Ίος πιοπ[ε, Ρίᾶεῖοι Ηοίοιί οι Αηβορ]απις, [ομοίία, ἆοσεπε 
οἵαιη [ία Θογνῖ - Όεοιρ. 5, ἰουγ[ία απεἰφεἰ(]ὲ γι {οἱ σοι- 
εεια υἰἱπαςηιία {αοϊεβαπε. αἲ τε[ροπάεαι Ἠΐο πιεπῇο Τ,αἴαοτηπι 
οοιοῦεῖ, απο 4ης απ Ὀτιπηπα Ἰποίπαι, ΌΏχαθοοδηας απππα αὐ 
εριεπαρεί αὐἰρίσαιος εἶ]ο, Ραϊοι δἴἶαπα οκ Μοοϊενηϊς Ν]οιπο]οριίς. 
ο Εν 905, γε αν Άνγός αἀιοειίνα ἴοσπια χοιϊποτί ροτε[ι:͵ αἰἰσᾳαῖ Π 
αυῖς [οὐ[ἱαηιναπα πια]]οι, αρια5 ἴοιει λύγος 371, 39. 
μα τοϊεγοπάυη ἃά τὸ λέγω. Υ. 1ο, τὸ ὁ) ἐλάχεια, ὰ ο, Ομοά 
39Ο αἰιέμοι αἲ ἐλάχεια, αἱ Ἱαρτα, 405, δ. Υ. 16, ἆς αοοσπία 
οοπιροβίοναπι ἵπ ως, τυυπα πίτα, ἵπ νέηλυς, 590, 50. Υ. 32, 
Δειισυιηθ τν Ροβῖ τάσω, ΓεοΙΙ5 εχριΠρείΗΓ. Υ. 47, ἐν τῷ τέλει 
τίεται απὶὰ ΠΡΙ νε, πείοο: ΠΠ τιβεται οβρίαϊΙΣ ΡΓΟ ὅια- 
αίλεται: αἱ ατ, Ππι]α πο τοτππᾶηὶ λήμην 6ἵ χελώνην. πΠᾶτη ἵπ 
βπε Ἠωΐας Ἰίοταε ηἰλμ]] ἂε Ίος λήμη τορετίο, [εὰ Ιαπίιπι ἆσς Αύμμ. 
ὃτι, 4ο. Υ. ὃκ, τθοίΙΗ5, τὸ Λίαν ἐπιτατικόν. ἵπ λα Επίπι πι] ται 
ε[ῖ νοσα]ῖ « νοσίωπι. ᾿ 

Ῥ. 666, ν. δ, [επίαν ε[, οεσα[οπε [ωπηρια 6 γοιῦο λιωπάνω: 
1 εἰ, αιεπιαάπιοάυηι Ἀιμπάνω εβὶ α λείπω, εχΙΠΙΟ ε, [ο εἰἶαπι 
λιμός- Ῥν 1ο, Ιοσοπάιπα εἰς τὸ λοιγός, τα πιαπῖ επι εκ δ0δ, 
4. Υ. 53, ἵπ Αροϊ]οπῖϊ [α]ιο]ῖ, αἆ. Ατροπαυτ. Πὸ. 5, ν. 967, Ιο- 
ρίιυς, πλήν τούτου. χατα τον Ἡφακλειον τόπον. Πσα Ίνα 1οἱο 
3η κόλπον γετίιδ (ΑΠ τόπον Ν. 54, τὸ λειμῶνος,. Πε Ρροιε[ι, 
Π λειμῶνος Αμ/ο]μιε οἈρίαπαμ5, αἲ τὸ χβονός πίτα ὁδῦ, ο: ει τὸ 
ἀγχῶνος 696, 4λ.. Ῥ. 27, τὸ εφιον, ιὰ ει τὸ Ἀένον το σγµαῖνον 

το ἔφιον. ἀθοιριϊ Δπίθπι ἔριον Ἠὶο ποβέδηεε, εο τησο ϱµο. αὐ- 
Ρογιπ ζαπα ἀῑοίιτ. Ίνα επίπα εἴ [πο [η σεπετὶς Ίαπα εἰ. Υ. 5, 
Πεπίβοαι Άιπερνήτας Ῥετ ΑΡΙαετε[α ἀῑειο ϱιο ἁλιπεριήτας, Ιὰ 

τα ἐἑν αἆλὲ περνώντας, Ἰπαγίμα νεπεεμίες, [ει ΠΑΓΟΥ 
φεπα ἡίομε νἱοιἰ(απίσς. 

ο Εν 967, ν. 1α, Ίοευ» εκ ΟὐγΠ. µ’. Υ. 28, ἵα νυ]α. ἰπάϊοία [ας 
ἀωρ]ιοῖς {οτρίητᾶς, ἔνστηφσε, εἰ ξύστροις: άτυπα Ῥρτίοτ αραιά Ἐι- 
Παιλίασι οἳ Ηε[γορίαπας Ῥοβετίος, αριά Φαίάαπι εχ[αι. «οΠοιας 
αμίεὈι λέστρον εἰ ξύστρον εο ἴοπο θμῖ Ραρ. [ε. ν. 47 ἱπαάϊας. 
ο παπα μάπα Ίππα Ιπ αύκκος ζδτ, 39) πηαἰσπ]ιπο 'επεια Ῥοπίτησ 
Ἀίστφος ὁ ξυστήρ. Ὑ. 26, ἨΗοπιετί γετβα Ἰ]. α΄ ἴαπι, Ελβουσ 

Οὐὕλυωπόνδε Δία Ἀίσαι, εἴποτε ὁή τι Ἡ ἔπει ὤνησας κραδίην Διός, 
ὲ καὶ ἔφγῳ. υὈὶ Λίσα: γεὶ πρ εγα ἵνα ε[ῖ βοπϊ 1 Ἰπε(Π, νο 
απβηλίνυπι αοπ ι αοϊϊν]. θεα. νετ. Ἠαεο τεπυϊτίτας Ἰθειῖο: Αί- 
πεσβαι] ὤφειλε παροξύνεσβαι, ὡς τὸ ἐρέσβαι, πυβέσθαε: εἴ ΠΠΟΣ, 
ἀλλα προπαφοξύνεται: ΥΕ], προπαφοξύνετα, δὲ -- α]οφιὶ οπίπι χ- 

α Ῥτογίας εγετίταγ. Υ. 50, τατίαπα ἀαρ]ίσῖς [εῖρτιταε γεβιρία 
1 γω]σαιῖ εἰ. ἔµελλε, εἴ εµελλον. β 
ἷ Ῥ. 56068, ν. 12, Ίου ουσ ἀπειοπε ἱατε]ήσεπάμ», Αἴηπε Ίος 
Έετο πιούο ἱπτετροϊαπάυς: ΛίΦ, σηµαίνει τὸν ἄγεμον καὶ τὴν λι- 
Βάῤα" (αμιφίτερα παρα τὸ λείβω λείψω γέγρ-εν. καὶ την Ἠτταν, 
παφα τὸ λείπω Ἀείψω. αἴημε ἴ1α λίψ ἵπ Ῥεπια Πρπϊβοαοπε, πηᾶ- 

ὉΠου]πῖ εηι σεπετῖς; ἵπ ἀἰῑοιῖς ἆπαθης, Γοεναϊπιπ]. τησίαπα ἵπ Ῥτ- 
σπα Παπὶβεβίίοπε ἀπρίοκ εἰ πἰθιύτας εὔγποπ; γε] α λείβω, οιῖα 
Γαερίας αημᾶς Γεστιτα μαλίε, π! εἰ ποίις: γεὶ α λείπω, «ποπ]απα 
εα Ῥατιο οσεῖαἰι [οἱ, ο. 4, βπηρ]ιοῖος οτᾷο, Άοντρον, τὸ Ἄοῦον, 

3 ΄ 

παρὰ τὸ λούω, 

82ι 

Ῥ. 669. ν. 3, ἴξετωπα [εἱριντα 4αρ]εκ Ἶπ γι]ς. ᾿Αβηναίοις, εἲ 
"Δδήνησι αὐνετδία[ϊτει, Ἡ. 14, ἀγγεῖον, εοποερίαοιζεπε, Γοὐ]έεν- 
ἴως, Γΐφμα. Φεη. ν. λοβοὺς ἵπ τεβαιζοπῖρης Ομ [οἶῖιος 
β[ς τοις εἰ Ό]επιεμς ποβοτ, εἳ Ῥ]πίως Πδ. 11, «αρ. 4, αἳ 
Ἐπι[οπίμς Ιδ. 7 Ώε [ογπιμ]ῖ. Ὑ. 1ο, ργο ελίφετη αρύιδ τεροπο- 
τετ ἐγένετο. θεα. ν. Ίου οοπγαρίη5 Ια γἰάειωτ Ππιετρο]απάως, 
παρα τὸ ἐκλέγω καὶ διαλέγω, ἐκλεκτός καὶ διαλεκτό». ἀπὸ μὲν 
οὖν τοῦ λέγω λεκτός, καὶ ἐκλέγω ἐκλεκτός, σύνΎετον οξύτονον᾽ 
:ἀπὸ δὲ τοῦ διαλέγω «συνϊέτου παφασύνβετον ὀιάλεκτος, βαρύνεται» 

Υ. αἲν ῥᾳ- ΄ 

16Ι δΥΙΒΥΚα 11, 

Πο [45 1μιοα χε[ροπάει θα Ἰεοίο ργαοοοριοπὶ 
19 νοιθα μις αὐίτας 17, 2ο, αδί. επῖπι οφπηρο[ια ΡτοραΓοχγιο- 
πω» ο[οιίς ἀεζοπιροβία, ΟΧΥΙΟΠω οπμποίαιὶ Πβπ]βοαι. , Υ. 26, 
Ρτουυὴ ἀπθίο νοτίο Ἰοοιίο 6{ὲ, ὧπὸ τοῦ ἆθω γίνεται ᾠδεων. ηλί 
εἴἶαπι Ίου ποιαπόμη , ἵπ γη]ραια Ἰεοιίοπο ρράτοτο πιαμί[ο[ία ἆο- 
οπΙπεηῖα. γειοτί οοπ{ πει μηῖς, ια Ππιρχορείν ἀἱρμι]ιοπμίν. ποιι 
Γυ[οΠὲ, [εὰ αὖἲ Ἰαίιν αάἰοπ)ί [οἰεραι. Ν. 91, λογισταί Πι ειἶαπα 
εὐθύναε, Ἱαρτα 591, 00. Ν. 54, [ ρορίαο ποπιοπ. ε[ὶ Ίων, [αδιι- 
Ίο Ιπ[οῖριο οτι Κίου κτῆσις [νε µτίσις. Ἰπ {[εηαοπά δα» νοςᾶ- 
η όχλο αρ ΡΙΡΕη Ἱστερβ[[ε νἱάεεὶ αμεαι: πα ϱο [Π0]ατο 
Γοπίας Πιτ, οω Τεο /όγιος {οι ΡοΓΙίΟΠςς {αφστγο. {μι ΡΕΓΙΛΑΡΗΙΠ 
οἳ, [οπή ος, οἷ Το Ότι {οί {ασετος; γεὶ, Τε ἰαπεσα 
/αι οπμίφιο [ογίοπι «οηιοείγί. εχκ[αϊ Αμίοπι Ρεῖοι [Πσπὶβοαίο 
εἴἶαπα αρυά Ηε[γομίαη, Λόγκη, λῆξις, µερίε: ει λώγχαι, ἄπο- 
λαύσει».. ΥΝ. 56, αἲ Πταοιυτα «οπ/[ῖοι, ἀπίο λαχήν Ιπ[οτεμάμα ὧςτ 
αιῖ ποπ. ο[α Ἰερεπάηπῃ, λαχή τις οὗσα Υ. 91, Ῥατγίοποι λά- 
πος ο[ὶ οι αριά ΠΗε[γο]. ας Θμἱάαχη: ΟΧΥΙΟΠΟΠ λοπό» ν. ὅ- ει δ4, 
αριά Ειαιίαπα (εις ἵπ Ἰοον. Ὠεϊπάο ἵπ Ἠοπι. ε. Ο4, τ’ 
ο, Οἷόν τε κφομύοιο Ἀοπόν, ἑαΐοπι 4 καἰὺς «[ὲ εοραο ῥρµίσηιε 
/Γει πιεπιὔγαµασσεις οογῖσα. Ἡ. 94, λεπτόν [οτὶ Ροιεβ: { αῖδ 
ἵαπ16Η λέπος ἄπῖ Αέπυφον πηα]αεεῖε, ποι τε[τασαβογ. 

Ρ. Ότο, ν. 10, Απο κατασκευῆς ἀε[ιάεταῖατ Ῥιαεροβιίο μετα; 
γε] αἰα εἰμδηιοςί. Ὑ. 41, αρ. τὸν Ἱφιν, ατηὐίριο. πο[ῖτα [οσιίο, 
τὴν Ἶριν, Ρειῖια εκ Η. σ΄: 0 τάππεα ποπ αἆ ία Ῥοεια, [δὰ ΠΠῖ9 
αὖ Αολίιιεαι ἀῑσῖτ, Σοὶ λωώβη, αἲ χέν τι νέκυς γσχυμμένος ελβη. 
4Ἡο [τε πιοίο οἵ Ῥεπείορο αἲ Τε]οπιασμαπα Βἰίαπα ΟὐγΠ, σ, --- 
εἴ τις ξεῖνος ἐν ἡμετέφοισι ὀόμοισιν Ἡμενος ὧδε πάθοι ῥὐύστακτύος 
ἐξ ἄλεγεινης, Σοἱ κ αἴσχος λώβη τε μετ ἀνΊρωποισι πέλοιτο. 

Ῥ. ὅτι, ν. 3, ἵπ λωτεῦντα Ὠοτῖοο απϊ ]οπίσοε υἱμεραῖα εν Ῥτο 
ου, Ὁἵ δατεῦγτο 349, 54: γεὶ μι ἀξιεύμενος αμιὰ Ηετούοιώπη : 
Ὠ]ία, εκ εο. ἸἨϊς, εκ οο [Δεῖᾶ εταΠ. λωτοῦντα ΝΟΙΟ. 6 λωτόεντα 18 
οοπΙΓᾶςίἨπῃ ΕΙ πλακ2ῖγτα ΕἐΧ πλαχόεντα, εἴ εἶα» Ρεπονί αἶα, Ὑ. 
7, λωφεῖν Ρηπιας εοπ]ηραϊιιοπί5 ε[ῖ ειἶαπι πιοκ Ιπ οΟπΙροΠιο με- 
τελώφεον, ν. 14. [εἆ επ ἴαωτ νέας Ιοηπῖσςας ἀῑα[εοῖῖ, οοπηπηηχίόε 
εΡΙΠ λωφάν υἱατραιυτ ἴπ [εοιπόα εοπ]µραίίοπε, πα Ῥ]αιο Γιες. 9. 
ἐὰν λωφᾷ τι το ν΄σηµα. Ν. 61, επι Λυκέα [αυαααϊγι Ροιε[ε 
έοφτή: αριά Ὠϊοηγί. Ηα[ίσατη. 67, 11, Λύκαια, Ρατ. παπῃ, πει.- 
πο ρεπειε; αἱ οἳ πα Ῥλιτατο]ί Ῥωμαϊκοῖς, απαε[ὲ. Έχναι. Ν. 48, 
εοπρτιεΠΙιιδ ἴεγο οἰκοῦντο», [Πποθι]ατί ΠΗΠπετο,  αἲ 1π Πες. Νεποιαϊς 
οι Γαι[αηπιᾶς πο[ίες ῶρα, 57: δι Λνκώφεια ΡτοβαΓοχγίοπῳς, [οτῖ- 
Ῥίμπας ας τσιπ Κωρυκία εἰ Κωρτκιον. ντος δαν αρις. 
διερ]απιη Πποβπο λνκώφεια ε[ῖς {[εά εοπά τος Λυκωφεής, , Ὑν 
δ6, Ριο ἄχλος Παιιά [οιο απ γοτίαν ἄλγος Ἰεβοτίπαας, 

Ῥ. 5τ5, ν. 9δ, νιὶᾳ. λογκάσιν. φποῦ Εετῆή ποφαῖε, ηΙΠ. οιᾷϊπο 
γετ[ο Ἰεσαπς5, λογκασιν οὐ ὀύναται. Ὁ. 69, µαγικῶν ἑμπλά- 
στρων Ίιάθεπι εἰἶαπι ΑΡο [ο], οο]ἱεείαπεα πι[. ε- ν 

Ὦ. ὁτ, Υ. 1, µετάπολλοι ουῖὰ ΠΡῖ νε]ῖτ, ποπ Ἰπτε]]]σο. νὶάθτητ 
Πρ βεανε Εεραάν απῖ Ραηπίσμ]ο φπῖρις ἀείεγσεητας ει «Ἱθρι- 
ἁπτας Γοτάεν; ]ες εἰ αἱ οπομαγδαλιαί, 951, η. Υ. τα, αρτίις 

ἴειε ἀπὸ τῆς ὄψεως, πῖ γ. ρεβεεεᾷ. ὠπὸ τῆς. ἀυνάμεως. . 29, 
ποπλπαιῖνο οβ[α Ἰεσεπάμπῃ εἶε, Μάζα τ᾽ ἀμολγαίῃ, ατραῖε Ἠεπαῖ- 
ΠιοἨίυπα αασὰ Γεφαίτας αριά Ηεβοᾶυπα, γάλα τ᾽ αἰγῶν σβεννυ- 
µενάων Ἶπ γυ]ς. αεσοα[. εβ[α [οριμα, Μάςα» τ ἀμολγαίην., Ὑ. 
αἲ, αρα ἐπὶ φυχῆς, Ἡῖ οι α[δὶ Ρα[μπι, ἴμσι ὅ9ο, ὅ8, 48, Υ. 
δ1, Φοφωτάτου- Ιοπρ[Πε νἰάειας Άμειος, ἃ γείμο Φορῷ. [εοιπάα 
Ίαπε ρτοὐπεεπάα ε[ῖ, Π ππείτωτη γεΙπια Ἰαπιρίουπι. α]ϊοφαϊ νι]σδταπα 
Φωφοτάτους φώφ Ίτα Γοτηιάτηπη Ππειῖς, Ἡϊ κλεπτίστατος ἃ κλέπτηςι 

Ῥ. 674, ν. 4, πφοτερος τεσυ]ατεπι [οτπιαῖοπστη Ίαῦει; αἲ προῶ- 
το» Ῥει Πδυτᾶπα Εαοῖιιπι εκ πρότατο», εχιῖτο Ἰοπῖσε τς, θἵ οα ἴτ 
ω σοπΙχᾶοίϊ5, 505, -ᾱ, 11. Ὁ. 6, πηο]ας Γοτια[ς καὶ ἅπο μάχης, 
Ίοπβε α ρπσηῖς εἰ γπῖς αῑ[]ιια: οἳ ἴσᾳ. ν. µάκαιρα οὖν. Ν. ὃχ. 
ἐμεῖο ππεπςϊ α]ημιά Ἰαδετ: τεηαϊτ μέανε ἐπ ἐμοὶ, νεὶ Ππι]ο 
αἀ. Ύ. 5, νυῖᾳ. 3εῶν µεγήρατα τέκνα,, οοπιτα Ππεϊχητα. πο[ίία 
Ίεεῖο Ρειτα εκ Ηε[ιοᾶϊ εἀπιοπίῦις: ἵπ απῖδιδ ἵάππεὮ µεγήριτας 
μας [οπριυτα εἲ Ἱρία πποκ αιἰπρίτας Υ.δ3. Υ. ὅδ, νω]ς. ἐφίθειν, 
Ίαχαια ταοιυτα. ο. 

Ῥ. ὅτὃ, ν. 19, ἴα εἶναι, ἔμμεναι εἰ ἔμεν, Ἰοπίοε ἀειτασια εβ 
α[ρμαῦο, 624,14. «μαπιοῦγεπι οἳ µετέµεν ἴσα. ν. [εἠρεπάωπι [ο- 
τεῖς ἀῑειηήπε γ. 18. ΑΙ µεβῆσαι ν. 1δ τερμἱατετα απϊάεπι Ἠαρει 
Ἠατασιεγηἴίσαπι, ἰσᾷ ποα εβ ἵα υἷα. ααγραίατ οπίωι 805, 2. με- 
Βεῖναι [ο ὀώσῃ Ἱπῖα 700, 40: οοπῖτα τεσα]άαι 777, δ4. ΄Υ. 4., 
ἐνέπεω νἰποίαπα 6Η; νοβῖμ» Βύειν. Ῥος. εἴαπι , αρΏις [οτια[ς 
µελυστής, Υετυα]ο Ρίο ραγηαρίο. Ἡ. 49, ἵπ μελάντερος οι τα- 
λάντερος Ροῦι5 [Ύμοορε τοῦ ω Εποῖα ε[, Ποις ἵπ κύντερος, (946, 
5) Φίλτερος, µακαρτερος, Ἱειπηιο ἵπ Φφέρτερος οἳ βέλτερος, Αἴ- 
απε ας οοπβπα]ῖοας. 

Ῥ. 576, ν. 14, Ρτο µελαγχρύις 4πῖ µελαγχοούο τεροποπᾶ πα, 
πἳ ηἡ απξ οετίε µελαγκρόῃ». Υ. 37, βυμὸν Αἀάἴταα εκ Οὐγῃ. (ο ͵ ' 
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4’. ν. 5: Ίοεις οξ ΑΡοοπῖῖ Ἀγαοπαυτ. ΤΡ. 3, ν. 541, [δὰ ἵπιετ- 
Ἰροιῖφ Γερίοπι νετβριν. ες Ἠμερα ΒΠ. οι ἄκφν µελαίν οοδ ει 
Ίβτο τυκίαῖα ν. 662. Υ. 46, υἴ µέλω, Πο εἴ Βέλω, πέλω, κέλω, 

ο : - 
Ῥ, 677, γι 19, ππαἴτα εαπι ατήσυ]ο, κάτα τὴν μουσικὴν --- Υ. 

16, Μύσιμβλος Νετεος πο εογαρίιπι Πί: νεα» [οτια[[ο Μυρσίλος, 
τι αριᾶ (ᾖεππεπτεπα: ποῄίτυπα, ϱ, 34. Ὑ. το, ππη]αίας εξ Ἰοσμβ. 
Ἰπτετρο]ατϊ Ροβει Ίσε πποίο: Μελισσοτεύκτων κηφίων ἐμὴ κοίχεε 
"Ἠδύτερα φόφ .. καὶ γλυκιρώτερ ὄμφακο.. [εὰ εοπίεοιητα Ίαεο 
Ἰωβείσα «Β. Ν. 53, Ῥτο Κόφυβος αρις Φιίφαπι ο Ἱιόροβος, ας 
ὁτ αρπά πρίν Αοπείη. 3, βγοιώ ἠπεµίο Όογοσδιῃ Ἠυ[ην 
αραὰ Θυΐόαι Βουταλίων ε[ῖ ριο Μαιρίιο. Βονταλίων (πιφνῖ) καὶ 
Κόροιβος καὶ Μελιτίόπε, ἐπὶ τν Φιεβίβληντο. Υ. 5, νυ]ρ. 
ἑωφανίῶνσα, πμ] αἲ τε. Υ. εν ον Δωφιεῖς τεςῖῖη» Ίωνες 
Ἱεροιίππια: αυ ἆε τε [ωρτα σφπε, αἆ 4ο, 66. 8ου. νου νυ]ρ. 
φοῦ Διός. ποβτιπα δέους οσα ὧν ᾱς εἰ αἶα, 6ἵ Ίος Ἡ]. , πάντας 
ὑπὸ χλωφὸν δέος εἷλε. δεη. ν. 4ριά Ἡοππστι Οἁγῆ. ϱ ο, Ἴθε 
ὃ” ἐπὶ µελίνου οὐδοῦ, ἔντοσβε Ἀνφαάων. Ἰρίάεπι πποχ τουβα5 µε- 
Άία, εἰ µελβνος, ε μἴτοβίφιο Ἡ κε νεο, ως πίτα ὅδα, α. 

Ρ. 578, ν. αἆ, Ρίο µέσος εβόυόμαν ἐνεφγητικὸς, αειΐζνμς. µέ- 
σος επίτη Ροβιι5 ν. ρταεσεά. Ύ. 54, Ῥτο ὀρόμους ἵπ Ἡοιπε ε- 
εβ ὁρόκον, αεπἰτινο Πησυ]ατῖ: (ποσα ἁρπο[οῖτ είπα πο αποιοσῖς 
οχρο[πίο, εκ Ηοπιετιεῖς Γοο]ῖς' ἀοαππρια. 

Ρ. ὅπᾳ, [ν. 1, Χοπορ]μιοπιϊς Ίσυιν ο Ῥασᾶ, Ἰῆν. αν πον. ἵνα ρτο- 
ο α ΒΠΕ, τότε μάλιστα τῶν Διῶν µενῷτο. Ἔαπ -{άάσπά.] 
Υ. ᾱ, Ῥτουη] ἀωδίο Ἱερεπάμπῃ μεμναῖτο: Πο επίῖπι οτί οσῖτ 
Ρίο µεμνῆτο. νπ]ρ. µεµναίατο Ρ]Ια]επι τογηήπαίἴοποπι Μαβοεῖ, 
εαπιφπς Ἰοπίσαπα, Ὁῖ µνησαίατο εἴ Βπµα, 3ὖδ, 90... δε. νοτί. 
απε]ης, σηµαίνει ἃδ καὶ /κῆσαι: απ Ώγεφίαν, σηµαίνει καὶ /χῆσαι. 
.16, µομφή ροῖῖι5 εξ α µέωφω [οι µέμφομαι, πομπή ἃ πέµπω. 

«πο, ναὶᾳ. Δολύρας, οτῖιε ρεάερο[ίετο. Ν. 54, τοσα Οργίζω: 
παπά αεῖνο Πρπϊβοαϊ µαίω, ἐπ ΓΠΓΟΓΟΜΙ ἆροι Ύ. ὃ), ΡΙΟ σε Ιπ 
Ἡοπιοτί εἰ. εἰ µε, ῥείπια ρετίοπα, Πλας. τ΄. 

Ῥ. ὅδο, ν. ἆ, σ εκ τ πο Ἱαπίππα ἱα βοπήθις ο, πι Μεληή- 
διος οἳ Περκώσιος εκ Μίλητος εἰ Περκώτηι. [εὰ οὕαπι ἵπ αρρε[- 
Ἰαήνίν, αἲ ἀκηράσιος εκ ἀχήρατος, ἀλανασία 6ἱ ἀκρασία οκ αλάνα- 
τος εἴ ἄκφατυς, Ἀάημε εοπωρ]ωα. Υ. 9, Υμἱρ. τεµένει Ρτο τῷ 
μένει, οχῖτα Τοπη. 

Ῥ, 581, ν. 3, ΡΓΟ κοιλίας ΤθΕΠΙΙΦ καρδίας Ἱερεπηις, Ἡἴ ν. 30: 
Πεπίηωε ν. 10, ὀόματος καὶ ῥήματος, βομι. εα[α. Ν. 15, πλε]ίας 
οτυ ἀντιπαρακείμενον, πϊ ο αλδί, ταή ὁ66, 1α.  Υ. 30, Ἱορει- 
ἁὐπι ρµῖο, Μεταμέλεια ΡΙΟ µεταμέλειν: Εἴ ΠΟΧ, µεταµέλομαι 
σὸ μµετανοῶῷ. Υ. 90, ἔμσε Όἵ µετέγσι ει Βριτα α[αηραία [αμῖ αμα 
όωμσι 394, 1ο. Ν. 41, εοπρταθηίής, τῷ µεταχρόνιος, ἀ8ίνο οπα. 

Ρ. 58, ν. 17, ππε]ίας οχρτίατετΙτ οἴγΠπΟΠ, ΠΠ Ἱερβπηήδ, παρὰ τὸ 
µεῖον διαίνεσθε.: Πᾶτη γίνεται .. αὐ τοπι [αοι.  Ύ. 46, απα]ο- 

ἵα κενή Ροβυ]αι, οχγίοπωΦ: [εῦ βαρυντικοὺς ε[ο τοὺς Αἱολεῖς 
ιν ΥΓ σημα ποϊανῖτ ποβος ὁ7ὅ, 54, εἰ αδί, Ν. 49, Ἔννη δι- 

εἶπε ορρίτ οΒ: πάς Ῥτοίουρίπα «“ρθπογίς Εημαεὶ νογπαπι]ία 
ἠ]ήσ εαερῇε, αριιὰ Οοἰωπείίααι Πδ. χο. 4ο αρρεαινο ἔνη [νο 
ἕννη ἵαρτα ὁλο, 55, 

, οὔ5,.ν, αἲ, ἱπο]ηία, ὀργίώσθαι μὲν τὸ, αθ[ιπι α νυῖς. οα- 
ἠοπίνηα. όμγίθεσθαι Απεπα Ἰαΐας ῥατυτο, ἀοε]αται εἴἶαηι Ίχοςυ Ῥα]ϊ 
αἆ Ερ]νοί. {, ὀργίάσθε, καὶ μὴ ἁμαρτώάνετε. Υ. 29, ν]ρ. μηνιεῖεν 
4ἲ ποτηια!α Ῥήπιας εοπ]ςαοµ]ς, ὉΙ ποιεῖς ποβίγηαι ην οοη- 
βγπιαι ρατοϊρίαπα τῷ μηνιῶντι νο, πὃτ εἰ μηνιᾶν 4 µηνι Ἱτα [0Υ- 

ναντη, υἱ μητιάασθαι, ὀηφιάασθαε, οἵ Επιηία,  ὄμφις εἰ μῆτισι 
Υ. 5ο, Εκλιων ἵπ µηδαμᾷ ποῃ οπρίας Ρο εβ Ὠοεῖοα τροπὴ 

τοῦ η εἶκαι Ὁϊ ϐ οοπιωατίο Ἱσπισα τοῦ α εἰς ή ποιαϊατ νδτί ὁ7. 

4ἱ ρήτοχγίοπήπι µµάμα, «μοι ἵπ να]ραι. ΕΠ, Το Πο Ῥοτοῖ, 
ἠἰ[ Αεο[ίος κειαέιο αεσσπια, ὅτο, δὲ, Ν. το, Παιων ὀνος ΡΙο- 
υπ Πι οροίτετ, ἠν Μαιών όνος ν. 96. παπα ρεπεία [μπι Ἐατγίο- 
πά, Πχίων, Μαίων, οἳ Ἰοπίεο Μμίων [δι Μνων, Ὁϊ οχ Βίορβαπο, 
Ἐωαιήο, Ηείγομίο, θυΐδα, ει αἰν γίάοτο σοι. Εβαμίας΄ [απο 
ὅπο ταπίαπι αρπο[ο, Παίων Παίονος ΒΑΤΥΙΟΙΗΗΠ, ϱἳ ΟΧΥΙΟΠΙΙΤΗ 
Πωαιων ὤνον, η αἰών ὤνορ. βεηιι]ο ἵάπεν ΓΠαιών ΤΣΗ ΟΧΥΙΟΠωΘ 
ῥηΐνα [ορια 07, 1. 

Ρ. 584, ν. 90, ης φν' ἐν τῷ µύρεσθοι, ἀαρ]ιαά ΠραϊβέαΠοπο. 
Ρεουί ὁΠίπη Ιόσό Ἡ ἠἶπεαι, 4 /μογο; μοβοηοτίν 4ο νοἳ {1 ε/αΛ] 
πεμαάο με νση ον ον ση (14 οχρέήπιος ν. 50, Υ. ος τοσα 
μητέρα οτγλισ' ποπ] Ηνῖ ὁϊ ἁαινί ἄεοσπία, ὑυϊ ἵπῖνα ὅθο, εν. [ο 
εὐἶπι οἳ θυγατέρα, Ποπηίο πατέφα, ἀνίφα, εἳ Ππηή]λία, 

Ῥ., 585, ν. 14, πιει, ἀπὸ τούτον γὰφ τοῦ τόπου: οἳ [υή. ν. 
µίκο, γὰρ αὐτοῦ ἕν ἐστε καὶ τὸ αὐτὸ, αἱ ὁ εἰπηία Ρο ἐν 
ἐστι Ρεήοῖο, Παρυπαοπάωπη, τὸν Λὐτὰφ ἐπὶ κατὰ μηρ ἠκάμ: 
αμοά Ἱουμ ιο μίυσι αεμιος [οσα αριὰ Ηοπιοίυπα οεοΗ Πε Υ, αα, 

ποῖα μήρ ασια το λοίσι ρτο μηφίατ υἱ οἳ ν. 56 μῇβρα ΡΙό µη- 

φάτ δι ν, δὲ, µιταπλαζόλένα ῥτο μεγαπλοσσόμενα, Υ. ὃσ, αρ 

1ν ΕΤΥΝΜΟΊἸΟΑΙΟΟΝ ἄΚΑΕΟσΥΝΜ 

πογµς, Πως ργε!: διήαε, εὐτελήες τε ἶαι 

το δρά 

διστακτικόν, νο] εἴἶαπι Δισταγµόν, υἳ πποκ Υ. 66. Βδή. νι τηε 
ἀντὶ) τῆς Ον ἀπαγοφεύσεως, ἄτσμ]ο αἲὶ τεπιοῖας οοπίοτιραίο. αξ 
Ίπβα 0607, 5ο: 059, 5], ἀπ «64ο, 1ο, 26.’ Ν.Φά, Ιου. εκ Ἱ]ς ο 
γ. 56, γαὶᾳ. ἀγύφενσων, εοτεπρίε. Υ. ὅ7, ποια πποῦϊ ναπαιίοποια 
ἵπ ἵχωμαι εἵ ἐλεήσει. . , .. κκ πη ΄ 

Ῥ. 656, ν. ἆ, [αρβαπιϊνο (ποηπο Ιεαῖ ροτε[ε, φεύδε' ἐπιστάμε- 
νος, υἱ αριὰ Ηεβοά. ΤἩροροπία, --- ψεύδεα πολλα λέγει ἐτί- 
µοισιν ὁμοῖα, οἳ [αρτα 476, 59. Ν. 26, Ίουις Ιἰαά. τ’.. ν. 46, 
Ιοροπήυπα νιάειας, ἐπὶ τοῦ µηδαμῶς ἐπιτίαου ὄντος, ἄσς εο φΐ 
που οὲ οπογαίµα. ἨΗείνεμιο [απο µηδαμιεὸς ἀτεμοφι ἔπ]ο- 

Υ. 48, το ὅα- 

µός πμα]ἶπι αμός, Ἡἲ [άρια οὐ, αχτ ει πα 659, 14. Υ. δε, ἓν ἓν 
Ρτο ἐφὲν, ευ ν. ὁὰ, ει Ἱπίπα 6ο6, 55, Γι 

Ῥ. 087, ν.α, δύο ἵπ νυὶβ. οπηἵαπι [οπιεριῖα ροβνίαητε αι 
ετ 0ο6, 56: 719. 4. διπϊα Ῥοσίο ἀετίναια στεῦτα [μπι αρυά δίε- 
Ῥ]ναπυπη Βγσαπίηπα, αϊ ᾿Αρεωπαγίτης, Νεοτειχίτης. ᾿Ερμοπεδιεύς, 
ει Ππη]ίας ἆσ αυ μη οἳ πο[ῖετ .- Ίοςο, 6ο, ὅδι 719, 4. Ν. 
21, ἀπυποιίναπι ἡ πε, αἲ [εουπόνπα εἴγπποι αρρατετες πε- 
Ἠμς. Νι σος [επίας 6Π, ὡς ἐν τῷ µίσγω: Ἰὰ επί ῥτϊογείη ἳ 
ὕσμα Ἱοπραπι Ἠαβει. Ν. 47, Αροϊοῄστις 5, Ῥετ ει ἀῑρμιτοπς- 
Ευτη., ᾿Αϕεία» τς Κλεόχου, ἐε «τόα Ο/οσσὲ (ία. Ν. δι, [εα-. 
τεπιῖά εβ, µειλίγάατα δὲ; πορὸ τὸ μµειλίέσω τὸ πραύνω, τὸ µε 
ὀίφΆογγον ἔχει, ὅδ, 97. Ν. 55, Μοιϊά ἆμες οἵπιας εκ Οα]Ι- 
πηαο]ο, πάντας ματι ἃ Ῥοἱγαεπο, Ππῖο δε Θπαορειηδίοπς 
αὐῖ Αγβασυ: ΝΙασεάο ἵπ΄ Ῥε]ο εοπιτα “ΓαμαπΙος νεριπες ΙγτβΦ 
χο Ἰνα[ἒῖς Πηναῖε, εἰ Ἰοηρο αρπιϊπε [ε Ἰοιρης εκ Επβοεα πιοπῖε 
οβεπίαα Ἰμῦει: εοφµε΄ πιοᾷο [αρα αὐνοτίαηϊ, νἹερίπες Ἰαο- 
ομάπίθδ, κλωδῶνας [ει κλωδόνας οἶντι ἁῑοίΑς, μιμαλλόνας ο 
Ἰαϱὶ ππαπάαε, διὰ ὧν µίμγησι, τῶν αἀνόφων. επἰαπιοᾶί οἳ 1, οπρίδας- 
ἀοεάπι Πταίασεβια ΠµΗρτα 235, ὅ3. ὡτ 

Ρ. 088, ν. ὂ, Αιπιοπίις ααὶ αοαρῖεπάηφ Ίος Ἴοσο, πείεῖο. 
αρπᾶά Αροϊιοπῖώιι οετῖο που ελίίαι Ίσεις. ΄ Ύ. 16, Ρίο παφαγωγῃ 
Ἱπ γυ]ρ. ο πλεονασμῷ, Ῥετρειαη. Υ. 33, [οτβαιιοπίς που 
Ροβμ]αϊί μυμνῖω. Υ. 4, ειπα τῷ [αραυάιοπόα ριαεροβιίο ἐπὶ, 
πτ Ἱππα ὁδό, ὅ7. δες. ν. ἴαπι ἵπ νυ]ρ. εἴαπι αἰοτης Γεήριατ 
Ἰπθίοῖα, πεπιρο εἴτουν: ποτ χουν ομὶ αυ ραΏπι υἲὶ Ἱ 
παπα ἴωπα ὅρο, 51. Ν. 40, ὠάφια νἰάειωχ ἀῑεετο ΡτΑΠΑ [ει Ἱ 
Ίος ονα]ϊ [ογαιας ἠπα]ία ειἰαπππαπα εοτοαῖς αάάί [οἶοπί: μι [πηίνοφ 
ἀμρι[ῖον, φμά]ες γοαπεης Ἡπ οια Ἰοφϊοαε αΏπενο πο οβ, 

Ρ. ὅδο, ν. 30, Φημὲ Ῥτο νυῖδ. Φησὶ τεροβία εκ Η. Ὁ.  ν. 
46. λέγει πεβρίοῖϊ εαπι ο Ύµο Ἠαες ἀείωπιρια [ωπες αὖς Π 
[οὐ Ῥοπά ατα Ἀέγουσι. Ν. 47, Ἰναιά [εο απ νοήυς, μῶσ ἅγε μασα 
λίγεια: ομα]ῖ οοπάαρΠσαο ἵπίτα 6δο, 1. αι, Π Ρροβετίοτο οσο 
µοῦσα [επριηπι πιοτε οοπηπηυμπῖ, µῶσα Ῥτο ραπῖαρίο οαρίεπά σαν 
Πιοηῖι, {ρεάμπι αὐζµία ἑμααραιγς /ή. ο 

Ρ. 60ο, ν. α. νοβς νἰάείις µόλων ὁ ταφακτικὸς, αφίιο αειῖ- 
επ]ο: οἳ ν. 5. προσαίτηε,. η ἐπαίτη» αριά ἨΗεἰνοήαπ, αι ἁἷ- 
Ρ]νοηρο, 14 ος Πιρπαϊεις. Ὑ. 9. ἰαπιθίοο πηείγο οοπβ ης 
κατήγαγε. Υ. 11, ἑοπνεπήεπῆν µ2λιβῆ. ρίµῤόσος ο ογπιᾶ 
οά χρυσῇ, χαλάσει βία. Υ. 17, τούτων τουποίῖοτα χνβρίοες 
ΠρΠΗρΟ ἄρτον οἱ δόφυ. Ν. ὧδ, Ἠοια µόφα οἳ µοράν πι ος ρᾶµ, 
Ριαεοεὰ. ν. 35. Αγιὰ Χεπορλοπίοπι ἵπ [ιαεοὰ. τερυῦ]. 509, µόφα 
Τμαεοπίσα ἀῑσίνας . ναμωϊο πολέμαφχον ὉΠΗΙΗ, λοχαγοὺν που, 
πεντηκοστῆφας 0510, ἑναμοτάφχας ἰεθεοῖπι. πηάε οἰαα[η]α ἴἶ]α νεγβ 
36, ὃ τριάκοντα, ΠΟΠ ΙΠΙΠΟΠΤΟ [πΐρεοια επ. Ν. ο, ροβστίος 
οινπιο]ορία, φμαἩ ἆς [ιο αὐθταα αἰτεί ριαεβο ἀποίος, ΠΙΠΙΦ 
6β ἑοα[οπιαπθα, Ν. ἲν Ῥτο ὁ Μεϊτος οἴιηίπο [εκδπάωπα νάριατ 
ὁ Μύνδιος: [ο οπῖπι ἄρπὰ διερµαπαπη Ὦγ2. Απολλώνιος κὶ : 
νων Μύνόιοι γφαµκατικοί. ὨὈορεπος Γιατι Ἱπίος οσο Ἡ 
Ζεποπίφ ρταπιανάίὀ, ραίασα τορεῖ. Ν. δὲ τὰ τῶν τράγων πφ.»- 
ωπεῖα, ἀϊόοο νἱάσίως ἑάγιας ἠἰγοῖμα [αεῖες νοὶ τῶν τφαγικῶν 
(Γαβϊδογιή ροοπάτ αγίας, μπε οἱ ἐρίας οετοῖς οπσ]το βέπη» 
οσον. δεηοπς αὐθϊωππεπΗ [δμίοπία ἱπημίε, αεπίᾳαιαιῖος ία 
ἀῑσια εἴ]ο α ἈΙογπποπο, [νο πλι]ίογε, [νο τειτευ]απεπίο αἲἲ [ου- 

ο 

πρίζίποπι οοπηροβτο. . 

Ρ. 5φᾳ, ο, ζλι πλεονασμῷ τοῦ σ [υρρίοπάωπα, γίνε 
µόφσιµον: εὐυέποςί ᾿ ορίου απ οὔνίαο. Ν. 18, γύεται ϱ 
ψοεῖται [Ππρροβευτα νἰάεις. ΄Υ. δὲ, Ροβοήος ουγπιο[ορία, ἡ παφὰ 
τὸ κάσσω, ἵ (μΔς [οηαυπίμε, νεα αὖ ἐμάς ροτήποηςς ης ἡμών 
Δεποπμαιας Ἱπιρ]ήρατος νο παφά τὴν ἱκμάδα. Ννεῖ παφὰ τὸ µώσ- 
σεω τὸ μµαλάξσέιν, Ἀλεονασμῷ τοῦ. Υ. 18, Ἱερεπάμπι γἱ 
κυρίως δὲ µοσχείαι | των λεπτῶν λαχάνων φυτεία-- ἀλοηυϊ μα. 
τυπί οοπβαδς νοὶ [οπιοπιία, νοὶ Ππυοωτα. νι 0, ὁμολύγειον 
ππορί [ραπ οΏ. νονίακ εΠο νιάσιαε, Φἰκολένῳ κμφο--- 
ε{ μα {σΟΗΗ ἠππιίοης ο /ΓαπαΙΕ ΡΕΓΦΜΟΙΜΗΑς 
Γπανποηιί {η 2γΙίοηο ΕΜΓΟΙΜΠΗ, μὶ ὠμολίνφ µοτῶσαι αρυά Ηἱρ- 
Ρος. 1δο, 49: οἳ τους ἆν 

Ῥ. ὅρως ν. αά, νη]ςι ὁπλίδενν πλ αἲἲ τοις ποίΐχυπι ὀχκλνν 
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Ίσα ν΄ ὃ1. Γ).άο, τεοῖας ἀποκατέστησεν, 11Πο ΔΠρπιεπίο, Ρο 
νι]. ἀπεκα- έστητεν. Εχ (ο)ρ]κοπά ές] Ν. ὂε, βώλωφ αλὺῖ ποια 
Ἰηνεπίο. απο Γοἱρίσατί [ιουαι ᾱ- Ἰβτάσα ρτο μώλωψ [αρροβιαπι ε[ῖο, 
ο τὰ τω. πιαχπα ο τοῦ µ οἳ ϱ Πήλιο, Μοπίρο μ΄ οἳ α- 
δοᾳ. ν. ομη οὐ [αμααθίοπάα Ῥγκορο[ιὰο εξ νοὶἱ απ. Ν. 66, ελλος 
οἳ ελλοπες ἵπ να]ρ. α[ρίαίο [ορτα [μπιν οοπια οιγπιο]ορίας Παάιοἷα, 
δε φον ν. Ὁ, λοῦσις Ρατιπὸ Ἠιιο {άσιετ πι απαίσπαν θα [οι4ο5 

επί ο6υ (η αάππας ἀειογρῖ. ρα ροπο λόπος μι 660, ὃι: ει 
αρίμνα γιάρ]εος ᾱ- Ἀέπων, αι ο λωία Ῥούασης φωλίς ει αά 
[οί Προσίεπα ρτορτίο ἴτα- ἀἴοίαιη χοίστι ροιείῖ, ἵαπιοα αριία [εγο 

φολίθα ἱεροπημδ ἵα [ήμαπλας Βρηϊβοαίοηος φαῖρρο ἠιοὰ τὰ Φο- 
λιδωτα ταῖς Φφ'Ἀίσιν ον ἐμφωλεύει  Ν. 12, ἱα να]ς. [απ ος 
αἰτοιίας [οριωτᾶο νεβίρία, παρα τὴν ὧφαν Υ. 19, νο, ορί- 
ος, ὀηλοῖ δὲ τὸ «πτὼ, Πιηϊαιᾶ οομϊυποόοπο, Ἡ. ὀ0, 1 οορ]ιτο- 
πὶν Ίουυς εβὶ μαξίπα ο. «Υ. ὀ6, ἐσφαλισμένος οἳ σφαλίςεσβαι Τι- 
Ῥία φομ αἰωεραῖα: γα]Εῖ Ἱποτο ρτο ἀσφαλίσθαι εἰ ἠσφαλισμέ- 
χο. Ν. 50, τπθ]ιι ἰοτια[]ο, σηµαίνει δὲ καὶ τὸ Ἀηλάζω, τε Αἰίοιᾶ 
Ἡδ νοιυὶς ποϊεῖιης ΒπαιβοαΠο, Ὕμαθ ος ν. 3 αιπηρβίαςς εξ α αμα 
ἐκμυθίσας {ωρτα ὁλό, ὃ. Υ. 4Τ, ἐπισχεσίην Ρτο Νιμ. ἐπίσχεσιν 
ἑεροβίααν εκ Οὐνῆ. φ’.. Ν.δ., οοπιπαίίοα 1αὰ, οφεξέμενος 

᾿ρύμνον σκέλος, [επιεπιίας Πα[ϊγαπάας οναιῖα εκ 1). π' αάϊταπι εἰ. 
στι Ἡν δ0 8, ν. ὃν μύῃ Ρτο µύκης Ροβτωα. Υ. 1ο, Νισάν Ίοειιδ 
εξὶ Αἰοχίρ]ανια. ν. 1οῦ.. Ύ. 19, Αταά Ίσσα γε 076. γεορλχο- 
αἱ Ἴοοιδ, νο. 34, οχίαι ραρίπα 105. Υ. 328, Ἴετο αριις ἐπὲ 
τοῦ --- παπῖαϊα ρταεροβτίοπε. δίο νους, δή, ποπ” Μπι αρίς Ἱερε- 
ας ὑπ' αὐτῶν, αὐ ἐρ[ὸ, αἱ ν. 15. Ν. άο, πιεί [ετο αμδηπα 
ἀῑβίποιίοπε, κόφηωα τὸ σαροῦν: ἴξ βι κόρηΆφον ᾧ σαροῦμεν., ./δο- 

Παΐῤης ἓη νεγγεπάθο μεν: Ῥτορεῖς, ἱσορας δις. Εασίπα ἵτ 
πηο]επάϊηῖς οοπνενεϊας.  Ν. ο, Αἰοπεῖ Ίος εἰ; «αἱ αὖ Ειαήο 
1901, 50, Πο οκ Ρ]θηῖτιφ, οὐύέ τι µυνακενος ἄλλο νόημα. Υ. 
96, αριά ἨΗονι, Οµνῆ, φ' εἰ παφέλκετε, ῥργοιταἡξοι Περίις 
σετο ει αριὰ Κεπορ]οπίεαι Ηε]ίοη. -, µύνας ὑποφέφειν, εί μυνῶν 
νποφοα. ς 

Ῥ. 505, ν. 15, πιεῖας [το ἐφ᾽ ἑαυτὸν, ἐπ Γοἱρ[ιπα, τι [8- 
ποπ νεε[. [ο οπίπι φππἀταρίες οπαἀτασίπια εΗλοίαπι προ. Ύ. 

44 τθυίῖι Μύρωνα. ῬΓορατολγίοπωθ,  κόφιννα, Ἠριννα, εἰ Ππιῖ- 
Μα, εαίηᾳαο ασοεπίωπα Ἰαῦος εἶανω δίερμαπς Βνζαατίας, [εά υπο 
» Μύρινα, αϊ ο ποβῖος [ωρτᾶ 370, 6. ρεπιίπνα ρτοᾷυσια ΑΡο]ίο- 
αὴμ Ατροποη.α, ν. Όος, ἐσάχφι Μυρύμε. οί τυτίατα ν. 054, έκτο 
σΏε Μυρίνη». Ν- 5ὰ, [επί εξ, α΄ πωλῷ ρεπι]ήπια Ίσοπρα ἀῑοῖ 
µυροπώλης: Ά π.λῶ απἴεπα, Ρρεπη]ίπια Ἠτεγί, μυφοπόλας, ναταπίο 
εδ «οοιπαιίοπος ομος Ρ]θπῖας οἱ Ῥίαπίας πίτα εχροπίς 608, 
30. Ν. 4δ, μυστήρίων εἰγπιο]ορία εάάεπι ο αριά ΟΙεπιεητεπα 
ποβχητα, ἄν ὃτ. Υ. μώσος 6ἳ µῦσος, ἱίογιπα ΡΒΓΟΧΥΙΟΠωΩΣ, 
αἰτοτηνα - Ργορει[ροπχεπως εβ οιῖαπα ἵπ γαρ. [εδ νἰάετας ᾽αμεῖος 
οἰτουιπί]εχυνα αραοΐσεχε Ρροτία» ἴπ ἀετίναιο µῖσος ὁδδ, 51. 

Ρ. 5φ6,: ν. ὃ, εοπστυεπῖῖ]ς, γινόωε-ον Ἀέγουσι. δυπῖ αὐῖεπα 
Ἠαρς ππαϊοτῖ εκ Ρανε ἀείωπρία ἐκ Ατϊορ]ιασϊν [εο]ία[ία, Ιπῖτίο 
Νείρατυνας  οαὶ ει Ἠετηϊβιομίαπα Ίος ας εκ Οαππασ]ο, αἆ 
εοπθκπιαπά ἶπα ογωιοἰοσίαπε: ἠν ἐτρίφαντο µὐσωτόν.. Ύ. ϱ, τοοῖως 
υμυκώτατος, Υεὶ µωχοίτατος: ΟΠοχΗπα ρο[ϊετίας αραιά δηίάαπι εῖ 
ευ) ἀἰτετο µυχαίτατος. [ουυπάαια  επίπα Ἠΐο ρεοδιοῖε τερμία. Υ. 
10, {επία» εβ, ἐκ τοῦ µύζω ῥήύματος τοῦ σηµαίνοντος τὸ ”χῶ» 
αι ἵπία 12, 1 Ν. δα, µεταξν αὐίο]ατο οβριεπάαπα, 8ἱ ποποϊπα]ἰ- 
τετ, αἲ Πε φας ζσηξ σεµ ἐπιογίοειας. Ὑ. 97, πηε]ῖας κερμηρίζω, 
{εοιπόα Ίουρα, ας Παρτα ὅδο,; 26. (4, 

Ρ. 507. υγ. 1ά, πιαρῖς απα]οραῖε αἴγειον, Ῥτορατοχγίοπως: οἵ 
τηοχ προ έτειον, -.... 4ἱρήἸοησο. Υ. ο, ἵπ ρο[ετίοτίυς 
εκοπιρ]ί εἰίρῃῆς «ε[. "Γεη[ας ο, αύτη, ἀήτης ἀήτου: ἀνάκνη, 
πφώκνης ἀνώχνον-  Θιας αἱ εἰαπ[ηήα εχαρίωπτας, Ῥοτίτιο[γ]άραι 
Πεκίοπεπι Ίαρεπε: θεπὶΏνί οπίπι [μπε πλανητος εἴ κόμητος, ὃ37, 
δα, ν. ὅ7, τεοῖας νώσσεσθα,, αϊ πλαάσσεσβας, βεπιῖπο σσ. 

Ξ Ῥ. 508, ν.α, αραιά Εγοορῃτ. Ῥας. ϱἡ [αἱρίιπι ψίσεταν, τα 
αραιά Πε[γεβίαι φίσαι, φωκίσαι. Αἴιο αἆεο Π πο  ααοτοτῖς 
ἠεῖριαταπα Γεααίαυς, Ἠγρβ]ίαρο Ειοϊεπόα Επει, φήσεται πύφνω 

Ὑνάβον, ραπο ἀείεγαοι παπα ἰῤωία. Άίετ Ἰγοορμτοπϊς Ἰουιδ 
τν. Τ εχ[ῖαι ϱ. Πο. Ν. 19, νεῦς οἴτομηι]εχο Ππ[ρπίτας θεἰαια πχοκ 
ν. 1δ: οἳ τυτίατη Ἱπίτα 0σὃ, 4 ο Ροιἱμς ἀρπεπάαπα γἰάσατας, τπτ 
Πεύς΄ει σεύς' ναὖς επὶπα ες νηὸς οἰτουπιβεκάὰι οο νε Π νιαςὺ- 
εαπε, οὐία [οήρυτα τειηρυς 1π Πεχίοπε γοήπονι. Ν. 58, ἐξ ολίγον 
Ῥέοσυϊ ἀμθισ πιεπάοθκαι εἰ. νετίαν ἐξ λίου, οἳ ζῇό, (ει εἰ 
1Πατο ο/ζο. βο "επῖνα ἴπ Οµἱρίπς βεπιῖς Ἡοπιαπας:  «αε[αγ ος 
δεπιργομέιες αἰμπε (ωΐείσεο οΟβΓΟΠΙΟΝ /{1[σ, πο ποππση: οτ 
«ο /ο(ίεςξ ἔπα σημα, φµοά Οἴμς οοΠ/Ι/ζο ἔπιρι//ηφμς πιαῖγος ΤΓο- 
ἑαμας, (ἰασάίο {οπβὲ πανε, οἴα[]επι ἐθίάεπει ἐμοσπαογῖπες 
Ὅγανεα Ποστ ανρε[αείοπε, ἀπὸ τοῦ καίει, φάοά ο[ὲ ἔπεσ- 
ἀῑεγς. Μοπηϊπη, εἰ Ρο]γαεπς Ἰμτο 7, εαρίις 4δ: Ῥ]πατομις {ε 
Ἰάμέρευνα νἰσιαίδας σα. αχ: ει Ὑἱγεί, Άξα. ὅ: ατα αἶσο 6τ πό- 

ΝΟΤΑΡ ΕΕΒΙΡΕΕΙΕΟΙ ΣΞΥΙΡΥΚΕΙΠΙ, 920 

Που ταείαπη ἱπ[α 711, 59, ἵπ Ῥμταϊον, Ν. 49, Π ους εΒὶ Ἱσίερες, 
Καλλιρόοιο ΡΤΟΡΠΙΙΠΙ ΠΟΠΙΟΠ. οΕἰς. 

Ρ. ὦ99, ν. 2, Ποιοί Ίσα ο Ιν ν΄. Υ. ἁν νίος ρτο νυὶς. νέω 
Ἰοβοπάμι ε[]ο «εε]ατααί [εφποπιία, εἰ ν. 7. Ν. 19, ζμαζοαι νία- 
ται οἵ Ρἵο ΠΟΠΗΠΟ Ρο[ε αρορί, εἴ Ρίο νοιμο: οι νεα γεὶ Α 
νῶ τὸ οἰκίζω, Υεὶ ἃ νῶ τὸ σωφεύω. Ν. 3ὅ, ἰοσμ. ο Ηοτοάοιῖ, 
οἴἵαιας ομαπι αὖ Ειίαιμίο 680. Ν. 5ο, χυστέλλονσι Ρίο ὑποστέλ- 
Άουσι ρου. Ύ. ὁὁ, Ρίο εν αὔρμο ἀἰρλι]ιοηβο Ἰορέπάσνη ν5: 
Ἰπάθιπήιο ν. 69, Ἐτ ν. ὁὅ, τει οφφύς Οχγίοπως: φιία «οιΏρο-. 
Πτα Άευκοφφυ» Ῥιοραχοχγίοπιιπι εξ εἴῖαπι αριά Ηε[γομίμπη. 

Ρ. Όοο, ν. 24, ΕΠΙ τῶν Δαναοῦ, Παθαμάιοπύ πα ονίῶν, γεὶ Π- 
πο φωίά.  Ν. ὅ, Βοεοιίπηι Πίο ποϊαια5 ἵπρτα (ποφπς, Εμ 
ἁλλδὲ, ταπι 418, οῦς ὅσα, 4ο. Ύ. 5δ, νεκεσῶ ε[ὶ Ροιίιβ α νέµεσιρ 
νέµεσις 4Μἴ6Ι, 4 νέµω», 006, 45. 

Ῥ. δοχ, ν. 9. γεώ (ποπιοίο Ἱταρίουπι ἀῑεατας, ποα γἱάεο. 
εοηνομίομ ΕΣ, αξ Ῥαιο, [εσεπιις Αττικῶς, αἱ Γαρτα 508, 16. δεᾖ. 
ειἶαπι ν. ΝΕΠΗΦ πρώτης συζυγίας», Ργίπιας οοηἑεσαεζοπές. [ο επῖμι 
Ῥο]γὺ. νεολκήσαντες: εἰ [ο νενεωἈκπημένον ἀκάτιον. Υ. 17, τὲ- 
είς ᾠκ-δομμωίνα». «ΟΙ ἁαρτηεπίο: πες επίπι 4 τερυ]α οχορίτωε 

617, 45. θεα, ν. Αριίµ ἴετο τῶν ὅρκων, /Γἑαοπωπι: Ἡτ δυίάαε 
νεώφιον ε[ὶ ὁ ναύσταΏμος τῶν νεῶν, Ἠείγομιο Ἀεμήν, {οσμς εί2- 
αὶς παν [αοίμς, υἱ Ροτῖις εἰ Παιο. }Ύ. 2ο, Ἰπ νένωται Ὠὲ- 
ο Ώμιοορε «ε[ὲ, παρε Ὀοὶς: [εά ρούις οτα[ῖ Ιοπίσα, μί Ἱπίτα 
οσεῖις Ιπ γώσατο Όοδ, τ8: ομῖας Εεπεεῖ» ειἶαιη [ωπῖ βῶσον εξ 

βώσοντ. αῇΙ Ηε[γοβίαπι Ῥτο όησον εἰ βοήσοντε: ἵἴεππημο ὀγδώ- 
αοντα ῬΙο ὀγοοήκοντα Ἱπίχα 698, 19. ααἲ ἴ]οππα Παπθυάαση νῶ νω- 
σων υϊ γνῶ γνώσω, Πειεπιοκ ν. 23. Βιτίιμπ ν. 3ο παπα, ὅλεν 
καὶ νενοέαται. ε[ὶ επἶτα νενοέαται Ρ]ατα]ῖ πιπαενῖς [οὰ [οσππαταχ 6 
Πηριυϊασί, ας ἵαρτα. ἀεοίαταιατα ο. 19”, 6, δὶο εἴβο Ιπιετρο]αῖ 
Ίουμ5 ΡοῇΏει: Νένωται, } κατὰ κφᾶσιν, ἀπὸ τοῦ νενόηταςε (ὅψεν 
καὶ νενοέατα; Ἰωγικῶς γίνεται) ἢ ἀπὸ τοῦ νῶ νώσω» κατα τφοπὴν 
Ἀλίσεω». ἔστι γαφ--. Υ. 25, Ρχο "Αβλιο; αραιά Αἴπεπαευπι δε 
χά ᾿Αέβλιος ε{ῖ, ἀποῦιις ἵπ Ἰοεῖ. . ὓ. 27, Ὠεπιουτῖϊ Ίουμν ἀερτα- 
γαιας νἰάετας: πες [οἷο απ γοτίος Ἰεοῖο, φήκι πεί νοῦνται, οΓα- 
ει{ὲς αν μμὶς ογµαἑμιμν. Υ. 17, ππε]ϊία5 ἴετο, ἐπὶ τῆς ἐκ νέφου» 
καταφορᾶς, Πρι]. πωππετο, σεπἶνο οί. 

Ῥ. 602, ν. 1, ππείγαπω ομιάεαι οοπ[αδίς, Π Ἰεσαπια», Οὐ πώ- 
ποΏ ἠβήσειε σώφφον) Ίτοφι. εὰ, πε ααἱά «ἰππα]επα, ποα [α)5[α- 
ο πιὶ ο Ἱεομο. Ἡ. 1ο, τηε], ὁ νέων ἴλύν, πα Ῥατιίπι ο ΡΓς- 
οεά. ν. θαεε, ραγῆτα εκ ὅρδ, σι, μὐἱ ε[ῖ ὁ νεάζων τὴν, ἑλύν. Υ. 
10, αλά]οῖ [ογια[Τε αἰημῖδ, ποιοῦσε τὸν ῥοῦν: [δὰ νειθιτα πφοϊῶ ου 
αλῖ ααγραίας ἵα [εααεπᾶδας, απο 6017, 50. Υ. 5ο, να]ς. νεικεί- 
σγσε, Ῥειρετᾶτι ΙΠΙογίο σ. α[ὲ επίτα Ῥεπε[εατῖ Τοπαροςῖ νετύαα, 
πε Ραῖει εκ [εηπεπήνςδ: ει Ιζασπποςί νετῦᾶ πα είω που πια 
Ἱπιρετίεσίαπι Βεοί, ραβϊπι ἁοσοιας ἵπ [αρεοτίραςδ, ποπαϊηα ίσα 
351, 49. Ν. 43, τε» Πο ἀθπσιος, νηχντο» ὕξωφ, Φκλήτας " 
παὶ, --- Μαράβου δέ ἑ νήχυτος ὄρπηξ: φμοά Ρο[ίεπας Ἠεπι Ἡςλίωπαι 
Ἰνισαπάπ ε[ὲ 'Τλετίασώπ ν. 55. : 

Ρ. 0οῦ, ν. 50, νη]ς. νειάκατα: εοππαρίιο. [οτρεπάππα εχρο, 
ὅβεν καὶ, νεῖ νήματα, ἹἩσίοδος- το[ριαῖς επίπα Πἰιά ΠΗε[οςϊ ἵπ 
Ῥιορις, Τῇ γαρ τοι νεῖ νήµατ ἀερσιπότητος αφάκνης. 

Ρ. 0οά, ν. 17, Ροβῖ συγκοπὴν [αρρ]επάνπα νήπιος, αυ ἀεε]αταξ 
εχρο[τιο. νὰ : 

Ρ. 6οὔ, ν- 0, ἀπρειίεεια τεριῖαο α[εραιῖο ε[, αι αΏρὶ Ππερε. 
Ἰπῖερταπα. Ιπνεπῖες π γράδιον 300, 49... Ν. 59, Ρο γήύγµος Ιπγε- 
ΠΩΣ εἰ ν/ῦτμος: Πο επῖπι Ἠε[οάι ει. ἵπ μεοροπία, Κεῖταε 
ννύτμος τετελεσμένον εἰς ἐνιαυτόν. Απιῤοφιε Ἀρποίοετε γιάετις 
πο[ϊτὶ αιιστοσῖς οχροβτίο. πᾶηα ἄπνους μι μι, μον νο γεὔταος, 
εχ Ῥηϊταϊνο νη εἴ ατμός, (α Ἀεο]ῖοε ἴπ υ παίαιο) ἴαπ πο παζίωφ 
ϱ/ὲ ἠαεις {ευ ρίγως: Ῥοΐζετίογ εχροβιίο ἄφωνος», Ἱο[ρίεῖϊι πο- 
{απ [οἱριπτασι νήῦγμος, εκ Ῥπναινο΄ νη εἴ Ιὐγμός, «τροτε 
ους [δὲ αο ωοοῖς. Θεα- ν. Ρτο ἀπὸ ΑρΏι5 Ίεβειπις ἐπὶ: : Π- 
επἶῆσατ επίπι νφω τὸ ἐγφηγορώ ἀῑοὶ ὧε αφμας ροιµ, ουπα [οί- 
σε: νῖπο αὐσίπειας, 6 αημα ὑἰδίτας, [οὐπιειαιί εἰ νιοίίαπιίας οπιι- 
[α.. 1 νυὶσαιῖ6 ειἶατα προφοφᾶς -ΡΙΟ πφωςφοφᾶς [ατρίωα, Ρατ 
αἲ τον, Ἡν 54, νήφω τὸ κεβύω ἵπ ἀπδίαπα γοσβτ ροτεῖς αια 
οοπἵταπίατη ρου» τερινὶ νιάειας, τὸ οὗ κεβύω, ποπ {1ης οὐγέµς, 
/οὐνίως [μπε δὶο ν. 18, εοπρτιεπίῖας. ραΠ. ἀποβάλλεσθας, αδιὶοὶ. 

Ρ. 006, ν. 7: τυτίαΏη ἐπὶ τὸ, Ῥτο ἐπὶ τοῦ. Υ. 1ο, ἵπ Ῥιδείεπ- 
εἰς Πρηϊβοαίοπε Πεπαῖπο σσ Ἰεσίαιι αριιά Ηε[γοβίμπα νίσσεσθαι εἴ - 
νσσόμεγον: Ίνα γιάε]ίσει αἲ λίσσεσβαι. αριμά Βμίάαπι ποιο πιο- 
4ο. παπα νισσύµενος, αναστφεφόµενος,- ἀμρ]ιοὶ σσ Ποτίρίιε ει: αξ 
νέποντο, ἀνεστρέβοντο, Ἠπο σ, ἹἸἴα απ ὀύσετο, εἰ Για ε [πτυχο 
ἵπ ρταείεις ἵπαίαια. Ψ. 35, αἀάϊπυπεσ]α Πία, Ἠ πα α τὸ νίκος, εξ 
αμαο [εηαυπτας, Ῥατααι αἆ νίφα (παἠταπῖς αρίιι5 αἆ Νέκων τεῖο- 
τεήτατ, ν. 1ὰ. Ὠεϊπάε Ῥνο ἥκειν Πχε]ίας Ίκειν Ἰερειπήδ, αἱ ϱ. Ρτᾶδ- 
οεᾱ, ν. 46. ς εαῖπι Ίπ νίκη ογιάεπῖι  αρρατες (παπα ν γ. 31, ο 
οτόο οι {οπίας ο, καὶ γὼρ΄τὸ οἱ εὖνος, αντὶ τοῦ οἱ εὔνοις 
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δεᾳ- γ. εὖνοι οἴτοππηῃοκο Ἱπ[βοπυπι σἴἶαπα ἵπ νυ)μθήςε΄ εππι θ- 
ο αϊμς ασιθηαπα νἰάεαης, πε οοπΙεασίυα εκ εὖνοοι. ΠΠ αὐῖ5 Ίου 

υπαδοπίς αἴξετοι, σος. εοπιζαοίίο Ἱαπήμ ποια εἰ ἴπ ποπ. Ππρι- 

Ἰατί, ἴπ εειετῖ εαΏυής Ππηρίεκ οί Βεχίο, οδεπι υὐίημο ἀοσεπζις 
[εὰς Τεγναια, ας Ῥαΐει οκ Ρανς οὐ]ιημῖς, εὔνων, εὔνοις, ενουῇ 
αυ οϊοφαὶ Κεευπάυπη εοωποιἰοπία πογπ]βπα ἵπ πἰίπια οἰτοιληί]θ- 

ἀεαδι ἔοτοπι. πααι αὖ χεἰμαρύοι οἳ ἄφοῤῥοι αποᾷ απήποι, [ωπὶ ϱ8 
οχ Ππρυἱατίρης ἘπουραΗς ἴπ ος, χείμαφρος οἵ ἀψοφφος, μ Αγ Εἶ πα 
οκ ποβτο, οκ Βη]άα οορποίσοτθ Ἰίσε ο Ν. 5ο, [επι 

οχοπυρ]ήπι ἀεεβ. Γυρρὶεή ετρο Ροιοῖ κάµω, Ριο κάµνω [ομοεί 
Ροῦπη, Ὡς τέµω Ρτο τέωνω Ῥτοχίπης Ἠἱο απιεσξώϊι. παπα εἲ ἐρίμα 
οἴρεππι]εκογασι ΠΠΟΥΟ ρεγ[εείηηι ΓὰΟῖϊ κεκάµήκα, οἳ Ῥετ πεορεπ 
φέχώνκα Ύ. 59, νόμος Ῥτο τερῖοπίς ος οχγίοπως ε[[ετεὶ [ο]ει, 
τ{ 6ἳἵ σπα Ρίο αριο Ρραΐοιο αι Πα ἰν]αίοπο Ροπίυς; πε αριά 

Ῥ]μίοπεια, ἀπὸ τῶν πἈησιοχώρων καὶ τῶν κατ Αἴγυπτον νομῶν. 

γ. 55, θὸ εὐαγγέλιον ἀικη]ο νιάειατ Ῥρτο ὁ εὐαγγελικὸς νόκυς: 
απι Ἰα[ήπας ποβῖετ 176, 10, τὸν τελενταῖον καὶ αἰώνιον νόµον 

Πμοπίαπε νἰάο]ίσοι κος Εεπιροήί θα» παια Ίος Ἐαηβο- 
αετετππη ἀἆωταιτα εἴὶ. εἴ (αι αριᾶ ειπε εξ ὅδὰ, 14) 

ὁ νόμος (Μο[αῖσα [ο 1επ) ἔστιν εὐαγγέλιον πφοκατηγγεἈμένον ̓  

εὐαγγέλιον δὲ, νόμος πεπληρωµένο». ᾿ 

Ῥ. 607, ν. ο, Ἡοπιετί Ἴοοι ΟἡγΠ. ύ. Υ. 19, νόσφω αἶαιο ν 
ἐφελκυστικῷ Περίτας Ἀροϊίοα. Ατροπααῖ, δν. αν, Υ. 1208, γόσφιν 

ἑταίρων Εἷμι τεῶν. Ἡ. 37, οὐ βαφννεται: αμα [ά]σει ερἰαιίσα» 
απϊϊουίαν ἐφι οἳ ἂρι αωϊάαπι εκ πκοί ἴδείαν οεμ[αστιπῖ, 145, αάν 

κ ἃἩ, Πμαύπας Ἱνπριαε απαϊοβία ροβυ]ατ νόταε, [ουπηπίπα  Πεγηνί- 

παΐοπα, Ἡϊ αίσται.  6ἵ Επ]ία, «Ν. δ4, τοῦ ω εἰς ο: πειηρε [ 

νότιος ἱδρώς ερἰαϊως Ῥζο νωτιαῖος {δρώς: αἰιοπαὶ Π νῶτος ἃ νοτία 

{οι νοτίς ἀεήνειυς, Ἱερεπάνπα Βαετῖε τοῦ ο εἰς ὦ, υἱ Ιποχ ν. ὅ]. 

Ρ. 6ο8, ν. 10, ἵπ εκροβιίοπο ἰπβίοία ἴωπι ἀμρ]οῖν [οριωας, 

νωνύµους εἴ νωνύμνους Φ1ΑΓΗΠΙ Ροβετίος Αροϊοπίϊ Ατροη. 3, ν. 

' πολέες δὲ πόφοι νώνυμνοι ἔασι. Ἡ. 55, ἐναυὰ [οιο απ νοΓΙΟΓ 

ἂν παρὰ τὸ νέος γίνεται νειόρ, καὶ ΛἷοἈικ2 τροπῇ νυό». Ῥεα- 

ν. αἰχιητάων το γυὶρ. αἰχμαλώτων τερο[ίπιπι οκ Π. γ. . 5δ, 

τα ναῖς. Εαπί οὔἵσπα αἰιοίς Ἰεοιοπίφ γεβρία, γίνεται υεόαφη 

παὶ τοοπΏν νεύωφ' καὶ συγκοπ7, νύμφ»., Ἠημίία [οπτεπτίαε ἀῑδογε- 

Ῥαπιία, Ἡ. 4Β, Ίπ ἵψεται απιρμώσιαστου εξ ϱτο «ἀποιγίο: ας Ἰε-- 

Εεπάωπι Ίψεεν Ἀεῦνα [οτιια. Ν. 49, ποῖα σιδήριον Ἀάῑεοιῖνε ρχο 

σιόψφεον. 9εί- ν- γὰς αι μπα εκ ΠΠ. γ΄: Πήάσπιημο ν. ὅ5, Ἰοπιι[- 

οήυτα βαά, αἲ κε τύχοιµι, αμα οχ Ἡ. ε’. Ν. ὀδ, νυὶβ. κα- 

πτόµεβα: 
Ρ. 
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ρρεῖαι : 
Ίϊέα Ἰεςκ, 

ποβτυτα κοπτόµεβα οοπβτππαπι Γεηποπ[α. 
6ο0, ν. ᾱ, υταής, ἐν ταύτῃ τῷ ὦφχ, ας ν. ον Υ. 1ὸ, 

αωβρῖ» απαϊΟΡΗΗ δµήτειφα» σώτειρα. Υ. 10, ἐπὶ Ῥτο νυὶσ. ἐπεὶ 

ορού οκ Ον. λὴν πίΠο. 
Ῥ. θιο, ν. 51, Βπρυ]ατο Φησὶν οπτι το[ρἰοῖν ο εμῖαθ Γεπῖσοπιϊα- 

Ἠαρο ῥτοππαπίας: αι Ρἰυχα] πετ Φασὶ Ἱερεπάσνα.  δεᾳ. ν. να]. 

ξανθόκολοι: Ἱάσππφιο ν. 36, Κολή Ρίο κλόη. Ῥάτυτι ΑΡίο. ΝΙΑ- 

Ἰωήει αὐῖν Γοτια[[ο ιν. ει κ ίόα [ει κφοιά: [εὰ θυία εἴ 

ἄ]τοτα [ορτητα [οτε Ῥοιαίξ, μπα ππἰπιαια τημίαίοπο α νυ]σαια 

Ἰοείοπο ἀῑκοεάεπάυπα εκἰἠπνανι: Ῥταε[εείμι οὐ τῇ Χλόη. ἆπαε 

Πήμπραπ [ρεσθς, φὐδε ἵπ Ρεπθτα]ε χρόα ποπ ἴ8πι Αρίο ΟΟΠΙ- 

Ῥειυπιν ἀταῶδες πίεΠῃ οσύεπι ν. 20 ἀῑοετό νἰάσιατ τὸ. πφρασωδες, 

ογγασρωπε αγίας: απσᾶ ει /αικγµηι α Ρἰπίο ποπππαιας, οὗ ρἱο- 

πίοτείη ντος εχαρεγαπιίᾶπι, Υ. ὅπ, τεοῖαδ ἐσαὶ, ααῖ οπο]ίξιος, 

πατοώϊός ἐσαι, Ἠῖ ἵπ Ἠοτω. θᾱ, Οὐνῇ, αἲ, οἳ Ππίτα 641, 17. Υ. 
5ο, Ἱεοανοπ]οπα(ην αυμαστόν, Ρα[Ώνα τοπαίοπε, αγαστόν 

ος Επήα. Υ. 4δ, τεοΏα» µαφτύφωνν ἐς εέμπε. - 

Ρ. 611, ν. 0, κφάσεε, ΠΕΙΩΡΕ τοῦ κσ εἰς ἔν η ἵπβα 040, 10: 

718, 11: 710, 50. αι Ἱεμεπάμπι ὑπερβέσει. Ύ. 17, παφάμµφον 

εοιτυρίώσα εἰ. Απιπιουίας αἲει πώφινον: ἵπ πο[ίο Ιπάίοία ἴμηι 

ὠίανα, αἰτοηης [οπρίπταςν Μαβμαζ γ. 53, τοι Ῥτο σοι Ὠοτὶ- 

εωσι πηαρῖα εξ φπη Απήουπ, . 46, ἵπ ἐῤῥώγη Αιἰοί[πιας ἴοι 

Ῥοεούήπυς ε8, ας π ᾖόη 419, 14. 

Ῥ. ὅτ3, κ. ὅο, παφασκευαστοκὴὶ ΠΝΙΠΗΦ εοπ[οπίάμ οι νάοιας: 

αρύης ἴεεο παφακφουστική, 9Ηϊ ον ή. Ῥ]οπίας άσμα ο 

Ίσευς ἁναίας [ωρτα 46, 62. . ὅσα τουύμδ, ορίπος, ὁαφι- 

στ, ππβ[εμ]σιο βεπετθ, ΡΓΙΠΙΠ ἀοοἰιπαιίοπα, μἲ λυριστήν, κιβα- 

φιστην. οἳ Ππα]ία. Υ. δ0, νοηας [οτιαῇο Μούσησι, Ρὶμε. πμ, 

Ῥ. 613. ν. ὅδ, ζαγκό, ο Ροῦμς α Φφάασω φάπ Α Φράζω. 

ν. 57, ἀμρίεκ Λοοὐινις πιο ηροάνδ: ρος, ἵπ ΠΙΜΙΔΙΙΟΠΟ τοῦ α 

εἰς ο: αἶτος, ἵπ αεεεπῖιν ΓοιγποΏοπο; ἆσ μα πωσίασι ἰαῇτα 617, 

ϐ1, Ν. 11, τους πόλις, οἱ ὀνομασθεῖσα Ππρι]ατί παπωοτο. ἁσἴη- 

ᾱρ Ἠσό ορρίά τη Ῥηω[απίπς Όγκιον ο, Θιορλαπο Βγσλαιίο 

[ογιλ[ῇο αἰημίν Ὅγκαιον α ποβτο [οηρίμαν οχηΙ- Ὀγκεῖον. υἵ 
παν ε. 4 

Ῥ, ον, νι, ὦαν αἲ ποτ ππηοτσα οκρ]οπά μπι Ρο Τοίου γὰρ 
Υ. νά, ποια Κφῆσθαι ου Δοομίαίνος 

30, Ύ. 18. λέγεται 
Ἱπίετεπα καὶ οκ ΟγΠ, δ’. ἳ 

ἠήάσιπφαε ν. 271 ος τατίωπη. οα ἀαιῑγο γ. 

-,- 

: νε να 

ςοΝ αΚΑΣΕΟΝΥΝΜ. 818 
ὅτι ῬΡοβίωπι Ῥτο Φηπεῖται, φμαογίωης οἳ ν, 54, γράφεται Ῥτο 
ασιινο γφαφει. ον, Γκ. 4 ρελκκνε μη 

Ρ. ιό, ν. ὃ, 4ε κἑωνο» Ρεοπιοπιήα δν θεία ὥρία 
διά, 9ὰ. γ. χα, οοπιηδίίοι ιά, Οὐδὸν ἐς λαύρην, ἵπ 
Ίνα [οἱριντη οἴἶδι ἵωρια 63, Δες Ἰωκαια ος [ομεεπιίᾶ 6ἱ οὐεποἰπίφ 
πλου ίυνα, [ους ἰπ' ος 0. ΥΠ. κ΄ [ο Ἰναει, "Ακρότατον δὲ παφ.. 
οὐδὸν εὔσταβίου µεγάροιο Ἡν ὁ-ὸς ἐς λαύφη:. Ρεμ! αὐῑεπι νη]- 
βαϊαπο Γοπριυτααι Ίιο ια). αμία Πετη αὔδηπε νασιαοπς. 
τορειεραιω. Ν. 5ὔ, µονοσύλλαβα ἀἱοΙΙ Ριο ἐκ µονοσυλλάβων συγ- 
κείµενα, ο ΠιΟΠΟ() ἠαδίς οοπεροβια. Ν. 59, φβίω αἆ δάντσβιφν 
Ρατυνη απαήναι, ραυν ερίμεν ης νἰάειυς, φάω τερομθείσωµς. ο - 
49, ὧθα οἳἳ αὐ ὅσω: ο) οὐώσσν Ῥταθιετίαϊα παεθ ία εἶῖει ὤδωφαρ 
ρα, Εμ. 1”. . Μκό. 

. 16, ν. 10, αμίης ἆβρῆσαι, /ρεείατο, |/ροοµ/αγὲ, Ὁς [αρ 
δ1ὸ, ὃε: Πάενυφιε 003, ατ: Του, . 718, ες Υ. α:, αγ ος 
σι Ἄεο ΠΙΘΙΤΟ Ὠθς [εμίκηείαε ἰαῖς αριιτη εἰ νε Γοτα[ῇ]ο πώκσε. 
δοᾳ- ν. Απ1ε οἱ μὲν ἀε[ίάεταιας ὦς, Πο, αὐϊ αἰῑα οοΏ Επί Ῥασιι- 
ου]α. Ύ. πῦ, Ρο(ξ, τῇ ἐμοί, σ΄{, οἳ, [αυαμάιειάμπι ἀντωνυμίᾳν 
υἱ τα Γε. ει ππίτα 610, 37. Υ. 28, Ίάεπι Ίοεμς Ἱπίτα τερειτς ἴπ 
ὃ-ίγονν Όλι, 4. Ν. 48, η φωζνισάαπι Ηθιρεή οὐιή ο). περοιο 
χε]αιῖνο [οτριυπα, καὶ οἳ εχον, ος φαὶ ἰοπεαπί, οί {στρ ' 
Ίου» ο, [ἱ κυέρνεις αμὶ κυθερνεῖς ἱεβανπας:. είν Ἰοσιλοιώς Ἰὰ 
ἀϊσίαιι [αοῖι ναἱραία πο[ιί αμοιοτῖο [οπριυτα εοικωρία, κώβεφεις. 
ἀιοῖ αμἴεπι κώβεφνες εα [ογπηᾶ Ροµΐει, φιᾶ πφύτανις: 4ἱ κ. ερνεύς, 
υἱ ποντανεύε: Ραεἰργίι ουµ εἰ κύβεφνου εαάνπι Πραϊβεαιίορο 
αβοταίας εκ Οτεμοτίο Ίνα. δεὰ 6α Ἰεέο αἲ {ἱρμοιυτᾶτα Ρ]επίοσοιι 
εΏῖοῖι, τὰ πιείιάπα ππα5 «οἨἵππμαι το. ον 

Ρ. 617, Υ- 19, ΑΡΗ Ιοτίαη ἐνδέκεσ]αι, οομέπβοπε. ο 
ουπι Ηὶο οορηηιαίίο, τὴς εἰς τόπον, [υμαμθιαπάμπι σχέσεωςν 
{αρτα 610, 1ὸ: ει 1πία 018,1. Υ. 4χ, αχε]α5 ᾧόαινονν μπα 8ης 
βωιεπῖο. ΕΜΙ ΕΠΙ οἴδαινον εηοκ γ. 47 1 απιώώιοσᾶ μα 
Επιόπία πο αὐαίίυης, ἴαιμεα. ἀι[ετις. αἀἀίεας ο πας 
ρεῖσχαι, ιὰ εἰὶ ἀπρήίοίεγ ο) εγτὶ, εἰ ευπι αιβιπεπίο, 

Υ. 1δ, ἐπηέξηταε, πειιρο ο ἵπ ω νεο: 

αφ» Στο δεύτ 
) οςἴεΓιβ 

η 

οὖν Ἕωαι 

πόλεως ἐπὶ κλίνηε Ἐκφαβόίθειν τοὺς μοκθκρου 

ἔ ἴ : . ὤα, οἰσχός [αἱροσίμαν 
το οτι πμ εῴιοῃς ὀγχοφοφία, πο ἀρλ]νοιξο [οπρίην. 
πσο ἀἡρμ]κοπρυτη ἵ 9ο γοσυυ]ο ασπο[ῶι νο ρω, νοὶ 8 
τη πἱρρο αρυά 4ος σος. ο ὥσκμ: ἴνει ἠαϊιαὶὰ 
ὅσχος οἱ ὄσχην ὑάχγεοπωΘ 1 ο, Ὠοίπάο ρο[ῖ. ὁσχκο 
ἀοταπίως αμα ιιοτ Οσοίτες ᾱ ἑ ἐν η ἐφέφετο. 
φιο ας[αδαπίπγ: ομίμς Ἰσοιοβί αῑοία μηίγα ἵπ ῳ 
συν [α) ΟΧΥΙΟΠωΒ ὠσχοίν οἳ Ῥ]ς. ΠΗΙΗ. ὠσχοφόφια , ΠΟΠ 

Ε. 0πο, ν. δ, Πα] οἵῳ τὸ Φέφω, Ὀἱ αποκ Υ. 12. 
ἀσιάς Ροιίω οἰῶν [οπλο η, θυία [είς ὧν αἰγῶνι οἱ β 
γυς Πημη]ατίν ος οἷός κ. δι. πο ίαπο ἵνα Γεπρίυπη οιἶααι ἵπ. 
009, αν, Υ. 50, Ἰαιά [οἱο Απ τοῦ εμε Πάπα τόνη. [ὲ 
Πο τς ο, Ὠουΐςο Ρεο σύ, αν θλά, ὅο. . 
ος δν δαν γε ἂν ας Ἰλο ἀκφίς οἳ ὀκφίς Ρο /ημια οπιἰμομεία 
Ἰομίωνε, να διίαπι αριά Ηήρροσταιοπι ἠὴι Το, ασ], δρ ὅο, 
αὖς αἴιν ἱ ὑπερέκουσα ἀκφὶ τοῦ ὀστίου. [9 τος ὥνρις οἳ ὄκριε, 

γ. 
ει 



σος Ῥατγίοπωδ. ία οπῖπα οριιά Ηε[νοι. ἄκριεςν δἳ ἁοσιί. οσ[α ἄκριας: 
[ Ἱτουπαια ἴπ Ἐτοιίαπὶ οἳ Οα]οπὶ [εχίοο Ηήρροσγαίεο, ὄκρις: οἵ εἶα- 

αἶιν αραιά Ευ[ίαν. ϱοῦ, ὅ7, ὤκφις μὲν, πόλεως ὄνομα, καὶ ὄφεος 
ἐξοχή: ἀκρίς δὲ, (ωύφίον. ἴα υἳ ὧκφις εοπαηιπὶ ποια Πι αὐ 
ἄκρος" ὄχρις ἄπίεπα, Ἰοπίος ΠΙΟ α 1π ο. ()ΠΟῦΓΕΙΗ οἱ ν. 7 
πουίῖς ὄκριας ἠνεμοέσσας: Ρο πο ἵπ γυίρ. Ηοπη. ο, Ογῆ, ὁ, 
οἳ Οὐνῆ, π, ἄχκφιας ἠνεμοέσσαν. λα ν. χα, ἄὐίοειίνο ὀκρυόεσ- 
σα, οἵ νεβο ὀκφιόω, μαιγοσίποϊης εἰγηπο]οξία πας πποχ ν. 1 ἐκ- 
Ῥοψίϊστς παρὰ τὸ κφύο» [ο]ϊσει. [οὰ οσἷα ποπάυη αἱ θαπα ρετνεή- 
τηπη εξ, τος ὀκφιόεσσα θἵ ὀπριόω Πο Ἱερείπιυθ, ποπ εβιε[ὶ 
Ἁωήις εἰγπιο]οβίας ηηῖτες. Ἱεοίας απἴεπι ἰά νοτριι ραβϊνο αραιά 
ἩἨοιη. Ο ἁν[ῖ, σ’, πανυμαδὸν ὀκριόωντο, οο/επιἱομῖόιως απηιϊς 
ετα(ρεγαδα ΠΕΜ. μι οχρις εεἶθηι τραχύτητα Βρπιβοαες ήπιε ν 5 . . Ἀ ο πτις 
αριιά Ηϊρρουτ. 6οῦ, 30, ταῖσι γὰρ τοιούτοισι ἐπιπώφωμα ἴσχει κα 
δές, καὶ ὀχριωδεστέφη τωὶ γίνετας, σἳ οηιἰμομ(]οηὲ ({οιμ αΠΑι/ο- 
οτ) φκαδαηι α/εχίεαιε αἰἰφκαίοπμς ργομθδεγαι. Εοθεπι ν. 7, 
απα]πα, παρα τὸ ἄχρον καὶ τὴν ἐξοχήν. Ν. 30, πια]ει [οτια[[ο αἷ- 

ν απῖς ὅλαχνον, Ὁπάς ὀλαχνιον ἀἰπιιπαιίνο [ωρτα 207, 9: πιαχίπιε 
επιη Ἱπίογιο 8 Ιἰάεπι ὅλραχνον εἴ κ ινριὰ ἀἰσαίας. [εὰ να]ραϊας 
Εοριανας ο. οκ ρατιο [αβχαρατας Ἠθίγομας, ὄλεχβον, τὸν µια: 
«Ὀνόμον. πϊ ὄλεχον τὸ µαζονόαιον ΠΙ παφὰ τὸ ὁλὰ» ἔχειν. 55 

Ἡ λ .οομοκ, 

Υ 53, 
ο ἐπὶ τοῦ πρώτου, [- ἀοφίστου, 6ὰ πεπιρο [ΟΓΠλὰ θά εὔρασθαι, ες 

Βποορθα, ας ααθηςόάαα ρ]ασετ. ἵπρια ἵαμιοα οἳ [εευπάί αοτ 
ου Ἱρίμα γετρυτα ἀἰσνα ὅσα, αὸ.  Υ. ὅὃ, πποιανα Γεφαῖεῖε να, 

ο ἐμπέφυκεν εὐτυχία, Πυτας]γ το ἰαπβο ἵη βῄπο Ροβίο: νοὶ, ἐμ- 
. πέφικ᾽ εὐβηνία. . 

Ρ. 625, ν. 13, νεβίβ, κ τοῦ ὅλον τὸ ὁλόκληρον καὶ τοῦ καίω, 
ει [5, τοῖα νἰοίπια οΓοππαίυς, αἲ εκ 1ρβν Βιβίμ5. ππαμι(οξζυτη ε{ῖ. 
Υ. 18, τεοβας Μφροντιστηκύτες, ἃ ΥΘΙΡΟ αφφοντιστεῖν. Υ. 20, 
(πάθ]]ας ολοιή, αι κφοιή. Πο επῖπι Ηείγεῃη. ολοιῆσιν, ὀλεβρίαις, 
«ἀπωλείαις. Ν. 41, τοῖς ὁλοὺν, Ώϊ ραῖοῖ οκ Ῥτᾶεσει. εἳ ν. κ. 
«Ν. 55, οοπηπια ήθη Ηϊμά, τῶν χειρῶν, εχεβεσιπα εἰ εαάετπσυα 
λογο Πιο, [ωρτα ἵπ θώαξ, αθο, 17. 

ο νο αρ: θ18,.ν. ὦ, νυ]ς. ἐλαιόΆπιν. [εὰ εχίετεπάυπι ε[[ε Ῥο[ίοτίιις 
λ., [αιῖς αιδαῖς νετόυνα ὀπιπεύεσθαι [ει ὀπιπτεύεσθα:. οἰδάεπι ἀεεβ 
Ζ(εᾳποµ5 γοραπα εἶναι. Ἡ- 5ο, οοπνεπὶεπῖῖη ἄρω Βάσνίοπασι, 
γε οὰ. Ν. 49, Ρο αὶ εὐβεῖα τῶν πληβυντωών, {αδαιάϊεπάσπι 

σος τόΜμηγερέες. ' 
ο πο τΕ. θ.4ς ν. ϱ, πιεῖμθ παχὺς καὶ ὑνρὸς, οοἀεπι ριλᾶ!. Ύ- 35, 

ο κεπὶ τῶν ἐπῶν, Ρίο, παφὰὶ τοῖς ἐπικοῖς, αρα ερἰεος Ροεῖας. Ν. 
ο τά, ἐκρύσοσκε Ροῖϊη5 ἆβοφιε ααρηιεπῖο εβετιας Ἰοηπῖσος, αϊ οεἴεα 

΄ 

«γε τεοϊας ὀίῤγσκε, ΟΙ Πο αμρπιεηίο. πήσασκε ν- 5ο, ἀεάιοὶ Ρρο[ῖοι 
Ὦ ία πω: τὸ πανθάνω 662, 1ὸ: [εὰ αὐία τά αΠταιυπα ποτ. εἴὶ, τ6- 

ενας [οεθεπιας πίσατκε νεὶ πείσασκε: ΠΠ δύσατκε απῖ φίσασνε 
(απα]ῖς. απ αἀθ[ια οοπίοπΘηῖο [ετεπάαπι πωήσασκε νεὶ πλήσασκε. 

ο πο Ῥ. 6390, ν. ὃ, τὰ ποιητικὰ Ἰωγικα, ρο:εέσα ζοηίΐσο 1ΠΟΥΕ 1/ΊεΥ- 
ο ραια, ος Ίνωει εκ Ὦ. Ῥταεσεά. ν. δ4. αἰοφαὶ Ππιεετεπία [οτι 

ἱεορυ]αίνα. Ν-Β, Ρτο Ίψατο, [ΠΠ ἀερει ἴάετα ευ ραπιείρίο ὄφας 
ἀπίασα Ἠάθενο, [οηρεπόάππα ἄφατο. ἄρδημο αηριπεπίο, αἲ ἴεῃ. ν. 
ἄκούσα. Ν. 16, Ίοοις ἐκ Ἰ. ου: αἶεες, (επ. ν. εκ 1. , Ν. 53, 
(απείτιπα τε Τρώσ, εο πποἆο (πο [ωργᾶ πόσσ᾽ ἁπαλοῖσι, 098, 
-ᾱς οἳ Ἰποκ ἴπ θχροβιίοπε Τᾳωαὶν Ἱερεπάμηι Ῥτο πᾶσι. Υ. 05, 

[η ἀπεπίαςς, Β ρετ υ αὐ αμςίθεο΄ {οπριαπι, ΒρπιβεαΡίτ «ἀεριωαζαι, 
τ ᾱς  ρατε πιυάαρατ, Ῥα5 εἰ αὔετεδεραι. Υ. 54, ηβίαίζας [τε εἰς 

1ρ, αὔδφνε αιΠεπ]ο, τα ἵπ Ῥχαθοσά. οοππαϊίε, εξ ποκ ν. 12. Ν. 
-.νᾶδ, Κυφιανοέ [Πρέσπα ε[ὲ: νοιῖας [οτιαίο Κυφµναῖοι, ας Ρας. [εή. 

ο πε δ0. Πγοορυχοπίς Ἰπίθιρτες εο ἴπ Ἴοσο,  ῃ. 101, 4ε ἀῑαίεοιο πι- 
:ΒΙ]. αἀποιατ, πες Ίἴεπι Ηείνεμνας, θηϊάας, Επίίαιίπας.  Υ. δὅ, Ῥα- 
εὐτῆ Ίοεις Ίπε νυ]ς. εἰ. ΄Ίοηβε αὐτει εχβαξ, Ίος πποάο: Κερ] βό- 
πφυν βλίπουσα μακφᾶς ἀμπέλου, Π1ρὰς ὄψ:ς {ρτο". καὶ κακοῦσα 
«φολλάκις» Ἐλεῖν ἀπεῖπε πιγὺ» ὃ) ἐυτὴν ταῦτ εζη” Μ κέμνε" 
«ῥᾶγες ὀκφακίνσι µάλα. οἰαπθισαπίίθηδηιε Ἰαταβί πἴαπα ε[ο Ἑν- 
«Ῥείηπε, ατρυῖ αἶῑας Ἱπῆα Ίοσιν ἵπ πεπφωωένον 6032, 17. 8εὰ ετ 
Ἔειας [εΠρίπταο νεα [εᾳ. νο. ἵπ ναΐς. ο. αφπαπτανα νανίαπτ, 

παπι Ίετετα. ο. ὃν εἰ, οἱ πατέρες εΦῷαγο. ὄμφακα, καὶ οἵ ὀάυντες 

-πῶν' τόκνων αἰκωδίασαν: Ιάεπιπε ΕΖευλείι αρ. 15: πῖ φποά 
. αὓῖ ει ἐγομφίασαν.. Ἐν τιτίατα Ιογεπιας ο. 6ᾳ, τοῦ φαγύντος 
-. πὸν ὀκφάκα αἰμῳδιάσουσιν οἱ ὀθόντες. Ππάπας ὀρ[ιτα αἰμφόιῶν 

Ὁτ 6ε αποβος ἵωρτα 56, 18. 
-Ῥ.δαθ, ν. τα, ἶοειι εξ Ηοπιοτὶ, Π]. ϱ’. . 19, ὀνῶ τὸ ἆγοφίζω 

“εροβη» ρεῖμα Ῥτοάμοι ὠνῶ «Β, Ἰάηαε ρεπας εοπαραοπίος εἲ 
 οοπαα, ὀνῷ τὸ ὠφελῶ, ν. 1ο, οοπἰπραιἰοηίς ἱεουτάαν, Ν. 1 πιᾶ- 
᾿Γουἱπατα νά ὁ µεμπτὸν εἶδος ἔχων, [Εδπί ροιοῖξ, Π ὄνειλος 49 

-'ιοπῖπε ρεομιοίο. αωγροατ, αἱ /σο/ως αριιά ἰ αἴἴπος εοπήσος, οἵ 
μέ ἑλέγχεα αριιὰ ΕΠοπιθης ει φύνος ατα θ01, ο. Ν. 57, απὸ 
πεφιαπεωκένων.. [πριπιεί]μα μελλόντων, α {μεμγὶς οἰγεκπ/ζοπίς 
ΦεγδυγΗπι ἐπ αίνω αί αἰφω. Ἡ. ὃν νμὶρ- καταβεβληκω», Ρειρο- 

χ 

ον - 

Ἄ ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΚΙΕ6Ι 

εθυας Ρταθεεό ας οἳ {εημαστας. Ἱεπιᾳιε Ῥ. [οα- ν. 2. Πο -εὔατα [εῃ-. 

5ΣΥΕΕΒΥΚαΤ1. 87ο 

χπ1. ΠοβΓιπι αεταβεβληκὼς οοπῄτπηαί Ίεπα Ἰοηποηαϊ βεπας πλεα 
645, 99, ες αΏδί ραΗνη. ΄ 

Ρ. 617, ν. 10, Ηοπι. οὐ. ΟγΠ. κ’, ἑταῖρον, [πα Πππετο, Ὑ. 
18, Ῥτο ὁπή εοπρτιθηιῖιδ [ετο ὅπις Ἱεροιπηιν εκ ν. 50. Ἡ., 5ο, 
νεώτεφον Ρες Βπιχείῖπ οπρίεπάαπα, τϊ αριᾷ Ποπ. Δενδρέῳ ἐφεςύ- 
µενοι, θι Ππή]α. 8εήμοπς Ἴοοι ε[ὶ 1. ε’. . 49, τουύα φύλο». 
πις, Ρε 0, Ηε[γε]μίηδ, Θαΐἀα», Ευ [αιίας, 6 ποίῖετ Ἱπίτα δο1, 05. 

». 028, ν. 4, Ἰεβῖ Ροῇεε εἴἶαηι δεξιά, ἀφιστερά, πθιῖτο βοπθ- 
το, Ρ]ωτ. πα. Ἡ. 35, Ίοεμ» οκ Ἰ]. ὅ: αἶτος [ε. ν. ]. γ΄: ἵπ πο 
οἳ το πεπανµένοι Α]ιοΓίι5 Ἰεειῖοπῖ9 νεβ]αῖα [ματ απ πο εᾱ, να]- 
ας, ΠΕΙΠΡΟ πεπονβότε: ιο νὶκ τοἱετειως, πΙΠ Ἰεβα πολέμοισε. 
«4, ἐπιτομὴν, ἐποίβιγαιπ: ομι επίπι Ῥ]απία ἰποάίτας, {σι 

οχ[αατ. 
Ρ. 629, ν. 33, γεννῆται [ει γενῆται οπὶ Πωτ, [αρα εχρο[ίμπι 

ΡΙεπῖη» 3360, 19. Υ. δι, εἴργειν χωρὶς τοῦ, πεπιρο ἔφγειν. Υ» 
45, πηθ]α5 γάννσβαι, ππο ν, η ἵη Γανυμήύης. Ἰὰ Ίαπιεπ νετραπι 
ποιηϊμί ὄργανον πο πηαρῖς ἰπο (παπι τῇ Ἐφγάνη, οι πιμρας. 
ε[ὲξ οπῖπι ὄφγανον 4Ώ ἔφργω τὸ ῥέζω, πϊ πόπανον Α πέπτω ἴει πέτ- 
τω. Ν. 49, Τθοί5"ὄρω τὸ διεγείρω, μἲ ν. 17. . 4θ, ὀργυιά εξ 
Ροῦίμ5 ε ῬΡαπεῖρίο ὠφεγυῖα, πο [νπεορε, οεἳ τεαίαιο Αεοεπῖη, 
05ο, Ὁ. 

Ῥ. 65ο, ν. ο, ἵπο]αία, ἐν ὄρεσι, οἵ [οη[ις οχὶσῖτ, οἳ εοπβιτηᾶξ 
τηΓ. οοἆεχ Ηοπτ. διερ]απὶ.  Ἡ. ασ, Τἱπιοι]ιεῖι ο]αχτοεςΙ πιεπο 
αριά Περ]αεβίαπεπη δι. Μειαῖς 66, 3ο: ππεπιο οἳ Ῥργουεἰείπηᾶ- 
πο πηρΏϊ αριὰ εαπάε δι, 29: [εὰ Ἠαίας ου πι] ΤΡ γε[ῖρῖα τ 
ει Ἰαιά [ειο Ύπ νετ ωνέλοτρεφῇ, ὡς διοτρεφέος βασιληος, 
Ὀδυσσείας δ’. αἰϊοφιϊ επἶτη (ιοπιοάο Ίπο [αοῖαι αἰεσαιιο Ὄδυς- 
-σείας ὅ-, εημϊάεπα ποπ νιάθο: κ τεμάς ἵπ. απο πμ] αἰιιά΄ εχ[ῖει 
ηιοὰ ιο αμαάτει, απ Ῥιασδιοίαα ἹοπιΠομίυπα, διοτφεφίος 
βασιληος. .49, ἀαρ]ιοί Γοπρίμτας [ης Ἰπάϊῑεια, τῶν δύο βφα- 
οειῶν --- συναιρελεισῶν: θἵ, τῶν δύο βραχέων -- αυναιφεβέντων. 

Ρ. 651, ν. 4, ἀωρίοκ εχρο[ιίο ἀπρίίσεπι [οπριυχᾶπι Ἰπάϊσαϊ, 
ὀρΏογόν οἵ ὀρθραγόῃ. Ν. 30, τεςῖΗδ ὄκκιον, πειϊταί βπε, τα 4ἴ- 
σσ Γεηιοπιία.  δἱο ν. 34, τηε] παροξύνεται: οαἳ ν. 50, εἴρων 
αἱρίταια, Ἡ εἴ ὅρμος εἴ εἰρωός ἴπαίσααι. Ύ. 15, . φ, - ὠκάμα- 
τον πῦρ Ὄρμενον ἐξαίφνη». 

Ρ. 60., ν- 6, πιε]ις Ἑράλλεως, Ἡϊ πόλεως, Ῥεί ω. Υ. 33, 
Ώοτϊοο Ρ]εομα[πιο τοῦ ν: πτὶ οἴἴαπι ἵπ ἐγώνη οἵ τύνη 513, ὅ7τ. νΝ. 
ὃ-ε, τὸ ὄντε εἶναι, ἴομ τὸ ὄν τε εἶναι, 1άθιη φιιοᾷ το τί ἐστι, [ει 
τὴν αὐσίαν ἑκάστου, Γὰῤ/ἑαημείαηι οπίκσφιο γεὶ, φά /μασφιο του 
{ὰ. Ὑ. ο, πωπιετί ἀιεοτεραπία 1 γεκρί, χωρίουσε, εἰ φυλάτ- 
τει. Υ. 45, τεοΒ εἶρω», ἀΠρίταῖος Ἡϊ πιο(ο αἆ ραρ. Ριαεσεά. ν- 
56. αἀποιατιπα ε[. Ν. 67, να]ς. ἀῑνιε ὁ ῥόδαμνος: ποπ ππα]ε π- 
ἀεπα; Γεὰ παῖπας ἵαπιεα αἆ Ίππο οσμβι ὀρροβίε. πε(με ατσπ]ο 
Μΐς ορη5 εβ. 

Ῥ. 690, ν. 15, Ηοπιετὶ Ίοεις Π. ν΄ εΠ, Αυτός ἔπειτα καὶ ἅμ- 
Μι παρ αὐτόφι νεῖκος ὀρεῖται Φυλόπ.δος. υ)ὶ ὀφεῖται νετῖα εἴὲ 
Ματτὶ. απαπα Ριαεί[επιῖς ἱεπηρουῖς, τα ἀθο]αταπι ατἴαπι [ο]οία, διε- 
γεφθήσεταιε, κινηβήτεται. Ν- 1ὸ, Ιτ8εοΙὶ ὤὥρορα οχοπιρ]απι Ἡ. β’, 
ὥροφ' ἐπαίξας, εἳ αΏδὶ. Ν. 19, ὀρύαω εἰ ώργκα, Ιοπΐσα [ηπις οοπι- 
τηνπιίσεν οηῖπι α ἵπ 9 ε[ Ρτο». Υ. ὅ5, ὀρυγμαδός ]οσίας εεαπι 
αριά Ηείγοµασι: [εὰ τεοῖῖα5 ὀρυμαγδός, Ἡϊ ἀεε]αται νοιῦαπι Ἀο- 
ονβάζω, οἳ αριά ἨΗοπῃ. εμπι αἶα, ἵππη Ἰ]αά, πολὸς ὁ) ὀρνιαγδὸς 
ὀρώρει. 9εὰ εἰ 31ρνβασω (ν. 54) πιείῖας [οπμειας ππο σ, ιξ [πτι- 
ΤΗ Πα οΟΤΩΜΠΙΙΠΕ, Ῥτο Ύπο Ἰ)οτίσο βορυβάξω πἱατραϊης, 620, ἄο: εξ 
152, 54. Ύ. 4θ, ἰδεῖν παίπας αρίιπι νἰἀείας: οοπγεπἰεηις ἰδέειν, 
(Αιάατε, τα τει Γεππεπιῖα, 

Ρ. 054, ν. 6, ἵπ Φιπποπίαις Ἴοσο Ἠαιά [εἷο απ Ῥτο καὶ αρῦις 
πατὰ τερο[ιοτίης. ἨὨείϊπάε ἴπ ὀρτοβύγης υ Ῥτοδποεπόμπι, Απ 
Ἰεσεπάιπι. ὀἀμσυβνοίδο.. ἠλσάμην Ἀπῖοιπι [Ύπεορθ Ῥτο ήλασάμην 
αἰωραία, τς κένσας ΡΤΟ χεντῆσαι. Ἡ. Τ, ὀρσορόκα [επ ὀρσορόα, 
αποθ]ι αὖ τὴν οφσύδραν απαταις παπε ει Ἱρία Ει[αιίο εἰ ὀπὴ 
δν ἡς ὄφινται ὕδωφ ὑφψοῦ, ΓοΓαΙΠΕΙ Ῥογ φιοᾷ αὖμα οοπεῖατο 
πρειιε ἓνε αἰιώπε ετιμήν ατ ἵπ [αἱεπιριις. Ὑ. 11, ΣθοῖΙ5 ὀρσο- 
λόπος: τππο ὀρσολοπεῖται ἄριιὰ ΕΗοείγεβίυπα εκ Λε[εμγίο, Ῥτο ὅια- 
πολεμεῖ-αι, ἐπ[ο[ίαιμτ, ωοταεµη: Ποταῇ]ε ρτορτίε }ο[ὴς «ἀειγα- 
οἶομο νεχαγο, Ν» 3ο, Ηε[οςϊι Ίσοις εβ Ἱα Ό]νρεο Ηεγοι]ῖς [εὰ 
ἀεσπσίαιας πλοτε [ομτο: εἰ ὄρχων Τρὶ Ὀατγίοπως Ἰεσίως, αἱ ει αραιά 
᾿Ἠείγοῖνπα, 

ρ, 096, γΥ. 1, το ἱερτικὴ ἵπία εξ σατυρικὴ, 713, ὅδ: εἴ 
Ἠε[γε]εῖι σίκω»νιν . ἀῑεῖῖ ε[[α "δρχησίν τινα στφατιωτικὴν σατύρων 
«αύιτωνον. . ὃ, νη]δ.. μηνειος: Ρειρετᾶτη. ποβίγαπη Μινύειος, Ῥε- 
«παπα εκ. ὀπ4μοπε, Ῥαμίαπία, Ἱη[αῦμο, αἶῃδ: Ἡοπιετο εβ Μι- 
γυμτς, ἰοπίσα ἀἰαίγα:  «πρρε εήΠ5 οοπτογε Βπετο Ἀ[πγαρ. ΎΥ. 
1ά, Ἴοεις. Ηοιπωτὶ Οὐνῆ. α Ν.- 16, [ογαῇο Διὸς µεγάλοιο κε- 
ραυνόν Ν. δι, ἰεται [πρεοίασι εβι πες ππάς Ρε» Πε Ίου, 
{ατῖ5 Ἰίηπες, αριὰ Ηο[ίοάμα μι ΈΠερροηῖᾶ ε{ϊ, πεφικαλλέα ὄσσαν 
εισαι» 
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το δι 636, ν. 6, ΡοΠ σπάνιον Ἰπίετο δὲ: Ῥτο ηπο ἴπ ναὶς γὰρ 
πι οπνεπἰοπῖετ. Ὑ. 11, Ίσσα» εβ Αροϊίοπ, Αεροη. μὸ, αν Ἡν 

αγ, Ὑ. 1, Πεμ τὸ ὅσσε, ἲ τὴν ἔλιγγα: ἄαὶ υιγορίφιο 
πεπίτο βοπετε τὸ Ἱεβοπάιπι, Ὑ- 11, ἡ ἁνὺίο νετιο; ΙεΏρίητα 

εβ, πρώτῳ Αἰὐτίων»--- ἀπ' ὁστλ- 'Ν- 10, αγ πομίς τὰ, αιμα ε 

Θωΐδα. Ν΄. 10, Γοταε νη]ιἀισετο, τὸ πάµπαν, διὰ τον αναδιπλασι- 

ἁσιὸν ανστέλλεται. εκεερῖίομΙ Ἰ] 1 πηεητίο Παρτα 4 μοφιθ 5, 40: 

Γιά πω]]α οἱ αἀάῖτα ταο, οὐ πεο ἠπῖτα 00ο, 31. Ν. 94, ὅτισι εἰϊ 

Ὡς ὄτινας: Δτ:ὅτοισι ΙΟ ὅτοι: ο Ύµο, Ῥ]εοπα[πιο τοῦ ε, Βί ὁ- 
τέοισϊΙ, πϊ τουτέοιαι, εξ Εποία Ιοπῖθης υπαία. Υ. ἀπ, Ῥτο ἄνα- 

οφικὸν ΤεζΠΙΦ ἀόφιστον Ἱερείπλιν, 1 ἵαρτα θτάν 35, δι: οἳ Ἰωΐνα 

δα 19. Υ. ὅτ, Ῥτο ἄτλητος ἴπ αιμα οχοπαρ!,. Ηο[ίοάϊ ο 
η ον πηδ[ς, 

νὰ ν.δ, Ὀτρπος πποπήπίτ εἶαπι Ἠε[γελ. αο δυϊἆαθ, Ὁ. 

Ἅα, ἆπο Ἰοσὰ πι πα εοπμαία. Ῥηπησαν. οπίτα . β' ον ὄτρικας, 

οἰέτεας, σταφύλ» ἐπὶ γῶτον ἐἶσα». ἀοίπάε . λ΄, Ἰφιδάμαντα κα- 

αίγνητον καὶ ὅπατφον Ελκε ποδός. ΡιβΙπείαν εερο Πιο Ιερετίπναν, 

ὄτριχας οἴετέασν ο. ἠφοά ρή] καὶ ντ φδσκθ καὶ κατα 

κοπή σριχας" καλώπερ καὶ ὅπατρα ἀντὶ τοῦ ὁμόπατφα. ἡ 

το ανε, τὸ δαν γ. ὃς (πε](5 Ίσοις Ο4γΗ: αγ, Πομπὴν ο) 

ὀτούνει καὶ λίσσεται ἔμπεδον είναι. Υ. δι, [επίας εί, παπι πάθος 

ε[ε α[)οπιῖογ. ἱάφο ᾗαμά ἐν ας. ως 

“008, ν. σὰ, αρ ἐγένοντο (ιᾶπι ἐλέγοντο. Ἡ. 50, απηδὶ- 

πἩ ρίαροσθεηίαπε απ {6 αοπιῖα Επι Ειλορίϊ. Χ.. 48, τατίαα 

Ἱππρετίεεια τερυ]ὰς αἰἱοραίῖο. Ἱπτορτα Γαρνα  οἵἵαας 24, 1ὐ.. δεη. 

ν. πιαἶτσα οστά απίου]ο κατοὸ τὸν Ἐόνον, αξ ἵππα 608, δι, οἱ αδι. 

γί, δὲ, πηεως, τῷ εἶναι ναί ναίκε, ἡ ἠχι, εο φμοᾶ «ὲ ναί ναίκε, 
ἆ κι. ἵπ νυωῖρ. τὸ ασον]. εα[α Ἱερω ο 

Ῥ, 65ο, ν. ὂ, ποια ἀωφώεις, εἶπι ἄμφῶες Πε ν. 3, πος Ώοα 

αριὰ ςμιζαπι, οτ αραιά ποσογίτα 1άγ]]ιο τί Γε, ἴαπιες οἱ ἅμ- 
Φώεις νἰδοιας Ροβο, αἱ αραιά Ηουη. Η. ψ’, σφίποδ) οτώεντα. Υ. 12, 

}ὶ αα]εοείπαπι εἴι: αρΏΙ5 µόνον, οἶμπεν ΠΗΠΙ εχ οπηρί ρα», πο 

Γη Πι οκ ποπ οὔ[ετνπίο [επρίωτας σοπημεπά(α, δἱο ν. 45, 60Η 

ρτιοπίμν αὐτῷ, ἐρῃ. Ν. ὸ, ἴπ νυ]ς. Πιοϊοῖᾶ Τυπτ ειἴαπι αἰτεγιιδ 

επρίμτας, αὐτὸν εἶναι ἔντεχνον» Τρ/ηπ παρε αγγ ἥ 

ΣΤ, 64ο, ν. 19, ἆε Θάσος ἵπ απ ει Πεπτεπ ται Πάργα Μιὃ, 7. 

7.39, ἆπαο ειγππο]ορίας Ίπ πάσα εομ[ηίαο, πο ἀμἩπριιοπήαο 

ἔμαις ἔστω ὄνομα δείς, καὶ ἰσοὀυναμεῖ τῷ τὶς᾽ καὶ το οὐδέτεφον, 
δέν". μετὰ της οὐ ἀφνήσεως, οὐδέν. Ἡ οὐδὲ ἐν" συγκοπῇ, οὐσέν, 

εἰ αὖαε [ουααπίας. εἶης οετε Ιοεοῖς Ππάίονπα {αςῖι να]σ, δεέν 

το ποβῖτο σίν ν. 36. Υ. 38, παφα Ροιἱ ονλαμµός τεςῦυς εκρυηρί- 

κ Ὑ, 3ὲ, Ίσσα ΟὐγΗ. ο. Ν. 0, Ἱπου[Ης απευίης τὸ ἃ γε. 

ία, ὗ. ἀ., πιο]ῖμς, οὐλὴ, τφαῦμα ὑγιανδέν, πε ν. στ ν.ἀ4ὖ, 

ὀίτανες [ωρες ο: υΠιαμθ σεταναί, υξ τεταναὶ ῥίθαι αριά 

Ώϊολοοτ. ταάίσες ἵπ {οπβιπι [6 αἨ[]ωπάεπίος {οι οαιεπάοµίος. ' 

5 - Ἱτοηίπιπα εξ: αρεης κοῖλος, σαν. 

ιά ρ. ή; ὦμ ἐν ακἠετιδων Τόσο ραβ. δεειλκύσθαιν 3 60 φιος 

ανα οι. 11, γω]ρ. παρὰ τὸ οὖλος, Ῥεῦίο Ρηπαρίο. Υ. 

24, τωίυπι παθητικὴ Ρο µέση. εἰ πωτοπα ποωντλνς -ᾱ 

{εευπᾶμπι αὖ ὁλῶ: νεὶ ο μεν αὐ ολλω: τί πρι πι, 

Ώλεπεια. τούτων τῶν κάκίστα ἀπολουμένων ταὰ α "ιο 

ρε[[ις ρογάεμα ἐς Λοηαθως. Πήάεππαπε πρυά ΑπΙορ Απο πηιι]- 

τς ἵπ Ἰσαδ. Υ. 18, κνανίέουσα απ 4ῑἴαπι Γοριήτάπη, ψάμμος 

ανέη, ποσα. σαι. Ὑ. 41, Ἡ οὐμός Εἵ ὠπόλορ 0ροἰγορλ πιοῖδιι 

ην αμία πέφαθ ἵπ ᾿ἅπαβον, πε(αο” απ ουνεκα ον αν ία 

εἶμο ἱπάϊοία μηῖ ἵα Υα]β. εὐιήοπῖυας: σος, αἳ Αροϊιοπῖης Μής Ἱτα- 

οτε, [οτίος Γρίήας οκ ίοχοπα αυο]ετ. Ὠοιπάο τδοΠΜ ᾠπόλος οἩ 

εἱσηρ[οιήδν πΙ ἴπ κὠνας ή. ἀθε]αναϊ πο[ῖου ὅδα, 36, άν 

οκοιη ρἰ ία αριιά ΤοορΗΤ. μι 70, οὐμὸς Εύναιμος. .ἀθ, 

πίῄσαχο νἰάσιωτ, φας ἴν γε αίοπε Ἠ/{μηραπ{γ ο ἱοπποΙι- 

νί ὗ ση ισαιίσηο. 

ωρα ο λλώη ἵπ νυῖσ. ἆφοβ.  Υ. 6, ]σοαφ οκ ΙΙ. 

{ γ. πο αὐάίαπι οκ νη]ρατῖς ο[ούσαα α Ἱεοφοπίαο μνή9. 

τν 3ο, Ἠοπι. εἰ. οὔφούν τ, ποσρπι βειηίπαϊο: ος πιοχ ἐξεκάβαι- 

ον, ΡΙΑειΟΠΙΟ Ἱπιροπ[εσίο: ἵπ ποβτο Ἰπιοία Ἱαπε οἴἶαπα αἰζογίης 
ΑΡ. ἐξεκάβηφαν, ἄ0Γ. , Ῥλααφααπηροτ]εοιί Πραϊβοαίοπε, Υ. 
ϐα, πιο] οὐρός: Δπῖ Π οὐφούς γα]! Ἠμπιοτο ποᾶρετο Υοναναα, 

ροᾷστα πυποτο ἵη [ρη. ππο η το οεμνοη ἄ πα ες, δι αὐτῶν γὰρ, 

ν σος εππ.. Ν. 90, [ωτρβ[ῇο νιάοιας δηφιόωντο: . µ «ῇ, άμφ 

.. ἑύ ὠνίφε ὀηφιώασβον. αἶτος Ίου ο Ἡ, φτ τους, ]. κ΄. 
Φνή ογπιο]όμ]αϊα πουηϊπῖν οὐπία τοσα Γωργα μαι ποβῖςς Όσο, 

θα: . πον αἲ 519, 31. γ. 0, νοημα κατ αποκοπήν. δη βη- 

εορο Πι ἵπ πιούιο, γε ον πο, ὡς τὸ, αἲ [οποπιίαπα ία- 

Πάλη α- πο] αὐ]οοῖα [απ : 9 Ἱ 

Ρ, 015. ν. 29, ΟΠΙΠΙΠΟ μα νἰάστιε παὶ οὐ πλεονασµοε, 
ἑω[οεια πεμαίίοπο, ἱ ῥλΜή ση. Φσοἱα γη, απ α Ῥαρ. Ρτασσοι], 

ν. 40, δι, ἵα ΟΑππκοά εἀσηῖ ο νέεεν ππάφαο Ὀτουί, 

ο [αι απτοπι ἴσομα ερὶρταππαῖο 2ὖ, ἵπ δορο]ίπ, 

ο ΠΝ ΕΤΥΜΟΙΟΕΙΟΟΝ ἄΚΑΔΕΕΥΠΝ 

ἀπὸ τοῦ μεγάλου Φαχτύλον., 

δΊς 

Ῥ. 044, ν. 1ο, αρῖνς ἐξάλλεται, οτ]1ΐε, ργοβΗι. . 50, Ἰ1δ- 
πο [ιολνπα. Μαν εν καὶ ουκ ἐβέλει, Ἠέηυε Ώμο ἠμαύται, 16- 
4ὖε Π. ϱ’ οχίαῖς Ἔμο νεα µιο ὁο τοροπθηάμς εἰ, ὄφρα 
πφύσΏ᾽ ἄλλων Βάνατον καὶ πότµον ἀπίσπῃ ἨΠάπ 19 οἱ ἐς ϱ΄ ἱεδιας, 
ει μαὐιυμοιίνί απού: νεύμπα ναῦοι Ἡ. ας, τοσίυς ὠποφφύες, μᾶ- 
τοχγίοπωθ, ΕΕ 1Π απιεοσζεπθις ει {οηπεαυμς. ρτὰ ση 
ὠπορύερ, εἰ παφὰ τὸ 'ψα, τοὺ, ὧπας, ο εο ἠμυά οεµίος 
ἐμεαμιων. Υ. 3, ἵπ ναὶβ. Ιπόϊοία ἴωπε «ειἶσαι αἰιεπας ἱείριωτας, 
ἀπὸ τοῦ ὀφοῦς: οπίηφ τε ἡὶ ὀφούς Ιπίνα 71ο, ὅ. Υ. «Τ, επος 
αμιὰ δι νεἰῖν ποσα Ππτε]ηρος ἐπίῤρηκα [αυ(πιεπόσα  οεαίαει: 
πε Πραιβεειατ αν ογ) ή ποπιῤµαίο, Ἰὰ εΒ, ο ποιπίθ ἵπ αάνος- 
ιαπ ἱπαἰκαπας φμαίο ἀπ φμοημο ποιαϊας 047, οὰ, Υ. αθ. ην 
κεφαμαῖαι΄ ἀμρίεκ [ε [ορίιτα Ρρτούιε, κεφαµέαι, εἰ κεφαμαῖ, ἠσης 
εκ Ἠίοδσος, εΠΔΙΗΣ. - εἰ κεραμοῦν ἀγγεῖον δεὰ ος 
κεφαμεοῦν αγγεῖον ρμά εαπάεία, 6ἱ κεραμεᾷ ποτήρια, κε η 
σωληνε», Αρμά Ρἱμιατοβωπα ας άμα, Ἀ ο οφνο -”'-Ἡ κ όνυν. 3 
4. νοσο ὀμπλαϊ- . ω εεττ δώ 

Ῥ. 046, ν. θ, κατ ὄφεσφε ἵπ Ῥοείιαε Ίοςο Ἠαΐλον {ωργὰ 617, 390. 
ΥΓ. 30, ΤΗΘΙΙΙ κατα πφό»βεσω: ἨΑΙΑ ἐπένβεσις ΥΕ μι. 
γ. 45, Ρο πλελνασμὸν Ἡρρ]επόμι καὶ τροπήν. - 9θη. ν. ρτο ἄγειν 
αριθ [ετε]άγχειν (ασ νπμν: Ἱτοππηιε ν. 47, ἀγχόνη τες.. ᾧιᾶπι- 
ο “να. ὄγχνη ᾱ- φυιυμσάαπα Γούυιας, ποππιπαώτα ἂὓ Ηείγο]. 
ει ουὐιάα. ιά ι ’ ' κ ο οσασὸ ὃ 

Ρ. 646, ν. 6, βφοδὲὺ αἀνειθ]α]ιες ρτο βφαδέως  Ῥο[ίωα, λε 
γ. 121 οποιποᾷο ει ταχὸ ΡΟ ταχέως ἱπίτα 000, ὁε. . ἷα ἴς ϊ 
υωνσήτε τμ. οοπἰυμοιίο δὲ αάιτα ο [μαπηῖ Ιεχιοορταρλο. αἰισφμῖ 
ὀψὲ εἰαιάίσατει. Ύ. ὃ, τορυίβε ἵπιερτα οἰαίίο εἰῖ απ νόσφι, [ωρα 
6ο7, 19. Ν. ο, τοσῖμ Αργὸ, οἴτομση]εχο αεσεπία, . μα 
δω, 4ι. Ἰάεπι ἆθ Λοξώ τεπεπάια [ωρτα θα, ὃ7. ανν 

Ρ. 647, ν. 5, [οτια[]ο αποιοι Γεὐρβϊτ, καὶ παγκράτιον, πυγµή, 
ἀγών -- αἰιοφαῖ οπἷπι Ἰήυ]οα εἰὶ [επιεπία. Υ. 3δ, οουψεπίεπ», 

ο Ππρ. πυπηθρο, μἲν, ὅῶτ. ει {εῃ. ιν. 
θώδεκα, υἲ ν. ὖα. πΙ [οχιο κοίαπα Ίαμο- ροείού μπα -εκζοκ 
απα[ίδε πία ἵπ δόχµην, ἨΗΙ πρσαίαπε, πο. οφηρεῦες. αγνός 
Ῥτο Ραϊνο «Πρίο αὐ ας ποτ αοοϊρίωσό ο α α ἳ . 

Ρ 648. ν. 4, παθιαρ]µοχᾶε οἰαος. εκροβίο πίτα οἳ 6δο, ὅὲ,οε 
661, ο... Ν. 5ο, παθίχπη. ὑἱῖν Π Ἱεβαπωμο, πάλι Βυμὸς 
ται, Ιταῖεοῖς γετρί. [εά νίάειας ρουυ5 εκ 1, β΄ ἱεμεπάμπα, 
Βέν µιν πάλιν αὖθις ἀνήσει Ἀυμὸς ὀγήνωο Υ. 3χν αὐ πησιεὶ Ἠι- 
1πογυπα εχρἰοπάυαι Ρο ὀνόσσεται εκ Ἠ. ὁ αάάε ὃν ὅσσοι 
Υ. ὃο, πτοροτ Ίου ε[ὲ, ὡς ὄλεκον Τρῶας παἈωορμένω» 
πο Ἠϊοπιεάο, Υ. 50, ατήομ]ας τα Ρ]εοπα[ῖιους οἱ, αξ τν τα νὸ 
τα πφῶτα. εἴ Ππηιομς. ὓ. ὅλ, παείι15 παλισύλλεκτα, «οι , 
πε νι σος Νν οῦν Ἱεταπι απβηλόπίμαι οσοι Ἴμπη. ἵπ ἄπεμπολη, ὙἊ 

Ρ. 619, ν. 5ο, ἵπ νυὶς. ἵαπι οἳ αεί Ἰεοιοπί πόδια, εατ, 
χὼ, καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ ἀχώμαι: ποια πια], τά χώμαι ΑΠίοπι ρεο 
λυποῦμαι ἀΠδὶ πο Ἰπνεπίο: ἀχέω εἰ ἀκεύω, Ροεῖρα ἴωμε, εαφυσς 
ατα. Ἡν 40, πυκεµήδεος θοὐσια Ἀοσεπιι εί εἴανα ἴπ. Ἐν 
εοπαπηοπῖ. 6 (υἱφεμι τος: ἵπ οριοςῖ οὐ, πυκιµηδέως. ΡάΓΟΧΥΙΟΠώΣ: 

μυών να μάμ 
- 

εἴ γραίνε Ῥτο γρμός. εἲὶ αμίεπα Ἴουις Ο4γΙΙ, αἱ. ε  ωά 
ν 600, ν. 1ο, ἄγφιος Ῥάτυπα Ίας [αοι  αἶνα οιγπχο]οβία [ωρες 

15, 20. αοφμῖ ροιεῖξ ἄγρυπνος εἶαπι Ῥες γποορεπ ἀοερὲ Ριο 
ἀάγφιυπνος, ὁ μὴ ἀγρευόμενος ὦπνον, ΠΟ εαρίαν Γον 
αν εγκειτοι Ιπάϊοαινο πποᾷο πἰμεραιωπα, οαία (αὐιμησιίνάς οι 
οἱ ἵπ αἱ. κ ἡ Ὁ ο ΟΡ, 

Ῥ. 051, νι ὃ, οοπγοπΙοπ!]μδ, τῶν ὁασέων. εἰς τὰ ψιλα,. 
μιτολήηιο πιπιέτο, {οά Επι] ἵπῖνα Ἰοσμεῖο τερεύια δ8α, 16. Ν. 
αρυᾶ δυΐόαπι εξ, ποτὶ γούνασε,. ἀπιίνο οαίὰ: ἠάεπιφυο πεί - 

πο[ΐταπν πίτα 000, ὃν ος ἴπ Ἠοπη. εἰ... ν κος απ να]μν 

θεῖσαν ποιεῖσβαι. ποβίτα Ἱευαο ροῦια ο µιας αἱ ο δα 
απἰοπ[ο Ἰαῦοτ, παρ τὸ τὴν ἀεῖσαν ποιεῖσἒαι. ο ντ 

Ρ, 05α, ν. ὃ, νε ψ-α μίαν » παφα αν απίταφ Ἰοο, 
οοπαταῖε: αρα γ. 1 ἴπ ΠλαΙβλο ροπσίήγ. Υ. ὅδ, Ἱόφέξ βεπι 
αοσσΗ Πριν οιίαπα  Ἡὰ νο. μι Οα 1ου ρῖς: οὐ ἵα λος, ἡ 
φποήμο, οἳ Ι αἰῑ ταν οοἆ σπα (4 σηβο εεις, ονη οἱ, οὓς 

ών οκοπαρ]αεία, ἵπ Δοσοπις ναπίδητ, 
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Ῥ. 055, ν. 33, εἶμι ρτο ἔγμε, ωϊ [αρτα 42ο, 6, οι αλδῖ. Ὁ. 
δι, τὸ ἐπίβετον, ὀξύνεται, ΏΕΠΗρ καὶ παφειάς: Πτα ὁ παρείας Υ. 
ὧδ, παφοξύνεται. Υ. ὅ3, ἐκτάσθαι ομίά ΠΡΙ νοῦι ποπ ΙΠπιοίρο. 
απο [αι παάτατο νιάειητ ἠττάσβαι: Ύμάππηυᾶπι ϱϱ αἰαόάμπτ αἰι- 
-ηυα ἐκ Ῥάτιο ία Ει[αιϊ 671, 60, παφήοφος ἄνλφωπος, ὁ μετὰ 
«ὸ πεσεῖν κείµενος οὐκ ἐν συνοχῆ τινι καὶ συστολή, ἀλλὰ πάφε- 
τος, ἐκτεταμένος. Π ημῖ ἐκτάςεσθαι νοὶ ἐκτετάσβα, πια], ρες 
1ης Ἰἶοθις Ιίσει πθς ία παϊμὶ [αἰφ[ασίαπι, 

Ρ. 664, ν.ο, το αἀνετο. ὡς ἴπ Αροϊοπίϊ 4. Αγροπαυί. Π). 
, ν. 39. ο ΡτοπΟίηοῦ ὃς, φμ. Ὑ. 10, ἶοου εἰ Ἰοάπη. 16. Υ. 
55, εἰς τὸ ἄλλος ἕως φυϊά νετ, ποη οµρίο. απ ἄλλορ εἴιδαιε 46- 
τνατϊν πλ] πνεπίο απο Ἠπο [αείαι: πεηιο, [αι ααύχαπῖ Ὕμαο 
η ἀετό» ποϊαπῖας 5ο, 60. πες, ΔΠ τὸ ἄλλο ἐτυμολογικὸν ἰπίε]ίσας 
(αἱ 919, 41: το, 50). «Βἰγιπατα τατυπα ο. Ἡ. 4ὐ, πιοῦς ἐκθῆσαι 
μµαςοὺςι ατ οοἱίβοτε Ιἶοει οκ 46ο, 30. αραιά Εαν. 1085, αὖ, ἰε- 
Εις, ἡ) ἐστερμμένη τοῦ Βεῖσθαι, ἤγουν Βηλάςειν: Ρεϊναιίνε ἄοοθ- 
Ρία ριδερο[ϊήοπο, Βοιῖ ἴπ παριιρεῖσᾶαι οἳ αἰῖν οοπ[πιθμο. Ύ. 
48, Ιπῖοι γνναῖκας εἴ μέλλει ἀεβάεταιαχ εἶναι. Ἡ. 6ο, παφβενίας 
ειγπιο]οβία πιοπαβῖοα πιαρῖς εξ αάπα [ε]ιο]α[βίοβ, παρβενία επῖσα, 
δυπι ἃ παρθένος ἀετίναίυνα Πτ, αἰιαπι οπἱβίπαιίοπεπι ποπ τεηυτῖτ. 
Υ. 55, πι], ὅπτω ὁπτεύω ὀπιπτεύω, Ῥθτ ῥιδὰμο ἁμοια ἀειῖ- 
ταιῖοπα. ͵ 

Ρ. 655, ν. 1ὃ, Ρ]οπίμς ἱεβοπάωπα, αιἲ οετο [αβπιε]ροπάαι, 
τὸ ἅπας, ἀμφίβολον. Ν. 53, ΟΟΠΝΟΠΙΕΠΙΙΗ5, παφα τὸ πήσσω, Ὁυξ 
τ. ὅτι αι Ρ]επίας, αρα τὸ πήσσω᾽ τὸ δὲ πήσσω, παρα τὸν πή- 
σω μέλλοντα: ἆε (ιο ἵππες Ἠοῦ αὖφ κο αἰϊφαῖ ἀωρίταγειιι, }Υ. 
ὤπ, οΟΠΙΡΔΓ. πάσσων. α παχύς, Υ. ὀὃ: παχύς ΥεΙΟ, ἃ πήσσω. 
Ύ. 50, Ἰαιὰ [εἷο απ γετίος οσο, καὶ τὰ ποικίλα, πεπασµένα 
«αλεῖται: πια Πασπὶβεβ[ιοπο κατάπαστα, χφυσόπαστα, εἴ Ἠοπη. 1]. 
δ”, πολέας ὃ ἐνέπασσεν ἀέβλους, Ιπιζτος Ιπ/ρεγβεθαε οδγεα πι 
ἐαύογος. Ν. θ, ἴπ γυ]α. νεβῖρία ἴππι ἀμρίιοί [οκρίωχαε, πάσα- 
Ἴσἃαι, οἳ πᾶσσεσθαι: «άτυπα Ρο[ζεγίογεπι οοπβιχηαε δἰγπιο]οσία 

εφ παστός Ν. 91, Ρ]εμίοτ τεφαίαχ Ἰεοιίιο: ὁ µέλλων, 
πτήσω" ἐξ οὗ, πτήσσω" καὶ συστολῷ τοῦ Η, πτάσσω, ιϊ Ιπ]Τ 
όσα, ὃι. Ν. ὅπ, ΑπβΙορια εχὶρι σπαρτήρ, |/α1ογ. 

Ρ. 656, ν. ὅ, Ἰάεπι Πουηοσι Ίου [αργα οᾶτα5 Ρ]επί5, 651, 6. 
ΣΤ. 9, πιεβ5 πατοῦσε, Ἠϊ ποιοῦσι. ΙΙ επίπα Εἵ πατεῖν Ρᾶρ. ΡΓαθ- 
αεύ. ν. ὀδ. Ν. 12, αραιά Ηείγο]. πάταικοι, ΡΙΟΡΑΓΟΧΥΙΟΠωΦ: Π6πῃ- 
4µο αριά Φαϊάαιω: η φμοὰ ἵ6 Ρεπίπο ττ Ἠαμει πάτταικοι: 
εοἀεππ(αθ πιοᾷο Πατταικίων. [πί Δμἴεμα 15 πάταικοι, Εμουπίςίϊ 
ῖ ἵα ρυρρίρ. πανίωπα ροπὶ [ο.  Ν. 1ὸ, Γεπίμν ε[ῖ, πάτον ἵπ 
ἩἨοππεει Ίοσο ἀῑσὶ υἱ λόγον. Ὑ. 34, τὸ κοινὸν πιά] αἆ Ῥαιίεῖος. 
Ῥηΐσον ραϊιγίεῖον εκ εο ἀἶσιον νο]υπῖ ποππι], σιιοὰ ράϊχες οἶετε 
οὔεπι: Γεὰ γεσιῖ Πἱουγ[. Ηαϊίοατα, δὸ, 19, 6ο αποά ες ραιί- 
μ5 οοπ[οτίριῖς παιί ε[οπι. Ῥο[ Οοπβαπᾶπαϊ Γεπαροτᾶ πονα ραιτῖ- 

εἴοτιπη οἱ αιρι[ῖος βαι ἀἱρηῖταν, ωἱ ἀεσίαται Ζοβπηιθ πο[ῖει 602, 
19. . 39, Ῥτο πατρίος ἀριᾶ Ει[ί. ὅδο, 26, ε[ὶ πατρυιός, εἈ 
Εοτπια ουα µητρυιά. . : 
ορ. 067, ν. ὄχι, παλιπάληµα Παΐρεοταπι εβ: Ἱορεπάηπι νίάειας 

παιπάλημα, εχιπιο λ., υἳ ν. 54. εἰ ἴπ Ἰαππῦίςο ππεῖτο [οπρεπάιιπαι 
ἔοεει παλιμπάλγωα. Ὑ. 58, ρολά τοῦ ω, {αρρίε, γίνεται παῖς. 
Βίο ν. 45, Ροβ οοπηπιναύοπ Πμά, ἄλλα διὰ τὴν ἐπαλληλίαν τῶν 
δύο ἆδ, Παρρ]επάυπε, γέγονε δαιτός, μι Ρ]επῖηδ εκ [αρογίοτίρ, 
οοσποίοἵτας, 351, ὅτ: υδὶ οχγίοπωΦ ὁαίς [οὔριωι. Ὑ. ὅ7, παιδίον 
ἀἰπιίη. α παῖς, υϊ χκλειδίον ἃ χλείς. 

Ῥ. 658, ν. ὃ, νιὶσ. ἅλην Ιπάῖσατ αἴτατη. Γορτιταπα, παρα τὴν 

ἅλην: απῖ οετῖε, ἀπὸ τοῦ ἄλλειν τὸ πηδᾶν. Υ. 51, [επίαφ εβ 
δια τοῦ πεξεύειν, ῥεάϊδιως ἐίεγ [αοἰεπᾶο. Ν. 56, ἀμβνοιο εαζεπι 
αριά Ηείγοβίατι «ποφαε υπο Ἰπ Ἰοο: ἴπ ἄἶτετο εβ οπη[α, [ε- 
νατο ἴάπιοπ οοεπι ἴοπο. α[ίοφυῖ Περὶ ειἴατι Ρο[εε, πεζαὶ ἔταῖρα,, 
Ρεᾶκ[ῖγες πιεγειτίοςς. Ἡ. 4θ, ποπηεπ ως. Ἰπάίσατ αἰτοτατι 
Γοτῖριμτατη πεσέταιοι, Ὁϊ αριὰ Ἡατροστ. ας δυίάαπι ε[ί; ει Ίαβα 
Παῦ βπεπι Ἠπίις Ἰπῖοιας, 609, ἀδ, ας Ιπάϊσαι Υ. ὗο, 

Ρ. 05ο, ν. 5, Παρρ]ετί Ροτε[, Πέλανοε, πλακουντώδη τινα πέ- 
πανα, πἵ ρατύπι αριᾷ ποῄίτωπι ε[, ν. 19, Ῥαιῖπα αραιά Ηείομ. 
π ε[]ο ας πέµιιά τε πλακουντῶδες. δεὰ ρο[επι ειαπι Ἠάες 
5ᾳ16 αλίοπε Αα {ζαπεήν πέλανοι Αἰῑοκὶ Υ. 34, Ροβῖ Τρωσί. Υ. 

18, Αροϊιομϊ Ίοοι» εἰ Αιροπαυῖ. Ιὺ. 1, Υ. 1ο77. Υ. 55, τὸ πέ- 
λαν εἶῖοι η μέλαν: [εὰ γετίας εἴῖε νιάεῖατ πέλον ν. 9: Ηείγορίις 
ος δµίἀ. πελλόν, αἲ ψελλόν. πιεδῖ μεποτίν [οἱρίμτα γο[. 5δ, βοῦς 
πέλλη τὸ χρῶμα. Δἵ πελίας ὄνος, εοάεπι ν- 5δ,. ε[ι αἱ πυρῥίας, 
ξανθίας, εἰ Ππάμα. Ἡ. ἀπ, Ἠοπα. εᾱ. περιγλαγέας, οοπιροῇ1ο, 
Ύ. 5ο, ἀπὸ τῇς Πφοκόνησος, [ νοτα [ετριιτα εἰ, [αβαιάτοπάατα 
εὐθείας: υτ Πρπίβοοι, α ποπιἰπαεῖνο Προκόνησος. [εὰ Ροῖεβῖ ειιαπι 
ερ: ἀπὸ τοῦ Πφοκόνησος, τι ἵη Ῥχαεσεὰ, ππεπηὗχο. Ύ. ὅλ, Ὠϊο- 
Πγ{ΗΠ Ἰουι5 ποᾳ «αΓοῖ γἱήο: ἵπ νιὴρ. ει. Ίτα Ἱερβίπι, "λκφα ὁέ οἱ 
ΤΠ κυνός τε, Πελωρίς τε. Λιλύβη τε: εἴ ηἳ Πελωρίς, ἵἴα εἶαπα 
Διλύβη πιοκ ἵα [εαμεπήριφ ΑΌδημε μία νατίαίοπε τερεβίις, Ίνα 

ΕΤΥΡΟΓΡΟΟΙΕΟΝ. 

ΝΟΤΑΕ ΕΕΙΡΕΚΤΙΕΙ 5δΥΙΕΒΥΚ αΓ1. 65η 

υἱ, Π Πελοφίς ο Ῥγενὶ Ἱερεπάυπι Πε, Τα]ἱ φπκερίάπι τοπιὔτατατ Ἰς. 
οἷο, Πελοφίς τ αἰπεῖα, Δύβη τε: ναὶ Ροῦμφ ἀῑίοπδ ἵπ 
ειοϊ1ο]ίο [ποῖία, "Άκρα δέ οἱ τελέβει Πάχυνος Πέλοφίε τε Λύβῳ 
τε. υὈὶ εἴἶααι ποῖα ἄκρα ρτο ἀκρωτήνια, ργοπιππ[ογία. 

Ρ. 06ο, ν. ὅ, οοπριιεπῖί ἀριῆμῆσαι, ΔΟΥ. Ῥιαεϊετιο. ὃ, 1, 
γεπῖμ [οπία[[ο παρα τὸ πάθος, α ποπιἶπσ πάθος: Ἱᾶπα τοῦ βά- 
8ου» ἰάπα απῖς [αοῖα ππελΙό γ. 1ο. Ύ. 5δ, Ίοσαο εβ Π. κ΄, Ἱπίάα. 

Ῥ. 661, ν. 1, φίος ηἶμΙ] Ἠπςο [αοῖι: 
οπἶππ, πέος ἀῑοί νεὶωῖ φύος. κο, γατίαπ ]οοϊοπίν γε(Ηρῖα 
{απτ. Ἱορὶ επίπι Ροιε[ὲ, ἀπὸ τοῦ πάλη τὸ ἄλευσον: οἳ, ἀπὸ τῆς 
πάλης τοῦ ἀλεύρου: εἴ, απὸ τοῦ καὶ πάλη τοῦ ἀλεύρου: ἆδ σπα 
Βαπὶβεαϊίοπα [αρτα “ποσο 648, 4: 0δο, 6. Ύ. τὰ, τος πάσω: 
Ἱεππφε .- Υ. ὁαμάσω: βεπλϊπαιῖο επῖπα τοῦ σ ἵτπ ΒΙΙΗΤΟ Ῥοδία- 
χυπα εβ. Ἡ. τά, [οη[μθ ο[ὲ, Π Βυτωτὶ εἰαταστοτί[ίήοα Βι ἀπρία ἔ, 
νετρα] απίτε Ἂη αΠαμαί γ. Ν. 16, υἳ Είο πεπάλη, [ο εἲ αριᾶ 
Ηε[γο], πεπαλόεσσα: Τεὰ βιαίως ἴπ Ἠΐ αι Ῥτο ε. Υ. 55, τὸ 
ἐπέπιβον, φκοά αιιίπει αἲ ἐπέπιβον. 8εηιεπθ Πεποί[οβίαπι ν. 17, 
οκίίαι 1]. φί; ποπ Ῥτουι] αὐ Ιωήο. Ὁ. 57, αρτίας [ετο ριδυροίι- 
ἄοπε πιωίαϊα, ἐπὶ τοῦ πεπείρον: Ἰἴεππαιε ἵπ ἴθα. εοσιηια!ο. 

Ρ. 002, ν. 5, ποραΠοπεπα [επ[ι ρο[ίμ]αι, οὐκ ἀνένδοτα, ποκ 
γεπϊεπιία ιαοιμί. Ν. 6, παφὰ αιοτίωπι [ασίαι, ποῦ νίάθο: πες 
εοπιροβϊε παφαφρυγεκῷ Ἱερετε Ααίη. Ἡ. 18, πέποσβε Ρος ἴΎπεο- 
Ῥεπ ἀθάπεὶ Ροιε[ῖ εἴίαπι Α πεπόσχατε: ἆε απο γ. 11. Υ. 1ᾳ, Ρίθ 
πέτω αΡί5 Ἱερεπιιδ ποτώ: ααἲ [ο Ιπτορο]απάμα οσαβ, ἀπὸ τοῦ 
πέτω γίνεται ποτῶ' οὗ ὁ παβητικὸς παρακείµενος, πεπότηµαε: 
ουἷίας Ἰοοηοπίς αἰίᾳια νεβὶρία Ἱπ[α 606, 4δ: 694, 65. θεα. ν. κα- 
τα Ἴωνας, οοτταρίιτα εἰ. παπι ἸΙακώῶς, αμοά ῥταεσεάϊς, Πιά 
ἐρίαπι Πρηϊβεατ. Ἱεροπάμπα 61Ο, κατα τοὺς ποιητὰς, ἐκτάσει τοῦ 
ε, υἳ [αρτα [αφ εἶατε ἀοσείαχ 195, 44: οι ἀδ,1ο. Ύ. 28, τες, 
ορίπος, το χφεὼν, πὶ ἀριά διϊάαπι ἐκ Λε]ίαπο, τὸ κοινὸν τῇ πε- 
πφωµένη Χρεὼν ἐξέτισε. Ἡ. 49, Αροϊοπιῖ Ἴοσι5 ε[ῖ Ατσοπαυτ. [18. 
1, ν. 1οῦῦ. Ν. 9, Ῥτο Ἰωνικῶς ΓεεΙ5 Αἱολικῶς Ἱερεπηις, αἲ ν. 
54, ει [αρτα 5ο8, 50, 

Ρ. 006, ν. 3, ἐπιζῤῥηματικὴν Ῥάτυπι Ἠμο ημα ται: γετίας ὀνομα- 
σικήν: φιιοὰ ποπηῖπια βεπΙδ μµετοχικὸν [αρια ποπαϊπαιις 075, 
εἰ µετοχκὴ ἀντὶ ἐπιβετικοῦ ὀνόματος 0341, 36. Ύ. 11, Ῥ]επα [ε- 
τεπῖία ε[, καὶ τοῦ ἁμεταβόλου εἰς ἀμετάβολον, υἳ επι αἰμῖ 
τωπα 703, 38: 715, 24, ἍΥ. 17, Ρο µεσηµβρίας [αρρ]επάυτα 
ακούεσθαι, ἰπιερί, αιαϊ ιά αἰασπισάϊ νειρηπη. ὗ. 19, ΑρίΙΦ 
(ορΙΠΟΙ) απὸ τοῦ πέραν, πίτα. Ν. 5ο, Ατιιορμαπϊς Ίοσυι» ε 
π Ασλαηοπβθυς; οεἵ οἴίδις εὔαπα α δυίάα, Αἱ Άᾷε, περιδοῦ 
νῦν µοι περὶ Ἀυμιτιδᾶν ἅλῶν. Ῥε(πεῃς επι [ιοπίυι, ἐἑκέθεν 
περιδώσοµα:ι, Πιεπάθ ΠΟΠ οΏΓεῖ. με Ἰαιιᾷ {[εῖο 8η ἀείαπαρτι 

εκ 6 εἰμσάεπι Απιζοριαπι ἵπ Ἐεε]εβασιβς, Ἴπι δν μ 
περιδοῦ, καὶ ταχέως ἂνὴρ γενοῦ. Εγω δὲ, Βεῖσα τοὺς στεφά- 
νους», περιόήσομαι Καὐτὴ µε ὑμῶν. αὈί ἵαπιεπ [ειο]ία ἱππιαωπί, 
περιδεῖσθαι ε[ε τὴν τριχίνη» γενειάδα περιδεσµειειν, {αοἰεί οδέῖ- 
ή οοη/εοιαπι ο ρΙ]ὲ ῥαγύαπι. διπι 6τ Ηοπιείοὶ Ἰθοί ᾳπαθ- 
απα Τδὶ νε[ϊσία, εἴας πεπα οαάεπι [ομο]α οἵ διϊάας αἀποίαπι αἆ 

Πιροχίοτεπα εκ Αε]αιπεπίρας Ίοσυπῃ, Δεῦρό γε νῦν τρίποδος περι- 
ὀώμεβα, Μὲ λέβητος, ῥαεϊ{εαπις, {ει ε οοπιρᾶείο οσγίεπεµς. 
Υ. 94, α περίηρςε εἴῖει Ρ]Ιτᾶ]ε περίηρες, υἳ ἐρίηρες ὅτά, 37. 

Ῥ. 064, ν. 19, πεφικτίονες 6ἳ περικτίτα: «οπγεπ]επΕι5 εἴγτηοιι 
(ποὰ Ῥαβεαπε, [αρτα εχροῃ αἆ 9ο, δο. ἵ. 18, ἆᾳ περὶ εαάεπι 
αρτα, 1341 1. Υ. 29, ΠΠΕΙΟ οοπγεπΙεπΠΣς, πεφίφρων Πηνελόπεια, 
070, 4. Υ. 49, κἆ εκρ]επάππι παειτὶ ππιεσαπα ΡΟ[ί σοί αὐάὶ ροί-- 
Πει τι, ἄαϊ σεπ]τῖγο εά[α Ἱερὶ σεῖο. 

Ῥ. 605, ν. ὅ, Ῥτο περιστώϊῖον Ἱεσεπάμπι νῖάετας πεφίστῳον, 19- 
Πάοπι πεπιρε [ΑΕ ο μοι ρταεσεεΠθ περίστοιον, [πειᾶ [οἶατι 
τοάπεβοπε. Ἡ. 51, πο]μία, ἐκ τούτου, ἀεῖωπτ ἴπ να]ρα:ῖ. Ππιί- 
ο, ΊοεΠο ρᾶρ. [εα. ν. 47. 

Ρ, 606, γ. 5, αρ]ίοῖς Ιπαρεγαϊγὶ [απτ γε[ᾶρῖα, πέσε πεσέτωσαν, 

εἳ πέσον πεσάτωσαν: αια]ες ει βαρτα 602, 26. Ὁ. 16, πωθ]ίαθ πεσ- 
σα, εοἀεπι ΤΟΠΟ Πιο πεσσοέ, πῖ ἀῑ[οτίο ουπα αἰδῖ ἀθο]αταιης, Έαπε 
076, 3: ατα 44ο ἴτα ο[ῖ αριᾶᾷ Επί. ες ΗείγεΗ. εκ Φορ]οσ]ῖα 
Ἰνααρμο. Ν. 25, τεοῖῖα ταβλίέειν, ο ]ὔπο εαδαωία; Που φίβλα 
Ρ4µ- Ῥτθεσεά. ν. 52: οἳ σοῦβλαι 612, 3. Ῥταεσεᾶ. γ. ἵπ νι]ς. ἵπ- 
ἀῑεῖαπι ε[ῖ εἴἶαπι αἰτεπις [οπῖριωταε, ἀπὸ τῶν πεττίων, ἀἰπαϊπατίνα 
Ποτηα. Ύ. 54, αριιά Ἠατροστ. ε[ῖ πεφοφιῶσθαι, [οοιπία Ὀτενὶ, 
πἴροίθ ἀπὸ τοῦ φοφίου: [εὰ ιπεπηπῖτ ἴάετα ει αἰτοτίας [ορειτας, 
πεφορωῶσβαι, ἀπὸ της Φορίης. Υ. 43, τες ὁ Πετεώς, τοῦ 
Πετεῶ, αἱ αρα δυϊάαπι πο(μο τοῦ Πετεῷ παῖε: ἴἴεπιπαε αραιά 
Ειβαιήαπα ὁ Πετεώς τοῦ Πετεῶ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, Πετεῶον 
καὶ᾿ ὁμοιότητα τῶν διαλελυμένων γενικῶν, ἵὰ εἰ, εο ποᾷο απθ 
Ἰοπῖοε ει 'ΓΠε[α]εο καλοῖο ἀῑεῖτας Ρτο καλοῦ. εἴ τιγ[άπη εκ Ατ- 
Γωτγεὰ [επτεπιῖα, αὶ κοιν} εὐθεῖα ἐστὶ Πετεός, αξ καλός" οὗ γε- 
νεκἡ, Πετεοῖο, ὡὦς καλοῖο" καὶ ἐκτάσει, Πετεῷο. οὐ] βεπετῖς [υπ 
εἰ ᾿Ανόρογέωο 6ἵ Μίνωο, αὖ εοάεπι Εμ, απποϊιβία; πεπιρε ἃ ὑᾶ- 

σεε 

τοεῖις πέος. Πρηϊβεαι ἆϱ 



θ0” 
οπία ποσα. ᾿Α»δρόγεωρ 6ἵ Μίνως. [ωπῖ οἴἶδτι αμὶ "Άθοω Ρίο 

ο ἀῑειηπα νεῖίαι, Ἱαὶ Ρ : 4ο απο [ωρτα 547, 9. 
ἸἨϊάεπι ει Ταλαςο Ἱπίτα 746, 1ο, ι 

Ρ. 667, ν. ὁ5, υαῖρ. ἐπ᾽ ἁμφότερα τάννον, Ἰμκαιο Ππεῖτο, Πο- 
βία Ἰεειῖο ρείῖα εκ 1, ν’. 
το Ρ, 008, ν. 6, [ογιαῇε τει Πείρηνος, [ωὺ]αιο Ιπίεα]ί α. ἃ 
Ῥίτεπε, [ει Αε]ε]οῖ [ει Όθδα]ί βία, ποπιοη αοεορίΠο ατα Ῥα- 
Ἐνηίας πο[ῖοτ 49, 5ο: 40, 3ο. Ὑ. 19, Ῥτο τοῦ ε οπηπίπο Ἰεροπόυπα 
τοῦ ε, πἳ πιαπὶ[ε[ίε Ἱτ ν. 1δει2ῦ.. Υ. 20, πιεί [εε, κατὰ 
πλεονασμὸν τοῦ. Ὁ. ὁά, ζἀαρίεκ νετῦιπα, πείρω, εἳ περῶ, αἱ 10- 
πο εἰ ρεπυ]ήπηαε ηιαπήταϊα, ἵνα οἵ Ποχίοπίς [ορια «ῃῄετοπς. 

Ῥ. 669, ν. δ, Πείσανδρος εἰ Πεισήνωφ, [πι Ρο ᾱ ΒΙΟ: 
ἄτα ως ἱπτεερο]απάμς νὶάραϊης Ίοευς, Ίος. Ἴοτο ππο]ο, ὠσαύτως ἐπὶ 
ποῦ μέλλοντος, Πείσανδφ»ε, Πεισήνωρ. Ν. 19, ἀυρ]ισϊ ἱεπριμκαο 
ἀπάϊοῖα, τὸν τοῦ πήσσω μέλλοντα: εἴ, τὸν πήξω μέλλοντα: πὶ πη- 
γεσίµαλλος Πι Ῥτο πηξίµαλλος, ἀπρία ξ ἀ]οίιια ἵπ γα, εἲ ε 
ππτετροβιο, τας ἴπ ἑλκεσίπεπλος. Αἴ Π ἀερει οἴῖο ρἱοομαίπιαν τῇ, 
σι συλλαβῇς, οροτίει αἵ Ῥήπιυπι Πί πηγέµαλλος, μῖ ῥακέβυμος 
608, 51: ἀεϊπάε πηγεσίµαλλος, πῖ ἀγεσίλαος, αλφεσέβοια, Άιπε- 

Ὅ σύνωφ, οἳ Ππηϊ]ία, αἴπο ἵτα ἀαρ]ιοί [οκιαιίοις ορυ Βαεεῖτ, ὁα- 
λύσει τοῦ διπλοῦ, καὶ πλεονασμῷ τῆς σι συλλαβή». . Υ. 50, πά- 
µων πίτα φποφπε τερετης 681, ὅο, [εά πἰχοβίᾳωο πιεῖ» [οτε 
πάµα ἴει πάμµα Ἱερειπιμς, Πιάε ΠάΙπ(πε πολυπάµµων, Ἠϊ πολυ- 
ατήµων ᾱ ατηµα, ἀναίμων αὓ αἷμα, ἀἰίαφπο εοπ μία: εἴιδιο 
Ἰεοιῖοπῖς Ιπάϊοία Ἱπίτα 600, 6. Ν. 41, πίδου Ἱπεπιῖο αρυιά Ηείγ- 
οἰήυα, Φυΐζαπα, Ειαιήαπα, πια Βτ. Φιάτε πήδου ππε]ίας' [οτῖ- 
Ῥεπιμς, ατ ν,5ο0. Ν. 40, πάληξ, παληκίζω, εἳ παληκισκός, 
γοσα]ίππα τταπ5ρο[Πίοπετη Ἰαδεπῖ, Ρε πήλαξ, πηλακίω, οἳ πη- 
λακισμός, αἲ εἰ [εημοπιία ἀεε]οναπι, εἰ αἱρ]ιαῦειί [ετῖον ἰπάίσαι, 

Ῥ. 67ο, ν. 17, ταπ[ατα Ἱππρειεεια τερυ]αο αἰἹεραιίο, πιοτε [ο- 
1ο, μίάεπα προςΆΆναι το πφοβεῖναι. Ν. 20, θὰ Ἠϊο ΡαϊτοΠΥ- 
αρῖεϊ εεμπο]ορία φας Παρτα ὁ66, 20. Υ. 50, Ἠοπιοτι Ίου» ΙΙ. γ΄. 
γ. 50, πηλυγίς εοπρταῖῖ επι [εη. [οτπαίοπο: αἲ ἄμοίοτεπη ία 
ΓοὔρβΏΏε νκ απ [ν ἀαυίητα, [ο νεοτῖας πηγυλίς, ἴταπδρο[ῖφ 
Ἠιτετία, ἵπ Αροϊοπίϊ εἰ. Ατροπαυτ. 19.2, ν. 790: Ἰεπιαα αριιὰ 
Ἠοπα. ΟὐνΠ. Εν ν. 476: πεοπον αρυά Ευβαιήμσα, θμίόασα, Ἡο 

οἨίυπη: εα πεπηρο ἴοτπια μα ἀτρακτυλίε, εἰ Πα. Υ. αι, 
9 εἀμίο, ψύξις Ῥτο πῆξις, ΤΩΜΗΗ5 αρροῄιο, θεα. ν. γη]. 

πλμθύω πλμβύ», ἀἱρατί Π]]αμαγηπι ΠΠΠετΟ: ερο πλήθω πληθύς 
πηα]αῖ, ωι [αργα 619, ὅσ, ᾖόω ἠόύς. ἴημο ΙΑ [οταν δίίαπι οἷεύς 
αἳὖ ὀίω: ως οέζω Πι αὖ εἰι]απαί αἀνετρίο οἵ οἳἵ, Πειϊ αἰάζω αὐ αἲ 
αἳ Ν. 44, οοπβΓΗΘΠΙΙΗΦ πεπυχνωµένον, τοἰάῖιπα θὰ τὸ στόµιον. 
Υ. 56, ἵπ να]ς. ἱπαΙοῖαπι εβῖ ει αἰτοτῖιιν [οριωτας, παρ αὐτῆς, βε- 
αἶε. οπία.  Ίπ οἴδάετι Ρο γράφεται Ἱεράντ πηρόε: «ποῦ φυῖα 
πεφνο εοπιροβίώπι εβ, πεπο αὐ πήφαν πιᾶβρπορεο ηπατας, εκ- 
τετεγο πηα)ηῖ, ν 

Ρ. 671, ν. 8, Αροοπ Ίσσα εβ Ατροπαµτ. Ἠὸ. 1, ν. 9το- 
Ι.ἱἀ. πιοχ νυρ. ἡμάτίδιον, πς[ἱ{ομίαπε; ΠΙΠΙΦ αρίο. Ἡ. 13, Ἡο- 
πιοτί Ίσσι ἵπ Ἠεπτ. Βιερμαπί πα. οχ Οὐγ[εα οαιμ, Ίος πιοᾷο, 
Πήχνιον ὅ ἄφ Ἔἔπειτα πέδῳ Ἐν βό3φον ὀρύξας, ᾿Αφνειοῦ τάμµε 
λαιμον. ας Ἠδάετι νὰ υπίάς Αροοπ Αγβοπανι. 11. ὂ, ν» 
1106: το αὔεαπεο Ἰ]ο οπή βἰαίο; οι [οἶμια ἀἱρ]η]νοπβο ορια 
δι πηχύ]ον. ΦΙπή]ϊ Ίοει Οὰγῃ. κ΄, Βό8φον ὀρύξαι ὅσον τε πυ- 
γούτιον ἕνλα καὶ ἔνθα. ουί οι ΟγΠ. λ΄ τερεύιωτ. Ύ. 17, τεοῖην 
πιαλία, Ὁϊ διφαλέα, εἴ Ππηϊία: Ὕμαπα [ορατά ρτοῦαῖ εἴἶαπα 
Ηεῖγοῖ. ας Βηΐήαν, Πιαλία, ει Πιάλεια, ορρίάνπι ο Τ]ιοῦα- 
Ἱίαο: ειήμς οἴνί Πιαλεύς, αρυά Θιερὴ. Βγ7. Ν. 32, ιο] εἴἶαπι 

τεβ ἁπλπείο Ρο Αἰολικήν, εἴ εοπηπ]αίοτ Ίος [οφπεπή μις 
πρι, Ἡ. 59, Πιλᾶτος ποτ πιβρῖν Ότάεσατη οπἱρβίπεπα Ἰαδείι Φ1ΔΠα 
Τοφκογότος, Ἑοαδράτος, Κιγκιννάτος, ο βπή]α ϱ ],αίίο ρειῖα. 

Ρ. 671, ν. 15, πείνα ἐπενλέσει αὐε α νιραιϊ: α ποβί 
αὐθταπα εκ νε 8, Ὑν πο, ὁπῖα φυἱὰ νο, πο[οῖο: Ῥμιο Ἱεροπάιπι 
πίονα, ρίπραία. Υ. 56, Δᾷ πινάκιον πἰλὶ] [οι τὸ ἄκος: ἀπιπαι]- 
ο πασι(ο [είπα ο πίναξ, Ἡί ἀβάκιον (0060, 21) οκ ἆβαξ. δε- 
«ιοί Ἱερυπίας οἶδτα αρπά Ηαροσς. ας Θυήζσπα, Ὑν ὐλ, ἀοργᾶ- 
γαι Ίσσα. [οπιεπύα ροβμ]αι, ὗ παφὰ τὸ πονῶ πονύω πονυτός' 
«αἱ τροπῇ τοῦ ο, πινντός, ὁ διεγηγευµένος. 

Ρ, 075, ν. 5. Ἰοει ο ἆμοδιν οοπ[ατας, παν Ἡ, κ ν. 3 οΒ, 
Ἱόρῷ ἀπεφύχοντο, πίον τ’, ἀκέοντό τε ὀίψαν: εἰ αημαπίο Ροβ, 
ν. 7ο, ΟΥ τ' ἐμὸν αἷμα πιόντες, ἁλύσσοντεν περὶ Ἀνμῷ. Ὑ. 16, 
αρυά Ηοππετυτα εβ ποιήεντα, ογρίάα [σαι ᾖογδοία: οἳ ν. 31, 
αριά. Ριπὰ. ναι. δ, πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὑδωφ. Ν. 14, ὅτι 
μὴ, π{{[ῖ, (αμ(μπηποᾶο: αμϊ ὅτι [αροήμοτοα. Ν. 0, πο, 
καὶ τφοπᾷ τοῦ α εἰς τὸ υ. Ἡ. 4ὐ, Αροϊιοπί Ίσοιν ο Αγροπαυί, 
Εν, αν ν. 000. ππεπη η εἰμκά επ Πντνκίας οἳ Πὺ, 4, ν. ὅσο, Ν. 19, 
πο]μία, ἔστι φὸ τὸ, αὐηπι Αα νυ]µοίκ: [αρρ]οπόάα εἴ]ο αγμιμε 
(οηιουλία, Ιοευίο Αμίσπα πι] ραρ. ἴοη. ν. 1. 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάαΙςσΟΝ αΚΑΕΕςΥΜ 836 
Ἡ αν 674, ν. 5, οοπ]ιπεΏο δὲ, τη ασήεμ]ο κα, οι Τρία ἵπ νὶς. 
ᾗε {πες πώς αρῖο Ἱερετίο, αὐτὴ δὲ καὶ πιότης, Ἄειο ΡίΠ- 
Εκοάο, [αὐδιάϊίο νερο γίνεται. πι Παρτα 671, 16. π. 9, ει τ 
αὲ πλάσσω, ποἨ [αα]θ Ιηνοπετίο . 11, τεσίης, ορίπογ, κοφῶν, 
Ριείανµπι. Ἡ. αὸ, Ρ]επίμς, ἀπὸ τοῦ σιδήρου ὁ σίδκρὀς. Ν. 19, 
.. πλαγγμδών Ἱεροπόπι νάειως πλαγγών: πς τείρίοίαι αἲ ν. 9. 
3α, Ἱποίμία, ἡὶ τοῦ (υγοῦ, αὐ [επιεπιίατα [αρρ]οπάαπι ἵσαπ-- 

τωστ αὖἲ [οτρίιτα πηνϊαϊία, οπη(ζα εκερεῇ, Ἱερεπάυπι πλάτεγὲ ὁδ: 
φπος πνααῖς νἰάετατ σομίεβίαπεµπα: παπι Ηε[γεβίο πλάτιγξ εἲε τὸ» 
πώπης τὸ ὧκρον, ὦ πλήσσεται τὸ ὑδων. ο τν 
τε, οπόρ να, Ἠδτατίο εχοῖαῖτ ὑιαἶα. Ἱερειιάμπα οπίπη, τοῦ ση- 
μαινομένου µένοντος, ἱ[Γεαιίολο ΙΠαΠΟΠ{Ο. απῖ, [ ὄντοῦ νεἰτ- 
πημο, ἀεπάνπι τοῦ αντοῦ, επι Πβηίβεαιῖο εὲ εαάεπι. Ν. 6, 
ἐκ τοῦ πλεῖος, εο]αταίνα υ-- ες πλεῖος ἵπφκαπι. Ππηρ]ὶ- 
-οἶοχ Ροστο ἀεεϊναιοπία νία εἰ Ίνιες: πλεῖος, Ροείίεο ρ]εοπαίπιο ο 
πλέος, Ἡϊ ξεῖνορ ϱ ξένος. πλέρε οπίεπῃ, νεὶ ο βεπηῖνο πολέος, Ῥετ 
[νποορεΠ: νοὶ ε πλῶ τὸ πληρῶ. οοππραταιίναπι πἈκίων, οτ Παρετ]ᾶ- 
Ώνυτη πλεῖστος, Επολίων ΕΙ πόλ.στος, Ιγπςορθ τοῦ ο, ο ερεπι]χοβ 
τοῦ ε: νεὶ α πλέος εἰ πλείων πλέίστος, οἵ οοπίτασϊτε πλείων πλεῖ- 
στος, η Ῥας. ἴεα- ν. 1ὸ. Ν. 32, ο. Ἡοππετί Ίοοιις εί Ἡ, ζ. 
Βεή. ν. τοσα χειρότεφον, υἲ ἴπ Ηε[ιοάί εἰ. Έτρωπ ν. 136, Δεύτε- 
φον αὖτε γένος ποἈν) Χειφότεφον µετόπισἃεν. Ν. ὅπ, ὅτι επι ἴπβ- 
πιάνο τατίαπ Ῥ]εοπα(μσέ, - Ύ. ἆπ, εοπρτεηίία αοἄνα, καταστερί- 
σαι, ἵπ αβῖγα γεια {ή])ο. ' .. ; δν μα Ὃν 

Ρ, 676, ν..ὅ, Αροϊιοπη Ίσειφ Αιασπαατ. α, ν. 7105 αδὶ Ἠλεί- 
ιστοιο Γαάριυπα; Πεπιο ἵπ [ε]ιο]ής ΠΠ  εἴστος, ποταμός: Τεὰ αάῖ- 
«πχ ἴάπιον εἳ απποϊαῖο (πας αραά ποβίταηα Ἠίε Ἱερίωτ, Ἠφάεπι νες- 
Ες, Υ. 1ο, αρθνς, εἶδός τι πλέγματος, /ρεείες 4μασάανα ρίεκί- 
Φ ἑηε. ο γ. τὸ δὲ πλημαμελὲς. φποά Ίεγο αιέμοι αά πΆνημεμ. 
Υ. 5ᾳα, [οπως ο, ες οχντοπυα Ἡτ. βεπι ναι πι ἴδορ εἰ ἀφνοπι ἴπ 
δε, Ίία ει ασοαιίνατη πι δα Ἰαοῖι, Ρειιτο[γ]αΐνα πκηάθηιαφαο Πε- 
κίοπθ: 4ἱ 5 Ῥαγίοπυπη, Δοομίαήνωπα Ἠαῦει ἀπρίίσεπν, Ες Ρεείίο- 
ΒΙανυπι ἵπ δα, ετ Π[ο[γ]α νι τα ιν. Ν. 1τ, ἀριιὰ Ἡοπιεασο ες, 
στόμά τε ῥϊνέε τε Οἴδει πλῆντ. Αἲ Γεψιοπῖν 1ου Ἰνεπι (1 ο πάσι 
βπαίε, ν. ἀθ, ππα]ατυπι εβ, δἰηΙ]]9 Ίσσα Οὐάνῆ, Εξ, πλῆτο δὲ πᾶν 
πεδ.ον πεζῶ, τε καὶ ἵππων. Υ. 51, τοῦτο, αὐίο]αῖε νο. ελιριῖοε 
Ροβιαπη ρτο. αἲ ᾖοο φμοά αἰείπει, ι ν..ο.. Ῥπαεσεεπιία εοπ- 
βτυυπί ουν 1Το, 14. ι .. ἆνν 

Ρ. 677, ν. 5, εοπγεπἰθπίίης ο, τὰ ἐμπαβῆ, μας πάθος {ἵ- 
Βριιταίαπα [ουτηδείοπεπη) ἐπ [5 αδεπες εἳ [εη. Υ. ὑπὲρ τῶν πεπον- 
Δότων, αὐκῖῖο ατιίσπ]ο. Ύ. 51, διὰ τοῦ ν: ία [ο ΛΙΠος πλεύµων 
ἀἴστατ, νεν ἴα Ά νοτίο; γεὶ παφα τὸ πλεῖν, ο μία φιι 
Ἰππαιαί οοιοεῖν νἱ[οοτίθας ρυ]ππο.. . 50, ἐπί ίυπα νοίας ει αὖν απιῖ- 
οιἱο τὸν: ἴδια [Πο α ποππι]] οπαιατ οκ Απβοριαπις Ναήρης, 
Τὸν οὐρανὸν ἄναπεί[λουσ ὡς ἔστι πνιγεύς, Ρεγ/αάεγο ποβίς νο- 
γή, οΦ ο) ε[]ο Γπγπωῃ. Ν. 46, αρίυςν Ῥεπε, τῶν ἐκκαλουμένων 
ἐνεῖσετ ΠΒΠΙ ἐκκλησία ΠΟΠ παρα τὸ ἐκκλίνειν, ἴεὰ παφὰ τὸ ἑκκα- 
λεῖσθαι ἀῑστατ. Ύ. δα, ποιά Ἱπορίου Ῥτο ΑΠΠΟ ροπίίας, ατ αρπὰ 
γρ. Εοὶι αν ρο/ὲ αἴφμοι αγίας. ο οἱ 
τῬ. 678, ν. Β εοπροβια ος ἄντω οἳ ἀρκῶ: ηπῖα αἲ αὐτάρκκε, 
Ἱτα εἴαΏι ἀνάντης, πφοσάντης, ' κατάντης ἀῑοτ, ως.  ν. 
18, αρίίις, ππυῖαϊια οοπ]υποϊῖοπς, ἄτόπον δὲ, /εά α)[ιγάµιη. Ψ. 
4, ἩἨσπα. σὰ. Π. Ά΄, ἰατφοὶ, ρ]ατα]ὶ πιπη. Ὑ. ἀά, ποτί Ρατ Ίος 
Ριοῖτ: αριῖμς πόβε: εα πεπηρο Τομπα, πα οἴκοι εκ οἴκοβι, εἳ Μ 
ροῖ οχ Μεγαφόθι. Ν. ὁῦ, πόφ νεταπι εἰ: [εὰ εσωνεπίεπῖὰς 
Ρεπιήήπια ἀἱρ]]νουρο, υἱ ἴπ ποιμήν- νο, 

Ῥ. ότο, ν. 9, Ίοεις οκ 1]. γ΄, [ο πποτε [ο]τὸ «οσυγίκίμα. Ύ. 
δά, πες Αντωνίνου Πες ᾿Αντωνίευ, ΙΠΙΟ Πες Αὐγούστον ΠΟΠΗΕΗ 
Ἆως [αοῖς; Πηνίόσι Ἄοχο, αἱ ο[ῖ αριά δυοιοβίυίη ο μν ο π1δ- 
40 Γορπιώπν ϱοποεάεμίο ΡΟΙΟΜΙΟΝΕ,. {η ργουμποῖας /οήπιαπα γοὰ- 
ερἰε. ει Ῥοπίϊ 108 Πολεμώνιον πεμίτο βόποτο εσας Ριοἱεπιπος 
αἴφμο Απιζημώμο Ματεσ]Ιπος αριά αοπι ο Ρούοποπίαρως Ροπίμφι 

Ρ. 08ο, ν. 4, πέλω Ῥτο πολῶ: ἰἴοπηφια ταγαα ἠηίχα 08α, αοι 
ν. τος τα 19 ασ πλοπίάπα πρβἰορησα ἴπ οἰκοδομήσαμεν. . ὁλ, Περ» 
{μφ «[ὶ, ὅτι τὸ πολὲς κ ἑνὸς λ, ἐκφέφεται. ! 

Ῥ. 081, ν. αά, Πολύϊδος, Π πποπὰο οατοτ, στ ἃ νι νν 
αἱ ἄτς Ἰδος. Γεὰ νότα εἴ]ο νιάσίυτ Ποχυίδου, ᾱ ποπη, [Πολύϊόος, 
πποχ τορούς ν. ὅσα, ἁρηο[ομη αὐ. δυιάα μονο, 94, οἷ- 
Βιποιῖο τοεν οὐἱοσαβίευς ρα[ξ γὸ τέλος, αἱ ῥαν]ο απίον. νε ὅαη 
Υ. 7, ἐλλείψει τοῦ σ: ουία [οϊσει πολύλιστον ἀῑο ἀενενει ωε 
τρίλιστος 700, 38. Υ. δδ, πολλαύνε εουτηρί ην [Στ γογυα 
ἀπδίο πολλάκιε. ππιοιϊον [απο Ίσο νουῦο Ἀρπορμοπίοπ αὖ, -4ς- 
οἶαται ἴηδοκ Βιορ]ναπί ποβτί; απΏΟΙΔΗς πέπαται τὸ, στ πέπατ» 
1όθ, 101. πεπαµένον 318, άε. ἨΠάςδ πολυπάκων Ιογο πα σα Όηο 

[αρτα 669, ὅο σαι οιπ ήπιο [ο ῤαίας οπαπα αρα Ηοίγε]ήαπα, δι. 
Άαπα, Επαιμίωπι, ιδ, "λεοςηή Ίσους ο ἵπ Ἰάν]ίίο κν, φπσὰ 
δν αομ[ίας Ώνο άοπίακη/ῶς Μοβυίνεν αδὶ [οσα βθηςτο Ἂν- 

ἄν 



602 ΝΟΤΑΓΡ ΕπΙΡΕΚ 
φακοσίαις “οὐ ἰιῦπ, [επ[ας ο, ευσι Ιπίροιατο θγναςι[ωηίς, ᾖ]νσεί ον 
ορι]οπιῖκ: 4εβοτο Ἱππροταγε [ἶφ μος μι [πα ρο[[ο[μοπο Ἰναῦσαι, 
δε 08ο, ν. δι εχρ]οαιίο 1: ποπιϊηῖ πομπή τερείατ ν. 45. 

ν. 38, ἀιβογοηῖῖα πονηροῦ Εἴ πονήφου ΟΧΡΟΝΙΠΙΓ θἶαπι αὐ ΑΠΙΙΗΟ- 
πίο,. Ἡ. ὀ0, ππο]ι9 ους ἐπώνυμος, ΠΟΠΙΘΩ Ρτο ἀἀνοιυίο,  Ν. δ4, 
εἰ μὲν ἄΏδηπο τοἀάϊίοπο αλμοῖ 4ποφιο οὐ[θγναίμπα, [αδαμάιιο εὖ 
ἔχει, Δατ ο εἰιδπιοςί οοπαπΙαΠΠΟ. οθΙόΓΙΠα ποῖ κἼχος ΒΗοίγολίμν 
εχροπῖ ποῦ γ5: ΔΠΠΟΙΑΠΑ οἳ Αἰἴθγαπα [οτίρίυταπη, ποῖ κήγχος: 
αἲ αµασι αἰπόσαι [εᾳεπιία ποβχὶ νετῦα;  Αἴπο Α4εο Υ. ὄ7 ε 
τοημὶ γἰάειαε. . 

Ρ. 085, ν. 7, ἴετο πηθ]ίμδ, λιβώδη τόπον διὰ τοῦ ωμεγάλου ση- 
Μπαίνει, καὶ ὄνομα κύφιον. ἴαπε πιαεὶ Ῥοτ[ρίοιια ος Ἰεοβο, ΠΒΠὰ 
πῶρος οἳ Ἱαρίάο[απι τορβαπι Πρηίβοας, ϱἳ ποπλοπ ῥτορτίαη. 
16, νηρ. τὸ ποφῶ, πα τοφῷ αἳ [ἰπαία. παϊαί πεφῷ ππᾶρί Ρ]ασαϊ, 
ατ ν. 4, οἳ Παρα 009, 51. «Ν. 3ο, σχοωίον πλέγμα τεροβταπι ϱ 
Βυϊάα. ἴπ γυ]ραιϊς Ἰπαϊίοία [αας οτἶαπι αἰτειῖις  εεοπίν, σχοίνινον 
πλέγμα. οθἴθτιῃ πόφκης 6ἵ πόφχος ἁβιοίοϊϊ οιἶᾶπι Φηἱάὰ9, πόρκις 
8τ πόφκος Ηείνομίμ». Ν. 38, ρτο Φίλων Ἰαυὰ [οἱο απ νετία» Φι- 
Ἀήμων [οπἱρίεγισιὰ». αραιά δαϊἆασα Δίφιλος ο[. Ατιϊουϊας τῶν [εᾳ. 
γ. Ἱεειατ εἴἰᾶπι αρ δαϊάσπνς οσα Ἰπείίαδ αὔδᾳμο Πο Ιαπηιι» 
οοπίϊτοι. Υ. 560, πεσει περνῶ. α 61ο πέρνημε, Ἡϊ πίμπληµι 4 
πιμπλῶ. Υ. 4δ, Εω[αιμης 4πο(αο ρτασ[οπ!ῖ ἴεπιροτο παφίχειν οἳ 
εὐτοεπίθειν εκροπῖις αἲ [ο]ο]α ἑτοιμάσουσα Βιέησο (θππροτθ, αἲὶ 
οι Ηοίγολήας. εκ[ίαι απτεαι Ἴουις ποπ Ἡ. ν΄, [εὰ Ἡ. γ΄. (αῦ βποπι. 
Υ. 56, Αροϊϊοπϊ Αἴδοπαυτ.. Π9. 4, ν. 807, Ἱεβίτης, αὐμῆτ᾽ ἔτι πορ- 
σύνεσκον: μὈὶ Ιομο]ια[ἰοο αεοὶριι Ῥτο οὐ/εοίαδαπε, ομγαύαπι. ἂξ 
Άτσοι. ὃ, ν. χα2ά, 9εὸν. ὡς πορσανέουσε, ΡΙΟ τεµήσουσε, οπογᾶ- 
δι, οθ/οΠὲ. ' . : - 
ο 684, ν. 18, οἰτουππῃεχαπι ποφφυφεῖν ποἩ αρηο[οϊϊς πες Ἠε- 
Εγοϊίας, πες δήῑάα5, ηθς Ειμίαπυς, [οὰ ἵαπιμαι Ὀαιγίοπυια πος- 
Φύρείν. εἶαπι Ίπ Ίναο βραϊβοαὔοπθ τοῦ βαβέως διαλογίζεσθαι, Ἡ 

Νυααθεσθαι διαλογισμοῖςε Υ. 91, ταιὰ παρεν[εοῖα Ἱορυ]ας αἱ]ο- 
Ετος δει. ν. [εαίμς εἴὲ, «ο [ὲ φαὶς /ογτε οδὲοίαι πο «ο ὐα- 
Υγ(ίοΜΙΩ, τε[ροπαοιγ: --- κε 
το Ῥ, 6085, ν. ὃ, Εένιον εξ εἴἴαπι αριά θυ]άαπα ἴπ πα, Ἠεπτ. 916- 
Ἰιαπῖς αριιὰ Ηε[γοῖν. Εύνεγγνς, αριϊαδ. οεἴεγαπι Ριπάατὶ Ίοοιδ οχ- 
αι Ολγπιρίωι οἡ. 10, πδί ἀῑοΙ, τίς δή ποταίνιον λάχε στέφανον; 

υΝὶ οι [εο]ία[ίες εχροπῖξ πρόσφατον, εἴ ϱετ εοπ[ε(ιεπ5 πρῶτον. 
νιΦοίμτηπε ποταίνιον Ώοπίεξ ΡΙΟ προσαίνιον περα ιαπη 5 14 απτεπι 
Ἰά ει επτα πρόσφατον: αμία φάαις εἴ αἴνος να]ᾷο [απ αββπία. Ύ. 
18, τπε]ίμς, ποτός Ἡ πότος, επάοια ἀεβπεπιία, μι ν. ἀο. Ψ. 47, 
ἀς Ὁιαμοο Απίμεάοπϊο ππεπιπῖτ εἰ Ἰναια]ί Ὁοπιοο Μγι]ο]οα. 18. 
8, ο. ὃ. ι, . 

Ῥ. 6086, ν. 12, πόρος ἃ περὼ ἀεάποιιας [αρτα ᾳποφπο 086, ἆ: 
πηα]ίπι αιτοδίααο πείρω. 80 Εο ΕΠΙ πόρος, ηῖ σπύρος ἃ σπείρω, 
«φἈόφος α φβείρω, 6904, δι. Υ. 49, αρΏιδ [ετε πεπερᾶσθα , ἃ πε- 

ω. ν. 55, τωίαηα Ἰαήπο γοσαβιιο ΘΟταεσὰ ΟΗ6ο “ΜΑΕΠΤΗΓ. 
γαειογίπι επῖπη, ἃ ΡΙΔΕΙΟΓΕ:΄ Ργασίθῦ, ἃ Ργαεειπάο Γαμπὶς ἀῑσῖτης. 

Ῥ, 6087, ν. 19, εοπγοπίεπῖι ἔετππε παραβεβηκέναι, ῥΡΓαεΙοΓ- 
ηβο, "Ἠπαησίέβο.  Υ. 3δ, τυτβαπα ἄμρππεπῖο Περ]εοιο, ὀκλακέναι 
Ότο ὠκλ. γε Ῥοβμς ὀκλάσαι Ἱερεπᾶιαι, εοάεται ἴεπιροτε ᾖπο πρη- 
δι Ύμναι. 1 μι « ᾠ 
στ Ῥ. 688, ν. 7, Γοηυεπάωπι Έλαβε, σερὲε. οοτήρτας 6[ὲ οἴἶαπα 
Ἀρο]]οπί Ίοσαδ, ουϊ Ασσοπαιῖ. μν, 4, γ. 1671, Ίτα Ἰείτας, Ἄενγα- 

Άλέον ὃ ἐπί οἱ ποῖεν Χόλον: μδὶ [ε]ο]ία[ες 1ασε. Ὑ. 55, πρ2Ηγο- 

ών ειπα δυίαα "ΓεπρΗ: πᾶαν ἵπ γα]ς. προγοφεών, Ῥίαπε αβο]Πιᾶ 
εῇ Ἰπϊπα]ιδ Ππτετα τοῦ ἀγείρεσθαε: 6 επαα προηγορεών Ρτορτίε 

Ἁνίατα ἐχῖνος ὅπου προαγείρεται ἡ τροφή, Ἱπρ]αν]ηθ' Ἁγίεπα α παπα 
οἴἶνας οοπβοτίυς, εοπσε[Ἡισιε ρα]αῖπι τα γεπιγιοαίατα τταπσπηϊϊ- 

ἅτωχ. . πά, οοποτιιοπῆα γινομένηε, βεπῖτ. οα[α. Ὁ. 0, πφούηλε 

ψοείας οβί α προϊάλλω: μα ἆθ τε [ωρτα ἀϊβυῄας αἆ 460, 58. ψ. 
5], προίΐαλλε ἅριά Ἡοπαεταπα ει, Ἡ. λ΄ Πππίο: πεπιρε Ῥταειοπίτο 

Ἱπιρεγίεετο. ση. ' .... 
πο Ῥ. 68ο, Υ. ὃ, σοπιπια!ῖοπ μιά, προτείνω κχεῖρα, Ἱποθτιππα εβ 
Βιπο Ατοηιοσαϊ, ἂπ ποβιϊ Εἰγπιο]ορίο, δε: ν. ἀῑνι[απι προῖξ 
πιο[οἷό αποπποβο Ἰχγορ[οπϊτ, προῖξ μις; Γετροπά ατα "ομσι νυ]πα- 
τς; αιξ ΟΧΥΤ. προίξ επι Ἠε[γολίο. Ν. 17, Ἠαμὰ [σο απ τους 
Ἰκτίσεσε: αἲ Πραϊβεειας Ἰνει ᾳμο εκρο[ιωτη, Ύµπε απῖθας οοπ- 

ἅἴνα. Ὑ. 52, τεοβ» κρόσσαι Ἀέγονται, Ἡϊ Ἱαρτα 40, 4ο. Ύ. 41, 
Δᾷ Ῥταευεάεης ὠγαβός πίεβις απαάταΒίτ μένος αυαπα μένω. . 53, 
τοζήμα, εἰς τὸ πέτεσχαι. πῖ ραῖοι εκ 606, 49. Υ. 57, . α' εβ, 

Ἐαί όᾳ πάροι3 αὐτοῖο καβέζετο. ΝΕ 
ἃ 60ο, ν. 11, Αε[εἨγ]ὶ Ἴσεις ο[ι εἀτιοπῖς διερμαπεαο Ρ. ὅο; 

οί Γοπριυπι εχῄαι, ὁφῶν ἐμαντὸν ὧδε πφοσελούμενο»: ουσᾷ εἴ 
Γανοἰίαβος εκροπί! ὁβριζόμενον: Αἀῑοπδ, Ατοαάα «ποφο Ἱπάε 
προσέλους [νε πφοσελήνου» αρρε]]αιος, φιοπίᾶπι ὑβοιστοὶ Παοτίπι: 

ο[συπίηπε Ἰά νοτρι εἶαπι Ἠείγομία» ας Βυϊάάδ, πφοσελεῖν 

οχροπεµίεν προπηλακίρεω.΄ [6ὰ ππείτο πηε]ία Ίετο «οπριιῖτ ο 

σι δΥΙΒΥΚαΤ1Ι. 875 

1εοιίο απλο Ά ΒΙορ]ιάπο ΑΠΠΟΙΑΓΗΣ, προσσιλούµενον ποππρο παρὰ 
πὸ σιλλοῦν, φιοά ΠΗείγολμίο ο µωκᾶσθαι, κακολογεῖν. «1ο 
αἱ προσηλούμενον πιατ, Πρηϊβολθίε (πηνῖι Θιορῃαπυς). 1άριπ 
αμοὰ πφοςπασσαλεύειν εἰαδίεπι Ργοπιοι]ιοῖ Ρ. 6, τὰ εΠ ραπ ἡ{ὲς σε 
οἰανὶς α[]ίρογο. πφονσελλεῖν [8πο οἨρίπεπι (μαπι Ἠαθοαι ποπάμπἁ 
γιάεο, Ν. 21, Ρ]οπίος΄ Ιεειῖο ε[, µετὰ τῆς πφὸς πφροἈέσεως, ΟΕ 
Ργαεροβιίοπο πρὸς, μὶ πποκ γ. δι. Ύ. 5ο, ἴα γηὶε. ἱπα[οία [ως 
ἀωρ]ιοῖ [εἱρτιτο, πρόσκλιντρον οἵ πφοκκλιτόν. Υ. 50, ππε]ίαθ 
ἴειε πφοσῴδια, ΠΘΙΙΓΟ βοπετθ, µε ἵπ Ρτουί ΟἩτεβοπιαι]ία βτασι- 
χπασα, οοἰαοπῖ πο[ίτας 45, 33, 

ΡῬ. 691, γ. 3, πο τὸν ὦπα, πια[ο. βοποτο, υἱ πποκ γ. 4. 
ν. 39, τὸ αἰφῶ πἰλὶ] Εεοῖι αἲ τὸ πφροὐφγιαίτερον: «ᾳωίρρο φμοὰ ἆ 
{ε(ιοπ!ῖ πφοὔργου ἀετϊναιασα Βε, αἱ ὀψιαίτερον αὓ ὀψέ νεὶ ὄψιος. 
Υ. 5, προβύκως [οτί ροιεβῖ; αιῖα [περο ποπίπα Ργο αἀνοτυίϊο {Γ- 
ΡΑπίυς: αμοιιὶ εοπβτιοπΠι πρόθυμος, αι ν. 45. Θεᾳιιεπθ φρῶ 
τερεύῖτας ν. ὅφ. Π ααἱς Φρην Ἠιαε, Ἰαεις οἱ ἄσοθᾶοῖ οαἱει]μ». σ 
60, Ίουι» ΟγΙ, Εξ”. 

Ρ. 603, Υ. 1, πρωϊςός οἳ πρώτον Αοοοπία γαπῖαπῖ, μἲ πρωζ οἱ 
πρ ν. 13. Αριά διάαπι πρόζα εἰ πρωϊζόν, ναπίᾶπίο Αεοσπῖα 
ρατίτος ετ αμαπεϊταιε: αριά Ηεβγεμίαπα πρόία εἰ πρωϊθα, ΙΘΠΙΙΠΙ 
Ὕυαπείτα(ε γατίαπῖε, . 2, παοµις ἐξέρόχξε, εγμρὶῖε, ε[]γερίε, ἵα 
ΕμβαμΗ εομλπιεπῖ. 1030, 30. Υ. αῦ, ομπι Ε προόφα ε[ῖ οοΠΙτΑ- 
οτἷο, τθοῖῖα5 πρώφα Ποἱβθίας,. εκ τερα]α αμαε [ωρτα ιταάατ 086, 45 

Υ. 4ο, Ίοσμφ αἆ : 18: αἲ ειπα ε πφώίφα, πε] [ορέπιιν πφῴφα. 
απσπι πος α]εραι, ἵαρτα εβ ὅοῦ, 58. 

Ῥ. 005, γ. 19, οοπιραταιῖνο οΆτοι πο πρῶτος; (Φπἴρρο οἶνας 
σοπιραταιἰγΗπι πρότεφο» Ό91, 19: 603, 64) [εὰ πφώτιστος: ἱὰ οπῖπα 
ε[ῖ-ε [αρειανο πφώτος, απ αριᾷ Απο ργοπίπιέως οἱ ρε[]ιβὲ- 
πεις ε ργοτίπεμς εἰ ρε[]πιµς. Ν. 28, πιεϊως δευτέραν ἐπίτασιν, 
σος αἀιεοιῖνο ἐπιτ ιτικήν. αιϊ Ἱερεπάιπι δεύτερο» ἐπιτατικὸν, 
Γιαιάιτο [αρβαανο µόριον. Θεῃ- ν. Ἡϊ πολλὸν παυρότεροι, ἴλ 
Γαρια πολὺ χειρότεφον 075, 35. Βοιμιεῃδ Ίοσμς ποιο [ο]ιο ἆθ- 
ομγίάζας εΒ: παπα Ἡ, ω΄ εβ, "Ῥηίτερο, γὰρ μᾶλλον ᾿Ακχθιοῖαι ἂὴ 
ἔσεσθε. Ν. 51, Ῥάχγίοπατα πρύλις αρποΐοιπι Ηἐίγομιις, Φηϊᾶας, 
Ευ[αιμία5: ἁοπο[ζυπι επἶαῃ πρυλέες: [εὰ ἰὰ 1π1( Πάπα Α πρυλής 
Ρογπια πι Ἰγααἲε Ἑι[ία μα. Υ. 56, [το γφάφεται ΑΡίϊι9 γίνεται 
Ἰοβοβππας: πα! ΄ειτοτ ϱ΄ εοπβαβ» [οἱριυταε εοπαρεπᾶ[ῇς. Υ. 4, 
χεο[ῖας, Ποντανεῖα" καὶ Ἰηλυκῶς, πρυτανεία, αριβμὸς τ]ωερῶν 
τριάκοντα, αὶ ης Ηάγροσταϊίοπ ει Φμϊάας ταᾶιπῖ. αμα σίτς 
αὐϊεπι Ἠαες πρυτανεία οΏαπα ν. 90, ηδῖ ἀεοεπι Ππίδας, τοίἆθ 
τπεπ[ε ΊΗΠ8Γ65, 6ἳ πρυτανεία Ῥει [αουσῃίοπεπι αἀπιϊπηίγαια ππια-. 
πηοταπιτ. Ἡ. 99, ἐκ Ἡαηροσταίίοπε ας Βιίάα Ῥ]ηχαβτος [ορε 
Πρυτάνες: εἴ [εά- Υ. καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, ΕΑΕΙΑ Ροβὲ πεντωκο- 
σίων Ἰπτεγριποϊίοπε: εἳ ν. ὁ7, κλήρῳ λαχοῦσαι, ἀῑνί[ο. ' 

Ῥ. 604, ν. ὃ, Αἰτετα οαμία οπηϊ[α εβ: Εοτίαα απῖᾶ Παρτα ἵα 
βαλανεῖον εκροῄτα εἰ 187, 1ο. Ύ. 7, πτανές απϊά νε], πε[εῖο- 
Ἐτ Ἱποετίιτη, απτηνές πο απ αἰἰπά φπἰἀρῖαπι ἁπιοῖος [ορίοηι. . 
36, ἐκφύεται Ῥεπε Ἠαβοι: {[εὰ ἄρίάπο εἴαπι ἑωφύεται. Ύ. 46 
Ἱαπά [οσο απ νετῖμς ἐρίμυκος. : " 

Ῥ. 605, ν. 5, αραιά Ηεί[γα]ι. εξ Θυῖἀ. εΠ πτωχαςέμκεν: [οἆ π-ω- 
σκαςέµεν ΙΑΙΠΕΠ υπ σ τεηυϊτῖτ αραιά εος [ετῖε αἱρμαρειῖσα. Ἡ). 
15, πέτω τοροπτς επῖαπα αρ. [εα. ν. 45, σαπι εαάεπα αειῖο]οσία, 
Ύ. 54, ππείο οοπνεπιεπΏμς οὐλύμποιο. Ν.38, νι]ς.  ἆλισαα 
/Γρεγανοταµε: πμ] αἆ τεπα. ἰπάιοῖα ἴπ εἴσάετα οἳ αἰερεῖτς Πεοιιοπ]ς, 
Ἰπβπιῆγο Ἰποάο, παρα τὸ τὰς πυγας ἐκεῖ ἀλγῆσαι τοὺς ᾿Αγαμέ- 
µνονος ἐρέτας. ππεπαϊπῖτ εἴις τεῖ οι 8παῤρο. Πρ. 14, ᾱς. 07. Ἱ. 
55, Ἱπο]α[αη συγκοσµοῦσαν αἆ [οπτοπίῖαιι ΗΝ αἀἁ ατα ϱ 
Τοημεπίίδι»., Ύ. ὅθ, κεκλεισμένων Ῥτο γιὶᾳ. κεκλασµένων τορο[ αίμα 
εν. δᾷ ει 67. Ὑ. ἀπ, εσας εἰς τὸ πύξ, αἲ Ραῖει ϱ ν. γ 
δο, άεσστατας Ίουμ5, ΑἴΠμο Ίῖα εχρ]επάα», µελαμπύγης ἐπὶ τοῦ 
Ισχυροῦ, ἀπὸ τῇς µελαίη». Ν. 50, νε[ρία ἀμρ]ίο Ιδοιοπῖς, 
ἑλκήδην οτ ἑλκπόόν: (μάτι Ρρο[ειίος οκ[ίαι ἵπ Ηε[οᾶί (λγρεα, 
ν. 502, | 

}. 600, ν. ὅ, Ροβ µόθωνα ἀμπσιπεπάυπι; ας {εφυσπτία Ἐη- 
πιο]ορῖοὶ 115, ποῦ οοπηϊεί. αραιά Απιζορμασσιι οπίτι ἵπ Εαυϊηθας 
Ίσοι5 Ίτα Πεβίτας, ᾿Απεπύδαφισα, µόβωνα περιεκόκκυσα, [δι περιε- 
κόκκισα. ν. 38, τυΓ{1πι αοοθΠΙιΙ5 βεπιπαίας ἵπ Οαἴ[[ειρῖς εάϊιοπο. 
γ. 53, τεοιῖις, ορίπος, τοῦ τοπικοῦ, {οοαδὲς ποπεπὲτ: αποά εξ 
Πνλαῖος: Ἠπάε 1 Πυλαία σύνοδος Ῥαρίπα ρταεεεζεπ ν. ἀ., 

Ῥ. 607, ν. 7, ΑΡ [ους πιμται Ῥτάερο[. ἀπὸ τοῦ παρεσπαφµ.. 
ππειαρ]οσίο πεπιρο αὐ Ἠππογο Ίο, φαί {5 οοτροτίθας Ιπτοτ[οΓίε 
{ει Ἱπῃππαί. Θὶο ν. 19, εοπνεπίεπίι ἀπὸ τοῦ πυρός, αὐ σης 
εἴ ν. 50, Φλογ) ἀναφερομένη. δες. ν. 51, αἰτογίας 4μοφιε Ἰθοιϊοπία. 
νεβαρῖα [αατ Ίπ νι]ρ. παφα τὸ πυρός. Ύ. 4ο, ομι Ριαεροβῖοσε 
Ἱεπεπάιτῃ νἰάειας, ἐπ) ἀσφαλείας, 

ο Ῥ. 0908, ν. 9, ἵπ να]ᾳ. Ιπάϊοία [υπ οἴἶαπι αἰτογίαν Γοιἴριιτας, 
οὐκ εἶχε, Ρτᾶετ. ἱπ]ρετίεειο. Ύ. 10, Ι4ΙηἨίςο ΠΠΕΙΥΟ πηᾶσίς. οοι- 
ΤΙ Ἀιποπωγωνία, ΓΡΕΏΙΑ «οοττορία, Ύ, 38, πνρπολῷ [εευτιόα 
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Ἐτετί Ἱερίτατ αρυά Ηε[γομίππι, Θμζάαιη, Επαίαπι, αιφμο ας 
Ἠου». δάψα. κ [ετο Ἰπίο, δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν 
ἐγγὺς ἐόντας, Ἱα οἴἶαπι ΑπιΠΟΡΗΑΠΟΝ Ὑεΐρι, Τώόφων ἅπασαν τὴν 
πόλιν καὶ πυρπολῶν. οἩχ ΕΙᾷΟ πυρπωλῶ Ἰεσμπάα Ῥτοδμεια ποβῖετ 
αηα]πεΏῖ ποπ γίάσο, ἵπ ἀπεμπολεῖν γετο α[Πεπτίμπίτ οἳ ΗείγοΒῖιι 
φιο(υο 4ο δυΐάας. Ύ. 42, αὐτῷ Ὀοτίου ροῦῖμ ο[ Ῥτο αὐτοῦ" 
αὐτοῦ γετο, εκ αὐτόσε, οχιτῖο σ, οἵ ος ἵπ ου οΟΠΙΓΑΟΙΙΔ, πα ποῖ 
εκ πό», 678, 44. Ώε τούτω ομαο [αὐήππρυπτας, ἀαδίηση µηο Ἰαρεπς. 

Ἱ τν ν. 6, Ππε]η[ατῇ πάμματα Ροβ]ατ ἱρία [οπιοπία, ος 
Ασποίοῖτ Ἠ]αά εππη ἩἨοίγεβίο οἴίαπι Ευ[ίαιλίας, Ὠοεῖσαο ἀῑα]εοιὶ 
Ῥτορείυσα ε[[ο ιχαάσπο. . 11, ναὶρ. τὴν ἠγήν: οπὶ νοσὶ ΕΙΙΏ Π9- 
οδών ποτε Ἰεχιοορταρηί Ῥαϊκοείποπζως, ἐωγὴν Ῥτο εο Γ[α]- 
πα, νε τά, ἂς [αστῖς ιτγεπαίῦτις Γαρτα 4ποφπε αΌφ, 19. Υ. 18, 

συνδικεῖν παῖπι «οΏρταετε νἰάεταγ: αρα συνδιοικεῖν: ο ν. 53, ὃς 
ἐστι, σφηΐς ᾗε, Ἰὰ εβὶ φμα]ῖο, ααὶ ὦς ἐστι, μὲ ἆσ ο οεη/οαπι. 

«Τσο, ν. αν πάσα επἶαπι αἰτεπίι Ἰεειῖοπίο, ἡ} πρόνοια, ὅτι 
ϕπφοενόησεν --- τ-πκόνγ ασποί[οῖτ σιἶαπα Ηε[γεμῖας, Φηϊόας µιχάπησαθ, 
Αὖ Ἡοτοάοτο Ἠμχο Β πφονοίην ᾿Αθηνάν αβρο]]αήί ππάομα, Δες εἴ 
Ῥπη[απίας ππαπιῃπο αρπο[οῖτ: Ῥήοτετη, 359, 35: Ῥο[ίετίοτεπη, 523, 
4ο. ἨΒυτί[αν οοἆσπῃ νεα α, ε Βυΐᾷα τοῖς Ἰεαοππμς, ὅτ, πφοὐνό 
σεν, ὅπως τέκοι αὶ Λητώ, φμία ργο/ρετὲε, μὲ Γ,αἴοπα ραγεγεῖ. 
ϐ, πφοϊστασθαι, οὐ[ίαπαϊ ετ ας μον Πρπὶβοαιῖοπο τερειίτας 
εὔἶαπα ππος ν. 31: εἰ πφοΐσταται Ἠοε[γομίο εἴϊ ἐπιπολάςει: αριιά 
δυΐήαπι γοΓο πφοσίστατο, ἐνεπόδιζε: επὶ [οἨριιταυ αοσεΔΙΕ προς- 
στῆναι νε. 1ο. Υ. 11, να]. προεκεκόλληκε. Δεν: 0µ9 ΕΠΑ 
Θμ]άα ραΆνωπα ππα]ηὶ, -Ἡ. 1ο, οοπσγιοπεῖι [οτο µοι, ἀδί, οα[α. 
γ. σὲ, ἵπ ρὦ, ρ, αριταιϊοποπ. (οσιπας Ἰϊοταο ιπίθαιίητ οιἶδια 
Γαρετίογε» οιμάοπο: (παπποῦχεπι ετ ποῬ θαπη [ορειχαπι Ἠίο ετ ἴπ 
Γενοπῖραν Γεεναπάαπι εκι[πιαν αν. Ύ. 54, αρα γἱάιας, τὴν 
ΨΦυχὴν ἔχων. 
ἍἘ, Τοχ, ν. 5, Εοχιαῇο Ἱερετάμπῃ, εὕρους αἡ κατά τινας περί- 

ατασι. Ν. 38, νη]ς. οἰκούση, ᾖαδαμεὲ, Ῥατιι αρῖο. Ν. 3 
ῥέβος Ἱερεπάυπι εἶῖο Ῥτο ῥόβος, ο δμϊάα οοἸίροτε ο. Ὁ. 490, 
|λιάδεσι Ῥγππο ροειίσιπα εβ, 106, 49: ἀείπάε οι ρεοσταρ]ίσα 
ἠ[οτία την εοπργηῖε. σι ετᾳο Ἠίαπα Ῥ]τγρίας Πε, Ἠ]ιοάϊ αἰ- 

τποπι Ἰαϊγ[ιν, Ἱοροπάωπι νἰάειας Ἰαλυσαιάσω, Ἰαἰγ[ῃ οπίπι οἶνῖ 
εΏὶ Ἰαλύσσιος, ἴοετα. Ἰαλυσσιάς, αἲὶ διερ]ιᾶπις Βνχανήμς (ταζίς. 
Υ. 52, ῥαῤμλὸν οοπῖτα ππείτυτη εῇ. Ἰεπεπάππι ετρο νε] ῥαδελὸν, 
γεὶ ῥαδανὸν, υπάε ῥαδανίςειν μας. [ε. ν. 8. ετία [επριμτα, Ῥο- 
δανὸν, ν. ὁ4, Γαρτα εβ 280, χα. Εμβαιλήας ἀπρ]ιοίς τΑπίππι Ἰεοιῖο- 
πῇς ππεπαϊπ]τ, ῥοδανὸν εἴ φαδαλον, 1166, 19. μπάο Γα[ρίοατί Ἰίορας, 
ἔτες ἴαπίνπι Ἰεειίοπες α ποβτο απποιαιᾶς ε[ε: 6 απάτη ὀμαῦις 
Ριοηρας Ζεποβοιί [Πτ ῥαδανὸγ, ἃ 41ο ῥαδανίῴειν: Απαομι αμίεπα 
ῥαδαλόν: Ῥταε[εγίπι ομπι ο ἆπο Ἱοραπίιτ εἶαπι αριά Ηε[γομίαπα. 

δι Ῥ. Τον ν. 4, επ ἐλβεῖν [ααιάϊοπάππα λέγεται, νοὶ Ππι]ε 
ηωίᾶ, «Ν. δ, ἁγνία Γεττῖ Ροτε[ῖ υἲ παφθενία 463, 14: [οὰ Πιαφ 
ἔάμιεα ἁγνεία, Ὁϊ λαγνεία. Ὑ.5ο, οοπριαεηῖμ5 ε[[ο νιάστατ αχλεί- 
ατῳ χει ΠΟ εἶαμ/α πιαπι, ῥραϊμία Ἱπαπα: αᾱ ἀβετοπιίατα 
γοῦ πὺξ παίεν, 690, 90, αασά ο ππαπα ἵπ ρήση εοπιχᾶεῖα 
εδεήετε.. Πηή]18 [εγο «ἀιβοτοπιία τοῦ κολαφίζειν εἰ κονᾶνλίθειν 035, 
9: ετ 28, 21. . 94, μετὰ τοῦ ε, Ρτο διὰ τοῦ ι, αἆ ἀἴβετει- 
ἵπα Λεο]ιοὶ ἄρπνς [εμ ἅρπυς, αποά Ῥαγγιοπυπι ο ει ρει ν [α]- 
ματ, Ἡ. 50, ἵα να]ρ. Ἰπάιοία [αης οἴἵαπα αἰτοίης [επριυτας, ἔκλει- 
Φο. Υ. 49, Ῥτο σφίν τεε[ῖαδ Φίν Ἱεβεπιιδ, εκρωπεῖιο ἰηἱ σ, εο 
πεπηρε πιοάσ (μο Φίξ α Ῥοθο[ί ποπήπαϊητ ἡ αφίγξ, πι Ηε[οι! 
[ε]οίία[ίες αἀποιαι αὖ Τ]ιευροπίαθ ν. 526. [ο [απο οι αρυᾶ Οα- 
πιαεπαπι Ἠγπιπο ἵπ Ὠϊππαια, ἈΚτήνεά ΦΩ λοιμὸς ἐπιβόσκεται, 
Γεἰτοῖία ἵταύαας σ πηοιεὶ εη[α ἀεπιρίωπι εἴοι ει Ηε[γολία (ποφιο 
Φιν Ῥτο αὐτοῖς ἢ αὐταῖς π{υτρατίὶ ΡχοΚῖς. Ν. 46 α ας ἀχανλω- 
δεστάτα»: ουἶς [οπἱρίπχας γεβῖρία ν. 49. 

Ρ. τοῦ, ν. 5, ῥαγῶσαι Αρποΐοιι οἶδπι θμἱζας: αἰϊοφηῇ αἆ ῥάκος 
πιπρῖν φπαἀται ῥακῶσαι. Ὑ. ἆ, ΤΗΠΓΗΠΑ γράφετα, Ρτο γίνεται, Υ. 

, γμὶρ. ὡς παρὰ τὸ ρέμα ἠθεμῶν Ῥτποροβοιο. Ν. 13, ῥειτῶν 
ππεπηϊηῖς οι Ῥαμ[απίαν ποβετ οὓς, 15 67, 4, Ύ. τά, γη]. Θφασίῳ: 
[εὶ Θφιασίῳ Ἱορεπάαπι εἴε, επι οκ α[ῑφ ραιοι, πα ΙΔ εκ 
πο[ῖτο [αρτα 495, 09. Υ. 10, αρα κλάσβα,, Ριαεί, ἵαπηροτο, 
γ. 37, φέξαι Ῥετ κε, Ῥτουαι [εποῇ µεταποιῆσαι, «ΟΠΠΓΠΙΑΠΊΩΜΘ 
ἵῃ [εηπεπήῦως ῥέγμα οἱ φέγοι: αἰοφαά οἳ Ῥετ η Ίου εβοτιΙΗΣ, 
ν. 50, ῥῷ τὸ λέγω, εῖ Ρος τῇ, πρώτης ανουγίας, ιήρρο φμοὰ 
εκ ἐρεῖν [κοῖυπα (ΓαύλπΙ ποππυ], 

Ῥ. Τοἳ, ν. }, Ίσει οκ Ο4γΠ. Ε’, ΎΥ. τά, Ίοσπφ Αροϊοπις ΆΙµο- 
παυτ. πῦτο αν γε. 66ο. [Πο ει Ἰ ο α, ν. 198, αραιά οππάείη, Βάκ- 
τοῳ σκηπτόμενος, Φφικνοῖς ποθὶν ᾗε βύφαὰ. Ν. 54, απῖε ῥινοτόφῳ 
Μο[οτί ροιεβ "Αφηί, αά οχρ]επάδ [επιρηήανη, Ἡ. αὖ, νηὶρ. ϕί 
ἥτεα, Ἠἠο[ο ἴπίετισ τ, ῥίπος αριοίος αἴἴλι ΠΗο[γελμίης, εκροποπΒ 
ἕδαφος πφὀς κοίτην. Ἰθιάεπι τουῖαα λύγων Ὀαηγίσηως, Ἡί [ωρτα 
ὅτι, αδ: δ9α, 44. Ὑ, δὲ, τα γμὶμ. ἱπο[ςῖα [ωπι οἳ αιτίων Γορην- 
επ, ἀποῤφιπτηῖσλαι, 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΑΙΟΟΝ ἄΚΑΕσΟΝΥΜ 
Ρ. τοῦ, π. 39, ΟὰγΙ, εἰ, 'Ρόκβει γὰφ μέγα. ξερὸν 

Ἠπείφοιο. Ιοπιομιε. ἴμήν ποτὶ ὁ) αὐτας γα νο. µε 
ανανκπιδος ἀμφιτφίτη». Υ. ὦ-, γμὶρ. λογῶ;ς ομοά πες αν 
οὲ, πες αά ὁ κ Ἰλῶς ορηρια μομς Ίθομο πιο {ωῇρι 
που «πει. Ύ- 3, Ῥτο ισκουπίου Ἠείγελὴμε εἰ δμίὰαα φαλαγγίον 
Ίαθεπῖ, νεα, ΡΙΨΗ μμ » υ.λ. 

Ῥ. 7οῦ, ν. φ, Ία γιό. ὑπάία πι ἀωριοίο ήριααο, «ῥυλφέ 
νεια 6ἵ ὀνηφενία: ομίΏ βοπετὶς ανα [ωρα 403, 19. Ἡ. 13. 9οµ- 
νεπἰθη η», τοῦ πλούτου, ανιμίαγωπι. Ν. 20, εἆ. Λι- 
βοπαυς. Πδ. ἄ, ν. 144, ὃν, Ἱοπιφπο [ο]οίία: ει ἵπ ὅπε νου: 
118, φο]ίδεσσι, «παπι. Ὑ. 3ῦ, Ίσοι ο Αιβοπαιν ανν» 
αχόρ: αὐὶ φόμβῳ Ιεήριωπι Ρτο ῥύμβῳφ. Υ. 560, Ἱεμὶ Ροιε[ῖ εαιπ 
πῥοςηρτηµένον, αρρεπῄιώσι 47, τα. ἀυβιπεη ση οι ἵεμη, πι 

συνελκυσµένος, Ἰθπιάμο πποχ ν. ὖ1. Υ. 4δ, ῥυπιῤῶν ηεν 
αεαιμ]επάιΗη ρτο γµβας οοΜίΓαΛεπε: Βμὶ σάρκα τερειεπάωπι ε 
τασορά. οΟΠΠΠΙΔΜΟ. 

ἆαθ. [εὰ ἑλκυστοῖς νετ [αι οχρυ νι» οοπιππαίο ἡ 
κυλιστοῖς: αιφαε Ἱια Ἱεριί οιἶαπι Ηε[γολιης. «Υ« αν οσα 7 
Γημαιιάἰονάμπι συνέβῃ, Απῑ Α)Ιιιὰ Ἠαμδππουςί, Ἱθπαφαε. ν. 20, 
τροπῇ τοῦ π εἰς ὃν λα μὴ γίνεται σαἈρό». Ν. 5ο, 
1α1ἱπο νουαμυ]ο Έταεεα οείβο φἨαθήτας, εΓδΩΧ. ΥΕΓΑ. 
Ἱορῖαπα εχρτε[Ώι Θεπεα οοπῖτονει[ία 3, [Ν 1, -, 4ε ο. 

Ρ. 1ο7, ν. 5 ει 4, νυ]ᾳ. ἁλκυστωκοῖς: φιοᾷ Δεπο[ζς. αιἶλαα Θιά- 

Ῥτοβηια, [οηδῖε, πια φµαο ας ἄαιμγα εγαι σα, οαρέμ- 45 
/α5 ωι. Ύ. 53, αφάζω "πι «οπβτιῖε οὐ τὸ σέβω: ΑΡίΙΗ9 σε- 
βαν σης ν. 1η  ὁ Ἆ ρλώα ΙΠ - αἰτοας. τμ 19, ὁ 
σεμνύνών ῃΙὸο ὁ σέβων. ΝΥ. 57, [οταπ σάω νοτίμδ, ον 
ν. 57. Ν. 59, γω]. ἄσσω τὸ φον, ἀειτασια ρήπης 1 
φας Ρρ. [οη. ν. 33 τοειο ΑΔΙΑ ο, . ὓ. 40. Πουρ]κοπία, Ἰοευς 
εἴὶ ραρ. 13. Ῥιο ἴεῃ. Σαλαωβά, αριὰ Ηε[γοϊυνα αλρηβα ο, 
ρα ΛηΠορΗ. η Εαδι. Σαλαβακκωώ. ἵτ νυὶρ. πίσω ει 
αἱιρήας Γοὔρίωχαε, Σαλάμβη. [λομας. Ἱ απορια, μα Ἠίίος 
δα/αΙΦΟΠΕΠΙ οπιὲ ρίαποιμ ει ἰαειαιίοπε δγτἰαοὶ ομζεµς 
δω. Εν 4άάεπάι.] Υ. 55, ραγμοῖρίαπα ρχο Ἰπβαϊήνο ας 1 
το είναι. ο ' 

ν Ρ. Το8, ν. 5, εκ Ἠε[γε]ήο Ἱερὶ Ῥοιεῖ, ἐκδέχονται δὲ καὶ ἱδρι- 
σασβαι--. Ἡ- 8, οαῃο Ἰεσεπάμπι,. Οὗνεκ "Αρης ταύτν τέκνον 
Έχωσε πόλει ἰπ]ο εριιαρλίωσι Εως τος» μια 728.48, 
γ. δι, κεῖσβαι. [μἱροοίιπι ο: ο Ὕρεν χνΊσβαι. «Ν. αἱ, Ἰο- 
ενιη αριᾶ 1.γοορµτοποπα ποπ Ἰωγθβὶ, ος ων νωίδόν 

Ῥ. 7ο, ν. ἂ, ὁ Ἰσαί γοιε: Π φις Ίαπιοα ὃν τοαϊμετίς, ' 
πιο Ἰϊοε. Ἡ. 58, Γοτια[ε τη] ἀπὸ τοῦ ἕλω. ΠΔΠη Δὓ ἕλκω 
εἶλγμαι. Ν. δι, ]ωγοορ]γουῖ Ίοσα» εβ ραρ. 1οδ. ηὈὶ σεμνῶς ΠΟΠ. 
αἰσχρῶς Πραϊβσαι, [οὰ, {10 ./ροοίε τῇ» σεµνότητ-ς, κ οµοπς 
φις γ. δ4, Ἰαιὰ [οιο ἂπ νετ» κατακαπτόµενος, Ἡε ΓΕ 
κάπτω. 56, πονεπη Πἷα νἰάεμίυτ Ἠαες ε[]ε, λάων, θώωνν φακών 
Τρώων, παίδων, ἀάδων, κφάτωνν Φκτων» πάντων, 4 ποπηπαὶγί 
λᾶς, ώς, ὁμώς, Τρώς, παῖς» ὁᾷς, κφά», φως, πᾶρ.. δὶς Τε 
Ζέος άοο, 16. : 9 . ν 

Ρ. 71ο, ν. Β, τεσῖμφ ἀλενάμενος, εχιτιο σ: νεὶ ρἰεπῖμ, 
ἀλευάμενος ἀπὸ τοῦ ἀλεισάμενο». Υ. ἄο, ναὶρ. σείδω. 
λα) επίπι σύθω», ΙΓ νήθω, κνήλω, πλήβω, πρήθω. ο. 
αοΟΠΙΗΝ διαττῶ: Ἠπάο διαττᾶν Ἠεβομίο εἰ Βιάαο (ης οἱ ποβτο 
{πρτα 37ε, ο διασήβειν: 3ἵ διάττειν τὸ διατρέχειν» Δριιὰ εοδάενης 
Υ. δι, Παπά ἴσο απ νετῖοι Ἰεοῖο, αἱ παφι 5 πφοστακτικαί ε 
άπορο[το [η απιίνο: σαι, οούεπι οσᾷίπο ππαποηῖε, γενρῖς με 
Ίππη πηυϊαἶς, αἀπρόστακτοι αἱ παραδόσεις εἰσί: οἱ ἴεη. ν, παρα σει 
το παραβέσει. 4μαπι(υδπα πο αυ σαι [αφ Ῥρίαπα τε τας 
μητοηεῖᾶ. ΄ 

Ρ. 711, γ. 1, µμλοκόρος ε[οι ον οπγαίοτ: αἲ μυλήκοφον 
[πηρα δ94, 50, /εορας Πιοζεπαἶμο νετΓελο. σήκασθεν {εη. 
αμπο[οἷι οι Ἠο[γολίο οἱ δη]άα θείαπα δώ: ον χαμά ἴπ νν]- 
βαῖΐ ποβτὶ αποιοιῖς εχεπιρ]αδη, ἵοππφις ἴπ Ἠοπιοιί [εἰνοῖλε, 
Αιοτίς φποφπο Ιοεηοπίς Ιπάϊοίᾶ, πεπαρο σήκωβεν: ιά, ᾱ σηκάζω: 
Ίος, ἃ σηκόω Υ- ὖ, ἘΠιωία5 καταγωγήν. Ῥεημοπ ἑλαίαν 4ρΏο- 
[ος οι Βι]άας οππι Ἡαχροσιαιίοπο: πο πμ] ἴοτιε τν μαᾖι, νι 
6, οἱ Ρ]οπίας ηιεἱραῖιις οἰγιπο]ορία, Σηλυωβφια ε[ῖ Σήλυος πόλων 
υἱ- Πολτυμβφία εἲὶ Πόλτμος πόλω: Οία Αρία δελευπα Ἰλαια 
οροπη Πρη]ῆοαι, υἳ ἀοοεί Διορὴ. Ἑγε. Υ. 1, ή χατατεβέν-, 
τος, εροβιίν Ἰλαιο προ. Ἡ- θὰ, ον σιαγὼν [ωῤαμάιεπάωμα, 
οἳ ο μεν σιαγόνες. 4 τν” 

Ρ. 71η, ν. 17, Αροϊϊοηϊ Ίου» ο Αιροπαυ:. 3, ν. 9ο: αδί 
ύννονε ἀμρ]ιοί νν, αχ οι αρμά [ωγεορλα. ραρ. δ0. ἵπ νοπαδυῖῖ βεῖ- 

Ἰωσδι αιθύνη ει ος πἆ οΙΥΠΙΟΠ σνβίνη ἀῑοίας, πθπιρο ἃ 
[ήν οοπβµοπαϊκ. Ύ. 56, μια ὔ ας κλίσο, οχρΜΩεΙα Ρτὰ ' 
πο, αἱ ἀρε]άται [οημοπα. νογῦυην κλίκ, /σείας. Ύ. δο, ] 
θείας, καὶ ΟὈλνόνε νέμφης ἵπ Αροϊοι Γονο]ῖα Ας 
1, Υ. 039, ἀπὸ Σικίνου υῦ. Θόαντος καὶ νηῖδος νύμφη, « 

ἲ---ᾱ---μον..- 
πα. οκ 

οσο κα 

2. Εκή-- ος.” 
λα 

ς δημο ώωφ-.. 

ο Ἡ 

αν 



ν. 

δή 

ποπήπο Ῥεορείο. -«. 66, τοσίης εΠο νίφεια Σικώου,  Ἱοπι(πο 
Ρο. ν.. Αριά Εα[αιίαπι οβ Ῥνκώνου, 1042 η μξ σίκώνις 41- 
ηυὸ ϱειπίαο νν αριιά εαπιάοπκ) Ἱκεπιπο αριᾷ  Ἠείγοα, οἳ δυϊάασε; 
φιαά εἴ σέκινον ποπίτο 6επογο ἀῑοὶ πγααἶε, ' 
ος Ῥεπαὸν νι αν Ῥίκημα οϐ αριιά Ηε[γοιν 4ποφπε ας Θαάαπα. 
[εὰ ν. ά εἴἶαμι αἰίοτα [οὐρίανα: ποίδιυς, Ῥέκιμα, ατουίπο Ῥοτ ο. 
1Ρίάειη πποχ ος ια. οα[α Ἰοαί ροιο τῷ Ἰωσάφ. τεἰαίοπο αἲ [9- 
πιεπία, ας αρα Θυἱάσμν ι Ἠ. 19, δν Ῥεουί Ο)Τε[οπλαιμία ν μί 
αλαιἰςᾶ οΏ πεφασµένω», αρογὶο, ῥγοραίωπ,' ὀνίίοπιο, ν τν 
βρπίβοαϊ Ἰαπηίομαν ρθειᾶπι Σμμωνίόην ἀἱοιτ ἄν Ἰγήσυτα Ῥεμωνίόην : 
ευἰίας ἀεεοπιίαο Θπίάαν ποπ ἐς κπάμφᾳ ὁ 36, αρνοκήων κ. «ὃν 
μιαρῖς οοπβτιήῖ σινώµνωφοι, Ῥοπιηιίπηα Ῥτούμετα, ας αρπὰ θαἱά αμα 
ο. ν. 58, ο λφώς, 1Π/οτ{Ο' ἡ α ἡ Ἡκ 

αν Ῥ. Τχά, γ. Ἡν ΡΓΟ σιπτοί τοσα επι Ηε[γεμίο οι 8υϊἆα: στι- 
πτοί Ἰεβετηι», ΠεπΗΡε παφα τὸ στείβειν. Ἀϊφιο ἀάεο [ο ε[ῖ αριὰ 
Δι[ιορΗ. ἵπ Αοἰαγα, στιπτοὶ γέροντες πφίνωοι. Ν. 0, Ἱεβοππα 6 
δωῖᾶα σιτοβύη: φοἱρρε οπαε [αγοαξαγ σίτοις. σιτοποί πιῖπιι εὉπ- 

πει νι ασε ν]καῖς Απηπηοηιι Διαφοφαῖς πες ποα Ἱερυπταγ» 
εν δι, Ῥοβ οἶονε Ἰήειοπό σαι γἱάνιας σοφὀς, Ἡτ Ῥίεπα οἳ Ῥίαπα 

βαι [οπιεαία.  Υ. 59, Θρηικέην  πια]ε αἲ Απαογοοπεοαω πηθτγαι 
. ΕΥ. 66, σιφλός ποτ πΐπιν αριθ «εηναβίηπιδ α σίπαλο» 

-δ, αιθπηρθ συγκοπ τοῦ α, καὶ τροπῇ τοῦ ψιλοῦ εἰς δασύ. ἵα 
ἔεη- ἐσωωμένος Ἰοπίσο οτ Αιῖσο πποτο οπηϊ]α οι 

απ5, 598, 5ο, ' ν 
Ῥ. 716, ν. 15, Εοτα[ῇε ὡς Τελαμων: απῖᾶ Τελαμών Οπᾶεοππα 

απαρὶς οσα Ῥατραταπι ποππεα εβ. Θεῃ. ν. Μεγᾶν, Βαραβᾶν, 
Βαριωνᾶν, Ἰηασῖ αοσα[, (ματ ποπηϊπ. οα[ᾳ5 [ροσίεπι Ῥταοίετυπῖν 
Υ. 58, Αροίίομι. οἱ]οσιαπεα, πφὸς ᾿Αλέξανδρον ᾖκον, Ἠῃίαιίοχο Ἰο- 
ο το τα ο κὖπ 

ο Ῥ.παθ, ν: δ, Ἴοσιθ εκ .ν. Υ-5α ἵη νιυὶβ, ἱπβιοία [μηξ 
ειἶαπι αἰτετῖαφ Γοτρίμκας,. Δαρδανίδε». Ἡ. 51, ουπα Ππρυ]ατ σκέλος 
Γαραπάιεπέαπι οἳ ρ]ηΓα]θ σκέλη, Ἡξ ἰπάϊεαπι Γεηπεπιία,. Ὑ. 4ο, 
σκήλη ε[ὶ νε]ιῖ ἃ σκάλλω: ἃ σκέλλω επίπι σκείλ» ἀποπάιμαι. βαῖ[- 
ἴοι, εξ ποιανῖ εἴαπι Εα[αιηίας 1305, ὅδ.. Ἡ. 49, κουσείρων [ι- 
{ρεείαπι ε[ξ: πεο [ας Ἰαπεῖ, 4η νε] ἀϊσετε, κοὶ το διὰ τοῦ ιν 
σχίφων. 
τρ 717, Υ. 4Ο, σκιάδης πιεπὰϊ  Εα[ριοῖοτιε αι εατεῖ: νψειῖπθ 

σχιάδες, 8 ορμίως Πλπης σκιάς. ἓ 
ο Ῥωπιδεν- ὃ, νεβϊαία ἀπρ]ῖοῖ Μεεοπίθ, μετα Μινώταυρον, 68 
κατὰ Μιωταύρου. σκιφοφοφιὼν Ῥοττο πο ϱ εἴἶαπι αριά Ηαϊροοτ. 
ὃς Βυϊάαπα, αῖ ει αραιά Ηείγομ. σκιροφόφια. Ὑ. 51, ἰπο]α[απα 
σκολιὸν, ἵπ νι]καιίς ομ[απα, τεστ Τρία -Γοπτοπιίας ταῖο,. Υ. 
95,- ακολε:ῦ μέλους ελἆεπι ειγπαο]ορία Ἰα Ῥτοε[ϊ Οµτε[οπιαία 
ειανπαίσα 546, 5. Υ. δι, Ίουι εκ Οὐµγῃ. ού, ν. ὅ9δ: πδὶ εν 
ἡμετέφεια Ἱερὶ Ροίτει. . 3 

Ῥ. Τ1ο, ν. 27. αἆ [επιεπΠαπι οχρ]επάαην νεῖ εἰώαμεν ποὺὶς- 
ευσι Ἰπίετεπάμαα ε[, νεὶ ριαεεεάσπεῖ Ψ. σκορπίζοµεν ἄιιξ σκορπί- 
«ουσ. Ἰθρεπάαπι. Ν. 58, ποια εὐτονώτερος εοππηπηΏϊ βεπετε:; ρτο 
εὐτονωτέρα π{ασραϊυπα. Ἠ.άδ, τεοῖῖς' κόβαλον απο Ά, πι [ηρτῷ 
ὅσά, ατ. «Υ. 57, Ἱερεπάητῃ ᾖυτο απο. τῆς συστολής τοῦ περὶ τὸ 
Φρόσωπον σχύλους: ηῖ ποπμαβίσιγε οο]γρίιι εκ ὅθά, 6, 
το τῬ. παο, ν. 1ο, Π α Κότφα «ἀετίνατε δεν, Ἰοπίἱσ [οτε ε]πτα 

πύθρα, [εάς αριτατοπί πηπιαῖα: οοππροβῖε; χκυβφωπόςε: Δάάῑιο σ, 
ακυθρωπός. Γεὰ εοηγεπὶρπϊῖος εἴγπαο]ορῖα εΠ Α σκυβρύς ετ ὢψ» φμὲ 
ο) ιεεῖεο ομζµ. . 17, ΑΠῖε Πα, παρα τὸ φωνὴν ἔχ. ἀε[ιαε- 
ταις [υα]α ἂξ σκύλλα: ἆμάε Πο ο δυπία [αρρ]εή ροιεβ, Σκύλ- 
λα, ἐν τῷ ΄Γυῤῥηνικῷ πελάγει Ἀηρίον ἐμυβεύετο εἶναι. µέκρι των 
ὀφθαλμῶν, γυναικὸς περικαλλοῦ; σχημα ἔχον' ἑκατέρωβεν δὲ, 
αυνὼν κεφαλας Εξ᾽ τὸ ὁὲ ἆλλο σώμα, ὀφιῶδες. Ἡοπηειὶ [εἶιο]ία 
Ον[» μή, Ῥτοἰίκις επι ἀε[οπδυηε; υδὶ Ῥχο της ὁ) ᾗν Ἱεριτ τῆς 
ἅτοι: εἳ πιοχ ὅση, [οεπι, βεῃπ. ΎὉ. τ, σκύλλος ϱΡτο -ζΆπε, Εεπιίπο 
Άλ. εκ[ῖαι αριά. Ηείγεβήυτα ᾳάοηπε: [οὰ ευγιο]οσῖα ποφὰ τὸ ύλα- 
Ατεῖν, Ἱππιηε ροβιι Πππρ]ίοι λ. [οπροπόαπι ε[ε: αμα Ίτα [απε 
σχύλαξ [οπυεπάυσι εβ [εῃ. ν. αἲ ραπ]ο απ[ε τν. νο; «9ο, ἀῑδοτὶ- 
πε Πλιὰ πἨποταίας εὔαπα ἵπ Ἡοπιει [ομο]ῖ απ Ἡ. σ’, ν. 519: 
{ά οτᾶϊπε Ἱπγετίο: ὀξυτονουμένης μὲν τῆς πρώτης συλλαβῆς, τὸ 
τοῦ λέοντος ἔπγονον βαφυνομέννς δὲ, τὰ τῶν ἄλλων ἑώων. φιοὰ 
ταπαοπ. ποπ οῬ[ειναταπι ἰωγεπῖα», Ἡ. 54, υΠταιίας τενόντων, ρεε 
εν Ποῦ Ῥες αι. ' 
πο ετσι, Υ. 6 πιεβης [ετα, ἐν ταυτῷ µένειν, ἵω οοαἷοπι : [αυτα 
ΡεΓΙΝαΠΟΤΕ: οἳ νε[. 1ά, ὠεπερ καὶ. σµικφό»: εἴ τ. 19, ὑποτμύχου- 
σα, Ῥεευ» Ἡ Ἱπία 789, 9δ. Ύ. 45, Ῥόλυμος Ῥτο-οἶνίιατε - Εευτὶ 
Ρο[θε: αἲ σ6επ9, Σόλυμοι, ῬἨτ. πιτο.  δεα. Υ. πιε]ίαφ [οττα[[ς 
Ἠισίδον, Ῥέεαας. ἴαπε Φιδρµαπιν Ῥγσαμίι, Σολυμοι οἱ νῦν 
Πισίδαι :: 
του. 733, ν. 30 Ῥχο σουσίαν. Νάειμς Ρον ἀῑ[νήαβυκη: τοπωίσῖ, 

ύσαν.. αυ σο;σιν-- εἴ «[εη» ν.΄ρτο σουσιον μι Ηείνομνητα, δέ 
πα, Τἱοδεοιάεπι, Αἰλεπαειπι εἴ ο, ε[ὶ σούσινον. Σοέΐσιοι, 

ἀἀρ]ισα Μἠοπίθ. σοι» 

ΚΟΤΑΕ ΕΝΛΙΡΕΕΙΟΙ ΣδΥΙΕΒΥΠαΤΙ θά 

Ῥοβι]ις Πνηῖ; ᾳποταπι χοµῖο Σουσιανή. Ἡ. 40, παίω, Ὦ πισπᾶσ: 
οπτοι, Αεο]ίεο Πλοίο ΡΥο πεινῶῷ ιήωχραιυπα νἰάσαιατ. απτ πένω Ἰοβοπ- 
αμ. ππάο πένη», Ν. 0, Ἡν ν΄ ἀσπαίρουσα [εήριωπι, Φπαιιος 
Ηαρίδ, 

ο Ῥεπαθ, ν. ον ΡΓΟ σκάφος Ιεβοπό τη ΡοΓἴμ8 σκαρΏµός, Ἠῖ σκαφ- 
Φμὸς ἵππου πρι Απαϊάπι. θ9ἱο νε, 94, αρα ἐνσπειφᾶσβαι, ἑπ- 
νοὐνὲ; Ἱτεπαφμο νετ, 40 απει ας ην πιοᾶο εομωοίνο. Ἡ. 42, . 
Πποοραίμπι σπέσε, Ἱερίις Οἁνί]. α’, γε. 1ὸ, [εὰ ρεππαϊο σσ, 
ἐν σπέσσι γλαφνροῖσι: υὈὶ [ο]ιο]ια σπέεσσι Ἠπῦοπτ, Πιοχο οοπι”- 
π. σπείους ν. 5ὺ, Ἱεριτὺτ Ο4γΠ, εἴ, νου. 68, περὶ σπείου» Ύγλα- 
Φυφοῖο, 

Ῥ. 734, ν. 9, ομ πα ϱ]ητα] σπιν Ώρες [αβαπάἰεπόωπα οἳ Ππρυ]αγο 
σπωβήφ, πα ἀεο]αταπτ [εηυεπεία, Ύ. 56, ναὶρ- ῥύδην, αάνεθ]α]ἰ-- 
τος, Ἰαχατα, [πστυχα οἳ [οπτεπία,. Ὑ. 56, σταµίνες κε οοτηρίι Ον, 
εἰ, ἄραφων Ἀαμέσι σταωίνεσσι. ; 

ρ. 735, ν. 19, Ίοεις ε[ὶ 1. ν', οἶτοα βποπι. ἵ. 21, Ρἱαπίμ8, 
τοῦ Φδᾳνείςεσθαι παφιστῶντος: νο] βεπηῖπαιο Ατιίου]ο, τοῦ τὸ δαν. 
παρ. Ν. 54, πιεί σταφίς: οετίο υβιαίας, Ἱ 

Ρ. 726, ν, χα, ἱπο]αία, αἀάῖτα εκ 778, τάς εἲ ν. ἀσ, εκ 1]. νν 
γ»1ὸ8, Ν. 47, πλε]ίμδ. ἴοιο στέωµα,, Ππα-- ΠΙΗΙΠΗ.. 

Ρ. 737, ν. 1, ἀαρ]ιοῖς Ἰοειοπῖθ ΙπάΙοΙΑ, οὐδέτεφον ἐν ὀνόμασι, 
οἵ οὐδέτερον ὄνομα. δεηαεπίίνατ [επίαδ ο, θἀιεοῦνεαο πια[ου]ίπο 
Εεπετο -ἰοί στεινό»: αἲ [αὐἰαπῖνε ασ πεμίτο ἄθπετε στεῖνο». Υ- 
16, Ρἰεμίδ, γίνεται Ἄτέφια καὶ Στεριεύς. εἴξ αιῖεπι Ἄτείρια, εε 
ἀἰρμιλοπρο,- ἀεπιις Απο, α΄ διορ]», Έγ2- ετ- αλ. ἆἀοοεπί, γ. 
50; Ἱεβετιάατη γτάείαγ, καὶ πλεονασμφ τοῦ η, στήη», στήγσι, καὶ 

στήωσι: πξ [αρτα 2904, 39: ὅδι, 95. Βεᾷ: πίτας εἰ Αἰιετα ΙεοΏΟ 
εἰ δὲ μετὰ τοῦ, ἀπὸ τοῦ ἐὰν στῶ στῆς στΏ, πλεονασμῷ τοῦ ε» 
παὶ προρβέσει τοῦ, Ἠγίνεαι στείω στείῳ στείγ, στείγσε, καὶ 
στείωσε. Ιπτεγπιεια νετο τα]ετα απαππρίατα επποπε]αΠοπέπι Ρο[τιι- 
Ίαπι, τὸ δὲ σταίη» σταίηµεν σταίητε, τῆς εὐκτικῆς ἐστι κλίσεω». 

Ρ. 758, ν. 16, ἐν αὐτῷ, «πι Ίπο [ασῖτ: Αριίπς τρόπον, αἰίο 
φπιορίαπι πιοᾷο-. Ν. 3, πτεφέῳ απιρήραιπα εβ Ππιο α πτεφόν 
Ρίημα,- απ ᾱ πτέρις [Η1ἱᾳ. Ἱερινς απζεπι στόνυξ οἳ αραιά Ώγεορ]ς. 
Ραµ- 77 εξ 11. «Ἡ. ὀδ, µεγακήτεα Ῥεο νη]σ- μέγα τεροβταπι εκ 
Ἐμίαιη. 775, 49. 8εΠ. ν. πεοΠ5 τὸ γωληνῶ: πᾶτα γαΆννιῶ Ῥο- 
Ἠμς' πουἴσωπα. εξ, µί αρυά. Ειβίαι], ἵπ εοἀυπι Ίοεο.. ἐπὶ γαληνιώ- 
σης Βαλάσση», ο ενα δέίο 6ἳ φμῖεζο πιαγ. Ν. 4], αππι Ὃρ- 
βικίου Πααπθ]επάππα ἔκφρασις, ἐξήγησις, νεὶ Ππι]ο φμῖά. 

Ῥ. 729, ν. 29, τεοβῖας στοιά, Νεὶ στοά, πα. πµππειο, τις πίτα, 
755, αι. Υ. 30 ναὶβ. πολύκαμφος, ταπας αρῖε.. Ἡ. ὅτ, ποια 
ἔχοντα., ἴπ' νι]ρ. ἀεε[ῖ.- ώ 

Ῥ. 75ο, ν» 19, Αρο]ϊοπίϊ Ίοσα5΄ εβ Αεροπαπϊ- 2, ν- 925: ἵα νυ]ρ- 
εἀιοπῖθας ραιίαπι γατίαης, Ίος πποζο, στρηνὲς ὁὲ περὶ στυφελὴ 
βρέµει ἀκτή. Ίτα' πα αριιά ποῄῖτιπι (ποηπε νεὶ στρηνὲς νε] στομνὸν 
[οπρεπάυπη Πες εἲ ρτο: γένετ’, αιϊ βρέμετ' αι στένετ᾽ ἐχ θούεπα 
Αρο]]οπῖο πι ῤώς τεούα5 απτοπι ἴα Αροιοπϊ πι. [οιρῖ 
πε ατυφελὴ -- εοπἰµπειῖοπε περὶ αἲ [δηπεῃς τειραπα΄ τε]ατα, 4ε- 
εἶαταν βίας αρυᾶ ευὐπάεπι Αροοπίαπα Ίοεις οοἀεπι Ἠῦτο, ν. 1602, 
πεοὶ δὲ σφιν ἰαΐίνετο νήνεµος ἀκτή. Υ. 39, στρύφνω [α[ρεείαπα ε[ἲς 
γετῖαδ -[οειαίζε, παρα τὸ στυφόε, στρυφνός: Πειτ νίἀεἶιοει αριιά. 
Ἠε[γεβίπτα οἶνος στυφός. οππι [εοπεπίνπα [οπιβίοπο σοπ[οπᾶπς 
Ἠαοο Ειαβϊ 41, 6, ὡρ γὰρ τέρπω τερπνύε, στέγω στεγνός. οὗ-- 
τω καὶ στυφω στυφνός. καὶ καβάπερ κέντον πέντρον, οὕτω πλεο- 
νασμῷ τοῦ Φ, στυφνός καὶ στρυφνό». ὅμως εὔρηται καὶ διὰ τοῦ « 
πφοφεφόµενον. στφιφνὸς γάφ Φμσιν ἸἹπε]ιία ν. 28, ἵπ νυ]ᾳ-- εᾱ. Ἠλ- 
[ια Ἱεραπίας ἵπ τάφρος 748, δι: Ῥετρετᾶαπι- [επίαν απίεπι εἴῖ, 
στριφνόν α- στύφω  ἀεἠιοῖ Ῥοῇε πιοῖαιο ν ἵπι, Που Φιτρός 3 
φύω: οποὰ Ἰάοπι Ειβαιλίας ποτε Ιταάῖς 104, 24: αἀάετφ θἶαπι 
φίτυ εἴ φίτυ: αἨ εοἀεπι φύω, Ίοπιπιε δίς α δύο. Υ. 43, συ- 
στρός πειπε: δᾱ οἰγππο]ορίαπι φπαται, πε(αε αἲ αν σπιμμ» {οτίετη : 
αριίμς στφόβυς 805 στροβελός: αποτυτα Ῥτιις Ηε[γεμίο εὶ συστρο- 
φή: Ρο[ἱεπθ, σκολιός, καμπύλος. 

Ρ. 701, νε 1Ο, ῥοιροδόκων Αρποζοῖς οιἶαπι Ἡατροσταήοα: αριά 
Βυΐᾷαπα εβ τῶν δοκῶν. Ἡ. 49, Ἱγεσρμτοπί5 Ίοεις εβ ραρ. δ0. Υ. 
47, Βυφέων Ῥτο γυ]α. ορέων τοροβίεπα 6 τα. Ἠεπτ. δτερ]μαπῖ, 

Ρ. 753, ν. 5, τεοῖαν ἀκοντίου. "βεπίι. α[α, αριά Τμαεγά, 
Ἠρ. 5. Ὑνατ πιεας [ογαϊο στόφλον, εχῖπτο ε, ἩΕ πιοκ Υ. 10» 
ἸγεορΗσοπῇφ' ααπεπι οι! θούεπι..ν.19, εχ[ίαϊ ϱ.1οῦ.. Ἡ. 59, ἐγώ- 
δε οσα νε]ῖε πείοίο: πες ἐγῴδα Ἠμσ' ᾳμαάτατε οοπ[αετίτη. Ὁ. ὅ7, 
Ίποσπι. Ἴοσο αβΒετυπι Ἠδεο Ειιτορί 9. 6, Οοπ/εοῖο δο[ίο ζαεε- 
ἀοπῖεο, πεωπηὲς ἉΤεγάαιίτο, οποὰ πευράελιε Γοµίζο Βοτ 
οο{{εοιὶς αμα ιδὲς γεραγανεγαξ, δεδίµπι Εγεείοηπι ΟΤΕ ο. α 
α πεις ϱ. Οαεοιζις Ἰήειείίως, ἐπρεπείδις ργοεἰίς ἐπιγᾶ 
ΕΥΙΕΠΗ ΕΕ ΟΙΗΕΠΙ ργου[ηοίαπι εδρε: αρρεζίατµσφε οὲ (τετ 
ος; κά .χ ο ἴπ[ιία υγρή α υἒ, 

5.355, νι 1δ, ἐξ ἔδοις ρτο νιήρ. ἔξωθεν τεροβίιπι εκ Ἠατρο- 
αἵαβοπε {εκ θοφεπι- αζ ἀῑτα᾽ καῖ-τ--' εἴ πιοχ ἐν τῷ, Υν.1δ. Ν. 26, 
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[οτια[α οσοτιάπη, σύµφωνα ἀλλήλοις Καβακτηφιστικά: 1 Γεπ[ας. Πε, 

ος ο φκο οοπ/όµα ἐπίογ{ αἰαγαειογί{έοαε {1ὁ πι νο (μέ 

ὀπβῶα οοαοίας ᾖαλεαι. Χ. 19, Ῥτο καὶ ὠμεία νυὶµ.. ε[ὶ 

νία: ροΐρεταπι. Υ.ὅο, οοποΙπμίος εεῖτ [ἴτμσίητα, [ῖ ]εβα» ἀπιβάνονεν 

Ώσππθ Ῥτο ἀάνετδίο: οδἱ ν. 02, συκοφαντεῖν, νοτῦυσα. Ῥυο ποππῖπο, 

πὖσυο ἀπιβάνου, ενίάεπεος ἵη Ρἰιαχοὶή οὐιμοπίδυς Ἱεριπε: 6ι ΥεΓ- 

Ἡὶ συκοφαντεῖν ποπ οὐίουτα ἰδὶ [ωωῖ νεβήρία, Ἡοπηρε συκοφάντην. 
Ἀ΄. 66, πιαρῖν απαῖο͵ συκωρούς, Ὠῖ κηπωρούς, πυλωφούς», εἴ 

π]ία, ἁεσεπία νά αἰπηα. εν ὦ 

το Ρε σδἁ, ν. ὃ, ἩασροςΓ. αὐτός ΦΗσι, ἐρ[ε αἲξ. Ἐκ εοἀειη α- 

ἀἶτα ἰποίαῖα ν. ὃ ειθ. Αριά ουπάσσι ν. ὅ εξ ἀναιροῦνται: ἵεπα- 

"6 αριά θυιά. : . ή 

- ρ.- 38, ν. 33, σύνὃεο εἴ σύνἈετο ποπ Ρεοπα[ίουπι [οὰ οκἷ- 

ἴποτίαπα Ἰαῦενς 8ν προ α Δίω [νε τίβμμι [οτπιαία, αἱ ἔνβεο, 

πώςθεο, εἰ Πποϊία.. Ν. 360. αρήυ9 λέγων, ἀἰσονς, αρμᾶά Ηαιροος. 
(Πθρυεπιία Πο ΙοβμηίΗς, ἐοίκασι γὰρ παρ 'Α3ην. τοὺς 

εροτονεῖσθαι συνήγοφοι, ἐπὶ τῷ (Αριὰ δωίά, ἐπὶ τὸ) σνναγοφεύειν. 

τὰ ὃα, θα ἀεπω Ἰσάετη Ῥίαπο γοῦι ἴπ Ρητγπϊοή Λισϊ5 ἐκλογαῖς. 

Ἠωδαπάίοπάυτα Αὐτοπι Ρο συνήντησε γεν ρυπα λέγεσβαι. Υ. 56, 

συνίθησι Ῥτο συνιζάνει: οἱ ἴθη- ν. ἐπὶ Ρτο ὑπὸ, Πουτ αριᾶ Ὠϊουγί, 

Ηα[ίσατπ. [πορς, Ν. 49. τὸ ο. ἰηιοἱ]ἰρομὀμαι [αλωτί συνοχήσω. 

Ρ. 060, ν. 3, Φύο ρτο νηἱβ. δευτέφων ευροβιωκα ο δμιάα. οἵκη- 

αἱ υγ. ἀ, Ασπο[οι χάρτη Βίας, ο ἨαγροσταοἩ. Ἠάεπι ν. ὃ Δη- 

µοσφβένης Φιλιππικοῖς- οχ[ίαι ἁυτερλ Ἰ)επιο(]ιεαῖς ἰουμδ. ἵπ οταίϊιο- 

αε περ) τῆς συντάξεω», [οι Ώε οτάμιαπα εερυρ]ίοα: γετυῖς, 

φημὶ ὀεῖν ὑμᾶς συντετάχβαι, καὶ πὴν αὐτὴν τοῦ τε λαβεῖν καὶ 

τοῦ ποιεῖν ἃ πφοσήκει, σύνταξεν εἶναι. Ἡ. 7, Ἠβιρους- οἳ δυἱὰ, 

ἔλιγε δὲ ἑκάστου:. Ἡ- 9, οὕτω ΡΙΟ ψμ]ᾳ. τοῦ τοροβεμη οκ. εἰσάεπι. 

δοημεπιίᾶ- εκ εἰδάεαι Πο Ἱερεπῖω τους, καὶ "Υπερίόης Δηλιακφ, 

αύνταξιν ἐν τῷ παφόντι οὐδενὶ ὀιδόντες" ἡμεῖς δέ ποτε Ἠξιώσανεεν 

λαβεῖν. Ν. 11, Ρο[ὲ κενὼς π[ετοπνάμνα ἔχειν» «ὂχ δυίόα, ἳ Γεν. 

τεσήις εκ οούεπι ἰορεηις τοῖς ὑαὶν. αι ΝΑ 20, Συφακοῦς 

αεεῖρετο ρο[υπιυ οἴἶαπι υἱ εἰκοῦς αριὰ ᾿ΑπορΙ. το εἰκόνας. 

θα, «ΥΠ κοιλίας (αμαμάϊεπάμπι τς κατω: απο Ῥίαμίας ἀῑος Ρος 

ἕησγῖογοπν βωγεη.  Ν. 1, αριίας [θτο συσσίτια. [θημευιῖα [αμο 

ποπ οὐίευτα εὔπι εείίοπεσι Παπυμηῖ. ͵ 

Ρ, 757, ν. 6, αρύας, κάπειτ᾽ ἀποκρινόμενον. Ῥαμ]ο απῖο, ν. ὃ, 

Π Ροβ τί γὰρ Ἰπιειτοβαιίοπθηι πο]ίς, Ροπιοπάα ει ἴπ οἰαα[αία ροβῖ 

, 198, ν. 1, δαἱά.  ὁ βρόγκος: τεστο µίτωπιαθ, ωἳ Ρραΐει εκ 

319, αθ, 51. «Υ. 1, Ἱερεπάμπα ροίίι5 ἀπὸ τοῦ σφ, ΕΧριποΙο ω. 

Ἰνιάστα πποχ πα νυ]ᾳ. ποσα εβὶ εἴἶαπι αἰτοκίας [οριιγᾶο, «ἐνδεῖ 

συλλαβή. ἴπ ἴε πεπιίδης φπούμο ἀυρ]εκ Ιεσιίο τα. Ώπαπα σου[α 

νίά σι. αϊ Ιερεπά μπι Πε, νε, ἐνδεῖ συΆλαβης κατα τὸ Φεύτεφον καὶ 

πρῶτον πρόσωπον’ οἵον ἡμεῖς ὑμεῖρ σφεῖς. 14 εϐ, αμάίβοι /ίαῤα, 

5 εωπι Γεομπάαε αὖ Ργίπιαε Ροζ/οµας Ρ(ωγαἰέδις οοπ/εγαιμΓ. 

να], ἐνδεῖ"- τν ον . ντα. πφώτου τε καὶ ωνλις Ἡ 

(που, αλα ἑπβετίμε «[ὶ μπας ας | εοιμᾶας Ῥοτ/οπας 

ρω αἰέδωα ρα ποτηρο οοπ[ἱγιοιομίς Γονπιᾶ (1 ἰπ]ζὰ 195, 10. }. 

15, Ἡ. 1’ εΏ, ᾿Ατϕείδης ὃ' ἔπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. Ἡς 

Ἀποιος [οτια[ο [οπρί[οτι ἔπεται. Ν΄. 59, Ἱπππετα ιά, σφήκες 

εἴαπι Ῥτο σφΏνες πιά Ὁλ Ν. ἀπ. τουήαδ, τοὺς παφεγγφάφους ξί- 

νους [αρτα 358, 17. Υ. 54, νετίαΦ πολλας ἐξοχὰς, μίας. οπιξ- 

4. 
ο 

ο ιδ ν. 2, Ίοεις ε[ὶ Ἡ. υ. υδὰ σφονδυλίων αἰὰ βεπὶνο Ρία- 

τα αεορίαπε, αἲ Ροβικ ποππἰπαίγο [ρμ]αεί: σφονόυλίωνα µυε- 

λὸν Ἰηλεϊζέβες φμασι αἰί φφονδυλίτην. «Ὑ: 1ος Ρο ἐπὶ Απλή, 46- 

Ώάννατας οἰδούσης, εἰ [πι]ε α μιά. υἲ πες γα ᾽ααμιέέία ιµτροπίς. 

αρυᾶ ΗείψοΝ. Ρραυ]ο αεί, σφφιγᾷ» πεφιτέταται, λαός τυγκά- 

νε’ μάλιστα ἐπὶ Ἀηλείας, ενσωδατεῖ, ακασζει. εἶ οσα Ρο 

ἔνιοι Γαυαυδίεπάωπι ἐξηγοῦνται, Αμ Ἀἰιὰ οορ/π]ο νοεῦη. γ. 

αὔ, πνοίίας νῶτ, ως [οημεπή γ. σφώῖ: εί Πο εἴίατα Υ. 21. «Υ. 49, 

ἱπομίωπι Πο θα ολνέαπα , αφ δν εκ Όειέ. ιώ ἃ 

Ρ. 4ο, ν. 16, Ἰπεϊία, αἀάίτα οκ νυἱµαϊία Ὦ{αἶπογπη οὐμίοπιο, 

τν, άν, νὐἱε. παφαπάγνηε: οἳ [εῳ. Υ. κάβοδος: ροτροχαια πωπωήιιο: 
Υ. 0], αἀνοηνίαιος ϱτο δὐδαμῶ» α[ωσραιας ἀλάνις σχολῃ: αισά 

επι ἰπιο άρον νι 4ς [εα. Ρ. γα, : . 

Ρ. 741, ν. 1, Ρτο πεποτήατο ΑΡΗΣ τορο[μθεί δεωοίατο οκ 

3058, 48: οἳ πυβοίατο ἐν 006, 1ο... Ν. αν νυρ. σίσωσµαι Εἵ σέσω! 

στοι, Ρτρεταπι Ἰπίοειο σ, Όι. ἀσε]άταυϊ γοτ ανα σώµα, σωτήφ. 

ἄσωτος, αἳ Πα. νε 9, [ορίων οἱ, τὰ γὰρ ἀπὸ των εἰ ωρ Φις 

φοῦ ωος παγαγόµενα, σὺν τῷ : γφάφεται, {λεγίναία ἴπ ωος α 

ην] ἐπ ως ΟΙ 4 οράδμπωρ. ος, 

Ρ. σος νι ἂν ππθ]ίως στο, οἱ ζωοί οἱ ον, Γαρτα 4 οοσευς βι- 

Γι 113, δο. δίς ν. κ, Ῥτο σκήνωµα ΤΕΡΟΠΙ τς μ σκἼνος οκ 710, 

ϱ6. ν. το, πιοερυπέο Ροἱ αἷμα τοπίο 1ο Ίαν, αἱ πα δαη, 

αἲ, ΠΑΠΑ ἓν τῷ ἅμα ἀῑακαε Ῥτο ἐν κπίνεκο σέπια [ία οοπιρ/σ τη. 

Υ. 53, σῶφος Ρίο σορό», 4ο 4μο 712,12. Ἡν 4, ἀἰκοίαιοα ιά 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΙΟΟΝ ΑΕΑΕΟΥΜ. 

κανη-. 

δή 

| Απηζιοπίυπα ο Ὁ. ὅλ, κφνώλὴ πλ 
τῃ Ῥτο εο δαμύλη εν υπ 

) φύνεται καὶ συνοξύνεται, ῬΓ4Ῥ- 
ι Υ. 2, κα ο” . 

Ὀοῤρ ει μόνα, οι 
{ασιτ: Αρα, Α: ] 

- Ρ. 78, γεν (ρμίὶ 
Ροβιίοπο πα αἴτοήας «ΟΠΙΠΙΑ Ἱ 

Αγωνίώντο, ἀαγο οαία, Νε τίγανον { : νοτίιας τη- - 
γανον, αϊ [εα- γ. . ὁ]ν τεμ», «ορίπος, µαβόνει μηδὲ 

ἃξ μπὸὲ γού- . ι αι, α . ἂμι . πε νωᾷ, 

ος Βε ταν νε 4, Ἴοσμ» Τι, Α, ν. 60. Υ. 1ὸ, δαῖά. κινουμένων, 
πο Ρίυτα[:: ετ γ. 10, ἐπεὶ τὸ Φυγὸν, τάλαντόν λέγεται. η.» 

ἐάεπι Ηοπιομ Ίοσι» Αριά Βάση: ετ Πποϊ]ί οχβαι ΟΠ. ὅ, γά- 
θαῦ, ὑπὸ ὁ᾽ ἔσκετο μισβὸν Χφυσοῦ δοιὼ τάλαντα. Ν.10, ΟΟΠΕΕΙΕΠΑ 
ως 196, τφίτον ἡμιτάλαντον, ποπ. οαἷα, ας ἴπ ἴεῃ. οοπιπιᾶίες | 
γ. 54, νυὶς. καὶ τοῦ ες: θμᾶε: οππι [επαχῖῖ ἁωποια .Ει, ο5ην 
ν 51 εωπο ΘΧΡΤΕΙΤΕ ον -α) τοῦ ἤωισυ. Ὠπι- 

αμ ααἴεπα Ποίαπα η υ{μεραί[ο (γαεςος αποῖ 
ἀοο]αται θείας Ώε δη ει Ροπάθείρως. Οαἱεπο. αἲ ως 
εἰ τῶν σταβµῶν ἔκβεσι Αριά Νίολπάσωπα, Ἠϊ νετυίς, πὸ δὲ Ῥω-.. 
μµαϊκὸν σίχµα, παρὰ Ῥωμαίοι μ ταν ἡ ἡμισν' παφ ἡμῖν 
δὲ, παντὸς σταημοῦ τὸ αν πτης τ , πηαλιπι τὴν | αν. 
μνᾶν, υϊ ν. 28, ὁύο ἥμίσυ τάλαντα. πιάτα αἲ Ἄρονων ἁρμιδσιδ, 
ἀιιο (αζεηια οι αἰιπία μπε η. ἵνα Ἠος, εωεσὲ πέκαπι ες’ ο πα ία ἔιαπε 
οὔμε. Ἠ. ὖ, Ίου ΙΙ ϕό. δοᾳ γ. αἲ Ρ]αμίοτ Παι [οριοπιία, ῤι 
τῶν Ἑλλήνων μιναμάιαπάωτα λόγος ἐατὶ, πεὶ Ππι]ε φμῖὰ-.-οι Ώπιαὶ 
μσὶ νο, 48, τε[ετεπάυι αἆ ρταεεσἀεηεῖς εοπιπιαᾶς ποπηπαώνιας 

ὁ Δίφιλος. Ειαιιίμς ο ΕΗρ]]ο ἅται, ἀφγυρίον βφαχύ τε τάλαν-᾽ 
τον Υ. δα Ταλαπείφιος Ρτιον. ἁπαὺ. οοττερ: Ἱερίατ 
Ηείγολ. οι θμϊἆαπχ. Ἰέίιηιε Επβ. εκροπεπα Πβιά Ο4γ[, ὅ, 
ἐπέοικ ἱκέτην ταλαπείριον ἀνείάσαντα»,. εκ νειετίνως Ιεκίρορταρ]εἰ 
Ίάεο ἄπποϊαϊ, ταλαπείριον, τφαγικοὶ τὲν ταλάίπωφον". " 
δὲ, τὸν πόφύωβεν ἀξιγμένον: Ἰἴαφμε « Ρτοσυἱάωρίο ε Γεομπάα 
Ἰανα εκιοτεπάωπα εἰ: αλοσαϊ οπῖπι εὰ Ύοκ΄πεῃιιο Ἰμεεοίοο Ἱ 
Ἰβνηδίου ππειτο Αρία εἰἰ.. Βεά ει «εἰαυίμ]α ἄῑα ἱπτοτροίαπδα 
} παρα τὸ τηλόβεν πεπεφακέναι, παλαπέφιος' καὶ πλεονασμφ τοῦ 
ε, ταλαπείριο»: εθ γάρ]οεί πιοάο απο πείρατα γαίης, οἳ ἀπείρο” 
να γαῖαν Ροοἱᾶ6. ἀϊουμι ᾱ πέρα». φμαπηφμᾶτη εὔαπι σαλαὰ ρχο την" 
Ἀόβεν 1δὶ Ιομί φαθαῖ: αξ ταλαπείριος εκ 60 ἀῑοιις Πιτ, φαοά πιν]αφ 
αετυπηπᾶς ἰταϊιεσοτίε [ει ροτναίετίε, εσδεν ., ιτ δὲ 

Ρ. τάδ, ν. 1, Ἱερεπόάμαι ρμϊο, Ταλαύρινον πολεµιστὴν, ὅπου 
µονητικὀν ἕν τῇ μάχη: αἲ μητοβτησα Ἠεπο(ἱοἰίαπα; Ες εκ Π. εν 
γ. ἁ - . 4 ἱ ὼς µ κ ὃς. ο ος νόσο, τα 

5. 7460, ν. α1ὖ, ααΠιαύας, Ταφαντῖναι, αριά :Ηε[γολίπα 
ώς τασιε. οἱ πα ἱμάτιον: αριἀ Ροἱμοεπι. γετο ος δεί 
ἆαπι Ταφαντινίδιον. [στπια ἀἰπήπιιίνα, Ν. σα, πιο] [ετο ὑπερτφι- 
αύλλαβα., οοπιροβία βρυτα, ἱ ν. 18.’ δοᾳ- ν. γαρ. Ἡφάκλειτον 
Ρατπι Τοια: απῖα Ῥυτα Ἠ]ο τοφἰσίτας τοπήπατίο, "Αφειος εὔαα 
οἱ Βασίλειος τος ἰδι [οήδοπιας ρος πιαϊμ[ε]αα. -Ν. 36, αρίιφ 
ὑπέβαλε, «ωδίεοίι. Ν- ἀα, Ἡ. φ' ει, ἄντνγες σεν οὖνα 
μοᾷο. Ν. 47, ἴα νμὶρ. Ιπάιοίυπα εβ εἰ αἰτοτίας [οτί ε ἐσχναί- 
νεσβαι, πιασογαγέ: ἩΙΤΜΤΗΦΙΟ αβαοίουηῖ Αροζιοιι οοἰ[εείαπδα 

Ρ, 711, να, πάιοίμπι- ἀαρ]ιας «ΕΓρίµχας, πλατύωμανα ος 
πλατύσματα:.  ΦΕΦΙΕΠΦ. καὐπῶν τορόπις εἴἶαπαι πποκ νο ὃς ος 
ἰοτεί Ροἱεβῖ, Π ππάπυμπι ῥεᾷππινο καφποὶ Ὠίο ἵπτολήραπίαςς αἰϊσηνῖπι 
αρμ» κωπῶν. Υ.1δ, Ἱπιθρτίμν τεταρτμαόφιον Ιπίτα 750, 49: Πείτε. 
απο αριιὰ Ηε[γολ. ει δαίἆαπα. Ἡ. δο, ζωὰαν Μφαϊάαδ, µετήνεγκε 
τοὔνοάα ᾿Δφιστοφάνης. εν 

 άδ γ. ὃ, τοσα ταὐτόν, ἀδῑιο ν, πἲ ν.17. Ἐοάεπι νν 
Ρ]ι. οἱ ἀπ Ῥίυτος 17 Ὀδεγίομως [οτνεπό μαι ἂύμον:- ατ αρυὰ Απο 

[εα[α» ομίσα. ο, φι αμ πε ωµιφμο ἰἑάσηι οι ἀονίπο ε- 
πι εοπιεα (ές; 1ὰ εί οα οπή νίοΙν (ομυίταϊο αἱ οσα, ας οκ 
οπίι οιἶσίι .[οιο]α[ίον Ν. 51, ἐμὸς πἀἀίτωπα οκ. 'Οὰ.-α-, 
ε. Υ. 49, τοσιῖμ αἱρῶ: «μαχη μαπα νω)µαία Ἰουῖο Ίωρτα 
Ύµς οχ[ίαι 08, δ. Υ. ὃλ, νεός αιὰ ΕΡί γε], πε[οίο: αποϊνας, γέος, 
υἱ [ωρτα Όσο, 4ο, ἳ ι 

εΤά9. Υ. τὸν ποῖᾶ ταώς οἳ Τυφώς, οἵ ν. 21 Τυφῶς οἳ ταῶες 
ἴλα, οοπηπημΗῖ; Ίος, Αίου 1Π0Γ9. ΠΑΠΙ ταώς λέγουσιω Αθηναῖοεν 
τὴν τελενταίαν συλλαβὴν περισπῶντες καὶ ὀασύνοτες, υι οκ 
Ἕπρ]ιοπο οἱ ΘΒεἰοιοο (καθε λλναικόω αλο.. δὶς. γ, 10 γαῶν ο 
Τυφῶν θυ9Γ-0ἱ Ποσειδών, ΡΗε[οσέπα ον οἳ Τυφώων ἀῑσας αξ 
Ποτειδαων. Ν. 81, [σπα εἴξ, οἳ ὤφειλεν εἶναι, Ὁἳ ν. τὰ. Υ.5δ) 
τοοίας {οεια[ίο, (αι εοτίο Ροδίἴου μη) τώ μοι: οἱ πτοχ, μία γεί- 
νατο µήτηὀ: μοι ἆμος μηδὲ µμα «ον Μπαέσγς. Ὑν ὃ7, 
Φἆ δν πεῴώσια: νἱάσίαν νυἱραῖν μας νοσαήσην ες, υά 
οἵ παννία: Ἰιαίιοο ροεσοιω. Ν. 1, οτια[ο ἀῑεοτο να], Πλώτων 
δὲ ἐν Συμποσίῳ κεφαλοδέσµίον: αἲ ο Ρίαι. Θγπιροβ αΒότίης, γαο 
νίας ἔκοντα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πάνυ πολλάε: οἳ οκ Ῥαπἲ, Απο 
ον μα. νὰ γ Ἆγν αφή γ. αι οοηνοπἰομτῖιΦ λάον, Λέ. 

«4Β, κύματος εοπιροβϊς 4πούμο κυ ὴ ἀῑσὶ ' 
Ηείγοῖι, οἱ Βυίά, ν ἳ ' ο πο 
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Ῥ. 70ο, ν. 13, 4ρΏᾶς (ορίποΥ) ἀνίας, 4 «ο]ογό:τ θἵ ΤΠΟΧ Τ6- 
"επ ΠΙΟ ρατῖτος ας Πταοιητα σοπβαδῇ, Π Ἱεραήιας, ἄνεβολοῦἉ) 
: καρδία. Ν. 38, [οπ]ὰς 6β, καὶ τροπῇ, τελαµών:ῖ ομἱαδηοᾶί 
"ερίε ραπ ομνῖας, ποπηπαιϊπι 266,1, 19. Υ. 53, βόειος αάπ]- 
πετίηανα εβς [εηνίς οπῖπι, ᾿Ασπίδος ἀμφιβφότης. οχβαι ἄπίοπι 
Ἴοειο Ἡ. β’. Ώιπο τελαµανες ἐχρήπινπτας Ἡ. ξ’, Τῷ ῥα δύω τε- 
"λακώνε περὶ στήβεσσι τετάσβην, Ἠτοι ὁ μὲν σάκεος, ὁ δὲ Φα- 
᾿᾽σγάνου αφγυφοήλου. Ὁ. ], αφχἠ 44 τέλος απα τας, α αἴτάπ(ε 
το πιαρίβτατα οαρίαωτ. Ὑ. 1, αἲρί Παπεροβία κα}, παφατατι- 
πκὸν καὶ κόνον. ή 
ὀπος δε πδας γν 1, Γοτία[ῇο πηθ]ίιτς ἐπ) µείσι, οὐ γε ΙΠΑΙΟΓΕΦ: 
νοὶ, πιαογϊδι ἐπιῤοηβα. Βεηαοπιῖα ειἶαια εοπΠαβυΠῖ τοσΙα», 
Ἴππιο Ατιομιώι τῶν ἰπίεταίας Ῥτδερο[ιίο ἀπὸ, εἰ ὀκριπδαιατ εἶαιι- 
Ἄνα, ἐν εξ. Πο επῖπί δαϊἀας: τελετὴ, Ἀνσία μυστηριώδης, καὶ µεγί- 
στη καὶ τιµιωτέρα" ἀπὸ τῶν γινομένων. εἰς αὐτὰς ὁαπανημκάτων. 
πελεῖν γὼρ φαμὲν, τὸ δαπανᾶν' καὶ πολυτελεῖς, τοὺς πολλα 
αναλίσχοντας καὶ εὐτελεῖς, τοὺς ὀλίγα. Υ- 30, θιῖλας θυγατέ- 
ων, υΠταῦας. ἳ 
3 Ρ. 705, ν.1ὰ, Ρ]επῖης οἳ Ρ]απίμδ, κατα Δωρικὴν τροπὴν καὶ 
πλεονασμὸν τοῦ ε. Ὁ. 10, τοῦ [νο Ἰπτοτγοραϊνα [να Ἰπάεβπῖια 
{ωρναίωσ, νεα ο[ξ απήουίαδς οποπιαἀπιοδαα άσμα ἀτισν]ως ος 
Ῥτο ἀομιδη[ϊχαιῖνο, οἳ ρτο το]αεῖνο ῥτοποπηίπε ῥοηϊιής, με ἴπ' θγα- 
παχὶ πο[ίτα ο[οπάιππας. νι ἀχ, τερετίθειν θτἶάπι ἂᾱ ὀνομκατοποιίαν 
τε[ετη Ροιείῖ, ως συρίθεῖν, κλώςειν, κελαφύσειν, εἰ Ππη]α. 

Ρ. πό, ν.-α, δυῖά. διὸ την στρατιᾶν καλεῖσχαι τὴν ἐν τοῖς 
µέρεσι. Ὑ. 33, οοπμποιῖο δὲ Ρο[ὶ πρέσβιστος τεραβπαϊ πιεῖο. 
ες Ῥεπθάν νι 10, ΑΡο[ϊοµί εο]εείαποα Πη[: καὶ οὐς ὁὶ ἔρωην. ΔΡΙΙΗ8 
καὶ ὡς ὶ ἔφμ. νεἰ, καὶ εἰς ὃν α έρωην. Ν. 53, τετφάσ,, πτεθεία 
εἰὶ Ἠ]αά φπιάέπις [εὰ α τετράς ν- 57: αἲξ τέτρασε, Ββιταϊο ῥτο 
τέτταφσι, ἃ τέτταρα. Υ. ὁδ, ἵα να]σ. Ιπάιοίιη οἴἵαπαι Αἰοτίι 
[επριωτας, ταῖς τέτταραι. φιιαβογ ἐν. Ν. 50, ἀστιῶτιν 6οττι- 
Ῥτση ο: γέπαπι, Ἑστιαιῶτιν, πξ ρατεῖ εκ διερμᾶπο Ῥγζαπί- 6τ 
παρ. Ἠ9. 9. δίον. 56 Ῥτο απιοπίο τοὺς εοπνεΠιοπίῖαν τερο[ιοτῖ- 

πηΙΒ Παππετα]ς τέτταφρας, . να) 
Ῥ. 756, ν.16, τατίππα ὃ παθητικὸς Ῥτο. ὁ µέσος: απ]α νὶὰε]]- 

πετ τογπήπαβοποπι Ἠαδει ραβΐναπι, τα οἰαιῖα5 εχροπίτις Ῥαρίπα 
Ῥτασεθα, ν. 1. πΠιατα Ἰοφπεπάϊ [οπια Ἠβατρατατ ν. 27 εἴ ὅ1. Ὑ. 
Ἅδ, νυ]ς. διαβρυτ, Ῥετρεταπα: ῖ ραίο. ποβτας Ἰεειίοπῖς [επ[ας 6: 
φιέεσα ἄλα δείς }αὴε αγείομίαῖο αρίαε αἲ ποπ ο ϱμἱὐ. 6αρια ε[}ω- 
Εεγε πεφιεαµι. Υ. 38, αρᾶμο ὧς Ὄμηφος, ιΓοιι Εοηισγως. καὶ 
ἄπίοπα εἴ ὡς α Πρταχϊς [αερο οοπβιπάϊ Ρχορίες οματαστεταπι Ππαῖ- 
ππάίπεπι, ἵαερε Ίαπα Πποπηῖαπι ο. Ν. 50, τεούήν τετευχῆσθαι: 
εε, Ὀδυσσείας πχ’. ΙΒ επῖπη ν. τοά ε[ῖ, τετευχῆσλαι γὰρ ἄμεινον. 
πὰ ε[ὶ ὠπλίσθαι, αὐπιῖς ἐπ[έγποιμπι εἶᾗα, Α ποππίπε τεύχος. 1 

το τεοῦ [ηρτα ττεόν ε[ὲ 755, 1ο: ιάᾳαε Ρο[ε[ῖναπα Ὠοσίουπι. 
γ. 58, στρατεύεσθαι ε[ῖ αραιά δυϊάαπι φποφπε:. αἲ εἰ αρμᾷ Ηε[γοἩ. 
πευτασμὸν, στφατηγίαν. ἄἰοιμή εἰ στραγγεύεσθαι Ἰθοί ροῇοτ, 
απο εβ ᾖα-[ιαγο, [εὰ 1ογφμογς ε. Υ. 49, αριά διάαπῃ εἴῖ 
σεταχότι, πεπαρε ἃ τείω. Ν. ὅο, απϊ ὅτι εἢ Ρ]εοπα[ίεα: ας ν. 
δα, Ρο τῆς Ἐνρώπης [υοβιδεπάύτα φασὶ, επι εοπἰυπαίοπε 

Ῥ. 76, τ. 9, Υι]ᾳ- κατεπύβησαν, αὖγογδεὶ Γμη1. ποβταπι κα- 
σεπον/Άησον τεηιτι ν. ὃ οτ 1. Υ.δι, θμῖά.᾿ τηβαλλαδούς: εἲ 
τηοκ ναι. παπί. τη Ῥτο τηβη. αραὰ Ἠείνοη. ἀπρ]ιο ποπηϊπαΏνο 
εἰ, σηβαλλαδῦς. ἢ τηβαλλωδοῦς. ὁ ὑπὸ τίταν τεβραα μένος, ὁ 
"µαμιμόβρεπτος χα) σπάταλοςἡ [εὰ Ῥειοι ποπαϊπαιῖνας Ῥοϊϊιι ἆἷ- 

Ἰιιμοτιρο τεγπήπαπάιις εξ, τηβαλλαδοῦς: εἴπι τα Πῖ εἴἶαπι αριιὰ 
[ζαιη. ετ ΓῬοήμοεπι: ος τθέῖας εἴαπα τή: τα Πτ, {μὖὐ ανία 

εάμοαιις αε[ίεπείμς: ημὶ εἰ τηβέλης ποποϊπαιας. Ειβαιήας 971, 
4ο, 6 οοπιῖςο οἴῖαι, Ὀκνεῖς λάλεῖν, οὕτω σφόδφ’ εἶ τηβαλλαδοῦς: 
εα Ῥεπε Γογήα Ὕα ἀνεφιαδοςς., εἴ Ππιϊα οορπαιιοπῖς νουαβι]α. 
ν. 45, Τε]επιασμι εἰνπιο]ορία πππή]αια, αἳ΄ Επ[αι ιο Πο εβετίητ, 
πάτο, ὅδ, ἐπειδὴ τΏλε µακομµένου τοῦ πατρὸς ἐτράφη. αι Ἠϊο 

:“Πποφις Ἱεβὶ ΡοίΠε, απο τοῦ τῆλε µαχοµένου τοῦ πατφὸς τεβρά- 
φθαι, κατα τὴν ἱστορίαν. 

