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Το Ι μετα του Α.

('Αρσενικόν.)

Ιακώβ.' κύριον.
Ιαβείμ , κύριον. Ιαβίν * δε, τ .

Ιάειρος, κύριον.

Ιαζάρτης, ο Τάναϊςο ποταμός.

Ιακώβ. κύριον. πτερνιστης ερμηνεύεται.

"Ιακχος. ο Διόνυσος , ή εορτή. παρά την ιαχήν

την εν ταις χορείαις, τουτέστι την βοήν, γέ-

γονεν ακχος πλεονασμα του κ .

Ιαλεμος.° ήχος. βοή. θρηνος. απο του Ιάχω.'

τούτο παρα το α, σημαίνει την φωνήν. [έστιν

ίημι, εκ τούτου γίνεται ηος, εκ του ίηος γίνεται

Τήεμος δια του και κατά την περίληψιν, είτα

κατα τροπήν του η εις α ιάεμος, και πλεονα

σμα του λ, ιάλεμος, και τηλεμησα. ° έν άλλοις

δε εύρον ° εγώ το κάλεμος παρά το επί τοις

όλωλόσιν αν φέρειν , ό εστι φωνήν ή βοήν.]

"Ίαμβος, στίχος ποδών έξ δισύλλαβος.

Ιαμβοφάγος. " και λοιδορος, επειδή ίαμβος έμ

μετρός έστι λοιδορία. "

Ιανοκρήδεμνος. ” ο στέμμα εξ ων Φορών.

Ιός. 4 το φάρμακον. έκ του ιαωίω, το θεραπεύω.

ιος δε το βέλος δασύνετα, εκ του ίημι, το πέμ .

πω. ούτως εύρον παρά τω Τζέτζη.

Ιάπυξ. " άνεμος ελαφρος, ή όνομα τόπου.16

Yyy 2

1 . Ιακώβ] Α . Ιαβώ. 8. περίληψιν] Leg. παραλήγουσαν.

2 . "Ιαβείμ – Ιαβιν] Confundit Suidas, et 9. Τηλεμήσαι ] Vid. infra suo loco.

in priori nomine variant libri. 'Iaßolye legitur 10. έν άλλοις δε εύρον] Sic explicatur etiam

Psalm. LΧΧΧΙΙ , 9. quem locum Suidas habet, a Suida, qui tamen pro ίαν habet ανίαν. Sed

[sed pro κισσών leg. κεισσών seu κισσών , est enim nostra lectio praeferenda.

ipsa vox hebr.rp. Male interpres Suidae in 11. Ιαμβοφάγος ] Sic Demosthenes Aeschi

valle picarum .] Al. 'labelo . Hebr. 1929. Cuiusmodi nem appellauit [p . Cor. 274, 6 .] auctore Ely

voces modo per et , modo per ī scribuntur a mologo 463, 41. Sed apud Demosth . legitur

Graecis interpretibus. Sed apud nostrum quid ιαμβειογράφος, pro quo Taylorus certissima emen

sibi velit alterum 'iafiy dd , non video ; non dif - datione scribendum esse dixit lajeßopá705. 'IQlho

ferunt enim , ut modo dictum est. Nisi forte Roloq & yos scribit Hermogen , de form . orat. L . II.

in mente habuit ιαμίν, 4 . Reg. ΧΧΙV , 34. Sae- p . 284. extr. Cyrillus meus ιαμβροφάγος.

pissime cnim fi et B permutantur in libris scri 12. λοιδορία ] Vide Scholiast. Hephaestion.

ptis. p . 17, 22. Pauw. et infra ιαμβίζειν.

* 3 . 'ταζάρτης. και Τάναϊς ] Iaxartem appellat * 13. 'Ιανοκρήδεμνος ] Εxcitauit glossaim e Lex.

Steph. Byzant. v . Τάναϊς, ubi vid. not. 'Ορξάντην Reg. Ms. Alb . ad Hesych . Eadern legitor apud

Arrianus Exp. Al. Lib . III. fin . Vid . not. ad Suidam . Conf. infra inter Iyauxk.

Hesychium et Strabon . Lib . XI. p . 777. ubi 14 . 'iés ] Alieno loco inserta glossa, (vid .

de causa illius erroris geographici disputatur. infra suo loco, ] neque a Zonarae manu profe

4 . Ιακώβ - πτερνιστης ] Α . πτεριστής. ότι ένα cta videtur , praesertim quam post Zonaram

τη κοιλία έπτέρνισε τον αδελφόν. IIos. XII , 3 . Vid. Tzetzes vixerit. Conf. quae diximus in Prae

Albert. ad Ηesych. fat. Tom . I.

5. "Ίακχος ] Etymol. 462, 48. Conf. Hesych. 15. 'Ιάπυξ ] Α . ιάπαξ. D . ιάπιζ. Κ . ιάπυξ, ut :

6 . 'I& A6/406 ] Conf. Etymol. 462, 52. et He- Snidas et Hesych . Sic Aristot, de mundo c. 4 .

sych . ibique Interpret. et v. 'lýños. Saepius ob - Gellius II , 22.

via vox apud Euripidem . 16. τόπου ] Memoratur a Plinio Lib. III.

7. Bxro] Reliqua desunt a Cod. K . 6. 11.
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*'Ιασούβ. " κύριον. ερμηνεύεται δε επιστρέφων.* Ιαμβυκαι. και όργανα μουσικά τρίγωνα, εν οι τους

Ιαπετός.18 παρα το πτω , το βλάπτω, ιπετος ιάμβους ηδον. οι δε σαμβύκαι - .15

και πλεονασμα του α , Ιαπετός. Ιαμνία.27 όνομα πόλεως. ευρώ και διφθόγγως

"Ίασπις, λίθος πολυτελής. το μνει.

"Ιασος. " παρα τον Ιάσω μέλλοντα , εξ ου και το + Ιανοκρήδεμνος.23 η εξ ων φορούσα στέμμα. Η

Ιάσομαι γίνεται. ή ότι τα δια 18 του ασος τρι- Ιαπυγία. ” όνομα τόπου. .

σύλλαβα έν φωνήεν θέλει έχεις κατα την αρ. "Ίασις και ρηξις διαφέρει.3° των γαρ νοσημάτων

χήν, οίον Κριασος, Πιεσός, ονόματα κύρια. τα μεν θεραπεύεται προσκαίροις θεραπείαις,

Ιδιώτης. τον εν τω λαϊκό τάγματι τεταγμένον όπερ έστιν έρηξις , τα δε θεραπεύεται παντε

λέγει ο Απόστολος. " και τους έξω της στρα- λώς, όπέρ έστιν ίασις.

τείας ούτως καλείν ειώθασιν. ο αναπληρων τον Ιατρεία, πόνου και κακών απαλλαγή. "
τόπον του ιδιώτου: πως έρεί το αμήν . Ιατρική. Ιατική και τις ούσα , παρά το Ιασθαι,

( Θηλυκόν.) πλεονασμα του ρ.

"Ία. η μία , και η φωνή. Ιαχή. η κραυγή.
"Ιαιρα. 3 κύριον. ( ουδέτερον.)

Ιαληψίς. * χώρα. Ιαώ. ” η σωτηρία. παρ' Εβραίοις.

17. 'Ιασούβ] Ies. VΙΙ , 3. Vide Albert. ad dit is enim: και δε σαμβύκη έτερον, οψε ευρημένον.
Hesych. Consentit Phot. Lex . Ms. Pro caufúxo A . Gaftº

18. 'Ιαπετός ] Εtymolog. 463 , 4g. Vide βούκου. Vide infra suo loco. .

not. ad Ηesych. h. 1. Commemoratur liad. 9, 27. Ιαμνία ] Suidas Ιάμνια. Sic etiam Steph.

ν. 479. Byzant. 'Impyelæv vocat Strabo Lib . XVI. Apud

19. " I&00 ] Decst haec glossa a Cod . K . losephum modo 'ikuvae , ut de Vitae sua c. 37 .

Conf. Etymolog. 464 , 14. et Bell. Iud. IV , 8 , 1. modo Ιάμνεια , ut Bell.

20. και ότι τα δ.] Videtur aliquid excidisse. Iud. 1, 7 . fin. Vid. 2 . Clirou. XXVI, V. 6.

In fine post κύρια in Cod. D . addebatur βασιλικά . 28. 'Ιανοκρήδεμνος ] Vide supra inter αρσενικά .

Non recepi ut glossema ineptum . . 29. 'Ιαπυγία | Memoratur saepius a Thu

. 21. Απόστολος] I. Cor. ΧΙV , 16. Verba cydide. Vid. Schol. ad VΙΙ. 33. et Steph. By

eius sunt, quae in fine leguntur. Est explica- zant.

tio Theodoreti ad h . 1. Eius etiam sunt, quae 3ο. "Ιασις και άραξις διαφέρει] Ad verba Ele

sequuntur, nisi quod apud eum legitur o ou ctra apud Sophocl. v . 875 . 876.

στρατιάς. πόθεν δ' άν εύρους των εμών συ σημάτων

22. 1α, και μια] Α. μυϊα. Ιliad. 8 , ν . 439. et άρωξιν , οίς ίασιν ουκ ενεστ' ιδειν ;

al. Conf. Apollon . Lex. Hom . et Not. ad He- ubi vid. Schol. quem Noster cum Suida exscri

sych . Quod sequitur , furý, referendum ad ik . psit. Ceterum vix dubito , quin Hesychii : ico

Euripid. Rhes. V . 553. σύριγγος εαν κατακούω, Conf. σις – γνώσις , referenda sint ad aliquein locum,

Hippol. V. 852. in quo 'lacis mentis dicitur, melior , qua haec

23. "Ιαιρα] iliad. σ , ν. 42. imbuitur, cognitio , aut rectius consilium . Sae

24. Ιαληψις ] Κ . Ιαληψής. Suidas 'Ιαληψός. pe sic tropice dici salis constat . Euripid. Herc.

Wassius ad Τhucyd. VΙΙ, 44. emendat Suidann Fur. V . 1107. δύςγνοιαν όςτις την εμήν λάσεται. In

[ et Ηesych. v. ιάλεμος , χρόα] Ιαλυσός , quam me- primis scriptores ecclesiastici sic loquuntur, ut

mozat etiam lomerus liad . B , v . 656 . Sed de vix dubitem , quin grâcm eo sensu Hesychius

Hesychii lánektos, zgód, dubito an verum viderit. intellexerit, quo saepissiine apud Patres occur

Forte leg. iáneos xgóa, sine distinctione, ut apud rit. Vid . glossam sequentem . Dicitur etiam '

Phalorinum, ut quis frigidam χρόαν dixerit ίά. σις , γνώσις νόσου.

λεμον. ' 31. Ιατρεία - απαλλαγή] Tropice et lacc

25. 1αμβύκα ] Laudatur haec glossa ab A1- Sumla. Conf. omnino Suicerum v . 'Ιατρός.

bert. ad Ilesychium , quem vide et Salmas. ad 32. 'Ιατρική, ιατική) Etymol. 464, 29.

Polluc. IV , 59. . 33. 'Ιαώ - σωτηρία ] Nescio cuius haec sit

26 . ol de calúxon ] Deest aliquid . Suidas : interpretatio . Vid . Origen. contr . Cels. VI , 31.

οι δε σαμβύκοι φασίν. Scd obstat Ηesychius; tra- 32. Irenaeus adu. Haeres. I , 2 . ibique Gra
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"Ια. τα μυρίπνοα άνθη. ια δε τα βέλη.14 Ιάλλα.42 πέμπω , προπέμπω, εμβάλλω. παρά

Ιαλεμώδη.35 θρηνώδη , ψυχρα , ουδενός άξια. ' το τω το παράγωγον Γάλλω.

Ιαμα. η θεραπεία. Ιάνθη.* ηυφράνθη.
Ιαμβείον. και από της ευρούσης γυναικός βάκχης Ιαίνειν. ευφραίνειν. και ίαίνεσθα . .

τινος Ιάμβης καλουμένης, ή από τον Καν βά- Ιαμβίζειν. * το ως βέλη βάλλειν τα λεγόμενα,

ζειν.37 ή γαρ κοινή Φωνή των ανθρώπων ή το υβρίζειν.

καλείται.
Ιάπτω, το βλάπτα.

Ιανάκροκον.38 το λεπτόν. Ιάσι. * πέμπoυσι. Κασι16 δε αντί του πορεύονται.
Ισχήματα. κραυγα ή αδα διονυσιακού . Ίαύει.17 κοιμάται. [και ταύων.18 παρα το αύω,

και κορυβαντείων°ιαχήματα χάλκεα ρό- και πλεονασμα του 1, Ταύω. ή παρά το 1ον , ο

πτρων. σημειαίνει τον μόνον ,19Ιάω, το μονάζω, και πλεο

(“Ρήμα.) νασμα του υ, αύω" και γαρ ησυχάζει ο καθεύ
Ιάειρε.12 πρόσφερε. δων. εύρον δε και το ενδιατρίβειν και αγρυπνείν
Ιακχάζουσιν. τον Διόνυσον «εορτάζουσιν ή επι- σημαίνειν το ιαύειν. °όλας νύκτας Γαύειν.]

βοώσιν. Ηρόδοτος δε αντί του λέγουσι και φυ. "Ίαχεν. " εβόησεν.

λάττουσιν. 11
Ιαψαι, βλάψα. επιβαλείν.53 από τον ιάπτω.

Pisos eodems
eDicit

ur
ctiam impost appella

ns

bius. Clem . Alex . Strom . V , 6 . p . 666 . Pott. 41. Ιακχάζουσιν - Ηρόδοτος - φυλάττουσιν]

Quidam nomini 7 putarunt notionein inesse Quagovor Schol. Herodot. VIII , 65 . atque sic

salutis et gratiae , prouocantes etiam ad les. Suidam cmendant viri docti. Vid. Arnaud . Lect.

XLIII , 11.
Graec. p. 71.

34. id - Pény ] Iliad . v , v . 68. Vide ibi

42. Ιάλλω] Εtymol. 463, 11. .Eustath .

35. Ιαλεμώδη ] Sic etiam Suidas, apud quem 43. Ιάνθη] Iliad. ο , ν. 103 . et al.
tamen non logitur Sguvaon. Sed Hesychius et 44. 'Ιαμβιζειν] Vid. Schol. Hephaestion. p.

Etymol. 453 , 15. Ιαλέμου ωδή ψυχρα – αξία. 8Ι. pen. 87, 17. et supra v . ίαμβοφάγος ιαμβελον.

Unum ex allero ortum et corrigendum vide Gorgias de Platone apud Athenacum Lib . XI.

tur ; et parum abest , quin praeferam ixdekady. C. 15. p . 5ο6. [ 38ο. ed. nou.] ως καλώς οίδε Πλά.

36. 'Ιαμβείον ] Εtymolog. 463 , 28. Conf. των ιαμβίζειν , eundem ille statim post appellans

Schol. Hephacstion . p . 81. ct qui laudantur ad νέον 'Αρχίλοχον. Dicitur etiam ίαμβίαζειν pro ιαμ.

Hesych . Eustath . 1634 , 48. Bizelv eodem sensu . Conf. H . Steph. Ind.

37. Ζαν βάζειν] Εtymol . ιον βάζειν, i . e. Ve 45. Ιάσι] Imo Τάσι.

nenum . Sed idem paulo post av, Schol. He 46. ίασι] Iliad. π , ν . 16ο.

phaest. 1 . C. άπο του Ιβάζειν. quod Pauw dini

47. Ιαύει] Vid. Εtymolog. 464 , 32.sim legi vult από του βάζειν, ut βαβάζειν dice

re ßa. Sed , si quid video, praestat legere ión, 48. ιαύων Iliad. σ , V. 259.

quod melius sauc conuenit ipsius explicationi; 49. Πάω, το μονάζω] Interso ordline, sed ini
addit enim τούτ' έστι λόγους μεστους πικρίας λέγειν. nus recte , Etymolog. 1, C . Iύω το μονάζω και πλ.

Neque sonus i habet quidquam acerbitatis. Con - TOU a louw , corrigendus e noslro .

tra ιον βάζειν aptissimc dicitur. Ex compendio 50. όλας νύκτας αύει Sinc dubio respicit

scribendi syllaba αν facillime negligi a librariis ad liad. 1 , ν . 325.

potuit, et omissa est saepissime.
ώς και εγώ πολλές μεν αύπιους νύκτας Καυαν.

38. Ιανόκροκον] Agnoscunt Ηesych. et Sui - Eustath. 191, 17. 154, 1. Schol. Euripid. Phoe

das. Sine dubio pro είανόκροκον. Ηesych. Κανον· niss . 1333 .

ιμάτιον. pro εαιον vel εΐανον.
51. "Ιαχεν] Iliad . 8, ν. 125: al.

39. και κορυβαντείων ] Εx Epigramm. quod 52. Ιάψω. βλάψαι] Vid. Εtymolog. 464, 5.
integrum legitur in Anal. I, 421. Anthol. Reisk . Schol. Apollon . II , 877. Odyss. B , v . 376 . d,

444. Excitatur etiam a Suida. .
V. 749.

40. 'IGeige Sic etiam Hesychius pro asięg, 53. , επιβαλείν] Spectat Sophocl. Ajac. v. 700.

it liad. ζ, V . 264. μή μοι οίνον άειρε. Schol. Vide Suidam, et conf. omnino Eustath. 16, 46.

πρόσφερε.

sequ. et Schol. Sophocl. Ajac. 501.



1083 " ΙΑΣΤΙ ΙΓΝΥΣ 1084

Ίβυκηνον. και μουσικον οργάνων. από του Ίβύκου.

[ότι κατά συμπλοκήν Κελτών προς Ρουμαίους

αναρίθμητον ήν το των ιβυκινητων 3 και σαλ.

πιγκτων πλήθος.]

Ον

Ίαστι.54 ελληνιστί.

Ιατταταιαξ και ιατταται. θρηνητικός επίρ.

δημα. .

" 55 ιατταταιαξ των κακών ατταταιάξ.

Ιαυ.18 θρηνητικός επίρρημα.

ΤοΙμετα του Β.

('Αρσενικόν.)

"Ίβηρες, έθνος. και Ιβηρία χώρα.
"Ίβις. όρνεον οφιοφάγον. και κλίνεται ηβιδος , η

αιτιατική τους (βιδας, ή και τους έβεις, ως τους

όφεις.

Ιβρύκαλος.58 ο χοίρος.

Ιβυκανητων.39 σαλπικτών. από του Ίβύκου ευρε-

του. εξ ου και έβύκηνον,6ο μουσικόν όργανον.

"Ίβηρ. 1 εθνικόν έστι και παραγωγήν ούκ έχει.

τινές δε παράγουσιν αυτό από του ίμερος , και

σημαίνει την επιθυμίαν.

Το Ι μετα του Γ .

('Αρσενικόν.) .

* ο εγκέφαλος.

Ιγνάτιος, κύριον.

Ιγγως και Ίγγης. " εθνικά.

( Θηλυκόν.)

Ιγδη και όγδις.86 τριβαία, και ένθα μίσγομες
τα αρτύματα.

Ιγνύς, και υπό το γόνυ τόπος, ο οπίσω του γόνα

τος. έστι δε και η εγγύη.“7 από του την καμ

πην εκνείσθαι 8 των γονάτων. ότι αι ιγνύες αλ

τιαί εισι του εκνείσθαι κα βαδίζειν.

ΟΣ

χειλι
αστοb

is
: και ο

57. "Ίβις των

54. 'Iksti] Vide Hesych . v. 'Ikoves, et Schol. 6ι. "Ιβης ] Vid. Εtymolog. 464, 46. :

Aristoph. Acharn. 106 . 62. Ιβύκηνον] D . K . iterum, ut supra , ιβύ

55. Πατταταιαξ των κανών ] Αristoph. Equit. κηνον, superscr. α . Cyrillus: Τρύκανον" μουσ. όργ.

init. Ρro altero ιατταταιάς leg. Ιαττατοί.
απο Ιβύα.

56. 'Ιαν ] K . λαώ. Varic illa vox θρηνητική -
Φαιστιν. 63. ιβυκανητών και σαλπιγκτών πλήθος ] Locus

scribitur et explicatur. Vid . Schol. ad Aristoph. est Polybii . .. 11, 29. ut jam H . Steph . obser

Ran . 273. Conf. Saidam , apud quem olim eo -
me vauit in Indice.

vauit
Sed apud Polybiuin editur

dem ordine se exceperunt hae glossae . ' lætta . Puxovytay. Vid . notas Schweighaeuseri.

ταιαξ et 'Ίαύ, ut apparet ex verbis: και τούτο [ vi 64. Ιγγρος ] Α . ίγρός. Ηesychius έγκρος.

Phauorimus utrumque. Corruptum pro éyxagos .

tiose Kust. τούτον] σχετλιαστικών επιρρημα.

57. "Ίβις] Εtymolog. 464 , 43.
VV .DD . ad Hesychium , ubi citalur Lex. Reg.

Ms. Cangius affert versum Georg. Sanginatii
58 . 'Ιβρύκαλος] Ηesych. έβρίκαλος. Cyrillus de part, corp. hum. και έγγρος ο εγκέφαλος, λαιμός

meus ut noster . 'Ιβρύκαλος etiam Cod. Reg. 2062. και βρόγχος έστιν.

Vide Cangium . Malim ifúnados. Cognatum enim 65. "Ιγγωρ και "Ιγγνς] Prius agnoscit Suidas.

puto ißuxyvov, quod sequitur. Negu et leu permu 66. "Ιγδη και άγδις ] ίγδης Κ . εν γδει τρίψας

tantur etiam apnd Hesych . Forte cogitandum apud Athenaeum Lib . IX . cap . 16 . p . 406 . A .

de instrumento quodam musico simili ei , quod quod non sollicitandum est. Nam 'yory quoque

ab lodiernis musicis porco dicitur. in usu fuisse docuit Hemsterhusius ad Polluc.

59. ' Bunevyrov ] Vide statim post v . ißú. X , 103. Bene igitur noster utramque formam

notauit.

6ο. και βύκηνον] D . K . ιβύκηνον superscr. α . Σ . 67. Ιγνύς - ιγνύη] Vid. Hesych. et Εty

Displicet Kustero ad Suidam , qui lúxevoy habet, mol. 464 , 53 . Utraque forma apud Homerum .

quod ille ex vitioso Cod. pro Búxivov ortum pu - lyvúyy Iliad . , v . 212. iyvúci Hymn. in Merc. v .

tat , ut ιβυκανητών pro βυκανιτών. Sed obstat pri- 152. quem locum in mente habuisse videtur,

mum Codicum consensus, deinde similia , quae Etymologus.

apud Ηesychium Ieguntur : Κρυ. ιβίβυος. βακτήρ. 68. καμπήν εκνεϊσθοι ] Sic etiam Etymolog. -

[pro iuxtve.] ifúxy . Ifuxivicu. In quibus omni- A . lnveic9m , ut et infra. Sensu autem carent. Forte

bus communis ratio obtinet. Aperte Etymolog. legendum: από το δια την καμπήν εκνείσθαι των γα

τ . ίβις : άβυκηνίσου, όπες κατα μεταφοραν λέγεται βουκη- νάτων. Εustath. 928 , 12. ιγνύ, παρά το εκνείσθα,

vlocht. Conf. H . Steph. Ind. Εκνύη τις ούσα , έπει καταπτομένης αυτής Iανούμεθα.

Byvov .
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"Ιγδισμα. λύγισ’ ορχηστικόν, εν ώ ελύγιζον

την οσφύν ερώς τα δοίδυκι.

( Ρήμα.)

Ιγμένος.7” ο μν.

Τί μετα του Δ.

('Αρσενικόν.)

Ιδάλιμος, ο ρος, ο ιδρώς.78 από του ιδίων,

το κοπιώ , ιδρώ. εκ τούτου γίνεται ίδιμος

και πλεονα της αλ συλλαβης ίδάλιμος.

+ "Ιδας, ο μύ. 784

" Ιδος , ο Σο

Ιδαίους. ψιούς. 72

εγω προς τα θερμα 76 ταύθ' υπερβολή

τουδακτύλους δήπουθεν ιδαίους έχω.

Ιδιώται. αντί του πολίται. ούτως Θουκυδίδης."
"Ιδμονα.78 έμπειρον.

Ιδουμαίος * ούτως εκλήθη και απόγονος του Ησαύ.

ίδουμα γαρ λέγεται είδος Φακης8° ξανθης, ής

επιθυμήσας Ησαυ απέδοτο τα πρωτοτόκια .

Ίδρις.8: ο έμπειρος. [έστι ρημα είδω, το επίστα

μαι , ο μέλλων είσω , δημα όνομα ειδις, απο

βολή του ε και πλεονασμα του ρ, Ίδρις.]

Ιδρώς.84 οι μεν, παρά το ίδιο γέγονε πλεονασμα

του ρ' οι δε , από του ιδρώ, ιδρώς.

Ίδρις, ο μύρμηξ. παρά Ησιόδω:85'

- ότε τ' όρις σωρον αμάτα .

σωρον τον καρπόν λέγει.

Ιδρώς.84 παρά το ύδωρ υδαρός. και συγκοπή του

α και τροπη του και εις ι γίνεται ιδρώς.

69. θισμα, λύγισμα] Conf. omnino Ηesy- byli apud Αtlienaeum Lily. I. c. 5. Vide ibi

chiam v . δη, ubi etiam noster excitatur et Casaub. ψυχρούς τους έδαίους δακτύλους dixisse vi

corrigiturepta lectio Suidae: 7θισμα, λόγισμα. et detur , qui non facile incalescunt, inepte qui

H . Stephnd. Etymolog. 464, 51. Polluc. X , dem ad veram rationem , scd non plane contra

103. ibiq . DD. mentem hominis illius voracis. Quamquam ma

70. γμένος ] Α . ίγμενος. Leg. ίγμενος. Vid. gis omnino placet exponere ferreos cum Ca

H . Step Ind. saubono .

1 . Ιδάλιμος. και δίυγρος] Εtymolog. 465, 19. 77. ιδιώτη Θουκυδίδης] Appellat eum et

διαυγής (καθαρός. Conf. Eustath. 1890, 10. 1961, iam Suidas, quem Dukerus respexisse putat

24. Hegli . et Suid. et statim post Αδάλιμον. ad Lib. Ι , 124. ταύτα ξυμφέροντος και πόλεσι και

72 ιδρώς] Ιnιο ιδρωτοποιός, ut Ηesych. Vid. ιδιώταις είναι. Αbresch. Dilucid. p . 126. ad ΙΙ , 6ο.

Kastern ad Suidam, ubi idem legitur , et Ρrocl. εγώ γας ηγούμαι πόλιν πλέω ξύμπασαν ορθουμένην ωφε

ad Head. Op. ν . 413. λεϊν τους ιδιώτας, και καθ' έκαστον των πολιτών ευπρα

7 : Ιδας. και μέγας.] Sic etiam Suidas. Ηe- γούσαν , αθρόαν δε σφαλλομένην. vel cap. 65. κατορ

sycli . η. παν όρος υψηλόν, Sed corrupla tanmen 9ούμενα μεν τοίς ιδιώταις τιμη - σφαλέντα δε τη πό

glossaidetur . Νam si ab "Ιδη, "ιδας potius ex- λει ες τον πόλεμον βλάβη καθίστατο. Sed non video,

plicar debebat: TOū psykdou. Sed enim Suidas cur ad hacc potissiinum loca Suidain et No

pro (su primo habuit ; addit enim * 18Q5 xúziov . strum respexisse putem . In omnibus cnim lo

[de go vid . Eustath . 776 , 10. ] Quare amplius cis illis et aliis pluribus ( v . c . I, 144 . init. II, 8 .]

cogitadum . ιδιώτου, opponuntur τη πόλει, et sunt homines sin

4 . "1806. ó fogás. ] Hesiod. Scut. Herc. v . guli, priuati, ciues . Id enim sibi vult haec ob

397. Εtymol. 465 , 38. Conf. Suidam. sernatio, τον ιδιώτην a Thucydide dici priuatum

5 . 'Idalouç. luxsous] Displicet Kastero liaec hominem , ciuem , non rudem et imperitum . Ety

explicatio ad Suidam h . ν . [ vid. et v . Tιμαχί. molog. 466 , 10. et Suid.

δας t οψοφάγος.] nec mihi placet. Αη Φρύγας ? 78. "Ιδμονα] Apollon. I, 139. 436. 449. al.

Hesch. Ιδαίοι ο, οι μεν από της Φρυγίας. Phoro- "Ιδμονα non. propr. II , 818. Conf. Suidan.

aids auctor apud Schol. Apollon. I , 1129. 79. 'Ιδουμαιος] Εadem tradit Etymol. 465, 44.

- ένθα γόητες 8ο. ίδρυμα – είδος φακής] Est ipsa vox he

Ιδαίοι Φρύγες άνδρες ορέστεροι οικι’ έναιον. braica anN Genes. XXV, 3ο.

Sed neque hoc satis placet, quum exponi vi 81. "Ιδρες] Ειymol. 466, 31. Odyss. ζ, ν.

dealur locus qui sequitur. Vid . not. sequ. Conf. 233. al.

de Dactylis Idaeis Interpreles ad Hygin . I. fab. 82. ιδρώς] Εtymolog. 466 , 43.

139. Spanhem . ad Callim . H . in lou. v. 52. 83. Ησιόδω] Oper. et Dies v. 777. [ D . 14.]

Etymolog. 465 , 26. 84. 'ideas ] Eaedem nugae leguntur apud

76. εγω δε προς τα θερμα] Sunt verba Cro - Ειymolog. 1. c.

.
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ιδέα.85 η θεωρία , και ο χαρακτήρατου λόγου , ι. “Ίδρυσις. εδραία και ασφάλει θεμελίωσις.

Ιδέαι και αν υποθέσεις, τότε δε πολλα ιδέα, 8 Ιδη. όνομα όρους , και πανμφυτον όρος:9+

κακών συνέσχον την πόλιν. (ουδέτερον.

"Iδα 87 όνομα όρουςυψηλού. οιονεί όθεν έστιν ιδείν 'Ιδάλιμον.25 δίυγρον. ή ευειο ή καυστικόν.

και θεωρείν άπαντα τα μακρόθεν. [ γράφεται Ιδαίον.96 άντρον εν Κρήτη.

δε δια του ιώτα, επειδή τα εις δη βαρύτονα ου "Ιδιον. το ιδιωτικον , ως Δημοένης27 φησίν.

θέλει διφθόγγω παραλήγειν. οδον, κνίδη: βο- "Ιδιον.18 το μια φύσει αρμόζοηαι αντιστρέφου

τάνη έστι στυπτική. ούτως ούν και Ίδη. προς- προς το οριστον, ώςπερ το, 5 και επιστήμης

κειται βαρύτονα , δια το σπουδή και αυδή.] δεκτικον επί του ανθρώπου , και επί του ίππου

Ιδιότης. η συγγένεια . 88 ή ιδιότης εστίν ουσίας το χρεμετιστικόν. περί του, ο λόγος τους

πάσης φυσιώδης ποιότης. ή ιδιότης εστίν, ο μό φιλοσόφους, του παντί και μο και αεί υπάρ
νον πρόξεστιν αεί και παντί τω υπό το αυτο

χοντος , όπερ Ίδιον επουσιώδειαλουσιν. '
είδος τελούντι.

Ιδιόν εστι το παντί και μόνω τείλει και αει

Ιδιωτικαι δίκαι.89 α εις χρήματα την ζημίαν υπάρχουν .

επάγουσαι . οίον αφαίρεσις πράγματος κινητού "Ιδιόν εστι το ιδίως εφεστως εν τηρούτα,

ή ακινήτου. *Ιδιόν εστι σαρκός εμψύχου το κοπισθαι , το οδυ.

Ιδουμαία. ° ερμηνεύεται αιματώδης " ή πηλώδης. νασθαι, πεινην, δειψήν , υποκριείσθαι .

δύναται δε ληφθήναι και εις την σάρκα του "Ιδιόν εστι ψυχής σώματι κεχρημένι λύπα , αδη

κυρίου. μονία , Φροντίδες, και όσα τοιαύ .

" Idión

usum illoss
a
non gloss

arie
) *.8.0

85 . '186x ] Conf. Saidam et Hesychium . talio mystica Psalm . LIX , 8 . CVI. o. ut ex

86 . Tóta de gonna 186 ] Apud Suidam idem Euseb . Caesar. obseruauit Albert. ☺ Hesych .

fragmentum legitur. Familiaris et veluli pro - Idumaea , terrena , ut obiter hoc micam , est

pria Thucydidi haec loquendi ratio , v . C. Lib . Origenis interpretatio , ut et Aouué wrý , pro

I , 108. 11 , 19. ΠΙ , 8ι. 83. 98. ctc . Vid. ΙΗ . quo male in Gloss. Ιδουμά .

Steph. Τom. Ι. p . 1107. et Abresch. Dilucid. 93. “Ιδρυσις. εδραία ] D . ίδρυσις , εδία , ασφά.

p. 355.
λεια. K . Tδρυσις εδραία ασφαλής και θεμελίωσις Snidas :

* 87. "ιδη] Vid. Εtymol. 465 , 52 . ct Hel ίδρυσις: εδραία ασφάλεια . Legendum pu) : Tδρυσις

lad. Chrestonmath. p. 19. Conf."ιδη paulo infra εδραία ασφάλεια, ή θεμελίωσις, atque sic « tribus

post ίδρυσις. Codd. restitui. Sic explicatur a ScholDionys.

88. ιδιότης. η συγγένεια ] " ιδισι , συγγενείς , οι- Areop. Cocl. Hier. ΙΙ , 4 .

κείοι. Facit hoc glossa Ηesychii : ίδιον οικείον. 94. * Ιδη – σύμφυτον όρος] Vide omrno In

Quae glossa non erat sollicitanda. Spectat cnim terpretes ad Hesych . Conf. Eustath . 126 , 3 .

usum illius vocis , quc lorox et rá S126 dicunturi 95. 'Ιδάλιμον] Vid. supra ιδέλιμος.

pixemov. Quo sensu saepius dicitur in Noui Foe 96. Ιδαίον] Α. male ιδέον.

deris libris. Actor . XXI , 6. υπέστρεψαν εις τα 97. "Ιδιον - Δημοσθένης] Vid. Ηarpocnt. qui

ίδια, ut Aelian. V . ΙΙ. ΙΙ, 24. όταν υποστρέφωσιν ιδίαν ex orat. C. Cononem αντί του ιδιωτικής Lo

εις τα ίδια. Ηerodot. I, 109. ήει κλαίων ες τα οικία. cus, ad quem ille respexit, exstat proculdubio

Similiter οι ίδιοι sunt populares , familiares, Ioh. init. orat. p . 1256, 13. δι' εκείνους ιδίαν έλαβον δί

1 , 11. ΧΙΙΙ , Ι .. et το ίδιον έφίλει Ioh. XV, 19. κην. Ιbid. in fin. και μη νομίζειν ίδιον των τοιούτων μη

i. c. το οικείον , 8. τους οικείους. Ηunc usum 1o - δεν, και καν άλλα τυχόν συμβαίη. Alter locus, quem

- quendi Hesychium respexisse pulo. Nec differt in mente habuit , exstat in orat. ago's Zyvéd84419

nostri explicatio , quam Suidas quoque habet. [ male Harp. Ζηνόβιον fin. έμοι συμβέβηκεν , αφ' ου

89. Ιδιωτική δίκο ] Opponuntur εγκληματικοί, περί των κοινών λέγειν ήρξάμην, μηδε προς έν πράγμα

de quibus vid. supra. Pro επάγονται Α . επέχουσαι. ίδιον προςεληλυθέναι , αλλά και της πολιτείας αυτής τα

go. 'Ιδουμαία] Εxcitatur haec glossa ab A1- τοιαύτα εξίστηκα.

bert. ad Hesych . ubi vide quae disputantur h . v . 98 . "idov Haec sunt ex Ioh . Damasceni

91 . αλματώδης] Deriuatur a sm, contra πη- Dialect. p. 14. et 29. Οpp. Item sequentia .

λώδης ab 12 Ν. 99. Tą diser ] Reuocaui e Cod. K . et Dam

92. σάρκα του κυρίου ] Est inepta interpres masceno.

100, κη
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Ιδιόν έστιν ανθρώπου το στικόν.
“Ιδιον εστιν ανθρώπου κυρίω σύνθετoν εκ θνη-

της και αθανάτου Φύσσεν άλλη οιαδήποτε

ουσία μη γνωριζόμενον. .

Ίδικόν. ιδικόν εστι του κώπου η ουσία ήγουν

η φύσις.

Ιδίωμα.' το έν τινι φύ γνωριζόμενον κυρίως,

κα εν ετέρα ουσία μπάρχον. ώςπερ εν τω

ανθρώπω το γελαστικ

Ιδίωμα λέγεται κατα τία είναι άμα της ίδιας

φύσεως αμιγές των χων ουσιών υπάρχον. ή

δια το εν τω είδει και είναι. αχώριστοι γαρ

εισί των φύσεων κgων υποστάσεων α αυ-

των ιδιότητες. Η .

Ιδίωμα ήγουν ιδιότηστί το κυρίως έν τινι φύ-

σει ιδίως γνωριζόμε , εν ετέρα δε μη ευρι

σκόμενον. οίον εν θεία φύσει το προαιώνιον,

το άκτιστον , το περίγραπτον . άτινα ουχ

υπάρχουσιν εν άλ οιαδήποτε ουσία ούτε εν

αυτω τω παναγίσωματι του Χριστού κατ'

ουσίαν. ούτε γαρ ροαιώνιόν εστιν ούτε άκτι

στον ούτε απερίγπτον έσετί ποτε.

Ιδίωμά εστι το ίδιο ενώ εστί και μόνον γνω

ριζόμενον, εν ερω δε ού.

Ιδίωμά εστι το σημαντικών πάσης ουσίας σχημα

τε και πραγμα.

Ιδίωμα έστι το σκαϊνον , ου εστι την ύπαρξιν.

Ιδίωμα υποστατιν εστι το αφορίζον του κοι-

νου της φύσεως νάρισμα. ή το χαρακτηρίζον

τινός ανθρώποιπρόσωπον. ή το προς έτερον

ομοειδές κατ’ στο επιδεικνύουν το σημαινόμε-

νον πραγμα.

Ιδίωμα έστι τοσημαντικον πάσης ουσίας σχή-

ματι και πράγματι.

['Ιδίωμα της θας φύσεως της αγίας τριάδος το

άκτιστον, το έναρχον, το απέρατον, το ασώ-

και ματον, το αόρστον , το αόρατον.]

Ιδίωμα της θεάς φύσεως παρά την φύσιν των

αγγέλων το δημιουργικόν το φωτιστικών φύ-

σει" το έτρεπτον: το απερίγραπτον: το αχώ

ριστον το αόριστον το απερινόητον· το ανεν.

δεές και αυτοκρατές: το ζωοδοτικόν" το παντο.

δύναμον: άτινα ουδ' εν τη αγγελικη τάξει φαί

νεσθαι των ενδεχομένων εστίν.

' Ιδίωμα της αγγελικής φύσεως έστι το απαθές

της ουσίας. και υμνολογικών ασίγητον.' άπα

θες δε το αθάνατον αυτών είπον. .

Ιδίωμα της αγγελικής φύσεως παρά την ανθρω

πίνην το αθάνατον , το αόρατον , το ανενδεες

ύλη, το ασώματoν ως προς το σωμα: άτινα

ειλήφασι παρα του δωρησαμένου θεού.

Ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσεως τα χωρίζον

τα αυτών των λοιπών ουσιών, λέγω δε των αλό

γων, το λογικόν, το διανοητικόν, το της ψυχής
είδιον, το αυτεξούσιον, το ορθοπεριπατητικόν.

προς θεον και αγγέλους το της τροφής ένδεές,

το περίγραπτον , το βαρυ του σώματος. εισε

δε ιδιώματα φυσικά, α προείπον. και εισίν υπο

στατικα , οίον ασπρότης, σιμότης, γοργότης, νω

θρότης και τα όμοια , άπερ ουκ εν πασιν αν

θρώποις ευρίσκεται. [ ου γαρ πάντες σιμοί , ου

πάντες γλαυκοί, διόπερ και τινες υπόστασιν

είναι λέγουσι την συνδρομην την ιδιάζουσαν

των χαρακτηριστικών ιδιωμάτων, ων προείπον.

τα δε φυσικά ιδιώματα εξίσου εν παντί τω γέ

Ο νει ομοίως ευρίσκονται .] οίον πάντες άνθρωποι

βροτοί. ομοίως εισί θνητοί λογικοί αναπνευ

στικοί περιπατητικοί υπνωτικοί πλατυόνυχες

γεωργητικοί τεχνων τεχνίται.

Ιδίωμα ενεργείας ° εστίν ο δια του πλάσματος

σχηματισμός. δ ούκ ενεργεί καθαρώς , αλλα

και ενέργημά έστι και γνωρίζεται. ζήτει περί

τούτου εις το , τί έστιν ενέργεια.

Ιδίωμα ψυχης εστί το αθάνατον" το λογικόν

το θελητικόν.

Ιδίωμα της ανθρωπίνης φύσεως το σύνθετον εκ

ψυχης ασωμάτου και σώματος δρωμένου το

γελαστικόν.

Ο .

100. μη γνωριζόμενον ] Damascen. 1. c. et
Ithanasins de Defin . p . 245.

1 . 'ιδίωμα] De his et sequentibus vid. Da

- mascen . I. c. et Athanas. p . 243. extr. et 245.

2 . ίδια είναι άμα ] Leg. ex Athanas. 1. C .

Ο Ρ . 245. δια το ίδια είναι άμα ή το της ιδίας φύσεως

3. ασίγκτον] Sic D . K. et Athanas. 1. c. Α.
ασύγκριτον.

4. ανενδεές ύλη] Α. ύλη.

5. 'Ιδιώματα της ανθρ.] Athanas. 1. C. et Ioh.

Damascen. de duab . volunt. p . 533.

6 . 'ιδίωμα ενεργείας] Ιdem Athanasius,

ΖιιΤom. ΙΙ .
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( Ρήμα.)
"Ιδοσαν. ως τό- οσάν σε ύδατα, και ο θεός.Η

Ιδίειν.' ιδρούν, κοπιών. αόριστος εστι τερος και γράφεται δια του ι .

Ιδίης, ιδρώσης.8 'Αριστοφάνης:
Ιδέ. αντί του βλεν. είδε δε αντί του εθεάσα

μή μοι σοβαρώς χώρει, πριν αν ιδίης. το, δίφθογγον.

Ιδίω.1° το κοπιώ και ιδρώ. από του ύδωρ γέγο- "Ιδε. αντί του ίδι

νεν ύδρώ και ιδρώ κατα τροπήν του ο εις ι. Ιδέ. σύνδεσμος. και η αντί του και . γράφεται

εκ τούτου γίνεται εδρίω κατα πλεονασμον του ι. και ήτα.

το γαρι πέφυκε πλεονάζειν εν τοις ρήμασιν. Ιδέρως. " ο άμα τώεϊν έρων. 2 .

είτα κατα αποβολήν του ρ ιδίω.

Ιδιοπραγεί. " τα ίδια πράττει, ησυχάζει.12

"Ιδμενο αντί του οίδαμεν. από του είδαμεν κα ΤοΙ ρτα του Ε .

τα συγκοπην και αφαίρεσιν του ο ίδμεν. και
('ενικόν.)

δεύτερος αόριστος του είδω ρήματος εστίν δον, Ιεμενεί. κύριον.

και το πρώτον των πληθυντικών δομεν , και Ιερομύστης.13 ο διδαξεις τα ιερα μυστήρια..

κατα συγκοπην ίδμεν.
Ιεροφάντης. μυσταγός θείων λογίων.

Ιδνωθείς.14 καμφθείς εις τουπίσω. παρα το ίζω “Ιερόσυλος, κλοπεύς τοΙερών.

ιδνω, και εξ αυτού ιδνωθείς.
Ιερέας.23 τους ιερείς .

"Ίδης αντί του εύρης. ως: όταν Ίδης τα αγαθα, Ιερεύς, και τας θυσίας πτέμπων24 τω θεώ. πα

Ιερουσαλήμ.16
ρα το δημι. ή ο λογας 5 θυσίας εν καρδία

Ιδρυμένος. τεθεμελιωμένος.
αναφέρειν επιστάμενος

Ιδρύσαντο. 7 εκάθισαν.
Ιεροβάαλ. ούτως εκείτο ο Γεδεών δια το

"Ιδρυται. πεπαγίωτα .
καταβαλείν το ιερον τιΒάαλ.

Ιδρύω. από του ζω ιδρω, ιδρύω.
Ιερομνήμονες. 7 οι πεμπιενος εις το των 'ΑμΙδρίω. ιδρώ. και ιδρούντας και ιδρύοντας.

φυκτιόνων συνέδριον εξεκάστης πόλεως των

ιδίω.
7. 'Idlery] A . malc idéerv. Vide statim post 17. ιδρύσαντο ] Α. έδεσαντο. Ιdem statium

post ίδρυτου. ιδρύσαντο forte d ex Aristoph. Ρac.
8. 'ιδίας ιδρώσης] Α . ιδίης. 1δρώσεις.

1099.
9 . ' Αριστοφάνης Pac. 84. Leg..

18. ιδρύοντας] Iliad . 9 , v, 543. Odyss. δ,
μη μοι σοβαρώς χώρει λίαν

v . 39. Deest haec glossa aCod . K .
ευθύς απ' αρχής ρώμη πίσυνος,

19. ίδoσάν σε ύδατα ] Ε : Psalm. LXXVI,
πριν αν ιδίας -

16. ubi tamen legitur είδoσαν. Conf. Suidam.Conf. Suidam .
20. "Ιδε ] Α . ιδέ. Ιoh. I ,19. Conf. Graeu.

10. Äidiw Conf. Etymolog. 465, 40. Se ad Lucian. Soloec. III. p . 52. et Interpr. ad

mel in carminibus Homcricis Odyss. v, v . 204 . Mocrid. et Thom . Mag. Ad Hesychium glos

quem locum Etymol. laudat,

sam nostram protulit Albert.
11. 'Idioremye ] Conf. not. ad Hesychium , 21. 'idégws ] Conf. Hesydı. Suidam et H .

qui eadem habel cum Suida.
Steph . Ind.

12. ησυχάζει ] 1 . Thess . IV , 11 . similiter 22. Ιερομύστης] Sic Apostolos saepius vo

junguntur τα ίδια πράσσειν et ησυχάζειν. Scholiast. cat Dionysius Areopag. Conf. Suicer . Thes. h. ν.

Euripid. Med. v . 217. άλλοι δε επ’ ησυχίας ιδιο 23. Ιερήας] Iliad. ι , ν . 571.

πραγμoνoύντες. Conf. Schol. Thucyd. I , 32. ibi 24. προπέμπων] Εtymolog. 468, 5. αναπέμπων.

que Gottleber. .

25. ή και λογικας] Vid. Suicer . Thesaur . V.
13. "Ιδμεν] Εtymol . 466 , 12.

ιερεύς.
14. Ιδνωθείς ] Α . ιδνωθείς. Ιliad. μ , ν . 205. 26. Ιεροβάαλ ] Α . Γεροβάελ. Res narratur

et passim .
Iudic. c. VI, 32.

15. "ιδης ] . δοες et in loco sequenti.
27. Ιερομνήμονες ] Conf. Harpocrationem et

16. τα αγαθά, Ιερ.] Α . εν Ιερ. Κ . αγαθά Ηλέμ. Hesych . Etymol. 468 , 50. Ruhnken . ad Ti

Psalm . CXXVII , 6 . legitur 78016.
inacum .
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του συνεδρίου μετεχουσών ούτω καλούνται. ή οι Ιερον όστούν.38 το άκρον της οσφύος. ότι μέγα

εις Πυλαίαν εκπεμπόμενοι γραμματείς. παρα εστί. το μέγα Γερον έλεγον οι παλαιοί.

το μνημονεύειν των ιερών. Ιερείον. σφάγιον, θυμα.

Ιερολόγος.28 ο ψάλτης. Ιεριχούντια τείχη, 7 . Σεμιράμεια δε, δίφθογγον.

Ιερείτης. ο ιερεύς. Ιερόντιον. όνομα πόλεως.

“Ιεριφώνων. και μεγαλοφώνων. το γαρ μέγα ιερόν Ιερον η συμβουλή.87 παροιμία επί των δεινών
έλεγον οι παλαιοί. συμβουλεύειν.

Ιεχονίας. κύριον. Ιερώ.38 θείω, ή μεγάλω.
Ιεβους. πεπλανημένος,3° κατησχυμμένος. και ο ( Ρημα.) .

"Θεολόγος: δν Ιεβούς πρότερον όντα Ιερουσα- “Iέμενοι.39 επιθυμούντες. προθυμούμενοι.

λήμ πεποιήκαμεν. Iέμην. επορευόμην.
(Θηλυκόν.)

" ευθύς γαρ αυτού [ κατόπιν] ενθένδ' ιέμην.18

Ιερομηνία . " ιερα εορτη κατα μήνα. . Ιόνα . ελθείν . και αντί του ανθεϊν.4' Κοινθος γαρ

Ιερολογία . " η θεία ψαλμωδία , ή η θεία λει η πρώτη έκφυσις των τριχαν.

°Ιενται. 1 ορμωσιν. οι δε γευσάμενοι της νίκης τέ.

Ιερών. μεγάλην.33 λειον εντα κρατησα. 13

Ιεραν. αγίαν. Ιει. αντί του πέμπει, και αφίησιν. ο δε ίει εαυ

Ιερα τριήρης. η παραλος. * τον εις το ύδωρ * ψυχρoν, φάσκων γηρας αν .

Ιερουσαλήμ. Σαλημ ελέγετο πρότερον, ελθόν- θρώπων είναι τα βαλανεία.

τος δε Χριστου εν αυτη, εκλήθη Ιερουσαλήμ . Iέντες, αφιέντες. 5 ουτοι εισίν οι την βοήν την

ερμηνεύεται δε όρασις ειρήνης. * βαρείαν Τέντες ημίν εν ταις μάχαις.

(ουδέτερον.) “Ιενται. 16 αφίενται.

[ Ιερόν. ναος άγιος.] Iέναι. πορευθηναι.

Ζιι 2

τoυργία.

28. Ιερολόγος ] . Dionys. Areop. de diuin. Magis placet Alberto Hesychii interpretatio : επι

nom. C. IV. 6 . 12. του ότι δει καθαρώς συμβουλεύειν. Sed utraque ferri

29. Ιεροφώνων] Conf. Suidam. potest. Nostra et Suidae de quo dicatur de

30. 'Ιεβούς, πεπλανημένος ] Mafim πεπατημένος. clarat, Hesychii autern sententiain ipsani ape

Vid. 'Origenis Homil. XUI. in Ierem . Tom . III. rit. Ex utraque Zenobii fluxit. Vid . Solan .

p . 206 . Opp . Conf. statim post v. 'legauodaplo ad Lucian . III. Rhet. Praec. p . 2 .

31. Ιερομηνία) Conf. Hesychium, ubi glos ' 38. Ιερώ ) Conf. Suidam.

sa nostra excitatur , et Duker . ad Thucyd. 39. 'lfjleva ] Iliad . 2, v . 168. ct sacp. Schol.

. V , 54. . Sophocl. Trach . 514.

32. 'legodovic ] Saepius apud Dionys. Areo 40. Žu3évd' ibuyv ] Ex Aristoph . Equit. v .

pag. Conf. supra δερολόγος. . 621. ut recte obscruauit Toupius ad Suid . V , 99.

* 33: Ιερών, μεγάλων] Sic etiam Hesyclins. 41. Ιένα - ένθεϊν ] Scil. άνω ιέναι. Vid.

Saepius hoc sensu apud Homerum . Vid . Eu- Etymol. 473, 17. v . Sovgog.

stalli. 789 , 9. 1ο67 , 16. Εtymol. 468', 23. 42. “Ιειται ] Α. ίενται. Εt sic etiam in

34. πάραλος ] Α . παράλογος. Conf. Harpo- exemplo.

crat. Suidani et Interpr. Demosthen. Philipp. 43. ίενται κρατήσαι ] Legitur hoc fragmen

50 , 1 . et c . Mid . p . 570 . ubi xbgados et ega tum etiam apud Suidam , ubi tamen cditur tí .

permutantur. λεον εντο κρατήσαι.

* 35. Ιερουσαλήμ] Conf. supra not. ad v. 'Ιε. 44. δ δε ει εαυτόν εις το ύδωρ ] Εt hoc fra

βούς et Suicer . in Thes. gmentum apud Suidam legilur. A . bis " ...

36. Ιερών οστούν] Conf. Hesychium et Εty - 45. ούτοι εισίν ο τ. βοην 1 Appiano tribuit

molog. 468 , 25. Suidas: de Gallis . Camillum dixisse putat

37. Ιερόν και συμβουλή | Εodern modo cxpo- Schweigliacuserus . Α . εντες.

nitur a Suida hoc prouerbium , de quo vid . 46. "IEVTC ] A .Yvom. Niad. d, v. 77. Odyss.

Schott. ad Zenob. IV , 40. qui addit kalagos. % , v. 3o4.

DO 03.264, 265 cuervasi] Eode
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Ιερουργεί.47 θύει. Το Ι μετα του Η .

Ιεράσθαι. 18 Γερουργείν , αγιάζειν. ('Αρσενικόν.)

Ιερωσθαι. 9 το ιερεύς νενομίσθα . και οίον κα- Ιήίος, τοξότης. λέγει τον Απόλλωνα. " Ομηρος"

θιερώσθα. 28 ίηίε Φοίβε.

“Ιεράτω.5° κατά νόμον οργιαζέτω, θυέτω. δρ. Ιηίου. ” βασιλεύς Σαμαρείας , δς ανείλεν Ιεσά

γεώνες " γαρ οι θύτα. βελ και τους υιούς Αχααβ κατα το ρημα

“Iέσθην. προεθυμούντο, 2 ή επορεύοντο. .
Ηλίου του προφήτου.

Ιησους.6ο όνομα της ενανθρωπήσεως. δηλοί δε
"Ιετο. 53 επορεύετο.

τον σωτήρα μεθερμηνευόμενον τη Εβραϊδι δια.
“Ιεται. προθυμείται . πορεύεται. 34

λέκτων.

Iέντες, και ακοντίζοντες. "Ομηρος:56 Ιητής. ο ιατρός.
δίσκοισι τέρποντο και αίγανέησιν τέντες.

Ιη.8. μια.

Το Ι μετα του Ζ . ( ουδέτερον.)

('Αρσενικόν.)
[ Ίημα. το ακόντιον.]

Ιζηματίας. " άνεμος, και ο κεραυνός , ή είδος "Ιη. αντί του έλθη. επι μέλλοντος.
(“Ρήμα.)

σεισμού .

"Ιηλα εδέσμευσα. και ισλας, αντί του επικάμψει
' ( Ρήμα.)

ή κατακλείσω. από του είλω και ένα υπερθέ

Ιζάνω, κάθημαι. σει θέλω και ταλαι.

"Ιζει, καθίζει. Ιηλεμήσαι. °° θρηνήσαι . και τηλεμήσθαι αντί

[ Ιζήσας, καθίσας.] του θρηνήσθαι .

.
(Θηλυκών.)

" Φωνη.

μετά τη

» .

47. 'legoveyor Vid . Hesychium , Interpret. reliquis praetermissa , et auctore destituta : nota
ad Rom . XV, 16 . et Suicerum in Thes. vera sunt ιζήματα apud Ρlutarchunm .

48. Ιεράσθαι] Conf. Hesych. et Suidam, In 58. iýie deiße ] Apud Homerum Iliad. O,

terpret, ad Thom . Mag . et Valckenar. ad Am - v . 365. U , V . 152 . legitur yür. Sed conf. Schol.

mon. p. 72. ad haec loca , Eustath . Etymolog . 469, 41. et

49. Ιερώσθαι] Suidas ct Εtymolog. appel
not. ad Ηesychium, ubi citatur Lex. Reg. Ms.

lant Thucydidem V , 1 . ου καθαρους όντας δερώστου . Schol. Apollon . II, 714 . Sophocl. Oed. Tyr.

ubi vid. Dukerus. Conf. quos laudauimus not. ν. 1096.

praeced. 59. 'lyvoù ] A . iyoû. Varie scribitur ab au

5ο. Ιεράτω] Α. Ιερώτω. Conf. Etymol. 468,
ctoribus graecis huius viri nomen nias. de quo

42. et Suidam . ispaofw corrigit Ruhnken . ad Ti
vid . 4 . Reg. IX . et X . Ioseph . Ant. Iud. L .

' ΙΧ . C . 6.
maeum , qui eandem glossam habet.

6o. 'Iyooūs ] Conf. Suicerum in Thesauro
5ι. Οργεώνες] Εtymol. Οργιώνες , male. .

21 : h . . .

: 52, Iέσθην. προεθυμούντο ] Iliad. σ , V . 5οι.
61. 'Ιητής] Αpud Ηomerum.

Ψ, V. ι8. Odyss. γ, ν . 344. επορεύοντο referen
62. '15 ] Πiad. 1, ν. 319. Α, ν . 174. et al .

dum ad λέσθην. Conf. Portum ad Suidam.
63. 'Ið . ] Conf. Hesych. et supra ik .

53. " Isto] Aristoph. Lysistr. 1261. Sophocl. 64. "In ] Οdyss . 9, ν . 395. σ, ν. 193. Ad

Oed. Tyr. 1241 .
lacrebat haec glossa antecedenti iš

54. προθυμείται, πορεύεται ] Prius ad iεται, po- 65. " Ιηλα | Iliad. ο , ν . 19. ιηλ Odyss. Φ, :

sterius ad [ETM . Conf. Hesychium . Estoy airūs v . 241. Conf. Etymolog. 469 , 38.

Odyss. B , v . 327. 66. 'Ιηλεμήσω] Α . male ινλεύσου , et postea

55. Iέντες] Α . Τέντες. τηλεμείσθαι. Vid. Εtymolog. V . ιάλεμος 463, 5 . et

56. 'Ομηρος ] Οdyss. δ , ν. 626. H . Steph. Ind. ubi c Lex. Vet. glossa nostra

57. ιζηματίας] Phauorinus ιζηματίας. Vox . affertur. Conf. nostrum supra V . ιάλεμος.
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“Iησιν. αφίησιν. σχίζων τις ξύλα ως είδε τον 19υντηρες, οδηγοί, κυβερνήται , χαλινοί, πη
Κλέαρχον προςιόντα, ίησι την αξίνην. ούτως δάλια.

Ξενοφών.87 και Ζωσιν 8 αντί του απέλθοι. 19ωμίτης.8° απο Ιθώμης πόλεως.
° κείνον μεν εάσωμεν, ή κεν έησιν. Ίθύφαλλοι.*" οι έφοροι Διονύσου. οι τους ιθυ

Ιημι.7° το πέμπω και το πορεύομαι . οίον: φάλλους εν τη ορχήστρια ορχούμενοι. κυρίως

αστυδ' ιέμενος. " δε ιθύφαλλον το εντεταμμένον αιδοίον.

( Θηλυκόν.)
ΤοΙ μετα του Θ .

. (' Αρσενικόν.) Ιθάμαρ. κύριον.

Ιθαγενής, γνήσιος.7ο αυτόχθων, και ενταύθα γεν. 19εία, ευθεία, ορθή.

νηθείς. ο ιθύ και αδιάστρoφoν έχων το γένος.
' ου γαρ αφαυρως "

και ιθαγενής. εκ Διός ιθείης οίδε τάλαντα δίκης.

Ιθακήσιος. * απο Ιθάκης χώρας. 119μη.83 η τρίβος.

"Ιθακος. * κύριον. Ιθύτης, ευθύτης.

1θαιμένεος: 76 19άμαρ. " κύρια. . Ιθώμη.24 πόλις.

Ιθρις.78 και έκτομίας. απο του θερίζω , θερίσω, , ( ουδέτερον.)

θερές και θρίς, και κατά πλεονασμον του και Ιθματα. ίχνη: βήματα βαδίσματα δικαιώμα

1θρις. τα ορμής, παρά το είμι, το πορεύομαι, γίνε

Ιθάκη, χώρα.

VE .

67. ίησι την αξίνην - Ξενοφών] Nomen an

ctoris deerat a Cod . K . In Cod . A . legebatur

post locum Homericum . Sed apud Xenophon -

term Anabas. I, 5 , 12. legitur ίησι τη αξίνη , quem

admodum ctiam Suidat habet, et apud Nostrum

legendum est.

68. xoj 'lyorn ] Leg. 'lpois, et in loco Hom .

qui deest a Cod. K .

* 69. κείνον μέν εάσωμεν] Leg. εάσομεν, ut Iliad.

1, ν. 697. .

. 70. "Ιημι] D . ίημι, Ιllud ad πέμπω, hoc ad

πορεύομαι. .

71 . αστυδ' ιέμενος ] Leg. αστυδε τέμενος, ut le-

gitur Odyss. , v . 5 . Nam ibi est illevos ab is.

ofon , Sguğu , ut saepissime apud Homerum .

72. 'Ιθαγενής. γνήσιος] Οdyss. ξ , ν . 203. -

αλλά με ίσον ιθαγενέεσσιν ετίμα. ubi vid. Eustath.

1758 , 15. et conf. Etymolog. 470 , 1 . '19xysve's

Xguslov dixit Clem . Alex. Strom . I. c. 9 . p . 352.

Pott.

3 . αυτόχθων] Ιdem. tradit Eustath. 1. C .

Herodot. II , 17. ουκ ιθαγενέα στόματά έστι , αλλά

ορυκτά. Sed quae sequuntur και 19υ και αδ. έχων

το γ. ea ad priorem significationem referenda

sunt. Eustath. έκ της κατ’ 19υ, τουτέστι κατ' ευθύ

τητα του νόμου γεννήσεως , και μη πλαγίως πως τα γέ-

νει έπεισαγόμενος. Ηaec mentem nostri explicant.

Tradit idem Eustath. dici etiam i9αιγενής.

74. Ιθακήσιος ] Iliad . β , ν . 184. et al.

75. "Ιθακος] Memorat eum Homerus Odyss.

9, ν . 207.

76. 1θαιμέντος] φίλον υιόν. Ιliad. π , ν. 586.

77 . 19άμας | Repetitur infra post '19άμη.

Fuit filius Aaronis. Vid . Ioseph . Ant. lud. III.

c. 8 , 1. VII, 15 , 7 . VIII, 1 , 3 .

78. " 1981s ] Conf. not. ad Hesych . ubi glos

sa nostra excitatur. [Male ibi 9818 pro sgis . ]

Suid . v. äegev, et H . Steph . Ind.

79 . 'IDuvtñqes. ddyyoil Eadem leguntur apud

Hesychium et Suidam . Scite Hesychius addit: ,

κοι είτι 19ύνον, κανονίζον , και ισότητα παρέχον. De

gubernatore usurpauit Apollon . IV , 209. 1260.

Γιθύντορα dixit Orplieus Argon. V. 120. ]

8ο. '19ωμίτης Sic etiain Suidas. Sed re

ctias scribi puto '19ωμήτης, δια του και , ut habet

Steph . Byzant. v. '19wun. Est cpitheton louis ,

quod vitiose a nonnullis , v . c. Eusebio Prae

parat. Euang. 94, 3 . Steph. scribitur per iota.

Sed '19ωμήτης scribendum dorica forma demon

strat '19wuTag zeúg, apud Pausan . Lib . III. c.

26 , 4 . IV , 33 , 2 . Recte '19wjórn Ali Clemens

Αlex. Coliort. ad Gent. c. 3 . p . 36. Polt.

8ι. 19ύφαλλοι ] Εadem habent Suidas et

Harpocrat. ubi vide Valesium . Conf. not. ad

Ηesych.

82. ου γαρ άφαυρώς ] Α . male ου γαρ άφαυ

ρος - 19είη , οι δε ταλ, δίκης. Leguntur etiain

apud Suidam. Sunt autem depromta ex Epi

grammate Diotimi , Αnal. Βr. 1 , 250. Hel8K

513. ut jam obseruauit Toupius P . II. p . 259.

83. "19μη. ή τρίβος ] Si vera lectio, addatur

Lexicis. Conf. paulo post 79ματα.

84. 19ώμη] 19ώμην κλωμακόεσσαν liad. β , ν.

729. Vid. Steph. Byzant.
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τα ρημα όνομα 'μα , ως τίθημι , θέμα , και
πλεονασμα του 9 , 79μα.

- 35 κθμαθ' ομοίαι.

+ Ίθμενον.86 περιστόμιον. στεφάνη.Η
+ Ιθμηρόν. καθαρόν. + 87
Ιθυντήριον.°° το κανονίζον και ισότητα παρέχον.

19υτενές, το εις ευθύ τεταμένον.89

*19.. έλθε, έρχου, πορεύου.

19 ', αντιβολώ σε. ??

είμι το πορεύομαι. το πρώτον των πληθυντι-

κων , έμεν. το προστακτικόν 19 .. δηλοί δε και

το έλθε, και παραγενού . ως εν τω

?" δεύρ' 19ι, ίνα θέσκελα έργα - .

Ίθύνειν. κυβερναν. παρα το ιθύς , ιθύνω.

19υσεν. 2 επ' ευθείας ώρμησε. και θυσαν. από

του 19υς , ιθύνω.

Ιθέως, αντί του ορθώς.

* Το Ι μετα του κ.

('Αρσειικον.)

"Ίκαρος και Ικάριος, κύρια. παρά το ικέσθα
προς τον αέρα .

Ικαριεύς. 3 δήμος Φυλής της Αιγηίδος.

Ικελος , και όμοιος, παρά το είκω, το ομοιώ. το

είκελος διφορείται .24

Ικέσιος . * αντί του ικετήσιος.

Ικέτας. παρακλήτορες. 96

τ., . . 97

"Ικμενον. πορευτικόν. κμενον άνεμον.38

Ικονιαίος, από τόπου.

Ικέτης, πρόσφυξ.

"Ίκτερος, νόσημα ωχροποιόν.

Ικτινα. ” είδος ορνέου αρπακτικού, εν εαρι φαι

νομένου. [ μεταπλασμός εστιν. κτινον γαρ λέ

γεται η αιτιατική , κgy ορθή και εκτινος. Σοφο

κλής:100

κτινος έκραξε παρασύρας κρέας.

ειρήκαμεν δε , ότι μεταπλασμός εστιν ώςπερ

αλίτροχον ελίτροχα. γέγονε δε παρα το εαυ .

τον εκτείνειν πανταχού. έστι κgy ικτίν κα

τις εκτιδος , είδος ζώου , ως οι καστορες , ή

ενυδρόν έστιν ιχθυοφάγον. ' και εκτιδέα το

του αλλούρου δέρμα .]

TIKOV ον .

85. 19μαθ' ομοίω ] Α . 19μα 9'. Ex Iliad. 1, 93. 'Ικαριεύς] Vid. Ηarpocrat. et Suidam.

V . 778. ubi vid . Eustath . ct Schol. Conf. He 94. το είκελος διφορείται] Α . ίκελος. Κ . είκελος,

sych. ct Suidas. Deest locus a Cod. Κ . superscr. 7 . Conf. Etymol. 297, 28 .

86. "19μενον] Ηesychius: '19μήν. περιστ. στε 95. “Ix66105 ] Duplicem huius epithieti for

qavis. Sed idem infra '109ploy eadem explica - mum glossator innuit. 'IXETÝCIOS est Tur araç 18

tionc , ubi vid. not. Forte igitur apud Nostrum youévor apad Homerum Odyss. ~, v . 213.

legendum '19μίον elis0 σ , pro Ισθμίων, 96. Ικέτη. παρακλήτορες ] Conf. Suidann V .

87. 19μηρόν. καθαρόν ] Νon dubito , quin le- ικέτης.

gendum sit : 19αρόν. καθαρόν. seu potius: '19αράν. 97. 'Ικμαλέος] Α . ίκμαλαίος . D . δασέως. Conf.

xalapwv. ut in Simmiae securi : &nė xgavay i9agão Hesychium , apud quemi, ut obiter hoc moneam ,

νάμα κόμιζε. Schol. καθαρών. [Anal. Βr . 1 , 209.] pro στερεών legendum videtur αραιόν. Εrolian. et

Hesychius : 19αραϊς - καθαραίς , ubi vid. not. Foes. Oec. Hippocr. ίκμαλέας αγέλης Νonnus ad

. 88 . 'iJuvsýgrov Citatur haec glossa ad He- loh . XXI, 11.

sychium v . 'lSuurug. 98. άκμενον άνεμον] ούρων , liad. α , ν. 479.

89. ' θυτενές – τεταμένον] Α . male 4θυγένες 99. "Ικτινα ] Εtymol. 47ο , 34. laudat hunc

τεταγμένον. Ferri quidem posset τεταγμένον ; sed versum Aristoplianis :

iJutovég recepi , quod jam Hesychio est restitu Οκτινα παντόφθαλμαν άρπαγα τρέφων.

turn , ubi itidem male legitur 19υγενές. Conf. Conf. Suidan.

Schow Lex. Ηesych. Testitut. p. 376. et H . 1οο. Σοφοκλής | Citauit hoc fragmentum

Steph. Τom. Ι. c . 1916. Ε. Brunckius e Lex . Mş. Bibl. Reg. Apud Ely

90. * 9 ', & vtiponă ] Ex Aristoph . Nubib . molog. non exstat.

τ . 110. Conf. Suidam. 1 , και ίκτες - Ιχθυοφάγον ] Ηaec descripta

g1. devg' 49. ] lliad . 2 , v . 130. Arūp' 791, sunt e Schol. Aristoph . v . 880. Quod non obser

νυμφα φίλη, ίνα θέσκελα έργα ίδιου. vauit kusterus ad Suidam . Conf. H . Yeph. Ind .

92. "19υσεν] liad. π , ν . 582. " θυσεν δε δια 2 . εκτιδέα] Sic scribitur a quibusdam liad,

προμάχων. et al . " θυσαν δε πολύ προτέρω 1liad . ο, και , γ . 335.

ν . 5ο . κρατι δ' επ' εκτιδέην κυνδην –
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"Ίκτερος.’ από χολής ξανθης γίνεται, ήτις πλεο. "Ίκταρ, του Ψελλού: " έκταρ εστί το σύντομος,

κάσασα και πυρυθείσα εις την επιφάνειας εξω- ίππερως, " ίππων έρως. γράφεται και δρόμος."
θείται και αναχέεται, κάντεύθεν τω ίκτεριων. , ( Ρήμα.)
τι ωχρίασις. Ικάνω. το ικετεύω.

(Θηλυκόν.): 14 ημείς δ' αύθ' εκάνομεν τα σα γούνατα –

Ικανότης, ισχύς, δύναμις. και το παραγίνομαι, και το καταλαμβάνω.

Ικετηρία.* παράκλησις , ήν οι δεόμενοι κατατί. – ή μέγα πένθος Αχαΐδα γαλαν κάνει. *

θενται που και μετα χείρας έχουσιν. Ικετο. " παρεγένετο.

Ικετεία. ην ποιείται τις δια λόγων. Ικέσθην. " παρεγένοντο.

Ικεσία. η ικέτευσις. Ιανουμαι. έρχομαι, ικετεύω.18 και ικνούμενος
Ικμας. η υγρασία. [παρα το έκω εκμας, και αντί του καμπτόμενος. ”

και εκμενoν ουρον.° παρά το εκνείσθαι. ή πα- “Ικτο. ήλθεν.

ρα την εκμάδα.] ('Eπίρημα. )

Ικόνιον. όνομα πόλεως.
• Ικανώς.11 αρκούντως.

Ικρίoν.’ το ορθόν ξύλον, ή ο σταυρος, ή η Φούλ. "Ικαρ. πάνυ.18
κα, ° ή σανιδώματα της νηος, και τα των θεά. Ικταρ. ” πλησίον , εγγύς. είρηται δε παρά το

τρων , α ήσαν εν ταις εκκλησίαις. επί ξύλων εφικνείσθαι . και παροιμία: ουδ' έκταρ βάλλει.

γαρ εκάθηντο , πρίν γένηται το θεατρον» ξύ

λα γαρ εδέσμευον και ούτως εθεώρουν. τινές Το Ι μετα του Λ .

κρια γράφουσιν. είρητα δε παρά το εις ύψος ('Αρσενικόν.)

εκειν ,° οίον Γκάρια τινα όντα , ή δια το αυτων “Ιλαος, ευμενής, πράος. ίλεως δε μέγα.

εκνείσθαι και αναβαίνειν. Ιλαρός, ευχαρής, αστείος.

Οντως .

al. κτιδέαν, φuemadmodum nulla ambiguitate le- 13. γράφεται και δρόμος] Ηaec quid sibi ve

gitur v. 458. του ό’ απο μεν κτιδέην κυνέην. Conf. lint , non perspicio.

Apollon. Lex. Ηom. et not. ad Ηesych. et Sui- 14. ήμεϊς δ' αύθ' εκάνομεν] Εtymol. 4γο, 16.

dan V . κτιδέην. ημεϊς δ' εκάνομεν. Locus non est in promtu , et

3 . "IXTE2O5 ] Eadem in Cyrilli Ms. Brem . suspicor, corruptum latere versum Ilomeri, apud

leguntur teste Bielio. In meo non exslant. Conf. quem illa , quae sunt in textu , frustra quaesi

Suidam . veris.

4 . Ικετηρία ] Vid. Suidam ibique Kuster. 15. γαλαν κάνει] Leg. 'Αχαιίδα. Ιliad . α, ν. 254.

Schol. Biset. et Spanhem . ad Aristoph . Plut, 16. "Ικετο Sacpissiume apud Ηomerum.
v . 383. et Harpocrationcm .

17. Ικέσθην] liad. α, ν. 328. et al.

5 . 'Ικμάς] D . εκμάς. Conf. Etymol. 470, 22. 18. Ικνούμαι - ικετεύω] Saepius apud So

6 . άκμενoν σύρον ] Vide paullo ante not. 98. phocl. Oed. Col. v . 1011. Ajac. V. 588. και σε

2. 'Ικείου] Conf. omnino Suidam et Ηesy- προς τού σου τέκνου και θεών εκνούμαι . Schol. παρα

chium ibiqne not. et H . Steph . Ind . καλώ, ut Ηesych. Philoct. V . 47ο. ικέτης έκνούμου .

8 . φούλκα] Lex. Ms. Cyrilli Voss. [ad Ηe- Electr. V . 136. et al. Et Euripid. Orest. V .

sych .] Dougxe ; utrumquc recte. Vid . Cangiun, 670. 679. Iph . Taur. v . 1069. a !. Conf. He

qui glossam nostram excitauit et in suo Cyrilli sycli. et Suidam .

Ms. legit φούλκα. A neo Cyrillo deest. . 19. εκνούμενος - καμπτόμενος ] Suidas παρα

9. πριν γένητα ] Leg. cum Suida πριν γε. καλών. Supple apud Nostrum τα γούνατα.

νέσθαι . 20. "Ικτο] Leg. ίκτο. Ιn Cod. A . post ικανώς.

" 10. ίκειν ] Εtymol. minus recte ήκειν 470, 21 . Ικανώς 1 Ιob. XXI , 15. Conf. Hesy

32. Pro ixkeice K . et Etymolog. ixúcic . In fine chium . Supra ixavótus ex 2. Cor. III, 5 .

pro ή δια το αυτών legs δια το δι' αυτών. 22. "Ικαρ. πάνυ Hesychius exponit εγγύς ;

11 . Ψελλού ] Erat inter reliquos v. 76. pro ίκτας , ut videtur. Conf. H . Steph. Ind.

Vide de ν . ίκταρ VV. DD. ad Moerid. p. 190. 23. "Ικτας ] Conf. Ralinken. ad Τimaeum»,

et Hesych . et infra post {næg. Scho ). Hesiod . Theog. v. 691. Schol. Lucian .

12, ίπτερως ] Suidas et Ηesychius ίπτερος, II. Lexiph . 21, 346. not. ad Hesych. et Thom .

Photius ut Noster, quem confcr infra. Mag.
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διαλλαγή. και

Ιλάρχας. * ταξιάρχας. ( Θηλυκόν.)
“Ιλασμός. ευμένεια , πραότης , συγχώρησις, ή Ιλλάδες. * δεσμοί , σχοινία. από του είλεϊσθα

εξ ιμάντος.

Ίλεύς. 16 όνομα κύριον. και έλλάσειν ουκ εθέλοντα.

Ιλεός. 17 ο φωλεός: η κατάδυσις του όφεως. ση- "Ίλη. σύστημα , συστροφή. τάξις όχλου ιππικού.

μαίνει και όνομα νόσου και περί τους ίππους ” γι- κυρίως δε , φατρία . '° τότε δε ίλη των κατα

νομένης. Φράκτων ιππέων υπέρ τους τριακοσίους ές

Ιλλετανοί.3° οι δεσμοί. τους οπισθοφύλακας κατερράγη. ή Υλη ιππέων

Ιλιβηνοί. έθνος. εξηκοντατεσσάρων. ή "λη η αθροισις και το

Ιλισσός. όνομα τόπου , και ποταμός. πλήθος. παρα το δμου είλεϊσθαι γέγονεν λη

Ιλλος, κύριον. '' 'λλος και ο οφθαλμός. Υλλον, δια του ι . πολλα γαρ εισίν ονόματα από τη .

στρεβλών, στραβον, ή τυφλόν. 'Αριστοφάνης: 32 μάτων. ούτως ούν ? λη από του είλω.

ελλος γεγένημα , όδ' ουδέπω. Ιλιάς, ποίημα “Ομήρου. 8 και Ιλιας κακών επί

Ιλλυριοί. βάρβαροι. Θρακικοί. oίμαι δε, τους των μεγάλων κακών. και Ίλιας το πλήθος. 2..

Βουλγάρους λέγει. 'Αριστοφάνης "Ίλιος. η Τροία. Δωρικώς.
" Ιλλυριοί κεκριγότες. 33 - "Ίλιον Γρήν.

αντι του ποιαν φωνήν αποτελούντες. Ιλίη.*" η Αθηνά.
Ιλύς.

24. 'Ιλάρχας] Polyb. Lib. VI, 25, I. et al. 34. 'Ιλλάδες ] Α . male Ελλάδας.

Arrian. L . Ι . p . 70. 35. έλλάσειν ουκ έ9. ] Α . Ελλάσσειν, Lege, ut

25. ή διαλλαγή] Α . απαλλαχή. Εadem fere Iliad. V , V . 572. έλλάσιν ουκ εθέλοντα βία δήσαντες

Hesychius habet. άγουσιν.

26. 'Ιλεύς] Α . 'Ιλεί. 36. "Ίλη - φατρία] Suidas φρατρία, aferens

27. 'Ide és] K . incós superscr. ū , quasi invós. locum Sophoclis Ajac. 1407.

Uti scribitur slaves et elasós, ita etiam ineos et lavós. – μία δ' εκ κλισίας

Conf. not. ad Ηesych. 'Ιλεον, ουκ οίκησιν Theocrit. 'Ανδρών ίλη τον υπασπίδιον

Eid. XV, 9 . ubi vid. Schol. 'Ιλυους εβάλοντο κι. Κόσμον φερέτω.

γώτετα Callim. Iou. V . 25. ubi Schol. ίλη" σύστημα, κυρίως δε φατρία. Ρro quo

28. όνομα νόσου 1 Item Suidas. Ηesychius recentiores dixisse videntur Φρατρία. Quamquam

εντέρων σπαραγμός. Gloss. Iatr . MSS. ad Ηesych. ] Via Doctus ad Ηesychium pulat φατρίαν dictam

στρόφους εντέρων. Conf. H . Steph. Τom. Ι. C. 126. pro φρατρίαν ab antiqιιο Φράτης. Conf. Wesseling.

1127. Stepli. Lex . Med . p. 288. sequ . et Foes. ad Herodot. I , 125. Variant libri ctiam apud

Oeconom. Ηipp. v . ειλεός. Iosephum , qui passim h . v. usus est , v. c. Ant.

29. περί τους ίππους] Α . Κ . παρά τους ίππους. Ιud. 1 , 14 , 6. ΠΙ , 10 , 5 . ubi Hauercampius

Sed nescio, cur equorum mentio fiat, et suspi- eleganter obseruauit , Atticorum more φατρίαν

cor mendum lalere. Pro γινομένης Α , γινόμενον. dici. Exempla dabit H . Steph. Τom. ΙΙΙ. c. 97.

Sic et Phauorinus , qui nostram et Hesychii 98. Conf. Xenoph . Rep. Laced . 2, 12 . et Ae .

glossam conjunxit.
- 1ian. Tact. C. 43.

3ο. ' λλετανοί ] Suidas έλεγανοί. Ηomero ελ. 37. τότε δε όλη των καταφράκτων] Eunapium

dedavol. Praeferenda scriptura per duplex a, appellat Suidas , apud quem pro igraxoslous le

31. Ιλλος. κύριον ] Vid. Suidam ibique Ku- 8ιαι
gitur τεσσαρακοσίους.

38. 'Ιλιάς – ομήρου ] Α. "Ομηρος.
sterum . Plura de hoc vid . in Eclog. Candid,

39. 'Ιλιάς το πλήθος ] Ineple, etiam Suidas
Isaur. ap . Labbeum Tom . I. Corp. Byz. p . 19 .

P : 19 : aliique. Rectins Eustath. 444 , 22.

32. 'Αριστοφάνης] Thesmoplhor. v. 853. ubi 4ο. " Ιλιον ιρήν] liad. δ, V. 516. et al .

versus sic legilur : 41 . 'Ιλίη D . 'Ιλίει. Κ . ιλίεια. Sic etiam Sui

άλλος γεγένημοι προσδοκών, ο δ' ουδέπω, das cadem explicatione. Sed cum crrare de

Conf. ibi Schol. et suidam . Vide et Hesychium . monstrauit Interpres Hesychij. 'laieic enim non

33. 'Ιλλυριοί, κεκριγότες ] Sic dedi e Cod. K . est Minerua, sed τα Ιλίσια sunt εορτη Αθηνάς.

κεκραγάτες Α . D . Exstant in Auib. V. 1520. ubi Sed non minus displicet 'ialy . Cyrillus meus

vid. Schol. et conf. Suidam . vitiosissime: 'later. 'iJuvã. Conf. Phanorinum .

42. ιλύς
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'Ιλύς.1 και βόρβορος, ή ο πηλώδης και μάθυγρος Ιλήκους. ° ίλεως και ευμενης γενού.

τόπος , ήγουν υπόστασις των υδάτων. από του "Ίλλει.51 συνέχει.

έλος, έλύω και είλύν. ως από του πείθω πιθα.
. το διανεύειν.

νος, ούτως από του ελύω έλύς.
* ουκ άίεις, ότι δή μοι επιλλίζουσιν 'Αχαιοί.

. ( ουδέτερον.) Πλλοι γαρ οι οφθαλμοί. από της ειλήσεως και

Ιλαστήριον. 2 θυσιαστήριον. της επί τα κάτω φορας.

“Ιλαρώτερον. ευπροσιτώτερον.
Ιλιγγια. και όταν περί την καρδίαν στρόφος γένη

“Ιλεωτήριον. * θυσιαστήριον.
ται, επακολουθεί σκότος και τούτο καλούσι το

" Ιλιον. ή της Φρυγίας πόλις ή η Τροία. ει δέ που
πάθος Ίλιγγον. Ιστέον, ότι ειλιγγιώ δια διφθόγ.

ευρεθείη θηλυκόν, Δωρικώς ευρίσκεται , και ουκ
γου , ίλιγγος δε δια του ι.

εν ιάμβω, αλλ' εν στίχω. οίον: "Ιλιον Γρην. ού

* Ίλλόμενος. δεσμευόμενος. * ή έλλόμενος αντί -τω Χοιροβοσκός. 15

“Ιλαστήριον, ωςανει τράπεζά τις τετράγωνος χρυ- του παρατηρών.

ση. Απόστολος:18 κατασκιάζοντα το ιλαστή
- ο δ' ιλλόμενος περί ομίλω. »

περί λέοντος φησίν, ότι τρωθείς και λέων μόνον

( Ρήμα.) τον τριώσαντα παρατηρεί.

“Ιλάσκω, το ευμενίζω. και ελάσκεσθαι απο του Ιλυσπώμενος.5° έν βορβόρω κυλιόμενος. και έλυ.

έλω +7 δευτέρες συζυγίας των περισπωμένιον. ο σπασθαι, εν τη λύι σπάσθω, ήγουν εν τη ελύς

μέλλων ελάσω, πλεονασμα του και ιλάσκω, και κυλίεσθα .

μετάγεται εις ενεστώτα. και γίνεται ιλάσκα, το Ιλλούμενος.17 δεσμούμενος. [του Ψελλού:58 λ.

παθητικόν ιλάσκομαι, το τρίτον ελάσκεται, και λούμενος δεσμούμενος , έλλίζειν διανεύειν.]

το απαρέμφατον ιλάσκεσθαι. Ιλαδόν. ° έν αθροίσει. κατα τάξιν σημαίνει, και

"Ιλαος, έλεος έσο. 18 το δασύ. παρα το άλη, σημαίνει την άθροι

“Ιλάσθητι. 19 Κλεώς μοι γενού. σιν , γέγονεν έλαδον , ήτοι μου.

provo

r et Noster geom. Aristotle One

42. 'raus] Eustath . 1238, 1. et not. ad Hc- gitur arayTec. Scd 'Axxiel etiam Etymol. v . éria

sychium . Semel apud Homer. Iliad. , v . 318. aizauoi , et Noster supra p . 840. Vide ibi not.

43. ' 11 &stúgrou ] Conf. not. ad Ilesych . et 53 . Thegyig . Schol. Aristoph . Acharn . v.

Suicer. in Thesaur. 581. 1216 . Conf. Suidam et Foes. Occon . Hip

44 . 'Identýgror ] Agnoscit etiam Suidas cuma
pocr. V . Not. ad Lucian . I. Dial. Mar. IX , 313 .

Phauorino. 54. 'Ιλλόμενος. δεσμευόμενος ] Vid. paulo ante

naer. De Prometheo Apollon . II , 1253. 'ladó .
45. "Ιλιον - Χοιροβοσκός ] Non laudatur a

μενος χαλκέμσιν αλυκτοπέδησι Προμηθεύς. Conf. Schol .
reliquis.

ad I , 129.

46. Απόστολος ] Ηebr. IX, 5. Conf. Lcuit. 55. ιλλόμενος περί ομίλω] Leg. πες ομίλω. No

XVI, 13 . et Suicer . in Thes. . ster videtur legisse meg Orio.c . Verba sunt Apol

. 4 . Γλάσκεσθαι - Γλώ ] Α . ειλάσκεσθαι , ειλώ. Ιon. II , 27. 1bi rectius Schol. συνειλούμενος , συ

Respicit sine dubio Iliad. α, ν . 386. στρεφόμενος. Nugac enim sunt hominis, qui, quae

" 48. “Ιλαος. λεος έσο] Legendum pulo : “Ιλαος docte Scholiasta ex Aristotele ad totum locum

έστω. ίλεως έστω. liad. τ , ν. 178. ut notetur for- obsernamerat , ea ad ελλόμενος retulit.

ma communis.
56. 'Ιλυσπώμενος ] Vid. H . Steph. Τom. Ι.

49 . 'Inko9yti] Ps. XXIV , 12. LXXVHI, 9. c . 1929 . e Lex. Vet. eadem fere proferentem .

5ο. Ιλή κοις] Apollon. II , v. 710. “Ιλήκους" Conf. Hesych. et Suidam. Εtymolog. 209 , 54.

αλε! τοι, άναξ, άτμητοι έθιρι - Ad quem locum Ioseph. B . Iud. ΙΙΙ, 7 , 21. ubi vid. not. De

respici puto . 'lamxys : Iliad. 4 , v . 365. Serpente idem Ant. Iud. 1 , 1 , fin.

51. 'Ιλλει] Conf. omnino H . Steph. Τom. 57. 'Ιλλούμενος ] Imo έλούμενος. Sic Hesy

I. C. 1924. et Eustath . 947 , 4 . Ruhnken. et chius.

Hemsterhus. ad Tinnaeum v . Την ιλλομένην. 58. Ψελλού] Ιnter reliquos non legebatur .
52. ουκ άίεις - 'Αχαιοί Odyss . σ, v . II . Le 59. 'Ιλαδόν] Iliad. , v. 93.

Tom . II. Aaaa



1107 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΜΑΣΣ Ω 108

Το Ι μετα του Μ .

(' Αρσενικόν.)

Ιματισμός: 65 η εσθής. και Σματισμένος και ενδε.

δυμένος. ιματισμένος και σωφρονούντα.σε

Ιμαίος. ο άντλητής.

* Ίμβρος, ποταμός. Ίμβρως δε κύριον, μέγα, και

κλίνεται "Ίμβρωτος. ["Ίμβρος και Τένεδος, νη-

σοι πλησίον Τροίας κείμενα . ]

Ιμερόεις, ο επιθυμητικός. "

“Ίμερος. * η επιθυμία, παρά το ημι, το προθυ
μούμα , γέγονεν ίμερος. εξ ου και τον

ίετο βαλέειν. 5

Ιμερόεντα.** εράσμιον , λάμποντα.

Ιμάς, ο λώρος. πείσει σε o εμάς. 7

( Θηλυκόν.) .

Ιμάντωσις.88 σύνδεσμος ξύλων εμβαλλομένων εν

ταϊς οικοδομιαϊς ή και εν τοίς πλοίοις.

Ιμάσθλην. μάστιγα.

– κώπην θ' άμια , νηος ιμάσθλην.69

Ιμέρα, πόλις. και Ιμεραίος και Ιμερία, κύρια.

Ιμεραία. γραύς τις. " και πόλις.

Ιμονιά.7 το αντλητήριον ή δέρμα, εις δ' αντλού

σι το ύδωρ. παρά το εμάς, ιμάντος, ιμονιά, και

έμεικτος ο άντλητής.73

Ιματίδιεν.74 ώςπερ από του όψάριον όψιρίδιον,

ούτω και από του ερμάτιον ιματίδιον.

Ιμερτόν.78 επιθυμητόν.

Ιμητόν. άντλητόν. και ιμαίον , άσμα.

Ιμόνιον. 7 το γεράνιον.

“Ιμασεν.78 εμάστιζεν.

Ιματισμένος. ” ενδεδυμένος ιμάτιον.

Ιμάσσω.8° πλήξω. πατάξω. μη τρέψης του και

εις ξ. σεσημείωται γάρ.

6ο. Ιματισμός ] Passim apud Scriptores

utriusque Foederis.

61. ιματισμένος και σωφρονούντα ] Dicta haec

sunt de Daemoniaco , gnem Scruator sanauerat,

Marc. V , 15 . Luc. VIII, 35 . Conf. Suidam .

62. Ιμαίος ] Α . ιμαίος. Vide ad Ηesych.

ubi noster ·citalur, et Suidam . Conf. statím

posl ijlovíce, ibiquc not.

63. " Iußgos xaj Tévedos ] Sic Cod . K . " ließews

D . Apud liomeruin junguntur Iliad . v , v . 33.

Μεσσηγυς Τενέδσιο και "Ιμβρου παιπαλοέσσης.

Neque dubium est, quin hunc locum in mente

habuerit. ltem " Iußgov scribit Apollon . I, v . 924 .

mbi vid . Schol. et Steph . Byzant,

64 . " Illegog ] Sacpissime apud Houcrum .

Conf. Ειymol. 462 , 8 .

65. ίετο βαλέειν ] leg. ίετο γαρ βαλέειν ex

Iliad. 5 , v . 383. Conf. 9 , v . 301, 310 , v, v .

386. Conf . Etymol. 467 , 47.

66. Ιμερόεντα ] Iliad. γ , ν. 397, et al.

67. πείσει σε δ ιμάς ] Prouerbialiter liaec

dicta , sed nescio quo auctore.

68. Ιμάντωσις ] Α . Εμαντισμός. Sirac. XXII,

17. ιμάντωσις ξυλίνη ενδεδεμένη εις οικοδομών εν συσσει.

σμώ ου διαλυθήσετoυ. Conf. not. ad Ηesycli. ct

Bochart. Ηier. P . II. Lib. IV. C . 26. Contra

ιμαύτισμος vitiose scripίum pro ιματισμός.

69. νηός ιμάσθλην ] Εx Epigrammate Iulia-

ni Anihol. Lib . VI, 414. Anal. II, 494. Conf.

Suidam.

το. Ιμέρα - Ιμεραίος ] Α . Ιμήρα. Ιμηραίος.

Vid . Steph. Byzantinus. Pro Ιμερία , quod se-

quitur , K . fléga . An lcg ."Jj4uga ?

71 . Ιμεραία, γραϋς τις] Vid. Suidam v. 1ε.

ρείας ενύπνιον.

12, 1μονιά ] Conf. Hesyclium et Suidam.

K . igorla . Sic etiam apud Lucian . II. lup. Conf.

p . 632. ubi vid . Schol. Conf. H . Slepi . Tom .

1 . 1697. H . et VV . DID . ad Moerid. p . 195.

3. άντλητής} Sic ctiam supra. Sed αντλη

ty's h . l. sine dubio esl vas, quo lauritur aqua

ex puteo. Nam de eo , qui haurit aquam , dici

iuaior non puto . :

4 . Ιματίδιον] Ustus est . . Aristophanes

Plat. v . 986. Lysisir . 402. 471.

5 . Ιμερτόν] 1liad. β , V . 5ι.

6 . ιμαίον , άσμα] Vido Athen. Lib. XIV .

c. 3 . ibique Casaub . Schol. Aristoph . Pan . v .

1332. ex quo Suidas, Eustath. 1236, 58. 1885,

24. et Interpretes ad Ηesych. ac Polluc. 1V,

53. ['ragment. Callim . XLII. sic emendatum

ab Kuhnkenio :

– και που τις ανης υδατηγος μαϊον αείδει.

77. Ιμόνιον, το γεράνιον ] Prior vox ignola

Lexicis. Εtymol. 5ιο, 49. κηλώνειον, και ξύλινος άν

τλητης, το παρ' ημίν λεγόμενον γεράνειαν. 1cg. γερά.

νιον. Ιdem sibi vcile εμόνιον non dubito. Ut ab

εμας ιμάν, sic έμοια , ιμονιών, εμόνιον. Conf. Can

gin V . γεράνιον. Suid. V . κιλόνειον, A5 μόνιον de

Tinari possit ιμονιοστρόφος apud Αristoph. Ran.

1332.

78. "Ιμασεν ] liad. λ, V. 28ο. ct al.

79. Ιματισμένος] Conf. supra ματισμός ct not.

8ο. Ιμάσσω] liad. ο , ν . 17. Corrige Sui

dain, apual quem legitur πλήσσω, πατάσσω. Sic

etiam K .
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Ιμάν. αντλείν. ανέλκειν , αναστεν. και εμείύ.81 (Θηλυκόν.)

Ιμείρω. το επιθυμώ. Ινγρουσία . παρα Ρωμαίοις τους ασθενέσι διδό.

Ιμωσα.82 αντλωσα. από του ιμάντος, και τους μενον σιτίον, δ ούτε ζην ούτε αποθνήσκειν ποιεί.

κάδους33 εγέμιζον. Ινδικτίων. " λέγεται και ένδικτος.

*Ινες. και δυνάμεις ή νεύρα. και κλίνεται η έν, της

Το Ι μετά του Ν.
ενός , αι ίνες. τα γαρνευρα αίτια του ιένα . ή

παρά το ίς , δε σημαίνει την δύναμιν , γίνεται

('Αρσενικόν.) ίνες του πληθυντικόν.

Ινάρονος.84 κύριον. "Ίνις. χώρα. ,

[ "Ίνδακος, κύριον.] “Ινα . + την δύναμιν. και "Ίνα όνομα πόλεως.35

Ινδοί. έθνος βάρβαρον. Ινώ. όνομα θεάς.

"Ίνις.85 παΐς νέος, 86 βρέφος. παρα το ίς ενος, ένις: "Ίνδαλμα. * φαντασία , όναρ, ομοίωμα. [παρά

δύναμις γαρ των πατέρων υιοί. ή παρα το ιαί το είδος, το ομοιώ, ειδάλλω και αποβολή του και

νειν και ευφραίνειν τους πατέρας. 87 και πλεονασμα του ν , ίνδαλμα.]

Ιανοί.38 οι κολοβοί των ίππων. νάνοι δε και ναν- Ινίον. ” νεύρον, από της του εγκεφάλου βάσεως

νοφυείς οι κολοβοί των ανθρώπων. επί τα πλατέα νεύρα, και την ισχύν ημών έχειν

"Ιναχος. 39 όνομα ποταμού. δοκεί. [ ως παρά το σφηξ, σφηκος, σφηκίον, ού .

Ινωπός. 3ο όνομα ποταμού. Η παρα το ίς ενος , o τως και παρά το ίς , ινος, ενίον.]

σημαίνει την δύναμιν, και του οπος, και σημαίνει 'Ινάχειον άστυ.?8 το του Ινάχου.

την φωνήν , γέγονεν Ινωπος κατ' έκτασιν του Ινάσσω. ” ισχύν παρέχω.

ο εις ο μέγα. Η Ινδάλλεται.19 καταφαίνεται. ομοιούτου .

"Ίνωψ, κύριον. ήνου δε ο μέγας , η και μικρόν. Ινατί. διατί, ή ένεκα τίνος.

Aaaa 2

quaeportés,ut Cod. "

panese porn quod adidilim slossa apud tum.

81. xos iveir ] A . xoh iyerãr. Lenem spiritum Scripsi 'Ivwzós, ut Cod. K . in sequ . et Etymol.

non admittit ipąr. Sed fpeiv quoque suspectum . 471, 30. Conf. Schol. Lycophr. 575 .

82. 'Ikwox Eadem glossa apud Suidam , 91. 'Iuygousic ] Vide Meurs. Glossar. Grae

apud quem quod additur yeuiscusa , male Inter- cob. Casaub. VI, 20. Galaker . Aduers. Post

prcs vertit oneraps, quum potius sit . 1. im - hum . c. IX . ct Kusterum ad Suidam .

plens . Iol . II , 7. γεμίσατε τας υδρίας ύδατος.
92. 'Ινδικτίων] K . ένδικτιών , ut Suidas. Conf.

83. κάδους] Α . male κλάδους. Cangium in Glossar.

84. 'Ινάρωνος ] Α . Ινάρμενος. 93. Iνες] Οdyss. λ , ν. 218.

85. "Ινις ] Leg. Ιμις. Utitur b . V. Aeschy - 94. Iνα] Iliad. 4 , V. 522. ένα τάμα δια πάσαν.

las passim et Euripides. Conf. Hesychium . 95. "Ινα - πόλεις] κ . ίνα. Α . ίνα. Ο

86. παΐς νέος ] Recte: distinctionem tolle 96. "Ινδαλμα] Ierein . L , 39. Sap. ΧVΙΙ, 3 .

- apud Saidam .
Lucian . II. Gall. 711. III. Philops. 58. Conf.

87. πατέρας ] Conf. Είymologum 471 , 22. Biel. ct Hesychium, stalian post ένδάλλετου, Εty

88. ' Ivvel] Desuinia est glossa e Schol. Ari- molog. 471 , 33.

stoph. Ρace 790. Ναννοφυείς, σφυράδων αποκνίσματα. 97. 'Ιιίον] Iliad . ε, ν . 73. ξ, ν. 495. Conf.

Sed ibi Schol. pro ivvor leg. urvor , ut et alio loco, Hcsych . ct Focs. Oecon . Hipp .

quem Kusterus laudat ad Suidam , cx Auibus, 98. 'Ινάχειον άστυ] Conf. Suidam.

quem non reperio. Conf. H . Steph . Tom . III.
99. '1i& cru . Sic etiam Suidas et Cyrillus

c . 1155. et noi. ad Hesycli. v . 'Ivrés et " Tuvos,
meus. Sed longe alitcr Hesychius et Photius

Nostrum infra v . Νάνοι.
Lex. Ms. Ab i;, ives, ivácow , vim praebeo. Ety

89. " Ivaxos ] Qui Cod. K . descripsit , po
inolog. 100 , 38. ενάσσω, ενάσω, το δύναμιν παρέχω.

sucrat " Ive % os , sed postca exstinxit et scripsit Notat idem 285 . 46 . luksu futurum ab ivkoon .

*Ινουπος. Conf. Steplh. Byz . v. 'Ιναχία. . 10ο. 'Ινδάλλετα ] Iliad . Ψ , ν . 46ο. et al.

90 . 'Ivanéo ] A . lvonás. " Iywnos Suidas affe- Passim ctiam apud Apollon. Vid . Ruhnken , ad

rens versum ex Epigrammate Anal. I , 194. Timaeum v.
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"Ινα, όπου και όπως και αντί του άν. "Ομηρος'' 'Iξιόεν.18 θανάσιμον φάρμακον. ανόμασται δε ού
- - ίνα μη δέξωμεν ώδε.

τως, επειδή τας εντός τροφας κατέχει, ως άξος,

οδμην έχων παραπλησίαν ωκίμω.

ΤοΙ μετα του Ξ. "ιξιόεν δέ σε μή τι δόλω παρα χείλεσι πόμα

('Αρσενικόν.)
ουλοφόνον λήσειεν ότ' ώκιμοειδές έδωδε.

Iξάλου. τελείου, ορμητικού ή πηδητικού. παρα
το επίγραμμα Νικάνδρου.12 "

*
,

"

Iξε και τξον.
τον έξω μέλλοντα γέγονεν εξαλος. δεί δε γινώ

αντί του παρεγένοντο.

σκειν , ότι πολλάκις τα παράγωγα αλλάσσουσι
[ * οι δ' Tξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν.

τα πνεύματα, και από δασέων γίνεται ψιλά.
από του κω " ο δεύτερος αόριστος κον , και

οίον άμα αμυθις, ήλιος απηλιώτης άνεμος. ού.
τροπη Βοιωτική του και εις ξ ίξον. ούτως Απολ .

λώνιος.]
τως έξω εξαλος.

Iξευτής, εξευτικός και ιξός παρα το κω, έξω,
ι ιξίος. ή παρά το άγειν τα όρνεα. .

ΤοΙ μετα του ο .

Iξίων, και κλίνεται Iξίωνος. ούτος ηράσθη της ('Αρσενικόν.) '

" Ηρας, οργίσθη δε παρα του Διός. Ιοβόλος, ο τω ια και Φαρμάκω βάλλων. ιοβό.

Ιξιονίδης. λος όφις '° αθρόον ανέθoρεν.

Iξυρός, ποταμός.“ Ιόβας Ιόβακχος Ιεβάτης Ιοβιανός, ονό

Iξάλου. πηδητικής. ματα κύρια.

- 1ξάλου αιγός. '
Ιδδας, κύριον.

Iξύς. η οσφύς, και το ισχίον. [αξύς τις ούσα, ην Ιόεντα. τα μέλανα.

ουχ οίόν τε ξύσα και κνήσασθαι.
7 Ιόεντα σίδηρον .

° έκρεκες εντάρσοιο δι Ιξύος αχέτα μολπάν ως και·

τέττιξ ολονόμοις τερπνότερον χέλυος.]
λοειδέα πόντον. 18

1. "ομηρος ] liad . και , ν . 353, ένα μη δέξομεν

ώδε. Conf. Suidain et Etymolog. 4 / 1 , 6 .

2 . 'ix &moul Spectatur Epigramma Simmine

Anthol . IV , 379. ubi 1ξάλου αιγός. [Anal. 1, 20 %.]

ut Iliad . d , v . 105. Vide statiin post inter que
9 .

λυκά . Conf. Suidam ex alio Epigramm. afferen
Δ .

tem dacuxuku dacuxattanMadey – Anth . VI. 440

Αnal. II, 44.

3. τελείου ] i. e. puberis seu non castrali.

Vid. Etymolog. 471 , 41. Erotian . et Galen .

Lex. Ηipp. Eustath. 373 , 29. 45ο, 12.

4. 1ξευτης, εξευτικός και ιξός ] D , δασέως. Conf.

Hesych . Suid . Etymol. 472, i.

5 . Iξιονίδης ] Sine explicatione tres Codd.

In Cod. A . adhaerebat sequenti. Int. Pirithoum .

6. Iξυρός. ποταμός ] κ . "ιξιρος , ut Suidas .

7 . ιξάλου αιγός ] Iliad. δ , ν . 105. Vide

supra .

8 . '1ξύς, ή έσφυς - ισχίον] Α . ισχύς - ισχύον.

Conf. Etymol. 472 , 6 . Respicit is Hongruun,

qui iξία Odyss. ε , ν . 231. και , ν . 544. άκνηστιν

dixisse ibi videtur. Odyss. x, v . 161. Conf. Foes.

Oec. Hipp. et H . Sleph . Ind.

• 9 . έκρεκες ευτάρσοιο ] D . εντάρσοις εt τερπνό.

TATOV. Est ex Epigramm . Archiae Anthol. III,

265. [ Wech. 382 . vitiose apud Suidam Kuster.

302.] Αnal. II , 99.

10 . 'i& ióey ] Etymolog. 471 , 53. et Schol.

Nicandri ad locuin sequ .

11. ίξιόεν δί σε μή τι] Α . μέν τι. Α . Κ . pro

Σήσειεν , λύσειεν. ut Cod. Medic . Nicandri . Scri

psisse videntur Jugostey , ob dugoygels , quod se

quitur ' v . 281. Et pro oonde A . eufs. Vide

Schneider, ad locum Nicandri.

12. επίγραμμα Νικάνδρου] Imo in Alexipliarm.

ν . 279 . 28ο.

13. 1ξε και εξον] Α . ψιλώς , male , et pro εξον

ξω, ιξε saepius apud Ηormerum et Apollon.

14. οι δ' ίξον κοίλην Λακ. ] Οdyss. δ , v. 1 .

15. από τον ίκω] Conf. omnino Etymolo

gum 472 , 10 .

16. ιοβόλος όφις] Ηinc supple Suidam, apud

quein non nisi hacc leguntur : ιοβόλος και όφις.

Quodcunque enim animal venenum emitiens io

βόλον dicitur . Vid. Herodian. Lib. III , 9 , 10.

τα ιοβολώτατα των ερπετών Ioseph. Αnt. Iud.

XVII , 5 , 5 .

17. ιόεντα σίδηρον 1 Iliad. Ψ , ν . 85ο. Vid.

ibi Schol.

18. Αοειδέα πόντον] liad. Α, ν. 298. et Odyss.

d , v . 106.
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πία και τις ούσα κατείχον γαρ αυτην Αιθίοπες.

ούτως γαρ εύρον εγώ.
Ιότης. ? βουλή. γνώμη, φροντίς. [από του του,

του βέλους, ήγουν από του Ιεσθαι και εις πάν

τα ιέναι. .

αλλήλων ιότητι39 -

και

" 3) μη δι' εμήν ιότητα - . ,

Ioθόρ. κύριον. ούτος ήν πενθερος του Μωυσέως.

"Ιονθος. ” η πρώτη έκφυσιςτων τριχών. από του

ένα και ανθείν.

Ιορδάνης, ποταμός. εκλήθη δε Ιορδάνης για το

συμμίγνυσθαι δύο άμα ποταμούς, "Ιορ και Δα-

νην. "

Iέρτιος, κύριον.

Ιόλαος, κύριον. και Ιόλεως.21

*Ιουλος. η πρώτη του γενείου βλάστησις. και ο

εν ταίς αμπέλοις σκώληξ.

Ιούδας, κύριον. εγένοντο τούτω τρεις παίδες , και

Ειρ , ο ' Ανναν, και ο Σηλώρι . ερμηνεύεται δε

Ιούδας ομολόγησις. 4

Ιός .15 το βέλος. παρα γαρ τον ιον του όφεως γί.

νεται ιδς, το βέλος. και γαρ έχριoν τα βέλη

απο του ιού του όφεως , ίνα τιτρώσκόμενος τις

ευθέως αναιρεθη. παρά το ιέναι ποιεϊν τους

τιτρώσκομένους εις άδην.

Ιοδεκος και ισδοκη. ° η βελοθήκη.

Ιοκάστη Ιόλη. κύρια.

Ιόπη. ” δι' ενός π .και ι. έστι δε πόλις Παλαι-

στίνης. συστέλλει δε το ι. είρηται δε Αιθιο

Ιουλόπεζοι.32 μεταφορικώς. α πολύκωποι νήες.

απο του Ιούλου, του πολύποδος ζώου, του πολ

λούς και πυκνούς έχοντος πόδας, ομοίως και η

πρώτη εξάνθησις κατά τας παρειας Ιουλος λέ

γεται από τούλου ζώου.

Ιουδή9.33 κύριον.

Ιοχέαιρα. * "Αρτεμις. ή τους ιούς χαίρουσα. ή

παρά το χέειν τους ιούς και εστι τα βέλει" το

ξότης γάρ έστι. ιοχέαιρα και η φαρέτρα η

υποδεχομένη τα βέλη. »

Ιοστέφανοι. λιπαρή. Πίνδαρος: 36

" εοστέφανοι Αθηνα .

Ιόνιον πέλαγος ” ο νυν Αδρίας, και Ιόνιος κόλ.

πος.

ig . '10v.90s ] Conf. Suidam , Etymolog. 473, que eius doctam disputationem de Acthiopia ,

17. et supra v . lévos. quac huc inprimis facit. Variat lectio etiam

20. Δάνην ] Α . Δάνα. Vide Suid. apnd Iosephum aliosque.

21. Ιόλαος - και Ιόλεως ] Utroque modo 28. Αιθιοπία ] Sic etiam Steph. Byz, Αιθιό.

saepius apud Euripid . Conf. Schol. Aristoph. * Etymolog. I. c.
Acharn. 867. 29. ' Ιότης ] Εtymol. 473 , η.

22. "Ιουλος ] Conf. Hesych. Suid. Εtymol. 3ο. αλλήλων ιότητι] Iliad. 1 , ν . 874. Ver

472 , 26 . Schol. Apollon . I , 972. II , 43. Eu - sus, quos Suidas habet, sunt ex Epigramm . An

stath . 1215 , 8 . 1688 , 18. Vide paulo infra tipatri Anal. II , 12. XXV .

έσυλόπεζοι. 31. μη δι' εμήν ιότητα] Iliad. ο , ν. 41.

23. Ειρ , 'Ανναν] Variat scriptura graeca 32. 'Ιουλόπεζοι) Lycophron ν . 23. Ιουλόπεζοι

nominum 121N1 ν . Ρro Σαλώμ Α . Σηλώψ. viliose. 9εϊνον ενώπες σπάθαις. ad quem locum sine dubio

Hebr. akui. Sed nescio , cur tres tantum ludae glossa referenda est. Vide ibi Schol. Suidac

filii commemorentur a Nostro , quum quinque lovaóno3« , ý vaūç, : non dubito quin einendatione

habucrit. Genes. XLVI, 12. egeat. Lg. ιουλόπεζος. Conf. Eustatli. 1215, 10.

' 24. ομολόγησις ] Scil. θεού. Conf. not. ad 33. Ιουδ91 Imo Iουδί9. Conf. Suidam.

Hesych. ubi Lex. Reg. excitatur. 34 . 'loxéaigal Saepissime apud Hoinerum .

25. Ιός] Εtymol. 472 , 49. 35. υποδεχομένη τα βέλη] Ηinc Suidarn sup

26. Ιοδόχος και ιοδόκη] K . Iοδοχή. Ποδόχη Ηe- ple , ut Kusterus. Spectatur Epigramm. Lib.

sych. Lex . Ms. et Cyrill.Ms. Vossii. Vid . Al- VI. Anth. c. 25. p . 442. Anal. I , 191.

bert. 'lošóxov dixit Homerus Iliad . 2, v. 444. et 36 . Nivsapos ] Dithyrambis. Schol. Aristoph .

al. Iοδόκην Apollon. I , 681. III , 156. 279. Cy- Acharn. ν . 63 . Equit. 1326. Conf. Kuster. ad

riilus meus 1οδάκος και οδοχή. Leg. Iοδοχή . Suidam. λιπαρή eodem versu Pindarus dixit.

27. Ιόπη] Εadem fere Etymolog. 473, 14. Saepius in Aniliologia, V . c . 1, 141. II, 1 . Αnal.

Scd Suidas : Ιόπη, κύριον. Ιόππη. όνομα τόπου, Falli - Tota glossa deest a Cod. κ .

tar Suidas. Urbs illa et 'iómy scribitur et 'iót. 37. 'lávior thaayos] Male Suidas 'lórsov, Conf.

πη. Vide Steph. Byz. et Strabon. Lib. Ι. ibi- Steph. Byz. b. V .

1
+ 9 .
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"Ιον. παρα το ανιέναι ταχύ. Ιπνος και ιπνός.17 ο Φούρνος. κυρίως η κάμι.

Ιορδάνεια ρείθρα.38' δίφθογγον. ποτάμια δε νά νος. καταχρηστικώς δε η εσχάρα. ή το μαγεί.

, ματα , ” ι. ρείον. ή καπνοδόκη.

Ιουσαν.1° πορευομένην. Ιππόβοτος 48 τόπος, και μεγάλην γην έχων , δυ

Ιού. αντί του οίμοι και φεύ μου. νάμενος ίππους τρέφειν.

'Ιου ιού.*" επί χαράς. περισπάται. Ιππόδαμοι. 1? εις ίππους αναστρεφόμενοι.

“Ιππος, παρά τοις ποσίν Ιεσθαι . [ πτασθαι ,° 3

Το Ι μετα του π.
εστι πέσεσθαι .]

Ιππότης, και ιππεύς , και όχούμενος 'τω ίππω.
('Αρσενικόν.) Ιπποφορβός. και ιπποτρόφος. Φορβη γαρ η

“Ιππαλεκτρυώνος. 12 είδος ζώου. τροφή.

*Ιπες.18 σκώληκες λυμαντικοί ξύλων και καρπών. "Ιππερως. 3 ίππων έρως.

ο Ψ , του ιπός. ( Θηλυκόν.)

"Ιπος. * η των μυών παγίς.

Ιππημoλγός. " και τους ίππους αμέλγων. Ιππαγωγούς. " τας ίππους και άνδρας αγoύ.

Ιππίας και Ιππιόθων. ονόματα κύρια. .

Ιππιoχάρμην.18, τον χαίροντα την ιππικήν, ή Ιππαφέσεων.18 της αφετηρίας, και εστι του καγ

ιππόμαχον. χάρμη γαρ η μάχη.

"Ιππειος ζυγό και τους ίππους αμέλ

.
σας καλων 16 της αφετηρίας,

κέλλου. 57

38 . 'Logdáveis girilga ] Idem obscruat Ety - [ ad Ilesych .] De Suidae glossa vid. Toup.

molog. 139 , 46 . Sed recte Nonnus non ob - Emend. P . II . p . 269.

seruauit δίφθογγον , apud quem Ιορδανίου ποταμοίον 48. Ιππόρoτος Non semel apud Ηomerum.

et 'Ιορδανίου πείθρου.
Conf. Hesychium .

39. ποτάμια δε νάματα] Diodor. Sic . 11, 36.
49 . Ιππόδαμοι ] Iliad. δ , ν . 5ο9. et saep.

κέγχρος άρδευομένη τη των ποταμίων ναμάτων δαψιλεία .

Euripid. Cycl. 96. νάμα ποτάμιον. Sed idem Tro. .
5ο. ίεσθη. ίπτασθου] Leg. Ζεσθαι ή ίστασθαι.

1067. νάπη χιόνι κατάβρυτα ποταμεία.
Conf. Etymol . 473 , 32.

40. Iούσαν ] Iliad. η , ν . 154. 51. Ιππότης – οχούμενος ] De equite Sui

41. 'loc] Conf. Suidam et H . Steph . Tom . das quoque. Sic Xenophon passim . Conf. not.

1. c. 1943.
ad Hesychium .

42. Ισπαλεκτρυόνες D . K . Ιππαλεκτρυώνος. 52. Ιπποφορβός] Xenophon Cyrop. Ι , 1 , 2 .

Vid . Schol. Aristoph . Ran . v . 963. ibique Span Vid. Pollux 1 , 151. VΙΙ, 185.

hem . Conf. v . 968. Auib . 8or. et Schol. Pac. 53. “Ιππερως ] Vide supra v . ίκτας. Schol .

1177. et Hesychium ac Suidam . Aristoph . Nub. v . 74. Conf. Hesych . et Suid .

* ' 43, Ιπες ] Semel apud Ηomer . Odyss. Φ, qui ίπτερος habent.

τ , 395. Vid. omnino Valckenar . ad Ammon. 54. "Ιπος ] Κ . ίπος. 'Ιπός praefert Hemster

p . 103. et Hesych. An pro nagtāv apud no - bus. ad Aristoph . Plut. v . 816 . Ros scribit Pol

" strum et Suidam legendum κεράτων ? lux VII, 41. conf. X , 136 . Imos Pind. Olymp.

. 44. “Ιππειος ζυγός) liad. Ψ , ν. 392. IV , 11. ubi vid . Schol. 'Inés legendum etiam

"Ιππειον δε οι ήξε θεα ζυγόν – apud Hesychium videtur pro ivous. Conf. Ely

quem locum sine dubio in mente habuit. molog. 473 , 26.

- 45 . Ιππημoλγός1 Vid. Schol . et Eustath. ad 55. Ιππαγωγούς] Est Schol. Αristoph. Equit.

Iliad. ν, V. 5. Occurrit etiam apud Callim. in 596. εις τας ιππαγωγούς ειςεπήδων ανδρικώς. Vid. Wes

Dian . v . 252. Conf. Hesych . et Suidam . seling. ad Diodor . Sic . ΧΙ, 3 . p. 406. εππαγωγα

46. Ιππιoχάρμην ] κ . Ιππιoχάρμον. Βis apud πλοϊα Ηerodot. VΙΙ , 97.

Homerum Iliad. w , v . 257. Odyss. d , v. 258 . 56. Ιππαφέσεων] Sic scripsi e Cod. D . Ισ .

Alia exempla vid. ad Ηesych. Conf. Etymolog. ταφεύσεων Α . ιππαφέσεως κ . Fragmentum Polybii

479 , 43. excitat Suidas , ubi legitur 940xs Tois {x? täy it .

47. "Ιπνος και έπνός] K . ίπνος και έπνός. Conf. παφέσεων. Sed vereor , ne nonmen Polybii inen

de h . v . Schol. Aristoph . Plat. 816. ibiqueHem - tiantur Suidae codices.

sterhus. Auib .436 . et Dawes. Misc. crit. p . 200 . 57. καγκέλλου] Α . καγγέλλου. D . καγκέλον.

57. Sementes codices.We nomen PolybiiTheha
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Ιππεία.38 η επευσις. και ιππεία φάτνη και μη “Ιππειον κράτος. ή του ίππου ισχύς. και ίππειον
ουρά. και ιππεία 'Αθηνα. θράσος. 7

Ιππείων επλέων. " των ονύχων τον ίππων. Ιππήλατον, ευρύχωρον, πλατύ. ιππήλατον πο

Ιπποσύνη. ή περί τους ίππους εμπειρία. ή επι- τ
δίον 8 διόδευον.

α σο τα αποκαθάρματα του φούρνου, και τα
στήμη ιππική.

προς καύσιν επιτήδεια. [ λέγει δε Καλλίμαχος »

εγχεί 9 ' ιπποσύνη τε - -- .
και κόπρον των ζώων

“Ιππουριν.63 εξ ίππείουν τριχών λόφον έχουσα. " συν δ' άμυδις φορυτόν τε και έπνια λύματ'

λόφος δε το προνεύον της περικεφαλαίας ανά άειρευν .]

στημια καταπλήξεως χάριν και κόσμου όν. Ιπεκόμισον. "..

“Ιππαρχία. δύο ταραντιναι και ιππέων ανδρών της. Ιππάζεται.73 ουχ απλώς το περί ιππικήν έχειν,

Ιππάκη. 5 τυρος ίππειος.
αλλ' εφ' ενος ίππου όχείσθος , ον νυν κέλητα 73 .

“Ιππευμα. πορείαν. ' Αριστοφάνης: 66
καλούσιν.

“Ιππευε.7+ ίππων Φρόντιζε.
ως μακρον ίππευμα διώκεις

Ιτούμενος.75 αναγκαζόμενος, πιεζόμενος. ['Αρι
αστεροειδέα νώτα διφρεύου. στοφάνης: 75

σ' αιθέρος - . ιπούμενος ταϊς συμφοραίς.

58. Ιτπεία ] Xenoph. Cyrop. VΙΙΙ , 8 , 9. 69. "Ιπνια] E Scliol. Αristopli. Vesp . 833.

Conf. Snidain . ut Kusterus ad Suidain recte monuit. Conf.

59. ίπτεία φάτνη] Respicit sine dubio Iliad. Toup. Εmend. Ρ . ΙΙ . p. 267.

και , ν . 568. Ιππους μεν κατέδησαν - φάτνη εφ' ίππείη. 7ο. Καλλίμαχος] Vide Interpretes ad fragm.

6ο. Ιππεία 'Αθηνά) Inιο "ιππια. de qua vid. Callim. et Τoup. 1. C . Conf. etiam Cangium

Pausan . Arcad. c . 47. et Eliac. c . 15 . Sed va in Glossar.

riat scriptura in libris. Sophocl. Oed . Col. 1070 . 71. 1ποκάμισον] Sic omnes Codices. Suspi

οι ταν ίππίαν τιμώσιν 'Αθάναν. Ιππεία etiam Suidas, cabar primum , vitio irrepsisse υποκάμισον , sine

sed Ηarpocrat. rectius Ιππία . Vide ibi Vale- cxplicatione, ut passim. Nunc probabilius est,

sium . legendum esse ιπνον , κάμινον , et referenda haec

61. Ιππείων οπλέων] Εx Iliad. λ, ν . 536. υ, al glossamantecedentem. Schol . Αristoph. 1. c .

V . 5οι . ίπνος δε και φούρνος κυρίως δε και κάμινος. Conf. Su

62. έγχει 9' ιπτοσύνη τε] Iliad. λ, V. 5ο3 . pra et Εtymol. 473, 24. .

5 , ν . 8ο9. 12. “Ιππάζετοι ] Schol. Αristoph. Νub. 15.

63. "Ιππουριν] liad. γ , ν . 337. et al. Pro

προνεύον Α . πορνείον , Ειymiolog. 473 , 55. το πε.
3 . δν νύν κέλητα] κ . και νύν , ut Schol. et

ριττεύον , φuod minus placet.