Ρ.Π57, νὰ, ερ ἀπογένεσν, ἀεος[}απι: πεπιρο α Υοτβο 
απογίνεσθαε, ἀεσεάστο. ΥἩ. 95, τήτεα πες ΗεΙΝο]ίτς ἁρποίαι, Ὥες 
"Βιλήας:” τεοίη ετρο [οτιπῇε τγΏεα Ῥαρ. Ριαεσεά. ν. 50. αἴφμε τα 
εξ ει Ἡ. π’, ἂνὴρ ὄδε τήθεα διφῶν: ει Ππριίᾶτε τῆλος Αριιά Αι]- 
Ἐοιε]έπα, ΑιΠεπαεαπα, Ει[αιἨίητη.. ᾿ 

Ρ. 758, ν. 9, τό Ῥαυγίοπως ετίαπι Ἠε[γομίας: αἲ Θη]ζα5 γω, 
{αῖ ποβίετ ὅτι πποκ Ἠϊς [αμήαηςι) φασά εροπῖι διατί δὲ, φηἰᾶ- 
παπι, ομΓΛαπι 2 ἄραά Εωβαϊβίιπι αππασαρ [εήριυτα Ἰπνοπιατ. ο. 
15; γ,Βάσσω ασποΐσουπε “οτἶαπι ΑΡοβοΗί ππ. εο]εσίαπεα; ἄτ ποπ 
Ίτεπι ΗΞ[γεῖ. απ Βπίκας,- η που τς Φασσῶ τιλασσεύω Εεπηπσ σα 
πεϊίαπι ΑΡοβο[τις: ον Ἄρα νὰ 4πσᾳυς ραΏτι ΄ ἵπ Ἡϊ α[αραιαπα 
Ἠπνοπίας. Υ. 18, Όάνῃ, ν' εξ, τε, ύσσονοι μέλισσα: 
πι Ει[α)Ι ΄ οοτωπαεΠτ, 195,45," Ύ. 4χ, πιεατα Ῥό[υ]α, Πας 

ΝΟΤΑΕ ἘΚΙΡΕΚΊΙΕΟΙ δΥΙΒΥΚΑΠΙ Π. 

Ἱταπιις , 
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δὲ τις ὄλβιον ἄνδρα τίει. ἵπ νυ]α. εἰ. Ἑμοορπίάϊκ ν. ὅι ε[, Πᾶς 
τὸι πλούσιον ἄνόφα τίει. Ν. «1, νειϊἠφ [οτιά[ο αλφίσχοντες. δὶ- 
πηϊ]] Ίσεις ΟὐγΠ. α΄, Πρωβήβην ἔτ ἑοῦσαν, ἐεικοσάβοια ὁ) ἔδωκεν. 
Υ. 49, Ίσειν Ογῆ, λ’. 

ἳ «π5ο, γ. 17, Ἱπο]η[α καὶ τίνυσθον, ἵπ ναὶᾳ. οπ[α, Ῥο[ϊυίαε 
[οηπεπς εχροµΠο. Υ. 57, Ἱερεπάππι νίἀειαχ, τὸ τίοε, πφότεφον: 
Ἡξ εοπησπαἶον 1 κατὰ συγκοπὴν, πηβτρίηα]ε [ει Ἰπτετίπεαιε 
Ιο]νοίιοα Πε, Ῥεπίπενς αἲ Τεπεπιῖς ππεπαρτῖ εοπηπιαήοῃ κατὰ πα- 
3ο». Υ. 50, τα να]. ἰπάϊοίαπα ε[ῖ οταν αἰιετίας [οἱριπτας, πόσοςν 
ποσότητ»ς» |- ὠιτητικόν ἐστι: εἈηιε Ἰθοιίο επι [εαπεπείθας πχεπο- 
Ὀνὶς οπρτιἠ.. Ν. ο, [οήμα, σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο, εκ ερηῖ- 
Ῥαυ]ϊ αἆ Ἠοπα. ο. 11. Ἡ. 4, ἀνήγγειλε Ῥτο νυ]ε. ἀναγγελεῖ Ἱε- 
Ῥο[αι εκ Οεπεί. «-δ. Υ. ὅδ, τοσα αὐτῷ ὑπακούει, ἀαῑνο 
εαΐα, αἲ Λατήι, δ, Ματοὶ , Ίωασαε δ. 

Ρ. 76ο, ν. 6, ποοίΙ5 Τισαμενόε αρα Απ[ορμαπϊο [οἱνο[ία[ίεν, 
Ἡτ Δεξαμειός, αἵ Ππη]ία, αοσεπῖι αά ἀῑβετοπιίαπα πιμίαίο. Ὑ. 
5”, Θη]ᾷ, ἀπὸ Τιτακοῦ, 4λδιιο απιϊοµ]ο:  Ηαχροςγ. εἵ διερ]απυθ 
Ὄνραπιίις Ἐιτάκου, Βάτγίοπωδ. ΄ . 67, Αροἰιοηῖί Ίοσιιφ ε[ὶ [ῦτο 3, 

. ὅσε, ᾿ ' 
Ρ. 761, ν. 1ο, ἴοσας Ἡ. Υ. Ῥο[τειπο οσο ν. 13, Ππιϊ]ι Ἠίς 

Ον. 8΄, Ὄφρά σε τῇ πέµπωσι τιτυσκόµεναι Φφεσὶ νε. Ν.- 21, 
οἱ κεφαλήν α πιειγαπα εχρἰεπάαπα ἀε[άσταιατ οὐ πώποτε. νει 
Ἠ]ς υἰα, Υ. 57, λεγόμενόν τι απ] νε, Ίρποτο, Ἰεο αηυ]το 
πηε]ιοτ Ἰεοῖῖο ε[ἒ, {1 τεροηα5 τὴν µάκαιφαν λεγομένην, ἐχριποῖο τε. 
Ὠλείπάε αἱ µάχαιραν ἸπαΡίδ τοµάδα οπᾶνα τρκάδα ομαάτατε φπῖφ 
εεπ[αεΏτ. Βεφαεπῖία [πῖ ἄλλης ἄρχης, [ει πονυτα ἱπίυπα 60” 
{πταετε ἀεῦεπί. εἴ ρτο κατακύλωμα Ἰοσίας αριά θμΐάαπι κατακύ- 
πλωμα: ἄο Πε. Υ. κακὠν το καλών, ΟΠΠΙΙο ΠΟΠΗΠΕ ὁμμάτω». 
γ. 56, Πα ἴσιο απ΄ ψετίοτ Ιεοῖῖο, τοναία, "Άλεξις Παλλακγ. ας 
Γεπῖας Πιτ, Αἰεκίτα ἵπ Παλλακρ [αρ]α Πο τοναίαν αατρα[ε, Ἠειι- 
Ῥθ Ῥτο φωνῆς τάσις, υ εχροπίε ειἶαπι ΗεΙγο. . 

Ῥ.765, ν. ο, Φμϊᾷας, σπευσίιοι” ἀπὸ Ὑπευσίνου» τινὸς τῶν 
πάλαι πολιτευοµένων, συντάξαντος τὰ περὶ αὐτού». 4ἵ Ἄπευσαν- 
ὀρίδαι Ηε[γομιο γένος ἰπαγενῶν- Ν- 19, Φπϊᾷαν καχυποτοπεῖσβοε 
εἶαι εκ ΑτΙΤορΗ, Ρτο κακα ὑπονοεῖσθαι. Ν. 30, Ηοπι. εᾱ, Ἡ. ϕ’, 
Τορνώσαντο δὲ σ]μα. Ν. 94, [επίας εβ, τὴν ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν 
εὐεφγέτιν καλουμένην σηµαίνει. Ν. 56, Ρ]αιοπίς εἀίο ἵπ Ηϊρρία 
ππαῖοτε Ρ]επῖις εἰ ΡίαπΙΗ5, πότερον πρέπει, ὅταν τις τὴν χύτφαν 

τὴν καλἠν ἑψῆῇ ἔτιους καλοῦ µεστὴν, ἈΧφνσῆ τορύνη αὐτῇ 3 
συκέη; « 

Ῥ. 765, ν. 1, 8Πἴε τοσαῦτα ἀε[ῄάετατατ τόσα. Ἡ. 35, Ῥτο Έφα- 
γάσου εἵ Φιλονομίας Ῥαυ[απίας ποβετ 520, ο, Ἠάμει Ἱρανγάσου 
ει Ὠιλονόμης. Υ- 5ο, Νιεαπάτί ἰοσιβ ε[ὲ Αἰεχίρ]ανη. ν. ιο: αμ 
να]α. εᾱ. αὐαλέης τραγεριγάνου: εἰ [ελο]ια[ίες, ὅπεφ ἐσβίοντες οἱ 
τρώγοε, γίνονται κατωφερεῖε. Ἡ. 49, εκ Ἡάτροςγ. ἃς δυϊάα Ἱερε, 
αὗτη τε καὶ ἡ κόὀσµα, συνδίέπουσι πάντα τὰ τῆς ᾿Αβηνᾶ» ἱερεῖα. 

Ῥ. 7δ4, ν. 1ο, ἀιρ]ῖοῖς Γαήριαταε γεβῖσία, τῶν ἐν ᾿Ἀθήναις, εἴν 
τῶν ᾿Αθήνησι. Ν. 45, ΡΓΟ: ὅλος ἱπ[ᾶ ἦλος εῖ δ-7, 45. 

Ῥ. 66, ν. 18, Αροιοπίας ποῄ[ει 290, 18: εἰ 301, ὃ, σφεικκαι- 
δέκατος, [ετναῖο Ἱπιερτό πηηεγα]ὶ, ἩΕ ἵπ τεσσαρερκαιδέκατοε. Ἡ- 
8, νεῶν ἁπίπαν αρίππη νἰόειας: αρᾶαςφ αριά ΑτίβορΏ. Ασματα. 
σπονδα) ἐφιακοντούτιδες. Φε." ν. πιβ]πα τφωηκοντέων, Ἰάφιιε Ῥτο 
τριηκόντω». πῖ γεροντέων ΡΟ γερόντων 327, ᾱ- Βπου]ατιᾶ τριάκων 
εἴ τφιαχοντέος, επι Ιοτο {μο οοπιίιαϊα, Γαία [αητ. οατεπὶ επίπα 
Ίαες πυπιετα]ία Ππσα]ατίοις, Ίπρτα επι βΗὺΙ ἀεσίαταίαπα, ατα 
Ἰδ4, 11. ποϊατιδ Ίάεπι εἶλοτ 200, 01. . 45, θαπάεπα ἀῑβεγεπίῖατα 
εκ Ῥιο]εβιαεο Α[εα]οπίζε ιταά Απιπιοπϊάς. νατιατὶ ΤΊάππεα ἵπ εΑ 
ποππιπα(ιη οβεπάυατ Ιπάϊίεες πο[εί ἵπ' Απἠβοιε]ετα, Ὠϊοπγβαπα 
Ἡαμεαιπαβουπι, εἲ πποτες Ῥοππαπαε Ηϊ[οτῖαε [οτρίογε (Φ1άεςο. 
Υ. 50, σπα Ππρ]. πυτας τὸν βίον. 

Ῥ. 766, ν..Θ, Ῥτο τρίβος τεηυἨίτατ ῬοΏιδ τρίβων, τπτ ἀθεῖδ- 
ταπΣ [εηπεπία, Ν. τά, αριῖης ἐξάρτισιν» αὉ  ἐξαρτίῶ» αάογπα. 
δίε ν. 4ο, αρβις ἔετε τροπαῖα, [. αὖρα. ἐκπέτανος ἴεα- ν. Ἰαῦες 
επαπι θυίάα8: ᾱτ Ἠατροςτ. ἐκπέταλος, ῥαϊπίαπι «ἀοὐίοζωπα, Ῥο]- 
Ἰοἳ κφατἠφ. λρν εππάοπα Ῥο]ίμοετα ὑπολήνιον ὁβὲ Ῥτο  ἐπιλήνιον, 
Ίετε ᾽αρΏιᾶ, δα, 4 ἑνδέκατος νῖῖε ει Αροϊιοπίυπι ποβίτωτη 185, 
1: 300, 1ο. Υ. 9, πΠιαϊας, ἵνα 3) εἰεδέκατος, Ἡς ἀπίία 778, 36: 
δε, 34.) ' 

Ῥ. 67, ν. 7, τἠήζαπα ποπήπαΕνῖ αΏίο]ατο Ῥοβι, ΄Ὑ. 22, ππο- 
πας [εια Ῥοίς άλλον ἀλβπχειίπιις- Ὑ. 55, οπιπῖπο [οπίοεπιάα 
ὀκτωώγνο», [ετναῖο΄ ρεηϊνί ω, Ἠἲ πιοχ ν- 54: οτ ἵαρτα 546, 19, 
ὀκτώπουν ποτε Λιιςο. Ύ. ἄο, εσεπάιμα γάεπις, ὅτι ὥσπερ ἐκ 
μήτφὰς τῆς κεφαλῆς τοῦ Διὸς ἐξηλβε: ἴει οἰαηία8, ἐκ τῆς κεφα- 
λῆς τοῦ Δ. ὠσπερ ἐκ μήτρας, (ποπίαπε ε Πουἱ οαρίιε φεἰπε εἴ 
μεύο ργουὲε. Ν. 9, αριθ. [τὰ γίνεσθας Ἕπατα γεννασβαι. . 

Ῥ. 1608, ν, 7, Βμίά. Πρωτοκλέα. υς 'Ἠφακλέα: αἲ {ε. ν. Πρω- 
σοχλέοντα, Πίπας τεσῖο. Ν. 37, πποο  αρίος Ἰεσῖο, πάντες δὲ 
τρικ. Υ. 99, Ἰοεῦ Π. γ΄. Ὑ. 9, ἀμο 1) ἠπιπ οοπίαία. ΄Ἱεβεῃ- 
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βάΤ 

ὅσπι, Τουχόβρωσες, Ἁησίον --- Ἱεβίτατ αμκοπι σφιχόβνωτες 3 υὰ 

ΑάΠο μν κ ξωπαῇ Ἡδτ, αριά Βμίάσπη -, ο. αγά αι 

Ηείγεῖι. τφίκοβνο»: [εὰ [αἱρεσιωπα Εῑμά υάαυπας 41ρρε αμοά 

οπἱριπὶ» Τ4Π10 ὦ ἵπ. εκιτεπια [γ]αρα Ρο[ξω]ετ, νε ολγτόπω, [νο 

Ὀχγίοπως 1ὰ εΕθιτε νεα. Ν. ὃχν τας Μιὰ ἡ τροπαῖα 6ἵ 

πὰ εἵ [ωρτα 706, 4ο, Γεητί Ροιε[ὶ, Π αὐ[οίωιο ᾱς Γαρ{ἱαπῖνε εαρίᾶ- 

εως: αἰίοφαί εἰασιποᾶϊ αἀῑεεῖινα ΡάΓοκγΙοπωΣ εβοτ [οἱοπι, Ἡϊ ἂρ- 

«καΐα λάτφι αρμὰ Ευτίρίάεσι Ἠεευνα, ἵπ πε ἰααιδὶ, Ἡ. 94, υΏτα- 

μ9 βιβρωσκω- 
ν μή ν. 46, Ρεοτ Ίσσα. εκ Ἡ. π᾿. Ύ. 53, Ειρίά!ι οι. 

στείχονσι., ΡΙΙΩΒ ἀρμιλοηρο, υΠιαείης: εἳ γ. Ριδεσεά. οἱδε, 60Π” 

Ἰπασῖε. Ίου ε[ὶ ποπ Ρτουμὶ αὖ πιο, ἷ 

Ρ. 77ο, ν. 1, τεουι ἀφύα, Αθζθπῖι 14 Ρεπυ]ήπια, αἲ ρατσι 

απἴοσθδεπτία ἀθείαταπι, Ρατεῖπι [ωρτα 179, 50. Υ. 14ν Βοιώσιον, 

1ά ει Ῥοεοίίοο ΠΠΟΓΕ ϱε κ». Ριο φ, Ὁς εἰαίμς [ωρια εχροπ]- 

{ως 124, 56. ὃ. 33, οἷς εἰ ὧς ος ανα ώς, 
ααῖ. Ίθσει- 

πι ορίπος, τὸ οὖς, ὦ: λέγουσι. ἂῑς 6ΠΙΠ Ότεν εμαπα ώσαι 

α πδρεο. ει Ίοπες ὧν το οὖν, ἄἴφμε αἰιᾶ εοπ[αϊ]ία, θιό, 556. 

9 30, εκρο[ζππου]α ὁ ἀνήο, αἀάία εκ τα. ΑΡοβο] εο]εσιαποίθ. 

απ’. 47, Ἡοπαεή Ἴοσμ5 ὁ, ἀλλ αὐτοὶ τρεῖς ἄσπετον, οὐδὲ 

Ε. μ 

αν, ν. 5, τεσΏμ5 σροπέουσι, μην Ψεονί, θα [οτπια (ιβ 

Φορίουσι α φέρω: Πο επίπι ει Ηεβγοί. τφοπέογτο, ἐπάτουν γ. 

τὸ, ἵω νυὶς. Ιπφοἶωπα οἱξ εἴααι αισίμο [οΠριμχαο, ἀπὸ τοῦ του- 

γών, ἀὐ[ο]μιε εβρίο νουραίο.. Ύ. δε, Ἰάάσπι εἳ δυἱἆας, τρύχνον, 
τὴν πόαν, Ἀηλωκὸς λέγοµσιν, οὐ τὸ τρύχνον. σὺν τὸ σ δὲ στρυ- 
ενον, οὐδαμοῦ εὗρον. αρυά Γιοδευχίάενι [άππεπ «οἱ του ο σ 

πυίτας, εἳ [επιεὶ πια[ο. 6εῃ. στρύχνος κηπαῖος: δἱ5 πεμμο, στρύ- 

χιον ὑπνωτικὸν, στούχνον μαγικον ες τυχ[ωπι στι καὶ ἕτερον στρύ- 

τενον. Ἱισπφμε αρ Νίσαπάτ. Τετ. Υ. 878, στρύχ»ον τ΄ Μδὲ σίνηπι, 

πολ, ολία. Ἡ. 5ῦ, Δυκιακῆς μαῦεπῖ ο Ἡ Αρο[ἰο]ῇ μας 

Ε, αἀάϊιααε, οὕτως εὗρον ἐν ὑπομνήματι ιρχιλόχον» -Τοά νετ 

καν ον οσα - ΙΤ όἀῑαα γεια ΙαμἹο, ππαπ εινα οἱ ἳ 

ετοδοις 0. 1. 
π αν Ὁ ψ. 3, ἔστασαν υἰποίασι εβ: γοπῖας ἔφασαν, αατ ἔταξαν, 

ατ ἱπίτα 780, 4ο, 46, οι αἰδί. ὙΧ.9, Ἠαυά ἴσο απ Ἰορεπά πι καὶ 

Τύρος δὲ ἡ πόλις. Ὑ. 1», ὁποτίτβια ἸεΕεπᾶ μα ε[]ο Ῥτο γυβ. 

ὑπομάέμα, εἴ ἱρία οτγιπο]οσία ἀῑείατ, οἱ Έοπβιμαῖ τεροιῖµο πίτα 

«64 Ἀ. τἩ οὔαπα ᾖαΐθγια εοπίπησιῖοµε, τιτβόε δὲ Άέγνται ---" 

τω, Τυφοηστός ΦΙεραπο εβ πόλις τὴς Τρακοία»: Το γεορῃτο- 

αἰν Ἰα]ο]ίαίΐαε ϱ. 07, -ορίάυπι οἳ 1ποπς Τκασληαίς: εἳ Ρ. 139, Π1ΟΠ9 

ἈΠαἰιεπβμπις υπ εἰ Φιτάδο Ἰδ, ϱ, τὸν Τυμφοηστὸν τὸ ὀφος εἴ τὸν 

Μίαλιακὸν κόλπον ποια. πωμ]τα «ίνα Ἠ]ο ἀσοει. ἀμεῖτ ΑμίοῦΑ 

1.γεορΏτοη Ῥείοτε Ίπ οσο, Τυ φφηστὸν Ἀέπας: Ιπ Ρο[ΐετῖοτε, πᾶ- 

γων Τυμβοσστίων, Α[οαϊο µ ΡΙΕΠΙΟΓΙΣ [οπὶ βταζα, α ἵά Πίμπλα, 

ει ΠαὐΠν. Υ. 58, φυλάτσει, Γ. τὸ ω. -8εα. ν. τοούας Τυφῶν, εἲγ- 

σωππ]εχο, πι 1π Ρεαεσεάοπά Πουειδῶν, οἳ ἴωρια Ἰά9, 3ο. Υ. 45, 

ναὶρ. Σεµωνίδι, ῬΕΓρεΓΑΡΑ: σιρβωνίδα Ῥτβείει Ῥιό]επιαευπα Υθυὰί 

εανα «δίορἩ. Β52. Ἡσιοάοιας εἰ ὨΙούοτιδ Σερβωνίδα, οΡ/εινᾶ- 

οἷτ Οπιοϊϊας ποίτετ. Λά 47 κ, Ὀεῖε [αοῖι ασά ἴάειι Οµτ. εκ ΡΙα- 

εατεΝί Μ. Απιοπίο [οδίε, Βεινοπίάα» ρά]ιάεν αὖ ΑεΡΥΡΙΙΣ ποπ- 

ματὶ Τυφῶώνος ἐκβνοάς. ν, 99, ἰπίύμπα, τυφώδης, ἃ νυ]ρ. αὐε{ῖ. 

1. 58, [οτια[ε γαῖι ἀῑοετε, ὁ πφὸ τοῦ ἀποἈνήσκειν τύφεσθαι ἄξεσῆν 

εἶδπιω φιά απις οδί(µήπ χοβο Ππαπάομ ο όν 

Ρ, 173, ν. 18, Ρήπια Πριμβεαιίο, ἐξ αυτου τον τόπου ν αἱ οσα 

φενὺῖς τερειίτατ ν. ὃν ντο, νάειας νοῖ]ε ἀἴοετε, οὕτω καὶ γί- 

γουε τοῦ, τόἃεν, τῶ: νεὶ Ἠσενίας, καὶ γέγονε τῶ, ΕΧΡΜΠΕΙΟ του! 

ἐμίνς Ἰεειοπὶ Ἱπάϊεία ν» δὲ, Ν. 51, ἆς τὸ ἵπ εαμά στα Έοιο [ο- 

τοπίατα ἵωρτα 09, 37: δες Ίοπσα ο παεβία Ίαρο οχἱρο, υπῖ οἱ Υ» 

: οὗ οἳ 48. Ππιρ]ίοίας ἀῑοσπιας, οἷ]ε αστεια τη αἂν ογρια τει α[υσρα- 

τω, αά οὔαπι  ᾧ 6ἳ ᾗ, Ρσο φμαγε, Φα 4ς οαµ/α. να ἆς το 

{ωριᾶ φποφ16 5060, 07. το]αήγο αμεπι οἳ λη{εγγοραίίγε ο σώμα 

ποππυσπ(υ απ ατἠσμίος, πιεεάνπα εἴαπα ἀ πιο χι αίγο αι πβο . 

το, ἀοεοῖ θγπιαχίς ποίίτα 307 οἳ 308. Ν. 49, ολο νιζειωτ, 

ἀπὸ τοῦ τῷ πέματος, ᾱ λεπιαιο τῶί 46 απο οἱ Γαρτὰ 156, αι. 

Ρ, 74, ν. 5, ρτο ὕαλον Γεπιοπία τους Ρος ὑῥαλοῦν, τί- 

γεια. ο. 1ο, ανά [516 απ νετ λώδοφσις: αἵ Πε ταπλ1αὰ ΙτΠΑ- 

Ροῦ ο Ἱμπετατωπη. Ὑ. 14, Ἱπολυ[α καὶν αφ διτά οκ ουἱάα. Ὁ. 50, 

Αἰιοεωπα οὕτως Ῥτο ὧν μη νιάσιατ. Νε ἆο, τεολως Ρογία[]ε, 

ὅ τιε, φμοά μή. Υ. 49, Π Ἱερωτπμ» τατώµενορ τοῦ κιθωνος, {εη- 

[ως ος, οπως εµπίεα, ἴει επµέα μία, οἱ ρίρπονί Ροῄίία, 

πι ποῄίοτ εκροπίι. ἀαφθερώκει [ση. απ. οί γο]ῖ, ποσο: πςο 

λευθερώκει πημ]ίο [οτία[ῆο ππε]ίωφ Ίπιο αμα ται, ἳ 

Ῥ' στό, ν. Β, δυἱά. Ονῶδες ποιεῖεν ποσβοσλίος. . 4ϊ, ἵα 

νυ]ρ. ἠπλοωπι εὔαο αἰτειίυα Ἰεοι]οπίκ, πφὸς Ίττω, ΟΟΠΙΑΟΙΟ, 

Ῥ, 776. νι 7. εἶπι τφιῶν {αμα ισπ αι στίχων, γνοὶ Ππιϊο 

υμίς Ποπι νάο]ίσοι κωάρν. » Πάνας Ἰπιοιρχειαίυς, μα {ο 

ν σνό νο Γεπιό Γι αβεθαπε! ες αν του ὨΠοίίες ἵπρια 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΙΓΟΟΘΙΟΟΝ ΑΚΑΕΟΝΥΜ 

περώησαν Ἰπτοτρτείατις ὀρ8ο) 

88 
τρεῖς στέγα». Ἰαδυιῆς βρπίβοαι 
Ὑάηγίοπως ὕδεα, δροι 

4π ωρ «κε. 
πομπα ου Ἠαδοπι ἴπ. 

αχ ὰ Γδς 41, 

9 ος ή 
εν. Ν. ὁῦ, πείοῖιο 4η ως 

. [οχὶ ααπεπ εἴ ὑπερδεᾶ ο) 
« - ! γἰἀεἶίοει Ρος δα, 4 Αα. 

δει σφέας, οἳ οειετῖ εἴιδηιοά[, εα τα ΠἽμμσἩ 
Υ. 51, πιε[ίας ἴετο ὑπέρφανός τς: αιοᾶ εἴγπιον ἵπία φωόφω 

σις [οτε συγκρισικόν εἴ ὑπερβεσικόν. δεὰ εἴ ὑπερβέτης Ῥεπεσεάεκι 
τετία ήρεσαι «ού γρ. Ῥουΐμς Ρον ἅπαι «Τπερθέτ 
καὶ συγκριτικὀν. Ν. 50, τεειῖως, ορίπος, Ὀνοματικῷ, δη α- 
γ. ἄο, [επ[ας εῇ, εἰσὶ μὲν ὀνόματα: ἴει, οὐ μόνο ών ὀνόματα -- 
γ. 49, [αΡ[ῖ. ὑπεροπλία που Τἱη αἳ ὑπερόπλιος ει πέω. 
οπλος, Ἡϊ ὑπερ περήφανος. Χ. 

Ὀσ] 
μα νά αἴπη, ἀπὸ τ 

ὑπεροπλήεις Ίππο Ἡ μυ ὑπεροπλμέστατος εἴῖ, αφ. Ἱ 
α χαφίεις: τε] οετίο ΔΡ ὑπεφόπλειος {ει ἵπ η γετίο Ώοτίοξ αότ, 
εα΄ Τοβια φμᾶ αἰθοιέστατος εἴ Φικαιέστατος οι, αν ὃν. ο ο 

πο Ῥ. 780, ν. 19, Ἰαμά [αο απ νεείδ, ὑπερώνος οἶκος. Ὑ. 
Ῥο[ἱετίοτοια οχροβείοπειη αρπο[οῖς εἴἶαπι Ειμαι 7οῦ, 

ε ο ἔστησαν ας εἰς ὅ ος, ἃ κ 
ὧον τείαια «οΗἱρίιθ: ο : εις Ἰάππε υπη ' 
εἴἶαπι αἰτετααι  οἨρίπετι εκ ὑπο εἴ ἐρωεῖν. Υ. 59, ρτουυ] 
ἀῑδειὸ ναἴε γὸ αἱμωδεν, δε ἰαδς ο τας 
οἶπι Ἠϊδ ο η πρ ο Ταπὲ, αἲ Ἱππα εα ἱρία Ῥαρίηα, ον] : 
Ίβο ἆ μμ] πάει ὑπερέραά τινα, «ναὶ κ ο ὃ 
ἁ μπα Γουπηαίπο ΠΕΠ Ὑπερμσίην ἀῑοι Ἠοιη. ἵν ) τα 
πανίωτα, Οἱ 3’ Ὑπεφμσίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονζεσσαν. 

. 781, ν. 5, γτο ᾗ αριᾶ Ηοπὴ, Ι. λ εβ ὧς, ο Ηίο (ε 
οοἱ/αρΓς. Υ. 39, Ἠλυ]αΓα9 νάείωχ Ἴοοις, ετ τα] φωαορίαι κὰ- 
απ αίτια Ἰεοιῖο, ἀπὸ δὲ ῥήματος, Πενταπλὼ»ς. απὸ γὰ ᾿φὼν εἰς 
ελλόντων, Παραλήγεται τῷ β, γνάφω, γροβόην.. τς ν. 38, . 
Ἰποιϊάδ, τῶν εἰς ήσω. επάαφιο Ίαπε νουῖ πι ήσω ος 

Ἰφιήά σαν Ἰαοηι «Ἰαταστοι)βήοαπα: ἩΕ Φύρω οἱ σύρω, Φφύφδην ος 4 
ο ον πο ώ  ὁ Ἡ κανό όν ἃ χαΐίνω χανω. .. 

δα, ν. 6, ἵπ ορ]. ο. προσᾷσατε, ας .. 
Ίαιά [εῖο απ κκνς κν {ή ο ο ο αχ νὰ ὃν 
ἐστιμμίσατο, τους ὀφΒ 5 ἐκαλλωπίσατο: πόμιρο 4 στ 
στίµµεῖ 0ποᾷ ΕἨΙοδοοςΣ. (Ἡ 18, 6, ε. 09, τῶν ῥυπαφικῶν κ 
τν . ἀῑσίε, οἳ ποπιϊπαῖσι πα οοΗῖ ονραίρατο εὧα 

«δο, ας. ὑποκαβῆναι: Ἡς προεἈ ναι ἵἩρτα ὅτο, 18: οθπία ϱΟΝ- 
Γπουιι ζμλεπα αώδδ εἶναι οἳ βεῦαι ον ήν, γ, πλ ην ὃς 
οι ο ο, σε α. μᾶ ν ή « π , 

Ρ, 785, ν. 19, σχίδος ἵα Νη]βαῖς οπια ροβα]αι απαϊορίαθ 
ταξίο, δει. γοσί, Ίναμά Γοἱο ἂπ αλα, ώσπεφ ν ὑποπετφι 

Ῥ. 184, ν. 14, οοπγορ]εΠΙΝ προφανώς πονηρός, μἲ πποκ Ἡ. 
ἐπιπολαίως ὑγιεῖε, Αἰνοτμίο ἵπ ποπηῖς Ίσουπι γοροβΏίου 
ο Ρ. 185, ν. 1ὔ, ως φάσωα εἴ µίασμα [απ δυν οἳ µι 
ἵνα ὄφασμα αὖ ὑφαίνωῖ ΙἴοΙΙΙΟ µόλνσµα 4 µολύνω. 4µΔΓο Ίνα 
ορις ο ὖ ὑφάζω οομ/κοτο, ηΙβ οἶδα φώζω, µιάζω, ος 
«ών, ΔΙ(Ιο ἁἰία οἴμαουμιοᾶι Ώηροτο ᾖλοιί. Ἡ ι 
4 », 796, νεα, γυ)ρ, νά νὰ Ἠσιμον κ ας. Ίου. εξ εκ 
εσ’, καὶ χφυσὸν τιµηντα καὶ ἄφγεφον. 9 πα. 

γαἱρ. ὧπὸ σον ραιώρ. Ύ. 41, φάκελος δωιάας αἲ ολα δν 
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παλώκιων. Ἡ. δο; οδίεπι Ιδάέπι Ῥ]απο νοιρῖ αρμά δυίάαα: ος 
οοπῖομα΄ Ία, Ηο[γοϊ,, Φαλάγγια, στφογγύλα Εύλα καὶ σύμμε- 
σφα Αττικοὶ δὲ κόφακας: οἵ Ἠπουο ἸΝοπίϊ Ματεθμῖ, Ραίαπραο αἲ- 
οι {ος τεγοῖος. φιὲ πανίδας [112 οἱ μπέΣ, οµπε αἰἰγαλ 
αα ρείαβως, νοί οι α αν ή ο μῤά μοι: πάς οεἶαπι ΠΙΠΟ 
Ῥα]αηματίου αἰοίνιας φμὶ αἰἰφμίαά οπογὶς {η ἱζμς (γαπανοηῖ. 
αἨοηυὶ κόφακες, αϊ ἠαηραβίμες οἳ Ππαπµς /εγτεασ, [ωπι πνα[ίφ 
Ῥυκπας Ἰπ[ίτωπχεπια: αἲ ροβ Ρο]γρίωπα ἀεείαται Αρρίαπ. Βεὶ]. εἷ- 
ο ρπη 18. 6, καὶ κόρακας ἡ χεῖρας σιδηρᾶς ΄ εὐκολώτερον ἐπεῤῥί- 
πτουν. ει Οπείας Ἰν. 1 ο Βε]]ο οἰγίί, Πὲ πιαπις {ογγσας αἴφμε 
Πατραβίπος ρατανεγαµἰ. Υ. δ, δαίἀαν. ποιο λα ειγπιο]ο- 
Εἶαα αιβηαίε, εἰ φπἶφ ει ενἰάοπίμ, ἆμα Φαλλαίκιον. οἳ Φάλλαι- 
κον ῥδιπίπο Ἀλ. [οηθίτ. ας [οιία αἴἶιι αριιά  εγοπτίαπιαι Ἀαι- 
τω η. Ὦο Νοιτίς, εμπα αἲτ, (μὲ ΠοΙΠΕ Πμοφιο Ῥλαίοεο ἀο- 
ἀεγιωπὲ, αἴηιῖο Ρα ίσο εβάέπα ταίοιο μπα]ατίτ. αἰοφαὶ υὲ αριά 
αἶϊοφ, ἴτα ει αρμά Απ Εοτιυηαείαπηπα (οιαηῖο Εαγίο Ὑτπο 
απ Πγποοσυπα  Πβαππεπιῖς ς 30) Εοπάεοα[γἐίαύοπ ΒΛαἰασοίωτι 
υπο [ Γοδίας, πεπαρε α Ῥμαἱαθοο, εἴιδ πηεϊτὶ «ἨἱίΟΙς, Ποπ Πῆ- 
νοπϊοτο, Τταοϊο νασαμα]ο: (ιάρρο ιο Ἰῖο νετίαν αραιά 8αρρβο 
Βεηιιοπδ Πες ια ἵπ φμίπῖο ἠὗτο εοπαρ]αγεθ Ἠαία5 ρεποτίν εἲ 
οοπιϊπιαιὶ οτ «ἱ[ρετ Ἱεριπίητ. αιοὰ ἠδάσαπι ρεπε νοτρὶς εγεπΏα- 
Ὠμδ, Όμοαπι που Πεπασεα/}{{αδοη Γοεπεμς Ἱαπιφμαπι ἂςξ ΠΙΠΕ- 
Σο οεατο νειωπ, ἹΓαάηπε δαρρἠίοοπ σ[]ο πιποιραπάώ: 
Ἀαπιφµε εἲ ἐμαίιογ µία /αορε δαρρλο, Ὠήρεν/ουφµο ἀεαὲι {11)- 
ἐπας.ρίμγες Ἰπίεγ οαγπιῖπα αἱεραγὶς ᾖβωγαε. αριὰ Ηερ)αε[Ώο- 
πεπὶ ε[ῖ φαλαίκειον, Ἠπο Ἂν οἳ ρεαμ]πππα ἀἱρΗοπρο. 

τ. Ῥ. 781, ν. 16, Ηοπιετὶ Ίουι. ε[ῖ Ἡ. ν, Κύματα παφλάώντα 
πολυφλοίσβοιο Δαλάσσης Κυρτα Φαληριόωντα. Πἰάεπιπο βριά Τγ- 
οορ!ιΣ. Ρ. 10, Δαρὸν Φαληφιωσαν οἰκήσει σπίλον. Υ« 29, ππείτυπα 
Είοσα αμαπαρίαπα Ἰεοιίοπεπα τεφυϊῖε, ---- τὸν ὁὴ καλέουσε Φανητα, 
Τοὔνεκα πάντων πρώτος ἐν αἰβέρι φαντὸς ἔγεντο Ὁ. 26, νειίμθ 
τια[α, μγό ἔτι κεῦθε: νεὶ, μηδέ τι κ. 3 
ΤΡ, 766, ν.α, Παιροςξ, κατελεύσθη», ἴπαϊς. πποάο: εἰ ν. ὃ, οὗ- 
κος οὖν αὐτὸν ἐξαιφήσεται ὁ Φαρμακός. σι]βαίααι [απε ]εοιοπετα 
γἱποίαπα εΠε. ραῖει εκ 777, 995.. Ν. ἆ, Ἡβιρουγ. προπεφισπῷ: ᾖμοὰ 
απία ἵπ Ρταεοεάσης Φαρμακός ποπ νἰάσίισ Ῥο[[ο σοπρείετε, Πμ[ρί- 
τος απίθ Δίδυμος πονυπι Ιπίωπη ο] 4εθετε, 3ο ρναε[οπυεπάπη, 
Φαρμάκων }ὶ Φαρμακῶν. 96η. Ί8πε γετία Ῥτο Φαρμάκοντα Ίάεπα 
Ἡατρ. Ἰκαδει Φαρμακῶντα: ΠΠεππ(πο ν.θ, ἔστι δὲ Φαρµακῶν: εἴ 

Ἀετετεᾶ εοάεπι Υ. δ, ἐν τῷ περὶ στεφάνου. Υ. 36, ΟΗππαοΒῖ 
πηϊβιοΒίπα Παρτα οἴαίωπα 10, 51. Ἴθομς. Ι{α Ἱεροπάις νιάτα, 

Ἡ ἄφαφον Φαφύωσι, µέλει δέ φε ὄμπνιον: ἔργον. Φι ἄμίεπι ρτο 
σφίσι εκ εοἀοπα Οαἱήππασ]ο ποϊαίαα, [αρτα αποφπε αἆ 702, 49. {1 
αἴδ 1άπιεη δέ σά εἰεβαπτας ρυϊανοτί, Ππαίας {1ο ἱμάιοο. Ύ. 
ΕΝ αραιά ὮγοορΏτ. τάφῳ ο Ἡ ο ώον. Πο οπίπι ραρ. 50, ἄσαρκα 
μιστύλασ᾽ ἐτύμβευσε τάφῳ: αθί. [ο]ο[τα[ίες 4ποφαε εχροπΙ: ἔθα- 

Ψεν ἐν τάφῳ. Βπαϊίημε ππειαροια μας. 07, πολλῶν γ.ε ἐν σπλάγ- 
χνοισε τυκβευἈησεται. Ν. 9, ἹΠρίας Ιεσοιοπίδ Ἰπάϊοία. παπα αας 
Φᾷᾶσαι Ἱερεπάμαι, ἄοτ. 1 Αοἴνο, τς φβάσαι: Αϊ φάσθαι, ἄοΥ. 3 
ππεᾶῖο, υϊ φβασβαι: Αμ φᾶσθα, τεϊεπιο, [εφιεπῖ, «οπυπαῖε τπι- 
ταἴο. [οτιρεπ ἁ ατα ». ὅ ἐστι Φονενεσθαι, πγωτηάμο ΡταείεπΗ Ῥρα[[νο. 
δίς ν. ἀἹ, Π φᾶσθαι τεήπεβπιας, Ριδείεης επ: Π αοπ[ίαπι νε]ῖ- 
πια, [οἱβοπάμτη Φαάσθαι. Ν.άδ, συγκοπῷ Ῥτο ἄποκοπῷ, Ἡτ αλ]. 
γ. δο, Ἰπο]α[α ὁπὶ εἵ τὸ, Αάῑῑία ο δμίάα. Ν. 50, δυῖἀ. μὴ ἑκμι 
ὄθωταιεν οἱ ἐπίτροποι τὸν οἶκον τῶν ἐπιτροπευομένων: οἵ [εῃ. . 
ἔφαινεν αὐτον. ΠΕΠΙΡΕ τὸν οἴκον: τεοῖαν Ἡ. 50, ἀξίαν ρτο νυ]δ. 
ἄδειαν ΄τεροβίτωπι εκ εοφθα Φμῖᾷα, Ύ.όθ, Θμίά, πφοτέρον µαφ- 
φύρια- Ξ : Εν νο 
κ.ε Ῥ. 789, ν. 1, ἱποϊαίαπα οἴκων, αἀάίτηπι ο θαΐέα: αρυά φπθαλ 
Έτ Λυσίᾳ Ρτο Λυκούργω. ΥΝ ὃν ἡμάτιον, Φοφεῖον, ου ἀζίποιϊο- 
πα Ἱερυπας αρνὰ Ηατροςγ, ποᾳυε: δραὰ θμἱζασα αὔδᾳπε ἀἰα[ιοίε» 
ἠπὰο Παρισαιι ἠδοαι [οπἱδοπάμπη ἱματίων Φοφεῖον, β5/ἑαοιίμηι ωε- 
«Γἰπισπιογιήε, εαρ/α ἔτι παό Φε[έος οἶγειαπβς[ἑαμέαη. ντ. ο, τὸ 
μέγα, πο τε[ετεπάμπη αἆ [οπριασαση, απα[ι ἀῑσειε γε]; φάσκωλον 
Ῥδτ ωπιερα [οτίριαπα: [εὰ [εη[ας ε[ῖ, φασκώλιον ἆε πηἰποτί, φα- 
σκώλον ἆθ πιαῖοτὶ Ί]λεέα ἀῑαι, Ώνο εοτίασεα ία Πτ, Ώνε Ίῖμπεα οο- 

ει αϊο Ἱπάμοια. ἰά επί Πείγοίαο εγἰἀεπῖοι ἀεο]αται, Ἠ5 νειρῖς, 
Φασκώλιον, βαλλάντιον" φάσκωλος δὲ, τὸ μέγα», εἰς ὁ τὼ ἵμά- 
τια ἐμβάλλεται: ἵ- πεαίογ ἑοσζ]ες, ΠπαϊοΓ νἱά έως, Ῥιαίης οΟ- 
αιογίιωα η φος «ϱ[έες οοπἑειωίμγ. Ν. 1ο, ἱποίμία, καὶ πρό, 
γε. αὐάτα εκ ἨΠατροςς. ει Βυῖάα: απ εἴ ἐωβφιβέστερον, ΟΟΠΗΡΗΓ. 

αὖα. Υ. 25, [επί[αν εΠ, -ὡς 'Ηρακλεῖδαι ἀπὸ Ἡρακλέος παρ 
ἡμο. Υ. 59, Λικυμνίᾳ ἴοεπι, σε. ἱερίτις εἴἶαπι Αριὰ Βιερβαππι 
Ἡγε. ἵτ Τευβρανία: αραιά 
Ιάάεπυααε αριὰ Ηε[γεμίιπα ο[, τοῦ ἐν .. 
ετ οοπιτηιπ] ΡεΏετε, Λικυμνίωις βολαῖς. Ν- 56, δυϊάας, Πλάτων 
Φαίΐδωνι, Φαύλ - Ρείοπα Ῥτο ΑΓΡΙΠΙΕΠΙΟ Ῥο[ια. Ἐκ εοάθπι 
Φυϊάα νε. 55 τὸ οὕτω περο[ίίαπι Ῥτο γιὶσ. τωύτό. ἸΙποαίωπα 

ΕΤΥΜΟΤΟσΦΙςΟΝ. 

Εύριπίδη ΔΛικυμνίου: 

ΝΟΤΑΕ ΕΚΙΡΕΕΙΟΙ ΣΥΙΕΒΥΚαΤΙ, 

ἰἆαπα γετο ππα[ο. βει. ἐν τῷ Λικυμνίῳ. 

8ύσ 

Πλάτων εκ οσο στα αἀθἴτωπα ν. 5ο, Ἡ, ἀἱ, ἱάσνα δικά. Πολισικῶν 
τετάρτῳ, ΠΟΠ πφρώτῳ: οἵ [6ι. νοτία τούτων δ᾽ ἐγὼ ἔτι φανλότεφον. 

Ρ. 79ο, ν. ὃ, ιτ Ἠίο ταν Φαινόλαν, Ίια Ηείγεμ. ἔχωσα καινὰν 
Φαινόλαν: ἨὨοχίεο πποτε. Ν΄. 1, πηεία εκ Ηειρουτα Ποπ ἱερθιωαδ, 
γε [α]τοπι Ἰπτε]ήρεπλας, φελλέα] τὰ πετρώδη καὶ αἰγίβοτα χωρία 
Φελλέας ἐκάλουν, ὦς Ἰσαῖο». η φελλέα [ι αεει[, πρ. Ποιες βα- 
σιλέα: Φελλέαςε, σοι. Ρ]ατ. Βοιί βασιλέας, ᾱ ΠΟΠΗ, φελλεύς, ἃ 
4πο αριά Απιορμάμεπι ἵα Ναβίναν οἳ Αοἶνατπ. ἐκ τοῦ Φελλέως- 
αριά οπεπι εἰ [οο]ία[ῖεν απποϊαι Φελλέα µποπίεπι ο[[ο Απείσυση, 
εἰ φελλεῖ αρρε]]αιῖνε Αιι]οϊφ ἀῑοῖ Ίοσα Ρειτοῖα, (πας ἱπβοτίοτε [μέ 
Ῥατιε Ἱαρίάοία [πι, ἵπ [ροχβοῖο δυιοπι Ραιουίυτα 1ος. Ἠαμοαης, 
αραιά δυίἆαα Φελλά [ετριππι, τηίπας τοῖς, Ρατιίπα οκ [6- 
αθπτίριις αριά ουπα γουρῖ», ῥραγπι ο Ἡπεροεναί. πιδηϊξείταπα ο{ῖ, 
«37, [οτιαῇ ο. τοσα ἀπὸ Φεννίου.. Υ. 50, κλωνὸρ νοσαῦι]ατε 

ποπ πηα]ο Ίλιά (αϊφεπα αἆ Γαὔγηπα φμαάνας; [τὰ Φέρεκλος Τάπιοπ 
γεπας Αα φερέκλεος, αϊ Ίφικλος, Πρόκλος, Πώτροκλος», ει [- 
πια. Υ. 56, [ῖ πυῤῥὸν ρεο λευκὸν ΓαὈ[ναας, οτῖε ἵ4 ηπὶ σκίουρος 
εἴ καμφίουφο» αβρε]ίαιας, οκ εο ηποά εαιᾷα τεβεχα υπαβγαπι [ή 
[αεῖαι, ἀἴΠΠο Ίτα ἴοοῖπα ἁοπιμπηις [θοππα οἴτουμπίοτα, Ν. 40, 
Ῥατγίοπιαι φέρνη εἰὶ ἵα νυῖς. ᾳποηαε: Γεὰ οχγίοπω» Ιεμεπάιση 
ο[ῖο ἀεο]αταπι Γεηαεπῦῖα. αρα Βυϊάαπα ππτώπιμο Ἱερίιτ, {εὰ ουπα 
ἀῑδοτϊπαίπε: Φερνή, πφοίξ' Φέρνη, ἀἆμοιβή παρά τισε δὲ, καὶ φέ- 
»η ἡ πφοίξ. Υ. 4δ, ἆς Φώσν ἰάσπι ἴεπεπάμπι απο ἆθ ὑπεξαιρη- 
σαν ἴωρτα 777, 90. Ιάεια ἱπειοίανα ἆε μεβῆσαι 970, 18. 

Ρ.7οι, Υ. 51, 4ε ἁλῴη ἵαρτα 70, 45: γῖ[ε ει ἄνύη 1οῦ, 51: 6ς 
δών 3204, 2ο. : ς ' 

Ῥ. 792, ν. 27, ἆο ὑποφθάς ἴάεπι εποπάπι ποά ἆθ Παρ] 
φβάς γ. ὁ2; εἴ]ε γἰἀε]ίοει αοτ[ατα Γοουπιάυπι α Υετθο ἴπ µε, ποτε 
ἀοτη[ζμι ρΏπηππι [γπουραιαπι, ἃ νετθο ἴπ ζω. Ύ. 44, «οἨΡτάσπ: 
Πμς, παρα τὸ ὤλείρ γέγονε, τὸ ἐπὶ-- εοάεπι ιἰτοῦίᾳαο ολίη, 
αοου[. Γο]ΐοει. Ύ. 51. Ἑγεορ]μτοπί Ίουις εἰ ϱ. 172. : 

Ρ. 705, ν. 17, παραίτιον απἱά Πῖε νε], ποια Ῥετ[ρὶοῖο, ΑΡΗ 
Γοτιβῇο ᾠβαρτεκόν: υξ φθόνος Ῥετ [Ύποορεπ ἀῑσιιν ππματυτ απαίς 
Φβοφόνους: ουπι νετ {τ α φβείνω, πι τόνος ἃ τείνω. Ἡ. πο, 
Ρτο φῃίσθαι τεφπἰτίτας Ῥομῖμ ΦΔίεσθαι απ φβίνεσαι, νεὶ εετθ 
Φβείρεσθαι, αἲ πίτα ε{ί 837, 30, ΦΒορά νετο ποη εοππρο[ίατη [εὰ 

Ρίίσεπι οτἰρῖπεπι Ἠάβοι, α φβείρω ἵτα ἀετίναιῖπι Ἡἵ σποφά εὶ α 
μη Υ. 49, οοπγεπἰεπιι {ετε, περὶ τὴν φιλίαν, αεομ[δΙνα 
σαΐι, 

Ρ. τοᾷ, ν. 57, τεοῖῖας τὸ ποτὸν, ῥροιϊ: τεοῖῖι εἴἶαπα οτζίπε 
Ἰπνετί[ο, πόµα γαρ τὸ 'ποτὸν, καὶ) οὐ πώμα: [οιῖ εἴἴαπι ΑΠΙΠΙΟ- 
Πὶμδ πώμα εχΧίτα «οΠΙΡΟΠΙΙΟΠΟΠΙ Ῥτο Ροῖα ταχαπα εΠε Πρπϊβοαξ, 
πες πὶ[ αρα ΡοεῖαἈ τεοερίωπα:. αιἱρρθ οιιοᾷ ρτο ορετευ]ο {σ- 
Ρατ Ιο]εαι. αἲ Ηε[γο]ίο εχροπίασ εἴαπι ἔκπωμα, ῥοειίωπ. Υ. 
αι Ρτο τιβεῖμεν Ἡ. ὁ΄ ε[ὶ βάλωμεν. υἱ Ἠϊο 4µοᾳµε τιβῶμεν Ἱερί 
ο[ίι5, 

ό Ρ. 705, ν. 1, τεςΒΙΙ5 [οτο φΦιλοῦντα, αππαμεία. Ὁ. ἆ, παπύρῳ 
βἰο[ἴεπια εἰ. Ν. 1ο, Ἱερεπάπα Γοτια[[ε, φίλω παιδὸς φιλωτέρα:. 
4 εἴάτη, Φίλῳ παιδὶ Φελωτέφα. εἰ αιῖοπι ἵπ Φέλτερυς Ώπεορθ, 
Ἡτ 1 κύντερ»ς, µελάντερος, Φέρτερος, εἰ Ππη]ίρις. Ἡ. 12, πηθ- 
5 φίλω Ὀατντοπῳωβ, πὲ ΠΠΟΚ ν. 16. . Ὑ. 20, εὔἀειι Ιδάεπι νετυῖς 
Ίιαροης δηϊάας οἴἵ Ἡατροειαϊο, αἀάῑιο Ιΐο. ΠιρΗΗΙ, "Εκκ' εἰς 
(Ἠατροςγ. "Ἕλκεις) μέσον τὸν Φιωὸν, ὡς ἂν ἐμβάλῃ. ἆε φιμῶ εἴ 
χημω ετϊᾶπι [αρτα ἀἰσίαπι αἆ 5ο», 6. Υ. 45, Ἱεβεπάυτα ΟΡΙΠΟΣ, 
τὸν Φλεγμωδέστατον χυμὸν, [αοῖα ἱταπδρο[ιΠοπθ. ͵ 

Ῥ. τ0ῦ, ν. 13, Ρο[ῖ ποὶν ἂν ππειτπι τεπαϊτίε γὼρ, απε αῑίαπε 
εοπ/[πη]επι ρατπομ]ατπι,  Ν. α., Νιεβηᾶοτ ΤΠειαοῖ ν. 505, σµπε- 
δόσι Φλιδόωσα. Ν. 24, Βμϊάᾶςδ, Φφλίει, μιμητικῶς Φωνεῖ:ι απαδ 
πποκ τὸ Φνεέ ν. 40. Υ. δΙ, εοποτιεπεμ μέρους, Εεπ. οὐ. Ἡ. 
55, ΑΡο[ο]Ι πη[. οοἰἱεοίαπεα, ἡ µαντειτικός: οἵ ν. 69, φαόβιος: 
αζάμπίσαε γν. 57, ἡ λαμπρόβοιξ Φοῖβαι γὰρ κυρίως αἱ λαμπραὶ 48 
καὶ καβαραὶ τρίχες. Ν. 54, παπά [εἷο απ αρῖίι5 φοιβικός τις. Ν. 
ὅψ, νομικῶς Ἰάεπι ει αιοά τῷ τῆς φύσεως νόµῳ: απία ἴπεγάιπη 
Ἰιοποτῖ5 βτατία τη ρηταν 1ά νουαβυ]μπα. - εείθτατι Φοίβη ποι αγία 
Ῥ]μοεὺὰ εἰἰ, [εὰ αγὶ [οτοτ, [οτοι γίάεβσει Φαιυτπί, Οαο]ϊ ει Τειταθ 
βία, ατ Αροβοάοτας ΙπΙΠο Ηδ.α, ει Ηε[οί. Ἑμεοροπίας ν. 126, 
πησπποτῖαε Ῥχοάιάθτιπτ, αἰιοηιὶ οἳ Ῥλοεῦί [οτος εβὶ Φοίβη, εαἆεια 
μὲ ή απαθ Ώίαμα, ι | 

«το, ν- ὂ, ναῖρ. Φοιβᾶσα: ἀαρ]ιοῖ Ιοοῖοπῖς Ιπαϊείο, φοιβῶ- 
σα, εἰ φοιβάςουσα. Υ. 8, τοοῖῖας δαφνηφάγων, τε]αίιαι αἆ λαι- 

μῶν, αραιά ΕγεορΏποπεια Ἱπ Ῥχοοσπιίο. Ἡ. 14, ἐρυβρόχρων νο] ἑρυ- 
πρῶν πάἀσπάιιπα ε[[ο ραῖει εκ επ επι Ἠμιοτία [ωρτα ὅτο, δ. Τρία οι 
Ροίῖ ἐρυβραὰ λέγεται, [αρρ]επάυπι καὶ Ἀάλασσα. ὃ. 23, Ρτο πόλις 
τθςιῖμδ αυϊη Αρο[ζο]ϊ εο]]εσιαπεῖς ει Βίερμάαπο ΒΥ7. Ίεβειωας αὶ χώ- 
ρα, τοβίο. Ὑ. 37, ἐγκαρπίας [εττὶ Ῥοιε[ίῖ: Ρροῖεβῖ ἵπιεη εἳ εὐκαρ- 
πίας απαϊτ. εί 4υἴετν αἰλα[ο αἆ ιά Ρ/αἰπηῖ 91, δίκαιος ὡς φοῖνε 
ἀναήσει:. 4ε «ιο οἳ ]ωίπιι αο Ο]επιεπ πο[ίει πι εαπήεαι [ετα 
{εμιεπιίαπι. 

ΗΒ]. 



ο Ῥετοδ, ν. 5, φολός ηιῖὰ νε]ῖε πε[είο: νεα [ογια[[ο φολίς. 
ν. 5, ἵπ νυ]ς. Ἰπάιοίμπα εἴἶπι αἰτοτίις [οηρίωταο, έῴχεσαν. Ύ» 
αά, αρυά Απίοι. Ηἰ[ίοτ. απίπια], Πο. δ, ον κάν οί φοξίνος, αἲ ἐρν- 
Θοΐνος: οἵ [ε- ν. ταῖς πφολιμνάσε, πηε]ία», ΄ Ὑ.ὰ0, φοξίχειλον 

με ἀργίπους, ἀργιόδους, εἵ [πι]ία: αἰίοφιὶ [ος ης φωξί 
(λος πια]αοι. Ν. 51, της βειᾶς εἰγπποἱοριᾶπι Παια νειοεῖ- 

υλαῖτ εἶαπι Εωαλας ὅ99, 16, ομπα Ππρίισσπα Ροια5΄ αμα 
εοιρο[ίταπι οτἱρίπετη ε νοχ Ἠάδεας, ἩΓ παφειά, εἵ Ππη]ία. φοφβή 
ποιο α βῶ Ρος Απιυᾶμος ἀεάπρετο πο ορι9 ε[ῖ, οµπα ᾱ- φέφβω 

{, Ότι τροφή α τρίφω. Υ.59, τεεῖμδ ὤορκνς: ἵὰ επίπη ἱπρ]ιοίος 
βεσά Ροιοίῖ, πεπιρε Φόρκυνος, Φόφχυος, εἰ Φόρκν πποτο Ἰ)οίςο- 
Ύ. 6ο, κάλλιον, φμοά ηπεζίς ει γεοιίο α[ῖ. 

Εν, Ί99. νεα, [επί εβ, [οτα[ο φοφμὸν ἴάοπι εἴζε ποά παπο 
καλύβ» ὁῑοίτας, ἐπργέω οπ οαἱαπιὶς αι ομπεὲ. καλάμης αυ- 

εεσα αρπο[ομαῖ εἴἶαπι ΑΡοβοϊί οοἰ]οείατοα απ. Ύ. τά, Φφεγελλα- 

νοὺς ἀπίά επι ἵπτετ Ιτα]ίδο ρορυἱοθ αρπο[ευπτ Μἠβοπῖοὶ εἰ ϱοορταρ] ; 
ατ λδου Φραγγέλλουε: ει Γαποος Ῥετ Οὐυπαμίαα σα ιπιιΕ 

τίος Οπτασεῖ ὢφάγγους Ρ]εταππ1ο [οί ριοῖ. μα Ῥετ επτοζέπι [αἱ 
εκ Ἰῖφ μη[σε]α Πιτ. Ὠεϊπάς ποπ α Ρρορυἱο [,αίπο [εὰ α 1αΐπο 
νοεανη]ο Γοτπαίυπα ο Όνάρεωπι, πεπὶρο φραγγέλιον ἃ [αβοίίμπε. 
νι ο. Πα παθητικὸς ῬίΟ µέσος, ταϊίοαο τοπήπαιοπί. Νν.δ4, 
αὐτὸς αὐθἴη εκ Ἠάχροσς. 5 Φηῤάα. Ῥοιτο φατφίαφχος ε[ὶ αριιά 
εωμάσνα Ηοατροεταιίοπεπα: Αριιὰ δυϊάδη νετο υἱ φφάτοφες, Πε εἰ 
θνατνία, Φφατφιάθειν, φρᾶτρίαφχο: πἱβ φποά 1δί φφατφίςειν εἰ, 
αὔνηυο α ροπυήτηο, ας ο ἁριιά Ηπερος:. 

Ρ. 8οο, ν. 6, κρείσσων Αάάτωπι εκ Ηε[ιοάϊ Ευροῖν: αδὶ [απ 
αὐἲ αὐνονίαπος ἑτέφιφι Ἰοροπί, α- ἀλιίνο ἐτέφῃ, αἲ ᾖχε Ρτο ᾖ, 
ομα, φμα ραγίε, φμια ΓΕΙΟΜΕ, τε[ῖε Ευ[ίαιμίο 161, αὺ. [εὰ τε- 
τπειὶ ταπήση. εεαπα ἐτέφη πομηϊπαίνο οαἵα Ροτεβ, αἱ Ηείγε]ίν 
εκ Ῥο]ετποπε εἶιαι ίηΦι Ρτο βία, ὀύναμι. Ν. 1ο, ἆμο Ίσσα οἳ- 
ταν γἰάεπαωτ. ας {οια[]ο ρτίος οἵ, ὦ Οὐφανίαφι, γαίων, ο /Τα- 
πία, επ/ιεζαις ϱε οσα: αἰἴοι, Ὀὐφανίαφι φίΆη, /γαπίω εαγα- 
Ροἴειίοτετα [πε Ἱεοίοποπα [εστι εξ ἀοοιις ἵλε γτύαηις Βε]ί- 
πεηβο, αἴο Ἱπρετῖεσια οοπηππαϊα επ αΠδὶ Ρα[ῆπι α- ποβγο εἷ- 
εαπίυς, μπα 200, 46: δοῦ, ὃχ: διά, δο. ΑΜΑ Ῥοιτο δροοίιαίθω5 
εχεπερ]α ου οὐ εοἀεπι Ὑτνάαπο, ταπι α ποὺίδ 4ι1οσφΠε αι τη 
Ἰνοι αἲ 6]οπατά ει Απιοβρησαι ο. 416, τὸ. Υ. 44, 
Φοόννσις πηῖ] Ἰαῦει εοππροβ, Ιεὰ Ππαρ]ίείιετ οί α φφονεῖν, ας 
νόησις 3 νοεῖῦ: εἴ ν. ὖ1, Φρόνιμος ἃ φφονεῖν, υἵ δόκιμος ἃ ῥοκεῖν, 
ετ πφοςδόχεµος ἃ προςδοκᾶν. 

ο Ῥ. δοι, ν. 22, Γεπίας ει, το Ὠφυγία, παφαχκβὲν ἐκ τοῦ Φφύξ 
Φιυγός, ἐπὶ χώρας Ἀέγεται. Υ. ὁμ, ἵα νυ]ς. Ιπάίοῖηηα εἰὲξ εἴἶαπα 
αἰτογις Ἱεοιῖοηίς, ἐπὶ τὴν χεοσαίαν, Ι. φύσιν. Υ. ὐΤ, φύκη [ευτὶ 
ῬοιεΏ, με φυκία ν. ὃ3 ει δ0. [ φαῖ Ταπιοα φύκει Πηα]τ, πο πην]- 
τωπο το[αραδοτ, ἱπημίι Ἠος [ης τε]αάναμα ᾧ. 

Ρ. ἔο, ψ. 1ο, εοπγεπ]επίμ5 καὶ ἡμᾶς, ἄεοι[. εαία. Ἡ. 58, 
Ηείγεῖ, φυλλίναε, ἀγῶνες ἐν οἵς ---« 

Ρ, δοῦ, ν. ὃν Ῥτοσμὶ ἀυρίο Ἱερεπάμπη, καὶ Φυτάλµιος: 6ἵ πλοκ 
ὧν δορ]οσ]ίς Ἴσεο, καὶ φυταἉμίῳ πατφί- Υ- λα, τα φμαερίασα 
Πρπϊβοαιίοππα. τεαἰήίθας Φιπειο, Φντοχόμος, Φυτουφγός᾽ καὶ 
Φντόκομς, σύνδενδρος τόπος, η Ίποκ ν. 14. «πα, Ίου εκ 
Ίωεπο Εωλησ. ο. 3, ν. δν Ν. 39, Ηονη. εᾱ. Ι]. «Ὁ, ν. 149, ;ὶ μὲν εἴ 
ἡ/ δι ὅ Ῥοβί μὲν ἀεβάεταιυς γὰρ, Απἲ βπ]ο φπίά, ᾱἲ απε- 
πως εχρ]οπόωπη, Ἰθίάεπη οἳ εοπἰμπεῖο κατασκότος οἱ ἀῑνί[ε κατὰ 
σκότος Ἰεεί Ροιείἒ, υἱ κατακφάτος ΙΔερο Ρίο κατα κφάτο». 

Ρ. 8ο, ν. 11, απα]ομία φαρῶν Ροβμίαι, τϊ ὀρῶν, τευκῶν, ες 
Επι. Ὑ. 99, ἄφλαστα ῃτο νυ]ᾳ. ἄλφιτα τερο[τα οκ. Ἰωγοορ]. 
κααν νι ἀθ, Ἱππρεταίγο Ἱερεπάιπα νιάείι ὑποχώφει, εἑάς, αἱ 

Ἡν [σης εοτηπηατιο ἐνδίδωυ: ΑΙ [ἱ χάλα οἱ Ἱππρεε[οσίιαν πο ἱσαἰνὶ 
πιοᾶί, Ἱερεπάνπι ὑπεκώφει καὶ ἐνεδίδου. Υ. η, Ἠοπι. οὐ, Οὰγῃ. 
Α΄, ν. 2060, ὁέ κ: εἰ 1ΠΟΧ, ᾿Ανόράσι γε Ἀνητοῖσι- 

. Ε, δοῦ, ν. χὸ, τεσῖας Ππαποροβι οοπιτηαίιῦς Ἱεροπημς, παφα 
τὸ χαλῶ καὶ τὸ Ἡς ἱνόε. Υ. 17, ταα[μπι ποπηπαϊνί αὐ[ο]υῖο ροίῖ- 
ὦ, ρτο, εὐρεβέντος τοῦ σιδήφου. Ν. 50, Ρο χαλνοτύπους Πηρ- 
πάν ὠτειλάς, Ἡ. ὅ9, αρυς αἲ ππείγηπα ρατίίος οἳ [οπισπίίανα, 
ποίησ᾽ εἰδυένσι πφαπίδεσσι. Ν. Ίι σπα αιρπαθηιί ομηιίος ἁπᾶ- 
Ίομία οπίπα ροβμίαι βεβσρυμµένη, γοὶ βεβαφημένη. Ν. αὖ, Ἰποα. 
{ωπ χαλκὸν, αμα ο δια, Ἰάεπν Γεῃ. ν. ἀφῥηφέφων, βοπιίπο 
ο: εἴ ν. 47, διάζονται. Υ. ὅο, Ίου γάδεας πηπηἶαιας, ας Ἱδρε- 
στι, ἔτι δὲ καὶ πόλις Εὐβοία,, καὶ ἱτέφα Σιφίακι ἤνο Ασίας: 
ει (ση. ν. τῶν Χαλκιδέων: μί οοἱήροτο Ίντι ο διορ]. Ἠγε. }. 
δα, νε νε ΤοτιαΠε Χάλιυψ, [βίαια (ογπήπαξίοπε ον. 

Ρ. δο8, ν. 1ὸ, απα]ομία ροβνίατ, απὸ ΑΒ μνῶν. Υ. αῦ, γοτῖας, 
ορίπος, κοιµώµεναι, ἴοοτη, µη. οἳ ν. 10, Καμαιτύπῃ, πόρνη ἄθο- 
{ο, Πάπι χαμαιτυπίη ΡΟΗΗΦ τὴν χαμαὶ ποφνείαν Πμπίβται. 

Ρ. δο7, ν. 17, Καφιεντίζεες εἲὶ ἵνα αριὰ Γεν να (ο νε 
[οτιοῇο καφιεντίοκε, υἳ οἵει, βεύλει, οἳ ια θἱωαπιούιν εἰ Ρο η 
Λιισο ροβϊτο, Ύ. 1ο, εομνοπἰεηῖις ἐπὶ τοῦ, η πποχ γ. αὐ: ὃοφ, 

ΤΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάΕΙςΟΝ ἄΑΚΑΕΟΝΥΝΜ θ5α 

δι, οὔ, ει αΠβῖ. ΕΠΙ Ρουτο Γεαβας Ὠλίων Ῥατεπιλγείοως, 5. -δ, πκ. 
πο. ἰπιοἰιμοπάμπα 1δὶ γυίραια Ἰαεύίας Πρηϊβόαίοπε, Τεὰ αἰιετῖφ 
[ωργὰ οχροίίε» δοῦ, ὃε, ὀθ. ο ιά κ’ 
κώληΘν γ. 3ο, Ἰαιὰ [οἷο νότίηθ, παφα τὸ χέειν τὸν λόγον. 
δεᾳ. ν. Ιοτα[ῖο Ἱεβεπάμπι, ὧπεῳ καὶ ἐπώνυμον, α Φμο οεἶσπε 
ΠΟΙΠΕΜ αοεορ]ὲ; Πεπηρο ἃᾱ ΠΟΠΙπΟ χείος, νο εα ρία ενατῖ 
γίάειας πθμί15 βεηυτί ἀτου]ης τὸ--- εἵ πποκ εκ Η. διορ]ναπῖ 
Ἀ πθώνα κατάκοµον, οοιπέν /οι ρε οδών. δΙπαῖλις πριιὰ 
αἱ ἰσοις, εἰς τήν ὑπεφφαν Κελύνην ὀϊΐστὸς κυδικὸς ενε 

το, μ {αρεγίς ως 1 «ατ, Ὦγεορτοβί (νο [ίες μ.ο 
διάπλέουσα καὶ νηκοκένη, Ἰπίεια οορμίας ει [ε- ν. ὠθοῦσι ᾗτο 
παφαλειχονσι- εξὲ αμιεπα ἸγεορΏτοπίο ὈοΠεμαπη, Κλύδωνα χε- 
λύσσουσα: υὺὶ φπἰἆδαι χελλύσσουσα, η ἑλλώνια Ππλίο Ἰλίακίς. πι, 
5, κεφνῆσι. εἰὶ μἱ ἀῤμήσι 4 ΠΟπΗ. ΊΏ ης: Οποπιο(ίο αρα δυίἼαπν 
4μουμο, Οἷς εσχον χερνῆτα βίον. Υ. δι, λλες, εἆ, 1], «, ν. 71, 
Ηλεῖαί τοι οἴνου πλισίαι: Πάεππφπο [αρτα 670, 23. 

Ρ. δοφ, ν. ὅ, 1ωοἰίμ9, τὸ δὲ δε, αἱ νος-δε. Υ. τα, Ενβαι. 
1θ1ό, οὔ, ἀμφοτέφους Ἰαὺει.. Υ. 30, Ἱερεπλωπι, ἀπὸ ἐπιῤῤημά- 
των, αὖ αάνεγθεῖα, ας αἴραυπι [εφπεπιία: 6ἳ ν. 0, παφα τὸ ἐκ- 
τὸ ἡμᾶς γίνεσΊα, ταύτη» τῆς ἠμένας, 6 οὐ Φος επἰγα ἐ αμα 
ἀῑοπα ἑαπι οὐη εμέ πια, Ἡ. αλα εκοείΓεμαιας νε ἵπρετανε- 
ΕΙΝ. ' ί ον 
ος Ῥ. διο, ν. 17, γεια, ἐν ταῖς χερσ), ἐπ πιαπἰδς, πε ρατῖπα 
ἐρία οεἱβο ἀεοίαται, γατιίπα εἰμδίοπι εχρο[ητοπί τερειίο εοπβε- 
πια ἰηίτα 813, 0. Ύ. ὀδ, Ρο[ἳ Δεφαπεία» [αρρ]επόμα, ἰατφεύσα-. 
σαι αι Αἰιιά Ἰημοπιοςί νεινπι: νε Ρο» Ἱδρευάωα, ἀπὸ τὴς 
διά τῶν Χειφῶν Βεγαπεία», α ΟµγαΚἰΟΠΟ μα” Ρος Ιπαπµὀ ᾖ. Ὑ. 
ὅ0, Ἱεροπάωπτα ὑπογφάφει Ὅμηφος, απι λμομο δώ 
ΗΟπεγο. Υ. «7, Ρχὸο µανόίλιον Αὐἰτιάπ» Πωίαν εκ Όνιάιο 
μία αῑαι, οκ Νάτοιε πιασει: πεοείοιεν ππαμίογαίπε 
ἀἰκετο, ΄ ἳ 4 

Ῥ. δει, ν. 18, χν ποπ πλαίε ουπι Ελαιήο παφα τὸ 
ἀοάπσειως, Ρταεἰογύπι Ομ11 νετυνη τοῦ κι [οπιίωμι ἀάψειί 
ναεπῖς» πόδας. Υ. 4ο, εοτταρια Ροείᾶς Ίος. 

ίνειν 

᾿ ν ΠΜ. εἴ ε, Ἱλίου 
ἐξαλάπαξε πόλιν, Κήφωσε ὁ ἁγυιάςί εἰ ΙΙ. φ, Χήφωσας δὲ γυναζ- 
-α. υίάμα/ἐέφμο Π.ςΟΓΕΠΗ. ψ ον 

Ρ. διὰ, ν. ϐ, Υυἱβ. Ἀινὸν πεφιβόλαιον, εοπιτᾶ αποίθπη, αιἡ λι- 
νοῦν μἱμερᾶῖ, μῖ Καλχοῦν, Χφυσοῦν, θἳ Ππι]ία. τὸ ξ 

Ρ. ὅχὸ, ν. 4 πηθµμς, καὶ τὸ νέον, εἰίωπι ΠΟΤΗΠΕ, Ἠἱ Αρη 
1 αήμον ος ὠἰγίάς το τεσεηῖ [δερο [πκραίσ. μον. 
τα]ο [επνεπόάμπα, Χλωφηὶς ἀπόών, οκ Οἁγί. τ΄. Υ. δ, οἶπι τὰ 
κλωφὼ τερστοπάυι ο ῥ[βεσρ. φαίνεται, ΑΙ Αὔδηιε ατιομ]ο Ἰ6- 
Ρεμάμιη, ὅτε πάντα χλωφά, [ωραιάιτο νεινο Παμίαπινο, οι 
ομμία {πε υἱγάία. Ν. 14, χορηγός γε παφα τὸ τὸν κοφὸν 
ἆγεων Ὁξ στρατηγός, κυνηγός, εἰ λα. Ὁ. 960, πιεί ἴεεο πε- 
φιβάλλουσε, οἴγειωπααμε. ἷ . 

Ρ. ὃτα, ν. ὃ, χο Ὡοτίοο οἵ Ιοπίςο πποτο, υς ὢ ἆλο, 3ο. Υ. 
3ο, λερεπίαπα ἀπὸ τοῦ κὠν, οχιτίῖο ϕ» υἱ ραεώτα [οφιεηία. ἀεοῖᾶ- 
ταμῖ, μάτι Παρετίοτα ὅχα, 4... Υ. 07, [οπίας εί, ὁιώ τινα χφείαν. 
Υ. 4, ὀξεῖα Χφέμισαν ε[ὶ οιἶαπι ἴπ Ηε[οκεῖ ΟἸγροί εἀτῖοιλαθν 
ν. 518, Ῥοσίίος Ιπίοτιο α, Ἡ ἴπ φεῖα Ρτο φέα. ἵπ εοσπι Ῥοεππαιο 
ν. 250, ἱομίτω, ᾿Ὀξέα καὶ Άιγέως, Ίποτο οοπηπιμπ, Υ. δ1, Ιπεῖα- 
ἴα, αθίια εκ Π, α’. Υ. 5, χρῆ ο. χφὶν Ἰοπίμων Ἰλλιὰ φπίάοπας 
{οὰ ταέή ει Ὀστίουπι ἆλο, ὁφ. . δ, απα]ίππ ἀποκοπῇ, ἄροεο- 
Ρατ /ἱογίε, Υ. 57, [επίαν ο, ἀῑειωιωγ σε αἀνεγύία, |Γεὰ 

ἑαητεν «ἰομπίμγ ο[]ο οεγθα. ν 
Ῥ. 8ιὸ, ν. ἆο, ππε]ίμ8 τρίουσι, Ῥογι. δεη. Υ. αἀεπάα νὶάς- 

πχ περαϊίο, ἵνα μὴ-- λυµαίνωνται: μί Πρηϊβσοι, Ρραίπια ἵπ ο 
[μπηὶ ᾱ- ρυρπαιαῖδ, ας ἀσπίος, ἆμπι πη ας, πα] ποχας 
οοπιταλιαηί. ος ος χο (ποπ να]ήο ἀπδίιο, ουἵα Ευὐαμίας, [οῖνο 
Ἰαίίος, Ηο[γομίας ος θαἱόας ππἶαπη οἴμ πιομοπεπη [πείαης 

Ῥ. 8ι0, ν. ὅρ, ἄπίο ὅτι [ααιά(επότΏ σηκείωσαι, απι αἰιὰ, 
οἴπαπηού{: φας ερῆς ρα[ῆπι οὔγία ἴπ εχοθιρίῖς. ἳ 

Ρ. 817, ν. 14, ουμκθὴ Ίσσα Ρ. 2: ουἳ εἰ ρ. ὅ8δ οοπι- 
οβιο ἀναφαλάξν μτωε. . δα, τῶν ἄλλων οκ νους, πο. ἰπτο-. 
Ίβο, [ου[αα οἵΤΟΓ ΠΔΙ οκ Πο οὐ[οεναίο  [οἱρίηγας οοπηροπίο, 
ἄλλων Ρτο ἀνῶν, απο ο ἀνθφώπων. Ἰηιαπί Ἴαμο οοΓροΠς Ρρας- “9. 
τος ὄλμον Οῑο, ῥεποῖον Ρο]]ποση ος Ηοἰγεἰήμ τοίαιυς ος ποβες 
ἤπρνα ἀδο, 17: θμα, 0. ΥΝ. 0, φαλτηφιον πο] οιαρίς Ὀαδει τοῦ 
τνφεῖν Ο1Α9 κιβαριστήφιος αὐλὸς Δριά Αιλοπάσυα,  Υ. ὅτι εἶς 
Βέσει, ἰ. µακφάν. . 

Ρ, 818, ν. αν ναὶρ. Μικρός, Ρανς, Ῥάτηπι αρίο, Υ. 30, [εη[ηφ. 
οΒ, α- ψῶ Πμηϊιβοληίο προσεγγίω, οἵ ἀφω Πρηϊβεαπιο φμλαφὼ. 
Υ. δὲ, θύρα πλ] πηκμῖς οι ψίῶνφου θὐ 41 οσα φαἈνφόν οορις- 
Πουίφ Ἰαδοι: παπα (οεηϊπαώο υφός Πρες Ερεοῖοί ο, ως ἵπ μι» 
νυφόε. Ἁιγυνόε οι ΠΙΑ ι 

Β. 810, ν. αν αἰωβο αἲ- ἠλπά ]νουσχν ἠπίο Ιαν α, ᾿Αὸό 
τι τὸ φιβέρισµα παὶ ὁ πίτνε αἰπόλο. τήναι - Υ. 4, ψύθος οὐ, 

.᾿ 
τη 

μα 
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Ρίο ᾖᾗτο κατα φύθος, ῥ97- πιοναοἱ με, 
τθςΙ14 ἀπὸ φνχῶν, αὖὐ απἰπιαῦμς γο/ροπ/α ρεϊεπίος. Ν. 93, 

οι). οἡ. Ο Αν. κ, ν. 996, ψύχεος ἱμείρων, ,/Σἰβογίς «ἆς[ιάσγανις. 
»5δ, Ίου ποπ οἱ ἴπίοβον. Επί Π. π’, Ἑνχὴ ὁ ἐκ ῥεβέων πτα- 
ένη ἀῑλόεδε βεβήκε. Ἰπε]πίαπι εσσυτο Υ. ὁδ, αἀἀιταπι οκ . Ε΄. 

ολ 46, ψευστά Ρατ μαάται: αρα φαιστά Ρᾶρ. Ῥταεσσά, ν. 41. 
ι Ρ. δἸο,ν. 1, αἀἀιιαπιεπίατη Γαρετβαωπα: 4π1ρρο φποὰ ἠδάεπα 
Ῥίαπε νοιρί Ἱεσίτας Ῥᾶρ.. Ρτάσοθά. ν. 19. Ἡ. 1, οαἆοπα χερυ]α [α- 
Ρτα 419, 25. Ν. 39, Ἆος νο]ο νἰάετας, (αοπιαἁπιοᾶμμα ω [μα 
αμαπἴταιο [αροταϊ ο, Πα οἶπα ἵπ ππᾶρπϊ τούς οχργεμΦὶς Ίου 
ἀρίωπι οτοῦτίας ααηρατὶ Γοἰαπα: αἲ ὤϊξε Πι φµαπι (αι](]ηπο αρο- 
σιὰτ Ρακοϊρίο τις «οὗ σαι ντο Ῥοεια, ν. δρ, Οἶξασα κληῖδι 
δα ἡαοῖς ὀόμοιο. Ὑ. δι Ῥιοπγ[Η Ίουιδ. εὶ Ρετορείοως ν. ὁ29. 
Ὑ.. 45, Ἰοσμ8 οκ Ι, η. Ρίο πιχείω Ι. Α΄ 6βὶ κιχήσοµαιὶ 

Ῥ, δρα, ν. 13, [οπηαίο εαάοπα ράμ]ο Ρρἰοπια ν. 1: [οπ[αδ 
οηΐπα 6{, απὸ τοῦ ἀχή τοῦ ὀξύτητα ὀηλοῦντος, γίνεται ἀκύς' τὸ 
οὐδέτερον, ἀκύ' τὸ πληβυντικὸν, αἀχέα" συγκοπᾷ,' ἄκα.' Υ. τὸ, 
οἶατίας Ἐιίαιμίας στά, 56, ἵταᾶ1ς, τὸν περιειληφότα τὴν γῆν κύκλον 
αρρε]]ατὶ ὠχεανον, ὡς δι αὐτοῦ τῶν ἀστέφων ὧκι ὤνω γωομένων, 
ἐ καὶ ὠχέως Ἀνυόντων τας ἑαυτῶν κῶήσεις. Ν. 3δ, Πιπα αἀάνιο 

Ῥ πίτα [οι νεπόαπε, ἀμφιάλφ: ἰάάέπιημε ὑφάλος, πάφάλος, εἵ {ἱ- 
δη ουσ ρατςῖριο ὃν [αρρ]επόάσαι τυγχάνει, ἀπῖ [πα]]ο 

πετ. «ὅτε Ὠχε]ίας [ογο ὁλοῦσθαι, αἱρίταιο, µἴροῖίε αὐ ὅλο». 
Υ. 59, ἵπ ὤλλοι Ὅτο οἱ ἄλλοι, αϊ ετα[]ς Ίοπίσᾶ, Ίτα εΠᾶτι ]ο- 
ηῖσα ο α[ριχαιϊοπίς ἀειχαοιῖο: τορα]ατίτες επῖπι ὦλλοι ἀἰσεπάμι, 
Β(ριγαἴοπό τειεπία, αϊ ραῖοί ἐκ οὐμός 641, ᾽ 40. Αἰοῃ ὦὤλλοι 
Βοψοιῖοο Ρεο ἆλλοι [αοητ, α ἶπ ω Υογ[ο, ᾖοιι ΙΠ[ά 1 ὠφιστος 

δι εἰ . ὤρχμενος 823, 11. Ν. 45, ἵπ ὠλλίγγην εἰ ωλλίγ- 
ας Ἀλ βεπηπανίτηις Εὐα νυ]βαιῖν εὰ, Ὑ. δο, οὐκ ἄριπν [οπ[πι 
ποια εΒΊο: ΓΠοτια[[ο Ἱεροπάωπι ὤὥπιον: Ἡϊ Πιτ, οκδις οαρμὲε οοξις 
(ἆ εΒ Ἰη[βίο οί) οαηἑείοπι εοπιγασ. Ἡ. 56, Ροῇει εἴαπι Ρος 
Ἀπαβτορλεπ Ἱερὶ ἐρίφων μέ ὁμήρεον, αἲ ἵαρτα 130, 49: εἴ [εῃ. 

:Ν. πορευόµενοε. ὶ : 
.. 82, ν. 11, ἐφύουσι, Ριο ἐφύσουσε, ε[ῖ εἴἶαπι Ἡ. λ’. Ἡ. 56, 

ἀμιλος οι ενἰάιλος Πεοιῖο, αγκώνη. ἔδει Ἀέγεσθαι ἡὶ ἀγκοίνη, υϊ 
Ῥαϊει οκ 1ο, 32. Υ. 54, ἀἀδιΗμπου]α ία, δὲ ἑνὸς µ, γάτυπι πε- 
εεβαιία εΠ: απιΏο ΕπΙπι, εἴ οἴμοι εἴ ὤμοι, Ἠπο µ [ο ραπ: 
4ωάέρρε φιοὰ εοπιροβιο Πε εχ Ἱπάίσπαπάι αἀγειρίο ὦ Τει οἳ, οἳ 

ο Ῥτοποπηίπε κο: ππάθ ᾱ δυϊάα. πούμε εχροπίτατ Φεῦ µοι, εξ 
υ1μέμ. Ν. 56, ποῖα μίο ὦ ἀτοιλήβοκαιὰν οἳ πιοκ ν. 45 ὦὢ ΠΤΙ, 
αποᾷ αἆ ὤμοι οοποτιῖς παε]ίας, αβιατωπα ειἶαπι Ἰπάϊσπαπαϊ Πρπϊβ- 
ναὔοπο,, :Ν. άά, Αριά Αλλεπαθωτα μὺ. α Ὀτενίιις εἰ, Άηδαν ὠϊον 
εὐρεῖν: εἴ ΤΙΠΙΗΠΙ, ὠέου πολι) λευκότεφον: οἳ Ρει ε εκ Ερίομαιπιο, 
ὧεα κανός, ουα απ/ετὶςε Ἰάεπιαπε εχ Φἰπποπιά!ς ]απιβοτυπα ἠρτο 
3, Χηνὸς ὥεον. θπάς ἀινείβτα» αὐ Εω[αιμιο ᾳοήμε Ἠΐ5 νετυῖ εκ- 

τα ε[ξ, 19541, 56, οὐ. µύνον. δισυλλάβως ωὸν λέγεται, αλλὰ 
καὶ τρισυλλάβως ὤεον, δια τοῦ εἰ καὶ ὠῖον, διὰ τοῦ. Ν. 44, 

ΤΝ 

ὁ ὀῶος, οἵ τὸ «ον, «ἱαρτα [απ οχγτοπα, 415, ὁδ. Ν. 46, να]ς. 
αν τάξιν, ογαΐπεπε: πα] αἆ τοπ. [επί επιπι εξ, φπεπιᾶάπιο- 
ἆμηι νατίαϊ Ἰπ]πο, τα γατίατθ. εἴἶαπι 1οπο. Νε 4δ, Νισαπάτὶ ]οσιθ 
εΒ ΤΠριίάσωα ν. 192: αὈὶ γαρ. ὠεά, ΟΧΥΙΟπωδ: (1 μπι ΡΙΟΡΒΓΟΧΥ- 
Ίοποπ. ὧεα ουπα ΑΏμεπᾶσο εἰ πο[ῖτο αρποί[σαι εἴἶαπα Ε[ζα μιας Ίοσο 
μαυ]ο απῖε οἶτάιο. ᾿ Υ. 59, τομιαίιπη ᾠπόλο εἳ ᾠπόλοι, Ιοπίσᾶς 
Αεο]ίσᾶονο ἀῑαιεειο αά[ογρεπόυπα. αἰοφα! θαίται τον Ρο[ϊμίαϊ ᾧπό- 
Άο» εἴ ᾠπολοι, ἲ οὐμός θ31, 30; εἳ κφ 816, 560. 

μὲ 5. ὃλθειν. 5, Ἡοτη. εᾱ. Ο4γΠ. ὅ”, ν. 453, Ἐν ὅ' ἡμέας πρώ- 
«σου: λέγε νύτεφι: 6 νεχ[α ΡΙδεεεΔ. λέκτο δ' ἀριλμόν. 

Ρ. δοά, ν, ο, Ίοοιδ εκ Π]. α΄, ν. 102. Υ. 1ὸ, ῇαε τοῦ ὡς Πρπὶ- 
βοαιίοπες ἵπ αιϊριδάαπι εἀϊιοπϊρ. Τεγρλοπἱ αἀ[αϊρμπίατ: [εἆ 
πεημε οάο, πεφπε εκροβίο ρία, ΤΗ ποπιαὶν γίτο τεροπᾶεί, 
9 
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θ64 
ϊ 5 Ῥτουθζαι 1οπος, ν, αν Ἡ. γ΄, ἵπ Πηπ]ἡμάϊ- πο Ἱαριως, Ώρτε λέων ἐχαφή µεγάλῳ ἐπὶ -«Ἀοδέο όν ει ἴπ τοφάιίοπε, ὧς αὖτις καὶ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων. Ύ. 25 Ἠ. γ ο, ἨλυἈες ἐκ πολέμον, ὧρ ὤφελες αὐτόῃ' ὀλίσθαι, Ιοσιθ . Ργοχίπιὸ Ῥταθεσά(ε, οχ[ίαι Π], κ’: Ρτοχίπιο [εηαεπα, ν. 19, εκ- [αι Η. ὅ- Ν. δα, Ίοοιιν οκ εοάσπι Ἡ], «: [οημεπς, οκ Ο4. ΓΑ Υ 96, Ίουιν οκ Ο4. η΄: αἱ Ἱορίας, --- ὧν δὲ γυναῖκες 'Ιστὸν τομή, σαι: [εΠΕΠΦ, οκ ΟΙ. ο’. ν. 5Ἱ, τὸν γάρ, {. σύνδεσμον: Ἱῖεπι- απο γ. 43. Ῥ]επᾶ Ἰοουῖῖο ν. 30, 6ο, 60. Ν. 69, Ρτο ἴδεν, . τ’ εβ εἰ’: οἱ ἴεῃ. ν. ΟΗγΠ. ἕ, ἄγασθε. Ν. 4Ἡ, τοζῖίαν αρυά «ᾖεππεῃ- το πο[ίτια 52, 18, Ὡς χάριέν ἐστ' ἄνβρωπος, ἔετ ἄνθρωπος ἆ ο” ...  αριά ΦΒτοβα σπα τονημθε τα ὃ, οχ[ίαι οκάοιπ [οητουτία εὰ 4 Ῥτο ὡς: οἵ ἂν Ῥτο ιἔστ),. Ἰαιι πια ταση νατίαμ π, ͵ οι ὦ, οί πλαν Ἆρν πεάφιο: ο) απω Ἠοὲον ἂν 78, "οι φαΜΙἱδρογ, πιαρπα εβὲ ἀἰδοτεραηίία, Ύ. 4χ, ἵπ θα οὐμίουο - Ἠπγρλομίς πομιοπ Ῥταείοτε, Ἱερίμτ, ὡς τούτου αλήθειά τις" ιν τικον τοῦτο. (ιὰο Ἰεοιῖο ποπ ΠηπΙι9 (µαπα πο[ἶτα Ιαίρεοτα ε[ῖ, μα ᾱ, ΟΦΥΠ. κ΄ Ἱερίτας, Κείσομαι. ὦρ οὐκ ἔστι κΚάρις µετόπιση "1 εργέων. Υ. 49, Ἰουιδ.οκ Ἰ]. α΄, ν. 216. ᾱ το 818, γ. 19, πηθ]ίας 1εΠρ/ετὶς Ἑρμάν οἳ µεγιστών Οχγίοπω», υἳ ρατεῖ εκ ν. 10, εἰ οἰατίμδ οκ 18 Ας 20. ΙΙπΙΠΟ εἴαΏ Γ δν. ῃ 31 Ηεἰγε]έωπι, δυίόαα, ἘΕιβαιμήυπα, οχγίοπως [ορίων ο[ῖ. ν.6 

ὁ τέν Παρρ]επάιη σύνδεσμος, τι ΡΑρ. Ρτάεεεά. γ.ὁγοιά, Ὁ ρ. 828, γ.α, ἆς ωὐτός ἴᾷοπι Τοπθπά η αμοά {ᾖς ὧὦλλοι οι Ωπόλοι ἵαρτα ὅσα, 50, οι 822, ὁ5: ε[ῖο νἰἀο]σος Ιοηίοας α01 .- σ8θ ἀῑαίοειο “Αά[οείβεπά υπ: Πρρε αμοά οοπηπιυπὶς ἀῑα]οοί ας. απε 44εο απάΙορίαα ταιίο ροβυ]ει ωὐτός α[ρίχαιο, μι οὐμός θά1 49: ει χῴ δ16, 55. ΟἸαι[ι]α ἆο ρείπια ο[ίοπιο, ἱἱφί η νοσλίς τΗπο ή εχβας: σεῖενα, ἆς [εοιπάα εἲ τογίᾶ, α ποδὶς [ας αλίο, εἴα, αἲ ]εοίοτον ἀητε[ίραπι, απῖά ραπ Ππρογίοχί, Ραγπη .ς ος «μα Πατυτῖθ {εσμ]] ἀεῦοατις, Ῥο[ἴᾳιιαία Ίασς πο [γα βατο 

ο ἆκ δα, γ. αν Απαβαβϊ οαριῖ περὶ ἐτυμολογίας, ἃ Ὠανῖὰςε ἩἨο. Ιομε]ίο, γίχο εἰ πο εἳ τοῖρ. απιαπ [πιο οοαμοἑωμηδ δν Ῥί8 εκ μ.[. Αασιζαμαο. Ρίρµοί]χεσαο Ἰρχο, οαἱ εἴη]ας, Ανα, ο μοναχοῦ τοῦ Σινᾶ ὅρους, κεφάλαια κὀ’. ομος έεο ρου δα, ππεείετε Ῥ]ασμῖς, φπῖα πηπ]τα ομπι Ἠος πο[ίτο, Ἠαδει --.. ας νο] Ἠήπο αρρτεαι, νε]αῖ Ῥοτ ππαμπα Ιχαίιας ε[]ο [Πας νθιέτασα εἰγππο]οβιας, [οοι Ἰπίετάμπα ΡἨΙ]ο[ορ]ίσα» τιαρῖν ο μαπὶ. γι ο ὰ σᾶς, 14 ε{ῖ ταγιτα πηᾶρις αᾶπι νετῶογιπα τΑίίοπιθα, ας νο. γι μίεια ετ 4ε μας οὔἵποπε Ὀτενίτει α πιοὈίς το ἁατιτ γαι] 4 14, Ἱπο]αία, εκ Ἡοείομε[ῖϊ οομἱθοιιχα [μπι [οἱ Ιεσί ειἶαπα μάς οἷονεὶ ἐρατή, ἐκ 198, 30. Υ. 1, ἴάεπι Η- Πμ[ρίεατας Ἱε «θα ι δέσι5: ει κ 31, ἐν ᾗν ἴοεπα, βοῃ. Ν. 49, το φόλκας μάνα νο, 6οι, 54, ἩΥὗ. 46, ῥάΧεως Ρίο Ἠπ[. ῥαχῆς τεροβτᾶνι 

: Ρ. 82δ, γ. ὁ, δαοε[ζαγ]ις ϱἵ δασεία, νετῖς Τ.αι] 
Βγπίασᾶ: απο εἳ ἆε Σακέρόως [αρτᾶ ποϊαιυπι αἆ . μοι 
πηο]ις, λῶτος γὰρ ὁ πλατὺε κέκληται. Ύ. 16, ἰροδμ, ριο τόμ ἑένα,.  Υ. 18, ἵπ πι]. νε[]ρια [απε εἴἶαπα αἰιετῖμς μαμα - ὰ Ίοεπη» επ. τἲ [αρα ὅδ., 14, πεμέπα τὸ ἕως, οχ[ίαι αίααι 4 μς. Ἠναο, τεσίμ5 Πωμιάφιον εἰ Πωμάρια τα οπῖιη 1 πα ταιῖο οβ ! Ίαι. ας Ῥοπιαγία [μπι Ροιῖμ5 ὀπωρόφυτοι παράδεισο, σιατα [ἶχη Ις Ο1οΓ αμπία. Υ» 30, απε[ίμ ποτῷ, Δοοσπία ἵι μια. ες {: να ἱλύν, {σα ιιῖ {αρτα ο», 11. Ἡ. 58, Ρἰαπϊα5, ἐκ μμ «ΜΗ 
{ει ἐκ τοῦ κοίλου, ϊ [ωρτα εβ ὅδο, ὁ. Υ. 4, Ὀ ση 
τοῦ Ξεοῦ εἰγπιο]ορία ο[ι ει Αριά Όγτεα. Ἀγ[επιαι: μα. ο α ιά εἰς αν ανα νο -- 1Να2. Ρ. 316, η Εἴσκ[«μόλυς νας σαι εἰ αι α ἷ Ια ερὲ 
τετ ο ζΠ ώς μπι Ώςε μῤο 4ο ΟΕπίᾶε νἰφεὶ 

Ημ ο 
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ας ας ολ ο ο ΝΑΟΣ 
ΥΕΚΒΟΛΥΜ ΕΤ ΡΗΒΑΞΕΩΝ, ΠΙΙΤΤΕΠΑΔΥΜ ΟΝΟΦΥΕ Ας 
μοβ ζώο κο Ακ ον Αν 

: | .- ι τον δν Ἡ . ἱ ο. ... 

ΟΝΛΕ 1Ν ΡΗΙΝΕΙΡΙΟ, ΜΕΡΙΟ ΑΥΤ ΠΙΝΕ᾽ ΡΙΟΤΙΟΝΥΜ ΝΟΤΑΊΝ ΡΙΟΝΑΕ ΥΣ. 
. ο ώ, ' ' εαν" σοι "δες ΑΜ] να, | κ ι αμ” « μα), ' ή η Ελ Μα συ να 

1π ση πηρεμζίαγέασ πε πα ᾿ ῥ ) ρα ἕωοα μπι: Ῥ, Ροσἰσυηε . ῥγοργίωη: Π. ων. ο δμ- 
6Ρ’ τα ίδιων, να νβημα: αι ο, ο ασέ αοφμ Αχνν ποιαι: ᾱ, ἄπο α. 
ον λια]έμή {ει [παίωπι {ἐειογαγιι ας (αβανηπι ἐμάοα εἰ. Τμεπιαια Ρογγο Πµπο γεοίο, Το οὐ[ίημε ρο[ία Γωπε, αι 
ἐρ/α /ε οὕέμίστε, νοί εοπιπποᾶίεας τοραβας ια ααείο ῥίογιωηφµο. ἵπ αὐρλαδοιὲ ο σι, ος Ῥριλα ΩΜΟ 

Ὅππαιὴε ογάο {εγναµια. Ογἱβἰπίε αἰμεάνπι νοσαῦμ]α μερ]γίπιωῦι οοίπειω πε, ΙΙ Γογιο αἰία Γογίομι ἐπεογγμρότι Σα/ες ποιαε, ῥγίογος, Ραβίπαπι; ροῇξεγίογε», νεγβίων ολ ον 
απι. φας /ογιε Ποη Ἱσφοφµαφµε γς/Ρομάεπὲ, ο οἱ ΄ ά 

θε) Ρετ α[]πίτα εστι αδεγταγµης. - . ο νά 4 θὰ 9 πι . ο λάΝ, κ» ο) μα ὤ]. ν- τς .. - π -. ιν .. / . λ. πι Ιω. 

πο σα ὃν φως νε «δν ΑΡ ο 
Α ι : - ν . ορ. β 9 κά . Ἰ μ . φον, Γονππα φπα Ῥίηραιης ἀπά, δεί 82, 59: Ἱπ οππροΠιίοπο Ὑδ- ἀθακής 3, 45. ἁβανέως 3, 56. ΄ ἀβοίξ 4, 49. ἄβριτος 4, 48 
ππάε Ἀρρε]ίατυπι 73, 40: Ῥτο- ται 815, 15: οἳ 333, 50 αβάκησαν 3, 50. ἀβακήμων 3, ἀἄβφοδιάζομεν Τ 4, 5δ 

: ἁμείηπα, ρταπᾶϊς Γοπατ σπαπα ΄---ᾱ πθυϊτηπη, Ὄγενε 191, ἃ ἴ6- 30. αβακίζω 3, 43, 48 ΄ ἀβφοδίαιτος Ὑεπιι ὑϊ[ατίατο 1 3 
αι «ἱρ]μμ. ὅτ9, ὅτ: Ρατ οἵα- Ότο εἰἰδίαταῦ Ηοπι. 664, 9: ἀβάκιον Παλαμήδεον Θθῦδδαι απ ο το ῥη ν 
εοπῖς ποπ ο, [εά Ῥαβοι]α Πυαπος σοπιροβίοτυαι βεπε- ἆβαλ Ἑ τσ ΠΕ πλ τας δ  ἁβροέίμονες ῳ Ανα 
αάχ, 46: Παπὶβοαιίοπεν Ἠάβοτ τα ἐκ [ε Ῥτουτοαι 109, 4ο. α αἀβάλαι 3, ὅδε τεοῖπ βάλε 1, ἀἁβροκόμης . 43ο 

3 141, 6. α Ρεϊναῖνυπα πειτηπη Ῥεο αι ἴοεπη, ὁδύ, 4. 56: 186, 44 τς ἀβρόμιος : Σ νψ 
1, 1ὸ, 45, 5ο, αλυὶ Ῥα[ίῃ. α α πευιτα, υαπάο ποπηϊπᾶ, εἵἳ ἅβαλε Τ 5, ὖ ᾿ ἀβῥομοι ιλνα 4, ἄν 
στερητικὀν οοπτϊρ]ίατ, οχοερίο  «ἀιαπίο αἀνειδία Το 95 Άβαντες 76, 56 ἄβρος ὁ κοὔφος 557, 15. υβταίις 
ἀθάνατος ει ἀκάματος ἀ4, 51: . α αἀνετμ. οκ ἀΔῑεοῦνϊδ πετ, ἄβαξ 3, αβρό». ἐΤΑΛΑ 
ΡΓοάμοίμπῃ ἵπ ἀπόλεμος 07,35. Έτονε νν 14, ---α ἠνετρία ἀβάπτιστος ναῦς . 811, ον  9βρός -- ἀβρός . Αραλ. 
ἆ στερητικόν τε καὶ ἔπιτατι- ἁ[γ]]ανα 75, 19: ρε ἤπεοροπ ᾿Αβαρβασέη Ἡ α ᾿αβφοτάθειν ν ὁ -ῃ 
«ὸν ψιλοῦται 61, 55. επι α εχ έα ΑΣ Οή: ΑΜή ὦβαφβα ΜΑΝ 851, 5] ἀβρότη ι . 4, : 

ϱῬηναμτο ποπ εοπιροππῖΙς --α ΡΙΟ ου Ὠοτ. ἃ Ποπι. ἵπ ας ἄβαφις [εν αβάφήξ 505,54 ᾿ αβρότης ' ' «Αν ὃν 
«εεοπηραταῖνα Ίπ τεφος 1900, 16. αδ4, ὃ: ες 55, 5] κι) ᾿Αβαφνίς ἆ, | 11’ αβροτῆσαι ᾽ 4, 5ο. 
ε«ᾱ τὸ σηµαῖνον τὸ κακὀν 490, ---α ἵπ νου. Ῥτο η (πᾶθ Γασῖαπί ἁβασάνιστος " 5,4 ἄβφοτοι μ 4, δν 
κ 4. α τὸ κακόν 301, 56: 619, 358, 13: οὗ, 1ὔ ης αβαστάκτω» Ἴ ϐ,4 αβρότονου 155,46 
«598, -α τὸ ὁμοῦ 7,37: ει 16,0. ---ᾱ ΡτΟ νν ππειαρ]. 585,6  ἄβατα 541,1ο ἀβφοχία καὶ «. δα 

α τὸ ἀΏροιστικὸν αἱρίταιη 36, α ἵπ ασσιῖ. Πηλέα ρτοᾶυχῖι Ἑμ- ἄβόηρα 5,8, ᾿Αβδήφαδε ὔ, ιο. ἄβρων ἔει Αβφων ' ο. 
ὧδιε 64,6σ. α βρπιβεαι εἴἶαπι Ρίζες προ, 7 ᾿Αβόηρίτης 5,11 ἀβύρβητο τν ὁν ὅἃ 
τὸ ὅμαιον κ«αἳ τὸ ἴσον 155, 37. --α Ἰοπβιπι οχ αο 570, 30: εκ ἆβδηρον ἓ 4,17. ᾿Αβδήρῳ ἴεα ἀβυρτάκη ὅ,1α, ᾿ἀβυφγακοποιόν 
α τό ἐν 112,3. τὸ α κατ᾽ ἐπί- αυ 173, 31 ᾿Αβδήροις ὅν1, ο ο, ὅ α 
7ασιν κείµενον 164, 38, 54. α --ᾱ εκ ἄα 34, 48: εκ α 153, 11: αβδία 5,8 ἔρονε 4, ἀὲτ ει 55, 
ερἰιαῦεοα α, 19,51, δ4: οἱ 5ο, εκ έα Λει. α Ῥυτῖς ἵα εύς 180, αβέβηλα αν α- ' ο - 
23: ει 40, 96: αάπ, 9: 18ο, 66; ὅτο, 4: εκ Πηβ. οὔν 480, ἀβελ {- εὐς 1 ὀ6 Ἱ ἆβως ι 4, δά 
17. ει αμ. α τὸ ὀπίσω ὅο, 4 - ή, ο λοος 4 5, 12. ἀβελτέρειος ἄβωτος 4, ὅὃ5 
21: 1608, 451 184, 35. α τὸ 44 Ἠπ]ιοπρυΦ οκ αἲἩ ΄΄ 31,1ο 430, 9δ. ᾽ἀβελτερία σι τν ίΗ γα ἡ | στι ὃν αδ 
εἴς τὰ ὀπίσω 171, 40. α πλεο- ἆ αἱρίταιαπα πηπιφιαη αὐοίτας τηρία , 17. ἁγάασβαι 106, 44. ἀγάασθε [σαι 
ναστικὸν ἡ ἐπανξητικόν 72,30: 655, 16 ἆβιοι Ὁ, 30. ἆβιοι ΡοΡ. 302, 47, ἆγασβε δοά, 4ο. 
. Ενα [δέσκαι 1, 38, 561 83, ἆ βάλειδθ,άδ, ἆ δειλέ ιθῦ, 45: 56 αγάγωμω θὰ, 43 
19: α00, 16. α Ῥ]εοπαβίευπα 822, 57 ἀβλεμέως 5,αἱ ἀγάφιλοι μα . 
ποπι α[ρίτατωχ 050, 18 ---αα ΡΓΟ κα Ἴοη. δο1, 4. --ᾱα ἀβλεπτω ἆ. 4θ4,ι ἀγάςν ὅ, 5, 19, 5ο, ὅδ: οι 6,18 

. ἵπ ο ὅλ5ν δ6: 619, δά: 60,621: Εροᾷ 6057, 4 ῤληνοι Ώοππ, ϱή. 06ο, 48 ἀγαθίάσθαι ὃν ὃ 
611, 1σ: 650, 44: 608, 66: ἁἀάατος ἕν 1, 15 ἄβλης εἴ ἄβλητυς 5, ὅ5: 603,34. ἀγαβῖνος ἆ. 795, δ5: Ῥτορε. Π. 
ὠ5, 171 Λοο]ίερ ἵπ ο 613, 57. ἁἀαγές 1,60 ἀἆβληχρός ὃ, 3ης Άοο, αγ. 089, 4 ο) 
οὖν. ο ἵπ οοππρο[, 102, 131: ἀάθικτου }, 14 αἀβολήτις ὃ, 6ο. ἀγαδίς δ, 88”, 
455, 111 796. 17. α ἵπω Βοά, ---άαν Ῥτο ἂν, Ῥτϊοιϊ α ζΟτορίΟ, ἀβολήτωφ 4, Ὁ  ἀγαβός ὅ, 18, 36: Ἴδο, δ5: 837, 
16: Ῥτο ω 908, 9ο: ρτο εΏογ. αἰτοτο ρτούμοιο 101, 50 ἄβολος ὃ, δ4 10. ἀγαβὸς µαάχεσθαι 0δε, 6, 
55, 56: Σά, ἆο: 671, 50: 753, ἄαπτου 1, δε: 190, 46 ἅβοτος 4, 6 ἀγαθὸς πος οοιωραγαίυς, οξ 
5ο: Ρτο εἴπ ποτἠῖο 1, α4θ, 60. ἀασάμην [» 1, 30. ἄασας 1,3 ἀΦβούβαστου σταφυλή 77, 9: αἩ ες ὃ, 11. ἀγαβοεφγεία ὃ, 36. 
α Ότενε ϱιο η απ ριασῖ, Ἰοπ.. ἀῑσθαι 100, 4 ἆ βούμαστος, τεζῦαΣ ἀγαθοεργία. ἀγαάβο- 
9σλ, 4 αασίφρων 1, 4 αἀβούλητος δ, ὁλ σµον ὃ, ὐἰ. ἀγαβωσύνη 370, 

--α Γοεπηπίμππη, (ηδη αξο ἆῑξ ἁἀώσχετον Σ, 5ο αβούτη, 5, 05 .., . [ει 13131, 11: ὕπεγο ἵπ απ. ἅατος 1] ἆβφα Άν 33 ἀγαίεσθαι δα 
256,31: Όπεν ἵπ νετβα[νυν "Άβα, τῆς Λβαν 560, οὐ "Αβραάμ πεϊίτοπ 402, 4 ἀγαῖος ὃ, όν 

Φον 

κος 3: 

αν Ιόήκοο ὡς ας 
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κλντός Ε. δ, 4 

ἄγάλακτες δ, ἀπ: 66,1 
ἄγολίρεσθαι ΄ 7 
αγάλιο» ν 7 
ἀγαλλιῶ ὃ, ν. ἀγαλλίαμα ὃ, 56 
Ὀγόλλω ἀ..101, 10: 351,71 4Τι, 

59. ορ ὃ, ὀδ: θτο, 16 
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ων. 5, οδό γΥος, Άγά- 
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αγάπη 6, 5ὲ μ. 15 
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1 19. ἀγγαφεύειν 7, 1ά, 9. 
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"ἀγγετον "6, ὅα» ἀγγείδιον δ, 4Τ: 
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αγγελλόντων Απο, 6, 65 
ὤγγελος 7,390. αγγελία 7, 54. 

Ὁτἀγγελίην ἐλθόντα 7, ὁ0, 55, 

5 Ογγελιαφόρος 7, 57: 368, 15 
ἀγγοβήκη 5ο8, 56 
Ἀγγφιαί 6, 40. ἀγχρίζειν [ό 58." 
Ἔ αγγρίρεσβαι 6, 5ο 
ἄγγωνες ! δ 4 
ἄγε Ρτο ἠγε 25, 45. ἄγε δὴ 180, 

38: 07, 38. ἄγε δὴ --- ἄγε 
{ 68ο,1. ἄγε δὴ Ρτο ἀλλά γε 
396,47" 

Ὠγείσχα Ἑ. | ἁ : 54 
ἀγείφωτο. δ, 26 
"άγει σἐὼ 8, τὸ 
αγείρω 8, αι 13, 45; 48: 8ο, 

4. - αὐτῷ τα πφὸς τα- 
Φφήν θδο, 24. ' ἀγείρω τὸ περι- 

., νοστῶ 14, 54 
άγείσσωτορ 8. 66 
ἀγείτη» 8, δι 
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7, 48 | 
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ὃ, 57 
ο λδδμεν ώτ 9 ᾳ, οὅ 
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᾽ἁγέραστος 507, 57 
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ὤγεραός Ἐν αα 
ἁγέφφω οἵ ἀγέρσω Λο. 8, 1ὔ,. ᾱ- 
Ὅ φέφονγαι Ρτο κ”) ΑΡο]- 

Ἰοα. Αιβοπαι!. 
ἄγεσο δ, 11 
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ἁγερωπεῖν . 8, 29 
αγέρωχος 1, ἀπι 498, 15 
ἁαγεσίλαος οι Τφθιθο 
ὤγεσκον το 3906, 1δ 
ἄγετε αἀνοτὺ, 66, 44: 10ο, 56 
ἂγη καὶ 0, 5ατ 8, δ6: ο, 1: αὖ, 
36. αι το. ἀγή 8, 49: ες ο, 

ο 9. αγ κύματος Τά9, 4δ 
αγήγερται ΛΙῖ. ϱ, 14. ἀγηγέρα- 

πο Ἴομ. Φα 
ἄγμλαι 9, ΓΡ] 

ἀγηλάθειν - 1ο, 00 
Ἴλάτος 10, 1. "ἀγηλατίσειν 
1ο, δ4 

Ἁγελομένη 1ο, 53. Ἠ[ιαἶμν αοτὶ- 

Βωπι ἀγηλαμένη. 
αγηλὼ 9, 56 

αγημα 1ο, 56 

ἄγημ. ἆ. 6, 7τ ει ϐ, 3ὔ 
ἀγήνωρ ὃ, 40: ϱ, 96, 43. ἀγήνο- 
ού 4 9,:δο 
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ἀγήφαο» 1ο, 5. ᾿ἀγήφατο» ὅ, 6ο. 
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ἁγητός πε 4 
᾽Ἁγιάδαι χο, 59 
ἁγιαζόμενα πρία. 58δὸ, 45, “47. 

ἁγιαστός 4, τε ταος 27 
ἁγέςειν ͵ 1ο, 41: 507, 11 
αγινῶ 1ο, νο: 961, 17: «Ῥτούιι- 

στ ειο Ἡ το;α7 
ἅγιος 10,30. ἅγισς 1ο, 19: τάς, 

4: 300,39. ἅγιαι νύχτες ὃ2, 
δσ 
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αγκύλη 1ο, 20, 56515,30: 827, 
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ἀκοπίαστορ 49,2 
ἄκοπος φο, .ή 
ἀκόφητος ᾽ 4 ἀκόφεστος αὖ, απ. 

δα, αν ἀκαφίμ τροφης 082, 30 
ώκος 6ο, 49: 9ἱ, ὃ, 4θ. ὥκος ος 
ἄκη 597, 19 

τ-ακόρ. 96, 54 
ἄκοσμο» 51, να ο λωσλο Φεδε- 

μένα ών, «ὅπον 12 
ἀκοστή 01, 1ὖν ἀκοστῆσαι ὃχ,1Ο 
ἄκοτος δι, 19 
ακοῦμαι 38 
ἀκονή δο, 10. ἀχουός δι, 55 
ἀκούφευτος Βοίξ 140, 38 
ἄκουσα Ρίο ἤκουσα 630,9. ἀκού- 
τς σεια Λοος,ι ες : 769, 34 
ἀκούρ 51, 3 ἐσέρως. δήμο, 
Ἶ τὸ-- αἰττετ αεοιρίαπὶ [αμ ἰητεῖὶ. 

63. βο 258, 27, ἄι: 945, 
ὅσα, 4ο... Ἡεπιᾳμο. ρα[. 

ο Ῥμω ἱπτε]ίρι 1, 18, αᾱ- 
κούεσθαι 9) νοεῖσθαι Ρο θούρπι 

: ιο ο πο,  -ᾱ Ἠ]πς θκαιθμήο», 
ιο ιρεπόά μπι Το, 62: 

σμελα, μας ή 27. 
άκούει Ῥτο λέγεται μας 
μόνα δι, 31, Πα. 

δα, ο 
δι ὴ  δ., 16, 98: ἀθά, ὅ7. ρί.. 
. ἄκφα, κά, 059, 
ἀκράαντος ὅα, ὃ 
᾿Ἀκφαγαντῖνος Εουύ]ο ην ᾗ6 
ἀκφαγγή» ποὲ κ... 
ακραής 
ὠκφαία δα, 17 
ὠκραιφνής ο δι 8, 48 
ἀκφατνεῖς χορούς 961,56 
ἀκφασία ανα” 
ἀκράτη κα 16 
ακράτητος 161, πό: 4οὐ, 6 
ἄκηρον, δὲ, 4δ., ἀκφατώπέφον 

αχ 1, Φὸ,  ἀχρατοπ 

ντ Ἠωρν- ο ον 
σκφέμων δα, 35 
ὤκφη) λατ” ἄκρης όλεσο θο8, δι 
ἀκράβη» νν ο, ὃ 
ἄκρητος ἶομ. δι, 
ακριβή» δα, 
ἀκφιβητίςειν ὃα, 4 
ἀκφίςειν 53, 4: μα, 4 
ἄκριρ. ϱ) 62, 30, ὃλ. ακφιόκης 88, 

οχ, ὠκριόεις εἰ ὀκφιόες ὔα1, 1ο 
ἀχρίς Το ἄκφις καὶ 041, 4, ώς 

αιτοφάγος 
᾽Λκϕίσιος ὁ2, 0. ιριῴνα ολ νὸ 
ἄκριτος 01, 47. : ἀκριτόμωλος. 

49: 508, 52 
ἀκφοαματα ο 55 
ακροβελίδες 6 
ὃν μοβολίσασθαι 69, 45. ἆ .. 

λισμόε πα. 
η) ἐννον ἀχρόβυστος 0, 47. 

άν : 

ἀχρόδρυα 388, 

να ολοι ον » 11 

ἁ ροκάλε  ὁ 55, ιά 
ἀκφόχομος μα .Ἡ ο αχ 

ἀκφομίλη Ἡ Ἴρα ἀκρομύλη δᾱ, 
ἀκφόπολω θα , 15 
κ] α σα ὁ 95, ας 

Ενα ο ἄκφος .. ὤκρος ἄωτος θᾱ, 
ἀκφοσπάθια κ Τ8α, δα 
ἄκφοστολια 65, ιά. 1 . 4, 
ἀκφοστόμια ης 
ἀκφοσφαλής 
ἀκροφύσια ο. 155, 19 
ἀκφόχειφες 65, 57. ώς: 

ὀερόρλο “5 Ἡ οκ ή ος ος δ. δις, ώσω 202, ιά 
κφοῶμαι ι 

Άκφων ωνος ανν 
ἄκρώνα 25,. 
ἀκφωτήριον ὑφηλόν δαῦ 36. ᾱ- 

κφωτηριάθευ δ4, 6. 
υφιασµός 1 

ο σματα 
 πί»ννής . ΜΑ 

νά 55, 8. Άντι οι) 
͵ αύρα Ρτο ἐὰν ἐν 

πα αἴοι ες αν 
δο: «ὙἩ ο λὸ 3 

ἀκτήμονες 
ὁ ἡ ὅδ,1α. αᾱ 

«Ῥτο ἀκτίν ) 
΄ 

Ἀκτωή ἡ Αττηκή 
ὠκτέν ΡΓΟ ἀχτή 
ακτιορ 

ἀπείοἡ δ8, 21. ἀντῖν 
: Ροῖ, 518, 08, ἀκτίς 

αλ Άντον - 
ἀκτός ὁ 
ἄκτωφ, οἳ Άκτωρ Ρτορε. 54, 
ν ακτωφεῖν 
ἄκνλος δὲ, 65: 
αχύκ ύχλιος Ἱ 

υλον 1 

ἄν 4, 

ἱκυφής ὅδ, ὃ. ὠχύρημα τὸ 
αχνς ΡΤΟ ὠκος ν 
ἄκντος ͵ » 81: οἱ 
ἀχῶ τὸ Δεραπεύω 107, 4: ὃ 
ἀκωκή , 1δς 

α.ὁ 

ολ Ρἰοσπαβ, ἵπ ψουδὶν 
σος πάκμμώς 54, 08: ο" 

. νὰ ὃν, ἂν 403, ουν δαις 

κα 714, ϱῦ: 75ο, δν μι ον μὴ 
σλα4αστφον ει αλάβάστ ΐ6, 

δι, ἁλάβαστροι 

ἆλαβν ” 
ὤλαδε 409, 18: 8δοι, 50. 

ελκέμεν 1ο 

αλαζω 4, 

3 

κ δ--- 

αν  ὉἝκψι 

---- 
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βλαύω νι 56 
᾿᾽Αλαϊος ᾽Απόλλων 
αλαιστανομαι ὅ8, 5: Ηεί[γομ. ον 
Ἱ Ἱλασταίνω. 

ἀλακώτη [ει αλαχάτα δι 
ο 66, 49. ἁλάλαγμα 55, 

αλάλη 6, 4π 
ἁλάλήμα, 56, 1ο, 49. ΄ ἁλαλή- 

μενος 66, 55 
ἅλαλητό» 56, 40: ει ἀλάλητος 

458, ὃι 

ἀλαλκοῦν, ἄἴσοπς 6ῦ, 55. πος, 3, 
αλαλχών 5, ὅδ. ΄Άλαλκομε- 

ψεδε Ζεύς 56, 1ο.  ᾿"ΑλαΆκο- 
κ νὰ ᾿Αθήνη 640, δ4: ὁτ ὀ6, 

Ἀλολκοώίνιον 56, 18 
ἠλαχῤννημο, 66, ὅ9 

αλύσσω :.56, 56 
αλαμπής 7,55 
λαός 57, 6. αλαοσκοπό ὅ7, 11 
αλαπάςειν 57, 17: α οοιτερῖο 

55, 48, ᾽αλαπαδνός 3δ, 16: 
57,15, 3ὃ 

ἄλοφα ὅ7, ὅδ. ἁλαρία 57, δά 
ὅλας ατος Τα, 19::550, 5ο 
λᾶσαί τὸ ἑλαττῶσαι 6μ, 9 
Ἀλᾶσθαι 57, 2δ- 58, α: 63, 3 
Ἑλάσκω οἵ ὠλασκάςω 19ο, 5ο 
αλαστήσας ὁ, 46 
νο νήμτ. 67, 54, 59. ἄλωστος. 767, 

39, 
ο κά. 5τ, 35.. αλάστωρ φεύς 

57, 55, . αλάστοφες “Φαΐμονες 
η 57 
ἁλαῶσαι ὡς ε] 
ἄλγος τὸ 58, 7, 1ο. αλγεινός ἀ. 
ο 08, ἄλγησις 6δ, 1 
ἆλδω 02, 7, 9: 690, 38. αλόαίνειν 
πρ, 1ος 69, 7. ἁλόάνω 60, 390. 

. ἀλόήσκειν ὃδ, 14. ἀλόήμιος 
Τευς 96, 2ο 

«ἆλδος Ζεύ» ε 58, 2ο 
αλέα ἡ ἠέρμη 6ο, 13. αλέα οἳ 

: ολη ῥ8,23, 58. αλεαίνω ὁδ, 55 
Ἀλέασθα, 6ο, 40. ἀλεᾶσεαι Ῥτο 

ἀλέασθαι 4ρ5, 
γεινός ὤδ, 5ο: 59, 1 

ἀλγίω 4. .4π 
αλεγύνω ἆᾱ. 58, 47, 49 
Ἑλέγω 569, 7, 45: σδη, 17 
᾿αλεεινοὶ τόπος 561,19 
"Ἀλεείνω 98, 37, 57 
ἄλέες, οἵ ἄλεές δο, 
αλείατα 05, 15 
ἄλειμμα 6ι, ὃ 
ἀλειπὴς 6ο, 4Π 
᾿ἄλειπτον φάρµ. 61, ὅ 
ἀλείπτης ο, 57: Ἱπιοτάίοταπι 

νοσανυ]ωτα 61, 11. Ίοετη. ᾱ- 
" λείπτρια 6ι, 11 
ἀλείς έντος ὃ0, 10: ἁλείς τὸ συ- 
στραφεί τὰ, ὃ 

: ἄλεισος 61, 17: 90, 45 
""᾽Αλείσιον δᾳ, 57 
πλείτης θ1, 41 
ἄλειζα ᾱ, 60,59: 61,8: 401,11: 
:056, 15. -ἄλειφαρ ατος ἄ91, 20, 
""ἀλειφαρ [ει ἄλειφας 6ο, ὃ 
Ἔκ αλείφω ἀεγιναιᾶ ει ο. 

δι, 1 

Ἀλέκτως 50, 27: 6ο, 30: ῴ06, 50, 
20 ἀλεκτορίς ὃᾳ, π4. ᾽ἆλε- 
ατουών 50, 25 

ἅλεν Ε. 50, ὃ 
ἅλὲν ὕδωρ΄ 7, 5ο 
"Αλέξα νόρος 50,31. Αλιωύνως 

Ἔοεπι. ᾽Αλεξανόρίς 1950, 15 

ἘττοΟσΙςΟΝ. 

ΙΙ Ν Ρ Ε ΣΧ. 

δα 19, 35: ἀε[οοι. 351, 
αλέξασθαι τον ας να 

νον, ἄΆτσετε 4οά, 49. αλεξῶ 
6ο, 19. ἀλεξήσω δοι, δ4, ᾱ- 

Άεξησαι 88, 33. ο. 
717, 18. αλεξητήρ 50, ὃ 
198, δ. αἁλεξητήνιον μι. πι , 
αἁλέζω ἵπ εοπιρο[ίοπο δοι, 
5ο, ος τίς ο, 669, 5. ᾱ- 
κρο” η 50, 2. ἁἀλεξίκακος 
δο, ὅ5: 390, 53, αἀλεξιφάρ- 
α-- δι .. αλέξιος νετ- 
αἱ 656, ἆλεξι ἀνόρῶν 
13 

ἄλέομαι 6ο, 46 
ἄλεος σᾳ, 4δ. αλεόφφων - 45. 

᾽Αλεός Ατοπν δ9, 45 
---αλέος ᾱ. 195, 33: 3961, 9ο: 

2601, 5. ---άλεος οκ ἄλειος 261, 
4 

ως 

δό 
᾽Αλέρα εἰ Ἐλάρα 6ο, 57 
ἄλες Ε. 50, 47. ἄλες τὸ ἀθσόον 

δι, 9]: Ῥτοάπεῖε α 6, 320. 
ἅλες τὸ ἀθροῦν [ει ἀθφῤον. 97, 
30: 17ο, 58: 426, ὅδ. τὸ ἁλές 

αλέσβα, 68, 5η 
αλέσματα 316.393 
Βλεσού θιος ο υ ] 
ὤλετρεύουδα ον 
ἄλετφίβανον 59, 57: 8ε ἄλετοί- 
βανον εξ 106, 66: 2.5, κ 

ἀλενάδα : 6ο, ὃ 
αλεύας εξ ἀλευάμενός α. δο,17: 
τη 7. ἀλεύατο 6ο, 211 65, 

αλενρόμαντις 6ο, 325. "ἄλευρο- 
"ποιεῖν σῖτον ϐ2, δ4. αλευρότ- 

05, 25 
δο, 12 

σλεωρά 58, κκ 5: Ίο. αλεωφή Όο, 
45: 996, 16 

ἄλη [ει ἅλη 65, 15 
αι 05, δι. ἄληβες, αἀάνεὸ. 

63,62: 558, 65: 506, 37. αᾱ- 
Ἄγβινός ἀ. 58, δ4,. ἄληθβινολος 
γία 587, 7. ἀληθής ἵπ' εοπι- 
Ρο[, 455, 30, 5 

ἀλήλω 65, δά 
ολήϊος 62, 20. αλήϊον πεδίον 63, 

24: ϱἳ ἁλήϊον πεδίον 05, 55 
ἄληκτος . 605, 40 
αληλάμεθα 26, 5ο 
ἀλήμεναι Ε 65, 67 
ἀλήσια, εἰ ἀλησία 65, 41. αλη- 

σιὰς ᾿Αφροδ. 65, 57 
αλήτης 4ο, 4δ: 62,1: 561, 52: 

ἴοειη, ἆλῆτις 65, ὃ 
ἄλητω εἰ ἀλητεύω 63, 16: 97, 
20 

Αλήτης ει "Αλησίδαι 61, ο 
ἄλητος 62, 19 
ἄλθακᾶτις 05, 13: Ηε[γεμίο ο 

Ἐ]ορς. ἀλβαία. 
"Αλθβαινος Π. 65 5 

ἄλβω 6, 7: 201, 45. ἄλθετο 05, 
ϱ.. ἀλβαίνειν 05, 4, 6. ἀλθέω 
η 118, 4. ἆλβος τὸ  ϐ6,1ο 

αλία ἡ 65, 40. αἁλία ἡ 65, 5δ. 
“Αλία οΡΡ. ἈΊασεὰ, 44τ, 55 

ἁλιάδες 65, ὃ9 
αλιακός 05, 4ο 
Αλίαρτος 60, 505, Αλιάρτιος 

1Ριά. 56 
ἅλια» Ε.Ρτο ἆλιφ 65, 18 
αλίαστος 65,54 
ἀλήβαπτορ 05, 45 
αλίβας ὁ 05, 49: ιά 1: ΤΤό 

36: ρίγ. ἀλ/βαντες 65, 41. 
Αλίβας Π. ἰπίστα, ὅδο, 50 

ἆλιβδοῦμαι ὅσα, 47. αἁλιρβδύειν 
605, 12 

ἀλίβρεκτος 600, 40 
ἀλίγκιος, [πι]ῖφ 4δο, 59 
ἄλιεργής 600, 4ὸ 
ἁλιεύς 05, δ4. Αλιεντικὰ Ο 

Ρίαπί 651, 0 
ἁλίςω 4, αἳ αλω 564, 54, αλί- 
ω τὸ συναβροίζω 145, 4ο. ἰάθπι 
ἁλίω 71, 9: 426, 96. Ρα. 
ἆλίζεσθαι τὸ συναβφοίζεσθαι 
170, 50: ἆλισθῆναι τὸ ἆἈφοι- 
σΏἽναι 430, 9 

ἀλίζωνος ὁ ὁ 00, 47. 'Αλιζῶνες 00, 
57 

ἄλωήρης 776, 9 
αλοιάκκαβα 65, 4δ 
Ἁλικαφνασός 64, 25 
στάλιµος 305, 3] 
Ἁλιμοῦς Αιτ. 04, 5 
ἁλιμυφήεις 64, 1ο 
αλινέῶ 64, 13. ἀλιδήβρα θ4, 

αϱ. ἄλωδος 64, 21 
ἄλινος 64, 25 
ἁλίοικος το, 33 
ἆλιος, πιαγῖπις 64, 27: 305, 42. 
ἆλιον τὸ µάταιον 137, 59. ἁλιόω 

05, 49.  ἅλιος ῄοι. ὁ ἡλιος 
ὀδ, ο 

αλέπεδον 64, 45 
ἀλίπηρα θ64, 42: Ἠείγο]. ἆλι- 

παφη. 
ἀἁλίπλοα 64, 45 
ἁλιπόρφυφος 7οῦ, 5ο 
ἄλιππα Αεο]., 04, 4ο 
ἅλις 6:, 48 
ἁλισβαίνειν πο, «5 
αλσκω ἆ. σ5, 49 
αλίσπαρτος 65, 12 
ἀλιτανεύτως" ἀδικεῖν 67, 5ο 
ἀλιτεῖν ὅ7,5ο. αλίτω εἰ αλιτω 

65, 1, 1 69, ἀτ. αλιτεῖν τὸ 
ἀποτυχεῖν παὶ ἁμαρτεῖν 430, 
14, αλίτης ὁ 02,1: 65, 5,25. 
ἁλιταίνω 0, 6. αλιτήμων 60, 
5, 10. αλιτεία 05, 4. αλιτήφ 
65, 55. αλιτήριος. 605, 25, 

ἁλιτήριος Ζεύς θὺ, Ίο. αλι- 
σηεία Δημήτηρ, 05, 4ο. ἅλι- 

επρός 65, 1ὔ:. αλιτοία 65, 1ο, 
αλισραύω 05, 9, ο. αλιτή- 
µερος 458, Ίο. αἁλιτόκαρπος 
65, 1δ. αλιτόμηνος «455, 3 

ἁλιτενής 64, 66 
ἁλίτροχκα 6  «ἀπο,5ο: 9δὸ, 1ο 
ἁλίτρντος 65, ιά 
ἁλίω, νοἱατο 65, 46: δε, κι 
αλκάςειν τ 66, 11: 06,1 
ἁλκαία ἡ 6ὔ, ὁ: 795, δὲ 
᾽Αλκόος Λαοὶ. . “66, 9ὓ 
ἄλκαρ αρος τω ἀθι, ὃι 
ἆλς ος ὃν δν 100, 47: 495, 19 
αλκή 06, 55, ὃ7: εἴ 90,11. ἆἅλ- 

πιμος ᾱ. 58, 47: 06, 12 
᾽Αλκμαίων - 66, 17 
᾿Αλκμάν 606, 19. 
ἄλχμαρης 06,322 
᾽Αλκμήνη 66, 16 
"Άλκμων 66, ὴν 
αλκτήρ 65,57: 66,14: 158,3, ὃ 
ἀλκυδών Ε οὔ, 166. γι, ἅλκνων 

66, 20. ἀἆλκυονίς 06, 5ο, 54 
ἄλκω 55, 95: ϱ7, 360: 555, 20. 

ἅλκὼ 56, ὃ: 5ο, 17 
αλλ. ΡΙΟ καὶ 06, 4ο, αλα μήν, 

τεπιηιᾶππεα 767, 17. ἆλά 
Τὰ 

δ66 

γε 2090, 40. αλ. οἱ δὺ παῖδεν 
769,01. ἆλιὰ ἡ, [ει αλ. μ-- 
410, 55: ετ 0ὔ, 598 

ἁλλαντοπώλν 68, 20 
αλλάσσω ἆ. 14, 7: 66, σ4 
αλιεπά Άλλοι ῥανίδες Τ01, 19. 
παω σύνΏεσις 5091, ὅ7. 
Πε 1ο, 12: 676,5. αἀλεπαλ- 
λήλως δ5, 40. ον επάβαίμς 
γίταϊα 24,5 

ἅλ.ν αἀνοτὺ. 78, 28, 45: ας 19, 
ολ εἵ ἆλιως ο, 6 

αλ’ 66, 58: ά1δ., δα 
ολους ποπηπαγο οι «αγεας 

67, 5ο: απἱὰ βρπι 67, 44, 
αἈ.ήλους Ρτο ἀλήλας άτο, δα 

ἅλλιέ 05, 50 
ἆλιο ᾱ- 67, 27 
ἆλ.όγλωσσορ. 305, 5]: 818, δ 
ο. εἰ ἀλιοφαπο, ϐ8, 2: 

39, 4 
αλ.οειδής 68δ,1ς 
ἆλόβρους 08, 26 
ὤλ.οῖος ᾱ. 29, 49: ἀῑεῖταν ει ἆρ 

ης ᾳμαε ἵα Ρείιν γοτία {ωχ {2 
4ὰ. αλλοιοῦσθαι 69,6. ἆλ- 
λοιοῦνται τῶν σηκαινοΜένων» 
τωνῖαηϊ Πρπὶβεαιίοπεπα 115, 06. 
αἈνοιοφανής 21,28 

αλιόκοτος 6δ, 17 
αλλοπαβὴς σύνΊεσις 4906, 5ε 
αλιόπρόσαἌος 67, 57: θ49, α 
ἄλλος 600, δ4: ὅτο, 17: Ῥτοπιο- 

ΏἹθπ αι, Απ ΠΟΠΊΕΗ 67, 35, 10: 
ποςαᾶ!ῖνο οἵΙκς οαΓ68Τ 67, 3: οἩς 
ποπ οβΡίᾶς Ατιϊοα[ωτα 67, 17: 
αγιἰοι]απι οµαπάο αῄυτπας, 
αιεπάο ΠΟΠ 68, δα 

αλιότερο» Άεσ]. 52ο, 25 
ἁλλότφιος 68, οή, ιν. ας 
βηΣ 055 

αλ.ότυπος 425, ο 
ἄλοφανής 08, 16 
ἅλ.οφάσσειν 69,3 
ἀλιοφέρμονες δο,α 
ἀλλοφφονέειν 69, 6 
ἆλλνδις 69, 6: ἀδά άι 
ἁλιύται οἱ 75, αὖ 
ἆλίω τὸ πηδὼ 6,,4ο: 456, 54: 

ἀδῦ, 96: 6005, 57: 618, 14ς 
υβταθτις άλλομαι 4οο, 48, 57: 
ὧμὶ 59, 1, να ὕδως 671, 

Ἐν σδλω 201, 7: 4τι, 5 
ὅλιως- 08, 57 
ἄλμα τὸ 60,3 
ἀλμάζες δο, 7 
Αλμᾶς Τ Όδο, 1 
ἄλμενος Ε 69, 54 
ἄλμη 69, 1ο. ἁλμορό 69, 18 
ἆλξ 55, 66: 66, 5: Ξ 54. ἆλ- 

ξις 505, 5ε 
αλοᾶν 69, 46, 56 
ἄλογοι Το, 51. φὸ ἄλογον, Ῥτα- 

τωπι η. 150, 55. αλογεῖν 0ρ, 

99. ἀλογεῖσθα,, οοπίτα Τ8(10- 
Πῖ8 τερα]άνα αΓαχρατὶ 495, 54. 
Πο ἠλογημένο 70ο, 49, 48 

ἄλογχον δόρυ Το, 56 
αλόη, ἡ το, : 

ἆλόβεν 596, 14 
αλοιᾶν 6ο, 46, δο: 7οὐ, σά, α- 

λοίησις 74, 95 
ἁλοίη ὄᾳ, 55 

ἅλοιμός ὁ σ0, στ] 
ἁλοίτνς 61, 44: 85, 26. αλοῖται 

αὲ Όη, ὂ1, αἁλοιτός 00, 47. 
ἁλοιτεύειν 69, ο 
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ἁλοιφή 61,47: 375,49 . 7589, 55: τὸ αμείβω 1,131 4ὃ, ς Σήν εἴ ἁμαφτῷ αἀνειδ. 78, ἀμνγέπν 
ἆλοιῶ Ὅ 131, 19 9: τὸ ὠφελῶ 73,44 . ἁμαρτία ρα: οδό. ] ο. εἴ ἼἌμηφον πα 
ἆλοξ 7ο, 3, 57. ἀλοκίθειν ο Ψ. αλώ τὸ πλανὸ 67, 4χ: 61, 48: 349,20: οοπίτᾶος. ἁμαφτίνους άμήφυτο . 16 
ΑἈλόπη, τερῖο 15, δα: δ44, 37: ὅ64, δά: τὸ ..Ττ, 57: ἁκαφτουνής 78,4: ἆμης ὁ ο Φφώο 
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ὃ, 4 

--ᾱν οἴγοιπιβεχιιπι ργο αοπῖο 820, 
18... ἂν Ῥχο ὧν οιἶαπι ἵη ϱε- 

« εἰτιο(γ]αυῖ5 δεαῖε. Αεοὶ, 7605, 
45. ---ᾱν ἵπβα. ἐκ ἄειν, αὐδ- 
απε Ιοῖα 301, «7 

ὧν εκ ἐάν 506, 57. ἂν εχρ]ειῖνα 
8ο7, 54 

ἄνα ΡΙΟ κατα 109, 50, ἄνα τρεῖς, 
Ππρυ]ϊ τες 700, 44. ανα ἴπ 
εοπηρο/. αμίά Πππῖ ϱ5, 56: 
10ο, ὦ: 306, 19: 549, ὃ: 807, 

ἄνα ᾱ- 11δ, 18: Εοῦ, 47: 775.25 
ἀναβαύειν 107, 16 
ἄναβάλλου 549, 46. ἀναβαλλίδες 
ο 05, 4ο 
ἀναβατός ἆ. 70, ο 
βναβηβι 90, 27 
αναβεβαάςειν τὸν τόνον 136, ὃ. [ο 

ἄναβιβασμῷ τοῦ τόνου ὅδ”, 98 
αναβιῴμν 108, 56 
ανάβλασις ϱὗ, 98 
ὤναβολή Χιτῶνος 549, 44. ἆνα- 

βολάδην δο, 2ο 
ἀναβράσσω 311, 28. ΄ ΑΙ. ἀνα- 

βφάττειν, Άθια ἱπβω[α Γαριρε- 
τα 56, 19 

ἀναβούειν εἳ ἀναβρύκειυ οὗ, 4 
ἄναβῶ 495, 4 
αναγαγγανεύειν 96, 6 
ανάγαιον ζ 115, 20 
αναγαργαρίζειν διά, 48 
ἀναγιγώσκεται κατα [βαρεῖαν τά- 

σεν 617, 19 
ανάγκη 9ὔ, 5ο, ἀναγκάζω ϱ6, 1. 
σκόνης περισπασθαι Ότο, 

1 
ἄἀναγνάμπτω 256, 1ὃ 
ἀνάγνωσις 1090, ὅ: 827, 63. ἀνά- 

γνωσι ᾿Αφιστάρχου ἐπεκράώτη- 
"σε ο πάπ, τά 
αναγραφή 10ο, ὃ: 827, 51. ὠὤνα- 

γφαφαὶ τῶν ὀραμάτων 67», 28, 
2ο9 

ανάγωγος 96, 5 
αναγωγικῶς νοεῖσθαι 74, 56 
ἄναδειλιάσαι 119, 6 
11 0 

ὅ7ο 

ἀναδεῖσδαι 96, τὰ 
ἄναδενδράς ϱ6, 18: Ρ]αγ. ἀναδεν- 

ὀράδες 77, ὃ: 430, 13: Ῥετρε- 
τάπι ἀναόένδρα ; 7, 4 

ἀνώδεσμος τῆς κεφαλῆς δᾖό, 8 
αναδεύειν 560, πὁ 
ων, τοίωπι. ὅ65, 96” 

δι 
αναθήματα ο, τά 
ἄναδίδωμι, [ητ[απα οπαίττο 606, 

Φο: τοῖτο πηἶιτο 485, σ{ 
κατ᾽ ἀναδιπλασιασμὸν, ἄταρτη- 

ρός 163, 19. Πο 46, 45: 56, 
360. ἀναδιπλασιασμὸς Αττικός 
47,0. ἀναδιπλασιασμοὶ Ἰ9ηὶοϊ 

»4δ. ἀναδιπλωθεῖσα στέρκ- 
σις ϱδ, ὁ] 

αγαδοιδυκέειν 6, 
ανώδος Φεῦρο 087, 6. ἀνάδοσις 

100, 6. ἁἀνάδοσις πρὸς τὸ ἄνω 
107, 16. αναδόσει τῶν σιτίων 
67ι, 19: 674, 4. ἀναδόσε, τοῦ 
Σόνου 051, 44: Πο ιά», οι: 
264, 55: δή9, ὃο 

αναδούμενος 96, 15 
ἀναδραμέτην δοῦ, 5. ἀναόρομὴ 

τοῦ τόνου 300, 1ο 
ἀναδῦνα, 96, 8 
αναζήσας ἐχθὲς 685, 45 
ἀναυγή 97, 5 
αγαζυγοῦν 97, 1. ἀναζυγῶσα, 06, 

2α 
ανάθεμα τὸ 06, 327. ἄναβεματι- 

κοὶ λέβητες ι φορ, 1ο 

ἀναγλῆσαι 06, 24 
ἀνάθνμα ϱ6, 28: ὅσᾳ, 46 
αναβολοῦσθαι 76ο, 19 
αναβρώσκειν 108, 45 
π-ᾶναι Ρτο Ἴνας Ὥοτ. 727, 48 
αναίδεια 101, 11 
αναίόητος 101, 15 
ἀναίη ή 102, 6 
ἄναιἈύτσειν 53, 95 
ἄναιμος 1ο”, 49: ει ἀναίμων 131, 

40: 513, 11 
ἀγαύνομαι 101, 19 
ασῷ . ο ἔ 
αγαἰσήτοι γέροντες 712,4. ἄναι- μον τ 

σΏητω. εἴ αναισἡητεύομαι 102,5 

ἀναισιμῶσαι 103, . ἀναισιμώ- 
μµατα 102, ὅ ν ος 

αναισχυ)τὼ 101, 16 
αναίσιος 97, 4 4 Ε 
ανακαίνωσις 837, 55 
αγάκατον 08, 509 
«άνακες οἱ Διόςκ. 08, 55: υπὰο [ο 

ἀῑοιὶ 100, 16. ᾽ἀνάκειον 08, 52. ἢ 
ανακεῖον 3278, 55 

ἀνάκλασις ἵπ [αοεῖξ, 545, 35 
ανακλμἉρίς 96, 29 
ἀνακλῖνα, οὔ, 97. 

ερι]ο 3ῦ2, 16. 
ἀνακλένειν ἵπι 
πρ 
ανακλισις 90, 

50. ἀνακλίσεις ὅρο, 36 
ἀνακοί 96, 55 
ἀνάκολος Χιτών Τ 5058, 260 
ἄνακολούδως κείµενα ᾖ3., 3 
ἀναχολποῦσθαι 4πο, 24 
ἄνακοντίςειν 107, 132 
ἄνακφεόντειος Ρο], 226, 53: διά, 

37 
ανακρούεσθαι πρύμναν 555, 55 
ἀνάκτωφ 00, 4ὐ. ἀνάκτορος 06, 
4 

ἀνακυκβαλίθειν, [ει ἄνακυμβα- 
Άιάςειν οῦ, ὃ5 

ανν 
ἀνώκωλος: Ίνοι, αἆ 508, 56 

ανακώ. 90, 50, 00: 16ο, 15 
ανακωχεύειν 06, δᾳ 
ἀναλόδήσκειν ὀδ, 14 



δτι 

ἀναλέγεσθαι 98, 59. 
. 119, 26, ο: εοὶ 

ἀναλέγεσθαι τὰς ν--- 
68, 37 

ἀνάληψις 97,6 
ἀναλίσκω 97, 38 
ἄναλκις ϱ7, 3ὖ, 46 
ἀνάλογος 97, 8. ἀναλόγως οἵ 
παραλόγως, ορροί. δια, 18. 
αναλογία ϱ7, ὃ αναλογία 
Εταίωτη, ῃ. δλ6, 5, ἀναλογοῦν 
185, 16. ὡς ἄναλογῇ τοῖς ὁι- 
συλώβους 808, 1ο. αναλογεῖν 
πὴν ἀνώάγνωσιν, [το ανν, 

ι 

- τερεῖετα οὗ, 
ὄναλτος ϱ7, 1 
ἀναλύειν ἑαυτὸν 548, 14, ΄ ἀνά- 
Άυμα χοο, 6 

ἀνλρόρητος οὔ, 4 
ὄναλς 9), 55, ἀνάλωτος 97, 95: 

305, ἀναλωτικός 97, 9 
Φναμαλάσσει 795, 26 
ααμερίσασθαι αλα, 99 
αναμφιλέκτω» ϱδ, 1 
ὤνανδρος οὗ, 4τ 
ἀνάνιο» εἰ ἀνανίαρ 9 9 

ἄναντες, εἴ άναντα μα 37 

ἄναξ κτος 97, 53: 6ου, 
ἀναξυρίδες ϱῦ, 1 
ὠνώπαιστος, Ρε πιεις. 65ο, 44 
ἀναπανόμενον ὕδωρ οὗ, 53 
ν πήραν} 98, 19 

πων τῷ Ξεῷ τας Ἀνσίας 
κι σέρδα τὸν τόνον 

α1ὸ, δει 495, 
ὧνα απεφλασμένος 98, 4σ 
ἀνάπηρος 97, 4ο: ϱ8, 45 
ἀνώπλασμα 1δ, 35 
.ν 116, 18. ἀνάπλεως 98, 

: 116, 7 
ὠωσλήσον 98, 6 
πο 98, 16. ἀνάπνευσι» 

98, 11. αναπνενστικοὶ πόφοι 
της ϱ. ἀνάπνοια ψνκεά το, 

ἀναπόλησις 514, δ4 
ἀναποσπάστως 153, 66 
ἄναπτερω ναι -- 1ὅ 
αναπυκάζε δ6, 23 
γάπνστα ϱ7, 59 
ε μνὶ Γεια ὀναρίθμιος 140, 

ἀνάφμοστον ἐξήγημα οδ8ά, 13 
ὠναροτρίαστος 175, 56 
ὠνάρύηγμα 99, 1 
ἀναφῤηθῆναι, εἰ ἀνάῤῥησιε 99, 
ἀναῤφηκᾶσ"αι ϱ9, αν 3 
ἀναῤῥοιβόεῖν 9ᾳ, 9 
ὠναζόνειν 98, 66, ἀναφφνσία 98, 

560: ὅ55, 48 
κκ άστς | ἐξ ἀφῥωστία» 415, 8 
ὤναρσιε ἀνάρσιος 08, 1: 

136, ο 5 588, ὅο . . 
ὠνασγκοῦν 100, 11 

ογαάσιἍκος 100, 14 
ἄνασκινόυλευ 3 Ἴναι 10ο, ὃχ 
ἀνασκολοπισηἤναι χοο, 49 
ἀνασκολύφαι χοο, 14 
ἀνασπᾶν χοὰ, 
ἄνασσα 109, 41, ἀνάσφω 10ο, 18. 

ἀνασσέμεν αἀνἈρώποισι 1 δν 
ἀνάξει Τφώεσσι 008, 60. αἀνάσ- 
σωα εοττεριο 746, 59 

φνώάστα Γ. 09, 51, ἀνασταδόν 100, 
1. ἀναστάς 00, ὅαι 111, 40. 
ἀνάστασιε 09, ὅ]: 817, 19, 5ο 

᾽Αναστασιούπολι» α4δ, 344 
ἀνάστατος 1οο, 7 

ὠνάσσνβι 
ἄναστηλῶσαι 4, 4 
ἀνάστημα γῆς 528, 5: ὅ4δ, 19, 
3]: άμα περικεφαλαία» ἀΤὸ, 
55: 78 7, 5 

ο, 55 ἀναστήσειε 

ἀναστρέφεσβαι, απα[ἴτορμετ ἴπ 
οτητα ραᾶ θά, 14: 130, 35 

ὠνασφήλαι 10ο, 46 
ἄνασχών 09, 45. ἀνάσχεο ο, 40. 

ανασχέσθαι 09, 54. ἄνασχετός 
1οῦ, 18 

ἀνατάσσειν τὴν τάσιν 103, 38: 

Ῥτο ἀναβιβάζειν, ν. 5ο, ανί 
ἀναδιδόναι εἴ ἀναπέμπειν. 

ἄνατε χοο, 
ανατείνειν τὰς ὀφφῦς ο δι 
ἀνατολή 10ο, ᾱ, ὅδ: 837, ὅο 

ανατολία χοο, ο5 
νατος οἵ ἀνατί χοο, ὁ6 

ανατρέπει», τερυ]απι ενεσιῖ, ἆπο- 
πια]αη εβ 18ο, 6. νκστάνονς 
µένος ὕπτιος 718, 

ἄνανδον κ νοδ, η : αν, 1 
ἄνανο» , 1οῦ, ΕΡΤΕΤΙ 
ἄνανρος ποο, 7 
ἀναφαωόμενον ἔκοντα τὸ υ 270, 

4. αἀνεφάνη τὸ α ἐν τῷ ἐλάδιον 
526, 27. Πο 927, 3ο: 696, τά 

ἀναφαίρετος 1ο, ὃ 
ἄναφα-δόν 88, 50 
αναφλᾶν 10ο, 15: τοῦ, 56 
ἄναφοφά 827, 20. αἀναφοφικῇ 34 

νοίᾳ 637, 54. ἀναφοφεύς 5ο, 
αν 37, 03. ἀνάφοφον 100, 
1 

ἀναφωνεῖν 07, 3. αἀναφωνούμενον 
τῷ--- 36, 44 

ἄναχαιτισθῆναι 101,9 
ἀνάχαρσις ΡΤοΡ. εἴ 4ΡΡ. 1901, ὃ 
ἀναχάσασθαι 1ο, ὃ 
ανάχωμα το 405, 20 
ἄναχώφησιν ποιεῖσῆαι 5901, 4χ 
ἀναφυχή χοο, 6 
ἀνβωμοῖτι Ε 417, 55 
ἀνόάνω ἆ. 46ο, 15: ἀΤι, 59: 666, 

46: ὅτά, 19. "Ανόδάνεια ορ. 
1οι, 560 

ἂν ᾱὲ--- ἔσχεν, ο ανέσχεν δὲ 
126, 1Ο, {ο ἂν ὁ) ἔβαν 3790, 95 

ἄνόγφα 101, 59 
ἀνδικε, ἀνάῥῥιψον 193, 11. αἂν- 

ὀίκτης ὁ 103, 109 
ανὀράγρια 103, 39 
ἀνόρακάς 103, 1] 
ἄν ὀφάποδον 103, 36. «νδραποδι- 

στης 101, Ἰ 

ὠνδράφιον, 103, 3ὖ 
ἀνόραχκλής 102, 41 
ἄνόφαχλος 102, ὅ6 
ανδρεία { 453, 46. Ε ὠνδρεῖα 

461, ὁ]. Ἅ«ἀνδρεία οἳἵ ἀνδρία 
μὴ 60. ανδρεία ἀάῑοει. 403, 
1, 

ἀνθφειφόντης 102, 15 
ανόφεύεσθαι 600, 1 
σα [οτιμάο 6, 19: μον : 

4σὰ, οὅ 

ἀνδφιάς 101,"43, δα 
ανόρικὴ γυνή, ἨΟἨ ἀνδφεία 463, 

1 

᾿Ανδρογέφο [Ἡ 746, 13: οἳ Αν- 

ὀφογεῶος 103, ὅ9 
ἀνδρόκμητος 1ος, 4 
ἀνδροκτασία 101, δ4 

ἀνδροληψία 101, 54. ἀνδρολή- 
ψιον 103, α 

Ανδρομάχη 590, 4ο 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟἄΙΟΟΝ αΡΑΕΟΕΝΥΝΜ 

ὤνδρόμι 8 1 
νε ες πληθ , ος 
ανόρόνους οσον 
ἄἀνδροποίητορ ἀφο., 5 
ἀνόφός Ε 197, 46 
ἀνδροτής ἡ 10, 67: Τωπε η ᾱ- 

ὁρότης Ἱορμαῖ. 
ἀνδρωνῖτις ” ο θὰ, 
ἁἡψομέαν 1ρῦ, 27. ὠνγνόφ 

6, 11 
ἀέθίνεο Ε. τοῦ, Ι 
ἀνέδεστος 9. 
ἀνέδην ο αοό, 10 
ἀνέδυ ὁ ͵ 1ο 4 
ἀνέεφγεν 1οῦ, 1 
ανελεὶς τοῦ «νγοῦ εν] 1 
ἄνείκαστο» 107, 10: εν .« απ] 

" ρίι 566, 9, 
ανειλείΏυια 08, να ι 
ἀνειμένος αοῦ, ὃλ 
αγείμων ὁ ἡ 1χοῦ, 59 
ἀνείφειν χοῦ, 55 
ανεῖσθαι 1ο6, 2 
τὸ ανέκαθεν ' 748, 4ι 
ἀνεκήκιε τς ταοῦ, 53 
ἄνεκτός 1οῦ, 18 
ἀνέκφραστος χάδ, 
ἀνεκφώνητον ἐ ἔμεινε. τὸν 344, 53. 

Πο τὸ ἀνεκφώνητον 1 µένει ν 
τφ κάἂγ, ὀύνη, µέμνη 494, 
ἀνεκφώνητον αὐὶ οἳ φακό 
τὸ ι 3ο5, ανεκφώ,ντον 
απίᾷ απίε ν ποπ εαρίωπῖ γθτυα 
φμαο ἵπ ν ἀε[πιπῖ, Ἡϊ βοᾶν 
419, 96 

ἀνελεῖν 1οῦ, 59 
ανελίνυον 501,3 
ἄνελλήνιστον 110, ση 
ανεἈπιστοῦντες 3ο, 33 
ἄνεμος χοῦ, 5]: 837, 56. ανε- 

µόεις 517, 98: 491, 4, ἂνε- 
μΜοδούφιος 194, 5. ἀνεμόποδες 
οἱ ο, 6, ἄνεμοσχεπὴ» Χλαῖνα 
76, 5. ἀνεμοτφεφής αοῦ, 

: ἀνεμούφιος χοά, 5. ἄνε- 
µοφόρητος 1οχ, 1ο, ἄνεμύ- 
- ὁ .. , ανεμώλιος 
104, ῇ: , ΄ ανε ὠ ονών. 7 μωνη 

ἀνενδοίαστος χοά, αι 
ανένδοτος 0601, 3,  ἀνενδότως 

482, ὃ 
ἀνεξικακία 104, 31 
ανέπαΆτο χοἱ, 2] 
ἀνέπαφα 1οᾷ, 20 
ἀνεπαφφόδιτος χοή, αὖ 
ἀνεπέκτατοι πτώσε 166, ην 

6016, ολ 
ανεπής ὁ καὶ 105, ὃ3 
ἀνεπίκοπος χοῦ, 56 
ἀνεπικόφιστος χοῦ, ὁδ 
ἀνεπίληστος 57, 48, δο 
ανεπιστημονεῖν Α5, αὔ 
ανεπιφβόνητος 8, σ 
ἀνέργαστος 16, 55: 619, 38 
ανερέπτω {ει ἀγερείπτω 108, 1 
ἄνερσις ” αχοῦ, η 
ὄνες 90, 38 
ἄνεσθαι τὸ πφάττεσθαι ας 58 
ἄνεσιε, οπλο 197, αι τοπ 

[ον οΡροί. τῇ ἐπιτάσει ὅθὸ, 
54, 59 

ὠνεσόβεον το, 54 
αγέσταν Ε. χο, ὃὰ 
ἀνέστιον αχρή, δο: ὅ8., 45 
ανεστφαμµέγω» εἴρηται 681, 19 
ανεσχέβην 4δα, 7 

ανέτοιµοςφ ο αν 31 
ἄνετος αοὰ, 44, λαός 

ὅ5ᾳ, αὉ: λειμών. ἁτα, 38 
ἄνευ ἆ. 115, 18. ἅνευ οἳ ὄνευ- 
ος 1ο 49: οι ἀπώνενθεν 118, 

ἄνεφθος λαο τω, ; 
ἀνέφλνε 96, 
ἀνεψιός κού, 46: 196, 19: α 8η- 

ἀνέφγε τοῦ, ὃ: 56μ, ον δαν 
Ίωνα, 8 ὅλο, 53. : Ὕνλαα 

η 

σκον Μέτρια 
ανήμελκτος 
ἀνήμενας , . 
ἄνμωιο βολαία 
ἀνήνηται 
ἄνήνιος 
ἄνήνοἈεν 
ἄνήνωφ 

ἀνήρ ιο7, 39, 50: 
ποά, τά: ἵπ οοπιροί. να 
2, 50: αθ5,1ο: 519, 11: 
19. 

ἄνηρε 86, α 
ἄἀνηρείψαντο 1ο], 66: άδ, 
ἄνήγεος ὁ αοδ, 30 
ἄν ήρης χοῦ, ὅ- 
ἄνγφηται «0 1ο8, 5 
ὤνρίναστος 108, 11. 
ἀνμρίτης 1οξ, 8 
ὤνηρος 108, 33. 
ανκῥιχώμην ΄ 19. 
ἀνησίόανος χοῦ, 39 
ἀνησιδώφα ἡ αο8, ὃι 
ὤνηστις 1 γα 
--ανθάνω 6χ---ᾗλω  Ἅᾖῇ 
ἄνθεια ἆ. [ει Ῥτοργ, [σα 1 

45, 4]: νᾖ, «γ ο. Ἡ - 
᾽Ανδεμίόνς τ6 

Ἀνθεμοῦ», εἳ Ανθεμόθεν ἃὶ ὅο 
α,δεμόεσσα αι ” 
ἀνθεφεών χο, 37 
ἀνθέφιξ 1ο, ὰ1: οἳ ἀνθέρικος ῃ 

1ου, ὃ 
ἀνβεστήρια 1ο, 11. ἀνθεστη- [ 

ριὼν μήν 3 13 

ανηηόόνες τοῦ, 4 ή 
ἀνθήλη 108, ὁ7: 601,13. ἀνθή- 

Ἄγρ κάλαμος 139, 39 
ἆνληρ χοῦ, 48 ὶ 
ἄνθησις αὶ 1ου, 5ο Γ 
ὄνδια ΡΙ[οἶφ 1ο8, 45. αφ ἀνθίαν, . 
ὄνθιμος 4. 361, 4ο: ἀδο, 34 ιο. 
ἄνθινον µύφον 311, 41 , 
ἀνλιππασία 374, 56 | 
τὸ ἄνβον 41 
ἄνθου 1ο8, 9δ: ἀ65, 58, δὲ 
δαν 4ο0, ὅδ, ἀνβοσμίας 108, 

ώδροξ 1ου, 54. ἀνβφακιά. μη 
δοι, αι 

δυία, να ι ἄνβρυσκα 108, 41: 
σχα, Ηοἰγεῖι, ὦνβρίσεα, 
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νΆφωπος 199, 161. 838, ἀδ. ὰ 
νά ος ον ο Ἀρωπικὸς πούς πον 
τι Ἀφώπειος ΤΤὸ, ὁ4. . ἀνθφώπειος 
πούς 9ο7, 3ο. αἀνβρωπῆ», {- 
δορά 307, 46. ἀνθρωπίθω -ᾱ, 
«071, τά 
ὠνθων, [το ὧν) ὧν: αὐ ἄνθος 
 Θνωρ αμίον ανω ήον ν. 1ο8, οὖ 

ία 1 τ΄ Ῥεϊοπίῦιδ οοττεριῖφ 
ανα, δ8 ε ν 
ἄνιάςν 48, 6: 67, 43. ἀνιαφός 

110, Ό, ᾿ἀνιαρέστεφο» 110, 
3 ες 

ἀνίασε, ἀοεπάμαξ άάλ, 46 
Ἐνιγοός Ε Ἱ α1ο, ὅδ 
ὠνιηρής ἆ. 110,17. ἀνιρέστε- 
τς φ95 110, 9: Ἰοπ. ἆπο, 49 
ανιμῶ 11ο, ὂ6 
"Ανιοῦ [οι ἀνίος ὅ5ι, θά: ος 119, 
ειάχς 78ο, τ 

ἀνιππασία, γνεὶ ΡοΏι ἄνβιππα- 
πο σία 274, ὃ5 
ἀνίσχαδος 750,45, εἰ «Θμἱάα8. 
ειανίσχαλος 110, ὃ3 
ὄνισχυς 97, 36 
ἀνίφαλκος [ει ἀνίφαλος 119, 49 
Ανίω 199,40, ανιῶ ᾷς ᾧ 956, 

5: Εωῖι ώσω 300, 1Ο 
ὠνόητα, 169 νεπετίας. ὅρά, 51. 

: ανοησία ὃ, 17 
άνοια ἡ αχο, 56 
ἄνοιγμα το δα49, δ4 
ἀνοίκειον 369, Ἰ 
ἀνοικής ὁ ἡ 119, ὁὅ 
ἄνοιξις τῆς Ἠύραφ 91, 5 
ἀνομένοιο Άματος α11, 17 
ἄνομοι 110, 4δ 
ἀνομοισμερές 110, 49 
--ανον γετυα]ε 496, 55: 704, 90 
ἀνοπαῖα 111, 10. «ἀνόπαία ἂνὶθ 
οσα, 35 

ἀνόρεκτος 300,17: 783, 1ὸς ἄγο- 
ρεξία 366, 11: 783, 16 

ὠνόρουσε 652, 49: ἴπβπ. ἀνοροῦ- 
σαι 111, 11 

ἀνορταλίζειν 654, 15 
---αγός ᾱ. 316, 16: ὅτο, ὅἹ: 6εῃπ- 

πε 70, 3: νειβαἰε 9608, 28, 
--ανός ἀῑἰγ]]αΐϊνα οχγῖοπα, α 
Ῥτοάμσιο 705, 25: πεπιμο 
Γσσιανός ἴχεδ [γ]]άρας εχοεἀεπιία 
498, 7 

ἀνόστεος 111,6 
ἀνόστεμος 111, ὃ: εἲ ἄνοστος 
τη 

ἀνούτατος 110, ὅλ, ἀνουτέ 110, δά 
ανόχευτος 4592, 11 
ἀνοχή, Ιπ]δ]Πο 164, 35 
ἀγοχλίζω 110, 91 
ἀνστάς Ε. 111, 49. Πο ἀνστήτην 

111, 49 
ἄντα 111, 5ο, 65: 166, 1δ. αν- 

ταῖος εἴ ἀνταία 111, 40. ἂν- 
ταία ἡ Ῥέα 988, 560 

ἀντά)λλαγμα 54ο, 51 
ἀντανάκλασις 112, ϐ 
ἀντανδρας ΟΡ- 1113 
ἀνταποδίόαοται τῷ προκειμένω 

494, 5ο. ἀνταπόδοσις λόγου 
300, 44 ι 

ἀνταποδοτικά 763, 50: ἀνταπο- 
ὁοτικὰ Ππαρ]ιεϊ Βριτας δά1, 

46, ὃι 
ἀντεβόλησε 112, 90 
---άντειος ᾱ. εχ ας 380, 1δ 
ἀντειπών 795,4 
αἀντέχτισις 678, 57: Τῦο, τά 
ἀντεμβαλλόμενοι ἀλήλοι» 512,4 

.“ κ 

ἀντέμφασιν ἔχων «δύδ,ιο 
ἀντεξισώςειν ι υμὰιὸ, 1 
αντεπίῤόημα 1139 
ἀντερείσματα 120, 1] 
ὠντερέτης [οι ἀντηφέσης 113, 40 
ἄντεσβαι 112,1: δδ, 41 
αντεατραμμένό» ὤδο, 13 
αντετέτυξο 358, 1ο 
ἀντήλιος αλα, 4 
αντην 411, 47 
ὤντηνοι οἱ (ς 119, 18 
αντήνωρ ο. 9, 41: Ῥτορς. 3600, 1Ο. 

᾿Αντηνοφίόης 111, 13 
ἀντήφεις ἴδος 143, 19: α1δ4, 1ο, 

Ἐμίὶ, ἀντήφεις ειδος, οἱ ἀντή- 
ρε: εδος: πο αριιά Ηοείγε]ι. 
Ρας. αντκριδες. " 

ἀντηφετεῖν {οι ἀντερετεῖν 113, 49 
αντήηφη» 112, 3τ 

ἄντηστις καὶ α13, 1θ 
ἄντί Πρπῖ]. τα αλα, 27 
αντία ἡ 111, 40. αἀντία αἀνετὺ, 
111, 50 

αντιάδες αἱ 054,5 
αντιάςειν 411 56, ἀπ : 289, 55, 59 

αντιᾶν 112, 47. ἀἄντιᾶσαι 113, ὃ 
ἀντιάνειρα 111, 54 
ἄντεβαίνειν τῷ κὀρ 9ρ4, 46 
αντίβιος 115, ὃη. ἀντίβιον 84- 

γειῦ, αλά, 4 
ἀνειβολεϊν 112, 46 
αντεγονίςειν 112, 329 
ἱ Αντιγονίς, [. τριήρη» 4θο9, 20: 
«690, 19 
τῶν αντιγράφων Ἀ]εσαιίο ἁπά, 

36: διά, 53: ἀἰδετεράπτία 113, 
ὅρι 107, δα: 959, 54: 820, 46 

ἀντιδιαστιλλώμενον τῷ ἀμβλεϊ 
37, 4. πρὸς αντιδιαστολὴν 

ὁόσου 606, 67. Πο κό, 30: τοῦ, 
1 

ἀντίβεος 111, δ1 
ἀντίβεσις, Ἠιίοτας Ρτο Ἰϊίετα Ῥο- 

ΠΠο 196, 11: 273, 58. [ο ἂν- 
τιἈέσει τοῦ αε εἰς ήα 4050, 21. 
ἀντίβεσις, Ρίο µετάβεσι» [ει 
ὑπερβιβασμός 172, 9 

αντίθετος τῷ Λεῷ 647, 49 
ἀντικνήμιον ὁρο, 6 
ἄντιχους εἴ αντικρύ αιά, 27 
αντίληψις τοῦ πῳ. 505, 5δ. αν- 

τιληπτικὸν φωνῆς 038, 0θ, ἂν- 
τιλήπτωφ 112, 16 

ἀντίξουν ΑΙ. 114, 24. Ἅἀντιξοεῖν 
χτά, 260 

ἀντίος ἆ. 112, 34. ἀντίος εἰ ὁν- 
αντίος 4δο, 59 

᾿Αντιοχεύς, [οέπι. ᾽Αντιοχίς 9δ9, 
η ' 

ἀντιόων {- 119,94. [οεπι. ἀντιόω- 
σα 112, 56 

αντιπαγές αλά, 10 
αγτιπάβεια Φυσική 403, ὃι 
αντίπαλο» 111, ὅδ: 11ά, 9 
αντιπαφακείµεναι λέξεις 31, 5, 

30. ἀντιπαφακείμενα τοῖς ῥή- 
µασιν ὀνόματα 137, 47. ἄντι- 
παρακείµενον ἔχει ῥῆμα Όθο, 
αΤ.. ἀντιπαφακείμενον ἔχουσι 
τὸετῷο ὅδο, 24 

αντιπελαφγεῖν. αλά, 11 
ἀντιπεπονβότως ἔχοντα 59], 18 
αντιπεφάσῃαι 114, 14 
αντίπηξ 14,40: α1ά, 5 
ἀντιπφοηγεῖσθαι 463, ὅ5δ 
ἀντισηκῶ 112, ὃ 
Αντίσης ὁ 14, 07 
ὠντισπαστικὸν µέτρον,. 385, 35 

Ι Ν Ὀ ΈἘ Χ. 

ἀντιστάτης ὁ 111, 4λ: 625, 36: 
Ῥ]ας. ἀντιστάται δι, 2ὔ 

ἀντίστοιχος 6ἵ ἀντιστουκεῖν 114, 
36... αντίστοιχα σύμφωνα 006, 

4δ. ἀντίστοιχα δύο μετα τοῦ 
ϱ 070, 50. ἀντιστοιχκεῖ τὰ ὁα- 
σέα τοῖς ψιλοῖς 449, 1]. ἀἄντι- 
στοιχία τοῦ κ εἰς κ 250, 3 

αντίστοµο» 114, 1 
ἄντιστροφή, Ιπιεγάχυα ἵπάπδρο- 
Πο 24, δ. {ἡ ἀντίστροφος 
εἶιοιί 505, 47 

αντιτοφεῖν 1132, 4ὅ 
αντίτυπα 114, 1ὃ 
αντιφαάρα ἡ 114, 19 
Αντιφάρμαχα, ἨΝιεαποτί [μες 

α41, 12: Ἀθθ, 96 
αντιφερίζω 110. 13 
κατα ἀντίφρασιν 145, 30. ἐξ ἂν- 
: τιφφάσεως πείµενα 567, 4] 
αντίχειφ 111, 50: 047, 54 
ἀντίχφιστος παα1, σ] 
ἄὤντλον 114, 52. ἀγτλία 114, 10. 

ἀντλῷ ι1ά, ὐλ. ἀντλῶν 114, 
92, ἀντλητὴρ ξύλιος ὅπο, 
2. ἀντλητήριον 333, 93: 943, 

μπᾳ 
ἄντομαι 115,6 
ν » 
ἄντρον 115, 1. Άντρων», οΡ. 

αλά, 95 
ὄντυξ αλά, 0: ὅ9ο0, 19 
ἄντω θἳ ἀντῶ 115,24. ἀντω τὸ 

8 ν ο. ᾖ απαντω 111, ὅτ: τὸ ἱκετεύω 
115, 6: ἵπ «οπηρο[. 6078, ὃ 

ἀντῳδή 119, 9 
ἀντωμοσία 274, 96 
β / » Β 
ἀντωνυμία 179, 49. ἀντωνυμινὸν 

ἄφβφον 610,24 
ο, 
ἄνυπήλιφος 32,30: Εἴ ἄνυπηλι- 

φής 61,6 ζ .. 
ἀνυπόδητος 0οῦ, ὃι 
ἀνύποιστος 116, 18 
ανυπομόνητος 86,2: 11ὸ, 18 
ἀνυπονόητος 119, 49 
ονυποφόρητος 115, 18 9 
ἀνύττειν τὸ ἀνύειν δ21, 1δ. πιε- 
5 ανύτειν 110, 14 

ανύτης ΡΙο ἀνυστής 18α, δά 
ἀνύω 96, 49: 119, 12: 190, 48: 983, 

ἀάι τὸι, 57: οοτχἰρίευ 115, 16 
ἄνω τὸ αἀνύω 100, 31: 111, 17: 

τὸ πρώττω 119. 12. ἄνω [ει 
ανῶ, τὸ ανύω ὅθ, 43. ἄνω τὸ 
αυξάνω 907, 2]. ἄνω α πυπς 
Ῥγουιιοῖϊ, ππο οοτηῖρΙῖ 119, 16 

ἄνω ἀάνειΏ. οχ Ὅταερ. ἄνά 78, 
ὅ7: 118, 18: 05ο, δ. τα ἄνω, 
Ῥταεσσάοπίια 306, 50. . ἄνω, 
Ἀάνετῦ, Ἰουτ. 110, 20 

---άνω 4. 49ο, 19: (πᾶεπαπι τεῖῖ- 
πεαηῖ ἱπίπυτα, εἴ ᾳπαο οοττῖ- 
Ῥίαητ 606, 24: ασ]ίτα [ει ἀθίε- 
ενα 662, 5]: εἰ 201, 4. 

ἄνωγεν ὁ 3εός 1οῦ, τά. ἄνῷγε αὖ 
ανοίγω 484, 7 

αγώγεον αλὸ, 35 
ἀνωγή αλό, 26 
ἄνῴγμα, 80 ἀνοίγω ἆδα, δ 
ανώγω ἆ. 1οο,21: ϱς ἀνωγὼ 11ὸ, 

σα ς ἱ 
ἀνωώΐστος 115,40, ανωΐστως 115, 

44. - ἀγωῖστί ο ἀαθαθ 
ἀνῳκοδόμουν 06, 323 
ανώνυμος ἡμῶν 828, 40, «νωνυμὶ 
λέγειν 764, 2ὰ 

ανώφτο γέλως 192, ὃ 
. .. » / 6602. 24 

αωτέφω εἴ ανωτατω 92, 

ἄνωκθε ἔν (115, 98: 513, 40 

θ7ά 
νο ἆ. οχ ος 317, 44: 178, 48: 

Φύ4, ὃι: 964, 4: πῦ ἄσσω ὁ5ο, 
52: ἁἰπιίπαι. [ρᾳο. 199, α: 
υαπύταϊο ἀῑβειι 1ος, 40: πηᾶ- 
ίνα, Ρτοάπειηῖ α: [οεμιπ- 
πι, οοτΓΙΡΙΗΠΤ 40ο, 56 

--άξ αὐνετῦ. οχγί. 507, 18: ὅφ5, 
11: δι, 47 

ἀξειαν, περ. 412, 24 
ἄξεινος 50, 08 ᾽ 
ἄξετε ἱπιρεταιίνο 303, 16: 563, 

9: 619, 9 
αξιεπήγητος 116, 31 
᾿Αξίερος Οαδῖτ. 4δα, 17 
ἀξιοβέατος θά, 5: 90, 334 
᾿Αξιόκερσος, ᾿Αξιόκερσα 4δ3, 27 
ἄξιος 119, 7: 196, 13. ἀξιώτε- 

ρος, «ΙΟΥ, πηπαἰοτί5 Ρτο 179, 
28, αξιόχφεος 116, 18: Λιιῖς. 

αξιόχφεω» 116, 
ἄξιφος ὁ κα 59, 6 
ἄξον εἴ ὧξον 9, 5: 16, 33 
ἄξονες 119, 45, ἄξονες Αίπεπ. 

δ47, ὃλ 
ἄξνλος 116, 2: 1ά1, 55 
ἀξύνετος 302, 97 
ἄξω, Ῥιαε[; ἆεξ 333, 16 
ἄξων ὁ ι 116, 5 

--αο ΡΙο ου Ῥοσοί ἃ ΠΟΠΙ. 1 ας 
505, 28: Ίεπι Αεο]. ὅρο, 1. 
--αο 1οΠ. ῬΙο ω [ει ασο 778, ὃ 

ἀοζύς εἰ ἄοςεῖν ντ. 16, αι 
αοιδή ἆ. 116, 24: 92ο, 57 
ἀοίδεμο» 4. 116, 13, 5] 

αοιδῷ 31, 14. ἀοιδός 110, 33, : 
116, 24, 26 αοιδῶ Εἴἵ ἄοιδιῶ 

ἄοικος 14», 4: 4δο, 5 
αοχνίη πόνων 085, 209 
ἀολής 110, 45: Ρ]ητ. ἀολλέες ὃ9, 

ἀπ. ἀολνίόω 19, 97: 110, 40. 
αολλίσιαι 16, 7 

--ᾱον νοσᾶϊ, εκ ἄων 1ῶο, 59 
ἄοπος 1160, 51 
ἄορ 110, 52 
., ΄ ι-ᾱ ”., 

ἀόφιστον µόφιον 005, 17. αἀόρι- 
στον ὄνομα, τὶς θ14, 25, 91, 
αόριστον ὄνομα, πολύς 08ο, 
42. ἄόφιστα τὰ τοῦ δευτέρου 
µέφους 136, 19. αοφιστοῦσθαι 
608, 14 

5 ἄορνις λίωνη- 193, 46. ἄορνο» 
119, 2 ' 

αορτήφ 116, 55 
--αος πια[ς.-α Ρτούισιο ιού, 53: 

πειίτᾶ, α εοττερῖο 245, ὖ. ---αος 
Ίομ. Ρτο ατος αὓ ας 00, 11 

--άος Αεο]. Ρτο αἴος 606, 26 
--αός ἀετὶν. 995, ϱ. ---αός ᾱἷ- 

βΙ]αραπα α Ρτοάμειο 955, 
αοσσητήφ 116, 57 
αοτήφ Ρτο αρτήφ 116, 50 
απαγγέλκεσκε 475, 17 
ἀπαγοφεύω 118, Τ. ὤπαγορευτι 
ο, πός ν 9ο], ἆ 
ἆπαβον Ε. το ἆ ἔπαθον θ41, ήι 
απαιδενσία δοῦ, 26 
απαιΏύσσειν 300, 94 
ἁπαίυμε 459, 35. αἀπαινύμενος 

50, 4ο 
"ὌΑπαισος 110, 26 
απαιτίζουσα 509, 19 
ἀπαιωρώ 119, 50, ρα. ἁπαιωρεῖ- 

σίαι 451,3 
ἁπάλαμνος 118, 1 
ἁπαλέξειν 59, 53. απαλεξητικός 

ὀ6, 1ο 

ἁπαλβήσασθαι (118, ἆ 
141, 19 ἁπαλοιᾶν 
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ἁπαλός 117,50. ἁπαλύνευ ὅδ6, 
38 ν ἂν 

᾽Απάμεια ο). ο ἀ1δ, αι 
ἀπαμείφεσθαι α1δ, 9 
ἀπάνενθεν χ1δ, . 
ἁπανταχὴ . 61, 4 
ἀπαντλεῖν α.1. 1 
ἁπάντο.μος 1181 
ἅπαξ αοθεπῖα Αποπαδίαπι 781, ὃτ. 

ἁπαξαπλῶς 313. 90: 7δε, ὅα 
ἀπαραλ-ακτά εἶσι 749, 6. ἅπα- 

ραἈάκτως π1ὸ, ὃ 

ὠπάφασα ἐπὶ--- 375, οὐ 
ἁπαφασχνάτιστον ὄνομα αι ὅ5. 

ἀπαφασχμμάτιστον τῷ οὐδετέ- 
05, ποπ ἔοττπαης. εκ [ε πει- 
Ίτυπι 6. 119, 27. Πο ἆπαφα- 
σχ»µατιστόν ἐστι τοῖρ τφισὶ 
γένεσι 447, 36: οάν δ4 

ἁπαφαφύλακτοι 401, ὅτ. ἅπα- 

ραφυλάκτως ο 45 

ἀπάφγματα 118, 42 

ἀπαφεγχείφητος 48, 5 

αρκτίδες 118, 30 

πάνε» 118, 49, απαρτµλογία, 
{ει ἀπαρτιλογία 118, 42. ᾱ- 
παρτία 118, 50, 43: εἰ Τὸ, 13. 
ἁπάρτια τα 118, «2. ἁπαρτίζω 

118, {ι 
ἀπαφύεσθαι 179, ὅτ 
ἅπας χ42, 5: 055, 17 
ἅπαστος 118, 44. ἁπαστία α1δ, 

40. ἀπαστύς 118, οο 
ἁπάτη 118, ὃ1. αἀπατηλός 118, 

84. ἀἁπατήλια εἶδώς 770, 95, 

ἁπατήνωφ 118, θά: 119, μά. 
ἁπατονρία 118, 0. ἁπατού- 
ια μααδ, δ4 

ἀπανλαδίζω 119, 33: Ἠεί[γο]ι, 
ἀπανθαδιάζω: Θιῖάαν μἴτωμι- 
ασε αρποίαἶς. 

ἀπανλία απο, κά 
ἀπαυφῷ ο απο, 19 
ἀπαφῶ 119, 35: 656, 40. ἅπα- 

φίσκω 11ο, 37 
ἀπεβήσετο 120, 39 
ἄπεδον 130, 10 
ἀπέβφισε διο, 36 
ἀπειβής 123, απειβεῖς τοῖς 

νόµοις, ΙπΙΠΙΟΓΙΡΕΤΙ Ἱερῖνις ὁοῦ, 
27. ἀπεπῷ παπι τοβι]ατε 

απαπι ἀπ 121, 51 

ἀπεικός α40, 5ο 

ἀπειλή 130, 51. ἀπειλεῖν 121,3, 

ἀπειλήτην ἔ- 131, 9. ἀπειλη- 
τνρ ν 131, 6 

ἀπειλημμένος 131,41: 41δ, 17 

-ἅπ είδ.ειν 110, ὃ1 

ἀπεῖναι, Αδίτα 8ο, 1 

"Απειο εἴ Σάπειφ 1ο, αὃ 

ἀπειφέσιος 1ρο, 56: 605, 49 

απείρνἈεν αὖε, ὁ 

ἄπειρος 110, 491 142, 3. άπειρος ' ν 
{ εἲ ἀπείρων 013, 1, ἀπείφονα 

γαῖαν 617, 10 
ἀπέκτατο 120, 11 
ἀπέκτονε 120, ὰ 
ἀπελασία 178, αὔ 
ἀπέλεβφορ 12ο, δι 

ἀπελέκητος 194, ὅο 
ὠπέβ-ειν Λεοὶ. 120, 54 
άπελος 110, 50: ὅδε, 4 

ἀπεμπολῶ πονῖαι ρήπη(γῖ Ρο- 
πι ὕπιασι 098, 18. ἄπεμπολη- 
μένος αὔφηυο αμμηη. 618, 660, 

ἀπεμπολητή, ὁ, 1) εορίοα 

ἀπένεικε 1120, 1ὸ 

ἀπενιαυτισμός '΄ απο, 1] 
ἀπεπτοίμσε 455, ὃι 
ἀπεπτὼ ἆ.  -306, 10: 4δά, 
ἀπεπυδάφίσα 606, 5 
ἀπεραντολόγος ' δα, 4 
ἀπεφείσιο» 19ο, 54: 6Το, 

πδήψ 645, 7 

ἀπεροπός 495, 4]. ἀπεροπεύς 
λλΑ 40. αἀπεροπή ο, 48 

απεῤῥωγυῖαι πέτραε 574, 5ο 
ἀπεφύκειν Φ ὅτδ,λι 
ἀπέφχκεσβαι 126, 38 
ἀπεφωήσειας ὅδο, δ0. «ἀπερωεύς 

120, 46 ͵ 
απεφωπός πι απο, 4 
ἄπεσαν πιο, 4ὖ 
᾽Απέσας ὁ 119, 40 
ἀπεσκολυμαένος .1πο, 360 
απεστύπαν τδι, μ4 
ἀπευβύνειν πρὸς τὸ-- 489, ὃ 
ὠπέφβιβεν Ε. ὁδλ, 4», Πο ἅπί- 

Φβιβον 11ο, 60: 466, 18 
ἀπεφδος 06ο, 50 
απέχᾶν 119, ὂ1. Ίοη. ἀπέχθμαι 

120, 7 
ἀπεκβήρω 119, 61 
απέχω ιό, 46 
απεφύχοντο 4060, 46 
ἀπήειν, ἀπῆτε {. 131, 5, 42. [ο 

ἀπγεσαν ασια, 44 
ἄπηβησαι 4.3, ὃ7 
απηλεγέως 121, 14 
ἁπηλιώτης ὁ 196,30: 006, δ τάπι, 
δο : 

απηλοίησε 151, 19 
απγμεν ἴ- 121, 39 
ἄπημος εἵ ἁπήμων 101, 47 
ἀπηνήναντο 151, 30 
απῃηνής 131, ὃὰι 
ἀπήντετο Ροεἵ, 796, δ4 
ἄπγοφος 191, σάς 
απηφής 133, 4 
ἁπηρτισμένος Ῥτο ἁπηρτημένος 

191, 34 
απηρῶς 191, Π 
απῆσαν 119, 5ο 
απῆτε Ε. 141, 55 
απηῦφα 103, 59 
απηκής 141, 67 
ἀπήκχβετο 119, ὃε 
απίαλος 45, 11 
ἄπιδα οἵ ἀπιδέα 132, 14: οἳ ἅπι- 

δία 111, 11 
ἀπιδεῖν, ἀείροοι. 664, «ὃ 
᾿Απίη γαίη 133, 109 
απιβάνω»ρ λέγοντες π35, 5ο 
ἀπιαῆσαι 131, 43, 51 
ἀπίκια τὰ 133, 50 
ἀπικόμεβα Ίοπ. Ρτο ἀφ'. θᾳ4, 16 
ἀπίνβιον ιδ2, 16. Ηεἰγε]ν. ασπίν- 

Βιον. 
ἀπινύσσω 113,02. ἀπιύτως ἄχειν 

134, 36 
ἄπιος ἀῑῑθοι, 132, 17. . ἅπιος κ 

111, ο, 10: 040, 00. Ἅἀπιός 
Ἠοεμα 113, 18 

"Απις τος 133, κὸ 
ἅπλας αἡ 190, 18 
ἁπλάστως κ αθα, ος 
ἁπλήγιος ὁ 112, 17. ἁπληγίς καὶ 

110, τά 
ἁπληκτάφιοι 6127, 1] 
ἁπλήξ 120, 9 
ὤπλητος 1102, 111 1ὐ0, 1ὸ 
ἁπλοῖε 1αὖ, τά 
ἁπλοῦς 10, 1, 0. ἐν τῇ ἁπλότη- 

τε, πι ηρίίο Ώρυτα 781, 62. 
ἅπλωσαι 110, 0: 06, 1] 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΓΟάΙΟΟΝ ἄΑΕΑΕΕΥΝΜ 

ἀπνευστί σα. 

ἀπὸ ἆπο ροιῇ. δρα κοδς μαν 
Γερααιίοπεπα Πρι, ἐπ εοπῃ- 
Φοί. α1δ, Τ: 136, 4δα1 16, 36: 
1δε, ὂ: Ρίο ἄποβεν ἵ εοχηροί. 
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 απαπαθ . ο. - 49 
απόκανμα δ6 
ἀπόχειμαι 485, 50. Ὃ ο . 
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αποκμόμσαι ς ν-ὖ 

απ ο δή 
ἀπόνλίμα ὅ, 30. Δποκλίμωτα 
τι. ὀφέων 1 ::60905, 6 
ναός, "ή, δ6 
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: ὀώματα όκο, 49 
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απυκυῆσαι 95 
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ἀπολείβεται 45 
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απολείχειν 11, 55 
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ἀπολιμπάνειν, 4εβο. 4οο, δᾷς ᾱ- 
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ᾱ. ᾽Απολιώνιος 317, Ἱ, ἀπὸλ- 
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αποπιάσαι 130, 309 
ἁπόπληκτος 15ο, 17: 181, 11. 

αποπληξία 19ο, 16: 19χ, 1ο 
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ἀποθζώγες: νᾶ 190, 57 
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ὠπόσπασμα Ξαλάσσης- ὅδά, 5η 
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ς ὑποτακτικοῦ 113, 33. ἄποστα- 
ου σίου δίκη ασά, 93 
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αποφβέμενος 137, 34. αἀποφθί- 
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ἀποφλανρίζειν 128, δά 
ἀποφλογίσειν «ῶρδ, ὅ5 
ἄπυφορα πυρός 9605, 25 
ὠποφράδες Ἠμέραι 1591, 19. ὤπο- 

φρας ἄνἈρωπος» τὰς πιο[ασίως 
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αποφυσᾶν 257, δι: τετ ὠποφυσ. 
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ἀποφώλιος 1όο, 47 
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ἄπριξ 192, ὅ25 σθαν- 48 
ἀπρόκοπος 89, οι 
ἀπρούπτως 495, 3ὖ 
ἀπφόςβλεπτο» 455, 49 
ἀαπφοσεξία 120, 15 
απρόσιτος 190, δ 
ἀπρόςκ-μτοι δίκαι σα Ε] 
ἀπῳόςΆηητά ὄντα τοῦσ 496, κ 
απφοξμάκητο» 16, 1ὸ 
ἄπφόαυφις ος ιδ 

ποσο ο π 

ἀπροσταρίου ἀκΗ 124, 48 
ἀπροτίμαστος 19δι 3 
ἀπροτίοπτα 100, 10 
ἄπφοτοι 4ν 2] 
απφοφασίστως βομβεῖν 9594, ὃ9 
ἅπτερος 196, 36, Άπτερα ο 
νε. 150, 51. απτεφέως ιό 
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λοβό παῦθ, 19 
ἁπτήν 120, Εν] 

απτοεπής [δι ἁπτοεπή» α9ό,-άι, 
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ἅπτω τὸ αρτὼ καὶ ἐπίκειμαι 4οὔ, 
ϱ: τὸ δεσμῶ ιδ, ὸ4: τὸ Αίγω 
1, 19, ὁ0: ει ἆ, 1δ: τὸ πφο»- 

: εγγίζω διο, 19 
απτως : 5, 4 

απιἉμήν ο. 006, 50: ος απύβμε- 
γος 100, 50 

ἄπυχνος δο7, ὰ 
ἀπυνδάκωτος 1όο, 99 
απύεγωτος 411, 9 
ἄπυψος χῷῦ, ὃι 
ὤπυσα Ρτο ἅπασα 959, 40 
ἄπυστος 190, 48 
ἄπωλκονσο {ει ἁπώλ.υντο 621, 3] 
ἄπωμοτος 190, ο]: 500, αὃ 
ἀπώνατο 124, 3: γΡὶιε. ἀπώναντο 

19ο, 1ῷ 

ἀπῶσμαι µε ὦσμαν ἀδά, 7 
ἀπῴχατο Ίου. 505, 5δ 
ἀφ εἰ ἄρα. χός, ὃ 
---αφ. νετρα]ο 709, 58: εοπηρο!, 

910, ὃ4,. ϱἳ ποπη. οἳ αἀνειθ. 
173, ο: αρ ατο» 43ὅ, 47: 
491, 30, 37, 52 - 

άρα, -ακέ, ώβα [οπι. ἄιο, δᾷ, 
ἄφα οὖν, ΙΠ]τιο΄ Ῥοηίοιῇϊ 378, 4ος 
λος ασ. εἰ ἄφα οὖν 78, 47: 
3200, 49: 614, 5η: 610, 00: 
649, 23, 46: 707,20: ὅρο, αι, 

. ἄρα το ὧρα., αν 496, 4ὅ 
ἄφα, ἁἀπαρίε. εοπ]ιποτῖο 606, 25, 
Πο 4 415, 11: 14, 18 

αρά 1δ4, απ α1θδ, 19: ει ὅ9, 556 
ἄφαβος ὁ 194, 27: 528,15. ἄφα- 
ν βεῖν. 14, 5ο 
αραῖο»ὁ 194, 15. ἄφαιός [ει ᾱ- 

" φαιός 194, 17, 319269 αραιαὶ 
νηες 194, 56. ἁἀφαιότερος 194, 
36 

᾿Αραιτασιείόη: ασ, ος 
᾿Αράξης β. 154, 59 
αραξό- ειδα 1δά, 490 
"Αφαφ 4. Οσα]. 1, 41 
ὤφαριημένος Ε 194 ο 6 
ἀφαφώ τὸ αρῶ λάά, άθτ το αἁρμό- 

ζω 145, 2. ἳ τν 194, αὖ 
ἄφας Ίει ὧνας ὀδ, 17. ἄρασθαι 

611, 29 ' ν 
ἄφαστω 154, 90 746, 36 

αφάχνη ἡ 195, ὃ: ος, 27. ἆ- ᾱ- 
ράχνης ὁ 194, ὃ]: 07, 40: 

ϱ ὁ97, αῦ: Ἴοθ, 4δ. - αράχνιον 
Ξφθώ, 4ὃς 4δο, δο: Ρίητ. αρᾶ- 
χνια 159, ὃ. ἀραχνιᾶσας 99, 
17, 35 ” ͵ 

ἄφβηλον ταθον 1ο 
αρβελη 195, 12. ἀφβνλίςἡ 10,14 
αργαλέος. ἳ το τα5θ, 1η 
᾽Αφγανδών ὢ ὤνος 125, 36: 912, 5ο, 

᾿Αϕγανθώνη α9ὺ, 27, 51. Ἂφ- 
γανθώνιος 1269, 3δ. ᾿Αργανδώ- 
γειος υ 50, 36. 

Ἄφγαφο 126,53 
ἂργεία Ρτο ἁργία 46», 8. ᾽Αργεία 

ξεπι. 106, ὅδ: νΕοπε ᾽Αφγεύ 
ώλιξ 1Τ98, 38 

978 

ἀφγέινός 196, ο. 
᾽Αργειφόντη; 150, 4]: 461, 
ἄργεμον 190, 06 
αργεμώνη πετα 1569, ὅἹ: Ηείγ- 

εἶνις ἀφγεμόνη Ρεν οπΙΙεΓο. 
ἀργεννός α12ᾷ, 50. αργεννάων οἰῶν 

060,22. ᾿Αργεννοῦσαι [ει Αγ- 
γεννοῦσσα: 19], 15 

ἀργεστής 120,38. ἀργέστης 126, 
30: ὅπο, αὖ 

ἀργέτε ὀημῷ 16, 45 
Ἀφγεφόντης ο, 461, 35 
ἀργής 110, 18: 126, 4ο: 58», 49. 

ἀργῆτι κεραυνῷ 100, 43 
αργία α Ρτούποτο ὅχο, 20 
ἀργικέφαυνος 6020, 7 
ἄργιλος 191, 1. ἀφγιλωδη» 197, 

1ῶ: 72ο, 2ά 
ἄργωόεσσα πάκ»Η 67ο, 4ο. Δο- 

γινοῦσαι Ιπί, 1όπ, 18: 73ο, 3δ, 
απ Αργιωοῦσσαι- 

ἀφγιόδους 127, 6 
ἄργμα τὸ 118, 57: 157, 16 
ἀφγόλαι Εεηρ. αῦ7, 18 
᾿Ἀφγοναῦται 106, ὃι 
Ἴφγος τὸ 156, 1,0, 12. "Αργεος 

ἑπποβότοιο 59ῦ, αν 
ἀφγόρ 126, δα: 126, 3, 10. ἀφγός 

ὁ λευκό, ᾱ- 157, 6 
αφγυφᾶ [- 162, 34 
αἀφγώφιον 157, 34. ἀργύριον 6ς 

αργύφια, Ῥεεπηῖαε «μᾶθοιιπι- 
{πε 197,50. ἀργυρίδιον 147, 
19, 

ἀργυρογνώμων 1ὔ7, 90: 497, 49 
ἀφγυρόηλος 157,27 
ἀφγυρόπεςα 11/51: 947,11 
ἄργυροτοξος 1όηρο5 
αργυφώνμτοι 380, 6 
ἄφγυφος 157, 3η, 5”, 56. αργύ- 

φεος 197, 50, ει 

Άργω ἡ 156, ὃι 
αργῶ τὸ Φαίνω 107, 56 
αρόαλωώσαι 456, αν 
αρὀμθμό» 197, 44 
ἄρόμν 19], 46 
ἀρδις 157, «9 
"Αρδατος 147, δ' 

ἀφόιττοέ 147, 11 
ἄσδω εἴ αρφθῶ 137, 4. ἀρδμέφ 
πότε 41 
᾿Αφέβουσα 198, 18 
αρειή εἴ αφειώ 154, ὅ2: 150, 26 
ἀρειριάνειος 159, 1η. τεοῖῖτιφ αφει- 

μάνιος Ρεπυἱὕπηα Ὀτεν]. 
ἄρειο ο. 45. "ρειος πάγος 
οὴ ανα. Αρεοπαγίτη». 3Τ5, 
δε 1 6ο6, ὅγ. λρειος Ῥτορς. 
τν : πά6,20 

ἀθέτο» Ίσπ. 159, 59 
ἀρεῖος ᾱ. εκ ἀφείων ϱ», 4ὖ 
ἀφείσολιμος 150, ὃ 
ἀρείφατο 150, 30: 140, 3 
ἀφειὼ ας ᾧ σοι ὃδς 751,4 
αφείων υ- 199, ὃ: ιά5, 13 

676, ιό 
ΣΑθεοπαγίται 150, 4 
Ἄρεοςς” "Ασετ χάο, 6 
αρεπυῖαι [. 198, οα 
Ἵρες ὦ -αάο, 1ο, 2: α Απορι 

477, 18 
ἀρέσαι τὸ λαβεῖ, [ει ἀδεῖν 147, 

6... ἀρεσόκεβα, ΡἰασαὈήτυμια 
1968, ὅλ 

ἀρεστήφ 198, δ4.. ἀρεστός 198, 
140. αφεστον τῇ ὄνκρ ὅδο, 9. 
. . 49: μι, αρέσω 129, 
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"Αρετάν ὁ, 
Αρετᾶσν ω 
αρετή 198, 35: 

1ου, 
817, 19: εἴ ἄφε- 

σή 98, δε 

ἀρέτης ὁ 496, 1ο. βοπίαπ ἂρό- 
τη». 

αρετοῦσθαι 128, 45 

ἄρετῶ ὦς ἆ 158, 45: 588, δο 

"Αφευς ἆοοί. Ρτο Ἂρης 159, 47 

Άρεω Ε 179, 29 
"Αφεως τοῦ, ΑΙτ. αάο, 13 

Άρεως ω 158, 3 

ἀφύ Ἰοπ. 128, 16 

΄ρνα αάο, 51. "Αφχα, ἵπὶ- λΙατ- 
Ἡ [αετα 507, 16 

ἀρήγ» αάι, 5. ἀρηγός αάι, 9: 

609,8. ἀφμγών όνο; 141, 11 

ἀφήτες, πιαν ος Ώὰ 16 

ἀρμίβους 1όο, ὁ7 
ἀφήτος Ἱ- Ρτο ἅ- 

173, 57: 690, 36 
ἀρηίφιλος αό90, ὅ3: 308, 49: α4ὖ, 

αα 
ἀρχμένον ἴσιι ἀφγφημένον 141, 30 

ρειος 159, 43, δα: 

ἄρμν, ἔεττωτα Τ 15, 45 

ἄρήν Ίνος α4ο, δὲ: τάθ, 19 
α: 140, ᾽Αρήνη εἰ ᾿Αρήνηθεν 1άλ, 

“ 
λογος Ἰοπ. 140, 11. "Άφηος µέ- 

ιό στο, ὅ5 

ἀρήφει 141, 35. ἀρηρώς 109, 41: 

πευ!τ. ἄφμρός 116, 56 

ους 11ο, 1ῦ: εκ [ο γουαίναπι 

ἁωμπτακας [αεῖτ, "Αφες 149, 6: 

α αποριεῖ 794, τά. ἄρης ὁ πόὀ- 

Άεμος 199, 11: 128, ο: τα, 
ᾖ: α45, 6, 13: ὁ σίδηφος 194, 
5: αά], 18, 44 -] 

᾽Αφήτη χάο, 59 
ἀ ρωτάς 14ο, δὸ 
᾿Αφητήσιον 149, 49 
εφητός 110, 4ο. "Άφητος Ἠετον 

χάο, ὁ-, 59 

ἀφηφόροι δοῦ, 46: η. ἀῤῥηφό- 

ροι βεπιίπο ϱφ, ειπα παπα. 

ἀρῃμός 141, 20. ἀρᾶμῆσαι 141, 

54 
ἄρφρον 141,52. ἀφαρέμβολα σάι, 
κά 

ἄρι Ἱπιοπβνυπα 142, 14: Ὁογ. οχ 

πεφί 143, 10, 193 Ἰπ ΘΟΠΗ ο{ι- 

Μσπε ταπῖυπι πἰμεραϊατ, 1άφᾳπο 

, οοττερῖο 697, 30. ἂφι εἴ ἐρι 

ουπν αμίδ. οΟπΙΡοΒι [ο]εαπί 

575, ὃ 
. .- « 

3, με] 

αφία Ἡ 190, 90 

ἀφιβαλίς 
199, δα 

ασίγνωτορ χ45, 

ἀρίακονς 3406, ὃ 

Βριδείκετος πάς, 531 541, τά 
θ160, 18 

--αφίδιον ἀῑταίη, 005, 7: 

Ἐρίῴιλος ὁ- 112, 12, 191 ἀφιζίλη 

Ἁιάς. α κό, 4ὁ 

ἀφιήκου» α 1, 63 

αφιημένο { 194, ὃ3 

ο ἁμόν αμ, αΤ] 6οο, δο. ἆἀφι- 

μἈήμεναι Ἱ- 140, 90. . ἄφι- 

Φμητικὸν ὄνομα 373 30: 390, 

Πω) . 
--άφισν ετ αφίδιον ἁμπίπ. θοὗν 7 

610, 18 η 

ἀφιπρεπήρ αάσ, 40 

᾽Αρίσβη ἳ ο α1ὖ, μ] 

αφισκύόης [ου ἀφισχυδηε 113, [ο] 

ἀφιστᾶν "ει ἀφιετητικό, α μον, 18 

οἱ ᾿Αφιστάφκιοι .9οῦ, 14. Αι 

στώφκειος βίβλο. 4 δ, Λ- 

φιστάφκειο» ἀγφός ἀιοας, ας 

᾿Αριστέας ἆ. 795, 14 
ἀριστεία 4 140, 1ὃ 

αφιστεῖον ᾱ- 616, 7 

ὀριστευς ᾱ. 45, 11: Ρίυτ.' 1οή. 
αριστᾗες 207, 5ο 

ἀφιστίνόνν 58 788, 
ἄριστον αὶ εὐωχία 145, 1ὸ: 3θα, 

50. ἄριστος [μρει]. 15, 6: 
676, 1 . 

Αριστοφάνης ου» 081, 1δ-:-ασου[, 
Αφιστοφάνην 192, 30 

᾿Αρίστνλιος 141, 05: 4ὁ7, 30 
ἀφισφαλή» α14α, 2 
αἀφιφηλής χάα, ὃ5 
ἀριφραδης 143, 40 
ἀρικῶμαι [ει ἀφδ. 09, 3ο 
ἀρίων 6οτηρᾶς. τς αάθιπ 
"Αρκείσιος 144, 20: κόθ, 9 
ἀρκέσαι τὸ βοήΆησαι αάά, 59 
᾿Αρκεσίλαος 16ο, 44 
᾽Αοκέσιος 6, δ. ᾿Αρχέσιον πῃ.. 
νά Εν] ς ῇ 

ἀρχέσω 130, 55 
αφχενῃος - ἑσαάα, 57 
ἄφκιος ᾱ. 4ο, 19: 14, 3 
ἄρκος ἀ. 199, δι: αάά, 1ὸ 
ἀρκτεύειν «αοἳ οαθά, 41 
ἀρκτεκὸν τῆς τελενταία» συλ-α- 

βης 459, 26 

ἄρκτος 144, 18. ἀρχτοῦρος 19, 
16. αρκτοφύλαξ πο, 16 

ἄρκυς ᾱ- α΄, ὃ, 0. ἄρκνον 10 
1. ἀφκνωρεῖσθαι α44, 1 

ἀρκῶ τὸ βον3ῷ 66, δι: 66,3: 
171,56: 051,16: [ας έσω 18, 
ατ ἵπ εοπαρο!, Ρ75, ὃ 

ἄρμα 197, 1] 
άρμα χ469, ὃ 
ἁρμαλιά 149, 7. ἅρμαλιάς αάο, 

12 . 
ἁρμάμαξα 145, Ὦν 
ἀριάν ΡΗνρ. 146, 43 
αρμάφια 146, 96 
ἁφμάτειον µέλος 149, 30 
ἁρματηλάτη» 140, 47 
ἁρματροχιά 146, 14 
ἄρμενον 140, 1: 48, 34. ἄφμε- 

νον τροχόν 6ο, 48 
ἁρμογὴ δύο λέξεων Τό, 0, 15 
ἁρμόδιος ἆ. ας, ᾱ- 95], 3 
ἁρμόό» 144, 49. ἁρμοςόντως 1ὸ7, 

ἁρμοῖ τὸ ἁφμοδίως 144, ὃδ: γ- 
ταςυ[. ρτο αρμῷ αά κ, ὃι 

ἁφμός "η αχ 49 
ἁφμοσταί Ἰ.4ο. ο 36, 5 
ἁφμόττω Ὀου. α44, 
άρμφ οὐνοιὸ. λα, 7 
᾿Αϕναῖος χ10, 7 
άφνε τν. 46, 05, 58. ἀρνεῖα 

τὰ τ1ῦ, ὁφ.  ἄφνειος ᾱ. 29, 50: 
ἄθνειόρ ἳ 140, 19 

ἀφνεῖσἒαι ας, 1ὃ 
ἀφνεντήφ 140, ὃχ 
Αρ” α4δ, ἀτι 05 
ἀρνός ρεπῖτ, ο, 14ο, ὅθ:- μοπιι ο 

χ40, ὁ] 
ἄρνυσβαι τὸ λαμβάνειν 1460, 15, 

Ρατιιοῖρ. ἀρνύμιενος 140, 4ο 
ἀρνῶ ἆ, αἲ αἱρῷ 50, 4α. ἀφνὼ 

τὸ ἀντικαταλνάσσομας ὅδρι ὃ 
ὀφνφδοί 110, οὐ 

142, ὁ6 Ανόν 
ἆρον, τοὶο ὅφ4, 55: Πε 00, ὁ0: 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΙ6ΟΝ ἄΑΚΑΕΕΥΜ 
Ὃ αῑν δ4: 674, δα: 7ο, 

--αφός ᾱ, ἀ6, τά: ψοιναὶ, 74, δν 
Ὃ ο) 506, - γετ Ῥαϊθ εκ 

απβπινο 6, 18: 737, ἆ 

ἀρόσαι ᾱ. 176, {8 α οςΒ δη, 
30, 50. ἀρόσιμος γῇ 603, 5 

ἀρόσω αι, 147, 44. ἀἄφότης ος 
᾿ ἀφοτήρ 65, 14: 398, ὁ, ἄφὸ- 
τφεύς 147, 30. «ἀφροτφιαστην 
307, 51. αροτφίασι; 366, 65 

ἆφοῦν 111, 7 
ἄφουφα η αά: ρεπῖτ. σ-- ᾱ- 

θούρων 4, 7: 575, 5ο, Ῥτο 
αρουρῶν. : 

ἁρπάγη ἆᾱ. 87, 57. Αφπαγαί, 
: Ερίοϊναγπιί Ενας «σδα, 1 
Άρπαγος ει ΟΠ. δαά, 56 
ἁρπάξω α εοττορῖο 757, 37.  ἆφ- 

πακτῆρες 350, 6. ἁρπαλέὸον 
148, 7. ἁρπαλέως 148, 6. ας 

᾿πάλίωη 148, 7. ᾿Αρπαλίων τι”. 
5. ἅρπαξ ὁ ἐν τῇ σκηνᾷ, ΡΙΒΟΗ. 
9728, ὅ, "Άρπασος αγ, ὁ0.  ἅφ- 

. παστόὀν 58, 3 
ἄρπεδής αάδ, 19, ος ση 
ών ὰς Ἡ τος α ση 
οπή | 146, 17, 303 

ἁρπίς ἔειι ἀπίς το πάδ, δὲ 
ἅρπνια 14,25: Ρ]υτ. ἄρπνίαι 198, 

315 148, 38 (ὐς οκ αν νε 

ἅφπυς ὁ ολ αάβ, 55 
ἅρπῳ αά8, δι. ἁρπῶ  αάδ, 16 
ἀῤῥαβών 148, ο. - ἀῤῥαβωνίζω 

1 
ἆφῥατος 148, 47 
ἀθφενικές 1άφ, 6: 817, 5] 
ἀῤῥενωπός τοπάο, Ἱ 
ἀφήηκτος 149, 13 
ἀῤῥηφόροι 149, 15, 10. ἃ ο- 

ρεῖν 149, 1δ. ἀφόμφ 
12 ε.α 

ἀθφωκος 99, 11: 149, 24. ΄ αϕῥι- 
χώμας αυ 

ἀφύνῆμος π40, ὃ 
ἀφύνσμος αδι,λ 
ἀθῥωδῶ 653, 58, 4ὅ 
ἀφῥωστος ; 40, 55 
ἄφσαι τὸ ποτίσαι 91703 
ἄφσαντες 149, 90: 407, ή 
ἀρσενικώτατος 337, 55 
αἀρσενόβηλυς εορ 600, 41 
ἆφσην 149, 41, 05 
μι τοῦ ο 95ύ, 43: του ϱὰ 308, 

3 
ος ο "όρο αά9, 48, 'Αρσοόη 149, 

ο 
ὥρσιος 08, 54: 156,9 
ἄρσω Αθοὶ. οὗ, ὅλι 11δ, δᾷ4 
ἀρτάβη ο τω έ αὖο.θ 
αρταμγησαι 1 1 

ἼἌρταμις Ὁ. 5, ὐ6: 506, 1 
ἄφταμος ὁ χ4ς, 86 
ἀρτᾶν τὴν πύλην 60ὔῦ, 4 
αρτάνη κ 
ἀρτεμή» τασο, 
Άντεμις 1δο121 ὅδύ,, 
άρτημα το 100, 11 
ἀρτήν ὁ 71, 241 116, 50. ἆρτης 
ία αὖος 33 

ἄρτέ, Ώυπο ὅὰ, 0, ἄρτε αυὶ- 
εις 478, 4 

ἀφτιέπειαι . ο 
ἀρτίζω 15ο, 50, ὁ 
ἀντιλόχευτος 38ο, 1] 
ἄφτιος 190,36. ἀρτίπους 159, 

ευ] . . 

ἀρτοβήκη γιό 9 

8ο 

ἀρτοπώλης ὁ 698, 36: ΄ Ὑοο, ὦ 
αρτοπώλα 67ο, 30. ἁἀρτοπώ- 
Άκου αδτια 

ἄρτος χδο, 36. ἀρτός γ. Ἡ. ΄ 

ἠὐτύω -ᾱ- 78, 5 δούν ὃ αρτύω ᾱ. ο75, ὁ. « ειν φα 

975,7. ἀρτύνω 159, 4ι. ἆ 
τυµα τὸ ά1δ, 

ἀρτῶ τὸ ἁρμόρω 8, 12: τὸ ἕ- 
κ ὅραιωὼ 159, 3πἩ 
αφύβαἈος 15ο, 49 
ἄφνβεὶ, νεωρτέ 1 
Άφυπες αθο, 66 
ἄρυσι» καὶ 151,3 
ἄρυσμορ [σι ἄθφ. 161,1 
ἀρυστήφ : δι, δ 
ἄρυστι» εἴ ἀρύστιχο ᾗἹ 
ἀφύταινα 30δ, 
ἄρυτός αὖ ἀρίω 
ἀρύτω 

650, δ 
ολο ἀαδν κάτ 479,5 

ἀρύω 159, 47: 179, 67. ἀφύεν 
 φὸ κἀλεῖσθαι αδὰ, 1. 
ἀρνώνη Ἠετυα 186, δὲ. :΄ (οἶα- 
απο 0. 1ο, Ἱπάσπαανφις 
Ῥηγοπίας ει εώσα, Ἂς 

ἀφχάγγελ»ς ο πι σἃ 
αφχαιφεσιάφειν ψος Π 
ἀρχαίω ὁ δω Σ 
ἀφκάο, Αεοῖ. . δν 18 
τα αφχεῖα : δι 
ἀρχέφανιστνς ὁ μωέὲ 

ἁρχέστατον [. 9 κ λν. 
α ενω α. Σ τα 

ἀρχὴ τοῦ ὀνόματος, ωύόμας ἰἷς 

ἐν ἀφχῷ 11Τν ὰ. τὰς ἀμα ι 

τα νεος αερα απο [ου ἵη ρεϊπεῖρίο 
το 8οα, 20: αὖα, ὅ6 νὰ” ” 

ἀθχηγὲ κακῶν λλ, 431 δοά, 65 
ἄνκήθεν τας δ 
ἀφχπόε Β, 96 

Αρχίας ὁ ν αχ 
ἄφχιατνό 315, 6: 350, δε 
ἀρχέβουλος πο, ' 
Ἀφχιδάμειος πόλεμο 394, 49 
ἀφχιβέωρος στ αδας δα 

αρχιπάφΆενος Ἅ , 

ἀφχιστφώτηγος ωος 
αρχιτέκτων πό Ἱ 36 
ἄρχμενου αν - αὖλ, 3 
ἀφχογλυπτάδης ταδε, 
αφχολίπαρος αδ' 

ἀρχός αδα, Γ . 3 
ἄρχω ἆ. δε, 13. ἄρχων 1δ1, 1ὰς 
αἳν ἄφχω οοιπρο[ίτα α 

ἀνκώνης δια 

τα : ὦσοι 

89, 981 04ὅ, ας δο0, 4ο 
ἂφο μοι Πρπιξ αά, ὅλι ἆ 
η ἁρμόςω κ ντε, α4ς, 

. 1υο, οι 49: ὅδαν 
4: 975, δὰς ὅγ4, απ: 498, 2η 

Γ 1010, όοι Οφὰ, δα. -α ο ᾧς ᾷ 
σΦΗ .--- σω 11. 

ν 40, αρῶ μα μα. 
ἀρωγός 1όο, δι τάς 9: α- 

, “υ υ , 
ὁ ὀφωματιστὴς κάλαμος ἀπο, 

πείοιο ἀπ ηΘ]μ19 αφωματύγηε. 
ρνά Ἰίοβσοε, οἱ α δε 
ππάλαμος: ἵἴοπλημο πίτα αο9ι ὁ8 

--ας αλ ἰ{ο(γ[ζα ναι, 
αι σἑοῷ ἱαέλκαί [να ων, τος α 



δ8δι 

δ, ---ᾱς Ρτοργ. Ι[ο[γ]]αίνας Πο- 
: πιομῖδ, α Ρτούµεῖο 655, 35. 
--α. α Ὀοτίου ὁ05, δὲ, 50. 
---ας Ρα ἀἰγ]]ανα πια[ου]ίπα, 
γε] ρτορτία [ωήε, γοὶ βοπ]ία, 
βεοιυπΙιτ(ιο ρου ντ 5, 4 

---ας ατος πθυῖτιπα, α οὐττορίο 
ο56, 30. --α5 αος Ίο. ΡΙΟ 

ατος 500, 11. --αξςαος, α 
εοστερίο 903, 50 : 900, 31. ---ᾱ5 
ατος, ἴοηπ. αος, ΛΙΙ. ως 500,2. 

ο -α- τὸ, Ἀε]ίοπ 309, αι: 1η ]- 
ον ως ἰπάεοΙπαδί]α 956, 3 
ας Γ. Ρτο ήσας ρασ[ῖοῖρ. 1531, 27 
σας αὐνετυῖα 65, 19 
σας αντός 605, αε, --άς τιῦ- 

ποϊγ]αῦα Ρτορεία, Ρθς ντ Βο- 
οἵαπτυτ 900, 1Ο. --άς ἄντος 
ἵπ ποπηῖα. οομίσὰ ποσρλάσι 101, 
40 
- { 

ας ἅτος 5, 4 
---ώς ἆθος γετνα]ία 050, 01. ---ᾱς 

κ. αὖος α οΟττορΙο 905, 3ο 
-ᾱ- Ρτ. ἀειῖν. 1], 16... -τ-ᾶς 

ον Ῥτο αὓς Ὠογ. 6οὗ, 55 
--ᾱς ἆ ἆ 394,30. ---ᾱς ἃ ἀοτίγ. 

βς. 191, δι 
απ, ἄντος 9 ν 19 
σαι ιο Πρπ, 193,3. ἅσαι τὸ 
- κορέσαε ᾗ 164, 55 
ος ή 101, 47. ασαλέα Ίεα ᾱ- 
. σαλία ἡ 191, 50 
ασάμινῃο» 191, ὃρ 
Ἰασάφωτος δα, 3 
ἄσασθας, τὸ κορέσασθαι 191, ὅδ. 
-. ἄσασθαι Ρτο ἄσσεσθαι, Παποι 

Ἐ νηὃ, 38 
ἄσβεστος ο. 15, 8 
ἀσβολώδης 505, 30. ἀσβολωσαι 
δή ν 
 ἄσεβης 153, 11 
"ἀσειόγειαι Γοιι ἀσιόγειαι 190, λ 

ασελγεῖς 1ό5, 58, 4ο. ἀσέλγεια 
105,50, 40, ἀσελγαίνευ 193, 17 

ασέληνα 105, 4 
ἄσεμγος ο. 650, 4δ 

ἄση 191, 50: 192, 24: 161, ἄθι 
370, 19 . 

ν΄, ος 
ασήμαντο ἳ 1ο, 19 
ἀσθαίω 159, 56: Πηρχα ἅλαιστά- 
τς νω 08, ος Ἠε[γεΏ. ἁλασταίω. 
ασθενής 195, 30 
ἄσθμα χὸ 190, 19. ἀσβμαύω ἆᾱ-. 

190, 19 
--ασι Ίοα. νειρ.ῖπ μι. 177,16 

"Ασία α52, 20. ᾿Ασιανός 70, 35. 
᾿Ασιάδος κρούµατα, οἵ ᾿Ἀσιᾶ- 
πιδο» κφούματα 199, 51 

' ασίγ, | 950,9 ἀσίγητος ος, 
᾿Ασινεῖς 193, 7 
"Άσιος 155, 950, 4ρ 

ἄσις κα 155, 23, 35: διῦ, 17 
ασίω ἵ- 196, 4 
ἀσκαλαβωτης 124, 10 
Ασκώλαφο- 378, ἆ: Ρτορ;. 123, 35 
ὁ ἀσχαλές [ει ἀκαλές αῦ4, 26 
Ἀσκάνιος 1δ4, 19 
ἄσκαάντης 104, 29 
ἀσκαρδαμυκτὶ βλέπειν 716, 12 
ἀσκαρίθειν . 154, 27 
---ασκε Ίοπ. ἵπ 4οτ.1. 024, 49 
ἀσκεῖν , 458, 18 
ἀσκελής ο ο - 
Γσκέπαρνος αδε, ὖο 
ο διτΦ 1δ4, 55: 195, 4 
ὠσκῆσαι αδά, 94: 155, δ. ἀσκή- 

µατα 190, 1. ἀσκητής 153, ὅ2. 
ιωάσκητὸν νήμα με. 0οὔ, 57 

ΕΤΥΣΜΟΤΟΦΙςΟΝ. 

1 Ν 5) Ε Χ. 

Ασκληπιός α1δά, 45: 494 19, 
᾿Ασκληπιάδης Ἄϊο, ὃ. ἄσκλη- 
πιάδειο» 129, 47 : [οεπαι Ασκλη- 
πιάς χο, 18 

ασχός 105, 3: 347, 36. ἀσκοφό- 
φοε 105, 15. ασκοφοφεῖν 192, 7 

--άσκω ἆ. ο τειυί ἵπ ἅω 19ο, 
49: 391, ὃε: 493, 44 

ασκωλιάζειν 195, 55 
ἀσκώματα 105, 15 
άσμα 4. 54, 16. ἄσματα µελικά 

ὄρο, {ο 
ἄσμενος α0ῦ, 35. ἀσμεναίτατα 

51, 17, 18δ. ἀσμενίζω 199, 30 
ασμωλή εἰ ασμωλεῖν χοῦ, 55 
ἀσολοιχίστως 901, 5] 
--ασος ᾖ. 347, 39 
.Ἀσούρ Ῥιῃ. γος, 1δ0, δ4 
ἀσπάςω 105, 44 
ασπαίρω 10ο, 4: 735, 51, δά 
ασπάλαλἈος μὴ 196, 5ο 
ἀσπάλαξ 1δα, 7 
ἀσπαλιεύεσθαι 120, 55,50. ἄσπια- 

λιεύς κὸῦ, 9δ. ασπαλιευτής 
1560, 59 λ 

ασπώραγος 1660, 25: 161, ὃ 
ἀσπάτιος αῶ5, 90: 156, 0. ἄσπα- 

σίκ 106, 4. ἀσπασίως 159, ὅδ 
ἀσπαστός χ5ὸ, 09: 166, 20 
ἄσπειστος 1δ 
ασπερχές 156, 55 
ἄσπετος ο, 143, 9: 196,45, 46, δι 
ἀσπιδαποβλής 598, 6 
ασπιδές έος τὸ ωτι, ὃ 
ασπίς 1ὸ7, 7. αἀσπίδος Εοτηιᾶ 370, 

12. ἄσπίς ΙΕΤΡΕΠδ παλαμναία 
647, 49.  ασπιδίσχοι 0ὗ, 19: 
781, 0. ασπιδίσκια µοιρά 713, 
18: 7δ7, 19. ασπιδιώτης 197, 
50: 715, 9 

ἀσπιστής 15η, ὃ 
᾿Ασπλνδών 157, 51 
ἄσπουδεί 40, 12: 1ὸ7, 96 
ἄσσα εἰ ἄσσα 157, 19. ἄσσα, τι- 

νώ: ἄττα, ἅτνα 67,28 
---“άσσατο πιειτῖ ται βειαπαῖο 

σσ 418, 19 
ἄσσον Ε. τὸ ἔγγιον 158, 13: Τε- 

εἴπς ἆσφον 197, 57: 505, 95: 
Ἱτεππηιο Ηε[νομ. οι Ει[ὲ. 

᾿Ασσύφιοι 198, 4. ᾿Ασσυρία αῦ7, 
σι : 

ἄσσω τὸ κλάνω 0, 4,19: τὸ ὁρμωὼ 
108, ὃ: Λεο]. Ρο ἅπτω 107, 15. 
ἄσσω ΡΙΟ σώσσω γι]α. 707, 59 

--άσσω ᾱ. 14, δ. ---άσσω εχ ἄζω 
4, δ. --ἄσσω Ἠγρετάι[γ]α- 
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504, 6. Πο ἀφβονέστατος ὃ 

” "9 
ἀφιᾶσι . 17, 1ὰ, 16, ἳ 
ἀφῖγμαι 424, 39. Ῥίωτ. ἀφίγ, 

Φάιν αι, 
ἁράς 177,1. κακῶς αφίει δι 

1 
ἄφέεμεν 111, 13 
αφ, "5 ἡ , 11η, ὃ 
ἀφικνοῦμαι ἆπο, 30 
ἄφιλος 111, 4: ος ον 
αφίω [ει αφιὼ 
ὤφλαστον 5, 17: τν 
ἀφλοισμός ο 
ἄφνος τὸ 178, 1Ο. 

14. αφνῶ 178, 13. 
178, 11 

κά 178, 1]: 

ὡς ον 
απὔσηιε ; [αυ[οεῖ- 

δάς, Ἡ 
ἀῤροο 178, 3ο. τὰ ἄφοδα 567, 

46, Ῥιο ἄμφοδα. 
ἀφόφδιον 178, α 

αφοριστικὸν ἐπίῤῥημα κο 
ἀφορμᾶσθαι τε . 
ὤφοφος α 
ἆφος 1195) 
ες ες 178, δι, αφοσιοῦσθαι 

178, 37. αφοσιούμενοι τὸ ἄγος 
ὤ76, 4, αι 

ἀϕ όων 178, δο 
ἀφναδίως 179, 15. ἀφφαδίω ὦ 

179, 15. ἀφφαδία 11ο ον .. 
θαίω 

οι, 179, 431 αριὰ ῥ λα, 
ει θυἱ4, αφρίσιδες, 

αφφύτωρ μ.ο . 
ἀφφογένεια 8. 
᾿Αφϕοόίτη 179, 4, 1 ερ ᾱ- λ. 
φφοδύτ» 220, ὃ: ο 
δύση τον νοπετίας ὁ46, 7. 
Φροδισιακὴὶ συνήθεια δ4δ, ὴ 

αφροντιστεῖν 178, ὁχ. αφφονγικό- 
τα, Ρίο ἀφφοντιστοῦντα 191, 50 

ον ον 

- 

.Ἁσγ 
᾽ωά 
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αφρός 178, ἆ 
ἀφρυκτοι κριβαί 7οο, 
ἄφφων 175, δ4 
ἄφυα 77ο, 14. πιο]ῖδ αφύη 170, 
-- τα ἀπ' ἀφνῶν ταφίχη 7οῦ, 

αφυής ὁ 179, 56 
αφνήτιόες 179, 44 
αθνία α 500, 4ο 
αφυῖαι Ρο αφύαι τοῦ, ἃι 
ἄβυκτος 15ο, 131 705, 39. ἄφυ- 

χτοι λόγοι α, ὁὰ 
αρυλίσαι 18ο, 1ο 
ἄφυλος ο απο, ὅδ 
αφυσγετός 179, 46: 547, 30 
αφύσσω 14, 9: 123, 94: 274, 1: 

Βαι. ἕω 170, δὰ 
ἀφω 1190, 35. ἀφῶ τὸ ψηλαφω 

651, 3: 818, 30. ἄφω ὧς ᾷ 
370, δ 

ἄφωνος αάα, δτ: ἀπδιι 
Αχαάα 1δο, 28 
αχάζω 4δ, 6: 1δι, 9 
"Αχαιός 18ο, 33, 30. ᾿Αχαιά, ἡ 
«Δημήτηρ 15ο, ο. ᾿Αχαίόες 
απδο, 3δ. ᾿Αχαιΐδα γαῖαν Το, 
1δ. Πο Αχαιϊόα καλ.ιγύναικα 
487, 1ο ἃ 

᾽Αχαινέα 18ο, 51 
Αχομενίδης 165, 51. αβίαῖας 

ουπι ΦἱρΗ. ᾿Αχαιμένης ει Ἀ- 
χαιμενίδαι 15ο, 43: 750, 35 

ἀχάνη 180, 19. ἀχανής 18ο, 16, 
αχανές 59, 36 

τὸ σον σήεισον τοῦ τόνου 
965, ὅ 

᾽Αχαρνικοί 105, 11. ᾿Ακαρνεῖς 
βρτε[ζον 725, 49 

ἀχείμαστος 901, 3 
ἄχεω τὸ λυπεῖσβαι δοῦ, 9 
αχειφιόωτος 5490, 96 
ἄχειφος 118, 

᾽Αχελφος 26, 53: 181, 1ο. ἄχε- 
λωϊος φο» 5, 16: Βοεοι. Αχε- 
λοῖος ΤΤο, 1δ 

ὤχερδος 107, 54: 181, 5. ἄχερ- 

ὀούσως ει αχέρδιος 1δΙ, 6 
ἀχερούσια 18ο, ὀ0. ἄχερουσιάς 

1δο, ὁ7 
ἐχερωΐς 18ο, 49 
ον ὁ 18ο, 40: 511, 35 
ἄχεσθαι ἆ. 5”, στ 
αχεύω 181, 
ἀχέων ὁ 181, ὃ 
ἄχηνες οἱ 181, 15: 4οά, 24 
αχηνεῖς, οειγ! [ρ. 9οῦ, ϱ: Πάθια 

αἀχαΐναι. 3 
᾽Αχμός Ε. 5, 7 
ἀχηρής ὁ π] 181, 1δ 

ἄχλος 181, 33: 409, 4ι. ἄχβος 
ει ἄλγος, [ρεεῖοῦ τῆς λύπη» 
571, 5ὸ 

ἄχθω ἀ4εΕ. 251, 54. ᾱ. ἀχβωῶ 405, 
ἁι: 640, 25 

ὧχι Ὀοι. Ρτο χι 417, ὃ 
Ὃ κος ον 5: ᾿Αχίλιηος 

Άεο]. 189, 390. ᾽Ακιλιείδης 
160, 4 

ἄχλαινος βίο5 50, 55 
ἀχλύς 181, 59 

ἀχνάσδημε 181, 44 
ἄχνη 181, 48: 183, 1ο, δ4: 404, 

12 : 
) ) ΄ ε. νυµαι 182, 4. ἀχνύς ἡ 182,1 
«λιλάξ 181, 50: νά. ἄχλαξ: 

αμοά εἴ κώχλαξ. : 
ὤχος τὸ 183, ὃ: 185, 1: [ρεσῖεν 

της λύπη 971, δ5 

Ι Ν 0 . ΕΒ χ. 

ἄχφαντος 183, 36: βεπῖ. Τ]ε[- 
.ἀχράντοιο κ 6 

αχράς 181, 35 

ἀχρεῖος 183, 50. ἀχρεῖον Δί- 
γετὺ. 183, 7: άλο, 4δ. ἆᾱ. ᾱ- 
χφειῶ 761,2: ἴπβηπ. ἀχρειοῦν 
923, 90. 1ο. αχφήϊῖος 193, 47 

αχρής 153, νι 

ἀχφήσιμος 737, ὃ 
ἄχρηστα σχήματα ποιοῦσα 409, 

39, 1. πος. α[αγραπάος Ρε[ῖφ. 
Πο αχφηστολογοῦσα τὴν Δ. 
διά. αε 

ὧχφις ει ἄχρι 169, 36: 183, 533 
αρ. ὦ6, ὅο: 11. 18 

ἀχροίης 183, ὦο. ἄχφοος δ36, ὃ 
αχύνετος αδ2, 7 
ἄχνφον 1δ5, 5: 4ο5, 17. ἄχυρ- 

µια ᾱ. 69, 16: 968, 44: Ῥ]ασ. 
αχυρμιαί 155, ὃ 

ἄχω εἴ ἄχομαι 161, 37: 996, 0. 
χω 4δ, ϐ, 11. ἀχώμαι ᾱ. 049, 
31 

αχώρ 183, 17 
ἄφ αδά, 25. ἃ ἐέναι 046, ὃ, ἂφ 

απονοστήσειν 649, 47 
ον ολ Ῥτο ἠψατο 625, ὃ 
άφανστος 185, 19 
ἄψεα τα 182, 1 
ἀφεγέως αδῶ, 20 
ἀφίκοφος 182, 39 
αφικαχία αδ2, ὃι 
αφ ίνᾶιον 185, 25 
φις τος 185, 57. ἀφίς ἴόος 

1δ0, 05 

αφόι νους 1δά, 22. Ε ἄφοῤῥος 

1δ4, 19 
αψοφέως 195, 54: 185, 31. ἄφο- 

Φφητί 1δί, 1 
"Αφνρτοι εἳ ᾿Αφυστεῖς 184, 16 
ἄω αλά Πρπιξ. 174, 40. ἄω τὸ 

πνέω 10, 44: 1οῦ, ὅπ: 107,51: 
117, 50:. 15, 1: 11,29: ατά, 
10: ἀλι, 53: 778, 13. Πο ἄειν 
το πνέειν 41, 1Ο: 49, ὂ1. ἄω 
τὸ φωνὼ ὃὅγά,α: τὸ βλάπτω 
1, 30, 20: 162, 4ο 

αῶ τὸ πνέω 19, 44: 320, 24: 33, 
10: 36, ὃ, 0,30: ετ»4,1. αῶ 
τὸ κοιμῶμαι 30, δΙ. ἀῶ ΠΠ. 
ἀήσω εἴ αέσω αγά, 4ι 

᾿Αῶ, Δάοπῖς 117, 50 
--αᾶών Ῥτο ὤν Ὠογ. [ει Αεο]. α 

ποπι. 1Π αι 40, 92: Αθο]. ῦο7, 
14: ὅΤ], 40 

---ᾶων ονος 505, 3260 
᾿Αώος εἴ Αώα 111, 5ὖ 
ἄωρες 117, ὃ 
ἄωρος 117, 9, 42. αἀώριος ὅπο, 

21. ἀωρία 86, 1ο: 117, 38 
ἄωσφτο 116, δι 
--αώς Ίοπ. ΡΓΟ ἠχώς δοι, 4 
ἄωτος 90, 06. ἄωτον 6ἵ ἄωτος ορ κδες. 

117, 40, 94. αωτεῖν 94,3: 117, 

ἀΤ 
ο” 

β ααῖδας Ριβεροπῖ [ο]εατ αΏ Αο- 
οἰεπῃῦ. Τοο, 52: Ῥταεροπίτας 
ἀἰειιοπ]ρ. α γοσα] Ἱποιρίεπίῖ- 
δις, ἀἰαιεοιο Ώοτῖσα 426, 19: 
Ἰοοπα[]οο Ἱπ[ετίαπι 94, 96: 
ολες Ἰπ[ογίαπα 62, 19: ΙΠΓε- 
πια Ἱιαοοπίοε 508, 26: Ρ]εο- 
πα[ἤσυπη θγτασι{αποτπι ΠΙΟΓΕ 
307, ὃλ: Ἱπ[εήτιτ οἱ α Ῥεγραείφ 
28, 7: Ρ]εοπαβίομπι εαρΒοπίαε 

«εταῦα 678, 560: 025, 55. 4 Ίτα 
Φ ὅο, 22: 3200, 63: μιοφ Να- 
"σεά. 179, 17: 190, ὀδ: ρχο ὁ 
106, 90: ο ὁ Αεο. 2οο, 27: 
Ῥτο µ ὅ6ο, 1: απ µ Ὠοιίςο 
ὁδ7, 22 

κ. 186, 60, Βάαλ, Βε]α» ιού, 
1 

βαβαί αἀνοιὺ. 647, δ. βαβαί 
6ἵ βαβαιαξ 130, 0 

βαβάκτης αδὸ, 44. βάβαξ ιδῦ, 
4ο, οὐ 

Παβυλων 1892, οά: 818, 2 
βάδην αδά, 47: Τδι, ὅλ 
βάόφνα [ει µάδρνα 211, ] 
βαζω 3, 50, 45: 190, 46: 104, : 

1δΗ, ὁ2: 311,36: 415, 96: 799, 
16 

βαΏμός αδά, 6ο: αδ5, 40: 3δῶ, 
11. βαβμοὶ ἵπ οπιπὶ ἀῑδειριι- 
πα αοῦ, 40 

βάβος αδὸ, 5ο. ἐν τῷ βαάπει, 
1Ώ Ίππο {απάο, ἵπ τοοσ[ι 6604, 
15. ἐπὶ τὸ βάβος ταττόµενοι 
75ο, 14 

βαάθφον 1δὸ, 44 
βαβυαίδοιος 2, 30 
βαβύγηρως 300, 48 
θαβύζωνος 180, 25: άια, 11 

βαβύκολπος 180, 4ι 
βαβύλειμος 180, 26 
βαβθυλήϊος αδὀ, 4ο 
Βάθυλιος ἀἴπαιπ. ϱὔ, ὅ5: 145, 1 
βαβυπυβμήν 006, ὁ4 
βαβυρείτης 500, ὃ: εἰ βαθυῤῥεί- 

της ποῦ, 13 
βαθύς 189, 51, Ό]. βαβύσοφος 

390, 44. βαβύσχοινος 70, 40 
Βαιαί εἰ Βαιατης 1903, 4ὸ 
βαίνειν 197, 19 
βαίολα τα αρῦ, δ4 
βαϊον 1σό, ὅ 
βαιός ὁ 192,48: 192,6: 417,31 
βαίτη 195, 3. βαίτηλος 10”, - 

βαίτυλος 192, 96 
βαίΐων ὁ 103, 52. [βαιών ὤνος ὁ 

9δ2, 4ρ 

βαάκηλος 186, 18, 26 
βακίας ὁ 186, 1 
βακτηρία 189, 19. βακτηρία ὁρ- 

θή 1δὸ, ο6 

Βακτριανός 79, 35 
βαάκτρον 1960, 2. [βακτροπροσαί- 

σης 180, 2ο 

βάκκαρις η 213, 4χ 
βάκχος 150, 1Ο. βακχέβακκος 

940, 49. τὸ βακχεῖον, [. σύ- 
στηµα 455, 50, βακκικαὶ ὅρα- 

κες 490, 90. βάκχω ἆ. 916, 
47: ῬτορΓ. 720, 3δ. βακκείω 
1ὅ5, ὃ. βακχευτής ιδὀ, ο. 

βακχευτικὸν ἐπίῤῥημα 9δδ, ὃι : 
άδι, 14. βακκιάςω 35δ, δ4 

βαλακρόε Ἀ]αεεά. 170, 18 
βαλα,άγρα 1δὸ, 65 
βαλανεῖον αῦθ, ὃ: 187, 1ο: 481, 

40 
αλανίς 180, 
ον, 186, οὔ:. 1δ6, 12. ί 

Εεπ. βάλανοι οπτοί 5990, 23. ὁ 
βαλανος, ΡΙ4Π5 νὶτ. 705, 56. 
βαλανοφάγος 79ο, 57 

βαλάντιον 190,51: 186,05: 180, 
50: 7δᾳ, 8, ει θιμίά. 

βαλβίς ἴδος 186,14: 618, 17 
βάλε αἀνετὸ. 186, 26 
Βαλίας ὁ 1δῦ, 26 
βαλίζω 186, ο 
ΚΕΚ 34 

θδ6 
βάλιος ὃ 186, 27, 39 
βάλλετε 186, ά 
βαλδις κα 186, ὅ 
βάλλιον 180, 6ο 
βάλω ὅ,29: 022, 0: ἆᾱ. 1δ6, 59: 

ἀείεοι. τπστια 186, 90. α βαλ- 
λω οοπηροβίτα ποπιίπα 2060, 48: 
204, 4 

βαάλοισθα Ε. σᾳ, αά 

βαλών 1δ7, 4 
βΒάμα τὸ Ώοτ. 1οῦ, 96 
βαμβαίνειν 1ὅγ, 27 
βαμβύκινον ὕφασμα 768, 51: ο 

βομεβύκινον 204, 48 
βαάµµα Κυςικηνόν 187], 24 
βαν {. 196, 6. (ϱ9ᾶν 187, 4ὅ 
βάναυσος 174, 54: 187, 58: ιδ8, 

4ο 
βάνδα, Βρπα πη]τ. 711, 36 
βαξις 187, 45 
βάπτισμα 187, 53: 82], 16 
βάπτω 187, 60: 442, 66. βαπτὰ 

ἔφια 456, αὃ 
Βαραβᾶν οἴτοιτη[ῇι πιό, 15 
βάραγχος 6ἱἵ βαφαγχιᾶν αδῦ, 8 
βάφαΆρον 1ὅ7, ὁδ 
βαρβοκήςειν [ει βαρκανίζειν ιὃδ, 

4 
ψ 

βάρβαρος 18δ, 11. βαρβάρῳ βοᾷ 
145, 30. {βαφβαφίςειν 191, 24ς 
αμῖᾷ εἰ αποιηρ]. 741, ὂ1. τὸ 
βαφβαφιςόμµιενον 733,0. βαρ- 
βαρισμός 723, 19 

βαάρβιτος 1δδ, 16 
βαφδινης Π. 1δδ, 27 
βαάφδιστος 1δδ, 23 
βαφεῖν, Ρτανατε 214, 20: ὅλο, ιά 
βάρηκες 1δ5ὸ, 56 
βαάφις 188, 29: 206, 31 
Βαφιωνᾶν οἰτευπιῇ. 715, 19 
Ῥάφκη εἴ Βαρκαῖος 188, 46. βας- 

καςειν 1δδ, 40. Βάφκανοι εξ 
βαρχανίζειν 1δδ, 45. ἘγεορἩΓ. 
Κάφβανοι. 

βάφκιτος Αεο. 188, 20 
βΒάφνακα 301, 45. 
βάρος ἆ. ἆς 15, 17: α1ῦδ, δο 
βαρυγέτας ὁ 206, 30 
βσφύθω 198, 48 
Βαφυμένη Τ δοῦ, 452 
ἐβαφυνεν ἄν, Ῥτο ἐβαρυτονεῖτο 

133, 6. βαφυντικοί εἶσιν οἳ 
Αἱολεῖς, Ῥαιγτοπὶς ϱαμάεπε 
δ4δ, 19 

βαρύς ᾱ. α βάρος 1δδ8, 22, 49. 

βαφεῖαι «χεῖρες 188, 3. ᾖβα- 
οὐφωνα µέλη ὅπδ, 1. βαρυ- 
πχείμων διο, 19 

βάσανος 198, ὁρ: 18.1. (βασα- 
νέςειν ιδ, 060. βασανισταί οί 

60, 17. ᾖ{βασᾶνιστήριον 411, 
ὤπ. βασανιστικὺν ὄφγανον 2090, 
ο6: ο ον αι . 

αἱ βάσεις, Ρεἆθθ 187, ὅδ 
βασιλεύς 180, 1ο: 720, 17. βα- 

σσιλεὺ» Αἴπεπ. 062, 1Ο. (βασι- 
λεὺς τῶν ὅλων 408, 94. ᾖβα- 
σιλεύς Ρτο τύραννος 175, 5. 
µεπιτ. βασιλέως, Αἴῑοε: βα- 

σιλΠος ]οπίζε: βασίλνος, Λεο- 
Ἠσθ:  βασιλεῖς, ΓὨοτίεε 180. 
37. Ρ]ητ. βασιλῆς Αἴι. Ρτο βα- 
σιλεῖ: 47,41. βασίλεια χείρτ 
451, 6ο. Βασίλειος ΡΙΟΡΣ. 7460, 
30. βασίλειον, τΤερια 317,34: 
451, 49. βασιληός ὁὔ, 19: 189, 
Β. βασιλίς α 180,7: 540, 19. 
βασίλισσα 100, 41, βασιλικός 
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α.. 1.0, 3ϱ.  βαπιλεύτωφ. βι ς ὦγος Ε. 10”, 18: ο1, 7: βήτα υπᾷο ἀῑομπα .. ορ) α τα ιο, βλέπω ο 964, ω 
159, ὃ . ” 393 η]. βεβωσα αφ, δν, ων Ἶ εο], τὸ Λη 

βάσιµος ει. αρά, 3 δις ταλᾶ, 8, βεβωσα πεφὶ σκύ- Απο, 107, 1. αντήζκοςς οι αρον 109, δὁ: 6 δν, βλε- 
βασκαίνειν 190, 34. ᾖβώσκανο Άαξι δα0, 58 Βηχμιός φαφίδες αμ. οφ 

100, 31: 705, 18 5 Βεελφεγώφ 19Ἡ, 18 βία 197, 6. βίαιος 108, : βαν ύ στα βλήσνν 781, 1ο 
βασχέµεν 190, 40. βάσκ δι βέν 496, 16 αν αμ αφτι αλ, βισω Θ δν «3ρο, 19 

αθο, 95 βέβφον Ε. 191, 33 10, ὅ5: 3οχ, 58 - 
βάσσαρος 190, ὅ7. βασσάφα 100, βείµηκες 051, 23: Ῥτο ον β βάρη ος βαβάθειν ὅφά, 5 λα ἵκοο!. 

ὅχε 191, ὃ, βασσαρίς 191, 3 τς Ἡ βέμβικες, πχδίπες. βιβάς 1δύ, 4. βιβάσθω ας ο) τα: β ο ος 
βάσσος τὸ 191,1 βεινεῖν εἰ βωεἲν 1ο”, βίβηµι αδο, ο. 191, κά σοι 5. 673, 15 
βάσσων ἔ. 191, ὃ. βείω {[- 196, 47: 108, ”: να το βέβημ, τὸ πορεύοµαι 7941. ον ες Ὅ3σο, α 
βαστώςω 100, 03. βαστάγµατα 419, 59. Πε είομεν 19, Ἀδ:. Βίβλινος εἰ Βιβλίο δω, [ βλοήρὸν "α Ἀᾱ ι 

575, 44 βείοµαι α9ὔ, 11, 17: 108,8 βίβλος 197, 38. βιβλίον εἳι βλ. κά αρο, 16. { ρ.. 
βάστακες 191, 13 βελέκοι [ευ βέλεκκοι α8, ὃ1 Ιλίδιον Όοῦ, 7: ει 216, 41: τς 5, 4): ποο, 12. βλ” χὠν 
βάστραχες εἴ βαστραχαλίσαι βέλεµνατα αθ1, ὃᾳ . βιβλιοῦήκη 395, ὅ2.. ο 510, 1ο, :"βληχώδης κ 

αθα, Ἡὰ βελέτης ὁ 96, 3 Ῥλάῤσός 19δ, 19. β αλλο, 146, 
βάτεια 19, δο: Ῥτορτ. 191,46 βελίας ὁ: ἂτ βέλιάς ἡ 16ι, 18 1ᾳ7, 5ο ; να» βλεα αμ πὸν 3ο, 4ι 
βάτν οἱ 105, 15 ο ο τὰ 1, ὂ], ΒεἈνεροφ όν - β:βρώσκω ᾱ-. δν ὁ | 3, οὖ τς ιν νι σος 
βάτην ἓ ' 103, 11 ἴαθα, δα; βιβς ει ως .. τ,33. βλίκας Αλ οι, 
βατήρ 102,5: 100, 58 βάλω τὸ βάλω 1905, 9, ο 615, βίγλα, νὶβί]α ς ᾿8οι,.θ βλιμάθν ος Ὃν κ 
βαάτης ὁ αρα, 8 ᾿Βελένη 17ο, 40: χο, 10. β Ίο. τη β4 197, 7. ην βάφε βλίμη νο 
Βατία 191.50. Ἠατία, Βατιά- ρθρο χθες 31” 106, ὅσα, δυο | βλίς λος 
ἴπης, Βατιεύς 191, 57. κ τσιο, 55 πο, 13, παν Β.Βυνίας ὁ κανών 76, λ ΤΝ ίν οἱ Αλ) » 
1ο, 42 ο ο το, τα, βελοβήκν 7 η 8], Βιλιππος ἡΙασεά. ασ. μα βλίσνφι αἱ ν 

κτνχ 101, 63. βατοόρόπεσθνν 6 βωεῖν 1ο”, βλίτον { 
πλ ο ὁ 4. διδ, 4 ΒώἨ ορ. : “ βλίστω Αι 

ροσόν 101, ὅα: ἀτά, 18. λές ν βέλτεφος ὃ, 14: 195,7 απι οοπ- ΄ βιόδωρος να 1ο, κ... 301, 1, ε Ῥλήνρον' 
1ρῦ, 5η Ρας, δσά,ι βἰοἈφέμμων η ὁ 
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54, δ. βριμῶ ᾷς εἴ οἵς 310, 
45. βριμῶ ήσω 556, 46 

βρίξα,Ἱππη. 210,51: 511,3. β0ί- 
ἔουσι Ῥτο Ερύξουσει 310, 1Ο 

βοίσα, ἵπβι. α βρίβω 214,3. Βοΐ- 
σαι πΥπιρµας 215, 50. Βρισαῖος 
214, 9 

βοίσδα Ε. 214, 53 
Βφισεύ» 314, 16 

214, ὃ Βρίση ῬΡτοπιιπῖ, 
Βρισηίς ἶδος 314, 18: 918, 17. 
Βρισίδες [. αἱ Βρισηΐδες εν απ 56 

βφρισόµαχος ο. 68, ὅ5 
Βφιτόμαρτις 16, 33 
βφίτος ὁ 313, 39 
βοίω 3212, 1 

βρόγχος 188, 12: 211, 18, 365 
2190, 00, 30 

βᾳάδον Ε. 214, 21. [Πο βρόδος 185, 

βφομιεῖν τὸ ἠχεῖν 4, 41. ἄ9Υ. βρο- 
μησαι 21, ὅ7. βροµή 314, 

4. βρόμος {, 432: 312, 30: 
οιάν ὰ. 510, 4δ. βρόµος, 
Ὥασομις ἆ, 30. σεεία5 βρόµιοΣ 
514, 59 

βροντᾷ Ἱπηρειίοη, 
τή 214, 4 

βφόταχος ὁ 314, {4 
βρότος 214, 47. βροτός 214, 52: 

315, 360: ΟΣΥ:. 606, ϱ. βρο- 

312, Ἰ 2,7. ᾖβφον- 

τόεις 84, 1: 3214, 490: 031, 10. 
βοοτοειδὲς  ἄγαλμα 919, 5. 
βφοτολοιγός σα, 5η 

βρουµᾶλιον 210, 44 
Άροῦχος 216,6 
βφόχἃος 315, 36, να ως βροκθά- 

ὁης [ει βφοχώδης 3060, 338 
βροχκίον ἆ. 311, 16 
βροχµός 380, 16 
βφοκος 311, 10: 2109, 91. Ἀρό-. 

χος Ῥτο βρόκβος ἴειι βρέγχος 
νι]ς. εᾱ. 798, 1 - 



ὃοι 

βηύα 8οι, 56 
Ώρυγες Μαεεὰ, οἱ ὢρ. 179, 19 

βονγμός 1ὸ, 46: 310, 13 

βρύειν 212, ο]: ὅ5ε, ιὸ 

βγύκειν 315, 47: 316, 6, 19. βον- 

«εδανός ἆ. . 316, 18 

φὸ Βφύον τῶν ἐλαιῶν ὅρο, 44 
Ερυσκός ΡΓ. α49, 16 

βρύτεα τὰ 316, 30 

βοντήφ δ, 5ο 

βοντίδες ἵ- αχ, 53 

βούττει 316, 35, 309 

Βθύχετοςὁ . , 310, 36 
νέα: γἱ ΥΜ. 

να τὸ ἐσβίω τν 16: 316, ὐ: 
Ἡ ὥσω 194, 1ο. ᾱ. βρωμα 

Π κὸ 116, ἆ. βιώρ 416, 3, 35. 
ματής 310, ὅ]. βφωσείω 

μας 47: αδι, 40, [κ 485, 

17. Βρῶσις 316, 1. βφώσεμαδν 
αε ὅτι, 44. βρωτίκῶς ἔχευ. 

ο, 17 

βν ερίιαιεοα 316, 55 

Βύβα τὰ ;; 316. 56 

βύβλος καὶ 316, 56. βύβλῳ Ιπιι- 
119 Ρ]]γταο οοΓῖεχ 795, 4. βύ- 

Ἄινος 316, 50. βύβλιον 216, 
59: εἰ βνβλίον 370, 44 

Βύβλος ορ- 210, 5τ, 43. βεπῖ. Βύ- 

βλιος, εἴ [οει. Βυβλιάς 210, 
37. Βύβλινος οἶνο5 316, 43 

Βὐέαντες οἳ Βυςάντιοι 317, 33. 

Βυζάντειος Ρο. 317, 5ο. Βυ- 

«ώντιον ορ. 316, 44: 317, 33 

βύςην 316, 46 

ύζω 316, 05 

βυβός 317, 17. βνλὸς τύχη: 
᾽άχὸ, 51, ὅ). βνυβίη τέχνη 951, 
69. βυδίς ἡ ἀ. 316, 49 

βύκτη» ὁ 316, δο. Ῥλας. βύκται 
170, 20: βεπῖι. Ὦ. βυνκτάων 

ανέμων αι σ 

βὐκ ο. 
Βώνη 517. 4: 345, 31. Βύνη Ίπο 

υπάε 504, 44. βύνη ἡ βάλασ- 
σα ὅδα, 4σ 

βύψιον τὸ 980, 39΄ 
βύφτα αὶ 317, 10. βυρσοδέψη» 

417, 19. βυφσοδεφεἴον 167, 17 
βύσμα τὸ 561, 13 

βύασος εἴ βύσσινος 217, 30, βνσ- 

σὀς 117, 19 βνσσοδομεύω 317, 

23 

ὦ 58, 4 στ 49 

ων 53, 48: 6051, 51: Ὦ ρτο δύω 

4,44. βύω εἴ βνῶ 317, Ἱ- ραΠ. 

"βεβνσμένος Όοῦ, 50: 651, ὅλ 
β5 αμαἲι. Πρι]. 318, 93. βῶ τὸ 

βαίνω 3, 1ος 180, 45: 417, 49, 

Ὦδ. τὸ λέγω 311,20: τὸ τοί- 

φ» οὐ, ὃ, 11, 95: 3418, ὧο, 

βω βαζω ος, 16 

--βω ΡΙεγυπιαο Ππιρ]ίσοπι γο- 

εαΐααι Ἰλαῦει ἵα Ρεαυ]ώπια 4δά, 

6 
βαρος νο 
βζλαξ 1ο0, 260: 3117, 44 
βώλο, 317, 43 
βώλωψ [δα µάλωψ 3, δά 
βομαξ ἀποι 190,21 318, 10. βω- 

μακεύματα 118, 7 
βὸµαφ ὁ βωµόε θα, 57 
βάμιορ 11ὐ, ὃε 
β»µολόχος 317, 56. βωµολο- 
᾽αεύμάτα 110, ]. βωμολοκία 
118, 1ὸ 

β-μός 4. 

βῶν Ὀοι. Ρί5 βοῦν 
α01, 171 117, 48 

698, δ6 

βωνίτης ὁ 318, 31 
315, 24 βὰὼξ ει Βόαξ 

Βωφος πας, 17 

βὸ» Μο. ὁ βοῦς 815, 55. η ε 
κάφφων 403, ὁδ 

βωσάτω εἴ βώσεσβεξ «315, ὁ5 
βῶστφον 317, 39. βωστφεῖν 315, 

δὺς ὅπο, ὁ] 
βωτιάνεια ν 318, 48 
Βώττον Ίος. 318, ες. 
βώτοφες οἱ 3ιὅ, 4 

 ὰ 

Γ 210,3. γῬτονΑπεγκκΕ 
διὸ, 15: Ῥ]εοπά[ίιομτα 127, ὃ- 
757, «6: εκίγιαα δαι, ὁ 

γα Ῥτο γε Ὠοι. Τό5, 5ο, ὅδ. γα 
γα Ὀος. 310, 7 

Γάγαι ορ: 310, 0 
γαγγαλίω 310, 30 

γαγγάµη καὶ 110,35. Ὕαγγα- 
µουλχόρ 319, 30. γαγγαμεύς 
εἵ γαγγαµευτής 319, 25. γαγ- 
γαµών 319, 17: εἴ γαγγάµων 
ονος 319, 30 

γάγγραυα 319, 38 
γαγενής Ὠογ. 3240, οὗ 
Γάδειφα εἰ Γαδειφαῖος 319, 33: 

Όδά, 5ο 9 - 
γάόον Ῥυῦ. « 410, 96 
γάτα 3219, ὀδ, γαζοφυλώκιον 310, 

5 
γαῖα ᾱ- 333, ὅγ, 96: 330, 3. δύο 

γαιῶν 47], 24 
γαίεσχον 3310, πα 
Γαιςῦται 139, 19 
γαιήίος 93350, 12 
γαὐίοχος΄ 23ὅ, 
γαιοθόται 353, 1] 
γαῖος [ει γάϊος 335, 34. γαιός 

339, 3ὁ ' - 
γαΐῖσος. 325, 36 
γαῖται 330, 39 
γαίω 333, 26: 335, 31: οἳ 6, 27, 

9ο: 307,7: 71, 50 
γάκινος 410, 4ι 
γάλα 310, 4, ὃι 
γαλαθΏμνός 319, ὅθδ. Ύγαάλακτο- 

ποιητικό» 303, 57. γαλακτο- 

τροφεῖν 618, 35. γαλακτοφα- 
γοι 3ὐ3, 39 

γάλαξα. 6ο, ὃ4 
Γαλάται οἵ Γαλατία 3πο, ὅ 
γαλεάγφα αλο, 3] 
γαλερός 330,38. γαλερωπό» 220, 

γαλήνη 3109, ὃλ. Ύγαληνιῶ Ῥτο 
γαληνῶ 738, 56: 751, ὃ. ο 
γαληνιοῦσθαι 350, ὁπ 

Γάληψος οἵ γαλήψιος 319, 49 
γαλία, κμἱρο βαϊόα, τριήρης 503, 

.. 
γαλιάγκων 330, 51 
Γάλ.ος 310, 19 
γάλωνες οἱ 330, 33 
γάλωςω, οἳ γάλοως (Ειίί. γα- 

λόως) 310, 0. Ὑγάλως ωτος 
410, 18 

τὸ γάµα αθά, 1ο 
γαμβφός 310, 0591: Ἕ λνα 
γαμµέτν» 794, 
γαμγυφ: 211, ὃ 

γαµήλιος πλακοῦν 131, ὅ. Ύγα- 
μηλία αὶ 110, ὅον γαμήλια τὰ 
431, 1 

γαμησείω 
γαμίσκω 4, 

απο, 43 
αοι, ὁο 

. γέµος 
ι 

υ 
γάμπτω τὸ πάµπτω νὰ 
γαμβλλή 111, 13. γομφός 
311,0. γαμφώνυχες 11, 10: 
331, 10: πόθ, ιό ἳ 

γανεο ἴει γανῦν . 335, 40 
γάννυσβαι τὸ καίρεν ὅδφ, 03. 

γάννυσᾶαι τοῖς --- 431, 3ὁ 
γάνον τὸ 331, 19, 33: 315, 46: 

: μα καν δα 
ὅου, 65 ., ' 

Γανυμήδης ὁ 311, 30: 601, 95: 
205, 7: δοῦ, αχ. - νι] 

γανῶ τὸ λαμπρύνω 65ο, 55. γα- 
γάσαι, γανωβείς 315, 

γάρ, ἴεπιρει ροβροπίτως 761, 28 
γαφγαλίςει 
γαργαφεωνὸὁ 341, 57: ὅ1α, 7 
Γάργαφος ορ. 331, 30. Γαάργα- 

ἴφοι ἀμαε, νεια» ετ πονα 331, 
30. Γαφγαφεις 321 38 

γάφη αἱ τείχή 740, 1δ 
Γαρίμας 431, 4χ 
γάρκον 31, 
γαστήῳ 331, 95. γαστέφες, νεπ- 
αις πιαπαρία 331, ὐὁ. γαστε- 
αδκερ 331, 93, γαστφα 17ο, 
"δάτ πα, 7. γάστφιδε; οἱ 
311, 6: 393, ὃ. γαστφίςεσθαε 
333,3. γάστφιον τὸ 331, 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΙΟΕΙ6ΟΝ ἄΚΑΕΟΝΥΝΜ 

311, 34: 301, 17 

᾿γαστρίμαφγος 333,9. γαστρο- 
ανα ἡ α0χ, οὐ. 
µία 090», 90. 
913, 6. γαστρός ἰ- 1 

φαῦλος 3335, 35. γαυλυέ 331, 

Υαστφοπνη- 

46. γαυλιτικά χρήματα 331, ᾽ 
ατ 

γαῦρος 333, ὅ9: ἴεπι καὔρος 
406, δά 

γαυσός 331, 40 
γαφάγας ὁ 331, 99 
---γόην αἀνετρ. ἀπ, 28: Ἴδι, 27 
γε, εοπωποῖι εχρ]ειινα 749, 38: 

ερεεία8 919, 6: Ότο, δὁ 
" γέα καὶ ᾱ- 433, 38 
γεγάασι |- 335, 90: 618, 30 
γεγάµεν Ὁ- 334, ὅ3 
γεγανωµένος 331, 16:. 11ὸ, 43 
γέγατον {. 8ου, Δι 
γεγαώ: ότος 591, 6: εἴ ὦτος 

314, ὐ. γεγανῖα 335, 49 
γέγειος 330, 99 
γέχνρα καὶ 334, 56. γεγνφωμένος 

απ4, 06 
γεγωνεῖν 334, 11. 

Ροει. 3234, 18. γεγωνίσκειν 
οδδ, 4. γεγωνοχκώμαι 34, 
37: ὀ8δ, 44. γεγωνώς ὁ 3133, 
α0, 21: πε, 1ὰ. εἰἰ οι γεγω- 
νό, απάε γεγωνότεφον 333, 3 

γεγώς ὥτος ἔ. 234, 6, 4: ἴοειι. 
γεγῶσα 330, οὐ: 3348, 1 

γέειος γίεια Τ08, 54 
γείδιον ἀῑπι. 400, 11 
γείνω πό, ύ0, 49. γείνω τὸ γεν- 

γὠ 5, 41: 110, 191 31601: 
130, 17: ὅο00, ὅψ, 10: τὸ πλη- 
σιάςω 3139, 37: τὸ ὑπάφχω 53, 
4ο, γείνω οἳ γείνοµαι 003, 49. 
γείνεσθαι 193, 27. Ἠγείατο 
310, 1ὸ 

γειόµοφος οἳ γειοµόφος 339, 40 
γειοτόµος 329, 40 
γεῖσα τὰ 339, ὃλ, ἀπ. γεισίπο- 

δες 330, 98, 4ο. γεισώσαι 330 
40... γείσωσις 330, τι 

γείτων 3139, 36. γείτων κινῶν 

γεγωνέµεν 

ος ' 
σὶ 

0. 
τὸν. πόδα Ρτονοιῦ. 196, 49. 
γειτούς εἴ γειτονιὼ 330, 5ο. 

γειτνιὼ ἂν - παρ πε) 
Γέλα { τος, ὃ, ος Γελαῖος 

334, ο]: 339, 6 
γέλαν Γ. Ρτο ἐγέλασαν 335, 7 
ΥεΑν, Ποῃ γελὰν 30, 4 
γέλας αντο» |. αν. αὐ, 
γελασείῳ 5ο, . 
γελασινος 95, 48 
γέλασκε Ἰοπ. Ῥτο ἐγέλα Ἴθαα, ὁ8 
γελαστό» ασ4, 49 
γελοῖος 324, 55: Αἴξ γέλοιος ) 

3318, 41: ἀβεταπι κο 
φικό γελοίῖος 324, ὅθι θά, 

γελόω Ῥοει. ρτο γελῶ 656, 26. 
Πο Ὑελόωσα οί ιὅ, «5 

γελω ἄσω ας: ιά 
γελωώτος 33 
γέλως 334, 19. γελωτοποίός 198, ᾿ 

5ο: 316, 1Ο. γελωτι π 
3158, τὸ ' ν 

γεωέωσε α.4, 58 
γεµίσας ὃν - Ἰ 
γενάρχης σα, ν 
γενεά αὶ 125, 81: 138, 14, ὁ γε-᾽ 

νεαλόγο» Βιποπιάςν 47 
γενεαλο/εἴ αυτον Γης τν 
γν. ΓΕ . ο 339,38) 
γενέθἉη 339, 30. ο 
αδι ρίατ. γενέβλ.. στ. 
μι. ὁ «336, 18. γενε- λιοή 

γενειᾶς ἡ 335, δ4 ἴδες αρ- ειας . 9, γενεια ν 
Ῥο[ϊμαε 336, ὅο. νο. 
οοπτορίο Τ57, 36. γενειάσκω ᾱ. 
Ἄφο, 39 πλ 

Ψένειον 235,45: 336,3: 350,36: 
473, 40. οἱ γενειῶντες 5 

γένεσις 330, 18. γενέσια τὰ 136, 
9ο - 

γενέτειρα δε 
ἐκ γενετής 95 

γενέτλν ᾱ- 494, κ 
γενετυλίς ὅδο, άγ. γετυλώς 

ἀπριιοῖ Ἄ. Ηεί. ει δικά, ο, 
γενή καὶ ἆ. 335, 39 
-γενὴς εοπιροΏτα, Βρπὶξ ρα[... 

7607, 95 ο αύνονΙ 
γενήσεται 336, ἆ | 
γένησις Ῥτο γένεσις «349, 38 
γενηται οἱ 336, 19: 6290, 33 
γενητός ᾱ. πο, 17 
γενναῖος 336, 
γεννῆται [οι γενῆται οἱ 610, 134 
γεννῶ ἠσω 326, 193: «ι 4 γε- 

γῶ 335, 35: εξ οὔἶααι [οσπιίμ. 
Γοχως 705, 51. γεννηβείς ριφ 

3  μν οὸ 331, ὁτ. γέννημα 

γέννησις 769, 95. γέννησις 
τοῦ Χφιστοῦ 308, 49. τὰ γεν- 
νητικὰ µόφια 4λι, ο - 

γενοίατο Λο. [οι Ἰοι. 398, 55 
γένομαι 40, 10, 50 
γένος τὸ 320, 40: 136, 11. τὸ 
Ἰγίνος Κόλχος ὁλ5, ὁ9. τα γί- 

3.5, αά γην [οχι 
γενούστης 336, πά 
γέντο ἓ 330, Τ 
γύνν» οἱ 330, δ6 
γίνω τὸ τίκντω 315, 40: γὸ γεν. 

νο 33190, 10, γενὼ 130, 10, 10. 
γενὼ τὸ πράττω 430, 10, 101 
330, 4,  γενῶ οἳ γενο ἀἱ8. 
αλ λό. γενὼ τὸ γίνομαι 314,8 

γίέφα τὰ 321, 10. γεφώρω ὃ, 4: 
3327, πὸ 
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Ὀγεραῖραι αἱ 337, 55 
Γεραιστός Ρτοιηπῖ. 37, 41. Γε- 

φαΐίστιον 337, 44. Γεφαιστιά- 
ὁες αἱ ”37, 59 

γεραίτεφος Ε- 331, 4 
γεφαφύς 317, 19, 33 
γερανδρνον 325, 36: ῬΡίιτ. γεφάν- 

όρυα 288, οὓς σι, 560 
γεράνειον 510, 49. γεράνεια ἄλ- 

φιτα 338, 3. Γεράνεια ΙΠΟΙΙΦ. 
343δ, 30 

γέρανος 337, 51, 54. τὸ γέρανος 
«317, ὃη ἡ 

Ὑέρας τὸ 337, 4: οἳ 8, 4, 36 
Γέφασα εἴ Γερασηνοί ὅδ4, ὁ]: εἲ 

338,6, Ἰτεπηηιο αρ δτερ]. 
βγ/. 

γεφαστός 8, ὃ: 237, 45, 46 
γεφγύφα 3238, 55: γ][ο γοφγ. 
γέφδιο» » 398, 4ο 
Ὑεφέβω Τ 8, 30 
Γερήνη οἳ Γερήνιος 337, 49 
Τεφητοβεόδωρος 300, 40 
ἔφινα 37, 10. [οτί[απ Τέρυα 

. ἂς περ]. Ἀνα. " 
γέροντα ἀιπρίς. 337, 0. Ύγερον- 

Ἱ  πέων ἓν 337, 4. γερόντειος 326, 
-δ. γέροντος 32:0, 36. γερού- 

: σιος εἵ γερουσία 337, 1ι 
γέρφα τὰ 328, 43: 610, 19 
γέφυνος 941, ο 
γέρων 23930, 36: 3238, 1ο. 
γεύλοφα Ττ 339, 35. 
γεῦσ.ς καὶ 235, 95. Ὑέφυφα ἡ 32, Β, Γέφυρα ορ. 

33δ, ὃ]. Γεφυραία Ώετεν 320. 
5. Γεφυρεῖς Αῖτ. 230, ὃ- γε- 
«Φυρώσαι 229, 19 

Ὑέω ὦ τὸ γεννὼ 335, 14: τὸ τί- 
χτω 339» 1ο το χωφὼ 30δ, 1 

οἱ γεωγφάφοι οἴτατι 518, ον 
Ὑεωλόφος ἆᾱ. 333, δο: ππεµις 

γεώλοφος 233, ὅλ: εἰ 308, 4: 
330, 30 

γεωμέτρης ᾱ. 333, 49, ὅλ: 830: 
19 

Ὑεώμοροι, εο]οπὶ 680, 5ο: Ἠε- 
Ἄ ο ο] γεωμόφοι, 
Υεωπεῦαι ο, δι 
γεωπόνος 329, 49, 49: 
γεωργός 333, 50. γεωργοί, ϱ0- 

Ίοπι ὅμ0, 3. γεωφγοί Αι]νεῃ.. 
500, 5”. Γεωφγοί, ΑπϊΟΡΙΙΑ- 
πι [αυυ]α 294, 55: 536, “ο. 
Γεωφγός, Νζεπαπάτι [αυ υ]α 306, 
ὁτ. ΄ γεωργήσιμα Κωφία 791» 
24. ΤΓεώφγιος 746, οι 
εωφανεῖον 339, 21: γεωφανιον 

μμ Πω ι Θυίά. 
γή {ς 21398: 230.51: 250, ὃς 

ἀπαῖί πυτη. οὔτει 2209, 40. τὰς 
γᾶς αὐτῶν : 45, δ6 
γηγενής αο9, 1ο: 220, 95 

γήδιον 35ο, ὃ, 13 
Υ3εν 10,6 
γηβῆσαι 35ο, 5 
γηβοσύνη 7ο, 17: 2ὔο, ὃς 
γήβνον 35ο, 20 
γήννος ᾱ- 5ο, ὃ 
γηϊφαγεῖν 333,0, 12 
γήλοφα τὰ 98, 28 
γηλοχής 350, 1 

γήπεδον 9 
γηπόνος ο 390, 1: 3290, 13 
γηραιός 3590, 46: οχγί. 417; 329 

Ιν ϱ"Ε Ἄ. 

γηφαται 35ο, 05 
"γηφάντεραι ἴ,.. . αὖο, 5 
γήρας 200, Ρο: μι 
γηφείς έντος η ὦ 
γῆφος τὸ {. Ῥτὸ γῆρας 05, ὃ: 

384, ὅδ: οὖρ, ἄν λα, 
390, 4. γηροκομεῖν 30ο, 7 

γἨρυς 3591, ὃ: 1, 5δ. γηρύω 
εις 391. 1Ο. γηρυῷ, ΓΗρυών 
δι, 12. Γηρνών, Γµρυόνης, ος 
ΓΗφυονεύς 301, ὃ 

Ύηρῶ ᾧς ᾷ, 6ἳ γηφῶ εἴς εἴ 351, 
1. γηρω ἆσω 3405, 13 

γἠρωκόμο» 300, 10 
γήτειον 350, 31: 411. 
γηφάγοι οἱ 331, 90 
γίγα» αάῑοοι. ει [αυ αι, 19. 

Γίγαντες εἴ Γιγαντία 291, 19 
γίγλυµος 351, 30 
Γιγών εἴ Γιγωνίς 351, 36 
γέγνω 293, 31. γίγνεσθαι ᾱ. 195, 

πο 
γιγνώσνω 301, 36 
γιναµένη ΡΙΟ γειν--- 4960, 48 
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γλὠσσα 205, 18, 51. νατα γλῶσ- 
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1. γναφεύς Ιάεπα εἰ χναφεύς 
31, 4ὃ 
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γνύπετος 200, 59. 
γνῷ 207, 39 
γνωµατεύω 306, «ὂ 
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43 

΄ ΄ - 
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µατείδιον 341, 4. γφαμματί- νὰ 34. Ὕνή ὦ 89, 44. γυι-  ἀαῖε ἀδο, 45 ὀαναοί [ει δανοί οἱ νεαροί 247, 48 

διον 341, 6. γθαμµατεκό» αΐο, Ἀϊα, αι δαϊζω 44, 48/55 Δανάη οκ Δαναός 243, 66. ΄ Δα- 

δὲ. γφαμματικο) οἱ ἀκφιβεῖς .. πάς 26: ετ τυλοάρ 344, Φαίμων 55, 14: 351, 1ο. αμ - ναλόνα ᾱ- ος 

757, 38. γθαμματεκή 44ο, 51, 3 ο γιος 181, 19. δαιμ ᾿Φανδωῖτια σγεί ών. ολ 

δῦ, γὔαμματοκύφων 3ο, 31. γυμνάζω ἆ. 637, 13. γυμνάσαι 18. ὀαιμονιώδη» 7 .οδ, 56 "δάνειον 335, λα . 

φραμµατοφόφος 7, 31: εἴ 34θ, 5. γυμνασία 319, 1 δαΐνν θαῖτα γέρουσι 338, 1 δαι- δι, νείῤιοθοι ρκχ νι δν 

γαμµατηφόρ»ς 6, 44. κ Ἀ γυμνκλοί 4, 14 νυν τάφον ος, - Σειστήν 318, Λα 

ματοφυλάνιον άλο, γυμνή ἤτος 110, 18: 1960, 1ο: δαύυντο .3ο. Φάνος τὸ 108,19: 3411, δα. θώνος 

γραμµός ὁ 526, 59 36, 49: εἴ γυμνήτης ου ᾖ- δα. ορ [ 21τι 50, 48. 

γθώπιες εἰ γραπίνης - τες δι το 44, 1ῷ δαίς ἡ 25ο, 41: .ῃ 5ο: αθα, 5. δέος - ν 1) γη." ᾖδ- 4 

γραπτό, 510, 5 γυμνός ον, 40. γυμνοπαιδία Μ ὁα)ς καὶ μάχη 90, 9. δα νετ μδ. σ5. ο [οὶς ο, 

ἄν 3309, 57, 4ο. Ὑγράσων ὁ 340, ὃ φας 2414, ὃι. ὁαῖς ὅαη ἑαπάν» 335, κι όαπαν». - 

259, 35 γυναωκείας, ἴθυ γυναικίας ὁ 377, 3 ὐ], αι ) νε; Αποώς ο οά ὃς 

φοαῦς 150, 13: 130, 3 360: Τοῦ,ῶη. γυναικός ᾱ- 40, 3δ- 3δ. ὅαι κα . 306, 56 «ώπεδον 3418, 10: π ὁ 

αἱ γραῦς 1Το, ὁ5-. γφαῦῖρ ” γνναικόκλωφι μύκλοι. ος δαισάνη ἡ πο πσα, τδ” 19, 4 

340, 6 γυναικωνῖτις κἡ δαΐσιος 353, 39 δώπηε 338, 17. δάπιδες 338, α΄ 

γθαφείην 310, 19. γραφεῖον 197, γνναιμανέο ἐ- 308, 60: 210, 90 δαιταλεύς 301, 4ο. ἂΔ τε, δάπτω αάθ, 15, στ 48 

1α: αάο, 17: 5609, 37. Ύφα” Ὑύναιον 709, 15 Αείβορ Ἰαπὶς [αυυία 35Η, 41 Δάρ / ,1ο 

Φείδιον ἆ. 14, 391 249, 16: γυνή ᾖ49, 16: ἀεοςῖ. ποπη. οι, δαέτη ἡ : 93, δ- ὃς ΜΙΝΙ Αλ άνία, πύλαι τς 

31, 10. γφαφεῖς [ει ἐπιγρα- ϱ.. τὴν γννήν ει τας γννάς ὀαιτήφιον δαρζάπτω ω να νων 3438, 15 

φεῖς, [οτδαε τοά, Ραδὶ. 508, 345, 30. γύνι αν, 7. Δαιτίς πό 1α. Δαρεῖος 148, 5). Δαγεπῤα 30, ο: 

1ὔ, 39 Φον 54, 48. γῖζο γνῖον. ὁαιτρός 35ο, 43 αὖ5, α.δαι- ες 5ο, κ: 348, 59 

γάφω 29, 50. γθάφω σοι, γυφίω 554, 15 τφεύω 303, 5. δαιτροπόνος ᾿Δάρηε το. 

γράφω σε, γ0άφω σον, Ὁξ 48. γύρινοι 245, 49: εἳ γνφίγοι 3.5, πα ῥαιτοπόνο» ανω ας ᾽δαῤτός [ 

1ο, 95. γράφεται δίΦ3ογγον 3. διὰ. ὃτ δΙεΡΏ. Έγσανι. δαιτυµόνες οἱ 35ο, 451 αὖα, δι δή κ αλά, δ9ἱ 

604, 5. ο γράφεται μικρὸν γνρῖνοι- Γυρυνώ 20, δα ον νο Ἄ 56 -"δας ὃου ἀδδ, 13: Ῥος, οτα ὰ 

καὶ µέγα, στ. Τετ ο οἵ Ῥέείω Ύγνφ2 ο οὐ, Ἡ- γυφός ὁ 315, αιφζων 3 τε ως τα - μ- 

ὅσο, δα εἰαήης, γράφεται ὁιὰ ν Φε. γυρῶσαι 245,97 δαίω αμαῖ. Βρπϊξ αδο, δ”.  δαίω » τς. 770, 19 ί. Άωντος 165, 

τοῦ ο διά, 3δ. γράφω τὸ ἔύω ώΚ. πὐα, ὃ "τὸ κόπτω 17, 30: 314, 50: τὸ ῥάσάντο 
τα ξίω 220,28: 341,39: 501, γύψο Ἀάά, 4. γύψινον ἄγαλμα δν δα, 42: :6ἱ 55, 9 ες 5δ, δασεῖα, νε Η προσῳδία 

Πο γφάγαι τὸ ξύσαι 413, τη 1ὐ. γυφωτή δ11, 20 50: τὸ μερίω. δν 50: τὸ αλ β ή 

δἳ, γοάφεσβαι τὸ καταξέεσθαι 8ου, 51 μας 16, Ἡ 5 μις, Δάῑ η] 

150, 36, 18: 319, 49. γφαφῇ- 3 ῶ αμα. Πρηϊ[, 244, δ. γω τὸ ο, Έα πε, ὃν ὑᾷ αν Μλ 5 νά | 

ναι Ῥτο πλασθήναι πι, ὃ αμβάνω καὶ δέχομαι 331, 99: μαι 373, ὃ: ετα δαίσω 517, Ὁ Ώου. θασ | 

φφάφασκε Ἰοπ. ρτο ἔγραψε 624, αν 163 δαῦ, 57: τὸ χωρῶ Φακέθυμος α4δ, πὸ: 008, ὃ- ο τὸ αθ, ' Ἰ 

αφ. γοάψεια: Τῦο, 30 332, .6, ὅτ: 339, ὃι: 3510: δακεκάρδιος 5» 608. σα εδ σὔεδα | 

γνάω τὸ ἐσθίω 319, 38: αὖτι 49: α1λ, 19ι 36: 308, 38: 511Ν: ὁάκετον εἰ ῥάκετος 319, 5α. ῥασπλῆτις ͵ ο) 

290, 54 τὸ γείνω 335, 19: τὸ γενῶ ὀάκια-ἴει ὀάκεα 919, 55 ᾿δώτσυ ᾱ- ως | 

γε Ῥτο γραῦς 1890, 48: 31ο, 2210 ὅα: τὸ τίκτω 333, 48: δάκνω 380, 11: ἀε[εοι. ον ο: δαστό» οἳ δα η] | 

9 τὸ νο. 28, 4. γὼ γανὼ μη . 3 “3 δαστητὴ» Ἱ 

9 241, 3 321, 1 . αμ 1.» δασύς ῬΓο δάσος τὸ : | 

μνπἒ, α4χ, 15: 605, 15 --γω ἀ. νεῬᾶ 129, 9 ον. ο άό, δ4, 56, κών πὶ ο όλλιο 318, δὲ, νο οον, 3 | 

φοήν» τὰ 211, 15 γωνία 244,13. γωνίαι οΙΑΙΠΩΥ- ὀᾶκρυς 3248, δ. Φάκρνσι α. 218, 55 ἃ 

Γρήνοος α1α, 16: ἆ97,ὃι ο ἀἱ δν αα.  γωνίδιον πα, 40, 18. δακρνδείς  Ξ1δι δας; νῶ ορ 55. δατεζντο ασ ν 

γοχό» Ίο. Ρτο γαός 69, ἀΦ ά 17 6161 ο 349, 50: 346, 18. οὅά- ῥατητής ὁ ο Ἡ 

γονό, ο α4λ, 11: 44ο, 17’ γωρντός ΄ 38, 7 χτνλα Ρίο ὀάκτυλοι 3436, 14: αδόη αἳδ, 573 56. 9] 

Υγίνος 241, 47 µ ὅο», 2 ὂ7 73, 30. να - αὔλος 49, 48, ον ση ἳ 

γφώτις ὁ 21, 46 Δ ι ᾽αδαῖοι .36.. Δάκ οἱ κ. λία ο τά - αἩ-ν 

Φρίπος ὁ 241, 38: εἰ γρίπον τὸ ἁ Κονύβαντες 3246, 30. δάκτν- νὰ ι . ] 

. 35,36. γριπεύς 3431, 15. ὃ εκ σαι, 25: οκ 3 Μαεεάοπῖ- λικὰ ὀνόματα ὅλο, 343 750, δα  - 

γούπισµα τὸ 341, 13, 56. γρι- ος 15, 35: Ἱπ σ γοτ[απι 498, 0. δακτυλικὸς ἡβμός 355, δαύω ώ κ 35ο, ο θεα ὅεν ' 

πώμενα α4χ, 39 δδς Ῥτὸ ς Λεοϊίοο ἀδῦ, 5υ: κ ὔ, ἐακτύλιος αν μι 346, υτὸ κο ο. . 

γοίσων 341, 47  Ῥτοκ ον 38: Ῥ]εοπαβίουπι | δάφνη. ος νο 

γύρο, ὁ μ41, 39, 55: εἴ γοί ον η πάσπος πιο ᾶι 107, 493 δάκω τὸ δάκνω . να 19 'μοί 797, 8. λα 

- 241, 57 δα Πείνα αλ, 11: 315, 1ο, ὁαλός 113, 39: 160 44: αἲθοὸ Δάφνις ἆ, ών αν ̓Δαφνοῦς Β. 

γοό-Ἀος, ΡαβπιΙν 605,36 7. αι ὁᾷ Ώου. αἆ γῆ 6ο, 9: ὁσμᾶ 316, 50. “ὀαμάζῳ 536,35: Ὁ 147, 57 

γρουνοί ατα, δε Ἁά, 55 347, 6: 381, 5 ἀάφουος΄ τά, 11: υβαῦυς ο Μ, 

γε, 2], 40 Φαγκάνω 315, 35: 4δο, 14: ἀσαν ὀομάλι σδε, 131 3.6 θάμαλι --.. οι 
υπαίνευν 313, οἳ γρυπάνειν νο) 3 ἳ 4 ν δαῶ νφάνω Ἱ , 

- 6, 18. προνάλο, ἂν -, 13. εμάς α1ά, 30: αὖο, 16, ο” τον . 34, ο να ὃν: δις νι 

ανίζειν 345, 7 510, οὲ αμας ν Τηλ Ἴομα 701, ὁ5: 

να ὁ . ανα, δαδύσσω ὔρ. Δαμασκός 547, 19. - Δαμασκηνά, β νι ὁχ λε να 

γῶ τὸ ἐσθίω 15], 44: Γδστα ᾱἷ- ΄ ὀπείφα ὁ 3488, 3 αυμᾶ Ών ο ον 811, 4, 1ο 173981, 6 --δε ἴπ οσβρο[. δίι, 

ών γράω. ος α40, 56, 5] Δάώμασο, 347, 38. Δαμάστω  3δ. --δεο Ροδίαιΐσα δν τοιθρδε 

αχ, δι δα ἆ 349, αν 59 οἱ Δαμαστορίόης 347, 5ο. ὅα- σης πε ΜΑΙ 503, τὰ. -- δρες- 

σνών ἡ 315, 15. γύαλον 313 ιών αά 45. δαημόνέστατα µαστφια 381,9 18, πο οοἰποίαῖι ουπ γΕ 

Ίων γύαλα πιό, Ίοι 244, 18. ὁαημοσύνη 341, 17 ὁαμεῖεν 310, 44. δαμεῖμεν Ἐ- 510, 015, ὅδ. ΄ Ρος δε [δοια 

ές [σα ἐγγναλίθειν 900, ἐδάμν Ἠ5 Ἡ 344, 56 σι όαμείς 46, αὖ, ἡννῃ "Ἔα, αοοεπίσαι γερή ἵπ 

δαήρ 1 ὤ]. δαηρός 4 "1. τν Γ, Ρτὸ δαμιν Ὅ ποῖς. ἀ1θ, κ. -δε αἱ 

141, αὖ: ὅοο, 43 πε 1, όσησι ἡ ορ ἅμις ΡΓ. υ50 εἰς 19.1: 761.90. ---ᾱἒ 

η δύο ἔχουτες 508, 55. δαί [. 31δ,α ὀάμνω 347, 0, .. κ ον Ἡ ἠσοηὶ Πρπϊς πες Φβκδυην 

γύηε ὁ 115, 391 341, 11: . 837, ῥαϊγμός ὁ 4, 015, ὅ5 ὦ. δαμνῶ οἱ δόμνλμι Ὀ, 7. ο, πες Ριοχίηδ απῖς {8 

ὁαιζώλω δα, 7. δαίδαλος δὅ, δάμυμοι πάν, αλ ο αὐπηῖε, οχοσρίο ὧδε 83ο, 

«νο πάα, 30: 18ι, 55: Ρ]ητ. 35: 103, 511 350, 49. Δαίδα- ὀμμος Ώου, 104, 49. ει πι ἵνα δίαται [. 153, 54. Πο λος 

νία 8ο, κά: 333, 48: Π4, 10 δε εἵ Δαιδάλη 30ο, δή. δαι- ἁμάς Ρτο τὴν 57 

20, ατ: 78ι, δ0. Πο γυῖα τὰ ὀάλειος 50, 595: 351, 1: οἳ δαμῶ τὸ ὑποτάσσω 146, 441: . δέγµενος [. 191, κ οδα 43 

γοῖα αἱ κεῖρε δαιδάλεος 401, 4: 361 00 5: ὀεδαµκα 44, 448 

Π . 

αμ 549, . οἳ Ἶ 

Καθ. γνιόκοφοί μελεφόναι ὀμΐδερ . αἲἲ, ὅο. Φανάκηε 347, 4ν φεδαίαται Ἰοπ. . αὖ., 9 
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δεδαµασµένοφ 345, 6 
δεδέμηκα αᾱ. 6ο6, 4 
δεδέχαται Ίοη. 353, 48: ὅ90, 3 
Φίόηε 390, 4. δεδήει 305, ὄ 
δέδια 305, 6: 3θο, 
δεδμέατο Ιοη. 393, δᾷ4. δεφμήα- 

το Ρ. 1ρῦ, 47: 302, 95 
δέδωηκα [- 341,9 
δέδοιγµεν ἓ. αὖ5, 30: ὅδο, δε 
δέδοικα 350, 9: 363, 10. Φεδοίκω 

α0ὃ, 37 
δεδοκημένος 300, 5ο 
δέδοµαε 512, ὖ 
δέδορκα 350, 53 
δεδρόµηκα 516, 48 
δεδύνηµαι 513, 14 
δεείλη Ε. 3δ1, 37 
δέησις α5ο, άχ: 960, 57 
δεῖ, νετρασι δα αὐνοιὺ. διά, 56 
Δείας ὁ 379, 13 
δεῖγμα 389, δι 
Φείδεκτο [- αδαι 10. Φειδέχαται Ε. 

905, 48 
δειδύµων 359, 56 
δείδια 36ο, 7: 510, δο. δειδία κα 

30ο, 3 
μας 3δο, 35. (θείδεμεν 36ο, 
τα 

δειδίσσω. 14, 0: 36ο, 19. δειδί- 
:ξασθαι 26ο, 1ο 

Φείδοικε {: ΡΓΟ δέδοικε 055, 16 
δείξω ἆ. 181, ὃ: 250, 10: 260,4. 

δειδω νσω 515, 48 
Φείελος 22, 48: 361, 15. Φδειέλη 

οι. 361, 37. δειελωός Ίο. 
-3θ1, 18 

Μείκανα τα 300, ἀ4θ. δεικανάα- 
σαι Ῥ. Ρίο δεικανᾶσθαι 145, 
'ῶ8ς.26ο, 45 .. 

Φεικελισταί [μας. α6ο, 4 
δείκελον 3δο, 928 
Φεικές τὸ 209, 47 
δείκηλον 9θο, 328 
δείχνει 26ο, ὅ7 
δείκνυ 309, 97: 361, ὖ. δεικνύ- 

µμενος 36ο, 49 
δεικτήφιον. 361, 9 
Φείκω τὸ δεικνύω 10, 26: πάλ, 
4: αάδ, χο: 200, 52, 54 

δεῖν 162, 12, 18: δεῖν τὸ δεσµεύ- 
ειν 684, 5ο. δεῖν ΡτΟ δέον Αι. 
180, 26: 462, 13: 917, ο 

ὁ δεῖα, ἀπ ὁδεῖνα 14, 46. ἆ. 
173, 00. ὁ δεῖνα τοῦ δείνατος 
514, 2δ: θ1ά4, ὃν 

Δειίας ὁ 203, 51 
δειυοεπής 153, 46 
δεινόλινος 5605, 38 
δεινολόχος 402, 50, 49 
Φεωοπαδο αῦ5, 30 
δεῖνος ὁ 3203931. ἴάθπι ὄἴνος. ὁει- 

γάς 110, ὃ7 1.363, 3ῦ 
Δειιῶ τὸ δεινοπαῶ 30, 99 
Δεύων α0., ὃι 
δείλαιος 605, 45 
δείλακρος 161, ὅἹ. δειλακρίων 

361, 59. Φελακφίνας ὁ 301, 
55 

δείλατα αθά, 4δ 
θείλη ἡ “61,39: 593, 8ο. δεί- 

λης, αὐγοτῦ, 261, 23 
Δειλιᾶν 46ο, 3ὖ: 36ε, 54 
θεελινός 54,4: 361, 18 
δειλός 261, 38 
βήμα τὸ 4601, 44. δειμαλέος 361, 

Φειμάμενορ 305, 8 
φειματόω ὦ 361, 47 

ΜΥ ΛΙΟΣ.ΟΟΙςΘΝ. 

1 Νν. Ἐ Χ. 

η 4601, 40, Δεῖμος ΛΤαγῖς 
. 7οά, 54 

δεῖξις 361, 1ὔ 
δείου» Ρ. ΡΙΟ Φέους 303,18: 712, 

5α 
Φεῖπνος ὁ 303, 55. [ο τὸν δεῖπνον 

749, 5ο. τὸ δεῖπνος Τ 145, 5δ. 
δειπνιστός 363, 49. Φειπνητή- 
ια κοινά ὅδε, 11. ὀδειπνολό- 
Ίος 303, 48 

Φειρά ἡ 356, ο]: αὔ7,ι. Ίοπ. δει- 
ϱἡ 363, ὦ. δείραιον [οι ὁέ- 
φαιον 182, 18. δείφεα, [ει πε- 

ριδείρεα 339, 16. δειροτοµῆ- 
σαι 306, ὁ7 

δείρω τὸ ἐκδέρω 317, 1ο: «48, 
αι 38], 13 

δείς δενός Ρτο τὺς 595, α: 6090, 
17: 04ο, 26 

δεῖσα ἡ 305, 1: 651, 47 
Δεισήνωφ αθὔ, 
δεισιδαίµων 36ο, 5: 360, 10. δει- 

σιδαιµονία 305, 9 

δείω τὸ δείξω 30ο, 4: τὸ Φο- 
οὔμαι 355, 9: 3206, 4δ: 377, 
5519, 46, δείω καὶ ὅίω 365, 6 

δεκαδάρχης ὁ 394, 30. δεκαδας- 
χίαι αὐά, 35 

δεκάθας Ρτο Φεκαδεῖς Ἀδά, 31 
δεκαδοῦχος πδά, 18 
δεκαετνς Φυγή 549, 18 
δεκάπηχυς εος 500, άι 
δεκάρχης ὁ 354, 33. δεκαοχίαι 

αθά, 34 
δεκάς ἡ 3250, ὅο. τὰς δεκάδας 

άγευν ς 598, ἆὰ 
δεκάσαι 254, 38, δεκαστός 10, 24 
δεκατέσσαρες 423, 40 
δέκατος 300, 47. δεκατεῦσαι 594, 

6. δεκατευταί οἱ 354,9. δε- 
κατευτήριον 304, 1. δεκατηλό- 
γοι 294, 11 

δεκαφνύῖος εἴ δεκάφυιο» 354, 14 
δεκάχορδος πα, 50 
Δεκέλεια 354, άι. Δεχελεικός 

5ο, 1: α54, 59 
Φέκομαι Ίο. Ρτο δέχ, 076.32 
Φέκτο Ε. αδο, 4ι 
«δέλεαρ 3δά, 46. ἀδελεάζω 354, 
υεζα, : δελήτεον. σδά, 9ὖ 
ὀέλ.ις ος 605, 4 
δέλφαξ 300, 5. δελφάκιον 395, 

7. δελφακοῦσβαι 300, 7 
ἡ δελφική 745,14 
δελφίν, Γετροπ9 Ὠε]ρ]ῖοις 523, 

5. δελφινοφόρος 390,35. Δελ- 
Φίνος Απόλλων 550, 17. δελ- 
Φυία ἡ µήτοα 204, ὃπ. αριά 

ς Οοεπ]ηυαί δελφία ο, ο 
Ίοαηποπι ῥτδτητηα!. δελφύα: 
αιιοὰ ππαρῖς Ρἰασεῖ. 

δέλφιξ ' αὖθ, 9 
ὀελφίς ᾱ. 355, 11, 24, Αελφίς, 

{Γ. χώρα 971, 46. Δελφοί εἲ 
Δελφὸς ανήρ 205,12,30: 0906, 
24 

δελφύς 16, 9: 141, ὅ7: 354,7: 
200, 5 

δέλφω 305, 11 
δέλω τὸ δελεάζω 254,53: 393,01 
δέµα τὸ 300, 27 
δέμας τὸ 355, 96: αε]τοπ 506, 

30: 6090, 1ὰ : 
Δεμεναί, τες. ΦΙοΙ]. 395, 54 
δέμνιον 195, Τ: Ῥ]αχ, δέμνια 255, 

44 
δέµω 164, 45, ὀέμω τὸ οἰκοδο- 
μῶ 311, ὅθ: 4602, ὃ: 382, 40: 

ο ὤδο, 49: 449, 95: τὸ δαμάζω 
40, 4: 4ε[. ὖ., α. δέµω ὦ 
δοι, 15. ὀδεμῶ τὸ οἰκοδομῶ 
αθό, 40 κ 

δέν, εἰ οὐδίν 6090, 51: 01ο, 30 
δενδαλίδες αὐθ, ο4 
δενδίλλνειν α5δ, 5ο: ὅ4μ, 42 
δενδρόφυτα χωρία 573, 48 
δεγὀφνάςειν 300, ϱ6 
ὀέντα Ρτο δέλτα 5οῦ, 49 
Δεξάδιος δά46, 4ο 
δεξαμενή 518, 12 
δεξιά καὶ 106, 1ῦ. Δεξιάδην [οι 

ὀεξιαδην α9θ, ὃἹ 
δεξίµηλοι π0θ, 209 
δεξιολάβος 256, 19 
δεξιός 1560, 15: 306,16: 605,40. 

ἐπὶ δεξιόφι 8οο, ϱ. ὀεξιτερός 
306, 30. δεξιτερή 306, 1 

ρας Ῥτο Δεξιφῶν γωρ. 084, 

9 
δεξιῶ εἳ δεξιοῦμαι 3590, 7. ὃε- 

ξίωσις ἡ 390, 10. Φεξίωσις δια 
φιάλης τού, 46 

Δεξίων 206, 6 
Δέοιμι 35ο, 15: 206, 93: 391, ὅ 
δέος τὸ 16, 6: 30ο,4ο: 506,45 
δέπας 206, 46: αεἰῖτοι 206, 41 : 

906, 30. ἆδεπάεσσε [- 418, 332. 
ὀεπάζω 445, ὁ6: 444,1. ὁέ- 
παστφον 445, 56 

δέρας τὸ 338, 46: 028, 56 
δερβιστήφ αἲοις δα 
ὀέργµματα απ, 19 
δέρη ἡ 250, ὅτ: 203, 53: [οεπι. 

ει πεί. Τάπ, 5ο 
δέρκω τὸ βλέπω 165,33: 300, 91: 
284, ϱ. δέφκεσθαι 957,20. δερ- 
κευνής 206, δ4. δέρκυνλος 110, 4 

ὀέρμα τὸ 329], 4ο. δερμάτινος 
328, 47. δεῳµάτινοι Κιτῶνες 
Ἀ]ἱεροτ. 754, 19.  ὀδερμηστής 
957, 90. δερµύλκειν 357, 59. 
δέρμω 3560, 59 

δέρξεις αἱ 35η, 19 
δέρος τὸ 08,34: 957, 8: 284, 90. 

δέρος εἵ δέρη τάπ, 5ο 
δέφῥα Ῥτο γέθα 3358, 48 
δέθῥη Ῥτο Φείρη Αεο]. 203, ὅ6: : 

005, 46. δέρἎις 1ὖ7, 13: 363, 
5 7 ν 

ὀέδσω Ἀεο]. 317,11. δέρτρον 35], 
Φάς 6δι, 49 

δέρω 350, 49: 3285, 27 
δεσαύκχενες 958, 38 
δεσμός 30, 560: 301,4. δεσμὰ 

ἐντάφια 908, 13. ὅδεσμῶ οἵς 
οἳ 307, ὃ]. δεσμεῖται ἡ ναῦς 
605, 5δ. δεσµότης 358, 17. 

δέσµωµα τὸ 9δὃ, 4. δεσµώτης 
208, 4, 9 

δεσπότης 358, 0: 815, 11: Γ. Ρο 
Φεσποστής Τ14, ὃδ: δι, ο4. 
δεσπότην αὐτὸν ἐποίησε τοῦ 
πράγµατος, ΡΙο κύριον ὀ48, 11. 
γος, ὦ δέσποτα 398, 12. [ουια. 
δεσπέτις 3958, ΞΌ:. οἳ δέσποινα 
358, 19. δεσπόσιος 109, 48 

δετός ἆ. 161, 20. δετή 398, 50 
Δευκαλίδης 1ος, 9 
δεῦκος τὸ πθ, 52 
ὀεύκω τὸ βλέπω 30ο, δή: 
θεῦνος Ιπά.νος, 350,52: 377, 5δ. 

4. Δεύνυσος 250,58: 277, ὃτ 
ὀευοίατο Ίοπ. 3208, 18. δενόμενος 

358, 46 
δεῦρο 358,54: εἲ δεύρω 350, 

α: Αι. ἔ δενοί 350, ο: 941, 

τι] 

δου 

4δ, δευρὶ ι Ῥτοδποίο 607, 24: δάὔ 9 οι Ῥ 7, 

αδμιόν 187, δι 200,1ο: 548, 

δεῦτε 66, 49: 158, δ4: 380, 6 
Φεύτερος 359, 19, 26. δευτερεῖον 

4. 181, 34. ὀδεύτατος ποθ, πό 
005, ιά 

δεύω 308, 00. δείω τὸ λείπο 
309, 10: τὸ δεσμῶ 384, δι. τὸ 
βρέχω 651, ἄδ 

ὀέχαται [. Τοπ. 209, 26: 935, 17: 
9, 36 Ὀ 

αυμω 309, 40. Φέχνυσο 359. 
ο 

δέχω τὸ λαμβάνω 6, 20: 155, 
4]: 381, 00, 66. δέκεσθαι 350. 
64. δέχεσθαι Οἵ νοεῖν Ρτο εο- 
ἀεπι 60ο, 4ι. α δέχομαι οΟΠΙ- 
Ροβϊα κ ἶπ κ. νετιιπῖ 283, 3: 
478, ὅα 

δεψἍσαι ᾱ- 16, 5δ. [11], 1δ. Επ 
««ἀάεμαίν.] 

δέω απα!τ. Πβραϊξ 35ο, ὤ0. δέω 
σὸ ἐλιείπω 284, δ4: τὸ δείδω 
26ο, 4: [ρα τὸ εὐλαβούῦμαι 
796, 9: τὸ πρέπω δΙ2, 54: τὸ 
εἔω 250, 17: τὸ εὑρίσκω 364, 
17. δέω δέσω 100, 7. δέω Ἱπυ[. 
30, ἀπ.. δεῷ ήσω 30, ὅ7: ὅτὸ, 
20: πυί. 205, 4ο 

---δῃ Εοεπαῖπ. Ὀαχγί. 405, δ4 
ὅμαί αἱ 2θ4, 13 
ὀήετε 265, 4 
ὀηθά 260,31,36: 382,8: 541, 41 
όπθεν 3605, 2ὔ: 2604, δἹ 
ὀηθύνω ο 905, 31 
Δηϊιάνειρα 518, 0δ 

ὁήϊος 305, 39, 50. ὅηῖοιο πυρός 
087, 49. ὁηϊιοτής τος α. 1ο, 
ὃ: α0ό, ὅτ. δηΐουν 2605, ἀπ. 

Δνηίπυρος 176, 27 
ὀήκω τὸ ὁαγκάνω 200, 56: ἄπι, 59 
ἁηλή Ῥτο ὀηλῷ 120, 4ο 
ὀηλήσονται 304, ὅδ. ὄηλήμων 

204, 4. ὁηλητήριον 3648, 59. 
ὀπλητηριώδης δο, 58 

δήλιος ὁ Φανερός Όλι, 16. Δή- 
λιος Απόλλων 566, 59 

ὀῆλον ΡΙΟ ὀμλονότε.δο, 1”: 215, 9 
ὁμηλονότι 304, 51. ὁμλογότε οἳ 

ὅπλον ὅτι 649, 20, 4δ. ὅμλον- 
ότι Ρτο δήλον ὅτε 105, 17: 
ὅτο, 152 

Φήλος 204, 14, ὦ2. Δῄλος ἵπ[. 
4604, 33. δηλῶ ώσω, τὸ Φανερῶ: 
εἵ δηλῶ ήσω, τὸ βλάπτω 5δά, 
54. δηλωτικὸν κσένου 171, ϐ 

Δημάδης Ε. 310,11: αθῦ, 13 
ὁἁήμαρχος 3056, ρα 
ἀμμεύειν 205, 1. δηµεύεσδαι 51ο, 

50. ὀμμευῃεῖσα οὐσία τα 
Δημήτηρ ἡ γῇ µήτης 300, 50: 

3656, ρ8, κος ὄνεη 306, 
3. Δημήτειρα 3158, 40. ἡ Δή- 
µητρα 06, 29. Πο τῇ Δημήτρς 
42, 14: τὴν Δήμητραν 15, 

20: 365, 44. 400,4: 02δ,άπ: 
ὅσο, 41. δηµήτριος 306, 5. 
δημητριακὸς καρπό» 107, 54. 
ὁμμητειακοὶ καφποί 618, 20: 
6025, 4δ. ἡ Δημητριας, ϐ 
τριήρης 4θο, 30: θφ9, 1ῶ 

δήµιος, [αδῇ. 1ὐ5, 19. δήµια 
τα 266, 0δ. ὀημιόπρακτα 565, 
92. ὁημιουφγός 3260, 45. ὁ- 
μιουργεῖον 3050, 42 

Δηµις ὁ 24η, 5ὐ 



η] 

τὔμμος 04, 44, ὀμμὸι Από π- 
4ε Ρἰετίηιο «ἀεποπῖπαϊ στ 

195, ὁμμός ὁ 196, 49: 2θὸ, ὃ. 
ὀμμοβοινία 360, 90. δημόχοι- 

{ τνος 306, 30, ὀμμοπόπος ὁ οσα, 

ντ ὅ9ι ὅσο, 17. ὁημολάλητος 
:.3605, 19. ὀημάποίητος 064, 58: 
πο, 43. 
ἀχτ) αοραῖ Δημοσθένην 193, 

κ. 395. ναο. ὦ Δημόσθενες 193, 
το δαν ᾱ. Δηωοσηενικός 39, 50. 

ὀμμόσιος 305,39. ὀκμοσίᾳ αιἰ- 
νετὺ. 70, 7. ὀμμοσιεύειν 3605, 
1, 91. ὄμμοσιεύεσθαι 910, 57. 
ὀμμοσίενσις 083, 0. ὄμμοσια- 

Ἴσαι 300,1: 516,7. αὶ ὀημο- 
σφραγίς 564, 45:. νῖίο Ἀοι. 
ὀμμότης ἆ. 19, 41. οἱ δημόται 
330, ὅλ. ὀημοφώντειος 326, 

ὀμμοχαφιστής ὁ ὁ30, 30. 
ὀμωώδες ῥρμα 1Τὸ, θ. :ὅμμω- 
ὁέστεφος: 305, 5ε. ὁμκώσαι 
516, 
δημώματα τὰ 300, 56 

---δην αἀνοειν. ἀπ, 28: τοῦ, 1: 
ππάε {ογΏχεΏίΗς, 6ἱ 410ἱ Πιο- 
ππη Ἴ8ι, 33 

ήν, ἅα 17, 19: 347, 57: α0ῦ, 
δ. ὀψναιός 306, 3: οχγι.417, 
39 

ὀήνεα τὰ 2606, 15 
ὀψομεν αθᾳ, 1ὃ 
ὀψπου εἴ ὀήπουθεν α6ᾳ, 56 
ὅποις 36060, ὅπ: 475, 4]. ὁπρίω 

17, 340. δηφίω εἰ ὄμριω 306, 
-. ὀηφιόωντο [. 200, 1ο. ὅη- 

ριτής 17, 4ο 
ὄνρόν αὐνειο. 366, 18: 8ου, 19 
--όης ἀγ]ίαδα Ῥαεγιοπα, ρεπῖ. 

ου δ18δ, 185. ---όης ποπ [εππρετ 
Ῥαποπγπήσοτ 100, τά. ---δης 
Ῥατγοπγπαῖσα οἵ Ραιγοῦ γη] θαπα 
ογπιαπα Ππιαπιια, νεὶ ι Ἰα- 

ϱ θεα απτε ὅὁ, γεὶ α 458, 2: ει 
: 9606, 14: ὅ07, 19 
ὀψσε ἓ. 156, 0, 8 
ὅμτα 3164, 67: 506,49: 835, ι 
Δηώ εἴ ιώ κ -πθ5, 48: 206, 
ε.α 
δήω τὸ καίω 365, 7: τὸ ἐὐρίσκω 

365, δο: αθ4, 14, 3. αἲ ὑνῶ 
. πορλὼ 17, 35. ὁμώσας 305, 

ὁ ια τὴν ὄνιν, Ῥτο διὼ τῆς-- Ρος 
σ. 17, 40. Πο διὰ στόμα 187, 
6ο. δια ἱπιίο νου[ι αχ Ἡ, 97. 

- διὰ εειΙρ[α ρατίιετ οι ετα[ῖ 
τα εοπιροβιίοπο αἀπηῖι 92, 
165 εριαΠη φιαπόοφας βρηϊ- 
Ποαξ, εἰ Λεο]ισα ἵπ ἕα νετίτας 

κ 07, 17 οτι] [Τα 770, 33 
ότα Τεά ὧν 4ο, ὅδία, ή γ” 6ο, 

9. Δία ἵπί, 406, 45 
διαβάὂρα ἡ 495,6: 7860, 48 
Φιαβασιλίζεσθαι 306, 47 
ῥιαβάτης 193, 10:  ὁδιαβάτης 

πβὲτ, [αὓτ. 2607, δ4: πα 
διαβήτης Ίο, 0ο, διαβατός 
310, 14: 080, 12 

διαβεβαιωτινὸς σύνδεσμος ιδ, 42 
νιάβήτνς ὁ 4ο, 5ο 
ὀιαβιβάζεο, ἵταπβτη, 42, 59 
ὀιάβολοε 06, 48 
διαβούλιον 306, δὲ: 307, 15 
ὁιαβφωβείς ασά, ὖχ, ὀιαβφωτι- 

κός 319, 38 
Διαγαυριάσαι 3ο, 58 
Μώγειν αὔτ, κ] 

Δημοσθένης «ο. ὅτι, ! 

ὀημοῦσθαι 300. 56. . 

δαγλαύουσι 355, 10. ων ύσ- 
σούσιν ἀταρποί : «605, 16 

διαγλάφας 406, 4. 
διάγλυφα στέγη 

διαγράφος Ἰ 140, 47. ὅια- 
γναφή 307, 06. ὅδιά μα 

ὦ '. ο, δι 

διαγωγεύ» 308, οὐ 
διαδάπτω 248, -ὃ 
(διαδέφκω 3δ0, τε 
Φιαδιδόναι ἐν τῷ ὁήμῳ 510,6 
διαδικάσαι 90γ, 7. ὁιαδικασία 

407,6 . ον 

διαδοιδυκίσαι «70, 405 
διαδράκοι ταδ60, τά 
ὀιαδράναι - 520, ὃλ 
διαείσεται 367, 4 
διαςευπτικὸς σύνδεσμος 41Ο, 33 
διάβεσις 307, 4δ. ῥὁ διαβέσει κα- 

πός 992, 10. τῇ διαβέσει 'πα- 
"Ἀητικάν, Πραϊβοαίοπε ραβηνα 
«907, αῦ, 1δ. ᾿διαβέσεως ἐένεῳ- 
γΗτικὴς ῥῆμα 3θο, αν διό, 
11. ὀιάβεσις μέση τίς 754, 17. 
 εώώη ουδετέφα» τίνα 49, 
ο 

διαβρύπτεσβαι 370, 58, 44 
διαίνω 306, 56: 168, 2ο 
ἐν διαἰφέσει, αύω «168, 58, ὅιαι- 

φέσει της ει διΦΔ. εἰς ε καὶ 
α ῥο7, 7,30. διαιρέσει τοῦ ἔ 
εἰς κσ 718, 11. ἴάεπι διάλυσις 
507, 14. Φιαιρετῆρες 2490, 46 

δίαιτα 307, 3. διαιτώµενος ἐν 
ὄφεσι 050, 11, διαιτεῖν 207, 5. 
ὀιαιτηταί 307, ὃ 

διακαυνιεῦσαι 367, 18. τθοῖῖμ 
διακαυνιάσαι ΄ Ηε[γελίαδ: ΄ αι 
δμίά, διακαννίσασδας, 

ὀιάχειμαι 105, 7 
διακεκφιµένως 367, οὅ 
διακηρυκεύεσθαι 308, 52 
διακ{γκλισον 3058, 1 
διακλᾶσθαι 510, 05 
διακλιμακίσαι 307, 16 
διακναιόμενος 307, 4 
διάκονός 93, 18: 968, 29 
Ἰδιακέκοπται 30”, 1ι 
Φιακοφής ἳ 308, 51 
διακοσμηβεῖμεν 3607, -ει 
Φιακουφάζεσβαι 207, 24: Τ6ΟΠΙΗΒ 

ὀιακοφάςεσθαι θμἱαδ: Ἠπίγε]ι, 
διακοφίζεσθαε. 

διακρανῶσαι α7ὅ, 78 
διακράτησι» τῶν ὀδόντων θ41, 16 
Διακρία εἴ Διακριεῖ 308, ὃ 
διακφιόόν 367, ὁδ 
διἀκφινθεἴτε΄ 3607, ο0 
διακτήσασθαι 4.0, 10 
ὁιάκτωφ οφο5 ὁ 309, 10. Φιάκτο- 
{ορ ου ἆ. 308, 1ο 
διακωδωνίςειν 236, 33. ΄ διακωδω- 

ίσα, 367, αἲ: 175, 4] 
διαλαλῆσαι 309, 38. διαλαλιά 

81δ, 38 
διαλαμπής 10ο, 54 
διαλέγω ὀθ9, 111 εἰ 25, 34. δια- 

λέγεσβαι, Ἰοφμ ὅδι, 56, Πο 
διαλεξώµεθα περὶ αὐτῶν 024, 
30. διάλεξιε, Ιουυ1ο ο2ᾳ, 2ο, 
Φιάλεκτος 308, 56: Ρά(γίοποπ 
ὅσο, 1ὖ: απ 810, δᾳ, δια 
Άεκτος, Ἰοημο]α, [σιπο α1θ, 
47. τὴν διάλεκτον ᾿Απολιω- 
νιατῶν εἶναι, εἶο νου] 
Αροηοπὶαιν ρτορτίμαι 8ο8, 58, 
πατὼ Φιάλεκτον Ὀοιωτων Όθο, 

7δυ, 19 « 
“διαγφάφειν ὅτο, άα: ο 467, 3λ. 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΕΡΟάΕΙΤΟΟΝ αΚΑΕσΤΥΝΜ 

τι δα, :αὐ[ο]ωτε πα να 
945, 30. φγατὰ διάλεκτον, οἳ 
απΟΧ, οἱ γὰρ Αἱολεῖς 095, 80. 
{Πο κατὰ ὀιάλέκτον:. τετ ιός, 
Ταφαντῖνοι γὰρ 621, 1: ἀπὸ 
ὁιαλέκτον, ΄ εἵ Ἱποκ οἱ γὰρ 

τ Δωφιεῖς 722, 29.. ἱάφοια αὶ διά- 
το Άελτος αὔδηιιε αἀϊεειῖνο 630, 20 
διαλείμματα 308, 47 
διαλκακται ο αΗ,2 
ὀιαλύσασᾶαι ζσδν ἄν  διελύβη 

εἰς ε καὶ ε ζ07, ὃϊ1. κάτα διά- 
Άυσι, ἀναγινώσκεσβαι ,- ἀῑνι[ε 
Ἱερι 770, 45. Ιάεπι κατὰ ὁνά- 
στασιν ν. «ὰ. [Πο κατὰ ὁιάλυ- 
σι, δία 131, 40. ὀιάλνσις ετ 

"διαίφεσις Ρτο εούεπα/ πεπρε 
ἀπεπιμιῖο τοῦ η εἰς εα 507, Τ, 
14. ὁιαλύσει Ἰωνικῇ έουσα 
Ρτο οὔσα 085, δι. Πο διαλύσει 

ΤΠ ου ὅθο, 6: διαλύσει τοῦ 
730, 5ο ς 

διαμασσᾶσθαι 74ο, 47 
ὁναμιετφητός 20ο, 5: Τά, 31 
διάμησε 308, ὁ2 
διαμπάξ 408, 4ο: Όᾳ5, ὃι 
με 66, ὅλι 308, 45: 508, 

Φιαμυδαίνεσἒαι - 3ῦρ, 1 
διαμυλ-αίνειν 5 305, 65 
διαμῶ ἠσω 308, ὁλ 
διαναβολαί :δο, 23 
ο. Ρτο διαμιφοδῆσαι 4, 

ὁιάνδηχα ο. 708, 58 
διανῆσαι 6ἵ διανενῆσθαι  θοῦ, ὃ 
διάνοια :2609, α: ὅδο, 1η 
διαντλ εἲν 37ο, ὁ 
διαξιφίσασθαι --- 60, αι 
διαξύσαι΄ 2607, 332 
ὁναπαίςειν 209, 58: δρά, δο.. όνα- 

παίξει τὴν λέξιν ὡς βάρβαφον 
ν. ἆ δ4, Ρα, διαπαίςεσθαι 307, 
3 

ὀιαπαντό» 300, ποι α711: 258, 
ὤῇ ΐ 

ο απαρθεγεύεὼ ο δπαν 59 
διαπατταλεύειν 3206, 4ο. διαπατ- 

ταλεύεσθὰι 32609, αδ.΄ ὀιαπε- 
παττωαλευµένα ” αθο, 49 

διαπειφάσαι ατό, 4η 
διαπερδικίσαι . 6ο, 98 
Φιάπεφοναν Ὁ- τν σύα, 21 
διαπεσεῖν 900, 36 
διαπηνικίζω 909, 51 
διαπιθηκίσαι αὐ5ὃ, 58 
διάπλουτος 407, ὃ 
Φιαπνεῦσαι τοῦ ὁρόµον, Ιπῖεηρὶ- 

τάτε ᾶ ς. τα, 4 

Φιαποδίςειν 3ο, πῦ 
διαποικίδ-ειν 439, 45, διαποίκι- 

Ἆος 180, 53 
διαπφαβέειν 309, 18 

διαπφήσουσα κελεύβου,' 0587, 56 
διαπφύσιον : αὔ0, 19 
ὀιαπτεφωσαι, αθᾳ, 37 
διαητίσαι 150, 4 
διαφῃροῦν 1, 44,  διάρᾶρωσι 

εαν 

ὀισφῥαῖται 3θο, δο: 6οη, 1 
διαρόνόην 369, Ί 
δια ῥωκνοῦσθαι 

διαφῥοια α αοἷς ὃν 
διαφτάσαι 149, ὅ0. Φδιαφτᾶσδαι 

ὅχο, 4, Φιάφτησις σα Φιάρτι- 
σα 56, 7 

διαρύττειν 270, 5. πΘΙΙΠΑ μπο φ. 
Δία, 320, 1ο: 71, ὃ 

. φοο 

Γδιασαλακωνίσαι πο, 58 
διασαφδανῶσαι 367, 46: 375,45 

Ἴδιασαν θαε στο, αλ, τε 
Γδιασαφητινὸς σύνὸ. ἀιὸ, 27,99: 
ὃ ο ισ διασαφμστικὀ» 775, 
..ρολ ὥτι «κ ώ 

Ὀδιάσείστα» --- 27ο, 52 
ὁασεσοβημένος 3η0, 55 
διασήθειν ταπα, 50 
«Διασία κα, Πε. ο. 37ο, 
διασκανδικίσαε το απο, 5ο 
“διασμαριφήσασθαι ἵ αγ5, 305 
ὁασκελίςειν τοσα, 50 
:δίασµα τὸ 3το, 18 
διασμιλεύειν α75, 65 
ὀιασποὀησαι 375, 56 
Φιασσᾶν 371, 57 
αδιάστασι,  διαίρεσις τῃς ὃι- 

αάΐε 90. ὁιαστάσει τοῦῦ 18», 
40. ἐν διαστάσει ὄντα, 
Ἰωπεῖα 249, 20, ἴάεπι Φιάλυσες. 

διαστέἈκειν 37ο, 4δ. διαστέλὸ-ειν 
εἰς-- ἀῑ[ίηρ. δ4ο, 65. τὴν 
διαστολἠν ποιοῦνται ἀπὸ τοῦ 

ἵνα, αὖ α Ἱπαρίμπι αὰ ἀξεγοή- 
παπα αἰτοτίφ 

] 135, 1ᾱ αν ἐκ διαστήματος 
διαστήτην Ε. τ3το, 
διασφάξ ατο, 
διασφηκῶσαι 369, 
διάσχεσι; σαυ, 6 
διατάχους 401, 
διατίΒεσθαι 367, ὃι 

διατφι 
Εγποπα[απα δοσ, 66. διατ' 
«Γε]ο]αε ποαν 5ο 

διατφύγιος 311.36 
διατφυφέν οσῦδ, 56 
ὀιάττειν 371, 50. ὁδιάττω 

τὸ ὁιασήλω 710, 4ὅ: 767, ὃ: 
{ Ταθοβῖαδ Φιαττῶν 71956 
διαυλία 360, 5ο 
δαν Άος 1090/09: απο, 36:: 742,18 
ῥιαυλώνίάνν ο ο ο Ἱ 
διάφαφοι Χιτώνες 
διαφανλίςειν σος 
ῥιαφέρεὺν τα κελενόµενα, Ἱ. ὅνα- 
εἳκομίςεὰν σος 968, 98 
διαφλεγής 3 497, 18 
αἱ Διαφοραί "εἴαπίις 124: 1ο: 

χάος, 50: ποῦ, ὅ0: 3αδθῶ,- 
ιδ, αὖι 549,14: 408,33: μον 
31: 055, ὅδ: 6083, 18 

διαφράγέατα στ ὦβδν 46 
διαφρυκτοῦν ατα, 59 
διαφρῶ . 1, 
δν ν ατάς αχ 
διάφῶ᾽ ατο, 48 
διαχάφαξις 17ο, ὅ6, 
δια χάσκειν 71ο, 36 
δια χειροτονία ὶ 48ι, αὃ 
ὀιάχνσις ' 375, 16 
διαχώφµµα πφοβατου  ϐ10, ιὃ 
διαψαίφειν 371, ὁδ 
διαφεύσασθαι διο, 4 

ὀίγνομος ὑίνς 
ὀΐγο-ος 473, ὁ 
διδάσκω 373, 8: οἳ διδάχω 3θα, 

ἀχτ αι, ὀιδάξω 35, 1ο, αι. μι 
Φάσκαλονς δύ, 111 373, 19. ὃε. 
ὀάσκαλος ὁ ποιητής 783 ᾶον 
Φιδασκαλεῖον 10, 9: πρι 
ὀιόακή αν“. 



9ος. 

δίδη : αγδι 5. 
ὀίδημι ἡς Ἠσι. Ἀδ0, 57: 198, δι: 

516, 5. ὀιδήµων αμάν ας 
διόόασι Ίοπ. 177, 10. ὀίδοσκε 

Ίομ. ρτο ἐδίδου 04, 45 
ὀίδραχκον Όρο, δό 
ὀΐίδυμο» 169, 67: 273,51, 50, 90: 

ων οοττεριο 60οῦ, 10. Διδύμη 
313,43. Δίδνκα, Διδυμαῖος, 
Διδνωεύς 373, κ. ὀιδυμάονες 
ον .Ρ] 

272, 09. 
.. εἴς εἴ 355, 57. διδοῦσι 39, 

ι] « 

6:86 ὥσω 373, 47: 516, 21: 698, 
ὦ9 

ὀίδωβι α. 55ο, 46 
δΐδωμε 373, 4: Ἱπιρετ[εοίαπα 

[περε πιυιµάτατ α διόσω 177, δ. 
ἔωτ. διδώσομεν 373, 49. δεδώ- 
κασιν παρα τὸ-- ἀετίναγυτς 

πι” 197, 49. 
σεξ 375,8 
διεδοιδύκισε 270, 45 
Φίεδρον 499, 56. διέδριον 274, 31 
διειἈκυμένη σάρξ δι, ὃ: Ῥτο 

διε(Ἀκυσμένη. ' 
Φιείμενος Ἱ 445, 3] 
Φιεῖναι ΡτΟ Φιϊτέναι 3859, 45 
διεῖπα 375, 15. ῥΟδιείποµεν 95ο, 
30 

ὀεκβαλλῳω 900, ὃι 
Φιεκωδώνησε 307,44: τεοΙῖβ ὃιε- 

κωδώνισε ν. 37, οἳ ἵπέα τὸ, 
4τ. [ο διεκωδωνίσχησαν ὅ20, 
5 ) 

διελαύνω 520, δι 
ὀιέλκω ο4δ, 7 
δίελος ὁ .0χ, 1ὸ 
ὀίενται 275, 19: 38ο, 58 
διεξίµεναι αγῶ, 30 
διεξοδευτικα) ἀφέσεις 605, 65. 

διεξοδικώτεφον 4ὔῦο, 6 
διεξσωληνος ὅσ4, 1] 
ὀιεξτομύφτον δρ, 17 
δίεπε 279, 11. διέπευ «908, 17 
διεπηνέκισας 3200, ὃρ 
διέπφησσον πεδίοιο 058, 5 
διερέσσω ασ, ὅρ 
διερός 274, 1: 408, 10: 726, 10: 

774, 35 
ὀιεῥῥυηκός 240, 38 
διέρχεσθαι, ἀῑ[τες, ὃχε, 26 
φίεσθας 975, 14 
διεσκελισμένος δο2, 59 
διεσμιλευμένος 375, 59 
Φίεσπε 950, 65 
διεσφηνωμµένος 759, 7 
διέτµαγεν 975, 3] 
διευβετῆσαι πάντα 756, 9 
ὀτευκφινήσασβαι 3275, 50 
διευριπιδίσαι 370, δο 
διέφβοφας 375, 13: ποάς 3 
διέφφασαι Ε. " 3πο, 34 
ὀέζω τὸ ᾠιτὼ 275, 0. δίω εἳ 
δίµαι 373, 11. ῥδίῴεο ὀίῴεο 

-αθῦ, 3. δίεαι εἳ ὁΐόμαι 021, 
5]. διζήκενος 274, 11 

διηγῶ 374, 10. δηγηματικὸν κε- 
«φάλαιον δρ4, 45 

διηβεἴν, Ροτοο]ατε 42», 59: 790, 7 
διήκω τὸ ἐκτείνω 274, ῦ 
ὁνήλασε 500, 51 
δύηµι τὸ διώκω 3Τὸ, 15: 280, 98 
δοινεκές ατ4, 19 
ὀρήφεσα 274, 55 
δήφης 274, 35 
ὀωήφτηται διὰ τοῦ--- σ1ο,{ 

Ι.Ν ΡΕ Χ. 

ὀρήφυσε - α74, ἀπ 
ὀιθυμία 3]δ, ὃ 
ὀμθύφαμβος απά, 44 
ὀίβνρος 374, 46 
Διίας ου ὁ 37:, 6 
ὀιῖεσαν 121, 4ὖ 
ἀῑπετής 179, 0, 16. θώπετέστε- 

ο» 376, 1ή. Διαπολεῖον 370, 
5. δαπολία Γε[ῖ. 2701 

ὀω ππασία 274, 96 
διὶστὼν τα ἐναντία 41ό, 39. δ- 

στάµενον τῇς--- ἀἰσεείοπδ ᾱ--- 
025, ὃι 

δέφιλος 375,6 
δίκαιος 375, 06. Φικαιέστερος 

Ίο. δε, ὃ: ὅρά, δ. δικαιοκρί- 
τη» ὁ 4950, 49. ὀικαιῶσαι 516, 
11 

δικαλέκτης, γνεὶ Ροιῖιδ δικολέ- 
κτης 375, 38 

δικάφανος 376, 35 
δικασπόλοις 4750, ὃλ 
ὁικαστής 3795, 3. δικαστικοί 

35δ, 1δ. τὸ δικαστικὸν ἐκομί- 
«οντο 754, 96 

θικατάληκτον ἴς καὶ ἵν ἄ4δο, τα. 
Πε 570, 96: 595, 50: δ15, 53: 
στι, ὃς ού, φ4, τα δικατά- 
Άηκτα ομπάεπι ἀεςἰπαβοπεπι 
{ειναι Τ40, 18 

δίκελλα 19, ὃὰ 
δίκεφος ο. 376, 5ο 
ὀΐκη 375, 53. τὴν ὁύιην ἀποφεύ- 

γεν», αὐ[ο]νί 56ο, 5. δίκην, 
νεα 006, ιό 

Δικηρίδης 106, 96 
ὀικλές ίδος 50ο, 4: 918, 31. ὅ- 

κλίδες 375, 54 
δικολέκτης 376) 38 
δύιροο» εἴ ἀίχρος 370, 3ι:. ὅδτ, 
ον Φικροῖς, ῖ διπλοῖς 370, 
3 

δίκφοσσον άδο, 5ο 
ὀίκροτος ναῦς ΑΠ Λία 
Δίκτη 376, 13. Δίκτον 276, 12. 

Δέκταιον ὄφος 376, 16, βεπιί]ε 
"ΦδτερΗ. Βγ2. Δικταῖος. 
ὀίκτυ ἔ- 375, 27. δίκτνον 175,33. 

δικτυὠτὴ θύρα 512, 4 
δΐκν, γεὶ Ροῖϊις δίκτυ Ε. 375,27 
δίκω τὸ βαλω 360, 55: 30,20: 

οἵ 102, 11 
διλήµµατον 
δέμηνος 

609, 4ο 
3πο, 9: 707, το, 55 

Δύδυμον 976, 53 
δίνη 376, 4: 277, 17: 550, 1ο. 

ὀΐτνος 377, 13,14. δΐνος τὸ 590, 
11. δωεύειν 377, 17 

ὀίνω τὸ στρέφω «5. 5. Πο δινό- 
µενος περὶ-- Τί, 10. ὀδινωτός 
377, 19 

διογενής 377, 19: Ῥτορτ. Διογέ- 
νη5 377, 30. διογένητος 377, 
30 

διογκοῦσβαι δ18, 50 
διόγνητος 377,19 
οἱ διοικηταί, αἀπαϊτή Πταίοτες τεῖρ. 
νά. ὦρ. τα διῳκημένα 000, 
3 

Διόμεια εἴ διομειαλαξζόνες 3277, 
31 

Διομήδης 37], Ὦ 
Δίομος 103, 44. Δίομος ἨετοῬ, 

εἰ Διομία [ε[. 3717, 34 
---διον ἀἴπηϊη. 39ο, 8: 3990, δι 
δίονται 3δο, 37 
Διόνυξος 27, 55 
Διονῦς ἀῑπι, 195,96: 377,9: 38ο, 

35: Διόνυσος 377, 55. Διόνυ- 
σο» ΟαΡίτιις 452, 59. τὸ Διο- 
νύσιον, ἵεπηρ]. Β. 430, 4 Διο- 
νύσια, Δεωφίαι 449, 3. Διονν- 
σιακὰ ὄφγια 020, ὅδ. ὭΔιονυ- 
σιακὰ μυστήρια «69, 51. διο- 
νυσιάςειν 388, 56 

Φιόνυχα «ώα δ11, 1ὸ 
Διοπεβης 3/7, 39 
διοπεύειν 378, ῦ, 1ο 
διοπομπῶ 130, 90 
δίοπος 378, 7: εἳ 18, 38 
Φιοπτεύειν 378, ὅ, 11. διοπτήρ 

37δ, 1Ο. διοπτφικὸν ὄφγανον 
306, 00 

διοπωπεύς 376, 11 
Διός α. 409,10. Διὸς αὐγαί 277, 

4: 400,9. Διός ἴπ οοπιροί, 
977, 3δ: 48, 39. ὅὃτος 218, 
1ὔ: 812, 3 

---διος ᾱ. Τὸ, 24: ῬΙΟΡΑΙΟΧΥΙ. 
9δο, 54, ---διος εἰ ίδιος ἀειιγ. 
7οο, 46 

διοπηµία 277, ὃ 
διόςἈνος ππεπ[» αΤδ, 38 
διόκκορος 318, 25. Διορκορεῖον 

378, ὅδ.. Διόεχουροι 277, 6: 
378, 33. Διοβκουφεῖον Οδ, 53 

δίοσµω» αήρ 1ό0, 2ὃ 
ὀιοτφεφής ἀδ, αι 

δίπηχυς 279, 19 
ἑίπλαξ 278, 48. διπλασιαςουσι 

καὶ ἕτερον ϱ 135, 47. ὅδιπλα- 
σιάζοντα τήν πρώτην συλκα- 
βήν 353, ῦ. διπλασιασµός εἲ 
αναδιπλασιάςειν δ0, 49, 4δ. ὅι- 
πλασιασμος τοῦ λ 08, 47: [ο 
ἐν διπλασιάσμῷ 96, 12, 30 

διπλοῦς 135, 1: 378, 49. ὀιπλη 
978, 460, διπλό 9/8, 60. ὁι- 

πλοίΐς Τ12758, 4δ 
Δίπολ.» τερῖο Άγ, ὃ 
ὀιπρόσωπος 3270, 13 
ὀίπτυξ 30.1. δίπτυχος 37ὔ, 90 
ὀίπτωτον τὸ χρέως διά, 5ο 
ὀίπυλον 309, 19 

δὲς 379, 7: Ώπεοραῖπα ἀ4οῦ, δι. 
ὃὲς ἠ/βήσας 270, 19. οδίς, 1: 
τοίς, παϊετα ς ἴπ σοπιρο[Πῖο- 
πε απιης 2709, ὃ: 767, 1ο, ὅτ 

δίσα εἰ δεῖσα 960, κ 
διεβανέες 370, 1ο: Γ067, 50 
δίσκος 279, 19 
Φισσόν ἐστι, ἀπρ]ίεεια Ἠαῦει εἰν- 
Ξαπο]ορίαπα 206, 55 

δισταγκός 4ῇ5, 9] 
δισταδιο» 17ο, 26 
διστάςειν 374, 13: 370, 17. ὅι- 

στάσαι 281, 41 
διστεγής ο7ά, 27 

ὀεσυλαβεῖν 745, 5ο. µέχρι τῆς 
δισυἈιαβίας αὐξάνεσθαι 085, 
20. τὴν δεσυλναβίαν ὑπερβαί- 
γειν 5ο8, 52, 48: τοι, 44 

δικέλιοι 707, 56 
ὀιτάλαντον Τ44, 35 
διφαλαγγαρχία 75ο, ὅ 
διφᾶτε 970, 47 
διφμέρα απο, 41 
διφβογγογραφεῖται 456, 0 
ὀίφιλος 375, 8: Άπο, 58 
διφορεῖται τὸ ὄνομα 546, 4ο. δι- 

Φοφούμενα, Ῥετ εια [ο. οἵ ες 
ία 463, 10. διφορεῖται, μετα 
τοῦ ε, καὶ χωρίς 305, 4δ. ὅι- 
Φερεῖται καὶ δια τοῦ ι, καὶ 
δια τῆς ει διφλ. 3200, 6: οετ 
361, ὅτ, διφορεῖται κατὰ τὴν 
11 2 

9ο 

γραφνήν 107, δ1. διφοφεῖταί 
κατα τε γφαφὴν καὶ σηµαινό- 
Μενον 608, 12. Φιφορεῖται κα- 
τα τὸν χρόνον, ἀμρ]ίοί 1οπηρο- 
το εβεταπιαχ, οἳ Ίοημο ει ετα-- 
νι Τό0, 47. [ο 115,16: 776, 
10. διφορούμενα κατὰ τὰς συ- 
ζυγίας 139, 40. διφορεῖται ὁ 
µέλλων σης τετάρτης 100, 30. 
Ἱο ν. 54 

ὀίῴρος {. 6,38: 370, 5ο, ὁ οἱ- 
Φρος εἴ το ὀίφρον ὁδὸ, 55: οτ 
194, 50. Πο ὀίφφα Ρτο ὀίφφοε 
505, 37. διφφίδια µικφά 718, 
44.  διφρεύω ᾱ. 193, 9. ΄ ὃι- 

κ Φφοφόροι 379, 5δ. ᾖδιφροφο- 
φούμενοι 3Τ0, 3ο 

διφῷ ἆς ᾧ ατο, 45 
δίφωνα δ04, 4ι 
δέχα 379, στ: 768, 28. ὀιχάζω 

375, 97 . 
δέκαλκον 747, 19 
ὀμκῷ 279, 54. διχῆ οἳ ὀμχῶς 44ο, 

0, ὄμκλα εἳ διχβάδιος 779, 9. 
διχόμηνος 370, 57. διχόµηνε 
α. 38ο, 1. διχόμηνες εὖος .δο, 
3. διχόωσι Γ. 616, 0. δίχω 

«σὸ δυχάςω 3785, 56, 41. δυκῶ- 
{- εκ διχάω ό16,9 

δίψα 379, δ. διψακερός ᾱ. 8ΟΣ. 
διψηρός 123, 26: 8ο1, 4δ. 

διψώ ἠσω “03, 17. αἲ διψαάσων 
ΣεΙΕΠΤΟ α, Ὠογ. ε[ξ 905, 17 

δίω καὶ δείω 300, δ. δίω τὸ διώ-- 
κω 375, 18. διῶ τὸ διώκω 375, 
14: 38ο, ὅ7. διῶ διαίνω 307,1 

διωβελία 38Ο, 24 
διωγμός ὁ 4δι, 55 
διώκω 38ο, 36. διώχετον 380,28. 

διωκτικός 40δ, 35. διώκτρια 

30, 19 
διωλύγιον 38ο, 50 

διωμοσία 374, 96: 276, 59 
Διωνη 2589, 41 
διῶνται 2δο, 27 
Διώνυσος 3δο, 6 

διωξικέλευθος 3δι, 3 
Διωξίππη 426, 48: 

δίωξες ᾗ . ἀδι, ὃ1 
Διώφης 2δο, 47 
διώρνξ 38ο, 55 
διώχης 98ο, ὅ5-- Ηεβιε]., δίωχος.᾽ 
διωχμιός Αεο]. ὅτι, 1χ 
ὀμημντω 281, 8 
δωήτηφα Ώεῶν 6οα, 13: τες" 

ὀμήτειφα :0ὔ, 4δ: 381,9 
ὁμητός ὁ ὅδο, 46 
ὅμω τὸ δαμάζω 17, 42: 381, δ. 

ὃὅμω ἠσω ὅδῳ, 46 
ὁμωαί αἱ φοῦλαι 77ο, 55: ρεπῖς. 

Ρ]μ5. Ώογ. δκωάων 7158, δι 
ὁμώρ ὅμωός 4οη, τά: 7το, πδ: 

Ρ]ατ. ὅμῶες 381, 1Ο. ὁμωός ὁ 
77ο; 56 ΐ 

Δνεύς ορ. 180, κ 
ὀνοπαλίζω 381, 18. ὀγοπάλιξις 

381, 18 
---δγός ᾱ- 13, ὃ: 41, ἆγ 
ὀνόφος ος, δο, 9. ὀνοφεσός 

381, ιά 

---ὀνῶ Ὦοτ. ρτο ὁν 4ρ6, 28 
δοάσσατο Ε. ιού, 12: 381, 50, 49 
δόγμα. 381, 4 
δοιάςειν 374, 15: 381, 54: 380, 

Ό7. δοιάσσατο 3δ1Ι, 4ο. Δοίας 
εἴ Δοιάντειος 359, 15 

δοῖόνξ 359, 7. δοιδυκισµός 464, 
3 



οοῦ 

δοῖεν 480,12 
ὁουή 380, 33 
δοῖωεν {- 380, τά: ποῦ, 50 
δοιός 389, 10. δοιώ ρᾶς 16 
ἁόκανα ας, ὃ 
ὀρκεύειν δο, 67: 3δι, 4δ 
ον 381, 40. δοχησίσοφο» 381, 

δοκίδες αἱ 339, 50. δοχίδια µι- 
κφά 751, 9 

δόκιμος 38., ὅλ. δοκιμασία 38δ., 
40. ὁσπίμιον 281, ὃα 

δοκός 38ὲ, 0. ὁόκος }ὶ δόκησις: 
ατ δοκός, ἴάρος 508, 47 

--δόκος εΟΙΡΟΓ. Ρτο ὀόχος 475, 52 
δύκω ἕω 381, 4ὁ: 380, 17. δοκῶ 
δε, 4δ. δοκῶ εἲς εἲ ἆ. 990, δ. 
δοκῶ εἴς: εἴ ὁοκῷ ᾧς, Ιεὰ ἵπ 
εοπηροί, 4ο, 49 

δόλιος 383, 51: ὅ51, 16: ΡτοΡΣ. 
Δολίος ὅτι, 33: ει 383, 34, 
ὀυλιεύεσθαι σδ5, 45 

ὀρλιχός -δ”, δ: 700, 4ι.  ὅολι- 

κχόν αἲν, 2585, δολίκαυλος 
«δα, 13. δολιχήρετµοι 353, κ, 
δολιχόσκιος ον. ον δ5ε, 55 

ὁολιῶ .. 38”, 93 
Δολίων ἆᾱ. -δ53, πο: κε Ρτοἠιοῖο 

05, ὃτ 
δόλος 3583, αθ, 51: ἵπ Ὀοπαπα οἳ 

σπα]. Ῥατι. 626, 50. δολοίφο- 
υγῆσαι {. 053, 2δ. ὀδολοκτασία 
118, 90. ὀρλομητα 39”, 43 

Δόλοφ 383, 17. Δολοπίων ἆ. 
383, 41 - 

Δολύφας νμὶβ. Ρτο Δορύλας ὅτ 
30 

Δόλων ὁ 382, 24 
ὁόμα τὸ - 305, 19 
δοµαῖοι, [. λίβοι όλα, 1ο 
ὀόμεναι ΤοΓ. 383, 47 
δομή ἆ. 164, 45. ὁόμος δα, 491 

ε δομή ἀἱΠ. 740, Β. δομῶ 395, 
15, 1ὸ: 445, 50 ᾿ 

--δόν αὐνετὺ. αοά, ὅ3 
ὀόναξ «989, 1, 6. δοναχκῆα 1ο. 

3580, 11 
δονῶ 383, 556 
ὀόξα 385, 15. ὁδοξρχοπία 382, τά 
δορά 157, ο: 384, 13. ὀοφάθειν 

284, 1ὸ Ἀ 
δοφατίζεσθαι δ4, 20 
ὀοφατυβήκη 750, 329 
ὀόρει 384, δι 
δοφίαἌλος εἴ δόριἈ.ο 385, 45 
δοριώλωτος 380, ὅ6 
δοφίδες 84, 1ὸ 
ὀρρκάς 3δ4, 6, 9 
δέφξ .8δᾳ, 9 
δοφό: ὁ 384, 26. φόρος τὸ αδᾶδε 

ὁόρπος ὁ 203, 56: 385, 51. ὅσρ- 

πηστός 384, 17 
δόρυ 18, 4ο: 389,30, ὀδορύπνιον 

380, 07. δοφυκτήτη 18, θ. 
Σπε]ΠΙ9 δοφικτήτη. Δοφύλας {- 
ὅτῳ, 3ο. ὀοφυξόορ εἰ ὀόφυξος 
48”, 30. ὀρφυσόον αδά, 19. 
ὀοφυσσόος 293, 41. δορυφύφος 
αδά, 31 

-δος ἀγ]αῦα, Ῥταθεμηίο «οΠ- 
ίοπα, Ὀατγίοπα τοις 4 

δόρ ἴ. Ῥτο δόβι όβι, 11 
δύόσκον ἴση. 84, 4 
Δοτάδηε 410, ὃ 
ὁότειφα 518, δή 
δύτης, ὁοτήρ 177, 401 406, 48. 

όστηφερ 30, 19 
αστικός 354, 5ο 

δοτός᾽ 184, 39: 087, 38: ετ 45, 
14: 101, 33 

δουλικόδειφος 
δοῦλος 284, 49: 391, 8. δούλη 

386, 1. ὀουλεία ᾱ. 461, 48. 
δουλεία 6ἵ δουλία 386, 3, δ. 
δούλιον ἦμαφ 384, ὃ]. δουλό- 
συνος 675, 5ο 

δούξ, Όικ 703, ὅἹ. δουκικὴ τᾶ- 
ξι5 σ18, ὅτ 

δοῦπος  δο, 8 
δοῦφα ᾱ- 384, 4ο: εἴἲ 385, 39. 

ὀούφατα 385, 31. ὀδοῦρε δύω 
380, 30. ὁ δούφειος ἵππος 716, 
31. ὀουφηνεκές 384, 44. ὅου- 

ε ρίκλειτος 199, ὁὅ. ὄουφικλυ- 
σός οιὸ, 4: 249, 1: 254, 58. 
δουφίκτητος 199, 05. Δοῦφις 
ᾱ, 241,54. δουφοδόκοι 791, 10 

ὀουφός εἳ δυυρί ᾱ. αδή, 
δοχμή 350, 15: ει δόχμη ως 

αφ δις Πο ὀοκμός 385, 15, 1ὸ, 

33: οἵ ὀύκμος 385, 14. δό- 
πιο, 385, 19: οἱ 08, 39. δο- 
χμιακός 385, 6 

ὀράγμα 389, 48. Ῥ]ηγ. ὀράγματα 

τῦ, 40: ἀθπ, ὃ. ὀραγμεύειν 
“76.6. ὀραγμή 19δ, 55 

ὁραβὼ 385, 54 
δῥαίνω τὸ πράττω 18, δα: 256, 

37 
ὀράκαυλος 257, Ἱά 
Δράκιος 356, 1ὔ 
ὑράκων 256, Ί. δρακόντειος 326, 

61. ὁρακοντίας ὁ: αἲ ὅραχον- 
τιάς καὶ 101, δε τα, ὃ. ' ὄφα- 
ποντύπους ὅτι, 46 

δράμα 356, 18: Θη]ά, ὀρᾶμα. 
δρα ο. 516, 47. ὀράμημα τὸ 

. 1 Ἡ 

-- 386, 28. αἁοτ. ὀφᾶναι 286, 
3 ό 

ὁράξ 286, 5ο: 387, 5: 55ο, 53: 
. 19, ὀφάκες βακκικαί 499, 

ὀράξων 386, 56 
ὀραπέτης 385, 50: 386, 42, δ4: 

387, «ε. ἴοεπα. ὀφαπέτιω στέγην 
500, 44. ὀφαπετίνδα 356, 4δ 

ὁρᾶσαι τὸ πρᾶξαι 386, 19. ὅρα- 
σβείε 900, 4]. ὁράσις 387,3 

ὀφάσσω ἆ. 3856, 40 
ὀραστήρ 350, 66 
ὁρατοί 387, 4, 7. ὅρατά 957,9 
ὀράττεσβα, τὸν--- 386, ὃα 
ὀραχμή 4ο, 54: 386, 45: 387, 191: 

υπάο ἀῑσια 6159, 17: [οκ οὐο- 
Ίοτα [ες 660, 1: οἱ 508, 66 

ὀρέμω 280, 98: 510, 40 
ὀφεπάνη αὶ 208, δ4.. ὀφεπανοειδής 

387, ὀ7. Δρεπάνη Ἱπ[. 187, 51. 
Δφέπανον Λελαίαο ορ. 394, 54. 
Δφέπανον Βἱεἶ]]αθ 387, 56 

ὀρέπειν 28”, 3ο, ὀρεπεῖρ 28], 

5ο: ἨΗείγο]μίο ὀφεπτεῖε. ὄφε- 
πτόν 387, 17 

ὀρήθω -ὐὔ, 96: 3286, ἀὰ: 250, 1 
ὀφημι 3860, 36 
Δύζς ὁφῇ 005, 29 
Δφῆσος 387, 4ο 
ὀφησμοσύνη 2ὔ, ὰ 
ὀφῆσται οἱ 380, 95 
ὄφηστηφες 3860, 960. [οειπ. ὀρή- 

στειραι 386, δά 
ὁρία τὰ αῦπ, 45 
ὀριμύς 287, 48 
ὀρίφος 87, ὅο 
ὁροίτὴ αδδ, ὁ 

284, 406 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάΙΟσΟΝ ἀΑΚΑΕΕΥΝΜ 

δρόμος 388, 19: 516, 40: 769, 
46. ὀρομαῖος ᾱ. 5δ5, άν 4. 
--- ἵππος 503, ὅδ: 0ο8, 

ὁρόπος | 191, 50 
ὁρόσος 387, 53. ὁρόσοι, Ἱεοπαπι 

οσια]ὶ 577, 40. ΄ ὁροσίζω 387, 
65. ὁροτῷ ήσω 357, ὀ6. ὅφο- 
σούμενα 387, 56 

Δρύας ντος υ 
ὀρναχαρνεύ» 388, 15 
ὀρύΐνος 388, πι 
ὀφυμάσσω ς 388, 66 
ὀρυμαά ἂπ ὀρύμα 06, 0. ὀὄρυμοί 
σα, ὅτε ν ὃοᾶαιν δ68, δὲ 

ὀρυόκοιτος 388, 56 
ὀρυοκολώπτηρ ὁ 676, 1ο 
ὀφύοχοι 355, 5] 
Δφύοψ τετ 38δ, 53 
δρυπέτης [ει ὀρυπετής 576, 11 
ὁρύπω 355, 25. ὀρύπτω τὸ ξέω 

89, ὅδ: αδδ, ὅρ: δονα 
ὁρῦ. Ρη]εῖν «μαονία ατθοτ 358, 
. -- 20, πα], 40. Ὃ η 
38δ, δ. ὀρυτόμος , αδ: 
448, 96 μμ. 

ὀρύφακτοι 238, 55: 3568, 46 :.380, 
ὅ, ὀρυφακτικ λάφναξ 710, 3. 
ὀρυφάσσειν: ΧΝοι. αἆ ᾖὅδ, ὃτ 

δρύφειν : Άππς 19 
ὀρύφελον 358, ὅ7: εἰ ὀρύφελον' 
δρ, α 3 

ὀρυψόπαις ο. 608, ὅ7 
ὁρῷ 380, 5δ: 87, 3,6. δρ τὸ 

ἐνεφγῶ 126, 49: τὸ πφάττω 
388,1: τὸ βλέπω 4Τ]νά: τὸ 

ὀρωπακίζεσθαι 2ὃδ, 13 
δῦ [οι ἔόυ 389, 5ο 
ὀναάθειν 289, 54: Τὸ5, 6 
ὀνας - ' 389, ἄι 
ὀυγός Ὀοτ. ὁ «νγό» 516, ὃ7: 4811, 

δᾳ: Αεο], α0δ, ὅ6 
ὀυεῖν - ο 38ο, ὃ 
ὀψμ ἡ 3894, 49: φο, ν 
ὀνήκοντα οὐτ ποα ἀῑσαιας τε 

τριάκοντα εἳ Πππία 760, 46 
ὀυηπαθεια - 7391, 1ο 
ὀνικὸς ἀφιθμός 359, 48 
Δῦμαι εἴ Δυμαῖοι 291, 1ὸ. Δύ- 

μας ὁ 40, 16 
ὀύμεναι [ 390, 1 
ὀύμη αὶ 413, 59. Δύμη ορ. 291, 

13 
ὀῦμι 105, 4: 3990, 11 
ὀννάζῳ 300, 30: Όλα, 
δυνάμενος τοῦ λέγεω, ἀῑσσπαι 

αουλίαίε ρο]ἱοης 506, 45. ὁύ- 
ναμις 193, ὃ: 300, 17. ὀύνα- 
σαι 3900, 50. ὀννάστης 390, 
30. ὁ ὀυνάστης τῶν ᾿Αθηναίων 
900, 44 

δύνεαι 1ο. 309, 59: ἀδά, δ4 
ὀύνψ Ῥτο ὀύνασαι 390, ὃδ: 484, 

19. ὀννήσεαι 390, 33 
δύνω ἆ- 1ο, 1ὸ1 181, ὃ, ὀύνειν, 

πηποχβοταο 301, 3. ὀυνὼ ᾧν ᾧ 
Ό13, Τὰ. ὀύνωνται 40, 4 

ὁύο οοπηαηὶ πεις, δύω Απίσα 
3809, 5ο: Βημη]ατί ουχ οαγ6ΔΙ, 
ει αὖ ἄμφω ον 418: 01, 55, 
451 Ῥτορπίο ΠΗΠΙΟΓΗΣ ΠΟ εξ 
700,40: 760π,1ο, τὰ ἀύο, πι Ὀο 
606, ὁ. ὀνοῖν 380, ὀδ. εοπηρ. 
ὀνοκαίδεκον 0ο, 39: ὄνοκαι- 
εικοσίπηχνς 6 
κ. γοὶ ροτίιιφ ὁιόεΎνου 178, 

4ἱ 

9ο 

δύπτω 391,30, ὀύπτης 301, 18 
ὀύρεσθαι αρα, 49: 291, 35 
Δυῤῥάχιον ἴ α01,34 
ὂνε ἵπ νετρῖς απβπιεπίππη φπο- 

πηοὰο εαρῖαϊ 8090, 46 
ὀνσαερία . 5πδ, δε 
δυςαής 291, 5ο: 776, 6. δυκαή- 

ὧν ἵ. νι καν 

ὀψεαλβής 30α, 
δυκάµµοφο.- 3918, 56: αθι, δὺ 
ὀνεάντητος , 5 
ὀνεαφιστοτοχία, [ει δυβαφιστο- 

τόκεια 30α, 
ὀνεβάφνακος 5οι, 
ὀυεβήρης σοι, 4ὖ 
ὀνεγάφγαλις 301, 4] 
νσντνς «δι 3δ9, ἄν 
ὀύσεαι Ίο. 3 ε , 
ὀνεέκπλντος 399, 13: δἷδν 
δύφελπις εδος κι διθν 
τὸ δυεεντέφιον κά ν.δ 
δυρεξίτηλος ἳ 19. 
ὀύρερις 391, δ3 
ὀνεερμία - οἆθαν 
ὀύσετο 
δύςόιλος ο 4αὰ, 
ὀυ»μλεγής ο Ἡ - 
δυεήνιος 141, ὅδ: 30, 
δν κΗς σος, δ4 
ὀνεβανατεῖν 443, «ἂν 
ὀύςΆρυπτος στεῤῥότης χοά, 
ὀσσέ 
Δύσιρο» ο). 
ὀύσις η .. 
ὀνεκάτοχος 
δύσκε Ἰοη. Ρτο ἔδυ 
ὀυικέλαδος 303, 9 
ὀυσκηδής ͵ ; 
ὀυεκλέα 
ὀύεχολος 303,6. 
ὀνεκοπάνητος 15ο, 56. τηαρῖς αμα- 

Ίορυπη δυεκοπάνεστος, Ὁξ τφιε- 
ποπώνιστο». 4 τη 

δύέμα κος ο. ο οο9 
ὀνεμενής 303, 11. δυεµενώ 305, 

11. δυσμεναίνω .΄ θα 1 
ὀνσμή 3φο, 0: 395, 35 

ὀύαμοφος Γης, 
κ υμ- μη 
νλνομία 301, α’ 

ὀνεπαλής 403, 51: ον, σα 
ὀυςπαφακολούβητος αὸ0,4δ: Ίσα, 

3η, 38 “9 
ὀύεπαρις 40», 
ὀνεπαφιτος ! 5ο 
ὀνεπέμφελος , δάς 
ὀυρπεπτούκενα 303, 560. νυὶρ. 

ὀψαπεττούντων, Ρετρετᾶτη. Γ6- 
οαἰτίταγ ουἶσα πτ, υἱ ἴπ πε 
πτὼ οἱ [πη[]ἶναφ, 

Φύεφιγος ϕ 
δυςσόος ος Ὁ 
ὀύστηνος .ο, 49 
ὀνεφυλακτεἲν 303, 48 
ὀνεχεφής 005, 4: 4οο, δ: πουιγ, 

ὀυςχεφές 305, 47 
ὀυκωπεῖσθαι 303, ὃχ 
ὀντωρεῖν 39, 9 
ὀύφφος οἱ δίφρος ολα ο 
δύω Ῥιο δύο Λι. ϱ1, 501 389, 16. 

θύω τὸ ὑπεισέφχομαι ἡ, 41 1θν 
ὃς 756, 6: φὺ ὀννω Ἄφο, 11: 
τὸ ἀπούύω ὅτο, ὃ7: τὸ δεσμώ 
301, 10. δύω οἳ ὀύνω ο 1 

ὀυωδεκάτη 4λο, 40 
ὁὗ Εἓ τὸ ὀζμα δαι, 50. 
ῥῷ τὸ δεσμῶ 389, 4χ: φὸ ὁε- 

σμκίω ου», αι 78., απ: ῥ) 
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« Φήσω, Ίβο 11, 49. ατα ῦιις 
ηεοπ(τάσίαπα. ὀέω 300, ὃλ 

--δω εἴ όώ 31, 11 
ῥωδέκατος 294, 295. ὀωδεκαέτης 

ον 700, Ό. δωθδεχαέίται Ῥτο 
ὀωδεκαέτεις 705, 37. ὀωδεκά- 

: χορδον διὸ, 45 
Δωδώνη 6ἳ Δωδωναῖος 900, 3 
οψην μὴ 198, ὅ0: αφή, πά.. εἰ 

ὀώνσι ἔ. 119, ὃ: 394930 
ὀσθια, ὅᾳο, 4 
όσ μα Φ0ὅ, 11 
δωμός ὁ Ώογ. ἀλήρ1 
δωφεάν, ῥταιῖδ, ἵπιραπο ἀ9ό, δὲ 
ὁωρεῖσθαι, «ἆοπατὸ δλαής. 1ο. 

: δωρητικὸς ὕπνου οχ4, 45 
Δώριος λέξις 45, 27: 736, 05. 

τ δωριάζειν 300, 4ο. Ἰάεπι δωφί- 
«οντες τῇ φωνᾷ 3190... ' δωφί- 

ςειν εἲ θωφιστέ 
Δωρίππη 3φὸ, 90 
ὀώφον 390, 31. δῶφα λαβων, «ο- 
εαιο ἀςουρὶε 11813. δωροδόχος 
« 3οὅ, δα, ὀωφοφαάγοι 3ρὅ, 5 

Δώρος τάς, 37 
ὁώς 30, 4δ: Ῥτορι. 347, 17 
ὁώσε Ρτο ὁφ σποο, αὃ 
όφσε {. Ῥτο ὁφ -- β0ε, χὸ 
Δώσων αθάς 3 
δωτήφες 308, 19 
της ὁ 30, ὦὃ 
ὁωτίν 3ο, 6 
ὀώτωφ - 177.36 
ὀώωσε {. Ρο φῶσε. ο αρἩ, 18. 

εξ. 

Ε Μιιοτα αρ, 29, ε εκ α Λοο]ίσο. 
«907, 1δς-. εκ η θαι, ὃ: Ῥτο 
υπ. σοπιρο[, 70, αα: [εηπεπίο 
εοοπίοπα Ρ]εοπα[]οᾷ, νετ[ωτα ἴμ. 
εκ 943ν 90: [Πο αὖ5, δα: «δι, 
«49: 476, 1ο: 478, 55: 675,9: 
πα α ἴταπδὶῖ 1η αογ. 3, 346, 99. 
3η ο μαηδὶί ἵα ρταειεΏτο Ρρει[ 

«ἀπεάιο 551, 1ο: Ἱπ ο Ιβηδὶε 
εἴατα ἵα νετρα]ῖοις ὅδο, 15: ἵπ 

εο Πάηοϊ Αεο]ςε 618, 65... εἰ 
«Ῥοειίεο Ῥ]ερπᾶδιιο αἀῑτωπα 
«334, δι: 427, 5: Ρ]εοπαβίσοπ 
Αιιος ἵπ ριαειετίτο ὅσχ, αι 
(9ο8, αχ ς  Ῥ]εοπαβίοιπι. 81ο 
γοσά]ε», Απίε «οπ[οπαπῖες ποα 

«τεσπα 5185, 27: Ῥ]εοπαίμοε νο- 
: σα] αὖ Ἱπ]ίο ρταεροβτωπα, Γρὶ- 
πιμπα εἶας [απωῖτ 17, 45, ὃτ: 
ταις Ῥ]οοπα[]οο αἀ ἀἰτατ, Ίτα ρετ 
αρλαετε[ῖα απαπἆοφιαε ἀεπτις 

405, 58: αὐ Ιπίήο ἵπερο αὈῖῖ- 
εἶταχ θο0, 49: ει δο8, 42: εκ 
«Ῥετίεοῖο ρα[. εχαϊµπι 002, 0. 
ος ἁμα]ϊς πυηπετὶ, οτεῦτο εἰαὶ- 
«λατ αὐ Ἠονη. 06., δ 
ἔὲ λέγειν 500. 38 

ΈῬτοπο». αν, 50 
ἔα Ε Ῥτο εἴα [ει εἴασε 637, 51. 

ξα μαιρεταῦνε 057, 94. ἕα Ίοη: 
«Ῥτο 4{ν 41ο, 13: εἴ 2906, ὅλ, 

«ξά 9οτ, 62: ἕά Ριο ἅ, αἱρίς. 
317, 4δ 

--έα ἵπ ατΏοχυπι Πρ, 795, 36 
--έα ἀΏ εὖ., α Ρτοάιςῖο 190, 7. 
---έα ἓ. εκ έεα δ11, 33 

---εα Ίο. Ῥεο ην ἵπ Ασσπ[. 506, 
218: ]οπιςς εν ε,ν ἵπ Ῥεᾶεῖ. 
Ῥ]ακημαπηρεσίεοιο 286, κά: άλο, 
132 

έαᾳ Ε. Ῥτο ἐφ 557, 44 

Πα 1 

ἑάγη Γ.5ο6, 54. [Πο ζαγόε ἀ. 9, 1ο 
όαδα Ε 507, 3. Πς έαδε 088, «6: 

ἑαδως 5οῦ, ὃ7 
---εαι ΡΙο εσαι Τε ν ]οπίοο 803, 

8. ζς 30, 19 400,8: 631, ο8 
ἑάλη ἴ. 507, δ. Πο ἑάλω δο7, 35 
ἐάν ο. 507, πά: οππα Ἰπάϊο, ἐὰν 

δικρόνῳ παραλήγεται 129, 5δ 
έανος 908, 14: ας ἡ ϱ. ΄ἑανόν, 

εἶμα αόθ, πό 
ἔαρ 5ο7, 49 ὅδη, 11. ἔαρ τὸ 

αἷμα ὁδο, 7: τὸ πνεύμα ὅ11,19 
--έας ὁ 4. Ριορσ. 50, δὲ: 570, 39: 

τού, 15 
ἔασας δο7, 6: 5ᾳ8, 6 
ἔασι Ἰοη. 807, 4δὃ: Όπου, 36 
ἔασκεν Ίοη. 300, 19::908, 11 
ἔαται, Ίο. 594, δη: 305,2 5οὃ, 
τα. Πο ἔατο 396, 1ο 

---έαται 191. Ρ0Ο ηντας ὅτὃ, ἀπ 
Ἰτεπιήιο έατο Ρίο ηντο 30, 1Ο. 
---έαται Ίοη.Ρτο ενται: Εεέατο 
Ῥεο εντο 293, 4, ὅ7, 49, ὁὅ 

ἑάφθη Ε, 1997, 37 
ἐάων ὁοτήφ 897, 5δ 
ἔβα Ε. Ρο ἕα 598, 39 
ἐβάβην 613, 6: 055, 1ὸ 
ἔβαν Βοοοι. 4οι, αὖ: 45ο, 0 
ἔβασον 1.ασοη. 998, -6- 
ἔβαταε Γ. το ἕαται 805, 3δ 
ἕβδομος 298, ὅδ: Ρ. ἑβδόματος 

5οδ, 57 :050,2. τὼς ἑβδομάδας 
ὤγειν 508, 4ο. ἑβδομευόμενα 
:908, 4ο, ἑβδομήκοντα 998, «κε 

ἔβην "5η 107, α1ά 
ἑβιήσατο ου αθδ, 45 
ἐβίων . 108, 4ά 

στηκότες 5058, 5ο 
Έβλης 109, 4, ἕβλητο ΄2οο, ὃ 
ἐβοὼ ῴρ1, 1ὸ 
ἕβραγχε Ε. 311, 30 
ἐβειγωμκένης Φοδ, ὖ5 
ἐγγέγατον {. Φος, 57 
ἐγγεγλύφβαι 235, 9. γης 
μένος 4ο, 9 

ἐγγείωνται ”.5οο9, 4ὅ 
ἔγγειος η Φου, 17: 565, 1ο 
ἐγγενης . 8ου, τά 
ἐγγεννᾶν» Ἱπρῖρπετε 607, 4ὁ 
ἔγγιον 9ου, 1ὸ. ἐγγίῶ  δοο, 13 
ἐγγλαπἼναι κ! 11, 02 
ἐγγλωττογάστωφ 509, δι 
ἔγγονος 2508, δ4. . ἐγγόνη ἡ 457, 

31 
ἐγγραφή 330, 99 
ἐγγναλίξαι 5οο, 926 
γΥύΗ 509, 18, ἐγγύης καταβο- 

Ἁή 54ο, 3η. ἐγγνήδωσθαι 5ορ, 

Ἀδ. ἐγγνητής ὅορ, 50. ἐγγυ- 
θήκη ο φοῦ, 96 

ές 890, 1. ἐγγὺς ὁδοτο ὅδο, 
2 

ἐγγυτέρω ἐγγυτάτω ὂορ,ο: ὅδο, 
αχ: αμσηιε ς 005, 5ο 

ἐγγνῶ ήσω ορ, 19, 27. ἐγγνώ- 
μαι 2 

ἐγδούπησε Ε. 98 
ἐγελώ 524, 15 
αν 511, 14. ἐγενέσθην δου, 

ῷ. 
ἐγέρβω 45, 7: 500, δδι 306, ὃ: 

418, 5ο, ἔγερσις 99, ὅ7. ἐγερ- 
τός ᾱ- 49, 27: 955, 5 

ἐγηγερκένος Αι. το δισ) η 
ἐγκαβίζεων 259, 39 
ἐγκαβορμίσασῆαι π δχοι ο 
ἐγκαύνιον ς 9ο5, 26 
ἐγκαλλωπίζεσθαι 316, νά 

1 ν Ὁ Ε Χ. 

ἐγκαλὼ διο, 58 
ἐγκάναξον 51ο, 1 
ἐγκαάρδιος διο, 27 
ἐγκαρπίας λόγοι 797. 27 
ἐγκάφσιος 51ο, 24 
ἕγκατα τὸ ὅ1ο, 7. ἔγκασι ἃ, 249, 

ὅσα: ὅπο, 10 
ἐγκαταλείμματα, τε]φαίαο 605, 6 
ἐγκατακίσγων 71ο, δ3 
ἐγκαταπνγνύειν 190, 309 
ἔγκαυμα ἵππου ΤΤ1, 10. «ἐγκαν- 

ταί ὦπο, 99 

ἔγκαφος διο, 31 
ἔγκειτας ἐν τῷ-- 490, 9. ἐγκεί- 

µενον ἔχει τὸ ε ο ον] 
ἐγκεκαυμένη 01ο, 59 
ἐγκεχοισυφωμένὴ 81ο, 45 
ἐγκεκσφόυλημένος ὅλο, 48 
ἐγκέλαδος 519, 51 
ἐγκελευσματικός 119, 97. ἐγκέ- 

λευσις αι, 38 
ἐγκενίδες 919, 57. εδεύοπι ἐπηγ- 

κενίδε». 
ἐγκεράσασα δοά, ὅρ 
ἐγκέφαλος ὅχο, 29 
ἐγκίκρα, Ἱπίαπάα 425, σε 
ἐγκελικίςειν ὃιο, δ4 
ἐγκινούμενος δια, 1 
ἐγκέφνα 121, 50 
ἐγκλῶν τὸ γόνν - 918, 5ο 
ἐγκληματικαὶ ὁέχαι 927, 27 
ΕγκΆησις 51ο, 2δ 
ἐγκλίᾳ ίδος 618, 53 

Εγκλισις Ρτο αλίσις 712, 50. µε- 
τὰ γ΄ ἐγκλίσεων συντάττεται, 
ουπα ἴπίὂυς πιοςῖς 86, 5. ἐγ- 
ἁλισικῶς ὤναγινώσκειυ 19499 

ἐγκόβωμα: νε ἐγκόμβωμα. 
ἐγκοισυφώσαι 61ο, 45 
ἐγκοίτια στρώματα 0ὅ, 
ἐγκόωβωμα 511,4. γι]μ. ἐγκό- 

βΈωμα, πεηηυε : αριιὰ Ῥοΐ[ι- 
οεπι Πὸ. ά, ο. 1δ. [οά εοπίτα 
εἰγπιοίοδίααι. αποεῖχοα Ηείγ- 
ομίατα ει δαϊἆαπι [εηαὶ Ρἱασμῖς. 

ἐγκονεῖν 10,24: 308,30: Όλα, 11. 
ἐγκονητέ 5ο, 39 

ἐγκοπ] τοῦ τόξου φ3ο, 54 
ἐγκορύνλησαι, 1ο, 4δ 
ἔγκφανος ω πιω, τθχιδο 
ἐγκφάσέκολοι 511, 55 
ἐγκράτεια ᾱ. τη 
ἐγκφούω, Ἱπαρίπδο 4φο, 6 
ἐγκτηνες 511, ὅ6 

ἐγκυκλεῖσθαι τῆ--- ὅαα, 49 
ἐγκύκλιος 511, 48, δι 
ἔγκνος 511, 58: 4οά, 5ο 
ο.” τοῖς πφοχειµένοι» ὅ5δ, 

αν 1 

ἐγκυσίκωλος 
ἐγκυτέ 511, 4ο 
ἐγκώμιον 911, 36. ἐπὶ ἐγκωμίου 
«λαμβάνεται, ἵπ Ἰαυάετα Ῥετ[ο- 
πας ἀῑοίτας 7δο, 8 

ἐγλυμμέ]ος δ11, δ4 
ἔγνωκα 513, ἔγνωσμαι: 307, 

511, 44 

δτι δι, 9. ἐγνώσθην 'ὅ7,/5η τ- 
ὅπι, ο6 

ἐγρεκύδοιμος 513,17. ἔγρετο 12, - 
16. ἐγφήγοροί. εἰσι 605, 5ο. 
ἐγφηγοφῶ 132, 90: 913,41. ἐγφή- 
γορς Α. 513, 99. ἐγρύγορΏα 
Αε. 512, 520, 50. ἐγρήγορβαι 
513, 4ο. ἐγρηγόρσιον 912, 18 

ἔγρομαι, 512, 16 
ἔγρυπεν ἡ γ 345, 19 
ἔγρα Ἐ 1ῶ,οὓ: δι», 16: ἀοΐοος. 

353, 9 . 

3 

9οῦ 

ἐγκεία ή, ει ἆαι. Ῥίατ. Ίομ. 
ἐγκείμσι 512, 16 

ἐγχείμαφγος ὅι15, 1 
ἐγκείμορος 00ο, 24 
ἐγχειρίδιον 512, 20 
ἐγκειρίσαι 8ου, 23 
ἐγκειρογάστοφες 331, ὅ3: ὅ10,3 
Ἐγκέλη ει Ἐγκελεῖς, Ρορ. 213, 

4 
ἔγχελυς 513, 49: εἵ ἔγχελις εως 

512, 90 
ἐγκχεσίμαφγος 510, 7 
ἐγκεσίμωφοι 170, 25 
ἐγχέσπαλοι 2 1ο, 
ἐγχίκτυπος 62ο, 26 
ἔγχος αὖ 1 

ἔγχουσα ὁ12, 5ο. ἐγχουσίζεσβαι 
ὅ1ὅ, 51, 57 . 

ἐγκρίπτειν 515, 47 

ἐγκχφῷ 515, δ0 
ἔγχντος πλακοῦς 3067, 55 
ἐγκυτρίθειν 919, 50. ἐγκντοί- 

στφιαι 519, 4ι 
ἐγχώριος δι4, ὃ 
ἐγώ διά, 7, 53.. ἐγω αὐτός οοπ- 
Ῥοβίοπεπι αἀτωϊτιι ἴα οὐλίφαί5 
406, δι. ἔγωγε Λιτ. ὅ14, ὃ5, 
96: 615, 56: 752,50. ἐγφόα 
διδ,1ο. ἐγώδε { 723, ὅ0. ἐγῷ- 
μαι 910,9: 786,44. ἐγών 1)ογ. 
δια, ὅ7: 915, 17: 0050, 10. ἐ- 
ψόγα {.διῦ,1ι. ἐγώνν 1- διά, 
4 

ἐδάμν ης η 350, 4φ 
ἐδάμων 4η, δ 
ἐδανός 510, 01 
---εδανός ᾱ. 916, 17: Τοῦ, οὖ 
ἐδάφην 306, ὅο 
ἔδαρκον 2δῦ, 9 
ἔδαρμον Ε. Ῥτο ἔδραμον 350, 3ο 
Έδας Νεγειτία5 315, 38 
ἔδδεισε Ῥοει. Ε. 1ο], ὅ2: 515, 46 
ἐδέατρος ὃιὸ, 5] 
ἐδεδέατο Ίο. 611, 49 
ἐδέόμητο Ό1ὅ, 44 
ἔδει 2ρο, κ 
ἐδείδισαν 510, δο 
ἔδεσμα Ό1ὸ, 55. ἐδεστός 4. 989, 

3: 499, ὃ 
ἐδεύησε Ῥ. 308, 59: 515, 56. Πο 

ἐδεύετο 515, 55 
ἔδη ὁ δεσαός 469, 90. νετιι5 

εἴοαπι Πσπῖβοατεϊ. αἲ ἔόγ, εὖες 
786, 57 

ἐδήδαται Ίοπ. 516,35. Πρ. ἐδή- 
δετα, 216, 27. 8αἱ. ἐδήόοκα Α. {- 
ϱ, 55. Ρατῖ. πι. ἐδηδώς 516, 35 

ἐδηλήσαντο 264, 95: 910, 1 
ἑδηκώθή 316, ὃ 
Έόησε 198, 10: ἐῥήσατο 910, ὃ 
ἐδητύς ἡ 516, 51. 
ἐδίδοσκον Ίο. 384, 37. τερ. ἐδί- 

ὅουν 516,31: εἴ ἐδίδων 916,39 
ἐδικαιώθησαν 516, 9 
ἔδμενα, Ε. 516, 56 
Έδνα τὰ 516, 50: 585, 17. -Ἓδνα- 

νθιετα ιαε Τὸ, 5. ἐἑθνωτής ὁ 
Ξ516, 4 ' -- 

ἐδόθην ὦ12, 3 
ἐδολιοῦσαν 3283, 95 
ἔδομαι ; εται 7586, 36 
ἔδος τὸ 516, 50: ὅδο, δα 

ἔδοσκον Ίο. 3684, 27 
ἑδοῦμας ΑΙῖ. 517, ὃ 
Έδρα εἴ ἀπέδρα 356, 45 
Έδρα κα 16, δδς ὅδο, ρἆ, 36 
ἔόραμεν 516, 45 
ἔδφανον - 516, ὃκ 
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ἕδρην νε Ἡ 366, 36 

ἑδφιόωντο 816, 95 

ἑδρίται διθ, ὅα 

ἐυνώσθην 513, 11. ἑδυνήβην 913, 
τε 

ἔδω οἵ ἔλω 516, 53: ά490ν ὃ: ὅγ5, 
3. ἑδώ ήσω 516, Ό1. ἐδῶ 
515, 54: 516,37. ἐδωθή δν 
αὔ, δι: 517, 1ο. ἐδόδιμος 358, 
0 

ἐδώλια 517, 5: 455, ὃι οἳ ἔδω- 

λιάσαι ὅ17, 7, 13. ἐδωλίον [ει 

ἐδωλιον - δα, 9 

ἔεξρτο ἐδΙ7, 48. ἕε αὐτόν 00, 

7: 643, 7 
εεπιπο ἵπ η πυπο ἴπ ει εοΠΙτᾶ- 

Ἠαπίυς ὅσα, ὃ- εερτο Ώου, 

95, 4ὰ: Ῥτο ειἶοπ. 1η ῬτβεῖεΓ- 

πο Ῥίπδηπαπηρεσξ. -αχθν 1ὸ 

είκοσι ἓ 113, δ1: 517, 49: 559, 
1: Ό14, 43. Πο ἐεικοσάβοιος. 

517, 49. 798, 47: ἐειχοσόφοιο 

ἔέειν Ῥτο εἲν 19Ἠ- ἴπ 80. ει Πας. 

{εουπάο Ἰπβῃ. 465, ο 

ἐείξεις ἔ- Ῥτυ εἴξεις 317, 49 

ἔειπας Ρ. 518, 35. Πο ἔειπεν 917, 

5 4 

ἕεις Ε Ρτο εἴςκτθ,1δ: 517, 56, 48: 
ά, Β. Πο ἐεισάμενος 511, 4 

ἐέλδετο Ρ. 517, 33. ἐέλόωφ 917, 
1 
7 

- 

ἑελωένοι ον Ἡ . 

ἐελποίμην 
" 

ἔεμαι τὸ ημαι 395, ὃν 439, 6: 

δοο, 1ά . 
ἐίργω Ρ- 517. δι. Πο ἐέργει 177, 

33. ἐεφγομένή 08, 55: ἑερ- 

γµέναι 4πδ, 4ὰ 

ἐέρσαι αἱ 811, 17. ἕἔέρσα κα 4ἱΡΙτ. 

817, 
ἕερτο 

434, 11 

ἔεσκον Ίοη. 58Η, 58 

ἑέσσατο Ῥ. 585, 59. Πο ἔεσχο 
511, 51 , 

ἕδν ος, ἀχο, ἀλ. ἔθην µε η 415, 
Β, 13 

ἕω τὸ καφέζομαι 
6: τὸ κάβηµαι 
53: ἆ. οἱ, 19: 

--(ζω τατπα 

535, ὅ]: «515, 
615, ὃχ: 008, 
Τάι, 38 

θπι, 17 
ἀ1ο, 41: 412,9 

ντα, δ. Ἱ 1ογν α: 517, 50 

ὄπμι Ὁ. 1οῦ, δά: τοῦ, ὃ: 305, Τ: 

δρα, 45: ἀχφ,6: 458, 54: αδ3, 

δι, ο]: ὅου, τά 

ἕην' Ἐ. Ῥεο ἦν 517. 6δς ἀδα, 39. 

Πο ἑήνόανον, αἱρίται. 817, 48 

{. 518,1 

ος Ῥτο ᾖς, ομῖω5 θά, 4ο. Πο 

ὧνσι το σι | δ8ὰν 55 

ένας ἆ. 019, δι. ἐλάς αὖος α 

εοστερίο 
φον 31 

ἔθειρ 1ο7. 57. ἐβείφυσι ἔ ὁϊδ, 

40. ἐβειφάδες 330, 90. ἐβείφω 

5οή, μά: 518, 9 - 

ῥθέλω 517, 18: τορυἱατίω» να 

Φέλω Φοῦ, 28. ἐλελημος 518, 

Ία. ἑελοντής ὁ 406. ᾱ- ἐδε- 

λοντί ὅττι 11. ἐβελούσιος 137, 

1. ἑλελοκακήσας 518, 4, 

ἐΦελόσυχνος 399, 90. έφελο- 

φιλόσοφο» πμ : 

ἐθήέμμν ο 19ν 3 

ἔλεν {, Ῥτο οὐ 1318, 101 498, 131 

απο ήσαν 668, τν 111 ρα ο 

επι απλο 1.4, 

τλνκε ο. 
διο, 70 
54ὅ, 56 Ἰβηλον χρόμο 

ἔβην Ῥτο εἴθην 405, 58 
ΙΑ ΣΗ των 8 
ἔθνος τὸ 919, 13. ἐἑβνοιὸς ανήρ 

99, 17. θνικὴ παραγωγή 0δ, 

:δ. Ἔθνικα Οτί 370, οό 
ἔβος ὃι9, 3ν 16 
ἔβου 819, 33 
ἐβόωσα ά4δο, 17 

ἔβφεξαν 4δα, 60 

- ἐβφίγκωσε 
510, 37 

ἔβφισε ἵ- - 9α9, 20 

εδω τὸ ἐξ ἔλους διαπράττοµαι 

306, 4ὔ: τὸ ἐξ εὔους τι πγάτ- 
σω 518, 4ο: ὅχο, ϐ, 9 

--έβω ἆ. ὃ, 1ο: 1οῦ, 10: ἀείοει. 
αὃαι δµ | 

ει εκ Μ Βοεοι. 410, ὃ: ΤΟ η 
Ῥοεοῦεο ϱ, 25: 495, 46: 6ο», 
βὃ: 626, 7: Όδο, δα: Ῥτο η 
Ὠοτίες ὁδὸ, ὅ: Ρτο η Αεοὶ. 
675, ὁο: Ρτοι [ει ο 103, 1ὐ: 
Ριο ο ἵπ οοπιρο!, οκ ο. πεμίτο 
ύδο, 23. ει εκ εο Λιιίος 517, 
δα: 075, 66. ει εκ εε, Γείο|- 
πιυς Πάεπα ἵπ εε 556, 36. ει 

ἵπ  νετίαπα 121 13: ἵπ }Δεοὶ, 
6050, 54: ει Ῥοεοίίοε 6οῦ, 56: 
ἵα ν Ατῆςς 106, 260: ἀοο, 37: 
ἵπ , ἄεοεάεπτε ΡΙεοΏᾶσιαο 132, 
άπι 117,33: 3707: Ίπ «Ρτο- 
Ρίες ποείτυπα 937, 35: ε αποϊϊ- 
πι επἶαπι ἴπ νετυα]ίδας 508,26. 
ει Ῥεοπα[ἴϊοιιπι 146, 30: 
αι: 419, 6: Ρετ ἴγπεορεα εκ- 
μα. 456, δε 

εἰ οοπίωποῖ. 507, 341: 415, 18. εἰ 
αμ αἆὶ πεφιεκτικά 190, 38. Πο 
εἰ μὴ ὧσι--- 17, 43. εἰ ουσ ἵπ- 
ἀῑς, εἰ [αβίαποιῖνο 501, ὁ5. εἰ 
καὶ, οιἰαπιβ 5060, 44: ει ἀῑνι- 
{ε, εἰ γὼρ καὶ αἱ ὁ ὀήχρονον 
123, 40. εἰ μὴ ἄφα, Ἡὶ 
309, 14. 
αὔ, 62. εἰ εοπηροβια ὁ90,7: εἰ 
841, ο: ΤΏοτἱοϱ αἱ 55, ὃε 

εἶ μὴν Ῥτο 7 μὴν» ασ, ἀ16, ὅο. 
εἴ, ε5 294, 58: δοα, 45, 00: 
61ο, ὀδ ἀῤ ὃν 

ὤ.εια ἴουπι. οχγτοπα απδε 
διᾶν 17: αμ” ) ασ δα, 
ᾱτ 060, 1ά: εκ ὦ οἴεομαιβεχο 
808, 1. ---εια εκ ως Ὀβενίοπο, 
εἵ εἴα εκ ὁς οχγιοπο ὁθό, ὂ. 
--εια ῥτο η 507, 49: 070, 5. 
-εια 6ἳ ία [ει (η ἀ4θ1, ιό. 
--εια  [οεπι. Ροβε[: Ργοράτο- 
αγιοποῦ 491, εάν ο 4ὖλ, ὅ0. 
--τια α οΟθρίο τς ὅκρ 17 

--εια ειας ειε Λεοὶ. ἵπ ος. ορί. 
110, 8ο: 7θο, 30 

--ιία ἁῑγίίανα ουσ. ἀδι, 4πι. 
--κία ἆ. εκ εύω 401, 4δ: .ἄδαι 
1χτ α ριούμειο ὀ19, 29. εία 
οκ (εια ἰ. 408, ὃτ ἀπὸ, 1ος Λι: 
ἴσα ΡΓΟ εια ΡΓΟΡΔΤΟΧΥΙΟΠΟ 403, 
4. εία οἳ ειά Γι]. 41ο, 10 

---εἴα ἴοεπι, εκ ὁς 401, 490: αᾱ 
οοττορίο ὅτο, 17 

--ειά {ἰ. (αυ 159, δὲ [ά1ο, 17. 
ΕΙ Πάάοπά(ς.] 

εἷα, ἱνὶ ἀπο, 1: 
αἀνοιο, 1938, 4. εἰαί αἱ τφο- 

φαί 41ο, 13 
εἰαμενή αύ, 10: 018, 11: 407, ο: 

οι 0,0. ὐφ' εἰαμεναῖς Υπίοιον 
Αροῦς Ατρ. 0. 1, Υ.Τ07, αἱρίε. 
εἶαφ τὸ 2948, 41ν δὐ. εἰαροπότη» 

αφ, 47 

εἰ τὸ εἴθε, Ὁίπαπα - 

435, 19, 98. γεῖα 

ΙΝ ΕΤΥΝΜΟΙΟΑΙΟΟΝ ΚΑΣΕΟΥΝ 
είς ρτοέας ο. ο 598 
-. 1ομ, 396, 11. Πο εἴασκον, 

9 εδώ 
εἴαται Ρ. Ρο εἲ εαοή, δδ- . 
υπο Ρτο εἶτο ἴει ἦτο 3909, 7: 
655, 13 ., 

-τείατο Ῥοεῖ. Ρτο έατο͵ 4δ, 11 
εἴβω 299, 31. εἴβω τὸ ῥέω 991, 

16: τὸ στάζω 49, 7. ΡπΠ. εἴ- 
,, Βετοι 1δα, ὃ 
ἕως εν ο ει 289, 24, 
ε ͵ η 300, 4 
εἶδαρ ἴ. 393, δο: ον 

2] | . 
εἰδείην ς αοῦ 
εἰδεκθής αρ», πο: 611, 
εἴδημε ᾱ. 618, θα 

{όης 1δ, «0: ραιτοπγταῖσᾶ 

εἷο πιαρίς φμβαι βρω. αῦ, 
ἳ 3960, ὁε 

εἰδήσω βατ. αὉ εἶδω 018, ο. εἰ- 
ὀήσειν κ. ς 306, 33 

εἰδικός εἰ ἰδικός 3905, 50. ορροί. 
γενικός 43, 30. εἰδινα εἶδη 
408, 21. Ἂκεἰδικὸν ὄνομα δ45, - 
56, εἰδικοῦ εἴδους ὄνομα 610, 
αὔ 3 ὰ δε μδ, 

---είδιον ἀῑπι. 147, 19:. 35ο, 9: 
μη. 161 241, 0: δδὸ η -ό 

εἶδο γράφος ' Ακ] 

Εἰδοβέα ει Εἰδώ 264,6: 299,δι: 
δοῦ, 94: Ἴδο,οδά δ 

εἶδον 3060, 14. εἴδομεν Ῥτο εἰδῶ- 
μεν ; φῦ, 36. 

εἰδοπεποιγιένος 390, οὐ 
εἶδος 300, ὁδ. εἴδους παραγώγου. 

ῥμματικόν 995, 9». εἴδους τῶι 
παραγώγων συγκριτικοῦ 
11. εἴδους τῶν ὑποπεπτωκό- 
των . ὀνόματι πφός τε ἔχον 
ὁδ., 10. εἶδους τῶν ὑποπεπτω- 
κότων τῷ ὀνόματι πεφιΆηπτα-. ῤ Μ αν» δα, 

π θα, 96 εἴδοσαν Ἑ. 
εἰδότε ἈνφηΣ κωδ... 
εἰδυίσι 306,30: ο, 19 
εἰδύλος εἴ εἰδυλίς 390, 5ο. εἰ- 
.ν Τ]Πεουεί, ἠδύλιια 170, 

τά 
εἴδω 306, 1Ο: εἴδω τὸ βλέπω 17, 

17:.00, 5: λ, αα: 818, αὸ: 
πὸ βλέπω καὶ Φαίω 41, 4: 
τὸ γινώσκω 17, 40: 31, 19: 
406, αο: ὅσο, ο6: τὸ γιώσκω 
καὶ . ἐπίσταμαι 4190, 38: τὰ 
ἐπίσταμαι 1, Ὁ:. 4», ὅδ: ἀΤῦ, 
ὃτ Ισπι οι. τὸ ὁμοιω αΤτ, 9: 
ατῦ, {ας 477, δ.., εἴδω εἴσω 
6018, ὅχ, εἴδω ἵπ οοπηρο!, οἳ 
ἀοτίν. 31, 1 πδιοδιίνο πποὰο΄ 
ἀἱρμ]νοπρυπα, οεῖοτίδ πιοςἰ8 
Ρος 390, α7. ΡραΏ. εἴδεται 
αφῦ, 15: εἰδόμωνος 3θῦν 1ο 

λάα ὃς ᾗ 306, 42. εἰδῶ ήσω 618, 
ο 

---είδης Ρὰϊτοηγπι. 169, 44: δς 
θ- 

Εἰδώ ἁλπίπ. αὖ Ἐϊδοβία 304ν 7: 
δοῦ, δε: 70ο, ο 

--είδω ρε], ὅτ4, 3 
εἴδωλον 3090, ἄρ: Ἀθό, ὁθ. εἴδω- 

λα ἐκ πηλοῦ ἀσαν α΄ 
εἰδωώς ότος 396, 50: ὁσὃν 1 

αὖν, οοποςΚ. 196, 4, 47 
ειεώς 4σθι 
εἶην η } 2οο, δ4.. ειν οἳ εν 
.. 1. εἴην Ῥτο εἴειν Λεοὶ. 

998; 
τος ὁ εἴεω αρ 4 -α 

εἶλαρ ον δε 207,3 αλά 
αλ, . κ ἓ οϱὐ-. 

εἰβισμένοςν σηδη [ιο [ασια ὁ 12, 3, 
εἶκα ος , ὧδο, ὁ7 
εἰκάδιος 3907, ὅτ :Ρτ. 308, ὅ. 
εἰκάζω ᾱ. 197, ὃ, 34. εἰκάβω ἡ 

ν δει ι . 8 στων Ἶ 

εἶκαν 30τ 57: 
ο «.) 107, 1ο: 397. 

εἴκελος. 7, 30: 306, ὃ: 301, αδ5- 
ῷ0μ, πά: ἵπ οοπιρο[. 31. ὅ]α 
εἰκέλως Ἡ τς 408, 8. 

εἰκῇ. ος ευ .Πθ, 39: 3970 
εἴκοβ αν δι : νὁμ -ι , 
εἰκόγεςον αὔδφιιο 3πραι. 41 ν [ 
εἰκός] ὡς τὸ εἰκός τθα, 5 
---εικός ααο,45, ὅ7:. 
κός νε 5 Ἆι α4δ, 

εἰκ/σάβοια αφ7, 49: 758, 47. 
εηεἰκοσάχωπος 517, 40. "εἰκοσά». 

ϱΎμα ἁ σεν 
εἴκοσι 107. 57: 766, ἀδ. .- 

Γαπηριον, ουσ Γεφαίτμε 
15497, 6ο. εἰκοσινήφιτα λ 4 

κοστόρ 307, 50, 98 
εἰκοῦς, Ρτο εἰκώας «μα δῦ 
μν, 517, 16 

τος , 07, 8 

εἴκω 397, 4. ὰ.. τὸ ὁμ . 
19: 31, δ4: 517, 19: ΄ 
τὸ πβέπω 

εἰκώ όος οὓς 674951: ετ 513, δδ- 
εἰκών 397, 5. εἰκών όνος: εἰ- 
Ὃνώ ὁνς δτό, ὅσν οι δις οὃ 

εἶλα ας ε 555, 

Ὅ20δ, αο., εἰλώπιναντής 398, 3ι ὤλαρ ο αθὴ 60 19Ν 
Εἰλαριάδης ἓ. το 6ο, κ 
Ἐἰλατίόης ' 

εἷλε 
εἴλει 108, 35.  εἰλεῖν 4 

περὶ τὸ μιόνμἩ ἑ 

Εἰλείθυια αν 24. 
δθ. αμ γ  ν 

Εἰλενία τς 3908, 36 
αἰλείςἒ,, ο δι 

38. επἆθιι 
ὁς 339, 18. . 

εἰλέωσι 308, ὃ 

εἰλήλουβα ἓ- 398, αι 

εἴλη αὶ 31, 50: 308, 551 

Πο εἰλήλουθας 433,0: 619,38. 
εἰλήλουθ μεν ῳ 40 

εἴλημα τὸ ο. ἆλ 16 
εἰ ε Αιι ταπα, πό 
εἰλήσεις. καὶ συστροφα κ κ 

εἶλησις τῶν νεφών 024, 1ο. κατ 
«εἶλησιν Χαλώμενον 54, 30. εἰ- 
λητὸν τοµάριον πο, 8 

εἵληφα Λι 108, ασ: 5οο,.ῦ, [ο 
ειληχα 3φΒ, 66 

εἶλιγμα ὄφεως 1735, ὅδ. ελ 
γμὸς καὶ σκότου 561, 18) 

εἰλάρονς 308, δ6 
εἰλίπους ο. 4δι 3ο: 398, 39 
εἰλίσσω 209, 3ος ὅδο, αὖ, ἴλιδ. 

σεν 31ο, 5ο 
ελιτενήε 30ο, 17: 95ο, 98” 
εἷλκον 591,91 
εἴλκυσθαι οἱ, ὃν εἱλκύσθαι δοῖ, 

ὁ ν 

εἱλόμενοι 34 
. ο. ι - ο ας 

εἰλυπεόον Γ 

εἰλνόμόν ] νο .) ι 



φορ 

αϊλυμα Ἅφο, ὅαε 578, 36 
εἰλυμένος Ἄφος ὁο 
εἰλνός ο ταθο, δι δο0, δά 
Ἑἱλυσπάσβαι οἱ εἰλυσπώνενα 09, 
4, ααπο[αι οιἴαπη Ηε[γο]ήδ: 
[οὰ αθπο[οἴτουη ποβτο εε]λν- 

ε σπᾶσθαι αὐδοιε 4 ρΗ]ομβο. 
εἴλντφον 505, 49 
εεἰλύφαάςω ὅοο, 1. εἰλυφῶ ὅσα, 
εοΑν δε εἰλυφόων. ᾽' εσο, 6 
εἱλύω 4. να οδό, α5 
πἰλώ ᾱ: 298, 6. . εἰλῶ τὸ συστρί- 
{ἶφω 1ο, δὸ: 11, 21 Ἰάεπα ελ 
Ἑταχθ, 48,  εἰλῶ τὸ συγκλείω 
308, ὅ, εἴλω ρτο εἰλῶ 394, 6ο 

εἴλως ωτος Τὰ, ὅ 5: ρ]ασ, εἴλωτες 
«--σο,7, 13: ὅ52, ὃν: «66ο, σάς 

εἰλωτεύεω 9οο, 13. εἰλωτεία 
ρου, 10, ῶ οἱ ἡωρ. 

Φἴμαρτο 200,2ο::001,3490. ε 
μη) δοῦ ας δβή, οὖν 6405 
εἵκατα 500,15. εἰματισμένος 
κ ρου, 2 στα 
εἰμέν δοο, 56: 5ο1, 50: 950, 44 
εἶμεν Γ- 306, ὅὰ: Πε εἴμεν 3060, 56 
--εἴμεν ἵ- ! 3460, 49 
Εἰμένος, ἱιάσιας 00, 26: 9οο, 5 
τεἶκω τὸ πορεύομας 199, ὃ: 5υχ, 

1, ἄι: 407, ϱ, 17: Ῥεπ]ι- 
Ε παᾶας Ἰκαῦει απιοπιβ]απι ταν δα 
εἶμι Ῥιοέμαι Ας 
ώμ. ἆ δις. 891,6: Ροεπιιππαπα 
« Ῥαῦει αποπια]απα 701, θὰ αὖ 

παβγῖᾶσι γεν ροτπα η µω Ῥετιῖ- 
Ὢες, πάΤΙπα εκ ἴοχια Ῥαιγίοπο- 
τα . 5ο7, 5ο 

εὖν Ρ. ρτο ἐν 2565, 25. Πο 107, Τ: 
οι δδ. 385, 10. εἴν εἲς τι 
848, 1: οἱ δοι, 18: 4πδ, ὅ7. 

. ων ν, εταπι 981, 19: 451, 
. .. Ό 

---εῖν Ρτο έον Αίτ. 963, 1ά 
εἶναι 901, 58. εἶναι, ΕΠε εἰ Ίτε 

501, 44, ὃχ ' 
εἰνάλιος οι, δά 
εἰνάνυχος δἱο. 595, ὃ, 
εἰνάτειφ 1ο}, 57: εἰ εἰνάτηφ 595, 
κα Άντι ή λλ. ευξ εδ. 

Ἓνατος Ῥ: 5ο. α, Εΐατος ῬΓ. 
σφδο, 14. Εἰνατία 6ο», 13 

εὔεκα Ἐ 505, 5ο 
--εινός ᾱ. 58, 53: 195, 50 
εὐοσίφνλνος Ἡ 803, 15 
εἴντο ' ι 4οὔ, 6 
--Εω ᾱ. ἀεβεεῖνα ὅδ, 5ο, 55: 

951, 45 
Μαῖξασι Ε. . 307, 15 
εἴο ἔριοου 994,99. 
---εἴο Ῥοδτ. Ῥτο Τομ. έο Ιπ Ῥτο- 
ποτη. δα 48 

εἰοικύῖαι Ε. πιά ὃν δο, ὅ6 
εἴομεν {- ῃτο ἴωμεν ντ  ἄάο, 43 
-είομεν το --ὤμεν { 40, αν 
--ειον ἵπργίαυα Ῥτορβτολγνιοπα 
επφδὃ, 9ο. τ-ειον [π0β. εκ ος 

πειΠτο 320, 49 : 200,30. ---Ἔιον 
ετ αἴον, «ἴεπιρ]ωπα Ποπίβεαιν 
ἨΟΙΜΕΑ 278, Όδ. ΄ ---ειον Εἵ κον 
δ11, 4δ " ; 

ε--εῖον ον Ῥαί[γ]]αμίο 187, 15: 
το εκος 505, ὃδ- εχ ίειον 308, 105 

τα ες 187, 10, ---εῖον εἴ ειον 
380 ες 491, 45. ---εἴον γετρᾶ- 

Ίια ὅθᾳ, 326: νειραϊῖα αὖὐ εύω 
187, 35: α- 

-ειος ᾱ. 28, 95:55, 5ι1: 64,25: 
159, 45: εχ ος πειίτο ἀ23, 30. 

ο --ειορ Ρο[ε[[ϊνα ο, 58, 46: 

ι Ν Ὁ Ε Χ. 

779, δᾳ: Ῥοβθϊνο ία κός 
αυἷὰ ἀἱΒ. 770, ὁ51 Ἰομῇος ήίος 

τθιαν 1αν --ειος πξιβα ίσα 
εοπχοναπ]δ σοπετῖ. δο, 413, 1: 
506, 49 ετοτθυν 

«σ εἴος ο, 183, 59: ᾱ. εκ ας 48, 
Ἴδας Ῥτο ἴδειος εκ Ἱς 430,.00 

πειός, τεἠμήάαηῖο ει, 140,21 
εἶπα ας εαλῦ;ο» 608,31. εἷ- 

παισαν 002, 4ὖ,. εἰπάτωσαν 
90, 20 ο λ... η. 

εἰπέ α. Όπο, 57: 063,56: ἴπ 
οὐ μηρο(. ἔξειπε εφδάς 

εἰπέμεν Ε 1510, 9ἱ 
εἴπεφ Ρτο περ να]ᾳ. 066, 35 
Ἐἶπεσκε 198. ῥτο εἶπε 502, 43: 

0526, 11. εἴπησα Αό, 205, 41 

Ἑἰπό μεν ο ἝΦδδ, 35 
εἶπον ες. ε 908, 35. εἶπον Ἰπιρο- 

τθᾶγο 505, 24, 37, 50: Ἰάὐὴ 
εἰπόν 503, 99. επών ὄντος 

:9608, 35 
---είφ εἴ ειρ πό7, 56 
---ειρα Ριορατολνί. 5158, 66 
εἴρα [δι ἴρα αὶ 4δ9, ᾱ, Ρατ. εἴραι 

500, δ6 ., 
εἴραξ εἰ εἰράνιον 8», 55 
εἰραφιώτηΣ 3δο, 18: 50”, ὅδ: 
οὔσσηα, ο: 5τ0:" . 
εἰργάβω αν ο) Βε19 
εἴφγω [οι εἴργω τὸ πωλύω τ1ά, 7. 

εἴργα αἱρίτ. Αι. ὅττ, 45, απ 
εἴρεώ τὸ λέγειν 357, 6. εἴρευ 
καὶ συῤῥάπτειν 118,26 

εἴφερος 505, 2 
εἰφεσία 200, ϱ. Ἐλἰρέσιον 500, 11, 

εἰθεσιώνὴ 5ο5, 18 
εἴρετο᾽ 9ο, 52, 48 
εἴρην ὁ ' ιΤἝΡΑΦΛΡΗ 
εἰρήνη πάο, 28 : 300, 41: 507, 49: 

827, 6 ει. 
εἰρήσεται -' ἀἴοειαν 624, 50. οὐκ 

εἴρηται, ποτ ο ἵπ ία 922, 
σε 

Εεἴρια τὰ 5οῦ, 46: 45δ, 4γ 
εἶρκτή ο σου -ᾱᾱ 
εἶρμός 144, 44: 590,45: 447, 10 
Ἐϊροντο 5ο”, 50: 904, 49. εἰρφό- 
μενα. 904, 59 
Σἶρος τὸ, Ίαπα 5οῦ, δο: 574, 13. 

εἰροκόμος 595, δο. εἰροπόχος 
505, 46 

Ξ-ειρος νετβα]ία5δ, 45: Ῥεπα]ῖπια 
αρ]. 4δδ, 12 

εἴρπυζον, [ετρεβαπε ἆ4ρο, αι 
εἰρύαται Ίο. 904, 6: 578, τά: 
άν, αχ . 
εἴρυμαι 595, ὅ 
Ἐἰρύσαιτο 394, 15. λώροσδα, 

δοε, ο: δτά, ὃχ - . 
εἴρυσθαι 205, 96. εἰρύσθαι 595, 

ὅγ. εἰρύσῆαι τὸ Φυλάσσευ» 
5σδ, 5 

εἴρυτο 503, 13: 578, 5ο. εἰρῦτο 
8οά, 1ὸ 

εἰρύω Ρ. 57δ, 29 
εἴφχατα, Ίο. "986 
Εὔἴρω 8”, ὃ: ὅοά, 33, ὅι: ὅδη, 5ο. 

εἴρω τὸ λέγω 13, 49: 1450, 968: 
3236, 55: ἀπὸ, 13, 10, 98: τὸ 
λέγω καὶ ἁρμόζέω 376, 38: τὸ 
ἁρμόέω 5Τῦ, 44: εἴρω τὸ ΄συν- 
ἅπτω 033, 39: τὸ συμπλέκω 
651, 50.  Ἁεἴρω τὸ δεσμῶ το, 
45, εἴρω Τὸ κωλύω 733, 19: 

ἡ Ῥοῦς εἴργω. εἴρω τὸ Φβείρω 
..90, 13. εἴρω αἱρίε. 304, 5ο. [ο 
11691, 505: 005, 45 

--είρω {ἰ. 5οἱ, 90 
"εἴρων 0ὅ, 40: ὅσοι, 18. εἰφωνεύ- 

εσθαι ὀο8, 17. εἰφωγεία 9ὅ, «9: 

εἰς Ῥτο ἐν 076, 41. εἰς αὐτὸν ᾱ- 
γειν, 4 {ο 01ο, 50. εἰς τὸν 
Σέλευκον, δρ δε]επειπα 60ο, 
ὁ9,. εἴξ τινα, ἄῑηια εκ ρατίε 
επ Ὦδ. εἰ ἔτι νῦν δ15, ὅ0 

εἴς Έντος 300, φό : ὅοο, ὃ4: 501, 
οὅ: -ὁδο, 11: ὅδι, 46: 490, 1ὸ. 

Γ εἷς Έντος Ἱ "ΙΙ" 90, 9 
Εἲς Ἠυηεγ. 904, 5ο: απὰε- ἀετί- 
Ἑ ενααπα οι αὐ οὐδείς 41οί πιο- 

αἷς ἀιβεται 59ο, δ, 1: ἁμα]ϊ 
οἳ Ρίας, «αχοι 600, 19. εἲς ἐφ᾽ 

ἕνα 500, ὃι 
εἰς, ἰδ 4θτ, τὰ 
--ειδ νετονσιαστικα ἱτρ]ισία, εις, 
δεις, ὧεις σά, 95 

Ε--είς ενός ὅοά, ὅτ. είς έντος 
5οῦ, ὃ 

---είς εσσα: εἴ εις εισα 54,91, 49 
--ειδ έστεφυς έστατός δο7, 1 
--είς Ῥία ή: Βοεοιίοε 184, 12: 

ο. θοα, δε. Αεο. 675, 51 
“εἰσαμενος δο6, ὃι 
εἰκαναβαίνειν 10ο, ὃι 

εἴτατο 306, 4: 500, 96 
εἰσδέρχω 356, 15 
εἰσδοχή 196, 35 
εισόνσις 8ο, ὅ9 
εττε 5οῦ, 5 
εἴσεαι Ίο. 306, 3ο 
εἰσέθῥω 5οῦ, 2ο 
εἶεζα Ε. 5οι, ὃ7. Πο εἰσῆμεν 9οι, 

οδ 
εἰσήθῥησε 8ο6, 17 
Εΐσηε δαιτός 491. 545 559,8 
εἰσβσαν {. . 991, 50 
εἴεμα 5091, 02 
εἰσί εἲ εἷσι, [ιἀπῖ 501951. εἴσι, 

Ἱτ 467, 11. εἶσι, εὖπι 501, 25. 
ῄο κάτεισι Ρίο κατίασι 330, 7 

εἰσίβμη 5οῦ, 13 
εἰσιτήρια ἀτο, ὁτ 
εἰκκαιδέκατος εἩχ ποἩ ἀῑσαωσ 

Τοῦ, 
ἔΐσχω 518, 1ο: ἀλ5, 94. εἴσκογ- 

τες ης 14 

εἶσμαι 4 ἔζω ; 455, 49 
Εἰσόκε Θἵ εἰσόκεν 361, 19: 595, 49 
εἰσόμεμα ὃτι, 20. «εἴσομαι αὓ 

εἶμι, 10ο 005, 17 

εἰσορόωσαι Ρ. ἀτο, 55 
εἴεπλοια δ0, ὁδ 
εἰςπνεῖν 506, 22. εἰσπνήλνς 45, 

88: Ίάεπι εἰσπνίλης 296, 332, 
Ἱτοπάσπε Εμβ. 

εἰσποιητὸς νυίός 44δ, 31: αἳ εἲς- 
ποίητος Ἴδα, 55 

εἰεπράττει 590, 51. εἴεπραξις 
906, 51 

εἴσσε, Ῥτο εἴσε Τειι ἔσσε 585, 54 
εἰστήκειν 5οῦ, 27 
εἴσω αὐνετὺ. ᾱ. 3ο0, 8: ὅδο, 9 

εἶτα 8ο6, 50 
εἴτε-- ἡ 5οᾳ,365 ετ 303, 1: αι 

πιοκ ν. 17 εἴτε-- εἴτε: ἴεπι- 
απε 306, ὃ 
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»ἔκδικος 531, 19, 10.  ἐκδίκως ἐκούσιος 337, 141 ὅφο, 8 τρώσασα Ππα[ομίπο ϱοπος «ειις Θα Ἠπιαομὶ 390, 5ο. ἑ ος 

535, 16 ἔκπαγλος Ε, 535, 30. ἐκπαγλό- οάτεαι πο το, ὃ μα. .. λος 

ἐκεῖ ἓ ὅ.1, 94, 41. ἐκεῖθεν 931, τατε. 910, 94. ἔκπαγλα αν. ἐκτυφηναι ο δπά, ὀλεγᾶνῶων Ἰνδαςί ιδ: τοσῖνὰ ἆλλ- 

ο.» νο μ.δδιῖ ρεο ἡμνάκηναλμῦ, ια "36: 980,11,30  Ἅγαίειν - 163, ὅο, δδ: 637, 6 
ἔκειλα αρ ε ὅδο, 66 τ :. ἐκυδάσσατο ,ὁ Ἐλεγειίς, [ει Ελεγηί 027, χι» 
ἐκεῖνος 331, 30. ἐκεῖνος Απ κεῖ- ἐκπαιδός 561, δ4 Ἅῥἑκυφός : ἕ- δμ4, δι Ἐλεγηΐς Περώ αίσα 183, ἆθ, δγ 

νος τηδαῖ ἀπα]οβυτα 30, ἐκπαιφάσσειν κ. 668, 0 ἐκφέρουσι διὰ τοῦ π 197, 19. Πο ἐλέγχω ὅ3], 16. ἔλεγχος 527. 

40. -ἆ ἀκεῖνος 45, ας. Ἠμκαλα, 641, ὂν13 ὀκφέφεται ὁιὰ σσ 50, 90: ἐν Ἐαδ.. ἐλεγχείη 927, 19 
νο ᾱ. 67, 36. ἐκεινοσί δ41,40:. ἐκπαντός, [. σρόπου 77ο, 19 Φφερόµενος διὰ τοῦ σα. ο ἐλεδών δη. 

Ροδ, 560: 645, αλ ἐκπερδικίσαι ὦὤπθ,ὂα ὀἐκφῆα, ποῦ, 1 ἐλεεινός 58, δι, δὅ: 195, 45: 161, 

ἔκειφα 45ι, 47 ἠἐκπέποται [ 510, 20 ο ος νι οἱ ἐκφνλ.οφορία 36, 537, 17 πάθει τν 

ἐκεῖσε ὅλα, 4ὖ ἐκπέτανος πιβάκνη Τ 00, αι 79 τό : . Ἐλεεῖε, ΛΙ. ο). 527, 5 
ἐκέκλετο Ε. δοο, 53 ἐκπετασθναι ὦ, 9 ἔκφυμα η. ν 35ο, 39. ἐλεηλάτει ὅσα, άν 

ἐκέκλιτο φοο, 14 ἐκπλαγίου ἔχειν -6φε, ὃ ἐκφύσησις :196,ιο ἐλεητώ ἡ Λητώ νι 

ἐκεχειρία 821,34 ἔκπλαγος Ἱ 910 5ο. ἐκκαλαν 4 ἑλελήν 728, 2ο: αριᾶ Ηείγοα. 

ἐκεχήνη ΑΙ. 586, 52 ἐκποδών [ει ἐκποδῶν 530, 5τ κ κια [ευ ἐκκελούαθας ἐλειδερές,, πιοίωο, . - 

Έκκα ᾱ- 61, ὃ ἐκποίητος 510, 8 31, 19 , ο λενε ὁ ᾳδο, 1ὸ 

ἐκηβελέτης 531, 50. ἕκηβόλος ἐκποκιῶ ΛΙ. αἳ ἐκποκίζω 330, δὺ ἐκχύσει τῶν μηχανημάτων 644, ἔλειωο, 398, δ6 

81α, 981 250, 6. ἐἑκηβολίαι ἐκπολεμῆσαι φοθ1ο πα. ο ἐλειονόμος 18 

δρα, 4 ἐκπομπή , 100, 34 ἔκω τὸ Δέλω [ ον 4ο ἑλώθαόκαν Ίσα, ο 5. 16 

θκηλος 541, δι. Ἔμηλορ εἴνηλος ἕνστωτορ 3αῦ,άά ἐκωῤωίωτο ο. 91031 ἐλελίζω 518,41. ἐλελίξω ὅδο, 
4ο Έχπνστα -ὤπο, 48 έχων ᾱ. 307, 19: ὅδο, ὅδ 3. ἐλέλεξε 328, 4ο. 

ἐκηρώθην 533, 1 ἔκρανα ' φ0θ, 7 ἑλάασκον ο Νο, 4 ὁθ18. ὅ5. εγώ, ον 

ἔκητι ὅλι, 4 ἐκρέμω ἴ. ὅλ4, Ί: Ίο. ἐκρέμαο ἐλάδιον 7ου, 48 46: Βοεοι. ἐλέλιχβεν 538, 48 

ἐκθαλίς ἡ 57δ, 49 ολ, 1ὰ | ἐλάω 515, 58 Ἑλέν 528, ὅ,λο, ἑλένον ὅλδι 

ἔκβεσμος λέξις ἀδε, 17 ἐκρήσσειν 05, ὁδ. ἔκρηγματοῦ, ἐλαία καὶ 520, ὖι. ἐλαίρεν 3μδ, 16 λα 

Έκθετα βρέφη ἕ 1οῦ, 44 46 . ο Ἄο. ἐλαιηφον ἄγγεῖον ο4, ὄ7. ἑλέξα Γ. ῃτο ἐλέξαο 670, ακ 

ῥκῶνλύνουσι τῇ προφοφᾷ, [οεπι- ἔκρηνα Ίομ. ν κος Ὁ ἐλάῖνος Ὁ. 308, ὦδ ἑλεόβρεπτος 516, 44: [ομ. 

πἶπο βοποτο Ρχο[ετωηῖ ἀΤ6, 96 ἐκροὴ ὕθατος 601, 6 ἐλαιοέ Ρο ἠλαιοί 6, 5ο Άρεπτος | " απ ή 

ἐκθλίβεται τὸ η 551, 4. ἔκλλι- ἐκστφάτενσις [οι 1 ἔλαιρν 926, 34. ἐλαιοδόχος ὁδὁ, ἐἑλεοκόποι - . η 

Ψις φωνήεντος γίνεται ἐν τῷ ἐκσβονλυλίθειν να δῦ. ἑλοιοκομεῖνν οἱ ἑλαιοκύ- ἕλεος τὸ, οἳ ὁ 516, 18: 617,51: 
ῥήματι 0ὔ9, 5. ἐκβλίψει τοῦ ἐκσφράγισμα 5αὅ, η μοι ὅρ0, 33. ᾿Ἐλαιοῖς εἰ Ἔ- Ἠρεάες κῆρ λύπη» ὁ7. ο. 

α, Ῥοτ Γπαρμεπ ουπι 8ρο- ἕκτα ὃμά, 18  λαιούσιος 920, 96: ο ἵα λεύς [ου ἑλεύε .οθ, ὃν. 6 

Πτορλιο 6, 38. Πο ἔκβλιφιω ἐκταδίη ο 18, 46 διερ]ιαηί Ειλαϊοῖ. αμιά δυ]- Φ ΕΕ ιοσα ων . 

ποιεῖν ἵπ ἄροβίτορΏο 915, 30: ἔκταλεν [λ 49ῦ, 54: 490, ϐ ἆλπι ᾿Ελεοῦς ΟΡΡ. ἵπ Ἂ νη ΄ -- μας’ 

οσα, 4 ο ἔκταμον 5, 338, 38 « Ύλταο, ά κα. ἐλεπόλες 4 κ  ν 

Εικαιδεκάδωρος 594, δά: 659, 4ο ἕκταν Ἱ» δρ, 38: 400, ὃ7 ἘἙλάφας γενεά μι 6ο, 07 ἐλεσπίδες 338, 35: 675, 17 

ἐκκαλεῖσθαι πολιν ἄλλην 935, 46 ἠἐκτάνβην Η5 ἡ -ἀ9ό, ο κἑλασαίατο 1οπ. 525, ἀτ, Πες {- ἐλεύθερος 539, 44, .ἐλε . 

Σκκαλκύνειν μα, 18 ἕκτανον ιδ. 36. σασκε ΄ 610,1] -Ζεύς . Αν «ά 

ἕκκανσις ἡ 409,30 ἕκτασις τί 205, 30. ἔχτασις κλι- ἐλασθῆναι 925, 13. ἐλαοβείραὸν, βλευθής ο αλ . 

κκεκωφέαται Τοα. 523, 30 τικ», αὐβηλοπίωαι Τομηροτα]ο 31. ἐλασθείς, ἐλαστός 16, ἐλεύβω 939, 55. ἔλευσις καὶ ὅπη, 

ἐκκεχειλωμένή 023, 15 39ό, 14... ὀιτάσει τοῦ α εἰς 8 ἂξ ο ὃ μ αρ τετ ὅμαν ὃς 428, 55. Ἐλ 

ἔκκλητος ὀίκη 4901, 67.  ἔχκκλη- 451, 18: 206, 5τ: 005, 47: ἑλασίβρογτος 525, 44 σίς καὶ ὅπο, 57: οἳ (νδαος 

τος πόλις 513, 45. ἔκκλητον ἕκτασι5 Ἰομίςὰ τοῦ α εἰς η 491, ἐἑλάσσων 526, 37 ο πλένοία ναν-- 5 η 

δικαστήριον 533, 41. ἐκκλη- 56. κατ Έκτασιν τοῦ ε εἶςη ἐλαστήρο , Όπ0, 9 ἐλεφαίρω 3π0, 10. τ 

πεύευν 523, 40 18”, ὐ: ὁδὸ, 541 984, 37. ἕλαστον οἳ ἕλαστρον 535, 54, ἐλα- Όλο, 17 μήν. "νὰ 

ἐκκλιμακέζειν 523, ὅ] Πε ἕκτασιᾳ ἵπ ἆμτον ΡΟ ἄετον , στρω : ᾳ6, 53 ἑλέφας 528, 55. . 

ἐκκοκκίζειν 61, τά Όλν 11. κατ’ ἕντασιν τοῦ ο εἰς Ἐλάτεια οἱ Ἐλατεῖς α0, 18 9, 1ο, ο, 

ἐκκορηαηναι 593, 18 ω 110, 43: αάά, 1ὃ: 28ο, 41, Ελάτειῳ 4. 1ο], 57 530, 19. ἐλεφαις δε, 

ἑκκουυφῶσαι 511, 1] 48: 6οι, 4: 605, ο: 608,41. ἐλάτη αὶ παν, δμό  ἀλιβίροθαι το μα ας ν4 

ἐκκωφῆσαι ὅσα, ἕκτασις τοῦ ει εἰς μ Λπῑςς 121, ἐλάτης οἳ ἐλατήρ 318, 4: 9ρ0, Ἐλεφήνωρ ᾿ -ϕ- 

ἔκλαγξέαν 533, 48: 916, 35 δ. ἕχτασιε Ρτο ἐπέκτασι5 δα, ασ. οιμώδ, Όσο, αχ: 609, ὅπ ἐλεφηράμειος αι 8 

ἐκλέγειι φόρους 533, ὑ0. ἐκλε- 44: οιὸ, 13. Πο ἐκτάσει τῆς ἐἑλαττότερος δα, ϱ. :ἐλαττωτι- ἔλεψε αν 

ατός 209, ὃ: οχι. ὦθο, 13 σι συλ-αβης 05ο, 9: ἔκτασις κών ἐστι ὔοῦ, δε ἐλεῶ εἴε, Απο; ἑλεῷ δν 

Ακλέλαθα 523, ο] --αισι Ῥτο αι» ἵπ 4: Ρ]τ. αὖν ἐλαύνω ο ὦσδ, 19 οοππιυπο 617, 381 ος 129, ἀὔ 

ὀκλεπτζω Τ 003, 43 411. ἐκτάσει τῆς Δι συἈκαβης ἔλαφος 1ο8, 56: Όσθ,α.  ἐλά- ἐλεὼν υψηλός 471, ὃ7.. Ἐλεών 

ἠκλήϊστο άρα, αιὔ 6τι, 4 Φειο 536, 10. ἐλαφοβόλος ο ον 

ἐκλογεῖς οἱ ὅαα, ο ἐκτενῶς 566, 49 461,30: οἳ ἐλαφηβόλος αδῦ, ἐν εἴλη 31, 51, 19: 

Ἅλννυςυ βαο, δι ἐἑκτεύς ὁ { ολο, πά 15. Ἀθ6, 40: ὄλθ,α», κά: 99δ, -ν 440, 48: ὄρο, ο τρ κα 

ἔκλντος, εἶαπρ. 061, 90, 06. Έκτημαι οοπΙπαλπ]ίος δοι, 17 ὃ: 40π, αχ. ἑλαφηβολιών 520, ϱ, 43 " 

ἑκλώζετε ὅσα, 3 ἕκτηςον ὁ α. ὅρο, 28 1. ν τέλη [σπα ἨγρονΦίθΙ, δοι δε / 

ἐκμάττειν ὅ71, 44. ἐκμαγεῖον ἐκτῆσθαι Όσά, ὃαι οοπηιηίς ἐλαφρός ι δπῦ, 1 ἐλήλατο Ό5ο, 1Α: οἱ ἐληλώμενος 

δ.35, 0. ΄ ἐκμαγεῖον Προσώπου ήρυαο 501, 38. ἐκτησθαι Ρίο ἐλάχεια εκ ἑλαχύ: 96δ8δ,1ο: δ00, 40, αν ἄδο, ἀμ. ἑλήλα- 

δοά, 36 ἐκθῆσαι Όῦα, 40: ἂπ οι, η ϱ. ἐλαχύς ύτερος ύτατος ὦλὸ, σµαι ὅπὸ, δὸι ὅδο, 4: .. 

ἐκμαρτυς εν 314, 5, ἐἑκμαφτυρία κθησθαι. 3 ατ εἰ ἐλαχίων ἐλάχιστος ὑπύν λασωένος ἐπὶ λεπτόν 598, πο 

544, 4 ἑκτεκοί ὅλὸ, 00 35: 55, ιδ ἑληλουθώς [γὅ5ο,0: δἀ3, 1. τος. 

ἑωῤισηῶσαι οἶκόν 798, 05 ἐκτίλαι δὲ, 50 ἕλόω τὸ ἐπιβυμῶ 511, 1Τί ἕλδω ἑληλύδειν ὅδο, 8: ζληλωθος 

ἑκκυῤίσας ο ᾖπὸ, ὃ ἐκτέλώσαντο δπάλ. ἐκτιλωμί- 49ἱ, .3δα Όσο, Ὁ: ἑληλύκεν 7 

ἐκνευρίέκων 535, 18. ἐκνενεύρισται νος ὅπά, 6ο ἐλεάφῳ [ τιῶδ ἐλπέ 10, 67 

171, 38 ἐκτίναξις δι, 18 ἐλεαίρῳ . να ἑλέ κ΄ 

ἠκνεφίας άνεμος δα”, 1ι ἐκτωνύω τιµωρίαν Ἴδοι 15. ἕκ. ἑλέατφος ν πα ἐλι-- αρίε, νο 

ἠλνομίως 513, αν 541, ὅ5 πισις τῆς καταδίκης 78, 19 ἔλεγου 536, 48, 80: 517, 58. ἑλί- ἐλιγμένη Ρίο εἰλιγμένη 30, 

ἕκνων α χνάω δ00, 19. ἠἐκτοῖο Ἱ. ριο ἐν τοῦ ὅμτ, 48 γεα ὅλῦ, ὅ1. ἐλεγείαςαὶ 7, ἑλίςιν 341, δο 

ἐκοἈιόπωσν δαὖ, πλ. ἐἑκτόπως 515, Ὁ] 48 4Όχ, ὂχ. ἐλεγεῖον µέτφον Ελικάων ρτ. 5, πο: ο6, 37 

ἑκόΆψα 915, 1 ἑκτόε Ό 4οῦ, π9 λ. Σ ἐλεγεῖα [οι ἑλεγεία ἑλίκη αὶ 993,9. Ἑλύωη Ὑοριι- 

ἔκονσής ὁ 190, ὖ, ἐποντὶ ημαρτε Έκτοσ]ε οἳ ἔκτοσλεν 580, 49 α 0, ὁδ, ἐλεγία τὰ 920, πο [πετ δ47, αγ. 39 

219, ὁ ἐκτγακμλισηναι ο δα να σοι θε ΠΡ. ἐλεγεῖον 9ῦ1ν ὃν, 41, 18 

ω- κό ὺ ηξ πάν 4 ἐκτράσαι ὁλ], 18: 76, 40, ἐκ- ο: ὃν ἐλεγείου 090, Ίφι, ἐλεγεῖα ἑλικός ὁ 3δα, 4, ϐ, ἐλιναὶ ναι 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΓΡΟάΙσΟΝ αΚΑΕΟΝΥΜ 
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Ὁ ἑλίκωπες 03, ὃ. ἑλικῶπις τδος 
15 αις οὐ, 39 

ἘΕλικώνιο»ιὰ. ὅ87, 98: δ47, ιά 
ἐλιός 85ο, 59 
ἑλωύειν ἅ Όδο, 49 
ἕλιξ 359,39. ἑλίσσω 938, 45: 

φρσ ας. ας ο, 
ἐλίχρυσος ὅδα, 55 
ἑλκέμεν 593,50. ἕλκεο Ίοπ. 691, 

7. ἑλκεσίπεπλος 75, 1: ὅδι, 
οτι 

560. 

ἑλκύδριον 551, 1ο 
ἑλκύσαι, ἴἍλετο ἀ2ρ, 19. ἕλκυ- 

σμα τὸ 503, οπ: ΕΣ Δ. Ἑλ- 

κυστοὶ λίὴοι Τ07, 4. ἑλκυστήφ 
.ποῦ, ὁ7 
ἕλκω ει ἑλκῷ δοο, τὸ 
έλα, ἡ 961,15 
---ελλα ὮνΡ εγά1[γ]]. 0, 49 
Ελκανικός δα, 17 

᾿Ἑλκανοδίχαι 501,20 
“Ελιάς ὅ5ι, 14, 55: ορ. 123,19 
ἑλιέβοφος οἱ ἔλιεβοφιᾶν 551, 3δ 
ἑλιεδανός 561, 96: οἳ ἑλεδανοί 
506, 1. 6 δή 
ἔἈ. ειν Λεοὶ. τὸ εἴλ-ειν 
ἐἑλκειπῆ ὅπα 509,3: 

: πας Φρ]λν. ο Ὁ . 
ἐλιείπονσαι ῥήματος 775,34. ἑλ- 

λείπονται πφοβέσεων ΤΤὸ, 31. 
ἑλλειπτικαί εἰσι. των ῥημαάτων, 
«ε[ήπαμπίαις γονρῖς 507, 58. 
ἐλκείψει τυῦ ε ὅοο, 1Π,. 35: 

Ὁ τοῦ «14Ο, 51: τοῦ 3 006, ὁ5: 
ποῦ ϱ 6059, 7: τοῦ σ 0ὔο, δὸ: 
664,19: 7ο6, 25 ὰ 

190, 03. 
εὔαπι αὖς- 

ἐλιέφα ἴοι ἔλιερα 551, ὃτ 
Άλλη [ει ἐλη ἡ εἴλη 940, 18 
ἛἜλιην 051, 20. Ἑλκηνόπολις 

991.98. Ἑλκηνοταμίαι 501,41. 
ἑλληνισμός 551, 20. ἕἑλληνιστί 

259, 19 " .. 
"Ἑλνήσποντοξ ο. 245, 19: 5591, 44 
ἐλειπεῖς εἶναι ὃν οἷ 
ἐλιόβια ο. 500, ὃ 
οι ει ΣελἈκοί Ρορ. Τοφ, 5ο 
᾿Ελκοπία ει Ἐλ.οπιεύς ' ὅδθ, ὃ 
ἔλιοποι ὑχ3ῦς ὀ05,1. ἑλιοπεύειῦ 

35χ, 490. μεοςΓ. ἐλ.οπιεύειν 
1άν]]. τ. 

ἐλ.ός οἳ ἑλκόποδες 551, 95. ἔλιος 
ὁ νεβρός ος ὃν 96 

ἑλιοτία 93, πρ 3πτ 

ἐλ.οφένος 214,25: 891, 5 

{ ὑχδῦς 503, 56: 905, 3 
ἐλιύχνιον 406, 55 
Έλω 19, δὺ: 3άδ, 27. ἔλω τὸ 

συστρέφω 116, 49: 010, ὅ5: 
Ἀο, 120, 55 

Ἑλωτίς καὶ 522, 40. Ἑλωτία 
353, 49. ἐἑλιωτία Γε[ῖ. 902, 44. 
Ἑλώτην εἴ Ἑλωτίαν [ε[. 
απσπο[α: εἴααι Ἠσείγομίης. 

Έλκινς 3ος 655, 5 
Ελοίμεβα Ἡ 505, 7 
Έλος, εἰ Ἔλος ΟΡΡ. 592, δι 
---ελος ἆ. ᾖἸΊ, 30: 6ἵ 11, 31, δὃ 
Ἔλουφοι Ρο. 566, 4: Πμαὐπῖς 

Ηετι]]. ] 
ἐλπαίρω ν. Όλη, 35 
ἔλπεο , 500, 12 
Ελπήνωφ 527, 36 
ἐλπίς [ει ἑλπίε 555, 18: εἴ 192, 

ΕΤΥΜΟΣΟΟΙΟΟΝ. 

α νΝ 5) Ε Χ. 

-ᾱ, ἑλπίζω ἆ, 519, δὴ 555, 19., 
ἑλπωφή ο) 500, -ιὖ 

λσαι 995,17 
ἕλυμα 175, ἆο: 506, 07 
Ἐλύμη οἳ Ἐλυμαῖοι δ56, ὃι 
ἐλύμην Ε 550, 44: 513,13 
ἔλνμος 555, δ4: 588, 4: υ οοἵί- 

τερῖο «0ο, 1ὸ 
ἐλύσαο ἴοπ. 778, 
ἑλύω ὁδὸ, 6, ἑἐλύεω. 990, ὅδ. 

ἐλύσανη 503, 4Β. ἐλυσθείς 955, 
«δαν ἔλυτφον 500, 4ο 
ἕλω τὸ ἐλαύνω 977, 35 
ἕλω 936, 50. ἕλω τὸ ἑλκύω 535, 

ὃς 505, ὅτι 759,00: τὸ Λαμ- 
βάνω 176,36: 336,9: 936,48: 
203, 591 50, 1, ὃδ., ἕλω (ἴει 
ἕλλω) τὸ κφατῶ 076, ὃ:- υπο, 

: ὁ ἑλών, τίοῖος Ιιάτοίο 778, 40. 
ἕλω τὸ Φονεύω 139, 80: 557, 
97 

ἕλω [οα ἕλω 641, δ. ἑλω τὸ έλ- 
κνω 17, 19: τὸ ἀφαιρῷ 935, 
90: τὸ πέρβω 2ρδ, 6ο 

---έλω «ῑ[γ]ίαῦα ο αάά, 48 
ἕλωρ 953, Όπ. ἕλωφιος ᾱ. 66ο, 
«3, Ἐλωρος εἴ Ελωρίτης 599, 
4 τ 

η 

ἕλως εἵ εἴλως ' π4, 4 
ἅμα τὸ 428, ἀπ. Ἑματά τινα 

ιτὰ ὄμματα 021, 18 
ἔμαβον 8, 54: Ῥοεοτ. ἐμάβοσαν. 

383, Ὁ .., 
Έμαι Ῥτο εἶμαι 490, 58 
---εμαι μα[]. αὐ αι ου, ἆ 
ἐμαυτοῦ ος ποπιπαϊϊφο «αγθαῖ 

49ῦ, 17 
ἐμβαβθία ὶ 954, 56.  ἐμβαδόν 
δα δν ἐμβας 1δὸ, 49: Ρ]υς, 

ἐμβάδες ὅδο, δε 
ἐμβασιλεύειν Ό4ο, 30 
ἐμβατεύειν 548, 490. ἐμβατεῦ- 

σαι ὅδ4, ὃν. ἐμβατεία ἡ 591, 
5ο 

ἐμβεβαῶτα 105, 99 
ἐμβιβάξαντες δε 1 
ἔμβιος 950, 90: 054, 5ι 
ἔμβολος 554, 18 
ἐμβόλιον 785, ὃ 
ἐωβφαμένα κα Λο. 3δ4, 19 
ἐκβριβής 541, 15: εἴ ὃφά4, 17 
ἐμβριμήσασΏκι 210, 53. ἐμβοι- 

µώμενοι ..- 504, 7 
ἔμβρνον ὅδ4, 1ὸ 
ἐκβρύσαι [δι ἐμβύσαι 954, 15 
ἐμβρωματίζω 320, 48: 81ο, 6 
ἐμβύσαι 5064, 19 
ἐμέ Τει μέ 40ο, 23 
Ἔγμεια οΡΡ. 951, 19 
ἐμεῖο ἴ. Ῥιο ἐμοῦ 535, 33, 361: 
δχά, ὃι: ΡοΠεί]. αὐ ἐμός 954, 
4 

ἐμέν, [πας 8ο, άχ: 581, 45 
ἔμεν Τοπ. Ρο εἶναι 4607, 21: ὅγο, 

3ο. Πο ἔμεν 847, 45 
--εμεν Ῥτο εἰιµεν ἴπ Ρ]αδηΠαπι- 

Ρετ[- ἀπο, αι 
--έμεν Ώο. Ρτο ειν 190,47: ]οη. 
το ειν 503,51: Τοπίος ας ροε- 
Ἡσο Ῥχο εἲν 507, 59: ὮἘ. ρτο 
έναι .) 224, 935 

-έμεναι ρτο ειν 31,16: Ῥτο εἶναι 
Ώογ. 252, 52. έμεναι Ιωβηϊιι- 
ναπα πάς Γογπιεῖτ 

ἐμέο Ἰοπ. Ῥτο ἐμοῦ 554, 26, 4ο: 

Ἔμεσα ει Ἐμεσηνοί 554, 96 
ἐμεῦ Όογ, 189, 67: 954, 26 

ἁμήμυκα ΛΙΙ. 777, δο 
Έμην ἴεσο ἔτο 058, 59: Ε. ρτο εἴ-- 

μὴν ἀφῦὸ, 59 
ἐμίανα., ασια α [α[οιριο 58, 

33: Ίο. οἵ Λι. ἐμίμνα 4δῦ, 
1ο: 020, ο 

ἑμίν., ἐμίνη. ' διά, 45 
Ἔμισα ει ᾿Εμισαῖοι 904, 2 

ἕμμα Αοο]. ὥρο, ιδ 
ἐμμαπέως 1: θα 1 
ἐμμελία, [α]ιαιῖο ἱταρίοα 715, οὐ. 

Ηείγε]. ἑωμέλεια. Μ 
ἔμμεναι Ίοχ. ο ροςῖ, Ργο εἶναι 
«3980, ὁ: 990,01 δύο... 
467, 20 ἳ 

ἐμμενές ὤρ0, 7 
ἔμμηνον 950, 14 
ἔμμηφοε 99δ, α7 
ἔμμονον 948, 44 
ἔμμοφε ΕΤ ΗΤΗ 
ἐννήμυχε Ε. σ7τ. δι 
ἐμνήσβην α. 72ο, 9 
ἐμοί Φιάφιο: Λι. ἔμοιγε ὔ19,Τ: 

615, 7: 651, 37: 711, 14. ἑ- 
.µοῖο Ῥτο ἐμοῦ, 1η, 028, 35 
ἐμός ή όν 914,19. ὁ ἐμὸς δοῦ- 

λος, δεσπότης, αδελφός Τὸ, 
ἀπ, ἐμὴ κέβισις 1913, 5 

--εμος ἆ- Ρᾶτγιοπα κοῦ,άα: 198, 
55 

ἐμοῦ Ῥτοα.. .; ὅχμά δ::9δ4, ο κ, 5 1 
Έα ιν τοι ὅσο, 39 
ἐμπαάςομας 550, 20 
ἐμπαβής» αΠεειαδ αἰϊπιο πάθει 

08, 40. ἐμπαβὴς ἑωή 3233, 33 
ἔμπαιος ὅδο, 4 
ἐωπάς 05,21 
ἑμπάσσειν 595, 55: 605, 45: 607, 

37 η μι ή. 
ἔμπεδος 920, 19: 492,5ο. ἐωπεδὼ 

ώσω 55ο, 54, ἑωπεδῶ» ως. 2ο 

ἐμπελάςειν πᾶσι 500, 1. ἐμπελα- 
δόν ο50, 4. ἐμπελατειρα εἲ 
ἐμπελάτρεια 00θ,1 

ἐμπεπαρμένος 615, 02 
ἐμπέπρησμαι 687, 55 
ἐμπέφαμος Αθ. 550, 6 
ἐμπερονω 605, 52... ἐωπερονῆσαις 

95ο, 49. ἐμπερονήσασθαι 920, 
δ. ἐμπερονᾶσθα: δ4ο, 37 

ἐωπεφύασι 006, 15. ἐμπεφυνῖα 
3900, 1ο: 0060, "ο 

ἐμπήκτης 500, 4δ 
ἔμπης 525, 29 
ἐμπήσσειν, Ιπρίπβετε του, 9 
ἐμπίπλη Ῥτο ἐμπέπλαβι 545, 
ἑμπές 1ὸ7, 25. Ρὶυτ. ἐμπίδες ιοῦ, 

19 
ἔμπλαστρα µαγικά 573, 50 
ἔμπλεγμα ᾿ απο, 27 
ἑμπλείην κνίσσης 522, 55 
ἑμπλέπτρια ἡ 528, ὃ 
ἔκπλην 506, 16 
ἐμπνεῖν Ρτο ἀναπνεῖν 635, 41. ἕκ- 

πγουν τὸ «ων ἀπ, 11 
ἐμποδών 500, 26 
ἑωποίνιμος ὦρ6, 46 
ἐμπολεμῶσαε 5060, 24 
Έμπορος εἵ ἐμπόριον 506, 5ο 
ἐμπορπώσασθα: 550, 8 
ἔμπουσα 550, 58 
ἑμπρήβω Εἴ ἐμπφγσμός 087, 55 
ἔμπνος 007, 6 

970, 33 » ἔμπυρος 314, 42. ἐμπύρευμα 06, 
49: 558, 11. ἐμπυρίζω 206, 52. 
ἐμπυριβάτα, ο. 48 

ἐμφαντικώς 200, 51: 506, 50. ἐμ- 
Φαντικώτερον τὸ--- 195, 45. ᾗ 

Μ τη πι 

θιά 
ἵμφασις τής τοῦ ἤχου µιμή- 
σεω» 713, 50. ἔμφασιν θωνῆς 
ποιᾶς  ὀμλοῦν ὅ]α, 35. πφὺς 
ἔωφασιν πλείονος δείξεως 6410, 
33. ἔμφασιν παφέχειν ὅτι--- 
310, 13. ἐμφάσεως ἕνεκα Φα- 

; συ,όµενον (05, πο 
ἔμφοφο» 956, δέ: 677,19: ἐμφο- 
ρα ὦσ0, 54 
εμφφόνως πολειεν, / δοῦ, 50 
ἐμῶ έσω . 2 
ἐμωκυμόρῳ [. 907, 4 
εν αργύρῳ, ἐν χρυσῷ» ἐν χαλκῷ 

ἀαϊαο να 191/39.. ἐν Ρίο 
εἰς 126, 57. ἐν τοῖς διαιτηταῖς, 
αριά ατὺ. 065, 4. ἐν ρτο ἀντί 
419, 97: ἵπ εοπιρο[. Ῥτο ἀντέ 

4 025, 24. ἐν Ρ]εοπα [σα 219, δι 
ἐν ταν ένός 40ο, δ. ἓν ἓν ποιμ- 

τέον, [ει ὑφ ἐν 686, 51 
εν ὼ σαν Λεο[ῖορ ας Ώοτίοε 

418, 25: 952, 20, ἄο: Βοροιιεο 
ετρδο, 18, 50: ὅτό,ο: 65, 44: 
« ΡΓΟ εσαν 46], 5”, 20 
ἐναβρύνω 95], 13, ἐναβρύνεσθαι 
ο τῷ καλδει τάη, ὃ 
ἔναγχος 501, 14 
ἐναγεῖε εκρίαεὶ Γοἰῃῖ 513, 45. 

ἐναγίςειν 507, δ. ἐναγίσματα 
δ10, 9 

ἐνάζω [ει ἐναγίζω 507,9 
ἐναίρω : 90π, 96 
Εναίσεκο» δο, 1 
ἐναιώρηµα ἀπ, 36 
ἐναλίγκιὸς 997, 29: ὮΊοετη. (α 

ο: 4δο, 90 ἤ 
ῃ ὦ να 
εγαἈκασσοντὰς ἑαυτῶν ὀδόντας ἕ- 

χων «495, ὃ. ἐνηβλαγμένονς 
ὀδόντας 190,9. ἐναλλαφέντος 
ποῦ τόνου 555, ὅδ. ΄ βο ἐναλ- 

τολαγῇ τοῦ τόνου 952, 12. ἑναλ- 
λαγῇ γράμματος 709, 18. ἐν- 
αλλαγη τῶν στοιχείων 308, 
132: 508,26: 575,15: 556,55. : ρα Ἡ 
εναλαγ} τοῦ ᾧ Όρδ,1. ἐναλ- 
λαγή τοῦ λ. εἰς π 695. 7. ἐν- 
αἈαγὴ τῶν φρενῶν 350, δο. 6 : ο 
εναλ.άζ 957, 1δ: τδι, 48 Ἡ ρὸςς τν 

εναλ.εται Ῥτο ἐξάΑ., θά, 1ο 
Σαμ βλώσαι Τ 5. ᾱ 
3 .., ιν. 
ἐναντίο» ία ἀάδο, 25: ἴάεπα σπα 

ΠπαρΗοἳ ᾿ἀντίος 119, 4ρ. ἑναν- 
τίβιος ία 4δο, 26 

Β ; Ἐ 
εναπαδίως { - 545, 1 λος ς 
ἐναπήρεσται 907, 5 
ἐναπομένουσα ὀργή ὅδο, δᾷ 
ε . πο 

ἐγαποψύχειν 907, δι 
ἔναφα τα 997, 50, 4τ 
Εγαργές εἴ ἐνάργεια 507, ὃ 
Ἐναρέτη νου. οα[α το, 19 
εναφηρως 50, 49 κ, ντο 
ἐναφίςειν ὦσ7, 59, 47 

΄ ) ΄ πρ. 

ἐνάρφαρος [ει ἐναρφόρος 557, δο 
ἕνατος 545, 1 
. ή " ΄ 

ἐναύειν τὸ εμφωνεῖν 545, 55. ὁ. 
αὐεσῆαι Μ ο, ες ατα, 4ς 

ἔναυλος 907, ὁδ: Ό5δ,1ι. ἐἔναυ- 
λήματα 656, 8 

ἐνανλιζόμεγος 508,9 

Ενανσµα 558, 11 
ἐνβύσαι Ῥτο ἐνδ--- 106, 66 
ἔνδεια Ε. 20δ, 10,21: 50, 15. ἐν. 
: ας του α 241, 08 η τν. 
ἔνδειξς ς ος 558, 49 
οἱ ἔνδεκα, ππααϊ[ῖτ. 558, 51, εν. 

δέκατος 905, 50. ἐνδέκατος οιγ 
« ἀἴσαμα, ποη εἰεδέκατος 7606, δι 
ἐνδελεχως 05δ, 37. ἐνδελεχέ- 



οι 

πα 658, 36. ἐνδελεχεῖν 44, 

ἐνόέξιω ἀἀγοιὺε. 508, ἀάς 568, ο. 
(ει ἐνδεξια 
φὸ ἐνδέον 208, 33. ον. με 

λαβη 316, 9 
ἐνδεοῦμαι Ῥτο ἐνδέομαι 358, 98: 

θιι, ἆδι Βιά, πο « 
... 735,44, ἐδέσμωμα τὸ 

ἐνδευόμενος 3508, 46 
ἐνόέκεται - 505, 4ι 
ἔνδημος 558, ὁ5 
ἐνδιαθετον γίνεσθαι 5604, 
ἐλδιαίτημα 119, 
ἐνδιάτφιπτος Χφόνος 543, 55 
ἐνδέκεν ἴεα ἐν ὁψεν 559, 4. ἴάετα 

ἐνδίκως 5, 16: 559, ἆ 
ἔνδια τὰ 95ο, 6, 19 
ἄνδιοι ὅ4ὃ, α7 
ἐνδιπλασιάζω Ρτο ἀναδηπλασιώςω 

49ο, 1ὰ 
ἐνδοῖ Ῥτο ἔνδον;: ΦΙευ]Ι δοᾷ, 6: 
τα 663, 5ο: Ἀλεριπί 125, 

:. Ὀοτιεπίχαπα [ο. οοἰοπί. 
νδσιάζω χοᾷ, 11 
ἐνδομν χοῦν 185, 4 
ο. 350, 51. ἐνδοξότερ»ς 379, 

μον τα δ45, σι 
ἕνδοσις 511, π4- 
ἑνδρομίδες 959, 19 
ἕνόφοσος ρῦα, δι 
ἔνδυβι 849, 46 
ἐνδυκέως 550, 31 
ἔνδυνε 258, 46. ἠἐἑνδύω 3δ0, 90. 

ἕνόυαι»; 3δ9, ὅδ. ᾿ἐνδυτήριος 
κακών 130, 49 

{ ἑνεάςεων 4ο, δο 
ἐνέγκω 119, 15: ὅ59, 58: Ίπβη. 

ἐνέγκαι 409, ὃι 
ἐνεδοίασε 381, 5ο 
ἐνέτφα ὤδο, 4 
ἐ,έρισαι ἔσω 2δὸ, 52 
ἐνέβειν τὸ σφαγιάθειν Τ ο αφ 
ἕνει Ἱπιρετ[. α νέω ὢ 6οῦ, 56 
ἐνεῖκαι 209, 51. ἐνείκω τὸ ἐνέγκω 

130, 19: 203, 340: 595, 53: 
Ῥοεοί. ὄοι, 24 

ἐνείλγμα 510, ο: 505, 4ο 
ἕνειμα 451, 48, ἃ νέµω: κο 

αὉ ἔνειμι ὅὅᾳ, 4 
ἐνεῖρχδαι Ίοιι ἐνεῖρβαι  ὃοῦ, ὖλ 
ἐνείρω 550, 4ο, 260, ἐνειφόμεένος 

τη-- ὧτ6θ, 

ἔνεισε 5ό0, ὅφ 
Ένεκα οτω([Γπα 586, 1ὰ 
ενεκολ.ήβασε δάο, ὦδ 
ἐγεχομβωσά μὴν ὅτι, ὃ 
ἐνέκυρσαν κακφ 45], ὃν 
ἐνέκω τὸ φίρω 368, 38: 599, 25: 

807, ᾱχτ αὐτ 4 
ἐνενήκοντα 508, 55 
ἔνεξις ἡ δά, ὁο 
ἐνεόρ 4ο, 48 
ἐνεούρησε δᾳο, 56 
ἐνέπασσε 007, 17: εἲ ἐνέπάσεν 

αέβλονε 56, ὐ 
ἐνέπειφεν [οι ἐνεπείρουν 113, 51. 

ἐνεπείρουν 
ἐνεπισκή{ασθαι διο, 41, 47. . 

πίσκηµµα ο, 41 

ἐνεργὰ Φάρμακα Όδὸ, 5. ἐνερ- 
γητικῶς ὀηλοῖ ὅδχ, 4, ὁ τε 

ἐνεργείαρ τὸ οἩν ἔκων δο, 1 
ἐνεργμόρ ὅαο, 3 
ἔνερθα Ε. Ρτο ἕνεργεν 414, 11. ἕ- 

γεν τεν Ίο, 1η 

ἕνερξω Γδ49, 5 
ἕνεφοι 540, Ί, 11. ἐνερόχρωτες 

4ο, 1ο ’ 
ἕνερσις αἱ ο οδάο, α 
ἐνέρτερος 549, 17 
Ένεσαν 9δῳ, 46 
ἐνετή καὶ 54ο, 53. ἀπ τν ην Ίο. 

κρυσαῖ 
Ἐνετοί εἴ Ἐνετήϊος 
ἐνεχελιδώ Τ 
ἐνέκνψον 940, δα: 

ο 
(4ο, 18. ἑνε- 

κχυφίάσειν ὅδᾳ4, 57. ἐνεχυφια- 
εόμενα 053, 39. ἐνεχυρώματα 
7οῦ, ἄἩ 

ἐνέκω τὸ φέρω 541, ὃ 
ἐνζεῦξαι ὅτο, 1ο: 616, δ4 
ἔνη ας ἔθη δά4, 4 
ἔνη καὶ νέα ὅο, 56. ἔνης ει ἐφ᾽ 

ἔνης, αάνειὺ. 541,32 
-ένη ἴθεπι. ἀειιν. 528, 1ο 
ἐνηής δόν, 11 
τὰ ἐνήλατα 1768, 5, ὁ 
ἐγηλήέσια το ντ δι 6 

ἐγηλνσία 438, ὅδ 
ἐνήνοβα Αιτ. ὅδ4, 48. Πο ἐνήνοχα 

δει, ὃ 

ἐνηφβαι Γει ἐνεῖρθαι 576, 49 
ἔνηκον 598, , ᾿ἐνηχούμειος 567, 

ἔνθα 541; 26, δο. ἔνθα, Ῥεσα ἔνθα 
μσὶ, αδρί αἲἲ 127, 44: σ49, 
71 ὅιοι 17: 650, ο6τ 765,51: 

Ένθα Ῥτο ἔνεν 44, 4: 49, 20: 
117, 19, 3ος αθθι 17: 3δὅ, 4τ: 
471,50: 27δ,δ: ὅοο,1ο: ὅδο, 
δ΄ 4θά, 1: ὅ2θ,δά: 920,37: 

τ 665, 4ο, εταΕἰ.  ἔνθα, απᾶο, 
φμαπιοῦτεπι 607, 46. εόπρ. 
-- τν ὅδα ο: ἔνβασί ὅλα, 

17ο, 1ὰ 
541, 30 

ἐνβαλάττιος 
ἐνβεαςόμενος 
ἔνθεν, υπάο 45, δά: 56, Ἅο, εἰ 

αΏρῖς Ῥτο ἔνῆα , 5π 
ἔνθερμιον ον 907, 
ἔνθας Ρίο ὄνος 1480, 5 
ἔνβους 541, 30. ἐνβουσιάςειν 496, 

40: ᾱ. εκ ἐνβουσιῶ 606, 53. 
ἐλονσιασμο) { Υμε]ὶοὶ δ45, 14, 
ἐνβονσιωδῶς ὀρμᾶσα 608, 

ἐνλρυπτά 541, 26 
ἐνβυμήματα, εορίιαιίοπο» 051, 46 

ἐνβυμιαςό - δ41, ὸα 
ἐνέ Γ Ῥτο ἐν 541, 55: 543,6: ὅδ6, 

25. δόμοις ἔνι 187, 3. ἕνι Ε. 
541, 66: 543, Ὁ, 9: Ῥτο ἕγεισί 
770, 45 

ἐιανημός δ4., 55 
ἐνιαυτός 543, 17. ἐνιαύτιος Ρτο 

ἐνιαύσιος, Ἰ.άςοη. 166, 1 
Μνιαύω 540, 50, ὃ 
ὄνίετε 407, 56 
ἐνιλλᾶν 5ο6, 49: 010, 1ὖ 
νκρύπτειν 318, 33 
ἐν ιλώπειν 54», 50 
νίοτε 6οῦ, 5ο 
Ἐνιπεύε 51, 40 
ἐνιπή ἡ δα, 4 ει 
ἐνιπλήξωσι 516, 11 
ἐνίπτω 541, 48: 41, δ4 
ὀισπῶ Όάα, δ4. ἔνισπε 543, ὅαε 

ὁλό, 4, ἐνίσπες ὃ4ὁ, 1ο. νι 
επών 4ο, 

ἐνισσέμεν 1, 0] 
ἐνισκύσαι 355, δ4 
γω α45, 58: 513, α 
ἁνίων πάτο 510, οὐ 

1Ν ΕΥἸΥΝΜΟΙΟΑΙσΟΝ αΚΑΕΕΥΜ 

ἐνναέται οἱ 544, 8: α.ϊδοι: ἐνναί- 
της ὁ ή, εἰ τὸ ος 106, 

8. Ίθπι ἐνναετής έος 540, αν: 
τά αγόνσε 196, 6: -- 

ὃ, 38 
πο νᾶς ρω 7 
ἐννέα ο 5, 19. Ἐννέα ος ορ. 
ϱῦ, 45. ἐνγεάκοντα 0ο8, 51, ἐν- 
τος. Τον 545, 43: ὅδᾳ, 

ἐννεάμυκλος ὄνος σοφά, 31. 
μνώωνν 545, 13. ἐννεάψν- 

ψ. κο 945, ἄι 
Έννεον Ε. 46 
ἐννεόφγνιοφ 545, 2ῦ 
ἔννεπε {- 568, 15 
ἐννεσίη 3οῦ, 59: ἀαῖ. τὴ Ίο. 

ἐννεσύχσι δά4, 1ο 
ἐννέωρος 545, 91 
ο Ἡ ο, 1 ἔννη οἱ Ἔννη Ῥτ. 

ας 545, 46 
ἐννοηματριῶς 556, 65, Ἔνοιαν 

ἡμῖν ὀίδωσι µήποτε-- εοβίιαη- 
πα Ριαεὺ. 916, 48. ὃν, τά 

ἔχει σύνβετον, μαι. δὲ 4χ, 49. 
Πο ἐπὶ τῆς ἐννοίας ταύτης, Ιπ 

ο λαο μα. 358, .. οἱ κοιν ἕν- 
γοια δ49, 44: εἴ ἡ κου] ὀόξα 
506, 56 

--εννός Ὦτο ενός 125, 4 
ἐννοσίγαιος α.5, 8: 514, ὃ 
ἑννόων ἕννυμι 00, 1ό, 241 301, 36 
ἐνόδιος Ὁ]0, ὂΤ. ἐνοδία ἡ' 48 4 
ἐνοιδεῖν 945, 4 
ἐνόλμιος 544, 40. ἐνολμίς ἡὶ 544, 

ὅ7 
ἐνοννχίζειν δ44, 4 
ἐνοπή 169, 49: 44, 49: Ῥίως. 
:ένοπαί θά, 47. ΄ ἐνοπῃ αἀνειρ. 
ὃα4, ὅο 

ἐνόπλιος 107, 3 
ἔνορχκα τὰ δες, 4 
ἔνος ὁ ἐνιαντός 453, 9: 6οι, α 
Ἱάεμι ενος 177, 9. ἔνος ὁ φό- 
νο - στ αὖθη, 4 

---ένος βεηῖι. αὖ ήν ἴ.α, 50 
ο, 18: Όκ, 45. ἑνοσί- ἔγοσις 

χθων δ44, 40: 0δά, 20: νοδ.ς. 
ἐνόσιχβον 150, 54 

ἐνοχλὸ δε, 46 
ἔνοχος ποινης 306, 46 
ἐνσκιφωβ εἰς 844, 5ο 
ἐνστάτης ὁ ἀντιστάτης 026, 35 
ἐνστρέφεσθαι ἐν--- 6760, 4 
ἐντακῆναι δα, 3 
ἕντεα τα 546, 17 
ἐνπεθυμμέναι ἄμπελοι 498, να 
ἐντελές 6ἱ πληφες, ορροβια κο 

εοραιο ὁδὸ, ο: οἳ ὀδδ, 
ἐντελεῖς εὖθεῖαι, οΡρροί. μα 
ταςῖδ 4δο, 18: οἱ ᾗς ο” λῶς 
κλίνεσβαι 5] 

ἐντελέχεια 908, 35: κνή 
ἐντέμγειν σάς, ας 
ἕντεφα Όλοι 9, 111 δ4, ὅα1. 818, 6 
ἐντετάχκθαι 416, ὃι 
ἐντεῦθεν ᾱ. 76α, ὅτ. ἐτεῦθιν 

[το ἐνταῦθα 30, ὰ 
ἔντεκνὸ; Ἀόγυς 489, ὃ 
ἕντηρ ον ᾱ- . 4, 8 
ἐντίκτειν 46 
ντο  άὰ 
ἔντομα τα 545, 34 
ἔντουι τὸ 555, 19 
ἐντόσβια δ, 3ο 
ἐντγέκεια κα 
ἐντφοπαλίώσθαι 
ἐντροπὴς ἄξιφε 

9ι6 

ἔντφοφον λφν ον 
Έντροχο -. 101, 
ἐντύνω. ἳ πο 
ἐννάλιος 537, νὰ δ45, 96 
ἐνυγφόβιος 351, 45 
ἐγύπνιον 545, 48 
νυώ ἡ να, . 56: 545, δα 
ἑ 1 . εἰ Ἱ 

ηλ : κας 
ἕνω τὸ ναηη 557, 56. ἑνῶ τὰ 

« κινῶ 381, 95. ἕνω ώσω 904, οὓς, . 
ένῶσαι αάγ, 49 

-ένω 4ε[, 301, ὃ7 
ἐνδια τὰ 4 
ἐνώμα Ἱπηρετί, ἄγωμω  δ49, νο 
ἐνώμοτος οἵ ἐνωμοτί; 545, ο γ 

µοτάρχης ὁ δ, 14, 
ένωπα 5 544, 56. Ἐν. η, 1 
ἐγωπή 3! πρόσοφις 11, ἑνα- 
πῇ γάρ ἐνωπίδες αἵ 540, 

τς ὤν ἔνώπιον 940, 6. ἐνώπια ες 
ἑνῶπα 496, 9, ωπιδίὼς 545, «ι 

κε λλά [οι ἐνώφφν ιά ει ἐν ώρα 

ώρας, 826, τά 
ἐνώτια δ44, 47: 545, ἁ: Ῥτο εο- 
τεμ Φήα 5π5, 45. βωκριᾷ 

ο , Ἐν γοσα[ι: εβὲ 
εἴἴαπη δί Γεφμεπιο εοπῇ-, . 

δι π ο λα. τὴν εν, 
σχέσιν ἀοποῖαι ο ον αν 
ἠνα, ἴπ σοπηρο[. 

3 

«9841, ἀπ. ἐξ αὖ νῦν ἔφνγες, 
Ῥτο ἐξέφνγες ο, δα 

ἐξάγγελτα 520, ὁσ 
ἐξάγιστος - 946, 4δ 
ἔξαγκα ἃ ξαίω ι λ) ς 
ἐξαγώνιον οας ση ον 
Ἐξάδιος 54 
ἐξαείρω πάν α9 
ἑξαέτης νὰ χα: πεις. ἑξάετες 
546, 3 

ος ἡ 0, 49: ὅτά, 36: 498, 

ἐξαιονάσθα, 548, αἳ 
ἐξαινῶ [ει ἐξερῷ 947, 47. εξαι- 

φασα; 788,7 7; ει 721, μας 

μον Λιλλεη. 247, ὁο. ἁ 
τοι νὰ ἐξαίρετα Ιώ τών : 

ἐξαίσιος "λα 3, ὖ] 
ἔξαιτος Ε κκ 
ἐξαχέσαιο 4 
ἐξάκλινον δάς, αά, 
ἐξακολον 3 εἲν 5ο, 54 
ἐξακονεσθαι ἐπὶ τῶν-- 411, ὁδ. 

ἐξώκονστα 9ᾳῦ, δο 
ἐξαλαπάξος Φ66, ο 
ἐξαληθίςεσθαι να» 
Εξάλιος ευ να ἰ 
ἐξαλίφαι (4, 4: κ... 
ἐξάλκως 535, ιά 
ἐξάλμενος 00, 4 
ἔξαλος 540, 46 
ἐξαμᾶσθαι 85, αι 
ἐξαμβλοῦν 547,1. ἐξαμβλώδαι 

δο, ὃ 
ἐξαμίλγω δή 14 
ἐξαμφοτεφρίσαι ασ] 
ἐξανγηματα 819, 13. αφ 

των τφιχὼν 473, 

ἐξανφακώσαι 303, 11 
ἐξάντην 516, 4 
ἐξ ἅπαντος, ΟΠΑΠ. ΠΟ ἷς κα 
ἐξαπατήματα 
Ἠξαπάφοιτο 
ἑξωπίνα 
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ἑξαπλασιασθὲν ἐφ᾽ ἑαυτό 505, τά 
ἐξαπλοῦν, εχραπἆειθ 749, Ἰ. 
τ ΡαΠ, ἐξαπλοῦσθαι δάα, 3 
ἑξαποβάντες «Βου, 7 
ἐξαπονίςειν "580, ὃ 
ἑξάπουν 546, 114, ὃ4 
ἐξαφάσασθαι δ46, δι 
ἐξάργματα ο ααδ, ὃς 
ον ει ἐξαργνφῶσαι 546, 

ἐξαφβφοῦν ' πάαν 5δ 
Ἔξαφνος ο: : φά6, 49 
ἐξαρτᾶν σχοινία 509, 40. '΄ ἐξάρ- 

τησις Τ π66, τά 
ἐξανδᾶν ς 108, 49 
ἐξαυλεῖσθαι 549, 27 
ἐξανστήρ 516, 50 
ἐξεγλυμμένος ὅ1α, 66 
ἐξέδων ' 547, 05 
Έξει, οκὶ 541, 6η 
ἑξείδιον 141, 334 541, δή 
ἑξείης [Ἡ 518, 101419, ὅ7 

ἐξειλῆσαι 548, 12. ἐξείλησις 548, 
10 

ἕξειμι 685, 27 
ἔξειπα Ἰπιρεταιῖγα 4δε9 

ἔξεισε 999, 50. ἔξεισι τῆς Αττ. 
οχῖτ 697, 37. ἔξείσε Ῥχο ἐξίασε 
δάςν 1 

ἐξεκυλίσβη 709, 47 
ἐξελάσαιμι Ό25, 45. ΄. ἐξελάαν 
"549, 50 

ἐξελεπτισμένος 665, 4. 
ξέμεν Ε- 541, 45 
ἐξεμέσαι φοσ, 3 
ἐξεναντίας 114,27: 648,20. Ίάεπι 

αἰνι[ο ἐξ ἐναντίας 1159, 39 
ἐξεπιπολης 8οο, 20 
ἐξεράσαι 3, ὰ 
᾿ἐξεφέουσα 358, 9. ἐξερέεσθαι 694, 

9 
εἐξέθφησε [ει ἐξέῤόηξε 603, 55 
«ἐξέρχεται τὸ 5 045, 96. Πο ἐξηλ- 

θετὸυ ὅορ, 48 
ἐξέσιον Ῥτο ἐξαίσιον γυὶς. 06ο, 

54. ἐξεσίη ἡ΄ 547, 50 

ἐξεταζω 2δῦ, 1Ο. ἐξετασταί οἱ 
5560, 1ο “Ό 

"Εξέτης εος 546, 28 
ἐξέτρω . 547, 48 
ἐξέναενίζεσχαι, Ρ]αο, 455, 15 
ἐξεφαάνθη {. 940, αι: 951, 48 
ἐξέφησε, εἰοηιιις ε[ι 087, 5ο 
ὁ ἐξέχων τῆς ποίµνη: 950, 11 
ἐξηγηταί οἱ 545,10. ὁ τὸ ἐξη- 

γητικὸν ποιήσας, πεπιρο τῶν 
τοῦ Ὀρφέως Φνυσικῶν' 'Τ6δ, 9 

ἐξψειν κ) 1.1, 42 
Ἐξήειρε 4οδ, 19 
ἑξήκοντα 508, 46 
ἑξημαφ 'δαῦ, δ6 
ἑξήμβλωσε δε 
ἐξμονήλην 518, 4 
ἐξηπίστατο 206, 1ὸ 
ἐξηραμένο» 328, 50 
ἐξήφτουν Ρτο ἐξήρτω  55δ, ὃ7 
φὸ ἑξῆς, οτᾷο Εἴτιασιυταε 08”, ὃι 
ἐξηνλημένα :94δ, 07 
ἐξηυμενίσαντο τὴν--- 303, 3 
Ἐξηχος διάνοια 606, 5ο 
Σξίδιον θά], 56 
ἐξίημι 548, 55 
ἔξιβι 547, 5: 448, 36 
ἐξιλεώσασβαι 198, δρ 
ἑξίδδειν 948, 62 
ἐξιοῦσα., ΕΠΗΙΙΙΕΠΘ 4ο, 9ο 
Έξις ἡ ᾱ. 4δι, δι 

δείσκειν ταθά, 98 

1 Ν υἱΒ) Χ.ι) 

ξίσηλος «Φ48Β, 5ο 
ἑξιτήριος ευφάδ, 46 
Έξκλινον ΛΙΙ. 546, τά 
τἐξογκοῦσθαι 617, 1ο 
ἔξοι Ρτο ἕξω Όγτας, 0600, 1ὓ, 52 
ἐξοιχνεῦσιν 1οπ. 549, 1 
ἐξοκέλλω 603, 49. ἐξοκεῖλαι ὦδο, 

30 « 

ἐξολισθ εἴν 948, 47 
ἐξομόσασβαι. .. Ὁ 48, 00, 41 
ἐξόν, ουπι Πε Μοϊωνη..  ὁφὸ, 49 
ἐξονομήνης ο.616, 36 

«ἐξόπισφεν τῆς παρατάξεως 019, 
35: των Φρενῶν δα, 19 

ἐξορβοῦν τὰς τφίχας δοο, δὁ 
ἔξοφσς 249, 30. ἐξοφία καὶ 540,35. 

εξοφίσαι [ει ἐξοῤῥίσαι 249, 37 
(ἐξοστφακισμός «939, ιὃς 540, 1ὸ 
ἐξουδένωται ὅδο, 34... «ἐξοιθείῶ 

ὤδο, 57: Τοᾶ, ῥο. ἐξουλετείτω 
τὸν μὴ ἐσβίοιτα ὁδῦ, 11 

ἑξούλης δίκη ος φάδ, 48 
ἐξουσία ὅ4ρ, δ4:. 461, 55: ἐξου- 

σιαστεκᾷ χλιδῇ 82, 52 
ἐξούσιος 925, 45 
ἐξοφρυοῦσθαι κι αὐ, 33 
ἔξοχος 549, δι. ἠἐἑξόχως ἔνδοξος 

644, 44 ΄ ἐξοχία ἡ Όδά, 28. 
κατ ἐξοχήν ποπηἰμαίᾶ ὅσα, ιό: 
ει 257,.05 . 

ἐξπηχνστί 546, 15 
«Έξπουν «54θ, 14 
---εἔσωλ.--- ορά, 17 
---ἐξτοίχων α, 91 
-εἔτομ--- ὧρ4, 17 
ἐξυνῆκε ἔ. 9δῦ, 9 
«ἐξυπανέστη τν ή δά9, ὃ 
δξω 3ο6, δ: Όρο, 0. ἔξω στηλών 

ὅσα, 5: αὔσημε Ίοια {αὐ[οτίριο 
δάά, 14: 009, 37, 51. εξω αὓ 
ἔχω τν ἀφάς 59 

ἐξώκειλε ὤφο, ιά: 505, 42 
ἐξώλης 776, 9 
ἐξωμιίς 549, αὖ, ὃι 

ἐξωμοσία 549, 40 
ἐξώπροικα 516, 4ο: 68», 29 
Έξωφο» εἴ ἔξωρος α-Όδοια 
"ἐξωτέρω ἐξωτάτω  . "Ὅδο,12 
ἐξωφουωμένοι ὅδο, 22 
-εο ιοί πηοβῖο εοπιταΏαπταχ 180, 
τς 9σεῖη ει Αιῆος 917, 92. -.--Ἔο 
έπη ου Ἰοπ.. 591,9: 565, 45. 

ο --έο Ρο οὗ ἵπ ΡΙοποιη. 
954, 4δ - ἱ 

ἕο ΡτΟ οὗ ]οπ. 564, 4ο 
«ἔοιγμεν [.. 356, 14: ὅσδο, ὃρ 
ἔοικα ὅ1π. 411 95ο, πηι57.  ἕοι- 

Ὅ μεν 397, 6. ἠἐἑοικώς Όδο, 4ο. 
ἐοίχυῖα τε ει: 990,90 

ἐόλήτὸ ο ὅδαν ο7 
ἔομαι, ἴαπι 9οά, ει 
ἐέντε οἳ ἐόντες τ θ68ο 
ἔοργα 361, 2]: ύσο, 1δὲ ἑοργως 

δρα, 5ο 
ἑορτή 591, 5: ὅθρ, 5οι ]οπ. έορ- 

τή 561, φο, ἑοφταάςω. ὅδα, ο] 

ἔοσς Τον ος 965, 4ο 
ἐόρ ἆ όν 518, 3: εἰ 597, 52. ἕός Ε 

Ὄτο ὅς, αἱρίτ. 617, 4δ 
-εος ῬΓΟ εἰος 351, ὂ. ---εός ΡΤΟ 

ειο» πιαῖετ. Πδηῖ[ --.Ἴδοο, 21 
--έος Εετιπάῖνα 791,5. :΄--έος 

Ρτο οὔς, 40 ής 192, 14 
---εός ᾱ. εκ εύω 500, 47: 743,51, 

5ο. τ-εός ᾱ- Ρτορῃία 50, 45 
ἕου οἵ οὗ, Ίπιρεται, 480, 57 
ἑούφμσε Α. 8ο, 50 
ἑοῦσα ης :5δο, 5ο 

ο ἐφμός 56, 1ο 
ἐπαγγεῖλαι οἳ ἐπαγγέλία ὃρῶ, 45 
ἐπάγην µη... 64647 
τὸ ἐπαγόμιενον τοῦ λόγου 319, ὃ, 
«Β. το ἐπαγόμενον Φωνῇεν 176, 
0δ. τὰ ἐπαγύμενα, πημ]τα ἵπ- 
Είοια λα, 3ὔ.. ἐπαγωγή 503, 
46 χ. τ 

ἐπαγωνιεῖται ὤοα, 47 
ἔπαβον ἃ πήθωῳ : 00δ, 12 

ἐπαιγίων 5δ4, 36: 500, ὁ7 
ἐπαιδεύσα Ριο ἐπαιδεύσαο ὅτρ, 31 
ἐπαμετός λ  οφά], 3 
ἐπαίτης ὁ 504, 39: 499,26: Ρίυν. 

ἐπαῖται 14, ὀι. ἐπαίτησις κἡ 
500, 47 

«ἐπακουμβίω, πομπιὴο, Ἱπηῖῖος 
112, 20: ὅ7., 18: 17, 3 

ἐπακούειν Ρο ὑπακούειν 297, 19. 
ἐπακουός οι, αὃ 

ἐπάκριος Ζεύς Φύ05, 49. ᾿Επακρία 
1 ὁδλ, 90. ἐπακρίδες αἱ όσονα 
ο ό4, 38... ἐπακτῆρες 200, 

1 
ἐπάντιον - 905, 17 
΄ σ 5 

ἐπακτὸς ὄρκος 9605, 12 
ἐπακτοκέλης 505, 42 
ἐπακτρεῖς ὁ59, 4. ἐπακτρίς ἡ 

40, ἀαπ: 990, 9. ] ἐπακτρία 
906, ῦ.. ἐπακτροκέλης 950,7 

«ἐπαλγὴής φωνή 766, 16 
ἐπάλειψις ἳ 60, 45 
ἐπαλεξεῖν τῇ πατρίδι ϱ0, 51 
ἐπαλετρεύειν 650, 19 
ἐπάλληλα βραχέα 507, 327. ἐπαλ- 

Άηλία τῶν βραχέων αρ, 40. 
διὰ τὴν ἐπαλληλίαν των ἆ 395, 
12. ἐπαλδηλία α[ρΙταίβΓημα πηῖ- 
ααἴἴοπε παηραίας 916, 19... ἐ- 
παλδηλία νΠατιις οπθι 2 

ἐπάλμενός - Ὀθόν 18 
ἔπαλξις 055, 20. ἐπαλξίτης ὁ 

5ρ0, 28 . 

ἐπαμοιβός 86, 46 
ἐπάν 506, ὅπ 
τἐπάναγκες αὖν. 5323, 49: 598,4 
ἐπαναδιπλασιασμφ τοῦ αὐτοῦ 

συμφώνου τους 690,16 
ἐπανακροίσαι 500, ὃ5 
«ἐπαναλαμβαάνειν, Ἱερεῖετε, Ίτθ- 

1ΑΓΘ 908, δι: 676, 24 
ἐπανάστημα πεφικεφαλαίας ὅτο, 

ὃ. ἐπανάστασις τῶν κυμάτων 
8οο, 5ὃ ν ὠπέμ 

ἐπανατιβέναι 5490, ὃ7.. ἀναβαλ- 
λειν Υ. 

ἐπαναχεῖσθαι «6ο, {ῇ 
ἐπανοίκτης ὁ 499, -ᾱ 
ἐπαντέλνειν νόσῳ΄ 95ο, 53 
ἐπαοιδη ἡ δρ9, 50: ]υς. ἐπαοι- 

θαέ 495, 28 
ἐπαρδεύειν 1490, άλς . ἐπάρδευσις 
Ἰγίνετάς τῷ σώµατε 6οῦ, 7 

ἐπαρκεῖν 144, 18 
ἐπάφουφος 500, 556 
ἔπαφσις ΡΙΟ ἄπαρσις' δάρ, ἄι 
ἐπάσαντο ετις θοο, 48 
ἐπασσύτεροι ὤμα, 56 
ἐπαύλημα 8 Π57,-05 
ἐπαύλεις αἱ 1090, ὅ3: 55, ὅ7 
ἐπαυλία καὶ 304,1,  ἐπαύλια τα 

954, 3. ἐπανλίέεσθαι τῷ ἀνδρί 
119, 17: Όδά, 13 

ἐπαύξησις Χρονική 207.055. ἐπαύ- 
ἔησις τοῦ ε εἰς η ὅλ, 1: τοῦ 
ο εἰς ω 401, 25: Ότι, 1Ο: θο], 
97. ἐπαύξησι  ἆ6 τετπήπαιο- 
πο Δε 477, 56 
Μπιτ 3 

ἱ 915 

ὑπαυρώ δή, 14, ἐπαύρμαι Τοη. 
504, 18: δαι, 54, ἐπαύρωνται 

αῷ2, 50 

ἐπαντοφω ὅ54, πο 
ἐπαφρόδιτος χοά, αι 
ἐπακὴὴς 3εῷ 484, δο: Τοτι, ἐπε- 
κή:. 

ἐπάψ 9δά, 05 
-ἐπεβάτευσε 507, 45 
οι, λάς ΡΙΟ ἐπεβοήσατο 318, 

ά 
ἐπεγκενίς 398, 10: υἱ ἐγκενίδες 

: 9χο, 7: [εὰ ο ἐπηγκενίς 507, 
Ὁ, Ἱεππηιιο Ηείγοῖ], οι δι]. 

ἐπέγναφε ὶ π0θ, 1” 
ἐπέγφετο Ε ὅτά, 5» 
ἐπεδέκασε 9ρδ, 9 

-ἐπέσεσε ... Π 255,13 
εἐπεί 566, 7. ἐπεὶ ἡ ἀ1δ,6: ει 

ἐπειῇ 506, 18 
᾿ἐπείγω 506, 55. ἐπειγωλή 556, 
σον ο 

ἐπειῆ: γῖ[ο ἐπεί. 
αἱ ἐπεικάδες 151, 1ὸ 
ἐπείκτης ὁ 306, 55. ἔπειξις ἡ 

ὦρ6, 55 
Επειός οἱ Ἐπειοέ 356, δι 
εἔπεισι 556,21 
«] ἐπείσοδος τῶν συμφώνων 974, 

13. Ἡς ἐπεισόδῳ τοῦ µ 60, τὸ: 
σοῦ ν 661, 5ο: τοῦρ 145, 27: 
αν 5 δοῦ, 16. ἐπεισόδιον 366, 
2 

ἔπειτα . 556, σι 
ἐπεκέκλετο [. ὧρο, 4λ 
ἐπεκερτόμει δοῦ, 58 
ἐπεκτεταμέναι πτωσεις 1606, 4ο. 

ο ἐπεκταβέντα µόρια 915, 35, 
᾿ἐπεκτέταται του ὃτά, 40. ἐπεκ- 
πεινόµενα διὰ τοῦ δὲ καὶ τοῦ 

γε 610, ὅδ. ἐπεκτείετα, εἰς 
Ώεν 1Οά, 51, ῥἐπέκτασις της 
λη συἈκαβης 100, 26. ἐπεκτεί- 
νουνται δια τοῦ « 107,1. ἐπεκ- 
πάσει τοῦ { 6405, 00. κατ 
ἐπέκτασίέν ἐστι τῆς σι συλα- 
βΗ5 791, 40: Ἠεππηπε 294, ασ: 
605, 30. ῥἐπεκτάσει Φὸ9 φι 
6ο7, 174 ἐπεκτάσει τοῦ κχιθοῇ, 
5ο, κατ᾿ ἐπέκτασιν τῆς χεσυλ- 
λαβης 416, 19: ά1πν αν ῥπεκ- 
σώσει τῆς α συλαβῆς 618, 
65. ἐπεκτάσεις διὼ ὁασέων γί- 
γονταε, καὶ οὐ δια Ψιλῶν 658, 
άδ.. ἐπέκτασις τέ 503, 21: [ε 
επἶᾶτι ἴπ Ῥτοποπηϊπίνι 14, 44, 
ἐπέκτασις τῆς κλίσεως 74, 13: 
τί δοῦ, 38: Ῥαρπᾶε ουσα΄ [γ- 
οορε 910, 17: ἐπεκτεταμένον 
εχει τὸ -α, Ρτὸ ἐκτεταμένον, 
ΡτούοίιΏι 408, δ. [ο ὀπεκτά- 
σεις εἰς τὰ τελεώτατα μεγέθη 
γιόµεγαε 50, 54: ῥἐπέκτατις 
τοῦ ο εἰς ω ὅδι, 5: ϐᾳ», 5. 
ἐπέκτασις , Ἰϊπεο]α εχτεπιᾶ [οι 
Ῥοττεστα 304,59: αἱ ἐπέκτασις 
Ξοῦε, Ῥτο ἐπένθεσις 599, 69, 
εἰ ἐπέκτασιν λάβν τὰ γένη, [ 
Πιοσε[ίοπε Ίοηρε Ιαϊεφιιο εχ- 
Τ1θῦ απ 780, 32 

ἐπέλαβε, οὐηπιῖε 1οδ, 20 
ἐπέλευσις 178, 35: 607, 46 
ἐπελήκεον 550, τὸ 
ἐπεμαίετο ὅδο, 18 
ἐπενόύετβαι 555, οὔ 
ἐπενεγκεῖν δόρυ 954, 51, ᾖἐπενεῖ- 

χαιν ἵπίειτε 966, 06. ἐπένεξις 
ἡ 9υ04, 5ο 
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υἀπενήνεοῦ κ. οἱ ο δῦ4,ὅ8 
ἐπενήνοβα Βσ4, ἀπ: 817, 63 
ἐπειβέσει τοῦ ε 593, 14: τοῦ ν 

76.30: τοῦ σ 6ι, 53: τοῦ υ] 

373,10: γοῦ ἃ 199, λὸ: τοῦ φ 
6,5, 5 Ἱ 

ἐπεντύειν 555, δν, ὃ 
ἐπεξηγούμενὸς τὴν λέξιν 
ἐπέπιβμεν 305,30: 906,0. ἐπί- 

πιβον ἓ- Ρεο ἔπιβον -0ῦι, 7 
ἐπεπλήκεον, [ει ἐπελήκεον 3δό ιό 16 
ἐπέπλως εθοῦ, ι 
ἐπεποιήκεα ΊοἨ. 586, 14 
ἐπεπωλεῖτο στίχας ὅσά, ὃ 
κ σετ ετ ἐπέρατος 198, 26: 

ο7, 11 

ἐσέρεται 5ο, 4ο 
ἐπρῤῥώλογσο Τ 395,. άν ἐπεῤῥώ- 

σάνο : - ὦ, ὦχ 
:ἐπέφβολος ῷδὸ, ὃ 
ἐπέσἃνν 508, 18, 36 

ἐπέσχηψε σαη, 7 
ἔπεσον ..αἀαδ, 56: 006, 
ἐπεσσεύοντο 555, 49: 95ο, 46. 

ἐπέσσνται 355, 40. ἐπεσσύμε- 
γον πεδίοιο 66ο, 59 

ἐπέτειος ὅδα, ὅτι ἐπέτειος οἱ. ὁ 
ἐπέτους ται, αν 

ἐπέτης ου. εἴ ἐπέται οἱ ισπ 
ἔπετον 60606, ὃο 
ἐπετοξαζαντο ε9ῦδι δα 
ἔπετος ἴοι ἐπέτος 504, ὃτ: νΙίε 

Νοι. αἆ 506, 1ο 
ἐπενθείας . τοςιὰ 258, 44. επι 

ἁῑνί[ε ἐπ᾽ εὐβείας ἀτο, 12 
ἐπεύχομαι ο, 40, 4 
ἔπεφνε 500, 90 
ἐπέφγαδον 560, 6: ἁτα, 8 
ἐπέχναο ) 48, 4 
μέν 567, 16, 18. αμ ολία 

29 
δν νομφ γί[α κ νλῃ ι 
ἐπηετανός 306, 59 
ἐπκλυγώσεν 5500, 63 
ἔπκλυς ον 509, ο. Ρ]υτ. ἐπή- 

Άνδες 207, 1. ἐπηλύσιος 941, 

7 
ἐπκμοιβοί «5: 550 αν 
ἐπήν 506,51: 079, 9: 499, 6 
-ἐπχνέθνν α. Τόο, 
«ἐπήρατος 507, 11 
νπήφεια 957, ὃ 
ἐπήφετο 5οή, όλ 
«πηρεφέες 7οῦ, 3 
ἐπμτής ὁ ο. ἄι 
ἐπήτριμοε «596, 4 
ἐπητύςἡ το-5ρθ, ω 
ἠσγύλισται ὅδ4, 1 
ἐπαμξημένος 498, 10 
ἐπαῦφα Γ. 123, 50. 

16 
ἐπήκουφος 1 530, 3 
ἐπὶ ἐπαίνου λαμβάνεται 661, ὅ5, 

ἐπὶ τοῦ--- μρ ὑπὸ τοῦ--- 790, ὅ] 
ὶ Δελ- 

ἐπὶ Θρασύ αφ 

σρίο Αάνεσαι 203, 
ἐπ) τφ-- ἀῑοιήνο, «Ἰο--- 

ὅτο, 02. ἐπὶ συντώάξεσί τισι 
ῥονλεώοντες, «τς εοπὐηᾶ- 
πι, [ρα Ρας ἴ{οβίῇ, ά4σα, 19. 
ἐπὶ πᾶσε, Ρο οπιπία 768, ... 

ἐπὶ τὴν ΎἨν Ῥτο ἐπὶ της γῆς 
50, 30. [ο ἐπὶ γὸ καλεῖσθαι 
ἕταττον, Ρίο ἐπὶ τοῦ έν 1: 
Μαν 06,4: 4.π, ὃσ 0οῦ, 

5 θὐ4,ᾳο: 701, 11, Εφ, ἐπὶ 

πφαγµ- λα, 

πεπηῦφον 904, - 

ἐπὶ κατηγορία ἂρ- ! 

ο πἀθ, 4χ, 44, 49, 

/ 

ο φὸ--- εἰ πιοχ ἐπὶ τοῦ 353, 37. 
Γπεοπίτα ἐπὶ σοῦ--- εἰ ἐπὶ σούρ--- 

ἐπὶ τὰς κά- 
ταφοφάς, Ῥτο ἐπὶ τῆς πατᾶ- 
Φορᾶς Ό9ι, 47. ἐπὶ σκέπην 
Χρώμεβα τοῖρ ἐφίοι 066, ο]. 
πεπιμε ἐπὶ ἐνέχνφα φιλίας 
Φιδόμιενοι, ΡτΟ εἰς ἐνέκυνα 550, 
17 εἰ πιοχ σοι, 3ο, ἐπὶ ὅμο- 
Ἀογία. της εἰφήνης ας 
Πο ὁ ἐπὶ Σὸ σκοπεῖν ὦν 
ταν ἐπὶ Ἠραήίίοαι σον ἐκ δε- 
λά ἐπιδιό μμ 505,8: 566, 

ὰ τοῦ δέοντος µ- 
«ο σταν Ἰαῦει 507, 49: 
6ο, ὅο:. ἵπ εοπηρο[. μάς 

ει ὑπέρ 4οο, ο: Ῥτο ὑπέφ 905, 
55: :Ῥτο ἀπὸ «ἴα οι (στι 

308, «ο. ἔπι { δ41ᾳ, 11: [το 
ἔπεστι α50, δ0: δῦπι 52, 59 

ἐπιάλης ητος δι, ἀθ. ἐπιάλαε- 
γος 2060, 41. : 
α-- ἐπιάλτς ὁ 4οῦ, 55: 191, 

ἐπιβώλεει 507, 49. ά τὸ 
ἁρμόςον 50, ὅρ 

᾿ἐπιβαφεῖν 594, α7. ἐπιβαρῆσαι 
ὁ5, 50”: Τ11, 1 ἴθ- τ 

᾿ἐπιβάσειΣ αἱ 1938, δ0 
ἐπιβασκέμεν πο η «957, 4Τ. 
ἳ ἐπιβάτης ὁ 207, 4 ἐπιβα- 

τεύειν 07, 435. ιβ σόγ, 
Ὁ 4δ. ἐπιβατήρια αφου .8. - 
βδαι αἱ ὃς ος 

ἐπιβλέπειν ’ άοο, 4χ 
ἐπίβλημα ματίου ὅΤο, ὁδ. ἐπι- 
βλής ὁ 558, α: ὅσα, 19 

:ἐπιβοᾶσθαι τὸν 3εόν τ σθθ, «9 
"ἐπιβοηλεῖν. τῷ--- αάο, 950 
ἐπίβοιο» οἵ ἐπιβότον 558, τι 
ἐπεβολή : 557, 30, 1. ἐπιβόλαιον 

(9ο8, ἄο:, 608, ὅ, δ: 746, ὃ:-ατ 
περιβόλαιον. 

ἐπεβύσαι 551, 1 
ἐπιβωσόμεβα ΓΕ. 5ο1, ὅρ 
”- δοο, δὲ, ἐπιγαμβοία 

ἐπιγεώμοροι , 55 
ἐπιγνώμονες μὴ 
ἐπιγονατίς / 308, ο4: οφ 59. 

ἐπιγοννατίς 50, 54. ἐπιγουνίς 
98, α7 

ο ὐ-- 558, 32. ἐπιγφέμ- 
τή, 908, 20. ἐπιγραφεῖς οἱ 

17, 30, αν µεταρ- 
σὸν ποδός 14π, 8 

τἐπιγύηΣ θύκΗ [ 968, 5ο 
ἐπεδαίσιος ὃο ὁ ακτιδδᾶ8-ὁ 
:Ἐπίδανρος, Ἐπιδαύφιος, Ἐπι- 

δαυφίςῖ ἴἴεπι Ἐπιδαυρία εἴ Ἐ- 
πιδαυριώτης ῥίον δ4 

«επιδαψιλεύεσθαι οά, ο 
ἐπιδέξια αἀνειὺ, 508, 45. . 

ξίως 50δ, 44 
ἐπίόημος 558, 65. ἐπιδήμιος πό- 

Άεμος Όδ9, δὲ ἐπιδήμιοι. ἆρ- 
πακτηρε, 5009, 6. ἐπιδημεῖν 
508, 00 

ἐπιδιατβεσθαι ὅδᾳ, 31 
ἐπιδίετες ἠᾳσαι ὅὅ9, 10: Πατ- 

Ῥοσ. ει δμίἠ, ἐπιδωτές: Ῥτο 
ἐπὶ διετές. 

ἐπιδικάσαι 90ὅ, ο. ἐπιδικάὰ- 
σαι 008, ὁ). ἐπίόωος ὅ90, 
39 

ε ἐπιόιόφβωσις 260, 8 
ἐπιδέφφιος ὅσφ, 1ο. ἐπιδιδνιάς ᾿ 

ὅση, 1 

ἐπίαλος ὁ αδη, | 

ΗΝ ΕΤΥΝΜΟΙΟάΙΟΟΝ ἄΚΑΕΟΥΜ 

«ἐπιδιώκειν ττΑδά, 48 
ο ται 968, 4ο. ἐπίδρομῳς 058, 

ΗΛ «οὐβκῖν 

᾿ἐπιδωσόμεία 5907, 65 
ἐπαρής, 900,52. ἐπιεικέν 359, 

5ο. ἐπεεικές αἀγειν. 568, 
ἐπιεικῶς 599, 559. [να 
509, 55 

ἐπιετός ἰκος 4θ (658, 80 
ἐπί μένος 55.1: ΣΤ «ἐπιειμένος 

τι ἀναιδείην σσ, 18: α1οὰ, 11 
(ἐπιέλπεο Ίοπ. 3206, 11: 494, δή 
᾿ἐπιθάφελος 498, 16, «ἀπιῤφι 

λῶς 4ο8, 1 ο 
επιεᾶσαι 
ἐπιςυγώσαι 
ἐπίμσα {. 406, 55. νος 

4960, 50. ἐπιή σεν κάνω 
τἐπιβανάτιο» ΄ «Όδο, 3ο: 407, 59 
ἐπιβεόθειν. ο. ὦμ: ετἰέπιβειά- 
ευ 449, 3 ὅστ. μετ’ ἐπιβεια- 
σµοῦ λέγων σπ θδῦ, αλ 

ἐπίβεε 540, χο, ἐπίγετος 559, 
δά: δύο, ὃ, ἐπιβετικῶν τάξο 
ἔχοντα προσηγοφικά 19ο, 10. 
ἐπιβετικὸς λέγεται ἐπὶ τῶν-- 
70,12. Ὡς 617, 17. 641, 36 

ἐπίβημα τὸ. 509, 46: 428, 45 
ἐπιβιγγάνέων 4δο, 11 
ἐπιβοφνυμένη ἄσο, 39 
ἐπιἈενλεῖν τ αοθ, πο 
ρω --ᾱ- 517, 17: ἐπιβυμητής 

6ο, 27. ἐπιβνμητως θα 
ἐπιβυμητικῶς 148, 7. ἐπιβι- 
μητικῶς ἔχειν 4δδ, 16 

ἐπιβύειν 965, 48. ἐπιβυόκενον 
εἰς κάφαρσιν 407, δ. ἐπιβα- . 
σιὼμεν {. 445, ὃς 

ἐπθωμαι Ἡ ηται 45ο, 48 
ἐπιάστωφ] ατα ος 16 
ἐπικαμπής 315, ὃτ 405, αα: ὅὅο, 

10. ἐπικαμπία πῶς ζε 
ἐπικάρ ὤδο, 7 
ἐπικατανλίνειν 45ι, 4 
ἐπικαταλαβούση» τῆς νυκτός 

80ο, 3 ' 
ἐπικαταπνέων «93 εὁδάν 1 
ἐπικατνγορεῖται ὠβρώπῳ, τα ῑεῖ- 

αγ ἆς Ἡ. σοι, ᾱ 
ἐπικεκηφυχέναε 6θο, ιό 
εεπικεῦθε Τ 287, 56 
ἐπιχεβάλαιος κόσμος τ08, 4 
ἐπικηδεία 530, 90.  ἐπικήδειον 

454, δο 
ἐπύκηρος ὅδο, 30 
ἐποκηρύττεο 8θο, 15.. ἐπικηφυ- 
Ἡ κεύεσθοι ὧρο, σα. «παξα αν 
ἡ ο, 23 

ἐπικλασθεὶς πρὸς αὐτόν 506, 56 
ἐπικλείειν 4οἡ, 30 
ἐπίκλημα τὸ οδο, 46 
απίκληρος 550, 20, 9ο: ὅδο, 48. 

ἐπικληρῖτις ὅ5ο, 27, ὃλ 
ἐπικλινής 77ο, 1 
ἐπίκλοπος 90ο, 36: 495, 46 
ἐπαλάβειν. 10, ὃ, ἐπικλώσειαν 

οσοι δο. ἐπικλώσει τῶν μα 
φον ὴν 49. 

Ἔ πεκνν! δισ ή, 
απίλομος οἶκος ὅδδν αὖ 
επιοάδή τιν ὅθω, 43. ἐπίκοπος 
οσο, ἀλ.  ἐπίκοπον ὅθᾳα, απ 

ὀ ἐπικὸς αι ᾖατ, 59 
ἐπίκουφοι. ὅθο, ὁδ. . ἐπικουφεῖν 

ες ἄρο, 5ο 
ἐποκφαίαιγον ῃ  Ἡ κ νά 

πί λες [ῷ 

Ἐπιαφάτης δοι, 5 
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νο ορ”, ὅροσ 
έπε τν μο 
τεπίκωπος εξ ἐπικωπησήρ 18 
Ἔπιλαγ κάνειν κ 501, 
ἀχης μΧ σὗπα ρεπῖζ, εἵ αοοαί» 

, 11 
ἐπιλάρκισμα ᾿ 561, 13 
πιλακών ὃν ο 
«ἐπιλεγόμενος τοῖς τεἈν. .-ᾱ 

ἐπιλεγόμιενον ἐπὶ στ ᾖ6ψ εἷ- 
ος ἡα 396, ης 
ὄν 17. νυν Άμω.. 3 

70, 9) ο)δ 
ά 16 ἐπιληκεῖν 

κα 56α, 590. ἐπιλήνια 766, 
τε 4 

ξι, 

ἐπιλησμονέστατος σι 58 
ἐπίληψις 9 
ἐπιλὸέςειν 5601, 4. ιωμᾳ 

ε ῥιστούς Τ13, 43. ᾖΕπιλίγδην 
46- - « ] 

ἐπιλογισμός 48, 14 
ἐπιλύγεα «981 
ἐπιλύειν αἴνιγμα 341, 59 
ἐπεμαίεσθαι 505, 1ὅ 
(ἐπιμαίνεσθαι ἵπποις ἁταν 
ἐπιμάρτυρε, 61ο, ο 
Απιμασαμενος εὰ αλ 
ο ο ; εν δα 
ἐπίμαστος 5, 
ἐπίµαχος κ 561,1, 65 
ἐπιμελεῖσθαι εππη ἄοοηε 578, 56: 

οιπή ἀαιίνο 595, 66. ὠπι 
ταί οἱ ὅδι, ὅ7. ἐπιμελητὴφ 
τῶν µνστηρίων φ6α,9 

} ἐπιμεφιςομένη ἑκάστοις τ 
«685, 56. τα ἐπιμεφιζόμενα 
π αποριρ]ίεῖα ὃ 52ο, 1ὸ: ὑαςγῖσπια 

ε οπιπῖα Όδο, 46: γοζαιίνα, 
τε θατεαπε πο, 17. υάπιμεφι- 

σμὸς τοῦ φαλτηφίου 3ο, ὰ. 
Ἔπιμεερ. σμοὶ :Ετατηπια τἷοὶ 45, 
5ο. Ἐπιμερισμοὶ Ἠετοιαπὶ ὃ, 
3: 101, 54: που [μπε ΟΤΙΠΕΘ 
Ἠετοφιαπί,  Γεά αμίάαπι {αρ- 
Ρομί 779, 53. οἱ Έπιμ 
σμοὶ εἰταῖῖ δρ, 391 δω μὸς 
δος, αὐ: ὅαὰ, ὃ ἁ, κ 

τὁ ἐπίμηκος τοµή 17ο, 39: ἀμοπη- 
απς 9558, ᾱτ τες ἐπὶ μήκος 
ο. ἐπιμήκης διακαάφαξις 1το, 

Ἂρο 3 956, κά: εἰ Ρ]υγ. ς Ἕψη 
μήνα 14 

ἐπιμιξ 557, 18: 560, 17. τὰς 
πρὸς αλλήλους ἐπιμιξίας ως 

505, τά οὔντο 
ἐπίμναι εἵ ἐπίμνησις ον 
ἐπεμόνως 
ἐπιμόλιος Βεός 
εἰς ἐπίμνσιν ἆγειν 4θὸ, δν 
ἐπωεύειν τὴν κάφαν 6οφ, ὅδ 
ἐπωμῖος 563, 1 
ἐπίητφον 305, 36 
ἐποίκιος ὕωνος άδο, 36 
οἱ βσνύμμοι 363, 36: ἀτο, 

7 
ἐπιξέσαι 508, 14: δι 
ἐπίέηνον δύα, 
ἐπιξύσαι 84 6 
ἔπιον ἃ πίνω 
ἐπιόπτεσθαι .. ον. 
ἐπεορ κεῖν 563, 55: ἀαο, “ο 
ἐπ ὁται 06α, 39. ἐπίουφα δία, 

ο 

ἐπιούτιος ο, δα 

ἐπιόψομαι 196, 86 
ἐπιπαμφαλόωντες δδο, 19 
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ως οἱ ὦς ἐπίπαν, ΡΙεχππι(ια 
ὅμτ 770, ὃ:, εἳ 903, 95. 

 λῶ ἐπιτοπλεῖστον "817, 
ἐπίπάππος 506, 1ὅ 
ἐπιπάττω [δι ἐπιπάσσω 050, 96: 

1 Ν 0 ΕΒ Χ. 

44. ἐπισταμένως, αῑιοπῖε 103, 
3. 4. Τ8, ὁδ, ἐπίσταται ΡΙο 
εἴωλε ὅτα, 11: ἐπιστάτης ὁ 
56, 4, ἐπιστάται ἰλλοπι 9641, 
50. ἐπιστάται ἴπ αεῖε ρε]].729, 

οι 001, 11. ἐπίπαστα 003, ὃϊ 14. ἐπιστατεῖν τῶν-- δ69, σα 
τὸ ο ΡΕΦΗ 05, 12 ἐπίστεαι οη. 30ο, 9 
ἐπιπηδησαι 4, 33 ἐπιστεφήσεις αν οἳ αἱ ἡρπϊί. 
ἔπιπλα 118, 59: 05, 9 07, 11, 58: 98, 5η, 49 
ἐπιπλάζω 990, 50 ἐπίστη Α. Ρτο ἐπίστασαε ᾗ ο, ν 
ἐπίπλατος ΡΙΟ ἐπὶ πλάτος 590, ἐπιστηβίδιος 
κ Ἡ ἐπιπλατύνεται τῷ-- ὅ7], ἐπίστιος ιο 19 

: 507, ὖ6 ἐπίστικος Φυτεία ὄ 4, 1ο 
μὴ ἐπιπλοκῆς συμφώνου 5ο, ἐπιστοβέω 564, 5] 
0: 506, 3: 701, 49. ἐπιπλο- ἐπιστολή ἡ 964, ὅ6: 736, 11. ἐπι- 

τὴ συμφώνων πα τουσ πα άοωο στολικαῖοι 6, ὁ 
ας 351, 96: 393, ὃ ἐπιστομέω 909,1. ἐπιστομίςειν 
ἐπίπλον» ὁ δα, πο. ὁ ἐπίπλους 796, 31 . 

ἴπ οοτρ. μπι, 207, 27: 279,4: ἐπιστφατεύσας Ἰνδοῖς 4θο, ὅο 
565, αιὸ: 932,30, 50. ἐπιπλώς ἐπιστράψα» Τ ααὖ, ο0 
Γ. Ρτο ἐπιπλώσας 505, 18 7 ἐπιστροφάδην 605,3. ἐπιστρο- 

ἐπιπόθησις 078, 58 φὴν ποιεῖαβαι τοῦ-- εἰάΓο 
ἐπιπόλαιο» 305, 20. ἐπιπολαίως 106, 15. Πο ἐπιστροφὴν ἡμῶν 

ὑγιεῖς 784, 17 ἔχει οὐδεμίαν 9δ, 44. μετ ἐπι- 
ἐπίπολις πὰ 500, 36 στροφής σα » 39. ἐπιστρόφως 
ἐπιπολύ, Ἰοπβο ας Ίαιε 209, 18. καὶ ἐθῥωμένως 221, 309 
Πο ἐπιπολι τετᾶσθαι 6074, 54. ἐπισυνηγμένη κοιλία 758, ἄα 
ἐπιπολύ, ἀῑι πο 9θαν 1ὸ ἐπεσυντιἈέμεναι πφοβέσεις 939, 4 

ἐπιπορπῆσαι 395, 44, ράπης ἐπισύφειν 021, ὁπ: ὅρο, 3 
μα Ἶ, ἐπισύστασις 905, 7 

ἐπιπρού]λε 088, 5ο ἐπίσφατος 506, 11 
ἐπέπροικος 55ο, 27 ἐπισφύριον 759, 5η 

ἐπίπροςῃεν ποιεῖσθαι 500, 90. ἐπισχερώ Ἀἀν. 505, 1 
ἐπ) πρύµ»ῃ ἀνακρούεσθα, 90δ,ι ἐπίσκεςι»45, 1ο: 505,20. ἐπί- 
ἐπιπφυτανείῳ 96., 54 σχεσι», Ιπ]λϊρίο τάο, 52. ἐπι- 
ἐπιπτέσβαι: 505, 5 σχεσί µύλου 500, 47 
ἐπιπώλησις ὅσα, 1 Ἅῥἐπισχίςοντες ἄρουραν τά, 34 
ἐπιῤῥήόμν ὁθθ, 43. ἠἐπιῤῥηδής ἐπιαχόμενος 505, 3ο 

3π, 99 ἐπίσωτρα πα, 20 
ἐπιῤῥήματα εἸιοτίασα ὅ65, 40. ἑ- ἐπιταάξ 505, 55 
μπι θθηματικὠς κείµενον 399,40, «ἐπιτάφῥοπος. 90ο, ὅο 
ἐπίφόησις 960, «1. ἐπίῤῥητος ἐπίτασις 90ὸ, 54. ἐπίτασις χφό- 
505, 15: 565, 11 ν ναυ 2δ7, 17. ἐπιτατικὸ µάρια 

ἐπίῤῥοβος 5600, 51: 565, ἂχ 14, 8 
ἐπιῤῥῶσαι "ο 8ο, οι ὁ τῷ επιταφίῳ Πατρόκλου, { 
ἐν νο ὃς αν 191, αγῶνε τν 44 

Ελ] 375, 96 ἐπιτεῖλαι 505, 1ο. 
ἐπίσημα, ἀἡβρῖα 711, 16 ἐπιτεικίσαε 34, όλ 
ἐπισημασία λέξεων ον δ11, α ἐπιτελές 505, ἀγ. ἐπιτελέωμα 
επίσης, Ἀεφμαϊτες 511, 14. . ἐπί- 505, 47 νπόνὶ 

σής γυναικός. 3δ8δ, πι Ἅἐπιτέλ.εο 505, 4 
ἐπίσιον 505, 96 ἐπιτετράφαταε 565, ὃι 
ἐπίσιστον 9605, οά ἐπιτετυφλωμένορ 365, 5ο 
ἐπισίτια 504,3 ἐπιτέκνημα 169, 44 
ἐπισκαάζειν Ἰοῦ, ιά ἐπισήδειος 506, 16. ῥἐπιτηδής 
ἀπισκεπάςειν 549, 48 500, 1ο, 39. ἐπιτὴδές Ε. 506, 
ὀπισμέπται οἱ 564, τά 33. ἐπίσηδες αάνετυ. 566, 36. 
Ἰρπισκῆφαι ὁ9δ, ὄη. ἐπισκήψα- ἐπιτηδεύω 506, 52. κατ ἐπι- 

σΏαι 365, ὅδ. ΤιΠ, 17 
ἐπίσκοπος 564, 1: 775, δα: 827. 

ἀπ, ἐπίσκοποι γφαφεῖς 555,12. 
ἐπισκοπεῖον 187, 17 

ἐπισκύςεσθα, ὁ64, 13. ἐπισκώνιον 
861, 19: ὁδάμ4: 72ο, 6, 57. 

Ἑς ἐπισκύσαι ῴ64, 1ο 
ἐπισκώμματα Π15, 7 
ἔπισος 80, 1 
ἐπίσπαστον 5604, 17. ἐπίαπαστφον 

246, 51 
ἐπίσπω ης η 490, δ. ἐπίσπῃ 564, 

31. ἐπισπεῖν 804, 30 
ἔπισσαι αἱ ΄ δᾳ6, 56 
ἐπισσεύειν 161, 28 
ἐπίσσωτρα τα 504, σ6 
ἐπισταδόν 364, 55 
ἐπίσταβμοι 504, 56 
ἐπίσταμαι «5, 14: :.964, 8ο. ὁ 
ἐπιστάμενος, Ρεβο[εοια9 564, 

τμρεοσ, αν. όαια βραα 
175, 3 

επιτηβή 306, 1ν 
ἐπιτηφεῖν, οβ[ετν. 49ο, 25 
Ἐπιτνον 206, 44 
ἐπιτοαυτό 500, 49: 613, 6 
ἐπιτοξάσεσθαι 250, δι 
καν Ῥ]ετηππφαε 426, 
80: 45, 49: ο 16: 817,4 

ἐπιτιβέναι 06ο, 3 ἐπισιβέμενα, 
αἀἰθοιϊγοτηπα απποτο ΑΠΤΙΡΙΤΑ 
199, 15, 19 

ἐπιτιμηταί οἱ 566, 41. ἐπιτίωια 
πιμ]είας 550δ, 18. τα, Επίτι- 

μον 500, 50. ἐπιτιμία ἡ 506, 
5 

ἐπίτφαγοι 507, 18 
ἐπιτραπεωματα 560, 52 
ἐπιτραφεί 508, 290 
ἐπιτρυφάρχημα 766, 1ο ἑπταπύφους τρίποδας 

ο νσήν αδά, δ. ῥἐπίτριπτος 
505, α 

ἐπιτφίσαις. 506, 24 
ἐπιτροπή ἡ 567,. 11. ἐπιτφοπεύ» 

εἰθθη, 14. κοί πα οπευόµεενοι» 
ευταῖοτες, νά α5δ ουτάτε]α 
εοπωπηϊ[[α οἱ 788,  δδ. ἐπιτφο- 
πέουσι ττι, 2 

ἐπιτροκαδην 507, 5. ἐπιτφοχάει 
6, 96 

ἐπίττων τὸ ἐφίλουν 6060, 6 
ἐπιτυφλῶσαι 500, ὖο 

ἐπιτυχὼν θώῳ Φ48, 10. ἐπιτύχη- 
µα τὸ δ45, 4ὅ, ἐπιτυκῶς 9δὺ, 
45: 70, 5. ἐπιτυχκία 391,59 

τα ἐιφεεόμενα σύμφωνα», Ιπίε- 
249, 19 

ἐπίφῃεγμα 388, δι 
ἐπίφοβον προσωπεῖον 5ρο, ὃχ 
ἐπιφοιτῶν τοι 3δο, 38 
ἐπιφφασαίατο Ίου. τος, 18 
ἐπιφρίξ ὅσρο, 38 

ἐπέφφονα βουλήν 40δ, 19 
ἐπιφυλλίδες 507, 17 
τὸ ἐπεφωνούμενον ταῖς ὑσίν 756, 

-- 
ἐπικάφιττα Β» 367, 19 
ἐπέχκειφα 507, 5 
σα 56η, 30. ἐπικβόνιος 

86, 57. ᾿Ἐπικλόνιος Ῥτο 
Ἐριλόνας σπα, 29 

ο ία 07, 51. ἐπίχντος 507, 

ἐπι μη τοῦ--- 14, 55 
ἐπιωγαί 502, 4ο 
ἐπιώφατο 50”, 58 
ἐπλαγ: οἳ ἐπλήγη ἀῑβ. 061, 50 
ἔπλεο [. Ῥτο ἐπέλου 507, 54. Πο 

ἔπλεν 4258, 4 

ἐπλήγη εἵ ἐπλάγη ᾱἵα. 6601, 5ᾳ 
ἔπληντο 2067, ὁπ 
ἐπλωβεύφησαν 567, 4» 
ἐπόβην 513, 4: 496, 16 
ἐποικεῖν εἴ ἐπῴκησαν 708, 5ο 
ἐποῖσαι ᾖ 062, 41 
ἐποίχεσθαι 567, 47 
Έπομεαε 5608, 1, 4 
ἐποπίςεο. ' 627, 48 
οἱ ᾿ἐποποιοί ἀπ], 13. ἐποποιῖα 

ὁ6σψ, ὃ4 
ἐπόπτης 391.39. ἐποπτεύω 3278; 

11 : 
ἐπορἈρεῦσει 50δ, 1 
ἔπος τὸ 967, 95. Ἔἔπος ὁ λόγος 

955, 3: 285, 40. ἔπος ὀνομα- 
τικόν τ 044, 47.  ἔπος οὔζηλεπ 
μετοϊστη 458, 1ὃ: Πο ἐπὶ τῶν 
ἐπῶν, αραιά ερίςος Ροεῖας 624, 
36. ἔπος ππᾶο ἀῑείαπα Τεχᾶ- 
ππεῖτηπι «Άππαεπ, εἴ ἃ πο 1π- 
τεπίαπι 62], ὁρ: ἔπη εἴατα 
τπππειτᾶ 528, 3 

ἐποστρακίσειν 308, 5 
ἐποτρύνειν ὁ, 46 
ἐπόψιος 784, 50 

ἔπφαβον Ε 286, ὃ 
ἔπρεσε Ῥτο ἔπφησε 6057, ἂν 
ἐπφήνεξε τὴν πόλιν 687, 54 
ἔπρησε 687, 44, 49 
ἐποία Ρτο ἐπρίαο ὅσα, 31 
ἑπτά ’ ξ 
ἕπταμαν οἳ πέπταµαε δοι, 5ο 
ἑπταμηνος 940, 51. ἕπταμηνι- 

αἴος 4998, 19 
ἑπτάπεκτος 88, 1ο 
ἑπτάπους οδος 454, 57: εἲ ἕπτα- 

πόδη» ἆ 456, 7 
144, 4ο 
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ἑπτάς κα 208, 6. ἑπτακῶς 349, 
41 

ἕπταται οἵ πέπταται 0603, 59. Πο 
ἐπτερύγωμαι οἱ πεπτ- 808, 50: 
6605, 50. ἐπτηχώς εἰ πεπτη- 
«κώς 003, 62. ἐπτισμένο» 56, 
31: 391, 4δ. ἕπτωκα εἴ πέ» 

60605, 56 
308, 5 

πτωκα 
ἐπύλεια τὰ 
ἐπυράκτεον 007, 18 
ἔπω πὶρ αιμα Ἠαδ. 5868, 13, 

ἔπω τὸ λέγω 503, 4, 44: 

627, 7 7. ἔπω .. 10. ἔπω τὸ 
ἀκολουβῶ 196, απαν 1 
π[ίατασι τπτ ΕοτάροΠή σας. ἵπη- 
τμπα 508, 16, 37 

ἐπωβελία ἡ 08, 45 
ἐπῳδός 568, 35 

708, ὅσ ἐπῴκμσαν τῇ Κρήτη 
ἐπωμαδόν 368, 4ο, ἐπωμίς ἡ 508, 

29 
ἐπωνία ἡ 908, 5ο 

ἐπώνυμοι Αἴπεπ. 509, 6. ἐπώ- 
γυµος αφχή, 101, 14. ἐπωνύ- 
ως πόνων ὁ πόντο» 68”, 56 

ἐπωπίς εἵ ἐπωπίς ἡ 568, ὖ» 
ἐπωτίδες 909, 35: πανίαπι δ11, 

25 
ἐπῴχατα Ίοπ. ὀ6δ, 56: 657, 2ά 
ἐπώχετο Κύποιν δή], 55 
ἔρα Ἠ γῇ 1ο], 96: 5609, 34: (δοί, 

πάς: 228, 12. ἔφαςε 211, μ] 

8ο, ὃ: 569, 37: δοθ, 11 
ἐράζω 560, 45τ αδα, 60. ἐρᾶν 

90ο, 36. ὄντως ἐρᾷ, καὶ την 
ψυκήν 914, 1ο. ἐρᾶν τὸ κα- 
Ἠαό έφεεν 56ᾳ, 50 

ἐρανέ ίσαι 30ᾳ, 56. ἐρανισμένος Ῥτο 
ήφανισω. 70, 50. ἐραγιστής ὃ 
Όρο, 68 

ἐφαννός 56ο, 49: ὅπο, ὃπ 
ἔρανος 56ο, 51, ἐφανός ὅπο, ρζ 

ἐράσβην 500, 1... Ἐρασϊνος ὅσο, 
49. ἕνασις καὶ µίξις 457, 58. 
ἔρασις ενασαίο 08ο, 50. ἔρα- 
σος 4. 509, 5ο, {[οτίαη ε ἔρανο». 
ἐραστή» ἆ. 4ο, 44 

Ἐφατάν ποπα. Ῥατῦ. 715, 1η 
ἐρατειυός 125, 4ο: ὅθο, 17. ἐφα- 

τίςειν ὅδο, 41. ορ ἐρατέζων, 

ἐπιβυμῶν 907, 4. ἐρατός 560, 
41, 4. ἔφατα ἑὀώσα 158, 25. 

ἔθγᾷ Ε Νοι. αἆ 500, ὁ6 
ἔφγαβε 569, 55 
εφγαλεῖα, Ἱπβταπι. 628. 3ο. ἐρ- 

γάνη 569, ὃ1: τά, σά.᾽ ἐργά- 
τη» Ε Ῥτο ἐργαστής Τα143, 54, 

ἑργατίνης 44, ὅι: εἰ 45, 48:: 
509, 46 

Ἐργαφί κοἩνή 
Ἐφ γίσκη, ́ Γπτας» 
Έργμα τὰ 

τοῦ, 54 
δδο, δά 

1.1, άπ ὃλο, δ 

ἔργον ου ἆπο, 7. σα ταῦ ἔργου 
τελεῖν 492, 10. ἔφγον Ἠοπιε- 
χο Ῥαρπᾶ δα, 05. ἐργολάβος 
ὅπο, 13 

ἔργω Ῥτο εἴσγω 639, 55, ΄ Έφγω 
6ἱΡΗ. ΑιΠσθ 577, 47 

Ἔμγωή ΝΤεπεσταιῖς 4.25, 55 
ἔρδω [. 154, 19: ἔφδω Ὃ. 16, 

ἔρδῳ τὸ πφάττω 140, 44: τὸ 
θνίω Το1, 56 

ἐρεβεννός Ῥτο ο... 155, 46: 
Ότο, 46. ἐρέβευ; Ἡ. Ῥτο ἐρέ- 
βους 5, 4ὃτ 4418 5ι 

ἐφεβόβης καὶ μνάμον 96ᾳ, χά 
ἔρεβος τὸ Όπο, 26 
ἐρεγμός ὁ ὅτο, 79: ὅτι, 19 
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ἐφέβω 57ο, 56. ἐρεβίζω 97ο, 

ἐφεβισμός ὃτο, 54 

ἐφειγμό» 5τι, 19 
ἐφείδω εἰς εί 573, 1ὃ 

ἐφειβεύω ὅπο, ὃ 

ἐρείκη 376, 1: 573, 1 

ἐφείκω 370,7: 573, 19: 456, 54 

ἐφεῖν τὸ ἔπεσθαι 579, 45 

ἔρειξις ἡ 573, 17 

ἐφείομεν, ἹπτεγγοβεποΙ5 408, 13 

ἔφειον, Ἰαπᾶ 5οῦ, 

ἐρείπω ὅτ3, 485. ἐρείπια τὰ 572, 
48 

ἐρειρέδαται Ρο ἐρηρέδαται 573, 

3 3 
ἐρειῶ [εα ἐφείω 573, 14 

ίατης ο ῥέκτης ὁ 576, 53 

Ἐρεμβοί Ρο). 370, 4ο. Ἔφεμ- 

βαΐοι 
97ο, 15 

ἐφεμνός 57ο, ἀδ: 48η, δα: ο 

ἔφεμνος 970, 3Τ: Εφεμνοί ΡΟΡ- 

ὅτο, 49 

ἐρέονσι [η1. εἴ ῥαεῖ. τοπυρ.. 513, 

ἄο 
ἐρέπτω 107, 57: ὅτο, 48: 572, 

34, 56. ἐρέπτω τὸ βλάπτω 

911,8: 4 ἐρέπτω τὸ καλύπτω 

574, 58, πάπας ἐρέφω. 

ἔρεσβαι εἴ ἐφέσθαι 667, σος. 

σθαι Ρτο ἐρέσθαι , 54 

ἐρέσσειν ὅ7ο, δ4: 78ο, ἆο, ἀπ: 

Βατ. ἐρέσω 190,29: α7ά, 5 

ἐφεσκελεῖν 571, 5. ἐρεσχελία 
στα, 1 

να οὐ, 61. ἐρέτης ὁ 3το, 51, 

65, ἐφετμός ὁ 57ο, ε ἐφε- 

τμά Ρτο ἐφετμοί 980, 4ο: εἴ 

502, 28 | 

Ἐρίτνια, Ἐρετοιεύς, Ἐφετοι- 

αἴος, φετριάς 3710 Ερε- 

τφαύς 4260, 4ο: βεπῖῖ. Απ. Ἐ- 

ρετοιῶ» 18η, ὃ3: ἀοοιί Ἔφε- 

τριᾶ ὶ 180, 6 

ἐφέττειν 78ο, 48: οοπλ» ἐρέσσειν. 

ἐφεύγω 
1 ὅτι, ὃ 

ἐφεύβω τα, 18: 579, 9 

ἔφεννα αὶ 57ο, 11) 10. ἐφεννῶ ᾧὲ 

α 
ὅταν 1ὸ 

ἐρεύω 4 ο ὅτι, 1] 

Ἐρέφα ἡ 573,1. ἐθέφω εἰς εί 

. 56: ὅτά, 38: 654, το. 

ρα. ἐρέφεσβαι 
503, μη 

Ερεκβεύς 371» 3 Ἐφεχβεύς εἴ 

ἸΕρικβόνιος Ἰάοπη, εἴ εἴαδάεπα 

οηπρ. 48, 5ο. ἐφέκλειο ο, 

τα, 48. ᾿Ἐφεχβιεύ; 420, 1ο 

ἐφέχβω τὸ σχίζω 573, 19: ἀεῖ. 

αδι, δ4. ἐφεκλών ὅσα, 24. έφε- 

κ Ἡόμενος 
5], 5ὅ 

Ί 1, 1 
ἐνεχμο» 

τι, 19 

να α.ε ὅσα, 5 

ἐφέω 4. βρπ. 572, 7" ἐρίω τὸ 

ἐρευνῶ ὁΤ 111: τὸ ὁτῶ 571915 

ἕφμμου ὅτό, 19. ἕφημον τὸ πφό- 

βατον 5η, 11. ἐφῆμος ὅ75, 

19. τὰ ἑφῆμα φοβεῖται 4ὅ7, 

16, ἐφημία ἡ 371, 41 

ἠφηνοβοσκός 
577, 14 

ἐφηφέόαται 1ομ. δα, 44, Άι, 

ἐφήφειδα ὀ70, 43, ἐφηθεικα 5], 

οὓς ἐφήρειστο 373.901 ἔφη- 

εαµένος ὃῇ1, 399. Πο ἐφήριδα 

ο, ὃς ἐφήφικα 572, 491 ἐφη- 
φιστοι 511, 91. τοπι ἔφηρώ- 

τηκα [ει ἐφηφότηκα ον 43 

ρήσοµαι 
Μα 

ο ἠτυθιν Ρ. 575, 9. ἐφητύσειε 

Γμάα 

ἔρβυφις Λεο], 1ά8, 11: οἳ ἐρβυφί, 

Την Ρ. ὅ ἔφι ἓ. 76ο, 50. ἐφι αἀνετὺ. 573, 
δλδ ο δ, 11 Ε δι { 1άλ, 16, 

2, 13/16, 19: Ἱπτεπ[ίνα Ῥήν Ἡ : 
35. ἐφι εἴ αφ 1ο: ὅ75, 35, 

οἵπι αμἶρ. εοπιροπὶ Γ{οἱεαπί 

575, 3 

ἐριᾶ σφενδόνη 618, 48 

ἐφιαύχην ο- 142, 12 

ἐιβφεμέτη 575, 39. ἐφίβρομος 
πθο, 38 ψ. 

ἐριβωλαξ « ρπὸ, πι 

γόρυπου Ε 55, 15: 916, ὃι 

ἐφιδαίνω 575, 3]. ἐριδήσασβαι 

«650, 43, ἐφιδμαίνειν χο, 9: 
ἐφιδμαίνοντες τὸ, 38 

ἐρίδω εις ει 575, 7, εν 

ἐρίζειν Ότο, 30. ἐρίθεν τὸ ἑξι- 

σοῦσβαι 307, 49, 9ο 

ἐφίῃρ ο 575, 55: Ῥίυς, ἐρίηρες 
ὅτὰ, 17 

ἐριβεύω 97ο, 58. ἐριεύεσβαι αδά, 
δι, ἐριβεύς ὅτ», 16. ἐφιεία 
αοά, 92 

ἐριβηλής 385, 1ο: 575, 45, 47 

ἔριᾶος ὅπο, 59 

ἐριβυρίς ἡ 577, 50 

ἐφικνῶ 37ο, Τ 

ἐφικνδή» 575, ὃι 

ἐρινός 575, 53. ἐφινεός 570, ὅ5. 

ἐφωνεόν σῦκον 575, 56. ῥἐφινα- 

σΏεῖσαι συκαῖ 1οῦ, 30 

ἑρινύες αἱ ὅτ4, 2. ἐφινύειν δτά,α 

ἔφιον τὸ ὅτά, 13 

-έριος ᾱ. εκ νφ 421, 3 

ἐφιούνιο» Ερμῆς 571, δχ: 573, 18 

ἐρίπνη ἡ 573, 9ο: ὁτ4, 55: ΡΙΗΓ. 

ἐρίπναι αἱ 574, 39 

ἐριπῶσαι δτ4, ὃα 

«δις ὅτ4, ἀάτ ἀπὸ, 4δ.. ἐρίσδω 
Ώος. Ρίο ἐφίζω δοι, 0 

᾿Ἐρίσηε 14, 7 

ἐφισπενέτη» 401, 21 

ἐφιστό» 207, 47 

ἐρισφάφαγο» χῦο, 53 

ἐφίσφηλος ΐ 1οο, 47 

ἐρίσχηλος 974, 99. ῥἐφισκηλεῖν 

ὅτε, Ὁ , 

ἐφίτιμος 5τή, 55 

Εφιφος 575,71 ἴσετη, ἐρίφῃ 571,5 

Ἐφικβόνι 5 9τα, 39, δε, 490. Ἔφι- 

κλονίδης ᾱ, 210, 11. ἐφεκβὼν 

ὅπι, 1ὅ 
ἐφιώλη ἡ 57δ, 11 

Έφκος ὅτο, 15. ἑρκίον ου δηύ,α]: 

ΡΑΓΟΧΥΙ. 601, 40. Έφκιος Ζευς 

ὦ]δ, 1ὁ 

ἔφντης ὁ 570, 95. Έρκτωρ 575, 

4ο 
"Ερκύνιος ὄρυμός 570, 55." Ε 

πυνίδος ας 376, ὖς 

ἵσμα τὸ ὅτο, 49: νε ὃρ : ὅτὸ, 

ὃς ὃν, 208, ιὸι ὅδη δὲ 
ἑφμοῖ τει ἐφμάφια ὰ1τν 5,  Ἔν- 

αἴος λόφο» ὁ76, 0. Ἑφμαῖον 
Τὸ, ὁ7:. έφμαιον τὸ, 50 

Ἑρμᾶν [οι Ἑρμάν ᾱ. 810, 10. 
ἑρμαφοόδιτος ὅτό, 41. ' Ἔς- 

µείας ΡΤΟΡΙ: η. 376, αι. Ἔκν- 

μείας ὁ Ἐρμης 76, 2ο. Ἕφ- 
μείανα 4 Ώου. 50, δὲ. Ἔν- 
μείεω Εἵ κ οσ { 1ο, δή 

ἐρμηνεύ, ὁ 576, 46. ἑμητείᾳ 
ο αίας 4, Ἰὸ 

Ἔνμης 516, ασ, 18, Ἑνμῆς στφο- 

φαῖος 570, ὃὲ. Ἑρμίας ὁ, 
ῥτόρε, Ἡ» 56, αὐ. ἘΕφμιώνὴ 

ΙΝ ΕΤΥΝΜΟΙΟΑΙΟΟΝ ἀΚΑΡΟΥΝ 
11576, 45. Ἑρμιόνης ου 475,33. 

ἑφμίς {6ιι ἐρῶν ο 576, να 

. 
µωώνεια τα - 76, 47 

ἔρνος . 576, ῦο 
Εφξίας ου 576, ὃι 
ἔρξον» [πο 57ο, 23 
ἐφοίη ὅτο, 59 

βρώμα Τ  δά 
ἔφος ὁ 395, 33: 545,41: 570, 10. 

ἔφος τὸ, ἰαπα 5οῦ, ὃ 
-ερός νετὺα]ία 666, 44: τὰ. εκ 

Ἰπβηιϊνί 720, 18: 
56, 39 ς ες ον -Ἅ 

ἐροτίς κα ἵ- 570, 5ι 
ἐφοφοῖσις σα, ὅ7 
ἔρπε, υὰὰε ἀ1ο, 45. ἐρπετόν 

576, δὲ. ἕρπην ὁ, εἴ ἑρπήνη 
ἡ 577, 4, 7. πιεὰιοί ἔφπης, 
Ἱτεππήμο αυτί Ἠετρεν. ἑρ- 
πηστικός ὁ ὦ77, 9. αἲιδι ἑφπν- 
στικὀ», 40 ἑρπύζω 439, 31: 
πΏςο οἳ ἔφπυλος ο ῇτ, 13 

ἑρπῶ ᾖσω 577, 9, 9 
---ερῷ Αεοὶ. Ρτο ---ειο 098, ὅ7: 

000, 46: Ρτο φι Αεοὶ. 005, 59 
Εθόαγον 187, 41: ος 702, ὃ 
ἐφῥάδαται 1οἩ. ὀ77, νὦ 
ἐφῥέβην α. 577, 16: 72ο, 8 
ἐῤφεντί 577,1 

ἐφφεφοφία 119, η 
ἐφῥήβη 729, 35. ἔθῥημαι Τ05, 58 
ἐφφέγγσι 577, 14 

138, 4ο 

ἐδῥώγη θ1α, 4υ 
Εθόωμαι 6005, 4ο 
ἐθῥωπίζομεν 577, 39 
ἐφρώσβην α. -οο, 10 
ἔρση καὶ ὖ77, 55 Ρ]α, ἳρσδς 577. 

ἐφσηφοφία 119, 17. Ἔρσις εἴ 
Ἐρσιφορία, Ῥτο Ἔφρση οἳ ἐρ- 
σηφ. 119, 16 

ἔφσω Λεοὶ. 577, 45 
ἐφύαται Ίο. 575, αι 
ἐφυγγάνω ἆ. 111, 55 
ἐφύγμηλο» ὅτο, 30 
ἐφυβαίνειν αι», ας Ότο, 19. ᾿Εφύ- 

εια, Εφυλεύς ει Εφυλείτης 
ὅτον 17. ἐφύλημα τοι, δ4 

ἐρνβφός Ότο, . ἐφνλρὰ Νάλασσα 
ε ..Ἐφυβραῖον πέλαγος 
στι δν χὸ 

ἔφικε 578, 16 
Ἐρύκη ἓι Πρυκαῖος 979, : ο 

ὅπδ, Ἡλν Ερυκῖνος 570, 1 
ἔρνμα τὸ 578, 35. Ἐφύμας ντος 

ὁ 5Ἴὃ, 1δ.: Ἐφύμνη, πυπο 
ταις ὅδο, 65. ἐφνμνόε 578, 

54. ἐρυμνῶσαι ὅΤὃ, 91. ἕρν- 
µο; ν εοιτερίο 14 

"Εφνξ στο, 1 
ἔφνξαν 578, ι7 
ἐφυσάφματες {. χό5, 4δι 578, 90 
ἐφνσίβη 578, 46, 0. ἐρυσίπελας 

τὸ 578, 41: ὁ96, ὃο 
ἐφισίπτολί 878, 56 
ἴφυτο 578, 1ὸ 
ἐρύω 150, 48: ὅτθ, ὃτ τοῦ, 10. 

ἐφύονσι Ῥτο ἐφύσουσι ὅλλ, λι 
ἕρχαται Ίο. 577, 19, Πε ἓ 
μ 57], 51. ἐὺ 

α- 

η έντου ὁ77, 
α 

ἕρχμα τὸ Ἱ. ῥιο ἔργμα 1δαι αϊ 
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Ἠρδμμύριο Ψμέρίομως ' 348 
ἕνο στ ῖρν τὸ ὁλα, το. ἠκώήνω 
-ᾱ, εκ εἴνω 478, 55. ἐφῷ τὸ 
λέγω αά1, 3δ: ὅτο, 51: 1578, 
75 δ1ὰ 41. ἔρω τὸ ἐρωτῷ 
407, ὃτ 

ἐφῳδιός 0δο, Ὁ 
έφώεις ᾱ. φα, 

γη (πο, 44: 58ο, 44, 40. 
. ησαι ι 3ο: πα 

Ἄστλ τν, ο θμδς 
ολο μμ 

. ὃν ά γ σας λλέ Ἀάγεν 

ἐφοῶῷ ᾖσω 8ο, 6» 
ες ἔτω 4560, 15 
ἕς Ε Ῥτο ἔδι 99, 56: ὅ8ὲ, ος. [ο 

ἄφες, µέβες-- ώς 
--έε νοσαίγο οχ[α α Ποπηι ήε δοῦ, 

44. ---ες νουαβγις αὉ κ ἵπ 
ααῖδας ασοθπίπα τείταλαι 103, 
30. ---ες πεπίταπι εοάεπι αο- 
εθπῖι πο νοο. οοτητη. βεηθΓῖν 
σι, 10, ---ε, Πηρεταψαπα 
80 ω 

---εσαι αΏ εµαι Ίος 
ἀσάλευε ας εἰ 
ἔσαν [. Ρτο ἦσαν 581, 13 
---εσαν ΡΟ εισαν Ίοπ. εἰ Αιι. ἵπ 

Ῥ]ασᾳμαπηρει!. 5δ6, 4: ἆσο 
αχ τ ο 111, 44 ντ ὰν 

ἐσώπην ἃ σήπω μα, 
Έσασβαι τὸ ἱδρύσασβαι ν, Σν 
ἐεβάντες β-ο, 5 
ἔσεαι Ίομ. 581, 9 
ἐσέδρακον 986, 15 

1. οἳ Αι. 85, 16: 626, ἐσήμηνα 

ἔσθα, αὖ ἵημι 408, 
---έσθαι ιθο]θ γιά, αοτ. Ινδός 

. 38, 33 : 
ἐσθής 5δ”, 46: αἱ ἔσ 

δ:, δ6 ἔσθησῳ 592, 
ἐσθλὀ ο τ 985 7 
ἔσλος τὸ . ο 1 
ν νὰ, λα .. 58, δή:  ἃ 
--έσβων Ῥτο ἔσθωάαν 7, 
στι ἀῑί μίας Ός. 1ὸ6, 4: 118, 

197 ὁ- τό σα λεννας 

75, 11 Με ον οφηροί. 
ἔσις, πιο 380, 44: αφῦ, 18 
“Βο6, Β. Βο ἴσι τῶν ΙΧ νδο, 60 {1ο ἔσις τῶν βελωῶν 

586, 15: 717, 1 ἐσκαλενχότες 
ομως ὑπεράλε υ... αθῦ 

ἔσκε]οι. ροή ο ὅδ, 
--εσχε 1οΠ. ΑπβποΏΙΗΠΗ. ὃν ὃν, 

αῦ ἐσκενωφησθαι 

υἱ 

ἐσκίόναντο λα”. 18 
ἐσκληκότα 5 δε 
--έσχον ε5 ε Ίο. 305, 13: ος 

ΡοεΆ. θρ4ς ο 
ἐσκοφδισμένος 98ὰ, δι 
ἐσμέν ἴ. 98, 17 
ἑσμός ο, 
ἐσμνονισμένος 58ι, 
ἔσο, Π5, Ι1ρεγαιῖγο ο 580, α 
ἐσπαβατο ὅδε, αι. ὁ Ἠμένος 

σδα, 39 λε, ' 

ἑσπάφαται Ἱ. 9, 19. κα. 
να ο Ἅ ΛΜ 

ἔσπερος 989, ὅ7: ἑεπέφα 553, ἆλ: 
δν, 1 οἳ 30, η ὰ ν Ἠνὰ 
εἴ ἑσπέριος 81ο, 4. 
σταφυλή 77. έσπι ' 

- λασσα μα. 

ἑσπέσθην Γ. 5608, 20. ἔσπετε 985,1 
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ἐσπευσμένως 355, 5. ἐσπουδα- 
σμένως ατό, 34 

ἔσσατο [. 585, ὅ). [ο ἑσσάμενοι 
αέρα 457, 50 

ἐσσεῖται Ὀου. 381, 37. ἔσσεται 
ἐ ὅδι, 18, 41 

ἔσσενα {[. 385, ἀπ: 034, 50 
ἐσσήν ὁ 585, 97 
ἔσσι, εν διο, ὅ]: τος]18 ἐσσέ 

ἀοῦ, δι: 647, 17: 7590, 45 
--εσσι οἱ. ρ]ατ. ῆς. 418, 3 
ἐστομνένοισι 5δ8ι, 55 
ἔσσυμα, 982, 46. ἐσσυμένως α4δ, 

α7: 985, 4θ. ᾖΈσσυμος υ οοἱ- 
-τερίιο οὗ, 1ὸ 

ἔσσνο Ε. Ρίο σέσυσο 477, 54. {ο 
Ὁ ἔσσνται 56, 48 
--ἔσσω Ῥσο έσω Φ9ἱου]ὶ 581, 2 
ἔσσων [- 1ὅ7, ὅδ 
ἔσταα ἔ 105, 37. ἕστακα ὁδ2, 

36. ἑστάκω 58”, 35 
ἐσταλκως 583, 2ο 
ἔσταν [. 98α, 18: αἲ ἔσταν Ρτο 

ἔστησαν 5853, 15. ἐἑστᾶναι ἔ 
381, 95. ἑσταότες Ε. 985, 35. 
Έστάσαν Ἐ 575, 16. ἕστασαν 

983, 21. ἔστασαν Ῥτο ἔταξαν 
773,3. ἑσταώξ ότος οι, 6 

ἔστε, 6οήδηαε ἀμπι ὅδλ, 5. ἔστε 
Ῥος. Ρτο ἔστε 58”, δ. 

ἐστέ Ε 98χ, 17. ἐστέ, Ιπάϊο. ο ὲς 
58δ., 5: αι ἔστε, Ἱπιρεχ. δι, 90 

--έστεφος έστατος 3ὓ Η5 110, 311 
εκ εις δο7, 1: ΡΓο ώτερος εἴ 
ὥτατες Ἰοπῖοφδο, 7: 4ο, 48: 

:: Πο εκ οος 994, ὃ: εκ ων ονος, 
6076, 16 

ἑστήκω, [ο 5ο6, 27: 583,35. εἰ 
ἐνεστήκοι κίδυνος ὀ6ο, 18 

ἔστην, Πρηϊξ ρα[ϊναε 507, τά 
--έστης ἆ. οχ ος 910,1: ὅ70, 25 

982, 24 ἑστηώς [. 
ἐστί ὅοο, 47. ἔστι ἄεσεπῖηπα αβὶ 

τειταῖατ 501, 43. αἲ ἐετί, ἵπ 
ει πει βπεαα 98», 1ο 
ἑστία 176, δ: ὅ8ᾳ, 5ο, 59: ὅδ4, 

14, ἂφ' ἑστία» ἄρχεσβαι 176, 
7- ἑστίασις 355, 9 

ἔστιγον 558, 56 
ἐστιχόωντο Ρ. ' 58δδ,2α: ὅ16, ὃ 
ἔστιω τὸ ἀφιστοποιῶ 88”, 4ο 
ἐστόβεον 585, 19 
ἔστον ἔστων 381, 53 
ἑστόφεσε 728, 55 
ἑστός ᾱ. αἲ ἕω 283, 4δ. ἐἑστός ὁ 

πλήρη» 8δο, 4δ 
ἕστοφα 505, ὁ7 
ἕστραμμαι 306,5: 750, 5ο. ἐστρέ- 

φβην 75ο, 16. ἔἕστροφα 506, 
8: 720, ὅ5 

ἐστυγημένη 701, 38 
ἕστω 981, 45: 46, 22. ἔστων {- 

Ῥτο ἔστωσαν 581, δ4 
ἔστωρ ὁ 580, 1ο, 34 
ἑστώς ὥτος {. 224, : 983, 30: 

εὐτ οχγίοπµαι 091, δ. [οεπι, 
ἔστασα 105, 20: 234, 1 

ἔσυνηκε 9δο, 
το 585, 6. ἐσφηχωμένος 

« νὰ ' 

---εσφι |: 045,1 
. 19 ἐσχάνα ἡ . : 

ἕσχατος 984, 18. ἐσχατιά καὶ 84, 
36. Τοη. ἐσχατιή 999,30. ἔσχα- 

τιῶτις ἡ 9δ4, 52, ἐσχατιόων- 
τια Ρ. 584, 45 

ἐσχέβην 161, 1δ: 451,6 
ἐςχεῖρα 19859, 938 

Ι Ν 5 ΕΒ Χ. 

ἔσχεο Γ. 99, 40. ἔσχον ες ε 74ο, 
1 

ἔσω [ει ἔσομαι Ό5ο, 5ο. ἔσω 4. 
Λι Ρτο εἴσω 5οῦ, 9 

---έσω (146 ἵπ βΤμτο, ϱἳ 01189 
ᾖσω 139, 49. --έσω οἳ ήσω 
120, ὁ7 

ἐσώβην α. δν 19 
ἐσωληνενόμην 86, 27 
οκ νἩ 580, 1 
ἔται καὶ ἑταῖροι 585, 45 
ἑταῖρος ὁ 98δ0, 39. ἑταιφεῖος 420, 

ἑταιρῆσαι 86, 6 
πας ΓΕ. ρτο ἑταῖρος ὁδὺ, 50: [Πε 

Ρίατ. ἑτᾶροι 490, 6: ἑταρους 
ὅσα, 19: α οοπτορίο Ἱπίτα ἵπ 
γη, οἵ αριά Ηοιη, ἱπερο. 
ἑταάφα ἡ Λο. 3δο, 10 

ἐτάρπην ης Η 740, οά 
ἔταφον 19Η. ΡΙΟ ἔβαπον Τ45, δ4 
ἔτειλα 401, 4δ 
ἐτεκτήνατο 705, 27 
ἐτελείετο 75ο, 6ο 
ἐτεός ὁ 085, δᾷ4, ἐτεόν αἀνοιὺ. 

8ο0, 10. ἐτεοβουτάδαι 309, ὃ7: 
5δῦ, 5. ἐτεόκρης 908, 1ο: 495, 
50: ει ΡἰαΓ. ἐτεόκρητες 550,6 

ἑτεραλκέα νίκην 0οῦ, 1 
ἑτερήμεφος 55, 98 
ἑτέρμφι 8οο, 6. 
ἑτεφόγλωσσος 355, 08 
ἑτερόγναβος 980, 5ο 
ἑτερόγνης ὁ 490, 539 
ἑτεφόδοξος 400, 9 
ἑτεροκλινὴς νίκη 0οῦ, 5. ἑτερό- 

χλιτον» } γυνή, τῆς γυναικός 
345, 38: ὕδωφ ὕδατος 770, 15. 
Πε ἐτερόκλιτος πτῶσις 995, 938: 
ἐτεροκλίτως κλίνεται. 99, 56 

ἑτερομάσχαλος 90, 56: 5490, 45 
ἑτεροπάβεια ' 7, 44 
ἕτερος Όλο, 16: εαπα (6 115 φιᾶο 

ἵπ Ρεῖας νετία 72, ἄν 
ἐτέρσετο 755, 509 
ἑτέρωβεν ὤδο, 4δ 

ἐτετύφεα Ίο. 586, 17. [Πο ἐτε- 
τύφεε 256, 51. ἐτετύφεσαν 
Ίοπ. εἴ Λιιῖσε τα ἐτετύφεισαν 
580, 45 

--έτη 94, δι 

ἐτήφ ᾱ- 176, 6 
--.ἐτηρίς 170, 17 
ἔτης ὁ 586,44: 825, 11, 19. της 

νά 6. έτης ἔτήρ έτωρ 177. 

-έτης νειρα]ε ἀοά, 1: 704, 9 
ἐτήσιος ὁ 566, 49. ἐτησίαι οἱ 

9δ6, 05: βΡεπῖτ. ΡΙ. τῶν. ἐτη- 
σίων α- 386, 95: δι2, δο 

ἑτητόκακα Αιτ. 70, 5. [Πο [ετε 
ἐτήτυμος ὅθ, τὸ: ὅρο, ὃ: 9δ7, 
8: 388, 6 

ἔτι αἀνειὺ. 587, 16. ἔτι καὶ ἔτι 

τέναι 957, 24 

ἐτίβεν Ε. Ρτο ἐτίβεσαν  ἀθ7, 3] 
ἐτίλησε χολήν 6.4, ὃ 
ἑτμή 4ο:, 26 

ἔτνος εἰ ἔτνος τὸ 38], δ. ἐἑτνή- - 
ρυσις ἡ ΄ 587, ὃ 

ἔτοιμος ᾱ- 58], 53. ἐτοιμῶ ᾱ- 
957, 52. ἐτοιμάςω α εοττερῖο 
757, 2]. ἐτοιμάσατε ὁδη, ὸι. « πο Ὁ, ἑτοιμασία ἡ έ 957, δι 

ἔτος τὸ ὅδ7, 22. κατ ἔτος, (ιοῖ- 
αππὶ» 0ο”, 14. αὐ. ἔτος οοπι- 
Ῥοπια ιτ νατίεπι 760, 25: ετ 
617, 18. αὓ ἔτος ἀετίναια ἵπ ία 
462, 29 

ἐτύχβη 

ἐτός ὁ ὅδο, δ4: 587, 25, 44: 788, 
5. ἐτός ὁ ἀληβής ὄ0, 46: 173, 
44. ἑτός ᾱ. το, κ: 161, 21: 
549, δι 

---ετός 4. 179, 46, 48 
ἔτραπον {- ι 356,9 
ἔτρων ως ὦ 547, 55 
ἔτυμος 5δδ, 1. ἐτυμώτερον λέ- 

γουσι μῶσα ὦδο, 46. [ο 626, 
Ἄ: 708, δ1. τὸ ἔτυμον τῆς λέ- 
ξεως 518, 5δ. ἐτυμολογία ς. 
588, 7: φιίὰ Πι 817, ὃ: 827, 
4. ἐκ τής ἐτυμολογίας διὰ 
διφβόγγου γράφεσθαι ὤφειλε 
5ο, 18. ἐτυμολογεῖ αὐτὸ 

ἀπὸ τῆς ἄτης 193, 6. ἐτυμο- 
λογεῖται ἀπὸ τοῦ-- 9, 40: 
ὁρα, 4. παρετυμµολογεῖται 
ἀπὸ τῆς-- 63, 30. Ίἴθιι ἐτυ- 
µολογοῦσι παρὰ τὸ--- /30, ὁ]: 
651, 44. ἐτυμολογεῖται παρὰ 
τὸ--- 37, 17, 90: 308, 19: 4, 
Θά, ὁ ἐτυμολόγος εἰαίιτ 109, 
34. οἱ ἐτυμολόγοι οἰταηῖις 
185, 20: 241, ὃ. ἐν τοῖς ἐτυ- 
μολογικοῖς 213, 19 

588, ϱ: 755, δι 
ἐτώσιος 50, 49: Όδ], ὃο. ἐτώ- 

σιον λιπεῖν τὸ ἔφγον 412, 295. 
ἐτώσιον 8λνειρ. 967, 49. ἐτω- 
σιοεργός 480, ὃ4 

εὖ, ετ ἐώ 588, 14: Ἱπ οοππροί. 
ααἱᾳ ΠραϊΕ 4οι, 21: ἵη απίθιις 
νοτβῖδ αυμρπιεπίμπι οαρίαι ὀ09, 
ἁοτ 4οο, 3260 

ευ . εκ εο 49ο, 309: Ῥτο εο Ώου. 
189, 56: Ῥτο ου [ει εο Ώου. 
ὃχ, 44: 08., ὃα: Ῥτο ου [ει 

εο Αεο]ῖσε 5δ, τά 
---ευ Ὀατγίιοππα αεἰίτοα 1οᾷ, ὅ5: 

Ῥτο εο ἴει ου Ὀοι. 554, δο: 
4ῦφ, 5ο: Ῥτο µο Φαπιίο πποτε 
390, 50 

εὖ εκ έο Ώογ. 448, ὃι 
εὐάγγελος Ἰ, 5. εὐαγγέλιον 

68, οι 
εὐαγής 306, ὃς 203, 31 
εὐάγωγος 509, θά 

εὔασε ἴ- 3δδ, ο 
εὐάερος 58ο, ὅπ: ὅρο, ὃι 
εὐαςειν 55δ, ὃπ 
εὐαής ὁ 586, 27: 4οι, 36: 
εὐακτιν ενο» ἄθα, 9ο 
εάν Βαοςμ. 591, 19: α Ρτοάιειο 

ὁ, 46 
εὐάνεμος ὤδδ, 27 
εὐάντητος 588, 56. 
εὐαξές ΡΕΟ εὐαυξές 69, 56 
εὐαφεστω 505, 49 
εὔαρνος πάθ, 5 
εὐαροτρίαστος 141, 3 
εὔαφχος 9δδ, 4λ. εὐαρχία ἡ 909, 

58 
εὖας αντος 955, άθ. 

Ῥασομ. Τοη, 17. 
εὐασωὸς 

. ε 
ενασταί οἱ 

ὁδὸ, ὃ 
εὐαφής 117, 960: 591, 29 
εὐαχβεῖν 401, 18 
Ἐθβοια εἴ Εὐβοεῖς 989,5. Εν- 

Βοεικός 30, ὃ7-. Εὐρβοϊκὸν νό- 
µισµα ὁδὺ, 54. Εὐβοῖς καὶ 9δο, 
14. ευὐβοίδες ὅδο, 1 

εὔβοτος ὤδο, 4 
εὐβουλεία Ῥτο εὐβουλία 75, ὃ 
εὐβύφιος ὅδο, 54 
εὔγαμως Όθο, 5ο 
εὔγειον χωρίον 629, 56 
εὐγενεί ἜῬοεοι, ᾖῬτο ευγενής 
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1δά, 1: 9ο, 55. εὐγενί 
αὉνὸ 

εὐγήρων τὸ 116, 14 
ὦ Εὐδαῖμον, εἰ ὦ εὔδαιμον 199, 

4, 4 

εὐδείελος 58ο, 4ο: 459, 56 
εὔδειπνος ἑορτή 4:., 
εὔδηλος 364, 14 
εὐδία ἡ [αρῇ. ὅδο, ὃι 
εὐδιάσειστος 104, ὅ: 380,13: 01, 

οὅ 
εὐδιάλυτον 2605, ϱ: 275, 54. εὖὐ- 
ντε εδ ΡΙΟ εὐδιάλυτος 508, 

εὔδιος 8δο, 51 
εὐδρινός Ῥτο--- εινός 09, 1: 
δοι, 2 

εὔόμητος 58ο, 44: Ρ. ἐφδμητος 
ἀπά, 39 

εὐδοκὼ ὀ9ο, ὃ, 15. εὐφοπούμενος 
ὤφο, 1Ο. . εὐδοχία 193, Ί: 990, 
π, 13: 503, 96 

εὖδω ὡ ὤδο, 48 

Εὔδωνος Π. 5δο, ὁὅ 
ευειδής 561, 54: 66ο, ὁ 
εὔεικτος 8ρο, 56 
εὔειλος ὁ δοο, ὃι 
εὐέκτης ὁ 80ο, 28 
εὐένδοτος στο, 6 
εὐεξαπάτγτος 8.6, 50 
εὐέπεια εἴ εὐεπί” 462, 1ο 
εὐεπίγνωτος 142, 40 
εὐεπίστροφοξ 616,6 
ευεπίφορος εἰς τὸν--- ἀ4φο, 7 
εὐεργεσία ϱῖο εὐεργετία 509, 36. 

ευεργέτις ἡ τοφύνη Τ62, 54 
εὐεργή» ὁ α ὅ0ο, 19: 905,19. εὐ- 

εργός οχγί.- 504, 49 
εὐέφειος ὃοο, 19 
εὐερκής ὁ καὶ ὅ9ο, 17. εὐερκία 

20ο, 17 

εὐερμία 201, 49 
εὐεστώ ἡ 90ο, 33 
εὐετή ἡ 59ο, 326. αριά θαἱάατα 

εὐετηφία, αυ 50ο, 35 
εὐζωνος ἁιά, 1ὰ 

εὖςωφος 595, 37 

εὐηγενής ἀλλ, 19: Ῥ]υς. εὖηγε- 

γέες 8ρο, 54 
εὐηγεσία ἡ 8ᾳο, 56 
εὐήβης ὅοο, 45: Ῥατγίοπυνα 495, 

ὁδ.. εὐήβεια η 89ο, 47 
ευγκης ὁ ἡ 601, ὃ 
εὐήνεμος 501,32: 4θά, 11: 438, 52 
εὔηνος εἰ εὐήνιος ὅ09, ὀδ. εὐῃ- 

γιος ὁ ἡ 99ο, δι. εὐηνιώτατα 
69ο, ὅ7 

εὐήνωφ ϱ, ἀπ: 91, ὃ: 453, ἀ7. 
Εὐήνωφ ΡΤ. αρὅ, 1ο 

εὐγπέλεια α ὄοο, 24, 4ο 
εὖῆρες τὸ ὅ0ο, 4. εὐήρεια ἡ 

ὅφο, 6ο, Ἐνηρείδης Ρατ. 166, 
ο] 

εὔβαλος ἄμπελος 107, 54. κεἰ- 
Βαλέστερα 311913. εὐλαλία ἡ 
ἁᾱρ, 1 

εὐθαρσύς Ῥτο εὐβαρσής 105, 5ᾳ 
Ἠ εὐθεῖα. [. πτῶσις 991, 51, εἴ 

αἰιδί ρα[Ώπι, 
εὐθές τὸ 501, κ 

εὖθετος 1601, 31. «θεμα 
εἰς --- μα 

εὐθεώρηγος τς 50 
εὐθέως γεννώμενος, Πππ]αῖηιε 

πα [οι τας Τ9δ, 14 
εὔθηκτος 306, 11 
εὐλήμων ὁ ἡ 501, 30. εθημο- 

;. σύνη 591, 38 
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εὐθηνόᾳ [ει εὔθηνος 591, 33. εὖ- 

Ἁγνία ἡ 901, 241 43,8, ει δαῖα. 
3 εἰθηξία 3506, αδ 

εὐδής έορ, ὁ καὶ 501, δι 

εὔβικτος 801, 59 

εὐθύ οἱ ποπποπ οἳἵ αἀγετὺ. 591, 

3δ. εὐθὺ τοῦ Διονυσίου 43ο, 5. 

εὐλυδοία Ὁ 501, 4ά 

εὐλύνη, πιω]εια 591, 66. εὐλν- 
νας διδόναι 991, ὀθ. εὐβῦναι, 

ο απαρίβται. Αἴνεπ. ὅ01, 65. εἴ- 

Άννοι οἱ 591, 49. εὐβυνία κα 

δωο, 35, 30, 4ο: εκ εὖ οἵ Βύω 
το ὁρμῶ 501, 33 

εὐθύνω ᾱ. 591, 4ο. εὐβυνταί οἱ 

δη, 49. εὐβυντήρ 643, 35 

εὐβύορος 501, 48 

εὐβύς εἰ ποπιοπ εἴ αἀνοιὺ. ὅθι, 

55. εὐβὺς Σικελίας 085, ὁδ. 

εἈύστομος 191, 51. εὐβύτης 

ἱ 501, 96. εὐβύτφητος 545, ὃ. 