- 64. δύο ταραντινα ] Α . ταραντίνων. Κ . ταραντί.
, Suidas , minus recte.

νον, Leg. ταραντίνοι seu potius ταραν τιναρχία, ut a
74. " ITZEUS ] Idem Suidas. Passim apud

Suida exponitur in Catal. voc. tack. Pro kva
Xenoph . Vide Interpretes ad Euripid. Fragm .

δρών ιβ legenduum cum eodem φιά.
Phaëtb . VIII, 6 .

65. Ιππάκη Κ . έπνάκη. Vid. not. ad Ηesych. 75. 'Ιπούμενος ] D . K . Σπούμενος, Cont. Εty

inpriinis Brod. a Stapel ad Theoplırast. H . Plant. molog. 473 , 26 .

Lib. 1X. p . 11ο6. et Foes. Oecon. Hipp. ' 76. 'Αριστοφάνης ] Equit. ν. 920. Sed ibi

66. ' Αριστοφάνης] Thesimoplh. ν. 1075. Conf. legitur : ιπούμενος ταϊς εισφοραίς. Imitatus est Ari

Suidam et Nostrum supra v . aigus, ibique not stophanes Cratinum , cuius hunc versum affert

67. FTELOV Ipkocz ] Post haec male apud Pollux VII, 41. ita tamen , ut our dogæis legatur,

Suidanι ιππειολόφος sinc explicatione. Legendum ut liabet Νoster et Suidas. Vid. Casaub. ad

autem ίππειος λόφος et referendum ad glossam an- Atllen. L . ΙV. c. 21. 'Ιπούμενος recte restitulum

tecedentem. Iliad. 0 , ν. 53 . ενξε δ' άφ' ίππειον Aeschylo Prom. 365. 'Ιπούμενος δίζησιν Αίτναίαις

λόφον αυτού – . υπο. ubi vulgo ιπνούμενος , et ίπνούμενον legit Schol .

68. int yaxTev nedlov ] Haec, nisi fallor, apud Aristoph . Vesp . 139 . Conf. Pind. Olymp. IV ,

Synesium leguntur. Conf. Suidam et not. ad 11. Vide Heinsterhus. ad Arisloph. Plut. V. .

Hesych . 816. et Wesseling. ad Herodot. III , 94.

at all. IV. :365. '
πούμεθούμενον Ies

. IV,
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παρά γαρ το έπος," και σημαίνει την παγίδα, γε-

γονεν επώ και ιπούμενος. ίπος δε σημαίνει την

παγίδα των μυών. και τούτο γαρ το είδος φθαρ

τικόν έστιν αυτών.]

"Ιπτω. το βλάπτω.

μέγα δ' έψαο λαόν Αχαιών.78

Ιπώ, το θλίβω.

Το Ι μετά του Ρ.

( Αρσενικόν.)

“Iρηξ. ” ο έραξ.
Ιεηας, τους ιερέας.

ο ιερος κατα κρασιν.

χώρος όδ' ερος ,8ο ως απεικάσαι , βρύων

δάφνης , έλαίας, αμπέλου πυκνότεροι δ'

είσω – ,

Ιρος.81 πτωχός. πένης. [μακρον το ιώτα, παρά το

' είρω, το λέγω, ως δηλοί και ο ποιητής λέγων·

Ιρον δε νέοι κίκλησμον άπαντες, ..

Ούνεκ'απαγγέλλεσκε κιων,ότεπου τις ανώγοι.8ε

αλλ' έστιν ειπείν , ώςπερ από του ιερεύς, έρευς,

κράσει του 1 και 6 εις και μακρόν, ούτω και από

του ιερος γίνεται Ιρος. πολλα γαρ ευρίσκομεν

οξύτονα, άτινα γινόμενα κύρια και βαρύνονται .

οίον πυρος Πύργος: ξανθός Ξάνθος: γλαυκος

Γλαύκος. ούτως ούν και ερος Ιρος. και άλλως:

τα δια του ιρος δισύλλαβα δια του και γράφον.

ται . οίον Πίρος, όνομα ποταμού Κίρος, κύριον
Μίρος , ποταμός Φρυγίας: Τρος, όνομα ποτα

μού, ούτως ούν και Ιρος .]

"Ίρτιος, κύριον. .
. (Θηλυκόν.)

Ιρά. εκκλησία. και ιρού. "Ομηρος

- 83 τράων προπάροιθε ---

και τρών μηνίσας** παρ'“Ομήρω.
Ιρή. πόλις.85' * **

"Ιρις.386 νέφος υγρών κατα έμπτωσιν ηλίου πεποικίλ.

. ' μένον, και καλείται τόξον, ή αυγα, υφ' υγρων87 νε.

φών ανακεκλασμένα. ή έμφασις ηλίου τμήματος

η σελήνης εν γέφει δεδροσισμένω,88 κοίλω και

συνεχεί προς Φαντασίαν, ως εν κατόπτρω φαν

ταζομένην, κατά κύκλου περιφέρειαν. 29Ιστέον

δε, ότι της ίριδος το χλωρον αέρος σημαντικόν,

το πυρρον πνευμάτων, το δε μελανίζον υδάτων.

Ιρις, παρά το ρεϊν και κινείν τον όμβρον. ση

μαίνει δε και τον άγγελον των θεών. παρά το

είρειν και προλέγειν και τα μέλλοντα. σημαίνει

και ποταμον παρα Απολλωνία: 21

" ποταμών ταχύρδουν Ιριν.22

και "Ίρις όνομα τύπου.33

. "Ίρος.

P Kuster
u
. Diog. Med hensyn

77. isos ] Imo Rog vel irós. Vide supra

et Εustath. 16 , 42 . 844, 39.

8. ίψαο λαόν 'Αχαιών] Α . έψω. liad. α , ν .

54. , ν . 237.

19. “Iρυξ] D . Χρηξ. Iliad. ο , ν . 237. et al .

Conf. Eustath . ad Iliad. x. p . 920, 44 . et Wes

sel. ad Herodot. II, 65.

8ο. χώρος όδ' άρος ] Αpud Sophoclem Oed.

Col. v. 16 . hi versus sic eduntur :

χώρος δ' όδ' ιερός , ως σάφ' εικάσι , βρύων

δάφνης , έλαίας , αμπέλου: πυκνόπτεροι δ'

Ο έσω κατ' αυτόν ευστομοϋσ' αηδόνες.

Pro δερος ίρος ctiam Suidas , ct απεικάσου . ' Ατει-

κάσαι legit Schol. Sed idem πυκνόπτεροι, quod et

apud Nostrum restituendum. Scd προς et απει-

κάσι non mutandum puto. Imo ως απεικάσοι,

quo passim utitur Sopliocles , v . C . Trach. ν.

141. aplius quam ως σαφ' εικάσω , quod nullo

loco dixit Sophocles. Sed illud aptumn , et fre

quens aliis , v . c. Euripid. Orest. v. 1298. Re-

cte exponit Schol.

. 8i. *1805 ] Vide Etymolog . 475, 14. apud

quem cadem leguntur.

Pro spet schol. Sed ideum. Sed egesenter som

liqua omnia non leguntur in Cod. K . Ex Odyss.

σ , ν . 6 . In sequ. pro πυρός leg. πυρρός.

83. τράων προπάροιθε] Iliad. σ , Τ . 531.

84. Ερών μηνίσας] Iliad. ε, ν. 178. Lauda- ,

tur etiam a Suida.

85. Ιρή. πόλις 1 Memoratar ab Ηomero

Iliad. 1, ν . 15o. 292. - και Ιραν ποιήεσσαν.

86. Ιρις] Εx Diog. Laert. L . VΙΙ. S. 152.

ut Kusterus ad Suidam recte monuit. Conf.

Phantorinum.

87. υφ' υγρών ] Sic recte Cod. Κ . δι ' υγρών

A . D . Αpud Laert. αφ'.

88. δεδροσισμένο] κ . δροσερό και κοίλω.

89. Ιστέον δε ] Conf. Schol. Αrat. V. 94ο.

Dios. 208.]

* 90. είρειν και προλέγειν] Α. ήρειν, A . D . προς

λέγειν. Vid. Εtymol. 475 , 37.

91. 'Απολλωνίω ] 11 , 965.

92. ποταμόν ταχύβδουν 1ριν ] κ . παχύσουν.

Apollonius :

* λείπον "Αλυν ποταμόν, λείπον δ' αγκίεβοον 'Ιριν.

& yxifpoov Etymologus.

82 . óre roú TIG &veyou ] Haec verba et re -

93. τόπου ] De hoc τόπο nihil mihi cart

stat aliunde, et parum abest, quin legendum

putem



1121 ΙΡΟΣ 1122ΙΣΟΣ

"Ιρος. * πόλις Θεσσαλίας, από του "Ίρον του κτί. Ισθμός.' θάλασσα, μέσον έχουσα γην. πορθμος

σαντος αυτής.
δε γη ένθεν κακείθεν , και μέσον θάλασσα.

"Ίριγγας. τας αρτηρίας φησίν Ιπποκράτης. 5 λέ- παρά το ίσω, ισμος και πλεονασμα του 9

γει δε και ο Ψελλός: 96 τας αρτηρίας τριγγας, , ισθμός. ή παρα το ίημι, ούτως Ηρωδιανός.

τα δε οστα ροώθη: υπόξηρον το αποξυ, 7 σφά- Ισθμός, και ο λαιμός. * παρά το εισιέναι παρ'

κελος8 το Φλεγμαίνειν . αυτού τα ποτά και τα βρώματα.

(ουδέτερον.)
Ισσικός κόλπος.

Ιρά, και τα ιερά.
Ισκαριώτης. μνήμη θανάτου ερμηνεύεται.

*Iσκος.' ο κλέπτης, εξ ου και ίσκω.
Ιρείον. το θύμα.

Ισμαήλ. κύριον. εβραϊστί ερμηνεύεται και μεθ'
ηδονης γέλως. *

ΤοΙ μετα του Σ . Ισοτελείς. ” ίσα τελούντες.10

(' Αρσενικόν.) Ισοχειλείς." μέχρι χείλους πεπληρωμένοι. ήσαν

Ισαάκ. κύριον. αγαλλίασις180 ερμηνεύεται .
δε κρατήρες δίνου ισογειλείς.

*Iσος, ο όμοιος. [ιστέον, ότιτο ίσος εύρητα συν
"Ίσακος, ο Ισαακ ελληνιστί. - εσταλμένον·

Ισακίω. ανδρείω. ήλασε Κιμμερίω ψαμάθω ίσον -

Ισάγγελος.' ίσος αγγέλω. ούτω Καλλίμαχος. παρα το είδω, το ομοιώ,

putem τύπου , de quo satis constat. Sed vid. 4 . Ισθμός - λαιμός ] Vid. Εtymol. 1. C. et

not. sequ . Hesychium v . 1o9dlov. Facit huc locus Aristoph .

94, 1ρος] Κ . Ιρις. Sed "Ιρος scribit Stephan . a Suida laudatus Tliesmoph. 654. Conf. omnino

Byz. ex Lycophr. 905. et Etymolog. 475 , 32. Eustath. 1847 , 44.

95. "Ιριγγας - Ιπποκράτης] Ιdem notauit ex 5. 'ισσικός κόλπος ] Vid. Steph. Byzant. V .

Hippocrate H . Steph . Ind. sed locum non in - '166 ós.

dicauit. Nec vereor , ne reperialur ; nusquam 6. 'Ισκαριώτης. μνήμη θανάτου ] Suidas σκηνή.

enim, quod sciam, τας αρτηρίας τριγγας dixit Hip- Vide Albert. ad Glossar. N . F . p . 11, el Heu

pocrates. Aut valde fallor , aut mendose scri- mann , in Miscell. Groning. Tom . III. p . 589 .

ptum alicubi ex Hippocrate τριγγας pro σύριγγας. 7. " 19804] Agnoscunt Ilesych . et Cyrillus

Certe τριγγας ιnde dicatur nescio. Conf. Foe- [ meus quoque.] Vid. infra ίσκω.

sium V . Gupinyour904. Forte vitiose scriptum re 8 . Ισμαήλ - γέλως] Recte obseruauit Ku

perit in Ms. Pselli τας αρτηρίαςίρυγγας pro αρτηρίας sterus ad Suidam , hanc explicationem referen

σύριγγας. dam potius esse ad Isaacum . Est autem Ori

96. Ψελλός ] Hi versus inter reliquos non genis Hom. in Ier . ΧΙΧ. p . 269. Τom. ΙΙΙ .

reperiebantur. De v . gordy vid. Foesium . Opp. Contra 'Ioan' idem interpretatur å kom

97. υπόξερον το αποξν] Α . απόξηρον. απέξυ. θεού. Select. in Gen. Τom. ΙΙ. Οpp. p. 39.

sine dubio pro απόξη. Vide de h. v. Foesium 9. 'Ισοτελείς ] Conf. Hesych. Ηarpocrat.

ν . απόξ et υπόξυρον . Moerid . ibique Interpret. Valckenar. ad Am

98. σφάκελος το φλεγμαίνειν] Α. σφαλερός. Pro mon. p . 112. Ruhnken. ad Tim . p . 151.

φλεγμαίνειν mallem φλεγμαίνον. Conf. Foesium. 10. ίσα τελούντες ] Suppl. τοϊς αστούς. Sie

99. 'iga ] Passim apud Homerum , v. c . Phrynich , in praeparat. sophist. apud Photium .

Pliad. B , v . 420. et Herodot. υ . 'Ισοχειλείς ] Ιdem fragmentum legitur

100. 'Ισαάκ - - αγαλλίασις] Conf. Suidam. apud Suidam. Xenophon Exped. Cyr. IV, 5, 19.

1 . Ισακία. ανδρείων 1 Κ . ανδρίω. Agnoscunt ενησαν δε κι αυτή η κριθοι ίσοχειλείς. Αd quem

Suidas, Phot. Plauorin . et Hesychius, ad quem tamen locum non puto respici. Conf. Toup.

citatur Lex. Reg. Ms. Forte aliquis ab "Ισακος Εmend. ΙΙ. p. 278.

fecit 'Ίσάκιος. 12. ήλασε Κιμμερίω ψαμάθω] Κ . ήλ. Κιμμερίους.

• 2 . 'Ισάγγελος1 Serialor noster do futura D . ψαμμάθω.

hominum natura Luc. ΧΧ, 36. ίσάγγελοι γάρ εισι. • 13. Καλλίμαχος ] H . in Dian. ν. 253.

3 . Ισθμός ] Εadem Ειymologus tradit 477, – επι δε στρατον έππημoλγών

22. sine nomine Apollonii, *Ηγαγε Κιμμερίων , ψαμάθω ίσον.

Tom . II. Bbbb
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ο μέλλον είσω,ρημα όνομα είσος, και αποβολή
του εισος.

ου μεν σοί ποτ' ίσον έχω γέρας -

Iσουργός. » και τα ίσα εργαζόμενος.

Ιστοριαγράφον, ουχ ιστοριογράφος λέγου.

σιν οι Αττικοί.

"Ίστρος. 7 ο ποταμός και παρ' “Εβραίοις Φεισσών,

παρά δε Ινδούς Γάγγης, παρα δε Αιθίοψιν Ιν -
δος , παρ' “Ελλησι δε Δανούβιος. :

Ιστός. το κατάρτιον. 8 και ιστός το ίστάριον. *

παρα το ίστημι. όθεν και στύλος.

* Ιστον εποιχομένην —

το γαρ παλαιον αι γυναίκες εστωσαι ύφαινον.

το δε εποιχομένην , επί τον ιστόν πορευομένην.

Ιστωρ. και επ' άκρο των ρυμώ εμπεπηγμένος πάτ.

ταλος.2 και κλίνεται ίστορος. ίστωρ και ο επι
στήμων. " από του είδω, είσω, ρήματος. ρημα

τικόν όνομα ίστωρ, και κλίνεται Ιστορος. 4 [ και

εξ αυτου ιστορία.] .

Ιστορι. * και αντί του μαρτυρι ή κριτή.

'Ισραήλ.16 ερμηνεύεται νους ορών τον θεόν, ή όςτις

δια πίστεως δρα τον θεον τω νοί.

Ισχυρός, ο ισχύος και δυνάμεως έχων.*7 :

Ισχυρογνώμων.28 σκληρός , εξαρνος.

Ισχνόφωνος. 2 λεπτόφωνος.

Ισχνός, παρά το ισχωισχνος, πλεονασμα του

ν. ούτως Φιλόξενος.29

Ιστορικός. " και τα προ αυτού γεγενημένα συγγρά

Φων , [ ως “ Ηρόδοτος. συγγραφεύς δε και κατα

τον χρόνον αυτού συγγράφων,] ως Θουκυδίδης.

wiosque.
Contidas habet: D . stogos. A. Conf.

Sed Etymolog. Reg. Ms. etiam yaacs, quod prae- Vide ibi Eustath . 1350 , 14. et Schol. Conf.

fercndum videtur. Ad eundem locum respexit Kuster. ad Suidam .

Ειymolog. 477, 13. 23. Έστωρ – επιστήμων] Sic apud Ηomerum

14. ίσον έχω γέρας 1liad . 4 , ν. 163. aliosque. Conf. Schol. Sophocl. Electr . 850.

15. 'Isovgyós ] Vide Suicer. Thes. h . v . et quem locuin Suidas habet.

ισουργέω.
24. ίστορ - Ιστορος ] D . ίστορος. Α . ίστωρος.

16. Ιστοριογράφον ] Ιdem obseruant de V.
25. “Ιστορι] Spoctatur Iliad. 6, ν. 5οι. Conf.

Bilarozgápos Thomas et Moeris et noster supra, Hesychium .

Sed iorogocysápos apud clegantiores quoque scri
. 26. 'irgaýa ] Sic Philo, Clemens, Origenes

ptores occurrit, v . c . Dionys. Halicarn . et Dio

dor. Sic. v . c. Lib . I, 9. p . 12. Vide not. ad
aliique, ex W9N , ANT et 5x . Vid. Albert. Glos

sar. p . 31. 191. Suiceri Thesaur. h . v . Potter.
ν . ιστορικός,

17. Ιστρος] Εadem Cyrillus tradit ad Ηe
ad Clement. Alex. Strom . I. p . 334 . Origen .

sych . excitatus. In meo haec tantum : " lotgos y
Hom. XI. in Numer. Τom. ΙΙ. p. 3ο7. Οpp.

[ leg. ο ] παρ' Εβραίοις φεισόν. Sed ex illis nihil 27, έχων ] K . ευ ήχων. Sic etiam Suidas.

verum, nisi quod "Ιστρος sit Δανούβιος. Vide Steph. 28. Ισχυρογνώμων ] Εx Laertio de Socrat.

Byz. et Strabonem . Reliqua somnia sunt ho . Lib. ll , s . 214 . Snidas. Sed noster ante oculos

minis de paradisi, nisi fallor, flaminibus. Conf. habuit locum , ubi in malam partem dicebatur.

Genes. 2 , 12. . Exemplum ex Aristotele protulit H . Steph . Tom .

13. Ιστός. το κατάρτιον ] Sic et Suidas, Μο- 1, 1846. Iudaeis in lege patria obseruanda ισχυ

schopul. et Etymolog. 478 , 22. aſſerens locum SonyWLLGO úryv tribuit Iosephus c . Apion. I , 22.

Iliad. α, ν . 434. τα κατάρτια κατασπώντες Clemens p . 456.

Alex. Strom . I , 8 . p . 340. 29. Ισχνόφωνος] Εxod. IV , 10. Ισχνόφωνος και

19. Ιστάριον] Vide omnino Cangii Glossar . βραδύγλωσσος εγώ είμι. VI, 3o. Conf. not. ad Ηe

h . V. Ιστάριον , υφαντικός ιστός. Utitur: h. V . Eu- sych. Utitur et Ηerodotus ct Hippocrates.

siath, 1760 , 26. quo loco jocus de meretrice, 30. - Dubsvos] Non appellat eum Etymolog.

ήτις εν μια ημέρα δύο στους καθεϊλε. Cf. Strabonerm 479, 3. eandem afferens etymologiam.

Lib . VIII. c. 20 . extr . 31 . Ιστορικός | Idern discrimen tradit Am

20. στύλος ] Ηaec vox quid sibi velit h. 1. mon. V. Ιστοριογράφος p. 76. ubi vid. Valckenar .

non perspicio . Legendum tamen puto orýdos seu Conf. Sallier. ad Thom . Mag. p . 813. non re

potius orýan, quod derivaiur ab istuse ; nisi ab pugnantem (ut Valckenar. ait ] Ammonio . Fa

codern deduxil στύλον. Infra στω, στύω, στύλος. cit inc locus Diodori Excerpt. p . 258. ut in

21. icios éx01X074"vxy ] Iliad. % , v . 31. Conf. telligatur, illud discrimen natum esse ex inge

Eustath. 31 , 5. nio Graumalicorum .

. 22. πάτταλος ] Ηoc sensu potius scribitur 32. Θουκυδίδης ] Ιε κατ' εξοχήν dictus και συγ

ίστως . Ιliad. ω , τ . 272. yearús. Vid . v. c. Synes. Caluit. Enc. p . 73.

- επι δε κρίκον έστορι βάλλον. Conf. not. ad Thucyd. I , 1,
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(Θηλυκόν.)

"Ίσσος. όνομα ποταμού.

"Ίς.33 η δύναμις , τα νεύρα.

"Ίσσα. * 1η Μιτυλήνη. 5 . όνομα πόλεως. .

"Ισας δ ' υσμίνη κεφαλας έχον.36 αντί του και

τε των Ελλήνων και των βαρβάρων μάχη ισο-

κέφαλος ήν. "

Ισθμική πίτυς.37 άθλον επινίκιον.

"Ισμαρος.38 η νυν καλουμένη Μαρώνεια. απο του

Ισμάρου , του "Αρεως και Θράκης παιδός.

“Ιστορία. θέα. ” διήγησις. .

Ιστία.1° η καθέδρα.

Ιστoπέδη. " ξύλον ορθόν από της τροπώσεως,11

και προσδέδεται ο ιστός.

Ιστoδόκη. 19 ξύλον υποδεχόμενον τον ιστόν.

Ισχνομυθίας. * λεπτολογίας.

. ( ουδέτερον.)

"Ισθμια, περιστόμια: 45 περιδέραια.18 κα εορτή

των Ελλήνων. και ισθμιάζειν επί των κακώς

βιούντων. επίνοσος γαρ και των ισθμων καιρός.

"Ισμα.18 παρα το ίζω.

Ισόρροπον. 9 το ισοστάσιον.

Ισοστασιον. ° το ίσον το σταθμώ.

Ισασθενές. " το ισοδύναμον.

Ισοκλεές, το ίσον έχουν δόξαν.

Ισόπεδον. 53 έχον Ίσης την γην.

Ισόκωλον.54 το ίσα μέρη έχον.

Ισοπαλή. * εν κλήρο ίσα. πάλος γαρ ο κλήρος.

Bbbb 2

33. " I ] Conf. H . Steph. Ind . et supra lvese

34. "ισσα] Α . D . "Ισα.

35. Μιτυλίνη ] Male haec additur . Issa et

Mitylenc urbes Lesbi.

36. "Ισας – έχον] Α . male έχων. Leg . υσμίνη

cum išta subscr . ex Iliad. a , v . 72. Vide ibi

Schol. et Eustath. Conf. Suidam .

37. 'Ισθμική πίτυς ] Α . Ισθιμηκή. D . Ισθική.

Aptissimum Gregorii Naz. locum ex Orat.

XVIII. excitauit Kusterus ad Suidam . In lu -

disi enim Isthmicis pinu coronabantur victores.

Paasan . Arcad . (Lib . VIII.) c .48. init. Plutarch .

Sympos. Lib. V . Qu. 3 . Lucian. II . Gymnas.

9 , 888..

38. " αμαρος ] Memoratur ab Ηomero Odyss.

1, v . 40. et 198. Conf. Hesychium .

39. ' Iotogíæ . 36x ] Conf. Suidam et Suice-

rum in Thes.

40. 'Istia ] Sic etiam Suidas, item Phauo-

rinus. Scilicet forla , pro quo irtin et ;i6tlæ , non -

nunquain pro sede et domicilio dicitur.

41. Ιστoπέδη] Odyss. μ , ν . 51. 162. 179.

ubi vid . Schol.

42 . από της τροπώσεως ] Ηesych . τραπίζας.

Suidas τροπίδος , nti etiam apud nostrum legen-

dum, imo potius apud utrumque επί της τροπί.

δος. Basil. Patric. Nanmach. apud Fabric . B . Gr.

Vol. VΙΙΙ. p. 140. επι της τρόπιος προς αρμόζεται η

τράπεζα , ής εντός και ιστος ίσταται. Vid. not. ad Ηe-

sych. Sed τράπεζα differre videtur ab ιστoπέδη.

Conf. Valckenar . ad Ammon..

43. Ιστoδόκη] liad. 8, ν. 434. Apollon. II ,

1267,

et conf. H . Steph. Ind. v . 'logyós. Interpret.Moe

rid. 193. 194.

46. περιδέραια] Οdyss. σ, ν . 299. Vid. ibi

Schol. et Eustath . 1847.

47. ισθμιάζειν ] Εadem Suidas v. Ισθμια et

Hesych. v . '1o9pikoly. [pro lo que devv.]

48 . "Ισμα ] K . ίσμα. Lycoplhr . ν. 731. Schol.

ίσμα ίδρυμα , τάφον , παρά το ίζω ρημα. Conf. ibi

Potter. et Etymol. 477, 3 .

49. 'Icéggoney] Conf. Hesych. Suid , et Sui

cer. Thes. Schol. Thucyd. II , 42. Duker. ad

VII , 71. Forte respexit Zonaras ad Xenoph .

Sympos. 2 , 17. σώμα ισόρροπον ποιεϊν. Conf. Dor

vill . ad Charit. L . VIII. C . 7 . p. 13.

5ο. Ισοστάσιον] Dio Cass. XLV, 46. extr .

σο, υπέρ υμών αποθανείν ισοστάσιον αθανασίας άγω, '

Exempla alia dabit H . Steph . Ind. Conf. Sui

cer. Thes.

51. '160f9evéc ] Vid . Hesych . H . Steph . Ind.

et Suicer. Thesaur.

' 44. 'Ισχυομυθίας, Conf. supra ισχνόφωνος, Ηe-

αγch. et Suicerum v . Ισχνομυθούντες.

45. "Ισθμια. περιστόμια ) του φρέατος Photius

4d Hesych , excitatus. Vide, qui ibi cxcitantur,

52. Ισοκλεές ] Conf. Hesych. et Suidam.

53. : Ισόπεδον] Semel Homerus Iliad. ν, ν. 142.

: 54. 'Ισόκωλον ] Aristotelem appellat Suidas

et Phauorinus. Conf. Scott. Append. Thesaur .

Steph. Τ . ΙΙ. p . 95.

55. 'Ισοπαλή ] Sic Snidas, Phot. et Cyril1.

LeX. Ms. Ηesychius ισοπάλη pro ισοπαλή vel ισο

παλής. Conf. Schol. Theocrit. V , 3ο. Μεσσηνίους

εόντας ισοπαλέας Ηerodot. V , 49. ισόπαλος Lucian.

II . Nauig. 36 , 272 . Nec dubium est , quin

ισοπάλους restituendum sit Xenophonti Ages. 2 , 9 .

εώρων τάς τε φάλαγγας αλλήλων μάλα ισοπάλους [ v.

ισομάλους ] - και οι ιππείς ήσαν εκατέρων ισοπληθείς.

Plane eodem sensu , quo ισοπαλέας in loco He

rodoti. De numero aperte Dio Cass. Lib . L .

C. 18. ει και τον αριθμόν ισοπαλείς αυταίς εκείνα, ήσαν.

'1$ on ay.Iris praeter h . l. et Thucydideum VI, 37 .
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“Ιστίον.56 το άρμενον, παρά το ζειν εφ' ενος το. διχρόνω βραχεί παραλήγει. οδον: πείθω, πιθώ

που και ιδρύσθαι. ίζω, ιστός και εστίον. στείχο, στιχώ φείδω, φιδώ· τεύχω, τυχώ: ού

Ισχίον. το κοίλον γλουτού , όπου η κοτύλη τως ούν και είδω , είσω, ίσω, δια του ι βρα

Ο στρέφεται . χέος. εκ τούτου γίνεται παράγωγον των εις μι

ίσημι , και παρατατικός , όπερ Δωρικώς γίνεται
Ισχνόν. λεπτόν.

ίσαμι. τούτου το πληθυντικόν ίσαμεν, και κα

Ισχυρόν. μέγα. βαθύ. 38 έτι ισχυρον τραύμα
τα συγκοπην ισμεν. το βάσατε, και κατά συγ

λαβούσ' υπ' εμού.
κοπην στε. τούτου το προστακτικόν σαθι, και

( Ρημα.)

εν συγκοπή Ισθι. το τρίτον Ίστω. το β των
*Iσαν. επορεύθησαν. παρ' Ομήρω και μόνον. 39

δυϊκών στον πλεονασμώ του ε , Ιστέον.]
είμι , και παρατατικός ήν, το πληθυντικόν το α ΓΊσθι. υπαρχει και απο του ειμί. το α των πλη

μεν, ίτε, ίσαν. και σαν αντί του έγνωσαν.
θυντικών έμεν, όπερ κατά πλεονασμών του σε

“Ισατο.° καθίδρυσεν.
γίνεται εσμέν. από του έμεν γέγονε το προς

"Ισασι.88 γινώσκουσιν. από του ισω παράγωγον τακτικόν έθι, και πλεονασμό του σ σθι: το

ίσημι, τούτο δε πάλιν από του είδω του σημαί- γαρ ε πλεονάσαντος συμφώνου τρέπεται εις 1.

νοντος το επίσταμαι . το πληθυντικόν ίσαμεν, οίον έχω, ίσχω. ούτως ούν και έθι, ίσθι. τού
ίσατε , ίσασιν. ώςπερ δίδoσιν ου περισταται. το δε το ίσθι κατά το τρίτον πρόσωπον το οφει

"Ισθ.. γίνωσκε.** [έστιν ειδώ το γινώσκω, ο λόμενον και αναδέχεται και γίνεται έστω.]

: μέλλων είσω. εξ ου και το είσομαι. ου ο μέλ. Ισηγορεί επ' ίσης λέγει.

λων σπασθείς ενεστως γίνεται ισω , δια του ι. Ισημι. γινώσκω. κα ίσαμεν.

• τα γαρ εις ω λήγοντα ρήματα κατ’ ένδειαν "Ισκω. το κλέπτω.

jam notatum , habet etiam Dio Cassius Lib . L : currit Odyss. v , V . 170 . V , V . 152. Eustath.

C . 33. Ισοπληθείς αυτοίς [ Xenoph. c. genitiu. Thu- 1517 , 33. Conf. Etymol. 475 , 5ι.

cyd. c. dat.] όντες. De numero etiam Thucy - 61 . Ισατο ] Α . ίσατο, ut Suidas. Κιιsterus

dides dixit αντίπαλος Lib. V , 8. init. υποδεεστέρους - pro είσατο. Quidni ab ίζομαι ? Ηesych. καθίσατο

ου το πλήθαι , (αντίπαλα γάρ πως ήν) αλλά τα αξιώματι. ιδρύσατο. Cyrillus ίσατο eadem explicatione.

56. Ιστίον ] Εtymolog. 478 , 24. 62. "Ισασι ] Εtymol. 476 , 5 . Notatar at

57. Ισχίον - γλουτού] D . γλουττου. Conf . Atticum a Moeride et Τhoma Mag.

Suid . et Hesych . 63. " 109 ] Reliqua desunt etiam a Cod. K .

58. έτι ισχυρόν - λαβούσ' υπ' εμού ] Α . λα 64. γίνωσκε ] Εtymol. 476 , 23. Bis apud

βούλη. Leg. λαβούσαν. Plenius Suidas : αλλ' ούν Honier. Odyss. β, V . 356. λ , V . 223. Conf.

ουκ οίμαι ζήν αυτην ίτι , ισχ. - υπ' εμού. Locus cu- H . Steph. Ind. .

Eus auctoris sit, nescio , sed videtur esse poetae. 65. ισημι , και παρατατικός] Ηaec turbato or

59. Ισαν - παρ' ομήρα και μόνον] Ηaec verba dine leguntur. Excidit sine dubio ισάμην, ut

inepti hominis somnium putat Kusterus , falsa hoc ordine legantur : παράγωγον ισημι, όπες Δωρι.

enim “sse , si ita intelligantur , quasi apud Ηo- κώς γίνεται ίσαμι και παρατατικός ισάμην τούτου το πλη

m erum solum ίσαν pro επορεύθησαν legatur. Sed θυντικόν ίσαμεν. Vid. Εtymologum aferentem ex

quam aperte falsa foret haec obseruatio , και Theocrit. V , 119. καλώς μάλα τούτο ίσαμι.

pórov vitiosum puto . Albert. ad Hesych. emen 66. Ισθι. υπαρχι] Deest haec gl . a Cod. κ . και

dat xal ou pórov , ut haec sit sententia , ioav apud Etymol. 476 , 17. Herodut. VII , 159. 109. dego

Homerum esse non solum επορεύθησαν, sed etiam ξόμενος. 1 . Τim. 1V , 15. ίσθι εν τούτοις.

έγνωσαν, quod in fine legitur. Quam emendatio- 6η. 'Ισηγορεί ] Ηesycli . et Suidas. Conf.

nem probat etiam Tollius ad Apollon . Lex . Suicerum in Thesaur.

Hom. 31. Τουλος - men Emend. H . p. 24. 68. Ισχω, το κλέπτω ] Κ . λέγω, superscripto

nescio quomodo defendit vulgatam lectionem κλέπτω. Agnoscunt Ηesychius, Cyrillus et Pha

praeeunte L . Bos. Obseru . p . 158 . cuius erro vorinus. "Ισκος quoque και κλέπτης. "Ισκω fingo, men

rem recte correxit Albert. ad ilesych. ct ar - fior, decipio, κλέπτω. 'Ισκεν ψεύδεα πολλά λέγων ετύ

guunt exempla plurima. μοισιν όμοια Odyss. τ , ν . 203. ubi vid. Schol.

6ο. έγνωσαν] Notanit Albert. bina Homeri et Eustath. Pro έλεγεν Odyss. , . 31. Vid.

loca , Iliad. 6 , v. 405 . Odyss. è , v . 272. Rc- Schol. Apollon . I, 834 . Simillimum illud wife
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"Ίσκειν. το εικάζειν.69 *Iσχει.88 κρατεί.

Ισοφαρίζειν.7° εξισούσθω. ίσος φαίνεται. έξι- Ισχυρίζεται.** ενίσταται. διαβεβαιούται. φιλο

σώζειν. νεικεί.

Ιστέον. γνωστέον.
Ισχνομυθούντες.84 ακριβολογούντες. [λεπτολο

“Ιστορήσαι . " θεάσασθαι.
γούντες.]

*Iστε. γινώσκετε.
( επίρρημα.) .

*Iστη. αντί του στησον. ” προστακτικώς. * και "Ίσως. τάχα και ομοίως.

Iστη. αντί του στησον.73 προστακτικός Ισσα." επίφθεγμα επί των όλως δυσπραγούντων.

έστης , ειργάσω.* 74

Ιστορημένα. * προς θέαν ιστάμενα. ούτω γαρ

ήσαν ιστορημένα μόνον.
Το Ι μετα του Τ.

*Ισχανα.78 έξυσα. έλέπτυνα. 'Αριστοφάνης: 7 ('Αρσενικόν.)

ίσχανα την τέχνην επυλλίοις και περιπάτους. 'Ιταμός.85 αναίσχυντος, αναιδής , παρά το τεσθαι,

Ισχάνει.78 κωλύει. και ισχανόωσα. και ισχα- δ ' έστιν ορμαν. .

νόωσιν. "Iτης. 87 ο πτωχός.88 ο ορμητικός. επί πάντας

Ισχανόω δε, το επιθυμώ, γενική. ορμών. από του ιένα. απο τούτου και εισητή

*Iσχεο.8° πέπαυσο. και ίσχεσθε.84 ρια. ούτως Ωρος ο Μιλήσιος.

στε νόα liad. α , ν. 132. et ξ , ν . 219. έκλεψε

νόσν. Βene igitur dicitur : Ίσκειν. κλέπτειν, et : "ισκος.

κλέπτης. κλέπτης ψηφοποιός Sophocl. Ajac. 1135.

Schol. δόλιος.

69. "Ισκειν. το εικάζειν.] Iliad. Α , ν. 198. et

al. Conf. Hesych . et not. praeced. *

το. Ισοφαρίζειν ] Iliad . ζ , V . 101. ίσος φαί.

νεται spectat liad. Φ, V . 194. ubi ισοφαρίζει. Ισο-

φαρίζοι Iliad. ι , ν. 3go. Conf. Hesych.

1 . Ιστορήσαι. θεάσασθαι ] Vid. not. ad Ηe-

sych . Forte respicit Galat. II , 18 . lorogwoou flée

τρον. Conf. Suicer. Thesaur. :

12. "Ιστι ] Iliad. β , ν. 485. ίστι δε πάντα.

A . 169 . Hebr. XII, 17. Conf. Albert. Glossar .

p. 152.

" 3. “Iστη – στήσον Iliad. Φ , ν . 313. “ιστη

δε μέγα κύμα, πολύν δ' ορυμαγδόν όρινε. Corrige Sni -

dain , apud quem male ίστανε , στήσον , pro ίστη

αντί του στησον.

4 . και ίστης , ειργάσω] Deest etiam a Cod.

K . Án leg. XoTus ? Sed amplius cogitandum .

75. Ιστορημένα ] Suidas Ιστορημένοι , et in fia

gmento, quod plenius habet.

6 . *Ισχανα ] Α . ίσαχνα . Leg. ίσχνανα , ab

boyvaira . Et sic in loco Aristoph .

17. 'Αριστοφάνης] Ran. 972. Sed ibi legitur :

" "Ισχνανα μεν πρώτιστον αυτήν και το βάρος

αφείλον
* Στυλλίαις και περιπάτους και

Conf. ibi Schol. et Suidam.

Homerum, v . C. Odyss. 9, ν . 288. 'Ισχανόων φι

λότητος εύστεφάνου Κυθερείας. et iliad. Ψ , ν. 300.

δρόμου Ισχανόωσαν. Vid. Eustath. 993 , 16. 1039,

49. et al. Denotat enim apud Homerum et

κατέχειν , κωλύειν , et επιθυμεϊν , έχεσθου. Εustath.

1598 , 15. Εtymol . 478 , 43.

8ο. Ισχεο ] 1liad, α , ν . 214. et al . Conf.

Suidam.

8ι. ίσχεσθε] Iliad. κ ν . 82. 4 , ν . 54. 53ο.

Α . Ισχέθη.

82. '10X8 ] Iliad. « , v . 9o. et al.
• 83. Ισχυρίζετα ] Conf. Hesych. et Suidam.

84. 'Ισχνομυθούντες ] Vid. Hesych. Suid. et

Suicerum in Thesauro.

85. "Ισσα ] Conf . Suidam, φui Menandri

Μεσσηνίαν appellat. Photius : επί των απολαχόντων.

Ille : επι των ζ. λαχόντων. Sed utraque explica

tio quid sibi velit , non perspicio.

86, Ιταμός ] Conf. Suidarn, Hesych. et Εty

molog. 479 , 25. Τoup. Εmend. II , 282. Oc

currit passim apud Lucian . v. c. III. Fugit.

375. ιταμόν τι και παράφορον δεδορκότες. II . Asin.

6 , 573. de meretrice: σφόδρα γαρ ήν ίσαμον και

χαρίτων μεστον το κυράσιον. Schol. αναιδές» σκληρόν ,

παρά το τεσθαι , τουτέστιν ορμάν: τοιούτοι γαρ οι αναι:

deis. Unde Suidas et Noster fortasse. Vide

ibi Not.

87. "Ιτης] Α . male τις. Ειymol. 479 , 37.

Orum appellat. Usus est Aristoph . Nubib . 444 ..

8. Ισχάνει ] Iliad. ξ , V . 387. 9 , ν . 47.

ισχανέωσαν ψ , V . 3οο. ισχανέωσιν , ν . 89. Pro

αχανόωσιν Α. Ισχάνωσις.

79. 'Ισχανόω δε ] D . Ισχάνω, Passim apud

θρασύς , εύγλωττος , τολμηρός, ίτης.

Vid. ibi Schol. ct conf. Suidam. Eustath. 1517, 8 .

88. πτωχός ] Vid. Hesych. ubi glassa no

stra excitatur. Conf. Eustath . 868 , 39. Etymol.

43, 35. Meus Cyrillus tantum: "της και ορμητικός
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"Ιτυλος. » και ορφανός. ( Ρήμα.)

(Θηλυκόν.)
"Iτην. ” επορεύθησαν. Τημι. και σημαίνει το πέμ

Ιτέα. τόπος. αφ' ής και δημότης και Ιτεαίος .99 πω. τούτο γίνεται κατα συγκοπήν του η ίμι, και

Ιτέα.99 * το δένδρον, παρά το ιέναι ταχέως γαρ παρατατικός ίν, ίσι, το δυϊκον ήτον , την.

αύξεται.
10 % τω δ' αύτ' την παρα νηας Αχαιών.

"Ίτυς. περιφέρεια όπλου. ο δε Καλλίμαχος ,22 'Ιτω. Πέτω. έρχέσθω. 'άλλ' έτω χαιρέτω γήν

ως δρα αυτον παριόντα , επιλαμβάνεται αυτης προ γης , όπου βούλοιτο. από του είμι. το α

της ίτυος. λέγει δε την ασπίδα.
των πληθυντικων μεν. το προστακτικών θι.

Ιτώνη. και Ιτωνία. ” η 'Αρτεμις.
το τρίτον τω.

Ιτωνίς. * χώρα. και κλίνεται Ιτωνίδος .
Το Ι μετα του Υ.

( ουδέτερον.)
(' Αρσενικόν.)

Ιταβύριον. όρος ούτω καλούμενον. έστι δε λίαν
λίαν Ιυγμός. βοη, Φωνή.

της , και
υψηλόν.

Ιτρία και καπυρώδη πλάσματα, και έτριον. απο Τύξ. κύριον.
(Θηλυκών.)

του ιέναι» επί λεπτον γαρ έλκεται. . . . "Τών 3 έρως , ή και του λόγου ρυθμός. και το όρ

ΓΊτρον. *' το υποκάτω του ομφαλού μέρος.] εξ !
νεον το λεγόμενον σεισοπύγης. 1 τοιαύτη τις

και μίτρα , η περί αυτην ζώνη. προςην υγξ Διογένους τους λόγους του κυνός.

Ιτρόγαλα. " . . . . . " Ιυγγες. λεπτοι πόροι. ' κ α τέρψεις. και τα

Ιτέον. πορευτέον. εφέλκοντα την διάνοιαν εις επιθυμίαν και

Ιτητέον. 8 πορευτέου - έρωτα.

α ΤΟ

89. "Ιτυλος ] Suidas trύλος. Ηesych. ίτυλος.

Odyss. 1, ν . 522. παϊδ' ολοφυρομένη “Ιτυλον φίλον - ,

Quidam enim appellatiue hoc nomen acceperunt,

ut docet Schol. et Etymolog. 479 , 43.

9ο. 'Ιτιαίος ] Α . ίταίος. Vide Steph. Byz.

ibique not.

90. * Ιτέα] Εtymol. 479, 27. liad. Φ , ν .

35ο. Οdyss κ , ν . 5ιο.
91. "Ιτυς] Iliad. 1, ν . 124. δ, ν . 486. Conf.

Hesych . et qui ibi laudantur. Etymol. 479, 41.

92. ο δε Καλλίμαχος ] Sunt verba Xenophon-

tis Exped. Cyri IV , 7 , 8 . Conf. Suidam .

93. Iτώνη. και Ιτωνία] Ιτώνη χώρα. De Dia-

na Itonia conf. Kusterum ad Suidam , nisi quod

ille , nescio quomodo, excitans Schol. Apollonii

aliosque Mineruam Ιτωνίδα ct ' Αρτεμιν confundit,

ut obseruauit etiam Alberti ad Ηesychium, quem

vide.

94. Iτωνες] Vide Schol. Apollon. I , 551.

95. 'Ιτρία ] Α . ιτεύα. Ρro επί λεπτον γας έλ-

κεται , ut Εtymolog. 479 , 4ο. Α . λεπτον γ. έλκ.

quod minus placet . Spectatur locus Aristopha -

nis Acharn, v . 1091. Vid . Suidam et conf. not.

ad Hesych .

96. " Ιτρον ] Scr. ήτρον , ut supra suo loco.

Kusterus ad Suidam . Sed apud Hesychium quo -

que ήτρια , υπογάστρια. Conf. Etymolog. 589, 12 .

Pro ίτρα, quod sequitur, Suidas male ίτρια. Εx-

ponitur enim inepta ] = ñs hitgas etymologia.

97. Iτρόγαλα ] Quid sibi vult hoc mon

strum ? An leg. ίτρια λάγανα ? Vid. Galen. de

alim . facult. I, 4 . quo duo Irglov genera esse

dicit , quorum vilius appellant a &yava .

98. 'Ιτητέον ] Deest a Cod. K . Spectatur

Aristoph . Nub . v . 131. Vid . Saidam .

99. "Ιτην ] Εtymolog. 479 , 34. Quae se

quuntur post πέμπω, desant a Cod. κ .

10ο. τω δ' αύτ' την] Leg. τα δ' αύτις ίτην.

Ex Iliad. « , v . 347.

1 . αλλ' έτω χαιρέτω ] Εadem Suidas habet,

nescio ex quo auctore. Post gav excidisse ver

bum videtur, διώκων aut simile. Aristoph. Acharn.

v . 234 .

και διώκειν γήν προ γής , έως αν ευρεθή ποτε.

Lucian. 11 . Αlex. 252. άλλ' έδει γήν προ γής ελαύ

νεσθαι , ως ασεβή. Vide ibi Schol. Ceterum conf.

Ειymol. 476 , 35.

2. Iύγμός] Semel apud Ηomerum Diad. σ,

V . 572.

3 . "Iύγξ) Conf. Suidam, Hesychium et qui

ibi laudantur. Pro σεισoύγης Suidas σιισοτυγίς,

item Schol. Theocrit. Eid . ll, 17. Sic leg. apud

Nostrum . Adde Toup. Emend. II , 282.

4. τοιαύτη της προςην Κύγξ] Εx Diogen. Laert,

L . VI. s. 76. ut jam Pearsonus monuit ad Sui

dam.

5. Ιυγγες. λεπτοι πόροι ] Sic etiam Suidas.

Sed non satis perspicio , qua ratione vürrig dici
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( Ρήμα.) Ιφικράτιδες. " είδος υποδήματος. " είποτε δε τας

Iύζει. βοά, κράζει. αγροικική τη φωνή φωνεί. αττικας Ιφικράτιδας. ο γαρ Ιφικράτης σκυτέως

πεποίηται δε το όνομα από του του επιρρή- , πατρος υιός.
ματος. Ιφίη. ” είδος αγρίου λαχάνου.

Ιφύς. η οφρύς.14
Το Ι μετα του Φ. ( ουδέτερον.)

. ('Αρσενικόν.) . "Ιφιον. το λιπαρόν.

"Ιφις, "Ιφιδος.’ όνομα κύριον. και ο ταχύς. "Ιφια μήλα. " ισχυρώς βαδίζοντα, ευτραφή. ή

Ιφίνοος Ιφικλής "Ιφικλος: Ιφικράτης Ιφι-' κατ' ευφημισμόν. ή ισχυροποια των ασθενούν.

τος Ιφίστιος. ονόμματα κύρια. . . των. " μήλα δε τα πρόβατα λέγει. "

"Ιφθιμος. ο ισχυρός και γενναίος. [ως παρα το . ( Ρήμα.)

άνθος γίνεται άνθιμος, και κύδος κύλιμος, ού- Ίφύει. ” [. .

της και παρά το φι φιμος και πλεονασμό του ( Επίρρημα.)

9 φθιμος. ή παρά το φι και θυμος φίθυμος Ιφι. ισχυρώς.18 ώςπερ από του νόστου γίνεται

και συγκοπή Kφθιμος.] . νοστόφι και εν συγκοπή νόσφι, ούτω και από

. (Θηλυκόν.) του ίς , ένος , ενόσφι και κατα συγκοπήν φι.

Ιφιγένεια. ° κύριον. επί δε του φι » κατα αντίδρασιν εστί σημαί

Α

possint lentod nógos, nisi, quod suspicor, tropice vide et Not. ac Bodae. a Stapel ad Theophrast.

dixit , veluti ίυγγας λόγων , subtiles ad mentem p . 669. Suidas φύη, addito versu Aristophanis:

meatus, illecebras et artes , quibus animum mo Ο εγώ δε Μενέλεων όταν έκ τών έφύων,

vere et eflicere aliquid studet και πάσαν υγγα κι- Quem Kusteras negat legi apud Αristophanem.

vão, ut loquitur Heliodor. Lib . II. 6oqlar teved Sed non meminit Vir doctissimus, apud:Comi

και ίυγγα κίνησον επ' αυτήν. ct Lib. VΙΙ. ώρα δε cum Thesmoph. V. 917. legi :

σοι κινείν πάσαν μηχανην, πάσαν πρεσβυτικην υγγα και εγω δε Μενέλαον , όσα γ' εκ των αφύων.

αίμυλίαν. ubi Schol. videtur legisse: - όσον γ' εκ των

* 6. 1ζει] Conf. Hesych. Suidam, Schol. αφύων, quod explicat οφρύων. [vid. not. sequ.] Ipse

Theocrit. VIII , 30 . et Homeri Iliad. e , v . 66 . Kusterus mutauit ex Euripid . Helen . 570 .

ubi eadem leguntur ; item apud Etymol. 480, 4 . εγω δε Μενελάου γε σ', ουδ' έχω τί φώ.

Legitur etiam Odyss. o, v . 162. 'et Callimachum 14 . iqús. dogus ] Sic etiam Suidas et

laudat Schol. Theocriti. Et Sophocles Trach . Cyrillus meus. Item Phauorinus. Sed caret

787. έσπάτο γαρ πέδονδε και μετάρσιος βοών , εύζων. exemplo. An luc facit Schol. lectio apud Αri

7. "Ιφις, "Ιφιδος] Memoratur liad. 1, v. 663. stoph. Ioco modo allato : αφύων οφρύων. Sed ne

8 . á tamús ] Sic cliam Suidas et Hesych . que hoc mendo caret. Quamquam hoc quidem

ubi pro texús corrig . # rxúc. Scd vid . Etymol. certum esse videtur , utramque glossam ad il

480, 20. Et clara sunt illius significationis ve- lum Aristoph . locum respicere. Nisi apud Schol.

stigia in compositis , ν, C. 'Ιφίνοος , Ιφιμέδεια , et legendum: Ιφύων οσπρίων.

aliis , a quibus certe παχύτητος notio aliena est. 15. "Ιφια μήλα ] Iliad, ε, V. 556. ubi vid.

Cyrillus tamen meus "Ιφιδος και ταχύς. Schol. et Eustath.

9 . " φθημος ] Εtymolog. 48ο , 23. 16. των ασθενούντων ] Εtymolog. 48ο , 12.

10. Ιφιγένεια ] Conf. Schol. Lycophron. εσειόντων.

ν . 324.. 17. 'ique ] Agnoscit etiam Cyrillus mcus.

11. '1Direktides Leg. '10ngarides. Sed '101. Phauorinus iisi. Sed suspecta mihi haec vox ,

xpériş etiam Etymol. v . 'Egudóvesz 376 , 49. Conf. de qua cogitent viri docti. Venit mihi in mcn

Pollux VII , 89. Diodor . Sic. XV , 44. ibique tem , legendum esse iqi Boçi, sine explicatione,

not. Said . et Hesych. v . iDexgatüzes pro ipixga ut saepe. An huc facit inúti fog , quod e Vet.

τίδες. Lex . H . Steph. dicturn putat pro ήπύει.

12. είπατε δε τας αττικας 1 Sunt verba Da- 18. ισχυρώς ] Reliqua desunt a . Cod. κ .

mascii , quem appellat Suidas. Leguntur apnd Vid . Etymolog. 480 , 7 . .

Pholium p. 10 + 5 . 19. επι δε του φι ] Legendum puto έφια.

13. 1φία ] Cod. κ . Ιφύη , ut ex reg. Lex. Vid. Εty . olog. 1480 , 12. " φια μήλα κατ' ευφημι

Ms. protulit Alberti ad Ηesych. v. ίφια, με τη σμύν τα ασθενή κι ουκ ισχυρά.
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ΊσωPM

νει δε τα ασθενή και ου τα ισχυρά. ή εις φι (ουδέτερον.)

συλλαβη 1°. κατά πάσαν πτώσιν φυλάσσεται , "Ιχνος. βημα ποδός. παρα το ισχειν, ό εστι συν

οδον χαλκόφι· ουρανιάφι. έχειν όλον τον πόδα. ή από του ανέχεσθαι της

γης. ούτως Ωρος και ο Μιλήσιος. "

Το Ι μετα τού Χ.
Ιχθυόκεντρον. * η τρίαινα. ήτοι καμάκιον. "

( Ρήμα.)

('Αρσενικόν.) - Ιχθυάα.3 ιχθύας αγρεύει.

Ιχθυοβολευς και ιχθυουλκός. " ο αλιεύς. "Ιχνηλατήσαι. δια των ιχνών αναζητησα.

Ιχθύς. περισπάτα . " παρά το θύω, το ορμώ, 'Ιχνεύει. * έρευνα. ζητεί.

ιθυς και πλεονασμα του και έχθύς. 35 ιχνοσκοπεί.

Ίχνεύμονος. ” είδος ζώου και ιχθύος.
Ιχώρ. 4 το σεσηπος αίμα, παρά το έχω , ίσχω, , To I μετα του Ψ .

"ισχωρ, κατα αποβολην του σ εχώρ. όθεν και

τοτ φυλάσσει μακρόν. το γαρ έχω θέσει μα ('Αρσενικόν.)

κρόν έστι: ως εν τω γίγνεται , γίνεται . " ψ . ο σκώληξ.18 και κλίνεται έπος, η δοτική

"Ιχώ. τον εχώρα , κατά αποκοπήν. και η ευθεία και των πληθυντικών τοίς ιψίν.

εχωρ, του χώρος, τον εχώρα , τον ιχώ. ( Ρήμα.)

απ' έχω χειρος ομόργνυ. "Iψας, έβλαψας, είψας δε αντί του ήκολούθησας,

( Θηλυκόν.) δίφθογγον.

ΜΙχλα.17 η κίχλα. "Iψω. ” έβλαψας.

Ιχναίη. *' η Μακεδονία. μέγα δ' έψαο λαόν Αχαιών. .

Το

20. η εις φι συλλαβή) Vide Suidam et Εty - 28. Ιχναίο] Sic Hesychius et Suidas. Re

molog. χαλκόφιν Iliad. Α, ν. 351 . cte [ contra Berkel. ad Steph. Byzant. de urb.

21. Ιχθυοβολευς και ιχθυουλκός] Vid. Suidam v . "Ιχνου] obseruauit Alberti , poctam ex parte

et Hesych. 'IxIußodsúe Callim . 11. in Del. 15. totam regionem appellasse 'Ixvatyv.

Hesych . 1xIvoaxós. Conf. Suicer. Thesaur. 29. "Ιχνος - Ωρος ] Εadem tradit Etymol.

• 22. περισπάτα ] Ιdem Suidas tradit; scili-
ol:

4δο, 42.
480 , 42. sine nopuine Graminatici.

cet de accusat. plural. int. Spectat sine dubio
. 3ο. 'Ιχθυόκεντρον ] Vid. Suidani et Ηesych.

locum Aristophan. Ran. ν . 100. παρά τους ιχθύςve Eustath . 811, 41.

ανέκυψεν. de quo vid. not. ad Ηesych. Conf. Εty 31 . καμάκιον] Vide Cangium h. ν . τιbi Glos

mol. 480 , 45. In fine leg. ixtus.
sa nostra e Lex. Reg. et Cyrillo excitatur. Ha

23. Ιχνεύμονος] Suidas in casa recto. Sed
to Sed bet meus quoque Cyrillus. Est a rkuat , de quo

be

quod ab utroque additur xan ixtúas , suspectac
vid. Hesych. et nostrum suo loco .

fidei est.
32. Ιχθυάα] Οdyss. μ , ν. 95. Schol. Ιχθύς

άγρεύει. Conf. Suid. et Ηesych.

24. 'Εχώρ] Α . ίχως. Conf. Etymol. 480, 52.
33. 's% uyaatjoon ] Iisdem verbis explicant

25. 'IXã - & FOXOTÝN ] Reliqua desunt Hesych. Suidas. E Philone Budaeus et Ste

Cod. K . . plianus.

26. απ' εχώ χειρός όμοργιν] liad. 1, ν. 416. * 34 . Ιχνεύει] Vid. Suid. Hesych . et Schol.

Sed ibi vulgo editur : Soph. Oed. Tyr. 476.

- απ' εχως χειρός μόργνυ. 35. 'Ixvãrou ] Eadem glossa apud Hesych .

Quidam ixãng ' xeigos, quod recte vituperat Eu - et Suidam legitur.

stath. 566 , 37. Sed ex cod. m .apparet , τους πα 36. 14 . ο σκύλαξ ] K . addit και φυόμενος εν τοις

λαιους legisse ιχώ, ως ιδρώτα ιδρώ. Αtque sic Cod. κεραείοις. 1. κέρασε. Ιdem omittit και δοτική - εψία.

Venet. Villois. ubi vid . Schol. Restituta vera Vid . supra v . iteG.

et antiqua lectio ixc in recent. edit. 37. "IX] Sic etiam Suidas cum eodem Ho

27. " ixax) Hesych . Suid , et Phauorin . Con - meri loco Iliad , a , v . 454. * , v . 237. in quo

sentit Cyrillus meus, A . K . ivm habebant pro ivao. Vide supra v. inta .

38. 'Ιωάρ

cod medle vita,

et ant villo
i
tu,
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Το Ι μετα τού Ω. Ιωσίας. " κύριον. ούτος υπέρ της ευσεβείας κατά

('Αρσενικόν.)
του θεού εζήλωσεν, ως και τα οστά των πάλαι

Ιωάς.38 κύριον.
αποθανόντων [ιερέων] των ειδώλων ανασκάψα

.
Ιωβάδας. * κύριον.

και διαλικμησα .

Ιωβηλαίος. μην* ούτω καλούμενος παρά Ίου- * Ιωάθαμ. κύριον. ερμηνεύεται δε και συντέ.
δαίους και τιμώμενος. Ιστέον, ότι το έργον έτος λεια. * *

κατα την επταετίαν ήργείτο παρα Ιουδαίοις Ίωρός. ” κύριον. σημαίνει και τον θυρωρον, και

ομοίως ταϊς εβδομάσιν ημέραις.
τον φύλακα.

Ιώβ. * κύριον. ερμηνεύεται δε πρόσωπον πόνου. Ιωχμός. * θόρυβος. παρα το διώξω , διωγμός,

Ιωδαε.43 κύριον. " και τροπή του γ εις και και αποβολή του και,

Ιώεσδρος. * κύριον.
τωχμός.

Η Ιωήλ. και κύριον. + Ιωφονίας, κύριον. .

Ιωθάμ:16 Ιωθήρ, ονόματα κύρια.
Ιωάννης. » και τα λόγω δια πραότητα και πολύ

Ιωλκιος. κύριον. λήν καθαρότητα της καρδίας αγαπώμενος.

Ιωνάθας, κύριον. (Θηλυκόν.)

"Ιωνες, οι περί την Ασίαν. Ιωάννα . κύριον. ερμηνεύεται περιστερά.55 .

Ιωάννης.* κύριον . ερμηνεύεται χάρις, ή θεωρη- Ιωγή. 7 η σκέπη. " "

τικός, ή θεολογικός, ή αγαπώμενος, δια παρ Ο Βορέω υπ' ιωγή.18

θενίας και καθαρότητος. απο!του ιέναι. το γαρ σκέπoν επί παν, δ σκέ.

Ιωάχαζ.18 κύριον. πει , ίεται .

Ιωάβ. κύριον. "Ιων. * όνομα πόλεως.

Ιωσης. » κύριον. Ιωή.69 η πνοή. παρα το ίημι, ή, και πλεονα

Ιώσηπος Ιωσεδέκ.3° κύρια. σμά του ω, ωή. και η φωνή. παρα το Ζω γί

· ,

38. 'Ιωάς] Α . Ιωνάς.

39. 'loopádas ) De hoc nihil mihi constat.

An leg. Ιώβαβος ? Ioseph. Αnt. Ιnd. I , 6 .

40 . 'Jw47.2706 ] Suidas ’IwBiadios. mimus recte.

Vid . praeter alios Ioseph. Ant. Iud. III, 12 , 3.

ibique viros doctos.

: 41. ' perjv ] Iam Kusterus obscruauit, non lc

gendum esse μήν , sed ενιαυτός. Ιdem dcbcbat e

MSS. Paris , recipere úgysito pro ituesito.

42. 'IkB ] Conf. Suidam .

43. 'Ιωδαε ] Ioseph. Αnt. Iud. IX , 7, 1 . 'Ιω.

dady vocat. Vid . varr. lect. et LXX . Int. 2 .

Paralip . X .

44. 'IW Gogos] Sic habet etiam Suidas. Sed

suspectum mihi hoc nomen .

45. 'Ιωήλ ] Ioel . 1 , 1 . Act. II , 16.

46. ' Iw9& p. ] Rex Judaeorum . Ioseph . Ant.

Iud . IX , 11. Dicitur '1w69x Malth . I, 9 . Vide

paulo infra v. 'Iwk9xko 'iwthe sine dubio est cor-

ruptum nomen '1096ę , de quo supra sno loco.

47. 'Iwkuvus] Vid . Albert. in Glossar. p . 38 .

Pro θεολογικός Α . 9ιολογητικός. Conf. statim post.

48. 'Ιωάχαζή Α . 'Ιωνάχοξ. Fuit Gille Tex Iu

daeorum . Ioseph. Ant. Jud. X , 5. extr.

49. Ιωσής ] Luc. 111 , 29. alius Marc. VI, 3 .

et Actor. IV , 36 .

Τom. Ι.

50. 'Iweedex ] Pont. Max. 'Ikdoxos Iosepho

dicilor X , 8 , 6 .

51. 'Iwoſac] Vid . Ioseph. Antiquit. Iud. X ,

4 , cx quo Suidas sua depromsit.

' 52. 'Ιωάθαμ – συντέλεια] Vide Hesych. ibi

que Interpretes.

53. ' Iwgos] Vidc not. ad Hesychium , ubi

citatur Lex. Reg. Ms, Conf. Suidam. Cyrillις

meus : ingi's Iugugóc.

54. 'Ιωγμός] Iliad , 9 , τ. 89. 158. Etymol.

481 , 33.

55 . 'imewus] Vide supra et not. 47. :

56. Ιωάννα - τιριστερά] Sic ctiam Cyril

las. Sed confundi videtur cum 'canvä s. 'Iwas,

quod explicatur regioniga , ab 7217.

- 57. 'Ιωγή] Εtymolog. 481 , 21.

58 . Bostw úr' iwyg ] Odyss. &, v. ult. Vide

Porpbyr. Quaest. Hom . 39. Eustath . 472 , 32.

1772 , 38. et al. ct Apollon. Lex . Hom . h . v .

59. "JwY ] K . ii. Log. 'sav . Vid. Steph.

Byzant. v .

6ο. Ιωή ] Ηanc glossam e Lex. Reg. Ms.

protulit Alb . ad Ilesych. Occurrit passim apud

Homerum , ut iwo Sepúgom Iliad. d, v . 267. Si

gnificat 11. v . quidquid cmiltitur , unde variae

explicationes apud Hesychium aliosque. Pro

Cccc
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(ουδέτερον.)

Ιωτάπατα. " τόπος.

Ια.72 τα βέλη και τα φάρμακα.

Ιώτα.73 το στοιχείων. παρά τον ιον των λοβόλων

ζώων. εις ορθέν γαρ βαδίζειν ο ιός, ως και η

τούτου γραφή. ή από του του , του βέλους.

μήν, την
ζώου γραφή. * ρήμα.)

νεται Ιωή η διϊκνουμένη εις ακοήν.ούτως* Ωρος"
ο Μιλήσιος.

Ιωκή. η βοή. δίωξις, παρά το διώκω διωκή, και
αποβολή του δ , ίωκή. ,

Ιωκα. την ίωκήν λέγει, και εστι την ορμήν , την

δίωξιν. ούτως ' Ωρος. ” ως “Ησίοδος * την κρό-

κην, κρόκα. ώστε μεταπλασμός εστιν. "Όμη

ίωκά τε δακρυόεσσαν.

Ιωκάς. 86 ορμας , διώξεις.

Ιωλκα.67 αύλακα.

"Ίωξις.88 ή δίωξις. ως απο του λέγων, λέξω, λέ-

ξις, έξω, έξις, ούτως και από του διώκω, διώξω,

δίωξις , και αποβολή του δ, ίωξις , η δίωξις.

Ιωνία. χώρα.

Ιώνυμφα. κύριον.

Ιωνια.89 ή των των πρασιά.7° ως και κρινωνια

και ροδωνιά.

Ιώθη. " εχολώθη. 1 ή του επληρώθη.1

"Iωμεν. έλθωμεν. * βαδίσωμεν.15 και

Ιών. αντί του πορευθείς , οξυτόνως,78 και αντί

του ελθών.

Ιώ, αντί του φευ.

ίω τραυμάτων εποδύνων. ”

78 , βαρύβρομοί τε βρονται .

εκ του ιωη κατα συγκοπην ιό. Τρύφων 7” δε λέ

γει, το ω κλητικών προσέλαβε τοι και εγένε
το ιώ.

8
βαρύβρομονώ.

Τρύφων

εγένε

svoj l. c . et a , v. 308. pro parte Tiad. x, v . 139. 69. 'Iwvid ] Ex Aristoph . Pac. v . 576 . Vid .

Odyss. &, v . 261. pro « gauză Apollon . I, v, 1136. ibi Schol. ct conf. Ilesych . et Suidam .

III, v . 708 . IV , v . 1628. Sophocl. Philoct. v . γο. πρασιά ] Α . προστασία. Occurrit haec

216 . Itaque neque aúrý mutandum apud He vox apud Howcrum .

sychium. Non inepte enim ηλίου Iωού dici pos
71. 'Imt& rata ] Vide Steph. Byzant.

sent ou auras. Et magis improprie apud alios

Hesychius inuenit pro fexü et katrą .
72. '16 ) Extra ordinem h . 1. legitur. Scd

61. s2006 ] A . ingos. Decst nomen a Cod.
excidit sine dubio : iò . Pines, id - Iliad. e, v. 795.
exci

K . Recepi 's goc ex Cod. D . Plerumque enim et i
et al. vcl iov. Odyss. % , v . 3 .

ψιλώς a Nostro scribitur . 73. 1ώτα] Vid . Εtymolog. 462, 29.

62. Ιωκή – διωκν ] Ηaec exciderant in Cod. 74. 'In th ] Agnoscunt Ilcsychius, Suidas.

K . et sequentia adhaerebant superioribus. Vid . Ab lóv, venenum , lów . Plane ut apud nos dicilur.

Etymol. 481, 24. 'Iwxx} xquéesca Iliad , e, v . 704. Optime addit Cod. K . loù iTaugw9m.

63. 1ώκα - ' Ωρος ] Pro nomine Ori K . ου. 5 . βαδίσωμεν] Deest etiam a Cod. K . Conf.

τως 'Ομηρος. Νeque illud habet Εtymol. 481, 26. Ηesych.

Excidisse videtur aliquid , et sic restituenda sunt
. 76. 1ων - οξυτόνως ] An hoc facit ad Ηe

verba : ούτως "ομηρος αλκήν άλκα λέγει, ut habet
sycliii συντόνως ? Melitis placet οξυτόνως ; distin

Suidas, quem vide. 'Idăxa legendum puto apud

Hesych. pro iwxby.
guiiur ab iüs,

64. Ησίοδος] Oper. V . 536.
27. lad rzaujátwy łzos.] Ex Aristoph . Acharn .

65. " ομηρος] liad. λ , V. 6ιο.
1203. Ιω Ιω τρ. επώδ. Conf. Suidam.

66. 'Ιωκάς] Iliad. ι, ν. 521. 76. 1ω, βαρύβρομο τι .] Suidas: ίω Νέμεσις

67. 'Ιωλκα ] Agnoscunt Suidas et Ηesychius, βαρύβρομοί τε βροντού. Miror, non aniinaduertisse

ad quem Alberti ad Lex . Reg. Ms. prouocat. Kuslerum , esse haec verba Euripidis Phoeniss.

A mco Cyrillo deest. Aύλαξ, ώλαξ, ιώλαξ: an ν . 189. ubi sic leguntur :

διώλαξ , ιώλαξ ? Alienum est δλκός apud Αpollon. '10 Νέμεσις , και Διός

Sed idem habet ομώλακες. Βαρύβρομοι βροντή.

68. "Iwžic ] Etymol. 481, 30. Hinc zariwo Locum lunc nec Toupius obseruauit.

ξις Ιliad. μ , ν. 1 . ο , ν . 69. 6οι. Conf. supra 79. έκ τού Ιωή – Τρύφων] Εadem habet Εty

iwxm et iwxác . nnol . 481 , 10.
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τΙκΟΥ .

Το Κ μετά του Α. ή ελλείψει ή αμελεία. ει δε βούλει, και μη μό

νον της κατ' ενέργειας και δια σώματος τε

('Αρσενικόν.)
λουμένης αμαρτίας απεχόμενος , αλλ ' ο και

Καβαξ.2° ο πανούργος. τοις λογισμούς καθαρεύων και ουδε εν τη ψυχή

Κάβαισος.8" άπληστος. κάβον γαρ μέτρον σι- πλημμελών. ικανή γάρ έστιν η της ψυχής κα

τικόν. θαρότης τον θεον κατ' αυτης κατοπτρίζεσθαι .

Καδδίσκος.8 αγγείον τι, εις δ εψηφοφόρουν οι των γαρ της ιδίας φύσεως αγαθών και θεος εν .

δικαστι. ετύπωσε τη ημετέρα κατασκευή τα τιμήματα,

Καθηγητής.83 διδάσκαλος.
οϊόν τινα κηρον σχήματι γλυφης προτυπώσας.

* Κάϊν.87 * ζήλος ερμηνεύεται . δ δέ "Αβελ , πέν
Κάθιδρος.84 κεκμηκώς.

Καθαπτός, ενδεδυμένος. 'Αριστοφάνης:85
Κακοδαίμων. δυςτυχής.89

νεβρων δοραίς καθαπτός.
Κακήγορος. δ λέγων κακά.

Καθαροί, οι την καθολικήν αρετήν κεκτημένοι, Κακός, ο μη θέλων το καλον, και ο δειλός. "Ομη

και μηδεν εαυτοίς συνειδότες πονηρόν. ή οι εν

σωφροσύνη διάγοντες. ως το μακάριοι οι κα κακούς δ' ες μέσον ήλασεν. "

θαροί τη καρδία . 86 Κακόχαρτος, και τους κακούς χαίρων.

Καθαρός.87 και πάντα καλώς θεωρών. ή ο μη λαμ- Κακόσχολος. πονηρός. από του σχολάζειν τους

βανόμενος εαντού επί αθετήσει εντολής θεού κακούς.

Cccc 2

θος.88

ρος: 90

ΑΝ

80. K & fat] Snidas , Phauorinns et Cyril 87. K29 após ] Haec nescio nunc unde dc

las meus. Sed legendum suspicor xavaš. Fre- pronta sint. Pro mkuta A . & .729. In fine pro

quentissima in libris tv ū et B permulatio , et oſóv Tova xugóv A . dióv Tivi xução. quod parum ab

in voce simillima κάβηξ pro καύηξ, de quo vid. crat quin reciperem.

not. ad Hesych . [qui xacax] et H . Steph . Ind . 87.* Káöv ] In Codd. D . K . lcgitur infra

Descendit forte a καύειν. Αη κάβαξ pro βέβαξ ? post καρχαρόδους. Interpretatio est Origenis et

Vid. Albert. ad Ηesych. v . καύαλος. aliorum. ζήλος a Nap. Ηinc Lucas VI, 15. κα

• 8ι. Κάβαισος] Vid. Hesych. Polluc. VI, 43. νανίτην reddit ζηλωτήν. Vid. Albert. ad Ηesych.

et Suidam , qui male káBRISTOG , ut etiam in Lex. et in Glossar. N . T . p . 15.

Reg. Ms. legit Alberti, Conf. Cangium ν , κάρος . 88. "Αβελ, πένθος ] Sic etiam Hesychius. ab

et H . Steph . Tom . II. p. XI. XII. han. Ioseph. Antiqu . Iud. I, 2 , 1.

82. Καδδίσκος ] Leg. καδίσκος. Per duplex δδ 89. δυστυχής ] Ηesych. et Suid. θεώεπαχθής.

Lex. Ms. Bibl. Coislin . p . 501. quod est no - qui numine non propitio utitur , miscr. Lu

strum. Conf. Albert. ad Ηesych. V . καδίσκοι, et cian. 11. Toxar. 12 , 534. ούτω κακοδαίμονα ούσαν

Not. ad Thom. Mag. v . κάδος, Vid. Schol. Αri- την όψιν. Ιdem II . Lexipla. fin. την φωνήν κακο

stoplh. Vesp. v . 320. Suidam et Ηarpocration. δαιμονέστερος.

83. Καθηγητής ] Special glossa sine dubio 9ο. "ομηρος ] Iliad. δ , ν. 299.

ad Mattl . XXIII , 8. είς γαρ ημών έστιν και καθηγη. 91. ήλασεν] Leg. ές μίσσον έλασσεν,

της. ubi Codd. nonnulli e glossentate διδάσκαλος. , 92. Κακόσχολος ] Repelitur infra post κάκι»

Conf. Welsten. ad h. 1. 9ος. Aeschyl. Agam. V . 200, κακόσχολοι πνοή. Schol.

84. κάθιδρος ] Ηesych. et qui laudatur ibi έπι κακό ποιούσαι σχολάζειν. Conf. not. ad Ηesych.

Γεt nostrum] Ierem. VΙΙΙ, 6 . Suidas κάθιδρως. - Scilicet xxxóoxodos est qui otio male utitur , et

* 85. 'Αριστοφάνης 1 Ran. ν. 1243. Α . νεβρών qui olium praebet έπι κακό. Similiter κακό χαρ»

δορς καθιστούς. Conf. Suidam. Tos est non tantuin , qui alicnis malis gaudet,

" 86. καθαροί τη καρδία ] Stunt verba Seruato, sed etiam χαραν ποιών επί κακό. Sic Clemens Αlex.

ris Matth . V , 8 . Expositio est Chrysostomi in l'acdag. L . III, 109. Sylb . p . 298 , 1. Pott. xa

h . l. Conf. Suicerum . κόχαρτον ηδονήν χαίρουσιν. Conf. infra inter θηλυκά.
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απο

Καλάσιρις. ” χιτων πλατύς. ούτως Αιγύπτιοι. 4 γός, η περί την παχείαν ύλην του πυρός όμι

Καμμορος. και ταλαίπωρος. οιονεί κακόμορος. κα. λία άνθρακες ονομάζονται.

τα συγκοπην κάμμoρoς. .
Καρδιανός, από πόλειος Καρδίας.

Καμαξ. χάραξ ή ξύλον ορθόν. Καρθμός.190 o πoυς.
Κανωτος. 7 τόπος εν Αλεξανδρεία. . Καρπός.' και προς όμητον ήτοιμασμένος στάχυς.

Κανών. 28 λόγος έντεχνος δηλωτικός, απευθύνων σημαίνει και το κοίλον της χειρός. ως το και

ομοιότητα προς το καθόλου το διεστραμμένον κύσε χείρ επί καρπω. '

των λέξεων. ή κανών εστι νόμος απαράβατος, ένθεν και ο της χειρος [ ξηρος] τόπος και

και μέτρον αδιάψευστον, πάσαν πρόθεσιν και άσαρκος καρπός λέγεται .

αφαίρεσιν μηδαμώς επιδεχόμενον. Η εκ του κα- Καρχαροδόντων. τραχείς οδόντας εχόντων ή
νόνος , ός έστι ξύλον, ώ κέχρηνται οι τεχνίτα οξεις. παρα το χαράσσω καρχαρος κατα άνα

εις ξύλων ή λίθων απόρθωσιν. παρατιθέντες διπλασιασμόν το γαρ τραχύ και σκληρον χα

γαρ τον κανόνα τους παρ' αυτων εργαζομένοις, ράσσεται.

δι' αυτού, εί τινα ευρίσκουσιν εν αύτοϊς λοξό- * Κατοβλέψ. είδος θηρίου.

τητα , είσοχάς τε και εξοχάς, εις ευθύτητα * Καταπέλτης. τιμωρητικόν όργανον, ενώ προς
ι ι 2ο9αι το Σονόμενον. δεσμούμενος τις ούτως κολαζεται .

Κάπετος, σορός, 2 θήκη. Κατηφής. ' στυγνός.

Καπνός, αναθυμίασις ξυλώδης ξηρα και θερμή. Κατάλληλος, αρμόζων.

ή ατμος δριμύς υπό της του πυρός αναφοράς, Καταπρανούς. ήτοι κατωφερούς.

εκ των υποτυφομένων αναπεμπόμενος. άνθραξ Κατάγελως. ονειδισμός. Εξουδένωσις.

δε πυρ γεώδες μετά την της φλογος πάροδον Κατα'δουπος, και κατάκτυπος. δουπος γαρ ο κτύ

τη παχυτέρα και γεωδεστέρα ύλη εναπομείναν. πος. ή και καταρράκτης.

μετα γαρ το παρελθεϊν το ανθηρον της φλο- Καταρρυτος, αρδεύσιμος.

αποξέoυσι και ορθουσι το έρ

93. Καλάσιρις] Conf. Hesych. Polluc . VΙΙ , 100. Καθμός ] Pro σκαρθρός. Ηesychius:

71. Χ , 13. Αthenae. L . XII . p . 525. Suidam καρθμούς, κινήσεσι. pro σκαρθμούς. σκαρθμος ίππου apud

et qui ibi laudantur. Vid . not. scqu . Aratuin Placnom . 281. cst pes equi postcrior,

94. Αιγύπτιοι ] Herodotus II , 8ι. de Ae- guo σκαίρειν solet.

gyptiis: ενδεδύκασι δε κιβώνας. λινέους, περί τα σκέλια 1 . Καρπός] Conf. omnino Etymol . 492, 14.

θυσανωτους, ούς καλέρυσι καλασίρις. Conf. Schol. Αri- " 2 , κύσι χειρ' επι καρπω ] Οdyss. ω , ν . 397.

stoph. Αuib. V. 1294. Conf. Iliad. ε, ν . 458. 883. 9 , ν . 328. et al.

95. Kájpogos ] In Cod . D . legebatur post 3 . ένθεν και – λέγεται ] Refer ad στάχος.

κάμαξ. Εtymol. 488, 41. Passim apud Ηomer . Vid. iufra post κάρος.

Apollon. IV , 1318. 4. Καρχαροδόντων ] liad. ν, ν. 198. Conf.

96. κάμαξ ] Vid. infra inter θηλυκά post Εtymolog. 493 , 3 . et infra Καρχαρίδους.

καλός. , 5 . Κατοβλέψ ] Ηacc ct sequeus glossa dee

97. Káwrog ] In Cod. K . ainbiguum , an scri- rant h . I. a Cod .- K . Sed vide infra post Ká.

ptum fuerit Κάνωπος. Quod verum pulo pro Κά- βειραι, ubi K . rectius καταβλεψ. Est species tau

yapos , de quo vid . Steph . Byzant. Quamquam ri , quam commcniorat Athenaeus ex Archelao

κάνωβος non fait τόπος εν ' Αλεξανδρεία ; sed in rc- εν τοις διοφυέσιν Liύ. ΙΧ . p . 4ο9. [ubi lapsus

bus geographicis non magna diligentia Gram est H . Steph . Ind. de Mercurio intelligens, quum

maticorum . Vid . infra Kagxudur. Certe mihi is ibi dicatur potius Boéxasy ] et Plinius L . VIII.

quidem κάνωτος non notus est. C . 21.

. 98. Κανών ] Videomnino Snicerum in The- 6. Καταπέλτης ] Vid. Schol. Acharn. V . 159.

saur. h . v . et conf. Suid .

99. Κάπετος. σορος ] A . D . σωρός. Conf. He- ' 7 . Κατηφής κ . καταφής. Odyss. ω, τ. 431.

sj ch . Suid . Etymol. 489 , 56 . Sed in exemplis, Conf. Hesychium et infra post na olyryt06.

quac afferuntur ex Homero aliisque, [4 ] x & Tit05 : 8 . Karamparcūc ] Eadem glossa apud Hesy

est potius τάφρος vel τάφος , quod idem sibi velle chium. Sed in Cod. Α . κατα πρανούς.

videntur σορός et θήκη. Vid. et Eustath. 1οι9, 9. Κατάδουπος - κατοβράκτης ] Herodot. 1

62. 1376, 29. Conf. infra post κάπηλος. Conf. not. ad Hesych:

ptum , de
quouit Totes

sich."Suid. Etymol.Homero aliisqueom sibi vel
εντα

Ο Ροιία
με το που δ
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οορατος.

καν Ευστες .

Καυλω. το άκρο του δόρατος. Κακόσχολος. ” ο χρόνον διατιθέμενος επί το

Καχρυδίας. " ο εκ κριθής άρτος , δν παξαμάν χείρον. ..

λέγομεν. " Κάλαθος. ° εις δν τα κάλλη αποτίθενται. Αυ

Καχύποπτοι. " κακά υποπτεύοντες.
ρίως δε κάλλη τα βεβαμμένα έρια. καταχρη

στικώς δε και ο επιδεκτικος των πυρών και
Καιρός. χρόνος επιτήδειος εις εργασίαν. . .

σταφυλών. ή γάλαθος , εις δν το γάλα απετί
Καινός. 3 ο νέος. oίμαι , ότι κραινός τις ών. κατ’ θεσαν τυρεύοντες.

έλλειψιν του ρ. οιονεί και ήδη επιτελεσθείς. Κάλλιμος. η δια του παραγωγή εκ τριών γί

Κακός. " ο δειλός. παρα το χάζω , χακος και νετ . οίον σπόρος , σπόριμος: αγωγή , αγώγι

κακός , ο υποχωρών και φεύγων. .
' μος" κυδος, κύδιμος. ούτως κάλλος, κάλλιμος.

Κάβειροι. δαίμονες ή ονόματα θεών. Αξιόκερ- γίνεται και απο δήματος προσδοκώ, προσδόκιμος.

σα η Περσεφόνης Αξίερος και Δημήτηρ 'Αξιο- Καλόπους. 4 κυρίως και ξύλινος πούς. καλον γαρ

κέρσης δε ο "Αιδης. προςηγορεύθησαν δε από το ξύλον.

Καβείρων, ορέων Φρυγίας, επεί εντεύθεν με. Καλός. έστι ρημα κίζω , το κοσμώ, ο μέλλων

τηνέχθησαν.
κάσω. ρημα όνομα καλός. ή παρα το καλό

t Κάϊκος. ” όνομα ποταμού. . ' δημα γίνεται καλός: δια το καλείν προς εαυτόν

Κάδος. " παρά το χαδώ, το χωρώ, περισπαυμένως. έκαστον, ως αγαθόν, εφ' ώ άγαν θέομεν.

ο μέλλων χαθήσω. αφ' ου το κεχάθηκα κατα Kάμαξ. + αρσενικως μεν σημαίνει το όρυγμα , ή

αναδιπλασιασμόν, ρημα όνομα χάδος, και κά τους πασσάλους τους εν τω τάφρω πεπηγμέ

δος , το χωρητικόν αγγείον. νους προς την των πολεμίων ερευήν. θηλυκώς

Κάκιθος. 8 o κ ακιζόμενος. παρα το κακίζω κά δε τας ράβδους , ή δόνακας πεπηγμένους ταίς

κιστος και κάιθος. αμπέλοις. Ησίοδος: 25

dów
no

kliw
y
do

He
le

10. Καυλω ] Κ. κωλα. Legitur Iliad. ν , ν . 21. κάλλιμος] Α . κάλιμος. Εtymol. 487, 26.

162. 608. $ , v. 607. Vid. infra post saúně. Legitur in Odyssea.

11. Καχρυδίας ] Κ . καχυδρίας. Vid. Hesych. 22. Καλόπους] D . καλλόπους. Εtyιnol . 486, 6.

ubi glossa nostra excitatur e Lex . Reg. Conf. Pollux X , 141. VII , 84. Conf. Hesych. v. * & •

Etymol . ν . κάχρυς 495 , IO. Pollux VI , 33. 12. λοπούς.

12. Καχύποπτοι] Vid. Suid. Τ . καιαυτότου + 23. Καλός ] Εtymol. 485 , 54.

H . Steph . lud. 24. κάμαξ] Εadem habet Εtymol. 487, 38.
Cod anamuig uierane

Sed quainuis uterque dicat, &pervixão significare
13. Καινός] Εodern modo Etymol. 497, 43.

vallos, tamen hoc discrimen ex ingenio gram
14. Kaxo's] Vide supra post xaxýyogas. Ely- maticorum aut e vitiosa lectione natum pulo .

molog. 484 , 37.
Semper cnirn Judumais dicitur, etiain eo sensu ,

15. Κάβειροι] De his vid. omnino Gutber- quo illi volunt dici αρσενικώς. Sic Ioseplus Ant.

leth . de mysteriis Deor. Cabiror, et qui lau - Jud. III , 6 . vallos , quibus circumdedit Moses

dantur ad Ηesych. Post hanc glossam Cod. K . atriuum sancturn , dicit κάμακας χαλκέας - κρίκοι

habet glossanm Καταπέλτης - ct Κατώβλεψ. Vide δε εκάστη προςησαν. Αtque unicus , quod sciani,

supra post καρχαροδόντων. locus, quo αρσενικώς dicitur , corruptus esse vi
16. Κάϊκος Male apud Suidam Kαϊκος. Ηe detur ; scilicet Aeschyli apud Polluc. X , 117.

rodot. VΙΙ , 42. et alii κάϊκος. κάμακες πεύκης οι . πυριφλεκτοι, Ιegendum οι πυρ.

17. κάδος] Vid. Εtymologum 482 , 53. atque ibi κάμακες πεύκης sant faces piceae. Conf.

18. Káx1906 ] Agnoscunt Hesychius [Xax Já. Schol. Lucian. III. Nauig . 252.

dupypk ] Suidas et Etymolog. 184 , 55. Pro xá . 25. 'Holodos) Scut. Herc, v. 298. ubi vero

κιστος, quod sequitur, Α . κάκιτος. Les . Reg. Ms. legitur :

ab Alb. excitat. in fine addit και κάδος. Photius " Σειόμενος φύλλοισι κου άργυροισι κάμαξι.

Lex, Ms. ut Noster.
nmale pro αργυρέισι. σταφυλήσι autem est ex v . 3οο.

19. Κακόσχολος] Vide supra post κακό χαρτος. Imitatus est auctor Sculi Hoιnericumillud, Iliad.

Pro διατιθέμενος D . τιθέμενος.
σ , ν. 563.

- 20. κάλαθος] Εtymolog. 485 , 22. Conf. Εστήκει δε και αξι διαμπερές αργυρέησιν.
Hesych. Conf. Eustath . 1163 , 16 .
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σειόμενος σταφυλήσι και αργυρέησι κάμαξι . ρος τόπος καρπός λέγεται παρα το κάρφος. ού
παρα το κάμνειν εν τω βαστάζειν την άμπελον. τως Ωρος ο Μιλήσιος.]

οιονεί κάμναξ τις ούσα , κατά αποβολής του ν Καρχαρόδους. * τα ζώα τα κεχαραγμένους έχον

κάμαξ.
• τα τους οδόντας, τουτέστι στρογγύλους και οξεις ,

Καμπανοί. ότι Καμπτον 16 έκτισαν προς την Κύ- εναλλάσσοντας εαυτών. ως λύκος, λέων, πάρδα

μην τόπον ούτω λεγόμενον. όθεν και Καμπανοί λις. είρητα δε παρα το χαράσσω ρημα. όπερ εν

εκλήθησαν. ούτως Ωρος ο Μιλήσιος. . συνθέσει μετα του οδους γίνεται χαρόδους, [ και

Κανθός.17 και επί του οφθαλμού. οιονεί κνηθός τις κατα αναδιπλασιασμον χαρχαρόδους και καρχα

ών, από του κνήθεσθαι, συνεχώς καινομένους. ρόδους.] αμφόδοντα δε λέγει ζωα, όσα ούκ ενηλ.

Κάπηλος, ο μεταβολείς και οινοπώλης, παρά το λαγμένους έχει τους οδόντας στρογγύλους και

χέειν23 τον πηλον , ήγουν τον οίνον. [ή παρα οξείς, αλλά παχείς και πλατείς . ως άνθρωπος ,

το κακύνειν τον πηλόν.]
ίππος και τα όμοια . χαυριόδοντα δε, όσα έχει τους

Καπετoς 19 και τάφρος, παρά το σκάπτω, σκά. οδόντας υπερΦερείς. ως ελέφας, συς, ασπάλαξ.

πετος , και κάπετος. παρα το έσκέφθα . Κασίγνητος. ” ο γνήσιος αδελφός. παρα το κά

Κάραβος. ° παρα το την κάραν βαίνειν, της κε
σις, ο αδελφός, και το γνής γνητος, και σημαί

φαλής προεχούσης. ή και την ναύν ωσαύτως,
νει τον ίδιον αδελφόν. Ησίοδος:36

κάρα γαρ η τρόπως.
μη δε κασιγνήτω ίσον ποιείσθαι εταίρον.

Κατηφής.37 και υπο αισχύνης κάτω νεύων τους :
Καρκίνος. ο πάγουρος, καρακίνος τις ών, ο κι- Λα

οφθαλμούς, ήγουν και αίσχυνόμενος, παρά το φώ, ,
νων επί συχνά την κάραν. το φαίνω, γέγονε παράγωγον Φαίω, Φάος, και

Κάρος. * και σκότωσις. [η μέθη.] παρά το την κά- έν συνθέσει μετα της κατά προθέσεως γέγονε

καταφαης, και εν συγκοπή κατηφής, ο έχων

[ Καρπός. » και προς άμητον ήτοιμασμένος στάχυς. κάτω τα φάη , ήγουν τους οφθαλμούς.

παρα το κάρφος , και σημαίνει το ξηρόν , γίνεται Καύηξ. ο λάρος.38 δια το αδηφάγον. καύη γαρ

καρφος και καρπός. ένθεν και ο της χειρος ξη- η τροφή. Ευφορίων» 28 .

νει η δε

κασιγνητοσκύνης, κάτω αρα το φώ,

ραν βλάπτειν.

26. Καμπανοί - Καμπτον ] Α . καπτόν. Leg. H . Steph . Τom. ΙΙ. C. 72. 1. Eleganter Li
κάμπον. Vid. Εtymolog. 488 , 39. et Steph. cianus II. Amor . 39 , 44ο. ου γαρ ύδατος ακράτα

Byzant. v . Κάμπος , cuius verba obscura sic re- νάματι τον υψηλών απανιψάμενοι κάρον. quem locum

stituenda puto : κάμπος κτίσμα Καμπανών, αφ' ου non eral quod tentaret Solanus.

εκλήθησαν. Vulgata enim caret sensit . 33. Καρπός ] Vide supra post καρθμός ibi
27. Kaygóc ] Vid . Etymol. 488, -55. ct He- que not. Ori nomcn rcticet Etymologus.

sych. Pro δακνομένους D , δακνομένου. Εtymolog. " 34. Καρχαρόδους] Εtymolog. 193 , 1 . De

* 28. κάπηλος - χέειν ] Sic ctiam Etymolog. promta sunt ex aliquo Commentatore in Ari

490, 4 . qui plura . Sed pro xény rectius forte stot. Hist. Anim . Lib . II. c. 1. Conf. Suidam

legeris καίειν, et Schol. Aristoph. Equit. v. 1014 . Toup. Einend.

29. Κάπετρς] Vide supra post κανών. Scd male II , 312. .

inter αρσενικά utroque loco . Iliad. ο, ν. 356. ct al. 35. Κασίγνητος] Εtymolog. 493, 14. Conf.

" 3ο. κάραβος] Εtymol . 49ο, 29. παρα το τη Hesych. V . κάσις.

κάρα βαίνειν. Sed vid. Cangium in Glossar. V. 36, Ησίοδος] Oper. v. 7o5.

Κάραβος. 37. Κατηφής] Vid. Εtymolog. 496 , 57. ct
3ι. Καρκίνος. ο πάγουρος] Sic etiani Etymol. supra ante κατάλληλος.

491, 52. Conf. Hesych. h . v. et Schol. Aristoph . 38. Καύηξ. δ λάρος] Κ . κάβηξ, ut Suidas. male.

Equit. v. 6ο3. ubi καράβους pro καρκίνους. Kaune Etymolog. Hesych . et Schol. Apollon. I,

32. Kágos ] Excitatur haec glossa ad He 2008. Conf. not. ad Hesych . ct H . Stcph . Ind.

sych. V . καρός. Αpollon. II , v . 203. Aágos verius quam yaágos. Vid. Sylburg. ad Ety

- κάρος δέ μιν αμφεκάλυψε molog. I. C.

πορφύριος - 39. Evpopla ] Laudat eius versum Elymol.

vide ibi Schol., et Hoelzlin . Conf. Etymolog. 493 , 49. ubi malc lcgitur kauuges , et Suidas v.

492, 3. κάρον και κραιπάλην iunxit Aristoteles. Vid. κάβηξ.
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σOV .της ουδ' αίθυια, ουδε κρυεροι καύηκες. Κάμεσος και καμασον. το πικoύτζουλον. *

ή από του και καν λέγειν. Κάδης.18 αγιασμος ερμηνεύεται.

καύης έρινού προςκαθήμενος κλάδου. 19

Καυλός.* το άκρον του δόρατος , εις και το ξύλον
(Θηλυκόν.)

Καθαίρεσις.17 η καταστροφή.
εντίθεταχ. γέγονε κατα πλεονασμόν του κ. αυ
λω γαρ έoικε. παν γαρ επίμηκες αυλος λέ. Καθοδος. " αγωγή, περίοδος.

γεται. Καθ'ομοίωσιν. και την της αρετής κατά το δυ- ,

Καύρος.12 ο κούφος ταϊς Φρεσιν , οιονεί αύρος τις νατον ομοίωσιν.

ών. και πλεονασμό του και, καυρος. τον γαρ Καθ' ώραν. κατα καιρόν.

κατα νουν ελαφρών καυρον επονομάζουσι. βέλ . Καθοσίωσις. δικαίωσις.

τιον δε δια του γ γαυρον λέγειν. ν ή ο σφο- Κακορραφία. " η κακοφροσύνη , κακοσυνθεσία .

δρος και υπερήφανος. παρα το από γης αίρε. Κακρέπεια, η βλασφημία .

σθα . Κακανδρία. η δειλία . "

Καυστειρός. ) από του καίω , καύσω, κέκαυμα), Κακεντρέχεια. και η πονηρία.

κέκαυσα , καυστειρος , κατά τροπήν δωρικήν Καλάβροψ. * η ποιμενική ράβδος.

του και εις την ει δίφθογγον. . Η Καλλιτόκεια.55+

Kατα καιρόν. κατα τον εύκαιρον και προσήκον- Κάλυξ.16 άνθος ρόδου μήπω ανοιγέν.

τα καιρών και χρόνον. ούτως ο Απόστολος: 4 Καλλιρρόη.37 πηγή καλως δέουσα.

κατά καιρον υπέρ ασεβών απέθανε. Καλοκαγαθία, η αγαθότης.

40. καύης - κλάδου] Lege ex Lycophron. 48. κάθοδος ] Nehem. VI , 4 . τέσσαρσι καθό

1. 74ο. dois. ad quem locum respicit glossa Hesychii,

" Καύης έρινού προςκαθήμενος κλάδο, quem vide. Conf. Interpret. Thom . Mag.

ubi al. κάβηξ. Schol. ούτος μεν καύης φησίν , ο δε * 49. Καθ' ομοίωσιν ] Respicit Iacob. II, 9.

Ιππώναξ καύης λέγει: Κίκων δ' και παιδάλητος αμμορος καθ' ομοίωσιν θεού.

καύης. καύης δ' ο λάρος κατ’ Αινιάνάς έστι». Conf. 5ο. Καθοσίωσις ] Vide Suidam et Cangium

Lycophr. v . 289. et Schol. ad v . 425. in Glossar.

4ι. Καυλός] Εtymol. 493, 57. Vid. supra 5ι. Κακογραφία ] Usus est Homerus liad . ο,

post κατάρρυτος. ν . 16. Odyss. β, ν . 236. μ , ν . 26. Conf. Hesych .

42. Καύρος ] Εtymol . 493, 52. Conf. He 52. Κακανδρία. η δειλία ] Ad Sophocl. Ajac.

sychium , qui næugós ; ibi Noster excitatur. So - v. 1014 .

phoclem usum esse dicit Photius Lex. Ms.
τον δειλία προσόντα και κακανδρία

σε, φίλτατ' Αίας - ,
43. Καυστειρός 1 Etymol. 493 , 47. άπο του

Vid. Suidam. Hesychius exponit την επί κακώ δύ
κάω. Leg. καύω, καυστειρής Iliad. δ , ν. 342. μ , ν .

raulin Priori significatione usus est etiain Eu
316.

44. 'Απόστολος ] Rom. V , 6. Vide de illa
ripides Rheso v. 814 . Conf. Suicer. Thesaur.

53. Κακεντρέχεια] Polyb. IV, 87. τοιαύτη κα.
formula L . Bos. ad h . I. p . 105. Hemsterhus.

ad Lucian . I. Hermot. 749.
κεντρέχεια και βασκανία και δόλος. Strabo Lib. VΙΙ ,

461. απλουστάτους - και κιστα κακεντρεχείς.
45. Κάμασος - πικoύτζουλον. Sic etiam Glos- 54. Καλάβροψ] Sic scribitur apud Αpollon.

sae MSS. Reg. Cod . 2002. quas attulit Cangius, IV , v . 924 . ubi vid . Schol. qui etiam apud Ho

quem vide de utraque voce , et Meursium . Pscl. merum sic legit. Sed apud hunc legitur nunc

Ims Ms. κάματον το πικoύτζουλον , κέμφος είδος ορνίου. καλαύρου. Iliad. 4 , Τ . 845. Conf. not. ad Ηe

46 . Kádns ] Est ipsa vox hebr. vid . Deu - sych. et Etymolog. 485 , 36 . Vidh infra post

teron. XXXIII, 2 . Psalm. ΧΧVΙΙ, . func lo- κακόχαρτος.

cam Suidas habet. Conf. Hesych. In Cod. Α . 55. Καλλιτόκεια ] Addatur haec vox Lexicis.

K & dsus , ut apud Suidam minus rectc legilur. 56 . Kádug? Conf. Suid , et Hesychium . In

47. Καθαίρεσις] 2 . Cor . Χ , 4 . καθαίρεσιν οχυ- neo Cyrillo non legitur. Lib. Sapient. II , 8 .

ρωμάτων. Conf. v . 8. et XIII, 10. Infra καθαι- Aquil. Ies. XXXV , 1 . Conf. Schol . Sophocl.

εήσετε ibique not. 9. καθαίρεσις των τειχών Polyb. Ocd. Tyr. ν. 25. .

XXIII , 7 , 6 . uti vid . not. Conf. Hesych . , 57. Καλλιρρόη] Α . καλλιρόη.
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Καλιά.58 η νοσσιά. Κάμηλος. 6 το αχθοφόρον ζώον. κάμηλος και
Καλύπτρα » κόσμος και σκέπασμα της κεφαλής. το παχύ σχοινίου , εν και δεσμεύουσι τας αγκύ

Καλλιέπεια, η ευφράδεια. ρας οι ναυτα. ως το εν ευαγγελίοις κάμηλον

Κακία,ου διώνυμός εστιν η λέξις. και όντως κα- δια τρυπήματος ραφίδος διελθείν. Κάμιλος δε

κία, οδον μοιχεία, πορνεία, πλεονεξία . λιμος δε και

. και λοιμός, θάνατος και νόσοι και τάλλα ουκ Καρδοπός.*' ένθα τα άλευρα μαλάσσονται.

έστι κακία, διότι πολλάκις ημϊν αγαθών αίτια Καρυκεία . 8 η ηδύτης των ζωμών.

γίνονται . και περί ταύτης Φησιν ο προφήτης: " Καρχηδών, πόλις γειτονούσα Ιταλούς και "Αφροις.

ουκ έστι κακία εν πόλει, ήν κύριος ουκ εποίη- Καρήνας. 9 κορυφας, κεφαλας, ακρωτήρια.
* σεν. κακία και η παρεκτροπή του αγαθού ή Κάσση και κασσωρίς. 7° η πόρνη .

κρίσις διεφθαρμένη του νου. ή το δι' εαυτού Κασσία. ” φλοιός τις λεπτότατος και ευώδης, ξυ

φευκτον δν και βλάπτον. λώδει κάρφει περιτεινομένη.

+ Καβήνη. η κρήνη Λυκίας. Κάλχη.* βοτάθη τις , δι'ής ή πορφύρα βάπτεται.
+ Κακιθή. κύριον. Κατα πρόσκλησιν. ” κατά χάριν, κατα προς
+ Καμμονίη. * η μονομερής νίκη. Η ωποληψίαν.

Κακοεργέτισι. 3 κακοεργούς. Κατα συναίρεσιν. κατα συνάφειαν.
Καθ' υπόστασιν. * το εκ διαφόρων φύσεων υπε. Καταιγίς. 4 'επιφορα ανέμου σφοδρά. λέγεται δε

στως πραγμα. και η των υδάτων ζάλη.

Καμπύλα. σκολιό. Κατ' εικόνα. 8 το νοερον και αυτεξούσιον.

Κατηγο

58. Kanile ] Conf. Hesych . et Suidam . Ety -

mol. 485 , 51. Vid . infra post wankßgora,

59. Καλύπτρα] Apollon, I , 96ο. ΙΙΙ, 445.

833. iv , 474 . et Homerus Iliad . % , v . 406.

Odyss. 1, v . 232. x , v . 545 . Conf. Hesych . et

Meurs. ad Lycophr. 337.

60. Kaxia ] Eadem leguntur apud Suidam .

Depromta sunt ex aliquo Comment. in Matth .

VI, 34 . Conf. Suicerum .

61. ο προφήτης ] Amos, III , 6 . Vide ibi

Theodoretum.

62. Καμμονέ» ] Πiad. και , ν . 257. Ψ , ν . 66τ.

Conf. not. ad Hesych .

63. Κακοεργέτισι ] K . κουργίτοισι. Scd non

caret mendi suspicione. Si analogiam sequa-

mur , legendum κακοεργάτισι, Suidas tamen κα.

κεργέτησι.

64. Καθ' υπόστασιν ] De duabus naturis in

persona Christi conjunctis satis celebris formula .

65. Καμπύλαι] Ρrouerb. II , 15. καμπύλη ή

τροχιοι αυτών. "

66. κάμηλος] Εadem apud Ρlhauorinum. Sed

rectius Suidas : κάμηλος το αχθοφόρον ζώον κάμελος

di maxù oxorvlov. Nam quidquid dicatur de simili

prouerbio Hebr. elephantem per foramen acus

traducere (Vorst. de adag . N . T . £ . 3 ,] longe

aptior prouerbii sensus, si xbidov legamus, quod

est raxu ogorvlov , teste etiam Schol. Aristoph.

Vesp. 1030. Conf. Scheffer . de Milit. Nau. Vet.

0 . 333 . Vide Wetsten , et Interpretes ad Matth .

XIX , 24. ad quem spectat glossa , ubi non unus

Codex pro vlapydon habet xpidov ; item Luc.

XVII, 25.

67. Καρδοπός] Α . καρδόπη. Leg κάρδοπος. Sed

illud Judens Aristophanes disit Nubib . 678 .

Conf. Hesych . et Aristoph . Ran . 1190.

68. Καρυκεία ] Vid. Pierson. ad Moerid. p .

220. Conf. Hesych .

69. Καρήνας ] Imo κάρυνα, ut infra ειο loco,

θηλυκώς enim non memini a quodam dici.

7ο. Κάσση και καστωρίς] Ειymolog. 493, 28.

31. Utrumque apud Lycopbronem . xloons v . 131.

καρωρίς ν . 1385. atque κασωρεύουσα 772. Ηinc for

lasse κατακάσα γυνή in fragmento Callimaclii apud

Etymol. V , Ψιθύς est itidem meretrix pessima.

Quamquam Suidas κατακάσα explicat κατωφερής,

quem vide et Phauorinum, qui addit κατακάση,

κακοδαίμονες. Conf. Etymol. 494 , 38.

7ι. Κεσσία] K . κασία. Variat scriptura. Vid.

Lampiam in Psalm . XLIV , 10, qucm locam Sui

das laudat.

72. Κάλχα] Vide Hesych. et nostrum in

fra T. καλχαίνειν.

73. Κατά πρόσκλησιν] ι . Τim. V , 21. Conf.

Suidam , Hesych . et Phauorinum , et quae de h .

v . [wpóskalovc ] disputarunt Wetstenius, Suicerus,

Wolfius, Millius Prolegom . F. 749 . et Albert.

Glossar. N . F . p . 157. sq.

74. Καταιγίς ] Totidem verbis Hesychius.

Conf. Suidam . Pro vdáta D . K . kvêuwy.

75 . Kat' elxóva ] Respicit Coloss . III , 10 .

Conf. Suicer . Tbes. Tom . I. p . 1024.

6. Κατε ,
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Κατηγορία. λόγος λέγων τι κατά τινος ή από φασις. οον· ο θεός αγαθος φύσει ο διάβολος -

τινος .
πανούργος" δολερον η αλώπηξ κλεπτικών και

Κατα φύσιν.78 το κρινώς ορώμενον εν τω γένει γαλη.

συστατικών της ουσίας. * Καταφθορά.78 η παντελής απώλεια. διαφθορα

Κατάφασις. ” δόξα ήγουν κατηγορία περί τινος δε , όταν άλλη ουσία δι' ετέρας αφανίζεται ,

λεγομένη. οίον ο ποταμός ανέρχεται. ή ο άρ- ώςπερ το σώμα υπό σκωλήκων. "

χων εισέρχεται . ή κατάφασίς έστι λόγος τινος Κατάγνωσις, η κατα γνωσιν λαβή του ταύτην

αποφαντικός κατά τινος. οίον Σωκράτης Φι- διαμαρτόντος.

λόσοφός έστι. και ιδού επάνω Σωκράτους την Κάχρυς.8° τας αληλεσμένας κριθάς.

φιλοσοφίαν κατηγόρησεν. ή κατάφασίς έστι λό- Καιρία. " η απειλούσα θάνατον πληγή.

γος αποφαντικός τινος κατά τινος. πάσα δε κα- Καινοτομία.82 το κατα πάντα τρόπον παρηλ.

τάφασις ή αλήθειαν σημαίνει ή ψεύδος. οίον λαγμένον της κοινης φύσεως , και εν μηδενί τη

Σωκράτης Φιλόσοφός έστι. και ιδου αλήθεια . των ανθρώπων συνηθεία εξομοιούμενον. τούτον

ει δε: Σωκράτης ιδιώτης εστί , ψεύδος. ουδέν δε τον όρον αναγκαίον επίστασθαι δια τους

δε έτερον εστίν η απόφασις ει μη κατάφασις κακώς νοούντας την καινοτομίαν εν Χριστώ.

μετα της ου αρνήσεως. οίον Σωκράτης φιλόσο ει γαρ εκαινοτόμησε την φύσιν ασπόρως γεν.

Φός έστι. Σωκράτης Φιλόσοφος ουκ έστι. και νηθείς , αλλ' όμως μετά τον τόκον την αύξη

έδου χωρίς του ου και αυτο και αυτό εστιν. εξ σιν της ηλικίας , και τα πολλα τα εν τω σώ

ανάγκης ούν πασα απόφασις ή αλήθειαν ή ματι, και τας ειςκρίσεις και τας εκκρίσεις, και

ψεύδος δηλοί. οίον Σωκράτης φιλόσοφος ουκ περιτομής και μετάστασιν , και το είδος και τα

έστι: ψεύδος. Σωκράτης ιδιώτης ουκ έστιν μέλη, και τας εκφύσεις των τριχών και οδόν.

αλήθεια. ηνίκα δε η ου άρνησις τω τρόπω συν των και ονύχων, και ψελλισμάτων και νηπίων

άπτεται , κατάφασιν ποιεϊ. οίον Σωκράτης κα. περιπάτου , πάντα ταύτα ου κατα καινοτομίας

λως διδάσκει. ιδού κατάφασις αύτότροπος. πά έσχεν, αλλα καθ ομοιότητα ημων χωρίς αμαρ

λιν Σωκράτης ου καλως διδάσκει. και ιδού του. τίας, ως Παύλος βοά ο Χριστοκήρυξ 'Απόστο

το ου συνήψε τω τρόπω, και εγένετο απόφασις. λος. 33

ρητέον ούν την κατάφασιν λόγον αποφαντικόν Κάπη.84 η φάτνη. παρα το κάπτειν, το εσθίειν,

τινος κατά τινος" την δε απόφασινεκ του έναν- γέγονε κάπτη και κάπη. [ ή παρά το κάπος,

τίου αποφαντικός τινος από τινος. οον: Σω- κάπη.] κάπος δέ εστι το πνεύμα. η υπο των

κράτης ου καλώς διδάσκει. δια το ειπείν ου, άσθμάτων των ίππων καταπνεομένη. ή παρα

από Σωκράτους επηρεν. το έσκέφθα και κοιλάνθαι.

Κατηγορία. η κατηγορία ου πάντως επί κακώ Καβησός.85 πόλις Θράκης. από Καβησου τινός.

λέγεται , αλλά και επί αγαθά. κατηγορία εστι Κακκάβη.86 σκεύος προς έψησιν επιτήδειού, πα

πασα περί οιουδήποτε πράγματος οριστική έμ- ρα το κάπτω, το κοιλαίνω. αφ' ου δηματικών

disputari videntur
Hebr. IV , 15 .80, 40. Bis

6 . Κατά φύσιν ] Ad Rom. XI, 21. 24. 81 . Kαιρία ] Male. Leg. καίριας πληγή. η επ.

17. Κατάφασις ] Ηaec unde dcpronta sint, θάν. Lucian. 1. Nigr. 35 , 7η. πληγη βαθεία κα

non operae pretium est quaerere. Conf. Ioh . xaigos.

Damascen . Dialect. Tom . I. Opp . p . 64. 82. Καινοτομία] Contra Monophysitas hacc

78. Καταφθορά ] Ηoc discrirnen non obser - disputari videntur .

vari , imo nullum essé , non est quod probemus

exemplis. Sed fortassis ex aliquo Comment. de 84, κάπη ] Vid. Εtymolog. 489 , 40. Bis

promta est illa obseruatio ad Psalm . XLVIII, 9. occurrit apud Homer. Iliad . 9 , v . 434. Odyss .

vel Psalm . XV, 10. δ , V . 4ο.

79. Κατάγνωσις - διαμαρτόντος ] Α . διαμαρτωντος . 85. Καβησός] D . Kαμησός.

8ο. Κάχρυς] Aristophan. Νub. V . 136. . 86. Κακκάβη] Eaclean Etymol. 485 , 1. sine

'Αιδειν τε πίνονθ' ώςπερεί κάχρυς γυναίκ' άλούσαν. Οri nomine. Conf. Hesych. Eustath. 872 , 13.

quem locum Suidas excitat. Vide supra * * % 8v . 1390 , 51. et Interpr. ad Phrynich . et Moer.

δίας ct Ειymol. 495 , 10, Hemsterbus, ad Polluc. X , 106 .

Tomm. ΙΙ . Dddd
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όνομα κάβη, και κατα αναδιπλασιασμός και Κάλπη και η υδρία. Κάλπις δέ ποταμός Βιθυνίας,1.

πλεονασμόν του ι, κόκκαβος. αναλογώτερον δε Καλύβη. " οιονεί καλύψη τις ούσα, παρά το κα

θέλουσι λέγειν η κάκκαβος , θηλυκόν το γαρ λύπτω, κατα τροπήν του πεις φ. .

αρσενικόν παντελώς αδόκιμον. ούτως Ωρος ο Κάμηλος. " από του κάμπτειν τους μηρούς εν τω

Μιλήσιος. . . . . καθέζεσθα , κάμηρός τις ούσα να κάμηλος.

Κακόχαρτος.87 η επί κακώ χαίρουσα. ή εφ' η Κάμινος.28 παρά το υπομένειν καιομένην.

. οι κακοί χαίρουσιν. Ησίοδος: 8 Καμπη.°° ότιτα μεν τελευταία μέσoν αποτείνει,

μη δε σ' έρις [ κακόχαρτος] απ’ έργου θυμόν τα δε προς τα τραχήλο κάμπτει, και είθ' ού

ερύκοι. τας επισύρει τα όπισθεν , κάμπτουσα εαυτήν.

Καλάβρoπα.82 την ποιμενικής ράβδον. παρά το Καναχή. κτύπος. και κανεχίζειν. 192 από του

δέπειν το καλον εις έν μέρος, εν ώ έστι το κενόν έχείν.

παχύ. και η καλουμένη κορδύλη.28 Κάππαρις.' ότι η καλή και πολλή εν κάμπους

Καλιά. " η φωλεά, ή η εκ κάλων, ό εστι ξύλων, φύετα , ουχ ούτως εν κρημνούς. είη αν ουν

κατασκευαζομένη οικία, μήπω ευρεθέντων λι κάππαρις και μεταβολή του και εις π κάππα

θων εις εργασίαν. καταχρηστικώς δε η επί των ρις. ούτως ' Ωρος ο Μιλήσιος .

λίθων των οικιών. Ησίοδος: 21 Καπύη. πόλις Ιταλίας, εν Ρωμος και Ρωμύ.

μηδ' αναβάλλεσθαι εις αύριον έστ’ έννηφι. λος υιοι Αινείου έκτισαν ως φησί Κεφάλων και

ου γαρ έτωσιεργος ανηρ πίμπλησι καλιών. Γεργήθιος. ούτους Ωρος ο Μιλήσιος.

Καλλιπάρηον. παρα το κάλλος και το παρειά. Κάρα.' η κεφαλή. από του κέρας, κέρα και κό

καλλιπάρχον ” κατα τροπην βοιωτικής της ει ρα. από του τετριχωσθαι κάρα είρηται. κέρας

διφθόγγου εις η . το δε παρεια δια της ει δι- γαρ η θρίξ .

φθόγγου. τα γαρ δια του εια τρισύλλαβα δια Καρίς.* παρά το σκαίρω σιαρίς. ή παρά το κάρια

της ει διφθόγγου γράφονται , όντα οξύτονα, καρίς. και γαρ όλη η καρις σχεδόν κεφαλή εστι.

οίον φορβεια , παρεια, πλην του καλιά.** πρός. Καρός.' σημαίνει την θανατηφόρον μοίραν . από

κειται τρισύλλαβα δια το μονιά. . του κηρ κηρός συστολή του η καρός. ° δια του

87. Κακόχαρτος ] Vide supra post κακός et

not. 92.

88. 'Holodos ] Oper. v. 28. Priori sensu

eidem ζήλος κακό χαρτος ν. 191.

89. Καλάβρυπα] Apollon. IV , 974. Sed apud

eundem καλαύροπα 11 , 33. [ vid. Schol. ad utrium

que locum et Homer. Iliad . , v. 845 . Vide

supra καλάβρου post κακεντρέχεια ibique not. Αld.

Eustath. 5οι , 21. 1332 , 45.

90. κορδύλη] Α . κονδύλη. Κ . κονδύλα. Εtymol.

κορούλα. Sic Cod. D .

* 91. Kαλιά ) Vide supra post Καλοκαγαθία.

92. Ησίοδος] Oper . v . 408. 4ο9. Leg. έτω-

σιοεργός. In fin. καλιάν D . K .

93. καλλιπάρκον 1 Reliqua des . a Cod. κ .

Vide Etymol. 487, 1 . Iliad. 4, ν. 143. et sae-
pissime.

94. καλιά ] D . καλλιά. Scd ex eodem re-

Scripsi εμονιά . Α . ψιλώς.

95. Káatn] Sed vide Suidam et quae no-

tata sunt ad Hesychium . Usitatius eniin kárpis.

Odyss. 1, ν . 20. Apollon. I, V. 1207. 1231. II ,

661. et sacpius apud Aristoph . et Lucianum .

κάλπην λαβόντες editur apud Ioseph. de Maccab.

3 . p , 5οι. ubi tamen ΜSS. κάλπιν, Contra Κάλ.

πη est λιμήν Βιθυνίας. Οuare interso ordine scri

benduin puto apud Nostrum : Kántis - Kéaty dk,

96. Καλύβη] Εtymol. 486 , 21.

97. Κάμηλος] Εtymol. 487 , 56. .

98. Κάμινος ] Ειymol. 488 , 3.

99. Κάμπη] Εtymolog. 488 , 33.

100. καναχίζειν] Leg. κανάλιζεν ex Iliad. μ,

ν . 36. Vid. Ειymol. 488 , 19.

1 . Κάππαρις] Tolidem verbis Etymol. 4go,

14. Α . κάπαρις. Conf. Suidam.

2. Κατύνη Ειymol. 49ο , 1. pro Αινείου re

clius " Αρεως. Sed onmnia falsa esse non est quod

demonstremus. Conf. ad Virgil. Aeneid . X , v.

145.

3. Κάρα] Etymol. 49ο , 25.

4. Καρίς] Εtymol. ία91 , 40. Cratinum ap

pellat. Conf. Suidam ct Athenaeum Lib. Ι. p. 7.

5 . Καρός ] Α . καρίς. D . κάρος. Scd pleina

glossa esl Kapo's alon ex Iliad. v , v. 378. Conf.

Elyinol. 492 , 4 . et Hesychium .

6. συστολή του η κ.] Reliqua non leguntur

in Cod. K .
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κηρ το η εις α ετράπη και ουκ εις έ, ώσπερ και σκέπας εν νιφετο και κόρυς εν
Φρήν, Φρενος, ότι ουκ έστι το καρος κατα ανά πολέμω.

λογον κλίσιν, άλλα συστολή ποιητική. και τού κυρίως καλυμαύκιον λέγεται από του καλύπτεις

του χάριν ουκ εφύλαξε την ακολουθίαν του τον αυχένα. .

Φρήν , Φρενός. Καταχήνη, η χάσμησις .14 παρά το χαίνω ρημα

Καστανία. * * πόλις Μαγνησίας. κήνη και καταχήνη. .

Κασσαβάς, η πόρνη, παρά το καλείν και σο- Κακίαν. ” την του κακώσαι τον πέλας σπουδών. .

ούτως Παύλος° ο Απόστολος κακοήθειαν την
βείν.

κακοτροπίαν λέγει.

Κατ' ενώπα.και κατά πρόσοψιν. ενωπή γαρ η πρός

οψις. δν ούν τρόπον την ευκην ιώκα είτε με- Ι
+ Καρχηδων. " επί της Λιβύης. Η

ταπλάσας, ούτες και την ένωπης ενώπα.
Καλχηδών. 8 η εν Βυζαντίω, ή και Χαλκηδων

" λέγετα . +
Κατηλυσίη. η κάθοδος, και η επέλευσις. οίον:

(ουδέτερον.)

- καταλυσίη Ζεφύροιο.
Κάγκανον.° ξηρόν.

ελευσίη τις ούσα και ήλυσία, και μετα της κατα
Καθήκον. πρέπον.

προθέσεως καταλυσία.
Καθ' αυτό.19 το πρώτως και κατ' ουσίαν προσόν

Κατουλάς. η σκοτεινή νύξ. δια το ολοήν αυτην
τινές και μη κατα συμβεβηκός. ώςπερ το λογι

είναι. οίον κον, τούτο γαρ ουσιωδώς πρόσεστι τα ανθρώπω.
όνεξ εφόβει, τηνπερ κατουλάδα κικλήσκουσι. Κακόν, το δι' εαυτού φευκτον , και προς έτερον

Καυμασία, καυμελαύκιον ή καυμελαύχιον. " δια βλαβερόν.

το προς το καυμα επιτήδειον. 'Αντίπατρος " έν Καλλιέρημα. θυσία ευπρόσδεκτος.

επιγράμματα Καλώδια , σχοινία. Η

Καυσίη η τοπάροιθε ” Μακηδόσιν εύκολον Καλλίπνοα. ευώδη.

όπλου, + Κάλαιον. το γένειον.384

Dadd 2 .

- " -

6.* Καστανία ] Κασταναίαν dicit Lycophron 13. Καυσίη και τοπάροιθε ] Κ . καυμασία ήτοι πά

V. 907. Vid. ibi Schol. et conf. Steph. Byz. ροιθεν Μακέδοσιν. [εuperscr. 8.] Legisse ille video ,

7 . Κασσαβες] Vid. Εtymolog. 493 , 28. et tur καυμασία τοπάροιθε. De καυσία vid. Heinsterius.

Hesychium, qui κασαλβάς , ut Suidas quoque, e ad Ρolluc. Χ , 162.
Schol. Αristoph. Eccles. V. 1098. ct Equit. ν . 354. 14. Καταχήνη. και κάσμησις1 Imo κατακόσμη.

8 . Κατ' ενώπα] Αpud Ηomerum 1liad. 0, V . ,?: °, V : 61%, at Hesych . et Phot. Lex. Ms. Vid. Schof.

320 . scribitur mætáværa seu CTEVÕTK. Vide ibi Aristoph . Lccles. v . 627. et Vesp . v . 523. 574 .

Schol. Sed Etymol. 496, 7 . ut Noster. Atque Etymol. 495 , 47. Pollux II , 47.

sic Aristarchus legit.
15. Κακίαν] K . κακία ή – ut Suidas. Rom.

9. καταλυσία ζεφύροιο] Apollon. IV, v. 886.
ου: 1 , 29. πλεονεξία, κακία. Conf. Ephes. IV, 31.