εὐβύωρος 50, 4ι 

εὐϊκέτεντο» 98δ, 4ο 

εὐίλατος 5901, 9 

εὖτος 901. 13. Πο οἳ Όο]ωπιείία 

Ἡδ. 1ο, ὨὈε]ίε ἴε Ῥαεαπ, εἴ ἴε 

ευῖε ομίθ Ραεᾶη. 

εὐκάβεδρος 508, τά 

μι. - ει εὐκαιρεῖν, οὔὐαπαί {- 

επίδεατα Όα ατα Το, 3 

εὐκαμία 503, ὁ 

εὐκαμπής ὁ α σο7ι 58 

εὐκατάγνωστος 4σο, 6 

εὐκαταγώνιστος 4οο, ὃ 

εὐκαταπάλαιστος 4οο, ὁ 

εὔκαυστος 3δο, 3ο 

εὐκέατος Φοδ, 4 
δοῦ, ὃ 

εὔκερως ω . ν 

εὔκηλος 593, 8, 11. εὔχηλος ἕ- 

αηλος 890, 1ο. εὐχηλήτειφα 

δ0, 55 ς 

εὔκλεια ἡ 503, ιά: [: Ῥτο εὐκλεία 

3968, 19. εὐκλεία ΛΙίΙος Ρτο 
ᾖ 

εἴκλεια 465, 4. 

ἴτο εὐκλεεῖς 902, 19: 
1. ΡαΠ. ω κ 

εὐκλήτειδος ο ὅτδ δο: ὅχο,α 

εὐχκνήμις τόος 909,35: }τομ- 

ετο 518, 50: Ῥ. ἐὐκνήμι εὅος 

εὐκλεῖας { 
Ευκλεί- 
αθῦ, οῦ 

519, 1 
εὔκολοι 318, δ. εὐκολίνη κα 503, 

47 1 

εὐκόμιστος 
503, 25 

εὐκράδαντορ 
Του, ὁ 

εὐκράς ὁ οὰ 003, 39 

εὐκρινής 503, 50: 510, 11 

εὐκταῖος τοῖς γονεῦσι 11ῦ, 13. 

εὐκτήφιον 593, 5ρ 

ἐὐκτίμενος 9ο 48: 503, 35 

εἴκτιτος Ῥτο εὔχτιστος 393, ο] 

εὐκτός ον δ03, 54 

ον οβφνςς μα. ο 9 

εὐλαβήε 503, 4ο: 96, 90. εν- 

λαβὲς ὅωον θα, 00 

εὖλαί αἲ 8σο, 48: ὦ03, 46 

εὐλείμω; 9, δοῦ, 3 

εὐλννής ὁ ἡ 509, 6 

εὔλνηπτος 568, 12: ὅ7ο, 5ο 

εὔληρα τὰ 500, 1 

εὐλίμενο.; 
413, 10 

εὐλογῶ ἠσω 293, ὅα, εὐλογεῖ- 

σῦα,. ἰδυδατί 511, 49. εύλο- 

γία α ὅρ3, ὅλ 

εὐλύγιστος τράχηλον ὅρο, 06 

εὐμάβεια εἴ εὐμαλία 4ὔαι 18 

Εύμαισε 500, 19 

εὐμάλακτον που, αι 

εὐμαφή 905, 1ο, εὐμάφεια οἵ 

Ν 
ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάαΙΟΟΝ αΚΑΕσΝΥΜ 

εὐμαρίς ἡ 

ἐὐμελίω: υῖῖο ἑὐμμελίω- 
εὐμενής . ἡ 595, 33. εὐμένεια ἡ 

5, 1 
εὐμετάβλητος 495, ιό 
εὐμετάφοφο; πφος--- α5ὔ, ὃ3 

εὐμεταχείφιστος 504, 65 

εὐμήδης 331, 316 

εὐμήκης 800, 6 

εὐκηκχάνημα ποι, 36 

ἐἑμμελίω Ε. Ρο εὐμελίου 195, 
δῦ: 5900, 59 

Εὐμολπίδαι 505, 38 

εὐναῖος 500, 45. εὐναῖαι αἱ Πα. 
ὤφ5, 39 

Εὐνείδης Ῥαϊτ. 105, 46: Ρ]ω. Εὺ- 

νεῖδαι 50ὅ, ὅ5 

Εὐνείκη 370, 3: 995, ὃι 

εὐνή ἡ 200, 6ο: ιτ. εὐναί 505, 

40: ῥ0δ, ὅ7 

εὐνμός 53, 9 

εὔνητος 589, 46: Ρ. ἐύνητος Χι- 

πών θὐα, 7 

εὖνις, οοπιτα. βεπ. ὅ902, 5δ. εὔ- 
νιδο» τοῦ 97, ὃὰ 

εὔνοστος ος, ὅ 

εὔνους ο- 019, 3Β. εὔνου» ου ῳ 
ουν 504, 4ά: Ρὶωτ. εὖνοι [ει 
εὔνοι Όοῦ, 37: Ίπεπα οἱ εὔνου» 
Ε. εκ εὔνοες 0οῦ, 37. εὐνούστε- 
ἴφος ὅ04, α1ὸ: εἰ εὐνούστατος 
ουά, 3ος Εν εκ εὐνοέστατορ 
8υι, Ὁ. τεβ. εὐνοώτεφος 993, 
19: εἳ εὐνοώτατος 508, ὃ 

. γα “ ὁ ] 

εὐνοῦχο» 94, 35. εὐνουχισηέν- 
τα δ46, 30 

Εὐξάντιος, Εὐξαντιάδης, Ἑν- 
ξαντιάς, Ενξαντίς 993, δε 

εὔξεινος πόντος ὅ0µ, ὁδ 
ἐύξεστος 101, ὃε 

εὔξοος εὔξους 504, 1ὁ 

εὐοδία 55ου, οῦ 

εδόι 1)ος. Τ,8ο, ' 501, 12 

εὔοικος 3δυ, 34 

εὔοιος χώρα θαῦν 4 

εὐόμματος δα, ὃ 

εὔοπτος κόφή 270, 0 

εὔορκῶ εἴς εἴ 526, ὁ7 

εὐόροφος 003, ὃο 
εὐόσφφητος πορεία τ0ῦ, οὗ 
εὐοχέων οί, αά 491, πά 

εὐοχβέστεφος 401, 10. εὐοχθέω ὦ 
401, 1 ε ' 

εὐπάβεια εἴ εὐπαβία 483, 18 
εὖπαις 459, 54: 000930 
εὐπάλαιστος 900, 1.  εὐπαλν» 

804, ὅαι ὄφο, α΄. 

εὐπάτειφα 518, 54. εὐπατέρεια 

ἡ 500, 5... εὐπατρίδαι οἱ «9ὸ, 
δο.. εὔπατφι 525, 39: βειῖ. 
δος 518, 4 

εὐπειθής 377, δι: ὅ0ο, δΙ. εὖ- 
πείβεια ὅρο, ὅο, ὃ 

εὐπερίστφεπτος 7358, {3 
εἰπιωής ὁ ἡ 800, 
ἐυπλίσσοντο 800, 1 
εὔπλοο» εὔπλους 5φὸ, αἱ 
εὐποίητος ὃθα, 3ῦ.  εὐποιητάων 

6. 304, ὰ 

εὔπολις εδος 599, 47. Ρο. Ει- 
πολίδειος 430, οὐ 

εὔποφος σᾳ6, το 
εὔποτος τὰ, 08 
εὐπφόκδεκτος 10, ὅσ 
εὔπφυμνος 500, ὃ 
Εὐπυφίδαι, ἀοπι. ΛΙ. 5069, ὁ 
εὐράξ ὧφο, 1 δα, 48 

εὐράχαντες, ἤκοντες [ 596, 31 
οὖμε 507, 5. εὐφέ ᾱ. 939, 67: 
α οφιηροῖ ἄριωφα αδί 9 

εὑφέβην α. 7590, δ, εὐφεβήσ' αι 

Από, οο 

εὐφεῖος ποταμοῦ 5900, δ. 
ης ὁ α 

εὑρέμεν 597, 58. εὐὑρετής ὁ 450, 
δν, ἀού 06, το δν 

505, 35 
205, 1] 

ἀ -- 

εὐρεί- 
5. 

βάσις 705,03 
Ευριπίδης ὦφ0, 50 
εὐρίπιστος πόλις ποε, 46 
εὔφιπορ 508, 26 
εὖρις κύων εἴ εὖφιν ὦδ 
εὑρίσκω 4- 403, 45 
ωα ὁ 506, μασ 827, 45 
ὑῤῥείτης Ρ. 705, 14. {1ο ἐύ ο ος 
εὐρνάγνια εν δ06, οα 
Εὐρνάδης ὁ 907,9 
εὐρύάλος εἰ Ἐὐφύαλο, 96, 4ὖ, 

48: ὅτι, 20 τα 
εὐρυκλύδων 73, 51 
ἐύρυκοωσα 500, 58 
εὐφυκρείων 615, οὐ 
Εὐρυμέδω» ὁ Περσεύς 057,55 
εὐρυμέτωπος 500, δο 
ἐὐρνμκάσαι ε 807, αχ 
Ἐζφυμος ει Εὐρυμίὸ» Όυψγ, 6 
Εὐφυνόμη ἡ 506, 5ᾳ 
εὐρυοδεία 506, 1 
εὐφύοψ 506, 90. εὐρύοπα αππδίρ, 

αᾱ, 1ὸ. εὐρύοπα Ζεύς 907, 3 
εὐρυπυλὲς ὁῶ 90, 30. εὐφύπυλος 

183, 9ὅτ ποια, ϱε. 590, 50 
Ἐνρυπῴόης αὐ Εὐρύπων α, 597, 

15 .λώτλ. 

εὐρύς 506, 17. εὐρυσβενές 507, 
Ὁ. εὐρυστιχαιός 18ο, 37. ευ- 
ούτης τοῦ συµπτώµατος 5, 
16. εὔρυτος εἰ Πώρυτίων 906, 
δα, εὐρυφνές 507, 4 

εὐρῷ ήσω 597, 5ο. "εὔρω Ἠ ἡ 
ὦᾳ7, 30 , 

εὐφωεις εντος 54, 58: 37, 67 
Εὐφώπη ἡ 507, 4ο. Ἐνθρώπεια κα 

807, 15. Εὐφωπαῖος οἳ ἴοειη. 
Ἑνρωπίς 507, 49. Ἐύρωπος ορ: 
εἴ Εὐφωπαῖος Αἴηιε Εὐρώπιος 
807, 40 ν 

εὐρώς ὥτος ὁ 507, ὅα. εὐφῶτι» 
ἃν ἆ σψν, 96 

ἑόες πευιτ. ἐν ἲ 908, ὃ 
-εύς Ὃν μφμφι 189, 58: Ὀαεγίο- 

πω6 οτονας αὖ Λοοὶ 970, ο. 
--εύς έος 99, 1ὸ: (ιακηρ]]- 
οὐ Πεκίοποτη τουῖρίε 180, 90: 
Λεο]ίος ῥεί ος Ποοιίας 180, 
40: φαἱδ. επ). εοπίκαςιἴοπ σι 
αὐπιται 07ο, 1ο. ---εύς 4. οκ 
όε 112, 15: 05ο, ὃ: οχ εὖύω 
087, δ: βοπίί]ο αὐ εια Ό70, 17. 
---εύς βοπι]ε ἴοεπ, ο 580, 
τά 
ο Ώου. Ρτο {ος αυ εὖς 199, 

εὖσαι τὸ Φλογίσαι 508. δὲ 
εὐσεβείε ῥτο εὐσεβής Ῥοσοί. 184, 

13: ὅσ4, ὅδν εὐσέβεια, -αᾱ εοἳ- 
ο ὅιο, 47. ενσεβεῖσθαι, 
σοι ποδ, αἳ 

εὐσθένεια κα Όρο, 30 
εὔσιος ὅ01ν 13 
εἴσκαρθμου [οι ἐὐσκαρμος 908, 

3ὖ, εὐσκάφιστος 508, 19 

οτι Ἅλου, .λ Ετωλη 

Ἐπαδιο µιτὸ νο νο Ῥδ, δ6 οἱ αν ἡ- 

ολ οώ πα 
εὐστοµία ἡ εὐφωνία , 
ως 1 598, ὃι: εἳ εὔστρα 0ο, | 
ππεφές 155, 95: Ρ. ἑώστφοφος 
εὐσύμβολος 508,3 
νά ῃ ΑΗ 
ενσχκημος 19: εἵ εὐσχή, ο : 9ῦ, 19: οἵ εὐσχήμων 

εὔσωμος 1908, 46 
εὔταφσος ο. τε α 
εὖτε ὦφ8, 45, ο). εὖ-ε ἂν ριο 

ὅταν, ουΏὰ 
εὐτείχεος ὁ ἡ 
ες -σ 500, 41. ΄ εὖ 

33, ενω ας [ 

εὔτολμος δη ον 
εὐτράπελος 3218, 9: 5009, πα. κὑ- 

τραπέλως 308,38. εὐτραπε- 
Λία 318, 1Ο: Όρη, πθ. εὖτφα. 
πελῶ εἴς 509,39: ετ εὖτρα ε- 

: Ἀενόμενοι, . ς  δο7, 16 
εὐτραφής 599, 19: 408, 14. εν» 
να πμόμήφα οι εὐτρύφητος 1313, 

.. 1 νά, 

Εὔτφησι ει εὐτρήσιος 509,17. 
ον μα εἰ Ρ. ἐνύσφητο -ς 

«60011 ον" ν 

εὔτφοχα Ἱ- Ρτο εὔτφοχον 985, 1ο, 
ἐδεφόχαλο» 588, 27. 

᾿ 4 . 
ευτυκίςειν "να ὰ 

εὔτεκτος ο οτι μὴ αι 
ον | 

εὐτυχία εἴ εὐτύχεια 405, 1 
εὐφαλαρα ἕων 3 

« 

ὥς θα. πο ην 
εὖὔφρρος 309, 14, εὐφοφία καὶ 443, 

ΓΕ] ὰ ν ἡ η τ 

εὔφναγκα 500, 455. οι ρθ[ς εζ- 
Φφαμμαι 

εὐφφαδέως 
εὐφραύω ὅ00, 41: υφράντ, 
-'οὔ, ὐ.  οάὸ, ος 
ΕὐφφάτιςἹερίο 

σὰ 39. ν ρος ' 
» 5090, 57. εὐφνῖα οἳ εὐφύεια 

να ϊ 
εὐφύσητος βτ3ν 56 
εὔφωνος 59060, 41. νὐρίο ετα- 
τὖα Πποτας ηπαπάοφμο Πάπδρο- 
πο πίας Ὅτ δχο, ὃδ 

εὐχαφιστήρια ὑπὲρ ὁ κ μνεήρο ὑκὴρ υγείας Τοῦν 

εὐχερής ς 4οο, ὃ 
εκ τοῦ, 1ο. 3 Εὐχήνωφ άοσοι, 1ο 

εὔχομαι Ίοο, 4ο, 
Βεῖν, ουρία ιν» 
μὴν ποσο, 10. εὖχος τὸ ποσο, δε 

δι εὔχφονε ο. δι πΒ 
εὐχωλή υ] ἀοο, 36. 
εὐχώφητος 389, 16 
εὖω τὸ Φλογίον 508, 50: 4ος, 

βἲτ εὔω τὸ φωτίω να, Ὁ 
192, αἱ 716, ὃς 



4οι, 16 
εὐώόιν αδο, 18 
τοῦ εὐωνίστου χάριν δια, 36 
ἡ εὐώνυμο 140, 23, 34: Ῥ]επε 
ἡ εὐώνυμος χείρ - 401, 33 

εὐωπέλεια 590, 49. Ίο. εὐωπε- 
λ{η διά. 41 

εὔωφοι 491, 57. εωρία αὶ ἄοἳ, 
43, ενωφεῖν [οι ωφεῖν άοι, 9δ 

εὐώρκουν 5ρ9, 47 
μοντ α" 491, ὦλ, εὐωχηταί201, 

ἔφαγον 756, 4 
ἐφαμήλως δοῦ, 43 
ἔφαν Βοεσι. άοι, 45 

έφανβεν Β. 4905, δ6 
Έφαο Ίο. ο τὸδ, 46 
ἐφάπτω 4οῦ, 9 
ἐφαρξαντο Ρτο ἐφφάξαντο 0ὔ7, 53 
ἔφασο ἀΤ7, 5ὗ 
ἐφεκόμενος 4οι, 49 
ἑφέμκε άπο, ο0 
ἐφειμένος 493, δ4. ἐφεῖναι, 4- 

{ Ῥε]ατο 4οι, 7. ἰάοια ἐφεῖαδαι 
Τεα ἐφίεσθαι 491, ὀ5. ἐφεῖντο 
,Ἄὰς 1. ἐφείω Ρ- Ρτο έφω 493, 
«δι 

ἐφεκτοὶ τόκοι 495, 40 
ἔφελκε 595, 5ο. ἐφελκυστικόν 
ο ᾖστι τὸ ν ὢ τῷ γ΄ προσώπῳ 

405, 9ο: απ ἐφελκυστόν ἐστι: 
αοῄνο Παπι(αθ ἐφελχυστικόν 
ἐστιτοῦν άδις 232 

ἔφεσις ἴπ Ἰμάϊς. 491, 5ο. ἔφεσις 
εἰς ἆλλυ δικαστήριο 305, ὃ 

"Ἓφεσος ποπα. ϱτ. 403,7. Ἐφε- 
σεύς ἴει Ἐφέσιος 103, 1δ. Ἓ- 
1φεσία "Αρτεμις ἆο5, 1ο. Ἐφέ- 
σια γφάµµατα 403, 33. ᾿Ἐφέ- 
σια ἀλεξιφάρμακα 402, 50 

ἐφεσπεφεύω 405, 53 

'ἐφεσταμένή Βάλασσα, ΡΙο ψφεστ. 
319, ὃλ η 

ἐφέστιο». 176, 11: 4ο., 50 
ἐφεστφίς ἡ 7990, ὃ 
ἐφέτῃης ὁ 403, 44. Ἅἐφεταί οἱ 

3600, 4δ: 403, 1. ἡἐφετίνα, 
1αὰ. .. 393, 59 

ἐφετμή ἓ- 100, 5: 402, 50 
ἐφετοίς Ρτο ἐφεστρίς 403, 39 
ἔφευρε Ιπιρετάῖνε 4δ4, ϱ. ἐφεν- 

ρετη: 456, 38 
ἐφήβαιον 505, 56: 548, 48. ἔφη- 

βοε 559, 17. ἐφήβια, [ολυπι 
90, 3 | 

ἐφήγησω ἡ κ 405, 33 

;. Ἔφηλος [ει ἔφμλις 102, 33. Εφη: 
λος ὀφβαλμοῖ; τ14,0. ἐφη- 

το λές” ἀοὅ, 19 

ο τἐφ ἡμας ἵ Ἴα5ς, 20 

Ὁ ὶ ἐφήμερος τροφή 700, {1. ἐφή- 
µεφον, ΟἸομία 901, 10. ἐφη- 
μερία 4οῦ, 1 

ἐφημοσύνη αν τα 
ἔφην µ5 Ἡ 788, 44 
φαπται . 495, 9 
ἐφήσω ο 4ο, 46 
ἔφη 4ο, 54 
ἐφβίατο Ίομ. 405, ὁ6 
Έφβιβεν ἓ- 653, 46 
Ἔφβοςθαι Δε. 512, 46 
ἐφδός ἴει ἐφΒ. 4οὔ, 43: 65ο, 56 
ἐφιάλτης ὁ 4οὐ, 52 
ἐφιείς ε Ῥτοάμειο 187, 1: 495, 

37. ἐφιέμην 405, 50. ἐφίετο 
ον, 40. ἐφίεσβαι οιπι ἄεοι, 
50], 5: οἶπι βεπῖτ. ὁ61, 17. 
ἐφιεμένη δίκη 4οι, οι 

ΕΤΥΧΥΜΟΙΟΦΙςΟΝ 

: Ν ) Ε Χ. 

ἐφιάόνουσα τοῖς µήλοι» 577, 55. 
ἐφτὰ εἰ ἔφιὰ αδᾶ, 14. ἔφις 
3ὐᾳ, 90 

ἐφιλώμην Τ90, 57. ἐφίλεσκε ὅδι, 
49... ἐφίλη Λο. αὔ, 4 

ἐφίστασβαι 564, 45 
ἔφλαδον 4οῦ, 47 
ἔφοδος 178,33. ἐφβόδιοι εὐχαί 

548, 49. ἐφόδιον τὸ Όδι 9 
ἐφόλκιον τὸ 40ὔ, οὸ 
ἐφομαρτεῖτον 0-35, 55 
ἐφόφευν Ι- το ἐφόρουν  ῄΤά6ὀ,3 
ἐφοφμῆσας, ποια 4οῦ, 47. ἐφορ- 

μεῖται Ρ1Ο ἐφοφμᾶται ὁ0ὅ, 49. 
ἐβόρμμσις 777, 15 

ἔφοφος λόγου 376,51: τῆς µαν- 
τείας 318 9ῦ: τοῦ πολέμου 
χάο, 10: τῶν ἄστρων 10δ, 27. 

[ο ἔφοφοι τῶν τικτουσῶν 308, 
5δ,. εφοφοι Γιαοβάκεπη. 405, ὃδ. 

. ἔφοφος, οΟΡΠοΟΠΙ. 561, ὃ 
ἔφραδον 008, 9ὸ. ἐφράσατο προ:- 

ιόντα 790, 34 
ἐφυβρίστως '' 904, 3ὃ 
ἐφύμνιον 55, 1: ἀ4θο, 42 
ἐφυπερβύφιον 900, πό 
ἐφώρι». 405, 97 
ἐφῶτε {ει ἐφ᾽ ὧτε 404, 3 
ἔχαδον ες ε 4οὅ, δι: 499, 19 
ἐχάφην, Ίιοι ἔχαρον δο7, ὃα 
ἔχεα εἴ ἔχευα α. δοο, 49 
ἐκέγγνός ο. 609, 4 
Ἐκέδωφος ἢ. 4ος, ὃ 
ἐχέβην 5 Ἡ 8ου, 47 
ἐχέκολδος 958, 17 
ἐκεκράτης Φοδ, ὃ 
Ἔχελος, Ίιετος ἀοά, 5. Ἐκελί- 

δαι, ἆεπι. ΑΙΙ. ἀος, 
Ἔχκεμος ιοῦ, 4: 104, 55: ὅ34, 24 
ἐχενηός 50, 9 
ἐχεπευκές 1δῦ, 57 
ἔχεσον α. 128, 97: 006, 4 
ἐχέτης ὁ ν 401, 31 
ἐχέτλη ἡ 175, 20: ἀθά, 15 
Ἐκεφυλκείόκς 106, ὃ 
ἔχευα εἴ ἔχεα α. 8ου, 49 
ἔχης ὁ 4οχ, πό 
ἔχήσε Ε. Ρτο ἔχη 65ο, 7, 1ο 
ἐχλές εἰ χβές 4959, 30. ἐχθές 

Ῥτίας 4 χθές. 8ου, αὖ 
ἐκλήφειε εἰ ἐχβήςΗ 4οῦ, 16 
ἐκδέων εἰ εχΆιστος 405, 51, 59 
ἐχλοδοπός οἵ ἐχβοδοπειν 495, 44 
ἔκβομαι 119, 51. ἔχβος τὸ 405, 

59. ἐχαρός 119, ὁ2: 409, ὃ7. 
ἐκβρότερος, ἐκβρότατος 405, 
ὅ4, ἐχβροποιῆσαι 495, 47. ἐχ- 
Ἀρόφρων 349, αθ. ἔχθω οἳ ἕ- 
χβομαι 405, 42 

ἔχε τὸ κῖ Ἰτετα δοε, 44 
ἔκιόνα καὶ 394, 00. ἐχιόναῖος 345, 

55 
ἐκιλιώθή 4ο4, 45 
ἐκκιναῖος 404, 55 
ἐχῖνος 4οά, 44: 705, 48, 56: 

εοπτεριο 488, δ. ἠἐχινας εἲ 
ἐχινάδες νῇσοι 4οὸ, 7. ἐχωό- 

 πους 4οῦ, 12 
ἔχις ὁ 4ο8, 520, 56 
Ἐχκίων 4οά, 4 
«Ἕχμα τὸ 4οὔ, 19: ῥΡ]ήτ. ἔχμα- 

τα Τ7, 16. ἐχμόρ ἀν 213, 19: 
015, οδ ς 

ἐχόνη ἆ. 179, 46 
ἔχφαε 192, ὅδ: δι4,9 
ἔχφαισμον διε τε 
ἐχρην 6458, 28 
ἐκφησάμην δις, 2 

ἀχρύσοσκον οι, οδή, 28 
ἐχυρός 4ο, ιὃ: 4οῦ, 7. ἐχνφό- 

Φφων ὁ ἡ 4οα, 18 
ἔχω 496, 30, ἔχω τὸ κρατῶ 101, 

α9ι ὃπά,2ὸ: δ10,40. ἔχουσαι 
Ῥτο ἐπέχ. 70, 35. ἔχω τὸ 
ἐξέχω 10, 22: τὸ ἐλαύνω 20, 
560: 010, 14. οὐκ ἔχει γεγο- 
γέναε, ποπ ροιεβὶ 608, ϱ. εἴχεν 
εἶναι, Άτο ὤφειλε 310, 10: 
336, 44: 513, ὃ: 305,2]: ὅδο, 
16: ὅδ0,9. εἶκεν ἂν κλίνεσθαι 
διὰ οφ. {οἱετεῖ νοὶ ἀεῦε- 
χοῖ Ποστ «01, 4δ. ἔχοντα Ρτο 
ὄντα, εχ[ἱοπιία μ. ν. 
ἐκόμενα 400, 17. ἔχεσβαι τὸ 
ακολονβεῖν Ίοο, 14. Οκ ἔχω 
εοπηρο[ίῖα ἵπ. οχο» οἵ οὔχος 
403, 3 Β 

ἔψησις αὶ 557, 19: 4δδ,1. ἑφητός 
4οῦ, 441 ετ ἐφητός  ϐθοο, 55 

ἑψία οἵ ἑγία 4οῦ, ὃ. ἐψιάασθαι 
Ρ. 4οῦς 12 

ἐφεμνβιώσθαι 4οῦ, 5ῦ 
ἐφίω εἲ ἐφιῶ 496, 11, 12. ῥἐἑψιό- 

ωντο 4οῦ, ιά 
ἔφω ἀείεοι, 3 

405, 44. ἓψ 
555, 54 

ἕω τὸ ὑπάφχω 9δ., 41: 507, 55: 
τὸ πορεύομαι δὅ, ὃ: 591, 12: 
467,6: τὸ περιπατω 725, 30: 
σὸ τελειὼ 9δγ, οὸ: τὸ ἐκπέμ- 
πω (ᾳιιος νοτίις α[ρίταιατ) 2094, 
95. ἕωηςγ 907, 95 

ἕω Πρπὶ[: αμας µαὺ. 562, 55. έω 
τὸ καβέζοµαι 99ο, ὃ6: 4901, 
40: 4δ5, 50: τὸ κάβημαι ὅοο, 
11: 006,41: 741,38: τὸ ἐν- 
ῥύομαι 99, 9, 18: ὅοο, 1, 390: 
Φοδ, 16: ὅδ., 46: ὅδ5, 1, 57: 
τες ἕω τὸ ἐνδίω 917, 92. 
ἕω τὸ πληρὼ 177, 95: ὅδο,ας: 
75ο, ἅπη το κοφεννύω 16, 42: 
507, 55: 503,30: 405, 2:. τὸ 

σέµπω αοῦ, 2: 615, ὃ: τὸ ᾱ- 
πολύω 5ὅ7, ϱ: 420, ὃι 

ἐἑῶ ἅἄσω 902, 4. ἑῶ ᾱ. αἲ ἕω 
900, 13. ἑῶ, έημι 300,7. ἑῶ 
τὸ κάβημαι 204, 96: ἀπη, ὃ: 
558,54: τὸ καβέώµαι 955, 19: 

τὸ κορεννύω 218, 5: 49ο, 2δ: 
τὸ εὐφραίνομαε 508, 5 

---εω ῬΤΟ ου ΑΙ. ἃ ποπη. Ιω ας εἴ 
”5 ὀ5, 5δ, 44: τεεῖμς Ιοπίος 
027, 56 

--έω ἆἁγ]]ανα ἵπ αωὐδ. Ρετ[οπῖς 
εοππαβαπτατ «1δ, 96 : .. 45. 

3, 195. ἐφῷ ήσω 
ὠντες ΡΙΟ Έφουτες 

έω Ῥτο ἄω Ίου. 651, ὅδ 
ἔφγε . 561, 5ο 
ἔωβα Ε 8ο6, 49 
ἕωκα ΑΙ. Ρτο ἠκὰ 107,3. ἑῴκειν 

Αἱτ. 551, ὃ. Πο ἑώχει 296, ὅδ: 
εἳ Ρ]αγ, ἐῴκεσαν 5σι, 36 

ἕωλο» 390, ϱ: 505, 16, 37. ἕωλα 
δεῖπνα 502, 24 

ἑώλπειν ὅσα, 59 
ἑῶμεν, κοφεσώμεν 10, 43: 495, ὁ 
ἑῷμι ᾧς ᾧ 56, ὅ 
ἑών όντος 9δο, δι, 54 
---έων Ῥτο ὤν Ώοτ. α ποπη, ἵπ αι 

4ο, 960: δο7, 1ὸ: ὅ77, 44: το- 
οἴἶις ]ομίεε 787,59. ---έων Ε 

ο. Ῥτο ὧν εἴ ων 337, 4. ---έων 19Η. 
Ὁ ὢν επάπι Ἱπ. ρατΠαρῖϊς 

ο4, 7 
ἑώνημαι Λι. 301,47. [ο ἐωνοχόουν 

951, 46: εἰ ἐωνοχόει 60ο, 13 

πα 

979 

έφος ᾖ. 565, 11 [0901. ἑφα 353, 
12 

ἑώρακα ,Άιτ. 014, 57. Πο ἑώφγειν 
901, 30: ἑώρταζον 501, ὅ]: 
ἀώφων 051, 40. ἑώρων αἴρις. 
517, 4 

ἕως α 53, δ,άι: 984, 4: 987,19: 
ἕως Φιαφή 700, 25: έως αν ώς 
αμα ζτἱ [αγία πι ἀᾷειι χο, 47. 

: τὸ ἕως, τὸ φῶν ο ὰ, 16, 18 
ἕως ἂν ἕλλοι 220,18. ἑ έ Φή ΄ ἕως τίωρ 

εως Λιίϊο, Ῥτο αος 105, 57. 
τεως Αι. ΡεΠ. εχΧυς 687, 17 

---έωφ Ῥτο έος αὐ εώς, Άιι, 180, 
17: αἀνειὺ. ---έως Ρτο ως 1θὸ, 
3ὰ 

ἕωσε ὤδι, 48 
---έωσι Ῥοεῖ. ρτο ὧσι ασᾶ, ὰ 
ἑωαφόρος 309ὔ, 48: 246, ϱ: 553, 

αχά: 828, 17 

---ἔφτο [. Ρτο οἴτο [ει ὔτο 578, 54. 

7, 

ὁ ποπ [οτι ππτο [ ςοπ[οΠᾶΠίοτη 
ὅτο, 18: Αεοὶ. Ρτο σσ 5δ»5, 13: 
Ρτο σσ Γ)ατῖοε 675, ο5 

έα Λε]. ᾗτο ὅια 407, 7, 38: 1πι- 
τοπᾶνα ρᾶτ. 143, 10: 348, 13, 
17: 497, 10 

(αβάλιω Ῥτο δια. 496, 45 
Ζαβουλών 4ο6, 4 
«ἄγκλον 4ο6, ὃχ 
(αγρεὺς Διόνυσος 496, 46 
«αής έος ὁ κα 406, 50 
«ἄβεος 397, 4: [οοπη. (αθέη Ίοπ. 

4ο7, 13 
θαβερές 4ο7, 19 
«ὥκορος 407, πὃ . 
«άχκοτος 4ο, 15 
«ὅλη ἡ 497, 51. «αλαίω 4οθ,45 
«αμενής Λεο]. 407, 21, 4 
Ζαάκολξις 407, 45 
ἑαπλούσιος 406, 4ο: µαΠιαιφ 

«ὥπλουτος 143, 1Ο: 1248, 19: 
4ο7, ὃ 

245 αντός ποπῃ. ῥτ. 595, 11: 695, 
3 

«ατφεύειν 408, 12. «ατρεῖον 498, 
15 

θασρεφής 4οδ, τά 
(ατῶσαι 4οδ, 11 
“ο” 498,16. ῥαφελῶς 498, 

2 

θαφλεγής 497, 1ο: 408, 15 
ακρειής 498, 30. «χχρειῶν ἂνέ- 

μων 5δο, 54 
«άχρυσος 776, δ6 
οάω ϱῷ 415, 57 
θεαί αἱ ἀ1ά, ἆ1: εἰ ὀειαί ά1ο, 11: 

ἁλά, 4ο: ςείδωρος άχο, 4 
ζειρά ἡ 35,1: Ρας, «ξιραί ἀιο, 

30. «Ἔτρος ὁ 35, 56 
Ζέλεια ἡ ἀ4οδ, 4ο 
«έλιω τὸ βάλω 4οδ, 4» 
«έμος [ει «ἔσιικος 49οδ, 585 
εέσις τοῦ αἵματος ά1ο, 55: τοῦ 

Ἀυμοῦ ἀ11, 1δ. «ἔσμα ἆ. 555, 
ὃο, 52. «ἔστος -ᾱ. 415, 96. ζε- 
στὸς ἄνθρωπος 415, 23 

ἑευγῖται Αἴλεπ. εἰ ὠυγίσιον τὸ 
41ο, 1 

«εύγλη α 4οο, 95: 06ᾳ, 15: ρ]υγ. 
ςεὔγλαι ζ α7ὸ, ο7 

6εῦγμα τὸ Ίοο, δι. ὁ Ζευγμα- 
τίτης Πρωτέας διὸ, 4δ 



οὖι 

ευγνύασι Ίο. 177, 18. νο: 
{ο σκε ]οπ. Ρο ἐθεύγνν θ34, 47 
6εύγω 400, 4δ. «εὔγος τὸ 499, 
δε «ευκτηρες οἱ 313, 1. 

4οφ, 30. «ϱενξιδία Ἡρα 

«ευστός ἆ. Τ 
᾿ κεύω τὸ γεύω 4οδ, 59 

«ἔφυφος ὁ 596, 19: 498, 45. ὁ- 
Φυρίῃ αὔφη 408, 4δ 

οωτος άπο, 1ο 
ςἩ Ρτο ὁᾷ Ὠος. 41ο, 50, 47. ὅτ, 

νινε, ἹπρεΓ. άχο, ἆλ: Ἰάεπι ἓ 
οι αχο, 41, 4ὐ: 608, ὃε 

Ζη3ος ϱτ. 700, 95: Απιίορας Ε 
411, 

} Οήλ αλά, 19 
ὦ]λος ὁ ἆ1α, 19: ἵπ Ῥοπαιι ος 

πια]. ρατι, 026, 50. «ιλότυπος 
ὁᾳ, 26. ὦιλφεν Ῥτο ᾠιλοῖεν 
θα, αᾱ . 

Οιμία αὶ 411, 30. «ᾠημιοῦν 3ανά- 
τωτν 774, 1] 
(ὖν 415, 96 
-- ὧν βάνειο. 316, 46 
2ήφυνλος εἰ Ζηρυνθία 411, 20 
«Ἡς Ρτο «Ἡς Ὠοι. «1ο, 50, 47: 

793, 14. Οἶσειας απα Πρπὶξ. 
Μπα ς ο ὁ 

οτμμα, ἄοπίξιπα 6054, 22 
2ήτης, Έοτεαε {. 411, 4 
ὠιτηταί Αι]ιοῃ. 411, 1 
νὰ 411, 49. «ὕτφεων 411, 

οὗτφιον χι, 42 
το εἲς εἴ άπο, δ6 

«γ)ωσαι 411, ὃλ 
ἀκἄνιον 4χα, 46 

οινέχιον νυ]ς. 728,9 
«ζίω τὸ οητὼ 41, ὃι 
ον 415, 46 
«ύφος τάχα, 59 
«νγάζω 445, 54. «γαατρον 411, 

3δ: ἀό, 54 
«νγεῖν [ει «υγοῦν 744, 1. ὁ- 

γίτης οτάο Αιλοπίφ 452, 4, 
ποομς ὠνγίτης 410, 1 

«νγός ὁ 411, θά, ὁ «ὠγός εἰ τὸ 
«ωγόν 98, 56. «ὦγος π]ιᾶ- 

τ 729, 1ο. θυγ;μαχεῖν 413, 
19. «υγοστατεῖν 744, 11. «ὗ- 
γωἍφον 06, 

ούμη αὶ 413,90. «υμήτης [ει «- 
α”” 413, 2]. «ύµωμα τὸ 413, 
0 

ενστόε ἆᾱ. 41», 56 
«ῷ ᾖσω ἀλό, 57, 90. ϱῷ ὧσω 415, 

6, «ὦ τὸ «ωογονῶ ἀνά, 1ῦ. 
«ῷ Ρτο οώοιν Υἰγί 743, 4: εἰ Ε. 
οχ «άοι, νίναι 410, 4ο 

--όω ΡΙΟ σσω Λεο]ίου 108, 16: 
27ο, 307: 200, ο]: Ὀογ. 1οά, 
1ὐ: ΤΓατεπύπο πποχο 605, 40. 
--ζω ΡΙΟ πτω 124,32. ---ω 
βΗ. σω 109, 28, ὅ]: ει ἕω 1οο, 

10/50 
ἑωάγφια 103, 52: αδά, κὃ 411,4] 

ἑωγτάφις 111, 0λ. (ωγφάφημα 
4ο, 4} 

«ώγνει ἀλα, 18 
«ῴδιον 115, κά, «ωδάφιον 458, ὁὅ 
ή η 4ιὸ, .. 

κ» µε” . τό, ὅη 
(ωμφόφος 408, 481: τὸ, «8 
«3, ππρετ. 608, ὃ 
(ωΐδιος κύκλος τὸ, ιό, ο μιον 

τὸ 41ὅ, 18 
Ζκέλορ ἆ. ὔσα, 

θωΐον κάκιστον 415, 3 
«ώμα τὸ 419, 5ο: ἁιά, 20, 37: 
τι 495, 4 . 
ζωμήρυσις α -.587, ὃ 
«μι [- εκ «άοιμε ο 41ὸ, ὅ9 

μµόρ ὁ 415, 45 
(ὦν «σα (ὦν ἀπο, ὃχ 
θώνη ἡ πάν ὃν ἀἰπαῖπ. ϱωνάφιον 
τ πο, ὀ6 
(Οωννύω 419, 96: ἀχάν 3: δοᾷ, 29. 
κ «ώνννσθαι ' 419, ο 
οβον, αἀ[οπριο 415, 16, 45. 

«ώογονῶν ἕκαστα 540, 10. «ωο- 
γνάφοι 413, δα, «ώοποιὸν 
πνεύμα 498, ὁ7 

οὗος ὁ ὅσ32, 44: οἵ «ωός 1950, Τ: 

415, 50, 90. «ωοτόνος 415, 4δ. 
ςωοφοροῦντα 404, ὀ]. «ωπυ- 
φεῖν ἀπὸ, ὃ 

ςωρότεφος 414, 5ο 
«ως [ει ώς ὁ «ωός 415, 5ο, ὁ6: 

πα, ὁρ. «(ως 5ο6, ὅ5: Ε εχ 
«ωός 050, 16. «ῷς Ριο οὅοις 
ὤ ιό, 50 

τςώστειον τὸ ἆσ, 49 
ζωστνφ αιά, 19: δο6, 4δ. Ἰω- 

στήριος ᾽Απόλιων ἀπά, 32: 
1άεπι «ώστφιος ἁπά, 20 

ζώτειον 14, 10 
τὸ (ωτικὸν τοῦ ζώου ιά, 6 

«άω 227, δὺ. (ωώω τὸ «ὦ ὅδο, δι. 
Πο ζώει 15, ὁ7: εἴ ζώειν 198, 4. 

ΜΗ 

3 Ῥτο α Ἰοπίοε 528, 38: Ριο α 
οπίεθ ἴπ Ῥταεῖ. ππεάιο ὅοο, 1: 
Ῥτο α ἵπ 4οΠ[ίο Ῥείπιο Ἰοπίοε 
ει Αι. 6260, 30: Ῥτο α Ὀοι. 
756, 33: Ῥτο ει 2, :τ 121, 
1ό: Ῥτο ει Αεο, 600, ὁ5: Ῥτο 
ει Ὡοτῖοθ 2ο8, 9: 008, 2ο: 
Ῥτο ει Ώογίευ η γετβὶς Ἴχον εἴ 
Ἴλκον 419, 490: Ῥτο ει Ὠοτίος 
εἰ Λεο]. 1π καλιπάφηος 357, 
6: Ῥτο ει Ῥοεοιῖεε θοῦ, 5: 
Ῥτο ε Ἰοπίοε ιοῦ, 25 Ρτο α 
Αοο]ίεο θοῦ, ὐ4: Ρτσο ἵπ εΟπῃ- 
Ροί. 18”, αὖ: 4, 35: 40χ, 
31, ει αῑβί, η ἵπ α Ότενο ὁ2ὅ, 
α: ἵπ εθ11, ὃ: Τη ει, Αεοι. 
6076, 50: ἵπ ει Ώου. ὁδὸ, 4: ἵπ 
ει Ῥοεοι. ἀλο, ὃ: 026, 7: 66ο, 
ὂπ. 3} ἵπ ω 381, 11: ὅτδ, 90: 
θτι, 40, η Ῥ]εοπα βίον Τὅ, 
95, 5φ0ο, 25, 49: «πο, 7: 196, 
Δα: Ῥ]εοπα[ίεο ατα ποα]- 
19 423, τά: 460, 6: Ῥετ (γῃ- 
οορεΏ θχΙ Γη 467, 9 

--- οκ ος εἴἶαπι [αυ [ίαπι. δ7, 59. 
---' εἰ ος Βπιία 361, 17: 743, 
δ0. ---η ει ος πετ. 101, 50: 
747, 38. ---η [οοπι. ἀοτῖν. εκ 
ο» πεμίτο ὅᾳ7, 18. ---η [Όεπα. 
Ππρυ]ατε, εἲ ποίγαπη Ρ]ητα]ο 
747, 38. --η ἵπ οοπιροβιίοπε 
παης ππαποῖ πμπο πηπαίυτ ὅοῦ, 
509: Ἱταπδ ἵπ ο 300,91 Γγαηδητ 
1π ος Τε, 50, --Ἠ [οεπη. 

μα φ η [είδαν εοπιροπίτωσ 290, 
4, αν η ΠΕΜΙΕΗΜΗ, Ἠαπι- 
αμαπη Ππρι]αγϊ οὐ κρίάπα οᾱ- 
[η ο 491 αν τη εροια[ῖν 
ἵπ Ῥτοπο πα θιιν στὰ, 4ο 

--- πμ, οκ ος [υ[.. 678, 1ο. 
--” [αῦ[. οκ ος ὑαγγίοπο, οἱ 
σοπίτα 412, δὲ, --ή νοιραῖο 
αὐ ο 130, 30ῦ. -Ἡ νεα] 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΠΟΙσ6ΟΝ ἄΚΑΒΟΥΜ 
Ἠγρετά1[γ]]αΐνα επι ω ἵπ αΠἴε- 
ο λλκὴ---- δ00, 49. --ή α- 
γειὺ. (78, 9ος 416, 15 

ή εκαι ὅδ,24. κ Ῥτο ει Αῑῖσε 
Ίπ γετὺ. ααβίη. 131, ὅδτ αθῦ, 
50: 41ο, ὅσα: εἴἶαπι ἵπι ποτημι. 
ἀῑπήα. ας 

--ῃ αἀγειδία, αὐ[αίριο , ἀ1ῦ, 
14: ετ 8, 27, 45. -- Βηϊία 
αἀγειρία οορπαῖα ἆ ἵ 
1η ω5 ν 4ο, ὅ, 9 

--Ἡ Ε εχ έα, υἳφακῇ, συκῆ ὅ9δ, 
40: 755, 56. --Ἠ ρτο ᾱ, ἐκ 
έα Ὀος, 07ο, δ: Ἱτεπι(ας ᾷ Ρτο 

 ᾷ ο ὧ6α, 35 
3 εοπἰπποΠο 415, 16, 50. }Ἡ εὖ 

Μὲ κακῶς 41ὸ, 17. ἩἨ εοµίυπ- 
εἷο εχρ]εῖῖνα 726, 1ο 

4. οοπίαποο ἁιά, 50: 4159, 4ρ. 
Πο 7 οὐχ, ἄπποα ἁλά, 96. Ἰ. 
αὐνειῃ. Ιπταπάί ἀχ1θ, 4ο. Ἰ 
µαάλα 695, 40. μὴν, ἵη Τωγ. 
ει α[ενετ. 119, 1: 376, 66: 
41, 41. ᾖ τὸ ἔφη 9ο4, 35: 
ἀιό, ας 416, 34. Πο ᾖ ὁ' ὃς 
410, 51, 9δ - 

ἡ, απίσι]ι ρταερο[. 416, 1. ᾗ 
απεῖς, Ροβρο(. 419, 57. ᾖ αᾱ- 
γετρ. 7δ, ο: εοπἰαποῖο [ει 
αἀνετὺ. 416, ϱ. ᾗ εἰ ὡς εοβαᾶ- 

χα 44ο, 7 
α ας εάλδ, 4ο: ἀδι, 31: ΑΙ. 

τα ας ε 131, 52,50: 430, 2: 
αὖ, ὅδ 

---μαι ]οἨ. ρτο µ 400,7: 509, 38: ὅοι, 56 ΡτΟΜ 7: 9599 

--ήατο Ἰοπ. ε6ἵ Ῥοεῖ. Ρζο Ἠντο 
100, 48, ὃχ 

ἠβαιός 193, 4δ: 417, 1δ: 423, 
1 

ῥβάσχω ἆ. 462, 49. ἡβη κα ἀχ7, 
27. ἠβΗδόν 417, 

Σβουλόμην Αιῑῖς, 41ο, δι 
”9υ2δ.ιᾶν 3280, 5ο 
ἠβώω Ρ. 357, 59. Πο ἠβώοι 754, 

109: ἠβώωσα 4λο, 7 
Ἴγαγον ε. ε 417, 5ο 
γάβεος ἴ- 5, ὃχ: 4ο], 9: 417, 
0: 605, 49 

ἠγαλέος 418, 1. ἤγαλνε 418, ὃ 
γάμην ο 41δ, 9 
γαάσσατο 41δ, 1ο 
γγύα οἳ ἠγγνᾶτο 418, 56. Νγ- 

γυνβησαν Όσο, 8 
Ἠγε, ΡΙΟΠΟΝΗ. τε]ατ. 416, ὃ 
Ἠγέλοχος 9. 309, ὁ] 
ἡγέμαχος 3990, αὁ 
κ» 300, 45: 418, τά, ο Μη 

µόνεσσι ἴ. 418, 1δ. ἡγεμονία 
ἡὶ 418, 30. ἡγεμονίαι στφατιω- 
τικαί 735, 4δ. τὸ ἡγεμµονικὸν 
ἵπ οριῖο ἵαππη παπα ατος ὁδὅ, 4, 
ἡγεμονεύειν τῶν ἅλκων 418, 10. 
νγεµονεύει ῥύον 17, 16 

Ἠγεφέεσβαι 415,18: 471,0. ἡγε- 
φέβοντο ὅδο, 13: 418,90: 421, 
ὃ,  γεφβεν Βουοι. 418, 3ὖ. 
ἡγέφοντο αὓ ἀγείφω  'Πδῦι 1ὸ 

Ἡγίέστφατος οὐ αφο, ὅγ 
γή Ρίο ἰνγή νυ]ρ. θ90, αι 
ΥΥ/λάζω 418, ὃι 
Ἠγήμων 418, 1ο 
Ἠγητορία ὶ 418, 49 
Ἄγνισαν [εὰ ἠγνισαν δι 1ο 
Ἠγνοίµσεν Γ. ν αι Ἡ 
ἡγοφύωντο ρ. 418, ὃ 
Αρχ ὁ Ἴρο 56, ὅ7. ἡἠγοῦμα, ᾱ. 
«399, ὃο 4 

δα 

΄ἄγουν ἀεε]ατ. γ75,-15. Πε 86, 58, 
5 66, εἰ αἰρι 9 
ἠγροκεύσω αὐ γρ ο α δο 
δε 416, 18... δέ εἲ ἰδέ εορυ]. 

405, 5. η Φ 
ὄδεα Ίοπ, ρτο ᾖδειν 419, 13. ἄδει 

Αι, μα” 

Λήδειν εις ει Αιι. 419, 55: ετ 166, 
5 350, 14. Ἠδεισθα ἔ- 4λο, 

9: 451, ὅ7 ον 
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Βέσφατος 24,35: 448,2, 7: πθυι. 

βέσφατον αὖδ, 51: θ10, ὃ 
Ἄετηρ 177,24: οἱ θέτης 177, 39: 

αδ, ο 

Θέτι Ρτο Θέτιὸι 4318, 21. Θέτιν 
εἴ Θέτιδα 676, ὁδ. Θετίδιον 
218, 54 

Ἀετό» {. ὁδ7, 28. Βετοὶ υἱοί 519, 
ον 441δ, 21. ἀετὴ Ἀυνγάτηρ 
5τ6, 5 

Θετταλικός 418, 57. Θετταλι- 
κὰ πτερά αι ὃ, ὦπ. Όεττα- 

Άιῶτις τετράς τοα, 98 
Θευἑᾶς ἆ. «ιδ, ὖ0 
Θεύόοτος ἶοπ. 500, δι 
3εύειν [ει Λεῖν, «1Γ. αἴ, 60 
3εῦν ἔ. ψχο Βεόν 4ιὃ, ὃὰ 
Βεύσω [ατ. 205, δᾷ: πε. Φεύσε- 

σῆαε τα. ιδ, ὃκε 

Ἡέω ρτο πώ 449, 56. Βέω τὸ τοί- 
χω 608, ὃτ ἵα πριν Ρετίοι 
οοπίΓα]αιας ιδ, ὁδ, (α. Βέω 
εοππροβτα πα Ἆος, οχγῖοπα 750, 
54.) Δέω τὸ βλέπω ἀὖχ, 1ὸ: ετ 
ἀθι ττ ππε]μ5 θεῶ τὸ βλέπω 
00ο, 6: 9εῷ τὸ ὁρῶ «αῦ, 260: 
3εῶ τὸ ἠανμάζω 0ο”, 4τ. Πεῶ 
ὅσω 305,10: 761,2 

Βέων ἆ. εκ Δεός 44χ, 12. Θέων 
ὦνος ἀεποπι. 404, 20. Δεώνειος 

326, ὃ7. Θεῶνι ἃ Νέων 907,31 
Βεωρός 448, ἀδ. ᾿Βεωροί, εἴ οἱ 

Βεωρίαν Φέφοντες 191, 52. εω- 
ρίαι, Γρεοιαομία 149,3. Άεω- 
ρικὰ χρήματα «45, ἀ4θ. τὸ 
Ἀεωφικὸν, Ίμεας 419, ϐ 

Ἀήβα 9Υτὶ5 ἡ βοῦς 4δο, 4ι. Θή- 
βαι πυπο ᾿Αόϕαμύττειον 49ο, 
10. Θηβαισι |- 100, 90. Θή- 
βησι 3, 15: 106, 90: 4ὐο, ὁδ. 
Θ,βαος Αεοι. 06, 2ὔ. Θ,βαϊ- 
κό; μοΠεΠ. . 991, ὅτε 

βήγω 150,2: ἁἄδο, 15,19. ᾱ.βη- 

᾽ 

γάνω 4δο, ιὸ: Ἀηγάνη 3245, 6 
Ἀμεῦνσο [)ογ. 180, 57: ἀθο, 18 
ἈΗήσαντο Ίο. { δα. 58 
αμίδες νύµφαι Τ 325, 33 
ΒΗΚΗ τόξου 350, 4ι 
Δηκτήρ Όδο, 27 
βηλαμών 4δο, 26 
ΒΗλή 7 441, 5ὔ0: 450,51, 5ο: 401,7 ᾿ 
3ηλυς 19ο, ὁ1: 481,7: ἴοεπι. 3 ή- 

λεια 4θο, 4δ: 057, ὃ. πειτ, 
Βἤλυ εος 951,52. τα 3ήλεα [: 
«ώα 407, 35. ρο!], θηλυκός ὅδα, 
05: Ἀηλνκοὶ κάλαμοι 4δῦ, ὃι. 
εοἵΠῃ. ἡ/λυμανής 190,06: ϐη- 
λύμορφο» 45ο, 27. ᾱ. Ἀηλύτε- 
φαι γυναῖκες 49ο, ὃι: ρεπῖι- 
ΡΙ. Λε. ἈΜλυτεράων 4σο, ὃ7 

9 ηλὠ τὸ Ξάλιω οῦ, 2 
αμα εἴ Πέμα 43δ, 4 
Θμμακός εἴ Θµμακεύς 491, 10, 

Ηαιροοτατίοηί ει θιήάαε Θήμα- 
κ..: δτομ]ι, 82. Θημακοί. 

Ἀημοσιίνη ἡ 501, 28 
Ὑημ. ν ὁ 491,7. Ἀημωνία ἡὶ 451, ὃ 
Ἀῆναι ρτο Φεῖναι Το, 17 
θηέάσ]ω ; 350, ϱὖ 

ἁππω «ας, 30. Ἀήπω τὸ ταράτ- 
ετω 718, ο δ4: τὸ ἐκπλήττο- 
μαι Τ4δ, 23 

οὖδ 

Ώήρ 4, 14, 9/ο, Ιεο 202, 14. 
Ἓλφες Ῥτορτίο οὐά 451, 16 

Ἀήφαμα τὸ 90, 3 
Ἠραμένης ὁ 4δι, 13 

Ἀηφάσιμος ἆ. 487, 5ο 
Ἀηφατήφ οἵ Ἠηρατή: δι, 38 
Βήφειος 4. ἁπι, 17 
Βηρεφόνος δο2, ὅ 
3ΗΦΗλοιγόν ᾖὅ, 48 
Θμρίκλειος κύλιξ 5768, 48: Ίφειι 

Θηφικλέους τέκνου 4δι, 1] 
ο η τὸ 401, 10, Ἁηρία, δε- 

ἴἶαο 190, 41» Ἀηρίον Ρτο ῶον 
ιά, 1ὸ 

Ώἠρόβοτος 451, 25 
Ἀηροδίωξ 451, 33 
3ἠροφόνος 603, ὁ 
Ἀηρωτής Ρῖο Ἀηρατή» ἴεα Άησει- 

τής 4δα, 35 
8ής ὁ 403, 8 
Ἀἠσαίατ» |- ἆδι, δι 
Ἀήσαο, [ιχῖ, Ίοπ. 76, 5ι 
Ώησανυροφυλάκιον 319, δ. 
Θησεύς 451, 50. Θήσειον, Ἠο- 

{6ἱ {πυπα, «Ἀχοες, Ἠετρα 491, 
50, 1. ἈησειότριΨ 491, 52. 
Ἀησομύςειν 451, 05 

Ώήσσα {οιι θήττα 451, 96 
Ἀήσω ἀμρ]ιοί Πρηϊ[- 15ο, 27. 3γ- 

σω τὸ Ἀρέψω «708, 35 
αητες Αιρεπῖς αἱ 452, 1,21. ἂν 

σεύς ὁ 403, 1. Αητεία καὶ 403, 
1. τὸ Ἀητικό», ΛΙΠεῃ, 410,25: 
. ὃ. ήττα [ει Φήσσα 491, 
4 

--θε εροεία[ῖ8 ἴπ Ἱπροταίγο 671, 
42: 608, 95: ετ ὅσο, δο. --ᾱ, 
πορειαϊίναπα νατίαι 477, 56: 
ὁπὸ, δ. ---Βι ἁοτι[ί [εουπαῖ 
Ππρειαιἰνῖ, ρεπα[ὕπηαπα Ἰοπ- 
δαπα ροβμίαε 749, 57. ---ᾱ, 
ερεσια ἵπ Αἀνετυ. 6016, 16. 
--ᾱ, πάν. οο. 208, 7ο: ᾖ.ο 
Ύεν 610, 13: Πρπίβοβηϊ την ἐν 
τόπῳ σχέσιν 616, 1 Ρεπυ]- 
Ῥια αἲ νατιοηῖ 20, 14 

Ἀέασμος ῃ10 Βίασος 405,56. θία- 
σο» ὁ 349, 5. {ᾖ. Διάσωσης ὁ 
4θάν1: Ρ]ΗΓ. βιασώται πο, 56 

Βέγω τὸ ἅπτω 1, 1: 30,38. ἆᾱ. 
Ἀεγγάνειν 45ο, 11 

Βόν ἴεμ αίς ὅ5, 19: αμα]ο Ἠταφ 
651, 59 

Ἀέξει καὶ γεύσει ἡδύς 662,2 
δές ᾱ. 461,9. 9ἱς ὁ 45ο, 6. 9ίς 
3 ἀρο, 4. Φίς ὁ οἱ καὶ ἀδο, 54: 
45., 16. 

θλάτης ἆ. 4ο, 5ο 
βλίβω ᾱ. 290, 4δ: ἀδά, ὃ. 9λι- 

βεσός ᾱ. 906, 4. δλίψις ἡ 
ἀδ4, 4 

βλώ ἄσω 300, 13 
--'μός γετὺα]. 306, 5: 545, 96: 

507, 1. ἆ- ---Αμών ὤνος 507, 3 
Ἀναίσκῳ Λο. 373, 16: 495, 56, 59 
Ἂνησιμαῖος 0, 28 
Ἀνήσκω 493,39: εἴ Ἀνήσκω 453, 

54. Ἀνήσχω ξω 351,30, Άγη- 
τός ὁ 4δ., 3260 

Βνῶ ες τεβνῶ 749, 5ο. Δνῶ ήσω 
44, 40 

Βοάζω 941, ὃ: 4θο, 19: εἴ Φοας- 
σω 441, Β 

Θόας αντος 555, 44 
Βομµφός ὁ 405, 309 
Βούνη ἡ 455, 55: 461,6 
Ἀολεφός 495,28, Ἀολερῶς προ- 
βαίνειν 490, 95 

----------ωών.. 

1.Δ.. 

κ πονθξυς η αρ ρνα-- 

| 
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8ολιαί αἱ τ17, 4χ 

Φόλος 283, 38: 55, 5ο:- Ρίυτ. 

᾿Βόλοι 717. 41. Ἀόλος οἳ 3ολός 

Ανά, 0. Βολός ὁ 450,38 3ο0- 

«λῷ ώσω 495, 39. Ξολοῦσθαι 
᾿οῖαπι ϱαμάϊο 75ο, 1ο 

θούς ὁ 410, 55: 4δ1, χα: 748, δα: 
ἠπιμρ]ιοί 16, 495, 6: απ 

: [ομε κ- Ἄχιτη 3: ἴοετη. Ἠοή Ὀ 
455,6 

Θό αι ἆσπι 455, λι 

Βορίσκω ᾱ- 456, 49 
8οφός ὁ 455, 5ο 

αρ 455, 30. Δορυβάζω 605, 

Θόρυκος, ἀἆεπιυ» Αἱῑ. 455, 43 
8ορῶ τὸ ὁ 5 453, 50: τὸ ὀρμῶ 
"παὶ π δω 455, 49: τὸ πηδῶ 
, 4οὔ, 57: ἀδο, 15 ο Ἡ 5. [Πο 

᾿Βοφεῖν τὸ πηδᾶν , 4ο: «ες 

το Ε θρρήπω, 460, ἂΦ 
--Ύος Ὀαιγίιοπὸπ 750, 53: ἆ Βέω 

εοπιροήῖτα, οχγτοπα 75ο, 54. 

τ 3ος Ώεχα΄ Ρεττιο[γ]λανα, 
οπυ] σπα Ῥτού ποια ρα, 4 

800 4 τίθηµι 510, 14. 3οῦ ΓΙΟ 
Δέσο ἵπ οπίὸ. οἹτουπαβεκάπη, 

τα αὐϊδ. Ῥατγιοπάπι 688, αι 

θίζμλὰς ι 105, 57 

3ουφιομάγτεις 455, 47 
Φοῦσ05 455, 5]: Εοεπι. Άουφις 

405, 40. Δοῦρίς ᾱ- Τὸ, 39 
θοῷ εἴ Ἱοάζω 441, 0. αἈοῶσαι 

. κένι . 9 . . 
8ος 4ἆγ. ὀ, 0, 1: εἴ 307, 1 

Οράΐσσα ἡ άδα, 34 
Φρακη [αι Θράκη 4δά, 14. Θφα- 

πίας τεπῖω5 454, 
θράνος ἀδά, 15, 4. Ἀφανίδιον 

δα, 15. Ἀρανίου δίφου 45, 

15. Βφανίτης ὁ 141, 393 Ρίυς. 

9 ανίται άρα, 950: Ἰορπη. Ἅσα- 

νήτιδες κῶπαι ἀδά, 13: πΠε]μΙ5 

Βφανέτιδες Ελϊ. 
'ἡ 

Θνός 50, ὐ1- Θρᾷξ Ε. Ρτο Θφά:ξ 

δα, αι. Θφᾶξ οοπιπι. ϱεῦ» Τ 

249, 3ο. ὁ Θφᾶξ, Ὠϊοπγβυς 

αηντακ πάτ, αδ 

Θφασία» 4. 570, 15. αἲ ή 

πεδίφ Ῥτο Θφιασίῳ Υυἱβ- 03,1 

ασλίοι [ο Θμακίας 494, 35 

φασύς 34, 9. ρασυκάρδιος 454, 

18, Βγασύλογος 190, 45. Θνα- 

συΆ-ος ἀῑποίπ. ϱ5, 53: 143, 57. 

Θφασνμίδης Ρο Θφρασυμηδίόης 

109, 65. Βράσννος 304, 1 

Θράττα ΛΙ. ἀδα, «η 

Άραττειν . ἀδά, 9 

ἄναύω ᾱ. οκ 3λῶ 58ο, 31. 8ραύ- 

θά, 16. ἄφαῦσις αὶ 494, ματα 
15 

- 

ὅνω Ἀφεῖν ΡΙΟ ἀναἈσεῖν [ει ἄνω 

αθρεῖν 
αρ) κ 

8ο τατα 
4, 

ἃρρς Γ α τφίκω ἀΦά, 58. αοτ. 
Ίοπ. Ἡφίξασκον 454, 39 

ἔγω ἴ- α τρίφω θά, 5η. Αρί- 

.. φὸ πῆξαι 708, 35. Ἀφίψας 

φδή, 56. ο, 179, δ. Άρε- 

ατά τὰ 45 17. ορ” 

οἵ ἀρέπτρα ’ 

Θᾳήτκες ἀκφόκομοι δα, 41. 

ἴοσνα, Θφήίσσα ΎΝΥΗ ἀδ4, αὖ 

βνηνος ὁ εδ, ἀ7.  θφηνήτριαι 

5τὸ, ἃε 

3ρ1νν, » δα, 901 455, 1 

Φ/ητκος ὁ 406, ος Ἀφησκεύειν 

εν, 14, Ἀφησκεία }νὴ 9 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΙΘάΙ 

40, 31. 

Βριᾶσἒαι 
φιάσιον πεδίον 

455, 4α 
458, 59, 46 

Βρίγκος 456, 65: τοι Βφιγχός᾽ 
ψ, 96: Ἱιεπιαια 519, 37: 455, 
8”, οἱ αριά Ηειγεβίωπα, δυῖ- 

΄δασαι, αμάν, αἴος, ᾱ- 
Ἀριγκὠσαι 519, 27 

Βνίδαξ εἰ 3ριδακίνη 406, ὰ 
Ἁνίζω 270, 40: 519, 35 

βρίναξ 456, 0,6. Θφινακία, δἱ- 

ανα 5.456, 8 
αρίξ τρικός ἡ 406, 13: εἳ 17ο, 

3 ι ' 
9 εκ Βρίξω Ε Ῥτο Βερίσω ἀδθ, 13 

βριός ὁ 473, 45. Θφῖος Βαν. 659, 
ατ 3 . 

Βρίπες οἱ 4δι, 6. Ἀφιπήδεστος 
.. 19. Ἀφιπηδέστατος 496, 
3 

ρίσσαι 708, 44 
οίψ ὁ 46, 24: 4δ1, 4, 6 

--ᾱρον ἆ 6, 1 
θρόνος 490, 38, ὤδ. Ἀρόνιον τὸ 

406, 38: ΡΓορβζοκγΙ. ὅλο, 10. 
Θρόνιον ΟΡΡ. ἴνοα- ΄ 496, 38 

Βρόος ὁ «90, 95: οοπῖτ. 8φοῦ» 68, 
36: 450, 57. 3φοῦς ---οός 39, 
66: ετ1θ,1 

Βρναλίς ἡ ἀ56, 53 
494, 5 Δρύβω ἆ. 4 3ρῶ 5 

αρυλεῖν 496, 50. Δουλίζω 400, 
44: Βατ. Ἀρυλίξω 1οο, δι: Ίεπα 
επιίπο Ἂ. 3ουλ.ίχ3η 490, 40: 

Ἱεπηφμο Ἀρύλδιος ὁ 456, ὅπ 
Βρύον το 456, ὃι 
βρύπτω τὸ διακλῶ Τ71, 30: τὸ 

εἰς µικρὰ διακόπτω ΤΤ1, 33. 
Πο Ἀρύψαι τὸ κλάσαι 771, 36. 
Ρα. Αρυπτομένη γή 598, 7. 
Βυύπτεσθαι ἐπίτωι 313, 03 

βρύσιος ὁ 4560, ὃι 
ον ή 456, 49. ᾿ Ἀρωσμός 496, 

αύα [σα Αυτα κ 457, 6. 3υάδες 
[εα Ἠνιάδες 457, 19 

Πνγάτηρ π 40], 33: Ρεῃ. α. Άν- 

γατρός 659, 35: ασοη[. |. Βύ- 
γατρα 169, 7: 40πι 34: Ρεῃ. 
Ῥ]- Ἀνγατφῶν τδι, 48: διὰ. 
θυγατέρων. 4. Δυγατφιδοῦς αῦ, 
4: [οσπι, ἠυγατφιδη 497, 1ὶ 

Ἀνέεσσι Ρ. 45π, 319 
Δύεια καὶ ἴγὸμ 463, 5: ΑΙ. Ἀνεία 

464, 49 
πύελα 1ο, 4]: 457, 1] 
Θνίατε ὁ ἆ. ὅτο, 1: Ρραῖτ. Όσε- 

στιάδης δ4ο, 5]: ὁδ4, ὅ7 
θυύήειε Ῥτο Ἀνόεις ᾱ. ἃ Ἀὔον 51 6ο 
Φυλή καὶ 110, ο]: Ῥ]ωτ. Ἀνηλαί 

457, 51, Θνμλαί [αοτἱβειοσι 
ἴπνοπιήσσφ 457, 55 

Ἀυμνός Ρίο Άρηνος 407, 59 
Φυμπόλος 57, ὃι : 036, 1ο. Άνη- 

πολίμ 5οῦ, ὁλ 
Δυτάδες [δα νιάδες 45], 20 
Θύ(Ά.ε θα0, οὃ 
Φύκος ὁ Τ 408, ὃα 
Βύλακες οἱ 49], 51, Ἀνλάκιον 

τὸ ἀὐ), 57 
θύμα τὸ 408, 5]: ν Ῥτούήμασ 

78, 46: 408, ο: 40,17: υ 
εοττερίο δι, 6 

6ςΟΝ αΚΑΕΟΝΥΜ 

θυμαφήνὁ ην ο 498,35 
56, Θύμβνα, Θυμβφαῖο  πέφίόν, 

τω Θυμβραῖος "Απόλιων 

40δ, 5δ. ΄ Βυμιάσειν, 
458, 50 | 

Βύμμενος Ρτο τεβυμμένος 4ὖδ, 4ο 
ος ωμά ει Βυμοβαφείω 498, 

θυμός ἆ. 151, 17: 305, 7: 
. 458, 6: ν Ῥτούμεῖο οοὖ, εοδά ν .. 

Φῦγος εἰ 3θννος 459, 16. ΏΌννο- 
Ύὔφαι δορητοπί [αὐυ]α 673, 

τ4ᾱ: επάεαι Θυννοβήφα ἀπὸ, πάν 
Πως. παπα. θἳ νν ῥρεπήπο, ας 

Γθύννοι οἵ 499, αι. Δύννος κα .Ἡ 
459, 10. θύννα γυ]ρ. .. 45ο, 

17. Λυννίδες αἱ 9, 3 
θύνω ᾱ. χο, 15: ἀδο, 10. 3ὔνον 

Ρ;ο ἔβυνον 45ο, τά 
Ώνόες 457, 16 
8ύον ου τὸ 457, δ: οι πλ, 56. 
«Βύον εἰ Φύος 357, 45: Ρ]ωτ. τὰ 
θύν 497, δι: 40δ, δι. ΆἈνος- 

τ πόος 45), 
θύρα αὶ ᾱ. 407, 66: 498, 54. Αύ- 

φαςε «ὐδ, ὁῦ: δοθ,1ι. Άνραι- 
λεῖν 409, ὅ9. Δυρανλία 10, ὃ5 

Θυργοῦνόοι εἴ Τιταγίδαι 70ο, 55 
έρεος ι 4δο, 5 
Βυρεπανοίκτη» ὁ 499, 5 
Ἀυφηβόλιον 45ο, 15 
Βύφσος ὁ 409, 25, 58. Ἀύρσοι οἱ 

490,30. ΘΟύρσος {ει άλστ 
Ῥτορι. η. . ὁ 

8υρωφός 955, 5]: ἀ98, ον λδο 
9. 

Φύσανον 455, 33: ει ἀιά, 16 
Φύσῆλα τὰ 460, 36 
υσία καὶ 361, Όλ. Ἀνσιαστηφιον 

450, ὅλ: ὃ27, 39. Ἀύσιμα ζωα 
543, 51. Δύσκη 40δ, δε- αμιά 
Βμίζαπι Ἀνίσκη. μ. 

Ἀυσσανόεσσα 459, 33 
Βυστήριος 4σο, δι 
Θνυτάδα, 288, 17. τεειῖμ Όυμοι- 

τάδαι, εκ Ηατρ. ει δυῖάἀ. 
οἱ Ἀντικοί, ατηίρ. ὅσο, 13 
θύψαι 49ὅ, αὖ 
Βύω 197, 95. θύω τὸ Βυμιὼ 407, 

5ο, 40: τὰ ὁρμω ὃλο, 2: ες 
αι, 1. Βύω εί 3ύνω 1ο, 1ὁ 

Ἀνώδης 0], ἀὐ. Άνωεις βωμός 
646, 5]. Ἀνωφός 407, 9ο. Όνω- 
ρίτης ὁ αὖτ, 49 

πὼ Βρπίε Ὕποι Ἰαῦσαι 461, ὁ, 
8: τὸ τίᾶνμι 41, 7, 0: 4314, 

3601: 49,10: τὸ ἑδφαιῶ 40ο, 
ὃ: τὸ ἀποτίβεμαι 443, 30: 
τὸ καταβαλλω 30, 30: τὸ κα- 
ταβαλω καὶ ὁμιῶ 450, 40: 
τὸ κατασκευάζω καὶ ποιω «Ελό, 
4δι 440,21 τὸ τρέφω 1πο, 
ια: 4άι, ὁὁ: 4δο, 18: 016, 111: 

τὸ αγλάᾳ, αά, 44: παν δ4: 
οὔ, 161 1ὔγ, ὅδτ ὅχ4, ὃς 64ο, 
333 τὸ εὐωχοῦμαι 409, δν 
461,1: τὸ ἀπολαύω 40ο, 141 
τὸ Δάλλω 640,11: τὸ τφέκω 
441, 431 τὸ ὀξύνω 1δῦ,1. 89 
ώσω » 455, 95 

Ώωες οἱ αὖθν 4χ 
Φωή καὶ 36, 11: 409, ὃφ: ἀδ1ν 1ὰ. 

θωῦή ' αὔ, με 

Φῶκος ὁ άά1, 11: 46ο, 8: ἀδ1,8ὲ 
Άωκ2ς εἴ Ώσκος δοί, 16 

θώμα το Ξαζμα 445. 49 
Ἀῶμαι β ηται 4δ0, 35 

. Θωμᾶς ᾱ 394,30: 055,38: ἆ» 
101, ὃ1: ΡΓοΟ Θαυμᾶς 445, 4δ 

Θάμη εἰ Ἰβώμὴ πο, 9 
Βώμιξ [ει θώμιγξ 45ο, 65. 3ω- 

μίςειν ἀ4δᾳ, δ6 
Βωμοί οἵ 45ο, 53 
Θων ὤντος π. ΡΓ. ἀ50, 65, Θῶνος 
παφάκοιτι άθοια. Θῶνις 
4σο, ν] ψν . “ 

8ώπες οἱ 499, 44. Δωπεύω 
44, Βωπεία κα ο νῶν 

Ξώραξ ἀνά, 7: 46ο, 14: 48, χο, 
Βώραξ καὶ (ωμα 435, 5. 3ω- 
ος 4θο, ὤπι κ“ 

4ι. ο. 10ο, 
φηχΆηναι 40ο, 19. 3Δωφμχβείς 
όο, ή Βώφηξις ἡὶ 16ο, 41. 
νά Ρτο Βωφήσσω ναὶρ. εὰ. 

9 ᾱ 1 

3ώρ:ς ὁ 4θο, 15, 55 
.. ἀ4οο, τά: 459, 41: 77ο, 

4ἱ ζ γε ἑ 
Βώσθαι άδε, 1 
Βωύσσειν 4δι, 5 
θώψ ὁ το 459, 40: 175, 8. 

«εἰεπιοπτητα Ππηρ]ϊοϊΓ, 463, 40: 
Απ΄ ΟΟΠΙΟΠΑΠ5, 6: 4π σύλἈ.ηψιν 
αἁπιιιιαι 463, ὅαε κα ΡΓΟ ειδ02, 
80: εκ ει Ρετ ἀεπν. 4, 18: 
123, 49ο, ὃ4: 376, 39: οκ ει Ἱα 
γειραβυιν 608, 26: 735, 50. ε 
Ῥτο ε ἵπ Ρ]εοπα[πο εοπἰοπα- 
ας 203, 91: 243, 50: 46, πο: 
478, ὅ5: 670,9: Ῥτο μη Ῥοεο- 
τἶοε 671, 30: Ῥτο ” ἵπ οοπη- 
Ρο. 346,30: Ῥτου 16ο, 40: 
εκυ 376, 4: δο, 16: 795, 

αὖ, 37, 30. τε παϊυτα Ἰοπρυπα 
εκ « Ροβμοπε Ίοπκο 673, 48. 
:Ἰοπριαι εκ ἃ 448, 08: εκιε 
407, 7: 40δ,α: 475, δ. εἴπ 
} Λοο]ιοε 60οῦ, δ4: ἵπ υ 6, 3ὃ, 
56: δι}, ὁ: 04, 44: ἵπα η πι 
ααπν νοτίτας 28, τὸν ἵπ Ἰ- 
φοϊἁαπι νετίαπι Ἠλιορίπα ἀῑλίο- 
οἵο 125, 44: υἱἳ οιἶαῦι Αθοΐισα 
ον . -- - 801, 15: 

33, 4χ: 003, χα: Ῥ]εοπαΗᾶ- 
εὖπι ἵπ αι Ρτο α 968, 4ο: Ίο-. 
πίος ἹΙπ[οπίτυτ, Λοοϊῖος δχτοτ- 
τωγ 66, αὖ: οἰιδϊτας ἵπ οορἵχα- 
οτἴοπο 767, 26: 816, δά: 815, 

1.961 ἱπτοιγεπίευς, ἱπαρεάίς οἵς- 
Πα 907, ὅ. « προεγεγφαμµένον 

τν τῷ ης 17, 303 1: Τὸ, 44: 
166, 51, 54, οἱ αδὶ ρα 

σὺν τῷ, γγάφεται 791, δο, ε 
αὐ[οπρίαπι τω ὅπο, 6, τὰ 
803, 09, ο, δὲ: 83δ, αι πία- 
ποι αὐἰορευπη ἵπ Αιζο ψ ρτΦ 
οι 610, ὅαε αὐ[οτριωη ἴὰ ᾧος 
36, 51, χι, Πο ἵπ φής τοι, δθς 
1 ὀύνμ, καἈμ. µέμνη ἀδά, δε 
πάγου ἵα μσι 3δ, αι 
εοπῖγασµοπας ἁμαγασι νοσυάἁ 
8εθ, δε, μὴ ἐκφωνούμενον. 
ἵᾳ Ρατ αρίο φας αὖ αἴνω 98, 
30, 4ῦ. ͵ 4 μη, ἀσ ανεκφ Ι) 

οὐ, 6 
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σε ρτο -ᾱἷ- ας ει ΡΙΟ 5 ον κ ο. 
υνειῦ. αιγι, ὁδτ, ᾗὰν τε αἰ- 
ο Ννειυια ἀγιίαυα Ὀαχγιοπα 690, 
ο αὖν τι Ὀδυγιουία πα ἄάγοι- 
ο δν Ότονο 6ο7, το: 640, ὃ 
. Ρε ερεοιαία ἵπ ἀάῑ. ΡΙ. 107, 1. 

---{ ορεεϊα[ῖβ ἴπ τς ματ 
δις ἐνέ εἴ πφοτί ας,  Ἡ 68ο, 

301 ερεεια[ῖν οπαρ]ιαι]σοᾶ ἴπ 4ο- 
πιου [ἐραἰγις 11, ασ θ40, 19: 
εαφαε ρτούμοίασ, εἶασα ἴπ ἆς]- 
γετὸ. 0ο7, 21: 010, 9 

Ἰ [οι Ἡς, Ῥεοποπι. ὁδδ, χα: 010,7 
Ἰᾳ ἡὶ φωνή ὅδ, 62: ποῦ, 17: 169, 

501 400,2ο: ἀθ4, όχι θοά, 20: 
ἡ βία 197, 12: αἀίεειίνε ριο 
µία αθ41, 5ο: οἳ 300, 54. ἴα 
ἐς ἰᾷ 505, 43 

--μα α εοπτερίῖο 519, 24. --ία 
ἔοεπα. ἀετὶν. άδ1, ὁλ: ἀεποπι- 
παΐνα 461, 4: ᾱ. οκ ής [ει 
έω 4δ2,21: εκ ες 921,47. --ία 
γοχδα]ία Βοεπι. 401, 53: εκ έω 
192, 7: εκ ὦ 503, 96: εκ εύω 
465, 12. --ία Ρο εἰα, [εἆ 
πιαρῖδ Ῥοειίοε 405, χὸ Αι. 
Ῥτο ιά 657, ὃ». --ία ἆ. α ΡΓο- 
ἀμειο 110, ὃ: 510, 23 

--ιά 70, 55. ---ιά εοπαρτε]µοπ[]- 
ναε [ρεσὶεὶ εἰαταείες 401, ὁ4: 
657, 55: ει 655, 49 

---έαι Ῥ]ητ. εκ ία, τεϊεπίο ἄσσθπ- 
τὰ εοαῖτᾶ πἹοζοπι αἀἰεοιῖνογιιπα 
δι, 938 ͵ 

Ἰαένω τὸ εὐφφαένομαι 95,59: 479, 
39. τεςίΗΦ ἐαένειν τὸ ευφραί- 
νεω ὅθο, 12: εἳ ἰαίνεσθαι τὸ 
τέφπεσθαι Τ591, 34: ΙΤΕΤΙΠΘ 
ἰαέίνέτο 50, 09: ἆθο, 50 

--ιαῖος Ῥο[ε[ϊνα 30, 47 
-ιαχός Ρο]]ε[]να 29, 45. ---ια- 

κώς ΡΙΟ ικός εκ α5 θέ, 1ο 
Ὦ ηλ 

Ἰακχος 1δ5, 13: 4θ3, 48. ἰακχά- 
σειν 212, 36 

Ἴακωβ | 462, 4 
Ἰακῶς Ῥτο ]ωνικῶς 663, 20 
ἑάλεμο»ς 40:; ὃ5: εἴ ἰάλεμος 

αἱρὶτ. 402, 95. ἰάλεμος ὁ Ἀφῆ- 
νος 469, 32. Ἱάλεμος Οα]]ο- 

«Ραο {. 405, 14. ἰαλεμίςειν 309, 

17 
Ἰάλω 42, αχ: ἄπι, 54: ει 186, 

50: 201,7. Ἰαλκοι οἱ 405, 9 
ἰώλτης ὁ 4οῦ, οὁ 

Ἰάμοςῃ πα. ΡΓ. 405, 35, 47 
ἴαμβος ὁ 105,41. παρὰ τοῖς 

ἰάμιβοις, Ῥτο ἰαμβφογφάφοις 
4.4, 39. ἰαμβεῖον 157, 16: 
405,26. ἰαμβεῖα τετράμετρα 
ἀδ4, 10. οἱ ἰαμβ.κοί, [. ποιη- 
ταί 477, 16. ἰαμβωὸς ῥυήμος 
356, 38. ἱαμβικὸ ὀνόματα, 
ᾳμαο Ἰαπιρίου πησΙχο αρία (μπι, 
Ἱ, Ρείππαπα Ῥτενεπα, ἴθοιπάαια 
Ίοπραια Ἠαθεπία ὃ, ὅ8δ: ἀάα, 
ϱ: ὁ27, ὁδ: δ12, 10. ἰαμβί- 
ειν 405, 20, 40. ἰαμβοποιός 
719, 17. ἰαμβοφάγος 4θὸ, 4 

Ἰαμενός ει Ἱαμενός 400, ὃι 
τα, 465, 57 
ἰάνθην 5 η 405, ὅ7 
--ανός α Ῥτοάισίιο 45δ, 7 
Ἰαπετός ὁ7, 19: 405, 49: αἰ]ε- 

βοτίσε 990, 932 
ἱάπτω ᾱ. 1, 42: 465, δι: 464, ὃ. 

.. Ίαψε 464, 5. ἰαπτός ᾱ. αν 4χ 
Ἴαε] Ἰάσι ὀιαλέκτῳ 594, ὃ. Ἰ]α- 

Ι Ν ) ΕΒ Χ. 

ὅος διαλέκτου Ῥτορτίοια αᾱ 
Ῥ]μ]οκοπο ικαδιτα. 6.6, 

--ίας ὁ οκ Ῥτασί.. ἴα ω ὀδ., 18: 
ο Πίο 58, ὦδ. ---ίας απηα[ο. 
Ῥτορτ. ᾱ. 0οῦ, 11. ---ίας Πο- 
Χίοπο 11ος. 271, ὃ 

--ιά» εκ (εὖς ὅδο, 17 
Ἰωσαι ἱππρενα να 4604, ιό 
ασ, Ίο. ρτο Ίσε 5ο1, 4: 407, 

10. Πο ς, ἀπιασε 409, 18 
ζᾶσε Άιι. 467, 16. ἰῶσι, πέµπου- 
οσο) ἰάσε ποφεύονται 177, 30 
Ίασος ὁ 8, τά 
Ἰασσι Ῥοοι. 5ο, 2: 
ἰαστί, ἱατηλοπίαο [ρεςῖθς 2905, 95 
᾿Ἱάσων 402, Ὁ.: 484, 17. Ἰάσων, 

Λείου]. ΕΤ 4θα, 18 
-εάτη» Ρτο έτης 792, 39 
-τίατο 19Η. ΡΙΟ «το ἀοό, ὁ0 
ἑατφρεῖον 157, 10: 50, 1ο: δο1, 

ϱ- ἰατρική 307, 49: 4θά, 90. 
ἰατροτέχνη» ὁ 401, 4 

ἰαύω αθα, 93, ἰαν}μός ὁ ὁδ0, 56 
ἰαικω δδ, 5. ἐαχὠ αὐα, 5ο. ζα- 

κος 150, 11. ἰαχή ὃδ, 05: 
αδύ, αχ: σαι, 22: 405, 48: 
4θα, 59 Β 

ἑάω ὢ 6 4θ4, ιά 
Ἴβηρ δεπιῖ]α 401, 46 
Τβι5 εἰ 1βιξ ανὶς 464, 439. τοεοῖῖαδ 

Ἰβνξ Ηε[. ει διϊάας: αἴθιο ἵπ- 
4ε Ἴβυκος Ρτ. εἰ νειὺ. βυκη- 
γέσαι 40, «1. αριιὰ Ηεί. εἴἶαια 
ἰβύκη, εἰ ἰβυκινῆσας, ΠιιΙΑΙ 
νοσαηαι [εάς. 

ἔΎδη ἡ 462, ὁ: 464, 19. Ἀἰγδί- 
σµατα 464, οι 

Ίγκφος ΡΙΟ ἔγκρας 987, αὖ 
Ἴγνης Ἠτος 4θὸ, 1. Ἰγνάτιος 

αὐῦ, 5. 
ἰγνύς ή 464, ὃπτ ' εξ ἠγνύη 464, 

δει 832, 2 
--γξ ἀεποπι. θο4, 52 
Ἰδαῖον ὄφος 370, 14. ᾿Ιδαῖος Ζεύς 

947, 30. ᾿Ιδαῖοι δάκτυλοι 4θὸ, 
36, ᾿ἸΙδαῖος ποπη. Ρτ. 409, 2ὖ 

ἐδάλιμος ἀθὸ, 18 
"δας ου εἴ αντος 40ο, 9 
ἴδε, νῖαιτ 575, 16. Ίδε Ἱπηρεταί. 

306, 16. ἰδέ ρτο Ἠδέ, εοπίι- 
εο : αὖο, 5 

ἰδέα ͵ 200, 98 
ἰδέειν 1. εἴ Ῥ. ρτο ἐδεῖν 409, 4 
---ίδειος ΕΧ ας τος 420, 96 
ἴδετε, νίἆειε 646, 5ο 
ἰδέω τοι χάριν 8οθ, 56 
δη. πιοη5 465, 52: 4θ6, 1 
Ἰδηαι, Ίο. 466, 6 
᾿Ἱόνθβεν 466, 2 
σίόης Ρραϊΐοηγπα. ΄ 165, 59, δο: 

210, α : δάο 98, ὁδ4, ο βη- 
οοραίαπα 1ο, δ. ἰδίᾳ αἀν. 7ο, 
6. ἰδιαίτεφον αθθν χα 

ἰδικός εἴ εἰδικός 305, 50. ἰδικῶς 
καλούμενο» ἔλιοψ 951, δο. [ο 
028, 45. εοππρᾶτ. ἰδικώτεφον 
466, χι " 

ἰδιογνώμων 175, 59 
-- ίδιον ἀπιϊπ. οσο, 9: 941, ϐ: 

480, 18: ἆ. εκ (ον θοῦ, 7: εκ 
έα εἰ τον 646, 17. -- διον φμᾳ9, 
ααε Ίεπι είδιον [αοίαπι 47, 
1, διον ἐκ 5, Ίο. ὅθο, 1 Ε 

ἔδιος ᾱ. η χε, ο 

---ίδιος ἀενῖν.7οο, 46: αᾱ ιο ρεῖ- 
πιηπη α{ωχραϊα εα [ρεσιες 785, 
29 

» 9 ΄ ἳ ΄ ο 

εἰς ἰδιότητα αναπέµπεται, ἵπ 

ΡΤΟΡΕΙΟΣΙΙΠ ποπηίπιπα. 66η [Ἴμτη 
πταποίι 926, ὅδ. Ιδιότυπον ῥῆ- 
μα 001, ὁδ 

Ιδίω τὸ ἱδρῶ 406, 50 
ἰδιώσασβαι Ό2], ὁ]. Ἰἰδιώτης ὁ 

406, 1ο. κατα ἰδιωτικὴν συν- 
ᾖβειαν 703, 55.  ἰδιωτισμὸς 
τοῦ πάβου» ὁ1ο, 20 

ἴδμην {. 4060, 12. ἵδμων αι, 6 

ἰόνῶ 4θ0, 260 
Ἰδομενεῦς Ὀογ. 409, ὃι 
Ίδος τὸ 4050, 9ὅ, 4 
-δος εΧ ις 97, 40 

ουμς» Ἰδουμαῖος, ᾿Ἰδυμαῖοι 
400, ες 

---εδοῦς ὁ 16, 15 
ἴδρις 950, 36: 466,51, 50: Ρεμ 

Ἀμοῖρίιο 460, 59: Ῥ]μγ. ἴδριες 
400, 54. Ίδριδα, εἰ Ἱδφιόες, 
πιπις τεοῖε 42, πο 

ἱδρύω 406, 56. άρυσις 466, 43 
ἵόρω Ἱ- Ρίο ἱδρώτα, εἴ ἱδρῷ Ῥτο 

ἱόφῶτι 406, 46. ἱδρῶ αν, αν, 
31, 41. ἱδρώς ὁ 406, 4ὖ. ἱδρῶ- 
σαι Ὠοχ, Ῥτο {δροῦσαι 9905, 05. 
{δφωτοποιό» 596, 11 

τε [ειι ἴεν 467, 50: 475, οὅ 
ἱέασι Ίοπ. Ῥτο {εῖσι 177, 18: 4607, 

160. ει 407, 98. τει εἰ ἀφίει 
177,3: 467, απ. ἴει Ρο ἴει, 
Ίμαι ὅτο, ὃρ. {εί ἀ0τ, 44. 
ἴεις τει 307, ««ὦ. ἰείς έντος 407, 
4. ἐείς έντος 407, ὅτ. είς 
Ῥτούμειο 4οῦ, 57 

---ίεις ίεσσα ΑΠΟΠΙΑ]ιιπα 54, 49 
ἀεῖσι, παϊτμηϊ 177, 19: 467, 16, 

Γεῖται Τ 050, δι 
ἴεμαι τὸ ἐπιλυκῷ 467, 51. ἴεμαι 
; τὸ προεύομαι 67, 55 
ἴεμεν 3. ἴεμεν 111, 315 
ἱέμενος 467, ὃι 
ἄεν [ει χε, Ίἴδαι 407, 99, 28. ἵεν 

Ῥτο ἴεσαν 467, 23, 3θ. ᾖἸέναι 
467, 1. ἴεντο 467, 5ο 

ἱέραξ 407, Ἠδ, 84, Όσα ἱέρακος 

ὁ τθὸ, δ4 
Ἱεραπολίτης εκ Ἱερα πόλις 378, 

21 

ἱεράσβαι 4θδ, 56: αοῖ. ἱεράω ὢ 
408, 40... ἱερατω Ἰπιρειαιίνα 
40δ, 43 

Ἱέρεια» εἰ Ἱερεία Αιτ. 510, τό. {ε- 
φεία Αιῑος Ῥτο ἱέρεια 405, : 
Ἰπή, 50. [ο {εφεῖαι, Ιαοετά. 
Ίοεπη. 386, Ὁ. έρεια Ῥτο {ε- 
ρουργία 30ῦ, 3 

ἑερεῖον το «46δ, 50: 827, 26 
ἱερεύς ὁ 468, δ, 16, 4ο: Το], 5ο: 

827, 27: Ῥ]ιτ, ἱερεῖς 497, 4 
ἱεροβετεῖν. : 40δ, ο7 
{ερολογεῖν 408, τά, 57 
{ερομηνία 40ο, 1 
ἱερομνήμονες 40δ, ζα 
ἱερόμυχκος ο. 6οᾷ, 46 
{εροποιοί 40δ, ὁ6. 
ἱερός 408, 8, 95. ἱερος βοῦς 408, 

ἀπ. ἱερὸς ἴχβος 40δ, 2ο, 46, 
ἱερὸς πόλεµες 300. 33. [οεπι. 
Ίεφα ὁδάς 469, 17: ἱερα συκῆ 
4θο, 1ῶ: εἰ {εφαὶ τριήρεις 160, 
19. πεμΙτ, ἱεφόν 405, 11. {εφὸν 
ἅγιον Κυβέλης 45, 95. {ερὸν 
πεδίον 3928, ὅ7. Ἱἱερὸν ὀστοῦν 
468, 25: ἀΠδ, ὅτ. ἱερὸν Π- 
μίαν 408, ὃι. ἱερὸν τέλος 408, 
4 

ἱερόσυλος ο. 694, 49. Ἱἱεροσυλὼ 
εἴς 381, δι: ὦ26, 57 

ού 
ἱερουφγεῖται τοῖς Ξεοῖς 408, 37. 

ο. ἱερουφγικαὶ µάχαιφαι ΄ 309, 
Πεφουσαλήμ΄ 46ο, 3 
Ἱερωνυμος 40δ, 9 
ἱερῶσθαι 40δ, ὅ7 
ἱερώσυνα 408, 41. ἱερωσύνη 275, 

4 “4 
περ 407, 4ο 
Ἰεσαν 121, 40: ϐ90, 66 
ἴεσθαι τὸ ὀφμᾶν 4το, 30 
ἵεσις Ρτο έἔσις ἀόρ, δ4 

ἵετε 407, ὁδ. Ίετο 4θΊ, 40. {έτω 
4607, ὁδ 

---ιεύς ἀετίν. 426, 98 
ἱέω ὦ 4607, 45 
ἱῴάνω ᾱ. 400, 28 
ἵςε εἰ τόε 484, 15. Ίζεο Ίοη. 4θᾳ, 

28, πρβ Ίζευ Ὦο:. 400, 35, 50: 
ΟΟΙΩΠΗ. Ίσου 46ο, 29 
«ός ᾱ. οχγί. ξοφ, 20 

{ζω 40η, ὃι, 0. Ίω τὸ καθί- 
μαι 4Γδ, 30: τὸ κάβηµαι 021, 
αά: Ἴοά, 11 

---ίζω ᾱ. 23, ὃ, ὃχ: α ποπι, ἵῃ {ς 
178, 44: 590, 19: εκ ο. 077, 
αὔιτ εχω ὃιο, ὅ: ὅτο, ὖχ 

ή αἀνετν. 78, δι. ἍᾖὉ παῖ, ἴοι 
ὤῃ παιών, ὦ] 4θ9, κ. ᾖἵη η 
βέλος 469, 45. ἡὑίος ᾱ. 25, 
8... ἰήίος Φοῖβος 69, ὅο: 
ἵήτε 46ο, «1. ἰήῖε παιῆον 1090, 
47 

ὄῃμλα οἵ ὕ]λαι 400, 58 
ἰηλεμῆσαι 409, 4: εἰ ἰηλεμίσαι 

405, ὃ ν 
Ἰήλυσσος ορ. 488, 8 
ὤμμι τὸ πορεύοµαι 591, 16, 48: 

548, 4: 467, 1, δ. μι τὸ 
πέµπω 40], ὃ: ἄπο, ὃὰ: τὸ 
ἐφίεμαι 40], Ἱ: τὸ ἐπιλυμῶ 
407, 5ο, 18. ἴημι ἱπερει[εοῖαι 
[αερε αὐ ἱέω πια 177, 4. 

ὧν ης ἡ 131, 1ὐ: 407, 6. ην ης 
407, 57 

ἔπός ὁ Τ 405, ιὃ 
ἐς ῬΙο µιᾶς ᾖ5], 56 
ἴμσε {. Ῥτο ἵη 407, ο 
ἴῃσες, επΙ[Πιο 462, 94 
Ἰησόνιος 1ομ. 534, 21. Λ᾿Ιησοῦς 

409, ὅ7. ἰητήρ : 4δο, 40 
Ίων καμάτων 405, 19 
βαγενής ἆπο, 1: δοδ, 19 
ἰβαίνω 8οδ, 12 
Ἴβακος εἰ Ἰβακός ἀπτο, 6. Ἰβάκη 

εἰ Ἰβακήσιος ἆπο, 
ἰβεῖα ἡ ἆτο, 12 
ὑπ 199,55, 56: ἀΠ6, 56: ἀτο, 

οι ' ἔ 

ΊἍματω τὰ βήματα 477, 5ο 
δύ ἆτον 11. ἴδὺς ἀτο, 11, 14. 

βύω εἴ θύνω 4Το, 14. Ίβυσαν 
4τος 1 . 

Ἰβώμη οΡ- 4γο, 9 
--ίκα Α4γοτῇ). 172, 11 
(ἑκαγός 316, 16: ἆτο, 30. {κανῆς 

ἑσπέφας.: 490, ὁδ 
ἱκάνω 79, 16, 20. ἱκάνω το ἵκε- 

η. μὸ δὲ 
τεύω 5ο, 9ο. , ἱκάνεται, κάνει 
χορό, ὃχ 

Ἰκαριωνῶι ουμΤο, 48 
ἄκελος 207,00: 507,34: 1π ςΟπι- 

ΡοΙ. - .1, ο] 
Ἶκες οἱ 4δι, ὃ 
ἐκέσβαι 90, 35. {ἰκέσιος ᾖ. 159, 

4δ. Ἰκεσία εός 402, 18 
“Ἱκετάων ονος 9593, 38: νος. ο 

Ἱκετᾶον 100, 50 
ἱκέτης ὁ απο, 30, ἱκετία 580,20 
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Ἔκκος ὃ ο ἀπά, να 
ικμᾶς ῤ ᾿ ἆτο, 32 

Ίνμενος [. 470,39. ἴκμενος οὐφορ 
δἱ”, σ7 β 

ἱκνῶ ᾱ- το, 15. ἐκνοῦμαι 47ο, 34. 

Ἱπνευμένης Ὀοτ. 940, 30 

ἔκον [ει ἴκον 47ο, 30: ἄοτ. 3, 
471, 11 

"]κόνιον εἴ Ἱκονιεύρ ἀπο, 4 

---κος ει ἀἱρηι]νος ανοτίατι 

497, 5ο. ---ικός Ρο[ε[ϊνα 29, 
58, 45: σι 5ο, 9: εἴἶαπι εκ ος 
θεα, 9 ι 

Ἱκρία τὰ 47ο, 91. 6 

- ἔκφιον Ῥ{ορατοχγι. 601, 39. 

ὑκριώσαι 517, 19 

Ἱκτίνα οἳ ἵκτινα Ἀοεπ[. ο, 470, 54- 
τινος ου Το, ο] 

ἔχω τὸ ἔφχομαι 473, 11: τὸ πα- 

ῥαγίνομαι Όοῦ, 46: τὸ παφα- 

γίνομαι καὶ ἱκετείω Το, 34. 

ἴκω Ῥτο ἥκω 071, 31: ἴκω εἴ 

α- αλά, 30. ἵκω εἳ ἠκνῶ 10, 

1 
Ἰλάεσθαι φόνόν 118, 90. ἴλαον α 

ἔχρια 5605, 51. 

Εν. 07, ὅ7. ἵλατός ἆ, 
Σ, 

Ἰλεύς ο - 540, 4ι 

 Ἅμμι [ 1, 10 

"Ελιαδιὴ πφόσοδος Οτϊ δ5ό6, 55 

Μλιεύςν ἴσεπο. Ἴλιάς ὅδθ, 17 

Ἱλιόνδε αἀν ετὺ. δοο, ὃ 
-- λα Ἠγρειδιγ]]. 1ο, 49 

τάς ἡ ἀτ, 121: 818, 49: Ρατ. 

Ὀλιάδες 501, 44 

Ὅλλοι οἱ ὀφφαλμοί 155, ὅχ: 543, 

5: 0ά, 54: τ1ὸ, 13: 773, 31. 

ἴλιοί οἱ Τά, 13. ᾖἐλνός ΟΧΥΙ» 

08ο, 15 
"λινρας Ε. Ῥτο Ἰλιυφιούςδοῦ, 36. 

ἡ Ἱλωφίς, ἵ- κώφα 090, 38 

Ἰλύς 193, 11: κε αποριή 477, 18- 

ἱλυσπασθαι 590, 60 

Ἱμαντίδιον μικφὸν 671, 8. ἵμαν- 

γοπίδη αὶ 4Τ1, 9. {μαντωδες 

Φντόν 591, 44: τοῦ, 1 

ἡμάς Γ. το ἵμας 101, 4, ὃκ. 

{μάσσω ἡμάσω 1σοο, 58: 285,46 

ἡμάτιον ᾱ. 4, 16: Όσο, πο: ὅὅμ, 

80. ἡμάτιον ὁ Κιτών δα, 12. 

Ἱμάτιον εἰ χιτων 8. 49, ὤμ. 

ματίζω εἵ ἱματισμός 009, 19. 

Ἰματισμένος εἰ εἰματισμένος 

Όσο, 14. ἱματιοπώλη: ος Ἡ 

ν ο; ΟΡ. τν 41 

μμ 4 685, 65 
Ἰμεν 133, 11: ὅοι, 17, 18, 42: 

46], 13, 11: 4πθ, α.  ἵμεν, 
Του. Ρτο ἴναι 467, 30. Πε Ἰμε- 

ναι ετ Ίμεν 501, 11 

ἔμεφος ἆ- αν 407, 8 

Ἰμι [ο Ίμι [, 5οὰ, 16: 407, 8, 11. 

Ίμι ἓ [το ὕμμι πο. ὃ 
407, 40 αι ΛΙ, 

μι ὁ αὔᾳ, 4ο: 487,16: οκ 

αάγετνῖο ἄειμο ἂς πομίπο 4δο, 

α 

ἱμῶτὸ ἀναλέγω ιο αιο σσ 
νο ἵς 480, 11: δι3, ο. ΄ Ὁν, 

πισπι. Τετ, Ῥοσ[, 688, 11. ἓν 

ντ. Ἶ 4:79, 30 

Αα βη. 300, 58, --ο οοπι- 

Ροβτα, Ππαιρ]ιείμπα ἀθοιπαίο- 

πσπι {ετνκοι φις 19. ιν οἳ 

όᾳ πεομί, Δῦ ο: αυ {εν ἵδη- 

μπι ἴδα το, δα 

ἕνα «ἐν ὀύναμιω, τὸ νεῦρον 471, 

1. 

ἵνα πες Ἆρι πωποῦνιπα νετ 
παθόνα, ῥοθν ϱ εσας πο 
άτι, 1ῦ: ομπα Ιπάις. εἲ 
Ίπποι, εοπβευίτας, [εὰ Ῥες πο- 
εἰάνπα Όδο, ο: εππα Ἰπᾶϊο. 

533, 46. «ρα οπος Βρπή. λαυ. 

ἆτι, δ. -α, πο, αμοτέασα 

303, 17 
--ινα 17, 9. --ἴνα, Ἰταϊϊισα [εὰ 

Σιαἴἶπα τεττηὶπατίο 607, 56 
ἵναι, ἴτο 467, 18: πω, 501, 4ὖ 
ἱνάσσω ἰνάσω 0ο, ὅδ: 3585, 46 
ἱνατί τι, 16 
--δα Μα[ας Πρπϊ{. 790, 24 
ἠνδάβιω 71, 9ὐ. ἴνόαλμα 36ο, 

30: 471, 40 2, 

--ίνδην Ἰοσοίε π 788, 58 

--ίνη ἴοεπι. 276, 50. ---ίνης ου 
απα[ο, ᾱ, 4ο, 1ο: 277, ὅ3 

ἰνίον πο, 5] 

ζνμς ὁ ἀτι, 33 

-ππαννα ᾱ- τσ, 1 

--νος πιθιαβαβιεα 5ο, 15: Ρ{ο- 
Ρατοχγί. 47ο, 40: ---γος 4παα 
Ῥτοάμσᾶαϊ κ, οἳ Πυβο οσιτ- 

Ρίαπι 488, 4. ---ἴνος  οοττερῖο 

488, 5. ---ινος ἆ. ἀϊνετίας 1ρε- 
αεί 705, 495. ---σός ᾱ- 17,931 
58, ὃατ κα οοτερίο, 

ἂν [ει ἓς 515, 50 
Ἰνωπός ἆτι, 5ο 
1ξ ὁ 4δι, 4, ὃ 
---ξ ἀειῖν. εκ ος 750, 52. --- 

αὐνετὸ. 507, 18 
ἔξαλος 56, 5: άγ1, ἄν ὁρδ, 55: 

εἰ ἴξαλος νεα {ά8, 4 
ἴξε Ρτὸ ἴκε, νοπίι 608, δο. ΄ ἴξε, 

περεταιίνα 471, 1δ 
ϊξεέω 47ι, ὅ5 
ἰξιβάτης ὁ 456, 1ο 

ἰξιόεν φάρμακον 47ι, δ4 
Ἰξίων αγ, ὃλ1 

δι 
ἴξον ἩΒ- Ρτο ἴκον 207,17: 473,19: 

75ο, ὁψ: Ἰάεμι ἴξον 055, 6 

ἰξό5 ὁ 47η, 1 

ἱξύς ἡ ατα, 6. ἱξύα 77ο, 15: [οη. 
ἰξύν ἡ 656,14 

Ἰοὐνεφέᾳ 5ο, 6ο, ἰοειδής 421,3: 

; Ῥτοάποιο ϱ3, 

ἀπ, χα. ἰόεις 4. 54, 09 
Ἰοή ἡ φωνή 1οῦ, 19: τεοῖϊι5 (ωή. 
ἴομεν Ῥτο ἴμεν δοι, 29 
Ἱόμωφοι απα, 7 
ον ου εξ 475, 1ο. ἵον ες. ε 501, 

17: 407, 4ο: 48ι, 40. όν ὀν- 
τος 407, 02 

---ον Ῥτο εἴον 187, 191 610, 14. 
---ιον ἵοπαρ]ά η Πραιε. α7ὅ, 54. 
--ιον ἀθποπιπαϊγαπα ἴπ φμῖ- 

{νυ9. Ρτοραγοχγίσποπ, εἰ ἴπ 
αιῖθας Ρατοχγίοποα ὅσο, 32. 
--ον ἴοιπια ὀἰπάπαίνγα ἆδο, 
6ο: ἵπ αἱ ΡΓΟΡΑΓΟΧΥΤΟΠΟΝΙ, 
αλ {μα οχγίοµο 001,10: 

--ίον οἵ ἴδιον ἀῑπιίπαι, 666, 7. 
{ον ἀἰπιϊποτῖνα ραγοχγίοπα Ύμ1ο, 
Πμαο ῥτορδτολγίουα Ότο, 171 
41, 16 

--,ον αἀνοιῦ, 546, 7 
Ιόνδην Γαρἰὴ. φαν 708, 43 
Ἰονηου 473, 17 

Ἱόνιον πέλαγος 770, 48. ἍῥἸόνιος 
κόλπος «Τό, 10. ἠἑονοβόστφυ- 
κος τ αλό, τὸ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΓΡΟΕΙΟσΟΝ ἄΑΚΑΡΕΟΕΥΝΜ 

Ἱόπα, νά» --ᾱ δικά: 
Ρβειήπο απ, δι 

Ἰοψδαάνης 8, 19. 
1όᾳ, 36 οκ. ς, 

ος Ἰα Ίο, 590, 21. ἵος ὅ 5 
4δᾳ, ὅὅ:. 43, ο αά κτν 
Όπιι5 οἳ Ίάειαι 

.. π 49: 630, 14: το 4 

--ος ᾱ. 4ο, 17: 64, 109: ἀεποπα. 
Προαίο «66 ς. ἡ . 1, 1δ: ᾱ. εκ ος πει- 
το ἀ13, 19: 8 γεν 1 Έα: 
357, 19: ο ΠΙωιο 000, 45: εκ 
Ριπερο[ζοπιὴ. ϱὖ, 1. ---ος ες 
ος, εκ ἀάνειρ. 115,18. ----ος 
ΡοΏε[ῖνα 29, 46: εἰ 5ο, 7: 
δο, 4ὐ: ῬΡο να ἴοσπια 661, 
36: ρεαιι]ία δο, 48. ---ιος Ῥτο- 
Ριία Ἠγρεταγίαὺα 740, 18. 
---(ος ΠΟΠ Ρτορείᾶ, ΡΕΟΡΑΤΟ: 
τοπα δες. μας) ο αθε 
ἀῑνετίο ἴοπο 475, 43. ---ος 
ἀῑγ]ίαδα τπδίουήπα, ει -ᾱἷ- 
Ῥ]έμουρυπι γοχίαητας 99, 20. 
κος ροείοε μτοδμεῖιωπι οὗ, 5. 
-π-αορ α ον 11ο, 9Ε 

--ίος πῖῦτενα ματοχγτοποα ἴπ 
Ρτορηϊο ποπ. ὅαι, 1ο 

--τος 4:ἱγ1]. ρτορεῖα 65ο, 3ὖ 
-ιός Αννάπα ποπηίπα Όδο, 50. 

--ιός «ἀἰθγ]]αρυαι  ρτοδυείο 
55, ὅν 

---ιος βοπῖτ. Ῥεο εδος Ιοπίες, ἃ 
ἨοΙῃ. ἴα ας 43, 19 

ἐότης 475, 
Ἱούδας α 77ο, 31 
Ἰονλιανός 456, 9, τὰ 
ἴουλος 473, 36, 5ᾳ, 55. ᾖἸἴονλος 

λεπτός 114, δ4, ἴονλος Ροἱγ- 
Ρ.5 111, 1ο, Ἰουλόπεςοι 473, 

329 
ἴουν εἰς ει 407, 45 
ἴοῦσα 467, δο 
ἰοχέαιρα 475, 5: δ47, 159 
πες οἱ 481, 5. ἴπνο Από, 34 
Ίπος 472, 30. ἰπούμενος ταῖς 

συμφοφαῖ; ἀτὸ, 
οἱ ἱππαδα τελοῦντες, εηιε[λεῖ 

εοπίας οτἆο ἁπο, ὃ 
ἱππάςω ἆ- 381, 54: 0317, 19. ἵπ- 
πάώµαι ἆσο, 39 

ἵππαλος 008, τὰ 
ἴππαρχος 730, ὃ 
ἑππάσιμος χωφα 733, 36 
ππασος 247, 38 
ἔππειος (υγός 413, δ. Ἰἱππεία 

οὐρά Τὸ, 54. ἴππειοι ὁπλαί, 
οἵ ἵππου ὁπλαί, απῖὰ «48. αοῦ, 

ἀππεύω ἆι 193, 4. ἱππεύς ἀ. 08” 
9. οἱ ἱππεῖ ΑΙ.  ἄλο, 4 

ἁππμωαολγοί αὖα, 40, ὃι 
ἱππῆς ΔΙΙ. ῥτο ὑππεῖς . Τὸ, ὅ] 
ἵππιοι τρίχες; “Τὸ, ἴππια 

στήθ» Όῦο, ὀδ. ἵππιος ἴἼοσει- 
ὁῶν 430, 1ος 4Τὸ, ἀα. ἑππία 
"Αθηνά 4γα, ὅσι 774, αά 

ἠππιοχάρμης ὁ ατὸ, 49 
ἱππίς καὶ 4. 10, 8 
ἰπποβάτνε 103, 10 
ἱππύβοτος 4Τὸ, 51. ἱππόβοτον 
Άργο, ατά, τά 

ἐπποβονκόλος 119, ο 
ἱππόδαμος ἀτά, δρ 
ἱπποδρομίαι Λι. 51ο, 5, ἵππο- 

ἀφόμεον Λἰοκαιάγ, 605, α 
ἱππογνώμων αο0, 47: ἀγάν 40 
ὁ ἱππομόφον | κ ΨΩΦΗ 

η στ. η κ. ὰ.- 

ο πως. 

. 

9οίἡ 

Γπποκ {νΏαφος 6 
ἱπποκέντανφος άτε, 56 
ἱπποκόωος ὁ 475, 3. ΄ἱππόχομοι 

κόφυβες 6 
ἱπποχοφυσταί οἱ άτα, 3 
"Ἱπποκόωντος ἱππασία 475,15 
ἱππομανής απά {- 
ἱππόμαχος 475, 49 
ἴππος 473, 53. αἱ ἵπποι Ἰοη- 
475, 30. ἵππος εἰ βοῦς, Ἱσ- 
ππὶδ. αρροίῖα, βταπάιαίοπι 
Πραϊβοαατ 3ο, 49: 471, 44 

ἑπποσέλινον 
ἐπποσύνη ἡ ἁτα, τα 
ἱππότα Ε. ΡΟ ἑππότης ἀγί, ὃ: 

661, 6: Ῥτο ἱππότην 8. 
Ἱπποτάδης 310, ὅ 

ἵππουφις ἡ δα, 7 
δωνωφόηβιὸ δι, ὀ7 
Ἱππύς «518, ἁ: 606, ιδ: 45ο, 3ο 
Ἡππωώναξ 81σ 9 
ἵπτημι 065, ὅα 
ἵπτω 379. 95: 465, 5ο: 481, 3. 

ἵπτω εἰ ἰάπτω 110, 3δ. ἵπτωε 
εοττει κο 

ἐπῶ ὧσω ἀπδ, 20: ο νὰ4 
--ρ ’ 107, 18 

ἴφα ετ εἴρα καὶ ἐκκλησία 6905, 50: 
Ῥ]υγ. ἴφαι 509, 4σ1 εἰ ἔραι 47ο, 

603, ὅτ 
368, 3 

11. Ἶρα ορρίάυπα 
Ἶρά Ίομ. ει ρ. 
--ρα [οεπήη, ρεπ]ίσια ρ]οπι- 
ας «ἰρ]π]λσπρο 18 56 

φαξ Ε 467, 96: 408, 3 
ἱφάων προπάφοι3ε 475, 1 
1ρεύς Ίο. ει ρ. 108, 1. Πο ἴς 
16], 86: οὐ δι πα τηε 
ἴρι π09, 54: ρα 479, 54, 5 
--εφις αβθδημε ορ, 5 
ἀφόν {. ν, Γὰ 
Ἶρος ᾱ. 028, δὲ: Ῥτ. 4τὸ, 14, 54. 

{ρός ε α7δ, διὰ 

--φος «1 [γ]]αΐνα ρτορτία 479, 
να Ρτορτία υτ ίσα ποπ, 

9 ω 

ὃς αὶ δύναμις 190, ὃχ: ἀ7π, 4, 
οἳ ἵν οδο, τος δ1δ, έη τς Μώ 
ἡ ατα, 35. ἵς ἵα οοπεροί. αἷν 
εἶδω , το 

--ις πια[ο. ἀϊπηϊη. 05, δος αν 
. 5 Ῥτορτία πιαίς. 4. οκ ος 

417, ὃδι 719, 58. ας πηαῖο. οκ 
” [ουπα. 310, δα [οδι. αχ ” 
Γο81Η1. 1ὸ0, 40: δις ες 
οεπα. εἳ οοππροβτα ἴπὰο 503, 
33. εξ αἷο βοεπα, α βή. 
Ῥτπηο ὧδδ, ὅδ, --κε νοιρα]ϊα 
. ος Ῥύταπα βδοιαπτατ αὐὸ, 

---ι5 ος Τοπῖες ὅδο, 14. ----ε τδος 
97. 46: 1ὅ7, 18. --με τδος ος 
πηαίος ἵπ νε 438, 8: δ45, 50. 
---ι εδος ῬΑΓΥΙΟΠΗΝΑ οκ 
αγιοπο οἵ ΟΧΥΤΟΠΟ 606,57. ---με 
εἷος οοιηροί. οκ {ς ίᾷος 818, 
63. σ- εδος Ὀαγγίοπυα, ἵα 
εοππροβίοπο τοσα ο πως 
δ18, ὅ7. ---ες 9ος 651, Ἄ. ----ε 
τος ἀπ οπάαϊ ὑπ πποπο(γ]ἱα]να 
567, ὖε 

--ις οἳ τν ΒβΌ. 509, 96. «ες ινὸς 
« Ῥτούπειο 618, 57 

δν πθυῖτ «700, 40. ες [πι 
Ρἰίοῖα Βρυτας, Πος Γαοῖς Ἠρι- 
παπα ἵα ἂν όο, 19. ος εὔπι- 
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Ροῖ. οχψίρπιη. 505, 15. ---- 
«οοπάροῖ. ραοχνίοποα. ὁ5δ, 37. 
τρις οοπηροἱ-- Ρεορατοχγ τοπ 

«κῶδο, 33,39. ιδ οοπηρο[τα, 
--απαιρ]οίμαι ἀεεἰπαίοῦ οσα χοιῖ- 
ταχεαῖ «θα, 49. ας Ῥαχγίοπηπα 
ποοιτερίιο 0505, ὃ 

--,ς {. οκ μες ποδ, 30: 
--ις.αἶνετὺ. ο τ1θο, 35 
«ας ίδος 244, 56: 955, 2ο: 8δοῦ, 
δες ᾱ 192,4: ἆ. εκ ή ὅγο, ὅλ. 

---ς ίδος 6 Παίπτο ΠΤΙ» ΟΧΥΙΟ- 
ποα, οεἳ κ. εριεεριο 182, 4ο. 
ππο[ς Εεπε]ε Γοειι, οκ. αμαίς, 
εὖς ὅδο, τά. ---ίε ἀῑπιίπαι. 
48. 15: 600, 5ο: 83, 54: 84, 
69: 95ο, 50. ---έε ίδος ε οος»- 
χοριο ὅ1δ, 17. ---ίσ ἴδος θ1δ, 
18. ---ᾖς ἴδος. εἲ (8ος δά, 4, ὃ. 

τεες ἐδος ἵπ εοπαροί.. ΓοπΏπι 
Εεναπα 618, δ4, 48. ἐς ἴδος' 
αοζυ[αἰνιιρὰ ροπτ{ο[ναύχιπη Ίνα 
Ροῦ τάπίυαν ν 1. νο ακρη 
αι ο πιοᾶο 070, ὅ. ---ίε 
τς )ὃ, 50. --ίε αἀνετὺ. 
οχΥ1.. μι 675, 25 

ἐσαίτεφα ο ἰσαίτατα ΑΙ. ὁὰ, 17 
ἴσαμεν, ἱεἴροις 400, 18: 46,29. 
{ ἄσαμεν, Ἰνίπαια 470, 4. ἴσακει 

Ώου. Ῥτο ἴσημι 4ὖ, 1ις 4π6, 
πι, ας ' Ἱ ε . 

σαν, ἴωαπὲ 591, 20: 420, 405 
οράπον ὃν ς 007, 59 3 
"Γσανόφος 4Τθ. 56 
σαν αντος εως Ὀατγίοπυτα 470, 

13 
ἔσασι 470, 5. ᾿Ισαύα τερ. 171, ὃ 
ἴσηωι 4. 40, ὅρ. ---ίσης ὁ 1 ὖ6 
σι τὸ γίνωσκε 476, 25: τὸ ὕ- 
 ππαφχε ςίζ ἀπῦ, 17 
ἐσθωός «477, 33,. 95: 84 1. 

χσβμιον 17, 91. ἴσθμιος Πο- 
σειδῶν 595, 56 

τσι, ειαῖ 40η, 19. Ἴσις καὶ 476, 
4δ. Ἰσίδωρος 376, 55 

ἄσκε ο εως 4πθ, 50 
---ίσκος ἁηίπ. ῆσ. 807, 1ο 
ἔσκω 6 ἴσκοντες 47θ, 48. ἴσκω 
ετ ἐΐσκω . : ἀσον ὃν 

-ίσκω ᾱ- ΕΧ έω ὦ 301, 30, 95: 
452, 42: 490, δα ' 

ἴσμα τὸ 4Τ7, ὃ. Ἴσμαρος 477, 1 
ρα Γ 466, 1ο 
ἰσόδενδρος αἰών ᾖὃ, 46 
ἰσοδύναμος τῷ ἐνεστώτι 057, 56. 
 Ισοδυναμεῖ τῷ νῦν 418, 50. [Πο 

659, 16: 649, 35: Ῥτο εοίοπι 
ἰσοδυναμοῖ γαρ. 055, 45: Ἱἴθτη- 
αμε ἰσοδυναμτῦται το-- 595, 
1». ἰσοδυναμοῦν τῷ ὅρτις 055, 

ε 17 

ἰσόκωλα 95ο, 4ο 
Ίσομαε 5οῦ, τά 
ἐσόμοιρος 301, 50 

ἄσος εἴ ἴσος ἀ7Ί, δ. ἴσα Φεοῖσιν 
αὐνετὺ. 5090, 340. "σος ἴει Ε- 
σος «357, 4 

ἱσοσύλἈ-αβος κλίσις 498, 54. ἰσο- 
συἈ-άβως κλήεται ὁῦ5, 54: 
905, 23. ἰσοσυλαβεῖ τοῖς ὀνό- 
µασι 191, 49. Πο 550, όι 

Ἰσοτάλαντος 161, 56 
Ἰσοφαφίςειν 4π6, 57 
ἀσόχνους α 4π7, 30 
ἴσπω 545, 5: 98, δο 
«Ἱσραήλ. (ο, 477,4 
σσω εἴ προΐσσοµαι 60δο, ὃ 
--ίσσω ᾱ- μμ. 14, 

ἘΤΥΜΟΙΟΟΙςΟΝ. 

οσο τν σι, 
Ίστα ππρεταήνο 477, 57: 4πδι ὅ. 

Ἰάσπι (σγαθι μπην 7 
ο ενω ἀπτ, 6α. ἱστάμην 4ττ, 

μι 4 
ἱστᾶν, αρρεπάστε Ἠυχας θ65, ὃ 
ἴσταο Ίο. 477, 55 
ἱστάς ὁ 476, 15. ἱστᾶσι 4760, αι 
ἵστασο 470, ὅλ. ἵστασθαι, ροπὶ, 

ἷοι ι ἱ όφ 90 
-.ἱστατος ΕΧ ιστορ 196, 54 
ἄστε Ε. Ρτο ἴσατε Ἶ 70, 9 
ἰστέον ἀτῦ, Ὁ 
---έστερος αἲ ίστατος ΛΙ. ὃατ, 12 
ἵστη πορετίεοιααι 47δ, α. ΄ ἴστη 
Ὄτο ἵσταβι2θ1,τ: ὀ48,ά: 47], 
οστ 418, 1: 

ἔστημι 477,50. ἵστημι τὸ δανεί- 
«Ὅμαι 720, 12. ἵστημι ἵπ 40Γ. 
3, Πεπὶβοατοπεπι Ἠαῦοι ρο[- 
ναυν ὀο7, τά. ας ἴστημωι ᾱ- αἲν 
ἱστῷ τὸ γιωώσκώ 45, 1 

ἴστην ης η 537, 55 
ὄνεις Ίομ. Ρτο ἑστία 5δ”, 50, 50, 

4 
ἔστίον ἆπδ, σά 
ἱστιῶ Ίο. εξ Ώογ. Ρρτο έστ.ὅδα, εὖ 
ἑστοβοεύ» 1Τ2, 30. ἰστοδόκη ἡ 

475, 93, 5ο. ἱστογήκη 478,5ο 
στον {- 476, 56 
ἱστοπέόη Η 478, -θΒ. ΄ ὁ ἱστόπουξ 

6ο”, 11 
Ἱστορία εν 47δ, 10: ῥτανητη. η μῖα 
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σα 4δο, 19. ἔφιος ἆ. 112, 18. 

Ίφια µῆλα 4δο, 15. Ἴφις, 
ἀπα. 5, ὃτ : ποπη. Ρε, 4δο, τά 
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--ίω κ Ρτοάιεῖο ὅτ5, 28. ---ιῶ 
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ον ἐπὶ--- 405, δ. ἰωή αν. 78, 

5] 
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Ἰωκή 95, 38: 107, 9: 481, 22: Ε 

426, 1π 
467, 6ο: 48ι, 1 Ἰών όντος 
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καβαπτός ἆ. α, 5π 
καβαρῷ χωρία, Ῥητα οιππὶ αογο 

Δἰίεπο 109, 35. καθαρα  ἀκρέ- 
ὄρνα, α ας ε[αὶ [απε 5ο5, 19. 
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μμ... {εγο ΡΙεσια[ἴῖοε 007, 

δι: 08, εῷ, [ο καὶ µόνον, νΑ- 
. νο καὶ  Τὸ9, 281 οῦ, 59. 
καὶ µόνον, πι βπο οΟπηηΒ[]9 
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καΐ σφας, καί σφιν 498, 19: 

τι καί γε, Αἰμιο Όρὸ, 42: καί τοί 
γε καὶ--- ανν αππεχυπα ὅ10, 
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ὃς, αὐ! -δἳ 

κάκέποι, οαπηρί 4ο, 14. 
πορ, ορ. α- τς ἀξδ, 50 

νμ τὰ 188, ὅο, καμπτήφ 1δυ, 
γλή. ὁ Ρίο καωπτήν 

ἵπ το νο, ος 150, τὰ 
καμπύλος πι νά τομ 

μνος Όσοι 51. κ ͵ 
{ 508, 56 επο(ς 

.. 
ἰ ! Ὑ αμα 1ο. 

κά (9 κάνω 488, 

ο κάν ανάστφα :- ' «ἀδὺ, ὅ- 
καναχή Όλο, 4: 40. κανα- 

κὸὰ Φορεῖσθαι δο. κα- 

Ῥακίζω Ἴδο, δν κανώχιςν 
158, 49 . 

κάνη [ει κάννη 48ο, σ. ᾿πανμφό- 
φος 954, 7: 15, - ααἳ Ῥλατ, κα- 

| η βόφοι ἱ απο, 58 
κώνβαφος θα ος, 5 
κανβός ὁ 488, 55: ών ο 

00, 39. καάνβων 4δᾳ, 1 
πανίσκιοντὸ 4δον 1 
καννάβινα Ἀύνα σα, δ4 
κάνναΆφον ν΄ «ἀδο, ὃ 
κάννη ὶ 164, 96 
κανοῦν . 45ο 9 
πανών ὁ 4Βη, 20... πανών ἐπείν ὁ 
μα νναας- πο λς- θα, 46. 615, 

ὃ ο. 9 μοβ δοό, 

τψονίςει αὐτὸ: ὦπὸ ) τοῦ Μα 
ππαι 

Κάνωπος, πον κώμρο 6 
κάπετος 
Καπετώλιον νι ὃν αν 
καπη ἡ φαξ τρ : 
καπήφαλοι 
κάπηλος ἀφο, οι ών πρ 

λα τεχνήµατα 40ο, 13, κα- 

πηλεῖον τὸ Ἴαθο, πό 
Κεν άν νμ- το νε 159; 5 ρφᾶ, 

1.” 

καπνό» ὁ ὁ 48ο, 48. 536, αι! οά 
. 905, 38. ἳ κασνίζω δ9, ον δς 

παπνιόφσε 3ος, 4ο.) η. καπνο- 

ὁόκη . π .. 30 
κώπος ὁ 483, ὗ. χάπος τὸ πνεῦμα 

48ο, 49, ὃ5: 996,11. 
Καππάδοξ εἵ Καππάδοκος 18, 
πτ ο Καππάέοξ, Καππάδοκος, 
μεθ Καππαδόχης 49ο, 18: 663, 
45. πώς να Ἂνφφο, 
τν αλ. κά Α Ὦ 

κάππαφις ιν, ἴν 
κάππεσε Ὦ ΡΓΟ λωσόν αλ. 
Πο καππυρίσασα οπ 

κάπριος 051, 18. Γκάπφιος οἳ κα- 
προς 53, 1. κάπρος ἰ- 3δ4, 
9ο ὁ 

πάπτω 307, 41. κάπφω αὰοι- 
λαίνω αδ6, 25 τὸ υχωφῶ θά, 

καπω) τὸ ἐσθίω - 
Καπόν ἡ 

-ν .,7 
κάφ] ἐν καφὸ, αγ. 
πάφο » 49ο, αὰ, δα: 

ὔο, 50: 

3 4 
ει δαν 

αροσθρος 49), 
τν ν ο πα ο σ Μο... 

ή ροβο.. δ στ 101, 95: ο 
καθαθοκο τω - 
"Κνναμρις Ρτοπνυηί, νου . 
καφατόµον αχὸν 10. 191  Ρ 

φάτοκον" τὰ 8 
Ναρβανες οἱ, εἴ Κάμβανά: 

19ο, 47 
.. πσφήώνία, ο. 

ὡπτὸι 
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καφδαμύσσειν Τ. 710, 191. Λε. 
Ὁιπαρδαμύττειν 40ο, ὅδ: 493, 0. 
τἀἴοπῃ σκαρδ.... ἴ 
καρδία αὶ ἄ9ο, 51: 491, 96: 827, 

ἁατ α ῥτοᾷμοιο 019, 35. καρ- 
διωσάµενοι 403, 13 

κάρόοπος άφο, 49 
καρςά Αοο. 407, 51 
κάφη, οπριε, [- ὅδο, 9. κάφη 

Ἡοπιοτὸ αΠΙαίαπη, Ποῦ χαρα 
49ὰ, 1. κάφη αὶ 49ο, ὦ3. «κάφη 

ϱὶ ὧφα 497, ὅ2. . κάφη ἓ το 
. κάφηνα 490, 66. Πο κάρη δύο 
α1Τ0, 24. κάρμαρ ατος 491,31. 

᾿καρηβοφεῖν “990, ὤ7.  καφήκο- 
µόωντες ὀ27, 4. κάφηνον τὸ 

«θα, 1ὸ. κάρητοςα. 491, 19 
καρίς ἡ 491, 4ο 
καρκαίρω ἆ. 716, 7: ἀθῖ, 253, 6. 

κάρκαιφε 491, 59 
καρχύνος 3901, ὃα: 708,47: « 5οΙ- 
ἑἵποριο ἀδδ, 5. καφκινοβαίτης 
[ει καρχωοβάτης α0ῦ, ὁὁ 

φάρος ὃ ' 40», ὃ 
καρπαλέκως: 403, 37 
κάρπιµος ᾱ- 49», 56 
καρπός ὁ 493, 14» Κάρπος ποπ». 
ες Ῥτορο το { Α903, 30 

-σὐῥύον ἓὲ Ρτό κατῷ ῥόον 40γ, 21: 
τη αξ κάρόων ΡΓΟ κράσσων [ει χρα- 
ἑσώνι οκ ο 405,08 
πάρταξ τα, δει 493, 42 

καρτεφόφῷσων 745,9 
καρτό» 4. 928, 97 
παρύα το, 19 
καρύκη ἡ 403, 47, 9ο. καρύκιον 
49. 9δ., καφυκεύειν 493, 46, 
τῷ, καρυκεύµατα 40», 46 
παρυοβαφές 403, 95. κάρνος]όόος 
π αρο, 96 ανν 
πάσᾳυς ᾱ. 45ο, 51 
πάφφεσδαι τὸ ἔηραύεσθαι 907, 4. 

“ κάρφος τὸ 4ρ., 14 
κάφχαφο» ἆ. δοῦ, 50. καρχαφέος 

405,1. καρχαρόδους ὁ ή 495, 
ο. 
φπασία ἡ άφ5, 57 
χάσις εἴ κασίγνητος 4905, τά 
πάσσα εἴ κασσαβάς ἡ πόρνη 495, 
98, 02 ΗεἰγοἩ. ει δυίἀ. κα- 

σαλβώς. 4 Νε 
κασσίτερος ) 4905, 5η 
πασσωφίς οἳ κασσωρεύθύσα 405, 

Ε]ὶ , 
Καστανέα ΟΡΡ. εἵ καστάνεια κἄ- 

ουα 405, 25. καστάνεια τὰ 
δη, α. Π,νεορΏχοπ!, Βηίάαο, 
Θτερμαπο Κάσταναία οΡ). εξ: 

 ππμσσδ, Αἴποπασο ετ Ηε[γε]μῖο 
"κάστανα. 38 
κάστωφ Ρ». εἰ αρρε]]. 490, 39 
κατὰ Ύπς δύνειν ἵτι ΤετΓάΠΑ 777, 

16. Πο κατα κόρόη; 929, 90. 
κατα τῶν ὤμων ἄναλαβόντες 
:05, 7. κατὰ τῶν ὤμων Φέφονσι 

ο α5δ, 1ῦ. αἲ κατα πολνῶν λέ- 
Ἔγεται, ἆο που], ᾱ- ὁδά άι. 

Πο κατὰ τοῦ αὐτοῦ λὰμβάνε- 
Ὅπφαι 93, ἀἹ: 'αποᾶ αἲρὶ ἐπὶ--- 
᾽ματὰ κοινοῦ, "Ηῖ καθόλου 088, 
σασιςι ον νά ης 

κατ᾽ ἔτος, πο Πποημε ΄βππο 
ϱ.586, 50. 1άθτη κατα ἐν ἔτος 

087,1 κατ τὸ τέλος, ο 
ο κατὰ τὴν ἄρχήν, Ρτο ἐν δι”, 
ο σδς 05,1. κατ ἀποβολὴήν 
«οπου κι ρε 964, 36. κατα 
ενιφοῦγο, Ῥτορίετεα "44ο, 95. 

ΙΙ Ν Ὁ Ε Χ. 

µίαν κατὰ μίαν 08ο, 97. κατὰ 
βοῦς Ἠσλιον, ΡΙΟ κατήσβιον 
βαῦς 130, ὃδ. κατὰ ἵπ ζοπι- 
Ροἱ- πια )ιθἰπῖς οἳ ρ]οπίτα ἁἵ- 
ηὶ Πρπὶβοαιίοποι  Ίναβοι 494, 
45. κάτα Ε. 119, 50: δα, 
11 

καταβάλ.ειν τὴν τιμήν, ἨΠΙΘΓ. 
Ῥ. 118, ο 

καταβαρεῖσβαι τὴν κεφαλήν 399, 
97 

καταβαυκαλίσὰε 195,19: ιά, ὅ 
χαταβείοµεν ἰ- 41ο 4ο 
καταβήσεο Ἱτπρογα. 505, 1ο 
καταβιβάςει τὸν τόνον, ῬτΟΠΙΟ- 

γοι 220, 1ὸ: 595, 41. Πο κα- 
ταβιβάςεται ὁ τόνος, Ρεοϊηο- 
νειας 500, ὅσ:  καταβιβάσει 
τοῦ τόνου Ό1ο, 34: εἰ κατα- 
βιβασμῷ τοῦ τόνου, ΡΙΟπΙοΙΟ 
πα [οημεπίεπι [γ]αμαπι ἄοοεπίαι 
33, ὸλ ' 

καταβολή τοῦ ἐφάνου Το, 335. ὁ 
κατάβολος 6, 31 

καταβόστρυχος 4θά, 45 
καταβρίφειν 311, ὃ 
κάταβρωμα- 455, 0 
καταγαιον οἴχημα 497, 55 
παταγνύναι, Ἀβπροτε θά, 91. 

Ρα]. κατάγνυσβαε θά, 30 
ααταγεγράφβαι ῥυτίοι' 350, δι 
καταγώγιον τὸ 4986, 16: 048, 2 
καταδακρυόεσσα 48δα, 96 
χαταδαρθεἲν 3580, δ4 
καταδάφαι 248, 16 
καταδεύειν 2958, 55 
καταδιείς ΡΟ καταδύς αάῑ, 96 
καταδύσαι, ἀεπιθιρετε 505, 18. 

κατάδυσις δο, ὅ6 
παταείνυον, οοπγείεβαπι «4, 

ὅδ, καταείµενος, εοπνε[ητιις 
94, 50. . παταείσατο γαίης 
 49δ, α σπα, 

καταβέλγειν διο, 59 
καταάβλεσις ΡΙΟ κατάφασις 97, 05 
πατάβου 085, 45 
παταβύμιος 195, 16 
παταιβάτης ὁ 404, 41. καται- 
βαάτης Ζεύς 541, 19 ἳ 
καταιβάτις κέλενβος: 18, 1 

καταΐγδην΄ 494, 48 
“παταιγίςειν 7,55. καταιγίς-ὅ93, 

9ὓ-: 918, οὔῦ, θά: Ρας. καται- 
γίδες 37, 50 

καταιβαλώσα: ὀθο, 55 
καταῖξ 98, 20 
καταιονᾶσθαι 5ά8δ,.5: 435, 56 
καταίφειν . 4θά, 4ὖ 
καταΐσσειν 494, 48 
παταῖτυξ 14, ἄν: 49ά, 98 
κατακᾶσα ἡ  49ά,58: ὅτο, ά 
χαταχκείαται Ίοη. 5οῦ, ὃ 
πατάκειµαι σαι ὁου, 55: οἳ τοῦ, 

7. κατακεῖσὴαι 8ου, δι 
κατακηλεἴν 51ο, 58 
κατακλᾶν ἀθά, ὃι 
Ματακλείς εἴδος 618, 93: ετ-κα- 

τάχλεις 495, 19. ΟΧΥΙΟΠΟΠ 
αρπο[οῖτ ουπι θυιάα ειἰάπι Ειι- 
Παι]λήας. ' 

τὸ κατάκλιτον 51ο, 4ρ 
κατακλωβες βαρεῖαι 40ο, 34 
κατακνίςεσθαι Το, 16 
κατακονᾶν 9ο, 325 
κατάκρας άσε, 66 
κατακφἠΎεν 495, 39 
κατᾶκριμα το οσοι 96 
κατακτώς άγτο» 406, 5 

κ 

κατακύλωμα 761, ὅ8ι ηἷἆ, κα- 
τακύκλῳωμα. 

κατάλαμπρος 790, 39 
χαταλέγεσβαι ἐν Άιμένε α7ὸ, ὖο. 

καταλέκτφιαιε 211, 4 
καταλεπτὸν ἀάνοτ). 818, 4δ 
καταλεύω 97, β0: ῬαΏ. κατα- 

λευσβῃ Τ7δδ, Ἡ:΄ «καταλενοβῇ- 
ναι 490ὅ, 46. γοιυαϊο καταλεύ- 
σιμος ὄ ᾿ 496, 0 

κατάἈκξις, ἀοβποπτί 478, 6 
τὸ καταλιμπανόμένον διά, οὔ 
ὁ κατα Ἀιόκτης 127, ᾗ4 
καταλιήλως τῆς φύσεως 490, 1ὖ 
κατώλογος ἐγένετο τῶν ἐπιτη- 

δείων πρὸ; µάχας ύθ9, 185. ὁ 
πάλογος, ἴ νεῶν 454, 4. κα- 
ταλογεύς ὁ 490, 9: Ρ]ητ. κα- 
ταλογεῖς 755, 4ά 

καταλύω τὸ τελῶ τὴν ὁδόν 499, 
17. κατάλυμα τὸ ᾖφὸ, 16 

καταμάόσεειν τὰς χεῖρας ὐδτ, 4δ 
κατακειφλείς 20δ, 44 
χαταµόνας 4907, 52 
καταμοννὶ ἵπ οοτίαη. ἀ5δ, 46 
χαταμµωκᾶσβαι 545, ὃ7 
παταναγκαστικός αὖο, «ὖ 
κατανεύειν τῇ κεφαλῦ θοῦ, ὃ 
πατανίπτης ὁ άοα, 325 
κατανίφεσθαι ον 1ι 
κἄταντα ϱὅ, 27. κάταντες καὶ 

κατωφερές 6560, 27 
καταντιβολεῖν 35ο, 59 
καταντικοὺ τῆς Θφάκης Τοδ, 11. 

Πο 40τν αα 
καταντλεῖσθαι 548, 24, καταν- 

τλήµατα 423, 99 
καταξάναι εἰς φοινικίδας 85, 24 
καταξηφος 135, 19: 907, ὃ 
καταπαίςεις ἡμῶν Βο7, 18 
καταπετάσαι 908, ὃ 
καταπέφ»ν 6660, 9 
παταπνεῖσθας 450, Ὁ 
οἱ καταπονούμενοι, ἀε[αποτὶ 69, 

9 , ΄ ΄ κατεπόντισεν έαυτόν 685, 48 
καταπροέσβαι 405, 57 
παταπροΐξεται 6δο, ὃ, 7. κατα- 

προϊξασθαι: ἑτο ἄφοι, 53 
κατάπτωσις " 331, 40 
κατάπυγος 72, 51. κατάπυγος 

ου, Εἴ καταπύγων ονος 913,13 
κατάρδειν δ5, 33: Ρα[. κατάςδε- 

σΏαι 577, 05 
καταφέετο, οι κατ’ ἄφ' ἔθετο 

184, 54. , 3 
ματάθῥους ὁ 403, ὃι 
καταθῥώγες πέτσαι 4οα, 54 
τὸ κατάρτωον, ει αἱ κατάρτιος, 

πιβ]μ» πᾶγις 47δ, 35 
καταρχάς, Ἰπίμο' νοσαριί «6, 

μ. ὁ καταρχάς, Ιπ]ια9 195, 
θά: ὅὅ4, 17, 10. τὸ καταρ- 

χάς, Ἰπίῖο δο7, 5. γί[ο ἀφχή. 
κατάρχων µελόδων '  Τοι, 25 
Γπατασημαίνειν, οΡῄσπατο 408, Ἱ 
κατασχευή, Πἴτποιητα 400, 9ο, κα- 

ο ο, ο ε 
τασχενη τής λέξεως, [οΓΠΙΒΠΙΟ 
δ0α, 12 

κατασκηφφείς δά1, 7 
κχατασπείρεσβαι 371, 50. κατά- 

σπερµα Φρενῶν 075, 6 
κατασπιλάςειν ἀθό, ἄπ 
κατώσσειν, εοπ[τίπβοτε 494, δι 
καταστάςειν 1δο, ὁ9, κατασταςε- 

σίαι δ1Η, 40. κατασταγµός ὁ 
404, ὅρ το 

καταστερίζεω, ἵπ ἄ[ῑτα τε[εττο 
0ου 2 

950 

010,52, καταστερισµός ὅδο, 
3ὖ: 075, 

παταστέφεσβαι ο δοῦ, 38 
κατάστημα Χφόνου 4οὖὐ, 7 
καταστικῃ ναι 198, 50. κατά- 

στικτα σηµείρι» τ11, 18 
πα Νθανήὴ εἰς τὸ αὐτό 091, 

1 
κατασφίγγεσβαι 661, ὅπ 
κατάσχω μ5 η 495, 6. πατασχε- 

ἡ Ίναι νόσω 1ύ0, ὤδ. οἱ κατά» 
σχετοι ὑπὸ φόβου 187, ὃ. 
κατάσχεσι» ῥτο σχέσις 7583, 55 

κατάτασις 548, 17 
κατατεἈνηώς ὥτος 711, 11: δε 

κατατεβνειώτες- 7οι, 20 
οἱ κατανλούμενοι 65ο, ας 
καταφοφα ληθωδης 551, 5. κα- 

τάφοφος πφὸς τα ἀφφοδίσια 
4σο, 532 

κπαταφορτικός 4ο, Ὑ 
καταφφάσασβαι 376, 7 
καταφωτίςεσθαι 5ρ, 49 
πατακειφοτονία ἡ ἆδι, 49 
παταχήνη ἡ 405, 4 
ὁ κατακβόνιος Ζεύς 409, δ. κα- 

.. ταχβονία δαίµων 574, ᾳ 
Ἠατώκρυσος 427, 39 
κατώχυσις α 513,17. καταχύ- 

σματα ζοῦ, 35 
καταχυτρίσαι 512, 19 
καταφήχειν 496, τ9 
παταφίω δ15, 5ο 
καταφω τῇ χειρί τοι, 50 
κατεαγείς, [αςϊμθ8 415, α 
κατεγγνὼ 5ου, 19 
κατεγνυπῶσθαι 306, 4ο 
κατείβισται, αΠταιηπι ε[ὲ 75», 58 
κατείρυσαν εἰς ἅλα 505, 58 
κάτεισι ΡΟ κατίασι 3ηᾳ, 
κατεῖχον 455, 46: ἀδα, 7 
κατεκήλησε ὅτο, 55 
κατέκτα α- ὅλά, 5ο. [ο κατέχταν 

400, ὅγ: κατέκταβεν 499, ὅ 
χατέλειψαν 117, ὅ7 
κατέλευσαν 497, 39 
κατἐμαντόν 496, 17 
κατενῶπα {Ε- 514, 56: αοθ, 7 
κατεπείγω 556, 56. οὐ κατεπεί- 

γες, παῖ]α οοβῖε ποοε[ῆτας 748, 
11 

κατεπλήγη 061, 4 
χατεπόβη 496, τά 
κατερείκω 587, 15 
κατέρεξε 7οΙ, 4ᾳ 
κατερµριγµένος ὅδπ, 15. -καάτες 

ρεκτός ὁ 987, 19 
κατεῤῥυσωμένος ο 1 
χατεζύωγως τοὺς πόδας 8ιο, 28 
κατεστοχασθαι 585, 16 
ἱκατεστυμμένος 6601, ὃ 
κατέστυξαν πδ1, 26 
κατευβυντήριος 740, {5 
κατευξάµενος 41ο, ὅσα 
χατευρύνασα τοὺς πόρους 483”, 19 
κατεχειφοτόνησαν αὐτοῦ 48δ1ι, «ει 
κατεχευε "484, 1 
κάτεχον Ρ. Ρτο κατεῖχον 778, 53. 

οἱ κατεχόµενοι τη Βεῷ ατο, 1ὸ 
πατηβολέων 108, 
κατηγλαϊσμένοι 4, 10 
κατηγμαι 480, 05 

- 4 

κατηγοφεῖν 307, 17. κατηγοφίαν 
ποιεῖσθαι της πόλεως 97, 20 

κατήλνσες ἡ 407, 5. κατηλυσίη 
” 491, ὃ 

κατημαξευµένος 407, 19 
πατήφεε Ίοή. τὸ καβγρει 497, 19 : 



οὃς 
ἆ Ηειοι]. «εἶαπι καταίρεε, 
Σπε απρπιζπῖο. 

καμια 491, αι 
Φατηνγναι ᾿ κ 9ο 
αατήθιτε Το, 9 

Φατηνλίσην 38ο, αο 
Φα σφς 406, δ4, «ατήγεια 3 

“ο κατηφόνες 397, 
Κατηφών ὤγος 612, ὃλ 

πατίδίαν, [οονίυτα Ρος [ο 4οῦ, 5ο 
Αατιδιώπειν 
κώτισχνοι τοῖς σώµασι 705, 39. 

κατισχνωλείς 497, 33. κατι- 
σκ:ωμένον σῦκον ἀτο, 1 

Φατοικήσια εἰ κατοικέσία 331, 5 
κώτοιεία ΛεοΙ ν ἀδα, 
οἱ κατοιχόµενοι, ἀεοεδεπῖο» εκ 

ας νίια 00ο, Β. Πο 617,23 
κατόπιν 27 

κάτοπτος τόπος 3 
«ατοθύωδεῖν 005, 58 
«ατουλάς 497, αἲ. κατουλὼ- 

σαι 308, 37 
κάταχοι Φεοῖς 170, 54. κατόχως 

αρατεῖν 191, 95. όκες ας 
βάφΊαι γή) 

49 στύεσθαι 
«ατω κ. εκ κατα 78, 5η: νο, εν 

) κάτω συλλαβή ΠΠ τ] 
ΕΙ. 058, 51. Ἱρό ος 4 

38, 509 
ατωμαδόν 497, 28 
βατώμαλος 1ὃ, 17 
Ξατώμοτος 505, 1ὃ 
»ατωῤῥωδηχότες 6050, 58 
Ξατωταταω 544, 33 
κατωβεφεῖς ἀδι,α: ὅχὸ, ὰι 
«αὖὐμ ἡ τροφή 495, 48 
πανηνία Τ 70ὀ, 39 
ααιμἒ, εανία 405, 48. καύνρες 

Ρτο καύνκες 4900, ὅο 
Καύκασος 110118 1τ0ν 4ὰ 
καυλός ὁ 183, 14: 495, ὄ ης ος 

λωνία 3 170, 9 ο 

παῦμα τὸ 9 
καῦνοςς {οι 307, "8 
χαῦνος ετ γαῦφος 405, δα: ὅφο, 17 

κανσία ἡ 487, 4 49: 495, ὅ5 
ααυστειρός αν 44: 00ο, ὅο 
Καζστοος Ἡ. 1, οὗ, 4ο 
καὐσω Πῖ. α. πως 4ο, ΡΛΠ. ἐκκε- 
καζθαι ὀμδ, 52 

πανκῶ κ... ᾧ 9η, 1. «αυκῶ ει 
αὐχώ 198, ὅτι καζκο ει αὖ- 

44 5 1ο, ώ. καύχημα τὸ 19ο, 

. κανχμματίας 131, Τ. καύ- 

χσις ἡ ἄοο, 58. αανκηστής 
Ριο παυχητή» 121 60, καν κ” 

τιᾶν αοὔῦ, 23 
Καφκρεὺ; ὁ δι, 00 
πάφος τὸ πιεῦµα 490, 5δ. καφῶ 

ήτω 490, 9 
απκλάζω 494, 1Ο. κάλακες Ρτα 
κοχλακε, ὅδι, 2ο 

φ4 χουν» αἱ 495, 1ο 
«αχυποναεῖσθαι: υ][ε φαθυπονοεῖ- 

σαι. 
.άὐο ὶ 7 494, πο 
κάω Δι. τὸ ο.» 497. 40: 498, 

44: 07, πάω Ῥτο καίω α 
Ρεοθιις ιο 0ο, 10 

«. Ρτο ἄν 226, 55: οπρ]είνα 199, 
Κεάόκε ροπος. 216 1: 408, 30 
«ίαφ τὸ «08, 19: δοῦ, ὅδ, κέαφ 

ιτ κ.ψ ο δι, 1 

Κίας εἰ Κκάδνε 498, 7ο 
Σέασε Ρτο ἐκέασε 498, 5ο. δρ. 

α,άσα, 217 ὁ7 

545, 4ο . 

νι 20ὐ, 5 5: 598, ή 
κεβαλή ἡ κεφαλή 199, 
ο ὤθε ἀᾷοσι κέβλη 498, υη 
Κεβρνόνης ον 1 5ο: τεςῖη» Κε- 
4 οιόνηε ο, 11, ει Βιερ]απιι5 

γ, 
κεγκοίνη» ὁ 498, νν 
κεδάζω τὸ σκεδάζω 498, ὅδ. 

κεδαιόµενο» μελεῖστί 6οῦ,. εν 
κ 1φδ, δα, κεδνότατος ἑτά- 

δα πω 3 
νά 2], 9. κέδρος καὶ 

Ῥος: τὸ κέόφον, [εαοῖυ ας 
κ 

κέευται Ε 
χέεμαι τὸ κεῖμαι 5ου, τά 
κειάµενοι πυψὰ πολιά δοι 12 
Σείαται Ίο. αδά, 16: 5ρῦ, ἆ 
κα Ῥτο αρ” δοδ, 27. [ς κεῖ- 

οὔ, 10: 540, 98 
αἲν α. α. 0οδ, 60: { εκ κέεµαε 

25, 39: «Εκ κείοµαι ὅλό, ιὺ: 
ὄμν αν κειμήλια ο8, 7 

πεινόποτον Τ 501, 14 
κεῖνος ΔΏ ἐκεῖνορ πιαρίς ανα] βία 

608, 29, 4ο. κενός 3 ὡς ἆγό- 
κλι 908, 35. κεινόρ [, Ρτο κε- 

305, 5ο 
Κιῑος ᾱ. 378, 20: δο7, Θ κα. δυ, 

-ς 
κειφία τὰ 598, 13 
κείρω τὸ κόπτω 894, 66: δοῦ, αι: 

06, 25 
κεῖσαι, άς68 6ου, 1ο 
κείω δο8, ὁ: εἲ 556, 5 δη, 18. 

πείω τὸ χοιμῶμαι δ1ὸ, 4 5 ὅδα, 
11: τὸ κοιµησείω ἀβῦ, 8: το 
κεῖμαι αὦ, ος 

χεκαδησόµεβα 499, 26. [ο κεκά- 
δονφο 499, 17: 195, σα 
ών ϱ, 1 

Ξεκάµω Εἴ χε κάμω αρ, 7 
κέκαφκα 001.16. κεκάφθαι 913, 

αἲ 
πεκασµένε ά9ο, 56 
μφώ 482,7. κεκαφηότα ἄθρ, 

7 
κεκέρδανα 501, 4 
κεκωέαται Ίοπ. 499, 4 
κεκλαμένων φύλων δοο, 27 
κέκλαμμµαι 506,1 
κέκλειµαι «Όδῃμε α ὅοο, 1]. [ο 

κέκλειται ὁρο, 12 
α{κλεμµαι 30ὔ, ὰ 
κέκλετο ο ὧσο, ὦλ 
κεχλήατο Ίο, 499, 49 
κεκληγώς νυῖα ός 99, ὅδ, κεκλη- 

γοντεΣ ὅοο, 
ολ ά9φ, 3η. αεχλήση 499, 

κεκλίατα, Ίομ. δοα, Βν. κέκλικα 
δο0, 33. κεχλιµένος ὅοο, 18, 
30 

φίκλυθι Εξ. ὅπο, ὅδ, 46, 61. κί- 
κἈντέ µεν ὅλο, ὦδ 

αίκλω ἴ. ὅοο, 58, ὦ1. [ο κεκλό- 
µενοι ὅοο, ὁὁ: 6ἱ κεκλόµενος 
βουσί αο8ὓ, 19 

κέκμυγκ1 499, 48: δα), 51, .ι- 
κμηώτεςν αείμας 407, 17 

αλ όμβωται ὅνα, 9 
κέκονα ὅοο, υ.] 
κεκονισµένος σοι 34 
κέκοπα ῥα[ϊνα Πρηῖι 203, 14 
κεκοφμότε [. δοι, ὁ 
κεκοφυβµένος Γ δοο, αὖ, 51 
πεκοτμότα {. δσο, ὄ] 

κέκραγ μα κέκρακ3, ἴ- ὅλο, ων 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΓΟαχσον αΚΑΕΟΝΥΝ᾽ 

αδ 33, Πο κεκφάκτης ως, 
Ὃ ο. η. 

κεκφεγνῖαε 58, 57 
πέχφικα Ἐ. δουν 111 Φα 
Κεκροπίς ἆ-. . 
ανα. εἰ πέκφονται ανν σ 

αχ, 43 
κεκρύβαλος ὅδο9, 46. κεκρύφα» 

λον αν ψι . 
κέκτημαι ν δν νι! 
ασ ρλα, 519, 17 
Μέλαδος ὁ 591, 51, στα, -ὖμ-Ώ 

δοι, ὃ1. κελάδων ῥόος 501, 96 
κελαμγός 9ο1, 44. κελανεφής 6ο, 

α: ὅοι, 48 
κελσφύζω δοι, 57 

πέλεαι Ίο. 400, ὁ: δο, μα 
υπελέβη κα ξ6., 1 
κελέοντες οἱ πες «ΡΟ 11 
κελεός ὁ δο3, 19:..6ἱ δᾳ, 4 
ει Ρτο κελέβη γι]ᾳ. εὰ. ος. 

λλ δι ὁ ἡ δ03,11,4: Ῥ]ας. μα, 
Ἄευβα Ρο χέλενποι 007, 9) 
εἰ δο”, 23 

κέλευμα τὸ 003, 18. να] 
890, 18. κελευτιόν 903, 16 

αέλης ὃ 593, 56: 698, 50. κέλη» 
ὁ παν. µρες. 900, ϱ. κελητίθεω 
Ἄο3, 55 
τὰ να εὰ 8δο, κά: δο», 1ο, 

1: 0οὔ τὸ τρέχω 
566, 48 αλρ .. 

χέλομα αι 901,6 
Κελτός Ηειου]ῖφ Ε. 503,49. Κελ- 

τοί εἴ Κελτική 503, 49. Κελ- 
τώ, ΕΒτειασί β]ία Φο», 45 

κέλυφος ν 19: Ῥλας. κελύφἠ 
τς 6ο, 
χέλω ώς 49: δο2, δ4: (35, 18, 
πέλωρ 603, δ4 

χεµᾶάς - - δ0ῦ, 1 
πέμµερος, οἳ Κεμμέριοι 815, δο 
κέν Ῥτο ἄν Ρ]εοπα[ 50, 57: ἵπ 

εοππροΏύομο πμπι(αάσω ση κ. Ἡ 
Ῥουΐτας 

κενεμβατεῖν ͵ 9οῦ, ὅα 
νά Ε δοῦ, 30, 30, χενεών Φοῦ, 

Κιβίππη δοῦ, 55 
κενός ῥοῦ, αενόσαφχος 779, 

δν καν 795, ὃ. κινό- 
τατος ᾱ- 375, 50 

κίνσω {μι. ᾱ χέντω 0ο6, δᾖ- [ο 

Δ0Γ. κένσαι  90ῦ, 36: 996, δν 
Κένται Ρτο Κέλται δοῦ, 48 
κεντᾶν τὸ κεντεῖν 000, 51. κέν- 

τανφος ὁοῦ, δο, κίντορεα τας 
πων ὧοῦ, ὁὅ 

κεντφμνεκής δούν 4ι 
κιντφίζουτα τὴν γεῦδιν. 626, οὅ 
κ άνμά 2ὖτ, αθ1 εἴ κένσφιον ὁοῦ, 

ο 46, 56: Ὀατγίοπμιη 608, 
4δ. πκεντφότυπτος, [εν κ 
τρότυπος , 11. κεντφώύης 
498, ος κηντεῶνε» 1: 
Ἐυβ. ει Ομ, κέντφωνερ.. - 

αέντω κένσὼ 91, 141 δοῦ, δ6: 
δοῦ, ὁ5: ναηγι» όπᾳ, δή {εὰ ος 

κεντῶ ῥσω ὅλ0ι Τὰ. Ἠοιολος, 
χειτοῦν ϱιο νών Ρ. νο 

κίπφος 
κεφαβάς ειν 186, {4 
κεραέςειν ψ,- 6 πε 
κέραιρε 

κεφαῖστνε ό ' ψ Ἶ 

κεφσίω ᾱ. . τε 266, 

ποσα η ᾱν ον. πκλόκη. σοι 

π ᾽κορλωσκὸν 

δν 45, αφ: ἕ-ι 19. κεράµεια 
: ἀγγεῖα δή, 4ο, κεραμὶς πο 
ή 111 31. κεφαμῖτις γἨ 229. 

- ς κέραµος, σατςες Ὀνριίν 
05, οχ . η 

κεφωνύω ὁοή, 26. κεγά δοῦ, 
37. κεραννύς .. 

κεραξόος ἀεμ κεφαοξόος 
περαός ὁ 
κέρας τὸ δοᾖ, 58, 45: 668, 6. 

φας βοός ὅεδ, 10. 
Ἴπεαγο” δα Μο 
ἐξοκαί πέρατα, 

εΊϊδει ἄκφα δο8, ιο ἡ 
Βοίξ 499, 24: 491, 19: τὸ 
ἁσῖον 661, 38. κέρας Πρ] 
Βοκίσπειαι αὐμηΐτηε, κέρατος, 

κιν μμ όμις ο οἜ 
κε ͵ 

χερασβόλος δοῦ, Ἀ νν τον 
κέφασσε Γ. ᾷ ἐκέφασε ὅ5 
Κεφαστία ς πε, 
κεφάτιον 
πέρατον Ῥτο αν δεῖ ος 

. περατογλύ. 

᾿περατουφγός ἐ να) - 
:ιτοῦσθαι , 40. σεν 
τόδα δ41, 17. κερατοφν 
Όπες δ41, 18. κεραποφψεῖν 

6. πο κα δα 
κεραννόΣ . ῥο 3 
κεφαω ὦ σ6 
Κερβέριοι Τεα πωρέμής διδ, 45 
κερῤαίνω Ες] 
ραφαλν. 595, 55, .. ο περδα- 

λεόφφων φοῦ, 4ο 
κέφδη, νέου δοῦ, Εψι χε 

δίων δρό, 40. αέρόιον ο 

πέρδιστος 
κέρδος 909, 39. μμλλοόα 4, 

30. κερδώ ” ρα δᾳ 
Μπ. ή πο ος δ1δε ιά 
κερκός ἡ Φοῦ, 
πέφκος ἡ , Φο6, ἀν 1 
κέφκουρο» σι: 
Κέφκυρ 1. ρτο Κερκνραῖος δοῦ, 29 
χέρκω ει κφέκω 
Σένχωπες 5ο6, 8, 4ο, Κεφνώπη 

ν λλ΄ 
κέρμα 5, 48 
Κέψνης τέµπεα 
Εμαδὸ τὸ κέρας 376, 59. .. 

” .ἶ κερούειν 
τὰ αεροῦσα {εὰ κεροῦσσα δοῦ, 

χερουτεῶν δε, ν ' 

ϱουφος ὁ 
ρω 9 ν 36: 

α ” στ Μεν τω, Λο, 
Ἴσω ὃλ, 9: ὁ06, 1 
τς 9 1ος: αέρα 

αίφτοµο» ροῦ, 33, αν στά . 
103, ο: : 84, 
ερτομέκεν ΑΑΑή , 98 

ος η Ἡν Ὁ τὸ κκ κ ον 
ὔ ἐπιχίω δα, 

30. 

ΑΡ 
ανροφόρον 120, 49 
κεστός τν δοῦ, 46: εἰ δα, 1. 

κεστὸς ἐμᾶνς Ὑ οηθεῖς δ1” 
χεστρίνοι | .ὖ 
χεέθω ὁοῦ, δ7 «ευδάνω ἆ. 

3, πευσμόε ὁ ὅο7, 1» υμών 

μ. ως. κ- δη, 
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"Ἴῶνος δο7, 3: Ρ]σ, κενβμῶνες / 
4-τ, ὃι : 

κεφάλαιον 700, 19. ΄ ἀἶνα. κεφα- 
" λάδιον 173, 28: 336, 3: 79σ47 
Φεφαλέώὼν [. ρτο κεφαλών ῦο7,14 
απεφαλή καὶ 07, ας Φ40, 10. κε- 

Φφαλή, οἴριϊ ἀφο, 40. κεφα- 
Άπφιν ὕπερθεν 672,34. Κεφα- 
λήν ὁ βεπΗ]ε 650, 5ᾳ, Κεφαλ- 
Ἁγνία ή 507, 30. πεφαλοδέ- 
᾿σμιαν 507, 38 

πεχάω {[. ἄ99, 18. Ώο κεχανδότα 
607, 55 

άρα νο, 44, κεχαρµότα 
Ι. 507, 41. κεχάροντο 907, 
8ο: ὃν 14, κεχαφοίατο Ίο, 
507, 5 

πεχλαδώς 64», δι 
κεχκολώσεται 597,46 
χέω τὸ -αίω 495, 49: τὸ κεῖκαε 

1ο, 49: ὅου, 11: 088, ὅ8ι τὸ 
χοιμώμαι 4δὺ, δ: 913,38. Ῥαγ- 
εἱο]ρ. κέων Εε κείων 508, ὃ: 

το 913, 5ο 
ατξὼ ϱ. α κέω δος, 13 
Κέως ἡ. τπί, 597, δι. Κέως 6, 

 Αροίαις Ε. δο7, ὅ3. Κέωςω 
330, 1:98 ο 

αἩ Ώογι Ρτο πῆ 685, ὅ7 
κα ἴοεπα, 376, 1 

απόαφ δορ, 40 
κηδείδης 106, 4 
αμδεός ὁ 5οη, 47 
κηθεαταί οἱ δο0, 5ο. ἘΚηδέστης 

ΤιΟΠΏ. ο ὀου, ὅ7, κμδεστός 
.4π, 99: δ10, 5. ῄ«αἠδεύω ὅᾳᾳ, 

"τ4δ, κήδευσις δοο, 18 
πηδίων 910,6. κήδιστος ὅ190, ὃ 
χηδος τὸ 5ο0, 51 
«ήδομαι τὸ λυποὺμαι ὅ5ὅ, ὃ: αοι. 

αήδω δοο, 17, 23,32. κήδω τὸ 
φροντίζω ὅ72, 30: τὸ ἐπιμε- 
λοῦμαι 4, 93: τὸ κοιμώμαι 
Ῥορ, 4ο, κήδω Ῥαχγτ. ὁ66, ὃ 

χχα, τὴν µελανίαν 10,14. κηκάς 
| ΐ δ1ο, ὃ. κηχασµός ὁ ὅπο, 9 

απύχιε 910, αρ. αηκίξ ε] 519, 

3Ηλεῖν 9 386, 1 
αγλέῳ πυφὲ το, 26 
αὐλ ἡ δ10, 4ι 
κ λνημός π 510, 5ι 
ἁπλίε ὴ Α΄ 51ο, 56 
Ἄηλον τὸ 510, 45. «ᾖλον τὸ αἷ- 

ὁοῖον 195, 36. κῆλα τὰ ὅιο, 
-ι1. κΆλα τὰ βέλη 3264, 5]: 

πα σημεῖα Φιο, 56 
Ἄλλόνειον διο, 47 
αηλὼ ᾖσω |! 510, 26: ᾽ 
αῄλων ὁ 510, 5ο. Ἅ«Φήλων ὄνος 

185,37. κήύλων Πάν 189, 46. 
Φλώνεια 614, ἀδ. κηλώνιον 
51ο, 49 ο. ν 

κηµός ὁ 503, 6: 511, 5: 706,36 
αὔνος Ώου. το κεῖνος σης νὰ 55 
6 ἡ αγία 1ο, 14 
ΑΧ. ο μώἨ. ο, 1ο: 12, 

τῇ 6. κηπουρός ὁ 511, 10 

Ὅ ήν 8χὰ, ο τ αἲ τὸ κ”ρ Γ- ᾗτο 
Γππέαρ 811, 11. κφπφαίνω 47, 4γ. 

Ἱ  κηραμύντης ὁ 511, 37. κήφεσ- 
σιςόρητος ὅ1», δα: 5190. ὃ0 
649, 14. κηρόβεν εἴ κηρόΒε 
αάνετο- ἱ δΙ1, 5ο 

αἨρός ὁ 113, 1η: 827,59: αἲ κη- 
ρος [. Ρτο πέαρος. ἔοο, 16 

απροτἈκός τἳ δαν, 58 
αηροῦσθαι ” δει δα σο 
οἱ κηνοφόφοι "δν, 26 

1 νΝ Ὁ Ε χ. 
Γ) 

απροχυτίω ὢ δ11, 56 
κηγύβια τὰ 513, 7) νἰ[ο κνφίβια- 
Ἀονχέον μ] 1, οο: δ12, ὅ, χηος- 

χειον ὖ11, 60, 0. τὰ κἠῥύκεια 
ο15, 1 ὶ ι 

ανφυκυς ὁ ᾱ. 715,36 
κζωυξ χα, 56: 818, 14. κγρύ- 
Ἴπων ΠΠ Ἰεσν ἀδά ουταπα 

οω)η Ένσμο ἵαετα ὅθα, 13. 46 
τῶν κηρύκων 6επετὸ ἠδάν ΈΠεο- 
ἀοιὶ ἆλο, ἀΤ. κήρνκες Δαλάα- 
σιοι 720, Ίο. Ἄπουχε ν Αποϊριᾶ 
δα, 460 : 

Ἀήσω τὸ καφσω ΄ 910, 35, 38, 91 
χητος ᾱ. 15, ὅδ. Κητώ, ΈΤγ- 
μα ηχου ὀρ6, 51. κητώδης 
1, 55, κητωξις ᾱ. 54, 50 

Κηφηὶξ γαῖα , ὅσα, ας 
ὁ κηφήν ὁ34, ἀα: Ῥ]ατ, κηφῆνες 
"ολα, 18 ι - ᾿ 
κηφι [ει αῦφι᾽ δοί, 18 

Κηφιαός Β. 513, 10, ᾿Κηφιοὶς 
Αίωνὴ Φοο, 1 813, 17 

«”χος Ὀου, 513,20: 085, 52 
χω τὸ παίω 010, ὃ. κηώδης ὅ15, 
94. ἁπώεις εντος 913, 35: ϱἵ 
μες ο. ' 

φιάβω δ, 18: ἆει α5ᾳ, 54 
χιανός σεπῖ]ε 513, 54. 

γαϊῖα 
κήβδηλος δι”, 44. 
᾿µίσμµατα 095, 6. 

Ἠιανὶς 
813, ὃἹ 

χίβδηλα ΄νο- 
αιβδηλής 

στα, 95 ν 
κέβιαις ” 513, 54 

κίβο», οἴδας Φ13, 91 
Κίβφος βεπ[]ε 967, 45 
κιβωτός δ12, 49 

[ή γκλίςειν 915, 1ο. κεγχλίς 
δι, α΄ κιγκλίς Ἁγίδ 912, 111 
5 κέγκλος, αἲ 308, 1 

Ἐ,δαλία 515, 19 
κέδαρις. 519, ὅ5: 515, 16: 708, 0 
αν τὸ ποφεύεσβαι ὐ12, 56: 515, 

χίες οἱ Ἡ : 481, 9 
Ἐ,Ξαιρών ὤνος ὅ10, 38. Ἀίθαρος 

515, 36. φίίαρις Γ] δ19, 53 

ές μηλκκβδι 515, 55 
κικλήσχω Ἵ 515, 5δ 

πικλισμός ὁ 516. 1ξ 
αίκυς 48,935: 515, 55: 590, 56 
Ἐέκων εἴ Κέκονες διὸ, 56 
πιλέχια τα, εἴ Κελίχιοι τράγοι 

515, 41, κίλισσα χοο, 45 
Ἐςμµέριοι {ει Κεμμέριοι 915, 44 
σωαάβρα”. 615,1 
χίναιδος ὁ ὃινά, 15. (πίναδος τὸ 

δ1ᾳ, ὃ 
χιιάκη ὁ ἀχινάκης διά, 27 
πινάμω μον 514, 3 
αΙνόαφω» Ῥτο σχωδαφός ὅνα, 54, 
| Κωδαφώ { υδιά, 5 
πίώόννος ὁ αο, 15 δια, 97: εἰ κύν- 

ὃνν ὠνος 14, αν 
πίνημα, Υοςκ αοπηπάε Πεκα 473, 

20. να Ἡ) καὶ οὗ συγκοπή 
109, ὑά. οὗ κίνημα οὐκ εὔρη- 
ται ὁ0δ, ὅ7. {Πε ολ. 
νύκατα, 58 εὐ. ἀοῇοχα 777, 07- 

Ὅ Απάσπι ει Ἀοῦας Ὠϊοπγῃις, 
σκιάσω καὶ ἐγκίασται, καὶ ὅσα 
ἐστὶ τοιαῖτα πσήµατα, ἀπὸ 
Βέματύς ἐστι τοῦ σκιάζω. 
πίνησις α 910. 55, ἐν κινήσει 
οὐχ εὔφηται 905, σα, κίνἠσις 
τοῦ ὅ]ωι οὐχ. εὔφηται το, 5δ. 

"Κωώβσίας ὁ το ντ δα, 66 
Φένσος, Ῥτο χῆνσας, εεπ{ωθΤδ4,- 

κύνμι δ1ά, 18. κωύµενος 914, 17 
κινύρεσθαι ὃ1ά, 19, 19. Ἀὐνρός 

ῦ14, 19. κωύρα διά, 56 
κωῶῷ εἲς εἴ 015, χι α Ῥτοάμεῖο 

510, ὃ 
κινώπετα 510, 67 
κιόνφανα [, διά, ὃλ 
κιοιίς ἡ διά, 47 

Κίος ποπι. Ρτορτ, 513, ὅ7: ᾿οἳ 
Ἔτος .. σοο, αὐ 

κίρς π- 300, ὅΈ 
Κίῴκαιον ποπ, ]9σἳ 915, 
Κίρκη Εἳ κίφκαι 515, 
ὁ Αίρχος Ἐν Ρτο αφίκος Τι, 555 

908, Ἐ,  κίρκος Δοοριτῖς Γρ. 
05ο, 5ο 

πορνῶ ἆ. 46, 44: 717, 4δ. κερνᾷ 
τὸ νέκτάφ 09ο, 10. πιρνῶσθαι 
ὕδατι 507,48 

Κέρος ποτη. ΡΓ. 4τὸ, 96 
Κίβῤῥα ἴει Κίρσαω δ10, 31 
πίῤόις ὅτὸ, 1 
Κίρσα [ειν Κρύα οΡ. Φ19, 96 
κές, γεϊιαῖ Πρα. 4δ, δι ὅτὸ, δι 
αίσηρι; εἴ τὸ κισήριν 15, 38 
πίσσα ἡ 515, ἆσ 
3ισαήεις 380, 11 
βισσύβιον δι, 55 
φισσῶ ὧς ᾷ ὁᾳ5,58: 067,29 
πίστη Ἡ σε 16 
τες 40, 41 

πίτριον τὸ 915, 48 
πἰχάνω 915, 55: 516,3. κὐχείην 
της η 510, 90. αικείω {. 32ο, 
4θα ο960,α κ 

κιχήλας δν χέχλας 516, 19 
. . 519, πέχηαι ὧδ,. αιχήμενος 
-'“ποδ, 90 
αιχλισμό» " 516, 17 
πικοίην ης η διθ, 1 
χιχράμιενος 645, 57. αιχράς ὃ 

370, 1δ. κιχρᾶσι 476, 11. ἱ- 
αζᾶσθαι 199, 4δ. κέκρηµι ᾱ- 
477,49. κιχρὼ ἃρ ᾧ 477, 49: 
510, 14: 814, 1ο. κιχρὼ κί- 
πχομµι, {α, ρῄσω 203, 31 

πίχω εἴ κιχῶ ὁιὸ, ὃς 
χίω τὸ κινῶ 545, 45 δ4ᾳ, 55, 

χίω πινὼ 910,54, ᾿πίω τὸ πο- 
ρεύομαι 4δ, ο, 45: α10ῦ, 55: 
9598, ὃς 513, 54: 915, 95: 545, 
54: τὸ περιπατώ ὅιοι 10: τὸ 
ἀκολουβώ Τὰ7, 95: «Ῥτοβιστο 
Βδ, 18 

χιών ΡατΠοῖρ. ᾱ κίω 519, 5: 6090, 
14: ᾱἱἵ κέων Γαβίίαπτ, Ρεπ. να. 
διά, 4: , Ῥτούμεϊτο 674, 7 

---ᾱκος αιιαίποΓ 7ο7, 4Ω 

κλαγγή ή 916, 33,38,  λαγγῇ 
αἀν. 944, δο: 516, 10. κλαγ- 
γἨδόν - δ16, 36 

αλάγξω Ἐ εκλαζω 516, 28 
αλάδος 916, 46. κλαδί [- Ῥτθ 

κλάὀῳ 06], 5].  κλαδοῦχος 
ος. 0ο, 50 

πλαζω ἆ. 16, 45: Ιτ. πλάγέω 
503, 49: 5916, 28 

φλαίω ᾱ. 916, 48, ὃτ: [απ κλαύ- 
σω νὰ 4607, 4. 

χλᾶν τὸ ἐωποδίςειν 916,00. κλανὼ 
Βαπρο 1, 5ο: ο, ᾱ: 16, 22:54, 
30: 006, ο4: 418,5: 916, 48, δι 

χλάοντες 375,1 
κλαφότα; ΟΤεϊοπί. 66ο, 25 
πλάσις ἡ ὅμο, 4 
κλαύδιος Ρίο κλάδος 186, 14 
κλαύσω ΕΙτ. α. 497,45. ἆ, Ε κλαυ- 

Ὁμόξ Όσο, ο: 617, 14: ὅδ6, 98 

. 
η 

9δά 
«λάώ γὸ κλαίω 173,24: δ16,57: 

917, δ Λι ὂ1, ὃχ: α Ῥτούι- 
οιο 1οῦ, 56: 07, 26: 

αλία Τ. Ῥτο κλέεα ος αχ 
κλέβὸνν χοῦ, 15 

αλεῖ τὸ ἐπαινεῖ ὅ16, 48: 
αλειδίον τὸ 401, 18. ΄ κλέιδοῦ χο» 

45, αῦ "0 : , 

κλείω Τει κλν τω” 4865, 48. 
Ἀλεῖβρα 6ἱ κλήῃρα 518, 1ο 
κλεινός. 519, ὅ7 
πλεὶ» τοῦ ὠμου 540, 26. αλεῖν 
ο Ρτο κλεῖδα | 518, ὅ 
Κλεισθένη» ἓ- 517, ὂχ 
Ἀλεισίον [εα κλισίον ὅρο, 16, 31 
Ἐλειταγόρας ὁ δα7, ὖο 
Κλειτη εἰ Ιζλειταί 511, δ4 
Ἰαλειτός ὁ 517, 48: Ἱπ. «οπηρο(- 

310,30 Κλειτοφῶν 51], ο 
κλειτύς . διο, 46 
κλείω τὸ ὀοξάζω 517, 19, 490. 

Ἐλειώ Ρτό Κλεω Βτά, 55 
ἁλέμμα τὸ Σο θά, 
αλέο» τὸ 917, 15: αἲ Κλεύς |. ρτο 

Κελεός 517, 19, αμ 
ὁ 17, ὃκ 

πλέπτω ὅι7,4ο: εἰ 6οῦ, 50. κλέ- 
"στης ὁ 917, 20.: Μλέπτης κλέ- 

πτιστος κλεπτίστατος Τὁ5, 25. 
αλεπτίστατος Αἴῑ.21,16. κλε- 

"πτέστατος ΡΙΟ ᾿αλεπτίστατος 
χο, 36 

αλέτος ἰοὰ χλίτος '. διο, 48 
Ἐλεύας εἰ Ιςλευαδης 408, 54 
κλεύβομαι δ17, 45 
κλεφύδόρα 517, 45 
χλέω τὸ ὀοξαζω 517,16, 48. κλέω 

εἴ κλύω ἆ ὅπ6, ὃχ. Κλεώ ετ 
Κλειώ 240, 90: διά, 55, Κλε- 
ωναί οΡ- 511, 3 

κλήόην ᾱ- -- “δι, 532, δά 
κληδών ἡ Ό19, 6. κ«ληδόνιος 

Ζεύς 60ο, 46 
κλήζω [. 919, 51. κλήζω εἰ κλή- - 

Ἱ 480, 46 
"Ἄγθφα Ίο. Ῥτο κλεῖβρα. 518, 12 
κληϊζω Ίο. 482, 4δ. [Πο κλγὲς 

Ἰὰος 615, 12, 27, 50, 4δ: εἰ Ρ]. 
| αληῖδες 618, 27, 46. . Ἱτοπιηπε 
χληίω Ί9Π. τὸ χλείω 918, 11 

Ἠλημα τὸ σσουα 
κλήκαξ [ει κλήμαξ τΦχο, ὁ] 
χληφο» ὁ ὅ1ο, ὃ: εἰ 516,47. κλη- 

φολακοῦσας Τ 0ᾳῶ, ὅ7. κλγρα- 
γόµος ᾱ. 919, 20. ΄ αλγηρονομῶ 
4. διο, 20. κληρονοµία 919, 
30: κλήροῦχοι 910, 1δ. -«λη- 
ρωτα)ὶ ἄρκχοντες 928, ὂι: «56», 
3: πβιαΏας κληρωτοὶ ἄφχον- 
τες ὅθο, 51. κΆγρωτο) ἄρχον- 

πες ἄεεεπι πιχβετο ΄ 468, 56 
βλητεύσεις αἱ 953,30. κλητῆ- 

ρες οἱ 953, 10. κλητός ὁ ὅ19, 
50, κλῆτος το δ1ο, 58. 

αλίβανος Ὠοτ. ΡΙΟο πφίβονος 958, 
19 ἳ 

πλίμα τὸ 519, ὅτ. αλιμάὰιν 
΄αφοο, 59 ᾽ ν 

πλιμαχίσαι ὅλ0,39. χλιμακισμός 
307, 16 ' ' 

αλίωσξ ὁ19, 55. κλίµαξ Ῥαϊαεβν, 
357, 16: 552,51. κλέμαξ ἴοχ- 
1οτ]ᾶ 20ο, 66: 822,5]: ε Ῥτο- 
ἀπεῖο Ό54, 30. κλίμαπος ης 
ΠΕΠ {ποίητι Ηοπιετο δ49,48. 
φορα ει κλιμακίδες ὅ3α, 
3: 

«λίνη 52ο, 5. -αλωήρης ὁ 93ο, 

το ο ο ο ο”... 

-φαωώφψος --οφαθαεν α- -αμωνο-- 
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«λωθήτην ἐν νεκύεσσι ὅτο, 31. "Πο 
κἈινθείς 1 

κλινίδεον ὅμο, 46. κελινίς 459, 56 
«λινοκαβέδφιον ..'.. . 930, 3]. 

«λινοπέτης ἴει κλινοπετή» ὁ10,3 

κλωόπονς τοῦ τοίκον 405, δ4. 

ς κλοοπό » πουκέλματα 410, 38 

«λιτή ὁ 9ο, 19: ΡίΗχ. ὅλο, 36 
κλίνα κλιν κέκλς κάσὰς αλ, 
οφλίναι τὸ περιέκῳ . ο, ἃι 17. 
υακλίνονται διὰ τοῦ ος ο ο]: 

ας τηἩ . 3ο. κΆσομεα 

-- ἀποῦ ντ . θιό, 14: 65, αῦ. 

αιλέγεται διὰ τοῦ ει . δος, Ας 
᾽κλίνονται δια κααφοῦ τοῦ ο. 
698, 15: 653, 7 κ . Ολη, αρ- 
νος ὠρνος α ἀφνόν 140, 52. 

η αι. ν) ας 18 χλίνεται 
εἰς ου δ16, 56, πλίνεται ἔξω- 
πει ααβπιση τσι οαρᾶ ἀπ Ριο- 

αὶ εοπιροΠομί» αγία . 9833 
κλισία ή χι ὅπο, δ: φλλης 5 

κλισίον ἴεα κλεισίον πον 31. 

κλίσς ὁ Όλους» κλίσις ἀῑθιαι 
εὔααι νετδῖ αμεῖο 35, 93. 

ο: σὴν κλίσιν ἔσωβεν ας 
στ αμβπιοπίμαι εερίς ἵπ πιράιο 

οἡ, 50. κλέσις Αττική», αμρτ. 
«μΛῆς - εντώης 386, .. 

«λισμός τση) «939, 6 

«λετοιὸν ἔχειν τὸ µ. γα το µε 
πἹ Πεκίοπε 6,57: εἰ Ί, 5. κλι- 
τικ ἕκτασις, Ρος ο 

Ροτα]ε " 
Κλιτόρον Ῥτορτ. εἲ ορ) ὁ ῳ, 

δο. κλιτοφιάσειν ὅιη, 
κλίτος τὸ ὅ19, αι 

κλοιώς ὁ ὅαι, 7: Ρλας, Ε. κλοιά 
-α, 7. 

Κλονίος ποτη. ΡΓ. 051, 10 

κλόνος ᾱ. 989, 4. κλονόεις 931, 

23 . . . .” [ὰ 

αλόπιμα δοᾷ, 1ο 

κλοπιτεύειν ὅσα, 3 

κλῦβε δσο, 5, 11 

Κλύμενος 931, 4. Κλυμένη 538, 

π 
«λύμι ᾱ. ἐν δὰ9, δὰ, ὃν 

Κλυταιμνήστφα ο. 401, 290: 31, 

κ.ά 
ών δ.ο, 50, απ 

Κλυτίος ΠΟΠΗ. ΦτΟΡΓ. η 

«λυτόπωλος φ7ο, οι 

«λυτός ὁ ὅλο, 90... κλητὸς ὄρ- 

βφος «νο, 24. κλυτός ἵπ 6ΟΠΙ- 
310, 30 

ο ον δπο, 5ο: οἳ 916, 40: 543, 

3. κλύω τὸ καλὼ νο, ὅτ: 

φὸ δοξώζω ὅπο, ο5: τὸ ακούω 
817, 18. «λύεσθαι τὸ ἀκούε- 

σας 511, Άλ.. Εις κλύσω 633, 

2. Ρατ. κλύων αὐδ, 
1» ραρὶ, Πρπίΐ. 518, 47. ολὸ 

τὸ καλα ἄδο, 0: 919,28: ὅλο, 

«30. τὸ φωνῶ καὶ λέγω 21, 
10: τὸ Φωιῶ καὶ κράζω. 10, 

ν ὃ ο τὸ κλαάζω 030, δω. . κλὼ 

πω 9ου, 35: ὅχθ, 2ῤ:. Ε. οκ 
αλ. ’ ᾖλο, ε 

κλωώδωνες αἱ δαν, 8 

αλώώιν | ὅσα, 61: 011, 4β 

πλώθω 406, 19. Αλωθώ ὁ- 11, 
«.αδ: τοῦ, 1ο 

αλών ὁ όα1 11: δοῦ, 1 α Κλω- 

νάφιον Τ8α, 44 

αλγη Ῥτο κλοιόε 36, 36: ὅμι, 

λδομα ὃν 249 19. λλὠσμός [ῃ 

«κλωγ, θα, διά λά οα ετ 
. ' ὃν 37 

κλώφ ἳ τν δα, 40: αν, αᾱ 
χμέλεῃ αι, 38 
οι δὲ: ει Ἠείγοῖ.. 
κμω τὸ ασ 7ψ. 40, 17,181 τὰ πο-, 

πιῶ 05, 55: παβιαίυπη 931 
τν τὸ διαφθείρω 130, ὃ δα: ον 

ννάμγω ο ος : δα, 36 
κ άπτω 31, ο, φεῖ 
ᾱ. 187, 13 ρς 
κνάφο, δ21, η 

ανέφας ἔς δι, δλ Ἔάοπι ράφον 
δα, ὁὃ, ᾱ- πνεφαῖος 3δο, 
Ἴδσο, 18 

Ε 51, 24: 528, 4. κνήθω 
- κ 62.56: Ία, 57: 687, ὅ5- 
ὕ κνηανῶ 4, (λαός 25 
κνήμη ἡὶ 931, 57: εἴ 195, 38 
ιαβήμαι τοῦ τραχκοῦ. . 031,1 
ανϊμε 528, 4π 

κυπαές ος 184 6: 628, ὅ 90: Ἰστν 

κ«νημῖδεο αἱ 33, 3. Κωῤμις 
' ον, ὅρο,. εἓ] 
κνημοί οί δα. 14, 9 

κνησω {ει κνῆστις 533, 18., ο 

εν λον 524, 18. ανῆστις ἡ 1922, 
ως δε τᾳ 

κνήφα, πο αι 14 
ανίόη Ἰ αν 5ο 
ανίῷη. ἴει αγνός 525, 1, 

: ὦτο. 40 ολο, 51, 50. 
τὸ λεπτύνω ὅσα, πό 
τὸ ὄνυχι διακαθαίρειν 

ανιπό ιόν 1 
κνίσα ἡὶ φρλ, σα: 505,29: εἴ μὰ, 

301 Ἠαφιε Ὀγονί ὁ21, 03. κνι- 
σάφιον «923, 36 

κνισμύς ες δλο 
πνασα εοπρίτα-. ». 106, 9 
κνίψ οἳ σκνίῳ 718, 141: βρες πός 

πνίςειν 
823, ο 

οἱ φός 8, 16 
κνόφο». 306, ὅο 
ανύςα ᾿ ὅπο, α, ᾱ, 9. κνυθ]μμός 

933, 4. κνύζω ᾱ. 979, 1, 5. 
κνυζῷ Ἱεἱρ]ίοεπι οοπίαραΓίοπ ει 
αὐπιήι ὅσα, 4δ. κνυςοῦν 933, 
ο. κνυζώμαι 620, 3 

ανύον υ Φβοφά 5310, 8 
κνώσσω θα, 45. γετῖα [οτιδίζα 

“ κγώσσῳ. 

κνύω 523, Β 

κνῶ τὸ ξέω δα], 55, 4ο: β13,991: 
628, 0: τὸ διακόπτῳ ῥ-δ, 12 

--κνω ἀείεςι. 305, 9 
κνώδαλα τὰ δαν, 37 
κνώσσειν ασ, 42 
κύα ἵπιρετ. Ώοτ. 78, αό 
κοώλεµο». δή, 31 
κόβαλος ὁ 524, 17. κόβαλον ὄφ- 
Όνεον 710, 18. κοβαλεύεν ση 
38, κοβαλία ᾿ δο4, δε 

κόγχος εἴ κόγχη 714,00, κόγχος 

κογχυλίον ὃν, 66. κογκοεώής 
δα, 1ὖ 

Κοόρίτης ὁ θά, 5” 
αρεῖν τὸ νοκῖν καὶ συνιέναι͵ κι 

ε]τ οι 407, 4ἳ, 46 
κόἈορνας ὁ ορ, 59 
κόλονρος. δ1, ηλ 
κοῦ . εούιιοῖο 6ο. 1ὖ 
ποία ἡὶ σφαῖφα 776,9 
«οιλαίνειν δόμον 190, δ4, κεκοι- 
λακμένου αὐ0, ὖ0 

κοιλία αὶ 10,111 828, ὃ, . κοιλί- 
όιον τὸ σε, πὸ 

κείλος ὁ βαΠό, 610, ὃ: 810, α0. 

τα Ν ΕΤΥΝΟΙΟΑ ΦΟΝ κοκ 

«κοιλώδεις δίφροι 
ὁεις δοθ ο βοϕι κ. 
παλ δό ὑφρλθκαμι ο] 

κά « } 535, 3ο. . ποιμης 
50, ὀ6. κοιμητικῶς ἔχειν 4 5, 

18 
κρῖµος [οι κόσμος ὅ14, 1Ο. χοι- 
μός γειὸ. 33 

κριμῶ ... αὃ, 1ο, 15. ρα 
7 μαι 

«οινός ὁ 935, άν κοινός "Ερμῆς 
570, πλ ολνὸν παφέχειν, τας 
αχεῖρα» 265, κηῷ ὀνό 

ταἱρημένονς, ὸ αν δι, 50. 
κουᾶ όή, τα, οαυαε οοπηηιΙ- 

αὖν Τατ ιαἱοςιὰ 373, 13, 19. 
0} κοινή συνήθεια παὶ διάλεκτος 

ς 76ο, 1ο. αφεπι αμ[ο]μῖο κοι- 
νά, [αραμάιιο ποπιπρ διάλε- 

Ὄπτος 527, 50. Πο οἱ κοινοὶ, ας 
ο, οοποηκιιαί αμ πσμα ποὃ, 

351 093, 1ῷ. κοινοὶ εἶναι Φέ- 
λουσι» τος εἴε εοπινμπῖς 
Ρεπειῖς ὅο5, 19: μας κοινὸν. 

ος γένει 48ο, αν 5: 006, δν 
603, 7' 8.1, 1): εε λα τα 
κ«οινὰ τῷ γένει, 4παο [υπ βε- 

ο ααθεῖν αν αεὸν 53, 
δ49, ἀδ: 645, 11: βς ' ο 

ο εἰσι τῷ. γένει αάδ, 30: -δοῦ, ἃα τ 
τι κοινὸν αμφοτέφων τῶν ων 
768, 31. ο σοι Μ- 

µατα 70ᾳ, 19. ο -1δὲ, 11: 
'α8ο, 50, δι 5ο, ὃν 

ο Κοινός τεκ Ν]αοσά. δα, 58 
ο ἐν αμάν οοπηΏαιιπή Εεπογε 
᾿ ο Αθ Ἄρστήτω Τ 549, 

δο Χου νῶῷ. ώσω ὁ20, 53. αοι- 
Νωνόε ἔ 550, 533 619, ᾱλ, 40. 
κοινωνία: 827, 35 
ἡ κοωῶ» λεγομένη, δίκη, τα 
οοπηπιιαὶ ΓπΙοπΕ., γι]δο 376, 
6. κοὺῶς, αούο 918, 47.  ποι- 
νωφελία ᾱ- 4631, οι 

οφ Μα ολση 64ο, δ4. Κοῖος 
620, ἀτι ὃν 

ὥν ὰ 545, 54. κοιρανέω ὦ 
εν η 

κοίτη ἡ 24, 12, 1: οἳ 485, 11. 
κοιτάεσβαι θᾳ4, 10: ὅτο, 10. 
κοῖτις καὶ δα, 1ὸ 

κοῖφι Γεια κυφε ρσν 18 
κοχκότιον δοᾷ, ὃτ 
κόκκυ τὸταχύ δαή, δα, κοκκύας 

ὁ ὃπά, 53 κοκκύμηλα 111, Τ. 
ολων ὁ σας δο 

κολακρίται οἱ οσον αὰ 
κόλαξ. ὅρ1, ὁ60. ολη, ϱε κα: 
λακεία 4 

κόλαφος ὁ δᾳ6, 4; 528, ν, κο- 
λαφίζω ͵ οαδ ἃ 

κολεό» ὁ ὅσὃ, 11 
ας [οιι κοβαλεύεον δα 38 
κόλιξ εα κόλνιξ, σθε, ὃ: ρ]ν 

κόλεκες 907, 3δ γιος οι, μα 
κόλα καὶ ὁλό, 39: 640, 8,15. κολ- 

Ἅαβοι οἱ 413 111 οφαδς αλ. 
κολἈννεντα ὡρθ, λος κ 
λΝοι. αἱ ὅσε,ο. 
γίδας 9368, 10. οκολ κά ῥας, 
17. ἁολναμριὸν (ον 
65ο, 6 Ῥίνεν δλ ον τοι 6, 
20. κό ο ὅ10, 341 ὃ150ο: 
Ρίνς κόἈκοπες 20, ο. ο. 
πώσαι, 

πολύς Ρεο σλάλων ' η τμ 

χοἈω - ἳ ὅλυ, υ] 

χ 9ὐ6 

λοιός Αγ 64, κ λὺι πό 
πόλος Ιπ 
Πτα νυ9 Ὃ αι ντο τὰ φού- 
ανα 635, 31. πόλος, Πλ 
αλ. 815,19: κ) ὧ5 

λός ὁ κολοβός .- 

κολοκύντας ήτο, σν 
35, ο Ξ 

«ολοσσός 
νο ο 
ον; 

ας, ὤνος 515, ο. 
λλπος ὁ λὔ-α κόλπωµα τὸ 

1 » 

κολυμβαδὶ 7. λολομβῶν 
510, δε ολυμββ α 32. 

ιὈρλαμβητή» ὁ 545, 9] σποτ 
οἳ Ἀνμφ ἂν Ὦ ϊ σαην 
ηλ να ολν, 19 

ὁ 55 98: ν οἱ 

- .ν. ἀλλ ἆμο 6 δ 
ο λώνη αὖ, θὰ» νε ς 

53 : αν ιά 528, 8 
μα ὁ 10, 51: 9λὸ, 30: ὃ 

νο ν 
, α Ῥτο. καλαὰ [ει κόλουρος 

μα Ῥακακλδ ὠ Φις 
χομµαν 
Κόμανα ει Κομαάνη 
κομᾶσβαι Ρτο κομᾶν ͵ 
ή, 511, ὃς μμ ορναὴν 

οῤεῖν τὸ ἐπιμελεῖσθαι 53 

Ῥτορείε φυ]ᾷ ὅμ7, 
πην ἴεα ἐκομείτην 

πομενταφήσιοι, παν 

οπραθ. κ 
χομέονται ' με 

κόμη 617, 9: ὃν, “η 
κα ου:εἴ Ίο. εω» Ῥγ. 

37, 56, ... χόµης ητος, ΠΟΙΗ. 
ἂρα. 

κομήτη» ᾱ- 
κοµιδή αὶ ὁ27, 19, 111 ί 

637, 3ο. κομιδῇ αὖνει 
ον 537, 19 

δ16, ἀπ δαγ, ως 
ἡ . Ἅν 

κόμμα εἴ χοκµάτιον δα ας 
Κομµαγηνή . | τα 
πομεμεῖν [σαι χορμοῦν ὃω 56 
κομµός ὁ 536, 3δ.:, ος ὅ85, ον 
ϕ κομμωτεκή 626, 30. υπο 

τρια 
--κομος αμα ὶ 

τἶοη . 5 
χομόωντας Ροεῖ. , 
πόμπος ὁ : αφ ας ὸς 5, 

πομπός ' αἀϊσοι. 637, 47. ε 
ουπάθειν δὅ, 4, ως 
[48 κομπολακύθης ὅ10, 
κοωφός ὁ δν 
- 3ὁ ἐπιμελοῦμαι 39ο, 18: 

» δη: τὸ Βεραπεύω.. 416, ἃ. 
χκομω εἲς εἴ ὁ10, ὁά, 58, κομὸ 
ρᾷ , ος 

πόναβος ὁ ο 618, 1ο 
618, 19 

κόνόυλορ ὁ ο 28, 111 όλ, 9 

πονεῖν τὸ ὑπηφετ εἴν α0δ, 349. ο 
γεῖν περὶ τὰς δρ. αχ. 
πονία ἴσμι φμοἆ κόνιε απο 
ὁν δο, α: 19, 171 δ4, ο. 
κονίζω 618, 48. κονίη Ίοἡ.. καὶ 
κονία ὅ18, ὁε. κονύπονε. κ 

ή 

.... 

-- 

πο 

--... - 

κα 

ο Κμμ---ο 



οὅ7' 

Ἡ λε, ους 930, 3. κθνιορτόν 
5. κονοῦσθαι 5ο, 4ι 

κόνις 1 518, 30, ὅδ.; κονίσαλοφ' 
τὸ 928, ας κονισάλεος 30ὰ, 
πονίω έσω ᾱ. 306, ὅ9: οσο ἳ ἀᾱ, 
πονίσασγας δο, 55: 

κοντός ὁ 939, ο, τάφος ν 
3. κόντιλος ὁ αν δ” 

πόνυςα ἡ 631, ὅὃν 020 ῦ 
χονῶ τὸ ἐνεργῷ ὅο, 35: 358, χα, 
ταδ τὸ λεπτύνω 

πόον τὸ μέγα Ἔας, 596, 39 
ποπᾶεν ξίφος 20, 1 

"456, 55: ὅθο, 30 κοπανον 4. 
πόπερα Αεοὶ, ὅσο, 3: Ιάεπι κό-- 

ο περύα 605, 45 
ἡ κόπις [ει κοπίς ὅ34, 37. κοπίς' 

μάά, ὅ5: Ρίας μη. λόγου 
δρ, 38, κόπις ὁ 399, 20. κό 

ἼπιΣ ό λάλος ἱ οσα, ὃ 
χοπιῶ αρα α 90,18”. 556, 95. κό 

πος ὁ δὰ9, 1δ, ᾿κοποῦσθάν, κε- 
κοπωμένος ει αχ, Ἀ6 

ποππατίας ἅππος αοὔ, 1 
κόπ ος οσο, 1: 95ο, ἆλ: ες 

, 2ο. κόπφια τὰ όσο, 30. 

Γ κοπεί, [ἔοτεοατε αμ) α9ι 
᾿ χοπφσβόλον πτύον Οἡ, Ὁ. -"κά- 
"πφολόγος ὅρ9, 17. κοπροπδιάς 
620, 1ὸ. μῦιει οἱ) Ἀοά, 55 
Κόπτος ορ. ́Αες. ὅσο,1ο. ἴάει 
΄Κοπτο» ολ ολες 

κορά ἡ : .-. 9σα, ᾱ 
κοφάμβη η κράμβη 501, 44, Ἱτοπι- 

' συε Μειτοροίταπς Οοτπ]α]ιδ 
τπ Αιίοα ἀῑαίεσοῖο. ΦΗΙ(8΄ κο- 
“σάμβλη, ταἳ εἳ Οο]ηπιεϊ]ὰ Πρ. 
μον, οοιώτς ἑπέμιξεα εὐγαπιδία- 
χόραξ ὁ ὁ 529, ὃ 5ο. κέφαξ ὁ ἐπὶ τα 
ε πόρα 7, 
κόρδαξ {αἱε. [ρεο. 713, 65. δν 
"δακισμός η. 650, α 

κοφδύλἠ 51ο, 49: Τά5, ὅλ: 8 
κοφθύλα , εἶανα 455, 5ὃ 

κοφεῖν τὸ ἐπιμελεῖσθαι 375, δτ 
τὸ σαΐρεν 933, 18: τὸ σαφοῦν 
κο ον 353807 αγ: 710, δηι τὸ 
αφ Ἐέν δ4φ, δ4: το καλῥωπί- 

ὔ Ἆρὶ 39.. ώς. κοφεσβηνάι. ὅαο, 
Φο. κοφέσω Ἐϊ κορήσω 190,1 

κοθεῦτες᾿ ἡ 330, - 51 
κό "030, θά τ ὅρο, ἄν ααε δρα, 
"6: 828,30. αἱ χόφαι τῶν ὀφ8. 
367, 3δ. κόραι οί ὀφθαλμοί 
207,30. Κόρη 4 Περσεφόνη 

Γ 929, πα... 

αόημα τὸ ο 6ο, 44 ντ ια 4ο 
κοφήσατε ν ΑΗ 
αοσθύετα, -- ολ, ὢδῦς 

πόρθυς θυβι, ὁμ οι ᾱ 
Κσριανώ Ρ]ετεοταιῖδ. 777, 18: Α- 

τμεπαεο Κόριθνώ. 
Κόρωβυς . 629, ά 
πορμός 4. 141, 27: 685, ιδ. 
”κορμὸς τοῦ σώματα: 035, ὃ 
ποφυπλάλο» ες αθθυπλάσεη. 

ὅδοι αχ 
κόρος ὁ κλάδος 3 αθ ἃ 26: ερηηαε 
{ όροι οἱ κλάδοι 591,54. [6ὰ ες 
, ο ως ἤλεκτου» μωρό» σοι, 

Ῥσίωπα αἀϊθεί. κόφ:» ὁ 
µέλός ὦ20, 50: εἲ κοφος νοῦς 
καὶ καθανόε ὃ 1ο, ὃ. όρος [το 

: ΚύφοΣ Ρεεί. 0ο, ὃ 
κορούειν [ευ μα δάα, 4ο 
.όςᾖ ὁη. Αι. λόφση δρᾳ, 4: οἳ 

δο, ε.Τς Ἡ εἶαι. .κόθφέων νο 
κόφσαι Ῥτο κίψτὰς η 99ο ὰ 

πο. ο) δι 

4 

56, 55, 30: 

χόρση Ὁ 36ο, 5ος ο 38. πόρση 

τει κόφῥη, ήν, ου μμ ΑΤΤΑΒ 
φαλή: δε, 6: δ4ο, 19. Γκόν- 

σαι αἱ τρίχες ὅδο, δι. κόφση» 
Ἰ 9, 8. κορσοί 810, 44, εν 
σοιφος ὅσα, 35, ἀύρσων 45, ὃ. 
κορσωτήρ ὁ δ0ο, 49 

Κορύβαντες οἱ ὁ9ν8, δ. κορύβαν- 
τιῶν δ0ι, ὃ, υβός 319,0. 
Κόφυβος νοκ. όι ν 
οτἷης Κόροιβος, θιίζας. ! 

κορυλάιξ ὅδι, 97. '᾿ κοφυβαίολος 
5), 3ο: ὅδι, 50. κορυβαιόλος 
115, ὅτι 951, ἄν: τ08, Ἀθ' 

κοφυλάλη Ρο Ποοθάλὺ! 501, 09. 
χοφυἈάλεια 5οῦ, ὂ1. κορύγα- 
λέΣ ἡ ὀάφνη :"330, 3δ 

κορύνή ἡ ασε 20: 485, 50: 051, 
δι. κορυνήτη» 40, 1. ἼΚορυ- 
νητίδη» 310, σα, κοφυνίται οἱ 
ὅτε, ρο-. Ἰ 

κορύπτω 05, 19. κορύπτω 8ἳ κο: 
υρύσσώ 991, 16. 
90ρ, 9 

κόρυς 8ος ἡ  55ι, 56: 555, 4 
κοθύσσω, Ἄτπιο οσο, 48. κο- 
φύσσω Εἴ κοφύπτω 501,16. κο- 
φύσσω ἀείεοι. 293, 19. 

σεται 901, 17. οδός ὁ 43, 

ο κοφύττειν γεὶιτ κεφύττεν 
δ, 

κορυφή: ή 551, 1ο... κορυφοῦσθαι 
Ἄοη, 50: ο Ἡν μς 

κορῶ τὸ σαΐρω 496, ὅ: τὸ σαφῶ 
6.0, 46. νΙ[ε κορεῖν. κοφῶν, 
Ῥποίίαται 303, 13,33, ἃ Κόρη: 

ποθώνη ἡ ὅρο, 16, οΕ 
Ἱ ποφωνίς 177, 41 65ο, 98, 90. 
' πορωνὶς ἐν κφᾶσει ὁύο λέξεων, 
τυ]σο Ἀρο[πορμαθ. 165, 1ο, 16: 

ο, ς »ηνσὶ κοφωνέσε ο, ὦσ 
κορωνίτης ἵππος "πο, 4π 
κορωνός. δ6ο, 5] 
-κός Επίτα Ρο[ε[ῆτα, αμα τιι- 

ΡΙϊεἷα 30, 4ι: ἆε απίνμ5 αἴας- 
ας πτᾶατ ΤΤὸ, 55. ---κός ποπ 

ώρες ΡοΠεβῖν ἐ[ῖ 1ῷῶ, 14 
κόσκωα ει κόσκωνοι ὦρο, 10. κο 

ο σχωησαι Ρο ίσάι 115, 5ο, εἳ 
Φυ]ᾳ, κοσκενίςω πιο, 4ο 

Κοσμαᾶς ἆ. 101, ὃχ 
κόσμηἃεν {..5ο,4ος 173, 16: 505, 

38, 42: Ἄοροι. 982, δη. κο 
σµηβεῖμεν 207, 1. κοσμῆσαι 
9σλ, 20 

κόσμον ὁ 50, 10,20: εἰ 45, 55. 
ἡ εαν ώς, Ιάσειάοθ ΝΠπειναο 

«ποῦ, 
άρα αι ην 3137 43 
κότσω Αεο]. Ότο πχόπτω . θ25, δε 
κ σέ 9: ο ολδ. 4. 
χότε. 19η. "90, ὃι 
κοτήεις ΡΟ κότόεις δα 96 
κότεος. 905, 46 
κότος ὁ δα, 19: 905, δὲ 
κότταβο» τί 505, 16, 36. ποτ- 

ταβεῖον ᾱ- 616, δ.᾽ ᾿κοττάβια 
τὸ ὁδ5, ιά, 33. Φιοτταβίζω 
50ό, 1ὅ 

Ροτύλη αὶ 4Τθ, Σρβ0δ κοτν- 
λήφντο» 05, ην : μοτυλὠδεις 
καμπαί 700, 3ο 

κοτύς ἆ. 506, 18: ᾿κότν» ᾱ- 509, 
06 

κούὀνλον Ρο κόνδ. ὅ3ᾳ, 9 
κονλεός ὁ 900, 27 
ο σφιν κὸ͵ μα Ῥοροο:, ιά 603, ε 

ὁ κούνόονφος νυ]ᾳ. Ἱρ οσ, αχ 

κορύπτης ὁ 

. 
κορύσ” 

τα νΝ Ὁ Β Χ. 
κοῦνέὲ Ρίο κύνές Ῥοροί. 602, 55: 
κοὺφά ή ὐ54, 4. κονρεύω 01 0. 
Νουφεῖον 4. 187, 13: δῦψ, 27. 

τ κούφειον τὸ ὁ05, 29. κουφεῶ- 
υπο ἑορτή. τ 565, 1ο, κ] 

πούοῃ αὶ 54 4. κουφηϊς καὶ ὅ53, 
1ο 

οἱ πού ύφητερ 60ο, 1. κούρητεε 
"Ἀκαῶν ὅσα, 17. Κωνφητες 
4ο, ὅνι ὁδά, 1, 17 

πουρία» ὁ1 4, 1. κονφίδε» αἱ ὅ54, 
δ, χοῦφιξ ἴειι πονφίξ 999, 57 
κουρίς ᾿ 47 7ὸν 4] οδ4, ϱ. χού- 
ψισσα 3 : ὀρδ, 4 

χοῦρος ὁ 005, 54:  κοῦφος Ἰοπ. 
“το κόφος 007, 5δ. κοῦφος [εα 
κῦρο» Ρὲτί, ὁ ἡλίός ὅρο, 9: Ρίς, 
κοῦροι 00ο, ὅ». κοὐφόσυνα 595, 
θά, κουροτφόφο» 65ο, δᾳ 

αθυδείρων Τ πας, ας 
κοῦστος, οι/[ϊος 554, 15. Ἱτεπιμα 
Ἱταρυὰ θυἱἁαίαΣ , εμπὰ τάεα 
αρμᾶ εππᾶ (αξ ετ -αριὰ ἨΗε- 
ο.) Πι χουστωδία, 
«ρόη ὁ 994, 19. ποφωμηδάν 
798, 5 

κόλλαξ 4. οδ4, ο4 
ποχλίας ὁ 054, 54. ' κοχλίδίον 
α4ρδ, 8: δ84, 32 ο. Ἡ Ῥεπη, κόκλον 
ὁ ὅδά, 53,27. πόχλω τὸ Ἠν- 

ν θίζω 508, ος 
ποῶ τὸ νοῷ 51, 25: 498, δα σα 

λος ὅτε, 11. νε χοεῖν. 
Κόως, ἡ Κως, 111./007, ὁ7. Ἱκό- 

ωνό: απένεικας δο7, 66 
κφάβατος 5760, 56: νος. Ράίψα5. 

χοά, θά: 1τεα πφάββατο» 11 

δλτ εξ κραββάτια ταπεινά 
δοῦ,.29. Ντο. ΝΤονεῖο, ἌΤεχιι- 

να Ίεναι [επί νι ἀεπια 
ταβαιο: ει Μανιῖα]. 19. 6, θεά 
ᾗ πες {[ασιιβ α[ξ, πιμπάϊ πεε 
᾿Ἱροπία θιαδαιῖ, 
πθαγµός ὁ ᾱ- ὅπο, 55 
πραθαίνω ᾱ. ὁδ4, ὅτ. τη 

ὀολικὸν ἔγκος οδ4, ὃ 
αράδη 65, 56: δύ1, ὃ 59 
κοαδία.Ε, 904, 40 
πῴάζω . 905, 5ο: ὁ59, 4: α πα 
ο τμτα Ἰομόο τό7, 36 
κραζαίνον ἔ 506, 4. χεβ- κφανῷ 

505, 06: ει ὁ., ὃς αχ, ο λδμ] 

κραιπάλη 5] 950, 17: 6το, 98. 
κραιπαλὼ ὅς α ' 256, 16 

κφαιπνόΣ ὁ 956, 19 
αθαῖρα 4 αεφαλή ' 651, ὃ 
κοά α.σο ὶ σι 551, 49 

κράμβΗ απ 958, 40 
αδᾶν, το κιρναν ν ὀ46, ὃ 
πῥαναφς Ἡν ο ο 1594, δο 
αφαγεεσῃαι τὰς 556, 5 
ΚράνεωΣ ει Κράνειοι 6ο7, 39 
κράνιον τὸ ὁ5, ὃς 837, 49, 6 

Ηείγελ. δες ος ΡάΓΟΧΥΕ. κφα-. 
γίον 905, ὃν τρια Ειβαιι. ετ 
δαίᾷας. Ρε. κφώνας {διά 5 Ερ] 

κφώρτωφ π πτο, Μο 
αράνω Ῥισ κφαίνω οι, σ6. Ἱτᾶτ 

κφανω δαιν ἅ αραύω Ἱ 56, 5 
ράς. ατόρ 491, 14. : 55, 9. ὑπὸ 

κρασῶ 955, 1 
πφάσει τοῦ α λα) ε εἰς α 17, 19: 

τοῦ ε καὶ α εἰς 191,62: τῶν 
ὁύο εε εἰς η ασ, θα των. δύο 
“. ες, μακρόν ϱ2, 3 : τοῦ. πα 

: εἰς ᾧ 616, 1ὸ: τδ. ο, Ἱειι 
”αθίοί. κφώσει τοῦ-πσ δ19, 18. 
αφάσει καὶ συναιφέσει 833, 96, 

908 

αρᾶσις Ρτο συιαίρέσιε 993, 

κφάσπεδον γὸτ 534, ὃε 

νε ο κφείσσων [ε 493, 43: 
507, 18 

χράστις ἡ 055, 30,  θόδάι 
655, 2 

κφάσω Ἱ- δι, 40’ 
χρᾶτα, τὴν κεφαλήν 505, ο 
αραταίπεὀον τὸ δὅ, 1 
Σραταῖω» 1925, 57. 
Κφάτεια ἡ. 555, 1ο: 508, 2 
κφατείω ἃ .φ.ο, 4ο: 907, Ἱσ 
κφατερό» 956, 37, 58 
κρατευτάων 6 550, "ο 
"ρατή 61, 50, κφατηρίειν 959, 

έλη ὁ 456, ό9., αρατητό» 1610 

Κφατήειον μέτρον δι 6 
κφατίων κφάτιστος 493, : 907, 
τι 

αρατὸς ἂπ' ἀλανάτοιο δ5ὅ, 8, 
κφατό» τε καὶ ὤμων 4θο, 45. 
κρατός γετύα]ε δα, «9 

4 κράτος εοπιροβία ο βα 
Ῥει ους [αοϊμῖ 1059, 3 

κρατύ» 655, άι 507, 16. πρα- 

ι σύτερο» 697, - 

αρατω τὸ ἄφχω 55, 8: πρατὼῷ 
εἴς εἴ 90, 16. κφατῆσαι Οππά 
Εεπῖτ. οἱ αξσι[. εοπ[ϊτ, Ὁ, 10. 
ἐκράτει τὸν τόπον Ἑ 515, 1 

Κφάτων ἆ. 6ο6, 9 
κφανγή ἡ 055, 49. αρανγαστι- 

κὸν ὀρνεον ὅσό, 
κρέας τὸ ο6, 1 
μθεββάτίον τὸ 556, 3ο." Ἰεχά 

κφαι7- Ἶ 
αρεγμό, ὅ 556, 5ε 
κφεῖον ον "556, δε 
Κγεῖος: γι[ε Κεῑοο. 
κφείουσα {. 65], 13 
κρείσσων {- 507, 16: αρεισσὼ ἆ. 
βαν 

αρείστων Άι. 907, 4 
κφείων».. Ῥατβαῖρ. 47, 6: εἰ πο- 

τηετι οὔἡ, 7. ΑΕ πτειών. ΓΕ. Ῥτο 
[ κρεάτων. 55η, 4 075 ο 

αρεκύδειλο» ὁ κφοκόδειλος ὅσ0, 
να 

κρέκω 505, 5 ὅπ 
αρεμάζω ἄσω 096, 41, 17. ΄ αρε- 

μάἈνα εχ χζεμάστφα ο 23 
κφέμαμαι οά, ὃ 
αφεμαστήφ ' 791, 
αφέρρημε ψ 34, η 
κφεμόω Ῥοει Ῥτο πρεμώ 26, 55 
πφέμω 2,958. ᾽αβίαῦης κφεμώ ᾷς 

ἆ 956, ὅ5. κφεμῶ. το κρεµα- 
σω 550, 5γ. κρεµών 55, 6 

αφεοπώλια. : 3 146, 50 
Ἄρεουργία ] 270, α1ά 
αφεπάλ» Ῥτο κφαιπ. νυ]ς. 67ο, 58 
πφεωδοσία ἆτο, 1 
κφεωδόκον αγγεῖον 9ο6, ὁπ 
Ἀκφήγνον η ο 
χφήδεμνον νι "5. 8 
Ἄθηή τον οα, | "56, 9 
πρηθεν Ε υ ώ ι ἄφὸ, 5ο 
πρήμν” Ἰπιροιαϊνε 507, λα κφγς 

«μνημι 4. 657, ὅτ. κρημνός . Γ] 
57, ον κθημνώδεις τόπον 
θ16, 5 

αοήνὴ ἡ ο ἀν. κρήνιδος Κιδαλί- 
” 515. 10ύ “αϕηλοφ ὕλαξ 309, 11 

χρηπίς ἴόος 184, 6::957, 50. χρη 
ἠῑδεξ, ὑποδγματα δι σα 
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Ἐφής εαπαροί. ο 858, .. , 
κρησέρα ἡ 558 6 μα πα. ωω ἀ51ν 11: 4φῦ, 50 τὸ  κυλίων. ας λίω ϊ ' 

Κρησσα 14», 57. Ερᾷσσαι. Ευῖ- ” μμ μι ο . 5 γευω 126, 24 αμ ᾱ, 24: Ἱ Κεν αρον .. Ὀ δα η 

θα φομ. αλς Ἄ δν ας ας κ - άν αμ 

2) . 
, ψ κ π. 

τορ]πο ορ. μιομε, Κρν ρν ον αγ ός κύαθορ Σά ον ο ολο πα, 

κ Ἡετοάοιο Ἱ. ὂ. αρνερός 3 τον, Ἡ, τι 5 ανανόρ 543, τα αυάνειος -.ς ανά- λα. . 561 νε 

«ομσφύγετα 957, ὅ] αρυμμός οἳ κρν « ΑΦ : νεος 43, 49. «κωάνεαι πέτφαι κύἈ-οι οἱ δ44, δο. δ.. ' 

Κφηταιέες 106, 30. Κρήτες [δ51, ο τα οἳ μ µόςκόὁ  δ11 πρὸ, δα, Συανοπρώίρον εἰ κυα-, σμσ, ἆδ. .δο,.  κυλός πο 

54 
ο σσαι, ας κρυόεις 167, ον δν 48 κυλκόπου» Ὁδος 

ο. κρατήᾳ δὲ, 572.950, δἀ1, δι, δὲ φάῤμδων 4 ὃν Κυαξώρς δι ὸ ὦ η ωλοπόλιον κα) 
. κν βεῖον 

717, -ῃ λ. δά4, δο; « 

«οι Ἰπλίια[ῖο [οπί. 540, 1 πσον 543, ἆ έλη δά5,1.᾽ Κυβέλη πιᾶ κύλο» ὁ Ἰωσ, κύλοι 561, 

ο σννα) ν 1αὁ “δρ τν ”ῇ κο όν αι
 αν πι πω δ43, δ4. Κ

άλιο µας τας 1 ο πο αλ ς 9 

«ρίβάνος ατ: 077, 98 
, ὃ ων εν. 

κο 538, δὲ, ϱῦ- δδο, Ἆ 77 7 ο: κ ο λε Ῥτο πεκρύφ. - 5 ....- [οι κυβερνεῖς ΡΙΟ κυ- ς ὄρι αψή ' Φάδ, 18. 

ο ο. κφυφόνους 3ο, 490. αἰνὶ δν,
 ὃν ΑΗ ποι. αἆ ολ β 4, κυµάτια Ἶα αμλδς ο 

.. αι α αριῶν 508, δι: εδ, αόλη κρυφίποβο» ω) λος 48 οἱ χνβενταί ' σολ δρ ον εν
 113 μπες 5 

5 Βείιπα ο ἶοπο νοημα 818, οι κράζω 516, 43. κ πα 3,5 κύβη. ἡ αλή δρ, 31. κυβή- Αμ ο ος. Αν 

αλ, εἴτοι]μς 558, 41. Ῥείηη. π -ᾱ, ὁρ] οσοι ν ον να Αλ κ ἴο, Κμρήρη ας λος δα
 δε 

κρίκος ὁ 958, τί κρίκος της Α- δε ΕΕΣ ο Μάκη αι αὐρηή, 8,9. κὔβηλι ὁ πέλε- κι. τοφολ, αἲ ΜΗ μί ο 

κ. ἄρο, αα: ην ααἰδὸι Εαῖ. κφάσω μοι ὦρος εφ δν ητιᾶν 1, ο. " 

κφβύλος 1, 5: ετ λι κύβητος [οἱ κώβιτο ο, 9419, 549, 8: 549, 13 ως 

αλ μις ον ος ος ιο δε ντα ον η 
το 50, 1 ὅ 30. αυ ιστής ὁ ὁ 

.ὰ 598, 53, 57. ο λνδο 267, Αα εἴ
πα ρω : ο Αρα ο πονο 140, δ 

: ος 45. αμήν Ακίν 

Εἲνὸ 

κύβος κύ " 

αρόννον μόθον ψάνε “μμ ο πω μα ιο ο ων 
«θωντής ους ποπ ἀῑο 85, 56 αγοχγίοποπ, 16 Ῥ 4 Φ15, 1ὔ . κώμινδι Ανὶ9 η, 

πίνω να ὰ κέκρικα αχ Ἐβιι]μο. πω μον, χυδάζω 59ρ0,6 καυνάμυια Ε- 0” 

κριός ὁ ὅ59, 1Ο: α Ρτοᾶπειο 905, «ρω 65ο, ᾱ, Αιξ 598, δά κνδάλιµος 3ρ5, 28: δ49, δι να 4. τα ον. 

ολων δο ἄν ώυρθ ας κύδαφο» 545, 5 ο ψ οἳ Ηε[γοἩ. νὰ Ἡ κ. ο δν ο 

20. Ἰθομι ἔρεον ὅ25, 48, δι Κφῶ ἡ ὰ ἀχ, 54 κύδυμας 361, ἄι: 487, 35: 545, νν 57 ια 

Ερίσα. [ει Κρῖσα οΡ- 515, «βνσσά ! ρδι -. ολο χώδιστας 545, 3 γἔτ 4 λόναι 

Ἰφισαῖος κόλπος άνλι. 0] 8 «σ1α ἔ νατῖα ι ελάαὶ έως ον δε όν δα5, 3ὲ τικὴ θά ο ο ο 

’ κῦόος ο” αν. 
Μος 

σα, «αὀ [οι κραντῆρε; κ. ο ο πιοι τοηιϊτῖς κ δν νι . ' κ ὡς ή κννήγια, νορως 

«ριτής ὁ ὅ58, 52: ἵπ οΏΡοΓ. 455, 
κυδρός 50, 94: 545, 5ο κωνά ο. ΗΝ λωῤην 

29, 45 Ῥ ἀτανὸ δν, μ ώ ο. 5 Κυλέφεια ἡ 545, 40: δᾳ6, 4: ας Φφιλόεοφ νε
. 

«οῖτος Όατγε. σι, 4 κτά» ει καζακτά λα) 768, 54: οἳ 170, δ. Ρήπι. Κύ- 56 οι δ΄ ας 

.οαίνο 550, 5δ κτάω τὸ ο δή 924, 56. ὃν μα μμς ος τος 16,318 Κυνδαι [ει Κννίδαι 

αθύχα ᾗῄτο κρόκην 544,5]: 481, κτάσβαι τὸ φδιεὐέσθα 545,38: μὴ ᾱ. ὃ ς ώ βφούνος ο. ον. 

39 οι πδίοιςς σα ώς 163 56 ο δή ὃν «μοβ κ ιο Χ' κυνυκλόπος . ' 1, 

αρόχαλα τὰ 659, 67. λοορόλη ο ν ψέ δια ὅ μα) πρα θά, 49: 945, 90. κύἂφα αννόμυια κα ; παῃ 3 

ὅδᾳ, 43, “πρό α ἡ ἳ Γεια κτέαφ Ὁ 1, ῷ ιλω νο, ο ο δ., κονοφαῖσταί 

αόκος ὁ 650, 48: δ4µ, ερ ο μαι «σα απο Εμ Λα, το πμ ν, 

κόδειλος 999, δο. κροκύφαν- ατείς ὁ Σ, δα : 8 ην αχ. ο ος 

τφοο ο ο» | δα δρ κύθο τὸ κρύπτω 6δ, 16, 18 ουρίε 3 ων 

ο Ἀῤφαι 3. κφομύοιο λοπό κτέφᾶς. : ὃς, κ ” αλ νο, ποιτὰ-- .. - αὐντεζοεξ 5ο, 36: δν ν 

τυ9ς» ατηµα τὸ ᾱ. : ὄ αι Ὁ κυνὸ 

Κρονίδης ὁ ὅ1ο, 9: 554, κϕ ο ο ασήμι μι ατείνω 102, ἑώ να ήσαν, 
ον εν πχ ή ὁ δ45, ος ο ο. 

γιου ΡΙΟΡΑΤΟΧΡΙ. πλ. - : ἆφό, Ἔδι δή, 13 κύκλος ὁ 544, 08. κύκλος ὁ ἑνι- ὦ 46, ὅ5: 6το να ο 

Κρόνος λόφος 426, 3ο. ρο. ο νι ο δή δὖ ο οιβθὰ αυτός δια, 9: Ῥ]υτ. κύκλα μ νοκ εδος μα 

γία πολιτεία δ4ο, 6. Κρόνος ατήσιος νοιν. 636,. αἲ) 1] }το κύκλοι Όλι 20, 4. χν- αύον Ψος. οί 4 δ45, 66 

Ἀ χα, 3ο. Κροώ ὃ 6, δρ ά 1δο η. Ῥτορε, αλοειῤής δίά 29. κιλοτεὰς ὐφόνω μή ου 

58. ᾖἈΚφονίων, ΡΑΙΤΟΠΥΙΗ 5416, ατῄῆσι ἡ ἆ. δ4ᾳ, αδ. ΙἘὶ ἐφβαλμός δ14, 8 ́ κζκλῳ αᾱ- ύπαιρον Ώου, 38, 5η: ον 

1ὖ, Κφονίων πτπεμ/{1ς 021, 4, κό, μα Αγοπίεπ[ῖς η νο γαι». 44, 131 645, λ.. κύ- υπάφιστος ορ Γ κλ 309, ὅ3 

Πρ], Κρόνος Ῥήσ, Ἡ ἐν ἸΚτίσεσι Διονύσιος ἃ καὶ νά . ιβ 45ο, 40. Κύκλωπες οἱ  φισσήει ο α- 

πρόξ ᾱ. 60,26 ΄ ἆλαι ἵ Τελμισεῖ μή ροκ
 48, πα ον Βιφν τη ας ο 

κφοσός ὁ Ὅδία, δν ορίπος, αί ῃι Οιλί να Ὃ Κνκλώπειον ὅ ὄφος δᾶ18, 10. συ αὖπε νι Ἱερη, 

κῤόφσαι αἲ δ4ο, 4ο: 089, δν, Ὁτ ῥομδΐμα, Ἰρησιφὼ οἱ ἅ σον, αλωσαι Ἅνη αν Ἰύπρς οἱ Κυμρὶα Ἔλθ, ο ίόιά 

᾽ οσο, οἱ Ρ4ο, 43: 680. 54, 40 ων κύχνος ὁ ὁ 15, ὐδ: υ εοττὀριό 750, αἱ. Ασο κ : δἱ0, 

ὦ ώσω δ41, ὃ. κροσωτόρ η ᾿ μή; η 37 , ΄ου0, ο). κ οκ ον 

1, 8 . κτητικὸς χύπος 325, 56: 545, 6” μνέσαν. 3 ον 515, .5 ας, .0, αν 4 

«Ρόταφοι οἱ γη δέ, 1 κτίω ᾱ- 088, 4 κυκὰ τὸ ταράσσω δ13, 45, πυκὸ ο ΡΗΜ. κύαο ὃν ην ον 

κνοτ» ἡ- 541, 45 ἁτίλος 11, 6ο: δή, ὅδ. ᾿ πτίλα μάς κι σ κὐκήμένον. λμὰ πόπτω δαθ, ο ομ 

μότο» ὁ δ41, 9. Κρότων ποπη, - ὧεα 813, 49. ρα 15ο --. ᾿ ἳ 

Ρ:. 641,14. Κροτωνιᾶς Κώφα κγιννύῳ 
οδό κιλάδὸ αἱ δν; ὦ ἈἘνζθωντες σόρ δ 

158, απ. Κφοτωνιάτης ᾱ. 7313, ντίσας 408, 10, ατίσαι η ἀλλά  Ἴπὰ οι β ο. πυῤβωίαἡ 5η ον 

ο) κῆσαι 90, 47. Ἐτίσεα Διονν- γον Ἡλενο- Ἀιρβασταί μά, 

Ἑρότωπο, Ρ5" 48ο, ἃ γ]ί κυλωδήμφα Ἠ 4, 19: δα, τ 

πα ο ο μα αν 
αρ ζμο αιβαριστικόν 4ο ὃν Πο ατύπος ὁ δή, {άν ο. . πύλιξ α “άά, 95 ανφεία, ο λμώ 57 

κ 4 των ο κ.α δώ,ὃο κερηβάςιων οἱ κωρηβάνεε Μο. 

κρούσμα 
πτω τὺ «τῶμαι ο 1, 7, 35. ” η ν "ν ὃτ ο δμῖἆαφ: 

7 «το δὲ 2ὁ, δ84, ὃν ὑἡλρέο,. ὴ μυ» 

ων δι, αν κε 099, 1ο, Ἰτο ϱὁ αγεί- κὐλίκνοι ἄὶ δή, 5] κυρήταν ἐτ αύρα. δί8, 

ἳ ο οἱ τς 



96: 

Κύφητα Όσιο δά7, 8 
αυρία κα 34 'δ49, 5 
κυδίβια τὰ 548, 4, οι Ἠείνεμ. αἲ 
εκνά χυφήβια: [αρτα κηφύβια 

κ δασν Ἰτ 
κυρίζω 495, 94, κνρίειν 6ἳ κυ- 

ψίσσειν δ48,3 
«κύριος ὁ 947, 58: 548, 1ο: 835, 

13, κυφίσκος [εὰ κουφίσκος 13, ὃ 
κυφίτσειν 518, 1: Απ χυρττειν 

140, δὲ 
κυρχάνη ᾿ ρ48, 45 

πυρκυνᾶν εἴ κυκυνᾶν 515, οῦ 
κύρμα τὸ ρ48, 40 
κζφον [δι ἕχυφον 548, 56 
κῦρος Η ἐξουσία Φ4δ8, 1ο 
χύρσω Αεοὶ. Ρτο κυρὼ 945. 18. 

κύρσας εἴ κυφήσας 648, ιά 
κυρτάρα κα 5458, δο 
Ἐυρτονεφέλη πιετειὶκ Φ48, 59 
«υστοειδής δ15, 55 
κύρτος [αβ[. 1ου, 18: 1οα, δά: 

48, 49: 085, 21, αθϊθοῖ, κυθ- 
κός 5458; 47. κύφτωσις 774, 11. 
κυρτώσεις Ὀμ]]ατυπα 082, 11 

πύρω τὸ ἐπιτυγχάνω ὃαδ,α: 48, 
17. κύρω κυρῷ 54, 5. κύρωυ 
Ῥτοάποϊιο 7, 55. κυρώ Τι. α 
κύρω 548, 17. κυφῷ ήσω 945, 
που κυρῶ ώσω ΄ 548, αα 

-- οάο, ο. 511, 45 
ύστ ορ. 488, 1ο, αύστις ἡ 
ἐς, σλον ο 
Κύτα ορ. 540,1. Κύτα οἳ Κί- 

σος 77, 49, Κύταια, εἴ Κυ- 
ταὶς αἴα 948, ὃ7. Κυταίς Με- 
ᾳεα σ7, 

πύτος τὸ 321, 57: 511, 42: 4δο, 
αἲ. . κύτος [ει κωκυτός 90ο, 

-.Ἱζύτωρος ορ- ΡαρΠ]. δά1, 54 
αύφελον ὁμ9, 301 ΡΙΗΤ. κύφελα 

00, 45: εἰ κύφελα 49, 17 
πυφίδιον ο4ρ, 19 
«ὕφος Παδ[. ο41, 44: Ίδεπι κύ- 

φος 540,6: 546, 4: δ49, 1ο. 
χυτί[α κὔφος αὐῖθοι. δ49, 36, 
55, 35: δά9, 5ο, 35 ὁ π4: 8. 
ἀ1Δεια κύφος 90, 58, 41. {εὰ ει 
κυφός ὁ περιφερής 549, 14. 
πυφότης ἡ δάᾳ, τα.  αύφων 
ὠνοςο 249, ας 9490, 7 

« , ο 

κυψέλη ὁὶ 549, 55. κυφελίτης 
ῥύπο» δ49, 5{ 

πύω Πρ]. Ωσπὶ, δ490, 50, κύω 
τὸ φιλῶ 940, 920: 09096, 55. 
χύω κυνῶ 915, 04. κύω 6ἱί κυῶ 
φοῦ, 13: . ολ 

πύων ὁ ὶ 49, 36: 857, 68: 6επ. 

Ὦν Εε κυνός. στα 4ὖ 
'πῶ τὸ κεῖμαι 10, 49: δ1ος 06: 

ες 988, 98: ϱὐ κοικώμαι Ὁλ, 27: 
ᾖ8ῦ, 1: 535, μά: 953 δ4: δύο, 
15, 96: τὸ ὑπνῶ 935,17: ὁρλ4ν 
19. κῶ εἴ κοιμώμαι Πρηϊβ ει 

ο χαίω ἀδδ, 11. Πο κῶ τὸ καίω 
ο δάα1δ: 68100. κῶ τὸ κοιλαί- 
νω διο, 41. κῶ κώσω 95ο, ρ5δ 

Αὠαστὸ ' --Ι δ40, 58ἳ οδος 1ὸ 
πχώδεια ο δά0,:57: ὅδο, ὃ 
φιώδη ἡ ὅὗο, 4. χωδία κἂὶ κώδιον 

{ 501, πὸν ν Όταν 
ο αώδικες ἁμαξῶν τα1ὸ, 48 
κώδιον [διι κῴδιον 55ο, 3, 6 

κωδύα 779, 1ὸ 
αωδωνίζεσθαι 530, πι 
πώεα τὰ δά9, ὅδ. κώεσσι Ῥοεί. 
5649, δο ες ὃτ ανν 

ἘΤΥ2ΙΟΤΟΟΙΟΟΝε 

1 Ν ) ΕΒ Χ, 

κώλος δ ή5ο, 55 
κώθωνες 65, 5ο: ὅδο, 7 
Κωώτος οἳ Κφος' 861, 5ο 
κωκύω ύύο, 30. κωχύµατα ὅδο, 

5ο, κωκυτός ὁ ὅδο, 39 
Κωλήν ἆ. ὁδῦ, Ίο: ποπη, ΡΕΟΡΓ. 

ὅδο, 56 
Κωλιὰς ᾿Αφφοδίτη δ0ο, 4ι 
κώλον τὸ ὁ0ο, 56, 98: Ῥ]ιγ. κῶ- 

Ἆα ὅδὅο, 0δ. τα πῶλα τῶν ᾱ- 
σταχύων 00, 4ὖ. κὠλον τὸ 
οστοῦν 816, 2ο: ει 719, 46 

χωλύω 50ο, 48: ὅδι, 4ο. κωλύ- 
σε Αά 216, 3 

κώμα τὸ 6ρο, 2: 551, 5 
κωμάθειν 95ο, 49 
κοµατώδεις γίνονται 96ο, 1 
χώµη ἡ ὅδο, 06: ὅδα,ο: Ῥ]ηΓ. 

κώμα, 911, 30ἱ 704, 18. κω- 
μγόόν 903, 0ῦ. κωμοκῶς εἴφη- 
µένον 509, 37. κπωμικεύεσθαι 

χῶμος ὁ δ8ὺ, άοθ, 50: 551,1, 8 
κώμυς υΆος, υ Ῥτούμειο 953, 6: 

764, 15 
052, ιό 

πωμῳσδία 
κὠν τὸ κοῖλον 520, 15 
κωνᾷν 901, 32. κωνῆσαι 561, 19, 

33 ᾿ . 
κώνειον τὸ 551, 15 
κῶνος ὁ 951, 45: ρ]ατ. κῶνοι 9531, 

35. ΔΙ κῴνορ [. Ῥτο καὶ οἶνος 
551, 26 .ῃ. 

κωγωσοειδὲς πτηνόν 718, 17 
Κωνσταίτωούπολις εἲ Κωνσταν- 

τιοπολίτης 317, 38 

κὠος Ρτο κὠας τὸ 207,9: ὁ49, 
δά: 6050, 4. αι Κφος Ε. Ῥτο 
Κωϊῖος 551, 50 

Ἐωπαι ο 5οῦ, 10 
κώπη καὶ 951,96, κωπήεντα ξίφη 
981, 4ο. κωπηλασία '5οῦ, Ὁ 

Κωρύκεια, εἴ Κωφρύκειον ὅρος 
71, 49: Ῥαυ[αῃ. ὅσ1, 58, ἵω- 

ρυκία οἳ Κωφύκιον, αὔδήιε 
ἀἴρ]ελ. Κωρύκιον ῶγοῖαε 551, 
4ρ: ΟἨϊοῖας 551, δ4 

χώς [ει κὠς τὸ κὠας 00ο, 11. Κῶς 
ΊοτοἙ 741, 52. Κῶς., ΠΠ, ετ 
απυ]. δο7, 54: ετ 200, 65: π- 
4ο ᾱ- 145,06. καὶ Κὠς, τῆς 
Κῶ 507, 90. κῶς Ίο. ῥτο πῶς 
δό, 51: 758, ὃ 

αωτίλων 651, ὁ5, 
"πρ η 
πωφός ὁ 

7 

κωτίλοι οἱ 

56», 1. 

ΑΔ νά 

1 Ἰπὶν 564, 6: ἵπιρ ὅδο;τοι βε- 
πηήππίυσ Αοο]ι 058, ὖ5 

λα ἐπιτατίκὸν µόφιον 57. 18: 145, 
1ο; 05,560: 890, 3260 - 

Λάαςου, Ὠοτ. α 055, 54, 50: 
505,24. λάας ὁ λίβος 715, 55. 
λάας Τε λᾶας Ἀρρεῖ]- εοτηρῖτ 
α Βηα]ο 952, ὦὅ: 500, 341, 41. 
λᾶας αος . 962, 56 

λάβεσκε Ίοπ. Ρτο ἔλαβε 624,53. 
" λάβεν Ὀογ. Ρίο λάβου «ο, ὅ 
λαβή καὶ δδ4, 1ο: 504, 6: Ρ]Ητ. αἱ 

λαβαὶ τῶν ὀβελίσχων 56, 31. 
ἆ, λαβὶς- ξίφους δο4, 9 

λαβόμενος αὐτοῦ, τερτεµειιεπφ 
τά, 46 ο 

λάβον Ῥτο λάβε ἵππρεγ. 565, 5] 
λαβραγόφης ὁ δος 8 
“λάβραξ ι προ 9δά, 
λάβρο» 142, τὰς 560, ὁὅ, ΄λα- 

βοόσσντος οο4, 7. λαβ. ως ἕ- 

σβίειν " εφάθι 1ος δή, 5 
λαβύρωλος 954, . 
Ἄαγαρία, ορ. Πδὶ. οδ4 1 
λαγαρός 554, 11 
λαγγών ἡ δ08, 14 
Λάγειον Α]οχαπάτίας 950, ὃι 
Λαγίόης ραῖ. 105, 41: ῥδ4, 59 
λάγιον Ρτορᾶτοχγτ. 491, 19 
λάγνα γοο. α λάγνης 07ο, 20. 

λαγνεία ή δ04, 17, λαγνίστα- 
τος ολ. 

λαγός, Λιϊςς λαγῶς 055, 08. 
Δαγός Ριοἱοπιάριφ 950, 5 

λάγινος ἡ 954, 17. λαγύνιον τὸ 
06, 56 

λαγωβόλον Βο7, 46 
λαγώδιον 488, 39: 05ο, 7, 19: 

θρά, 36 
λαγών αὶ 509, 6 
λαγωός ὁ 56, 54, λαγφος ὁ ο54, 

πά,  λαγώς ὁ ο54, 31 
λαδρέοντε ρδ4, 05 
λαέτ [σα λάεέ 561, οι 
λάειν τὸ ἀπολαύειν 208, 95: 905, 

δαι τὸ ρηπα 97,6: 954,33 
Λαέρτης {. 309, 30. ΄ Δαέρτις 

τος 954, 45. Λαέρτιος ου 904, 
40. Λαερτιάδης ὁ ους 55 

λαες οἱ λίβοι . Ἡ 550, 6 
λάζω τὸ λαμβάνω 57, 4δ, 40: 

τὸ κρατῶ 508, 21. λάςετο 994, 
59, λαζοίατο γαῖαν 015, 18 
λαβικηδής 555, 5 

Ἄαλιος ἴοπς 554, ὃ] 
λάβρη Ρτο λάβρα δ46, 38 
λα:γξ εἰ λάϊγγεΣ οδ4, 49 
λαιδρὀς 558, 56 
λαίβαργος 808, 58 
Άαικάσειν εἴ λαικάστρία 955, 1 
λαϊλαφ ϱ08, 55 
λαιμός ὁ ὁ56, 95: 965, 59. λαί- 

µαργος 2608, 6. ᾿ λαιμάργως 
903, 3 

λάϊνος οὐδάς 940, 49. Λλαΐῦεος 
905, 1ὸ 

λάιξ ᾱ. 75ο, 55 
λατός οχυτ. 417, 37. Άλαιὸ κείφ 

508, 47 Ξ 
Λαΐς ὁ 508, 50.’ λαισήία 558, 45 
λαῖτμα τὸ ' ἐν Ὁ Θ9δ, οὰ 
λάτφος τὸ 10,31: 508,49: λαί- 
φιἡ πο πο η, 

Λάκαινα οχ Λάκων 44 αι 
Λακαίρια ΟΡ: 9δδ/13 
Λακεδαίμων 555, 24: νοο. ὦ Λα- 

κεδαῖμον 150, 41. καὶ Λακεδαι- 
π-, η Γ, χώρα 446, 5ο: οἱ 285, 

λακεῖν, Γαουπά νου. 555, 5ο 

λακέρυξα ὁ5δ, 37. "Ἄδκορύζὸ ἐς 
ει 5, 5ο 

λακήσομαε 3608, 16 
λακίδες αἱ 4οῦ, 49: δδ5, 58 
λακίζω ίσω ον 505, 9 
Δακένιον οἳ Λακωία” 90010 
λάκκος Ὁ00, 0. λακκοχαταπύγων 

555, 4ο ο ος «σμς 
λάκτις τος ,. ὦτ “φθδ 8 
λακτισμός ὁ : 998, 95 
λακτιῶ ΛΙΙ. ΡΓΟ λακτίόω «51, 5 
λαλάω ᾱ. ὁδ, ο,  Ἀδλαξ 

905, 40. λαλαγή ἡ 55, 40 
λαλιά κὶ Ῥδ6, ἀα: 6067, δ4 
λαλητός ἆ. τος 88, δ6 
λαλίστερος 51, 14. Λλαλίων λά- 
«Ἴλμστος λαλίστατο» Ἴὸδ, 25 
λάλλαι αἱ τε φ9δ 46 

Γρ) 

96. 

λαλώ εἲς εἲ 505, ὖ3 
λαμβάνω ᾱ, 411, 58, λαμβάνει 

ἐπὶ τοῦ--- π[ππρατ ρτο 9ο, 68, 
48. Πο λαμβάνεται ἐπ) τῶν--- 
υ{χραίαγ [οι ἀῑσίμις 4ο 126, 
4π: 109, ὅ2 
λαμβανόμεβα οὐτῶν ὅδο, 1. 
λαμβάνομαε, ἀἰ]οπιῖοι 607, ὃτ 

λάμβδα δύ3, 97. Λάμβδα π. 
Ῥτ. 199, 25: Πετοᾶοι. Π0. 5. 
άβόδα. ἐς 

λάμια ἡ ὁ5ῦ, ας, Λαμία ορ. 
65, δι ον 

λαμπάς ἆ. 818, 49: Ρίυχ. λαμ- 
πάδες αί Ότο, 11: ἁἀαῑ. {- λαµ- 
πάδεσι 106, 6ο. Άαμπαδηβο- 
ρεῦ 344, 4ο. λαμπαδιδρομίαε 
τες Αθποπῖς δοά, 17. λαμπα- 
δοῦχος 360, ὦ7. λαμπαδοῦ- 
9ος ἀγών ὅοι, 5ο 

λαμπετής ὁ 556, 5. λαμπετῶ 
ᾷς ᾧ ο06ῦ, 1. λαμπετόωντ: Ρ. 
906, 7 κ 

λαμπήνη ᾱ. αά1, 5 
λάμπουφις ἡ ἀπά, {4 
λαμπρός 5ύ9, 20. λαμπρύσμα- 

τα 352, 4ο. Πο λελαμπουσμέ- 
νος 290, 4 

λαμπυρίς χ9ο9, 56 
Λόμπων Ποπῃ. Ῥτ. 701, 17 
λάμυρος 50δ, 50.  λάμυφος εἩΏ 

λαμυρός θ6σ, 0, λαμιρή Ἡ 
950, ὁ7. λαμυρία ο οῦ 

λαμψφάκη Ίετρα 9ου, 17 
Λάμψακος εἰ Λαμφαχηνοί 506, 13 
λανθαάνω ἆᾱ- 600, 26 
λαάξ αἀνετὺ, 5960, 16. λαξ κωή- 
ας ος ές 546, 55 

λαξεύω » 49. Ἡ Ὃ ο δν λαξευτήριον 

λαξις 550, 51 
Δαόδίκη ποπη. Ῥτ. 656, 55 
᾽λαόμεδον νος. οπ[α 566,51. λαο. 

µεδόντειος 330, ὦδ,. Λαοµε- 
δοντιάδης 906, ο 

Λά»ς ου 903, 44. Λλᾶος αεΠ. Ε. 
Ῥτο λάαας δ5ύΣ, 56: 555, 16 

Λαός οὗ ὁ 555, 6,0. λαόςό, α 
Ῥτοάμείο 555, 40.  λαοσσόος 
30”, 41: άδι, 10: 556,5: 

λαπάζώ 556, ἀπ, ἆτ. " λάπαβος 
Ίοετυα 67, 17, 2ο: 556, 55, 4ο. 
λαπαάβη καὶ ὅ91. 10, λαπάξας 
9δῦ, 40. ᾿λαπάρα ἡ δο”, 29: 
5060, 45. λαπάσσειν 00, 5ο: 
Φ56, 57, 4 

λαπιδόρχας ὁ 556, ος 
λαπίςειν᾽ 908, 14: 900, 56 
ν ισεσα . - 497, 48 
λάπτω Ὦ 55, λάπ ντ νλς, πτουτες 

λαρφδίον , Ἰαθάναι σά60, δι 
λαφιωός 557,9. Λάρισσα 95”, 5 
λάρκος 901, 33. Άαρναξ 5500. 57 
λαρός ὁ 557, 6: 504, 38. λάρος 

αγῖθ-00ο, 52: δή, ά. λάφνγΕ 
"9597/11, 10, τῆς λάρυγγος Ρτο 

᾿'ποῦ λ. 331, 50. λάρυγξ Ρειᾶ- 
τε εἲ ἀοοπαίιοπα νατίαι 758, 

Ὁ ῶπε λαρυγγίςειν 967, 19: {δα 
10. λαρύσσώ ξὠ ΄ δόο 11 

Λάς ἆ 053,3. λάσανον 957, 59 
λάσεα τὰ ὁὅ7, 2ο. λάσβη καὶ 0058, 45 
λάσιος 007, 309 
λάσκω 505, 260 - 9, 56 

λάσταύφοξ 957, 51 λᾶστοις ἆἷ- 
ποῖην 109, 59 

λάταξ 905, 35: νο], 95 

σπττ-α--αοοσ στστων 
ἵνα 

μον κας ρρ-ηρ-ν- 
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λᾶτος α ἴδια», πλατύς «818, 1ο 
λατγεύω ἆ. ἄρτ,  σ9 λα. ή 
- δὅ, ν. ονή ὁ ες 1 
: ξκαίιὸο ρ 1. λάτρον τὸ 

ψ. Ρ67, 98 
Αατφος .. ο φοτ, 49 
λανκανίη ἡ ο 58, 53 
λαύφα κα 507, {4 Λαύρειον Ίοειις 

Αιάσαε οσο, φοι λαύφη. 1! 615, 
15 

λαῦρον 301, 41: Ηε[γο]. λαγα- 
""φὀν. λαῦφος ΡΙΟ λάβρος νυ]ρ. τον, ο» Ρ (Ας δ 

λαύω 1260, 50: 6603, 14 

Άλρυα 4 ῥ06βὸ, άφηνε. 
7 

ορόνσώ 4. 189, 8. Αρθρε 
Διώννσος ω Ὀὰ 

λοχαύευ 908, 6. | δι 558, 
δ. λαχώνιον εξ λαχανίόιον 1 ν 
7. λαχανίζεσΊαι 558, 14 
«χεια φὅ7, 57: 958, 9 

λαχή ἡ ὁῦο, 5δ. Ἆα ὁ 1ο, 
1ο: 698, 24: ὅτο, ὖ5 

λάχνος 958, 17. να. ή 558, 18 
λαχόην Αεοὶ. Ρο ως ση 
λάκοιμι 9δ, 38 

λώχος ἆ. 32, θά 
λάω τὸ κ. 605, ἀπ: 575,53: 

ο. τὸ Ώεωφ ο, 3ν 
λάων 3 ανω 560, -ὅτ, α λᾶα». 

οι .:393, 19 
σης. ἡ 958, ὁ7 
λεαίω εκ λειαίνω 502, 11 
ας ἃ 1θιτπας 706, 18, εξ 

ρ ” ὅδο, 1. λέβης ὄ 569,2 
γ ας αἱ εἴ λεγαίνειν, 193, θά 

λέγέσκε Ἰοή. ριο ἔλεγα 624, 51. 
ο Ἀέγεσκον ὅ8ι, ὃπ 

λεγεών ὤνος οσο, 1ο 
-.. {. 1ὖ, 49 
Ἀεγοίατο Ίο. δο7, 50. λεγόμε- 

εν Λεοὶ. Ῥτο λεγόμεβα ὅδο, 
3ο, 55 

λέγω αιοι Πραίς Ἠαῦν, ὅδη, 12. 
λέγω ὁψ, ἀεείατ. 166, έλα 

"16: 777, 64. λέγω δὴ τες ο δὲ 
6 
ο λέγεγαι, πο εβ ἴπ πα π 

960, λέγεται ἐπ) τοὺς---. ἄι 
7: [αρα ἁίτο ε Ριαεοοάεηιῦ 18 
ποπιίπο µεταφορά. μπα, 
ὅτι, Ῥτο ὠητεῖται σα4, 18 
λέγειν τὸ ἆ ἀναγενώσχεων, Ίοβετα 
3ο4, 25. λέγει μετοεῖν 

3 Πγο αφιβμεῖν 8 ὃ, Ῥ. λέγω 
τὸ βροντίόν 68, 45, λέω τὸ 
κοιμωμα, 00,2: μμά ςοδι 
30. ἕλεγον 4οΤ. 3 9, 16 

λέδοφαι» [ευ λόφφωσις 4, 1ο 
πλατὼ Ἕν 5) 

λεῖα ἶ, Ρταούα ρ3, 1δ, 1], 2 
λειαθω εἰ αλ ων 5 3, 11 
λείαξ [οι 503,19 
Ἁγία την α αἲ μδ ασ αὖ 
λε(β» μὲ άμα, - 
«τὸ σπένδω ο) 5 πἩ 
είπναχ Ρτο ἐλείαναν 66», η 

Ἁείκνον έν Ἀήκνον . ορ μά 
Αεῖμας ό λεμε» 66ᾳ, 51.:. λει- 
Ὁ μών ὤνορ 903, 19. (μή ὦ 
νύμφαι 11ο ὁ 

λειόβατος 601, ας 

ος ων ἐκ Ἁλίσεν πἲ ιάθιμη, 

ἁλον. ὅδο, 24 δ07, 111 δρα, 16 

-λειος ᾱ. 53, 5ο 
λκσογιώμονεκ . ὄ 156, δι, λει- 
ο ποβομεῖν , 54. Ααιπόπα- 
ο υτφις εδος δ18, 41. λειποπωγω- 
ο ία 098, 1ο. λειποτάκτη», Ό, 

38. λειποψυχεῖν 93ο, 3: 830, 

56. ᾿Ἀειποφυχοῦντες 6οῦ, 00 
λείφιον τὸ 602, 96. Λλείφιος, ἴθ- 

πες 078, 18.  Λλειφίόεις εσσα 
ον 9δ.. λειρόφβαλμος 0, 
57 

λειτουφγός ὁ 66λ, 61.  λεί ο- 
μεν 66, ϱῦ 
λειχήνὁ Φ0., ὃ 
Η ῳ τὸ κατεσθίω δ16, 
είφανον ο 500, ὃ 

ει: ψόδφιον 561, δι: 505, 8 
Λειώόης Ποπ, ο. δ60:, 21 

μα. ἡ ὅδο, 45. ἆ. λεκανίδες 
ὁμή, ὅτι λεκώνιον 05, 17 

λεχτός 3690, κο. : τὸ λεκτὸν ἔχει 
ἀοίωτ, α[ωτρατης α12,, 390. 
οὐκ ἔχει τὸ Άεκτὸν της ἄντὶ 
πφ. πο Ἴλαροι φμος [οπαι ϱΤ. 
αντί 112, 39 

λέκτφον δο, 54: 661, 1 
λέλαθα αᾱ.- 912, 1. λελάβη Ε 
86, 4δ, ατ εἲ λελάφν Ῥταε[; 

Όλο, 4 
λελακυῖα Ἰοπ.. ν κά 
νε: Γ κ 48: 499, 8 

6δο, ϱ, 48 
ἡλλ: αφ) 650, α Ἀολήσᾶς, 660, 

τα ὅδο, 1. λος 66ο, 

λέλογα ΕΗ 1: -δά, πά 
λέλογχα ᾱ. 959, 19: ὅδο, 46: 
8 4ο. λελογχώς ον 5ο 
λέλοχα ΑΙ ως τν αιὦθὸ, δη 
Άλλῦντο 6δο, 50 
λελυμασμένος : 559, 55 
Δάῴβαι τόν 56, λέμβαρχοι 9δο, 

-. ο 388, 
λύρα, ώς ὤδο, ὅ 
λέξασβαι άδο, Γρ] 
λεξείόιον. ἀῑποϊα, 329, 19:.06ὅ, 11 
Λεξίας ὁ 4. ν 688, 5 
τὸ λεξικὸν εἴἴβιυπν ὅχοι. 46: δή, 

δὲ τὸ Λεξικόν, [ει τὸ Λεξς 
κὸν της Ἰρλιάδος. 416, ,3Ο.. το 
Λεζικὸν τής α Ἐλιάδος 505, 7. 
τὸ λεξικὸν τὸ ὑρορσόν 1010: 
186, 18: 1ος, ἆ ἐν ταῖς ἀέ- 
ξμά τῶν ὀμτόρων ολ 47. τὸ 
ρῶτου λεξικόν.. τὸ 

νο. -ν σολ Τρίάεπα: σηρον, Πλά. 
4, λε ξικογνάφον -, ο 

{6 ει Τ.ας, σαι. . . 
λέξον µε 39», . Γλά, ες 

μασιά, Τ ο αὔ Δίων 
λεόντειος ὄορά 336, ῥα. ο ὃν 

Άεοντὴ 062, ὅτ. Λποντίόνς 9 
ο 99η, 33. Λεόντιον Ρε. 240,50. 

ἱ ολ. Λεόντιον 783, 4δ«, Άεοντο- 
κ. Όμος. ονν 1 
νο. : 328, .ἲ 
λέπαθνα τὰ δύο, 58: ἀδο, αό 
Ἀέπαργος ὁ , δο,: λίπας τὸ 

318, 19 ' 
λνπίν α, ὅγο, ὃ 54: 47δ,ιδ: 6 µ 

31. λεπίθειν τοῦ Φλοιοῦ κ ν 
37. λεπίς αὶ αλά, δὺ τς ὅφῶ, χ» 

τ Ἀάπισμα τὸ ὀὔ0φ, ὁλε λεπιστής 
ο Ἱ ' 11 

λέπος τὸ 511, δᾷι 5ρ8, ὃλ:, ὁφ”, 

ες Ἄεοπς6, 29 τσι 

' 

λέπρα «ἡ ὅδι, 4. λεπρός ὅθλι 
νε ἂν δοι, 4. 

ο Άι 277, 09. νοβάσανλα, ἡ 
Υ .. ΄ 

λέπτω [το λέπω 
Ἀέπυφον 928, 5ο: 695: 5. .. 

ρός 305, 47: 4οῦνι6 
λέπω 028, 50. Ἀλέπω τὸ σος 
«96ο, 45: 9009, ὅ7: ὅρ1, 62: τ 

Ἀεπτύνω δ69, δ0. --- 
938, δι . ͵ 

λεπώόης. ᾿ 528, ας 
λεσβόἃεν, ο 1μοὺο .δο8, 14 
λέσφοι ο 967, 41 
λέσχη ια 18, 11: 66}, αλ 
λέσχη ὁ 527, 45. λέσχμε ὁ 
εκ λέσχη ὀρ7,32.. Ἆε ᾱ 
νεύ ὅτ4, ὀ3. λεσχάραι αἱ 

δρ :λέσχος Ρτο λέχος 
γαλ ὰ, :2] 

ον οβή Ρϊάατε 661, ὁ5. Ρ 
εἲρ. λνόρων ω. νὰ ιδ 

λενχάναι α Ἀευχαίνω 659, 23 
λευκανία α νο δι, 56 
Λευκανοί Ρορ» δ0ᾳ, 4ο 
ἀλευκάφιον τὸ Λευκάδιον 561, ὁ5. 
ο ο” ὁ Δευκαλίων 501, 

λεύκασπις ιδος 618, 57 
λεύκιμμα [ει λεύκωμα θα, 4 
Λευκοβέα ἡ 561, . Αρφφνίας 
«Νετείάον  ὁ 

λενκούπωρος μ ε ὧδα, 4δ 
λευκός 601, 55: οτ 199, 33. Άευ- 

κ. 7ήσος 661, 38. λευκον πε- 

δίον 961, 44. Λεῦκος ᾱ- 191, 
δὅ: ἀτό, 33. Ἀευχύφφυς 346, 
16. λε θλιὰ Ῥεορατολγί. 
565, 16, ει Ἠείγε]μ. Ἀεύκοφφυς 

Ἔϊ νο»: 
Λεύκτρα, [ει Λεῦκτρα 
Ἀευκώλενος | Ἡφη 
λεύχωμα δ01, 4α 
λευφός ὁ 561, ὃρ 
λεύσσω 302, 14: 561, 55: ὅ6, 
ος Απ Ρεπιίπο,σσ 507, 2ο. λεύσ- 
εσετε ἴει λεύσετε 905, ὃ. ολ 
σω [υΙ. 4 λεύσσω 149ΑΦΑ3Ρ 

ον ἐς δα λευστήν ὁ 
λευχείμων ς- .. 11, δτο, 8 
ώθνς ἓ «ὐμδα δὐ 

Κοποίης ὁ Φ6α, 33 
λεχήρεις ὄντας ὔ3ε, 12 

ὅδο, 16: ὅδι, 19. 
πεχρετα 314, 35. 
ας λεχώτος 561, 

λαὰ τὸ Φέλώ, τ9ὲ δα 
2. τον ΑΙ να, κ 54 
αν 96ο, 19., εφιίδας. α 
Ανν 3309: λεῶνις Φυλή ἃ Λεώς 

19 
Ἀδιῤνώ Ρομηςεᾗισω ἐς ἐν κο 
λέως Ι. Ρτο τελίως ὁδο,θι. λεώς 
ες ὁ Λι. Ῥχο λαός 90ο, ὅο,. λες 
δε Δίιζςο 88, 1ο. ε; ---ν ος 
ειαξ Λε 4 υγωκόφος 

' . . μυς οκ οροἈγιυίφ. νὰ 

Ἀέχκος 7ο, 37: 

τΆεχῳ αν 
μα 3 

λή Ρτο θέλει, νι - 
λμ νου] ι θὰ 11. τν 
εαν δεν ο - 
Άβα ΓΕ. ρτο λήϊα 
Ἀήβόνν οσα ν τα 6 
λ τὸ λα Ὁ 
κ τ ουδ, οτ: νο οὖν πο; 

ο 05, 4δέπδόνλά.. -- 

ήν ου εν τ 4605, 15 

ἡ σερ 00 μακὰ. ὃν 
ι . σοι 

λήθω 323, δ7. λήθω τὸ ας. 
δν απ 726, 44: Όαινι. 

Άν γώδηα. καταφοφά ὅδι, 9 
λήϊα τὰ ὅ05, 13, 5ο, ἍΆψιάδες, 

οἈρίνας δ00, 1ο. Ἀμιβότειρα 
κ.ά 3. ο ει μοτ 7 

Ἁγίςυ 11, 30. λήίον 

υφὸ 05, 31: 905, 38. Ἀγός 
ε, 349, 54: ὁ65, 18. 

9ο: 605, 33. Άι 
ϱ 31.38. ληϊντίδες ει Άν 

505, 9 
λήττον τὸ δημόσιον 
λήκυβος 
λῆμα τὸ 6605, ἀλ. ας ε] ος πο λήω, πας 

Ἡ αν. ο { ομὶ 
Ἄγναῖος 98ο, 41. Ἀηναίον Διο- 
 νύσον ἴαπυπα 561, 4θ, Ἀήναιον, 

' τεπαρίωπι Βαεολὶ δ66, 11. να 

ος. 

ναιών πες ον δε δ 
ληνές ᾿ σδ4, ά. ει 478, -δ 
να» ὁδ4,α. τὸ. δα. 4» 
| Ἴνος ΡτΟ ληνός 3 

οφ Σ 

ο. ἀπόνυμο, ὁὔ0φ, 17. ἍΆπξιαφκι- 
ο υσκὸν Ὑθαμματεῖον . 3δθν 39 
ληπτὸς ἑκατέφωβεν θα, δι 

Ἀῆρος ὁ τὸ, 38: θα, τν 
ο φθάραθς ε υδὶ φόσα νά 
λῆς Ρτο θέλεις, γι 

Ἀγστής [. εκ’ ληϊδτής, 456, ὄρ: 
3 εν Ἀγστικὸν πλοῖον 333, ος ς ἓν Εἵ ληστρικὸν πλοῖον 409, 

561. δο», ολ Ἱτοπιαμα Ρ]ης. 
Άγατφικὰ πλοῖα 995, δ: εἴ λη- 

το στφικὸν ἔβνος σ1ὃ, 4 
δα ” ὅδα,-17. ἆ,- Απτοῦος 

1ου, 9 
Αήκειο , ο πο), 
Άηχμος Αεο], 571, 14 -4 
Άνχο τὸ λαγκάνω ο «Ἕθδ ο 
Ἆι τὸ λίαν 121, 4 
λιά 37, 1: 05309 πα ῃ 
λιάμαβοι «964, 55 

α Ρτούμεῖο δ, 46 
λιανἉ εἰς [οι λειανθείς ὁδάνα3 
λιαρός δει 64, 6 
λάθη 177.48. λιασθείε 504, δ4 
Ἀίβανος, ἴἶνιν ὅθά, ἀπ, Λίβανος 
' [ος 501, 56, λιβανωσόν ὁ 

λιβάς αὶ 117,31 θύρα. θ68 15: 
ο παδν 

λιβόοέμελα 
λιβρός 604, 49:. 687, ἡα 
Φάιό, Ρο[ε[, 2ο, ι ὅδα, 51. 

νρνος μᾶγ. 5ο, ΑΛ βΒυ- 
εξ ο 9ος 316 

ία: αἀνοεῖς Ε τὁ, 10: ιὴς 
νι λὰ ἂρ 4, ο δ0δν τὰ 

Ἀἰνόην ᾖ- ας δα 18Η, 48 
λίγεια ᾱ- ὀ6, δ. λιγνάς δ69, 

νο ον. αὶ 605, ῦ. 5ο. λογικά 

λίγξε νζς σα, τν, 56, {ο 
Άιγύς ὁ04, δ4, λ 64, 
ο ο, λεγνρῇ ̓ μάρι οθθιὃ 
λ γω τὸ μὸν ὀδόμιι 

. ς ' 
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Διῤνς λίεσι σα ος. 
λιβάδες µικφαί 518, 36. Ἀβάζω 

ἀ. -δὲ, αν Ἀθαξ ᾱ. μοι 
δοά, 4 « 

λίβεος ὁ 1860, 19::1906, 5ο. Άι 
Βεύειν [ει Άεύειν ὅ601, δαι: λι 
Ξιᾶν 435, 3109: Άίβινος 4Το, 4λ. 
Ρεῖπη. λίθος 500, δο. ΄ οο πρ. 
λΦοβόλος Σι, ιά: ραῇ. λι- 

: Ἀόβολος 319,14. λιβογλύφος 
κό Όδαν 4. Ἀιβοξοϊκός 305, ὃ. 
{ λιβόστρωτος 06,1. Λλιβοφό- 
ἓ φοι ἄνδρες 75, 18 
λικμᾶν 5605, 48 
Ἀέκνον εἵ λεῖκνον 663, 5ο 
λικριφίς 505, δι 
λιλαίω ἆ- δ6ο, 6, λιλαιόκενοι 

95η, ὅτ: 965, 57. Ῥεϊπα, Ἁίλῶ 
ἡ.9δο, ὃς 564, 29 ἷ 
Άιμβός ὀ00,αα. λιμβρός δ0ά, ὃ 
Άϊμήν ὁ 9060, 16. λιμενήοχος»θ6, 

ἥ τἡ .- :18οΙ6 ᾿λιμενίοχος 
νὰ ο ρ4 . 

ενοειδής θεα, 7 
ή, ἕνα «266, 55 
λίμνη ἡ 5060, χα, 19 ἡ Ἑδ.4 
Ἀιμός ὀ6δ, 4: ο68, σά: Τοά,θ: 

{ οιὔδο,ιά: Ὀοτίοε επι. 906, 1ο 
Ἀιμπάνω 900, 9, 24 
Ἀΐνα, βτο λϊν, Ἰθοποπα. 607, 6 
λοίς αὶ 478, 28... τεοῖῖαφ ληνίς. . 
λῦνος τὸ ἔριον 906, 960. λινόν, τὸ 

Άινοῦν 600, 20. Ἀινοὺφὲς ᾱς- 
µενον 908, 40. λινοφβόφος 495, 

 ώβ 4 

--λιον ἆ, 56, 56 
Άίπα Ε. Όο, 56: 76, 30: 491, 11: 
966, 4δ. λίπ ἐλαίφ 906, 48. 
ε) λιπαίνω - 506, 59 
Ἀέπανδρος ο- ᾿ 669, 6 
Ἀϊπαρός ᾱ. 574,6: 9606, 4ο. ΄λι- 

παφεῖν ο66, 46 
Άνπερνότης ὁ, Εἲ λιπερνῆτις ἡ 

500, 5ο .τ4 

Άιπέσθαι 907, 55. λιποπωγωνία 
608, 1Ο. λιπόπατφις ι 700, 41 
-λῖπος ᾱ. 906, ό9 
Ἀίπτοντα γάλακτος 606, ὅγ. λί- 
 σπω ε οοιτερίο 675,7 
λιπῶὼ λιπαίω 101, 30 
λιρός ὁ ἀναιδής. «962, 4ο 
Ἆίς ὁ λέων ὅ07, 4, λὶς πέτρα 

6607, 11 
Άίσαι Δία αφ Ψ 567,36 
Άισσός 967, 12. Λλίσσω ίσω 567, 
Ὅναα». Ἀίσσεσθαι 901. 99 
λίστρον 507, 1δ.᾽ λίστρος ὁ ξυ- 
. στήρ ι 687, 45 

Αίσφοι 907, 3ο 
Ἀϊτα πετάσας 56δ, 9. λῖτα ἃς- 

οαί. απ α Ὠοπι. κ 960,55 
Ἀιτανεύειν 39ὅ, ὅτ. λιτανεία µε- 

τα ὕμνων 69ο, 41. ἐκ Άιτα- 
νείας «Ὃν 507, 4ο 

λίταφγος κύων 667, 58 
Ἀιτέσβαι εἴ λίτεσβαι 507, 97,390. 
τ Άισὴ ἡόέμσις ϱ162, ὦ 
λιςί Ε 45,38: 567,49 
Ἀίτομαι, Ῥτεοος  ΄ "δ60, δι 
Άιτός ὁ 567, 4ο: "Ὅοχγι. Τίά, 40 
λιτῶ τὸ παρακαλώ πο πα 
λίφαιμος 9. ... 
τν ᾱ. 668, 39: Ῥτο ο) 

4ῑδιτο 047, ο, 50 
λιχκν ᾱ, 127, 33. Άιχμώμενος 

:906, ὃ κ. τ 
Ἀέχνοι 608, 6. Άικχνότατον ῶον 

δι0, 4ο 

λίψ ὁ ΄ 4οθ, 45, ὅι: 608, 15 
Ἁίω τὸ πφοβυμοῦμαι δου,.Ἅ0. 

τ λίων θ6ἳ λὼ ἠόω ΄΄ ο, 1 

Αν. βεπηἰπαίπα Αοοίι :00δ, οὐ 
---λα Ἠγρεγα[γ]]αΐνοσι 1, 9 
--λιόρ οχγτ. ρ[ετααιε ΄ 08ο, 45 
-λιω Ὦάγιοιὰ το ἀάν απ 
λοβοί οἱ θο, 9 
λογάδες οἱ, ἀδο, 7. . λογάόην 

αὀνοιο, 7δισ4 
λογγάσια τα δῦ9, 4χ. λογγών ὁ 

ὁ00, 4. 
Άογεῖον η «66035 
Άογίθεσθαι ραΠΓ. πρπ. ὅῦ0, 5: δή1, 

11. λογισταί οἱ ὅθι, 49, ὁ]: 
ὁ69, 51. τοῦ λογιστικοῦ [εάοφ 
730, 5ο ᾿ ένα 

οἱ λογογράφοι -'' -- 0δο,άο 
Ἀογοποιός ἔ. 9]9, 4ο. . οἱ Ἄλογο- 
ποιοέ κος κο, ὃ 

λόγος ᾱ- 909, 14. λόγος καὶ Φφον- 
τώ 0δ, 49. ἱεφὸς λόγος, Ότ- 
Ρ116ἱ ες 201,20... νῷ Ἀόγφ 
τῶν ἰαμβικῶν, εὰ τβῖοπε αμα 
παριδ. 445, 0. τῶν λόγων ἂν- 

ευ πελκόμεενος ἔρωτι »- εζαΓαΏΣ, 
ἀοσιτίπας ο ασ, αὰ 

λογκάδες ἴει λοχάδες - 575, 50 
λόγχαι Ἰοη.. - {1909, 54 
λογχῶ α. - ο οδ0ος9δ 
λογχῶνες ἴδι λογγωνες 900, «κ 
λογὼ Ρτο λοχῶ γαρ: -τ' Τοῦ, ὅα 
λοεσσάμενος |- Φ09, 6 
ος ὁ 608, 19. Λλοίγιος 149, 

-ε . ι 

λοιδοφία ς 508, άι 
Άοιμός ἆ. 69,45 :.ὅ55, 23: 968, 
90 Ἀρδιω. 9 

Άοιπός ἆ. 508, 32. λοιπόν, ἀεἶπ- 
ἆς, Ρο[ῖ 528, 19: Όδο, 9: 66ο, 
4ο μα ] 

λοῖσθος οἵ λοίσβιος 508, 4. 
λοιχός ὁ λαίμαφγος 610, 6 
Άοξίας ᾿Απόλιων 969, 46: θ43,1. 

Λοξώ Ηγρετβοχοα θ11, ὅ7. λο- 
ξων, οὐυβφμαπς 673, 42. λο- 
ξῶς ἐέναι. 669,48 

λόπος ἴεμ λοπός 6δο, ὃτ, ο4 
Ἀόρδωσις οστά 9 
--λος ᾱ. εἰ εοπιρο[, α1ιῶ, 6. 
οσΆος ἀἰγιαραπα ἴπ φαἱὸ. µα- 
ΣΥΤΟΠΙΙΑ 01ο, ὂι.  Ἅ«---λός ᾱ. 

ς 361 39 : 

Άονφέκιον, ]οτῖο 4θο, 18 
λοῦτφον τὸ. ὀ6δ, 47. λουτφρόν 

(905, 49, ὅρ, δ4, :΄ λουτροφύρος 
908,07. λουτροφορεῖν 960, 4. 

ος 869 ῃ 
᾿ Ρατη, λονω ᾱ. . Τ 

Άοφίη ἡ ὦτο, 4 
Ἄοφνίς α ὅτο, 8 
λόφος ὁ ὅθο, 56. λόφος ρα]επε 
τοῦ 4:  δ, ον νι 

λοχαγός 73δ, ὅλ. 
ὅτα, 58 - 

Άοχκᾶν τὸ κἀβέθεσθαι 317, 97. Άο- 

λοχάδες αἱ 

«χάν ἐν Ἀόχμη το, 27 
λοχέεῦσαι 061, 51. Λλοχεία ἡ, 

Ῥιδερεείάπι 44π, 56 
λοχίσης ὁ ὅτο, 22 
Λοχεός ἀᾱ. 50,45: 745, ὃι 
λοιχιάμβοιξ ΡΤΟ Κωλιάμβοις ὅθ, 

4 9 
λόκμη ἡ ὅτο, 37. ΄ λοχμῶδες 

Φυτόν όν 790, 28 
λόχος ὁ Ότο, 16: 738,61. λοχκῶ 

ᾱ, Τοῦ, 53. λοχῶ ήσω ὅγο, 26 
λυαῖος ὃτ1, 17. Αύαιός ᾱ, 198, 

17 ' 

ΑΠΟ πα ο ο” στα 
ΑύβΗ Ῥτο Λιλύβη 059, 55: οἱ 
ε,λύβαιον ϱχο Λιλύβαιον 406, 

19 
Ἀυγαῖοός ὁ Ό7ι, 3ο. Ἀνγαία εἰρ- 
{υκτή 00, 17. οπὺ Αέ αἴον 33, 

111 ρήση, λύγη ἡ 6, 02, 

λυγίφειν τὴν ὀσφῦν 4θ4, οι: α 
λύγος 19, 1: : ὅθα, 46: Ῥίγ, 

τ λύγοι 506, θάς λἈύγος τὸ σκό- 
πο ' ὅσα, 25 

Λύδιος 621,10, Λυδία λίβος ὅ75,9 
λύη ων ὅτι, 39 
Ἀυθίραμβος 374, 09 
Ἀθῃφος ὅτι, α6 
Λυκέα, Πωρετεαία τ ὅτι, δι 
Άνκηγενής άοο, 30: 67, 54 
Άύκηος [.αεοῃ. ὅμ, ὃ 
Λυκιακή Ρίο Λυδιακή -ππα, 65. 

Λύκιον, Ίου» Ἑμε[αας ὅτι, 
ο 95 µ ͵ 
Λύκου ὀεκάς 354, 36 
λυκόφως 14, απ: π, 1ὔ:.9ἱ, 45: 

ὅτε, 05 
Διυκωφεία ορ. 571, 46: δτερ]ι. ος 

Ῥαυἱαπία Λνκάώρεια. 
Άῦμα τὸ 0δ, ὁ5: Ρίας. λύματα 
παμτναο: υ Ῥχοάπειο 55, 26: 
"4ρὸὃς ὃ: δ40, 7 

λυμάζω Ρίο Άλυμαίνω. ὁὅ0, ὅ7. 
λυμαίνω ᾱ- ο71, δοε :λελύ- 
µαγκα, λελύμαμμαι εἰ λελύ- 
µασµαι 950, 94. Ἀυμαντήρ ὁ 
ὅτι, 4λ, Ῥτπη, Άύμη ή 419, 00: 
Ό7α, 5ο, 4ο 

λύπη καὶ ὅτι, δι: 827, 06. λύπης 
:Πρεσῖον ᾳμαϊαος ὅτι, ὁ4. Άν- 

ο πρός. ' ον ὦον 96 
λύρα ή ὅ72,1, λυριστής ὁ 396, 
πε λλδη Ὑ . ἕ ον 

Λνσβείδης αθῦ, 4 
Ἀνσίμαχος ο ὦρ, 49 
λυσιτελε - 675, 8 
Ἀύσσα Ἠ Ό72, 4. λυσσώ ἆ. ἀῑά, 

΄. λύσσω εἵ λνσσω Τι, 49 
λυτήρια τα 40. 2 
λύτο [- 573,15. Άῦτο [. ὅ72,πο. 
τ λύσφον 112, 4: ὅ72, 1. λύέρα, 
τσ Άντήρια αὖας 38 
λύχνος ὁ ὅ73,18: 827,55: Ρατ. 
ο Ε Άύθνα Ῥτο λύχνοι δο3, 97: 

ὅψ2, σα. λυκχνίδος ΄ .ρεεῖεν 
Ἄρναλκίς 490, 55. Ἀνκχνοῦχος 
ο72, 4 

Άύω υαὈί ῥτοάπσαι υ, εἰ υδὶ ποπ 
-, 408, 1 8 
λῶ ΒρηϊΏ, ποι Μαῦ. ὅδο, 56. λῶ 

τὸ Φέλω [. Τὸ, 52: 136, δο: 
:φαθ,δο: 527, ὅα: 991,7: ὅθδο, 

4: 905, 44: 064, αν, απ]: τὸ 
απολαύω ὅδ7, 13: τὸ λαλὼ 
55, ὃν: 905,42: 507, 1 ΄ 

ὤ--λω «ΟΙ [γαυαιι 518, 58, --λὼ 
γροτα(ἱκλνίαι 518, 50. ---λω 
υπο ατα ματγίοπϊ αΠταίατα 
Ώοπ ο[ϊ ὅτο, 4δ.  --λω ΌΑτγ- 
Ίοπα ἀεβεστινα ἁ4ά, 05. - --λω 
Ἀήσω χοῦ, 40 

λωβάσθαι, Ίτιποβτε ὅδο, 7. 
λωβεύω 726, 95. Λλώβ»Η ὅπο, 
50. λωβητής .49, 44 

λωβός ᾱ. εκ λοβός ὅτο, 57 
λώδιον . 818, 55 
λώδορσις 3 774, 10 
λωΐτερον 405, 96 
λώμα τὸ ὅτο, 50 
λώῶος ὁ ἀγαβός ὅτο, 62 
λωπία τὸ ὀέρμα ὅτι,1. λώπος ὅτι, 

1: 900,2. λωποδύτης ὁ ὅτο, 0 
Ρρρ 2 
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ὁ λώρος, Ιοηίή 11ο, 57: 177, 
Ἡ Ἰ, 86τ οι ρ]ατ. λώρα 

3, 17: ἀῑύπίη. λωφίον, Ίστι- 
Ἰάπι δαν. 756, 9 

λῷστό, Γ. εκ λωῖστος 676, 10, [Πο 

Ἀφστοι οἱ βέλτιστοι ὅτο, δι 
λωτός ὁ ὁΤ1,3. λωτεῦντα Ώου. 

ὅτι, 3 ; ' 
λωφῶ ήσω ἶ 

λωων Εξεκ λωίζων 

ΝΤ 

ὅτα, 7 
676, 15 

μ Ῥῖο β Ὠομοο 687, 33. µῬ]οο- 
πα ίουπι ἴπ πασ]ής δ0, 17: 520, 
άο. χτ, Πρπϊβοαε 605, 13 

μα νειρα]ία δ4, 16 
μάγγανον τὸ 185, δ4: 973, πάν. 

. Ῥ. μµάγγανα, πιαοβῖπας 528, 4η. 
Ενω εϊ μαγγανεία ὅ73, 

μαγεῖον 535, δ. µάγειρος ἆ. 38, 
ἀ»: ἀ96, 19.573, ὡς 66ο, θὰ 
μαγειφεῖον 187, 15: 630, 8 

µαγενλεῖσα κχείρ Ἀ, 9α 
μαγίς 573, 96 
µαγίστερ, Ἱναι. γοο. 573, 51 : Ίταικ 

Ὁ δυ]ᾷας: Ἠε[γεὴ, µαγίστωρ οἳ 
µαγίστοφο»: αἱ. μάγιστρος. 

Μαγνιητι λίβος 75, δ, 17 
μάγος. 5μ5, 7 
μαδᾶν 8οι. Γ. 9868, 15. μµαδώσα 

κεφαλή Όδ4, 42. µαδαρὸς 508, 
5ο 

µάδδα ΏΟΙ. ἡ μάζα οσο, 3 
η 5 . 311, 19 
α Τὸ, 33. µαονομεῖον το 

ἐν 8 ὃς κια ον 
μαβεῖν 85, 54. μαθητής ὁ 456, 

15: ὅ73, 54 οκ λος 
--μαι' ρα[μνίπι Ῥοπυ]ίπγα νατὶᾶε 

φορ, 1: ῬτοβατοχγίοποΠ εἰί8ηπ 
γετρῖς ἴἵη μι 455, 53. μαι 

σοι ται ἵπ ρα[β1νίς νετβῖς ἵπ µᾳ 
4δ4, 5ο : 

µΜαῖα, εἴ Μαΐα Μτ. ῥδ0, 43, 46: 
εἴ 3315, 58. μαιάς ἄδος 659, 
μή. ι 

µαίκυλον Τει µιµαίκυλον 55, 2 
μαιμάν ΄ 70, 15,16 
µαίνω τὸ ὀργίζομαι ὅτο, 56 
µαϊρύλιον 490, 4: Ἱίθπιζπε Ἠσ- 
"ελ. οἳ δυ]ἆας : Ἀρο[ιο]ῆ σοἱ: 
]εσίαπεᾶ µαφούλιον. 
ἀΐρω τὸ λάμπω 76, οι: 77,38, 
6. 505, τς 30, 56 πο 
μαιστροπός ΓΤο µαπτρ. 5598, 4ο 
σάς Ἡμ) άρή. 105, 4: 555, 18: 

, 49. ἵΜαιών εἰ Μάιον, 58 56 αεονία 

μάκαιρα 459, 7: 75”, 58. μᾶ- 
"χαιρα Τει ΄ μάχαιρα δ7ά: 6. 
Ὃ ας Ε 975, 45: 7ου, 
5δ: μ{Π. µακᾶριος 575, 55, 48, 
ἀᾱ. οα. οἱ 575, 48. Εμα- 
καρς ΥΤὸ, 17. Πο µακάρτατ δὸ, κ. 7 µακαφτατος 

µακεδνός 38, ἀπ 
Μακεύόσιν ε ῥτοάμειο 487, 55. 

οἵ Μακεδονίςοντες 41δ, 4 
µάκελλα καὶ 1η, ὅττ 574, 9 
µάκκος υἵ λάκκος 707, 41. μακ- 

κοᾶν ΌΤ4, 1Ο. µακοῷ ἄσω 202, ή 
μακρά ἀἀγειο. οτ4, 35: Γτὸ µα- 

κράν αἀνοιῦ, 253, 1ο. μακραίων 
ὁ ἡ 575, 49: δο6, 5. μµακφάν 
αἲν. οτά, 33. Ῥτίση. μακρές ἆᾱ. 

818,1. ἆ, μµακρόβεν αἀγειν. 
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ως ο, µακφοχκατάληκτος 
ϐ, ας µακροκαταληκσεῖν 

5οῦ, 50: πῶς μα ἓ 
ρωμᾷ.. ία 3 σα, ὃου, 
4ὖν µακφόκωποι 253, 10. µια 
κφοτράχµλο» 354, 46. μµακρύ- 

ν Πν 4, 18 
μάκτρον 4, 005, 1ὁ 
µάλα οοπιρο[. εἲ ΔΡΡΟ[. 090ὔ, 46 
µόλαι 827, 4 
μµαλαχογγώµων 571, 20 
μαλεῖν τὸ αὐξάφειν 70, 4 
µαάλευφον Ρτο ἄλευρον  ὅτὸ, 4λ 
µάλ» Παβυ]άτο Ἱαπίαπι: Ρατ 

µασχάλας ἀῑείπιιφ 785, 1ο 
ἹΜαλθακοί, Οταβαϊ εοοπιοεθία 

ς ρ 500, 35 μαλίδιος . ., 
μολανόνιφιο ! σφὰ, 48 
μᾶλλον [ααιάαπτα ά15, ὁο, 99: 

Ἰεοπία[ῖ. µ.ᾳλδ.ον κά Ἄνιον 705, 96 

µόμμη πμιήκ 39ο, ὁδ, µαμµά- 
ος ) 6ο, 23 
ἓν Ώου. Ρτο μὴν 727, 5. 4 μᾶν 

νὰ ιτ εἴν δή, ὦ: ὁθό, ες 
µανδίλιον, ππβηΠ[ε 8ίο, 45 
μάνδφα, εἈυὶα 9δῦ, 50. µαάνδρα 

νο πφοβάτων 734, 40. ., µώνῦφαι 
τ λες οσο 7 

μανδύας οἱ Χχλαμύς 402, 39: 
πηαίο. οὕατα Ἠεῖγοῖ. οἱ Φμίᾶ. 

μανβάνω ἆ. ι 4δο, 1 
µανιοποιός 420, 56: 085, 4ο 
µαντεῖος ᾖ- 348, 50. µαντικός 

614, 9. μµαντικὸς πέλεκυς 
δ.ο. Μάντιος Ρτ. 248, 7. 
ΡΗΙη. µάντω ὁ δ74, 27 

µαράλου ὄρπηξ 003, 42. ἩΜαφα- 
«Ξωών ενος πε θαῶ, 39 

μαραίνω ἆ. 76, 41 
Κάργον απ]νπα]ομίασα 233, 7. µαρ- 

γαίνω 510, 10. Μαργίτης ᾱ- 

1ωης ὅ77, ὀλ, μµαφγοσύνη 925, 
πι . 

Μαριεὺς ἀλοιμόφ 69, 4 
Μαρίκας 321, 41 
µαφιλάδης ὁ ὅσα, 39 
Ἀ[αρϊνα, ια]. ποπη. 667, 28 
Μαφκιανός 435, 8 
Μορμµαίρω 77, 57: ἀεί 9», 6, 

μµάφμαφον ᾱ. 77, 28. µαρμα- 

ϱΥΥ” 77, 5] 
µάρναο [- Ρτο ἐμάρναο . 477, 54 

Ἶ 75, ο, 16: ὅφα, 16 μαάρπτα 15, 9, 1ος 991, 
υµαρσίπιον 159, ὅ1: 094, 36: 78ο, ὅ 

έρτυ» ἡ. 78, 11. μµάρτυφ νρος 
δοῦ, 10, ὁλ. µαφτυρία ἀ.993, 
5; 

Μάφων ᾱ. 77, 38 
μάᾶσθαι Ρτο σμᾶσθαι 126, 16 
µάσθλη εἴ μασβλάσσω 175, 06, 

μασηλης 373, 5, μασλλητήνὴ 

.αρίς 491, 
μασβό» ᾱ. 103, 90 
Μάσνηε Π. 319, 17 
μάᾶσσον Ε. 1ό7, 40 
µάσσω τὸ µαλάσσω 573,02: ὁ}ὸ, 

α4" ὅθι, 4 
μάσταξ ὁ 316, 8 
µαστεύω τὸ ὀγτὸ 103, 5 δ84, ἀ7 
µαστίεται 011,1. µάστιαξ 790, 

10. μµαστ,γοφύφοι 
µαστός «ἰ. ααὃ, 111 193, 61 

13. μαστοὶ ΡΥΟ ναστοί 94, 90 
πασκαλίζσθαι 18η. µασκα- 

λίσµατα ιδ, 2ὐ. μµάσχαλι- 
στηρε, ὅρο, ὅ8 

ματ 11, 311. µάταιος 4. 

εκαθᾶ, 18. µαταιάζω 550, 7. 
. ὕσῆα, οὖν, 57. µαταίως ἡ μακό 
438, 

µατείω ' 115, 1ὰ 
μᾶτις Ρτο τις - α, 39 
μµατῶ τὸ ὁιτῷ α179,λα: δὲ, 49 
µαυλίστφια Μ. 006, οι 
Μακαάων ονος 502, 38: 404, 29 
µαχεσσαµένω ἐπίεσσι . 112, 0. 

µαχνησόµενοι 449, 1. µαχη- 
τήςόὁ ο... | ες 496, 19 

µαχλότητι ἀιαβόητος ὅ9ά, 14 
Μέγα ποπι. εἰ αν. ὅτε, 51. γρα- 
θά μέγα, Ιστ, Ῥετω ο, 

τό. καὶ µέγα καὶ µικρὸν γφά- 
«ται, εἴ ΡΕΓ ω οαἳ Ρετ ο ἴεΓ. 
5, 40, Ἱτεπιφιο ὁδύ, 48. µέγα 

« ἔντωμος ὅτ1, 00. µέγ ἀμείνων 
ο 4, Μεγάδης ΡΑΙΠΟΗΥΗ. 

871,00. µέγαβος τὸ ὅπτα, 00 
μεγαίφω 81,26: ὅτα, 19 
µεγακήτης Ὅτά, 11. ὦ µεγάκη- 

τες ἢ 193, ὦ 

µεγαάλειος ἆ. 50, 54. Με αλεῖον 
μύφον στα, 6 

οἱ μεγάλοι Ρτορᾶτοχγί. οδό, 96. 
μεγάλος οἳ µεγάλον Ροει. ὁ00, 
30,20. μεγαλόγνωμος 300, 47. 
µεγαλόδωφος 300, 39. . µεγα- 
λόκυτος δ05, ὃ μεγαλομέ- 
τωπος 0906, 60. μεγαλοπρέπεια 
ὅτα, 44... µεγαλοπτέρνξ 094, 
ὅδι µεγαλοσθενέ» 507, κ Ἆ με- 
γαλότιµος ὅτ{, 0... µεγαλό- 
Φβαλιιος 2060, 1. µεγαλόφω- 
ἴος 306, 05. µεγάλως γφάφειν 
(649, 18. µεγαλωσύνη 39, 44. 

ο µεγαλώτερος Τδο,34.. µεγα- 
:λώτατος Ἴδο,1. Μεγᾶν εἴτ- 
οπῆ. : ήν ΓΕ] 

ἡ Μεγαρίςε, [. χώρα δα, αά 
᾿μέγαρον τὸ ὅτ4, 48. εί οι 

μέγαρος 7, 49 
μεγαρτό» δα, 26 
μέγας ὃτά, 95: α οοπτερίο 65, 

31, ὃδι επι Πεχίοπο πιμῖαϊ 
οἵίασι αοσθπίώπα 90, 26. Μέ- 
γαρα., ΡΙΟΡΙ. ὅ90, 249, ᾱ- 
τερος εοπιρ. ἴπν[. ὁδ1, κ. μέ- 
γεβος Ρτο µέγαβος {- ὁ74, ὁδ. 
τὸ µέγεβος, Ἀπβπιοπίωσι ἵπ 
γετρογηῖη ἠπῖη ἆχο, ὅᾳ, Πο 
µεγεβύνεται Χρονικῶςν ἴεπι- 
οκ]τετ αωροίυς ταν δα: ει 
30,6. μµεγήνατος [δα µεγή- 

ριτος ὁ]4, ὃλ. μµεγιστᾶν ἴει 
µεγιστάν 830, 1ὸ. . µεγιστάν 
Ῥτο µεγιστήν ὁδῦ, Ίο,  µεγι- 
στάν ἄνος ᾱ. ὅ90, 11: Ρ]- µε- 
γιστᾶνες 511, 38. μογάκι οοπη- 
Ῥατ, Ππά. 8ο, 11 

µέδεα [ου µέθεα, τὸ αἶδοῖα τὸ, 
15 

µέδειν 704, 5ο, µεδέων, ΤΕβΗΔΗ9 
06,3. µεδέων οἳ µέόωνν 1ΟΧ 
670,1. µιδέων Δωδώνης 499, 
3. [θεπα. μεδέουσα 29, 3 

Μέόμνος 5ο, πῷ 

µέδω κα. ὁ70, ὃ. µίδω οἳ µεδὼ ὁ 70, 
3. µέδων εἵ µεδίων, Τοχ ὁ7ὅ, 
4, µέδοντες, οἱ ἄφχοντες ὁ7ὅ, 
Β, Μέδων Ρτορτ. 0οῦ, 1ο 

μένα τὰ 6Ί1ὸ, 19 

µέζων Λεο], ϱτο µέσσων [ει µεί- 
(ών 3730, 10: ὅδα 14 

µεβείω τὸ ἁμελῶ ὉΤὸ, 41. τος 
μαλίω Υ. 20 οἱ 1ὔ, μµεθείω [ 
ριο μεβο ὁτὸ, αὐ 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΓΟάΙΕΟΟΝ αΚξΑΕΟΝΥΜ 

µεβεκτικά 170, 3ο 
μεβέμεν . , ο τὸ, 18 
--μεῖεν Ρο µεβα ἵπ νειδὶν γαῖ- 

νι Αεοῖιος δω 5ο 
µέβεξις τοῦ ὕδατοφ. αππά, 6 
µεβέορτοι ἡμέφαι ιδ 
µέβες Ἱππρεταϊ, ὁτό, ιά 
μέθη καὶ 975, 1ο, μεθήμω . 

676, 52. µεβῆσαι Ρτο 
ἱ ο 18 π δν. 
µεβίειν καὶ ἀμιελεῖν ὁ70,. με- 

Βιέµεναι πβαιι. ὅτὸ, 15. µε- 
ννμο. "η ὅτὸν 33. μιβίον. ͵ 
οΠΡο . 3 ᾽ 

µέβοδος, ἀεάμείο . 4ο, 56 
Μεβομιήφεον ο δαι, δ0 
μεβοφοποιεῖν τῴδα, ὃα 
μέλυ τὸ -φπδ, 54. τυμελνδότης ο 

᾿ ὅ, 40. μελυμµναῖος Έασς]ιμθ 
979, 49. µέβυσος ὑτὸ, 4ο.. µε- 
νοκ φχν 870,45. µεβύω 

. ο . 7 “ἴ . ι 

μεθώμεν. άν, 8ο, 54 
µειαγωγοί Λίλεῃ. φᾷδ, 57 
Μείδας αντος δὸ, 1: τον 34 
μειδιῶ ᾧς ᾷ δα, 111 0” δα. 

: μειδιάµατα Φιλοῦσα 940, 33. 
' εν - ὦδ2, 1δ: ετ Μείδυ- 
λος 3ο. μµειδῶ εἰ. η 

δα, 5. µείδω οἳ µεειδιῶ παρ” 
μείζων Ε . 370, 30: 681, 1 
μείλανε πόντφ Ε Πο τι Μειλα- 

υψίων ὁ Μελανίων 5, 20 
µείλια τὰ 
ειλίγµατα 

αν κ πα] μείλινος ' 
µειλίσσω δ3, 50: 58, 50. µεί- 

Άνχος οἵ µειλίχιος ὅδα, δε 
µείνειας ἂν--- ἀχό, 49 
µεύωμµεωτ 17 
Μείνω» [ει Μίνως σα 3 
µεῖον, [ε[ίωπι Αι]οπία ὅρὅ, ὅ. 

Μεῖον ΟΠΗΡΑΓ. δα, 3, µειονε- 
κτεῖν 081, ὃ. . μειονεκτεῖσθαι 
9δ., 6. εἴος ὅ99, 19: 685, 

«απο, ιό: ὀδ6,άχ: 701,3. μειοῦν 
ο καὶ λεαίνειν ρω θοάςὅδ 

μεῖραξ ὁδ3, ὅδ. μµειφάπιον ὁδα, 96 
µείρεο Ίομ. 49ο, 31: οἳ µείφεται 
ο τῴδα, 6ο ἴχν µείρω τὸ µιεφίζω 

82,6: 11δ, 9: ὅοο, 26: ὁ77, 
αά: ὅδο, 35, ὖ0 ώ. 

μεις ὁ μήν ὅ, 4 
μεῖστος [αροτ]. ὅδα,δ7: 070,14 
μειῶ ὀ85, 11: Τόλα 
µείων οοππρατ. . ὁ8λ,ό7: 070, 1 
µελάώγγειον Χωφίον 620, 55 
μµελαγκεβές Τ 08, 1 
µελαγχαίτης ὁ 670, 1ο 
µελαγκοή» {[- ὐ70, 14: τορ. µε- 

λαγκχροίης 192, 6ο: 70, 7. 

µαθης µελαγκφ” μερίδα Α- 
1λλοι. 0, οκ Λαπρ]άπο 6Ο”. 
ἆο ΕΒγί]αρος, γἱςῖ. 

μέλαβνον τὸ ὀ76, 15 
µέλαινα ὶ ὁ7ὅ, 411 τρ]. Ββαϊϊ 

077,3... µελαίνεσβαι Οὅθ, 1. 
µελαινόφιν 98ὃ, ἄν µέλαες Λεο]. 
ὁ µέλα» ι Ὃ 

μελαμπέταλος ὁπ6, ὁ 
µελαμπύγης ἴεα µελάμπυγος 

6900, ὖο 
μελάναιγις ος 518, δά 
µελάνυετα ξίΦΗ ὅδι, 1ο 
μελανδόνκο, 38,1 
μελά 19 
μελανία κα 495, 2ο: ὁδο, ὁὰ 
μέλανίς εν οὐ, τά 

968 
μελαάνίππορ ζ με λις «516,6 

Μελανίων οἱ Μελ. δα, 26 
µελανάμενος καρπός, ΡΤΟ µε αι- 

γόµενο» ὁ9ι, ὅα 
µελανοπτέρυγες " 1, μ 
µέλανος ῥόος. . οὗ 
μελανόχφοες κύαμιοι ». 6 
μελάντερος ἕ- ος, δε 19 
µελάννόφος κρήνη ας ) 
µελανωό ο. ο τὸν αι 

:.βά5 Ῥτο µελαίνας σπα 
µέλγω τὸ αμέλγω . 1490309 
µέλόειν ὃ70, 30. µέλδω ἀεΐ, 223, 
- 14. ΡΟ. µελδόμενο, «970, 30 
Μελέαγφο . 
µελεδύματα 59λ,λ: 670,28. µε- 
λεόώνη 30: Ῥίυς, µελε- 
δωναι αΤ1, ας. 976, 23 

μελεἴστὸ ᾳεὐαιόμενο 009, 38 
, 

μέλεο». αδει 53 
3 ὅτῦ, ὅχ, . µελετώ ὃς ᾧ 

ος ἆο, μελετών ὁ οὰ 58 
μέλα τὰ: νο µέλος. 
µεληµός εἳ μελησμιός ὁ 

ἵε μελήσω 139, δα: 
μάλε ᾱ, ὀτ6, αά, μλλκεναωφς: 

ουσ οαπα. ερίιειο 
77, 39 ή 

µελίαἡ μη 

.αἲ 

35 
µελέχκνυς 19 
µελίζω εἴ µέλιγμα δα 
μελιηόής 577, 36, 38 
µέλινος ἔ- - ὅησ, 46 
µελίνη ἡ, Ίεβιπι ρου. ὅ71, 48. 
Μελέσδεται ὈὨος. 413, [δέ 
ο λισόμενα, " 5 
μέλισσα ἡ ὅ77, 94-. µελισσόβο- 
ο τος 21, 9. µελισσοκόμοι 304, 
49: ὅτ7, 41. μελισσοτευκτων 
κἨρίων 977, 19. µελισσουργία 
315, 96 . ὰ 

Μελιταῖα κυγίδια η], δο 
Μελιτίόμε {111119 5 ; 77. 
µελιτουφγοί, ππε]ίβοος 677, ἁλο 

3 μελιττουφγοί, αρίαιι 
αᾱ 

μελιτοῦττα 35 
µελίφφονα Ἀυμόν . 36 
µελέχλωφρον δέος ι ΒΤ]κάδ 
μελικρόε δ ε- δύα 16 

µέἈησις αὶ ὁ70, 67. µεἈνησμός 
88, 26 " 

χυς Α ὁ µείλιχος ὅ8δαι 
4: δι10, . πο 

Ῥ]ατατοἶχει λί Ηο- 
ον κ λα ιοἶἷμα ν θρε.. ον 

Μελ κεσεδέν όσδ,ι 
µέλω τὸ Φφροντίζω, μπολ ὃ 

401 αι, ἠσω 119,ὅα: 105, λε 
ανα, α7 

Μεμαγευμένν Χκιρὶ 3, 3λ. 
µέµακα αἆ- ῥλ6,2. µμµεμµακυῖα 

1ομ. 601, ὃ: Ρουῖ, µεµαιῖα οἳ 
µεµαώσα 78, 38: μια[ο, . 
μεμαστες κ 1 

μέμβλεται 678, 5ο, μµέμβΆετο 
306,23, µέμβλω ἀοἱ, αὖμ, ὁ 



96ο 
µέµβλακε[.  ὅπδιδαι 068, 3 
μεμβραφύα αφό, ὁφ 
µεμµετφέαται Ίοπ. Φ7δ, 
μεμηλώς 6758, 46ὁ 
μείαγκα 756, 68 
µεµναιτο Ὠογ. Ότο, ἆ. µέµνεαι 

οπ. 484, 50, µεμνέῴτο Ε. 78, 
δή Πο µέμνη ΡΥο µέμνησαι 
Αδί, 19, Ἄε. μεμνῦτο 07δ, 91: 

: 5το, τ΄ μεμνοῖτο ὅπο, 3 
Μεμνονίδη» ΡΑΙΤΟΗΥΠΙ. 16ὸ, 49 
μέμνω πο φοο, 4ο: 678, αχ 
“ρεμνβτο ἴ. ὅτο, α 
μέμονα 67δ, 23: ες ϱὔ, 47 
µέµοφβα, Λο. 513, 46 
µέµυκε γαῖα καὶ ὕλη ὅγ9, ν ντ. 

» µεκυκέναι ' 
νὰ το. ὅτο, 1ὸ, Όχ. ο. 

Φφομαι ὅτο, 19: Δεῖ. µέμφω 
τὸ λαμβάνω ὅτο, 17. ο. µεµ- 

ο ψέμοιφος 008, δν 
µεμῶ τὸ πφοβυμοῦμαι 179, δ. 
«Ὁµεμώς ὤτος 324, 6, 9: Ῥίας. 

µεµωῶτες ὅγδ, 36: ἴοεπι. µε- 
ἑυμῶσα ώσης σάς, 8 
--μεν, ἵπ νεελῖ Ρατ ε[ὶ γεσιι- 
ολαγιίθτ: ον οι 300, ὸ 
µΜένὸη ου 818, 19. µένδης εἳ 
τ Μενόήσιος : 9δο, 5 
Μενεαύω στο, 56 
Μενέλαος ο. 2099, 58: ἀδι, 35: 

ὅσα, 50. Ε ἴει Ὦ. Μενέλαςα 
902, αδι Ότο, 18: ΑΙ. Μενέ- 
Άεως ὅ7ο, 41: Ῥ]αγ. οἱ Μενέ- 

λεῳ 616, 59 
Μενεπτόλεμος 4θ1, 5 ε 
ΜενέσΏης Ρτο Μενέστης Ότο, 35 
Μήενέχθα γος. ἃ --ης Ότο, 5 
µενΏηφαι αἱ ὁδο, 6 
Μεννέας Ρτο Μενέας ὅτο, 25 
μειοεικές φδο,ο 
μΜενουή ἡ 506, 58. µενοινάα Ἰοη. 

ον 

ἸΜενόλαος εἳ Μενοπτόλεμος ο 
401, 5 

µένος τὸ 4ο7, 45: 979, 49: εξ 
. απὸν απ: 510,6: 9900, 30 
---μενος εἴ μένος ρατιεῖρ. 49, 56. 

µενος Ρατιςϊρ. Ῥτορατοκγίοπα, 
:: εχοερῖο Ρτβεί. ρετίεεῖο, αποά 

ε[ῖ ρατοχγίοπαπι δ13,51..---μέ- 
γος Τεγιοπα ο Ῥταετεσϊἡ ρετία- 
οἳἳ 96, 20, 53 

Μενοῦνγε τῴδο, 15 
Μέντη» εἴ Μέντωφ 2158, 45 
μέντοιγε ὅδο, 1ο 
μένω ἀιωρ]. βρπιε. ὅτο, 93. μένω 

« πὸ παφαμένω ὅτ0, 40: τὸ ἐπι- 
μένω ὀ85,312: τὸ προβυμοῦμαε 
ῴρ6, 40, μένω ἀεΐεεῖ. 291, ὅ7: 

Ἶν Επ. µενῶ. Φο1, 20 
Ρεράνκη» 739, 1. µεραφχία 728, 
δα : 
µέφη τὰ ὅδο,1θ. µερίζω ὅδο, 52. 
μειικα ος φως - 75ο, 6 

μέριμνα ἡ 0δο, 15, 37. μµεριμνῶ 
ας ὦ ὅδο, 16 ω5φ 1 

Μέρµερα ἔφγα ὅδο, 35. µερωήοι- 
οξε : : φδο, 25 
σμς /3ος 9δο, 21: 650, 5: ι 

οπςσο πΦ95, 6 
µέρος ᾱ. 307, 11. ἐν µέρους κα- 

ταδέχεσβαιε ὀδι, 93 
μέροψ ώ :9δο, 96 
µέρσω Αο. δα, 8 

µέφτφον τὸ 5δι, 4π 
σα, τὰ αἰδοῖα 5πδλ νὰ 

Ρεσάγκνλος 112, 56 

µεσαιπόλιος {. 53, 331: 145, 4 
µεσαίτερος ἂ 227, 50. [Πο µεσαί- 

τατᾶι 606, 5 
μεσάνωτο» Ἰ 475, ὃ 
µέσατοε ρ.ζ44, 18: 420, 42 :009, ὃ 
µέσανλος 17ο, 10.  μµεσαύλιος 

δα, 
ἐπὶ) μέσης διέβΗ᾽ 455, 260 
µεσηγύ ν εοττερῖο αλά, 55 

µεσημβρία ὁδι, 34. ΄µεσημβνι- 
γόν αἀνετοῖωνα 17, 49: τορι- 
Ίατο µεσηµεφινόρ -4, 45 

Μέσμα ορ. Τἴνουγ. 1, 19 
µεσόδµη δι, ὃ. μµεσοςύγιος 441, 

3, µεσολαβεἴν θ4δ,1ο. πυρ]. 

µέσος ὅδοι 41: δα, 4, µέσος 
αόφιστος πρῶτος 8ο9, 4. ὁ µέ- 
σος ἀόριστος παθητικός 4δά, 
12: Τδ0, 4Τ. μέση διάβεσις 
τίς 754, Υ7. µέσαι λέξεις 630, 
57. µέσου ὄντος τοῦ, [ιτ 
Ππιογπιεδίαπι, [ει ἵπ πιεζίο 
957, ῦ. µεαότητος ἐπιῤῥήματα 
ὅδι, 9: 7δ5, 2ο: απὀο ποπηῖ- 
παια 7δ, 54 
έσσαβα 170, 37. µΜέσσων εοπι- 

εν. ρε ὃν 4ο ή αρή, 5 08, 19 

µεστός 8δο, ήα: Ε ὁτῦ, 4ο 
᾿"ἀνδρᾶσε, πιει 1854, 10. μετὼ 

«γα εσπαρο[. αἰὰ Πραϊξ ὅδο, δ0 
µεταβαλοῦσα εἰς Ἀύκον, ρα. 

6δο, 360. ὁ µετάβολος «90,4: 
"Ῥ]μγ. οἱ µετάβολοι 9δδ, 45. 
µεταβολεί» 6.8, 49 

Μέταβος Αἰἰθαπτῖς Ε. το, 38 
µεταδοτικός 305, 56: ὁγ, 5. 
µεταδρομάδην 9δ7, 6 
µεταβέσει τῆς ἐν ἀφχῃ συλκαβή» 

«παηδρο(. 075,47. Πο µετάβεαις 
τῶν στοιχείων ἂν εὐφωνίαν 
61ο, ὁ7: εἰ 89,45. αἲ µετά- 
Ώεσις τοῦ πνεύματος 54, τὸ, 
απωϊα[ίο, Ἡξ εξ µεταβέσει τῶν 
στοιχείων, πιυῖ. τι. 771, 20. 
Ἠεπιηιπε µεταβέσει τοῦ α εἰς ο 
65ο, 38: 5035, 1ὸ: µεταφέσει 
τοῦ ε εἰξα 183, ὁδ: τοῦ ε εἰς 
/ 374,33: τοῦο εἰς εἰΟῦ, 33: 
φοῦ λ. εἷςν 564,6: δά4, 5: τοῦ 

µ εἰςν 905, άῃ: τοῦν εἰς γ 907, 
6: τοῦ ρ εἰς Ά 66,01: τοῦκ εἰς 
ὃ 017, 18δ: τοῦ π εἰς φ 101,8: 
4δ6, οι 

µεταίχµιον 686, ὃτ 
Μεταιωφιζόµενος 4Ἡ, 27 
µετακληϊΐσαν 665, 45 
µετακόσμησις δν, 59 
µεταληπτικὸν γένοιτο καὶ ἄρσε- 

νικοῦ 018,01. [ο µεταληπτικὰ 
γίνεται τοῦ δασέος πνεύµατο» 
ὑά, 44. µετάλνψις Ινσρίεα ὅ3, 
δα: απο: ὅδθ,άφι 90ὅν 19: 
ἀδά, 51. Ἰεοππμιθ ἄωροι κατὰ 
µεταληψων οἱ ἄγριος 117,31, δα. 
αἳ µεταληφις τοῦ στοιχείου, 
πηυῖαΠο ὁᾳ, 6, αῖ ωετάληψις 
τοῦ } εἴς κ ἀγ, 11. µετάληψις 
ἀντωνυμίας 1σά, 1ῦ. µετάλη- 
ψις ππαπδροβιῖο ἀφά, ιό 

Πέτα Άλον οδο, ὧπ, μετά λἈ.ειόν ύ- 

φον ὁδ7, 7. µεταλκεῖς οί ὁδο, 
4, μεταλῷ ᾷ5 ᾷ Φξο, 4], δ4: 

1η µεταλλ.ἂν 6δο, σά 
κεταμαάςιο» ͵ ὅδοι, ο4 
µεταμέλειν [Εμ μεταμέλεια ὖδι,.6 
μετανάστης ου δι, 45: 687, 4 
κεταξὺ ὄντος τοῦ, πιειψεπίεπτε 

«413, 00. μεταξνὺ τῆς" γῆς καὶ 

ΙΙ νΝ ο Ἑ Χ. 

τοῦ ὕδατος 133,8. µεταξι) δύο 
᾿"ὀνόμάτων κείµενα, ἰπίοτ 4. Ἡ. 
"51, 1ο, [ο 15, 41: 908, 5ο. 
µεταξύ αὐτῶν, Ιπίετ [ο 7ὅ, 4ο. 
µεταξν λέγοντα τὰ, Ιπίετεα 
ἁππι αἰ. Ίοᾳ. 120, ὅ7. µεταξύ 
ν εοττερίιο αλά, 00 

µεταπαραλλάττειν Ἐ 196, 17 
µεταπεσὸν εἰς α, πππαἴαπι 020, 1 
μεταπλαςόµενα ΡΟ µεταπλασσό- 

μενα ὁδῦ, 54. ΄ µεταπεπλασμέ- 
να 3δο, 4. απλασμὸ» τῆς 
᾽αλίσεως 5ο, δις 6δ., 47. Ἡ 
ταπλασμὸς ο[ῖ επἶαπι ἵπ γουῦῖς, 
επι ρ/αοτογίτασα ἱταἩδ[ογπιαῖας 
Ἰν Ῥταείεης 577, 20. ἅμα τῇ 
µεταπλαάσει καὶ ἐπέκτασις 545, 
1ο 

μεταποιοῦνται εἰς ον 3503, 90. Πο 
Μεταποιούµενα εἰς οὐδέτεφον 
γένος 655, 7. µεταποίησις καὶ 
μετασχηματισμός 654, 1ὔ 

οἱ µετάπολδ.οι οσδ, 1 
Μεταπόντιος οΡ- Ίια]. ὅδτ, 1ο. 

διερ]ι, Ἑγζ. Μεταπόντιον. 
µεταπφρέπειν 416, 4 
µεταριπτάζειν 7το, 11 
μµεταθῥιπίςεσθαι 4.ῦ, 59 
µετάρσια κλήματα 660, 5ὅρ 
µετασιτικόν Τ 4δ2, 23 
µέταασαι αἱ 906, 52 
μµεέξασυντεβεῖσα λέξις 971, 349 
μΜιτασχηματισμοὶ ἀαπίπινοταπι 

οὗ, 5 
µεταταῦτα 2606, 21 
κατα µετατραοπήν 107, 3 
ἐκ μεταφοφᾶς τῶν αθλητῶν ὅο, 

3», 40. Πο απὸ μεταφορᾶς τῶν 
ἀμπέλων δον 9. εἰαήις κατὪ 
µεταφοραν ἀπὸ τῶν-- 91, 15: 
εἰ μεταφορα ἀπὸ σῶν-- Τ8, ὃ. 
Πώεπιιο µεταφορικὴ λέξις 
απὀτῶν-- ὅτι, 11: εἴ µεταφο- 

ρικῶς ἀπὸ τῆς-- 74, 1. µετα- 
ον. Ρτο μεταβολή ἴει τροπή 
70, 

µεταφφάςειν 0δά, 16: ει ὅ77, 4ο 
µε-αφρειον τὸ ὅδο, 56: Ῥ]ητ.με- 

τάφρενα ὅδι, 17, 19: 8327, 45 
βετακζόνιος δν, 4 
µετεγχέω 149, 41 
µετέησι {- ᾗτο µετῇ 5 
µετεῖνας ΡΤΟ µετιέναε Όο0ο, 1 

µετελώφεον ὅσα, 14 
µετέμφυτος ὅδι, δι 
µέτερῴος Ἀεο]. ὁ µέτριος 957, 13 
σί μετέχει τοῦ Ον: 40δ, 49. τί 

Μετέχει τὰ µέταδια πρὸς τὸ 
µεταλλῷ ! ὅδο, 49: 

µετέωφο: 081, 4ο. τα µετεώρι- 
σµένα Ί8δο, 19. µετέωρισµός 
.. Όθ, µετεωροφένακες ὅδν, 

µετγοφος δὅχ, 49 
µετιέναι, Βεσεσ[ετα 4οο, 4 
μιτυκλαζειν 187,54: οχὅ, 29 
μετόπισῃεν 626, 13 
µετόπωφον 581, 45: 506, «8 
µετόφχεον 654, 59 
µετουσιαστικὀν ὄνομα 5ο, 11,14: 

34, 53 ' 
µετοχικὰ ὀνόματα .-θ, 49: ὁγὸ, 4. 

µετοχικη κλίσες 306, 49 
µετφητό» ὁ ἁτά, αι 
µέτοιον ὅδι, 5ο, ΄ µετριοπαβ εν 

ὅδι, 23 
μέτφον αὔ”, 20 ὅδι, 46 
Μετωνυμικῷ τρόπῳ 4θο, 44 47 

97ο 

µέτωπον 581, 1, 57. µετωπηδόν 
δι, 05. µετώπιον αγ. 530, 9 

µετῴχετο Δβαντα 6δ8ε, 23 
μεῦ Ὀογ. ρτο μοῦ 54, ὅοσ 
µέχρι εἴ µέχρι 100, 37 
μὴ αἀνετῦ. 980, 49. ἡ μὴ ἀτεμία 

5600, 5δ. μὴ ἁπαγοευτικόν 
74, ὅδ 

-μη νετρα]. 14, ιτ 316, 3 
µήδαμός 980, 47: 0450, ϱ. µνάα- 
μᾷ 588, 5ο. μηδαμῶς 686, 40. 
ἠδαμινός οδ0, 40: 045, 7 

µήδεα τα ὅδῶ, 59.  µήδεα ἑξει- 
πών 775, 51. Μήδεια ᾱ- 5668, 
4: 500, τά ἀφν 

µΗδείς μηδενός οὗ, 2 
μηδος ες 585, 5δ: Ῥεϊπι, μήδω 

85, 16: 680, 55: 684, 67. μή- 
ὅω τὸ βουλεύομαι 573, 56: 
ὅπο, 7: τὸ φροντίζω αα, 18 

µήβω τὸ µανβάνω ὁ8ῦ, ὅρ: 726, 
44, µήβομαι εἴ µήόοµαι ὅδὃ, δα 

µημεδανός 35, 4δ: Τοῦ, δ4. µη- 
χίων µήκιστος 4ο, 3: ὅδα, ο. 
Μήκιστος ὁ ὁδά, 1. µήκοβεν 
104, 5ο: 53ο, δ. ὁ µήκοβεν 
405, 65, Ῥηπι, μῆκος τὸ ὀ80, 
ὅτε μηκύνειν διὰ β’ συμφώνων 
215, 4κ 

µήκων ὧ65, 56 
Ἰήηκώνη ορ. 988, 559 

μήλα τα δή, 5 
μµηλαφω εἰ φηλαφῶ 818, 1 
µηλέα α, πιά] ἀτῦοτ ὅδά, 9 
μήλη ἡ ὧδὃ, 47 
μηλιανῃμός 566, 23: ΤογοορΗτ. 

ΜΗηλοβοτήο 306, 51. Ρ.ῇ- μηλό- 
βστος ιό], 14: 84, 35: 1ο, 

ΑΦΗ . κι 
µηλοκόρος ᾿ ται χ 
µῇλον, Ροπιαπι αποδίδει ὅγ7, 55 
µηλός ὁ αἀῑος. ὁδα, 17 
μμηλοῦν τὸ ψηλαφᾶν οδο, 47 
μἨλέκορον [ει μυλήκοφον 504, 49: 
µηλώδης καρπό» δδά, 15 
µήλωβνρα τὰ 9580, 48 
μνλών, Ῥοππθαπι 1δο, 39 

΄ 
µηλωτή ἡ 5845, 
μήν ὁ 989, τά: 956, 59. ν, 

εοπ]ωπςί. εχρ]εῖ. 416, 42 
ΜΗΝ ἡ ὁδο, 14, 17: 5δ6, 42 

μηνιᾶν ὀδο, 59 
Μήνιγγες αξ 685, ὃχ 
νίειν 980, 35, 38. µμηνιῃμός ὁ 
άν 6ο], 1. μῆνις ἡ βή σα. 

ὁδο, 2ο: σεπῖτ. µμήνιος Ἴοπ. Ρεο 
15ο. 35, 10. μηνιῶ ὦς ἆ 9δὸ, 
39: εἴ μηνίω ει» ει ὁδὸ, 20,38 

μηνύω ᾱ. 578. 4. μήνυμα τὸ ὅδὸ, 
44. µήνυτρον 5139, 5 

µᾷον Ὠογ. Ρτο μεῖον 508, 55, αξ 
Ίοπ. Μγκονες Ῥτο Μαίονες 458, 
48: Ἱτεπιηπε Μμοσίη Ῥιο Μαιο- 
γία 285, 56 

µήποτε αἀνετο. ὁδ6, 51. καὶ µή- 
ποτε, ν ὀσβηνν πς {οτῖο 
3, 19: θα, 48. Πο µήποτε 
η 1εὰ νιζεπάιτα ᾱ- πιά 
049, 56 

μῇφα Ῥτο ϱηρά [6Η µηφοί 58δ9,56, 
49: Ῥτο αγρία 496, 1ο: 153, 
460. μῆφε Ρτο μῆφα [σὶ µηροί 
565, 27 

μηφεῖν Ῥτο µύφειν 87.9 
μήφιγξ υ] ' 7121, 14 

µήρινδος Υπ]δ. Γ1θ µήριβος ὁδή, 
5δ. μήφενῃος ὁδά, 5», 26 
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τὸ ὀ85-33: Ῥίΐατ : 
ος 33. [ο μήρὲ τομ δν 

μµνηφιαῖα όστα ,- οδὸ, 33, 
ΜΜηριόνης ου 40, 13: 056, 45 

μνηφόν [- Ρτο µηφίον 055, 92. µη- 

ο φός ὁ δε, 26: ει ὅδο, ὅ5. η 

ο ῥό., Ἰοοί ποπ, 350, 31. ΡΙΗΓ. 

μνροί 827, 47 
μηγύκεο ὅδᾳ, 58. μνρυκίζω ει 

ς µηρυκισµός ὅδα, 58 
μηφέω ὅδα, 10, µήφυµα τὸ ὅδή, 

40. µήρυµα ἐρίου δὅ, 17. μή- 
Ὄρυµα πφὸς σον ἐπιτήδειον 

α 585, 5ο. µήστωφ ὁ 
τ 586, 49 

µητέρεσι ἔ «106, 9ο: ποπι. 
ς- μή- 

πρ Ἡ 584, 45 

υτε ἵ. το ͵ ἠτιδι 48, αὖ. ”- 

ϱ πωωνα, εαία 686, αὰ- 2 

φίετα Ρτο µητιέτην 85, 4. 

Ὁ μητιόεις εντος 986,1. μµητιό- 
ωσι 167, 96. Ρε. µῆτωο ἡ 

984, 661 οἱ 1, 0. --μητις εκ 

μῆτις 918, 54. ᾱ- µητίω 585, 
38: μητιώσασβαι ἰευ µητίαα- 

σιαι μ ; ῴδα, 

μήτρα α ὅθα, ὅπ: εἴ 170, 57. 

µήτφα εως ποπ ἀἰεβίΗΓ΄ μτο 

μητέρα 159, δ. Μητφᾶς ἃ 364, 

30. µητφικός τάα, 49. οἳ 

Μητφόφανες 193, 91. μητρνιά 
1, 34. μητφωνυμικόν αθῦ, 11, 

μητοφος 26, 45 
μηχανή ὁ83, 18. μηκανικὸν ὄφ- 

ο 

μήσατο ἕ 
585, 

γανον 32060, δ4- μη Κανοποιός 

σας 586, 18 ηχος τὸ νὰ 
δνων Ἱ μ 5α1, 90 

ἓ µι ἀεβποπιῖα νετνα οκ ΌΑΥΥ- 

τοπίφ οτία, Ῥπηήώνίς [γ]]αῦα- 

τώπῃ Ὠππέτο ρασία [απῖ 501) 9: 

597, δ4: 45 ολναταστετί{1οᾶς 

Ἰμαβεαπτ 477, 49: Ρε ὔπιαπι 

τπαυτα Ἰοηβᾶπα Ἠαυοπι ὅοο, 49: 

8οι,6: 507, 05: ἀιρυνοπριι 

ἵπ Ῥεπυ]ήπια ποπ αὐπιυς, 

ἁμοῦυς εχοερίς 791, 553 {ε- 

συ άαπα Ρου/οπαπν ἵπ 5 [αοιης 

σοι, ὅα: Ῥεπυλήσιαπι Ρεδείοα- 

εδ ει ἠππρετίεοιί οοσερίπ ἀμᾶ- 

Ἡ ει ρἰωταῇ πιπιεΓο 476, 1: 

ἀδβ]ίς οἱ Ρυσα]ἰ ρεπαἱήπιαα 

Ίπ Ἱπηροτίεοιο εοσήρίνηῖ ὁ0λν 

19: Ρεπυ]ήπιαπι Ῥ πνι οοττ]- 

Ῥίνπῖ - δι2, 3 

µία ᾱ. 987, 19: Ότο ἵα ἔ 515, 

«ο. µία ἄρ ᾧ ού, 51. ποὸ 
« Β 

ὥς τὸν τόνον ἔχονταν ἵπ Ρο- 
παϊώτια 15, 99. Πο ὅτι ὃχ: 
ϱῦ, 58, εἴ αι οὰ. 

μιαιφόνος ϱ" 4900, 18: 687, αχ: 
“Βοῦ, 11. µιάντης ὁ δν 57. 
μιαρόν ᾱ. 14,0: 5060, 4ὐ: οὅ7, 

163 726, μα 111. 45 : 
μίγ]α πάνειδ. ὁὅχ, α. 1άσπι 

μίγδην 8, 37. μεγέωσε {. ρτο 

μιγῶσι 7, 360. ΡΙΜΗ. μίγων 

τιίσθο 687, αὖν 18 
Μίλα, ου ο 466, ιὸ 
μιδται Ίοπ. Ρε µιᾶναι 791, 29 

άρον ὶ ὀνκωδία να 
ικκίλο, ἁποιη. 087, 40. μίκκορ 

Ἄροὶ. ὁ µικφόν ὁδ7, 50. [μίκ» 
 φῶς, ὁ µιόρ, οίίδαν Βυνάα9 

ο Ῥαηγίοπωδ. [εά Εὐίαῦι, χο, 

10, ἡὸ µικκόε, ὅπερ ἔστι µι- 
κο, ὀξυνόμενου μὲν ατα 

κατὰ τὸ Ίκκως᾽ ὅπεφ εστι κν- 

Φίον ὄνομα ἰατοοῦ. ἴσ 4άάσπ- 

αές.]. µεκρόρ αὖδηιε ἀιρΙπο- 

ὰ πα Ίο. γφάφεται μικρόν, 

: Ἱστ. Ῥει ο σδ9, 3 

Μίλητος εἰ Μιλήσιοι 
µιλίγµατα ὁαιτός 
µεµαλνων 1ό0, ὃο: Ρ]υχ, µιµαλ- 

λώνες ὁὀδδ, 4σ1 ει μιμαλῶνερ 

987, 95 πα ] 

Μίμας ορ. οἴπποπς οοὃδδ ὰ 

μιμηλὸν ὄρνεον Τ19, 40. µιµη- 
λως γωόµενα 3δ0υ, 51. μίμη- 

µα φωνῆς Χοίρων 007, 30. µί- 

τὸ; μικρώς᾽ «ὢν δὲ τὸ 
κάππα, οκ 4 δεν δν τὰ 

µησως αὶ ὁὅγ, ὁἹ. µιµήτῳ ω 
εἰφημένον 4 θθ, ι 

μιμνάζω 39], 34 
µιμναίσκω ΑΟ. 173, 10. 

µίµνω ᾱ. 123, 53: 4ε[. 2323, 4 

μῖμος ὁ ὁδ7, ὀγ. Μῖμοι δοΡ]ο- 
Πὶδ ι οσο, 

µίν Ῥτο ἵν, Ῥεοβοπι,. 88, 10 - 
οκ, αν απίμς Ῥετίοπας Ό1ὸ, 4 

αίνΏη εἰ καλάµινῃος Ἶ 
Μινύειος ὠφχομενός 055, ὃ 

μωύβω ᾱ. 291, 9ὰ. μίνννγλα ὁδδ, 
αὖ.. μιωυνβάδιος 88, 17 

μµωυφίςειν 588, κ΄ 

Μιφόη» ὁ 100, απ: 458, 4. Μί- 
νώο ἰ. 746,13. Μινᾷας ἆ. 16, 
4πι 30ν9ο: Τὰ, εκ. Ῥείπι. Μί- 
νως [οι Μείνως ὁ5δ, 39. Μί- 
γως ω 6ἱ ωο: 288, 38. Μινώ- 

τανρος ' ... 2δδ, 328 

Μιξίας ὁ ἆ. ὅ8δ, 505. µμιξοβάφ- 
βαρος ο. 008, 07. μµιξόἈηρος 

ο, 008, 60... µιξολυδιστί 290, 
96. µιξοπολίτης 40, 39. Μί- 

ἕων οἵ Μιξονίδης 958, ὁ, 

Μιρεύ 450, 3 

Μίρος Π. ΡΗεγρ. τὸ, 20 

µίέσγω» αηϊίοεο ὅδ7, 36, 29: 0δδ, 
δα, 90, μµισγάγκεια ἡ 058, 50 

μισητός 958, δὁ 

µισβό» ὁ ὀ8δ, 66. µίσβιος ὁοῦ- 
λος 907, 4ο. μιαβαρνία 589, ὃ. 
µισβ χωνικόε 493, 0. μισβαφχί- 
ὁμε ὁ 08ο, ὄ. µισβοφόφος Τ0ρ' 
ὦλ. μισβωτής ὁ 30ὅ, 2 

μισογύνη» ο" 1, 19: 399, ὃ, 90: 
5φῦ, 43 : ὦ27, 49. µισοδανει- 

στής «Οό, 3δ. μίσος εκ µύτος 
370, 0: «ρτοδμοῖο 955, ὅο 

μῖστος οἵ µιστύλιω 65ο, Ὁ 
μῖτος ἴθι µίτος 07, 45: Ῥατγί» 

κά, 44, µίτοι, αἱ νευφαί 158, 
18. µίτφα καὶ 050, ὃ: Ρίας. μέ: 
τραι δὸ, 65: ὁδ8, 40 

µίκω [ει µίγω 507, 18 
μιῶ µιαίνω 107, 1 
μκ ποη εοεµΠῖ ος ἴπ. 8 οπα ἡ- 

Ίαυα που πα ἀἱφραταιϊν 690, 49 
ππμμν 4. . αι, 1ὃ 

μνάασβαε ἄκοιτιν οδσ, 11 
μναίσκω Λεο]. Ῥτο µνήσκω «93, 

5, ὖ9 
μνεία αὶ ὅδφ, κά: οἱ 401, 47 να- 

ΣΥΙ, ἁ1ο, 18 
µνηµα τὸ 68ο, 18 
μνήμα 68ο, 1ὐ1 οἱ κδύ, 17 
μνημοσύνη αὶ ὀῦ9, 17. µνηµόσι- 

νον ὁδῳ, 1ὔ. µνήµων ὁ ὁδ9, 19 
μνµσαίατο Ἰοη. 007, ὃ 
Μνησίλεο 4038, 20 
μάτὰά ανηπικαπίαν Διός ΠΠΠΙΟΓ 

Ἰαίαίαο 4 ἴογο δι ἰασίάς 772, 09 

µνήσκω [ει µνήσπω ἀδα, 34, 48. 
μνιός ὁ ἁπαλό ζω 1» αχ 
μνοῦς δᾷ, ο μνούδην 
--μνω ἀεῑεςῖ. 

μιώμαι ὰ ἄδι ὃο 
μοτφμλώλοή κ ζ αφα, ὃχ 
µόγις αἀνειν, ὅδρ, 31 5 

μόσω ὁ 60, δὲ, μάων µόλμος ὁ 959, 94. µόλων ὁ 
ο ιν ρθρα, 
μοῖρα κα 

δια, ὃν κ 
νο οι. αξοος ῥοθλα µοιχό» ὁ 989, ὅ5. : 
105, ὅμ: ὁδθ, 96 ο 

Νο λας το ἠροκγόννῳ 503, 37. 
μι. µολήσω 129, ὸ. Αἱ µι 

λιαυβμός όν, 56: ῥ δις ἃ 

λιανἈμος. συ. ' ς 
µόλιβ»» 201, 4ο: ὅφο, 8. µολι- 

βοῦς 3δὺ, 50: Ιοθπα.. ολη 

υόφμία ὅθο, Χ1. , μολιβόύ Ρο 

33. µοιφήγεν»»5 205, 
ϱν 37: µοιφοφόφητος 

Κολιβές µει ὁἱς πό, 6 
µόλ,ς αάγειὺ. ΛΑΔΙ δοο, 2 
μολίσκω δὲ, ὅ7: 301, 24, 27 
µολοβιός 600, ὅ 
Μολος ποπα. ΡτοῃΧ. 9δ6, αι 
μολπήἡ δφο, 19. 
µόλνβδυς ὁ ὅθο, Β. µμµολυβδαί- 

νι ἰκέλή ο. ὅφο, 1ο 
μολύνω εδ 16.  µόλυσμα τὸ 

1ο, δύ: Ρ]ΗΓ. µολύσματα ὃν 1, 
1. µολνσμός ῳ ορ, μό 

μολῷ ήσω ως 978, 4 
μομφή αὶ ὅτο, ιῦ 
μΜονάδην 507, 9. µοναθικόν 497, 
2ης µοναζω ᾱ» ο » 19 

μονάμπυξ ἵππος ο, ὦ6 
μοναχό» οι οεῶφθο, ὖο 
μµο"ηφη» 274, 30: Ίρης λά, ον ες [η 9» µονήρης λέξις 

ο µονήρες ἐπίθόημα 
«05, 19: µονήρες πάἈορ δα δο 
µονία αὶ 59ο, 30. µονιός ὁ ὅφο, 

39. ο. 
Μοιόβιβλος Ηετοδϊαπί ἀφι, 55. 

µονογενῇ ὀνόματα 98, 49, µο- 
»όγθαµµον γραμ, 463, 49. 
μονόςυξ ἵππος 008, 54, µονό- 
πεῴως ωτου δοῦ, ὃ, . μονόκλι- 
τον ὄνομα ὅλε, 50. μυνόµε- 

τφον 350, 30. µονόξνλοι λαμ- 
παόες ὅγο, ϱ:. οἵ µονόξυλα 
ὀόφατα ὁλῦ, 15. µονόπηρος 
ς, Ότο, μα ην α ἂν- 
τωνυµίαι 905, 56, ασ: μας, ο 
ος ὁχά, 1: 615, ὃ, µονόπτω- 
τα ομαο 403, 46. Ππηρ]. µόνον 
3” ον ὅθον 33, µονόστικως ἰει 
μονόστοιχος δ11, 40. µονς ᾱ. 
129, θὰ: α9ὰ, ὁλ, υμµονώνυκες 
δο., δ. Πο µονώνυχα 811, 16, 
Των/κος μόνως Άεχβέν δν 13 

µοφά τὸ τάγμα ὁδφ, 19: ὅφο, 548. 
14 ηλ µόφα 60ο, 35 

µόργω το ὀμόφγω 120, 30 
μοφεῖν τὸ πονεῖν δή, 51. Ἰ- 

σαι τὸ κακοπαβῆσαι ὅ91, 11. 
μοφεῖν τὴν γην 339, 44, µό- 
θηµα τὸ ὀ8α, ὃο 

μοφρία κα , 4 
µόφιμος ἆ. νο 6 
µόφιον θἳ μόρια δᾳ0, 58. µόφιον 

λόγου, οὗ µέφος δος, 9. µό- 
ρια» µίφη τῶν μεφῶν άν ὃὰ 

μου μολυκεῖον δε 

µόφμυφος μι] ὅφαν ὃν µορµύ- 
όντα Όλι . μογμύφω ἀοΐ, 
3330 

ο. 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΘΙΟΟΝ ἀΚΑΕΟΥΝΜ 
µορμώ οἱ Μορμώ ἡ 
µόφόεις εντος ὅφι, 

ἠ ὃς, 20 
αλαιων 
µόφσιμος Ε.. 
µοφφή 195, 
εΦηίστεο  -- ἡὁὐ 

μόφφνορ. 
μοφβυῦντε; ΧἨνὸ 

πα 
' 5 μὰ . 

µορὼ το 

” 

ὁξύ 776, 
: όθα, 4, 11. 

973’ 

θά 1ος ει Τὸν5, 
134. µόφ» ὁ 

µοτοςτ 

ὦι ο ἀξ 

ὰ, 1, 
. 

91, 19. µοφφχός 70603 

ἐπιτυγκανω - 
--μος Ρευυ]ἶπια ἀἱρ]νὴ 

ολγϊ» 
2 

µόσυν ὁ 
µόσκος ὅ91, 
Ψνεσε ὄφαν 
υσχάριο' 

μοτόν 

- μ ᾱ : ό 

αά: εἴ 179, '--ᾱ 

ν 601, 39. , μοσχεῖ 

ὃς κεφαλήν δὲ1, νήρςς ιάνμαά 
505, 13, 

τυπα ὁ05, 0, Μα. 

14 

πι 
µοταφιον το ὦρ3, 3... ο 

ει µατάζω α ἵ ι 
49. µυτῶ 
40. µοτῶσαι εἵ µότ. 

µουνάξ ὁ9ὅ, 17. 
µόνο 6ο7, 50.  µο 

μοῦνος 1οπ.. 
υνν 

µούνιχος 109, 46... Μο 

ἴδι µατώ ἆ. αλ 
ὅφαι α- 

τει Μούνυχος ὦδφ. 
µοῦσα αὶ ὅδο, 4ο: ει 356, ὃα.. 

µούσαισι 106, 6. - 
θιον 782, ἀὖ. ἡ μουσική δὲ 
40. μουσικεύεσᾶαι 915,38 

µόχβος Ό0ὰ, 4. Ἅµο οε 
͵ μοκβηρία | ὃς 
μοχλός Όφ3, 111 θά. κ μµό- 

κχλεῦσαι ποπ. απ 
μο πο ἱααβαπτυς 6025, 95 
μῦ τὸ στοιχεῖον 48 
µναλο [ει μυελῶ 
μνγμµός ὁ 
μυόᾶν ὀ05, 1ο µυδαίνειν ὅφο, 

τῶο,. µνδαλέος , 38. 
μύδεον ἀπ. 30, 53 
µνόόωσα [» ὅ, αὅ 
τον ὁ. δ7, 16: 695, δι ὅ06, 

: νὰ ' η 1 Μ 9 

μνδω ᾱ, Β. ο. .] 

μύειν 7, 341: 186, 6ο 
µνελάς ὁ 6φῶ, 96. μυελοτεφής 

[ει μυελοτφεφήε 
μµύθειν 90, 9δ: οι δ8, τά, 16, 

μύω τ 
τὸ ἐκλλέβειν 

μόνα - 
᾽μυηαεὶς. 

ὖπαις 
μῖδον ὅφὸ, 4ὖ: 

ὁ χὼ 6906, 19. ῤ 

τὰ προοίµία 
6ρ5, ο). οι 

ϱ: 109, 17: 901, ὅδ. 
το στασιασταί 9903, . 
στ 2ΦΦ αοῖ. ὠραῖς ον, 

Ὁολογούμενα περὶ Φεῶ 
τ4α, μωάολογεδξὰ, υίὸς λ 
ς ὅτο, 47. μυθῶ ᾱ. 
μνία ᾿ 
μνίνδα 

χαα, 

380, 

μύῖνον χρώμα 790, 4. µ 
δφῦ, ὃ, µνιών [δα µ δν, δὲ 

Μνκάλη οἱ Μυχαλνησός 

βη, ὁ 
σα 

µύχεσκε Τοπ. ρτο ἔμννε Όσα, 4ς 

οι 88, χα 1δδ, 
9 

3.1, 
. 

. δα, ὅγ 

µύκκε ὁ 94, ὂ, µύκλος δ03, 18 τον 3: 
ανν Ρτο ἔμυκον ὅ79, 15) ο. 

κτή ς, : -- δφέ, 3 | κ με 

μέλη δφε, 55, 
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Ἠνλήκορον 594, 4. µυλήφατον 
. δ04, 4 ο) 
υλιόωντες : δ08, η 
μύλαι αἱ 308, 6 
ὁ μµύλος 75, 3δ. μύλος οἳ µύλή 
τάς, 7. ΡΙΗτο μύλοι 114, 73 
316, 19. Μυλωβρό» ὁ 0, 45 

μῦν αεομί, α μῦς ᾿ . τς 
µύνδος ὑχθύς ὐ0ῦ, 
μέν αὶ δδ, 30: 249, αχ: 503, 5ο 
Ῥύξα κα ΐ 0 504, 52 
μύουρος | ϱὗ, 4 
µυράλιπτρα 954, 9: δηῖά. μυρᾶ- 

Ἀειπτρα: ' ο. 
µύρεσβαι 505,27: αρ]. Πρηϊε 

δ4, 55. µύφεσβαι εἰς ἅλα Όᾳ, 
ην ι 

μυρεφοοὴ πόα ΄ ά98, 560 
ἕσ  λλμα 500, 6. μύρια τα δ05, 

11, 17.  µυρίαρχος 739, 9. 
νριάς ἡ 19 

όνωνα Γεια Μύρινα 505, 23 
᾽μυριοστύ» 730, 3. μνριωπός ὅφ5, 

-. 

α 

μύρμαξ ἆ, ὅ54, 55, μύρμμξ 506, 

7. Μυρωηκάνβρωποι, Ὀ]ιετο- 
πο οταῖῖς ο. .. κε Μυς- 

: µιδόνες υπάε ᾱ. 607, 4. μύ 
δε οι μύρμάξ δδή, 35 
Ἠύφον τὸ 505, 309: ο ὅδά, 56. 
"μυροΏήκη 59, 97. µυρὀπόλος 
9], δα. µυροπόλος, θἳ µυρο- 
πώλης 505, 51. αἱ µυροφόροε 
4δο, 1 

μυδόύη καὶ 492, 45: Αι. 52ο, 43: 
' 51, 66: ΤΟ ὠυρσίνη 08ο, 49. 

μύρσος ὅ95, 50. αλλο δ 
᾽μύρω το κλαίω ὁδδ, 10. ο ος 

ώσω ι 608, ο5 

μυςόὃ 500, ἆ2, ὅ5. 
᾽μυσαρός ᾱ. 506, 45. νσαττω 
ει ἀυσάττομαι ὅρ5, ὁ]. µυ- 

σαλβές 009, 55. µνυσερός ᾱ- 
Έδαι ὁρ 

Ἰνσία οἳ Μυσοί 505, 45, μυσιὸ 

πύοντα ο σοι σα, 
μύσος τὸ 505, 55: οἳ 5588, 51 

ἱ ὕσσω ᾱ- Α µύω 716, 4 

ονό, [ει ἀνττωτόν 9906, 
μύσταξ ὁ 595, άν: 7δο, 38: δοδ, 

289820, δη. - 
µύστης ὁ 505, 56, 49. οἱ µύσται 

460, 1δ. οἱ µύσταί της Ἱκν- 
βέλης ἴεα τῆς μητρὸς Δεῶν 
45, 16. µνστήφιον 990, 40: 

«. Ῥίατ μυστήρια 905, 4δ. ᾗµν- 
οτηριώδης Ἀνσία 151, 11. µυ- 

Ὁ.Ιστηριώδης γέννησις 545, 46. 
"""μνστικὸν. αανίδιον 06, 26. µυ- 
ἹὉ στικὴ παφάδοσις 751, 15 
΄μυστῃδαι αἵ 905, ὃν: δυῖὰ. ἄπο 

νά μυστΏκεσβαι δ0δ, ὅο 
ἡμύστις ἡ ε 505, 56 
᾽μύστλο» 6ἳ µύστφον Ὃ ος ῥ αν 
ϱνΤτωτον . 
ἑωκώς ὁ 606: 15. μάχαδας Ε 
1085, 1. μυχότατοξ Ίεα µνυ- 
ν ἡ ρίσατος, 596, ο. μύχουρος 
ο μον 
᾽μύω τὸ χαµωύω 593, 45: 56, 
Ἔμδ--δ0θ, ιἳ τὸ σμσθκάτο5, 
85: τὸ κατακλείω 904, 1ος 
πό ἀσφαλίζω ὅ05, 9δ.  µνῷ 

317, 1. μνῶ τὸ μανγβάνω, νε] 
Ἓ ον τὸ διδάσκω 905, 41, 44: 
« 06,” . ο 1 

Αμνών ὁ 595, 51. ᾽μύωφ 506; 3ι 
μο τὸ ᾠιτω δά, 47: 18, 46: 

ΙΝ 5 Ε Χ. 

133,58: ὅγ5,36: 678,5: 58ο, 
οὃς δα, αὖ: οδο, 4: 591, ὅ7, 
43 τὸ συντΘω 091, ὅθ. μῶ 
ης νοκ ὅθι, 4Ἡ. ὦ ὥσω 
67δ, Ἅδ. μῶ ἠσω 7δ, 90, μὼ 

ὥσω τὸ Οητῶ 605, 1ὸ 
-μω, ο ρομα [αοῖϊ οκ µῶ οἰζ- 

ομππ([οχο 0οῦ, 47. --μῶ ἐκω 
557, 3 

µωΐκά ΤΟΥ. ΡΓΟ µουσικά 591, 329 
µωκός Εἴ µωκώμενον" ορὅ, 7 
μωλεῖν τὸ µάχεσθα, ὅ03, 57. μῶ- 

λος ὁ 79,61: ὅρο, 1]: 90”, ὅ5 
μῶλυ Ἠεινα 603, 59 

μῶμαι τὸ οητὼ 50, 42 
μῶμος ὅ95, 19. μώμαράοι, ὃτ: 

ει Νοι. ι 
μῶν, ἀπδῖε, οοπϊιποβο 5060, 2 
Ὅμων Οτι 6 μα πεπίτο 

ὅτο, ὃ .. 
µώνυχας ἵππους 805, 9 
Μωρός ὁ 505, 13. µωφραίνειν ὅτε, 

10. μµωφολόγος 796, ὅπ 
μῶσᾶ ἡ µοῦσα Όοχ, 98ο, αι, 46: 

ετ α0ῦ, ὃν - 

Μωσεύς έως, εἲ Μωσῆς οὗ: ἴτεπι 
ες Μωῦσῆς έος 907,7.  Μωςζ- 
αῆς οὗ, εἴ Μωὺσῆς έος: Ίος 
χο Μωύσεύς έως 607, 7. 

μι Ν 

νεχλ 564,6: δά45: Ώοτιεθ 
Ρτο λ 226, 11: Τὰ γ νοτίτας 
ΑΠΙΕΥγ Ακ ξ 91ο, τὸ: Ριεοπᾶ- 
Πἴουνα απ πιπ]ής 30ό, 23: 

Γ  Ῥ]εοπα[ίευπι ρο[ῖα Ρτἰνα ίνα 
ὦ ρου ϱ7, 4ο: Ῥ]εο- 

ἴουπι ἵπ πιεβιο 183, 9: 
Ῥ]εοπε[βήσμπη ἴπ γετρῖο 1ο, 11: 
μον ο Ώοτιεε ἀ4θῦ, 29: 

ς οτίσο Ῥ]εοπαίπιο ππ[εγζ πα 
γέτθὶς ἵπ ύω 6595, 32: [οίειπα 
εἴἶᾶπα πι νετβα]ητα ἀειϊναιίοπε 

156, 7: απὸ. ἵπ Ρταειεϊο 
Ῥετίεεῖο εἰιάαιις 901, 15 

τν Επῖτα Ῥατυατα Οχγῖοπα 715, 
11. ---ν πιᾶ[ομ]πατα ποι ας- 
πηϊτηξ απις [ας ἀὐρμίποπσιιτα 
986, ὃ, ἵπ ν οχευπιία νεα, 
ποπ οαρ]υΠΙ απίε͵ν αμηπϊά 
ανεκφώνητον 419, 95. ν ποπ 
νυ]τ Ἠαρετε ᾽απίε [ο αμίὰ 
ανικφώνητον 451, 10. ν ἐφελ- 
Ἀνστικόν [ει ἐφελκνστόν 917, 
96: 458, δο πα { 

γάειν το φὲτν ) 6οῦ, 7 
νάεσσι Αεοὶ. Ρτο ναυσί. ΄ 605, 27. 
γαέτης ὁ 544, ὃ 
χαῖε, Ἠαβίταραι 984, 51. ναιέτης 

ὁ 508, 51. γναικετάωσι ὅ908, δι 
ναΐκε[- Ρτο ναί 100,39: 510,31: 

ἀπ, 3: 658, 91: ἵε εοττερίο. 
6ο7, 31 ’ ἳ 

ναω "508, 4δ: ει 544, 8 
νάκη ἡ, εἴ ναχκης ὁ 907, 14. να- 
χης ὁ εκ Ἰθεῖη. νάκη 907, 17. 
νάκη», νάκης, εἴ νάχος 101,27. 
νάκος τὸ, 6ἵ νάκη ἡ 607, 19: 
ει 3207, 47. γάκιον Ρτορβτολγί- 
ἆδ1,2ο ' κ 

γάμα τὸ 507, 25 
νάνο ὁ 507, 50: θΕ νάνος 501. 

Ὑαυπφήστιδες ἁῑ 

ναφΊῆα 

37,59, Ἱομήπο ἩἨσ[γομίας: 
δυ]θας νάνος ος νγάννος. 

ναός ὁ ἆἀ,. 08, 47: α Ῥτούμοιο 
605, 53 

γάπαι αἱ 507, 54 
νάπυ τὸ σίνηπι 907, ο 
νάφθµξ ὁ 907, 48 
νάρκη, Ρἰ[εῖα [ρεο. 608, 11. νάρ- 

αησε ΡΙΟ ἐνάφκησε 508, 11 
ναρός ὁ ὅθ4, 38: 607, 45, δι: 

0οὔ, ά 
νᾶρ Ὠοτ. ρτο ναῦς : 6οὔ, 20 
νάσθη τὸ απῳκίσβη 598, 9. να» 

σµός ὁ 608, 6 
»ώσσεσβαι ἀφτύμασι 507, 97. νώσ- 

σω τὸ ουἰκῷ 0δι, 44.  γνάσσώ 
ὥσω ὁδ], 4. Νάσσων ΡΥ. 198, 
αῦ. γάστης ὁ 98, δ. ναστός 
ὁ 607, 66.  νάσω [αι. α νάω τὸ 
ῥέω 607, 35, 44: 60οὔ, 5 

γαναγός 55, 40 
Ναναιβος ορ. 908, 58 
γαύβατος εἵ ναυβάτη» Ἰ75, 56 
Ναυκφάτις [ει Ναυκρατίτης 999, 

5ο, διερ], Ὦ. Ναύκρατις. 
γαῦλον τὸ 608, 54 
γαύλρχος 598, 56: Ῥ]ιτ, 170, ὃχ 
γαύµαχα κολλήεντα 6260, 1ο 
Ναύπακτος ορ. 5υδ, 26 
οἱ ναυπηγοί δι, 20 

508, 4ὅ 
ναῦς γαός Φ0δ8, 1ο 6ο5, ο 30. 

ναῦς τπρ]ιοί ποπηϊπαιῖνο 90δ, 
π9: νατια τεγβήπαἴίοπε ἆς ᾖε- 
ΧΙοΟΠε 005, ο. αἱ ναῦς 17ο. 
196. τὰς ναῦς 708, 57: εἰ 205, 
30: 50δ, 4». ναυσί ἩἨοπιοτο 
ἴπ εοπηρο[ιῖοπε Ἰαπίμπα [ίια- 
ἴμπα 608, 28. ' Ναυσίβοος ο 
0ο, 28. Νανυσικάα 90δ, 328. 

γαυσίκλυτος νἩ 6ου. 
γαυτέων {. 337, ὃ: ἃ Ποτη. ναύτης 

5058, 6, 29: 528,26. οἱ ναυ- 
τικού [.ἄνδρες 221, 99: 478, οὔ 

γα”Φι Ῥτο ναόφι 508, 51 
) .Φ0δ, ὃχ 

γάω τὸ ῥέω 604, ὃ: το νέω, Πιο 
20, 52:- τὸ νήθω 544,5 

--γδῳ {ἰ- 725, ὃ: ᾿4ε[εστ. 50, 19 
νε Ῥτναϊνασι τρ, αι 609, 49, 

4δ, ο} 

γεάζουσα ἔτι ὅσο, 56 
γέαιφα ἡ ἵ 908, 56 
γεκλής δρυ; ο, ὃι 
εάν ἄνος | 690, 14 
Μέανδρος 600, 17 

ὅτι 719, 6 
γεαρδης , 303, 18: 608, ά 
νεαρός 609, 11 
γέαται αἱ ἔσχαται δ0ᾳ, 10. νέα- 
. Ίσα. Ρτο νένηνται ὅ99, 3χ, 
3 κ ὴ 

νέατος ὁ ἔσκχατος ὄρρ, δ. νεώτη 
ἡ ἐσχάτη τς 509, 7 

νεβρό» 095, 7. Ῥ]ωτ. γεβροί 909, 
43... νεβφίθειν. 200, 47 

νέειν τὸ διώκειν | 601, ὅσ 
γέεσσι Ρο γαυσί 605, 26 
νέµμαε Ίοη. 6090, 38 
νεήχων Ἴοπ. το γεάκων, ἄ νέαξ 

οσα, 55 

με ὅφ9, 55: βεβῖε, νδος 500, 

᾿νέκυς ὁ 900, 95. 
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γενις , 56ο, ὖ6 
νείαιρα Γ. ἡ νέαιρα 5909, 1. [ο 

γείατος όοο, ὅ 
γεῖκος τὸ 6οι, 6δ. νείκη ἡ νι 

ὃ, νεικὼ εἴς εἴ 6οῦ, 7: {1ῑ, 
νεικέσω 199, 50, γεικείω 4, 
0ο», ὅ2, γνεικείεσκε Ίο. 602, 
55, νεικείμσι [. Ρτο νεικῇ 603, 
5ο 

Νειλεύς 426, 45. Νείλεως ὁ 
3, 39 

Νεῖλος 
νεῖν, παῖατε 
γειός ἡ 

0ο2, 9: δ28,2ε 
θοα, 47 

65ο, 17: 6ο», 07 
γεῖσθα, τὸ διέρχεσῖαι  ϐθο7,43 
νείτης [ει νηΐίτης 0οὔ, ιό 
γείφω ἸΊ, 13: 330,41: 306, 20: 

αὖθ, 4: 008, δ4:. νείφω τὸ 
κχιονίζω 605, δά: τὸ .βοίκῳ 
θοι, 46: Ρετ ει ἀἱρμιλ.. οὐ, 
390. νείφω καὶ νέφω 601, 358. 
νειφόεις Γειι νιφόει - 407, 16 

νεκάδες αἱ 6οο, ὅ 
νεκρόρ 145, ὅ: 500, 4Β. νεκρο- 
βασταξ 37ο, 50,  νεκροποιόφ 
941, ῦ.. γεκροφορικὰ αἀγγεῖα 
746, δος νεκρόχρωτες διο, 1σ 

Ἠέχταφρ θοο0, 13. µνεκτάρεος το 
νεχτάρειος ὔοο, οι 

νεκνομαντεῖον 
116, 5 ' 

Νεμέα ἡὶ 176,26. Νεμέα Ατρὶνῖ 
τευγιτοεῖϊ 6οο, 3 

νεµέβω ᾱ-. ὅ, σα 
Νέμεια. εἲ Μεμειαῖος οο, 37 
νέμειν {1 ὅρο, δ6 
γεµεσητός ὁ 6οο. 54: θχ1, 16 
γέµεσις Η 60ο, 39: 606, 4δ.. νε- 

µεσίςειν 7δ0, ὃ1. νεµεσὼ ὅς ᾷ 
6οο, 54, 5δ. νεμέσσι Ῥιο 
τῇ νεµέσει 600, 9ο. «νεµέσση- 
8εν Τ. 6οο, ὅδ 

γέμος τὸ ᾱ. : 76ο, 20 
γέµω Βρπϊξ. ἆ. Ἠαδ. 696, 4ο. νέ- 
μωῶ 6οι, 18. 

νενέαται Ἴοπ. Ῥτο νέγήνται ὅ99, 
321 

γεγέµηκα α. 
γενΗσµένος 

οι, 17: 696, απ 
δος, 46: ει 500, 6 

᾿νεγοέαται Ίοπ. Ρίο νεγόηντας Όοα, 
31. υενόησαι 4δά, 1θ.. νένω- 
ται [. Ρτο νενόηται 601,20. [ο 
ενωμένος 6οι, 54 

γεσαρόης 6ρο, ὃτ 
γεογιλ.ἠς σκύλαχος 30, 18 
εογγός τς 6οο, 45 
γεοηλέα πο:ήν 677, 65 
γεοκατασκεύαστοε ϱὗ, 8 
γεοκύησι5 6οο, 468 
πεοκράς ὃ, 45. γεοκράτας -σποι- 

δάς στη 857, 46 
γέοµαί τὸ πορεύοµαι 505, 48 

Ἰγεομηνία η 6οο, 46 
«ος Όοο, 4ο, νεός, πονα]ε 693, 

η. νίος ᾱ. Τ 748, 51. νερσός 
νὰ 46. πΠιαΠ19 γερσσός Όοα, λα ' 

νεόστροφος νευρα, 605, 35 
νεοσφαγές 3 601, 8 
νεότευχής 05, 31: 659,3: Ῥία. 
᾿νξοτευχέες 602, 8 

νεότφωτος Ἔ. δοι, 15 
᾿γεοῦν τὸ αἀφοτριᾶν δοι, αι 
Ἱνεούτατος δοι, 12 
νεόφυτος 1οῦ, ὃπ 
γεοχµός Όοο, 46: εἵ 313, 19, νεο- 

χμοῦντες 6ρο, 4δ.  γεόχµωσα 
ϐ6ο1, 6, νεύχρωσις΄ ΄ 6οο, 5 



ᾳ75 976 

νέποδες οἱ 691, 19: οἳ 589,38. --εδος άρα, 46: 97, δι νβῖε οἳ νίσοµαί [ωι. 606, 1: , Ρτοδμεῖο : 
Μέπως πιοπ 7έν 1: 691,25 νήίδες θά, 1. ον ἀέβλων 6οῦ, 16. όμ. των μαι ο. τ δει 

νέφθεν {. δ4ο,16. οδοί, 15. ναῖς ἑὼν ἐτώφοκᾶωα }ΡΣαε[. Πρπὶξ 096, 12. - ας νυκτέλιος ν ἀλε 39 
νερόν τὸ ὕδωφ Υυὴρ. Ἱ. 607, 4] νήϊσι, Αρο]ϊοῃ. Λιρομαμί. 3, ν- εἰ γίσσετα, 0δ9, αΌν ν νυκτικόφαξ  , . 
νέος ͵ 2 419» νηὺς ἶδος 618,18. ον ον 1ο, χὰ: Δεοι. Ρίο νίπτω νυκτίπολος 315, ὃο 

Νέσπωφ 601, 26. Ἀεστόρειως ᾱ- νύμφη οι ο αο1, 11, ψίσσεται Ρίο νίσεται νυκτοπεριπλάνητι ὅου, 28. 
45 ὃν ρά) νηίτης {ει νεῖτης 6οὔ, ιό 6085, αὔ να» ρα φίλη αρ, 5 νύμφ 008, 

νεῦφον 6ο1, 28. νεῦρον ἵπ Ἰαομ]ο νηλέι χαλκῷ Ἐ. 6οὔ, 41. νηλεής νίσφρον Ἴ6αῦ, 44 κ νυμφυκὸς οἶκος 090, ἀπ. 

615, 418. νευφέας 6οἱ, 50. νεν- 

οίέειν βεο νεβφίςειν νηΙΡ. 50ο, 

47. νευρολάλος 00, 40. νευ" 

ροσπάσµατα ' 45 α7 

ἡ} νεῦς Ρίο ναῦς 189, 4Νδ. νεὺς 

νεός, οἳ Λε. νεώς 08, 15, 18. 

[οά εἰ νεύς νεός Ρτο ναῦς 695, 

αἱ, υἱ Ζεύς οἱ σεύς. Νεύς Π. 

189, ἄι μυ Ἡ 

σαωκοήόμα ία ο ο. ὦ 

ι. : 5.7, . γεΨφε- 

ων τηε ὁ ὅρι, ὅδ. νεφελώ- 
5 (ων 

νο νσμ 45: οι 235, 41: 396, 

α 
νεφρός 691, 43: Ρίας. νεφροί δλ]. 

42. οἱ νεφφικαί 163, 4 

νέφω καὶ νίφο θοι, 48 

γέω εἰς ει 995, 4Ἱ. νέίω ὢ Τὸ κο- 

λυμβω 998, 18: θοῦ, 1ὸ: τὸ 

νε 0ο6, 13: πό δν 6ο, 

: τὸ πορεύοµαι 9908, 90: 

38 ο δοῦ. - 30 νο 1ο 748, 

νεῴ Άιτ. Ρεο ναοί 6016, δι, 4ο 

σορό» 4ο], 3: 529, 55: 

νεωλκώ 6οι, 9 

οἱ νεωποιηταί Τ 45δ, τὰ 

φεωρής βόστφνκο» 50ὔ, 51 

φεώφια τὰ δοι, 18 

νεώς Αἴι. ὁ ναός 444, 25. τῆς 

νεώ» Αιζ.Ρτο νεός [δι ναός 608, 

10. δοα, 17 

νεωστί 6οο, 56 

νέωτα Όοο, 56: εἴ 118,2. αἱ 

νίωτα, τ1θοθπῖιοτε 709, 33: 

τηε αΏῑυὶ οἱ νεώτεφοε- 

νεώτερος 279, 49: 660, 47: 828, 

3ὖ. νεώτερος --υν 037, ο. οἱ 

νεώτεροι, [- Ροεῖαε 547,39. Πο 

Φοὔ, 96: δ43, ἀπ: θοο, 5. αἱ 

νεώτεροι τερτεμεη[ι 546, ὃ7. 

τὸ νεωτεφοποιόν αδαν τ 

--νό ἵπ πα ἀἱοΙΙοΠΟ ποη μηβιι 

νεώσοικοι 

τος 18, 55 

νὴ τὼθεώ 318, 52 
νὴ πιούο ρηνα ην, τηοῄο Ιπίοῃ- 

[να ρατίσι]ᾶ 6ο2, Ίο: 0οᾖ, 

σο. Ῥτϊναίνωπι 142, ὃτ 500, 

48: Ιπιοπβᾶνμπα 145, 9: 092, 
56: 6οῦ, 51: 6ο4, 19 

--Ί οροετα[ῖς ἵπ. Ῥτοποπαπί ην 

8ιά, 460 
-. ρτο ναῦν [σα νηῦν 898, 19 

Ὃηγόδιο, ὔοα, 48. νηγάτεος 092, 

«- 
6ο, δα 

νήγρετος ᾿ Ἡ ἳ 

, 141, 5 6ο, 50: 0οὖ, 1ο 

ο - 6οὔ, 1, 4: 0οὔ, 1 

Ἱ 
αὅ7,9 

.. «παγοφ, Ἰοπ. 508, 44: 022, 

6: ἆαι. Ρὶ» νήεσσι σού, 0 

νήκσαν ξύλα πολ-ά ὃ, 4ο. Πο 

ναησάσθων εππιω]αίο 698, πο 

/ ὁ κλάλεν ω 5, 2]: σα, 

- 5 οσα, 9ὓ1 αλ 51: 58, 

1: 203, αχ: 070, 51 
Κάῑον Ποπ 6οῦ, σα. νήΐος λάϊοςι. 

(οῦ, 1.5 . 
ν1ις ὁ ἡ 406, 313 οἱ 3), ὃν ντε 

φγσίδιον τὸ 

6οῦ, 20, 45. νηλεές Υοος. οδί1, 
ετ πενίγ. βετ. νηλεὲς Ἴτοφ 0οῦ, 

8, 44. Ἀηλείδης ραῖτ. 105, 40. 
νηλειῶ» ἓ- 060, 28 

δΝΜλμιάφης ραϊτθηγτα, , 91, ὅἹ 
γμλή οὗ, μά: εἰ 602, αι 
γμλήτεις 6οῦ, “9 
γήλιπος 107, τά: 0οῦ, 51 
νημα τὸ 44, 44: 0ο, 54: θοῦ, 

ὃ. νημάτων ὁλνκοί 4905, 360 

νηµερτής 456, ἆπ : 005, ὃ 
νήγεµος 6ο», 4ι 
νῶνις ἰ. οκ νεάνις 001,7. νήνε 

νεάνιδι 418, 29 
γμός Αθοῇ. καὶ ννός 0ο8, 20 
νηπενλές 0ο, ὃε 
γήπιος 0οἡ, 1ά. νήπιον 838, 35. 

νηπιάας ὀχέειω 0904, 29. νη- 
Ιπίαχος 23 

ναπιέη, Ἱπ[απιία 60ο, 25 
νήποινον εἴ νηποινέ 6ο4, ὅ7 
νηπύτιος οἱ, ὃ 
Νηφεύς ὁ Όο4, 4ο. Ἀηρῃδες { 

αἱ Νηρμέδες θοή, 4. ματς 
ὁ ο, 42 

νήριτος ὦλμ 0οά, 6ο. ἈΝήριτον 
πΠΩΓΘ δχο, Ἡ 

»ηρός 0οἡ, 48, ὃ2 
-νὴης νου δι, 49 
νῆσαι τὸ σωρεῦσαι δ08, 19 
τω » 597, 47. νήσαντες 093, 

7 

γῆσις ἡ κλῶσις 2ἱ 
νήσος 0ο5, 1, 10 
γῆσσα [ει νὔττα ἆ. 0οὔ, 17 
νηστις το: Όοῦ, 18: οἵ 1οῦ, 27: 

14, Ό. νηστεύειν 6ο5ῦ, 20 
νηύγμος 6ο, 29 
νηὈξ νηός Ίοπ. ρτο ναῦς 508, 19: 

6οῦ, 25. νηῦς [ει νέας, Ῥ]ηΓ. 
457, ὃ11 αἲ νχὺς το ναῦς νο, 
17. νηνσί Ῥτὸ ναυσί 095, 26: 
610, σὖ : : 

"δν 0ο6, 50. νηφαλέος 301, 
α: 383,3. νηφάλιος 0οὔ, τν. 

5, ο ναφάλια Ἀύειν 
602, τα νήχυτος οοπρο[. 

γήχω ἴει νήχοµαι 6οὔ, 4ο 
ννῶν σκέπη 17], πὰ 
ν/έω Λεοὶ. 605, 42: Ὠος. χοά,α4 
Νίκαια οἳ Νικαεύς 5δο, 15 
νικάνωρ ο, ϱ, ἀπ: 451, δι 
Νικασίπολις 44π, 58 
νεκείω Ε 5ο, 52 
νίκη ἡ 0οῦ,άδ. Νίκη Αθηνά υπ- 
νΑ 0οῦ, 6ο: Τ74, αἱ. ο Νίκη 
πτεῖκ 44π, 7 

γικήσω 139, 50. γεκητικὸν εἶναι 
θοῦ, 

Νικίας ὁ ᾱ, 6ο6, 1ο 
Νικόλαος ο» άδι, 17 
νῖκος τὸ κ. 0οῦ, α. 
νικῷ ᾧς ᾷ σοῦ, 6, 17. νικφ Γ. Ρτο 
ον 0οῦ, τδ, ο . ” 
Άι “ 

Νίκων ποσα, ΡΤ. 6οῦ, 9 
Μίλος Ῥτο Νεῖλος αυ. 731, 50 
Νιοβίδης ἆ. 1δ0 το 
Ἠερεὺς κάἈνιστος νά 8η), 0] 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΙσΟΝ ἄΚΑΕσΥΝ . 

νφω Τε 11. γίφα λενκόν 696,20. 
νφάς δος κα 696, 30: 608, 54, 

κ. κ 
ΝὈ κος ο να ὃν 
γίω ἔσω δὴ 9, 35 
--υνύω Εἴ ννυµε δοἑ, 328: εἴ 261, 

ΕΠ 
νο ρτινα τμ αλ, 7: 6ο7,12,55, 
ο τα δα η 

νόα Ῥτο νοῦγ, θἳ νό ο, ο ον 
νοδός ο: μα αάα, ἤ 
νόει 4785, 7. νοεῖται, Ἰπιο]ρίιοτ 

111, 30, γόες Ῥτο ναί 39. 
νοέων Τοηίος ὅπά, δ. νόημαι 
Αοοὶ. ὁ0, ὅχ,. νοήµων, Ἰπῖο]ῖ- 
σεφ 651,19. νοᾷσι το νοεῖ 
6ο, 19. ὁ νοητικὸς ασε 

βολή . 386, 56 
νόθος 3260, 36: 696, 52. νοβεύω 

610, ϱ. . νοβεῖον ᾱ- 9 
νοί οἳ νόες 8 νοῦς θοῦ, 36, νοίδιον 

4 ο τω ἀάπν αλ: 350, κο 
νομάδες ἔζων 180, 7. νομάδες 
ΓΡορ.. αμ. 353, ά 

νοµεύς ἆ, : 6οῦ, 42 
νομή ᾱ. 1δέ, 441: 6οῦ, 4. 56. 

νὝνον εἴ νόμος 07δ, 4: τά8, 

γόµια, Ῥαΐοια 753, 18 
ἡ νοµικῶς μάμμη 700, ὃ7 
νόμισμα τὸ 607, ὅ. αμιάτων 

ν]ςο οἶῖπι ρεομι{εῦ ὅαο, 48 
νομιστεύειν. ο. 
νοµόνδε 5ο, 47 
ψοµός 261, 1: 0ο, 55,. νοµφµι- 
υέωσι 9ῦπ, 54... νόμος ὰ. 353, 
46: 6οῦ, 4ο, δι: ἃ Ἀεσμός ας 

ἀδβετ, 448, 19. ὁ Νόμος εἷ- 
ταις, ΜΠοίαΐοα [ς, Ἱεκ ὅδα, 27. 
γόµοι κιβαφφδεκοί 697, - 

γομµο ων 1 

νόο» ἆ. 6ο6, 20: ειν δι 
αν νρηήμηον, Πρηϊβοαιωαι 917, 

1 μη οπά 

πι Ρεπυ]ίπια ἀΠρ]ι]ιοπρούο., 

τά, ]: ση . 
ΜΜ] 

νόσος 
νοσσίον τὸ 
νόστος ὁ Όο], Ό. νοστῶ, τεεο 

1λ.ν 4, νοστῶ ήσω Ό07, 11. 
νόστιμο» 111, ὃ 

νόσφι πάν οτε). 100, 28: 4δο, 8: 
607, τὸ: ὅδοο, 13, γραφίω 
007, 18 

νοσώδως ἆ. 171, 4ο 
γοτάφιος, ποικήι» 007, 44: ὃ3δ, 

αΌ 
νοτεῖν, Ἰπιδο Όο7, 1... ὗτε- 

φός 270, 17. νότιος ἱδρώς 097, 
05. νοτίς ᾿ ον εκ. νό- 
πος ο ανεμοβ ΄ : ι 

056, 18 “ ἡ ασ 
νουνεχής ο. 145,13. νουνεχόν- 

τως , 5ο 
νοῦνται [. δοι, 57 
νοῦς Εξ ο νόος 7,1: Ἰ05, 1 
γοῦσος ἴοτι. καὶ νόσος 7, δ4 
-αγγίαἀνοτὺ. δσηε οι 
νῦ ἴπιοτα παάο ᾱ. δφ7, 1ὸ 

γύμφιος ὁ 0ο8, 41. νυμφίος ὃ 
1ο: 8ρ8, 42. Νύμφις ὁ 

ᾱ. 349, 9. νυµφοστόλος ο- 
309. ι5 

νῶν αὐνοτί. 698, 45, ἀπ: ταἶμπα 
τεπιροτυπα γετὺα «αρ 78, 96: 
οπή Γαποροςί [ευῖτ 19, 5. 
νῦν ὁή φυἱὰ α νῦν ἀῑβοται 78, 
55. νυν δει, 40: τ 
ἁἳᾷς ὅσθ, ἆδι , μεολωκιο Ὄγ. 
36: 616,9 ος 
ξ 608, 56 

νυός α 5 

Νυσήτος Ε 10, 1... Ν 
«Ῥαοσ]νως οφ, 31. Νύσιον ος 
.Νεσμτον ὄφος δορ, 34 

μῶσος 38ο, 
γύσσα ὁ καμπτήφ. οφ, ιά 

10ο, 40. Νύσσα εἴ Ννσσαεύς 
580, 13 

γύσσω τὸ κά, , δε ), 39 
»νστάθω 609, 54: [ητ, εν λος 
: Σνσταλογερόντ ος 
νυττέλιος . ῃ ον : δή 
γύχος τὸ σκότος 573, 19: 3 
ασ τν ἅ ος ως, 
μή παννυχής ὀλδ, 96: οι 205, - ἳ 
να «.“ 

-ονύο ᾱ 3δε, 6 

ον 1δ: 0οδ8, 1: τὸ ῥέω 

: νῷ τὸ ῥέω., ΕΙ. ν 
ἀδ' 15) αν, ο... 
εύομα: 08ο, 4Ὁ. νῶ τὸ νή 
ο 06: τὸ σωφεύω νά 

πό οἶκὼ 

κδοδ, 1, 1ο. νῶνήσω, τὸ 
6οὔ, 4. νῷ νήσω, τὸ. 6οῦ, ἀ: 664, 67. νῶ ώσω ὅοι, 
βλ 3Τε νώ καὶ νέω τὸ κ. υω- 

9 4ο. 
Νωε Ραιπίατοῖνα α 

νωβής 008, 2. νωθεία ὶ 
ἀθ., δ.΄ νωβφός ο. νὰ δ, 
4, νωβρεύω ᾱ. τ 1463, 8 

νῶῖ Ἐν λη σδ δις αι). οἷν- 

αμο οπο]Πι 750, 33. νῶι οτ ἀιὸ ὃν δν τών 

Ῥο Φδμιζα κ Μαι 06, 
άν νωύτερος δια, 

νακαρ 491, ὅδι ζοθ, Β 
ρωλεμέως 13 
νωμᾶν 590, 60. νωµῆσα, κ) αα 

νος ᾿ ᾿ 

κά {. ῥτὸ νῶνν Ἴδιο, 5 
ννυμος [οι γώνυµνος 16 

νώφοψ {οι γῶροφ 
νώσω ΕΓ. ΡΡὸ νοήσω 351, [. 
νώσατο ΡΥΟ ἐνοήσατο 608, 18 

νῶτος οἵ νῶτον 607, 4, δο. νῶ- 
τα τὰ 007, 46. νωτιαῖα 
007, 60, νωτιαῖα ὁ 19 
4ἲν νωτιαῖον ον, ο 43, 
γωτιαῖος μνελός 

»ατοφόρος 1ο, δα 
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ρωχολή θο8, δὲ. 
ωόός α..) Έ δρα τόνο --- 

4 [οσπια 718, 55: Ῥτο σ Άιτ. 
δή 35: 010, ὃχς κ. ψ 3218, 

3τ: Ῥτο κ Ῥσεοι. 507, 17, 313 
451, 461 ἀ7α, 13, 1δ.. Εξ ῃ]ία- 

τΊναπα πα οοπιροβΒοπο Ἠον 
οἰαμάϊτ οοπιπιυπῖτος 348, 39, 
ξ Βπϊία οἰτουτηῄεχυπῃ αἀμαῖτ- 
αππι ραῦσα ταπίήπα 50, ὁ9. ἴπ 
ἔ ποιίτα ηυ]ία [απι 0ο, 90. --ξ 
Ῥχ6 κ 69, 56. ----ἔ γοςθ, δδ. 
--ξ σσα 100, 43 

--ξ ἄάγετο. οχγίοπα 781, 47: 
.θι ὃδι . 

ξανθός ὁ 610,30. Ἐάνθος εχ 
εφανθός ἀ]δι οι: οἳ 101, δά. 
Ἐάνθυς Β. 61ο, 1: 71ὸ, 57. 

εξανθίζειν 468, 20. ἑανλόκλουε 
θτο, Ψ νά . 

ξάνιον τὸ 613, 33. ᾿ξάντης ὁ 795, 
96. ΄Έαντριαε, [αῦμίας ποππεα 
«Φο00, πο : 
Εεῖνος Ε. ὁ ξένος άτο,ἁά: 61ο, 55. 
Ὁ Εεινοδόκος 385, 51 478, 52. 
. σπα μή ετ΄ ξεινοδοκεῖν 01ο, 
τ45, ὃ "ο 

ξεῖφις ει Είρις οσο, 36 
πρ τα δα, ξενίζω 619, 
Ἑ 51: 613,15. ξενικοὶ Θεοί π75, 
πε Εένιος Ῥτορβγοχγί. ὅ31, 24. 
Πε Ἐένιον καὶ πρόσφατον΄ 085, 
8. Ἐέννος Αεοὶ. ὁ ξένος 9δα, 
{ῴ6. ' ξένος στο, 59, 40. ὁ9. ξέ- 
3η σύνἈεσις 940, 95. ξενοδόκος 

.διο, 49. ἔενοδοχεῖον τὸ 490, 
ταθι Ἐενοφῶὼν Ότο, 34. Έενο- 

«φῶν ἅων 0δά, 49, Φ4,  ἔενο- 
φώντειος 336, 50 

Ἐέρξεα Ἴομ. (1956, 18 
ξεφός Ῥτο ξηρός 611, 3 
ξέστης ὁ θιο, 4 

ξηφαλοιφεῖν 12, 19 
ἐξηραμ μένος τις, 43 
ἔήοός 611, 5. ξησὸς ἵδρώς 613, 
"9ο, ἄηρόφωνος 169, 5τ. Εη- 
τιρώόης . 657, 36 

---ἔιος νετυα]ία «055, 45 
ίρις Ἡ σίφ «7309, ὅδ 
ξιφήφης ὁ ἡ 458,39. ξιφηφόρος 

11ο, 34, Ειφίδιον ᾱ- 147, 18. 
 ξιφίζειν 3το, 6. Σξιφίσµατα 
οτι, 1ο. ἔιφογήκη ὦρο, 12: 

505, 27: Ρεῖαι. ξίφος τὸ 611,7 
Ξόανο Ὁ δτο, 12 

«Εουλός 613, 39. Έοῦβος Ὥοπι. 5. 
πσο, 56 ' 

Εὖ ει Εξ απἆε ἀῑειασι 61ο, 16 
Εύγκλνδες ιτ. Ρτο σύγκλ. 61. ὅ7 
ξύειν τὴν χκροκίδα «1 4 

Ξύλον τὸ 1ο, 19: ν τοττερίο 
«δο2, 1δ.  ἐξυλάφιωον 170, 30. 
Ευλάριον εἴ ξυλήφιον ἀῑπαίη. 

δια, 35... ἔξυλήφιον ἀμπαίπ. 
επδααν σος ἔθλεῖον τὸ 013, 36. 
ς Ευληγῶ 274,17. ξυλικὸν ὄργ- 
348,1. ξύλωος 10,45. ἕἔυ- 

" Ἀέφιον 245, 1Ο. Ξξυλόκαστφον 
«68Η, σ1.. ἔνλουρλός 099, δι. 
Ε ξύλοχος ὔτο, 21 
ξυμβλήμενος 78, 50 
ἔύμπαν Διῖ. Ρεο σύμπαν 611, 50 
Ευμφοσά ἡ ο χα, δὅ 
ξύμφυτο; 3 .διο, 24 
ἔύν Ῥτο σύν Αιπος 611, 51, 52. 

ξύν ἵα ἴπε [επιεπιῖας 545, 15 
«ξνναλιζόμενοι το οταν 4ο 

ΕΤΥΜΟΤΟΟΙςΟΝ. 

ϱ] 

ἐυνάοφος εἳ ξυνὰορίς οτι, δ6 
ξυνάφασθαι δια, μ' 
ξυνεδεδέατο ξ 354, 561 611, 4 
ξύνεια ᾱ. α Ευνός δι2, 1ο 
ξυνεῥώγη 611, 4ὖ 
ξύνες [ει σύγες δει, ὃα 
ξυνρία Ἰομ. Ρτο ξύνεια 613, 1ο 
Ευνιᾶσι 467, 19. ξυνίεσαν 611, 54. 

Ευνίημε κωφοῦ 902, δ. Εύνιον 
13, 

ξὐνίστωρ θσα,ὰ 
ξυνοδία η 065, 49 
ξννός δτο, 59 
ξυντεχνόω 615, 1 
Ευνωρίς ἡ 6ιο, 55: 8322, 57 
ξυρός 610, 35. ἐπὶ ξυροῦ 962, 
34. ξυφῷ, Ευφεῖ εἳ ξυρᾷς 

11909, 4δ ; 

ξύσις ἡ 019, 30. ξύσιλος 737, 5. 
ἐύσματα 38, 45. Εύσμα λί- 
Ἴνου 183, δέ ᾿ξυστήρ ὁ 17ο, 
55: 5607, 18” ὅδ7, 44. «Ευστί- 
δες 613, 31. Κἔξυστός 619, 30: 
615, οῦ. ξύστρα ᾱ. «7ο, 54: 
4οά, 16: 725, 5. Ῥείτα. ξύω 
350, ὃς οι, 5ο: 285, 55. 
ξύω ἴει ξέω Όπο, 1ο. ᾿ξύω ᾱ. 
6 ξέω 413, 55: Όλο, 52. ἐξυ- 
σμένον εἴδωλον 61ο, τά 

ξω Τε ξέω στα, 5 
--ἕω ἀείεοῖ. 252, 15. --ἔω Εαῖ. 
 Εκ΄σσω 10ο, 30. ----ἕω Ρτο σω 
Ώογς, χοο, ὁ3 

. ο 

ο Ἱϊεστα 613, 54. ο εκ ω Ὁ13, 
15δι οχ α 1909, 16: ὁ20, 66: 
6190, οὗ: 650,08: 621, 1ο: 

655, 4: 019,37: 6082, 161 εκ 
α Αεο[ῖοε 612, 57: οχι 250,4 
6 Ῥτοα 028, δδ: Ῥτοα ἵῃ 6οπῃ- 
ο 308, 99: Ῥτο ε ἵπ νεγρα]ῖ- 
ας 6δο, 13: Ῥτο επ εοππρο[. 

-πάδ, 18: Ῥτο ε Αεο]ίεο 618, 
6δ. ο ἵπ ω 607, ὁτ: 605, 20: 
ἵπ α οµαπάσ(αε τταπΠῖ ἴπ 

' “οοπιροῇΏοπε 406, 12: ἵπ «ΟΠΙ- 
{, γετΏτις ἵπ ας 240, 41. ο 

1Π «ΘπΙρο[. ιταποῖτ Ίπ ε 240, 07. 
ο Ἱπο]πίαπι Παῦεῖ 4 ἵα ἀετῖνᾶτς 
6ι, 40. ο Ῥ]εοπλ[. 656, ὃ: 
657, 35: ο Ῥἱεοπᾶδπιο Ῥοεῖῖοο 
Ἱπεετ[ετιυπι 485, ὅτς Ῥ]εοπᾶ- 
Πἴεοπ Ἱπ]ῖο ο. 

--ο Ῥτο ον ἴτπ ρτοποπΠ. 67, 36: ΄ { 5 ϱ5 . ὍἼι 

ὁ ατσὐ]ας Ρταθρο[; θιά, 5, 15. 
ὁ τε]αῦνα Ῥατβοπ]α ἱπτετοραϊ]- 
γι [αερε αεσεάῖτ 696, 45, 51. 

: ὁ ἆλιά, ει ὁ γᾶο, [. σύνδε- 
σμος δα, ὅτ, 45, 05 
ατπευ]ας [ουίμπειίνης, οἳ Ρτο- 

ποππεπ τεἰαιναπι 61, 1, 6: 
. Ῥτο  ἁρπιοπῇϊτ. φοῦτο θιά, δ: 

το ὅτι εἲ διότι Ο14, 19: Ῥτο 
ὃς [ει ἴς, 19 614, 7, 1ὅ 
ὁ σφι ιά, 15 

δα ἡ, οἵα εἴ ὧα 612, 58 
--όα ἀῑγ]], ἔοετα. εχ οιά 613, 57, 

ιο] ' 

"Οσξω ει Οἴαξις 6:16, 55 
ὄαφοι οἱ 540, 53: 613, 44. ὄαφοι 

ετ ὄαρες 117, 6: 805, 59. όα- 

σίζειν 613, 46. : Ὀαριζέμεναι 
δι2, 48.’ ὁαριστής 940, 51. 

. ὀαριστύς 545, 551615, 49. όα- 

ριστὺς πάρφασιξ 460, 55 

νο ο μυ έλτα 

ὅσε | αὐπίετι Ὁ ο κο 8 
ὄβδήν αἀνετὺ. στα, δ4 
ἄβελόέ ὁ 613, 1, 4: Τομ. ρτὸ ὁ- 
""βολός 615, 11. ὀβελίας ἄφτος 
ο, 4ο: 907, 50. ὀβελίσκος 
615, ὅ7. ᾿ὀβελίσκοι, Ὑετηῖα ἵπ 
ἱειτα 4εβρὶ Γοἶῖτα 388, 08 

ὀβολόε ὁ 015, δ. ΄ ὀβολοστάτη» 
ει ὁ 615, 18, 20 11Ρ]αχ. ὀβολόσταά- 

ται 72ὐ, 12. ὀβολοστατῆσαι 
“θα . 
Οβῥιάρεως 'σ4θ, ότι 
ὄ κος 615,95, ὁβο,μοεσγόε 
ο 36 νά στ 
ὄβρυςο; χουσός 188, 55: 615, 38 
ὄγδοσς ον, 30. ὄγδους όη 145 

50. ΄ ὀγδοᾶς 765, 12. ΄ ὀγδοῦξ 
Ὄπογτα 9ο8, ἀπ: Ε ὀγδώκοντα 

α5ί, 53::068, 19 | εν νάσ 
ὄγε, Νῖς 681, 18. ὄγε απ ὅ "γε 
1610, δο ' "τ 
ὀγίέννος ϱἵ γῶνος 601, 55 
Ὅγκααι, ορ. Αεσας, Ἑ 615,33 

" Ῥαυ[απίαε Ὄγκιον, δἱεριαπο᾿ 
ἨΥ2. Ὀγκεῖον. 

ὄγκοι οἱ. απεῖ 615, 46.” ὄγκιον 
τὸ 612, 42.  ὀγκοῦσθαι, Ἑι- 
ἀετε 515, 57. ὄγκωμα τὸ 617, 
1 Ξ 

ὄγμος ὁ 615,54. ΄ ὀγωεύω 615, 
αμ 4 

ὄγχναι, Ρῖτι 13,30, 25 
εκ) δε 102,30: 615, 18 
ὅδε ἀετῖν. 172, 95: διά, 38 
ὀδεῖνα Άπ ὁ δεῖνα 614, 46, 67 
ὀδεύειν 513, 6. ὄδηγω 374,18 
ὁδί Ε. 541, ἀ7: 045, 33 
ὅδιος ᾱ. 615, 16. "Ὁδίος Ἠοπιι 
᾿Ὅτορτ, 531,33: 615, 16 
ὀδίτης ὁ 4ο, 55 
ὀδμή καὶ τ 618, 45 
ὁδοιπόφος ο. - 461, 1ο 
-- όδον ΕΧ όδους 116, 19 
ὀδόντες οἱ 615,31: 827, 5ο 

ἐδός 615, 8: εἰ 553, 4ο 
ὀδούς όντος 015, 41 
ὀδύνη ἡ 615, 50. ὀδυνήφατος 

615, 55: εἴ 500, 11. ὀδυνῶ 
"88, 021. ᾿ ὀδύνω, ἀοἱεο 615, 55 
ὀδύρομαι 615, 57 
Ὀδυσεύς ππο σ Όφο, Ἱ. ΟὈδυσεῦς 

Άεο]. ρεπῖτ. 189, 51. Ὠδυσ- 
σεύς ἆ. 615, 50. ᾿Ὀδυσσήϊος Ε- 

18ο, 51 

ὀδύω εἴ ὀδύσσω 1790, 47 
ὄδωδα Αἲτ. 615, 48. ὀδώδή νετ- 

το να]ο ν ν 96, 5ο 
---όεις ὀεσσα 53, 51, 4δ. ' --όεις 
"ΕΥΕεΙΡΟ ἵπω ΑΡΤ, 16 
Ὀξόλαι οἱ Λοκροί 192, 4ι. ὦ 
Ὀδλα” | 358, 15 

ὅνος ὁ 015, Φο: οεἴ ον 5η. δόω 

ὅσω, οἳ ὁω ὀςέσω 615, 45. 
ὀξῶδές τι ποιεῖς 775, ὃ: Φιᾶ, 
ζωῶδες. 

ὄφεν οἳ ὅλι 616, 11. ὅ8ι, αδί 
157, ἀπ: ὅτὸ, 6: Όδά, 5ο: 

1ο 
ὄθμα τὸ ὄμμα 616, 4 
ὀθνεῖος 010,7. ὀβνεία. 616, 1ο 
᾿ὄδομαι 615, 95. ὀψόνη αὶ 616, 2 
ἸΟβούςπιοπς  ὅ35, ο5: διά, 18 
ὅθω το χινὠ 954, 40: 616,1 
οι ὃς ει Άεοὶ. 0ὔο, 55. οι πιῖ- 

5 νετβῖς ἵπ Ῥταοτειίο Ίπαι- 
ετάπι ππᾶπεαι 617, 41, ---σι ἵπ 

θαᾳα 

508 1 : 
--όβι αἀνετυ. Ίος, 169, 20: 757, 

; 075 
΄ οριαήτο πποάό εἰ ἵπ κἀγοηοῖν 
Ίοηῤα εβ 647, το 

οἳ αἀνετὸ. ἱπάιρπαπίῖν [οι εἰμ]αη- 
τν 61ο, ὅ7 

οἱ ατιῖοι]ις ρταερο[. 6160, 320: Ρις 
τοῦτοι, Ἡϊ 491, 95: οπε]ίκ. 
Ῥτο οἵ [οι αὐτῷ 616, 25 

οἳ, ατῖομ]ας [αήυπο,. 616,28 
οἳ, Π8ι, 1ρβ, οἴτοιωβ. 514, 11: 

016, 35. οἵ αὐτῷ 616, 5 
--ρια ᾱ. 111, 1. --σία Ἰοέπι. 

ἀγ]ίαρα, Ρατίπι ἡὑαγγίοπα, 
αγτῖπα οχγῖοπᾶ 770, 7. --οιαά 

ΠΡΙ, νο. ἵπ όα « 6131, 41 
οἵα ει ῴα π) 613, 59 

οἵἷαξ 618, 43: α Ίοπβο 4βο, 56. 
οἰακονόμος 616, 5ο. οἰακυστρό- 
Φος 616, 6ο. οἰακονόμουν εἴ 
οἰακοστοόφούν ἄβεπιε Άιρπι. 
617, 45 

Όΐαξι, οἵ Οἰαξὶς αἴα 6016, 50. 
Οἰαξίδος αἴης 465, 35 

-πρίατο Ίοπ. εἰ Αεο. Ρτο οὐντὸ 
30δ, 5ο: 507, 58 

οἴγω, ἀρεγῖρ ὅλο, τά, 54: ετδῦθ, 
Ὅν. οἴγειν στόµα 62, 51. οἳ- 

ο ἡνέω ᾱ-- πο, 355 

οἴδα αὖ εἴλω 617, 5ο: 018, δι, 55 
οἰδαίνειν 617, 4, 58: ἳ 505, 30. 
Ὁ οἴδαινον εἴ ὥδαινον 617, 41, 4”. 

οἴδαλέος 363, 6. οἰδάνει ἐν 
σΈηθεσσ, 617, ὃ 
Οἶδας αντος ΄ 465,13: 77ο, 15 
οἶδεν τὸ αὐτὸ, Ρτο εοἀεπι Ἠα],εϊ 
τει μίατραι 910,2. οἷδε Ρτο 

εἴωφε δι9, 55: 70ο, ὁπ 
οἴδημα τὸ ο θή ἲς 
οἵδημι Λεο]. το εἴδημι 618, δδ 
--οίδιον ἀῑτι. 1ά7, 33: 359, 1ο 
οἰδίπους ο. 78,1: 335, 30: 309, 

36: 616, 96: σεηῖτ. οὖος εἰ ου 
πο, 16. Οἰδιπόδης ᾱ. 44, 19: 

140, 33. Οἰδιποδίων ᾱ. ὃ4χ, 4δ 
οἴἶδμα το 617, 1ο 
οἰδοῖα , Ίοπ. 5ι, 5 
οἰδῶ εἲς εἴ 617, 6, 1ο 
ὀ]ετέες [ει ὁμοετέες 09], 31. οἳέ- 
Ὅσεας Ε δι 1 
οἰέοῦσι Ἔ 567, 29 
ιζύς Ἡ δι9, 51. ὀὼφός 619, 
Ρο: ν Ρτοάπεῖο 620, 5. οἴζύω 

ύσω 619, 56 
οἵ η 2 μόνη 6158, 45 
οἶψτον Ε. 3 616, 45 
--οίμν ν 4 ΑΙ. το οἴμι 0604, 36: 

Ῥτο οιµι . : 958, 28 
---οίιῶν ΡτΟ οιν Ροεῖ. 61ο, 12 
οἴκαδε Δάνετυ. 12, 1: 617, 1: 

δοι, 40: οἴκαδες Ὀογ. 617,21. 
οἰκάδις αἄγαιρ. 8οθ, δ 

οἰκεῖος 3εῷ -33, 34. οἴκεωματι- 
κὸν κτητικόν οσο 6 

οἰκέτης 7ος, δ 
οἰκία ΡΟ οἰκίαι 955, ἀπ. Οἰκιώ- 

'. δαο Τ 200, 44. οἰκιάσης ὁ 608, 
11 : 
οἰκίδιον ἁπηῖα, 646, 17. οἰκίς 

Ὁἳ ᾱ. 216, 4δ. οἰκίς 6ἱ περιοι- 
κίς 915, 56, Ρηΐπι. οἴκος 347, 
6: 017, 35. εοππῤ. οἰκογενὴε 

δοῦλος 90, 14. ῥὃὁ οἰχοδεσπό- 
της 180, 13. οἰχδδομήσαμεν 
αΏσηπε ααριπεηίο 6δο, 1ο. Ίέεπι- 
σε οἰκοδομμμένα Θο1, 17. οἵ- 
κοδόμιητός 355, 186: 405,35. οἱ- 
κοδομικὸν ἐφγαλεῖον 85, 55: 
77τ, 30. οἴκομεν εἵἳ οἴκοβι 20, 
14, οἰπονγόμοι 320, 17. οἰκό- 

--ν 
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πεδο» 359,16. . οἰκότφιή ὅρο, 
15. νο η 2ὴ ὥκουν 419, 59. 
οἴκονρος ϱ. 911, 10. οἰκού 

αὔθησε .. 617, 4 
οὐχτειοήτω α. 120,40. οἰκτιρμός 

ᾱ. 68, 18. οἰκτός ὁ τσκ] 
νών 617, 54. οἶκτος ὁ 617, ὐ1. 
οἶκτρός 617, 57 

οἰχωφελία ἆ. 462, 41 
Ὀϊλεύς 546, ἀπ. ΄ Ὀτλιάδης ἆ. 

πα κα 68, ὃ- οἱ 887, ο οιµα το 15, ο: εἴ , 

οἶμαζον Γεια οἵμωςον 617, 47 
ο “.. αὐίο]ωτα, το ὡς οἶμαι 

μα ναί δεν ολα δη δλδ. δε, 
64ο, 51: Ῥ]επε ὧς οἶμα, 698, 
σον 6290, 328: οἷμαι ὅτι 6δο, 

οἵμη αὶ 618, δ. οἴωμσε 018, 
οἷμο, αὖν. 618, ν 1θι θτο, 4 

οἴμοι εἴ «μοι 823, 9ᾷ 
ὔ17, 50: ει 587, ὅ3 ο» 

οἴμουν αἳ οἰμὼ νι 45. οἰμῶ 
τὸ ὁρμῶ 1, ὁ. οἰμῶ ᾖσω 

018, ὃ ο. 
οἰμώζειν 618, 11. οἴμωςον εἴ ᾧ- 
µωςν 615, 19. οἰμωγή ή δι, 

17 
-οή νεα]. Ἡγρειάτ(γ]]. 596, 58 
Οὐννῖς 66, 19. νεο 018, 5ο 

Οὐνίς, ανα Αιῑζα 8ο», 13 
Οἱ νούη ἴπῖ. παα, 48 
οἶνος ὁ 618, 31. οἱγοδόχος 347, 

36. Οἰνόμαος α εοττερῖο 749, 
14, οἴνοπες 618, 52. µοἰνοπο- 
φώζων 618, ὂ1. οἰνοποτήφ 0δ5, 
19. οἰνοπώλης ὁ 49ο, ὁ, 9. 
οἰνοτρόποι 295, 50: Απὶι [ασες- 
ἀοιῖς β)ιὰ6,. Ηείγο]. οἰνοτφό- 
πους ζάρµηχος ἐκγόνους φάβας 
1γεσρΗτ. δδ,.  οἰνόφλνξ 618, 
51. οἰνοφόφον ξύλινον ὅδ, 13. 
οἰνοφοροῦντα ἐν ἀσκοῖς 319, 44. 
οἰνοχόος 00, 30. οἰνοχοεύω 
736. 55 

οἳό Ῥτο οὗ, [αἱ 618, 26 
--οίο ῬτΟ ον ΤΓ]ιε[ία]). α ποτη. ἴπ 

ος εἴ ον 27, 43: 59, 495: α1δ4, 
5: ἀπὸ, δα: ἢΤμε[α]ῖοο οἳ Ιο- 
πῖσθ. 618, ὅ7 

---θιο οιτο ΡΙΟ εἰοειτο 136, 1ὸ 
οἱύθεν οἷος 618, 44 
οἵο) Ῥ]εοπα Πευτη 03, 5. τὸ φί- 

ειν οἶόντε, {ετεη ἆι [ασ] ια 

791, ὰ 
οἶονεί δ41, δο: 618, 59 
οἰθνόμος ὁ 618, 4ο 
οἱοπόλος 618, 4ι 
οἷός ἀώτῳ 117,46: 618,46: 6ο, 

51. οἷο ὁ μόνος 6018, 41: 
812, 47 

--ρῖος ᾱ-. 334, 40: ΡοΠο[ΐνιτα 
αΏ, 48: Ῥτο ὧος Ὠοεοίίου 19, 

' δ δο: - 27 9 
οἰοεδήποτε 3θο, 55 
οότεφον οἷόε 3ὖθ, 54 
οἵονν [1ο ᾧονν, αἲν οἱ 617, 49 
ὅτε ὅἵος δὲν 61ο, 17, 51: 81ο, Ἰ. 

οἷς Γ. εκ ὅτε, ονΙς 63ο, 10, 54: 
ετ618, 17. οἱς οἷός Γ. 81ο, ὃ, 
13 

οἵσε ἱπιροταίνο 473, 18: Ρ]ηχ. οἳ- 
σετε ο602, 1ο; 019, } 

οἶμθα 6158, 5ο. ὀϊσθείς 02ο, 19 
--θισι Ῥτο ος ἵπ ἆαι. Ρ]ωτ. 160, 

δ2 

οἶσος ο αἱσόκηρπον δο., στ 
ὀἴεπώτὴ ευ οἰεπώτη 019, 10, 1 

«οἶωνός ὁ 619, 50. ο 

ὀζστεύω 630, 0. ὀϊστί 119, 45. 
τ θαστοί τον δα, 
οἰστός, Ιοἱεταβ]][ῖα ταχδ, 19 
οἴστρος ὁ Ό10, 5ο. οἰστρεῖ [ει 
ο οἰστροῖ 610, 30. οἵττφουν αἱ 

οἰστρῷ 617, 49. [ο ἐξοίστφησε 
τ47, 55 

οἰσύα καὶ 619, 18. οἰσύῖνοι κόφι- 
. 14, 19. οἰσύῖνα γέθῥα 619, 
1 . ς 

οἵσυπος εἴ οἰσυπηφός 619, 13 
οἰσκός [ει ὠσχός Τ 619, ὅπ 
οἴσω τὸ κοµίσω Ο43, 45: Ῥεαε- 

[επί βίαιο «ατει 019, 7. οἴσω 
τὸ φέρω ͵ 6ρο, 8 

οἶτος ὁ 258, δ: 619,36: τι4, 55 
οἰφεῖν τὸ συνουσιάςειν ο ο 

οἰφώμενος Ἡμνὶ 
οἰχνῶ εἴς εἴ 549, 1: 619, 55: οι 

πο, χὃ: 14ῦ, 49. Ῥείπη, οἵχκὼ 
τὸ ποφεύομαι 017, 91. οἴκω οἳ 
οἴχνῶὼ 10, 11 

οἵω τὸ φέφω 115, 18: τὸ χοµίζω 
παὶ φέρω 010, 45: πο, 11: 
82ο, 13, οἵω τὸ ὑπονοῷ 110, 
4ι. Ίάεπι ὁίω 629, 3ο. 
(415, ἀπ. αἲ ο πὸ µονῶ 619, 
50, 45. οἰώθην τὸ ἐμονώθήν 
619, 44 

οἵων ἴει οἱῶν, 
οἷῶν µέγα πώ 

ονίυπα 61ο, 135. 
33 

αὖς- 
πε αμρπη. 017, 44. οἰωγιστής 

ὁ 6190, 49. οἰωνοπόλος 00,59: 
619, 46: 00ὅ, 27. οἰωνοπόλουν 
ην, Ὀἰωνοσκόπουν [πε βαριµ. 617, 

ὅκα εἰ ὅπκα Ώογ. Ρτο ὅτε 620, 565 
ὄκκαβος 985, δι 
ὀκλάςειν 629, 41: 687, 38δ. ὀκλα- 

δίαι δίᾷροι 518, 30. ὀκλαδιαν 
62ο, 8. ὀκλάξ αἀνετὺ. 88, 4: 
ὔᾳο, 41 

ὄχνος 630, 51. ὀκνηρός 039, 490. 
ον 62ο, 48, 54. ὀκνείω 030, 
4 

ὀχρίας Ῥτο ὄκριας 631, 6. ὀκοί- 
ον ο α ος 

ὃτ 031,1, 6. ὀκρίς [ει ὄνφις 
Γ. ὅσα, 1 ' 

ὀχρυόεις ἔ- 167, 30: 031, 13, ὁ- 
κουόω 11, 11 

ὀκταάκις ζ 5ι1. ὀκτάβλωμος 
301, 18. ὀκταχέρκιδα 611, 16. 
ὀκτάκνημα 6031, 10. ὀκτάμη- 
γος 7607, 17. ὀκτάπου, ο. 940, 
10. ὀκτάραβδα 0311, 10. ὁ- 
ατακῶς 4 τν νο ώσα Αι. 
ὀκτώμηνος 707, 35, 95: ὀκτώ- 
πους φάθ, 19 

ὀκωχή Ρτο ὀχή, αὓ ἔχω 690, ὁο 
ὅλαι, αἱ κριαί θ41, δ4, οἱ Ηο- 

[γοῬιας: Γεὰ οἳ ὁλαί 107, 90: 
μἱά, ὁλαί εἴ οὐλαί.. ὄλαιτος 

ὁ 023,9: Ηεί[γομίαν ὀλαιτόν 
οἱ ὁλατός. ' 

ὄλβαχνον 031, 10. ὀλβάχνιον 
αὖῇ7, 98: Ηεί[. ὀλβάχιον. 

Ὀλβιανός 4. 79, αδ 
ὄλβος 641, 13. ὄλβιος 6311, 31, 

αὖ: οἳ 198, 11. ὀλβιοδαίμων 
68ο, 17: νου, ὦ ὀλβιόδαι 
150, δό: 108, δ4 κ 

ὁλὲ ὁαίμων 033, Φδ.  ὄλενρος 
χα, 10, ολεή [οι ὁλοιή 033, 
35. ὀλείω Γ. 430, 46 

ὀλίκφανα [τα κλέκφανα 031, 19 
ὁλέκω ἡ, 190, 17. ὀλέκοντο 011,37 

οἷω [ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΘΙσΘΝ αΚΑΕΕΟΥΜ΄ 

ὀλεμεύρ ὁ 032, 9: ΗἨοίγομίως ὁ- 
στ πέρευς. οθεσψ ον 

αμ α αν ὃν. 95.3. ὀλέσκω, ᾱ-΄ 
ο δαριδὸς 373, 30. ὀλέτειρα 

(918, 4. ὀλετήριος . 441,34 
ὄλεχον [ει ὅλαχνον 651, 4ο 
θα έδω (31, 16, ὄλμαι ἴ. 631, 
23 . νω. 

ρα 05148. ὀλιγώπι 171, 
ὀλιγαρτία 031, 47. ὁλι- 

: Υκπελής 179, 41. ὀλιγηπε- 
ο ιλέων 611, 40. ὀλιγομαδής 143, 

1, Ῥήπι. ὀλίγος 0311, 49. «ὁλί- 
γον Ῥτο οὐδαμῶς 031, 4089 ὁλί- 
Υκ Ρτο ταχίστη οὔ, 1ὸ. ς. 
ὀλιγοψυκχεῶ 18, 30: 905, δι, 
ὀλιγωβῆναι τοὺ. ἀνβρώπους 
907, 6. ὀλίγωφ»ς ο. 117, 19. 
ὀλιγωφγκότες [ο ΦΆιγωφ. 033, 

ναδ. ὁὀλιγωρία 621, 45. ὁλί- 
«ων ονος ἔ. 2Τ0, 36: 631, 1. 

: ὃν Τατ, Ῥτο: ὀλίγος 611, 
1 η 

ὄλισλος εἴ ὀλισβαίω 633, 1 
ἑλίσσων ε 37ο, 36 
ὀλκάδες αἱ 631, ῦ. ὀλκόε ὁ 033, 

4: Ῥ]υτ. ὀλκοὶ τῶν νημάτων 
ει499, 16 «. 
ὁλύω 633, 19, 3]. ὄλιυμι ἆε- 

Εεει. 013,32. ὅλιω εἰς ει 130, 
«35. ὅλιω ει ὀλῶ Ό2ᾳ, 36. ὅλ- 
λω τὸ συστρέφω καὶ Φλείρω 
503, 4δ 9 

ὄλμος 817, 39, εἰ Ηείγει. δεὰ 
ει α[ρίγ. ὄλμος 6023, ὁ5, μΗἱ εἴ 
Θμϊάα5. ὄλμος «οτροΓί5 ἨιΏ)ᾶ- 

υπ 4δο, 17. ὄλμοι Λροβισιν 
ία ο δ8 

ὁλοιή Ραοῖ. ρεο ὁλοή 621, 20 
ὁλοκαύτωμα τὸ 623, 13 
ὁλολαμπής ] 10, 7 
ὀλολύ(ω 633, 39.  ὀλολνγή κα 

33, 30 
ὀλοο.τφοχος 633, ὤφ. «ὁλοοίτφο- 

κος Ώεπποςγ. 02, 45 
ὁλοός δ41, 11. ολοός οἡ 145,50 
ὅλος ὁ ὁλόκληφος 031.41: 633, 

11, ὅλα, οπιπία 330, ὁ0. αἲ 
ὁλό» Ῥτο ὁλοόρ θ13, 45 

ὁλοτίόηρα ὀόρατα ΤλἍμ 9 
ὁλοτελής 630, 
ὁλότης, Ιπιερτιιᾶφ 5360, 14 
ἀλούμιενος [ωῖ. δει, 24 
ὀλοῦσβαι [ει ὁλοῦσθαι, τὸ πλη- 

ροῦσθαι 8ο, 7 
ὁλόφφυξ . - 226, 1 
ὁλοφνόνός 610, ὃχ 
ὀλοφυφόμενος 623, ὅ5 
ὀλοφώϊᾳ 6013, 56 
ὀλοώτεροφ. 6-3, 48 
Ὅλπια, Αἱρεφ 045,1 
ὅλπις 005,3 
ὀλήύειν Ῥτο ὀἈνύειν 67ο, 47 
ὄλυμπος 020, ϐ. Ολυμπία οἳ 
Ὀλύμπιος Ζεύν 035,12. τα 
Ὀλύμπια 420, 36. ὀλυμπία- 
8εν οἵ ὀλυμπίαδι 16,16. ὀλυμ- 
πίαἈεν ΕΙ ὀλυμπίαθε 4βΠΟ- 
Τοἷι οιίαπι διοννος Ἑγ.. Ὁ- 
Ἀομπιονίκης  Ῥιπάδεί 06, 5ο. 
Ὀλύμπιχος ἆ ὅδα, 59 

ὄλννθορ 47ο, 19 
ὅλω [ει ὕλιω τὸ ἀπολιύω 641 
αν 139, 16. ὁλῶ αλθος 
ϱω 033, 14: τὸ συστφίφω , 
αὖ. ὁλὼ εἴς εἴ ᾱ. 119, αὖν 5ο. 
ὁλὼ έσω 641, 40. ὁλώλω 4. 292, 
39 νο, 

98ο 

ὁμαδος ὁδθ, δα: 013,18. ἁμαδίς. 
αἀγειὺ. 

να ΡΟ. οὐ ο δορ,α: αδωμι 
ϱιε 

ἁμαιχμία 025, 
'μαλής ἆ. 196, 41: Ῥτο ὁμαλός 

110, 17. ὁμαλὸς 1π οοπηροί. 
1ὔ, 10. ὁμαλίθειν 6.35. ὁμα- 
λύνειν Ες πο αδ 

ὁμαρτεῖν 605, πο 
ὃν ον 625,51. ὄμβφιον ὕέωφ 

Του, ε 
τ-ομεν ΏΙο ωµεν 5οα, 39 
--όμεναι ΡΤΟ οὔναι Ώος. 382, 51. 
ὁμευνέτης ὁ 655, 42 
ὀμηγερέες 030, 44, ὀμήγυφι ἡ 

60325, 45 

ὁμή 035, 96, ὁμήλικερ 391, 

ὄμηρος δι, 52: 833, Ἱ. όμηροι 
ο 3ο, . ὁμηφεύονσαι 625,05. 
"ὅμηρος ει Ομηρίδαι 6015, 47. 

ὀμηφειον γφάµµα 340, 9ο: ε 
30, 46. ΌὉμηρικὸς 
39. ὁμηφόκεντρα δ5οῦ, ἀδ 

ὅμιλος 035, 67: Αεο]. . 
608, 65. ὁμιλαδον 614, 5. ὅμι- 
λητής ὁ δ45,: 

ὀμικεῖν 85, 55: ο: α[ρῖτ. ὁ, 
ο 624, 4, 15. ὀμίχω. εἰ ὀμικῶ 
ο. 6246 αν εν ᾱ, 

ὁμίκλμ αὶ 624,9: Ίοα. ὀμίκλη 
ο: 624, ιά ἳ 
ὄμματα 624, 18 
ὀμνύω 634, αχ 
ὁμογάλακτοι 336, 31 
ὁμόγαστροι 6, πο 
ὁμογενής ει ὁ 635, 17 
ὁμόδελφυς 399,3: ει ὁμόδελφορ 

505, 12 ονε 

ὁμοδφομ. ο ἀάδαδ 
ην ο ’ 46 
τα ὁμόθυγα τούτων 500, 37 
ὁμοήβεις τοῦ, δι 

30. 
3ὖ. 

Τα, ὁ 
24, αὖ 635, τά, 41. 

Ἱπε]απηατο 6035, 33. 

ὁμομήτφιος 
ὁμονμδύτος Γι 
ὁμοπάτωφ Ἡ θὰ 
ὀμόφγω 139, 17. μόνγγν 

θω--- δ. δή, ὁμοφγνύε ὧν, 

ὁμι ὁμοῖος 017, 56: οι 36, 
«3. ο ὁμὸς Ἀφόος 350, δε 
ὁμκοστιχαει 16, 8 

νρος 615, δι 
όμο α4τ, 48 
ὁμοτάλαντορ 161, 66 
ὀμότης ὁ 308, 5 
ὁμοτόνως λέγεσθαι 13 
ὁμοτυπία , 96 
ὁμοφήτωρ 177, 37 
ὁμοβγαδης ἠχος 331, 59 
ομόφωνα τα Ώπλυκα τοῖς αρσενι- 

«ος 140, ὅο. ΄ ὁμόφωνον αὐνῇ 
ἔκει τὴν ακλητικήν αοῦ, (ή 



οὓς « : 

ο ὁμοφωνεῖ τῷ ποώτῳ. ἄπο, 17. 
ὢ ὁμοφώνως τῇ ὀοτικῇ 4Π6, 9: 
"οἱ 7, 4. ὁμοφωνία Ὑέγονε της 
αὐθείας καὶ της αἲτ. 3 43. 
ὁμοφωνία ἵπ ᾳιδα ΠΟΠ «ΟΙΏΡΕ- 
ται ο πο, 30 

ὁμόχφονα 4δ», 18 
ὀμπή [ει ὁ θωπαέ 030, 63. Με[γε]ι. 

ὅμπαι. ὄμπνοι οἱ 635, ἀδ. ὁμ- 
πνία Όετα 636, 19. ὀωπνία 
ο μὰ 035, αὔ: ὄμπνιον ἔφγον 

ὀμβελή, 615, ο) ὁμᾷ έλιος ἆᾱ. 

ἀλφοέ δω, τν, ὀμβή ” 606, 1 

ὁμώλαχες ο50, 57 
όμω οσµένα Άι. Ρ08, 92---. 
ὁμώνυμος 057, 3”. ὁκωννωία 

ερϊιείῖς ἀμ Ἡπσιίτυς 605, 6 
-ον πευτυσε Ῥυσαση, Φεαρᾶτο- 
ε.εκκτοποα 300, 5ᾳ: ---ὂν ἐκ ος 

Ρος πιοία Ἰαδριοα φασϊααις το- 
Ώ σα εμπάεπι τεΏποτ- ὁδὸ, 95, 
--ου δες, θκ΄ ων 15όν 34: 
δί9, 5 0. ΄ ---ν Του. ΡΙοβΡατο- 
νίοποπ 6 ποπ. Ράτοχγῖοπο 

ἡ ᾱὖ 
δες έχω, Θυτασυί, ἵπ Ἱπωρογ. 203, 

, ν 

ὄναμαι 150, 9. ὄναφ 7 νκηη 
ὄνειαρ ατος τὰ 626, 2 
απ ιὀνείατα 626, ὅ 
ὄνειδος 636, 14, 97. ὀνειθισμό 

636, 15 
ὄνειραρ εἴ ᾖ]παφ 47, 59. Πταασα 
:νειρος 636, 17: εἰ 55, 45. ὄ- 
νειφος εἴ ὄνειρον 4τ, 55, ὀνει- 

Γφοκφίτης ὁ 195, 8ο. ὀνει 4 
λος Ό7/ὅι: 05,50: 650, 

ὀνειρώσσω 4. ' ο 9 
--όνη ἡ. 17ο, 46. «ὄνη εἵ ονή ᾱ. 
ετταθά, ἆ7, ----ονή ᾱ. 4ρο, 935 
ὀνημι ᾱ. 199, 9 
όνης ου 4ο, 19 
ὀνήσεαι Ίο. το ὀνήσῃ 6.0, 1ο, 
ασμος . 3ῦτ, 4. ὄνησις ᾱ. 
:626,9 

ὄνθος -. .ἲ 0526, 4ο 
ὀνίδιον τὸ δ1ᾳ, 5 3δ. ὀνίς καὶ 656, 
39. ὀνοειδής, 330, 93 
ὄνοιφο». Αεο[. ὁ ὄνειφος Φδο, 55 
ὄνομα τὸ Ό5ῦ, 34: εἲ 6οθ, τι: 

πα οοπηροβίοπα ῬΠμ8 ο γετΏς 
ο ἀπίω, Ρο[ἱοσίιις αν 173, δις 
ϱ ὀνομαίνω 026, 35-. ὀνομάκλν- 

πος 310,24. ὀνομαστικῇ Ἄγώ- 

Ὁ σει 825, 28.59. Πο ὁ ὀνομαστι- 
205 καλεῖται Θόμσαός ο Ἂς 
Ὀιῤγοματικὸν ἐπίθόημα α66, 18 
ο δίδν :45τι αν " τὸ Ὀνομα: 

Ξικὸν Ηετοκίαπὶ 779, 59. ῥνο- 
. µατοπεποίνεαι όοτ, 1: ὅοή, 
επδ: 056, 4: τισ. 30. ντα 
ποπεποιμµένη :λέεις 107; 

ἕάῑεπι ἀμρ]. αυβπι. ὠνοματο 4 
ποιῆσᾶαι κατα μίωησον στῆς--- 

τ 11, 10: καν «ντ κ 
«λέξις 188, αι: οἱ, 49: 706, 
15., μακρια Σρόπος 300, 
193: απιὰ ππαρ, 59 
ὀνοπόλη ὃ μοι, 556, 45 
ὄνου 026, 02. ́  αἱ ὅνοι Ίο. 475, 
955 

ὀνόσαιτο 620, 13. ὀνόσσεται 648, 
απ. ὀνοστά 038, 9δ. ὀνόσω 
αάτ, 48 ' 

πόντειος 336, 5ο 

ὄψρι εἶναι, [ζω ὄν σι εἶνᾶι (691, 24 

- ’ ο. "5 απ Ν υπ. 

--ουτος οκ ων 330, 40, ---όντος 
εχ ούς"' ο ο εδιον ναδ 

στ όντων Ρτο ἔτωσανν Απο 7, 3 
ὄνυμα Αςοἱ. τὸ ὄνομα στ 606, ὅ 
ὄνυξ 056, Έαν  ὀνυχίθειν [ει ὂνυ- 
κκ 191, 4ὰ, 49. Ὀνυχί- 

ὅσρ, 1ὸ 
ὀνὼ 5 Εροῖς ἀῑν. 620, 9. οὀνώ τὸ 
ὠφελῶ : 18, 4ὖ: α1δο,11: 618, 
20: 626, 17: τὸ βλάπτω 6ο7, 
50: τὸ μέμφομαι 056, νάν Φα]. 
όσω 600; 52. ὀνῶ τὸ ἀπολαίω 
1δο, δ᾽ ν 

ὀνώδης ὁ ἡ νο) 458, 39 
ὀνώνις π] 6.0, ὗ: ισα. μου. 

ἡ πολύγωνος ὄνωνιφ. 
--οξ [9εΠηΙΠν ο, 18 
“ὀξεῖα Γ μα ὀξέα 814, 4δ. ὀξεῖαι 

νήσου 405, 19. ὁόσωός 0σ3, ο0, 

ἐξίς ἡ 626, 48. ' ὄξος τὸ 626, 
δις 637, ὃν ὀξυβελής 607, 1. 

ὀξυδερκές 353, 7.’ ᾿δευδερκεῖν 
δο, 5. ὀξνήκοος 45ο, 6, δεύ- 

/χος 369, 58. ὀξυβύωια τα 
650, 44. ὀξυκάφηνος 494, 36. 
Οξυκέφαλος 798, 17. ὀξυλα- 
βῆσα, 636, 47. ὀξύνω 657, 3. 
ὀξυνόμεναι λέξεις 990, 19. ὡ- 
ξυμμµένος δ1, ὅρε: δ, 1ο. 

:. Ῥππι, ὀξύς 626, 49: 4: 8οάετι 
εὐφωνς μέλη ορ, 671: οξ- 
κ 55, νο ὀξύχολος 65,58: 
ε- ωπές 254, 1ο: οξύωπέστα- 
ππον΄ "αθῶς 19 
--οος Ῥτορᾶτοχγε. 615, 5ο. ---οος 

6] οον 145, 95 
ὅου Ε Ρτο οὗ 614, 54, 4ο 

ὅπα τὴν φωνήν 657, 7 
ὁπαδός 60530, 1ο 
Ὁπάθω 3927, 13, 36 
:ὀποτα ᾱ. απ ἑν 19 
ὁπάος ει ὁπάων - :697, 2 
ὅπατρος 657, 595 ας ο 

ὁμόπατρες 057, 31. Ἱόπι αἱρίτ. 
-”- Ῥτο ὁμόπατροι «357, 

ὀπή [ει ὅ ὅπις 637, 16,50: 038, 49. 
ὁπαὶ τῶν ὦτων δε 47 

ὅπν αἀὐνετὸ. 78,90 56031, 42 
ὀπηδός 6327, 31. ὀπηόω ετ όπη- 

δεύω αθώα 
ὀπήτιον -θο”, 45 
ὁπία ΡγΟ πίονα Τ 675, 20 
ὀπίςεσθαι 350, 54: 037, 47. ὁπί- 

«ω τὸ ἐπιστρέφω οἳ τὸ ἄκο- 
«λουβω 6058, 7 

ὄπιβεν 6358, 1ο 
ὀπίπης Ἱπ οοπιρο[:: 654, δ4, Πο 

: ὀπιπεύεσθαι δα, δ. αϊας 
{ Ὀπιπτεύειν Ἀνσοη; 5ο 
ὅπις ἡ 07, ἃ 44: 058, 8 
ὄπισθεν' 028,9: Αεο].  ὄπισθα 
{950, 5». ὀπισβόδομος 637, 53. 
στά ων α1δάς 1ο: 648, 

619, 4, ὀπισβοφύλαξ. οφ 
16. ὀπίστατος 6358, 15. ὀπίσω 

--0.δ, 1 
ὁπλή «028,32: 811, 16 
ὅπλον οι ὅπλα 018,14, όπλομα- 
"κικὴ τέχνη 47ο, 5ο. Ἱὁπλότε- 

φοε 028, 4 

ὁποῖο» 656, 5ο. ὁπόρ ὁ ' 635, 59 
ὁπόταν [οι ὁπότε ἂν 6056, δι 
ὁπότερο» 6028, 54 
ὅππν Ῥ. Ῥχο ὅπη 6:58, 58. ᾖΠο. 

ὁπποῖος 6-8, 58: 
06”, 6ο 

ὅπτα [ου ὅππατα Αθοὶ, 624, 19 

ὁππότεφος 

τα 

Ἰῤπταλέος 620, ὄ. "ὀπφανεῖον 029, 
απ . ος 

οπύίω ἀθ[εος. 72’ .. 

«ον στο, αἱ Ἴοη. 
ανήίον -- 65 20, 9 

πε νδΑ, ο) νο άθι, δὲ. ὅπτης 
391 3ο.. "ὀμσοκῶς ἔχειν 4δο, 

.. ανν ὖε 
άγιο η Ἱ 

ὅπωπα 679, ὧ6,. ὁπωπή 5960, 6ο 
. Ἶ :63δ, 498 ' 

ὀπώφα καὶ 628, 46. ὀπῶφαι Απηϊ 
.. 006,40. ὁπωροπώλης 
203, 95. ὁπωφοφορεῖν 55, 49. 
ὁπωροφυλόκιον 875, ιδ 

ὁπωςδήποτε δᾳ, 151 183, 48, εα- 
ἆειο ἰσηῖί, τὸ ὁπωσοῦν. µέτρον, 
πιοπία τα αούμπη(αθ παοᾷο [αι 
950, 1ου ὁπώσποτε 287, 38 

ὀνάας Ε ρτὸ ὁρᾷς "607, 45. ὄρα- 
ἔ σι 6: π 36. ὁράται ασι. βεαὶί 
δ47, 5ο 

ὀργᾶν 6σᾳ, 59 

ενα». Ρτο ᾿ΑΡΥ. τυ]σ. 919, 
ο 

ὄργανον 620, 45 
ὀργάς ἆδος 629, 3δ 

ὀργάσαι το πηλοποιῆσαι 6δ9, 35 
ὀφγεῶνες ο μὸ - 45ο 3: μα 
“τω -- 

ὀργή : Ἡ θνς 12 

ὄψγια τὰ ) 65ο, 2: 35, 58. ὀργιάςειν 
Ὁ 090, 59. ὀργιαςόμενος τη 8εῷ 

930, 3359 
ὀργίέω ἆ- 75ο, δά. 

955, 26 ἔ 
ὀργίςεσθαι 

ὄργιωνες. αἱ 46δ, 45 
ὄφγύια 5οῦ, 56: εἰ ὀργυιό 14, 

αὔ: 9ο5, 5η: 050,46. ὀργυιω- 
μένους φώσσωνας Ἴδοε, 25 

ὀργὸ ᾷς' ᾷ 639, 49. ΄ ὀργώντες 
ὅαφ, 49 

ὀφδινιαία σύνθεσις 647, 35. "Πίο 
ὀρδιναίως 9458, 1ο, εκ Γαήπα 

“πσια. 

ὀρέγδην. 650, ὅ7. ὀφεγνύωετ ὀφέ- 
Ύνομι ᾱ- 301, αο. ὀρέγω 630, 

: 4ο, 4τ. ὀφέγω τὸ ἐκτείνω 053, 
δα: τὸ ἐπιβυμῶ 650, αά, 45, 
5ο... ὀρέγω τὸ. διεγείρω 65ο, 
49: τεοῖῖα5 ὄρω γ. 1η 

ὀρείαυλο» 62ο, 23 
ορειβάτης ὁ 594,0, ᾿Ὀρειβάσιος 

461, 5 

ὀφειγενής 65ο, 55 
ὄρειος άρα οι 
---όφειος ΑΏ ωφ ορο» "0δο, 
ὀρεῖται 105950, 15 
ὀφείτης ὁ ἆ. 6οὲ, 46 
ὀρείσυπος 650, 52 
ὀφειφοίτης ὁ 4δι, 57 
ὀρείχαλκορ 65ο, οι 
ο λρόνς, ει ὀρεχτήσι µελίγσι 59, 

ὀρεσέβατο» ' θσο, ος 
ὀφεσκεύειν 05ο; ο, ᾿ ὀρέσχιος 630, 

50. ὀρεσκφοξ 0δο, 11 
ὀφέστερος « Φο7, 11 
Ορέστης ἆ. ὅτο,α: ροπῖτ, ῬΏοεοι. 

᾿ΟὈφέσταο: αμ δ: Ἰοπ. Ὃσί- 
στεω 455, 48 

ὀφεστιάδες άῤφιώ δοχ, 5 
κατ ὄρεσφι 627, 30: 645,6 
ὀρεύ: ὁ 60ο, 2 
ὀφεφοίτη» ὁ - 461, 17 

θαᾳα 2 

"98. 

ὀφέχβεον 
ὁρέ ο, ὁράω Ίος, ο. τ 
όρη Ὃτ. Ρτο, ὅφα 47' 8, 14 

ὄφμαι {- δαι, 26: ζδο 8 
ὄφο» Γεοόπ., 55, 8 
ὁφᾷ; Ὠοι. 053, 7. ὀρήσω Ρο 

ὀφάσω Ἱ. 605, ι 
ὄφθαι ρτο ὦρθαι, αὖ ὅρω θ5ι, ὃ 
ὀφβογόη 051, 4. ὀφβοθύρη οὐ4, 

8, ὀρηοκφαιράων 051, 7. μι 
ὀφλό, 62ο, ὁδ: ει 55, 1 ας 
ὄρβος ΓΙ. φοε, 38. ἀρθρτὸ- 

νεῖν 125, 59. ὀρβοτονεῖται δ4ρ 
14, ὀφβοτονητέον α73, 1Ο: ὁρ- 
ο.» λέξις 6160, 27: ος 
294, 

ὄρθρα» ὁ ὁ ὃς 13, ὀρθρογόη 631, 

Ὀρθώσιος 162, ό1: 156,8. ᾖὁςρ- 
Βωσία Ὠϊαπα 651,5. ᾿Ὀρθωσία 
οἳ Ὀρθωσιεύς 98ο. 

Ὀρίγανον 62ο, 18. ὀρίγανος πως. 
οἵ ἴουμι. 6εῃ. ει ὀφέγανον πει- 
ετο 09ο, 4Ώ. ὀριγανόεσσα χαί- 
τη ἈΝίεαπάετ ΤΠοτῖαςῖς ν. 05. 

μον ας ᾧ ᾱ. 6075, 57: εἰ 619, 

ὀρίνω 6δ, 5ο, 56: 65ο, 16 
ὀριοδεῖκται 655, 52 
ὁ κα ομα » τβεβηϊτο ἀῑνίπα ϱ8, 
ες - 

ὀρισταί οἱ, πιαρίβται,, 652,50 
ὀρίτροφος 62ο, 26 
ὀρκάνη, ” 605, -ὃ 
ὄρκος ὁ 051, 19. ὄρκιος 681, 2ο. 

ὄρχιον 051, 36. μας, 
ορκω οἳς οἵ 

φαῦ, ὁ7 
ὅρμαβός 51, 47. ὁρμαβοὶ ὠκρο- 

ὀρύων 595,19 
μόνα ᾱ. ο λν. 30. :ὁρμᾶν -- 

ὅρμασβός 4, 1ο”, 54 
ὅρμασται ια 601, 49 
ὅρμεκῖν - 581, π 65... 38 
ὄρμενος . νεν 45: ο ὄρμενος 

651,49. ὄρμενα λαχόνων α01,5 
ὄρμημα ον 10: ΡΙ. ὀρμήματα 

651, 46 
ὁρμιά ή 651, 4, 5 ὁρμικός 594, γ 
ὃρμίσας 051, 52. : μὲ; 

ὀρμίσκος 785, 

17 . ο δα 
ὅρμος ὁ 051, 5ο. ὅρμοι ἐξ Λλέ- 
Ἄτνου 428, 15 

ὁρμὼ ᾱ. 957, 5: η: εοπἱυκαήοπε, 
Ίτα ει Πρπι[. ἀϊβετε ὅδε, ὅ6 

ὄρνεον 651, 5. ὀρνεοσκόπος δτο, 
46 

ὄρνις «3ος 05-, 
᾿Ῥτοδυο λιάδν 65-, 8. 

στ-6ι 651, 57 { 

ορνι» 

Ώαφιον 915, αι. ὀρνίγεια ο. 
516, 15. ὀργθευτής ὁ 655, 18. 
ὀρνιβοκλόος 605, 16 

ὀργύω 653,31. ὄρνομι 65-, 50. 
ὄρνυβε Ἱππρεχ. 635, 10 

Ὀφοβάσιος 6. 461, 5 
ὄροβος 055, 26 
ὀρόγνια 605, ὅ 
ὀφόδαμνος 605, ὅ7 
ὀφοβέσια της γής 65», 50 
ὀφοβύνω 655, ὃ 
οροίτυπος 207, 5ο: 655, 58 
ὀφος -ὸ : ο6», 45. ὁρός [οι ὀῥδός 

δ10, 57: 605,41. ὄρος 655,37, 
54, ὅρο τί δαο, σ4, ὄρος ἐπ 
Ρε ζ[ή 159, 5: 

ὀρούειν 501, 54: 653, 49. ὀρούεινε 
655, 56. ὄρουσε Ρτο ὤρουσε. 
5, 49 

| 
| 
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«φ2βή. 664, 19 

ὀφοφοίσης ο», σκάδα, 3 
ὀροφῶσαι να 3]λιὁ 
ὁρύω Ροει. ρτο ὀρῷ 656, 56. 

ὁφόων 112, 06: ,, ὀφόωσα 
δή: ο Αά) 600,1 

ὄνπηξ 651, 97: εἴ 1οῦ, δά: ρίυτ. 
πε 113, 14: εἴ ὄρπηκες 

Φὅ1, 5] ΄ 
Ὀρδοῦμ, Ο[οσπο αάο, 18 
ὀῤδός 653, 46. ὀφῥωδώ 035, 98 
όρσε Γεα ὀρειοιζ"ὸ 16. ὄφσεο ἔ. 

111, 11: Ἆ ὃι έων 
δα, 5ο « 9. -- 
ἀρσοθύφα 7οῦ, 46: Ίοη. ὀραοἈν ή 

600, ὅ7. οὀρσόβνφα Ρτο ὀᾳσο- 
Ῥύφαν γυίρ. Ἰοῦ, η] 

ὀρσολόπος ὁ 654, 11 
ὀρσοφόκα [ευ ὀρτορόα 604, Ί 
ὄφσουσα 206, 14, ὄφσω Αθοῖς 111, 

1: 48, 1δς 650, 95: 648, οι 
σρ αλέςειν 054, 19. ὀρταλιχο, 

υοἳ, 29 ' 

ὀτάφια., παννία 671, 5 
ὁρτή Ῥτο ἑορτή 624, 11. ὀρτός 

ὁ ἆ, 538, 96: 65ο, δὸ: δ64δ, 
38 

ὀρτυγοποπεῖν δ1ά, 50 
ὀφτυγομήτρα 651, 14 
ὄφνγμα, εαεατη : 27, 
ὀφυγμαδός [ει  ὀρυμαγδός παν 

δα 
ὀφφανός ὁ 634,35. ὀφφανικοὶ οἷ- 
-- 758, ὅδ. ὀρφανοτφοφεῖον 
187,1 

ὀρτγάς ὁ 024,36: 606, δ. ὅι Φνη 

ιό 0054, 18. ὀφφναῖος 6δὲ, 48 

ὄφβος, Αιῆςς ὀρφῶς 050, 5] 

ὄρχαμο» 139, 11: 651, 51 
ὄρχατος 60, ὖ4 
ὀρχ” 1 μός ὁ 441, 3]. ὀφχματαί 

05,άἹ. ὀρχήστρα 74 .ω 38δ 
ὌὈφχομενοί ἆμο ἳ 06, 4 
ια. 054, ὁ6, 47 
ὀφχῶ [ει ὀρχοῦμαι θδ4, ὃι 
ὄρω τὸ διεγείρω 111, 115 184301 

538, 56: 619, 17: 05ο, ιό, όδ: 
631,59: 632, 11: 690, 1ὸ, ὃ1: 
624, 10: 601, 16: 643,5: τὸ 
όφμα 653, 46 

ὁρᾷ τὸ ὀμεγείρω καὶ ὁρμῶ θ90, 
13 

ὁρῶ εἵ ὁρῶν 6005, 1ο 
ὀφώδει; τόπου 398, 4 
ὀρῶν, Τποῦ ὕμπη 751, ἀπ, 49, 1: 

ο ὀρέων ν. ο 
ὀφάρηκα Αἱ.. ολ” 
«τρ Πιοπογαθηπα τευρ]ιεβί]ο- 
πα α[ώίσι 4417. ἵπ ο Πιο- 

ποϊγιαῦα οἨΙ ρη]]α 035,41. ---ος 
ο γιλα ναι ον οκ 450, 3: 
δοι, 14. --οε γαρ φπμρρα 
αραῖῖ. αοὐνα; ὑατγιοπᾶ, 1σπ]Ε, 

ϱ.Ώ. 686,11. --οε λίαβωνα 

οχ) οσο ῥΗτπη πια [οικία] βο- 
αποιρίτοπα ἴω Ρεπυ πια ΠΡΟ 

{ μα δεαί, εαποια Ῥτούμοῖι 
603, 8ο. --οε [αβ. οκ ὁς ἀκ]- 
1εοῖ. 101 50. --οἑ ελων 3, 

ἠμ. ος οἱ } Πηίία 101, 17. 
το ου, ἵπ ποπ αγο 

κος ὈΙΥΤΟΠΗΠΙ 
εκ οχγίιοπο ἵπ Ρεορσῖ ποπηῖ» 
ανω 470, 10. ος Ρατολγίο” 
ποπ, «ἵπ εοωροί, ΡευμαΓολγΙο” 
πουν 01, 4ὃ, τος Ῥμίηπι 
μπύμαηης βεπεήα, αι δις 
Ααγίοσωίη, εἲ 1 απ οων Ρτο- 

τος 
πας: 81, 1. 

τος 

υΒμαϊε σ ὅτο, ων 
ος. εκα εἴ η 105, 1: 182, 

τε θα, πο οοπιροί. οκ πειῖτι» 
ἵπ ος 299, 9. ---ος εοπηροί, ὑᾶ- 
αγίοπα 310, 1: ῬΡτορατοκγίοπα 
36,460: 5], 13: ὅλ, ὅδ. --ο» 
εοπηροβίτα επι εὖὐ, ΡΓΟΡΑΓΟ- 
ἁγιοπα, οκεερίο εεργόε «594, 
ἀῦ. --ος εοππροί. ε νετῖς ἁἷ- 
Πα εἰχομπιῃεχίς, Ρτορᾶτο- 
αγίοποπν. 094, 4. ος οΟπῃ- 
Ροβῖα οκ γοτυία, Ῥτο αοΠοπίν 
Ῥα{Ποπίσνο ΄ Πρηάβεβοπο 1ο- 
πιωπα γατίαηί - ὁχὸ, 11. τος 
1α. οοπηροί. Α]ίὰ5 ῬατνίοποἨ, 
ἵπ «ωἱριθ οχγίουοπ ἀὖο, 358. 
--ος Βηίτα οοπιροβϊα, οειρ]ι- 
οεπι οοπιροβιίοποτη λαμες 301, 
14 

--. ον, ηὶ νοσα]ῖ», αιιί Ιιαῖ- 
ἆκ ϕ, Ῥταεεείαι 140, 17. --ὁς 
εοπωπηιπὶ ρεποχίς κ, 5. 
--ος εοπιροµτα, οοτριαυπῖθβο- 
πετῖν 140, 98: 590, τά 

--ός οκ εὔω 40, 40. ---όε ΟΧΥ: 
1οποῦ ἴπ οοπηροβτίοπο βί Ῥγο- 
Ρατοχγίοποπ 269, 6: 541, 11: 
ἁ74, 1]. ---όε οοπιρο[ιία οΧΥ- 
τοπᾶ αμας - αιὸ, ὃ 

ος Πδυίωταν Βαπγίοππα υπῖ- 
γει[αΙτετ 727, 1. ---ος πειι- 
Ίτωπα. ερβίοπ Ἠαδεις ἵα ρεπυ]- 
εἶτια 519, 19. ΄ ---οε πεαΙταη 
εκ υ: 626, δι: εκ ας οὔ, ὃ: 

"6000, 0. --ος Ρτο ας Ἰοπίος 
νεὶ Ὠογ. 127, δ. ---ε πεηῖᾶ 
ο νοιν. ἵπ ω 220, 4ι: 3050, 60: 
8ιᾳ, 6: 567, 90: 4ορ, 48. ---ος 
πομιχαπα εἰ πια[ουπωπα  ἴπ 
ὅσσος, ακότος, Έλεος 6050, 55. 
--ος ΠΘΙΙΓΗΙΗ το η [οειυ. 747, 
38. --ος πουϊῖτηπι εἴ η Ιοεπα. 
Ρτο 6ο επι 607, 18. ---ος ηθιι- 
τὰ Ύμαθ ει εἴ 4148 Ρο ο ἴπ 
εοπιροβτίοπο οπρίαητ θ0ο, 19 

ὃς [δπιξ, ᾳ- Ἰναὺ. 600, 14. ὅε, 
ατιου]α5 Ρο [ἱρο[, [εα ργοποια. 
τε]αι. 014, 18, ο. ὅρ, ἵδ, ΡΕΟ- 
ποπσι. ὁιά, 1δ: 10, 59. ὃς 
ὅν, {υπο ᾱ μπῃ ὃιά, Ἄο:. 018, 
36. ὃν ἂν, φπἰομπφμο 626, 

19 
-οσαν ιο ον ἵη τετιῖᾶ Ρ]. Ῥοεοί. 

3ὔ3, ώς 

ὀσημέφαι 0056, 47 
ὁσία αν οὐσία α. 401, 95.. καὶ ὁσία 

τῶν τεἈνηκότων 178, δ4. [ο 
τὴν ὁσίαν ποεεῖν 118, 51 

-όσισι παπα στα]τα ὃο, 41 
κι 056, αι: οἳ 10, 11: 178, 

ο οὐ 
Ὄσιφις 3ο, ὅα 
--0σκον ΊοἩ. αθά, αά, 36 
ὅσον κατ ἀναλογίαν ο» δα 
ὄσπφιον Ρε 4 οὖν, 48 
Ὄσφοήν τομ. 349, 11. ει θΗ/. 
ὅσσα αὶ 000, 90. Οὁσσά οἱ ὀφβαλ- 

μοί ὃ11, κό ἀλό, 18. ὅσαει, 

οομ]ί 000, δ0, . ὅσσετο 006, 4. 
ὁσαόμενο, 0260, αλ. ὅσσος ἆ 
ὀφβαλμός 706, 0δ.  ὅσσος, 
πευίτ, αἳ πιπίς, 606, 00. ὅσσοι, 
οἱ ὀφ]αλμοί ὃο, 1... ὅσσω τὸ 
βλέπω 8ο, 41 511460: Ε τά, 
αλά) Λοοὶν Ῥτο ὅπτω ὁ0μ, ἃ 
670, ἑ11 ρουι. εί. Ἀὐαγιὸ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΕΡΟάΙΟΟΝ αΚΑΕΟΥΗΜ 

ιὐστα Εξ 

τς ωει ἄσταφις. 
νάνο) 656, ὃ., ὀντεόφ, Βριοιἆ- 
α στοῖς : 4δο, ὃ: .. 
παω, ὅτις, ὁ τι 696,41: ει διά, 

ο . 

ὄστλιγγες 606, 1 
---οστός πηπιθτα]. ἀετῖν. 397, 59 
ὀστοῦν ἓ- 116, 1: 489, 1ὅ: 610, 

ὄστρακον 6056, 1Ο. ὄστφαχος Ρτο 
ὀστράκου ὃ15, 4ὐ. ὀστφακίνόα 

03,40. ὀστφακισμός [ει ἐξο- 
στφακισµός 520, κά 

--οσύνη 375, 45, 45 
ὀσφύ; 606, το. ὀσκεός 636, 36 
ὄσχη τὸ κληµα 17ο, δο. «ὀσχο- 
υφορία ἡ 619, 35. οδάεπι ω Ῥ{ο 
ο ἰπια]ϊ οαρίωπι, 

ντε αμαε [αοῖααϊ πα Γαχυτο 147, 
' 

615, 5] ὄταβος [ει ὄτοβος 
ὅταν, [δι ὅτ ἂν-- 636, 45: α 

οοττορῖφ δ, 4 
ὅτε ἀποστῇ, Ῥτο ὅταν 2906, 4. 

: ὁτὲ 
δι 

«ὅτε ἂν εἰ ὅταν 626, 5ο. 
μὲν--- ὁτὲ δὲ 66ι, 

-οτε ἄθνειυ. 5 
ὀτέοισι Εὶ Ρεο ὅτοις [ει ο 
αθα᾽,. ' 

--ότερος ότατος 337, 39: 
45. --ότερος εκ ος ΕΟΠΩΤΩΜΗΙ, 
απ εἰ Γρίπτη οΟΗΤηΙΠΘ 704, 34 

--ότης νετυα. 4068, ὃ 
ὅ τι Ῥτο ὁτιοῦν 384, 4ο. ὅτι, 

οοπιποῖο εἵ ποπιθη τε]ατίνα τα 
656, 1ο. ὅτι, {αβαμάιτο νετῦο 
σηµείωσαιε, αὐἳ αἶῖο εἰαδπιοςί 

δι, ὅρ. ὅτε Παρετῆυμαι κο, 
1ο: 005, ϱὸ: 076, 5]: ὅτι 
ουπι Ππβηίνο, Ῥεοπα[ῖ. ὀ63, 
44: 079, ὅτ: Ἰδ6, 4. Πε Ρ]εο- 
πα [ήσυσα οµση Ρραγιιεῖριο ασοπῇ, 
799,δος οποί[ἤαπῃ 201, 09: 910, 
δ. νε Νοι. αὖ 77, ὅδ. ὅτι 
Ρο πότεφον 5οῦ, 4]. ὅτι δὲ, 
εἰιρςο 906,31. ὅτι μὴ, Πὶ 
{οἶυπα 075, 14... ὁτιωή Ρτο ὅτι 
728, 9 

ότις Ρο ὄστις θ14, 35. Πο ὄτινας 
Ῥτο οὕστινα» 026, 501 ὅτισι 
Ῥτο οἴετιαι: εἴ ὅτοισι ΡΙΟ ὅτοις 
0060, ὃ4 

ὄτλος 606, 26. ὅτοβοι 6006, ον 
ὅτου Ῥτο οὗτινος 400, ]. ὁτον- 

ὀήποτε τόπου 44 4ο 
ὀτφαλέως 607, 1. Ὀτρεύ» 057, 

ὃ, ὀπρηρός 007, 15 
ὄτρικες 607, αὰ 
ὀτρυγηφάγος 167, 35: θ91ι κά 
ἀτφύνω 657, 10 
ὄττι τε]αιῖνο ρτο ὅτι 006, 48, ὅτ- « 

τινα» ΡΤΟ οὕστινας 449, ὅ7 
ον ῥτο ο Ιοπ]οῬ 6ο7, ὁετ Ῥίο ω 

ῶοτίςς ἀὖο, 14: Ῥτο ω Ῥοςο- 
1ος θὐα, ὃα 

τὸ οὐ ἀφνητικόν 641, δα, οἱ καὶ ον 
ἄφνησις 0490, 1ο, 30. ον πθρᾶ- 
ενὰ Ρ]ευβᾶδπησς (1109 αὐποταε 
608, 1ο; 18, 25, ὁ0, 49. οὗ. 
μᾶν ὅδ4, 17. ον μ ετα Γὴν-, 
ἵμμοι. 988, δ6. οὗ έθεν 114, 
1 498, αχ: 008, 7, οὗ σα. 
ἔοικε 007, ὃα, οὔ 3ήν µω 098, 
1, οὗς ἵπ ἤπο οοπιαιαἰ θὐ6, 
11 

δώ κάνολ, ος ος 

οὗ, -Ταἳν Ῥζοποπι. ἃλά, 18. Μ 

οὖας τὸ οὖς Ν 608, 54, ῃ . 

οὐδαῖος ς 959, 19 
᾿οὐδαμά [ει οὐδαμὰ 0ὔ,53, οὐ- ο δίο ὃ- διμῦ εἴ οὐδα -- 

ὁαμόἍεν 9ὐ, εψ 050, 15. οὐ- 
δαμῶς 05, οι 609ς 14 

οὖδας τὸ 03, 10. οὔδει πλΆντο 

ὑζδμίά οὐδενό, 595, 1: 65ο, 
εοτητη. ρε. Ἰ 595, 16. οὐόέ- 
νες, οὐδένων 500, να 6. 

». οὗ- 

λα ος 

ων ) οὖδας 
 ὃ: 639, ὔ. οὐδός Ε. 615, 

498, 
οὖθαρ ατος 491, 38: θ4ᾳ, 3ο 
οὐβέν Ρτο οὐδέν 64ο, 1ό, αὖ 
πόνετον 6ίο, 11, 18 
οὐ{ το οὐ 698, 47. οὐκ Ρτο οὐ 

608, 11. οὐ π-- υνοσα]ϊ 
ο ποπυῖ 608, ἵπ οὖκ Ἡ 

« απββὶς μὴ] ον ἀἰοίοπεᾶα 
παπα αἆ αρίυπι οὐ ὔπες 

658, 51. οὐκ ἄγω δν ο. 
οὐκί Ίοπ. Ῥτο οὐχί 634, 
658, ὁς ο8. .- 

οὐλαμός θ1ο, 385: οχγτ. 8δοἆ, 1 
δω καὶ χαῖρε 398, 4ὔ: 649, 59 

7 
οὔλη αὶ Όατγι. 503, 6ο, 
μφΔή 81,26: γίω. οὐλαι 1, 

.. οὐλή κἡ 308, 27: 503, δα; 
64ο, 4», ὁ7 13 593 Αν 

οὔλιος ἀστήφ δἀ.,6 
οὐλοκάφηνος 61ο, 57 
οὐλόμενος θ4α, 19 
οὖλον τὸ [αῬ{. δ41, 15. οὖλος 

04ο, 55: 641, 11, 14, 4ο, οὖν 
Ἆος ὁ ὑγις 631, 33. οἶλος 
ἄρτος 641, 55. οὐλός ο, δο. 
αἱ τρίχες οὐλαί 39 

οὐλοχύται 1, 39 
οὔλυμπόνδε πδι, ὃα. 
οὐλῶ τὸ ὑγιαίω δ4ο9, 6]: 641, 

πι 

--οῦμαι ραΠ. αἲ ὦ 
σομίίνος δἰοὼὸ ν ο " 
οἱ κό ΓΕ ὁ γκώς ͵ δ41, 4ο 

» πφαο εἴνατη 08,381 πεπιρο 
97, 3 ἱ ι . 

--οὖν εκ Πιά[ς, ους 116, 11.:. οἳ 
;ὴ' οὖν εχ εὓς 118.13 

ο το οὗ ἔνεκα δ41, 44, [ς 
κν 6606, 45 

Οὗπις θ41, δ4, οὗπω  θ41, δι 
οὖθα τὰ ὄφια 643, ὀ6, οὐφμά καὶ 
οσα, ἂν οὐφα τὸ αἰδοῖον ὅφ, δ6, 
οὐρα, οἵτ. Πηιεῦτο 79ο, 41, 

(:οὐφά ποια 719, 14: οὐφα- 
γόν 729, 16. οὐφαγία 729,38.. 
οὐφάδιον 105, 36. 121, 14: 
613, δι ουὐφαῖα πτερά δ15, 15 

Οὐραναφι δου, τοι οὐρανίφκοφ 

Ον, αν οὐραγόμηκες ὄφεν 
025, αν Ρρεῖπι, οὐρανός δι, 9: 
808, τά ϐ λωηὺ-- 

οὐ μεν τὸ Φνλωντεν δν 



͵ 956 

«οὐφεσιφοίτης ο Ἱ δ4α, 13 
οὐφεύς Πσε ἴοπ. 00ο, 

τἐξ οὐρίας πλεῖν 548, ὁ0 
οὐρίαχος 7ου, 8 
"᾿ουφιοδρομήσαντες 64”, οδ 
οὐφίς ἡ θ49, 4ο 
--ὀνφις οοπηροί, ἀπά, ὰ 
νο ακ φά ἀγγεῖον 85, 83: Ἰ61Α, 

ο 
Ἰοὖφος 643,35. οὗρος ἄνεμος 104, 
.. 545, ὁ0. ΑΝ. Ἡ φύλωξ 
805, 59. οὖρν κά} ὧρος, οἱ- 
Ώον ἀθο, 31. οὐρῷ τὸ φυλάτ- 
τω ἀ4δο, αχ: δ11, 9: 9δά, 5: 
θ45, 1ο, αῦ ο : 

οὐρωδης γονή ο, 
οὖν ὠτός {. 059, 1, 8. οὖς Ἠ1ο- 

ποριοιοαπ 4605, 4] 
--ουφ ἴπ ποπηπίδαια νεὶ οχγ{ΟπΗσα 

εί, νε] οἴτοιιηβεκαπί 016, 29. 
---ους πεωῖτᾶ πυ]ία [αατ 659, 9. 
--ούφ όντος Ρατιῖαῖρ, 015, πό, 
--οῦς Ε εχ όεις όεντος δ4, 0: 
674, 27. --οὓς οὖν 116, 13 

αὖσα τὸ 643, 45 
--οῦσα Ῥτο όεσσα δοῦ, 1ὅ 
-οὖσαν Ρ{Ο ουν Ἡ. 380, 35 
οὐσία καὶ θ43, ἀπ: ει ὅδο, 55. ου- 

αίας ἐστὶ τῆς πρώτης 9ου, 1ὸ 
---θύσιος εχ ων ἆ. τῇ, 11 
οὔτά µε ἔ- 643, 4]. Πε οὔτα κα- 
σπὰ λαπάρην 697, 4).  οὐτάςω 
110, 61. οὐτάμεν οἳ οὐτάμε- 
νας Ἑ. 043, 3. οὐτάμενος 36, 
4: ὅδο, 4δ: ἨῬ]ητ. οὐτάμενοί 
πεφ 605, 37: 043,09 

οὔτε --οὔτε δάομπά 
οὐτειλή 4τό, 6 
οὔτημι ᾱ. 6045, δι 
οὐτιδαιός 645, 4. οὔτις ἔοιηροΓ. 

659, 16: 640, ὃ, 19. οὖτιν Ῥτο 
οὔτινα 645,16,10. Οὗτις τος 
645, 8, 15. Οὗτι, ως Πάριν 
645, 1ο 

οὗτος 640, 31, ὦ οὗτος 642,95. 
--οὗτος ἴπ εοτηρο[. 702, 55, 
οὗτοσί ἓ. 541, 46: 595, 56, 49: 
645, οι, 39 : τ 

οὕτω Ρτο δύτως δ45, 51, ἀ». οὗ- 
πως «ἀειιὰε 45, ὅ]. οὕτως 
658,41 - 645, 57: ὅσο,ο2. οὐ- 
τως Ὀἱ5 Ῥοβίωπι, αἰτετιῖτο Ίτ 
Ίοεο ρτο ὡς 774, 50. οὕτως 
το ο μάς ορὶ : σΑ ἵρμο 

οὐκ ἴεσποηξε α[ρίταια 608, 53, 4ο. 
ς ᾗς ώς ἅπτομαι 638, 18, 38. 
οὐχ ὁρῶ 098, 37. οὐχ οὕτως 

6256, 4ο. οὐ χί ΡΤο οὗ 607,29: 
608, 45 ι απ αρο/πορΒηπι αᾱ- 

τπριται 008, 21 
-οὔχος οοπιροί- 493, 24 
ὀφείλω 645, ο6. ὀφειλή 044, 5. 

ὀφείλημα τὸ 645, 90. ὄφελον 
{εά ὤφελον 615, 47. Πο ὄφελε» 
645, πα. 

ὀφέλιειν 619, 1: 645, 66. ὄφε- 
«λος Ἰιάεσ]ιπ. 049, 51: πιοηο- 

τοιοα 402, 4]. ὀφελτφεύω 
: .α - 
ὀφβαλμός 644,15: 817,38: 828, 

8ο. ὀφβαλμὸς βασέλικόε, εΧ- 
-Ῥ]όσαϊιοι τες- 378, 0. ὀφβαλ- 
μοὶ αμπέλων δο, 1ο. ὀφβαλ- 
μία ᾱ. ἀδι, 40. ὀφβαλμικὸς 

ἴατρός-5ο,3. ὀφλαλμιώ ᾧς ᾷ 
:4οο, 54. ὀφβαλμιφεν δ44, 23 

ὄφι: Όάέ,δ. ὀφιακό: Ρο ὀφικόρ 
δάά, 1ο. ὀφιόσπφατος 251,12. 

Ι νΝ Ὁ Ε Χ. 

ὁφιοφάγο» 4ῶ4, 4. "Οφίων ὁ 
4]ιν ὃν -ν α 

"ὄφλω 044, 12: ἀείοοι. 395, 9 
Ἵὄψφα θ44, ο. 
»ὶ ὀφφύς 72ο, 5: Ρ]ωγ. οφφῦς 644, 

5ο. ὀφφυάςειν 044, 42. ---όϕϕι: 
εοππροί. 40, 1ο 

Όχα αὐνειὺ. 949,55: θ44, 47. 
ὀχ) ἄφιστος θά, αἲ 

'οχανον τὸ 406, 54: 644, ὃχ, ὅ- 
χανα οἱγροοτιαι 4δο, 08 

ὀχεῖον 640, 132. «ὀχεός Ἰά5, δι 
ὄχεσφι Ι. 996,7: 640,1: Ἴδι,ιο 
ὀχετηγός 77, τά 
-ὀχετοκφάνια τὰ θά 48 
ὀχεύς 499,41: ὅρ», κά, χο: 644, 

δάς 76α, άν 

ὀχή 4. 085,11. ὀχή ἡ τροφή 
στ 50: 37, ὃᾳ: 4οι, 19: 096, 8 
ὄχμμα τὸ 4ου, 4: 640, 16 
ὄχθαι αἱ 645,17, 27 ΄ 
ὀχβηρός 138,30. Οὀχβήσας 649, 

34. ὀχθήσατο 606, 5 
ὄχβοβος Αιτὶς.ὀ7ο, 65: εἲ ὄχβοι- 

βος 511, ὃ. ῬΡτμδ Ασποίοῖς 
εὔἶαπι δυίάας; Ρο[ζείας Ηείγ- 
είας. Ῥτο εοζεπι ὄχθωβος 
645, σα ἷ ἳ 

ὄχλος ὁ κόπος 491, 16 
ὄχβωβος: νὶ[ε ὄχβοβος. 
οχλεῖν 603, 14, 39. ὄχλησις 645, 

56. ὀχλίθειν 593, 14: 049, 55. 
ὀχλοκοφάσια ταν 10, Ῥείτη, 

οχλος 60, 39, 396 

"ὀχμάςω 045, 5δ. ὀχμάς ἄδος 
040, 45 

ὀχμµός ᾱ. 040, 41. ὀχμοί [ει ῥω- 
χμοί ὅτά, ἃ 

ὀχνη [ει ὄγχνη 640, ἀπ 
ὄχος 503, 1ὃι 640, τά 
ὀχυρός ᾱ. 4ο5, 16. ὀχυρώτέφος 

: Ῥες ωππερα΄ εἰἰαπα ἰπ ναὶς. 697, 
τ 39 
ὂψ ὁπός καὶ 627, δ: ει 455, 58,44, 

ὄψ καὶ Φωνή 5906, 65: 4Τι, 8ο: 
Το8, 1: δ26, 19: 

ὀφάριον εἴ ὀψαρίδιον 341, 7: 6οὔ, 
6: 646, 1ὸ, 1δ ' 

ὀψέ Ὅτθά6, 4 
ὀψείω ἆ- 330, ἆ7τ 391, 46, δο: 

ἀά9, 45: Ἴδο, δρ. «ὀψείοντες 
48ο, 18: 646, 19 

ὄψεσθε απ ρτᾶεί. τεπιρ- δ6ά6, 19 
ὀψι Ῥτο οψέ 646, δ. ὀψία ἡ 646, 

1. ὀψίγονος 046, 1ν. ὀψίζω 
ᾱ- «6, 24, ὀψιμαδής 646, 12. 

ὄψιμος ο, 3 
ὄψις ἡ ὶ 645, δα 
ὀφιτέλεστος 35ο, 20: 6ά6, 11 
ὄφον 646, 14. οψοποιεῖν 48ο, 6δ. 

ὀψοφαγοι 608,6 
-όω 4. εΧ ος 191, ὅᾳ, ---όω Ροε- 

Ώςσε Ῥτο ὦ εχ ἄω ὁ06, 56: 556, 
6. Πο --όων ᾗτο ὧν 110, δ4, 
--όωσα Ρτο ὥσα 11ὔ, 4δ. 

τι 

π Ρεπαϊπαϊασ α Ροοῦθ πιειτὶ οὔτπ[α 
6025, 57 

πάα |- Ρτο πᾶσα 646, 37: 
Παγάση ορ- Τ]ε[α]- 646, 59. 

ἩἨαιροστ. εἰ θμϊάαε Παγασαί 
εκ ο Ἴμος, ας Τραγασαί. 
Παγασαῖος Απόλλων 646, 50 

παγγεν” αἀνειδ. 647, ὅπ: Ἱερε- 
ΞΕΙΤΗΣ ϱἵ παγγενεί, Ἡξ πανοικεί. 

παγείς έντος 646, Α7. παγετός 
πι τὰν απο 48. παγίς ἡ 640, 40, 

πάγιο» ᾱ. 957, αχ 646,46, 48. 
πια ώσω, οἱ παγιωβείς 646, 

παγκφατής ς. 303,30, παγκρα- 
τιαστής 641, ὁ 

πάγος ὁ 646, 49, 52: εἰ 159, κ 
πώγουφος ὁ ἀ9ι, 61: 646, δι 
πάγχυ 647,1 
παβητικά βεπετα]ϊτες, ΕΟΠΙΡΤΕ- 

Ἰιεη[ο οΠΙᾶπι τῶν µέσων βοποτε 
3ὖγ, 16. Πο παβητικοῦ τύπου 
Μκφοασάµην καὶ κατηρξεάµῃν 
πό σας ὁ παθητικὸς, ἐτυχό- 
μην 790, 16: Ἱτεπιας παβητι- 
κὸβ αἀόφιστοξ Ῥτο µέσος Ί99, 
23: εἴἵ παβητικὴ µετοχή Ῥτο 
µέση θ41, 24: παθητικὠς,. 49 
γετρο πιεᾷῖο 290, 46. [Επα]τος 
παβητικὸν μέσου αορίστου ὅευ- 
τέρου 406,6. ὁ µέσος παἈη- 
τικὸρ οοπίππεια 504,9: 49ο, 
30. µέσος δεύτερος ἄόφιστος 
παθµτικός 567, 4ο 
ἔπαμεν αναδροµήν τοῦ τόνου 

η . ᾗ 
5 300,10. ἔπαλε Χρόνου ύπερ- 

βιβασμόν 4ο, 20. ἔπαβεν ἐπέκ- 
πασιν 945,11. ἔπαἃε πλεο- 
νασμόν 907, 24. [ο κατα πάθος 
ὄντα 613, 50. πάθη πιπ]ια 1π 
Όπο; εοεπιπε γετυμ]ο 637, 
58. πάφο» αἲ ἵπ Πρπ]βεαιίοπο, 
18 εἴ Ίπ νοεε ὀθθ, 6, περὶ 
πάῃους [ει περὶ παθῶν Ίνετ 
εἴἴαιατ 982, 6ο. περὶ παθῶν 
Ίδετ οἴταιις 48α, 15. Πο 915, 
27: 6οι, 38: (ρ]επίων τὸ περὶ 
παθων 619, 95:) 61ο, 7, 4: 
δαι, 66: 6ο οι: 684, 11: 
676,7: 658, α7::05ο9, ὃ: 645, 
30: 6δι, 20: 684, ιὸὃ: 655, 
13: 609, ἀ7, δο: 665,57: 665, 
44: 607, αά: 673, 49: 678, 
ὃι: 678, 4δ: 6δι, 5: 60δ9, ὃ: 
607, 55:: 125, ιδ: Τάδ, 51: 
Το4,ὅ: 798,21: 765,25: 70ο, 

»4δ.. τὸ περὶ παθῶν εἴτατη, 
Ῥτασπι[[ο ραι]ο. πιο Ηετοάιβ- 
ηἱ πονηῖτθ ύδ, ο7 

παιαν 657, ὅ 
παίγνιον τὸ. ἀδο, 49: εἰ 125, ὃ 
παιδεία 607, 48 
παιδεραστή» 646, 56, οι διϊἆας. 

παιὀεράσται εἰ παιδεφᾶστία εἰς 
ἄγριοι ἀῑοτὶ 1ὔ, 47 

παιδείω ᾱ. 657, 47. µπαίδευσις 
7, 48 

παιδιά ἡ 657, 5ο: ΑΙῑ. παιδία 
657, 92. παιδίζω 697, 56. παι- 
δίον 657, 7. παιδνός θὸ7, 56: 
εἴ 12, ὃ: 48, 16 

παιδοπίπης 624, 56 
παιδοποιία απαάταρ]εα 06, 56 
παιδοτρίβη» 61, 1ι 
παίζω 667, 56 
παωήων 057, ὤ, χά, 3ο. παιῇον 

ή ν 469, 47 Μπλε 
παῖλλος 657,30: Ἠε[γε]ήτι παιλ- 

Άόφ. ἀῤῥην νήπιος. - 
παίνω [ει πένω 7332, 45 
παιπάλη ἡ 659, 31: 061,16, παι- 
πάληµα τὸ 607, 54. παιπα- 
λόεις 098, 4. παιπαλώδεις γυ- 
ναῖνες 919, 7 

παῖς 657,58. πάς 607, 4ο 
Παισός ορ. 11ο, 50: 668, 1 
παιφάσσοµσα : 608, 7 

986 
παίω παύσω ἵ 119,30: 54, 15: 

Τ6ςΙΙΗΦ παίω παίσω 517, 9 
παίων ἐπίτριτος 250, 30. παιών 

ᾱ. 601, 19. Παιών όνος, εξ 
Τίαίων ονος 285, 4ο. Παιών 

επιῖ]ο 657, 5. Παιών ὦνορ 
δό, 40. παιωνίσαντες 057,17 

πακτῶώσαι 358, ὁ 

παλάζω σω 66ι, 5 
παλάβη σύκων 418, 49 
πάλαι αι «Οστερῖο 641, 9 
Παλαίµμων 647, 19. παλαίµων 

Ἠετει]ο 511, 35. ὁ Παλοῖ- 
μον 10ο, 4 

παλαιός 647, δ. παλαια γυνή, 
τειµία ᾳὔᾳ, 3ὔ. τὸ παλαιός, 
οἶῖπι 113, 20 

παλαιστή 388, 18: 303, 11: 641], 
25 

παλαιστική», [. τέχνη δ647,:9 
Παλαιστίνη 4”, 33 
οἱ παλαιστφρικοί 766, 59 
ο φλη 791, 4. παλαίτερον 

παλαιφαμένης ἄγιοιο 509, 53. 
παλαιφαμένης δρυός ϐθ47, 12. 
παλαιφατον ὄρυός 647, 15 

παλαίω θ47. 51: 648, δ. παλαῖ- 
σαι, Ἰηοια γἱοῖῇα 6τ9, 49 

παλάμη ἡ{ 647, 4ο: 649, 6. ἐν 
παλάμης 106,42. παλαμάσθαν 
647, ὃο: 649,7. παλαμήσα- 
σαι 118, 3. παλαμναῖος θ47, 
45: 649, 1ο ἳ 

παλάσσει» 648, 11. παλάσσω τὸ 
Βφέχω 67ο, 55: Βατ. ζω 661,9 

παλγαέ, [οεάς 755, 48 
Παλεῖς, Οερ]α]]. ρορ. 9597, 51. 

Ρο]γΏῖο Παλαιεῖς. ι 
πάλη καὶ 647,96: 648, 10: 65ο, 5. 

πάλ» αἡὶ παιπάλη 061, 9 
πάλνηξ [ει πήλαξ 669, 5. Πε 

Ἰαλικίθὸ ες παληχισµό; 660, 

παληός Β. 52,6 
παλιγκάπηλος 6158, 49 
παλέγκοτο» 615,32 
παλίλογα 648, 52 
παλίμβολος 648, 55 
παλιμπετές θα0, 4 
πἀλιμπλαγκβέντες 645,54: 649, 

15 
παλίμφηνια 048, δι 
παλιν 171, 49: 648, 18: 649, 256, 

ὤδ. παλωαγρετο  θ1ὔ, 1 
παλίνη ἡ 65ο, ὃς. 
παλινοφκένω 618, 5 
παλίναρσος 648, 27 
παλιυφόία 648, 58 
παλίον, ραπ 8ο, 50 
παλιπάληµα το τ ««θὀ7, ὃχ 
παλίσχιος 648, οά 
παλίσσυτος 649, 3Ί 
παλισύλλεκτος 648, οὐ, ὃ 
παλίωξις 618, ἄι 
ΗαἈ.άδιον 640, 49 
παλλαξ [)ογ. 649, 57 
παλνακίς αὶ 649, ὅ7. παλλακῖνος 

700, 5ο ἳ 
Παλλας 649, ὅ3 
πάλλειν 6ά9, 6, δ4: 661, 4. πώλ- 

λειν το βαάλδειν 649, ὃχ: τὸ 
βφρέχειν 648, 15 

πᾶλος ὁ κλήρος 111, 50: 661, 3 
πάλσις ἡ 504, 56 
παλύνειν 668, 7: Όδο, α. Ραῇ. 

παλύνεται 507, 53 
πάρµατα ἆ. 189, 18: 609, 6. 

π 

τιμη ν-- - 
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να πάμμοῦ 681, 51. Ἰάεπι πάµων 

σάμσα, 6δο, 31 α οοτεριο 8, 

σπαμπνόνν 507, 1ο 
παμπα»Ἁεί 66ο, δ4 
παμποίπιλος 119, δὲ 
παμφάγος δι, 55 
παμφαίνχσι [- 65ο, 7. παμφαί- 

 ψων τεύχεσι 43ὸν ὅγ. παμωφαί- 

Γ φω 4εξ, 193,0. παμφαλῶν εἳ 

πάμφαλόων 659, 10. παωφα- 
μον τὴ κ 959, ὃ 

οΡροπΙρι οοµιος- ' ο, ο... ιό, 

παμφλάἑω εἴ παμφαλύζω 685, 

ελα 
φάµων: ν[ο πάµµων. 
ταν ὁ ὅδο, τή: εἳ 591, 30: πῃ- 

ᾱς ἀῑοιά ὅδά, 44. -αἲ παν, 
ποµῖτ. 6 πᾶς. 666, δι 

φάναγρον Ἀίνον αθὸ, 50 

πανάγφυπνος τ΄ 66ο, 20 

παγαίολος 119, 56: ὅδι, δι 

Πανακεια 454, 18 

πσνάληηες 450, 5Ί 

παναριστίδης ἆ. 166, 4ι 

᾽παναχαιός - αθο, 55 

ΠΠιίνόαφος 65ο, 30. Τανδάρεως 

65ο, 27 ' 

Φάνδεια Τε. 051, 211 Ίτεπι Ηατ- 

οσχ. εἰ Φιϊάας: Πάνδια Ηε- 

γε. 
πάνόημκος μύλο 659, 18 

ΤΜιανδίων 65ο, δι 
ἠπανλόκος 383,1. Πανδοκεύς 65ο, 

95.  πανδοχεῖα 0418, 5.  παν- 

δοχεύς 05ο, 55 

Τ1ανδώφη 6δο, 29 

πάνεσσε κακοκνάμοισε 65ι, 1ὖ 

πάνεφῃο, " 4οὔ, 45: 65ο, 54 

πανήγυςις ἀφά, χο: 65ο, 57 

-- 4. ϱ8, 46: 15ο, 12: 5600, 

3' 
νηηλνς 377, 5 

ση, 4 εκ ΠάνΆους πα 5 

πανία, Ραππίεα]ή 673, 

πάννωχος ὅτε, 2. παννύχιος 66ο, 

48. πανννχίς 5350, αδ: 618,56 

σπάνομφαῖος 090, εν πανομφαῖο» 

ἴχεύς, ει Πανομφαία Ἡφα 08, 

μμ] 
πανόπαια ἡἱ 111, 31. Πανόπτης 

111, 31 
πανούῴγος 651,18. ῄπανουσγεία 

ο Ρο (ία νηπα σο 

πανόγιον ἔγκορ σου ο 
πανσαγία 66ο, ὅ3 

σάντοφο, ὁ οἱ 48ο, ὅ4 

πανοτφατιᾷ 05ο, 65. Πε πωνσνδίή 

οἱ πανσυδίην. αἀνοιν. 05ο, δε 

Φάντα Ρτο κατὰ πάντα ΄ 90δ, χα 

Πανταλέων ει Παντολέων 103, 13 

ἄντεσπήᾳ 4177, 38 

ή ο8, 18. πάντη οἵ πάντως 

0, 10, παντίρτο πᾶντῃ Όδο, 

1: δδι, ὁ "ν 

Πω ντοδαπά, ὕδετ Α(αορίκάἰν 376, 

20, περὶ παντοδαποῦ» ύλης 

οι Εαγοημά 11, 481 οι 

ἑὐαπί ποῖα παντοδαπου» το 

παντούδαπήρ. ᾿ . 
αο, 48: 331 30 

παντος 

παὐτοπώλης Τοντ 
παντόφλα. λμον ο 
σιανώ Άη 776, 9 

σὔς, δι 
εαός οἳ πνός 

παπαί αἀτειν. 41, δι δκο, 17 

«παραβλάπτει 

παραβολή 054, 20, 

απᾶς, ]αἴπο πάπας Οὐ5, 14. 
τπι υπάππας 091, 16. 
Παπίας α α Ὠος. 563, δε 

πάππας 190, δ9: νος. Ες. πάππα 
661, δ.  παππάθεν 651, 6: 
660,4. Παππίαε [ει Παπία 
ὔδε, 16. πάππος 660,3 

παπταίνω μαπθ, αχ: 601,9 
μι Ὠπη]ίς Ρ]]γταο οοτίιεκ 

ου, 
παπῶ ᾧς ᾷ , οΌδλνα 
παφά ᾖταερο[. 651,50. παρὰ της 

κατεργασίας εἴρηται 630, 5ο. 
παρὰ τοῦ ἄρχω συντεβέντα 
191, 5ο. Βο αιά, 2. αἲ αλδὶ 
Ρα(ῆαι ουπι αοου[. η ἴπ παρά- 
γεσβαι, συγκεῖσθαι, συντίβε- 
σθαι, πο Ππαμας γίάετε Ἰκοι. 
παφὰ τὸ συνεχῶς κινούμενος 
Ίει πινούµενον «99, παρα 
εἶαι αοομίανο ολοι Πρπῖί- 
πᾶ πρός 408, 4ο. παρὰ [αρει- 
πα ὅο, ὅ,αδ. ΄ πάρα |. 091, 

αὖ: Ῥτα πάφεστί 1320, ο: Ῥτο 
πα. 519, 7: δ43, 1ο: ὅδ5, 

παφαβασία 8, τ6 
- Ίνα αὖ 

παραβλήόην 781, 11, 17. παφα- 
βλωπες ᾱν 43 

παραβολής 
ὀψλωτικὸν ἐπίῤῥημα, Ἶν «ΟΠ- 
Ῥαταιϊοπίς ὤφδ, 42, 48, ὁ7 

παράβυστος τ6δα, 5ο 
παραγράφεσβαι 591, 47. ὑπὸ 

µίαν παραγραφἠν τὸ ὅλον λαμ- 
βάνεται 308, 55 

παραγυμνοῦν 5ρὸ, 4χ 
παφαγωγἠ τῶν πφοβώτων, Ῥτο 

καταγώγιον 711, ῦ. κατα πα- 
ϱαγωγὴν γεγονός 03, 50, πα- 
ραγωγὴ ἀντωνυμίας οὗτοσί 
040, 40. παραγωγὴ Αττική 
8,10. παφαγωγὴ ποιητική, υϊ 

έµεναε ΡΙΟ ειν 31, 16. παφα- 

γωγν διὰ τοῦ δε 416, 31. πα- 
θαγωγὴὶ ἡὶ κατὰ γένη καὶ ἄφι- 
μοὺς προϊοῦσα 701, ὅλ: 705, 
1, ή παραγωγ»ὶ [ος ωροῤόωαθή 
«παπάοηπο ποπ παμται ὤα, 18. 
παφάγωγος Καφακτήρ 14,6. ἐκ 
τούτου “παφάγωγον ἀναλίσκω 
ϱ7, 20, παφάγωγον ἀπὸ της 
ἀἴσης (59.9. ἃς 09, 50: α1ὔ7, 
δ4: 38, 4ο. εἴδους παραγώ- 
γου ὑνματικόν 990, 9. ὀυκῶς 
παφάγωγον 516, ὄλ. . τὸ ᾿Ατ- 
τικῶς παφάγωγον ἔδεν 058, 0. 
παφάγωγον εἰς µι ὅ0, 49. Ίτομι 
αἀνοιὸδ. παφαγώγως παφὰ τὸ 
ττι απ. Ρηπηϊ. παφακλὲν ἐκ 
γοῦ ἅπας Όι, αὐ: παφηγµένος 
παφὰ ἐνεστωτα χε4, ὃ. [ο πα- 
οἤχται παφὰ .τὸ-- 601, δῦ, 
παφακἈέντα εἰς δε, ἀοιΐναια ἴα 
ὃς ἀο[πεπιία μι, 00 

πάφάδεισος 210, 47: δ01, «ὁ 
παφαδιαθευκτικός ἀλὸ, 48 
ἡ παράδοσις ος ὁ τεκγικός οἰναιὶ 

αθ3, 10. Πο τὸν αάν ὅ1 ολ: 
4δα, 08: 6οῦ, 1 0οο, ο. τρ 
παφαδόσει ἔπεσθαι 417, Β. πα- 
φάδοσις αλά ρταηπιαοίς δικό, 
18: 810, 60 

ποφαύσ ον ᾧ , 4οὐ, ὖ 
παφαἸολάττιος ἅμμο, 817, 50 
παφάθεσιν τῇ προβίσεως λαβοῦ- 

σαν Αἱ [ον 0] Γεπεροί οσο 

ΙΝ ΕΤΥΝΜΟΙΟΕΙΟΟΝ αΚΑΕΟΥΜ 
596, 7. Πο ἐν παφαβόψει 190, 
50, 09. παφαβεσο ) 
εἴοπεπι ἁποίταως ὦαὃν 29. υπά» 
ράμεσις, ΠΟΠ σύνἈεσι» δΙ, 19: 

ται ἀιβον τ  τ ιθάι 
παιαἱ ποσί, το παρὰ θ51, 11. 

ο παφαιβάτης «2, 305: Ρίς. 
παραιβάτα, ττν 35 

παφαίσια ο 091, 18 
παφαιτεῖσῆαι 605, 1ο 
παφαιτία τοῦ κοιμάσθαι 300, 18 
αφαιφαμενος ἴ. 1602, 1ο 
παφακάββαλε ος ἀνάν 38 
παφακαίφια ο σα, ὃ 
σαφακαταβάλκειν οἵἳ παφαχατα- 
βολή ' 605, 6 
Αν γώνῳ τὴν ἡλικίαν 603, 

ο ' 
παρακαταθήκη - 510,6 
Φεαρακατάστατι» 053, ὅτ: μὲν 5 
παρακάτΆΏ/ο ι59ὰ, 90 
παφθακέλευσις 00, 51. ΄παρακε- 

λεύσεως ἐπίῤῥημα 196, 57. πα- 
ϱακελενσματικὸν ἐπίρῥημα 393, 
4 ι 

παφακοίτης ὁ 4 εαν 4λ 
παφάκοπος 6δι, 05 
παφακούειν, Ῥετρετᾶατι ἰπτε]ίς. 

άπιι αλλ 
παρακριτής ὁ 455, 44 
πωφακφούεσθαι 605, 48 
παρφαλαλὸ ὔ5ι, ὃι 
παραλείψει τοῦ-- 4, ὃν: 187, ὅ5 
ιπαραληγόµενα τῷ η 53, {: τῷ 

αά, 30. ο ἔχουσι τὸ , παφα- 
Άμγόμενον 173, 11. ἡ παρα- 
ληξις 507,38 

σαφάλληλος σύνταξις 651, ὃχ. ἐκ 
παραλλήλου κείµενα 918, 45. 
ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτὸ σημµαῖ- 
νον ι αν 11, 31 

παραλογίζοµαι 110, 37. παρα- 
λογιστής 20ο, 3δ. παραλογ.- 
στικός .:. 0ο, 26 

παράλογος τόνος 617, 1ῦ. ΄πα- 
θάλογοι εἲσὶν οἱ Άέγοντες 67, 
αὖ. ρα παραλογίαν αὐτοῦ 

7, 57 
πάφώλος ο. 831, 38. ἡ πάφαλος 

«πφιήρης  4δο, 1ο: 099, κά 
παραλυτικός, ράκαϊγ{ὶ άοίμ9 199, 

39 
παράμμφον Τ θχο, 17 
παρανοµ»ς σοι, ὃτ 
παφαντα τα 98, 38 
αἱ παράνυµφοι αὸ, ὃι 
παφάξενος πο οι, 56 
παφαπαίζων εἰς τὸν--- 405, 49 
παραπετάσµατα Όσο, 59: 0909, 13 
παραπλεῖν , 1, 20 
παραπληγες θρ., 1 
παραπαγφωματοιόν 581, 7 
παφαπλήσιος ὅσα, ὖο 
παφαπλοχὴ στήµονος 498, 9 
παραποτάµιος δι: 719, ῦ 
παφαφφιπτεῖσαι τοι, ὃι 
παασάγγης 740, ἃχ: Ρίητ. πα- 

ᾷασαγγαι 602, 13 
παφάσημονς 003, 6, ὅῦ. παράσν- 
μα ἱπβραία, 119 1δι 3 παρο- 
σύκως Φβέγγεσθαι 19, ὁ4ἡ 

παφασκευαστιπαὶ ὑετοῦ 11ν 3 
παρασκήνια αι 
παφαστώται οἱ 663, 1ὸι 729, 15. 

παφωστατικὸν καιφοῦ ὃν ιὸ 
ψ 4 παφαστήσασβαι 002, 

παφασνἈνογιστικόρ 56, 38 

σαφασκηματίςεσθαι τοῖς γένεσε 

998 

αραφύνβετον σχῆμα. δι, 20. 
υπαφασύνἈετον ὄννμα 11, 34: 
Πο 151, 14: 70431. παρα- 
σύνΏετον ἀπὸ τοῦ ἀσπάζω συν- 
Βέτου αὸ6, 90. . παφασύνΏετα 
τριγενΏ 015, 1Ο. παφαδύνθετα 
νετύα]ία βπιρ]ιοΐμαπι αοεθπίαπα 
τεπεπὶ 474, 30, παρασύνβε- 
οᾱ ϕ« συνβέτων τί διαφέρει 

ε 369, παρασύγβετόν οπίά 
άφό, 18 : “9 αν ο κα 

76, 16.: πικος γον 
: ἀπὸ ἀφαενικοῦ 0], 94. παφα- 
σχηµατισμὸν Ἀηλυμοῦ γένους 
ἔχοντα, [οσπαπαίπαπαι ἄεαις οκ 
16 [οπιαηιία ὅφχ, αὖ: ει ὅτο, 
19. Πο παφασχγµατισµὸν- οἳ-- 
Φετέφου ἔχοντα. ὀοὰ, ὅα: 955, 
19: 760, 4 τει 96, ἀγ. ͵ 4ατὰ 

παφασχἠαατισμὰν γίνεται μῇ- 
κος ἐκ τοῦ  λνό πο. 
κατα πας Κηματεσμὸν. πλ 
παφαὰ τὸ ὀέῤῥη - ωοις οὗ 

παράσχου 128,19 
οὐ παφάτασιν σµωαίνει ἀλλὰ συν- 

τέλειαν, που ἱιπρογίεοί [δά 
ερετίοο Τοποροσίς «Βρηϊβεσιίο- 
ποπ Ἀαῦει 473, 319. παφάτα- 
αι5 «χρόνου, 8), 18, τό πα- 
φατατοκῶς Χφόνος Ὃ άμω, 
εἵ αυρππεπίααι ος Ἆι 

ο. δπο, 5 κ δε 
παρατίλδειν 4, ὅτ 
παράτριψις Αταν ἂν 
σαροτρωποσι 77ον-ὅτ 
σαραντα 19, 11. Ππαραντίκα 

ο 1ο ο 
παραφαίνειν 995, 49 
παφαφλαίην σος ὃρ 
παραφρυγικῷ ἔβει { νά 
παφαφφων οκ μδδα, 
παραφνάδες ο... πδι 58 
παραφύλαξ 356,19. παφαφνλα- 
ο αἡ νυκτεφινή.  δοµ, 37. παφα- 
Φυλακτωφενόμενοι Ὄφφ, τ: 

παφάχυµα τὸ αὖα, 1 
παρδαχός ΟχγΙ. ' δα δ 
πάρδαλι; ἄπ΄ πόρδαλις «054, 38. 
αφ τνὰ ΡΤΟ παφὀάλειος Ἰοη. 

|, φδαλ ..4 3 

ος Ῥνάδων ρ οι; μή 
παφεβάθνν 512, ὃς 699, 

τ 

4 
παρεγγεγθαµµένες 044, 57. πα- 

ϱέγγφαπτοι 051, 59: 790, 9. 
ο παφέγγφαφοι κ αδδα 
πάρεδροι οἵ παρεδρεύειν. «λδ. 
παφέετο 3 , δα 

παρειά καὶ 197, ὃ. παρειά Ρο πα- 
τιρειαί 095,26, 51. λα σγ»- 
παρείατο [ηδ. πια. ᾿ 
παφεῖναι, ο. δα, {5 

εἰ] παφείπω ὅς παρέκ Ό50, 9. παρεκτὸς «οῦ ᾱἰ- 
«σίου 053, 18. παφεκτός 
«λαὶο 093, 151 αοἲι παφεκτ' 
000, τὰ 

παρέλκεαι µύνμσι ὅ91, 66. «κά» 

Μα φέλκον ἐστί. 
παφέµπτωσις τί 
παρεμφαίνειν 
παφενεῖφα Επ ά 
παρενλέσει τοῦ 308, 44. κα- 

φενθῆκαι αἱ δ07, 4ῦ, παφεντί- 
βεσθαι, ἰπιοίοο ο α1δῦ, 3 - 1 { 

παφίντος τον Φ, ΡΤΟ πάφεντε .. 
τος τόι ων 

' 
357 

' 
᾿ 

; 
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.. 

., 

.. 

πα ο 
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πάφεξ δ24μ33.  παρέξ 781, 40, 

πάφεξ οἵ παφέξ ἀῑβοι. 063, 3δ. 
σαφὶξ ἐμα ́  Ἀίαφατα βηῆνάι- 
ὁτῦ, ὀ7.  παρεξερέεσθαι- 41», 
30. παρεξηυληµένα 548, 27 

παφέπεται, [οσμπίο Ίοοο Ροπί- 
ωχ 416, 09. τὸ παρεπόµενον 
Ίορλοε Πρπϊβολίωα ου. 4ΠΙο- 
εεάεπο 397, 9 

παφέσομαι 6 16 
παρέστησαν 609, 
παρετυκολογεῖ τὴν ναῦν ἀπὸ 

τοῦ νῆσαι 698, 18 
παρµά Αεοὶ. Ρο παφειά 095, 55 
παφῄειν 131, 33. παρηέφθη 457, 

δε 
παρηΐδες 171,30. παφήϊον 005, 

9: 07, 1δ.  παφήϊῖος Αεο], 
“005, 54: ἳ 
παρηνωχληκα 585, 13 
παρήορος 050,41. παρήορος ἵπ- 

που ἰνίαι 055, 48, παφμµοφία 

605, 47 
παρήπαφε 656, νι 
παφηφημένη 005, σε 
11άρβαξ ορ. Πτα], φά4, 5ο 
παφβένος 004, 40: ϱΟΙΗΠΙ. βεῃ. 

145, 54, παφβένιος ὁ 199, 30: 
356, 37. παρβενία κα 405, 14: 
654,:0ο. πάρβεναπίπη» 004 
52. παρθενών Αι. ὅσα, 35, 
πάρθις ὁ -- 054,12 

παφιαύων 4δ4, {ιν 
ΤΙάφις 654, 54 
παρίσἉμιον 477, ὅ3: Ρ]ΗΤ. παρί- 

αθκιία 050, ὁπ 
παφίστων ἐγγυητάς 240,41. πα- 
Γπριστῶσα., Πρπίβοδας 754,18: 

ει 125, 33 
παρκατέλεκτο [. 6ο,2ο 
παοµέµβλωκε Γ. ὁ78,55: 094, 57 
ΤΠαρνασό» 005, 
παφό, ιοσῖχσᾶ 619, 27 
πάφοιἈεν 0δ0, 94. πᾶροι αὐ- 

ταῖο κάληται 6δο, 57 
παροιμία 093, 15. παφοιμιωδῶ» 

Όφο, ἆι 3 
παρουνία 102,96: 654, 6 
παροίτερος 054,6. παρθίτατος 

ἐρα ὃ -- - 
κατα παρολκὴν συνειλημμένος 
79δαι: Ἰό9, 31. κατὰ πα- 
ρολκὴ» κείµενον δ2ι, 3ο 

παρομαρτοῦντες 6035, 29 
παφονοµάςειν ὑποποφιστικὼς δὸ, 

θά, δά, 5ο ' 

σαοωξυμµένος πρὸς τὸ ἐνεργεῖν 
607, 15. [ο ὅδά, δι 

παρορμῶ 661, 53 
πάρος αἀγειδ.. 604, 7: 689, ὁ3 
πάφονφος ' 560, 95 
παροχή ἆ. - 4οι, 54 
πάροχο» 400, 40, 44. αἱ πάρο- 

κοι 149, 81. παροχούμενος 
4ορ, 42 

παροήίς ἡ 654, 14 
παρπεπιβόντε» 661, 57 
παῤῥησία ἡὶ 6065, 9 
παφστήετον 4.Π, 4 
Ταφύλαν ἐρέοναι Κιανοί 913, 5η 
πάφφασις 542, 0ὃ- 540, 96 
παρώνυµος Χαρακτήρ 29060, 37. 

παρώνυμον ὄνομα 38, 5: 6γ4, 
80: Τ41, 35. παρώνυµον ἄση 

υυἄσις, ὡς φΦήμΗ Φήμις ι99, 3ὐ. 
παφώνυµον ἀπὸ τοῦ αἰχμή 

::40, 4ο. Πο παρωνύµως εἴη- 
σαι παρὰ τὸ--- 3, 94. παρω- 

εφνύμως ἀπὸ τοῦ ἀρτεμής 15ο, 
1η 

παρῴχωκα ο ασε 
πᾶς ὁ πατήρ 051, 7. πᾶς πᾶσα 

πᾶν 000, 5ο. πᾶς ἀπρ], Πβπι[, 
060, 1”, αὖ. Πο [ο8Πι. πάσαι 
007, αν 

πάσασθαι 200, 60. πώσασθαι τὸ 
κτήσασθαέ 189, 18: 60δι, 01: 
οἵἳ  πασάµενο; ὁ κτησάµενορ 
081, 63. πάσασπαι τὸ γεύσα- 
οΏαι 06ᾳ, δι 

Πάσνης Π. 349, 17 
πασπάλη ἡ 00ο, 4: Αμ. 6601, 17 
πάσσαλος 055, 01. πασσαλεῖον 

910,9. πασσαλίσκος - ὁ320, ὃι 
παάσσασβαι [ει πάσασβαι Τδο, 17 
πᾶσσε Ῥτο ἔπασσε 007, 20: πάσ- 

ω [ει πάττω 660, ὅδ: ΑΙ, σ 
πάσω 1οο, 4ο: απά, 90 

πάσσων 91ο» ΡΟ παχίων [ει πα- 
χύτερος 49», 98: 605, 50”) 

παστάς ἡ 6005, 40: 088, οὔ 
παστείλη 556, 48 
παστός ἀ. 118, 4Τ:. 056, 4 
πάσω ἃ πῷ τὸ κτῶμαι 0ῦ9, 5ο. 
παταικός Τ 066, 12. Τ[αταικίων 

606, 19 
πατάσσω 055, 51: α οοττερῖο, 

Τ46, 4ο 
πάτημα, νο[ϊσίιντι 48ο, 48 
πατήφ αὐε ἀι: 005, 6. 
πάτος 656, 1ὸ: οτ 13, 1ο: 18, 

31: Τ40, α: Ῥ]ς, πάτοι 191. 
4ο 

πάτρα ἡὶ 1ὅᾳ9, 9: ὁ8δή, 53: 65060, 
30. πάτρα οἩτ ποῦ ἀῑσαιιχ 
Ρτο πἀτέρα 169, δ. πατφάδελ- 
Φος 497, 14. πατφραλοίας 69, 
6ο, πατφιά 000, 39. πατφιαρ- 
πκεῖον 157, 16. πὰτρικός ἆ- 
τα, 4δ. πατρικὸν ἀσέβημα, 
1. τὸ εἰς τὸν π. ὁγά,. πατρί- 
πιος 000, 24. πατφίος [ει πα- 
ρε 656, 50, παάτριχος ἆ- 
9δ., 4ο. πατροῖος Ῥοεοι. 124, 

Όδ. πατφοιός ὁ -ὂ, 55: Ει- 
ΕαϊἩ, πατρυιός. 
Πατροκληος Ε. 541, 19. πα- 
τρωϊος 324, 90: ὅδι, δάς 006, 

35. πατφωνυµικῷ τύπῳ 507,9. 
ο πατρωνυμικῶς καλεῖται--- 

Ί79-3. πατρῴος 36, 45: 99, 
8ο, 49: 606, 27.  πατρῷος ἃ 
ο γω πατρός αυιὰ ἆβεταε 
σπ]ὶβοᾶιο 300, σι πατρωέρ ὁ 

3ὔ, 34: ει πατρῳός ὁ 056, 38 
πατώ ήσω 056, 22. πἀτ τὸ συν- 

ουσιώζω 244, 41: τὸ ἐσθίω 
955, 48. πατῶσι Ρτο πατοῦσε 
006,9 

παῦλος ἆ. 2490, δ9: 7δο9, ὃν 
παῦφον 006, 51. παυφίδιος ὅδο, 

50: 780, 23 
παυσινύσταλον 213, 10. παυστι- 

κὀς δίψης 540, δι. πανσωλή 
606, 57: εἰ 4οο, ὄ). παύων 
Ῥεο πανάµενος 600, 55 

Παφίη ᾿Αφοροδίτη 54], 25: 696, 
5 9 κ. ν 

παφλάὼ 056, 46:  ἀε[εοιίνυπι 
112, 57 

πάχετος {- 656, 58 
πάχνη καὶ 696, δ4: ει ά4ο,5ο: 978, 

9ὅ, πα χνώσω 057, 1. πακνοῦ- 
ται 606, ὁ5 

᾿Παάρννον [ει Πάχυνος Ρτοπηυηῖ. 
496, 1ο. Πάχυνος 659, ὃ 

ι Ν ) ΕΒ Χ. 

πάω ὢ τὸ κτώμαι 681, 49: τὸ 
ἐσηίω 759, 16 

πέόη καὶ 008, 18. πεδήτης ἆ. 4ο, 
«4 61, 06. ὦ πεὐῆτα 292,44 

3 πεδιάς 784, 44 
πέδιλα 698, 51. Αθοὶ, πέδιλα 

αυιά. ο4 
πεδίον ἀεποπιίπ. 608, 320. πέδιον 

ἀἰπηῖπ, ο 008, 12 
πέδον τὸ 058, 2ο, 58: 605, 5]: 

6600, 66: οι 906, οὐ: 449, 38. 
πέδονδε 4οῦ, αὖ 

πεδῶ εἴχομπιῃ. 499,4. πεδῷ ήσω 
008, 1ο. πεδὼ ώσω 002, 44 

πίζα κα 608, 44: 004, 05: ει 1ὸ], 
Ἄρς Ῥ]υτ. πέραι αἱ 699, 02, πέ- 
ἕὰι, [ει πες) ἑταῖφαι 098, 26, 
πεςέταιροι 0985, 40: θ99, 40. 
πεσέτεφροι 025, 59 

πεσετία., Ραπηϊου]ῖ 7409, ὅπ 
πεςεύειν 098, ὃ:, 49. πες] πο- 

ρεύου θοά, ἀπ. πεςοί 058, 

6χ. οἱ πεζολόγοι 424, 1: 477, 
11: ὧδο, ὁ' 

πείβω 068, ὅ, 1ο: 678, 03, πεί- 
3ω τὸ πιστεύω 667, 50. {ο 
πείβειν, οβεά[τε, ου[εαμί 6068, 
42. πειώ 4. 141, 19 

πείκω τὸ ἔαίνω 679, 40. πείκω 
εἵ πέκω 000, ὁ1, πείνω εἴ πέ- 
τω {8ιι πέχω 667, 4ο 

πεῖνα ἡ 667, 26: εἰ πείνα θ75, 
44, πεινάσω ΏοΓ. 302, 17 

πείνη οι. Ῥτο πείνα 1990, 27. 
πεινῶ ὥς 007, 47: Εαῖ. ήσω 303, 
6 1 

πεῖρα αὶ 6607, 59, 49: 668, 
ὑτονὶ δ2 

Πειραιεύς 667, ὁ7: ρεπῖτ. ΑΙ. 
11ειραιῶς 1δ0, ὅρ: 755, ὃ: ἂς- 
οιή. τον ΠΠειφαιᾶ 159, 57 :. 66ο, 

Ίτα 
σα 

ον 
πειφᾶν 495, 50. πειρᾶν Ἱπρεγα- 
να ὁδύ, 5ὃ 

πεῖραφ τὸ πέρας 667, ὅ2: Ῥίιγ. 
πείρατα γαέη» 067, 06 

πειφαταί οἱ 607,45. πειρατήριον 
6δ, 7 

Τείρεως ω 198, ἆ 
1{ειρήνη [οηφ 008, ἆ 
πείρησαι 1οἨ. Ρτο ---ασαι 667, 49. 

{ο πειφήσοµαι 608, ὃδ: πειρή- 
σεται ά 69, 39 

αι Ῥτο περί ἵω εοπιροί. 008, 
1ὸ, 3] 

Πειφίβους 668, 15 
πείρινθος ἡ 489, ὃ. πείρυβος εἳ 

πείφινθα 608, 21 
πείροος ΡΙοΡΑΤΟΧΥΙ. 612, 0ο 
πείρω 008, 30. µπείρω τὸ περῷ 

0585, 16: τὸ κεντῶ 661,23: τὰ 

ὀμεκβάλνω 0θ2, 50: τὸ πεντῶ 
καὶ ὀιαπερὼ 605, 1: 667, 44. 
ΤΠειρώ ΊΝε]εί [. Όλη. 1. 

πεῖσα Ἡ πεισµονή 58, 5: Η πει- 
λω 665, 45 

Πείσανδρος ο- 669, ὃ 
πείσεα τα 528, 93 
πείσεται». ραϊειας 6608, 45 
πεισήνωρ ο. 609, ὃ 
Πεισίστρατο» 668, 46 
πεῖσμα τὸ 54, 1ὸ: 608, 11, 59 
πεισόµενος ἐχἈρά ἆφο, 49 
πειστέον, ετεἠεπάωπι 660, 49 
πειώλης αἲ ἐξώλης 108, 56 
πέκος εἰ πέσκος 005, 51. Ἠπέχος 

ἡὶ πεύκη 671, ὃπ: [οτί. πεῦχος. 
πέκτω Ῥτο πέχω 667, 4ο: εἰἶαπι 

900 

Ἠε[. οἱ δυϊἆαα. πίχω χὸ ξαίω 
503, ἀΤ. πίκω εἰ πείκω 000, 
ὃχ 067, 4λ 

πέλαγος τὸ 059, ὃ. πελαγίθειν 
62, 16. πελαγός Ρτο πλν. 

| 7 γόΣ ο, Τ. 

πελάζω 106, 33: 234, 48: 491, 
ὃ 7 

πέλαι, Ρ]ία]αθ 130, 7 
πέλαν τὸ μέλαν 650, ὃμ 
πέλανοι 65ο, ὅ, τὸ 
πελαργὸς ἁλοίτης 85, 20. Πε- 

λαργικόν οἳ Πελαφγοί 6059, 13 
πέλας αἀνετὺ. 650, 1 
Πελασγίδι ἀκαίνη 40, 48: εἰ 4-, 
να ἡ Πελασγιῶτις τετράς 754, 

πελαστός αρ, 48 
πέλεβφον { 401, 45 
πέλειοι λύκοι [εὰ πέλιοι 08ο, 31. 

πέλεια ἡ θ99, 5ο... πελειάς 
ἄδος 659, ὅδ 

πέλεκυ» 659, 15: βεπῖτ. ΑΙΙ. πε- 
Άέκεως 0ὔ7, 18. πεπελεκήσῃας 
659, 42 

πελεμίκὴή 650, 8 
πέλεσθαι τὸ γίνεσαι 664, 26. 

πελήσω ἃ πέλω 5ο, 3] 
πελίας ὄνος 600, 38 
πελιώµατα 650, 3, 11, 55 
πέἈ-αι, νᾶς τυ[. 609, 41. πέλ- 

Ἄην βοῦν πια[ο. επ. 065, 66: 
εἵ πιοχ γ. 58, βοῦς πέἈη τὸ 
χρώμα: Ηε[γεῃ. πελή. 

ΠέἈ.η ορ. Μαεεά. 6590, 57 
πέλµα τὸ 6050, 45 
πέλον τὸ βέλαν 650,9 
ΠΠ ελοπηίς Ῥιο. Πελοπίς 650, 49. 

Πελοπόννησος 6090, 48 
Πελορίς Ρτο Πελωρίς 659, ὃν 
πέλτη καὶ 66ο, 25: ϱἵ πέλτης ὁ, 

η! καταπέλτης 66ο, 27. πελ- 
τάρια 713,18. πελτασταί οἱ 
06ο, 25 

πέλω ἀῑά, 49: 650, 35, 50, 57. 
Πέλω τὸ ὑπάρχω 132, ὃ: 075, 

τὸ ἀναατρέφ»μαι Όδο, «: 
θ5ι, 320: το πλησιάςω 550, 16: 

(εςῖῖμθ πελῶ τὸ πφοσεγγίζω 
ν 65ᾳ, 591) [αῖ, πελήσω 659, 27 
ὁ πέλωφ κα) τὸ πέλωρον 669, 55, 

40. πέλωρον τὸ µέγα 050, 5ὺ. 
πελώριος 059, ὁ7: ϐ6δο, ἀπ. 
πελωφίς ο[ἰτεῖ ἴρες. 659, 94. 
Τ]ελωρίς, [. ἄκφα 660, ὃς 

πέµµα λενκόν 650, 5 
πεμπάδαρχο: 728, 50, πεμπᾶς 

ζεω 66ο, δι πεωπάς αἡὶ 725,49 
πέµπευ 682, 46. πέμπελος 66ο, 

6: εἰ 21, 31, 55: 26ᾳ9, 90 
πένες Αεο]. ὁ πένης 075, 51. πε- 

σέσται οἱ 06ο, 20. πενέστατος 
α. 110, 460. πένη» ὁ ϐ6δο, 14 

πενβεφός Ῥτο γαμβρός 32ο, ἆλ 
πενβίλος ὀ12, 4ο: ϱ6ἱ Πένθιλος 

6003, 13. πένθιμος ἑορτή 774, 
66. Ῥεϊῖτι. πένλος 66ο, ὃ: ες 
105, 15: 507, 56 

πενικφός ᾱ. 471, 38: ϐ6ο, 15: 
918,1 

πένοντο 6δο, 17 
πεντάγζαµµα πεσσά 006, 18. ττεν- 

ταέτηφος 00ο, 4ὖ. τῶν πενταε- 
τηρέδων οιΓαῖοΓϱ5 409, 3. πεν- 
τάκις 767, 51. πεντάκλαδος 
131, 41. πεντακοσίαρχος 728, 
96. οἱ πεντακοσιοµέδιμνοι ἆ1ο, 
2: 493, Ό,  πεντακοσιοστύς 

φπ 
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338, 55. φέντάμηνος 546,18: 

767, 37. πένταχα ποσµη3» 

66ο, 19. Αἱτ. ο, 516, 

μα. ,. πα, 90: πεντεσύφιγ-΄ 

χε, ὅτο, 18 
ορος, 

πεντηκόγταφχος 715,53. πεντη- 

᾿κοντόγυος 145, 331 ϐδο, 1ο. 

υπεντηκόντοφος ναῦς ὅ7ο, 53: 

60ο, 30. πε ύ 

33ο, 16. πεντηκοστεύεσθαι 
60ο,δα. πεντηκοστολόγοι 0δο, 

5η. πεντηκοστύς ποϊίτ. 725. 3 

πέντοςος 117, 99 ::60ο0, 3: 

πένω τὸ πθώττω 331, 13: τὸ 

ἐνεογ» 405, 19: 607, 36: τὸ 

᾿ὀνεογώ καὶ πράττω θὔο, 1δι 

υπὸ καµνω 18: τὸ ἐνεργω 

: καὶ κάµνω 685, 18 

πεξ 007, 1ο 

πίος τὸ 06ο, 66 

πεπαλαγµένος 661, Β. πεπάλα- 

σηε 
ολ. 

πεπάλ» [ει παιπάλη 661, 16 

πεπαφµένος 
θὔα, δι 

πεπαφώνηκα 986, αι 

πεπείβαται ἴομ. 661, πά 

πέπειφος 318, 45 : 6-6, 18: 6061, 

18. πέπειφος βότφυ» 035, ὁ5: 

026, 18 

σεπεμµένος 66ε, 54 

πέπεφε, Ῥϊρετ ο6α, 19 

πεπιβέσθαι 3 66ι, 358. [Πο πεπι- 

3ήσω 001, 0. πεπίβοιμεν 661, 

30. πεπιβοῦσαι 661,3 

σπεπιληµένο» 
66ι, ὃ 

πέπλακα 
5607, 58 

πεπλνήαται Ίομ. 507, 59 

πεπλήγω εἰς εί δοο, ὃ: εἴ α1ὸ, 

54, πέπληγε 601, 50. πέπλη- 

γον καὶ ὁμόκλησαν 01ὅ, 19. 

πέπλνγον ποσί δι5, ὃὰ 

πίέπλος σοι, 45: 813, 16. π] σπέ- 

πλου διάζωσις {ει δίασις δού, 

ὦδ. πέπλος. Οτάεεοτυπ: βα- 

Φύζωνον κόλπωμα, ὑγράτογυπι 
α8ὀ, 41 

πίέπλυκα Ἱ- δο1, 51: Τ8ὅ, 59 

πέπνιγα ο το, πα 

πεπνν, 131, 57: 0601, 48 

πεποιέαται Ίο. 190. δ4: ὅοο, 130 

πεποιήκαντι Ὀοτ. 661, 49. πε- 

ποιήκη ΑΙ. 586, 51. πεποιή- 

χω, Ῥταε]. 500, 4 

πίποιᾶα 551, 1ὸ: 6608, τά: 078, 

σε 
πίποµαι σαι ται 4906, 15 

πίπομφα 
554, 48 

πίπον νος. ο. 661, 51. πέπονες 

δι, δὲ 

πίπονλα 663, 0. πέπονΎεν ” Φω- 

νή δ10, 31. 1ο πέπονἍεν ἡ λέ- 

ἕως ὅθ1, 1: πέπονῃε τοὔνομα 

το, ὅτι: πέπονἈν τὸ κάρῃ 191, 

α: ἱήάεππηνο τε 40: Βοι, αὐ: 

Βοὰ, 16. Ρἰεπίας πέπονἈεν ἔκ- 

Αλιγω τοῦ α Τ05, 50. ο/μδ- 

τποδὶ εἴ ανα (ωρα ἵπ παΒ εἴν. 

φὁὸ πεπονᾶόε, εἵ τὸ ἁπαθίε, 

ορρο[. 617, 1. πέποσθε ἴ. 603, 

αε. Πο πέποσχκε 0ὔα, τὰ 

πέποται 913, ὅ. πεποτέαται Ιομ, 

οὐ, ο) πεποτήαται Ῥ. 1, 
49: 001, 41 

πίτικα ἵ. 6061, 111 087, δι 

πεπφ1µένος, ἱπῃκία 087, 46 

πεπρωμένον ὔα, αἲ: 600, 3 

Αίηταµαι ῇΓο ἕπταμαι ὅοι, 1η! 

6ὔ03, 23. πίπταται 000, 5 

πεπτερύγωµαι Ἀθο]. “663, 56: 
πεπτηώς ἴ- δοι, 3. Πς πεπτηῶτα 

605, 49 τ 
πέπτω τὸ πίσσω 639, 5: οἳ 38, 

45: 391, 19. πέπτεω τὸ µάτ- 
τευ 661, 95: τὸ χωνεύειν 6083, 

Αεοϊϊσε πέσσω 

605, 54 

πίπτωκα 663, 56,59: Βρπῖῖ, Ρα[Γ. 
πὸο, Ἱ - 

πεπυκαδµένος Ὦο5. 8022, 4χ 

πεπυφακτωµένος ὃ7,16: 346, 55 

πέπυσωαε οὐ», ο 
περ εκρ]εῖῖνα εοπ]ωπεϊίο 490, 4 
πεφαίω ᾱ- 40, 46. Ρα[. πεπέρα-- 

σται ὁ βίος 6ιὅ, 1ι 

περαιτέρω περαιτάτω ὅδο, 13: 
663, 19 

περαίω ᾱ- 5060, ὁ 

Πέραμος Αεο]. ὅσο, 35 

πέφαν ἀἀνοιὺ. 79, 19: 360, 19, 
37: α Ρτοθιμεῖο ὅ, 40 

πέρας τὸ 602, 1ο 

πέφασις» τταηδῖτο 686, 40. πε- 

ράσιμοξ τόπο» 191,35: 085, 5. 

περάτη ἡ 065, 1ὸ: ει ὅ7, 57 

πεφατῶσαι 662, 37. περατοῦσβαι, 
οεβοϊ, αἆ Βπεπι ρετὰμεῖ 527, 

8. περατοῦνται εἰς ο. ἴθτην- 
παπτας, ἀεπαπε 748, 6, 11. 
μις περατουµένη εἰς ος 397, 

1 
περβού ὁ πόλεμο», Ῥτα πεφιβοή 

οι περιβοή αάι, ὃ 

πέρδιξ :605, 55 
πέφβω σω 005, 41. πέρβαι |. Ρτο 

πεπέρβαε ' 6005, 45 

περί εἴ αμφί αυὶά οΟΠΊΠΠΙΠΘ Ἰνα- 
απί, οπιὰ ἀμ'οτ. 03, ϱ. πε- 

οἱ, κυκλοτερῇ σκέσιν ἀεποιας 
δα, 1. Ῥτουχεαϊ οκ [6 ΙΠΙ6ι- 
ῄναν ἔρι εἰ ἄφι-- 1άθ, 16, 19. 
περ τοῦ, ᾖτο εἰς τὸ, ἐπὶ τῷ 
Όδί, δ.. περί Ριτο ὑπέφ 004, 15. 

τσεφί το ὑπέφ [πηρία, ἴοπμπα 
χαυποῖ 124, 1. περί ΡΟ πεφισ- 
σῶς τα, 14: 6064, 33. πέρι ἃ 
γετὸ. 4, 10. πέρι τὸ περισ- 
σῶς ὅτα, 10. πέρι .. μι- 

Ῥτᾶ ΟΠΙΠΟΘ 1 

πεφιαγής ὁ ἡ 5459, α] 

περιαγνέµενος 1, ἂλ 

πεφιαλγής 664, 4ὖ 

πεφίανλος 501, 59 

πεφίαχε ἵ- ος, 1ο 

πεφιβάδην 990, τά. πεφιβαίνειν 

τοῖς-- 01,159. περιβάντες τὸν 

νεκφόν 80, ὁ 

πεφιβάλ.ειν ἑαυτὸν τοῖς--- 91, 11- 

πεφιβαλοῦσ᾽ ντ γι. 120, 96 
περίβλημα ὁὅ7, περίβλημα 

γυναικεῖον 49ο, 38 

πεφιγφάφαι 60, ἲ 

πεφίδειπνον 6090, αὖ 

πεφιδέξιο» 60ο, ὅ9 
πεφιΦέφαιον 000, 40: οἵ πεφιδέᾷ- 

ῴαια πάν 1 
περι όμημα αοὃ, 40 
περιδοῦ µοι 000, 6ο. περιδώµε- 

ἃα 05, ὅσα 
πεφιδώσοµαι Τ 0605, οι 
πεφιεζωγµένον τὸ, 005 
περιειἈείσλαι 105, ὃ 
πεφιεκέκλειστο 6ου, τὸ 
πεφιεκτικὰ τῶν πφοσηγοφικῶν 

56, εὖτ οἳ 1ὔο, αδ. περιεκτι- 
σΦΑΑ μψ- ή 

κὀν εἰς ών ληγον ὅδα, ὃπ. πι- 

φιεκτ ην ἔννοιαν ἔχει τὸ --ά 

4601, 4 μ- : δ6ν, οὐ «667, 55. Πό δι, κει 

τ περιενείκειν, οἴτομχηίοττε δ91, ο 
πεφιέπω 
πεφίεστε 
πεφιέκεσαι ἐς. 
περίζωµα δῦ, δα: ἀῑά, 27. Ρ.ΠΣ. 

πεφ (ώματα αἲα, 98. 
οἱ περιγη: αἱ οἰϊδπιως Όχὸ, π4: 

ει μον. κές, φαν 49ο, 40. 
αἴεπι Εκρτ. ποπηίπε, Διονύ- 

! ν ὁ πεφιηγητης θ23,1: 059, 
ο ἴ 

περίνφς ϱο5΄ τος 665, 5 
περίᾶεμα κεφαλῆς 515, 17. πε- 

ρίᾷες σεαυτῷ τὸν πνιγέα 677, 
40... πεφΏετορ κοµη 790, 19. 
περιβετὴ κόμη 309, 51 

περιμφεπτέον 9ο, 
περικαλλής θύθ,1 
περικάµπτειν ν 16. 
πεφικάφόδιον αἷμα ν ο, 7 
περικεῖσθαε ' 8ου, ὅ7. 
τῶν πεφικεφαλαίων 303, 40 
πεφίκηλο» 108, 5ο: ὅτο, 38. 
περικόρημα ὅπο, 46 
ν -ωρνά Ῥτο ἐπικράτησις 

4 
περικτίονες 004, 13. περιατίται 

οἱ 004, 1ο 
περίκυφος δάο,τε 
πεφιλαλεῖν, πεφιφραζεω Τ95, 6. 

πεφιλαλήµατα 730, ὁν 
περιλείκειν δι, 1ο: ὀ08, 8 
περιλεπίςειν 528, 30 
περίλημμα 1769, Τ. περιληπτικοῦ 

εἶόους ὄνομα ὀδύ, 10. τὰ πε- 
ριληπτικὰ ἀμρίίοεαι [γητακίπι 

τυπῖ αθά, 4ὁ 
πεφιναιετάουσι 6ὔς, σ4 
πεφριοικί ίδος 518, 56 
πεφιόπτω 605,54 
πεφιορισµός 338, 50. ΄ περιουσια- 

σκορ . ζ 65, αῦ 

περιπαίειν 3588, δ4 
περίπατος θ04, 19. πεφιπατοίην 

"5 ” Δι 604, 26 
πεφιπέρια 6δα, 55 
περιπλοµένων ἐναυτῶν 664, ὁ6 
περίπολδι τῆς χώρας 753, ὀ0. πε- 

φιπολῶν περὶ οἰωνούς 019, 7 
πεφιποφεία οα, ὃ 
πεφίπτεφον τὸ 330, 95 
πεφιῤῥαγής θύμα, ὅ9 
πεφιφφέων ΡτΟ παραῤό. 99, 3ὔ 
πεφιῤγηόής 664, 59 
πεφιῤῥυής 664, 50 
περισαφωμα δυο, 16 
πεφίσεµνο» 486, 18 
περισβενής 0648, 1 
περισκελής 064, 441. περισκελίς 

έλος 918, 65 
πεφίσκεπτοφ 61, 46 
πεφισκήνια 145, 55 
πεφισμῶ α δες .- 9 
πεφισσος ᾱ- ο, ο. ώ, . ὃς αν ϱ.  περισσως 

πεφίστᾶσις εὔφους 7οὰ, ὖ. περί- 
ατατοι ὐδᾶς 1ὁ 

πεφιστείχω ο. 59 
πεφιστείωσι Ε. ἁ τοι ὃσ 
πεφιστένεται Ἀὅ, ὅ 
περιστερα σσ, ὂ3 
περιστίάσθαι 451, ὅθ. πεφιστί- 

ὠσλαι τὸ ἵ οἳ ὃ φμαη ο [οἱσαυί 
1ζο, 57 

περίστοιον Ἱ 6608, 5 
περιατοικίζω σσ, 11. πεφιστοι- 

υπό ο 35, στ. 
ττο 5 πρμμνοῖς δὴ ' 1, 

τὸ πεφιστέµιον 129, 54: 7 -4 
μάνα, πο 5ο, 1 

πεφιστώῖον 8, ο περιστφον 

415, .Β. περίστῳον Ὀδδί 
πεφιπωσαι 936, 4 
πεφιτεινόµανον τῷ--- ἳ οἳ- 
πεφιτειχισµατα 3558, 465 
περιτελξόµενοι 664, 58 
πεφιτέτροφεπάχνην 4ο 
περιτωάσσεν 1, 19 
πεφιτφάνως λέγειν 729,5: 

ο ον 908,6. πε 
Κήλιος κόσκος 177, ὃτ: θ03 
46: 749, 49: 706, 55 

περίτριµµα 
πεφιττοσυαβεῖ τοῖς ὁ σι 

191, ὅ7: 193, ὃ. περιττοσνλ- . 
λαβοῦσα τῆς ἰδίας εὐβείάς, 
χεσταπι [σημα ϱαβατυαν πι 
πποτο Βιρ0ΑΗ9 909, όχ, 49. πε- 
φιττοσυἈ. ο. κλυόμενα 
4δ: οι αοὰ-ὁ 5 ῥ ο 

περίττωµα τὸ ' 15 

περιφηµίσαί σε 517, 15 

ιεφιαζίων 06,19. ο πε ως 1 
ΐ δδς ο. 4 να εν 
περικαφάκωματὸ ᾽ 9 55 
πεφιώόυνος ον 064, 45 
πεφιῳκοδοµηµένη τοῖς--- τσσο, 

περιωπή 604, αάι 5 
περιώσιος 60605, 5 
περιωτίδες αἱ 8, νε 
περκάςειν 69, ὃν 
περκνός ΟΧΥΤ. 1, δα 
περνάς, αντος 56, 4λ νο νρτς 

πέφνασκε 50, 43. πέρνω ἴει 
περνὼ τὸ πωλω 083, 56. 
νὼ ᾱ. ' 7 ’ ο οὍ 'δό αι 

πεφρόνη 005, δι: οἳ 17ο,46: 1οῖ, 
4δ: 24δ, 0. διὰ περόνης σ 
φόμενα 1ιὸ, 40. περ ο ο 
ον Ὃ ος ο μτα 

πέρπεφος 605, 5. ύεσθα 
ῴρ6, 57 μη; αι 

Πέῤῥαμος Λεοὶ. Ὅοὔδ, 
λλησς έω σὔ6ςδ, κ. 

ερσεφόνη , 47. ρσεφόνε, 
.19ν 4 - νι . δι 

Πέρσης νοςαῖνο γαγ. θ6-ο, 1 
περὼ τὸ τελειῶ 668, ϱ: « 
πεσάτωσαν ο 4. πέσεν 

1 Ξ6 ν ον 3 ή... 
ον. τὸ 08, αι: 157, 47: 605, 

ο έ ./ : 

πίσοιμε : -.666, 7 
ο ῖρα πεσσά, ΡΙΟ πεσσοί 

1 » . . 

πεσσέµεν {ὲ 337,18: 606, 8 
μην 666, 8 
σσω . Ἁ:΄ Λοοὶι ῥτο πέπτω 
6056, δε: ἀείοοι. . 353, 1 

πίσω αι.  πέτω 606, ᾖα.  πιτὸ 
πο πίπτω 060, δι πεσῷ ντω 
ο Ἡπ αοἴ. πεσών οὖσά όν 660, 
σ | ανν φον 

πετάς από, ϱ: δι 
πέταλον 606, 30. πετα. 15, 

68. πίταλσι ᾱ. αἲὸ, ὅλ. 
τάλωσις 

πετοννύω 508, 16. πεταννίω δἳ 
πετάννυαι ᾱ, 119, 0. πέτασαν 
0δ6, ὅτ) 

παδάς 
πετενών 

πε- 
αὖ 

πίτανφον της παγίδος, 
πετεηνόν {. 606, νι, 

Χ 
4 
Δε 

λ 

[ 

ών πον ασ ἆ 

ας ᾱ 

΄ 
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6606, 55. πετεινόν βοπετᾶα]θ 
γος. 653, 15. Ρείπι, πέτεσθαι 
666, 44 

πετέω ᾱ. εκ πετῶ 6065, 4λ 
Πετεφῴο [- Ῥτο Πετεὼ 0660, 4 
πέτην ηνος 407, 1. πετηνός [δ1, 

56: 545, 56: πετηνός οἳ πε- 
τεινός 606, 59 

σέτοµαι 066, 4δ. πέτος τὸ ὕψος 
606, 47. πέτρα 666, 

φεττός ΡΙΟ πεσσός 6606, 35. πετ- 
τεύειν 006, 30. πεττεύων, ἐκ- 
κλίνων 386, 46. [α[ραείιη. πος 
τεοερίαπη πετεύω. 

πέττω φω 0606, 19. αἲ πέτω τὸ 
πίπτω 128, 15: 441, 48: οσο, 

44, 5Ο: πέτω τὸ πίπτω», ὉΔΕΥ- 
τοπΏπῃ, πος οἴτοιπηῇ. 66060, 52. 
πέτω τὸ ἵπταμαι 195, 58: 356, 
44: 500, 50. πέτω ἴατ. πέσω 
606,31. πέτω εἴ πετὸ 119, 
6,δ. πετῷ ὃς ἆ 606, 4δ. πε- 
τω ἄσω δῤ6; 57. πετὼ ήσω 

0602, 5ο9 
σεύθω 192, 48: 530, άδ: 066, 53: 

006, τά, 18 
πευκάλιµος 667, 1 
πευκεδανόφ ᾱ. 316, 17: 667, { 
πευχεύς Ηετοι]θθ 511, 20. πεύκη 

ἄτυοι 067, 3, δ. πεῦχος 
πικρία ὅτι, δο 

πευστικά 750, ὃχ 
πέφαγκα Α φαίω 6607, 27: ραΏ. 

πέφαμµαι 667, 17 
πεφαργμένος ἵ. 067, 53 
πέφαται 556, 5: 607, 14 
πέφηνα ἃ φαίω 6607, 37 
πεφήσεαι {. 607, 1ο 
πεφιδήσεται 123, 45: 007, 30 
πεφισµένος ἃ φίζω 6067, 12 
πέφνε θ07., 1Ο. πέφνω {- ὅοο, 

ἁπ. πέφνων α. 187, 6, 9: 55ο, 
50. πεφνῶ ἀ. 55ο, δ4 

πεφοβήατο Ῥ. 105, 47: 667, 18 
πέφραδα Τ54, 3ἆ- πεφρασμένως 

500, 35 
πεφυςότες 667, 30. πέφυκται 

756, 15, 39 
σεφυλαγμένως 6, 59 
πεφυώς 556, 14 
πεφωφιώσθαι τ 6606, 54 
πεφῳαμένος ἃ Φῴζω 667, 26 

78, 29: 609, 1ο 

πηγεσίµαἈος Τὸ, 15: 0ὔᾳ, 17 
σηγή 6609, 16 
πηγμα τοῦ γάλακτος, ]ὰς ΟΟΠΟΤΕ- 

τυπι ἀδά, 54. πῆγμα Ἰη [στο 
549, 1ὸ 

πηχνόο ᾱ. 5ο7, 56. πήγνυμι ἆ. 
:9οχ, χο. πΗγός 009, 30: πηγν- 

πᾷ αἀνετὺ- 

λίς ή 67ο, 59 
Τ1δαιος ᾱ-. 195, 16 
πηδάλιο» 6609, 59 
πῆδος εἴ πήδινος 609, 59 
σπκδύω ἆᾱ- 3 6002, 50 

πήβω τὸ πανβάνω 08, 4δ: 141, 
47: 602, 1ῦ: τὸ πάσχω 008, 
11, 44: στο, 48: 6078, ὅα. πή- 

Θω πήσω τὸ πάσχω 0608, 44: 
67ι, 1 

σηκτὸν ἄροτφον 175, 18 
Πλαγόνες, β1βαπισ 660, δι 
πήλαξ ει πάλµξ 669, 49, 49. 
πηλακίζω εἴ πηλακισμό» 009, 

9 ΄ 

πηλαμύς τε χλαμυύς 669, 4 

Ἠμλεύς 009, θά: Αεο]. Πήλενς 
6τ5, ὅ4. Πηλείδη», Πηλείδης, 

ΈΤΥΜΟΙΙΟΘΙΟΟΝ. 

. τν ο .σ 

Πηληΐόης, ΠΗλμιάδης 669, 56: 
67ο, 39: βεπ. Ίοη. Πηλείδεω 

«αοῦ, 40. Ἰψηλείων ωνος ΡΑΙΤο- 
πγτη. δ4ο, 54 

πήληξ 74, 45: 67ο, ὅλ 
Πηλιεύς, ἳ Πηλιαάς ὅδο,σο. ΠΠη- 

λιαδες αἱ 4πο, ὃλ 
πήλινον Φέσιν ἔχειν 077,36: Ῥεϊτη. 

πµλός 07ο, 55. πηλός ὁ οἶνος 
86, 58: ἀφο, 6 

πηλυγίς ΡΤο πηγυλίς το, 59 
πῆμα τὸ Ότο, 47: οἳ 111, 48. 

πγµαίνω, πηµήνειαν θ7ο, 48: 
οι 026, 16 
π.. Αι. ὁ Πηνέλαος 67ο, 

ο 
Πηνελόπεια Ε. 076, 0. [Πο ΤΠηνε- 

λοπείῃ δρά, 34 
πήνη 6ἵ πηνίον 360, 55 
πηνό ἄττα 167, 47 
πηνίκν Ἡ 36ο, 55: 700, 19 
πγός 53, ὃ: οἳ παός 00ο, 38 
πήφα καὶ 67ο, 53: α Ρτοὰυεῖο ὃ25, 

εν] 
νο. Ὠογ. ὁ Πειρίθου» 068, 

1 
πηρίν εἴ πηρίς στι, ὅ 
πηρός 611, 1 : εἰ 6025, 49 
πήσασχε Ἰοπ. Τ 6034, 5ο 
π/ήσω [πῖ. α πήβω 605, 15 
πήχεω» σεα. Αη. 657, 18. πη- 

χνατος, οπρ]τα]ἰς 671, 12. πη» 
«χυναλεύς 671, 1Ο. πηκύϊος, 
ου β]τα[ἶς 551, 46: ει πήχνιος 
βόβρος ὅτι, 12. Πε πήχυιον 
πρὀύχοντα 671, δ. πηχύνειν 
8ο7, ἀ4δ. Ρεῖπι. πῇχυς ὁ 671,6. 

Ἱ πῇχυς της κιβάρας 413, 6, 13 
πῖ τὸ στοιχεῖον 646, 55 
πιάζω ἆ. 671,35: Ὠογ. 671, 5ο 
πιαλία [ει πιαλέα ὅτι, 17 
πῖαρ τὸ στι, τά 
πῖδαξ 6071, 10, ὃχ: οἳ 100, 4δ: α 

Ῥτονί 46ο, ὅ7. πιδήεσσα 671, 
51. πῖδος Ῥτο πῆδο» 6090, 41, 
πιδύω ᾱ. 071, 35. Ἠιέύτης 
ἨΟΠΗ. ΡΓ. τι, 55 

πῖε Ιπιρεταϊῖνε 74ο, 19 
πιέζω 67ι, 54, 39 
πίειρα ἴοετα. ἃ πίηφ 671, 59 
Πιερία θτι, 5ο 
πίν, Ὀϊδες 786, 97 
πιεντα [ει ποιήεντα 075, 16 
ΠίµρΦ, εἴ πίηφ αρρεὶ]. 67τ, 56. 

πίηρα 9, 49 
πιβάκνη 
πιβανός 316, 16: ὅτο, 57: 568, 

38: 751, 15. πιβανεύεσθαι 277, 
44. πιβανολόγος 739, 39 

πιβάφιον, «ο][ο]ιπι ὅτι, 46 
πιβέσθαι 907,56. πίΆηκος 671, 47 
πιβήσας 123, 49. πῖἉι ἔ. 671, 41 
πιβοίατο Ίο. 308, δι 
πίβος δι, 45 
πιβῶ ήσω ᾱ. 476, 26: 6061, 53: 

6617, 21 
πικρός ἆ. 071, 5ο. πικφαίνω 671, 52. 
Πιλᾶτος στι, 55 
πιλνῶ τὸ πφοςπελάζω 675, 8 
πῖλος ὁ 071, 56. πῖλος βασιλι- 

κός 910, 17. πιλῶ ήσω 672, 
12. πιλῶσαι Υνη]ριδ ΡΊο πι- 
λῆσαι 673, 13, ᾖ[ο πιλωτόν 
671, ὅ] 

πιμελή 672, 19 
λος 673, 14. τε «ΜΑΝ 

73, 17. πίµπλη ἵπιρετ. Λι. 
4Τδ, 11: Ῥοι. 7, 1 

Πιμπληίδος ἄκρης 588, ἆ 
πίµπληµι 4. 6γ5, 16. πιμπλῶ ἀ. 

671, 19. πιµπλω ᾧς ᾧ 300, ὃ). 
πιμπλὼ εἲς εἴ 301, 1. πιμµπλῶ 
οἵ πίµπληµι, [μῖ. πλήσω 3203, 
30 

πίµπφηµι ἆ. 687, 4Β. πιμπρῶ ᾧς 
ᾧ 067, 47. πιμπρᾶσβαι οφ 1 

πίνα, ημας ει πίννα 67, 4 
πινάδης ὁ 675, 59 
πίναξ 6072, 33. πινάκιον 073, 23, 

πινακίδιον τῶν κοινῶν γραμμα- 
των 072, 556 

πιναρός 672, 59 
πῖνος ὁ ῥύπος 6073, 590. πίνος τὸ 

ὕδωφ 500, ᾱ 
πινοτήρης 6072, 45. Ἠε[γεβίις, 

διαϊζαδ, Αιποπᾶει5 πυνοτήρης 
εἴ πωνοφύλαξ βεπιπο νν, ιῖ 
6ἳ πίννα. 

πινύσκω 072, 49, πιγυτός 133, 
55: 673, 49 

πίνω 672, 55: 759, 12 
πίοµαι η εται 750, 26 
πῖοτὸ  θοά, 19: 071, ιά, 5δ 
Πῖος ποτη. ΡΙοΡΓ. 95ο, 35 
πιότερος 510, 17. πιότη» ἡ 074, 5 
πίουροε 30ο, 25 
πιπλω εἵ πίπληµι 477, 48 
πιπρᾶσαι 073, 23 
πίπτω 666, 2ο: 070, 4 
Πέρος ποππ. ΡΙ. ἀ7ὸ, 3 
Πίσα ορ. 675, 15 
πίσαι τὸ-ποτίσαι 720, 99. πίσεα 

ποιήεντα 675, 16. οοπΙτ. πίση 
075, 1ὸ 

πισό», Ρίαπι 075, 35. πῖσος τὸ 
075, 19. Πῖσος, εἴ Πίσα 035, 
17: 675, 15 

πίσσω Αεο]. τὸ πίπτω  θΠΤό,13 
Πέστιφος ὉΡρ. 48δ, 1ο 
πίστις ἆ. 0608, 1Ο. πιστός 075, 30 
πίστρα Ἡ 6075, 27 
πίσυνος 075, 39 
πίσυρες Ῥτο τέσσαρε 75, ὃρ 
πίσω ΓΙ. ἃ πίω 075, πο, 27 
πιτίστρα [ει ποτίστρα 075, 27 
πέτνω εις ει 506, 48. πιτνῶ ας ἆ 

075, 56: 717, 44 
ΤΠέτταλος ππεάϊστιθ 075, 55 
πιττᾶν Ῥτο φιλεῖν 0560, 5 
πιττουφγό5 ὤ5ο, 56 
πο Ῥτοπυπητ. οἳ ορρ. 076, 

4 
08, 2ο: 675, 46 πίτυλος ἔ- 

πιτυρωδες 18”, 51 
πίτυς ἡ 075, 4ι 
πιφαύσκω 075, 49 
πίφµι ος ποπ ἀϊσαιως Το, 4ὖ 
πίφιξ αιἲο 070, 56: Ηείγεμίας 

πίφιγξ- 
πιφραύσκω Ε. 670, 55, οἳ Ηε[. 
πίω πίνω 672, οὅ: 759,13: 6ἳ 132, 

19. πίω τὸ ποτίζω 671,10: 
απαρὶα 672, ὃτ. πιὼ ἆ. α πίω 
τὸ πίνω π. ες 1 

πίων, Ρίηραϊς 074, 1: α Ἰοπρο ς νὰ πλ 7, ή 

πλαγγηδών 2) 674, 19 
πλαγγων ὴἡὶ στα, ὃ 
αἱ πλάγιοι, {. πτώσεις 7090, 55 
πλάγξω {. ἃ πλάζω 016, 42. [ο 
πλάγκθη ὁ16, 54: 074, 19: 
πλαγκβέντες 049, 25 

πλάδος ἡὶ ὑγρασία 074, 33. πλα- 
δαρός 964, 5ο: 674, 33. πλα- 
ὀόωσα ἄφουφα θτά, 4 

πλάζω οµαι ὅ10, 56, 45: ἆ. 334, 
ντ 

” πλέας Γ. Ρτο πλέονας 
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49: 671, 14. πλόξω α ΡΙο- 
4 μοῖο, Αεοὶ. ῥτο πλήσσω 127, 
54 

πλαίσια τα 0σ4, 45 
Πλάκιον ΠΟΠ 0οὅ, 12 
πλακύεις οὗς 074, 36. ἁῑπια. 

πλακουντίσκοι 900, αι 
πλάνη καὶ 074, 17: 827, 7. κατὰ 

πλάνην, Ρος 6τοτεπῃ δ30, 1 
Πο πλάνη κλίσεως 44, 45, 48. 
πλανήτης ἆ. 61, 55: [οειη, πλα- 
νῆτις «ὅος 599, 8: εἴ 173, 90: 
179,3. πλανῶ ᾷς ᾧ ᾱ. 674, 1 

πλάξ, εἵ πλάκες 674, 27 
πλάσσω πλάσω ατ4, ὃἹ 
πλαστιγξ ηἡ 074, 26 
πλαταγἠςα 64, 57: 751, 40 
Πλαταιαί ορ. 5οῦ, 16 
πλαταμµών ὠὦνος 75ο, ὅσ 
πλατάνιστο 074, 59: 8ο7, 
Πλάτεια 505, ὅ 
ὁ πλάτης εκ α πλάτη 507, 33 
πλάτος τὸ 074, 64: ᾱ. 5060, 19. 
πλατός ἆ. 1οῦ0, πὖὐ 

πλατυάμφοδος 506, 32 
πλατυλάλασσος 500, 46 
πλατύματα τῶν καρπων Ἰ Τ47. 

1. πλατύματα στρογγύλα δ18, 
ἀπ. πεπλάτυταιρτοπεπλαάτυν- 
σαι 509, 40.  τεςΙϊαδ πεπλατυ- 
σμένος 351, 4δ 

πλατύς ᾱ. ὁ55, 41, πλατύφυλλος 
674, 49 

674, ὅο 
πλέγμα σχονίου 0δὅ, 30. πλε- 

γµάτιον απὸ σχοιίου 08, 329. 
πλεγμός εἴ πλογμύς Ἰ55, 1Ο 

πλέες |- Ῥτο πλέονες 674, ὃχ 
πλειάρεις Λεο]. ὁ πλήρης 075,39 
πλειᾶς ἡ 6075, 54 
πλεῖν ΡΙΟ πλέον Αιῑοε 180, 96: 

363, 14: 517, 95 
πλεῖος 50, 39. Ε Ῥτο πλέος 

0750, δ, 2ο, 49: ᾱ. εκ πλείων 
92, 42: δοδ, 6ο. [ρεπι. πλεῖαι 
6075, 4. οοπιραΓ. πλειότερος 
075, 15 ' 

Πλεισβένης 675, 55 
πλειστάκε 169, 51. πλειστηριά- 

(ειν 075, 17. Πλειστοδόχεια Γ. 
807. 44: 075, ὅτ: 676,1. ρεῖπα. 
πλεῖστος [αρετ]. α. 676, 12. 
Πλειστόείει Πλεῖστος ᾖ.676, 5 

πλείω ἔ, τὸ πλέω 71ο, ὃ 
πλείων οοπηραΓ. 6075, ϱ: 676, ιά, 
ο. ὁ ἐνιαντές 675, 46, 
ὅ 

πλέκος τὸ 6076, 19. πλεκτός ὁ 
δά3, 50. Ῥτίπι,πλέκω 075, 5 

πλένα [ει πλέννα Αάΐσοτ. 109, 27. 
Ίο. πλέννη 199, 57 

πλέον, πηασῖδ δ1ά, 5]: Απορία, 
Ῥταείετεα 741, 5ο. µπλεονά- 
Ὄοντες ἕτερον σύμφωνον δά, 
1δ. Πε 128, 49, 06: 028, 57. 
πλεονάςουσε τῷ υ τὸ ο 6003, 
02. πλεονάςεσβα;, Ῥ]εοπα[Π- 
ος αἀάὶ 44ο, 12. πλεονεκτεῖν 
ὤδα, 6. πλεονεκτῶν τὸν ἑνε- 
στῶτα κατα τὸ --- [αροταπ5δ2ο9, 
30. πλεονεκτεῖται µονάδος 355, 
22 

πλέος εἴ πλεῖος 075, δ 
πλεύμων Άπ πνεύµων 677, ὂο 
πλευφαί 074, 9ῦ. πλευρόν θ7ά, 

ὀ9. πλευρά ΡΙΟ πλευραί 605, 

39 
πλευσεῖται ὮοΓ. 68δι, 51 

πο νπρφ αρ 



946 

πλέων «οπηρᾶΓ. 
πλγδύω - 73, 35: πδο, ας τν» 

ὁο: 076, δο: 6ς πληγύνω πο 
..Φο:. Ῥππι, πλήβω 076 

πλήθειν, αὈαπάατε 689, 18. Πο 
πλν ων ὀόνακι 285,1 

Πλντόνη, Οεεαπῖ Ε. 675, επ 
πληκτίστατος ΑΙῖ, Ἡά 16 
πλκτφον ἆ. 6ο5, 45 
πλήμη 676, 27 
πλημμελή δὲ πλημμέλμα 679, 

αλ ρωμότο 6760, 26. 
38. 

πλημμύρα 
: πλημμνρίς 3 676, 
κῤό ας 86, 55. ̓  νά πόν- 

. 

τον 70, 51 
πλρωναι αἱ 676, 58 
πλήν αἀνετο. 676, 4.1 ετ όν, 4ο 
πληγτο Ε ν , 46 
πλπον Αεοὶ. ρτο πλεῖον ες 55 
πλήφης 670, 53. τὸ πλῆρες, 
κάν ὁδύ, 385. .Ἰάετα ἐντελές 
[εη" δ. βο 3560, 99: ει κατα 

.φο πληφες λέγειν 136, 31 
ια ον τς ἡ κάν ει Πλεισβενίδης 

105, 
πλμσίος ὅδι, 5ο: εἰ 115, 56:156, 

15. πλησίον 676, 55. πλη- 
'. σιαίτερον 51, 30: 500, 6, 19. 
πλησιέστερο» 509, δ. πλησιό- 

της 65ι, 52 
πλησμονή 4. ἀπο, 33 
πλήσσειν 674,20. πλήσσω υἱ μάσ- 

σω θοῦ, 45. πλήσσω τὸ 8αν- 
µάζω 520, 38. πλήσσω ἵπ ποΓ. 
3 νατίαι 6601, 5 

πλητίος Ἱαεοπ. ὁ πλησίος 150, 
31 

ασ. 157, ὅτ. πλγητός ἆ. 156 
1 

πλύων Λεο]. Ρτο πλείων Τ65, 45: 
Ώογ, 051, 36 

πλίγμα τὸ 506, 13 
πλίνβος 677, 36. πλιθεῖον 6077, 

36: εἴ δ47, 54. πλωθεύεσθαι 
5607, 40. πλιβονργεῖον 677,31 

. 

πλίσσεσΊαι 505, 14 
ζλογμός Ρτο πλοχμμός ος τα 
πλόκαμοι 677, Ἰ 
πλόος εἴπλοῦς. 676, 52, 57 
πλούσιος 07”, 10. μλώνο, 677, 

11: . 177, ὀ7. πλοῦταξ ἀιπη. 
100, ὂ. πλούτιος ΡΙΟ πλου- 

σιος ΓιαςοΠ. 1296, 1ο. ούτε 
ὁ ζόνε 4 646, στ, ιό 

πλοχμός 45, 41: , πλο- 
χμοί 585, ὁ 5 56077, 8 

πΆυμα τὸ, υ. οοττερίο ὁ40, 6, 
πλυνεύς, εἵ πλυνεῖς 607”, 18. 
πλυνοί οἱ 677, 18. πΆνντήρια 

. τὰ {εΙ. 187, 15. πλυντνρίων 
ἡ πομπή ώ18, 49. πλύντης εὖτ 
ποπ ἀῑς. 786, 59. πλύνω πλυνῶ 
πέπλικα 501, 41. πλύτηε ὁ 
455, 19: στις 6, 19 

αλα Γ εκ πέλω 673, 15: 076, 46. 
πλῶ τὸ πελόω 133, 11: τὸ 
πλησιαζω 507, στ: τὸ πληρῶ 
στά, 54. πλω ὅς ᾧ 477, 48 

πλωάδες ὄρνιλες 761, 4ο 
... Γ. ο πλ. ω{ζω 677, 30. πλωί- 

ω 677, πο, 14, ο -ᾱ η, πλωίζεσγαι 

πλώσιεν έλαφφοε ὅπο, 3 10. πλωώς 

ωτός ὁ ἰχ8ῦς 77ο, 10. πλώω 
305, πο 

πνείω Γ. τὸ Ἠνίω 71ο, 58. ᾖ[ς 
πγείεσκον ϱΓΟ απγεον δ19, νὰ 

πνεῦμα 677, 5ο: 679, 1]. ο 
µατέμφοφον στόμα στ], 18. 
το.” ες πλεύµων 077,, 5ο: 
828, να πνευμονιαν 10, ὃ 

πγευστιᾶν ο. 11. πγενστιω) κα- 
μεν, 482, δ. πνεύσω μπε 

ν. 34, 49. πνεύω εἰ χεύω 
8οο, 58. 

πνίγω 07 77, 56. πνίγος τὸ 677, 
δε ́ Ρτοδιειο 677, ἀι. πνες 
«γόεις ὁ 49π, 17. πνιγεύς ὁ 
518, 7: 077, 55: κα οοτερἰο 
67], 45 

--πνός ᾱ. 41, 49. πνῦμι 133, 
3δ 

πνέξ Άιτ. νοεαῦ. 671, 45 
πυύω τὸ πνέω 132, 621: δν, 11, 
πνύω ύσω 672, 46, δι 

πόα ἆ. 118, 44: 613, 45: 077, 
490: Τοῦ, ι 

ποδαβνρός 078, 1. Ποδαλείφιος ο. 
305, δο: 345, 15: 078, 17. πο- 
ὀάνιπτρα ποδῶν 80”, αι: 499, 
31: 4960, 5ο: 796, 17 

ποδαπός 429, ὃ- 59, 54 
Ἱ]οόάφγης τέχνα δίά, 6] 
ποδαφίςειν 006, 3 
ποδάρκης 1όδ, 54: 6078, 5: γος, 

ς. ὦ πόδαφχες 078, ϱ. Αϊ πο- 
δαφκές πει. οχγτ. 078, 1ο 

πόδες 076, 1: 828, 5.  ποδεῶ- 
νες οἱ 078, 51. ποδίζω ἆ. 65], 

ποδοκώνη 3 078, 12. πο- 
.ῥοθήώση 07δ, 20. ποδοστρᾶ- 
βΗ 078, 36. ποδώκη» 4δί, 23 

ποηφαάγος 681, δε 
ποβεῖν εαπι βεπ]ήνο οἵ αεομ[. «οΠ- 

ὃν 13. ποβεῖ τὴν ὀξεῖ- 
νε 49, ὅδ. πολειός ἆ. 078, 
μ] 

πόβεν αν ετῦ, 616, 11. 
Ρτο ον περα. 605, 47 

ποἈέσω 191, ὁῦ. πολεστός 191, 
56, ποβή 55ο, 36: 678, 56. 
ποθή εἴ πόθος 743, 50. ποβήω 
Αεο]ίοθ Ρτοποβέω 4δὺ, 49. πό- 

ποβεν; η 

Βος 678, 52 
ποῖ [. ο πόἈι 078, 44. ποῖ κῆχος 

δα, δα 
ποία ἡ πύα 779,9 , αἴ Ίοη. ποίη: 

[εὰ αΠταήας οχγί, ποιά 7οῦ, 
31 Ἱεπιαιεθι2, 43: 077, 49: 
πα, 11 

ποιείε Λο. 30, 26. ποίεσκε Ίο. 
034, 50. τὸ πορσαν, ῥεπηὶ- 
ὕνυπα 1ηεπηα, ΟΠΡΟ, ὤᾳο, 18. 
πεποιῆσθαι, ἐκ ΠΠΠΙΑΠΟΠο [οπὶ 
[ασιωια Βεἴµππφιιο εἶῖα, ὅδ9, 7: 
Πο πεποιηµέναι Φωναί, Εχ π]- 
ταήοπο [οαί εκρτε[ῖαε ν. 540, 
16: Τοῦ, 13 

ποιή Ιον. ἡ πόα 677, 50: Πεϊγ- 
εις, θἱόας, Εα[αιμίας πούᾳ, 
Ῥαυγιν 

ποίγαι Ῥτο ποιῆσαι [ει ποίήσαι 
Ρ. ὅφ1, 19. πούηµαι Ἀο. 6, 
σι, ποιημάτιον ες’ στίχων 305 
47. εἰς ποίήσιν δοβείρν λζορι) 
215, ὅ9. ποιητήν ᾱ. ποιητή» 
680, 10. ὁ ποιητής τῶν πάν- 
των Δεός 1050, 14, ὁ ποιητής, 
Ἡοππετις ᾖπδ, α, ο αἴδι 
Ρα [μνη. τὰ ποιητικὰ Ἰωνικὰ, 
νι Ἰουῖοεο ποτε μ[πγμαϊα 

τά ὦ, ποιητοδιδάσκαλος 128, 
4 

ποίµτον Λο. Ώτο ποιεῖτον' 20, 13. 
ποιητοὶ ὁοῦἎρι 401, 33 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΕΙΟΟΝ ἀΑΚΑΕΡΕΟΥΝΜ 
μι νὰ αθά, «Ί. ποικίλο: 

6078, 16. ποικίλον ἐστί, Υατίο 
ὉΕοσππατυς ἀτ], 9δ. ποικιλό- 
σπαμλοι μη 51. ποικιλό- 

ων 920, 3ὖ. ποικιλτής ὁ 
1.6, μα μι 

πιδε «ΜΒ κ Ποι ας 
Ρ]ιου]ϊ ιταροεάῖα 4οῦ, 53. ποί- 
μνη ἃ ὁ ὄ7  ο]μνιον η 
678, 56 δα Ἐ ποιμαιδόν ἀφά, 

ποινή δ, (47. 678, 57. ποική. 
ἡ τεµωρία 132, 24: 0οἡ, 035. 
πουναῖος 6το, 11. Πο ποιναῖα 
ὄφγανα 911.49 

ποῖος, ἆο αια]ταῖο 759, 53. ποι- 
ε«ότητος ἐπιῤῥήματα  ὅδι, τά 
ποιπνύειν 679, 13 
ποιῶ 679, 35. ποιῶς πως χατα- 
σχευάςεσῃαε 394, 98 

πόκος ὁ 6070, 45. ποκάδες αἱ 920, 
ὤ5, πόκτος το, 

πολέα» ΡΟ πολκούφ 667, 2] 
πολείδιον ἆ 147, 33 
πολεῖν ἐν αὐτῆ. γετ[αϊ 68ο, ὅ. 

Ίάειη πολεῖσθαι ἐν-- 618, 4ι 
πολεῖς ἃ πολύς στο, 95 
πόλεμος 670; 49. ὁ πολέμαρ- 

κος 191, 16. πολεμήϊα ἔργα, 
Ρτο πολέμια 078, 18. πολε- 
μησείοντε» 480, πο. πολεµι- 
κῶς ἔχευ 4δδ, αι. πολεµι- 
στὴς 3οό5 463, 13... πολεμό- 
κλονος 3060, 53. πολεμούμενοι 
50ο, 64. Πολέμων Ἠειομ]]9 Ε. 
6079, 49. Πολεμώνιο; ορρ- Τ 
679, 55 

πολέσι, πιμ[ιῖς 758, ὅσ 
πολέσκυμαι εἰ πωλ. όο 8, 57 
πόληο» Ε. Ρτο πόλεως ὥς 1 
πολῆς ἐπέβησε κελεύβου 9δ4, 5: 

απ Ρο πολιῆς, αϊ 0δο, 16 
πολιά Ἡ 08ο, 14 
πολιαῖος Ζεύς 3175, 1ο πολιας 
Άθηνα ὅδο, 12. καὶ πολιάς, [. 
Αβηνὰ 986, ὃ. Πολιεῖον ορ. 
Ἱτα]. τι, 11. Ἰάεπι Πολέειον 
68ο, 11: Ἱἴοππφαε Φτερ], ΒΥ2. 
εἴ διΤαῦο ἂς ΡΙΗΗ, 

πολίθω τὸ οἰκῷ 08ο, ὅ 
πολωήτης ΙΓ. Ρο πολίτης δο, ὃ 
πολιοκρόταφου 08ο, 18 
πόλιον Ἠετῦαε [ρεςῖεν 6δο, 59 
πολιοφχητικὸν ὄφγανον. 050, ιά 
πολιός 68δο, 16. πολιοὶ λύκοι 

08ο, 20. πολιὸν σίδηρον 08ο, 
54, πολι» ἁλός 08ο, 16. 

πολιοῦχος θὰ, 18: ὀ7δ, 58 
πόλις καὶ Όδο, 1. πόλις, ἡ ἀκφό- 

πολις 3175, 3. ἃ πόλις ΟΟΠΙ- 
οἱ, αἱ Πεειαπιιτ 228, 51, 

πολίσαµεν 08ο, ϐ. πολίτης ὁ- 
08ο, 7. ὁ πολίτης τη Κέω 
νήσου 507, δ1. πολιτεύω 17, 
20. πολίτευμα 190, ὃλ, αἲρ 
τὴν πολιτείαν ἐγγράφειν 965, 
δ1. πολιτείας δίκη 401, αν 

πολιτικόν ΡΙΟ ποιητικών 4 
10, 31 ιών 

πολ.α αὀνετὺ. 691, 17. πολιάκε 
171, 6 

μα. ος ἄμπελος 1907, 56 
πολιός ΡΙΟ πολύς 0δο, 41: Ρ]. 

πυλιοί Όδο, 4ι :. ἁμα]ὶ ὣο 
08ο, 48: {[οοπ. ποἈή 
6ο: πετ. πολικών αοάν 26. 
πολἈλὸν παυφότεροι 005, αφ. η 
πολαστό 14, δο:. 207, 44 

π 996. 

᾽πάλος ὁ 659, 17. «απόλοι οἱ ἐν οὐ- 
φανφ. μονη ο. 3 
--πολος ϱΟΠΗΡ. ρα- 

νὰ -πφιιίς ο οσο. ο α΄ 
πόλτυς , 

- ΡΑΤΟΧΥΤΟΠΑΦ γοςες ο σὰ 

λύαιμος 105, πο 
μα ο δν Ἡ, Αν μν, 
πολύβιοι 5, 33: 355, ο λοβ» 

0δο, 57. αρ ὕται 1ο, ο 
πολύγλωσσος 3 

νο, Γοεομα19. . ἕ σος 
γφάμµατος χοῦ, 49 

πολύδακφυς 46, πολνὸέ,- 
ὀφεος ᾿ δα. ο5 

Γ596, 66. .. 
6δι, 15. πολυδεύχεια κκ 
ἄδαν ἀ4ν πολυδίψιος 133, 18. 
πολυδίψιον Ἂργος ρα 

Πολύειδο» νατες 081, Το 
«ειδος Αειζορ]ιαπὶς [αυμ]α ὅ75, 
30. πολνυετεῖς 399 

πολύώιλος 411, 25. αιλόόον 
1, 3 γα 

πολυβρέώματος ερ 4 
Ἀρύλητος δν 1 

πολύϊδος 31, δ. Τολύϊόος να[οφ 
68., 24, 52: αὔφηεο αῑ με]νοιι- 
Εο εἴἶαπα Ἡ. ν, νεε[. { ὅυ6. εφδν αἲ 
Ἀνίδριδε ο 

πολυκάγκη» εος 68ι, 590. ο. ον 
κάβεδφος 518, «. πο 
ψος γυ]ᾳ. ΡΓΟ πολύκοµφος729, 
30. πολύκαφπος 0δι, ὅ3. 
λυκέντητος ὀοῦ, 1: : ὅδα, 45, 
πολύκεστος 19. 

κίητος ὅιά, ὃ. π λε μις. 
εδος 918, ὃι: α Ρτοάμειο ὅ18, 
8ο, 06. Ίἴεπι πολννληνν να. 
618, 46. πολύκµητος 531, 
πολύκρηωνος 681, ὅδ, ενας 
κφιμνος 0δι, ὅ7. Πολυκτόριον 
οι Πολύκτωρ 681, 44. πολν- 
πύματος τόπος ὅ49, 19. ῄπο- 
λύκωποι νες 473,39: δ18, ὁς 
πολυκωτιλος 1815, 8 

πολυλήϊος ἀπι, 19: ας 46. 
πολύλιτος 

πολύμηλοε Ὃς μή τα 
πολύµητις 1 

Ὅοοπαπη. ρεῃ. ὅ1δ, 
µνια 9. ὀ9φ6, ὅδ, πολύμηδαν. 
αχό, 5]. 