Vide ibi Schol, et Etymol. 497 , 8 .

10. νυξ εφόβει ] Apollon. IV , τ. 1695. νυξ
τ. 16o5 16 . Παύλος] Rom. I, 29. Conf. Hesychium:

εφόβει , την σέρ τε κατ. κικλ. Vide ibi Schol. ct 17. Καρχηδών ] Referenda liaec glossa sine

Phot. Lex. Ms. cuius glossam protalit jam Ku - dubio ad Ics. XXIII, 1. 10 . ubi vid . Interprctes.

sterus ad Suidam . 18. Καλχηδούν] Antiquam hanc scriptionem

11 . καυμελαύκιον ή καυμελαύχιον] D . καμελαύκιον fuisse pro Χαλκηδων, ηumi demonstrant. Vid. Wes

- καυμελάκιον. Κ . tantum prius καμελαύκιον, super - seling. ad Ηerodot . IV, 144.

scripto 7 . Vide Cangium in Glossar. v. xajle 19. κάγκανον ] Iliad . Φ , ν . 364. Odyss. σ,

λαύκιον ct καυμασία. Sed excidit, ut videtur , caQuatix. Sed excidit , ut videtur , ca - v. 307. Apollon . I, v . 1182.

put Glossae καυσίη, et legendum: Καυσίη. καυμασία, - 20. Καθ' αυτό] Conf. Suidam.

καυμελαύκιον ή καμελαύχιον. κ. τ. λ. Conf. statim 21. Καλλιέρημα ] Affertur cx Gregor . Νaz.

post καμελαύκιον. Vid. ad Ηesych. V . καλλιερείσθι.

12. ' Αντίπατρος ] Sinc Antipatri nomine Sni - 22. Κάλαιον. το γένειον ] Leg. κάλλαισο. Vid.

das idem distichon habet. Legitur integrum Aristot. Ilist. Aniin . L . IX . c. 49 . Schol. Ari

Epigramma in Anal. Br. II , 11. stoph . Equit. 495. Suid. cl lesych , ibigae not.
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Καλοπόδιον.23 σκυτοτομικών εργαλείων. Κάρφος. και ξύλον ξηρόν. .

Καλτίκια. * τα καλλίγια. Καρχαλέον. * κατάξηρον. [τραχύ.]

Καλόν. όπερ αγαθόν εστι και πού. καλον φύσει Καρχαρον. ” τραχύ ή οξύ.

εστίν , ο αεί και πάσι τοιουτόν έστιν , δ μή άλ. Κάρσιον. πλάγιον.

λου τινος ένεκεν αίρετον, αλλ' αυτό δε αυτο Καρυκεύματα. τραγήματα. ή πολυτελή αρτύ

επιθυμητον αεί και ωσαύτως έχον και ουδέποτε ματα.

άμβλυνόμενον κόρη. Καρχήσιον.37 το άκρον του ιστού.

Καμελαύκιον.25 Ρωμαία η λέξις: δηθείη δ' αν
Καρμεντάλια. εορτή.

και ελληνιστί παρα το καύμα ελαύνειν καυμε Καταδεέστερον, ταπεινότερον.

Καταθύμιον. 38 κατα νουν.
λαύκιον.

Κανουν.16 το κανίσκιον.
Καταγώγιον, το κατάλυμα. το οίκημα.

Καταντες. 9 το κατωφερές.
Καπιτώλιον. ιερον ή παλάτιον ή αγορά, καπι- Κατάρρυτον. αρδεύσιμον.

τωλείον 27 δε ο αγών,28 δίφθογγον. Κατωμοτικόν. το μεθ' όρκου βεβαιωτικόν. οίον

Κάπος.29 το πνεύμα. 4°νη το σκήπτρον τούτο.

Καππαδόκιον τέρας.39 Kατα κάθετον. "' το υπο ύψους εις βάθος διά

Κάππα. το στοιχείον. ότι Κάπιος έστιν εύρε- στημα. , ,

μα. ή κάππα τι δν το έχoν όπα , ό εστι φωνήν. Καταχρηστικόν.14 παν το μη οριστικώς, αλλ'

τα γαρ ψιλα από κάτω της γλώσσης έχει την εν αφελότητι και ακακία ειρημένον υπό τινος.

προφοραν της φωνής. άτινα ουδέ εις νόμον ή όρον αναφέρεσθαι δύ

Κάλανδα. ημέρας, ή μηνών αρχα κατα Ρωμαίους. νανται , οίον εστι το ειρημένον· ότι τότε ενέ

Καρφαλέον. * το ξηρόν. . . πτυσαν και εις το πρόσωπον αυτού, ου γαρ του

23. Καλοπόδιον] Vid. Suidam , H . Steplan. cum quo pernmutatur etiam Iliad. Φ , V . 541.

Tom . II. p . 3o . et VV . DD. ad Polluc. x , 141. Conf. H . Sicph . Tom . II. c . 85 . ct not. ad Hes.

24 Καλτίκι1 Α . καλείκια. Sunt genus cal - δίψη καρχαλέος dixit etiam Apollol. 1V , V . 1442.

ceorum . Conf. Cangium in Glossar. V. xanly.or. 35. Káexapor ] Vide Hesych . et Schol. ad

25. Καμιλαύκιον] Vide supra καυμασία. Κ . κα - Iliad. * , V . 36ο. Ρητορα των καρχάρων Luciall . Ι.

Minna úxrov . lta Suidas cum eadein expositione. In Merc. cond. 694.

fine καυμελαύκιον scripsi e Codd. D . K . pro καμελ. 36. κάρσιον) Hesycli. et Suidas. Ηinc εγκάρ

quod erat in Cod. A . Glov , de quo vid . supra .

26 . Kavoūv] Saepius apud Aristophanem . 37. Καρκήσιον] Vid. H . Stepl . Ιnd. et 11ot.

Conf. Suid. ad Hesych . Lucian . I. Merc. cond. 652. Est

27. Kapitulov - Xatitweoy ] D . K . superscr. nimirum summa pars mali , ex qua protendi

& , quasi xafetánvey. Notatur duplcx scriptura . Vid . tur antcona . Docet id locus Lucian . 11. Amor,

Hesychiumn ibique nostraum excitatμια e Lex . 404. τον ιστόν εκ των μεσοκοίλων απέραντες καρκησία

Reg. Ms. Conf. Suidam . το κέρας προςεστείλαμεν.

28 . kyu ) Int, ludi Capitolini. Vide Sleph . 38. Καταθύμιον] Odyss. και , ν . 392.

Byzant. ν . Καπετώλιον. 39. Κάταντες ] εις κατατες τρέχειν Xenoph.

29. Κάπος] Vid . supra v , κάπη. Εtymolog. Hipp. 8 , 6. Ηist. Gr . ΠΙ, 5, 13. επεκυλίνδουν σε.

489 , 43. Ηinc καπύω. Jliad. και , ν . 467. τρους εις το καταντες.

30. Καππαδόκιον τέρας Bic haereticum quen- 40. νη το σκήπτρον τούτο ] Κ . νκαι τούτο το

dam Allicum appellauitGregor. Nazianz, in orat. oxirigov, Forle in mente babuit verba Achillis
Athanasio dicta. Iliad. α, ν. 234. Ναι μα τόδε σκήπτρον , το μεν

31. Κάππα] Εtymolog. 481, 39. Conf. He- ούποτε φύλλα κου όζους φύσει.

sychium . 41. Κατα κάθετον ] Α . D . inale κατακάθετον.

32. Καρφαλέον Iliad . ν , ν. 409. Conf. Hesych. et Suidam .

33. κάρφος] Vide Interpretes ad Μatth. VΙΙ , 42. Καταχρηστικόν ] Ηac nugae unde descri

3 . et Biset. ad Aristoph . Lysistr . v. 475. ptac sint, non attinet quacrere.

34. Καραλέον] Vid. paulo ante Καρφαλέον, 43. ενέπτυσαν εις το πρός.] Μattli. XXVI, 67.
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το δυνάμεθα πρόσωπον ιδικόν ειπείν το άγιον

σωμα αυτού , αλλά φύσιν.

Καυγάκιον.14 στρωμα.

Καινοτάφια. και μεθ' ών ελίσσεται και ο νεκρός.

Καίριον. 7 από του κηρ, και σημαίνει την θανα

τηφόρον μοίραν, γίνεται καρος και καίριον,
ήγουν το θανάσιμον και επικίνδυνον.

Κάλλυντρον.18 κόσμιον. παρα το κορώ, και σημαί

νει το σαίρω, το καλλύνω. 19

Κάγκανα. °' τα ξηρά ξύλα και είς καύσιν επι-

τήδεια, οιονεί κατάκανα τινα όντα. παρά το

καίνειν , το κόπτειν, και συγκοπη και πλεονα .

σμά του γ κάγκανα. ή ώςπερ απο του τέκω

γίνεται τέκανον, και κατά συγκοπην τέκνον,

ούτια και παρά το καίω ρημα γίνεται κάνουν και

κατά αναδιπλασιασμός και πλεονασμόν του γ

κάγκανον. .

' ένθ' έπειθ' οι μεν ξύλα κάγκανα – ,

Κάλλη. ” κυρίως τα βεβαμμένα έρια.

Καλώδιον. "συν τω γράφεται συνεξηκολού-

θησε γαρ το λαγώδιον , στάδιον , κώδιον. ση.

μαίνει το στάδιον την στοάν.

Κανον και κανουν. * το κανίσκιον. παρα το χαί.

νειν χανούν και κανούν, από του κεχηνένα .,
Kάρηνα. ακρόπολις. * εξοχή. από του κάρα κά

ρηνα. σημαίνει δε και την κεφαλήν.

- τη δα μάλιστα

50ανδρών πίπτε κάρηνα - : ,

Καρητος.57 των εις αρ ουδετέρων τα μεν υπέρ

δύο συλλαβας άπαντα δια του τος κλίνοντα .

όνειαρ, ονείατος. ούτως ούν κάρηαρ, καρήατος,

και κατά συγκοπην κάρητος. [των δε δισυλλά

βων τα μεν φύσει μακρα δια του τος κλίνον.

τω, οίον ήπαρ, ήπατος.] τα δε βραχέα " ή

θέσει μακρα παραλήγοντα δια του ρος κλίνον .

τα . οδον θεναρ, θέναρος, υπαρ, ύπαρος" σημαί.

νει δε το αληθές ενύπνιον, την λεγομένην οπτα.

σίαν· έαρ, έαρος και κατά κράσιν ήρος, κέαρ,

κεάρος και κηρος , άλκαρ, άλκαρος, δε σημαίνει

την βοήθειαν . σεσημείωται το φρέαρ, φρέατος,

και στέαρ , στέατος , ότι βραχέα παραλήγεται ,

και δια του τος εκλίθη. λέγει δε ο Ηρωδιανός:

τα εις αρ ουδέτερα παραληγόμενα το ω άκλι.

τα εισιν, οίον μωμαρ" σημαίνει δε τον μωμον»

44. Καυνάκιον] Α καυνάκη , de qua vid. He-

sychium . Kaurkolov, fortc pro Xavyexiov, affert H .

Steph. Ind.

45. Καινοτάφια] Vide omnino not. ad Ηe-

sych, V . κενοτάφια post καινός. Νeque erat quod

loco moueret Kusterus in Suida.

46. ελίσσεται] ελίσσεται legendum , si segui-

mur Suidain : pro quo πλασσόμενα conjicit Bo-

chartus Hieroz. P . I. Lib. II. c. 51. Cyrillus

meus : μεθ' ον [leg. ών] ελίσεται [ελίσσεται ] ο νεκρός.

Sed nihil mutandum judicauit Albert. Glossar.

N . F . p . 161. Respicit autem 1. Reg. XIX , 13.

έλαβε Μελχόλ τα κενοτάφια. al. μορφώματα.

47. Καίριον ] Iliad. 9 , ν. 54. 326. Conf.

Ειymol. 498, 1 .

48. Κάλλυντρον] Α . κάλυντρον. Per simplex

λ etiam Hesych. ante κάλυξ. Sed idem et Sui

das etiam per duplex a , ut Etymol. 486, 52.

40. κόσμιον - κορώ κάλλυμα] Sic etiam

Etymologus 1. c. Sed quomodo xáaauitpov a xo.

geiv ? Ab hoc potius xógurgoy eadem significatio

ne. Lege igitur : κόσμιον. παρά το καλλύνω, ο ση -

μείνει και το κορώ, το ταίρω. κάλλυντρον enim, quo

aliquid purgatur. Vid . Polluc. VI, 94.

5ο. Κάγκανα ] Ειymolog. 482 , 34. Quae

sequuntur post κόπτειν , desunt a Cod. Κ .

51. ένθ' έπειθ' ο - κάγκανα ] Εx Apollon.

I. v . 1182. Leg.

" Ενθα δ' έπειτ’ οι μεν ξύλα καγκανα -

Conf. ΙΙ, 272. Iliad. Φ, ν. 364. Odyss. σ, ν. 3ο7.

52. κάλλη] Vide Etymolog. 486, 43.

53. συν τωτ γράφεται ] Sed in Codicibus

scriptum erat sine T . Adscripsi ut res postula

lat. Vid. Εtymolog. 486, 15. Quamquam vul

go scribitur sine 7 . Vide Aristoph . Vesp . v .

378.

54. Κανον και κανουν ] Iungit etiam Hesy

chius. Kara' scribitur apud Iosephum Ant. Iud .

II , 5 , 3 . Κανούν 6aepius Aristophanes. Κανεών

Homerus. Conf. Etymol. 489. Nisi apud No

strum ct Ηesychium legendum κανεών και κανούν,

et ubi occurrit κανα , scribendum κανά ab κανούν.

Certo xavdy nuspiam reperire memini.

55. ακρόπολις] D . ακροπόλεως. Leg. ακροπόλεις,

seu, quod n'agis placet, άκρα πόλεως. Conf. Εty

molog. 491, 16 .

56. ανδρών πίπτε κάρυνα] Iliad. λ, τ. 5οο.

57. Kάρητος) Totus articulus deest a Cod.

K . Vid. Etymolog. 491 , 19. Legitur Odyss. ζ

v. 23ο. Ψ , ν. 157.

58. βραχέα] Leg. βραχεία. Αtque sic mos

пакеё pro кaкed.

et ubi nevov
nuspuicl D .
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βωβαρ:59 σημαίνει δε τον μέγαν νωκαρ: 6ο ση-

μαίνει δε και τον ασθενή, και * την στέρησιν της

ψυχής.

Καυμα. το κεκαυμένον άημα.61

Κατώτερα μέρη της γης, τον θάνατον λέγει ο

'Απόστολος. **

' ( Ρήμα.)

Kατηρτισμένα. τέλεια. και ο Απόστολος: σκεύη

οργής κατηρτισμένα.
Καγχάζων. * ασέμνως γελών.

Καγχαλόων. * χαίρων.

Καββαλείν. και αντί του καταβαλείν .

Καθωσιωμένος. 7 ανατεθειμένος τω θεώ.

Καθικνείσθαι. 8 καθάπτεσθα.

Καθέξει.89 κρατήσει,

Καθείναι. χαλάσα . και καθείς.7°

Καθεϊρκτο. " εγκέκλειστο.

Καθηστο.72 εκαθέζετο.

Καθυφηκεν.73 ενέδωκεν.

Καθεδουμαι.74 καθεσθήσομαι. ,
Καθαπτόμενος. ” έπιπλήττων .

Καθιερού. 7° θεα ανατίθησι. .

Καθίδρυσεν. " εστήριξε.

Καθίστησι.78 προχειρίζεται .

Καθαιρήσετε. ° [ αντί του ] καθελείτε. ούτως

Θουκυδίδης και των άλλων οι πλείστοι. .

59. μώμας - βωβας ] Εtymologus: βιώμας. ad Ρolyb. III, 6ο. ΙΙemsterhus. ad Lucian. 1.

σημ. δε τον βωμόν. μώμας σ. δ. τον μέγαν. Sed pro Ind. voc . 85. Εadein glossa apud Ηesychium.

μέγαν legendum apud Etymol. μώμον. Scholiast. 74. Καθεδούμαι ] Vide infra post κάθου .

ad Lycophron. v. 134. μώμας και μώμος, ως είδας, * 75. Καθαπτόμενος] Εx Homero. Odyss. σ,

άλκάς, είλας. Conf. Hesych. Addit Etymolog. in v . 414.

fne: ούτως και Χοιροβοσκός. ' Αντιβίσις έπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι.

. 60. vasag] Vide infra suo loco. Quae aste - Itemu, v . 323. Apud eundem est demulcens,

riscis inclusa sunt, solus habebat A . neque agno - ut Odyss. x , v . 70 . u, v . 22. W , v . 392. Conf.

scit Etymologus. Schol. ad Odyss. β , V. 39. ct Iliad. α , V . 582.

6ι . Καύμα - άημα] κ . άλμα. Respicit Iliad. 76. Καθιεροί ] Εadem glossa apud Ηesych.

ε, ν. 865. et Suidam .

. Καύματος, εξ ανέμοια δυσαέος όρνυμένοιο, 77. Καθίδρυσεν ] 2. Maccab. IV, 12, γυμνά.

Vide ibi Schol. σιον καθίδρυσε.

62. 5 'Απόστολος] Ephes. IV, 9. 78. Καθίστησι] i. e. facit , reddit. 2. Petr.

- 63. σκεύη οργής κατηρτισμένα ] Rom. ΙΧ , 22. 1 , 8. ουκ άργους , ουδε ακάρπους καθίστησι. Ρlura

64 . Kaymá smy] Forto respicit ad Aristoph . exempla vide apud Doruill, ad Charit. V , 6 .

Eccles. V . 844. καγχάζων μεθ' ετέρου νεανίου. Αlia : 79. Καθαιρήσετε] Sic cliam legendum apud

loca dabit Suidas. Suidam pro xa9zışýberom ; quod jam vidit Kusic

65. Καγχαλόων] Iliad. ζ, V . 514. και, ν . 565. Tus. Τhucyd. verba exstant Lib. III. C . 13. quen1

66. Καββαλεϊν ] κάββαλεν Ιliad. 6 , V . 343. -locum Kusterus jam indicauit. Ibi Schol. exp.

et al . καταβαλείτε. Quod magis placet, si legitur αντί

67. Καθωσιωμένος ] Vid. Suidam et Cangium του , ut Suidas. Quamquam Eustathius quoque

in Glossar. Schol . Αristoph. Ρlut. 661. Sed 855 , 35, καθαιρήσουσιν Iliad . λ , ν . 453. explicat

Suidas supra ex Herodian . VII, 9 , 7. legit xalo xagerouso, forma sua aetate usitatiori. Sed Pho

Joonouevos. Sed rectius, erbitror, scribatur cum tius in Apographo Dresdensi quoque ou xaTensão

H . Steph. καθωσιωμένος. Sic apud eundern Hero- τε. " Significare voluit, non licendum esse po

dianum alibi scribitur. sterius. Sed dixit Alciphron Lib . I. cp, . išro

λούνται ημάς εκ χειρός. Diod. Sic. Lib. V , 70. παρ

Polybium , cui familiaris ost haec formula . ελείτου. ubi Codd. παρκιρήσεται. Vid. not . crit. ad

Ό9. Καθίξει] liad. o, , 186. π, ν. 629. al . h . 1. Sic Lib. XVIII , 25. p . 277. 'Αφελούμεν

ho . xq98le ] Conf. Suidam h . v . ct xafeicou . Polyb . VII , 2 . extr . et Plato Politic. p . 181.Polyb. VII , 2. extr . et Plato. Po

1 . Καθεϊρκτο] Conf. Ifesychium. ουκούν τας τέχνας τε αυτας και τάργα αυτών σύμπαν

72. Καθήστο] liad. α , v . 569. κοιι ' ακέου. τα διαλούμεν τούτω τώ λόγια, et τι ούν προελώμεθα

σα καθηστο - .. Vide infra post κάθημα. Phileb . 53, a . - Obiter : Cyrillus meus: xx3€

3. Καθυφήκεν, ενέδωκεν] 1. c. Teriisit, cessit. . λεϊ καταβαλεϊ. Saepissime apud LΧΧ. illae for

Demosthen. C. Tlicocrin, καθυφηκε το πράγμα. mac occurrunt. Ηoc sensu καθελεϊν τείχη saepins

Ιdem προς ' Αφόβ. 854. καθυφηκε την προίκα της αδελ. Xenophon, et iden Thucydides Lib. Ι . ει καθ .

φής. Vid. Tuom. Mag. 488. Conf. Suid. et not. ελόντες ημάς άρξατε. Ρro eo κατοιβαλείν dici , non

855, 35. Forma sua aetatensii quoque ou ka pa

tem

visvime at
masterlib . 1 .!!
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Καθαιρήσονται.8° καταλήψονται. - Καθήκαν. προεβάλλοντο. οι δε επ' εξαπάτη Ρω"

Καθελών, αντί του καταβιβάσας.8 Δημοσθένης μαίων καθηκαν τον λόγον.87 .

δε 85 και Στησίχορος κα Σοφοκλής αντί του Καθηκούσαις. πρεπούσαις, και αντί του διεκτρε

ανελών , ήτοι αποκτείνας. χούσαις. Ξενοφών:88 εν πέτραις καθηκούσαις

Καθεσταμένος.83 αντί του επιτεταγμένος. επ' αυτόν τον τόπον.

Καθεστωτα. ήρεμούντα. 84 Καθίδρυσαν.32 ασφαλώς κατώκισαν.

Καθεστώτων. ωρισμένων. καθεστώτων των νο - Καθιδρύσασθαι. ° βεβαιωσα .

Καθίεσαν. κατήλθον. "

Καθεϊντο.86 εκρίμαντο. Καθίζεσθε. καταπήξατε. 22

llwy, 85

eget exemplis . Vid. Duker. ad Τhucyd. V , 26. 85. καθεστώτων των νόμων 1 Ex Agathia 1.

Conf. Hesychium , ubi Nosier excitatur. Simi- p . 16 . Vide Suidain ibiquc Kust. Conf. Ari

liter in N . F . dicitur : Luc. XII, 18. Act. XIX , stoph . Nub. 1402 .

27. et tropice λογισμούς καθαιρούντες 2. Cor. Χ , 4. 86. Καθεϊντο ] Εadern glossa apud Suidam

Non diuersae sunt enim noliones, neque sepa - exstat. Thucyd . IV , 100. åxgopurior and týs s•

randae in Lexicis , sed pro ratione adjunctorum falus xalxiro.

varias ciusdem notionis veluli formas expri- 87. xxvxay toy aéyou ] Legilur hoc fragm .
munt, ut supra jam propter tironcs aliquo etiam apud Suidam . Familiaris Dioni formula , a

loco obseruaui.
Lib. XLI, 47. XLII, 5. LΧΧΙΙΙ , 67, τον λό.

· 8ο. Καθαιρήσoντα Malin: Καθαιρεθήσονται, κα· γον τούτον έπι πείρα καθεισθαι. Μetaphora a pisca

ταληφθήσονται . Ierem. 1V , 7 . και οι πόλεις σου κα.
toribus ducta , liamum demittentibus. Aristoph.

32198ýsovTx !. Ad quem locum procul dubio re
Vesp. 174. Οταν πρόφασιν καθηκεν ως ειρωνικώς –

fereiada est etiaαι Ηesycilii glossa : Καθαιρεθήσον- ' Αλλ' ουκ έσπασε ». Ηinc πείρας καθιέντα Appian.

τω. καταστραφήσονται. Quamquam eadem legin - Bell , Ciu, H . 108. Οuant formulam a nautis

tur apud Suidam . Notelur tamen xageréctou TOUS
mare plombo explorantibus sumtam putat Pe

irrous, contrahcre vela , ex Polyb . I , 611, 1 .
rizon. ad Αelian, II , 13. ubi pro καταθείνοι πεί

81. Καθελών - καταβιβάσας ] Μarc. XV, 46.
szu recte Kuhnius reponendum censuit sattiva .

Conf. Hesycli. V . xxTeasiv et Aristoph . Nub. v.
Sed de piscatoribus Lucian . I. Pisc . 50. p . 617.

747. Sophocles Ajac. V . 5ι . επ' άλλου καθείσθω, et paulo ante: καθείς το άγκιστρου,
- αλλ' η μοίρα τον φί'σαντα με

άλλον ανάστασον. Vide mox καθίει. λόγον καθήκεν
καθεϊλεν "Αιδου θανασίμους οικήτορας.

Demosth. προς 'Αφόρ. 858 , 10,
Schol. κατήγαγε , κατεβίβασε.

82. Δημοσθένης δε ] Εx Ηarpocratione, qui
88. Καθηκούσαις - Ξενοφών ] Laudant Suidas

Jaudat Demosthen. orat. c . Aristocrat. [p . 637, 3 .]
et Phauorin . Ex Anab. IV , 3 , 8 . Similiter telkin

Stesichorunι εν 'Ιλίου πέρσέι et Sophoclem εν Ευ
εις την θάλατταν καθήκοντα Ι , 4 , 5 .

výrm . Idem Sophocl. Trachin . v . 478 . xampley 89 . Kalidquoav] Sic eliam Suidas, addito lo

δορί. et V . 1ο63. co : και θύσαντες καθίδρυσαν τας πόλεις. Τραϊανού μεν

μόνη με δη καθείλε φασγάνου δίχα, δη επωνυμον εκατέρα ήν. ,

Eodem modo accipi possit Euripid . Electr . v . 90. KrFigucacIcy } Locus, quem Suidas af

878. et 984. πόσιν καθείλες, Αίγισθον κτανών. Sed fert, depromtus est ex Theophyl . Simocalt. Lib.

aliis quoque scriptoribus codem sensu dicitur. Ili. c. 15. Vid . Toup. Emend. II , 304.

83. Καθεσταμένος - επιτεταγμένος ] Κ . επιτε. 91. Καίεσαν. κατήλθον] Actiuum pro medio,

τραμμένος , quol. non displicet. Dio Cass. τους κα- nonnunquam sine εαυτούς, ut apud Χenoph. Hipp.

θόλου λόγους επιτετραμμένος , Lib. LΧΧΙΧ. extrem. 8 , 3 . αφ' υψηλών καθιένου. Conf. Suidam. .

Sic eliam Suidas: addit idenι τεταγμένος. Oc- 92. Καθίζεσθε. καταπήξατε] Sic etiamSuidas,

currit lioc sensu 2 . Reg. III, 39. 3 . Reg. IV , ubi nibil Kusterus. Non carct tamen nicndi

27. Namer. IHI , 32. et al. suspicione haec glossa. Hesychius: καθιζεσθε» κα.

84. καθεστώτα. ήρεμούντα ] Suidas exempli θάψασθε, κρατήσατε, sine dubio ad Exod. XII , 22.

Ioco : ήρξαντο τα καθεστώτα κινείν. Sunt autem, ubi vulgo καθίζετε, al . καθίξετε, scu ex certa L .

quod etiam obseruauit Toupius II , 301. verba Bosii einendat. xallfeche. Atque sic legendum

Polybii Lib. 11, 21. init. Ιdem IV , 14. έσπευ- apud Nostrum: καθιξεσθε» καταθίξεσθε. Sed utram- και

dov xiveiv ta xacotWTŲ, et c. 81. Sed Glossator que glossam conjungit Phauorinus. Non mouct .

scnsum magis quam vim verborum expressit. mc tamcn ,, ut credam , veram esse Suidae et
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Καθίει. επεχείρει. ενέβαλεν. 35 δε καθίει πεϊ. Καθελεϊν. καταβαλείν.

ραν ες τον άνδρα , οιόμενος αυτόν εξειν κοινω- Καθηγείσθαι, αντί του ηγείσθαι [παρα Ηροδό.

νον ων ώρμητα. τω: * Φησί γούν, ότι καθηγέοντο οι Σκύθα ες

Καθιείς. *' επιπέμπων. των ανδροφάγων τους χώρους. χρώνται δε και

Καθικόμενοι. ” καθαψάμενοι. , οι Αττικοί° τω καθηγείσθαι] και αφηγείσθαι.

Καθιππάζεσθαι. συνελαύνειν, συντρέχειν,896 ' έστι δε και το προηγείσθαι παρ' αυτούς.

ερίζειν. Κάθου και κάθησο. άμφω Ελληνικά.' 'Αριστο

Καθίστα. ετοίμαζε. "

Καθιστάμενος, προς το βέλτιον μετάγων. 28 ουχ ότι σ'εκείνο λάχενοιμώζων κάθου.

Καθυφίεντο. ” αντηλλάττοντο. Κρατίνος

Καθαγιάζεται.100 αφιερούτα . την χείρα μη επίβαλλε, μη κλάων κάθη.

Καθαγιάσω. [ καύσω. ] καθιερώσω. ' λέγει γαρ το υποτακτικον απο του καθημι και

Καβαλλόμενος. καταπηδήσας. ο δε καθαλλό- κάθη και κάθηται οριστικώς. 'Αριστοφάνης:

μενος ' του ίππου και το ξίφος ελκύσας , παίει ιδού κάθημαι.

και Υπερίδης: “ απόκριναί μοι, Ερμεία, ώσπερ

φάνης 7 η

QUTOV .

κάθη.

Zonarae lectionem. Certe καταπήξατε vitiosum 5 . καθηγέoντo ] Leg. κατηγέοντο. Ιbidem ες

est. Venit mihi ctiam in mentein , legenduin την σφετέρην κατηγέoντo τoίσι Πέρσησι. VI, 107. et

esse καταστήσισθε. Sed amplius cogitandum. sacpissime.

93. ó de xafís ] Eadem leguntur apud Sui 6. ' Αττικοί] Xenoph. Mentor. ΙΙ , 3 , 15.

dam . Vid . paulo supra v. xalwxav. νεώτερον όντα καθηγείσθαι. αφηγείσθου [pro quo Cod.

: : 94. Καθιείς ] Vide fragmentum apud Suidam. Α . υφηγείσθω] Χenoph. Cyrop. 11 , 3 , 10. ίνα ε9t.

95. Καθικόμενοι] Vid. supra καθικνείσθαι . Conf. ζωνται και έπεσθαι και αφηγείσθου. marg. Steph. υφη

Suid . γείσθω. Ιdem υφηγείσθαι Anab. IV , 1 , 5 . Ηist .

q6. Καθιππέζισθαι - συντρέχειν ] Postrema Gr. ΙΙΙ , 4 , 23. [ vid. Thom. Nag. ν. υφηγούμαι.)

vox dcest etiain a Cod . K . Spectat glossa ad El agonysis34 [D . male agocuyčio fou ] Cyrop . IV ,

locum Laertii IV , 47. Conf. Suidam . 2 , 13. Anab. VI, 5 , 6.

97. Καθίστα, ετοίμαζί] Iliad . 1, ν . 202 . Conf. . Κάθου – καθησο - ελληνικά] Ι . Θ. , ut ti

Hesych . ronum gratia hoc moneam , bene graeca. Sed

ο8. Καθιστάμενος - μετάγων ] Iterum senten- repugnant Grammatici , Thom. Mag. Moeris, He

tia potius quam sensus verbi redditur. Proprie rodian . et al. Vetus Grammat. Bibl. Cois). p .

enim in locis , quos Suidas habet , καθιστάμενος 482. Κάθου. "Αλεξις τυραντίνσις" [ ταρεντίνοις] Δίφιλος

est, ut saepissime, res componens. EÚvouxm . Forma non usitata olim plurimis, sed

99. KaJudlevte ] Ad locum fosephi Ant. Iud . non temere ob auctoritatem illorum Grammati

VI, 8 , 2 . p . 316 . Conf. Suidam . corum rejicienda , postea a plerisque recepta est .

100. Καθαγιάζεται ) Conf. Suidam. . Occurrit Actor. II , 34. Marc. XII, 36 . Psalın .

1 . Καθαγιάσω – καθιερώσω] Α . αφιερώσω. Sui- CX , 1 , Μenandrum κάθου dixisse docet Eusta

đás et Hesych. xq9aylow. Recte. Glossa spectat thius 1840 , 3 . Conf. Etymolog. 483, 36 . Quae

sine dubio ad Aristoph . Lysistr . v . 238. sequuntur in hac glossa, [quac apud reliquos

φέρ' εγώ καθαγίσω τήνδε - non lcgitur) ea desunt a Cod. K .

Schol. καύσω, καθιερώσω. Εodemsensu Auib. ν . 567. 7 .* 'Αριστοφάνης ] Cod. D . ουχ ότι γε κείνο σ'

2 . ο δε καθαλλόμενος Suidas bis καθαλάμενος, έλαχεν οιμώζων κάθου, Locum in fabulis Aristoph.

male. Leg. καθαλόμενος , ut apud Χenoph. Hist. frustra quaesiui, quamquam habet is nonnun

Graec. IV , 5 , 7. καθαλόμενος από του ίππου. Ιdem quarm formas contractas, V . C. περίδου Νub. 644.

*49&anóuevos de ReEqu. 8 , 1. 5 . Leg. apud no - Acharn . 772.

εtrum απο του ίππου. 8. Κρατίνος – επιβαλλε] Cod. D . επίβαλε. Cra

3 . Keleasiv Ecclesiast. III , 3 . Xesgos Toù tini versus , quantum incmini , a nemine excita

καθελεϊν και καιρός του οικοδομεϊν. Vid. supra καθαι. tur. De forma κάθ, vid. Εtymol. 483 , 18.

ρήσετε. 9. 'Αριστοφάνης ] Locus non est in promtu.

4. Καθηγεϊσθαι - Ηροδότο Hactenus glos 10. Τσιρίδης ] Εx Oratione υπέρ Κρατίνου,

sam exscripsit Plauorinus. Locus cxstat Lib . ut ait velus Gramm . Lex . Ms. Bibl. Coisl. p .

IV . C. 125. 482. Sed verba ipsa non habet.

11 . κα :
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κάθη. το δε κάθισον ουκ έτι, " αλλ' αντί του

καθίζου.

" συ δ' ώ τέκνον τέως καθίζου μoυνθαδί.

λέγουσι δε και καθίζανε. Φερεκράτης:

δείπνον παρασκεύαζε, συ δε καθίζανε.

"Αρχιππος"

Φέρε καθίζωμεν ενθαδί. 4

Κρατίνος:

ει πρώτος έλθοις, κών καθίζεσθα λάβοις.

και καθίζοντας, καθίζητα, καθιζόμενον καθή

εκθα, και συν τω ε, έμαθήμεθα.* Αισχίνης:16

αλλ' ει μέν που χρήματ' αναλώσει, προκαθιζήσει.

και Πλάτων αλλα που δη δοκεί καθιζόμενοι

αναγνωμεν. και προελθών ες όπη αν δόξη , εν

ησυχία καθιζησόμεθα, και πολύ καθέζεσθαι.

Καθεδουμαι. το καθεδούμαι και καθεδη και κα

θεδείτω , Ελληνικά. το δε καθεσθήσομαι και

έκαθέσθην και καθεσθήνα , εκφυλα. 8 'Αρι

στοφάνης:

κάτα καθεδεί [δητα μοι ) - -

και εν Αχαρνεύσι° καθεδείται . [και πάλιν

Ο καθεδώ και δικαστές. "

φησί. [και Τηλεκλείδης καθεδουμαι . και Φε.

ρεκράτης" καθεστέον. και Μένανδρος: 3 ]

Ο καθεδουμαι ενθαδί τον Λοξίαν αυτον κατα

λαβών.

και Πλάτων:24 πρόαγε δη και σκόπει άμα,όπου

καθεδούμεθα. και χωρίσαι ” χωρίς μεν τους

οπλίτας, χωρίς δε τους ιππέας. και καθέσα ,

και καθησθω, και καθιεί, και καθίζειν, ου

11. κάθισου ουκ έτι] Sensus cst: κάθισον non 18: έκφυλα ] Reliqua non habet Cod. Κ .

esse dicendum pro κάθησον , sed esse illud pro Vid. Moerid. 212. Ρhrynich. Thom. Mag, 483.

x23izou. Vid . Ammon. Thom . Mag. et Lucian.
Thom . Mag. et Lucian. Lucian . III. Soloec. p . 583. ibique Interpretes,

IL . Soloecist. p . 583. ibique Graeu . Iens. Lectt. Lucian . p. 11. Wessel. ad Diodor.

12. συ δ' ώ τέκνον] Verba sunt, nisi fallor, Sic . III , 16. p. 185.

Sophoclis ; sed locum non statim reperio.
19. 'Αριστοφάνης] Respici puto ad hunc lo

13. Φερεκράτης ] Ηic Pherecratis versus a cum Ran . ν . 202.

nullo , quantum sciam , memoratus est. Ουκούν κατεδεϊ δήτ' ενθαδι, γάστρων ; Ιδού.

14 . x291?wisy év9adi ] In Cod . vitiose scri- Jpsa verba, quae Grammaticus habet, apud Ari

ptum xalifwulev Saší. Et hic Archippi versus nuncstophanem frustra quae

primum in lucem prodit. Neque Cratini ver
20. 'Αχαρνεύσι] v . 841.

sum ab alio Grammatico laudari memini.
" Η συκοφάντης άλλος οι.

15. έκαθήμεθα] Αristoph. Acharn. 638. εκά- ,
μόζων καθεδείτη.

9ησθε.
In Cod. Α . sic illa leguntur : 'Αριστοφάνης κάτω

16. Αισχίνης , Locus est in Οrat. c . Cte
καθεδεί δικαστές : φησι, και εν 'Αχαρνεύσι καθεδείσω

siph . Tom . I. p . 558. Sed ibi nunc legitur : si
ενθαδί. Supplemi ex Cod. D . "

μέν του χρήματα αναλίσκει , προκαθεσθήση. Sed prac

ferenda lectio nostra , ac pro αναλίσκει αναλώσας
21. καθεδώ δικαστές] Ηic Iocus nescio nunc

legendum puto , leui mutatione. Non credam ,
ubi exstet.

Aeschinen scripsisse , ut nunc cditur , προκαθε . 22. Τηλεκλείδης] Notetur huius verbum unum,

σθήση." a reliquis non nolatum , quemadmodum xatortor

. 17. Πλάτων ] Grammat. in Bibl. Cois1. p . cx Pherecrate.

482. Καθιζησίμεθα αντι του καθεδούμεθα: Πλάτων Φαί. 23. Μένανδρος] Addatur hic Menandri ver

ègw . Locuin , quem non reperit Piersonus (ad sus reliquis.

Moer. p. 212. ] adscribam . Exstat autem ini 24. και Πλάτων] Locum vide not. 17. ubi

lio Phaedri : - αλλά που οη βούλει καθεζόμενοι ανα• tamen legitur καθιζησόμεθα.

γνωμεν; Σ. Δεύρ' εκτραπόμενοι κατά τον 'Ιλισσόν Ζωμεν. 25. xoa xwgloom ] Legendum xai xwgiou xa

οίτα όπου αν δόξα εν ησυχία καθιζώμεθα. φ. Εις καιρον, 9ίσκι χωρίς μεν τ. δολ. κ. τ. λ. ut χωρίσαι sit expli

ως έoικεν , ανυπόδετος ών έτυχον - Σ . προαγε δή και catio, aut mutandum in καθίσαι. Χenoph. Αnab.

σκόπει άμα , όπου καθιζησόμεθα. Φ. δράς ούν εκεί,ην την 1ΗΙ , 5 , 11. εκάθισαν χωρίς τους φάσκοντας. [ Pollux

ψηλοτάτην πλάτανον ; Σ . τι μήν ; Φ . εκεί σκιά τ' έστι 111 , 89.] Oeconom. 6 , 6.

και πνεύμα μέτριον , και πόα καθίζεσθαι, και εαν βουλώ. 26. και καθέσκι ] Leg. καθίσου, et refer ad

μεθα κατακλιθήναι . Ρostrema , πόα καθίζεσθαι , sunt

Nostri πολύ καθέζεοθαι. Scd in glossa Sequenti ex 27. καθιεί Leg. καθιεϊν . Χenoph. Αnab. II,

eodem loco verba quaedam diutata afferuntur. 1 , 4 . Vid . Moerid . et Thom . Mag. ll. cc .

Τom. ΙΙ. Eeee
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€19 . ου δE .καθιζάνειν. και καθηστο, 8 καθοίμην, καθή. Καλινδούμενος.*° κυλιόμενος.
μην , κάθηντο. 19 Καλλύνει. κοσμεί.

Καθηλωκυία, κατηλοκυία 3° δέ. Καπηλεύουσιν. αγοράζουσιν, ή πιπράσκουσιν.
Κακύνειν. υβρίζειν. κακύνειν τον πηλόν, ό εστι Καρποφορήσει. " προσφέρει.

τον άξιον ύβρεως υβρίζειν. και κακύνειν αντί Καρηβαρων. την κεφαλήν βαρούμενος. ,

του μωραίνειν.32 Καρωθείς. την κεφαλήν σεισθείς, ή βαρυν

Κακχεύσαι. και το καταβαλείν. θείς, ή σκοτοδινήσας.

Κακίζει. επισκώπτει.3+ Κατανύγητε.15 κολάσατε , τιμωρήσατε, νύξατε,

Κακερουτίας. * αντί του μετεωρίζου, μέγα εφρό.
κεντήσατε.

Kατημαξευμένος. 1° τετριμμένος.
• νεις . απο δε των κερατοφορούντων η λέξις.

Καλχαίνειν.36 κατά βάθος μεριμναν. [και κάλ. Κατεστυχημένον.47 μεμιστημένον.
Κατηγλαϊσμένος. λελαιπρυσμένος.

χη ή πορφύρα , όθεν και πορφύρειν ” το με- Κάτιδε.48' θεώρησον.

ριμναν.] . Καταπτήσσει. δειλιά. Φοβείται, συστέλλεται .
Καλαμώνται. 38 πλεονεκτούσι. και καλαμάτα, Κατεδηδοκέναι. ° καταφαγείν.

- επανατρυγά, ή τα αποθερίσματα συλλέγει. Καταλεάνας. " κατατρίψας. ομαλίσας.

Καλπάζειν. 9 το άκρως βαδίζειν. Κατάρδεται. * ποτίζεται.

28. καθηστο, αντί του εκάθητο, πλάτων. Pollux

III , 89. Vide ibi lungermann. Sed exc9yro Xe -

noplh . Hist. Gr. V , 2 , 20. VI , 4 , 20. Cyrop.

V , 1 , 1 . VΙΙ , 3 , 1 . Errat igitur Thomas.

29. κάθηντο ] Imo καθήντo, quod temere ile-

rum Thomas (p . 485. ] elegantius dicit quam

εκάθηντο , quo usus est Xenoplion cum Denmo

sthene aliisque.

3ο. Καθηλωκυία. καταληκυίa Prius a καθηλούν.

Posterius a Suida et Phauorino scribitur xaty

λωκυία et exponitur κρατηθείσα.

3ι. κακύνειν τον πηλον] Vide Suidam.

32 . κακύνειν – μωραίνειν] Imo in medio κα-

αύνεσθω.

33. Κακχεύσαι] Vide Suidam.

34. Κακίζει. επισκώπτει ] Ηesych. κακολογεί.

Saepius apud Τhucydidem. Ι , 105. κακιζόμενοι,

Schol. ψεγόμενοι. ΙΙ , 21.

35 . Kæxegovrics Schol. Aristoph . Equit. y .

1341. Conf. Suid.

36. Καλχαίνειν] Sophocl. Αntig. v. 20.λχαίνειν δophocl. Αntig. V. 20.

τι δ' έστι ; δηλοίς γάρ τι καλχαίνουσ' έτος.

Vid. ibi Schol . et supra κάλχη. Conf. Suid. Eu -

stath . 51, 11. et Hesychium , ad quem excitatur

Noster.

37. πορφύρειν] Vide infra suo loco.

λευδούμεναι. Vid. Εtymol. 486 , 9. Hemsterhus.

ad' Lucian . I. Nigrin . 71. et Perizon , ad Aelian .

ΧΙV , 15.

41. καρποφορήσει ] Expositioni conuenit po

tius καρποφορεί Matth. ΧΙΙΙ , 24. Μarc. IV , 28.

Illud legitur Habac. III , 16 .

42. Καραβαρών] Conf. Suidam, ct infra κα

sußagkiv

43. Καρωθείς] Conf. Hesych. et Suidam ,

item Biel. in Thesaur. Iosepli. B . Iud. V , 13.

3 . πίττει καρωθείς.

44. σεισθείς] Ηinc confirmatur eniendatio

Ηesych. pro σιασθείς. A meo Cyrillo deest glossa.

45. Κατανυγητε ] Psalm. IV , 5. επι ταϊς κοί

ταις υμών κατανύγητι. Conf. Hesyclh , Suid. et Bie

lium.

46. Kατημαξευμένος ] Suidas καθημαξευμένος, al

lato loco Aeliani. Pliotius et Ηesych. κατημαξ.

Conf. Etymol. 497, 13 . H . Steph . Thes. Tom . I.

c . 381.

47 . Κατεστυγημένον] Conf. Suidam et Ηesycl .

48. κάτιδε ] Deuteron. XXVI, 15. κάτιδε εκ

του οίκου του αγίου σου.

49. Καταπτύσσει] Ρrouerb. XXVIII , 14.

XXIX , 9. Conf. Hesych .

5ο. Κατεδηδοκέναι] Conf. Aristoph. Vesp. 834.
38. Καλαμώντου] Ies. III, 11. πράκτορες υμών

καλαμώντοι υμάς. Conf. Iud. XX, 45. Ιer . VΙ, 9 .

39. Καλπάζειν. το άκρως βαδ. ] Suid. αβρώς.

Vid . not. ad Hesychiuin et H . Steph . Ind. In

meo Cyrilli Cod, non legitur.

40. Καλινδούμενος] Suida3 καλινδούμενοι.Lucian.

II . Gymnas. 1, 883, εν τω πηλα συναναφέρονται κα-

51. Καταλεάνας1 Κ . καταλιάνας. Conf. Hesych.

γ . καταλεάναντες et καταλιαινούσης. Posterius vilio

sum puto . Exemplum ex Cyrillo protulit Sui

cerus in Thcs.

52. Κατάρδεται ] Conf. Schol. Αristoplian.

Acharn. V. 658. Suid. et lesych.
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Κατεπιάνθη. ελιπάνθη. Κατολιγώρησαν. & Εμικροψύχησαν. και αντί του

Καττύω. * ράπτω, κατασκευάζω. κατεφρόνησαν.

Κατέλευσαν.38 ελιθοβόλησαν. Καταδύντος. 9 βυθισθέντος.

Κατεξανίσταται. ” κατεπαίρεται. Κατέθεσα.79 αίσχυνθηνα εποίησα.

Κατεπτηχέναι. " πεφοβησθια. Κάτεισι.'" κατέρχεται.

Κατoιόμενος. * και νομίζων εαυτόν μέγαν, και φυ. Καταληίζεται. " διαρπάζει.

σων και υπερηφανευόμενος. Καταρραψωδει. 3 φλυαρεί.

Κατακήλει.59 καταθέλγει, Κατασείει. καταβάλλει.

Κατορρωδεί. φοβείτα . . Κατεστόρεσεν. έπραϋνεν. * κατέστρωσεν. 79 ,

Κατεγνυπωσθαι. αντί του παρειμένος είναι και κατέστικται.78 πεποίκιλτα.

μελανός. 6ο από του εις γόνυ πίπτειν. " Καταψηφίζεται. κατακρίνεται .

Κατακερματίζει. " κατακόπτει. Κατεσκίρρωται. " έσκλήρωτα . σκίρρος γαρ και
Κατηχήθησαν. εδιδάχθησαν. γύψος. Ο

Κατέληξε. και κατέπαυσε. Καταθρήσωμεν.78 θεωρήσωμεν.

Κατευνάσαι. κοιμίσαι, καταπραϋνα .64 Κατασκίδναται. διασκορπίζεται.

Κατευμεγέθήσας. * υπερβαλων , νικήσας. Κατειρωνεύεται. υποκρίνεται.

Κατηκίσατο. ° εβασάνισεν. εμάστιξε. . Κατώλισθον. έπεσον.??

Κατοιμώζοντες. στενάζοντες. Καταφοιτήσαι. κατελθεϊν , παραγενέσθαι.

Eeee 2

53. Κατεπιάνθη. Ελισάνθη] Conf. Hesychium

et H . Steph . Ind. v . ala .

54. Καττύωή Conf. Suid. et Schol. Αristoph.

Equit. y . 314 .

55. Κατίλευσαν ] Vid. Hesych. et Εtymolog.

497 , 29.

56. Κατεξανίστατου] Laertius: δ δε διαλεκτικός

κατεξανίσταται του Κλεάνθους.

5η. Κατεστημέναι] Vid. supra κατακτήσσει et

conf. Hesych . Fortasse ex loseph . B . Iud. I.

1α, 4 . εγω γάρ τοσούτον αποδέω κατεστημένα τους πι .

λεμίους μετά τον σεισμόν.

58. Κατσιόμενος] Εx Habac. II , 5 . Vide quae

disputantur ad Ilesych . et conf. Suidam et Biel.

Cyrillus meus consentit.

59. Κατακλει] Legendum κατακηλεϊ. Conf.

Hesycli. De sequenti κατορρωδεϊν vid. Wessel. ad

Herodot. I, 34.

6ο. παρειμένος είναι και μελανός] Sic etiam Pha-

vorinus, ex Nostro sine dubio. Idem tamen

etiam παρειμένου και μαλακόν. Vide Hesych. apud

quem male legitur κατεγνυπτόμενον , et H. Steph.

Τom. Ι. c. 1893.

6ι. Κατακερματίζει ] Α . κατακρεματίζει. Usi

sunt illo verbo Aristophanes , Plato et alii.

62. Κατηχήθησαν] Actor. XXI, 21 .

63. Κατέλεξε ] Εadem glossa apud Ηesy

chium et Suidam .

64. κοιμίσου, καταπραύνα ] κοιμίσοι habebant D .

Κ . καταπραϋναι A . Occurrit liad . η, Γ'. 448. et al .

66. Κατακίσατο] Κατάκιστοι Odyss. π , ν. 29ο.

σ , ν . 9. quo pertinet glossa Ηesycliii. .

6η. Κατοιμώζοντες] Εadem glossa apud Ηe

sychiam , ex quo H . Steph. Ind. Şuidas xato .

ξας , allato loco Polybii omisso in Lex. Poly

bian.)

68. Κατολιγώρησαν ] Polybium laudat Ste

Ραάμμα

69. KatadÚVTOC] Vide Hesychium . X& TRÖÚVTEC

Ιliad . * . V . 543.

" το. Κατόδισα Latet hoc in glossa Ηesycli.

κατέδησα. Saepius occurrit apud Ρlutarchum.

71. κάτεισι] Iliad. λ , ν . 492. υ , ν. 294.

12. Καταληίζεται] Vid. Hesych.

3. Καταγραψωδεΐ] Suidas καταρραψωδίσει, Ηe

eych. uno και καταραψωδήσω.

74. Kατιστόρεσεν. επράϋνεν] Usurpatur nimi

rum de fluctibus, quum scdantur , ut docuit

Abresch . Misc . Obs. Nou . Tom . I. p . 71. Conf.

Ηesycliiuin. Plutarchus καταστορέσω την φιλοτιμίαν.

5 . κατέστρωσεν] Εodem sensu dixit Syιn

mach. Psalm. LXVII , 4 . pro οδοποιήσω,

76. Κατέστικται] Α . male κατέστρωται. Dio

Cass. Lib. XLIII. C. 23. την χροιάν κατέστικτου,

ώςπερ πάρδαλις. unde glossarm desumtam puto.

77. Κατεσκιέρωται] Αl. simplici e. Suidas

et Hesych . Idem tamen oxigios gemino s.

78. Καταθρήσωμεν] Suidas καταθρήσομεν. Conf.

Hesych.

65. Κατευμεγεθήσας ] Conf. Suidam et Sui

ceri Thesaur.

79. έπεσον] Imo κατέπεσον , ut Suidas et Ηe

sych. Conf. Suidant V. κατολισθαινόντων.

Α
.
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Κατανδρίζεται.8° καταπαλαίει.

Κατεκαλλύνετο. εκοσμείτο , έλαμπρύνετο.

Κατακερτομούντες, σκώπτοντες.

Κατασπάρχειν.8 κατασπουδάζειν.

Κατεαγώς. . καταθλάσεις.

Καταδύεται. κατακρύπτεται .

Καταρχήσαντο.33 ενέπαιξαν.

Κατoρυγώσι. * ταφώσι.

Κατερρύη.85 ηφανίσθη.

Κατενεμήσατο.86 εβοσκήθη.

Καταλάμπεσθαι. την ολοτελή όψιν δηλοί.

Καταιδέση.87 αξίους αιδούς παρασκευάση.

Καταβραβευέτω.88 παραλογιζέσθω ή κατακρί

νέτω.

Καταθoινήσασθαι καταφανεί . 9ούνη μας και

ευωχία.

Κατευθυνθείησαν.82 ευοδωθείησαν.

Κατεστρατοπέδευσε. ° κατέδραμε πολεμικώς.

Kατισχυμένος. " κεκρατημένος.

Κατησχυμμένος ” δε, ο άξιος αισχύνης, η. -

Κατoιχομένων. και απελθόντων , τεθνεώτων.

Καταδαρθείν. αναπεσείν επί κλίνης, ή υπνω

σα . καταδαρθείν τάπησι.**

Καρδαμύττειν. και το συνεχώς τα βλέφαρα κινείν,

και εις επίμυσιν άγειν. είρηται εκ του καρδάμου.

Καταργω. το αποπαύου και πληρω. ιατηργήθη

γαρ ο νόμος και αντί του απεπαύθη. γίνεται δε

εκ της κατά προθέσεως και του αργω. τουτο εκ

του έργος, σημαίνει το πρακτον, τούτο παρα

το άεργος κατα συγκοπήν.

Καχλάζει, αντί του βράζει. "

Καινοτομούνται.28 νεουργούνται.

Καιροφυλακήσαι. ” καιρον επιτηρήσαι.

Kapomenuto idem
verbet Suid.

bono

8ο. Κατανδρίζεται] Conf. Suidam, Phauorin. 93. Κατoιχομένων] Vid. Hesychium, ubi Lex .

et Ηesych. V . κατανδρίσσεσθαι ibiquo not. Reg. excitatur , et Suidam v . κατoιχομένου. Ioseph.

81. Καταστέρχειν] Suidas κατασπέρχων , quod A . Iud. XIX , 9 , 1 .

referendum fortasse ad Aristoph . Acharn . v . . 94. καταδαρθεϊν τάπασι] Aristoph. Ρlut. ν .

1187. 527.

82. Κατεαγώς] Vid. Schol. Αristoph. Ρlut. "Ετι δ' ουκ έξεις ούτ' εν κλίνη καταδαρθεν,

ν . 545. συ γαρ έσονται ,

83. Καταρχήσαντο] Zaclar. ΧΙΙ, 10. [omiss. ούτε τάπησιν.

Biel.] Vid. not. ad Hesych . ubi citatur Lex. Reg. ad quem locuin respici patet e Suida.

84. Κατορυγώσι ] Ierem. XXV , 33. Amos. 95. Καρδαμύττειν] οι ' Αττικοί λέγουσιν, ait Εty

IX , 2 . Vid . Hesych.
molog. 490 , 53. totidem verbis. Usitatius vero

85 . Κατερρύν ] Ηesych. Suidas κατερρύηκεν σκαρδαμύττειν. Conf. Hesycli. ct Suid. h. V. Xe

ex Ierem . VIII , 13. Conf. Arislopli. Pac. v. noph. Cyrop. 1, 4, 28. Sympos. 4, 25. Cete

7ο. 145.
rum apud Hesychium sine dubitationc repone :

86. Κατενεμήσατο] Psalm. LΧΧΙΧ, 14. Conf. καρδάμυσσε κατάμνε. pro κατάπιε. ,
Hesych. ct Biel.

96. κατηργήθη γάρ ο νόμος ] Εodem modo
87. Καταιόέση Α . καταιδέσει - κατασκευάσει.

excitat Phauoriuus. Sed sic non reperitur in
Conf. supra κατέδεσα et Suid. καταιδη .

N . T . quamquam saepius de lege. Usus est illo
88. Καταβραβευέτω] Epist. ad Coloss. II , 18.

vcrbo Euripides Phoen . v . 760. Cetcrum de v .
Vide Interpretes ad h. 1. inprimis Elsneri Ob

καταπαύειν side Wesseling. ad Ηerodot. II , 144.
seru . Sacr. Tom . II. p . 262. Demosthen. c. Nlid .

et Valckenar. ad VI, 43.
544. extr. Καταβραβευθέντα και παρα πάντα τα δίκαια

ατιμωθέντα,
97. βράζει] Α . κράζει. Suidas βράττει. Glos

89 . KateuluvIelycay] Psalm . CXVIII, 5 . 206 sa referenda videtur ad Iob . XLI, 23. Aquil.

λον κατευθυνθείησαν και οδοί μου , Frequenter h. ν.
καγχλάζει, ubi Alex. αναζεί. Conf. Hesych. ν.

occurrit apud Alexandrinos. Cf. Phauorinus.
καχλάζει.

90. Κατεστρατοπέδευσε ] 2 Μacc. IV, 22. Iu- 98. Καινοτομούντα ] Conf. Suidam v. καιγο

dith . III , 11. Conf. Suidam et Hesych . τομεί.

91. Kατισχυμένος ] Sic dedi e Cod. K . Rel. 99. Καιροφυλακήσου] Conf. not. ad Ηesych.

κατισχυμένος, quod foret pro κατεσχημένος. Sed vide Αdde Ioseph. B. Iud. VI, 2 , 2. καιροφυλακήσαντες

sequent. gloss. et conf. Suidam . άδειαν αναχωρήσεως. Οuare etiam Ant. Iud. XVI, 3 .

, 92. Κατησχυμμένος] Psalm.LΧΧΙΙΙ, 22. Sup- extr. pro καιροφυλακτούμενα legenduin puto cum

ple Suidam. Busbei. καιροφυλακούμενα.
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Καραδοκεϊν. το τη κεφαλή προς βλέπειν εκδεχό- ήσμην, ήσο το δεύτερον, το τρίτον ήστο, και εν

μενον , μήποτε κέαρ έγκειται . " συνθέσει καθηστο.

Καρηβαρεϊν. την κεφαλήν κατεβαρεΐσθα. ή πα- Κατακτανε.8 φόνευσον. η κατα συγκοπτομένη,

ρα το βάλλειν αυτήν απο μέθης.
ειν επάγητα δύο σύμφωνα παντελώς αποβάλ

Καταδημοβορήσαι. αντί του καταναλώσαι.
λει το τ. κατάκτανε, κάκτανε. κατάσχεθε,

Καγχαλαν. χαίρειν. ας παρά το χώ γίνεται
κάσχεθε. . .

κατα παραγωγήν χαίρω, ούτως και παρά το
Το Καταρτίζω. αρμόζω. εκ του άρτώ, αρτίζω.

χω, χλω, και κατα παραγωγης χαλώ, και κα

" Καταποντωθήναι. " αντί του καταποντισθηναι.

τα αναδιπλασιασμός και πλεονασμον του γ γί
των Αττικών δέ εστι.

νεται [ χαγχαλώ και καγχιλώ.
Καταπρεϊξασθαι." από της προικός, ήν διαι

Κάθημαι, εκ του καθίζω. τούτο εκ του έζω, ζω. Κατατέθεν.12 από του κτείνω, κτανώ ο αό
ρούντες οι Ίωνες πρόϊκα λέγουσι.

και εν συνθέσει καθίζω. ριστος παθητικός εκτάνθης , ως φαίνω εφάν

και άλλους μεν κάθισον Τρώας - θημεν το πρώτον των πληθυντικών εκτάνθη

και το δια του η. μεν, εκτάνθητε , εκτάνθησαν, έκτανθεν ως

- αλλ' αυτός τε καθησο - Σ '
- εφάνθημεν , εφάνθησαν, έφανθεν.

Καθ' ημών. δεν γινώσκειν , ότι φωνήεντος δασέος Καταταγεν. " από του κτείνω, κτενώ, έκτεινα "

ψιλον συμφωνον εις ο δεύτερος αόριστος έκτανου, έκτανες , έκτανε,

αντίστοιχος του δεισέος. οίον" κατα ημων, καθ' και κατέκτονε.

ημών. επί ημάς, εφ' ημάς. ψιλουμένου δε φω- Κατιαχνωθέντα. 4 λεπτυνθέντα. από του ίσχω

νήεντος επιφερομένου, ου τρέπεται το δασύ σύμ- Ισχνώ τρίτης συζυγίας των περισπωμένων.

φωνον εις ψιλόν . οίον αμψί αγανον, αμφ
αμφί αγαθόν , αμφ' Κατεπόζη.Κ ., έποντίσθη. έστι δημα παράγωγον

αγαθόν . τούτο δε γίνεται , επειδή τα δασέα πωμι, ο μέλλων πώσω, ο παρακείμενος πέπωκα ,

επικρατέστερά είσι και ισχυρότερα των ψίλων. ο παθητικός πέπομαι , δια του ο μικρού ως δέ

Καθηστο. ' έω, ο μέλλων έσω, και παρακείμενος δωκα , δέδομα: ο δεύτερος αόριστος επίθην και

ηκα , και παθητικός ήσμα , ο υπερσυντέλικος κατεπόζην. ούτωΓεώργιος ο Χοιροβοσκός. .

100. έγκειται ] Α . εγκέχυτου. Vid. Εtymol. est Sophocl. Oed. Col. ν . 71. Αntig. 478. De

490 , 33 . Sed fateor , me sensum horum ver - v . xurapriew vide Wetsten . ' ad N . T . Tom . I .

borum non prorsus assequi. p . 278. Elsner. Obseru . Sacr. II. p . 70 . Val

1 . Kάςηβαρεΐν ] Εtymolog. 49ο, 37.
ekenar. ad Herodot. V , 28. Wesseling. ad Dio

2. Καταδημοβορήσι] Legitur Iliad. σ, ν. 3οι. dor. Sic. ΧΙV, 20. et V . D . ad Ηesych. V . και

et restituendum Ηesyclio pro καταδημομερίσαι. με. ταρτίσουη et καταρτίσω, item Bielium in Thes .

glocu dýslą , si sanum est, ad locum integrum 're 10. Καταποντωθήναι] Ηoc qua ratione dica

ferendum est. tur esse 'Αττικών pro. καταποντισθήναι , non video.

3 . Xalzerv ] Reliqua desunt a Cod . K . Ety . Utruinque enim usitatum . Vid . interpretes ad

mol. 432, 42. In fine glossae lege : κατα αναδιπλ. Μatth. ΧVΙΙΙ , 6. et Wesseling. ad Diodor. Lib.

καχαλώ και κατά πλεονασμόν του γ γίνεται καγκαλώ. ΧVΙ. p . 109.

4 . άλλους μεν κάθισαν liad. , ν . 68. και, ν . 11 . Καταπροξασθαι ] Leg. καταπρoιξεσθαι cx He

49. Tota glossa deest a Cod. K . rodot. III, 37, ubi vid . omnino Valckenar. Conf.

5 . xá.94co] lliad. B , v . 191. Adhaerebat V , 105. Vide et Suidam , et conf. Etymol.495,32.
*a9' y toy, sed sejunxi; aliunde eniin cum se 12 . Κατέκτανθεν ] Ιno κατέκταθεν ex liad. ε,

quentibus irrepsit alienum in locum . Vid . Ely - V . 558. » , v. 780. Vid . Etymolog. 495 , 52. .

molog. 483 , 2 ' . Desunt a Cod. K . Deest glossa a Cod . K .

, 6 . αμφ' αγαθόν] 1liad. τ, ν. 165. 4, ν 388. 13. Κατέκτανεν ] Iliad. ε, ν . 6ο8. al. Xeno

7 . Καθήστο] liad. α , ν. 569. Vid. supra. phontis locum Anah . I , 10 , 5 . habet Suidas.

8. Κατάκτανε] Οdyss. δ, ν. 743. κάκτανε Iliad. 14. Kατισχνωθέντα] Usus est h . v . Iosephus

ζ, ν . 164. κάσχεθε Iliad. λ, V. οι. A . Iud . II, 5 , 5 . Conf. Suidam .

9. Καταρτίζω - άρτώ] Imo ab άρτιος. Αb 15. Κατεπίθη] 1 Cor. XV, 54. Conf. Εty

ågtū potius videtur facium xatagtów , quo usus molog. 496 , 14 .
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Κατηόνων.* κατήντλουν. έχει το ι. από γαρ του Κατα κράτος.* ισχυρώς.

καταιονω, καταιονας , καταιονά . Κατά πόδας. 7 παραυτά.

Kατήρεε. 7 κατέλαβε. παρα το αιρώ περισπώμε- Καταλλήλως, αρμοδίως, ακολούθως:

" νον, και σημαίνει το καταλαμβάνω. και "Ομη- Καταμόνας.28 αντί του κεχωρισμένως. ας το 195

* ρος:18 , - πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών , ως λο

- μη δε σε λήθη γικός φησι παρά τας των λοιπών ζώων. .

aipeitw - Κατ' ευθύ.3° κατ'ευθείαν.

Καχλάζω. » το ταράσσω. πεποίηται η λέξις. ο Κατωμαδόν, κατά τους ώμους των ίππων.

γαρ ήχος του κύματος εν τω κοιλώματι των κατωμαδον ήλασεν ίππους. "

πετρών γινόμενος δοκεί μιμείσθαι το κάχλα + Κατ' ίσον. ομοίως. Η

καχλα. Ο Καρπαλίμως, ταχέως. ” ως παρά το γόνος γί
Καταλαλείν.18 το είς απόντα υπό τινών βλας- νεται γόνιμος, και πομπος, πόμπιμος, ούτως και

φημεϊν. παρά το κάπω, το πνέω, εξ ου και καπύω, οίον

Καταργήση. παύση νικήση. όταν καταργήση απο δε ψυχην εκάπυσε '

πασαν αρχών και πάσαν εξουσίαν. νύν μεν γαρ γίνεται κάπος και πλεονασμό του ν, κάπγος,

ενεργούσιν αι πονηρα δυνάμεις, τότε δε ουκ είτα μετα πλεονασμού του ρ πάλιν κάρπνος και

αν ενεργήσωσιν εις κόλασιν παραδιδόμενα. κάρπνιμος. αποβολή ουν του, ν και πλεονασμα

( Επίρρημα.) της αλ συλλαβης, καρπάλιμος , και καρπαλί

Καθάπαξ. παντελώς, συντόμως, συλλήβδην. μως επίρρημα.

Καθαρώς. " ακριβως: σαφώς. Κάρτα.* λίαν. παρα το κρατος κρατέα, ωςταχύς, -

Κανθάδε. αντί του ενθάδε.23 ταχέα,και κατα συγκοπήν και μετάθεσιν κάρτα.

Καναχηδόν. μετα κτύπου. καναχή γαρ η βοή Καλώς. και παρά το κάλλος. το δε κάλλος παρά το

και η κραυγή. κάζω, το κοσμω.

Κάρτα. + αντί του λίαν. Κακώς, παρα το χάζω , το υποχωρώ. τω γαρ

Καταφορικώς.* σφοδρώς. μακώ πάντες υποχωρούμεν.

16. Κατμόνων Conf. Kust. ad Suid. v . κατ.

γονάτο.

17. Κατέρεο ] Α . κατήρε. Νοtatur forma 10 -

nica.

18 . "Oningos ] Iliad . B , v . 34 . A . Mix' de ye.

19. Kaxaalw ] Vid . Etymol. 494, 10 . Thco -

crit. VI , 12. καλά κύματα άσυχα καχλάζοντα. Do

litore Apollon . Rhod. II , 570. (corrupte apud

Etymolog.]
- υψόνι και όχθης

λευκή καχλάζοντος ανέπτου κύματος άχνη.

20. Καταλαλείν | Totidem verbis exponit

Plauorinus. Saepius occurrit in libris sacris .

21. όταν καταργήσα ] 1 Cor. XV, 24. -

22. Καθαρώς] Vide not . ad Ηesych. Ari

stoph. Vesp. 629. καθαρώς ηκούσαμεν. ibid. 1040.

γνώναι καθαρώς. et Xenophon Cyrop. VΙΙΙ, 1, 2 .

καθαρότερον τα νόμιμα πράττετιι.

23. Κανθάδι - ενθάδε] Ιno και ενθάδε, Crasi

Attica .

26. Κατά κράτος ] Codd. A . D . minus recte

κατακράτος. Vid. Wassius praefat. ad Τhucyd. ad

p. 375 , 88.

27. Κατά πόδας] Εt hoc rectius diuisim scri

psi ex Cod. K . Exempla ostendit Abresch , ad

Thucyd. VIII, 17. et plurima peti possunt e

Xenophonte.

28. Καταμόνας] Variat scriptura apud Ale

xandrinos. Scribitur et diuisim , ut loco , qui

sequitur. Variant libri etiam apud alios , v . c .

Thucyd. 1 , 32. 3η . .

29. και πλάσας κατά μόνας] Psalm. XXXII , 15.

30. Κατ' ευθύ] Εzech. ΧLVΙ , 10. κατ' ευθύ

αυτής εξελεύσονται. Conf. Hesych. h. v . ct Suid.

v . ευθύ.

3ι. κατωμαδον ήλασεν ίππους] Iliad. ο, ν. 352:

32. Καρπαλίμως. ταχέως] Rel. des. a Cod. κ .

Vid. Etymologum 442 , 27.

33. ψυχήν εκάπυσε] Leg. έκάπυσσε, liad. και,

ν . 467.

24. κάρτα] Vide infra post καρπαλίμως.

25. Καταφορικώς Εoderm modo Suidas. Conf.

Hesychium . Caret auctoritate idonea ; Eusta -

thium appellat Scotlus.

34. κάρτα] Vid. Εtymolog. 492 , 44.

35. Καλώς] Α . male καλός, et statim post κακός.

. 36 . Fapsed to x & w ] Etymolog. 484 , 37. Pro

τη κακή Α . τον κακόν.
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• Το κ μετα του Ε . . : Κέλω . κύριον, ή ο παίς. 16 : .

( 'Αρσενικόν.) . Κέλης.47 ο μόνος ίππος και γεγύμνωμένος, ή και

Kevyplyns. 37 είδος όρνιθος , και λέγεται μηδ' άλως
to w . . de

σελλάριος και μονοκάβαλλος. "

διψαν. ή είδος όφεως• δια το φαίνεσθαι αυτον Κέλκους, συάγροις.19 .

κατά καιρον του κέγχρου ,28 ή δια το ποικίλον Κέλυφος.50 το λέπυρον του κου.

είναι και κατεστίχθα : ώςπερ γαρ κέγχρους Κελαδεινός.11 ηχητικός, ή ο θορυβώδης, παρά

τινας επί τα νώτα έχει. Νίκανδρος: 12
το κέλαδος , δε σημαίνει την ταραχήν.

1° Θήεις κεγκρίνοις δολιχον τέρας.

Κεδνός, συνετός, σώφρων, φρόνιμος, κηδεμονικώ
πλητο σόος κελάδων. 52

τατος. κερνα βουλεύματα.4" έστι δημα κοω ,12 βαρυτονητέον την μετοχην , κελάδοντος γαρ η

το νοω , ο μέλλων κοήσω, και ρηματικον όνομα
μετοχή γενική και η αιτιατική κελάδοντα , ου

κόεδνος, ώςπερ τέρπω, τερπνός και κατα συγ
κελακούντα.

κοπην κεδνός. ή κηδενός τις ών , ου άν τις κή- Κελαινεφής. ” μελανός. έστι φώ, το φαίνω, και

δοιτο. το κελαίνειν, γίνεται κελαινοφής, και τροπη κε

Κεηρός. 3 κουφος. λαινεφής. * από γαρ του Διός γέγονε και του

Κέθηγος. κύριον. " . νέφους κελαινενοφής. *

Κέκροψ. * απατεων, ή γένος πιθήκων, κέρκων Κεκραγμός, η βοή. *κεκραγιόν γάρ τινα [σκαιον]
δε μέγα. ο χοίρος ηρτημένος ήφίει.

37. Κεγκρίνης] Εtymolog. 498 , 37 . Conf. 47. κέλης] Α . κέλλης germino , ut in Lex.

II. Steph . Ind . ct Suid . Reg. Ms. quod excitauit Albert, ad Hesych. quem

38. του κέγκρου ] Α . κέγκρους. Amat enim vide T. κέλης, ct Cang. V . κέλλης.

milium . 48 . σελλάριος και μονοκάβαλλος ] Α . κελλάριος , μο- . .

. 39. Νίκανδρος] Theriac. 475. νοκαβαλλάριος. Vide Cangiui illis νν.
4ο. Θήεις κεγκρίνοις] Κ . θείης. D . κεγρίνοιο,

49. κέλκους, συάγροις ] Α . κέλκας συνάγρας. Sui- .
Pro δολιχον Κ. δολικόν. Εtyιnolog. Δήεις κεγρίνεω

das quoque ut in textu , et addit και ο παίς. Ku

δολιχόν τέρας, recle.
sterns confert Ηesychii : κέλως , σύαγρος και ο παίς ,

41. κεώνα βουλεύματα] Reliqua desunt a Cod.
quod Phauorinus mutauit in oπαϊς. Μihi και παίς

K . Referri huc potcst glossa Hesychii. Locus
aliunde irrepsisse videtur.

Sophoclis , quem Suidas habet, exstat in Ajac.
5ο. Κέλυφος] Importune inter masculina nea

v. 663.

42. έστι ρήμα κρώ] Ειymolog. 498, 51. In
trum . Vid. Schol. Aristoph . Vesp. 543. et Val

ckenar . ad Ammon . p . 125. Conf. Hesych . et
fine D . κεδανός superscr. η.

43. Krugós] Sic etiam Phauorinus, sine du
Schol. Lycoplır. v. 89.

bio ex Nostro . Si vera lectio , facta videtur vox
51. Κελαδεινός] Plenius Etymolog. 5οι, 31.

ex κέω, uro , ut κενρος sit aridus , deinde leuis: κελατεινη ' Αρτεμις liad. , V . 70. πολύν κέλαδον και

melaphorice de hoinine feruidi et louis ingenii. åütün Hiad . O , v . 530.

Hesychius : καναρόν κακόν · καπυρόν. quod prorsus 52. πλήτο ρόος κελάδων] Εx Iliad , φ, ν. 16.

simile videtur . κελάδoντα Iliad. σ , v. 576.

44. Κέκροψ Vide not. ad Ηesychium et 53. Κελαινεφής1 Supple ex Herodiano apud

Misc. Obseru. V , 1. p. 55. Etymolog. 581, 48. Traditur duplex Elymolo

45. Κέλως. κύριον] Sic etiam Suidas. Offen gia : επι μεν του αίματος [ v. C. Iliad . δ , V . 14ο.]

disse videtur Kusterum. Est latin. Celer , φuod εκ του φω . . . τροπή [ Α . συγκοπή , Ειymolog. συ

Graeci, v . c. Dio , scribunt kénus. συγκοπή κελαινεφής. [ Rel. des. a Cod. Κ .] επί δε

46. παις ] D . ιππεύς comput. cum κέλης, τον Διός , [ V . C. Πiad. λ , V . 78.) [εκ του κελαινου!

quod sequitur. Exstat illo seism apud Εuripid. και του ν. γ. κελαινονεφης και συγκοπή κελαινεφής.

et Lycophron . · Vide not. ad Hesychium . In 54. κεκραγμoν γάρ τινα ) Κ . κεκραγμόν γάρ τι.

edii. Suid. Κuster, male aduaeret glossae sequen- νες και ο χοίρος. Locum plenius liabet Suidas,

ti , scd yid . not. 49. qui Alticorum esse ait xexqxykóv , nescio quo iure.
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Κέπφος. * είδος ορνέου κούφους και κεπφωθεις 56 Κερδαλέος. 5 ποικίλος, πανούργος. κερδω γαρ και

αντί του επαρθείς.57 αλώπηξ, ό εστι ζώον πανούργον. [ κερδαλεόφρων,

( Κέπφος. ο λάρος.58 ο απατεων , πανούργος. ο διόλου πείθων.

Κενεώνα. 9 τον περί τον λαγόνα 69 τόπον. Κέρβερος. όνομα κυνος, δε μυθεύεται είναι εν τω

Kεντυρίων. εκατόνταρχος. ήτοι ταγματάρχης έκα- άδη, υπάρχειν δε και τρικάρηνος ήγούν τρικέ

τοντάδος. κέντυ γαρ παρα Ρωμαίοις τα εκα- Φαλος.

Κερουλκοί. οι τους βόας έλκοντες τους κέρασι.

Κενός, και μάταιος. [ο κούφος.] και κενήριον και το 67 και κερουλκούς τινας είδον άνδρας εγώ.

κενοτάφιον. Κεστός.88 ο κεντητος λωρος, ή το της Αφροδίτης

Κείνος. 1 αντί του εκείνος. ουκ έστιν ενταύθα ένδυμα. καταχρηστικώς δε και πάντα τα των

σχηματισμός: έστι γαρ ειπείν , τοε φωνήεν πέ- γυναικών φαντασιώδη ενδύματα.

φυκε πλεονάζειν, οίον ήνδανεν, έήνδανεν, ώρων, Κεχως και Κεχρέας, ονόματα κύρια.

εώρων. . . Κελεός. όρνεον ταχύτατον. αφ' ου και το κέλ.

Κέρα αγλαέ. 3 λαμπρέ την τρίχα. κεραγλαέ. λειν, ό εστι ταχέως βαδίζειν . και τον ιστόποδα

Κεραυνός. αστραπή σφοδρα , κατιούσα επί γην κελεον λέγει αστειζόμενος.79 .

Κενεών. " η λαπάρα. * παρα το κενεών είναι :

Κερασβόλος. ** τους κέρασι βάλλων. οστέων.

Κέλης.

κ

έστι ταχέως βαδία, 2 ου και το κέλ.

Τετυχόντ
α

φλογίζου
τουσα

επί γην

55. Kérdos] Retinui lectionem Cod. A . He- Conf. ibi Eustath . et not. ad Hesych . et Suidam .

sychii et idoneorum scriptorum testimonio fir - Forte in altero xég « «yaab illa scriptura latet.

niatam. D . K . κύμφος. Vid. Schol. ad Αristoph. 64. Κερας βόλος] Vide Kusterum ad Suid. et

Plut. v . 913 . ibique Spanhem . et Hemsterhus. Ruhnken . ad Timaeum p . 155 . Hominern du

ct Schol. ad Pac. V . 1067. ubi innuit , scribi et ruin et intractabilem κεραςβόλον και ατεράμονα di

iam κέμφος. Schol. Αrat. Diosem. V . 184. [916.]
xit Plato de Legg. IX , init. [p . 652. A .] scd

Schol. Nicandr. Alexiph . v . 167. et Aristot. Hist. secundum aliam interpretationem . veluti sebesa

An. VIII, 3 . Conf. not. ad Hesych . et Suidam . βολος , κέρασι εμπίπτου σπέρμα, quarm scquutus est

56. κεπφωθείς] D . K . κιμφωθείς. Ρrou. VII, etiam Etymolog. 505, 29. Veruni nostri inter

22. δ δε επηκολούθησεν αυτή κεπφωθείς. ad quem lo
pretatio non displicet.

cum sine dubio glossa respicit.
65. Κερδαλέος] Conf. Etymolog. 5o5, 34.

- 57. inapfels ] Sic etiam Hesych. et Suidas,

item Phot. Lex. MS. et Cyrill. Bremens. teste
66. διόλον πείθων] Α. δι' όλον. Μalim δια

Biclio , et meus Cyrillus. Frustra sollicitauit λόγου . Εtymol. 003 , . δια λογών άπατών.

Bochart. Ηieroz. Ρ . ΙΙ. L . 1 . C . 18. Vide not. 67. και κερουλκούς ] Vix dubito , quin lanc

ad Hesych . . Est enim tragsels vana spe excita - phrasin auctor ipse fecerit , quod nonnunquam

tus (et deceptus] , ut xétºog spuma a pucris ja - facere Grammatici solent, ut jam aliquo loco

cta énagels aduolat et capitur. Cicero ad Alic. me obseruare memini. De v. negouaxós vid. He

ΧΙΙΙ , 40. Aduolone an maneo ? sed ego ipse sych . et Suidas. Pro κερουλκός, κεραελκής reperi

κεπφούμο4. Conf. Eustath. 1522 , 55.
tur apud Cailim . Dian , 179. et Apollon, Rhod .

58. Κέπφος. ο λάρος ) Male , ut iam monuit IV , 469. Imitatus est Nonnus Ioh. 10, 21.

Kusterus ad Suidam . 68. Κεστός ] liad. ξ , V . 214. de Venere:

59. Kενεώνα] Iliad. 1, τ . 284. al. Etymol. Η κι από στήθεσφιν λύσατο κεστον ιμάντα.

5ο3, 28. Eustath. 224, 3 . απαξ λεγόμ. apud Ηomerum. Conf. Suidam et

6ο. τον λαγόνα] Α . την. Ηesych. τας λαγόνας. Rigalt. ad Onesandr. p. 25. 26.

6ι. κενήριον ] Lycophron ν . 3ο. Vide ibi 69. Κελεός ] Εtymol. 502 , 10. Vid . not.

Meurs. Agathias in Epigr. [Anthol. 233. III, 67. ] ad Ilesych. Suidae glossa, spcctat Aristophan .

'Αλλά μοι αυτόθι τεύχι κενήριον εγγύθι σείο, Acharn. 48.

"οφρ' αναμιμνήσκη της ποτε κουριδίως. το. λέγει αστεϊζόμενος] Εtymol. in plurali ,

Conf. Nonn. Parapir. lohann . XX , 6 . quod praefero ; nisi Sclioliastam exscripsit ali ,

62. Κείνος ] Vid. Είynolog. 508 , 40. quo loco.

63. Κέρα αγλαό] A . D . κεραγλαέ bis. An κές' 71. Κενεών] Vide paulo supra κενεώνα.

& yacé ? ut Apollon . Lex. Hom . ad liad . a , 7. 385. 12. λαπάρα] Εtymolog. 5ο3 , 29.

73. ΚΑ
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Κέλης.73 ο μονάμπυξ ίππος και δρομικός: εφ' ου

κάθηται τις διεσκελισμένος. ούτως 'Επαφρόδι-

τος. ο δε ' Ωρίων λέγει, ότι παρά το κέλλειν,

το τρέχειν. όθεν κέλευθος , η οδός. παρ' αυτό.

γαρ το εξώκειλε φαμεν, ό εστιν εξέβαλεν,

εξέρριψε.

Κελτοί. 29νος. από Κελτου, υιού Ηρακλέος.

Κενός. 74 και μάταιος, ο κούφος. οιιαι, ότι παρά το

καίω κανός , και κενός , ο κεκαυμένος και σπο.

δος ών. ή ότι τα κεκαυμένα κούφα και ελαφρα

γίνεται.

Κεραβάτης. 78 και τα ακρωτήρια των ορέων, του.

τέστι τας κορυφας βαίνων , οιονεί ορειβάτης.

κέρατα γαρ καλούσι πάντα τα άκρα , ως φησι

ΓΙίνδαρος :

19 υψικέραντα πέτραν.

ο έστι το υψηλόν ειρωτήριον.

Κεραμικός. " από του κεραμεύς, κεραμέως , κε.

ραμεικός και κεραμικός. και κέραμος. παρα

την έραν έραμος , και πλεονασμό του και , κέρα-

μος. οι δε παρά το κεκαύθα τη έρα. 78

Κεραοξόος. ” ο κερατουργός , ο κερατογλύφης.

ή Κέρβερος, κύων τρικέφαλος, και εν τοίς τρισι

στοιχείοις, υδατι, γη, αέρι, πονηρος δαίμων. Η

Κερδαλέος.8ο

' 8' κερδαλέος κ' είη και επίκλοπος, ός σε πα.

ρέλθοι -

αντί του συνετος και παραλογιστικός, δς άν σε

νικήση. τας γαρ εντρεχείας κέρδη εκάλουν. πα.

ρα το ηδύνειν * το κέαρ, ό εστι την ψυχήν δια

λόγων κλέπτειν. και κερδαλεόφρων και κερδαίνειν

Φρονών, παρά την Φρένα και το κερδαλέον,

Κέρδιστον τον συνετόν Φησιν.83

Κέρκουρος. * το μακραν πρύμναν έχον σκάφος.

Κέρκωπες. δια το κερδαλέον αυτών και πανούρ.

γον. ή από της μητρος Κερκώπης. ή κέρκωπες

οι απατεώνες. από των κυνών η μεταφορα, οι

ταϊς όψεσι και τη μέραω δάκνουσι σαίνοντες.

ούτως Ωρος ο Μιλήσιος.

Κερόεις.88 παρά το κέρα γέγονε κερατόεις και

συγκοπή του ατ κερόεις, εξ ου το θηλυκόν κε

ρατόεσσα, και συγκριτικόν κερόεσσα.87 και γρά

Φεται κερουσα. οίον · νόμος δέ τι κερουσα.88

είμαι· ,

13

3 . Κέλgs] Α . Κέλλης. Vide supra et conf. 8ο. Κερδαλέος] Vide supra post Κερας βόλος.

Etymol. 5o2 , 36. Etymol. 5o5, 37.

74. Kevís] Etymolog. ,503 , 13. non habct 81. κερδαλέος κ' είη] Εx Odyss. ν, ν . 29ι.

82. ηδύνειν] Α . ηδαύειν.

75. Κεραβάτης] Κεροβάτης Suidas et Ηesych. 83. Κέρδιστον – φησιν] Homerus scilicet,

Sell κεραβάτης cxcidisse videtur apud Etymolog. liad. 3 , ν . 153.

5011, 2 . ubi totidem vcrbis nostra leguntur. Vid . 'Ενθάδε Σίσυφος εσκεν , και κέρδιστος γένετ' αν.

Hemsterhus. ad Aristoph . Plut. p . 311. et Schol.
δραν.

ad Rall. ν. 232. ubi Παν κερoβάτας. Vid . ibi Eustath .

6 . υψικέραντα πέτραν] Leg. υψικέρατα, ut 84. Κέρκουρος] Vide Hesych. Ηarpocrat.

Etymol. et Lex. Reg . Ms. quod excitauit Albert. Suid . et Herodut. VII , 27.

ad Ηesych. V . κέρατα. item Aristoph. Νub. V . 597, 85. Κέρκωπες] Εadem Etymologus 5ο6 , 8.

quem sumtum c Pindaro docuitHemsterhus. I. c . sine nomine Ori:

Apud Pindarum Heroiannus fuisse putat: 86 . Kspósts] Etymolog. 505 , 13. Reliqua

Δηλίαν Κύνθου έχων des. a Cod . K .

υψικέρατα πέτραν. 87. κερόεσσα] Spectatur fragmentum Ana

Aristoph . Anhus , Kutluy mwy. Conf. Schneid . creontis , . quod seruarant Athenaeus L . IX . p .

396 . Aelian . H . An . L . VII. c. 39. Euslath .fragm . Pind. p . 64.

211 , 34. et Schol. Pind. Olymp. III. V . 52.
77. Κεραμικός - κεραμεικός] Utraque scri

Conf. Polluc. V , 76 . Brunck . Emend. in Anal.
ptura vera , vel a κέραμος vel a κεραμεύς. Conf.

Vol. I. p . 17 , Bentleiuui ad Horat. I. Od. 23.Hesych. Suid. Etymol. 504 , 12. sequ .
et Schweighaeus. ad Athenae. 1. c . p . 188 .

78. κεκαύθα τη ερα] Etymolog. κεκάμφθαι 88. νόμος δέ τι κερουσα ] D . κερoύσσα. Sunt

(leg. κεκαυσθαι] την έραν. 'Απολλόδωρος γαρ την κε. . verba Sophoclis de nutrice Teleplhi ( Pollux 1. c .]

παυμένην γην έραν φησί. in Aload. [ Aelian, 1 . c. ]

79. Kepuožóns] Est Scholion Iliad . d , v. 110 . No μας δέ τις κερoύστ' απ' όρθίων πάγων

Conf. Hesych. καθεΐρπεν έλαφος.

Τοπι. ΙΙ. . Ffff
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Κεστός.22 και κεντητος λώρος, παρά το κάζω, το ( Θηλυκόν.)

κοσμώ, γίνεται βηματικών όνομα καστος. και Κέδροι. δένδρα υψήκομα. ταύταις δε απεικάζει

κεστος ο κεκοσμημένος. ή παρα το κέντω όνομα Δαβίδ ** την ειδωλολατρείαν .

βαρύτονον. ένθεν και Κεμάς. ” η κοιμωμένη εν σπηλαίω έλαφος , κοι

9°κέντορες ίππων. μάς τις ούσα ή νεογενής.

ο μέλλων κένσω. Κέλευθος. η δια θαλάσσης οδός. '

9" κένσα όμοκλήσας . Κενοφωνία. η ματαιοφωνία .

γίνεται όνομα δηματικών κενστος και κεστός: Κενή, η ματαία. .

ως κλαύσω, κλαυσμος και κλαυθμός. εξ ου και Κενην μακαρίαν. εις κενών και μάταιον * λογι

πολύπεστος μας και ο πολυκέντητος. " ζομένην και μακαριζομένην.

Kευθμός, σκότος , κρύψις. εκ του κεύθω, το Κέρκος, η ουρά.

κρύπτω, κευσμός και αιολικώς κευθμος, ως κλαύ- Κεραία. το κερατάριον, το δια πλαγίου ξύλου -

σω, κλαυσμος και κλαυθμος, και μηνισμός, μη- τω ιστώ επικείμενον. ου και την οθόνην εξέ
νιθμός. εκ δε του κευθμός γίνεται κευθμών. πτoυσι.

34 Γαίης εν κευθμώνι, κακώ δ' ετέρπετο έργο. Κειρίαι. οι επιτάφιοι δεσμοί.

Κεραυνός. και η μεταφορά από των ζώων, των τοϊς Κεχρέα. πόλις. και Κεχρέει ,8 τόπος.

κέρασι χρωμένων και διαφθειρόντων. παρά το Κεγχραμίδες.” των συκών και των ελαιών οι πυ

κεραίζειν και το αύειν, ό εστι καίειν. ρήνες.

Κεκρύφαλος. μέρος της γαστρός. 19 κενών όρεξις. ή κενοδοξία εστίν ο

Κενουχος. το βαλάντιον. προ της απαθείας θέλων υπό των ανθρώπων

Κέλωρ. 7 o κελλάριος, παρά το κέλλω, τo πρoς- δοξάζεσθαι , επί τοις πεφυκόσι γενέσθα δι'

τάσσω. . απάθειαν και γνώσιν θεού. .

Κενοι

89. Kεστός] Vide supra post κερουλκοί. 1. Κενοφωνία] 1 . Tino. VI, 20. 2. Τim. Π,

Etymol. 5ο6 , 46. 16. Conf. Wesseling. ad Diodor. ΙΙΙ, 48.

90. κέντορες ίππων] liad. δ , ν. 391 . Rel. 2. Κενή. η ματαία ] Ιob. VΙΙ , 6. εν κενή ελ.

usque ad iucés desunt a Cod . K .
πίδι. ΧΧΙΧ , 20. δόξα κενή. 1 . Cor . XV, 14. κενή

91. κένσαι όμοκλήσας] Α . κένσα . Εx Iliad. πίστις.

Ψ , ν. 337.
3. Κενην μακαρίαν] Distingue, ut apud Pha

92. πολύκεστος μας] Iliad. γ , ν. 371 .
vorinum: κενήν μακαρίαν εις κενών και μάτην λογ .

93. Kευθμός ] Εtymolog. 5ο6. extr.
Fortasse ad Psalm . CVI, 9.

94. Γαίης εν κευθμων ] Ηic versus unde de

promtus sit, nescio. In fine claudicat ; an επε.
• 4. και μάταιον λογ.] Κ . και μάτην μακαρ.

τέρπετο ? 5 . Κεραία] Apollon. Rhod. IV , ν. 8yo. cf.

* 95. Κεραυνός] Εtymol. 504 , 6. 40. Schol, ad I , 566 . et Schol. Oppian . Hal. I , v ,

96. Κενούχος] Α . κενούφος. llud pro κυ. 228. .

νούχος , quod Ηesychio est βαλάντιον και μαρσίπ. 6 . κερατάριον] Vide Cangium h. ν.

πιον. Conf. Cangium v . κενούχος. 7. Κειρίαι] Vid. Interpret. ad Ioh. ΧΙ, 44.

97. Κέλωg] Α. κέλλωρ. Sed suspectum le Μoyne ad Var . Sacr. p. 298. Conf. Hesych.

utrumque hoc sensu , ut sit κελλάριος , de quo et Εtymol. 5ο8 , 12. Male K . κερίαι.

vid. Cangium. Conf. supra κέλωρ et not. 45. 8. Κεχρέα – Κεκρέαι] Sic etiam Suidas, sed

98. Δαβίδ Respici videtur ad Psalm. vitiose . Scribendum: Κεγκρέα και Κεγκρέας. Vide

ΧΧVΙΙ , 5 . συντρίψει κύριος τας κέδρους του Λι . Steph. Byzanl. et Ρausan. Coriuli. Cap. 1 . et cap.

βάνου. . XXIV . extr.

99. Κεμάς] άπαξ λεγόμενον liad. κ , ν . 361. 9. Κεγχραμίδες] D . K . κεχραμίδες. Male

Vid. Schol. Apollon. Rliod. IV , 12. quem cx - eliam Suidas κεγκριμίδες. Vid. Tlieoplirast. Ηist .

scripsit Elymologus 503, 1. Eustath . p . 711, et Plant. IV , 2 . H . Steph . Ind . et Foes. Oecon .

Spanhcm . ad Callim . Dian. v. 112. Hipp. v.

100. δια θαλάσσης οδος] ut Odyss, β, ν. 213. 10. Κενοδοξία] Vid. Phauorin. et Interpret.

et al . Vid. Eustath. 1ο8 , 17. 789 , 56. ad Philipp. II , 3 . inprimis Suicerum in Thes .
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Κέβλη." η κεφαλή. κατα συγκοπήν και τροπήν Κεντρηνεκέας. ” παρά το διηνεκώς και συνεχώς

του φ εις β γέγονε κέβλη. κεντρίζεσθα. .

Κέδρος και παρά το κέντρος κεντρώδης γάρ έστιν. Κερκίς και παρά το κρέκω, το ηχώ, κρεκις και
παρά το καίεσθαι ραδίως. κατα υπερβιβασμον κερκίς , η ηχούσα.

Κειρία. 5 οι δεσμοί : τα σχοινία. θηλυκως. παρ . 1 " γλυκεία ματερ, ούτι δύναμη κρέκειν τον

το κείρω, το κόπτω, τουτέστι παρά το είς λεπτα ιστόν.

κόπτεσθαι αυτά. ή παρά το κέρας, το σημαίνον Κερκόλυρα.12 ούτως ο Αλκμαν έχρήσατο αντί

τας τρίχας, κερία, και πλεονασμα του ικειρία. του κρεκόλυρα. έστι δε τούτο πάθος. το δε
και γαρ εκ τριχών ήσαν κατά το παλαιόν. κερκόλυρα ηχητική λύρα» το να

κερκόλυρα ηχητική λύρα" το γαρ κρέμε, κρέκα

Κέλευθος. * η οδός. παρά το μέλλειν, δ σημαί- . ήχος έστι της κιθάρας.

νει το τρέχειν εν ταύτη γαρ τρέχομεν. ή παρά Κεφαλή. + παρα το κάρφος καρφαλή, και κε

το ελεύθω, έλευθος και κέλευθος, πλεονασμώ φαλή και κατάξηρος και οστώδης τόπος. ή κα

του κ . και επί ουδετέρου τα 'Απολλόδωρον κελύφη και τις ούσα, παρά το

- υγρά κέλευθα. και καλύφειν και σκέπειν τον εγκέφαλον. τινές δε

κκτα μεταπλασιν γένους, ως απο του και το παρα το εκεί κείσθαι τα φάη, κεφάη τις ούσα

χηλος το τράχηλον. Καλλίμαχος : 16 και κεφαλή. οι δε παρα το κάπω, το πνέω, κα

τα τράχηλα γυμνάζει. παλή και κεφαλή· οιονεί ή διαπνέουσα. όθεν

και τάρταρος και η τάρταρος και ουδέτερον τα και κηπος, διαπνεόμενος τόπος. διο και εν ταις

τάρταρα. Πίνδαρος " οικίαις τον αποπνεόμενον τόπον προς ανάπαυ

' 18 τάρταρά το γερόεντα - σιν κηπον λέγομεν. παρα το κάπω, το πνέω.

και λύχνους λύχνα , δίφρους δίφρα , δακτύλους από δε ψυχής εκάπυσεν.27

δακτυλα. ό εστιν ανέπνευσεν.

Ffff 2

11 . Κόβλη] Εtymo1 . 498 , 4τ.: Schol. Ni

candr. Alexiph. v . 433. ubi hoc Callimachi fra-

gmentum :

- αμφι δε κεβλήν.

ειρμένος άγλίθων ούλον έχει στέφανον.

Callimachum Γκέβλη] laudat ctiam, quod obiter

moneo , Schol. Αristoph. Αuib. V. 3ο4. Conf.

Hesych . et H . Steph . Ind.

12. Κέδρος] Conf. Etymolog. 498, 14.

13. Κειρία] Εtymolog. 5ο8 , 12. Aristoph.

Anib, V . 817.

ουδ' αν χαμεύνης πάνυ γε κιρίαν έχων.

vid. ibi Schol. et Kusterus ad Suidam. Bene il-

lustrauit rcm Feith . Antiquit. Hom . II. c . 8 .

Conf. Biel. Thes. ad Prou . VII, 16.

14. Κέλευθος] Tolidemfere verbis Etymol.

502 , 21 .

15. υγρά κέλευθα] Iliad. α , ν. 483. al.

16. Καλλίμαχος] Landant hoc fragmentum

etiam Etymol. l. c . et Eustath . 108 , 17. Fragm .

Bentl. XCVIII.

17 . Tuvda pos ] Finius nomen referendum ad

και ταρταρος. Vide Etymologum 1 . C . lle Pyti.

1, 29. εν αινε ταρτάρια κείται.

" 18. τάρταρα τ' ήερόεντα] ευχώ χθονός ευρυο-

dins. Hesiod . Theog. v . 11g.

19. Κεντρηνεκέας] Iliad, ε, ν . 152. 9 , ν . 396.

20. Κερκίς] Εtymolog. 5ο5. extr. Conf.

Suidam v . xpérovcu et nostrum infra. Schol. Ari

stopl . Ran. v . 1351. Αuib. V . 773. ct 683.

21 . γλυκεία ματερ] Sic etiano Elymologus.

Integro versu auctius Hepliaestion, [ p.34. Pauw.]

Sapplius επί της του εβδόμου .

22. Κερκόλυρα Suidae est όνομα τόπου. Αd

datur illud ab Alcmane fictum verbum Lexicis .

23. 'Αλκμαν] Αpud Etymol. 5ο6. legitur :

Κέρκος θηλυκύς σκεύος τι, ώσπερ και τρίτους. ή θύρα

χαλκή. ούτως ο Αλκμαν έχρήσατο. Videndum, an

non ante Júpa excideril capnt noui articuli :

Κερκόλυρα η λύρα χαλκη [ηχητική]. Nilhil affirmo,

sed qua ratione nonoy dicere Jboxy Alcman po

tuerit , non intelligo. Nisi, nt quidam volunt,

pro θύρα legendum χύτρα. Saepius vero apud

Elymologum excidit verbum , ad quod referenda

sunt reliqua , de quo dixi in Pracfat.

24. Κεφαλή] Totidem verbis Etymol.507 , 4.

25. κελύφη τις ουσα] Εtymol. κελύφη.

26. προς ανάπαυσιν] Εtymolog. τον αποτετμη

μένον τόπον προς άνεμον , ανάπνευσιν και κήπον λέγ.

Leg. προς ανέμου αναπνευσιν, at apparet ex 51, 7.

Scd noster infra v . κήπος repetit προς ανάπαυσιν.

Utrumque ferri potest.

27. απο δε ψυχής εκάπυσεν] Leg. ψυχήν εκά

πυσσεν. 1liad. κ , ν . 467.
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+ Κερωσσός, πόλις ' Απολλωνιάδος. .

Κεφαλληνία. από Κεφάλου τινος, ος εκουσίως 28

ανελυν την 'Ερεχθέως θυγατέρα εξεισι της

Αττικής και συν 'Αμφιτρύωνι στρατεύεται κα-

τα των Τηλεβόων.

Κ " 19" . κ ... 115 .

Ροδοέσσης νύμφης.

Κενοφωνίας, το νέα τινα εφευρίσκειν3° ως 'Αρει
..

ανοί και Νεστοριανοί. και ο Απόστολος "'εκ.

τρεπόμενος τας βεβήλους κενοφωνίας και αντι-

θέσεις. .

( Ουδέτερον.)

Κέαρ. 2 η ψυχή, παρά το κεκράσθαι εκ ψυχρού

και θερμού επίσης έχον, κέαρ την καρδίαν φη-

σιν 'Αριστοφάνης:

, εφ' ώ γε το κέαρ ευφράνθη.εν ώ γε το 1842

1 Κέρμα. * σωρεία λεπταν τε και οβολών. ή .
, 4 .

Κεκρύφαλον. » σουδάριον, κεφαλοδέσμιον.

Κεκράγμασιν. ' Αριστοφάνης •

• δικρούς εώθουν τον θεον κεκράγμασιν. ,

έδει δε ειπείν ξύλοις, και είπε κεκράγμασι. το

δε δικρούς αντί του διφυέσι ξύλοις. :

Κελήτιον.37 μικρον πλοιάριον. από μεταφοράς

του κέλητος ίππου , και εξ ανηρ επικάθητα .

Κελαινόν. μέλαν. 38 κελόν γαρ το μέλαν κατα

διάλεκτον.

αλψά του αίμα κελαινον έρωήσει περί δουρί.

Κέμενα.19 όνομα όρους . και Κέμμενα είδος εγώ.

Κεραςβόλα. " άκαρπα , ή τα τοις κερασι βάλ.

λοντα. . .

Κενήριον.* το κενόν μνημείον.

Κεφάλαιον. η αρκή, ή το ζήτημα.

Κέρδιoν. βέλτιον, κρείσσον. από του κέρδους.

Κερτόμιον. ++ παραλογιστικόν. παρα το κέαρ τέ.

μνειν , ό εστι την ψυχήν χλευάζειν δια λόγων.

Κειμήλια.15 τα απόθετα χρήματα. ως παρά τον

θείσω μέλλοντα γίνεται θειμέλια , ούτως και

παρά τον κείσω μέλλοντα γίνεται κειμήλιον. ή

παρά το εκεί κείσθαι τα μήλα , δι' ών τινα

εκμείλισσόμεθα.2 ελισσόμεθα.

Κελύφη.15 τα καλύμματα, από του καλύπτω.

και η κάλυξ17 η καλύπτουσα το ρόδον.

Κέρας.18 η θρίξ. δια το τοις κερασιν ομοίως εκ

φύεσθαι. οι δε φασίν , ότι η εκ βάθους ίκμας

απο της θερμασίας αναφερομένη , κάπειτα τη

του δέρματος τάσει σφιχθείσα, κερατούται . ή

η συνεχώς κειρομένη.

28. Kεφάλου - εκουσίως] Imo ακουσίως , ut

Etymol. 507, 26 . Nola fabula . De Cephallenia

ab co dicta vid. Schol. Lycophr. 932. Schol.

Hoiner . Ven. ad B , v . 631. etd, v . 618. Apol-

lodor. ΙΙ , 4 . 5 .

29. Kέως] Εtymolog. 5ο7 , 5ι.

3σ: το νέα - εφευρίσκει ] Stilte ; melius

supra post κέλευθος.

31. Απόστολος ] 1 . Τim. VI, 20. Ρro εκτρε.

πόμενος D . αποτρεπόμενος, Κ . εκτρεπόμενοι.

32. Κέαρ] Εtymolog. 51, 12.

33. 'Αριστοφάνης ] Acharn. V . 5 . Leg. ευ.

Φράνθης.
34 . Képuce] Occurrit collectiuc [Pollux VII,

170. IX , 87. Ιoh. 11 , 15. εξέχεε το κέρμα. Conf .

Welslen, ad h. 1. Frequentius τα κέρματα. Αri

stoph , Plut. 379. Auib . 1108. Conf. Suidam .

35. Κεκρύφαλον] Male inter neutra ; dici

- tur enim και κεκρύφαλος. Vide Sclaol. Αristoph.

Thesmoph. v . 145. Suidam et H . Steph . Ind.

Conf. omnino Cangium in Glossar. Y. σουδάριον.

36. 'Αριστοφάνης] Ρac. V . 636. Vide ibi

Schol.

, 37. Κελήτιον ] Vide Suidam et Schol. Αri

stoph . Lys. v . 6o .

38. κελόν γαρ) Etymolog. iler τα κελαινόν

501, 44 . quod praeferendum . Conf. Eustath .

455 , 4 .

39. αίψα του αίμα κελαινών] Iliad. α, ν. 3ο5.

40. Κέμεννα ] D . κεμέννα. Κ. κεμμενα. Ο

41. Κερασβόλα] Vide supra κερασβόλος.

42. Κενήριον] Vid. supra v. κενός ct not. 6ι.

43. Κέρδιον] Iliad. γ , ν. 41 . et al.

44. Κερτόμιον] Εtymolog. 5ο6 , 33. κερτο

μίοις έπέεσσιν liad. δ , ν. 6.

45 . Κειμήλια] Εtymolog. 5ο8, 7. Is pro

μήλα μείλιχα.

46. Κελύφη] Vide supra κέλυφος inter αρ

σενικά et no1. 5ο. αντωμοσίων κελύφη apud Αri

stoph . Vesp . v . 543. ad quem locum glossa re

ferenda cat. Vide ibi Schol.

47. η κάλυξ] Εtymolog. 502 , 52. κελύφη,

θηλυκας.

• 48. Κίρας] Εtymolog. 5o4, 43.
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Κέρας, και όνομα ποταμού. 9 και το κέρατον 3° κεκτημένων και τα προεκτημένα φιλεϊ ελασ.

και το κερατάριον και άλλα πολλά σημαίνει. ' σουσθαι. Δημοσθένης δ' αεί συν τω κ. .

Κέδματα. τα χρόνια αλγήματα λέγει ο Ιππο- Κεκωδωνισμένος.58 εξητασμένος. από των τους

κράτης.51 γράφει δε και ο Ψελλός: 52 χρόνια φύλακας δια του κώδωνος εξεταζόντων, και δια

δε αλγήματα τα κέσματα τυγχάνει.
κωδωνίσα το εξετάσει . [ 'Αριστοφάνης:

* Κέντο. τα εκατόν παρα Ρωμαίοις. *
ως αισχρον ακυδώνιστον εαν.]

(“Ρήμα.)

Κεκαυτηριασμένος την συνείδησιν.6ο [ τουτέστι

μη ] έχων υγια. .
Κέατα. 3 κείνται . ότι ου μόνον επί παρακειμέ- Κεκοσυρώσθαι. " πεποικίλθαι .

νου και επί πάθους ποιούσιν οι Ίωνες τρίτον Κέκλυτέ μου, 62 επακούσατέ μου.

παθητικόν, αλλά και επί ενεστώτος. οδον · κεί Κεκόπαμε». 63 επαύσατο.

μας , κείσαι , κείται , κέκτα. Κεκόλαπται. 4 γέγλυπτα .
Κεδάζω. σκορπίζω. Κεκραιπαληκώς, μεθύσας ευφρανθείς. "

Κεκομψευμένος. * κεκαλλωπισμένος , σεμνός Κέκμηκα. 16 κεκοπίακα.

αστείος , ή κομπηρος , ή τεχνικός, ή φαντα- Κεκλoφέναι, κλέψαι.

σιώδης. Κεκολουμένος. “7 εκτετηγμένος " αδυνάτως έχων

Κέκραθ.. κράξον. αμηχανών.

Κέκτημα, και έκτημα. “ αμφότερα Ελληνικά. Κεκονισμένος.68 σπουδάζων πάνυ. έτι την κόνια

7 Θουκυδίδης εκατέρως · και ουδέν το πρότερον τοις ποσί περιφέρων. . .

49. Κέρας - όν. ποταμού ) Vide Schol. Apol- . . 58. Κεκωδωνισμένος] Αristoph. Ran. V . 735.

lon. IV, v . 282. ex quo Etymologas. Conf. Scliol. ad v. 79. Suidom ct supra diccnun

5ο. το κέρατον] D . κεράτιον. Vid. Cangium δωνίσαι.

h . v. ct κερατάριον.
59. 'Αριστοφάνης] Lysistr. ν. 486. Vide

51., Κέδματα - Ιπποκράτης] Conf. not. ad ibi

Hesych . h . v . ubi Lex. Reg. Ms. cxcitatur , et
6ο. Κεκαυτηριασμένος την συν.] ι . Τim. 1V , 2. .

Foes. Oecon . Hipp.
Vidc ibi Wetsteniui , Elsnerum Obseruat. Sacr.

52. Valós ] Laudatur etiam a l'hauorino,
Γ .

et Reitz . ad Lucian . I. Catapl. 645. Suicer. in

qui nostrum exscripsit. 61. Kexoou pwofay ] A . gemino o . Simplici

53. Kéator ] Iliad . 2 , v . 658. al. Conf. Eu- Phauorinus eadem interpretatione. Sed suspe.

stath . 1043 , 56 . Ad marg. Cod . K . scriptum ctum babco .

erat: κείσθαι τρία σημαίνει το ανίστασθαι " το κα. 62. Κέκλυτέ μου] Leg. μεν, ut Iliad. η ν.

9ησθαι το ανακείσθαι . Vid. Eustath. 420, 86. 304. 486. al.

11. 556 , 14. 63, Κεκόπακεν] Genes. VΙΙΙ , 8 . κεκόπακι

54. Κεκομψευμένος] Vid. Suid. ct Ηesych. το ύδωρ.

et Ruhnken. ad Tiinaeum γ . κεκόμψευται, No- - 64. Κεκόλεπτα] Laudatur haec glossa ad

strum infra v. κομψός. Hesych . v . xix02v.uén. Lucianus aliquo loco

55. Κέκραθι] Leg. κέκραχθι, τιt apud Sui - κεκόλεπτα, άνθρωπος. Ιdem I1 . Ver. Ηist. 88.

dam . Aristoph . Vesp. v . 198. Thesunoph. v . 699. évI prémous éxXOLTTOUCI. Utrumque addendum

56 Κέκτημα για έκτημα ] Utrumque ele- Lex. Lucianeo.

ganter Graecurn obseruauit ctiam Thom. Mag. 65, Κεκραιπαληκάς - ευφρανθείς] Suid. ηύ

p . 522. Ειymolog. 5οι, 25. Conf. Moerid. V . φραμμένος. Ηesych. ευφραμμένος. Psalm.LΧΧVΙΙ,

κεκτησθαι ct Eustath. p . 662 , 40. Plat. Theaet. . κεκραιπαληκώς εξ οίνου.

p. 143. Ε . η μεν πρίν έκτησθαι , του κεκτησθαι . 66. Κέκμηκα] Conf. Suid. v . κεκμηκώς.

ένεκα. - 67. Κεκολουμένος] Suidas ex Epigramm.

57. Oorxudidas Priorem locum , qucm non Anthol. Lib. III. c. 5 . p . 199 . Anal. II , 218 .

reperio , K . exhibri sic : ουδεν το πρότερον κεκτη. Τηξιμελεί νούσω κεκολουμένος - ,

μένον. Legendum ουδέν των – κεκτημένων. Alter 68. Κεκονιαμένος] Suidas κεκονεμένος et κεκο

exstat II , 62. ubi al . προσκεκτημένων, al. προκε. νισμένος. Allerutrum praeferreni etiam apud No

κτημένων, slium, quamquam defenditur κεκονιαμένος apud
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Κεκονιαμένοις. ασβέστω κεχρισμένοις.
σιασμόν κεκαδήσει. και ποιητικών αναδιπλασια

Κεκριγότες.7° μηδέν διασαφούντες. κριγμος γαρ σμώ κεκάδοντο.

και των αποθνησκόντων τρισμός τους οδούσι γινό. Κελαρύζει.8° μετα ήχου λέει.

μενος.. .
Κελαδουσιν. ήχουσιν ή θόρυβον εμπoιoύσι.

Κεκασμένον. " κεκοσμημένον. κάζω γαρ το καλ. Κέλλεται.81 προστάττει.

λωπίζω.
[Κελευτιόων.81 παρακελευόμενος.]

Κεκαφηότα.72 εκπνεύσαντα. κάπος γαρ το Κεπφωθείς.8 επαρθείς. κέπφος γαρ είδος ορ

πνεύμα.
νέου κούφου.

Κεκληγέτες.78 κράζοντες. Κενώσαι. αντλήσαι. έστι δε και αντί του τηξα .

Κεκλόμενος. * παρακελευόμενος. Κεραννύς.** κιρνών.

Κεκινέαται. κεκίνηνται.75
Κεραίζων.85 διακόπτων , αναιρών, διαρπάζων.

Κεκαδησόμεθα.78' Φροντίσομεν.
Κερατιουμεν. 8 καταγωνισώμεθα. εκ μεταφοράς

Κεκάδοντο. αντί του εκεχόδοντο , ως το των ζώων, και τους κέρασι καταπαλαίει τον αν.

- υπο δε Τρώες κεκάδοντο. " τίπαλον.
Κεκαδησει. 73 από του χάζω, το υποχωρώ, ” ο Κενεμβατεί.87 εις κενα έμβαίνει,

δεύτερος αόριστος έχαδον , ο μέσος έχαδόμην, κεύθω. το κρύπτω.

έχαδοντο, και κατα τροπην εκάδοντο. απο δε Κεχαριτωμένη.** πεφιλημένη, ευλογημένη.

του χάζω γίνεται χαδώ, χαθήσω, το τρίτον χα- Κείρειν.32 κόπτειν, από του αίρειν και αποκόφτειν

δήσει , και τροπή ειδήσει, και εατα αναδιπλα- τας τρίχας.

Hesychium . Conf. Thom . Mag. ibique not. Sed 5 . Κεκινέαται. κεκίνηντα] Suidas κεκίνητα .

probabilius est, glossam spectare ad illa loca, Vide infra post κεκασμένος.

quae aflcrt Suidas ex Aristophane , quam bis " 76. Κεκαδησόμεθα] liad. 9, ν. 353. Vid.

poni idem verbum , praesertim quum tam raro infra.

occurrat xexovlu uévos illo scnsu, nt, ubi reperia 77. κεκάδοντο] liad. ο , ν . 574. D . κεχά.

tur , vitio8e Scriptum videri possit pro κεκονι- δοντο bis.

σμένος , qua literarum minuscularum σ et α pel - 78. Κεκαδησει] Odyss. φ , V. 153. 17ο.

· mutatione nihil facilius. Nam quac Diodori loca 79. υποχωρώ) Reliqua non habct K . Εty

laudat Witterus ad Thom . in his nexovce évos molog. 499 , 26 .

est ασβέστω κεχρισμένος. ν . c. ΧΙΙΙ , 83. p . 6ο8. 8ο. Κελαρύζει] Iliad. φ , ν . 261.

Vessel. κολυμβήθραν κεκονιαμένην. item ΧΙΧ, 94. 8ι, Κέλλεται ] Imo κέλεται. 1liad. γ , V. 88.

P . 391. αγγεία κεκονιαμένα. Conf. not. sequ. , et al.

* 69. Κεκονιαμένοις] Μatth. XXIII , 27. τα. 82. Κελευτιόων) Diad. 2 , ν . 125.

φοις κεκονιαμένοις. Actor . XXIII , 3. Κεκονιασμένος 83. Κεπφωθείς] Α . κεμφωθείς. Vide supra

· Prouerb . XXI, 9. Symmach . 2. Reg . 1 , 2. Non ν , κέπφος.

debebat Kusterns sequi MSS. Pariss. qui pro 84. Kepavyús] Plato Timaeo: ły Thy Toll

κεκονιαμένοις exhibent κεκονεμένοις ; praesertim παντός ψυχήν κεραυνός έμισγε.

quum dubitari nequeat, quin glossa ad locum 85. Κεραϊζων] 1liad. π , ν . 226. al.

Matthaei referenda sit. Neque vero xoves , sed 86. Κερατιούμεν] Totidem verbis Pliatori
κονία calcem denotat , quamquam κονία etiam

nus. Est ex Psalin. XLII , 7. τους εχθρούς ημών
róvre , puluerem . Vide Schol. Theocrit. I , 30 .

ubi dicitur κισσός ελιχρύσω κεκονισμένος. Sed conf.
κερατιούμεν.

eundem ad v . 27.

87. Kενεμβατο ] Vido Ηesych. Suid. et

το. Κεκριγώτες ] Schol . Αristoph. Αnib. 1520. Εtymol. 5ο3 , 32.

Conf. Suidam .
88. Κεχαριτωμένη ] Luc. 1 , 28. Verbum

- 71. Κεκασμένον] Odyss. δ , ν . 25. 815. praeter libros sacros et scriptores eccles. non

72. Κεκαφηότα] liad. , ν . 698. Odyss. ,
occurrit. Vide Wetsten . ad l. c . Plochen . de

7. 468.
lingnae N , T . purit. 9 . 167. Drusii Obseruat;

3. Κεκλιγότεs] Iliad. , . 125.
XIII, 6. et Suicerum in Thes. h . v .

74. Κεκλόμενος] liad. ο, ν. 353. π, ν. 525, 89. Kείρειν] Εtymolog. 5ο8, 1.



1197 ΚΕΙΩ ALAUPTOMENA I10S

Σ

KOTA

Κείω.το κέω.3° ανεφάνη γαρ το ε, ως εν τω Κεκαφηότα.’ εκπεπνευκότα. [κίπφος γαρ το

κέδρου τ’ εύκεάτοιο. πνευμα,] απο του κάφω, καφω, καφήσω.

Κείων. * κοιμησόμενος. από του κέων. Κεκλαυμένην. " αντί του κεκλαυκυίαν. έστι δε

28 ώρσο κέων. ποιητικόν.

[πλεονασμα του 1 , κείων. κίν δε το πορεύομα Κέκληκα. έκ του καλώ, καλέσω, κεκάληκα, και

δια του ι , από του Κω.] κατα συγκοπήν κέκληκα, εξ ου και το κεκλη

Κέραιρε.** κίρνα. από του καιρώ κεραίρω , ας γως τροπή του και εις ν.

. μενω μεναίνω. Κεκλίατα . 'Ιστέον, ότι οι καθαριεύοντες παρα

Κερδαίνειν, παρά το κέρδος. ή παρά το κέαρ λαί- κείμενοι το α μόνον προσλαμβάνουσι κατα το

νειν, ό εστιν ευφραίνειν. τρίτων πρόσωπον των ενικών, και ει μεν μακρά

1 Κεκρηκέναι. αντί του κεκραγέναι. 1
παραλήγει, ταύτην συστέλλει. και ούτως το 'Ιω.

Κεκαδησόμεθα.35 λυπηθησόμεθα , 96 Φροντιού . νιιον ποιούσιν. οδον ερύω, έρωτα, ερύατα . ού

τως και από του κλείω κέκλειτα , κεκλίατα ,
μεν. οίμαι από του άχος, άχω, αχάζω, αχα

κτα συστολήν της ει διφθόγγου. οίον ·
δώ, και μετα αποβολήν χαδω, χαθήσω, χαδή

α αλί πεκλίατα . *
σομαι, και καθήσομαι , και κατα αναδιπλασια

18- Kεκλόμενοι, παρακελευόμενοι. απο του κέλλω . .
σριον κεκαδήσομαι, [ κεκαδησόμεθα.]

Κεκαδών. στερήσας, χωρίσας. 7 παρά το χέζ.. .
κελλόμενοι, και πλεονασμα του και κεκλόμενοι.

30 . ' αλλήλοισί τε κεκλόμενοι - -. ?

έχαδον , η μετοχή χαδων και κυδών.
. Κέκλυθι και κέκραζι. ° οι πλείστοι, ως και η

θυμού και ψυχής κεκαδών -- .28
χρήσις μαρτυρεί, παρακείμενοι εισί, του δε πα

Κεκασμένος. * κεκαλλωπισμένος κεκοσμημέ. ρακειμένου τα προστακτικα ποτέ μεν εις ε λή

νος. από του κάζω, το κοσμο.Η γουσιν, οίον τέτυφε, ποτέ δε εις θι, οίον τέτυ.

Κεκινέατα. 19ο απο του κινώ, κινήσω, κεκίνηκα, φθι. ούτως ούν και κέκλυθι. το δε κλυ μακρόν

κεκίνημα , κεκίνητα και Ιακώς κεκινέαται. 'οι , εστι.

δε μεν οδόντες εν τοϊσι γνάθοισι πάντες και μένα. " καθωπλισμένα, ήκονημένα. [από

νέατα . του κόρυθος, κορυθώ, κεκορυθημένα και κεκο

9ο. Κεία. το κέω] D . κείω. Κ . καίνω. Leg.

καίω , ut Εtymol. 5ο8 , 3.

91. εύκεάτoιo] Οdyss . ε , ν . 6ο.

92. Κείων] Odyss. ξ , ν. 532. τ , ν . 48.

93. άρσο κέων] Odyss. η , ν . 342. Ορσο .

9 . Κέραιρε] Iliad. ι , v. 203.

. 95. Κεκαδησόμεθα] Iliad. 9 , ν . 353. Ely -

molog. 499, 26. Vide supra post κεκινέσται.

Repeluntur nunc plura, quae jam explicata fue

runt, sine dubio ex alio Lexico , quod expila -

bat Zonaras.

96. λυπηθησόμεθα] Α . λυπησόμεθα, ut Εty

2 . Κεκαφηότα] Supra post κεκασμένον , not.

12. Deest a Cod. Κ . - Vid. Eustath. 595, 21

3ο. 1546, 39.

3. κάπφος] Εtymol . 499, 38, κάφος. Scri

bitur κάπος et κάφος. Vid. Eustath. 128ο , 34.

Tertiam formam zárus (unde ratów ] habet He

sychius.

4. Κεκλιμένην] Aeschyl. Clioeph. v . 729.

τροφον δ ' 'Ορέστου τήνδ' ερω κεκλαυμένην.

Idem passine v . 685 . áropos ai xexhavnévou . Sed

Sophocl. Oed . Tyr. v . 1490.

ποίας δ' εορτας , ένθεν ου κεκλαμμένος

προς οίκον ξεσθ' αντι της θεωρίας.

5. Κέκληκα] Εtymolog. 499 , 48.

6 . κεκληγως] Inepte. Exstat Iliad. ε , .

591. al. Vid. Εtymol. 409 , 56.

7. Ιστέον] Ειymolog. ίοο, 8.

8 . α αλί κεκλίατα ] Οdyss. δ , ν. 6ο8.

9. κεκλόμενοι] liad. 9 , ν. 346.

10. Κέκλυθι σας κέκραζι] Leg. κέκραχθι.

Obseruatio est Zenodeti, ut ait Etymol. 520, 51.

11. Κεκοριθμένα] liad. γ, V. 18. Ειyin ol.

molog.

334. 9"

97. χωρίσας] Α . χωρήσας. Vid. Εtymolog.

499, 14.

98. θυμού και ψυχής κεκαδών) Iliad. λ , V .

99. Κεχασμένος ] Vide supra κεκασμένον.

Schol. Aristoph . Equit. v . 682.

100. Κεκινέατα ] Εtymolog. 499 , 4Ι.

1. oi de neu ] K , o di éjsū . mclius , ut vi-

detur. Sed nihil mutaui, quoniam non in prom

ta erat locus auctoris. 5οο , 43. • •
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ρυθμένα.] ή από του κορύσσω, το καθοπλίζω. Κένσαι. " από του κέντω, [ αένσω. δύνατα δε και

οίον τω σιδήρο ήμφιεσμένα, από του την κορυ- από του] κεντώ, κεντήσω, και εν συγκοπή κέν

φην θήγειν και ακονιαν εις οξύτητα. σω. έκέντησα , κεντησαι , και εν συγκοπή κέν..

Κέκλω.11 ει παρά το κέλλω λάβουμεν, πλεονα- σαι. έστιν αόριστος α και μέλλων.

σμός έστι του και ει δε παρά το καλώ, κλώ, ού Νεραννύς.28 από του [ μερώ] κεραννύω , κεράννυ.
πλεονασμός , άλλα διπλασιασμός . μι, και η μετοχή κεραννυς, δια δύο νν. τα απο

Κιαμηκα. εκοπίασα. από του καμώ, καμήσω, των εις υω περισπωμένων δια νύω γινόμεια, δια

κεκάμηκα , κέκμηκα εν συγκοπή. δύο νν γράφεται , οίον χω χωννύω, ρω διωννύω.

Κελαρύζειν. και κυρίως επί των υδάτων, το μετα
Τα Κέρσαι. ” κόψα . κείρω το κόπτω, και αιολικώς

τα

ποιου ήχου ρεϊν και ψόφου. σημαίνει δε το
ο κέρσω.

* απλώς ηχείν. γίνεται παρά το κρώ , το φωνώ, ,ου παράγωγον κρύζω, και μετα του λα επιτα- Κερτομέων. " αντί του ερεθίζων. και :

- κερτομίοις επέεσσιν. »

τικού μορίου, και πλεονασμα του ε , κελαρύζω.
ερεθιστικούς, παροξυντικούς, χλευαστικούς απα

εκ τούτου γίνεται καθ' υπέρβασιν. " αφ' ου δη

ματικόν όνομα λαιέρυζα κορώνη.
Kευθομαι. ” ενταύθα εις άδου την κέλευθον . Ο

Κέλεαι. Γκέλλω,] ο παθητικός ενεστως κέ.

έστι την οδον , ποιήσομαι. συγκέκοπται δε από
και το δεύτερον Ιωνικόν κέλειας.

Κελητίζειν." τουτέστι διεσκελισμένως καθησθα .18 του κελεύθομαι , και σημαίνει το πιοπορεύομα .

οδον•
τούτου η γενική κέλητος και εξ αυτού ρημα κε.

- άιδα κεύθομα . 28
λητώ, πελητίζω , κατα παραγωγήν, αντί του

ιππεύω. .
και αντί του κρύπτομαι. κεύθωγαρ το κρύπτω.

Κελευτίω. 9 κελεύω. ως ευνηγέτης κυνηγώ, ούτω Κεχανδότα. χωρούντα. χάζω, χάσω, κέχαδα,

κελευτης κελευτω. παράγωγον κελευτιόω , ως κεχαδως , κεχαδότος , κεχαδάτα , και πλεονα

Φυσω, φυσιόω. ένιοι δε δια του σ , κελευσιόων . σμά του νακεχανθότα, και δεύτερος αόριστος έχα.

κελενσιόων τους Έλληνας, αντί του οδηγων. . δον , έκαδες, έκαδε .30

Κεχα

τηλοις. 16

Iliad."?; vKebappelsew ] äraš neyów. apud Homer.

12. Κεκλω] Εtymol. 5oo, 33. . 24. Κερτομέων] Iliad. β, ν. 256. Odyss. σ,

13. Κέκ μηκα] Εtymol. 499 , 48. 521 , 31. ν. 349.

14. Κελαρύζειν] Εtymol. 5o1 , 47. 25. κερτομίοις έπέεσσιν] Iliad. 8, ν . 6 . ε, Τ .

15. εκ τούτον - υπέρβασιν] Ηacc aut abun- ιο. Α . ,- 419. Α . κερτομέοις έπεσιν.

dant aut ad sequentia pertinent, deletis αφ' ου .
26. απατηλοΐs] ut Odyss. ω , ν. 236. . .

Conf. Eustath . 488 , 19 .

16. Κέλεας) 1liad. α , ν . 74. al.
27. Κείθομαι] Leg. κεύθωμα). Sed inter

vinnud Homer pretatio pertinet potius ad lectionem xasútwuoy

( Iliad . $ , v . 244.] quam exhibent etiam Flesych .

18 . xuño9cp] Adde ex Etymol. 502, 34 . ct Etymolog. 517, 45 . Non est enim dubium .

εκ του κέλης. Conf. Schol. Αristoph. Tliesmoplh.
utriusque glossam ad illum locum referendam

ν. 16ο. Εustath. 1038 , 2 . sq.

esse. κλεύθωμαι liabet Cod. Venet. Villois. ct

19. Κελευτίω] Leg. κελευτιόω. Ειymolog.
eodem modo interpretatur Schol. Sed von an

diendi sunt.

502 , 16.
: 20. κελευσιόων τους Έλληνας] Sine dubio 28. άιδι κεύθομαι] Leg. κεύθωμαι. • In fine

, spectat locum iliad. 1 , ν . 125.
melior interpretatio affertur. Sophocl. Antigon.

. ' άς δα κελευτιόων Γαιήοχος άρσεν Αχαιούς. ν . 91. μητρός δ' εν άδου και πατρός κεκαυθότοιο.

Conf. Eustath. ad h. 1. Sed οδηγών contienit po- Oed. Tyr. ν. 968. ο δε θανων κεύθοι κάτω της γης.

tius τα κελευθιόων.
ubi vid . Schol. (Valckenar, ad Herodot, III, 119.)

21. Κένσαι] Iliad. 4 , ν. 337. Conf. Είy Ajac. v. 634. Electr. v. 868.

molog. 503 , 36.
29. Κεχανδότα ] Jiad. 4 , ν. 268. Odyss. 8,

22. Κεραυνός] Εtymol. 5o4, 25. 6. 96. Εtymol. 5ο7, 33.

23. Κέρσαι ] Εtymol. 5ο6, 19 3ο. έχαδε] Πiad. δ, ν. 25. 9 , 1, 461.
31. Κε.
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Κεχαρηότα." από του χαίρω γέγονεν, ουο πα- θεν.) ουδέν εις θεν λήγον επίβλημα τη ει δι

ρακείμενος κεχάρηκα , η μετοχή κεχαρηκως, φθόγγω λήγεται χωρίςτούτου.

κεχαρηκότος, και κατα αφαίρεσιν [ Ιωνικης ] Κείθι. ” εκ του εκείνoθι, ή κεινόθι. κα εκ του

κεχαρηότος, κεχαρηότα. εκείσε, κείσε.

- "έμω κεχαρηότα θυμώ. ,

Κεχαροίατο. χαίρω , χαρώ , ο δεύτερος αόριστος
Το κ μετα του Η .
Τ . Κ .

έχαρον, έχαροίμην, εχάροιο, εχάροιτο, και
πλεονασμα του και , κεχάροιτο, κα Ιωνικώς κε . ('Αρσενικόν.)

χαροίατο. Κωδαρ. 1° χώρα παρακειμένη Βαβυλωνίοις, οικήτο. ,

Κεχολώσεται . * από του χολώ, χολώσω, κεχό- ρας έχουσα βδελυρούς. σκότος ερμηνεύετα .

λυκα , κεχόλωμα , κεχόλωσαι , και μετ' ολίγον Κηδεστής. ο πενθερός. και ο Φροντιστής. κήδω

μέλλων κεχoλώσεται . διαφέρει δε ο μέλλων του γαρ το Φροντίζω.

μετ' ολίγον μέλλοντος , ότι ο μεν μέλλων αόρι. Κηδεμών. Φροντιστής.

στός εστιν , ο δε μετ'ολίγον μέλλων ωρισμένος. Κηκασμός. ) λοιδορησμός. και κηκας και λοιδορος.

Κεχρημάτισται, ακήκοεν: είδε. και ο Απόστο- και κηκας η αλώπηξ * η κακωτική και πανούρ

λος και καθως κεχρημάτιστας Μωυσής. γος και πονηρά. 15

Κενωθη. οίον βλάβης και ελάττωσιν υπομένει. Καλέστης ** ο απατεών. άπο του κηλώ, το θέλγω. '

αποστολική η λέξις. καιένα μη κενωθή ο σταυ- Κηληθμός. * η μετ' ώδης τέρψις.

ρος του Χριστού. Κηλεός. 18 καυστικός.

Κεάσαι. 7 σχίσαι. Κήλων. 9 θερμος εις συνουσίαν. ° παρά τον κή- -

Κείθεν.38 αντί του εκείθεν. εκ του εκείνος εκεί- σω " μέλλοντα, 8 δηλοί το καύσω.

νοθεν, [και κατα συγκοπήν εκείθεν και κείθεν. Κημός. * είδος χαλινού.

ή εκ του κείνος κεινόθεν , ως Λέσβος Λεσβό- Κήνσος, το νόμισμα.33

31. Κεχαρηότα] Εtymolog. 5ο7, 41.
• 32. έμω κεχαρηότα 9 .] liad. η , ν . 312.

33. εχάροιτο] Αdde ex Etymol. 5ο7, 35. κς

το τρίτον των πληθυντικών εχάροιντο κ . π , τ , κ. κε .

χάροιντο. Legitur Iliad . 1 , ν . 256.

34. Κεχολώσεται] liad. α, ν. 139. al. Ety

• molog. 5ο7 , 46.

35. ο Απόστολος] Ηebr. VΙΙΙ , 5 .

36. ίνα μη κενωθή] 1 . Εp. ad Cor . 1 , 17.

3η . Κεάσαι] Odyss. ο , ν . 321.

38. Κείθεν] Εtymol. 5ο8 , 23,

39. Κεϊ9 ] Εtymol. 5ο8 , 19.

40. Kndée) Respicit Psalın . ČXX., 5 . Vid .

Albert, ad Ilesychium . Ibi Noster excitatur.

41. Kndertus] Vid. Moerid . Thom . Mag. et

Hesych . h . v . Eiymolog. 509 , 50, Conf. infra

post κηδεός.

42. Knde pecor ] Schol. Sophocl. Antig. 549.

Conf. Schol. Apollon . Rhod. I, v . 271, et Iliad.

Ψ , ν . 163. 374,

43. Κηκασμός] Conf. Etymol. 5ιο, 8. Usτις

est Lycophron 545. 692. et κηκάζειν V . 1386.

Vid. Eustath. 1402 , 53. 1786 , 23.

44. κηκας και αλώπηξ] Nicand. Alexiph. V.

185. πιοτέρων ότε βότρυν εσίνατο κηκάς αλώπηξ. Vi-

de ibi Schol. Conf. Benll. ad Callim . fragm .

CCLIII.

Τυη. .

45. πονηρά) Α. δολερά. Conf. Hesych. ubi
excitatur lex . Reg. Ms.

46 . Καλέστης] E Suida H. Stephanus. .

47. Κηληθμός] Vide paulo infra v . κηλεύς.

48. Κηλεός ] πυρί κηλέω liad. 9 , ν . 217. al.

49. Κήλων] Sic dedi e Cod. Κ . qui κήλων

superscr. os. D , rýcv superscr . penultim . cir

cumflexo et ultim. Ο. Α . κήλως. Conf. infra v.

κηλώνιον.

5ο. θερμός εις συνουσίαν] Facit huc Hesychii

interpretatio κήλων . . . όχευτης πεύσις. [An πόσις ?]

Vid. Eustath . 1597, 27 . ubi plura eiusdem ge

neris nomina, et 1689, 43. ubi rectius a xohéme

deriuatur.

. 51. παρά τον κήσω] Referatur ad κηλεός.

Vid. Εtymol. 5ιο , 27.

52. Κημός] Vid. omnino Schol. Αristoph.

Equit. v. 1147. cilantem ex Aeschyl. Lycurg.

και τούδε κημους στόματος. Κημον describit Xe

noph . Equ. 5 , 3 . Conf. Hesych . et Suidam ,

Polluc. I , 148. ibique not. Psalm . XXXI , 12.

εν κημα και χαλινό.

53. Κήνσος. το νόμισμα] επικεφάλαιο» Ηesych.

Vid. Casaub. Exercitt. Αntib. XVI, 6. Salmas.

ad Script. H . A . p . 215. et Interpr. ad Matth .

XVII , 25.

Gg88
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Κήπος. * ο καταπνεόμενος τόπος προς ανάπαυσιν. Κηλεύς. 6ο παρα το κηλεϊν και τέρπειν. οίον:

παρά το κάπω, το πνέω, κάπος και κήπος. κηλιθμω δ' έσχοντο " κατα μέγαρα.

+ Κήρυλος. » και των αλκυόνων άρδην. το δε κηλιθμός οιονεί κηλιδιθμός και κατά

+ Κησος. όνομα ποταμού. Η συγκοπην κηλιθμός. ούτως εύρον εν υπομνήμα

Κηφήν. είδος μελίσσης. έστι δε αργόν. τινές δε τι Οδυσσείας.

τους υδροφόρους των μελισσών κηφήνας λέγουσι. Κήρυξ.14 ως παρά το πτερόν γίνεται πτερώ και

Κηώεις και κηώδης.58 ευώδης και τεθυμιασμέ- πτερύσσω, ούτως και παρά το έρω , το λέγω,

νος οίκος. έρύσσω και ηρύσσω και πλεονασμό του και κη

Κής . ο σκώληξ. ρύσσω, ο μέλλων κηρύξω. ούτως και αποβολη

Κηδεός. 7 ο νέκυς, ο Φροντίδος και κηδεμονίας του ο κήρυξ.

άξιος της κηδεύσεως, παρά το κήδω, το φροντί- Κηώεις, επί του θαλάμου. παρα το κέω, το κοι

ζω, γέγονε κηδεύω, κηδεός, ως Φωλεύω, Φωλεός.

Κηδεστής.58 και κατ' επιγαμβρίαν συγγενής. του. °° ώρσο κέων ώ ξεΐνε.

τέστιν ο πατήρ της γαμουμένης , και αυτός και γέγονε κεώνεις και κηδεις , και εις το κοιμάσθα

γαμών. παρα το κηδω ρημα όνομα κηδος, έστιν εργασμένος. σημαίνει δε τον τεθυμιαμένον θά.

η κατ' επιγαμίαν συγγένεια. επεί εκ προνοίας λαμον και οικον. απο του τα θυμιάματα εις

και κηδεμονίας συνίσταται, παρά το κηδoς oύν αυτόν καίεσθα.

κηδεστής. [ή παρά το κήδω. το δε κηδεστης] Κηφισσός. όνομα ποταμού.

οξύτονον ως προςηγορικόν , το δε κύριον όνομα " ( Θηλυκόν.)

βαρύτονον. ως θύω, Θυέστης. Κηδεμονία. Φροντίς.

Κήδιστος. Φροντιστικώτατος. Κηδεία. 7 η ταφή. και η συγγαμβρία. 68

9ος μοι κήδιστος έτάρων ήν κεδνότατός τε. Κηδαλία . χώρου. .

και ώςπερ παρα το κάλλος γίνεται καλλίων, Κηκίς. η οξύτης. 2

και το υπερθετικόν κάλλιστος, ούτως ούν παρα Κήλη. το πάθος. ” και κηλήτης. "

το κηδος κήδιστος. Κηλίς. δ ρύπος. και κλίνεται κηλίδος.

μωμα . 65

ς

54. Κήπος] Vid. supra v. κεφαλή et not. 26. 63. εν υπομνήματι] Α. υπομνήμασιν, Couf.

55. Κήρυλος ] Vid. Schol. Lycophr. ν. 387. Eustath. 1689 , 33.

750 . Schol. Theocrit. VII, 57. et Ilesych . item 64. Kõgus] Etymolog. 511, 39.

Suidam e Schol, Aristoph . Auib . v . 300. 65. Κηωεις – κοιμωμα] Rel. des, a Cod. κ .

56. Κηώεις και κηώδης] Illud 1liad. χ, ν . 382. Vid. Ειymol. 512 , 28.

al. hoc Iliad. ζ , ν . 433. Vid. infra post κήρυξ. 66. ώρσο κέων] Leg. όρσο. Conf. supra V .

Pro οίκος Α . τόπος . Sequens κής, niale pro κίς, κείων. 1liad. η , ν . 342.

quod vide infra. 67. Κηδεία) Apollon. Rliod. 1 , ν. 1138.

57. Κηδεός ] Leg. κήδεος , φuod pro κήδειος, II , V . 838.

ex Iliad . Ψ , ν . 16υ. κηδεός έστι νέκυς - , Vide 68. συγγαμβρία] Xenoph. Memorab. II , 6 ,

ibi Schol. et conf. Hesych . Distinguc apud Ety - 36. Demosthenem appellat Pollux III, 30. Conf.

mol. 5o9, 47. κήδεός έστι νέκυς · και φροντίδος κ . τ . λ . infra κηδος.

Male cnim colhaerent cum κηδεύω. 69. Κηκίς. η οξύτης] Sic etiam Suidas. Conf.

58. Κηδεστής1 Vide supra post Κηδάρ et Ηesychiuin ibique not. οξύτης dicitur fortasse η

not. 41. Conf. Siurz. Lex. Xenoph. h . v. του καπνού λιγνύς , ut Scliol. Sophocl. Αntig. V.

59. ός μοι κήδιστος] Οdyss. κ , ν . 225.
1008.

το. Κήλη. το πάθος] Conf. Etymol. 5ιο, 4Ι.
6ο. Κηλεύς] ο απατεών. e vet. Lex . Ste

phanus.
γι. κηλήτης] Synes. ep. 4 . εκάλουν αλλή

λους – και χωλός , ο κηλήτης - ,

6ι. κηλιθμό δ' έσχοντο] Κ .κηληθμό superscr. 72. Κηλίς ) Χenoph. Hist. Gr. ΙΙΙ , 1 , 7.

1 . ex 1liad. λ , V . 333. ν , ν . 2 .
δοκεϊ κηλίς είναι τοϊς σπουδαίοις. Sapient. XIII , 14.

62. κηλιδιθμός] Εtymolog. 5ιο, 33. κηλη- πάσαν κηλίδα καταχρίσας. 2. Μacc. VI, 25. Conf.

δηθμός. Hesych. et Suidam .
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δρος • 78

Κήλησις. 72 ηδονή και θέλεις μετα μέλους. ώχετο κηλα θεοιο. 86

Κηπαία. * η έν,το κήπο κηπαία παγίς ισταμένη. παρα τον κήσιο μέλλοντα τον δηλούντα το καύ

Κηπεία. η κήπευσις. σω. όθεν και το πυρί κηλέω, " τουτέστι καν

Κηρουλκός.78 η εις θάνατον έλπουσα. παρά την στικ .

κηρα, την θανατηφόρον μοίραν. Κήναιον. όρος.

Κήρινθος, πόλις. . κήπιον. κηπος. 88

Κηρυκίνη. ράβδος.76 Κήρ.89 η ψυχή , από του δίκην κηρού απομάττε

Κηφηίς. " η Αιθιοπία γη. από Κηφέως. Νίκαν. σθαι τα μαθήματα.

Κηρ. περισπωμένως μεν την ψυχήν παρά το

Περσεύς ήν ποτε λιπων Κηφηίδα γαϊάν. κέαρ. οξυτόνως δε την θανατηφόρον μοίραν, η

Κηλάς.7° η αλώπηξ. το κακύναι επιφέρουσα.

Κηδος.8° η συναλλαγή του γάμου. Κηρύκειον.2° όρος 'Εφέσου. κά και των κηρύκων

Κήδεα." Φροντίδες, λύπα , ή τα κακά. μισθός. " κηρύκιον δε πάσα ράβδος , τ .

Κηκίδιον. 82 το του μέλανος. .

Κηλώνιον.83 ίππος επιβατήριος. παρα το κήλων,
( Ρήμα.)

και σημαίνει τον θερμόν. κήλων γαρ και θερμός Κήδεται.” Φροντίζει.

είς συνουσίαν. ή παρά τον κήσω μέλλοντα , ο Κήεν. * έκαυσεν. και κήσω.

δηλοί το καύσω. Κήκιεν. * εφέρετο. κατέβαινεν. έβρει, παρά το

Κηλόνειον 86 δε το γεράνιον. μικρών και δίφθογ κίω , το περιπατω και πορεύομαι , έκιε, και

γον, παρά το κάλον , το ξύλον , και μετα του πλεονασμα του και και εκτάσει μήκιεν .

νεύειν γέγονε καλόνειον και κηλώνειον, το ανα αίμα δ' ανεκή κιε.96

νευον και κατανεύον ξύλον. . . | Κηλοβλάπτω. 7 απατώ. Η

Κήλον.35 το βέλος το ξύλινον. παρά το κάλον, Κηλάζω. το λοιδορώ.

ο δηλοί το ξύλον. ή βέλος θείον , τουτέστιν Κήδω, το λυπούμαι. και :

αστραπας και βροντάς. – ανάσχεο , κηδoμένη περ.

Gggg 2

3 . Κήλησις] Conf. Suidam et Laertium in λανηγοισι. VI, 119. αντλέεται κηλονηϊω. Conf. Pol

Zenone scgm . CXIV . . Inc. VII , 143.

74. Κηπεία ] Scil. παγίς. Conf. Suidam. 85 . Κηλον] Εtymolog. 5ιο , 21. seq. •

* 75. Κηρουλκός] Lycophr. ν . 407. 86. ώχετο κήλ.α θεοίο ] Iliad. 4 , τ . 53.

76. Κηρυκίνη. ράβδος] Αdde e Suida ή του 87. πυρί κηλέω] liad. 9 , ν . 217. al. .

Ερμού . Conf. infra v . κηρύκειου. 88. Kήπιον. κήπος] Anreferendum ad TEu

" . Κηφης Κ . κηφίς. Conf . Αpollodor. cyd. ΙΙ, 62.? Vid. ibi Duker. et Eustath. 407, 40,

Lib. II , 4 , 2. Εtymol. 512 , 14. 89. Κης] Εtymolog. 51, 11.

8 . Νίκανδρος] Alexiph. ν. 100. Περσεύς ήν 9ο. Κηρύκειον ] Vide Suidam , Etymolog.

ποτε ποσσί λιπων Κηφηίδα γαίαν. Vide ibi Sclnei - 511 , 52.

derum . αι . μισθός ] Conf. Harpocrat. ν . κηρυκία.

79. Κηλάς] Agnoscit Suidas. Si vera lectio, 92. κηρύκιον] Thucyd. 1 , 53. init. Vid. ibi

est από τον κηλεϊν , θέλγειν, εξαπατάν. Supra κηκάς. Schol . Xenoph. Memorab. IV , 4 , 17. Variat

8ο. Κηδος] Thucyd. I1 , 29. το κηδος Παν. Scriptura ; vid. Polluc. VIII , 138. ct Schweig

δίονα ξυνάψασθαι της θυγατρός. Vid. Pollux II, 3ο. hacus. ad Ρolyb. III , 52 , 3.

- 8ι. Κήδεα] λυγρά. Πiad. ε , ν . 1566. al. 93. Κήδεται] Iliad . β , V. 27. al. .

* * 82. Κηκίδιον] a κηκίς. ήτις είς το μέλαν εις. . 94. Kγεν] 1lind. , . 359.

πέμπεται. Vide supra. 95. Kήκιεν] Odyss. ε , ν . 455. Etymolog.

" 83. Κηλώνιον Ειymol. 520, 5ο. Vide sta - 51ο , 19. Vid . Ruhnken. ad Tian. p. 30.

pra κήλων. Mosciiopul. περί Σχεδ. p . 57. Wes 06 . αίμα δ' ανεμήκιε ] Iliad. η , y . 262. μέ.

seling. ad Herodot. I , 192. λαν δ' ενικήκιον αίμα.

84. Κηλώνειον] Sic cliam Etymol. 1. C . Sed 97. Κηλοβλάπτω] Leg. Κηλά. βλάπτω, άπα

ab aliis scribiiur xohárecon, v. c. 1oych. Hero - rão ut apud uislam .

dot. Ι , 193. [ubi vid. Wes:«ching.} αρδόμενος κη 98. ανάσχεο, κηδoμένη περ ] liad. 4, τ. 586.
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2οίμαι παρά το καίεσθαι είρητα τους γαρ

λυπoυμένοις έπεται η εκκαυσις.

Καλήσαι. θέλξαι.

Κημω.1°° χαλιναγωγώ.

Κηρύσσω.' παρά το γηρυς, και σημαίνει την φωνήν,
κατα τροπην του γ εις και . ή παρα το έρύσσω,

ηρύσσω, και πλεονασμα του και , κηρύσσω.

Κηρόθ.. έκ ψυχής.

ει δέ τοι Ατρείδης μεν απήχθετο κηρόθ.

. . μαλλον.

Κήχος. προ ολίγου, ή όπου.

Κίκυς. ο οξύς , ο ισχυρός. σημαίνει την ισχύν.

. παρα το κίω, το πορεύομαι . ο γαρ ισχυρός εκ

και της κινήσεως φαίνεται .

Κιλίκιοι.’ δασείς, κιλίκιοι τράγοι. τοιούτοι γαρ οι

εν Κιλικία γίνονται τράγοι. όθεν τα έκ τριχών
και

εκτιθέμενα κιλίκια λέγονται .

Κ . Α . και λατή. 8

κ . β . 9 ποταμός.

Κιμμερίους. " φησίν Ηρακλείδης ο Ποντικός, υπο

κάτω του Πόντου είναι τους Κιμμερίους. Η αει

γαρ οι τοιούτοι εν χειμώνι εισίν. κέρμερον

γαρ " λέγουσι την ομίχλην. και Σκυθικόν έθνος

οι Κιμμέριοι.

1 Κίνιψ . ο λιμήν.1

Κίναιδος." ο πόρνος, ο ασελγής. ο κενός αιδούς.
ούτως Διονύσιος. ή παρα το κινείν τα αιδοία .

ούτως Ωρος ο Μιλήσιος.

Κίναδος. και επί των θηρίων. παρά το άρδην κι

νείσθα. πολυκίνητα γαρ τα θηρία. οι δε κατα.

ποθήναι υπό του κινάδεος.14 και το κινάσει. "

η οπου ,

TO TOU

Το κ μετα τού Ι.

(' Αρσενικόν.)

Κιανός, πόλπος.* και Κιανίς ποταμός.

Κιβυρραιώτης, τοπικόν.

Κίβδηλος, αδόκιμος, απερριμμένος.

Κιθαιρών. όρος εν τη Βοιωτία.

99. oίμα ] Conf. Etymolog. 5o9, 23. μερίους. Scribitur καμμερος et κέμμερος apud

100. Κημα ] Xenoph. Equ. 5, 3. Vid. su Hesyclium. Κίμμερος σκια apud Lycophr. 1427.

pra κημός. ubi vid . Schol. Caligine enim et nebula tectam

1. Κηρύσσω] Εtymolog. 5ι1 , 37. fuisse Cimbrorum regionem indicat Homerus

2 . κηρότι μάλλον] . Iliad. ι, ν . 3οο. Odyss. λ , ν . 14. Conf. Strabon. Lib. Ι. p . 6 .

3 . Kõixos Vid . Albert. ad Hesych .. ubi Glossa autem ad locum Homeri pertinct. Scho).

glossa nostra excitatur e Lex. Reg.Ms. Etymol. Aristoph . Ran . 189. ' H 's Kepßspious ' Tove's ' zej

512, 23. 682 , 52. παρ' Ομήρω γράφουσιν · ενθάδε Κερβερίων , αντί του

4. Kιανός. κόλπος] Leg. Kιανός κόλπος , scil. Κιμμερίων. Schol. ad Ηom. 1. c. ένιοι χειμερίων :

in Cio, ct pro Kιανίς ποτ. leg. Kιανός. Νisi pro οι δε Κερβερίων , ας Κρήτης. [An ex ο σοφός Kράτης

ποταμός leg. πόλις. Κιανίδος γαίης Apollon. I , V . factum est apud Etymol. Σοφοκλής ?] Ad lectio

1177. ubi vid . Schol. nem χειμερίων facit obseruatio nostri: αεί – χει

. 5. Κιθαιρών] Α . male Κιθαιρόν. Saepius μωνι εισίν.

memoratur Xenoph. H . Gr. V , 4 . 12. Κίναιδος ] Εtymolog. 514, 15. utram

6 . Kixos} Vide Suidam , qui i porrexüs di- que etymologiam afferens posterioris auctorem ,

cit denotare τον ισχυρόν, θηλυκώς, ισχύν. Contra Οrum , non appellat.

Etymol. 513 , 33. κίκιν dicit ισχυρών & κίκυς, 13. Κίναδος] Εtymol. 514 , 5. Conf. Schol.

iogus: quod semel exstat apud Ilomer. Odyss . Aristoph . Nub , 447. Suidam , Harpocrat. Thom .

λ , ν. 392. Vid. Eustath. 16g1 , 52. Mag. Scliol. Theocrit. V , 25.

7. Κιλίκιοι] Vide not. ad Ηesych. v. κη- 14. καταποθήναι υπό του κιν.] Α . καταποντω

• λίκειοι λόγοι , et Paroemiographos. θηναι. Εtymolog. είρηται δε παρα Μιλησίω" οι δε

8 . Κίμβρος. Ο ληστής ] Afert Suidas locum καταποθηνα - , Hecalaei historici fortasse lo

de Cimbris , populo , a quo forte latrones dicti cum esse dicit Sylburgius.

sunt. Celebres enim ob latrocinia Cimbri. Vide 15. το κινάδει] Sophoclem appellat Ειy

Strabon. Lib . VII. c. 2 , 1. 2. (p . 293. ] Alias mologus. Non puto (cum Brunckio) innui Ajac.

nescio, quomodo latro dici Κίμβρος possit. V. 103. ή τουπίτριπτον κίναδος εξήρου μ' όπου. Νο- ,

9 . Κίμβις] Α . κίμβρις. tatur enim datiuus. και το κινάδει Σοφοκλής. Af

10. Κιμμερίους] Εtymolog. 513 , 44. fert Etymolog. alium quoque locum incerti au

11. κέμμερον γαρ] Οιmissum est ένιοι δε Κεμ. ctoris , nisi fallor , Synesii.
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Ος .

Κινδαψός. * είδος ορνέου. λέγει δε και Διονύσιος,

ότι έθνος εστίν Ινδικόν.

Κίνδυνος. Φοβερου πλησιασμός.

Κίρκος.18 ο κωπηλάτης. ” ή ο Ιέραξ.19

Κιβρός. " και κίτρινος. 23

Κιβραίος, εθνικός. και ο Κιβραίων λιμήν. )

Κίς. ο σκώληξ. και κλίνεται κιός. 14

Κιχηλάς. 5 ο κίχλας, πλεονασμα του η. κρεά-

των ορνίθασι κιχηλών.

Kίων. 7 από του κλειν και ανιέναι εις ύψος. παρα

το την ιων μετοχην γέγονεν Kων και κίων, του

το οι Αττικοι αρσενικώς 28 λέγουσιν , οι δε "Ιω

νες θηλυκώς.

Kifçıs.” Çwoy.

Κιγκλισμός.3° αντί του τάραχος. ούτως Μέναν-

δρος . από μεταφοράς της κιγκλίδος. "

+ Κιλλαγητής.'' όνειλάτης.

+ Κίλλοι. ” όνοι. Η

1210

Κίνιφος. * ο ποικίλος.f.

+ Κίγκλος. και είδος ορνέου. Η

Κίμβιξ. * ο φιλοχρήματος.

Κιχλισμός, μικρος γέλως.

( Θηλυκόν.)

Κιαρος. όνομα πόλεως. -

Kία. η μέθη. "

Κιβωτός. ” άφειλε δια της ει διφθόγγου, επειδή

δια το κείσθαι εκεί την βόσιν είρητα . αλλ' η

παράδοσις το έχει. και λέγει " Ωρος ο Μιλή

σιος : ίσως παρά το κίβος γέγονεν, δε σημαίνει

την τροφήν. και κίβισος πήρα ή η κιβωτός.

παρά το κείσθαι εκεί την βόσιν , και σημαίνει

την τροφήν, και εις το κίειν και ιέναι βόσιν

έχουσα.

Κιγκλίς. " το του δικαστηρίου κάγκελον, ή η σω-

λεία . **

,

,

16. Κινδαψός] Α . κινδαλός. Vid. Εtymolog. men h. v. Repetitur infra v. κιγκλίω. Vid . Η.

514 , 34. et Ηesych. Steph. Ind. v . κίγκλος.

- 17. Φοβερού ] D . φόβου. 3ι. κιγκλίδος] Quae et κίγκλος. Vid. Εty

18. Κίρκος Κ . κίρκης, superscriptο η . molog. 513, 1 .

19. κωπηλάτης] Sic etiam Hesychius et 32. Kιλλαγητήρ] Imo κιλλακτήρ, ut Pollux

Suidas. Conf. Hesych . V . xpixos et Polluc. I, VII, 56. et Hesychius, ubi vid . not. Pro ivet

94. Cyrillus meus κίρχος και κοπoλάτης. λάτης leg. ανηλάτης.

20. Ιέραξ) Aristot. Η . Αn. Lib. ΙΧ , 36. 33. Κίλλοι] Ηesych. κιλλός , οξυτόνως , sed

Iliad. & , v. 757. al. Pollux 1. 6. S. 185. κίλλος.

21. Κιρμός] Α. κιθρος. De v . κιρρός vid. 34 . Kive @ os] Sic etiam Suidas, ex quo ta

H . Steph. Ind . men H . Stephanus notanit xivngos eadem expli

22. κίτρινος] i. e. ξανθός , at Ηesych. catione. An huc facit Ηesychii κιναφεύειν , πα

23. Κιβραίων λιμήν] Vid. Ρausan. X . c. 37. νουργεύεσθαι ?

21. Κίς – κιός ] D . κής - κηός , ut supra 35. Κίγκλος] Vide infia V. κιγκλίω.

post κηώεις Κ . κίς superscr. η . Sed male ; scri 36. Κίμβιξ] Vid. Schol. Αristoph. Ρac.

bitur enim xis. Vid . Etymolog. 575 , 31. et v . 696. el Plut. 59o . Not. ad Hesych . v . xlxo

Valckenar. ad Ammon. p . 101. βία. Cyrillus mens : κομβιξ και φιλοχρήματος, κύμ. .

25. Κιχηλάς] Εtymolog. 516, 12. κιχήλας. βιξ scribit Eustath. 1828, 10.

Conf. Αthen. H , 64. Eustath. 1924 , 15. ct 3η. Κιαρος . κίαρ, neglecto ultimaeSyl

Hesych .
labae compendio.

26. κρεάτων – κιχηλών] Εtymologus: 38. Kία . η μέθη] Consentiunt Cyrillus et
- κρέατ’ ορνίθεια κιχηλών. Phauorinus.

27. Kίων] Εtymol. 514 , 54. '
39. Κιβωτός] Εtymolog. 5ι2 , 49. et Plha

28. 'Αττικοί αρσενικώς] Αpud Χenophontem vorin .

Venat. 11 , 4 . βαθείαν κίονα , cl utroque genere 40. και κίβισος] Des. a Cod. K . Leg. κί -

apud Homerum . Conf. Schol. Sophocl. Ajac. Brors. Etymol. 512, 49. (ex Callimacho et He

ν . 108. Eustatli. 139ο, 48. 1399, 5ο. ct Steph. siod. Scut. ν . 224.) et Ηesych. ubi vid. not .

de Dialect. Att. p . 153.
41. Κιγκλίς] Schol. Αristoph. Vesp. 124.

29. Kiggos) K . xígıs, ut Hesych . et Eustath . Equit. 638. Etyinolog. 513 , 4 .

391, 36. Vid. H . Steph. Jnd. v . κεϊρις.
* 42. σωλεία] κ . σωλέα. ΑΙ. σωλαία. Εst 30

Ο 3ο. Κιγκλισμός - Μένανδρος ] Α . κιγλισμός. lea pars templi elatior , in quo erat bema , can

Ex nostro Phauorinus. Notelur Meuandri no - cellis septum . Vid . Cangium h . v .

.

1 . 42. owadymo
log

. 513,ristoph. Vesp. 134.
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Κιβωτός. δια του γράφεται , τώ λόγω του θλί-

δήσατο. 15

Kιδαρις. * περίθεμα κεφαλης εύκοσμον , δι' ου οι

ιερείς το παλαιον εκοσμούντο. ή εκ τριχών και

μελαύκιον. ανήρ παρα Πέρσαις την κίδαριν ανε

Κιθαρις.16 παρά το κείθειν τον έρωτα.

Η Κικονία. γη.1 .

Κιμωλός. νήσος.

Κιμωλία. νήσος. και ο γύψος. "

Κίμαρα. τόπος .

Κιναύρα.18 ή των τράγων δυσοσμία.

Κιννύρα. όργανον μουσικόν.

Κίνησις.5° αγών, πόλεμος, σεισμός. ή κίνησις

εστίν η εντεύχεία " και εντελέχεια του δυνά-

μει , καθο τοιουτόν έστιν δ' ήν. κίνησις θεωρεί-

ται εν τη ουσία , και εν τω ποσο και το ποιώ,

και εν τη που κατηγορία . εν μέν τη ουσία γέ-

νεσις και φθορά εν τω ποσό αύξησις και

μείωσις · εν δε τω ποιο αλλοίωσις· εν δε το

που το κυκλοφορούμενος και το επ' ευθείας

κινούμενον, και καλείται το μεν πρότερον περι

φορά το δε δεύτερον απλως επ' ευθείας κίνη

σις. επτα δε εισίν εν τη που κατηγορία κινή.

σεις : τουτέστιν αι τοπικα και μεταβατική η

άνωθεν η κάτωθεν η εντός ή εκτός· η δε

ξιά ή αριστερα και η κυκλοφορουμένη.

Κίος. πόλις Μυσίας. από Κίου του ηγησαμένου

της των Μιλησίων αποικίας. το εθνικόν Κιανός.

+ Κίσημις. το κισήριον, παρά το εν τω κινείσθαι

σαίρειν. +

Κίσσηρις. βούνευρον. 3 ή είδος ομαλιστηρίου.18

Κισσία. χώρα. *

Κίσσινα . πόλις ,

Κίσσα. το ζώον.

Κίστη.** η θήκη.

43. δια του τ - θλίβω] Tota glossa deest ad Callim. Hymn. in Αpoll. v. 20. Eiusdem

a Cod. Κ . Νec video, guid sibi velint verba stirpis est κινύρεσθαι, quod inepte a κινείν ουραν

postrema. deriuant Grammatici, v. c . Schol. Apollon. I,

44 . Kiddprs ] Vid . Suidam , Hesychium et v. 292. Rectius Eustath . 1091, 61. Conf. lin .

Interpr. ad Ρolluc. Χ , 162. etc . 45. Vide not. ad Ηesych.

• 45. ανεδήσατο ενεδήσατο Pliauorinus, qui 50. Kivmors] Haec totidem fere verbis le

nostrum expilauit. Postrema tantum verba Ety - guntur apud loh . Damasc. Dialect. p . 63 . (Paris .)

molog. 513 , 16. Alia Suidas.

46. Κιθαρι.] Εtymol. 513, 22, Eustath.
5ι. εντεύξεια] Ηanc v. non habet Dama

381 , 4 . '
scen. et vitiosa irrepsisse videtur pro εντελέχεια ,

4η. Κιμωλία - γύψος] Schol. Αristoph. :
Ipse Aristoteles κίνησιν τήν του δυνατού , η δυνα

Ran . v. 725. μία των Κυκλάδων νήσων αύτη η Κι.
τον, εντελέχειαν dixit, Physic. III, I . Conf. V , 2 .

μωλία , νιτροποιός γη , εξ ης το νίτρον. Conf. Sui
Haec explicant, quae apud Nostrum sequentur.

dam v . Κλειγένης.

48. Kιναύρα] Cod. A . exponit η οσμή των 52. Κίσηρις - σαίρειν] Totidem verbis Ely

προβάτων. κινάβρα Ηesycli. et Schol. Αristoph. mol. 515 , 28. et Phauorinus, sed satis obscure,

ad Ρlut. ν. 294. ubi κιναβραν. Sed κιναύρα et
Conf. Suidaw . xich psov prorsus ignotun Lexicis.

iam Pollux II , 77. Sed scribendum xivdBp4 ,
Cum Etymologo conf. Schol. Lucian . I. Iud .

ut docent loci Lucianei, I. Dial. Deor. X , 372. Voc. p. 86. ibique Hemsterhus.

ubi vid. Schol. I. Dial. Marin. I, 29τ. κινάβρας 53. Κίσσηρις. βούνευρον] Sic etiam Hesy

απόζων ώςπερ και τράγος. 11 . bis Acc. 802. JII. Dial. chius, ad quem laudatur Lex. Reg. Ms. totidem

Meretr. 297. Quare etiam apud Polluc. leg. verbis. Sed quomodo riconos sit Boureugoy [de

κινάβρα ; frequentissime enim & ct 3 permutan- quo vid. Cangium, Μeurs. et Suicer.] non in

tur. Etymolog. 515 , 2. xuvespa , addens o nouj telligo . Toupius Emend . in Hesych . II . p . 190.

πήρα. Contra κιναύρα est Ηesychio το άμα ημέ. excitat versum Alexid. [ap. Grotium p. 577.]

ρα ψύχος. Cyrillus nucus κιναύρα [sic] , aperte sed nihil facit ad rein.

pro κινάβρα. , 54. ομαλιστηρίου κ . ομαλίστρων. . Unde

. 49. Κιννύρα] Vulgo κινύρα, Variant libri κισσηρίζειν , putnice laevigare.

Ioseph . Ant. Iud. VI, 8. extr. VII, 4 , 2 . Ex 55. Κισσία. χώρα ] Herodot. VI, 13. Conf.

ipsa yoce bebr. 1993 . 1. Reg. X , 5 . 2 . Reg. VI, Stanlei. ad Aesch . Pers. v . 17.

5. al. quam Alexandrini modo nivúpay reddunt, 56. Kiorn ] Conf. Hesych . et VV . DD. ad

modo κιθάραν et ψαλτήριον. Vid. Ez. Spaniem. Thom. Mag. p. 532.
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ΟΥ .Κίτωρα. πόλις. τινές δύο ττ γράφoυσι.

+ Καφήν.57, η αλώπηξ.+

Κιχώνας.18 τα μεσόσκελα.

Κίνησιν. κίνησιν ο θεόλογος Γρηγόριος 59 την του

θεου προς εαυτόν επιστροφήν τε και σύννευσιν.

εκινείτο μεν γαρ ο θεός του οικείου κάλλους

την αίγλην θεωρών. εκινείτο δε βλέπων και

τους τύπους του κόσμου , ους έστησεν εν τοις

ιδίοις μεγάλους νοήμασιν ο κοσμογόνος νους.

( Ουδέτερον.)

Κιβύσιον. φλασκίον. 6ο

Κίβδηλον. " αδόκιμον. απερριμμένον. από ιστορίες

τινός. οι Αθηναίοι τα προς τους Χίους μίσει

Φερόμενοι , εν τοις αδοκίμοις εαυτων νομίσμασι

τον του και τύπον εγχαράττοντες απέρριπτον

βδελυττόμενοι. κυρίως δε λέγεται κίβδηλον το

υπόχαλκον χρυσίον. + επειδή τα κακυνόμενα

πάντα ή τη ύλη το κακύνεσθα έχουσιν, ως

τουτο, ή τω είδει. t

Κίκι. 3 είδος ελαίου.

+ Κίλον. βιανόν.34

+ Κίμωρα. 5 τόπος. Η

Κινάμωμον.“ο άρωμά τι μυρεψικόν.

Κιννάβαρ. 7 χρώμα κόκκινον. και κλίνεται κιν

ναβάρεως.

Κινώπιον. όρνεον.88 και κινώπετα, ερπετά, τα αει

κινούμενα εν τω πέδω. [ κινωπεδα και κινόπετα.

ούτως Ωρος ο Μιλήσιος.]

Η Κιόκρανoν. το άκρον του κίονος.Η

Κιβρόν. το κίτρινον.

Κισσάβιον.7° ποιμενικόν ποτήριον. ίσως από του

κισσού, εξ ου κατεσκευάζοντο τα ποτήρια, κοι

νοτέρως δε και επί πάντων των ξυλίνων ποτη

ρίων η λέξις τίθεται, παρά το κεχύσθω εις

αυτο τον οίνον. οίον χύο, χύσω, χυσσύβιον και

κισσύβιον. Ησίοδος : 21

ολίγω δ' είσεται κισσυβίω.

Κίτιον. τόπος.

Κιτρίoν.72 ή κέδρος.

Κίτρον. ο καρπός.

57. Ko@ hr ] De hoc monstro prorsus été. Callim . H . in Iou. V . 25 . Etymolog. 513 , 57.

Xw. Adde tamen Hesychii xidá©n et xirdán. Koráneoy tamen etiam Phauorinus totidem verbis.

58. Κιχώνα ] Sic etiam Phaaorinus et ex 69. Κιόκρανόν ] Sic ctiam Etymol. 514 , 52.

Lex. Ms. Cangius, quem vide et v . μεσοσκέλια. et Pollux VΙΙ , 121 . apud quem corrigunt κιο .

59. Γρηγόριος] Οrat. XLII . ουκ ήρκει τη νόκρανον, quod legitur Xenoph. Hist. Gr. IV , 4, 5.

αγαθότητι τούτο, το κινείσθαι μόνον τη εαυτής θεω- ct bis apud Iosephum Ant. Iud. ΙΙΙ , 6 , 2. Dio

pio . llla sunt verba Nicetae ad h . 1. dor. Sic . V , 47. et al. restituendum sine dubio

6ο. Κιβύσιον. φλασκίον] Vide Cangium in Clesiae. fragm. C . 2 . pro κρισεράνον. Αtque ct- .

utraque v. Illud sine dubio corruptum ex xia iam apud Nostrum xloróxpavox legendum , nisi

βισις , de quo supra. Scribitur etiam κιβίσιον. recentiores forte dixerunt κιόκρανον.

61. Κίβδηλον] Vide Schol. Αristoph. Alib. το. Κισσύβιον] Ειymol. 515, 33. Uterque

v . 158 . Etymol. 512 , 44. et supple Suidam . descripsit Schol. Theocrit. I , 27. Conf. Eu

Conf. Ruhnken. ad Timaeum et Pierson, ad He- stath . 1631 , 60. sq. 1835 , 17 .

rodian . Philetaer. p . 447. 71. 'Holofos] Eius fragmentum Scholiasta

62 . επειδη] Videtur aliquid deesse , v. C . Theocriti sic affert :

λέγεται δε και το πονηρόν ήθος. Vide Herodian. 1. c. – ολίγον δε

63. Kixi] Glossa Herodotca, II, 94. Vide Εσεται κισσυβίω -

not. ad Hesychium . Verum non sunt Hesiodi verba , sed Callima

64. Κίλον. βιανόν] Α1 κίλλιον, φαιόν ? Conf. chi, servata ab Αthenaeo Lib. XI. C. 14.

Hesych . v . rinóx et Polluc. VII, 56 . Και γαρ ο Θρηϊκίην μεν ανήνατο χανδόν άμυ

65. Κίμωρα] Supra κίμαρα . στις

66. Kινάμωμον] Vide Etymol. 514 , 2 . ex ζωροποτεϊν , ολίγω δ' ήδετο κισσυβίω.

Herodot. III , 11 . A fieruntur enim h . l. et Vide Bentleium ct Ernest. ad fragm . Callim .

apud Saidam ipsa auctoris verba , quod non CIX . Idem Callimacho tribuit Macrobius Sa

animaducrtit Kusterus. turn . V , 21. Conf. Schweighaeus. ad Athenacum

67. Κιννάβαρ] Α . Κ . κιννάβαρι. Vide Can- 1. c. Non dubito, quin Schol. Theocr. et No

gium h . v . ster falso apposuerint nomen Hesiodi.

68. Κινώπεόν. όρνεον ] Leg. κινώπετον. Sensus 72. Κιτρίον ] Vide Athenaeumn Lib. III. C. 7 .

est , aues dici xwórétov et reptilia (et foras qur- p . 33. sq. et Etymolog. 515 , 48. e quibus in

drupedes ]. Vide Schol. et Ez. Spanhem , ad ielligitur, cur xirgíox explicetur ý xédpos.
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Κιχώριον.” βοτάνιον. λέγει δε το άγριον εντύ- Κινώ. 4 παρά το τς, ενός, και σημαίνει την δύναμιν,

γίνεται ενω και κινώ.

(“Ρήμα.) Κισσω. 85 μεθ' ηδονής συλλαμβάνω. παρα το την

Kίδναται. * σκεδάννυται , σκορπίζεται. . κίσσαν κισσω. λαγνότατον γαρ η κίσσα, το όρ

Κιγκλίω78 και κιγκλίσαι. το ασφαλίσαι. 7 παρά νεον, και προς τας ηδονας και συνουσίας κατα

την Αττικήν κιγκλίδα , ήτις έστι καγκελοθυ
φερέστατον. ετυμολογείται σε παρα το κίειν και

ρίς. τοιαύτα γαρ σαν α του δικαστηρίου κιγ
μετα σφοδρότητος σεύεσθαι προς το συνουσιά

κλίδες , ίνα ταχέως ανοίγωνται και κλείωνται ζειν.ζειν.

συνεχώς γαρ εισήεσαν και εξήεσαν, γέγονεν ούν Κιχήσατο. " κατέλαβε. και κιχεία το καταλαμ

παρά το κλείω. τινές δε από κίγκλου του ορ βάνω. κιχώ κιχείω , ως τελω τελείω , όψω

νέου. ούτως λέγεται η σεισοπυγίς. και 78 Μέναν . όψείω. απο δε του κιχω γίνεται και κιχάνω.

δρος κιγκλισμός Φησιν αντί του τάραχος. . κιχώ από του κιν. κιχώ το καταλαμβάνω. .

Κίε.79 πορεύου.
Κιχρω, το δανείζω.

Kίω, το πορεύομαι. πλεονασμα του κ. [από του ίω.]
Το κ μετα του Λ.

Κικλήσκω.89 το καλώ. από του κλώ , το καλώ,

γίνεται κλήσκω, και κατα αναδιπλασιασμόν κι
. ('Αρσενικόν.)

Κλεόπας, κύριον. .
κλήσκω, ας τρώσω, τιτρώσκω.

Κλέπτης,87 ο κρυφή τα αλλότρια λαμβάνων επί

Κικυμώειν.3" τυφλώττειν. βλάβη του πλησίον. απο του καλύπτειν καλύ

Κικύω.* το ταχύνω, το ισχύω. και γέγονε παρά πτης και κλέπτης, λάθρα γαρ αφαιρείται .

• το κίκυς. έχει δε και τούτο του κατά την δευ. Κλεβανοί: 19νος.

τέραν συλλαβήν. Κλειτός, ο ένδοξος. κλητος δε και καλούμενος, η.

Κινόμενος, κινούμενος και κιννύμενος.83 αντί κλιτος δε ο κλινόμενος , ι.

του επί πράξιν ορμών, από του κινώ , κιννύω, Κλεινός.88 ο ένδοξος .

κίννυμι. Κλεισοπαλος. 89 και περί τους ίππους ένδοξος.

Κλέψ. -

3. Κιχώριον ] κ . κιχόριον. Ηesychius per

ω . κιχώρεια cx Aristophane Phot. Lex. Ms. κι-

χόρεια Pollux VI, 62. Per & Theophrastus,

Galenus et Dioscorides.

74. άγριον εντύβιον] Α . άγριον τύβιον, D .

αγριριντύβιον. Conf. Bodae. a Stap. ad Τheophr.

81, I. et 855 , Ι.

5 . Kίδνατα ] Iliad. 4 , ν . 227.

76. Κιγκλίω] Εtymol. 513 , 4 . Conf. Schol.

Theocrit. V , 117.

27. ασφαλίσα ] Cod. K . et Phauorinas σφα.

aicos. Duplex etymologia traditur , sed prior,

από το κλείω, inepta. Quamquam igitur non

mutandum áopochitoy , quod etiam agnoscit Ety -

mologus, tamen rectius Hesych . Suid . et Theo

crit . Schol. σαλεύσαι. Conf. Foes. Oecon. Hipp.

ν . κιγκλισμός ct διακιγκλίσα .

78. Μένανδρος κιγκλισμός φ .] Κ . Μέν. κιγ

κλισμός μοι φησίν. Vide supra v . κιγκλισμός.

79. Κίε] Οdyss. γ, ν . 17. αλλ' άγε, νυν 19ος

πιε - ,

8ο. Κικλήσκω] Εtymol. 5ο3, 38.

8ι. Κικυμώειν] Suidas et Ηesych. κικυμωτ .

τειν. κικυμώειν habet etiam Phanorinns. Cogna

ta sunt apud Ηesych. κικυμήίς : γλαίξ. et κίκυ.

μος " γλαυκός. Νam ut γλαυκίζειν , ita κικυμώσσειν

a κικυμίς , μt scribitur a Schol. Αristoph. ν . 262.

afferente verba Callimachi κάρτ’ αγαθή κικυμίς,

ac notante, Homero (Iliad. ξ , ν . 291.] dici κί

μυνδιν [κύμινδιν ]. Conf. Eustath. 986 , 25. et Η .

Steph. Ind .

82. Κικύω] Totidem verbis Phantorinus ;

brenius Suidas , ex quo H . Steph . Ind.

83. κινούμενος κινύμενος Iliad. και , ν . 28ο. al.

84. Κινώ] Ειymol. 513 , 52.

85. Κισσω] Εtymolog. 515, 38. Occurrit

Ps. L , v . 6 . insolenter cum accusatiuo. Kitts

της ειρήνης Aristoph. Ρac. V . 4g6. Vide ibi Schol.

et Vesp. 348.

86. Κιχήσατο] Iliad. δ , ν. 385 .

87. Κλέπτης] Εtymol. 517 , 33.

88. Κλεινός] In Εpigrammate Lais κείται

δ' εν κλεινούς Θετταλικούς πεδίοις , Αnal. III , 284.

Conf. Aristoph . Plut. 772. .

89. Κλειτοπωλos] Scr . κλειτοπωλος , προπας

ροξυτόνως. Κλντοπώλω liad. ε , ν . 654, al.

90. Κλέψ]

et VesP:
Κιχήσατο

κινηολ. 517

Lais κεί ».
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+ Κλέψ.9° ο κλέπτης. Η Κλεωνας.' τόπος. .
Κλήθρος. " δένδρον, και κλήθρη. Κλεψύδρα. όργανον αστρολογικόν, εν ώ ω ώριμη
Κληρονόμος. " παρά το κληρος και του νόμος '' μετρούνται. .

το δε κληρος παρά το κλω. ή δια το κάλον και Κλεϊν, την κλείδα. από του κλεις, κλειδος, κλεϊ.

το ξύλον και κληρος γέγονεν, επειδή έν ξύλω οι "
δα , και συγκοπη της δια συλλαβης κλεϊ.* αλλ'

κληροι έχαράσσοντο.
, επειδή πασα αιτιατική μονοσύλλαβος ένικη αρ

Κληδόνιος, κύριον,
σενική ή θηλυκή, αυτή καθ' εαυτήν ούσα, είς και

Κλαζομένιος. τοπικόν.
θέλει λήγειν , οίον μυν, συν, δρών, τούτου χά

Κλίβανος. Φούρνος ή κάμινος.
ριν προσέλαβε τον και γέγονε κλείν. .

Κλισμός. * η καθέδρα και ο θρόνος ο έχων ανά
18- Κλητή, η καλεστη και η εξοχωτάτη. ως το· αύτηκλισιν. παρα το κλίνω. ,

η κλητη και αγία ημέρα. [ κλειτη δε, κύριον ,
Κλόνος. * η ταραχή.

Κλoιος και κλοια.16 τα σίδηρα, και φορούσαν οι
,

11 1
και η ένδοξος, δίφθογγον. κλίτη δε η κλινο

κατάδικοι. παρα το κλείω, κλοιός. κλείει γαρ
. μένη, ιωτα.]

τα περιτιθέμενα.
Κληδόνος.* μαντείας ή φήμης. παρα το κλέος, ο

Κλωβός, κύριον. . σημαίνει την Φήμην. "Ομηρος»

,
Κλωπας, κύριον.

ημείς δε κλέος οιον ακούομεν. -

Κλων, κλωνός. " το κλωνάριον του δένδρου.
από του καλώ, κλω, κληδων , εξ ου και κλησις

Κλώψ. * ο κλέπτης και ο ληστής. παρά τον ή κάλεσις.

κλέψω μέλλοντα γίνεται κατα αποβολην του ω Κληΐδες. α των ερεσσόντων καθέδρας.

πλεψ , και κλου, και κατα έκτασιν κλών. ως °και φεύγειν συν νηυσι πολυκλείσι κελεύσω.

βλέπω, βλέψ , και βλωψ , ο στράβος, παρά την κλασιν των γονάτων. όθεν και το

Κλιμακισμός. ” πάλαισμα ποιόν. και διακλιμα. μετοκλάζειν , παρα το έγκλαν και κάμπτειν

κίσας.18 το διαπαλαίσας.
τα γόνατα.

, (Θηλυκόν.), Κλαγγή, ποια φωνή.
Κλαζομενη και Κλαζομεναι, πόλις. - °κλαγγή γεράνων ήεροφώνων.

.

90. Κλέψ] Α . κλέψω, κλέψ. ut a κλοπός κλάψ, 100. δικκλιμακίσας] Vide supra suo loco

qnod infra. Ilud adde Lexicis. C. 542.

91. Κλήθρος] Α . κλήθος. Sed vitio inter 1 . Κλεωναί] Mermorantur Iliad. β , V . 57ο.

αρσενικά. Κλήθρη Πiad . ε , ν . 239.
2 . Κλείν - κλεί Reliqua des. a Cod. Κ .

' Etymol. 518, 5. Vid. Interpr. ad Thom . Mag.
92. Κληρονόμος] Εtymolog. 519 , 3.

Moerid . Herodian . et Phrynich.
93. κάλον και το ε.] Dele και.

3 . κλητη – ημέρα] Respicitur ad Exod.
04 . Kλισμός] Εtymol . 520 , 6. respiciens XII , 16. η ημέρα η εβδόμη κλητη αγία έσται υμίν .

ad loca Homeri. Conf. Exod . XXII, 2. sq.

95. Κλόνος] Schol. Apollon. 1, σ. 183. Conf. . 4 . Κληδόνος ] Imo κληδόνος cum i subscr.

Hesychium ct Suidam . Legitur passim apud Vid . Eustath . 1384 , 50 . et 1497, 49. Conf.

Homerum . Wesseling. ad Herodot. IX , 101.

96. Κλοιός και κλοιά] Vide Schol. Αristoph. 5 . " Ομηρος] Iliad. β , V. 486. Ια Codd.

Plut, v . 469. et not. ad Hesychium .

97. Κλων, κλωνός] Vid. Τheoplhrast. Η . Ρ . 6 . και φεύγειν] Iliad. β , ν . 74. Conf. Εty

Lib. I. C. 3 . Lib. V . C. Ι.
. molog. 518 , 27.

98. Κλώψ] Εtymol. 521, 24. Vide supra 1. μετοκλάζειν] Vide infra suo loco.

κλέψ .
8. κλαγγή γεράνων ήεροφώνων] Α . κλαγγα . κ .

99. Κλιμακισμός ] Suidas κλεια . Ηesychius non habet ήεροφώνων . Αtque llaec v. non legi

male κλιμακισκός. Εst idem luctandi genus, tur Iliad. γ , ν . 3 . ad quem locum respici puto :

quod xhipoceno vocat Sophocl. Trach . v . 520 . ούτε περ κλαγγή γεράνων πέλει ουρανόθι πρό.
ibi vid. Schol. Hesych. v. διακλιμακίσας, ubi ήεροφώνων exstat Iliad. σ , V . 5ο5. Conf. Ειymol.

Albert, excitauit Lex. Reg. Ms.
5i6, 19 .

Τom. ΙΙ . Hhhh

impos) liiad: 18 , joi

erat xaéos

Albert.c.cikemi lesych
ophael

. Tracmal
i
, senus,
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Κλίμαξ.° η σκάλα. παρα το κλίνω, κλίνη, [ κλί. Κλέα. το κλέα και χρέα ουδέτερα απο του

ναξ και κλίμαξ, ως χλαίνα, χλαμύς. κλήμαξ κλέεα και χρέεα γίνεται κατα συγκοπήν.

δε, η άμπελος. ή κλίνη ] παρά το κλώ. κλά- Κλείσιον. εν ώ ίστανται οι βόες. κλίσιον " δε , έν.

σιν γαρ λαμβάνουσι τα κλινόμενα, στερισκόμενα θα οι θρόνοι ίστανται, 1 .

της ορθότητος. , Κλητος. το πλήθος. *

Κλισιάδες. " αι δίπτυχοι θύρα . Κλίτος δε, και το μέρος. και κλίμα και κλίματα,

Κλισία. η σκηνή. oίμαι , ότι και τούτο από του τα μέρη και .

κλίνω του σημαίνοντος το περιέχω γίνετα . κλί. Κληθρα. τα κλειδία . από του κλείς γέγονε

νω, κλίσεις και κλισία . κλήθρα. ή από του κλείσω. το δε κλήω και οι

Κλιτύς. ” η εξοχή του όρους. - "Ιωνες δια του η και γράφουσιν, εξ ου και το

Κλυταιμνήστρα, κύριον.
κλήθρα δια του η και ι γράφεται παρ' εκεί

Κλοποφορία. κλωπεία δε μέγα και δίφθογγον.
νοις. ημείς δε το κληθρα διφθογγογραφούμεν.

Κλητώριον. " .
Κληϊσται. ήσφαλισμένα . " Ομηρος : 4

κληϊσται δ' έπεσαν σανίδες πυκινώς αραρυϊαι.

Κλοπιμαίον. 5 το από κλοπης πράγμα.

Κλυστήριον. ιατρικών εργαλείον. και κλυστώ.

( Ουδέτερον.) . - Κλάρια. * τα ψέλλια.

Κλέος, η δόξα , ο έπαινος. κλαίος δε , ο θρη- Κλέος. 5 η δόξα, παρά το καλώ. την γαρ δόξαν

νος , δίφθογγον. πάντες καλούμεν προς εαυτούς.

9. Κλίμαξ Etymol. 519, 55. Habet is a κλειτος κλείτος (apud Ηesych.] Sic & κλητος

etiam κλήμαξ , η άμπελος. quod addend. Lexicis, κλητος ουδετέρως pro substantino , η εκκλησία.

quae agnosciunt tantum κλήμα. Exempla dedit Cangius v . xñtos, ubi e Gloss.

. 10. κλίνη ] Ειymol. 520 , 3. . MSS. verba nostra proferuntur , et apud Ety

11. Κλισιάδες] Conf. Sallier. et Piers. ad mologum pro συνέλευσις legitur συνέλανσις.

Moerid . p . 227. et Doruill. ad Chariton. p . 124 . 19. Κλίτος δε] Α . κλίτος. Seepissime oc

item Hesych . currit apud Alexandrinos. Non est autem uée

12. Κλισία] Vid. Εtymol. 520, 8. et Ηe- ρος απλώς, sed μέρος πλάγιον , ut Suidas. Gloss.

sych. ν. κλίσις. Ms. in Ezech. XVI, 22. τα κλίτη, τα πλευρά.

13. Κλιτύς] Occurrit Iliad . π , ν. 39ο. Αpud Αpollon. I, 595. iderm deuolat quod κλι

Odyss. ε , ν . 43o. Vide ibi Schol. et Eustath. τυς , supra : κλίτεα Παλλήνεια. Vide ibi Schol .

το66 , 14. 1546, 5ο. Conf. Hesych. et Εtymol. Item apud Lycophr. V. 6ρο. ct 7 36. στυφλά

519 , 46. κλίτη. Schol . τραχέα μέρη και κλίματα και ακρωτή.

14. " Ομηρος] Οdyss. β , V. 344. Pro πυ. ρια. pro quo idem κλιτύν , ν. 128.

κινώς D , πυκνώς. * 20. Κλήθρα] K . κλείθρα. Sic in ine D .

15. xhaños de, ó feñvos ] Ignota haec vox Conf. Etymol. 508, 10 . et l'hauorinus, qui 10

Lexicis. Agnoscit Phauorinus. tidem verba habet. Κλήθρα dixit Sophocl. Oed.

16. Κλέα] liad. 1, ν . 189. 520. Odyss. 9, Tyr. V . 1262. 1287. 1294. et Aristoph. Vesp.

1 . 3 . Conf. Etymol. 5 , 7 , 21. 1475.

17. Κλείσιον - κλίσιον] De priori consen 21. το δε κλήω] Κ . κλείω. Legendum puta:

tit Suidas et alet apud Ηesychium V. κλειόων το δε κλείω κληίω - et pro κλήθρα , κλήθρα. Ηae

- όπου ζεύγεσιν ήν τόπος είς στάσιν, κλίσιον Ηesych. enium Ionum Sint forunac , illae Atticorun.

κλισίον] occurrit Odyss. ω, v . 207. ad quem Io 22. Κλητώριον] Vide Caugium h. ν .

eun vid . Schol. et Eustath . Sed discrimen , quod 23. Κλοπιμαίον] Lucian. II. Icarom. 775.

Noster tradit, nullum est. Ιno scriptura tan - κλοπιμαία και νόθα.

tum differunt, etxígios quoque locum denotat, 24. Kúpia ] Vide Cangium et Meurs. h . v .

ένθα ίσταται τα ζεύγη , deinde quemuis ουκετικών Pselli versus: Κλάρια δε τα ψέλλια , κιχλισμός

οίκον ευτελή, ut ait Eustath. 78, 2 . 1957, 51. sq. μικρός γέλως. Κρητίζειν μεν το ψεύδεσθαι , κόβα.

Recte Hesych . quem vide , et Pierson . ad Moe - dos do ó navoūpyos. Kaágic etiam legendum apud

rid. p. 228. Hesycli . pro κλάνια . Cyrill. ineus : κλάρια τα

18. Κλήτος, το πλήθος] Εtymol. 518 , 38. ψέλια.

Suidae exponitur δόξα . Utrumque agnoscit Pha- 25. Κλέος] Εtymol. 517, 19. Sed is et

vorinus totidem verbis hanc glossain habens. Ut iam meliora.
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(“Ρήμα.) Κλίνθη. * από του κλίνω. αιολικόν έστι το τοι
Κλάειν.16 αντί του κλαίειν.

ουτον .

Κλαίω. το θρηνώ. κλώ, το κλαίω."7 και γίνεται Κλυθ . * άκουσον. από του κλύω, κλίμι. και

κατα παραγωγην κλαίω. κλαται γαρ των αν. το προστακτικον κλύθι.

θρώπων η φωνή, και η ψυχή τουτο πάσχουσα. Κλύω. ακούω. παρα το καλώ, κλώ, και σημαίνει

ή παρά το καλώ , κλώ , κλαίω. επικαλούνται το φωνώ, γίνεται κατα παραγωγήν κλύω.

γαρ τους αποθανόντας οι κλαίοντες. [Κλώζω. ” καλώ.]

Κλείζω, το δοξάζω. Κλωπεύω, κλωπιτεύω.38 αντί του κλέπτω. κλο

Κλείω.18 το δοξάζω. παρα το κλέος, κλέω και τοπεύω ” δε μικρόν.

κλείω. ( Επίρρημα. )

Κλείωμεν. 19 ονομάσωμεν. [ παρα το κλείω, η Κλαγγηδόν. μετα ήχου.

παρά το κλύειν , ό εστιν ακούειν. 11 Κλήδην. 1° κλητικώς· καλεστικώς. '

Κληδονίζεται. ° μαντεύεται ή Φημίζετα. . : Το κ μετα του Ν.

Κλυδωνίζεται. " αντί του ταραχίζεται . ψιλον
('Αρσενικόν.)

και μέγα.

Κναφεύς. » και τα δέρματα ξύων. παρα το κνά
Κληίζω. και το δοξάζω , το καλώ.

πτω, όπερ έστιν από του κνω, το ξύω.

Κλιμακίζω. το ανατρέχω.38 Κνεφαίος. και σκοτεινός .

Hhhh 2

Prioris vero et ex
Arriano, anud Hom . Iliad, ks

26. Κλάειν] Scrib. κλύειν cum 1 subscr .

27. το κλαύω] Leg. κλάνω, ut apud Etymol.

516 , 5ι.

• 28. Kasiw ] Odyss. p , v . 418. syco do y os

κλείω κατ' απείρονα γαίαν.

29. Κλείωμεν] Apollon. Π , ν. 689. τήν δ'

δερήν κλείωμεν. Schol. καλέσωμεν. "

" 3ο. Κληδονίζεται] Vide Bielium in Thes.

h. v . Cyrillus meus breuius: κληδ. μαντεύεται .

Rectius scriberetur κληδονίζεται. Ηesychius: κλη-

δωνήσαι. quod non erat mutandum in κληδονίσαι ,

sed in κληδονήσαι , neque sollicitandum ακονήσαι.

Euripid. Herc. Fur. V. 1288.

γλώσσης πικροΐς κέντροισι κληδονούμενοι.

Nisi apud Hesychium latet utrumque vcrbum ,

ut saepe.

31. Kaudwidetay ] Vid . Interpr. ad Eph .

IV , 14. Elsner . Obs. Sacr. Τom. ΙΙ . p . 213.

Abresch. Lect. Αrist. p . 48. Albert. Obseru.

p. 37ο.

* 32. Κληίζω] Apollon. IV, ν . 153. Euripid.

Med. ν . 836. Suid . κληΐσατε' υμνήσατε, δοξάζω

non habet K .

• 33. Κλιμακίζω. το ανατρέχω] Malim ανα -

τρέπω. Quamquam ανατρέχω etiam Phauorinus.

Vide Ηarpocration. v. κλιμάζει , qui παρατρέ-

mul , et Suidam . Non est cnim dubium , quin

apud Ηarpocr. legendum είt κλιμακιζει, ut Smi

das, ex alio Glossatore, ad eundem Dinarchi

locum habet.

34, Κλίνθη Πiad. ψ , ν. 232. -

35 . Kū9 ] Iliad . a , v . 3.7 . et saep .

: 36. Κλύω] Εtymolog. 520, 33.

37 . Κλώζω] Vide Hesychium et Suidam

ibique Kusterum . Locus apud Suidam , nisi

fallor, Synesii est de Andronico. Sed non pla .

cet apud Nostrum καλώ.

38. Κλωπεύω, κλωπιστεύω] Κ . male λωπισεύω.
Prioris verbi exemplum affertur e Xenoph. Rep.

Lac. II, 8 . et ex Arriano.

39. κλοτοπεύω] Semel apud Ηom. Iliad. τ .

V. 149. Etymol. 521, 23. κλοπιτεύειν, κολοπιτεύειν,

υπερθέσει του λ .. quae dubito , utrum referenda

sint ad κλωπιτεύειν, quod praecedit, an κλοτοπεύειν,

quo Alberti refcrt in not. ad Hes. Quod si

placet, legendum apud Etymol. κλοτοπεύειν , κα

λοταπεύειν , υπερθ. του τ . Varie enim vulgatum

interpretatos esse Grammaticos docet Eustath .

1177, 4 . ct Schol. Venet. et legisse quidam vi

dentur κλοπετεύειν. Sic prius, scribendum κλω.

πιτεύειν.

40. Κλήδην] Iliad. ι, ν . 11. Conf. not. ad

Hesych.

' ' 41. καλεστικώς] Sic etiam Phauorinus. Sed

suspectum mcrito hoc monstrum . An legendum :

κλήδην [ scil. κικλήσκειν] κλητικώς καλέσαι. Αpol

lonius silnili ellipsi : κλήδην το καλέσαι. [ Vide

ibi Villoison.] ubi forte excidit κλητικώς. Conf.

Eustath. 732, 57.

42. Κναφεύς ] Vid. Εtymol. 521, 40. Conf.

Thom . Mag. et Moerid.

43. Κνεφαλος] Αristoph. Vesp. v . 124. Lys,

ν. 327. Xenoph. Rep. Lac. 13 , 3 . Obiter mo

neo , locum Aristophanis, quem laudat Suidas,



1223 ΚΝΙΔΙΟΣ
1224ΚΝΑΦΕΙΟΝ

Ακον τας

- κνή τυρον 5

Κνίδιος. τοπικός. κνίδειος δε καρπός, δίφθογ- Η Κνίδη. βοτάνη στυπτική.Η
γον το δει.

Κνημίς. το υπόδημα, ή η κάλτζα33
Κνόσαρ. 5 και ξηρός.
Κνυζηθμός.** η ασαφής των κυνών βοή. και ο

Κνηστις, η μάχαιρα. το πληθυντικόν τας κνή
στεις.

κλαυθμός.

Κνώψ.17 ο τυφλός.
Κνησμός, ο τραχύς τόπος. του Ψελλού: 8 κίμ-

κνήστι χαλκεία – .

Κνίδος. νησος. και Κνιδίη.

βιξ ” ο φιλοχρήματος, [κνησμος ο τραχύς τό- Κωδ. 50 και φειδωλο

πος.]
( Θηλυκόν.) . . Κνίσσα. 7 το λίπος, ή και των κρεάτων αναθυμία

Κνήμη. ° ή του σκέλους τραχύτης. από του κινώ,
σις. παρα το κανω, κνίζω, ο μέλλων κνίσω, και

κινήμη , και κατα συγκοπην κνήμη, οιονεί τα
κνίσα. το δε κανω18 σημαίνει το ξύω. κνησμος2

της κινήσεως αίτια . Ιστέον, ότι τα έμπροσθεν
γίνεται κατά της όσφρήσεως.

λέγεται αντικνήμια, το δε όπισθεν γαστροκνή
Κνωσσός, πόλις. και Κνωσσία.

μιον. κυρίως δε κνημα, λέγονται τα διαιρούν ( Ουδέτερον.)

και τα ξύλα την χοινικίδα του τροχού. σημαίνει Κνάφος. ακανθώδές τι, και ξύουσι τα μάτια. '

δε και τας εξοχές και προβάσεις, και καθύ- Κναφείον. εν και τας εσθήτας κνάπτουσιν, ό εστι

δρους τόπους των όρων. βάπτουσι. 1

τών ανα.. . ..

κα
ι

το δε κι ο «νεω,

οσθε
ν

Ran. τ. 1391. vitiose ab hoc scribi. Habet enim 49. κιμβιξ ] Κ . κίμμιξ. Vide supra.

κνεφαλος pro κνεφαίως. Sed Schol. κνεφαίος le 5ο. Κνήμη ] Vid. tymolog. 521 . extr . et

gisse videtur , male . Hesychium .

44. κνίδειος δε καρπός] Suidas κνίδιος, quem 5ι. κυρίως δε κνημα] Vid. Schol. Pind. Pyth.

admodum in versu Eubuli apud Athenaeum IV , v . 380 . Eustath . 598 , 4 . Hinc apud Ho

Lib. ΙΙ . p . 66. meruna currus κυκλα χάλκεα οκτάκνημα. Conf. ,

κόκκον λαβούσα κνίδιον ή του πεπέριος. Polluc. VΙΙ, 115. Χ , 53.

sine dubio metri causa ; rectius enim scribitur 52. ópāv Hesychio xvídeoyu sunt etiam odor

κνίδειος, 2 κνίδη. Sic Dioscorid. scribit Lib. IV . ανώμαλοι και αναντώδεις. Sed Etymolog. 1. c . re

c. 172. 173. Quamquam apud Theophrast. Lib . ctius , certe Nostro ; Moj rus izoxca's ~ Tüy opwy

IX. C. 21. scribitur κνίδιος κόκκος. Vide Bodae. - κνημους λέγονσιν , ως το Ίδης εν κνημoίσι. Iliad. β ,

& Stap. p. 184. V . 821. Videtur etiam apud Ηesychium con

45. Κνόσαρ. ξηρός] Suidas: Κνίσαρ ξυρός. fundi cum κνημός , ut et in sequ. glossa. Con

[žngós apud Suidam reperit ctiam Il. Steph . conf. fusio forte orla , quod leuiter tantum adspexit

Pollux Χ , 177.] llud a κνίζω. κνόσαρ etiam Cy - locum, in quo crant ποταμοί κάτω κνήμης ρέοντες.

rillus. 53. κάλτζα] Vide Caugium . V.

46. Κνυζηθμός] Οdyss. π , ν . 163. Pro 54. Κνηστις] Εtymolog. 522, 14.

prium canibus xvýlety. Pollux V , 64. 86 . Schol. 55. κνή τυρον] liad. λ , v. 638. Κ . κνήτυρον.

Theocrit. II, 109. VI, 30. Aristoph. Vesp. v. 971. 56. Κνιδείας Κ . κνιπεία φειδωλή. κνιπεία af

47. Κνων] Conf. Suidam et H . Steph. Ind. fert etiam H . Steph. Iud. Κνιδεία deriuari pos

Sed legendum videri possit κνίψ , cui cognatas vo. sit a κνίζειν. κνίζειν κύμινα de auaris.

Ces reperies apud Ηesychium κνιποί τους οφθαλ. 57. Κνίσσα] Εtymol. 522, 21. κνίσα . Conf.

μούς, κεκνιπωμένοι, et κνιπότης apud Hippocratem. not. ad Ηesych. et H . Steph. h . ν .

Item Ηesycli. κνίπες όμματα περιβεβρωμένα. In 58. το δε κνω) Sic dedi e Cod. K . In Codd.

Cyrillo meo scribitur κνόψ.
A . D , το δε κυρίως. Νisi legendun: το δε κνώ

48. Κνησμός - Ψελλού ] Sic etiam in re- κυρίως το ξύω.

liquis versibus Pselli scribitur κνησμός, et apud 59. κνησμός] Aliter Etymologus, scribens

Cyrillum . Sed mihi videtur scribendum potius κνισμός.

κνημ's. Ηesych. κνημούς . , τραχείς . . τόπους. 6ο. Κνάφος] Ειymolog. 521 , 36. Ηesych.

Item Etymolog. 522 , 20. Κνημός και τραχύς κα Suid. Schol. Αristoph. Ρlut. 166.

σκληρός τόπος. Saepius hoc sensu apud Ηome- 6ι. κνάπτουσιν, ό εστι βάπτουσι] Nanι ο κνα .

rum .
φεύς βάπτει τα μάτια , i. e, πλύνει.

Cyrillo. Kovo mesto
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A

Κνέφας. .. το σκότος. δια το κενον είναι φάους, παίνειν τους καρπούς αυτής. και γαρ ει μη

κενέφας και εν συγκοπη κνέφας. και κνέφος. τουτο ήν , απώλoντo αν οι καρποί αυτης έκ της

ως ούδας, ούδος. ούτω πολλής υγρότητος , ως γεννώσας σηψιν

Κνισσάριον.83 το μικρόν λίπος. αυταίς.

Κνώδαλα. + κυρίως μεν τα θαλάσσια θηρία, δια Κνήσας, ξύσας, το δε λυπήσας, ι, ως από

το εν αλι κινείσθα , κινόγαλα τινα όντα. ποτέ του κνίζω.t

δε και τα χερσαία, δια το υπό κυνων αλίσκε. Κνύειν. " κρούειν.

σθα . Ησίοδος: 65

κνώδαλα , όσ’ ήπειρος πολλα τρέφει ήδε
Κνυζόμενος, επί κυνός. και κνυζώσαι αντί του

λυπάσαι.72 :

θάλασσα.

( Ρήμα.)
Κνώζει. βοά. ”

Κνάθω. 6 το πορεύομα. Κνώμενοι. * γαργαλιζόμενοι, ή κνηθόμενοι, ή

θελγόμενοι.
Κνάπτω, το βάπτω. 67

Κνάω. το κνήθω.
Κνωσσω. * το κοιμωμα . παρά το όσσω, το βλέ

πω. ή παρά το κενόν , τουτέστι κενούσθαι του
Κναίω. το λυπώ.68

βλέπειν. ή παρά το κενα και αργα είναι τα

Κνησθείεν. εκ του κνήθω, και κνήσας. . όσσα, ήτοι τους οφθαλμούς, εις το κοιμάσθαι.

Κνίζω. το λυπώ. από του κνισμός. και κνίσας κενώσσειν , και κατά συγκοπήν κνώσσειν.

αντί του κόψας και λυπήσας. Κνηθόμενοι, τερπόμενοι. Απόστολος:78 κνηθο.

Κνίζειν . κατατέμνειν, εκθλίβειν. συκάμινα 7° κνί- μενοι την ακοήν.

ζειν. φασί γαρ την συκάμινον καθυγρον ούσαν Κνίζειν. 7 το φυλλοκοπείν τα συκάμινα προς τρο

κατατέμνεσθαι ξίφεσι των γεωργών τον φλούν φής των αιγών. κατα δε τον άγιον Κύριλλον

αυτής, ίν όπως το υγρών και πλεονάζον εκκε- το αποκόπτειν τα συκάμινα , ήγουν τους καρ

νούμενον, καταναγκάζη αυτην κατέχειν και πε- πους της συκαμίνου, και εσθίειν.

5 /

e

62. Κνέζας] Εtymolog.1521 , 52. 71 . Κνύειν] Α . κνύζειν. Recepi lectioner

• 63. Κνισσάριον ] Sic etiam a Suida expo - Codd. D . K . Aristoph. Thesmoph. V . 488.

nitur. Conf. Eustath . 134, 24 . Etymologus 522, ουτος πόθω μου 'κνυεν έλθων την θύραν.

26. κνισάριον του επίπλουν appellari dicit. ubi Schol. ελαφρώς και ισχνώς ήρέμα τι έκοπτε την

- 64. Κνώδαλα] Vid. Hesych. Suid. Apollon. Θυραν. . ConI.θύραν, . Conf. Eustath. 1746 , 3 .

Lex. Ηom. Eustath. 1ο6, 25. 1822, 38. Schol. 12. κνυζωσαν - λυπήσα ) Propr16 Ιουμα!

Odyss. & , v . 317. Etymol. 527 , 32. etc . deformare , ut Odyss . v , v . 401, et 433. Suid .

65. Ησίοδος ] Theogon. V . 582, Leg. κνω- κνυζώσω . . λυπήσω. Conf. Ειymol. 523 , 50. et

δαλ' όσ ήπειρος. H. Steph. Ind. κνώδαλα όσσα περ ' Eustath. 1745 , 62. sq.

ήπειρος τρέφει ήδε θάλασσα. 73. Κνώζει . βοά ] Sic etiam H . Steph. Ind.

66 . Krátw . TÒ ropstou cep] Sic etiam Pha- e Vet. Lex. sed sine cxcmplo . Cyrillus quoque

vorinus. Forte leg. κνάθω [pro κνήθω dor.] πορ- et Phauorin. idem habent.

νεύομαι. κνήθειν enim ct κνίζειν de re venerea dici

8alis constit. Vide infra κνηθόμενοι.
74. Κνώμενοι] Lucian. III. Calum. 152. γαρ

67. Κνάπτω. το βάπτω] Vide supra αναφείον.
γαλιζομένους τα ώτα υπό των διαβολών , ώσπερ τοϊς

68. Κναίω. το λυπω] Α . λυπούμαι .
πτεροΐς κνωμένους. Conf. ΙΙ . Salt. 266.

69. Κνησθείεν] Conf. Suidam.
75. Κνωσσω] Εtymol. 522, 42. Non sol

70. Κνίζειν – συκάμινα Εadem κτλ.3., licitandum κνώσσειν apud Ηesych. Vide Odyss. .

beguntur apud Phauorinum . Facit buc Dustaihi d , v . 8o9 . ibique Schol. et Eustath . 1518 , 40.

observatio η46 . ., et versus Anacreontis, quem 76. Απόστολος) 2 . Τim. 1Μ , δ: Υας " "

affert etiam Etymol. 523, 10. Kvien Tis din nou sten . ad h . t. et sub

πεπειρα γίνομαι την δια μαργοσύνην. Conf. Athenae. 77. Kyileur ] Ad Amos. VII , 14. de quo

ΙΙ . p . 5ι. et Τheophrast. IV , 2 . , vide plura ad Hesych . et Suidam .
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λεμος. 8ο

Το κ μετα τού ο. κόβουρος, και ο κλέπτης. »

('Αρσενικόν.)
Κοϊτος. ο ύπνος.Η

Κοάλεμος 78 ο μωρος, και μάταιος, παρά το κού Κοινός. " oίμαι , ότι παρά το κείω, το κείμαι . κείος

και το ελύματα.7° οίον ο μάταια νοών. ή κοιά
και κοινός , και πασι προκείμενος ή γενόμενος.

ή παρά το γώ, το χωρώ και δέχομαι, γίνεται

Κόβαλος.8' ο πανούργος, ο ληστής, και ο λάλος. Η
γοινός και κοινός, ο δεκτικός και ευπρόσδεκτος.

: Κοίρανος, ο βασιλεύς , ο άρχων, παρά το καιρος
από του κόψαι πεποιημένης της λέξεως. όθεν

και κόπιν 83 λέγουσι τον λάλον. ομοίως και
γέγονε καίρανος, [ και μεταθέσει του αι εις οι

κόψ.83
κρίμανος ,] οιονεί ο εν καιρώ άρχων. »

Κοκύας. και πρόγονος. fπάππος. Η
Κοδράντης. * το παν. ή λεπτα δύο, ή το έσχα- και ο κούκο 94 '

τον του λεπτού. » λέγεται και η πράξις, κα Κόλαϊ 25 ο έπαινων υπέρ το πρέπον · και ας φι.

αυτό το ενθύμημα. 86
λος υπερχόμενός τινα· ο ταπεινώς θεραπείων

[Κόθορνος.87 το αμφοτεροδέξιον υπόδημα.] τινά, παρά το κόλον παράγωγον κόλαξ. + κό

Κόθουρος. ο κούντουρος.88 λον δε, το ταπεινόν και μη ολόκληρον.ή τινές

κηφήνεσι κοθούροις "κελος οργήν.82 δέ φασι παρα το κολλασθα , εξ ου και δύσκο

* παρά το κείθειν την ουράν. ή ο κολοβήν την λος και δυσχερώς τινι κολλώμενος. κόλαξ και ο

ουραν έχων. παράσιτος,

78. Kocheuos] Conf. Hesych. et Etymol. p .437. Spanhem . deUsu et Praest. Num . Tom . I.

524, 21. Usus est Aristoph. Equit. v . 198. ubi p . 20. -

vid. Schol . conf. 221. Εustath. 636 , 57. Κοεϊν 86. λέγεται – ενθύμημα] Ηaec quid sibi

[ κατα γλώσσαν pro νοείν, Eustath. 636, 57.] e Cal - yelint , non satis perspicio.

limacho affert Etymol. Hellad , in Chrestom . ct 87. KóJopyos ] Conf. Suidam .

Suid . v . &xónory (fragm . LIII.) Habet etiam Sim 88. κούντουρος] κ . Κούνδουρος. Sic etiam Ety

mias Ou. v . 15 . et Epicharm . ap . Athenae. p . molog. 524 , 41. Conf. Cangium in Glossar. h . v .

236. Ceterum ad Ηesychium Noster excitatur . 89. ίκελος οργήν] Sic Etymologus quoque.

29. ελύματα] Leg. ηλέματα. Conf. Suidam. K . et libri editi Hesiod. Oper . ν . 302 . ορμήν.

8ο. κοιάλεμος ] Κοίος exponitur enim και συν - οργήν etiam Glossae MSS. Codd. Reg. apud Can

stós. Etymol. 523, 46 . Forte apud Hesychium gium l. c .

pro κoίημα , γέννημα , legendum το νόημα. Certe go. Κόβουρος - κλέπτης1 Consentiunt Glos

huc facit Hesychii xorce , xénuu , quod recte sae Ms. apud Cangium , et Phauorinus addens :

emendasse videtur Perger . κοια : κλέψιμα. και ο κρύπτων. [ ut Suidas] scil. το κέντρου. Μe

81. Kóbuhos) Conf. Etymol. 524 , 27. Suid . taphorice dictum videtur de homine , qui alie

et Ηesych. Aristophan. Ρlut. 279. Ran. 1047. nis bonis viuit , hinc κλέπτης. '

Equit. 448. 632. [ubi Schol. legit κοάλεμοι.] 91 . Κοινός] Εtymolog. 523 , 33.

Schol. Ran . 104. Equit. 415. 92. εν καιρώ άρχων] Εtymol. 523, 1 . και του
82. κόπιν] Vide infra post Κόνων. καιρού,

83. κόψ] Si vero est substantiuum, scri 93. Kexóas] Sic etiam Hesych. et Cyrillus

bendum xúc . Sed suspicor legendum xóboy , qnod meus. Etymol. et Suidas per x gem . In Epi

alicubi reperit de homine , qui dicitur xónis . gramm . Zonae (Anth. I. p . 26 . Anal. II , 81. ]

Satis constat, quid sit κόπτεσθαι ρήμασι. Ηinc τηλάθι δ' έσχε δρυός πέλεκυν » κοκύα) γας

lusus in Epigramm . Inc. Anthol. [II, 138. Steph. έλεξαν

Αnal. II , 168.] αμϊν , ως πρότερα ματέρες εντι δρυός.

Ω τλήμον Κυνέγειρε και εν ζωοϊς και απελθών, Uno και scribendum etiam apud Suidam , hexa

ως αίει κόπτη ρήμασι και κοπίσι. meter , quem affert, docet. Vide Toup. Emend .

84. Κοδράντης] Vide Hesychiumibique not. II , 352. et Iacobs. Αnth. 1. c. σημαίνει τους ήδη

Conf. Suidam et Phauorin . κεκομμένους Ειymolog. 524, 53.

85. έσχατον του λεπτού ] Legendum videtur 94. Κόκκυξ. ο κούκος] Κ . κουκκος. Vide Can

έσχατον λεπτόν. Picnius: έσχατον κοδράντης [Μatth. gium h . v .

V , 25.1 , έσχατον λεπτόν [Luc . ΧΙΙ , 59. VideIn- 95. Κόλαξ] Εtymol. 524, 56. Sed caret

terpr. ad h . 1. Albert Glossar . Gronou . Pec. Vet. eleganti interpretatione, quae proxime sequitar.
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Κολοσυρτός. * ο εκ Φρυγάνων συρφετός. απο

του τα κόλα σύρειν, τουτέστι τα φρύγανα .

– κόνιός τε και αργαλέου κολοσυρτου. "

σημαίνει δε και ταραχήν και θόρυβον ανδρών .

* ανδρων ήδε κυνών δέχατο κολοσυρτον εόντα.

Κόλλαβο..99 οι μικροί άρτοι, παρά το εκ των

μεγάλων κολοβούσθα. "

Κόλλαβοι και οι πασσαλίσκοι του ψαλτηρίου ή

της κιθάρας.190

+ Κορβωνάς. το θησαυροφυλάκιον, το δωροδο.

χείον , το γαζοφυλάκιον. γάζα γαρ παρα Ρω

μαίοις ο πλούτος καλείται. Η

ή κόλυβος. ο οβολός. Η

κόλιξ.' το γαρδούμιον.

Κολοβός, ο παλαιος , και ο μικρός και ολίγος.

Κολοιός.5 και κλωος γράφoυσι. Η παρά το

. κλώ ρημα , το φωνώ , γίνεται κλος και πλεονα.

σμά του ο και 1 κολοιός. κρακτικών γαρ το

ζωον.

Κόλλοψ.° η χορδή, και το νωτιαίον, και το τρα

χηλιαίον δέρμα του βοός. δια το εις κόλλαν

επιτήδειον είνα.

Κολοβρός.' ο μικρος χοίρος.

Κολοφών, το μέγα και υψηλόν ακρωτήριον. λαμ

βάνεται δε και επί μεγάλων κακών.

Κολεος και κουλεός, η ξιφοθήκη, παρά το κε

κοιλάνθαι. ή παρα τα κηλα , ό εστιτα τόξα

και τα βέλη. κωλεος δε ° όνομα το έντερον,

- μέγα.

Κολλυβιστής, και τραπεζίτης.

Κολωνός. τόπος υψηλός. "

Κολωός. " ο θόρυβος, παρά το κλώ, το καλώ,

γίνεται ρηματικό όνομα κλως, ως σω, σως,

και πλεονασμά του ο κολωνός. ή παρα το κο

λοιος, δ δηλοί το όρνεον.

96. Κολοσυρτός] Ειymol. 525, 21. Conf. 4. Κολοβός. και παλαιός] Sic ctiam in Lex.

- Hesych . Suid , et Eustath . 896 , 56 . 942 , 41, Vet. reperit H . Stephanus. Et dici possunt ve

97. αργαλέου κολοσυρτου] Hesiod. Theogon. tasta , usu absumta, κολοβά ; ut apud Τhemist.

V . 88ο. Οrat. V . κολοβός αλουργίς , decurlata, vetustate

98. ανδρών ήδε κυνών] liad. μ, V . 147. Ρro lacerata. Cyrillus meus : κολυβός: παλαιός.

έόντα leg. ιόντα. 5. Κολοιός] Εxcidit haec vox apud Etymol.

99. Κόλλαβοι] D . K . κόλαβοι. Utraque scri- 525 , 53. Ρro κλωός [ e Cod. Κ .] leg. κολφός,

ptura occurrit. Conf. Suidam , Eustath . 1817, quod vide paulo post.

55. Schol. Aristoph . Ran . 510. Ruhnken . ad

Tim . h . v .
6. Κόλλου ] Εtymolog. 526, 19. Ηesych.

100. Κόλλαβοι - κιθάρας] Vid. H . Steph.
Phryn . p . 82. Thom . Mag. p . 542. Schol. Ari

sloph . Vesp. v . 572. Eustath . 1915 , 17. Schol.
Τom. ΙΙ , 3ο9. Conf. paullo post κόλλοψ.

. Κορβωνάς ] Jnfira rectius κορβανάς. Vid.
Lucian. III, Indoct. 1o9. et I. Dial. Mar . 290.

Ioseph . Bell. lud. II, 9 , 4 . et conf. Suidam .
Non accurate noster op dry dicit, quum sit po

2 . Κόλυβος] Scrib. κόλλυβος. Αristoph. Ρac.
tits clauus, δι' ου τείνονται οι χορδα). Odyss. Φ ,

τ. 109. ουδε κολλύβου. Schol. αντί του ουδε οβο- · 197: ηισίως τανυσσε και η επι κολλύπι κορση .

λου. Pollux IX , 72. 7. Κολοβρός] Suidae et Ηesych. προπαροξυ

3 . κόλιξ] Κ . κόλλιξ. Ηesych. κόλιξ· το τόνως scribitur κόλοβρος et κόλαβρος. Sed κολα.

γαρδούμενον. Meus Cyrillus : κόλλιξ άρτος. Cod. βρος, οξυτόνως, etiam Olympiodorus ad Ιob. V , 4 .

Ms. Reg. apud Cangium κολλιξ γαρδούμιον. Conf. Conf. Λιιster . ad Suid. V. κολαβρισθείησαν 1 Bo

Hesych . v. xóaXixos. Schol. Aristoph . Ran. v. chart. Hieroz. P . I. Lib. II. c . 57. Casaub . ad

588. κόλικας ή άρτους ή έντερα. Et Erotian. κόλ. Αtlien. L . XV. p. 697.

λικες, inquit, αρτίσκων είδος . . . τινές δε τα τρία , 8 . Κολοφών - κακων ] Conf. Hesych. Suid.

ενό μισαν. Εrant liaec inter delicias των κολλικο. et Suicerum in Thes.

φάγων. [ Conf. Casaub. ad Αtlienae. II. p. 96. C .
9. Κολεός] Εtymolog. 525, 12. Ρro κήλα

Lucian . II. Lexiphan . 330.] Hodie Graeci lin .
Α . κοίλα.
A

gua νulgari το ητρίον dicunt γαρδούμι. Ηinc du
10. κωλεός δε] Α . κωλεός δε το όν. και το έντ.

bium fit , utrum in hac glossa (et Hesych. ] xó.

λιξ sit panis, an ήτριαίον. Γαρδούμιον Cangius 11. Κολωνός - υψηλός Conf. Suidam.

interpretatur pancm subcinericium , sed nescio 12. Κολωός] Scrib, κολφός. Εtymol. 525, 52.

qua auctoritate. Exstat semel Iliad . , v . 525 .

Com evr
ónu
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osi

dae

et
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Κομμός, παρά το κόπτω κομμός. κόψω γαρ και οιονεί κάνδυλοι όντες. περί αυτους γαρ η κάμ -.

μέλλων , ως και παρά το γράψω γραμμος ψις των δακτύλων εγγίνεται. ή κένδυλος τις ών,

και υπογραμμός. .
και εις τα κενα δυόμενος των δαπιζομένων. κενα

Κομψός. " είρητα μεν η λέξις επί του πανούρ δε σαρκών τα μέρη ταύτα .

γου, και επί του μετρίου , και επί του επιει- Kονιορτός. ” ο χούς, παρά το όρω , το διεγείρω,

κους. αμφότερα ουν παρα το κάμπτω ρημα. ο μέλλων όρσω, αιολικώς. ρημα όνομα ορτος,

αλλ' επί μεν του πανούργου παρά το ευκάμ- ως κείρω κορμος, και εν συνθέσει μετά του

πηλον και διεστραμμένον τη διανοία• επί δε κόνις κονιορτος , και την κόνιν oρoύων και ορμών

του επιεικούς παρά το εύκαμπή αυτών είναι, και διεγείρων.

οον ευπειθή και προσηνή. ούτως Ειρηναίος ο Κοντός.14 παρά το κέντω κοντος , ως τρέφω

' Αττικός. " ή κομψός και πιθανολόγος , και μετα τροφός .

υπερηφανίας και κόμπου ρητορεύων. Κονσουλάριος, υπατικός.

Κομπαστής. ψεύστης.
Κόνων. όνομα κύριον. κα κλίνεται Κόνωνος.

Κόμπος " η κενοδοξία, παρά το κενην όπα έχειν, Κόπις. και σύντομος, οξύς το λόγο, ήγουν λάλος.

ό εστι φωνήν.
Κοπετός. * και θρηνος. από του κόπτεσθα.

[Κομπορρήμων.18 ο κενόδοξα λέγων. Κορύβαντες.17 έθνος βακχικόν και μανικόν. πα

Κόμαρος. ” είδος φυτού.
μα το κρύβειν τον Δία , κρύβαντες και πλεο

Κομενταρήσιος. " χαρτουλάριος . .
νασμα του ο κορύβαντες. ή οι την κόρην κα

κόναβος ψόφος ήχος. παρα το την βοήν ταβάντες αναγαγείν και μη υποστρέφειν. Κο

κινείν. . .
ρύβαντες δε εισι δαίμονες τινές φυλάσσειν τα.

Κόνδυλος. " παρά την κάμψιν των δακτύλων. χθέντες τον Δία.

Κόρτα

των .

18.
Komutoga

deerant a.Ch. Auib . v,62113. Κομμός] In Cod. κ . spatium vacuum, 18. Κομπορρήμων] Ηic et sequentes articuli

expositioni relictum . Sed sine explicatione et usque ad Koputadís deerant a Cod. A .

iam Etymol. 526 , 38. Conf. Hesychium , apud 19. Κόμαρος] Schol . Αristoph. Αuib. v. 621.

quem scribitur κομμος, παροξυτόνως , quod refe quem exscripsit Suidas V. κομάρους , quod non

Tendum est ad κόμπος , pro quo dici videtur κατα obscrualum a Viris doctis.

γλώσσαν. Sed quando exponitur κοπετός, scriben 20. Κομενταρήσιος] Vide Hesych. ubi No

dum sounós, ut apud Nostrum et Suidam . (
E ster laudatur , et Cangium ac Meurs. in Gloss

Lex. Vet. suo H . Steph . notauit scribi xouués, sariis.

ut γραμμός.] Quamquam apud Αristot . Αrt. 21. Κόναβος] Εtymolog. 528, το.

Poet . c. XII. scribitur κόμμoι. Conf. Aeschyl. 22. Κόνδυλος] Εadem Etymol. 528, 21. in ,

Chocph . v . 421. et Schol. ad Lucian . Il. Amor. fine Orum laudans.

4ο6.

23. Κονιορτός] Εtymol. 528, 55. Ρro κείρω

14. ο μέλλων] κ . ridiculo , sed forte in κορμός, κείρω καρτός. quod praeferendum videtur .

aliis quoque Lexicorum scriptoribus latente , 24. Κοντός ] Εtymolog. 529 , 5.

errore: " Oungos.

25. Κόπις] Vide supra κόβαλος. Εtymolog.

15. Κομψός ] Totide:2 verbis Etymol. 52 , 529, 25. Eustath. 1749, 28. Schol . Euripid. He

49. Conf. Ruhnken. ad Τim. h. ν . Ρro αμφο
' cub. ν. 134. ubi Ulysses vocatur ποικιλόφρων,

τερα κ . αμφοτέρως.

Κόπις , ηδυλόγος, δημοχαριστής.

26. Koπετός] Eustath. 1324 , 32. Conf.

16. ο 'Αττικός] Εtymol. 1. C. ο 'Αττικιστής
Hesych .

εν τω και στοιχείω. Quae verba corrupta viden 27. Κορίβαντες] Εtymolog. 531, 5. Conf.

tur, certe non indicant, plures libros ( tres, Sui- Schol. Lycophr. v. 78. et Eudociam Ion. 195. Seda

das ait v . Ειρηναίος ] scripsisse Pacatum. [ Vid. lucem desiderant , quae sequuntur , 'omissa Hey

rccent. Edit. Fabric . Bibl. Gr. Vol. VI. p . 171.] nio ad Apollodor. 1 ,13. Alludi videtur ad fa

Magis placet reponere εν τω κατα στοιχείον, scil. bulam quandam , milii quidem ignotam , qua Co

βιβλίω. Εusebius Ηist. Eccl. III , 7 . Ειρηναίος δεo rybantum aliquod negotium fuerit in reducenda

και Γραμματικός εν τω κατα στοιχείου Αττικιστή. .στη: * Proserpina. Ηanc enim h. 1. κόρην dici non du

12. Kóumos) Etymolog. 527, 45. Pro ÖTTU bito . Conf. etiam Spanhem . ad Callim . H . 10

D , όπαν . Iou. V . 52.
28. Κόρ
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Κόρταφος.28 παρά την κόρσης είναι κόρσαφος

και κόρταφος , και εν υπερβιβασμό πρόταφος.

ή ότι της κόρσης και της κεφαλής αφή εστί.

Κορυδαίολος. ” και την κόρυθα ευκίνητον έχων ή

ποικίλην. έστι γαρ αιόλλω το κινα και συν

εχως στρέφω. ή από του αιόλος , και ποικίλος.

Τυδευς κορυδαίολος. "

και:
κορυδαίολος " Εκτωρ.

Κορβανάς. " ο θησαυρός.

Κορβαν. ούκ έστιν η δωρεά και η προϊξ, αλλα

κυρίως η προσφορα λέγεται , ούτως ο άγιος Κύ-

ριλλος. 33

Κόροιβος. * ο μωρός. από του Κοροίβου, τινος

μετρούντος τα κύματα.

Κορδυλησμός, η περιβολή.*

Κορυφαίος. ένδοξος , μέγας. και κορυφαιότατος,

ο εξοχώτατος. .

Κάρβους, τους κόρακας λέγουσιν οι Ρωμαίοι.

Κόσυμβος. * κροσσος, ή και ανάδεσμος.

Κόσσος. * ρωμαϊστί μαξίλλα , γραικιστί δε, δά

πισμα.

Κόσμος. 8 καλλωπισμός ή σύστημα εξ ουρανού

και γης και των εν μέσω. κόσμος παρα το έχεις

εν εαυτώ πάντα κεκοσμημένα και διατεταγμέ

μα. ή παρά το κάζω, κάσω, κέκασμαι, κασμός,

δηματικών όνομα , και μεταθέσει του α εις ο

και εναλλαγή του τόνου κόσμος. ούτως Φίλων.

Κότος.19 οργή επιτηρούσα καιρον είς τιμωρίαν,

ή εναπομένουσα οργή. παρά το κέω, δ σημαί

νει το κείμαι, κέημι, και παθητικός κέαμα ,

κείμαι , το τρίτον κείται , ρηματικών όνομα κό.
τος. ή παρα το κέεσθαι , κείσθα , κότος.

Κοτόεις. οργίλος.

Κότινος." και εξ αγριελαίας στέφανος.

Κότταβος. " ο ήχος.

Κουροτρόφος. και παιδοτρόφος.

Κούρους. * νεωτέρους.

Κοινωνικούς και τουτέστι πράους, προσηνείς , ατύ.

Φους , συγκαταβατικούς. ο Απόστολος ευμε

ταδότους είναι , κοινωνικούς.

18. Κόρταφος} Pro κρόταφος. Ειymolog.

51, 21.

29. Κορυδαίολος ] Εtymolog. 531, 29. Por -

phyr, Quaest. Hom . 3. Schol. et Eustath . ad
Esh . ad

liad. β , ν . 816.

30 . Tuder's .xoputaiokos] Nescio , ubi bace

reperiantur. Homeri non sunt; is enim Hectori

constanter hoc epitheton tribuit , nisi semel

Marti, Iliad . v , v. 38 .

31. KogSavãs] Vide supra Kogßwsãs. Matth .

XXVII , 6 .

32. Koρβαν] Ioseph. Αnt. Iud. IV , 4 , 4 . οι

κορβαν εαυτούς ονομάσαντες τω θεώ. Diu. Μarc.

VII, 11. κορβαν, ό έστι δωρον , δ εαν εμού αφε

anfis. Denolat vero quodcunque Deo sacralum .

Conf. Ioseph . c . Apion . p . 1047.

33. Κύριλλος] in Homil. ad h. 1.

34. Κόροιβος] Κ . κορύβος et deinde κόροιβος,

superscr. ū . D . xogoufos bis. Kogubos scribitur a

Zenobio IV , 58. Sed Kógoußos rectius apud Lu-

cian. II . Armor . 455. II . Philops. 32. Aelian.

ν . Η . ΧΙΙΙ, 15. Ηesych. Schol . Αristoph. Ran.

V . 1021. Suidain et Enstath. 1669, 46 . aliosque.

35. Κορδυλησμός, η περιβολή] Prior vox

ignota Lexicis. Est a κορδύλη. Schol. Αristoph.

Νub. V. 10. unde έγκορδυλάσθαι. Sed Cod. Κ .

κονδυλισμός , sine dubio pro κορδυλισμός , per 1 ,

eodern sensu . Sic Phauorinus. Dicitur enim et

Tone. II

έγκορδυλίζεσθαι , at apud Synes. de Regn. p. 16.

ήν μη κα πέπλον τοιούτον εγκορδυλίσησθε. Vide

etiam infra ν . κορδύλημα.

36, Κόσυμβου] D . Κόσσυμβος, ut apud Ηe

sych. non recte legitur. Occurrit Exod. XXVIII,

35. Ies. III, 17. Vide Biel. h . v . et Braun , de

Vest. Sacr. Ηebr . L . Ι. C. 17. S. 251.

3η. Κόσσος ] Suidas et Cyrillus meus po

stremam tantum explicationem agnoscunt, utram .

que Phauorinus. Sensus est : xborov esse quod

Romani maxillam , Graeci út usuc dicant. Conf.

Cangium in utraque voce.

38. Κόσμος] Εtymol. 532, 10. sine Philo
Π

39. Κότος] Εtymol. 532 , 52.

40. Κοτόεις ] Ιιno κοτήεις. Ιliad. ι , ν . 191.

41. Κότινος] Conf. Hesych. Suidam, Schol .

Apollon . II , v . 34 . 845 . et 850. Epigramm . I.

Anthol. Lib. Ι.

42. Kórraßes] Vide Athenaeum Lib . XV .

init. Polluc. Ηesych. Suid. Schol . Αristoph. Ρac.init. Polluc. Hesych . Suid . Schol

342. 1243. Εtymol. 533 , 15. etc.

43. Κουροτρόφος ] Οdyss. ι, ν . 27. Conf.

not. ad Hesych . et infra roupot eboy.

44. Κούρους ] Iliad. δ, v. 393. al. "

. 45. Κοινωνικούς – Απόστολος] . Τim. VI, 18.

Vide Phantorinum, apud quem pro από του ευ.

μεταδότουξείναι κοινωνίας legendurm : Απόστολος • ευ .

post. Elroy such xotywyıxoús.

• Iiii
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Κόσμον. τους εν απιστία και εν αμαρτίαις ών- Κομψεία.58 σοφιστεία.

θρώπους λέγει ο Απόστολος• 16 ίνα μη συν Κονίστρα. " ο αγών. η παλαίστρα ή η κυλίστρα.

τω κόσμω κατακριθωμεν. , Κόνιζα.58 βοτάνη τίς.

( Θηλυκόν.)

Κοίτη.17 ησυχία ή στρωμνή, παρά το κέω,το κεί
- Κόνις. χούς. κονιορτός.

μα ο παθητικός ενεστώς των εις με κείμαι, Κονία. ” η λευκασία .

κείται , και εξ αυτου όνομα ρηματικον κοίτη. Κόνις.
Κόνις. 65 παρά το καίνω, το διακόπτω και δια.παρα το καίνω

Κοίταις. ** γυναικείαις επιθυμίαις. ' Φθείρω. ή εις μικρά κατακεκομμένη γη.

Κοιλία. άπο του κοίλης είναι , ή από του λεαί- Κονίσσαλος, κονιορτός. οιονεί η σεσαλευμένη γη. "

· νειν την τροφήν και χυλούν, χολία και κοιλία. Κόπρος. . οιονεί κόπος τις ούσα. βαρεϊ γαρ το

Κοινωνία. ° ή των θείων μυστηρίων μετάληψις, περισσόν και κοποί εγκείμενον. ή κήπορος τις

• δια του την προς Χριστον ημίν χαρίζεσθα ένω- ούσα, από του χείσθαι δια του πόρου , κατα

• σιν, και κοινωνους ημάς της αυτού βασιλείας και συγκοπήν και τροπήν του και εις και κόπρος.

ποιείν . Κόρινθος, από Κορίνθου του Μαραθωνος, ή από

Κοιτίς. το σπυρίδιον , και αγγείον " τι. Κορίνθου του Πέλοπος.

Κολακεία. έπαινος υπέρ το πρέπον. ορση. η κεφαλή. απο του κορυφουσθαι, ή α

Κολοβότης. Ολιγότης. μικρότης. του κείρεσθαι , όθεν κορσωτηρ λέγεται , και τας

Κολώνη. Τόχθος. τόπος. και Κολώνεια, πόλις. τρίχας κουρεύων. και κόρσαι αι τρίχες. Αι

Κολοφωνία. είδος τι53 παρόμοιον πίσση.

Κομιδή. * η επιμέλεια, παρά το κομίζω, το επι- λευιας δε κόρσας τηδ' επαντέλλειν νόσου.

μελούμαι και περιποιούμαι. κομιδή. και κόρση, ο κρόταφος.35

Κόμη. * η θρίξ. παρα το κόσμος είναι του σώ- Κόρυς. 88 η περικεφαλαία. και κλίνεται κόρηθος.

ματος. οι δε , παρα το κομαν και επιμελείας παρα το κάρη, κάρυς και κόρυς. ή παρά το

αξιούσθα . κορση γέγονε κόρυς. κόρση δε η κεφαλή. και

V
ΤΟ

" " "

κόρσα α το

σχύλος • 64 '

46. ο Απόστολος] 1 . Cor. ΧΙ, 32. 54. Κοροιδή ] Vid. Εtymol. 527, 15. apud

. 47 . Κοίτη] Εtymolog. 524 , 12. quem in fire pro απολαβεϊν legendum videtur

48. Κοίταις] Ad Rom. XIII , 13. μη κοί- επιλαβείν.

ταις και ασελγείαις περιπατήσωμεν. Αd quem lo 55. Κόμη] Etymolog. 527, 10.

cum respicit procul dubio etiam Hesychius , ubi
56. Κομψεία] Vide supra κομψός ct Ruhn

Albert. glossam nostram cxcitat. De cadeni re
ken. ad Timarun. Add. Plat. Phaed . 101. C . .

dicitur etiam alibi. Euripid . Hippol. v . 154 . xpue

κρυ- τας δε σχίσεις ταύτας και προσθέσεις και τας άλλας
στα κοίτα των σων λιχίων. plane ut εινή Odyss. ε,

τας τοιαύτας κομψείας ενης αν χαίρειν.
v . 126 . et apud Hesiod. Et saepius Leuit. XV.

Vid . Elsner. ad Rom . 1. c . p . 62 . - Pro que 57. Κονίστρα ] Vid. Τoup.Εmend. in Suid.

ναικείαις Κ . γυναικίαις , ut Cod. Alb.
H , 354.

49. Κοιλία] Εtymolog. 523 , 12. 58. Κόνυζα ] D . κόνυξα.

5ο. Κοινωνία] Procul dubio ad Cor. 1 , 9. : 59. Κονία ] D . κονιά , οξυτόνως. Vide Sui
δι' ου εκλήθητε εις κοινωνίας του υιού αυτού . Sunt dam et supra v. κεκονιαμένος.

verba Isidori Pelus. Lib . 1. ep . 228. Conf. Can 6ο. Κόνις] Vid. Εtymolog. 528 , 37.

gium et Suicerum h . v . βι. Κονίσσαλος - γη ) Rectius κόνις , ut

5ι. Κοιτίς - αγγείον] Accarating σπυρίδιον. Εtymol. 528 , 52.

Lucian. 11. Epist. Saturn. 404. εν ταϊς κοιτίσι 62. Κόπρος] Εtymol. 529 , 14 . pro κήπορος,

και κίσταις. Conf. Polluc. Χ , 136. Ηesycl . et χόπορος,

Suidam , qui scribit xołtis. 63. Κορση] Totidem verbis Etymol. 53ο, 48.

* 52. Κολώνη . όχθος] Iliad. β, ν . 8ιι. Α , τ . : 64. Αισχύλος Clhoeph. ν . 28ο.

710. Sophocl. Electr. v . 894. Apollon. 1 , v . 65. κρόταφος] liad. δ , ν . 502. βάλε δουρί

6οι. al. Rarius apud prosaicos seriptores. Conf. Κόρσης - , ε, V . 584. ν, ν . 576. ήλασε κορσης. ad

Suidam et H , Steph . Ind . Tótos Iliad. 2 , v . 756 . quae loca Suidas respicit.

53. είδος τι] Sic etiam Suidas. Suppl. ρητίνης. 66. Κόρνς] Εtymolog. 531, 35.
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ΚΟΥ Ο

,

το κορσούσθαι 7 επί του κείρειν έλεγον οι Ίω- Κοριθαλίς. * η δάφνη. και κόρος, ο κλάδος, και

νες. και κορσωτήρα τον κουρέα. κορεϊν, το τους κλάδους σαρούν.

Κορυφή. 8 το μέσον της κεφαλής. παρα το της Κορύνη. * - ή ράβδος, ή ρόπαλον. οι δε ξίφος.

κάρας κορυφήν και είναι . ή παρά το πεκρύφθαη έτεροι ξύλον επικαμπές. ή κατά το κάρα νεύ

αυτην υπό των τριχών, κρυφή τις ούσα, κgή ουσα. .

πλεονασμό του ο κορυφή. κορυφή και το άκρον Κόρυζα . " κατάρρους. αρχή ή πλήθος " μυέων.

του όρους. Κοσμιωτάτη.78 ευγενεστάτη, ευκαλλωπιστος.

Κορώνη. ° το όρνεον. παρα το καυρον, και σημαί- Κοσμογένεια. ? η κοσμοποιΐα.

νει το κακόν. κορώνη και ο της θύρας κρίκος. Κοτύλη. ” όπου εγκλίνεται η κεφαλή του μηρού.

τίθεται η λέξις και επί του επικαμπούς τόξου, παρά την κοιλότητα την εν αυτώ γινομένην.
κορωνίς δε, επί των νεων. λέγετα κοτύλη το κοίλον της χειρός. όθεν κο

συν νηυσι κορωνίσιν. " τυλήρυτον, τουτέστι τοσούτον τώ πλήθει, ώστε ,

. ό εστι καμπυλοπρύμνοις. δια το εις ύψος ανέ. και κοτύλην αρύεσθαι. παρα το άρύω, άρύσω,

χειν. εκ του καρα .. αρυτόν , και εν συνθέσει κοτυλήρυτον. λέγεται

Κορωνίς. " το άκρον ή το τελευταίον της οικοδο και κοτύλη είδος ποτηρίου και μέτρου. 82 κυρίως

μης επίθεμα. κυρίως δε η ακρώρεια. δε τo oπoσoυν μέτρον κοτύλην έλεγαν οι αρ

Κόρη.73 επί του οφθαλμού, οιονεί χόρη τις ουσα, χαίοι παρά την κοιλότητα.

από του δι' αυτης χείσθαι το διορατικόν πνευ- Κομμώτρια.83 εμπλέκτρια.**.

μα. κόρη δε, η παρθένος, από του κορεϊν, το Κουρα . παρθένοι, νεάνιδες.

καλλωπίζειν, δ και επί του οφθαλμού είρηται. Κουριδίης. παρθενικής.

ή η καθαραν και άφθορον έχουσα την ηλικίαν. Κουστωδία. το στράτευμα.86 όπερ οι Ρωμαίοι

κορειν γαρ το καθαίρειν , ένθεν και νεωκόρος.] βάνδον καλούσι.

Iiii 2

67. κορσούσθαι] Ηesych. κορσούν, et Pollux αρχή. Forte κατάρρου αρχή. κόρυζα enim κατάρ.
Π , 32. gouy plerumque praccedit.

68. Κορυφή ] Εtymolog. 531, το. * 8. Κοσμιωτάτη] Εxstat etiam apud Ηesy

΄ 69. της κάρας κορυφήν] K . υφήν. Εtym. όρο- chium, qui posterioreun tantum explicationcm

φήν , quod praeferendum. . agnoscit. Cyrillus nicus : Κοσμιοτάτη [ sic ] ευγε .

* 7ο. Κορώνη] Εtymol. 53ο , 16. Νοtantur νεστάτη.

variae significationes ex Hoιnero. το όρνεον, Odyss. 79. Κοσμογένεια] Clerm. Αlex. Strom. VI.

μ , ν . 418. ξ, V . 3ο8. κρίκος, Odyss. η , ν . 90. α, p. 2go. [8ιο. Ροιι.] ή τε γαρ κοσμογένεια εν εξ

ν. 441. επί τόξου, 1liad. δ , ν . ΙΙΙ. Conf. Ie- περαιούται ημέραις. Conf. Suicer. Thesaur.

sychium . . ' 8ο. Κοτύλη] Vid. Εtymol. 533, 3. Eustath.

γι. συν νηνσι κορωνίσιν] Odyss. τ , ν. 195. 519 , 43. 1232, 43.

Conf. Etymol. 530 , 3ο. * '81. κοτυλήρυτον] έρρεεν αιαα, liad. 4, ν. 34.

12, Κορωνίς] Εtymol. 53ο, 38. Conf. Hesych. Pro ώστε και κοτύλης Α . όσην. Leg. ώστε και κο

73. Κόρη] Γιymolog. 529 , 32. rúhy , ut Schol. et infra suo loco .

14. Κοριθαλίs] Suidas Koριθαλής. quod Η . 82. ποτηρίου και μέτρου] Vid. omnino Athe.

Stephanus vitiose scriptum pulal pro ropogaans, nacum Lib . XI. p . 478. 479. ubi plures h. v .

afferens etiam κονροθάλεια δαφνη cx Epigrammin. significationes recenseatuur. Adde Schol. Αri

Probat Schneiderus. Sed scribendum potius vi- stoph . Plut. 737.

detur κορυθαλίς, ut apud Etymol. 276, 28. Conf. 83. Κομμώτρια] Αristoph. Eccles. ν. 32.

eumin v. κορυθάλη 531, 53. et v . Ειρεσιώνη 305, Vid. Schol. Suid. Hesych. Etymol. 528, 3 . Pier

31. Vide etiain Hesych . v . xoputadía . Hinc no- son, ad Mocrid . p . 238 . Obiter : apud Etymol.

ρυθαλίς , nt εριθαλές. lege pro κούρισσα, κουρίσασα.

5 . Κορύνη] Eustath. 672 , 10. ad Iliad . η, * 84. εμπλέκτρια Α . έμπαίκτρια .

v. 141. 143. Εtymol. 535 , 3ο. ubi pro κόρη leg. 85. Κουριδίως] αλόχου, liad. 4, ν . 114. al.

κάρη. Schol. Theocrit. Eid. 1X , ν. 23. παρά το 86. Κουστωδία. το στράτευμα) το το δεσμω

κάρα , ήγουν το άκρον βαρύ έχειν. Conf. Hesych. τηρίω επικείμενον Suid. ad Μatth. ΧΧVΙΙ , 65. 66.

76. Κορυδα] Α . κόνζα. XXVIII, 12. Vid . Hesychium ibique Lex . Reg.