πολυνπός 51, 9. πολύνιφος 7, 
Ὀπολύξηρος δι, 59. ο 
χητον « «ου, ΡΓΟ πολνόχεντον 
λο, 

πολυπάµµων 199, 19η σ8ι,. 8 
699, ὔ: εἰ πολνπώµων σσ9, δα, 
πολυπάταγι α. 3δο, 1. πολν- 

πίζαξ ὅτι, 54 ' 
- πολνπλασιασμό» 766, 47. αἲἲ- 
Εἱ πολαπλασιασμόᾳ. 

«πολνπληβία 14, 1ὰ1 δα, δα, 
πολύπτυκος 0ρ5, 25.. π 
πτωξ αθδ, 50 059, 11 

πολύφαφος 68ι, 45: οἳ πο- 
τλυῤῥαφής 148, ὅ7. πο, 
ν 140, ὅἹ, πολύῤῥιος ' 

πολύς έος 679, 65. πολυσπε- 
Νε 301, 18.  φ-λρν 

ὃδι, 66. πολντάλαντος 
3ὸ, κ νκω-- 459, 37. πο" 

.. 
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[λυτελής 7δο, 44: : Ῥ]αγ. πο- 
λυτελεῖς 761, 1ῦ. πολύτρο- 
ος 08”, 50. πολύτροφα ὁδς- 
πρυα σε, ἀ4θ. πολύυδρος 

ποννη αι”, 32. πολυφάγον 
οὗον Τ00, 50. πολυφάγος 
ῬΔΟΧΥΙ. 681, 96. πολυφαγία 
9οῦ, 34. πολυφέρβη 41, δι 
εσας πολυφόρφβη 0δι, ὅ7, 

τ. Ηοἴγομ. δυῖά. ΕαΙ. ον 
ο πολύχρονον ζῶον 15, 560. πο- 

Άνωπός 083, 3.  πολνωφῦ 
ο8., ἆ ών δν 

πολῶ ᾱ- 199: ὃ1 
πολώ εἷς 4. 608, 51. πολω τὸ 

 φιγοῦμαι ἡ περιπατῶ 60δ, 14: 
πὸ ἀναστρέφομαι ὅ], 44: τὸ 
συναναστρέφομαι καὶ ἐπιφοιτὼ 
98, 10. ἃ πολῶ εοπιροῇια 

97, δο: ϱὔ, 56 
πόµα εἰ πῶμα ποά, 57 
«πομπεύς 310, 18. πομπεῖα τα 

ε, δα, 44. πομπή ἡ 0852, 7, 45. 
"'φὰς ποωπὰς π»µπεύειν 409, ὃ. 
τποωπῆς σχΊμα ἴπ [ροπία ἆε- 
-ἀμζεπὰα ὧδὰ, δ. πόμπιμος 
405», 005. πόμπος [ει πομπός 
405, 9δ. πομπός ὁ6δ-, 7: εἴ 
Όπο, 6: 637, αὰ 

-ποωφόλυγες αἱ 6082, 1ο 
«φονέσω Εἴ πονήσω αἲ ἀβετ. 15ο, 

9. πονεύµενος Ὀογ. οτ]οπ. 082, 
10: εἴ 200, 1. πθυηρός ὁ 505, 

8: 6085, 16. πόνηρος 682, 16. 
φονηρεύω 68», 20. πόνος 68», 

18: οτ 6δο, 18 
πόντος 082, 91: εἴ 66ο, 18. Πον- 

σιὰς ῥίζα 980, 1 
πονῶήσω ᾱ. ο πόνος 682, 54 

πόπανον ᾱ. 406, 54: Ρ]ΗΣ. πόπανα 
6509, 22:08, 49 

πόποι, 9εγι]ίοῖ ἀῑ 825, 52 
ποππύςειν 101, 35. ποππύσµατα 

6085, 4δ 
(πορδαλιες 425, 53 
πορεία ᾱ. 462, 11. πορεῖον τὸ 

684, δ. πορεύω 085, ἆ 
Φτόρἃις ἀῑτη. 159, 329 
πορβμή 49, 4. πορβμήϊον 347, 

45. πορθµίς 1 39, 42. ποφ- 

:Θμός ὁ 6055, 19: εἰ 141, 3δ: 
7Τ, 35. 

-πορίςειν τὸ παφέχειν 546, ὃι 

Ἵπορκης ὁ 6055, 51. 2 πόρκιον τὸ 
085, 10. πόφκι ὁ 085, το. 
πόρκος 085, 25 

πόρνη 0δ5, 06, πορνεία α θδ4, 
0: 807,9 3 

πόρος ὁ 683, 4, 9: 056, 15:ετ 191, 
εἴ ἔλδε «πορός ὁ 0δ6, τά 

πόρπακες ορ 4δο, 5δ. 
{ πόρπη ἡ 055, 41. πόρπη, β- 

Ἰμαία 605, 532: οἨ]αΠΙΥ5 492, 5ο 
ἱπόῤῥω 685, 43: αὔδᾳιε , Γαρ[οτῖ- 
ριο δ44, 14 

πορσυνέουσα λέχος 6082, ἀτ. πος- 
σύνω 080, 45 

πόρσω Ρτο πρόσω 685, 45 
πόφτα 085, ὑ7. ῄπόρτις 684, 1: 
τοι 305, 4ο: 4592, 7 

φποοφύρα ἡ 84, 1ο. πορφύρεος 
' θά, 1ὸ. ελ ολά δν ο 

πορφυροεργής 45. Ἅπορ- 
« οὖν. ώς δν 1”, 16: ετ ςό, 
- ο. ποφφυρεῖν 6δα, 18. πος- 

Φφυρώδης 4δ6, ας 
πόρω τὸ παρέχω 680, 90. πορῶ 

Ῥτο περ νυὶρ. 085, 16 

ΙΙ Ν Ὁ Ε Χ. 

πός Ρτο πούς 6005ς 23 
ποσατος ἆ. ν 080, 2 
ἸΠοσειδάων Ε. Ῥτο: Ποσειδῶν 084, 

ὅδ, 45, δ4: 775, 59δ. Ποσειδέης 
οἵ Ποσειδέων 084, 509, 4θ. π{ῖς, 
Ποσειδών 456, 6: 084, 30: 
νου. ο. ῶ ΤΠόσειδον 084, δι. 4. 

Ποσειάώνιος 3236, 55 
πόσθη σδά, 556 
Τοσιδων 084, 3, 39 
πισις ἡ 684, 19. ΄ πόσι; ὁ 0684, 

«9: οἵἳ 1ά0, 4ὁ 
πόσος, 4ο (παπβτατε 750, 55. πο- 

σος 762, 44. τὸ ποσότητος 
75, 95 

πέσσ᾽ ἁπαλοῖσε, ΡΙΟ ποσί 604, 4 
πόστοςε, ἆ9 ΠΙΠΙΟΤΟ 760, 25: Ε 

Ῥτο πόσατος δα 
ποταίνιον 6055, ὃ 
ποταμός 055, 4. Ποτάμιοι ΛΙ. 

αιια το ποταἩ 958, 46 
πότερος ΙΠΙΕΙΤΟΡ. 028, 54 
ποτή 608», αι 
ποτήρ ὁ 085, 19. ποτήριον θ85, 

13. πότης ὁ, οἳ ποτής Ἡ 108, 
4δ. ποτής ῆτος 68δὸ, 18: ετ 
χό6, 41: 191, 96: 582, 5ο 

ποτί Ὁ. Ῥτο πρός 545, 3: 085, 24 
Ποτιδειάν, Νερι. Ὦ. 126, 58 
πότιµον ὕδωρ 655, 6 
ποτινίσσεται 685, 31, Ὠοτ. Πο 

ποτιπεπτηυῖαι 100, ὃ7: ποτί- 
τασσε 68ι, 54 

πότµος 6585, 29 
πότνα Ῥτο πότνια 6860, 5. πό- 

ποτνιάδες 3ε- 
ποτνιᾶσθαι 685, 

τνια 6585, 9ο. 
αί 085, 4ο, 
49, δι, 95. Πότνιας Ἰ9ς9 
Ῥοεοι. 085, αλ 

ποτός ὁ 685, 4, αἲ πότος [αθ[ῖ. 
Ῥατντ. 656, δ: 085,5 

ποττὰν εἴ ποττὸ Τ)οτ. 086, 1 
ποτω ἆς ᾧ 006, 48: ᾱ. 155, ὃ: 

685, 509, δο: 604, 969. ποτώµαι, 
νο]ττο 8δ, 4δ 

ποῦ αἰνετὸ. 669, 15 
πούς 686, 4: αοπῖο ασσοεπῖα 686, 

16: µΡεπὶῖ. ποδός 686, 3ο. ἃ 
πούς «ΟΠΙΡΟΠΙΑ ΊΠ ους 6ἳ ο5 
30, 14. ἃ πούς οοππρο[ῖα πειι- 
ττᾶ, Ἰοπφαπα τηα[ου]ίπὶ ἀε[ασπ- 
παπα τεϊϊπεηῖ 776, 1δ 

ποῶ Ῥτο ποιῶ ΑΙ. 6το, σ5 
πραγµατευτής 520, 30. πραγος 
"πο, α Ῥτοάπεῖο 9248, 4 
πραϊδα, Ῥτασάα 500, 17: πραι- 

δεύω, ρταεάοτ 50ο, 33, εκ Τιαῖ. 
ον εἰ πφραιτώφιον 4Τὸ, 36: 086, 

πρακτύς ἡ 516, 54 
πράµνειος οἶνος 086, 5 
πφανής 087, 25. πφανές 086, 27. 

πφανίζειν 086, 25 
ο αμ. 300,9. πφαξίνος 705, 

πρᾶος ὁ 550, 2ο: 6086, 25 
πφαπίδες αἱ 086, 45: αι. Ρ|. 

πφαπίδεσσε 6586, 4ο 
Πφάς αντός Ρτ. ὅὅ5, 12: 6055, 37 
Ἴπφασιά ἡ 461, 354: 086, 48 
πρᾶσις ἡὶ 056, 49. πράσω Γ. ϱ 

περῷ ϐ0δ8, 1. πράτης ὁ 3ο, 59 
πφαύς 686, 33: οχγιοποπ ὁθ5, 

30. πραῦὔντής ὁ 56, 6 
πρέβω 6 πρήβω 687, 4ο 
πρέμνον εἴ, πρεµνίέειν ϐ86, 54 
πρέπω 080, 97. πρέπω τὸ λέγω 

{ει προλέγω 46, ὃ 

πρέσβειφα Θέμις 
επφέσβεις Ῥίατ. 682, 19. 

πρέσβα θεά 067, 5. πρέσβεια 

Ίοεπις 6 πφίσβυ» 005, 7: 687, 5 
067, 6 

] πφε- 
σθεύ» ὁ 087, 8. πρεσβευτής ὁ 
657, 9, 30.. πφέσβεωςβεπ. Λι. 
087, 171 Ίομ. πρέσβηες 087, 8: 
οἵ πφεσβήϊον 087, 1Ο. πφέσβις 
60871, τ1, 14. ἄἴ πρεσβίων πφέ- 
σβιστος 705, 31,  πρέσβυς ὁ 
087, ὅ, τὸ: 
της ὁ ην Ρ) 

πρευµενής 0δσ, 1 
ο ηγμα Ἰοπ. Ῥτο πρᾶγμα 905, 

3 
πρηγοφεών: γΥἱ[ο προήγορεών. 
πῳμεῖα γυνή ]οη. 44ρ, 5Ί 
πρήθω σω 0687, 59, δά: ει 63, 96 
ποηνής 687, 21: πεΠῖτ. πρηνές 

087, 54. πρηνίξαι 687, 97, 54. 
πρηνι κ Άναι 687, 3 

Πρμξῖνος ἆ. Ἱ. 687, 57 
πρήσσω Ρταεί, ε [5. 687, ὅ7 

πρηύνοντα:ι ]ομ. 6, 
πρίαµαι 08δ, ὃ. Πρίαμος 085, 
ἃς 19. Πριαμίδης Ἑκτωρ 106, 
ο 

πρίε 658, 7. πρίεται 658, 11 
πρίζω 68δ, 9, 11: οἳ 123, 94: 523, 
7 ϕ - 

πρίηωι τὸ ἀγοράέω 688, ά: ν ᾱ. 
102, δο: 154, 17 

πρίᾷω σω ᾱ-. 687, 59 
ποίν αἀνετὺ. 686, 10: οοτηρίϊ « 

405. 55 
πφίξ αἀνειὺ. 7δι, 4δ 
πρίξω Ὠοτ. ῬΓΟ πρίσω 192, 54 
πρίσας 406, 16 
Πρίσκυ λα "16, 5 
πρίω Αίπς Ῥτο πρί(ω 088, 15. πρίω 

[οι πφιῶ τὸ πωλῶὼ 08δ, τὸ. 
πριὼ ἄσω 193, 4δ. πφιῶ, ΕΠ1Ε 
193, 5Ο 

πρίων ὁ 688, 9: ε Ρτοᾶπεῖο 674, 7 
πρὸ μιᾶς ἔχει τὸν τόνον, Ἰη Ρθ- 

π]εππα 265,1: θ6ἵ Πιος ν. 2, 
πρὸ δύο, ἵπ Απιερεπι]ίυρα. πρὸ 
τοῦ εἴ πρίν 790, 5. πφό Ῥτο 
ὑπέφ 689, ὁο: Ῥτο ἐπί 691, 
δη. ῃτο παρά 05ο, 1. προ--- 

α[ρἰταΏοπεπα αμαπάοηπε Ιπάμῖτ 
Φπι, ἄδ: 8ο1, 1 

προαυλία εἴπροαυλίζεσθαι 089, 54 
πρόβα Ῥτο πσόβηλι 68δ, σ8 
προβάλκεσβαε 6090, 5ο 

η πρόβασι ᾱ- 345, δὰ: 91ο, 19: δ43, 
1ο 

πρόβασις ἡ 0858, 34. πρόβασιν 
ἔχονσα 3ύρα 053, 9. πφοβα- 
σεις αἱ 523, 11 

πρόβατον 6058, 21. προβάτειος 
δοφά ὁδ4, 54. πφοβατειά 658, 
30. πφοβάτεον 206, 50. πφοβά- 
τερον 306, 55. προβάτιον 350, 
55: Ῥ]ατ. πφοβάτια ὅ19, 37- 
προβάτιον δέρµα 907, 15. πφο- 
βατογνωµων 356, 49 

προβέβουλα αρῦ, 50 
προβλής 258, δ. προβλής σκό- 

πελος ἀδ2, 5: ϐ8δ, 5ο. προ- 
βλῆτες λίθοι 699, 33. Ἅπρο- 
βλῆτες στ]λαι δ4ο, ὅπ 

προβολή 355, 50. προβολἠὴ τό- 
που δ44, Ίο. προβόλιον 699, 
15. πφόβολος ου]: Ῥ]υτ. 

΄ πφόβόλοι 690, 21 
Βνντ 2 

ἃ σμο εἳ πφεσβύ- ̓  
ο δ 

99 

πρόβουλος 208, 41. προβούλευμα 
308, ὅ] . 

προγαστφίδιος ὀπλιόις 560, 13 
πφογεύστης 51ο, 53 
ας νυ]σ,Ρτο προηγ. 058, 

Ε] 
πφογραµµός 783, ἆ 
ορ ει προςδ. 7139 

Ἅ . 

προδιέφχεσ ο 4οθ, 1 
πφοδοχή α σέ, 19 
πφόδοµος ἀάι, 10: 088, δε 
πφοδοσέταιρος 501, 30. πφοδοσία 

ᾱ. δι, 25 
πρόεδροι ΛΙ]. 5604, ἀπ, 4δ 
προελέτω 8οῦ, 22 
πρόελος [ει πρότελος  θ9ο0, 15 
προεξάφχων της ποίµνης 545, 55 
προέξοδος ϱ, 56 
πρόες [- 9δι, 11: 088, 5]. προ- 

έσβαι 5, 4ο 
προεσβίων τοῦ βασιλέως 515, 58 
προεφηνισµένος 818, 29 
προηγοφεών ὁ 058, 55, ει Θυἱἀαθ: 
ν Ηείγο]ήα8 πρηγορεών, Ρες Όπα- 

«οΡεῃ [ο. 
πφοηγον Μένω» θέλει ὁ 3εός 509,9 
πφοήκατο 60ο, 19 
προήπεα ἐρετμά 902, αδ 
ποοἼκνεν 131, ὁ6 
πφοήροσία η 0588, 44 
προηρτηµένος τῷ «γῷ 7ο6, ὅά 
προπέλυμνος 688, 45 
προλέσει τοῦ σ, σµύρνα Τ31, 3 
προβεσμία 688, 5ο 
πρόβυρον 411, 50. µπροβυρών 

δοῦ, 4 

πφοίαλΆε Τ 688, 57 
προίΐασι, Ρτοά ει 603, 19 
προΐει 177, ὃ: 4θ7, 4 
πφόϊθον ΡΙΟ πρώῖςον ἴθι πρῷςον 

603, 5: ἴτεπι Ηείγοῃ. ει δυιά. 
προῦιλε 688, 55 
προΐημι 609, 20 
προῖκα αἀνετυ. 689, 11. προικί- 
ο οὰ ὑπὸ τῶν αἀγκχιστέωνἀδα, 

προϊκνεῖσγαι τῆς μέρας, νεπῖτα 
απῖε ἀῑεπα 

Προικόννµσος 
προικός αὀνονο. 79, 

προΐκω εἴ πφοϊκνοῦµαι 088, 6, ϱ. 
προίκτης ὁ 495, 56: 680, 1 

προικφαπφάγματαὐδ», 30. προῖ! 
6859, 6. πρότξ Ίο. νο 
400, 59. πφοῖξ Ῥτο πρόξ 0δο, 
19. πφόῖξι τῆς ὀσφρήσεως 
δαῦ, 3 

προΐσσομαι 6δο, 5 
σὸ προϊστάμενον τῇ γνωμη Του, 

ο αυ 
πφοϊτός 6 προϊτὼ ,46 
πρριῶ 617, 50: 080, ἀπ: ας 16: 

8οῦ, 35. πφοϊῶ τὸ πφοπέµπω 
700, 42. προϊοῦσι τὸν ῥοῦν, ἄπ 
ποιοῦσε 6ο”, 19 

προκαλεῖν 000, 31. πφοκαλεῖσθαι 
την δίκην 952, 19 

προκάλυµµα τὸ 699, 13 
πφοκαταβολή 1458, 55 
προκατάρχων 777, Ότ. προκα- 

τάρχον Ἀέμα 206, 1δ. προκα- 
ταφχον ἔχει ὄνομα 88, 30. [Πο 

οὗ προκατάρχει τὸ ψῶ 818,11 
πφόκλειτος 315, 34 
προκλήσεις ὄγγραφοι 494, 57 
προκοιτών ο. 8ο, 4 
προχόµισµα το 65, 28 
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Προκόννησο» {. 659, 49: 089, 18 
πθοκοπαί, Ρτοπποµοπε» 689, 49. 

Προκόπιος 730, 3ο 
προκριτής ὁ 455,4 
προχφόσσας ἔφνον 68ο, 26 
προκώνια 7σο, 6 
ἐν προλίµναις ποταμῶν Ἰ 798, ιδ 
πρόμαλα Τῦ, 50: 05,38. πρόµα- 
”λοι 36 
πρόµαχος «- 399, 9: Ά]. πφόµα- 
κδι 613,51. προµαχώ» 550,30. 

Ῥ . προµαχῶνες οἱ 4ο, αλ 
προµετωτίδιος 787, 5, 9 
προµήβεια εἴ προμηβία 402, 19. 
Προμηβεύ - 689, ὅ7 

προμνηστῖνοι 0δο, 39 
προμολεῖν 689, 55. πφοµολή 
.680, 54 
πφόµος ὁ 689, 45 
ἨΠρομῶτος, Ρτοπιοῖιο 680, 47 
πφοναῖα εἴ πρόνοια Μϊπεινα Όδο, 
7. πφόνοια 689, δο. πρόνοι: 
Οι (ζαπῖς ιιοά πμ όμτιή εἷ- 
μαρμένη 6005, 7 

Ἠρόνοοι Ρορ. Οερμα]]. ῥο7, 5ο. 
τοσα» Πρόναιοι γεὶ Πρώνιοι. 

πφόξ εἳ πρόκες 68ο, 17, 25 
πρόοιτο - 136, 17 
σα προορισἈέντα, ἴατ. 6005, 9 

προπάφιιἈεν 680, 65: 6οο, 1 
ὃν» 668, ον δν, α: 
προπ/λακισβεί; δαν .. προπη- 
λακισμός 60, 46: 60ο, { 

πφύπολος, ϱ, 4ο 
Επ όμλοι τῶ» λοιπῶν 543, 

προπφοκαταϊγδην .. 5ο 
πφοπφοκυλινδόμενος 49, 6 
πφοφέει 461, 1 
πρὸς τοῦ Διός 60ο, 9) πρὸς αὖ- 

πῷ τῷ κχρωτέ 915, πρὸς 
τὸν ἄρχοντα φαίνει», αριὰ τοᾶ- 
ΕΙΠϊτ. ἀείειτε 758, 4. πρὸς 
Ῥτο παρὰ ὄφο, 9. αὐ[ο]. μικρόν 
πι προς μη 

προσάγνυσθαι 502, 4 
ο ον. Φιλοφρονητική 

33 
προσαιτεῖν 318, 1. πφοσαίτης, 

ππέπζῖεαι 08ο, 1: αρ. 5 
προσανάβασις 1, 1ὸ 
πρόσαντες 70ο, ὂ. προτάντη χω- 

ρία 130, ὃλ 
πφοσάρµατα 15ο, 38 
πφῥοσασπάζεσθαι 30ο, 45 
προσαφὴ τοῦ σώματος ύᾳο, 4 
προφδιαλέγεσβαι 615, 48 
προκδιοφισό» 759, 1 
πφοσθοκῶ ἂν 381, 49. προσδόκι- 

μον ᾱ. Φ57, 39 
προοεγγίότ 4δο, 11 
πρόσειλος 60ο, 14 
πφοτελεύσει τοῦ ο 413, 41: τοῦ Ἡ 

ἄφο, 31 
πφοσέἈγνοι 9ο, 1 
πφοσενώπιο» 5146, αλ 
πφοσέοικε 513, ὃ5 
προσεσκἈγκότα ο 58, δ4 
πφοσέτῃε [σα πφοσαίτη» Όφο, 8 
πφοσεχὴ, ταῖς 805, ἃ 
ποοσηγοφικά (κε ἀῑεαπίνγ δύ8, 4ο 
πφοσήκατο 60ο, 18 
πφο.Ἠπον τὸ ύ0ο, αι 
ποσήλντο 6ᾳο, 16 

πφοσημαίνειν 40δ, τά 

πφοδημερεύειν τη-- 387, 18 
πρόσθα Ῥτο πφόσὃεν ἀθά, 13. 
κα ρά ἅλιων, ΔΠίο αἰϊοο 504, 
3 

πρῤεβεμα τὸ 60ο, 35 
πρόσἈεν ἔ3εν 134, 16 
προσθέσει τοῦ . 058, 1ύ: τοῦ ς 

601, 51. [Πο πφοςλήκη τοῦ ο 
035,59: τοῦς 607, 30. πφοςβήκή 

κυρίου 166, 31: ἴἴεπιιο τά, 1 
πφοσέ, ηῖ ἐνί, ἓ, πν 36 

190, αι προσιτός 
προσκαβέζεσθαι 4θο, αι 
πφοεκαλεῖσίαι ΡΙΟ πφοκαλεῖσΏαι, 

Ρίονοο. 119, 
πφοσκαταξύειν 411, 95 
προσκεκυφώ» . 240, 31 
προρκεφάλαιον 0ο, 3ο 
πφοςκλιτόν 6090, 30: 728, 13: οἳ 

τὸ πφρόςκλιτον 519, 45: οἳ 
πφόσκλωτρον ὄᾳο, 5 

πρόρκφουσις τῶν βελῶν 016, 31 
πφοσκννῶ εἲς 60ο, ὃ1 
κατα πφόςληψινσυἈαβῆς ἀ1ὸ, 4 
πφοςξηραίνεσβαι 384, ο5 
πφόσοδος, αεεε[[ιο 056, 12. [ςφ, 

1ῦ: 177, 16. πρόσοδος Ἰλιαχή, 
Ἰδει Ηετοβϊαπϊ 4λο, 5ο, [ο 
146, τά 
πφοσοδεύεσβαι, Ππροσέρχεσβαι 
ης 31 ρε ό-- 

πφοσοικειοῦν 541, 24 
προσόρµησις 777, πά 
κ... τὸ πφόσωπον, {Αεῖεθ 

7 
προςπεφυκότως 152, 505 
πφόρπολο»ς , ο], 39 
προορησσόµενον τῇ γὴ ὕδωφ Τοῦ, - 

30 
πφοεστΏναι 70ο, 19. πφοςσχών 

76ο, 17 
προστάς 688, 55 
πφοστάται τῶν µετοίκων 134, 49: 

{οθπι. 6. πφοστάτις τοῦ πολέ- 
μου 545, 5] 

προετέτηκε 7οο, 11 
πρόστη 093, 135. πφοστῆναι 7οο͵, 18 
προετιβέασι τὸ β τῷ ϱ, αὓ Ιπ]]ο 

[ο. ποο, ὦ2 
τὸ πφόστιµον 758, 40, 48 
προετΓίβεσθαι χρώμα ῄοῦ, 25 
προρτρόπαιο» 43, 7: Ἴοο, 9 
προστῷον 415, 38: 005, 4 
προπυπακούειν τι 100, 35 
προεφάγιον 640, 14: Ρ]. πφος- 

Φαάγια 50ο, 28 
πφόσφατον οι, 6 
πφόςφθεγµα 112, 9 
πφόσφοφο» 300, τά 
προεφνῶ» 7ου, 13 
πφορφώνησις ἀλλ, 6 
πφόσχες 99, 06: 7490, 6, 19. πφό- 

σχωµεν Ἠτε ωσι 409, 7. πφο- 
σχών 7ου, 16 

πφοςκωσἈἍηναι 68ο, 23 
πρόεω ὰ, 5ο6, 9: ὅρδο, 9: 086, 4λ 
πφροσῴδιον 60ο, 41, 48, πφοσ- 

ῴδια [ει πφοσφδία 17711. προσ- 
φδίαι 765 

προσώζάσαν τὸ, 40 
πῄότωπον 091, ὰ. πφοσωπεῖον 

518, 1ο 
πφοτέλεια 75ο, 48 
πφοτεφηγενεῖε πα, 16 
προτέφοἈε 58ό, 49: Πηε]ίμά προ- 

τέφωηε, ... Ρτούµοία, 
πφότερος δ90, 54: 091, 10. πφο- 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΓΙΟάΙσΟΝ αξΕΑΕσΥΝΜ 

στ 691, 11. πφοτέρωσε 691, 
1 

προτί Ε. 543,1. προτὶ ἄστυ 375, 
17. προτὶ Ίλιον 198, 7. Πο 
ποοτιειπεῖν ἴαθο, ὃν 

πρότµµσις 691, 15. πφοτομνὴ βούς 
-"4ο6, 18 
πρότονος 601, 14: Ῥ]. πρότονοι "ας ε. ὃ Ρ'. πο ο 

προὔνεικοι 601, 19. αρμᾶ δυἱἀ, 
πφοὔνικοι, αρυὰ Ηε[γεῖ. πφου- 
νικοί ΟΧΥΙΟπωΦ. Πο προῦ- 
νεικοι αρποί[οῖτ εἴἶαι Ελίζα 
εἳ πετ οσ/θιαῖς τατῖο. 

προυὺπεῖναι 777, 38 
πφοὐποκείμενον ἔχει ὄνομα, οΕἱβί- 

πειη Ἰάβεῖ α ποπ. 133, 
προύπτον [- τὸ πρόοπτον 705, 11. 

προὔφγου ἴ-. 691, 50. πφοὺρ- 
γιαίτεφον 601, 37. πφουφγιαί- 
τατα ΑΙΙ, αι 1 

Προῦσα ει Προύσιοι 513, 45 
πφουσεἈ..εἴν δ0ο, 11 
πφοὔστη ἓ. ΡΓΟ προέστη 00, 11. 

πφούστητέ µου ο 1 
πφουφαφπάζειν 01, 3 
ὁ πφοφαινόµενος τοῖς πλέουσι 

πύφγος 788, 13. προφασία 88, 
40. πφόφασις δᾳ1, 56 

πφοφερεῖς 699, 55. πφοφερέστε- 
ϱο: 300, 4. πφροφερέστερον, 
πλε]ία 790, 453 

“προφέρουσι διὰ τοῦ εια, εβετιπῖ 
Ρες εια 135,51. προφέρεσβαι 
Ρτοῖδεγε 110, 45 

προφήτη» ὁ 691, 46. οετη. προ- 
φρτις ὤρ], ὁὅ 

προφβάσας 703, 38 
ποοφόωςδε 42δ, 15 
πρόφφασσα 091, 56. πφόφρω» 

601, 58. πφόφρων αἀνοτῦ. 70, 4 
πφοχέοντο ππειαρ]οτ. 601, ἄ:: 

8ου, ὅσ 
προχβἈεσινός 691, 56 
πφόκνν 691, 5ο: εἰ 338, 37 
προχοαί 693, ὅ2. πρόχοος 09, 

40. πρόχος [εα πρόχους Όδο, 
19. πφοχόου νῖο Οἶῖπι κέραρ 
50, ὁ1 ὁδο, ο προχούδιον 

505, 59 
προφηνίζειν 818, 3ο 
πρόφδο» δοι, 4δ 

πρυλέε» 005, 51. πρφύλις ὁ 605, 55 
πρύμνα 596, Β. πφύμνη ἡ δ0ὅ, ὅ5. 

πφυµνήσια 171, 47: 0φ9, 568. 
πφυμνός ’ πρυμνώφεια 

, 40 
πρύτανις 095, 46, ὅδ. πρντάνεις 

Αίπεπ. 504,48. πφυτανεῖον 005, 
49: 604, 1. πουτανεῖον, τὸ Φή- 
µόσιον ὁ03, ὅδ. Ῥ]υγ. πφυτα- 
νεῖα 605, 4: 004, 38: πρυτα- 
γεια 000, 4ὀ. Ἰοπ. πουτανήϊῖον 
004, 4, πρυτανεῦσαι 000, 14, 56 

πρῶὼ Ρήπα. ἴ]. 623, ὅ7. πφῶ τὸ 
περῷ 687, δ4: τὀπιπράσκω θὔ7, 
δο: τὸ πρήλω 087, ὅ2. ἕ 1. 
οχ προῶ [ει πφοϊὼ 471 
680, ὃν ο... 

πφκειρα αὶ πρφρα 603, 55 
πφφζον σοι, 50 

πυφην 3060, 11 507, 16: 018, 

μπι 603, Β, 11, τὰ πρφην 048, 

9 
πρωθη αι 60”, 41 οἱ 138, 1ὰ 
πφωῖ 603, 4, 111: ὰ πρὼῖ 0903, 

αχ, πφῶτ αρυὰ Ποιον πΔ- 
Ε αακλορύαι αμα πγωὲ 007, 

ποοο 

ᾱ1. πρωῖα » 618, 5: ζ9., 18. 
πφωϊαίτεφον 003,45. πρωϊζός 

: 8ου, 31. πφωϊςά 691, δ7τ 603, 
3. πεῳφώϊζον Εἴ πφῴςον 003, 1. 
πρώιμο» 59, 9: 45, 13: 48ο, 

δι. πρωῖ 
πφωϊνός ΕΙ 14, πρωϊνόν 906, 

πρώτον αἀνοτο, 1603, οι 
πρώτα αὶ πφῴφα 602, 55 
πφωκτός ὁ 005, 45 2 

πφών ὁ 6903, 49: 8οο, 16: Ῥ]ατ. 
πφῶνες οἱ 603, 47: Ρ. πφώονες 
ὤκρου : .. -, 5ο 

πρώρα ἡ 093, 325, 41: οἳ πρῷᾷ 
ρ 518, ὅ7: 603, 54. μις ὁ 
092, 38 ό 

πρῶτα αἀνεχὺ. 605, 16. πρω- 
ταγωνισταίθ13, δ1. Ἠρωτέας 
4. 795, 15. πρωτεῖον ἰ, 187, 
33, πφρωτεσίλαος Τ0,10. πφα- 
τιστος 005, 19. πρωτύγαλα 
697, Ί. πφωτογενής 407, 53. 
μόριο» ἵνα, νο 
αλείας Όχρ]ει 708, 7. Πρωτο- 
αρέων 708, ὃ. πρωτόκτιστος 503, 
Όδ.. πρωτόλεια 605, 11. αἶ 
πρωτομάντεις 455, 40. πφωτο- 
παγής 501, 46: Ῥ]. πρωτοπα- 
γεῖς 600, δ. πρώτος 693, ὅδ. 

ὦτος φποῖ πιοςῖ» ἀἰεαιαςδο2, 
πρωτοστάται 130, 10. 

τα πρωτοτόκια 4θὸ, 46. πρω- 
τότυπος λέξω 64, ὅ5. τὸ 
πρωτότυπον τοῦ--- 163, 49: ος 
30, 93 ' 

πσῖτπ 528, 548 
πτ τεἀυρ]]οβίίοποπα Ώοπ τερυἶτε 

8οι, 38 

πταίω 604, 5. πτανές 604, 7 
πτάσσω ΡΙΟ πτήσσω 655, ὅ 
πτείρω ἆᾱ. 60, 49 
πτελεκίςετο " 6059, 39 
Πτερέλας α [. ὅ5α, 49. 

στόννχι 738, 53. πτερίδιος 
1855, 5ὃ 

πτέρνα 094, δ. πτέφνη Όαηγι.79ο, 
49 πλ 

πτερόν 094, 11. πτερόεντα 09043, 
τδ πτεροφνεῖν ὰ σον δ 

πτέρυξ οἵ πτεφύξ 604, 17: Ῥ. 
πτέφυγες αἱ 448, Ίο. πτε- 

δια, 40 
30, 58 

ρύσσω 4. ἥ 
Πτέρων ωνος 
ἡὶ πτέρωσιε, Ρεηπᾶς 815, 7 
πτέσβαι 5605, 59,4ι 
"ος ᾱ. 004, Ἰ. πτῆσις 6606, 

πτήσσω 003, 911 30: 
δ: . ὃι ο. “ο 

πτίλος ὁ 094, ὃ5: οἱ 541, 4ο, 
πτῖλα τὰ 6ο, 55 

πτισανη ” σ9, 20 

πτόησις πτόα οἱ πτοία 005, 1, 
: πτοία καὶ πτόµσις Ὀ 69, 66. 

4, 66, 57. π] 1 ν . 7". πτοιὼ Ρτο πτοῦ 

πτόλις Ροεῖ. αὶ πόλις 604, 50: ος 
980, ὅδ. πτολίεβφον νν 58. 
πτολέπορβος 546, ὃε: 6048, ή 

πτόρβος ὁ σρε, 48 
πτου σω 6φὲ, ὁὅ: 606, 1 
πτύαλον 713, 1: οἳ 309 
πτῦον 0906, 1ο: ος 341, 96: 
πτυάφιον ὅσα, αὖ, 46 

πτύσσω 606, 16. πατέίσσω τὸ 
ἀσφαλίο 096, ὅαι 6096, 44, 

ας 
κ ου νμωᾳ.  υμευς 

- 



106’ 

48. πτύχες αἱ 605, 38. πτυ- 
χία τα 006, 50. απτύχιον Ρτο- 
-- Ἱ, ὅπο, 4. πτύχιος 
4, 3 

πτίω 605, 11: 712, ὃ 
πτὸ α1760,48δ. πτῶ τὸ πίπτω 0δ5, 

ἃι: τὸ πέτοµαι 0904, 195: ἆ. 

ἃ πέτω 075, ἆ, πτῶὼ τὸ Φο- 
βοῦμαι 005, δα : 606, 8, πτὼ 

ᾷ- ᾷ 505, 58, πτὼ ήσω 604, 51 

--πτω Ῥάτγίοπυπι 2260, 10: β- 
τγΤοΏΠα εοπητημηϊτος 400, 65, 
---πτω Ύ1άς Ότενεπι εἴ φας 
Ίοπραπι Ἰαῦεαης αποϊριοσα ἵπ 
Ῥοπιι]ίσνα 070, ὅ. πτω ΊΠ σω 
Λεο]. 075, 11 

πτωχή, πτωσι5 191 36 
πτώξ 095, 19: αοοεΠΓΙπι ἵπ 6ΟπΙ- 

Ροἵ. σεῖῖπες 650, οι 
Ί]τφον, Ποπ 415, 38 
ᾳτωσκαςέμεν 605, 
πτώσσειν 605, 5: 7οὔ, 45 
πτωτικα) λέξεις 0οο, δ6 
ᾳτωχός Ο0ύ, 7. πτωκίστερος ΑΙΙ. 

81, 14. πτωχεῖον ἆ. 197. 325. 
πτωχεύειν 605, 5 

τὰ πύα, Ρτο τὸ πυώὀη Τδά, 46 
᾿Φφύαλον ᾱ. ι 8ο», 56, αχ 
φυανεφιῶνος ΕεΠῖ. 118, 50. πυα- 

γεψιῶνος ἔνῃ καὶ νέα Γε[πι 
ορίβεωι οὗ, 45 

πύγαφγο» 05, 48 
1Ιύγελα ορρίάαια 605, 27 
φυγή ἡ οὐρά 515, 14 

πυγµή ἡ 647, 5: 095, ὅ7, ὅ7. 
πυγμµαῖος 095, 41. πυγµαίως 
600, 67. πυγµοµαχία 005, 55 
οστόλος 600, Όι. πυγούσιο» 
οὐ, 56 

πυδαφίθει» 096, 3 
πύελος 006, 7. πύῃ ἡ δ44, ιὸ 
οἱ Πυβαγαρικοί 609, 46 
Π1ύβεια, εἰ Πυβαῖος Απόλλων 096, 

33 
πύλεσθαι εἴ πυ]έσθαι 5607, 37. 

πυλέσθαι ᾳ6, τά 
Τιύπιος ᾿Απόλίιων 546, 4ο 
πυἈμήν ὁ 696, 5ο, 54 
πυβοίατο Ἰοπ. 507, 4ο: 606, 3ο 
πυθόχφηστος 300, 91 
σύθω τὸ µανβάνω 6096, 1δ.. πύ- 

Θω τὸ σήπω 0696, 15: 697, ἆ, 
πεπυΒός τὸ σεαηπός 090, «Ίο 

Τ]νβώ καὶ ορ. Ῥμος. 606, 24, ν- 
Θοἵ ἐνὶ πετρµέσσ» 5460, 40. Πν- 
Θών ἡ, εἴ Πύθων ὁ 696, 28 

πύκα αἀνοιθ. 606,45. πύχα περ 
Φρονέοντα ὁ46, 54. πυκάςειν 
606, 56. πυκιµήδης 649, 49, 
πυκυός 096, 4ο: ει 17, 90: 
58, 54: 76, 10: 3277, 49. πυ- 

ανός ϐ06, Όγ. πυκνό Ῥτο 
πνυκός 6077, 4δ. πυανάςειν 45, 
21 

αυκταλεύω 540, 4ο. πυκταλίζω 
945, 58 . 
ὁ πύκτης Δημήτριος 592, 65 

«πυλαγόφαι οἱ 099, 42. Πνλάδης 
Ε. 91ο, 16: 260, 17, Πύλαιος 

.ει Πυλαῖος 0960, 59. Πυλαία ἡ 
605, 4 

πυλάρτης ο. 197, 01. πυλάφταο 
ᾧδου 606, 4δ 

πύλη καὶ 6960, 48: ρεπῖι. Ρ]. Ίο. 
συλέων Ῥτο πυλῶν 4ο, 56 

λΙύλιος ὅ21, 16. πυλογενή οἳ 
πυλοιγενής 461, 15 

δο2, 56 πύλον εἴ πύαλον 

αν ο κενά 

πύλος πύλη 90, 47. Πύλος Ρτο 
Πύλαι 44π, 18. πυλωφρός 107, 
αφ: οτ 40ο, 23 

πύματος 600, ο5ὅ: ει 984, 241 
πυνιἈάνεσθα: 6900, 17. πυνβάνω 

ἀε[εος,- 66», 560 
πὺξ αἀνοτὺ. 6905, δι: οἳ 240,-5 
πυξίς καὶ 606, ὁ7 
πῦος τὸ 6ᾳ7, Φ. «Δϊ πυός {. ὁ πυ- 

ρός 544, 16: 600, 8 
πὺφ 607, 1ο: ἵπ ποπη]παιίνο Ίοή- 
ατις πι πΝ οαΠδις Ότενθ 
ἁΌει υ 007, 10. πυρά Ῥτο 

πυραί ὀ8, ἐν. 655, .. «ζ 

φαςω 607, 10. πυφαί αἱ Ό97, 
18. Πυφαίκμα νος. αὐ --ης 
67ο, 20. πυφακτός 4.697, 17. 
πυρακτώ: ἆ. 607, 17. πεπυ- 
θαχτωµένος σίδηρος 599, δι 

πυραµίς αὶ 007, 37. Πνφαμος 
. 1607, 39. πυφαμοῦντες οἱ 

250, 31 

πύφαυνος 697, αχ 
πύργος 607, 51, 54. πυργηδόν 

αἀνετὺ. 697, 55. πνφγοβαάνεις 
60907, 3ο 

πυρεῖα οἵ πυρήία 607, 45. πυ- 
φέσσω ᾖ. 14, Β. πυρήϊία Ίοτ. 
τα πυρεῖα 607, 42 

πυρίβλητος διο, 56. πυρίζω 550, 
93, πυρίκαυστος Ό2, 91: 710, 
50. πύφινος τῇ Χρόᾳ 109, 49. 
Πνφιφλεγέβων Π. ὁ11, 20. πυ- 
φίπνοος 495, 13. πυρκαϊά ἡ 950, 
44: 657, 54: 007, 18 

πυρνεῖον ἆ. 187, 33. πυρνός ὁ 
007, 49. πύριος Ηείγομίις, 
δυιά. Εαβαι], 

πυρὀβόλοι λίλοι 697, 40. πυ- 
ρόεις αστήρ 697, δο, πυφροῦ- 

ῥαγήξ 97, 55 
πυφός ὁ 697,47: ν Ῥτοάιεῖο 607, 

13 
πυρπωλῶ πιμῖαϊ Ῥηπηγί ρεπι]- 

Ώππᾶτη 08, 328 
πυθῥίκη, [βἱιαιιοπῖ5 Πρες, 605, 1: 

39», ὰ. πυῤῥέκιος ὄφχησις 
004, 9]. πυῤῥικίθεν ὅπλοις 
6054, 55. πυῤῥεχιαταί 007, 32. 
Ἀτίεπι πιοάι]αίπις Ιποεάοπ αι 
εκ Ῥγτποβπαπα, οοπεἰπεητριι8 
Εαν ἀῑσῖτ Απιποϊιπις ΜΤετ- 
οε]]. 118. 16. 
Τύρδος εκ πυῤῥός ἆ7δ, 51 

πύρω ν Ῥτούπεῖο δ47, 57 
πυσµατικὰ μόρια 67, 6. πυσµα- 

759, 29, 51 σικα εἴ πενστικά 
ς ' 

φυστό» 55, πύστις ή 097, δ4, 
40: 607, 56 

πυτίζω 697, 57 
πυώδεις σηπεὀόνες 784, 18 
ζω αἀνετο. 6085, 4ο. πῶ Ῥτο 

πόσεν 775, 1δ. πῶ τὸ κτὼµαι 
60ο, 57: 669, 5ο: 608δχ, 49: 
609, 4: τὸ ἐσθίω 118, 44: 
τὸ πίνω 496, 1ά: 609, 5. πῶ 
εἴ πῶὃε, Ὀϊρα 698, 62 

πώγων ὁ 698, 0. πωγωνία ἡ 
698, 1ο, 12. πωγωνίτης 098, 
ὃ- πωγωνήτη» Ίοτπ. το πω 
φωνιάτη» 695, 8 

πώεα φά0, 67 
πῶλι, Ροῖᾶ 698, 55 
πωλέσχετο {[. 608, 54, 59. πωλη- 

ταί οἱ 698, 56 
πώλος ὁ 608, νὸ: εἰ ὅ7,1ὸ, πω- 

λικὸν παφάθειγµα 098, 19. πω- 
λοδαμνεῖν κι ϱο8, 65 

πωλῶ εἲς 608, 19 
πῶμα τὸ, Ροῖι 001, 19: 704, 50: 

οι οι, αἆ Τι, ο 
πώμµαλα 
πωμάφια, κηπία 828, 1ο 
πῶμι τὸ πίνω 86, ο]: 496, ιά: 

085, 3δ 
0908, 5ο πωώποτε Ἶ 

ἡ πώφα 103, 4Θ. πωρός ὁ 699, 
7. πώρος ὁ 163, 44, 47. πῶ- 
ος, εἰ Πῶφος ΡΓ. 085, 7 

πῶς ἀ. 4άο, ὃ 
πωῦ εἰ πώεα 6909, ὅ 
πώύγγες αἱ βοῦγγες 0990, 1ο 

Ῥ 

ϱ ἵπ πιπ]ιῖς τὸ εὐκίνητον [ει πιο- 
115. γε]οσιαϊοπι Πραϊῆσαι 44π, 
30. τὸφ µετα ὁύο ἀντιστοί- 
χων 070, ὅη: οππι ἀεπία «0Ι- 
{οπαητο «επίααι Γρϊίτυπα, εαπα 
τεπαῖ Τεπεια σαρί: ϱ, 2ὖ: 406, 
14: α[ρίταιίοπεπι [παπα Ἰπίετ- 
οσα τγαπςίογῖ ἵπ Απιοτίοτα 194, 
18: Ἱταπερο[ίια, α[ρἰγαὔοπεια 
απητηι 148, 4: πεπιϊπατὶ αὈὶ 
[ο]εαι ἵπ εοπαρο[ίοπο εἰ γει- 
Ῥοτιπι αιρπιεπιῖ 128, 98. ϱῳ 
ΤΟ ϱσ ΔΙΙ, ὅ2φ, 42. ρεχ λ 
ο, 19: 710, 13: Ρτο λ 195, 

30. ϱ ΕΧΙΓΙΕΙΙΏ 101, 3Ἄ, 
όα οοπΙηηοΠο 1930 ὅ.  ῥά σφιν 

ΡΓο ἄρα σφιν Τ03, 590: ῥαά Ε 
Ἰόο, 36. ὁά εἴ ῥάδιον ἵτ 
ο εας ᾳποσμε οππι , Του, 

1 
---ρα [οοιι, ρεπυ]ίπια Ρ]εγαπι(αε 

ἀρμιμοπρο. 515, 0θ. --ρα 
{οεπι. α ῃτοάιμεῖο 491, 9. ---ρα 
{οεπη. ἀῑϊγῃ. ἵπ απ). α Ἰοπ- 
ὅυπι, τα ο] δα5 Ότενο Ἰάμοας 
ώ κά 10. ----α ΕΧ ήρ 17ο, 

τς 

ῥάβδος 701, 41. ῥαβδοῦχοι Ἱι- 
ἀἰοίοχαπι 627, 38. ῥαβδο- 
φόροι 732, 19. ῥαβόωτο) τρο- 

ο Ην 
αγας 12, 9 Ἡγ. ῥαγαδες 

ν ας ω κ] . ὦ δν 
ῥαγόαιοτέρω» 8ο7, 28 
ῥαγεῖς οἱ (Λαφεῖς 7οῦ, 328 
ῥαγίῳ σταφυλής 7οῦ, 62 
όαγώσα, Τοῦ, ὃ: ει διὰ. 
ῥαδαλός Τοι, 51. "Ῥαδάμαν- 

Ώυς 701, 4δ. ῥαδανέζειν 702, ὃ 

ῥαδηλός Τ 701, ὁ2 
ῥαδινώτερος 702, τά 
ῥαδιξ 703, 11 
ῥάδιος επτα , 7οο, 50, δ1. ῥᾳδι- 

ουργεἴν 7οο. ὅο 
ῥαβαάμιγγες 705, 10 
ῥήβυμο» Ἰοο, ὅ3, ῥᾳθυμεῖν 7ο, 

20 

ῥαῖα 4. 323, 38 

ῥαμβός 701, 9: εἴ 199, 39: 245, 
9. ῥαιβηδόν Τ01, 13. ῥαιβώσας 
Ἰοανκάα τν 
ες ὁ Γραικός 241, 14: Τοι, 

} : 

ῥαΐσαι ΑΙτ. οι, ὅ7 
ῥαίσσω τὸ Φθείρω αθ4, 96 
ῥαίω τὸ Φβείρω ΤΟ1, 19: ει 58, 

38: 194, 17: 359, 20: 260, δο. 
4. ῥαιστήρ «8, 59: 7οι, ιό 

ῥάκος Τ03, 31. ῥάκιον ου ὅγ5, 
ὅο 

φόμνορ 701, ῇ: 702,1, αὖ 

1007 

ῥανίς ἐὗσε 184, 9. ῥανίζω οἱ ῥαν- 
τίζω Το, ὃϊ 

ῥᾶος οἳ ῥᾷον 8 42. ῥᾷος Εχ . τω ν 
ὁέων 03, 40. ῥᾷον τὸ εὖχο- 
Άον 701, 4. ὅχον οοπιρᾶτ. 70ο, 
20 

ῥαπίδες αἱ 705, 50. ῥαπίσαι 703, 
8η. ῥάπισμα τὸ Όσο, 50 

ῥώάπτω 7903, 30. ῥάπτω τὸ ῥα- 
αν Τοι, 4. ὁάπτης ὁ 40, 

ῥαρος 6ἵ ῥάριον 702, 56 
ῥᾷσσον, [ε1]1ι5 19δ, 16 
ῥάσσω 702, 90, ὀθ. ῥάσσω εἴ 

αράσσω Ἴ406, 59, ὁῥάσσω τὸ 
Φφβείρω 154, 56 

ῥᾷστος {- εκ ῥαάϊστος 070, 14: 7ο1, 
ϐ, ῥαστών” Του, 63: 701, ὅ 

ῥάνόος ΡΙΟ ῥάβδο» νυ]ς. εἆ. 719, 
4ο 

ῥαῦ» εἰ γραῦ» 7οῦ, 50 
ῥαφάνιον ὅπο, 28 
ῥαχία καὶ 7ο2, 5: εἴ 501, 27: Ρ. 

ῥαχίαι αἱ 90,31. ῥαχκίας ΡΙΟ 
ῥαχία 702, ὅλ 

ῥάχις καὶ 703, 45: τΠρατήτα 656, 
35 

ῥάχος 45, 6: Τοῦ, 1: Ἠε[γομ. 
ῥαχός ολΥΙ. ῥαχῶσαι 7οῦ, 5 

ῥάων Ε. εχ ῥαίων 676, 14. ῥάων 
ει ῥαίων 701, ὰ 

ῥαφωδοί εἴ ῥαφῳδεῖν ποῦ, 53 
---ρέω ἆ- 7320, ϐ 
Ῥέα, δαιατηϊ πχοχ ΤΟ1, 1δ, 27. 

ῥέα αἀνετρ. 3094, 45. ῥέα εἴ 
όᾳ {. 70ο, 26, 43. ῥέα εἴ ῥεῖα 
τοῦ, 

ῥέγματα τα ᾿βάμματα Ἰοῦ, 51. 
ῥέγος τὸ βάμμα οῦ, 39 

ῥέεβφον 7οῦ, ὃ 
ῥέω εἴ ἕρδω 194, 19. Φέω οἳ 

ἔρδω ΤΟ1, ὅ7. ῥέζω το πράττω 
Ότο, 16: 620, τὸ: ἆ, 7οῦ, 49 

ῥέη [οι ῥέβεα, τα ΤΟ1, 329 
φεῖα αἲν. ἔ ἐκ ῥέα 3094, 49: 509, 

δα: Τοο, 65: ποῦ, 4 
ῥείαμενή 905, 17 
ῥείδιος εἲ ῥηίδιος Ἴοο, 4» - 
Ῥείη ἡ Ρέα ς 7ο6, 25 
ῥεῖθφον {, 7οῦ, ὃ: Τ7οῦ, 50 
ῥεῖος φδο, 2ο 
---ϕείος ΕΧ ρος ἀπ, 99 
ῥείτης εἴ ῥείτης ὁ 7οῦ, 11 
Ῥειτός [ει Ῥττος Π. 7οῦ, 12 
᾿Ῥειώνν, ]απο 7οῦ, 1ο 
ῥέμβονες Ῥίο ῥυμβόνε 7ο6, 

320 
ῥεμβωδης 7. 41 
φέξας 701, 26. ῥέξαι τὸ βάφαι 

ποῦ, 57, εἲ 9]. 
ῥέπω τὸ κλένω ] οὗ, 16 
ῥεῦβος ϱτο ἔρευβος 701, 24 
ῥενσεῖται {ωῖ. Ώογ. ὅδι, 51. ῥεῦ- 

σις ἡ ποι, 27: Τοῦ,6 
Ῥήγιον οΡ- Ίτα]ίαε 7οῦ, 24 
ὀηγμίν 661, 98: 7οῦ, 20: εἰ ὁπ- 

γκίς ὁ8δῦ, 1ο, ῥηγνέμενος εἴ 
ῥηγνύσκω 7οῦ, 19 

ῥηγο» εἴ ῥήγεα 7οῦ, 327 
ὁήδην 505, 4» : 78ι, 29 
ῥμίέδιος ἵ. ὁ ῥάδ. 70ο, ἀπ. 

ροι μάλλον 9 
ῥημα τὸ Τοῦ, 53: Τοῦ, 37. 

Ματικὸν ὄνομα 19, 4δ. τὸ Ῥη- 
ατικον Φίλωνος, ημετ Ώε Ὑει- 
α[ν. χ04, 49 

ῥήν ὀμγός τάο, ὃ7: 506, δ4: εοπι. 
Εεα. 799, 46: Ρας, ῥῆνες το 

όγίτε- 



τους 

πρόβατα 785, 19. Φήν, Ῥ4μ5 
εοτρ. 1άδ,: τον 

ηξήνωφ ο τοῦ, 
.. ἡ Τοῦ, 40: ποῦ, 57. ῥμσεί- 

διον ὅδο, 1ὸ: 1οῦ. ῥησίδιον 

60ο, 14 
Ῥητος 387, ἀι 

ῥήσσω τὸ ὀνγνύω 711, 55: 757, 
41: πώ 49: Τοῦ, 18 ϱ 

 ὁ 40. οὐκ ἔστιφητον, 
-- ἵι υἴα 113, 49. Πο 

οὐ ὀητός ἐστι 597, 53, ο4- ὁν- 

τοῦ μὴ ὄντος τοῦ ἁπλοῦ 93, 39. 

οὐ ῥητὸν καὶ ἑαυτό 3077, 30. 

ῥητὸν κατ ἰδίαν 8ος, 45: Ί6π1 

ὀμτόν τι ἀργύφιον 909, 33: οἳ 

εἰς ῥητὴν ἡμέραν τ55, 40 

ῥύτρα ἡ Τοῦ, 57, 45: Ίο. ῥήτοἨ 

705, 49: ο, φήτροφύλακες Τοῦ, 

ῥύτωφ 1οῦ, 560, 4ο, 47. ὁ ῥήτως, 

Ώειπο[ίμεπεν ὅμδ, ὰ.. ᾳ 

τορεύω 919, 30. ἑήτορεία ᾱ- 

510, 30. ᾧμτο εκἡ λέξις 3, 50: 

5, ὃι: ], 47: 5, 14: 3» 11: 

186, 54: 196, 1ο, εἴ αδὶ. Φ- 

τορική τε καὶ ποιητικὴ λέξις 

197, 19. τὸ ῥμτοφικον λεξι- 

αόν 161, 6: 3ο, 4ο: 7397, 19: 

οτι ση. τὸ ῥητορικόν, Γ. ὃς. 
επόν 189, 4: 100. 24:310, 99: 

νλ.η δε ναι, ος αάἩ, 90: 203, 

49: 305, 5ο: 37ο, Τ: 373, 6: 

175, 44: 307 56: 994, 31: 

8ο8, 45: δοο, 17: ὅτο, 81:219, 

40: 321, 56, δὲ: 541, δ: 80ο, 

34: 503, 14: ἀοά, δὐ: 758, 1ο. 

Ἱτοιη Ῥίωτ, τὰ ῥητοφικά, {- λε- 

ξικά 326, ὅ: οἳ ἐν τοῖς ὁμτο- 

εκοῖς εὖφον τὴν λέξω 191, 48. 

ο ῥητορικῶς λέγεται, αρυά 
οτάἴογε5 187, 509 

ἑνχμός ἀ. 141, 19 

ῥιγεδανός 7οῦ, ὅδ. ῥΦιγείω 4. 9 

Φιγῶ 629, 40. ὀέγησε 700, αο. 

ῥιγῖνος ὁ δεινός Ἰ95, 37: κ 

ἆ. Τοά, 5. ῥίγιστα 7038, Ὁ. ὁἵ- 

ος τὸ 7ο, 3: ερτοὐμεῖο 703, 

ζ ὁ φιγοπύφετος 93, 6. ὁ- 

γωσέµεν ο μον 1 

ῥίζα αὶ 794, 1ο: εἳ πο, 5ο, ῥι- 

ὠωβόλος 309, 18. ῥεζοτομία 

πησήίεα ὅτο, 54, ῥιοφοφο» 

510, 10 

ῴικνός τοι, 14 

-ύυμορ 
, 1ο]ε 

ῥίμφα Τ03, 18. ῥιμφαλέος 195, 

Φά: 101, ] μ 

δίν Το, 31, 19. ῥίν οἳ ῥίε 299, 

50: τή9 19. τοὖ, 38 

ἵνὴ ΡΙίσιΦ {ρεσιοφ οἆ, 

όἩ τον, 3] 65:.οι 3ὔ7, 4δ. 

ᾠμνοτόφο», Άλανοι Τοι, 33 

δίου στὸ 7οἆ, 38, 56 

---ῴιος 4. 66, 10: 41, 13 

ῥίπεα 7ο 4. ὁίπερ 0608, 1: 

οἱ, 40. :ῥιπή ἡ τος, 39. ὁι- 

πίζω το Τά 47 

ῥιπτσζω ἀπά, 911 ο, 49. δί- 

πτασκον 703, δα 
πο, 3 

μες ' αθό, 

{ε: νο ῥίν. ον 

ο Δλὸι νοτυα]τα [οσπαϊπ]πα 

479, ΄ 
ἔριγος [σι Ῥειτός Β, Ἰοῦ, 14 

υδύα ΡᾶΓοΧΥΙ. 

φιχία 86, 53 
ῥίψ εἴ ῥίπες- ποῦ, 4ο 
ῥίψασπις ιδος 518, ἀχ: εἳ αὸ7, 

1]: 950, 59 : ι 
-ρνη ἀγίίαδα Ῥατγιοπα 799, 44 

7οῦ, 1 
'Ῥοδανὸν ὄονακῆα τοι, δ4ᾳ 

ῥοδέα Τοῦ, ὖ. Ῥοδιαχός 39, 45» 
θα ὁμν ὃ. ῥοδόπηχυς 
δᾳ5, ».. Ῥόδος ἱπ[. Τοῦ, ὃ. 
ῥοδωνία Ποδ, δε πιε]ίας ῥοδω- 
γιά, ηἵ ἑωνιά, αριά Θαϊάαπα εἴ 
αἰδί. νῖ[ο ει ---ιά Ιωρτα. 

ὁήἡ Αιό, 40. ῥοή εἴ ῥόος 078, 
ι 

ῥόλος 7οῦ, 10. ΄ ῥόβος Ῥτο ῥέλος 
Ο1, 29. µῥόδιον 700, 10Ο. ῥο- 

: - : δ0ὅ, ὃς 
: Ττο, 11 

ῥοιβόὼ ἆ. 103, 44 
ῥοῖρος 7.0, 15. ῥοιῤιδόν 703, 20. 

ῥσίζησε Τοῦ, 29 
Ῥοιτειεύς 4.0, ας 
όμεα 7οῦ, 37. ῥομφαῖα Τοῦ, 

α 
ῥόπαλο» 485, 59: Τοῦ, αὖ. ῥό- 

στῥον πα, 47 
--ρόε φά φόν 149, 55: οΟΧγΙοπᾶ 

πο, 1ο. ---ρός γετὺα]ο οκ ἵπ- 
«βπίήνο 726, 18. ---ρός ᾱ. Ῥετ 
"ππεορεα Ῥτο Ἠρός 59, δ4- 
«ρός ἴα (ρα ρεπυ[ήμιαπα 
Ῥτο ἆμσαϊ ὔσρο, ὁ 

ῥούω τὸ ὁρμῶ 506, 21 
ῥοφῶ, Αίίοε ῥόφω Τοῦ, 36 
ῥοχβεῖ 7οῦ, 30. ῥόχβεον 7οῦ, ὅὅ 
ὀνβός Λοοῇ, αά., 3 
ῥύδην αἀνετὺ, Τοῦ, 11: Πο ῥύδην 

λέγειν οῦ, 56. ῥυδέν αἀνοιυ. - 
7οῦ, 7 : 3 

ὀύετβαε τὸ σώθειν Το7, 6 
ὀμήσομαι γ εται 138, 41 
ὀνηφενής, ὀυηφένεια εἴ ῥυηφενία 

7οῦ, 9 
ὀνἉμός Τοῦ, 15. ῥυἉμίθειν 7οῦ, 

17. ὀναμιξόμενοι ἐπὶ τὸ ὀφ1ό- 
τεφον 733, ὅ8 

ῥύμβος 708, 35. ῥυμβός Τοῦ, 
33. φῥυμβόνες -- τοῦ, 1ο. 

ῥόωη 700, α1ὸ, δα. ῥύμῃ πλα- 
τεῖα 507, 4χ. ῥυμός Τοῦι 50: 
ῥνμός υ Ρτοᾶμοϊο 908, 54 

ῥύπος 7οῦ, 59. τα ῥύπη Ρτο τὰ 

ὀνπώόν 799 7. ῥνπαφός 
730, 19 

ῥᾷσθαι [- Ρτο ῥύεσχαι 73, 10. 
ῥύσια 7οῦ, 4 

ῥύσι, Πμοῖο, Βαχκυό 117, 11 
αθι, ὃ: Τοι, 31: Τοῦ, ααι-710, 
4ε. φυσμός ποῦ, α1ὸ, ὁ7 

ῥνσός 7οῦ, 47, 49. φυσοῦσβαι 
344, 0. ἐφῥυσωμένος, οΟΙΓΗΡΑ- 
τ18 ͵ ὅλο, Ἰ 

ῥυστάθειν 7οῦ, ὅ9. ῥυστάγματα 
τοῦ, 55 

Ίρ 7οῦ, ὅ7: Το7, 6: Ρ], ὀυτη- ὀντην 7 Το7 ος ἡ 1 
ες σος 48 

ῥυτίδες αἱ 7οῦ, 49. φυτεδῶν, τὰ- 
ροΐμν 7οῦ, 9 

ῥυτός Γοῦ, 13. ῥυτοὶ λᾶες Πο7,ὅ. 
ὀυτα τὰ 2 γεν 9 

ὀνφῶ Ὠοπίου τὸ ῥοφῶ : Τοῦ, 25 
ῥύω 7οῦ, ὃν: ᾱ. 181, 50: ὅ78, 6: 

ὅπο, 51: 719, 11, φύω τὸ φέω 

138, ὅἹ:. τὸ Φνλάσσω ὅ7δ, 
αἲ: υὐί Ριοὐποαί ο, οἳ ηὺὶ 
ΠΟΠ 40δ, 1 

ῥῶ τὸ στοιχεῖον 700, 14. φῶ ἱορι. 

ἴσά Ρτο τινα ἈἹεραγ. 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΓΕΟάΙΟΟΝ ἀαΚΑΕΟσΝΥΝΜ 

ον 560 :.341,. 9δ. ὁππιὸι : 
Τοῦ, 18: 746, 54: τὸ λέγω 
119, οά: 369, 4: 9π9,αδ: 
57]. 17: Τοῦ, 50, 47: τὸ ὁφ- 

η δο: τὸ ἰσχκύω ὁ78, ὃ: μῶ 0δο, 
τὸ ὑγιαίνω 149, 591 650, 59. . 
ῥω ῥάσω 1 «9 

ῥωγαλέος-Τοῦ, 40. ἀνὰ ῥῶγας 
09, 4. ῥωγᾶς καὶ Τοῦ, 40: 
ΡΟ 90,7. ὁωγμός 

:3δΙ1, 14 , 
ὀφδιός ᾿ Όδο, 59 
ῥωζω 16050, 4ο: Τόο, 11 
ῥώμη ἆ.7οῦ, 42,48. Ῥώωη μ109 

Ἰοῦ, δο.. 'Ῥωμαῖος Ρο[[ε[]. 417, 
5ο, Ῥωμαϊκὰ Δίωνος 516, 6, 
11. ῥωμαϊνὴ λέξω 0ο], 44, 
ῥωμαῖστί 6ο7, 43 

ῥώξ ί που, ὅ1 

ὠοντο α”πι 5ο 
ῥῶπες 7οῦ, ὅδ. ῥώπια 708, ὃ7. 

ῥωπήϊα Τοῦ, ὅ7. φωπίζευ 517, 
30. ῥωπογφάφοι 7οὔ, 55: ὁῶ- 
πος τω 8ο: Τοῦ, 0: νΑ 2 

ῥώσασβαι τὸ ὀφμῆσαι Τοῦ, 40 :τὸ 
σπουδάςειν τοῦ, άν 

ῥώσσω τὸ σχίζω 190, δά. ῥωχμός 
796, 4: εἴ 141, 10 : 

ῥώω 307, 5ο: ὅδο, ὃι 

5 ς 
, υνωδᾶ 

σ [ εἰαμάαι [γ]]αῦαπι ρταθεθίεπ- 
τεα, Ίπο]λοαί εἴἶαπα Γοηεηίεπα 
240, 3ὸ:  Αἴιου ἀα]αδ Ἱπ ἔ, 
αἰιας ἵη τ νογΏτας 61ο, 515 ἴπ 
3 ὅοο, 49: ο τ πα[οϊαςὅδο, 

ο ἁν. σ Ριεοπαβίομπι 56ο, 19: 
605, ὅ5: Ῥ]εοπα[οίνπι πα. ἵπι- 
Ρεταϊἶγῖς πιοπογ]]αμίς 740, 35: 
βειππαϊαπα ἵπ [απατο, οἳ ἵπ 
Ῥταε[οπ 6 βαωτο πατο 085, 
35: 08δ, α: οπή πα ἵπ ΡΓΔε- 
τοτῖτο ρα[ϊνο ὅοο, 17, 39: εχ- 
ἴτανα, οἵμδᾳπο γνίοε α[ρἰταίο 
αὐάίια 01, 1ὸ: οκ 40Γ. 1 εχ- 
πυπα 71ο, 6: α Ρεἰποὶρίο γοι- 
υἱ αὐίσετια 498, ὁτ. 8, ᾱ- 
τηϊα] ποῖα σε, δε 

1ό7, 48 
σαβάθος ὁ Διόνυσος 707, 14. σα- 

βασμός ὁ εὐασμός 707, 17 
Σώγαρις εἴ Σάγγαρις Π. Το7, 18 
σάγ» αὶ 707, 35, ὅ]: οἳ Ηοίγοὺ. 

σαγήνη ἆ. 111, ὁ.  σάγµα τὸ 
707, 33, σαγοµάντιον 813, 
Ἆ : 

ση α 59, δ4: 7ο, 6 
σαδφός 707, 34: οἱ 9ο, 65 
σαι ἃ αι Υοτυοταα ἵπ µε ὅορ, 

1 

σαύίω 6ἱ σαίνουφοι Το0, 18 
σαίρω 708, 00: 710, ὅ7ε σαίΐρειν, 

νοτοτο 13, 19: 407, 171 4δ0, 
ο] 

σάκαιον ἔγχος 500, 66 
σακελκαφιος 825,9 
σαχέφδω, [ποιοι 707, 5ο 
Σώκες, Ροµ. λείας 707, ὖ6 
σακίσπαλος Το7, 54 
σώκχος 707, 50. σακκίον 407, ὅπι 

Ότο, ὅὰ, σακκοπάβιονῦγο, 91. 
σακκοράφιον 46, ὃι 

σάκος τὸ 797, ὃὐ 
σαλαίζειν [ομ σαλαμβίθειν 707, 
490. σαλάκωνες ὰ7οι 40.: σα- 
λακωνεία Το], σαλάμ- 

«σαπέρδης 

«σαργάνη 

ΩΣβῆρος Ποῃ. Ρή, 

ποσά 

Πρηϊ!. 7οῦ, 57. ῥῶ,τὸ ΦΔείρω - βΗ καὶ Το], 4δ. δαλαμβάς ἡ 
107, ' 47. οἷ, «4 

Σαλαμίς Ίο], 45. αἡ Σαλαμι- 
φας [, τρυήφης 460, 1ο: 6909, 
ι .4λ 9 

σαλάσσω 1090, 334. σαλεύειν Όδ8ι, 
5: Το7, ὅδ. σαάλη αὶ ́  τι, 47 

Σαλμνῤησσός εἴ Σαλμνδήσσιοι 
Ὦ ο] δούν μτά ἓ 
(σαλοῦσθαι - εδ πο, ἀπ 
«σάλπιγξ Το7, ὅτ. σαλπἰ(ω 798,3 
«σαλσικοπώλης 68, 59 
σαλῶ ε -αοο, 332 
Σαμάφεια -- 5 πο8, ὃ 
Σαμόβραξ 495, 54: 650, 31:08, 

10. Σαμοβράκη 798, 1ο 
σαμψύχφ ννυκφ βοτάνη 786,1 
να ἡ Τοδ, 15. σαγιδώµατα 

Το, ε. 
σάος σῶς 415, 52. σάος σαώτερος 

790, 16. σαόζςω άν, ὅ3 
σάπεῳφ 105, 45. σάπειρ εἵ σώπει- 

ες 7οδ, 16.:. Σάπειφ δυϊάαε 
πΟΠΠΟΠ ρτορς. “πι π ν 

οἱ 708, 40. σεσα 
μένος ο, 1. σαπφός άν ϕ 
7ο8, 18 τ 

σάπφειφος λίο τοθς 7 
Σαπφώ {ντ δε φοθ 9 

ᾖπο8, αα: 703, 56 
σαρδάνιος γέλως 3759, 40. σαφδωώ- 

γιος γέλως Τοο, 4, οι διά. 
αἳ Ηοίγε]. σαφδόνιος ροι οπῖ- 

τ ΙΟΤΟΠ. . εωο 
Σάρδις 6ἵ Σαρδιωοί 7ο8, 3ὃ 
σαάφισσα » « 7ο8, 56 

σαρχάςειν 135, 35: 708, 50, σαρ- 
ποῦσθαι εἴ σεσαρκώσΏαι ὅ3α, 

σάρμα τὸ χάσμα που, 
σαφόν τὸ 20, 40: οἳ Ηείγοι.-αε 

Βαἱζαφισάφον. σαφοῦν ο, 30: 
497, 17. σαφούµενος 708, 6 

Σαρπμηδών Το8, 49 
σάρω σαρω δ4, σαρώ ώσω 709, 

Ἀ. Σάρων, Σαρωνικόνπέλαγος, 
Σαφωνὶς ἠάλασσα 7ο8, δ1. σα- 
φωνίδες αἱ | 7ο9, 4 

σάσσω τὸ Φορτῶ Το], 59: Το8, 
33 3. 

σᾶτες Ὠοτ. ϱρτο σῆτες 711, 44. 
σώτινοι πυφοί 711, 47, Ώου. 
Σατνιόεντος ἐὐῤῥείταο 5398, 46. 

γεν. Το9, 6. σατυρίσκοι ὅδι, 
: | 

λα 

σαῦλος ὁ 37ο, 45 
εν, : που, ὃ, μ τό κονν 
σαυῦω ἴεμ σσω ἳ 

σάφα Ε. αὐνοτίν, 75, 10: ρω ρα 

ἀπά, 0: δα, 16 κα. 
σαφειφ 1ο7, 56 
τὸ σαφέᾳ, οστιηπι ὅδ5, 4. σαά- 
φα σοφηνίςω εἴ τὸ ψηλαφῶ 
7 1 

σαω γοῦ, 56. σαώςω 41,57. σάω- 
σε Τ43, 1, σαωσέµεν 389, 
σαώτεφ»ς 700, αὸς ος ὄφᾳ, δι 

σβεννω αθε, 17: θοε, 39 

σόευκτηφες Ὀοε, 
κ ἀλο, α΄ 

σεβάςω ὁὅ9, ὃ. τς στιανόςἈδθ, 
8, σεβεῖνδς 4. 795, 56. σεβίω 

Φ09, ὃ. σέβω τὸ Ἡ 
ὤμ. σίβω ἀε[. ορ τη 

σεδέκ Ἠοῦε, Ρας 518, 19 
σείβω Ῥτο σήθω νυὶ]ρ. Ί1ο, 4ο 
σειλνοί . 1ο, 9 
σεῖο [; ϱτο σοῦ- “. 
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σειρά 710, 17: εἳ 72, 3: 86, 30. 
σειραίνω 710,31. σειφεῖν τὸ ἄπο- 
κενοῦν 110, 34. σειρήν Ί1ο, 

τα, σείφιν ὁ Ζεύς 71ο, ός. σεί- 
ωρίος αστήρ 71ο, 39. σείριος 
αςει 400, 9δ. σείρια τὰ ἄστρα 
τν 38. σεῖρις [μη ἕ-- 399, 
ὅ 

σεισάχἈεια 71ο, 51. σεισίχΏων Ον 
: 00δ, ο. σεισοπυγής ή εΤον 00: 

μ/ταΙ8 σεισοπυγίς 30δ, 1: 
«919, 13, σεισοφίκης ἡ σεισο- 
πυγίς 912, 19. σειστός νοῦ. 

εἰπΧὰ, ὃλ. σεῖστρον τὸ 90δ, 19: 
πιο, ὅδ. ρείπη. σείω 71ο, ὁ7: ᾱ. 

ἃ σῶ ὅ25, 18: 717, 19: Τὅο, ὁς 
πέκρετον Του, 39: Ιἴειπ(μο αρα. 

Ἠείγει, ει ο. - μ ἵπ 
ο ΟΕτοπ]οο η. πρωτασεκφέτε». 
{εά τησ] σήκρητον εἴ πφωτα- 

«ισηχφήτη»ς αριά εμπάσσι θῖ- 
ο ἆαπι, μα ο Ιμαΐπο Ἠῖο Ιοι- 
ο βαπι εί 
πέλας 700, 2ο: ει ὅτ4, 49. σε- 

λήνη Του, 25: 828, 15... σελη- 
ἁλαία. ον 232, ὦ7 
σέλινον τος, 37 
αέλ-α ἡ 098, 132. σελιάριος ἵπ- 

πος 502, ὂ7. Σελκήεις Π. 700, 
: ὅτ. σελ.ίον τὸ 808,12. σελ.ίς 
ἡὶ 908, 19. Σελλοί εἴ Ἑ λἈνοί ΡοΡ» 
Το0, 5ο 

σέλµατα τα 598,0. Σελμών ποῦ}. 
Ρε. Του, 58 

Ῥεμέλη του, 42 
σεμίδαλι5 Τοφ, 40 

: ͵ ΄ 
σεµνός 799, 48: εἰ 245, 47. τῶν 

σεμνών αεῶν ἱεφοποιοί 300, 7, 
12, σεμνεῖον 8οο, ὁ6 

σέο, Ίοη. 554, 4ο 
σεπτικός Ρα[[. Πρπὶξ. 457, ιά 
σεύας εἵ σενάκενο» α. παο, ὃ 
σεύς, ἴπεα 189, ἁ5, 44: ποο, 62 
σεύω 710, 1. σεύω. τὸ ὁρμω 248, 
4ο: 957, 30: ὅρ8, 44: 697,56: 

7οο, 24: ἆ. 27ο, 56: 985, 46 
σέω τὸ σάω Ἴγουν σώζω 700, 17: 

εἰ 708, 26, σέω ἆ, α σῷ 710, 
κ ᾧ] » 
Σεώκη, 0Ρ. 6δ, 29 
Σηγώφ 71ο, 46 
σόθω 65, 35: 271, 56: 710,59 
αήκασβεν 711,3. σηκό» 710, 59. 

: σηκοκόρος 710, 90. σηκῶ ώσω 
ταις ὃ 

σηλία, Αἴτ. τηλία πὀη. 5 
Σηλυμβεία 711, 6 
Σγλώμµ 71ο, 5ο 
σὖμα τὸ 711; ὃ. σηµαῖαι, το]]]τ, 
Πρηα 711, 29. σηµαίνω ἵπηρετο 

Ἱοπὰα, 19. αεσηµαάνβαι κακῶς, {9 
«σπαπηπιο 602, ᾷ σημαινόµενον 
{ ἐνεργήτικόν, Πβηϊβοβιιο αειῖνα 
εδ, 9, σηωαινόµεον διάφοφον, 
: Φιάφοφον καὶ τὸν τόνον ἄπερ- 
ο: γάθεται 77, 54. [ο πρὸς διᾶ- 
: Φορον σηµαωόµενον 959, 49. 
«ισηµαντικὴ αμφοτέρων 211, ὅ]. 
(ισηµαντήφ 346, 37. σηµάντορες 
ολλ τοι 
αημεῖον 827, 98: α ο μό αιΒ, 

755, 33. Σµµεῖα, Ατιοιο - 
Ῥετ 6027, 41. σημειῶδες εἶναι 

, δοκεῖ τὸ ὄνομα 296, 24, Πε οὗ, 
ὤρ. σημειούµενος αὐτὸ µόνον 
740,11 σηµείωσαεδτι---750, 26 

σήµων {ει Σήµων τοι, 16. Σήμω- 

γίδη» Ιαπιμορταρμας Τι1ὸν 17 

.1. 5ο ΕοΧ. 

σηπιάς, Ῥτοπιππῖ, Νἴαρπ. 711, 20 
σηπύα 770, 19. σήπω ψω Τ11, 17 
σήραγξ Τ11, ὃλ. σηβαγγώδη» τό- 

πος ι ται, 
σής ὁ 48τ;4, Τε 711, 17, 19 
σησαμίς ἡ 097, 27. σησαμοῦντε 

οἱ »οῦῦ, 23 
σῆσι»ἡ 09,20. Σηστός ορ. 711,50 
Σηταῖον 711, 50, εἲ διερλ. Βν1. 
σµτανειοι πυφοέ οπλα, 4ὖ, 40 
σῆτες οἱ δι, 7. σῆτες οἳ τῆτες 

αἀνετὺ. ταα, 4ὁ 
Ῥγηών, τεχ ΑΠΙΟΓΓ. πιό, 1ο 
Σηένελος 307, 30. σθένος τὸ 

Τ1ὰν ὃς εἰ 330, 411 919, Τ: 
ὅτο, 5ο, σ]ένω τὸ ὀύναμαι 
πια, ὃχς-46Ε, 2οι, ὁ7 

--σβων Λ. ΡΤΟ σωσαν σε ὃ 
---σι ΡΤΟ οι5341, 4δι τσι 5Ρες- 

ιαιίσα πα ἀαι. ρ]ωτα]ὶ 686, 4. 
σι “θροεια[ς Ροειῖοα απ [α)- 
Ἰμποιῖπο 303,17. ---σιερεοῖᾶ- 
Ίχσοπ ἴπ ΠπάιοβΗο (αρᾳ6 65ο, 
10. --σι Ροείσα «ρεοιαβα 
605, 55: )]εοπα[ῖσα εροειαῖ9 
ὅδα, 54, σι Ρ]εοπα({ὶ. εἰἶαπι ἵπ 
απεᾶϊο 6090, 2ο 

σία τὰ ἔμρά 505, 06 
Ἔ-σία ΤΟ τία Όοο, 39 
σίαλος 711, ὃἹ. σιαλίζειν 712, ὃ 
--σίας Πηβ[ο. ΡΙΟΡΓ. διὸ, ο6 
σέβδαι 13, 10. σίβδη Αε. Ῥτο 

σίδη ;;θὸ, 1ὃ: οὗ, 27 
σίβυλ-α 10, 
σίγα ἆ. πδι, 4ι 

σίγα αὖν. 111, 56: 100, 18: 
4θά, ϱ. σιγαλόεντα 312, 11 

σίγδοος ΡΙΟΡΔΤΟΧΥΙ, 615, 5ο 
σιγῇ αἀνοιὺ. 710, 11 εἰ δ44,5ο: 

. Ρτοάιεῖιο Τιὸ, 10. Σίέγειον, 
Ῥτοπαμηπϊ, 712, 19. Σιγειεύς 
4260, 45.  σιγήλός 199, 21: 
Ότο, 1 

σίγµα τὸ στοιχεῖον 707, 10. µε- 
τα τοῦ σῖγμα καὶ χωρὶς τοῦ 
σῖγμα 498, 66. Πο 249, 30, 58 

Σέγφρον Ῥοτια5 713, 15: δἱερῃ. 
ἙγΣ. Σέγριον- 

σίγυνοι Τ132, 17. σιγώ ὅς 712,34 
σίδαρος Ὠοτ. π12, 37 
Σίὸμ ἡ ο). 405, 559 

σίδηρος 713, 36. τὸ σίδηφον {ες- 
χάιπεπίµπα 680,20. {Πο τα 
σίδηρ« τῶν» βελὼν θ15, 45: 
Ἱεπι(πο 64, 328: 575, 1ο, σι- 
ὀήσειος 964, 36. το σιδήρειον 
τοῦ ὀόρατος Τοῦ, 0, 11. τηε]ία5 
σιόήφιο» ; 
σιδήριον αἀῑεσιίνε 608, 49. σι- 
ὁμοῖτις λίβος Τὸ, ϱ. σιδηρόεν- 
τα ξίφη ὅδι, 40, σιδηρᾶ εἲ 
σιδηρ»ῦ: Ροῇ. 710, 38 

ὁ Σίΐδιος Διονύσιος 785, 329 
Σιδών, εἰ οἱ Σιόόνες π1ὅ, 24, σι- 

δόνες μὸ σινδόνες 715, 25 
σιείδης ἔ- 1254, 35 
σίζω 713, 25, 90: “745, 51:818, ὃ7 
Σικανός Σικανία, εἳ Ἀιχελός Σι- 

κελία 713, 40. Σικελιώτης ὁ 
508, 57. σικελική 386, 96: |. 
ἑορτή, εκ ΗεΙγε]νιο. 

Σίκνμα [ει Σέκικα 715, 1 

σίκιννις [α]τ. [ρεεῖεθ 090, 1: 712, 
60. Σίκινος Ιπί» 712, 48 

σικύα 77ο, 15 
σίλιγνις, Προ 95, δ 
σιλλαίνειν τὸ στφαβίςειν 710, 12. 

σιἈηνός εἴ σειλη»ός Τιο, 19. 

σιλληνοί 543, 4ο. σίλοι 712, 
7. σιλοφωνεῖν 10ο, 54 

σίµβλα εἰ σίαβλοι 715, 29 
ον 719, 1ὸ, σιμὰ χωρία 130, 

1 
-σεμος νειυα]ία 487, 5ο 
σιµύλος ἆ- ἄο, 8 
Ῥιμωνίδης, Ἰγτι Ρ» 715, 18 
ένα ΠΠΟΠ5 ς Πα 
σινάµοφοι 710, 30. σιναμορεῖν εἴ 

αιναμοφεύµατα Πι12, 39 
σιάπιον 712, ὁδ. σινάπιο» 511, 

10.. τῷ ἄωᾶπιε 309, 17 
ντ άον, 7 δοι, 2ὖ 
σινέσκοντο 616, 25 
σίνηπι 710, 58 
σιωιᾶσαι, εΠΙΡΓΔΤΘ 712, 5ο 
σίνονταί µε 419, 57. σαίνοῦ τὰ 
βλάβος Τ15, 4λ. ἐἑσινωμένος 
τοὺς οφθαλμούς 714, ὀ0: πιε- 
Ἰχ15 πεσιωµένος 98, 4, 49. 
σίντιν λῖν 50], 6. Σύτιες, 
Τιεπιπ δά, ὃ. Ἰάεπι ἈἛίντιοι 
719,-49.. Σιντηὶς Λῆμνος 71ὁ, 
45. σίνω τὸ βλάπτω 411, «Τ: 
710, 46. Σινώπη 710, δα, Σ. 

νώπη οΡ. Ροπϊ 755, 96 
σιοείόηςε εἴ σιείδης 154, ος 
σίος ὁ ἔηρός 509, 06, σιός 1.πεοῃ. 

ὁ Ἀεός 7ι4, 3209 
---σιος 4. 8ο, 50, 45 ᾱ. Ε 109, 

48: νετὺ. 199, άα: 106,6: 035, ιό 
σίπαλος πιά, ὁ 
σιπύη ἡ Τ14, 9 
Σέπυλον ΠΠΟΠ8 πιά, Ἰ 
σιπτοί ΡΙΟ στειπτοί πιά, 9 
σίοις ἢ ξίφις 209, 35. Σίρις ΟΡ- 

[τα]. 714, 11. σιροί  Τιά, 16 
σισύρα 713, 34. σισύρνα Ί14,2Τ. 

-; αισυρνοθῦταε 714, 28 
Σίσυφος πιά, 59 
σῖτα {. 406, 1ο: 714, 40... σιτη- 

ρα αγγεῖα 549, 39. Ἅ3Σέπιρος 
ορ. 4δδ, 11. σῖτος 714,55: ετ 
Δ0δ, 29.  σιτοβόρυος 3216, 0. 
σιτογόνος 202, ο. σιτοδεία 
ἆδα, δο: πιά, ὅδ. σιτοδόχα 
ὠρεῖα 607, 35. . ἡ σιτοβάγος 

ο ακφίς -- ἆτα, ὃ 
σίττη 420, 48 
σιτώνης ὁ  - 714, δι 
σιφλός 714, 56. σιφλώσειε 715, 

1, σιφνεύς 715, 7. σίφω» Τ1ὸ, 5 
σίω ΡΤΟ σείω τιά, 5] 
Σιών οΡΡ. 715, ὃ 
σιωπή 715, 10, σιωπῷ Ἀἀνετρ. 

719, 18 
σκ Ιοπίεαπι Βδιπεπῖώτα ἵπ Ῥταε- 

τεγῖτῖν θσ, ὃν 
σκάζω 715,.3ὰ1: 716, 24 
σκαιός 716,: 24: οχγτ. 417, 97. 

: σκαιαὶ πύλαι 710, 18. σκαιῶς 
ἔχειν πρὸς τὰς πραξεις 716,37 

σχαίρω 716, 15: 733, ὁ]: 798, 6 
σκαλεύω ὀδῦ, 14: 719,48: 717, 19 
σκαληνός 715, 2 
σκαλμµός 71ὅ, 31: Ῥ]ητ. σκαλ [ιοί 

508, οὐ: 764, 90: 769, 20 
σκαλοψ 715. 15] 
Σκαάμα-ὄρος Β- 710, δο, 55 
σκαμβό» 945, 326: Τν5, 39: 716, 

29 

σκάνδαλον 710, 41, 49. σκαν- 
δαλιῆρον Τι, 45, σκανδιξ 

20) 5ο - 
σκάπτω 71ὸ, 49: 716, 19. σκᾶ- 

πτεσθαι 9ῦδ, ϱ. σκαπανεύς 
: Ηστσι]εν 726, 36 

του 

σκαρδαμύσσειν παο, 
σκαφ}µό»ς ἀ. 808, 4 
ἀκαφίζω 83, ὃ: αν 97. σναρίς 
ἡ 491 λε σκάφιφον 370, 99. 

σκαφιφήσασβαί 179, 55 
σκαρµός ἀ. Τιὸ, 30 
σκάφος Ρίο, 1οῦ, 1 
σκαφεῖον ἆ. 069, 37. σκαφηφό- 

ροι 1ῶ0, 11. σκαφίδιον τὸ 910, 
10. σκαφίς 7λὸ, δή: ει 45, 
49: δ9, ὤδ. Ἅαψάφο» τ1θο, 
1ὃ 

σχάφω ΡΟ σκάπτω 66ο, 37 
σκεδάζω 741, 29: εἴ ὅ, ὃ: ὅ7, 43: 

219, 18: 549, 4. σκεδασµό» 
310, 18: 249, ὃ.  σκέδω ΡΙΟ 

σχεδῶ 619, 50, σκεδῶ οἰτομπαῇ. 
490, 

σκειρά, [ο Αι]ιεπ. 717,27. δυϊά, 
σκίρα: Ἠεί. σκιφοφόφια. σκει- 
ρὰς ᾿Αβηνά 17, 39,91. σκείρα- 
φ.ς εἰ σκειράφια 717, 31] 

σκείρω 703, 1. Σκείρων ΠΟΠΙ. ΡΓ» 
716, απ. σκείρων νεπίαδ, εἴ 
σκειρωνίδες πέτραι Τα7, 35. 
γ][ε εἰ σκιρ--- 

ακελετός 710. 54. σκελίζω 4, 
716, 50. σκέλιοψ 100, 90. 
σκέἈ-ω 736, 50: εἴ 10ο, ὅο, 
σκέλος τὸ 716, ὃχ: εἰ 194, 43. 
σκελός νιὶμ. Ἰηριαε ὁ ῥαι- 
βός Το, 1Ο. σκεΆτός 716, 41. 
σκχέλω [ει σκέλλω 194, 81 

σκέπα ῬίΟ σχέπην 891, 4ο. σκε- 
πάζω 716, 44 

σκέπαφ'ον 117, 24 
σκέπας τὸ 457, 52. σκεπάσµατα 

187, 11. σκεπασµό»ς ὁ 051, 11. 
σκεπαστήρια 940, 18... σκε- 
πεινός 89, ὁ4. σκέπη εἴ σκέ- 
πος ὃᾳ], 10. σκέπη ἴοεπι. εἴ 
πιθι(γ. 14π, 58 

σκέπτω 717, 6, 19. σπέπτεσβαι 
71], 33. σκέπω ᾱ. 716, 44 

ο . ῃ 
σχεῦος τὸ 718. 4:. σκευοφόροξ 

ὄχὸς 149, 1. σκευωφεῖ, 9δᾳ, 
17. ὁ σκενωφήσας τὸ πράγμα 
161, 90. ΓΡ ασκενάώφηται 
987, 38 

σκήἈν, ατείεοετῖῖ 716, 4ο 
σκηνευτής 745, 19. σκηνή Τ10, 

11, 29: εἰ 716, 50. σκηνή Ώυπο 
Διμέλν 099,7. σκήνια τὰ 740, 

190. σκῆνος τὸ 7160, 4. σκηνῶ 
716, 5ο. σκήνωµα 716, ὀθ. 
σχκήνωμα, οβαιιέτ τν τ13, 19 

σκηπάνιον 17, 1. σκηπτφον 717, 
εως σκηπτοῦχος . 101, 20. σκή- 

πγω 710. ὁ. σχήπτεσθαι Τ17, 
5. σκηρίπτω-θ31, 9: Τ17, 91: 
σκηψες ς παας ὁ 

σκιά 717, 25. σκιαγραφῶ 783, 
7: 825, 17. σκιάς ἡ 717,26: 
Ῥ]μτ, σκιάδες Τ17, 90. σκια- 
δειον 710, δὺ: 717, 59 

σκίόναµαι Ρα. Τ17, 47. σκι- 
ὀνᾶσι ἃ σκίδ,ημι 717, 46. σκι- 
δνῶ 717, 44: ει 019, ὅ7 

σχέωπος Τ17. 505: τεβυ]ατῖδ σκέµ.- 
πους 1δ4,:30, ὁ5δ: 111, ὃχ 

σκιδαφό» 301, 5: 319, 49 
σκιόεις τιν 

σκίπος 611, 0. σκίπω» 717, 48 
σχέφα καὶ γύψος Τι8, 7: ετ διὰ, 

σκιφάδος Ἀππετιαε Εε[ίατη 823, 
90. σκίρ» 718. 5: εἰ ἀΤὸ, 27. 
σκιροφοφιων Τ18, 10: εἴ σκιᾷ- 
ῥοφοφιών 718, 0. σκιροφοφιῶνρ. 

' 

ι 
ἡ 
] 



τοο7 

τὰ τὸ”, βονφόνια 319, 51. νι[ο 
εἳ σκειρ--- 

σχίρτης λόχος 716, 1. σκιρτὼ 
718, 14 

σχιρω3 ναι 717, 57. σχίρωμα τὸ 
4, 5 

σχέφος Ρίο ξίφος 718, 11. σκι” 
ὴ 718, 16, 25 

σκλάβοι οἳἵ σκλαβηνίαι 335, 48 
ο 718, 14. σκληρόστοµος 

585, δοφ σκληροτφα κμλεῖν 
7δι, 56 

σκλῶ ἆ. ἃ σχέλ-ω 718, 15 
σκγιπός ὁ 718, 16. σκνιφός 324, 

σχνίφ 718, 17 
σχολιός 718, 18. σκολιὸν άσμα 

718, 56: ει 501, 434. σχόλος 

381, 10. σκόλον τὸ σκολιόν 718, 
5ο. σκόλοψ τοῦ, 49: 183, 19 

σκολύΆφιον 718, 59 
σκόλυµος 507, 7 
--σκον ε5 ε ἴοα. αρὔ, 11 
σχόπελος 718, 46. ὙΣκοπελῖνος 

Ἠοπη. Ρτ. τ95, 
σκοπή εἵ σκοπιά 704, 50. σκοπαί 

αἱ 718, 59. σκοπιά ἡ 718, 00. 
(σγοηχ 718, 50. σκοπός 718, 
9 

σκοφαχισµός 719, ἆ 
σκορδίζειν 984, 51. σκορδινάσβαι 

Τ10, 10 
σχόφοδον 710, 328 
σκορπίςω 719, 17. σκορπίος 719.29 
σκοτασμὸς τοῦ οφ3. θο9, 17. σκο- 

γειὸς λόγος 054, 37. σκοτίζω 
γὸ σχοτώ ἀλά, 60: ἆχδ,α, σκό- 
χιος 356, 37. σκότιοι υἱοί 500, 
3, σκυτίας ᾿Αφροδίτη» ἱερόν 
δ45, 48. σκότος 719, 20: εἲ 
108, 54. σκότος πειῖτ. οι πια[ο. 
0550, ὅπ. σκοτοδασυπυκνόῃφιξ 
719, 26. σκοτόµαινα 719, ο- 
σχοτοµήνη 320, 17. ἐσκοτωμένα 
κόσκινα Όδθ, 10, σκότωσις ἡ 
4φ., ὅ 

σκουτάφιον τὸ 873, ὃ] 
σκρινιάφιος εκ Τ.αι. 718, 57 
σκύβαλον 710, ὁ9: εἲ 123, 11. 

σχύβαλα πυφὼν 110, 49 
σκνυδµαίνειν 719, Ὁἁ. σκύζεσθαε 

730, ὃτ εἰ τάα, 45: 564, ο. 
σκύζω ἆ. 71ο, ἆ 

Σχύθα νου. α Σκύθης 67ο, 33. 
σκύθαι, παπί ραδ]ιο 70χ, 
45: 762,9 

οκυἈρωπός 7310, δ. σκυἈρωπείδη» 
106, ὃ 

εκύλα 720, 12: υ Ρτοάμοῖο 710, 
16 

εχύλαξ 720, 18. σκύλος [ει σκύ- 
Άος 720, 19. σκύλος ὅθά, 0. 
σκυλοδέψνε 564, Ἰ 

σχύμνο» εἴ σκυμνός 710, 41. σκύ- 

μνος νεοττερῖο 700, 17. σκύνιον 

71ο, ὃ 
Φκύρος ἵπ[. 710, 14. σκύφος 

λατύπη 710, 41, εἰ Ηείγεμ. 
αασά εἴ σκίρος οἶδσπι ραηΐτος 
ει ποβῖτο. 

ὀχυτάλη 720, 41, 48. σκυτάλη, 
μμ 111, ὅ8δ. σκυταλίδες 710, 
45. σκυταλουµένη 710, Έ7.σκυ- 
φαλωτοὺς τροχούς  ΊΤ10, 434 

σκυτικὀν σµιλίον 30, 10. σκυ- 
τίναι 720, 4ο. σκύτος τὸ 710, 
α0: ο 011, 44, σκντοδίψης 
αι”, 16 

110, 1ὖ ὅχω σκα(ρω 

Ξ-σχω εκ ΕΙίυτο 105, 38: οππι 
τοάιρ]οαίῖοπο δι15, δη: ποπ 
αὐπαΗῖ απτα [ε ἀρλιλοοαυπι 
Ρε, 171, 14, 36: 518, 11: 
ποπ οβρίῖ απῖο [ε ἀἱρ]μί]οι- 
Ευπι ει 476, 44. --σχω Ἰοπί- 
οι ρεπήπιαπη οοττρῖι ὅο 
11. ---σκῳ ᾱ. ἀείεοι. 391, 50, 

59 
σχώληξ 1, 4ά 719 
σκώλος 710, 38. σκῶλον τὸ 155, 

50. σκωλοβατίέζειν 155, 59 
σκώπεξ ἄνες 719, 4δ. σκώπτειν 

719, δ1. σκώπτης ὁ 505, 7 
σκωρεία 513, 05: 

ε[γεῖ. σκωφία. 
οἵ δυϊἆα»: αἲ 

σχώφ, ανίατη [ρεεῖεν 719, 48 
--σλη-- 249, τὸ 
--αμα Υετρα]ῖα 54, 15 
“σμάφαγος 730, 51. σμαραγεῖ729, 

δι, 4. σµάφαγδος 73ο, 55 
σµερδαλέος εἳ σαµερδγός Τ31, ὃ 
σμήγµατα 506, ὃ. [εὰ εἴ σμΏμα 

το 7ου, 47. ιά, α σμήχω: 
Ἰος, ἃ σµῶ. 

σμήνος 731, 9, 34. σμήφιγξ κα 
741, 12 ' 

σµικφό; ΡΙΟ µικφός 731, 14 
σμινβεύς 711, 16 
σμυγερός 731, 18 
σμύξας εἴ σµύχειν 7.1, 19 
μα 731, 92. σμυρνίθειν 9δ4, 

» Σμύρνη Ἱπί. Τα, 94: 
διερ]ι. ἨΒγΣ. Σμύρνα. 

σμυκό: 785, 54 
σμῶ 709, 40. σμῶ σµήχω 355, 

16. σμῶὼ τὸ πλήσσω, Ε. ήσω 
731, 10, 34, 34 

σμώγω ᾱ. 731, αὖ, 51. σμώδιξ 
ἱ 731, 30. σµώνη 731, 38. 
σμῶξαι τὸ ἠατάξαι 721, 30. 
σμωώχω 745, ὃ 

--σνης 40, 17 

σοβαρός 731, 55. σοβεῖν 731, ὃτ: 
οἳ 1οή, 90: 27ο, 20 

σοί, Πδὶ, οχγῖ. διά, 11 
σόλο» 731, ὅη- Σόλοι, ορ. Ουρτὶ 

731, 40. ᾿ σόλοικοι 741, 49. 
σολοικίζειν ηυἱὰ 731, 96. Ἅσο- 
λοικιςζόμενον 723, 0. σολοι- 
κισµύς 733, 6,10. [οἱοεοί[αις 
παϊπηίος αὐνηϊ[[ας στα, ατ 

Σόλυμος [ει Σόλυμοι  Ἴ21, 4ὖ- 
σόος εἴ σώος 743, 1. σόος Ῥετ ο 

303, 58; 6ο7, 98: 709, 17. [Πο 
σόον ἕμμεναι ἀ1ῦ, ὀ0, 55: τὸ 
σόον 1493, ὃ. σοουµένη καὶ ἐλαυ- 
νοµένη 387, ὃ5 : 4 []. σοῷ 103, 09 

σοφό 711, 11: 821, 31 
σό: η όν Όιά, 30: Ρ]µτ. σα τέκνα 

6ου, 38: Φοῦλα σα, Ρτο ὅου- 
λεύοντά σοι 385, ὁ 

--σος 6 [Ηἱ. σω 387, 4ο 
σοῦβλαι, [αυ]αο 01ὁ, 3 
Σοῦσα οΡΡ. 732, 34. σουσίας 

Ογτῖν ου 19 723, 10. σοῦσον 
713, 94,38. σούσιον µύφον 131, 
27: ἄί9 σούσινον. 

σοφιστής 733, 10. Ῥοφόκλειος 
Ρο], 779, 55. σοφός 743, 14. 
/ σοφός Λιιϊοο Σ10, 4, 4 

σόω εἴ σώω 741, ύ0. σοῶ τὸ διώκω 
α02, 0: εἰ 481], ὃλ 

σπάύιον τὸ στάδιον π45, 4 
σπάδων ὁ 733, 5ο: οἳ ὄφ4, 18: 

074, 9. σπάς, 4. 16, 1ὁ 
σποβαφίας ποιῆσα” 113, 10, β]α- 

ἀῑαίοτια οσειααίπα. η [κμοτο, 

υσπέῤύω Αεο]. 

ΙΝΕΤΥΜΟΙΟΑΙςΦΟΝ ἄΚΑΕσΥΝΜ 

σπαθασθαι 584, 44. σπάθη ἡ 
33, 53, 94. σπάἈη Ιεκιοτίᾶ 
8, 46 ἳ ι 

σπαΐρω 16, 1ά: 733, 51: Ἰ9], 
-α 

σπάλαξ 161, 
σπάλυγγες [οι σπήλ. 494, 1ο 
σπάνις 733, 41. σπάγιον 713, 40. 

σπανίζω : 733, 4ο 
κ.» 86, 18. σπάφγανον 7313, 

50. σπαργανώµατα 733, ὅ7 
σπαρίέθειν 715, 5. σπάφος Ρΐΐο. 

719, 1 
Σπαρτιάτης α- 733, 4δ 
Ἰ σπάρτος 700, 4. σπάρτα τα 

733, 45: Ἱεπιφιε σπάρτα τε- 
κτονικά 325, 30. σπαρτίον µε- 
τρικόν 749, 4δ. σπαρτός ἄ. 
628, 57. τῶν σπαρτῶν [αυν]α 
τοτ, 41 

σπασµός Ἴ57, 5ο. σπάσσω Ὁϊ 
πλάσσω 674, 9: υΠιαῖας σπῶ. 

σπέα ἴ- 735, 15 
σπείδω 5903, 5. σπείδω Ἠ]εριπί 

ΡΙΟ σπένδω 106, 45 
σπεῖν 564, πο 
σπείους Ρ. 363, 19: 735, 3] 
σπεῖρα εἴ σπείρηµα πα, 54 
σπείρω 745, ἀπ] 
σπεῖσαι ἃ σπείω 735, ὃ, 90 
Σπειώ Ε. Ρο Σπεώ διά, 56 
επένδω 725, ὃ. σπένδω τὸ ἀναιρῶ 

728, 28. σπένδω ἀεῖ. 3253, 18 
σπέος οἵ σπεῖος 725, ο, 17 
σπέργυ»ς 730, 17 
σπέρμα 35, 14. σπερµαίνειν 735, 

14. σπερµολόγος 012, ὁ: 735, 
45: ει 327, 4 

δοο, Ἴ9 
σπέφχω παῦ, 33 
ο α. 749, 11, 41. σπέσθαι 710, 

3 . 
σπέαι [ει σπέσσι 725, 42. Ει. 

4τα, ἀπ, Ιταᾶῖτ εκ ποπα. σπέος 
Ππεοραίυπα νἰάετι τὸ σπές. 

σπεύδω 7320, 19. σπεύσεμοι, Πηῖ- 
πἰβτί ραδ]ιοί 761, 44: δυϊάαε 
σπευσίνιοι: ἩΠοΟ σπουσίνιοι 
70410. απευστικῶς Τὸ8, 37 

Σπεω οἵ Ἀπειώ 14, 55 
σπήεσσι [. ἃ σπίος 730, 41. σπή- 

λαιον 720, θῦ. σπηλάδιον 319, 
ὃ: Τοο, 4δ. σπήλυγγες 724, 
αι: εἰ 494, 10. σπηλυγγώδεις 
πέτραι ταὰ, ὃ 

σπιδής έος 71, 17, 33. σπίδιος 
271, 10. σπιδόβεν 471, 30 

σπιβαμή 647, δο: 734, 8 
σπιλάδες 494, 1ο: 49ό, 41: 754, 

3 
σπιαήφ πο .9 
σπῖνος 672, 4ο 
σπῖρα εἵ σπίφιον 735, 49 
σπλάγχνα σα4, τά 
σπλήν 114, 17 
σπόγγος 734, 10. σπόγγος, ΠΟΠ 

σφόγγος 759, 39 
σποὀεῖν τὸ κινεῖν 6ο, 7. σποδί- 

6ειν 370, 6. σποδός 744, 314: 
οἳ 015, ὃ 

σπονδειακὰ ὀνόματα 8, 4 
σπόνδυλος αἱὖ, 4χ: 510, 8 
σπορά ᾱ. δὲ, πι οδ9, 31. 

σποφάδες νησοι 734, 30. σπο- 
ράόην Όθ7, 1ο: 7δι, αὖ, 
σποφάδην κεῖσθαι 754, 260. 
σποφεύε, [ατοι 0οὔ, 33, σπύ- 
μοι 4. ὅδ, 40: 487, 18 

«σ΄ αἀταιὈ, 7δ, 30: Ἰπά, 
3 ο νὰ 

σπονσίνιοι: νΙο ὀπεύειμοι. . 
714, 3] σπρατόν ΡΓο σπαρτόν 

σπυρίς 734, 51. σπυφοί οἱ πυροί 
γτας. πλ4, πχ 

σπῶ τὸ ἔπω 7ά9, τὶ, 31. σπών οἳ 
ἐνισπών 74ο, 15 

---σφ υἵ σλ--- ον β4φ, 17 
σσ ρεπεπαϊαπα ππεϊτῖ ρτατία 418, 

19: Ῥτο σ ΑεθΟϊϊσε 381, 56: 
Ῥτο ὁ Λεοϊῖον 88, 1: ἵαπ ὁ 
Αοο]ίσο 68, 1ὸ: ἵπ ὁ Ὠοτῖος 
575, 19: ἀἱρμιποπβατι απῖα 

' Γε που αἀαητάτ 309, 31: 507, 
1 

-σσα εκ ἔ 1009, 42. --σσω ᾱ. 
γετὺα αά, 7. --σσω 
Παπα, εεσσῶ εἰγοππαβεχατι 
42. --σσω Ρίο πτω 134, 311. 
Αεο]. Ρτὸ πτω 563, ὃ: 605, {λ: 
605, ὁ4: 675, 11. ---σσω ΡΕ. 
σω 274, 26: 385, 45: Παπ. ἕω 
τοο, ᾖ4 .α 

--σσων οΟπιρᾶ5. {. 157, 58 
Στάγειρος, 6ἳἵ Ρ|. Στάγειρα 498, 

13 
κι ἆ. 714, 62. σταγών 744, 

4 εκ 
στάδην ἆ. 613, 50. σταδίη µάχν 

73, 30. στάδιον μας η 
745, 16 

στάςω ἆ. 650, 5: 724, 54, 49 
σταβερός 377. 49: 726, 30. στα- 

Βερὸν ἦμαρ 7343, 43. σταβηρός΄ 
ορ, 31 : 

σταβµίζω 734, 45. σταθμός 585, 
ας: 734, 49: ῥῬ]υτ. σταθμοί 
504, 57. σταθμός, Παρα 
Τιο, 05. σταθμῶ. σαἀ, 4δ 

σταῖς τός 007, 46: ει μαμα 
στακτή 734, 0. σταλάσσω 481, 

ὃτ: 724, δᾷ. σταλαγµός 734, 
δα, σταλαγμὸς τύχης τό, 5ο. 
μπε κει Λεοι. αὶ ὀόύνη ὅ76, 
Ε] 

Στάλιφος ορ 488, 1ο 
σταµίνες 734, 99. στάνος715ὅ, 
στάν ΓΕ. 10, 6: 715, ε 
σταπίς ρτο σταφίς 715, 54 
στασιάςειν 735, 7. στάσιμα µέλη 

60ο, 49: 715, 3 
στάσκε Ἰοη. ϱεο ἔστη 634, 4. 

στάσσω ἆ. 734,δι. στατήφ 735, 
11. στατήρες, σεάῖτογος 735, 
30. στατὸς ἵππος 01, 1Ο. σταν- 
ρός 735, 171 δ17, 14: Ρ].σταυ- 
ροί οἱ 905, 15 

σταφίς 0560, 6. στάφυλος 745,8. 
σταφυλή 720, 01. σταφνλή ο 
σταφύλη 713, 44. στ ᾽ 
Γασύαπη 131, ὅ7: ὅχ4,4φ. στα- 
φυλή βατ. 335, 6 

στίαρ τὸ 730, δὅι οἱ ἀφι, 54 
στεγάθω 715, ὅ7. στεγανός 735, 

δ0.. στεγανόποδες ὄρνιβες 735. 
4ο. στεγανώµατα 730, 45. 
στέγη 720, ἀῑς ἴοσυσι. οἳ πειι- 
ἴτασα Τ12, 30. στεγνοβνήε 73, 
6ο. στέγος οἵ στέγη 74], 39. 
στέγ» διάγλυφαΊδο, 18. στέ- 
γω τὸ ὑπομένω 3ὅ, 

στεῖαρ ατος ἴν 1, 
στείβν τὸ πατὸ 998, ὅ7: τὸ περι» 

πατῶ {ώ, ὅα: 717, 98, ατ 4. 
χοον ας ει πρ, ἀδὰ, 7 

στειλειά ἡ 736, 011 στειλέη Ἡς» 
ἐν, 

που - 



τοο 

στεινός [. 370,00. στεῖνος 726, 
67: 124, ἆ 

στεῖρα 717, ὃ: α ὑτειὶ 835, 
αι 

Στειφιεύς 426, 4: 737, 19: βε- 
πῖι, Αἴπ. Στειριῶς Ρτο Στει- 
φίέως 67ο, 4 

στείχω 738, 6, 57 
άν Ε. εκ στὼ 449, ὃδ, 71], 

1 
στελγίδες αἱ ξύστραι 715, ἀγ. 

στελγιδοποιό; 750, 56. στελ- 
γίσµατα 135, 47 

στελεός 725, 49: οἳ 559, ὅ7. 
στελεον 726, 93: ἴδια Ηθἰγο]ν. 
ος Βμϊάας: ]οπίορ στειλειόρ 
Θυιὰ. 

στέλεχος 750, 4 
στέ 736, 7: οτ 0905, 54 

κ) νὰ 158, ὀγ. στέµβειν 198, 
ο 

στέµρα εἴ στέφανος ἆπβ. 726,48. 
στέμματα, ΙΑἱοίαε Τ40, 97. στέµ- 

Έμμα λειχὸν καὶ Φυινικοῦν 202, 
21. οτέωµατα ἐξ ἐρίων5οῦ, 18. 
στέµµατα Λιιϊσῖν τὰ ἔρια 505, 
55. στέµµα τῶν γάμων 499, 58 

στέμφνλα 310, πα 
στεναγµός 735, 53. στενάχω 00, 

53: 10ο, 50. στένεται εἴ πεφρι- 
στένεται 715, ο 

στενότατος ᾱ- 275, 49 
στένω αεῖ. αὃι, ὃ] 
ατένωµα α], : 151, 51 
στέον εἳ ὀστέον, 08 650, ἃ 
ετέργω 735, ὅδ. στερεός 736, 17 
στερίσκω ἆ. 403, 44. στεροῦνται 

ἀνμφον, οαγεπε 748, 10 

ετέφνον 726, 13, 
στεροπή 108, 44: Ῥτο ἄστεφοπη 

διά,51. στεφοπηγερέτης 19δ, 
4 

ετερός ἓ- 726, 13, 16, 30. στερῥός 

Μο. 
στερφνός, Ρε]]ῖς 257, 46: τοοιῖαδ 

στέρφος 726, 31: πάς στερ- 
ΛΑ 

Φόπεπλος ν 736, 24 

στερὼς [ει στεζῥω» 16ο, ὅ 

ετεῦται 726, 29 

στεφανἡ 726, 49: οἵ 450, 90. στε- 
φάνη αεαΙ!. 517, 39: στεφανί- 

της 726, 57. ατέφανος 4. 

"στέμμα 726, 4χ. στεφανω οἵς 

οἳ 726, 49, δΙ. στέφος τὸ 726, 
6ο. στέφω 726, 31: ᾱ. 736,61: 

4 στεφανῶ ἀθετι 726, 45 

στέωµεν ἴ- ΡΙΟ στῶμεν 727. 3δ 

τ στήν Ε- Ῥτο σταίη 10, 46, 99: αἲ 

στήμ Ῥτο στή ς οί, 55 
ατᾷθος 717, 17. στ" Ἠεσφιν 6εῃ. 

΄ σα 66 48. στηβίνιον 727,29. 
στη Ἀοδέσμη 749, «Ἡ- στηἈο- 
δέσµιον ο Τ49, 49 

στήλη 717, 54. στῆλαι προβλή- 
τες ών δα στηλίτης 737, 35. 
στηλιτὶ τ 147, 36 

στήµεναι Ώου. - 352, δά 

στήµων ᾱ- .ε 737, 31 
στηρίζω ᾱ- 717) 6ο, στήριγμα 
ἴ το ο. Ρ. στηρίγματα -35δ, 
«. 49 - 

μμ 578, 56: 458, 36 

στήσω Ὠτ. 735, 11. στῆσαι τὸ 

δανείσασθαι 615, το 

στήωσι [- ΡΤΟ στῶσι 731,59 

τκεστί πἀνοτο. Ὅπαο, ὁδ 

Ἱστιβάζω Τ37. 5δ- στιβάςευ, ο 
στιβασμίνος Τ53, ϐ- στιβα- 

ἘτΥΜΟΙΤΟΟΙΟΟΝ. 

Ι Ν. ) Ἐ Χ. 

ρός 711, 41. ατιβάς ἆ, 717,98. 
στιβεύω 737, 50. στίβος 737, 
ὅσν, στιβὼ ᾖσω 4. 169, χὸ 

στιγµατία» ὁ 717, ὅα. στιγµή 
117, δ4.. στἰὼ ἆ, 611, 9]: 
ὦ5ο0, ὃ: 737, 96 

στίἉβω 728, α. Στίλβων ποΙη, 
Ῥτ. 791, 18. στελπνός 728, 5: 
ᾱ- ἀτ, 49: 48ο, δι 

στίξ 738, δ: 10], 95. στίξεἲ 
στίχος 739, 33 

στιπτοὶ ζδεαντε, 100, 11 
ατίπνον ἴθα στύπιον 181, 57 

στῖφος 739, 31 
στιχάειν 728, 6: «οπΙταοῖ. στιχᾶν 

αλά, 50. στίχες, τάξεις Ἴδ6, 
41. στιχὶς γ.» 185, 51. στί- 
Χουσι Ρτο στείχουσι 769, 1. 
στιχὼ ᾧς ὁ 738, 8. στικὼ τὸ 
ἐν τάξει πορεύομαι ὁδὃ, αι. ἆᾱ-. 
132, 4Ο: 916, ὃ: {Π. ήσω 
476, 36 

στλεγγίς 125, 40 
στοά καὶ στοιά 6605, 5: ἆ. 6 στοιά 
χο, ἄι: 728, 11 

στοβεῖν τὸ στομεῖν 3895, 3ο 
στοιά καὶ ο, 7: 6ἵ ἆ. στοά 613, 

42: 005,3,6: 71δ, 11 
στοιἈή ἡ στοιβασία 137. 5] 
στοΐδιον ἀῑππιῃ. φδο, 1ο 
στοῖχος ᾱ. 728, 10. στοῖχοι αἱ 

στάλικεξ 699, 560. στοιχεῖον ᾱ- 
738, 1ο 

στολή 758, 15: ἆ. 186, 52: 7.36, 
1Ο. στολίζειν, ομ]τα ογπᾶγε 605, 
63, στόλος 28,14, 17: εἲ 726, 
11 

στόμα 728, 1δ. στόµαργος 395, 
40. στοµάτεσι εξ 107, 4: ετ 
στοµάτεσσι 415, 21. στόµαχος 
738, 33. στόμιο» Ρτορᾶτοχγῖ. 

320, 3ὃ 
στόναχος εἲ στοναχή 100, ὅ0. 

ατύνος 738,20. στονόεις 738.50 
στόνυξ728, 52. στορέσας 728, 54 
--στος Παρετ]. Ῥεπιυ]είπιᾶ εοπἰτᾶ- 

εἴᾶ 676, 15 
στοῦν οἳ ὁὀστοῦν 6025, 55 
στοχάοµα: 72δ,. 57 
--ατρα ἐκ στήρ 17ο, δ4 
στραβός 729, 41: ετ21,327. στρα- 

βαίθδι, Σ4. στραβίζειν 715, 19 
στραγγαλίδες7329. 40. στραγγεύ- 

ειν 900, 06. στράγξ ἡ 7290, 4 
στφαπή [: Ρο ἀστραπή 914, ὃι 
στφατεία 739, 19. στφατεῖον 739, 

27. στρατεύεινΡΓΟ στφαγγεύειν 

95ο, 60: εἴ στρατεύεσθαι Ῥτο 
στραγγ. Τ55, 2δ. στράτευμα 
739, 54. στφάτευσις οζτ. 556 

στρατηγός Ρεει]ια [ᾳπῖξ 739, 7. 
στρατηγὼ 171,18. στφατηγεία 
309, 19. στρατηγικὰ χφήματα 
4409, 13. οἱ στφᾳατηγικοί εἴϊαπ- 
τάς 184, δο. στρατια 739,9, 
10. σαν μα Αρης καὶ Ζεύς 
729, 50. στφατός 738, 4ο: 
οχγς 006, ϱ. στφατόπεδον 729, 
55... Στράττις ποπι, Ρτ. 720, 

στρέβλη 729, 49. στρεβλός 739, 
1]. στφέµμµατα ποδῶν 01, 
3 

στρεύγεσβαι 739, δο 
στρεφίµαλἈ-ος π2ο, 99 
στρέφον : 739, 54 
στρµνός 750, 31. στρῶνος Τ 75ο, 
πε1δε στρηνιᾶν κπόο, 17 

στοιφνός 75ο, 35 
ο 750,44. στρόβιλος 72ο, 

δ.. στφοβίλια 703, 4 
στφογγνλοῦσβαι 4ο, 4. 
στρόµβος 729, 44 
στφοτό» Λεο]. ὁ στρατός 735, 44 
στρουβός 6ἵ στρουβίον ἸΤ5ο, 59 
στροφάδες νῆσοι 750, 49. στρο- 

φάδην 743,6. στροφαῖος. Ἑς- 
μας ὅπ6, 518: 75ο, 40. στρο- 

φαῖο; Ρτο στφοφεύς 570, ὁδ. 
στφοφαλίζω 790, 94. στφο- 
Φάλιγέ 709,00. οἱ στροφεῖς 
301, 5ο. στροφή 678, 4ο. στφο- 

φἠή ο]ιοτῖ 305, ά6, στροφή ος 

αντιστροφή ἵπ πιθ]οῖ οπτπαῖ- 
πῖυαν Θ0ο, δΙ. στρόφιγέ α 
446, 51: ΡΙ. στρόφιγγες άγε, 

0. στρόφιον ὅθ, 1ο: 75ο, 50. 
στρόφο» Τ01, 1: εἴ 675, 19: 
στροφή ἆΒ. 745, 7. στφοφὼ 
Αεο]. 755, 

στρύφνω εἴ στρυφνό» 73ο, 39. 
στρυφνότης 736, 35 

στρύχνος ΡΙΟ τρύχνος ᾖΤτιν ὃι 
στρῶ ΠΩ. ώσω 731, 4. στρώμα Τὸ1, 

ΆἈ.. στφῶμνα πρὸς εὐνήν ὁ55, 
468. στρωµνή 751, 4, στρωννίω 
ᾱ. 751, 6. στρωτήῳ ἆ. 751, 6. 
στρωτήρια τὰ 328, {ε 

στρωφω 751, τά: 771, 2. ρα. 
στρωφᾶσθαε πὅα, ιὸ 

στυγεῖν ἆ. 91,30. στυγερός ἆ. 
606, 44: Τ5ι, 3δ. στυγητός ἆ. 
751, 3δ. στύγιος 64, 52. στν- 
γνός Τ51, 1ό. στίγω [ει στύέζω 
Τ31, 37. στυγῶ ἠσω 751, 38. 
στύζω ἴει στύγω Τ51, 36 

στύλος 791, ὅ]: αἳ 47δ,20, στύ- 
λοι, Παιυπηῖπα 487, 4δ.. στυ- 
λίτης ὁ ᾱ. ὅτο, 39. στυλῶσαι 
Ρτο στῦσαι 10ο, 15. στυλωταὶ 
κπαθέόραι 53, 46 

Στύμφαλος εἴ Στυμφαλίδες ὃρ- 
νισες 751, 4ο 

Στὺξ Ἱπβετη. 751, 7, 1Ο, 20, 50 
στυπεῖον 751, 92. Ἰἴέπι στύπιον 
ει στίπυον 751, ὃγ. στύπος 
τοι, 49 : ει 928, 260: 6055, 39 

ατύλπαξ [εορβοε 51, ὅθ. στυπ- 
πεῖον 791, 94. στυππειοπώωλης 
751, δ4. στυππιοποιός Όδο, 90 

στύραξ 752, 1: εξ 7οο, δ, 15. 
στυρακίςειν 755, 6 

στυφελός Τ53, 10. στύφελος [ει 
στύφλος Τ52, 17. στυφελίζειν 
793, 14, 17. στυφελίδες ὄρνι- 

:8εςδῦ7,15: α[ῆσστυμφαλίδε». 
στύφλος 752, 19. στυφλοῦς 
πέτρας 191, 16. στυφόκομπος 
75, 7. στύφοξ ΡΙο στύπος 
π52, 1 

στύω ᾱ. ᾱ στὼ τὅι, 38 

στῶ Ρτῖπι. ΙἩ. 533, 0]. στῷ τὸ 
ἱστῷ 714, 54, δι: τὸ ἱστῶ καὶ 
ἑδραιω 726,1: τὸ ὑπομένω 727, 
4]. στὼ εἴς εἴ 720, 135. στῶ 
ήσω - Ἱεο ἀπ], 56 

στῴδιον ἀῑπιϊπ, 496, 31: ὅδο, 6. 
στωϊκοόί  -:' 1329, 35: 793, τὰ 

στωμµύλεσθαι ἴει στωµύλεσθαι 
739, 51. στωµύλμµατα 729, 52. 

Ὀουστωμύλος 7309, 39 
σύαγρος 812, 46 
συβαρίζευ Τὸ3:, 31. συβάφια ἐπι- 
φβέγµατα ι 155, 3ὐ 

συβήνη 733, 35. συβόσια 7393, 38 
συβφιάξειν Ῥτο σνβαρίςειν Π92, 30 

55 

ποιο 

συβώτνς 8, 14: 305, 55. συβω- 
τεῖν δι, π4. συβώσιον αοδ, 96 

σύγα Ώογ. ρχο σύγε 53, 59 
συγγενὴς κατ᾽ ἐπιγαμίαν ἄο0, δὲ, 

98... κατα συγγένειαν τοῦ κ 
πρὸς τὸ γ 71, 4ο. συγγενι- 
κοὶ Βεοί 336, 17 

συγγνώστης ὁ «ἀπδ,ι]: 611. 

σύγγβαμμα 340, 49. συγγφα- 
φεῖς Τό3, 42. ὁ συγγφαφεύς, 
(ντ ὁ ποιητής, ὁ περιηγητής) 
τα οχοε]εηιίαμα, Τ ἱναογά. ἀά9, 

«700, 0 
σύγε υἱ ἔγωγε 733, 39, 38 
συγκαβεύόων 4θά, 4 
συγκάµπτεσβαι 343, 9 
εἰς συγκατάβεσιν ἄγω 678, 55 
συγκαταλέγει Βεοῖς 175, δ 
σύγκειται παρα τὸ-- οοπηροβ- 

ἴααι οβ οκ--- ϱά, 55: διο, πο. 
τὰ συγκείµενα ἅπ᾿ αὐτοῦ ἀδά, 
33. τὰ συγκείµενα παφ αὐτοῦ 
3603, ὅα: 419, 4. συγκείµενα 
παφα βαουτόνων, οοπαρο[ια 
ουπι Ρ. δο8, 6. ως 
σα τὸ ἔργον, εοππροβῖα οκ--- 
508, δ. ἃς 1οφ, ο, οτ αἲοί 
Ρα[μα. 

σύγκλητος ἐκκλμσία 153, 19 
συγκλονεῖν 5τδ, 48 

συγκοιμᾶσβαι 551, 4. συγκοίτιον 
705, ὁ ; 

συγκομιδή 755, 31. συγκομιδὴ 
καφπῶν ὅΣ7, 17. συγκομιστοὶ 
ἄφτοι ή Τ35, 4 

συγκόψα, 730, 19. συγκόπτονσι 
μίαν σνἌκαβην ἐν τῇ συνθέσει 
900, 3δ. σύγκοψον τὴν ος 
συ αβή»ν Τὅ6, δι. ο συνε- 
κόπη ἡ λα συλιαβή Όθο, δο. 
συγκεκόφβαι απὸ τοῦ--Ρει [γη- 
εορεη [βεἴαπι ε[[ε 276,25, συγ- 
κοπή 790, 7. συγκοπῇᾷ τοῦ 3 
467, 9: 18, 21: ὅδη, 59: τοῦ 
ο 194, 30:45ο, ὃ: 645, 1ο: τῆς 
ει διφὰ. 498, 94: 602, 6: τῆς σ 
συλαβῇς 616, ὃδι τῆς ρεσυλ- 
λαβῆς 061, 40: τῆς σα συλλα- 
βῆς 1921, 1Ο: τῇςσωσαυλκαβης 
658, 11: της ὁα 018, ὃ: τῆς ὃμ 
6018, δὲ: τῆςν» 60603, 18: τοῦ 
λα ὅδο, 10. συγκοπή Ρτο ὤπο- 
κοπή 245, 3: 246, ὃ: ὅπα, ὃ]: 
645, 49: 788, 4δ. συγκοπή ὧθ 
εἰῆϊοπο ουπι αρο[ϊτορ]οάὸ, ὅ», 

συγκοτταβίζειν 950, 15 
συγκφητίσαι πῶσ,. 589 
αὐύγκριμα τὸ 902,15. συγκριτικός 

779, 17. συγκριτικῶν τύποιφ 
συμπεπτωκότα ὀνόματα 195, 
19 αμ 

σύςι {. άιο, 46 
συζυγία τετόοταπι 750, 39. συ- 
ει τῷ ἐμοί 6160, 54. {Πο 

1 ε) 

σνηνεῖν εἵ συγνία 155, 5 
σύφεν {- 195, ὃ 
συκόζω 755, 0. αυἄασταί, ἀεία- 

ἴοτες 750, 95, συκέα ἡὶ 915,31: 
735, 55: οοπῖταοι. συκῆ 790, 
6», 90. σύκιοι ἄγδρες, Θἵ συ- 
κίνη ἐπικονρία Τ99, αι. οσῦ- 
κον 4Τθ, 19. συκόβιοι 795, 
ὦ6δ. συκολόγοι 7250, 56. ου- 
χοµοραία 735, 95. . συκοφάν- 
τας 755, 45, 53, δ4.. συχοφαν- 
τεῖν 799, 5δ, 48. συκοφαν- 
τία 755, ὅδ: εἰ 006, 1δ. συ- 

| 

| 

ο λέει 



αοἳλ 

.-- 795, 560. συκωφοί 753, 

σύλαι αἱ 754, α 
συ αμβάνειν κ α1 
σύλ-εκτρος 

αυἈήβόμν 754, 14. κατὰ κ. 
Ψψω, ἵπ υηῖας Η Ἰ]αῦας οσο 

Ἠεπ[α 063, 47: : 6η 24. 
τ συλλήφει εἶναι μετὰ τῶν . 

Φεφομένωνιεοπηρτε]επάῖ ει αοε- 
ἵ εμιΏ Ἰπ[εῃ. 339, 19. συλή- 
η ἀϊσποπαιη [γα δῖς (μας 
Πιτ ταῖο 40, 54 

ογλὸ τὸ ἀφαιρῷ ΤδΜ, 1 συλὼ 
αν 4 ᾱ 381, 49: 926, 0. τα συ- 
᾿λώμενα 500, 9, σεσυλήμεῖα 
τα ἡμέτερα ὑπὸ Φασηλιτῶν 
«Τδ4, ᾱ 

οὐ «Άσμα -πδά, 105 ετ 1οθ, 38 
συμβαφύνεται καὶ ὀξένεται 45, 1 
σύμβολα Γ53, 17,32. σύμβολα 

νίκης 769, 18. σύμβόλφ Δείῳ 
Ἀπφησάωενος 310, 3δ. σνμβό- 
λαιον δικαστικό» 073,50. συµ- 
βΒολικὸς λόγος ἕν 1 

συμβουλευτικὸς γετΏῖ πιούιι5 1311, 
57: . ἩΗοτιαιῖνιι πποςι15. 

σεμβομε 754, 38 
σίμι τὸ δρμό 555, 46: οδο, 44 
συμµαλάσσεω εἰς ἔν τού, 9 
αύμμαχος 5ύο, 56 
συμμορία 754, 53. συμµοφίας 

γχεμών 418, 19. συµμµορίται 
τ5 45 

ναυτ ἡν, εοἶτε ἵπ Ἡπιπα 251, 4 
συμπαραφύεσθαι τῷ-- 411, 46 
σνωπεφγεὶς εἰς ὅπτησιν 413, 55 
συμπιλεῖν 6075, 6 
συμπύειν 505, 15 
συμπίπτει συνδέσµῳ 656, 40. συµ- 

πεπτωκέναι τοῖς σν/ κφιτικοῖς 
ὅτε, ᾱ 

ὁ σύμπλους 585, 1. 
συμπόσιος ἆ. 159, 40. Συμπό- 

σιον, Ηετοιαπί Ἰνει 42ο, 26. 
συμποσιακὰ ΟἸτήματα 241, 
.- 98. συμποτικὸν ἦσμα 718, 

συµπφάκτωρ 47δ, 17: 613, 1 
σύμπωλε, εοπροῖα 008, ὅ5 
συμφερτός Ἄοη, ὃ 
συμφλέξαι τὰς ναῦς τχα, τα 
συκζοιτητής 154, 4] 
συμφορά 754, 49 
συμφφάσατο 709, 33 
σύμφυτος τόπος 4ὐθ, α 
συωφελοῦται τῷ--- 517, 46 
σὺν πέντε καὶ ἐξ τοιηραφχοῦντε», 

οππί εἲ [επὶ: [οι, πας. ει 
ἔεκ υπᾶ-- 294, 2 σύν Ἶπ 
εοπιροβίίοπε ΒΠάίεπι ν ϱηαΗ 1ο 
αρηήαι 256, 

σύνάγκεια 106, δα 
ενναγωγὰ Φιλίας 726, δι 
ονναγωνίςεσΆαι 754, ὖλ 
νννάδθην άν ζο 
οὐνάιμος χοῦ, 4ὁ 
σνναίρεῦ λόγους, νο αυνείρειν, 

εοπ/ογεθ {εγπα, δ6α, 4 
«συναιφέσει τοῦ ἆ καὶ ε εἰς τὴν αι 

δίφ39.00, 30. συναιρίσει τον αἲ 
εἰς ἆ δίΦ8. 31, 10. συναινέσει ὃ 
αράσει «πίδωφο ατοι ϱ. συναί- 
ρισή Ῥγὸ κφᾶσις 105, κ»: 001, 12 

ουναλήλιπταε θλας οὐ 
πυναλιάττειν, εοπαἴνοτο 149, 1. 
συναΆιαγαὶ ρε[εοπα ὅπο, 9. 
αυναδ.αγμα 735, 9 

1Ν 

συναλοιφή, εοπΙγαςῖτῖο 496, 57. 
Πο 390, 11: 430,38. κατά συνα- 
λοιφὴν κῶ ἐκ τοῦ κέω ὀδδ, ὁ8δ 
κατὰ συναλοιφἠν, Φφοῦδος Ῥοι, 

Ὁ 3. συναλοιφ1, καβίζω 46ο, 55. 
συναλοιφ τω ἀἰοοπιπι ἵπ 

ππασι 551, 360 
συναμήσασθαι 85, ὅ 
τὸ συναμφότερον, 6, τεκαὶ -. 

πεῖς 9, ὃ 

συναναπανόµενος αζν, 4 
συναναστροφή 611, ὃρ 
συναντελαβίσθαι 841, ὅ7 
συνάοφος π51, να 
συναπέρκεται τῆ-- 4δα, 11 
σύναρβρα µόφια 08, 53: 416, ὁ 
συναφμόζεω δ.1, 56, Ὁπ 
συνάρχονται τοῖς ὀνόμασι 153, 1. 

συνάφχεται τοῖς ἐνεστῶσι, ἴάειι 
ηταν Ἰαρεπτ οἶαι Ῥταςί. 111, 
χὃ- δ17, 10, Πο συνάρχηταιτῷ 
µέλδοντι 191, Ἡὰ: συνάφχεσθαι 
ταῖς µετοχαῖς 635,6, 11. ἵτοπα- 
οτε 10, 1ο: ο5α, 58. τει αἰ- 
νετῦ. συναγκοῥένας 120, 19: 
302, αι: 300, ὃ: 390, 40: 996, 
48: ὅδα, 50:0ο5, τά 

συνασµενίζω 15645 
συνάφεια α1ἡ, 4 
συνδαιταλεῖς .. 46 
σύνδενδρο» τόπος 44, 4 
σύνδικοι » οτ 
συνδασύνεται τῷ πρὸ αὐτοῦ ὃι7, 47 
σύνδειπνον 308, 1ο 
συγδικεῶν ΡΙο συνδιοικεῖν 699, 39 
αυνόνάθειν 755, ὃς εἳ χοᾶ, 17 
σύνόνο ἁλίσκεσλαι 71, 4 
συνδῶν 383, 36: τηθ]ῖας συν δέων 

Άτο, 45 
συνεζρία αὶ «16, 20, το Ἡι 
συνένκε {. 
συνειλεῖν 3908, 35: αι σίθε- 

λεῖσβαι 404, 49, συγειλύω 595, 
4» 

συνεῖκα ο. 617, ὁ5 
συνεῖφα 550, 63: 755, 13. συνεί- 

φειν 4, 26 
νι ο κε. 56ο, 45, συνειρφορά 

500, δι 
συνεκόυκή 149, 11. λα 

«ώς, ἀπὸ µέρονς τὸ ὅλον 0δο, 
10. συνεκδοχικῶς ἀπὸ µέφονς 
415, ὅλ 

συνεκδρομὴ τοῦ ῥήματος ε 
6: τῶν πτώσεων ἄν 10. 
300, ὅ3 

συνελεῖν, οοπΙ{αΊιεχθ 435, η] 
συνέλενσις 755, 1ὸ 
συνελίζοντα Ἰ 341, ὃο 
συνελκυσµένου ο. ας 7ο6, 

άπιν ὃν 
μμ ων πτώσει πτῶσις 

10. συνέµπτωσιν πέπονΏε 
σα, συνέμπτωσις νιταιϊα 

ϱ, 6: 14, 5 
συνεζέόωκε τῷ--- 812, δὰ1: οἳ συν- 

εξεδόθη τῷ σητός 'δου, 31 
συνεξηκολούήησε τῷ--- 486, 19 
συντοχμφ 736, ὅ 
ὴἡὶ συνέπεια ΤΟΠΙΠΑ Πηπίας, ἄοι- 

τομ τω ϱταµειη 058, ας ειάοφ, 
13 

συνεφείδειν 310, 19. ον, εισις 
ὀδόντων , 48 

σύνες !. 756, 11: σα 1ὁ 
ας -: ώς 368 63: 67ο, 

οἱ ο. καποῖε τισι ϱ8, 9. 

ΕΤΥΜΟΙΓΟαΙΟΟΝ ακΚΑΕΟςΥΠΜ 

συνεχόμενο; µιάσματι, 
ένεκ -- 65, ή 

σωνέψεᾶαι ο ὅδὂ 
σύνη [ει τ διά, 46 τύνη 
συνηβολία 135, 13: ει ον 
συνήγοφο» 4 
συνήθης ατγίοπιιπα 455, νο συν- 
ο ο ἐστί, ἵπ οο παμπ [ο 
ο σηρν ν π[ωτρατυς ἀιό, 

Πο καὶ συνήΆἈεια, εοπιπιωπῖ 
το άαιάί εοπίωειιάο 7, 49: 
393, ὅ7: 607, 6. αὶ συνήθεια, 
να]ρατῖς [ωβιιά δᾳ7, 460. Πο ἐν 
τῇ συνγβεία, ἵπ οοπατημπί Ίσα. 
οοπίµει. 71, 19. τὸ ἐντή συν- 
μλείᾳ 160 3 οἱ ἐν τῇ συνη- 
Βείᾳ, απἱ εοπ[αειωτα να]ρί Πιο- 
τεπι (ραααπιας 132, 91. Τετ 
ἡ κοιν συνήγεια 610, 57: 053, 
10: ἐν τῇ κοιν. συγ»Βείᾳ κα- 
Ἄηῖται Ἀύννα ἀσφ, 18. ῥ ὃν τὸ 
κοινῇ συνηβείᾳ νά πα 507, 5ο. 
ουνήθως, πιοχε [ομιο θ1ο, 

συνῆκα κ 9417, 55 
συνηλικιώσης ὁ ἀ4 
ὃν 706, 99. συνημοσύνη 

συνήντει 573, 12. συνήντετο Τ95, 
54 ᾿ 

συνήοφος 4άα, 5 
συνγρέβη» ᾱ- 75ο, 6 
συνηρµόσβαι 61”, 45 
συνηύξησε . 3 
σύνβεο 755, 33. σύνἈεσις ἀπὸ εὖ- 

Βείας εἶναι ὤφειλε ϱ, δν τὴν 
σύνθεσιν ἔχει απὀ τῆς--- οοπηρο- 

ς πια ε[ϊ εκ--- 245, 57. σύνγεσις 
ἡ ἄνω τῆς Χλαμύδος 565, 5ο. 
συνἈεσία ὅ31, 4). σύνθετοι λέ- 
ξεις 649, 45. ποναμπον». 
μαι 665, δι. τὴν συν 

Έχει ἀπὸ-- εοπαροπίεας 
324, 57. Πο ἡ συνθήκη παφὰ 
τήν κχεῖρα 40ο, Ἱ. σύνηημα 
π95, 35 

σύνΏρονος 795, 31 
συνβύοντες » νχ ώσ 
συνίῴισι ϱτο σ ει 755, 56. 
ο. Ἴδο δα συνίῴησις 
ΡΙο συγκοπή ες πτον ὃ 

συνίουν εις εἰ 611, 8 
συνίστησιν ἠδιστον εἶναι 445, 8 
συνίστωφ ἀ4πδ, 17: 795, 58 
δυνίω εἰ συνιῶ 750, 17, 30. συν- 

ίαν τὸ δυιάθὰ, 613, 6. συνιὼ 
εἴς εἴ ια, 

συννενέαται Το, δο00, 5ὐ 
συννεφές 795, ολ αυνεφία 356, 

329 
σύννους 56, 4ο 
σύνυμφος 11 
συνόαρόε τις 754, ὅὃ 
σύνοδος 730, 44. συνόδῳ τοῦ οἵ 

εἰς οἱ 078, 4. σύνοδος, ϱ0- 
1199 065, 7 

τὰ) - Λεοὶ, ἀδά, ᾱ: 67, 

σννοίµιορ ὕ, ύμνον ν 44 
συνόλως ; ση 
σύνομβφος πνοή 407, τὰ 
συνοµήλικες 301,58: ὃ]ι 
συνόµιλο» 478, 18: ὃν 
συνοφίῴον τῷ πέρατι δή 
συν»Φούωμα 8 
νι. Μα, 4δ. μ-- 9 

795, κο πννοχω ομω 

106, 46 να Ἡν 
σύνταγμα οἵ ο 

αοι” 

738, δά, συντακτήριος ἆλιν 
ὁ . σύνταξις 56, 5. ον, 
τάξεως οὕτω κ πο ΄ π 

. αυντάττεται κα ὀοσεκής 
715, 68 

συντελής 726, 11. μίλα 7560, 
12. συντέλεια, ἆθ ΡταεϊιεΠῖο 

Ρει[οειο δ μπ, 393 
συντιβέμενο» ἀπὸ γενης 09, 7. 

Πς συντεβὲν ἀπὸ-- 243, 
συντεβὲν παρὰ τὸ-- 9ά, 5. 
συντεβειμένα παφὰ τὸ ἆγ 
374, ατ Ν 

συντιμηἉΊναι 796, 15 
σύντονα µέλη 145, 5]. συντο- 

υία τῇ» τάσεως θσο, 1 συν- 
τονούµενα τούτοις απο 

συντρέφεταε ο 
συντροχάσαι 1 
συνυπάρχει τοῖς--- 
συνυφάνβαι τῷ , 46 
συνώμεῖα κ. δα 
συνώνυμα ὀνόματα , 53 
Συνώπη ΡΤο Σινώπη 7 μ 
σίοι [εοητηβιίος 
Ἔνφακοῦς [. 7260, 30. Σνφακούσ- - τν 
λος δο, 28. Σνφακο λα 

ο φάβυττα 726, 135. «δρ 
συρβηνό; 726, »- νά ; 

τ ΒΗνέων χοφός 
ος 2 σύργαστρον 

Ῥνρία α 
ούθυγμα 156, 5. σπα 

29: 817, 9. σύφιγξ αν) 
σύφιγξ µονοχάλαµος 38ο, 
συριγγώδεις τόποι κ. 
Τοτι.σηφαγγ. ώραβιι 1: 

εν 

συφιστύ, ΥΠΑ 3 Ἰἶπ δυα 
σύρξ Λεο!. καὶ ἡ σάρξ 7οῦ, δι. [ο 

Ρ]Ηχς, σύρχες ὅὃ7, 1: - 
ης.. εἴ συρµαίςειν ο 
συρόγαστφα ζώα 
συρφετός 790, 55. συφφετόε αὰ- 
η 179, 46: Πάσα Ἠε[. ες 

σῦς 56, 4ο: υ Ρο ύμειο 388, 
αἵ οττορῖο ἴπ βεπὺτ. 726, 

ἐκ σνσχενρς 386, µὰ 
ευσσεῖσαι, εοπομίσχο 

συσσηµαίνει τὸν--- 900,31. σνσση- 
μαντικα 

νι» --ν εἴ συσσιτία 9 
Ἄλεται εἰς τὸ α ον συ- 

όν Ἅνονσερτο ὑποστέλκουσιδοῦ, 

τὸ σύστμμα, εοἱ]θβίωπα δι 16, 
συστῆσαι 

᾿ σος της γνώμης φορά 

συστολή 730, 1Ο. σνστολῃ τοῦ 
ας ὅἷ, 4): παν λαι αν 

ο ρὰ τοῦ ω εἰς ο ὃν 

625, ὁ μ Ἰω- 1311, 4ὰ, 

ψ δττοι ο 
Ῥ]αγι λα] 

συφοφβεῖν 
σνφεός 756, 46 



1οι 

ἄθειν 3209, 51. θοτέρως κου 99 συχροτέᾳ 

σύω τὸ ὁφμῶ 55, 46: 750, 4ο 
συώδη» Χορός 700,33. συώδέετι 

ποιεῖν 755, ὃι 
σφαγεῖον Ί57, 41. σφαγή Τὸ7, 

50, 45 
σφαθάςειν 757, 1, 9ῦ: α Ρτο- 
-"άμειο 996, 19. : σραδάςειν,-ᾱ- 
τ Γοῖρίο « πὸψν ο 
ὀφάςω 306, 55: 457, 55: 843, 80: 

ποπ, Ότ: α Ῥτούμειο :ὅδο, 47 
σφαῖρα 728, 4: α ὑτευὰ 935, 51. 

σφαιφίεω, 1πά. ρα 79ο, 36. 
σφαιρωτήρ 758. 9 

σφάκελυς Τὸ7, δι. σφακελίςειν 
757, 46. σφακελίσαι Τ57, ο. 
σφαπελισμός 707, 48 

«πφαλίζω Ρτο ἀσφαλίζω [ει Ρίίσο 
605, 4ο, ὃ-: 006, ἀά, 49: οἳ 
α7δ, 97: ὅοο, 30. Πο ἐσφα- 
λισμένος Ρτο Ίσφ. 905, 00 

Σφάλμα : τὸτ, 45 
σφάφαγος 757, 5δ. σφαρἀγεῖν 

16Ο, 65. σφαφαγεῦντο 757, 
9η. σφαραγίζω 758, 3 

σφᾶς 798, 13, 10. αφᾶς αὐτούς 
5616, 30. σφας επο]τ. 138, 33 
σφάττεσθαε ρολο 
σφε, αὐτούς, Ε. 38”, 37... σφέας 

Ε. 79δ, 11, 19. σφεας εποῖῖτ. 
5’ Ῥτο σφᾶς 49δ, 18 
εφεδαιός 708, αὖ 
σφεῖς 798, 18, 21: οἳ ὅτά, 24, 

σφεῖς αὐτοί 016, 39. σφείων {- 
728, 39 

σφέλας ο κήδ8, ὅα 
«ᾷενδόνη 758, 55. σφενδονηδόν 

738, αὖ 
εφέτερος διά, 30: 500, ὃ5. σφε- 

τεριςόµενος 738, 51. σφέων {, 
Τ38, 9ο 
Ἴκες οἱ 708. 50. Σφηκεςρορ. 

ο η Ἴο8, δο. Ἓφήνεια, ΟΥ- 
Ῥτη5 708, 45. σφηκοὶ µελαι- 
υνόφινες 3δῦ,4. σφηκώδεις 758, 
4ο. οαφηκώσαι 728, 43. σφη- 

κοῦσθα; 985, 1. σφηκούμενος 
«π9δ, 4... σφήκωµα τὸ 9δῦ, 
σφῆλος ὁ 1οῦ, 46 
αφήν ' 758, 36 
Ῥφήττιοι οἳ Ἓφηττοί 798, 44 
σφίγγω Τ2δ, 3ῦ. ἐσφίκθαι Ότο, 

11. ἐσφιγμένος ὅδὸ, ὃ: δε, 
906. σφιγκτός 750, 3Ὁ-. σφίγξ 
πόδι, ο. - 
σφῖν ἴει σφίν 758, 18. . σφίν, 

οχγῖ. ὅτε, 19: επο]τίοε ρτο 
σφίσιν 39δ,. 16: Ῥτοποπιε! 
υπίμς Ρετίοπαε 015, 4 

σφόγγος 734, 3ο: ποπ ἀῑείιιτ 
τὸυ, 30 Ἅ ἐ 

σφόδρα 75ο, ὁ 
αφό,δυλος 759, 1. σφονδυλίων 

μυελός π5ο, 3 
σφός οι. νε[ῖες ο δά 49 
σφφαγίς ἴδος 195,6: δ1δ, 10. 
«ισφφαγιδονυχαργοκομήτης 4δο, 

τ 799, 1. "σφραγίζω Τ59, 1401 ν 1ος τος ο |ς 

σφφιγῶν 759, ὅ- τς. Ἡ 
ο 759, 54. . σφύφιον 799, 
κ φπ ἳ 
σφώ {. Ρτο σφῶῖ 159, 27.  σφώ 

το σφῶῖ 6ο, 4π. ΄ 'σφῶε 
ιά, σαι 759) 20, 1δ. :σϕῶτ 
: Ξιά, αι. (σφῶῖ εἳἵ σφώ Ε. νου 
«ᾷμο 6ο, 49. σφωκ ἄΌδᾳμο 

ΙΙ νΝ 5 Ε Χ. 

οπε]ίᾷ 759, 35: ος 4ροςο- 
Ρο αἁπι][α σφώ Βαϊ 6ου, δ4. 
σφωῖν οἵ σφῷν 010, ϱ. σφωί- 
τερος ὃιά, α: 759, 1δ: διά, 
5ο. σφφ» [ν Ρτο σφῶῖν θτο, 

4, σφῶν 7385, 19. σφὼν αὖὐ- 
των 010, 39. σφων εποτ. 
διο, 6 ἃ 

σκαδίσαι ει σκαδόνε 750, ι 
σχᾶμα τὸ Ὠογ. 10, ὁ0 
σχάσαι μήφιῃον 156, 17 
σχεδιάζω 7341, 30. σχεδόν 700, 

4δ. Σχεδίου ΠοµΗ. ΡΓΟΡΓ. 0219 
Ἅο.. σχεδόν 799, 44. σχέόο» 
750, 5]: τά, 

σχέβω ᾱ. 759, ὃι : 740, 51. σχέ- 
8ειν τὸ ἐπισχεῖν 719, 73. σχέ- 

-Βω τὸ κωλύω 716, 44 
σχεῖν 759, δ4. σχές {. 710, 6, 20. 

σχέσις Τ4ο9, 1: 6101, 19. σχέ- 
σις κ) κώλυσι ὁδά, 31. σχέ- 
σιν ἔχον πρὸς τὸ-- 40,31. 
ἔξω σχέσιςθὀ3, 44. σχέσις κυ- 
κλοτερφής 004, 19. σχέσεις τῶν 

υποπικῶν, εξ 635, ὃ : εἴ 500, 1 
σχέτλιος 4ο, 30. σχετλιαςειν 

749, 05. σχετός ᾱ. «161,24 
σχήματα, Εε[ῖι» 405, 30. σχηµα 

εἵ βήμα ἵπ οπιπὶ ἀΠ[οἱρ]. 6ε- 
πετε 1906, ὤδ. σχήμα Κορύ- 
Άιον ---μεν ἀντὶ τοῦ ''-ώμεν 
501, 2ο. σχήμα σύνΏετον ῦο, 

10. Πο σχήματος συνἈέτου 
Ἄέξις 368, 5ο: 548, δ: 6315, 
50: σχήματος παρασυνλέτου 
309, ὂ. σχηµατιςζόµενος 71ο, 
84. σχηματισμὸς ἴδιος Ὁ, 38 

σχῆμι [ει ἴσχημι 71ο, 7, 90: ἆ. 
1, 90: 401, ὃ. σχήσεσθαι 740, 05 

σχίδαξ Τά1, 17. σχίδιος ἆ. 95, 25 
σχῖνος 739, 4]. σχωίςεσθαι 7490, 

ων οὸ 406,16. σχοίατ» [. 741,11 
σχοῖνος 740, 37. σχοινίον 740,57. 

σχοωίσµατα 740, 4δ. σχοινο- 
Φόρος Τ4ο, 58 

σχολάςειν 749, 94. σχολαῖος 740, 
«τς Τ41,2. σχολαιότης Τά1, 

4, σχολαίτερος [- 741, 5. σχ»- 
ελαστικός 741, 1δ. σχολή 730, 
εεβος Τάι 1, 30. σχολαί [ε]ο- 

Ίας 001, 17. σχολη ἁάν. 7340, 
ὃττΤ41, 1. σχόλιον 711, 19: 
«828, 51 

σχῶ τὸ ἔχω 740, 7, 10: τὸ κρα- 
τῷ καὶ φυλάστω 716, 43, 90: 
74ο, 56: 711, 18: τὸ πφοϊῶ 
400, 19. σχών 74ο, ιδ 

σῶ τὸ σωρεύω..Τ11, 16. σῶ σείω 
εὁσθν 18: 750, 02... σῷ τὸ σείω 

Τ1ο, 09. σῶῷ τὸ σείω .[μτ. σώσω 
τιπσα, 50. σῶ τὸ σήθω 371, ὅδ: 

τὸ σείω Ἡ σήβω Τὸ], 3: τὸ κι- 
νῶ 711, 925: τὸ ὁρμῶ 37ο, 56: 
590, 4τ: 564, 1ο: 585, 45: τὸ 
κο. Του, τὸ: τα, δ: Τάι, 
ο 

-σω [ατ. εκ ὦω 100, 38,57. ---σω 
το ὦ Λεο]. 83, ὃ: δ, ος; 577, 

ὦ5: ο4δ, 18: 751, 5ο 
σῷ {. ΡΙΟ σῶοι Τ15, 1. σας, ἵπ- 

1α6στας 641, 22. σώεσκον Τ4, 5, 

σωζω εἴσώω ο πι, τ. 
σώχειν 112,δ. σωκεῖν 743, 10Ο, σῶ- 
Ἕπος ὁ 115, ὃ: 7ο7, ὅδ: 743, 1ο 
σωλμηνεύεσηαί - ι. ὦδδ, 37. 
σῶμα 745, 15: 827, 33. σῶμα, 

4ο ῥυίῖμτε 121, 90, σωματηγὸς 

ναῦς 159, δ4. σωματοειδὴε 
«πεα 109, 47. σωµατοειόής Ἡεός 
στά, 41: 582, 1: 14ο, 1ο 

σώος 358, 1: γαι, 5, θά: 832, 
44, σῶος σῶς 410, 52. σῴος 
οσπα ι πάα, 4 

σωρεός Τ45, 31, 34, 5ο: οἳ 50, 
44. σωρεύω 743, 30. σωρεία 
713, 30. σωρηδὸν τεχέναι 327, 
Ὀ0. σωρός 745, 30, 3ὐ. σώρος 
Ῥτο σοφος τάς, ὃλ 

σῶς ᾱ- 317, 18: Γ. ΡτΟ σῶο» 4τὸ, 
ὃι: 77ο, 31. ὁ σώς τοῦ σῶ 
Τάα, 49 

σῶσι Ρτο σήΊουσε 71ο, {4 
Σωσίας ὁ 912,90: 588, 20. Ῥωσί- 

βιος 169,44. Σωσικράτης 10ο, 
40. σῶστφα 745, Ίο. σώτει- 
ρα | 295, 54: 318, 49: 918, 
54, σωτήρ 741, 40. σωτήφιος 
4. 66, 30. σωτηρία 711, 38. 
σωτηφίς 170, 10. σώτφον 503, 
ο 5 

Σωφφόνη 87, 5δ.  σωφρονισταί 
π1, 5δ. σωῷφονιστῆρες 743, 
5. σωφροσύνη Τ45, 59: 837, ὃ 

δώχω 745, δ 

σώω 327, 50, σωω τὸ ὁρμῳ Τ45, 
6: τὸ ὑγιαίνω 741, 35, 9ὅ 

τ 

Τ ἔοτπια πα ρίπραις ἀχά, 49: 
749, 44: Ῥτο σ Απῖςε Όχο, 
ὃι: ἵπσ ΙἸταπδῖτ ὅδο, 4: ἵπ 
τομ] ρ]εοπα[οιπα δου, 9: 
ΜπΙτῖίο ἀἁεπιρίππα, ΊΝοι. αἆ 458, 
9]... ι 

τα  νδ. οεπι. ἆπα]. 749, 37. 
τα Ώογ. τωα 107, ὅ7. τὰ κα) 
τα ποιων πδα, ο 

στα νοσβῖνιιδ ἃ Ποπ. της 52, 
αὖ: 58ὸ, 15: πο αοσεπία 3.83, 43, 

τάγαβόν {- 445, 59ο 

τάγηνον 749, 49. ταγηνίας 745, 
94. τάγνρι 740, 96 

ταάδην 184, 40. πάζω τὸ τανύω 
620, 11: το τείω καὶ ἕλκω 
705, 4ο. τάζω ἕω Τ49, 1: 
05, 7 

ταί Ρτο αἱ Ώοχ. 740, 5ὅ 

ταινίαι 710, 7. ταινίον 740,44. 
ταινιώµενο»ς 00, 17: σβοῖις 
ταφιούμενος,αῖ ν. 1: ἃ ΤΠ. 
ταιμιοῦσβαι 19, 44: 

ταίω Ῥτο τείω 744, ὃ: 7δο, 
44. ταθω εἴ τιταίω Τά9, 
60... ταωόντων Ῥτο τενόντων 
73ο, 54 

σακερός ἆ. 408, 1ο: 475, 6:506, 45 
τακφιβέα -. 415, δι 
τακτός ᾱ. 945, 50, αἱ τακταὶ 

προθεσµία: 7Τ5, 16. αἰ. ὁπταί. 
ταλαεργοί ἱ Τάι 
τάλαινα 53,38. ταλαίπωρος 162, 

ἀπ: 6090, 7: Τ44, ὃ. ταλαιπω- 

οεῖται . στι, 31 
τάλαις Λεο].ὁ τάλας  «Ότὸ, ρό 
τάλαντον τὰ, ά τοι 1601, 50.412, 

10, ταλαντιαῖος 39, 1]. τα- 
λαντάν 74, 15. ταλαντου- 
µένη ἀνωκάλως Τ2{, 13, εἲ δι]. 
ταλαντεύειν 1θι, ὅτι 744, 1 

ταλαός 744, 10. ταλαπείριος 
714, ὅο 

τάλαρος - 744, 56 
τάλας 746, ὃ 
μμή εἳ Γαλασιονργοί 40, 17 

556 2 
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ταλχαίφρων 740, ϱ. ταλάσσνς τὸ 
ὑποικείνμο 10, δ.. ταλάσσω 
75ο, 35 

ταλαύφωος 149, 50: 745,11 
Ταλασώο Ε 746, 1σ 
τάλω τὸ κακοπαθὠ 740, ὃ. τα- 

λω ἄσω 745, ὃ 
ταµα, ἔ. ριο τὰ ἐμά 706, αν 
ταµέµεν ἔ. τὸ ταμεῖν 776, 53. 

ταµεσίχρους οὐ» 740, 20. γα- 
μήτε τ15, οὐ 

ταμεῖον [- Ρτο ταµίειον 408, 1ο 
Ταμιάδες ει Τακιαθίτης δὸ, ὃν 
ταμίας Τ45, 15. Ρ]υΓ. ταµίαιαθ ες, 

10, ταµίαι ΑΙεπ.Τ49, 17. τα- 
µιεύειν πρὸς τὴν ἔνδειαν 819, 
30. ταμιεῖον 319, 20. ταμιοῦ- 
οί π45, τὸ 

τάµνω Ὠοτ. τὸ τέµνω 114, 20: 
Τ45, 38, τάμνε Τ46,41. τάμον 

Γ. Ῥτο ἔταμον 749, τ8 
Ταμύαι, ορ. Ἐιίοεαο 740, ος 

Ταμύναι Ἠατροοι. ει δυϊάαε : 
Τάµονα δἱερΙ. Ὦγ2. 

ταναύποδος, ἳ Ρτο ταναόποδος 
ον 31. [ο γαναύποδας 40, 
ὦ 

τωνόραποδα, τὰ ἄνδρ. 051, ας 
τανηλεγής 3201, ὅψ; πάδ, δά 
τανβφώπου {. Ρτο τοῦ ὦνβρ. 412, α 
σανύηκες Τ1ὸ, 41. πτανυκφήπις 

155, 7. τανύπεπλος ο. 299, 30: 
50, α: 740, 49: 8ο8, 12. γα- 

νύπους οδο» Τά, Ὀδ. τανύ- 
«πτεφος 7340, 48. τάνυσβεν Β. 
707, 1. τάνυσσαν Ῥτο ἐτάνν- 
σαν 007, ὅδ. τανέφλοιος 745, 
5ο. τανύω Τά5, 53. τανύοµαι 
4οι, 2 

ταξιω ἐφύματος ἐπέχονσα, θε 
ε[ῖ Ίουο Ῥτορυρη. 78, 25. μή- 
πω τάξιν λαβούσης τραγῳδίαφ 
49Ν, 55. ταάξις, οεπΕυΙΕ τηϊ]. 
728, 90. ταξίαρχος 728, 99: 
745, 509 

ταός, ΛΙΙ. ταώς 7490, 7 
ταπειός 740, ὅ3, τάπητες 740, 5 
ταπὲ Χαριξένης 507, 35 
Ταραντεωα ἱμάτια, εἰ Ταραντῖ- 
εἶναι βαφαί 740, 14 
σαράσιος δο, ὅ7 
σαράσσω ἆ. 746, 54: α οοττεριο 

746, 4ο, ταραχγ 746, 55: δ”7, 

6, σάφακχο» ὁ 98», 57: 764, 59 

σαρβος 740,50. ταρβαλέος 41δ, 
4, ταφβῶ ᾖσω 740,51. τάρβη- 
σαν ο. τάδ, ὃν 

σαργάνη ΔΙΙ. καὶ σαργάνη 55, δ0. 
σάργανον 740, ῦο 

τάφεν, νοκ Ιηη[ ο 155, 59 
τάριχος 6ς ταριχεύειν 740, 47 
ταφμµύσσειν 105, δ 
Τάρνη 146, ὃ: Ἠατγτ. Ἴθο, 4ρ 
σάρπη καὶ 740, δ4.᾽ τάρπηµεν ἕ- 

π40, 95 
σαβῥός Λι. ὁ Σαρσός 55η, 45: ος 

ταζῥοί οἱ ταρσοί Ἰ47, 1. τάς- 
όωμα : πάπ, ὁ 

ταρσά Ρχο ταρσοί 944,39. Ταρ- 
σεύ» 449, ὁδ. ᾿αφσηνοί Ῥτο 
Τυφσηνοί [ει Τνῤῥηνοί 635, 50. 
σαρσός 7:57, 7. ταρσοί εἴ ταθῥοί 
741, 1, 

σάφταρος 747, 14. τάρταρος ὁἆ ή: 
ει Ρ]Η. τάρταρα 603, 59 

ταρτηµόφιον Τ τά. 1δ 
σαφφειά ειταφφεῖα 747, 30. Ταρ- 

φεια λίμνη Τ4τ, 51. Τάρφη 

ακα.ι- ας... πλ 



τοιδ 

-. 74, 5ο. τάφφος εοςΤά7, 
340. ταρφύς 747, 41 

χάφχεα [ει τάρχη 747, 57. - 
κύσωσι ο σ41, δ4 

σάσις ὀρἈν, εἴ ὀρβοτονεῦν 134, 14. 
υφάσιν ὀξεῖαν Φυλαάττοντα 21ὅν 
33. τάσιν ὀξεῖαν ἀποστφεφό- 
μενα 504, 65. τὴν πεφισπω- 
µέν»ν τᾶσιν φυλαάττει 138, 4. 
εἰς βαφύτονον τώσιν µεβίσταται 
515, ὅ,. τάσις παφάλογος, 
ασεεπῖις ταϊῖοαι αἀνετίαπ9θιο, 
3 δ 

πώσσεται ἐπὶ τῶν--- ἀῑεῖτωτ ἆε -- 
418, 171 33ο, 38: 228, 8: 780, 

ο 49, 46. Ἰάεπι σίθεσθα, ν. 4 
γατός ἆ. 6ο, 448 
φατώµενα τοῦ κιτῶνος Ἰ 774, 44 
ταῦ υπἆο ἀἰείωπι Τ4ῦ, 44 
τανλίζειν [ει ταβλίθειν 666, 35 
Τατξ 50, δ4 
σαξρος 747, 58: ει ὅχά, 22. ταυ- 

φεί, [. ὀοφά 717, 12. τανφο- 
πζλος Αρτεμις 147, δι. ταυ- 

: Ῥοφάγος Βάεεμιφ Τά47, 4δ: 
Ίαμα Τ48, 5. ᾿ 

Ταῦρος 1ποπΠς 747, 45. ΊΤαν- 
τ φικα) πφόσλδοι 747, 47. Ταῦ- 

ϱοι ΡΟΡ: 47, 45 
τανσία 111, ὃ 
ταὐτόν Ρτο τὸ αὐτό 748, 8. ταυ- 

σφολογίαν ἔχοντα 191.20, ται- 
τοπάβεια Ρίο αὐτοπάφεια [ει 
αύτοπ. .α, ας 
ουντα 19», .. ταυτοτ»ς ἆ. 

6 5 
σαφή 121, 10. ταφήῖτον Ε. 748, 

7... Τάφιοι Άγστῆρες 48, 50. 

τάφος 745, 31. τάφο», [ἔωρος 
δ41, 38. παφός. 748, ὤ5δ, τά- 

Φρος 7485, 45. ταφών 748, 53 

σάχα ἴ. αἀνετὺ, 70, 2ο: ὅ.ι, 16. 
σαχεῖα, α οοἹεριο 5190, 37. 
ταχινός {. ὅΒ, 501 ταχίων τα- 
αιστος 45, 1ὸ: 40, ὃ. τάχι- 
ετα αὐνειρ. 749,3. τάχος 
749,1. τακύς 740, 56: ᾖ. α 
χώχος 310, 16. ταχύ αἀγειο. 
988, 1ὐ: 658, 54: 68», 50. τα- 
χύγλωσσος 305, 40. ταχυβά- 
γατος 200, 5]. ταχυτής Ἴτος 
α. . 

τάω τὸ ὠτὼ 57, δι 
τάων Ρτο τῶ» [οεπι. Ῥος.ζὰ, 4ο. 

πταὼν ὧνος 749, 41: εἰ ταών 
οχγι. Τά9, ὃ. Ἰάεπι ταώς ὦ 

εΠά9. 21: εἰ 740, 460 
σέ εοαἰμησιίο, ἄἰῑδαι οὐηλνηςτ{ο- 

πεπι ροβυ]αι 640, χὸ: ἆ καί 
µς ἀνΠετ. 407, 57. τε εχρίε- 
ενα ὅδα,,7 ὴ 09 ἡ ἰἰδποί. 1 
7. τε δὲ 103, 19. τε ΡΙεοπ- 

Βίος ποτηϊπ! αρροβτωτη: Ἰάοπι- 
ο Ρε αρ)γαθτε[ῖα αἁεπιρίωτα 

δύο, 0 

τόγγω 49. 48: 7ὅ1, 57 
τέγεο, 749, 46 : οι Ηείγε. 
π/γη εἰ στ/γἠ 749, 46 
τέβεικα Ώρουν. Ρτο τέβηκα Ούο, 

το ῥᾳ 
τέδηπα ρα. Πμπίβ 54, 16 
τιήσατο Ρίο ἑβήλασε 40ο, 4ο: 

πτοπα ει Η εἴγεῖχ, 
τίθιαβι 403, ο: 740, 4, τε 

Βνα(ην »ε ἡ τν 6ο, ὀδ. τι 
θνώναι Τόα, τεθνάς ἄν- 
σος 40, 6. τεθνᾶσι Ἴὗο, 6. 
τεβναώς οτοι Όφλν τ τεΏνεμο- 

τι. 779, 15. τεθνεώς { 583, 
39. τέἈνηκα, Πραὶὶ. ρα. Ίδο, 
7. τέβνημει 4. 710, ὁλ: 7δο,1. 

πεβνὼ εἴ τέΆνημι 749, δι. τε- 
Άνωσα Ε. 105, 5 
αμα ἕ 769,10 
τέβναµµαι 006, τεἈραμμένος 
:ὑπὸ Χείρων, 76ο, 54. Πο 4δά, 
55. τέβροφα. 206, 6 

τεβυμιένον 457, 47 
τείνω τενὼ τέτακα 501, 13. τεί- 

γω τὸ τανύω 798, 51: 750, 19. 
τείνειν τὸ ἐλαύνειν 998, 5ο. 
τείνω Ρτο τίνω στο, 7 

τείρεα τα 756, ὃ. Τειρεσίας νὰ- 
τες7ὀ6θ, 1Ο, τείρω τὸ καταπο- 
νῶ 162, 1ο: 105, 35 

τεεχεσιπλῆτα εἴ τεικεσιβλῆτα 
σ960, 18... τερχίον 975, .» αν 

τι σειχιόεις 700,17. τεῖκος 700, 
19. τειχοπύφγιοι 3ύραι 147, 
5. τειχῶ, ειτετείχηται «49νδο 

τέκµαρ εἴ τέκµωφ ὅ31, 32. τε- 
πμαίρω Ἰόο, 14. τεκμηφιοῦ- 

ε σΆαι 75ο, 18. τέκµωφ 75ο, 19: 
ει ὅδο, 9, 13 

φέκνον 709, 31: ει 483, 57. τέ» 
κος 9 75ο, 10 

σεκταίνω 75ο, 3 766, 26. τε- 
ατήνατο πσο, αν 

τελαμων 75ο Τελαμώνιος 
Το, 5ο κωνιαδης α. 210, 
αδ: δᾳο, 57: 566, 3 Ι 

τελαρκης 20, 1 
ην. ἀεῖ. 0 κ; σα 
τέλειο» 700, 49. οἱ τέλειος φυἱδ. 
ο Ν τας αὖἨμο Ἱπτερτα εί, ποπ 

εα[ἶται 471, 44. τέλεια, µα- 
« πραί 641, 11. τελειῶ 575, 14: 

πδα, 1. Ἱτελείωἀ, 351, 48 Ε. 
ἁ 9, 44: Τὅο, 6ο, ὅ 

τελενίκιος ἠκώ Τ51, 6. 
κίσαι 75ι, ὃ 

τελεσγἍναι 751, δ. τελεσιαςό- 
μενα Τὸ1, 0. . τελέσσω δίεπ]. 

δα, 20. τελεστός 646, 1ο. 
ς Τελέστωρ 347, 31. τελεσφό- 
ϱος 200, 7: 791,10. τελεσφο- 

τιρεῖ καρπόν Βο, αὰ 
τελετή 751, 11. περὶ τελετῶὼν 
νετ διεβπιρτο 406, 54, περὶ 
τελετών ᾖρτι Νεππιηής 211,25 

τελευταῖος ᾱ-. 384, 31 
τελήεις ᾱ. 54, 4ο, τελήεσσα ἕκα- 

τόµβη ὅτο, 2 
τελικὰ στοιχεῖα 280, 55. Πο τε- 

λικὴ ὀίῴῃογγος -- 58δ., 1ο 
πελίσκω ἆ. 201,:38, 05. τελισκο- 

µενος πδι, 4 
τέλµα Τό, 23. τελμίν [ει τελ- 

µίς 7δι, 34. Τελμισσός ετ 
Τελμισσεῖς τδι, 36 

τέλος 00, 6θ. κατὼ τὸ τέλος 
6ᾳὅ, α, ὁ. ὶ ἐπὶ τέλους ὀξεῖα, 
επουας ἴπ βπε ὅσο, αο. πρὸ 
εφέλους καὶ ὀξεῖα 015, 10. ος 
416, αχ: 17, 17: οἳ αΏρὶ. [αο- 
ρε, αὔλφιο ατήου]ο, : 
ο πέλος η ίατα 718, 67 
τέλσον ἀφούφης ' τόν, 
τελχίέν 701, 52. πελκῖνες αμα[ῖ 

ΒεἉγίνες τὸ, ο. Τελκῖνες οἳ 
Τελκοία 101, 05, τελκινώδηε 
πόχ, 09, πελ/χιταίνειν 701, 501 
ει δυιή. . 

σέµαχοετὸ 979, 40. τέµαχος γόγ» 
φον 773, ὅ7. τεµάχη ἰχθύω» 
οὔ, 40. τεµ.ίχη ὄεια 08, αν 

τελενι- 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΘΙΟάΙσΟΝ αΚΕΑΕΟΥΜ 

τέµενος πιά 178, 57." τέμενος 
μέγα κοπφίσαντες ὅδα, 40. τε- 

-Μένη 151, 31 τεµένια ὀνόμα- 
τα 378, 54, τεµενίτης ὁ ᾱ. 
ὅπο, 35 - 

τέµνω «εξ 352, 3 
τέµπος ὃλ7, 46. τέµπη Ἴδι, 45 
τέµω τὸ τέµνω 103, 49: 164, 45. 

τέκω ὦ δοι, 18. τέµω ἀε[ι 
205, 4 ι 

τενάγη Τ01, 4. τένδεν αι, 6 
τένης 793, 4. τένβθης 6 
τένων, εἴ τένοντες δα, ] 
τενῶ [ατ. ε τεύνω 901,33 
τέο [- Ῥτο τοῦ [ει τινός 753, 1ο. 

τεόν Ῥτο σό», ἵπμπι Τὸ, 10, 
πεοῦ Ρτο τοῦ Ἱ. τιός 755, 95 
νὰ Ρτοάιείο 60δ, 49. τε- 

φασειν ᾳ ἀρ]νε]ν, μή], 21 

τέραµιος 1605, 10. τέραµος 105, 
τα... τεράµων ς -α0ἳ, 19 
τέρας Τὸ3, 1δ. τερατεία Τὸ3, 34. 
πεφατολόγος εἴ τερατολογία 

753, 34. τερατοσκόπος 793,24 
τέρεινα, Ἰοπειᾶ 26, 0: 791, 3] 
τεφετίθειν 703, 58: 755, 4, τεφετί- 
σματα 753, 4ο 

σέφετρον σἼδαι 45 

τε 
755, 5 

: μμόεσσα κπ 
νο ᾱ. ο δίως 18δ. -ττε- 

ϱο5 Ἠγρεχ ᾱ ΡΤΟΡΑΓΟΧ. 
ο τους ν, 1η. εν ΑΜ, 

3950, 18 . 
Τέρπανόροςς. 669,4. τέρπεσβαι 
ον 30. τερπικέφαυνος 55, 
ο: οι ὅτ9, 46: 008, 49. τερπενός 

755, 56. τερπνίων τέρπνιστος 
ε ποῦν 1, τέρπνιστος 750, 19. 
τε περπγότης 709, -Ὀ6.. τερπών 

όνος καὶ δ13, 30: εἰ 141, 17 
τέρσω τὸ ἔηραίνω δ4,. 30. τέφ- 

σεσθαι 7δ0, 3δ. τερσαίνεσθαι 
711, 9 απ 

τέρτρον 155, 44 
τέρῷβεν Ε. 16, 47 
τεσσαφεσκαιδέκωτος 7606, 49. τεσ- 

σαρακαιδέκατο» ουΣ ποπ Οἰςα- 
τας μα. 766, 5ο 

τεταγων 196, 19: 765,40. τέτα- 
κα Ρτηεῖ, ἃ τεύω ὅοχ, σα. τέ- 
σανες {(ἴει τετανα))΄ τφίχες 
610, 46. φετάνθαι ει τετά- 
σθαι, διο, 47 

τεταφγανωµένη π99, ὅα 
τέταφτος θε τεταρτημέφιο 7018 
τετἀνκόσι 795, 46 
τετάχαται Τομ, δν 459 

ὅο τετέµηκα ᾱ- 
' πδον 39 τέτευκται ο , 

τετευτακότε ΕΤ 108, 45 
τίτενχα ας ε Τον 1λ.  πετεύχα- 
πας Ίσα. τοῦ, δι νο νε 
σθαι 756, 

τετεκνρωίνος 119, ην 
τέγηκα πδά .ὰ 

τετιηµίνος τν ᾖδάς 7 
σέτλαλι 705, 56. τέρλάµεν πώς 

ο νι πέήληµε ᾱ- Ἴρδον ὃ 
τέτομα ταὀ, 9 

τοις 

τέτορε Ρῖο φέαάα Ἅ«Τδά, 1ο 
τετοφήσω 368, 6 

τέτοφθαι Αε, λ.51 49 
τετραβάµω» 754, 15. τετραγω- 

νοειδἠς σύνταξις 674, 47 
τετραδάκτυλον µέτφον 747, 260. 
Πο 3δδ, 18. τετράὀραχμον 
506, 57. τετράενος ο. 177, ὅ5. 
τετφάµετφον π. 500, 4δ. τε- 
τράµηνος [ 

τέτφακµαι ών, μµαι 
τετφαπόδης 401, 51. τετφαπο- 

δισταί 75, 1ὸ. τετραποδιστὶ 
πεφιπατεῖν 745, 30. τετφα- 
πόλεις ΑΙ. 503, 6δ, τετρά- 
πτεροι 986, 5. ́τετφά. 
754, 5ο. τετραχίαι 7δ4, 56. 
τετράς αὶ 794, ὅρ. ἡὶ τετράς, 
Γ. ἡμέρα 191, 16. τέτφασι [- 
ΡΤΟ τέσσαφσι 703, ὅ3. τετφα- 

συλλάβως προφέρουσι 57 
τετράτρυφο - απο, 1δ 
ον Ρτο τέτροφα ἵπ νιὶρ. 

τεΓ: Ρρετρετᾶσα, νι 

5605, δ4 να. ' μὶς 
τετραφαλαγγάρχης 739, ὃ. τε- 
τραφαλαγγαοχία λα ο σε- 

5 πφαφάλνφο» ο, ἀδι τδάν 14 
τετράφαται Ίο. 566, 7: 7δ4, 48 
τέτφαχα αἀνοιυ. 768, 98: Ε. σε- 

ὄλο τδν, ὃς τανκ πχίσειν Το, 98. τ ι 
ε πδά, 4ο τ . 

τετρέµηκα α. 6ο6, 5ο 
τετφήγει Τδ4, 45 
τετρήνας 754, 44 
τετννη χνῖα “9 
τετριγῶτες - ͵ Ὕν 
τέτροµος ἔ. ΡΤΟ τρόµοφ ῥθο.. 
τέτροφα σεν η 
τετρνχωµένος. -ἸΤδν ὂλ 
τέτρωφον 794, ὅ6 
τέτ πὐὅ,ι 
τέττιξ 765, 4. νο πὶίο 
το σετεγονιον. . 665, ” 

τέτυγµαι ἂτεύχω ας τετύ- 
ποντο 755, 15. τέτνκται 705, 
323, έ ασις 

τέτυφἉε ἔ. το τέτυφε 55ο, 5ο 
τετύφωµαι 96, 8 
τετυχησθα, [ει τετενχ. ο4δ, 35 

τεῦ ἴ. Ργο τέο [ει τοῦ 793, 17: 
758, 54 

τενµήσατο 766, 6ο: Τεύωησος 
ποπ», εἴ Τευμμσία ἁλώπηξ 

256,5δι: τ σός ΔΙιερὴ. 
ϐγ». Ηοίγο]. ιά, Ψι κ 

τευτάςειν 5 105, 58 
τεῦτλον ΑΙΙ. γὸ σεῦτλον 711, 46 
τεῦχκος 755, 56 : ὰ. 3ρὅ, δο: 5607, 
δι 00/48. γεῦχος ἑατφικόν 
δή, 65. τεύχω 766, 19. τέύχω 

' πατασκενάςω 761, 34. τεν- 
το χῶ ᾖσω Γ πς 
 ίφῥα 206. 6 
σεχβμσόμενος ἐκ ΤΘ 
τέχνη 195, ὅ6: ἆ. 18ι ὅτ οί- 
ϱ Χν” ὁ δόλος 103, ὅᾳ. φηκνήε 
ε ον ὅδι ρειη. σεχ. : 

30. τεχνήµατα , 13. οἱ 
ών ανα νο σεν 
ππὸν ἔβνου, απ βοιπη ϱοθυν ὀᾳδν 
65, ὁ τεχνικός οἴτατας 3, 13, 

Ἱναπι οἳ ὅδ, δο: 78, 45. νάδν 
- 160 56,108, ὅατ Ἡ 

{ ας Ἄφὶς 4θι σος φον, 
4 ναθν 1δὲ ἀδονατ ἄθχ, τα 

{ Φαῦς χόςθοά, ᾱδ 660, 46, δο: 
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ᾖ645, 54: 6605, 36: 675, 1ο: 714, 
55: 107, 24: 74ο, 19 :7607, 51: 
77ο, ὁδ: 702, 4ὐ. ὁ τεχνικός 
Ἱπ μῦχο ἆν ως πποπο[γ]αῦο 
σὰα, 49, ὃχ. οἱ τεχνικοί οἰταιὶ 
αὐῦ, 28. τεχνολογία ” 195, ὃ. 

ο ἔχειτεχνολογίαν τῶν πατρωνν- 
μικῶν 67ο, ὃι 

τέως 706,1. τέως ἕως δ41, 47. 
τυπεώς ΑΠΙΙΟΟ ΠπΟτΕ Ρχο τίς 775. 

τῇ τὸ λάβε α65, ὅ]: 756, 3ο. Πο 
τῇ, πίε οἶνον Τ75, 48 

τη Ρἰεοπα[ἴζειπι 987, ᾱ. --τη 
Ἰωρετάι(γ]]αὺα φά, 5ο, --τη 

«το τα γοςα!1νο ὤα, πό 
τήβεννα 756, 56 
τήγανον Ἰὁ0, 36: Ἰοπ. 740, δο 
τηδε 756, 3 
τηβαλλωδοῦς Ἴπό6, δι 
τήβεα 760, 56: τήτα Ἰ57, 56. 
των τΑπίαπα αβπο[οῖτ Ἠο[. εε 
υἱς, 

τηδή καὶ 706, 54: ετ 506, αα :δί4, 
10. ΤΗΔύς 7060, 57. τηκερός 
[ει τακερός ᾱ. 604, 15 

τήλε 790, πο. Τμηλεβόαι Ιάσπι 
Τάφιοι 748, 590. τηλεδαπός 

Ἰνντες 186, 48 σηλεβάοντες 706, 4δ. τηλεβωώω- 
σα Ε. 119, 49. ες μπῄη τηλε- 
Βόωσα 756, δι 

Τηλέωαχος 706, 4. Τήλεμος 
χοῦ, 47: 104, 50: 485, 31. τη- 
λέπλαγκτος Τ960, 62. Τήλε- 

' φος 756, δά 

χηλία 756, 56: ει 6ὅ, 27 
σηλικοῦτος εἵ τηλικαῦτα 700, 3 
τηλόδι σῦμ, ιά. σηλόσε 706, 4ι. 

σηλοῦ 97.9. τηλοὺρός 757. 
17. τηλύγετος Τὸ7, 19. τήλυ- 
γέτη 757, 18 

πμά ὮΟΓ. 201, 95. τήµερον Αἱτ. 
το σήμερον 71ο, 44. τήµῇν 
τῷ ἐμῃ  ἆδι, 1: Τὸ7, 25 

σήµος Τὸ7, 99: 763, δ4. τηαόσδε 
ο φάα, 87. τημοῦτος ἆ. 703, 96 
τήν ἄτιῖο. εἴ Ῥτοποπη. 797, ὅ6. 

ο τὴν ὁ) ' 797, 59 
σηνάλως εἰτήνιελα  Τὸ7, ὅχ 
τηνίκα εἴτηνικαῦτα 703, 00, τηνι- 

χαόε 541, 38. αἳ τἍνος Ώου. 

-. Ῥτο κεῖνος 931, 51, 55: 998, 54 
Τηρεύς ο 07, 45 
σπρώ Τ07, 47. τηρῷ τὸ βλέπω 

Ὁ φ97,41. τηροῦ φυλάττου 256, 
31 

ση» ατιῖο. εἴ ργοΏοτη. 797, οὐ 
-τμς ον 193, δ4, --της ἀιγί]αῦα 

ο δατγιοπα 456, 48, ---της νες- 
Ῥαΐε αὐίεσιο σ Ὀαιγίοπυι 714, 
δ4:78ι, 54. --της νειρα]ία 

..Ἠγρετάμγί]αμα, ἴοπὶ τερα]άπα 
ο πάσα Γεφιαπίως 4θδ,1. --τής 

ει τήρ χῶῦ, ὁ7. --τής γειβᾶ- 
ελα βεπ]ῖπο εχευηῖ ἵὰ οὗ ὀ9δ. 
35... --πής εοπηροί. αοοεπία5 
περμίαπι φιᾶαι Ἠαῦ. 450, 26. 
ποτής τῆτος ἵη; βουμήπ. [α0ῇ. 
Ῥτο της τητος οι ;αοό, 1 

τησι5», σῆσι» 5. 65,26 
σητά Τὸ1. 51. τητᾶν το σπανί- 

εν σα, 31 
σητάνειο» σῖτος τὰὰ, 3δ 
σητάσθα, τὸ ατέρεσθαι 02, 12 
τήτεα Σνι[ε τήβεα. μὶ 
τητες Αιῖ Ῥτο σητες 711, 46. 
 πήτωοι πυφοί Λε. ται, 4] 

. 

τηύσιος.171, 1ο, τηνσίη 708, ὰ 
τί Ιπίειορ. 709, αὖ. τί γάρ; 

708, ὅ7. τί, α αἱ παπα 41ο, 
1 

τιάρα υ] 4905, 55: 758, 4 
τιβήν ὁ 158, 7 
τέγανον ΡΙΟ τήγανον 715, 19 
τίη Ρτο τί 200, 1ο: /7ὅ8, ϱ: 831, 

χα: Ίεπι Εμ. εἰ Ηεί, αι διῖ- 
ἀα5 το. 

τιβαιβώσσειν 758, 16 
τίβασος 1ο. τιβασός ον 27. 

42ο, 10, τιάσσω εἴ τιασ- 
σεύω 708, 15 

τιβέασι Ιοπ. 177, 16. τίβει 177, 
τιβεῖκεν ἰ. 794, 4. προς- 

τιβεῖσι,. αρροπιπῖ 0325, 5. τι- 
Βέωεν Ρτο τιβέναι Ὁ. 4, δ4. 
τίβεσκε Ρτο ἐτίμει ἶοπ. 024, 
50. ἐτίγεσαν ἐπὶ τοῦ-- π[ι- 
Ραβαητ Ρτο 445, 40. τίλεται 

κατ’ οὐδενές, Ροπίϊις ρτο πὶ]ῖ- 
Ίο, [ει ἀῑοίται 9 τε μη Εἵ 319, 
4δ. Πο τίβεται ἐπὶ οὐσίας, 
ἀῑοίίατ ἆο [αυ{. 199, 54. νῖ[ε 
τάττεσθα:. 

σιβή Ρτο τηΣή 506, 11, ει Ἠεί, 
τί8η Ὀατγίοπαπα ὁ08, 20. τί- 
37 ἵππροσ, Αι. 4πδ, 1ο 

τῶηµι 477,47: πιρεε[εοιητὴ [8ε- 
Ρε ἃ τιβέω [αηῖς 177, ᾱ- τι- 
Ἀήμεενο» 758, 2ο 

πι}ήνη 708, 25 
σι 108, 15: δἳ 47], 47. προς- 

. πιποῦσι, πρροπαπῖ 415, 4χ 
τιλωγός 758, 5 
εν 4. 353, 52. τίληµα 187, 

3 
τίλλω 708, 50. τίλλειν τὸ σκώ- 

πτειν 405, 10: 715, 8, τίλιοι 

[ει σίλιοι οἱ 465, ϱ. τιλµός 
ᾱ. δ17, 393. τίλω [ει τίλω 
ὅοά, 5η. 

Τέμαιος ἆ. 192, 1ο: 198, 56. τι- 
µαλφέστατος Τὸ8δ, 52. τιµαλ- 

. Φούμενος 08, 30. τιμάσθαι 

τοῖς ἁλοῦσιν, πι] οἴατα [ἴαιπετε 
5ρ2, ὃ. Τικαχίδα»ς α 770, 31. 
τιµή Τὸδ, 50. τιμήεις 54, 40. 
τιµµέστεφος δο7, 4. τίμημα 
798, 51. τιμῆντα χρυσό» 756, 
41. τιμήοροι 750, 1. τιμής Ἠν- 
τος 294, 33. τιμῃς Ρτο τιµάς 
Ὅαγ. 592, 7. τίµησις 759, 1. 

.. τιµηταί οἱ 66, 4χ. τιμητικὸν 
πινάχιον 759, 1. τίμιος 759, 
4. τιµιόε.ς ᾱ. 54, 50. τιµιουλ- 
πων 750, ὃ, εἰ δυ]ὰ. [εὰ 6ἳ τι- 
µουλκῶν Ηεί. τιµόβεος 545, 
40: 309, 14, τιμὼ ᾱ. 907, ὃ : 

0113, 24. τιµωρός 50, 7. τι- 
Μωρεῖν εἴ τιµωφεῖσβαι 41Η. 70ο, 

ο 9, 1ὸ 
τέν τό ἴ- ὅι14, 45 
τωαάσσω 750, ὃ 
τιννύω εἴ τίννυµι ᾱ. 759, 16. τίν- 

νυσβον 759, 17. τίνω 50, 11: 
76ο, 60. τένειν εἴ τείνειν, εκ- 
{οἶνετε Ἴ6το, 9 

τίο» εἴ τίς Ἰπτεττος. 750, 37. τίος 
ΡΕ ο τίς 775, 53: Αεο]. Ρίο τίς 
753, 15. τιός οὗ ΡΙΟ τὶς τιός 
775, 59. τιαῖσι Ρίο τίσι Αεο]. 

ο ων 
--τιος Ρτο σιος Τάσοα, 196, 17 
τίπτε [. Ῥεο τίποτε 422,9 
Τέρι η. Ρτ»[οεπα. 209, 94, ἂτ Τί(ος ο Ρ ολα ος 
“... 

ο επά 

κ ῶ, Σα, 
τίεοιτί7ὂ9, 35 : Ροτροιιο ΓΟΠΗΠΗ 

[μάπα τοίποῖ, πες αππῳαπη ̓  6η- 
οἰήουπα Πιοιά, 52, τὴς, ΠΟΠΊΟΠ 
Ἰπ εβηϊταπι θ14, ὃχ: 750, 421 
οΟΠΙπΙ Πο ππα[ς, εἰ [ειι. βεῃ. 
00560, 46. λευκή τις ἐπίχυσις 
507, 61. τινὰ δύο, ιο απαεδαια 

307, 17 
τις Ὀδιγίοπιπα θἰἶαπι οχ της 

οχγίοπο, {εὰ Ἠγρετά([γ][αθο 590, 5 ) Ρεσαιγ 9 

Τισάµενος Ἴδο, 1. Τισαμενοφαί- 
νιπποι 70ο, 5. Τίσανδρος 760, 6. 
τίσασβαι 760, 8. τίσειαν 70ο, 16. 
τίσειν Ἴθο, 8. τίσι ΊΤῦ0ο, 14 

Τιταγίδαι Ἴδο, 55 
τιταίω 744, 6, αχ: Ἰ49, 50. Ρα[!. 

τιταίνεται 76ο, 45 
Τιτακίδαι 6ο, 51 
Τιτᾶνες 933, 5ο: Ἴδο, 58. Ἔιτα- 
Ὅψίς Ἰ 70ο, 99. τιτανίδα γην 

76ο, 26. ΡΙ. τιτανίδες 30, 9ο 
Τιταρήσιον ορ. 76ο, 40: βανῖαθ 

Ἡοππετο Ἡ. β ει διταρ. ἰ, 9. 
νυ]σ. εᾱ. Τ,ταρίσιον. 

τιτβός Ἰ58, 30: 773, 13: Ρ]. τιτβοί 
76ο, 48, τιτβία τα 499, 4ο, 
τιτηολαβεῖν 30ο, 2] 

τιτιγόνιον 7θο, 47: Ίτεπιηπε Ευ[ῖ. 
3309, 37, εκ Αε]ίο Ὠϊοπγῃο: 
Ἠείγομ. τιγόνιον: Α τεττι- 
Ὑόνιον- ς 

τιτρώσκω 272, 11: 910, 4ο: 76ο, 5ο 
σιτυσκόµενοι πδα, 1 
τιτώ ἡ, ἀῑταῖπ. 76ο, 53, εἲ θυίά. 
τίφ οὕτως {. 42.2, 4 
τίφος 7δο, δὁ 
τίω τὸτιμώ 76ο, 12: τὸ ἄνταπο- 

ὀίόω μι 759,26: τὸ τιμωρῷ 76ο, 

15: , απαϊρια 708, 50: 760, 15. 
τιῶ τὸ λυπὼ 754, ὃ 

τλάσκε Ίο. ρτο ἔτλη ΄ 624, 29 
τλεῖν {εα τλάᾶν 811, 57 
--σΆη ᾱ-. 4οά, 17 
τληµι ᾱ. α τλὼ 790, 97. τλημο- 

γεστάτην ὁδόν 075, 18. Τληπό- 
λεμος 761, 16. τλῆτε 761, 14. 
τλω εἰ σλῆμι Τ95, ὃ]. τλῶ τὸ 
παρτερῷ 19, 25: 161, ὅλ: τὸ 
κακοπαθω 620.06. Τλῶς ίοεπι. 
305, ὃρ 

τμήγω τὸ κόπτω 275,27: τεοιῖαθ 
τµήσσω. 

τµήδην 905, 45: Ἴδι, 20. τµητός 
α1θ4, 40. τμὼ ἥσω ᾱ. 104, 44 

τὸ 761, 39. τὸ κέν, εἴ τὸ ὡς 834, 
9ο. Πο το ἀγκώνος 506, 45: 
σὸ Άειμῶώνος 566, 54: το κλο- 

γός 256, 56, 1ϊοπι τὸ τιμή 164, 

80: τὸ µελέτη 171,24: τὸ αὐ- 
ρα Ιρίά. 94: τὸ ἄκρα καὶ τὸ κ- 
ρα ὅ41, 6. Ίτεπι τὸ οἱ εὔνους 
6ο6ῦ, 27: εἲ, παφὰ τὸ ὁ κφᾶς 
9560, Ἰ: παρὰ τὸ τή» ἀφῶν 140, 
18. ετ ΓΗΣΙΙΠΗ, ἀπὸ τοῦ ὁ χρώς 

915, 97: ἀπὸ τοῦ τὸ Δίκτον 276, 
14: ἐκ τοῦ τὸ τεῖχος 290, 9: 
Ίτεπι τα διὰ τοῦ εγω ῥήματα 
950, 21: εἴ ἀπὸ τοῦ ἐὰν στὼ 
στ;ς στῃ 737,53. Ίτεπα, τὸ ἐπέ- 
πιἃον, πος αῑεῖπει αἆ ἐπέπιβον 
661, 20: τὸ ὁ ἐλάχεια, αισὰ 
γετο αἰήποι αἆ ποπ. ἐλάχεια 
ο το, Πεπιαιε 40», δ: 076, 
30 αν 
τὸ ῥΙΟ τοῦτο 256, 49. [ο τὸ 

καὶ τὸ, Ίος οι Ἰβαὰ δο.,. 16. 
τόγε λος 602. 20. τόθε οἳ 

{οι 

τὸ δὲ ἀῑΠ. 761, 35. τόδε Ῥτο 
εἰς τὸ 76α, 39 

τοί Ώογ. ΡΤο οἱ οἵ οἵ 749, 30. το) 
9’ Ῥτο οἱ ὁ' 607, 6. τοι Ρτο σοι 
Αιτῖος, γεὶ Ώου. ροή μδθ11, 52. 
τοὶ γὰρ [ει τοιγὰρ 761, 38 

τοιάδε, 1οή.τοιήδε 410, 30. τοίη, 
εἴ τοίηπεφ πόδι, 18 

τοῖῖν Ε. Ῥτο τοῖν ὔτο, 1 
τοίνυν ΙΠίτιο Ῥειίοςϊ 820, 57 
τοῖο Ίοη. Ρτο τοῦ 924, 48 
τοιόσδε ς. 503, 23: 541,57: 015, δά 
τοῖχος7θι, 34. τοικοπύργιοι Δύ- 

ραι 17, ὃ: τεοῖα» τειχοπύρ- 
γιοι. τοιχορύκτης ὁ 761, 3. 
τοιχωφύχος 761, 26 

τοχας 761, 57. τοχεύς ὁ 7601, 
4ο. τοχογλύφος ὁ ϐ6159, 30 

τόλµα αιίἆ 191, ὂ. τόλμα π- 
4έ ἀῑεια αὶ ὀνας 350, 4θ. Ίοη. 
τόλμη 69, 1δ. τολμηέστερος 
ὅο7, 4. τολμῆσαι 761, 42 

τολόται 76ι, 45 
Τολύνιον µέτρον 761, 46 
τολύπη Τ01, 5ο, 62, τολυπεύειν 

Τ61, 49, 6. τολύπευμα 761, 
49 

τοµάφιον 706, Ἑ. τομή ἆ. 1θ4, 
40, τομή ἀμπέλων 429,20. το- 
µία [ει τεκάχη 9οῦ, 46. το- 
μίας ὁ 504, 3δ: ἁτι, 45. Τό- 
µουφις ορ. ἀτά, 4. οἱ τοµωώ- 
τατοι οδά, 55 

τοναία 701, 66 
«τόνδε, 418. α τὸν δὲ 757, 45 
τονβορύςει 765,4 
Τόνος περισπώµενος 17, 27. [Πε ἐν 

τόνῳ παροξυτόνῳ 191, 5. -ἆκ- 
χῶς ὁ τόνος 918, ὃ. τονίζονται, 
διαφόρως 75χ, 59 

τόξον 620, 1Ο: 763, 7. τόξον τὸ 
ἐν οὐρανῷ Φαινόμενον 479, 50. 
τοξίαι Γεια τοξεῖα, 505, 4 

τοξικὀς ανήφ Όσο, 9: ἁθο, ὅ6. 
τοξόται 05,9: τοξοβόλο, 702, 
6. τοξοποιεῖν Ἴ63, δε στοξο- 
φόβος 309, Ἰ 

φοπάςειν 765, 13. τοπεῖον 763, 
30. τοπικὸν ὄρος ὧδά, 19. τό- 

πιον ΡΓΟΡαΤΟΧΥΙ. 451, 19. το- 
πίτης ὁ ὦτο, 4:69, 40. τό- 

πος 702,17, 4δ. τοποτηφηταί 
765, σά 

σοφήσω 139, 66. τόρνος Ἴδ5, 35. 
πΌρνώσω Ἰ63, 34, τετορνευ- 
μένος 377, 10.: τορός 762, 38. 
τοσύνη 765, 4 ει 207, 12. το- 
φῷ 765, 39: εἴ 113, 4 368, 
16. τορῷ ήσω 762, 37. τορῶς 
765, 3 

τός Ρτο σός Ώογ. 685, 28. ---τός 
γεγΏᾶ]α, οχγίιοπα 260, 7: ετ 
140, 40: 51, 33. ---τός ΟΟΤ- 
Ροβια ει ἀεεοπιροβια ὅδᾳ, 2ο. 
---τος 61 γ]]. θατγι. ἆααε θὀ6, 16 

τοσαῦτα Ἴ65, 40. ᾿τόσος 765, 58. 
πόσος ὅσος 641, 4δ. τοσός 703, 
45. τ1σόςδε 203, 32. τοπόνδὸε 

λαόν 762,45. τοσοῦτος ]65. ὁ7. 
᾿. τοσθῦτον τῷ πλήφει 555,6 
τοῦ, ΡΓΟ ένεκα τοῦ 5δ6, 11:ρτο οὗ, 

οπἷής δοά, δᾷ: Ῥτο τινός, αἷῖ- 
εῖας 2 755, 16 

τούδουνοι Τατς. τος. 705, 4 
Ξούὐμόν Γ τὸ ἐμόν 446, 9ο: 765, 

10. [Πο τοῦμπαἈιν 765,29: γοῦ- 

Ἵγεκα οὕνεκα 641, 49. ΄ τούπί- 
πεμρτον 7005, ο. 

ος 

ον Αμ πε 

αφ ρκβρτρες ο ωρα 

υσοπας-- 



τοὺς, 908 156, 7 
φουτάπι σου. 171, 7: 765, 30. 

τουτέστι ἀεε]ατ. 775, 14. τοῦ- 
το ᾱ. 67, -- νἐράμση-« 

Ἐν ᾱ- τουτονί, Τοντ 
μά 4ο π μὲ 

705, 7 
σραγανό 

τὰ. πδι, 16. Τραγάσίον ὰ 

γή σκηνή 1 37. ᾿πφαγορί- 

ς πφε 7 τφάγο» 700, 
πφαγ 765, ὁᾖ 

Τράλεις, εως 
τράωην 7605. 50. Ηε[γεὶν. 

τφάμιν, 4 ΠΟΠΗ. τράµ!ς. 
τράµπις 167, 35 

σρανός 705, 55. τρανής ᾱ- 190, 
4. πεαὶτ. τρανέε 400, 13 

εράξ. το 986, 96 
σφάπεζα 705, 28. τφαπέςιον 308, 

55.. τραπεᾷτνς ὁ 19, 49: 
765, ἀο. τραπεθµτής 705, 43 
άν. ἀά κύναν 705, ἀ5. 

σραπεότες κύνες 705, 40. τφα- 
πεῴλοιχός 910, 7. τραπεζο- 
ποιός 705, 40. τραπεζοφόφος 
765,4 

σραπεῖν τὸ πατῆσαι 103,35. σρα- 
πείοµεν ἴ- 49, 41: 70. αλ. 

σφαπέουσι 765, ὃ1. τράπω Ὦ» 

ΡΙΟ τρέπω ν 114, 31 

γνασιά ἡ 449, 36: 704, α9 
τραύμα π64,α7. τφαύξανα Τ64, 

39 
γρώφεν Ώογ. Ῥτο ἐτράφησαν 553, 

εν τραφερά 704, -ᾱ τφάφ»ξ 
704, 54 ἳ 

σφώκ»λος 764, 41: ὅ27, 45: εἴ 
οὐ”, 5. Ε τὰ τράχµλα Ῥτο οἱ 

803, 30. τφαχήλιον ὀόφα- 

σος 51,1. τφαχηλιώόης 51, 

50. τφακηλιᾶν στά, 35 

σραχκύ» 764, 78. σετροχι μμ 
794, 5ο. τεσφακηµένοι. εατε- 

τρακυμµένοι .. ὦ1ο, 11 

ααζο Όος. 500, 1ο: 440, 38 

πρεεφός εἵ τφµφός "007, 17 

τρ τὸ φοβεῖσἃαι 105,22: 907, 

36: τὸ φοβεῖν 707, 48. τφεῖς 

πωππετα]ε 700, ϐ. τφεῖτ ἄσπε- 
τον . 71ο, 4] 

Αφέμω 700, 32. τρέµω σε 7Τ0, 
11. Τφεύ 4ο, 

σρίφεσβαι 64, 49. τρέφοιν Ρτο 

τρέφοιµι 704, 52. τφέφω τὸ 

πήστω 705, δι: 709, 18 

αγίω τὸ φοβοῦμαι καὶ σπεύδω 

657, 1: τὸ φοβοῦμαι 64, ὅ]: 
206, δι 

τοήω», Γοταπαστ 726, 56 

σγθόρ ὁ δειλό, 007, 17. τοηρων 

Ἴπόα, 90: 657, 18 ο, 

σφητοὶ λι3οί 9δφ, 45. σφητὸν λί- 

ασε 705, ε] 

το κεῖαι Ἱ- Ρο τραχεῖαι 94, 11 

σοι, μισο [οτί δ40, 1 

τριασοειδὲς ἐφγαλεῖον 450, 6 

τφιακαιδύκατος ο πο Μΐσαις 

706, 49. τριακα» ἡ ολο, σ0. 

τφιάκουτα 206. 45. τφιακον- 

φαέτες σε 700, 5ο. σφιακον- 

γίων ο, 700, ὁ0. τφιακοντού- 
«ης 700, αχ. τφιακοντοντίδων 
επονδῶν 100, ὁλ. τφιακοντού- 
ο 105, 41 

τριάσσειν 6ἱ σριαχἈΆῆναι 105, 57 
τρίβαχος ὁ τό, αδ. αλλοι 

7605, ὅδ. τρίβαξ ὁ 705, 18. 
τφιβεύς ὅ9, . 518, 7. α 
τριβὴὶ τῆς ἀναγνώσεω» ἐκτείνε- 
ται ττ14, 18. τρίβος 705, 67. 

φρίβος (ἴει τρίβων) ὁ ἔμπει- 
φος Του, 

τριβοῦνος 165, 45 
τρ/Άραχυς εος 509, 55. [ο τρι- 

βΒφάκεα ὀνόματα 750, 9: παῖ- 
πυ» απαἶοσαπα τριβραχέα ὅλο, 
11 ὅσα, 2ὰ1: εετρίβραχα «91, 
1 

τρίβων γε[ῖ. [ρεσῖες 766, 7. σρί- 
βωῦ εἶναι τῶν πραγμάτων Τ0ῦ, 
5. τριβωνότερα καὶ ἀἄκφιβί- 
στερα 700, 4. τφιβωνενόμενοε 
706,3. τφιβωνοφόρο» 700, 6 

τριγενὲς ὄνομα 31, 6ο. Πε τὸ κα- 
κός, τριγενές 908, 50. τφιγενέ- 
σι Ρτο τρισὶ γένεσι 394, ὃ4: οἳ 
317, 360 .. 

τοίγληνα , 0.” σοιγλίς ἴδος ρ άν µ, ο, πηλα͵ 

ον Αα ὦο5 491, δι: ει 226, 
ο 

σφίγωνος 706, 12. τριγώνου 6ε- 
ης τε1ρ]εκ 715, ὅπ 

τριέτης εἴ τριετής 705, 42. τφιε- 
τηφί» 17ο, 17 

τοίζω 06, 15 
τοιήκοντοι Ἱ- 200, 51: υί[ε τριακ. 
τριήφη» ναῦς 770, 7: πε τεπηῖ- 

δυαι ρατίοιοο Ίαδει 77, 1: 
Ῥ]αγ, τριήφεις 174, 35. τριή- 
ρεις, Ἰνρωτπαε 76060, 18. τρυ- 
φαφχοῦντες 754, 9δ. τριηφάρ- 
χημα 706, 1η. τὸ τφιηραρ- 
κχεῖν α ομ1δ, ἀειπαπάσιάπι 35, 
1. αί τριηραςχίαι βριανοπε 
αυοπιοζο 754, 41. οἱ τρο- 
ράφχαι ταμίας Ἰαθεῦαπι 7419, 
33 

τρικαλίνόητος 766, 13 
τφικέφαλο» 700, 5ὖ 
τφίκορα 7060, 0, τὰ 
τφικυλίνόητος 766, 53 
Σφικυµία 7660, 5ο 
τρίἈνιστος 700, 358 
σφίμηνος 707, 2ο, 06 
τοίµµα οἳ ὑπότριμμα ὅ96, δ, 0. 

τρίμµα Λλενκοποιόν 106, 35. 
τφιµµοί αι, 4ο 

τοίµνων 70ῦ, 39, οἳ θυιὰ. 
σφιοβολεμαῖο» 780, 37. τφιόδους 

ο. 610, 27. Τριοπίδης 310, 5. 
Τοιόπιον 706, 58 

τοιπαῖα [εὰ τφοπαῖα 7060, 4ο 
τοίπηκν» 970, 19 
τριπλόος 645, λ. τριπλοῖς 

378,40. τφιπλΏ αὖν. ιδ, 15 
τριπόδη» ὁ 110, 35: 401, 81, τρί- 

πος πο, 10: τθβυ]ατο τρίπους 
479, 1ὸ, τρίπους ὁ Διόνυ- 
σος 350, 10. τρίπους ου ΛΙ. 
3ο, 18 

τρίπρατος θ48, 56: οἱ 576, 31 
τφιπτφ 700, ντ οι τὸ1, 8 
τρίπνλον ο, αθθν 11! 506, αι 
τρίς ᾖ. 179, 71 [γπουραϊαπη 496, 
δα τὸ τφισσὸν Πρι 707, 
14: ἵα εοπιροβίοπο απ 
Βπαἰοπά κ, αξ οἱ δίς 279, 8 
70Π. να 98. τφιρχαίδεκα 706, 
18: 707,18. τρωκαιδίκατος 
τοῦ, 8, κ] 7017, ὃν 18. γα 
ποι, αὐ Τ0ῦ, 19, τρµύφιοι 

΄ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΡΟαΙσΟΝ ακΓΑΡΕΕσΝΥΝΜ 

701, 57. τφισόζωος, [σα τρις 
σόζωος Διϊ τρίζωος 379, 19. 
τοισσὸν ἔγφαγα, ἴετήυπα ἶςο. 707, 

15, τφισσω 708, 16. τφιστά- 

ται τὰ, 45. 
τρισύππειον νυ]ρ. ρτο τφυσ/ππειον, 

γρεταπα πα. 
σρίεφνλον 370, 19 
τριταγωνιστή 765, 46 
τριτάλαντον 44, 35 
τρίτατος [. 435, 45: 6085, Ἱ. ΄ 

τκωόφιον 759, 51. Τρισογένεια 
767, 39, 55. σφιτοπάτοφεε ετ 
τοιτοπάτρεις 708, 1. το 
ᾱ. 5ο8, 50. Τρίτος Βαν 
τιάν 40. ἡ τριτοµηνίς 16ᾳ 
46, τριττύς αὶ 708, 13. τφια- 
τὺν Ἀνσίαν 708,17. τριττνάρ- 
Ω κο τριτώ, εαριῖ 

. 49. των . απ: 

168, 30 { 767 
σριφάλεια ἔ. 
τρίκα αἀνετὸ. 
τριχάϊκες 708, 35. 

708, δι. ΄ τρίχες . μι εν. 
σριχ» εἴ τρίχα Το, 93. ᾖἩ, τφι- 
Ὃ , ον 3: ει 541, Ἔ 

τριχίδες 708, 44. τρίχιον 768, 
45. ως τνμὰ 708, 49, ὅδ. 

πα, 561771, 18 
τ 1108, 55 
τρίχαπτον 

ὗ 
᾿τφικολογεῖ Τ08, 47. τρίκωσις 
ο «ὁ ἆτα, 441: πλου σε 

σριώττης ὃ ποῦ, 55 
Τροία 77ο, 7, 14: Ίο. Τφοίη 

1Το, πα αι ι 
τρόµος 709, 33. τρομερός 179, 

33. τφροµαίνειν αάά, 18 
-τφον πειϊίτωπα Ὀδγγίοπον 508, 

4 7 
τροπαία 00, 4ο, Τροπαία Ίυπο 

7085, 51. τγόπαιον 700, 19. 
τρόπαια τὰ νικητήφια Τῦδ, 
δι. Τρόπαια γυνακεῖα, 9ο- 
Ρἱποπίς ἀταπια 718, 1. τρο- 
παῖον Λπιοὶ νο. 769, 16 

τροπαλίζεσθαι 545, 56. τροπαλ- 

λίς οἱ 7085, 56, ει Απορι. 
Αολατη. . 

τροπῇ τοῦ ο εἰς ε 345, 47: τοῦ µ 
εἰς ν 306, 14. τροπῆς ἅἄπο- 
σκίασμα 7δ9, 4 

σρόπηλις 760, 1. δαίὰ, σροπηή- 
Ἀάπ, ΟΧΥΤ. 

τροπίας οἶνος : 760, 6 
τρόπις τῆς νεώς 760, 7. τῆς τρό- 

πιδος ἀφχή δ11, 31. τροπίδια 
Τ09, 7 

σροπικῶς λεγομένη 653, 5ο. τφό- 
πος εἵ τροπή «8, 712. 7. σρόπφ 
τιὀ, απούαπιπιούο 611,19. Πο 
τφόπῳ βύφσης διατείνειν 109, 
41. τροπό» ὁ 709, 0, 30. σφο- 
πωτήρ ὧδο, 44: ρίμτ. τροπω- 
τηφες ῥ του, 19 

τφοφαλί; ἡ ἀδά, 51: 709, 39ι 

τροφή 709, 53, τφόφι κύμα 7δ0, 
"50, τφόφι ὁ τροφός 6, 31: 
τροφός δαο, 6 

σφοχάδην 507, 6: 781, 35. πφο- 
κάςειν 9δ8, 10. τφοχαῖος 180, 
οῦ. τφοχαῖος πούς λα, ατ: 
τροχαϊκὰ Φισύλναβα 4λο, ὅδ. 
τφοκαλός 769, σροχι- 
σθεῖσα 709, 1. σροχίδκος 
7οῦ, 38. τρόχµαλοέ 720, 5: 
με. {. τφόχµαλσ 8ο; δὲ. 
τροχοδίνητος 381, 36. σρόχος 
ὁ 686, ϐ. φφοχός 6896, 1ο: 7 
49 τΡ], τροχοί 79, 41 χο, 10. 
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᾿φφοχκὸς Βαρανιδγικός 7 ο πας 
μαμα νβ ος 

φονβλίον 14: Ρ]. τουβλία 
ὅτδι, 5ο, οἱ Ηε[νεΝ. [οὰ σα 
βλια 544, 57, ει Θυίᾶ. 

σού» καὶ 771» 4: ει 69, τά: 167, 
4: 371, 3δ: 607, αά. του 
γήσιμος 171, ὅλ. ποιό 

γοε 657, 3δ. ̓  τρυγίας οἶνος 
71, 9. τφύγοιπος 771, δ3:εξ 
μίά.. σρυγφεν μα 

τρυγών αὶ ΤΤ1ς 13. τφύςεῖν Τε, 
11. τρύθω ο τρύω 
τού μή ὀδόρτας διθ, 18. 

αὐφ κ χο Ἱ 
πω το σροηµάτια Τὸ», 

1 ιο 

σρύξ γός '' ττι, θτεεἼδή,5 
τρύος τὸ, Ιαῦοτ ὸ, τοὰ, πι 
τρύπημα 736) δε 

υσίππει η, τά: Ἠν σου- 
ων ο ρι 
τρυτάνη ΄ ΤΤι, τὰ: ει 167, 18 
ο κα {.Τ1ν56: φο, 63: Ἴτε, 

τρύφείς εἴσα έν 77ι, 33, πλ. ; 
7Τι, 30: υ οοττεριο 501, 

33. ΄ τρύφος τὸ ΤΤ1, 34: ος 
16ο, ὃ1: 1595, πό 
ὧνος ᾱ. 464, 41. ροῇ. 
φειορ' ο πι .ς 130, ο 

τφύχγος Ἀετνα πσιν δα 
τρύχος τὸ 135, 15. τρύχω τὸ κα- 

771, 5ο: ρα[. τρύχεται 7ηὰ» 
37. τρυχὼ ώσω ει 3 

τρύω τὸ καταπονῶ 771, ὃ]: αν 
τοῦ, ο. 711, 39 ΝΑ) 

τρὼ τὸ τρίβω 760,1: τὸ 4] 
σχκω 704, 17: τὸ ῥλδτεύἼλα, 

αάτ 7το, 
τφῦ ὧσω Ά : 793, 

σρὠγες 770, 45. σφώγλη 
ίό ει όδτ, 195 «ς ος 
736, 60. τρώγω 705,55: 4ο 

Τρωϊάδες 770, 56. Τ. ο” 
Ἆις α038, 11. Τρωΐλος ἆ. 603, 13 

τρώκτης ὁ 77ο, 4θτ-ει 5ᾳ6, 29 
τρωµα καὶ τραῦµα 704, 37. τρῶ- 
νε Ίοπ. 717, ὃ. εφῶμε 
ὃ- ι ο ά 

[οι τροπέουσι 131,3 
Τρώς ὁ770, τῇ. «έὰ αν 

ὧ1. Ὑρωσεσθαι 
σρώχω, νοί ροῦα σρωχὼ 
τρώω αγ, 6: 771, το, θ: δεδ{γ, 

61. τρώω ὧσω 7δο, δο 
ατριτο σσ Διίος 167, 50: Ῥτο στ 

δοῖϊές ἀτη, 401 εἳ 419, κα 
τύ Ὀσς, ρτα τν ἵώ- δι 
θυγχάνω αν η η 
τνδεύς στι, ὅδ. Τνδὴ ι 

δέα Ὅου. ν -δτο, 
τυχτὸς ὀδομμὰ 755,35: τει οξ 
τυλιµός 773, 8 τύλοε ὁ ἄ7. . 

τύλος τὸ αἰδοῖον ν 

τύκπανον 711, 4, 
ως τὰ, ὅδ. τν 
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ζ9, 16, τυμπανίόεσθαι 771, 
ἀὃ. Τυμπανισταί, νοκ θά 
βοεκία 39], τά 

πύν Ὠογ. ρτο σύ δι4, ὅδ, 48. 
1άεπῃ τύνα Ὠογ. δι4, 19 

Τννὀάρεως εἳ Τυνδάφης 106, 1: 
170, ὅμ, Τννδαρίδης 106, 1 

σύνη Ὀοτ. Ῥτο σύ ὅ14, 50, 43: 
-ο, ὦν: 771, 49 

εύντλος, τυντλὠδη» 771, δ1, τυν- 
τλαάςειν 771, 90, 95 

πύπανον 704, 36: εἰ Τοῦ, 20. τύ- 
πανον εἰ τύμπανον 77ι, 45 

συπή καὶ 2οῦ, ὅλ, τύπος ὁ 470, 
: 773, 10. ὁ τύπος, 49 ἄπο 

Τῦ5, 90. ὁ τύπο» τοῦ γράµµα- 
το» 219, 5. τύπου ἁπλοῦ, Ρο- 
ΗνΙ ριαᾷμς ὅὃ, 19: τύπου 
ὑποκοφιστικοῦ 246, 7. [ο τύ- 
πο» συγκφιτιχός 157, 971 κτη- 
τικός 94ὅ, 5]: 779, ὃἃ: πα- 
πρωνυµικός 907, ὁ- τύπου ἑνε- 
γητικοῦ, ο Χαφαχκτηρος ἑνερ- 
γητικοῦ: Ἰἰάετηᾳιε παβητι- 
κοῦ χα) µέσου 7δα, 18 

χύπτε Ρτο ἔτυπτε 630,7. τύπτεο 
Ίοη. Ρτο τύπτον 025, ὁ0. τύ- 
πτεσχε Ίο. Ῥτο ἔσυπτε 305, 
χά: 614, 53: 025,2. αν... η 
ε. ε ροεῖ. θσε, 

φυπτήσω Αι. 402, 60, τύπτιλες 
«εἰ {, πίτυλος 68, 1ο 

τύραννο Τι, 94: εἲ 1δ0, 54 
σύφβη 773,4. τυρβάξεται 49ο, 

7 
τυρεῖται 173, Τ. τυρεύω 773,6. 

πυρευβέντα ἸΤ72, ὃ. τυρίον ου 
5Τὅ, 20. τυρός 713, ὃ: εἰ 60, 
30: 73, 10: 184, 49. Ἅῄτυρο- 
βλείς [ει τύρῳ βλείς 199, ὃ1. 
τυρόκνηστις 773, 9. τυροπω- 
λεῖν 160, δ4 

--σώς ή, νεερα], ἴρεο. 516, δε 
συτβός 715, 12 
Τυφάων εἳ Τυφαονία 772, 50: 

εἴ 506, 50, τυφηναι.. 954, 4ο 
συφλός Τ72, 19. τυφλῶν ὀνείρων 

πτ», 54.  τυφλοπατεῖται 772, 
30. τύφλωψ ἀσο, 43 

ποφος 772, ὅ3- . τυφογέρων 7131, 
95. ερ ο Με τετυβημάο» 
7η. 5 

Ἔουφρμστός ορ. Μδεπαϊίαε 173, 
37. Ἰάεωι Τυμφφηστό». 

σύφω τὸ καίω Τ50, 55: 173, 5ο, 
δἀ, τύφεσθαι τὸκαίεσθαι 771, 
55, τύφεσθαι τὸ πύθεσβαι καὶ 
κρύπτεσβαι 7δο, 55 

χυφώδης 715,55. Τνυφωεύς 773, 
Δ0. Τυφωέος εὖναί 59, 2. 
Τυφωέως καπνός 4ὖδ, 5]. τν- 
φώ; 7732, 5ο, 55, 57, 50: εἳ 
300, δὲ. Τυφων ὤνος 749,30. 
Τνφωνικα πγεύµατα 70, 10: 
εἰ τυφωνια π». ν. 195. τυφώς 
ἆ 773, 56. τυφώςὼ ἸΤ4ς, 3χ 

συχηρῶς τῷ, ν τυχηρότεφον 
775, 5... Τυχίος ποπι. ΡΓΟΡΓ. 
ἔδ, -ᾱ- τω ἡοω ᾱ- δ.27. 
Ἑύχων. 15, 1 

σύφεια ας 7δο, 18 
τύω εἳ τιτύσκω 761, δ᾽ 
πώ ἀτιῖς, μα]. 775, 57. τω Ρτο 

τούτω, Ηῖϊ ἆμο 479, 55. τῷ 
ἀἰνετία Βορπῖ[- 175, 16, 27,- 
30. τῷ τὸ τῷ 4ο, 2ὃ- 164, 
50: 403, 20: τὸ λαμβάνω καὶ 
δέχομαι 077, 13: τὸ λαμβά- 

1 νΝ 5 Ε Χ. 

νω 103, 37: 453, 1ο: 701, 18: 
775, 48: Απ. Ῥτο σῶ τὸ σήγω 
71ο, 1ὖ: Πὅ5τ, ἆ. αι τῷ Ριο 

διό 775, 37, 4]: Ρτο οὕτω 775, 
49: τος[ῖμν τῷ. 

τῷ, ατιίου]ις ἀαἲ, ο. 775, 57: Ρτο 
τούτῳ 775, 4ι: Ῥτο δια τὸ 
500, ὁττ:ρτο διό 775, 37, 47. 
επο]τ, τῳ Ρτο τῖνι Ττὸ, δι 

τώγε, μα], 046, 27: 775, 98. Πο 
τώδε, ΡᾷΤΟΧΥΙ. ἀλ0, 33 

τωβαάςειν 775, 6 
τωκινάχ» Ε. Ρτο τῷ ἄχωακη ὁλά, 

35: εἰ τωµφ ΡΙο τῷ ἐμφ 415, 
αι 1ο7, 

τφόντι [ει τῷ ὄντι 733, 18 
τώς Ρτο ὡς 332, 54: το τοιού- 

τως ΤΤὸ, 19 

Ίτ 

Υ. απᾶ ἔοιπια 775, δῦ. ουν 9000 
Βεαίβεαι δ9ὅ, 16. υ 1π 376, 
4: 05ο, 16: 70ο, 25: εκ, 0, 
328,06: 043, ἀἲ: Ριο ΤΙ, 56: 
7τι, 1δ: Ρτο η 09, 20: 73, 10: 
167, 16: ριο α ὅ], ιά: ὅδ, 11: 
Ῥτο α Αεο]ίοε 490, 9: Ῥτο ο 
Ἀσο]. 345, 18: Ῥτο ο ΤΏοιίςθ 
7οῦ, 38: ρτο ω ὅ7, 53: Ρ]εο- 
παβίσυπα 10, 90: ἸΙοπῖος εξ 
Ῥοειῖος ἴπ[οτα 503, 5ο: 6στ, 
54: Ῥ]εοπαβῖεο οπη]οτο ακ]- 
4ἱ φᾳαβμάο α Ῥοεοιῖς [ο]εαι 053, 

32 
υ βπῖτα «Ππρμιμοπρας οἴτουπι- 
Βεεταχ 95δ, 10. ---ν νο Τ8- 
τυα ἵπ [α0ῇ. 607, 02. ---υ εος 
607, 51. --υ ἀἀγειν. παῃ- 
ταση Ἱαῦεαπι Επαίεαι 113, 51 

---ύα γρειἀϊγ]]αρα 77ο, 12 
ψάδες 10, 55: Τά, 1 
ὕαλος 6ἳ ὑάλινος ττὰ, ᾱ 
"δας αντος 992, 4. πάντες 

Ῥοεοιἵ διι, 56: 055, 4δ 
"γβάδαι πτᾶ, 322: 
ὑβαλλω τὸ ἐμποδίζω 774, 19 
ὐβός τΤά, ὃ 
ὕβρις 774, 19. ὑβριστής 77 

31. ὑβρισταὶ ἄνδρες 163, 30. 
ὕβριστις κὰος ἡ 595, 58: 607, 
96: 774, 31. ὁβριστίς ναἱς. 
697, ὁ6 5 

ὕβωσις Ττ4,9 
ὑγεία {. εχ ὑχίεια 4608, 4: 7Τ4, 

5», 50. ὑγεία Ἂθηνα 774, 35. 
ὁγία [δι υγεία Ε, 46ι, 55. ὁ- 

γίεια ᾱ-. 774, 55: Αιῑοῖς ααιἀ 
774, 5δ. ὑγιεία ΑΕΙ, Ῥτο ὑγίεια 
7Τ4. 55. ὑγιής 774, 3 

ὑγιέστεφος 774, 50. ὑγιῶς, τεοῖε 
898, 13. ὑγιώτεφον κολοκύντας 
πά, άι 

. ΄ α 4 
υγρό» Ττεν 3. 

773, 48 
"Ὕδαι, ΒαοσΒί πυιχῖοες Τὸ, ὅ 
ὑδάτωον ὕφασμα 498, 11. ὑδα- 

τόεις 425, 11. ὕδει Φύρειν Ῥτο 

ὑγρὸν ἔλαιον 

ὕδατι 49, δά 
δειν εἰ ἡἠδεῖν 776, 13 

---όδιον 350, 2 
υνεῖν . 776, 11 
ὕδος Ῥτο ύδας δ490, δ4 
--ὐδος εἴ ύος αὉ ς ’ 
ὕδρα ἡ 774, 59. κὑδραυλικὸν ὂρ- 

γανον 077, ᾖ4. ἑὑδρεῖον ξύλο 
νον 94, 7. ὑδρηλόβ Ε. κῦ, 20. 
ὑοραῤῥοή 71, νά: τσι ὐ- 

ὀροφῥόη, [ει ὑδροῤφόα 7Τ4, ὅλ. 
ὑόφοφόφος, ἀοῑῑνο: ὑδρόφοφος, 

σα 770, 4. φροφοφία 774, 

ὕδω 6ἱ ὑδῶ 776, 13 
ὕδωρ 774, δι: ἆ. 1ο], 51: ν απ- 

αρίί 477, 18: 7760, 15: ἀε[ε- 
οἴἴνμαι Ποπιος 4οι, 9: βεπί, 
ὕδατος ἰαπφίαιη 4ὖ ὕδας 770, 1ὸ 

ὕειο» κάρα δο, 42. ὕειον δέρμα 
779, 95. ὕεια τεµάχη Τ0Ν8. 43 

ὕελος ΠΟΠ. πτανων 174, 4 
ύεσβαι τὸ βφέχεσθαι 750, 43: 
ή 770,50. ὑετός 75, 1 
γη ἡ ᾿ 715, 4 
ὑπνός 775, 9. ὑμνεῖν 775, δ. ὑη- 

νία 725, 39: 156, 48: 779, δ. 
ὑμνία ἵαχαῖα 706, 4δ 

"Ὕπς ὁ 779,3. ὕπσιΣ δή, ὃ 
ὕθλος 775, 1ο 
-υΆος 55,20. --ύθω ᾱ. 351, 91 
υι εοπ{[οπαπῖοαι Ροβῖ [ε ποπ τουί- 
πριν 13, 360: 779, 25 

υἷα εἰ υἴας Ε. 715, 31 
--υια εἳ υιά 14, 31. --υῖα εΧ 

χιαί[ο. ὧώς 154, 50: 325, 96 
νέες δοιώ 4λ1, δ. υἱεῖε, ΕΙ τὸ, 

18. υῖες βοφήϊοι 411, ὃ. υἱεύς 
έορ στον τη 

ἡῑκός ᾱ. αὖ ὗς 775, ὃ, 19. ὑῑκὸν 
δέρμα απ τεοῖε 775, 5ο 

υἵος υἴι υἴα: εἰ Ῥϊατ. υἷες, νίας 
15, 31. νἱός 775, 19, 19, 35. 
υἱοβεσίαι 775, 38. ὕϊς εἴ νἱός 
775,20. ὕϊς ὔϊος, εἰ υἱό» οὗ 
505, 15 

--μίω ἀεβεοιῖνα 75, 34: 933, 16: 
Ῥτο ύω Αεοὶ. 304, 17 

υἱωνός 775. 3]. υἱῶσαι εἰ νἱἷώσα- 
σθαι 775, 98. νἱίώσεις αἱ ΤΤὸ, 335 

---υκός Γο[]εί]να 20, 8 
υλαςόμενοε 776, 7 
Ὕλαιος ἆ- αοῦ, 17 
ὐἠλακόμωφοι 176, 21 
ἑλαστριαι 76, 27 

ὑλαω εἴ ὐλαάσσω 1709, 47 
ύλη 7τ6, 59, ὅρ 
--ύλη [αυ [. Ῥατνε. Τ45, ὃ 
Ὕλρβες ἴει 'Ὑλιεῖς Ρορ. 776, 58 
ὑληώρῃς 380, 49 
ὕλις τος 770, 30. ὑλιστήρ 771, ὃ 
-νλλα Ἠγροτά{[ν]]. 19, 49 
Ὑλκεῖς, Ρορ. Οε]τίεις 776, 50. 

διορ]. Π]γεῖο, Ῥορ. εκ ΑΡρο]]οη.- 
Ατρ. 4. 

“γἉίδης ἆᾱ. 1ος, 19: 778, 54 
-υ]λιος ἀἰπιίπιε, 5, 52: 145, ὅ5 
ὑλοδφόμος 776, 55 
ὑλομανούντων 776, 56 
--υλας ἄοσεπῖα ταταῖ 116, 4: 

751, 3δ: Ῥτορατοχγῖομᾶ μαε 
349, η. ---ύλος ᾱ- 11, ἆ: 4ο, 
δ: ἀἰπηπιίνιπα 55, 36 

ἑλοτόμοι 70,38. ἑλονργοί77ῦ, 
385. ὑλοφόροι 716, 27. ὑλώδη 
Φντα Τοὔ, 50. ύλώθδη» Ῥτο ἐλυ- 
ωδης 7τ1 83 

---ύμα ἀν]]αθατη ν εοπτερῖο, ρᾶι- 
εἰς εχεερτῖ 545, ὁ. --Ὅμα τὸ 
578, 36 

--υμαι ρα[[. αὓ Όμη ὅσο, ὃ 
ὑμεδαπός 756, 47 
ὑμεῖς διά, σε 
ὑμεναῖος 776, 49. ὑμέναιος 776, 

ᾱλ, 46. ὑμεναιεῖν εἴ ὑμεναιοῦν 
770, 44. ὑμενῶδες ᾖΤ7ῦ, ὃο 

ὑμέτερο . ὃιά, 10 
ὕμῃ ἴει ὁμή 176, 54 
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--ύμη ᾱ. 411, 05 
αμήν 776, δο. ὑμην [. . 10, 52 
Ὑμηττός, εἰ Ὑμήττιον μέλι 

770, 66 
--υμι ᾱ. ἀο[εοτ. 303, 11: 6021, 25 
ὕμω Ε. ριο ὑμῖν 4ὖ., 54 
ὕμνος 777, 1. ὕμνος παιάνρς, 

πφοσφδίας, ἐγκωμίου 717, ὃ, 
ὑμνεῖν 777, 11. ὑμνηπολείτω 

777, 1. ὑμνοβετήρ 177, 
ύμοιον Αεο]. 240,18. αἱ ὑμός Ώοι. 
το ὑμέτερος δά, 49: 770, 95 

--υμος ᾱ. ν εοπτερῖο θ0ῦ, 1ο: 
-υμός ν ῥτούμειο 508, 54 

---υν υγος ιά, 59 
--ύνη ν Ῥτοδιοῖο 240, 309 
” . ὖνις ὶ 177418 1εἳ 17331 : - 
--ύνω ᾱ, οκ ύω 459, 10: ἁνο- 
όποιο 19 

-ύρν εκῶ 342, 50 
εκ, . - 
υρακύαμος εἲ νορκναμαν 777, 23 

νπαγειν 777, 31. ὑπαάγει εἰς το 
δικαστήριον 998, ὐ1. ὑπαγω- 
γή οἱ ὑπαγωγαί 777,31. ὑπα- 
γωγεύς ( 177, 3ο 

ὑπάδειν 185, 6, ὑπαί Ρτο ὑπό 

788, 1. ὑπαιβα 777, 45 
ὕπαιβσος οἳ ὑπαίβριος 777, 49. 

οὔπαιβρον οἵ ὑπᾶίβφιον 427,35 
ὑπακτέον 777, 36 
ὑπαλεύεο (ο, 10. ὑπαλ.αγῇ πορέ- 
ο Ἑω ἐν τοῦ πφήβω 057, 4ο 
υπανέστη 549, ὂ 
ὑπαντᾶν τὸν λόγον 107, 38. ἐπάν- 

τησις 112, 16 
ὑπαπιέναι 505, 7 

ὕπαφ αρος 491, 59: 777, 28, 51 
ὑπαρκτά 777, 56 
ὕπαρνος 785, 19: εἰ δύ, 1ὸ 
ὕπαρξις, ορες ει «ορ. 019, 15. 

ὑπάρχειν Τ77, 3]. ὕπαρχος 
777. 59 

ὑπάσατε µέλο» 785, 6 
ὑπασπίδιος 197, 38. ΄ ὑπασπίζον- 

τες αὐτοῖς ὅ2], 37. ὑπασπι- 
σταί 777, 58 

ὕπατυς εἰ ὑπάτη 777, 4ο 
ὑπεγείνατο Θησεῖ 4δο, 18 
ὑπεδείδισαν το7, 9: ὅδο, 19 
ὑπεζευχως ἑαυτῷ πάντα 756, ὃ 
ὑπείκῳ 907, Ἰ 
ὑπεὶο ἅλα 778, 7, -, ἔ- Ρτο ἕ- 

πέρ: Ιπάεπισπε ὑπείρεχο» ἡφαί- 
στοιοἀάο, 31: 718, δ, 323: ὑπείρ- 
οχος 7758, 8 

ὑπειςὀύνειν 5ο, 19 
ὑπέκκανμα 508, 11 
ὑπεκφυγεῖν 078. 4 
ὑπελύσαο 778, 
ὑπέμβονον θοά, 1ὸ 
ὑπεμνήμνκε 777, 46 
ὑπένειχαν 309, 35 
ὑπένερβερ Φ40, 13 
ὑπεξαιρεῖν 547, 5ο, ὑπεξαιφῆσαν 

777,93. ὑπεξαιρεῖσβαι τοῦ--- 
193, 30. ὑπεξελόν ΊΤ1, ὅ5. ἡ- 
πεξγρήσπωσαν 778,1 

ὑπέρα 778, 1ο 
ὑπεραής έος 778, 12 
ὑπεραίσιος ν 31 
ὑπεφακφίςειν δα, 46 
ὑπερασπίζω 15], ὃ 
ὑπερβαρεῖν Τά4, 16 
ὑπερβάσει τοῦ ὁ 515, 40. ὑπερ- 

βασία 7Τδ, 16. ὑπερβιβασμός, 
Ἱπαπορο[ιῖο 6, 65. ὑπερβιβα- 
Φα Ἱτ ἀοϊναιίοινε 68, 15. [ς 

ὺ ΡαΠμπη. . 

σα πι 
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ὑπέρβιος 778, 55. ὑπερβιῶς [ει 
ὑπερφνως 178, 55 

ὑπεφβολή 778, 56 
οἱ ὑπεργηράσαντες 115. 4 
ὑπέργηρωξω πόο, 19 
ὑπεφδεᾶ όμμιον 778, 37 
ὑπεφδέξιος 778, 4ϊ 
ὑπερδιαθευκτικός ἵ 415, 33 
ὑπέρδικος 778, 45 
ὑπερδισύλκαβα 4δι, 56 
ὑπερείόω 573, 34. ὁπερείσματα 

{ , 

ὑπέρεστε, [αρεταῖν 064, πο 

ὑπερήμερος 778, 45. ὑπερημε- 
φία 778, 4 

ὑπεφηορεόντων 778, ὃ 
υπό δι, 47 μτος 
ὑπεφήφανος 778,30. ὑπερηφανό- 

πατος 770, 54. ὑπερηφάνω» 
778, 54. ο ανν ετ ὅπε- 
σηφανεύειν 778, 49. ύπερηφα- 
Φεύεσθαι 55ο, 13. ὑπεφηφανία 
ἀ. . 462, τά 

ὑὐπέφβεσις, ἹπαποροβΏο ὅ, πὐ: 58, 
8ο: 56, 36: 6ο, ἀι: 05, 93. Πο 

ὑπερθέσεωρ γενομένης 917, 24, 
30. ὑπέρλεσις, [αρετ]αείν αφ 

αμ ὅ, 32. Ἱίοπααμε ὑπέρβε- 

σπιν δέχονται καὶ σύγκφισιν 110, 

πο. ὑπερβετοιός στ, 18. ὁ- 

περβετικὸν ὄνομα, Ρετ]. ργαά. 
ποῖπεα 145, 14, ὑπερέτης 

Ίτο, τά 
ὑπέφβυμος [8 48 

ὑπερβύφιον 6ο, 35 

ἐπερικταίνοντο 779, 3 

ὑπέφινος 779, 
"ὙΥπεφιονίόης 779, 3 
ὑπεφίστιον κ... 

«Ὑπεφίων 770, 1: εἳ 525, 48, 52 

ὑπερχατάληκτον 380, 26 

αἱ ὑπερκείμεναι συἈναβαί 08, 5ο 

ὑπερκύδαντα» 7το9, 19 

ὑπερκύφας 359, 11 

ὑπερμαςαν 975, 13 

ὑπερμάχησι δο, 4 

ὑπερμέτρως 794, ὃ1 

ὑπερμετώπιος ο 318 13 

ὑπέφμοφον οἵ ὑπὲρ µεόφον 779, 43. 

ὑπέρμοφα 770. 54- ὑπερμόρως 

τοι ας 
ἐἠπερνέονσα τοῦ κύματο» 811, 1] 

ὗπεφον 779, 48 

ὑπέφοπλος 779, 51. ὑπερόπλειος 
οἵ ὑπερόπλμο», 779, ς 52. ἆ- 

πεφοπληέστατο» 179,33. υπερ” 

οπλία 179, 49. ὠπεφοπλίσ- 

σαιτο 779, 56 

ὑπεφόφιος γίνεται αἲ, Ὁ 

"Ὕπεφος εἴ Υπερίόηε 8, μ 
1, ὑπερπεπανβείς : 1 

ὑπεφσυντέλιποι ὁμότονοε 493, δι 

ὁπερταλανταν σαά, 15 

ὑπέφτεφος εἰ ὑπέρτατος 78ο, 1 

ὑπεστφισύλ-αβα «59, 48: 7460, ν΄ 

ύπείφ αίνων 18ο, 

ὑπεφφεφεῖς ὀδόντες 490, ιά 

ἑπερφίαλος 78ο, ὁ 

ὑπερώα 7βο, 12. ὑπερώμσαν οἱ 

ἵπποι Αππδίρ. 38ο, 47: Τ80, 15. 

ὑπεφώῖον φον 51, 16. , ὑπέρθου 

οἶκος 750, 19: εἴ ὑπεφῶον 750, 
17. [εὰ οἳ αν 174, 19: 
ὑπεφῷον ιό, 3ὔ: 78ο, 19, 31 

ὑπερώσιος 3 

ὑπέσχετο 785, α, 

ὑπετέβνπτο 18ο, 34 

ὑπεύδια δένόφα οὗ, 0 

. 

ὑπεφμνισμένοι 9 78ο, 15 
ὑπμλάκατα τανόσαντες 431, 39. 

αἱ. ὑπ ἠλακάτη. ἳ 
ὑπηλιφής ο. δι, 6 
ὑπηνέμιος 78ο, 17 
ὑπήνη 7δο, 39, 56. ὑπηνήτης 

75ο, 56: ει 4ο, ετ] 

ὑπηρέτκς 78ο, 4ο, ὑπηρετὼ 1δο, 
41. ὑπηρίσιον 7δο, 44 

ὕπιος Ζεύε, ει Ὑπιος Π. 95, 1: 
110, 43: 7δο, 53 

ὑπισχόμενος  Ί8ο, 51: ᾖρο 
ὑπιωγαί αἱ 481, 1 
ὕπνος δο, 55 
ὑπό ττῖθας ορ]ιᾳαῖς ἱωοβιώς 783, 

ὑπὸ µάλης 780, Β. ὑπὸ 
Χείρωνε τεἈραμμένος, ας ΟΙ 
τοπῖς ἁῑ[αρίιπα 760, 55. ὑπὸ 
συγκοπἠν ἄγει 3256, 14. ὑπό 
ο ρροα τῇ ἐπί εἰ ὑπέφ 781, 
Ῥο ἵπ οοΏρο[. τὴν κατ ολί- 
γον σχέσιν ἀοποίιαι 549, 7: 
Ρετ[εειὶ ἀθαήπηοπεπι Πρηϊι- 
οαϊ 780, 14. ὑπό ΙΟ ἀπό 783, 
40: Ῥτο πρό 782, 4: ἴπ ὑπαί 
νεσταχ α ρου 185, 97 

ὑπόβαβροι πέτφαι 188, 90 
ὑποβλέπειν 78δι, 4ο 
ὑποβλήδην 781, Β, 1ὸ. ᾠποβλη- 

τὴ παῖς 4δο, 17. ὑποβολι- 
αἴος 781, 55. ὑπόβολοςΤδι, 
4 

ὑπόβροχος τόπος 753, 1. [εὰ εἴ 
ὑποβορύχκιοι τόποι 791, 56, 

πδι, 58 
ὑπόγαια ἀγάλματα 825, δι. 

ὑπόγειοι οἶκοι 10, ὃ 
ὑποφημιάώων ο. 183, απ 
ᾠπόγραμμα 783, δ. ὑπογφαμμός 
96, ή. 785, ἆ 

ὑπογράφειν 785, 7, 0. ὑπογφα- 
Φν Παιμαο 706, 34. ύπογφα- 
φεῖς 706, 56 

ὑπόγνος 783, 1: αἳ ὑπόγυιος 781, 
δὺ: ὑπόγνιον 5409, 13 

ὑποδεικνύειν περὶ τοῦ-- 548, 30. 
ὑπόδειγμα. εχεπαρίαπι 410, 6 

ὑπόδεκτος Τ83, 1. ὑποδεξίη 1οἩ. 
Ἴ8δα, τά 

ὑποδέφαια οἳ ὑποδερίς 753, 17 
ὑποδέχβαι 10], 17 
ὑπόδημα 783, 1 
ὑποδιαζευκτικὸς σύνδ. «λῦ, 33 
ὑποδιδάσχκαλος 783, 30 
πο φλκαα τοῦ δέρματος 93, 

π 
ὑποόμως 455, 56 
ὑπόδρα 781, 58: οἱ 185, ἀπ: 387, 

5. ὑπόδραξ 387, 4: τεεῖι 
ὑποδραάξ δι, 40, 06, αἱ ἐν- 
αλιάξ, ἀναμίξ εἰ Ππαϊ]ία. 
ερ ρήρενν, ὑφοφώμενος 781, 

ι 
ὑπόεικον οἵ ὑπόειξα ᾱ-  ἀδί, ὅ 
ὑποζυγιώδης Ἴδα, 33 
ὡπόβεσιε, ἀεραπποπίυπα 9900, 29. 
:ὐπολήκη, [πρρε[ίο, ποπ, 
δα, 40: ον 1. ες ὑπο- 

Βήκην λαβών, Ρίρα. 410, 98: 

ο, 13, ὑποβησόμεβα 153, 
4 

ὑποβφόνιον 118, 4ο 
ὑποικουφοῦν 183, 38 
ύποιστου 110, αο9 
ὦποκαἈ εἶναι 78α, ο 
ἐποκαμνύω 87, 19 
ὁποκατακλίνεσθαι Βο7, πο 

ὑποκάτωθεν διο, τὸ 

ΙΝ ΕΤΙΜΟΊΤΙΟἄΑΙσΟΝ αξβΑΕςσΥΜ 

ὑποχείμενα» [ωρβαπ νε Ῥοβια 
19ο, 14, 18, τὸ ὑποκείμενον, 
ΡΡ0ιΙ5 απ 

ὦποκηρν ξάµενος 783, ὃα 
ὑποκίβόηλον νόμισμα 003, δ4 
ὑποκλαίω 15], 4 
"Υποχνημαίδιοι 55 
ὑποκοφίζεσθαι 783, 54. ὕποκοφι- 
κρο Ἑκάλην ἔλεγον δν 
40. ὑπυκορισμός 782, 5δ. 
ὑποκοφιστικό: 85, 58. ὑποκο- 
οιστικῶ» παρονοµάθειν δ5, 53: 
δά, 5. [ιο ὑποκοφιστικῶξ 
ται παρὰ τὸ--- 100,33: εἳ καἩ᾿ 
ὑποκόφισμα 14 

ὑποκρίνεσβαι 783, 490. ὑπόκρι- 
σις 781, ἀ]. ὑποκριτή Ἀ 
θα ιο 

ὑποκφονστικῶς πο πδι, 8 
ῥπόκυκλα οἳ ὑπὸ κύκλα Τδ5. 55 
ὑπολαβών 1 145, 4 
ὑπολαπάξας 506, άι 
ὑπόληψιν ἔκοντες ἄφιστα βεβιω- 

κέναυ απί ραιαβαστηχ ορί. υἱκ. 
402, 34 

ὑπόλοιπα 785, 6 
ὑπολυγίζεσβθαι 571, ἃά 
ὑπομάςιος 3109, κ 13 
ὕπομβρος νύξ ο, 49 
ὑπομηλαφηῆσαι 780, 15 
ὑπόμνημα Δικόφφονος Ῥτο εἰς Δ.- 

104, 36. ὑπομνηματογράφοι 
51], 35 χ 

ὑπόμνυσβαε 784, 45 
ὑπομονητός 1οῦ, 18 
ἡπονοεῖν εἳ ὑπόνοια 785, 14. ὑπό- 

νοιαν ἔχοντα καιροῦ, Πρπϊε 
81ο, 19 

ὑπυνόμος 338, 585. ὑπονομεύον- 
στα Ἡμ, 785, 15 

ὑπόξνλος 186, 17 
ὑποπεπτηώτες 015, 55. ὑποπε- 

πτηῶτα 003, 51. ὑποπεπτωκό- 
τα τῷ ὀνόματι 19ο, 8. [ο 1δο, 
30: ὅπο, 14 ὀ. 

ὑποπετερίδιος Ἔ 785, 14 
ας 071,34: α οοττεριο ὀ5δὅ, 

ὑπόπικρος πόα 651, 16 
ὑποποιεῖν 96, τά 
ὑπόπλακος βάσις 764, ή, ὦπο- 

πλακίη Θ/8Η 008, 33 
ὑποπόδιον 718, 50. ὑπόπολι» ὀ0, 

33 
ὑπόπτερος 780, 30, ὑποπτεφίδιος 

785, 4 
επόφόηνος ον 19 
ὑπορχήματα 9ο, 47 
ᾠποσιώπησις 755, 39 
ὑποσκαλμίς 715, 31 
ὑποσκιάςειν 783, 36 
ὑποσμύχεσλαι 785, 53 
ὑπέσπονδος 285, 88 
ὑποστάβμν 139, 15. ὑποσταίη 783, 

45. ὑποστατικὴ ὕπαφξις δέ, 
ι . 

20 
ὑποστέλ.εσθαι 780, 41. ὑποστίλ- 

λειν, ΓαρίταἸγοτο ὅοε, 1. ὅπε- 
σταλµένου τοῦ πφ αοφ' εχεερῖο 
αογ. Ρε. 024, 51. Πο ὄφα, 37 

ὑποστήτω μοι 785, 63. τὸ ὑποστη- 
σαν Ῥτο τὸ ὑποδεξάκενον 333, 
7 ι 

ὑποστφέψεια Λοο]. 76ο, 11. ἐξ ὑπο- 
στροφΏς, γἷοῬ νοια 618, 40 

ὑποσχέσθαι, 780, 44, 4 60 
ὑποταγή, εοπβγαστῖο- οππι νδτνο 

[ωυήαποίμο τι, 3, τὸ 

'"Ὕρτακος οἵ Ῥύτακος 

χο2ά 

ὑποτακτικὸν, Γαρζηποίϊυα νο- 
αλ” αι τρ),  σαα 

ὕποταπεινο σαι ὅδε, ὅο 

ὑποτάσσει, [αβϊπασήνιτα οουῖ 
ο ππούαπα ρο[οἷς ἁτι, 13 
υποτείνειν α 
να µνόµενος τὸν πλοῦν Τδῦ, 

ὑπότεφροι 68ο, 35 
ὑποτίτβιος 3109, 56: 773, 13: 

η 9, 77 

576, τ6 
“ορ ... |. . 

ὑπότονον ἵπ αεδ]βεῖο 
ὑποτοπεῖν 703, 14. ὑποτοπᾶςειν 

784, 5 πάτε 
ὑποτρέσαι 7Το, 47 
ὑπότριμμα Ἴδά, 9: οἳ 491, 49. 

πότφιµµια Απουπι 
ὑπότροπος 78, 1 
ὑπύτφοχα ] 785, 55 
ὑποτυποῦσβαι ἐν τῷ νο 7δά, 60. 

ῥποτύπωσις 8 
ὑποτύφεσβαι μο. 34 
πουλος π8δ4, 15, αχ 
ὑποφῃται πδά, τά 
ὑποφλάς 793, 27 
ὑποφόνια 1δ4, 36 
ὑπόφοφος 181, α5 
τοφύεσθαι ασας 

ὑποφυἈ δες 150, 58 
ὑποφύσεις πδά, 38 
ὑποφυσῶν ἄνει 18, 
ὑπόχαλπος 1, εγνα κά 

ὑποχαλκίςει κατα "αχρόι 
8ο5, κι ἵν ἂν ών ο οχ 

ὑποχόνόφια 84, ὃπ 
ὑπόχφεος [άν 57 
ὑποχντηρες 784, 
ὑποχωρεῖν ειπα ασοπίαι { 3, 5 
ὑποψμλαφησαι 788, 1 
ὑποφηνίςεσθαι ' Ἴθο, 35 
ὑπόφιος πο πθά, 55 
υνπτιος | 784, 58 
ὑπωμοσία ΤΙ, δ: 184, {ο 

νκτον σδ8, 44: 1 να πωφεια η Σ1οπ. . 
ολ 30 " 

ως: νι οἳ ὑπώθοφος 784, 
. ἳ . 

-υφ υφον δο6, 36, ὃχ 
ρια ει Ὑφιεύς ι δα 

-υφός πμ] 3, 55 :405, --υρὸς 

Ἠγρενάι(γί]αδα Ἰ4πο, ἃ 
ν, οὖ 

--υρω Ὀατγίοπυπα, υ κ. 
τα μια υ εοπτορῖο δ47, 

ὁς 188, 51: 706, άχ: βοπῖς. εἷός, 
' ρα μ4 

--υς ἴα εοιηροβεἴοπο ααηλεεῖτ βπα-- 
μοι 506,- τ 45ο, 24. 

Χγίοπα, (υΔο Ῥτορατ. 246, χο: 
Ρατοχγίοπα, πι υἰάπια Πε 

[οπβα ὅ90, ὅ5, ἆχι ος 665, 
αι ος Ἠγρογάιγ]]αῦα, Ῥτο- 

ο. Ρατοχγίοµα αὖδ, 10, --νε νος 
το οἳ ---υν υνου τά, 4ο. -... 

εοπροβτα, ί Ππηρ]ϊοία,, ᾖο- 
οἴυπίυτ νε ρ6ς υδος, οἱ ρα 
Ίνοες, νοὶ Ρος εος --- 
ροτεσας ἂν ο-- [δν 
πια οαρίς ο ο ἀδ8, 18 

---ὖε ύος ᾱ. 13, 6. ---ὖε ος ὓ ος 
κος 188, αα, -ν αχὸ, 10: 105, 
ὁδτ 506, 171 6, ἀχτ 636, 49. 
τος Ώ 5 ος εοε οκ ύες τους ; 

ὐς ὁ εοπιραγαίνα δὲ 
Ἰωῖνα οἱ [ποίαπι αὐά, 4δ. ἵσι- 

στ  οπι ΑΣ 
ε 

σος 

στα στ 
ο μ- 
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Ρίϊίσεπι οοπιραταΠοπὶῖς [ουππᾶπι 
χεοιρίαηῖ ὃν 1ὸ 

«ὔρτοσιο ἱοπριπη, τα ομ]ταν1 Ὄτδυε 
388, 39: 700, 44. -Ὁς ἀῑπιϊ- 
ηηῖ, 195, 55 

ὕσαντος πολι τοῦ Διός θι1ὸ, 4ι 
οὔσκω 4. τοῦ, 19 
ἑσμίνη 7δ4, 54: οι 540, δ4. ὁ- 
«σωῖνι [ 4, 385 
ὕσπληξ 74, 40: 184, ὅ7: ει ὅς- 

πἍηηγξ. 1860, οῦ 
ὥσσακοι 785, 7. ὑσσός 786, 8: εε 
«399, 3 
«σσω 4. ιά, 9 
ὕσσωπον 785, 56 
ὕτατος ον 1ο: οἱ ὅδά, αι. ύτα- 

γα αάν. 7δύ, 1» 
:ὑτάτιόν περ 40ο, 39 

ὕεερος 786, 1ο: απ σοπηρατ. 074, 
εὰ. ὑτέρα δεκάτη 80,21. ὑτέρα 
; ..- ας νη το, 5 

ἕσριξ 785, 35: Ἱτεππημο Φηἱἀ. οἱ 
ΑροβοΙϊ πα. {. ολλ οόν αἲἲὶ 
« ὗσθοιξ ταα]υητ. 
---υτος ὦ. 5], ὅλ 
ὖφα ἆ, δο, ὅ5: 786, 36. ὕφαγκα 
«φ8δ. 8. ὑφώζω } 185, 36,. 
“6 . 

φοιμένης ο. δοι, 56 
ὄφαιμος πληγή σαι, πο 
ὑβαδω 186, 16, 5ο, 35 

ὑφαιρέσειτοῦι 9δο, 6: ὑφαίρεσις 
{α ποῦ ὁ Ιοηΐσα 45,19, ὀφαίρεσις 8 

[νηοορε ἀἴβετι 68ο, ὅ7 
ὕφαλος 785, 45: 841, 18: ει 55, 

. δάς 409, ἀ5 
ὀφάντης ὁ 786, 56: ει 456, 5. ὐ- 

« φάντρια 338, 490. ὑφασία 785, 
«9δ. ὕφατμα 785,26. ὕφα- 
σµα ὑδάτιγον 408, αχ 

ὑφόλλειν Τ δ27, 4ο 
ὁφ' ἐν ἠναγινώσχειν 696, 55: 785, 

90. Ποιὑφ᾽ ἓν προφέρειν 81,16: 
τ ὦφ ἓν εἴρηται ὃι, 3. εοΠΙΤ. φα- 
{τα διάλυσιν εἰ κατα διαστασιν 

49 
ἁος, Ρτο ὑφαίρεσις 56, 55 
ὑβεσταμένη Βάλασσα 319, ὃα 

ἐφή. 185. 39 
-υφή ν οοττερίῖο 95α1, 30 
ὑφιστᾶν τῷ Ἀ. κίονα διά, ὅ7 
ἑφορῶμαι στ δ5, 49 
ὄφος τὸ 785, 38 
ἠφύφασται 785, 46 
ὑφω ὑφαίνω 9891, πο 
ὠφήγορος 785, ὃν 
ὀφηλός α9δ,1ᾳ: 579, 14: 786, 54 
ὑψλμχέες ἵπποι 785, 5ο 
ὄφεαάι. 169.59: ἵω εοπηρο{. [πο- 
πες 65ο, 5ο. ὑψιβρεμέτης 
«πδ6,2.. ὑψίθυγος Τ86, 5. ὑψί- 
«ωνος 1090, 51. ὑφψίβρονοςθὸο, 
38. ὀψικέρωτα πέτφαν 904, 4. 

τα ψιπέτηλον 85, 55. ὑψιπέτης 
786, 7. Ὑψιπύλη ει ἀῑπι. 
Ὕψφώ 364, 6: 76ο, 54. ἩΎψι- 
πύλεια Θόαντος ΑΡροϊϊοπ. ΑΓ- 
βοπ.1,Υ. 621. ὕψιστος 89, 42: 

! 7δ6, 1ά: 828, ιά, ὑψιτενὲς 

ὄρος 588, 0. ὑφίων ὕψιστος 
7756, τά. ὑφόδι 07, 1ὸ: ἆ. εκ 
ἑφόβεν 616, 13. ὕψος 786, 16: 
πι οοπηροῖ. α Ῥτο ο εαρΙϊ 659, 
37. Ὕψώ ἁἰπιια. 7δο, δά: οτ 
364, 6. ὑφώσεως κανών ὅτά, ὅ] 

---ἵω δχω 72, 53: 100,47: 653, 5ο: 
τυεκ ὦ 73, 99: 278, 5: εκ έω181, 58: 
5 930, 51. ---ύω απαριϊ ν 408, 

ΕἘΤΥΛΤΟΙΟΟΙΟΟΝ. : 

-- 

λα κι ΙΙ Ν ο Ε Χ. 

1... --ύω ἆστα. ἀε[οοημα 623, 
αι: ἀοίεοῖ, ἵπ αυἱὸ. 1ὖ, 1. 

ζω] 

Φ υπάο ἀῑσίαπα 786, 1ο: αμα Γου- 
τιὰ ὅ13, ὃ: Ρο π 1601, ὅ, ὃ 

Φφάανβεν Β. ο, 54: Ἴδ6, 33 
φάβα κα, ἴαυα 557, ὃ 

φάγε 710, 19. φάγη αφάγοµαι 
156, 37. φάγοµαι 756, 25. 
ττφάγος εὐπιρο[. ῥΑΓΟΧΥΙ. 681, 
395. Φίγω ἴει φήγω ο, 59 

Φάε τὸ ἔφαινε 75δ, 15. φαέλων 
7ὅ6δ, 5». Εοιμν 756, αδ, 
Φαείνω 750, ὁ7: Ρτο φαίνω 786, 
3ὓς ἀεί. 81, 49. ΄ Φαεσίμ/ήρυ- 
τος Ἴδ6, δι. ᾿Φαεσφόρος 7δ6, 
55. φαάµ τα φάεα [εά ὄμματα 

«786, 56: 798, 41: οἳ 4906, 65 
Φάδι ἵππρογ. ' 786, 57 
φαίδιμος 7δο, 65. Φαιδουντής ὁ 

496, ὃ. φαιόρωπός 59, δά 
Φαρακίέςειν 8ἵ φαινακισμός ἨΗε- 

ΓγοἩ. 
ΦαινόΆης εἰ φαινόλη 700, ὅ. Φαι- 

νόλις αὖως 174, αγ: ὅδά, ὅ. 
5 Φαίνω 4. άπδ, 44, φΦαίνων σδα, 

ὁ7. Φαίνειν τὸ ἐγκαλεῖν 752, 
δά. Φαινόμενα αἳ ὄντα ορβοί: 
709, 1 

φαιὸν χοῶμα 700, ὅ. φαιός ΟΧΥΕ. 
41, 37 

Φαισύλη τά, δα 
φακελο» 786, άι: ετ 6599, 25. 

Ίτεπη εἰ Ηε[γελίμς. αἲ δυἱά. φα- 
κελλος βεπιίπο Άν. 

φακή 7δ6, 58, 4ο. φακῇ Γ εκ 
φακέα 505, 40. φάκιον ου 975, 

«9ος Ρτορᾶτοχγι. 4δα, 10. ϕα- 
εκός 786, 4ο: οχγι. 508, ἀδ. 
Ῥετρειᾶπη Εἴ6Ο φακος 75, 5ο 

φαλαά “55 
φαλαγξ 730, 1, 7: φάλαγξ ὑε]]ῖ- 

ος 64ο, δι. φάλαγγες 750, 
43... φαλαγγάρχης 729, 3. 
Φαλαγγγμόόν 7δ6, 62: 8ο0, 52. 

. Φαλαάγγιον 786, «δ. φαλάγ- 
ο Ύειον 7856, 46 

«Φαλαικον ποίημα 756, 56. 
φαλακρός 787, ὃ 
Φ«άλανβοι 756, 57 
Φάλαρος 787, 13. Φάλαρα 787, 

9, 14. Φφάληρος 600,45. ϕα- 

: Άηριόων κύμα 757,16. Φάλη- 
«,φοι εἰ Φαληρεύς 787, 10, εἲ 
: Βαϊἆας. αραιά Ηατρουται. Φάλη- 
ον: αριιά δἴερη. Βγ2. ποπ Τπο- 
4ο Φάλνηρον εκ Ραυ[αηία, (αραιά 
4 παπι αἱβ.ίπ ]οεῖς Φαληφόνιοκγ- 
οπως) [ο εἴἶαπα Ῥ]ατ. τὸ ὢᾧα- 
Ἄμφα εκ Χεπορμοπιῖς Ἠϊρρατ- 
οἶ]σο. 

φάλιος 757, α: ει 465, 5 
Φαλκώνελλα 19, ὅ3 
φαλός 187, 1, 4, Ί, 19, 17: ειοῦ, 

11: Ρ]ωΓ. φαλοί από, 5 
Φαμινάλια Ρτο Φφεμιν. 98, α 
φάναι ΊδΊ,31: 6ἳ 389, 57. φᾶναι 

187, 335: 191,30. Φανεροποιῶ 
6070, 40. Φανήν {. Τ87, 36. 
ΑΦ οἱ Ἴτος 57, 390.  Οανίας 

ἵ 8ος, 4θ. φανιον 787, 54. 

Φανόδηως ο 0608, ὅο. φΦανός 

Βο7, 4ο: α Ριοάμειο 760, 57. 
Φανοστφάτή 157, δι, Φανότης 

ἳ "ην . φο7, 50 

Φαντασίαν σώματος παρέχον 106, 
Φαντασιοκόπος 0705, 46. 

Φαντασιῶδες ἕνόυμα 006, 47. 
μα. {ρεοιε. 356, 8, 
5 

Φαντός ᾱ. δα, 10: 744, 7. Φϕαν- 
τὸς ἔγεντο 7 

φαο ἔ, 477, ὅ5: 187, 55: 788, 46 
φάος τὰ: 8ος, ὅ59: ες 496, 7 

φαάραγξ 781, 41, 44 
Φαρίτφα 787, 57: ρεῃ. Ρ]. οι. 

Φαφετφέων 787, 09: ΑΕ. ϕα- 
φετέρῥων 787, 4ο 

Φαρκτό» Ρτο ᾧρ. 667, σὸ 
φάρμακον 87, 47. Φαρµακός 

7857, ὖατ 8ο, ὃ: αἲ Φάρμακος 
Ώου. ΡΓ. 787, ὅδ. Φαρμακεύω 
787, 55. Φαρμακεία Τδτ, ὅ3. 
Φαφκακίδες, νεμεβεαο 47ο, 56. 
Φαφμακόμαντις, Απαχαπάτιάαςο 
ολ 65ο, 40. Φαρµακοτοί- 
βαι Τ8Τ,490. Φαρμάκων εἰ ὢαρ- 
μακ 788, Ὁ. Φαρμάξας 787, 
θὰ. φαρμαχθείς 445, 7 

Φάρος 795, ὃ,3ι. φάρος τὸ 179, 
4δ. Φάρος ἡ ἄροσις 175, ὅθ. 
φάρος αραάἀ ἵταριοο οογερ!τ α 
α17ὸ, 39: αἰία Ρεοὰμεῖτ 545, 4, 
Φαφόωσι Ῥ- 179, ὃα 

Φφάφσαι εἵ φάρσος 175, 59 
Φάρυγξ 738, 33: 788, 5ο: οἳ 215, 

36: 957, 17: δεπετε ἃς 4εοι- 
τα[ῖοπε γατίαι 58, 54. Φαρν- 
γίνόην 4 75δ, 58 

φαάρω τῷ Φάρυγγ. 758, ὅ5 
Φάρω ου. Ῥίο φέρω 114, 20. 
Φαφώ 6ἵ φαρόω 7δὺδ, 54. ᾿Φά- 
ων ωνος 336, 5] 

Φφίσγανον . 758, 4ο 
φσβαι [ει φάσθαι 7868, 47. φᾶ- 

σθαι τὸ Φονεύεσθαι Τ8δ, 45 
Φάσηλος ὤτο, 51 
Φφασιανός 789, ὅ 
φασίμη κύλιξ « 7809, 5ᾱ 
φαάσις 788, 59: 7δο, 3 
Φφασκία, {α[οια 9δ5δ, 46: ταο, απ 

Φασκαίω 109, 38 9 
φάσκω 1δ4, δ5: 6075, δο: Τοᾷ, 55 
φάσκωλος 7δο, 15, εἰ Ηείγεα. 

Φασκωλον 7890, ὦ,ο: ἴτθπι ΗαΓ- 
Ῥου εἴ διά. Φφασκώλιον 
759, 5 

φα-έ εἴ φάτε 565, ά 

φάτο Ε. 78δ, 45 
φατός 556, 4: ἀΤά, 1ο 
Φατρία 789. 30: 709, 39: τετῖᾶ 

Ῥαις παίρις. 70δ, 12. φατριώ- 
«ευ 799, 51. Φατρίαφχος 
709, ὅ5 

Φαῦλος 7δ0, 28:561138, 95. φαυ- 
Λία Τ89, 35. Φαύλια μήλα 
780, 56. φαυλίςειν 789, 37, ὃτ 

φαύσκειν 550, 30: 324, ιά: 670, δι 
Φαύστιγγες 780, ὅδ:  Ηε[γολῖας 
αφάκος πίτα φύσιγγες δο2, 

᾿ Φιυστῖνα Ἱται.ποι. 667, 58 
φαύω σω ἆ. 675, ὃι: Ίδ0, 28 
φόω τὸ Φαίνω 406, ὀδ. φάω ἄσω 

7857, 5: 75δ, 14 ' 

φέβω 797, 5ι 
Φέγγω εἰ φίγγος το», 57 
Φειά ΟΧΥΙ. 4πο, 17 
Φείδας αντος 460, 12. Φειδίας 
4, 9δ2, 19. Φείδιππος ο. 669, 
4, Φείδοµαι 701, 19: εἰ 40ο, 

τι 
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49. Ὅ οναφκς [σα φειδύλος. 
Τ0ι, 15. ᾖγ. Φείδυλος 983, 
31. 'φειδώ ἡ 701, 10. Φφει- 
όωλος 791, 1ὸ: ει 502, 1. Φεί- 
ὅόων Ποτῃ. Ρτ. 791, 17. Φει- 

σµονή 791, 19 
Φελλό»ς, εἴ Φελλός ρτ. 79ο, 1ο: 

Φελλέα 70ο, 1: Θμϊάαο φελ- 
λά, Ηάτροςτ. εἰ Ηοίγομίο φελ- 
Άεῖς. 

Φελόνης 700, δ. Φέλω ἀ44, 49 
Φέναξ 700, 30. Φενάκη 7090, 10: 

ει 369, 50, Φενάκη οι φενα- 

κῶ ᾱ. 119,30. Φενακικῶς ἆο”, 
20.  Φενακίζειν 700, αὸ: οι 
ῥοθ, 45 

Φενίνδα οἳ Φεννίς, Ἰα[αφ 70ο, πά 
Φένω τὸ Φονεύω 7908, 7: οαἳ 102, 

α4: 546, ὃ: 555, 05: 667, 11 

Φεραυγής 790, 3 
φίρβω τὸ τρέφω α15, 0: ει ποά, 

ὅα: ἀ4εξ 351, 66 
φέρε εἰπεῖν, Υθιδί ριαιῖα, εκοτη- 

ΡΙ ϱι. 506, ὅα. ΄ φερέγγυος 
700, 5ο. Φερέγγυσσος 1δίάεπε 
{μίρεεταπα ε[ὶ, Φέρεκλος 200, 
6. «Φέρεκλος δει 70ο, 23. 
Φέφενα Τ9ο, 4. Φερέοκος 
70ο, 55: οι ὅτο, ἀδ: 6608, 48: 
8ο8, δ. Φερέπονος 709, 50. 
Φεφέσβιος. 7099, 50. ΄Φφέρεσκε 
Ίο. 08ε, 57. φερέσταχυς ποφ, 
7. Φερέστερος 305, 4. φί- 
φετρον 700, 9δ. Φερίζω ἆ. 112, 

Άε. Ῥτο φεσόμεθα 95ο, 5ο 
Θερσεφόνη 790, 531: εἴ 309, 7. 

Φέρσω ΓΙ. Αεο. 79ο, α 
Φέρτερος καὶ φέρσατος 5590, 9ὃ: 

7ᾳο, ὅ7: 7ος, -ὃ- ετδ, 16: 
10ῦ, 13. φέρτεροςᾶπ οΟπηραΓ. 
970,:57.. Φερτός ἆ. 1760, 5ο: 
500, ὃ: Φέρτρον 703, 45: εε 
307, 36: ὅδι, ἀθ. Φέρω Βι- 

"ευτορτορτῖο οΆτει 619, 6: Λο. 
Φέρσω Το0α, ὅ5: οπα ποιηϊπίὺ. 

'οοτρο[. 590, ὅ, 13. Φέρειντὸ 
λαμβάνειν 79ο, ὃτ 

Φεύδα δο, ὃ. Φφευκτέος 701, 5 
κ Τε Φλεύς, Ῥαοσμας 189, 
τ4π 

Φφέφαλος 1, δ 
«Φ0ηγαιεῖς, ἆεπιμς Α:τ, ., 26. 

ΦΗγός 701, 33: εἲ 118, 4δ. φή- 
γινος 701, 251 άπο, 4, Φη- 
γοῦς, ἆεπιιδ ΑΙι. τοι, 97 

φήγω τὸ ἐσθίω 86, σὸ: ει 17, 
14 

φῄη: {. 75,48. φήμΕ τοι, δι 
Φφήληξ 791, 55: οἳ 16ο, 4ο: 4τη, 
δν Ἐν ο ίλησεε 19δ, 18. 
ηληκίζω 19ο, 4π. ρλος ὁ 

150, ὃχ: 16ο, 50. ο μαῑν 9 
ἁπατάν 79ο, 35: τοι, 55. 
Φμλῶσα, 10ο, 5δ. ᾿Φηλώμα- 
. 79ι, 5. Φηλώσεις 70, 

φήμη ο Τ9ι, 56 
Φημί τὸ λέγω 788, 45: "τοδυρίϊ- 

οαξίοποπι εις ποπ αἰοπεγῖι 791, 
41: Πεοππάαο εοπἱαμαΠοπῖς; 
αἲ Γ ἡμέν Ρήπιας 6327, 5. 

φημὶ δἡ-- 635, ὅ7, φημί τὸ 
ονεύω 755, 49: ει αά4ο, 5: 
ο6, 3 : 

απών παπα" 

αφ κ "Φριτς. 3 «ον νεα το μφηαμ 

ασ. 

λα νο μη 

τὸ ᾱ- κξ  λόΥ νν 
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φοις ἡ 792, 50: εἰ 195, 35. Φη- 
µέσα, ποπηἱαᾶτο 38ο, 17 

ΦΊναι τοι, 3δ. φηνακίέειν ρεῖ- 
Τε ααοὰ παπς Ῥασνιὰ 0ο, 
1 

Φ ην. Πεα νοῦνται Τ οι, 7 

Φον ορ. Τι, 45 
Φ0σί [.ρτο Ἀνοσίτοῦ, 5411 700,21 
φύς α. 791. 49: 193, χο, φῆς {. 
Ρο ἔφης 100, ὁ. φήσασκε]ομ. 

«ΡΟ ἔφησε 034, Σο. φᾷσι [. Ρίο 

ᾧπ 91, 1ο. Φφήτη» οἵ προφή- 
της σοι, 7 

φθάςω 703, 17. φβαὼμαι 703, 

33. φθαίην ης τον 39 
φβαίρω Ὠος, 360, 6ο 
Φφθαμαι, Τ03, 30. Φβάμενος 793, 
«17. ᾿φβάνω 793, 30. φβᾶς 
703, ὅ3: Ρε, ὢθας αντός 965, 

ν υ] 

φοέγγεσβαι 705, 56: εἳ 105, 18. 
Φφβέγμα ει φΏέγγμα 7905, 54. 
φπέγξις 49ο, οὐ 

θώμε Ῥτο φθίνει 703, 360: 
τοῦ, α 

οδε 705, 4ο, 48. φθειρῶν. ὄρος 
792, ῇ5. ΦλειρίζεσΊαι 787, 
Φβειροπύλη ππετοῖηκ Τὅ7, δα 

Φβείω εἰ ΦΜίω Τ93, ο0, 50, φῃείω 

μ.- | 15η, 5ῇ 
ῥῥω Λεο]. ρτο Φβείρω 90, 13: 
αλ "0. δια Άο. πα δὲ, 9 

φδέω [- Τ93, 18. φθήη {ι 70,50. 
φαημιτο”, 3ο. ΦΊημι ειφλὼ 
400, 54. φθῆσε 02, 

Φβιᾶσθαι 703, ὅ6. Φβίβω τιαῖ, 
Όγεπια 406, 18. «Φδίμη 793, ὅ1. 
φατμι ἆ. δὅ2, 1ὖ. Φβιγόπωρον 
το. 30: 700, 1. Φβινομετό- 
πωρον 571, ο. Φβινύδω 037, 
κά 793, 7. Φδίω ἆ. 791, 
[7 

ὤὢίοι 703, 11. φδίρ 1ο7, 18 
Φβισήνωρ 703, ὦ3, Φβίσθαι 05, 

30. φβισίβφοτος Τ00, ὖ. ΦΔί- 
σις 793, χο, α1ῦ : ὃσή παν ΦΒι- 
σικός Τ7ο, 16. φθίω τὸ Φλείρω 
τ03, -ὃ, ᾠδβίω εἴ φβείω κ ος 
ῥᾷ. Φλίω Ρτο φάω Τ. 615, ὖ5 

Φβιώται 95, 1ο. ἡὶ ὢλιῶτις τε- 
τάς π54, 38 

οδύη αὶ 796, 1ῶτ 6ς 177, 50 
φᾳοῖς [. εκ φ1ό:ς 62ος δὲ: Τ05ν ὃ 
ΦΦόνος 705, 16: [ροσῖεε τῆς λύ- 

πης ὅτὰ, ὀ0. φΔονέσω εἴ φΊο- 
νίδω 150, 

θδου« Γ02, 391 827, 3ο: εἳ 590, 
80. ΦΦοφοποιός 011 10; '.φλό. 
ρος ἀ. αὖ], 11 

ϱὖν τὸ καταλαμβώνω Τ93, 18, 
-ὃ, φβῶ φθημι αοὖ, ὁ4 

-Φφι Ρἰεοπα[ἔιεα 645, 10: ερες- 
αχ Γ΄ ΟΠΩΙΙΟΑ οα[ωο ον) 5. 
ος π ἀποῦιφ αἆγετρίίδοο, 
11: ος 007, 17 

Φιάλκαι ἱσκάδε: Υ. φιβόλεαι, 
Φα) εἴδοι τᾳῦ, 4, φιάλη Τ0: 5, 

21. Φιαλώσαι ας 1 
Φιαρός 795, 35 
φιβάλεωε σνκῇ 700, 36. φιβα- 

Λέαι ἱτκάδες 799, 47. Φιβα- 
λα σὔκα 90, 1 ό ο μὰμ 
ἱσκάς οσοι αρυά | ΗεΙγοβηι 
αριά δηήαπι Φφίβαλις, οἱ 
ϱ βάλω ἱσκάδες, εκ. Απῑ- 
λορὶς Λείαγη. ΕΙΡΟ σμή Ἴρα 
θιαλίων ἰσχάδων 4Η 

φ/βλα, Πυμῖα 

ιδῷ ήσ »-36: 007, 31: ες 
ν 123, ή ή 
φίᾳω σω ἆ. :667, 13 
Φιλαβήναιος 115, 55 
Φίλαι ἵπρεγ, 7 9 9 
Φιλαίτατα ΑΙ. 51, 390, {ο Φι- 

λαίτερος 237, ὖο 
Φιλακίζεσθαι ' ποῦ, 39 
Φιλαλειπτεῖν 6ι, 15: 404 1 
Φιλαλήθης ὁ 45ὸ, 5ο, φιλάλη- 

πες 455, 06 
Φφιλαμένή Δημήτερα λ .ποῦ, 56 
ΦφιλανἈρωπεύω 303, 19. ΦΗλαν- 

Βρωπεύεσβαι 200, 45. Φιλαν- 
Ἀρωπία 5 405, 19 

Φιλαπεχλήμων 95,50. Φίλαπε- 
καημόνως κατηγορεῖν Τ05, 4 

Φιλαχαιό» 216, ὃ 
Φιλεγκλήκονες 790, ο 
φιλέεσκον {. 790, 4ο, Φίλει 478, 

σ.. Φιλείς Λε. 30 6 
φιλεπίδημος 4905, αι 
Φίλεφγος π00, 50 
φιλεριστῆσαι ποὸ, ὅρ 
Φίλεσκε ὅδι, 5 
Φφίλεκχηφος- 795, 5ο 
Φιλέψιος εἴ Φιλέγιος «οῦ, 9 
Φφιληδεῖ τοῖ»--- ὤδο, 4 
φιλο ἡ 310, 5, Φιλήμων 359, 

67: Ῥτ. 104, 3ῦ, φιλῆσι Ῥιο 
φιλεῖ Όδο, 19. Φιλήσιος ᾱ» 
150, 49. φιλήτης εἴ φιλητή» 

790, ὁ7 
Φιλίνος, ἃ Ό,λίνος Ῥτ. τοῦ, 45, 

δο, ὅδ. φίλιο εν 705, 48. 
ιλιοῦσβαι Ίεῳ 720, 7. Φιλί- 1, αι δν δῷ ὃς 

7 
μι [οι φίλω τὸ φιλώ 795, 3 
Φιλοβοιωτός ο, 316, ὃ 
Φιλογοφγότεφος οτρά, 30 
Φιλοδέσποτον ζῴον δ49,. 51, φι- 
λοδεσποτεύομαι ποί τ ϕ 

Φιλοβεάμονες το, 1 
φιλόβεος 999, 26 
Φιλοίτιος 50ὅ, 39 
Φιλοῖφα νου. οδ[ι 651, αν. «φί- 

λοιφος 341, 44 
πεφιλοκαΆγμένον στα 9 
Φιλοκέρδεια εἰ φιλοκερδία 61, 1ο 
Φιλυκομπων τοΆ, 29 
Φιλοκρύη» 4ι, 11 
Φιλοκτέανας εἰ Φιλοκτεανώτατος 

794, 3ὔ. Φιλοκτήτης 3ο, 39 
Φιλολόγος 4οῦ, 1ο 
Φιλολοιδορία ἡ 405, 45 
Φιλομειόήε 704,50: οἳ θ40,51, 20. 