17. κατάρρους, αρκή ή πλήθος] κ . κατάρρους Couf. Cangium et Meurs, h , v . et v. βάνδον.

alte
plan

us
VoI

chi
nol

og

Sitterens etinei eru sedetibor.276, 28;
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Κοινωνία. η ελεημοσύνη. παρα των Αποστόλω:87 Κοινόν και καθόλου εστιν η ουσία , ήγουν και
ευδόκησαν γαρ Μακεδονία και Αχαΐα κοινα- φύσις. .

νίαν τινα ποιήσασθαι εις τους πτωχους των Κοινόν. το ακάθαρτον.

αγίων των εν Ιερουσαλήμ. Κοινείον. " πορνείον· καπηλείον.

- (Ουδέτερον.)
Koινoδήμιον. το δημόσιον.

Κόι.88 μίμημα Φωνής χοίρου.
Κοκκόμηλα. " είδος οπώρας. "

Κόκκυ. . επιφώνημά τι.
Κοινον γένος. το τας μεν πτώσεις έχον τας αυ- Κοκκότιον. * ο δήμος ελληνιστί, απάσης οίκου

τας , υποτασσόμενον δε ιδίοις άρθροις , οίον ο& ιδίοις αρροις , οίον ο μένης .

άνθρωπος και η άνθρωπος, ο κύων και η κύων, κόλον, το κεκλασμένον δόρυ.35

ο ίππος και η ίππος.
Κολοβόν. 28 ελλιπές.

Κοινόν.89 ή το εν πολλοίς θεωρούμενον, ή το κόλυθρον. είδος συκής. 7

πολλών κατηγορούμενον. κοινόν πάλιν τετρα- Κόλυβα. * σίτος έψητός.

χώς ή εις τα μέρη διαιρετόν, ως η κληρου- κόλον.22 το μη τέλειον , άλλα κολοβόν.

χoυμένη γη ή το αδιαιρέτως εν χρήσει κοινή Κολλούριον. "°' από του κολοβόν. κόλλιξ' γαρ

λαμβανόμενον, ουχ άμα δε, ως εις δούλος, εξ ο άρτος .

ίππος δύο δεσποτών και το εν προκαταλήψει Κόμμι, το ψιμμίθιον.”

ιδιοποιούμενον, εις δε το κοινον αναπεμπόμενον, Κομμωτικόν.: επίπλαστον.

ως και εν θεάτρω τόπος ή ο εν βαλανείω · ή το Κομίδιον. το του δένδρου δείκρυον.

αδιαιρέτως είς κοινής και την αυτην έννοιαν Κομμονιτήριον.° έγγραφον ένταλτήριον είς υπό

προβαλλόμενον, ως η φωνή του κήρυκος. μνησιν κατα Ρωμαίους.

:

87. παρα το 'Αποστόλω] Rom. XV, 26. Αpud Αthenaeum III, 76. ex Philemone Αtticist.

Conf. 2 . Cor. IX, 13 . Ηebr. XII, 16. Vid. Dor -' scr. κόλυτρα , τα πέπονα σύκα. Sed Eustalli . 1964,

vill. ad Charit. p . 135 .
8. κόλυθρα. Conf. Bodacuum ad Τheophr. p. 382.

88. Κόι] Aristoph. Acharn. V . 8ο. Conf. κολυθρον Cyrillus neus.

Schol. v . 746. 98. Kάλυβα] Sic etiam Suidas. Ηesychius:,

89 . Κοινόν ] Ηaec totiderm verbis leguntur κόλλυβα . τρωγέλια. ut Schol. Αristoph. Ρlut.

apud loh . Dainascen . Dial. LXV. Tom . I. Opp. v. 768. .

p . 66 . Conf. Suidam . Poterit ille e Nostro 39. Károx ] Vide Hesych . ibique not.

emendari. 100 . Κολλούριον] K . κουλλούριον. κoλoύριον

90. Κοινείον] Male apud Ηesychium κρινίον. Suidas. κόλλυρα Allen. Pollux , Aristoph. Ρac.

Conf. Suidam . 122. Scriύ. κολλύριον, 3 . Reg. ΧΙV , 3 . et κολλυ

. 91. Κοκκύμηλα] Vide Hesycli. ibique not. ρίς apud Αlex. κολλύρα ct κελλυρίτης.

Athen . II , 49. Poliuc. VI, 45. Eustath . 917 , 3 . 1 . κόλλιξ] Vide: supra post ' κόλυβος ct

. 92. οπώρας οπώρα λέγεται η χλοώδη τον καρ- not. 3 . Conf. Hesych.

πόν έχουσα , οίον δορακινα , μήλα κ. τ . λ . Vid. Η . 2 . Kumi] Meinoratur ab Heroduto II , 96 .

Steph. Τom. Ι , 1414. Conf. Wessel. ad c . 86 . et II. Steph . Ind.

93 . Κόκκυ] Αristoph. Ran . V. 1431. Amib. 3 . ψιμμίθιον ] K . ψιμίθιον. Ηabent lianc

v . 505. Vide Schol. ad h . I. Eustath . 1479 , 43. interpretationem ctiam Piaucrinus addens vér

94. Koxxóticv ] Totidem verbis Etymolog ba Suivae, et Gloss.MSS. apud Cangium . Sei

524, 54. et Plhauorinus. 10le addit: κυρίως απά- licet κόμμι admixtum ψιμιωθίω.

σης. Sed de hac voce milii quidem nihil con- 4 . Κομμωτικόν] Vide omnino H . Steph.

stat. Tom . II. c. 368 . Add. Platon . Gorg. 288. C .

95. Κόλον, το κεκλ. δόρυ] Leg. Κόλον δόρυ. «Obiter moneo, Suidae tres glossas, κομμωτικα ,

το κεκλασμένον. ex Iliad. π , ν. 17. Conf. Sui- κομμός , ct κομμωτικός , desumtas esse e Scliol.

Lucian. II. Agior , 4ο6.

' 96. Κολοβός] In Cod. A . adhaerebat glos- 5 . Koμίδιον] idem quod κόμμι. Vid. Can

sae anteced , et legebalur xodloßóv giun.

92 . K©2 , 3 poy --- ouxus Minus accurate Suis 6. Κομμονιτήριον] Conf. Cangium h. V. K .

das φυτού. Vid. Not. ad Ηesych. v. κόλυφρον, κορεμπνητήριον μιο κοιμονιτόριον,

dau) .
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Κονσίστριον. κατα Λατίνους θείον συνέδριον.

Κόνδυ.8 ' είδος ποτηρίου.

*Κόνειον. βοτάνη όλεθρία. *

Κόριον.' το μικρον κοράσιον. λέγεται δε και το

. μάννα , ως λευκοειδές. " .

Κοράλλιον. λίθος θαλάσσιος.
ια . " το περίβλημα.

Κόρημα. " το σάρωμα.

Κόσμιον. εύτακτον,

Κότυ. το ταχύ. "

Κοτυάειον. * τόπος.

Κοτυλήρυτον. " τουτέστι τοσούτον εν πλήθει,

ώστε και κοτύλη αρύεσθα . παρα το άρύω,

αρύσω, αρυτόν, και εν συνθέσει κοτυλήρυτον.

ή όσον η παλάμη κρατεί.

Κουροτρέφον. το τρέφον τους νέους και γενναίους

ίππους. " . .

Κουρόσυνα. ” η εν χρώ κουρεία της γενειάδος.

* Κουράτωρας. * Φροντιστάς. διοικητάς. * .

Κουρατωρείον. ° έν κουράτωρ. . . .

Κοχλιάριον. " παρά το [ κόχλος) κοχλάριον και

πλεονασμό του κοχλιάριον. .

Κοχλίδιον. " ώςπερ από του κοιλία κοιλίδιον, ού

τως και απο του κοχλίας κοχλίδιον.

Κορκορύγημα και κορκορυγή, ο θόρυβος της

γαστρός. του Ψελλού:23' κορκορυγη ο θόρυβος

ο δόλιος δε κέρκωψ. κορδακισμός και η όρκη

σις : κωμάζει κωμον άδει. .

1 Κοτταβια . τα υπολύχνια . "

Κογχύλια. τα όστρεα. . . .

'

γ . Κονσίστρισν ] Sic Codd. pro κονσιστήριον, τε και κατοικέσια κα ετήσια , ad quem 1ote To

vel κονσιστωριον. Vide Suidlain ct Cangium. spicilur. Res nolissima.

3 . Κόνδυ] Ies. LI, 17. 22. Gen. XL1V, 2 . 18. Κουράτωρας] Decst etiam 4 Cod. Αν

Vide Athenacum Lib . XI, 477 , 478. Hesych . Vide Cangium . .

et Bielium .
19. Κουρατωρείον] Sine dubio aedes Cura

9 . Kóguov ] Vidc Thom . Mag. Plırynich . et toris Palatini, de quo vid. Agath . Lib . V . ap .

Hesych . Usı sunt Aristoph . Acharn . 731. Theo - Meurs. ct Cangium .

y stas ap. Αthen. L . XII. 20. Κοχλιάριον] Vido Cangium. δέα και

extrem. " " mologia falsa ; est enim potius 3 κοχλίας. Conf.

10. λευκοειδές] Εxod. XVI , 3ι, ήν δε [ το H . Steph. Ind. .

μάννα ωςει σπέρμα κορίoν λευκόν. Conf. ν . 14. Nu 21. Κοχλίδιον] Etymolog. 534 , 22.

iner . X1,1 . Ioseph. Ant. Iud. Ill, 1. 3.
22. Κορκορύγημα) Vox ignota Lexicis . Voc.

11. Κορδύλημα] Vide supra v. κορδυλησμός. κορκορυγή usus est Aristoph. Ρac. V . 991 . . »

12. Kópnuor Vid . Suidam ex Aristoph . v . 492. de quouis tumultu et clamore. Quem

Pac. ν . 59. locum apud Suidam latere non vidit Kusterus :

13. Κότυ. το ταχύ ] Κόκκι Etymol. 524, 52 . - κ' οι ταϊς αρχαϊς επέχοντες

cl Suidas Atticis esse dicunt το ταχύ. Ρhano 'Αεί τινα κορκορυγην έκύκων.

rinus utrumque habet. Cyrillus meus xótu . Kóx . neque obseruauit Toupius. De strepitu ven ,

κυ το ελάχιστον Ηesych. ολίγον Schol. Αristoph. tris vulgo dicitur βορβορυγή. Sed obseruat

Auib . v . 505. Glossar. Sangerinanense ovde xóxxo Schol. Aeschyl. (Sept. c . Theb. v. 391. xoqxo

αντί του ουδε βραχύ. Forte κατα γλώσσαν alicubi ρυγα δ ' ανα άστυ κορκορυγήν esse κυρίως το εν

nótu pro róxv vel potius xóxxv noster reperit. τοϊς νεοσφαγέσι των ζώων έσωθεν από των εντέρων

14. Κοτυώειον] Phrygiae opp. Vid. Suidam. ηχούν πνεύμα. 1tidem de V . κορκορυγείν δchol

15. Κοτυλήρυτον ] Scliol. ad Iliad. ψ , V. 34. Aristoph. Νub. V . 386. [ Conf. Hesych. V. βορ

Conf. supra v . notúan et Suidam ibique Ku- fogurs et xopropuys.] Quem locum imitalus Luo

slerum . cian. ΠΙ. Ρhilopatr. 588. πόσος κορκορυγμός και

16. Κουροτρόφος – ίππους] De loco εquos κλώνος την γαστέρα σου συνετάρασσε.
alente quis dixerit , jam nescio. De ipsa voce 23. Vennool Legebantur inler reliquos VCF

couf. Hesych . et Spanhem . ad Callim . Del. v. 2 . Sus Pselli , sed duobus interjectis. Vid . Praefat.

supra nostrum inter αρσενικά. κουροτρόφους πο- 24. κορδακισμός ] In Cod. Α . κορδακησ σσ.

ταμούς dici notat Eustath. 1293 , 3 . Lucian . III. Dem . Encom . 495 . Vid . Schol.

17. Κουρόσυνα] K . κουροσ. superscr . ον. Sed Aristoph. Νub. ν . 540. Ηesych. et LCX. Llls

non conuenit explicatio , quae potius referenda cian , ap. Montfauc. Bibl. Coisl. 492.

videtur ad κουροσύνη. Κουρόσυνον Slidae est το 25. Κοττάβια . τα υπολύχνια] Si vera est

υπέρ κουρας θυόμενον. locum c Gregorio obscr- explicatio . aut intelliguntur κυμβεία [a . λεκά

Vauit Budaeus: γαμήλια και γενέθλια , κουρόσυνα νη , λεκανίς] & υπέκειτο τοϊς ελλνκνίοις , ώστε είς
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κοιμω.

( Ρήμα.) το κείω κοιμος, ως λείπω, λοιμος, και δημα

Κοινολογείται. διαλέγεται κοινή. .

Κοινω. 7 το μολύνω. και κοινόω. 4 Κοκκύζω. επί όρνιθος, κωκύω δε, το θρηνώ,
επί ανθρώπου, μέγα.

Κοισυρούτα . ° καλλωπίζεται.
Κολαβρισθείησαν. περιρραγείησαν. χλευασθείη.

Κουρανέων. διατάσσων , επερχόμενος , " και το σαν. ' εκτιναχθείησαν. ευτελείς νομισθείησαν.

του κουρένου έργον επιτελων. εν τω Ιωβ και η λέξις αύτη.

Κοιμωμαι. από του και του σημαίνοντας το υπνώ Κολάπτει και γλύφει.

γίνεται κείω , " ως θώ, θείω, σώ, σείω. και Κολοβεί επικόπτει. 5 ακρωτηριάζει.

παθητικός ενεστως κείμαι κατά συγκοτην, αφ' Κολαφίζειν.38 πυγμή παίειν. παρά το κωλύειν
ου όνομα δηματικών κοίμη , εξ ου γρημα δευτέ- το φως και το τυφλοπανιάζειν . 17

ρας συζυγίας των περισπωμένων κοιμώ, κοι- Κυλεύω. το βλάπτω.

μας, τα γαρ από των εις η θηλυκών γινό - Κολυμβαν. οι Δωριείς κολυφαν 38 λέγουσιν. απο

μενα ονόματα δευτέρας συζυγίας εισίν ως επί του κόλους , ό έστι κολοβούς, φαίνεσθα τους

το πλείστον. ο δε Ωρος ο Μιλήσιος παρα εν ύδατι και μη ολοτελείς.

ταύτα πάλιν εμπίπτειν το ύδωρ , ut ait Schol. Αri . 3ο. Κουρανέων - επερχόμενος] Ad Iliad. β,

stoph . Pac. 1241. aut Jances , in quibus ficbat v . 207.

κύτταβος. Νam η λεκάνη ct κυττάβειον [κοττα . ος όγε κοιρανέων διεπε στρατόν. -

βεϊον quoque] et κοτταβιον scripta reperitur. Vid. Conf. Iliad . d , v . 250.

Criticos ad Athenae. XV , 666 . [Schweighaeus. 3ι. Κοιμωμα – κείω] Rel. des, a Cod. κ .

Τom. VΙΙΙ. p. 10.] Υπολύχνιος [quae vox ignota Vide Etymol. 523, 27. prioris etymologiae an

reliquis in hoc ludo ] Vocari videntur , aut quo ctorem appellantem Theagnotum . '

niam erant υπό του λυχνίου posita, aut quo 32. Κοκκύζω] Vide Schol. Ran. ν . 143ο,

niam habebant formam patellae , quae est sub Auib . v. 505 . Idem xwxúc .Ran . v . 34 . Lys. 1224 .

candelabro ; diserte enim Pollux VI , 109. το 33. εν τω Ιωβ] Cap. V , 4 . Vid. not. ad Ηe

κοσταβείον , quod paulo post ut κοίλης και περι- εych. ct Suid. [ ν . κωλαβρισθείησαν.] Conf. Biel, et

φερή λεκανίδα describit , factum fuisse dicit ως. supra κόλαβρος. Αpud Ηesych. exstat etiam κα.

περ λυχνίου το επίθεμα , και τον λύχνον επ' αυτού λαβρισθείησαν , pro κολ . Cyrillus Incus: Κολοβρα

φέρει. Sit h . 1. επίθεμα operculum, i . e. ut Pol- σθείησαν περιράγεισαν, χλειασθοίησαν . Deinde noia

lux ait X , 115. το απευρυνόμενος του λυχνίου, και glossa : Κωλωκοπισθείησαν, ετιμασθείησαν. Leg. Κο.

επιτίθεται και λύχνος. Facit huc glossa Ηesychii λαβρισθ. περιρραγείησαν, χλευασθείησαν, κωλοκοπη

[ et Phauor.] Κοττάβινορ, υπόθεμα, Λάκωνες, εν ή ο θείησαν, ατιμ. Ηinc confirmatur Alberti einenda

κότταβος γίνεται. Αut valde fallor , aut legendum tio. Ιdem Cyrill. κολοβρος ο μικρός χοίρος. Καλα.

Κοττάβιον, επίθεμα, λεκάνη, έν η κ . τ . λ . Quam- βρίζειν est apud Αthenaeum VΙΙ. p. 564. Vide

quam scio , apud l'hauorinuin edi, tamquam la - ibi Criticos.

conicum, κοτταβινορ. Sed nihil literarum fina 34. Κόλαπτει ] D . K . κολλάπτει.

lium permutatione facilius. 35. Κολοβεί. επικόπτει ] Ηesych. κολοβοί.

26 . Kovodogeita ] Sic etiam Hesych. De- Sic etiam apud Nostrum legendum .

notat autem, sermones conferre siue cum plu- 36. Κολαφίζειν] Ειymol. 525 , 1ο.

ribus, siue clam et priuatim. Lucian. 1 . Deor. 37. τυφλοπανιάζειν] Agnoscit hoc nonstrum

Dial. 255. ιδία κοινολογούμενος. II . Gall . 741. προς etiam Lexic. Ms. Reg. Cod. 2062. apud Can

ύς τισι των Συρακουσίων κοινολογούμενος. III. Dial. gium h . v. totidem fere verbis. Noster supra:

Mer. έκρινολογείτο Θαίδι. Conf. Χenoph. Hist. έβασάνισαν, . . . τοίς οφθαλμοίς πανίον επέθηκαν .

Gr. JI, 1 . 2. V , 4. 36. Vide ibi not. p. 670 . ubi obsernare debuisscm ,

27. Κοινω. το μολύγω] Sic passim in libris respici sine dubio ad Indum , quem memorat

sacris . Pollux IX , 129. Scribit is tamen κολλαβίζει»,

28. κοινόω] Α . iterum κοινω. fortasse dorice pro κολαφίζει».

29. Κοισρούτα ] Agnoscit etiam Suidas. Sed 38. Κολυμβαν - κολυφαν] In Lex. Reg.

Schol. Αristoph. Νub. v . 46. κοισυρεΐσθαι. Pha- Ms. quod excitatur ad Ηesych. v . κολύμφατος,

vorinus praeter Snidae glossam etiam nostram legitur xopvær, vitiose pro xoaypay. Etymol,

habet. Infra xolougoữofogo - 526 , 2. κολύμφάν,

-
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Κομείτην.39 επιμελείας ήξίουν. άπο του κομέων πτύoντες, κόνιν προςελάμβανον, δια το ισχυ

κομώ, κομέεις κομείς. ρως κρατείν.

Κομμεϊν. “ το το σώμα ωρείσαι. " 1 Kοικίλλει.18 περιτρέπει.

Κομμωτίζω. " επιμελούμαι τις παρειας τω ψιμ- Κοισυρουσθαι. ” επι της κοίτης σύρεσθαι .

μιθίω. [κόμμι γαρ το ψιμμίθιον.] t Κοννώ. το νοσώ.3° +

Κομώ, το θάλλω. και κομόωντες. Κομπτει. " τρυφα , θεραπεύει.

Κομα. γαυρια, και μέγα φρονεί. Κονίσουσιν.32 αντί του φεύξονται.

Κομίζω. * το επιμελούμαι και περιποιούμα. παρα ευρύ κονίσουσι πεδίου -

το κομώ, όθεν και ιπποκόμος, και επιμελούμενος εκ του παρακολουθούντος νοείται το φεύξονται :

των ίππων. οι γαρ Φεύγοντες κατα δρόμον εγείρουσι κονιν.

Κομψεύεται. * σεμνύνεται , αλαζονεύεται. ' ούτως εύρον εγώ.

Κονάβησαν. ** ήχησαν. . . - Κονίω. το αγωνίζομαι, ώςπερ από του μήτις μη

Κονίζεσθαι. αγωνίζεσθαι. ή κονιορτούσθαι. , τίω, και δημις δηρία , και μηνις μηνίω , ούτως

Κονίζω. 7 το αγωνίζομαι, και παρασκευάζω προς και από του κόνις κονίω.

τον πόλεμον. απο του κόνις, οι γαρ αρχαίοι, Κονίησι. 4 κονιορτών ποιήσει. [ και κονίσουσιν

ότε έμελλον αγωνίζεσθαι, εις χείρας αυτών ομοίως.]

39. Κομείτης) liad. 3 , ν. 13. Vide an 43. Kομα. γαυρική Ex Aristoph. Ρlut. 17ο.

haec glossa lateat apud Ilesychium v . xousiv. Conf. v. 572. Nub . v . 545. (Suid .] Lucian. I.

40. Κομμεϊν] D . K . κομβεϊν , ut e Vet. Nigrin. 39. Ειymol . 529 , .

Lex . H . Steph. et κόμβωμα eodern sensu. Sed 44. Κομίζω] γηράσκοντα κομίζω , Iliad. 0,

retinui xou peñv. Vet. Glossar. quod Rigalt, ex - v . 541. Vid . Eustath . 557 , 6. 652 , 38,

citauit ad Artemidor. I , 19. p. 22. Κομμεϊν το 45. Κομψεύεται] Conf. Hesych. Vide ou

σωμα ωραΐζειν . . κς κομμώται το επιμελείαν Ι . pra κομψός ct κομψεύω.

επιμελείας αξιoύν. Conf. Etymol. 526 , 36. He- 46. Κονάβησαν] Iliad. β, ν . 334, τ, ν . 217.

sychius xou nowy codem sensu , quo ab Enpolide 47. Κονίζω] Εtymolog. 528, 48.

dici tradit Suidas. Atque sic Scribendum vi- ' 48. Kοικίλλει. περιτρέπει] Scil. τους οφθαλ.

detur , a κομμος. κομμεϊν autcm a κόμη. Κομβείν μούς. Scd malim tamen περιβλέπει, ut apud Ηe

contra diuersum plane pato , forte a xóubos, sychium et Suidam . Cont. Schol. Aristopban .

nisi κατα γλώσσαν pro κομεϊν dictim κομβεϊν. Tliesmoph. 859. ex quo loco apud Nostrum Ic

Hesychius tamen : κόμβησαν ποιον ήχον απετέλε- gendum videtur κoικίλλεις. Ηinc Kοικιλίων qui

σαν. Sed apud eundem pro κομβησαι , αναλα- dam vocalis videtur apud Αelian. V . Η . XV, ι3.

βεϊν , leg. κομμησαι , ιt apud Gloss. Rigalt. άνα - : 49. Κοιστρούσθαι] Vide supra κοισυρούτα

außery autem non mutandum ; est enim idem post xocvw et not. 29. Ibi interpretatio minus

quod επιμελείας, άξιουν. furpis.

41. Kaupewrisw ] Suidas simpliciter expon 5ο. Κοννω. το νοσω] Imo νοω . κοννεϊν Ηesych.

nit επιμελούμαι , scii. του σώματος , i. e. καλλωπί συνιέναι , επίστασθαι. Occurrit hoc sensu αριιά

Cu . quod non debebat suspectum reddere Stepha- Aeschył. Suppl. v. 171.

no verbum romawili . Quamquam ineple noster 51. Kounted ] Explicatio prior suadet , ut

4 κόμμι. Esi enim a κομμούν, unde κόλαωσις, legatar κομπεϊ. Eleganter enim κομπεϊν expo

κομμώτρια , κομμωτής ct κομμωτικός [ de quibus nitar τρυφάν. Eat enim κομπεϊν το αλαζονεύεσθαι

expositum est supra quae inprimis de comae και εις κενον πολλά στωμύλλεσθαι , Εustath. 851,

et vultus cura dicuntur. Conf. supra v . xój ,co. 8. quo sensu etiam apu @mo dicitur , utapad Ac

* 42. Κομώ. το θάλλω] Εadem significatio- schin. C. Clesipl . οι ρήτορες τρυφωσι. Sed v .

ne , qua apud Suidamn : ronūra 29 Focou , allato Jepoteóss conuenit magis zoquei, quod supra

exemplo alieno, πλούτο κομώντες. [ pro αγάλλος νide.

κα. Dicitur enim κομεν τροπικώς αντί του θάλ. 52. Κονίσουσινή Laudat hanc gl . € Lex .

λειν. Εustath. 3ο8 , 34. ιι κομήτης λειχιαν παρά Reg. Ms. Albert. ad Ηesycli. h . V .

τη τραγωδία. [ Euripid, Hippol. τ . 21 ). Theocrit. - 53. κονίσουσι πεδίον ] 1 iad. 4 , ν. 145. κρ-

Eid. Ι , 133. α καλα νάρκισσος εν αρκεύθοισι κο- νισσoυσι.

κάσαι. ΙV , 57. V11 , 9. κομόωντες an ex liad. β , 54. Κονίησι] Leg. κονίησι , Ιon. pro κονία a

Κ . 542. ? Κνίω.

:
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Κονιάω.3 το τοίχον χρίω. νείτω δε ο κατηχούμενος τον λόγον τω κατη

Κορείν. το σαίρειν ,1 και Φιλοκαλεϊν παρα Ατ. χουντι εν πάσιν.

τικούς , ή βίβλους κοσμεϊν.57 ( Επίδρημα.)

Κορδακίζει.38 αισχρώς όρχείται. . . Κομιδη, αντί του λίαν ή παντελώς.

Κορθύεται. ” αύξετα , κορυφουται. από του κο- Κοσμίως, σεμνως.

ρύσσω, ή από του κόρυθος. ένιοι δε από του Κολαφιστικώς. κολάφισμά εστι κοίλης αφής

σωρεύεσθαι ήκουσαν, κόρθυς γαρ η σωρός. πληγη κατα του τραχήλου γινομένη λεληθότως,

Κοτταβίζειν. αποσπογγίζειν.6ο ή το ηχείν. και ψόφον εμποιουσα.

Κουρήσατε. Η επιμελήθητε.

Κουριώ, επιθυμώ κουρευθήναι. Το κ μετα του Ρ.

Κουρίζω. 3 νέα φρονώ. κούροι γαρ οι νέοι. ('Αρσενικόν. ) ,

Κόχλω. 3 το γυρίζω.εξου και κοχλίας. * το δε Κρατύς.68 από το κράτος, κρατύς, ως πλάτος,

κοχλίας παρά το όλώ, το συστρέφω. γίνεται πλατύς.

ολίας, και πλεονασμα του και κοχλίας. Κραδοφάγος. 9 συκοφάγος. κράση γαρ ή συκή.

Κοβαλεύω. ληστεύω. πανουργεύω. δια το συνεχώς κραδαίνεσθαι.
Κομιστέον. δει κομίζειν. Κράνειος, καρπός.

Κορυβαντιών.* μέγα κτυπών. ή ορχούμενος. ή Κραιπνός. ” ο ταχύς. από του κάπω, το πνέω,

μαινόμενος.
όθεν και κάπος, το πνεύμα, και καπνος, το έκ

Κοινωνείτω. μεταδιδότω.. Απόστολος και κοινω- ξύλων καυθέντων αναπνεόμενον πνεύμα. τούτο

κατα

55. Κονιάω] D . κ . κονίω. Ηesych. κονίον - tent verba Homeri , Odyss. x , v 185. κου.

σες• λευκαίνοντες. Suidas et Phauorin. κονίω" κρίω. ρίζων φορέεσκε . De animo juuenili Apollon. 1,

Sed retinui lectionem Cod. Α . quoniam non nme - 195. έτι κουρίζων. et III, 134. έτι νήπια κουρίζoντι,

mini certo quodam loco κονίειν loc sensu dici, Ιdem Ill , 666. κουρίζουσα. Schol . νεάζουσα. quo

ut supra jam dixi v . κεκονιαμένος. Conf. Eustath. referenda glossa Suidae. Notetur tertia signi

382 , 36 . Apud Hesycbium confundi videntur ficatio ex Hesiod. Thcogon . 347. "Aydpas xov

αρνίοντες, ανύσαντες, ct κονιωντες, λευκαίνοντες. Conf. ρίζoυσι. i. e . alunt , nutriunt. Inepte alii , κεί.

Schol. Theocrit. Eid. 1 , ν . 3ο. povor. Rectius Schol.

56. Κορείν. το σιίρειν] Α . σαίνειν. Sed ver - ' 63. Κόχλω] Vid. Εtymolog. 534 , 24. et

ba potius hoc ordine ponenda videntur : Kopeñv Phauorin .

το ταίρειν, παρα Αττικούς. [vid. Thom. Mag. Moer. 64. κοχλίας] Rel. desunt a Cod. Κ .

et Phryn.] και φιλοκαλεϊν. Αtticorum nulla men 65. Κορυβαντιων] Vide Ruhnken. ad Τim.

tio apud Phauorinum . p . 163.

57. βίβλους κοσμεϊν] Sic etiam Suidas. 66. Απόστολος ] ad Galat. VI , 6. Conf.

58. Κορδακίζει ] Vid. supra κορδακισμός. Ρhauorin.

Conf. not. ad Ηesych. V . κόρδαξ . , 67. Κολαφιστικώς] Addatur Lexicis,

59. Κορθύεται] Εx 1liad . ι , ν . 7. Conf. 68. Κρατύς] .'Aργειφόντης , liad. π , ν. 18ι.

Etymol. 529, 57. Suidam et Hesych . Apollon. Etymolog. 535, 141,

ΙΙ , ν. 322.
* 69. Κραδοφάγος] Ηesych. [κραδαφάγος pro

" 6ο. αποσπογγίζειν] Sic etiam Pliatorinus. κραδοφ.] Pollux VI , 40. Eustath. 1409. cxtir.

Sed nescio , quid sibi velit haec explicatio . Conf. Hesych. V . xpédn , (ubi Noster ] et Elymol.

61. Κουρήσατε] Imo κορήσατε, 4 κορεϊν, quod 534, 39. In verbo κραδαίνεσθαι lusit etiam Ari

est επιμελείσθαι. Sic Suidas. Non dubito, quin stoph. Acharn. 966.

petita sit glossa ex Odyss . ν , ν. 149. δωμα κο - . 7ο. Κράνειος. καρπός] Suidas κρατείας καρ

ρήσατε. [ quanquam vulgo ibi exponitur , etiain πος, sine explicatione. Sed idem statin post κρά

ab Eustathio, verrite.] Apollon. Lcx. Ηom. καλ . νειος καρπός, scil. και της κρανείας. [Iliad. π, ν . 767.

λύνατε . Corrupte Etymol. 529 , 45. Κορήσατε : Odyss . και, ν . 242.] Vide Bodacuun ad Τheophrast.

σύρατε , ποιήσατε. Vide Sylburg. III , 13. p. 193.
' 62 . Κουρίζω Εodem modo explicat Sui - ηι. Κραιπνός] Εtymol. 536 , 10. sine no

das, afferens locuin incerti auctoris, in quo la - mine Philonis,

72. Kgoles

més,sline
explication conse

ad
Theophra
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κατα πλεονασμόν τουρ καρπνος και καθ' υπερ- διανος Φησί παρα το κεχρίσθα τας τρίχας:

βιβασμον και πλεονασμον του ι κραιπνός. ούτω διαφέρουσι γαρ α τρίχες του κριού των άλλων.

Φίλων .
Κριτής. " από του κρίνω, το χωρίζω και διακρί

Κρείων, ο βασιλεύς. νω. ένθεν και ακριτόμυθος , και μη διακρίνων τα
Κρείσσων. και βελτίων. " ως απο του τάχα γίνει λεγόμενα. "

τα ταχίων, και ο τρίτος τύπος θάσσων, ούτως Κριμνος 78 και κρ.9 %.

και παρά το κρατος γίνεται κρατίων, και ο τρί- Κριτός.79 ο κατάκριτος, ο κρινόμενος και πάσχων.

τος τύπος κρύσσων , και τροπή του α εις ε

κρέσσων , και πλεονασμω του 1 κρείσσων . ου- Κριγμός. " και των αποθνησκόντων τρισμός τους

δέποτε γαρ προ των δύο σσ ευρίσκεται δί- οδούσι γινόμενος.

φθογγον, οίον φρίσσω, αίσσω, πλην του κρείσ- Κροσσός, το κράσπεδον. κροσσος δε,8% η υδρία και

σων , και του ρήματος του εξ αυτού γινομένου. τι άγγος άλλο εις το επιχέα ύδωρ, μέγα. παρα

χωρίς και του γλαύσσω, το Φωτίζω. το κρώ, το επιχέω. τουτο γέγονε παρα το κερω,

Κρητής. ο κρατήρ. κατα συγκοπην κρω.

Κνημνός.73 παρα το κρεμώ κρεμος, και τροπή του Κροκωτός.8% ένδυμα ποικίλον. τον κροκωτόν η

ε εις η και πλεονασμα του ν κρημνός. ή παρα γαλή.

το κάρα και το νεύω κάρανος και κρημνος , ο Κρόκος.33 παρά το εν τω κρύει έχειν την αύξη

επί πάρα νεύων. 25ριμνος δε , η κριθη, ι. . σιν. οιονεί κρύσκιός τις ών. .

Κρίβανος. * η κάμινος, ένθα ώπτουν τους άρτους. Κροκόδειλος. παρά το δειλος και το κρόκος γί

παρά το κρί και το βαύνος , η κάμινος. νεται κροκόδειλος. και γαρ ο χερσαίες κροκό

Κρίκος. » το κρικέλλιον. παρα το κλείω, απο δειλος Φοβείται τον κρόκον , όθεν και οι μελι

βολη του ε κλίκος , και πάντοθεν περικεκλεισμέ . τoυργοί, επειδαν ανέρχεται και εσθίει το μέλι,

νος , και κρίκος , τουλτραπέντος εις ρ . έστι επιτιθέασιν έξω κρόκον, όνπερ ορων Φεύγει.

δε και κίρκος εν υπερθέσει. ως κραδία καρδία. ο δε θαλάσσιος, παρά το δειλαίνεσθαι τας κρό

Κριός. * ώςπερ λέγεται κρείων, ο βασιλεύς, ούτως • κας, και σημαίνει τους αιγιαλούς· οιονεί και περί

και κριος , και εξέχων της ποίμνης. ο δε Ηρω- την γην δειλός. ο δε κροκόδειλος 85 ζωύφιόν

72. Κρείσσων. και βελτίων] Rel. des, a Cod. κ .

Etymol. 53 , 16.

73. Κρημνός] Εtymol. 537, 39. κριανός vid.

statim post. .

74. Κρίβανος] Εtymolog. 538 , 17. Conf.

Hesych. Suid. et Schol. Aristoph. Acharn , v. 86.

Eustath. 132 , 3ι. 1511 , 12.

75. Κρίκος ] Εtymol. 538, 41.

* 76. Κριός] Εtymol. 539 , 10.

17. Κριτής ] Εtymol. 538, 32.
:

78. Κριμνός] Sic etiam Hesychius , abi

emend. κρίμνον , ut apud Suidam. Sed nescio

an recte. Videtur κριμνός, οξυτόνως, significassesse

κριθήν , sed κρίμνoν farinam crassiorem iordea -

ceam et polentam seu placentam ex ea factam .

Certe xpiuvoy in locis , qui afieruntur , farinam

vel placentain (τον διά κρίμνων γενόμενον Αthen.

XIV , 646 . a .] denotare potest. Adi etiam Tze

tzen ad Lycophr, 607. Koluyov idem Suidas et

noster infra farinam crassiorem explicat ; scd

Hesychius κριμνούς , λευκάς τινας βοτάνας , ut κρί

λευκόν. Conf. Foes. Occon. Hippocr. v. κρίμηνον.

Ceterum Cod. Κ . κρίμνος. Ιnfra κρίμονος , βρώματα.

Τom. ΙΙ .

19. Κριτος] Uι κρίνειν pro κατακρίνειν

libris sacris. Sed desidero exemplum .

8ο. Κριγμός] Conf. Suidam [ubi male κρι

opós] et H . Steph . Ind.

8ι. κροσσός δε] Εtymol. 541, 3ο. Ηesycli.

ν , κροσσούς, [post κρόσσαι.] pro κροσσούς, ad Exod

XXVIII , 22. Vide omnino Scho ). Theocrit.

Eid. XIII, 46. ubi πολυχανδία κρωσσών. Εustath .

6o3 , 22. 976 , 28. Conf. Polluc. VI, 14 , 23.

ubi Aeschyli versus afferuntur.

82. Κροκωτός) Conf. Suidam et Schol. Αri

sloph . Ran. v . 46 . Thesmoph . V . 145. Prouer

bium τον κροκωτόν η γαλη [ φέρει 3. έχει ] vulgo af

fertur τη γαλή κροκωτός. Vide Paroemiograpllos.

83. Κρόκος] Εtymol. 539, 48. παρά το εν

τω κρύει κίειν.

84. Κροκόδειλος] Εtymol. 539, 5ο. Conf.

Hesychi. et inprimis Eustath . 855 , 50. De v.

κρόκαι Schol. Lycophr . 107.

85. ζωύφιόν εστι μικρόν] Rel. non habet

Εtymol . 1. 1. Lacertarun hoc genus memoratar

Leuit. ΧΙ, 29. Conf. Bochart. Ηierox. 1, 3 , Ι .

Kkkk
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εστι μικρόν. γράφεται και κρεκόδειλος 86 κατα νασμό του ο κρούω , όπερ γίνεται από του κε

εναλλαγής των στοιχείων. ρω, κρώ, εκ τούτου γίνεται κρονος και κρουνός.

Κρόταφον.87 τον μήνιγγα λέγει.88 ο άμα τη Κρωπος. η υδρία.

κρούσει τοντάφον Φέρων. ή ότι της κόρσης και Κρόκας. * τους αιγιαλούς.

της κεφαλής εστίν αφή. κρόταφος δε κυρίως Κρωβύλος. * είδος πλέγματος των τριχών από .

επί των ζώων των κερατοφόρων , δια το εξ αυ- εκατέρων είς οξυ καταλήγον.27 ενέρσει ερωβύ.

των των μερών φύεσθαι τα κέρατα' οιονεί κε. λων αναδούμενοι.

ρατοφόροι τινές όντες. ή ότι κρούουσι την αφήν Κραντήρας.28 τους οδόντας φησίν ο Ιπποκράτης.

παλλόμενοι , οίον κρούταφοι. ο δε Απολλόδω . ( Θηλυκόν.)

ρος , ότι συγκεκρότηνται αμφοτέρωθεν. ο δε Κράμβη, το λάχανον. τινες κοράμβη, η αμβλύ

'Απίων, ότι του κροσσου άπτονται , τουτέστι νουσα τας κόρας. βέλτιον δε και το κόρν ανα

της κεφαλής. βαίνουσα.

Κρητες.89 παρα το επί κρέασι βιοτεύειν » κυνη. Κραναής. τραχείας, σκληράς , κάρηνα εχού

γετικοί γάρ. ο δε Απολλόδωρος παρά το ευ κε- σης. παρά το κραναον, τουτο παρα το κρά

κράσθαι τον περί την νήσον αέρα. · νιον , όπερ έστι και τραχύ και οστωδες.

Κρυερου. ° φοβερου. και κρυόεντος, φοβερού, ψυ- Κρασις. σωμάτων παράθεσις, ποιοτήτων αντέμι

χρού. συμβαίνει για τους φοβουμένους συγ- 2
βασις. ή σύντευξις σωμάτων , τας εν αυτοίς

κρούειν τους οδόντας.
άλλήλας αντιμιρνώντος ποιότητας. ή κρασις

εστίν ουσιων αλλήλαις ετεροία συνδρομή, και

Κρυμός. αυτο το παγος, παρά το κρύπτω, κρυμ- των περί αύτας ποιοτήτων αντεμβολή.

" μος , και αποβολή του και κρυμός. εν χείμμερίζο Κράδη. ή συκή, παρα το συνεχώς κραδαίνεσθα.

γαρ καιρώ επικρυπτόμεθα. Κραιπάλη, τρυφή, μέθη. ή ο εκ πολλής οινώ
Κρυψίνους, πανούργος , δόλιος. - σεως επακολουθων παλιος και κλόνος τη κε.

Κρύσταλλος. 2 το πεπηγος ύδωρ. φυλή. παρα το κάρα και το πάλλω, το κινο,

Κρουνός. ' έστι δημα κρυ μονοσύλλαβον, πλεο- καραπάλη, και πλεονασμό του ο κραιπάλη.

91

.

inus *

1
Ρολος.

p. 106o. Sed in Africa τριπήχεις ct διπήχεις esse 93. Κρουνός] Εtymol. 541, 44. Deest a

narrant Herodot. IV , 192. Pausan . Il , 28. Cod. K .

86. κρεκόδειλος] Εtymol. 536 , 32. scribit , . 94. Κρωπος] Supra κρωσσός. Sed distinguit

κρεκύδειλος. Piauorinus κρωπος , υδρία : κροσσοί , υδρίας.

* 87. Κρόταφον] Εtymol. 541 , 17. ubi au
95. Κρόκας] Ponendum infra inter θηλυκά.

ctorcs deriuationum accuratius recensentur.
Vid. supra ν . κροκόδειλος.

88. τον μήνιγγα λέγει] Scrib. την. Sed quis .
.

" 96. Κρωβύλος] Schol. Thucyd. 1, 6. ubi
tandem dixit κρόταφον μήνιγγα ? Suspicor legen

dum esse μήριγγα, et respici ad locum, ubi
vid . Viros Doctos. Conf. Suidam , Harpocrat.

aliquis κρόταφον dixerat pro capillis , ut κροτά
2 et Schol. Αristoph. Vesp. V . 1259.

φους στεφανώσαι. Sed amplius cogitandum de ii. V . 97. ενέρσει κρωβύλων Leg. κρωβύλον, ut

quam Elyinologus non agnoscit. Si retinenda Thucyd . 1. c . restitulum . Vide ibi not. crit.

est , respicitur forte Indic. V , 26. διήλωσε κεφα. 98. Κραντήρας - Ιπποκράτης] Locus non

λήν αυτού και επάταξε , διήλωσε κρόταφον αυτού. . est in prooίu. Conf. Hesych. Polluc. II , 92.

89. Kate ] Etymul, 537 , 54. Pro nepi Aristot. Hist. An . II, 4 . Schol. Nicandr. Thcr .

την ν. D . K . επί την. 447. et Lycoplhr . 839.

90. Kρνερού] κρυεροϊο liad. ν, ν . 48. κρυόεν. 99. Κράμβη - αναβαίνουσα] Εtymol. 534,

Tos Iliad . o , v . 2 . 46. αντιβαίνουσα. Conf. Suidain .

91. Κρυμός] Vid. Ειymolog. 542 , 1. et 100. Κραναής] Iliad. γ, V . 201 . Ειymolog.

Suidam , ex Epigramm . Antiphili Anth . Steph . 534 , 50.

1 , 20. p. 28. 1. Κρασις] Κ . κράσις. Εx Ioh. Damascen. .

92. Κρύσταλλος] Ηesych. et Εtymol. 541, Dialect. c. Ι.ΧVΙ. p. 69.

56 . Bis apud Homer. Iliad . % , v . 152. Odyss. 2 . Κράδη] Vide supra κραδοφάγος.

, v . 477. Conf. Eustath . 3. κλόνος] Α . λόγος. Cont: Elyiol. 536, 17,

Thucy
d
. 1. éport xpw sinoPiv: 1259. Harp

oo
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Κρεοδοσία.* κρεωδαισία δε η κρεοφαγία, μέγα

και δίφθογγον.

Κρείουσα. η βασίλισσα, παρά το κρατείνω. ως

κιχώ, κιχείων, και όλώ, όλείω. και το θηλυκόν

κρατείουσα, και συγκοπη κρείουσα. [ και κρείων

ο βασιλεύς.]

+ Κράτεια. τόπος. το δε κύριον 1.

+ Κρανεία.' δένδρον. κρανία δε , α κεφαλή.8+

1 Κρατήρα. σκύφον· σίτλον.°+

+ Κροιός. " κολοβός. Η

+ Κροκώδης. δεσμός. " +

1 Κρόταλος. λάλος.Η

+ Κρυβηλός. πύργος.

1 Κρωσσός. 4 κεράμιον. κρατήρ.

Κρηπίς, θεμέλιον · υποβάθρα . και είδος υπο

δήματος, παρά το έρπειν έρπίς, και πλεονασμώ

του και και υπερβιβασμό και τροπη του ε εις η

κρηπίς , δι' ής έρπειν δυνάμεθα. '

Κρήνη. πηγή: εκροή ύδατος.

Κρίσεως. δοκιμασίας. .

Κρίσις. των εφ' ημίν όρεξις διαγνωστική.

Κρίσις. η κόλασις εν τώ ευαγγελίω. και εις κρί

σιν ουκ έρχεται , τουτέστιν εις κόλασιν.

Κριγή.18 και γινόμενος τους οδούσι των αποθνη

σκόντων τρισμός. Η

Κριθή. παρά το προκριθήνας των ακροδρύων:

ακρόδρυα γαρ ησθιον προ των καρπων. ή παρα

το διακρίνεσθαι της άχνης, ήγουν διαχωρίζεσθα.

“ κρίνει επειγομένων ανέμων – .

Κρόκη. " παρά τον κρούσω μέλλοντα, αποβολή

του υ κρόκη και το κρούεσθαι διόλου παρακο

λουθεί.

Κρόσσας.12 οι μεν τας κεφαλίδας του τείχους,

'άλλοι τους προμαχώνας. Αρίσταρχος κλίμακας

τινας ή όργανα τινα προς τειχομαχίαν επιτή

δεια. οίον και τας μεν προκρόσσας κλιμακηδόν.

άλλοι δε τα αποκρηδώματα. και γαρ κροσσούς

τα άκρα των ιματίων λέγουσι. δ και βέλτιον.

οιονεί κορσους τινας όντας , παρά την κόρσης,

την κεφαλήν. η μεταφορά από των πλοκάμων,

μεταθέσει του ρ , κρόσσας. ούτω Φίλων24 εν

τη περί Ιάδος διαλέκτω.

Kkkk 2

4. Κρεοδοσία] Discrimen ineptum. Scri 14. Κρωσσός] Vide supra suo loco γ. κροσ .

bitur cnim etiam κρεωδοσία . σός et not. 8ι.

5. Κρείουσα] Εtymol. 537 , 12. liad. κ, 15. Κρηπίς] Εtymol. 537, 12. Conf. He

τ . 48. sych . et Suidam .

6 . Κράτεια) πόλιν vocat Suidas. * 16. Κρίσεως] Non incommode referretur

7. Κρανεία] Vid. Suid. et H . Steph. Ind. haec glossa ad Ioh. XVI, 8 . 11. ελέγξει τον κό.

8. κεφαλαί] scil. ουδετέρως. Sed θηλυκώς, σμον περί της κρίσεως , ότι ο άρχων του κόσμου κέ.

και κρανία , περικεφαλαίαν , ut apud Ηesychium. κριται. Suidas addit ακολουθίας et alert locum

icon Hesych . southpes. Aeliani. Conf. Toup . Emend. II, 365. et not.

σκυφία, σιτλία . Cyrillus ibi laudatus σίτλα. In ad lesych. V. κρίσιν.

meo Cyrillo deest. Scribendum apud Nostrum 17. εις κρίσιν ουκ έρχεται] Ioh. V , 24. Conf.

τίτλαν. Vid. Cangium h. ν . Phauorin.

10. Κροιός] Ηesych. νοσώδης, ασθενής. Sic . 18. Κριγή] Ηesych. Suid. κρίγη, atque sic

etiam Schol. Aristoph . Auib . 1520. quem vide.
ctiam Phanorinus.

Sed rectins κριγή οξυτόνως, ut Εtymolog. 539, Ι.
11. Κροκώδης. δεσμός] Deest explicatio, sed,

afferens versum Hipponactis : κριγη δε νεκρών αγ
nisi me omnia fallunt, v . δεσμός excidit apud Ηe- γελός τε και κήρυξ. Vid. Nostrum infra v. κρίκε,

sychiam v. κροκώδης , quae glossa lucem accipit,
19. Κριθή) Ειymolog. 538 , 20.

si legimus: κροκώδης δεσμός τινές ως δυσλύτων όν
20. κρίνει επειγ. ανέμων] καρπόν τε και άχνας,

των των εκ της κρόκης δεσμών. Sed quid sequen
liad. ε , ν . 5οι.

1ia sibi velint , ένιοι δε ως κρόκου φυoμένον εκεί,
21. Κρόκη] Εtymolog. 539 , 43.

τινές δε κροκώδη εκ κροσσών συνεστραμμένων, non 22. Κρόσσας] Ad liad. μ , ν . 258. [ ν . 444.]

perspicio . Forle pro Quoquevou leg paiyopek80V , Conf. Etymolog. 540 , 40. Hesych . et Eustath . '

et pro κροκώδη κροσσώδη.
go3, 4 . sq. Tzetz. ad Lycophr. V . 291.

12. Κρόταλος] Vid. Suidam et Schol. Αri- , 23. λέγουσι ] Reliqua desunt a Cod. κ .

stoph. Νub. 259. 447. Conf. Toup. Εmend. in 24. Φίλων] Φιλόξενος Etymol. 1. c. Con .

Suid. Τom. ΙΙ. p. 366 . funditur utriusque Grammatici nomen sacpius.

13 . Κρυβηλός. πύργος] Leg. κρυβηλος πύργος, Vid. Koen. ad Gregor. Corinth. de Dial. Praes.

1. e. κρυπτός. Conf. Hesych. p. ΧΙΧ.
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Κρυόεσσα.* ψυχρα, φοβερά. από το κρύος, Κρήγυον. αληθές, αγαθόν· υγιές .

κρυόεις και κρυόεσσα. -- ουδέποτέ μοι το κρήγυον είπας. 5

Κρώμνα.18 πόλις + Παφλαγονίας.Η παρά το κηρ και το ηδυ γέγονεν κηρήδυον και

Κρωπία. 7 πόλις. κατα συγκοπην κρήδιον και τροπή του τ εις

( Ουδέτερον.) , κρήγυον , το την ψυχήν ηδύνον.

Κράσπεδον.18 το του ιματίου άκρον. ένιοι δε το + Κρησέριον. και το κόσκινον. 1 .

" θυσανωτών του χιτωνος, ό εστι το κροσσωτόν. Κρήδεμνον. ” το κεφαλοδέσμιον. παρα το κάρη,

παρά τα άκρα και το πέδον, κατα αφαίρεσιν και σημαίνει την κεφαλήν, και το δέω , το δε.

του α , και πλεονασμον του σ , κράσπεδον . : σμεύω, καρήδεμνον και εν συγκοπή κρήδεινον.

Κράμα.12 μίγμα. [κέρασμα.]
+Κρίμνα. * βρώματα.Η

+ Κρείον.18 το δεκτικόν των κρεών αγγείων. Η
Κρησφύγετον. ° το καταφύγητον.

Κρί. η κριθή.

Κράνος, περικεφαλαία. - 1° κρί λευκόν ερεπτόμενοι - •

Κραταιγυίαλον. το κρατούν 'τα μέλη. και εστιν εσθίοντες. ή από του κριθή γέγονε

Κρανίον.32 από του κάρα καρανείων και κρανείον, κατά αποκοπήν. [ή από του κρίμνον, του ση

και κατ' εκβολήν του ε κρανίον. μαίνοντας το παχύ του αλεύρου, κατα συγκο

Κρατερόν. ισχυρόν. πην κρί.]

Κραταίωμα. Ισχύς, ασφάλεια. Κρισσαίον. πέλαγος. 41

Κράτιστον. ισχυρότατον. Κρίμα. το κατάκριμα και η καταδίκη. ως το

Κρέας.33 παρα το κρατύνειν και ισχυροποιείν το ' 41 κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει. κρίμα το δι-

σωμα . καιον , ως το κρίμα δίκαιον κρίνατε. και οι

Κρεοδόχον. το δεχόμενον τα κρέα αγγείον. εξητασμένοι του θεου λόγοι.

Kρειών. * των κρεάτων, παρά το κρεάτων γέγο- Κρησφύγετα. και φρούρια τινα ούτω λεγόμενα, εν

νε αποβολή του τ κρείων , και κατά κρασιν ' οις εκρύπτοντο οι νησιώτα τον Μίνωα φεύγον

κρεων , και πλεονασμό του και κρειών. ούκ έστι τες, παρά το Κρητα αυτών είναι το ούν κρης

δε [ μετοχή, αλλ ] όνομα. [ούτως “ Ωρος ο Μι Φύγετον έλεγον χρήσιμον τοϊς φεύγουσιν εις το

λήσιος. ] κρύπτεσθαι .

,

25. Κρυόεσσα] Iliad. ε , ν . 4ο. 35 . κρήγνον είπας] Codd . ειπας. Πiad. και,

26. Κρωμνα] Memoratur liad. β , ν . 855. ν . το6. ου πώποτε. Conf. Etymol. 537 , 23.

Conf. Steph . Byzant. 36 . Κρησέριον ] Pollux Χ , 14. a κρητέρα,

27. Kowrice] Vid . Steph. Byz . h . v. de qua vid. Suid. Schol. Aristoph. Eccles. 983.

28. Κράσπεδον] Vid. Εtymolog. 534, 54. Etymol. 538 , 5.

Hesych . et Cyrill. Lex. apud Biel. h . v . 37. Κρήδεμνον] Εtymolog. 537 , 28.

29. Κράμα ] Imo κράμα. Ιtem apud Ειy 38. Κρίμενα] Vide Suidam et notata supra

molog. 534 , 49. ν. κριμνός.

3ο. Κρείον ] Vid. Eustath. ad iliad. ι, ν . 39. Κρησφύγετον ] Vide statim post v. κρης

206. p . 17 , 15. et Εtymol. 536 , 54. φύγετα. Ρro καταφύγητον legendum καταφύγιον .

31. Κραταιγυίαλον. το κρατούν] D . κραταιούν. 40. κρί λευκών] Iliad . ε , ν. 196. Conf.

Eustath. 1188, 41. κρατύνον. κραταιγύαλοι θώρα Etymol. 538 , 12.

zes Iliad. 7 , v . 361. Conf. Apollon . Lex. Hom . 41. Κρισσαίον. πέλαγος De mari Crissaeo

et Hesych. Sed glossa nostra ad alium locum nihil mihi constat. Sine dubio in mente ha

spectat. . buit aut Κρισσαίον πεδίον, quod ευδαιμον dicit

32. Κρανίον] D . από του κάρα καράνιον , et Strabo Lib. IX . C. 3. atit Kρισσαίον κόλπον.

κρανίον , ut Εtymol. 534 , 53. 42. κρίμα εαυτο ] I . Cor . XI , 29. Sequens

33. Kpéus] Ineple, ut multa cx hoc ge- locus est ex Zachar. VII, 9 . Eadem habet

nere ; conf. Ειymolog. 536 , 21. Ρro κρεοδόχον, Ειymol. 539, 35.

quod sequitur , K . κρεωδόχον. . 43. Κρησφύγετα] Tolidem verbis explica

34. Kρειών Ad Diad. λ , V. 551. Γρ, v. 66ο. tur: h. V . ab Etymol. 537. extr. Suida et Schol.

ο δε κρειων έρατίζων. Vid. Εtymol. 537 , 4. Lucian. I. Merced. cond. 718. Utitur saepius

Ssa nost
ra Ollon.Lone Suportu

ri
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Η Κροκύλιον.14 πόλις.Η

Κρόμυον. * παρά το τας κόρας μύειν εσθιόντων

αυτό. δριμύ γάρ έστι.

+Κροκύλειον, κροκίδιον.18 +

+ Κρύος. ψύχος: παγετός.1

+ Κρώσσιον. η στάμνος.Η

Κρώφι και Μωφι.17 ονόματα ορών.

Κρύος. 18 παρά την γενομένην κρούσιν των οδόν-

των εν τω ψύχει, κρούος και κρύος.

Κρυπτάδια. ” οιονεί κρυφαία, λαθρίδια. εκ του

κρύπτω κρυπτάδιον.

Κρέας και παρά το κείου, το κόπτω.

( Ρήμα.)

Κρατώ.5" παρα το κράτος τουτο παρα το κάρα

ο γαρ κρατων και έργων εκείνος εστί κεφαλή.

Κραδαίνει. το σείει.
*

Κρατυνθεν. βεβαιωθέν.38

Κραίνω.* τελειώ, αποπληρώ. παρά το κάρα κα

'ραίνου, ως χείμω χειμαίνω, και συγκοπή κραί-

νω. κυρίως δε η λέξις επί του τελειούσθαι και

τη κεφαλή κάτω νεύειν τον υποσχόμενον.

Κρεοδοτω. * κρεωδαιτώ δε μέγα και δίφθογγον.
Κρεωνομω.56

Κρητίζει.57 ψεύδεται. ψεύστα, γαρ οι Κρήτες.

Κρηφαγείν. το κρέας εσθίειν.

Kρήμνη. " εκρήμνα . εκ του κρήμνημι, κρημνίζω.

Κρηηναι ” και κρήηνον. αντί του τελείωσαν και

πλήρωσον. έστι κραίνω, κρανώ, έκρανα, το

απαρέμφατον κρανα, και κρηναι , ιωνικώς, και

πλεονασμα του η κρηηναι το προστακτικών

κρηνον, κρήηνον.

Κρίνοντες. αντί του κατακρίνοντες. τας εν τω

ευαγγελία• 60 κρίνοντες τας δώδεκα φυλας

του Ισραήλ. .

Κρίνε. αντί του χώριζε.

Κρίκε. συνεσχέθη.83 ή αντί του εψόφησεν,

ήχησεν, ποιον ήχον απετέλεσεν. από του θέ

ματος του κρίζω. και κριγή ρηματικόν όνομα,

οδον•

** κριγη δε νεκρών άγγελός τε και κήρυξ.

illc h . v . , v . c. II. Eunuch. 358. III. Demosth. 58. Kρήμνη] Εtymol. 537, 34. afert hunc

Enc. 524. καλόν κρησφύγετον θάνατος. Conf. He- versum sine auctoris nomine :

rodot. VIII, 51. Κρή μνη σεαυτήν εκ μέσης αντηρίδος.

44. Kpoxúd vor ] Urbs Aetoliae. Thucyd. quem idem 112 , 26 . tribuit Euripidi, ubi tas

II, 96. men , minus recte , ut etiam Valckenarius ju

' 45. Κρόμγον] Εtymolog. 540, 2. dicauit, scribit κρήμνισαν αυτήν. Κρήνη σεαυτήν

46. Κροκύλειον. κροκίδιον] Sic etiam Pha affert eliant Eustath. 1003 , 24. V . κρήμνασθαι

vorinus. Suspicor utrumque esse nomen TOTO. usus est Euripid . etiapı Electr . 1217. Scd No

róv. De priori vid . Steph . Byzant. ster alium locum ante oculos habuit. Conf.

47. Κρώφι και Μώρι) Eosdem Ρhauorin. Schol. Aristoph . Nub. v . 376 . Pind. Pyth . V .

habet. Meinorantur ab Herodoto II , 28. 43. et Suid.

48. Κρύος] Elyinolog. 541 , 49 . 59. Κρηήναι] Iliad. α, ν. 101. κρήηνον Iliad.

49. Κρυπτάδια] Iliad . α , v . 542. « , ν . 41 . 5ο . .

5ο. Κρέας] Εtymolog. 536 , 23. • 6ο. εν τω ευαγγελίω] Μatth. ΧΙΧ , 28.

5ι . Κρατω) Etymolog. 535 , 16. 6ι. Κρίνε - χώριζα] Respicilur forte liad.

52. Κραδαίνει] Conf. Hesych. et Schol. β , V . 362. Κρίν' άνδρας κατα φύλα , κατά Φρή

Aristoph. Acharn. 964. Εadem glossa ctiam τρας , 'Αγαμεμνον.

apud Cyrillum legitur. Vid . Aeschyl. Prom . 62. Kpixs] Ex Iliad . 5 , v. 470. Conf.

ν . 1046. Etymol. 538 , 5ι.

53. Κρατυνθεν. βεβαιωθέν] Ηesych. add. κρα. 63. συνεσχέθη] Sic etiam Suidas et Pha

τηθέν . vorinus, apud quem hacc verba singularem

54. Κραίνω] Εtymol. 535 , 56. glossam faciunt. Conjiciebat Martinus Cadın .

55. Κρεοδοτώ] Vide supra κρεοδοσία. v. κρίζω, pro συνεσχέθη legendum συνηχήθη. Μa

56. Κρεωνόμω Videtur esse superioris, lim συνεχύθη. Certe in verbo συνεσχέθη aliud

glossae explicatio . latere , quam ηχεϊν , docent sequentia : ή αντί

57. Κρητίζει] Vid. qui laudantur: ad Ηe- του – ήχησεν.

8ychium h. v. Conf. Suidam ct Schol. Callim. 64. κριγη δε νεκρων] Est versus Hipponactis ,

H . in Iou . v . 8 . ibique Spanhem .
Etymol. 539, 2 . Conf. supra ugyý et not.



ΚΡΟΤΗΣΑΤΕ
126οΚΤΕΙΣ

τα του

Κροτήσατε. αλαλάξατε, βοήσατε.

Κροαίνειν. τοις ποσί κρούειν, πηδαν. κροαίνειν

κατα πεδίου . 66

+ Κρυαίνει."" εμείρει.Η

+Κρυμώσα. 8 ριγωσα.Η

Κρούειν. έστι δήμα κρώ, ου το παράγωγον κρόκο

και πλεονασμό του υ ιρούω, ως όρω, ορόων,

ορούω. κυρίως δε το κρούειν επί των κερατο-

Φόρων ζώων είρηται . κορούειν γαρ το τοίς κέ

ρασι κρούειν και παίειν, και κατα συγκοπήν

κρούειν. ούτω Φίλων.

Κρώζει. ° κράζει, ως κορώνη ή κόραξ. :

+ Κρώσι. " βοώσι.1

Κριθήσονται. αντί του κατακριθήσονται. και ο

. Απόστολος " δια νόμου κριθήσοντα . και κρι

νεί αντί του κατακρινεϊ. και κρινεί η εκ φύ.

σεως ακροβυστία τον νόμον , τελούσα δε τον

δια γράμματος.

Κρήτηθεν. " απο Κρήτης.

Κρουνηδόν. δίκην κρουνού.

Κρύβδην.74 λαθραίως.

Το κ μετα του Τ.

('Αρσενικόν.)

Κτείς ,75 κτενές, το κτένιον.76 παρά το εκτείνειν

τας χείρας ή της τρίχας. κτείς δε επί του θx

λασσίου , παρα το εκτείνεσθαι και απλουσθαι.

Κτηνώδης, άλογώτερος.

Κτησίας Κτήσων , Κτήσωνος Κτησίοχος:

Κτησίδαμος: 77 Κτησιφών , Κτησιφώντος ,

και Κτιμος, ταυτα ονόματα κύρια. το Κτιμος

Σ ' α του ,

Κτήσιος Ζεύε. 78

Κτίλος.79 ο προηγούμενος των προβάτων κριός.

οιονεί κίλος τις ών, πλεονασμα του τοκτίλος.

παρα το κίειν , ό εστι πορεύεσθαι. οι δε νεώ

τεροι τάσσουσι την λέξιν επί του ειθισμένου

γεγονότος ημέρου ζώου. ή από του ίεω, εκτός.

ως τάσσω τακτος , και πλέκω πλεκτός. ώςπερ

από του πένθους γίνεται πενθίλος, και απο του

ναύς ναυτίλος, ούτως ούν και εκτός εκτίλος, και

μετα της επάρσεως του ικτίλος. το μεν πρώ

τον Ωρος ο Μιλήσιος, τουτο δε Ηρωδιανός.

Κτείς, παρά το κτείνειν τους φθείρας.

Κτόνος. ο φόνος. εξ ου και κτιννύω , το φονεύον.

65. Κροτήσατε] Sine dubio exPsalum. ΧLVΙ,

1 . πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας. Conf. Hesych.

66, κροαίνειν κατα πεδίου ] In mente habuit

Iliad. , . 5ο6. ο , ν . 264. θείει πεδίοιο κροαί

νων. Conf. Suidam et Ηesych. κροαίνειν κατα πε .

dioy habet Gregor. Naz. Orat. XLIII. p . 704 .

B . Vid . Misc . Obs. Nou . I. p . 85.

67. Κρυαίνει. εμείρει] Scr . κροαίνει. Ηesych.

et Suidas: κροαίνων – επιθυμών. Sic enim non

nulli accipiebant xponiywy apud Homerum ll. cc.

Hesychius : εκρόαινον, επεθύμουν. Dictum de lu

bidine, ut σκιρτάν et κροτείν ποσί.

68. Κρυμώσα] Α κρυμός, κρυμάω, quod

add. Lexicis.

6ο. Κρούειν] Εadem Etymolog. 541 , 38.

sine homine Pbilonis.

go. Kρώζει] Aristoph. Αuib. V. 2 . 24. Conf.

Schol. Plut. 689.

71. Kewor] An pro npózovor? Nisi ab inn -

sitato κράω, a quo deriuaturn videtur κράζω.

Ειymolog. 539 , 4,

22. 'Azóctoes] ad Rom . II, 12. Alter

locus exstat v. 27.

13. Κρήτηθεν] Iliad. γ , τ. 233.

74. Κρύβδην] Α . κρήθην.

75. Κτείς] Ηinc corrige Etymol . 542, 18.

apud quem corrupte legitur eadem obseruatio .

Conf. Hesych . v . xtéy« s et H , Steph . Ind . Vide

etiam nostrum paulo infra post xtiños.

76. κτένιον] Ad primitiuain significat. του

κτενός. Pollux V , 96. Χ , 126. Conf. Suidam

V . κτένα ct nostrum infra v. κτένιον.

17. Κτησίδαμος] κ. Κτησίδημος.

8 . Κτήσιος. Ζεύς] Vide Ηarpocrat. et Suid.

ibique not. Dio Chrysostom . Orat. 1. Kujcias

δε Ζεύς, άσε δοτης πλούτου και κτήσεως. Sed omni- .

nodii vocali , inprimis Penates , κτήσιοι , δοτηρες

šíéwy. Dionys. Halic. Ant. Rom . Lib . VIII, 1601.ω . Dionys. Halic.

και υμείς, ώ θεοί κτήσιοι και εστία πατρώα, χαίρετε.

Sed recte ab hoc cognouinc Venerem defendit

Porsonus ad Toup. IV , 157. contra Toupium

(in Epigramm . Leonidae ) II , 368. et Brunckium

Αnal. I , 221, legentes κτησία Κύπρι.

79. Κτίλος] Eaden: Ειymolog. tradit 542,

33. sine Grammaticorum mcnlione. Legitur

Iliad. γ , ν . 196. ν , ν. 492,
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Κτύπος.** παρά το τύπτω, τύπος, και πλεονα- Κτάσθω. ° καρπούσθαι, ή αγοράζειν, ή φυ

σμα του και κτύπος. τα γαρ τυπτόμενα ψοφεϊ. τεύειν.

1 Κτηνεία. Η Κτεάτισα.” έκτισάμην.
Κτησις, η περιουσία , ο πλούτος. Κτεριουσι. . θάψουσι.

Κτιδέα.32 είδος περικεφαλαίας εξ εκτιδος δέρ- Κτείνει. και αναιρεί, φονεύει. κτιννύει δε, ό εστι

ματος. ίκτης δε ζωον γαλή παραπλήσιον. και φονεύει, ι.

κτιδιώτις τέχνη και της περικεφαλαίας. ή κτησάμενος. αεί.944

Κτίσις. ο κόσμος. πασα η του θεού κτίσις διαι- + Κτίζω. 1

ρείται εις έξ · είς τό σουτα λογικά· είς σύνθετα + Κτω. το κτώμαι .

λογικά ελς σύνθετα άλογα τις αυξητικά και Κτερείξαι. ενταφιάσω. "Ομηρος :95

γεννητικά· εις εκπορευτα και κινητά · είς αναι. σημα δε οι χώσαι και επί κτέρεα κτερείξα .

σθητα και ακίνητα. "

Κτητήν. αγοραστής. “Ησίοδος: 84 . Το Κ μετα του Υ.

κτητήν, ου γαμετών - . ('Αρσενικόν.)

Κτέαρ. το κτημα. και κλίνεται κτέατος. . Κυανοχαίτης, μελανόθριξ. κυανον γαρ το μέ

Κτένιον. έν α κτείνομεν τους φθείρας, και το λαν , και χαίτη η θρίξ.

Κυδαλιμος, ο δίυγρος. 28 λέγεται δε και ο ένδο

Κτητικόν. το υπό την ετήσιν εμπεπτωκός. έμ ξος και έντιμος. από του κύδος, και σημαίνει την

περιειλημμένου του κτήτορος.** δόξαν.

Κτηνος, το ζώον. Κυδοιμός. 7 θόρυβος, ταραχή, ή πόλεμος. από

Κτησείδιον.87 ολίγη περιουσία. του κύειν το δέος ή το δεύμα.

Κτίσμα. κτιστόν. . Κύδιμος. ο ένδοξος . από του κύδος κύδιμος , και

Κτήνη. κυρίως τα ήμερα. θηρία δε τα άγρια. πλεονασμα της αλ συλλαβής κυδάλιμος.

πολλάκις δε η γραφή και τα άγρια κτήνη ονο- Κυδρός, άγαθος , τίμιος. από του μύθος 38 κυδρός.

μάζει. ως όταν λέγει· 88 έτι δε και τα κτήνη Κυδωνιάτης, τοπικός.

του πεδίου. κύβηλις. ” ο πέλεκυς.

Κτέρεα .89 τα έντάφια. Κυβιστής.180 ο ορχηστής.

του ποδός. 85

8ο. Κτύπος] Εtymolog. 542 , 44.

81. Κτηνεία Forte pro κτήνεα.

82. Κτιδέα Ex lad. κ , ν . 335. 458. Conf.

Hesych. et Suidam ibique not. Apollon. Lex.

Ηomer. Vid. supra 1 . εκτινα.

83. κτιδιώτις τέχνη ] Conf. Pliatorinum.

8 . Ησίοδος ] Oper. v. 404.

85. το του ποδός ] Πεsycli. κτένες τα των πο.

δων στήθη.

86. κτήτορος] Eaglein Pliatorinus habet.

87. Κτησείδιον ] Suid. κτησίδιον.

88. όταν λέγει ] Psalm. V111 , .

89. Κτέρεα] iliad . ω , ν . 38. al. Conf.

Hesych .

90. Krãotoj] Vid . Phauorin .

91. Κτεάτισα) Scr , κτεάτισσα , cx Iliad. π ,

ν. 57.

92. Κτεριούσι) liad. λ, ν . 455. χ , ν. 336 .

93. Κτείνει) Οίyss. ι , ν . 408.

94. Κτησάμενος. Δεί] Ηaec quomodo sup -

plenda siut, nescio . Hesych. xtrcáusyosº .

Forte leg. κτησάμενος αεί , φui semper comparare

sibi aliquid cupit, et quaciere studet, ut apud

Thucyd. Ι , 70. ακολαύουσιν ελάχιστα των υπαρ

χόντων , δια το αει κτασθαι. An lalet explicatio

in segur . κτίζω ? κτησάμενος αεί · κτίζων. .

95. "Ομηρος] Οdyss. α , ν . 291.

96. Κυδάλιμος. ο διυγρος] διυγρος non lia

bet κ . nec video , quomodo conucniat cum κυ.

δάλιμος. Conf. Ειymol. 543 , 3ι.

97. Κυδοιμός] Εtymol. 543 , 34.

* 98. από του κύδος] Λ . κύδρος. Vid. Εtymol.

. 99. Κύβηλιs] Sic etiam Suidas, Pliot. Lex.

Μs. et al. Hesych. κυβηλίς οξυτόνως. Conf. Η .

Stcph . Ind. not. ad Polluc. X , 204 . ct Criticos

ad Atlienacum Lib . IV . p . 169.

- 100. Κυβιστής] Ιno κυβιστητήρ. Vide not.

ad Ηesycli. Pro ορχηστής , φuod restituendum

Suidae, [ pro ορχησμός] Α . αυλιστής. Conf. Pha

vorin . Kyburtitiges dicunlur apud Homer . Iliad .

π , v. 75ο. σ , τ . 604. Odyss. δ , V. 18. Κυβιστής

tainen scribitur etiam apud Elynol. 543 , 23.
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κύβος. παν τετράγωνον. ο κύκλωθεν βάσιν έχων. ριαγές και περιφερές. κύμβη γαρ η κεφαλή.

Κύβειρος.' αναιδής. όθεν το κυμβητιαν. σημαίνει δε και το άκρον

Κυκεών. είδος ποτού. ή πόμα δηλητήριον. από μέρος της κεφαλής , και εμβάλλεται ο λόφος.

του κεχύσθα . χυχεων και κυκεών. έστι δε οίον ·

πόμα κατασκευασθέν , παυστικόν δίψης. κύμβαχον ακρότατον νύξ' εγχείο - ,

Κυκεώ.' αποκοπή εστι. κυκεώνα γάρ έστιν η αι- Κύμινδος. ο αετός. "

τιατική. κυκώ δε το ταράσσω.
Κυνικοί. οι φιλόσοφοι, δια το αύθαδες και θρασύ

Κυκλάμινος. * είδος βοτάνης. . και αναιδές. τοιούτοι γαρ οι κύνες.
Κυκλος. σφαίρα ενιαυτός κόσμος .Κύκλωπες. κυκλωπες, και κατά συγκοπην κύ- Κυνοραϊσται. οι κρότωνες , οι το αξια των κυ

νων εκμυζώντες.
κλωπες , ότι :
κυκλοτερης οφθαλμος έεις ενέκειτο μετώπω.: Κύρβαντες " και Κρύβαντες, οι τον κόρον 14

Κύκνος, ζώον. από του κλώ , το φωνω, γίνεται φυλάξαντες. βαίνειν γαρ το φυλάττειν.

κλύω, κλύκος, και καθ' υπερβιβασμόν [και με.
- δς Χρύσην αμφιβέβηκας. 5

τάθεσιν] του λ κύκνος . [ ] κυκλοτερη έχων
αντί του φυλάττεις. ή, ως Ηρωδιανος, παρά το

τον τράχηλον. παρά το κύκλος.
κρύβειν , Κρύβαντες και Κύρβαντες. όθεν και

Κυλλός, ο χωλός.
κυρβασία και κρυβασία. "" ένιοι δε το την κε.

Κυλλοποδίων.' ο Ήφαιστος. ως από του Οιδί. φαλήν καλύπτειν. άλλοι δε τας περικεφαλαίας

πους , Οιδίποδος , Οιδιποδίων δια του τ , ούτως Φασί κυρβασίας.
και από του κυλλόπους κυλλοποδίων. Κυρηναίος, από της Κυρήνης πόλεως. ερμηνεύε.

Κύμβαχος. επί κεφαλής πεσών. ή κατα κεφα - ται δε ετοιμότης. "

λης. ή κύμβαχός έστι το σκεπάζουν την κεφα- Κύριος. όνομα δηλωτικόν της θεότητος.

λή, βρέγμα, παρά το ευφον, τουτέστι το πε- Κύριος, και εξουσιαστής ή δεν αξιώματι υπάρχων.

Κύρτος.

1 . Κύβειροs) Sic etiam Suidas et Phauori- sum videtur pro κύμινδις. [Iliad. ξ , ν . 291.] Sed

nus. Cyrillas ineus: κύβειρος. άνεσης. pro αναιδής. is non satis accurale diceretur αετός : quamquam

2 . Fówce dwa mtu proy ] Non in se, sed quan - solent non accurati esse in eiusmodi rebus

do insunt φάρμακα λυγρά , quale Circe propi- Grammalici . Et κύμινδιν apud Ηomerum alii

nauit Ulyssi; proprie enim quid sit, sequens noctuam , alii lipuro dixerunt, a quo non pro

explicatio docet.' Conf. Etymolog. 543, 50. et cul aquila abest. Quare non dubitem rescribe

Iliad . 2 . v . 640 . 641. ibique Schol. Hesychii re zúuerdes. Et opportunc in manus venit locus

glossae codem referendae sunt. Aristophanis, qui fontem interpretationis pra

3 . Kuxew ] Ex Odyss. x , v . 290. 316 . Vide vae apud Nostrum et Suidam ostendit. Apud

ibi Schol. et Eustath . Aristoph. enim Auib . 1181. legitur: .

4. Κυκλάμινος] Cyclamen Europaeum. Sed Κερκνυς, τριόρκης , γυψ , κύμινδις , αιετός.

vulgo Inauxūs dicitur , et infra inter Inuud . ad quem locum Schol. appellat Callimachuni.

Theocrit. V , 123. Conf. not. ad Ilesych . Conf. Eustath. 986 , 33 .

5 . ενέκειτο μετώπω] Ηesiod. Tlieogon. V . 12. Κυνοραϊστα ] Vide Scliol. et Eustath ,

145. Conf. Etymol. 544 , 7.
ad Odyss. & , v . 300. Conf. Hesych.

6 . Κύκνος ] Ειymol. 543 , 55. 13. Κύρβαντες] Α . κορύβαντες, de quibus su

η . Κυλλοποδίων] liad. σ , ν. 371 . 0 , ν. 27ο. pra. Conf. Etymolog. 547, 39.

Etymol. 544 , 47.
14. τον κόρον φυλάξαντες] Κ . τον κόρον. Rell .

8 . Κύμβαχος Accuratius Etymol . 545 , 22. των κόρων. Αccuratius τον Δία Ειymol.

9 . της κεφαλής] Imo της περικεφαλαίας. Sic 15. αμφιβέβηκας] Iliad . α , ν . 37.

enim in loco Homerico . Priori significatione 16. κυρβασία και κρυβασία] Suidas vilio

occurrit Iliad . & , v . 586 .
se κύρβασις. Conf. omnino Schol. Αristoph. Αuib.

10 . sú zsü A . . Legitur Iliad. O, s . 487. Vide infra nostrum post xúən et conf.

γ . 536.
not. ad Ηesych. et Polluc. Χ , 162.

11 . Κύκινδος. 6 αετός] Suidae κύμινδος et " 17. ετοιμότης) Alluditur ad Μatth. ΧΧVΙΙ,

xvuindios. Item Phauorino. H . Stephano vitio - 32.

18. βρυλι
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Κύρτος, το δίκτυον· η βρυλλίνη σπυρίς, 8 εν ή οι Κυβεία . πανουργία. ή παίγνιον.

καρκίνοι αγρεύονται. Κυβη και κύμβη. η κεφαλή.

Κύφων. ” ο δεσμός του ξυλοπανταρίου. 29 [ Κυβαρσία. κεφαλη αλέκτορος, άλλοι κυβαρ

Κύων. ο σκύλος.2) από του κινείν και σαίνειν . ή σίας Φασι τας περικεφαλαίας.]

παρά το οξύ είναι το ζωον κατα μετάθεσιν Κυβίστησις. ” συστροφή. Γόρχησις.]

του στοιχείου. ή παρα το κύω, δεσημαίνει το ή Κυβιστία. η όρχησις.

φιλώ κάνω και εξ αυτού κύων: το γαρ ζωον [ Κυδιάνειρα. η δοξάζουσα τους άνδρες. κύδος

φιλοδέσποτον. γαρ η δόξα.] .

Κύων.13 και κυνικός. [Κυκλάμινος.3° είδος βοτάνης.]

Κυτωρις. ” όνομα ποταμού. [ Κυκήθρα."] συμφορά ταραχή κυκό γαρ το
Κυφών. * η κυνάγχη. του Ψελλού · κηλας αλά ταράσσω.

πηξ πέφυκε και κυφων η κυνάγχη. Κυθέρεια. ” η Αφροδίτη, παρά το κεύθειν τους

Κυβιτον. τον αγκώνα . έρωτας. ή η κευθόμενον έχουσα εν εαυτή τον

Κύαθος, άντλητήριον μέτρον ή παλάμη. έρωτα.

. ( Θηλυκόν.) Κύθηρα, πόλις της Αφροδίτης. : :

Κυβέρνησις.16 φρόνησις. ή κυβέρνησίς έστι ψυ- Κυθρα. ” γέλως σκωπτικός. από του κύτος γέ.

χης επιστήμη περί την άστατον φύσιν των γονε κυθος [και κύθρα.]

ανθρωπίνων πραγμάτων. παρα το τα κύματα [Κυλλήνη, όρος ' Αρκαδίας. και: Κυλλήνιος Ερ

ερευνών , και προς αυτα ιθύνειν την ναύν. τρο- μης. *]

πη του μ εις β . [ Κυλλάδες, τα απο] των οφθαλμών και μέρη.

30.
Κακήθρα) σstru . , πε5, 38. 6,cros capien orta juncea, sempreso

nupídiov. Fait
18. Βρυλλίνη σπυρις] Α. πυρ 's. Male etiam 3ο. Κυκλάμινος] Vide supra post κυκεώ. '

Etymol. 548 , 5ο. πυρίδιον pro σπυρίδιον. Fait 31. Κυκήθρα] Agnoscunt Ηesychius et Sui

nimirum sporta juncea , seu lassa , qua ad can - das. Phauorinus nostrum exscripsit.

cros capiendos utuntur. Conf. Hesych. et Lu 32. Κυθέρεια ] Εtymol. 543 , 40.

cian. I. Merced . cond. 655. Hermotim . 799. . 33. Kúpa ] Apad Etymolog. 543 , 36 . sine

Theocrit. XXI, 11. interpretatione. Pro zúrpu , iwvirüs, Eustath . 746 ,

19. Κύφων] Vid. Schol. Αristoph. Ρlut.46. τ6. et H . Steph. Ind. Sed Etymol. addit: κυθρί.

6ο6. et not . ad Ηesych. Conf. statim post κυφών . σαι επί του σκωψαι πανήγυρις γάρ έστι παρ' Αθη

20. ξυλοπονταρίου] Κ . ξυλοπαντηρίου. Vide ναίοις οι κύροι , εν ή αλλήλους έσκωπτον. Vid. in- ,

Cangium V. ξυλοπόνδουρος. Ιn meo Cyrillo liaec fra nostrum v . κυβρίσαι. De χύτροις satis con

glossa non legitur. stat vel e Theopompo apud Schol. Aristoph.

21. σκύλος ] Α . σκύλλος , ut apud Ηesych. Ran. ν . 220. Acharn. V. 1075. [ unde,Suidas V.

Conf. Etymol. 5 '19 , 38 . χύτροι] et Ηarpocrat. Conf. Meurs. Fer. Gr. ν.

22. Κύων] Deest a Cod. Κ . 'Ανθεστήρια et Petit. Leg. Αtt . p. 43. Et in

23. Κύτωρις] Suidae Kυτωρίς est τόπος παρα- illis festis diebus scommatis et dicteriis petere

θαλάσσιος. Recurrit infra post κυψελίς. se solebant. Scd amplius tamen de v. nu put

24. Κυφωνή Supra κύφων. De v . κυνάγχη h . sensi quaerendum. Ludus enim puerorum,

vid . Hesych . et Hemsterhus. ad Aristoph . Plut. quem memorat etiam Hesychius v. zurpivda et.

p . 135.
Herodes ap . Stobaeum Serm . LXXVI. p . 453

Ο 25. Ψελλού · κηλας] Vide supra v . κηλάς. κυθρης παίζει , hunc non pertinere videtur.

Laudatur versus Pselli etiain a Phot. et Lex . 34. Κυλλήνιος Ερμής ] Οdyss. ω , ν . Ι.

Reg. Ms. h . v . 35. τα από των οφθαλμών κ . υπό τους

26. Κυβέρνησις Vide Interpret. ad 1 . Cor . οφθαλμούς. Scrib. υπο των. κυλάδες ino λ scri

XII , 28. Conf. Etymol. 543, 2. bit Etymolog. 544 , 44. Sed quamquam deri

27. Κύβη] Εtymolog. 543, 21 . vatar a κυλα, τα υποκάτω των οφθαλμών κολλα

28. Κυβαρσία] Albert. ad Ηes. V. κυρβασία [apud Ηesych. vitiose μιλα) tamen κυλλάδες fer

e Lex. Reg. Ms. κύβαρσις. Utrumque viliose ri polest . Hesych. κύλλαβοι, υπάπια . nisi fallor ,

pro zupßacla , ut supra rectius. pro xvaacédes. Non mouet mc enim series lite

29. Κυβίστησις] Vid. H . Steph. Ind, Tarum. Ιdem κύλλια.

Tom . II.
-L11



1267 ΚΥΛΙΞ ΚΥΛΙΚΕΙΟΝ 1268

όθεν και το ταύτα οιδείν κυλοιδιώ καλούσι. Κύρρος.18 πόλις εν Συρία, ήν έκτισε Σέλευκος

συνέσταλτα και δε το υ. και ώνόμασεν ομωνύμως τη εν Μακεδονία.

Κύλιξ. το ποτήριον. από του κύκλος κύκλιξ και Κύρβεις. 7 τρίγωνοι πίνακες, εν οις οι περί των

κύλιξ. ιερών και πολιτικών νόμων εγγεγραμμένοι ήσαν.

Κυλίχναι.37 λεκανίδες: τρυβλία ή φιάλα. και Κύστεις. 18 η κοιλία ή τα υπογάστρια. . "

κυλικνίδες παρα Αθηναίοις α πυξίδες, ή οι λι- Κυψέλλη.19 πλεκτον αγγείον. , ,

βανωτοί,18 ή αγγεία κεράμεια. Κυψελλίς. ” δ ρύπος του ωτίου.

Κύμβη. η κεφαλή.
[Κυτωρίς όνομα ποταμού.]

Κυνόμοια. το όνομα έσχηκεν από του κυνος και

της μυίας: ο μεν γαρ αναιδής , η δε θρασεία.
Κύστεις. " απο του κεύθειν ή κρύπτεινκαι το ου

Κυνέη. περικεφαλαία . ρου, σημαίνει και το ουροδόχον αγγείον.

Η Κυπας. ιμάτιον. 4° +
Κύρβαχ. περιφερή πλοία παρα Ρωμαίοις.

Κύπρις. η Αφροδίτη. ή το κύειν παρέχουσα. ( Ουδέτερον.)

ή ότι εν Κύπρω τιμάτα. Κυανόν. το μέλαν.

Κύπρος.12 παρά το κυοφόρον και λιπαρών γην κύδος, η δόξα.

έχειν. Κύκλα. οι τροχοί. και κυκλήσομεν 53 αντί του

+ Kύρα, η κρήνη.13 εφ' αμαξων άξομεν .

Κυρεία. η εξουσία. κυρία δε 4 ημέρα και ώρα, Κυκλίον. "

1 . Κυλώνειον άχος.55

1 Κύρβεσις. εορτή της, και το πινακίδιον.1 Κυλικείον.38 ή ποτηριοθήκη. [κυλίκιον δε, τ.]

5
/

biome
t

Side not Steph. id

36. κυλοιδιώ - συνέσταλται] Aristoph. Ly- σις. ορθή τιάρα. [ κύρβις.] το πινακίδιον. Conf. Sni

sistr. 473. – εαν δε τούτο δρας, κυλοιδιαν ανάγκη. daim v. κύρβασις et lesych. v. κυρβασία.

Conf. Eustath . 1950 , 19. et infra wtcr pcctu . 46. Κύρρος] Α . Κύρος. Vid. Steph. Byzant.

37. Κυλίχναι] Conf. Suidain ibique Kuste 47. Kúpßsis) Vide Ilesych . Suid. ibique

rum , Hesych . Polluc. VI, 96 . X , 88. Etymol. not. Etymol. 547, 45. et H . Steph . Ind.

544, 37. qui etiam κυλικγίδες pro κυλιχνίδες, ut 48. Kúotis ] Vide not. ad Hesych. et H .

apud Ηesych. κυλικίδες Eustatii . 1538 , 41. ex Steph.Ind. Mcus Cyrillus: κύστεις, κοιλία. Conf.

Athenaeo Lib . XI, 480 . Kuni rioy legitur apud paulo infra.

Aristoph. Equit. 902.
49. Κυψέλλη] Imo κυψέλη uno λ . Vide

38. λιβανωτοί) Sic etiam Etymol. Αpud
Schol. Aristoph. Pac. v . 629. Suidam ac not.

Hesych. λιβανωτρίδες , rectius.
ad Hesych . et Herodot. V , 92.

39. Κυνόμοια ) Vide Hesych. V. κυνάμνια et
5ο. Κυψελλίς] Scr. κυψελίς. Ηesych. Sui

κυνόμνια , utraque enim forma occurrit , etiam

Iliad. φ , V . 394.
das, Schol. Lucian . II. Lexiph . 318. 319. et

40. Κυπάς. ιμάτιον] Suidas et Ηesych. κυ
Schol. Aristoph . I. c.

πασσίς. Sed Lycophron ν. 333. κρύψει κυπάς 51 . Κύστεις] Etymol. 548, 55. Schol. Αri

τις κερμάδων επομβρία . ubi Tzetzes κρύψει κυπάς stoph . Nub. v . 404.

τις και ιμάτιον. H . Stephan. Ιnd. legere inauult 52. ή κρύπτειν] K . ή κύειν.

κυπασσίς. 53. κυκλήσομεν ] liad. η , ν. 332. Vide ibi

41. Κύπρις] Vide Etymol. 546 , 17. . Eustath. et infira inter ρήματα.

42. Κύπρος] Εadem Phanotinus habet. 54 . Κυκλίον] D . κυλλίον. Leg. κύκλιον [με.

43. Kύρα, η κρήνη] Sine dubio nomen fon- λος 8. d.] aut κύλλιον, το υπώπιον μέλαν. Ηesych.

tis cuiusdam. Steph. Byz. Κυρήνην dictam ait In Cod. Κ . una seric legitur : κυκλίον. κυλώνειον

από Κυρής, πηγής εγχωρίου. αγος.

44 Κυρεία - κυρία δε] Κυρείαν agnoscent 55. Κυλώνειον άγος] όπερ είς τήν 'Αθηνών δο

etiam Suidas et Phantorinus. Sed κυρία quoque, κεϊ γενέσθαι ασέβημα Schol. Αristoph. Equit. ν.

substantiue , rižovoic apud Alexandrinos, Po- 443. Thucyd . I , 126 . Conf. Suid . et not. ad

lybium et alios. Hesych .

45. Κύρβεσις] Ηacc glossa non uo vitio 56. Κυλικείον ] Α . κυλικειον. Vide Athe

laborare videtur , forte sic restituenda : Kúgßan nacum Lib . XI, 460. et 480. et Lib . X , 420 .
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Κύμβαλα. όργανα εύηχα, παρά το κύφου, κυ - Κυρναίον.86 πέλαγος.
φαλα τινα όντα. κυφον. το περιαγές: το περιφερές: το κυρτοει

Κυμβία. τα κύφα εκπώματα.38 δια το περιφερή δές. παρα το κύπτω.
είναι και κύφα. " Κύπελλα. τα νέφη. οιονεί πρύφαλλα, τα απο.

Κυμα. 8 παρά το κύω , το γεννώ. και κύματα κρύπτοντα της σελήνην.

κουφα, τα άνευ ανέμου ήρεμούντα. " , 88 ετμήγη δε κύφελλα -

Κύντερον. " αναιδέστερον· χαλ πώτερον. παρα Καλλίμαχος δε τα κούφως ελαυνόμενα.

την κυνός γενικής κυνότερον και εν συγκοπη κύν. Κυψελλόβυστον. ” το υπο τύπου κεκαλυμμένον.

τερον ως μέλαν, μελανότερον και μελάντερον. Κυρήβια. 7° τα από των κυάμων σχίσματα.

Κύπελλον. " έκπωμα. παρα το κύφον, κύφελ. Κυβήβειν. " κυρίως το επί κεφαλής διατείν.

λον και κύπελλον . ή χύπελον , ένθα ο πηλος "Ομηρος : 72

ήτοι ο οίνος χεϊτα . κύμβαχος εν κονίησιν.

Κύπειρον και κύπερον. είδος βοτάνης. έπει οι μανιώδεις, περί την κεφαλήν πάθους

Κυρος, η εξουσία. 33 γινομένου , τοιούτοι γίνονται . ?

Κυριακός δείπνον, το του κυρίου. ή το έγκληρον ( Ρήμα.)

εν εκκλησία άριστον. Κυβισταν. το επί κεφαλής πηδέν. κύβη γαρ η

Κύρμα. * το επιτύχημα. παρα το κύρω, το επι- κεφαλή.

τυγχάνω. Κυβεύειν. δουλεύειν.74

Κυρτόν. το παρ' ημίν απο του κύπτω. 5 κυρτόν Κυδιόων.75 γαυριών , χαίρων και κυδιούμενος.

και το μετέωρον και υψηλόν, από του κύειν Κυδαίνω. από του κύδος κυδαίνω. λέγεται και

εις ύψος ήτοι επαίρεσθα . κυδώνω. 76

L111 2

erant ante hunc locum

. ut Suidam

57 . Κύμβαλα] Εtymolog. 545, 33. 67. Κύπελλα] Totidem verbis Suidas. Conf.

58. εκπώματα] D . K . εκτυπώματα. Vid. Εtymolog. 549 , 17.

Etymol. 545, 34. Suidas : κύμβιον, είδος τι εκπώ- 68. έτμήγη δε κύφελλα] K . ετμήθη. Se

Metos , quod saepius apud Athenaeum Lib . XI. quentia erant ante hunc locum ponenda aut

H . Steph. Ind. 1315. G. legit in Lex. suo Vet. legendum: Καλλίμαχος " ή τα κ. ελ . ut Suidan

(nostro ] {xtu uutu . Quare retinui lectionem Cod . correxit Bentleius fragm . Callim . CCC . Conf.

A . Sed ferri etiam ixtuTÚ NATO possunt. Nam Phauorin . et Schol. Lycophr. v . 1426 . Toup .

eliam εκτυπώματα περιφερή. in vasis aheneis 8 . Εmend. in Ηesych. III , 311 .

aireis , μαζοειδή , κυμβία clicta videntur . Suidas: 69. Κυψελλόβυστον] Reclius κυψελοβυστον.

κυμβία , μαζία των κρυσίων.
Sic Suidas. Lucian . I). Lexiph . 318. od do xu

59. Κυμα] Ειymol. 545 , 1.
ψελοβυστα έoικας έχειν ώτα. Supra κυψελλίς pro

κυψελίς. Ρro κεκαλυμμένον Α . κεκαθαρμένον.
6ο. κύματα κωφα] Α . κυφά. κύματι κωφώ

το. Κυρήβια] D . κυρίβια. Vide not. ad
Niad. } , v . 16 . Conf. Apollon . Rhod . IV , v . 153. Hesych . et Polluc. I , 248. Schol. Aristophan .

61. Κύντερον] Iliad. 9 , ν. 483. al. Etymol. Equit. ν . 254.

546, 1. μελάντερον Iliad. δ , ν . 277. ω, ν . 99. 1 . Κυβήβειν ] K . κυβήβειν. Ηoc verum, et

62. Κύπελλον ] D . κύπελον . Εtymol. 546, 4. reposui pro κυμβήδειν Codd. A . D . Γquod forte

63. Κύρος. η εξουσία] Sophocl. Oed. Col. pro κυμβήβειν aut κυμβητιαν] Εtymologi aucto

extrem . Electr . v . 919. Conf. Hesych . et Sui- ritate 543, 11. Conf. Hesych . et Phauorinum .

dam . 72. "Ομηρος) liad. ε , V. 586.

64. Κύρμα] Εtymol. 548 , 45. Iliad. ε , ν . 3 . γίνονται] In Cod. A . περί την κεφαλήν

488. al . Pro επιτύχημα Apollon. Lex . Ηom. παραπληξία γινομένη τοιαύτη γίνεται . Εtymol. επί

επίτευγμα. την κεφ. Conf. Suidam ν . κυβιστάν pro κυβηβαν.

65. Κυρτόν - κύπτω] Ηaec desunt a Cod. 4 . δουλεύειν] Legendum videtur δολιεύειν

Κ . Vid. Εtymol. 548 , 49. Respicit Iliad. δ, pro δολιεύεσθαι , nam κυβεία η πανουργία .

ν . 426. ν , ν . 799. 75. Κυδιόων] liad. β , V . 579. al.

66. Κυρναίον] Α . κυρηναίον. D . κυρναιον. Κ . - 6. κυδαίνω - και κυδάνω] A . D . bis κυ.

κύρκειον. dairw . Utraque forma apud Homerum .
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Κυδάζεται.7 αντί του λοιδορείτω. τοις πάσιν
' Αργείοις κυδίζεται .73

Κυδείμεον.79 εθορύβουν.

Κύειν. γενναν. κυρίως το εν γαστρι [ φέρειν το

έμβρυον. αποκύειν δε το τίκτειν και προσφέρειν

είς φως το εν γαστρι] φερόμενον.

Κυθρίσαι.89 επί του σκύψαι και γελάσαι. και

πανήγυρις παρ' Αθηναίοις οι κύθροι, εν ή αλ-

λήλους έσκωπτον.

Κυΐσκω. το γεννώ.

Κυκλοφορείται. κατα κύκλος φέρεται.

Κυκώ. το τεράσσω. και κυκωσα .

Κυκηθήτην.81- εταράχθησαν. και κυκηθρήτης.82

κυκήθρα γαρ η ταραχή. .

Κυλοιδιω. τους ώπας ογκω. 83

Κυλινδούμενες.84 κυλιόμενος.

Κυμαίνεται. 5 ταράσσεται.

Κυνω. 8ο . το προσκυνώ.

Κυνοραϊστέων. κακως εκπνέων. 87

Κυοφορούσα.88 εγκυμονούσα.

Κυπρίζουσαι.82 ανθουσαι , αύξουσα.

Κύρσας.2° προσκρούσας ή έντυχών.

Κυρίττω. " το κερατίζω.

Κύσας. φιλήσας.

Κυκλήσομεν. εφ' αμαξιων άξομεν. [ κύκλα "

γαρ οι τροχοί.] .

Κυρηβάσει. μαχήσεται. του Ψελλού · κυρηβα

σει. μαχήσετε4 · Κύρητα και η Δημήτηρ.

Κυλινδουται. * κυλίεται. και καλινδούται ομοίως.

Κυθήρηθεν. " απο Κυθήρων.
Κυνηδόν. δίκην κυνός. .

Κυνόσαργες, μακράν.38 και επί ουδετέρου.

Κύκλω. είτε όνομα, είτε επίρρημα, συν τω

γράφεται . έστι γαρ κύκλος, κύκλου , κύκλων.

και λοιπον αυτι α δοτικαι μετερχόμενα εις

επιρρήματα σύνταξιν της δοτικής τη γραφή φυ

λάττει. οίον · δία , δημοσία.

+ Κύκλω.1 κύκλο στωμεν.19

ΑΝ Ο

77. Κυδάζεται] Conf. Suidamibique Kuster . 9ο. Κύρσας] Iliad. γ , ν. 23. ψ , ν. 428.

78. τοϊς πασιν – κυδάζεται ] Sophocl. Ajac. Vide ibi Schol.

ν. 722, κυδάζεται τοϊς πασιν 'Αργείοις ομού . D . K . 91, Κυρίττω] Vide Hesych. v . κυρίσσει.

" Αργείοισι.
Plato IX .- Republ. 586 , b . jungit hartiGOUTES

79. Κυδοιμεον] Hiad. λ , ν. 324.
κυρίττοντες.

80. Kufpicor ] Vide supra xútge . 92. Κυκλήσομεν] Εx Iliad. η, ν. 332. Vide
81. Κυκηθήτην liad. λ , v. 129. .

supra κύκλα.

82. κυκηθρήτην Adiicit etiam Phauorinus.

83. τους ώπας όγκω] Α . τους οφθαλμούς εξογ
93. κύκλα] K . κύκλοι.

xoû nay. Vide Suidam le Scuol. Aristoph . Lys. 94. Kuondosh] Ex Aristoph . Equit. v . 272.

ν. 43. et Schol. Theocrit. I , 38. Ruhnken. προς σκέλος κυρηβασει. Conf . ibi 5cliol. Suidain

ad Τim. p . 169. Conf. supra v . κυλλάδες. Αdde et Ηesych. ν κυριβάσασθαι . Εtymol. 348, 5.

Schol. Nicandr. Alexiph . v . 478 . 95. Κύρητα – Δημήτης] Εtymol. 548, 8. cx

84 . Kuwdehusyes] Notauit etiam Hesych . Oro tradit, sic thy A1 pont pu vocari a Cnidiis .

85. Κυμαίνεται] Vide Suidam et Ηesy
- παρά το κυρίαν είναι του ζην. Ρro quo H . Steph.

chium .
Ind. habet Kúpn ex eodem Etymol. quod non

displicet.
86. Kurw ] Vide ad Hesych. v. xuyɛ ex

Odyss. δ, V . 522. conf. e , V . 35. Φ , ν. 224.
96 . Κυλινδούτα ] Α . κυλισούται. Conf. Hem

H . Steph. Τom. ΙΙ , 489 .
sterhus. ai Lucian . I. Nigrin . p . 75.

92. Κυθήρηθεν] Κυθήροθεν apud Ηomerum
87. Κυνοραϊστέων. κακώς εκπνέων] Α. κυνοραϊ Iliad. o , v . 438 .

σται : κακας εκπνέοντες. Pliatoriuus ut in textu.
98. Κυνόσαργες. μακράν] Notum prouer

Κυνορκιστέων cs! ex Odyss. p, V . 300. Vide su
bium εις Κυνόσαργες. Quanquam ferri potest μα

pra κυνοραϊσται. Sed quid sibi velint illa , κα
κράν, veluti ερρίφθω εις Κυνόσαργες, i . 6. μακράν,

κώς εκπνέων , non video. An legendum: κυνοραϊ
tamen suspicari licet scribendum parapíar. Sed

στέων. κύνας εκμυζώντων. postrema, quae adduntur, και επί ουδετέρου, non

88. Κυοφορούσα] Ecclesiast. ΧΙ, 5. video , quid sibi velint.

89 . Κυπρίζουσαι] Interpr . Inc. Cant. II , 13. 99. Κύκλο] Εtymol. 544, 12.

α αμπελοι κυπρίζουσαι. Vide not. ad Ηesych. et 10ο. Κύκλω - στωμεν ] Vide an ab Au

Suidam . ctore fictum exemplum sit.
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Το κ μετα του Ω . Η Κωλώτης. " ο ασκαλαβώτης. Η

( 'Αρσενικόν. ) 1 Κωλύβδαινος. " ο κίνδυνος.

+Κωδαλου. μέτρον γης. Η Κωμαστής. * μέθυσος, η ασελγής εκ μέθης. ή

+ Κωδαλουχος. σχοίνιξ.' μέτρον. Η δεν παραφορά οίνου άδων.

Κώδιξ. : ο χάρτης.+ Κώμος, η μετ' ορχήσεως ωδή. και η εκ μέθης
+ Καθος. το κοίμημα. ασέλγεια. και κωμος ο ύπνος. ” .

+ Κώθων. καράς είδος.° + Κώμυθος.18 η δέσμη του χόρτου.

Κωκυτός.' ο θρηνος · ή μίμημα φωνής θρηνώ- Κωνος. ο στρόβυλος. 7 και κύριον όνομα. ή κω

δους. απο του τα άχη εις αυτόν ρεϊν. χοάκυ- νος έστι σχήμα από πλατείας βάσεως εις οξύ

τος και κωκυτός. λήγον.

Η Κωλαχρέτης. 8 ο ταμίας.Η +Κωπος.18 ο μεθ' ηδονής ποτός. και ο στενω

Κωλήν. το έντερον. + το αντζίον. πος. Η

Κώληψ. ° το οστούν. και κλίνεται πώληπος. Η Κωπτίλος, ο βάτραχος. + .

1 Κολωνός. " το μέτρον. 1 Κώρυκος. θάλαμος. Η

1 . Κωδαλού. μέτρον γης] Lege et distingue fundere cum κάμος videtur Kustero Suidas,

lianc ct sequentein glossa1η : Κωδάλου χοίνιξ . . . . apud quem exponitur κοίμημα. Sed Scliol . Ni

κωδαλούχος μέτρον γης. De priori prouerbio vid. candri Alexiph. p. 68. την μεταξύ ύπνου και εγρη

Suid. Hesych. el Diogenian. Conf. Phauorinum. γέρσεως καταφoράν κωμον καλούσιν · όθεν και κωμά

2 . Κωδαλουχος ] Agnosciunt Suidas et Pha- ζειν , το επιφοιταν τοϊς κοιμωμένοις ; ubi Nicander

vorin . Kusterus suspicabatur , corruptum csse V . 458. habet nulla . Cont. Phauorinum , Ety

ex κωδάλου χοίνιξ. molog. 551, 1.

3 . σχοίνιξ] Leg. χοίνιξ. Sed huic non con 16. Κώμυθος] Nescio , quis και κάμυθος di

venit Suidae μέτρον γης. xerit casu recto . Sed y xúrus , xúnutos, diciiur

4. Κώδιξ] Vide Cangium. δέσμη χόρτου . Vide Hesycli. et Suidam. Schol .

5 . Kā fos ] Ignota vox Lexicis. Deriuanda Theocrit . IV , 18. Theophrasio tanien Lib . IV .

videtur a κώ, το κοιμιώμαι, unde deducitur etiam H . Plant. C. 12 . οι κωμυθες, et Dioscorides lha

κώδεια. Εt κώς quoque idem significat. Εtymol. bet και κωμύθης.

55ο , 14. 17. Κωνος. ο στρόβιλος] Κ . στρόβηλος. Leg.

6. κω ρας είδος] Obscurum glossema. He- στρόβιλος , ut apud Ηesych.

sychio quidem κώρα est ύβρις, ct κώθων, άτακτος. 18. Κωπος] Scribendum pulo κωμος. Sae

Sed vitiam tamen latere puto in v. xwpãs pius enim permutantur M et a ob similitudi

7. Κωκυτός] Εtymol. 55ο , 31. nem scripturae. Quamquam H . Steph . Ind. e

8 . Κωλαγρέτης Κωλακρέτης Aristoph. Vesp. V . Lex. affert κωπος , και μεθ' ηδονής παλμός , pro

v. 693. 23. Αuib. ν. 1540. Ηesych. Suidas et πότος. Ι. Pelr . IV , 3. funguntur oινoφλυγίαις, κω

Harpocration. Sed Etymol. 525, 14. κολακρίται. μοις , πότοις. Vide ibi Interprett. SchwarΖ, de

Non displicet κωλαρέτης. Comessation . Vett. Albert. Obs. Philol. p . 33o .

9 . Κωλήν. το έντερον] Si vera est haec le et Glossar . Ν . Τ . p . 112. L . Bos. Exercitt. in

ctio Cod. Κ . έντερον intellexisse videtur sensu Ν . Τ . p. 8ο. Suidae etiain κωμος exponitur

turpi. Vid. Aristoph. Νub. V. 985. 1014. Au. στενός τόπος , quod Kustero referendum videtur

561. De voc . αντζίον vid. Caugium in Glossar . ad κώμη.

Append. 19. Κωπτίλος. ο βάτραχος] Vitiose utrum

10. Κώληψ] liad. ψ , v. 726. que. Legendum putabant κωτίλος, πανούργος. Sed

11. Κωλωνός] De h. v. prorsus επέχω. si quis βάτραχος Ιοquaccm κωπτίλον dictum pu

12. Kwhútns} Vide Suidam , Hesych . et H . tauerit , non repugnabo. Videtur autem xwtidos

Steph . Ind . deriuari posse a κόπτω, veluti κοπτίλος , κωπτί

13. Κωλύβδαινος] Αpud Suidam sine ex- λος , κωτίλος. quod vid. paulo infra,

plicatione leguntur καλυβδαίνω et κωλυβδαίνη. 20. Κώρυκος. θάλαμος] Quamquam statim

Utrumque omnissum a Kustero . repetitur κώρυκος , θύλαξ, etiam in Cod. Κ. ta

14. Κωμωστής] Conf. Hesycli. ct Suidam. men non dubito , quin pro θάλαμος reponendum

15. κωμος ο ύπνος] Infra κωμα, quod con- oil θύλακος.
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Κώρυκος. " ο θύλαξ και ακρωτήριον.23 Κώμη, η πόλις. παρα το κώ, το κοιμώμος, κά

+ Kωρυκωος. έπακροώμενος. 1 μη. ως άν είπoι τις κωμητήρια και και αναπαύ

Κωτίλλος. όρνεον και ούτω καλούμενον. αφ' ου και σεις ζώων τε και ανθρώπων απο των έργων.

οι πολλα λαλούντες κωτίλλοι καλούνται. ΗΚωμωδία. ” γέλως, ύβρις , διασυρμός. 1

Κωφήν. ποταμός. και κλίνεται Κωφήνος. Κώος, συν τω ι γράφεται, επειδή εύρηται κατά

Κωφός.28 παρά το κεκόφθαι την ύπα. ή κένoπος διάστασιν. Καλλίμαχος : '

τις ών , ο μήτε φθεγγόμενος, μήτε ακούων. 14 το ίκελον το γράμμα του Κώίον.

Κώος.17 συν τω γράφεται επειδή εύρηται κατα + Κωπαΐς. » έγχελυς.Η

διάστασιν. Καλλίμαχος » 18 Κώπη.36 η λαβή του ξίφους, η κόπτειν δυνάμε

το ίκελον το γραμματείoν τo Κώϊον. , θα. παρα το κόπτω κοπή, και αναβιβασμα

ή ότι τα είς ος κτητικά τω ι θέλει παραλή- και τροπή του ο εις ω μέγα κώπη. κώπη και

γεσθα , έστωσαν δε παραδείγματα ταυτα : Ξε. ' ή των κωπηλατων , παρα το κόπτειν το ύδωρ.

νοφώντειος: “ Ηροδότειος: ' Αριστάρχειος πα- Κως,37 η νήσος. απο Κως, θυγατρος Μέροπος και

τρώος : μηνώος ήρωος. ούτως ούν και Κώος. 'Εχεμείας. ή 38 παρα το κω, το κοιμωμαι. εξ

ουκ έστι δε θηλυκόν, αλλα αρσενικόν. ου και κωδιον, το του προβάτου δέρμα.

( Θηλυκόν.) ( Ουδέτερον.)

+ Κωβύλη. η συνουσία. 9 Κώδιον.39 το δέρμα. κωίδιον γέγονε και συναιρέ

Κώδεια.3* ή κεφαλή της μήκωνος. υπνωτικών σει κώδιον. και το λαγώδιον έχει τοι, ότι από

. γαρ το τοιούτον φυτόν. και κωμος ο ύπνος. του λαγωος, λαγωού, γέγονε. κατα συνδρομην

Κωλύμη. κώλυσις, την κωλύμην έχειν δοκώ. του κώδιον και σταδιον" σημαίνει δε την μικρών

21. Κώρυκος] Α . Κώμηκος. Conf. Hesych. candri Alex. ν. 215. κωδίαν autem dicit Ηesy

et Schol . Eustath. ad Odyss. ε, ν . 267 . ι , ν . 213. chius κεφαλήν χωρίς σώματος , respiciens potis

22. xowthgror ] Vide Steph . Byzant. v. simum ad locum Homeri Iliad. } , v. 499. ubi

Κώρυκος. Peneleus detruncatum ense Ilionei caput lia

' 23. Kωρυκώος] Scrib. κωρυκαίος. Vide Sui- sta tollens dicitur veluti κωδείαν ανασχών. Qua

dam, Hesych. et Steph. Byz. v. Κώρυκος. re nihil mutandum apud Hesychium . Ceterum

24. Κωτίλλος. όρνεον] χελιδών. Εtymolog. in margine Cod. K . adscripta erant haec : κω

551 , 56. Conf. Suidam et Ηesychium, apud δύα γράφει Θέογνωστος. Conf. Eustath. 999, 31.

quos scribitur κώτιλος. Vid. infra κωτίλλων. 1616 , 52. 1635 , 9 . et H . Steph. Ind.

. 25. Κωφήν] Vide Kuster. ad Suidam. . 3ι. Κωλύμη) Afertur ex Thucyd. 1. C. 92.

26. Κωφός] Εtymol. 552 , Ι. IV , 27. 63. Vid . Suidam et Hesychium , ubi

27. Kõos ] Deest a Cod . K . h . 1. sed lc- Albert. e Lex. Reg. Ms. glossam nostram af

gitur infra post Κωμωδία ισque ad Κώϊον. Vid. fert. Legitur tamen ibi : την κωλύμην έχων δοκώ .

Ειymol . 551 , 29. 32. κωμητήρια] Εtymol. 550, 56. η κοιμη

28. Καλλίμαχος] Fragmentum hoc Ety - τηρία και ανάπαυσις. Αpud Nostrum lege κοιμη

molog. affert sic : τω ίκελον το γράμμα το Κωλον. τήρια. Ρro από των έργων idem Etymol . minus

Sic Cod. Κ . infra post Κωμωδία. Sed hoc non recte από των αγρών.

magis Sanurm est , quam γραμματείον. Suspicor 33. Κωμωδία ] Vide Suidam.

autem referri verba ex fragmento , quod ser 34 . το ίκελον] Vide supra v. Κώος post κω.

Vauit Suidas ν. Σιμωνίδης " fragm. Call. LΧΧΙ. Φός et not. 28.

- ουδε ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ 35. Κωπαΐ ] από της Κωπαΐδος λίμνης , εν ή

' ' Ήιδέσθη ΤΟ ΛΕΓΟΝ, μ' υία Λεωπρεπέως έγκέλεις μέγιστα γίνονται. Ηesych. Vid. Athe

Κεΐσθαι ΚΩΊΟΝ άνδρα - naeum Vil, 297. C . Schol. Aristoph . Acharn .

Suid. Κήίον. Εustatii.39, 40. εύρηται δε και Kέως ν . 88ο. Ρac . v . 1005.

λεγομένη [η Κως , ής εθνικόν Κέϊος, και εκτάσει Κήϊος. 36. Κώπη] Εtymol. 551, 36.

29. Κωβύλη. η συνουσία Αριά Ηesych. Scri 37 . Kəs] Vide Steph . Byzant, h . v .

bitur κωβήλη. Item apud Photium, exponentem 38. παρα το κω - δέρμα] Ηaec in Cod. Κ.

συνουσιασμός. Conf. Phauorin. τηale adharebant in v . κώμη post έργων.

30. Κώδεια ] Vide Hesych. et Schol. Ni - 39. Κώδιον] Vid. Εtymol. 55ο, 6 .
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στοάν. συνεξέδραμε τούτοις και το καλώδιον, γαρ στρέψαι κωνήσαι λέγουσιν οι παλαιοί. ή

και έχει το προσγεγραμμένον · σημαίνει δε παρά το καίνειν και κόπτειν, ή παρά το κοί

το σχοινίον. μημα.

1 Κώδιστρον. ° ο πούς του μήκωνος. Κωνοειδές. το απο πλατέος είς οξυ λήγον.

Κώεκ. 1 τα δέρματα. μεταπέπλαστα το κρας + Κωνσίλιον. παρα Ρωμαίοις το συμβούλιον.

εις το κος , του κώους , ως τείχος , τείχους. η Κωπήεντα. μελάνδετα. ” ή μελαίνας λαβάς έχον

ευθεία των πληθυντικων τα κώεα. και Ησίο- τα. έστι γαρ η λαβη δεσμός του ξίφους.

δος μετέπλασε το ύδας εις το ύδος , είπών » Κωρύκιον. " όρος και άντρον εν τω Παρνασα . απο

* 4 γαλαν ύδει φύρειν. • νύμφης Καρυκίας. Παρνασός δε όρος Δελφών.

Η Κωκόν.43 το αναίσθητον.Η 1 Κωρον. πόλις Καππαδοκίας.Η

Κωσιτώριον. " το θείον συνέδριον κατα Ρωμαίους.
κωλα. κυρίως επί των μελοποιών μεταφορι.

κως δε επί των πεζων τω λόγω, κώλοις μη χρω-
Κωπείον. 13 το της νεώς.

Κομα, ο ύπνος και καταφορά. του Ψελλού : *φω

μένων. και κωλον το οστούν.
δας τα φλογίσματα καταφορών δε κώμα.

κωμα. 15 ο ύπνος. παρά το κω, το κοιμωμαι , γί
( Ρήμα. )

νεται κώμα, εξ ου και κείω , το κοιμωμα . + Κώζοντες. 5 κρίζοντες.

Κωμύδριον.15 η μικρά και ευτελης πόλις. " Κωμάζειν.55 το ποιώς όρχείσθαι. εξ ου και κω

Κώνειον.18 το φάρμακον, το κώνειον παραπλήσιόν μου , είδος ορχήσεως · οι δε μέλους

εστι τα καρπα της λαπάθου , τα δε φύλλα κω, το κοιμωμα . εμφαίνει για τον απο δείπνου

σελίνω αγρίω. λέγεται δε και υπόπικρον. κα- και μέθης επί του κοιμηθήναι βαδίζειν καιρόν .

λείται δε και εφήμερον , δια την οξύτητα της ή Κωμαται. λοιδορείται .37 +

αναιρέσεως. κώνειον δε αυτο καλούσι δια τον + Κωμήνασθαι. * το κείρασθαι .

γινόμενον ειλιγμών και σκότον τοϊς πίνουσι, το Kωνίσαι. ° πίθον πισσωσα . κωναν γαρ το στρέ

κανε ΟΥ Το

40. Kádiorgor] In hac glossa nihil video,

nisi legendum esse της μήκωνος.

41. Κώεα - δέρματα Rel. dcs. a Col. Κ .

Etymol . 549 , 53.

42. γαίαν ύδει φύρειν ] Oper . v . 6ι.

. 43. Κωκόν] Sensu caret. Suspicabar κω-

λον , το οστούν , ob seriem literarum. Sed nunc

opportunius succurrit Ηesychius : κωφών αναί-

σθητον. ubi vid. Not. Sed conf. potius Valcke-

nar. ad Ainmon . p . 133. sequ. ct quem laudat

p . 137. Schol. ad lliad . } , v . 16 . ubi xwQny

γαϊαν , την αναίσθητον. cx liad. ω , V . 54. ubi vid.

Schol.

44. Κωλα] Εtymol. 55ο , 38.

45 . Kõnece]. Vid . Schol. Nicandri Alexiph.

ν . 458. Etymol. 551 , 5. Ηesych. ct Eustath.

ad Iliad. }, v. 359. Odyss. o , v. 200. Conf.

infra post κωπείον.

46. Kwuídoor] A . xwuidior, quod non dis-

plicet.

47. πόλις] H . Steph. κωμύδριον est μικρα

και ευτελής πόα. Sed leg. πόλις . Suidae est μι-

κρον χωρίον.

48. Κώνειον] Εtymol. 551 , 13.

49 , Κωνοειδές] Herodian. V , 3 , 11 . Dio

Cass. LX, 26. το της γης σκίασμα κωνοειδές.

en er en vid Scha Hesych .stolu conf.

5ο. Κωπήεντα. μελάνδετα] Εx Iliad. o, v.

18. Πολλά δε φάσγαγα καλά, μελάνδετα , κωπήεν .

τα. Conf. Ειymol. 551 , 4ο.

51. Κωρύκιον] Est Schol. Apollon. II , 713.

Vide supra Kúpuxos. Memorat hoc antrum Nym

pharum in Parnasso etiam Strabo Lib. ΙΧ . p .

417. Pausan. Χ , 6 . inprimis cap. 32. conf. C.

12. Vide etiam Steph. Byz. ν. Κώρυκος.

52. Κωσιτώριον] Viliosc pro Κονσιστωριον.

53. Κωπείον] Leg. κωπίου, vel κωπαιον. Conf.

Hesychium .

54. φωΐδας - φλογίσματα] Posterioreim ν .

adde Lexicis. De priori vid . infra ūdes.

55. Κώζοντες] Pro κρώζοντες.

56. Κωμάζειν] Εtymol. 55ο , 49. Psellus:

κορδακισμός ή όρχησις " κωμιάζειν κωμον άδειν. Conf.

Hesych .

57. Κωμάτι. λοιδορείται] Α κώμος. Adda

tur h . v. Lexicis hac significatione. Hesych.

κωμάται " μαγεύει.

58. Κω μήνασθαι] Leg. κωμένασθαι cum

subscr . Ηesych. κωμαίνεσθαι , κείρασθαι [pro κω

μήνασθαι . quod suspecturn H . Steph. aliis pro

κωμίζεσθαι vel κωμιώσθαι. ,

59. Kωνίσα ] Ηesych. et Εtymol. 551, 22.

κωνήσου . Sed recte distinguit noster κωνίσαι , το
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φειν. και τους βέμβικας ο ήτοι τους στρόμ. + Κώφειν.63 το κωλύειν.+

βους κώνους λέγουσι. κωνησα , το αγαγείν τον Κωχεύειν. 4 τσυνουσιάζειν.ή μετεωρίζειν» αν

ίππον κύκλω, η. κονίσαι δε αντί του αγωνίσα έχειν.

μικρών και ι . . Κωμαίνειν. νυστάζειν. του Ψελλού· καλχαίνειν

Κωνειώ.οι φαρμακεύω. από του κωνείου. . το ταράσσεσθα : κωμαίνειν το νυστάζειν.

Κωτίλλων. πανούργως κολακεύων και πολλα ( Επίρρημα. )

λαλών, από τινος ορνέου κωτίλλου καλουμένου. + Κωμηδόν. 5 συν πάση τη πόλει.Η

και λαγωός. 69 * * *

Το Λ μετα τού Α.

('Αρσενικόν.)

Λάας.66 ο λίθος. και κλίνεται λάα. έστι δε

και ο λας, η ευθεία. των πληθυντικών οι λα ,

των λων , και λάων.

Λαβραγόρας. ο φλύαρος , ο σφοδρώς δημηγο

ρων· ο προπετής εν τω λέγειν, και οίον λά

βρος και θρασύς.

+ Λαγίδα. και του Λόγου 8 παις. Η

Λαγός, παρά το λα επιτατικών μορίου , και

του ώς, ωτος, και μεγάλα ώτα έχων. γράφεται

Λαγγόβαρδος, κύριον. γράφεται και Λαγγίβαρ
βος. ??

Λαβύρινθος, κοχλιοειδής και δυσδιεξίτητος τό

πος.

Λάγνος, πόρνος: αισχρός: κατωφερής προς τα

αφροδίσια, ό εστι τας συνουσίας.

- Λαθική

πιστωσαι, et κωνησαι, το κύκλω αγαγείν. Quamquam χή. Vid. Valckenar. ad Ammon. p. 24. Denique

confunditur saepius a Lexicographis , et Pho - ut omeny et onsło Joy denotat non solum vchere,

tius Lex. ΜS. κωνησα) dicit το πιστωσαι , έπει πε- sustinere , tolere aliquid et tolli , μετεωρίζεσθαι ,

ριδινουσιν εν κύκλω τα πιστούμενα. Conf. H . Steph. cuehi, ut oχείσθαι επ' ελπίδος, sed etiam oχευτικώς

Ιnd. Sed rectius tamen distinguitur . Ει Ηe- έχειν, οχεύειν, sic etiam κωχεύειν commode exponi

sych. κεκώνιστα : πεπίσσωται. Ιdem: διακωνίσαι, το potest συνουσιάζειν, ut κουφίζειν, φέρειν. Sed quod

διακλύσαι , από του κωνίσαι , όπερ έστι πίσση χρίσαι . addit Ηesychius: το δε αυτό και κωφεύει , male

Vide ibi Kuster . Et dicitur etiam κωνίτης οίνος me habet .

et πισσοκωνία. κωναν, το στρέφειν, refer ad κώνησα . 65. Κωμηδόν Suidas exponit πασα πόλις.

Indicare voluit Noster , scribendum nwyicos , quo - ad eundem sine dubio respiciens locum .

niam κωναν sit το στρέφειν, unde κωνήσαι, το κύ. . 66 . Λάας] Εtymol. 552, 3ο. Ρro οι λη

κλω αγαγείν.
leg. λας.

• 6ο. βέμβικας] A . D . κέμβηκας. Εtymolog.
67. Λαβραγόρας] Vide Schol. liad. ψ , .

βείμακας.
479. Εtymol. 454 , 8. et Ηesycli. .

6ι. Κωνειω] Αdde Lexicis.
68. Λαγίδα -- Λάγου ] Scr. Λαγίδας και του

Acyou . Sine dubio Ptolemacus Lagi. Theocrit.

62. Κωτίλλων] Conf. Hesych. Suid. et sil - Eid. XVII , 14. Ο Λαγίδας Πτολεμαίος. Sed ri

pra κωτίλος. diculo errore, nisi me omnia fallunt, apud Sui

63. Κώφειν] Scr . κωφεϊν. Conf. Hesych. dam legitur : Λαγίδης και του λαγωού . Ex rege

Non ineple κωφεϊν, obtundere, hebetare, dicitur leporein. Neque enim λαγίδης: catulus leporis

κωλύειν . dicitur (quamquam agnoscit H . Steph . sed sine

64. Κωχεύτιν] Consentif Liesychius. Suidas auctoritate] sed λαγίδιον , λαγώδιον , λάγιον ( Xc

κωχείει pro κωχεύει. Quod Kustero videtur cor noph. Cyneg. 5 , 13.] et accrediús, Aelian . VII.

ruptum pro óxeber. Sed faii Virum Doctis - H . An. 47. (cuniculos Nayedéus vocai Strabo.)

simum ipse Hesychius docet, et exemplum e Eustath . 35 , 32. Quare recte lungermannus ad

Sophocle allaiuin : Polluc. V , 15. pro λαγίδες restituit λαγιδείς et

πιστοί γε κωχεύουσιν αμφορεί δέμας. rejecit huyidus a Stephano aliisque ficium . Scd

ex emendat. Ruhnken. in Auttar. ad Hesych . apud Suidam pro lepore regem restituamus.

Conf. Etymol. v. ανακωχεύειν 95, 50. Herodot. 69. λαγωός Ειymol. 554 , 21.

VI, 16. VΙΙ , 136. Unde etiam ανακωχή et διακω γο. Λαγγίβαρβos] Α . Λογγίβαρδος.

72. λα.
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Λαθικήδης, ο λήθης των κακών ποιούμενος. Λάμυρος.89 ο φλύαρος.

[ναι λαθικηδέα και τον εμποιούνται λήθην πάν- Λαμπρός.81 λαμπρος επανέζευξε και όσα μετα

των των κακών.] κήδεα γαρ τα κακά και αι κινήσεως μικρά λαμπρώς δε αναγορεύθη και

θλίψεις και αι λύπα. όσα μετα στάσεως μεγάλα.

Λάιγξ. ο μικρος λίθος. και παρά την λαός γενι- ' + Λάμπων.8: όνομα κύριον. ή

κην λάιξ, και πλεονασμά του γ λάιγξ , έν- Λαοσσόος, ο λαούς σώζων.

θεν και το λάιγγες. 74 ως ψηφος , ψηφιξ , κα Λαπτιστής.83 ψεύστης , προπετής.

πλεονασμά του γ ψήφιγξ. Λάσιοι.** πολύτριχες. δασείς. η γαρ θέρμη αι.

Η Λαιδρός. θρασύς.1 τία εστί της έκφύσεως των τριχών. λάσιος δε

Η Λαίλας.76 ο μη εκ γένους τύραννος, αλλ' έπι. παρά το λα και το σεύω, το ορμώ.

θέμενος. Λάτρις.85 ο μισθω δουλεύων, λάτρου γαρ ο μι.

1 Λαϊσκέδης. " ο βούπαις. Η σθός. ή παρα το λα επιτατικών και τρεϊν, και

Λάκωνες, οι Σπαρτιάται. εισίν δε ούτοι ανδρείοι . εστι φοβείσθαι. .

78 Σπαρτιάτας ή λόγχη γνωρίζει. . , Λαυσος.86 και συνετός. και όνομα κύριον .

Λάκων.78 και μεταλαμβάνων της φάλαγγος τον Λαφύστιος.87 και λαίμαργος. από το λαβύσσω,
οπίσω τόπον · ομοίως δε αντί της έμπροσθεν λαφύξω.

επιφανείας τον όπισθεν. Λαχνήεις.88 δασύτριξ.

72. λαθικηδέα] Iliad . και , ν. 83. H . Steph. Tom . II. c. 591. Conf. eundem Ind.

73. Vistos ] Reliqua dcs. a Cod. K . Etymol. et Viros Doctos ad Thom . Mag. et Phrynich .

554 , 49. . 8ι. Λαμπρός ] Corrupta haec glossa. Pri

• 4. λάιγγες ] Εx Odyss. ε , ν . 433. conf. mum deest explicatio . Deinde distingue post

ζ, ν. 95. ánævécéuže. Proferri enim videntur verba incerti

75. Λαιδρός) Conf. Hesych. et Ruhnken. auctoris: λαμπρός επανέζευξε. [ Nota hoc exem

Epist. Crit. Ι. p . 88. Recurrit infra post λαχμώ. plum verbi. επαναζεύξαι ap. Hesych. et Diodor.

76 . Daihas] Lydis hanc appellationem tri- Sic . Lib . XII. c. 67.] Tum repetendum vide

buit Hesychius. Forte compositum ex haſ et tur caput glossae et legendum : Laut pas seu cor

λάς, veluti turpe onus populo impositum, op- μετα κινήσεως μικρά, [λαμπρώς δε] αναγορεύθη, και

probrium populis ; τοιούτοι γαρ τύραννοι οι επι- όσα μετα στάσεως μεγάλα. Indicare voluisse vi - .

τιθέμενοι. Sed nolo Etymologorum commenta detur , λαμπρών dici non solum de rebus magnis,

augere. μετα στάσεως , sed etiam de paruis, sed quae

17. Λαϊσκέδης] Pessime. Leg. λαίσπαις , ut cum vi quadam erurmpant et nmanifesta fiant .

apud Hesychium et Suidam . Ruhnken. I. c. p . Conf. Phauorinum . Non prorsus placent haec,

86. Hic hoy significationem videtur augere ; sed ferenda , doncc locus reperiatur , ex quo

nisi forte non tam grandis, quam turpis puer illa depromta sunt,

intelligendus est. Certe in aliis vocabulis hoy 82. séutowy] Vide Schol. Aristoph . Auib .

turpitudinem indicat. v. 521, et Suidam .

. 8 . Σπαρτιάτας - γνωρίζει] Gregorii Naz. 83. Λαπιστής ] Sirac . ΧΧ , 6. Conf. not.

dictum Ep. CXXXIX . Vid . Meurs. Misc . La- ad Hesych. Consentit Cyrillus meus.

con. II , 2 , 95. 84. Λάσιοι] Εtymol. 557, 20. Sequentia :

19. Αάκων] Respicitur acies Laconica, scu ή γαρ θέρμη κ. τ. λ . referenda sunt ad Iliad. κ,

potius yévos illud éženynôn , quod descripsit Ac- v . 189. ut ex Etymol. intelligitur.

lian. Tact. c . 26. 27. Conf. Hesychium ct Meurs. 85. Λάτρις] Vide Hesyclium, Suidam. Κ .

1. c . Sed interpretatio corrupta videtur, certe λάτρης. Sed vide Valckenar , ad Ammon. p. 99.

pro τον οπισω τόπον legendum puto τον έμπρο- et Eustath. 1246, 9 . 175ο, 63. Εtymol. 557, 35.

σθεν . Adde Lycophr. 1420.

8o. Λάμυρος] Sic dedi e Cod. Κ . [pro λα- , 86. Ααύσος] Omittunt Lexica. Agnoscant

μυρός.] Codd. A . D . λάμπυρος , ut apud Ηesy- etiam Phauorinus et Cyrillus meus.

chium , sed entendatum a Viris Doctis. Conf. : 87. Λαφύστιος] Conf. Suidam, ex quo Ste

Ruhnken . Ep. Crit. I. p . 89. Recte Etymolog. phanus. Usus est Lycophron v . 215. et 791.

555, 55. Eustath. 1546 , 3. Suidas et Lex. Vet. 88. Λαχνήεις] Α . λαχνηείης. .

Tom . II. Mmmm
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* (Θηλυκόν.)Λαχμώ.89 τω δασει των ερίων, παρά το λίαν

έχεσθαι. Αντίμαχος δε τον λακτισμόν των

ίππων λέγει λαχιόν.2° οίον· λαχμον δ' ου

δείδιεν ίππων. Σέλευκος δε δια του να γράφει

λαχνω , ένα σημάνη η λάχνη.

Λαιδρός. Ο θρασύς. " παρά το λα επιτατικόν.

Λαιθαργος 92 και κρυφοδέκτες και αργό. . λα.

θραίως δάκνων. και οιον τις κύων λαίλαργος.

Λαιμός, παρά το λίαν μεν , ό εστι ζητεϊν.

Λαιστρυγόνες. έθνος.

Λαίσκαπρος. ” ο λάγνος και λαμός. * παρά την

λα επίτασιν, πλεονασμό του και , ως εν τω μα-

στροπος, μαιστρoπός.

Λαιψηρός, ο ταχύς.

Λάχης, κύριον. παρα το λήχω, το λεγχάνω. ο

• δεύτερος αόριστος έλαχον , και εξ αυτού λάχης.

Λαβή. η αφορμή.

Λαβρεία. η φλυαρία.Η

Λάβωρα. * είδος οπώρας.

Λαγυνος. * η πάνυ και λίαν δεκτική. παρά το

λα και το χώ, το χωρώ.

Λαδη. πόλις.

+ Λαιδας. 7 η ασπίς: από βύρσης.Η

Η Λαίσθη. η ακολασία. 98 +

1 Λαισίνη. ” όνομα πόλεως. Η

Λακέρυζα κορώνη.1°° μεγάλως [κράζουσα).

[Λακέρεια.' όνομα πόλεως, παρά το λα και το

δέω. οιονεί η μεγάλως επιδεομένη.]

+ Λάκμων. η κορυφή του όρους. Η

Λάμια. θηρίον." ή πολυχώρητόν τι αντρώδες.

ή γυνή τις αρχαία Λίβυσσα ούτω καλουμένη.

Λαμπήνη.' άμαξα βασιλική, ή άρμα σκεπαστόν.

89. Λαχμω ] Spectat Odyss. 1, ν . 445. Conf. 98. Λαίσθη. η ακολασία] Suidas explicat

ibi Schol. Eustath. 1638, 39. Εtymol . 558, 24. αισχύνη. Sine dubio non differt a λάσθη , de quo

et Phauorinum .
vid . Suidain et llesychium . Apud nostrum in

90. λαχμόν] Reliqua non habet κ . In fra scribitur λαίστη, η αισχύνη.

fragmento Antinachi pro ου δείδιεν Α . ουδ' ε '. 99. Λαισίνη Suidae dicitur non solum ur

δεεν. Ρro ένα σημάνη Α . σημαίνει. Εtymolog. 8 bis nonsen , sed etiam feiminae.

σημαίνει, 100. Λακέρυζα κορώνη) Hesiod. Oper. ν. 745.

. 91. Λαιδρός. και θρασύς] Vide supra. A . λαι- Conf. Aristoph. Αuib. v. 6ιο.

θρος και δασύς. 1 . Λακέρεια] Vide Steph. Byz.

92. Λαιθαργος] Conf. Suid. et Schol. Αri- 2 . Λάκμων - όρους] Pindi. Vid. Steph . By

stoph. Equit. v. 1065. zant. h . v . Straboni Lib . VI. ó sexpos. Scd

93. Λαίσκαπρου] Male apud Etymol. 558 , Steph. Λάκμων, άκρα του Πίνδου. Quare ferri

39. diuisim legitur λαίς · κάπρος. Εum jam potest inter θηλυκά.

correxit Rnlinken. Ep. Crit. Ι. p. 87. extr . et 3 . Λάμια] Vide omnino not. ad Ηesy

Albert. ad Ηesych. v. λαισκάπραν. chium , Suidam , Etymol. 555, 50. et H . Steph.

94. λαμός] Leg. λαμυρός. Νisi pro λαιμός. Ιnd.

Hesych. λαιμάλαμαρά. Conf. Schol. Αristoph. 4. θηρίον] Schol. Αristoplh. Vesp. v. 1ο5ο.

Auib. 1562, Κ . λάβρος , quod non displicet. 5 . πολυχώρητόν τι αντρώδες] Facit huc Ely

95. Λάβωρα] D . K . λάβωρα superscr . 1. mologi obsernalio : λαμία . . και προςηγορικών και
Per a Phauorinus. σημαίνει τα χάσματα , veluti a λάμιος, η λαμία.

96. Auguvos] Etymolog. 554, 17. Conf. Pato , toy axuícey de spelunca, seu cauitate spa

Suidam et H . Steph . Ind . úptevexüs Lucian . 11. tiosa , non tú háuc , inmuere Etymologum , ut

Lexiph . 335 . Inauxūs in Epigr. Rhiani apud Stepbanus existimauit. Hesychius: AkuBay (1c

Athenaeum L . XI. Vide Toup. Εmend. in Suid. μία ] τα χάσματα ή οι μονοι [ αι μονα ] των ανθρώ

Ρ . V . p . 122. sq. πων. Spelancae dictae λαμία, δια το πολυχώρητον,

97. tudás] Suspecta merito haec vox. ut in reliquis voracitatis significatio obtinet, ut

Legendum λαισάς. Ηesychius: λαισάς• παχεία εξω- in ν. λαιμός.

μίς. Sed λαισία eidem dicuntur scuta έκ βυρσων 6 . γυνή τις ] Vide Schol. Αristoph. Vesp.

facta . luuat forte conferre cognata : aziße , v. 757. quem exscripsit Snidas. Quae idem ha

[ unde λαίβας, ασπίδας, Hesych.] λαίτα et λαίφα. bet de Lamia , urbe Thessaliae , ea c Stepli.

Ιdem vero etiam λαϊδος explicat τριβώνιον , quem- Byz. depromsit.

admodum λαίβα, ασπις, πέλτη, τρίβος, pro τριβώ. 7. Λαμπήνη] Vide Hesych. ibique hot. ct

νιον . Nostra infra : λαισήία , ώμοβύρσια . Interpretes ad Polluc. X , 52. Est ab univ , 26.



1285 ΛΑΜΠΑΣ 1286
. ΛΑΧΝΗ

+Λαμπάς. έστιν άναψις και άθροισμα πυρός.+ Λάτεξ. ” η μεγάλη σταγών.
1 Λαμπουρίς. είδος αλώπεκος εχούσης λευκής ή Λαταγή. ο θόρυβος.* +

την ουράν. Η
. Η Λαϊνθη. λάρναξ λιθίνη.Η

Λάμψακος.” όνομα πόλεως. τοϊς Λαμψακηνοί;
δόθη χρησμος , όπου αν αυτοίς λάμψη , εκεί Η Λατρεία. θυσία.

πόλιν κτίσα · αστραπης δε γενομένης εΐδου Λάτρις. " η θεραπαινα , η δούλη.

τον τόπον , και εκεί έκτισαν πόλιν ονομαζομέ. Λατρεία. δουλεία θεώ μόνο πρέπουσα.

νην Λάμψακον. Λαμυρία." η στωμυλία. ή η άκαιρος ανδρεία.

tλάξ. η λέξις.° Λαύρα. 8 πλατεία ρύμη, δι' ής ο λαος παρέρ

1 Λαοδίκεια . . . χεται, παρά το λίαν αύραν έχειν. ήν ουδος
Λάπαθος. " είδος βοτάνης. απο του λαπάσσειν.

ες λαύουν.

έστι δε το λάχανον εύθετον είς γαστέρα " απα- Λαυκανίη. ° ο λαιμός. απο της απολαύσεως.

λύνει γάρ. .

Λαπαραν. : την λαγόνα. παρά το λελάφθαι,
άλλοι δέ φασι λευκανίδη. "

ο εστιν εκκενώσθαι τον τόπον. προς σύγκρισιν Λαφυραγωγία . η αιχμαλωσία.

των πλευρών. λαπάξα γαρ το κενωσαι. όθεν Λάχνη. ή τρίχωσις, λέγεται δε και και της θα.

και λάφυρα από της κενωτικής πόας. . λάσσης αφρός. *

Mmmm 2

rhyn (ut Snidas quoque habet] et depetivo. Bo- edit. Hagen. Male ctiam Kuslerus apud Suie

chart. llieroz. P . I. L . II. c . 19. Etymol. 141, 3 . dam addidit : imo hotaras a záruz. Ad nostrum

a λάμπω λαμπήνη. Εxstat 1 . Reg. ΧΧV1, 5. ut releamus, si displicet λαταγή, οξυτόνως, scri

- les.LXVI, 20. Menandrum usum esse ancto be λατάγη, quamquam defendi potest. Recte

res sunt Pollux l. c. et Phot. Lex. Ms. Conf. autem per focußoy explicat. Sic enim Athe

Cangiuin in Glossar. h . v . naeus 1. C. Kλείταρχος δ ' εν τη περί γλωττων

8 . Λαμπουρίο ] Vide Schol . Pind. Olymp. πραγματεία λατέγην Θεσσαλούς και Ροδίους τον

XI. extr. Schol. Theocrit. VΙΙ, 65 . Lycoplur. από των ποτηρίων κότταβον λέγειν. Conf. Pierson.

W. 344. 1393. Conf. Hesycli. ad Moerid . p . 253.

9. Λάμψακος] Ειymol. 556 , 8 . 15. Λαϊνθη. λάρναξ] Scribendum videtur :

10. Λαξ. η λέξις ) Leg. λαξις. η ληξις. Male λαϊνέη λάρναξ. λιθίνη.

apud Suidam λαξη, μίξιν, pro ληξιν, ut est in 16. Λάτρις) Vide supra inter αρσενικά.

Glossis Herodoteis ad IV , 21. quas Suidas cx - 13 . 1ourgic ] Vide Etymol. 555 , 55. et

scripsit. Vid . ad Callim . H . in Iou. 80. II. Sleph . Ind .

11. Λάπαθος] Vid. Dioscor. I, 140. Εty - ..
18. Λαύρα] Εtymolog. 557 , 44. Conf.

molog. 556 , 35.
Hesych .

19. ήν ουδός ες λαύρην] K. ουδών. Sic Ely
12. Λαπαραν] κ . λαπάρης. Ιliad. 1, ν . 359. ,

al. Conf. Ειyunol. 556 , 47.

IV. 039. mologus v . ódós. Lege :

" ήν δδος ες λαύρης -

13. Λάταξ] . Vide supra ν . κότταβος, et ex Odyss . χ , ν . 128. Conf . ibi Schol .

conf. not. ad Hesych . In Cod . K . glossae hoc 20. Aauravin ? Ad Hiad . x . v . 325. Conf

ordine leguntur : Λάτρις. λατρεία, λαταγή. Λαΐν- ω , ν . 642.

θη. λάταξ. λατρεία. λαμυρία. ' 21 . λευκανίη] Uι Ρlutarch. Sympos. VII , 1 .

14. Λιταγή, ο θόρυβος] Λαταγάς θηλυκώς 22. αφρός) Sic etian Hesycli. Suidas, Cy

scribitur etiam apud Suidam , sed sine expli- rillus et Lex . Reg. Ms. (ad Hesych . laud . )

catione. Scribendum videtur λατάγας. λατάγη Munckero ad Antonin. Liberal. c. 10. p. 81 .

enirm secundum Siculos, ut ex Dicaearclio re- videntur confudisse άχνην et λάχνην. Sed optime

fert Athenaeus L . XV . p . 666. est idem quod Ruhnkenius Epist. Crit. II. p . 150. protulit

λάταξ, το υπολειπόμενος από του εκποθέντος ποτη- exemplarm , ex quo apparet , άχνην dictam pro

ρίου υγρον , και συνεστραμμένη τη χειρί ανωθεν έβρι- λάχνη. Εxstat Anthol. VΙ. p . 564. [430. Stepl».

πτoν οι παίζοντες εις το κοτταβείον. Quare non Αnal. 11 , 217.] Forte poeta aliquis Zλός άχνης

erat sollicitanda lectio Flesychii λαταγή, κρο - λάχνην dixit, quasi lanuginem, ut Philippus in

τάλω. Modo legendum λατέγη , aut , si nostri Epigrammate mollem ouium λάχνην άχνην νο

8criptio vera est , λαταγή, ut etiam exstat in cauit.
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Λάχεια ” σημαίνει την καλώς εσκαμμένην γην 24 ( Ουδέτερον.)

παρα το λα επιτατικόν. ως από του χαίρω Λάγειον. αίμα και κρέας.

χάρεια, και ανθώ άνθεια, και κρατά κράτεια, Λαγμα.32 το ιερόν θύμα. Η

ούτως από του λαχώ λάχεια. τα γαρ από + Λαίετον. το αρχείον.3 +

ενεστώτος δια του εια γινόμενα θηλυκά προ- + Λαιτρόν. το αχρείον.34 και λειτρον το πρυ

παροξύνονται και δια της ει διφθόγγου γρά
τανείον. +

Φοντα , οίον μήδω μήδεια» θέρω θέρεια.
άστρια. 15 η πόρνη. + Λαίφος. η χλαίνα .

Λαίλαψ. και σκότος μετα συστροφής ανέμων . Λάϊνον. λίθινον.

Λαιμαργία.27 λαιμού έφεσις. ουκ εν πλήθει, Λακίσματα και τα σχίσματα τα αποπίπτοντα

αλλ' εφ' ηδύτητι βρωμάτων μαινομένη. των σαρκών.

Λαίστη.18 η αισχύνη. Λακίνιον.38 όνομα όρους.
Λαίνιλα.29 όνομα νήσου.

Λάκκαιον. ύδωρ και όρος. 7
Λαϊρος. όνομα πόλεως.

Λαίτρινα. " πόλις. ,
Λακεντιον . . .

Λαμπάς, παρά το λάμπω, το φαίνω, γίνεται [ Λαλίστατον.28 εύγλωττον εύφωνον.]

λαμπάς. Λαμυρόν. κομψον, λαμπρόν. ”

23. Λάχεια ] Vide Etymol. 557, 57. Sui 32. Λαϊγμα] Ηesychio λαίγματα sunt ιερα

das : λάχεια γη βραχεία. quam explicationem απαργματα, item πέμματα, seu, ut alii , σπέρμα.

recte monuit Κusterus referendam esse potius τα. 5ed Suidas : λαίμα , δερον θυμα. Schneide

ad alteram lectionem Odyss. 1 , v . 116 . i rus utrumque respicere putat ad Aristoph .

νήσος έπειτ' ελάχεια παρέα λιμένος τετάνυστα . Αues 1562.
quo loco alii legerunt έπειτα λάχεια. Εt και , ν . . 33. Λαίετον . το αρχείον ] Suidas αρχαίος,

5ος. Variant Codices : έν9' ακτή τ' ελάχεια - male. Scr. λάιτον , ut apud Ηesychium.

ακτή τε λάχεια . Vide Eustath. 1619, 3 . 667, 13. 34. Λαιτρόν, το αχρείον] Scr . αρκείον, ut in

Utramque lectionem explicuit Hesychius. Conf. glossa praecedenti. Saidas hacorgóv pro hastpóv

Suid . v. iho xera . Prior vitiosa videtur Albert. seu potius háirgos , quemadmodum etiam apud
ad Hesychium ; scd defendi tamen potest et in Nostrum scribendum . Ruhnkenio Epist. Crit. I.

priori certe Homeri loco melius placet quam p . 87. placet et h . I. adiroy . Conf. Kusterum

ελάχεια. Νon inepte Ειymol . 558, 11. pro λά- ad Suidarn . λειτουργία , Valckenar. ad lero

χεια quosdam inquit on recte legere ελάχεια, dot . VΙΙ, 197, et ad Ammon. Π , 16. p . 145.

sed redargui εκ του περιεχομένου τετάνυσται. πως Pierson. ad MoerId. 252.

γαρ παρατέταται μικρα ούσα; 35. Λακίσματα] Plene : λακίσματα μελών.

24. vñv) Reliqua desunt a Cod . K . .
esunt Cod. K . i . Sic Suidas.

25. Λαικάστρια] Αristoph. Acharn. V . 528. 36. Λακίνιον ] Vide Schol. Theocrit. Eid,

536. Conf. Schol. ad v . 79. infra v . λαικάζω. ΙV , ν . 34. et "Steph. ByΖ. ι. ν .

26. Λαίλκυ ] Conf. Suidam. * 37. Λάκκαιον. ύδωρ και όρος] Suidas: λάκαιον

27. Λαιμαργία ] Nostrum exscripsit, ut ύδωρ' το από λακαίνης. Ubi Kusterus Scriben

fere semper , Phauorinus. dum putal . λακκαίον - το από λάκκου. Si aquarm

28. Λαίστη] supra λαίσθη. Utrumque Pha- Cisterninam ille intellexit , recte. Sed quoniam

vorinus. a nostro additur rouj opos, altius illa aqua inue

29. Λαίνιλα Α . λαίινλα. Suidas Λαίνιλλα stiganda est. [ Conf. Pheuorinuum.] Nisi όρος per

sine expositione. Cod. D . K . νήσον dicunt, scd tinet potius ad Λακέντιον , quod sine explicatione

Α . πόλιν. legitur in Codd . et in Cod. K . adhaerebat glos

30. Adipos ] Non habet Cod. K . Phano - sae sequenti.

rino est όνομα νήσου. * 38. Λαλίστατον ] Conf. Suidam et Ηesych.

. 3 . Λαίτρινα ] Fait urbs Elidis. Vid. Schol. 39. Λαμυρόν - - λαμπρόν] Nisi in mento

Lycophr. V . 54. Conf. v. 158. A Pausania ta - habuit corruptum illud λάμπυρον , το λαμυρός

men scribitur etpivor, quamquam supra com - dici potest hajtóv , splendens , wafapoy , quo

memorat Λαιτριναίους λόγους. sensu Thucydidem ThomasMag. ait uixisse on
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Λαξευτήριον. ° εργαλείον οικοδομικών ή λιθο- Λαϊτμα.59 το χάσμα και μέγα πέλαγος, ή το
κυμα.

Λαρόν.*" προσηνές, ηδύ. παρα το έλκρον, λαρόν. Λαφος, το άρμενον. παρά το λίαν φαίνεσθαι.

ή παρά το λω, το θέλω και απολαύω. Λαίφυρον. " το ασθενές.

Λασιον. το δασύ. και το ισχυρόν. ως τό• Λάμβδα.33 το στοιχείον. οιονεί λάβα τι όν:

λάσιον κέαρ. 13 παρά το λείως βαίνειν εν τοίς μέτρους και ασθε

ό εστιν ισχυρά ψυχή. παρά το λα επιτατι- νες είναι προς [ το μηκύνειν] τας συλλαβές. '

κον και το σεύω, το οριώ. ( Ρήμα.)

στήθεσι λασίοισιν και -. Λαβόμενος. δραξάμενος.

υπό γαρ την γαστέρα κείται η καρδία, εν ή το Λάζετο.33 εκράτησεν. λήβω, το λαμβάνω, ο δεύ

ξηρώδες και θερμόν και μανικών της ψυχής. τερος αόριστος έλαβον , και εξ αυτού λαβάζω

Λασάνια. * γραικιστί α πρασιν. και κατά συγκοπήν λάζω, λάζομαι, ελαζόμην,

Λάχιον. ", το λάχος: ο κλήρος. και λάζου, ελάζετο.

Λαχανηρόν, το των λαχάνων. ' ' + Λαβράζων. * ήχων τοις πτεροΐς.

Λαχνήεν.18 το δασύ. Λαίεται. καταλύεται.5 +

Λάφυρα. τα εκ των πολεμίων έτι ζώντωνλαμε- + Λαιθυράζειν.356 το δια στόματος ψόφον ποιείν

βανόμενα τα γαρ εκ των τεθνεώτων σκύλα επί τω μαζω.

λέγονται. fΛαιλέχω. το ψοφώ.

Λαμώνιον.18 όνομα όρους. 1 Λαιμάσσω, το αμέτρως έσθίω.+

Λαιόν. το αριστερόν. Η Λαιμφεύειν.38 το δραπετεύειν. +

Λαισήία. » μικρά ασπιδίσκια. ώμοβύρσια, βαρ- Η Λαίω.39 το βλέπω. και το φονεύω. ° +

βαρικα δέ εισιν όπλα. Λακκίζω. λάκκον ποιώ.

μυραν πηγήν pro καθαράν. Sed non sana m vi - 52. Λάμβδα] K . λάμδα . Easdem nugas tra

detur glossema, et referendum potius ad acmo dit Etymol. 552 , 27.

πυρόν , φuod cum λαμυρόν confunditur. - 53. Λάζετο] Iliad. δ, ν. 357. al. Conf.

4ο. Λαξευτήριον] Occurrit Psalm. LΧΧΙΙΙ, Εtymol. 554 , 53.

7. Conf. Hesycli. " 54. Λαβράζων ] Est Schol. Lycophr . v. 26ο,

* 41. Λαρόν] Vid. Εtymol. 557, 6. . ' 55. Λαίεται . καταλύεται] Sic, miro consen

42. λάσιον κέας] λάσιον κήρ Iliad. β , v .
su , Hesychius et Suidas , pro καταλεύετα , ut

851. π , V. 554.
videtur Viris doctis. Sed addit tamen Hesy

chins λαίεται και κατελεύσεται pro καταλεύεται,

43. στήθεσι λασίοισιν] στήθεσσι λ, Iliad. α, ut antea aliam significationem in mente habin

ν. 189. Εtymol. 557, 20.
videatur.

44. Λασάνια] Plhauorinus λασανία . Vide 56. Λαιθυράζειν ] Suidas exponit χλευάζειν,

Cangium in Gloss. v . lacinia . Verum magna ut Noster jofra post nám . Hesych. Aurtag" .

mili suspicio est , scribendum esse λαχάνια , et ζειν , λαμυρωσα , διαπράξεσθαι. [ pro λαυράς δια »

λαχανίας. . apáturfoy . Secundum inustrum videri potest pro

45. Λάχιον] Addatur Lexicis. λαιθηλάζειν, sed secundum illos forte cognatum

46. Λαχνήεν ] K . sine το. Μalim λαχνήεντι λαιδρός.

δασεΐ. Iliad. 1 , V, 544. δέρματι λαχνήεντι. 57, Λαιλάχω] Sine dubio pro λαλαγέω, aut

47. Λάφυρα] Tolidem verbis Hesychius et λαλάζω.
Suidas.

. 58. Λαιμφεύεινή Αη λαιφεύειν ?, a λαίφω ,

48. Λαμώνιον ] Scribendum videtur Λαχμώ- λαιφάω, λαικεύω, λαιφύσσω. Suidas: λαιμωδω,

yox , Erat än pa toll Iliydov . Supra Aánuwy. " Conf. eadem explicatione . Utrumque sine auctoritate.

Schol. Lycophr. v. 1020 , Sed pro δραπετεύειν legendum fortasse προπετεύεις ;

49. Λαισήία] Hiad. 4 , ν . 453. μ , ν . 426. ultique enim inesse videtur το προπετεύεσθαι» .

Conf. Etymol. 558 , 42. 59. Λαίω] Pro λάω. Conf. not. ad Ηesych.

5ο. Λαϊτμα] Vide not. ad Ηesychium. τ. λάων.

Etymol. 558 , 5ι. 6ο . φονεύωή Referendum videri potest ad

5ι. Λαίφυρον] Habet etiam Suidas. λάειν, quod in loco Homeri Odyss. τ , ν. 219.
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Οντι.

Λακίσαι. " σχίσαι . και λακώ ομοίως. Λαχόντα. 8 κληρωσάμενον.

Λακωνίζειν. το γράφειν περί πλείστων ολίγας Λαχόην. έστι λάχοιμι, λάχοις, λάχοι. εκ

συλλαβάς. τούτου γίνεται λαχαίη κατά πλεονασμον του η

Λαμπετόωντι. λάμποντι. . αττικώς. είτα προσθήκη του και λαχούης και

- πυρί λαμπετόωντι 3 - τροπη τους εις το ν το πρωτον λαχροίην. ώςπερ

παρα το λάμπων γίνεται λαμπετώ. η μετοχή ετίφθην, ετύφθης, ετύφθη. και λοιπόν οι Αιο

λαμπετων, λαμπετωντος, λαμπετωντι και πλεο- λείς αποβάλλουσι τοι, και γίνεται λαχόν.

νασμα του ο λαμπετόντι. ειώθασιν οι ποιητα Λαχηνο 7' σκάψαι.

επί της δευτέρας συζυγίας πλεονάζειν το ο. , Λάψαι. τη γλώσση πιείν, ή ροφήσαι .

Λαπαξαν. και το κενώσαι . και λάπτειν το εκκε- Λαιθυράζω. " χλευάζω.

νούν. κενωτικόν γαρ γαστρος ή λάπαθος βο- Λασικάζω.7 το απατώ. απατητικαι γαρ α λαι

τάνη . κάστριαι, ό έστιν α πόρνα .

Λαπίζειν. αλαζονεύεσθαι, προπετεύεσθαι, ψεύ- Λαμβανόμενος, προβαλλόμενος. Αποστολική η

δεσθαι .
λέξις. ” πας γαρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμ

Λαρυγγίζειν. το πλατύνειν την φωνήν και μη βανόμενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται. . .

κατά φύσιν φθέγγεσθαι, άλλα περιεργότερον
( Επίρρημα.)

το λάρυγγι χρήσθαι και επιτηδεύειν. »
τείνων. 7% αντί του λακτίσματι τύπτων.

Λατρεύειν. κυρίως το δουλεύειν και πάντα ποιείν

Το Λ μετά του Ε.από διαθέσεως. καθως και Παύλος ** ο 'Από.

στολος φησίν · ώ λατρεύω εν τω πνεύματι μου , ( 'Αρσενικόν. )

Λαφύξας, 67 διασπαράξας» αφειδώς θoινησάμε- Λέβης.75 το χερνίβιον.78 από του τας λιβάδας

των χειρών υποδέχεσθα. λέβης και το Μακ

•

νος.

25ο. ασπαίροντα λάων – ο μέν λάε νεβρόν απαγ - 66. Παύλος ad Rom. Ι, 9. Conf. Ρauorin,

χων, quidam, teste Schol., interpretabantur απο 67. Λαφύξας] Εadem glossa exstat apud

λαυστικώς εσθίειν. Sed veriorem puto correctio - Hesychium et Suidam, qui loca aliena addit.

nean φθονέω. Εst enim λάω, unde λαίω, λιλαί. 68. Λαχόντα] Iliad. σ , ν . 327.

orechy , cupio , vehementer appeto , ut satis cou- 69. Aazónv ] Etymol. 558 , 28. Deest a

stat; hinc non alienum p9ovéw . Facit huc glossa Cod. K .

Hesychii : λιλεί φθονεϊ , επιθυμεί. γο. Λαχήναι] Ser. λακήναι cumiola subscr.

6ι. Λακίσαι Κ . λακησαι. Conf. supra not. 1 . Λαιθυράζω] Sic etiam Suidas. Conf.

ν . έλάκισε. ( uli in loco Aristoph. Ιege διαλακή- Supra λαιθυράζειν post λαίεται et not. 56.

σασα pro διαλακίσασα.] Λακεϊν autern non pro 12. Λαικάζω] Vide Schol . ad Αristoph.

prie est disrumpi, sed denotat crepitum edere Thesmoph . v . 63. Conf. eund . Egnit. v. 167.

in disrunipendo. Hinc Actor. I , 18 . dc Iuda : Eustath . 741 , 26 .

ελάκησε μέσος, 1. ο. ut Barnes. ad Euripid. Electr . 3 . Αποστολική η λέξις] Hebr , V , 1.

1213. diffactus creplit. Hesych. λάκε : εθλάσθη* 4. Λαξ εντείνων] Α . εκτείνων , male. Conf. :

συνετρίβη ήχησεν, add liad. ν , ν . 616. Suidam et Hesych . Synesius Ep. 104. p . 244,

62. πυρί λαμπετάωντι] Iliad. α , ν . 104, Α . ουδε πυξ εντενείν ουδέ λαξ εναλεΐσθαι των επει

Deest Iocus cum sequentibus a Cod. K . Είy - κεστέρων τινί,

molog. 556 , Ι . 75. Λέβης] Vid. Εtymolog. 559 , 2. λήβης

63. Λαπάξα ] Vide ad Ηesycli. v. λαπάξειν., male apud Ηesychium pro λέβης. Glossa refe

64. Λαπίζει ] Conf. Hesych, l. . et λα- renda sine dubio ad Ηomeri Iocum , Odyss. τ,

σιστής. ν. 386,

65. χρήσθαι και επιτηδεύειν] Εtymol. 558, - γρήυς δε λέβη9' λε παμφανόωντα,

15. et Suidas ex Ηarpocrat. αλλ' επιτηδεύειν - , τω πόδας εξαπένιζεν - .

xeñosos. Usus est Demosth . pro Coron . 323 , 1. Ex quo jam Pollux obseruauit X , 77. héonto

alio sensu Aristoph. Equit. 357. et Synes. Εp. esse ποΓονιπτηρα.

148. Conf. Schol. Lucian. III . Rhet. praec. 6 . χερνίβιον] Vide Αthenae, Lib. ΙΧ. p .

• 19 , 21 . Polluc. II , 20η. 4ο8. C. Eustath. 14οι , 32.
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κάβιον• η εις δν λείβεται και εμβάλλεται το

ύδωρ.

Λέβης, και όνομα ιχθύος. 78 τα θεια κρέα και

τους λέβητας.

Λεβηδών.79 ' τόπος, εν ώ εθυσίαζον οι κατα την

η λιβανησίων 'Αρραβίαν Μωαβίτα.

Λεγεών. α δώδεκα μυριάδες. 29

Λέκιθος.8ι ο κρόκος του νου.

Λέμβος, το μικρόν πλοιάριον.

Λευστηρα. λιθοβόλον. Λυκόφρων:8 λευστήρα

oύνει έριψε πρώτος πέτρον.

Λευίτης. 83 ο διάκονας, και ο απο φυλης του Λευτ.

ή λευίτης εστίν ο διακονήσαι τον του θεού λό

γον προς ωφέλειαν άλλοι; δυνάμενος.

Λευγαλέος. ολέθριος χαλεπός.

Λευρές. ομαλός, λείος: πλατύς. από του λίαν

ευρύς.**

Λευίθαν, ή λευϊαθάν.85 βασιλεύς υδάτων έρ-

μηνεύεται.

Λευχείμων, λευκα ιμάτια ενδεδυμένος.

Λεως, ο λαός . ' Αττικον δε εστι.

Λέων.88 παρά το λέω, το βλέπω. εξ ου και αλαος,

δέστερημένος του βλέπειν. οξυδερκέστατον γαρ

το ζωον , ως φησίν ο Πανέθων εν τω προς

Ηρόδοτον, ότι ουδέποτε καθεύδει ο λέων. του

το δε απίθανον ουκ ενδέχεται γαρ εγρηγορέ

ναι αεί. αλλ' ίσως , ας ή δορκας εν τω καθεύ.

δειν , ούτως και ο λέων ανεωγμένους έχει τους

οφθαλμούς · επειδή των οφθαλμών αυτου με

γάλων όντων το δέρμα το επικείμενον τοις

οφθαλμοίς μικρότερόν εστι και ου δύναται σκο

πάσαι αυτούς.

Λειμών.87 κήπος» ή τόπος ανθηρος, ή παράδει

σος. παρα το λείβω, λειβών , και λειμών, πε

ριεκτικόν δέ έστιν, ως και το χειμών. και λεί

μαξ, 88 ο κήπος.

Λείξουρος.82 ο πλεονέκτης. .

Λειβήθριοι. έθνος μωρόν. από τόπου Λειβήθρα

καλουμένου , εν ώ κατοικούσιν ανόητοι άνθρω- ,

ποι. Θουκυδίδης: Λειβήθρίων ανοητότεροι. »
Λείους. ομαλούς.

Λειόβατος: " διαλός.

Λειρόφθαλμος. " ει μεν σημαίνει τον προσηνη,

δια της ει διφθόγγου γράφετα , παρά το λεί.

77. κακκάβιον] Pollux X , το6. Αthen. Lib. sant ad λευστήρα. Οdyss. 1 , τ . 123. λευρώ ένι

ΙV. p. 170. f. χώρω. Schol. λείω, ομαλω, ή πλατεί. Conf. He

78. Λέβης - ιχθύος ] Nescio cuius aucto- Sychium et Schol. Lycophr . 159. 263. Suidae

rislocum afferat , et piscis genus mihi ignotum. λευρά sunt λεπτά. Quae expositio Kusterum ct

ablay commemorant Athenaeus Lib . III, 118. Abresch . offendit. Sed bene habet. Ut enim

VII , 308. Hesychius et Pollux VI, 48. λευρόν , το πλατύ , est λείον , ομολών , ισόπεδο

79. Apbudur] Conf. not. ad Hesych. v . Men (Schol. Euripid . Phoen. 843. ] sic etiam tenuc,

βηδών et Λεβεδών , τιbi glossa nostra excitatur . subtile, λεπτών, et metaphorice ταπεινόν. [ut λεν

Scilicet corraple legitur Λεβηδών pro και Δηβών, ρας σωφροσύνης apud Ηesych.] Sed apud Ηesy

ex fes. XV , 2 . απολείται γαρ και Δηβών , ου ο βω- chiuin pro λευρου ευρίσκειν, vide a » legendum

μός υμών. ubi Cod. Αlex. Λαιβηδων. Conf. Ierem. sit , λευρα : ευρεία . .

ΧLVΙΙΙ , 38. 22. 35. 85 . Λευίθαν - λευϊαθών] Vide Piauorin.

8ο. Λεγεών. α δώδεκα μυρ.] Respicit ad 86. Λέων] Εtymol. 56ο , 20.

Μatth. ΧΧVΙ, 53. παραστήσει μοι πλείους ή δώ 87. Λειμων] Εtymol. 562 , 29.

δεκα λεγεωνας αγγέλων. Quo Sensil μυριάδες αγ 88. λείμαξ] Conf. not. ad Ηesych. v. λι

génwy dicuntur llebr. XII, 22. In Cod. K . illis μάδες.

verbis superscriptism est : 5 άνδρες ήγουν το τά- 89. Λείξουρος] Vide Hesych. v. λειξουρα,

γμα. Conf. Hesych. et Suidam. ubi Noster excitatnr , Suid . v. dsīžay , et Can

" 8ι. Λέκιθος Reclins, loc quidem sensa, gium ac Meurs. in Glossar. Infra λειξουρία -

ponendum inter θηλυκά. Conf. Hesych. et H . πλεονεξία.

Steph. Τom. ΙΙ. c. 675. Α . Β . go. Λειβηρίων ανοητότερο.] αμoυσότεροιLex.

82. Λυκόφρων] V . 118 . Λευστήρα πρώτον Reg. Ms. quod ad Ηesych. v . λείβηθρον exci

ouveru piebas répoy. Conf. Etymol. 561, 57. et tauit Albert. quem vide.

Hesych. ibique not. Abresch. ad Aeschyl. p. 91. 91. Λειόβατος) Genus piscis. Vid. Athe

: 83. Λευΐτης Κ. λεβίτης superser. ν . Sac- naeum V11 , 312. Β.

pius per ß scribitur. 92, Λειρόφθαλμος] D . λιρόφθ. εαperscr. τι.

84. Λευρός - ευρύς] Εtymolog: 561, 52 . Contra K . λειρόφ9. superscr. ί . Vide Etymol.

Quae idem addit : Referpévoy , ea referenda 562 , 33. et Suidam . Conf. Hesych. v . aegós.
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ριον, και σημαίνει το άνθος, ει δε δια του ι, ση- Λέσχαι. ? τα δειπνητήρια , και α φλυαρίας , και

μαίνει τον αναιδή . τούτο δε παρά το λίαν αι πολυλογία , και αι ύβρεις. οι γαρ καθεζόμε

δραν. λέγει δε Ωρος ο Μιλήσιος , ότι ου των νοι χάριν θέρμης εν ταις οικίαις λόγους συν

* άνθων δεί λέγειν, αλλα των ανθέων δια την αίρουσιν.

συνέρμπτωσιν του ανθ' ών έπίστατο , όπερ εκ Λέσχέραι.°° α σχολ . από του λέξαι εκεί γαρ

της αντί προθέσεως και του ών υποτακτικού ομίλουν.

άρθρου γέγονε. Λέπρα. σπίλος εγγινόμενος τω σώματι κατά τι

Λειποτάκτης, και φεύγων και καταλιμπάνων την πάθος , σβεννυμένου του αίματος και λευκαινο

τάξιν. και κυρίως δε επί στρατιωτων φευγόντων μένου. ουδέν γαρ έτερον εστί σαρξ ή πεπηγος

τον πόλεμον. αίμα.

Λειπόνεως. ο λιπων την ναύν . Η Λέρνη. η κρήνη. Η

Λειχήν.3* είδος πάθους, παρά το λείχω και γαρ Λευκή. νήσου όνομα εν Πόντο. Λευκη δε λέγε.

φασιν , ως εκ του λείχειν το πάθος επαίρετα. ται δια το ενδιαιτασθαι εν αυτη πλήθος λευ

ή παρα το λείον κατα αντίφρασιν γέγονε, το - κών ορνέων.

μη αν λείον. . Λευκή. η διαφανής και λαμπρά, παρά το λεύ
( Θηλυκόν.) . σω, το βλέπω.

Λεηλασία, αιχμαλωσία. . Λευκανία. : ο λαιμός , ο στόμαχος, ο βρόγχος,

Λεκάνη. ης το χάσμα λεϊόν εστι · πεπλάτυνται ή το απηρτημένων του γαργαρεώνος. παρά το

γάρ. λειoχάνη ουν η ετυμολογία. λευκόν είναι τη φύσει. ή παρα το χεύω, χευ

Λεκιθοπωλις.25 η τα ωα πωλούσα. κανία και λευκανία.

Λίς, μέρος ελάχιστον του κατα συνταξιν λό- + Λεωρία, η χαλεπή. +

μου, κυρίως δε λέξις ή έχουσα τι λεκτών εν Λεωφόρος. ° ή τον λαόν φέρουσα οδός.

αυτή, τουτέστι σημαντικόν. Λεία. η λαφυραγωγία. και ομαλή οδός.

Λεβηρίς. το δέρμα του όφεως. Λειξουρία. η λαιμαργία , η πλεονεξία.

Η Λέπαργος, η χιών. " Λεική.’ το πτύου.

Λεπρα, τραχεία. " Λειοπετρία. ένθα εισιν ομαλοί λίθοι.

- Λειριόεσ

2 . . .

PET

03. κυρίως δε Sine dubio spectatur locus, ctoritate firmatur. Λεσχέραι - λέξαι ctiam Pha

in quo λειποτάκτης dictus est, qui vitam sponte vorians. A λέσχη et ερέω, unde et λεσχηρέω. Αε.

finiuerat. Saepius enim mortem voluntariam σχάρας από του λέξαι τι , Ειymol. 561 , η .

cum fuga comparant doctores christiani. Et 1 . Λέρνη. η κρήνη] Corintli. Pausan. 1 , 4.

Plato Phaedon. p. 47. C . ως έν τινι Φρουρά έσμεν 2. Λευκή] Insularm Ponti dicit etiam Ety

οι άνθρωποι και ου δεί αυτούς εκ ταύτης λύειν ουδε molog. 561, 38. Insulae et litora cius noiminis

αποδιδράσκειν. Cic . Cat. Maj. c. 20. Vetat Py- plura fuerunt. Vide Ηarpocrat . ν . Λευκή ακτή.

thagoras , iniussu imperatoris , id est Dei, do 3. λεύσω] Imo λεύσσω. Εtymol . 561 , 33.

praesidio ef statione discedere. Conf. Arrian . 4 . Λευκανία] Έlymol. 561 , 56.

Diss. Epict. I , 29 , 29. 5 . Λεωρία. η χαλεπή] In hac glossa nilil

94. Λειχήν ] Εtymol. 562 , extr . video.

95. Λεκιθοπωλις Aristoph. Ρlut. ν . 427. 6. Λεωφόρος] Conf. Eustath. 1082 , 40.

96. Λεβηρίο] Vide Hesych. et Suidam. 131 , 16.

97. Λεπαργος. η χιών] Scil. επιθετικώς , αt - 7. Λεία - οδός] Luc. II , 5. Conf. Ies.

λέεαργος βούς. Vid. Schol. Theocrit. IV , 45. et XL , 4 .

Hesych : 8 . Λειξουρία] Vide supra λείξουρος.

98. Λεπρά. τραχεία] Scribendum puto cum 9. Λεική) Cyrillus mens non solum λεική,

Phonorino λεπρας. Τheocrit. 1, 40. - πέτρα σε sed etiam λεκή, caden expositione. Utrumquo

τέτυκτα Λεπρας. Schol. τραχεία . corruptum forte pro λεικμή , λικμή , & λικμές.

. 99. Λέσχαι] Vide Suidam et qui laudan- 10. Λειοπετρία) Scribitur λεωπετρία Εzech.

tur ad Hesycbium . Add. Eustath . 437 , 25. of XXIV , 7. 8 . XXVI, 4 . 14. item apud Suidam ,

1849, 1 . ad Odyss. σ , ν . 328. qui affert locum incerti auctoris : natú dew

τοο. Λεσχέρα ] K , λεσχάρα . Νoutrum an: σιτρίας ασόβασιν σοιησαμένονς. et apud Diodor .

Sic.
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ευρύ.

Λειριόεσσαν. ηδυτάτην, γλυκείαν. "Ομηρος: 1 λουγον, και σημαίνει τον όλεθρον, λοιγαλέον και

λειριόεσσαν όπα τησιν. μεταθέσει των στοιχείων λευγαλέρν.

από του λείρια, και σημαίνει τα άνθη, λειριόεις Λευρόν. 3 το λείον και πλατύ, από του λίαν

και λειριόεσσαν.

Λειτουργική.18 κυρίως μεν η ιερατινοή , καταχρη- Λευκόνιον. τόπος.

στικώς δε και η δουλική υπηρεσία . Λέχος.14 μίξις , συνουσία , κοίτη. παρα το λε

Λειψυδρία. ή λείψις του ύδατος.
χρίους ημάς ποιείν , ό εστι πλαγίους, ή παρο

. ( Ουδέτερον.) το λέγω , το κοιμωμαι , λέχος.

Λέμβος. ” το μικρον πλοιάριον. Λεχέων στυγερων. * μισητων γάμων.

+ Λέγνον. το ειλητών και ποικίλον. Η Λέχαιον. όνομα όρους.

Η Λέκος, το τρυβλίον.* + Λέχριον. πλάγιον.

Λέκτρον. κλίνη : 16 κραββάτιον. • Λεωκόριον. 7 τόπος * εν Αθήναις. *

Λέντιον. " παρά το λιαίνου , το καθαίρω, λιέντιον + Λεωρες.18 το άωρον. Η

και λέντιον. Λείον. το ομαλόν. έστι λαύω το απολαύω.39 όνο.

1 Λέπας, το πρόφαντες.8 + μα ρηματικών λαύος. και τροπή του μέν α εις

Λέπος και λέπισμα και λέπυρον. ο Φλοιός. του δε ο εις , γίνεται λεως και λείον, ο

Λεπτόμιτον φάρος. το λεπτον ιμάτιον. πας εφίεται.

Λέπαδνα. " οι χαλινοί και οι κατα των ιππείων Λείρια , τα άνθη.

στηθών ιμάντες ήτοι οι μασχαλιστηρες. Λείψανον. ° παρα το λείπω λείψανον. λείψανα

Λευγαλέον. ολέθριος και χαλεπόν, παρά τον γαρ τα εγκαταλείμματα. ή παρα το λείβω,

Sic. III, 16. λεωπέτρα Hesychius , quem vide . 15. Λέκτρον. κλίνη] Α . κοίτη, ut Suidas.

Sed utrumque pro λειοπετρία , quod videant Conf. Cangiun . κραββατιον.

VV. DD. an sit illis locis restituendum . Cod . - 17. Λέντιον] Ioli . ΧΙΙ, 4. 5 . Eandemine

Αlex. Ezech. 1. C . λεοπετρία quasi λειοπετρία. ptam etymologiaun tradit Etymol. 56ο , 36.

Nihil facilius literarum είo et εω permutatione. 18. Λέπας. το πρόσαντες] άναντες Ηesych.

1 . "Ομηρος) Jliad. Y , V . 152. όπα λειρ. quem vide ct Valckenar. ad Ammon. p . 139.

δείσι. Deest a Cod. Κ . cum sequentibus. 19. Λέπος - φλοιός) Codd. D . K. λέπος κα

12. Λειτουργική Εadem habent Phagori - λέπυρον " το λέπισμα.

uus et Saidas.
20. Λεπτόμιτον φάρος] Α . λεπτήμιτον. Est

Euripidis Andr. v. 832.
13. Λέμβος] Ουδετέρως etiam Suidas affert

21 . Λέπαδνα] Iliad. ε , ν . 3ο. τ , ν . 393.

το λέμβει. 22. Λευγαλέον] Εtymol. 561, 3ο.
14. Λέγνον. το ειλητόν] i. e. το άκρον του 23. Λευρόν] πέδον λευρόν Euripid. Phoen.

στομίου της υστέρας. Galen. Lex. Hippocrat. Di 843. Conf. supra λευρός.

citur enim Hippocrati , teste Galeno, λέγνον και 24. Λέχου] Εtymol. 561 , 19.

το όσχιον seu όσχος , η περί το στόμα της μήτρας 25. Λεχέων στυγερών] Εx Εuripid . Troad.

ελικοειδής επανάστασις. Εst enim proprie λέγνον τ . 503.

fimbria , seu extremitas tortuosa, quae extremae 26. Λέχαιον. όν. όρους] Μσηtem Lecliacum

Vestis orae assuitar . Ηesych. λέγνα " το έσχατον ignoro ; scd sine dubio intell. celebre nauale

[scil. της υστέρας] et λέγνη [ pro λέγνον] το παρθ- Corinth. de quo vid. Strabon. Pausan. Ηarpo

φαινόμενον τη περιστροφή [ pro παραστροφή ex crat. Suidam.

cmendat. certissima Ez. Spanhem . ad Callim . 27. deoxberovl Conf. Hesych . et Harpocrat.

Η. in Dian. V. 12.]. 1. 12.] EaedemΈaedem et λέγνα, dictae,,et neyrou dictae, qui scribit Aswrópsroy .

si fides est Scholiast. Callim . I. c. Non inepto
28. Λεωρες] Suspecta mihi liaec vox. Su

igitur a Nostro exponitur το ειλητών και ποικί pra : λεωρία χαλεπή. .
λον. Ηesych. λεγνώδες, ποικίλον. et λεγνώσαι, ποι- 29. Λείον - απολαύω] Reliqua non habet

κίλη. Αpud Nicandir. Ther . 726. λεγνωτα δά. Κ .. Ειymol. 562 , 13.

βδοι . Gloss. ποικίλαι. - 3ο. Λείψανον] Εtymolog. 563 , 5. Altera

. 15. Λέκος. το τρυβλίον] Vid. Hemsterhus. inepta etymologia . Ipsas cadauerum reliquias

ad Polluc. x , 87. et Ηesych. V. λεκός. λείψανα dicta satis constat.

Tomm. 11. Nnnn
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λείψω, λείψανον. και γαρ έσπενδον υπέρ των + Λέγω. το λαλώ και μετρώ - 35 κοιμώμα : 36

τεθνεώτων. λείβω γαρ το σπένδω. συλλέγω 27 και το λαγχάνω.384

Λεξείδιον. " ει μεν από της λέξεως γέγονε με- Λεηλατω. πορθώ, αιχμαλωτίζω.

τοχής, δια της ει διφθόγγου γράφεται· ει δε 1 Λελεγίζω. » το κιθαρίζω.1 .

από της λέξιος ιωνικώς, δια του τ . Λελιημένος . *° προθυμούμενος· ή επιθυμών. πα.

Η Λέγανον, το καπύριον.38 + ρα το μένος. ή παρά το λίαν τεθραμμένος. ή

( Ρήμα. ) έστι δημια λω, το θέλω και προθυμούμα : εκ

Λεανώ. εκτρίψω λεπτυνώ, ή ομαλίσω. τούτου λιλώ και κατα παραγωγήν λιλαίω. εξ

Λέγω. το κοιμώμαι. ου και το λιλαίετα. του λιλώ και παρακείμενος

Λεγόμεθεν.34 * εκοιμώμεθα.* [οι Αιολείς το λε. λελίληκα, ο παθητικός λελίλημα , η μετοχή

γόμεθα και φερόμεθα εις & ποιούσι, λεγόμε ο λελιλημένος , [κα αποβολή του λ λελιημέ

θεν και φερόμεθεν, μετα του ν. αλλα και τα νος.]

εις θεν λήγοντα επιρρήματα είς απoιoυσι, οίον Λελιμμένος. " ο επιθυμών. απο του λίπτω, το

όπισθεν, όπισθα , άτερ-θεν, άτερίθα, χωρίς του επιθυμώ. λελημμένος δε και κρατηθείς , η .

ν . ότε γαρ ή εις ε τα επιρρήματα, τότε και Λελάχωσι. θάψωσιν.** ή αντί του σκάψωσιν.

. τον, οίον όπισθεν· ότε δε εις α , αφίστατα Λελαχώς, τυχών.43 λαχών.

τον, ώςπερ και το λεγόμεθα. είτα το λεγό. Λελέξεται. * αντί του λεχθήσεται.

μεθεν επλεόνασε τον. ούτως Ηρωδιανος περί Λελυμασμένος.15 βεβλαμμένος. απο του λύμη,

παθων. ] η βλάβη, λυμαίνω, και λελύμαγκα, λελυμαμ

ι .

sych.

31. Λεξείδιον] Codd. λεξείδιον ετιperscripto 39. Λελεγίω] Ignota vox Lexicis.

Conf. Ειyunol. 56ο, 11 . Pro μετοχής leg. 40. Λελιημένος] liad. , ν. 465. al . Etymol.

γενικής. ' Non habet Εtymol. Κ . μετοχή. 56ο , 3 .

32. Λέγανον. το καπύρ.] Recle superscri
. 41. Λελιμμένος] Aeschyl. Sept. c. Theb.

ptum α . Psellus : λέγανον , το καπύριον · λοργον,
ν . 386.

συγκεκαυμένον. Sed leg. λάγανον , ut Ms. Psell.

apud Cangium v . καπύριον. Vide Hesych. V .
Τυδείς δε μαργών και μάχης λελιμμένος.

λάγανον. Εt recte apud Suidam λάγανα restilu
Schol. επιθυμών. Sed v . 361.

tum pro λέγαρα. άρτον εξ ελαίου Leuit. VΙΙΙ, 26.
ούτε μείον ούτ' ίσον λελημμένος. .

Incert. Interpr. dixit házavoy. Exod. XXIX , 2 .
ubi al. rectius λελιμμένος, i. e, επιθυμών λαβείν .

λάγανα άζυμα κεχρισμένα εν ελαίω. quem locum
εκ του λίπτω , το επιθυμώ. το δε λελημμένος εκ του

Suidas respexit. Leuit. II , 4 . 2 . Reg. VI, 19.
λήβω , το λαμβάνω. Vid. Schol. Non est dubium,

Conf. infra ν . λορδόν.
quin ad haec loca glossa referenda sit. Conf.

33. Λεανώ] Psalm. ΧLVΙΙ , 46. Conf. He
Hesych . v . Red sjöuévos {ubi Noster excitatur ) et

λελημένοι.

34. Λεγόμεθεν] Εadem tradit Etymol. 559, 42, Λελάχωσι. θάψωσιν] Kusterus ad Sai

29. sine Herodiani nowine. Codd. A . K . deyo. dam et Hesych . obseruauit plenam respici for

μεθα. λεγόμεθα lioc sensu acceperunt nonnulli malam : λελέχωσι πυρος et ταφής, Iliad. η, ν . 8ο.

Iliad. B , v . 435.
0 , v. 350. % , v. 343 . Recte , si respiciuntur .

35. Λέγω - μετρώ, Iliad. 1 , Τ . 25. - hacc loca. Sed Glossatores videntur deriuasse

τι σε κρη ταύτα λέγεσθαι. Εustath. μετρεϊν κα α λαχαίνειν , quod docet σκαψωσι.

απαριθμείσθαι. 43. Λελαχώς. τυχών] D . λελοχώς• λελαχώς.

36. κοιμωμα ] liad . ι , ν . 662. Odyss. δ, και λαχων τυχών. Κ . λελοχως και τυχών και λαχών.

ν . 305. Scribendum: λελαχών και λελογχώς. και λαχών και

37. συλλέγω] Iliad. 4, ν. 239. 'Oστέα Πα- τυχών. Λελογχώς 3. Μacc. VI, I. Conf. Hesych.

τρόκλοιο λέγωμεν. Sed bcne liabct ctiain λελοχώς.

38. λαγχάνω] Εtymologus varias του λέ. . 44. Λελέξεται] Thucyd. III , 53. Vide no! .

γειν significationes recensens , 559 , 18. dicit ad Ηes.

etiam λαγχάνειν significare in hoc Toco : τιμήν 45. AAvuaTuivos ] Etymol. 559 , 53. Xe

δε λελόγχασ’ ίσα θεοίσιν. Ηinc apparet, ex quo noph. Hist. Gr. VΙΙ , 5 , 18. αυτός δε λελυκα.

errore illa significatio orta sit. Locus exstat σμένος παντάπασι τη εαυτού δόξη έσοιτο , ηττημένος

Odyss. λ , ν. 3ο3. μέν κ . λ .

kace: 350. x , v.uzrupos et accumsanam re
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μαι, και λελυμαμμένος, και τροπή του και είς σ ( Επίρρημα.)

λελυμασμένος. Λεληθότως. 7 λανθανόντως.

+ Λενω. το λυπούμαι.18 : Λελιημένως.18 επιθυμητως.

Λέξας, είπών. Λεοντηδόν. Φοβερως : δίκην λέοντος.

Λεπρωθέντες. μιανθέντες. Λευρως.6ο ομαλώς.

Λεύσω. 7 το βλέπω.
[ Λεχρίως. πλαγίως.]

Λεύω.18 λιθάζω.

Λεσχηνεύω. φλυαρώ.

Λεαίνω. το ομαλίζω. και λειαίνω.
Το Λ μετα του Η.

Λείβω. το στάζω και το σπένδω.
('Αρσενικόν.)

Λειανέων. ομαλον ποιήσων. 19
Λήθαργος.82 επιλήσμων.

Λειήνας. ° ομαλίσας.
Η Λήθος. όνομα κύριον. 1Λειποδρανέω. " ασθενώ , λειποθυμω.

[ Λειποτακτεί.51 την τάξιν καταλιμπάνει, κυ- Ληίβοτής. ” ο άγριος χοίρος.

ρίως δε επί στρατιωτων φευγοπολέμων.] Ληϊστός. * ο εκ λείας, και εστι λαφύρων, κτητός.

Λειτουργείν. και το υπηρετείν, παρά το λήίτον, και [ Λήϊνος. ύμνος. 5 και λήναιος Διόνυσος.)

εστι το δημόσιον. απο ούν του έργον και λή- ΓΛήπτης, και λαμβάνων.)

τον ληϊτουργείν, και κατά συστολην του και εις ΓΛηπτός. σσ κρατητός. .

ε λειτουργείν , [κα κατα συναίρεσιν του ε και
Λητόίος, κύριον. 7

ι λειτουργείν. ]

Λειψαιμεί. αιμορρεϊ.34
Λητούδης, ο Απόλλων. ως από της Λητούς.

Λέκτο. ήρίθμησεν. "Ομηρος 35 Ληρος, η φλυαρία. .

– λέκτο δ' αριθμόν . Ληστής.68 από του ληίζω, το πραιδεύω, γέγονε

και λέγω το αριθμώ. ληίστης , και κατα συναίρεσιν ληστής .

" εν δ' ημέας πρώτους λέγε** - . 1 Ληστειρών.88 ληστρικών.

Nnnn 2

46. Λενω. το λυπούμαι) Ηaec glossa pror 59. Λεοντηδόν ] Apιιd Ηesych. male λεοντί

sus mihi corrupta videtur. An leg hecmo hem Exstat 2 . Macc. XI, 11.

κτύνω. ' 6ο. Λευρως] Addatur Lexicis. '
47. Asúow ] Rectius reúcow per duplex o .

6ι. Λεχρίως] Εt hoc Icxicis addendum,
48. Λεύω Α λεύς pro λας. Unde λενστά, pro quo affertur λέχρις. Ηoc usus est Apollon.

λιθοβόλητα , apud Ηesych. et λευσθείς , λιθοβολη- Ι. 35. ΙΙ. 238. 5ο

θείς.

49. Λειανέων - ποιήσων] Malim λειανέω -
62. Λήθαργος] Conf. Hesych. Lycophr . ν.

241 .
ποιήσω ex liad. ο , ν . 26ο.

5ο. Λειήνας] 1liad. δ , ν . ΙΙ. 63. Ληϊβοτήρ] Conf. Suidam, et statim post

51. Λειτοδρανέω] Α . λειποδρανεύω.
ληϊβοτείρης.

52. Λειποτακτεϊ] Vide supra v . λειποτάκτης. 64. Ληϊστός] Iliad. ι, ν . 4ο6. Conf. Hesych.

53. Λειτουργεϊν ] Vid . Ειymolog. 562 , 53. V . ληϊτοί.

Conf. Pierson. ad Moerid . p . 252. et Valckenar. 65. Λήϊνος. ύμνος] Scrib. λήναιος. Ιdemvi

ad Ammon . p . 144. . tium apud Phauorinum .

54. αιμορρει] K . αιμορραγεί, εuperscr. ροεϊ. 66. Ληπτός ] Vide Hesych. ν . ληκτός pro

55. " Ομηρος] Οdyss. δ , ν . 45ι. ληπτός.

56. πρώτους λέγε] Οdyss. δ , ν. 452. 67. Λητόίος. κύριον] Εxstat in eum et fra

5 . Λεληθύτως) 2 . Μacc. VI, 11. VΙΙΙ, Ι. them Ρaulum Agatthiae Epigramma Αnal. Βrunck.

Conf. Hesych . Add . Lucian . II. Amor, 13. 411. III , 66 .

Diodor. Sic. p . 98 . B . 297. D . 68. Ληστής] Εtymol. 563, 29.

58. Λελιημένως] Α . dupl. μμ. Vide supra 69. Ληστειρών] Corrupla vox; nisi fallor,

λελιημένος. Αdde Lexicis. pro ληστηρίων.
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Ληναιών.79 Ιαννουάριος μήν. Ησίοδος''όψιμον

ήγουν ψεκτόν :

μήνα δε ληναιώνα και ήματα βούδορα πάντα.

Ληγουρία 74 . . . . .

Ληθαίη, όρος.73

( Θηλυκόν.)

Λήθη. η λάθησις. και ληθεδων, *' ληθεδώνος.

Η Ληθότης, η λησμοσύνη.75 +

Λίς. η λαφυραγωγία.

"εκ νηών αυταΐσιν απείρονα ληίδα κούραις.

λεία η λαφυραγωγία και εν διαιρέσει ληίς. το

δε λεία, oίμαι , παρά το λάβω, το απολαύω.

λέγονται δε και ληϊάδες και ληίτιδες.

77 αυταρ ληϊάδεσσι δορυκτήταις περικύων –

78 είλαπίνησι μέλποντο ληίτιδες.

Ληιβοτείρης.79 όνομα επίθετον. γέγονε παρά το

βοτηρ βότειρα" ως πατηρ πάτειρα , και μήτηρ

μήτειρα.

+ Ληκύθη. πόλις.Η

Λήκυθος.8° ελαιοδόχον αγγείων ή λαγόνιον. λά

χυτός τις ούσα. ή παρά το κύτος τις ούσα, η

μέγα κύτος έχουσα. λήκυθος και επί αρσενικού,

Λήμη. λευκών υγρον εν τω οφθαλεια συναγόμε

νον. δπέρ έστιν η τζίμβλα.31

Η Λημνία γη και γυνή, λιμνεία δε , η λίμνευ.

σις , 81 1 .

Λήμνος. όνομα νήσου.

Ληνίς, η μέθη.83'

Ληνός.84 παρά το λεαίνω , το λεπτύνω, λεανα ,

λεανός και ληνός.

Λήξεως. καταπαύσεως , κληρονομίας. 85

Λητή. όνομα πόλεως. 30

+ Λητώ. η νύξ. 87 +

Α 'γέγονε παρα το

ενήμης έξοδος και επιβολή

στο βότειρα " ως πατη
Λητώ.88 παρα το λήθω, το λανθάνω" επιληστί

κη γαρ των κακών η θεος , ως Έλληνες μυθο

λογουσιν .

70. Ληναιων] Vide Hesychium h . V. abi

Noster excitatur , et Etymol. 564 , 6 .

71. Ησίοδος] Oper. V. 502. Vide ibi Schol.

Pro ψεκτόν malim ψυκτός, seu potius ψυχρόν. In

ipso versu pro βούδορα Α . βούγαρα , Κ . βούδαρα.

72. Λιγουρία] In Codd. D . K . erat caput

sequentis glossae. Sic etiam apud Phauorinum .

Sed separata ponenda vox anyougie , quamuis

ignota , fortasse ut is youpíc et otpayroupíc , aut

corrupta est pro Λιγουρία. Vid. not. sequ.

73. Ληθαίη. όρος] De monte huius nominis

nihil inihi constat. Cod. Α . λήθη. Sed corru

plum puto pro Agfacu' , nonte Italiae , quem

commeinorat Lycophr. ν. 704. λιπών δε Ληθαιώ-

νος υψηλών κλέτας. Vide ibi Schol. Vide igitur ,

si displiceat v . anyoupíc , an tola glossa rectius

Scribatur : Ληθαιών. όρος Λιγουρίας. Quamquam

mons ille in inferiori parte lialiac fuit.

74. ληθεδων] Conf. Suidarm .

75. λησμοσύνη] Suidas επιλησμοσύνη.

76 . *x vnür] Est versus Apollon. I , v . 801.

Deest cum reliquis a Cod. K .

77. αυταρ ληϊάδεσσι] Apollon. I , ν. 8ο6.

Pro περιαυων leg. παρίαυον .

78. είλαπίνησι μέλποντο ληίτιδες ] Εx duobus

versibus Apollonii haec desumta sunt, I , V.

818. 8ι9.

αλλ' οίαι κουραι ληίτιδες' έν τε δόμοισιν ,

έν τε χορούς, αγορη τε, και είλαπίνησι μέλοντα.

Actiae dicitur liad. και , ν. 46ο. Αθήνη ληίτις.

79. Ληϊβοτείρης] Εx Odyss. σ, V . 29. Decst

a Cod . K .

8ο. Λήκυθος] Εtymol. 563, 36.

8ι. τζίμβλα] D. τζίμπλα. Vide Cangium

h. v . Conf . Suid. Hesych. et Εtymol. 563, 47.

82 . λιμνεία - λίμνευσις] Utrumque suspe

ctum. Forlasse pro λιμναία, λιμνασία.

83. Ληνίς. η μέθη ] Suidae et Εtymol. 564,

4 . ληνίς est βάκχη. [ληνας νulgo dicuntur ; in

Epigramm. Docth. Αnal. 1, 127. Co.Epigramm . Booth . Anal. II, 127. Conf. Hesych.]

In Cyrillo inco: ληνής η μέθης. .

84. Ληνός] Είynmol. 564 , Ι.

85. Λήξεως. καταπαύσεως, κληρον.] Utramque

λήξεως significationem notauit eliam Suidas, ex

quo priorem vulgo afferunt Lexica. Apollon .

1 , ν . 1085. - λιγυρη όπι θεσπίζουσα Λήξιν ορινο

μένων ανέμων. ubi vid. Schol. De posteriori vide

Suicerum et Spanliem . ad Callim . H . in lou .

v . 8ο.

86. Λητή – πόλεως] Μακεδονίας. Vide Steph.

Byz. Apud Suidam perperam scribitur auta.

87. Λητώ. η νύξ ] Endocia Ιon. p. 277. λέ

γεται δε Λητω παρα το λήθω, το λανθάνω" επιλη

στική γαρ κακών ή θεός , ως οδή "Έλληνες μυθολο

γούσιν. αλληγορείται δε ου μόνον εις λήθην , αλλά

και εις νύκτα. Conf. statim post v . Λητώ. Se

quens της λήθης expositio est Ioh. Damasc.

Ortli. fid. ΙΙ , 20.

88. Λητώ] Vide not. praeced.

Jecalso
vica

Apollon.

Suiceri
naceus

ubi pri
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* Λήδα, κύριον.*

Η Λήδανον. ευώδες φυτόν.8° +

( Ουδέτερον.)

Ληδάριον.** είδος ιματίου. '

Ληθεδανον φάρμακον, το λήθην εμποιούν.

Λήθαιον ύδωρ. επιληπτικών και λήθιον πόμα.

Ληΐδιον. * τριβώνιον ευτελές ή χλανίδιον παλαιόν.

Λήίον. χωράφιον ή σιτοφόρον πεδίον.

Ληστόν, το έκ λείας κτητόν.

[ Ληκύθιον. 1 δογίον.33 + έλαιοδόχον άγγος ή άλ

λο τι.]

Λήμμα. το δώρον » το φρόνημα • 24 το κέρδος :

το κράτημα.

Λήμματα. και προβλήματα ή πορίσματα και τον

πους και αφορμιας των επιχειρημάτων των εις

ετέραν κατασκευήν.

Λημμάτιον.38 όπερ ελληπται προς κατασκευών

τινος ως ομολογούμενον.

Λήμνια κακά. " από γυναικός τινος κακής ού

σης από της Λήμνου νήσου.

Λήναιον. εορτή Διονυσιακή.

Λήδιον.98 έσθημα. του Ψελλού : λευρον το λείον

και πλατύ λήδιον έσθημά τι.

Λήμμα. η προφητεία.39 του Θεολόγου: 100 το

κατα Νενευη λημμα δημοσιεύει.

(“Ρήμα.) .

Λήγω, το παύω. λίγο δε, το υμνώ ,' .

Λήβω. το λαμβύνου. λείβο δε, το στάζω και

. σπένδω , δίφθογγον.

Λήθω, το λανθάνω και ληθαργώ. .

Ληίζει. αιχμαλωτίζει. αρπάζει, λαφυραγωγεί.

1 Λημω. το τζιμβλω.

89. Λήδανον - φυτόν ] Imo resina, quam

fert ο λήθανος. Dioscor. 1 , 128.

90 . An do prov ] Kectius scrib . gydéorov, ut

apud Aristoph . Alib . 716 . 916 . siquidem est a

asiov , 2ojlerov , hydrox et anté0109, Conf. statiin

post ληίδιον.

91. Ληθεδανόν ] Sic ctiam scribendum erat

apud Hesychium pro autý Frroy , quod in auréo

9wyor mutarunt VV . DD . Lucian . II. Salt. 310 .

ώςπέρ τι φάρμακον ληθεδανόν, και κατά τον ποιητήν,

νηπενθές τε και ακολον πιών . Ιdem II . Philo-

'pseud. 65. Philopatr. 616 .

92. Ληδιον] Εtiani Hesychio est ευτελές

τριβώνιον. Videtur vero tenue quidem et θερι

yoy luchtroy fuisse , sed non vile , nec vctuslun.

Aperte hoc docet locus apud Athenaeuin Lib .

XIII. p . 582. ubi Glycerium ab amatore dici

tur dono accepisse Κορίνθιον παράπηχυ καινον ληί-

διον . Sed ut tenue et λείον fit etiam usu , sic

ιμάτιον vetustain quoque et tritum ληΐδιον dici

potest. Vide Eustath. 1146, 56. 193, 35. Pro

prie tamen ληίδιον est λεϊόν τι περιβόλαιον οικείον

τοϊς τρυφωσιν , ut ex antiquis Grammalicis in

terpretatur Eustath . 1686 , 52, unde letter 2ý.

διον [rectilus λήδιον] apud Αthenaeum VI, 256. f.

Vide Olear. ad Philostrat. p. 158. λήδια έπιπλα

Philostrat. p . 160. Conf. nostrum paulo infra

V . λήδιον.

93. δογίον] Vide Cangium v. ρόγιόν.

94. Λήμμα - φρόνημα] Malc; pertinct enim

ad λημα. Conf. Suidant , ubi ilidcm λήμε et

λήμμα confindutur ; item apud Ηesychium,

qucm vide, et Moerid . cuius verba oplime dis

posueral Hudsonus. Λήμα φρόνημα est in ele

ganti Epigrammato Mcłcagri : (Anal. Br. I, 17.)

Ερρίφθω σοφίας και πολύς πόνος · εν μόνον οίδα

Του9', ότι και Ζηνός λημα καθεϊλεν "Έρως.

Non pulo enim cum Valckcnario ad Ammon .

143. nõuce Zmyös esse moram periphrasin. Ne

que faciendum cum Schol. Pind. Pýth . III, 43 ,

qui λήμμα κορωνίδος περίφραστικώς dictum pulat

simpliciter pro η κορωνίς, ut τερη ής Τηλεμάχοιο.

Imo et li. l. daude est cónuece. Est eniin 27um

quaecunque animi conditio seu ratio , unde va

riae significationes , quae illi Voci in Lexicis

tribuuntur . Ει λήματα ψυχής apud Diodor. SIC .

II, 58. Vid . ibi Wesseling.

95. Λήμματα ] Conf. Suidam v . λημά.

96. Λημμάτιον ] Vid. Ioli. Danmasc . Dialect.

c . LXV .

97. Λήμνια κακά] Accuratius. Ηesychius,

quem vide. Plurium enim feminarum facinus

proterbio Origincm debit. Herodot. VI, 138.

98. Λήδιον] Vide paulo ante ληΐδιον ct not.

99. Λημιμα. η προφητεία Εxponitur sic sae

pius in Catenis, v . c . 4 . Reg. IX , 25 . Jerem .

XXIII, 33 . Thren . II , 14. Vide Bielium in

Thes. h . v , et conf. Suidain . Respondet hebr.

Nro . Nisi in illis quoque loeis, ut saepe , [vid ,

Graenium ad Lucian. III . Soloec. 563.] λημά

et λήμμα confunduntur, Gloss. Prophet. λημμα

cap. βουλή , φρόνημα , ut supra λημα.

100. του Θεολόγου ] Οrat. XIV. Spectatur

Nah . I , 1.

1 . λίγω - υμνω] Εtymol. 565, 11. Ab

hoc est παράγωγον λιγαίνω. Αpollon. I , 740. ad

quem locum spectarc puto Hesych . v. hryairwe.

2 . Λημώ. το τζιμβλώ Superscr. π . Vid.

supra v. aý mesto
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Λήσεται .' επιλύθοι.

Λήίσατο. έκ λείας κατέλιπεν. "Ομηρος»

– ούς μοι ληΐσατο όλος Οδυσσεύς.

Το Λ μετα του Ι.

(' Αρσενικόν.)

Λιάμαθοι. οι αιπόλοι. από του είναι λίαν αμα-

θείς. "

Λίβανον.“ δένδρον ή και όρος ούτως καλούμενον.

λίβανος δε είρηται , οιονεί και λειβόμενος και

σπενδόμενος. δοκoυσι γαρ αυτον οι Ιουδαίοι

όλον είναι πνεύμα και θεόν. ανωφανές γάρ

έστιν · όθεν και αυτον σέβονται . λίβανον δε

και θηλυκώς εύρηται παρ' Ευριπίδη :

– Συρίας δ' ως λιβάνου καρπός.

και Πίνδαρος•8 α τα ταν χλωραν λίβανον

ξανθα δάκρυα θυμάται .

Λίβυες, οι την δύσιν οικούντες Φράγγοι. .

Λιβελλος, έκδοτος, η αιτία της υποθέσεως.

Λίγεις. όνομα ποταμού.

Λιγύς. ηδύς· οξύς · γλυκύς.

Λιθόλουστος." ο λιθόβλητος.

Λιθουργός. " και λιθοκόπος ή και λιθογλύπτης.

Λικνοειδής, ρυπαρός. 3

Λιμητανέων. εθνικόν. *

Λιμός. 5 παρά το λείπω. ο γαρ λιμος λείψις

έστι των επιτηδείων. η παράδοσις έχει το ι.

ώφειλε δε δια της ει διφθόγγου γράφεσθαι.

και φησίν ο Τρύφων, ότι συνέπαθε η φωνή

τη σημαινομένω · επειδη γαρ ένδειαν τινα ση

μαίνει , Φημι δη των επιτηδείων , τούτου χάριν

και ένδειαν Φωνήεντος ανεδέξατο. ο δε Απολ.

λώνιος δια του ι, εξ αφορμής του λιμπάνω.

ιστέον δε, ότι παρ' Αθηναίοις αρσενικώς λέγε

τα ο λιμός : παρά τους Δωριεύσι δε θηλυκώς

η λιμός. πειράσασθε δε τας λιμου κακως.

autem pro
met

e
aiyec

hdorm
ita

3. Λήσεται] A , male λήθεται. Vid. Odyss. 9. Λίβυες - Φράγγοι] Sic etiam Phauori

α , ν . 57. nus. Sed velim scire , a quo Franci occidcn

4 . " Ομηρος] Οdyss. α , ν . 398. ληίσσατο. tales Libyes dicti fuerint.

5 . Λιάμαθοι. οι αιπόλοι] Εadem leguntur 10. Λίβελλος, έκδοτος] έκδοτος deest a Codd.

apud Etymol. 564 , 33. grauiter reprehensum D . K . item a Phauorino. Sed retinendum pu

ab Ruhnken. Ep. Crit. Ι. p . 88. qui putabat taui et legendum : Λ . έκδοτος αιτία της υποθέσεως.

ridiculo errore illum dormitantem sic scripsisse Zonaras respicit ad Can. 51. Conc. Carthag. hic

pro λιάμαθοι, οι αιγιαλοί - αμαθώδεις, λιάμαθοι βελλος ρωμαϊστι έκδοσίς έστι, Ρossit etiam sic : Λ .

autem pro ελιάμαθοι. Conf. Hesych. v . λιαμάθω. έκδοσις ή αιτία τ. . Conf. Cangium ν . λίβελλος.

6 . Λίβανον] Easdem ineplias tradit etiam 11. Λιθόλουστος] Sophocl. Ajac. V. 254.

Etymol. 564 , 36. Conf. Hesych. V . Λίβανος et πεφοβημαι τον λιθάλευστον 'Αρη . Schol. λιθόβλητον

not. 14. φόνον . Αb Ιιοε differt λιθολεύστης Hesych. λι.

7 . καρπός] Αpud Εuripid. Βacch. V. 144. θοβολίτης.

legitur καπνός. 12. Λιθουργός] Thucyd. V , 82. Vide He

8 . Ilivdepos ] Obseruatur etiam in Photii sych . Moerid . et Hemsterhus. ad Lucian. I.

Lex. Ms. Pindarum θηλυκώς dicere λίβαναν. Scd Somn. 13.

locus , quem noster affert , longe aliter legitur 13. Λικνοειδής. ρυπαρός) Conf. Suidani V .

apud Athenaeum Lib . XIII. p . 574 . Non du - dixyov. Consentit ctiam Phauorinus. Sed quo

bito enim, φuin ex eodem Scolii fragmento de- modo λικνοειδής dici possit και ρυπαρός, non intel

promta sint quae apud nostrum leguntur. Sie ligo . Nisi falluntme omnia , legendum 21x7o

autem habent Pindari verba apud Αthenaeum: δεής , ο ρυπαρός, quippe και λίκνου δεόμενος , ut και

Πολύξειναι νεάνιδες , αμφίπολοι Πειθούς έν άφνειό Sordibus purgetur.

Κορίνθω, διά τε τας χείρας λιβάνου ξανθα δάκρυά 14. Λιμητανέων. εθνικόν] Α . εθνικά. Leg. λι.

τε ημϊν πολλάκις ματέρας ερώτων ουρανίαν ιπτάμε- μηταναίοι vel λιμητάνιοι. εθνικόν. Vide Cangium

να νοήματι ποτταν 'Αφροδίτας - , Varie tentata v. λιμηταναίοι et conf. Suidain.

a Viris doctis [vide fragm . Pind. a Schneid . 15. Após] Etymol. 566 , 4 . .

cd. p. 11. et in nou. Pind. edit. Vol. III . p. 18.] 16. πειράσασθε δε τας λιμου κακως] D . πει.

lucem o nostris accipiunt. Versus enim 3 - 5 . ράσασθαι - τάς , Κ . του . Verba sunt Aristoph.

Scribendi videntur ; α τε τας χλωρας λιβάνον ξαν- Acharn. v. 743.

θα δάκρυα πολλάκις μετέρι Ερώτων ουρανία στα- τα πρωτα πειρασείσθε τας λιμου κακώς.

μεναι θυμιατε. Sic Pliatorious pro θυμιάται, Vide ibi Schol. θηλυκώς dicitur etiam in Epi

cuius glossa fugit Criticos. graminato, cuius versum Suidas habet, xaxis ano
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Λίνον. 7 το δίκτυον.

Λιπερνήτης.18 ενδεής , πτωχός ή ο αλιεύς.

Ηρωδιανος λέγει τον πρότερον πλούσιον , ύστε.

ρον δε πένητα, παρά το λείπεσθαι ερνέων ήγουν

φυτων.

Λίρος. ο αναιδής. παρά το λίαν οραν. ή λιρός."

Λίς. ° λέων. παρα το λιαρόν. ένθερμος γαρ

το ζωον.
. .

Λίταργος. " και αργός. λίταργον κύνα, παρά το

λίαν αργον ή ταχυν είναι .

Λιτόεις.24 κύριον.

Λιτός.13 και ευτελής: ο πένης , ο δημότης, ο εκ

λιτανείας ζων , ή ο επί γης κοιμώμενος.

Λίχνος.14 ο λαίμαργος. από του λίαν χαίνειν,

ό έστιν επιθυμεϊν.

Λιχανός. 5 . ο δεύτερος δάκτυλος, παρά το λίαν

χαίνειν από του πρώτου.

Λίψ.18 ο άνεμος. ή ήττα. 17 και η λιβάς. αμ-

φότερα δε παρά το λείβω γέγονε, τα εις ψ

λήγοντα αποστρέφονται και την οξείαν τάσιν της

διφθόγγου , ήγουν το γράφεσθαι δίφθογγα.

οδον αιθίοψ, αιγίλιψ, σκνίψ σκνιφος και σκνι

πος , νιψ νιβος, όνομα κρήνης. ούτως ούν και

λίψ δια του ι. λέγεται δε ο άνεμος , καθα λεί

πει ο ήλιος.

( Θηλυκόν.)

Λιαρή. η ομαλή. δια του ι. λιαρή γαρ υπό κνέ.
και
φας ήμάτιοι. ?

Λιβάς, και σταλαγμός.

Λιβρή. η σκοτεινή νύξ. ” άπο του λίαν έρεβενή.

ή παρά το λίαν βαίνειν.

Λιβύη. χώρα εν βορείοις μέρεσι κειμένη. απο της

λιβάδος : έστι γαρ ελλιπής υετων .

Λιγνύς. η κνίσσα και η ανάδοσις του πυρός. λέ

γει δε τον από των ελαιοδων καιομένων κα

πνόν. από του λίαν εκνείσθαι. αιθάλη δε και

του ασβέστου καπνός. 32

μου . Εt in Εpigr. Philippi Αnal. 11 , 234. λιμόν 26. Λίψ] Ειymol. 568, 13.

oilueny. Vid. Valckenar. Spec. Anim . ad N . T . . 27. 17Tc ] Sic etiam Elymolog. I. c. Sin

p . 383. et Wetsten . N . T . Tom . I. p . 681. vere tradunt, ait non deriuandum a asißw,

Conf. Phrynich. et Thom . Mag. sed a λείπω , quod verbum auctorem in mente

17. Λίνον] K . λίνος. Forte legendum : Λ7 habuisse extrema glossa docet. Sed possit et

νος. κύριον. λίνον , το δίκτυον. iam λίψ a λίπτω intelligi , unde cliam λιγουρία ,

18. Λιπερνήτης] Vide Etymolog. 566 , 5ο. ut sit επιθυμία , [sic Hesych.] de qua nonnun-

Schol. Aristoph. Pac. v . 602. (ubi Cratini et quam dicitur tu , ut apud Aristot. Eudem .

Αrchiloclii versus] et not. ad Ηesych. Herodiani III , 2 . ή των ηδέων ήττα. Conf. Toup. Εmend.

nomen adde Etymologo , qui casu recto scribit in IIes . P . I. p . 326.

λιπερνήτης, ut noster , et λιπε ρνήτις, θηλυκώς. Ωli 28. αποστρέφονται] D . K . breuius: πάσαν δί

λητερνής. φθογγον αποστρέφονται.

19. Λίρος - λιρός] οξυτόνως etiam Hesy 29. λιαρή – ήμάτιο.] Εx Apollon. II , τ.

chius, sed idem λίρος in λειριόεντα. Conf. no- 1034.

strum ν . λειρόφθαλμος. Fragm. Callim. CCXXIX. - τέμνον πλέον ειρεσίησιν

Nipos scribitur ab Eustath . 1836 .. extr . apud Ήμάτιοι· λιαρή γαρ υπό κνέφας ελλιπεν αύρη .

quem deriualur ini Tol Niue nous pô . 3ο. Λιβρη - νύξ Μelius Elymol. 564, 49.

20. Λίς] Α . λίς. Conf. Ειymol. 567 , 4. λιβρος και σκοτεινός και λιβρών, την λίαν έρεβεννήν•

21. Λίταργος] Εtymolog. 567, 38. Schol. διότι επίθετον της νυκτός· ή λιβηρών, δια την λιβά.

Aristoph . Pac. 561. Said . et Hesych . δα , δια το ενδροσον της νυκτός. Consenlit Ηesy

* 22. Λιτόεις ] Α . λητόεις. chius v . außcó ct Phot. Lex. Ms. ad Hesych .

23. Actés) Etymol. 567, 40. Conf. Sui- laud. tragicis proprium esse ait. Alia egit ibi

dam et H . Sleph . Ind. Suicerus. Est enim λιβρός i. 4. λιβηρός. Ero

24. Λίχνος] Εtymol. 568, 6. Aelian. V . Η . tian, λιβρώ · σκοτεινά ή μέλανι. ubi libri διερω.

X , 9 . λίχνος και ήττων γαστρός. Non alienum est igitur λιβρών σέλας apud Ηe

· 25. Arreurós] Etymolog. 568 , 28 . Conf. sych . Obseruarunt Suidas et Etymol. noctem

Saidam et Hesych. Verius derinatur a asixw, ctiam hinßpsy dictam .

dixw , digitus , quem in obsonia immissum lin - 31. Acyrus ] Conf. omnino Elymol. 565, 24 .

gimus. H . Steph. II, 673. Vid . Lucian . I. Tim . 32. καπνός] Margini adscripta in Cod. Κ .

54 . 171. haec : ή κυρίως ο εξ ελαίου και κηρού καπνός.
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Λιτή, ευτελή »
(Ουδέτερον.)

, παρά το Λίστρον. " Τ
ροισιν έoικότα -

- ν υποκεί

Λίνδος. χώρα εν τη Ρόδω, ή και νησος. * Λινόν.14 το έριον. από της λειότητος. ή λεπτον

Λιπάρεως. * της εν Σικελία νήσου. ύφασμα. λινον έλεγον από του λίαν νενήσθαι.

Λισσή και ομαλή. παρα το λίαν ίση είναι. [ και και λίνειον έσθημα. 15

λισσών το ομαλόν.] * Λίσφη. 4 τα ισχία παρ’ Αττικούς, παρά το λεί

Λιτή, ευτελής. 18 και η παράκλησις.27 πειν αυτα σαρκών. δύνατα δε και λέσφη είναι

κατα την οσφύν.

Λιαρόν.18 θερμιον, χλιαρον , προσηνές, παρά το Λίστρον.45 το ξύστρον.

λω, το θέλω, λαρόν. ως νω ναρόν , λω λαρον,

και πλεονασμό του και λιαρόν. η ιλαρόν , και από του λίαν στoρευνύειν δι' αυτών την υποκει- '

καθ' υπερβιβασμον λιαρόν. μένην ύλην.

Λιβάνιον όρος του Λιβάνου.39
Λίτα. * καταπετάσματα, ή λεπτα περιβόλαια.

Λίβος, το δάκρυον. – λίτα πετάσαντες - ,

Λίβυρνον. πλοίον πολεμικόν.
Λίτυον, 47 η βακτηρία.

Λιγυρόν. οξύ , ηδύτατον.

Λιγύριον. όνομα λίθου,
( Ρήμα.)

Λιάζω. το εκκλίνω. και λιασθείς.48 το θέμα
Λιγυστικόν. πέλαγος .

Λίκνον. το πτύον. λιάζω, παρά το αλώ, το πλανώ και εκκλίνων.

Λίλαιον:44 Λίλαντον» [ Λιλύβαιον.] ονόματα αλω ούν αλίζω και μεταθέσει τουλλιάζω..

τόπων. Λιθοδικτω.19 λίθοις βάλλω.

Λικμω.

33. Λίνδος - ή και νησος) Malim ή και η scribitur λίνον. Conf. Schol. Theocrit. I , 139.

νησος. Rhodum etiam Λίνδον νοcatam dicit Sui Eustath. 1736 , 19. Ηesych. V. λίνoιο.

das, sinc dubio ab urbe, quam memorat Homer, 43. λίνειον έσθημα] Scil. το λίνου . Sic

Iliad . B , v . 656 . Conf. Schol. Lycophr. 923. Odyss . Y, V . 73. 118. Apocal. XV, 6 . Quam

34. Λιπάρεως] Sic eliaim Phauorinus. Sed quam λίνειος μίτος apud Suidain,

nescio , qualis situlle genitiuus. Forte scrib. Λι, 44. Λίφη] Α . λιέσφη, Vitium natum, ut

Aupaius ix tās èy Exx . y . Int. una ex insulis Aeoli saepius in libris , c litera superscripta. K . enim

prope Siciliam. Unde Vulcanus Λιπαραίος apud
nion superscr. T . Non minus vitiose apud Sui

Theocritum .
dam λίσφοιτα , τα ισχία , pro λίσφοι vel λίσφη.

Sed rectius apud Etymol. 567, 20. scribitur
35. Λισση ] Odyss. 9, ν . 293. ubi vid. Schol .

λίσφοι. Ιtem in Lex . Vet. H . Steph. Ind. et
In not. ad Hesych . confunditur cum dicten . Conf,

Etymol. Ms. Bibl. Reg. ab Ruhnkenio excita

statim post λίσφη.
1o ad Τimaeum V. λίσπα p. 176. Certe non

36. Λιτή, ευτελής] Vide stupra λιτός. . memini dici τη λίσφος. Conf. Tzetz, ad Ηesiod.

37. παράκλησις] Vulgo adjective , at λιταΐs Oper . ν . 156. Moerid. ibique Pierson. et Schol.

θυσίαις Pindar. Olymp. VI, 132. λιτας επαοιδάς Aristoph. Ran. ν. 848. Equit. 1365.

Pyth. IV, 385. Sed etiam substantiuo apud 45. Λίστρον] Εtymolog. 567, 18. Semel,

eundem Olymp. II , 144. VIII , 11 . Εuripid, Odyss . χ , ν . 455. Λίστρoισι ξύoy. In sequenti

Andr . 539. Electr. 593. ίει λιτας εις θεούς. et bus incerti poetae verbis de vento sernmo csso

Suppl. 24. λιτα θεών, supplicationes Deorum. etc . videtur terram verrente.

Conf. Hesych. 46. Αίτα ] Vide Hesych. v. λίτα [quem

38. Λιαρόν] Εtymol. 564, 25.
admoduin etiam h. 1. Scribenduum puto] et Sui

39. του Λιβάνου] Α . της , male.
dam ν. λίτα. Spectat glossa ad Iliad. 9 , ν .

40. Λιγύριον] Εxod. XXVIII, 19. XXXIX,
441. - κατα λίτα πετάσσας, quo loco multi

10. Ioseph. B . lud. V , 5 , 7. Antiqu. Iud. III,
Grammatici scripserunt λιτά. vid. Casaub. ad

7 , 6 . Conf. Spanhem . ad Callim . H . in Dian .
Athenaeum p. 48. Sed λίτα πετάσσας καλός

v . 88. et not. ad Ηesych. V . λυγιουργόν.
Odyss. α , ν . 31. ubi vid. Eustath. 1400 , 9.

47. Λίτυον] Litius. Vide Phantorin. et
41. Aikarov ] Si vere Suidas, est eadem urbs Cangium

quae et Alhauch , in Phocide. lliad . B , v . 523.
48. λιασθείς] Πiad. α, ν. 349. al. Etymol.

De altero Aihaytoy nihil mihi constat. 564 , 34. .

42. Λινόν] Εtymol. 566, 36. Sed rectine 49. Λιθοδικτώ ] Α δίκα. Suidas.

5ο. λι.
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Λίσσομαι. εκετεύω, παρακαλώ, δυσωπω.5*

Λιτάζομαι. ” δέομαι", παρακαλώ.

Λιχμώμενος, o αντί του λείχων. και λιχμάζω.

Λικριφίς. εις πλάγιον. και παρά το λέχριον, το

πλάγιον . οιονεί λεκριφές και τροπη λικριφίς .

Λικμώ, το διασκορπίζω. και λικμάν, και λικμών-

των , ό έστι διαπτυιζόντων. δια το λίαν κα -

μείν.

Λιλαίω. το επιθυμώ. [προθυμούμαι.) .

Λιμπάνω. από γαρ του λείπω λιμπάνω. " τα

γαρ δια του ανω, ει μεν πλεονάζει το ν, συ

στέλλει την αρχήν, οιον λήθω λανθάνω, πείθω

πανθάνω» ούτως ούν και λείπω λιμπάνω ει

δε μη πλεονάζει το ν, φυλάσσει την αρχήν,

οίον λήθω λη-θάνω, ως παρά τω ποιητή:

ληθάνει , όσσ’ έπαθεν 5 -

αύξω αυξάνω.

Λιπαρείν. και παρακαλείν. παρά το λίαν παρεΐναι.

Λίπτω. * το επιθυμώ.

Λιπόμενος. ο απολειφθείς. λειπόμενος και δε και

απολιμπανόμενος , δίφθογγον.

Λιπώμενος " δε , ο λιπαρών , ι και μέγα.

Λίποντο. ” καταλειφθείη.

Λιστρεύω. το ξύω.

9

5 .

ώτων ,

Το Λ μετα του Ο .

('Αρσενικόν.)

Λοβός, ο μετα της πιμελής νεφρός: 5 ή τα άκρα
των ώτων. Ηεφ' ών τα ενώτια. +

Λογοποιών. πλαττόντων ψευδείς λόγους.

Λογικός. όςτις μετα λόγου πράττει. οίον γραμ

ματικός , δήτωρ.

Λογγώνες.* οι επίτων λιμένων τρητοί λίθοι, εν

οίς εξαρτώσι τα σχοινία των νεων. τους δε

τοιούτους λίθους και λογγάσια και έλεγον.

Λόγος°8 τριχώς είρητα . λόγος ενούσιος, ο θεός
λόγος• λόγος ενδιάθετος , και των αγγέλων και

5ο. λικμώντων] Iliad . 1 , ν . 5οο.

5ι. λιμπάνω] Εtymol. 566, 24. Reliqua

des. a Cod. Κ .
"

52. άσσ’ έπαθεν] L . έπαθον. Οdyss. η, ν . 221.

53. Λιπαρεΐν ] Schol . Αristoph. Acharn. 451.

Sophocl. Oed. Tyr. 1435. Oed. Col. 276. 120I.

Xenoph. H . G . ΠΙ, 5 , 8. Cyrop. 1, 4, 6 . Ηe

rodot. II, 42. IX , 45. Conf. Hesych . et Suid . A

λίω, λίπω, λίπος, λιπαρώ. Stulta enim Etymolo

gia . Indicat acre et constans studium . Vide

statim post λιπώμενος.

54. Λίπτω] Εtymol. 566 , extr . Apollon.

1V , 813. τεου λίπτοντα γάλακτος. Schol. επιθυ.
"

μούντα. Η . Steph. Ind, e Nicandr. Ther. V. 126.

λίστησι μεθ' ον νομόν. Αdd. Lycophr. 131. 353.

55. Λιπόμενος — λειπόμενος] Eaderm ap. Pha

vorioum leguntur. Sed non perspicio , quale

sit hoc discrimen . Iegóusyos vidctur sumsisse

pro λιπών 5. λειπόμενος med. λειπόμενος passiue,

sed non accuraie sententiam expressit.

56. Λιπώμενος] Α λιπάω. Vide Suidam. He-

sychius: λίπωμεν , παχύνωμεν , λιπαίνωμεν. Abre-

schius pr » λιπωμεν, Sed videtur potius a λίπω,

τηde λιπάω , λιπαίνω. Certe λιπαν transitiue non

dicitur. Sic etiam apud Lat. liquo habet si-

gnificationem actiuam , liqueo non item .

57. Λίπoιτο] Iliad. γ , V . 16ο.

58. Λίσσομαι - δυσωπω] Vide supra δυσω-

πούμαι Τom. Ι. p. 586. not. 5ι.

59. Λιτάζομα ] Vide Hesych. et Suid. Con-

sentit Cyrillus meus.

Tom . II.

6ο. Λιχμώμενος] λικμάσθαι pro λικμάν di

xit etiam Aristophanes. Diodor, Sic. Lib. III .

p. 118. D .

61. Λικριφές) Etymol . 565 , 51 . Iliad . 4.

. 463. Odyss. τ , ν . 451.

62. εις πλάγιον] Sic etiam Suidas. Sed re- ,

ctius Hes. ex Thayiov , ut docent loci Homerici,

63. Λοβός - νεφρός] Pro νεφρώ quis λοβόν

dixerit , nescio . Vulgo το άκρον του ήπατος , [conf.

Hesych. et Suidam] et ipsum ήπαρ , unde λοβός

εκ ταγήνου Lucian. II. Lexiph. 33ο. ubi vid.

Schol. Sed quum λοβός de aliis quoque visce

ribus dicatur , ferri potest illa interpretatio .

Consentit Phagorinus.

64. Λογγώνες] κ . λογκώνες, male. Vide Ety

molog. 569, 41. Hesych . et Kuster. ad Suidam ,

H . Steph . Ind. Aoyyoyes deinde dicti ipsi qué.

νες , ιut videtur , quoniam ibi naues λογγώσι.

Αpud Etymologum incertus auctor : έν Συρακού

ταις λιμένες] εισί διττοι λογγωνες. Ηinc lucen, ac

cipit fragmentum Diodori Exc. Lib. XXIV . p .

5ο8. W ess. varie tentatum : εις δε τον λογγώνα

Κατάνης Φρούριον υπήρχε. i. e. ad portum Catanae

castellum erat.

65. λογγάσια] H . v . Aeschylum usum esse

refert Photius Lex .Ms. Conf. Hemsterhus. ad

Polluc. IX , 136.

66. Λόγος] Conf. Ιoh. Damasc. de Fid.

Orth. 1, 3. p. 151 . , 21. p. 186. et Athanas.

de Defin . Tom . II. p . 249.

Oooo
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ο εν τη ημετέρα διανοία λαλών. λόγος και ο Λοίσθιος. 89 ο έσχατος. και λοίσθος και λοί

προφορικος της γλώττης. λόγος δε είρηται εκ σθιον, οι μεν παρά το όλισθος καθ' υπερβι.

του λέγειν. λόγος εστίν άγγελος νοήματος ες βασμόν του λ , λοίσθος , λοίσθιος , οίον εξολι

Φως εκφέρων το νοηθέν. έστι δε και πεζής σθήσας και εμποδισθείς . ή παρά την λαίστην,

λέξεως σύνθεσις, διανοίας απηρτισμένης. λόγος δ σημαίνει την λοιδορίαν και αισχύνην, λαίσθος

ο ουσιωδώς αεί τω πατρί συμπαρών. και ο μεν και λοίσθος. οδον ·

ακούει ουσιώδης , ο δε ενδιάθετος. λόγος και μεν λοίσθος ανηρ ώριστος έχει μήνυχας ίππους.79

εν τη διανοία , ενδιάθετος λεγόμενος , λέγεται Λολλιανός, κύριον .

συμπλοκή νοημάτων εν ψυχή : ο δε εν τη προ- ΓΛουιλλιανός. κύριον.]

Φορα και χρήσει ρευμα απο διανοίας εκπεμπό
: Λουδεμπιστής. " ο άρχων των παιγνιδίων. λου

μενον μετα φωνης ή έμφασις διανοίας, μετα
* δα γαρ τα παίγνια παρα Ρωμαίοις.

μημάτων και ονομάτων.

Λόγος , και η Φροντίς. Η λέγεται και ο τραπε. Λόφος. ύψος γης και επανάστημα.

ζητικός , και ο γεωμετρικός , και ο εκ λημμά- Λοχαγοίς . στρατηγούς , ταξιαρχαις. "

των και επιφοράς, οον· ημέρα εστί φώς, έστι Λοχίτης. ” δ ενεδρεύων. τα από της εις ος δια

τούτο λήμμα. του ιτης γινόμενα δια του 1 γράφεται , οίον

Λογισμός.67 κίνησις ψυχής περί τι. λογισμός τόπος τοπίτης, λόχος λοχίτης.

εστι το πρωτον έν τη διανοία ανελθον νόημα. Λόχος. η ενέδρα. απο του τους επιλέκτους εις

λογισμός εστιν αόρατος κίνησης και ταραχή τουτο εύθετεϊν. ή από του λέξασθαι · και γαρ

πράγματος. λογισμός εστιν η ποια του διαλο- οι τοιουτοι επίλεκτοι διεκρίνοντο εις τας ενέ

γισμού κίνησις. λογισμος δαιμονιώδης έστιν εί- δρας. .

κων αισθητων πραγμάτων συνισταμένη κατά Λόχος. το έγκρυμα.74

διάνοιαν , μεθ' ης ο νους κινούμενος έμπαθως Λουτήρ. παρά το λούω, λούσω, λέλουκα , λέ

πράττει τι ανόμως εν τω κρυπτό προς λουσμαι , λέλουσα , λέλουστα , λουστηρ και

το μορφούμενον είδωλον εκ διαδοχής υπ' αυ- . λουτήρ.

του . επιλογισμός δε έστιν εναντίον λογισμού .

Λουγός, και όλεθρος. Λογάς, εκλεκτή, 5 φρόνιμος.

Λοιμός, νόσος μεταδοτική ή φθορά. 8 κυρίως δε Λογίαι.78 καρποφορίαι. εκλογών.

λοιμος και επί κακία πολύς. ή κακός δικα- Λογικήν τερθρείαν. ” ρητορικήν φλυαρίαν.

στής. Η Λοιβή. η σπονδή. η θυσία.

2*
(Θηλυκόν.)

67 . Λογισμός] Rom. II , 15. 2. Cor. X , 5. 74. Λόχος. το έγκρυμα] Imo έγκρυμμα, nt

68. κυρίως] Imo μεταφορικώς. Eustath . 90 , 31. 635 , 60. Conf. Hesychium .

69. Λοίσθιος] Εtymolog. 568, 42 . Κ . λοί- 75. Λογάς. εκλεκτη] K , sine distinctione:

εθος bis.
Λογας εκλεκτή φρόνιμος. λογάδες επίλεκτοι dicun

7ο. έχει μήνυχας ίππους] Leg. ελαύνει ex tur passium , v . C. apud Ηerodian. II , 13 , 21 .

Πiad. ψ , V . 536.
Conf. de h. v . Hesych . et II. Steph. II , 651.

ι . Λουδεμπιστής) Clemens Constit. Apost.
76. Λογία ] 1. Cor. XV1, 1. 2. Conf. Sui

L . VΙΙΙ. c. 32. μονόμαχος, ή σταδιοδρόμος, ή λου

δεμπιστής , ή ολυμπικός, ή κορούλης , ή κιθαριστής.
cer. Thes. li. v . et Alberti Glossar. N . F . p. 137.

Vid. infra v. λογία .
Ex hoc loco Meursins et Cangius in Glossar.

Videtur esse iden, quod λοιδοτρόφος, επιστάτης, 77. Λογικήν τερθρείαν ] λόγων τερθρείαν vo

quasi pro koudeutugths , ludi procurator. Vide cat Diogen. Lacrt. p . 5 . Sed respici puto ad

Coteler. ad h . 1. Tom . I. Patr . A post. p . 413. locum Clem. Αlex , Sironm, Ι. p. 127. [ p. 346.]

72. Λοχαγοί – ταξιάρχαις] Conf. Suidam παράδοσιν δε ανθρωπίνην την λογικήν τερθρίαν [1. τερ

et not. ad Hesych . θρείαν λέγει. Coloss. ΙΙ , 8. Conf. infra v . τερ- ,

. 73. Λοχίτης] Vid. Ε :, nolog. 57ο, 22 . ν. θρεία. λογικήν τερθρίαν scribitur in Cyrilli Lex.
Ms.λόχος.
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Λοιδορία.78 η εν φανερώ κακηγορία ή λαθραία

μέμψις, παρά το λοιμος λοιμoρία και λοιδορία.

ή παρα το βάλλειν τους λόγους ως δόρατα.

Λοίμη.79 η φθορά. λύμη δε η βλάβη , ψιλόν.

+ Λρισθία . η εσχάτη. Η

Λοισθώνη.8° θρασεία.

Λοπάς, η χύτρα. 8"

Λόρδωσις.8: εμπρόσθιον κύρτωμα. ύβωσις δε, το

• μετα την κεφαλήν προ της ράχεως πάθος. κύρ-

τωσις δε το μέσον της ράχεως.

ΓΛουκέλεια. τόπος.]

Λουκερία , τόπος.

Λουκρητία. χώρα.

Λοφία.83 υψηλος τόπος.

Λόχμη. 84 σύμφυτος τόπος.

Λοχεία, η επί τω τόκω ωδίς. 35

Λόχησις. η ενέδρα. .

Λογία, η συλλογή παρά τω Αποστόλω: 86 και

το εκ πολλών συνεισφερόμενον. λέγει δε την

ελεημοσύνην. περί δε της λογίας της εις τους

αγίους , ως διέταξα ταϊς εκκλησίαις.

( Ουδέτερον.)

Λογείον. το μαντείον 87 και το σχολείων. λόγιον

δε , ο λόγος, 88 ι.

tΛογίστρια.89 , ολοθρεύτρια.Η

Λογύδριον.°° ο μικρος λόγος.

Λοίγιον. ολέθριον.

Λοίσθιον. έσχατον.

Λοιβείον. " εν ω α θυσίαι γίνονται .

Λοιπόν, το επίλοιπον. παρα το λείπω λοιπός,

ως λείβω λοιβος , και αμείβω αμοιβή. και εξ

αυτού το ουδέτερον λοιπόν . λοιπόν και αντί του

δια τούτο.

+ Λούδα. τα παίγνια παρα Ρωμαίοις. Η

ή Λοπαίδια. όργανον. 2 +

Λουτρά. ” τα εις λύσιν άγοντα της ακαθαρσίας:

και γαρ λυμα καλείτω ο δύπος. .

Λοφείον. * η θήκη της περικεφαλαίας. και λο

φήίον.

Λορδόν. συγκεκαμμένου του Ψελλού· λέγανον

οιον , λορδον συγκεκαμμένον.

( Ρήμα. )

Λογίζειν.98 λογαριάζειν. :

- Οοοο2 : : . . . -

C .

Π
Ε

78. Λοιδορία] Etymol. 568 , 40. Pro τους 87. Λογείον. το μαντείον] Εxod. XXVII,

λόγους ως δόρατα D . τοϊς λόγοις ως δόρατι. 25. 24. 3ο. ΧΧΧΙΧ , 20. Conf. Suid. Mosclho

79. Λοίμη] Vide Hesych. V. λοίμης. pul. διδασκαλείον , ενώ περί τους λόγους διατρίβουσι.

8ο. Λοισθώνη] Sic etiam Suidas. Ηesychius: 88. λόγος] Sic saepissime in Vet. Test.

λοίσθωνας τους ακρατείς περί τα αφροδισια. Utram- pro oraculis diuinis. Thucyd. ΙΙ , 8 . ubi vid.

que gl. exscripsit Phauorinus. Schol. Rom . III , 2 . ubi vid. Albert. Obseru .

8ι. Λοπάς, η χύτρα] Εadem apud Suidanm p . 298. Pro ipsa doctrina diuinitus reielala

expositio . Proprie inter se differunt, sed ob Hebr. V , 12. 1. Petr . IV , 11. Vid . Wetsten .

usus similitudinem unum pro altero sumitur : T . II. p . 36 . et Suiceri Thes. h . v . .

utramqne enim ad coquendum seu elixandum , 89. Aoyioteic ] Sic etiam Hesychius. Sed

at τήγανον propric ad frigendum, adhibebatur. idem postea reclins , ut videtur , λοιγίστρια,

Conf. Schol . Αristoph. Equit. 1031. ubi expo- 9ο. Λογύδριον] Pro λογίδιον.

nitur χύτρα. Contra Plut. 813. λοπας παν άν- . 91. Λοιβείον ] Pollux X , 65. Minus accu

γείου είδος είς οξυ λήγον. Conf. Hemsterhus. ad rate apud Suidam exponitur θύμα.

Polluc. Χ , 98. ct Athenae. VI , 3 . 229. 92 . Λοπαίδια. όργανον ] Suspecta vox prior .

82. Λόρδωσις] Εtymolog. 774 , 10. Τoup. An λοπάδιον ?

Emend. in Suid . II , 392. 93. Λουτρά ] Conf. Hesych. et H. Steph.

83. Λοφία] Imo λοφιά. Conf. Hesych. Τom. ΙΙ , 724.

84. Λόχμη) - Vide Schol. Αristoph. Αuib. 94. Λοφείον] Schol. Αristoph. Νub. V . 749.

ν . 202. Vesp. 923. Conf. Hesych. et Suidam. Acharn. v. 108. λόφιον et λοφείον confundit

* In Cod . K . scribitur hówxun, male. Semel Odyss . Hesycbius.

τ , ν. 439. 95. συγκεκαμμένον] Α . male συγκεκαυμένον.

85. Λοχεία - ωδές ] Λοχείος enim, quidquid Conf. supra λέγανον pro λάγανον. Pselli versus :

ad pucrperiam pertinet. Proprie nogeid ipsum deerat a Cod. K .

puerperium . . 96. Λογίζειν] Pro λογίζεσθαι. Passiue apud

85. Αποστόλο] 1. Cor. XVI, 1. Conf. su- Scriptores Sacros , v . C. Rom. IV , 3. 4. Pro

pra λογίας . λογαριάζειν Α . λογαρίζειν.
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IX

Λόγισα . 7 σκέψαι.

Λογιείται. 8 διαλογισθήσετα .29

Λοφίζω. λόφον και ύψος ποιώ, λωφώ 190 δε, το

παύω, μέγα. .

+ Λοιείσαι.' θάψαι. ή

Η Λοπεύειν.: θάπτειν. 1

Λοπίξα. λαμπρύνα. +

1 Λοπώντα. λεπιζόμενα. * +

Λόχεύoυσι. γεννήσι.

Λοχώντες. ενεδρεύοντες.

Λοχίζω, τάσσω εις λόχον άνδρας. λόχος γαρ και

' λόχησις η ενέδρα. λοχώ δε αυτος εγώ.° .

Λοεσσάμεναι. αντί του λουσάμεναι . [ κατα διά-

λυσιν της ου. λοεσσαμένη , λοεσσάμενα.]

Το Λ μετα του Υ .

('Αρσενικόν.)
Λύβας: Λύβαστος Λυβής. ονόματα κύρια.

Λυγδηνός, από Λύγδης.8

Λυγρός, ο χαλεπος ή ασθενής.

Λυγαίος, σκοτεινός. λυγαίος δε ήν ο τόπος αυ

τοίς. "

Λυβρός. ". . :

Λυκάβας. " δ ενιαυτός. εκ μεταφοράς των λύ

κων των βαινόντων κατα ουράν.

Λυκόβειοι. έθνος.

Λυμεών.14 ο βλαπτικός.

97. Λόγισα ] Conf. Suidam. Xenoph. Cy-

rop. VIII , 2 , 10. Aristoph. Vesp. 654.

* 98. Λογιείται] Leuit. XXVI, 23. Eccles.

X , 3 .

" 99. διαλογισθήσετα ] Α. λογισθήσεται. Ηe

sych. διαλογίζεται. ' Cyrillus , ut noster . In liebr .

est pΝ.

100. λωφώ] Vid. infra sno loco.

1. Λοιείσαι] Leg. λοιτεύσαι. Εt statim post

pro λοπεύειν , λοιτεύειν. Sic Hesych. qui et λοι

τη: τάφος. An serioris fabricae verbum, pro

λιτεύειν , litare , quod possit denotare θάπτειν,

quoniam litabant sepulcris ? . Litare autem , ut

ait Varro , est quasi lutarc, i. e . soluere. Proin

de λοιτεύειν , λιτεύειν est iusta soluere , sepelire.

Sed videant alii , an meliora reperiant.

2 . Λοπεύειν. θάπτειν] Vid. not. praeced.

Sed succurrit etiam λοπεύειν , κλέπτειν , forte pro

λωπεύειν. unde λωποδύται. Suid. λοπάσι κλέπταις.

[quamquam hoc displicet Kustero. ] et Hesych .

λωπεύει ψεύδεται. λώπη enim etiam λοπός dice

batur teste Eustathio , apud Anacreont. xuddi

λοπός εσχίσθη.

. 3. Λοπίξα . λαμπρύναι] Improprie , a λοπί.
ζω. Vide Hesych. V. λουτήλου.

4 . λεπιζόμενα ] Malim λεπιζόμενον.

5 . Λοχεύρυσι) Actiam pro eniti rarius

dicitur. Apud Euripid . Electr . v . 1129 . aura

hóxevoy xočtexov nórn Borbos. Lucian. III. Tragop.

ελόχευσε κόρης ατρομον φυάν Κρονίδας. Ηesych. λο-

χεύει" τίκτει γεννα. Λοχευθείς , natus, Sophocl.

Oed. Col. 1322. Alias λοχεύειν est parturienti

opem ferre , eniti autem parfum λοχεύεσθαι.

Euripid. Ιon. V . 948. " Έτεκον - , πού ; τίς λοχεύει

σ' ; η μόνη μοχθείς τάδε. V. 921. ένθα λοχεύματα

σέμν' ελοχεύσατο. et v . 455. λοχευθείσα Τιτάνι,

i . e. μαιευθείσα, Ιtem Bacch. V. 3 .

6. λοχώ δε αυτος εγώ] Ιdem sibi νult Sui

das : λοχώ - απλούν. λοχίζω έτερον. λοχω αυ

τός. i. e. καθέζομαι εν λόχω.

7 . Λοετσάμενα ] Οdyss. 3, ν . 96.

8 . Λυγδηνός - Λύγδης ] Ηanc urbem non

noui . Vid. infra.

9. Λυγρός - ασθενής ] Contra Ηesych. ct

Suid. λυγρών – ισχυρόν. Phanorinus utrumque

conjunxit. Communis notio esse videtur zure

nóv , quidquid molestiam et tristitiam creat

quamcunque ob causam , vel ob vim nimiam ,

vel ob imbecilitatem, ut senectus: hinc γήρας

λυγρόν Odyss. ω , ν . 248. Sophocl. Ajac. 5ο6.

Euripid . Herc. Fur. 644 . Ergo quoniam , quod

ob debilitatem triste et molestum est, alicubi

dicitur λυγρόν, hoc glossatores cxposuerunt ασθε.

νές, et contra, ισχυρόν . Obseruent huiusmodi ex

positiones tirones , ne in errorem inducantur,

ubi expressa est magis sententia loci , quam

vis verbi. Quod saepe factum esse , jam supra

monui.

10. λυγαίος - αυτοϊς] Ιdem fragmentiumle

gilur apud Phauorinum .

11 . Λυβρός ] Deest a Cod. K . hoc mon

slrum . Fortasse legendum poßspós et referen

dum ad λυγαίος. Addit Phauorinus και λυγαίον

το φοβερόν.

12. Λυκάβας ] Incptissimam nominis ra

tionem noster affert cum Suida. Easdem nu

gas tradit Artemidorus L . II. c. 12. ubi vid ,

Rigalt. De lupis narrat Aelian. Η. Α . ΙΙ , 6 .

X , 26. Conf. quos laudat Reiffins ad Artemidor.

1. C. et Albert. ad Ηesych.

13. Λυκόβειοι] D . K . Λυκόβειοι. Sed vid. .

Steph. Byz.