Φιλοαμδής Ψευς 170, 9: 720, 
ὃ, Φιλομηλείέης πό, ὤμιο 

Φφιλόξενος τν 3. Φιλοξενῶν 
τοὺς παφιόντας 405, ὃ 

Φιλοπαίγμων 4οὔῦ, ϱ. Φιλοποι- 
γμµονέστατος 200, 58. 

Φ/Άοπις Ρο Φύλοπις 60.7, 
Φιλόπονος 798, 50 
Φιλοπότη». εἳ --ώσης Τοά ὃε 
Φιλοπράγµων ο πθὰν 38 
Φιλοπωφιστής σοι, 95 
Φ.λοπωώτης 701 56 
ο κά {οι Φιλοῤῥωμαῖος 
50ῦ, 10, Φιλοῥωμαϊκός 316, { 

φίλος 701, 13. Φίλοι σεποτα]ὶ 
Πρη, σ09, ὦῦ.  φίλον τοῖς 
φασὶ τὸ παίζειν 667, 56. ϕφί- 
λορ πι: πι "πα σον αι 

Φιλόσοφος ὁ αὶ 48ο, ὧδ. ΄Φιλοσο- 
φεῖν πο, κο 

φιλήσνκοι δν ο] 
Φιλοσωφφων κόσ, 19 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΡΟΙΟΟΝ αΡΑΕΟΝΗΜ 

φιλέτεκνος 
φιλότεφο» ἴσα φιλώτερος ες ν 

Φιλότης 7094, 41. Φιλοτησία 
791, 49. ο Α σάῤν οί, ὅρ. 
μα 793, Φιλοτίµως 

Τοἳ, 
Φιλοφφονέστατα 794, 560. Φιλό- 

νούμενα Τ9ε, ὅθ, σοἳ. ὃς 

αἵ ά8 
σοσύνη 

Φιλοφυκίο 2. 
Φιλόω ὢ ώσω εφ ιν 
Φιλτέας ἡηζονίοιο 795,13. 

τερο» α, 
φιλτός νειβα]ε 700, 12. Φφίλ- 

τφον 709. 16 
φίλυύρα οι Φιλεδρία ΄ Τ6ῦ, 1 
Φφ/Άλνρα 705, 3, 19 
Φφίλω εἰ φιλῶῷ 705, 16. Φελαοθεύς 

Φιμοί 706, 5. ὁ φιμὸς τῶν ὑπο- 
ουγίων αμ, 68, Φιμοῦν Τ06, 31 

Φιν Ῥτο σφίν Ἱπεοῃ. Το, 43 
Φωεές 705, ώ Ἠολιαίο.. 
Φινεύς ποῦ, αα 
Φίντατος Ώ. Ρτο φίλτ. δοῦ, 49 
Φίρ Ῥτορτ. 107, 18 
Φισκος, βίειι8 7ο0ύ, αά 

Φφιτάλιµος Ε δοῦ, 6 
Φφιτοός - τοῦ, πδι οἱ 750, 98 
φίτυ, εἴ φίτυμα 796, δαλι οὗ φί- 

την Ἠνάφιξε, 'επἶηθ ροπῖοτοπι 
ἠπιον[εςϊτ: 1.γοορµε, 77 (ν φι- 

ν ον ήν -άά, λάζω 00, 5ο: 650 μ. λ, 

π 795, 56 να 
λα” 138, στ: 789, 49: τοῦ, 

ρλβῇ, δαν, 4δ. Φλέβιον βία α.. 
άν 401, 1ο. φλε Ῥλεβόζων πό, 

Φλεγίβω . 8, 21: 106, ν αἲς 
351, 62. Φλέγµα 709, 48. 
Φλεγμονή ᾱ. 4ρο, 35. ὤλε- 
γραία πηοπς 706, 64: Φλέγφα 
ορ. Έμνας. οτο μἳ Εν». φλε- 
γύίας. μεν» ἐς ο7. Ὀλεγύαι 
Ρ5γ" 79ὅ, ἔφλεγον. 30Γ. 

ον ---ᾱ 
φλελών, οἳ η Φλεδονεύων 

δονεία ζ00, ὃ: ρες ται ος 
ει διά. ο 

φλεήσιον Ῥτο Φλιάσιον ων 5 
Φλευύε ὁ Διόνυσος 199 49: 700 

45, Φλέω τὸ ἀναβρέθω 790, ὁ5 
τὸ ἀναπέμπῳ νι 4. φλίω 
οἱ φλύω 006, ., 11: 
706,7. Φληνός εν τό 1ου 13. 
Φλήναφο» 795, 41: 706, ϐᾳ 19. 
Φληναφῶ τοῦ, τά 

Φλιά α0θ, 20: 30ο, ὗ: Τ00, 19 
φλίβω 30ο, ὁ, Φλιδόωσα ..ποῦ, 

43. φλίει “ποῦ, αν Ὅλίος 
60, ὤα, Ὠλιοῦς: ϱπᾶογο ἰὰ 
Φὠλοιοῦ». κλάΝ 
-α 706, 37. Φλόγειος 64, 

ήν. ο ΗΝ Οα{ἱουῖφ 
Φλόγευ» ὅλι γι πθι διά, 0. 

Φλογμός τς Ἠνποδ, 6 
᾿Φλοιός 796, 3θ. Φλοιοῦς γνα 

Φλιοῦς 706. 1 
μα Φλιοῦν ωρα 
διερ]ν Βγ.. 

Φλοῖσβος τφθ, δα 
Φλόνοε 796, 38. φλόξ 7οῦ, αὖ 
Φλούε οἱ φλοῦν τοῦ, πο 
Φλύαφος 
ὠλυκία, ἆσπιμα Αν. 
οΠαερσσε, αἲ Θυἱἡ, ᾧ 

φοινίκειος 

βόν ἆ ον Ἶ 
Φφοφεῖα ᾖδά, ἃ, Ἱ 

μα 

Φλύκταίναι 41, Φλυκτίς 
μια "5 ́  . 

φλόω 320, 8ο: 618, 54: 776, 1ὰ:- 
796, ὅ9. Φλύω οἳ Φλέω 656; 

ί το 7, 4ο 
φλω, τὸ νά, καὶ ́ εὐκαρπὸ π9θ, 

ττὸ μτ.. ὴ ναφφα ! 
--με Τοῦν 5ο: 799, ὅδ λέω 
δσ6, 6ο, φλὼ σω δίς 

Φλώρος: πάς, 97 
Φναίτης, ποιπεπ Λεργρῖ. 790, 40 
Φνεί, αγίυπι νος: 796, 49. ως 
φοβεῖν, ἴεττετο δοῦ, 4. φοβερός 

Τ0ή, 95. φοβέστφατον το7, 4. 
φόβη 797,90. Φφοβήμενος Α 
182, φε φόβητφον 
ὅρος 797,51. Φόβοι των 

ὡ .. -λ . ο. 5ε 
οιβ«δαι Τ07, 1Ο. φοι τω ΤΟ. 

8, ]. φοιβάναι αφοιβαίτὼ . 
6. Φοιβᾶσα Ρτο σα 
Τ07, 5. φοιβᾶσθαι σὰς 

ον. ἐν Έκδ -«λάκφν π] υπ οιβµσίοις νά1 μή 

φοῖβος 796, ὃ 7. 
μι να , Ὃ 

ὅτα, 49. ο 
το7, 33. Φφοινικήῖα γοάμκε 
97/57. ον 

5 οκ 1 65, ἄο, Φοι 

ποπ, 40: Τεὰ οἳ Φοινικὰ σα, 
Ῥυυ]σα πανίρια 21, «τ. (αϊ 

υφικὸν' Ἔγκλημα, ΡτΟ φονεκόν 
39: Ἱεηφιιε νο.» 
Φονικαί. 402, 3.) Φο 
330, ἀγ. Ακ -τ 3δο, ὃ 
Φφοινικοῦς 197, 

ο φις ροή οὐ 

πέν οολουο 

αθ, αὔ 
Ἄοοια. 

ιφοινίστειν ”ν 

φοινόςἆ2θο, 2.ς 173,δι τ07, 11 δε 
φοιταλιώτης τοῦ, 35. φοισᾶν, 
... πηρε φοίτα: ἐκ ρν ’ 

τησ» ο. Φοιτέςὶ 
ὤι. ρυύπι. φοιτὼ ζ 

Φφολίς ἆ Φολίόες τοΒ, . 
[οιι Φμλς ωνς. “. ααο--- 
798. ὃ ψ 

Φολκός 708, 3. . Φολός - 
αςν μοῦ, 1ο, Φονή ολο 
μαδα, 291 90ο, 30. 
νος 713, ὃδ ο ν- φ 
188, οὐ. Ες τῶν νο - 

ον 190, 131 ν 

. μον ηὴ «Ἀλόο με, φόὰς τς 
τὸν τρς πον σος. 

ο. μην πο 
ας Φονεύς ὅτι ὃπ , 

«νους Ρις Τ0ῦ, ὰ 

ΗΠΑΝ ΗιΠ, μ-Ἅ-» ο ά ..Ἡ 
νε τής γληλ κόλα 79δν : 

οι. Φοράδην 
Φοφβάδες 708, ο. 
τὸν πῦ, Φορβειά 

ϱ, 93, φογβή 

39. 59, ορ να Φφοφήσω 1 
3. Φορίσοι 386, αθν 
490,41 φεφίωῶ 
τός κ... Αν 
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.- Ὄνος, θἳ Φόρκυ, υος 
{δααν 4ος 798, 50, 98. φόφκυς, 

Ἰ98, 59 
Φφορμηδόν 708, ὁ6 

μ 798,41. Φορμίῴειν 79δ, 
Ὁ, Φορμικτης 708, 19. Ι1νθ- 

Ἀίτυς εἰ φορμιγκτής. 

ο μκό κα ξας 
δα 

αἱρ]τοὶ Βοχιοπθ 

φόρος ρα[]ς Παπὶζ. 086, 9: οἳ ρ]ας. 
{υφόφου τενηία 790, 7. Φορός ὁ 

Φέρων 090, 8 Πο φορὸς ἄνε- 
μµος Ό4δ, 66: 642, 3ὐ, 9δ. 
--φόρος 6οτηβ. 309, 7, 13 

Φόρτατος 798, 47. Φίρτος 798 
46. Φοφτίον φὸ ἀθα, 18. φοφ- 

τῶ» ΟΠΕΓΟ 7ο7, 39 
Φορύω [δα φοφύνω 709, 10. Φο- 
"φύνετο 709, 4. Φορντός 799, 
υπ 9 
--φος ἀἰβαῖνα αΐι, {ο 
Φοῦγναι αἱ παφειαί 605, 57 
Φουρκίον, ἴατοα 7, 45 
Φοῦρνος, βατα9 677, 50 
Φύων ωντος 18, 51 

Φόωφ.[.Ριο φῶς δοὲ, ὁέ 
Ὀνάγγελλοι, Ρορ. Ἱτα]. { 700,14 
Φραγέλιον, μπα πδάς. ὅπ: 

ΠΙΠΙΙ5 τοοῖο Φραγγέλειον 7990, 

αλα, Φφαγγελῶ, Βαρεί]ο 799, 
13 ὑ 

Φραγάόε ὁ ᾱ. 615, 36. Φοράγνυ- 
σαι ν 355, 46 
φράδη καὶ 9909, 54: οἳ Φραδή 6057, 

19. --ϕφαδής σοπιροί. 6605, 
τὰ. Φραδέος νόου 709, 6. Φρά- 

ὅμων 709, 16. Φφάζω Τ09, 
16: ᾱ- 191, 51: 196, 46: Ῥτο 
φάσσω 012, 90: α Ρτοὰιςῖο 
9ο, 4η. Φφασαίατο Δε. 58, 

196. περὶ τὴν Φράσιν ἁμαρτα- 
γειν : Ἴ31, ο 

Φρατήρ 709, 54. Φράτοφες 799: 
μμ πάν Φρατρία ἐν, δα 

Ῥτο φατρία του, 49 
Φγέαρ 790, ὃτ: εἲ 491,93. Φρε- 

ἄριοι, ὠοπις Αἴι. 799, ὅ6. 
Φρεατοῖ 58, 35. Φρεατοού- 

“ ατης 709. 41. Ῥ. φρεῖαφ ατος 
401, 55 9 : 

Φρένες αὐἱα 581, 5ο: ἵπ οαρίτε 
ῄιπε 581, 185. Φφρεναπάτης ο. 
δια, 5. ῴφενήρης 799, . Φρε- 

ᾳ ἀ1ς νο λαβή: 1 
Φοές ᾱ. 710, 13 
Φρεωρύχος 799, 41. Φφεωρυχι- 

κὸν ἐργαλεῖον 765, 53 
φρήν 99, 35 
Φρῆσσα πἵ βῆσσα 691, 59 
Φρητός {. Ῥτο Φρέατος ὃδοο, 15 
Φφήτο» 1- 799, 5ο. [ φφήτρηφε 

τος, 4 ς 
φρίκη 8οο, 324. Φρικτός οκνι. 704, 

8. Φρωτῶδε; Ῥτο Φφρικῶδες 
πού, 6 

Φριμασσομένη δοο, 50. Φριμα- 
γμός 9 δοο, 7 
οἱξ α. 69. 560: 8οο, 35. Φοι- 
Εότριχα δοο, 53. Φφίσσειν δοο, 
55 - πεπῖτ, γεῦ.  ἀοο, 4δ 

Φροί/.ιαν ΑΙ. 371, 45: δο1, ὅ 
Φρονεῖν 89ο, 43. Φφονέων 1οπ]- 

ο6 ὅτά, δ. Φρονηματισθῆναι 
δοο, 45. αν ομ ξοο, 44. 

όνιμος 8οο, ῦ1. ΟΦρόνιμος 
θλοια 696, 58. Φφσόνις δοο, 

θλκυ δοο, δα: ες 118, 49. 

|) 

ΙΙ Ν 0 Ε Χ. 

Φσονείω 178, 44. Φφροντιστή- 
ῥων ΐ 8οο, 65 

Φφονῶ δοο, ὃι 
Φφοῦ ον Απο 8δοο, δ7. Πο Φρου- 

ρός δοι, 7: οἳ 271, 40. Φφού- 
ριον, ποῃ Φφουφεῖον ὅοι, 7. 

Φφρουφοδόµος σα, 10 
Φγνάζω δοο, 4ο, Φφυάσσω 8οι, 

1.  Φρνυασσόμενοι δοο, 69. 
Δι. Φριάττεσθαι δοι, 10. σὴ 
ςρύαγµα δοι, 12: Φρναγµός 
δοο, 1ο 

Φρύγει, δοῦ, 53. Φφύγανα 8οΙ, 
1δ. φρύγια, Ἠγρουαυ[βία 661, 
12. Ὀρυγία, 1ο. Φρυγόη 
δος, 10. παρὰ Φρυγικῷ ἕθει 
002, ὁ 

Φρυκτοί, [8ῦαπο 371, 50 
Φρυχτωφεῖν 8ο, 15 

Φρ-μαγμόςδΌο, 41. τοοανφρι- 
µαγµός, αἵ Φφιαάσσεσθα, Ηεί. 
ει διὰ. 

Φρῦνος δο1, 29. φφυνέος {- δοΙ, 
30. (πείοίο 4η Ὠρυγέας, υἳ Αὐ- 
γέως: ἁϊπιιη. Γρ. Οφύνις ει Φού- 
νικος πρυὰ δμίἀ,) Ὃρνυνώνδας 
8οι, 50 ' 

Φρύξ σεπι]α 8ο1, 22 
φρῶ ἵ, εκ προῶ 271, 49: 086,41: 

Πο θρῶ το προϊῶ 178, 54: 509, 
41, ὁῦ: 709, 10. φρώ τὸ φέρω 
Τ4ο, 13 

Φρών ονός Ξ ὅοο, 49 
φὺ {. Ρο ἔφυ 1δο, 5: 8οι, 50 
Φνα τὸ φυτόν δ07, 
Φύγαδε, εἰς Φυγήν 8οΙ, 5δ: εἰ 
Φυγάδις 8οῦ, δ. φυγάς ἆ- 

39, 51. φυγάς ἄδος α ΟΟΙΤ8- 
Ρίο 5ρὸ5, 51. Φυγγάνω ἆτο, 
35: 7Τ1, 55. πεφυγμµένον ἔμ- 
µεναι δη, 20. Φυγεργοέ 199, 
1. φυγόπολις 52δ, δή: θ0δ, οι. 
ζυγός, ἴησακ 8ο», 44. φύα 
8οΙ, 42. Φφυςακωός δοι, 45. 
φύσειν 194, 19. φυςώῷ ήσω 007, 
δο 

Φνή 5ο, 12: 170, 93: 891,59 
Φνίω Λο. το Φύω 354, 1] 
φύκη, [ει φύκει δοι, ὃ7. Φύ- 

κιον Το, 31. Φυκίον ΡάΓΟΧΥ- 
Ίοποπ 4δπ, 18: Ῥ]ατ. Φυκία 
801, 55, 55: ἴτεπι ΕΗεί. οἳ Θιις. 
Φυκίς δοι, 66, φύκος δοι, δ1: 
ει 4οῦ, 24 ι 

Φφυκτός 755, 35 
φύλα ἴει φῦλα δο2, 1ὸ 
Φφύλαγωα τὸ 3208, 4: 578, 25. 

Φυλακή 8δο2, 24: 808, 5ο, ὤνυ- 
λακη, ορ. ΤΠε[αΙ. δο», 1. φύ- 

 λακος ὁ 760, 5ο, οἳ θΗἱά. εκ 
Ἠετοάοιο, Ει[ίαιλ]ας οκ Ἠο- 

Γ.απΕΓΟ. ΔΙἴαπιεπ ΕΙ φυλακός 06, 
54, Έα: Ἱτεπαπιε φυλακοὺς λά- 
Ὦν δο3, δ. Φυλακτέον πότε, 
οὐ/[εγναπάιη 053, 28. Φυλα- 
κτῆρες δο2, 7.Φυλακτήριον 8ο», 
δ. Φυλακτικὸς τοῦ τόνου 544, 
33. Φυλακτός ἆ. 2, 50 

Φύλαρχος : 8ο, 19 
Φυλάσιοι εἲ Φυλή, ἆεπιις ΑΙ. 

892, 31, εἴ ἨἩατροοσι. ας θμίά. 
Φυλάσσω δο2, ϱ. Φυλασσόμενοι 

τοῦ ἀγρενβῆναι, οἈγεπίοδ πε 
9ῦδ, ὃ1 

Φυλή ολ, 30. ἵπ φυλὰς ἆμα 
υμῦπια Θ4Πηµ5 16ο, 30. . ὢν- 
λή, ἀεπιμδ Αι, υίε Φνλά- 
σιοι» 

Φύλο 153, 00. -. 
ἀγῶνε; δο., 58: Πε[γε]ίοφυλ- 
Ἀίνω, Φφυλίς δο., 1ο. Φνλιο» 
βολεῖν τοὺς νικώντας ὅ95, 4θ. 
Φνλολογεῖν 495, 40. Φυλκο- 
µανήρ 4Τ4, 51. Φυλοροεῖν 
δο-,. 4 

Φύλον ἴεα φῦλον 8ο”, α1ὸ, 7. 

ο... 

Φυλοχφινεῖ 803, ὅρ. Φύλοπις 
5ο, 50 

φῦμι ἀ. 8οι, 7. Φφῦμι τὸ πφος- - 
πελάθω 906, 1 

Φύνη [δι Φρύνη 3105, 33 
φύξ 8δοΣ, 40. Φφύξις ἡ δο:, 45. 

φύξηλις δο2, 44 
Φύραμα δυΟ2, 50, Φύρδην 8ο, 

5ο. Φύρειν 803, 47. Φύρων 
Ῥτοάποιο δ47, 5θ. Φυρὼ ἅσω 
303, 13 

Φύσα ἡ 548, 56: ῬΡ]ατ. Φύσαι 
δο2, δά: 613, 19: οἳ 160, 51. 
Φυσήματα, Ἄπι]]αο 6083, 12. Φυ- 

σιγγες: (1ά6το φαύστιγγες. 
Φυσίγίαβος 35ὸ, ὃπ 

Φυσίζωος ς. 0608, ὅ5: 8ο», 90. 
Φυσικός θα 9 

Φυσιόω ἆ. 5032, 18. Φυσιούμεγοι 
καὶ ἐπαιθύμενοι 083, 12. πε- 
Φισιωμέναι γνάλοι 050, 56 

θύσις 8ο, 51 
φύσκη π] 8ο”, 560. Φνσσωώντεςδοο, 

50. Φυσσάσθαι 18ο, ὃ 
Φύστα ει Φύστη δοῦ, 1, ει Ἠε[ί. 
Φυτοσγωγούμενος ἐπὶ πρέµνοις 

6050, 29 
Φυταλίθειν 8οῦ, 7. Φντάλιμος 

ει φυτάλμιος δοῦ, 4. Φυ- 
τωνας πλονός Τγεορ]ιτ. Ρ. 

Φυτεύω 802, 15. Φυτεῖα [ει φυ- 
τεία 901, 40. Φντεία ἐπίστι- 
χος 054, ὅτ, 40. Φυτεία, τὸ 
Φυτόν 355, δ. Φύτειον ο. 491, 
“7 

φύτλη ἀ. 4ο{, 17 
Φυτοεφγός 8οῦ. ϱ. Φυτοκόμος εἴ 

Φυτόκομος 800, 11. Φυτόσκα- 
Φος εἴ Φυτοσκάφος ΄ δοῦ, ιό 

Φυίω Αεο]. τὸ φύω 254, 17. φύω 
8οῦ, 285. Φύω τὸ γεννὼ 775, 
19: τὸ ἄναβλαστάνω 893, 55 

φῶ «ιαάταρ]. Πρπϊξ δοᾷ, 1. φῶ 
τὸ Φαίνω ὃτὸ, ὃ: 4φδ, 968: 0ο», 
1: 0ο8, 57: 620,1: 778, ὃχ: 
788, 11: τὸ φαίνοµαι 7δδ, 47: 
τὸ λάμπω 3209, 9ο: τὸ εἰς 
φῶς ἄγω 155, 18: τὸ προϊῷ 
617,28: 8οῦ,28δ: τὸ λέγω 174, 
δι: 416, 36: 675, 49: Τδο, ὃ: 
799, 41: τὸ ἅπατῳ 160, 45: 
φὸ Φονεύω 14ο, ὃ: 160, ὖ: 905, 
οὃ: 500,3: 607, 1ο: 601, 7: 

757. 57: 798, 7. αἲ φῷ [. Ῥτο 
φωτέ ν 805, 45 

Φώγειν εἲ φώξειν 8οῦ, 490. φώ- 
γεσβαι τὸ καίεσθαι Τ01, 32. 
Φωγνύναε δοῦ, 55. αριά θυἱά, 
Φωγύνω Ρτο φωγνύω [αῇρεσταπα 
ε. 

φῷδες εἰ φωΐδες 9οῦ, 7. Φῷδες 
Φφώδων 700, ὅ7. Φῴςειν εἲ φω- 
γειν δοῦ, 47. φώςω οπα «007, 
90. ᾿φωΐδες,φρδες 8οῦ, 57 

Φωκαεῖς, ποις Φωκαιεῖς ὅδη, 19 
Φφωλεός δοῦ, 5ο: οἳ 159, 48: 419, 
«491412, 91. φωλίς [ει φολίς 
505, 4 : 

--ᾷιῶν ειφάων, οοππρο/. 684,40,54 
τι 9 

1οῦο 

νυν «θα. δα. θ ας. 

ἐν Φωνῇ ἐνεργητικ) κά με ρ 
ὖν δο7, ὃπ: οἵ τηοκ, α πα- 

3Ητεκὴ φωνή ἐκλέλοιπεν ν. 50 
φώρ ὁ δοᾷ, 6: ος 564, 1ο: ἀφ, 

10. φωφᾶν εἵ φωφαπείι δοί, 8 

Φωφιαμός ὅτο, 44: δοά, 19: ολ. 
085, 18. Φωώφιον 8οᾷ, 8 

Φωφοτάτους καπήλους ἄσδ, δὲ 
φώς ὁ δοᾷ, 38. φώς φωτός ὁ 

ἄνήφ 7ο, 39. φώς τὸ 8οή, 3, 
90. θῴ» ὠδός δοῦ, 54. Φῶσα, 
τὸ βάλψας δοᾷ, ὔ 

Φώστων 6ἳ Φωσσώνιον 8οά, 32. 
Φώσσωνες 177, 3 

Φωσεφόφος 503, 10. Φωτεινός 270, 
3. Φωτεινή 370, 00. Φωτίοχγ- 

ἴοπωθ 507, 5ο. φωτίθεσθαι δᾳ- 
σί 03, ὑπ. τὸ φΦωτιστικόν 100, 38 

κΧ 

ΣΧ [οταια Ππᾶ, φπο ἴτοπι ποπιίηα 
ας [οπο δοά, 45: Ἱπιρτοδίτιάς 
ποῖα 913, 4θς 1 κ ἰταμδίτ 501, 
30: θοο, 11 

Χαβρίας δοᾷ, 4ῦ 
παδώ ήσω 485, ὅ5: 499, 26. χα- 

δω» όντος άφο, 15 
κάζω 709, 35. κάζω τὸ ὑποχω- 

ρῷ 33, 4: 409, 3α: ϱΓ4οῦ, δι: 
δο7, 54 

Χαῖον ἀργύρεον. 8ο7, 446 
--χαῖος Ρτορετί[ρ. 18ο, -6 
Καιρέκαχος δοδ, 6. «Καΐφεσκον ες 

ε0ρ4, 66. Χαῖρις ΠΟΠ», Ρταρς. 
ἀπὸ, 48. χαίρω δοθ, 56: δο7, 
δο: ᾱ. 182, 9. Χαίφουσι περι- 
σπᾶσθαι 4, 44, Ὄκαίρειν πι 
ἀϊνετίϊ Ἰοήευπᾶϊ πιοὰῖς 898, 
3. παιρῷ Ἠσω 6ο”, 4. 

φαῖται δο7, ἆ7 
Κάλα τοχεῦσι 8οή, 489. κχάλαὰς 

δοῦ, 1. :ἐν καλάσματι εἶναι 
485, 40, 5. Χαλάστρα ει Χα- 
λαστφαῖος 8ο», ὁ 

Χάλδις ἀῑποῖα. 100, 59 
καλεπήναι 4ο, 67. καλέπτω 

δοᾷ, ὅδι δο05, δ4, ἈἹκαλεπῶς 
δοᾷ, ὅσ ι 

Καλέω ἆᾱ. εκ χαλῶ, 065, 45 
κάληκες Ρτο οάλικες 56, 18 
καλιμάδες εἵ Χαλιμάειν δοὸ, 9 
χαλινός δοῦ, 14: ,ρτοάποτο δοῦ, 

1δ. καλινάριον 059, 50. κα- 
Άι αγωγεῖσθαι δᾳο, ὅλ 

οχάλιες, ΠΠΕΤΗΠΙ 8οῦ, 6, 12, καλί- 
φόρων 8ο», 6 

χαλκᾶ Ε. ήδη, 14. Χάλκεια [ειι 
χαλκεῖα, {εΠὲ. 805, 45, «ώλ- 
πεος ὤπνος Ἴδι, 4. φαλκεύς 
8οῦ, 54. «αλκευτικὰ ὄργανα 
628, 18. κχαλκήϊία ὅπλα 8ος, 
59.. χαλκήρης δο5, 4ο, καλ- 
κίςειν κατὰ τήν χρόαν 895, ἄθς 
Καλκίς αγὶς εἰ ορ. 8οδ, 49. 
Χαλκός δοῦ, 30. καλκοβαά- 
ρεια δοῦ, 41. χαλκόζωγος 456, 
16, χαλἈκοβώρακες δ13, 14. 
χαλκοχρᾶς Ὁ, 43. χαλκότυπος 
5ορ, 44: δοδ, 65. οαλκοῦν Ε. 
45, 17. Καλκοῖ πηπανηὶ 755, 
Φο. ἀπὸ χαλκόφι 516, 36: δ74, 
13: δ00,δ. ΚΧαἈκοχέτων δοῦ, 66: 
Ῥ]υτ. χαλκοχίτωνες 81», ιά 

Χάλυψος Ρεπι. δοῦ, δ4:  [οτια[]ο 
κάλυψ. 



ηοδε 

καμάηο, Ἶρο κομας θοῦ ο. 
καμαίόγλοι »34. χαμαι- 
πετής δοῦ, 32: οι 600, 10. χα- 
μµαιπετὲς ὄρνεον 005, 0δ. χα- 
μαιφη παιδία 7δι, ὅδ. χα- 
µαιτύπ”, χαμαιτυπεῖον,Καμαι- 
χυπί δοῦ, 30. Καμεταιρίς 

40. Χαμεύνα εἴ χαµευνία 
δοδ, 3δ. καμεῦναι εἴ χαµενυ- 
νάδες δοῦ, 22. κρμοιφης 00,37 

Σανδόν . οῦ, 5ο 
λάνωνες Β8ο7, 43: Ηε[γεμίο χαν- 

νῶνε». 
}άπτω ἆ. α χὸ δοι, 5ο 
λαφάγγελος τε 53 
χαράδρα δοθ, 47. χΧαφαδριός δοῦ, 
νο 98ο, 38. Καφαδροῦται 

;.δοῦ, 47 
Ζαρακτήρ δοῦ, δο. Καρακτὴρ 

πποπεῖια» Όσο, 41. οἱ χαφα- 
ατηφες τῶνστοιχείων 340, 4. 
χαρακτ2ρ ὄψεως 3905, 505, 45. 
χαρακτήρα Ἱ Ἀηνικὸν ἔκοντα 
(ουιααα πρααςε Οτ. Ἡ. ἆοχ, 6. 
ὁ χαφακτήῳ, αἴτιος τῇ» τάσεως 
ἀΤῦ, 14. χαφακτηριστικὸν τοῦ 
ἐνεστῶτος 646, 20: οἱ δ48, 35. 
χαρακτηριστικα τοῦ µέλλοντοφ 
ἁ μι, 560 ᾿ 

χαρακῶ ὧσω δοῦ, 4δ. «χαρακοῦ- 
σαι 457, 4. χαφάκωμα δοῦ, 
ό, 40. χαφαξ δοῦ, ». 40ν 

χαάραξ νίπεαο ὁόο, ὅο, ὅ5. χα- 
φάσσω 8δοῦ, 5 

κάφεια ἆ. 608, 
χαφείησαν δο7, 58 
χαφίεις δο7, ατ ει 54, 4ο. χα- 

φιεν Ῥτορατολνι. 8ο7, 15, ως 
«Κάφιεν πφόσωπον Τδο, δ4. χά- 
οιεν αἆμειῦ. Ρτο Χαφιέντως 908, 
54, καφιεντίεσθαι δο7, 10. 
Καφιέστεφος δο7, 1: οεἴ Τδο, 
4 771, 5ο. Καρίζεσθαι δο7, 
αχ. Καροῖς Ῥτο χαρίεις 774, 
40. «κάφις δοθ, ὃχ; ἆ. ὅ2, ὁ0: 
ἀτὸ, 46. χαριτόεις 5, ο. 

χάρµα δο], 33. χάφµη ἡ δο7, 
αὖ ετ 42, 90 

χαφοίμη» 6ο7, 560. ΚΧαροποιῆσαι 
97, 6. Καφοπός 8ο”, ὃ1 

χνσις ἡ χαφά. 1οι, 6 
χάρτης δο7, 34. ΚΧαρτουλάριοι 

917, 51. Καρτοφύλαξ Τιθι 
κάννβδ. 8ο7, 27 
χαρὼ ἀ. 48., 41. χαρώ ήσω 6ο7, 

45. Ἰχάρων ὁ λέων 8δο7, ὖο 
κύσμησια καὶ 499, 47. Χχασωώδεις 

ὄντε, 719, 13. κΚαάσμωδία των 
φωνηέντων 14, 1ο. χασμωδία 
Ρεοπαίπιο εχρ]εια 098, δή 

χατίζεν 8ο”, 53: δὲ, 45 
χαυλιόδων 495, χχ : 8ο], 6] 
χαῦνος δο7, 4ο: οι ὄ03, 4). χαν- 

νωνες: ΥΙ[; χάνωνες. 
χμά εἰ χειά ὅσο, 65 
άὸφοψ δοῦ, τά 
κέεςβα, πο ρρμοτ, 691, 46, κχι- 

Βείς μι ἐχέβην 8ος, 47 
χεά αὶ 8οφ, ὅο: οχγι. 117 
κείλιοι Ρτο κίλιοι δι. 
χείλος τὸ δα, 11. Χεῖλον [ει 

κε;λόε, ὁ χόφτός 811, 18. κεί- 
λων Ρίο χιλός, Ίειδα νίκη 
σμ1, 10 

κεῖμα φὸ οσο, ὅ71 8ο, 4, κει- 
µάδιοβ τόπον δ10, 11. Χειμαίνω 
ορον ὦἹ. Χειμµαθόμενος 036, 

-.. κει 5,716. 40: οσπῖτ. 

ος μον χότ ει 214, 

δο; κ: ς Ἱτεπιφιε Κεικαθ- 6 
όουν σα 3. [πεορ. Κείµαθ- 
ος 810, 1: οἱ χείµαθῥοι 101, 
ὰ: 346, 1. αἱ (ΙΑΠίς οἱ) 
πείµαρύοι γῆς δοῦ, 48. Άχει- 
μέφιος ὅιο, 18. «ΚΧειμέφιου Ρο- 
Ρι]ι δ12,48. χειµερωόεδιο, 
30. Ἀχειμών 8Ιο, 1: οἵ 6ο7, 
40: ποιο. εοπαρχε]εη να 
503, δι ν 

χείρ διο, 4ο: εἵ θοὔ, 6ο. κχεῖραε 
αἱ 8ιο, 37, ὁὅ 

Χειραμός διο, αὖ: Ἱπῆα ἆηρα- 
µός δοᾷ, 18: Ἱίετα Ηείγο]. ος 
Θυιὰ, 

κε 828, 4. οκειφίς ἡ 200, 30. 
Ἡγ. Χειρίδας ἔχων Κιτών 90, 

4, χειρίσοφος α59, ὁ3 
χείριστα Ρ. διο, 29 
χειροάναξ χειφώναξ 811, ὃ. Χει- 

ογάστοφες, ἸΝιοορλοηιί |- 
ζωα 907, 52. «κειροδίκαι δ1ο, 
42. «κειροεργός ο- δι, Ό, χει- 

ᾖβ κ» 511, 0. Κειφόηβε» ὅλο, 
ϱ» ἈΧειροήβως ὁχ8 1. χες 
όκμητα 81ο, 40, Κειρόµακτρα 
1ο, 45. Χειρομάνικον 390, 

4ο. κειρόµαντις Βτο, ἲ 
κείφονε» 9ο8, 

χειρύνιπτρον 81ο, δο, «χειφονομεῖν 
εἴ χειρονομία ὅ1ο, ὃι: οἳ ὅ09, 
54, κειροπλήβης λίβος δοδ, 
ἀπ, εἰ Πείγομ. ατ Βυῖά. Ίκχει- 
ροπληβή». κΧειρόποδες διο, 37 

χειρότερος διο, ὅρ 
Κειφοτέχναι 327,20, Χειφοτονη- 

τοὶ ἄφχοντες 745, 0δ. «χειφο- 
τοιβεῖν 100, 19. πειρουφγός 
ε. δ11, 6. Κειρονργίαι 300, 9ο. 
κκειφονογία ππεᾶῖσα διο, ὁε 

κχείρων διο, 5ο. Χείρων οεἩ- 
ταύτα δ1ο, 50. κχειφώναξ ἵ- 
δι1, ὃ -- 

κείσεται 330, 95: 809, 13, 51. 
κεῖσθαι τὸ χωφεῖσθαι δου, ὅσα: 
Βτο, ἀπ. κχείτης πρήνης 199, 

Κείω τὸ χωφὼ δοῦ, 11, ὃς 
: 3309, 05 

«ελιδών 8ο8, 10. χελιδόνεαιἰσκά- 
δες τάς, αϐ. 

κέλλιοι Λεο]. ΡτΟ «χίλιοι δΙ7, 1 
χελύνη 8ο8, 21: ει ὃ7, ὁ0. χελι- 

νίὀνρ 8δο8, 34. «κέλυς δοδᾶ, τὸ. 
κελύσσουσα 808,7. Κελώνη οἳ 
κχελύνη δοδ, ὃ: ἆ- ὁῦοδ, «7 
να 8ο8, 56. «κχέραὀος τὸ 

οἳ, 4ο. κεσαφός 219, πα 

Χέφεια Ρίο Κεφείονα 8ου, 1. κί- 
φειος ᾱ- ἐκ χερείω» » 9ου 
Χεφειότερος ᾱ. Όρόὸ, αὖ: 808, 
40. κερείων 8ο8, 5 

χάρη { 808, 06, χέρηεε Βοδ, οσο. 

Χερίων Κέφιστος στο, 16. 
κερμίόιον ϐθο9 1 δοῦ, 460 
κιννῆσι 8ο8, 51, κεφνῆται δο8, 

σαν κερνῆτις γυνή 99ὃ, ὁὅι 810, 
αὃι οι 472, 

κάρνιΨ ὁ ρ69, δι, χέρνιβον τὸ 5ο, 
3. χεφνίφαντο δοφ, 3 

κεθόνη τος ῃίο Κερσόν-- διό, 19 
χείόε [. ΡΓΟ Χειρός 8οδ8, 03 
ἀέγσος δἵ Κέφπονδε 8ου, 6 
χεύαντο ἓ. δ10, 9. πκεύσω [αι. Ό- 

46 δοᾳ, 4, 4ὐς Χεύω εἴ πνεύω 
ξου, 8 

χέω δι, χίεσθαι πιοίαρ]ιος» 
. 

1Ν ΕΤΥΜΟΓΡΟάαΙΟΟΝ ακΚΑΕΕΟΕΥΜ 

40. κεῶ Βυί. [εουπάμσαι 
:. 8ου, 12, 8 Κέω οοπιρο[ιὰ Πο- 
ππιμα , ὅἹ 

ο) λή 811, 14, κγλός δα1, 1 
ον δτα, 17: οοπΏπ, ρεη. 799, 
41. ἡὶ χήν Ρτο ὁ κήν δ44, 1. 
ἕνναλώπκέ 1ο, οῦ. ἈΧήγειος 

; 399. (αἲ κήνη ἡ κάσµμσι 
: 406,47, 4 Καίνων) χηγίσκοςδχ1, 
30. χηνοτρόφος δια α 

χήφα 811,39: α Ρτοδμεῖο 832, 33 
κμθαμός οκ). 0δὅ, 15: νο χει 

05. ὠ 

ο ὤσω 811, 4ο. χηρωστής ὁ 
δει, ὅ0τ οι ὅστ, 1 

χήτει ἴ, εκ χήτεϊ ὃαα, 4. χητις 
4, ει χῆτος τὸ ὃλ1, 1. χητίζω 
εἰ χατίζα λα, 

---κλά -ΑάμοτὈ. 108,4ο 
κασμαλός ἆ, 195,1 
κάές Ρείι απ ἐχλέε 8ος, 

χδές Λιιῖς. 4οὖ, 39... κβεσινός 
κ ᾱ. ὀ8, δ4.. κβιθός αν ή. 

10. κλιζὸν χφεῖος 72,1 
κἂιζά αὐμοιὺ. ὅου, 18: ετθοὰ, 

07 
κἈόνιος 8οῦ, 17 : οἳ 64, 28. χΦό- 

νιᾶ» Διόνυσος 4οῦ, ατ 
----λω ἀείεοι. -39ι, δά 
χλών ονό, δοῦ, 1ο, χὸ: οι1ό5, 16 
--χι ερεειαῖῖοα ρατου]α 410, 13: 
πα 11607, 21, 6ο: 698, 40, δι 

κιλή κα 161, 37 
κιληγόνος -401, 55 
χίλιοι 816, ὅα, «κχιλίαρχος 728, 

66. κιλιοστύς 735, 90. Κιλιοῦ: 
σ]αι 4 

Χιλός 811,46. «κχιλοῖο ἅπαστος 
181, ὃχ | { 

χίμαφος διὰ, 5ο: ος575,1ο. χί- 
µαιρα δ11, ὅο, δ0. κΚίµετλα” 
δια, ὅσ : ) 

Χιόνη 87, 50. ἈΧιονίζω 6ο9ι, 49. 
κχιονίζει ἱπιρετίοῃ. 313, 1 

Χίος ἆ, ο. Χίος 813, 11 ει 178, 20: 
605, 3ο. [ο Χϊο», ὁ Χίου πολί- 
τη» δὀ0, 34. Κίος εἴ ιός ἀτ, 

χιράς ώδος καὶ δι», ἀ: οἳ δ08, ὃν: 
Ρίως. χιράόες δις, ὁ 

κχιτών δι”, 0: ἆπαπῃ βεπεταπη ὅ490, 
4θ: αὖ ἐμάτιον 4. 519, 3 

κχιών όνος ὃ13, 19: 6ἳ αλ, 17 
χλαῖνα καὶ δι”, 11. Χλαμύς 513, 

34. «κλανίς 813,30. Χχλανὶε 
λευκή ὅρα, ὅ 

χλεύη 812,38. χλευασμός δι2, 
5ο. χλευαστής ὁ 4ὖθ, 13 

χλῆδος 8ι., δὲ 
χλιαίνειν Ἀν., 31, Κλιαρόν 811, 

αθι οι ο00, 4όὁ: [εὰ οἳ κλιεφός 
68, 1, εἰ Ηεϊγολι. νε 730, 18: 
οι δ00, 4 

χλιδή δι., 51. χλιδανός 812, 05. 
κλίδω οἳ νά δ12, ὁχ 
Άιενόε  νΙς χλιαφός. ͵ 

αλόη Ότο, ἀἡς δι, ας ετῦχο, 16. 
«κ«λομρός οἳ Χλοεφός δι, 3. 
κχλοῆσαι 200, δ4. χλόος δΏδηυδ 
ετα[ῖ 077, 1, χλούνμε ὁ 8ι., 10. 
οπίϊ, Ρί, τῶν χλούνων αι ὁδῦ, 
6. οὖς χλεύνων βοηῖτ. Ρ].813, 
4 Χλούνειον, Ίουμ4 Λεοὶ. 56, 

χλωφρός 813, ὅ6. πλωφὸν δέος τὸ 
πλωφοποιόν 815, ὃν. Χλαφαύ- 
χενες ἀκύόνες δι, δὲ κλώρὶς 
ὠπόών διὸ, δ,. χλωφότηεδιό αι 

αοδα 

-χμα εἴ χµός ἆ. αἱ, 16 
μ.ο πα δε 3 

-χμός ᾱ. 185, 1ὸ: 48δι, 50: Αεο]. 
Ρτο γµός 1, 30. 

Ἀνας χνᾶ ο, 39 
κνοῦ» δι, 1ο: εἴ 195, δ. Ἰκνούο)- 

τας ἰούλους471, 4. χνοάοντα 
παρεις ω. διὸ, αι 

κόανος «4 ὴ κν 15 
κοή εἰ 16. κοή ᾱ. 203, 
εΑ ημων κνδ «κο Βει 
{οιας 512, αχ. Πς κος ἐπιφέ- 
φειν τοῖς κατοικοµένοις 507, ὃ 

κουκίδες αἱ 070, 4ο: εἰ 523, 9 
χεῖρος 812, ὅλ. «κοιρικὸν 5 
ποῦ. ἀῑσίτατ, [εὰ χοίφειον 775, 
.ο, Χριεομάνδιον ο π5δ, 46 

χολάδες διᾷ, 18. χολᾶτε διὸ,2δ. 
ἂς Έπος 678, 57 

Χολεκες 
χόλος 815, δο: ει282,38: 078, 5]. 

χόλος οἳ χολή 301,1]: 
π4ῦ, 7. ολ 4, 
οἵς οἳ δι, 90. κολωῶ ὤσω ὅο], 
47. χολοῦσθαι ὅ79, 9δ. χολω- 
είς, εἴ χολωτοῖς ἐπέεσσι δι, 
5ο. 4 

χονδρός αῑεοτ. 18, 45 
χόος ἆ. ε χέω 8ι5, αι 
--χοος εξ ---Κόος ο, ἃ Κέω 00, 
χοφδή ε ψ δα 
χοθεία ἆ. 919,39. ᾿Χοφέσω οἱ κ: 

φήσω 129, 3. Χοφενταί οἱ 903, 
1. Χορηγός δ12, . Χοφίαµ- 
βον µέτφον ΡΓΟ Κωλίαμβον 41, 
45: 44α, ὰγ. χορός διό, 40. 
εκοφοίτυπος δι, 49: οι 005,47, 
η ὀφοίτυπος, βούτνπος. , 

κο ον θλώςΝ. ο 
Κόφτοι ατο, ὰ 

---κος {. οκ σσω 
χοῦς {» 6 χόος διὸ,το 
χφαίσμω εἴ χφαισμῶ διά, 1 
χφαντόε ᾱ. ὅα, 1ο 
χθαύω ἆ. 130,51: 183, 98: 198, 99 

χφέα ἓ- διά,ατι οἱ ὅ117, 
χφεία ᾱ. ἀθι, 47: ὃχα, 98: νετ. 

ἆχο, 1ο. εἰς χρείαν τοῦ ἐνεργη- 
τικοῦ ὑπεισῆλβεν, ἵπ υ{απα [ενα 
γιεν δοδ, α 

χγειοῖ ἀναγκαίη διά, 56 
κφεῖος [. δι, ὅ9: ος ὅδᾳ, ὅχ.. Πο 

χφείω διά, πο: δυὀ, χάτ ος 
πφειώ δι, ον αἲ χρειώδεις εἰς 
τὰ πάντα 295, 11, ἃ αε- 
αἳδ ας χρειώ- 

χφεμέβεσκον ὅλ 1, 4δ. αρκὰς 
[το Χφεματέζειν άν ἁθ 

χθέου τὸ διό, αο 
κφίω Χφέομαι Βιά, οὗ 
«χφεώ οἳ χφειώ διά, 96 
χφίως Λι. ἀριοίοα 81, 38. ὁ 

πεχφεωστμ μένος, ἀεδίιις ὅτο, 
31, Πιο δὲ, δι: δοῦ,δο;: ὁ0ὃ, 1 

κθή 814, 18: νοιῦαην ᾱµ αὖνες- 
ὑλν δι 4, .. εν. {λα ες 
Λιις Ρτο χγά δν, . Εν 
χοήέω οἳ χρήςω 815, 4: οἳ 4 
ἃ χο νο αάσερακί 488, 48, 
κφγκν [. 86, 19. κφηίντο 
καὶ αὐτοί διό, 6 

χφηνα 8χό, αν 810,49. Ρωγι κφή- 
µατα διά, δ. τὰ χφύκατα ολ 
τα Χφήσιμα, φυἱ απ [οτι 
δι. τὰ χύήµατα, Το ὁλ4ς 

] 

| 



το.” 

ταὖ.. πφηματικὴὶ δίκη 0708, 95. 
χφηματίῴσθαε δι0, 4 

χοζμι ᾱ. δι1, 4δ. κφῆν δια, 59 
χρῆσαι τὸ κτήσασβαι διό,2. κφή- 

σασθαι, πἴοπό πι ἆατο ὁδί, ο7. 
Χρῆσθαι οσα ποοη[. ὁλόὃ, 49: 
διά, χά, 3ὃ : υΠταιῖωθ οσα ἆαι. 
Νε Φὸ, χφῆσις δι, 10. ἐν χρή- 
σει ἐστί δοὰ, ὅσ, ὃπ 40. ἡ 

:χρῆσις, παρὰ Αντιμάχῳ 770,10, 
Βε Ρἰως. αἱ χρήσεις παφὼ Δυ- 

“πόφρονι 490, ὐ1. Ἰἴοια καὶ πλείων 
ο χφῆσις περισπᾳ δοῦ, 47. χφησις 
απὶὰ 6ταπαπιαιιεῖς 810,17. χρή- 
σεις, 165 ο ης 65, αι 

Χφησμοδοτώ δι, 40. χρησμφδεῖν 
ἐν Η) ὅιὸ, 1ο μάς -ᾱ 

χφηστήρ διὸ, 15. χφήστης ὁ διὸ, 
-ὃτ βεπῖτ. Ρ]. χρῄστων 815,48: 

τει 950, 56 
χρηστός δι, αι: 6ι δ14,1Ο. χρν- 

στὸς ἀνήρ 916, 16. Χφηστοή- 
«9ης 500, 49. τὸ περὶ) χρήστο- 

µαβθίας, [νετ Εείαπῖπι 213 
τ-49: 6οῦ, 1: 080, 57. Πο χρη- 
στοµαθία ἨΗειοπια ῬΗΙ]οπίν 
337, ὃὰς Ῥτος]ὶ 527, 38 

Χρήω Ρῖο χράω ο θιὸ, 16 
Χρίωα εἴ χρίσµια . διὸ, 3-6 
χφίωπτω διά, 45: διὸ, 27 
Χρίσμα ετ χρίμια ιο, 0. Χρ 

Ἱστός ὃιή, 40. οἱ χφιστοὶ τοῦ 
ανρίου 908, 61. χρίω τὸ ἄλείφω 
δι αν 

Χβόη ἡ ἐπιφάνεια 836, ὃ: Ῥάτο- 
«αγι. 7οῦ, αχ: Λιι. 079. 5δ, 4ν. 
::Ἀθύα εἰ χροιά 013, ἀπ. αἲ χρόα 

εἵ χφοῦν αοσα[. ἃ ποπ, χροῦ» 
διος ὃν να μα 

Χροία εἴ, χροια 6079, 50: οχγί. 
;Τοῦ, 3: 77ο, ΣΙ. χροιά εχ Λι. 
Χρόα 0Το, 41: οΟπΠΙΓΑ. χρόα εκ 
λε δι2, 4ι. Ίο. χροιή 598, 
7 . 

χρόμιαδος 815, 57 
Ἀρόμις εἲ Χρόμιιος 815, 40. Χρο- 
ο µίος ΠΟΙΗΠ. ΡΤΟΡΓ. ὃδα1, 

νος 819, 46. ΄ χρόνω ὕστερον 
"966, 42. χρόνος δέκατος 394, 
καθ. Χρονικὰὸ Ὠοκὶρρὶ 900, 5. 
ὁ χφόνος, ἔεπορῖ», ηπαπῖτας []- 
Ίαῦαε αοον 12. {ος ὁ πφοςγωό- 

µενος αὐτῷ Ἀφόγος. ΑΠΕΙΛΕΙ” 
ταπι ἵεππρογ. 778, ὅπ. ἴερσι 
χφονικῇ συστολῇ 703,50: Χφο- 

ονικῶς μεγεβύνεσθαι, ΙΕΠΙΡΟΣΕ 
ααρετῖ 471, δ4: ετ ὅδο, 6 

; Χρονοτφιβεῖν ὅω., ὁχ 
χθοῦς ὁ ων διο, 54 
χφυσὰ {- 4δο, τά. χρυσάκτις 955, 
«37: 918, ὅδ. χρυσάμπνξδθ,21.. 
χουσάνΊεμον 90ο, 5 

, χρυσαυγές 357, 19 
χούσειος σταυρός δο, 45 

«Ἀλώσειοι κύνες ὁ19, 4ο 
χρυσείοις ἠλοισε θθ1, σα . 
«Ιχουσηὶς {ζος 918, 18. Χρυσῇδες 
Εξ αἱ Χρυσμίδες 0ο, 66. χρυση- 
ἡλήκασον ἀσα, 4). Χρύσης ὁδιθ, 

χονσῖτις γῇ ὅδο, ὅ5ι διὂ, δά 
Χρυσογένεια Επρο]ίάϊφ 155, 12.. 
χθυσολάχανος βοτάνη ὀθὸ, 17. 
Χθυσοπέόιλος ὁδα, 40. ἛἌφυσο- 

«πολις δ1ὸ, 90. χφυσόρειΆρος 
:-α.δ, 4δ. χφυσορήµων 138, 4δ. 
«ἁρυσόζῥαπις διό, 
χρυσός δ16, 5. χρύσοσιε Ίο. 

ΙΙ Ν ο Ε Χ. 

[το ἐχφύσου 634, 41. χρυσοφο- 
Τρεῦντες 325, 10. κχφυσοχόος 
δοῦ, ὁὲ χρυσοχοϊκός 19δ, ὁ4. 
χφυσὸ 4. 191, οὅν χρνσωτής ὁ 

30δ, 3 
χφῶ φπἰπταρ]. Πρπι[, διά, 4. χρὠ 

τὸ πλησιάζω 3908, 53: τὸ βά- 
πτω διύ,ῶ0, 49: τὀτελεια διὖ, 
40: τὸ παρέχω ὀ16, 14, χρφῶ 
Ρτο χῶὼ τὸ ἐνδέομαι δι, 3ο. 
χφὼ τ ᾷ 417, 4δι διά, 48, ὁρ 

χφώζω [ει χρῴζω 815, 4δ, ὐπ. 
χφώζω ειπα ι 607, 30: 677, 325 

χρώμα διὅ, 4. κεχφωμένος 3273, 
Ττ οί γ. ὃ, ἐκέχρωστο. 

Χρώς ωτός 77ο, ὄο: ει 207, 50. 
ὁ χρώς ὦ ᾧ Όλ 4,1. χφῶς Ώοί. 
ὁ χφοῦς 815, 50 

Χρωσάμεναι ἄνδρα δι», δὰ. Ἡ 
Χφωσβηναι διο, 48 

το χρωτίδιον Φου, 
χύακος Ἰπεπ[ῖ» Λερυρί, δὺ1, ὃ 
χύδην από, 40: 437, ὦθ 
χυλός ἀ. 751, 58 
χύμα το, υ οοττοριο 545, 6. χύ- 

µευσις Καλκοῦ 05ο, 55. χυμός 
4. 205, 7. λυμῶδες φλέγωα 
705, 4δ. χύντο χαµαί δ12,2ο9 

Χύσις ή391, ὃ: ὅδο, 50: χύτλον 
816, 12: Ῥ]αι. χύτλα δι6, δ. 
ο Ἀντλῶσαι δ10, 11. χντὴ γῇ 

816,7. χνυτῷ Άιμένι 8160, 14 
αύτρα ἆ. 250, 28: ἀδά, 42. χυ- 

τρόπους 5ο, ὃ: δ16, 18. 
χύω ἆ. 181, 58: 413,26: ὅρο, 52: 
χῶ 290,03. χῶ τὸ χέω 182, δ,1ὸ: τὸ 

(διαχέω δο7, 5ο: τὸ καίνω ὃ, 48: 
τὸ χαφάσαω δοῦ, 55: τὸ χωρῷ. 
190, αά: 182, 1ὸ: ὅδι, 1Ο: 
8ο7, 24: δοο, 1ὰ, 55: δι 1,30 
81ὀ, ὅσ: τὸ ἐνδεοῦμαι δι1, 15 
διά, 20. χῶ ἠσω δ11, 40. χῶ 
ώσω τὸ χολόω 816, 45. αἲ χῷ 
Ε.Ρτο καὶ οἱ ., 8160, 55 

χωλαίνων 38ο, 19. Χωλεύειν 155, 
5δ. χωλίαμβον Μέτρον: γίο 
Χορίαμεβον. Χωλός ὗμα,, 30, 
Χώλος που. Ρτ. 816, 23. χω- 

ττλωώσαι 80, 4: 42, 4. 
Χχωνεία μετάλλου 308, 4 
Χωνες, 5επ5 τα]. 816, 37 
χωννύειν, ἵεττα οσοἵ]ετε΄ 227, 96 
χωόμενος δι6, {ας 
χώρα α Ρτοζπεῖο 830, 33, κατὰ 

χώρα», [0ο Ίοεο 6055, 49. χώ- 
θηµα δο1, 20. χωρητικὲς τῆς 
Ἀύπης 649, 35. Χωρητικῶς 

«δοῦ, 5ο 
χῶσι ἕ. ΡΙΟ χωφίς 6ο], 39: ἴϊοπι- 

Ύπε Επ[ατηῖας εδ. .ἶπ Ἰο- 
εἱ οὐ χωρίζεται τὸν πἀτέφα, 
τα Γεραταιίοπε ποπ ρτῖναι ρα- 
πεπι 605, 16. κεχώρισται ἐγ- 
Ἀωμίου 777, 5. ἈΧωρὶς εἰ μὴ 
εὖφεξῆ--- ὅρά, 19 

χωρίτης ὁ δ16, 1. χῶρος 815,6, 
θ1 816, 53, Χωρῷ τὸ Χωφίζω 
δια, 59 

χώσεται 8ου, 
χωστος τάφος 771, 50: 
πώω 816, 4ο: ες 227, 5ο 

ν΄ 

φ. Βιτησὶ, ποπ ργας[εηΙ]8 οατασίο- 
μαἶβίοα 640, 39. ἀἱρ]οπριιπι 
αγετίαιας 908, 15 

φαβαφός΄ δι7., δο 
φαίφεν ο 818, 4ο: 6271, 90 
φαιστά 818, 4 
φακάσειν 6ἳ φακας δι7, 1 
φαλάσσειν δι7, τά 
φάλλει δ17, 16: 818, 9. ψαλ- 

όρ δΙ7, 3θ. ψαλμφόός δι7, 
4. ψαλμῳδία αὶ ὃ11, 50. φαλ- 

τήριον 700, 19: 817, 90. φάλ- 
της ὁ 500, 20: 490, 49. φαάλ- 
τρια α εοττερίο διο, 325 

ψαάµαβος 817, ὅφ 
φάφ φαρός, εἰ φάρος ον διά, 4ὖ. 

φαάφ εἰ ψαφός ὁ ὃ17, 43. ΟΧΥ- 
ἴοπωδ ψαφός εἰ αριιά Ειωί. εε 
δαἰόαπη, αρ Βοί εἵ ψαρόρ ος 
φάρος: [εὰ αἀϊοςιίας, ΡΙο ποι- 

φίλος, να, βποῖ ναταίιο 
ἸἩ φύλακός. 

φΦαυκροπόδης ἵππος 817, 45 
φαύω διδ, τ, 9: ἆ- 498, 55: δι17, 

17: δ19, 49 

φαφαφός 8ι7, 48 
ψαφιγξ Ὀοχ.ρτο ϕφηϕφ. οὁδά, ὃπ 
ψεδνός δι7, δι. φεκάδες 818, 45 
ψεκτέος 70, 6 
φελιός οχγῖ. 0δο, 45 
φενδεπίγραφοι 7Τον 99. ψευδής 

δι1δ, 17 : . 
ψευδίων φεύδιστος φευδίστατος 

795, 4. ψενδίστατος 51, 14: 
εἵ φευδέστατος 110, 30. φεζ- 
δ05 818, 15. φενδολογεῖνδοᾶ, 
17. ψενστα ἄπ ψαιστα δ19, 
40. φεύστης ὁ 833, 6: ϱεπῖ. 
Ρίατ. αμ ψευστάων ὀνείρων 
773, 3 

ψέφος δ18, ὅ4, ψεφενός εἰ φε- 
φηνός 818, 55 

φέω Ίο. ἃ φω 818, 2 

φζγμα δ1δ, 51. φήγµατα κφρν- 
σοῦ 4οά, 10, φηλαφῳω 8ιδ, 2ο 

φημύβιον Ίο. τὸ φιμύθιον 105, 
38: Αεο]. θοῦ, 5 

ψηνες οἱ διδ, 909: οἳ 108,12. ψή- 
νός δι”, 50, ὁ6: 815,20, εἴἶᾶπα 
Ἠεβεμ. ει θαΐἆας. 

φήσεταει πύρνῷ γνάβον 608,1 
φηφίς ἡ ᾱ. 186, σο. Ῥ]υτ. φη- 

φίδες 818, 26. Ψηφολογικός 
θ88 1 

φήχειν ὃτδ, ιο, άδς 171, 20: 
ψία ἡ 697, ὀδ. .φιας ᾱ. 818, ὃ, 

ἀδ, δο: Ρ]ητ, φιάδες δ1δ, 46. 
φιαάω ἆᾱ. 618, 5’ 

ψιβία σταφίς 149, 38 
ψίβορ νρο» ὅο6, -6, ὃχ: 8ιδ, ὅρτ 

εἴ φίἈυρος ου δ1δ, ολ. ψιὴν- 
ρίζω λος, δ6: διο, 5, φι- 

Βύρισμα 810, 1. ᾧφιᾶυ σς 
διό, δα ὃν ο. 

ψιλός 818, 55: 819, δὸ. φιλὴά- 

ρουρα 818, 25. Φφιλὸν πνεῦμά 
δσ1, 26. φιλῶς, πιο, ἄὔδαμε 
αὐϊμπεῖο 977, 3δ: Βιηρ]οἴτοτ 
777. 11: φιλῶσαέ ὀννακεως 
520,18. φιλούσθαιρῖεπι! [ρἰπίτα 
εβετιῖ 780, 21. φιλωτικοί εἰσιν 

ε οἱ Ίωνες 904, 05... Φιλωτοκὸς 
των τρικῶὼν 1 -πά,δὸ 

ψιμύνβιον νμ]σ. Ρτο φιμμύθιον [ειι 
Ψιμύθιον 6ο”, 66. φιμυβιοῦσΊαι 
406, πό: εἴφιεμνηιοῦσθαι ὁ12, 
5η. ψιμμύβιον 4ριᾶ οοτη]ςοΒ 
Ρεϊοτθς ας Ῥ ποτ: ταξ ψί- 
μυθος πο. οοτρ!τ, 

Ψέν Ῥτο σφύ Ὀγιαευί Ίος, ώτ 
φίε 81ο, 6 

αοδή 
055, 45 
διδ, οι 

--ψιον γετηα]ια : 
ίσαι τὸ ποτίσαε 

Ψιχίδια 108, 1 
φίχω τὸ ἐμβρωματίω δ19, 6 

Φίωδιδ,ἀ, δ, 1ο, 2ο, 48: ει 2720, 48 
ψό, νοκ ρα[ῖος. 4ο5, 
φολόεις δις, 7 
--ψόε ΟΧΥΕ. 310, 47 
φοφομηδής δις, 9 
, υπ] ο 19 
ύδι 10, 19 
ύ ϱφὲ - διὸ .15 φύῃ 

ψύβος τὸ ψεῦδος 819, ὅ, κὸ. φύ- 
9ος, [α]ίο 81ο, 4ο 

φυκτήφ διο, 30 
ψυχαγωγία 819, 32. ψυχαςειν 

δι0, 27. ψυκένς ἱμείρων Τ δι9, 

δα. ψυχή δι9, 5ὰ. φυχβὲν 
δέρμα 2090, 46, Ψυκχίδιον 147, 
17: 340,9 6 

ψύχος τὸ δ19, 51. ψυχρός 820, 
50. .ψυκροί, οἱ βφαδεῖς 455, 

: 4. ψυκφοποιός 931, 94. φύ- 
χω δι0, 28. ψύχω τὸ 6ωογονὼ 
διο, ὁδ, ἴάεσα ψνχῶ ώσω, 

φώ απαὀτυρ]. Πρπϊξ. δι, 91, 
ψώ τὸ πφοσεγγίζω δ17, 10:818, 
39: φῶ το ἅπτομαι 818, ὁ6: 
φῶ τὸ λεπτύνω διδ, 2: δ19. 
ἀτ: ψῶ ΑἨδίετβο 817, 5 

--ψω. ἀείεεε. 352, 13 
ψώα εἴ φῶςα 81ο, 4χ 
Ψωλό» δνο, ὀ7. ψωλή δι9, 45 
φωµός ὅιδ, ὃ, 1α: δ1ο, 49, 98 
ψώρα αὶ δ1ο, 48, ὃα: ὅσο, 1: α 

Ρτοάαςσιο ο θοῦ, ο 
φώκειν 8168, 44: ει 743, 9- 

ο 

ω Ρτο α δοᾷ, 16: Ῥτο α Ῥορδ[ίσε 
820, 89: ὅρ4, 11: ΌῬτο ἡ δθᾳ, 
δ: το ο ἵπ οέροξ 19, 10: 
006, 39: Ῥτο αυ Ὡοχίεε 625, 
ὅτ: Ῥτο ου Ὠοτίσε 14, 10: 
506, 560: τοῦ, ὅ8: 819,55 :835, 
67. ω Ἰπο 613, 96. ω εκ Η 
τῶο, ὀσ3281, 11: 978, 26:611, 
ἆ9: τοῦ, 49: ποῦ, 6: εχ ο 603, 
ὃτ εκ αοή οι. δὲ 

ὦ Ρ]εοπα[ἴευπο, Ἡῖ 80ο, 43 
--ω Εξ ωος αὓ ως 74, 11. --ω πα 

ἀπα]ίποή αἀπαϊτας εἴτουπι[εχιιαι 
Δοοεηῖυτα, 6οφ, ὃτ 

π-ω εκ ονα{-- 412, ὁ7 
το ΝΕΟΙ, Ὀατγιοπ, σπα Ποπη]- 
πι σοπηρο[σααι, 1ταηδίῖ αἶῖας ἵπ 

ε, βὔθθιπι Ι ὅτο, 45 
--ω αζπειὸ. εκ οΆεν 098, 4Ο: Ρο 

οΆεν 770, 17. --ω ανετο. ἵπ 
αμίυῃς αὔδαια « Γοεήῦαιας 90ο, 
”. 1ο : 

ῳ οκ οι ἴπ νετῦ. Ῥταει. 617, ἀξ 
--φ ἀἱρ]]οπραπι αἀνετρῖῖς πῖ-- 

μδ, (αἱ ποη 005, 5 
-ώ ἀηῖαπ, 204, 4: 605,24: ου. 

ο Π0ο, 90. ω εἳἵ ὧν Εοεπίη. 
141, 14. --ωώ οὔς, Εκ ὧν όνος 
θτά, δι 

--ώ αἀγετο. 000, 15 
--ῶ νετὺ. 4. εχποπι. ή 713, 34. 

--ᾧὢ εἰς εἳ ᾷς 129, 40. --ὢ ὧ 
ᾷ ΓΕ. το ἄσω ἄσεις; σει 950, 

ὦ αὐγειὺ. αἀπαῖτ. 79:, 1 Ἱπάῖση, 
618,12. [ει ὦ, ος ο) 

:τειτρ. 503,06, 98. ὢ τοῦ Δαύ- 
µατος 396, 19. ὦ πόποι δ35, 



1το”5 

Ὅαά, ὦ, τος. ἀἆτοιν. 811, Ίο: 
835, 14. [ο ὦ σύ, χει τα 830, 
.., ὦ νοσαπάϊ αάν. Ιταπδῖτ ἵα 
ἷω 48δα, 1 

ὦ τὸ ὑπάφρχω 697, δὲ: 777. ὁ5: 
δρ, 16,20: τὸ λέγω 903, 33. 
ὁ ὃς ᾗ ασίστ. . 

ὦ τὸ ἵνωι 467, 48. ὦ εἷς εἴ 477, 43 
ὥα καὶ ὃλο, 6: ει 339, 435 5390, 67. 
ᾧα [ει φα [, εκ οἵα 13, 40 

ὠαφία 1 εοτοηῖν 588, 45 
ὧγε αὐ οἴγω άΒ6, 7. Πο ῴγβαι 

ἀ8α, 8: εἴῴγον  ὅλο. 1,31 
Ώγνγος εἴ ὠγύγιος 8ρο, ὅ7 
ὧδα εἴ ΛΙτ. ὄέωδα 615, 49 
ὧδε ανετὺ. ὅτο, «3 
ὥδευον αὓ ὀδεύω δ13, 0 
αδή ὃτο, 50 :56ι 110, 34. ας 
᾿πομίματα ,. 98 
-ώδης, µεσουσιαστικόν 01, 29: 

οπος «68, 50. αἲ ---οόης 
Ραοµγια. 106, 131 20, ο 

αἳ, οἱ ὦδησα 1 

ὧδί ἓ Ρτο΄ ὧδε Ἀπο, οὃ 
ὠδίνω 98, ῥο, 26: 101, 41: Ῥτᾶς- 

τοῖς, ινε ᾿ δι . 

--ᾧδίον ο 

ὠδίς Ἡ Ἶ 8ο, δ Β 

ὠδοντωμένος αὖ ὀδοντόω ΄ οὗ, 0 

ᾠδός α160, σε: 85η, ὃι 

ὠδύσατο 8ι, ἆ 

ὧεα Ρ- Ρτο οά 843, 48 

---ώσες ή ο δεν 50 
--ᾧεν ετ ἵπ ρεπια οἵ 11 [εεαπάα 

οοπίας. σε 3 

ὠν ... 78, 51 821,10 

νν νς  Ἀπήζθ Ῥτο ὁμιῷε ϕ οκ άν 
ὦθω τὸ ἀπώβω ΄ δι, 48 

-ὢῖ παρ 1ᾶμα ἵη σα[αα]ϊδις 1γθ- 

πμ ωξ, [σά νοὶ ωἵ νο] ωἵ 669, ὁδ 

ὤέγννντο Ρ. 057, 31: ὅ2ο, δ2, [ο 

ὧτξε αὖ οἴγω ὅρο, 55 
ὧϊον Ε, τὸ φόν 821, 4 

ὧκα [. αἀνοιῦ. 841, 13: οἳ Τὸ, 
2ο: 111, 84. ών 

"τα οοπερίιο ἀἙ] 

--ωκή λά 55, 37 

ὠχινάκνς 48, ὃι 

ὠκίων ὥκιστος 750, 30 

ὅκουν ἳ οἰκὸ 017, 43: 82ο, 16 

ὠκφιωμένος αὖ ὀκφιόω δ1ο,1ο 

ὠκύαλος 921, 30, ωκυεπής 831, 

54, ὠκυλάλος ὅλ1, 54. ωκί- 

µορος 590, 57. ὠκυπέτα Ζεύς 

780, 7. Ὠκυπέτη Ηαιργία 148, 

30. ὀκύπος Ρτο ὠχύπου» 052, 1» 

ὠχύροος 72. 4Τ. ὠκυφῥόος ΐει 

ὠκύῥύους 831, 50. Ῥηπα, ὠχύς 
8αι, αχ 

ἔλακα Ώου, τὴν αὖλ. 025, 57 

ὠλένη καὶ 518, 191 Ρ]Ητ, ὠλέναι 
Έλι, 57. ὠλέναι αἱ καλαµίδες 

488, 5ο, Ὠλενίηπέτρη Ό1, 9δ 

--ωλή ἡ ᾱ. 9 ὀορς] 

λίγη 811, 40. ᾽ὀλίγγιος 921) 

ο στη οἱ ὀἈίγγη θε, ἀθ. 
Ἠπο λ, οὖπαι Ηείγοῖν 

ὦλιοι [ειι ὦλλοι {. 841, 54 

ὦλέ εἰ ώλκες {- δι, 5ο 

--ωλοέοι---ωλον ἆ. π9ῦ, 9: 503, 19 

--ωλός ἳ 596, 9 

--ῶαι ραΏ, αὐ --ὤὦ Όσο, 3 

ώμήλυσα 
813, 18 
Βα1, ὅλ ὁωήφησε αν ὁμηφα - 

Ὃπήν ὁθολιὂ ὠμηστοί(σθ1, δε 

ὤμιξεν αἷμα 018, 7 

ὠμοβύρσιος 908, 41. 
811, 48; ὠμοχυδιᾶν 8313, ὖ 

ὤμοι Ἀἀγετυῦ. Ιπάῖρα, 618, 13. 
ὤμοι οἵ οἴμοι 823, 556 

ὠμοιῖν Ε. Ρτο ὤμοιν στο, 13 
ὠμοφγέ, Εεωμµοργόν 83, 13 
ώμος ὅσα, πο: 27, αγ. ὠμός 

802, 19, 33. οὀμοφάγος 933, 
Ττ ος ὅδι, 55. Ρατ. Π, ὠμοφά- 
γα 391, 58, αἲ ὠμωδιάσωσερτο 
αία- ν τον 

ὤμωςον εἵ οἵμωςον 618, 15 
ὤ-ων Ῥτο ὧν ἵπ δο) τι Επι 

Ρίϊο. ἀεοὶ. 6, 656::813, 47 
--ων εχως ΑΠίο. 116, δ. ---ων 

οοπαραταήναπη, [γαα εκεεᾶῖτ 
Ρεἰπαίναπα [απ 100, 19. ---ων 
σοπιροβία, ὕαγοπα 8ο, 60, 
--ων οοπηροβϊτα οοπηπηπία ϱ 
µα πεμῖτο ἃτο, ὂ, ---ὦν ραῖ- 
ἁρῖα τοπο ἀηᾷΤετ. ὅδο, 54 

-ων ὠνος 190, αὔς 936, 57: δά9, 
4Ότ ων ωνος Ἰαπδίεα 813, 
1ὔ. --ων ωνος ἀεποπηπαιῖνα 
481, σο, ---ων ὠγος ραΙτοπγπηῖ- 
σὰ, Ρεπ]Ππιάσα επ αὰ ραΙτΟῦΥΗΝ. 
ἵπ ὅης εππά στη µαδεπῖ 540, 55. 
τν ὠνος Ῥτορτ. εχ ὦ 696, 9 
-ων ονος ἆοο, 5: 49, 4δ. --ων 

οὐος νουυα]. ἀδά, 39. ----ὼν ογσςν 
Ὁ. οοπυραταιίνιπα οἳ [αρει]. ας [α- 

εἷαι 9 Ὦ α5δ 
--ων οντος 336, 4ο 
--ών πποπο/γ]]α μα ππα[απ]ῖπα, 66- 
: αάνο τεὔποπΙ ω 8ου, 19. ---ών 

ὤνος οοπηρσο]ου[ίναο [ρο6ς, 603, 
ὃι: Ότο, οὐ 

--ών όνος 4. τάι, 14. ---ών όνος 
επι]α 680, 58 

---ών όντος Ραταῖρ. αοξἰΕῖ Γεουπ- 
ἀἱ κδτ, ὃ 

--ὦν ὤντος, οοπηροΠία: ᾱὲ ὤν ὥ- 
νος, ἀεπομιῖπ. 6084, 40. ---ὢν 
ὤντος ΡΙΟΡΓ. Ἡ. 45ο, ὁ6 

ὠνάσηται 1)ΟΓ. Ρτο ὠνήσ. 608, 48 
--ὤνειος ᾱ- - στ 
-ώνὴ Ῥτο όνη . 4ο 
ὠνή δ μθ, 34, ὢνή εἳ ὦνος ωμή 

ὅδ. ὠνητης ὁ 588, 44 
--ώνιος ᾱ. 230, 85: 3317, 1: 087, 95 
ὠνοματοπεποιμμένα: Υ. ὄνομα. 
ὦνος εἰ ὠνή αὔα, 17 
ᾠνοχόουν 3 οἰνοχοώ δι, 40 
---ώντειος 2.0, 50 
ὠξυμμένος αὖ ὀξύνω 708, 19 
--ωο Ε. οκ ΔΙΙ. ω” νε) 13 
φόν, ον ια 3, 39 
--ον εἴ ὦῖον 005, 3. ---ϕον Γι - 

[η 415, 30 
--ᾧῶς 4ῦ ως 75, 5. --ᾧος ᾱ. 3ῦ, 

δι, 4χ: ει 29, 36, δο: οἳ ὅ., 
1: τι, Ἡ 

ὠοτοκοῦντα 04, 38. «ὠοφοφοῦν- 
τα μ ω, κ 

ερ Τ. ὠσείπεφ 3, 0ο 
.. οἱ ἡ ήσλωσι 781, 40, Πο 

τοὺς ὦπας 120, 593: ὦ53, θ. [εὰ 
οἱ αἱ ὧπες 830, 4, οἳ αἰἰδῖ. 

ὦπολ.ον [οι ὥπολκον { πα, 50 
ᾠπόλος [. ὁ αἰπόλος 641, «5, [ο 

οἳ Ρἱητ, ᾠπόλοι 811, ὃὁ 
ὤωπος ον ά4δο, 3] 

ὤπτησαν αἲ ὁπτάω 60, αὖ 
ὤπυνιε αἲ ὁπυίω 815,1 
ὧρι ὧφες, ὤφεσσι Βαῦ, 4 
--ώφ ὦφφε Ππαίο, 4Θο; 7: ὧρ 

πουμίτα 7τ6, 19 

ΙΝ ΕΤἘΥΜΟΙΟΕΙΟΟΝ ἄΚΑΡΕΟΥΝ 

[πο ἵοπηροτε 6052, 10. ὧρα καὶ 
μοφβή ὅτο, 66. ὦφα ἡ Φφοντίς 
505, 121 650, 08, 45: ας 
ὥρα 621, 43: Όθο, α, 55: εβ 
επίπι ράτοχγίοπου 825,35. [οὰ 
αἳ τεπυῖ [ρί. ὧφα, οπτᾶ 117, 
18: αάθ, 1ο: άοι, 4ο. ει ὦ 
Φυλακή 117,30, λ(ν, ἅδο 
οῶ, 14. ὡὠραϊστός 192, 39. 

ὠρακίθειν εἰ ὠώρακιᾶν ὅ25, 5 
ἀθγιιώαν ἀτθν ἂν 
ὠφεῖα σιτοδόχα ποτ 6907, 53 
Ὠρείδης ει Ὡρείτης  δ3ὅ, 47 
Ὠρείβυα  δ35,άα: ετ 1{, 34 
ὠφεῖν τὸ φυλάττειν Όο, 44: Τ4, 

39: 309, 45: 457, δν: 43,30. 
ἄτεπα α[ρί. ὠφεἴσθαι ολ αμ 
τεσβαι 8 
ο ή Ὠρείδης Β.5, 4 
ὤφεσσε ο 8.0, 56 
ὤφετο το 518, 56 
ὠρεύς εἴ ὠφείτης 825, 
ὤρη Ἴοτ. ἡ Φρονσίς 448, 
-ωφή ᾱ. 555, 16 
--ώφμς 28ο, 418 
Ὠριγένης « 65ο, 35, 1ο 
ὥριος 810, 40. ---ώφιος ᾱ, αὓ ωρ 

ὥριστος [- ὁ ἄφιστος41δ, 18:835, 
95, τηκρῖθ ΑΠΑἱοβ. ώριστος, αἲρ. 

ὃν ας Ὡρίων 
ὤφμαινον ε» ε θαα, 8 
ὤρμει πρὸς τῇ γῆ 581, ὃ 
ὥφμενος {- 513, 90 
Αα ία 835, 5ο. - ὠρολογεῖον 

820, 17: οἳ νὰ 650, 15 
ὤροφα Ρ- ΡΙΟ ὄφωφα 055, 1ὸ. Πο 

ὤροφε δα, 48 
ὧφος ὁ 805, 4δ: ο ὧρος 3ο, 2. 

ο ώρος ὁ ο αμ 9δ8χ, ἀς: ὁ ἔνι- 
αυτός 945, πχ: ἀπά, 560: ὁ ἕ- 
πνος 117, 19. ὧφρος καὶ υὖρος 
ου[ϊος 46ο, 31. ὧφος ὑδεγι. 
833, 39. εβ οἳ ϱτ. Τά, 3] 

--ὤρος ΡΙοΡΙ. 743, 37. --ωϕός 
αἀϊεοῖϊνα ο πάς, 39 

ὠφοσκόπος ὃ 308, 50 
ὦρτο αἲ ὄρω 826, τι 
ορύω θά, 3. ὤφχμενος 34, 
ατα ' 

ὠρῷ τὸ Φυλάττω 707, 48: 8οι, 
3: Ἰόοπι αἲρίτ ὀφῷ 083, 4: 
820, 1ο, ὁὃ 

Ὠφωπιος 
ὠρωσύχειν 
ὧν ἆ, εκ ὅς 82ο, δι: ἄκχιι βρπϊ[. 

δσ4, 19. ὡς ἐπίπαν 149, ὓς 
ὧς πρὸς τοὺς Ἀοιποὺς, Π ομα 
εψμ οο [ο ΓΗΣ 663, 17. Πο 
38, 30. Ιἴειπηπο ὡς πφὸς σύγ- 

αφισιν τῶν ὥΆον οὥων ὅ8ο, Γιά 
ὧς εἶναι παφακείµενος 353, 45. 
ὡς, υἱπαπη- ὅτε, 47. ὦς ἕω 
ὦλδεν, αἱ πιο 587, 30. Πο ὡς 
Ζάμολξιν οἴχεσθαι το εἰς ἴδιι 
πφὸς--- 108, ὃν ὧς' οχγΙομυπα αὐ 
ὃς Ο10, ὅον ος οἰουπι]οκυ αι 
σεν 48 

ὥς ὠτός Ώου, ρτο οὗς δδά, 311 
το, αατ Πιδβῖν απάϊομιι ὦς 
009, α 

--ως ων ΛΙΙσα 110, 7. ---ως Λι- 
οσα ραπ αρπι, ἵπ φπ49 οᾱ- 
ἀαι ὅτο, αι εοπηπηνῖ πορη]- 
παιϊνί τού πα τούποι 006, 551 
υπασα αυ αι  ἴα 

στο τπτ ααααωκω»------------- - 

..------ ο“ - 
ὠμογέρων ὧνα 835, 7: ος 117, 51. ἐν ὧφα, 

χοῦ6 

ἀποῦ, ταπίυπι εἴτοιπαβοσείτας 
οὖ5, 59 : κ μ 

πως βπϊι αἀνετ]ῖε εοσπαϊα Γαπε 
αἀμοιρία ἵη μ, 6οὔεπιφαο μἴσα- 
σπε ἴοπο αάο, 4, 0 

--ωςω ᾧ 310, 15: 4600, 90: ο Αἲ- 

τσα Βεχ. 988, αὃ 
-ῶφῶος 106, ὅδ. ---ως ὦος φις. 

εἳ μάς ωτος ́̓ Ττο 36 
-ώς πιοπο[γ]]αῦα αοπῖα 77ο, 19. 
--ώς ος τα [ει πκώς ος οχΥ-- 
ἴοποπ ὅσι, δ. --ώς ὦτος ὁ, 
4δτ 406, δ, ο -ώς ὦτος ῥαγ- 

εαἳρ. 230, 66: 234, 6. --ώς 
ὥτος πει!το βεῃ. 334, 

-ώς ότος ταδα, 
ντ πω πτορτία 

ο. {[εὰ οἵ ---ὢ ο έως 
190, ὃ - ν.« δα τν 

--ώσα ὧσης ΡΙο υἴα νίας 3 
ὡσανεί, νε]ατῖ 645, 1ο. 

84, οι 
--ώσχω ᾱ- εκ γετρίδ 

ἰυσατϊοπῖς . 
ὡσόν ΡΤΟ υἱόν ' 

α δε 

--ωστής ἓ 577, 1ο 
ὠστίςεσθαι αθαδ; 
-"ωσύνη ᾱ. 3τ5, εε 
κο  8μδ, α 
τσ ὠσιχοφό. ΄ Σχ. 

ὢσχοφ όρια δα ο) αριά Ἠο- 
λε δν ώσχοι ε[ίοσι(ε ἁ 

αἰά-αριιά 4π1οσι οἱ ὥσχαε [οθπα, 
οᾳ. ΝθΙΓΙΠΙ ωσχ. ῃ 

Φωᾶ, αξποίάει (ωρεά οἱ μια 
φορία 6 

-ώσω ΟΕ [αοίαηῖ ἵπ Ρα ὁ 
: 38. ---ώσω [.ργο οήσω 33 

ὦτᾶ, δα ὠνᾶνθαδ,κι.ΦΗΔ ὠταν θά ταν : Ἡ 

Ηείγοἰι. οι ὧτάν οἳ να «1 
ὧτε Ρο ᾧ [ει ᾧτωνι δ1ὅ, 19: [ 

Ῥτο ὠσείτε 825, αῦ 
ὠτειλή 6603, 30: 636, ὃ: δα, 
-ώτερος ώτατος 317, 10: 75, ο 
ὠτίον ον ὉΤὸ, 10. «ὠτιαφόι 

ὠτιοφόροι 830, 36. τίς κα 810, 
36. ὠτογλυφίς 3559, 16. ὧὤτο- 
κατάξιδες 26, αδε ατίν 

6, 3ο ας 
--ωσος Αὓ ὦς ια] 
ὠτώεντα µύφσον σ5 
ὠντός [ει ὠντός 
ὤφελον ε. ε. Δ0Γ. 3. 

ὤφελε αἀνοτο. 045, ἃ 
Τώφειλ) ὀλέσθαι κ. 

αφέλεια οἳ οφελία 3,30 
φχόμην αὐ οἵχοικαι 2ο, 19 

-χα Ρο φΧνκα 
ὤψ τὸ πρόσωπον 149, 7: ὁ 

Φβαλμός Ό01, 1: 71ο, 93 ὁ 
ο ασ καὶ τὸ π ΑΣ. 
.. ὦψ ωπός, οἳ Ώψ ὧπος 

«8160, 18. δοᾷ οἳ - με : 
πα 54, δὅ 1 286, ὅτι 

εἵ αἰἰδίι οπ4 ορηφιιο γα ἳ 
ταῖὰ οιἶαυ ἵπ ρίως, ὧπις, αὺ 
σοιηροβτα 1ος, ν 

ὧφα } 486, ἀπ. ὤψειον αὖ ψείω 
91, χε Τόο, 66, ο ψοποίη- 
σαν 4ὺ ὀψοποιέω εν) 

--αω ἰν 307, 301 το όω 41δύ1 
Ῥαὔγ ίσα, η [ξ ογίυπα ο 
πο ] 679, 5. 
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ΛΟ ΟΕΤΕΠΟΗΝΥΝ, ΟΥΑΡ ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΟ: 

ΝΟΤΑΒΙ ΜΕΒΕΝΤΥΠ. 

Αίι πμπρίια 664, “56 
Αύαςιις Ῥ ιοθον σσ, 21 
Αὐατπαοϊ, Ρορ. 2, 38. Αθατηῖν 
ορ τν ., αλ 
Αάοπιπῖ πιμηῖπποπ ΄ ὅ8δο, 1ὸ 
Αὐϊεσῦο οοπ[οπαπιῖ5, νουσα]ῖ 

Ῥτοάιειϊόπεπι εβιεῖε Το, 
Άρτοπι βταπιπιατ. οἷτ. ά9ο, 51: 

δυά, 7 
Αὐ[οίαιε Ῥο[ιης αοοι(ατίνας 43, 
δι ποπιπάνας΄τ07, 7: 8δοδ, 

47: ὅπαε τάπιοα Ὀατυαγϊ[ωῖ 
Πρεεῖον ἁῑεῖτας μας, 

Αοαάεπιυθ ἴάοια εἰ Ἑκαάοππιθς 
α απο Αεαεπιῖα οἵ Αεαάε- 
πηΐα σι 4-4, 1ο 

Λοαπιαδ μΠ15 εχ εροπγτηῖς ὅ6φᾳ, 
1 

Αα τὰν Ππαθτε Τοπ18. 
Αοεϊριιταπα [ρεσῖεο οειο 6δο, 

Ἄεσο Φαπιῖα ΄ 49, ο: ὅτά τά 
Αοειι[ανα τποπο[γ]αῦιι ἆε- 

Ππϊτ ἵπ ν 518, 6. ασοι[αῖνιις 
ἵπ α εκ σεπῖτίνο πος, εἷ- 
ἀεπι ε[ ὁμόφωνο: εἴ ὁμό- 
χρονος 190, 3: 1π α ἀε[ποεπς, 
Εεανῖ ἴοιο εὔετίατ δ0δ, 4, 
ποου[α γης ρεγτο[γ]]αῦιις 
Ρτο Ι{ο[]αθο ἁτο, 58: 595, 

6, ασειίαιῖνης ρ]υτα]]ς ἵα αξ- 
νοτοίιπι δ47, δά. 4παετε 
Αάνοτῦ. : 

Αοετνῖς Ετιπιεπ εἳ παω πα 
Ἱππροπὰ [οταπα εσγδίυπη 457, 
45 

Αεε[ιοἆοχις οἴτ 300, 11 
Αολαία οἶἶπι Αεξβῖαῖεα 28, 1ὔ 
Αε]ατποπ{εδ ποϊαϊ αϐδ, 16 
Αε]ετυβα ραῖας σ4τ, ἀδ. Απῑιο- 
ε παβαπι Ῥτοππιμτοσίυπα 6γο, 
η. ο 1 ( 

ΑεἩί]]ες Τ]εβα]ας Γαῖε δ47, 3 
Αεϊᾶα., Ἰπεϊάεπεῖα ετ ρυησεσύα 

Ἡπρισαν 606, 55 
Λεὶς, Αοϊζσα]ας, Αοϊάα]ια 4δ, 21 
Αεπιοπ]άσς ' 40, 48 
Αεοπαεὶ πποπῖες 5ο, -58. 
Αοτγοαπηαϊα εἶοβτπο εκρ]οία, Π 

ἀἱεριίεετεπῖ Όρο, 5 
Ἀεϊπεοπ, τεκ Αιῆᾶσας δ4, 195 
Αοϊϊναπα ΠρπὶβοαΠοποιη Ἠαμρτ- 

τα εοππροβτα, Τοπὶ ποῖᾶπα 
απαιη Ῥαῦεαπῖ 210, 9. αοιῖνα 
τοπἠραιίοπθ. παεδαπι Πρπῖ- 
βοαιἰοποτη αι Ροῄΐναπε 

ο 8ογ, 15: 40ο, 53. θοιῖνα Ἶτ 
ταρ[επῇ: Ῥαΐμνα εἲἴ πειιτα 

1Π Ἐν [ο Ἰξουιιῖο «ΤΡΙ. 

ει 507, 14. αονα” φπϊῖνας 
ἀεβαι, οἳ αἷδας ραβινά 1οο, 
α-ε 

Λειοτῖ Ραῖετ δὲ, 49: βας 11, 
“σν η 

Λοιβίαυς εἴιατας 500, 5ο 
Λοιτῦς η οοπΙσχΗι ΟΓΛΙΙΟΠΙ9 

γοττας ἵπ στανοπαί ΙΙ επ- 
οἰῖσα [εηπαιατ ἀῑειιο 058, 
α:  ἵπ οοπαςοπς στανεπα 
Ῥταδεππίεια αμ[οτροι σὔσ, να μ1 
ει 415, 54: δοι, ο: ἴπ αΠίς- 
Ρεπ παπα ποπ σα], οι 
π]ενπα εἰ Ίοπρα 547; 19. νὶ- 
{ε Όχγίοπα. 8 

ΑάῑεομνΙ παιήτανα Ἱπάυ]ε πση- 
ἆοσια [αυ [ἰαπᾶνανα, εἲ σοἩ- 
ττα 199, 1ὸ 

Αἀοτατϊ Ώειφ ατ γεῖε ἀ4δο, 56 
Αἀτα[ίας ε ΊΠεβαπο Ττοε]ίο 

Ῥτοίισις 47, ὅδ.: «Αάτα[ῖῖ 
βία εν) 30, 90. 

Αάνετρια εκ οπιπΙ 9 οταξἰοιἰ5 
ατήὂυςφ 78, ὅ5: ο ποπῖπο 

54, 39: οκ σα θις οπιπ1ῦ1ιθ 
79, αἱ ποπ Εογπιμῖὰτ ϱ Πο- 
τηϊηῖθας -ἵπ ἀπρίαπι ἕ νεὶ ϕ 
ζἀεμπεπιρας ο, 49, Αάνει- 
Ἐήπα ποτηϊπαϊο, [ει Νοππεα 
αἀνοτοίαμτοτ α{ατραιια; 615, 
ἀθι ἀστ, 6: 0δο, 49: 8ο0, 
18. Πο ἵα Αὐνετριήνα ἴταία- 
τυπα ποιποῃ 62, 47. αάνει- 
Ῥῖα ποπι]παλία τηῦ]ιᾶ, Ἱ. αυυ]- 
τα ποποῖηα ἵπ αἀνετρῖᾶ Ιταηδ- 
Ίοταπι 500, 18.  αὐνετυίαι 
εκ αεοπ[αῖνο Πηθυ]ατὶ 6095, 
ὃ: εκ ασοι[. Ῥ]ατ. 647, 54: 
005, 17. αἀνετυ]α]ίσετ υΓΙΓ- 
Ῥαστας αἀϊεοιῖνα πευιτα ἀ4ρο, 
44: 087, οί, αἀνοτρια]εια 
εοπβεμοιίοπεπι Ίπειππε αἀῑε- 
οἶῖνα πευῖτα 18”, 55, ἅα, Λά- 
γοτδία ο ἀαΐΐνο, κε α[ετῖριαπι 
λαῦεηι 58, 19. αὐνετὺῖς ε 
ἀαιῖνο ἴαοια, εαπζεπα Γετῖριιι- 
χαπη [ετναπι 734, 20. Ίπ δὰ- 
νετρΊατι ΙταΠΦΙΕΠΣ Ἠοππεῃ, 
ποπηϊηϊο {οπρίιταπα /'τειιποι 
47, 1δ: 14, 4δ: αὐῦ, 3 
αἀνετοια]ίτες π[ατραϊα πιοτοὶ- 
πα, εαπάεπα εππὶ Γαἶ5δ οα[ῖ- 
Ῥη5 [εὔριωταπα τειίποπι 62, 
48. ἵπ αἀνετρίαπαι ἰταηδιετθ 
ΠΟΙΠΕΠ,  40ΟΕΠΙΙΠ επ επι 
τειίπει 508, 961. Αἀνειρῖα 
επι οοπῖυπεῖοπῖρας οοἰμοῖ- 
ἀεπιία, «αποπιοᾷο αἲ 19 
ὀἰεεεσπαπίως θ44, 24. Αάνετ- 

Ῥία πιοπο[γ]]αίνα Ἰπ Ἱοπραπα 
ζε[ποχο νο]απῖ 8ου αἲτ Πηο- 
πο[γ]]αδα, Ἴοπβα Ῥ]ετά(μθ 
οπιπία 4οῦ, 390.. αὐνειδία 
απαϊπος Ὀασγγίοηα Ῥτο οἳ- 
εππαῇ. ὦΤαά, 9δ. αὐγετὺυῖα ππε- 
ἀῑειαιῖδ μπάο Γουπιεπῖας 175, 
ἀπ. αἄνεινια τοπηροτῖς' Ππάς- 
Επ, α επ]αδγὶ5 τεπιροςῖδ 
Παπὶβοσιίοπεπα  αἀλινεπιὰς 
419, -ἵα.  Δλνετυῖα ἵπ. Ἴοεο, 
εις «εϊετῖς εκ Ίοςο εἰ α |ο- 
εππι παϊυτα Ῥείοτα 617, 33. 
αἀνετὺῖα 6 Ίοσο, Ῥτο βεπῖ- 
ενῖς 46ο, ᾱ. εκ αὐγετεῖῖς 
νετρα πι]τα 205, 5 

Άεα, Ῥτορς. αῇὖ, 34 
Άθαεα, Ῥτορτ. 5”. 3 
Άεεῖιες [δι Λεῖες 55, 31, Λεξ- 

τας πχοςγ-ει β]ίαε 915, αι 
Άεραε 27, ὃτς οἵ 28, 54. Λοσαε 

Ἱεριίαπο ΄[ασταε 546, 49. 
Άερασις, ρεπ]ε 358,1, 25 

Ἄομεις, ' Ἠε[εὶ . Ῥαϊετ 258, 260 
Λερία]ος, ορ. 77, 17. ΑΛερία- 

Ίει5 Ιπασ]ί Ε.123, 11. Αεριᾶ- 
Ίεα 57], ὅ-, Λερία]εα τερῖο 
32δ, 1ὸ 

Αερῖπα Ιπ[, 57, 9. Αεβίπᾶειπι 
τα ΗΙΠΗ 98, 11 

Αεαϊ[ϊ εἴντιοπ 27, 54: β]ῖα 605, 
6. Αερηβνις αἰἰοποχηπα Ἰ- 
Ῥγογαπα 198, 19 

ΑοβγριιΦ, Αοτία οτι άλι, 11: 
Ῥτιίσοτιπι :Ἱάνεπαπα ππαῖος 
άρα, 1ὸ: αεσοείσε, Ῥεεςᾶ- 
ππαι 29, 18. Δεβτρϊ α [οιε 
υΠῖ 5ο, 1: αρ εἰ Ώουες 
οοἶαπι 77, 45. Αεργρὰ 
αβτοποι): 007, 55. ΑεβυρΏιις 
ΡαΠὶ 505, 1ο. Αεργριῖαπα 
νοεαΡ. Ὅδα, «α 

Αε]ίας, Αείία, Αεϊϊας δε 5 
Άοπεαε ΒΙ Ἡσπις εἴ Ἡοπιιι- 

Ίμ9 49ο, 32: Ἰοῦ, ὃϊ: Αί[ιᾶ- 
πῖι5 αοᾷ, 1 

Αεπὶρπηαιῖοι [ειππο 6054, 39. 
αοηὶρπιαία. εοπνιγ]αἰνα. σα, 
5δ. αεπὶρπιαιῖς νεἰαια τἼνεο- 
Ἱορία 40, ο . 

Άεπὴς ορ. Τητας. 50, ο 
Άεο]ες υμᾷε ἀῑειί 57, 35. Λεο- 
165 οἱ Ώοτες Ρτο εούεπι 1ο, 

5.2, 94, : Αεοϊεπ[βνης τη [ία 
Ῥ οβοίοσπα Ρα19 πιᾶρβηᾶ 57, 
30. Αεο]ες α 1π ε νετιιπί 7, 
18: ει 447, 24: α ἴπυ γει- 
τυηῖ, εἴ.εοπίτα 4866, 0: α 
Ῥτο-ε ἵπ αἀγεὺ. α[ιεραπε 

δοι, 5: α ῃτο Η, πμ Ώοτες 
πιο, 21 ε απο γετιιπν θ1ὅ, 
δῦ: τε Ρτο -α υ{ατραπί δὅ7, 
18: αἴ(αε Ίτα 3έρσος Ῥτο Βώο- 
σος 1], 34: εΡρτο « αφῦ, 
11: 3 Ρτο εε πο, 28: 005, 

55: Ἠ Ρίο εε,- αἲ εἰ Ώοτγεθ 
487, 6:  Ῥτο ει ἵπ γετρῖφ 
ἄπ., ἐφίλη 35, 4, «135 4 Ῥτο 
ε 0οῦ, ὖχ: η Ῥτο υ, Ὁἵ νγός 
Ῥτο ννός 0ο8δ, 56: Ρτο η, 
υἳ Ῥοεοι 671, 123: οἳπυ 
νετιωπῖ ϱ40, 18: ο Ῥτο α 
015, ὅτ: υ Ἱπίευπι 0ο, 20: 
ου μιαν σύρκα. Ῥτο σάρκα 
798, 3ὰ11 αι Ρεο η 403, ὅδ, 
506, 59: [ο Ἀναίσκω. εἲ µι- 
µιαίσχω 272, 16: : ει ΡΙΟ 
070, 5ο: ευ Ρτο ου ἴει εο 
ὅδ, 11: οἱ Ῥτο ει 00ο, ὁὃ: 
ερ Ρτο φε 029, 35: ερφ. ΡΙΟ 
ϱι 000, 59: ερᾳ Ρτο ειφ. ὁ]- 
εππῖ, εἴ ἔρσω Ῥτο- ἐφὼ ὃ, 10 : 
βο ὀἐβόη: Ῥτο δείρη 3603, ὁῦ: 
σπέζω Ῥτο ᾽σπείρω ὅθοι, "19. 
Ίισπα ἕμμα Ῥτο εἷἶμα ὗοο, 18. 
Ώ ΑΗ τὴ ει Ρο[τετίογετα νοςα] επι 
«. εοπ[οτπιαπῖ επι ρτοχίπιο 
{εφ εητε εοπ[οπαπις 0ο, 11: 
[ει Πφαλάανα . ἀπρῤεααϊ ρχο 
«08, 49: σοπ[οπᾶπεν σεπιῖ- 
παπί ὅδα, ἆσ: 008. ὅδ: β 
Ρ]εοπα[ὗσε Ιπ[ετητ 09, 10: 
β εἴἶαπι αἲ Ιπ]ῖο αἀάματ ϱ8, 
ὃτ β Ῥταεβδιπι α ϱ ἱποιρίο- 
Ώρας 210, 4ὃ: Τοο, δι: β 
Ῥτο ὃ ν[αχραπι 20ο, 327: δ 
Ρτο ς34δ, 18: 406. 66: 
Ττο σσ ἴπ νετβοταπω Τεγπιῖ- 
πιαοπε 108. 1θ:: ῴα Ῥεο ὅια 
4οτ, τν, 1δ. 8θτ.ικ Ῥεο π 
9ο, 49: ῃχο β, βάρμι- 
τος το: βάρβιτος 198, 90: 
ππριο μμ Όε, Ίος π ῃτο φ, 
αμπί ῥτο αμφί δ5, 49: σα 
Ῥτο ςὃδ, 1ὸ: δα, 12: αο 
Ρτο α [ει ου ἵπ βεηῖϊ, εκ ας 
Ῥοπυπὶ 11, 13: ρα ολ” 
ἸείΏ(με ἅων Ῥτο ὧν ἵπ σε. 
Ῥ]ησ. ὁο7. 14: ἅος Ῥίο αἴας 
66, 36: ὧνιος Ῥτο ὥσιο» 957, 
9ο. νεχρα]ία ἵπ. γµόε εΏε- 
σμηϊῖ Ρε χμός ὉΤὰ, 320: ἔρος 
Ῥτο ἔρως ὅ7ᾳ, ὅ5: αι Ρτο 
α». ἵπ αω]πία εἰος]ίω. ὅτο, 90: 
εὖς οχνίοπυτη Ὀατγίοπως οξ- 
{εταηῖ ὁτὸ,, 54, (απτ επῖτα 
βαφυντικοίν Ἱ. Ἠααγιοπωθ εξ- 
Γετγο [οἱεηι ΟχγιοπΏ 703, 15.) 

κος  Ἑπσπεναβνο τω “φις. 

με ος: 

μας. 



αο79 

άεεεπίυ 189, 385: νάεσσι Ῥτο 
ναυσέ 6οῦ, 37: τιοῖσι Ῥτο 
σίσι 759, 5ῦ: ἅμμε, ηο5, 

μα ει Ὀογ. δὲ, 13: Πο ἅμ- 

54: 675, 11: 
57: 6ο5, πα [ο 

ἁι: υίω 
ασσω 1ο; 15 . καὶ ῥ9ἳ 
ΡΙἶπια οοπ]ηρ. 
Ῥτο ύω 154, 17; κει Ῥτο ὧν, 
εἰ είς το ὦν 309, 3ο: παπα 
νετῦα ἵπ έω νετιαπτ ἵπ νε 
35, ὃ, 14: νετυᾶ [εουμάαε 
εοπῖυβ. ἵπ µε, παπς[οτυαῖ τα 
Ρείπιαπι 66, 35: δεεεπίαπι 
τοιτασπί εἴατα ἵα νοτυίςθα7, 

63: Ώο ἄεισι Ῥτο ἀεῖσι «35, 
«15 Μ σω Ῥτο ὦ ἵπ ἴαι.. 1η- 

1ὰε οοπίαβ- 1ο, 46: 46, 30: 
; πι πλην 1ο: δοῦ, 10: 
»α0: 685, ὃν, δε: ο 

ω Ῥτο φῶ' 24, ὅ): Άσω ΡΓΟ 
κ. εν δα: σύ'οιδα εἴ κά- 

Γσφοισθα, ἴοπο τειτᾶείο 481, 
4: ἕωφα Ῥτο εἶωθα [ει εἶθα 

ε 896, ὅο: ει οοπιτα.ρετ [α- 
{ ὀ9ορες, ἕσταν το ἔστησαν 
κ αοε, 55: τεἀυρ]τεβίοπε βαι- 

ἄεπι, υἲ ἐκέκραξα 905, 3: 
το αρ[ἰσατίοπε εοπ[οπαπῖ» 

ε απαπῖας ἵπ Ῥεσείοεγι 6063, 55: 
τοὐιρ]σαείουε υωπέυς Πάει 
οἴἶθπα απίο κς εἴ πτ ἵπ ΡΙεῖ. 
Ῥετί. δοι, 27: ἱπορεταιίναπη 
φετὺοτυαί ἵπ µε υἳ ΤοΓΠῃ. 548, 

ὤτ εια Ῥτο αίμε εβεταηί ἵπ 
ποτ.α ορι. 139, 51: Ίδο, 

16: ν΄ Ῥτο ειν ἴπ Ἰηβη. ο 12, 
33: :Ἡ Ῥτο ου ἵπ νετ». ρα[]. 
1δα, 48: Ῥεπυϊύπιαα Ρα[- 
νοτυπι ἵπ µεηοῦ εοτῖρἰαηῖ, 
4δ, δα: 55, 56, δο: µεἎβεν 
το µεθα ἵπ νου ρα[Πνίο: 
εἵ εοπΙτᾶ, 3α Ῥτο 3εν ἵπ αᾱ- 
ποιδίτ ΙοζαΙδ. 959, 5ο: α 

Ῥτο ν ἴπ ῬΡετίεοῖο εί Ρ]α- 
τε ιαππρετΕ. ΡαΠ. αι δι: εν 

το µσαν ἵπ ετίια ἩΓ. 4ΟΓ. 

ο υἳ οἳ Ώογ. κ 35: 
δν, 58: οίάτο εἴ αίατο, 

Ῥτο οὐτο εἳ ΄αιντο αὐδ, ὅλ1: 

Ρεεζεοίάπα τα μπλῖνὶ Ραβ]νί 

ατ εΠεταπι 513, 40 

Λεοϊ]ίεωπι νοσαρυ]ησι 40, 4ο: 

το, 18: 416, 47: 31, 

ε αἆοι 36: 545,3: 76, 15: 
681, 11: θε δ6τ 0σ4, 10: 

66ο, ἁ: οι, 99: 738, ἄν: 

στον 101-790, 41: Βο8, 1260. 
Ἀο]τεῖς πο] αὐτὸς Ἡσπιε- 

μμ 

χυς 0, 99. απ Λεο[ίευς Ρ]ο- 
οπαίπτης ἵπ ὅπαί 85, 3 

Λεδίις Ηἱρροιαάες 5η, ὃ 

ΛερΥ, ορ: 57,. 38 

ΑργΊης ΡΓοΡς, 57, ὃι 

Αοτανίαπι ρωσ δαν 43. 

πετατή ἵνα  Βίοί αυαοβοτεν 
γάρ 45: [οε]ας 90δ, 17, 

20: εἶανον Λιἶγεπ. Ῥεσον 
σα υεπα 30, 4 

Λετοῖ νι, οὐο]υς 700, 5ο 

Άοι νοεαίίμς οσιοτίφ πια] ]ὲς 
43, 44: ρτο ἔεετο αβαται 

Ἠεὶς 806, 2ο, εν αἰθιπι 
ὅσ, δ4 

ζω Ρτο σσω 505, 

Ασβυφτ δο 
Λείε]ίπες α Ὀειποβ]οπο Ιαχᾶ- 

τς 4605, 45: εἴαιωτ ὅμ3, 
ἁι: 540, 50: 766, 46: Του, 
4ο: Λείεπίπο οτ. εοπίτα 
ΟπεβρΒοπίεπι 5601, ο 

Λε[εἰγ]ως οἶἵαιας 54, 50: οὗ, 
δο: 1οῦ, 11: 118, ὃχ: 149, 

, δτέ1δι, ἄδς δι, 1ὸ: 183, 
ϱἳ 56: Ἠδο, άν Α71, 1δ: 379, 

16: 388, ὃ: 546, ὃ]: 4οο, 
ελ άοον 48: τν α Σ 49ο, 

. τ 4πος 16: 480, 3δί ἀοο, 
αχ: 50ο, ὃχ: ὅ5χ, 46: 505, 
19: 609, 11: 674, 2ο: 165, 
3... Αε[οἨγ]αφ ἵπ ΑβαπιεπιΏο- 
πε], 18: 577, 50. Ατρὶνϊο 
δάι, ὃ: Ῥεπεῖορε 51, 4: 
Ῥτοπιοι]ίεο γἶπειο, ει ἴπ 

εθυπάετα. οοπηιθπίατίαθ 69ο, 
1. Αε[εμγίῖ ἀωὴές υϊ 4ε- 
ποια[α δ.0, 14 

Αε[ουαρίας ἰποβητα οπί δι ἵπ 
-Γαπαράο {ης 500, 4ι: ἆοπιο 
ο εἰ ατα εκοεριη α Βορλοείε 

306, κα. Λε[ομαρίϊ ποιπε 
Ρείπαπι, "κος, Πρετί 454, 15 

Αείμπα, ορ. Τ]τ. 9, 39 
Λειατῖς Ἰπάϊσον ἀεπις ὃ, 9: 

356,:5ο » 1.3 ) 
Αοι]ιαίο, Τεπήπς - 55, 33 
«Αει]ναἰιάες' ρταεςο 55, 37 
Αεϊμοτ, ΒΜοοιῖ.Ε. ἀλφ, 30. Αε- 

εἰιοεῖς οι Ὀιεί βἰμδ ιό, 57 
58. υγὶίο Αειρῆας στου 35, 

Αιμ]τηΝ. : 
«Αειπτα ΡιΗιοὶ Ἑ. 53, 5η 
Αειοϊμς εἴιαιμτ 288, ὃ- 4π Λἱε- 

χαυάεκ Λειο]α. - 
Λοιοῖί Οαἱγάοπίϊ, εἰ Αοιο]ϊ Οµ- 

τεῖεςδ 4ο, δι 
Αενάπι, ὁ αἰών, Υἱῖάαα [επιρυ5 

306, 1ο , 
Λεχ, Ραπὶς β]ία 37, 5] 
Άεκοποα, ορ. ΛΙ. ο. 
Λῆοειίοποθ οπΠΠΘ8, 3 Ρυιγεά]- 

πο οτίυπι ἁἆμουπι 3331, 16. 
αΒεειας, ἀῑνίπας εοβαϊΠοπῖθ 
Ἰωποΐπο ορις Ἠαῦεπι 333, 18 

Ἀραιποπιποπί οκ Ογ[οῖἆο Ἱι- 
τ δοατί 8ιὸ, 50 
Ἀραι]ιο ἵπ Αξτορα΄ -ὅοι, 6 
Αφαϊλουίες οατατ 476, 16 
Άβεποι Ριουπὶεῖφ Ραϊετ Το07, 

57. Αροποεϊ εφωίαιαφ ἀγ4, 
10 
[ωβοτας β]ία 45, 35 

δω Βγταοιίαπ 499, 17 
Αρίαφαε Τασεαεπη. ἴπο, Ὁ 
'Αβίτον ορ. 38, δὸ 
Αραί [ποηβοῖῖφ αἁλυά 140, 48. 
αρις [οί ἴπιις ἁτασο αάῦ, 
3 

Λλάις βία 159, 17 
Λρτονς Ἰνογοφ α 1ὸ, 30 
Αμζιοη[οτίσπα Λοργριϊϊ ας ἷη 

νειοείπι 40, θά, αμτοτυπα ευ 
βος [οι οὐ[εγναῖος θ1, τά 

Αἶας ο λ]ίσας 418, 59 
Αἰαϊεοπποπαε, ορ. Β. δῦ0, 17. 

Αἰσ]σοπισπους δν 56, τά, 
19. Αἰαἰεοπιοπίως Ίστου ὅ10, 
πι 

Αα ἑπίαία δθ1, 58. ΑΛ] μεις «αππ- 
ος 960, 10 

Αίζασας οἵταιυς 70, δν: 186, 
4: ἆποο, τὸ: αἱ, 18: αφο, 

19 2ν- 

, ΛΙο 
338, ὅδι ἄπο,' 96: 48 οἱ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΝΡΟάΙςΟΝ ακΚΑΕΕΟΝΥΝ 

305 το έως, τεῖταετο επίαπτ' “Αεία- ετ΄ 
11: ὅαα, 98: Αἰζαρις ἵπ πο- 
. 650, 35. Λἰεκεί ἴεαιος ὅλὅ, 
3 

Α]εεβῖἀῑφ ραῖες 45, δι 
Αἰοϊποῖ αχοτ 158, αὃ 
Λ]εῖρητο οἴταιας 1ὅ., ὃ3 
Αἱεῖρρε Ματιῖο {. 129, 16: ὄφο, 
͵ η ' 

/ Αα τν αἷά διος 
οπιαεοπ]αφ νῖοιί 501, 53 

η εἰταιως α., ὦα: 1 ᾳ 

δοῦ, 15, 34: 03ο, 56: φδῦ, 
55 

ΑἹοπιεπας Ῥαΐετ 415, 37 
Λίοε Π. 62, 59 
Α]ειιόας Οοτιπιμῖϊ δι, ὃι 
Αἰθκαπάες βταπασι., οἷτ. 77, 9: 
ταάδ, 4: αηὸ, 26: θά, 7. 
Αἰεχαμάετ Οοιιαεπ[ῇῖ σταπητη. 
οἵτ. 305, 19: δα, 59 

Αἰοκαπάετ Ροϊγί[ίοτ ο. Ώε Ῥι- 
υωγαῖα ο σάς 90 

Αἰεκαπά εί Ῥμι]αά εἰρ]α Ὀε]]ωπι 
4ο4, 1ῦ ον 

Αλκομιιλαῖ Τ]ναβιφ εἴταιας 377, 
ο ᾱ 9 
Αἰοχαπάτίπαφ Γεα Αἰεκαπάες εἷ- 

ταῖατ : ο 1δι, 5 
Αἰοχαπάτίπυσι  νοεανα]ωσα αΤὸ, 
ο: 548, 11: 71ο, Α]ο- 
χαπάτίπας ἰδτοιϊζαιας τοῦ, 325. 
ἆςὲ Αἰεκαπάτίπα ἀἰα[εειο σετ 
ἹΊτερᾶεὶ 6056, 6 

Αἰοχες.ρτ. οἶἴαιως ὅδά, α: Γογδ- 
' κ κα. 406, δ, ετ 
Εξ Χολπώ θα ο αὐ 

Αἰοκίν, Εἰοί η 6, 20 
Α]εχίς οἰἴαιατ 403, 35. Αἱσχὶ5 
ολ νο οψ. πμάτο ον ̓ 
ΑΙ ραπιῖς ο νήσο, 
Αλαν ο ημά Αλλες τοι 

53. αἰ]ία «Γεῖ τεπαροτίρης 
εις εἴίαια 769, 3. αἰὶ , 

νο ἆνα δν ο οι Πὶ ΊΔεΥγωᾶο 415, 41: τι 
Αἰγυας ενα δλδ, σος ςπθ, 19 
Απια]ιλοα «αρτα 17, 3δ, 00. 
Απια]ιηόας οοσπα 76, 57 

Λπιδταπίμς στ. οοπηπιρπϊαεϊο ἵπ 
πιιεοςαἰὰ Πιοἁγλία .  α7ὸ, 4ο 

Απιαίλνυς Π, 438, 50 
Απιάζοπες Ν]ατιϊς βἰῖας 1290, 10: 

αὖ Ηετεοιίε ας Γ]εΐοο ἆ νο]: 
αίαο 4ο, 1ὸ. Απιιζοπισι Ἡτ- 
ῶος οἱ Εάν ίαφ' 449, 3 

Αιιυιμιίιιας Ἡοπιοηγππίας, ερί- 
ο εοιί ὀἀαραίτως 655, 6 
Λλωλτασϊοιίσμτα νοςαυη]ασν 216, 

1ο 
Αππζτος ϱᾳταπιη. οι, 024, ὅτι 

ἔοτι, τος Αὗτοι 40ο, 51, 
οἳ Αροισαΐας ποίῖος ραβϊπι. 

Λπιοπιᾶ εἰγρεοτιπα, Οαταπα ἵπ- 
ο νεπαία 489, ὅδ 
Ληποσίας οαίυτ 907, 15 
Λζριις «οπη. ἐπ ᾿Αποκοτταβί- 

ὠνσι ͵ 515, 
Λιπισηΐας οταν 714, 17. πι 

πιοπίμ5 Ῥουία οταίωτ (μα, εἰ) 
Λος, Ματιῖν ως ὅτο, ὅ7- 

Απο, αΏ]αις φόσα 4ὅ, ὁὰ 
Ληήνοίβυς, ἱπεοία 86, τὸ 
ΑπιριμασαώἍ ναϊον 560, ὖ 
Απιρημιοισοημης, οσα εἴλίμπι 606, 

49, Απιρμιουοσαμι οοπ[οῦιν 

να, 
α ο νε: 

Ἁπιγπάοπα Ὠσπάί Ε΄ { σε, 18 

τρίο 
. 

ἑαφτ-ἀδάν- [ασετάξβ, 55. Απιριειγοπὶ- 
εα ὀοετεῖα 408, δ4. Απιρλι- 

οπῖα 006, 
Απαρηίαισϊες β]1ως Άτο, ὃ 
Απιρηιος εἴιμαια [μα Ἱαρίάον αἆ 

πηνγάπα ὀμοῖτ 308, 4» 
Απιρηηιτιοπί [οε]ηφ ἵπ Τε]εῦοιφ 
κα, Οερ]ια]αφ ὅο7, 

Απιζτις, ορ. ΤΜεΠ. ᾿ 
Απαστεοῃ εἰταίυς 4, ν 
θε 545, 50: δᾳ6, ο- τον 
δι: 455, 47: 448, 16: 405, 
1ο: 489, 90: διά, 37: ὅπά, 
δα: 6οχ, 47: 705, απο: 719. 
8: τιά, 50. Απάετεοπ ἵπ Ίαπι- 
νο ὁ1ὅ, 1ο: ντο Γεουπ: 
τῶν μελῶν δᾳ5, 
οφ ο. 3 
παβορίςᾶ οχ νι ος .. 

Απαβγτυς, λβορ απἱφ [αυμ]α 
1 96 δω αἴαο 

Απά κα τῴον 348, ὃν 
Απα[κορίιο ἵπ ρεαοροΏιζοπίθυς 

απαπἆο βαι 945, ὅ: αμὰ πα 

87, ὃ 

5 πλὸ, 360. 

ει Ῥτορτίµπι αι 
ο α2άς 

ο Απακαπάσίά ος ἵπ Φι υλών » 
ὅ τει νο. 65ο, 

Απαχί]ας εἰτατας μ . 9 
Απ υνοσσδ]ῖς απίθ 
ω ςοπ[ομαπίετα πος ρτοδυοῖτας 

ος [ε [οἷα χι, ἀδ. απςερ 
ὃ οβνοα Ὠοτίεο 477, . 

᾽ αποϊρίιες ἵη Ρταε[επῖῖ ροής: 
πε Ίοηρας, ἴα ρεδειετῖς πδ- 
Τατ Ίοηρας Βαπι ἀδη, ὅ 
ἀπι, 5 οὔ 

νο ή αν 
Ααεοϊναία ἔαὶ απυ]χετας ” 

ει ρα 
Αιιάοςϊάοφ ος. οταιως οὰ, ὅδ: 
” αθοφ 4. α 
Απότθας πθάίους, Ρῖα ἐ ώοια- 

’ η ην τα 
Ααάνο Μήῆο τίς οἰϊαίας ὃν 

15, ὃ ωά Ὠ 

τετ 
Απάτοιϊο ἠἱΠ, εἴἴαιας ἀ14, Ί: 

153, δα αό ο 
Απίπια Γεευπάνπη Επιρεάοε]θαι 

Γπρυῖς εΠ ὂὰ, 31. απίπιας 
ἠπιηιοτίαλἰταιετο (οἱ ἷ9 νε ρος- 
Γμα[ογῖ. Ζαπιο]κί. 497, ἁγ. 
απἰιηᾶο πποτιοχῳα ετο 

ο ιοι σαπ(μἶικο δις, αὔ 
μπνν 4 Πω .”. ϊ 

οοπ Ποσο ος Γειαρεως 
που, ὃν νο [ ΙΡ 
Αληϊηνα ίαση οβῖρῖες οἱ 
ετα Ρτῖπαας [αὐγιοανῖε ᾱ- 
19 ι 301, 5 

πι το φώνι Όχος οἱ Πίκο 

Απο ἵοπιροτα ᾱ- Γεποιῖδις ἀδ- 
ποπιλπαἵᾶ 38 

ληπήοτο οπρῖίο. 5 
Γης ΤΠ ών. πα Ἡ 

ους [ος η ρεοτα δε, 3 
Απίκος ονίοτας ὅτο, 49 
Απιιειος  [γῆτε ἠνατοτ 
Απιμοπις [λοίοα 39 3 
Απιι ιαπ ' 34, Ι 

ΛητποκεῬας Ῥοσια οἴλης 
ὃφ: 178, 1ης αδε, δ6) 211, 



ιοἳτ 

μ 571, Ἠλ: ἀά5, 55: 558, 
3ὐ: 71ο, 39: 77ο, 10. Απϊῖ- 

πυασμής Ἰασμίπο ἆ, τι πε- 
"Ῥαϊάσν Ἠδγο Ἰ, 160, 5. Απιῖ- 
τη ἁό] τις ετγανῖτ 466, 16 

Απιίοσμυς, ππας εκ εροηγπῖς 
569, 3ο 

ΑπιιοζἩίῖα Θεούπολις 446, τά 
Απιιορε Ἐγειαϊ Ἐ. 6ο, ὅ. Ἂπ- 
ἹπἹορας Αἴοριάϊ ΕΠΙ 4χλ, 8: 

ει ο», ὁδ0-. . 

Απηραϊος ΤΗε[αἰοπίεεμῇο Ίπ 
Ἐρίστατατηα!ϊα 487, 53 

Απιζριασες Οπατοεᾷο 685, 36 
Απριγεσιις Ἠ]ούίως 339,1 
Απτρηιο οἰἴαίατ 341, 8, ὅ56, 

ὤδ: ὅδο, 56: 755, 36: 798, 
54 Απρμο ᾽Αληβείας Ίωτο 
1, πάς, 1ὰ: ἵα ΟΚ. περὶ ὅμο- 
νοίας αι, ιά: ἵαι Ῥο]ιςο 
508, 3 ' 

Απιτα ἴαοτα 115, ὃ 
λοα ς 117; 57, ἃά 
Λοϊις πσοπ5 117, 59 
Λοπία οἶῖπι απαθ πυπο Ῥοσοτῖα 

αοὖ, 17 
λοτῖβας τ΄ οσπι ρταετετῖτο εοἴπ- 

ο εἶθῖε ἵα Ῥαπεμ]ῖ 1οῦ, ὅτι: π 
ει κ ἵπ ἀπορας αἁπιῖτ Ρίο 
ϕ εἰ ἕ 128, 5ο: εβαταοιέτ- 

-. ΠΒϊσαπι σ ἵπ (1δ. απαῖται 71ο, 
δ: ποπ Ἠαῦεπς σ ψ νεὶ ξ, Ρ8- 
πα πια νοῖτ Ἡαδετε Ἱοπράπι 
4δι, 46: "η Ἰοπίεο εἵ Αἰπῑςθ 
Ῥτο α εαρῖῖ ἵῃω ον 
αἴπταο εοπ]αρ. 6026, 37: οεἳ 
89, 15: 9866, 7. αοπΠ Ἡγ- 
οτά1γ[]αδῖ,  Ῥτορᾶτολγτοπϊ 

τας 4, ἀδ. αοτῖῃας κ 
ορια ῖνιας Αθο]ῖσις οι Αἴ- 

τ αῖσως δο, 16. ποηβμς ραί- 
Βνις εκ Ῥετ[εεῖιο ραβΊνο ὅο9, 

46: ἴπ φαἶδ. πατε ρεπι]- 
αἵππαπι Ῥετίεεί Ρρα[ῖνὶ ᾖ5ο, 
4, τά ες δν 

Αοτίβις Γεειπάιο Ῥεπη ἱὔπααπι 
απ ααἶρμς Ἰοπραπι τειῖπεαε 
507, 37: Ῥεπα]ήπιασι ΄ΤΑΓΟ 
Ἱσπσαπι Ἠαδετ 60, ὃ: εἶπα 
ααϊδας νετίατ 246, 55: 509, 
αἲ: Ἰπηδροπίϊ εἴῖαπι Ἠφυ- 
ἆαπα ρ υἶττα παμιαίίοποπι Υο- 
εαῖῖ εἶιαλδθ, δ, 12: σ 

ελιασιετιίσοα Ἰαῦοι εοπῖτα 
τεσι]απι 006, ὃ: ἵπ ἀἆποῦβιδ 

Ἱααίπι «Ἡατασιοτι[ ῖσατα αοσῖ- 

Ὅ ΕΠ Ῥρεϊπιϊ σ αἀπιϊτῖς 138. 37. 
ποτί[ας [οουπάμν Αποπιᾶ]ις 

" κοίκον 958, 54: 559, 6. αοτῖ- 
Γης Γεεπάμφ ουπι τεἀμρ]]εᾶ- 
τἶοπο 790, ἆδ: 1ύ5, 16: τε- 

σαιῖοπα ἀπσετυι Ῥσεῖῖεθ 
δα, 51. αοτῖΠΙ [οειπόῖ οΟΠ- 

ουτίας ομπα Ἱππρετ[εσιο ΥΙΙᾶ- 

πας 785, 54, ἁαοπ[αιθ [εεμπ- 
ἀπς Ἱππρεταϊϊγας Ἰπ ἃς, Ρεπι]- 
τἴπιαπα Ίοπραπι Ῥοβυ]ατ Τά9, 

Ὅ5η.. αοτβία» Γεουπᾶνς ἵωβο. 
ἔειν Ότο εἴν Ἰοη. 465, 49. 
Ὃμῃς Γεεππάυς ρα[ηνα οἳ 

πρωτα Πραϊξ. α Ῥταε[επί ᾱ- 
οἴνο 572, 55: οὁϊ 5ο], 14, 
αοτ] [έως 3 πιεδϊμς γετβοσυπα 
Ἰπ µε, οίµην 9ο αιτο το εί- 

Ἠν εἴο εἴτο 126, 19. αοπῖ[ιο 
[επ ἄν πιεύῖης Ἠγρετιαϊ[ν]- 

ἝΊλδας, αεσεπῖνπτ Ἱπ απτερε- 

ἘΤΧΜΠΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

ΓΝΟΕΗ ΚΣ, 

η] ζσιασα τοῖεῖε, θιἶδπι ἵα 
εοπιροβεί 40, 

Αρα λοδς Ε, 34], δἃ 
Αρατηϊζςς υπο ἆ. 3, λ9 
ΑΡ]ιαστο[ῖ πιοπο[γ ανα ας «{Ἡ- 

οἷαι 196, ὃ- Ρμτίαπι Ύ1α- 
ἀσφπο [λα ραται, μα 4ρο- 
εορε οῦ, 58 

Αρηίάπα εχραση, 160, 18 
Αρλἰμοπ]ᾶς τα Ῥγοργτοπα[πία- 

τὴ ἨλοίοΓ. τάθ, 7 
Λρες υἳ νο]οπι 5ἱ, 94: ἄει- 

Ίεο. Ἡεβειίογεν Ύμααι Γαοὶ 
Ἠαβοπι 715, 3δ. αρὶδ Ἱπτοι- 
πυπεῖα 75, 4ο 

Αρὶοῖα, Ρ]ασσπίας 111, 50 
Αρίο βε. οἰἴπίης 13, ὃ: ὅπφ, 

19: ὅ]ι, 38: οι, 113 519, 
46-535, 6: 90ο, 1: 541, 
αι: 628, 5ᾳ, 4δ: 05ε, 19: 

“δδο, α: 008, 2ὔ: ΄7ι9, ἄο: 
τὸ], 56 

ΑΡϊ5 εβρ [αοες 747, :44. 
ΑΡίς, Ρλμοτοπεὶ Ε.΄ 153, 1 

Αρίαπι, γνἱοϊοτίαε Πραυνα 49, 
33, ! 

ΆΡοεορο αἳ Ίπ Ῥτας[επϊ εἳ ἵπ 
αλῖς τεπιροιῖρῃο 657, ἀ7. 
ἂροεορε απαπάοφπο βι ἆᾳπα- 
ταπι Π]]αδατυπα Του, ὅ7: Ἱπ 
Άπε ταπῖαπι ϱὗ, ὦ0. ἄΡροςο- 
ρας, ουτα οαπἆσπα οταϊ]ο- 
πῖο Ῥατίεπι [ετναπτ, Γεγναπῖ 
εἴῖασι ευπζεπα αοσδπίαπι 531, 

5Ἱ 
Αροΐο ἘΤμεπιίάϊ Παοσε[πι Ίπ 

ογασι]ῖφ εἀοπάϊς ἀάδ, 34: 
ἹΠυ[ῖ5 εἴπιατα Ῥταεϊι 708, 43: 
εἰδογοάφος υπἀε 300, δι: 
Ίεσον Ποπιϊπίρις τα]]τ 6ο], 1: 
πεαπε Ἰπνοσαϊιας 667, 

΄αβεπι απϊ 8οἱ 15ο, 31: 551, 
58: 560, 40: 657], 7. Ἀροι- 

Ἰπῖς πιῖτισες φἳ ππιαρ]ίτας 
Τητίας ἀδδ, δ1: εκ (γτεπο 
βμ9, Άρτεις τὸ, 31: [ε- 
Βιπι ππεπ[ε Βαργηλιῶνι 449, 
30. Αρο]πϊο Ὦε]ρμῖπαϊ ἴεπι- 

΄ ο 1άεπιᾳαο ἀῑσα[ξετίαπι 

ΑροϊΙοάοσυς στατηπι. οἶταίατ μη, 
το: σ, δΙ:. 151, 40: πάθ, 
49: 95ο, 59: 486, 28: δοᾷ, 
ἀπ μοτ, Ὁς οκὰ παν ρα 
48: 50], 95: θά1, 3ο: δ45, 
10: 654, ]: 696, οι: 608, 
5: 620, 6. Αρο]]οάοτας Ογ- 
τεπαειι5 ϱτπητη. οίαῖαχ 318, 9 

ΑΡοἰ[οάοτιις Ἠ][ος. 197, ὅ: 
55α, 58. Αρο]ιοάοτας 1π 0. 
Ώοε Μετοιτίσϊρ. απάε Αι]λοΏῖς 
Γαοτυπε 787, 5ι 

Λροϊϊοάοτις οοπαίοις εἰτατις 
ο . 

ΑΡρο]]οπία τερῖο 37, ὅ- Λροϊ- 
Ἰοπῖαϊ Ῥτορτίυπι νοσβΡιι- 
Ίσσα 8ο8, 28 

ΑΡοϊιοπῖας ϱτ. εἴταιατ 47, 1: 
6ο, 23: 82, ὂ1:. 149, 5ο: 
108, 51: 58, 4: αἲλ, πῃ: 
376, 95: 511, 33: 908, ᾖὅ- 
άιο, 59: 454, 15: 4θι, 54: 
4πα, 1ο, 51: 478, 56: Όλο, 
ᾱᾱ- 058, 9: 566, 8: διο, 
56: 028, δι: 641, 4ο: 605, 
4]: 064, αθ9:.673, 7: ᾖάο, 

πο: 167, 19: 715, 10: διά, 

33. Αρο]οπίιφ ἵπ εἰκαγωγῦ 
᾿ περ παβὼν αώ, ὃι ἐν ταῖς 
γλώδσαις Ἡροόότου 993, ὁ: 
ἐν ἐξηγήσει των Ἡφροδότου 
γλωσσών 733, 31. ἵπ ΑΡοἱ]ο- 
Ππἱὶ ὀητὸν απἰπιαἁνει[ίο ζετιο- 
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Α[Πατασ8 τεα 158, 7 
ΑΠεῄοτες ππαρῖταϊίαμπα 609, 3ὖ 
Αβετίο Οτειεπ[ῖς 088, 2. 

Αβοτίο Π. 350, 3. ΑΠοτίον 
Ἱπ[α]α Ἀθά, 37 

Αβτο]ορῖς Ἱππιροβτηπα τεἱδαιαν 
199, 1 

ΑΓΗΤ τεχ 167, ὁ6 
Αγ]απα Γονοτηῃ ἀδα, 59 
Λι]γαπιαπα]ς οταβυπόα ναραιῖο 

7ο, δ. Λιπαπιαπίῖα τοβῖο, οἳ 
Αιλαπιαπῖας «ππρυς 3, 1ὰ 

Αιλαπηαν ρταπο. οἴἴαιυτ 707, 4ὁ 
Αιηοπαθνς Πὸ, Ἡ. Ὀιρπο[ορμϊ- 

Πῶα 11, ὃ 
Αιζιοπφ σπα ϱἱ Πτα ΓΗ πονοπα 1ὸχ, 

αὐτ ἀἰσκβοτίααι µιβκίσιηπη, 
Ηοΐωεα 437, 50, Αι]οπίοη {εφ 
Ρετ νίεος οἶῖαν ἀἡ[ροτίϊ, πι 
Ίτοῦ τοιταροίος Ρος «εετοροπα 
εοαειί ὁὅα, ὅδ ἵπ 1ποφ ὁγζ]- 
πες ἀἰθηποϊ τον ατ η φμκ- 
ἴπου. εἰα[ος [νο οτάΐπες ἁἷ- 
Πἰπειϊ εὖλ, 3 
Ληνοπίση[ο  Ὀείασα επι 
Εἰεω[ίαίτε ον Εμηιοῖρο βοτωπί 

τα πούς 2ο, αλ Ρο 

Αιια]ας Ηε]ἱοποροἰῖπ οομάν δός, 
58 

Αιια]ας Εταπηπιαϊϊου οἵτατας ὅδε, 
15 

Αιιῖσα οἶῖπι Ακτή ὁὲ, 14, Αιιι- 
οἱ ἀεπηὶ υπο Ρ]οτίᾳυς ἆεπο» 
πτοπατὶ 527, 55. Αιῑὶοὶ ει οκ 
κεο στο, 50. Πο δεῖν ει πλεῖν 

το --- έον 303, 1άτ φφ Ῥτο. 0σ 
αφ 42: σ ἵπ 3 νετιπητ ὅοο, ρ 

"49: σπηοᾶο ἵπ ξπιοίο ἵπ τ 
ο νετωοῖ Όλο, ὃς, ὅλ: τρτο 
σ711, 46: 15), 5; 
1π ασφάραγος, 
Επ δις τοι, ὃ: αετὸς ἆἷ- 
εωπι ϱρτο αἰετός 51, ὅδο: 
καίω εἰ χλαίω ἴπ Ρταε[επιῖ οἵ- 
Ῥαπῖ «, ἵπ Εαίυτο αυρεπί υρί- 

1ο 497, Ἡλ: ποῦ ΡΤΟ ποιῶ 
ο στο, σ4: ουσα Ρτο ἄγκ. 
δι αν [ια κος 
4πδ οοππηΠὶ βεπετο [ασ 
Ραπε, οἳ εοπίτα 115, 45: κίων 
πια[ς, βοῃ. ὅτα, 65: ἵπ οοπι- - 
Ρα ει Γωρετὶ. μὲ νατῖεας 
αραδε αχος 281 εία Ῥατο- 

αγιοπωςδ Ῥτο Ῥτορατοχγίοπο 
402, ᾱ. 1ο Πεφεία Ῥτο ἱέρεια 
819, 1ὃ: αἴβφη Ρτο αἶθρα Το- 
π]ςο Ίποτο ὅλ, ὅ0: ἀνω το 
ἀνο, ἆμο οἱ, 56: ἵπ πΙπῃο- 
τα]ῦυ εοπιροβιῖ Απαἶσπι 
Γεινασί 767, ὁὅ: οἳ 546, 
ἁπαλία η π[ατροπ: 2δο, 381 
εω ΡΤΟ ου ἃ ΠΟΠ). ἵπ ας οἳ 
με 59, ὅδι (τοτῖωα ἴοπες σί) 
56.) ου Ρτο οὖος ἵπ εοιπρο 

ον ”.8 . 38: αν ρτο 
ἴσω ἵπ ἔωτ. αν (ῶν Ἰνροτά]- 
[γι]αῦο δα, ὅλ: 485, ατν αν 
Επιοπίαπη ἴεπεροτα]ο α[υτραηε 
Ῥτο ]αδίοο 115, δε ει νετ. 
ἵωηι ἵπ ν πι νου, αας. 106, 
50: αὖο, 11: 419, ὐοι ει 

/ 
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το Άε οἳ µε ἵπ Ρογ[οοιὶ Γθ- 
ὀαρ]ίσαιίοπ6, ωἲ οἵ Ίοπες 39δ, 
ὅ απρππουίασι ἠπῖετίας [αεἱ- 
υαῖ, Ύποὰ «εὐετεπι οχιογίι 
τοι, ὅσι ρε ἀῑσουπι οἱ ἔφιςε, 
Τοείες εοιτορίο α ἴπ ῥτδς- 
1οτίιο ἀδά, χὸτ τεάαρ]εαπ 

{ἀπ Ῥταει, Ῥετξ. ἆ μας η ἰτία]ες 
Ῥταείομιῖδ Ἠιτογας 48, ϱ, 1311 
ετο, 14, 28, ὃσ: τεάαρ]]σα- 
τίοποια [αείυατ ἵπ πευιαίο. 
αὺ α ε εἰ ο ἱπορίεπίδις 

1513, 18: τε αρ]ἰοαάοπε ῥαιι- 
ἀθπὶ, αἱ ἐκέκραξα, ὁδό, δ1: 

ταράαρ]σαιίοποπα ο περαμῖ εἷ- 
-ἆπτα 1π αογ. 3, 001, 37: Ρτας- 
"ποτίτο οοπηπηιπὶ, ρτασβσαπι ε 
ὧδι, 44: [ο -ἴετ ἀφέωκα 
ἀἰοιηϊ οἱ αφέωνται Ρτο ἀφεῖ- 
πα οἳ αἀφεῖνται 10, ὅδ. Ἡ 
Ῥτο α ΙΠ Τοπ) ἶπλα Ρε! 
Φου [ἱ - απῖπίας οοπίαραιοπῖ5 
30, 5ο: εἰ 48δὸ, 17: ἱπρε- 

τατίνοχυΙ Πεχίοπεπη μἲ νᾶ- 
χ]οιςθ, 65: 548, 4: ἀΠδ, 
ὃν τα οριαιϊνὶ αἲ νατίεπε 
ἀπὸ, 4ο: οἶην ης Η Ρτο οἴμι 

τ004, ὅο: άμμεναι Ρτο ἴναι, 

το 407, 19: ἀἰα]γ[ες Τομῖ- 
85 οοπίτα]απτ 556, 25ο: 
αγαυρό» απο Πρπὶξ. α[ατρ. 6, 
δὺ: ἄλλωςρτο µάτην 68, 45: 
ἄνα Ῥτο κατά πματραπί 199, 
65. Αιοῖ τεςθΗΙΙΟΓΕΣ γέλοιος 
Ἡϊ ὅμοιος 334, 41: νοῖςτες, 
ᾷὸη ϱτο δει 419, 32, 37. 
νί[ε Αιπεπίεπ[ες. 
Άιιϊζα παραγωγή ὃ, 355: Αἰ- 
τῖομιι νοςαὺ. 016, 52: 647, 
δο: Όδο, 4: σι, 10: τι, 
πο: Πο, ὅτ: 115, 50: 15, 
27: 702, 54: δοο, ὅο. Αἱιι- 

Ὅουτα Ῥτονοτυῖαπα 103, 55 
Αιοϊ{παὶ οἴϊαπῖιςγ 1607, 51. 
Αιπσατιπα νοσυπι «εο]]εειῖο 
1Πεῖ 554, 55. Αιπζυπα Ιεχί- 
εοπ Ιτοπαεϊ 907, ο4 

Ανετπις Πα]ας 10», 46 
ὧς Ανίσας Ημτί Οἱ πιασ]ιο Γ[οε]- 
Ῥι 659, 51. ανα πμαε Ρίη- 
πας «ρα Ἰασμ]α οπιτιητ ο07, 
τά 

Ἄπραε ραϊετ 50, 45 
Ην 4 - . Αυῤεᾶς τεκ Εἰιάῑς 420, 33 

Αισηποπίαπι Γοπιρογα]ε 1π μας 
γετνα σαίατ 22, 45: Βϊ εἰ- 
πι ἵπ εἸαταοτογι[ῖσα γοςα]ὶ 
23, 55. Δηρτποπίπι ἀιρ]εκ 
ἵπ Ἡπο αἱ εοἀσπι νετὺο 112, 
ϱ5:. ἁαρ]εκ ἵπ φιήρισάαπη, 
Αιῖςε 585, 10. αασπιεπίαπα 
Ἡπ εοπιροβ!ῖς εἴ ἀεεοπιροῇ- 
τς νατίαϊ 112, 25, 9: εχίς- 
χίμθ αυἷνας αεεσᾶαι, οἱ ϱμἱ- 
Έως πι 1132, 48: Ἰπ πιεζ]ο 
απ ρς αεεεδατ 35, 49: Ἱπ 
απεάϊο (παπάο αεσεάαι Ῥραι- 
αἰου]ῖς εὐ εἰ ὃνς 509, 47: ἵπ 

«πταεροβζοπο ααἶρης αἀἁαιιτ 
πα, ὃ1 ' 
Αιρππεπίυτα 1 Γ γεχρογηπι 
Ῥταειοηής πορ]ίρίτις αρ Ἰο- 
πίναφ 12, 4ι: 538, ἀπ: πε- 
Εἰἰριυτ αὖ Ἰοπίρας εἰ Ροειῖς 
α11, 15. Πο 20, 44: 020, ὃ: 

ς ευρΏοπῖαε εαυία περιῖριας 
ἵω αιἰνηδάαπι 617, 4δ: 1ο- 

ΙΙ ΝΌ 

πὶος ἵπ βπο αἀζῖιατ ῥτασίες- 
1115 624, Όο: 020, ᾳ 

Λυρυ[ίης Οαείαν 330, Ἴ 
ο], ορ. βμος, 111, 3ὃ 
Άντα νίτβρο 370, 50 
Αυτος απωριταῖας Γοπίδας ὅ7ο, 

4οτ εἰ ὀ09, 16. ααγίασα τον- 
Ἠηἰαίπα, η Ῥδ]αε[ίτα 00, 12. 
αιτίηπα. λοβοὶ ἵα το[αιίοπο 
αρρτολευ{ ὅσ0, 16 

Λυτοτα εχεῖται 174, 44, Αιχοτα 
Ῥεραΐαια Ευὶ ρειῖτ 62, 52. 
Αζοτας Ε]ίας 117, 5] 

Αυτασας  πιαίααι ἀεπάυταῦ]]θ 
01, 40: Ἱιαχδίάτ δοά, 02. 

αυτὶ ταππεπία ο Πανίο υἱ εοἱ- 
Ίθοῖα 4οε, 9. Αιτει ες 
επιὶ[ῄασογαθ 10ο, 49 

Αυίον, Αιΐοποβ 171, 1ὸ 
Αατοϊγοί ψετ[ατία σα, 30: 500, 17 
Αχϊοπιοϊι Ρ]τα[ί οκαπιϊπαιας 

77ὸ, 5ο 
Απευς, Ασίάες 31, δά: δ4, 49. 

.] 

Ῥαδτῖας εἰταίατ 005, 27 
Έπαεεμας Ἰπάο αἲ ἀενιοστῖτ 

4θο, Όο: γτιπεπος ἀοὺεί]αι 
ὅσο, 59. Ἠαοελας τιμπιρμὶ 
αιιοῖοτ αδά, σε: α ἳ απίδις 
ἀῑσεετριας 255, 15. 
Ῥαςσε]] αταε 227, 50. ΒαεελΠῖ- 
σα πιγβετία 499, 5ο: Βαςομὶ 
Γπετα αιαπάο Ῥεταρὶ [ο]ια 
775, 5. Ἑασολμὶ πιγ[τετία πο- 
εἴμ Ῥετασὶ Γο]τα 6ος, 30 
Ῥασεμαο ἵγπιρβπαπι βε[ίαραητ 
τταν 49: ταππος ει τἉγτί[ος 
Ρε[ίαναπι ππαπῖρας 450, 25 
Ὥαεεβαπα]ες ροιηρᾶςε 195, 7. 
Ῥαεεβαπα]ία [ρεείαει]α 41ο, 
2, Ῥαεσμαπα]ίᾶ ΠΠΕΠ[ε ληναι- 
ὦνι 904, 11. Βαεσλμαπα]ιθι5 
Ἰό15 «οιποεἀἰαο αείαε 764, 
αὖ 

Ῥπεε]γ]ιάες οἴταιατ 306, 1: 
676, 5ο. ῬἙαεεμγ]ιά]δ Ραϊες 
98δα, 3ο 

Ῥαομ]ο τεετο ηαὶ υῇ, ετ ααὶ 
επτγο Δ 18”, 56 

Ῥσδϊας ΙΊεγηιᾶς 10», 45 
Ῥαΐϊπεα ρἰαπάῖδας Γαςςειά] [ο- 
τα 150, 9 

Ῥατβαε αρροῇβΏιίας.. 339, 50 
Ῥατγιοπα (παεάαπι εἰ Ρετι[ρο- 

χπεΏᾶ 400, 1. ΒΒΤΥΙΟΠωΦ Λεο- 
Ίε εβεττε [ο]επί οκγιοπᾶ 
ππα. 1ὁ 

ῬαΠἱιάες ἂε Ἡοππετῖσα ἀῑοιῖο- 
πε χα, η 

{, Ῥα[ίτις εἴαιατ 508, 12. Ἐα- 
Πλας ππαρπιις οἴτ. 4δό, 5. 
Ῥα[]1μθ οταίῖοπο Ίπ ΟΙ 
παϊ, 268, 49 

Ῥαιια]ας Πρίοσπ 191, τά 
Ῥαυιας μεταεις, οοπά]τος ΟΥ- 

18169 101, 21 
Ῥοεαίοταία Ἱπ[υ]α 4358, 96 
ΈῬο]εις τεχκ Εἰιάϊς 4.60, 1 
Ῥε]]πα ορ. 27, 11 
Τε] [εγιις ΟογΙπ]] ας 104, 5 
Ῥε]ετορ]οιπ πιεπῖε εαριι5 νᾶ- 

µαιητ 65, 30, Ὀε]ετορβοπ15 
[ΠΠ 85, 42 

Ῥε]]μπι 1ρηὶ εωσ αὐ Ἠοπιετο ρα[--- 

Ἐ, Χ. 

Ππι οοπήρατείας 607, 6: Ῥτι- 
ἀεπιίαπα ἄοηαθ ας [οτι αἷ- 
ποπι ἀε[βάεται 0οὐ, 60. υεὶ- 
Ίωπι Γπετασα 46ο, 9. Ὀε]ὶ 
Πηῖς 1 πιαπῖδως 1ο, 327. αᾱ 
Ῥε]]ο Ἱπιπαπίς {επεσιας 0328, 
37. Ὀεί[ίσαο πιαςλῖπαο Ηοππε- 
το ἰᾳποιβθ 94ο, 48 

Βο]ἱ βῆως 30, 6 
Ἐτνηδεῖπα, οἨ. 11 
Βο[απιπιαν [ντο περὶ Ἄρηστο- 

μαλδίας σου μα 0865, 560. 

Ίάεαι Βι{απιῖαας 513, 49 
Ἠοίίαε, Ἁηρία α0ῦ, ἆι 
Βιυ]πες ΒΠ. 107, 59. Εἰν]ιαϊ 

Πηιοηίον, ει Ἠιρ]ίπα νι 107, 
4. 

Β]]19 [ει [οἱ αιὶἁ Ρρταείιεῖ οοτ- 
οοἙἱ δι, 15: πο «οπρεὶᾶ- 
ται -ποῦ, ὅο 

Ριποῦ]ίπες Π. ει Βἰπιρ]ίπαπι γἱ- 
ΠΕ 101, 4ι 

Ῥι[αμιίαας: υῖ[ε Ῥε[απιίπις. 
Μο 197, ὅ] 
Ῥ]]ιγαις Ὠεπιο[μεπῖς, το 

1Η, 407, 47. Εινγηίασα Αὖ- 
τιαπὶ 176, ὅδ. ὨΕἰνγπίουα 
νοσαὺ α]απα δοῦ, 4δ 

Βοεοιὶ αρτείῖος οἳ Ιποϊν]]ος Ἠιο- 
το Ρεοιό πι 511, 50. 
Ῥοεοιῖ πιᾶασπα Αεο]επΠαπι 
Ρατ ὄ7, 3ὺ: -α Ρτο η π[ΗΙ- 
Ραηΐ 0, 421 η Ῥτο ει 0οῦ, 95: 
«Ῥτο Η 6071, 3ο. ο Ρ]εοπα[ῖῖ- 
σὲ Ἱπ[ετιο ἐλήλονθα ἀἴοιηςτ 
308, 44: ω Ῥτο α δ3ὅ, ῥὅ: 
ω Ρτο ου, εἴ ει Ῥτο Η 935, 
38: ει Ῥτο 9, 048: 11, 11: 
8», 24: ἀπο, 6: 405, δε 
Όο”, 36: 620, 7: 66ο, 61: 
ἐνείκω ΡΙΟ ἐνέγκω 001, 31: 
οἱ Ῥτο ᾧ 77ο, 1: οἱ ΡΙΟ ὧί 

3660, 31: ου Ῥτο ν υδὶ α[ατ- 
Ῥεπι 6003, ο1: ϱ Ῥτο ὃ α{1Γ- 
Ῥαμῖ, πῖ Αεο]ες σοο, δα: 
417, 42: Διός Ῥτο Ζεός 499, 
17: ττ Ῥτο στ 47ο, 40: εἴ 
4409, Ὁη: ἔλΡτο κ ἰπ ἴξον εἲ 
ἴξασι ἀπ, 13: οεἴ 307, 16, 
21: 491, 49: αο εππι Αθοϊυ. 

ἱπι[ατραπΕ Ῥτο α [ει ου ᾱ ποπ. 
Ίπας 11, 11: εἳ 55, ὅδ: αδ4, 
6: Ηός Ῥτο αιώς ὅλ, ἹΤ: 
οἵος ῬΙΟ ᾧος 39, 30: οἵο» 
010 ὦτορ 334, 50: είς Ρτο ής 

1π ῥτίπια οοπΙΓαΟῖ, ποπαῖπ πι 
184, 19: - 904, 55: Ἰών Ῥτο 
ἐγώ ὅιο, 17: 1π τετ] δρα 
υἱ νατιεπῖ άοι, 45: τογ]ᾶπι 
Ῥίαχα]επι Ῥείπιας [ν]]αῬατυα 
ΝΙΠΟΓΟ Ῥάτονι [αοιυπτ 426, 
5: ποιΏρα οσαν ΡΙΟ ον 253, 
ὤ5: οἳ οοπῖίτα, εν ΡΓΟ ήσαν 

Ίπ 4οτ. ῬαΠ. πμ Αθο]ες εἲ 
Ώοχος 002, 9, 44: ει 282, 
5η: 0οο, ὤ7. Βοεοίῖουπι νο- 
εαὺ. 101, 12: 501, 11. Ῥοε- 
οἵἵπς οατοες ϱδ, 5ο 
Ῥοσεοιία Ἱερίππο [αστα ο47, 
16, Ῥοεοιία Ηοπιοτ 7, 99 

Ῥοτεαε Ε]ϊ 41α, ἆ 
Ίος Ρταενία, υτρῖς εοπἀεπόας 

Ίοειπα πποπ[ταϊ 207, 45: οἳ 
200, 16: 49ο, 4ὔ: οφ, ὂ. 
νο5 ρταπάῖς Ἱιο]οσαι[ίο Ἱπι- 
ππο]αια 107, 3δ. επι Όογο 
οΥ16΄ Ιπιπιο]αῖα Ῥαπάοταε 965, 

Ἡνν 2 

χοάθ 

13. ἵο8 6 [αετίβείο εβιρῖε 
310, 24 
Ῥονος οἶῖπα ἵπ ρτοιῖο τας 
72, Τ: Δερυριίς [αοτὶ 711, 
48. Όο ἵπ πιοπειᾶα ΕΣ εκ- 
Ῥεε[[ας 510, 5ο 

Ῥοιιο Οτειοπ[ῖν 3οὔ, 4, 
Ἐταβῖσα Ἱωχία νῖτοπι πο Γετί- 

τας, εαφεπιφπε ρεῖπια ἵπ εοη- 
νινιῖ αρροπίτας ονοσε, 4ὖ, 

Ένεπιας Ηετεια]ῖ Ε, 12, α1 
Ετίατειδ 708, 1ο 
Ῥτηίειαπι πιε] 149, 4 
Ἐτοιμς Ῥτορτ. 310, 50 
Ετυππα]ε ο1ὔ, 4ά 
Ῥυυυ]εί ασμ]αφ 4δο, 50 
Ῥηαεο]ίοα τοῦ δοι, 7 
Ῥι[ία που, 49 
Έαιες ετ Ἐπιαάαε αοφ, ὁ1. Ῥα- 

αρ Ρο[οτίτᾶθ 9δ0, 4 
Ῥικεια Ογιοτί δ41, 26 
Έγχας 1 λτακ 316, 44: 21], 26 

6 

Οαἆπαις Ὄονε ἆμςσο Ἔμολαε 
εοπάϊτ ἴαᾳ Ῥοεοιῖα 504, 4/ 
Οαάπιῖ [οοί 748, ἄσ. ὃἆς 
ες ΙΑρι]ο[ε απυ]τα 707, 

1 
Οαάπεεο ουσ Ἱπ[ίτιεή ΡΓᾶεσο- 
πε 915, 0: εαἀαςεὶ Εοτπιᾶ 
δ12, ὃ ΄ 

(αεοις, τυφλός δ10, 16 
Ο0αεᾶῖς οοπ[ε[αο Εοτιπι 258, 

ὦ7.. σθεώῖς Ἰπνο]ηηιατῖαε Γο- 
χυσι δ14, 2ὐ: 509, 4δ οὗ 
εαεἆεπι Ἰπνο]ιπιαγίαιω ταυτα- 
τυπα [οἶαπῃ δο7, 26, οσαεᾶ]ῖε 
Ῥοεπα αχιεπάεῦαϊιας κειἶαπι 
αᾱ Ιπαπίπια Ἱπ[ῖταπιεπτα 563, 
0... εαεᾷῖ εχρίαιῖο βετὶ τι 
Γο]ῖτα 118, 30. οδε[ῖ ρτορίπ- 
ο» Ρεουπ]ῖς Ῥ]ασαϊα 748, 
2 

ζασας, Ὀεεαπί Εὅδο,1: εχ- 
Γεοιας α ΤΓιαπίρυς 76ο, ἆ». 
Οαε]ί οα[ἔταιιο αἱεροεῖσα 549, 
17. Οαεἰῖ Ἰαπ]ιτίσρ Ἡοτας 
δ”5, 14 

Οαεπιςδ απ Όοεπις Οαταπὶ - 
ας, Ἀ]ασεᾶ, τεκ ὅσο, 4δ 

(αείαχ α οαεζεπάο 408, 26 
Οαἰαὶς ΈῬοτεαε Ε. ἄι, 4 
6αἱαιῖς ετ Οαἱατιαπϊ πο, δι 
Οα]οἴαππεπιωπα ο μα άταια ἔοτια, 

υπ]σμε Ῥεάί αρτυπα δρ4, 59 
Οσα] ου] ἴπ τευπη ρος Ιπάῖσπα- 

Ώοπεπι οοπ]εοᾷ 276, 5, 12. 
σβ]οι]ῖ [αιϊάϊσι 455, 4, σαἰ- 
ο αμά γίοο οἶδα [αῦαε 271, 

1 
Οαἰάεπε Ῥιβάαε Βἰία Τσι, 45 
ἴπιετ («α]ϊοεαι εἳ [αρχεπια Ἰα- 
μον Ἰπτετγεπίυπε παμ]ια 505, 
2 

6α]141, πιεῖαρἹο;. 405, 44 
Οαἱ]αϊπα ναία 4δ6, ὃν 
Οα]ϊα» οἴταιατ 551, δο. Ὁπα]]]αθ 

1]εδήταις δοι, 550 
Οα)πααε]ας εἴταατ 8, 55: 58, 

ὦ6: 49, ά4δ: δι, 95: δ4, 84: 
ὗδ, 12: 605, 51, 55: 608, 54: 
76, δι: 86, 20: 1, ὃ: 
111, 1ὸ, 31: 199: 51: 157, 
49: 14, 42: 148; δ0: αδ4, 

οσα «ο παω 



αοά7 
7, 59: 168, 5: 150, 38: 
3: παπι 10: 116, δα: 11]. 
δ0: 10, 47: 501, 13: 1310, 

Σιλλά, 3α- α1δ, 11: 310, 
10: 315, 10: 135, 34: 350, 
1: 45ῦ, ὁ: 3δ0, 19, 54: πάο, 
6, 490:. αάδς 3: αάπ, 45: 
αΌε, 14: 306, 56, 40: 3608,-. 
ῶλ: 7ο, 185: α7δ, 49: 374, 

Ἡ. 406, 1. κά 1δ: 270, 
460: 386, 1: ποια, 18: 303, 
48: 502, 13: 296, 55: 1250, 
55: δρ, α- 645, 15: ὅ8ο, 
58. 585, 37: Όρο, 41: 

μὲ, 37: ἀοά, ἀΤ: 

108, 

Ἱ 4ο6, 48, 
δι. 4ο, ἀτ: 428, 11: 457, 

Ἱατ: ἀπ, 38: 4δο, 51: 405, 
“νὰ γη, 195: 4908, 1ὰ: 501, 
π9δ: 5ο, αλ: διο, 141: 513, 
δὲ. 50 αὓ: 9ο, 81: 55α, 
οὐ. 65, 18: «057, 9 573, 
313, 58: ὀδ], 56, 5: δ5οἡ, 

ἴπι: 635, 1: 620, 51: 610, 
4σ: 669, δι: 675, 15: 6077, 
95: Ἰδό, 1ο: 16δ,.17: Ἰδὸ, 
36: 705, 35: δι9, ἂι Οαἱ. 
Ῥππο]μς Αειίωα Ῥεϊπιο 0560, 
14: Αεϊῖωιπ Ἰδτο απ, 16ο, 
5ο, 95: Αετίωπ Πὺυ. τας, 212, 
57: ἵπ Οπο]ιαπιρῖο 59, 49: 
44μ, 1ο: ἵπ Εἰερῖῖν 2090, 50: 
ἅπ Ηεευῦνα 74, 19: [οιδᾶη ἵπ 
Ἠεεα]ε, πε 519, 40, εἲ αρα 
Φυϊόαπη, μεν μα. ἐπι- 
ραφὴν Ἠεάγί οοπιπιεπῖᾶ- 
νμ αν, ἵαπ Οαἱ]ἴπια οὖν 
Αειϊίωαπ Πρ. 1 Τ]εοπῖς οοπι- 
ππεπῖαεϊι 307, ἀ7. Οαναα- 
εἶναα Πδ. Ώε Ανίυις 600, 01. 
ΟαἩππιαεἶας εταίας ωτ βταπη- 
τηαϊῖειις 673, 29: αἱ αριά 
Αιήγεππεαπι (αἱ ππαεμα Πτῖ- 
1Η πίναξ παντούαπων συγ- 
ηδη μάτων. 

Οαναιας τῶν Φόρων αρρε]ῖα- 
τίοπεπα μη Πρανττ 756, δ., 

Οαἱγάσπ, ορ. Λειο]. 4ο, ὃι 
θαὔπατίπα 37, 11, 12 
Οαπιε]ας, ππαραϊ Ἰαμοσῖ απῖπια] 

44, 56 
Οαταεταιί Γεια τοτυπἆαῖ Γοτηῖσςν 

111, 4ι 
(αποῖτυς, ΡΤΟΡΓ. 38, 5ο 
Οαπιραπί Εἰασεαπι  ἄοομ[αηΕ 

516, 11 μ 
(απιρης [ασε 428, ὁ], 
Ὁμαεε[ι 138, 40: 380, 9. ἑαπ- 

πε]ᾶ αοτεῖ Τ49, 5. εληςε]- 
Ίαια ἵαπυα 018, 1, οπηοε]- 
να ἀἰσα [εαν [οτε (141ς 

15, 4 
ϱαπίβια ο [ασε δ10, 19΄ 
απο! ποτ σμ8, 17 
(αρη γη] οτι οἶπίαια 6033, 

ο 
Θαρεΐπα Ροῖϊα πίρτα, Ππδ μη 
δα 11, 1ο 

(αρνί νπευῖίν εοπβεἴπρεναη- 
τας δε, 5. εδρίινπο ρτο 
ἀϊρπίταιο ὀἰνιειυσεῦαμ" η ᾱ- 
εισ σας ο], αο 

ζεραῖ, κεφαλή 4φσ, 45: ε- 
"πε Γεσεπα πιασιαιί Ἱνοπιπῖφ 

ἵπ Ἠοιμας [αποσπεηιιν ἵπ- 
νοπιηπα ἄθο, 40. εαρηί Ἰνο- 
Πἶκο, ἵπίοι ππΑέταπάντα Γης. 
(μαι εεε]σαῦαις 9ο, 19. 6» 

- -- 

ραε ἴα αεὔοταπα οαγετηῖ ο6- 
ου]ίαι κύμωνόως ανῖ 949, 18. 
εαρίίε ΠΠΠετο αἰίευῖ 996, ὅ. 
Οαρίτα υευίαπα, ατοος, Ῥαῇ- 
Ἰϊσαε, ἵμστον ἆθαν 10. εαριῖ 
υτοῖς, Οαρίτοϊυπι 49ο, 40 
σαραῖ προπετ ἨὨεβοήο 
65, 6 

Οαργς Ττοίασπις 49ο, 5. Θαργὶν 
1πγεπίτα ο δι, 59 

Οαταπὶ λΙασεςά. Εις 25, 4ο 
ΟατΏο παϊωτας αμθι ἆας 109, 

8τ. εατὺο ἀωρ]οϊ παϊωταε 
Ομγίβας 1ο, 41 

Οατοστί Ρταε[εοιί ππαρὶ(ἴταιιιδ 
508, 53 ε, 

Οα1ε9, Ρεϊπηϊ πιοτοσπαἳ μα) ]- 
το ασ, 7τ Απιοπία εἰγρεῖς 
Ιπγεμοτο 

Ρ]μα]σαο 
(ατπίζϊς «αοἆος 
ατο, αμίαῖα ο[ί 506, .., 4- 

το ζαϊπεο ρυὺ]ῖσο Αηλεαῖο 
ἀἰδιιυπια  ἀαιας  εατῖσβα 
ἆτο, 19. Οατπίζοκ. ρπο [ει 
Εαΐζε Γοπῖος ΙπιετΏοῖτ 771, 40 

ΟαγΏά βίας 408, 1ο 
Οα[απάτα νατοίααιας 616, 12ὖ. 

ΘαΠαπάχο οοπάϊῖααι ορρί- 
ἆμαι .], 25 

Οαβα [αφ Οτε 350, 1] 
Οα[ἴϊταιὶς ου[ίο ν]ῖεκ 11, 55. 

σα [ται [ετναπίίας νῖτεχ ἃ 
ον ο η Γαῦ[ιοκαῖτυς ὅ9α, 

Οαβοτῖς εημῖ οάχ, δά 
Οα[ταιῖο [οτιμίτα ἅτις 41: σᾱ- 

Εἰταιί ρα ἆἄεαο ῬΒληγδίας 
230, 30 

Οα{α5 οὐ οα[α οοϊποίιάσπα, 
ουπάσπι ασσεπία μα [απαῖς ὁδο, 
κ. - 

Οαπόας Ἠ]απάα νογία]ε «4πεθΘ 
ἀεεῖρῖτ νµ]ρος ὅοῦ, 41. οαι- 
ὅσα, Ῥυς ευ ἆππα 60, ὁ5 

(ανα ὠδῆς Ἱήάα8 386, ὅο 
Οαωπῖἳ Γοτήδας πιαχίωιο ου 

367, 3ο 
σαυΐαε ἵπ. Τεππρ]ο ἀῑεῖαο 451, 

40 / 
Οαιιάλαῖ:. ντο Όται,- 

᾿Οεεκορ Λῑῑζπο ΤειΓαρο]ο ἴπο8 
πα αἲι ὅ0α, δή Οεετορίθ 
ῄΙίας, ἁτασοπὶ . ομ[οάες α 
Μϊποτνα ἀαιαο 387 1ὐ. .69- 

55”, 96 ετορϊα 
Οεοιδ, τυφλός διου 15 
Οεἁάτῖ Εο]ῖα . δι, 19 
Οεἶετ, εἰ Οε]στος δο., δ0 
Οετας, Ρτο Πα] 437, 18. Ος]- 

τό, ποπ]. ϱτ. Ποιπεα 311, 5ο 
οποιος Άιϊμοι. ὅθαι, 5: 

502, ὃ 
Οεπίαµτοτπι Γουπα 505 ὅὅ, 

εεπίαµτοτυπι  ὀεῬεἰ]αιοτά τα 
ΠΠ] 4.8, πὁ 

Οερ]μαῖο Οετρϊήμς  οἴαιας 
400, Ά 

Οερα]ης Οερ]ια]οπῖπο εσπι]]- 
τος αή1, 10, Οορ]α]ὶ οκΠ]]- 
πα, Προς ο [οσμή οἷς τν ιών 
δό7, αὖ. Οερυαί βής Λους 
111 

Οερ]αίης οτ. εἴταιας 506, 58 
Οορ]οί οσα δε, 1ο 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΕΙσΟΝ ΑΚΑΕΟΥΝ 
Οεταπαϊά πποπις  Ὕᾖτθ δε 
Οετυεεῖ νοπῖτι “, πο 
Οε{ογο Πταπρυ]αιι 192, 10. 

ετογοπὶδ περο «75, 46 
νο εκ 4 -δλο, δα 
Οετετὶ ν ομίλὰο τίζαπα ηῖ ΠΠΟΥΘ- 

εἶι Ίαπιδο 405, αχ. Όστεν 
1πάσπα οἰίαι γοπεταιίοπε ΕΒιὶς 
88ο, αν Οοτετὶ ἴποτα ΣΑ6ἵΑ 
Ροβὶ πιροτιαιδθ ἔτιρες 442, 
14, Οειατῖ Εε[ίο «οοπιοεάἶας. 

φοῖαο 764, 15. Όετες, Τεὶ- 
Ίω9 ε[ὶ - "3960, δ6 

Οετιαιωτῖ, ππαπυς {ραῖο εἰ ρπ]- 
γογε αἆ Βεπιίας ργε]ιοπ 1 απ υπα 
χεὐπεπάμπιπε  ομάποεῦαπε 
028, δο. οετίιᾶτ πμ ᾳμαπΠ- 
ἆο εοερετίπῖ. 1, ὃλ., σετ- 

υταπεῖπα οἳ Ια6ἱ ἵω παρ ῖς Τ45, 
2ο. οειαπιῖπμηι αάΐσος ὅ9α, 
33 

Οετι[ζαία Γαοἷος 496, 368. 
Οεεν ας, εἰ απῖπιαὶ ὁρο, 

παῖ. Γετροπίος Ἡϊ εἰίοίατ, ος 
«ποτ[απι εο5 ἀενοτει 526, ὅ. 
«οτναε εοτπ]υ, α ΠΑΙΗΓΑ ἆε- 
Βιταιαο δοῦ, 6. εοτνὶ -. 
143. να 7 

Οµα]άαεα τος, 1ό7, 0. Ολα] ]αοἲ. 
αβτοποπιί 607, ὅ5.., Οἰα]- 
ἁασὶ οἰἴαπυις 1,56 

Οάτακ Ἠϊοτ. κοἴταιτ 9αὃ, 
μάς, Οµιατακ ρτ. εἰἴαιας 592, 

3 
Ο,ατες στ. οἰίαῖατ ἀϊδ, 55 
Ολνατίταπα ππατες 5 δν 5 
Οασίκοια 507. 2ι 
Οἠναίοα Γιαππρίασεπι Ἠλ{ἱστ. ἆα 
ανα ὀτγα ο η5, δι 

Ολα τησ ὶ 93], ὃι 
Οµί Ἀινεπίοπβριας Ἱπν]ῃ δι. 

45, Ομίαπι γοεαδυ]απι 7906, 
44 

Οσιαοταε Ραϊτία 180, 43 
Οήτομῖς ἁ οι 170, 4 
ΟΜἠαηγἆος Τμε[α]ῖσαο 448, 4ο 
Οἱιοετοβοίεας ρταπῖῃ. εἴαίατ 

5, 48: ο, 19:.305, 56: 126,: 
460: -δ, δά, 48, αὉ: ὅδ, α: 
δο, 51: Όὰ, 56, Ὁ7:. Τά, δο: 
οἳ, δ, 59: οά, 46: 11ο, 40: 
114,99: 160, 10: 100, 3: 
3785, “ά: 30ο, 4ο: 516, 31: 
δπά, 13: ἀλις 40: 439, ἆλ: 
464, 56: 491, 90: 59ο, Τ: 
55], 5: 00ο, ια. θ2, 1: 
65ο, δα 656, 51, 19: 659, 
9: Όδα, 1ὖ, Τοὰ, 5ο, 40: 
7ορ, δη: ιο, 1, 04 019, 
19: 114, ὅχ: π18δ, 18: 733, 
1117340909: το, τά: 74 
... ζ07, ο6: 74, 58: 900, 
5: ὃοα, 13: δ8οῦ, δη: δι15, 
αάτ 819, ἀ7.. Ολουτοῦο[εὶ 
τορυ]α 609, ἀχ. Ολοετοῖνο- 
[ει ἵπ Ῥτίπια τοβι]ά 511, αἡ. 
ΟΜουτοὺο[οιις ο ἡΤα[ουπο-, 
ΗΕ ποπ μπι ερυ ὃν 18: 
ἵπ αματία τόρι]α 
σηπῃ Ότο, αὐ:. ἵπ ν τερυ]α 
πια ζομ ποτυτη δµ, ὃχ, ἵπ Ώο- 
ως πουιτοταα διὰ, πό ἴπ 
οηίγογαπα υατία παρας 116, 

ας ο οι») 

πια [ο] ηο-.. 

«ροΠεΠινῖς 139, 15: Ὀσα-νοτ- 
19 δοΙ, 39:. εἰς τὸ ποσότη- 

τος ὅδ., δ4:. 75, ὅδι 78, ὄτ: 
107. ὃτ Ριεπῖμν εἰς τὸ περὶ 
ποσότητος ὧν δις ἴπ ἂν- 
εκφωνήτ να] 
εοσταρ]ία 4, Ίο: 110, 28: 
1π (τ ορταρ]ία [ωα 570, αχ: 

τει ιν, 40: 02, 51, Όμοσχο- 
Ῥοΐοιφ Οεοτρίμ ἐν τῷ ὁη» 

ῷ 4δε, 40. ματεκῳ στ. 
Ολο Παναδί Οαἱσιασ]αὶ ον δν 
Ολοτάαε ἀϊδετερ. , ἃ 
(Ἡοτοατυπαι τεαιτίσατηπα οτα- 

τοτες 264, 1. ἵπ εποτεί «ο- 
πια οἶῖπα τενῖησια πθἀς.δ. 

Οὐλοσὶ ππα]ος Ρατ ε ΓΑἴγΠΙ5 οΟΠ- 
Παναπι 764, 5. ομοτὶ ββηΤΑ 

ς οσα μα λκαία το 4 
Ομως εατ]νο ἴ]]ε ἀπρί]οἶς αΔ- 

11χ46 1ος, ἀπ, Ολη α αἰ- 
Ἰαμο Γαφιο, δών εν δρ. 
ποςν θούνε βρηϊ.: 838, ὅ7 

Ολεγίο, Οµεγ{ειά1 Ε διὸ, ο7 

Ον Γεἷᾷῖς εκ Αβαπιευποπς Ἰἷ- 
ορ κ .5,: ὅσ 

γπρρυφ οἴίαιις 174, 1: 
ΕΑΗΩΓΗ 9, παρα 
ζ41,.561 οι, αὃ: 16, 18. 
κο ΡΗ. οἴταιας ὅτ, 
9 πηκ κά 

«Όμεγβμρις οἳε. υε βτΑΗΡ. 
δν λα. “. 

ΟΕ τῇ τερῖα 
δες, τροφή 513, 51. μ 

Ῥτίπιως Ἰοπιηπὶ ἃ αποτουῦθ. 
118. 4 α. ο αἱ 

Οεοπίμπα νῖσπα ο ἀἱδμδ. 
Οὐ]τεςς ἱπρτοὺίταςἶς πιοπηίωο νὰ 
χι 4 ' ο ὧιο, . 

Οπρυ]μαι: ᾳ Ζοπα. ΗΝ, 
Οἶτανοα Οαταπὶ ρᾶῖος ολ, ή 
Οἶτοες Ἱπῖμλα 17, 4 
Οἰτουΐυς: νί[ε Οτῖ 
Οἴτευπιβεκι εκ αςμῖο εἳ βγᾶ- 

νὶ οοπβαιως 53, 19. οἰγεμι- 
Βεχιαι αι ουπιροβιίοπο φ1βο 
νοινα, τειϊπεαης 18 ὃ. . οἶσ-ι 
εαωῇεκα πασφ απο ο ὑατγίιο-. 
πὶφ 499, ἃ: οἳ 19, πό, εἲς- 
ειπηεκα ε Ὀασγίοπὶ παμίαῖα 
Ρεπι]ίπιαο οιαμΩίαϊο 476, 
σε «εἰσομπιί]εχα ρασϊες ες 
Ῥατγιοπα φυβεήαπα νοτδα ὁ7ὅ, 
ᾱ. οἴχουλί]εχα οιηρ]ᾶ, Ροῖς- 
{ἴατε {ωπι ὑατγίοηα 084, ὁδ. 
εἰζομπηβοκογιπη «εομίμβαιλο 
{εευπί]α ροοι]ες όω [αοῖι Ρίο 

Ἡ ή ο, «Ην ὁ 2ΜΦ , 
Οἰλατάο. ρυ]ία ἆμοιι Ἱαρὶ σ] 
λα. τω αἆ ον 

πππος εαπιαυαπί [απιες δᾳο, Γᾶ 
196, 37 ας ἢ 

Ρἱηλοζορ]ίας εσας Οἰωμόίωο 
ὅδο, 11, πα, (αι Γ[οἷο απ 
Οἰαότας Αοἰῑαηιςι). Οἰααθἷωφ 
νν 1 Ῥααῖσα Ἰλοεῖα 2 1θν 

' 
ΟἨεατοίνας Αι]ναπιαπϊς Ε, αὖν 

15 
» 

ΟΙ ππεῦς ᾗτ. εἶταιως  ἀογ, ὃ 
Οσο εἰεριυβταρ]ιως οἷ. ὅ8ο, τς 
Οἱετας εεε]ε[ίαο ὅτο, 16 
φον οεἴατωτ 119, 3 

απ Οιοά εαν δα, ες 

500, 33 



τοής 1 

Οδννονν οἰταιίέ 516, 0. Ο]ἱ- 
επατεῦας Λρσίηοια . Ἰοχίεοβτα- 
ρυς ολα, ὅα, Οαχεµας πι 
ο ὉΙοΠῖ9 αλα, 9 
Οοά εστι οἴταις 502, 1 
Οὐγρεῖ ἴοπια 1ὸ2, τάς 371, 19. 

ΟΙΥΡΘΟΤΗΙΗ απωθπῖα, Όαταπι 
Ἰπνοπίππα 489, 58. οἰγρεῖ Ρογ- 

τ Παι ο ν]ῖςε 338, 5 
Οπἁ μην νοσαδ. δ45, 8 
Οπορῖς Οοἶεῖνις 5, 50 
Οµοίζης Ὕνει. 545, 5ο 
οτί ραιερ οσο, 45 
Οοείγτα Ἰακυτίοία Εξ διο, 4 
Όοεις βίραν ἂἱ]οβος, 615, 47, δι 
᾿Οοεἵ) ἠιαπῖφ Ε. 964 35 

Όορπαιίο αεφπἰΠετῖα Ῥος σοπ- 
η η 660, ὅ2 

Οο]]εοιῖνα [οι Οοπιρτε]επ[ῖνα 
ποποῖπἃ ἀιρ]ίσειι Εγητακῖτι 
ααπατυ ας 304, 45 

Οο])ἳ πιεαιας ἴτες 507, 15. οοἱ- 
Ἰατία οτηατηεηῖα ϱ [αοςῖπο 
4λο, 19 

Οο]ομῖ, οἱ γεωργοί 050, 45 
Οομπιῦα Ύεπονὶ [αστα 001, δά 
Οοἰμπιπας ἩἨοτοι]ῖς  ΄ δ0ο,6 
Όοσια «Ἱιοπηϊπϊ οτπαππεπίαπα 
Ώεο οσθαϊοτε ἆπια ὅ27, 11. 

το Όοπια «ἀειοπάείατ ἴαπ Βισα 
626, 52. οοτπαῖα οπρίια, γ]- 
αἰλτιαιῖς πα νοῖαη: ὅ2τ, ᾱ. «ο- 
πιαιὶ ρἼεγαππσαο Γαρεςο1 627, 7 

Οοπιῖους ροεῖα οἴἵτατασ 193, 50: 
167, 49: 193, 19. οοπιῖοὶ ἆἷ- 

παχυτ]νϊς Γτοηιομτου παπτυτ 
Ἴδα, 45. οοιπ]οὶ 'τεσδπΙῖοτεθ 

-ἳ οαπίατ 265, 59 
Οοππίσσαι νοσαῦ. δια, ἀ5, 
εοππῖσκο ἀῑοιϊοπῖ οοπσεσῖες 

το Ῥα]απιεδῖς ἨϊΠοεϊοϊ 1ο, 44 
Οοαιπιεπτατῖα Πας. οἷτ. 86, 7: 
δα, ἆ: 566, 1ὸ.  ΟοσπεΠ- 
τατῖα Εγσορµχ. 76, ὅ7: αδάς 
36. ΟὉοπππιεπταγ]ή Ῥτοπιο- 
ατποῖ νιπειῖ Όρο, 13. Πο αλ]. 

Ὁοπιταεπιαείειίον [ενας ὅ27, 
αλλου 2 -ἃ 

Οοπιανυπῖς. ἈΤοτειτῖας 576, 17. 
εοτηππυτίᾶ: 6επετο. αἀϊεοιινα 
ει [αυΠ. 1π ος. τὸ, 29, 58. 

: οοπιπιπηῖα η ΓΕοειπηίπατω 
σπσηαε τετπήπαΠοπετη ΊΓάης- 
Εετυπίωτ αἲ Αιιοῖς 145, 4., 
οοπππιμαῖς Ἱπραα. εοπῖταειἰς 
πίτας 21, 7. νΙ[ε κοινός. 

ΟοιρατοΏνα [οτπιαπίυτ εκ ων, 
κας, υ5, ους ὁτὸι δ]. σοπι)β- 

ε απιϊνα ας ᾱ- ποτοϊπῖρας, [ο α 
γθτβις εἰ αἀτειθ. 701, 2: εκ 
γεε]ὴς ὃ, αῦ. εοπροταϊοπίς 
ξοτπια τῖρ]εκ πολη. ἵπ ὖς 
520, 38: ει 2324, 48δ: 405, 
30ς: Ἔλδ. τὸ: 9», 56: ὅδ1, 
αϐῦ. εοπιρακαιἶνατα εερ]εκ οκ 

ο Γαἱοτη. ἵπ ας ὅδς, 12. οοπιρᾶ- 
εαατίνα ΄Ἰοπίοα (στερος ῥΡΙο 
ώτερος Ό94, 0. εοπιραταιῖνα 
1Ἠ ότερος Απ εοπηπη. να. 704, 
2ο. εοπραταίνα ἵἩπ ρος, Ὦγ- 

.«Ῥετάι[γί]αμα οππῖα Τοὸ. ἕ 
εοπηραταῖγα ἀῑγί]αθα  Ίπ' ων, 
Ῥεπη]άπια ἀιραιὰ, Ίου, ὅ7. 
εοποραταήΗτΏ ων νοςαῖναπα 
πθιι. 6. [ποτ Ἰαῦοι δοῦ, 
46. Οοπιραταήνα ει Παρεχ]. 
αποτηα]ά ὂ1, ὂν οοπιρατανα 

να Ν Ὁ Ε χ. Ρα. 

Ώποοραϊα 546, 5. οοπιρατᾶ- 
ἵνα Ῥτο ροβιίνιο 6.38, 532: 
ο 033, 4δ, Οοιπραταιῖνα ἵπ- 
τεπ/[ῖνας ρατιῖομ]α αἀμαίταπε, 
πε πολύ, μᾶλλον 00ὐ, 3]: 
οἱ 075, αὖ 
Οοπηραταιῖνα οπιπία Ῥτορα- 
τοχγίοπα τορπἰασ]τος ὅοὅ, 17. 
εοπιραταΙνασι απ ε εοπρᾶ- 

χαϊῖνο [οτπεῖις 075, ο. 
Οοιηραταϊνῖ 6 [αρετ]αλνῖ 
ᾳυμὰς οἈτεαπῖ ὃ, 22 οοπιρᾶ- 
χαϊ]να ποπ βαπῖ ο που [τὶς ἵη ος 
δο7, αῦ: ει 447. 4: πον 
βιμῖ ο γοιν, Ἱπ ο 075, δ4. 
Οοπιραταίνογιπι απ [οιι 
τογπηἰηδιίοπεπι Μαδοπιία 1οῦ, 
15 μι 

Οοππροβιῖο εκ παραβέσει 378, 
8ο: ο νοσαιῖνο ποῃπ Πιτ 240, 
57: ἵπ ραϊτοΏγιαῖοα ΠΟΠ ζὰ- 
αἲι 274, δ4: τες. ἀῑσιίοπον 
εκοεζετο ποπ [ο]ει «59, 10: 
εκ οσπγιοπῖθ Ῥαγγιοπα [αςῖτ 
35ο, 45: «Γοπριάταπα Ἠαμίαϊ 
στο, τὰ: Πραϊβοαιίόποπι Ώοῃ. 
χηπταῖ πα Ἱοια. θα, δα, 
Οοπιροβία αοςεθ[Ἱοπεπι ἴαπι 
Ἶπ Ῥτιπορίο  Ὕπαπὰ ἵα βπο 
αζωίανς 405, 16. Γριείτιπι 
Ππερ]τοίαπι Ῥ]όχάπππις τεῖ- 
πεπῖ 506, 40: Τοπυπα ἵπ Ρτῖο- 
τος (γ]]αμας τοϊοϊαπί 119, 039: 
εαπάστι ουπι Ππρ]εῖρις [- 
ρπϊβεαιίοπεπα Ἰαβεπιῖα, Το- 
πυπη αποφιθ εωπάρτα ἔργο Ἰνδ- 
Ῥοπἳ 115, 45: Ππιρ]]εῖαπα ἆο- 
εἰἰπατίοπεπα τεποπῖ 900, 44: 
πηαίο. εἰ [οεπι. 6επις Ἰναῦοπ 
εοἵηπι, 649, 19: οἳ 4δο, ὁ5: 
απαδ ιπα[ομ]ίπο εἴ Γοεπι. 601. 
γατίοµι άδο, 55, 
(οπίροβια εκ ἀποῦις' Ἰπίε- 
βτῖς ποπαῖπα 1990, ὅ3: 308, 47. 
οοπιροΠῖᾶ εκ ἀποῦας Ἰητεστῖ9 
Ῥὲς οΠΊΠες εα[ας, εκεερὶο νο- 
σαΐνο 245, δ, εοπιροΠί 1Π{ε- 
δτυπὰ ευπι πη]]ο Ώοη ροτε[ξ 
308, 50. «εοπηοΏβτίο 6 ἆιπο- 
Ῥη5 μάνα 1άθπα Πστῖ- 
Πεαπῖβης 4δ, 5δ: 281, 28: 
301, ὅ7. εοπιροβιᾶ 6 «ΟΠΠΡΟ- 
119 [πεια 450, 8. σοπιροβιῖο 
Ίπ ποπ] σεπιῖπατις 571, 
ο εοππιροΏτα ἀοτῖν. [ουπια 
ὁδ7, 2: 0ο6, ὅδ6δ: τιο, 4. 
εοπιροΠία ]εοπα[ἔῖσα 5ο», 
10Ο. εοπιροΠΏοπες  ροειῖεᾶο 
π/ο]επτίοτε ει Αιασῖοτεθ 
650, 58. Οοπιρο[ία εκ ἔοεπη, 
1 η 3οῇ, 9. σοπιροβτα οπα 
Εοσγηῖη.. ἵπ α 80, 10. σοτι- 
ΡῬοῆτα φιιαἠταρ]οῖα εκ ποιι- 
1τὶ6 ἵπ α 1οῦ, 4ο. ΟσοπιροΠια 
ευ ἀεμπεπιῖρας ἵπ ΠἨφιῖ- 
έαπα, α βεπ]ιῖνο ααϊ ἀαιϊγο 
Εοτπιαπίυχ διο, 54. οΟΙΏρο- 
Πια α ποπιηθις οἳ νοτδῖς ιτ 
νατίοι 309, 27. οοπιροῇία 
ουπα νετθῖς ατγτ. αθῖτοϊΠΕ 
τετ. Ρετ[. δοδ, 6. εοπιροΠί 
ε γετῦο Ο1[γ]]ανο εἴ ποπ]πο, 
γατίαπι 608, 47. εοπηρο[ια 
εκ Πνροτο(ν αθῖς Ῥαχγιοηί5, 
εταίρα ε [γ]]αῦαπα εκίοτιαξ 
ἵπ Ρείοσι οοπαροΠοπῖς Ρατιθ 
οι, ὅδ, οοπαρο[ιίοπες εἴἶααι 

ο πποπο[γΒαδίς νοιυῖν 197, 54, 
οοπιροβία ο ρτας[επιῖ οτ [α- 
πμτο 40, 37: δο, ὅ7. εονη- 
Ρο ο Βπητο, ω. νοτιέ 
11 α 57δ, οὗ: 408, 35. οοπι- 
Ῥοβια ου γετρῖ ποϊαίπα, 
τοπὶ (μα τεραἱαπα Ἠαμεαπι 
χοὐ, 30. οοπιροβια ουπι νοτ- 
19, Ῥτο αοιίομῖς Ρα[ἠοπῖενο 
Ποπὶβοαιίοπο ἄσσενίωσι ναῖ-. 

Ὅ απἱ, η ος [ο]σει ὀἀεβπεπ- 
τα χο, αατ ει 115, 50. 
εοππροβίτα αοτῖνααι ΒΠρπίβσα- 
Ἡοπεπι Μαροπία, ΡατοχγΙο- 
πω9 ε[γεγιΏτΗτ; οἳ ΡΓΟΡΑΤΟ- 
Ἁγίοπως, σνας Ρα[ΐναια 315, 

ελα ι ὅδα, 91. οοπιροῇτα  αει]- 
γαο Πρπὶβεαλοπῖ απ Ῥοτρε- 
τμ Ῥατοχγίοπα 775, 4δ. 
εοποροβία ευπα αὐγετυίο ἵπ 
ὧχις 510, 51, 
εοτηρο[ῖῖα ομπα [ταεροβιτοπῖ- 
να5 νετρα, πάπα αασιπεπῖῖ 
τεσυ]απ Ἠαδοσηϊ 112, 94, 99. 
εοπιρο/ίτα [περε ἁἰνῖ[ε αὖ ἩΗο- 
ππετο Ῥτοξετιπίις 619, 45 

Οοππροϊοτ ᾳαοά [οπππο οΡρτε[: 
Πις ογαϊθγετα [αμα ποπ εὐῖ- 
ῶιμος, τη] τατὶ ας [ο] τις 552, 
52 

ο μίας Πρηϊ[. ὧν ὤ]ος 
67 π] δ5: ετ κα ᾱς 908. 49 

γι[ο (οἱ]οειῖνα. 
6οπείοπος ἀαάπι 6επετυπι 750, 

19 " 
Θοπεϊρίππε εκ αυτα εξ ε2]ογε [ο- 

Ἰατῖ γα]ταγος 619, 4ο 
Οοπίαρατίο Ῥαγγτοπ οτι Ρίπ)α 

απ ο δας ε Ῥτας[επτῖς πππ]ος 
Ἱπ ρταειετῖῖ 75ο, 1, 19: 
Τθτι1ᾶ, σ Ἰπρεπεται νετυα]ρς 
Γυῖς 54, τὸ: απατῖα, ἴπ [α- 
τητο αἲ τατ]εξ 100, 20: Απ 
εε κῶ Ῥτο ἴσω [βοῖτ ἵπ Πατ. 
485, 5ο: ααἰαία, Ρρεπιιτἵππαπα 
παϊηγα νεὶ Ρρο[τίοηπς ἰοῦσατα 
Ρο[α]αε ἀάς, 4ῦ: ἴπ απτοας 
εε[οςιῖνα Πιτ 3252, 4: {[εχιᾶ, 
1 ω Ῥησηπι ὅδ, 56 
Οοπϊαραιϊο εἰτομηβεχοτιπι 
Ρτίπια, Ίπ ἔατατο μα νατῖει 129, 
ὤρ: [εουιπάα, αμας ῥρεγ ῄσω 
εἰ ἆιαε ῬΡέτ ἅσω ζοται 1 
Γατ. 2ος, ὃ: Ἠαῦοι Ρ]εταφαθ 
ἀετϊναια εκ ποπι. 15, «Ξὂ: 
τε] δκπ ποπη, ἵΏ ος 104, 12: 
ππαγαπτ π ηπἶθιθ ρετω, εἲ 

1π φπἶρας ρες ο οἨεται 17, 
4ο 

Οοπ]ηραίο νειβοταη ἵπ µι 
«ματία  ππᾷο 380, 6δ. αἆ 
εοπ]αρατῖοπεπῃ νετροτυσι ἴα 
μι (παπίαπα Ρετεῖπει Γαὔβα- 
ναι εἰμέν Πβίηπι εκ Γεχια 
Ρατγζοποχαπα 597, ὃατ ες 501, 
7. νῖε µε ἵη Οτ. Ιπὰ. 
Οοπιρατοπῖ πππιαίο ΄ βι 
ἨΟἩ Ἶπ οοπρο[ιῖ ταπίµπη, 
{εὰ ειἴαπι ἵπ Παιρ]ιοίρας 926, 
54, οοπίαραιίοπετα ἀαρ]ίοεπι 
αὐπετιασε θυπεάσπι νετύα 
129, 436 

“Οοπιυποιο πιυ]ία νοῖ οἴγοιπι- 
Πεχο γεὶ ρτανὶ τοπο Ἱπρ]]- 
εαῖυτ, [εά οπ1πες Δοπιπίατ 
172. 199 

εκ Οοπ[εφπεπιὶ απιεος(επ» ΙΤο- 

1οῦο 

ἵοα 307, Ὁ: δο0, 18, 34: 
38, 40: 9709, τά: ὁφ1, 17 

Οοπβ]τα (επρας τεφαίτυπι 206, 
15 

Οοπίπεπς ϱτο οοπΙεπΙΟ Ρο[- 
τωσι διὸ, 47. οοπΙεΠΙΗΠΑ ρτο 
εοπΙποῖο 400, 5ο 

Οομιτασιίο ποπ εαά1ι ἵπ οπιπῖᾶ 
6771. ἵπ οομΙτασιῖοπε οἳ- 
πει «Πρ]α]οπρι» ες γαςα]ῖφ 
Ίσπρα 408, ὃ: οκ. δ. Όοπ- 
Ἱτασιίο ἁπαταπς ἁλοτίοπαπη Ἰπ 
ππαπη, ΄ εοτοπἰἆο [θα αρο- 
{Γἰτορ]ο βρπαιας 705, 9. ν- 
[ο Όωβς. : 
Ὁοπίτασεία, Ἱπίθρτοτωπι ζεε]ὶ- 
παϊίοπεπι [ετναπί 502, 4ο: 
657, 45: 674, 328: δοά, 7. 
οοπιτᾶαεια ὀεομπαϊο ϱ οοΠ- 
Ἱταοίο Ὠηοπηϊπανο; εἴ «ΟΠΙΤ8 
4δο, 16, 3ο. ο οοηΙΊαεῖο 
ποπηϊηαιίνο πονα Πεχίο ὅοο, 
18, οοπιτας5 τας” οοπητοι- 
πὶς Ππσιια, που. Ιποοπῖταςῖ]6 
αα, 7. εοπίταἶιοτο ἀῑα]γ[εν 
Ἰοπίσας [ο]επι Απιϊοί 586, ὅο 

Οοπιτίμμιῖοπος πποπ[ίτααε 509, 
58 - ης, 

Οοπν]νία, αππϊο]ῖας οορεῖ]ίαπε 
794, 189. ἵπ οοπν]νῖ] νείετµτα 
εκ αοπιο ιπίυηίας Ῥογίοπε5 
951, 5. οομνινΙαἰεθ (μάε- 
1οπος 41, δι, 5δ. Οοπνῖ- 
νίασι, Σνυμπόσιον» Ἠετο ἁῖαπὶ 

Ίτρες 4ρο, 26 
Οοτά!ῖα Πιμς 557, 36. εατῖθ 

Ρυ]{αιῖο [ει ραἱρίιατιο ἵπ τ- 
πιοχο 05, 99 

6οτίαερα ναῖα 119, ὅδ 
Οουιπιμίαπα [οἨεπια, οµεν Ῥτο 

ωμεν οι, 5ο. Οοτιπιμίασα 
Τ]νο[εϊ 140, οὅ 

Οοιπῖςϊς γ]ναεῖτᾶν 19, ὅ]. οοἵ- 
πὶκ τιβτ]αᾶ, Ίπετρας 5, δ4 

Οοτπίρδ Ῥοιιπᾶ Ἰηῖςτ ΓεΓεπ επι 
Ἱππρασῖα ᾖ[επῖπα, ἀυτῖετα 
Ἱπάσππϊίασι οοπίταπυπε ῥὁοῦ, 
90. οοτπϊεπ]υπι Ἠαπιο Ρ][σᾶ- 
1οτῖο αππεχιιτα ὅοῦ, 17. εος- 
πα Οίτη Ῥτο Ῥουμ]ῖς 503, 
54. οοΓΒα οἰΙπ Ῥτο ΕΡυτῖο 
Γεια ααια]ῖ 9ο4, ὃχ: 659, 3ο. 
εοτπιᾶ ἵπ ππεπιοτ. [[ρ. ὁδοά, 
10. οοιπα Οεκεαρὶ ὁοχ, 4δ. 
εοτπηὶ Ποπηίπες 'ἴπ Όνρτο 

758, 55 
Όοτηιτις Πβτο πε Ἑλληνικῆς 

Ἀεολογίας 49δ., ὅ2 
Όοτοπα Πον]πεα απ ἱτῖππιρ]ο 

ἀΦ4, 30. εοτοπα ΟΙυπιρ]αςίθ 
416 οἱσαρῖπα 053, 4δ. «ο- 
χοηΏὶ εχ Ποπόε οἰεαρίπᾶ 
Γαρρ]ίραϊαπι Ὠϊαμαο 405, 10. 
εοτοπαῖα Ὠΐαπα εἰτγ[απί]ιο- 
τηΟ ὤ5ο, ὦδ. εοτοπᾶ ϱ Ῥεη- 
η] Οἰτοπιιπι 604, 16. «οξ0- 
Ἡθε ο [α[οῖ οἳ ον] (8ης 
ογυ]5) οοπίεχίαε ὁ8δ, ΄ 46. 
εοτοιαε Ρ]]]γταε οοτιῖςε τε- 
πηπίυτ 705, ὃ. Οοτοπᾷ πιοῖ- 
τα γοσζι Γοτα 5το, κ 

Όουες Τγεῖαε 8ιῶ, ὃδ 
Οουνὶ αἰδι 137, 55, 49 
Οοιγὑαπιες ῥάκτυλοι ππάε 246, 

2ο 
Οουγεῖϊ πποπἰεΦ 117, 41. Όο- 

αγεῖητα απίταπι 076, 9 

ο ορ ον”. 



1051 

Οοτγεῖαα πγπηρῖαα 070, 5, 
10 Α 

Οοτγρ]νε, Οσεκαῖ ἔ. ἁτάν 51 
Όοιτάν 708, 1ο 

Οοιωτηῖσες ποἱαγατα Μππίτα εκ- 

Ρ]οταῖας 315, 

Γοιγίς Τ.γάϊ Ἑ. 195, 45 

Οταποῖ [ει Κφράνεοι  ὅοτ, 39 

Οιλῇς ποπ βι, Π « Πτ ἠπίετπιε- 

ἀἴαπι 557, 5: ΑΙ οἴεεῖο ι εἴ 

υ, Ίο Π εοπ[οπας ανα 
ἀπιοτσεδαι 413, 66. ἴπ εΓᾶ 

απαῖος αὐο]οι ππῖπογεσι 401, 

13. οτλβν ἁπαταπα ἀῑσιῖοη επι 

ἵπ μπαπα, εοτοπἰἆε [ει αβο- 

Ώτορ]ιο Ἱαβραίιως 705, 9. 
τῖ[ε Ὠοπιτδοιῖο. 

ΘΟταιετον νἰπὶ, ἸοΠίρις εχρο- 

Πήά 4θο, δι. οταῖετ Ῥτο α- 

Ῥετιαϊο Ιουἱ οοπ[6οτατις ὁ29. 5ο 

(παιες ῥταπηπ. εἰταίας 111, 313 

15, δὲ: 175, 54: 1ος, 11: 

απι, 8, 41: Ότο, 49: Ότο, 

α: δ0ά, 47: 654, ὃ: 779, 9 

Ότιαιες σοπα. οἷι. 309, 5ο. ΟΓ4- 

το ἵπ Μετοίκοις Ό9δ, 101 

Ὀδυσσεῦσιν 507, 34: Ε)]πα 

367, 19: Ὑτορμοπίο 370, 6 

Οταίσας ΡῬ. οἰιατάτ 1895, 45: 

αοο0’, 4ο: 369, 51: 402, 411 

401, 10: 718, ὃ. Οτα πα 

1)ἱοπγ[κΙεχαπάτο 196, ὃ: Δγα- 

πίταις ὃ, 11: Δφαπέσγσι Ίει 

Δφαπέτισι 194, 14 αδί γι[ε 

Ίνοι.) ) 

Μαλθακοῖς 481, 33. ΟΓΑΠΙΙ5 

ποιατις 747, ὃο ἳ 

Οταιἶπ. ἵπ Ερίτοπιε Πήνγογυπι 

Ῥα[ίιάϊ ἆε Ἡοπιετῖο ᾱ]- 

εἴἶοπθ' 141, 1] 

Ότες, Οτειοπίπι 1αάες 558, 2 

Οτεῖαε {οτοΓ 3ῇ, 34 

Οτεια οἶῖπι Γε]ομπία 751, 541 

Ῥεἱα[ρίς, Λε]ναεῖν, εἵ Ωοτἱοῃ- 

ϱυ. Ἰαδίιαια 708, 5ο. Οτειῖ- 

επι νοσαυπ]ασ 46, 16: 85, 

18: 108, 45: 331, 45: 3604, 

11. 984, 1: 951031: 454, 

δι: 711, 16. Ότειίοις Ρεξ 

28ο, 59, Οτείϊευδ εοβΠοπιεΠ, 

οἱ Οεεια {ωμιαραία του ασ” 

Οτοπία 317, 36 

Οι οτοταπα ορετευ]α. ὅση, 1ο 

Οτταῖς [αππιὶ τετιεῖ ΙΠΙΑΟΙΠ8 

ὁν εοπ[εεταραϊατ 129, 38. 

Αεοτνας απ Ίπειι ετιπίαπι 
ενα]ίας αὖ Τπάε 562, 17 

Οειο]αις ϱτ, εἲ. ά16, 55 

Οτοῦγκοταπα το]ιριο 4ο8, ὃ 

Οτοςί σοτγεῖΏς 651, 40, οτο- 

εως οτιωή μπάς ἀἆμσαί 651, 

βο-. ετοσοάἴ]ο Γοσπὶδ μή ει 

809, δΙ , 

Οτο. τα Ῥύτα ος Ἱποσπῖα- 

τἴσπε 403, 30 

Οτοπιπα. οἶτπι Απποβιίς 7ο, 16 

Οτιικ [οἰεππῖ Ροπιβα εΏπι ΡΓ- 

εἶνας εἰγοαπ [εσας 08, Β 

Ου λομ]ασῖι 617. 328 

Ομ τας, ἀγκών 615, ὃ 

Οπατάπε νο φοιτά ντα υ{ασ- 

αἴα νειετίνας : 903, 45 

Οσρίδ ταν Ρέας Ἰα νο αἱ, πδπεῖι 

ο ἠπηείααν 1ὖ1, 50. οπρία]- 

11 ομρ]οπίοπη ταμίτ 511, 19. 

επρήα τα [εάον ἵπ Ἱνεραία 

4Φὸ, ιὸ 

Οὗτα εος υπ οἱ οὐῖι ὅοφ, 18. 
Οωταίοτος ρυμ]εῖ ὅ0χ, ὅτ. 
ουταϊοτές [αοτοτωπι 2602, 1 

Οωτείηπι ποηῖπα εἵ ἴπ Οατίατα 
εὐιτίο δοο, 1 

Οωτίις φαἰπᾳποππῖς Τὸ, 41 
Ογεῖϊεῖ Ῥοείαε εἰιαί ΄ δοο, 9 
Ογεἰορίς βίϊιΦ 230, 6. Όγείο- 

Ῥεο οἶίπι Κέρκωπες «596, ὃ 
Ογαύας, κύμβαι 545, ὁ 
Ονρεῖϊ αμό 117, 55. Ογρτίαπι 

νοςαυμίμαι 8, 1ο: 13, 
13, δι 415, ἀΤ: 81ο, ὐ1: 
δΙ5, 16: 690, 5ο: Τ11, 33: 
715, 33. ΟΥρεῖϊ καλήζω Ρτο 
καλέω 4δῦ, ή ὰ Οὐρτς ο. 
ϱµΓ κέραµος ϱδ, ὃν 

Ουρίεῖας Οοτἰπῖ]ι, 10ο, 36 
ΟἼτεποφ βἰίμ οκ Αροϊίαο 

Άρτειι» 1ῶ, 31. Οντοπαίοιπα 
γοεαΡ. δᾷ, 45: 1909, ὅτ: αι», 
6: 11], ὃι: 026, 060. Οντε- 
πάσι» Ροεια οἴτ. ὅδο, Τ: Οαἱ- 
Πσπιαε]ας. 

Οψτίαπϊ, απ Ογτεπααί 015, 45 
Οτῖ[ες Π. 16, 1 
ΟΥ2ἱειι5 οοεῖ[ας 603, 40. Ω- 

σὶοῖ υκοτ 0158, 
Ογαῖοῖ Ροτιων 89, 4ο. ΟΩγ2ί- 
σεπὶ ποιαῖὶ 187, 24 

Ὀ 

α΄ Γαοπιοπίμιις οοτῖρί οἳ αρῖ- 
τατί αὐί οουριι Ἰοππίπος 270, 
4ὃ « ι 

Γαπια[ῖ βΙτας 177, 54 

Όαπαος Αοτίβοπο 05, 40 
Ώαπαϊάος, Απορ]ιαπϊ5 [4- 
Ἰμαία θα, 50 

Ώππαις οκ Λεβγρίο ἴπ Ρε]ο- 

Ροππε[ηπη εοπηπαϊστανϊίε 60581, 
16: Ἱπ βἰίατυνα παρ ῖ5 Ιαάο 

ει οετιαη]Πᾶ Ρτοροπ]ϊ τ4ὅ, 

.ο 
Ώατάαπῖ πχος 149, 50: 191, 45 
Ώατίας υὓί νῖειας σ4δ, 30 

Τατῖι Ῥοτίας [ταιετ το, 19 

Ῥλαιίνις νατίαδ εἰασάθπι ποιηῖ- 

πῖς 696, 36. ἀαιϊνὶ πιοπο[γ]- 
Ἰαῦί ἀἁοπαπι ἵαπίιαα απ 4 

ἀνεκφώνητον, υἴ νῷν Υὔ 3ο, 

5: «ναί, -αᾱ- ποπαϊπαιίνο 
πποπο[γαῦο, ασαυπίαγ 607, 
40. ἀαιϊνας οἴτοεμπιβεχις 4 
πιοπηῖπ αιἶνο Ὀαιγίοπο 473, 30. 

Ὀαώνὶ ρἱωτα]ῖς τορυ]α. α0ῦ, 

56: ππειαρ]α[ωήδ, σι ΡΓο Φι5 
245, 48: εσσι Πᾷ. 418, 18. 
Παιϊνῖ Ἰοπίσο ας Ροειῖεο Π- 
Ειικαίῖ Ἡοπποτας πιδρῖς λἰῖ- 
τας αμα! τοσυλαήρυς 100, 59 

Γανίά ϱτορ]ιεια ει, 481, ὁῇη 
Ὠολυ]ίς οποταιὶ αρτῖ, Πεία 1η- 

Πρπίουαπτας 1δον 18. ο 
οπότατα Ρεπεθία οἵ ασοάϊβείῖα, 
τα ο [τ πι κεβη ποια δαστυτ 

0 60.5, 2Β. ἁουίια Δοτατίο 131, 
40, ἀουίίοτασαι Ρραυ]οσγπα 
η υπο [ίοτος 411, ἃ 

Ποείνια ἀῑῑ ο Ῥτασίία οἱ [ροἱ]- 
κ ο αία δή, μη 

Ὠεείπαιίο ποπῖπασα, παπι 
που πιυίαι τὰ, δα, 
ἀκελπαιίο εοηιταεῖα ο εοἩ- 
επαειο ποπ πατίνο, εἰ εοπῖτα 
489, 10, 3ο. ἀθολπαιίο πλ- 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάΙΟΟΝ ἀαΚΑΕΙΥΝΜ 

ται οκ πηιιαῖῖοπε [ογπιῖπᾶ- 
ποπ] οσα, 3 

Ώεεοπιροβια 151 43: αφυϊὰ 
495, 18: α οοπιροβιί μιά 
ἀϊβοταπι 269, ἁ: ιἱρ]εκ Ρε- 
πι αἁπητμαϊ 45, 1α 

Ώεειῖοα ἴα οοπιπιεπιατίο Τ.Υεο- 
Ρτοπί5 , 18 

Ποεσιιτῖα ἴδια δεκάΣ, οπιπ]ηπι 
ΠΏΠΗΘΥΟΤΙΙΠ εἂρακ ε[ὶ 205, 
48: εατ Οἰαγί Ότρ]εο ἀῑεια 
πδο, ο κ 

Γε[οοιῖνα απαο [πι γοτ]α 331, 
28. ἀε[εσιῖνα Ιπ υίω 74, 25. 
ἀε[εειϊνα πἶια ρταστεγίζαπι 
Ίπιρ μπι Ἠσα βεοταωταγ 

5ο. 54: 301, 19. ἀεξε- 
οἶας οαι[αο ἵπ γετὺῖφ 5ἵ πο- 
πιπίδας σιαε πι ἄοι, 

Γεβιϊήο αμίά 519, πά 
ο. Ροβια πιμ]εῖα 2608, 

Γεἰῖασα ρµρπα ὅδο, 11 
Γεἱήροταπά πι ο[ῖ ἁἷα α0ῦ, 15 
Ρεἰᾳ παπι απϊπαϊ, Αα παο αἴροτ- 

Ποπθ τεγοσαῖας 6ο5, 26 
Ἀ νι υπάε ἀῑει Ῥγινά 255, 

13, 20. Ὠεἰρ]ῖευς τρις 196, 
ϱ.  Πο]ρμίουπι γοσαυα]ηπι 
412, 50 

Γοἱρηῖα (ει Πεἱρμίοιν Γετ- 
Ρεμς) {αου]ῖ α Αρο]]ϊπα 
εοη[οσιμν 023, 5. «ἀε]ραίπ 
πανῖ ὅωκ Ρταεῖτ ἀ05, 18. 
ἀε[ρ]ιιπί Τοτπια ορίτα]ατιιτ 
Λροϊ]ο 559, 1. ἀε[ρλιηίζεγαε 
πᾶνες αρ, 35 

ΙΕ ΤΟΠ ἀῑσα[ἒ, 508, .οὔ 
Ὠο]ια, Αορυριί Ἱπ[α]α αὖ, 47 
Ὠειηοαιτῖιθ ἐν Σικελοῖς [νε Σι- 

κελωωῖς εἲτ. ὁ50, 17. Ώεπῃθ- 
ττῖας ΘοερΠας οἳ, δοδ, ὅ7. 
Γοιπειχία 6ταυνα, οἷτ. 190, 
14. Ὠεπιειτίαν ὁ πύκτης 300, 
6, οπποιῖιδ- ὁ πύκτης ἵπ 
ΠΕ, Ώε Πλαἶεσιο 6φ5, ὁ5 

Ώεπιο οἴϊαιως 708, 1 
ΏὈεπιουσίις οἰιαῖίυς ὅ7, 18: 

30ο, 4ο: 601, 17: 611, 42 
Ὀειποπῖσς οταίασ 355, 19 
Ώεπιοπβτατίο Ρεῖπια ἵπ ΡΓΟΠΟ- 

πηϊηϊ ας ο[ῖ 514, δ4 
ο. Ραἱ]αάϊσπι ταρίι ὀ0ᾳ, 

4 
Ώειπορ]δ ϱτ. οἰταίατ 395, 43 
Ώεπιο[ίμοπες οἰαίατ δὲ, ὃ: 

107, 49: 4318, 90: αἱο, 39: 
αἱ ας 549, 4: 509, πι. 
50, 35: 505, ὁ: 509, 560: 
618, α5: 5177, 49: 605,1: 
θὗα, 54: 609, πὸ τά, 18: 
18, 50: 155, ὁ]: 18ο. τι 
τον αι Ὀσυπο[ί]. ου. Ρτο 
(οτοπα 48, ὅτ: 09, πε: 
πες ατ 778, 50: οτ. Ρῖο 
Οµωρίνοπιφ 10ο, 39: 418, 
ἀΌι ος, ανετα Αο[ονπευν 
σδι, 4: Τ9δ, 18: ος. αἰ- 
νετ Αρ]νοῦπν 754, ὅδ: 
ος. αἀνετίας Αγιοσταισι 717, 
1ὔ: ος. αὐνοτίας Ατομιιο- 
πεα 508, αλ: δε, 30: 788, 
αἱ ἴπ Λρολορία αἲ αοτίτοα 
1δ1ς 17: οἑ, οοπίτα Ποίαηι 
409, ὃ: 758, ὁ6: οἑ. οΟΠΙΤΑ 
Νεποταα 10, 10: οἑ. οοἩ- 
Ἱτα Οἰγπιρίοάοτωη ὅσο, ϱ: 

ϱ: ἵπ πι. 3 
Ώ ΘΕΑ 19, ι. π] 
Βριδαουπι [ει δρωάίασι 716, 
84: οτ. αἀνετ[αφ δτερίνααυπι 
44δ, 1ο: 758, 6: ογ. εοπίτὰ 
Τιπιοσταίειι ἀάο, δι: οἵ. 
περὶ ἀτελειῶν 445, 18: τι 
περὶ τῶν συμμοφιῶν Τὸ8δ, 55: 

ο μα Πρρίς αδεν Ἆν μδ 
56: 449, 9: 750, ὅ: ΡΙΙρ-- 
σα τι 02ο, 47: 6909, 8, 

40: ΡΗρρίοα αν 469, 4: ν 
Ρλρρίσα 914, ἁτ: 4οά, 65 
Ῥ]ιρρίσα ΄ ἴεχια 354, ων 
Ρλήρρίεα ναι ᾖ54, 2. Ρἰ- 
Πρρίεα Γεριῖπια Οτοβγ]ο αἰ» 
Ῥυΐτας α ποππυ]]1ς 418, 4 
Ὠεπιο[ἰ]νεαί Βἰτηγπις ᾖύτο 
πα 45], 48. 

ένα! ταϊῖοπα η ἀωλαε 
αηϊπια]ία 495, 5. επί 
οο] Πο ἴπ ως δάι, ὅλ. 
ἁσπῖεφ αθίαῖτ Ιπάϊσθς 8, 65: 
α5ῦ, 5ο. ἀεπῖεν οἶτοὰ κκ απ- 
πυπι πα[σεμίος 743, 56 
ἀοπιεν οαπάϊἁϊ βααι Ἰεπείςο 
Γαερίις πιδηία το, 48 

ΏορΏἱατὶ ετ ρἰαυτατί Γοἶϊῖας ται 
Ίμετο «- 938, ὃ 

Ώετοειό Απιασοπ 405, απ 
Πετογ]]α5 Ὠοείςο Ιάἱοπιαίο [αφ 

501, 30 
Ώοεειαἁῑς αἀνοτίας Βασ επι ἆα- 

.ο6ς 19, 4 
Ὠετϊναια [εηαυπίας Ῥτιπ ίνα 

508, χα. ρίτασα ρε γῖ 
ποππ σι αμα πευζαί α71, οὗ. 
Ῥεϊπηιϊνί φααηίαίεα  αἰῖ- 
... παἰπυυαϊ 111, 3, 
ᾱτ πυαπάσαιε ρεϊαιϊεϊνί Ίο- 

βαπι παϊυτα νοτίαπι ἵπ 1οα- 
δαπη Ρο[ίοπο 471, 56: ἴη- 
τετάατα οἴμκάεπι Πραϊξ ουπα 
Ῥεἰμαϊανῖς {ωῖ9 5, 17. ἀοτῖ- 
ναίυπι Πραϊβοδιίοπε ρεϊπ- 
ναπι εχεσίεας 658, 39. « 
τίναίυτα ο ἆποῦις βιηρ]ἰεἰ- 
δις ἁῑνιπς ὁδ7, ὰ: 6οῦ, 560: 
19, 4. ἀοτίναιῖο αὖ εἴγπιο- 
ορία αμϊὰ ἀἰῆοται 3 νε 

Ὠεβάεταϊῖνα ἴἵα είω ΐ τα 
Ώομεα]ίο Ρεοπιοϊ]ιοὶ Ε. 655, 8: 

ἁτασι Ιονί Ρο[ί ἁ ην τεποῖ[- 
Ποπεσι οχεῖῖαι 170, 53: οκ 
οταου]ί τε[ροπ[ο Ὠοάσπεα. 
οοποῖτ 295, ἆ. Ὠειςα]οσϊς 
ατοα αδυὶ αρρι]θτιι οὐδ, 6 

Ώοο τερβηαης, Ἰοηβαονυς ποια 
ειὶ 406, ο 

Ὀοκαιποπϊ Ῥαδτ]ο Ἄοη, 4 
ὨὈοκίρρυς ΟἈτοπίσοτυσι ντο 
υπ 555, ὃ 

Ὠῖα Ρἰτιηνοὶ ππατος 008, ὰ 
ῆοία, πυπο Γεια 5δ9, μ. 
Ὠιασσπογυνα εἰ ρτεί Ὀγιογογι 

όχο, α / 

ἀϊ 
οοἱ]εσίαια, κ 

Εἰκστε[ς ών ο) τς -- 
Ῥλνδναοβὶ 108, 58. ἀλλ να 
ποῖα [ο πεφιστ - 
ζσ ο σίο, ον αμ. 
τοῃν]οπίσα έων ῥτο ὤν 317, 5. 
ὀἰαετο[ς οχι οιἶδα ἵπ ατιὶ- 
εμ]ος Οἱ, ὅὃᾳ: ας 
απ ἆσφης ππμίαι  θ14, 

ᾖο ὨὈἱα]οσιο νο Ατίοἒις 
δ45, 8. ἆὧσ Ὠἰείεειο [σος 



1οδῦ 
ῶ» 

Τειποιτϊ Ῥγείας [ει Ριυρ1ἱς 
δᾳ., 05 

Ὠλα]γ[ῖ Ἰοηίσα, εο Ῥτο ου ὧδι, 
ϱ. [ο ἀνάσχεο [οι ἀνάσχον 90, 
δο, ἐμαήή» δεπινοτα 1 
ου, ΙΕΗΡΗ5 αμ Ώοι. ϱἩ- 
Ρῖ ὅδε, ἀχ. ἀλα]γ απ τε- 
εἴος πο σας 10, 17 

Τίαμα νοπαιεὶκ ὅδε, δὰ: ὅοι, 
ὅχ.. Ὀΐανμα Ηοσαιο ὅχο, 4. 
Ὠϊαπα απο Γαρρ[οαιλοπῖδ βο- 
ποιο ρ]ασαία 1ο, 10: Ρασᾷ- 
ας Ἰπνοσπία 0607, 6: οεβιίοπι 
πας Έλπα 1όο, 1ὸ: 007, δ. 
ἵαπας. οξεία Ηετοι]] ρεαε- 

οοπίο πιιποϊαϊις ὅ11, ὁ0. 
Ὠϊαπας [ππυπι 925, 1: {[ο- 
Βατ πιεηίο θαργηλιῶνι 41ῶ, 
30 

Ώιας Ἰγεαοπῖς Ε. 388, 55 
ειδα. αΠΙΓΙΙΠ ἀ05, 3 
ἘὈιοιαπαὶ γὶ8 108, ὃ 
Ὀιοιετῖϊδ σει ασ] ἵορτε 405, 

37: 968, 4ι 
ὨὈϊάγπιας θταπατη. οἴἴπιας αῶπ, 

α: 1495, δι 11ῦδ, ο: α1δ, 
134: 179, 19: 1905, 49: 308, 
χδ:.« απά, τά: 3θο, 4: 4, 
56: 529, ἀπ: 949, 5: 907, 
96 573, 3η: 429, 45: 493, 
8ο: 4δο, δ: 49.2, ὃλ: 040, 
3: ϱ0δ, οὗ. πτάι, 17 4 : 
705, 4ο: Τδδ, ᾱ.. Ὀιάγπιαφ 
εοπππιεπῖ. ἵπ ΟἀγΠ. ἕ 604, 

«9ο: 7ο, 39: Ὀυπιρο[ιβοῶ 
Ίντο τι 718, 55: Ἴῦτο ἆε 
Εντὶοῖς ροές Όφο, 50: 777, 9 

Ό]ες, ἸΝοςιῖς Γ. 4.9, 30. 1)1εχ 
ΒΙῖας Έτοιις [ει ΑΤοτια]Ις 215, 
ὤπ. ἀῑες πε[αβι τόα, αδ. 
ἀῑες της αππὶ 6095, 48. 

- ἀἱεῖ ἀποδεεῖπια ρ816, Ἠοτᾶ 
8025, 9 

Ὀϊϊ Ῥορυ]ατες 231, ᾱ: οἳ 53 
52. ἀἳ οὗ τηυλ1θτίθι19 πΙΟΣ- 
1α]]θις εοπρτε[!, Ἡθετοιπη ϱε- 
πι Ρτοεξεβτατ 407, 50: 49 
εριι]ειῖς υπάο [αταριῖ ογΠα- 
τι 48 Ἠοπχγετο [οἶεαπι 5460, 
8ο: δ4σ, 4, δ. Όεοτηπι Ῥο- 
1η5 πεεῖᾶΓγ Όοο, 12. Ὀεοτιιπα 
Βπιπ]αστα Θεγιμὶ [πο τέττα 
[ιτ 8ᾳὅ, ὂι 

Ό)]ανὰ πιοπππεπῖα 1π Βοεοιῖα 
8οῦ, 11. ἁλανϊιο εχ[ϊπει], [ο- 

᾿Πεππῖ Εξε[ῖο Ἰαρετῖ [οἱ 774, 57 
Ἐππι 1 ποῖα τάς, 54 
Ῥιωϊπυιίνα νΙτβιπῖθ8 ϱἳ Γοεπιὶ- 

πῖδ, οοπη]ςῖς Ίἴοπι υ[ιαϊια 785, 
4ο. ἀἰππϊπιτίνα Ῥ]εταφιε πηε- 
τειτίσαπι ποπιἶπα 782, ἄθ, 
γΊ[ε ὑποκοφίςεσθαι- 

πατε] εἶατατ 788, 7. Ὦὰ- 
ΠΑΤΟἨΣ5 ΟΥΓ. κατὰ Λυκούφγονν 
εὐγύνων 4δον αν 

Ῥϊποπιεπες Β]ο ἆἴαθ 2359, 
Ώϊο οἰἴαιατ 494, -ά. Ώ]ο ἵπ 

το Ἡοιπαπα Μἱ[οτία ὅδα, 4: 
ΈῬοπιαπας Ἠ][ίοτῖαε Πῦτο κ 
516, 11: Ἠδ. κνι 510, 16: 
ΗΡ. χνα 516, 6: Ῥωμαϊκῶν 
λόγω τς 418. ο 

Ῥιούστας Ἠϊβοτ. εἴἴαιις 25ο, 
10: 4, 3ν 

Ώϊορεπες ταπητη, εἴτ. 05, ἀπ: 
99, 1: 1οι. 3: 1608, 24- 
11ο ὃν: 111 6,9ο:: 3, 

Ι.Ν Ὁ Ε Χ. 
-Ίς 114, 39: 1αὀ, 14: ας 
αχ. αάδ, 4: 106, πδ,. ὃι: 
αι14, οδ: πα, η: αλά, αλν 
α4δ, 1, οά: αοὐ, 8: αο], 
ϱ: 373, 54: 3906, 42. Ὀϊορο- 
π]δ1,εχῖσον δ0, 56: αὐα, οὐ: 
αδῦ, 50 

ἘΏιορεμίαπα βταπππα, οἴαιατ 
ιοί, 50: 102, 49: 316, 20. 
Ὀιορεπίαπας Ολτοπίοῖς ὁ1, ὃ 

ὮὈλομιες] αχος 3], ὃὂσ 
Ὀιοπο εαύεσπι Ἔσ]]η 28ο, 46 
Ἐ]οπγ[αἰεκαιάετ, Οταιϊπὶ [α- 
πι 100, δ 

εκ Πἱουγ[ασώα Ἠθτο Ἡκ εἰἴάΙ119 
1οσιι5 38ο, 19 

Βίοπγβτς 8]οι]π οὗ Ο]γαιρί- 
σπα νἱειοτίαπα εοπάµ Αα τίαια 
18, 

[. Ὠϊοπγβιδ οατατ 828, ἄν, 
η {. Ὀλοπγ[ί Πδτ. Ώου αῑνιπῖφ 
ποπηϊηίρας Θε]ο]ία νάγ, 1 

Ὦλοπγ [ης δτ. εἰίαιας ὅδε, οὐ: 
δ4ᾷ, 11: διά, 19.594 

ΏΙοπγΠις Α[εαἱαρμ5 6τ. πάς 
Α{οαἱαρ]ὶ εοβποιπον αἀερίιι5 
378, 1 

ΏΌἱοπγ[ί19 Λι]οπιεπ[ς νι Κτή- 
σεσοι 080, 16: τοσῖϊμδ Κτέσεσι 
διά. απ Τελμισεῖς. 

Ώιοπγῇις ὁ περηγητής εἴῑβιατ 
86, οὐ: ασδ, τὰς 005. 17 

6059, δι: Τοῦ, 57, 49: ποῦ, 
95: τὸι, 48: ὅσο, 50. Ὠϊο- 
πγβις Ἱπ ῬοτιερεΏ Το, 99: 
431, 30 . 

ἙΏιουγ[μ δΙάΙη9 Ρε ηυς [ρεοῖε 
ίδιος α1[ια5 Π8ὸ, νο 

Ὀϊουγῆιφ Τῆτακ µτ. 277, 5: 
εἰϊβίυχ ὀ9δ, α1δ: 0θο, ο: 
74π, 5ο 

Τιοδεμιῖ ἄνακε Ἡπάε ἀῑσιν 
16ο, 16 

Τ1οτῖπας οἰταίπτ 507, ήσ 
Ῥηρμί]ας. οἴταίυς 144, 47. 

ΕἰρΗί]η5 Παλλακῦ 2οὔ, 16. 
ΤΙΡΗΙΙ εοπι]εἰ ᾽Αλείπτρια 61, 
10ο 

Ὀ]κπετίγαε εοπ]ιπειῖοηῖς Γρε- 
οἷες ἀπὸ, 95, 49 

Ἑηγταπιδο τιεῖογ, ΌὌονε ἆο- 
ο η) τάπ, 4ς. Ὀι]γταπι- 
Ῥοταπα Ἠδτὶι α Εἰπάβτο «οπ- 
Γοτῖριϊ 40ο, 28 

Ῥ]νίποτπη σορπἹϊοπε (πᾶ ἀεῖᾶα- 
τε. Ἠοπιίπες ἰπιραῖ νο]πεΓῖε 
6ιτγβρρας Τὸι, 10. 
Ἠηνίποτυτα Ηδτὶ Επονηϊάε αιι- 
εἴοτα 445, 8 

Ῥϊνιμαε, Όετετε ρτορπαίαε 6077, 
17 

Ώϊγ]λας: νῖ[ε Ταγ]]λας. 
Ώοάοπα ορ. 303, 4. Ὠοάοσπαθ- 

τ9 ἔοης5 8, 22 
Ώο]]ε]ε Ἱπ[α] ὅδη, 5 
Ὀο]οτίβεα, ἃ Πἱριάϊ ἀεποπηί- 

ιο] 751, 18, ὃν 
Ώοππις γετετῖθας εταπῖ ΑΓΌ ΟΓΙΤΗ. 

εβνογηᾶο 256, 2, 1π (οτηϊε]- 
Ἡο {αθιεττάπεο αὐάῑι {ε Ζα- 
πηο]χ]ς 407, ὁ5 

Ώοτες ει Ἀθο]ες ρτο οοἀέππ 49, 
δα, δ4.. Όοτον α[ριγδιίοπεια 
[το σ α[αγραπῖ ἵπ ππεά(ο 501, 
19: απεϊρῖνεαι ρτούαειιπῖ 477, 
17: α )το ε π[ατρα!ς Ἡδ 
τάµνω», τράπω, Φάφρω 19 

σα. [ιο ὅ5, ὅ5: 656, 9: 753, 
6ο: (ἴεα ε ἶα α γοταπῖ, αϊ 
ἅτερος, τφάχω 449, 3δι) α 
το η Ρουυηῖ 1, 12: 7, 

3ο: Μεπι(α6 «χι Ρρτο γκι 117, 
: α Ῥτο ου Ἰπβεῃ. αὖ αφ 11, 
ΧΙ εεΡρτο η 790, 40: η Ῥτο 
ει, αἱ εἰ Λεο]ες 197, ὃ: 0ο8, 
θα: 00δ, οο: τς, τά: 4 Ρτο 
5, ὃν ποπι, οἳ Ρτοῃ. 821, 45: 
” Ρτσ ει μέρας ἵπ Ῥταειεείίιο 
41ν 1ο: Πε Ἴσμαι ϱτο εἷ- 
σµαι Ιδὺ, 5ο: Άη, εἰ λῇ Ρτο 
Βέλεις 3έλει δε, 30: τιχ- 
{απ ή Ῥτο α ἴπ νοιρὶ [ες, 
εοπἰιρ. 501, 6: 790, 23, πά: 
. ἢ)εοπα[ίσε Ἱπίεγααι ἵηω 
νετοῖς ρατίίετ εἵ ποπαῖη. 3δ0, 
10: σύφξ ρτο σαφξ, υϊ ες 
Άεο]ες 708, 55: ω Ῥτο ου 
6ᾳ6, 320: 908, 54: 708, 38: 
διο, 6: ει ουν Πω Υει- 
τυαῖ αν 19) εἰ οοπιτᾶ ῳ 
γετίαπε 1 ον 39ο, 24: ω Ῥτο 
αυ 6055, ὅτ: αἱ Ρτο εἰ 2060, 
Β. [ἱεφβαίφω Ῥτο Φφβείρω 209, 
ὄχτ ει Ρτο η ὀδὸ, 4: εν Ρτο 
ον εἰ εο ὐ1, 44: 409, 5ο: 
εν ΡΟ εο [ει ου Ἰπ Ρο. 
5054, δο: ευ ΡΣο ου οἴἶαπι 1π 

γετὺῖς 082, 6ο: β Ριαε[ετῖ- 
θα ἀῑοιίοπίρας α γοσα]ὶ ἵπ- 
εἰριεπιίνης 426, 1: ὃ Ρτο 
γ π{ατραπι 6ο, ὃ: ὅὁ Ρο ο 
ὢ ὀυγός Ῥτο «υγός 510, ὅ7: 
41ι, οὺ- ὁ Ρεο ς, εἳ σοπ!ῖτᾶ 
-α, ἀπ: ϱὁ ἀμ[ο]νγαπι ἵτπ σὃ 
ὤπα, ο: ς Ρτο σσ ὅτ5, 3ὸ: 
µ Ῥτο β ὁδτ, 31: ν Ῥ]εοπᾶ- 
Βιεε αἀάπαι 052, 20: τ Ρτο 
α 085, 37: [ει σ Ίπ τ γεί- 
1ηπί ὅοο, 4δ: ος αἆθαπι Ἱπῖ- 
πο 8οῦ, 20 
Ώογος α Ῥτο ον ἵη Ρεπ]λγῖς 
480 ας 11» αλ: 5δ, 5η]: ιδ, 
ὃ: [δι ας α Πεοιιπῖ ὁ95, 
95: έων Ρτο ὧν ἵω βεῃ. Ρ]ας. 
667, τά: ὅ]τ, 44: τεειῖας 
ἄων ΡΙΟ ὦν 39, 5. Ιάεπι 
νῶς ΡτΟ ναῦς 605, 95: ος 
ῬΙΟ αξ ΙΠ ὀέρος κὠῶος 3207, 90: 

Ἴτποί ϱτο ο εἰ οἵ 7490, 399: 
Ἱτεπαθ ταέ Ρτο αἱ 749, 39, 
τα ΡΙο τινά 107, 57: Ρτοπο- 
ΠΠ Ῥτίπαε ἆἄο [εεμηύαε 
βτίοπαε τι ε[ῄεταπι ὃιὰ, 57: 

915, 17: ἄμμε ΡΙο ἡμεῖε, πε 
εἰ Αεο]ες δε, 195: ἁμέτερος 
εἴ ἁμός ῬΡΙΟ ἡμέτερος δ3, 
48: αμός Ῥτο τὶς 0ὃ, 13: 
Άμέν Ῥτο ἡμῖν ὃ4, 3ο: κα εοχ- 
πιρίαπι 1 Ῥτοποιη. ἡμῖν εξ 
ὑμῖν 495, 39: τεόν το σόν 
795, 11: κῄνος εἴ τηνος ϱῃεο 
ἐκεῖνος ὅμι , 96 
1)οτεδ πτω πιθάο ἴπ ῥω, Ίπο- 
4ο ἵῃ σσω γετΏτηι 14, 939: 
σσω ἵπ ω 1σοά, 1ὸ: ὀνῶ Ρτο 
ζω 400, 39: ης εἴ ἤ Ῥτο ὥς 
ει ᾧ 41ο, 50: ἀνὃ, 1ο, [ο 
βοῇ» εἰ γελης Ρτο ᾱς 391, 
5, 96: ος ο ειπα ει ε[[ε- 
χυπί 41ο, 47; ξω ῬΙΟ σω Ιπ 
αι. 100, ὃλ: ᾳποἆ]1θει ατα 
χωπα Ιπάιοαιίναπι εἰτουπιβῃε- 
εισατ ὁ1δ, 5ο: ἀπιρεταιῖνα τς 
εεεταηῖ 4Γδ, 19: έν Ρτο εἲν 

τοῦή 

ἵπ ππα, 519, 291. έµεν Ῥτο 
ειν ἵπ Ίπβη. 190, 101 έµεναι 
Ρίο εἶναι, εἰ όµιεναι Ρτο οὗ- 
γαι 283, 490: ἅμεν ΡτΟ ἄναι, 
εἰ έµεν Ρτο έναι π11, 9: εν 
ΡΙΟ Ἠσαν ἵπ τετία Ρ)]ΗΓ. πογ. 
Ῥαβ. αἱ ει Λεοὶεν 41δ, αὖ: 
ὧδαν 9ο: εἴται Ρτο εται 
πιο Εαίτο πιεζίο 351, 37, 

ῦο: ε Ρτβειεεῖτο πιεζίο Ῥτᾶε- 
{οπφ βαραπῖ 1οο, 19 
ἘΏοτίοιπι νοσαὺ. 4θ1, 1: ὅᾳ3, 
ὁσ: 65ο, 18: θ49, ὁ7: τι, 
8ο: που, 5η: 16. 55: Πε 
Ἰοτίομπι ἀφίσσω 18δὺ, ᾖΤ: 
τουτάκι Ῥχο τότε 172, 7. ο: 
τῖσο Ιάίοιπαίε πιαπιατ Ατρινί, 
Ένπεοπθς, Οτορί, Ἑτειτίέι 
{ες, Ραπαρ]ιγίί ὅσι, αὺ. Ἠ9- 
αἰοβχηπα. Ῥιε]αχυπα Ἠαρίτας 
105, 3 . 

1)ογί]]ας ιτασοεἆ ια 385, 47 
1)οτπεπ να ἵπεμπιροις ἆας- 

π]οΠ .49α, Ἰ 
Ώοιοι]ειι ῥτωηπα. οἶταίυτ ὅτ, 

49 
Ώοτιμς Άγσαδ ά4οά, 11 
Ώου ραυρετίνηφ. Ῥεχ Ῥτορίτ- 

μο8 οοἰ]αια ἄθι, δὸ:. ος 
Ῥοπίας ρταε]ατα Γο]ειιαί ροµι- 
ρα ὀδά, 1ο: ᾳος αχοτῖ ἀευΙΙ, 
ο Ὀουἱς πιανηὶ σοπβ{σα1ἱ5 εχὶ- 
ΠπΕΒΑΤΗΓ ὅαο, 4 

ΏταεΏπηδε οεπῖαπα, πιπᾶἩ μΠ ΤΠ 
εβεῖαπῖ 287, 34 

Ώγασοιϊῖς οιπιϊοάῖαε α Ῥα[αίςα 
Ρτασ[εεῖαο Οεετορῖς β]ίαο 287, 
χῶ. ἀταςοπες πη]]Ιἴατες 711, 
10... Ὠτασοπί Ίεβεδ, Πεσμός 
ἀχδ, 19 

Ετί]ο Π. 207, 1] 
Ὄγνορες αὖ Ηετευ]ε ἵπ αἰίας [6- 

ἄες ιτα]α 1δ4, 7: 358, 55. 
Όιγορες οἰϊαιϊὶ 1οῦ, 30. απ 
Ὀτιυϊάαε 5 

Ώια]ῖς πµπιθτι ππάο ἀῑοιως 
380-, 48. ἀμα]ία Ετος βπαϊες 
Ίπτετας ἨαῦεΠπῖ, α εω 750, 
55. ἵπ ἀια]ί σεπ]ῖνο εἰ ἁαιι- 
πο ἀἰαϊγῆπ ἴἈεετε [ο]ει Ηο- 
τπειμθ Ότο, 11. ἀπαί[ία Ῥτο 
Ρ]ιτα]ῖυας. Απὶοο 27ο, ησ 
3δο, 98 

Ώιε]]ο Πιπίααι Ὀ εἶναι 920, 4. 
ἀπεβιπα Εα]]εκ 119, ὃ 

Ὀμ]εεάο εκ ΠΙΑΤΟ 65. 20 
Ὅπο , Ῥτορτίε ΏΠΠΙΕΤΗΘ ΠΟΠ ε[ι 

706, 46: 767, 1ο 
Ῥιρ[ίεαι{ό εἴιδάεπα οοπ[οπαπ!ῖς 

ἀπ ἀθτίν. 6οῦ, 10. ἀιρ]τεαιϊο 
ἔει τοαρ]ἰσαιίο εἴἶααι ἴκ 
Ρατπιεῖρίο αοτιῖϊ 11, δῦ, 49. 
ἀαρ[εαιίο ἱπα]ῖς [γ]λαμαε, 
οιἶατα ἵπ ποπιἰπίρας δ6, 1ὔ, 
35, 46 

τίς οἴτβιμγ ἀ4θα, 46: 915, 27. 
ὨὈττίο δαπιῖας Ιἶντο περὶ νύ- 
µων ...4θο, 49 

Ώγί]ας:. νε ΤΗγΙλα9. 
ΈΏταιας ΡΗτγκ 519, 56 

Εξ 

Ἐεαάστωμς: ν][ε Ασαά. 
Έε]ιε]ας Ἠετοφ 849, δή 
Ἐε]ιεπῖαε βία 607, ὁ5 

Ἡ ί 

α..ι- 



1οδῦ ὰ- 

Εεβίπας Ἱετος 4οά, 51. Εελὶ- 
Ἠπάς ναῖες 4οῦ, 8 

Εελοπῖς οἳ Ραυῖς βία 405, 30 
Εοιμῖρβς τον Βε π]Ώ νοζα] [ο- 

απεπῖο ϱ0, 1 
Εειϊοαῖς πχος 0ο, 3 
Εἱαρ]ιεποτῖς εο]οπ]α 70, δά 
Εἰαιῖ βΊίωὰ Όαεπεις ἀ9], 47 
Ἐιεειτα Εἰεειτγο 436, 360. Ε]ε- 

εἴτα Οαἀπιὶ βία ἀπό, 4] 
Εἱερῖα εκ ἴετοο εἵ Ρεπίάππειγο 

537, ἀδ. εἰεβος οεεῖηῖτ Ρεῖ- 
τους Τμεοε]ες ἀΜαχίας 17, ὃ 

ΕΙεὶ Βασε]απι Ρεο Φοἷο Ἰαῦουί 
377, 46. --Ε]εὶ τηαβ][ἴσατως 
951, 3ο 

Εἰειπεπίοτααι οποπῖατα Ἱοπιληϊ 
Ῥτοκίσιαπι Γεντα δοο, 6 

Εἰε[ας, Ὀϊάο Ἅται ὃὂα 

Ε]εις εἰ Εἶἰοῖ 420, 3δ 

Εἰευ[ιοῖἳ Ῥεἰίαπα ουπι Ἀϊλοπ, ϱο- 
ταπῖ 403, ὃϊ 

Εἰίας αἆ τπαπιπυτα [εεε[ίο αἱ]ε- 
ροτῖεα 7ος, 3 

Εἰιάτως αὖ Ἡοπιετο 4εήμε. ε 
ἁμα]ε ας Ρ]ωτα]ε α οσ4, δ 

ΕΙῑδ ποππεα απάς Γοτῖῖα 420, 39 
Εἰ[α, Ὀϊόα 371, ὃπ 
Ἐ]]γε]ναϊί νίεε ἆμαε ἍΤ00, 38 
Εἰνσιας 909, δι 

- Ἑωίπεπιίοτες Αιμεπῖς υὶ ἀο- 
τει 549, 51 

Ἐπιρεάοε]ες οἴιαίις δὲ 19: 
4.6, ὅ 

Επιροςῖϊ εωταῖοσρ 503”, 3 

Ἐπιριζοπία ποτπίπο ἆαεασι απῖ- 
Ῥωταπι 568, 5ο. επιρῖοσεν 
Ρεποί εὔαφχοι ππάς ποπηϊπατί 

Ειεο]α δια βιραν 8ιο, 50 

Εποϊήσα επσω πάθει οοπίμποῖα 

498, 17: ἴοπαπι Γαυπι ἴπ 
Ῥιαεσεδεπῖεσα ἀῑοτίοπετα το- 
οἶσπι 638, 5. οεπε]ῖσα Ῥ]ατα 

Π εοπευττᾶβῖ, ρταεσε οπῖῖηπα 
αεσοπῖμπι εάβιπτ 608, 16. 

οπεἰίεα ἆμαφ [γ]]αῦαφ ποπ 

εχοεάωπι 701, 3. επο]ιῖσο 

Ἱερὶ α παπά ο Γο]εαῖ ἔ3εν 132, 9 

Ειιδγαι]οπὶς ρατετ 16, ὅδς βία 
4α6, 39 ν.« 

Εποππίάες { ἵπ Πυτίο Ὠϊνίπο- 

τυπα ἀ ιο, ὃ 

ΕραρΏτο τας οἴιαίως 197, οὃ1 

χ49, ὃ: 151, ὅλ: 195, 45: 

θν 11: 191’, 98: 16ο, 96 

1θ3, 44: ἀἄδο, 8: δολ, 50. 

Εραρ]τοῦίτις οοπηπιόπίατὶο 

Ἱπ ϊαά. 4 311, 51: εοπι- 

τηεπικτῖο ἴα Οὐὗγ[εαπι 117, 

ο Ἡ πρ αμ, ν : 

Ερεεια[ες Ροείῖσαο ἵπ ἀαῖ. ΡΙ1Γ. 

πό, τος υἴῖν Ος. Ιπ4. : 

εως ει Ερεί 436, 19 

Εν μβη ( ἆαῦαπε 21ο, 50: 

πά απ ῤἠίαπι ἠποπιοάο αἁλῖ- 

Ῥίά 791, 56. ορλεῦοτωπη Ίτιο- 

Ἱεταίοτον 714, 50. ἵπ ερ]νο- 

Ἐν αυγή 601, 

Ερ]νοί, «πηρο αὖχ, 327 

Ερ]νοβασι νοςαῦ. 175, αά: 

3πδ0, 5ο 

Ερ! εἴναστηυς εἰς. τ1ν 6: 

8: 191, ο: 193, 19: 

56, δὲ: 1909, δα: αὐδ, ὃ: 

ὅτι, 9: 502, 4ϊ 41ο, 4]: 

16, 7: ὀδφ, 40: 19αν 34. 

191, 

191, 

Ερίέµατπιυ ἵπ "Αρπαγαῖς 
δύ2, 15: Ἰπ ωμή ὅδο, 
δο:. ἵπ. Ροτ[ο 1δ6, 09: - ἵη 
Ῥτοπιοί]εο 735, 36 
-- ὁμοίος Ρτο. ὅμοιος 034, 

Εριάατπσας ορ. 301, πά 
ο Ῥάνόγα λόμλας 570, «19: 

708, 7. ερὶβτατηπια Απηζρῥαιςι 
ιο κίοαια., 487, ὅ5. .- 
Εταπισιαῖα τῶν πρώτων τάτ, 43 

Ερίτας οἶίπι Λεία 50, 19 
ο σπα Ἐπαιοβλεαίς 17ο, 

Ερίύχετα ἁθοτιπῃ υπάε αἳ Ἠο- 
ππετο ἀε[απαρία 46, 3ο: 947, 
4, Β: α Ἴοειφ ἀε[απιρία, Τᾶ- 
τα αριά Ἡοπαεχηπι, «εξ Ρ]ε- 
ταπήυ6 ες αἰεπα Ῥετίοπα 
817, 9ὃ: πονᾶ α τεσεμιϊοσ]- 
να αωτραϊα 47, πάς 

Ερυἱαίοπος ἵπ ἆθοτηπι Ἰοπο- 
τεπι Ππ[είμταο 4οι, 01. ερα- 
Ίσα ἔαπεῦχο 0ο0, 45. ερα- 
Ἱαΐναπιας [οάεπιες 499, 16 

Εργιίἆεθ Ρεβεςο 5Ίᾳ1, ἀπ 
Έφαιο υδί ρείπναπα εχ{τετῖς, 

οἳ ᾳιοπποςο. 475, 42. εφυὶ 
[ρεεῖε εἶτα Ὠῖα οοῖι Ἱαρίτες 
08. 16. εααί ποἰαταπι τἶα- 

πἰτα οχρ]οτατί [οί 467, 9ο: 
3705, 5ο. εηαῖ Ὦλοδειχοσαπι 
δά8, 56. εηιαῖ νεια]ῖ Ἰπμτί 
ποῖα οΎυδο [οἰιτα 7τι, 16. 
εηυίο Τποβα]ἰεἰς ΄ ὑονίαυπι 
εαριτ Ἱπαβαπι 307, δά: 
τοια ᾗ [εα αποδ” α,; εἴ 

δυἱᾷ. οκ ΑεΙ[ορΏ. {μο]. 
οἱ ποατζαῖ, πασος 274, 8. 
Έηυα πυιτίεο αμ Ηίρρο- 
τν οοα 475, 47. 6αµ8ε ΓΙζοχο 
ετοῖταο 0895, 43 
μυς ΡοΡ. 303, 46, δι 

Ἑταιο[ίμοπος οἷτι 386, 5. 
Ἐτκιοβλεπας ἴπ Ἐριμα]απι]ο 
17ο, 48; ἴπ Ματευσιο 473, 90 
Εταιο[ίπεμο ρτατηνη. οἳς, 416, 
δι: ὅλφ, 40: δ47, 5ο: ὅπ5, 
δι: 08”, 56: τερτε]λεμά]ας 
δ47, 1. Ἑτατο[ί]θπςεν πισά- 
ειθ οἳτ. 108, το 

Ἐτεολίειι Α1επ. τοκ 303, 47: 
οεεῖάἀῖε Ρ]ιοτραπιοπη 708, 20: 
ἆσο εαε[ῖσ Ὕωαα [ἰαιμοσίτ 564, 
56. Ετεελιλχεῖ ππαϊος Ῥτουπο 
δο7, α 

Έτερδα [ει Εείρ]ια Βασολί Ἠ- 
τὶς 573, 1ν 

Ετειτίοπ[αθ Ὠοτίου ἸΙἱοπιδίο 
μΐ 501, 17 

Ετει]ιαἰίο πτοιί[οσιι 4906, 1 
Ετραρλίαφ Γοµ8 190, 56 
Ἐν ορὰ Ίχερι. Ε. 500, δε 
Ετίολλιοπίμς Γκούδπυς αθι, 40 
Ετιόασαν 437, 16 
Ετίροπο Λορϊθιιί οτ Ο)ΥΙαοπιηο- 

τας Βία 4, 4, Ετίβοπαο 
πας δα, ὃ 

Ετίπεοφ, ορ. 575, 56 
Εειρίνα Βασελί πυῖτ. Όσα, ὃ 
ΚηΙολιλιοσίν ραιες 706, 59 
Ειιοσίης Ρίο 111, ὅα: οἳ 9ἱ. 
Ἐν. ἀποδιιν τα μένα δυ]όκο 

- Ετεπηίως, αφ Ηοτομπίας Ρ]. 
Εε[ο Οεετορίς ἓ, 149, 16 
Ενγύως τος δ70, Ἰ 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΙΟαάΙσΟΝ ἄπΑξΕΟνΥΠΜ 

Έεγκ, ὙΨεπεεῖς {[. 8, 4 
Εἰκὰ". Ἱάιαιαεὶί ο αὔδ. 
Εἰολαιιοιϊς Ἱνορι. ε . ὅθά, δᾷ 
Ευγπιο]ορία Ὕμιά αᾱ- ἠεϊναῖοπε 

ἀιῆέται 27ὸ, ὃν: ποῦ «οη- 
γεεµτας ωχ Ὁτορρίμπα οἱ Ώοε- 
Πη]ιίο 1οῦ, ὁὅ: ποπ: εαρίαι- 
4α Ἰω Ργορε5 ποτῃ. 66, 20: 
η Ρεγεργπὶο Ιόομπα ΏΟΣ Ἰμᾶ- 
ψετ δᾳὃ, ὔ. θιγαιο]ορίας εκ- 
Ῥτείίετωπε επἶδπι ιταριοί εἴ 
εοπαϊοί 01, 35 
Ἐυγπιο]ορίοί Ἠμίας αποιος. ἀο 
Γε αυαε ἰταά. 417, 1ο: Ο1- 
Πανάς [ας 300, 17 

Ειγπιοἱοβίουπι αἰίεταπι εἰτατας 
Ότο, 5ο: ΊΤι5, ὅ: Ἰδο, δὲ: 
ρμες 802, 42: διά, 44: 
16, 35, νι[ο ΊΝοι. αἆ δ4, 18. 

Ὠεππεϊτίμ» οἱ Ἰξίων ἐν πφώτ' 
ἐτυμολογουμένων εἰταίας τξ 
Αἱπθππεο Πδ. Ὁ. Ἱ "α 

Γ. Ειαπρε]ία εἰιδμίως δρ, 4 ΄ Ἐτοε]π]ου 160, 53: ος 
Ειατε]αν 59ὺ, 46 458, ὅ: Το», 48: 1η Ηείο- 
Έίδροεα, ]μποπῖφ παϊτὶκ 258, 50. πες Ἱερεηιίοπο 45ο, αὸ: ἵπ 

Ἐινοεα ορ. 76, ὃ6 Ηετευίε ὅδα, 15: Ηιρρο]γιο 
Ευδαίαφ οἰταωατ 125, 48: δι, 

30: Τδι, 57. Εὐὐυ]ας πονας 
«οπιοεᾷ]αε Ροεῖα 451, 39 

Ἐκεταῖεδ ἰακαϊας 75α, 59 
Ἐαάαειποπ ῥεαπηση. οἷτ. 19δ, 1: 
49, 35. Ἐμάαεπιοα 1 ΟΓ- 
Ώνορταρλία 45τ, 12 

Εαζαπιοίιις 50, 50 
ει Μιἑοσίαταπι ἸἨῦτο ακ 

15, 

Ειεπχετυς Μο[οπῖας οἰταίαχ 315, 
50 

Ει]ορῖϊ 9ε]ιο]α[ξ1εὶ ϱ παε[άοπεφ 
ει μον 0086, 55. 
οἴαδάσθιη ὀύεχλιτα ῥήματα 
Βοο, 56 6 ή 

Ειππο]ραθ ος Εαπιο]ρίάαο 5ᾳ5, 
38. Ειπιο]ρις Νεριιπὶ βίας, 
δε]]ααι επι Αἴλλοπ. βοεῖῖ 301, 
46: ὅδα, 55. οκ Ειπιοἰρίἀϊθ 
Ίοειμο ππας αἆ ουχαπᾶα οἶπα 
Ώερο [Ἀοτα 561, 14 

Εωποις, Ια[οπῖ Ε. 505, 55 
Ειαποπιία Ἠαετεισα οἰἴαζως 

ἀ1δ, Τ 
Ευρ]ιοπίας οαυία ἵταπερο[ιϊῖο 
κά ἵπ Ῥοτερτίπο νοσαῦι]ο 
θιο, δῦ. εαρλοπίας ῥταιῖα 
πορἰεοιαπι  ααραπεπίωα 1η 
ααἰσασἆ σπα 617, 48 

Ευρλτοπίο οἶἵατας 109, λ. Ἀθ- 
ἰοιο απ Εαρμοχίο. 

Ευρ]οτίο οἰταίως ὅο, 45: 135, 
αἲ: 164, ὃ:- 181, 5ο: αθά, 
4η: 3οὖς, 11: απὸ, 1ὸ: 318, 
χο: 34], ὃν: 5δδ, 47: 589, 
α4: 596, 9ο: 4οχ, 50: ἀπ, 
10: 474, 44: 4δο, α1ῦ: αθθ, 
40: 590, ὅ7: ὅδε, 4ὁ: θὗ7, 
8: τοῦ, 1ο: 7οδ, ὃι 

Ευρ]νοτις ἵπ Έπτορα, οἴταιυς 
οὐχ, 0: [οταν Ἐρ]ιοχμς. 

ρε... βίαωπα,  οἰαας 
νο ᾱ 

Ευροἰί οοπα. εἰαίας 9, δὅ: 
εαν 1ου αοον ὁὃς 418, ὅσα 

αὖγ, κά: διον αι: 99, 1Τ1 
ἀλλ, 89: ἀπος αάὶ ἀλα, ἡν: 
ἀδον 47: ὅπαν ὃ: 079 41: 
7οῦς ὅο: 71δ, 4: 710, θὰ: 
15, αὖ. Ειμροἱίφ ἵα Δὸξί 110, 

[ Ἐκετηρ]ατίνπα ἁἲιοποραμήα, ηο- 

εὅττ Απιο]γεο 705, 53: Ὁ 
Γορεπῖα 153, 13: Δφαπέταις 
ατα, ὃχ ΓΕ ο, 4 ο 

Ευτιρί πιυϊαιῖομες 505, 19 
᾿Εμειριάςες 6 Ύπο Αἰ]οαθ΄ ἀόπιο 

παῖυς70ὅ, 4ο: ππᾶίγεπα Ἰαυοῖς 
οἸέτωα γεπθιιτίσθια ατο, ὃχ: 
εἰαίαςα, 585: ἀδι ὃι:. δᾳ, 

«35: 51, 46: πο,ὃ: αν ὅ5 
ϱ», 4: 111 36: 117, 1ὸ: 

-α59, 11 145, αὔ: ιδ, 18: 
Ξα0ο, 7, αῦ: 3309, αι: ν 
ασης -αὖὴ 1 ο, 
Δι: 50λ. 19: ὅμδν 36: 2σὃ 
ταν 3δα, 256: 988. δ5: τ4 
1δ: ἆλα, 1ὸ: 40, 6: ον 
τί 4: 35: 909, 

50: 607, αν ο 6 

᾿υΕατριόες Αλύπε ει δει 
νά : ου τ πο. 

ἆπγ, ῦο: Ι ον εν άχος 4: 
1ο 1. ἱογιππῖα [ει το Ν 

ὃδ: Μεάσα ὅ9, αδ: ον ὃν) 
ὤν' ὃν: ποο, 4δ: ΜΙ 

ὁ, 49: Ότεβε απο, 
685, 4ο: Ρμοεπῖ(ῇς 174, 
.. 17: 537, ἀ]: 636, 

1κο 41ο, ἀά: Ἰιε, 3ο 
Ἐ]είο 499, 5: δι ώριο εδ 
ὃ: Ττοῖνις 65ο, 35 

Έιτορα Οτετοπῇς 545, δὲ Έα» 
τορα Αἴἰετϊοαί πυρια 688, αὐ. 
Έωτορα οἶϊπι Ηελοιῖα 555, 
4ο : Β -- 

Ειτοίὰθ ουχ Βώμαξ ἀῑοιαφ 418, 
19  Ν 

Ἐιτγπιεάοπιϊο ιεῦφ 56 
Ἀμ 1ε Ἠεσοῖπα ο ό µὲ 
Ευνγ(ἴἶεμ» ρταεσος «ἀ4δ, 17 
Εισγτα ' 57, ὃλ 

«οὐ, ὧν Ἐκασίας οεοίαυΓ. 
Ἐκεοτίαιϊοπίς ἰπῖαπι ἃ 
30, δὰ 

ἴαῖα 107, ὃχ: 
αντί 

Εὐρίαις ρίκου]εζόο ο ο] Φίδι 
Εκρ]ο[ο αετοβιπαυσα --οἴορπιο 

Ιαοῖα 51α, 65 
ο οι ἵπ οἶ]] Γπ[ασίος ὅχ, 30, 

Εκ[εοιῖ: γ][ς Οα[γαιῖ, 
νπ Εκ[εφα ῖς ες. " απαα 

Γοἶἵτα κ δάς δι 
Ἐκ[]ίωπα ἄεεσσωο 519, 18 
Εκίρἰταιἰοπί [αὐίτας οαυ[α 4δλ, 

Ἆ, 1 
Εκιάρίςεν 467, 45 

ξ 

Εαῦαν ἔτνος υΓωτραίυπ οτἶαπι 
αὐ Ἰ41οιῖφ οἳ εα[ἰοῖς 587, 8. 
[ιῦαο οἶἷν το οαλομ]ς 471, 
ὅχ, Ταυῖς ἴαια [ωβταρία, ος 
ταις ἵνα οἷς Ε, πῦ, 1 

Ἐαυυῖας ἀταπιαιίσαο ἵα ταδα]ίε 
ἀῑκε[ίλο 673, 38 

Έλενς ἐπ παρεα ρταε[εττὶ οἶιαο 
αάϊ, 4ο: ὅδά, ὂν ομαν [α- 



τοςσ 

εἶρις ἆδοπτ[βοπος Αι]οπῖς (Γοά 
δοά, 11. [ασες Ετιοπῖς ἴπ πηο- 
6 μπὰ ο Ἰἶρπο βπσυ]ατὶ ὅτο, 1ο 

Ῥαεῖε» Ίπιο Η]ίτα, Ῥτο οΟΠΙΠΠΠΘ- 
κ ή 069, 48 
Ἐποιτίηαι νοσαὈυ]απα 7οῦ, 33, 

νι[α ὀνοματοποιία. 
Εοαὶκ δατατηῖ, οἳ Ταἰκ Οετοτὶ 

Ὑαἱσαπο ὅαια αὅᾳ, ὃν, 56 
Γαἰεοπε]]α η 19, ὃ3 
Εοτίπα νἶπο εΙ οἶεο Γαβασϊα 774, 

39 
Ἐδίοῖα, ταυία Τ49, αι 
Ἐπιυα ΄ Ραβαποτηπι δοο, 51. 

Γαἴαπι ΠπεναΡρ]]α 005, 27 
Ἐανοτίπις Ἰἶδτο περ) παντοδα- 

ποῦς ὕλης σ11, 48 
Έα] αυἱά ῥχασβει εοτροσί δ12, 

30: Ἱπ οβρίιο εβ ρί[οῖρυφ 
σπἱβαςἆαπα δα, 51: ποῃ ο0Ἡ- 
βο]α[οῖτ 795, 5ο 

Έοτανα πατωτα πῖστιας υ[α. οἳ 
1Ε11 εαπά [οι 6δο, 54: αριιά 
ΘογΙ]49 Ῥτονοπίε 8οδ, 55: 
χαλκοῦ ποππῖπο ος ρα[ἶπα 
αρρεἰ]οιιγ δοὺ, 26, Γδθτγιπι 
τα]επς Ἱαρίφ 675, 8 

Έεβινπα ορίβειια 8ο5, ἀ4. [δ- 
{ἴππι Πασαῦτο 774, 56. Εο[ῖῖν 
Ρυ[οἱ ρυῦ]ῖσε Ίασατ οἴν]ριυβ 
ο ρηρ]ίσο ετοραίασι 449, 9. 
δεῖ ἀτεῦιιφ αἰ]ῖα ουσ ε[ἴταια 
769, 3 

Εἰδυία, πόρπη 065, 53. βὔυ]ας 
οἶἶπι εἴτεα Ῥεεῖιαθ; Ρροβ ἵπ 
Ἠπιθγο 4ο, ος 

Ἐϊσις ατΏος [αστα 418, 62: άδο, 
16. Βους εαρτβοὶ ορε Ἱπαῖ- 
Εεπῖ 1οδ, 13: ἵπ πλυντηρίων 
Ῥοπιρα εἰτομπη]αῖας 418, 49: 
Ταρετ ετατε [Ποσαῖας 449, 36: 
ἵπ αμοιίάίαπο π[α . Αἰ]γεπῖς 
755, ἀπ. [ει [ει οατῖοᾶε Ρίο 
εατηῖρα» οἰίπι ἀαῖαο 4πο9, 1ὸ: 
εκροτιατὶ οἰίπι Αιμοπίς γετῖ- 
146-300, 51: . Αιῆζᾶα, Ῥταε- 
Παπιίῃ. 705, 4ρ 
Ἐϊου]ηϊς Εεοπάῖδιις ετἱαπιρΏας 
αοῖιις οἶῖπι 494, 17 
βειἶπα αὐπιϊπίοπ]α 759, τὸ 

Ῥτο ΕἰάΙΡ. [σι πετνῖ» τπυ [οἱ 
βία οἶῖπι ο Ἰϊπο ααΙδῖτα 188, 
9, 39 1 

Ἐϊπιδεῖας τεβϊιπιεπῖ οἶῖαι εκ 
ονλπῖς οκ, : ὅδᾳο, 1ο 

Τιπῖρις ει Ῥρυδ][οῖς οἳ Ρτῖναιϊ5 
ἐη μας 652, 2ο. τα Ππὶ.. 
Ῥας οοπα]τία ρορυ]οζυπι 60µ- 
βπῖαπι 19, 1ο. Επίαπι Ρετ- 
εεριῖίο [τω [ῖτα απαθτίτας απῖε- 
απαπα ἐπληῖς {9 ηῦυιαδ 196, 
ές 

Ἐϊοι, ὀμμόσιον ταμιεῖον 795, 
34 

Εἰῃυία ο Ππρ]ιοϊ αταπάϊπο 
48ο, 1 ι ἆ 

Έϊασοις α Ὀαιωραπίς αοοι[αιιι6 
516, 13 4. 

Εἰαρείίαπι ε Γαπῖου]ϊς τοτίμπι 
15 ' 

τα Ταποπῖς 4οο, 55 
Ἐ]ινῖϊ ους φκάματοι δΏ Ἡοππετο 

ἀϊσαπιυτ 
Όταεςογ. «Ρείπεερθ Αε]ιε]οιδ 
181, 12 : 

κά Έοσυτα 6Γ:8Υ68 οοπΕυβ]εΏαπΕ 
Γετνῖ ἆοπασ[ῖεἳ 16, ὅλ 
ἘτΥΛΙΟΙΟΟΙΟΟΝ. 

49, 97. Βπνίοταπι . 