14. Λυμεών] E Sophocl. Ajac. V. 573. Sui

das. Add. Diodor. Sic. I , 55. p. 167. XI, 56.

p. 446. Wess.
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Λυρωδός. και μετα λύρας άδων και ψάλλων. λη- Λυπρα. λυπηρά, μοχθηρά. .
ρωδος δε, ο φλύαρος, η. Λυπρόγεως, η μοχθηρα και λυπηρά γη.

Λύχνους ” λέγουσιν οι Αθηναίοι λύχνα δε Ια
Λύπη, διάθεσις ηδονών έστερημένη. ή λύπη έστιν

κώς λέγετα. παρα το λύειν το νύχος ήτοι το
ένδεια ορέξεως · όρεξις δε εστι του επιθυμητι

σκότος , λύνυχος και λύχνος.
κού μέρους της ψυχής κίνησις επιθυμητικόν

Λυγδάμης, κύριον. και κλίνεται Λυγδάμους. δέ εστι το θελητικόν· ώςτε την λύπην την

( Θηλυκόν.)
επαινετήν ο Χριστός εν τω θελητικά μέρει της

+ Λύαι. 18 στάσεις διαφορα .Η
ψυχής εκουσίως εδέξατο. λύπη γαρ κατα το

Λυγξ ότε μεν το πάθος, δια του γ κλίνετα,

εξ' ου και το ανελυγγίασεν.18 ότε δε το ζώον,
λυπούν είρητα . τοίνυν εν αληθεία ελυπείτο και

Χριστος την απώλειας των Ιουδαίων και του

δια του και , λυκός. Καλλίμαχος:
Ιούδα και της Ιερουσαλήμ , ήν εδάκρυσεν εν

κρέα λυκος έταμνε .

και λυξ, λυγος , η ράβδος.
αληθινή αισθήσει ψυχής λυπούμενος και δει.

Λυγδη. όνομα τόπου.
κνύς το φύσει φιλάνθρωπον.

Λυδία και Λυκαονία και Λυκαρνία. ονόματα
Λύσσα και λύττα. η μανία.

χωρών. Λύπη. στέρησις επιθυμίας.

Λυκέα." αγών έν Ρώμη. σύνηθες δε αυτούς έπα ( Ουδέτερον.)

θλον δοραν διδόναι. 1 Λυαία, παύσιμα. 3 +

Η Λυκέθη. όνομα κύριον. Λυγίσμασιν. " επικάμψεσι. συγκλάσμασι. .

Λυκώρεια, πόλις. Λυγρόν. * χαλεπον , ασθενές.

Λύμη. η βλάβη. από του λύω. λοίμη δε , η φθο- Λύγος.16 το σκότος. ουδέτερον. εύρον τούτο και

ρα , δίφθογγον. λυγός. από του λύειν την αυγήν. και το κα .

Λυρνησσός, πόλις . . τακρύπτεσθα υπολογίζεσθα έλεγον, σημαίνει

1 Λύρα εστιν ίστος δια νεύρων εσκευασμένος.12 + δε και φυτόν.

Λυρωδία. ή της λύρας ωδή. ληρωδία δε, η φλυα- Λύδιον. μέλος.

ρία , η. Λυθρον. το μετα κόνεως αξια.

15. Λύχνους] Vid. Εtymol. 572 , 18. Conf. Φροντίδας, unde etiam deriuatur 6 λυατος. Vox

not. ad Hesych. et ad Polluc. X , 115. Eustath . malucouc addenda Lesicis.

108 , 21. " 24. Λυγίσμασιν Conf. Ifesychium et Sui

16. Λύαι] Αpud Ηesych. λυαί , οξυτόνως, dam. Gregor. Νaz. aliquo loco (Steph. Ind.] :

Conf. Ειymol. 571, 29. Eustath. 108, 8. 1220, 3 . παντοίοις και ανδρογύνοις λυγίσμασιν. Εt all. Ιιι

Occurrit apud Pind. Nem . IX , 34. lian. Οrat. IV . αισχρών λυγισμάτων και ασμάτων.

17 . Λύν3] Α . λύν3. Thucyd. ΙΙ . 4ο. Conf Yide eliani Pliatori11.

Thom . Mag. v .aizw . hogyós Plat. Sympos. 185. d .
25. Λυγρόν] Vide supra λυγρός.

18. ανελυγγίασεν ] Nescio quis ita dixerit.
26. Λύγος] Ειyrnol. 51, 23. λύγος ουδε.

Ignola haec forma Lex. vulg .
téows. Sed ignorant Lexicographi. Verum av .

yós ubi Noster inuenerit , scire velim . Conf.

19. λυκός) Scrib. λυγκός , ut apud Callim. Plhauorinum.

H . in Dian. v. 88.
Ο 27. κατακρύπτεσθαι υπολυγίζεσθαι] Α . λυγί

20. λυξ, λυγος] V . η λύγος. Settoy . Utrumque ignorant lexica hoc sensu .

21. 'Auxécl Sine dubio subint. Šopta , pro Etymol. 571 , 24 . Si vera tradit Noster , (nec

Ti Auxxix . Lupercalia eniin auctorem in mente dubito , ] non corrigenda erat Hesychii glossa :

Itabuisse , dabilari vix potest, quamquaminepta λυγιζόμενον, καλυπτόμενον, pro quo posuerunt VV.

est nominis , quam affert, ratio , quasi Λυκεία DD. καμπτόμενον. Α λύγη cnim factu » λυγίζω,

dicta sint, quod praemii loco victoribus data ut ab saurn , quod pro illo postea receplum ,

fuerit de pa auxén. Eadem tradit Etymol. 57) , 31. (Eustath , 8o9 , 40. Etymol. 356 , 52.] jāurisw

22. εσκευασμένος] In Cod. crat εσκεβασμένος. et ήλυγάζω. Ιnfra : λυγίσασθαι ' κρυβήναι. Conf.

23. Λαϊα. παύσιμα από του λύειν τας Ruhnken, ad Τimaeum p. 118.
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Λύκιον τέρας, το του λύκου. λύκειον δε δώμα ,38 Λυντο. 7 ελύθησαν.

δίφθογγον. . Λυπω. το θλίβω.
Λύκειον. πόλις 29 Θετταλίας, [ένθα λύκος] έπιων Λυσσωντες και λυττωντες, οι μαινόμενοι.

τους της πόλεως βουσίν απελιθώθη. " γράφε

τα δε δια διφθόγγου τω λόγω του λέγειον. Το Λ μετα του Ω.
Λυκόφως. " τινές το σκοτεινον λέγουσιν , οίον λυ

('Αρσενικόν.)
γαίον , διαλελυμένον φως. ή αυγή διαλυθείσαν.

. κύριον.

ή το μετέχον του σκότους και φωτός. απο με

ταφοράς των λύκων , οίτινες το μέν κάτω μέ.
* Λωποδύτης, και των ιματίων κλέπτης. λώπη γαρ

το ιμάτιον .

ρος το προς τα δέρματι λευκόν έχουσι, το δε
Λωστος. ο φίλος.

άνω, μέλαν.
[ Λωτος.28 ιμάτιον.]

Λύματα. καθάρματα. ή και αι της γαστρος εις Λωτοφάγοι. έθνος.

άφεδρώνα εκκρίσεις. Λωτός. το γλυκοκάλαμον. ή βοτάνη ευωδεστά

Λυπρόν. λυπηρον , μοχθηρόν. τη , ήν ένιοι μυρόλωτον ” κικλήσκουσι.

Λυπινάριον. ” είδος οσπρίου, 8 και θέρμια λέ- Λώταξ. ληστής. ή οπόρνος. ή ο μύρα αλειφό

* γομεν . μενος. ή ο καταδαπανών εν τοις αισχρούς τον

Λυσιτελές. συμφέρον. ωφέλιμον. βίον αυτου, ως και πόρνος και ο ανδρόγυνος. ή και

Λυσσώδες. μανικόν. αυλητής. 4°

Λύτρα, δωρα επί ελευθερία αιχμαλώτων διδό- Λώος, κύριον. και όνομα μηνός. "

μενα. ( Θηλυκόν.)

Λυχνίον. ο λύχνος. ” λυχνειών δε ο τόπος του Λώβη.** η βλάβη και η ύβρις. η επίτο κακό
λύχνου , δια διφθόγγου. περιβόητος. ή από του λοβος, και σημαίνει τα

Λυγίζω. διασείω.34 άκρα των ώτων .

1 Λυγίσασθαι. " κρυβήναι. 1 - 3ευτρήτοισι λοβοίσιν –

Λυδίζω.36 τα των Λυδών Φρονώ. οι γαρ παλαιοί τους έν τισιν ατοπήμασιν αλόν

Λυμαίνεται. βλάπτει. τας ενυβρίζοντες , τα άκρα των ώτων απέτε.

28. λύκειον δε δωμα] Αη δέρμα ?

29. Λύκειον. πόλις] Λύκιον Scribit Etymol.

571 , 33. Ιdem pro της πόλεως habet του Πηλέως.

30, γράφεται – λέγειον] Ηaec reiicienda

puto ad glossam antecedentem .

31. Λυκόφως] Εadem Etymolog. 571 , 35.

Conf. Eustath. 449, 6. 8ο9, 41 .

32. Λυπινάριον] Α . λυπηνάριον. Sic Suidas

ex eoque H . Steph. Ind. Sed scripsi λυπινάριον

cum Codd . D . K . Est enim sine dubio a lu

pinis , pro λουπινάρια. Vide Cangium h. ν . Non

probo enim Bodaei a Stapel ad Theophr. Lib .

VII, 926. sententiam, qui λυπηνάριον dictum

putat a λύπη , quasi λυπηρόν. Εst enim nomen

ex latino factum , pro quo Graeci xúcpov , gép -

μους et θερμοκύαμον dixerunt , recentiores λου-

πίνον. Vid. Αthen. Lib. ΙΙ. p. 55.

33. Λυχνίαν. ο λύχνος] Sed vide Ammon.

p . 9o . ibique Valckenar. et Hiemsterhus. ad

Polluc. VII, 178. Conf. Criticos ad Athen .

L . XV. p. 699. 70ο. .

34. Λυγίζω. διασείω] i. e. περιαγω, ut Schol.

Αristoph. Vesp. 1478. Hesych. λυγίζει " κινεί.

Sed posset etiam accipi tropice. Νam ut δια.

σείειν αιcίtur de Co , φαι αμιεYum Tuouls 1

torquet vexatque , ut eum ad aliquid agendum

impellat, et promissionibus , muneribus , minis

concutit, ita etiam auricely dici potest flectere,

torquere , vexare alterum .

35. Λυγίσασθαι] Vide supra λύγος et not. 27.

36. Λυδίζω] Conf. Suidam et Ηesycli.

37. Λύντο] Iliad. η , v. 16. ο , ν . 435.

38. Λώτος] Scr . λωπος.

39. μνρόλωτον] Α . μυράλωτον. Conf. Sui

40. αυλητής) Λωτός enim και αυλός. Vide

Suidam et Eustath. 905 , 15. 18 .

41. Λώος - μηνός ] παρα Μακεδασιν ο Αύ»

govotos. Suidas. Vide ibi Kuster.

42. Λώβη] Εtymol. 57ο, 35. Post ύβρις

K . addit aupai Tó avóßn , quae nolui in textum

recipere.

' 43. ευτρήτοισι λοβοίσιν] liad, 3, ν. 182.
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μνον. ή από του λαβή, 8 σημαίνει το ξίφος ή η Λώπισμα. " το απάνθημα.Η

την βλάβην , λώβη.
( Ρήμα. )

Λωβεία. 14 η νόσος.

7 Λωγή. 5 και της καλάμης αναλογή. Η
Λωβάω, λαβω. το βλάπτω.

Λώλια. 18 κύριον. 1 Λωγεί. μαίνεται.** +

Λώπη, το ειίτιον. 1 Λωλώ. συκον μετα γιγάρτων κόπτω.53+

1 Λωτοβοσκός. 17 η Θράκη. η Αίγυπτος. Η + Λωπεύειν. θάπτειν.5

Λωτοδάμη, κύριον. 1 Λωπίζειν. και αποδύειν · ή το κείρειν.56 + .
" ( Ουδέτερον.)

Λωγώνιον.18 μέρος του σώματος.
Λύπτω. 7 το πηδώ.

Λώλον, κρείσσον , βέλτιον .19 τα εις αν καθαρά Λωτευντα. ανθούντα. τα λωτον έχοντα.58 από

δισύλλαβα συγκριτικα διφθόγγω παραλήγεται,
του λωτόεντα γίνεται υπερβιβασμα λωτέοντα

οίον πλείων, μείων , ράων , λόγων. [και τα μεν
και κρίσει δαρική του εο εις την ευ δίφθογ

δύο εκφωνούσι τοι, οίον πλείων , μείων : τα δε
γον λωτεϊντα. ει γαρ απο του λωτόεντα ην,

δύο, οίον δάων, λέων, ού.] γίνεται δε παρά το
ώφειλεν είναι λωτουντα.

λω, το θέλω. δ γαρ νοεί τις εαυτο συμφέρον, Η Λωτω. ” το αύλω.

τουτο και θέλει. Λωφήσαντος. Η αναπαυσαμένου » ησυχάσαντος.

Λώον. το κρείττον · το συμφέρον· [το βέλτιον.] λυπήσει. και λωφώ, το πούν.

Λωμα. το εις το κατώτατον μέρος του ιματίου τειρόμενοι καμάτα μετελώδεον . "

επίβλημα. ” εκ βύσσου και πορφύρας και κοκ σημαίνει το παύω. μετ.νηνεκτα η λέξις απο

κίνου . των τα φορτικά τιθεμένων.

Λυ

44. Λαβεία. η νόσος] Lepra. Vide Cangium. , 52. Λωγεί. μαίνεται Suspecta hacc verba ;

45. Λωγή] Ηesych. λίγη καλάμη, η συνα- quamquam in mentem venire possunt ελώγεον ·

γωγή σίτου. Sic etiam Pliatorin. έλεγον, et λογάς πόρνη, apud Ηesych. legendum

46. Λώλια] Α . λωλία . φαίο λωβεϊ [ pro v. λωβα] λυμαίνεται.

47. Λωτοβοσκός] Vide Hesych. v . λωτοβο- 53. Λωλώ - κόπτω] Ηesych. λωλώ : άταν

σκήν φυλον. - Pro η Αίγ. leg. ή Αίγυπτος. σ . μ . γ . φωσθή. ubi VV. DD. rescribunt λωλώ,

48. Λωγάνιου ] Vide Schol. Lucian, II. Le- quasi substantinuum, ut λωλον, quod apud cun

xipl . 324. Hesych. ct Suid. V. λαγάλιον. λωγά- den praccedit , βρωμά τι, παιδίοις πεζωσμένον.

rioy eliam Leg. Peg. Ms. Sed nihil mutem , quum sit verbum nutricibus

49 . βέλτιον] Reliqua desunt a Cod. Κ . magis quam scriptoribus usitatum , quarum ideua

Ειymol. 570 , 47. 7οι , 56. ματα quis ignorat ?

5ο. Λωμα - επίβλημα Sic etiam apud 54. Λωπεύειν. θάπτειν] [ino κλέπτειν , nisi

Hesycli. Scribe pro Λωμα - λαμα. Poterat cx fallor. Ifesych. λωπεύει , ψεύδεται. Poterit ctiani

Phailorino et Ειymol. 570, 52. emendari. Oc - λωβεύειν βλάπτειν.

currit Εxod. XXVIII, 29. 3ο. ΧΧΧΙΧ , 31. 55. Λωπίζειν] εκλωπίζεις Sophocl. Trach.

Clem. Αlex. Paedag. Ι. p. 96. [ p. 262 , 35.] 925. Vide ad Ηesych. Τ . εξελώπισεν.

Vide Ηes. V . όχθοιβος. * 56. κείρειν] Euripid. pl. Aul. 793. τίς

51. Λάπισμα] Scr. λώτισμα. Εodem vitio κύμας απολωτιεί ;

apud Ηesych. έκλωπίζειν pro ειλωτίζειν. Εuripid. " 57. Λώπτω] Κ . λώπω. Ιllud a fert etiam

Helen. ν. 16ο9. τι μέλλετ ', γης Ελλάδος λωτί- H . Steph. Ind. Consentit Cyrillius.

σματα. 1Ηesych. λωτίζειν, απανθίζειν. et λωτίσμα- 58. Λωτεύοντα – έχοντα ] Rel , des, a Cod. Κ .

τα οι πρώτοι και επίλεκτοι. Ρroprie , deceryli et Εtymol . 571, 2 . Iliad. μ , ν . 283. Eustath. 905,

selecti flores. Hinc noster avInuen , pro quo 16 . et Apollon. Lex. Hom .

1nalim απάνθισμα. Νonenim απανθεϊν, sed απαν 59. Λωτω] a λωτός, αυλός. Ignorant Lexica .

Jilar li, sensı dicitur. Deinde selecti et prac 6ο. λωφήσει] Εx Iliad . φ , ν , 292. Κ . λω

cipli λωτίσματα , ut Lat. los; et λωτίζεσθαι se- ψήσειν ex Apollon. 11Ι , 83. 1V , 8ι9. Vide

ligere optimum , ut apud Aeschyl. Suppl. v. 970. Schol. ad IV , 1418. Etymol. 571 , 7 .

τούτων τα λίστα και τα θυμηδέστατα πάρεστι, λω- 6ι. τειρόμενοι καματω μετελώφεον] Sic et

τισασθε. iam Etymol, haec verba affert. Sunt ex Apol
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Το Μ μετα του Α . Μαμωνάς. " τα χρήματα ερμηνεύεται. ή και άδι

('Αρσενικόν.) .
κος υπέρ την χρείαν συναγόμενος πλούτος. .

Μαγίστερ. κατα Ρωμαίους διδάσκαλε.
Μανδύας.73 είδος ιματίου, και το των μοναχών

παλλίον.
Μαθητής και του διδασκάλου τα μαθήματα επι. .

ποθών. παρά το μήθω, το μανθάνω. μαθητής
Το Μανασσής, κύριον. ούτος άπαντα τον λαόν εί

Μ
δωλολατρείν ηνάγκασεν, και τον μέγαν “Ησαΐαν

και φοιτητήν λέγει Σόλων, ου γνώριμον.

+ Μαιμάχης. ο υβριστής. 1 .
ξυλίνω διείλε πρίονι. ερμηνεύεται δε λήθη ή

+ Μαιταλιμνος . * ο εν " Αργει ποταμός.
απομάθησις. 73

Μακάριος, και πάντοτε εν αγαθοίς ών , τούτο δε Μάντις. * παρά το μω, το ζητώ ζητητικος γαρ

ο μάντις. ου γαρ παρα την μανίαν, ώς τινες

Μακάρων, αγίων,των μη πεπτωκότων υπό κηρα.66 υπέλαβον. διο και ο Όμηρος τον μάντιν εύ.

Μακαρίται. οι αποθανόντες. οι ήδη το μήκος Φρονα λέγει:

επιλαμβανόμενοι, οι μήκιστοι. όθεν και μα
" 75 ός φιν ευφρονέων αγορήσατο – .

κραίων " ο τύμβος, ο εις μακρόν. Μανικός. παρα το μαίνω μανος , και το κτητι.

Μαλθακός, και τρυφερός. κον μανικός.

Μαλακός, ο αναπεπτωκώς , 8 και νοσερος, και + Μαγεβ.78 νότου ή μεσημβρίας. Η

ασελγής.7° Μαζουρώ9. " αστηρ ούτω καλούμενος.

Μάρσιπ.

ο θεός.65 " "

Ιon. 1, ν . 1161. τιbi tamen hodie legitur , τειρό- τύμβος. Sed ferri potest, quasi μακραίων lectus,

μενοι, και δη μετελώφεον. Sed καμάτα restituen- ut μακραίων σχολή apud Sophoclem. Post είς μα.

dum Apollonio . Conf. II , 47. 675. κρόν supplendum ζών. Saepius apud Sophoclem.

62. Μαθητής) Vide Phauorinum. Obiter , ad Ηesych, μακρόβιοι νύμφαι conf. Schol.

63. Μαιμάχης] Photius Lex. Ms. Mαίμα. Soph. Oed. Tyr. V. 1099. et Apollon. II , 51.

χον · το χαλεπόν και δύο παχον τραγική η λέξις. 68. αναπεπτωκάς] I . e. segnis et desidiam

Hesych. Μαίμαξ : ταραχώδης. Si verum est μαι- agens, seu animum remittens, languidus. Sic

μάχης, est idem quod μαιμάκτης, qui secundum saepissime μαλακός.

Lysimachid. de mens. Αthen. est ενθουσιώδης και 69. νοσερος] Vide paulo post μαλακία.

ταρακτικός. Vid. Ηarpocrat. V. μαιμακτηριών. Ut ο. ασελγής] 1. Cor. XVI, 9 . ούτε μαλα.

a μάω, μέμαχα , μάχη, sic 4 μαιμάω , μαιμάσσω, κοί , ούτε αρσενοκοίται. Vide Grotium ct Wetsten.

μαίμαχος , μαιμάχης, μαιμάκτης et μαίμαξ , et a ad h . 1.

μαιμόω μαίμωξ apud Ηesych. η κινουμένη. μαι. 71 . Μαμωνάς] Conf. Suidam, Hesych. et

Mcws cnim e superscripto ã ortum . Sed pro Interpretes ad Matth . VI , 24 . Luc. XVI, 9 .

idea @ ós, quod sequitur, aliud verbum substituen 12. Μανδύας] Vide not. ad Ηesych. Add.

dum. Suspicor ή δελφύς. Biel. in Thes. ct Cangium in Glossar.

64. Μαιτώλιμνος ] Suidae Μαιοταλιμνος est 3 . ή απομάθησις] Ηaec non habet Ιex .

όνομα τόπου , et Μαιόταλμος ποταμός. Sic etiam Reg. Ms. ab Albert. laud. ad Ηesychium. Vide

Phauorinus. Utrumque in Argolide frustra quae. eiusd. Glossar. Graec. p . 222. Conf. Phauori

siueris. Corruptum videtur ex Μαιώτις λίμνη . non.

Forte legendum apud Nostrum et Suidam : Maiwy 74. Mártis] Eadem habet Phauorinus. Conf.

ποταμός και Μαιώτις λίμνη . Conf. Hesych. not. Εtymol. 574 , 27.

γ . Μαιωνία, 5 . ώς φιν ευφρονέων ] Sic etiam Phanori

65. Μακαριος - θεός] 1 . Τim. I , 11 . VΙ, nus, qui nostrum exscripsit. K . όσοφιν , Leg. άε

15. Conf. Hesych. [ ubi Noster] et Suicer. Thes. σφιν ευφρονέων Iliad. α , v. 73.

h . V . 76. ΜαγέB] Vitiose pro Ναγέβ. Est ipsa

66. κηρα] Εtymol. 573, 47. Hellad. Chre- vox hebraica 513. Ierem. XXXI, 44. εν πόλεσι

stom . p . 17. Meurs. της ναγέβ. XXXIII , 13.

67. μακραίων και τύμβος - μακρόν] Sic etiam 77. Μαζουρώ9 ] 4 . Reg. ΧΧΙΙΙ , 5 . Ιob.

Etymol. 1. c. et Phauor. Cod . K . non habet ở XXXVIII, 32. Conf. Suidam et Biel, in Thes.

78. Μα
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Μάρσιππος, και εν αυτώ πάντα μάρπτων και ( Θηλυκόν.)

συνέχων. Μαγάς.85 σανίς τετράγωνος , υπόκωφος, δεχο

Μαραναθά. * ο κύριος ήκει ή ήλθεν, ή ήξει μένη εφ' εαυτής τας της κιθάρας νευρας και

ή έρχεται . αποτελούσα τον φθόγγον.

Μάργος. ο άφρων και ανόητος και μαινόμενος. Μαγγανεία. η μηχανή: η γοητεία και ποικιλία86

παρά το μή και το αργός. ή ο λίαν ανόητος εκ διαφόρων όψαρτυτικών κεκαρυκευμένη.

και αμύητος και μη ενεργός.
Μαγεία. επίκλησις δαιμόνων.

Μαργίτης.79 ο ανόητος. απο του μάργος μαρ
Μαγνήτις.87 ή τον σίδηρον έλκουσα λίθος: η

και σιδηρίτις καλείται , και Ηράκλεια και Λυ
γίτης , ως μέσος μεσίτης.

δία. έμφερης γάρ έστι την χροίαν αργά και
Η Μάσσων.*° μείζων. και όνομα ποταμού. +

ακαθάρτω σιδήρω. Ηράκλεια δια το καρτερον

Μαστιγίας. ο μαστιζόμενος δούλος. ως απο του και ανάλωτων και ισχυρον της ολκης» ή μαλ .

δράκοντος δρακοντίας , ούτως μάστιγoς μαστι λον διότι περί Ηράκλειαν την εν Πόντω προ

γίας. τον εφάνη: οι δε περί την εν Θράκη. Μαγνή.

Μαστροπός.*" πορνοβοσκός ή μαυλιστής. [ μα - τις δε, ότι, ώς φασιν, Μάγνητες άνδρες λιθο

στροπος και επί θηλυκού. έστι δε παρά το μα Φόροι εύρον αυτήν και την ενέργειαν, ήν έχει,

και τους τρόπους , οιονεί η δοκούσα μητρος τρό- επέδειξαν.

πους έχειν.** ] Μάζα .88 πασα αρτώδης [ βράσις] υγρά τινί με.

Μασώβ.83 το θυσιαστήριον. μιγμένη μάζα είρηται ._[παρά το μάσσω, μάζα,

[Μαραναθά.84 τούτο ού των Εβραίων τινές υπέ- τροπή των δύο σσ εις ζ , Δωρικώς.89 ή παρά

λαβον, αλλά της Σύρων είναι Φωνης. ερμηνεύε τω, γίνεται παράγωγον μάζα , εξ

τα δε, ο Κύριος ήλθε. τέθεικε δε την λέξιν ο ου και μαστος , δν ζητουσιν οι παίδες.]
'Απόστολος καταστέλλων την οφρυν των Κο- [ Μαγίς, η τράπεζα , ένθα τα μεμαγμένα.°°

ρινθίων και διδάσκων , ως ου παιδεύσεως , αλλα Μάκτρα. έμασσον. κάρδοπον δε Αττικως. "

πίστεως αυτοίς χρεία.] Μακροθυμία. πέψις λύπης.

* « »

78. Μαραναθά ] Vide infra post Μασώβ.

79. Magyítas) Etymolog. 577, 32. Conf.

Suidam.

8ο. Μάσσων] Olyss. 9 , v. 203. Aeschyl.

Pers. 440. Conf. not. ad Ηesych. ct Suidam.

8ι. Μαστροπός] V . Ηesych. Suidam ct Can-

gium in Gloss. ν . μανλιστής.

* 82. τρόπους έχειν ] Eustathio μαστροπός est

η μητρός όπα έχουσα , οδον ματεροπός. 38ο , 3 .

1161 , 49.

* 83. Μασώβ] Sic etiam Phauorinus. Puto

ortam ex hebr. .

84. Μαραναθά ] Sunt verba, Theodoret. ad

1. Cor. XVI, 22. Eadem habet Cheitomaeus in

Graccobarb. N . T . p . 104. Conf. Wetsten . ad

Ν. Τ . 1. c. Kuster . ad Suid. Albert. ad Ηesych.

et in Glossar. p. 42. 141.

85. Μαγάς Schol. Lucian. 1. Deor. Dial.

223. Vide ibi Hemsterhus. Conf. Hesych . Suid .

et H . Steph . Ind .

86. ποικιλία] Κ . ποικιλία βρωμάτων, έκ δια-

φόρων όψαρτυτικών καρυκευμάτων. Conf. Cang. in

Glossar . Denotat enim quamcunque mixturam

Τom. ΙΙ.

et compositioncm artificiosam , ſ potissimnm a

subigendo ), unde etiam ad veneficas transfertur.

Ηinc Suidae μαγγανευτής est ο μιγνύς παντοδαπα

προς φενακισμόν. Ει Schol.Lucian. J . Deor. Dial.

206 . μαγγανεύειν μετά φενακισμού μίγνυσθαι. Νo

ster infra μαγνεύειν pro μαγγανεύειν , μίσγειν.

87. Μαγνήτις ] Vide Ειymol. 53, 8 . Ειι

stath. 338 , 27. Conf. Hesych. et Suidam.

88. Μάζα) Ειymol. 533, 22. Conf. Sui

dam et not. ad Hesych.

89. Δωρικώς] Sic etian Etymol. Sed fal

litur ulerque. Doricum est enim potius, mu

tare 3 in δδ et σδ, ut pro μάζα μαδδα. Αristoph.

Acharn . v . 732. 835. Maafu Theocrit. IV , 34 .

et pro pacis , Mattós Theocrit. III, 16. 48.

9ο. Μαγίς - μεμαγμένο] In Cod. D . ε.

μαγνευμένα . Κ . με μαγευμένα. Sequutus sum Ειy

mol. 51, 56. Poterat etiam με μαγγανευμένα.

Conf. dc v . Mayis Hesych . et Hemsterhus. ad

Polluc. X , 81.

91. Μάκτρα - καρδοπον δε 'Αττικώς ] Aut

falsa tradit Νoster, aut sensus hic est, μάκτραν

'Αττικώς dici τον καρδοπον. Sic Hellad. Clirestom.

PPPP
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Μακαριότης, περίληψις πάντων των κατά το Μανία. χολή. 7 μανία και η αραίωσις 98 και η

αγαθον νοουμένων. χαυνότης των Φρενων. μανόν γαρ έλεγον το

Μακρηγορία. η μακρά διάλεξις. - αραιόν. Αισχύλος:39

Μαλακία. * νόσος ολιγοστή και αρχήν έχουσα, έν μανoστήμοις πέπλοις.

και οίον καταχαυνώσασα το σώμα. ή άνευμα τουτέστιν αρκιούς. αραιον δε το ασθενές. κατά

λία του σώματος πρόσκαιρος. τουναντίον δε καλείται αγχίνους παρά το πε.

Μάλη, η μασχάλη. πυκνωμένας έχειν τας φρένας και συνεχείς.

[Μαλάκα. πόλις Ιταλίας. ] Μαλάχη, είδος βοτάνης.

+ Μαλία. όνομα όρους.Η Η Μαρίλη. η θερμη σποδός. Η

Μάκρις, πόλις εγγυς Κυζίκου. Μαρμαρυγή. η λαμπηδών. παρα το μαρμαίρω,

Μακρα συλλαβή, η έχουσα μακρόν Φωνή εν μη- και το λάμπω. :

κυνόμενον , [ ή μίαν των διφθόγγων. κατα οκτώ [Μαρτυρίας. νόμος ' μήτε εθελοντας προς τους

δε τρόπους γίνεται η μακρα συλλαβή.] φύσει αγωνας χωρείν φειδοι των διωκόντων , και των

μεν τρείς · θέσει δε πέντε. * οίον ήρως μα ασθενεστέρων μήτε παρόντας αναδύεσθαι. το

κρόν. διατίς κατά τον πρώτον κανόνα, τον μεν γαρ θράσους έστι, το δε ανορίας.]

φύσει, ή τον θέσει. [τον φύσει.] τον τί λέ- ή Μάρεια. χώρα, και ποταμος, και λίμνη.Η

γοντα. ή όταν έχη έν τι των διχρόνων κατ' + Μαρώνεια, πόλις. Η

έκτασιν παραλαμβανόμενον. οίον: " Αρης, Αίας. Μανδραγόρα.’ βοτάνη υπνωτική είδος έχουσα

το αι μακρόν διατίς κατά τον κανόνα τον τρί- ανθρώπου. +

τον . (τον φύσει ή τον θέσει. τον φύσει.] τον Μάσθλη, και με μαλαγμένος λώρος, παρά το μάσ.

τι λέγοντα. ή όταν έχη μίαν των διφθόγγων. σω, το μαλάσσω. ή , ως Ηρωδιανος , από του

αξον Αίας. ιμάσσω, 5

p . 17. το μάκτραν καλεϊν Αττικόν , και ουκ , ως locum referenda glossa Ηesycli. μανσστήμους:

ένιοι δοκούσιν , ιδιωτικόν. Vid. Schol . Αristoph. αραιoστήμοις. Notetur hoc fragmentum, cx Ειy

Plut. 545, et Ran. 11yo . ubi utrumque legitur. mol. Mis. Bibl. Reg. jam obseruatum et cmen

Conf. Hesych. 1 . v . et xéodotos. Non differunt datum ab Ruhnken , ad Tim . Lex. Plat. v . uzyóv.

enim , nisi quod xcodonos ad plures usus fuisso 100. Μαρίλη Paulo aliter explicant He

videtur, quamquam etiam portpu recentioribus ' sycli. et Suidas. Conf. Schol. Aristoph . Acharn,

dicta pro cacabo et balneari. vid . Polluc. VII, v . 349. Sed accuralior nostra explicatio . Ga

168. Ino est θερμοσποδιά , ut apud Hippocrat. Lib. ΙΙ.

92. Μαλακία] Laudatur haec glossa ad περί γυναικ. p . 648 , 55. item Eroliaro. Conf.

Hesych . h . v . Occurrit h . s. apud Alexandr. Toesium in Decon . Ilipp. h . v . II. Steph. Ind.

et alios. Conf. Wetsten . N . T . I. p . 279. He- et Koen . ad Corinth . de Dial. p . 263.

liodor. III. p . 140. 1. Μαρτυρίας. νόμος] Εadem habet Phano

93. Μαλάκα. πόλις Ιταλίας Imo Μάλακα rinus. Sant Verba Gregor. Νaz. Οrat. ΧΧ.

[ ut Slrabo] π . Ιβηρίας. Vide Steph. Byz. V . p. 319..

Μαλάκη. 2. Mάρεια – ποταμος] Fluuium sic dictum

94. Maném ] Máās aut Mánesc rectius ignoro. Conf. Steph . Byz. l . v.
scribitur. Vid . infra Médecor opos.

3. Μανδραγόρα] V . και μανδραγόρας. Οbiter

95. Μακρα - πέντε] Rel. des. a Cod. Κ . moneo, Iocum, quein Suidas habet , esse ex

96 . Ars] Desunt reliquimodi. Vid . Mo Epist. Iuliani ad Callixencm . Conf. H . Steph .

schopul. Eroiem . p . 7. . Ind .

97. Μανία. χολή] Α. σχολή. Ηesych. οργή: 4. ανθρώπου] Ηinc semihominem dixit Co

κάτος, lumella X , 20. ct ανθρωπόμορφων Pylliagoras.

98. , úgulwers Cod. D . duplici spiritu a prín Vide Bodacum a Stapel ad Theophr. H . P . VI.

ωσις - αραιόν. et sic etiam infira V. μανόν et p . 584.

μανίφυλλον. Conf. Eustath. 1319 , 14. Ο 5. εμάσσω] Est enim idem quod εμάσθλη.

99. Aiczúhos) Ad hunc igitur Aeschyli Conf. Hesychium h . v . et Suidam v. Mégans,
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KOTO TOHOTY νον πινάκιον νουν . Ουτ .

Ο 13

Μάστι.: τη μάστιγι . κατα αποκοπήν. έστι δε ' νον πινάκιον και κινούν. ούτως Ωρος ο Μι
δοτική μάστιν δε αιτιατική. και λήσιος. *]

Μάστι δ' αδέν έλαυνεν.“ Μαγγανον, και παρά το μαγγανεύω. τούτο παρα

- Η , και εφ' ίππείην μάστιν βάλεν. το άγω, άγανον , και μάγγανον.

Ματαιότης. 8 πράγμα ανόητον , ή αδιανόητον, η Μάλευρον. " το άλευρον και πλεονασμα του και

βουλη ανυπόστατος , πέρας ουκ έχουσα. ή και μάλευρον. μίγδα μάλευρον.

• θόλου το επι παντί λυσιτελούνται ανύπαρκτον. Μάλειον. όρος. και Μαλειάων όρων " δια της ει

Η Ματαίας, λοιδορίας.° +
διφθόγγου , τω λόγω των δια του εια προπαρ

Μαχλάς. η πόρνη.
οξυτόνων.

Μαΐα. και βοηθούσα ταΐς γυναιξί ταϊς τικτούσαις. [ Μανόν . αραιόν. βραχέως λέγουσι. 9 Tηλεκλεί,

1 Μαψαύρας. στόμους. ° +
δης αντί του ακριβές, ή ορθον , ή ασφαλές,

Μαινάς. η πόρνη.
. ή πυκνόν. Πλάτων και ταυτα μανάκις της

Ματαιότης, η φθορά. και ο Απόστολος " της ημέρας. αντί του μυριάκις.]

γαρ ματαιότητι η κτίσις υπετάγη ουχ εκούσα. Μανιάκιον. " το του ιματίου περιστόμιον.

Μακεδονία. ης μητρόπολις η Θεσσαλονίκη. τους Μανίφυλλον. " αραιόφυλλον. [ μανόν γαρ το

εν όλη τη Μακεδονία.14
αραιόν. ούτως Ωρος ο Θηβαίος.]

[ Μακεδανόν. υψηλόν.]
( Ουδέτερον.)

Μαρτύριον. ο έλεγχος, η κατηγορία, η κατάκρι
Μαανά. τούτο τι εστι; " Σύρων δε η γλώσσα. "

σις. ως εν τώ ευαγγελίω· ' εις μαρτύριον πασι

Μακάριον, αυτό το αγαθόν , προς και παν αφορά τοις έθνεσιν οι γαρ πιστεύσαντες καταμαρ

και ου πάντα εφίετα . τυρούσι των μη πιστευσάντων. σημαίνει και
Μακαριστόν. κυρίως η θεότης. έτερον.

[ Μαζονομείον. εν και η μάζα Φυράτα . ή ξύλι- Μαρσίππιον. το θυλάκιον ή το σακούλλιον.

PPPP 2

6 . Múoti aiey havyey ] Leg, Theuve [xc . Exod. XVI, 15. qui admirabundi dixisse nare

τωμαδόν] ex Iliad. ψ , V . 500. Vid. ad h . 1. Cri - Tantur No 1D , τι εστι τούτο. Unde nomen μάννα

ticos. Conf. Eustath. 1312 , 52. quibusdam ortum videtur. Conf. Suidam .

7. Η , και εφ' ίππείην] Leg. εφ' ίπποιϊν , ex , 14. * Ωρος ο Μιλήσιος] Eurm non appellat

Odyss. ο, ν . 182. Κ . ή και .
Etymol. 573 , 32. ceterum consentiens.

8. Ματαιότης] Sunt verba Gregor. Nyssen.

Homil. in Eccles . [1 , 2. ) Tom . I. p . 376 . Ea
15. Μάγγανον] Εtymol. 572 , 52.

dem fere leguntur in Cyrill. Ms. et Phauorino.
16. Μάλευρον] Sic etiam legendum apud

Conf. Intt. ad Eph. IV , 17 , et 2 . Petr. II , 18 .
η Ρ . ΙΙ 3

Hesy
Ηesych. pro μαλερόν , άλευρον , ut jam Alberti και

Biel. in Thes.
obseruauit e Lex. Reg. Ms.

9. Ματαίας. λοιδορίας ] Sine distinctione • 13. Μαλειάων όρων] D . Μαλείων. Leg. Μα.

lege et refer ad proxime sequent. glossam μα- λειάων όρος ex Odyss. γ , ν . 287. δ, ν . 514.

ψαύρας. Vid. not. sequ. 18. Maróv] Haec totidem verbis leguntur

10. Μαψαύρας. στόμους] Leg. Mαψαύρας στό- apud Phauorinum.

κους [vel στόμβους aut στόμφους). ματαίας λοιδο- " 19. βραχέως λέγουσι] Ρhrynich. Ms. ab

pías. Est jex Lycoplır . v. 395. Ruhnken. laud. ad Τimaeum v . Μανόν p. 177,

* Κόκκυγα κομπάζοντα μαψαύρας στόμους. Μανόν το αραιών ούτως [an βραχέως] λέγουσι. 'Αθη

Ubi Schol. legit στόμβους et interpretatus est ναίοι την πρώτην συλλαβής εκτείνουσι.

λοιδορίας, τας δια στόματος ύβρεις. De v. μάψαυρα 20. ή πυκνόν ] Ηesych. μανάκις - σπανίως *

vid. not. ad Hesych . ή πυκνά. Νihil igitur ibi mutandum. Sic in

. . 1 . Ö 'Aróctonos ] ad Rom . VIII, 20. Ubi loco Platonis Comici] quem noster affert.

unus Cod. Lambec. e glossemate habet otopą . 21. Μανιάκιον] Vide Cangium in Glossar.

12. του - Μακεδονία ] 1. Thess. IV , 10. 22. Μανίφυλλον] V . μανόφυλλον in Lexicis.

. 13. Μαανά – τι εστι ] Leg. μάννα . D . K . 23. ευαγγελίω] Μatth. XXIV , 14. Glos

τούτο πάλιν τι εστι. Sed non admisi illud πάλιν . 6am totam exscripsit Phauoritius . Vide Theo

Respicitur enim ad quaestionem Iudaeorum phylact. ad h . l. et c. X , 18.
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ΜοΤτι.

ματέβαφημιζόμενου

[ Μασώβ. * το θυσιαστήριον.] (“Ρήμα.)

Ματούλειον. 5 τόπος, εν ώ μαστροποι διατρί- Μαίμω.32 το ενεργώς κινώ.

βoυσι. ματέρας δε εκάλουν οι Δωριείς τους μα- Μαιμω. επιθυμώ. Η

στροπους επευφημιζόμενοι. ένιοι ματρωλείον Μαίω. το ελίσσω. " Η

γράφoυσι και μαστρυλλείον. Μαγνεύειν.34 το μίσγειν.

Μαφόριον. και το της κεφαλής περίβλημα. Μακκοω. * μωραίνω, ανοηταίνω. παρα το κού,

+ Μαχαιροδιαίνιον.27 + το νοώ. ή παρα το ακκώ. 'Ακκω γαρ γυνή γέ

+ Μάψαρ. οχύρωμα. Η
γονεν επι μωρία διαβαλλομένη.

+ Μαλακισθείς, ένδούς : 28 χαυνωθείς. Η
Μαιάνδριον. πεδίον και ύδωρ. 8

Μαλάσσω, αλλάσσω και πλεονασμα του μ μα.

Μαίωτρον. το εύρεμα. ” λάσσω παν γαρ το μαλασσόμενον αλλάσσετα.

1 Μαϊτιν.3° + Μαλακιεϊν.37 τους υπό κρύους κεκμηκότας λέ

Μαρτύριον. το κήρυγμα. παρά τω Αποστόλω» * γουσι και συνεσπασμένους.

καθώς το μαρτύριον Χριστου εβεβαιώθη υμίν. Μανείην.38 χοληθείην.

ή και τον θάνατον ή τον σταυρόν. καταγγέλ- [ Μαπέειν.39 καταλαβείν. από του μάρπτω.]

λω υμίν το μαρτύριον του θεού. θάνατον γαρ Μάρψαι. ° καταλαβείν. κυρίως το ταϊς χερσι
περιήει κηρύσσων Χριστου· διο μαρτύριον αυτο συλλαβείν » μάρη γαρ έλεγον " τας χείρας. έν.

καλεί, θεν το ευχερές εύμαρές.

24. Μασώβ] Vide supra post Μαστροπός. κινουμένω. quod νV . DD. putant mutandum in

25. Ματρύλειον] κ . Μαρτρύλειον ct τας μα- μεμαώτι. Sed possit etiam a μαιμάω.

στροπούς. Scribitur et ματρωλείον ct ματρύλλιον. 33. Mαίω. το ελίσσω] Ηaec corrupla vi

Vide Ηarpocration. Hesych. Suidam. μαστρυλ . dentur. Prorsus enim nescio , quo pacto Maríu

heñoy scribitur apud Photium Lex . Ms. Maus sit ελίσσω. Ρuto igitur legendum αίσσω, uti μαι

sacus ad Harpocrat. e Lex. Ms. inscripto iuo pców ct now .

λαιων πάνυ λέξεων Glossam nostram totidem ver 34. Μαγνεύειν ] Scribendum μαγεύειν seu

bis attulit. Menandri versum laudant Harpo potius μαγγανεύειν. Αristoph. Ρlut. 3ιο. Κίρκης

crat. et Svidas, ubi vid . not. Conf. Eustath . τα φάρμακο ανακυκωσαν και μαγγανεύουσαν. Schol.

38ο , 6. Lucian . I. Deor. Dial. 206 . Conf. supra v.

26. Μαφόριον] Vide Cangium. μαγγανεία.

27. Μαχαιροδιαίνιον. + Μάψαρ. οχύρωμα ] 35. Μακκοώ) Ειymol. 574, 10. Conf. not.

Phauorinus una glossa : μαχαιροδαίνιον μάχαρ, ad Hesych .

οχύρωμα. μάψαρ etiam Cyrillus meus. Prius 36. Μαλακισθείς. ένδούς] Lucian. 1. Hermof.

monstrum ortum videtur ex μαχαιρίδιον et κα. 763. το μή ένδούναι μηδε μαλακισθήναι τοϊς δυσχε.

χαιρώνιον , postremis syllabis alterutrius alteri φέσι. Τhucyd. 1ΙΙ , 40. μη μαλακισθέντες. Schol .

superscriptis. Sed udelee sine dubio cst pro Moj dv dóztas. Conf. Schol. III. c. 37. V , 72. Hinc

μάβζαρ seu potius μίβαρ ex hebr. san , quae Aristoph. Plnt. 488. μαλακών ενδώσετε μηδέν. Vid.

vΟΣ οχύρωμα denotat. ibi llcmsterhus. et Valckenar. ad Herod . III,

28. Μαιάνδριον - ύδωρ] Conf. Suidam. 1ο5. Ruhnken. ad Τim. v. εμαλακίσθη.

29. Mαίωτρον. το εύρεμα] K . εύρε μια superscr .
. 37. Μαλακιεϊ ] Leg. μαλκιεϊν seu potius

η . Εst autem μείωτρον proprie non quoduis
μαλκιάν, ut Ηesych. Vide ibi VV. DD. Conf.

εύρημα, scd μαιευτικών, ut Lucian. I. Deor. Dial.
Elymol. 594, 48. Valckenar. ad Ammon . p . 39.

226 . seu passius, quam vocem latere puto in
Scd μαλακιαν et μαλακιούν scribitur ctiam apud

sequ. Matriy,
Xenoph . Cyneg. 5 , 2 . Polluc. V , 49. 64.

38. Maveiny ] Conf. Schol. Aristoph . Thes

30. Maftor ] Vide not. antered.
moph, 568. Euripid. Ιon. V . 520. Ηec. 1278.

31. Αποστόλω] 1 . Cor. 1 , 6 . ubi legiturubi legitur 39. Manéen ] Hesiod, Scut. Hcre, v . 231.

αβεβαιώθη εν υμίν. Alter locus καταγγέλλων υμϊν 3ο4. "

To M . t. Jegū 'legitur cap . II , v. 1. . 40. Μάρψα ] Iliad. κ , . 201,

32. Μαίμω] Scr. μαιμώ , ut in sequ. He- 41, μάρη γαρ έλεγον] Eustath. 1009 , 24.

sych. μαιμα οξέως ορμή. et μαιμαώτι: εναργώς το δε μάρπτειν οι παλαιοί σχολιασται κυριολεκτεϊ
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Μαργωσα. * μαινομένη. το προθυμούμαι. έστι μώ το προθυμούμαι και

Μαργαίνη. ” αντί του μαίνη. διπλασιασμω μαμα και μαιμώ. εκ δε του τμώ

Μαρνάμενοι, αντί του μαχόμενοι. άπο του μαρ- γίνεται μαίω , το ζητω. οδον•

νω, * δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων. μαιομένη κευθμώνα 9 - ,

μάρτημι, ο παθητικός ενεστως μάρναμαι. το Μαχλωσαν. πορνεύουσαν.

δε μαρνώ , ως ολια , μαργω και μαρνώ. έοίκασι Μακαρίζειν. μακαρισμός εστιν η κορυφή των

* γαρ τοίς μαινομένοις οι μαχόμενοι. αγαθων.

Μαρμαίρω. καταυγάζω , λάμπιω. Ματαιάζειν. μάταιον λέγεται, όταν όνομα μεν

Μαραίνω, παρά το άρης, ο σημαίνει τον σι- ή , πράγμα δε μη ή. οδον · όνομα μεν πλούτου,

δηρον, αραίνω και μαραίνω. πράγμα δε ουδαμώς. και μένει το όνομα !

Μάσσει. Φυρά , ζυμοί, μαλάσσει, και μάσσω το ψιλόν.

σπογγίζω.18 από του μα και του ά το έγ . ( Επίρρημα. )

* γύς· οι γαρ εφαπτόμενοι σπογγίζειν άσσος Μάλα. αντί του πάνω και λίαν. και μάλιστα.

και εγγυς γίνονται. εκ τούτου του μάσσω πλεο- Μάλλον. περισσότερον , πλέον. ”

νασμα της αλ συλλαβης μαλάσσω , ως κύδιμος, Μάτην. αντί του ματαίως. απο του θηλυκού εις

κυδάλιμος. επίρρημα. Στησίχορος:

Μαστεύειν. ζητεϊν. " μάτας είπών.

Ματήσαι. το ματαιοπραγήσαι . παρά το μάτην, Μαψιδίως, ματαίως. και μαν αντί του ματαίως.

ματω, ματήσω.

Μαυρουσιν. αφανίζουσι.47 παρά το μαίρω, το
Το Μ μετα του Ε .

λάμπω, μαυρω, τουτέστι κατα αντίφρασιν. ή

παρά το αμαυρω κατα αφαίρεσιν του α. ('Αρσενικόν.)

Μαιεύειν. το βοηθείν ταϊς τικτούσαις, ή το μαμ- Μέγας παρά το μήνας και μη ων εν τη γη,
μεύειν. αλλ' υπερέχων αυτης. .

Μαιμάσσει.18 σφύζει, προθυμείται . και μαιμο, Μέγας κόσμος, ο άνθρωπος.

ΑΠ
Ω

,

σθαι φασιν επί του χερσί συλλαμβάνειν μάρη γάρ

φασιν αι χείρες. Scd μάρην scribit Phantorinus,

qui nostrum exscripsit. Hinc forte deriuanda,

si sana sunt, μαρήγειν ct μαρηγηλλαν apud Ηe-

sych . Conf. H . Steph . Ind.

42. Μαργωσα] Vide ad Ηesych. ν . μαργώ

σαν χέρα.

43. Μαργκίνη] Usus est b. V . Homerus

Iliad. , v. 882. Eustath. 617 , 32.

44. μαρνω ] Ineple. Melias Eustatl». 1009 ,

25. μα ρνάμενοι Iliad. 3, ν . 256.

45. Μαραίνω, παρα το άρης] Quo pacto de-

riuari possit ab õens , non intelligo . Vulgo Ely

mologi deriuant & μαίρω. Vid. Eustath. 48, 9 .

Ειymol. 6 , 21.

46. μάσσω το σπογγίζω] Ηesych. μάσσει

καθαρίζει. Μάσσα καθαρίσα . In compos. sae

pissime hoc sensu occurrit. Et μαγή σπόγγον

Ariston in Epigr. II , 258 . Eustath . 1857, il.

επομάσσειν το απλως αποσπογγίζειν. nt Luc. Χ , 11,

Athenae. JV . p . 149. C . Vide H . Steph. Thes.

Tom . II. c. 802. Spanhem . ad Callim . H . in

Del. v. 14. Conf. Phauorin .

47. Μαυρoύσιν. αφανίζουσι] A . μαυρούσαν :

άφανίζουσαν. Ηesiod. Oper. ν . 323. Ρειά τε μιν

μαυρουσι θεοί. Schol. αμαυρoύσι αφανίζουσι. Αd

hunc locum glossa referenda est. - Pro masa

ρω in Cod. A . erat μαραίνω.

48. Μαιμάσσει] Ierem. IV, 19. Inc. μαι

μάσσει η ψυχή μου. Conf. Hesych. et Biel. in

Thes.

49. μαιομένη κευθμώνα] Leg. κευθμώνας ex

Odyss. ν , ν . 367.

5ο. Μάλλον. περισσότερον, πλέον] Legendum
videtur μάλλον περισσότερον. πλέον. Sic Μarc.

VΙΙ , 36. μάλλον περισσότερον εκήρυσσον.

5ι. μάτας είπών] Notetur hoc exemplum.

Aeschyl. Choeph. V . 9ι8. πατρός μάτας. Obiter

emendabimus Suidam. Mάτην. άλλως. Ίωνες. qua

si vero Iones tantum μάτην dixerint pro άλλως.

Sed mutilata glossa , restituenda ex Phauorino :

Mάτην άλλως · όμου τίθεντα . Δίων ότι μάτην

άλλως ουδε περί άχρηστα πλανωμένων. Legendum

videtur : ουδε μάτην άλλως. Conf. VV . DD. ad

Euripid. Hecub. v. 489. Schol. Aristoph . Pluts

v . 25.

52. Mły « s] Easdem ineptias leges apud

Etymol. 574, 39.
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Μεγαλόφρων. 3 ο μεγαλόψυχος. Μεμψίμοιρος, και μεμφόμενος το αγαθόν, ο φι
Μεγαλαυχος. ο υψηλόφρων. και λεγκλήμων.

Μεγαλήτορα. * μεγαλόψυχον. Μεθωναίος και Μεθυμναίος, τοπικά.88
Μεγαλοφυούς. * μεγαλόφρονος.

, Μεγαρείς, εθνικόν.
Μέδοντες.18 οι βασιλείς. όθεν και μέσω το βα. .

σιλεύω. παρα το μήδω, το βουλεύω, μέσω. οίς Μελιτηνός, τοπικόν.

ευβουλίας δεί , όθεν και βουληφόροι λέγονται . Μενεπολεμος.
Μενεπόλεμος. και από του μένειν και καρτερείν

απο

Μεδεός. όνομα κύριον.
εν τω πολέμα .

Μελαμπύγου. μελανοκώλου. **ούπω μελαμ- Μενέχαρμος και μενεχάρμης. 5 καρτερικός:

πύγω Τετύχηφιας.58 % , υπομονητικός πολεμικός εν τη μάχη. χάρμη.

Μελεδωνός. » ο Φροντιστής. από του μέλω, το γαρ η μάχη.

Φροντίζω. . [ Μενέλεως, τα εις ως σύνθετα ει μεν κοινα εισι

Μελχισεδέκ. ερμηνεύεται ιερεύς του θεού του 1 τω γένει , την των απλών φυλάσσει κλίσιν,

υψίστου. ρτον ιδρώς, ιδρωτος ει δέ αττικα εισιν, αποβο

Μέλεος . άθλιος · μάταιος. δο "
λη τoυ σπoιoύσι την γενικήν · Μενέλεως , Με

- 1 μελέη δέ τοι έπλετ' αυτή.

παρα το λώ , το θέλω, και ιωνικώς λεος, και
νέλεω, ανάπλεως, ανάπλειο , και τα όμοια.]

Μεσέγγυος, εγγυητής. ( μεσίτης. Η

μήλεος , δν μη θέλομεν ουδείς γαρ θέλει τον
μάταιον ' είτα συστολη του η εις ε μέλεος. t Μέσαβος. Ο μέσον δύο βοων. 65 +

611Ω μέλεοι, μη τλητε παρεξ έμα θέσφατα Μεσίτης, ο μεσάζων. [τα από των εις ος διά

βηναι
του ιτης γινόμενα δια του γράφονται : οιον

Ρήβαν ώκυρώην ποταμών ακτών τε μέλαιναν. τόπος τοπίτης, μέσος μεσίτης.] .

ποταμός εστιν ο Ρήβας πλησίον της Βιθυνίας, Μέσος, παρά το μετέχειν ισότητος, ή του έσω.

παρ' ώ ακτή έστι μέλαινα. [ Μεσσήνιοι. τοπικόν.]

53. Meyacao@ pwr] Conf. Hesych. et Suid. est , ad Apollonii locum respici, quoniam se

54 . Meyadhtoex ] Saepius apud Homerum .' qucntia quoque ex eodem depromta sunt.

55. Μεγαλοφυούς) Vide H . Steph. Ind. 62. " Ω μέλεοι] Correxi cx ipso auctore

56. Μέδοντες ] Frequentissimum Homero. et Εtymolog. 1. C. In Cod. erat : ώ μελεoι μη

Etymol . 575 , 7. τλήτε , έμα: παρεξ θέσφατα βήν αιρηβάνω κυράν

5η. μελανοκώλου ] Reliqua des, etiam a ποσ . α . τ. μέλαναν. Sunt vero ex Apollon. II ,

Cod. K . Sic apud Phanorinam . Conf. Suidam , v . 341. et 349 . Conf. v . 652. Orphei Argo

cuius postrema sunt e Schol. Aristoph . Lysistr . naut. 711. [7.16 .] Vide ibi Criticos. Nigrum

v . 803. quod uon animaduersum Kustero. illud litus commemorat praeter Strabonem Lib.

58. μελαμπύγω τετυχηκας] Sic hoc prouer - ΧΙV . p. 954. etiam Steph. Byz. V . Ρήβας. Vide

bium affert ctiam Tzetzes ad Lycophr. ν. 91. nostrum infra h. v .

Conf. Paroemiographos, inprimis Erasmi Chi 63. τοπικα ] Α . τοπικός.

liad. p . 207. 64. Μενεπόλεμος] Ηesych. μενεπτόλεμος, ut

59. Meedwyós] Saepius apud Herodotum apud Homer. Iliad. B , v . 740. al.

v. c. ΙΙ , 65. ΙΙΙ, 61 . 63. VH, 38. Conf. Sai- 65. Μενέχαρμος - μενεχάρης ] Utrogio

dam . usus est Homerus, illo Iliad . š , v . 376 . hoc

6ο. μάταιος] Reliqua desant a Cod. K . 9, ν. 396. al. Vide ibi Schol. "

6ι. μελέη - αυτή Nisi fallor , ante ocu- 66. Μέσαβος. Ο μέσον δ. β .) Scr. μέσαβον,scu

Ios habuit locum Apollon. Rhod. 1, ν . 1249. μεσάβοιον [Pollux 1, 252.] το μέσον , scil. ξύλον,

φοίτα κεκληγως, μελέη δε οι έπλετο φωγή. scι ο μέσος, scil. λώρος. Utroque enirm modo ex

ubi ex glosseinate ortunm videtur φωνή pro αυτή, ponitur, diciturque το μέσαβον el και μέσαβος. Vide

neque dubitem ex Nostro emendare Apollonium . Tzetz . ad Hesiod . Op. v . 467. ibidemque Grae

Imitatus est Homerum Odyss. < , v . 416 . Conf. vium . Proclus ad h . 1. laudat baec Callimachi :

Etymol. 576, 36 . Mihi quidem eo probabilius mérruba Boûs enodús. quae fragmentis addenda.
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Μεσσίας. 7 ο κεχρισμένος και ηλειμμένος. λέγει

δε τον Χριστόν. μεσα γαρ το έλαιον ήτοι το

χρίσμα 88 ερμηνεύεται .

Μεστός, ο πλήρης. έστιν έω, το πληρώ, εστος

και πλεονασμό του με μεστός.

Μέροπες.7° οι άνθρωποι. δια το έχεις την όπα

και την φωνήν μεμερισμένην.

Μετεωρολέσχης, και τα μετέωρα και υπέρ εαυ-

τον φλυαρών.

Μετέωρος, ο κουφος, και εις ύψος αϊρόμενος.

και μετεωρίζω [ εκ του αείρω, " τροπη του α

εις ο δείρω και εν υπερθέσει του ιωτα εόρω,

και εκτάσει του ο εις ω εωρω και μετεωρώ και

μετεωρίζω.] και μετέωρον.

Μετάρσιος, υψηλος , μετέωρος.

Μετάβολοι. σι μεταπράτα.

Μέτοχος, κοινωνός.

Μέτριος. ταπεινός: επιεικής. .

Μετανάστην. Φυγάδα, μέτοικον. από του νάσ.

σω ο μέλλων νάσω, νένασμα , νάστης, και

μετανάστης. οδον•

και κεν εν "Αργεί νάσσα μίαν πόλιν.73

Μετασχηματισμός, της του θεωρούντος θεω-

ρίας μεταποίησις πρόσκαιρος , ή εξ άλλου είς

άλλο [εν αληθεία] μεταποίησις.

Μεσαιπόλιος. *

Μείζων. * ώςπερ από του ταχύς τάχιστος, ού-

τως και παρά το μέγας μέγιστος , και εκείθεν

μέσσων, ως από του τάχιστος θάσσων, και

τροπη αιολικη των δύο σε μέζων και πλεονα-

σμώ του ι μείζων. [ μείζονα πάντων. μείζονα

πάντων οι λέγοντες αμαρτάνουσι.] μέγιστος γαρ

χρή λέγειν πάντων. μείζονα δε τούτου τινός.

[ Μείλιχος 78 ] και μειλίχιος, ο πράος. [ κα

πραϋντικός.] παρά το μέλι, ώς τινες φασίν , ή

από του μέλος , μέλικος , και τροπή του και εις

και και αναβιβασμό του τόνου μέλιχος, και

πλεονάσμα του ι μείλιχος.

Μείς. ο μήν. Αιολικώς. μην γαρ ήν, και ετράπη

το η Δωρικώς εις την ει δίφθογγον. " [και επει

δη τα εις ν λήγοντα αρσενικό ή θηλυκά ου

θέλει έχειν προ του και δίφθογγον,] οίον σωλήν,

Πλάτων, έτρεψε το ν εις ς , και γέγονε μείς .

πρόκειται αρσενικον και θηλυκόν δια τα ουδέ

τερα οδον το διπλούν, το χρυσούν. έστι δε και

άκλιτον, ει γαρ εκλίνετο, μενος είχεν είναι η

γενική. ως δε παρά το ρήσσω ρηγμις , ούτω

και παρά το μειώ μεΐς 78' μακράς δε άμα και

οξυτόνως, παρά το μειώ79 δε είρητα , έτι μειου

μένης εις άκρον σελήνης πληρούτα και ο μήν.

Μεϊστος. ελάττων, από του μείων, μεϊστος,

ως πλείων , πλείστος · τω λόγω των συγκριτι

κων. Η

Μείων.8" δ ελάττων, από του μικρος, ή από της

μιάς. της γαρ μιας ουδέν έστιν ελαττότερον.

ή από του μέρους μερίων , και αποβολή του ρ

και συναιρέσει του και κατ' εις την ει δίφθογ

γον , μείων.

Μελχισεδέκ. ** κύριον. ερμηνεύεται δε βασιλεύς ,

δικαιοσύνης. το γαρ μελχα βασιλεύς, και το

σεδέκ δικαιοσύνη.

Μειδίας.83 κύριον. και πονηρος Μειδίας.84

• 67. Μεσσίας] Vide Albert. Glossar . Gr.

p. 57. et Wesseling. Obseru. I, 19.

* '68. μεσα - χρίσμα] Corrupte ex ino.

. 69. Μεστός] Εtymolog. 58ο, 44. παρα το

έω, εστός.

το. Μέροπες] Εtymol. 58ο, 36. Eustath.

97 , 32.
. 71 . εκ του αείρω] Ηaec deerant etiam a

Cod . K .

75. Μείζων ] Conf. Etymol. 582 , 1 . ct

Phauorinum .

. 6 . Μείλιχος Ειymol. 582 , 34.

77. Μείς - δίφθογγον] Reliqua desunt a

σα. Αν

78. μεί ] Vide Etymol. 583, 4, Suid. ct

Eustath. 1174, 19.
. 79. παρα το μειω ] Plato Cratyl. 409. C .

72. Μετανάστης] Iliad. 1, v. 644. π, ν. 59.

Etymol. 581 , 43.

' 3. νασσα μίαν πόλιν] Codd. Α . Κ . κασσαν .

Locus est ex Iliad . , v . 194 . ubi tamen legi-

tar και κέν οι "Αργεϊ νασσα πόλιν. *

74. Μεσαιπόλιος Sine explicatione omnes.

Occurrit semel apud Homer . Iliad. y , v . 361.

Vide ibi Eustathi.

8ο. Μεϊστος] Εtymol. 581 , extr . .

8ι. Μείων] Εtymol. 582 , 2 .

,
82. Μελχισεδέκ ] Vid. Albert. Glossar .

Graec. p . 217.

. 83. Μειδίας] K . Mειδείας.

84. και πονηρος Μειδίας] Fortasse haec sunt

verba Platonis Comici. Schol. Aristoph . Auib .

1297. de Midia inter alia : diabénastou do sis
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Μελίτη. νήσος πλησίον Ιταλίας.

4.' α Φροντίδες. α τα μέλη έδουσα.
[κα μελεδωνός.]

Μέλλησις, η βραδύτης. μέλισις και δε η κατακοπή

των κρεών, ι. .

Μελωδία. η ηδυφωνία.
" der Men

ard
, cows

+ Μέρον και ο άνθρωπος, και με μερισμένην την φω-

νην έχων των λοιπών ζώων.

(Θηλυκόν.)

Μεγαλόνοια.88 ή μεγαλοφυΐα.

Μεγαλοπρέπεια. Φιλανθρωπία ψυχής μετα λό-

γου .

Μεγαλοψυχία, έξις ψυχής τους συμβαίνουσι λυ-

πηρούς μη κατολιγωρούσα. .

Μεγαλοπρέπεια. αρετή έστι μεταδιδούσα ενερ-

γείας μεγάλων πράξεων.

Μεγαλαυχία . το άξιον έχειν εαυτόν είναι τιμής .

Μεγαλουργία , η μεγάλη εργασία.

Μέθεξις, κοινωνία.

Μεθημοσύνη.87 η αμέλεια.

Μέθη. η εκ πολλής οινώσεως. οίον μετένεξις 88

του ηγεμονικού.

Μεθοδεία, τέχνη.

Μέθοδος. έξις οδοποιητική μετα λόγου.

Μεθ' ημέραν, εν νυκτί. 89

Μεδίνη. όνομα πόλεως.

Μελίαι. δόρατα. " απο μελίας δένδρου κατασκευα

σμένα.

Μέλαινα. και τρία σημαίνει. τας συνετάς:

- * μένεος και Φρένες αμφιμέλαινα .

και το βού .

' ' - 5ώςτε κρήνη μελάνυδρος.

και την σκοτεινήν. "

* έλκον νύκτα μέλαιναν - .

Μέλισσαι. 7 παρα το μέλειν, το φροντίζειν. οι

κονομικών γαρ το ζώον και επιμελητικόν. ή

μήλιζα τις ουσα , η πασιν εφιζάνουσα τους καρ

πους ήγουν μήλοις. μηλον γαρ κατα παντων εί

ρητα των καρπών , όθεν και πολύμηλος γη και

πολύκαρπος.

Μέριμνα, παρά το μερίζω μέριδα και μέριμνα. *

ούτω Ηρωδιανος εν επιμερισμα.

Μεριδαρχία.198 ή δεκαρχία.

Μερική

ουσα

πονηρίαν, ως Πλάτων έν Νίκαις. Satis vero de eius

πονηρία constat ex Deniosthene.

• 85. Μέροψ1 Vide paulo ante μέροπες.

86. Μεγαλόνοια) Vide Hesych. ibique not.

87. Μεθημοσύνη] Schol. Iliad. ν, ν. 108.

93. Μέλαινα ] Εtymolog. 577, 2. Eustath.

58 , 4 . Margini Cod . K . adscripla sunt hacc :

η μέλαινα κολή αναλογεί τη γη ψυχρα ούσα και

ξηρά.

94. μένεος – αμφιμέλαινα ] Iliad. α, ν. 103.

- μένεος δε μέγα Φρένες αμφιμέ.121.

λαινα88. μετέυξις] Αη μέθισις ? Philo de Plantat.

Noach. μέθην quosdam dicere ait , ότι της μεθέ.

σεως της ψυχής αιτία γίγνεται . .

89. Μεθ' ημέραν. εν νυκτί] εν ημέρα ex

plicant Suidas et Schol. Aristoph . Plut. v . 931.

Recte . vide ibi Hemsicrhus. Bergler. ad Alciphr.

II, 4 . Ulpian . in Demosth. in Timocr. 790 .

Doruill. ad Chariton . IV , 6 . init. et Oudendorp.

ad Thom . Mag. p . 632. Aut errauit noster,

aut in scriptorem illa formula non recte usum

incidit.

90. Μελία . δόρατα] Saepius apud Ηome

πίμπλαντ', - ,

95. ώςτε κρήνη μελάνυδρος ] liad. ι, ν. 14.

96. έλκον νύκτα μέλ.) Πiad. 9 , ν . 486.

97. Μέλισσαι] Ειyuol. 577, 34. Eustath.

773 , 50. 1735 , 48.

" 98. μέριδα και μέριμνα ] Leg. μέριδνα και

Még., ut Etymol. 580 , 13 .

99. Ηρωδιανός εν επιμερισμώ] In Codd. Α.

κ . ούτως ή εν επιμερ. , unde D . inepte fecerat

Ηρόδοτος. Scripsi Ηρωδιανός , cuius Επιμερισμοί

saepius laudantur a Grammat. Schol. Aristoph .

Equit. 433. Alib. 877. Suid. ν . καταπρoίξεται,

Etymol. ν. ανδενάκην et υπερκύδοντας , [ quae de

scripsit e Schol. Venet. Iliad . d , v . 66 .) Eustath.

445, 30. Sed landatur etiam , ut a Nostro, &

επιμερισμό , v. C . a Schol. Venet. liad. ζ, ν . 413.

Vid . Villoison. Prolegom . p . XXXI.

100. Μεριδαρχία ] 3 . Esdr. 1, 5 . V , 4

VIII , 31. Conf. Hesychium et Suidam .

Tum .

91. Μελεδώνα ] Εtymolog. 576 , 23. appo

site affert Hesiodi γνιοκόρους μελεδωνας Oper.

y. 66. Conf. Eustath. 1287 , 58. Odyss. τ , ν .

5ι .

92. μέλισις] 8 μελίζω , μηde in Lexicis

affertur tantum μελισμός.

1. Με.
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Μερική ουσία.' λόγος μη γνωρίζωνεν εαυτώ την ονομάτων ιδιότητος. και μετέχει το μεν δή

δια του όντος ύπαρξιν. ή πράγμα ανύπαρκτον. ματος [διαθέσεις] χρόνους και συζυγίας του

ή λόγος άναρθρος και ασήμαντος. δε ονόματος γένη , είδη , σχήματα , αριθμούς,

Μέρμιθος.', η σχοίνος.
πτώσεις. διατί η μετοχή ούτε πρόσωπα ούτε

Μεσαύλιος. ή κατά τον αγρον έπαυλις. 'Αττι. εγκλίσεις έχει και επειδή προσώπων εξέπεσε, προς

Ο κύς δε την μέσην τον πυλώνος και της αυλής : ώπων δε μη όντων ούτε έγκλισις δύναται είνα .

ή της ανδρωνίτιδος και γυναικωνίτιδος. ει γαρ θέλημα ψυχής εστίν η έγκλισις , πως

Μεσημβρία.: μεσημερία. συγκοπή και πλεονα- δύναται θέλημα ψυχής χωρίς προσώπου είναι .

σμά του β μεσημβρία. ήγουν το μέσον της Μειονεξία. η μικρα δόσις.

ημέρας. Mεσέμβρεια δε χώρα , δίφθογγον. Μείραξ " και μειρακίσκη επί θηλείας: μειρά

Μεσόδμη. η μεσοδόμη κατα συγκοπήν. κιον δε και μειρακίσκος επί άρρενος. λέγει δε

Μεσότητος επίρρημα.' οιον από του φιλοσοφείν την απο ετών πεντεκαίδεκα έως των είκοσιδύο.

και φιλοσόφου το φιλοσόφως. παρα το είρω, δε σημαίνει το λέγω» είραξ και

Μετάνοια . γνησίως από πταίσματος επί το έναν . πλεονασμα του μ μείραξ , η δυναμένη ήδη λέ

τίον αγαθόν επιστροφή. . γειν. κρείττον δε λέγειν αυτό παρα το εμείρω,

Μετακλίσεις. α ροπα , αι μεταθέσεις. εμείραξ και μείραξ, η τοιούτου χρόνου ούσα,

Μεταγνωσις. η μεταμέλεια . ώστε και επιθυμείσθα .

Μετάφρασις. ερμηνείας αλλοίωσις, την αυτην Μεθοδείας. επιβουλας, ενέδρας, δόλους. ο 'Από.

δε φυλάττουσα διάνοιαν. στολος " προς τας μεθοδείας του διαβόλου.

Μετ' εμφάσεως. μετα φανερώσεως. Μεγαλοψυχία. ελευθεριότης, μεγαλοδωρία.18

Μετοικεσίαν. αιχμαλωσίαν. μετοικεσίαν Βαβυ- ω της μεγαλοψυχίας.

λωνος ο Απόστολος Ματθαίος την παντελή , (Ουδέτερον.)

αιχμαλωσίαν των Ιουδαίων φησίν, ήτις εν Βα- Μεγαλώνυμον. ) το μεγαλόδοξον.

βυλώνι άχρι κg) εβδομηκοστόν έτος παρατάθη: Μέγαρον. * το υπερώον οίκημα. παρα το μέγα,

επι Κύρου δε και 'Αρταξέρξου ελύθη. . . μεγαίρω, μέγαρον εγκώμιον γαρ οίκου το μέ

Μετοχή. η συνάφεια. Δαβία:8 ης μετοχή αυ- γα και άξιον φθόνου.

της επί το αυτό. έστι δε και έτερον μετοχή, Μεγήρατα. * μεγάλως επέραστα. ή υπερήφανα

λέξις μετέχουσα της των δημάτων και της των δια το κάλλος. ή μεγάλως ερίζοντα περί κάλ .

5

bryon,.ec.56.**

Ephevicit etia LL. P.
novac

1. Mspirn ovoice ) Occurrit saepius apud Pa- 16 . Ezech . XII, 11. Ierem . XXIX , 19. al. non

tres graecos in controuersiis de Trinitate , v . c . occurrit. Vide Wetsten. Tom . I. p . 230. Pro

Ioh . Damasc. c. Iacob . LXXVI. p . 413. eo μετοίκησιν dixit Plato.

2 , Μέρμιθος] Sic etiam Lex. Rcg. Ms. ab 8 . Δαβίδ ] Psalm. CΧΧΙ , 2 .

Albert. ad Ηesych. laudatum. Sed si est casus 9. μετοχη - ιδιότητος] Dionys. Thrax Art.

primus, ponendum erat inter αρσενικά. Dicitur Gramm . c. XX. Moschopul. Erotem . p . 13.

enimo pépuis et o uéguitos. Reperitur etiam 10. Μείραξ] Vide Αmmon. Thom. Mag.

uzeulJurs a nequízn. Vid . Wesseling. ad Diodor. Mocrid . Phryn. ibique VV. DD . Graeuium ad

Sic. III , 21. p. 189. Lucian . III. Soloec. 564. Conf. Etymol. 582, 55 .

3 . Μεσαύλιος] Totidem verbis Etymolog. 11. ο 'Απόστολος] Εph. VI, 11. Nonmen

581, 6 . Ferri potest uscabhcos ; sed malim ta - Apostoli omittit K . Huc respicit etiam Hesych .

men μέσαυλος. Vide Eustath. 1337, 4ο. 862, 14. Conf. Phantorinuin. Wctsten. Τom. ΙΙ. p. 25ο.

ubi eadem leguntur, Schol. Apollon . III, v . 235. 12. μεγαλοδωρία] Cod. A . teniere nouae

Harpocrat. Suid . Hesych . Moerid . p . 264 . caput glossae. Locus qui sequitur undo de

. 4 . Μεσημβρία ] Εtymol. 581 , 24. Quem prontus sit , nescio.

locum Μεσημβρείαν scribi licat , nescio. Urbes 13. Μεγαλώνυμον] Vide Hesych. Schol. Αri

enim itidem per i scribuntur. stoph. Thesmoph. v . 322. Sophocl. Antig. 148 .

5 . Μεσότητος επίρρημα] Εtymol. 581 , 9. 14. Μέγαρον ] Εtymol. 574 , 48.

6 . Μετ' εμφάσεως Conf. Hesych. 15. Μεγήρατα] Εtymol. 574 , 52. Poste

7 . ó - Muzfaros] Cap. I. c. 11. 12. 17. rior etymologia pertinet potius ad Meyugota .

Praeter h . 1. et Alexandhinos 4 . Reg. XXIV , Vide Hesych . l . v .

Τom. ΙΙ. Qq99

Hetsten.

teniere de de
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λους. ή προς ούς ου δύναται τις ερίσα . [άλλα Μέλος. *, η σύγκρισης του έπους, το μεμερισμέ
μετ' αλλήλων ερίζειν. Ησίοδος: 16 νον . ή από της του μέλιτος γλυκύτητος . .

- μεγήρατα τέκνα θεάων Μελίγυον.18 πόμα τη Σκυθικόν γινόμενον εκ μό

πόντω εν ατρυγέτω - .] νου μέλιτος μεθ' ύδατος, βοτάνης εμβαλλομένης.

+ Μέγηρον. το επέραστον. 1 Μελίσσειον " κηρίον. και από μελισσείου κηρίου.

Μέδιμνον. 8 το μόδιον. ή μέτρον αττικον γινόμε- Μέλπηθρον.15 το παίγνιον. παρα το μέλπω, το

νον μόδιοι επτα ήτοι τεσσαρακονταοκτώ χοί- παίζω. σημαίνει και το υμνω.

νικες. Μενοεικές.29 άρεστον τη ψυχή. [και θυμήρες

Μέγιστον. ου μείζον ουδέν. και προσηνές. παραμένει γαρ, ό εστιν] είκος

Μέθυ. ο οίνος, από του 1° μεθείειν και αμελείν και αρεστον [ τη ψυχή.]

ποιείν τον άνθρωπον τον αυτον πίνοντα.
Η Μένος. δύναμις" οργή.1

Μέλαθρον.1° οίκημα, κυρίως δε ο μέσον της
:. [Μέρμερα. » τα μερίμνης άξια, παρά το μείρω,

στέγης ξύλον , και καλούμεν υπότονον. απο του
το μερίζω.]

Μέρη. " απο του μερίζεσθαι, και άλλο άλλου δια
μελαίνεσθα υπο του καπνού.

Μελαν.2" χρώμα συγκριτικών όψεως, ήγουν χρώ-
φέρειν συστατικών του όλου σώματος.

Μετόπαρον. και μετα την οπώραν καιρός.

ματος, συνάγον την όψιν. Μεταίχμιον. τόπος μεταξύ δύο πολεμίων. αι

Μέλεον.12 μάταιον, άθλιον. χμη γαρ η λόγχη.

Μέλη. 3 ή συνωνύμως από του μεμερίσθαι, μέρη Μεταλητικόν. το μεταδοτικόν.

και μέλη, ή από μεταφοράς των μουσικων με- + Μεταλλειον. το μύρον έλεγον, από τινος Με.

λων, επειδή παρ' ενίοις έδόκουν οι άνθρωποι τάλλου Σικελιώτου ευρόντος αυτου την κατα

μετα αρμονίας συνεστάναι. ούτω και τα σώμα- σκευών.

τα. ούτω Σωρανός. - Μέταλλον και μεταλλω. από του μεταλλαν εν

Μεγαλλείον. * όνομα μύρου. από Μεγάλλου αυτώ τι το ούτω ζητείν έλεγoν.33

Σικελιώτου του ευρόντος αυτό. Η Μεταμάζιον. * το μεταξύ των μαζών.

16. Ησίοδος ] Theogon. ν . 240. Ιbi tamen

al. μεγήριτον. Conf. Plhauorinum.

17 . Méyngor Sic etiam Suidas et Phauor.

Videtur pro μεγήρατον. Saepissime enim e com

pendiis scribendi in postremis syllabis mutila

verba in Lexicis profcruntur.

18. Μέδιμνον] Conf. Harpocrat. ct Suidam.

19. Μέθυ – από τον μεθείειν] Α . μεθύειν.

Leg. μεθίειν. Εtymol. 575 , 35.

20. Μέλαθρον] Εtymol. 576, 15. Eustath.

249 , 19. 78ο , 27 .

. 21. Μέλαν] Conf. Suidam.

22. Mέλεον] Α . Μέλαιον , solenni errore

MSS. Vide Ruhnken. ad Timaeum .

23. Mén] Eadem Etymol. 577 , 8 . sine

Sorani nomine. Sed vide Phauorinum .

24. Μεγαλλείον] Conf. Athenaeum Lib. XV.

p . 690. Suidam ibique Kusterum . llesyclı. et

Potter. ad Clcm. Αlex. Paedag. L . ΙΙ. p . 207.

Conf. paulo post μεταλλειον et Εtymolog. h. V.

587 , 7 .

25. Μέλος) Conf. Etymolog. 52, 15.

26. Μελίγιον] Εtymolog. 578, 8. scribit

μελίγειον , quod pro μελίτειον putat H . Stepha

mus , qui tamen e V . L . profert etiam pishiquior.

Frequentissima yero literarum q el y perinu

tatio. Vide infra ν . μετάλλειον. Μελίτειον seri

bitur apud Plutarchum , v . C. Sympos. IV , 6 . fin .

Medizion Phauorinus et Hesychius.

27. Μελίσσειον] Sic etiam scribendum apud

Suidam pro μελίδειον.

28. Μέλπηθρον] Εtymol. 578, 10. Iliad.

ν , ν . 233. 9 , ν . 255. Hesych.

29 . Μενοεικές] Οdyss. ν, ν. 391. Εtymol.

58ο , 9.

30. Μέρκερα] Iliad. 9 , ν . 453. μέρμερα

έργα. Ειymo!. 58ο, 23.

31. Μέρη] Postrema aliter Ειymol. 58ο, 19.

32. Μεταλλειον ] In marg. adscripta crat

glossa μεγαλλείον, quae supra post μέλη legitur.

Vid . ibi not.

33. από του – έλεγον] Lege et distingue:

από του μεταλλαν εν αυτώ τι : το γαρ ζητείν ούτω

έλεγoν. Vid. Εtymol. 58ο, 53.

34. Μεταμάζιον] liad. ε, ν . 19. Pro μα

ζών A . μαστων.
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Ου .

[ Μεταμώνια.3 μάταια. ανεμώνιος, ανεμώνια, κατα συγκοπήν μέλινος και πλεονασμα του 7

τα υπό των ανέμων όλούμενα. γίνεται και κατά μείλινος και μείλινον.]

τροπήν του ν εις λ άνεμώλια , σημαίνει δε τα Μεσότοιχον, το διάφραγμα. και ο Απόστολος 12

μάταια. ] το μεσότοιχον του Φραγμού λύσας. την έχθραν .

Μετέφρενον.18 το μεταξύ των δύο ώμων. ότι την προς θεόν τε και ημών και Ιουδαίων λέ.

εξόπισθεν των Φρενων έγκειται . οιονεί μετα γει. ποίον δε μεσότοιχον έλυσε την έχθρανκαι η

τας φρένας. όθεν και "Όμηρος: σαρξ του Χριστού.

ήμαρ υπό πραπίδων37 - [ Mέλι. παρα το μέλω, το φροντίζω.14]

Ο εστι των Φρενων. ( Ρημα.) .

Μετουσιαστικόν. ό εστι το μετέχον ·ουσίας τι- Μεγαίρει.15 φθονεϊ. παρα το μέγας. ου γαρ με.

νός. οίον φως φωτεινός, σκότος σκοτεινός. γάλοι φθονούνται , ή δια πλούτου και δόξαν, ή

Μέτριον. ταπεινόν, παρά το μέσον υπάρχον

υπερβολής και ελλείψεως. [ Μεγαλίζεο.18 επαίρου. μη μεγαλίζει τη δια

Μέτρον. 28 τινές το κοίλον , παρά το μέσον είναι, νοία δι' υπερηφανίας.]

τα δ' άλλα απ' αυτού. ο δε Ηρωδιανος λέγει· [ Μεδρίασο.17 Φροντίσαιεν.]

παρά το άρω γίνεται μέτρον. Μέδω. το βασιλεύω.

Μείον, έλαττον. [ μικρόν.] Μεθείς. καταλείψας, εάσας. και μέθες.

Μειδίαμα. ” γέλως μικρός. [ παρά το μείων γε- + Μεθέμεν.18 συγχωρήσω .1

γονεν ο γαρ μειδιών μείονι κέχρητα γέλωτι.] Μεθήσειν. εάσα.19

Μειλίγματα.1° πραϋντικά, παρά το μειλίσσω. [ Μελδόμενος. ° τηνόμενος, καιόμενος, κυρίως δε

, [ ομοίως και τακαι τα "μείλια , ό εστι τα έξωπροικα.]μείλει μέλδειν το έδειν το μέλι , " οδον μελέδειν και

[ Μείλινον.15 το από μελίας. γέγονε μελέίνος και μέλλειν κατα συγκοπήν.]

Q999 2

35. Μεταμώνια] Cod. K . habebat μεταμώ- 39. Μειδίαμα] Ειymol. 582, 12. Infra ν .

για superscripίο λ. Sed totam glossam sic resti- μειδιώ.

tuendam puto : μεταμώνια , μεταμώλια, τα μάταια : 40. Μειλίγματα] Α . μειλίχια . Μειλίγματα

ως άνεμώλια ανεμώνια τα υπό αν. όλούμενα. Εμ- Odyss. και , ν . 217. Εtymol . 532 , 27. Μειλίχια

stath. 483, 5 . 8 . μεταμώλια, μάταια, τα μη ονούν- tamen eodem fere sensu dicuntur . Plutarch.

τα - ει δε και μεταμώλια γράφεται , είη αν δ, Def. Orac. ΧΙΙΙ . δαιμόνων δε φαύλων αποτροπής

σχηματισμός αττικός. Αθηναίοι γαρ αντί του ν έστιν . ένεκα φήσαιμ' αν τελείσθαι μειλίχια και παρα

ότελ τιθέασι. Legit enim Eustath. Iliad. δ, ν . μύθια.

363. μεταμώνια pro μεταμώλια , τιbi MSS. μετα- 41. μείλια ] Iliad. ι, ν . 147. 289. επί μεί .

μώλινα, vitiose pro μεταμώλια , superscr. ν . 1dcm λια δώσω. ubi al . επιμείλια, male. Conf. Hesych.

obseruat Odyss . , v . 98. p . 1436 , 59. Nunc Apollon . Lex. Hom . h . v . Schol, Apollon . Rhod .

recte in Editt. lectio antiqua μεταμώνια recepta III, 146.

est , METKpreos etiam apud Aristoph . Pac. 116 . 42. Meirvoy ) dópu Iliad. e , v . 655. 666. al.

Theocrit. XXII , v. 181. Vide Apollon. Lex. Pro μελίας D . μελέας. Εtymol. 582 , 23.

Hom. et Ηesych. h . v. Conf. Schol. Apollon. , 43. ο Απόστολος] Εph. II, 14. Εadem

I, v . 491. 'Ayepeche Iliad . d. v. 355. al. Vid . habet Pharorinus.

Eustath. 482, 14. 21. 540 , 44. 44. Μέλι - φροντίζω] Vide Phauorinum.

36. Mετάφρενον] Vide Etymolog. 581 , 17. 45. Μεγαίρει] Εtymol. 574, 49.

Eustath. 216 , 35 . 519, 45. 46. Μεγαλίζεο ] Iliad. κ, ν. 69. Sequentia

37. ήμαρ υπό πραπίδων] κ . είθαρ. Leg. ήπαρ. stunt interpretatio h. 1. και δη με αλίζεο θυμώ.

Iliad. ν , V . 412. 9 , ν . 349. 47. Mεδοίατο ] Iliad. ι , V . 618.

38. Μέτρον ] Εadem habet Phantorinus. Sed 48. Μεθέμεν] liad. d , V. 233 . ο , ν. 138.

vitium latere , sponte apparet. Certe non vi 49. Μεθήσειν. εάσαι] Α . εώσουν. Αη Μεθή

deo , quid sibi velit κοίλον , et quomodo deri- σει· εάσει. Οdyss. α , ν. 77. aut Μεθησέμεν Iliad.

vetur ab άρω [ Κ . αργώ). Elymolog. deducit a ν , ν. 36 . :

prípw . Forte lucem priora lucrabuntur, si pro 5ο. Μελδόμενος] Iliad. φ , ν . 363. Vide

úró Toll mésor legamus uertóv. Ceterum pro ún' ibi Schol. Eustath. Porphyr. Quaest. Hom . 10.

αυτού Α . υπ' αυτού . 51. το μέλ.] Leg. τα μέλη. Ειymol. 576, 21.



1 MEMYKΩΣ 1352) ΜΕΛΠΩ

Μέλπω. άδω , υμνώ, παρά το τα μέλη ήτοι

τους ρυθμούς έπειν , ήγουν λέγειν. σημαίνει δε

το μέλπειν και το παίζειν και τέρπεσθα. και

μέλπηθρα, τα παίγνια, παρά το μέλπω, το

παίζω.

Μελετά. γυμνάζεται, ασκεί και μελετω ” παρα

το μελέτη , τουτο παρα το μέλι και το έτερον,

το αληθές · ό έστιν η αληθινή γλυκύτης. ή

παρά το μέλω, το φροντίζω. τα γαρ μαθήμα

τα Φροντίδος άξια πολλης.

Μελήσω.5* σπουδάσω. .

Μέλλει. αναβάλλεται , υπερτίθεται.

[Μεμαως 5 και μεμαυλα. από του μω, μέσω,
και

αφ' ου με μάκασι και αποβολη μεμάασιν. ή από

του μω , μήσω , μέμηκα , και κατα συστολήν

του η μέμακα, μεμαώς, και το θηλυκόν με .
(

μαυΐα . ούτως πάντες λέγουσι.]

[ Μέμβλωκε. 8 παραμένει, παρά το μολώ, μο.

λήσω, μεμόληκα, ως νοώ, νοήσω, νενόημα, και

κατα συστολην μέμληκα , και πλεονασμα του

β μέμβληκα , κg) τροπή του η εις ω μεμβλω-

κα , ως παρωχηκα, παρώχυκα.]

[ Μεμετρέατα. ” από του μετρώ , μετρήσω , με-

μέτρηκα , μεμέτρημα , μεμέτρηται , και Ιακώς

μεμετρέαται. ως παρ' Ιππώνακτι· ο μεν ούν

βόσπορος και ο πόντος, ούτως και ο Ελλήσπον

του κατα πάντα μοι μεμετρέατα.]

[ Μεμακυίαι.58 μηκώμεναι. μήκη γαρ ή των αι

γών Φωνή βληχή δε ή των προβάτων. όθεν

και μηκάδες αίγων.]

Μέμνω.59 [από του μένω, κατα συγκοπην μνώ

και μέμνηκα , ο μέλλων μνήσου , και παρακείμε

νος μέμνηκα. μέμνω δε] το καρτερώ. * και

μεμένηκα . *

[ Μέμηλα. ο μέσος παρακείμενος απο του ενερ.

γητικού του μεμέληκα γέγονεν , υπό του μέλω

ενεστώτος , και σημαίνει το φροντίζω.]

[ Μεμνέωτο. " αντί του επιστοποίη και επιμελοί

το. προπαροξύνεται και γράφεται συν τα τ.]

Μεμοσμένον " πεπρωμένον.

Μέμυκεν. οίον:

μέμυκε δε γαζί και ύλη. 3

ει μεν ούν σημαίνει το ήχον αποτελεϊν, [από

του μυκώ περισπωμένως εστίν,] ει δε το πε.

πιλησθαι και συνεσφίχθω, το κρύος δηλοί. ότι

από του μύω εστίν.

Μεμυκώς. * κρύψας, καμμύσας.

Λ

6 ,

52. Μέλπω] Εtymol. 578, 10. , puto , aut Méurntay , aut, quod optime placet,

53. και μελετω] Εtymol. 576 , 42. Méurn Jliad . o , v . 18 . Vid. Etymol. 484 , 28 .

54. Μελήσω] Κ . μελίσω. Quamquain eadem legunlur apud Pliauorinam

55. Meuccu's Scriba Cod. K . scripscrat tan - v. réuvw . In fine pro préuerw leg. míurw , ut

tum usque ad To Toû. Conf. Etymol. 528 , 29. jam H . Steph . Ind . obseruauit.

Formae llomericae sunt. 6ο. Μέμηλα] Ειyunol. 58, 44.

56. Mέμβλωκε] Οdyss. P, V . 100. Sed ibi 61. Μεμνέωτο] liad. ψ , ν . 361. Ειymol.

non est παραμένει , sed παρελήλυθεν. δη γαρ μέμ. 578 , 54.

βλωκε μάλιστα Ημαρ. Vermrespicitur ad con- 62. Μεμορμένον] Apollon. Rliod. ΙΙ , ν.

positum παρμέμβλωκε. 1liad . δ , ν . 1 . - τω ' 1129.

αυτε φιλoμμειδούς Αφροδίτη Αλεί παρκέμβλωκε. ct - πάρος θάνατόν γε με μοσμένον αμφικαλύψω.

ω , ν. 73. - ή γάρ οι αιει Μήτηρ παρκέμβλωκεν Similiter apud Suidam μέμορται πέπρωται. Αpud

όμως νύκτας τε και ήμαρ. Conf. Ειymol. 578, Plutarch. Mar. c . XXXIX. Cod. pro πεπρωμέ.

32. et Eustath. 439 , 21. νον habct μεμoρμένον. Non videtur pro usitato

57. Μεμετρέατα, Εadem leguntur apud ειμαρμένον 2 κείρω, sed pro μεμορημένον ct με.

Etymol. 578 , 41. qui tamen in verbis Hippo - mógama, a uopéw seu potius pospów , unde juguée

nactis omisil liacc : ούτως και ο Ελλήσποντος. ρητα γro με μοίρηται Apollon. 1, 616. Schol. et

58. Mεμακυται] 1liad. δ, v . 135. D . με μη- μεμόρητο V . 973. Schol.

κυΐαι. In fine pro αίγων leg. αίγες , ut liad. λ, 63. μέμυκε δε γ. και ύλη] Hesiod. Oper .

ν . 483. v . 507. Conf. Etymol. 579, 9 . ex quo in fine

59. Μέμνω] Corrupta glossa. In Cod. Κ . συνεσφίχθαι από του κρύους , δηλονότι από τ . μ .

incertuum utrum scriptum μέμνω an μίμνω. Εa- εστίν.

dem tradit fere Etymol. 578 , 5ι. ν , με μνητο, 64. Με μυκώς] Sic μέμνκεν έλκεα 1liad. 0,

quemadınoduin etiam apud Nostrum legendum v . 420. Conf. Suidam .



1353 MEMY Η ΜΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΕΙ 1554

του μένω.
γε πως

Μενεα
ίνων

και

Μεμύημαι.85 δεδίδαγμα. και μεμυημένος και δε- Μεταβαλών. μεταστρέψας μεταποιήσας.

διδαγμένος και πεπειραμένος.
. Μεταναστεύου.7° αναχώρει.

Μέμονας, προθυμη. απο του μένω. Μετασχηματίζει. αντί του μεταλλάττει. .
* *° αλλά γε πως μέμονας - . Μετατρέπεσθαι. αλλοιούσθαι.

Μενεαίνων.87 προθυμών. άπο του μενω μεναίνω, Μετενίσσετο. ” αντί του μετήλθε.

[και πλεονασμα του ε μενεαίνω. ] [ Μετεκίαθε. μετ ' αυτούς ήλθεν.

Μενoινω. το προθυμώ. και μενoινή, η προθυμία . Δίψα δ' ο κρήνην μετεκίαθε " -

παρά το μένω, το προθυμούμαι , μενωνή και κίω, κιάθω, ως διώκω, διωκώθω.]

» [τροπή του ω εις την οι δίφθογγον ] μενoινή. Μετεστείλατο. μετεπέμψατο. μετεκαλέσατο.

[ ως παρά την αγκωνος γενικήν αγκώνη και αγ- Μετεωροπολει. ουράνια περισκοπεί.

κοίνη, ούτω μενωνή και μενoινή.] και μενoινω Μετέσχεν.89 εκοινώνησε. .

δημα. Μετοχετεύσας. μεταγαγών.
Μερμαίρω. 9 το φροντίζω και μεριμνώ. και μερ- Μετοκλάζει.8' γονατίζει ή μεταχωρεί, παρά το

μερίζειν. παρά το μείρω, το φροντίζω, [ γίνεται έγκλαν και κάμπτειν τα γόνατα.

μέρος, μερίζω.] κα διπλασιασμό μερμερίζω,7° Μετεδίωξαν. διήλθον. α δε νήες πολλούς με

[καιτροπή του ε εις η μερμηρίζω. ] ο γαρ φρον - τεδίωξαν τόπους .

τίζων μερίζεται την γνώμην.

Μεταλλήσαι. " πολυπραγμονήσαι. και μεταλ Μετριοπαθείν.38 συγγινώσκειν. ή εκ μέρους τα

λεύει7 αντί του μεταφέρει. πάθη καταδέχεσθαι .

Μεταμαθείν. 2 και εστι μεταγνώναι. Μεθορμίζεται. μετάγετα.

[ Μεταμφίσκεσθαι. την εσθήτα μετενδύεσθαι . Μειδιω.83 το γελώ μικρόν τι. [παρα το μείων γέ

Μεταχρωννύντες, αντί του μετασχηματίζοντες. . γονεν. ο γαρ μειδιων μείονι κέχρητα γέλωτι.]

Μεταλλάξαντες. * αντί του μεταχωρήσαντες. Μειλίσσεται. το καταπραύνεται.

Μεταποιουμαι. Φροντίζω. 15 Μειονεκτεί. το ήττον φέρει. ή το ολίγον λαμβά

Μεταπεσείν. το απο δόξης εις ατιμίαν πεσείν. νει. ή το μείον έχει. παρα γαρ το μείον γέ.

και το εναντίον. γονε .

65. Msuúnucp] Philipp . IV , 12. Theodo -

Tet. πείραν έλαβον. Vide Welsten. ad h . 1. et

Irmisch . ad Herodian . I. p . 577.

66. αλλά γε πως μέμονας ] Leg. αλλ' άγε

• κ . μ . cx 1liad. η , ν . 36.

67. Μενεαίνων] Iliad. γ , ν. 379. et saep.

68. Mενοινώ] Ειymol. 596 , 38.

69. Μερμαίρω] Α . μερμερω. Simili vilio

apud Ηesych. μερμέρω. Μερμαίροντα Iliad. μ ,

V . 195.

70. μερμερίζω] Sic etiam Suidas. Unde

κερμηρίζω frequens apud Ηorneruun, metri cau -

sa . Vid . Eustath. 823, 13.

71. Μεταλλήσαι] Odyss. γ , ν. 69. al.

72. μεταλλεύει] Α . μεταλεύει. ut Ms. Cy

rill. Breun. male. Sapient. 1V , 12. ρεμβασμός

επιθυμίας μεταλλεύει νούν άκακον. abi oplime ex-

plicatur μεταφέρει. Ει XVI, 25. εις πάντα με -

ταλλευομένη. Conf. Suidam.

73. Μεταμαθεϊν] Vidle Suidam.

74. Μεταλλάξαντες] βίον , quae vΟΣ non

nunquam omittitur , seu zépar.

75. Μεταποιούμαι. Φροντίζω] Conf. Hesych.

Suid . Vide Wass. ad Thucyd . II, 51. et Ruhn

ken. ad Tirnacum v . μεταποιείσθαι.

76. Μεταναστεύου ] Psalm. Χ , 2 . Conf.

Ηesycli .

77. Μετενίσσετο] Iliad. π, V . 779. ubi v. μετε.

νείσσετο. Οdy83. 1, V . 19. Conf. Eustath. 1615, 34.

" 8 . αίψα δ ' ο κρήνην μετεκίαθε] Leg. αίψα

δ ' όγε. Αpollon. 1 , V . 1221. Κ . bis μετέκισθε,

Conf. Kuster. ad Suid. v . μετεκίαθον.

79. Μετεωροπολεί] Α . μετεωροπελεϊ. Κ . με.

τεωροπολεϊ , τηλ superscr. p. Suidas μετεωροπο

λων, τα ουράνια σκοπών. και μετεωροπορων. Νoster

respicit sine dubio ad locum Piatonis Phaedro :

τελέα μεν ούν ούσα ψυχή μετεωροπολεϊ τε και άπαν

τα τον κόσμον διοικεί.

8ο. Μέτεσχεν] Ηebr. II , 14. μετέσχε των

αυτών. De v . sequ. vid. Hesych.

81. Μετοκλάζει] Iliad . ν, ν. 281. Sequen8

fragin. in μετεδίωξαν habet etiam Phantorinus.

82. Μετριοπαθειν] IHebr. V , 2. μετριοπα

θεϊν δυνάμενος τοϊς αγνοούσι και πλανωμένοις. Conf.

Hesych . Suit. Pbauorin . Albert, Glossar . p . 173 .

83. Μειδιώ] Vid. supra μειδίαμα. ,
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Μείρεται.84 μερίζεται. από το μέρος γίνεται Μήδος και Μήδοι. εθνικά.

μέρομαι , και πλεονασμα του ι μείρομαι, και Μηδισμός, και τα των Μήδων Φρονών.

μείρεται . το δε μείρεται αντί του επιθυμείτε . [ Μηθυμναίος και Μηθωναίος, τοπικά.]

από του ίμερος γίνεται έμέρω και εκείθεν εμεί- + Μηκιστεύς. ο Ηρακλής. * +

ρομαι, εμείρεται, και κατα αφαίρεσιν μείρετα . + Μηλασπαίοι. εθνικόν. Η

Μεταδω. όπέρ τις έλαβεν απ’ άλλου. ως και ο Μηλοβοτήρ. και των προβάτων ποιμήν, μήλα γαρ

'Απόστολος:85 ίνατί μεταδώ χάρισμα υμίν τα πρόβατα.

πνευματικόν. τούτο δε λέγει, ουκ εμον τι δώ- Μηλιαυθμός. » η μάνδρα των προβάτων. παρα

σω, αλλ' όπερ και εγώ έλαβον. το μήλα και το ιαύω, και σημαίνει το κοιμάμαι,

Μετασχηματίσει. μεταβαλεί. Απόστολος :86 γίνεται αυθμος, η κοίμησις , και εν συνθέσει

θς μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως μηλιαυθμός. ως κλαίω, κλαυθμός.

ημών. 1 Μήλων. ο Ηρακλής. *+
( Επίρρημα.).

Μήν. χρόνος από συνόδου ηλίου και σελήνης επί
Μεγαροί. εις τα Μέγαρα.87

την εξής σύνοδον. ως παρά το κέφαλος κεφα
Μεγαλωστί. αντί του μεγάλως.

λήν, και ούτω και παρά το μείο μειών και κατά
Μεμελημένως. * πεπονημένως.

Μενούνγε.89 αντί του αληθώς. [ή το αληθές] ,
Η συγκοπήν μήν. αφ' ου και μήνη, [η σελήνη.]

' 11 το «A785!
λέγω υμίν.

Μηνιγξ. * ο του εγκεφάλου υμών.«δια το μένειν

Μέντουγε, πλην δια τούτο , ή ομοίως , ή ένεκεν εν αυτώ ή εν αυτη τον εγκέφαλον. λέγεται

τούτου.
γαρ και θηλυκώς.

Μεσηγύς, αντί του μεταξύ, η αντί του μέσον. Μηναγύρτης. " ο καθ' ημέραν οχλαγωγίας αγεί

Μεταξύ. εν τω μέσω.
ρων και συναθροίζων , και ψεύδη συρράπτων .

+ Μηνίσκος, κόσμος χρυσούς περιτραχήλιος το

Το Μ μετα του Η.
καλούμενον μανιάκιον.

Μηρός, παρα το μείρω, το μερίζω, μερος και
(' Αρσενικόν.) μηρός.

Μηδαμινός.°° από του μηδαμώς επιρρήματος, του Μήστωρ, και επιστήμων. παρα το μήδω, μήσω.
όντος από του μηδαμώς ονόματος , συγκείμενον και δυνάμενος μήσασθαι . μηδω δε λέγει το βου

από της μη απαγορεύσεις και του δαμος ” του λεύομαι .

ισοδυναμούντος τω τις. Μητροπάτωρ. 8 ο πάππος.

84 . Μείρετω] Εtymolog. 582 , 5ο. Conf.

Hesych. h. v. qui μείρεταιΓperisse videtur ali

cubi pro αμείρεται. Ρro εμεί ομαι Nicand. Ther,

ν . 402. Facit huc glossaS ee : μείρεται βου-

λεύεται. Leg. βούλεται . .

85. ο Απόστολος] Rom. 1 , 11 .

86. Απόστολος ] Philipp. III , 21.

87: Μεγαροΐ. εις τα Μέγαρα] Imo εν τοίς

Μεγάροις , nisi εις pro εν dixerit , ut seriores

Grammatici saepius. Aristoph . Acharn . V . 758.

Μεγαροί πως ο σίτος ώνιος.

88. Μεμελημένως] Conf. Hesych. Suid. με.

μελημένος. Ρlato Protagor. 344. b. πάνυ γαρ χα.

ριέντως και με μελημένως έχει.

* 89. Μενούνγε] Luc. XI , 28. μενούνγε μα.

κάριοι. Conf. Suidant et not . ad Ηesych.

90. Μηδαμινός] Εtymol. 586, 46. Ηesych.

Suid. άτιμος : ευτελής .

91. δαμός] Imo αμός.
92. Μηκιστεύς, ο Ηρακλής] Suidas Μηχ. όνε .

με κύριον. Iliad. 9, ν. 433. Schol. Lycophr. ν.

65ι. Μηκιστεύς, ο Ηρακλής, τιμάται παρ' Ηλείοις.

93. Μηλιαυθμός] Εx Lycophr. V. 96.

* και μηλιαυθμών ήδε χερσαίας πλάτης.

V . μηλιαθμών. Schol. μανδραν των προβάτων. Vi

tiose Lycophronis locumlaudat Εtymol . 586, 33.

94. Μήλων. ο Ηρακλής] Vide Polluc. I, 31.

et Hesych .

95. κεφαλήν] Α . D . κεφαλή. Vid. Εtymol.

586 , 39.

96. Μηνιγξ] Α . μήνυξ. Conf. Hesych.

97. Μηναγύρτης] Vide Hesych. Suid. ibi

que VV. DD . et Ruhnken . ad Timaeum p . 11.

Conf. Scliol. Sophocl. Oed. Tyr. ν. 388.

98. Μητροπάτωel liad. λ , V . 224.
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θέντα.

Μήτρως, και της μητρός αδελφός. . + Μηνοδώρα. Μητροδώρα.Η

, δς μήτρας ήν Ιπποδάμοιο. * Mήρινθος, σπαρτίον , σχοινίον.

Μηχανογράφος.19° ο κακα συρράπτων και τε. Μήτις, η βουλή. '

χναζόμενος. Μήτηρ. ° η μαστεύουσα τα προς τροφήν τοϊς κυη

Μηλάτης, ο ποιμήν.' θείσιν. ή ότι μαστεύει και ζητεί τα γεννη

[ Μητιέτα. βουλευτικώτατος. Ησίοδος : 2

– εξείλετο μητιέτα Ζεύς.] Μήτρα, επειδή μήτηρ έστι του γεννωμένου. ως

( Θηλυκόν.) . παρά το πατηρ πάτρα, ούτω και παρά το μή
Μηλωτή. το των προβάτων δέρμα.

της μήτρα.

Μηλοσφαγίαι. θυσία προβάτων. - Μηχανή. κατασκευή. oίμαι παρά το μήδω." μη

Μηλάνθη και μηλολόνθη, είδη βοτανών. σω, , . εξ ου και το μηχανόωντο , αντί

Μήλη.* ιατρικών εργαλείον, δι' ης ψηλαφάται τα του ελεημνήσαντο και κατεσκεύασαν.

πονούμενα. μηλούν γαρ το ψηλαφαν λέγουσι. Μήτηρ. παρα το μώ, το ζητω. η υπό των τέκνων

και μήλωθρα τα πορφυρά βάμματα. ούτω Σέ ζητουμένη. ” το μη η, διατί ; έκ του μω, μήσω

λευκος. ο δε “ Ωρος ο Μιλήσιος παρά το μήδη, μέλλοντος. τε μονοσύλλαβα δια του η έχουσι

η πολλών κατα ιατρικών εργάτις. τον μέλλοντα.

[ Μηλυρίς, η άκρα. ] ( Ουδέτερον.)

Μηχανορραφία. επίνοια , ή κατασκευή κακών. Μήδες». 4 τα βουλεύματα, παρά το μήδω, το βου

Μήκων. είδος βοτάνης. παρά το μήκος μήκων. λεύομαι. μήδεα δε, τα αιδοία , παρά το μέδειν

λέγει δε την κωδέαν. και άρχειν της γεννήσεως.

1 Μηλία. κόπρος. Η Μήκος και μήκιστον. και ευμηκότατον. * * παρα

Μηονία. η Λυδία. 1 . το εις μήκος εκτετάχθα. λέγει δε το ** μακρό

ή Μηλίς, χρώμα. Η . τατον.

Μήδεια. γυνή. Μηδία δε χώρα , ι. Μήλο:.15 τα πρόβατα, οι μεν φασίν από του μη

κασία, όπερ ανάρμοστον. άλλοι δε απο του

Μηνις, η οργή ή χολη επιμένουσα, ό εστι μνη- μηλώδη καρπον έδεσθαι. "Ατταλος δε παρα τον

σικακία. είρηται δε παρά το μένειν και τη μνή- μαλλόν. εγω δέ φημι, μάλλον από του μήλα

μη παραδίδοσθαι. * ο μαλλος είρηται. αλλα από του μέλω, μέλο

Μήνη.? η σελήνη. από του μη μένειν εν ταύτα, μας , γίνεται μήλον και μηλα. επιμελείας γαρ

αλλα ποτέ μεν μειούσθα , ποτέ δε αύξεσθαι. ήξίωνται.

Μήλος, νήσος, και
λή επιμένουσα, ό έστι μνη-

Αλλόν. εγω δε φημι, μάλλον και μελω, μέλο

99. μήτρως ήν Ιπποδ.] "Εκτορος ιπποδ. Ιliad.

* , V . 17.

100. ΑΙηχανογράφος] Exempla vide apud

Hesych. et Suidam .

1 . Μηλάτης, και ποιμήν] Ηinc Hesych. Boeot.

μηλατάν. Εustath. 877, 50.

2. Ησίοδος] Oper. V. 104.

3. Μηλάνθη – βοτανων] Vulgo longe aliter

exponitur. Conf. Hesych . Suid . et H . Steph.

Tom . II, 1638 . Quam inam Suidas quoque ad

dit , μηλολόνθην esse είδος άνθους. Conf. Cangium

h . ν .

6 . κωδέαν ] Α . Κ . πι κώδια.

7. Μηλία . κόπρος] Non integra haec sunt.

Puto legenduκι μηλέα , καρπός , quamquam non

placet καρπός. Pos8et ctiam μηλεία" κόπρος , scil.

των προβάτων.

8 . και - παραδίδοσθα ] Α . και καιρον επιτη

ρεϊ . Conf. Etymol. 579, 38. 583, 20.

9. Μήνη ] Easdem augas habet Εtymolog.

583, 19.

10. Μήτηο] Ειymol. 584, 48.

11. oίμαι παρά το μήδω] Εtymol. 585, 18.

- 12 . μηχανόωντο] Jiad. 9 , ν . 171. al .

13. ζ τουμένη) eliqua non habet Κ . Εty

mol. 584 , 46.4. Μήλη] Εtymol. 583 , 47. sine Gram-

maticorum nominibus. Conf. Suidam, Hesycli.

et H . Steph. Ind.

5 . Μηλυρίς. η άκρα] Sic etiam Phanorinus.

Scd corrupta videntur.

14. Μήδεα Ειymol. 583 , 33.

15. ευρμηκότατον] Pro ευρμηκέστατον. Ρro

xime sequ. destint etiam a Cod. Κ .

26. Ma ] Totidem verbis Etymol. 584, 11.
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Μήλωθρα. τα πορφυρά βάμματα.

[Μηλόν." αργόν· νωθρόν.) ,
Μηλόβοι ν. το καλώς τρέφουν τα πρόβατα.

18 μηλόβοτον πεδίων διήλθομεν.

Mήρυμα, το έλκυσμα. κυρίως δε το ξινόμε.

νον. από δε τούτου σημαίνει και το κλώθω.

από του της υποστατικής υπάρξεως εις μείον

και έλαττον έλκεσθαι. οι δε μόρημα. ° επειδη

δια πόνου εργάζεται, μoρεϊν γαρ το πονείν. και

μηρύσασθαι αντί του υφάναι και κλωσα. Ησίο-

στήμονι δ' εν παύρω πολλήν κρόκα μηρύ-

σασθαι.

και μηρυμα το νημα. του Ψελλού :24 μήρυμα,

νημα, κάταγμα φωλεος, μυεξία.

[ Μηχάνημα, κατασκευή , το τέχνασμα, και το

στρατήγημα.]

(“Ρήμα.)

Μήδω. ” το βουλεύομα. παρά το μήθω το δη

λούν το μανθάνω. ούτως 'Απολλώνιος.

Μήθω. το μανθάνω.

Μηκύνω. εις μήκος άγω. .
Μηνιεϊ. 4 οργίζεται. επιμένει τη χολή και τη

οργή , μνησικακεί.

Μηνύω. παρά το ανύω. τροπή του α εις η , και

πλεονασμό του μ , μηνύω. ούτω Θεόγνωστος.15

[ Μηνίσω. το οργίζομαι . παρά το μήνις μηνία,

μηνίσω , ως κόνις, κονίω , κονίσω. ]

Μηρύω. 8 έστι τα άρμενα συνάγω.17 από του μέ.

ρος μερύω και μηρύω, ως πλήθος πληθύω.

[ και μηρυμα το νημα. και μηρύσασθαι αντί

του υφάναι και κλωσαι.** Ησίοδος :

στήμονι δ' εν πούρω πολλήν κρόκα μηρύ

σασθα.]

Μηρεσθα.29 συνάγεσθαι , κλόθεσθαι.

Μηρυκίζω. ° εις μικρα κόπτω. από του μηρύω.

Μητίω και μητιόω. ως απο του κόνις κονίω,

και δημις δηρίω, ούτω και μήτις μητίω. ή εξ

ου και μητιόωντο. " σημαίνει δε το βουλεύω

και μηχανεύω.

Μηχανάται. τεχνάζεται. ( και αντί του στρα

τηγείτα.32

( Επίρρημα. )

Μηδαμή. αντί του μηδαμώς.

Μηνοειδώς, δίκην σελήνης.

Μή νυ τοι. ” ουδαμώς σου.

Το Μ μετα του Ι.

('Αρσενικόν.)

Mιαρός. * παρα το μιαίνω, ή παρα το μία γέ
γονε παρώνυμον μιαρόν, ως σκια σκιαρόν. οίον

ει και μεμονωμένος, και ουκ άν τις επί το αυτό

συνέλθη δια το μίσος . .

Μιαιφόνος. ο φονεύς. από του μιαίνεσθαι τω

φόνων.

Μιγάδες.35 οι εν τοις κοινοβίοις και ταϊς πόλεσι.

Midocs.

α
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17. Μηλόν] Εadem habet Phantorinus. Sed : 26. μηνίσω - κονίσω] Sine dubio pro μη

suspecta sunt. Hesych. 'Aργός » μιλός : βραδύς. νιάω - κονιάω. Ηesych. μηνιάσας: Οργισθείς. Εμ

Ιdem infra : μιλλός • βραδύς. Schol. Nicandri : stath. 95. των τινες ύστερον Αττικων μηνιαν είπον,

Μώλος" βραδύς · νωθής. An igitur legendum μιλ. ως βοαν, και μηνιώντες. Conf. 224 , 2 . Vide ta

λός ? Conf. Hesych. ν . νωχελής et νωχέλεια . men Suidam ν . μηνίω.

18. μηλόβοτον πεδίον] Εx poeta nescio quo 27. Μηρύω - συνάγω] Οdyss. μ , ν . 17ο.

depromta videntur. Habet etiam Phauorinus. εστία μηρύσαντο. Εustath. 1710 , 4ο.

10. Μήρυμα] Etymol. 584, 20. Conf. H . 28. κλωσαι ] Reliqua des. a Cod. K . He

Steph. Ind.
siod. Oper. ν. 536. . Conf. supra v. μήρυμα .

20. μόρημα] Α . μόρυμα.
29. Mήρεσθαι] Pro μηρύεσθαι.

3ο. Μηρυκίζω] Εtymol . 584 , 38.

21. Ησίοδος] Oper . V . 536. Conf. paulo 31. μηπιόωντο Πiad. μ , ν. 17.

post ν. μηρύω. "
32. στρατηγείτα ] Scil. plene : μηχανάται πό

22. Ψελλού ] Deest nomen Pselli a Cod, κ . λεμον.

et versus legitur post μηχάνημα. Laudatur ad 33. Μη νύ τοι] Iliad. α , ν. 28.

Hesych. ν . μήρυγμα. Conf. infra ν . μυωξία. 34. Mιαρός] Εtymol. 587, 15.

23. Mýdw ] Etymol. 583, 52. sine nomine 35. Μιγάδες ] Conf. not. ad Ηesych. Meas

Grammatici. Cyrillius , ut Noster . Nempo τοίς εν κοινοβίοις

24. Μηνιεϊ ] Malinι μηνίει. Οdyss. 3, ν . 14. oppon, οι μονασται . Νon dubito enim, quin ex

- 25. Θεόγνωστος] Plhauorinus Θεόγνωτος. aliquo scriptore ecclesiastico glossa depromta

sit.

-
-

-
-

-
-

-
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Μίδας, κύριον. ο χρυσομανής.

Μιθρος.18 ο ήλιος.

Μιθριδάτης, κύριον. .

Μικρολόγος, ο φειδωλός.

+ Μίκκος. 17 ο μικρός

- τοίς μίκκοις μίκκα διδoυσι θεοί.

ούτω Καλλίμαχος. ή .

Η Μίλος. όνομα νήσου.Η

Μικρός, παρά το μείον, μέλος και μήίον, μηύρος

και συγκοπή μικρός.18

Μιλτοπάρειος. » ερυθρος τας παρειάς. μίλτος

γαρ είδος ερυθρόν.

Μίν. αντί του αυτόν.

Μίνως. ” κύριον. Μίνως και Ραδάμανθυς κριτα

των εν άδου κατά την μυθοπλαστίων των Ελ-

λήνων. [έστι Μίνως και ' Αττικώς κλίνεται του

Νίίνω, ώςπερ ο λεως, του λεώ. παρά το μίμνου

γέγονε Μίμνες και Μίνως· ή παράτο ίς, ίνος,

ένως , και πλεονασμα του μ Μίνως. το δε μί

μινω, ο σημαίνει το καρτερώ , παρά το μένω.]

[ Μινωίδης, ως ήρως , ήρωος , ηρωίδης.]

Μιξίας.*" κύριον. παρα το μίσγω Μιξίας, ως

σωζω Συσίας, λέξω Λεξίας.

Μισθός. κυρίως ο εις μηνα κατατιθέμενος " κα-

ταχρηστικώς δε ο εφ'ημέρας. ή παρα το πεί

σω πιστος και μισθός εν ώ τις πείθεται.

Η Μίτος, το υφαινόμενον εν τω στήμονι πλαγίως

μημα.

Μινυνθώδιος. και ολιγοχρόνιος.

' ( Θηλυκόν.)

Μίδεια, πόλις. 15 "

Μίλητος, πόλις.

Μίλεία. * πόλις ούτω καλουμένη.
Μίνθη. ήδύοσμος και καλάμινθος. [άγριοηδύο.

σμος. ]

Μισγάγγεια.18 τόπος κοίλος, εις δν καταφερό

μενα τα ύδατα εκ των ορων συνίσταντα.

Μιτυλήνη, νησος.

Μίτρα.17 η πολεμική ζώνη η δια μίτου υφαινο

μένη. εφορείτο δε εσώτερον της λαγόνος χάριν

ασφαλείας. ή χαλκή λεπίς. "

Μίαν σαββάτων, την κυριακήν καλεί ο 'Από

στολος. ** μίαν, σαββάτων έκαστος υμων τιθέ.

τω θησαυρίζων παρ' εαυτώ. προτρέπει, ελεη

μοσύνης τους Κορινθίους από της ημέρας.

( Ουδέτερον.),

Μίλιον. μέτρον γης,

Μίλινον. χρωμα.

parua terra exÚd dose of
Etymol. 587. . miessit. Gregor. Naz. Orat. XX . TOù tolvuy onuexoü vixi parua terra contentus. Conf. Eustath . 610 ,

βίου και του μιγάδος μαχομένων προς αλλήλους ως 28. qui scribit μικύλλος.

τα πολλά. et statim post: ασκητήρια και μοναστή- 38. μικρός] Supple ex Etymol. 587, 39.

ρια δειμάμενος μεν, ου πορω δε των κοινωνικών και 39. Μιλτοπάρειος] Κ . τη ει superscr. η. νήες

μιγάδων. pochtonenou sewel apud Homer. Iliad . B , v . 637.

Ο 36. Μίθρος] Imo Μίθρας aut Μιθρης. Χe 40. Μίνως) Είymol. 588 , 23.

noph. Cyrop. VI, 5 , 18. Occ. 4 , 21. Conf. . 41. Μιξίας] Εtymol. 588 , 33.

Wessel. ad llerodot. I , 132. 42. Μισθός] Εtymol. 588 , 56.

37. Μίκκος] Εtymol. 587, 36. idem fra 43. Mίδεια . πόλις ] Menioralur liad. β ,

gmentum habet. Male pro μίκκους μικρούς ct μι- ν . 5ο7.

κρα cx eodem v. Artemidor . Oneir . Lib. IV, 86. 44. Μίλεια]. Κ . μίδεια .

Idem Callim . in Cerer. v. 111. mures Inpice mix 45. Μίνθη – άγριοηθύοσμος] Est enim agre

x4 vocat. Mírxos eliam Suidas, sed reclius scri- stis seu degener idubonov species.

bitur μικκός , οξυτόνως, ut non scnnel apud Τheo- . 46. Μισγάγγεια ] Α . Μιγάσγεια. Μισγάγγεια

critum, apud quem etiam μικκον attucrD. , οδ. Suidas et Ρliot. Lex. Ms. Μισάγγια Ηesych. Μι

Eustath. 217, 29. μικκόν: "Ίωνες. Contra Bocot.ot. Gydyneca Homer. Iliad . d, v . 453. Vide ibi Eu
apud Aristoph. Acharn. v. 909. Obiter enicn

statii, 492 , 26 . et 497 , 16. 19.
dabimus Ηesychium. Μικύθιον. το μικρών και νή

πιον. Salmas. όνομα κύριον. Sed leg. Μικκύλον.
47. Μίτρα] Vide Scuol. Iliad. δ, ν. 187.