ὦ ΕΝ δρ Ε΄, 

Εοοιηϊπϊπϊ τορα]α εΠ ροπ]ῖνμς 
πηα[ομ Επ 100, 5ο 

Εοειῖςφ ἵπ ἨΠοτο πητἰπεπίαπα 
οι Γρίπη αταλ]ε Ῥόος πι 
ὑήτουνα 600, 39. ΓοδΙ1ς Τοο- 
αηϊποὶ [εκης οἶτίαφ ἵω µιετο 
πονθῖΗς σπα πια[σμ]θιθ 
407, αὖ 

Γο]ῖα [ρίπο[α εράτο 512, δο. 
Ρο]ία Ῥτο σαἱου]ῖς ἴπ Γετοις τς 
Γαβτασιϊς 525, 19. Γβο]αίας 
Ποπάες ἵπ νἱοίιδτε «οπῖθειαθ 
οἶῖπι δ0., 40 

Έοηπς ππετίᾳῖα ππεάίαφιο ποςιθ 
Ἰπτετῃυ]ε[εσπς ϱδ, 35. [οπφ 
νιπὶ αρρειίτυα εκ[ϊπραέπφ 
819, δι 

Έογες οβποθ]αιαο Γει τοιῖοπ]α- 
ἴαε δι1ὸ, ᾱ. Του ρταεβχὶ 
ταπηὶ Ἰαυτεῖ 112, 1ά: ὅδι, 
50, ἰαπιῖ αρροπί [Πο]ἴταφ 
Μετευτῖις ΄ Το, 46 

Εοτπιαῖῖ]ο ρτορσία Γεα ρεου]ίατίθ 
ον 

Ἑοτπιί ἀϊνετ[Πο αΡΡρατεπ» [ρα- 
οἵτηπι 556, 59 

Ἐοτππῖσας ἵπ Ἱοπιῖπες νοτί[αε 

997, 
Έτειυπα [ερίεπαθ πιοῖις τηῖᾶ- 

Πομοφ, «δημο γοπῖς σοπ- 
Ἱτατῖαδ, Ἠάμθυφ 505, 39 

Ετίσις [ετεπο «αε]ο απαῖϊα 20, 
4. Ετὶριάϊ, ππεῖαρµος. 495, 
45 

Ἐτοπάες Ἱπ µτυὶςίοτε οοπ]]οῖ 
{ο]ῖτας 90., 46 

Ἐτιπηθπτϊ ασατνὶ Ιπιροπί [ο]ῖ- 
ταπα. ετγπβίυπι 4ὖτ, 40. [τι- 
τπθηϊαγΙΙ Εοτί οΙΓαἴΟΓεΦ 262, 4 

Ευειις ἵπ αραπι Ρεπετε ὅσ4, 42. 
βιοις εἲ εετη[α, [αειαὶ ρί- 
Επιεπία 4οδ, πά: εἴ 313, 46 

Έυρα γε]αια 505, 6 
Ἐπ]πιίπαια, Εππιϊπατοτϊ Ιονί [α- 

ετα 511, 1α 
Έυπεῦτες Ἰαιάαιίοπες 027, 4: 

ἀδά, δα: 40τ, 50. Ειπετα]ε 
ερυῖυτι 6090, 45 

Έπτ νετί[αι(ππιυθ 31, 38 
Ἐυτπαβ, πνιγεύς 677, 50 
Ευβίιθας οἶἴτα οσοῖ[ι Πο[ον 124, 

80: επι ΓΟΠΤΕΒ 771, 46 
Ἐπιηταπι Ῥατγίοπαπα ποτ Δάπηῖτ- 

Οτ εματαςϊοσί[ϊσαπα κ 193, 42: 
4Πἵε ω τε] αοῖα τεὶ Ῥοϊιε[ῖαια 
Ἠαῦετε πα]ι σ 948, 2ο: αιοά 
ΑΠ ω ποπ Ἰάμει σ νεὶ 
ποῖα γεὶ Ῥοιτε[βαιο,  οἵς- 
ευταῇεσιὶ ο ιὲ δά8, 37. ἱᾷςο- 
απςε Εατατη αυ]πῖας ο0Π- 
11 βα11οπ18 οἴγευπιῃδειίτητ, 
ἴνιά. 26, ἔατατάπα οἰτέμπηπῃς- 
Χωπη οοτηρὶ νυ]ι Ῥεπι]επια 
δ48, 38. Εαιαταπα Απίουμα ιῶ 
ΡΤΟ ἴσω 485, 91: οοΡΙΓᾶΟΤΗΤΗ, 
ὦ εκ άσω 520, 58, ἀπ. αταταπι 
αποά] δει Ὠοτῖεε εἴτουπι[ε- 
οἴἵτας ἵπ πιθάο Ιπά]εβινο 
Ρά8δ, 5ο 
Ἐιτατωπι Γεοευπό σπα οἳ Λοτίιι, 
Γεευπάμπι, Ίοπ. έειν Ῥτο εἴν 
465, 4ο. Εαπταπι [οουπά ατα 
απεάἶυπα οµαι Ῥτο οὔὖμαι Τδ0, 
9 
Ευτττα Ραμ]ο Ρο οι οχ- 
οορἰταίαση 548, 91, Ευτυτύτη, 
εἰ Ῥαυ]ο Ρο[ὶ [ααταπι, αε ἁἲ]- 

- 

Τοταπ! 5ο7, 9. ΕΠΙΗΤΗΠΙ [1ο- 
Ρο ἵπ ρτασίεις αταηδί αφ, 
19: 300, 7: 5οᾳ, ἀλ: 518, 
1ο 411, 14; 418, δά: Ίου, 
1. Επιιταη ἴπ ρτασ[επ ἵΓ]- 
Ἰαμσι  Ροειΐζθ, Ἠ]ίτα Ίπιρει- 
{εεταπα πο Πεοπίτας 19, ὅ: 
057, οτ 
ο Γπιμτο Εοτπιαϊα νοτρα]τα 
θά, 3ῦ, ο ΕΙΙΙΤΟ σοπιρο[ία 
ω ἵπ « γετιυης 408, 20: ἴἴεπι 
πο 46, 1] 

σ 

Οµαἱοτες, Οαἶαισαο β]ῖης, Οαἷα- 
ἴαε οοπά1τογ 320, 6. Οαἰαιας 
υπάς Γαιζῆται ἀῑοιὶ 335, 15 

Οα]έα, ετεηπτῖς ο ροα, 44 
Οαμ5 ΠΒ. ει Θα] πιαιτῖ Ὦ6- 

ύπι σᾳο, 30. Οᾳ]]ϊ ἆελο ΡΗτγ- 
Εῖαο, 1ρ[ [ο οα[ίταῦαπε α1δὸ, 
2... Οσα) πι] Ίτος ἵπ Οαἱαιία 
εο]]οσαιῖ 330, Ί 

Οαήπασεοτηπι Όστρα ἀδ6, 4δ 
ΟατραρΒίμ8 [ους 196, 54 
Όστρατις, Τονῖς Ε. 31, 250 
Όασα, ορ. θγτίαε 28, 30 
Οεπἰηνί Ρετιιοςγ]αῦῖ ρεπιτὶ- 
Τη ποπη]παιϊνι υ)πιατα 
σιπαπταϊο Ἠποη. οχεσαἰτ 005, 
ᾱ1.. Οεπ]ϊνί ἁτ[γ]]αὺϊ α πο- 
σηῖΏ. ΠΙΟΠΟ[ΥΙ|4019 εοπιτας(ἶο- 
Ἠσπι ποπ αἁπιτιαπτ 200, 5ο, 
Οεπ]ῖνυς ἵπ ος Ἠγρετα][γ]]α- 
Ῥυς αεῖαπι ποπ αἀπαϊτεῖι 609, 
ο. (επίϊνι [γπεοραιὶ υἱ- 
ΣηάΠΙ ΔουΠΙ 107, ἆ 
Οεπίιῖνας Ῥ]ητα]]θ) ἁἰ[γ]]αβιφ 
Πεχὶοπῖ Ῥοτιιιο[γ]αθας τ]- 
Ώπιαπι οἰτευπιῃεοτι 650, 38, 
Εεπ]τίναπα Ρ]ωτα]ετα ο μας 1η0- 
πο[γ]]αῦα. Ροτίτις[γ]]αρε Πεχα 
Ῥατνίοπαπι [αεἶαπί Το0, 55 
ε Οσπινο ἵαπ ποπιπαϊϊναπι 
1τάπς]ατα πομιίπᾶ 00. 4ο. [ει 
Εεπίῆνας ἵπ ποπηπατίνιπι 
τχαηΏδίεπς 315, 19: 3242, 206: 
308, 11: 370, 1: 40ο, 320: 
9ος, ᾱ- διά, 45: 7185, 30: 
77ο, 54: 775, ὅδ: Τῦ6, 40: 
775, 35. βεπϊτῖνιιδ ἵπ ποπι]πᾶ- 
εἴναια Ἰταησίεπς τηωμίαϊο αἲ- 
οεπῖυ 752, 14: πηυῖαῖα ἀεε]ί- 
πα[ίοπ]5 ἔοτηια ὁ50, 12: τηι- 
ταῖο αεοεπῖα οἵ ἀεο[πατίοπε 
205, α1ά: 6ο», 324: πημῖαϊο 
ον Ρατίτος εἰ ἀεε]ίπαιίοπε 
97, 31 ς 

Όεπιες Ῥίεταεσιε αᾱ ἀπεῖριρ 
Γι ἀεποπιίπαῖας 228, 95 
Οοπίία. ἀἁοτῖναια ουχ ϱ [ο]ο 
βεπϊτίνο Ῥ]ητα] βαπῖ 6δ, ὃ: 
πος αόδν Γαπιαπίυτ 15ο, 23. 
οπάμ αι, ει Οαπιμτία 
Γαστα 336, 17 

Όεπυςδ Ρτο {ρεοῖε 354, 4. ϐε- 
ποτα]]α [ρεοία]ομς Ῥγαθπ- 
εππτυτ αὖ Ἡοπιετο 910, 06, 
Όεπετο Ἱτὶρ]ιεῖα ποπιῖπα 51, 
5ο. Όεπις Ἱτιρ]εκ [40 πα 
τογπαϊπαϊίοπα ἵπ ρτοποςι. κοιν 
288, 19. ΡΕΠΙΙ8 μήρ]εκ 1π πο 
εοάεππ(πε ΠΙΡΠ. 60ο, 46. ϱοε- 
ποτὶς πποιαρ]α[πιαδ;  πεπιρο 
πευῖτα Ῥ]ατα]]α Ῥτο ππα[ου]ί- 
πὶφ οἳ Γοεπηϊπὶη]5 :6ρ2, 10 

αχ 

- αοῦδ 

Οεοπιειεῖα ΗΕ Ἰπγοπία ρότ Αν: 
βυριῖος . 4, ι 

Οεοιρ. ΟΙόετομο[ομα 90, 10: 
ἐν τῷ ὁηματικῷ 494, 30. γἱ[α 
Οιοεχο]ροίοιμς, 

ΟειραρΒι» Νερι, Ἡ, 136, 65 
Οείας ἵπ  Ἠτασία αι α Ζατπο]- 

κίάα ται ἄο7, ὃα 
Οιρας Π. 331, 38 
ἵω ΟἸαπάϊθηφ εο]]σεπᾶϊς τίκα» 

308, 94. βἰαπάος Ιο[ῖλο ρτο 
Ῥαπε Ρτί[οῖ» πποτια]τρις δη, 
33. οἱαπόίυαπα πο]αῖ, εἰαῖς 
οοτιῖεες, ἰρπί [αεῖοιο 70, 
30, εἰαπάίυις Ῥαάωσα [ωςσση- 
αἱ [οἶῖτα [.186, 

Οἶσασμς Βε]]ετορ]οπτῖφ Ε, ομ6, 
4», Οἰαμοι ΒΙΠΡΗΙ Ε. δή, 
43. Οἰαμει Απιιεζοπίις ρῖ- 
[οαῖος , 080, 44 

ΟΙωΐπαπι απἆο 525, 25: φᾳ5, 
50: 5260, 325 

Θοτβοπί οΡΡΙΕ Ῥετίεο ἁο[οεῖ- 
Ῥϊυτη α ΛΠίπεστα 201, 1ο: ἴα 
να[ουίο αποφαπι βε[ίοτυτα 
4 Ῥοιΐεο 915, 5, (Οοτροπίθ 
Γαοἷε ῥταεϊεπῖα, ἵπ Ἱαρίάεςνει- 
τε Ῥεσίειφ Ποίίερ {ος άτο, 
δο. Οοτροπς α[ρεστι ]αρ]- 
ἀεπι νετίας Αι]ας α04, 24 

Οοτρορία, Ναριισῖ Ε, ὅδά, 5ς 
φος δεν νοςαὺ. 515, 98 

οἵ!ἩΙ Ρορ. 2058, 9 
Οτα ἆαΙίπι . ἁι[οῖρ]]ηῖς Ῥτορτεί- 

Γ19 ΒΙΠΕ αοῦ, 4ο 
Όταεα ορ. 228, 57 
Ὀταεοὶ απ τασαθυπάϊ ογταγίηε 

649, 61. Οταεσῖας ρυ)]ίσιτα 
Δετατίυπα 901, ή 

Οταπιπιατϊοί εκαεεῖ οἷς. 787, 36 
Οτανῖ εἴαειμιᾶ ἴπ ἄομίᾶι ἵτάῃς- 

ευπῖ Ῥες [ποορεα δοι, ϱ:- 
686, 17. βτανῖς Ιταποῖτ ἵπ ασι- 
1ππι, πο ἵπ οἶτοι 
28δδ, 18 κ τς 

Ότεσες απἰπια]Ἠσω οτηηος Ἔος- 
πηϊπίπο βεπετε αἲ ]οπίμυς εξ- 
{εταπΤα 4, 54 

Οἱ [εα Ασυα]ῖς νῖσε ο]ῖαι οος- 
πα ’ δοᾷ, ὃτ: φδᾳ, ὃι 

Όγρες τεττίρεπα 708, 11. Όνρες 
Όταππβ 771, 58 

Ογτιοπῖϊ Ρορ. 709, 55 
ΟΥρίεα ἴπιαρο 7ι8, 8 

Μ 

Ὃ ο πυϊτίμς Ῥαοε]ιις 

Ἠαεπιοπ, Ρτοργ. ν. 25, 
Ηα]ζηλούνεί κο τς 47: 

εβεά ας 190, 15: 809, ἆδ 
Ἡαπιο Ρ][εαϊοτίο ΑππεχηΤη σοχ- 

πῖομ τα Φοῦ, 17 
Ἡατιπαϊους Ροεῖαᾶ 145, 54 
ο. οοπιωεπιατίας οεἵς, 
753, 

Ἠατπιοπῖα 42ο, 98 
Πατπιοπίαε {ροοῖεα αἩ Δρο]- 
πα ἵπ [αας᾽ οἰαῇεν ἀῑρε[ίας 906, ὅ5 

Ἡατρίπα, ειπα 17, 
Ἠαβα Ἱπ εος ἃς (ομο]όίο δὲ 

Γοτυπη ὅδά, 5ο, Ἠα[ῖβο οιιτ γἱ. 
ὑτατὶ Πίο πηϊ[ῃοπθιη [ο]ῖιας 
515, ϱ. Ἠα [ιτ υαρ ΔΡία [απ]. 
πυθ ρ5, 46 "ο 
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Ἠεῦ ἆοπια ἆῑφ πιδβπᾶε ΕΑΠΟΠ εἷ- 
το παιατ. νὰ αὐη, 58 
Ἠεὺε ροευ]α ἀἆῑ ποϊηἰ[ίταςς 
-. αἱιεροσίεε έοο, 16 
Ἠεεαιε ἀνταία 111, 49: φᾳασπλή- 
επι 349, 13, Ἠεεαῖιε Ρετ[εῖ ἤ- 
πα δχ5, 14. Ἠεεδίες βία ε Ἰο- 
α 314, 36: [ρεείιταπι 406, 
5 

Ἠεερίαεαφ ο. 325, 35: 506, 55 
Ἠεευβαε εοπιπηεπίἰατία9 202, 46 
Ἠεάετασεα ρθεν]α 15, 50 
Ἠεύοπις Π. 4οε, 8 
Ἠεάἁγ]ως ἴπ Οαἱπιαολὶ ἐπι- 
γ9αφἠ» 73, α1ὔ 

Ἡερε[ρρυς ΟΤοςγ]η 418, 46 
Ἠερεβρρης Ἠλῖοτ. οἴἵαιας 156, 

35 
Ἠε]επας β]ῖα εκ ΤΓμε[εο ἀδο, 18 
Ἠε]επις γαῖεφ 410, 33 
Ἠείίαάμπα ]αείγπιδε 430, 10: 

427, 14, 17 
Ἠε]]απίευς οἰτ. 57ο, 4. ΠΗεὶ- 
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20: 01δ, 2: θ41, 6: 048, 
Ὁσ: 66ο, 1ο: 671, 54: 078, 
25: 68ι, 49: 658, 66: το2, 
99: ποθ, ἄν: 127, 328: 58, 
38:69, 5]: 718. 15: 78ο, 
3: Π86, 5: Ί05, 10: Ἡν µ 
2605, 1ο: ἀάά, 5: ἀδηπ, 33: 
6οὃ, 27: 555, 6Ἱ: 64δ, 48: 
605, 51: 607, 59: Πδο, 1: 
τδα», ἀπ: 8οδ, 5ὅ: Ἡ. ν ὃ2, 
1: δο,.38.9: 30ο... 576, 6: 
612,53: 632, 50: 601, 65: 
6505, ἀπ: 6008, 1ο: 675,1: 
685, 4δ: 688, ἀ4δ: 6905, 17: 
πια: πιο, 50: 726, ἀπ: 
ποα ὤος . θα ὃν ποι, 01: 
11, ε 5411, 11: 58δ8δ, 30: 504, 

-ατ 9οῦ, άπν 507, 56: ὅθο, 
9: 5908, δ: 6ι5, 5ο: 654, 
4ὐ: 076, 47: 077, 56: δα, 
1ος πιδς 1: 756, 5ο: Ἡ. ο 
4., οὃ: αοῦ, 11: 1099, 46: 
564, 8: δόὐα. 1δ 142084: 
4δ4, 56: 626,1ο, 46: 606, 
ὦ3: 657, ὃι: 601, 2: ή20, 
ὅος 727, 45: 8ο5, 18: Ἡ. π 
3790, 40: . 303, 3: ὅιπο, 9: 
ὅδα, π: ὅΌΠὃ, 38: ὅπθν 6: 
606, 52: 905, δ5: 618, 8: 
0564, 50: 649, ὃ: 6059, άτ: 
72, ὃ]: Πδο, 5ο: 745, δο: 

π5], 5]: Ἴπο, 6: Ἡ. ϱ 365, 
ὄ0: ὅχι, 18: ὁσι, 46: 5604, 
4:’ 985, ὃὅ: 43, ὃι: 6506, 
δ4: 6δά4,1: 08, 47: Ἡ.σ 

108,31 301, 50: 53δ, 50: 
ὤδο, 66: 415, αά: 4δ7, 43: 
6607, 45: 602δ, 341: 611, 40: 
7ο, ὅακτ Τά5, ὃ: 760, άδι 
1. τ 428, 15: 616, 48: 7όο, 
τὰ Ἡ. υ 546, ὅδ: δ19, αφ: 
1. φ -θι, τὸ: 6οι, 5δ: ὅδι, 
38: 6οο, ὃχ: 605ι, 43: 78δ., 
38: 705, ὃι: 8ο8, 4ο: 8Ι8, 
30: 1, κ Τι, 45: 106, 47: 
307, 43: ὁ5ὸ, ὃ: 612, 490: 
0ὔο, 58: 705, ὅα: 46, 40: 
777, 46: Ἡ. ᾧ 145, 18: 108, 
ὅοι 188, 20: π4ο, 506: 209, 
2ῦ: 395, 11: αδῇ, αι: ὦ9δ, 
48: 559, 195 544, δὲ: 572, 
44. 422,9: ἀρά, 30: 4:δ, 
44: 450, 46: 4δ5, 1ο: 494, 
οὃς ὦπδ, 55: 617, 11: 008, 
30: 7ο6, 4: 716, ὅ0: 108, 
46: 705,26: 8δοο, 9ο: δ1ὸ, 
57: Ἱ. ω 10ο, 12: 400, 42: 
247, δη: ὅ5ο, 6, ἀπ: 585, 
3ὐ: ἄρη, ᾱ- δοδ, 18: 67, 
19: 00ο, 1ο: ὅφα, 1ὸ: 720, 
3: 8ο», ὃ: δι, 57: ἵπ Οἁγί- 
[εα 525, 41: 1634, 09: 3ο, 
11: 41δ, 16: 445, 5:΄διο, 
55: 6ορ, 4ο: θ4ο,δ4: θτ1, 13: 
Οὐνῃ. α 085, 59: Ος. γ 84, 
4ο: Ο4ΨΠ. ὁ 00ο, 45: 661, 
62: 084, 12: 825, 52: Ον, 
εδ αν μον, θῦ- ουν ὀ 
374,5: ΟάγΠ.9 175,57: 301, 
5: 4δη,ιο: Φ46, 96: ΟἁγΠ., 
40, ὃδ: απά, 7:  πδο, 42: 
Οἆ. κ δοά, 56: Οἆ, λ ος 

Φά 955, 95: δοῦ, 57: Ο. 
Οὐ. ν 545, 91: 

ΟάγΠ. σο7, 1δ: 022, 56: 
ΟΥγΗ τοπ ης ο4δ. δὰ: 
ῴδα, πι: 9, αΌ.σθά κ. 
δ56.1 

11αάῖς Ἡοταετῖοβθ ϱΟΠΊΠΠΕΠ- 
ἴατία οἳξ. 11, ὃτ 19, 52: 026, 
πο. 42, 41. 88η: δὰχ:, ἂ: 
566, α1ὸ: ἵπ Ἰ]αφεπι οοπι- 
ππεπῖατίαδ  Ἡστασ]οοπίς Το5, 
10. Ηοπιετισᾶε Πϊαά] Τιοχί- 
οοπ οσο, Τ: τάε, 50. ΄ ἵπ 
ἨἩοπποτὶ Ῥοθοίϊαπι [ε]ο]ῖα Γεια 
οοπτηππθπίατϊ 22, 94, ἴπῃΗοπι, 
Οὐνα. κκ εοπιπιεηϊαγῖις εἶτα- 
ευτ 64, 1. ἵπ Ἡοπιετὶ Οἁγί- 
Γεατη εοιηπιεπιατίη ΤΙ ὰγ- 
πηῖ 64, δι: 72ο, 25. ἹΙπ 
Ἡοπιετίὶ  Οὐἆνίεαπι  εοπι- 
πιοπῖατϊας ἘραρΏτοσϊι 117, 
βὔτ 507, ὅλ. 1π Ποππετῖ Ο ἁγί- 
{θὰπι ΡΙ οοπιπιεπῖατῖις ὅτι, 
54, ἵπ Ἡοπεοτὶ Οἀγ[ῄεαπι 
Τμεοπῖ εοπιπιεπιατίας 0906, 
12 

4ο Ηοπιετῖσα ἀῑσιίοπε γο]ι- 
πηοη ΒαΠ]ιάϊς 112, 58 
ἨΗοππετί οπγπῖπα ἴπ εστί 
τεεϊιαῖα Τοῦ, 52, Ἡοιπετίσιις 
νετ[η α ΏΙοπγῇο βῥτᾶιταπη. 
αεφπεπίαιας 378, 3 

ἩἨοπιο σαιϊά 055, 50, ἨοπιῇεΒ 
ε Ιαρίάϊρις οἳ αποτειραφ 
647, 16. Ἰτοπηεϊδία ἱ Πο- 
τατῖ. Ἐτεεμιπεις 564, 260. 
φι[ο Οαεάες. 
κκ 

1003 

ανν ιά ο]ερ[γάκα ἴπάϊσατας 517, 
4 

Ἠοτάσιπα [αοτασι 350, 54. 
Ποτάευπα αετειπι 6ο, 7. 
Ἠοιάειμπα [αἱε πα [αι {π Ἡσ- 
ΠΠαταπα ἱπιπιο]αιῖοπο θ41, 19- 
Ἰοτάσαπι εοπιοάεβραίας οτε 
Ιπῖθρτινα 641, 55, 68δ 

Ἠοίροφ {σε]στατιας 647, 56 
Ηο/ίακαπι «εετνῖςες Ιπ πιᾶσιατῖο- 

ποτε[αρίπαίαε ϱδ, ὀ7:. 595, 49. 
Ἰοβίας Ππιπιοίαῖας Ποτάεο ει 
{αἱα ἵπβαίο 641, 5ο 

Ἡγίον Αορυριῖα 567, ὃι 
Ηγί]ας, Ηοτευ]] Εξ. 726, 50 
Ἠγπιποτυπι βεπετα 00ο, ἀπ. 

Ἰγαιπὶ αᾱ οἴιπαταπι οδπηταῖ 
60ο, 54, Ἐγαιπιφ ἵα Μίπει- 
ναπι εσαε[ίτεπι 474, ὃι 
Ἠγιωπὶ νεῖετες ο. 3ο, 46 

ἩγΡρειβοτεαε νἱτρίπεν θ41, 66 
Ἠγρετίάες ογ. οἵαταχ 530, 46: 

418, 17: δοο, 45. Ηγρειῖά ον 
ου. εοπίτα Ώεπιατοπυπι 501, 
Φ4: οτ. οοπῖτα Ρα[είειι 724, 
56: ογ. αἀνοτ[ηφ Ῥαϊκοεῖεπι 
798, 3: ος. οοπίτα Ροΐγει- 
οἵ μπι σος, ὁ 

Ἠγρ[ίργ]ας Ε. εκ Ιαΐοπε ὅ03, 55 

ῑ 

ΙἸαουία [ετροπιῖ νεπεπο αἶπβὶ 
{οτα 473, 52, ἰαου]α Ῥες ϱΓ- 
Ῥες 1π θα. ἆεβχον παῖιτῖ 
{οίτα νετετίρας 388, 59 
Ἰαεμ]α ὀἰνίπα διο, 54: 

Ἰα]ειπῖ οαπ[ἱ]επα, ]αἶειπο [σί- 
ἀϊοτ, ἸΊα]επιο τηϊ[εταδί]οτ: 
Ῥτονετῦ. 465, 19 

Ἰαπιβί οἶταιϊ 313, 90 
Ίαπμα: γ][α Ἐοτες. 
Ἰα[οπῖ β]α5 εκ ΗΥΡΠΡΥΙε 505, 

55 

Ἰαίοπ ρταπητη. οἴἴαιωτ 184, 27 
Ίῦγειις οἴταίατ 171, 7: 57ο, 

24: 4μδ, 3δ: ἀάο, 55: 942, 
ὅπ: τοῦ, 5ο: 705, 44 

]εατ]] β]ια 63, ὃ 
]όάα, Οτεῖᾶς πποπς: Ιάαεππι 4π- 

ττυπα, Ιάαεἳ Ὠασοιγ]ϊ 46δ, δι, 
Ίάᾳε. Οτειίσαε απταα 118, 
κ 

1Επῖ εἴεπια βΡεπεταιῖνα 495, 
42. Ισαῖς πὈῖ Ρτίπουπα ἵπνεπ- 
τις Φᾳ5, 6 

Ἠ]ωβτίι Ἐ, στβππα. οἳτ. 109, 5 
Ππιαριπίους αοτεῖς Ἱοποταιὶ 569, 

7. εμπι ἱπιαρίπο [μα ἵπ [ρο- 
ου]ο οο]]οηηῖίας Ασσο Γαϊπα 
40, 4: ὃτά, τά 

Ππιαιῖοπα [οηί ἴποιας γοςες 155, 
αχ: 191, 24: 46, 19. Ἱπιῖ- 
ταιῖνα [οπὶ νετὺα, ἀε[εειῖνα 
π12, σά 

Ἱπιπιο]αίας Ἠοβῖας Ἱοτάεο εξ 
Γα]6. Ἱά[α[ο 61, 5ο 

Ππιπιυταθη]ῖς ἴπ Ῥταεϊετίτο Ῥογ- 
Εεοειο ϱμἱρι9 Ρετοαῖ δ5οι, 5ὔ 

Ἱπιροταιϊνιπα ρτας[επῖς εἲ 10]- 
Ρετ[εοιῖ ᾖσο 458, 50. ἵππρο- 
ταση τα [6715 εἴ ἵππρεζ- 
Εεοίαπι (παπι αβλπ]ταίεπη Ία- 
Ῥεαι επ Ἱπιρετίεςίιο Ιηδ[σα- 
Πνο 47δ, 6: Πι ε τετιῖα Ἱπι- 
Ῥετίεειῖ 548, 3: Πο Αι, 478, 



1ος» 

δν ἀπερεταιῖνα ο ρατιιοῖριϊς 
Τοτπιαϊια 749, 185, 39. προ 
χαἰτγτπη ρταείεπς γετὺοτωπι 
1π μι ρεαι]τιαι ναῖι Ίνα- 
Ῥετο Ότεγεπι ὅ2ο, ὅδι αριά 
Ῥοεῖας ποια εσωρες ὅπο, 44, 
ἀπιρεταϊίνασι Ῥταειοτί ῥρετ- 
Εοςᾶ, αααπάοφαο πε, (1 λη- 
ἆοφαο ἵπ ἃι ἀε[αῖι ὅλο, 39. 
ἀπρεταινῖ αοτ]{ζωφ 3 ον Ρίο 
5, Ὀγταςμ[αηο Πποτο ὅοι, 26. 
πιρεταϊῖνα Ἰπ α ΠΟΠ ϱΟΠΠΡΟ- 
πηπζυσ ΠΠ ομπι Ρταερο(ιίο- 
π]ρως 19ο, ὅγ. Ιπιροταῖνο- 
χυπη αεοεπίμς 99, 54, ἵπιρε- 
ταϊῖνα ἀἰ[γίαρα Ἱα οοπιρο[. 
βεεεπῖμσ τειτανυπί 126, 4, 
ἀπιρεταιϊνα ἵπ τε, ελπάεπι 
ευη ἴπζ{σαῖν]ς τεγπε πα ϊίοπ επι 
Ἠαλεπιία, εππάετι ᾳποφια 
αεεεπῖωπι Ἠαδεηι ὅδι, Ὁ7. 
Ἱππροταϊίνα αποπια]α Ιεῖα ὅρο, 
7. Ἱπιρεταιῖνα ο ἴμιητο Ρτί- 
1πο ὁ03, 9 

Ἱπερετ[εεῖαπι αὖ Ταϊιο α1σδίηγ, 
νεὶ ]]αβα νεὶ τοπιροτο 82ο, 
16: ος οιηπίπο αυβπνεπίπα 
Ῥοβα]ει 82ο, 3ὖ 

Ἱπιρει[οπα]ία 411, 56 
Ἱπιρμάεπιια απῖπιαβα, οαπίβ, 

ππη[σα, ἴοαφ Ῥλ]]ο[ορ]νας 
διὸ, 4, 48 

Ἱπασαι Β. Εἶνας 133, 13 
Ἰπεαπιαϊίο πιποτὺῖ αΕ]ρεπαἶφ 

αἁ βιδ]α οἶῖπι ὅδ6, 50: ἵπ το- 
ο Ίτεπι α Ότοεί[ίο 405, 53 

Ππἀεβηῖτα εκ Ἰπτεττοραιϊνῖ 7603, 
4 

1πάϊ, ᾿ἘΕφεμνοί 77ο, 44. Ππάῖουπι 
νοσαβυ]ωση 250, 52: 371, 58 

15 Εκατεν εἴτόεμπι ἔοευπι ομτ[- 
ταπάο εἰτοπππ]αιϊ δο, 66: ἵπ 
νεπη]αυτῖ οὐ]νατε ουί οἶῖαι 
{οι 562, 46: εχρομά ἵπ 
ο) [19 513, 4ο, 45 

1ωξετῖας πιοττυῖφ Εω[αε 507, ὃ: 
οι ὅιὸ, 4ι 

Ἱπβετπαϊεν Βαν 511, 3ὃ. 
{ετηα]ι [οπως δυγκ 

1π- 
751, 20 

Ἰωβπ]είναπα, οπΊΠΙ νετβί ρεῖπ- 
εἴραιμπι ἴεπει 686, 21: το- 
πυπα [αμπι ἵπ εοπροβιίοπε 
χείἵπει 126, 24: 565, ὅσ: 
564, αι: δορ, 51: Αεοί[ῖσε 
"ν ῬΙο ειν 54, 35: Βος. 
μεν Ρτο ν 284, 49. Ἱπαπιι- 
νυτη Αεο]ίοπτη ρει[εειί ρα[- 
τί ὅις, 45, Ἱπβηϊάναπι ρτο 
Ἱπρεταιίνο 505, 41: ὀ96, 
13, 3] 

π]τοτητα πυγϊοσταπα Ἰωγοπίος 

ϱὐ, 39 ί 
Ίπο Αιλαδπαπιί πχοτ 314, 16, 

Ίπο, Έγπο 515, 13: Τιειςς- 
νεα εἰ Έγπο αι], 

Τη α1λαὶ {αοφ προστάτας ὑά- 
μα 14, 48 

Ἰη{η]ας 8υαί [ει ὀξεῖαι 400, το, 
ἆσ Ἱσίωιν θε Χεπαροταο 
108, 65 

Ιστεπ/ίναο 
τα, ὃ . 

1βτεερτειαίοΕ κα ρ εί Γοεπ ἆωπι 
Ιοδήπεπη αἰεραίαν ὃὅα, 31. 
Ἱπιετρεείος Ἰωεῖς εἰ Ἱνερυπι 
048, 19 

{πεοτεοβαίνα οτηπία απ ος ἆς- 

Ῥατιιομ]ας Γερίεπι 

Παυπε, οχεεριο τί 759, ο 
εως νοεαιῖνο εαγεαΠῖ 07, 6: 
ους ατιομίσπα ποα α[ει[εδατ 
0560, ὅα: η εκ [ε Ῥτουτρεπι 
Ἠε]αίνα, Βεἀἀτίνα ει Ιωὰε- 
βαϊϊα 761, 49 

ΊηΏνεπτος Ῥτο τε Ἱπγεπια 546, 
αὖ 

Ἰανίάίας οὐποχὶϊ αιἱ ὅτ4, ὅο. 
πνίάϊα πιαρηϊδ οοπιε5, πο 
Ραττῖφ ο δι, 38, ὃι 

1ο Ἰπας]λϊ Ε, νασσᾶς [ρεςίε ᾱἷ- 
πετίαν [εττα Ῥθτναραία, ἵπ 
Αερβγρίιο «ποσμε Γα ποπ)» 
πποπίυσι τε]αίε 3ο6, 35. 
Ιο Οαάπί βία οεβτο ρες 
1ποπειπ οχοτο]ία 3οὗ, Όὐ: 
1ο αὓ Άτβο επ[οᾶῖα α96, 
65: ελἀεπι ο μαε Ιῇ5 470, δο. 
Ίοπί5 Π]ια 311] 

1οαπηϊς ευαπρε]]ῇαε Ιπιετρτοῦ 
οἴταίας ὁόα, 31, Ι6βηΠΕΒ ροε- 
τα 755, 24. Ίοαππε Οατακ 
βταπιπι. οἰἴατας 8ο”, ὦλ 

1οῦ οἴταιατ 682, 17 
Ἱοάαπια Τιοπὶ β]ῖα άτο, ὅο 
Ίοα  Αιλεπίεπίασα αὐνετ[αφ 

Εἰει[ίπϊος Γοσῖτβ 302, 3 
Ίοα ἵπ Οιπρµα]ε τι, ἄν: ἐν 

Κίου κτήσει 909, 54: οἴιδιατ 
πἳ Ρτβπηπα. στὰ, 6 

Ίοπες α[ρίταιίοποπι ἀεπιππί δ01, 
65: 008, 4δ: τοημοφ υἴαπ- 
α.ς ρτο α[ρίταιϊς 504, 55: 
624, χὸ: [ρισίταπα οοπιΏ υπῖθ 
Ἱνπραας ἱταποπαπίαντ 404, 411 
Γρι α[ρίταιίοπεπι ΙτᾶΠ5ΡΟ- 
πυπῖ Τάδ, δ4: [αβίτασϊα «οη- 
[οπαπίε, νοσα]επι 4ποφαε [ο- 
απεπτεπαπαπίαη!ς αἵ αἰνός Ῥτο 
δεινός 0, 55: α νετιμηϊ 1 η 
ὅσ, 31: [βέφεβρον Ῥτο βάφα- 
8ρον 188, ε Ρ]εοπαβίοε 
Ἱπ παω] α[οῖῖσααι ο0χ, 18: 
Ἠ Ῥτο α υ{μτραπι 98, 37: 
3” Ρτο α εἴιαπΙ 1η ΡΓΑΕΙΕΓΜΟ 

πηεζίο ὅσο, α: αΙπ Η νει- 
τας, αἱ Ψημυύθιον 105, 3ὐ: 
.. Ρἰεοπα[ἴῖσε ἵπ[ετμπι δοά, 
10: υ αᾱ ο α[οαϊ[οιιῖτ Ρ]εο- 
πα[]εο 607, 54: 
ἐνέγκω 120, 51: 
εμπί τὰ αἰδοῖα δι, 32: ἀἱ- 
Ρ]ή]οπρο ἀῑνίάωπι 4φὅ, 55: 
πἵη κ νετιυῤι 5ο, 6ο: έστε- 
ϱος οἵ έστατος ἵπ ΕΟΙΠΡΙΓ. 
πΓμγραπι ΡΟ ότερος οἱ ότα- 
τος ὁπ, 7: ὅ04, ὃ: άπο, 48: 
εω Ῥτο ου α Ποτῃ. ἵπ ας εἴ 
”5: Ἱτεπιαο έω αὖ ής οἱ ὃς 
165, 45: οἳ 11, 141: 
”ν ἵπ ασει[. 586, 186: ης 
19 αις ἵα ὅαι. Ρατ. 
[1 Ἠσε ΡΟ αρ απ αἱ, ρίας, 

αὖ, 3ο: [ο έων Ῥτο ὧν ἵα 
Εευτ. Ρατ, 787, 59: αοςεῃ- 
τοπ ποππῖππα ἵα α Ἰοηρυπι 
υι νατίευί 2ου, 71 εος Ρτο 
ειος ἵπ πιατοτία δη 66, δν 
οιο Ρτο ου ἵπ βοπί, Ππρ. 
618, 71 ος Ῥτο ας ἵπ Φέρος, 
κῶοὸς 307, ὃ: αος Ῥτο ατος 
4 ΠΟΠΗ. π ας δοὃ, 1: {[ς 
ος Ῥτο «ος ἃ Ποπ, ἵπ 
42, 4 εος Ῥτο ον, ἵπ βε- 
πι. αἲ αν 191, 141: ος 
γα Ρίο {οε-- 0ὁο, ὃ: πίων 

« Ῥτο αμῖν δέ, 16: 
: ω ἵω νετυ. 611, 58: 

τ 61, 8: 

ἐνείκω Ῥτο , 
οἰδοῖα «ἷ- 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΑΙςΟΝ άξΚΑΕσΥΝΜ. 
Έουπι. ῥεπ. διά, 960: βτεβες 
ΟΠ1Π6Φ Ἅᾖ[ουπιίπίπο  βεπετε 
Ῥτοβετυπί ἀπό, δ4:  Ἅἡμιν 

έω Ρτα ὦ 

---μῖω 
Ρετ ασι Ῥτο είω 518, 11: 

Ρίατ. νετ- εΒεταπῖτ τετίῖας 
Ψοτισα ἴ μι α7, 16: υἆ οι 
ἴασι Ρίο εἶσι 501, π4ά: αἲ- 
Επιεηίαπα ἵπ ρταετετ]ῖ πε- 
Εἴρυπι 13, ἄο:. 39, ἀ4ςς 
110, 1ὸ: 55, 53: 938, ἀ7: 

σκ Ῥτο αυβπιεπίο 

π{αγραντ ἵπ. Ῥταετεπϊ 624, 
δο: 024, 3: εἴ 306, 13: ἆκον 

σκερ σκε, Ρἱςοπά[ῦιο τοῦ σ» 
ὅδι, 56: οσκον μτο ων εἴ ουν 
Ἡπ Ῥταοϊίς ἱπρετί, εἴ αοτ. 384, 
ὅτ τεζυρ]εσίίοπε πωπτατ 

ὧν γογρῖ Ραείτετ εἴ ρατβοῖρ. 
δ6, 47: ει Ῥτο λε εἴ µε ἴπ 
τεμρ]ἰεαίοπε ρετ[εοί, ΄Ἡϊ 
ΑιΠςΙ 2085, ὅσι κ οκ]πυυῖ 
ο Ῥτβει. Ρετί. ὅοι, α: [ῦ- 
Ίταεία 6 νετμῖφ οοἨ/[οπᾶ, νο- 
εδἰεαν Φυοφμθ Ρταεσεεπίεπα 
οοττῖρίυπε 1ο”, ᾖὸ: εἰ 116, 
26: πα, - εἰι[ο, εἴἶασι ” γει- 
1μῃτ ἵω α Ότενα 6οχ, ἆ: τα 
εἴ εε Ῥτο ειν οἳ ει ἵπ Ρτᾶε- 
τεγίτο ΡἱαδημαππρετΕ. 419, 1Ο: 
οι 550, α1ά: Η Ρτο α ἵηπ Ῥε- 
Ἠα]ήτηα, ρεῖπηϊ απ ααἶπιας 
εοπ]ιρατιοπίς 0260, 38: οι 
485, 14: ᾧμν Ῥτο ᾧωι ἴπ ορ. 
πποάο δ, ὃ: ναι ΡΓΟ ἄναι 
1π 8οΓ. 1 ἰπβα. 701, 30: έειν 
Ῥτο εἴν ἵπ αογ. οἳ [ατ. Γεεπ- 
4ο 1πβπ. 40ο, 49: Ἱτεπηιο 
έων Ῥτο ὧν ἵπ ραπῖαῖρ. 34, 
7: σ εἰἰάπηϊ ἵα [εευπάα Ῥετ- 
[οπα ρα/Πνοτιπα ἴπ µαι 18δε, 
40: ἀἱαἰγῃ εαι Ῥτο η ἀῑομηϊ 
Όδα, αχ: εἳ αῦ], 19: 5ο, 
Β: εαι ρτο ψ, Ἱθπιιο γα: 
Γαἴαπειῖνο πιούο, αὐδ, 7: 
Φαι ρτο μ ἵπ [αβίσπος, Πχεά. 
509, 38: Ῥταειεγία ρα[[. 
υἱ νατίοπῖ τη τοσα Ῥ]ατα] 9, 
τά, 18, 1χΐ 506, ]: Πο κχα- 
ται Ῥτο γμένοι εἰσί 3ῦλ, 4Τ: 
ἄθαται Ρίο ασµένοι εἰσί ὁ77, 
1άς έαται Ῥτο ενται, Εἵ εατο 
ΡΙΟ εντο 303; 54, 49, δά: 
έαται Ῥτο εἴται 5ο8, 4: 
ύαται Ῥτο υνται δοά, δ: 578, 
αχ, 14 Ἱδπιφιο ἵπ Ρ]0Δ- 
ης έατο ῬτΟ ΄µντο 16, 
1ο: [οὰ εἰ Ματο Ῥτο Ἠντο 
αφὸ, ὅλτ Ἱοιπηπο ἵπ οΡρί, 
αίατο ῃτο αὐτο Ὁπὸ, 43: 
6ο7, ὅδ: οίατο Ρίο οὔτο 108, 
6ο: 6ο7, ὅδι αο ΡΤΟ ω 3 
ΔοΓ, 1 πιεί. ὅσα, 1ὰ 
Ἰοπίομπα γοεςας. ποἱ, 38: 
14, 44: αὐδ, 5071. 571, ὃ: 
8φο, ὅ]: 498, 19: ἀλο, δὲ: 
θσ4, 4, ο60, δὲ: τα, 44: 
711, αι ὅδ19, 10. 1ο, 

αφαφεὶ ΡΤο ταχέως 176, 141 
ἀγαυφός ϱπο Πμοϊῖ, μ{ατρ. 6, 
δε 
4ε Ἰοηίοα ἀῑαίεειο ος 
Ῥ]η]οκουπί ὅδε, τά:  ὅδίο, 
47: 016, 48. ]οπΐσα ἀῑαίεσιις 
τδςση!ῖος, ποια η[ταϊα Ἠο- 
1μετο 811, 4ο, Ιοπΐςμπι εαἰ- 

τ 6ραπιοπτατα 191, 17. Ἰομῖοα 
«| οο]οήία τι δα, 1 
οί τι νι «χά 48, Ἱοπίοί 

βασς Αά ι ' 
Πο[εριις οἵταιως 443, ὃν: 791. 47 
Πρ]ηκοαῖα Αβαπιεπιποπὶς Ἆίία, 

Ώιαπαε [ασετάοφ 816, 1: ϱ 
Ταυτῖφ ρτοῖαρα 741, 54 

1ρ]ήπους 206, 4ο. Ιρμίποε Απί 
ταεῖ πκοτ 67ο, ὅχ 

Ίτεπαεας Αεῑείβα ἵπ Αιῆεο 
εχίςεο 617, 54: 7δο, 49: 
Ἠδ. Ώε Αἰεχααάείπα ἀῑαιε- 
ειο - 4 : η 

Ίτπς Π. 74,6: ἀπδ, 45 
Ίτης Αἰπαθις 10, 9 
Ί{αεας εἴταιας 506, 39: 76, 

3Ὁ:. Ἴδο, 6: 70ο, 1, δ60. 
Πΐαεις ογαϊῖοπε αἶτετα εοπῖτᾶ 
ΟαΗήρμοπιεαι 566, δ4: οΓ. 
εοπῖγα Ἑ]ραβοταπν 154, ὁ7 

1[αιτῖ οἶῖσι 9 οἶγιηὶ πα, 44 
1ῇ9 ΟΠεῖπι ἀεῆοπφ ναραθαπὰα 

απαετῖι 216, 59. Ιῇς (Γεια 1ο) 
1. Ῥονεπι γετία Ανο, 3. 
1ῇ5 εαἀεπι φυαε Τεϊϊμο 470, 
48, Ἰάϊ «ετῖπες ἵπ ἱαέάα 

ο δνυ]ῃ δ6ᾳ, 14 
οεταιεν οἴϊαῖως 375, 55: 531, 

18: 4οο, 47. Ποεταίες Άτεο- 
αριῖεο ὅδᾳ, δ4: ογ. αἆ 1γ- 

ο παπι 550, 5ο 
1Πτὶ οτῖρο 7ο, ὃν 
ἨἩϊετ ϱᾳτ. εἴϊαιιτ 768, 18: 788, 

3. ἸΠετ ἵπ Αιζατηπι ἀῑοιῖο- 
ης οοἰ]εειῖοπθ 554, 55 

1ιά]ϊσε νῖιες 6850, 5ο. Ἱιαϊῖα νὶ- 
πὶ Ἔετακ πο 535, 45. Ἱτα- 
Ἡσαπι νοςαῦ.. π1ῦ, πάς 711, 
35. νΙ[ε Ἠοπια. ι 

Ἱιοπας οἳ Ἱτοπῖς το, 39 
Ίυδα ΗϊβΠοτ. οἰιαίατ αοι, ὃ: 

377, 58 
1δαεὶ 1 1θαπο πποπτῖ οφ μαπίιπα 

τε ρααοτ 561, 58 
1αἁτοῖυπι ρτίσχητα ἴπ Ατεοραρο 

150, ο: [α0 ἀῑο ἵπ Ηείίασα 
4λτς 39, αᾱ Ἰπδϊσίο αἲ Ἱαά]- 
εἴππι Ῥτονοσαίο 4οσι, δο. 
ἀμάτοῖοταπι οεϊποϊπα ασ ποηῖ- 
τηε δα, απ, Ἱπαϊοϊογαα 
{ει ἀῑσοα[ογῖοχαιη ἔοτοφ ος 
οαποε]]αιαα ὅ13, ὃ 
κ. τά Ηε[ίασα πι] 427, 

1109 Οαε[α 408, 9] 
1ο) ας Οἰδμδῖας ἵπ Ῥαπίοα Ἠἱ- 

Ποτία 310, 5 
Ίπο νοπεβεῖο Ὑοποςῖ Γοετάι 

ὀεξοτπαι , νι Ηετοπῖ 
ορο ἀε[οπ[α, Ἰϊσοοι 1Πί ρατυαι 
αθφυα 495, 13. Ίμπο Πμβα]ῖς 
400, αδ. Ἰωποπῖς βοτεν οσο, 
50. Ίππο, αἱ]ομοτίςο Άος 
454, 44 

Ἱαρίιες  Επεπιογυήι  [αῖο- 
ποπ ο[ζοπαῖς Ῥείπαι οφ, 
30: ἁχο, ας Ρτο[ετρίπααι 
βαση Ἰπεείίαι 4ο6, 46, ἵα- 
Ρΐϊος Ίδαενν 647, 3ο. Ἱα- 
«φι ΠΏούσμαοο Ῥε]α[μίες 
7, 38. Ἱαρίε Οίας 

48α, αλ, Ἱρίετ Ἰπίετας 
4ος, ὃ 
1ονίφ παιεῖκ 7δ, ὅὃι: οὐ. 
ἵάκ ρείπια Ὠίΐοπο 38ο, 43: 
Ππαμ]άοτασα ἠωῤοιὺο 376, 10 



1οθῦ 

Ἱωρίτετ Πμπίβοκι οιἶππι Όπο 
Ίπαι ὅδο, ὁδ: Ῥ]αιοπὶ αοτ εἰῖ 
950, αν στ 

1υταιησι! βεποτα 969, 19. ἵπ- 
ταΏἳ 6 ποιος οἳ τοι [ο νο- 
τυια ἀἱοιμτον 270, ὀῦ0. Ι1τᾶ- 
τω ρεγ διΥρῖΦ 4418 1, 11. 
αρ Ἱοτεϊᾖσθπι 151, 

Ὁ 
Τααΐφ Ἰπιετρτείεν 548, 1ο 
1ω{ζαδ Ῥαΐπιας οατ οοπαρᾶτειας 

7097. 27 τα 
Ἰκίου, εαπίαμτοτΏ Ῥεορεπίτος 

ὁοῦ, δι 

1. 

10118 πιοτία Ῥτε[ι  «ἀ58, 18 
1,αὐταπό αν (ωγεβ 359, ὅ7 
Τις ἵπ οί ο απἲε ΙΠπΥθή- 

το «εγεᾶ]ος [ταςίαδ 618, 17. 
Ίασιο οαρείπο πυισὶ 37, 59, 

1αοεάαεπιοπία, τερῖο 1ο, 59 
1αοεειῖς νιςίαπῖες τὸ, 49 
Ί,αςοπεφ Ώοτες 591, 16: α[ρι- 

χαμοΏοτα Ῥτο σ υ{ατραπί ἰπ 
πηθθίο 591, αὸ: Αβ ΡΙεοπᾶ- 
Βΐος Ἱπ[εταας, πα ἔφασον 298, 
26: πο παωχραπῖ Ῥτο ειος 
3», 8: τιο5 Ῥτο σιος 196, 
17: Φίν ῥτο σφί 703, 41: 
εἰσπνήλας νοςᾶπί τοὺς ἐρα- 
ατάς 49, 54: ᾖἴουλον, Ρο]γ- 
Ῥυτα 111, 1Ο. Τάςοπίσυπα 
νοσαβυ]απα 1οῦ, 49: 200, ἆαι 
5οῦ, ο: ὅ5ε, 12: 5060, 20: 
διὸ, 16: ὅρο, 1ά, 55: πιά, 
30. Γιασοπίζα5 γεια 202, 95: 
ευ]τας Ππιρ]εκ 130, 30. 1800- 
Ἡες Φοινικίδας βε[ϊαῦαπι ἴπ 
αοῖς 385, 30 

Τ,αογίπηβο ππατῖς, [αἱ 904, 46 
Ίου [εγνεπ5 17, 47 
1,αειϊῖα πὶππία [αῦιο οχαπῖπια!, 

αἳ ους 482, ιά 
Ἱιαπήμς [ου ἵιαπιις ἨΗετευ]ῖς Ε. 

505, δι ., 
Παπιρίασις οἶῖπι Πιτύεια 075, 

ἀ: 
Ίαπα οοτοπᾶϊιις της 2οῦ , 18. 

Ίαπα Επειᾶ, κάλη ἀδὅ, 30: 
ἀ8δ6, 43. Ίάπα ριπίοεᾶ νατίε 
ἀῑβίπεια, [αετῖ Αριά ΆΑιεπ. 
αόμαδιτα 42ο, 44 

Ί.απσεαε ΤεΙΠᾶε 1π τριστάτου τηᾶ- 
πι 766, 45 

Τιαοήιςε, Ε]εειτᾶ 406, 5 
Ταρίάες Ρρετίοταιὶ Ὁπ Ῥοτια αἆ 
μα Ἱπάο πανε 269, 
45. Ἱαρίάαπι αοθτνὶ αὲὶ γΥ]89 
απαρῖ πιδρῖσᾳιε αββετατι τ- 
4ε [οί 276, 19. Ί Ἱαρὶ- 

ο 4ε9 νετ Οοιροπῖς αἱρεοῖα 
Ἠοπιίπες 228, ὃν. Ίπ. Ἱαρί- 

«λεπτα [εα Ἱαρίάααι ΓΠαιαπι 
γετία ππω]ες [εε]ετοία ἀΤο, 
δι. Ἱαρῖς Ηεταείως [ει Ἠετ- 
ομίμο, φάω, Ἀαρπε[ης, 
ΘΙάνσίτες «975, 9 

Ταε{α [ει Τιατί[ῖα οἶἷπι (υάθπαπο 
τα] 3δο9, 56 

Ίαινα [οτηιϊζο]οία ὅρο, δι 
ἵα Ιιαεταήμπα ετραΠίωπι ἆο- 
τα 5607, 44 

1αἴἴπιπα γοσαῦ. 719, 1. υγίίθ 
Ῥοιπα. 

Ίαιοωα Ῥονθ ρετ ἁλυνίπτη γεοῖα 

ΙΝΕ χ. 
ἵπ Ἱραασι γατα 
Εεπιε]ίο 6 Ίονο 

Οοοἱ βία 364, 
αἲ: 159, 4] 

Τα1μ8, πλατύ» 828, 1ο 
Ίναναοια Πμρίαγαπη εκ (Οα]1του 

540, 49. Ιανδοτο οχίΓοιηο 
3δ:, ὃρ 

1αιάαμο [απουτίφ: νιίο Ἐν. 
1ναυτας ἵπ ορλεῦασί οἳ παρ] 

903, 3: απίο [ογεδ ροπὶ [ο]α 
11, αάτ 55ιχ, 55: υβυ]αῖα 
ετερ]ται 400, ὦ6 

1 εαπά ει οἰταίωχ 450, δ 
Ίνεοτοταπη Ρρεδίδυς [ρ]ήπραπη εΗ]- 

105 Ι1π[οι)ρὶ [οιπε 425, 38: 
Ίτεπι ΝΤοτουτῇ. Ππιυ]αστα 5τ6, αλ 

1 εἶπε ον απ 8.α, 41 
Ίμο» αὐ Αρο]πο Ποπιπ]ρ. ]ά- 

τα 6ο], 2. Ίθριπα οιβοἆεν 
Αι]ιοπίς 44δ, 11. Ἱεραπι ο[ῖο- 
ἄεσα Ὀεο οοπ[ήπιι 440, σα. 
Ἱερατα Ἱπτεγρτεῖος 518, 19. ἆᾳ 
1.ερῖδιις Ευνι ὈιτιάΙ δαναῖὶ 

41ο, 6: 
6ῦο, αὖ: 
Ρατ 11 2411 

4δο, 49 
Σ.εἴτας Ίχοτος ο) μι 
1εἱερεδ Αλ η 
Τιοιππας Αει]ιαίε υπάο ἀῑστα 20, 
πο: Βἱροίίς, [οι πιο Ἰναθει 
ορριόα ὁρό, σά: ει 279, ὃ, 
1 επιπὶ Σέντιοι 7λὸ, 49. ὮΤο- 
ηηπία Ῥος 326, α7 

1εεο νῖία αι (τηο, απ εἴαπη Ἰη- 
{οιηπῖφ ὅθο, 21. Ίθοπες επτγα 
1πποι 4ρὸ, 39. ]εοπο πη]ιτᾶ- 
τε», [ει Ἱεοπωπα Ιππᾶρίπε Ἱπ[ῖ- 
ῥπ]ία γοχι]]α. σια, 16 

1.εοοτῖπες βτ. οἰἴατατ ὁιὸ, 30 
1 ,εγπαε] {οΠΙ88 6δ1, 2ο 
ΤἘρεισαέ]α οἶταιᾶ 407, 35 
Τ,επεοῖ]ιεα Ίπο 211, 4 
1εχίσοα Πλοτοτίουπα οἴῖαῖιγ ὅ7, 

57: 161, 6: 190, 20: 199, 4: 
30ή, 4ο: 3912, 1ὸ: 3916, 2]: 
04, ὃν: ὐ], 36: 950, οὐ: 
303, 55: ὀθὸ, 26: ἀ4άδ, 16: 
707. 15:-764, 4: Ἴδο, 52: 
187, 17: δοῦ, ὅδ. Ιιεχῖσοπ 
ἨἩλιοιοτίουπι ΡΠϊ]οπῖ 205, 53, 
Σ,οχίοοπ Ι]αάίς Ηοπι. 5692, 7: 
Τ44, 59. Τεχίουπ Ἡέρροσται. 
8], 4 

Σλραπίας οἳτ, 599, 35: 445, 54 
Τ)απιις Ἠίασας 193, ὦ6 
1ωυαἴοπεφ αφυα [ποῖαε ἵπ ΊΝορ]μα- 

Π18 3 0οῦ, 52 
Τ1Ῥετοτυπη ρτουτοαίῖο απαάτυρ]εκ 

3560, 55. Ἰβετογαπα΄ ποπιῖπα 
Ἶτι ανασα οἴγ]ταιῖς τοίετγῖ α1ή- 
4ο [οηια, ει αποπιοᾶο 118, 
67. Ιθοπί εβοεια αεϊαῖο ΡΤο- 
οτδα!ῖ, «ΑΙΙΟΤΕΒ 761, 31 

Ῥτο Τάρετιαιε οτατες Τονῖ εοη[ε- 
σπα 529. δο 

1π Τ[ῬετίοἈ, σφαὰ ἀε[εεϊ[επι α ρᾶ- 
ιτοπῖα, αοϊιο 1σε, 95 

1ωΌτογυπα ΕΠΙ κοφωνὶ; ΑΡροβία 
95ο, 4ο 

ηρατηῖσας, τριήρεις ᾖ766, 18 
ΠιεεπΏᾶ Ροοῖζα 107, ὅδ: 458, 

10: πιπο ρτοιοῖϊ α πημπο 
εοτηρ!τ ἵπ ἑανό» 508, 1ὸ. γ][ε 
Ῥοείαςο. 

1με]ας πιοπιππεΠ τση 417, 5 
Πμογαιπία { Εινιρίάι  7δο, 55 
Ίππος α ρχορχῖῖδ αἰίοπα ἀῑθτογιπ]- 

παι 6:1., ιδ 
1ώπεαε φωΐπαπε ἵπ (αδυ]α [ει ανα- 

πας μπα ην ΒΕ. 

ο Ἰα[οτίο 6006, 17, 37. ἴἴποα 
[αοτα 6, 38 

1μπίδυπα, λέντιον ὤθο, 56 
ὃν 5 

Πηπϊόα ἴα Παμίάασι νοτία 793, 
28. Τιὸ, πε: απ ροίεειο αιἰ- 
Ῥιι Ρίαπο Ῥοτοας ὅοι, 205 ἵπ 
ποΙτο η Νν γο]ωτ. οἱεια 
70ο, 35 

αμιτοτάγη πι Πποπηιπα ἵπ α ΘΧΟΠΠ- 
τα. Ππατα νοσβίοιη Ἠάροπι πα 
Ρώπαλίνια 7ο7, 13. Ἰσεταο 
ποπησα πα ἴπ «ἱρῃ]νοπ- 
Επι ἀοβπῖι 50ὅ, 1. Πογῖς 
α[ηπη]ος ποιᾶο ἴπ νοβιπιοπιθ 
700, 7-. Ἰποτας Τρ]ιοβας [οι 
πηαρίσπς 403, Πμποτα- 
ται Παζ Ἱηπα εἴἶαπα ἵη ράπρετ- 
ταις 417, 11 

ΠΠνΗ Γοριητα επιεπά. οι. πά 
Φο”,α 

Εουἳ ποϊαοπος [εχ 6058, 2, 
Ίοσα [περο τεγιπα 1ρ[άπα πο- 

22. 

πηϊπ]θιις αρρε]]αῖα 300, ὃ{ 
Του ἆπαπι σοπεταπὰ  Όθο, 52 
Τιουυβαε Ρορυἱαιτίοε 4, 35 
Έ οποα 3 Αώνὰ νο] Ῥοβιίοπε 

139, Όδ. Ἴοπρα Ἰπ Ἰοηβασα 
νετία Τὸ7, 49. Ίοπρα πᾶιυτᾶ 
Ἱταηδί απαπάοφπε ἴπ ]ομσαπι 
Ροῄβιίοπε 47ι, ὅ]: 817, ὃτ: 
εἰ εοπίγα, Ίοπρα ΡοΠ1ῖοπο ΙΓ4ΠΔ- 
Ἡ ἴπ παϊητα Ίοπσαπι ο87, 39: 
ει ἀΤδ, δι. Πε Ίοπρα Βι πᾶ- 
τυτᾶ πας Ίοπρα εται ροβιίοπε 
οὅα εδ] αν πα πθα5η 

1,οπισϊραγαϊ 3.0, 91: 300, 19 
Τναια, ἡΜνία 452, 17 
Τιοτἱσα”, θώφαξ 4δο, 18. Ἰοτῖσα 

[ει Ζοπᾶ αεταΒ οἶτοα Ί]ία εἴνετ- 
ΤΥΘΤΙ 9868, 1ο 

Ίπεετηα αιιΓθᾶ 905, 4ο 
Το πααπα5 αταίατ Το, αι: 560, 

55: 406, 16 
1 αοἴπα εἰνατία: 5ο2, 13 
Σ πεῖα τοεῖα 48, 15. Ἰποιαϊογ 

πιασἰσῖς Ἠττετίς ια 4903, 35 
Σο πά1 (Οταεσαπῖσι α5χ, σε 
Τασαῦτε Γε[ἔατα 774, 96 
1αποβοττη [αηππηῖταθ ους «ῑν [α- 

ετὶβοαϊα 40δ, 28 
Ίμαπαεα οἶμη Ἱρτια παϊπἰ[ίταῦατι, 

ποπ οἶεππ απ [εριπι ὁ65, 
57 

Ί πα, ῬΠΙΠΙΑ ΟΠΙΠΙΙΤΗ ΠΙΑΙΟΤ 
768, 5. Ίππα ποια ἴεπῖο ἆῑε 
{ο ο[ίεπται 76], 45. Ίππας 
τηβῖϊοτ 440, 1ὸ 

Σπρετεα]α, λύκαια 571, δι 
Παρί ττὶοο]οτο Ρίο ϐδο, 28: 

Ῥϊιεο]οτε ὅτι, 5ὅδ: Ἠοποτί[- 
σ8 Αἰλεπίς Παλιά 68δο, 55. 
Ἱπ Ἱπραπι γοι[α ἴμαιοπα δο, 
320 

1. τῖ ουΓαΙΟΤΘΦ 460,2 
Τ.αἱ α[ρετ[ιο οοπιιπε]ἰοία 669, 

48. Ίο  εἳ ρυδ]ῖεε γεπ- 
ατα τπα[ε[ιοῖ 60ο, 7 

1.γοαΒεἴΤΠΦ ΤΠΟΤΙ8 305, 586 
1 εἨπο αἰεπάο Ἴετραε 496, 55 
Ιγεῖα οἶἶπι ᾿ΑἈλόπη 7ο, ὃ 

1μγοίστα ψουαβυ]ωα 74, 39 
1γεορθτοπ εἰτατιχ 6, 30: 10, 1: 

65, 16: 69, 36: 86, δ4: 118, 
3ὰ1: 145, 6: 144, 67: αρὸ, 
29: 106, ὃᾳ: 198, 5]: 163, 
8: 186, 16: 10ο, 65: 1216, 
51: αιη, δ: 330, 96: 320, 

χούςθ 

50: οάς, ν αι,’ 13: 208, 
54: 4οά, ὅλ: 4ο8δ, 7: 411, 
ὃν: ἀλλ, ὃ]: 428, δ4: 45ι, 

: 457, ὅσα: 405, 54: 494, 
ο ὅκο, 10: οὔο, όλ: οδν, 
δν, 686, 55: 605, 55: ὄφή, 
24: 6598, αχ, Ί: Όοά,. 63: 
025, 46: 642, 45: 044, 1: 
00ο, 6: 6087, 3: 688, 6: 600, 
4δι Τοι, 12: 906, 50: Ίο7, 
46: Τοῦδ, άι, ὁ6: που, 50: 
πιά, 128: Ἴ1δι Τ: Ίαιν 1: 
725.48: 730, δι Τὅι, 41: 
723, 20: 757, 9: Ἰὸ3, 5ο: 
155, 54: 764, 44: Πδ5, 50: 
708, 16, 52: 704, 54: Τ858, 
δι: Τ02, δι: δοο, ὦ]: 8ος, 
οῦ: διο, πό: 817, 14. Ιγ- 
εορ]ιτοπῖ5 εοπηπιεπιατ 76, 97: 
164, 20: 101, ἀπ: 308, 30. 
1. νοορ]ιτοπί οπατταϊοτ Ώεειῖοα 
454, 1ο 

Ἰργοοχιι8 Οοτγεῖας Ἑ, 571, ἀπ 
1,γοιιδ Ίνογος αδά, 56 
1.γειτρὶ ἱπβτα απ 903: δή. 
Τγοµεριι ου. οἴταίαχ 5ο, 54: 

ὧθι, ὅ: 1589, 1: 189, 1. Ιγ- 
ουτρι5 ΟΥ. οοπῖτᾶ '1,γοεορῦτο- 
ὨΘΙΠ 550, 27 

111 [ετοςε 49δ, 49. Ἰωγαῖα 
ατιηοπία 195, 57. Ἰωάπι 
νοσαβι]αα 60, 1. ναι 
εἶμ]ε 4φ., ἆγ, 55 

4ε Πγτῖοῖ Ῥοοιῖ Ἰΐδει Ὠιάγαϊ 

6ᾳο, 55: 777. 9 
Τγιαπίαν ατ. εἶτ. πτ9, 1ο 
Ίγ[ας οΓ. ος. 354, 320: 3607, 39: 

Όνο, 35: 526, 44: 5095, 4: 
δοο, 1: 445, 25: 81, 55: 
7δ9, 6. Έγβας απ ογ. περὶ αἷ- 
μίας αἆ Ἰ[οε, 774, 14: οἵ. 
αἀνει[αν Χεποσκαϊεπι 795, 332 

ΤγΏρρε Οερ]α]ὶ κος 6ο], 39 

εν 

ἸΜαεεάσπες, Ῥαεοπεν 657, 06. 
Ἠϊαοεάοπες β Ῥτο ὁ υ{ήχ- 
ΡάπΠῖ 195, ὅ7: 179, 11: ὁ Ρτο 
8 817. 14 
Ἠ[αεεάοπίοηπι γος, 1Ο, 57: 47, 
8]:/53, 17: 76, 5ο: 167, 55: 
299, 19 

Μαοβίηας Ῥε]εαε Ἡοππετο ἴρπο- 
ταε Φ4ο, 48 

Μαοτῖς Ἱπ[α]α ὤδο, 5 
Ἀ]αεπα]α τερῖο 17, 37 
Μαρί[ίος, διδάσκαλος, ἐπιστάτης 

972, δι 
ἸΜας]ίτατις [στίε ἀα 261, 26: 

[οορβαπιῖς οχρο[ ϐ99, 5ο: 
ποπ οπρεοδαπίυτ α τοπίο, 
4ὅ5, 14: αὐνηϊηι[ίταΠοπὶς [ααε 
τ8ΙίοΏριη τεάἆστε τεπεναπίιτ 
509, 53: ει 501, 66. πιαρὶ- 
Εταιμαπη εχάπιεη Λι]ιοπῖς 176, 
19. πιαρ]/{ἔταιας Αἰλιεπῖς πονεπο 
181:,1 

ἠΜαρπαϊαπι Ἰπ]ησκιο Ῥετ γΊεος πο- 
οι ἀἆσοαπταιας ὅ1ι, 98 

Ἰ]αἰαάϊοεπιία, πποτζαείαπα Ὀε[ία- 
τηπα Ῥεῄίαια 345, 560 

Μαἱεοιες Έγντῃ. 65, 
Ἠίατηπια «εχιτα εχεῖία νεὶ εᾱ- 

αἰία 75, 459 
Ἠ]αποῖρία Γαιε πιμῖαῖα 74, 3ο 
κπαιία 1). αἆ Ηετοάοτιη ὅθο, 

20 



αν 

Λπαπι]ε χειρόμακτρον ὅδτο, 45 

Μπας ια λανσ οόπΙπΙΙπε 306, 
σα, τις πιαπυπα αἱΤαπετς, 

απιοτῖφ 1960, ὂ1. τηᾶ- 

πῖδας [αυ]αῦς [ω[αε Ῥτεοες 194, 

11 
Μαται]οπία ρα] αφ ὅ5λ, 49 
Ματοεϊίαφ α νο ο ότι 

16, 1 τας 
Μαεε σοπίοτυπα Ἠρίάιπί οὔπο- 

κίωπ 44, 4ο: οπηπία Ἰουηί- 
Ώυσι πια]α οἰνήτ 1127, 60. Ἠρατο 

τυνευπα μπάε ἀῑσιυα 707, 1. 

πιατῖς Ἰδοεῖπιαο, [αἱ ὁδά, 46 

Μεαταπάεπία τεβιο ὅο, 59. εᾱ- 

ἀναι Δπαπαπάγπία 1οῦ, ὅο, αἳ 

διορἩ, Ἠγ2. 
Ματιιος Ρεοςοππεβιήπ 6890, 1ά 

]ατο α Νερίωπο ἴη ἀπ ισα νοσᾶ- 

των 159, αά. Μα ορι5 

306, 95. Μαιν [ε]ία αι- 

ας ποιπίπίρις αρρε]ιείυς 097, 

δι. Μαν β]ς Απιοτ ἴεα 
Οπρίᾶο ; ᾳ 

Ματίνας ἠοτίοις εἴταιως 545, 

ΝΤατιίας πισπ[ῖ9 5, 38 

Μαισῖν ἁοοτωπι πηγ[ίας [επρ]απι- 

Ύὖς ἵα Ὀμυγεία δ45, 14 

Μείεα ἁλῆτι μπᾶε ᾱ. 61, ὃ. 

λῆεάεαε [οτος, εἴ Ρ4Γ. 515, 

12 
Πε ζεις Ἱνεγρατίας 678, 25 

Μεδιο Ίοσο [ροπία 4ο, 59. π1θ- 

ἀῑς Ῥταεευπῖ πιε(]αο 663, 46. 

πιεδϊαο [οτπιδο Ὕετρα αμᾶς 
πδες 17 

ΝΤε παπάς Απίοι 15ο, 6 

λες πυεπτας Ἱπίαπα 181, 

38 

Ν]ορασ]ῖ5 πιαῖες διο, 48 

Μεραϊας δίου]η5 ὅτι , 40 

Μερατεπίον σά ΡΤΟ τα 19, 47 

ἈΤερατοια, Ἰουἱ5 Εν, 338, 31 

Με Βιεπίναι 149, α4.  πνε] 

ΑπΠΑΤΙΙΠΑ ο 577, ὃϊ 

ἨΠείαεπας Ἠε]]ο τεεεριαε 00, 

43 

Μεἰαπιθας Ρείαε χάλ, 05 

Με]ασιίμς Οο τί δ.. Χαι- 

ὕναπα ἵπ ἀμείο ἀεερῖι 119, 

1ο: 505, 44 

Ἁποαπιαίς οἳι, 4, 9 

Με]σα, Οεοκαὶ Γ. 113. 13 

Μεἰαρετ ἴπ Δούλοις 611, δα 

Μήο]οιν δεκάζει ς αδά, 51 

λεἴίεδτιεν Αἰλιαπιαπής Ἑ. 24, 17 

Μεϊίσοται οπιαήπ μπα βοποτα 0900, 

1. 

Ἁ]εία Ηγι πΙΑΙΕΥ τν ο] 

Ἰειαποσίν β)ά τακαά 706, 48 

λοπαπάοτ οἷτ. 46, αὖ: ὅπ, 30: 

68, 44: ιδ, 00: αδἠ, 48: 

279, 560: 5ο, 17, 4ο: 516, 

τὰ 4ο], 14: 409, α]: ἀτο, 

β0: 64ο, 19: 06, πα: 085, 

58. 0868, 141: 719, 44: Τ05, 

48: 105, 47: Ί6ο, 49: 8οι, 

17. Μεπαπάος 1 Γεωφγῷ 108, 

λλαουδον ατας αἲ Ἠήβονίσυς 
αυἲ εταπιπι. 802, 32. 
Μεπαπόες ντο Ὦο Όγρταο 
1358, ὃι 

λ]ευάκεστωπα οοἱοπία 4ο, ὃι 
ΜεπάεΠί οοἶπι Ἠήκουνα πα, 9 
Ἁϊοπεεῖεν Μοτο εἰίαίαι ὅ], 

αὖ 

5 
; 
4 

ο 

579, 47. 

λΠεπεσταϊος αὐΓοὶν. 506, 56 
Μεπεοιατες ἐν Ἐφγωνά 433, 56 
Μεποεςειφ Ότ, 4 67, 45 
Μεποσηϊ Ρατες δ4, 
Μοπί[α ρτο Άτα [ει ΤΗγηιε]ε 

πὶσα 458, 52. µππεηίαο γεῖθ- 
τωτα θμαδτυρεάες 769, 59 

Ἁ]επβς ἆἷς κκ Εεβπι 
πὶ εεἰεῦταῦαίατ 308, 1. ΊἼεῃ- 
Πὲ υπὰεείτηιι Ὑαφγηλιών 449, 
2α.. πποπΠαι Ιπίασι Άηναι- 
νο. αυἴ χύακος Αεργρεϊς ὅθ4, 

Μετείαπα Ἱπιροχιαίατωτα φυϊπαιιᾶ- 
εὔπια Ρατ8 αἳ εκιοιδ ἁαῖα 
0ο, 5ο 

Μετευτίαφ Αερυπα Ιπιοηπιίε 156, 
δα: οπεάῖς αοομίδιµδ, {μο- 
πιοάο αὐ[ο]αιας 976, 3, 7: 
ἀεοτήϊι πυπεῖης εἰ 308, 13: 
απὐήστασα ἀεάπσιος 308, 18: 
νε[ρεειαῖς [αοτίβος ος Ἰο- 
ποταϊι» α Ῥ]ιαθασίῖδις 261, 16: 
[οπηπίοχατα Ῥταεί[ε 1960, ὅτ: 
{ωμή αρροπί [ο] 720, 40. 
Μετευπίμς ἐδάς 915, 38. 
Μοτειτία» ιεῖοερ υπάο βοῖιας 
700, 35 
Ἠποτουπί Ώογεισα 11, 351: 
βίας Αει]ια]ιάε 50, 18 
ἸΠετοιείαϊος Παϊτααο αάτ, 5, 
ἈΤετουχῖϊι Πιω]αστα ἵπ ]εοῖο- 
τηπα Ρε ζῖοιιν [ουἱρὶ [οἶτα 576, 
41 
ἨΤετουσίας ος ἈΠετοιεί πιαῖες 
α]εροτίοε ὁ8ο, 45. Ἀποτοιτίιν 
ὁ λόγος 156, 48 

Τετοαιγίεια ποπηῖπα Ρ]εγαφιιο ἀἷ- 
τοϊπυίνα 783, 44. «6 πποτειτῖ- 
αν, Απιοπίεπβίις Ίμει Αροι- 
Ἰοά οτί 1857, ὃϊ 

Μετορίν βία 5ο], ὅδ: δι8, 3 
ΜΠείαρίωπι γοςαὺ. 313, 38: 9δο, 

α5 
ΛΤε[αρρίας Ῥαμ[οπ. 1, 3 
ΝΠε(Πεπίασαπι νουαῦ. 103, 15 
Μοια]]οτιπα [επεβταο 819, 35. 

απεία]]ωπα Ῥείπηυσα ἵω υἱα ΕΣ 
αες 8οῦ, 56 

λΠεια]ίαφ Θἶου]αφ 587, Ἰ 
Μειαρἰα[ην Πεχϊοπῖς ἀ3, 38: 

5607, δ4,. πιοιαρ]αίαιις «εο]ῖ- 
ποιιοπία, Ἰ[οιγ]]άμας ἵπ Ρρειῖ- 
το[ψ]]αθαπα ὅδδ, δ. εν Α 
{σιις τα ῥήηια ἀεε]ίπαῖοπε 490, 
19: ασοου]αϊνί ἵπ Ῥήππα ἀθο]ῖ- 
παιίοπο 481, 30. πιειαρ]α[σηαν 
ἵπ τοπία ἀοσϊπαιίοπο 600, 37. 
πποιαρ]α[πιυς. ἀαἰγί Ρ]ηταὶ, σι 
Ῥτο οὐ 345, κο Πο ἄφνα 
το ἀρνόν 116, ὅλ. πποιαρ]ᾶ- 
μ΄ βουεεῖφ δας, αὸὖ: Όπᾳ, 

45: ολᾶῖι ταπῖνο α [αρβη- 
ἶνα 071, 37: Ἰοήυσι ποη 
πηνία δι, αα: 986, 5, 98: 
675, 3 

Μειροπίως [οι Ἀοιαῦας ὅ87, 
το 

ΝΤοι]νούῖας ϱταπατη. οἵαιωσ αν 191 
6, 58: 8, δὰ: ο, 11, 49: ὖα, 
πο: 36, 4: ὅπ, οἱ 59, καὶ 
48: χ, 1, 50: 49, 1ὸν 38: 
ἀ4, ὅτι 45,3, 4, 14, ὃ], 
40: οτάθ, 1, 46: 49, 10: 
δο, ᾱ, 40: ὁ1λ, ἄι: δὅὃ, πι 
56, 19, ὅ0: 56, 6]: 6], 1ο, 
58: 58, 11, 18: ὃρν, 18, άν 

δ0: 6ο, 4901 αν 12 41: θὲ, 

ΙΝ ΕΤΥΝΟΙΟΑΕΑΙΟΟΝ ἄΑΚΑΕΕΝΥΝΜ 
4-05, 48: 66, 8, οἱ: 68, 
44, ὅλ: δο, 35, ὁδ: 79, 1ο, 
ὃς πι, δη: 14, α], 4, 
45: Ίὸ5, 16: 16, 4, η 56: 
(κ 38: ζζ' 7, 4ο: 8δἀ, 56: 

» 18: 98, ὅ, 9: 99, 56: 
ϱὗ, 10, 1ά, 45: ήν 38: 0ὔ, 
1: 96, 53, 58, 49: 08, «38: 
101, 46: αοῦ, 15: 108, ὅαι 
111, 35: 144, 67: ιάδ, 49 

1448, δι: αΤά, αὖ 
Μει]ιοπαο [ταιετ δτι, 36 
λ{οιορε» βΙία Τπερε 40ο, 44 
Μειτί αταία πιοἆο δέ, πιοζο 

Ιδέ αἱ χραϊας 409, ὃ: πιοάς 
Ρτοάμοίαε νοσα]ες, πιοίο «οΓ- 
τερῖαε 289, 39: Απαρϊίϊε5 ΡΤο- 
ἁποιαο 073, 14: [ποιμδ Ῥ]εο- 
πα[ωμδ 36ο, 9: ῥεπιπαῖωπι σ 
418, 19: νοεαῖδε ἀϊρνοι- 
ο εἰοῖτωτ 5], 35 

πτογιυς ου πο αι 
Μιζαο β]ίμ Φαραπ5 . Το7, 19 
λΠΙΠε[ίοτιπι οοἰοπία 513, ὅδ. 

ἈΤειμπι ἀεάμοῖία οο]οπία εκ 
Άιεῖσα 689, τ9 

ΜΙε[ιας οἴτααις διά, 7: πεπρε 
ΜΠε[ις Οτῖοπ 512, 1ο 

λΠηΙιον ἀε]εοιῖ ἵπ οππΏοπι οδίυπα 
669, 18: ππεγορπᾶτ! 6 Ὁστία 
Ῥτίππηπι 493, 7: ἄθιαιε [σ[ῇ, 
αἆ αρτίουίεαταια [ε αρρ]ιοαηΕ 
δᾳδ, 1ο. ᾱα ΜΠ]α ἵπαππιπεν 
εταπῖ ΤΟΠΙΠΟΓΟΦ 40, τά 

Μιπιὶ θορμτοπίς 73, 50 
Ἱ{ιωπειπιις οἴτατυτ 187, 46 
Μίπας οιίά 120, ο4- 1341, 1 
Μια [ει πα οεπῖιπι ἀτασ]πιᾶε 

187, σὰ 
Μϊπεινα υπάο οτία 24, 47: 

παϊα, εἵ α Ὑμἱσαπθ Ἠἱ οοπῃ- 
Ρεεία ὅ7τ, ἀπ: (απο πᾶ- 
τα 707, ἀτ. Ἀϊπεινα Πεπία 
“408, 38: ἀγελείῃ 7, 585. ἑρ- 
γώνη, ἱππία, νίκη, ὑγεία 773, 
335: Νίκη υπάε 4. ῴ .- 
Ἄ]ίποτνα ο ε[ής, Νεριωπῖ ος 
Οοιγρ]ιες τος τα ἁτάν 
δι. Ἀϊπετνα Ιιοπῖ βία, Ίο- 
ἁαππαπα [οτοτοπα εσιπηῖτ Τη, 
4η. ἩΜίπεινας ἆταςο 187, αὸ. 
ΝΤιπογναο [ποτα ποοιμα 3020, 
1ο. ἈΠίπεγιαε ἱπιπο]αιας Όοφ 
508, αι. Μἰπεενιαί ρερίΐ οιι- 
ταῖοτ 404, 30. Μίπεινα εᾱ- 
ἀεαι αὖαο Ίαπα 767. 45 

λΊίπος Ἱπνεπίος γῆς ἑπακτρίόος 
555, 11: οππι Ίοψο οοπ[αΡιι- 
Ἰα19 549, ὃστ Ἱπάεκ αριά ἵπ- 
ἔωτος 540, 59. ΜΙποις πιᾶ- 
τος, ται. 907, πο, Μοποταιιεὶ 
οἰαυ [να οσ4, 30 

λππαίοας εἰταας 407, 47 
Μαλαι ἀϊνον[ας ἵπ Πτασιατα 85, 

Μ]ουο δή ἵπ. εοἆεπι οριἆο οο][ο- 
οδῖϊ 1907. 
νι Ἅρι Ριδεῖες ἆεις 594, 

Νοΐις ἈΤοτίοπαο ραϊον ύδῦ, 
Νοπο[ν]]αῦα. ποπήίηα ποη. ἀο[ῖ- 

παπί ἵπ Ότονεπῃ 1460, 41.1 Ίοη- 
ε. ος νοίηπε, αὖτ πανητᾶ, ας 
οΏίοπο 606, 34. Ἱποπο[γ]]α- 
ᾱ οχγίοπα ἵπ ο βεπίνυη αξ 

Γαοἱαηῖ 1ο, χι πιοπο[γ]αυα 
Π{ο[ναῦας Πεκίοπὶα αβίεείο 
Εεπίνα σα [ασίααί 690,28. πιοπο- 

ιο 

{οθβ. 

Π]αδα ἵη ρεπϊῖνο ποπ αάπιϊζ- 
τωης οοπιταοιίοηΏσαι 300, δο: 
1π ἴοπε αοσεπῖωπι Τε- 
παλυπι 49ο, ὃατ κ. 46: 
600, 19. πποποβγίαρα {[αὴ-. 
Ἰωποιῖνᾶ (μᾶε Γοπμσα ἵπ. 6ΟΓ)- 
τν [οινοαι, απάςθ ποπ 
ϱὔ, 4. ἀε Μοποίγιαρίφ νει- 

Ρί9 Ἰδει ΡΗ]οχεπί ὅλι, ἆ3: 
6ᾳὰ, 57 νι 

λΙοπς [αεοτ Ιαάπεῖφ 561, 587 
Μοτρεν ΦΙοίαα τεκ ιά, 1 
Ἁπονται επἆαμετ Ώτο τος ον: 
ὅτοι, 16: ἵη ρυδ[ίςο ἀερο[- 
τωπὰ, ερίεεδίο ααϊ ἴΊτεπο ἀε- 
οοταδαίυς ἀδά, 51. αποταὶ 
εἰερῖο εεἰευταιί 316, 48: νο- 
σατι ἵπίος ρ]οταπά σα [οί 16, 
56. απποτιπί νοπᾶἱ [ο]]τα οοτο- 
πα ὅτη, 90: ΠΙπΙπαις ἵπ' 08 
ἰπάί Γοἱίτως 117, 43: πετ 
{ει Ἰδαιίοπος Εωΐαε 907, ὃ: 
Ἰμαοπες ρτετίοῖ Ἰαμοπ συ 
Γαοιᾶο δ15, 16. πιοτια ετθ- 
πιαναπίυς οἶἵα 511, 36. πιοτιθ' 
νιο]εαῖα ρετεπριῖ Πετὶ μας 

τ Γοὗτα 254, ὅλ. πποτῖεπι Ἠαπο 
κ κλήμα α. δἆ αἰἴατα νίτασαν 
ε πι οἰἵπα 4ποφπε ϱευῦῦ- 
ο δ, 5 
οἵες 198, 49: οπαιῖεο βεαας 
Ώεο αρῖτ ρτο Ιδεαιῖοπο Ἠταε- 
18 στο, 5 

ΝΠωσίτας ἵπ απῖτίφ ' 
Μωᾖι οὓς Πουί]ο 
λΠυ]ιοὈεῖ ο] οοἱεῦεατατα [είίααι 

σκιράδος ἸΠιπεγνας 824, ὅτ. 
ση]τετ γίταπα ἴοττεπς 303, 50. 
πημ]ίος, νο]αρίας αἰεροτίος 
πο», ἆ . 

Μυπάϊ αἰῶνες [ερτεπι ἀχ: 19. 
Μιποτίν αὐτοϊπι τας, τοάστα τα- 

πο 8 δοε, 
Μυείπυς εοἷος Ἴο0ο, ἅ 
Μι[αο αοεϊπαπε Αροϊιαϊ οἰελιαςῖ- 

Ζαπᾶ 798, 45: Θίτεπασαι ρία- 
πὶς οοΓΟΠΔ{46 οὗ νἱοιαγίθιτι ι 
16. Μα[αο Πμοῦνίας 577, 17 

Μι[αοί Ροεῖας οτἱβο , 39 
Μιίοπε σατηίρα5 Ἰπβεποταπῖ γε- 

πης8 
-- πιγτονῖῖν αδλαϊζλα θα .. 

ο ν 
Μι[ῖμπι οἶίπι (ταβῖοῖ ργδεπηῖυσα 

104, ὃ, 13 
Νυια ρετίοπα αδά, αχ. ἵπ ολ» 

ταση πμ]ία Ότπεσα νοκ ἀοβηῖε 
058, τι 

Ἀ]γο]ας εἰδίοσα 504, 35 
γιίπα ορ. ι 5 

Μπεῖος, Ροβ Αραπιος 118, 1 
Μγτ]να πα αιοσφαι νοτία ὁᾳ6, 

38 
ο [ου Μγεβίας εἴἴαιωε ὅ6ε, 

ΠΜ 577, 16. μα. 
ο απ Νγεβίης, νΝ, 

Μνβενία Βαςσ]ίον 4δο, 5ο, πηγ- 
Ἠετία ποσα ΓΔ πώ δι: όν. ἱ 
χο. πιγΠἱοτίοταπα ουταίος ὅδα, 

Ν η; 

Νάνος α οδρϊνῖα πην]τοτῖ]νας τν 
εεπίας 608, 49, πανί Ρησια 
ο πο ση Αίςο 196, 38. πανί 

οτοίας αι [οκδὲ [οΐσις δ0, 1ὸ, 



χςδο 

αιαπ]οσα ἴα ἰχαϊεοία, οὐο]ί ἆμο 
610, ὃ ] 

Να ηίομς ατο]ιοι 154, 46 
Ίναχυς, Όια 206, 45. Νακίυμι 

νίαυα 19τ, απ. ἹΝατίαο Ἰμ[ίο- 
τῖᾶο αμοιος /196, απ 

Ἀεληι]ιος Ἰθχο 1 πεφὶ τελετῶν 
αλά, 29 

Νεείατ αι πο ποστ 507, 
49 

Νοραίομο μας [αομηῖ πάπα 
ερµαδη [εα λτεμίΙοπει ὅρ7, 
3. ποραιῖο α ρείναιίοπο θπῖά 
ἀιΒοται 6ρ0, 49, 66 

Νε]εῖ βία 153, 5]: 517, 1ν 
Ίοππεα ορ. εἰ Νεπιεί [ει Ίε- 

ππεβοῖ Παζ -119, 4: 60οο, 35 
Νεπίυς ὁἀικ Ἠ]ιος. 319,9 
Ἰνεορίο]επιιι5 οαξαχ δα, 34 
Ὑορϊιπις πετφαῖως οἳ ἵππιος 1Ώ- 

45, 4. Χεριυπο [ποτ 
τοπιππϊοπν 327, 41, 4δ. 
ρα πμῖτικ 145, 4]: εκ 
Ίοπε Βἰῖα ος περο 11]. 37 

Ίκεγειάες Δευκοβέαε- 561, 46 
ΙΚεβοτίάε» 177, δ6 
Ἀεπιτυπι οπὶά 659, 49. πευῖτα 

τα Ότεγοτη ἆεμπετε γοῖυπι 776, 
α7: αοοι[αιϊνὶ εἴ ποπηἰπαμνὰ 
«ἠἰκοτίππετ αμοὰ Ἠαῦραπι 194, 
95: [αρρε ππα[ομ]ίπα [οεπηπὶ- 
πανε βρηὶβεαϊοπε 767, 1. πει- 
ττα Ῥ]υτα]ία οσοι [οεπιπίτ]5 [η- 
ξυαίρα ϱπαπάσοαυο εοϊηςί- 
ουπὶ 747, 32]. πειίτα Ῥ]ιΓᾶ- 
Ἶα ο ιΠαίς, εἴ Γοεπηῖπ. 902, 329- 
πευῖτα ϱ Ροοπήπιηίς 605, 27. 
πευῖτα ε πα[ς. εἳ [. Ῥετ πηεῖᾶ- 
Ἰα[πημπι ἴαεια, ἴοπιπη οτἱρίηῖς 
ιό 615, ν. πετ ἴἵω 
αἀνετδία]επι  οοπΠταςοπεπο 
ετάπεευπῖ 183, 55, 4χ 
Νευῖτα {ει ἨΝεαιτία Εεποτί 
πετθα αμα ἀά4ά, ὅο: εἲ 491, 
13. πεπῖτα γετβθᾶ ῥπῇιν]φ 
εαγεπῖ 41ο, 256 

ΤΝιοαάϊ οοπιπτεπιατίας Γ258δ, 58 
τ. Ἀιοαεπ[ε νοσβου]απα το, δά 

Ἀιοππάετ οἴαιας 18, ἀδ: 21, 3: 
56, 16: 59, Τ: δ5, 50: 197, 
Φά: 145, ιός 16, 28: 174, 
36: 185, Ἰ. 1]; 2ο], ὅος 
216, δ: 245, 5]: 779, 1ο: 
999, 46: 58», ὃ: 505, ἀδς 
4οά, 26, 20: 4., ὃ]: ών 
58. 44, Ὁ: 40ο, 490: 4908, 
26: αμ σος μα: χά: 551, 
πά: δο0ή, 1ο: Τάδ, 4: Π05, 
ὃν: 796, 33: δι7, 489. Ἰἰ- 
οππάετ Τμετίαςϊς27, δι: ὅρσ, 
«ο: 6022, 27: 69ο, 9: Το, 
13: 9232. 47: (ει ἵαπ Τμειῖθοα 
φεοπιιηεπίατία5 10689, 1ὐ:) Ἱπ 
Αεκιρ]ιαιπιαεῖς 309}, 56: 6δο, 
Λο: 713, ἄν: η ΑπΙΓΗανπια- 
εἰθ σά1, Ἀλ: 206, - «985, 
Ὁσ. ἹἈΝιοαπᾶει Ἱη Αεϊο]ῖς [εα 
«Λειο]ιοῖς 159, 6. ἸΝίεαπάετ 
εἴτ. ατ βταπαῃ- 105, 52 

Ἰϊιοαποτ ρτατωπιατίσας αἲτ. 20, 47 
οὖν εοπι. απ Γετιπῖα ὅδο, 

αχ 
οικείων αἳ. αξ βταππια. 715, 

[ 

32 
Ίνιοο]αυς Ηἰβοτίαταπι ΙΒ. 1 189, 

ες 
 εέου ἵπ Χειρογάστοφσι 967, 

3 

Κίοοβταίας οἷς. αἱ ϱτ. 5ο, σι 
Νιριεάο οκ οκ ὁ77, ὃ. 

π]μτα [οείοτα αυ. 000, 50 
Νήμα ΠΗετομ]ον ρα] Απηιν ἆἷ- 

οἵας 49ο, 1ο, Νῆα Βανίας 
οἶμῃα Αεργριις 9, 7: Ρεοι- 
ματο φἱᾷ Ἰαρ. 692, 19: αιοῖ- 
απηι [μβ8 Ροποἆοφ οὐ[θγμαε 
5.ᾳ, 16 
ια Ο)να]α ἔταειτω Βοῦ, 4 
Ίνοεια Ρτορπα(ἱ Αειμες εἰ Ὠἱςς 

4ρο, 329. ποςθ ρᾶτίιες φΔ- 
τποτ δοῦ, Άλλ: οἳ 8ο, 20, 
ηος[ε» {αηςὶὰε ππάο ἀῑειδε 82, 
5ο 

Ἱδοοίηα ΆΤϊπειναο Ἰπτεγαμησῖα 
308, 33. ποςιμᾶε ΡΓΟΡΓ, 390, 
χο. 

Ὑο]ατπη Γοπίια θχρ]οταϊαο γἱρὶ- 
μαε, οφυῖ Ίτεπα ος εοἴιτηϊοεν 
α73, ἀδ: ες 367, 5ο, 45 

Ὅδοιπεη ππεμάίοο σοπνεπίεη» «4- 
ταπι 146, 16.. ποιπεν αγὶ ἆα- 
τις περοῖ 5ο, ἀπ. ποι]πᾶ 
Ῥιοτῖς [ερίμπο εἴ ἀεεῖπιο αἷς 
Ρουὶ [ο]τα 5ο8, 41. ποιηίπε 
]ταπα Ρτοτα]ίτεπς, τεὶρ{α τΠΟΓ- 
τεπι αΠετοης 1985, 26 
ἹΚοπιίπα ε νετῦῖδ αμαπάο ἤαπτ, 
ει οοπῖτα 191, ἀδ. ποιηῖπα 
ἀπο ἆε εοάεπι [αυϊεειο Ῥτᾶε- 
ἀῑσαία Ό14, 40. ποπηεπ ἩΠο- 
πηϊπὶ αρροβιμπα, αἀἰεοιῖνι πᾶ- 
ευτάπα πο ἷς 10Ο, 1ά. ΠΟΠΙΕΠ 
Ρτο αἀνοτδιο 65ο, 49: 087, 
34, Ἠοιπεπ Ῥτο ρατιεϊρίος εἴ 
εοπῖτα ἱ 641, 7 

Ἱοπιϊπαιίνας Ρχορηίαπι φπ]ὰ μα- 
Ῥεαι 1οά, ὅ9: 1η ποπιιπαίν αι 
ποω αρῖι 496, 40: βειπίπιθ 
ππῖ νερο τιλὶ ποη Ῥοτε[ί 607, 
96: αεσεπίηπα πτη απ Σεῖῖ- 
εἰς ἵπ Ρτοποπηϊπῖ. επο]ῖοῖθ 
759, 323-. ποπηϊπανιθ εκ ϱε- 
πιΏνο παῖις θὰ, 4: 140, 5 
51: 312, 20: 4, 36: 3208, 
αχ: 379, 1: 49ο, 2ο: ὁ905, 
3: 14, 42: οὐὅ, 1ὰ: Τιδ, 
20: 65, 49: 775, 35. Ἡπο- 
ππϊπαΏνης ε βεπ]ῖνο, ἴοπο 
πιηϊαίο 7ὸ5,. 14: πιαῖα 6ΙΠΧ 
τοπο εἴϊάτη «εο]ίπαιίοιε 6ο”. 
34: χβπῖᾶτο 6επετε Ῥάτίεχ εξ 

.. ἀεεπαιίοπε ὀφ7, 3ο- ποπιῖ- 
παϊίνις νατίαφ ππίας εἰπάεπι- 

. πε νοοῖς 605, 24. ποπηϊπαιϊ- 
νι Ἱπρ]εκ τπῖτ9 νοςδρι]ι ογ5, 
4ο: οᾳ8, 15. ποπΗὴπατγιις 
Ἰωτα]ῖς εαδετη εοπ[οπαη[θΒ 
ερ” να]τ φιας ποπαϊπα ίνα 
ομα]ϊ 749, 54. ποπαπαηνμ 
Ρ]υτα]ίς πια [ομ]ίηὶ οἳ {οεπιπῖπϊ 
βεπειῖδ, ἵπ γουβ]επι ἀε[ίπεπβ, 
, εἰπαᾶϊ ρο[ι]αῖ 6160, 53 

ἸΝοππί Ίουμς εκ Ώἱοηγ[αοῖ 28ο, 
8 [ 

Ίκοιαε, ἸΚοταείης θο7, 44: 8-8, 
4. ἹΝοίαεισ8 719, χ 

Ίνονα Ἠοπια απο σα. 
ο Νωδε παιῖ Οεπιαμτ  9οῦ, 56 
Ίέυςςς Ροη1ἶσα. ὁσκοδ 
Ίκιαϊ οσγίιανε πάς Ο]γνηριοῖς 

(παπάο οοερετπι σάς, 9χ 
ἹκμπεταΠο ειριάς ἴαοῖα 695, 6. 

πυπαθτὶ Ἰπῖῖι η [απῖ μπι οτ 
ἆμο, ποα αΠπιοτις 707, 1ο. 
πυπηεσὶ πι. αἱοὶ [ρεσίεν 385, 
32 
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Ἰνυπιεγα]]α βεπογῖδ [Ηπ «0Γη- 
ππαπῖ ὅοο, 30: «μᾶς ἱπάεο]- 
παλι]ία 20ο, χ:. οπιηία (πάς 
ἔαπι Ίπίτα οἰαάθια, --Ἡορὸ 
Αἰιπαπη αμτ οοπ{οπᾶμίεπι Ἰα- 
Ῥετο νο]μηῖ οκ 19 (μας {ωπῖ ἵη- 
ἵτα ἀεσαζσια 709, 6: αᾱ νοσα]ϊ 
ποιριθηιία α[ρίαπιυς 019, ὃὰ: 
εοπιροβια. άεπι ἰπαπα Ἰα- 
Ῥότο νο]μπαῖ ρες οπωπία ϱΕπΕΤ 
1060, 93: ἵα οοτορο[ιῖ5 ει ἆἀ6- 
τιναι( Βπαἱεση ἵπερε πουίαπί ἵπ 
α 707, 329: συπι θέκα «ΟΠΙ- 
ρα εοριµαςΠΙΟΠΕΠΩ καὶ αἱσὶ- 
ομηῖ απ ππεᾷίο 70η, Ἰ 

Ἀιπαπηϊ ᾱ αινο Ρείσησα Ρετοι Πα 
θιὀ, 1: οἶμπ ἄετεὶ, ὕηε 
γετια ἱπῃρπαιὰ 612, 6: αμγοῖ 
4 Ρἰ]άοπε Ατοζνο ρεΐπιυπι οι{ῖ 
3868, 56: π]εοτιπὶ οἵπν Οἱς- 
εἰάεραπιατ 3607, 14. ππι- 
αΏΙΙ5 τΏοτίµίς {π ον ἴπαί {οταν 
4, 45 3 

Ἠηριίαιε {[αετίβοῖωπι 320, ὅλ, 
ὅἹ: πρι, ἆ- παρα Ἁγ- 
πηπυς, Ἠγπιεπαοι» 776, 41. 
παρθα]ία ἆὐπα γείετπι 7ὸ, ὃ. 
ἔπ πρι ἔαςες Ῥταε[οττί [οἱι- 
ταε 244, 40. ἴπ παριιῖ5 ]άυτιι5 
953,34. Ἶἵω πρ Πα [ἴτίαπι 
γιτρίπαπα οετιαπιηα ει Ἰυάῖ 
τορο(. 745, 30. πωριίαγηπι 

4ἱτετο ἆῑε [ροπία Ἡτ ππατὶΠ ἆο- 
ππωα ὀἀεβιιοίΒ 5ο, ὃ 
ἹιρεπΗδιι8 Ίανβετα εκ Ἐππεᾶ- 
εσαπο [εα (αἱ τιμοε Γοπίο Ρε- 
πτα 66ο, 1: ει 949, 49 

Ὕγείειια σεχ 1 Ἠεὺ. δο, ὅ 
ὝσπυρΒαε οπσαι ατΏοτίρις παίσει- 

τε εἵ πιογίεη[ες 75,39 
Ν' νπιρμ]ς ΡΗΙΙο[ορβας εἴαιατσ21, 

δι 
Ἁγ[α πποπς 3477, 50. Ἁγία 

πποΏδ Τ]γασῖαε 6ο9, 3ι 
Ἁγία, οἶῖπι Ασατα 45, 17 
Ἁγίείας οὔποριιΦ 6ου, 26 

ο 

Ονε[ί[σατί πιτητΏῖ 615, 6: 
Ο)ο]ί ρτο ποπιβωαῖε οἶῖπι Ἶπ 
πα 3287, σι. οδο]ι ἆμο ἴπ 
ἀμάοτυπι Γρεοϊιβοπθ. Ἠπηππετᾶ- 
τ 44δ, 90: 449, 6. οὐοίϊ 
ΘεἴᾶΥ8 ρατό Τ47, 18. οὔο- 
Ίμ5 αθτεῖ νά 705, 5ο 

ΘΟβρπαιίο αἀνετ[αθ ππρτοῦογιιτα 
ῄαιιζεν 405, 

Όσεαπης, ἄσπαταπι ἁοπήπις, 
1εγτάτη  εἳ οπιδιῖ εἰ [αδΗπει 223. 
ὦ,. Οοεᾶμᾶς λίμνη περικαλής 
56006, ιό: εἰ ἀκαλαρείτης 
44, 58, Οεεβπῖ βο5 Οαε]νπα 
δο, 1 

Οεα]ϊ ιωπιῖάῖογες ἴαπι Ἡς σι 
οἰαιῖμς ὁοπήναι ὅ6χ, 1ο 
ἀειιοίαπίις ἵπ Απαϊ Ῥετίατ- 
Ῥαΐοπε 496, ὤὅδ: πι Ἰτο- 
παπα 598, 14» μι εἶαμ[ς 

ει Παίμτα Ιηπγοιραα ηνΙ 
Σρο, 6ο, οσο] 'ί ο 9 άοι- 
Ἰλιεητία 96ο, οὐ: 644, 7. ο- 
σσ]ῖς {οἰαπι βάοπιες ὦφδ, σάι 
Οευ]ης τερῖς, τὰ εἰ, [ρεσι]ά- 
τοτ [ει οχρἰοχαῖο; 37δ, 9. 
οοσ]ϊ νῖῖππα, οατυπάρτηφπε 
εχοεµ]άο  ὃ8ο, Ίο: 54], ὁ 

1ο7ο 

Οεο]αϊία εὔααν Ἠαπόαπ]α ἀῑσοιᾶ 
1ο, ὁῦ: αμα ἆᾳ τε ν][ς θια[χε 
19, 8. 

Όεπει εροΠγπιιιβ 569, 19 
Όεποε Βε]ίο τεεερια 959, 43 
Οο[ἶτο Ίσα εφιῖ9 02, 39 
Ο1οἰῖς Εἶνμν 86, 00 
Όἶεας (Ἀστας ὅ9ο, ἀ5, οἰεπρὶ- 

πὶ τα ϱεβαίο ἵπ Ῥαπαι]ιο- 
ππεονιμα Ροπιρα 44ν, ὅ-. ο- 
Ίειητ ος ὑγφὸν Ἠοππετο ἁἷ- 
εσιας 174, 48 

Οἶ]αο ει οα Ἱη [ερυ]οτφ Ἱπ- 
γεπια 407, 47. ἵπ οἱ] εχκ- 
Ρο Ιπίβηιος 519, 59, 46 

Ο]γπιρία Εἰάίς 436, 1ῦ, Οἶγπι- 
Ρίας ρο[[είονες ρτ({εί φαί ᾖᾳ6, 
.0..  Ολγπιρίαπν Ἱπρίτες, ος 
Ο]γπιρίοί Ιαν 426, πὖ. Ονπι- 
ἱαι οθειαπηῖηἰὰ Ἱπ[αιταιος αὖ, 

ὁ9.  Οἰγπιρίαεοτατα Ἱιάοταπι 
Ῥιαε[ά ος [ετ τποάϊαιρεγβιοίθα 
72, 1: 551, 3. ΟΙψηρί- 
εο οεπιπήπαο ππάατ απαπ(ο 
εοερ. 242, 05. Οὐπιρίασα 
εοτοπα 9232, ἀδ, ΌἼγπιριαδ 
ΧΧΧΤΙ 4, ο] 

ἆε Οπιηίσοπα πιαετία Ἰλοτ Ἐα- 
νοτίΠΙ πια, 4δ 

Όποπιασῖες δορ]Ώοε]ῖς 3ο7, 16 
ΟΡετί Ιπιῖο Ῥαεοιάβηυς 067, 

18 
ΟΡ]ιε]α πιοπ8 4ο8, 8 
ΟΡΗΙΦ τεχ Ίο], 45 . 
ΟΡιβσπτῃ σεπαδ Αιπεη. 595, 

ὅσ.  ορίβεππα [εβιπι 895, 
δ Ἡ 

ΟΡ]πῖο οοπηπιιπιῖς αἸερατατ 526, 
οδ: ῥ45, 44. Πο οοπιπιππῖφ 
Οοπ/πειπἆος νΙ[ς συνήθεια. 

Ορρίαπις αἴαιατ 179, 4. ΟΡ- 
Ῥίαπας Ιπ Αλιευτικοῖς ὅδ4, 
ος ἨΗα]ιειτιοῶη ἸἱῬ. τν 551, 

ΟΡρρίόα Ῥἰοτᾶπαε ππάε Ποππεπ 
Γουαϊα, Αιῑῑσα ρτβε[εγῖτα 527, 
95 

Οριαάνωπι ο ΡαΓΙΙΟΙΡΙο Γοτπιᾶ- 
γυπι 24ο, 21: 246, 48: 3ο6, 
92: 6ο6, 17. οριαϊῖνα Άϊ- 
Ὠσα 415, 3σ. ορτιαῖνιπι 
αοτίβππι ἀΣεεεπῖα ἀϊβετι αἲ 
Ἱωβηϊήνο 2605, 4ᾷ. ορίαιῖνα 
Αα σῖς σπα Πρηὶβεβίοπε Ἴδο, 

Οριίτηα ἵπ Ίνας ππαπ(ζο Πιᾶε ν][ᾶ 
ατα Αἰιετεαπί μι 308, ὃ 

Οτασπία [οἰέαιπτα πια 8εωφοί 
4-8, 44, οτβομ]ατη Ἠοτοι]ὶ 
μίαιαπι 455, 17. οταοπ]ατα 
εειαΌάΙη 15, 36 

Οτατίωα, ἐκμαγεῖον Προσώπου 
δοᾷ, στ 

ΟταΠοπερι Ἰοημεπῦς Ιπτεγατη- 
θγ6, Παβίπιω οταϊποίατα 159, 

δα. οταῖία ετ [επιρηῖα οἵι- 
Πὶς ποπηῖπε εἴ νειρθ εοπβίας 
913, 1 

Οιαιοείμαν οἱ οὐ[ίτιοτε Ῥεει- 
Π]ῖ5 ὅοα, 1 

Ῥετ Ο1ρες ἵα Ιον ἆεβχου ἶα- 
οπ]α π]τίεγα [ο] τειετες 358, 
ὤ8 

Οιδ]οῖ. ἀε[οηρᾶο οτάἽπαι πηῖ- 
Πτατίατα 38, 47 

Οτάῖπε [ει Οτάϊπαεῖπι 8, 1ο 
Οτεί[τες στη [οποε ρεοβνρυς 536, 

Ἐν; Αὐ[ο[γίιατ αἲ Αιλεπίοπ[ι- 
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δαν ἀᾱ, 6: Αροϊσας πετ 57: 61ο, 5ῦ: 611, 1: 615, παῖσαα ἀῑειῖοπίφ οοπροήῖο 145, 
᾿εοπάιτος 97, 45 : 6185, 6, πο, οὐ: ος 4 κά ' 

Οερία ἼἨμασαπι ἀδο, τά 38: 611, 46: 615, 17: 613, Ῥα]αχιφ Όωτον 58ο, 57 
Όπδεας ϱταηπη. οἴταίυχ 100, 31 3: 615, 30: 610, ὅ]: 636, ῬΡαΐ]αν βῖρας 649, 53 

411, 49: 65ο, 4ο 18: 65ο, 18: 6052, 53: 6095, ῬΡαἰἰαάμ [οτι ὰ, 45 
Οποπ Β]οΐοπεα οἱ Ῥεϊαάας ἵπ- . 13: 606, 7, 13: 657, ὅο: Ῥαπιρυίίας ρτ. εἵτι 306, 38: 608, 

Γεφΐτας 676, 58. Οποπίς 658, 57: 064, 4ο: 6065, 46: 30. Ῥαπιρμῆας ἵπ Γλώσσαις. 
εαηῖ δ49, ἀπ. Οτίον, ἀἱἱο- 6068, 40: 671,37: 6709, ὃα: 531, 55 
ογ. απΏϊις "075, 45 055, 5ὲ: 684, δδ: 685, 67: ῥΡαπιρηγ] Ὡοτίεα ἀῑειεειο υΠ 

Έπίοα ατα άσις αἴταιωτ 3, 605, 7: 606, δι: Το2, 10: 501, 16 
9: 5, 16, δι: 4, 59: ὅ, αά, 795, 15: Το, 5ο: Ἴοῦ, 51, ἎῬαπ αστεία θα 15, 48. Ῥαπ 
ὧπ: 6, ἀδ, 5ὸ, 51: εἰ Ἰ, 55: τοῦ, ιά: Του, 37: 111, ἄκτιος 54, -ᾱἩ: (οτγεῖιθ 
4ο: 13, 5, ὃ, 51: εἰ 1ὸ, υ, 5ο, 8 σαν, 16ο: ιδ, δδι, ὅλ, Ῥαπῖν βία Δεκ 2”, 
4ᾱ, 4: 10, 3δ, δο: 15, ἃ: οτι σλά, δις, 9 18, 18, 57: Ραπὶδ ες Έελμοπε βία 
5ο, 93: 31, 96: 32, 39, 90, 57: π1ο,. 8, 16, ὅδι Ἴπο, 1απιῦε 405, 45 
Ρο: 15, 55, 50: πά, 41: 30, πο, δι. 722, 19: 739, 54: Ῥαπαειὶ βΙΗ ταχαᾶ 736, 4Ἱ 
4], ἀπ, ὅ1: πθ, ὃ: 47, ἀτ, 754, 6, 16, 5]: μου 7. Ῥαπαπιοτιθ Όυτες Όδα, 656 
σα ου 9, δις η: ὅ5, αι: 72δ, 16: . ε τάτο  Ῥαπάσομς Ἰχο[ρες 647, 56 
αχ: 36, 4: 5]. 346: ἀά, τι, 11: 757, : 750, 36: 764, ἈῬαπάοτας [Δετιπομα  ὅ5δ, 134 
38 ἀδ, 1ο: ἀπ, 50: ὅλ, 35: 46: ππι, 19: 8ο, ὅ-, 49: ῥΡαπὶς νίοε οἶῖπι ἆιαε 301, δὺ 
65, 3: 57, 5, 45, ὃχ: 69, 786, 6: 787, 5ο: 788, 10, Ῥαπποπϊϊ, Ῥαπεοπες 657, 56 

: 7ο, 5ο: 76, 15: 
8ὰ, 57: 86, 6: ϱ4, 46: 1δ0, 
ὰ- 105, 19, 315: ασὐ, 6: 
516, 4: 405, 0: 503, 40: 

βίο, δο: ὅτο, άι: 685, 50: 
719, ὃς 73ο, 18: 14, 4: 
δὲ . 6: Ἴδ6, 4. Οτίοῦ Ίντο 

περὶ ἐνικῶν 16ο, 9: Ότίοτ 
λεία 515, 1ο: 519, ὃ: 

Ονίοα Τμεβασις 1οῦ, Ίο. 
νο Όταδ. 

Οτοπῖος ὁνικ 109, 4 
Οτο- τορίσα Ῥ]ιτα[α 8ο8, 4, 

μ Ἰ Ὠδηέο Ιάϊίοπιαϊο πμ ὅρ1 

οηλα {αοτοτυπι οὐ (εὐναπιι(ι- 

τα Τηκαςες ἀδ6, αι. Ός- 

Ίχεις οταῖας 305, δο: 757, 

δο ΟιῃΊνεις ΡἩγβεῖς, εἰ ο- 

παπταιοτ εἶνς 705, 6. τ» 

Ῥ]χευς ἠωσο γαι τοῦ Ἱεροῦ λό- 
151, 34 

αὖ4π, 51, ὃ] 
ου 

ο ὥρρων Ταοο 
Οµι]ιορταρ]μία φμαῖμος ον Το- 

ᾖπ πἰάτας ὅσδ, ὅλτ π- 

ως ει υΠίας οἴαπι Ἠοτία 

103, 5. Οτι]νορταρ]ία Ὅμου- 

τουοία 93, πα: Οἱ ΜΙί- 

Ίεβί 810 ὅδ: Οµί Λἰεχκαπ- 

ενίαϊ αριιά Βυίδκη. Οτ]νο- 

αρ]ήας σορι]αε ἁποῦμς Π- 

ξ οχροβιας, ἵα ΡΙΡΙοῖ]νεσα 

Ῥααιίπα οπβααῖ πιαπμ(οίρίαε, 
3ὔσοημο αιισιοΓίδ ποπεῖπο, 

Οιωαπάος ὁνκ 199, 41: 

Ἱναπηια Βγ2. Οτοβαπιάος. 
Βι68- 

] . .ὼ. 
: ατ. ατα 40, 4: 

κ. δν Β: δα, ἄιῑ: 64, 16, 

56: 69, 17: 58ο, 54: 84, 0: 

87, 1, ο: 00, 00:91, 18: 

ϱ7, 41: δα: 101, ὅπ: 

χοῦ, δ1: 118, 16: 1πο, 47: 

αι, ὁ: 140, 31: 161, . 

1ηο, δὲ: αι, 47: 1ο, 40: 

δι. 451 15 51: .δ δά: 

οὖν, 09: 461, 4]: 185, 560: 

308, 41: απο, 58: 1089, 59] 

α0η, 16: 559, 17: 50], 11: 

408, 51: 6411, 44 ι δοα, 171 

ἀ6χ, 05: 44, 5ο: 477. 11 

το, 58: 480, ἀπ: 487, 05: 

448, ο: 489, 8: 49ο, 5, 

17: ὅσα, 4ο: ὅσα, δτ: διό, 

δα: 913, ααι οπ4, 5ο: 518, 

18: 63ο,1ο: 550, 11: δἀ1ν 

1ο: 648, 7, 0, ἀλ1 ὅδα, 14, 

τῶι 687, 91 οι, 5: 6οὅ, 

ὅσα: 789, 310: Τ03, δά: ποῦ, 
17: δοο, 4δ: 8ο, 14: διο, 
50: δα11, τά: 811, στά: πό, 
4ο. Ότις ἵπ Ἰλιαδικῷ πφοσό- 
όω ὅ560, δά: ἐν τῷ περὶ ἑλνι- 
κὠν 370, 54, Ότις- Με 
ἀτά, 45: 48ο, ο4: ὅδι, 18: 
ὔαι, 59, 4δ: 311, 1ο: 665, 
47: 6οι, πα: 71ο, αι: 743, 
3: 59. 4, ὉΟτὶ ΜΙεΠι ΟΓ- 
Ὀἠορταρ]ία 816, 58. Όπις 
λιερααας οἴγπιοἰορις 2, 37: 
30, 13: 751, 11. ΟὈοπίεεῖατε 
Ροττο Ἰεει ρατιίαι ο Πρτογυπα 
ποιαιοπε, Ῥατιίπι 6 Ραριπᾶ- 
τσι [εήε, Οτίοπεπι ο εἴ 
Ον ορη[απάι. Α δια 
ἆπο ππεπιοταπίητ Ότίοπες, Αο- 
Επρίω υἴοτάπε, Αἶτες ΤΠε- 
4Η, αἶτετ Λ]οχαπάσίπις: οἳ 
Αἰοχαπάσίπο Ἰπίες αἶία ποι- 
τάς πὲρὶ ἐτυμολογίας, οἳ Ατ- 
τικῶν λέξεων συναγωγή. ὉΟτὶ 
Αἰεχαπόηπῖ αὖ οούοπι ἵπίοτ 
Αα πιοπποταπίας ὌΌρβογφα- 
Φία κατὰ στοιχεῖον, εἴ ὅπως 
τὰ ἐβνικὰ Ἀεκτέον: Ποιῖ εἴἶᾶπα , 
α- Φιερηαπο Βγ2. το[μπιοπία 
Γτοτουστυς εκ Οτίὶ Ὀφλογφα- 
φίᾳ, ει ᾿Ελνικῶν Ἰθχο Ῥτίπιο 
ας Γεευπὰο. 

Ο0 οταιοιίδας οὐ [ἔταετο 
ὅλι, ὰ, 
478, ὃ] 

Οτι αὐ ΙΠόο ιἀε[ειας 053, 

οσο] 
ος [ασταπι 408, απ: 

1ὸ 
᾿ Ον Πος, Ίαπα 618, 48. ονίωπα 

νοκ 8Η; Ποπ πι 106, 7 
Οκγατίητον Ῥετία 17. 19 
Όσγίοπα, οπολτίοα Γεημοπίο, 

αοοεπίυπα ἵπ. εοπίοχία. ογαο- 
μἱφ τεύπεπε: α]ία ἴπ βτᾶγοΠη 
γοτιπῖ 4οο, 19: οἳ δι1ὅ, 1: 
τα οοπιροβτίοπε Βαπι Ὀαγγίομα 
ὤ5ο, 

Ρ 

Ῥποαππος ἵπ νἰοῖοτον αὔεμπῖος 
αδαν 5ο, Ῥασαπας Αροηιηϊ 
οπΏΗΠΙ [,αοοπίοί ραοτί πιὰϊ 
αὖ, 4 

Ραἱαε [τα πιογοιῖκ ο 0647, 50 
Ῥα]αομς οἳ Ῥαἱομίες [οι ρλοὰν, 

[ο δ07, 5ο 
Γαἱαπο σα Ανασαφ θεζ, 31 
Ρωαμισήςς ἠοιίοις απ Όο- 

Ῥαπορουις, ορίἀωπι Ῥμου. 111, 
στα 
ια βΗι5 ἨΝΠμηγε]ας ὅδο, 

9 
Ῥαπνα[ς εταίας 106, 55 
Ρα ο-- τοσαδυ]υτα 7ο8, 

Ῥαργτασσα. ερπηῖπα ᾖ5ι, 8 
Ῥαχεπῖος οἳ τορίπααϊ, Ῥτοχίππα 
ἁχάςτ αἱ επα «οἰοπάὶ 457, 
1 

Ρατίεπῦυπα Ἰπ[ρεςιήσεν Πηιγίαε 
308, 58 

Ῥοτίης ου] τας αοῦ, ἀ7 
Ῥαγπιοπῖιις οἵἵαιασ 125, 56: [οΓ4- 

απ Ῥατι]οπίμδ. 
Ῥατηπεπί(εις ῥτανητη. εἰταίασ 158, 

10 
Ῥοαυποι]ας πιοπ5 553, ὃτ: 0δι, 

δι αν Ν 
ο Ρατῖο τοῖῦπι 487, 5, 7: ὅσο, 

51: 0δο, 1δ. βΡατῖον εἴ Ῥατ- 
ἠσιίας, αϊ σοτροχί, Πο οἳ 
Οµαοηῖς 1άα, 48. Ῥαγιος οτα- 
εἰοπῖ, Ἀοπ νοσες [εά Πρπῖ- 
βεατα [ουσίας 473, 34. Ρα- 
Πευ]αο ποια Ῥατιος οταιιοπ 
[υπι οοπΙηπείίοπσ ἀπποχίνας 
8οο, ὃ 

Ῥατητεπίις οταν 117, 4ο, 43: 
309, 5ο: 3889, 4, 57: 38η, 

5: 9πὸδ, 5. Ῥατιμοπίας 
Οµιπαρογα αάδ, ὅὃι ἵπ Πει- 
ουἷο 17ο, 47: ὅτά, ὅμ. Ῥατ- 
ἠγθπῖϊ βταπιπατίοὶ ππετηϊληϊι Α- 
πνσπαθις 0. πι. 

Ῥανιαρίαπα ρταε[οπις ος ἵπι- 
Ροτίοσᾶ Όρο, 0: 4δό, 1ο. 
ῥατοϊρίασι ἵπ 5, ΟΧγΙΟΠΟΣ 
110, 47. Ῥῥατιορία Ιπ ων 
τοπο υἵ ο κέκν ὤδο, 54. 
Ρατηοῖρία αοπί Γοεαπάϊ αοι- 
Ἠπί υἱππαία, οχεορίο πέφνων 
187, 4. ρατοριωα αοπᾶ 
[οσυπάϊ οἳ Εωιωτὶ [οομπὰϊι σο- 
Ιποῖαϊτ πα. βοεπήπ]πο βεπετό 
601, 5ο, Ῥαπαρία μα. 
Ἱπ µενος, ἄοοεπία οἱ 
45, 0, ρατιορίμπα Ρταστετί- 
τἱ ρετίεοί ρα[Ώνί Ρεξ [που- 

ο Ῥεπ αοοεπῖυτη τοιταµίτ ἵπ δἩ- 
τ μάπα ὅσα, ὅ0, ρα- 
Μορ Βποσραια ἵπ μαος 

κ αδαν 4. ρατπορία 
εοπιροβία φυδπά Δοσθηυς το- 
βπλανη Ἰαῦοαπι 01, 5. ραγῖ- 
ορια ρτα Ποπ υία- 

οτμηί 

τοτα 
Ραΐσπη θ41, 31, 30: εἰ 1591, 
αχ: 5586, πά: 907, αχ: ὅ]ὸ, 
4: 605, 4. Ρατιερήα]ε πο- 
ππεω Ότο, 4. Ῥατααρία εἲ 
ατιοιρια]ία ποπηϊπἃ ποπήπα- 

Ίναπσι 6ἳ νοσαΐνυπα ευπάεύα 
Ίαδεπι 120, αχ. 1οῖ- 
Ρία Ἠοῖα ουα ἀϊρποίσαηίας 
4], ἆ 

Ῥατμου]ας: γῖ[ο Ῥατίος. α 
Ρατάϊΐγα: γε ᾿Ἐπιμεφιζμενα. - 
Ραΐυπι; ρτο Ἰειιίφυατη 631, 
Ρα[ϊνα γετὺα υα οκ οαι[α εκ- 

Πῆαπι 617, 1. Ῥα[ινα ουΙ- 
Ῥυ5 ἀε[ΐπε, ος αιδης αείινα 
40ο, 45, Ρα[ϊνα ἴοτια αιἰ- 
των στε , τὰ ΙΠοαμο ας, 
4οο , 96: Όπο, άλ. - 
να ἠραϊβεαιῖο Πα αεῖνα Εου- 
τηᾶ, οἳ οοπιτα 754, 35, 30: 
ει 75ο, δ. γραβΐνωπι ἀοπϊ 
{εουπάϊ πιοδϊ 466, 6. για 
παθητικόν. ι 

Ῥαιτα, οἶῖπι Άτου 14}, 56 
Ῥαϊτε» οπηπίμπα εϊπαϊ απ, εἰ αυϊ 
τος -Ἱ 3: 

Ῥαιπα εἰ ρατεπά διαφ πι] άυ]- 
οἴας 707, 1ο 

Ραιτος]ες 16ο, 35 
Ῥαικοσ]ίάς» ἴεα Ῥτοεϊίάες 700, 

36 
Ῥαιτοηγιοίσα οἵ Ῥαϊτοπγπιισᾶπι 

Βοσωααι Ππϊζαηα ἵπ ρεπυ]- 
Όπηα γεὶ « νεὶ α εχὶριπῖ Απία 
Επα]επι ὁης 305, 1: 507, 
αὃτ 40δ, 1: ἆδης πα ν 
οἶπσπε, εἳ φμαο {δης ὁ54, 96: 
550, 36. ῥραϊτοηγτα. ἵπ εἰδης 
165, ἀῑτ 166, ὃ: ἵπ ἴδης ' 
165, 50: ἵπ ᾧδης 105, 45. 
Ραἰτοηγτηῖσα ποπ Ειπῖ οπηπία 
αιιαο ἵπ πε οχευπῖ 10ῦ, 1ά 

Ισγωοπηῖσα [ρεεῖε σπαρῖς αμ σπα 
ο ήα 160,1, δ. Ῥαίτοηῦγ- 
σηιοοτυπα Γοτια ἀοτίναια πιᾶ- 
ποπγηίσᾶ, ο πιᾶίαπα [οίσος 
ποπηϊπ]υιπς 1606, ϱ. ῥΡαϊτο- 
Ἠηγππίσα α ΡοΠε(ΠΏνί αμῖὰ ἀῑδε- 
ταπῖ 106, 19: οκ αρρο]]α- 
Ονία οὓς πυ]]α Πατ ὅδά, 4ο: 
ποια οοππροπωπίας Τά, δ6 

Ραυ]ας αροίίοϊαφ οταιις 0δδ, 
τα ἤ 

Ῥαυρος πηῖπαν πον Γωμποι 606, 
9 

Ρεουπῖας νῖσς 
μερος ο ὅπο, 48. 
ουμίας αρροπάϊ οἶῖπι Γοἴτας 
615, 19. Ῥθειμίας Ῥαδ]ίίσαθ 
[ει ενα αὶ τὰ Ἀεωρι 

, 40. Ῥοσππῖᾶο 
ο, του [εἶδοσι Οτο κο 
δδι, 4λ, Ρδσυμίας [αετας 46- - 
τατίωπα 67, 

Ῥούοπι αἰτογαπα 4θπουπα Ἰναοίας 
Επρι[α ὅ56, 4ο. γῖο Ῥο. 

Ῥοψίσαο αἰ[εροτίσας ὁᾳόδ, 49 

οσυἆοσς οἶπι ποτ 

καὶ .. ν) 

.- 

΄ 
”. 

. 

ο μάς Άμτοτας Ρρεοᾶπ ἁαίιφ ι 
, 5α κ. 

Ρο]αίᾳαϊ, Τ{ε[α]ϊ 4,56 
Ῥοΐΐαο Ελα 5, θύ. Ἰ 
Ῥοἱἱου ρελοπαίαα ἆαίαο ὅτε, δι. 
ή τωπίσας, ο δοδοῦ 
δε, 19 . 

ΡοἱορουποίαΦ Ἡπάο ἀῑσα 133, 
αατ οπίδας ποπ οἵι 
οσα 193, 1Ο, Ῥήνως 
(ἰαομαι ὑοἰίωα αὐά, 5 
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Ῥε]ορς Ἠεποιιδ 54ο, 3ο: ἵα 
οτε ἃ ἆἱἱφ τενοςαϊῖιδ 379, 
4” 

Ῥοπιαππείταπα Ἠοχαπασίτο αάϊἴαπ- 
" σιππα Ἱπ εἶοιο 526, δὲ: 
50], 1 

Ρεπήλιοβ]σαο β]μ  -ἀ95, 4ι 
Ῥορ]ϊ {αετὶ τεχι. 149, 21. Ρερ]ῖ 

ἸΠιποτνιοϊ ουχαῖος 494, 26 
Ῥετα τηἱΗτατῖ 44, 9ἵ 
Ῥετοορο, ἨΜετορὶς βία 618, 3. 
“«Ῥετοοιε οΡρ. 5, 15: οἶῖι 
Περκώπη, ἴε[ξε Βιερ]απο Ἑγχ. 

Ῥεγάίοιπι α[ἴας 51595 
Ῥοτεστϊπἰταιϊς αοΏο ἄοι, 65. 

Ῥετερτίπ]ταιϊς τει» ὅ5δ, ὔ3. 
οτεστιπὶ πο εἰνίρμν Ίοεμα 

πα [ροοιασυ]ῖς ρταετὶρεγεηῖ, σ1ο- 
ΙΠΟΔο οπυἴαπη 448, ὅα. Τπ 
Ῥετορτιπί νοσβριῖς οπρ]ο- 
πῖας οαιία Ἱταπδρο[βιίο [ποια 
διο, 

Ῥει[εείαπι Ῥείηαε οοπῖυσαι]- 
οπἱς Ἠατγίοποταπι ἴπ ἱ ης 
ενετταί ἵπ ο 705, 1. 
Ῥετίεεῖαπι αυἰπιαε οοπῖασατῖ- 

Ὅ οπῖ αἲ Εοίπηοιας 501, 160. 
Ῥοτ[εοίατα γετρὶ α λ. οἳ µ ἵπ- 
αρίεπιίς, . Λιῖοε εἴ Ἰοπίος 
πο Ἆε οἵ µε οαρῖι ει 3908, 

9... Ρει[εείαα Αιίοιπα Ῥες 
"χεδαρ]ιεαίοπεπι α γετοῖς ἵπ- 
ως αὐ α, ε, ο 513, 
38. Ῥετίέοαπα Απὶςο Τεάι- 
Ῥ]ϊοαιαπι τετιίαπι [γ]αβαπι οοἵ- 
αἱρῖε 1ο6, 18: ὅ5ο, ὃ: ὅγλ, 
ἀπ, 56: αἲ ποπ Ὠοτῖοε 573, 
5. ᾿Ῥοτίεείαπα Αιιῖσε τοζι- 
Ἱϊοαταπι ᾱ Ίοπρα ποπ Ἰπεί- 

Ρίε 90ο, 1ο: Γεπιρετ α Ῥγονί 
Ἱποῖρῖε 777. 49. ΄ Ρεεεοῖαπι 
τεάιρ[οαίόπεπι πον αὐπητῆτ, 
οσπι Ρταοίοπς Ἱποῖρῖτ α ἆπαδιις 
εοπί, ὅρ4, 54 
Ῥογ[ίεσιαπα Ῥρα[ἴναπα ἵαπ ἆ- 

"Ωλαρῖ Ῥείπιας αο “Γεομπάαο 
εοπϊαραεῖοπῖς τε[απαῖτ ε, (υοά 
ἵπ ο νετίαπα [μεται Ἰπ Ῥτᾶς- 
τοεϊτο ασιῖνο 265, 50. 
ετξεοιαπι Ῥαμνυπι Ρείπιαε 
νε οοπϊιραϊϊοπίς ἵα (πίδις 
ε Ρταε[επῖ ππηπτει 759, 14. 
Ῥοσίεσίαπι Ρα[πναπη ᾳποπιοἆο 
Τοπίσααπα” ἵπ ἵετῖα Ῥ]ατα]ῖ 
Ειοῖαι ἵπ ρυτῖ 11. δοο, 8: 

οππούο ἵπ ΤῬτίπια Ράτγ. 
366 7 
Ῥείεσῖαπι τπεάῖαπι παπ)φπδπι 
πος ἀπρ]απι οματαστετί{ξιζαπα 
αἀπήτηῆι, πθο ἆπας οοπ{οπαπ- 
τοῦ θαμάεπα [γ]]αμαπι εΠ]οῖεπ- 

τες :007, 55 
Ῥεγραϊ[πιας, [ει Ῥετραϊοα ἀῑοιο 
--ᾱ, 95:38, Τ: δ3, 5ο 
Ῥεμίπιας ἌΤερας Εις ΄στ4, 55 
Ῥουπιπταϊίοπες (αἱ σποςῖς οἶῖπι 
᾿"βει [οτας τς 40 

Ῥο[ας ρταερι[ατοχῖρης Ἡ[ῖ 515 
57: Φορείοις βεβατί [ο] 

«2τ9, 99. Ῥετβσοα Ἠετασμαϊς 
33), 5ο, Ῥογβοιπα νο. 7, 
30: 50, 36: 5109, ὁδ: 95ο, 
9: 74ο, 41 

Ρεϊ[εις (Οοτροπίς [αεῖε ῬΓᾶς- 
τοπία ἵπ Ἰαριάος νετ Ἠα[ίος 
Γιος 47ο, 49. Ῥετίεί βΠυ, 
Ῥετίαταπι Ῥτορομίτος 18ο, 45 

Ῥετίοπαπι αἰῑεπάπι αρ Ἱπ- 
ΕΤΥΔΜΟΙΟΦΙΟΟΝ. 

ΙΝ Ρ Ε Χ. 

ἁμῖτ Ἡοπιοτας 547, 37. Ρεί- 
[οπας μπῖαδ Ρτοποιηῖπα φμαθ, 
ει οςς διά, 51: 615, ὅ, 
Ῥειίοπαο αβ[ο]ηιαο ἵπ οποῖῖ- 
Πεῖ 607, 56. Ῥοτίοπαο Πη- 
βυἱατοδ, Γαβατανα  ΠΙΠΙΕΤΟ 
μα {ωπι 586, 56. ῬΡυτᾶ- 
ε5 4οφπο [γαῦατιαπα πΙΏιδ- 

το ἀΔεηια]ο [ποϊιπί Ῥοεοῖῖ 
4πδ, Ὁ.  Ῥειοπα [εοιπάα 
Ρα[Ώγοταπι ἵπ µαι, [οπαίας 
6 τοτία ἁδά, οι, 4: Ἰοηῖσθ 
αὐλοῖτ σ ἀδά, πο. τοπία ρ]α- 
τα]ῖς ἴα Ῥταε[εητϊ οἱ Εἴτο 
σαπάσπι τετιπϊπδοπθπι Ἠαλοι 
εσπα ἀαῑνο Ῥ]υτα! Ρρατοῖρῖϊ 
76, 9. Ῥετίοπαε φμαεύαπι 
ουΓ ἀθ[ιπῖ νεγρὶ 4οι, ὁ 

Ῥοας αἶτοι παάμς, αἶίετ αγηιᾶϊιθ 
απυησάαπι πμ θις 008, 42. 
Ρο» Ἰΐσπει 4δ6, 6: ὅιο, 
47. εν ππειῖοις ἴτε [γ]ία- 
Ῥα8 ποια. εχοεάτέ ἀ4δο, 1ο 

Ρο[ῖ5 µπάε, ετ Ρρᾶεᾶπε οι ἂνετ- 
τωησαῖα 657,9 

Ῥεϊταοις αγά Ε. 4ο8, 1ο 
Ῥειτοπία5 ϱτ. εἶξ. -ο, ὦδ 
Ῥ]ασεβεία Ότεραπε υπάο ἀῑοια 

987, ὃι 
Ρ]αοβϊ τεηρ]ηπι 645, 49 
Ῥ]μαει]οπις πτετίτας 427, 7: εἲ 

435, 3ο 
Ῥμαίῖπις ρτ. οἴτ. 20ο, 46 
Ῥ]ιαρος ον Ῥ]ιοροτ 1οά, 19 
Ῥμα]ο Βοοϊηϊ ας, 780, 

δ6 ᾿ 
Ῥ]ιαπία Ἐρμεβις οἴττας δ47, 

ΑἴΠεπαεο ἉῬ]απίας Ἑ- 
τε[πας:, Φδιἰάαε ΟΘΦανίας }ἡ 
ΦὨαινίας Ἐρέσιος: Πο[ίτο τΙΙΓ- 
Γαπα Φάνης ὁ Ἐρέσιος ὀ1ὸ, 4δ 

Ῥμαποάεπιας οἴαῖις Τ4δ, 3: 
7685, 4 

Ῥ]ατας ρυμεγπαϊῖοτ 758, 17 
Ρ]ια[άϊς Π. οτία5 7]. 5 
Ῥμεπιίας Ῥοεῖα ἀ4δ, ὃ 
Ῥ]ετεσταῖες οοἵΠ. οἰἴαῖις 199, 

οὐ: 318, 51: 540, 24: ὅια, 
56: 513, 19: 682, 54: πι, 
ὤο: 755, 39: 755, 6. Βμε- 
τεοταῖε (ΟἨϊτοπο 1607, ἀδ: 
Κοφιανοῖ ει Κοφιαννοῖ Τ77, 
18: Μυρμηκα,Ώρώποις Τ5ο, 
1ο Ἀ 

Ῥ]ετεογάες οἴιατας 1δο, ὅδ: 
649, 49: 0τ9, 49: 775, 4. 
Ῥ]εγεσγάες 1 Αὐτόχβοσι203, 
56: πιε[οῖο απ Ῥ]εγεσγαϊθν. 

Ῥ]ιετεν εοπάϊτος Ῥετοεας 105, 
57 
ο ἴασγαε [αττο [αρ]αίαε 787, 

5 

Ῥμ]άο Ατοϊνιις Ῥείπιαν ΠΙΠΠΠΙΟΦ 
Ρετευ{ε 615, 13: ῬΡΠΠΙΙΦ 
Αιγέβτη τποπεἴᾶπη ρετομ[Η! 558, 
55 

Ῥ]ιηαἀε]ριαφ Ῥιο]οπιαειφ 486, 
36 

Ῥ]μ]ατοβας οἵαιατ - 802, 5ὅ 
ΡΗί]εαν οἴτατατ 117, 57: 447, 

1 
ΡΙήΙνπιοιι οοτη. οἴἵαίαγ 496, ἀπ: 

665, δα: 606, 36: 746, 58 
Ῥ]ή]ειαθ εἴιαιωτ 6ο2, 41: 6δο, 

35. ῬΡειαν ἴη ΟΙο[Πς 02ο, 

Ῥλήζας {ει ΡΗΙ]εας εἰιαίας 1295, 
{ 28 .α 

Ῥμρρίοαε Γεριίπαπο απεῖος 418, 
Π 7 ι 

Ῥμίρρυς Ὠεππειπϊ Ἐ. α Ῥοπια- 
πὶ5 οαρίας αὐε, ὃ 

Ῥ]ί]ο [οι Ρ]μ]θιπο οἴίαιατ 08ὗ, 
μά,. ῬΗί]ο βταππα. οἴταίαχ 1, 
δά: 55, 1: 05, 50: 66, 18: 
4, 4ὖτ 9, ὃ: 191, 96: 103, 
εφ δῶ ὃς. εδ, 36: ἀΤδ, 
4. Ρ]]ο ἵω Ψενα]οις 4, 9: 
39, 30: ἀὖ, 19: 164, ἄρ: 
ἵπ Ἠ]οτοτίςο Ἰεχίοο 305, ὅ3: 
ἐν τῇ περ; Ῥωμαίων διαλέξει, 
[ει ἐν τῷ περὶ Ῥωμαίων διαἈέ- 
κτου 71, 3ὸ: αιο τιμ]ο εἲ 
Ῥ]μ]οχεπί Ἱτασιατα οἰταίυγ 001, 
Φ: 611, 1:51. 39. ΒΡΙΟ- 
πὶδ Ερίίοπιο ϱετ Φοτεπιπι [- 
εἷα 149, δ4. Ῥμι]οπῖφ πεφι- 
πόλων (ει περὶ πόλεων) ερῖ- 
τοπιε Ῥετ Θοτεπιπα [ποια 207, 
48. Ρ]Ιο Ηετεππῖυφ Ἰϊμτο 
περὶ χρήστοµαβία. 33], ὃλ 

Ρ]]οείοτις οἰίαιας 3210, 35: 
ἀθι, ἄι: 45η, ὅδ. Ἱὸ5, ὅλ: 
754, 4θ: 7608, 1. ἨῬμήοε]ο- 
τας ᾖὗοτο 1 της ᾿Δτθίδος χο, 

ὃ, τῶν Ατθίδων Ίρτο ττ, 11ο, 48 
Ρμή]οεῖειες Τεπρ]ο ἵπ Πια]ία Πτι- 

οἵο ἄτουπα 1δί [αἱρεπάϊι ὁδ, 
1: τοπιρ]Ηπι Μίπεινᾶε εοἵ- 
αῑτ ἵπ Πτα]α 308, 36 

Ῥ]π]οποπιῖία καρα[ι Ε. Τ700, οὐ: 
Ῥ]ή]οποπιε Οταυσα[ι βίία, Ῥαι- 
{απίαε 929, 4ο 

Ὁ ῬΠΙοί[ορμῖαε [σοριι 733, 10. 
ῬμΠο[οραϊ αποᾳπο Ἰμετι ες 
τοὶ [απαι]ατί ορειαπι ὀἀεάετιπῖ 
356, 55: απα]ορίαπι ποι οἳ- 
{ειν. 6οῦ, 29, 37: οἴταπίας 
305, 38 
Ῥμιο[ορμας οεἰαιας, Ατο- 
τε]ες νιάε]ῖοει 207, 1: 5909, 

49 
ΡμοΠερµαπις ΠΕ. ατ. 158, 24: 

756, 1 

Ῥ]μήοχεπις βταπιπιαιῖους οἵἵατιτ 
α, 50: ὃπ, ἄι: 96, 16: 
οἡ- πσο, 9-08. 86: 
66: 207, δᾷ: 545, 20: 

17 2πο, 8: 655, ὁ 
ὤδ: 504, 28: ἀθι, 57: 923, 
55, 916, 5ος δα: 7 
46: Όιὸο, 1ὸ: 6186, 5ο: 005, 
45: 657, αῦ: 659, 36: 
48: 0Τὅ, ὅιε 615, 28: 7 
.ο- 1], 986: που, δ1Σς3 
ὃ: 774, 4δ: δο7, 14: 
ἀπ: 825, 15. Ῥμήοχοπυ5 
αταοῖαία Ώο εοτηραξαπἰνί 5, 
απ 10Η ο. ατα 
γετθα!Ἱ [πο 678, ἀπ: ἴει, 
τᾶοιαϊα Ώο νεγ]να]ις 52, 53: 
65, α: οῦ, 49: ἍᾖΊρτο Ὀο9 
πποπο[ν]]αβῖ 44, ὂως 465, 
ὃ: σοι, ὅ7: ντο Ώε ππο- 
πο[γ]αμὶς γειρὶς οσα, 43: 
Ίδτο Όε Ιοπῖσα ἀῑα]εοῖο 951, 
αὃς 1ο, ἀπ: 016, ἀπ: ᾖῦτο 
ΤΏ)ε Ἡοπιαπα ἀῑα]εοῖο [σα Ε,ατίπο 
{ετπιοηο 961, 2: Ό11, ας 751, 
35, ΡμΙ]οχοπις5 Χάφισι {5Τ0, 43 

Ῥ]ήποπος, Αρο][ϊπις ναῖες 027, 
52: αριᾶ Εωβαιβήυπα ὤημο- 
νόη Ἱεπιαια ἵπ Ῥτος] Ομτε- 
Ποππαι]ία [ο πρὸς 

Ῥ]ουῦο Οοσί πκοτ 264, 90 
Ῥ]οεβί οππηριιθ 414, 20 

ΥγΥ 

αοτά 

Ῥ]μουπῖκ Αρεποτῖν { Το7, 57. 
Ῥ]οεπίοίν β]ίης Ατολαΐοις 219, 
50. ἡῬμοεπίοίεις: νίο Ρυπὶ- 
οδ. 

Ῥ]οιβας τοκ Όμτοτηπ Τ0δ, 26 
Ῥ]ιοτοπίάϊ αμοίοτ οἴταιαγ 974, 15 
Ῥ]οιίμς εἴταιας 029, 956, Ρ]ο- 

Όμ5 ρα ϊσίάτε]α εἶαιατ 418, 5: 
.4ο, 24: 6010, 5 3: 

Ῥ]τοσίτι5 ας 44, 238 
Ρ]γεῖσο Γει ΡαταρἩτγοίοο πἹοτς 
.., 6 λαο οπομ]ασας 
145, 38, 45. Ἁ]πγρία ἀῑοίο 
παν οι δα, ο τΤλάδ 45; 
712, 39 

Ε]ιηγαίομας ρ. οἵτ. 54ο, ὃ: τ- 
ο ἀλνάι , να 

πιο ρταιηπιαϊ. οιἳ. 190, 

αν. 70δ, 
ῬΗγίασι5 515, ὃ7 
Ρ]ιγαγοΏας οἴἴατατ 2050, 4ο 
ῬΗγΠοαϊ εως ἀῑσοι ἀδολέσχαι 18, 
3 δ. ῬμγΠο]ορία Ιοᾳμαςσὶ 
οατιπῖπε α ηλ] ἵτασϊαία 18, ὁ 

Ριασμίατεθ οχρίατι ηἲ [ο] 515, 
45 

Ῥϊειι Ῥοτ[ίοιν 758, ϐ. ἶθιν 
τοβίµ5, κίδαρις 510, 17 

ϱ Ῥήο Ρεπάετε Ό0α, α7. ῥ- 
Β αα εκ σαυία εχῃ[ίαπι 557, 
2: . νεεραπιας :Ιανεπου]ίς 
υυε[εεπιΙρ. 355, 49. ΡΙϊ 
πα) Ἱτίσο]οχε Όδο, 238: 
Ριεο]οχος 971, 3δ. νίῖε (α- 
ΡΙΙΙ, Οαΐπες, Όοπι. 

Ριπάατας εἴταιιτ 6ο, 58: 76, 45: 
112, 9ο: 159, 4δ: 173, 8: 
175, 38: 17δ, 19: 20ο, 14: 
ρ45, δο:,249, 5ο: 274, δο: 
377, 40: 19, 33: 699, ἄπς 
ὧρο, ας ὅπου, ὅδ- οι, 36: 
4ος, 3: 903, 50: δοά, ἆ: 
5105, 30: οά, ο: 517, 25: 
606, ὁῦ: Όπο, ὅ: 6ιο, 4, 
46: 675, 21: 6075, 56: Του, 
96: δο8δ, 42, Ῥιπάατιδ πα 
Ὀλυμπιονίκν 0495, 5ο: ἴηπ Χε- 
πορλοπ!ῖς ερ]πὶἰοιο 505, 49: 
ἵα Ασεβάαπιο 655, 1ο: Ατῖ- 
Ποε]ϊ δ18, 54: Ηγιηπί 821, 
οὗ: Ὀϊιμγταπηβοτυτη Ἰβτο 
ναό 4δο, 5δ. Ῥιπιδατὶ [εμο- 
ἴα οἴβητατ 988, 49: 7459, 30: 

Γε]ο]ίοα Ίγαπο ἵπ Ασεῄαπα 
Θντασμίαπισα 40ο, 46 

Ῥ]ππας οεα Ιάσυ]αεπη]ττεπῖες ἄγε5 
5607, α1ὸ 

Ῥιτό, ἈΝε]εῖ Ε. 507, Ἰ 
Ῥμαπάες εοερῖα ροτίεαυΐτας σὃ», 

Ῥ/[απᾶάςτ οἰταιας 504, δι 
Ῥιπάαε βία 721, 4ά 
Ῥιτ]εί Β]ια 5λ, 97 
Ῥίας σιαπιπτα!. οἴτατατ 6604, ο. 

Ῥϊΐα5 οοπιπιεηϊατῖο ἵπ Ἠοπιοτι 
Οὐνῆ.απ δτι, δ4 

Ῥίογιη Ίοοις 43δ, ο 
Ῥ]ασεπίαγίπα ορῖξ. 300, 4δ 
ΡΙαϊαθα εοπάἰτας πο7, ἆ 
Ῥ]αιο οἴταιιτ 95, 29: 106, 55, 

54: 150, 53: 3257, 16: 165, 
56: 556, 38: 545, 4ο: 548, 
4ο: ὅτι, 4: Ότο, 4ο: 497, 
20. 41ο, ὃ, . 4ρο, 42: 

49ο, 59: ἀπο, δι δοδ, 10: 
964, 17: 7ο, 18; 718, 8ρ, 
4χ: Π55, 5ο, 4δ: 157, 17: 
Τ4αν 16: ῇὸ5, 45: ὤο, ο, 
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51: 78δα, 30: . 3. ῬΡ]αος 
ο 1. ἆς κ ὔνι να. 49: 7δο, 
50: Ῥοϊπεῶα ρτίπιο ὁἡ, 19: 

΄ 

ρυται 67ο, 18. εἴἶοα Ἰο- 
ὅοο ΠΟΤΕ ορια 615, ὅ: 

ο οι 654, δ6 
Ῥο]εππο εἴταιις 338, 50: Τ5ι, 

ΗΝ ΕΤΥΝΟΙΟΕΙσΟΝ αξΒΑΕσΥΛΝ 

40: απβππεπίιπα αὐπιαπς, 
[εὰ Ίια αι μας [γ]]αρας ποτ 
εχεεί]απι 778, αὖ:. ποπιπιδ. 
4Ρροῄιαε, ]οσα]ο ας τεππροτᾶ- Ππίπο νεὶ [αρετατε νεὶ [αιεαι 

μα, 769, 90: ἵμεριαι 34 195 Πραϊβεαϊϊοπος τεάἁμηι ὁοῦ,  ἄθ(υατο γι]ε νοσβίηα Ώμππε- 
Ριίπιο 557, 32: Ίνοσυπι νῃ Ῥο]]α εἶς 197, 56 86: απαβτορµεπ ϱπαα αᾱ- το ἄ19, δὰς 450, δὀ: απεῖ- 
αάε - Ίεσυπι να, ἆἂς Ῥοΐυκ υπἆε ἆ. 16, ὅ3 αη]ῖαπε, (μᾶθ ποα 125, 36: Ῥίτεπι ροβίοπο Ίοπραπα, ηᾶ- 

Ἱετα 548, 
560, 45 , Ἱερυπι χι, 501, Ρι Γοριωτα εχρεπία, Ίοι. αἆ 54, ὃ: ϱφ ἀπρίαπα (παπᾶο ἀτα, 99: ]οπίορ ετ ῬΡοείίοθ- 
δο:. ἵπ δορηίβα 085, τις δο7. 37 αἀπήαηϊ 138, 4ὖ: ἠήπιαε Αιρππεπίπα πο α[οῖ[οῖς 111 
Ῥγιηρο[ο 749, 41: Οοτρία Ῥο]γρίις τὲκ Αιρ. 307, 4 []αδαε [Ύπεορεπ ραίίεπτες 70, ας Ἰοπίε ἃς Ροείῖεε ἰάεπα 
οὰ, 50: ἨἩιϊρρία Ἴδ., οὐ: Ῥο]γοματία οἵτ, 335, 15 ἀπ: Ἱπ νοεα]επ εχει, ομπι ματΏοῖρ]ο [πο Ιπίπαπα Ἠδ- 
Μίνωϊ Ἡ περὶ νόμων ἀπὸ, 5ο: 
Ῥ]αεάοπε 773, 54: ΕΒ]]ευο 

«336. αάι Ῥτοιαροτα 154, ὃ5: 
Τ]εαειείῖο ϱο, 1: ἍΤϊπιαεο 
τάς, 11, 799, 44, Ῥ]αιοπῖσα 
νοχ 7. 19: ετ ὃ, 

Ῥ]ατο οοπιῖσαα οἴαίις 546, 16: 
3δο9, 58: Όσα, δά. Ῥ]αιο΄ ἐν 

Ρο]νδίις εἴτατας 213, 39. Ροἱγ- 

Ῥο]για! ναιοϊπ]απα 3ο7, 49 
οἰγίάϊ ναιῖ β]ιδ  ἀσο, ιο 

Ῥο]γίόις ἀῑνγταπαῦίοι5 Ροεῖα «ἷ- 
τατας 164, 20 

Ῥο]γρις Ἰήοπης Γεἱρ[αι τοῖς 111, 
7. Ρο]γρὶ επτου αεγοδῖι οοἩ- 
ετ 357, 4] 

Ροϊγεε]ως Ώεπιοιγπάαχεο 540, 11: 

ἄναστροφὴὴν ἠπαπάο αἀπιιαητ 

εειλ] ρα ρασίτες εἰ οταβπ αἲ- 
πομητ 02,9: ἵπ οοπρο[- 
σπε [γπεοραπίης, ρετ εει]ῖ- 
Ππ [ο. 146, 31: Ῥρες ἴππο- 
π α νετ Γείμηοίας, ἄεεσπ- 

ταπα [παπα τειπεπι 129. 49: 
αἰφπαπάο νετ οἰΠρία ρᾶ- 
ονητας, Ἰ, [ο]αα [πο νετὺο 

τωγα Ἰοπσαπι εΒιεῖι 409, ὅλι 

Ῥετε νυ]ι 035, ὅ, 1ο: Αι- 
ουσια Ῥ]εοπα[σιαπι αρΠΙΙ αδὶ 
αὐπτιαι ὅδι, ά: Ας Τε- 
ἀυριίσαιαπα, ἴεγίαπι ἃ 

Ἱ ο Ἐγονοση, Ῥοβυίατ ολα' 
Ῥτασϊοτία Τοπωπι Ππαρ]ίοι ἵα 
οοπιροβοπο φας τειίπεᾶης 
485, ὃς, 49, δ3: ἀδά, α: 

ἛἜλιάς, 786, δο: Ειπιεπὶζἴῦιφ ῬΜουσῶν γοναῖς Ἴδα. 81 Ῥοπυπιις 567, 58: αδίο]ια ἀἰγ]]ανα. γοσαίεπι «ἱρ 
97, Ῥομπατία, κηπία 828, 19 οπι[[ο νετὺο Ροβΐταο 215. βιπινε α [τοπίε Ἠαυεπιῖα, 1ο- 

Ῥ]εῖαφεφ απηὶ ἴεπιροτα ἁοποίαπι Ῥοπ» Ρε[ῇὶ 920, 13 Φάτ. Ῥτο νετ οοιπροβ πια ᾖπ οοπιροβτίοπε τεῖ- 
675, 4, δι 3 Ροπίΐσυπαι νοσαῦ. 7ο8, 48 Ῥει 4ροεορει ροῄἴαε, ἄεοεῃ- πεηῖ 1οῦ, α: ἀγ]]αδα εοπι- 

Έ]εοπαί[ανας ἴοπυπι Ποπ ΤΩΜΙΑΙ 
6.4, 06, 5, Ῥ]εοπαβίσαε 

Ῥορυ]ϊ εἰ. ρεµτες, αι 8 
υεἴθιις ζαῖς ἀοποπιπα! 3298, 5 

τωπῃ τειτα[απῖ 122, οὗ: ρτο 
αι ταερο[ἰοηῖονς εδρίας», 

ῬοΠια αωᾶο τοππροχα]ε 
Επιεπίωπι αὐλιοίαπί νι 

γοςα]ε» αὖ Ιπ]ήο [ρἰχηπι ποα Ῥοσρ]γτις ΡΜ]. οἷς, -ὅδο, δο: ΄αεεοπίαπι [αμα τούπεατ 138. «6 ρεπυ]άπια ἵα απτερεπυ]ῆ- 
πηυίαης θ1ά, 44. Ῥ]εοπα[ῖ- ἁτι, 43: 02, 3 ϐ: ὅμαο 1 παπα θοπηρο[ί- χηΔΠά Ἰτβηδίεταπι 59, 6: 

ε επε {γ]]αμαο οοττῖρὶ γοῖηπτ 101, Ῥοτια Περι] ετα]ίς 457, 19 πο δι, δο: ἵπ εοππρο[- 78, 5ο ας αἩ 

ον Άμα Ῥουίσα5 Ρ]εῖα 729, 30 1οπο βοεπήπαίας, 6πηρ ο. τιΘΙΊΗΠα «01Η 
Ῥ]ρυτων Λειο]ίας 554, 1 ῬοΠάιρριας ϱτ. εἴτ, 64, 48 Ἱπιοπόάαπι 549, 4: Ῥετ [ο πε ἴπ πι] Ἱπαίατωα, αξ 
Ρΐεης Π. 117, 4ο. ῬοΠάοπίας µτ. εἷτ. άο, 4 Πεοτίαπα ροῇιας, ἄςμμπίας 123, 
Ῥ]ωποαπη Ἱταπιῖ δἳ τοιῖὃας αάι 

σα [οτι 60ο, 11 
Ῥ]ωτα]ϊτα πεππαΏζα, Ἱ. Ππρι]ατὶ 

ἨΓΙΠΕΓΟ επτεπιῖα 616, 56. ρία- 
τα]ερτο [Ππσα]. 655, 55 

Ῥ]πεφααπηρετίεστητα τεππροΓο]ί- 

Ῥο[ε[ῖνα [οταια ο4δ, 57. ῥΡοί- 
Γε[Πνοτιπι [οτπιᾶρ ἆποε 29, 
52, ῬΡο[ε[Πνοτιπι [ρεοῖες ος 
δο, βεπετα ἆμο 39, 6. 
Ρο ε[]να οἳ Ρροβε[οτεπα ος 
χεπι Ρο[[ε[ίαπι ἀεποιαπι ὅ54, 

6: ἵαπ αὐνειυίαὶ Αλαίδον 
τἴοπθπι ἵταπδευπῖ ϱ{, 16: {ει 
αἀγετρίογαπι νίοε φμαπάσφιε 
Ῥομπίας 582, τά 
πι Ῥταεροβιοπίδ. οοπιροβία 
γεια Άπια ἄισιηεπῖῖ τεβι- 

υ[ωτραίωτ Απίομπι 638, ὅτ. 
Ῥταειοτίταπη ροςβ, ο. 
βπἱβεαιίοποπι ρταε[επεῖς 
απαπάο ππυῖᾶς Εδ., ὃ, Ῥτας- 
τουαπα Ῥεσί, ἵη Ργᾶει 5 

ἆοφπε εαποῖς θρωραον 
ταε[οφ Ιταποῖτ αραιά ΦΙοπ]ος 

| ο ρ7δ. 
νεὶ Ῥίωτος, ἱ 
αι ὥμα Ενω ημας 
εχἰρῖι ὅρο, : Ῥταείεας αὉ 

τος αωρείιας ἵπ Αιῖσα τεζα-  ἀθ: ει 4 μεπήνο ρηπηί- ο Ἴαα Ἠαρεαηε 112, 54, 35, 5. Ῥιαειοίταπα πιθάίμπα 
Ρἰοπίίοπε α ε εἴ ο 050, δ. Πνὶ ἀΠεταπι Πρηϊβοατα 2οὔ, Ῥταοροβιίο πηπ]ῖς ἀεο[ 775, τοποῖτ ἵη Ῥταείοι  ὅοο, ἆ 
Ρἱηκηπαπηρετβοεῖα ΄ οοπηρο[ίια δα: οοτροιῖς ρατήθης τῖνι- 34: νετρῖς ἵπερο ἀθεβι 557, Ῥπαειοσίυπα, ἴπος 475, 36 
Όσο Ππορ]ϊεϊςασεεηίτῖπη {εενεπΕ τα, ἀε[αποίατα Πρηϊβοατθ νο- 54. ῬταεροΠίο πα (μοῦ. εοπι- ἨῬτεος [αὐ]ατῖδ πααπ]ὸ. Ε. αθάν απ 

ορο. δα Ίωπι 5ο7, 17: ομῖὰ α Ραιτο- ΡῬοβῦς εοπιπμπὶς, Ίος. αἆ Ῥτεοπϊνβ ιν απ, δε 
Σ]υιατοῖας ἵπ δοΐοπο 71ο, 53: πγπη]εῖς ὀἀιῆεταττ 106, ο: Ἱπ 745, α - Ῥτο[Ῥγίεγοτιπι οἱ ἀῑασοποτιι οο]- 

7αι, 49: 795, 49 Ῥτορηία ποππιπηιᾶπι Ίτπς- Ῥταεροβιίγαο ᾳπαπάοφμε Ῥο[ρο-  Ἱθρίωπ, κλῆφος 619, 16 
Ῥ]πιατολας ῥτ. αἲξ. 184, 5ο. Ῥ]ι-΄  ειπῖ 535, ὃ πηπίας 465, 54 Ῥτοιαπας, [ει Βτίίταπις δο2,΄ 

τατεµας 1 µελέτη Ἡοπιετ Ρο[ε[ῖνα ἵπ ος, εἰος, (κό Ῥταείεην πιοιπθπϊαπεᾶιη Τεπρο- 45 : 
τά, υχός ὅδι, δι. ΡοΠε[βναπι τὶ ΠρπίβεαΠοπεπι Ἠαῦει ὅρο, ίσια Ρμαγρίυις Παρρειίας [οτε 

38. Ῥταείεπο ἵπ πα] ἴπιιίι- ειος, εἰἴ Ίθη. Μος 613, 11. ὶ 
ταϊάπα, Βημα ϱ [πίμτο αι 

Ῥ]υιο, Ἱαρίτοι ἴπίετις 4οο, ὃ: 
Ῥο[ε[ϊνα Ῥτοποπηϊπα εἵ πο- 

519, ὅπ 
ευ] πείγεα ππάθ ἀῑεῖιφ Ῥπίαρις Ὑοηοτῖς Εξ, 3, 35 
5196, πῖπα φμῖᾳ ἀῑνετ[ιαιϊ ἵα Ὁ[α Ῥταειεηιο ὀ07, 0». ταε[οη Ρεμ ῖας ἵπ ν Ῥοπῖ {[οκαρ 

Ῥοευ]α Ἰρπεᾶ 515, 50. Ῥοεπ]ο- Ἰοησεπάί Παβοαητ 775, ὁ] ο [πϊπτο παπι ἀπ, ὅλι 59, 576, 15 ) 
ταπα γ]ζς Ροίαηπι οἶίπα οοταῖν, Ῥο[ροβιίνα φπαπάθηπε ΡΙερο- 18: 13209, 35: 159, 1ά: 390, Ῥπμηϊνίν παπι ἀειίναια 119, 
δοά, 54: ὅδφ, 0ο ΠΩ ΤΗΣ 6, 54 ὃ: 5ο4, 45: 518, 1ο: 473, 3 ο ᾿ 

Ῥούστεεν 1ρ]ήεἰι [. 4δο, πι ῬΡοβεπια (ποφπο Ἰαβεπάα τ- αά: 47δ, δ4: 7ο, α: ϱ Βι- επι Παος πιο ἀῑσαίας 603, 
Ῥοάστρες δή, το 417, 1ά τάτο [εοππάο 317, 3. ΓΡΓῶθ- 56 
Ῥοειμαπότία ορ- 338, 57 Ῥοιαπαῖ ποια 288, 16 [οπ6 ο [αιάτο [τεπεπα 3ὐδ, ῥἈῬπίονα Γεια Ρε[οτα 1η, ὅ1 
Ῥουπαίία ἱπβτυπιοπια 937, 33 Ῥοιαφ ἆἀοοτιπα, ποεῖατ 6οο, 1ῦ.  Ῥτας[εην ο [ιυχο [α- Ῥεϊναιϊο Ῥτο ποβαίοπο ιδηζο 
Ῥοειαο γῥτούμειπε Παπ άσ(ς 13 σπα, ἀείοοιίνατα 303, 16. Πι 64ο, ὃς α πεβαϊίοπο ααῖ 

απαρίτο εοπτερῖαν μα, Ὁότ Ῥππεσο [αβταρία πιπποταϊ 48δε, Ῥταείοης ο Γαϊμτο [Αοἴηπα ρος- ἀβεται 659, 49. Ῥεναινας 
εοποροβιἴοπος Ιη[ο]εσίίογεν ἄ:ἰ- 46, Ῥιαξεοπες Μετουτία]ϊ γς- σα, αἶπα Ἱπιρείεείωτα ποπ Ῥαπουίαο ἀαἰπφιο αάῑς ὃν 
«πείογρεπιο Ίπερε πα[υτραητ α [εα οαἆμσεο Ιπβταοί 613, Πεοιίτας 619, 5. Ρρτδοίοπε ο τἰνκεῖνα Ρρτϊναινας, ΠΒρετία» 
66η, 58: Ἰσοπία πἴαηνας ἵα ΡΜΠτο παϊίωπα, ποια Παοίτας .. αἰΠτηπαιίοποσα νοἱ θείδαα, 
Ραϊτοηγιηίεί α1ο, οί Π- Ῥταοῖα, λεία 505, 17. Ῥιαο- πα ἠπροεοω 1δο, ὃς -ἀπομβοποπι οοιηροβιϊοαὶ ρατῖε 

ταῖα Πεχίοπο υαπῖυς 104, ἁλεῖ, Άηίάιν 909, 32. Ρ{βς- 107, 18: 596, 45: 095, 90: 97, 11, 58: οἳ, 57, 4 
«ο» Ῥτο ους επ ]οπ.μίη- ο ἀαε ρμηλο ρηππαίρας ἀαίαο 6ὔ7, ὅ7. Ῥταρίοπα ο ῥταοϊετ- Ῥτουεἰομ[ηπα ου νο. 65ο, 45 

Ῥαπι α Ποτη, ἵα ης 13, 11: 603, 1ὸ το αὐ9, 38, Ῥεαοίοπν οκρταδ- Ρτοεῖθ ὗτο περὶ χφηστομαβίας 
αυρηποπίμπα ἵπ νο πορϊ- Ῥεαυθία οὕαεταια [οί Ἱπῃρπὶ- τοπίο Ῥετ[οεῖο, Ἱποτο θίομ]ο 53, 58 
ρυπι 3, 44 Απρπιοηίι εὔαπτας 169, 30 520, ὃν Ῥικε[οπν ο Ρεασιοῖ- Έτουπο Ετου]λεὶ ππαίος Τ δο7, 
πορβριπί πε Ίσπος 111, αὖς Ῥταοριίαιοιος πείρα ὅτο, το πηοᾷϊο 19Ο, 301 119, δὲ  α μ. 
{μεν Ῥτο εἴν ἵπ ἵπβμ, 234ν ρου ὧσο, ὂ, 6 Ῥτασ[οπά «οππρο-. Ῥτουμεοιίο νοσα] οκ αὈίοσίοιπα 
19 Ῥταοροβισπος ππαπισο Άγῃις Πια 46, 37 οομ[οπ 18 το, ᾱ 
Ῥοοιῖεα Πεσπῆα ρεπήπαι ὁδ ΠραϊΠεαίοπο, αγ οά, 8. ο Ῥιπειεήτηηα ἵπ πηπ]ιαα [ροσίε Ῥτο[οσίοιο οπα νοιῖν ας ρτοςῖ- 
107, 63: οοπήρίι εἰίατι Ἰση- 
εαι 438, 1ο: πμπο Ργούμοῖς ἀπαο οροσιαϊπ { αἁπητπηϊ, 
α πωπο εογήρίς ἵπ ἑανόν 508, ἔν οἳ πφοτί Ὁχ, ὅδ. Ῥτας- 
αῦ: Ῥτούμο , Τά, 411 γο- κνκ πας αἲ πας [γ]- 
εαάγος μείτωκο Ι{οἶγ]]αῦαο ἱαπς- αδαφ οχοτείεετα ρο[υπι 085, 

Ῥεαοροβισηίνμ πποποίγ]αυία Όω ἴαεικο . ' 
Ῥτοίμηάα, ορᾶεα οἳ πίρτα 77 
Ρτοῖί ρταῖῖα ρχοςθὰ οἳ ως ή 

δυς ασια 768, δ. [ουσία ρτο- 
ειοβιῖο φπατυρίοκ αὖδ, αὖ ( 

ἀῑνί[ωπι ο 618, ὃλι  Ρεο- 
Ῥήμπι 14 Ἀαδοι, ας αὖ Ἰη]ῆο 
απριπευίασα α[οίοαι ἆχη, 49: 
αἲ Ιπίῆο αὐβοῖης νοὶ 1οπιροιτο 
νεὶ Π]]αῦα: ἱάσεοφιο νο ρατος 
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Ετοπιοϊ]ιοῖ πηπαῖοτ 195, 30. ϐϱ 
Ῥτοπηει]αί Εε]]ο ἀοἐἰ]]αχιφ [α- 
η], ἵπ οΓοςυη νθι[α 501, 6ο 

Ῥτοπιοιίοποφ, προκοπαί 08ο, 48 
Ῥτοποινεῃ ιά 172, 49: Πρηὶ- 

Βεαιϊοποπα Ύμαπι Ἰαῦσαι, οἳ 
ους ατιομ]απα. ποπ αὐπιϊτιαϊ 
67, 17: ὅι1ά, ὃς: Ῥοτί[οπᾶν 
αιοῖ Ἠαδεαι ὅιά, 16, 51. 
υπίμς ροτίοσαε ομα6, ες οις 
διά, ὃὲ1: 615, ὃ: υπῖαδ Ρετ- 
Ίοπαθ α γοσα]ί Ιπείρετο νο» 
Ίωπι ὀοδ, 50: εοοῖον αιιοξ 
Ἰαθθαῖ, [ει οωοι Πεχιοπθθ 
θοπἱίατες Όιά, 17 

Ῥτοποπαϊπα ἴωδε Ροβιϊοπί6 
01ος διά, 36: ρεπηλῖνα 
μας, οἳ «8ο ἀοτίναια 173, 
ὃ: Ῥεϊπατῖνα τορυ]απι ποια 

Ἰιαρεηί ὅτά, 9: βθπετῖ Πο- 
15 οσα Ἠαῦθααι 518, 24: 
Ππριλατὶ παπιετο ἁοωππίυς 
διὰ, 7: ἆπαν [γ]αθας ποπ 
εχεεάυπι 6ο8, 52, «7: Πάπα 
[γ]]αῦαπι εχοοεμτία, αἷ- 
Ῥλποηµραα τοπυΐταπε τὸ, 
α: ἔκτασιν [οι ἐπέκτασιν α1δε 
ἁαἀπιίιιαατ 514, 4: επο[ίῖα 
απαπάο αὐωλίαατ 405, 20: 
επεἰἰτῖσα α ιά αὖ τεοῖαπα ἄς- 
οθηῖαπι σετοπιῖρας ἀἰβοεταπι 
«60, 65: οπε]ῖιῖεα νοεβίεπι 
αὈλοϊαπῖ, ΠΘΩΙρΡθ µου, μοι, 
Με αορ, εν] 

Έτον πῖπα ῬΡο[]ε[ῖνα ποπ 
Ῥχοετεᾶπε «ΟΠΙΡΟΠΙΑ ΡΓΟΠΟ- 
πηῖπα 496, 28: σεπι]ία, εως 
ε [οἱο σεπ]ϊνο Ρἱατα]ὶ ἁι- 
εαπίΗτ 65, 6 

τ Φτοποπιίπα ΄ οοπιροββοποπι 
αοπιοἆο αἀπητίααι 390, 55: 

ε εοπιροίία, εἰπδάεπι Ρετ[ο- 
πιαε, πιπιετῖ, εἰ οα[ας ε[]α 
νο]υπτ ἀ40δ, 18: οοππροβϊα ε 
ο Πε[Ώνις πιι]ία {απ 496, 28. 
) ήν ἆπο ἀά υπο εο- 
ἄεπιμε [αρίοειο δ14, 47 
Ῥτοποπιϊμαιί ατιῖου]ας 616, 
2 . 

Ῥτορτία πθπιίπα εκ ΑΡΡε]]ᾶ- 
τἰνῖς αοσθπίαδ Πιιῖαιῖοπο {- 
ετα ἀτῦ, 309 

Ῥτο[ετρίπα ε Ίονο Ραντ 4ο6, 
ἀπ: ἁλῆτις νπᾶο ἀῑεια 63, 

εἴαο: εαἀεπι αιαε Τε]ίας 790, 
55 

Έτοδρα]ιῖ! ποιαιῖ ἡ 388, 18 
Ῥποιοᾶν Ζευρπιαιίτες οἴϊαιωτ ὅ1ῶ, 

48 
Ῥτοτοὶ Ἱποτις ͵ 494, ἄι 
Ῥτοιε[ίαι ΙρΠΙο Εξ. ἀδο, 21 
Ῥτονίάεπιῖα Ομτὶ[ιαπί ααοά 

εἠιπὶοίς Εαΐππι 605, 
Ῥτονοσατο α ἴοτο αἆ {οταπα, 

αὐ ατοο αἆ υτρεπι 252, 4ο, 
45. Ῥτονοκαιϊοπῖο [ει ΑΡρε]- 
Ἰατιοπῖ» ταῖῖο Αι]ιεπί6 ᾳ. 401, 
ὰ ' 
Ῥεγιαπεῖ Εοτυπα 562, 54 
Ῥ[αιπποεάως οἴιαίας 74ο, 45. 

Ρ/αἶσυς ν 71ο, 15. Ῥ[αἴπιαθ 
ἄχχντι 647, 58. ρ[αΊπαιθ Έτκ 
πι, 4. Ῥ[α]παας Έκλνα 710, 
δο. Ῥίαἱτετί ῥἐπιμερσμός 
30, 1 ' .ν 

Ῥιοίεπιαεμαθ βίΔπΊπα, οἰἴβίας 
65π, 3 μ 

πα 

 ν δ Ε Χ, 

Ῥιο]επιαθιιά βταππα. εἷε 102, 
δὲ; 9δδ, 16: 631, 50: Τά, 
44, Ῥιοιεπαθιθ Α[οαἰοπίτον 
Έταπισι, εἰἴαίας 18, αὃι 61ο, 
4 

Ριοϊεπιασεις ῬΗϊ]οραϊος 130, 33 
Ῥιοἱεπιαῖφ οἶίπι ος 47, 45 
Ῥυετταὰς πίείαπι 559, 16 
Ῥυῤ]ίοο ἴει βίοο αἀἀϊίοια, ἵπ- 
αν οἶνος «ἀῑφιτίδυσητας 55δ, 
56, 
εππρτίοπο αἱαχραπισς, ἀε[ε- 
τυπίας 768, ὅᾳχ, ρυοαδαστυς 
ἁαπηπαίοσυπι αμοτωπάαπι ὃῬο- 
πα ὅάο, 57 

Ριάεπάαπι ππατίπιας 69, δὲ 
Ῥυετῖ [ορισαιαν ετ ἀεοίπιι 

ἀἱεδ [ο[ία [οἰοαπίιαιο οε]ο- 
Ῥταδαπίας, 6ς ποπιπα οἱ 
ἱπιροποβαπίατ 598, 41 

Ριδὴ Ὠεπιειεία απἆο 3660, 5 
Ῥυ]νῖς αιμ]ειῖοι» δο, δ4. ῥρα]- 

νετθ 8ο [ρπιο ἴπάισιας 1πᾶ- 
πιφ ἴπ οετιαπιΠθ ὅ2δ, 5ο, ὁ 
Ῥαΐνετε ροβὲ ετρα Ιβειαῖο 
παπί Γάοιγ]Ι ]άαοι «ἀὔ5, 55 

Ῥυπῖσοα Ἠλίοτία Οἰααδί [αλ 
319, δ4 

Ῥυπίοιπι ([εα Ῥποεπίοίο. τ- 
ταση) νοςαΡ. 1οδ, 54: 106, 
53: 3920, 90: 373, 9ὃ: 56, 
4ο: διά, ὃ: 733, 38 

Ῥυπίςθαε ταπῖσαε ἵπ Βαοσλαπαϊι- 
Ῥαφ 156, 1ο 

Ῥαρί]]οτιπα αεάες Π ποπ εἶο- 
οατεηπῖας, αι Π Το ταῖπο- 
τί εἰοσοβτεπίας, ἀε]αιϊῖοπί |ο- 
ο εταῖ 788, ὃσ 

Ῥυρρίπη τεϊτοβρετε, {ει Ρυρρί 
ἱηωρη][α τειτοσεάετο 205, 1 

Ῥυτρυταε Ππσεπάαε κάλχη Ἠετ- 
μα 486, 52. Ριτριταιί Ππά]- 
οεδ. 951, 35 

Ῥυιτεάο ἀαρ]εχ 526, 5ι 
Ἐγ]αῖεα εἰαάο εαε[ῖ, Ρασαπίδιις 

ἀθεσταπιας φά5, 4 
Ώγιναροταε [αταϊ]ατίιετ ἔαπι- 

Ίαιμφ Ζαπιο]κῖς 4ο7, 45, 57 
Ῥγιμασοτεϊ οἰταπίατ 3289, ἀ6: 

1άεπι Ῥγι]ιαροτῖοϊ . ὀ69, 46 
Ῥγήμα, Ώε]ρμι 300, 132 
Ῥγί]λο εἴἴατως 952, 50 

ο 

Οπαἀτϊπρεπίοσυπα απαρϊ[ταῖιιθ 
755, 40 

Οπαε[ἔοπεο «σοπγἰνἰαἰεο 241, 
51, 58 

Οιιαε[ίοτες β[αϊ ρυδ]. ἆῑι, 1 
Οπα]ταιϊς αἀνετυῖα 981, ιά 
Οπετοις οπιπῖυπι αΓΏΟΓΙΠΗ πο- 

Ώ[πηια εἰ νε] Ῥείπια 258, 
27: εἴ 338, 51. (πετομθ τυ]- 
ποία ΕΒα]οίτατ 75, ὅ2. 
πθτους [αιάϊσα 302, 6 

Θπιπαπαρε[αια πιετοίωπα 66ο], 
5ο 

Ομἱπσεπίοτιπη [επαίις- 525, 11, 
Οωἱπρεπίοσυπι ἁῑνιίιο ὅδ4, 
7 

αἴπία. αι επιρΠοπῖς ποπηῖ- 
ο. α, ' ' 508, ὅι 
Οµἵς εἰ Οπἷά, αποταρ]οἵ Πρπὶξ 

759, 57. Οαἱ5, 4ε [αυ βαπτῖα 
αιιαοτίς 759, 5ο 

Ῥαρ]ίσα Παο Ἱορίίπια ” 

Ἀ 

Βαρ]ῤα ορ. ΑΠγγ. 571, 3 Άλλα Ῥ ᾗ / 
μτα µδαιο αὖἆ ουὐἴσπι 011, 3 

Ἰαιῖο δα πιᾶρί[ἱταῖας πα. 
πεείδηαε ρυδὶ. 501, 56 
τατίοΠΕΠ1 ΓΡ ΠΙΤΠΟΤΗ 
[μας τοάάετο τΙοπεῦαπτυσ 
οπιαες πιαρ[ίταιι ῥὅδο, 52 

Παιιοοϊπαιϊοπίφ [εεφ 726, 5ο 
Ἠεεεπίίογες αἰίο Πρπϊε ααδαι 

νθῖετες π[αγραῦτ νοεαρη]α 
ῥοῦ, δὺ:. ερϊλειί που εἳ 
Ἠοιπετο ἰδαοιῖς υ σάσ, 4: 
Ἰακαπίας διο, ὃη 

Ῥεειις ἵπ τθοῖαπι ποπ αρὶῖ 406, 
40, νιίοε Νοπιπαιῖνας. 

Ἠεάἁίτνα Ἱποπιῖπα Τῦ0., 59: 
Παιρ]ιοίθ βρωτας ἵπαι θ41, 
4ὓ: εκ Ιπιειτοσαιϊςῖ Ὡϊ παπε 
σ02, 49. τεδάίνααι αἆγετ- 
Όταν 705, δ 

Βεάιταυιπ Ρριδ]. {οναο 55δ, 
16, 30 

Ἀεἀαρ]ίεαιίο ταϊηί ειἶαπι ἵπ 
ἀθτίναίοηπο 3202, 6: ει 251, 
5ῦ: αμαῖαοι πιοάϊς Πιτ 477, 
45: Ῥτορτίε απαα, αμαε Ίπι- 
Ῥτορτίε 477, ὁ9: Βί πο Ρε 
« ἴαπίμπα, [εὰ εἴἴαπ Ρε ε 
9οο, 50: οιιπὶς Ρετ Ότενεπα 
τοσα]επι πι 477, ὅ8 
Ἠεάιρ]ίσατῖο ἵπ Ῥταετ. Ῥετέ. 
ποπ Βτ, ου Ρτπε[εας ἱποῖρῖς 
α ἁπαδ. οοπ[. ὁ54, 54 
Λεο[ῖεε Βἲ αιἶαπι απῖε κτ εἲ 
πτ δοι, 327: Διοῖς οἱ Λεο- 
115 [απαϊ]ιατῖς 905, 52, Ιπ τε- 
ἀπρ]ϊσαιίοπο ρταειετ]τῖ οοπ{ο- 
παπῖεπι αἱίαιποιῖες οποτε 
Αιισϊ 598, 65, τεἀαρ]ισβεῖο 
Αιπζα ἵπ Ῥετίεσῖο Ππεπηαῖαπι 
πεϊριεπιῖαπι αἲ α ε9 513, 
38. τεάυρ]εαῖο Αιϊσα 
Ίοησα ποπ ἱπεῖρίς 95ο, 10: 
ΤΕΓΙΙΠΙ ςοτΠ ΡΕ ὤ5ο, ὁ 

Τιοάυρ[ῖοαιιο ειῖαιν ἵπ Αοτῖ- 
Πο [Εεειπάο '755,.45: 755, 
19: Αιάςε Βτ επαῖπα ἵᾳ δογῖ. 
3 661, 27: ἵπ 8οπο 2 Ετ 
οειῖσς 409, 1δ, 12: δι, 
1 

ἀἆ Βεριίατα [ια εχκίραπτ ττ 
Γαῦτι εἲ- ατολῖτεοιΙ, {ο εἲ 
οταϊϊοπί εοπιροΠίοτες 48ο, 

δα. τερπ]αε ἀπῑδε Γβομπι ος - 
6παπῖεθ 549, 48. {Πο 395, 
38: 4οο, το. τερα]α ππὶὰ άδο, 
54. ἨἩεριί]αο αἡερατιο ἵπερει- 
εεῖα: τῖ[ε ποι, αἆ 114, 49 

Ἠε]αιῖο αιίά διά, ὅδ, τε]αιῖ- 
ναπι ποπιεα [ει Ῥτοποπιεπ 
614, 5ο, τε]βϊ]να εκ- ΙΠΙΕΙΓΟ- 
αἰνῖς η βαπι 762, 41. τε- 
ολη ατηου]ῖ ευπι Ρτεερο[]- 
Ποπῖοιφ ἰοσβ]επι ας Τειρο- 
τα[επα Πρπϊβεαιίοπεπι τε απ 
8οῦ, 1. τε]ατῖνωπι ΡΙΟΠΟΠΙΕΠ 
ὄγε ἥγε τόγε 416, 

Ῥεπιῖριια ρατίεῖας ἆπο 1π ὃς 
κφότῳ, ἴτεδ 1Π σφιήρει 377, 1 

Ἠεϊτοσσ[[ο «αηῖᾶ αἩ 
Πεκ τοι υπϊνετί 498, 654. 

Ώεκ Αι]λεπῖς, [ει Ώεκ [αοτο- 
ταπι 161, 160: 217, 56: 560, 
1ο, τεκ ΓΑΟΓΟΓΗΠι εχαπιϊπαμα- 
τας, αἱ εἳ [ασετάοιεν 176, 
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19. τορίαπα ρεπῃς, Γαοτοτηια 
ουτάπι Μαῦ. Αλλοι. ὁφῦ, ὃι 

Ἠλαφαπιαπίλ ππαιες εἰ Ιταμον 
547, 4ο 

Ώμεα ἁπάο αἁντία ἆ. 111, 46: 
3δδ, 50: αιῖά αἱἱοροτ. 791, 
10, 37 

Ώμείδας Πανῖας 576, 58. Ῥήβαν 
ὠκυρόην ποταµόν Αροµοπ. 
Ατρ. α, ν. 603 

Ἠλιερίπα ἀῑα]εοιιι ς νοτῖτ ἵπ ο 
106, 44. Ἠλερίηπι ώσιος ϱἱΟ 
ώνιος 587, 49: ησι ῥτο εκ 050, 
χα. ἨΕλιερίμιας γουαραίαπι 
τθῦ, 8 

Εὐεπῖ οτἶσο 7ο, ὃπ 
ΕΙιεΠ ρατετ 35, 18 
Ἠ]οιοτίσοα ἁῑοιο 3, 29: οι ὃ, 

δι: 1, 47, εἲ αἰδι. νῖ[ε Γιε- 
χῖςοῃ, 

Ἠλίαπιφ Ἠεταεῖ]σαρο Πδ. κιτς 
θά α 

Ἀλοόαπιαφ Π. 154, π: 585, τι 
Ἠ]ιοφϊϊ [εάον ἴπ Τγεῖα «αβεταηε 

310, 6: Ὠοτῖςὰ ἀῑα]εετο αξ 
519, ἃ 

Β]ιοάοε[ία πγαιρῃα  δο], 53 
Έ]ιοοσο ανα ἀγγαςῖ οοσ/τεῖτα- 
ο ἀαιπποία 75, 53 

ΒΗΥΡεΣ, Αε]ασϊ 1ο, 55 
Βίας ἀῑετετῖῖ εἳ ϱε[ίῦις Γοιτ- 

τῖ]ῖρας εἶσειατ πιοε[ίαο 405, 
35. ταν εβιοίεας οαυ[α 224, 
5ο 

Ῥοπια α Ὀατρατὶς οὐ[ε[α 235: 
4ῦ. πονᾶ Ὥοπια 317, 350. Ἡο- 
τπαπα Ἠή[οτια Ὠϊοπῖς 216, 
6, 11, Ἠοπιβπσι {ει Τιαιι- 
πυπι νοςαὈα]ωτα 1905, ἀπ: 
315, ἆθ» 4ὰι, τάς σσ 16. 
6ο, 56: δά5, 7: δ45, ὅδ- 
6ο7, ἀά: 61ο, δ4: δι, 16: 
655, 14: πιο, 5: δοά, 27: 
8ο8, 55: 81ο, 4δ: 82δ, το, 
19, 34. Ῥοιηαπα Ίἴπσια Αίσα- 
π]ιφ Ῥτο Α[σα]ίαφ 104, 35. 
ἆ4ε Βοπιαπα Γεια Γιαιῖπα Ππ- 

4 δρα. ΡΗϊ]οχεπί 501, 2: 
αλ λα σος, 3ς 

Ἑοπιαφ εἰ Βοπιυ]αδ Άεπεαο Π- 
η 40ο, 1: 705, δι 

Ῥοιαο Ππιϊ]ῖ ποῖα επαῖθ νετα- 
16 ἵπ ππαχκί]]α Ἱπὺτί ΓοΙὰ 
στι, α/. τοῖα τοτιοτῖα 760, 11 

Ἡοιαπόάα αεά]βεῖα σα, 5η 
Ἠιῦτιπι πιατε, Βιδτὶ πιορῖος, 
«Βυδες τες, ὅτο, 7: 707, ιά 

Ἠυίας, Τατ. νοςαῦ. 241, ἆπ 
Ἐγιλμαιί [ρεςῖθθ 2ῦ5, 5 

5 

Βαοετ οὔπιρας ἀ42δ, Όγ. τῖ[α 
ἱερός. 

Βασετάοδ, ἱερεύς 7ο7, 2ο. {[α- 
εετὰοῖες Αι]ιειῖ οχαπι]πατὶ 
176, 39: γηϊςῖ εοπιᾶς |εοιῖς. 
{ιβ [ετπιαϊ αᾱ Γετναπάστη οᾱ- 
{Ππιοπῖαπα 501, 53 

Βαοτα, ἱερά Το7, 51. [4οτᾶ σ0ἱΠ- 
αχηπβία 226, 19. [βοτοτυτη -- 
Ποάες 44δ, «44. [αοτογπα ουτᾶ 
πες τοβίηπα ρεπῖθ ΑιΗ. 506, 
1. ΓαεΓοζυΠ Τοχ, Αἀϊπποιίηας 

αΙ οιιγαΙοΓΕΦ8 5603, 1ο 
δαοτ]βοία ππεπ[ίταα, [ει Ππρα- 

16 πιεπῇῦδ Ῥτο Περ. βοιῖ 
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Ότο] 501, κά:  τε[ροτϊ- 
πια, ἰπεοτς; ἀαπιεπιετιζίαπα, 
εοεἰε[ιθαφ ἀῑῑ Ε. 468, 55. 
[αετϊβεῖαπι νε[ρετί οι {[- 
εἴυσι ἨΠετομτῖο 501, 16. [α- 
ετἰΠεῖα Ρο[ῖ ἱπιροτίαῖος [εττας 
Εειοιι 44, 19. [αοτίῖῖιςαπια 
Γαρετῖφ φπαο, εἴ μας ἸπΕετῖς, 
απο ἴτεπι πιοάο 245, 34. [Δ- 
εεἰβοατῖ Βην]ῖν αα]ίά ΄[οῖτα 
διά, 55, [αοτῖβοίυπι ἱτῖπαπα 

/Τ08δ, 17. [αστβεῖηαι Φα] 
Ὅ δο ηποππούο ΠὺΌϊ οβετεῖ νε- 
Ἡι Ώεις 459, 95. [αοτβεῖα 
Ώεο αεοερία, [ει [αετίβεῖα 
Ομηιβϊαποτυσι υπε 4δ7, 20 

Βαβ]ιτας Ῥες οτεπα ἵπ ἱεττὰ ἆθ- 
Εχαπι πηίίετο [ο] γείεγε 
388, 59 

δα] ει αρίαπι Ῥτο ὁαρίδιν αρ- 
ΡοΠία ΕὨϊαπας 303, 18, [α]α 
πημῖαϊα ππαπεῖρϊα Ἱὰ, ο. 
[αἱ [ασςετ ἄχ9, 30 

Ῥσϊεπι, ες Ἠιδτηία]επα 469, 260 
Φαἱαιϊοπῖς [ρεοίες 713, 50. [α]- 
-τατίο ομπα εβΏῖα εἴγουτα 4Γ.9 
60ο, 48, 56, {[αἰιατῖο ατπ]αϊᾶ 
197, 3: αποτ[ατα 65, 06 

Φα] ρταπηῖη. οἷι, αάδ, 59 
Ῥατηπεμς, εἴ Θαπιπεῖ ὅο7, 20 
Βαπιρ[οπῖς αοπῖρπια δ5ι, ᾖ5 
Φαππις Πρεεῖτα 16Ο, 31. δᾷ- 

τηῖμπα γοσαῦ. 3509, 5ο 
Ῥαηρας, ει δαησατι Π,. 7ο7, 19 
Φαπριῖφ οεοΙᾷ «εραβατὶ εἰ εχ- 

Γριϊ [ο]πης ἵπ εκρίαιῖοπα 
εαει]] νο]υπῖβτίας 118, ο 

ΦαΡρΡρ]ιο οπαῖως 3, 46: 77, 7: 
117, 16: 174, 44: 350, 10ο: 
500, 50: 9δά, 1: 449 ὅ]: 
8οδ, ὅδ: 823, 4ο, ΒΡαρρλο 
Αεο]]σα ἀἴαίεοιο αἴα Ἴδο, ὅδ: 
τερτελεπά τας ἆᾱ, 4ο 

Βασππαϊας | 253, δ] 
Βατιοτῖαπι εχετεεὺαπι οἶί {ορ- 

τηίπας 45, 56 
Φατηγπί αἱ]οροτία δ4ο, 4: 7οι, 

30. δατπτπ]α πποπφ 4326, 30. 
Φατιταῖας ππεπῇῃς, εἰ 9ᾶ- 
τυγπο Γαοιαπα [αοτυπὶ 051, 4 

Φατντῖ οἶῖτο Ηιχοί ἀῑο, εἴ «Ἠο- 
τι ρε] 764, δ. δαιγτὶ 
γεια, δΗεπί 71ο, 9. [αιγεῖ- 
εα [αια Πο 713, 

Βελία, κλίµαξ 519, 55. [εαῖα 
Ρυβ/Ἴεο εειατηϊπϊ ΙπίΓρο[ῖ- 
τα ὅσα, ὅα: οἱ 3267, 0. [ελ]α 
τογιοςί8 533, 5): εἴ 200, ὅ5, 
[εαἶαο ππυταῖσν ὅιο, 48, ὃι 

Φεαπαπτῖαθ 160, 209 
δεεη]οὶ αβοπεφ 1π Τ,εππεί Ώπο- 

εμ τεππρίο 501, 4ο 
Βεοριτο τορῖ]ο Ἡ εἴἶδ Ἰπάο- 

χὔπη Ρτας[εςῖὶ α1ο, 48 
Βδε]ο[ίπν ἤ,. ει θελε[ία δανοῖ 

αἲ5 1ὔο, 36 

θονο]ία ἵπ [ἱα επι Ἡοπιογίσαπα 
15, 52: 56, 1ο: ἀλλ, 411 
8”, ὅπ: ἵπ Ἡοπιει Ἡοφο- 
ελα παν δε: ἵπ Λροϊοπιί 
Αιρουαιιια τά, 10] ο, 1η. 
5ε]νο]ία Ριπάατὶ ο, ὀ88, 48: 
45, ἃ 

δεπποί ποτ πιό, 14 
Βε]ανί 1105, 48. σκλαβηνὸν 

ἔγνον δυίὅπο, 
3σειῦαα ρυῦ], 508, 15, 10 

ὃν ο σ νῃ 
Θοτῖπῖα, Θδοτιπῖατιϊ 719, 1 

5ο κ. ἔαγοφ 
τπτ 

τὶ 198, 39 
οτίριυτα «ποιο Ῥατρατϊ- 

[πια σοπαπο ετίτας 711, 0, 
Βοτίρίωτασι ρι πο νΙ [εφυνη- 
τατ ἀεεῖναια; οι Ππιρ]τεῖς, 
εοιπροβτα 226, ὅ7: ϐ98, 36. 
Γοτῖριατα Γετναίωτ σα επι, αὈί 
Γετναῖητ εαἆεπῃ νοκ ὅοο, 3, 
Γοπῖρίυτα εα επι ουπι εοάθτα 
αοσεπία 519, αθ. Ποριπτα 
ελύ επι Γετναῖια {οππα πηπαηϊ 
οΛιιοὶ 4δα, τπτ. [επριπτα ἵπ 
εοπηρο(ὀ ει ἀοτῖν. πααϊαῖα 608, 
38, 55. [οτἴριπταε ἀἴ[εγοραα- 
τα (ζει ναγιαης εκεπιρ]ασίαια 
1εειῖο) ποϊατα 179, 44: 3200, 
οι: θ θὅ δν 28: 98δ, 
19: 19, 49: 504, 48: 08ο, 
31: αχ, ὁδ: 755, 4δ: 758, 
45: 798, 5ο, Γετίριατα θΠ1οι- 
δια 508, 50 
Όπετα [οτῖριυτα οἰαιατ 18, 
33: 3090, 4: 90, 18: 625, δ4, 
Γ΄ δοτίριπτα ἆ.ος πιοςῖς {ως- 
Ῥεϊ γίνεσαι θ11, τε 

Ῥουτας ατρῖ]]οία 127, 1ὅ 
Ῥογί]ας ἀεήαι βπια]αστα [αῦ 

τεττΑ Ἠαβεοι 826, 61. 5ΕΥ- 
Όσα να τας 75ο, ὃ 

δεουτῖ Ηα]ἰτοιμῖϊ π45, 47 
Βεάσητεν ερυ]αῦαυιυτ 469, 16 
Βε]ασί Β1ταφ 9”, 66 
Ψε]βε ορ.1ό5, 55, 45. Ρο]ρὶ, 
[ορ 162, ὅδ 

Φο]ία εἰατιοτ, Ἀρόνος 450, 5ο, 

56. [εἰἰατίαθ εφαµ9 602, 57 
Φε]εαοιφ σταπηπιαί. οἷι, ἄν α7:΄ 

αι, Ὁν. 9οά,-απι ὀρδώ: 
908, 36: 50ο, 49: 05ο, ὅὅ 

Βοπιίπίρας ἀμτιίο μάς ὁοῦ, 
35 

Βεπηκαπιῖ]φ ΟΓΙΙ8 405, 45 
Θεπαιαςδ  [εα  Οοπβ[οτίασι) 

Ωιπβεπίοτάπη ὦλδ, 1Ο. [επα- 
αφ οἱ, νἰτήπα 605, 65. [εμα- 
τ1 ν΄ υἰτήάπαι 437, 56 

Ῥοπεεις ἆ δε]]ο ἱτωπυπὶς 628, 
2η. [επαπι αεῖαν ααἶπια 771, 
4ι, [επίοτϊ α Ἰμηίοτο Ἱτιδι- 
το ερί]χετοα 42, 7 

Φεπ[ππα νοτρα ᾳὐπο ουπι (υο 
οαία οοπ/ἰγιαπς, εἵ ους 
105, 30 

Βεπιεπτία οἳ οταϊῖο ἨΟππεπ ἄς 
νετραπι τοιαϊσί 12, αν ΓεΠ- 
τεπιίας Παιο ἆἀῑο ἵπ Ρορι]ο 
ἀῑειας 753, 46: Ρος ΡταξεΟΠΕΠΑ 
πυπηεταίας δι, 20, -[οπίση- 
πατυ σα πηαίος ΠΜΠΥΟΓΙΦ γἱποῖτ 
48ι, ὃι 

δερίεπασίηφ ΠἩΤΩΘΓΙΘ [ποςχ, η 
νίτρο επφπε ΠΙΔΙΤΙΦ εχ[ογα 
808, 6 

Βορυ]ετα σα τμανηι 4ο 407, 11: 
οἶῖπα Πηνίο]ατα 48, ὅτ. [ορι]- 
ετα πιπ]αηία 282, θ. [ορυ]- 
στο ἵπῄχκα Ἱνα[ία 594, ὅτε, [ρ- 
Ῥἱετα]ος τοἰφμίαο (07, 0 

Βετα εαν Π. ΤΡ 
Βοτ]γοπί Ἰποσς 773, 49 
Ῥυτοπις ἵα Ρ]η]οπίφ Ερίιοπιο 

149, δ4: 507, 48 
Βοτρίς ρεαπµη. εἷς, ααῦ, 1 
Βοτροπίες φμ1ῦυφ Παροσίοτ 1οῦ, 

στ: αν ὅτι [οτρορίνπα ταἱ- 
Ἠμ]α δοφ, δά,  [εεροπί αφ 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟάΙσΟΝ ἄΚΑΕΟΝΥΝΜ 

νλειϊταπιεν 70, 48. Γετροηίθν 
πππταο ντ μην Μετευτιί νἰτ- 
ξαπι απιρίεπΊοφ δια, 4 

Φοτνατὶ ΟΙΠΠΕΦ γα]τ Ώεις ὅφο, 
19 ι 

Βουνί ΤΜε[ΠαΙἱο πενέσται, 1.ε6- 
ἀαεπιοπῖῖ εἴλωτες, Ότείεῃ- 
Ώδιφ κλαρόται 00ο, 32. [ετ- 
νοτυπῃ τωμίσα ουα]ί 4ο, ὅδ: 
549, 40, Γετνὶ πο ἀειιπε- 
Ῥαμιης ἵη ογσαβαίο οει σς- 
εοτο 411, 50: αὐ ἴοσαπι 5οἩ- 
Βιριεῦαπι 516, ὅα: αἴγίαπι 
Ἠαῦοδαπι Τ]οίεί τεπιρίαπα 
ἀθα, 50. [ογνατητα Ἱπ[ρεοιεῖκ 
718, ὃν ἴπ [επνίπτεσι τε- 
αοιί Ἰνεει ἀείεειοτε α25, 
1. [ογνίια νο]υπιατία [ει 
πποτσεπατία 4ὖολ, 1, 323. [ες- 
γ τω18 πιο. 4ποι 5δύ, 2. 
Γοτν]τις ἁὐπιάίανα απϊπαϊ αᾱ- 
ἀπῖτ αδά, 56 

Θοεχ, εξ: Θεχιις, ἕκτος: 4ἳ Φεχ- 
τατίἩ5, ξέστης διο, 50 

Βοχιι υἰτίπσήαο Όαοπεις 497, 
4 

ΒΙμγ]]ας οταεμ]απα ἂς Άτοο [ει 
Ῥαιτὶφ πά7, 50 

Θίσαη9 Λιηοπ, τεκ 715, 66 
Θἰοἰ]ία ιπἶαπειτα 4060, δ, 8ίει- 

Ίωπι Γεια 2865, 55. δίου] ν 
υ[αγραΠ ρτο «199, 47: ν νετ- 
ταπῖ απ ες, ΠΙ εἰνάννχοι, ἐνδοῖ 
502, 4: έσσω ΡΙΟ έσω ἴἵπ [α- 
1πτο 581, 3ὖ: ῬΡταειεγίταπα 
νετιυμῖ ἵπ Ῥταείεηπς 525, 2. 
Βἰομίαπο νοςαραασι 2258, 40: 
διά, 11.676, 11 

Φιάσταιϊιο 16ο, 55 
Φίζοπῖαδ ῥτατηπα, ο. 154, τὸ 
Βίρπα, σημαῖαι 711, 35. Βρπα 

πηλλἱταγία. οοπ!ῖ ἵπβχα, αηιῖ- 
ατα, ἀτασοπα, Ἰδοππι- 
αις ἱππαριαϊθας Ἱπβρπϊία 711, 
30. ἆο Θἰδηί Ηοπιετὶ [ἰδ. 
Ατί[οπϊοϊ ὅ73, 31 

Θἰρπασ]ὶ γἶεοπι Ῥταε[ίαραητ 
οἷῖπι α νετπ δι Ῥετεία Πρπα 
466, 27. 

Βἰρπίβεαιίο αοιϊνα [0 ΓΟΤΠΙΝ 
Ῥα[ϊνα, οἳ οοπίτα 754, 14113 
ει ὕχο, 43. Πρπϊβεατίο ρα[- 
να [πῦ νοςς «ἀεῑϊνα 700, δ. 
Πρπϊβεαιίο ἵπ οοπιροβιῖοπο 
ποῦ ΙΠΗΙΑΙΗΣ ἡπ ἴοῖυπῃ 649, 05 

δΠεπί α ῬΒασε]ο ἴπ Ἱτα]ῖα τε]ία- 
απ πτως ὁ2ὅ, πο, δΙεπὶ [οι- 
τηᾶ τεργᾶο[επίαῖα5 τη [418 [ο- 
πες δα5, 47 

Φἰππῖα  Ἰοσυ]ατίαπα ει αι 
ΑΠΙΑΠΑ αθφ, 58 

Θἰπιοί[ας η. Ρ, 4, 41 
Φἰπιοπίάον εἷτ. 58, 46: ὔο, ὅ]: 

85, 43: αῦδ, 34: 3δο, 1δ: 
507, 59: 415, 24: 61ο, 441 
602, ὅπ:. 7064, 30: 708, 4ο: 
810, ὃ: 817, 50: οὐ[σσιᾶ 
πποιαρ]κοτα ευ 054, 6, δί- 
πιοηίδοφ ἵα Ιαπιδῖν α7ο, 40, 
Βἰπιοπίοοφ ο γενκαλόγος οἱ- 
ταἵύς 7ο, 18, διποπίἆες οἳ 
Βεπποπίά ον ν11δ, 1η 

Βύπιοπίφ Ἰαει, Ῥτο δεευοπῖς 
773, 4ὅ 

Φπηίαοτα οπο]ίας ἁ σπα] [α 649, 
δο. Ππιμ]κοτα ο Ίωτο [πεῖα, 
γοτ[α ἵω Ποπχίςφ 4τι, 1 

π 

Βίπιας Πῖαδἷς Ίντο ντ 58. 
μον να Ῥεπιης Ὠε]ίααῑν Ἱ- 
Ῥτο ντ, εκ Αινεπαςο ει δυϊα. 

Βιπάομῖφ βε[ίαιο 59, τά 
ΦΙπορθορ. ο  αὔτ, ὅδ 
ΒΙΡΜε ορ. - 44, 35 
Βοπ19 ]ασς ο.σ172, 45 
Βίτεποφ α Μαϊ νῖειδε αἰἴδημε 

οτΏαιαο 603, τὸ: ει 1ὸὸ, ὂ1 
Θ]πῖφ, Ῥο]ίευπι ορ. 08ο, 11 
δἰνρ]υς νετ[α[, Ἀοπι. δοῦ, 53. 

δι ςρλας επυα9 Τ 415, 45 
Θ1τ19 Πενβππεη κυκεων δι 
Όπηγσηα 6ς Λοὰ ταασε 56 

. 
Ῥοετατες Ρλ]ο[ορΏυς, πτωχὸς 
αὀολέσχη ἱ ἕ Ἡ 

Βαεταῖες ῥταπηπη. εἴε,  ὅδο, 1 
δοἱ, Ρεπιαδ οπιπ ίσα πα. 768, 

τ ἀκάματος ες Ἡοππετο ἁἷ- 
εἴαδ θο, 20: πιαχκίππα Γ- 
Ίνπα ρεταρίτ πιεηίο Ἠεσαιοπι- 
Ῥαεοπε ὅ2ι1, 1ο: Εδίι ([εα 

«ναπαοτετα αιιταλ1τ) ο πο γᾶ 
57: αηιαν Ὁ πια ατιταὈά 
436, δο. δο]ῖς ππαίες 449, 1ὸ 
ομως απ κ νες 
δο]οπῖς Ἱερον α1ὸ, 47. δοἱοπί - 
Ίεβος νόμος 44δ, 14. δοἷοα 
ο ἵκ παν, 49 

Ῥοποπι5 Ἠηποϊό ας δο, ὃὰ 
ε δοπο εῄιοια νοκ, [ει 6 [οπο 

ἠπιλίαϊα νοσαρη]α 1ὃδ,σα: 2ο, 
45: δ1δ, πά, 39: 818, ὃ 

Βορ]οε]ες Ἰετοῖεο πΙΟΠΠΙΕΠΙ 
ει Δεξίωνος ποπιῖπε Ἠοπογα[ 
356, 6: εἰιαίας 26, φίκνῇ 
4ο: 55, 4: 69, 42: δι, 1δ: 
118, 38: κα 1δι. ἀθ8,..5: 

108, 261 175, 58: 187, 50: 
οὗ, δι: 215, 37: 33ο, 4ο: 
αδά, 55: αὔδ, χά: διδ, ὃς 
505, 4χ: 544, 4ο, 4δ. 546, 
χᾶσ ὅθα, ὃ: οδδν3: ἀλλ, 
38: 4δαο, δο: 4δα, σέ: 465, 
18: ἀφο, 6: ὅδοο, ὁδ: 611, 
δ4: δι, 46: διά,ο: δ43, 
46: κ 37: ὅφο,9: . 
18 44: ͵ λᾶν . 
6ᾳᾳ, εφ 08ι, ος. » 49: 
703, 'ῦ: 764λι 3ο:. 705, ὃς 
760, 4ο: δοῦς ὅ. Βορ]ιοοϊεν 
Αίαςο 249, 4ο: ὅ1ὅ, 7: 474, 
49: 6055, οὃ:τ Αἰχμαλωτίσε 
7δ9, 43: Απότοιμσις 605, 
15: ο.» τίς. ον Λη- 
Ίβοπε χόο, 5: ϱΟοἰελὶ Ἡ 
3: Δόλοψι 5ρ5, αὖ ος 
143, 11: Ἐτίροπε 763, 11: 
Οεἁἱροάο 1οέ, 6: ἀδο, οι 
Οποιπαεῖο 107, 15: Β]αεότα 
19, 6: Ποιμέαι ἀοὔ, δα: 
Ῥο]ψχοπα 11ο, 18: ηριο]ε- 
τηο 50ὅ, 195: Τυμπανισταῖς 
387, 1: ἐν Τυροῖ 747, ὀ8: 
ἐν Τυροῖ ὁ 577, 14. δορ]ιο- 
εἶοα τορτε]οπάῖτας ἀπ, 4ο 

Ῥορβτον ρ. ει 111, ὅο: 161, 
ο: 107, δι α1δ, ὁ6δ: α4δ, 

56: 3ὁ1, δὰι αὖδ, 96: ὅδά, 
1ο: 516, ὃς: 49, ὅδι δοα,. 
1: 098, 45. δορητου ἵα ́  
ο ἀπ, α4: ἵπ Όννο- 
θήραις τα, 4: ἵα Μπα 
δαὖ, 4: τω ἀνδρκίοις µίωοις 74, 
δο: 707, 31 ἐν τοῖς γυναικείος 
τροπαίοις 713, αλ. ΒΟΡΊΓΟΝ 
τορεε]λοπάίεας ὅγὁ, ὅαι [ο- 

- 



ποδι Ψ. 

αρ πηϊπηῖςς υ[ας 774, 
1 

Θοταπας οἴταίατ 605, 6: δέ, 
αν 571, οὅ: 673, 45. ΦΟΓΑΠΗ5 
Ἠοτας]ϊάες εἰταιας 665, δι, 
Φοτάπιδ πιο. οι... 331, 50 

Φονοτπα ο οἱ πα 4το, 19 
αν Ῥοτιο πια αἱ Πτα τι] ετ]οποιθφ ας- 

εορι 01, 36. [οτιος Πρηῖν 
ἀποϊίαο, ετ Ἰρπῖς Ἱπ[ετρια 
Γοτιεπίίαπι ποππίπα ὅτο, ὃ 

Βρα]αχιν Όωτες δοο, 
Βροσϊαίία βεπετα[μυς Γαίνη- 

Ευπίυτ αἲ Ἠοπιετο δ40, 56 
Βρεοιαει]ῖ9 ἀε[ἴϊπαιαςε ρεευπίας 
448, 47: 449, 8 

Ῥρεσίτυπι ἀαεπιοπίσιπι 5068, 59 
δροε]υεαε {αετας 116, ὃ 
Βρηήηρυπι εΏῖρῖες ἵπ ἸεοίοΓιπα 

εἀῖδις Ἱπ[ομίρίαε  ἀσὸ, 39 
Βριτίταν νεο], ατετίας 

Γαπριϊηϊς, νεπᾶ 100, 24. θΡ]- 
τἰτηβ Ῥτϊπηλ νὶ πιανει ἵπ ἀετί- 
ναιῖς 61, 96: αάά, 6. Πο [ρὶ- 
αἴταν ΓΠηχρ]]οίωσα αιαποι Ρ]ε- 
τηπα( 1ο Ίπ εοπηρο[ είς 506, 40. 
Γρίττης. Ῥωσε[επιίς ππαπει εἴ- 
Ίαπα ἴπ Αιιῑσο ρταειετῖ Ρἱεο- 
πα[αιο ε 961, 44. [στης Ῥ]εο- 
πδίπηο ΙΠΙΠΙ πο τω αιΓθ14, 
45: Ἱπ ἀετῖναιῖς φπαπάοπιε 
πωνίαϊίας ἀρο, ὂ1: 459, ὁ5: 
ἁτι, ἀδι η Πεχίοπς ἵταπδιηιι- 
ταῖας ὁ8ὸ, ὅτ: (ταπδρο[τως ἴπ 
«Ἰθτϊνατίοηπο δά, 19: πιμῖαια5 
ουπα πιμιαιῖοπε νοςα] {[ο- 
απεπιῖς 87, τά: Ἰοπίοε ἴτ8Ώδ- 
ππυϊαιατ ἀδά, 41: Ρετ Ἀρο- 

 Πτορ]οπ ἵαπ ουδ ππκῖεταΣ, 
ἵπ παἶθι ποπ 60585, 35. Ἶτπ 
Γρισμαπα. εοπουσία αἲρίταιιο 
Ῥταερο]]ει 641, 4ο. Ερἰσταυπα 
εοπη[ο, Ὀατρα[σϊ [ρεςῖες 
ποι. 56 

δρ]εάοπα ο Α[ρ]οάοπ 197, ὂχ 
Βρ]επάοτ νεΒεπιεπτῖοτ οΠ [ται 

ο οου]ο5 0οδ8, 5ο 
Βροπία ἀθβαοὶ πε Γοἶιτα άοη, 26: 

πάρα εἴπα ἀοπί αἲ {ροπ- 
τη ρο[ξ παριτῖας ἀεάιοὶ [οἱῖ» 

τα 99ά, 3. 
οἶίπι ἵπνθείιαε 145, 5ο. [ροπ- 
{98 α [ροπίο ἀαῖιᾶ ππωπετᾶ 4η- 
16 πηριίας 316, 59 

διαρΏν]ης ῬΒαεεμᾶ τάς, 4δ 
Βιαἴμας Ιπίετίαθ εχοαγαἴᾶς 8ο [ο- 

πεβταῖαε 147, 4. αϊμαε πιᾶ- 
"αλθιθ εἰ Ῥεάίρυως «βΤΕΠΙΕΘ 

147, 3 
Βιερμαπυς ἐν τῷ περὶ Ἰζύπρου 

738, 49 
Φιετορες βΙας 197, 52: 592, 

δα 
ΘΙεβεΐνοτις οἵι. 10ο, 47: 427, 

48: δ44, 55: 773, 49. δτείῖ- 
εἶιοιὶ εχεπιρἰο Ῥαποάίαπα 
εὔπετε (8, 59 

ΒιεΠαιῦτοξυα εἴτι. 377, 90. διε- 
"Ηπιῦεοῖις Ἰρτο περὶ τελετῶν 
465, 54 

διοιεῖ πως ἀῑειῖ 720, 35: 702, 
11 

διο]α ποιῖφ σεις ιτεγῖς Ἱπῃρπίτα 
766, 6 - 

Φιταῦο σεορτ. εἴτ, 79, 30: 447, 
80. Φιταῦο ΗΡ. νι : 396, 7 

Βιταιιῖ «οτι, οἰίαῖας δοῦ, 47 

[ροπίαθ αισγίθιις᾽ 

ς 1 Ν 0 Ε χΧ. 

Βιτάιτῖς ἵπ Μαοκεάοπίνιφ 702, 
3ο . 
φ Βιγρίς α παπα Ἱαταίανη αν 31 
αραποιϊνασα ρταςΓοπίῖ οἳ ἵπι- 
Ρετίεειῖ τεπιροτῖθ γνώωσι 207, 
37. Παβπποιναπι ο ρατι]οὶ- 
1ο βοταιαίαπι 7857, 30, Γαὐ- 

ααποιῖναπη Ρταε[εμς νοτὺογαι 
1π μι Δεϊῖνο βεΏετθΘ 6ΑΓΘΩΠΙΗΠΙ 
{εφαΐτας νετὺα Ῥατγίοπα 200, 
ο. [αιαποιῖνα πποπογ]αῦα 
απαε αςοεπίαπι ἵπ σοπι- 
Ῥοβιίοπε [εινεπῖ, αι ποτ 
αοό 3 

θυῤμίας, ὀβελοί 616, 3 
μον υ[1φ, νίδ, οτί 425, 

1 
Θυἆος ἴπ ΑΠΡΟΙΕ 005, 47 
Φαβπταπα νετετο Ῥοτ νἰςπιαθ 

[αεϊεῦαπι ἀῑῑδ 498, 50. [α[ῇ- 
τας ἴπ εχρίαιίοπα [ει Ια[ῖγα- 
11οπα 757, 

Θυβταρῖα οαἰομ]]φ, τε[α]15, Το- 
Μ]6, ΕαΡῖς ἰαϊα ὅρο, τὸ: τε[ίι- 
Ἡς π[οτίρια 549, 17: ππππτθ 
εχτεπ[ίοπε ατα 4δι, 48 

Βυ]βατεις οἶογ ε ἴρπῖ σαο]οβῖ, 
Πιπαϊπί ετ πα] ρα τὶ 497, 109 

Βυρεχ]αϊίνα οοπιραταϊιϊνί οτα 
τε Ροιῖοτα 005, σά: Ἱπιοπ[- 
γας ρατιϊοπ]αδ ποπ απιταπε 
605, 27. Παρετ]αϊναπι ο [ι- 
Ῥετ]αϊῖνο 6905, 1ο. [αρετ]αι]- 
γα τετππϊηαϊτίο Ῥτο 4εποπιϊηᾶ- 
Ένα [ρεεῖε 674, 1ο 

Βυρῥρισαιίο αἆ [εγ]ίατεαι Ίπι- 
Ῥειταπάαπι 5οῦ, ὅδ. [αρρίϊσα- 
το ποπἆο οἰεασίπα εἴ νεῖ]ετε 
Μαεϊῖα 402, 31. [αρρ]εῖνιας 
αἴγ]απν Τ{πε[εὶ αίμα 4δα, 
45 , 

Βατοτῖαπω ει [ατίοτῖαίῃ Εχεσοθ- 
Ῥαπτ οἰῖπι Εοεπιίπαε 40, 26 

Θυγβατίτῖοιι5Ίαχι 752, 332, 36 
Θγππηασ]5 στ. οἵτ. 90ο, 46 
Φγπιροῄασα Ὠιάγτωϊ 718, 56 
ΘἹΠςοΡε, οιπά εαπάεπι οτᾶτίο- 
αφ Ρ8ΓίειΏ [ετναι, [ετναι εἴ- 
Ίασπι εἀπάετ αεσεαῖππι 521, 
57: τοπµ]π τειτα]τ 497, 35: 
ἵπ ππα εβάεπηιε ἀῑειίοσε 
πι 05, 35: ἁπαγαπα [γἱ]αῬαγαπα 
Πετῖ [γπεορσοα περαῖ Ηετο- 
ἀἴαπις ὃ5. 51: παπι ϱ]]αθα- 
τυπα ποπ Πι 05, οὰ, Γπεορε 
πα ας ἵπ «ϱΟΠΙΡΟ- 
Ποπε, Ρετ ε)ρ[α [ο 136, οι 

Θυταευ[απ] Ματερ]]υτα αοει[απε 
816, τὸ: β Ῥἱεοπα[ῆςο 1Π[ε- 
πιπῖ, πϊ ἔβασον 5ο8δ, 26, ει 
3ὖ], 52: Ψψά Ρτο σφέν Το, 
4ὰπ: ον Ῥτο ε ἵα Ἱπρεταιῖϊνο 
803, 55: οἵ Ρτο ω 8ἱ ον ἴπ 
Αἀνετὺ. 0605, 37. [Πο ἆρμοτ 
ἅρμῳ αάά, δ5ο. θγτᾶει[β- 
πυπα νοςαδ. αιά, 19: 1594, 
15: 904, 41: 3231, 49: 390, 
ὧδ.ι587,.15ο: 039.35 681, 
7: 124, 55 

Θυτίας ἆναε απι]αοτυπη 247, 31. 
Ὀγτίασυπα γοσαῦ. 175, 6: 183, 
ο: 4δο, 4ι: 725, 36. Όγτιβ 
ᾠγτοσαπη Ῥτορβοπίϊος 796, 3 

Ογ[εῖα, Ὁοπιαπα 626, 35 
Θγ[ζοίε οππαι ρ]εοπαίππο [ασια 

8οι, 49. [γ[οίε τοϊτα]ῖι εἴἶατα 
βοςΒΠΙΙΙΠὰ πο6, 7 

ολ 

Ταῦυ]α ορρὶρποταιῖς αρροπ] [ο- 
Ίνα 602, μὴ ταυυ[1ς ἹπΓοτίρια 
ἀεῦίτα ετ ἀε]ίεια 7οδ, 1. ἵπ 
ταυμ]]9 ἀἰσε[ίαο [αὐπ]αε 072, 
38. ταρυ]αο ριῦ]ίσας 673, 56. 
ταῦε]]α τηγβισα Τοῦ, 20. 1- 
Ῥη]ατίας Ἱά [ας 606, 25 

Ταἱοπίπη νατίνπη 744, 21, 08: 
Αοσίπάεαπι, πιαῖα9 Αιῆςο 25, 
11 

Ταπαρτα ορ. 3385, ὅτ. Ταπα- 
ταεὶ ποπ βταϊια [εᾷς» 1δο, 

57. Ταπαρταευπι νος, ὁδὸ, 16 
Ύαταειδ: γι[ο Ταγγαεις. 
Ταταπιίπ οἷτ. 90ο, 49: ΡτοΡΓ. 

ποππθς ειἶαπι αρυὰ θά. 
Τατεπιϊπϊ ὁλίος Ῥτο ὀλίγος 621, 

δα ϱω ΡΓΟ σσω [εὰ πτω θ95, ὅ 
Τατεππί[ηας, [ει Γατεπτίπα 

ἀῑσιῖο 7, 8: αοῦ, 55: 186, 
1: 333, 24: 575, 11: Τοῦ, 44 

Ἔατταεις οοπιτηεμίβτίθ ἵπ ΆΓΡοΟ- 
παυῖσα 199, 6, Ίάεπι Γαταεις 
πο Γ 80”, 9 

Ταυσὶ [τος Πε] ααἶδας ἵπῇ- 
μη . 7τ9. 9ὃ: 774, 1 

ἜΤε]α ἁῑνίπα 51ο, 2 
Τε]ολϊηῖρας ου Π/[ας Έ]εα 111, 

46 
Τε]ενοαε ορριρπαϊ  δο7, 58 
Τε]εε[ιάες οοπι. οἷι. 755, 46 
Τε]ετημς Ἐτγα {, 507, 6 
Τε]ερ]α 3109, 46 
ΤΓεπιοτῖο 10ο, 325 
Τεπαρίυπη [εμ τέμενος αυϊὰ 278, 
7. τεππρ]ογητη εχβγαοιῖο οιιτι 
Ῥτεεῖδις εἰ νοιῖ 546, ᾖὉ». 
τοιπρίυπα [Πραϊβεαπιῖα ποπιῖ- 
πα τετπιῖπαίίοηο νατῖαπι 278, 
δε 

ΈΤεππρις Οειῖς Ζαπιο]κίς 4ο7, 
45. τεπρα9 Έμεαε δατιτηϊ- 
αιε αἱεσοτῖα αἱ: ποϊαϊαπι Το, 
19: εἰ δᾳ4ο, πιά 

Τετοροτίς [ει απαπιῖιαιῖς Ιταῖε- 
Ώοπεπα Ῥαυπστας Ἱπτοτάυπα 
ποππυ]]α δίο, 29 

Τεππαςε αππα[ῖα 765, 326 
Γεππες Ῥτο α[ρ]ταιῖς Τοηῖοε 634, 

16. ἴεπυ]θας ρταεειπηῖ Τεπμθς, 
πηεζ1] ππθάίαε,  α[ρίταιϊφ 
α[ρίταῖαε, ἵπ εαάεπα [γΙ]. 663. 
46 

Τετεὶ [αὈπ]α 111, 324: 360, 3 
Τοτίσοτιπη τε]ὶσιο 408, 2 
Τεγππιπαϊῖοπε πημιαῖα, Ἰηπίαϊα 

ετἶαπι ο εο]ϊπαιϊιο 674, ὅσ 
Τετρ[ίεβοτεν Ε. 197, ο7 
Τεττα εἰεπιεπίοταπα απι(αϊ[, 

458, 19. ΙεΙΓαε ποτ | ηπάε 
235 ἱ 

Τε[αιπεαιῖ [τα ε]λιοὶ γρ 715, 
2. Ίτπ Τεβαίοπε αρρτε]ιεπ[ᾶ 
αιιτίητη λοβοί ὀδο, 15 

Τε[πποπία ἵπ εεΠίπωπι εοπῖθ- 
στα 4ο, ὅ7 

Το[α ἁἰπῖρας νιοταηῖες 75, 49 
Τεβια]ῖ ἴαια [αβταρία 525, 14: 

δε, 17 
Τειεοετ Ότει. πΠάΠίοπο 715. 51. 

Τοιοτί ΠΙΑ 145, 59 
Τεισεγ ϱρτ. εἴτ. 199, 529. Τεισετ 

Ογαῖσεπιις ἨΠ. ο. 210, 33 
Τεχιτῖσες τεχεραπι οἶῖπι [ἴαητες 

507, 49 

1053. 

Τ]να]απιϊ ρΙοτπταϊα 1]ῖο 69, 45 
Τα β[α9 «319, 46 
ΊἹνα[ας Οεγεα]ί 87ο, 4ο, Τ]α- 

Παπά ν παπα 415, 9 
Τ]εαρεπες ῥτατητη εἴτ, 102, 1δ 
Ἔλεῦαο υμπάἆα ἀῑοίαο 4ο, 41: 

4ῦ Απιρμίοπο εἴ Ζείπο εοη- 
ἀῑτας 308, 46 

Τ]ευαἲς Απιιηια ο] εἴταιατ 189, 6 
Ἴμουςε, Μειορες βῖα 45ο, 44 
Ἔπεπια Ἱπαβίαυπι φθίθω 119, 

56. νεα ρεἰπιλῖναπα ἱπυ[ῖ- 
1αἴ ή Γπ6ρ6πΙΠΙστο 148, 16, 
νοππαϊα προς [αερε Ἱπ 
υία πο [απῖ 112, 490. {θ- 
πηαία οετῖα, πο απιρίριια [ι- 
πηεηα 176, 47 

Τ]οιηὶς Ὄοτο ρετ ἁῑλανίαπι νε- 
ειᾶ 210, 66: απῖο Αρο]πεπι 
οταευ]α ἀεατι 445, ο 

Τ]επηϊ[ἱαβοτας ἵπ Αµτοο Ίῖωτο 
16ο, 59 

Τ]ιειαϊ[]ο εἷῖς β]]οταπι ραεάαρο- 
Ρις αϊς, ο] 

Ἔ]εο ῥιραπη. οἴἴαιατ 49, 44, 
Τ]εο εοπιπεπιατῖο ἵπ Οἀγ[ς- 
απι 6060, 11: οοπΙπαεΠΙΑΓΙΟ πι 
ΟαἱππιαοΒῖ Αειίωα Πὸο. 1 2ο”, 
47: εοπιπιεπίατίο 1 1 ρτηπα 
θα) Ιππαςῖ Αείιωπ 16ο, 55 

ΤπΠεοε]κοτειηφ ρε. οἵτ. 597, 9 
ΊἨεοε]ες ἸΝαχιας [ει Ἐτοιτίει- 

[9 εἶεροο οεεϊηῖτ ραπ 
ο], ὃ 

Τμεουστῖτας εἴ. 28, 52: 54, 3]: 
15, 5, πο αδδ ιο 
901], 81: 3411; 4: 015, 90: 
206. 19: 3249, 11: 350, ὅ6: 
385, 14: 2090, δά: 309, 17: 
Ὀυ4, πο: ὅδο, 55, δῦ: δο7, 
δα: ἄ1, ας, ὃς 45η, 1η: 
476. 520: -δ0ι, 30: 6059, 3: 
6065, 2ο: 68δι, ὅδ: ΤΠεοετί- 
115 ἴπ Εγεῖήα [ει ΤΠα]γ[Ι9 
275, 4 

Τλμεοάοτεῖι οἵταϊτιτ 445, 56 
Τ]εοάοτω ὁ πανάγης Ίϊῦτα 

Ῥτμπο περ) αηρύχων γένους 
ἆρρ, 4 

ΤἹιεοάοῖας ατ. εἴι. 05ο, 57 
ΤΠεορηῖς οἵτ, 8ο, δ4 
Τπεορποιας ῥτ. εἴϊατατ ὅ2ὅ, 17: 

ὅρά, τὸ: 96, 56: 612, 4: 
616, 56: 618, 19; 606, 5ο: 
Ὅαα, αλ. Ἴδος ὁ5 

Τ]λεο]οβῖαε Οταεεαπίσαε δες 
Οοτπυ 498, 62. ιΠεο]οσία 
θεπιβιπατῖσα 40, οὃ 

Τ]εο]ορις εἷτ. 209, 18: άι, 
170, 2ο: 0290, 50: 548, 
405, 14: 49ο, 33:06, 
089, 11: 609, 4-: 7δά. 
1 πεο]ορι5 ο. ἵπ Ἄ]αοεβῦπεοθ 
30ο, 7: απῖ εβ οτερ. Να7. 

Τήεοροπαριας ΠΠ. ο. αΤά, 3. 
ο μα ρςς οοπιίεἩ ΤΠ 
Ῥαπιρ]ὴα 566, τά: Ἡπ δἰτεηῖ- 
ης 8607, ο 

Τ μεορεταίξως οἷτ, 771, ἄχ: 788, 
17. ἘΠεορ]γα[έας Ἱιεριπι 3 
Ῥτο αντ 4, 38 

Τνεταεις οοἶἷος 85, 16 
ΤΈµετῖε]εν βρε] 4δι, 39 
Τ]εταιοᾶοα Π. ἀιρ]εκ 445, 98 
Τηε[σο [ειναϊοροπιρα ᾳωαε ἵπ- 

Ππιωτα 595, 320. ΓΒεί[εις Ηετ- 
ευ) αὐγεε[α5δ Απιαζοηας {[οσῖιις 
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4ο, 11: οὗ Φοϊτοπία οἳ Ιπ]4 
εαεάεπι ἵπ ἵμφ νοσατις 950, 
4: οκ[αὶ χάο, 4δ. Τμε[εί Βία 
εκ Ηείεπα 48ο, 19 

Τηε[εις Οοτἴπϊλίαεῶπι Ἠῦτο τά 
χά5, 55 

Τ]ιε[[α[αα Ρατίεε 754, 50. Τ1οε[- 
{αἱ19 δεκάφχαι ἃ ΓΙ ρρο Ίπι- 
ΡοΏιϊ 254, 25. ΤΠεβαϊϊ οιο 
Ῥτο ου ἵπ βεπύτ. Παᾳ. α ποτη. 
1π ος θἳ ον 17, ἀπ: 154, ὃ: 
313, πά: 618, 37. Τηεαϊϊ- 
οσπα γοςαὈ. 3068, 46 

Τμειῖν ἵπ [ερίάπι [ο ταποί[οτ- 
πιατ σ11, 11 

ΤΗήαπϊ» πιαῖοτ 117, 560 
ΠἸιοληήφ µχογ Μγτίπα ὅφὅ, 56. 

Τ]ιοαπιῖς Ε. θιεἶπμ 713, 50 
Τ]οτασοπι Ῥηγραῖ Ιπταραοβηϊ]α 

17,2. ἴλοτασεδ γΥειετ». ἆπο 
49ο, 1 

ΤΊμασος [αἱο ππυταὑδαῖϊ πιαποῖρία 
σά, ὃ1: τε]:σῖο[ῖ πωπηϊπῖς ου]ίο- 
τε 494,10. Ε]ιταεῖα νεπῖογυτι 
αἴπα μπἆε ἀῑεια 147, 51. 
κοίτα γοσαυυ]μπα Το, ὅ6 

Τα γρυ]ας ἨΗΠ, αι. 3205, 1ο 
Τητακ οἰταίατ 508, 18. Ίητακ 
πω δτ. υπάθ ἀῑοιις 277, 
3 

Τ]τίας ει Τία[ία 455, 45 
Τ]αεγάϊάεν 68, 4: 1οῦ, 55) 135, 

20: αΤά, 5: 354, 7: 5060, 26: 
510, 50: 507, 19: 408, 50:751, 
α 755, 43: τά, 1: Τ4Π, 1: 7605, 
35: 777, 13: 797, ὅ5. ΤΗΙΕΥ- 
ἀῑάρς Πυ. τια ὅο0ο, 4τ: Τὅ9,111 
1, τα δα, δο: 1. να 4ορ, 
84: 78, δα ΗΒ. ναι 751, 48, 
55, Τ]ογάιαϊς [οπριυτα εκ- 
Ῥεπ[α, Ἆοι. αἲ δοᾳ, 7 

Την νοπ ας 351, 31 
ΤηνίΠιι οἷι. 620, 55: Αἴ]νεπαθο 

εἰ Ῥϊμιατε]ιο Δίνλιος [ει Διύ- 
λος. ” 

Τηγπηνετ Π. 45, 31 
ΤἨνεπορτες, ΛΙΝ. σοκ [ει Ῥείπεερ5 

119, 6: ο95, 4 
Τ]ηνίαάπε: νί(ε Οτ. Ιπὰ. 

.. απ Τιδίαπι εαπίαϊα οταίπᾶ 60ο, 
54 ) 

Τιπιασλά σας ατ. εἶτ, 
Τίπιαεις ΕΙΠ. ος. 210, ὃ 

Τϊπιοι]ιοιφ ει. 371, 56. Τί- 

πποίλοις Ἰγτίοις αἵτατας 60ο, 

40ο, 58 

δι 
41 

Τηρεπίΐες Π. ; 
ἀοσοι Όοτες 257,  παπας ΠΠΕΤΕΤΘ 

55 
Τ{νοπ Αιτοτας ππατῖτας 4ο, 

4ϊ 
Τίθγμς Ἐίατας Τε Λἰετας βία 
ο, ὁ 

Τους οἴτοππιπεχηφ 17, 37. ἴδ- 

πες υπύαν ἀῑειίοπίφ μπας ε 

823, 16: ΄ Ελαήαπι οδσι 

φοσαυυίσ τε ναίτας 518, 
τοπί αποππα]ία ἵπ γοτρα] ἁή- 
της 35, 20. τοπῖμ ναπίαϊας 

Πραϊβολιιοπῖν ΠΙΜΙΑΠΟΠΕ 
11. δε: 47 1: 086, 8: 

τοπ» ἵπ αεϊϊναο [- 

επθοπισπ]ς εοπιροβίν ποπ 

οαη σπα ντ ρε [εάσπι Ἰνα- 

Ότι 776, 48: σαι ἀθο]ίπᾶ- 

εἶσπα ία ἵπποππυ]ή ὅδὅ, 

26: ἵπ ππειαρ]αίιπα ὀἀθοπκίίο- 

πῖς παπα 986, ὃ, ἵοπαφ πο- 

πηπαΗνῖ ος ᾳεαϊΗνῖ παυ[αἴας ἵα 
ἀπιίγο 473, 47. τοπι ρεί ᾱ- 
Ῥ]αστε[π τοιτᾶσιΙ8 300, 10: 
τα [γβοίει τειτασῖα8 1960, 51: 
1, 44: ουπι [γ[ίίοιο ππυῖαια 

δ9, 14: τειταἨίτας Ροβὲ αὐἱε- 
οἴαπα οοπ[οπαπίετη 781, 65 : εξ 
19, 55: ἀἴαετεβ ϱμαπάοφαε 
ωμίαας 14, 45: Ἱπ [νπεορο 
τοιταήτως 407, 325: Ῥετ ΡΙᾶ8- 
οΠιίοποπι τειταλῖτις 00, 50: 

ἵη εοππρο[ίΏοπο τεϊταΒίτατ 19, 
ὅτι δ4., 4: 119, 55: Αεοϊῖοθ 
γειχαίτας εἴἶαπα ἴα γετοῖ 617, 
95: Λιι]ος πιαϊαϊ» [εεναῖα εἲ- 
ἄεπι [οὔρτυτα ὅχὅ, 25: 40λ,Τ: 
σημαίας, οΗ ἵπ. αἶίαπι οταο- 
πῖφ ραττοπα ΠΙ ιταηςίῖης 92, 6: 
Αἀάτάοπα ποπ πας 60δ, 20: 
ἵπ. πηοιαρ]α[πιο βεπετῖδ παπηοῖ 
1ά6πι 589, 54, 5δ: 6075, ὃ. ἵο- 
πὶ αποπιαϊία Ῥετ ἄροεορεα εἴ 
οτα[τα [αὐίαια 619, 3, 4. ἴοπιδ 
ποπ τεστεδίτας υἱιτὰ τετιῖαπα 
Επο [γ]αδαπι 45ο, 9 

Τοιμπα ο ρατῖο ΠαρίπτεΙ/σεπάιαα 
552, 7: οἱ 2608, 9 

Ττασβιηῖ πιοπῖεΒ 105, ὃ 
ταδιίο: γἰ[ε παράδοσις. 
Τπαροεδία ἵπ Ῥοοίοτε Απ[τατο]ιῖ 

377. 95. ιτᾶρῖσαε Ίατναρ ὅθο, 
54, ιαρὶο ἃ εοππὶεῖ ἀῑδοιο- 
Ρα! ἵα ἐπιτάξ 905, 38. ταρῖ- 
ου νοσαῦ, Τ44, 5ο 

Ττα]]ϊ, οἰία Ὀῖα, Ἑπγπιπα, Τ.ᾶ- 
τι]α 3δ9, 56 

Τταποι]]ο Ἰθτο περὶ βλασφή- 
µων 191, 00. Θμ](]. περὶ ὀυσφή- 
µων λέξεω», τοι βλασφημιὼν. 

Τιαπδρο[ῖο ἵπ ἀεϊναίοπε 08,18. 
Τπαρεζή», ορ. Οο]ο]μίάϊο 506, 5ο 
Τεοευεπιϊ ἴπετάτελας 754, 4ο 
τοις ἹΠρατήταο 768, 13. Πὶ- 

Ῥωμσα ΑΙΠεπ. ΠππετΙς εἴ εἰγ- 
ππο]ορῖα 569. ὃ 

ή ντα πιοπβίτυα 560, ὅδ 
Τ Πσίαϊα, ππαριῖε, Αἴ]νοπ. 705, 19 
Ἔπορᾶς τοχ 7660, 58 
Τηριο]επωνς Οε]εῖ Ε. αάγ, 5δ 
Ττρις Βαοο]ναθ 300, 10 
Τ{ιτεπιον ἴποτας 000, 14. Πτα 

πηος [αοΓᾶε φμαίποτ  4δο, 19 
Τπμπηρ]νι ᾱ- 410 ΠγεπΙΙ, οἳ 

αποιηοἆο αοἴαθ 451, 24 
Ττουσοπήμπα. νοςᾶο. 317, 40 
Ττορὶοάἁγιαε Ρορ. Ότο, 42 
ἵα Τνορ]ιοπί "βοσμα ππαζα ἆο- 

(ειτί [οτα 070, ὃ: οτ 1οἱ, 8 
Ττορ]ιοπί5, Οχαἴοιῖ» Γαὐπ]α 27ο, 6 
Τηγρµο ϱτ. οἷτ. 957, 78: 478, 4: 

η ΗΝ 1ο: 06, 8: 645, 4: 7οά, 
4. Τενρ]ιο ἐν τῷ περὶ πνευµά- 
των 148, Ίο: ἐν τῷ περὶ σχη- 
µάτων αὸ7, 1ο, Ταγρ]ιο Αραι- 
οπἶοπία Ε. ᾗτ. οἴἵαιας 347, δή 

Τιύαο ἱηνοπιίκ Μίπετνα 708, ὁ 
Τπίσα, [εγνοσυπη (μα]ίς, πμ 

Ἱπμοπποταπι 49, 40, δή: οἳ 
0ο, δὗ 

Τυτοῖσα νοσαβ, 705, αά 
ΤγπήκήΒιη ορποϊαρ]ήα. 383, 6 
Τνρ]νοπίφ εα[ἰοδία 205, δὲ: [ο- 
ππσρ (ον 45 
πο” αι, 5οᾷ, τὸ: 041, 
δαι 648, ὅκ 

ἘΤγτήνα [,γάίας ορ. 11, 56 
ντή]νσηας Αιιοπίοπ[ον ζζυοῖαι 

ὅὗο, 41 

ΙΝ ΕΤΥΜΟΙΟΑΙΟΟΝ ἄΡΒΑΡΒΟΥΝ 
Τυτη]ιοπί, Ῥ τ 6 σαι, στα- 

ἀο]ος κά, μή. Ἡο ἆε- 
Ῥε]]αιὰ 535, 59 

τν . 

"γα]ϊ γἰποαιϊοϊ 487, 4 
ο Ναἴα εοτίασεα 11ο, ὅδ 
γαιἰοϊπῖα ἵπ τεβι [οτι οοπίμ]τα 

γειοτῖρ., 11β. 59 
Ὑεπάϊτογες ρυδ]ίοῖ 008, 56. νεή- 

ἀπίοπε ΙχαΠδΙ Τε ἴτι ἱεηΑΠΙ 
Ῥοιεβαίεπι 086, 45: 6057, ὃι 

Ὑοπεβσα Ίππο 1, 31. γεπεβεαε, 
χίρχαι 915, 7. Υεπεπο Ιπβον 
Γοἶα Ἱαου]α 

γεπεῖις οοἷος 
ψεπᾶ, τετήϊ ραιγος 708, 1: ἆο- 
απο ασα ἵα ΓΗτασία υπἆς Ἶι 
Ῥογο ἀῑειί τάγ, ὃχ: α[ιηῖ 
οπβεῖο Ρ]ασαϊιὶ 1οῦ, 50, νεπίο- 
τσι Ἰαπίτοτες εἰ ομ/[ϊοἆεφ 7608, 
Β. γοπίοτυπα Παϊας ο πιατῖ 083, 
51, γοηίοχαπι Παυτί εχροβτᾶα 
4199γ69, τοῦ ἔἼογες (ιαπ αιδε 
η. ορασῖς πεμιοχίρης5 ογείομπῖ 
105, ὅλ 

Ὑοπιαίο απη]ῖ αετεῖ εοπ[ετίμπι 
ὧδο, 13 

Ύεπι» Ρτοργίαπα φα]ά Ίνανεαι δ46, 
ὤχ: ος ΗΡΑ συνοικΊσαε 
Πηραϊης 656, 42. Νεπετῖ» αἁι]- 
τοπία. εί Ρατ. ἀε[οτπς 34, 
14. Ψεπετῖφ τεπερτισας Ιαπιπα 
545, 48. Ὑγεποτῖν απριαεπία 
487, 1ο. ὙΨεπετί [αετὰ οοἰαπαδα 
οσα, 54 
Ὑεμοιία, ἀνόγτα 504, 51. νε- 
πετεῖ τηασὶς ἀεδϊιας πημ]ίογοἈ 
φμαπι αΠΙΠΙΑΠΙΕΦ οεἴοτας 30ο, 
δα, δ] 

Ψετὺα ο ποπηηῖθις ᾳμαπάο βαπῖ, 
οἳ οοπῖτᾶα 161, 4δ: ε ποπηή]- 
Ῥα9. οοπιρο[ιῖΦ ἀεπίναια, «ἆο- 
οοπυροβία Γαπῖ, πό. οοππρο[- 
τα 1ό1, απ: οχ αὐνοτυῖῖς πιη]τα 
Ταπι αθθ, 35: ᾳἩβ ποῖα ἀϊδοετ- 
πασίαχ αὖ αἀνοτο. 66, 47 
εινα [αυ Γαπιῖνα οατεηῖ ΡαΠῖ- 
νὶς ὅσο, ὃ7. γετοα νοσῖρις (ἴεια 
αρποείΌι5 ος Γοεπηῖ5) ἀε[ιτυμπ- 
τατ φπαἁγι[ατίαπα άοο, δ1: Ῥετ- 
Γοπ]ς ααϊρηκάαην ους οαγθαπῖ 
άοι, 5: ῬιπεροΠίοπο [περα 
οὔτοπι 557, δὲ: ἀτγῃαίνα επ 
ποπαϊπίραδ οοπιροβία, Βπα]ειι 
ω γατία παπί 0608, 47 

Τοι]ναἰία ἰάσπα εὐπα Γοηιαϊθ Ἱπί- 
πι ού παις αὖ9, ὅ0: οκ 
Ροαιϊοοῖο ρα[ϊνο παϊα ; άσμα 
εὔσα Ῥτασίοπ Ἠαῦετο νο]υπε 
ἠπίύυπα τά, 1: διτ, 3. νες- 
Ῥα]ία φπαπἆσοφμο α- νετῦογαι 
θες η ἀῑκεσόιαι 60δ, 65, 
γοτυαϊϊῖα ο νου ἵπ μι οοτί- 
πμ... 30”, 20. νοι- 
αἰία 1 ξ οἵ ϕ, Ππούο Ρρτδεῖοτ- 

1, πιούο Πημτὶ σοα{οπαηίσι 
ἵπ Ποκίοπο [υππμας 6ου, ὅ 

γογοιτα οογίᾶσθα 318, 4] 
γοεαίοσι [ο ἀῑοίατος ἵταπτ ος 

ασίος οἳ τε --0, 50 
γοβία Οετος 581, 45. γείίαο Π- 

1η μ]αοτα. Ῥοπούαπίως Γοὐσητία 
ὅθα, ὃ5 

γοβῖρία [οτατηπα μὲ οὐοτεπιῦς 
ε8πος 505, 4ο 

γο[αῖ, Ρορ. αχῷὸ, ο 

471, 53 
ασ, δο. 

. 

γεβῖ εΗΒι[ο Ππα ἁσπη[τα, ἵνας- 
Ῥατοταπα 185, 55, 42. νεβί 
τοτυη οἵάε αἀίατας οἱίπῃ ρε][ες 
ογίπαο τες θαο, 1ο 

Ύτειετεν Ππηρ]ίοθα 1δᾳ, 7 
εχί]λα πο ἰιιαεῖα ταα, αὔ 
για [αοτα 409, 17. ἵπ νφ ροπᾶ 

ἴο]ίιας ρε ήαε 576, 19. 
γιυτανί φπαἴφυς οας [οἶίιαο Ἰια- 
Βαε απἴο εωή[ῃοποπι ὅτδ, 9 

Ψιοῖμα Ρρεάεπι πιονοτθ, Ῥτο- 
ον αν . Ἱωαρς, 45 
Ἰοιπιαο «ο ἵω πιαειαίοπς 
τεϊαρίπατὶ [οἰἴχαπα α- [αοίβοο. 

ζ 108 ο οι. Ἡ ι 
Ἰοιϊταθαητ ρεϊ[οῖ πιοτῖαῖος ρἶατ- 
ἀιδας ο δα, Βν ονομα 
Άποπα Ἱπγεμίαπι 659, 11: 

Ίτεπι Ἴαοιε 618, ο. γεπαϊα 

ψλκίοιοο Ποιόῖν. αι Δον Ἴοτο ο) ση αν, 
[οἶεί δα, 

γΥιάεπάϊ νοτνα ους ποπ. οπα ͵ 
ο π]γο, η οείετᾶ ινε. κε «4 
ο εμπα ἂοου[. οοπ(πμαπτας 
190, 31 ' ) 

βία οι Ἰαἴοαμμήα Ρεηροιπα σα- 
αμις ἵπ αἰπαοά απιππαί ὅδο, 

320. νἱρί]ας ποοίωσπαε 8ο, 26: 
αμ: οχρ]οτατὶ [οτας :δὶ 4ος 
175, ἕ. υ]ρι]ας ποεῖῖα Ίτος, ος 
μας οζΆζυπι «ιιδε]]ψοι 802, 
ες 

Ὑἱποιι]α ἔεττοα ἵη ἱμάϊςϊς οεἶπιι- 
πα]ί. ο 51). 19 

γιπυπα πα μπίρα [ετεπιία Ππαι- 
Ίαστα ὅ25, 44. νἶπο [μήηραιϊ 
1πάϊ 4δο, ὅ1. γὶπῖ αρρετυπα 
εχ[ϊπβιιοπς [οΠ8 19, 63 

Ῥέρετατυπα οοἵ(5 εἴ Ρατίως ἀοά, 
3 

νήει λΠεγοιπ ὅ1ὰ, δὲ: 813, 5. 
νῖτρα τορία, [οορίτυη 717, 4. 
νίτρα τορῖᾶ υῇ εἴἶαπι Ἱ 
Ρταε[οοῖί 319, 49 

Ύιτρίπεαπα 2οπᾶπι [οἶνοτο 44, 
η Ἡ κα, ἁἴππις οἷτα 

οεἴτλο 436, 6. γἰκαιποὶ 
Ἰναϊας εἶποερε Οδ) σα ὃ 

για οπή [ία ο 5 
γιος Ρηϊαίίοπο οἴομταῖαο 429, 11: 

Πια]ίσας Ῥος ατὺο 
686, 5ο: πν 

 .. εαβἰταίφ οι[ίος αα,δδ 
πα]ί νοχ µῶ » 4ι 

τ]γβϊς αγά αάά, 24: Εμ δο. 
Ἰαβ 171, 161 [ογνις 

Ὀπρποπίωαι Ποτοιπι 314, ὧλς 
υπρεπτυαι Ὑεποτίς 487, 9 

Όπρυος ἵ οομνὶνίο ΑΠπριΙαςΟ 
τούτα ] 137, 4 

ἵζπυπι οἳ Όμο ἱπίίμια πυπιοτί 
[πε που πιππεα 707, 1ο 

γοσδίϊφ ἵπ νοςαίοιη ππυίατας Ὠή. 
Γαίααα [σα παἁΩ[αρίανι. 44, 
31 

γοσαύνας ποπηραἰίνο πι] 
η νὰ. ραγιοῖρίῖ ποπηϊπαἶγα. 
προϊν 226, 441 Αιίῖοο ποπιῖ- 
παίν ο Πηα[ἷς 645, 10. νοσα για 
οοαραγαἰνῖ ων πλ] οοηη 
τὰιγο ποπίτο δοῦ, ἀδ, νου γι 
οοορ ατα ἴνογαπα ρ ων οοιπριε 
υάχαπα οἳ τοἰγαλῖτ ἁσορη πα, 
12036, ὰ. γοσϊνΆ ἑοπηροβιίο» 
ποια. ποπ απ 249, δι 
α45, 15. ἃ γουπίνο οµρε ΠΟΠ. 
Βααῖ σοπιροβία 198, 6ο, γοςα- 

505, 4ο 



1ο86 

ενας Ῥοτ [ο (υπ άσσο [δητοπ- 
ατα εβΊοῖ 308, ὅα 
γοοαιῖνο πας οάγεαπί ο19, τά: 
Όσο, 19, γοσαιίναιη σα [πι αμπε 
αὀπητααε, ᾷμΔο Ποπ 67, 5. 
ποσαείνι γοἰαιἰνίό π]]ης ο[ῖ 
6450, 20 

Ύοεες Μαοίτίας, [δα Ἰππίταιῖοπο [ο- 
η] βοιαο 546, 19. νοσθυ]α ο 
{οπὶ Ρνορτίεϊαϊο ΄οοπβετα 510, 
34, 39. νοσῖ ἠπη]αιίο, [ει 
Ονοµατοποιῖα 713, 39 

Ὑο]αριαιοσι αβετεπεῖα α- οα]οτὸ 
ἀεποιπίπαϊα 751, 19, 51. νο- 
ωριαιίς [εάος ἵπ Ἱεραιο 4δ2, 15 

Ὀχγυεν εᾳ[τῖν Ἰοσῖς οἶῖαι οοπς]ἱ [Ὀ. 
Ἠϊπς 16ο” 1ο. πτὶ ΠΟΠΊΘΠ 
εαία αἀνεσ[ο ἱπερο[ίίαα. 606, 
5ο, Ἠτηῖν σαραι ει Ρεἀες ὁ5, 
31. γ][ε Ορίάα, 

Ὀτίπα να]ρὶ ατο[αοῖτ νιγεπιῖα Τά, 
δα, οχ υχίπα ἀ6ΟΓιΠη πι παπα 
Ρε]]οπῃ οογείγαια ΠΒϊιι9 Οτῖοη, 

΄ 

πα Ὀτίον 825, 57 
ἨἘ]τίαο ἀ μπα 952, 1ο 
Όνα Μείρετία 77. ὃ 

ιν  Ἀβνν ὁ 

γιήοαπις ἨἈπίπογναπι Ἰπ[οη αἶτασ 
ὅταν ἄα, γαἱοπαϊ οβίοίπα ὅ5, 
κ] 4 

Ύπ]ρον «άπος «ἀοοῖρῖι δοῦ, ἀπ, 
νπρίδ υτίπα πε νἱτοητία 
τά, ὃν 

γπ]ιγος ομἶαπῃ αὔδημε οοἶτιι [περο 
οοπεϊρίΏ ο δι0, 4ο 

Ὅχοι ο Ῥοπῖφ πιαηὶ σομβ[σατῖο 
ἀοἴοπι ἐχηπονο ροϊοται 510, 14 

Χ 

Χαπιλις Ἠορθοι. τοχ α ἸΠε]αη- 
Όμο ἵπ ἀπε]]ο ἀθοῖρίτας 11ο, 
4: 055, 45 

Χαπελις ΠΠ, εἷτ, 5760, 1 
τιν. Π», Ώε ἹΠπ[α]ί 798, 

το Ἰμτί Όο Οχεῖα ἰπ[, νά, 

ΧεποστατεἙ ΟἨτοπῖσοτιπα ]ίρτο 
1ὸ7, 96 

Χοπορ]μαπες οἷτ. 314, 19: 351, 9 
Χεπορ]οι οἴταιιχ 21 340: 31.3 
481351, 5: 489, 7: 677, 40: 

ὅτο, 1: 681, 55: 757, 15: 778, 
άν: 78, 8δ: 784, 4: 796, 36. 
Χεπορ]οῃ Ι]αμδείας δτο ατιχ 
907, 39: ἵπ Απαη[ι 3093, 51: 
Ίπ ΑΡΟΙΗΠΕΙΙΟΠΘΙΠΙΑΠΙ 775, 18: 
Ίέρτο περὶ πόφων θά4, 4: 1ὴ, 
περὶ ἱππικῆς Τ18, 4: ἵπ Όγπο- 
ειῖοο 506, ἄχ: 678, 27 

Χεποιίπηϊ [γαι ὤρο, 16 
Ιπ Χοιχί εαριῖ οίοια ριὐ]ίσο 

Ῥταεσοπίο ρεοππῖα ὧθο, 16 
Χιλής Αιλοπίοπ[ίμπι ἵπ Ευπιο]- 

Ρί Ὀε]]ο {[οσἷμφ 3203, 49 

2 

Ζαπιο]κίο ΡΙΙ]ο[ 4ο7, 4δ 
Ζατακ 498, 7 
Ζεἶ]ας [οι Ζε]αν 118, τό 
Ἄεπο ! Ομήεπ[ῖ Φιοίσαρ. [εοιας 

οοπαῖτος 729, 36 
Ζεπο Μγπαϊῖαφ ᾳτ. οἷς, όρο, 44 
Ζοπο]ήις ργαπιπι, οἶταιιε 30, 960: 

5ο, 96: 26, 3): 73, 2: 115, 
4: 128, 10: 105, 06: 194, 
46: 609, δ4: 712, 45 

χοδς 

Ζεποίοιμς ρταπηπι, οἷς, ο, 28: 
154, δῦ: 0.6, αχ: 308, 38: 
30ὃ, 353: 371, 11: 4ὖι, ὃι: 
467, 1: 408, 30: δο7, 16, 
432: 65ο, ὃι: σο, 8: 649, 
59: 7ο, δχ: Τά4ο, 34: 186, 
48. τεργεμεπά]ως δοη, 33: 
δρα, 4 

Ζερ]γτιις νἰια]]φ 
Ζοιε Ἡογεπο Ε. 

ει δις. 
Ζειμιο οι Απιρ]ίοι [ΓΑΙΤθ8 93, 

60: Πιοβδυυγί 277, 6: Τ]εραν 
εοπόυπῖ 208, 4ο 
Λειμὶ βία 561, τά 

Ζοάϊασιφ α [ο]ο Ῥεππεαιμτ οἳ- 
Ἰϊᾳμο οαμχ[α ὅθῳ, 48: εοπιτα- 
τὶο πποῖα εἴειις 0φο, ὅα 

Ζοἵ]ᾳς Οεἀτα[επ[ῖ Εταπηπηα[ίσιιθ 
εἰταίατ 111, 54 

Ζοπατη γϊταῖπεαπα [οἶνοτο ἀπά, 
1δ. 2Ζοπαπι [ο]γῖι ΡατΙΙΓΤΕΠΘ 
414, αὉ. 20Π18 ἄργσᾶρ δ0, 55, 
Ζοπᾶ [ει Ἰοχῖσα 4ργρᾷ οἶτοὮ Ἱ]ϊα 
εἴ γεπίτετα, , 1ο 

498, 4δ 
4οῦ, ὅδ: 411, 4, 



ΦΥΜΤΙΡΥ5 1. Α. 6. ΝΕΙΟΕΙΙΗ ΡΔΟΡΙΕΑΥΝΤ 
1ΙΡΘΙΑΕ κα 

-- 

Όταεσαε Ἰίπσυαα Τ[α]εοι τοεοβηΙιαε ορετα ΜΠΙεἩ. Ἀπαϊιταῖτε. 
1. Ε. Ἠεϊισίωτα, ηαῖ Ρτβεξ. εἴ εκεοτρίᾶ οκ Αροι, 1)Υδο. Οτάπη, 
αάάῖά. τοῖμπα ορι9 τες. επιεπά. αικ. Ε. Ο. διµτζί8. 897. 8 πια]. 

3 τιλ]τ. 8 δν 
Οἶνατια πιε]ίοτι - - - 4 τιλ]τ, 

-- [ετριοτία - - - ο τια]ς. 

Βιωτζῖϊ, Ε. Ο., Ἰαμοτ ἆο Ὠϊαίεοιο Ν]αςοᾶ, οἱ ΛΙεκ. 898. 8 πιαῖ. 
(Ρατ 2ὖα Ορετῖς ΜΠαϊτιαϊτ.) - τ τιμ]τ, ἆ ϱτ. 

Όµαττα Γεεῖρι. τ - - τ τινίτ. 18 βτ. 

Πἴουγβιφ ]-οπρίπυαν ἆε δυ)]Ιπταϊς. ΌΟγ. ετ Ἰαι. ΈΏεπαο τες, εἴ 

απίπαἁν. Ἱ. Τουρ1ϊ, ΕὉ. ΒαππΚαπτ1, Ε. 1. ΒαΓι11 Ππτερεῖς 
ει αἰἴοταπα εχοετρῖῖ [πϊδαμα, επι ο... οτίῖσο . αμ ετγῖπηο 

Ιπάτείθαδηπο Ιοευρ]ε[]πιίς Ἱπ[τικίι Β. ΥΥεἶσκο, ὅοο. 8 πια]. 
4 τιπ]τ. 

Ο,νατια Γοτῖρί. - - - 5 τι]. 
ο -ᾱ- Ῥετρατα. (τε]π) - - 7 τι]. 

Εαβι]αό Λε[ορίσαθ, «4πα]εο ἀπίε Ῥ]απιάσπι Γετοῦ. εκ τει. εοᾷ. 
ΑΏΡ. Εἰοε. πωπο ρεῖπι, ετμῖας υπᾶ ου α[ῖ ρατιίπι Ἠϊπο ἴπάε 
εο]]. ραχῆπι εκ «οὐ. ἀερτοπιριῖς, Ίαι, γοτ[. οἵ ποι. οχοση. διά. 
Ἐτ. ἆε Επεῖα. Ο. Ιπὰν ο ουν Ῥτοίεροπιεπα εἀἰιοτί, Εαὐτίοῖϊ 
ποτ. ἴτ. Ἐγτνλατ ἃς ἨΒαυτίο, ἨΗι[εβ]αϊ ὨἱΠ,. ἆς Ατεμί]οσμο, 
Ῥεπι]εί ΙΙ. ὰε Αε[ορο.) διο. 8 πια, - 4 τυ]τ. 

Οµνατια [ετῖρι. - - - 6 τη]. 
- Ρετραπι. (νείιπ) Ἡ Ξ - 7 τιμ]τ, 

Ιάοαι Τάδετ. Ότασεο. Ὁ. ποι. Ἐτ, ἆθ Ευτία οἱ αἰ. δίπο ὨίΠ. Γα- 
υε]οϊ, Ἐγενν]εὶ εἴο. Ὁ. Ιπᾶ, δίο. 8 πηδῇ. τ τα]. 16 ρτ. 

ΟἼνατια [οτῖρι. Γ - 3 τιλ]τ. 4 Ετ. 

Εασάσπι [αμι]ας, βτασςθ, ο. ποῖ, 6ἳ ἰπά, δολποιάθτι. ἴπ πια 

{ομοὶ. Άτο. 8 ππαῖ. - ώ Ἡ 12 ῥΤ. 

Οἶατία Γετρί. - - Ὁ τ τιη]τ, 4 βε. 

Επιρεοε]] εἴ Ῥατιπεπίά] Γταρτησπία οκ «ο. Ταχ, Βἱ5], τε[Ώτ. 
οἳ Π], αἲ Α. Ῥεγτοι. Θἰαιαὶ αρῖτας ἆᾳ βεπιίπο βτ. Τοκία οοΠὶ- 
ππεαι. Δπαρ]ιοι απ Απ ἀο οοο]ο οἱ πιμηο, 8ἱ0, 8 μμ 

{θ ϱτ. 

Οἵνατια [ετρι, ” - .λ ῖ τίς, 
-- πιεποῦτ, (νο]ία) τ κι τ τιρ]τ, 16 στ. 

Ῥϊιπάατὶ Όρετα αππε Γαροτ[αητ, Τοχιυπι ἵπ ᾳοπηῖπα ππαιτα τοβῖτ, 

οἱ εκ βάς Ἠνκοτ. Ν58. ἁοοτοτήπι(μς εοπὶεοῖ, τ6ο. 4ΠΠΟΙ. οξ]τ, 

{ε]νοίία ἵπιερτα, Ἱπίετρτ. Ίαν οοπιπιοῖ, Ῥετρ. οἳ ἱπάά, αάῑ. Α. 

ἨῬοεεκλμίωφ. Τομ. 1, Β. α. 1. 81. δή. 4 πιαῖ. 1ο τιλ]τ. 

Οἶνατία ΡρείΡ. (νεα) κ. - - - 10 τήν. 

Τοπιί ρεϊπηῖ ρατφ Ρείογ Τοχίππῃ Ροοίλο εοπορ]σειῖτας Πβγοταη 
ρα [ων άῑο τουοπΠτωαι, ἆποτυπι ἀε[οηρίίοποπι ῥτπε- 
Ειίο [αρρεδίαϊ, εὐπιφις -αὖ Ἱερου ππειγίεας οοπ(μίαπα, Ύ πε 
απ αἶτετα Ρατίς εκρ]εβπίυγ, Αἰιοτα Ρατ οοπιίπει ἆσ πισιτί8 
Ριπδ αεί ντος ττον, (αἱ θα ργπεσερία Απιῑ ππειτίσπο 6ἳ πιω [ίοςς 
Οεαρεστυπῃ ὀἀοεσπίας, επι πο οηΗεἷς απ Ριπόάστί οαγπῖπα. 
Ία εαίεε αἀάῖτα εἰί ταῦα]ὰ Ότασσκο ππμ[ίςςφ τησ οκρ[ εκ ῖν 
ἑζοτνίσας.) 

Ρο[: | Εἰπθάσπι Οατπῖπα, Όταεοσς. Ἰπ υἷωπι ρταε]εοτ. α. εοᾶ. { πηαὶ, 

{ 

.  α αιλνίεν 

ΒοεεΚΗῖ1, Λπρ., Οοπιπιεπίαήοπεθ ασαἀ. Π. οοπῖ. [ρεείπιεα επιεπά. 
απ Ρἰιπάσσί Οατπαῖπα. 8ττ. ἆ πιῖπ. α- 

Αρραταιις Πτογ. ΤΠ τοπαί, 9. ἵπάά. Τ. Υ. ἴαφς, τ---ᾱ- (Οαια]οξυς 
ντος. αρυά πιε γεπα]. Ο. ρτοιῖῖς.) 8 πιαῖ. - 3 ταῖς, 

Οτοβονϊ Οοτίπιμϊ οἳ αἰ]οτ. Οταπηππαιϊςοτ. Πε ἆς Ὠϊα[εειῖς Ἡπ- 
βυᾶε βταεσαθ, αμ. αάά. πυπο ρεῖπι. εἆ. Μαπιεῖῖ ἈΤο[ο]νορτ]ϊ 
8). 4ς νοειπ ραΠιοπῖ». Ώεο. εἰ ο. ποτ. 6. Κοεαίϊ, Ε. ]. Βα- 
ΑΠ, Ἱ. Ε. ἨοϊΠοπαάϊ [αΐσμιο εᾱ, 6: Η. Βεἰαοβο. Ἄσς. Ῥαδίῖ 
Οοιπηεπῖ. Ραϊδεορτ. ο. ΤΑ0ὺ. αεπ. ΥΠ. 81. 8 πιαῖ. 6 τη]. 

Οἶπασία πιε[ῖοτι - » - 6 τήτ, 
- πιοπιῦτ. (νε]ῖπὶ - - - 1ο τι]]γ. 

Ώτασοπ]ς Θιταϊοπῖορηῇθ ]ψοτ ς πιοιτὶς Ροεῖ. Ιοαππίς Τχεισαε εχε- 
Εε[ῖ ἵα Ηοππετῖ Πιαάσπι, Ῥεϊπ, εᾱ. Ἱπάά. αάά. Οοά. Ηετιπαῃ- 
πμ. Όωπι Αρρεπά. εοπῖῖῃ. Ττίε]απι εἷο. 811. διά. ὃ ππαῖ. 

3 τιηνὶς. 18 Ετ. 

ν 

Οἶατία πιε]]οτὶ - - - 5 τιη]τ. τθ ϱτ. 
--- Ῥετϱ. (εεἰῖα) - ' . - 5 τίς. 

Ευπρίάϊ ταροεᾶβῖαο οἳ Ἑταρπιοπία. Ἀοο. Ἱπίετρτ. αι. οοσγεκ.. 
Ὁ (ολο]ῖα ᾖτ. ο Οσο. ΝΙ98. ρατιῖαι επιοπά. ΑΔ. ἈΙαπλρίας. Τ. Ἱ. Π. 
ΠΙ. 815 ---τβ. 8 πιαῖ. - - 6 τής, 18 ετ. 

Οβασία ππε[τοτὶ Ξ ο - 8 τιο]τ, 14 ρε. 
Οὗασία πιεπιῦτ. (νε[ῖπ) 

Ορρίαπί ΟΥποραιῖεα οἳ Ἠα]ίευιῖσα, αἆ βά. Πὗτος, Γετῖρι. δπιεπἀ. 1. 
Ο. δεμηείάετ. Ἀεσεά. νετίοπεν Ἰαῖ, ππεῖτ. εἵ ρτοῦ, Ρατ. απεεὰ. 
οι ἱπάοκ ρταθοῖτ,. 813. 8 πια]. ώ - α τὶς. 

Ονατία πιθ]]ουὶ ν Ξ . 3 τιν. τὸ ατ. 
- Ῥοϊβαϊη, (πο]ίπ) Ὁ ὦ, 4 τι]τ, 

Ττῖσλα, Ελίας οἵ Ἡοτοάίαπιφ ἆςο πηδιεῖς,. Ότασςσ, Ρεῖπι. οὐ. Ἐτ, 
ἆά Εωτία. βτή. δ πια]. - - χα ϱτ. 

ΝΠατϊαϊ τα Ῥτου[. «Θγ, οἱ Ίαι αἆ Ρᾷ. Ἰὗτος, τηαημ[ος. τοςση[. 
αὐποιατίοπεκα. οἱ ἴπάὰ. αὐά, 1. Ε. ΒοϊΠοπαάς. διά, Β πια]. 

« εὐχ]τ, τὰ Ετ, 
Οἶνατία Ρουρ. (νεα) ο... - - 5 τὴς, 

Ρογ[οπί, Ἠΐο,, Αἀνοτ[κεῖα ποτ. ᾱἳ θπλους. ἵπ Ῥοεῖλ. ὰ συ. οκ 
[εἱνοδἷε πι], Ῥου[οπί αρ. σα δ. 9, τω, Οαπίαῦ. τεροῖ, ἆδ- 
τοππρῖ, οἳ οτάῖπ. πος που ἰπδά, ἱπ[ίτακ, Τ. Ἡ, Νου οι 6, 1. 

ΓΕ ονπβοὶά. Ἐὰ. Ἱονα οππσης, οἳ Δμοῖ, (Λοςσά, Οὐῖσεν. ποῖῖς, 
Ἱασσμφί οἳ δεἰιασ[οςί.) διά. 8 πια], - τ τν έτ, 18 ρε. 

Ο ατα. πο] οτί - - - 3 τε, 8 6. 

δροῖα, Ε. Α., Όοππποπι. βοορτ. οεἷι. 49 αβτο Ττοίαπο ἴπ ελιποί- 
μἱδ, Ἠοπποτ, ἀείος. βιή- 8 να). - Γὰ 

Ονατία. πιο]ιοτὶ - . « Ει. 

Οἰεστομίφ 4ο Ναιωτα ἁοοταπα Πδεὶ ΠΠ, κά Οοδᾱ, πι. ραπία πυπς 
ση Ἡ 

12 βι» 



1οδο ν 1ο0ο 

Τφεῖαι, αάλίυίίογ. βά, 1δεβΏ[: οἱ οπιοπὰ. 1, Ῥ. Ἡοϊπδοτί, 816. 
ἱ ων, - - α τιη]τ. 16 ρε 8 πια]. 

Οἶλατία πηε]ιουὶ - [ ο α τλ]τ. 4 ϱτ. 
Οματία πιοπλδή. (Υοἱῖω) . ῤη, 4 τυλ]τ. 

Βἰπάατῖ Όροτα, Ότασσο, Ίατ. ἵταπο]. οαὔΠῃ, οι ἨΙ[, ᾱ 1. Οοα. 3 
τομι], Ράΐαγ. δο8. 4 απαῖ, ο - 7 την]τ, 

ο 

Τμεοραϊἁἶς Ε]εδι. Ἐκ βᾷ6 Ἠ]του. πη5β. σεσεη [Πχ οἵ αμοιὶ. Ὁ. 1ο- 
ξ δγ]υυτθ οι Β. Ἐ. Ῥ. Ὀτυμοκὴ, εἄ, ΙππαΣ, Βεκκειωφ. 119 

1812. 8. πια]. ἳ 1δ Ργ.[5. ᾖ6 8α0γ Οταπιπιαῖχα Άταῦο. 2 ἴοπνες. αν. ΑΡ. ἃ Ρατῖφ. 8 πηαῖ, 
Ολατια Πιθ]ΙοΥ ͵ χ ]ητ. 1ο τιμ]τ, 12 βτ. 

-- Ῥειᾳ. (πετ) αχ τ]χ, 16 ρτ. ζ 
Ώια πιόπιο ΟἨτε[ιοπιαιμῖο αἴδὺς. 3 ΤΟΠΕΘ. 19ίᾷ, 990. 8 πα]. 

Σ.οννῦι, Ποῦ.,Ὀ τα εἴεσιῖοπθφ ἆς Γαοτα Ρου[ί Πε ταδοσιη. θα] πποῖτ. ΠαΓ. 1θ τιμ[τ. 
-. Ἔτεν. οοπβαῖ. οἳ οταιῖο ΘΌτεν. Ὁ. ποι. οἱ ερίσι. 1. Ὁ. Ἠο]ναε]ὶς 

{πὶς απἰπιαςν. α]. εἰ. Ε. Ε. Ο. Πο[εππιμ]]εγ, Ἱπίαπι Ο. Ε. 
Ἀιε]τετὶ ἆσς αει, Ηὺ. 1οὺῦϊ ἀεβα. ες Ο. οἶθί 4ο πιοιιο Ἠατ, 
εοπππσηα!τ. δ1δ. 8 μην, - Ξ 5 Ὀι]τ, 13 ρτ. 

ασια. πηε]]ος, 5 - 4 τὴτ, 

Ύογαρβε ΡΙΙκογεδηµε ἆεθ ]9]οφ «αὶ 8ίοἷ]ο, 4ε Λ]α]ια εἵ ὧς Γαραχϊ 
Ράι Ηοιε]. 4 ἴοπιεθ, αγ, ΒΡΕ. ἆ Ρατ. 783--87. τογαὶ [οἱ 

αρο τής. 

Ε. Οοπιτ, Ὑγαἰά[εῖα οι Ρ. Κἰιαθο] Ῥίαπιας τατῖοτες Ἠιηρατίεε 
ἴη]ρεπαο εἰ Ἰοοπίμ. Ρίο ἀλλ, 37 Εαθεϊομι, Ὑτεπηαθ Απῑὲ, Ῥοειαο Ἰατϊπϊ πΙῖογες. Ίεο. ποῖ. ΥΙτογ, ἆοοι. οἳ [α1α8 απ], 1. 0Η. 
808---811, τογα] [ο]. - - 537 τιμ]τ, 13 βΓ. . Ὑγετηδάοτε Τ. 1. Η. 11. Τ. ΙΥ. Ρ.τ. σα. Τ. Υ. Ῥ,τ. Ίδο--- 88. 

8 πια]. - - - αι τίἨ]Γ. 

ἜΤοπι. Ὑ΄. Ρ. 1. ει Ἠ, ΥΠ. ῥτούϊεταπι Ηε[ααὶ ἵα Ὠ]μ]ίορ. ΕΙεεκ- 
εἴ[εν. 

Ώ]ο Ὑγατιρατς, εἴπ Οεϊσμι ἵπ [άπε Οε[άπμεα, ταῖε [άμί ΤἹαπῖ- 
{εἩα[εαπ νοι Ὀδιπίίεάι, 12. - - 12 ϱρτ. 

Ο, Υα]ετῖ Γἱασεϊῖ Ασξοπαπιῖσσπ οτί ΠΠ. ς, ποι, Ῥ. Βιγπιαππὶ Ἱ. 
Ίπιες. εἳ [ο]. Τ,. Οαυτίοπ]φ, ΑάΦ. ΜΙα[επὶ, Ἡ,. Ῥαἱρῖ ΤΗ]. 1. Ζἱπ- Θίαπια υπά Οαἴπιοιτ: εἴη ΟεὐῖοῖὮε η Ζτγεῖ Οε[άπρεπ, ππὰ ΑΛάα- 

πηβ] οὖες ἀῑο Θε]όρξαπς ἆάν εῖοε Ύου διερίιεὰ. Με 
αν ο εν ος Αα ΗεἰαΗὶ ο. αἰν ἴνος, ος αι {εσας Κιρίετη νου ἈΤειιενὴ εἴιεχ, 11. 3 11 µτ. 

Οι λεία Ὄλιενα Ἡ ζ σ μι ΠΙΠοῖτε αὐτόρέε ἆα Οαὐΐπει ἀά5 πηέβα]]εε οι απΏφαες ἆθ ]α ΡΙΜ]. 

ἜἘγτιαεϊ ᾳὖδε Ππρειβαπῖ οπημία, εο]], οοπιπιθηῖ, 1], ο. Ο. ΑΛ. ΚΙοζ- ἑρόχ, Ρας Οοΐμιοαα, Αν. Πρ. Ρας 8οο. 8. ααὔητ, 12 βε. 
χὶωδ. ς. ῆφ. 707. 8. - - α τίμ]τ, 12 µι. ον ς 
λα Έεατα - 3 Αν 5 τἰἨ]τ, 8 δτ. ἩΜιχταγ Ὠε[εῖριϊο ατιετίατ, «οτΡ. Ἠμπη, Ἱρίαι, 4- 16 ῥγι 

Τδαπ ΦορΗἩ- Όταιίοπεο οἳ Γουἱαππαιίοπθς, Ώτασσο, Αά [ὰ. «οᾷἆ. | Ε αγ Κυ] Εαυπᾶα Θαεεῖσα. 1914. 3 τομαί, 8. 13 τ]]ς, 15 ρτ. 
τη. τος. εἴ Ρετρ- αἀποι. 1]. 1. Εξ. Πεῖσκε, Ιν Τοιπ1. 7ου. 97. 

8 πιαῖ. Γ 5 η 5 16 τηλ]τ.Ε ---  ΜοποσιαρΏία «ὔχαΡοτ, Φµ6ς, 1Ρίά. 8. ω 30 6Γ. 

Τ. Ο. Ἠατ]ε Ιπιτοάιοιίο ἵπ Ἱϊβοτίαπι ἴπσιιαο στλεσαθ. Τ. ]. Τ. ΠΠ. Εἰοᾷειῖ Οριίου]α οταῖ, οἵ Ρουι. Ιδίά, β. 70ς. η ας 8 ετ. 
Ῥ. τ. 2. δυρΡΙ. Τ. 1. Π. Ἐδιιιο αἰτ, επιεπᾷ, 6ἱ Αιεῖ. 702. 896. δα. - 7 τΕ]γ, 4 μτ[ ὁ . το τ 

Ειμκά, Ημτὶ δαρρ]επιεπίοχ. Του. 1. Ξ α πἨ]σι α. ρε. ο μ αν η ο ες λ κ) να τα, στι Ἡ. - Ξ ϱ τ αἰρ]τ, 16 ϱτ. Ίάεπι Ἰΐρετ. Ολατια πια], . - 1οο ΤΙΣ. 
Βοηῖριοτες ὮῃηνΠοσποπαοπῖας νεῖοτες. Ό. εἰ Ἰαι. Ἐκ τος. Ο. Ῥο- 

τα[οῖ οι Μ. Ὀγ]Ῥωχαῖ]. Ῥεοα. απ]ηιαἁν. Ὀν)Ριχςῖϊ οι Ὁ. 6. τι] οτί 
τω ἨΤε]απωροἆθτα επ:επἀ, αάά. [αᾶδᾳ. αἀ[ρετ[ι ποτ. 1. 6. Ε. Έταπ- 
αἶις. 789. 8 πιαῖ. Όματία {0η - . 5 τι]. 

Ὀπίνοι[α]]εχίσθη, Ίετππδρερεβει τοη Ζεά]ετ. θΘή Ἑδηδε υπὰ 
Ῥάπάο δαρρ]επ. Τιεῖρ2. Το]. - 1οο τής. 

Ι Ραριϊ ἀλρ]οπορηοϊ ταεσο]ή εἆ Π]α[ἴταα ἁαὶ]” Αβύαιε Ο. Νατίηῖ. 
6 δρ. Ἱπ Βοπια, 8ο0. Εο]. - - βή-τιλ]τ. Ἐνππο]οβίοοιπ ἈΠαρπαπη, Βυρετίογιπι εὐλίοπαπ νατίοταπηφιο αι- | ας 

Οµασιά παε]ίουὶ . - - ο 5ο τηήτ. εἴοτωαι «εο]]αίοπε τερυτβαίωτα, Ῥετρεῖ. ποῖ, Πα, Ἱπὰἆ. 

ηδεττ. πετ. ορετα Τσίά. δγ]δατρι, Εάῑίο πού οοτγεοῖ, ({ἴμά. 
ο. Η. θεμαε[εεῖ.) ἆ τωδί. 816, 

Οἶνατία Γοπἱρτοτ]α 
- Ῥετραπι. (γε) 

«ατομα Ρίάεσοτ, Ῥαϊΐταπι ἵω Οεἰαἴεπεµυπα οἳ Ιῦχον Βεριπι. Ἐά. Ἱί- 
εερΒοτο΄ Ἴ]ιεοάοκο, «ταεςε. 3 Ἰοπαὶ, ΕΑΡΙ. Γωπρτ, εί. 273. 
75. [ο], πια]. - - - 1ο τηε. 

Ίοβαπ. Ἠεάννὶς ΤΕεοσῖα σεπεταιϊοπῖς οἳ Γιποιϊβσαιϊοπῖθ Ρἰαπίατιπι 
ετγρίοβαπι. μππ. τεϊτασιαιᾶ εἰ αποία. ϐὉ. ταθῦ. 4: εο]οτ. 11ρί- 

Ἐ]ερία αἆ ΝΤ. Ὑαἱετ, Οοτνῖπαπα ΝΤο[αἷατα, ε. οοπππιθηΏϊα:, ἆς πι- 

Γαππρι. αποῖ. 7098. ἆ πιαῖ, - - 1ῷ τιβἰς. ειοτε εἴ ουζειν. ἰω[. Ο. ». Ε. ΥΑβΜεγ. ὃ πιπὶ, 816. 13 ϱτ. 

ἍΤαιχ, ὧε Ῥτα[ίε Ιω{Ηιμῖσπεφ απα]γιίοαο. 11Η, [απηρί, ΔΠ6ΙΟΥ. 913. 4. 
ες 6 τησ. 11 ϱ. 

Ανα. Γοτοε][ταϊ ἴοιῖαο Ἰαπιαής Πιεχίεοπ, «ιτ. Ἱ. Ἐασεϊο]αί. Εὰ. 
348 Ἰουυρ], ᾖ ἰοταῖ. Ραΐαν, 896. Γοἱ. π 3 τ]]τ. 

5δαηῦ Ῥτε]ῖος 

ἡατ, ΤΙσο]αϊ Τνοχίεοπ Οἰεετοπίσπαπα, εᾱ. 1. Εαοςἰο]α[ῖ. Ῥαϊαν. 734. 

Ρ]κιοπῖ Όρετα. Ό, εἰ Ίατ, εᾱ. Βοεσκὰ, Βπταιααπ, Ηεϊπζοτί ϐἵ [ον . Ἄ Ξ Ξ : 7 τής. 
ΘεΏεἰσσππα σετ. 8 Πιαῖ, 

Ἐμηρίάϊε Τεαροεδίας, Εὰ. Μαιιμία. ἩἹ. ΙΥ- 

ΣΤΥΙΟΙΟΟΙΟΟΗ. 

ἈΠφεε]]απεα Οκασονὶοπίῖα, Ῥ. 1. 1. Οταςογ. ΦΙά- 4- τ τε, 6 ετ, 
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τορς - ἱ ὁ ζ 1ο0Ἀ. κ.“ 

Εαῦιυ]αο Λε[ορίεαε, ᾗτ. ο. ποῖ. Οοἵαγ. Ῥατίφ, 811, Α πα. 6 τι], Ἐτ. ΤΙπάεπιαπα ἆς Ἰαίπαε Ἱπριαε “αεεοπιίθης 11. 1. Τρί. ιδ. 8 π 
ος πια, - μα ος ον ο 4 ξτ. 

Ῥ]υιατεή Ὑϊταε ρατα]]. 6. αὖ εοά. εἀῖτ. 6 τοπιῖ. 1. 8 ποαῖ, ͵ " . : μα. ͵ 
δή τρ]τ. [Ο. Μοτρον [απ ΘυπηΏοῖ]ας οτε, πά Γιαιομῖς - Ῥοϊψιίαπι ἂδ ΚΟ 

άεπιπο εἀϊταπι, Ώοτραί 81- Εοὶ, πω δαν ος 
Ῥο]γαεπὶ Πτατεβεπιαίαπα Ποεῖ ΠΠ. ρτ. αὖ εοὀ. εἰ. ἵὈ. 860. 8 πιαῖ. πό Ὅμα.. 

3 . “ 6 τύν]ε, 11. Απιοτςίοοτᾶε ἀῑῑετι. Ρ]η]ο]. ἆς νατ. ]εοι. Ἡο]τηε[, Ἰοεοτ. (ποτηπά. 
Ῥεπῖαι. ΛΙο[. Τρ. 812. 4 παὶ, ι ο .. «4 

Ῥτούτοτωας Β1Ἠ11οἱΐν. στ. φοπη, Οἰαιᾶ, Αε]ίαπ. Ηεταε], Ῥοπι. Κί- : τὰ 
εο]. Ὁαπιαςς. αὉ εοά. εᾱ. τρ. 8 πια!, - 6 τι]η]τ. | 8ε]εστα ο [ομο]ϊα 1. Ο. Υαἰεκοπατί ἵτ 198. φποες. Ν. Τ. οἷ]τ. Ἐν. 

: Ἶ «ἡγαβεπβετρμίο, φιί ἆῑ[. ρταεπ{. ἂε Ρἰοῇ, Ν. ἨἘ. Τοπ, Ἱ. Ααι. 
Π{οςτατῖ Οταιϊσπεφ ετ ερἰ[ίο]ας, 3 Τοπιἱ αὖ οοἑ, ᾱ, 1δ. βο7. ών 810. ὃ πια]. 5 - ον 5 τὴς, 3ο ϱτ. 

ι 10 ΓΗΙΙΤ. . 4. 
- Ε. Α. Ῥογπες 4ε οοπβαπιῖ εἳ αοηπαδ]ῖ 1. Ο. Ἱπάο]ε, ἁοσοιτ. αε ἆοο, 

Χεποεταῖεν οἳ Οαἶεπιφ ἆς Αἰϊπισπιο εκ Αηυαιίοις αὖ οσο. εἰ. ται. {. Οοππππεπίαι. ἆς Ἐν. Ίσα. ε. ΜαιιἩ, Ματοί εἰ Ἱ.ας. Ἐναπερ. 
ἀν. δι4. δ πια]. ς ο σος β τιλίτ. 6 ϱτ. εοππραχ. Ῥ. [. Τυρᾶ. Β. 8ἱ6. 8 πια. - α τ]τ, σ1 βτ. 

Λί]ας τοπ Οτϊοςλμοπ]απά, ἀείεα Ἱα[εία υπ Οο]οπ., ῬεΠελοπὰ ας [1]. Μ. Κεπιρετ Όται. 49 αεῖατ. πο[ξ. [αιῖς ετο. Τ.υ54. Β. 816. β πιαῖ, 
13 ρτοίσεπ Ολατιοα, ἀωτε]αι Ίπ ρτῖεεμ. Θεμη[. Μι νῖείοη Ἰ δει. 
Μπσχεν. "ο - - - 15 τι, ο. ε.τ 

. . Απίατας Ῥοεπμᾶ αταὈ. Μοπ]]αἷκαῖν ο. Ἱπίορτ. Γε]νοὶ. αἆ «σᾷ, Μανίστ. 
ΟοΠε]ῖπ, Ῥ. Ἐ., Ἠεεμοτε]ει [αγ Ἰα (εορταρηῖο εφ Απεΐεπο. 4ἱ εᾱ. ἵπ Ίαι. ἴετη. ἱταμ[η]. ος Ἰεοι. νας. αὐά. Υ. Ε. Μεαῇ. Οὓ- 

. Ίοπιθθ. Αγ. ὉΌδΓι6, Ρατῖφ 798. 812. ήτο ο β4τισι] [ενας [δί. 1. ἸΥ]πνει. Γηρά. Β. 816. ἁ πιαὶ, - 5 τι]μ]τ. 
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ΕΙΝΙΝΝΑ ΘΕΟΤ. ὐν ὁ 18. 

Εουπιο] οσ1 οΊΊπῃ ΠιΒΡΏΙΊΠ 
299 ΨΌντιο]οσί]χοη {οπθσβ 
ΔΙ Εά. πονα οοττΏ. 
1816 

ΡΙΕΑΣΕ ΡΟ ΝΟΤ ΝΕΜΟΝΕ 

«ΑΚΏ5 ΟΚ 5ΙΙΡ5 ΕΝΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟςΚΕΤ 
πα ιο ως 

ΥΝΙΥΕΕΡΙΤΥ ΟΕ ΤΟΕΚΟΝΤΟ ΙΙΒΡΑΡΥ 
πω ο ο. 
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