Moschus I, 13. de Aniore: et conf. Hesych .

Μικκύλα μεν τήνω τα χερύδρια μακρα δε 48. ο Απόστολος] 1. Cor . XVI, 2. Vide

βάλλει. Τheophylact. ad h . 1.

Ει Callim.in pracstantissimo Epigramm.ΧΧVΙΙ, 49. Μίλινον. χρώμα] Suspicabar μιλτινον a

3 . γαία φίλη Μίκελος. ubi Μίκυλος putatur vul - μίλτος. Ρlutarch. Quaest. Rom. ταχύ γαρ εξαν

go nomen poelae. Sed vertendum est potius: 9εί το μίλτινον. Sed Εustath . 1822 , 22 . μίλαξ.

Τom. Ι1. Rrrr
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( Επίρρημα.)

Μίγδην. αναμεμιγμένως.

Μιξ και αναμίξ.

Μίνυνθα. επ' ολίγον.

Μιλίγματα. ° δαιτος λείψανα , και το σταϊς, και

κατέμασσον τας χείρας και το λείπος απέψων.

* Μιλιαρήσιον. 1 και

Μιμηλόν. το μιμητικόν.

Μιμαίκελλον, το σούρβον.52

Μίσος, η προς το αηδες αλλοτρίωσις. και η του

λυπούντος αποστροφή, παρά το μή ίσος είναι.

[ Μιτατώριον. ”]

. ( Ρήμα.)
Μιλίζω. * μετρώ.

Μίμνουσιν. * εκδέχονται.

Μένουσι, καρτερούσι. και μίμνω παρά το μένω.

Μινύθω. ελαττω. ** φθείρεται γαρ το τοιού

τον. *

Μινύρεται. 7 ήσυχη κλαίει, θρηνεί. [ και μινυ

ρίζω 58 το ήσυχη κλαίω και θρηνω.] ή από του
"

μύρω, δε σημαίνει το κλαίω, εξ ου το μύρεσθαι
1. Η

κατα αναδιπλασιασμόν μορμυρίζω. ή παρά το

μύω μυίζω, και μυρίζω, και κατα αναδιπλα

σιασμον μυμυρίζω, και τροπη του μ εις ν και

του υ εις ι μινυρίζω.

Μίστυλλον.59 εις μικρα κατέκοπτον. παρά το

μελών και το τίλλω , το κόπτω, γέγονε μίστος

και μίστυλλον.

Το Μ μετα του Ν.

('Αρσενικόν.)

Μνήσταρ. και γυναίκα προς γάμος μνηστευόμενος.

[ Μνησιστράτειος.“ο και του Μνησιστράτου οίκος.]

Μνήσος:οι Μνηστείδης. ονόματα κύρια.

Μνήμων. 63 ο προεστως και επιμέλειαν ποιούμε.

νος φόρτου, δν ημείς επίπλουν καλούμεν.

( Θηλυκόν.)

Μν
Μνημοσύνη. 4 υπόμνησις, μνήμη. παρα το μνή

μη μνημοσύνη. το δε μνήμη παρά το μένω, με

νήνη και συγκοπη μνήμη.

Μνηστή. η μνηστευθείσα γαμετή.

- μνηστης αλόχοιο. »

Μνησικακία. μνήμη παρακολουθησάσης οξυχο

λίας επί τω ανταποδουνα τω διαμαχεσαμένα.

( Ουδέτερον.) :

Μνία. 86 τα βρύα.

βοτάνη , ή κατά τον τεχνικών μίλιναν κρώμα παρο.

νομάζεται.

5ο. Μιλίγματα. δαιτός λείψανα] Distingue

κιλίγματα δαιτός » τα λείψανα. Εtymol. 587, 48.

Sunt sine dubio postrema verba hexametri, ut

μειλίγματα θυμού Odyss. * , V. 217. Conf. Plia-

vorinum .

5ι. Μιλιαρήσιον ] Habet etiani K . sine ex -

plicatione. Phauorinus sine distinctione : Με.

λιαρήσιον, μιμηλον το μιμητικόν . Sed lhacc nihil

faciunt all μιλιαρήσιον. Gloss. Basilic. μιλιαρίσιον•

στρατιωτικών δωρον το χιλιοστών της του χρυσού

ait pas. Vide Cangium h . v. Sed ex h . I. lu

culcnter apparet, Phauorinum exscripsisse non

strum .

52. Mιακίκυλλου, το σούρβον ] Consentit Cy -

rillus meus. Vide Cangium . v. et Hesych . v.

κιμάκυλον pro μιμαίαυλον.
.

53. Μετατώριον] Vide Cang. ν . μετάτον.

54. Mιλίζω ] Vide Cangituin post V . μίλισν.

55. Μιανουσιν ] Spectatur: Iliad. μ , ν . 133.

άνεμον μίμνουσι και υετόν ήματα πάντα. ,

56. Μινύθω] D . μινύνθω.

57. Μινύρεται] Sopίiocl. Oed. Col. v. 67ι.

- ένθα λίγεια μινύρεται θαμίζουσα μάλιστ' αηδών.

Conf. Schol. Αristopli. Eccles. V . 875.

58. μινυρίζω] Εtymol. 588 , 18. Eustalli.

126 , 36. 273 , 4 .

59. Μίστυλλον] Γιymol. 589 , 6. pro μί.

στoς, είστος. Α . μίτος. Malinι μιστός. Conf. Schol.

Aristoph. Equit. 824. :

6ο. Μνησιστράτειος] Conf. Suidam ν . Μη

σιστράτιος.

' 6ι. Μνησος] Memoratur: Iliad. Φ , ν . 210.

Α . μνησθος.

62. Μνηστείδης] Suidas Μνησιθείδης. Saspi

cor Myncitros.

63. Μνήμων] Ad Odyss. 9 , ν. 163. φόρτου

τε ενήμων, και επίσκοπος ήσιν δδαίων. Vide ibi

Schol. et Eustath . 1590 , 3 . Etymol. 589, 19 .

6 . Μνημοσύνη] Εtymol. 589, 16. liad. 9,

V . 18ι.

65 . μνηστής αλόχοιο άλόχου Iliad. λ, ν . 242 .

Οdyss. λ . v. 16. Sed Cod. K . μνηστω, αλόχις.

An μνηστη αλόχιο ? Iliad. ι , ν . 552.

66. Myix ] Vid . Hesych. Suid . et H . Steph.

Ind. Cyrillus meus: povídci goe Béveka
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Μνεία 67 δε , η μνήμη, δίφθογγον. από του μένω

μενία , * και καθ' υπερβιβασμος μνεία , και

συναιρέσει μνεία.

( Ρήμα.)

Μνάται.88 μνηστεύετα.

M5 ησάσκετο. Η εμέμνητο. εμνηστεύετο. 7°

Μνίω. το εσθίω. "+

Μνώοντο, εινηστεύοντο. 72

Μοίριχος : Moίρις: Μοιξαγένης " Μοιροκλεύς.

ονόματα κύρια.

Μοιχός. ” επί μεν του ασελγούς δίφθογγον. παρα
το είκω , το πρέπω , ρηματικών όνομα οίκος και

μετα του στερητικού ν νοικος , και τροπή του

και εις μ και του και εις και μοιχος , οιονεί και έστε

ρημένος και εκτός αν του είκότος. μυχος δε, και

ενδότατος τόπος, ψιλόν, παρα το νυξ , νυχος,

και μυχός.

Μολόχ. όνομα ειδώλου.

+ Μόλυβδος, παρά το μoλείν εις βάθος.Η

+ Μολίων.78 ο μαχητής.1

Μολοβρός. ” ο πτωχός. παρα το μολεϊν είς βο.

ραν και τροφήν.

Μόλιβον. μόλιβον μεν "Ομηρος8° λέγει, και ίσως

Ιακόν έστιν , οι δε Αττικοί μόλυβδον και μου

λύβδινον. το δε μολυβουν εσχάτως βάρβαρον .

[ Φορμίων• " τρείς έφη στήσειν τρίποδας, έπειτ'

έθηκεν ένα μολύβδινον. Κρατίνος :

- φαίνεσθαι χρυσών

κατ’ αγρούς δ' αύθις αυ μολυβδίνην.]

[ Μόμμιος.83 κύριον.)

Rrrr 2

Το MI μετα του ο.

('Αρσενικόν.)

+ Μογιλάλος.

Μόγος και ταλαιπωρία. κάματος. παρα το οιμωγη

μόγος. ή παρά το μη εαν την ψυχήν γέννυ-

σθαι. και μογοςτόκοι * α μόγον ταϊς τικτού.

σεις ποιουσα .

Μοδηγός. τοπικόν.

1 Μάθαξ. και πλούσιος.75 +

Μοθωναίος. από Μοθώνης.

Μόθος.78 μάχη, πόλεμος, παρά τον μολυσμών

των φόνων. ή παρά το ομου θεϊν τους μαχο

μένους, και εις ταυτο εντρέχειν.

ΥΓ .

Σ

67. Μνεία] Εtymol. 589, 14. 6. M69ος] Εtymolog. 589, 54 . Eustath.

68. Mναται] Odyss. π , V. 17. τ , ν. 529. 669, 43. In fine pro εντρέχειν κ . τρέχειν. Μa- .

69. Μνησάσκετο] Iliad. λ , V. 565. μνησά- lim συντρέχειν , ut Elyinol.

σκετο θούριδος αλκής. 77. Μοιχός] Εtymol. 589, 33.

7ο. έμνηστεύετο] Vide statim post in μνώοντο. 78. Μολίων] Vide Hesych. V . Moλίονες ibi

71. Mrów , tó és Jiw ] Sic etiam Suidas et
Suidas et que Phot. Lex. Ms. Spectat utraque glossa ad

Hesych . Videtur pro pów seu usiw . Sacpius
Iliad. λ , V . 749. 'Ακτορίωνε Μολίσνε. Εustath.

enim n et , permutantur a scribis. A piw , més
2 882 , 21. έτεροι το μολίονε επιθετικώς νοούσιν, ίνα

μισται , πιστός μισούς , μιστύλλω, μέω, μείω,
ω, η λέξις δηλη τους μαχίμους και ορμητικούς. Μολίο

να λ , ν. 322. .
μηϊω.

* 72. Μνώοντο. έμνηστεύοντο] Iliad. λ, V. 287.
79. Μολοβρός] Οdyss. , ν. 219. σ, ν. 26.

την πάντες μνώοντο περικτίται . Recordantur, Apol -
í

DCI
Schol. Nicandr. Ther. v . 662. Etymol. 590, 5 .

lon. II, 864.
8ο. " Ομηρος] Iliad. λ , ν . 237. Scd Eu

stath. 1340, 3ο. Αίλιος Διονύσιος φησίν, ότι μόλυ
73. Μόγος] Εtymol. 589, 5ο.

βδος δια του ν και δ , όθεν δηλαδή ομοιόγραφος και
4. μογοστόκοι) Ειλείθυιαι. liad. λ , ν. 27ο. μολύβδαινα [Iliad. ω, ν. 8ο.]. εν δε τω : μόλιβος ως

ubi vere sunt dolorum ereatrices , πικρας ωδίνας , έτράπετ’ αιχμή Iniad. λ , ν . 237.], δια μέτρον, φα ..

έχουσαι , non autem τους μόγους κουφίζουσαι . Conf. σιν, ούτω γέγραπται · έπει και "Ίωνες ομοίως 'Αττικούς

Diad . # . y . 187 . ibique Schol. Eustath . 422, 30 . nóaußdor aišyovoiy. Conf. interpr . ad Moerid .

843, 54. 6ο. ct Ηesych. Vide infra μογοστόκος. p . 256. Quod porro εσχάτως βάρβαρον dicit μο

.. 75. Μόδαξ. και πλούσιος] Αut valde errauit, λυβούν, si est idem quod μολύβδινον, falsum di

ant in v. πλούσιος 1atet vitium. Leg. forte και μη cit. Pherecrat. apud Schol. Aristoph . Equit. 759.

πλούσιος, [ ευτελής.] ant και παιδιδούλος i. e. παίδων. και δη δελφίς έστι μολιβδούς. Vid . Wesseling. ad

Conf. Hesychium ibique not. Meurs. Misc. La- Diodor. Sic. II. c . 10 . p . 125.

con . II, 6 . Perizon. ad Aelian. V . H . II, 43, et 8ι. Φορμίων] κ . φορβίων. Ιdem pro ένα, ένη,

Casaub. ad Athenaeum Lib . VI. p . 272. 82. Μόμμιος] Κ . Μόμμι,
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λος. 83

Μολυσμός, από του μολύνω. οι δε από του μέ. Μέσων. ξυλίνην οικίαν." ή το ξυλόκαστρον, και

μόσυν, και κλίνεται του μόσυνος. ως Φόρκυν,

Μόνιτος Μοναίσης, κύρια.
Φόρκυνος. [ παρα το μω, το συντιθω.]

Μοναχός, ο μόνο το θες ζών. Μόρφνος. " είδος αετου, παρά την όρφνην. οίον:

Μονιμώτερος. βεβαιώτερος. .
νύκτα δι' ορφναίην. * *

Μονότροπος. ο μονολόγιστος. ** πλεονασμό του με μόρφνος , ένα σημαίνει και μέ

Μονήρης. 85 και μοναδικός βίος. λας. ή παρά τον μόρον και το φόνος , κατα

Μοναδικούς αναχωρητές. ή απλώς μονάζοντας. συγκοπήν των δύο το μόρφνος, οιονεί και επιφέ

Μονόζωνοι.86 μάχιμοι, ή ευσταλείς και κουφοι ρων τους όρνισι φόνον.

στρατιώται.
Μοχλός, παρά το διού έχειν την κλείν.

Μονόκερως, ζώον, την δύναμιν άμαχον 87 και ενυ- Μοχθηρός. πονηρος, επίπονος.

πότακτον τους ανθρώποις. ου γαρ δήσεις αυτόν. Μονογενής. ου άλλος ου προετάχθη, και μεθ'

φησίν , ιμάντι, ουδε κοιμηθήσεται επί φάτνης.
εν έτερος ου γέγονεν.

Μουνος και μόνον, το μονοειδές. Ησίοδος : 4

Μονητάριος. 88 και το κέρμα εργαζόμενος. .
ουκ άρα μουνον έην ερίδων γένος - ,

Μονόλωπα. μονοχίτωνα. λώπη γαρ το ιμάτιον.
. (Θηλυκόν.)

Μόρος. 89 ο θάνατος, παρά το μείρω, το μερίζω, Μογοστόκος.25 η εν τω τίκτειν κακοπαθούσα, ή

γίνεται μόρος. ως σπείρω, σπόρος, και με μερι η μόγον ταϊς τικτούσεις ποιουσα. μογοστόκος

σμένος τοις πάσι. και μόρος η κακοπάθεια , Ειλείθυια.

• και μορησα το κακσπαθησα. Μογηραν, επίπονον.

Μορώεις. ° ο μετα κόπου εργασθείς τόπος. Μοθόνη και Μοθωνία, ονόματα χωρών.

83. μέλος] Εtymol. παρά τον μώλου 59ο, 17. Clem. Αlex. Strom. VΙΙ, 314. 52. Hemsterhus.

Ηinc apud nostrum lege μόλος , 1. α. μώλος. ad Lucian. I. Tin, 154.

84. μονολόγιστος ] Ignorant h. V . Lexica; 86. Μονόζωνοι] Conf. Hesych. Suid. ct Biel .

apud Ηesych. enium legitur quidem, μονολόγι- in Thesauro , item Suicecruin.

στος• μονόκλoνος, sed sensu alieno 4 μονότροπος. 8 . Μονόκερως - άμαχον] i. e. inexpugna

Nisi Movóxhoros est homo asper , morosus, qui bile , ut Xenoph . Cyron . vi, 1 , 20. mulierem

solus semper litem et turbas excitat; quod non

alienum a μονολόγιστος et μονότροπος. Μονότροπος est referenda ad Ιob. XXXIX, 9 . 10. cuius loci

enim denotat hominem a multaruun rerum cura
verba paulo liberius excitauit. Vide Olympio

alienuin et inimicuum της πολυπραγμοσύνης , εν μό
- dor. ad h. 1. et conf. Suidam.

νου λογιζόμενον. Suidas μονοτρόπους dicil τους ένα

σκοπόν έχοντας και τους [f. της αρετής μόνης επιμε
88. Μονητάριος] Vide Suidam et Cangium.

houpévous. Proprie enim denotat hominem , qni 89 . Mόρος] Ειymol. 591 , 4.

vita simplici et solitaria utitur , (vid . Hesych . 9ο. Μορώεις] Leg. μoρoεις. Vid. Schol. Iliad.

et H . Steph. Thes. Toιn. II. C. 1638.] in pri- ξ, ν . 183. Odyss. σ, ν . 297. Eustalli. 976, 4ο.

mis coelibcm, ut in Vit. Ηomer. Herodot. S . 4. 91. Μόσυν. ξυλίνην οικίαν] Αut ξυλίνη οικία ,

deinde de ingenio et moribus in utramquc par - aut scribc pécuro sen potius mécouru . Vide

tem , vel candidum , simplicem , vel etiam mo. Schol. Apollon . II , 379. 1018. not. ad Hesych .

rasn, σκληρόν et δυσπειθή και προς πάντα αντι- ct Steph. Byz. V . Μοσσύνοικοι.

τείνοντα, unde fabulae titalian fecerunt Μenan 92. Μόοφνος] liad. ω , ν. 36. Vide ibi

der et Anaxilas. Conf. Casaub. ad Athen . VI. Schol, ct Eustath. Aristot. H . An. IX , 32. Plina

p . 248. C. Clem, Αlex. Strom. V . p . 245. [680.] Η . Ν . Χ , 3 . Εtymol. 591 , 15.

τα φανερα μονοτρόπως κατανοείσθαι. Suidae glossa 93. νύκτα δι' ορφναίην ] Iliad. και, ν. 83. 276. al.

referenda ad Ps. LXVII , 7. ubi respondetHebr. 94. Ησίοδος] Oper. V. 11.

η ». Vid. Bochart. Ηier . 1 , 2 , C. 45. p . 491. 95. Μογοστόκος ] Vide supra V . Mόγος. Ιliad.

85. Movnons] Conf. Hesych. et Suidam . v . 187. 1 , v. 103. l'ost hanc glossam in

Laudat hic locum ex aliquo scriptore Eccles. Cod . K . temere repetita quae supra leguntur

nisi fallor , Synesio . Pallad. Hist. Laus. p . 4 . v . moovy.
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Μοίρα.96 ως από του σπείρω γίνεται σπορα, και Μορία. η αγριελαία. οι μεν πάσαν ελαίων ούτω

απο του καίριο κουρα , ούτω και από του μεί καλούσιν , οι δε τας ιερας τω θεώ, εκλήθη δε

ρω, το μερίζω, ώφειλεν λελέχθη μορά · αλλ' μορία , οι μεν , ότι δημοσίαν μοίραν εκ των καρ

επειδή η μορά τάγμα εστί παρά Λακεδαιμο πων ελάμβανον , Ζήνων δε ο Μύνδιος , ότι το

νίοις, τούτου χάριν προ αντιδιαστολήν τούτου βρύον των ελαιων εκαλείτο μόρον , ένθεν αι

εβαρύνθη, και εγένετο μόρα και πλεονασμα ανθουσαι έλαια μόρας ελέγοντο.

του ι μοίρα. η δε μοίρα σημαίνει τρία : το ορφή. το καθ' εαυτό ον κοινωνίας ετέρου εις

καθήκον, οίον το είναι μη δεόμενον, παρά το μείρω, μερίζω,

- κατα μοίραν έειπες.97 μορη και μορφή, πλεονασμα του φ. ” [ μορφη,

την ειμαρμένην , οίον η κατα διάνοιαν θεωρία θεωρουμένη και ετέρου

μοίραν δ' ούτινά φημι 98 προς την αυτης '° ανενδεως έχουσα. μορφη εν

και την μερίδα: τισι λαμβάνεται το δρώμενον τούτο του σώμα,

μοίρας δασάμενοι 99 – . τoς είδος. κυρίως δε μορφή η ουσία ελήφθη

+ Μόρμον. το μέλαν. Η επί των πατέρων και μην και υπό του Απο.

Μόρμος. °ο είδος αετού. ή στόλου : δς έν μορφή θεού υπάρχων , ό εστιν

ή Μουσική.' γνώσις ποσού θιωρισμένου σχέσιν εν τη ουσία γιγνωσκόμενος. αθέμιτον γαρ και

έχoντα ετέρου προς έτερον. 1 ασεβές επί του θεού του αοράτου την μορφών

Μολυβδαίνη. το άγκιστρον παρ' “Ομήρω. και είδος είπεϊν. μορφή δε δούλου έστιν κτιστου αν.

μολυβδίνη. θρώπου ουσία. το χαρακτηρίζουν την εικόνα του

Μολπή. ύμνος, ωδή. και το παίγνιον.* * 'Αδάμι. μορφή είρητα ως των μορίων υφή ήτοι ,

Μομφή. η μέμψις. ουσία μόρια δε μορφης αι υποστάσεις αυτής

Μονάς αρχή αριθμού , κατά πόσον αδιαίρετον. λέγονται ήτοι τα μέρη.]

Μονοειδής, οίον μονοειδής ουσία · η εν μόνο τα Mόρφωσις, σχηματισμός.

είδει και ουκ εν μετασχηματισμό δρωμένη ου- Η Μόσυς. " πύργος. +

σία ή η μονοτρόπως δραθηνα δυναμένη". ή η Μότωσις. το μοτάριον. "

πάσης τροπης και μετασχηματισμού ουσία χω- Μοχθηράν, επίπονον· κακοπαθητικήν. απο του

ρίς. μογώ, το κακοπαθω. :

5. ουσία χωρίς] F . ούσα. Conf. Phanori

num .

96. Mompa ] Elymolog. 589, 22. Reliqua

des. a Cod. K .

97. κατα μοϊραν έειπες] Α. έειπας. Ιliad. α,
ν. 286. al.

98. μοίραν δ' ούτινά φημι] Iliad. 3, ν . 488.

99. μοίρας δασάμενοι] Leg. δασάμενοι. Οdyss.

και , ν . 28ο.

100. Μόρμον – Μόρμος] Ηaec inopportune

leguntur b . I. in Cod. K . et corrupta sunt pro

Μορφνόν et Μόρφνος , ut supra.

6. Μορία] Εtymol. 69ο , 40. Conf. not.

ad Hesych. et Schol. Aristoph . Nub. 1001.

. Ζήνων – ο Μύνδιος] Sic recte Sylb. ad

Εtymol. 1 . c . ubi male μύιος. Vide Sleph. Byz.

v . Múvdos , Clein . Alex, Coh . ad Gent. p . 13.

Menag. ad Laert. VΙΙ , 35. "

8. μόρον] K . μόρρον. Ρro μόρα, D . κόρα .

1 . Μουσική] Corrupta. Forte legendum.

διωρισμένου – έτέρου. .

* 2 , Μολυβδαίνη - Ομήρω] D . μολυβδαίνη. Α .

μολιδδίνη. Locus cxstat Diad. ω , ν . 8ο.

3. μολυβδίνη] A . μολυβδύνη. Κ . μολυβδί

yous. Quod sino dubio factum e genuina scri-

ptura μολυβδίνη et μολυβδίς. Vide H . Steph. Ind.

4. Μολπη - παίγνιον] Ηesych. παιδεία , Ti-

tiose pro παιδιά. Suidas παίγνιον , ad Odyss. α,

v . 152. Conf. Iliad. o, v. 572. Athcnacus Lib .

1 , 14. Α . laudans Odyss. δ , ν . 19 . μολπης εξάρ-

χοντες , μολπης , inquit , αντί του παιδιάς.

9 . πλεονασμα του φ ] Εtymolog. 591 , 13.

De sequentibus vid. Theophylact. ad Philipp .

II , 6 . ct Ioh. Damascen . Dialect. c. XLI. de

Fid . Orthod . III , 21. Ex eiusdem Dialect. c .

LI. negligentius sua descripsit Suidas v. Pogoń.

Vid. p . 3 . !

10. προς την αυτής] In Cod. Κ . post αυτης

lacuna, Deesse videtur υπαρξιν. Paulo ante,

προς το είναι.

11. Miégus ] Vide paulo ante Mócur.

' . 12. Μότωσις. το μοτάριον] Α . τομότωσις. Κ .

τομοτήριον.
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( Ουδέτερον.) Μόσχειον. κρέας.

Μοιχάγρια. και τα αντί μοιχείας αγρεύματα, επι 1 Μοτόν. το αιδοίον. "}

το ληφθήναι μοιχόν αποτιννύμενα. οιονεί και του Μουσείον. σχολείων, από του μούσα, ό εστιν και

μοιχου μοίρα άγρευομένη. λόγος.

η Μολερόν. * βραδύ.Η + Mουσίον. το των ψηφίδων ποίημα. Η

Μολουχιον. ” κόσμος γυναικείος. Μουσειον. στόλισμα. 13

Μονογενές, το μη προ αυτού μήτε μετ' αυτου Μοχλία. οι μοχλοί. μοχλεία δε η μόχλευσις,

έχον τι γεγεννημένον. δίφθογγον.

Μόρια. τα σώματος μέλη. και μόριον επί του Μονοούσιον. το μη έχον έτερόν τι της αυτού ου

αιδοίου κατ' εξοχήν των άλλων μορίων του σώ- σίας όμοιον. οίον ήλιος , ουρανός, σελήνη κυ

ματος. παρα το μείβω, το μερίζω, ότι και μέ- τα όμοια.

• ρος. εγω δε φημι παρά το μη ορασθαι δια την Μόρφωμα. το επίπλαστον, εικόνα και σχημα

αιδώ, αλλά κρυφη κατέχειν. έχoν αληθείας, ουκ άν δέ. και ο Απόστο.

Μορμολύκειον. " φόβητρον. ή το των τραγωδων λος : 24 έχοντα την μόρφωσιν της γνώσεως κα

προσωπείον ή προσποιούμενον επίφοβον επί τέρ- της αληθείας εν τω νόμω.

ψει των θεατών, . ( Ρήμα.)

* Μονοτονίας.18 αναισχυντίας. ή αυτογνωμοσύ- Μογήσαι. κακοπαθήσαι. παρα το μη εαν γάν

. νυσθαι.

Μόρσιμον. ° ειμαρμένον , πεπρωμένον , μεμοιρα- Μολώ, πορεύομαι , παραγίνομαι . ,

μένον. παρά την μοίραν μοίραμον, [συγκοπή] Μολύνω. " παρά το μώλος, και σημαίνει την συμ

και πλεονασμό του σ μόρσιμον. βολήν του πολέμου , κατα τροπήν του ω εις ο .

Μόρα. τα συκάμινα. -οι δε απο του ολλύω, ολλύνω , και πλεονασμα

Μορφνόν. σκοτεινον , μέλαν. τουμ και αποβολή του ενός λ μολύνω.

νης. *

13. Μοιχάγρια] Οdyss. 9 , ν . 332.

14. Μολερόν] Ηesychio μολυρόν et κωλυ-

ρόν est νωθρόν , βραδυ. Εt sic ctiam h . 1 . Scri-

bendum. Faciunt huc glossae Hesych. Μώλυκα •

Μώλυς Μωλύτεραν. Vide nostrum infra y . Mo

λύτερον , ibique not. .

15. Mercúzcov] Sic etiam Phauorinns et

Lex. Cyrilli. Vid. Cangium. Μολόχιον exhibet

Clemens Alex. Paedag. II, go. cx Arisloph .

Thesmophor. prior. Salmas. emend. μαλάκιον

ad Solin . p . 1148. (808.) ut recte Pollux VII,

96 . eundem recitans locum Comici , et V , 98.

Conf. Hesychium h . v .

16. Mópode ] Totidem verbis Etymol. 519, 38.

17. Μορμολύκειον] Α . ή το τοϊς τραγωδούς

ποιούμενον επί τέρψει τ. 9 . D . ή το των τραγωδων

προσωπείον , ή προσωπείον επί φόβον , επί τέρψει. Κ .

ή το των τραγ. προσωπείον " ή προσωπείον επίφοβον,

omissis reliquis. Puto, recte me restituisse scri-

pturam auctoris. Erant enim comicae quoque

laruae. Aristophan. Amphiarao : αφ' ου κωμικών

μορμολύκειον έγνων. Vid. Nunnes. ad Ρhryn. p.

162. Ruhnken . ad Timaeum p . 180. Schol. Ari

stoph. Thesmoph. v . 424. Equit. ν . 6go. quem

Suidas ad verbum exscripsit et Ηesych. Etymol.

590 , 51. dicit repostãotoy , sed fallitur.

18. Μονοτονίας] Deest etiam a Cod. K . et

inopportunum h. 1. Vulgo explicatur de vilio

diccitis scu canentis satis noto , ut μονότονος

de eodem. Sed μονότονος dicitur etiam pertinas ,

nihil a sententia sua remittens. ( Gloss. Philox.]

Hinc Movotovio redditur a nostro non inconimo

de impudens peruicacia in sententia sua tenen

da. Voc. αυτογνωμοσύνη carent Lexica.

19. Μόρσιμον Iliad. ε , ν. 674. al.

20. Μοτόν] ουδετέρως eliani apud Ηesychium,

sed παροξυτόνως μότα.

21. το αιδοίον Sic contra και μοτός ob figu

rae similitudinem dicitur πριαπισκωτός. Simili

ter penicillus Cic. ad Famil. 9 , 22.

22. Mουσίον. το ταν - ποίημα) F . το εκ των .

opus musiuuin , e lapillis factuum. Conf. Can

gium h. V .

23. Μούσειoν. στόλισμα] κ . μούσιον, Sic et

iam Cangius in Glossar. e Lex. Ms. .

24. ο Απόστολος] Rom. II, 20. Sed vulgo

h . 1. Η μόρφωσιν interpretantur de scientia certa,

nescio , an recte , quum sit species tantum co

gnilionis. Alienus cst locus Galat. IV , 19. Eo

dem sensu 2 . Τim. 1ΙΙ , 5 . έχοντες μόρφωσιν ευ.

σεβείας. Vide Tlleophylact. ad 1. C .

25. Μολύνω] Εtymol. 59ο, 16 .
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Μονκφορώ.26 εν Φορώ. μονειρμοφορώ δε δίφθογ-

γον. άπο του μόνον και του εξμα , το ιμάτιον.

Μονωδώ. ” θρηνω.

Μορμύρων. 8 τρέχων, ταράσσων, κυρίως δε έπι

ποταμου λέγεται ευμε έχοντος. ωνομετοπε

ποίητα η λέξις απο του ψόφου του εν τοις

ύδασι γινομένου.

Μορμολύττει εκφοβεϊ. τους παίδας πάνυ τι

μορμολύττοντες. 19

Μουσηγετών. κιθαρίζων.

Μοχθεί. ταλαιπωρεί , κακοπαθείς

( Επίρρημα. )

Μόγις. αντί του μόλις, παρά τον μόγον.

Μόλις. βραδέως.3°

+ Μολεύειν. το αφανίζειν. +

Μονονουχί, σχεδόν ευθέως εγγύς ή τω όντι.

Μονωτί, κρύφα. 31

το μυδά και μυδόω. και μυδόωσα η διυγραινο

μένη.

- 24 μυδόωσα δ' υπό κρούς έβρεε λάχνη.

από του ύδωρ, υδώ, υδώσω, πλεονασμα του

μυδόω, μυδο, μυδόωσα, και μυδαν. έστι δευτέ

ρας συζυγίας των περισπωμένων. σημαίνει δε

το οιδιαίνειν, και όγκουσθαι, και φυσασθε οι

δαίνουσι γαρ οι τάφοι κατα τα ένδον.

Μυθος, ψευδης λόγος.

Μύκλος. * ο τράχηλος, ή η εν τω τραχήλο των

όνυν υπoδίπλωσις. μύκλοι λέγονται και οι κα

ταφερείς εις γυναίκας. είρηται δε από ενος Μύ

κλου αυλητου , δς έκωμωδήθη επί μαχλότητι.

Μυκτηρισμός, παρασχηματισμός της δινος εις

ύβριν τινος γινόμενος .

Η Μύλαξ. ο λίθος. +

+ Μυλασέων. εθνικόν. Η

Μυλωθροί. εθνικόν.

Μυλάκεσι.38 μυλοειδέσι λίθοις.

Μυρμιδόνες. εθνικόν.

Μυρονήτης.37 από πόλειως Μυρονήτου. [και μύρ

τος ο καρπός της μυρσίνης. 8 ]

+ Μυρονίτης οίνος. 9 και το μύρω κεκραμένος. 1

ΟΨs

. Το MI μετα του Υ .

('Αρσενικόν.)

Μυδαλέος. σεσημμένος, δίνγρος. οζώδης. απο

του μύω, ή από του μύξεις και εκθλίβειν το

εγρών, κυρίως δε και οζώδης και σεσηπώς. παρά

26. Μονηφορω] Carent Lexica. Pro μο- Lecapen. Gramm. in Matiliaci Lect. Mosqm. 1,

HeinoCopā K . Monelu popüy sed Suidas Moveico . 71. Wessel. ad Diodor . Sic . II , 47.

ρύ eadem interpretatione. Plianorinus, ut in 3ι. Μολεύειν. το αφανίζειν] Videtur esse sim.

textu . pliciter, tollere e nicdio. κατ' εξοχήν de quo dica.

27. Μονωδω] Lcg. μονο σω. Vide Suidam. tau , Tid. Polluc. VII , 146. et lesych. V. μoλoύειν.

28. Μορμύρων] Iliad. σ, v. 403. φ , ν. 325. ' 32. Μανωτί, κρύφα] Platorinus addit κα

Conf. Etymol. 591 , 1. ad liad. ε , ν . 599. μόνως.

29. Μορμολύπτει - μορμολύττοντες] Velim 33. Μυδαλέος - η διυγραινομένη] Rel. des.

scire, apud quem scriptorem haec exstent, quum a Cod . K . Elymol. 593 , 22.

non nisi apud Grammaticos reperiatur actinum . 34. Meudówoce di trò xpoo's] Leg. dró. Apol

Vere cnim Portus apud Suirlam in loco incerti lon . IV , 1531.

auctoris , ασκία μορμολύττεις , cmcndauit μορμο- 35. Μύκλος] Scliol. Lycophr. V . 171. conf.

λύττει. Sic ctiam legendum apud Lucianum 1ΠΙ . ν. 816. Ειymol. 594, 18. Ηesycli . Herodian.

Dial. Mer. 3ο . ως βρεφυλλίοις ταύτα ημίν λέγεις Philelaer. p . 439.

και μορμολύττει, pro μορμολύττεις. ( σ additum er 36. Μυλακεσι Iliad. μ , ν . 161. Vid. ibi

rore frequentissiino scribis , quum insequatur Eustath .

earleim litera: συ γάρ.) Video , sic jan legisse 37 . Μυρονήτης] Pro μυρινίτης - από Μυρί.

Pierson . ad Mocrid . p . 719. b. Neque puto no - yne , ut statim post.

strum reperisse μορμολύπτει: active, sed pro εκ . 38. κα - καρπός – μυρσινης ] Ηaec rejt

φοβεϊ legendum εκφοβείς. Conf. Rulhnken. ad Τi- cienda ad sequ. gloss. μυρινίτης.

macum p. 182. 39. Μυρονίτης οίνος ] Leg. μυρινίτης, qui νul

3ο. Μόλις. βραδέως ] Vid. Hemsterhus, ad go μυρίνης. Pollux VI, 11. Μυρρινίτης Scribitur

Lucian . I. Iud. Voc. 86 . Wass. ad Thucyd. 1, [rectius apud Aelian . V . II. XI , 31. ubi vid.

12. Interpr. ad Thom . Mag. p . 619. Abresch . ad Perizon . Hadrian. Iun. Animadu. V , 19. Ioh .

Aeschyl. III. p . 119, Gregor. Corinth. S . 22. Brodacum Misc. IV , 4 .
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Μύρσος, πλεκτον αγγείον εξ άγνου , και εστι λύ- Μυττωτός. 4 υπότριμμα. του Ψελλού : ο μυτ.

γρυ , πλακείς. . τωτός υπότριμμα εκ τυρου και σκορόδων.

+° Μύρσον ές ωτήεντα - . Μύρμηξ. παρά το μερμερίζω, το φροντίζω, και

Μυρινίτης." οεκ της μυρίνης. τινές το μυρρίνη 1 μέλλων μερμερίξω , αποβολή του το μερμέρηξ,

δια δύο ρρ γράφoυσι. και εν συγκοπή μέρμηξ., [ και τροπή του ε εις

Μύστης. και των μυστηρίων εξηγητής.
• ν μύρμηξ.]

Μυσταγωγός, διδάσκαλος.
( Θηλυκόν.)

Μύσκελος. " ο στραβόπους.
Μύησις, η μάθησις, καθηγησις, επιστήμη, γνώσις,

Μύς, ο ποντικός. και κλίνεται μυός. '
μυσταγωγία και το μυστήριον. παρα το μεμυκένα .

Μυκαλησσός : 16 Μυκήνη, ονόματα πόλειυν.

Μυχός, ο ενδότερος και τόπος. . Μύκη.*7 η θήκη του ξίφους.18 παρα το μύω, το
+ Mύωψ, είδος κώνωπος. Η κατακλείω.

Μύλαι.

4ο. Μύρσον ές ωτώεντα] Integrum hexame- pro οίον α μύκαι legendum sit οιονεί μύκαιριν,

trum cxhibel Etymolog. 595 , 33. uti recte emendauit Cl. Schweighaeuscrus. Sed

Μυρσον ές ωτωεντα παλαιφαμένης τε άγνοιο. non dubilo tamen, quin recte se liabeat η κύκη,

ubi in fine leg. τ' άγνοιο , scu potius dci τε. uti etiam dicitur fungus Iucernae , qui alibi και

Hesychio μύρσος cast κόφινος ώτα έχων, δς και άρ μύκης. Quamquam η μύκη recentioribus potis

διχος . simum dicta videtur , elegantiores autem non

* 41 . Μυρινίτης] K . μυρινήτης. Dubius sum, μύκας sed μύκητας dixerunt auvigailalis causa.

utrum sit tomixov, quod vulgo Mupivatos, an in - Alioquin non video , quid sibi velit Phryni

telligendus olvos. Hoc suadent scquentia , rectius chus, praecipiens, non uuxas diccndum , sed use

enim scribitur per se muggivn . Scd vereor , ne X970s. Reliqui omnes enim codein loco habent

legendum sit: τινες το μυρίνη δια δύο νν γράφoυσι. 11tramque flexionem. ( Conf. Hesych. ibique not.]

Saepissime enim vet & permutantur. Neque Improbat forte tus múxus. Et latct forte púxn

memini urbem illam Lemni scribi Muggivny. Con apud Etymol. 594, 8 . ubi : μύη δε το κατακλείον

tra Etymologo 595 , 24 . scribilur Mugivro (pro την θήκης του ξίφους. Sine dubio leg. μύκη. Syl

Μύριννα] et aliis , credo, metri causa, ut σημα burg. μύκης.

Μυρίννης liad. β , ν . 814. ubi al. Μυρίνης , ut 48. θήκη του ξίφους] Αpud Suidam negli

Lycophr. v . 243. sed falso ; producitur enim . gentius scribitur tantum fuus. Ab Ilesychio

Apollon. 1 , 6ο4. 634. Conf. tamen Phauorin. redditur λαβή του ξίφους , και να κρατητής. 8. po

et nostrum infra ν . μυρρίνη. tius x PUTEVTÁS. Alterutrum falsum essc vidctur.

42. Μύσκελος] Phauorinus οξυτόνως , Μυ- Schol. Nicandr. Alexiph. V . 103. Μύκης κυρίως

σκελός. Facit huc glossa Ηesychii : Μύκλοι » το άκρον του ξίφους το κατακλείον την θήκην. Ρulo

σκολιοί. Ιdern addit , μύσκλους vocari τους πυθμέ- transponenda Terba et legendum: το άκρον το

νας της συκής, sine dubio, quod contortiores sunt κατακλείον την θήκην του ξίφους. Εst enim cx

fcorum radices . Τheophrast. I, 9 . ή δε συκή και tremitas vaginae in fungi speciem prostans,

τα τοιαύτα σκολιούται , δια το μη ευοδείν. cuius- exemtilis , cuiusmodi et in imaginibus conspi

modi radices appellat σκολιας και παραλλαττούσας. cere licet et reperiuntur. etiam in gladiis na

43. ενδότερος] D . ενδότατος.. jorum nostrorum . Aperte Ilerodot. 111, 64. Tom

44. Μυττωτός] Vide not. ad Ηesych. Add. κουλτού του ξίφεους και μύκης αποπίπτει» γυμνωθέν

Ant. Saracen. Scliol. ad Dioscor. 1 , 183. Scalig. δε το ξίφος κ. τ. ε. Vide Valckenar . ad h . 1.

ad Catalect. p . 158 . et Schneider. ad Nicandr. 1 . c . Sed potuit ta

45. Μυρμηξ] Εtymol. 596, 57. men capulus quoque μύκης dici , ut Ηesycli. et

46. Μυκαλησσός) D . K . Μυκαλησός , minus Suidas innuunt, et Elymol. ). c. qui, si vera

recte, lliad . B , v. 498. Thucyd. VII , 29. est nostra conjectura, distinguit μύκης el μύκη,

47. Μύκη] Rarius occurrit η μύκη pro o nisi legendum : μύκη δε και το κ , ut saepius. In

μύκης, nisi forte locis quibusdam μύκαις, μύκων loco Pausan. II , 16. incertum est ultrum capu

et μύκας, ubi occurrant, deriuanda sunt a μύκη, Ius an fungus vaginae in terram prociderit. Sed

non a múxns, ut vulgo Grammatici, v . c . Eustath . eum explicat Plutarchi locus a Wessel. ad He

1017, 16. Versus quidem Epicharmi apud Αthe- rodot. excitatus de Flamin. p . 63. εξέπεσεν αυτού

naeum Lib. ΙΙ. p. 6ο. f. nihil huc facit , cum της λαβής του ξίφους και μύκης.

49. Μύ.
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Μύλα. α σιαγόνες.19

Μυλία . ” λίθος.

Μύνη.5' η πρόφασις. επιμονής γαρ χρεία τα προ-

φασιζομένω εις το ψεύδεσθαι και μη είπεν

το αληθές ώστε από του μονη μύνη, ως γονή,

γυνή, και μυνόμενος και αντί του προφασιζόμε-

νος. παρά το μεμυκέναι το στόματι.

Μυρίκη. βοτάνη άχρηστος, κυπαρισσοειδής, πα-

ραπεφυκυτίκ εν ποταμοίς.

Μύραινα, όνομα ιχθύος.

Μυρρίνη. * χώρα. .

Μυόνησος Μυους, Μυούντος, ονόματα πόλεων.

Μύτις, μέρος του σώματος. και κλίνετη μύτεως.18

Μυγή.55 γέροντος αδυναμία.

Λιώξία. 7 και των ποντικών φωλεός.

Μυσταγωγία. μυστηρίων αγωγή, διδασκαλία και

μετουσία, ή μυήσεως αγωγη και μετάληψις, δη-

λαδή θείας. . "

Μυσία. περί την "Αβυδόν έστιν η Μυσία .

( Ουδέτερον.) .

Μυ.58 το στοιχείον, ότι μυγμόν τινα έχει η τού-

του εκφώνησις. μυγμος δέ έστιν και του μυ

ήχος, δια του μυκτήρος εξερχόμενος.

Μύγματα.59 ξύσματα, τζουκνίσματα.6ο: "

[ υδαλέον. δίυγρον.]

Μύκινον. " είδος αγγείου.

Μυκόνιον. 1 τόπος.

Μυλαίον πεδίον, από του Μυλαίου τόπου.

Μυρέλεον. τόπος. .

Μυρία. και πολλά από του μεμυκένα τους δακτύ.

λους εν τη ψήφο. .

Μύρον, από του εκπιέζεσθαι και αποστάζειν. μύ
ρω γαρ το δέο.

- όσον το επιμύρεται ισθμός. 64

Μυσες. βδέλυγμα.

Μυστήρια. 5 θεωρία πνευματικήτην των πολλών

κατάληψιν διαφεύγουσα. [ παρα το] & τινα μύ

σαντα δει τηρείν ένδον.

Μύστρον. και από του μυστέλλεσθαι και μικρα

επαίρειν .

Μύστλον.87 το κοίλον. παρα το έoικέναι τα θα.

λασσίω μυτ. καλείται δε μυς εκείνο, ότι μύεται

και συγκλείεται, ότε θέλει.

Μυστήριον. το κατά Χριστόν κήρυγμα παρα τα

Αποστόλω· 98 άλλα λαλούμεν σοφίαν θεου εν

μυστηρίων , την αποκεκρυμμένην.

;

49. Mύλα . α σιαγόνες] Vid. Hesycli. Μύ. Cyrill. et Phot. Lex. MSS. H . Steph. ex Εu

las Reórtwy apud Suidam est cx Ps. LVII , 6 . ripide afferri dicit et per apocopen positum

5ο. Μυλία] D . K . μυλεία. Glossam hanc pro αμύγματα. Sed recte tuelar Albert. In Eu

referendam puto ad proxime antecedentem et ripide hodie, quantum memini, non exstat. Sed

una serie legenduro Μύλα σ . και μυλίας λίθος. 1atet forte Audr. Τ . 828. Σπάραγμα κόμας όνυ .

5ι. Μύνη] Ειynolog. 594, 5ο. Οdys6. Φ , χων τε δαι αμύγματα. Scholiast. αμύγματα. Sed

v. 111. Verba εις το ψ . - προφασιζόμενος des, a in quibusdam δαία μύγματα. Sic etiam apud

Cod. K . Aeschyl. Choeph. ν . 22 . pro παρηίς φοίνισσα

52. μυνάμενος] Εtymologus ουδε μυνάμενος. μυγμοϊς όνυχος άλoκι al. φοίνισσ’ αμυγμούς.

Quac sunt Alcaei, ut discimus ex Eustath . 1901, - 6ο. τζουκνίσματα] Vide Caugium, qui e

5ι. ουδέ τι μυνάμενος άλλο νόημα. Vid. infra inter Codd. Reg. 2708. et 2062. eandem glossam

Ρήματα. profert.

53. Μυρίκη] A . μυρίκη , perperam. 61. Móxwor ] Consentit Pliauorinus. Sed

54. Μυρρίνη] Α . Μυρίνη. Vide supra V . suspicor legendun μύρινον [ pro μύρινον] aut μυ

μυρινίτης. ρίκινον.

55. Μύτις - μύτεως] Ιno μύτιδος. Vid. " 62. Μυκόνιον F . μυκώνειον.

Eustath . 440, 26 . Ilesych. et Focs. Occon. Hipp. 63. Μυρία] Εtymol. 595 , 5 .

56 . Mura] Suidas et Phot. Lex. Ms. Mý. 64. επιμύρεται ισθμός] Apollon. 1, ν . 938.

γης. Ρro quo Ηesycli. Μύδης. quod Albert. pu- Vid. infra ν. μύρω.

tat pro Μύδησις. Utramque glossam liabet Pha 65. Μυστήρια Etymol. 595 , 48. :

vorinus. Cyrillus mens muyña 66. Μύστρον] Ειymol. 595, 5ο.

, 57. Μυωξία Κ . μυροξία pro μνoξία. Utro- 67. Μυστλον] Nisi pro μύστιλλον , idem

qu'c enim modo scriptum reperitur. Vide He- cst, quod vulgo purting. Vid . Etymol. 595, 51.

sych . Suid . et supra v . ungupem. Schol. Arisloph . Equit . 824 . Conf. Hesych .

58 . Mb) Etymol. 572, 48. Alterum uurnós Athen . L . III. p . 126. et Hemsterhus. ad Ari

Α . μυχμός. stoph . Plut. 627.

59. Μύγματα] Sic Hesych.Suid. Phauorin. 68. παρα το ' Αποστόλου ] 1. Cor. II , 7.

Tom . II. Ssss
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Μυστήριον. και το απόρρητον. ως το ιδού μυ- Μύω. το καμμύρα.

στήριον υμίν λέγω· ο πάντες μεν ου κοιμηθη- Μυωπάζω. οφθαλμιώ.80

σόμεθα. το τα απόρρητα λέγειν αυτοίς, δεί- Μυωπίζω, πτερνίζω. απο μύωπος, ήτις έστι μυλία

κνυσι την προς αυτούς αγάπης. ερεθίζουσα τους βούς.

( Ρήμα.)

Μυζω. το ροφώ. και μυζείς αντί του θρηνείς.7°
ως δ' ότε μύωπι τετυμμένος 81' - ,

Μυκώμενος, ως βούς βοών.
1 Μυδόωσαν. όζουσαν.82 +

Μύκησαν. ήχησαν. .
+ Μύθεα . 83 λέγεις. Η

Μύκω, το ανοίγω. "
Μυλίζειν.84 το κατευτελίζειν. του Ψελλού το

Μυκτηρίζω. εξουθενω. δέ γε απεμύλιζε το κατηυτέλιζέ πους. .

Μυλιέων, θρηνών. 78 και μυλιόωντες,73 τα χείλη

κινούντες, από του ψύχους, και συγκρούοντες τας

μύλας, ή συνάγοντες.
Το Μ μετα του Ω.

[ Mυνάμενος. * προφασιζόμενος. μύνη γαρ η πρό ('Αρσενικόν.)

Μωάβ.85 ερμηνεύεται λέβης της ελπίδος μου, ή

[ Μύξεις. 5 θρηνήσεις.]
λέβης αμεριμνίας : τουτέστιν ο απόβλητος άν

Mυντιζόμενος.78 παρακαμμύων.
θρωπος , και απειλών έχουν μη εισελεύσεσθαι

Μυούμενος. μυσταγωγούμενος.
εις εκκλησίαν κυρίου. ουκ εισελεύσεται γαρ

Μυρόμενοι. ” θρηνούντες. Μωαβίτης έως τρίτης γενεάς και έως δεκάτης

[Μύρω.78 το λέω.
εις τον αιώνα. ή Μωαβ έντερον πατρος ερμη

' - όσον το επιμύρεται ισθμός.] νεύεται . νοείται δε και το ημέτερον σωμα.

Μυσαττόμενος. " βδελυττόμενος. Μαδάδ Μωδεείμ Μωδεϊν Μωδεαν. ονόμα

Μύσαντος, καμμίσαντος. τα κύρια .

φασις .

69. μυστήριον υμίν λέγω] I. Cor. XV, 5ι .

7ο. μνζεϊς – θρηνείς] Sic etiam Phauori-

nus. Sed malim μύζεις. Αristopli . Thesmoph,

ν. 238. μυ· μύ. Ει : τί μόζεις. Schol. μύζειν

σημαίνει θρηνείν . Scilicet quoniam οι θρηνούντες

μύζουσι. Sic apud Αristot. μύξων και στένων , et

μυγμός explicatur στεναγμός.ος . Vide statim postΥ1αε 8Ιάαπι Ροοι

κύξεις .

71. Μύκω. το ανοίγω] Consentit Plauoi

nus. Respicitur sine dubio ad Iliad . 9 , v. 393.

Αυτόματα, δε πύλαι μύκον ουρανού - αντί του ήχη.

σαν, ήνεώχθησαν Ειyno!. 594, 16. Alioquin non

video, quomodo το μυκάν conueniat ανοίγειν, ειι

potius ανοίγεσθαι.

72. Μυλιόων. θρηνών ] Nescio quis ita di-

xerit ; sed bene habet. Dictum videtur de quo -

cunque fremitu seu stridore dentium , utBuynos

Tây ódóvtwy in Nou. Foederis libris.

- 6. Mυντιζόμενος] Sic etiam Hesyclius et

Cyrill. ut videtur , pro μυϊνδιζόμενος. Vide eux

dein V, αποσκαμυνθίζειν.

77. Μυρόμενοι] Α . μηρόμενοι. liad. σ , ν .

234. al.

78 . Múgw ] Vide supra v. mõgov. Apollon .
1 .
1 , ν . 438.

79. Μυσαττόμενος] Conf. Hesycli. Xenoph.

Cyrop. I , 3 , 5. μυσαττόμενον τα βρώματα.

8ο. οφθαλμιω ] D . οφθαλμώ.

8ι. μύωπι τετυμμένος] Leg. ως δ' ότε τις

τε μύωπι. Αpollon. 1, ν. 1265. Vide ibi Scliol.

• 82. Μυδόωσαν. όζουσαν] F . στάζουσαν. Sed

ferri ctiam potest όζουσαν, φuoniam οι μυδώντες,

i. e . Oncóusyou, lovcu. Cont. Suidam .

83. Μύθεαι] Odyss. β , v . 202.

73. μυλιόωντες] Respicit sine dubio Hesiod.

Oper . ν. 528. λυγρών κυλιόωντες ανα δρύα βησ

σήεντα φεύγουσιν. Schol. τους οδόντας συγκρούοντες.
74. Μυνάμενος ] Vide supra γ . μύνη et

not. 52.

75. Μύξεις] 8 μύζω. vid. Sylburg. ad Cle

nard . p . 519. Hemsterhus. ad Lucian. I. Dial.

Mort. 353. Vide supra muciis ct not. 70. Cy -

rillus meus : μύξις θρήνησις.

84. Μυλίζειν] Leg. μυλλίζειν, 1. α. μυλλαί

νειν. Schol. Lucian. 1. Pronm. 191. σιλλαίνειν,

μυλλαίνει», δια των οφθαλμών σκώπτειν και μυλλί

ζειν. quae exscripsit Suidas V . σιλλαίνει . Ηesych.

τιλλήνει " μυλίζει. pro μυλλίζει. Compos. απομυλ .

acteu addendum Lexicis. Conf. Plauorinum .

85. Μωάβ] Citatur haec glossa ad Ηesych.

u . V : Speciat ad Psalm . LIA , 8. uri vid .

derii Caten . p . 188 .
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Μώλωψ.86 τραύμα συνουλωθέν. κυρίως δε η εκ τος του σώματος εκ της αντιτύπου του πλή

βοείων λώρων γινομένη πληγή. από του βοος ξαντος, κυρίως δε η εκ βοείων λώρων γινομένη

και του λέπους , ό έστι δέρματος , ώ οι ιμάντες πληγή. .

κατασκευάζονται. βοόλωψ και μόλυψ. ( Θηλυκόν.)

Μώλος. Το πόλεμος. ή η μάχη ή συμβολή του Μώκησος, πόλις.

πολέμου.
Μωκία. κύριον. μωκία και η λοιδορία και ο εμ

ευχόμενος θάνατόν τε φυγείν και μώλον παιγμός, μετά της συνήθους μωκίας.

" Αρης.87 Μώλος και Μάλα. ονόματα πόλεων.

παρά τον μώλωπα και τον μολυσμoν τον εν Μώλυζα. σκόρoδoν μονοφυές. Η

τα πολέμου και τη μάχη. Μώλυζαι. α των σπορόδων κεφαλαί . του Ψελ.

Μώμος, ο ψόγος. λού · α των σκορόδων κεφαλαι μάλυζα γέλγι

Μωμοσκόπος. ο φιλόψογος. " θές τε, γράφεται και γέγλιθες. "

Μόνυχες. 88 τα μη διχηλούντα, οίον ίππος, ένος - ( Ουδέτερον.)

και τα τοιαύτα. ως από του ονόματος όνομα 39 Μώλυ. * είδος βοτάνης, όπερ δέδωκεν ο Οδυσ.

και συνώνυμιον, ούτως και απο του μόνος και σεύς τους εταίρους αυτού και αποκατέστησεν αυ

του όνυχος αποβολή του και μοώνυχες και κρά- τους ανθρώπους από της αλλοιώσεως της Κέρ

σει του ο και ω μόνυχες. και μονάνυχες. . κης. παρα το ευλύειν , τουτέστι καταπραύνειν

+ Mωνύχιος. ” και μάταιος.1 .
και καταστέλλειν τας φθοροποιούς νόσους, και

Μωρός, ο άφρων, είρηται και επί του αθέου και t Μωλυρόν. ” βραδύ.Η

απίστου , ως το· ούτος λαός μωρος " και ουχί Μωμαρ.28 ο ψόγος,

σοφός. Μωμητα. " επίψογα.

Μωραθι: Μωραή. ονόματα κύρια. Μωλάχιον.38 είδος βοτάνης.

Μωροι, εθνικόν. . Μωλύτερον. και το αμβλύτερον. παρα το μωλύειν.

Μωφις , Μώφιδος. όνομα κύριον. Μώρυ. το όξος.100

Μώλωψ. ίχνος πληγής ύφαιμον, θλασθέν. Μώς. το ύδωρ παρ' Αίγυπτίοις, και μώύ.

Ssss 2

Uι

86. Μώλωψ] Εtymol. 592 , 48. Vid. Vi- 97 . Μωεητά ] Deuteron. XXXII, 5. Conf.

tring. in les. LIII , 5 . et Wetsien . ad 1. Petr . Hesych .

II , 24 . Conf. Hesych . et Raphel. ad I. Petr.
98. Μωλάχιον] Suid. κωλώχιον. Κ . κολό

p . 702. Conf. paulo infra post MwQis.
χιον. Sine dubio pro μολόχιον 5. μαλάχιον , 1. g.

* 87. μώλον ' Αρηα ] Leg. 'Αρηος ex liad. β,
μαλάκη.

ν. 4o1 .

88. Μώνυχες] liad. 1, V. 127. etc. Εtymol.
99. Μωλύτερον] Conf. Hesychium h. v. et

593 , 9.
Mwaus. Hinc Timon apud Laert. VII, 170 .

* 89. όνομα] Latere videtur aliud composi
Clranthem , hominem obtusi ingenii , Mwaúrny

tum , v. c . ανωνυμος etc.
vocauit. Vide et Etymolog. 592, 46. et supra

90. Μωνύχιος] Imo μωνιός, unde μεταμώνιος,
. . .

Π08 Μ: μολυρον.
nos v . μολυρόν. ,

de quo supra. Vid. Hesych . 100 . Mūgu. rö öžos] Facit huc glossa Her

91. gūtos haces uweo's ] Deuteron . XXXII, 6 . sychii : Mwpór. ožú. ubi. Albert, confert Etymol.

92. Μώλυζα] Vid. H . Steph. Ind. et Foes. 576 , 23. μόρον λέγουσιν οι Κύπριοι το οξύ. Sed

Oecon. Hipp. Ι . ν. tamen suspectum illud pwpv, et legendum vi

43. Μώλνα D . μώλνξαι. Erotian. μώλνξ. detur μωρόν. το άξος. quasi vinum fatuum. Εt

pro μώλυζα vel μώλυ. malim etiam apud Hesychium öžos pro ošú. Nun

94. Μώλυ] Οdyss. κ , ν. 305. .
quam enim mihi persuadebo , Mwpor esse ožú .

95. Μωλυρόν] Vid . supra μολυρόν. Alienum est enim μόρον Etymol. Μωρυ etiam

96. Μωμαρι Lycophr. v. 1134. Conf. Phauorinus.

Hesych . et Suidam . Eustath . 154 , 46. 1 . Msy Conf. not. ad Ηesych. τ. Μώύ .
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(“Ρήμα .) του κωλύειν. *έχων μεν εν τη χειρί μώλυ, και

Μωκεύειν.' μέμφεσθαι. εστι φάρμακον. έστι δε είδος βοτάνης.

Μωκω. το λοιδορώ. [μακώμενος. ]

Μωκίζω.: + το μυκτηρίζω.ή το εμπαίζω.
Μωμήσεται.' μέμψετα .

[Μωλωπίζω.] τραυματίζω.
Μωμεύειν. μέμφεσθα .

Μωλύειν. πραύνειν, καταστέλλειν, ή το έμβλύ. Μω.° το ζητώ.

νειν και κωλύειν. από του μη ολλύειν, ή υπό + Μών. αντί του αρχ. μών ήλθεν.° +νε Εν. Το

•

ΓΟς.

Ν .

Το Ν μετα του Α . Ναίεθος και Ναϊσος, ποταμοί. Νέσοςδε, κύριου,

( 'Αρσενικόν.)
ψιλόν.

Ναασσών.1° ούτος έκτος απο Ιούδια ών θυγα- Νακοτίλται. ” οι των προβάτων κουρείς νάκη

τέρα του Ααρών ηγάγετο. χρη ουν επισημήνα- γαρ τα δέρματα.

στα , ότι ενταύθα συνήφθη ή βασιλική φυλή Νάνοι και νανοφυείς, οι κολοβοί των ανθρώ.

τη ιερατική και λευϊτική : εκ γαρ του Λευή πων και μη αυξανόμενοι, παρά το άνω άνος,

και μετα του να στερητικού νήανος, και κατά

Ναβουθα. κύριον.. συγκοπήν νάνος και νάνοι.

Νάβης." ' κύριον. Ναός, ετέρα ουσία του κατοικούντος παρά το

Ναβουζαρδας, ερμηνεύεται γαστρίμαργος.13 κατοικούν.

Ναζιραίος." μόναχος, ηγιασμένος και αφιερω- Νασμός.18 όμβρος. από του νάω, το δέω, όθεν
μένος τω θεώ.

Ναζωραίος, άγιος ερμηνεύεται . ή κατά τινας άν- και ναμα και ναύτης.

θος. * ευρίσκεται τούτο παρα πολλούς το όνομα. Ναστηρας. ” οιιήτορας, και νακτήρας.

'Ααρών.
,

Απο τον κω ,

2 . Mwxetenvl Sic etiam apud Suidam le -

gendum pro MwTellery. H . Steph . Ind . pro Sui-

dac nomine Hesych. posuit : nam apud hunc

non legitur μωπεύειν.

3. μωκώμενος] Κ . post μωκίζω. Conf. de

v . μαικάσθαι Bergler. ad Alciphr. Ep. 1 , 33.

4 . Μωκίζω] E Suida H . Steph. Ind. Ηa-

bet etiam Phaucrinus.

5. Μωλύειν] Εtymol. 591 , 42. Conf. S1-

pra μώλυ.

6. έχων μεν εν τη χειρί μώλο] Ηabet hunc

locum etiam Etymologus.

7. Μωμήσεται] Pronerb. IX , 1. 2 . Cor.

VIII , 20. Conf. Albert. Glossar . Gr. p . 142.

μωμήσονται Iliad . γ , ν. 4412.

. 8. Μω] Aeschyl. Choeph. ν . 43. Sophocl.

Oed. Col. V. 836 . Conf. not. ad Ηesych.

9 . Μών - ήλθεν] Conf. Suidam. Spectant

enim ad Lysistr . v. 326. [quod norr animad

versum Kustero] μων υστερόπους βοηθώ. Schol.

μων ύστερος του καιρού ήλθον.

10. Naucotów ] Si eum in mente Noster ha-

buit, qui commemoratur Exod. VI, 22. Matth .

1 , 4 . Luc. III , 32. errasse videtur. Fuit ille

enim affinis Aaronis , non gener : cius enim so

rorem Elischebam Aaron in matrimonio habuit.

Num . II , 3 . Conf. Wetsten. Tom . I. p . 228.

11. Νάβης ] Κ . Νάβις.

12. γαστρίμαργος ] Α . γαστριμαργία. D . γα

στρίμαργος. Vide Ioseph. Αnt. Iud. Lib. X . c.

VIII. IX .

13. Ναζιραίος] Conf. not. ad Ηesych. Al

bert. Glossar. Gr. p . 18. et Biel. Thes. 1 . ν .

14. άνθος] a s ) , surculus. Sic pro voce

gr . Αlex . Ies. XI , 1. Ηinc Ναζωραίος expo

uitur a quibusdam. εξηγθισμένος. Vid. Albert.

1. c . Postrema glossae verba quid sibi velint,

non satis perspicio : reperiuntur ctiam apud
Phanorin .

15. Ναποτίλται] Ηesych. Suid. Pollux VΙΙ,

28. Enstaatli. 1771 , 48.

16. Νανοι] Ειymol. 597 , 27.

17. Nαός. ετέρα ουσία Mystice; quando di

cuntur homines ναός θεού seu του εργίου πνεύματος.

18. Νασμός] Εtymolog. 598 , 5. Lycophr .

80. 706. etc. Conf. Hesych.

19 . Nxcrīgas] Conf.Hesych. v. ráctns. Pro

younges apud eundem yaeti gas.
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Νασσαραίοι. ° ούτοι θυσίας μεν ου θύουσιν, ου-

δε εμψύχων μετέχουσιν· αρνούνται δε την πεν-

τάτευχον , τον Μωσήν δεχόμενοι, και λέγον-

τες, ως ου ταύτην την ευρισκομένην νομοθεσίας,

αλλ' ετέραν ο Μωσης εδέξατο.

Ναύαιθος.11 κύριον.

Ναυή. κύριον. Ναβι δε και Νεμίν, 7 .

Ναύαιθος.13 ποταμος Ιταλίας, των εξ Ίλιου

πλεόντων Ελλήνων κατήχθησαν εις τον ποτα.

μον τούτον. α δε αιχμάλωτοι , ευλαβούμενα

την εν τη Ελλάδι δουλείαν και την εσομιένην

ζηλοτυπίαν των γυναικών αυτών, ενέπρησαν τας

ναύς. και ο μεν ποταμος ωνόμαστα Ναύαιθος

απο του αιθω, το καίω, αι δε γυναίκες ναυπρη

στίδες, αι δε νήες πρηστίδες.14

Ναύαρχος. και των νηών άρχων.

Ναυσιπόρος. » ο δια της νηος περών.

Nαύσταθμος, ο λιμήν.

Ναύλοχος.18 ο λιμήν , εν ώ αι νήες κοιμώντας.

[όθεν και είναι αν αγκύρια ευνάζουσι γαρ την

ναύν.]

* Ναυτίλος, ο ναύτης. 7 +

Νάρθηξ. παρα το νέρθεν, οδόν πάτωθεν του άμ

βωνος κείσθω.18 σημαίνει δε και το κοινώς λε

γόμενον ναρθήκιον, και γίνεται παρά το νεαρον,

και σημαίνει το υγρόν.

( Θηλυκόν.)

Ναύλα. ° είδος οργάνου.

Νακώλεια. " τόπος.

Ναίδες. " αι Νύμφω .

Ναξος και Ναξία. νήσος. ”

Νάπη. το έδαφος. * ή ύλη, ή ορεινός τόπος.

Νάρκη. έκλυσις μελών , και όνομα ιχθύος. »

Ναύπακτος. παρά το ναυπήγιον γενέσθαι των

Ηρακλειδών εκεί.

Ναυσικα. ταϊς ναυσι κεκασμένη. ”

Ναυαγία, κλυδωνισμος, ως είπραγία. .

Ναυς. τας νηας. το δε νηας από του νησα , το

σωρεύσαι.38'

Ναυμαχία. η δια πλοίων μάχη.
Ναυσιν. ήτοι ταϊς ντυσί. κρασις εστί του α και

εις την αυ δίφθοργον. από του ναύς γαρ,

ναος, γίνεται ναόφιν και ναυσιν. οίον

39 ννυφιν άμυνόμενοι --

αντί του εκ των νεων αποσοβούντες.

20. Nastupañol ] Vide Epiphan . et Dama- fima pars aedis , inferior quam Bildeata . zu Buyo

scen . de Ilaeres. ταύτα τα πλήθη αποκαλεί , inquit Τheophyl. Si

21. Ναύαιθος ] Suspectum habco. Vide sta mocatt. I, 10. Coni. Cangium v. cau Bwy ct Allat.

tim post. de Narthece vet, ecclesiae.

22. Ναβε δε και Νεμιν ] Utrumque της θύ. 29). υγρόν] Εty : ο !. 57, 5ο. .

pretry. Pro Neuin leg. Næsin. Ezech . XIV , 13. 30. Nüüra ] D . - 52c . vnū2.ce etiam in Lex .

23. Natuutos ] Etymol. 598 , 38 . Corrige Reg. Ms. Vid . Albert. ad llesycli. ibique not.

eum , qui pro εξ Ιλίου liabet εξ ολίγου . Conf. Add. Bochart. Clhain. L . H. C . 7 . ct Suicy. Tlies.

Tzetz. ad Lycopbr. v . 921. 3ι. Νακώλεια) Νακόλείου Straboni, Νικολία

24. νήες πρηστίδες] Ignotae Lcxicographis. Steph. Byz.

Videntur esse naues incendiariac, quas nos ver - 32. Naidss ] Conf. IIrsycli. et Saidam . In

nacula lingua dicinus Brander. A quibus di- cert. Auct. Epigr. Anal. Br. III , 305. ct in

versum cst genus nauigiorum , quae opiateUS VO- Epigr . Anyles I , 199. X . Nuis dexto put. .

cantur. Vide Scliweighaeus. ad Ρolyb. XVI, 33. Νάξος και Ναξία, νήσος] Scribendun:

2 , 9 . Νάξος, νησος. κα Ναξία ( λίθος . Vide Suidan

* 25 . Ναυσιπόρος] Euripid. Rhes . V. 48. ναυ- ct Steph. Byz. ν . Νάξος.

ειπόρος στρατός. 34 . Νάπη. το έδαφος] Sic ctiam Pliatiori

26. Nαύλοχος] Vide Eustath. 1519 , 51, 2ns: sed suspecturn.

1651 , 60. Schol. Soph . Ajac. v . 460. Schol. 35. in fuos ] Vide Aristot. Lib . IX . hist.

Lycophr. v . 768. Anim ). c . 37.

27. • Ναυτίλος. ο ναύτης | Euripid. Iphig. 36. Ναύπακτος] Vide Strabon. Lib. ΙΧ ,

Taur. v . 276. et al. Conf. Hesych . et Suid . 4 , 7 . Steph . Byz. et Eustath . 216 , 21.

28. Νάρθης - άμβωνος κείσθαι] Sic ctiam 37. κεκασμένη] Sic etiain Etymol. 598, 28.

Gloss. MSS. apud Cangiuin. Ειymol. νερθεν εί. Α . Κ . κεκαυμένη. Conf. Suidam.

you toï yaoû . Recie derinationen nominis vilu - 38. Nüüs - ou pëūsc ;] Etymol. 598 , 13 .

perat Cangius, quamquam vera sunt illa , si de Respicitur liad. 1, v . 137. 279.

situ του νάρθηκος intelliguntur. Erat eniin in- 39. ναυσιν αμυνόμενοι] 1liad. ν , ν . 700.
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( Επίρρημα. )

Να μην. όντως δή.

Ναίχι. αντί του ναι, Αττικώς.

ποντίσα . 13 και

Ναύπλιος. η έν θαλάσση πρόοδος.1° και ναυ
πλίειον.

Ναυτιλία. η ναυτική.

Ναυτία.* * Ναυτιω. το κλυδωνίζομαι, ή με.

ταφέρομαι απο ενός τόπου εις άλλον. ή κατα

Νάφθα. το θείον. ή πίσσα14 υδατώδης.

Ναχιάστεως. 5 τόπος.

( Ουδέτερον.)

Ναζώρειον. όρος. .
Νάκεσι. δέρμασιν αιγείοις. και νάκη επί θηλυ-

κου. κωδία και κώδιον , το του προβάτου.

Ναστόν. μεστόν πλήρες σκληρόν.

Ναμα. ποτόν ύδωρ. από του νάω , το λέω.

Νάπυ, το σίνηπι. κατα στέρησιν του ηπίου δια

την δριμύτητα.

* ( Ρήμα.)

Νάει.46 δεί.

Ναίω, το οικω. ναίων Ίωνας εν μυχούς θαλαττίοις.

Ναιετάωσιν. Η οικούσι. [από του ναίω, ναιέτης,

ναιετω, ως κυνηγέτης , κυνηγετω. κ έδει μεν

ναιετάουσιν , ως βοάουσιν· αλλ' έστιν όμοιον

τα ιδρώσα.]

Ναυλοχώ. το ελλιμενίζω.

Ναυτιλλόμενοι, οι πλέοντες ναύται.

Νάσσα. έκτισα. " Ομηρος :13

και κε ο " Αργεί μασσα πόλιν και δώματ’

έτευξη. 19

Το Ν μετα του Ε .

('Αρσενικόν.)

Νεανίσκος, από ετών είκοσι τριών έως ετων τρια

κοντατεσσάρων ή τεσσαρακονταενός.

Νεανίας. ° παρά το νέος γέγονε νεαν , ως μέ

γιστος μεγιστάν , και παράγωγον εξ αυτού νεα

νίας και νεανίσκος.

Νεβρός." το της ελάφου γέννημα, ο νεαστι επί

βοραν εληλυθός. [ ή νεβρόν και τον μείζονα και

ου νεογενή λέγει, ως νεμόμενον επί βοράν.]

Νεβρώ9. " κύριον. .

Νέαιθος, κύριον.

Νέηλυς. ο νεωστι εληλυθός.54 [τα εις υς σύν.

θετα , ει μεν ωσιν από των εις υς απλών συν

τεθειμένα, την των απλών φυλάττουσι κλίσιν,

οδον · βραχις, βραχέος , τρίβραχυς, τριβρά

χεος, οφρύς, οφρύος, λευκόφρυς, λευκόφρυος:

ει δε απ’ άλλων τινων εισί συντεθειμένα, δια

του δος κλίνονται , οδον· έπηλυς , επήλυδος,

νέηλυς , νεήλυδος " ταύτα γαρ ούτε από των εις

υς εισίν συντεθειμένα , αλλ' από του ελεύθω

γίνεται δήλυς και νέηλυς. ]

Νείατος. ο έσχατος.

* 40. Naúchoos — mpóodos ] Sic etiam Suidas.

Scd Phauor. apósodos. Kusterus vertit: progres-

suis in mari. Sed, nisi fallor , vertendum : dux

Atineris, qui praeit in mari. Respicitur enim

ad τον ναύπλιον , qui et πομπίλος. Lucian. II. Ver .

Ηist. 126. τον πορθμέα ναύπλιον. et 127. καθηγου.

μένου του ναυπλίου. Vid. Plin. Hist. Nat. IX,

29. 30 . Deesse in Nostro puto caput Glossae

Ναυπλία . Sed ναυπλίειον suspectuum. Α . ναν-

πλήειογ. Αη pro ναυπλήίον ? Conf. Steph. Byz.

v . Nauthíce, et H . Steph. Tom . III. c . 199.

41. Ναυτιλία] Α . ναυτιλεία.

42. Ναυτία ] In Cod. Α . ναυτία ναφθα

NAUTIW . K . separatim sine explicatione. In Cod.

D . adhaerebat snperiori glossae. In D . K . dee

rat ναυτιω etc.

43. καταποντίσαι] Non video, quomodo con

veniat τα ναυτιάσαι. Ηesych. αποκινήσαι .

44. πίστα] Α . πεϊτα , 8. d. pro πίττα.

45. Ναχιάστεως] In Cod. Κ . ναχιάσεως, et

adhaerebat antecedenti glossae. Phauorimus, ut

in textu. -

46. Νάει ] Odyss. ζ, ν . 292.

47. Ναιετάωσιν ] K . ναιετάουσιν. [ Sed desunt

reli . post κυνηγετω.] Sed ultimum verbum, ιδρω.

σα, docet , legendum esse ναιετάωσαν cx Iliad. 3.

ν . 415. Nisi ναιετάωσιν repererit apud Ηomerum

Iliad . d , v . 45. al. ubi nunc lcgitur YALETC02019.

Conf. Suidam et Etymol. 598 , 5ι.

: 48. "Ομηρος] Locus deest a Cod. K . Ex

stat Odyss. d , v . 174.

49. δώματ' έτευξα] Α . δαμα τέτευξα.

: 50. Νεανίας] Εtymol. 599 , 14.

. 5ι. Νεβρός] Εtymol. 399 , 43. .

52. ή νεβρόν] Ηaec ad certum nescio queim

scriptorem spectant, nisi corrupta sunt. Conf.

- 53. Νεβρώ9] Κ . Νεβρών. Sequens decst.

54. Nέηλυς - εληλυθώς ] Rell. des. a Cod.

K . Vid. Εtymol. 599, 33.
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Νειρεύς, ο κόχλος. 5 Νηρεύς δε και θαλάσσιος, η. Νεστοριανοί. ών η αίρεσις αύτη· άλλον μεν τον

Νιρεύς δε ο εύμορφος, ι. Χριστον , άλλον δε τον υιον έλεγον,

Νεκρός. “ παρα το νε στερητικόν μόριον και το Νεφθαλείμ. και ερμηνεύεται στέλεχος ανειμένων,

κηρ γίνεται νεκηρος , ο έστερημένος της ψυχής, ήγουν φυτών πλατυνόμενον.

και κατα συγκοπήν νεκρός. "" Νεφρός, παρά το νείφεσθαι , το ουρώ. το δε

Νέκυς. 17 ο νεκρός. έστι κίκυς, η δύναμις, και με νείφειν κυρίως επί της εκ νέφους καταφοράς

τα του νε στερητικου νεκίκυς, ο έστερημένος κί. των υδάτων.

κυος, και κατά συγκοπην νέκυς. ή ώςπερ παρά Νεωτερoποιός. " αντάρτης τύραννος.

το ίππος γίνεται ιππυς, και κότος κοτύς, ούτω
ούτω Νεώνητος ο νεωστι αγορασθείς.

και απο του νεκρος νεκρυς , και αποβολή του Νεωκόρος. ο του ναού επιμελούμενος. κορεϊν γαρ

ρ και μεταθέσει του τόνου νέκος. παρά τους 'Αστικούς το σαίρειν , και το κο

Νεογιλός. 58 ο νέος και μικρός.
σμείν και επιμελείσθαι.

Νέος άνθρωπος, η αγνεία και αρετή.
Νεώς. ο ναός. [ ' Αττικώς. τον νεων η αιτιατική,

Νείλεκτος. ” ο νεοστράτευτος.
συν τω ν. και λαγων και Κών. η δε γενική και

Νεοθαλής, ο νεόβλαστος.
δοτική άνευ του ν, του νεω και τα νεω.]

Νεογνός, ο νεωστό γεγεννημένος. ή νεόγονος τις ών. Νεόφυτος. ο νεοκατήχητος. παρά τω Αποστό.

Νέος 65 από του νέεσθαι, ό εστι πορεύεσθαι εις λω μη νεόφυτον , ένα μη τυφωθείς εις κρί

αύξησιν. [ή παρά το ερμάσθαι. ορμης γαρ και μα εμπέση του διαβόλου.

ηλικίας ανάπλεως.]
" Νέος άνθρωπος 9 και νέος 'Αδάμ ο Χριστός, .

Νεοσσός. ο νεωστη σευόμενος, ό εστιν οριεν. ή δν ενδυόμεθα δι' ευαγούς πολιτείας.

παρά το νείζ ..
( Θηλυκόν.)

Νεάνις.7° η παρθένος. και το της νεανιότητος
Nέποδες. οι εχθύες , οι έστερημένοι ποδων. όνομα. επί της παρθενίας είωθεν η γραφη τι.

Νέπως. παρα το πωμι, το πίνω, ο μέλλων πώ- θέν .

σω, αποβολή του και μετα του νε στερητικού Νεάτη " η εσχάτη, παρά το νέο . οι γαρ νεώ

Νέπως. άνυδρον γαρ το όρος εκείνο. κλίνεται τεροι ατελείς εισί και έσχατοι.

δε Νέπωτος. [δη τότε λυσάμενοι νεάτας εκπείσματα δά

Νεπωτιανός. κύριον. φνης.78]

Nέρτερος, υποκάτω νεκρού, ή και υπό την νεκρός. Νεανεία. ” η έπαρσις. "

.

55. Nergeús. ó róxhos] Eadem leguntur apud

Phauorinum . Sed suspecta habco. Forte huc

facit νείρη, το έσχατον της κοίλης, ct legendum και

xohos. Nisi lalet sensus turpis.

56. Νεκρός] Εtymol. 509 , 48.

57. Νέκυς ] Εtymol. 59, 55.

58. Νεογιλός ] Conf. Suidam et Ηesych.

Odyss. μ , V. 86. Lucian. I. Halc . 18ο Έlieo-

crit. Eid. XVII, V. 58. βρέφος νεογιλών.

64. N :09&deiro] Genes. XLIX , 21. Pro

pouy K . sitovy, ut Albert, in Lex. Reg. Ms. ad

Ηesych. ii. V.

65. Νεφρός - το ουρα ] Ειymol. 6οι , 42,

τα ούρη. male. .

66. Newteponor's] Conf. Sehok. Tlnucyd .

1, 7ο. Suid . et Ηesych. h. V . item v. 'Αντάρτης.

59. N :62EXTOS ] Ex Hesychio ll. Steph . Ind .

6ο. Νέος Εtymol. 6οο , 40.

61. Néxodes ] Conf. Suidam . Odyss. d, v .

404. Vide ibi Schol. et Eustath . llesyeh , et

Etymolog. 6ο1 , 20. Apollon. Lex. Ηom. h. ν.

62. Νέπως] Εtymol. 6οι , 33. Conf. Sui -

dam .

63. υποκάτω νεκρού ) Forte και υποκάτω, νεκρός.

Hesychius: νερτερος , υποκάτωθεν ή και υπό γ. ν. Αη

scripsit υποκάτω θεός ?

67. ταίρειν] Α . Ρ . σαίνειν. Conf. Ifesycli .

68. παρα το 'Αποστόλω] . Τim. 1ΙΙ, 6. Ιιι

tcrpretatio cst Chrysostomi. Conf. Suicer. Thes.

69. Νέος άνθρωπος] Coloss. ΙΙΙ, 10. Vid.

supra post yoyižós. végy 'Adáme e recentioribus

quidam dixit.

70. Νεάνις ] Νεανος . Deuteron. XXII, 19. 20.

21 . Νεάτη) liad. λ , ν . 11.

72. νεάτας εκπείσματα δάφνης] Leg. νεάτης

εκ πείσματα. ex Apollon. II, ν . 166.

3. Νεανεία] Sic etiam Suidas. Κ . νεανία.

Ex utroque forte verum restituendum vexvceíc ,

supra@g. Niet Chrys
ostom

ia
) Tim . Lesyo
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ντων ,

Νεάπολις, η Σαμάρεια. 74

Νέαιρα. " το έσχατον μέρος της κοιλίας, παρά

το νέω γέγονε νέαιρα. και νέατον το έσχεντον.

όθεν και λαγων το αυτό είρηται. [ παρά το λή

γω. το δε νέα σημαίνει το πορεύομαι εις αυ-

• την γαρ πορεύονται τα εσθιομένα.]

Νείαιρα.78 η εσχάτη.

Νειός, η ηροτριασμένη γη.

Νείκη. η φιλονεικία.

Νεκάδες. " Ομηρος ευθε λέγειν τας των νεκρών

τάξεις , παρά το νέκυες, νεκυάδας τινας ούσας

και νεκάδας. 7

Νεκυoμαντία.78 η νεκρομαντία.

Νέμεσις. ύβρις» μέμψις.

Νέμεα. πόλις.

Νέμεια. εορτή και πόλις .

Νεοσσεία και νεοττεία, η εκλέπισις.

Νεότης. ° ακμη σώματος , ή άστατος πρακτέων

γνώμη. ή πρόφασις ακολασίας τους ακρατεστέ.

ροις.

Νεολαία, ο νέος λαός.

τους ανέμους , όταν λάβη παρ' αυτών αξιόλογου

άθροισμα, και το έκ της ένεσπαρμένης αυτα

νοτίδος βάρος έκαναν γένητου , τότε σταγόνας

εις την γην αφίησι, και αυτη των όμβρων και

Φύσις από γης την αρχήν εχόντων , και οι

αέρος πάλιν επί την γην φερομένων. 81

Νεοαρδέα.8: νειιστι πεποτισμένην κα; άρδευθεί

σαν.

( Ουδέτερον.)

Νεανιεύματα.83 αλαζονεύματα κομπάσματα.

Νεηκονή. + νεωστό ήκονημέρες.

Νεηγενές. νεωστι γεννηθέν.

Νέβελ.85 κεράμιον.

Νείατον. το έσχατον. [ ως παρά το μέσος γίνε.

ται μέσατον, ούτω και παρά το νέα νέατος και

νείατον. ]

Νεϊκος..18 η φιλονεικία, παρά το νέοις έoικέναι .

η γαρ φιλονεικία τους νέοις αρμόζει.

Νειλόεν νάμα.37 το του Νείλου. Νείλος δε 88

ποταμός έστιν εν Αιγύπτω. παρά το νεαν λύν

έχειν εν τη αναβάσει, Νείλος και Νείλος. [ή

παρά το νέω , το δέω, Νείλος , ο δέων λύν· και

γαρ Νείλος έλυώδης εστίν. ή ώςπερ παρα το

πένθω πενθίλος , ούτως και παρά το νέο Net

λος και κατά συναίρεσιν Νείλος. και γαρ νέος

κατ' έτος γίνεται πλημμυρεϊ γαρ κατ' έτος

και ποτίζει την Αίγυπτον.]

Νεανικώτερον.82 τολμηρότερον.

( Νείον.

και δυτ νετο

Νεομήνια. . . » ,

Νεοκαισάρεια. πόλις.

Νευρα και χορδή διαφέρει. νευρα μεν ή εκ των

νευρών, ήτινι χρώνται εις τα τάξα· χορδή δε

η εκ των εντέρων είς τα όργανα.

Νεφρίτης. νόσος παρά τους νεφρούς.

Νεφέλη. αήρ παχύς εκ της υγράς κατά γην ανα-

θυμιάσεως συνιστάμενος , είτα μετεωρισθείς

Quamquam e Philone affertur : ενεανιεύσαντο νεα.

νείαν. Ιbi enim rectius editur νεανιεία , de vit.

Mos. Τom. ΙΙ , 3ο6.

• 74. Νεάπολις. η Σαμάρεια] Imo πόλις της

Σαμαρίας. Ioseph. B. Iud. IV , 8 , 1 .

5. Νέαιρα) Ειymol. 598, 56. Vide not.

sequ. :

6 . Νείαιρα] Α . νέαιρα. Ιliad. ε , ν . 539.

Nειαιρη δ' εν γαστρί. v . 616. ρ, ν . 519. π , ν . 465.

Vide ibi Schol. et conf. Hesych .

17 . νεκάδας] Εtymol. 6οο , 3. αινήσι νεκά-

δεσαι liad. ε , ν . 886. Vide not. ad Ηesych.

ubi citatur Lex. Reg. Ms.

78. Νεκνoμαντία Κ . bis – εία. '

79. Neórns] Interpretationes hae spectant

ad varia vocabula, quibus respondet νεότης in

vers. Alexandr.. Vid . v . c . Eccles. IX , 9 . Ps.

XLII, 4 . Quamquam etiam apud alios scri

ptores haud raro de vitiis juuentutis dicitur.

8ο. Νεομήνια ] In Cod. D . adhaer, sequ. gl. *

81. φερομένων] In Cod. Κ . margini adscri

pta hacc παρα το νείφω νεφέλη, ως αγω αγέλη.

Vide Etymol. 6οι, 37 .

82. Νεοαρδέα] Α . νεοαρθείαν. Schol. Iliad.

φ , V . 346.

' 83. Νεανιεύματα] Lucian. I. Herrnot. 774.

84. Νεηκονή) Sophocl. Ajac. ν. 820. Conf.

Ηesych.

- 85 . Νέβελ] Est ipsa vox hebr . 1 . Reg.

I, 24. 2 . Reg. XVI, 1 . AA βελον. Conf. Suid.

86. Νεϊκος] Εtymol. 6οι , 56. :

. 87. Νειλόεν νάμα] Α . νειλώεν. An pro νει.

λώον , quod malim pro νειλόεν, [quamquam sic

etiam Phavorinus] donec reperiatur locus. $ 46

λωα ταρίχηlucian. 111. Nauig. 259. Νειλώος Scri

bitur apud Eustath . 1500 , 5. .

88. Νείλος δε ] Εtymol. 602 , 9.

89. Νεανικώτερον] Α . bis - ρος .

90. Νείου
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λων. 100 '

+ Νεϊον.99 το της νηος πυθμενοειδές ξύλον. 1 .

Νέκταρ. θείον πόμα. και νεκτάρειον πόμα, το

θαυμαστών καιακήρατον. ή νέκταρ το των θεών

πόμα, οιονεί και συνέχων τους πίνοντας έν νεότη-

τι, παρά το έχω και το νέον γίνεται νέκταρον,

και κατά συγκοπήν νέκταρ. διο και η Ήβη αυτό

κιρνα. τινές επί του θείου νάματος, παρά το

νε στερητικών και το κτω γέγονε νέκταρ ' οιονεί

το στέρησιν ποιουν το κτασθαι και φονεύεσθαι

τους πίνοντας αυτό: αφ' ου δηλούσθαι το αθά-

νατον· οίον το μη κτεινομένοις διδόμενον. Ο

Νεόδμητον. το νεοκατασκεύαστον. Ο

Νεόφθιτον. το νεόφθαρτον.

Νεαλές. * το νεστι εαλωκός · οίον ιχθύς. δύ -

νατα δε και το νεωστι αλί πεπασμένον.1

+ Νεόκτητον, το νεωστη κατεσκευασμένον.

Νεόκμητον, το νεωστι κατεσκευασμένον .

Νεοσύλλεκτον. και το νέοστράτευτον.

Νεόβδαλτον. το νεοάμελκτον. γάλα νεόβδαλ .

τον. 96 -

Νεώττιον. " πωλίον.

Νεμειαιον. * όρος Πελοπονήσου.

Νέφος, το πλήθος. νέφος μαρτύρων. ” ή και το

των υετων από της ανανεχθείσης αναθυμιάσεως

εις ύδωρ. οιονεί το έστερημένον Φάους, νέφεος,

νέφος. ή παρά το γείφω, το βρέχω. ούτω Φί.

Νευρον. παρα το νείσθα δι' όλου του σώματος.

Νεώνητα. νεωστί αγορασθέντα.

( Ρήμα.).

Νέηαι.' πορευθής. [νέω , το πορεύομα , νέομαι,

νέετα , το υποτακτικον νέησαι, και το Ιωνικόν

νέηα .] .

Νεανιεύεται. [αλαζονεύετα .]

Νεϊα . πορευθήση.

Νεϊν. αντί του κολυμβάν.

Νείκησεν.' ύβρισεν : εφιλονείκησ ν. [κι νεικεία

σιν. " από του νεικώ, νεικείω, νεικείς , και

εκτάσει της σι συλλαβής νεικείμσι.] "

Νείφει. χιονίζει , βρέχει. [ από του νέφος, 84

. ου νόφος και γνόφος, γίνεται νέφω και νείφω.]

Νέμεται.° βόσκεται.

Νέμω. το παρέχω. κα νείμαι.

Νεμεσήσεται.' μέμψεται. [ και νεμεσό.8 και νε.
μεσήσεαι. από του νεμεσω , δευτέρας συζυγίας

περί πάθους ενεστώτος ιωνικού.] :

Νενέαται. σεσώρευται. έστι ρημα νω, το σω,

ρεύω. [ο παρακείμενος.νενηκα , και παθητικός

90 . Něcor ] Hesychio, Moeridi et Phot. Lex . 99. νέφος μαρτύρων] Ηebr. I, 11 . liad. ,

Ms. νεία sunt τα εις κατασκευήν πλοίου ξύλα, Γquae ν. 133. Euripid. Phoeniss. v. 258. 1321. Ηec .

vulgo výic apud Homerum et alios poetas,] yav . 908. Lycophr. v . 569. Conf. Hesych , et Albert.

πηγήσιμα. Sed infra Ηesychius νείοις· νηκίοις. Glossar. p. 179.

[f. νηίοις.] λέγει δε τον πυθμένα , ώσπερ της νεως το 100. Φίλων] Sine nomine Grammatici Ειy

προτιθέμενον. Quare non sollicitandum puto il- mol. 6οι , 45.

lud yžov. Vid. Villois. ad Apollon. Lex. Hom . 1. Néron ] Iliad . a , v. 32. Conf. Etymol.

ν. νηία. 599 , 28.

91. Νέκταρ] Εtymol. 6οο, 12. 2 . Νεϊα] Οdyss. λ , v . 113. μ , ν. 141.

92. νεκταρειον πομα] Leg. νεκταρεον , at
Callim . H . in Dian . v . 148 . Conf. Hesych . et

apud Lucian . I. Hermot. 800. Suidas yeuth gror.y Albert. Peric . crit. p . 94.

Vide ibi Kusterum . 3. Νείκησεν] Sic etiam Hesychius. Malim

93. νέκταρον] K . νέκταρ. Leg. νεοέκταρ, αε
A tamen νείκεσεν ex Homero.

Etymol. 4 . νεικείησιν] Πiad. α , V . 579.

94. Nexhés ] Vid . Ammon. Phrynich . He-
5 . Νείφει] Vide paulo ante νέφος. Conf.

Spidam .
sych . Suid . Eustath . 1827, 62. H . Steph . Tom .

6. Νέμεται] Odyss. λ , ν. 184.II. c. 1034. Schol. Lucian. I. Merc. cond. 683.
γ. Νεμεσήσεται ] Iliad. κ , ν . 129. al.

95. Νεοσύλλεκτον] Supra νεόλεκτος. 8. νεμεσα] Νεμεσός Ηesiod. Oper. ν. 739.

96. γάλα νεόβδαλτον] Vid. H . Steph. Τom. 54, Αη νεμέσα ? Iliad. κ , ν . 145. vel νεμεσάτος ?

I. C . 727. Iliad . 4 , v . 494 . quum reliquac Homcricae sint.

. 97. Νεώττιον ] K. νεόπτιον, είne explica- εμετήσεαι liad. κ , ν. 115.
tione. 9. Νενέκται ] Herodot. IV , 62. Φρυγάνων

98. Νεμειαίον] V . νεμεαίον. Ηesiod. Theog. φάκελοι συννενέστου. Conf. Etymolog. 599, 19.

ν. 327. Νεμειαίον λέοντα, Eustath. 689 , 12.

Ο Tom. Ι . Tttt
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νένημαι , νενήμεθα , γένησθα , νενηνται , και

το ιωνικον νενέκτα .]

Νενευκότ..» συγκύψαντι.

Nέονται. " πορεύονται . και νέω.

Νευστάζων.12 κινων» εννεύων. νευστάζων κάραν

Ιούδας.

Νέω. το κολυμβω.

Νεωτερίζει, καινα πράττει. ανταίρει."

Νεώσαντες, αρόσαντες.

Νεωλκήσαι. * έξω την ναύν ελκύσα .

Νέατα). * κατακισμένα είσί. [απο του νω , οι

. παράγωγον νέων. ως το κέατα.]

. ( Επίβλημα.)

Νειόθεν. εσχάτως. " " .

Nέρθεν. υποκάτωθεν. [παρα το ένερθεν, νέρθεν,

κατα αφαίρεσιν του ε. τούτο παρά την έραν,

την γην. γέγονεν έρος και ένερος, ενέρωθεν και

συγκοπη ένερθεν.] .

Νεωστί. αρτίως, προσφάτως. [οι νέοι, των νέων,

επίρρημα νέως , νεωστί.]

Νέωτα. εις το αύριον , εις το μέλλον.

ο αει γεωργος εις νέωτα πλούσιος.

['Αττικώς. παρα το νέος νέωτα, κατ' έκτασιν

του ο εις ω. ή έστι νέοτε , ως άλλος άλλοτε,

και τροπή αιολική του και εις το α επ' αυξήσει

του ο.]

- Το Ν μετα του Η .

('Αρσενικόν.)

Νήδυμος. ο γλυκύς, ο ηδύς.

νήδυμος ύπνος. "

[οι δε ήδυμος , χωρίς του ν . και ίσως ενόμι

σαν από του ηδυς είναι παράγωγον. λέξεως δε

δασυνομένης του συντίθεται τον κατ' αρχάς.

έστι δε από του δύω, δύσω, εξ ου ρημα όνομα

δύμος και μετα του νη επιτατικού νήδυμος.]

Νηίς, ο έστερημένος.18

Νηίτης στόλος. ” ο δια των νηων.

Νήκερως. * και μη έχων κέρας.

Νήλωπος. ο μη έχων ματιον.

Νηλή . το Νηλεί, ποιητικώς.

Νηλής. " ο ανηλεής. .

Νηλήτεις. 4 τους αμαρτωλούς. [ ως από του ευσε.

βης γίνεται ευσεβέες, ευσεβείς, ούτως και από

του νηλήτης γίνεται νηλήτεες, νηλήτεις. παρα

τονη επιτατικών και το αλιτεϊν, το αμαρτάνειν.

το αλιτείν δια του ιωτα γράφεται , το δε νηλή

της δια του ήτα, ότι αιολικώς έτράπη τοι εις

το η. έτεροι δε τους αναμαρτήτους λέγουσιν,

απο του νη στερητικού και του αλιτεϊν.]

Νηλεής. ” ο σκληρός , ο απηνής, [ο ανηλεής.

από του έλεος γέγονε και του νη στερητικου

επιρρήματος, οιονεί και έστερημένος του ελεειν. το

δε νηλής από του νηλεής γέγονε κατα κρασιν .

' .

10. NeveuxÓTI ] Hesych . interpr. Sadortu. Paroemiographos. - Tribnitur Philcmoni ảy 'Tro

Αpud nostrum συγκύψαντι est pro υποκύψαντι, [ut βολιμαίω a Stobaeo Τit. LVΙΙ.

ψυχήν χαμαι συγκύπτουσαν] vel κατακύψαντι. Lu- 17. νήδυμος ύπνος] Iliad. β, ν. 2. et al. Conf.

cian . I. Somn. 18. In Hesychii glossa : yeyeuxbyou , Etymol. 602, 52.

τεθνηκέναι , niliil mutandum videtur , modo tro- 18. Νηίς. και έστερημένος] Add. γνώσεως , aut

pice intelligalur yeyevnévoy, ut sacpe, pro cua- simile quid . Conf. Hesych . Suid. et Etymol.

sisse , veluti natando, effugisse vitam , ut apud 604 , 1.

Platonem: νευστέον και πειρατέον σώζεσθαι εκ του 19. στόλος ] Ηanc vocem adde Suidae. Conf.

λόγου. Usitatissimum εκνεύειν. Referri huc potest Ηesycliium ( ν. Νηίοτηνή. Τhucyd. II , 24. IV , 85 .

Euripid. Phoeniss. 1274. εις θάνατον εκνεύοντε. ubi στρατός νηΐτης. Arrian. Exped. Alex. VΙΙ ,

Saepius, qui mortui sunt , enatasse dicuntur. 1 . 7 . p. 282. νηΐτη στόλω κρατήσαντα.

Plutarch. de tranquill. p. 476. Α . εγγύς και λι- 20. Νήκερως] Ηesiod. Oper . 529.

μην, και πάρεστιν απονήξασθαι του σώματος. 21. Νηλής] liad. 1, ν. 628. Apollon. IV ,

11. Nέονται ] Odyss. υ , ν . 156. ν . 1438. Aeschyl . Prom. V . 42. Conf. Hesych.

12. Νευστάζων ] Iliad. ν , ν . 162. et al. Se 22. Νηλήτεις] Leg. Νηλητεϊς , ut Odyss. π ,

quentem locum habet etiam Phauorinus. v. 31% . ubi Schol. eodem modo inlerprctatur,

13. ανταιρει] Supra; νεωτερoποιός αντάρτης. item τ, ν . 498. Conf. Hesych. V . Νηλιτείς. Εty

14. Νεωλκήσα ] Α . νεωλκύσαν. mol. 6o3, 49. [ubi Νηλήτεις] Apollon. Lex. Ηom.

15. Νέαται] Iliad. ι , ν. 153. 295. et Εustath. 1874 , 8.

16. άει γεωργός εις ν. π .] Vide Suidam et 23. Νηλεής] Εtymol. 6o3 , 26.
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από του λώ, το θέλω, και του νη στερητικού,

οιονεί και μη θέλων είναι ελεήμων, αλλά ακαμ-

πης και σκληρός.] "

Νήλιπος. " ανυπόδετος ή μονοχίτων. [κατα στέ-

ρησιν του νη , ώςπερ νηνεμία. το δε νήλιποι ,

οι ανυπόδετοι, συνήρηται απο του νηλίποδος.]

[ Νημερτής. ο αληθής, παρά το αμαρτω αμαρ-

της, και μετά του νη στερητικού νηαμαρτής,

και συγκοπή και τροπή του α εις ενημερτής,

ο έστερημένος του αμαρτάνειν.]

Νήπιος. άφρων , ανόητος. [ παρά το ήπιος

πλεονασμα του και νήπιος, ο πράος και προσηνής

και νήπια ποιών. ή παρά το νη στερητικών και

το ειπείν , νηέπιος και κατα συναίρεσιν νήπιος,

ο μη δυνάμενος λέγειν. ή νήβιος , ο έστερημέ-

νος του βίου.]

Νηπύτιος, άφρων, ανόητος.28 [ παρα το νη στε-

ρητικών και το πινυτον γέγονε νηπινώτιος , και

συγκοπη του και του ν νηπύτιος.]

Νηρεύς. ο θαλάσσιος δαίμων. ή κοχλίας. από

της νήξεως και του ραδίως νεϊν .

Νηρίτης. ” και θαλάσσιος κοχλίας. [ουκ έστι δε

παρά το Νηρεύς · ώφειλε γαρ γράφεσθαι δια

διφθόγγου, ως ' Αταρνεύς, Αταρνείτης. ο δε

τεχνικός λέγει, από του Νηρηίς εστί.]

Νηρίθμους. ” αναριθμήτους.

Νηστις, άγευστος.31 ή έντερόν έστιν ούτω λεγό

μενον. [οίον νησίτης, παρά το κενόν είναι σι-

τίων. το γαρ νη στερητικόν έστι. νηστις, και

κλίνεται νήστιος, ως όφιος , έχιος. το πληθυν

τικών τους νήστις δια του έρωτα.]

Νη τον θεόν. μα τον θεόν.

Νήφων, κύριον. .

Νηφάλιος, ο γρήγορος.

Νηφάλεος. 3 ο σώφρων.

Νηφαλισμός, η προσοχή.

Νηφάλεος. άγρυπνος, διορατικός. ζέων τω πνεύ

ματι. ο Απόστολος: * νηφάλεον , σώφρονα,

κόσμιον.

( Θηλυκόν.)

Νηδύς. και η γαστήρ. από του διανενήσθα, 8 εστι

σεσωρευσθαι και πεπληρωσθαι.

Νηες, πλοία. [από του νησα , το σωρεύσαι .]

Νηίδες.38 α Νύμφαι . [ α εν νάμασιν ούσα. παρά

το νάω, το δέω.]

Νηνεμία . ησυχία , γαλήνη.

Νηπεία ” και νηπιέη.38' η αφροσύνη.

Νηρηδες, θαλάσσιοι δαίμονες.39 [έχει το ιώτα,

από γαρ του Νηρηίδες , ως Βρισηίδες και Χρυ,

σηίδες , Νηρηδες , Καδμηδες.]

Νηστεία. τηξις σώματος , και υπωσιασμός.

Νήσσα. το νησσάριον. [ ως παρά το δόξω δόξα.

και άγω άξω και άμαξα , ούτως και παρά το

νω, το κολυμβω, νησα και αναδιπλασιασμό του

αυτού συμφώνου νησσα.] Νίσσα δε τόπος και

πόλις , ι.

Tttt 2

24. Νήλιπος) Α , νήλυτος, male. νήλιπος, οιια 34 . * Απόστολος ] 1 . Τim. ΠΙ , 2 . νηφάλιος

vos Apollon . III , 646 . Lycophr. v . 635 . Nyní , per į scribitur etiam v . 11. . et II , 2 . Conf.

nous Sophocl. Oed . Col. v . 349. Conf. Suidam . Pharorin .

25. νήλιπο.] Conf. Hesych. et Εtymolog. 35. Νηδός] Εtymol. 6o3 , 4 . '

6o3 , 32.
36 . Nytels] Iliad . $, v . 22. et al. Supra

26. αμαρτης] Rel. des. a Cod. Κ . Εtymol. και
Nardes.

6o3 , 46.
37 . Nηπεία ] Sine dubio pro νηπιεία. Quam

2 . Νήπιος] Εtymol. 6o4, 14. Conf. Clem. .
' quam Suidas: γήπειον φρόνημα. Conf. not. Kuster.

Alex. Paedag. I. p . 108. ibique Potter.
ad Suid. ν. νηπιέη.

28. ανόητος] Rel. des, a Cod. Κ . Εtymol.

6o4 , 31. Conf. Apollon. Lex. Ηom.
, 38. νηπιέη] Iliad. 1, ν . 363. 9, ν. 411, etc.

29. Νηρίτης] Εtymol. 6o4 , 42. Deest a 39. δαίμονες] Rel. des, a Cod. Κ . Εtymol.

Cod . K . 6o4 , 54. ,

3ο. Νηρίθμους] Lycophr. ν . 415. Νήριθμος 40. υπωσιασμός] 1. e. castigatio corporis,

έσμός. Conf. Hesych. at Paulus 1. Cor. IX , 27. ait : υπωσιάζω μου το

' 31. άγευστος] κ . και έστερημένος σιτίων, superscr. σώμα και δουλαγωγώ. Oecumen. δαμάζω. Εustath.

άγευστος. . 914, 38. σώματος υπωσιασμός μεταφορικώς και κατά

32 . νησίτης] Εtymol. 6o5, 18. νήσιτις. σύντηξιν. Similes jejunii laudes vide apud Sui

• 33. Νηφάλεος] Sic etiam Suidas. Pro νη- cer. Tiles .

pádoos. Sed yide statim post. ( 42, Νήσσα] Εtymol. 6o5 , 14,
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Νησις, η κλώσις και η σώρευσις. - [τη γάρ τοι νεϊ νήματ’ αερσιπότητος αρό
Νήσος, παρά το νω, το κολυμβω. ο μέλλων νή

Ο χνης. "}
σω. εξ αυτού γέγονε νησος. " Νήριτον.3" το πολύ. προς δ' ουδείς φιλονεικήσεις

Νήτη. ή της λύρας χορδή.13 δια το πλήθος. Νήριτον και όνομα όρους. 2.

Νητρία. χώρα. γράφεται και δια του ι. Νήποινον. ” χωρίς ποινής.
Νήυς, ή ναύς. [δια του ήτα. παρά το νέο , το Νηυτμον. * το άφωνον, το έστερημένον αύτμής,

νήχων, νηυς,14 δια του α ναύς, παρα Δωριεύσι.45 8 έστι φωνής.

χρήται ούν ο ποιητής ταύταις ταϊς φωναΐς" νηυ- ( Νηφάλιον. το γρήγορον.]

. σί· ναυσί: νέεσσι · #6 νήεσσιν. οι Αιολείς

* νέεσσι. τί ούν; " Ομηρος ουκ οίδε την ναυσι Νήσας55 και νήσας, αντί του σωρεύσας, και( Ρημα.)

Φωνήνκαι να αλλ' εν συνθέσει, ναυσίθοος, ναυ
νησα.58 και νήει αντί του εσώρευσε.

σίκλυτος.]

( Ουδέτερον.)
Νήθω. το κλώθω.

Νήκεστον. αθεράπευτον. [ Ησίοδος : 47 Νηκούστησε. 7 παρήκουσε.

– εν δε δίκην βλάψας νήκεστον αισθη. Νηπιαζεται. μαραίνεται.

ο εστιν έβλάβη.] Νήφει. γρηγορεί. νείφει δε αντί του βρέχει, δι

Νήίον, . ξύλον ναυπηγήσιμον, και όρος πλησίον φθογγον. νίφει δε αντί του χιονίζει, ί, εξ ου

και νιφας και νιφετος, η χιών.

Νηγάτεον, μεωστή κατεσκευασμένον. Νήχεται . κολυμβά.

Νηκτα. κολυμβητα , ένυδρα. Νηπιάζειν. το μη ειδένα κακοποιείν ή αμαρτά
Νηκερδέα.18 ανωφελή. [από του νη στερητικού νειν. και ο Απόστολος»38 αλλα τη κακία νη

μορίου.]
πιάζετε.

Νηλεές ήμαρ.19 σκληρά ημέρα. ( Επίρρημα. )

Νημερτές, αληθές. Νηλεώς. αντί του ανηλεώς. και νηλειώς.
Νήμα. ουκ έστιν από του νήθω, νησμα και νη- Νηποινί. άνευ τιμωρίας.

μα, αλλ' έστι νω ρημα, όπερ σημαίνει το νήθω. Νητροκώς.6ο αληθώς.

Ιθάκης.

42. Νήτη - χορδή ] Scil. η εσχάτη , quae

et yeóry , nt apud Plutarch . de Mus. thy, usy ysáo

την – την δε υπάτην. et ibidem: διάστημα από

Útútns éno význy. Schol. Sophoc). Ajac. v . 1185.

νεάτη , η εσχάτη , αφ' ου νήτη κατά κράσιν , η τε.

λευταία κορδη της μουσικής. Ηinc apud Ηesych.

pro Nήτης μάτην, legendum puto Nήτης νεάτην.

43. Νητρία ] Κ . superscr. 7 . Vide not. ad

Steph. By Ζ . v . Νιτριαία.

44. Nñüs — ymūs] K . vñüs. Leg. vous soul

vñüs. Rel. non habet.

45. δια του α ναύς, π. Δωριεύσι] Leg. δια

του και ναύς: νας παρα Δωρ. Εtymolog. 6o5, 25.
Steph. Byz. ν . Κατάνη: ναυς Δωριείς χωρίς τον

ναν φασί. Conf. not. ad Ηesych. ν. κατανα , et

Port. Lex. Dor.

46. νέεσσι] Εtymol. male νευσί. .

47, , Ησίοδος] Oper. ν. 281.

* 48. Nηκερδέα] βουλήν Iliad. ρ, ν . 469. Sed

sic male inter neutra. Forte excidit caput glos

8ae νηκερδές. Odyss. ξ , ν . 5ο9. Αpud Ηesych.

additur άφωνα, quod verissime emendauit Albert.

αφρονα. Εustath. 1115, 22. νηκερδέα, ασύνετον, κέρ.

δος γαρ η σύνεσις.

. .49. Νηλεές ήμαρ] Iliad. λ , τ. 484. al.

5ο. άερσιπίτησος αράχνης] Ηesiod. Oper. ν.

75. D . αερσιπότης. Laudatur etiam a Suida ν.

Naïv , et Elesiodi nomen sine versu ab Etymol.

ν. νήμα , 6o3 , 34.

5ι. Νήριτον) Schol. Apollon. ΙΙΙ , ν . 1287.

Conf. Hesych. et Eustath . 725 , 18 .

52. όρους] Commemoratur saepius ab Ηo

mero.

53. Νήποινον] Odyss. α , ν. 16ο. etc.

54. Νήντμον ] Hesiod. Theogon. ν. 295.

ubi tamen vMütuos est potius expers vaporis et

spiritus , αναπνευστος .

55. Νηήσας ] Iliad. ι, ν . 358.

56. και νήσαι] K . νησα. νηήσαι Odyss. 1,

ν . 321. νήησαν τ , ν . 64. νήει Iliad. Ψ , V. 169.

57. Νηκούστησε Iliad. ν , ν . 15. Obster

adde Lexicis νήκουστος cx Arat. Phaenom. 173.

* 58. ο Απόστολος] 1. Cor. XV, 20.

59. Νηποινί ] Α . νηποινή. Conf. Hesych.

Ειymol. Suid. et Polluc. VΙΙΙ , 70.

6ο. Νητρεκώς] Lycoplur . . 1.
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.Το Ν μετά του Ι.

('Αρσενικόν.)

Νίγες, κύριον. και ο περάτης. "

Νικήβωτος Νικίας" Νικήτης: Νικήτας, ονό.

. ματα κύρια.

Νιμμός η διάθαρσις.

Νίνος Νιννύας. 3 κύρια. . . Ο

Νισαίος ίππος. ό έστι ξανθός: η γαρ Νίσα

. πάντας τους ίππους ξανθους έχει.

Νιτιάτης. κύριον. ή του Nιτιάτου μονή. .

Νιφετός, χιων [κατα λεπτον φερομένη.]

Νίν. αντι του αυτόν. .

Νικόδημος. 5 κύριον. ερμηνεύεται ο κατα διάνοιας

ειδωμένος εις την επίγνωσιν του Χριστού , την

δε της πράξεως των εντολών φιλοτιμίαν φειδού

* της σαρκός ως δειλος παραιτούμενος. και ο

Θεόλογος κάν Νικόδημος ής ο νυκτερινός θεο-

σεβής, μύροις αυτόν. 66

. ( Θηλυκόν.)

Νίκωχισ. 7 πόλις .

Νίκη. παρά το εν δοτική και το είκω, το υπο-

χωρώ, γέγονεν ένιείκη,58 και αποβολή των δύο

εε , του τε εν αρχή και του μέσου , και κατά

κράσιν των δύο ιι εις έν, δηλονότι μακρον, νίκη,

οίον η ενί υποχωρούσα. ως και ο ποιητής λέγει·

ετερολκέα νίκην. ”

[ άλλοι δε, παρα το νη στερητικών και του είκω

γέγονε νίκη, κατ' έκθλιψιν του ε, η μηδενί υπο-

χωρούσα. αλλ' αντίκειται αυτούς και η αποβολή

κι η γραφή : η γραφή μεν, ότι νίκη δια του

1 γράφεται , και ώφειλε γράφεσθαι δια της ει

διφθόγγου , η αποβολή δε, ότι ουδέποτε το νη

επίρρημα αποβάλλει το η , οίον νήδυμος.]

Νινευί, πόλις.

Νίσα. τόπος, και πόλις εν Ερυθρά κειμένη.

Νίσιβις, χώρα. και κλίνεται Νισίβεως.

ΓΝιφάδες. σταγόνες χιόνος.]

Νοα7° νιφας , νιφάδος, νιφάδα , και κατά συγ.

κοπήν νίφα.

Νικόλαος, κύριον. παρά το νίκος και το λαός

γίνεται Νικόλαος. [αλλά τα ει; ος ονόματα εν

τη συνθέσει της επαγομένης λέξεως , της από

συμφώνου αρχομένης , αποβάλλουσι το και και

φυλάττουσι το ο. θεος, Θεόδωρος. ]

Νίμμα, κάθαρμα.

Νίτρον. σαπώνιον, ή είδος Ιατρικόν. [ παρά το

νίζω νίτρον , ως μάσσω μάκτρον, πλήσσω πλή

κτρον , φέρω Φέρτερον.]

Νιτέρειον. ακρωτήριον.

Νίζω. » σημαίνει το νίπτω, και το καθαίρω. [νί .

πτω, νίζω. οι Αιολείς τα εις πτω ρήματα εις

δύο σσ μεταβάλλουσιν. οίον νίπτω νίσσω. Τα

ραντίνων δε Φωνη γίνεται νίζω.]

Νικοεν, ευκτικόν. ως από του σιγά σιγά, ούτως

και από του νίκη νικώ. και το ευκτικών νικών

και νικώη. νικώ, νικάς, η μετοχή και νικών, του

νικώντος , το ευκτικον νικώμι, το τρίτον νικα

και πλεονασμό του η αττικώς νικώη, και εξ

αυτού νικά , και νικώης.

Νισσόμενος.78 στρεφόμενος.

d

61 . Νίγερ - και περάτης] Sine dubio leg.

και ο προφήτης. Αctor. XIII, 1. ήσαν προφητα . .

Συμεων και καλούμενος Νίγερ.

62. Νιμμός ] Phauorinus νιμμενός. Sed

atraque vox merito suspecta. An pro yomós ?

4 νίζω vel κίσσω. Vide infra νίμμα et γίξω.

63. Νιγνύας] Α . Νινίας.

64. Νισαίος ίππος Α . Νισσαίος - Νίσσα, mi .

ans recte. De Nisaeis equis vid . Herodot. III,

1ο6. VΙΙ , 40. Suidam V. ίππος Νισαίος et not.

ad Sleph. Byz. v. Νησαίον πεδίον.

67 . Νίκωχις] κ . Νίκωλις.

68. Νίκη – ενδείκη] Rel. des. a Cod. Κ .

Etymol. 605 , 44 . e Nostro suppleri poterit.

69. έτεραλκέα νίκης] Πiad . η, ν. 26. etc. -

το. Ν !φα] Suidas: νίφα λευκήν. Sed H .

Steph. in Suida reperit αλευόμενοι νίφα λευκήν.

Sunt ex Hesiod. Oper. ν. 333.

71. Nit poy , OATHVLOG ) Vidc Cangium v . 0 % .

πούνιον.

. 72. Νίζω] Vide Etymol. 6o5, 42. Eustath.

724, 3ι .65. Νικόδημος] Eadein leguntur apud Ρla-

vorintiin .

• 66. μύροις αυτόν] Αdde ενταφίασον . Locus

exstat in Orat. XLII.

73. Νισσόμενος] Εtymol. 6ο6, 12. male νί.

σομαι. Ιliad . ν , v .. 186. Conf. Schol. ad Arat.

Phaenon. V . 21 . .
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εξηγητής.

Το Ν μετα του ο. Νομοϊστωρ.78 ο νομομαθής.

* ('Αρσενικόν. ) Νομικός. " και το νόμο ακολουθών. ή και του νόμου

Νόες.74 οι άγγελοι, και οι λογισμοί. ότι κακώς

λέγουσι και παρ' αναλογίαν οι Φιλόσοφοι τον '
5 Νομοδιδάσκαλοι. οι γραμματείς ερμηνεύονται.

νόα αιτιατικήν των ενικών , και οι νέες ευθείαν
[ συνησαν γαρ αυτούς και οι λεγόμενοι νομικοί.*

Νόμος. ” δν έχομεν γραπτον νόμον το νόμισμα :
των πληθυντικών, και αιτιατικής τους νόας δέον

γαρ τον νουν λέγειν , και οι νοί. απο συναιρέ»
και την γην μερίζων" παρ' Αίγυπτίοις η χώρα:89
και συνήθεια μέτρον γης: το ευαγγέλιον.

σεως έστι και δεί προς το εντελές κλίνεσθαι

και το συνηρημένον. έστι γαρ νόος, νούς, νόον,
Νόμος. λόγος προστακτικός των πρακτέων και

ποιητέων και μη, παρά το νέμω, το μερίζω.
νουν .

Νόθος.75 και μη γνήσιος υιός. παρα το ονώ , το
Νόμος. χαλινός αυτεξουσιότητος.

Νόμος και εντολή διαφέρει. νόμος μέν γάρ έστιν
μέμφομαι και βλάπτω, γίνεται ονότος, και

όρος αποφαντικός του μη χρήνα τι θραν των
κατα αποβολής του ο και τροπη του τ εις 9

εκτόπων , όποιον εστι το ου φονεύσεις: εντολή
νόθος , και μη ών γνήσιος υιος , αλλ' εκ παλλα

"δε έστιν όρος αποφαντικός αισχρού πράγματος,
κίδος. α γαρ παιδοποιΐαι παρά τω ποιητη τε

συνεζευγμένης εντολής, οίον εστι τό · έαν μη πε
τριχως λέγονται γνήσιος, νόθος, σκότιος και

ρισσεύσηκαι η δικαιοσύνη υμών πλέον των γραμ
παρθένιος γνήσιος ο εκ νομίμων γάμων • νό

ματέων και Φαρισαίων, ου μη εισέλθητε εις την
9ος ο εκ παλλακίδος σκότιος εκ λαθραίας

βασιλείαν [των ουρανών.]
μίξεως· παρθένιος ο εκ της παρθένου έτι νο- Νόστος, και προς τον οίκον επάνοδος. παρα το νέω,

μιζομένης γενόμενος.
το πορεύομαι. νόστος και η της γεύσεως ανά

Νομήες, οι ποιμένες. [ και νομέας και νομείς.] ' δοσις.

74. Νόες] Εtymol . 6ο6 , 23. Pro παρ' άνα.

λογίαν Α . παραλόγως. Νόες angeli dicuntur saepius

apud Dionys. Areopag. Ioh. Damascen. Syncs.

in Hymn. etc . Conf. Schol. Maxinmi ad Dionys.

Coel. Hierarch. Ι. S . 2 .

75 . Nófos] Eadem leguntur apud Phauo -

rinum . Vide Eustath . 502, 26. ex quo haec

depromta videntur. Homerus gruotoy dixit Iliad .

λ , ν . 102. Odyss. ξ , ν . 202. νόθον Iliad. β , ν .

727. etc. σκότιον Iliad . 3, ν . 24. παρθένιον Iliad.

* , ν . 18o. Conf. Etymol. 6ο6 , 32.

76 . Νομοΐστωρ] Conf. Hesychium et Sui-

dam . Consent. Phot. Lex ,Ms. et Cyrillus,meus.

Exemplum dabit Suicerus.

η . Νομικός] Εadem leguntur apud Ρlia

vorinum . De posteriori significatione satis con

6tat. Epictet. 1 , 13. νομικόν dicit εξηγούμενος τα

νόμιμα. Sed prioris exempla desidero , ut sit

idem quod rõpecjeos. Yopixws , conuenienter legi,

apud Plutarchum .

78. Νομοδιδάσκαλοι – συνη σαν - νομικοί] In

dicare sine dubio voluit , haec tria nomina idem

genus hominum significare , quae plurimorum

est sententia. Vid. Reland . Disc. Misc . P . II.

p . go. Trigland. de sect. p . 66. et quae nota

vimus supra ν . γραμματείς.

79. Nópos] Eadem leguntur etiam apud

Phauorinum . Conf. Hesych. et Suidam ,

8ο. και την γην μερίζων» παρ' Αίγυπτίοις και

zupc ] Dubius sum , an praeferenda sit distin

ctio Etymolog. 6ο6 , 53. και την γην μερίζων παρ'

Αίγυπτίοις νομος και η χώρα. Πlud apertum est,

utrumque referendum esse ad νομός. Αegyptio
rum youos, praefecturas appellat Plin . H . N .

V , 9 . dici possuntyüros, ut ésyewyes ab Eustath .

1207 , 49. Sed etiam conuenit ó only yny uepb.

ζων, quasi νομός dicatur pars terrae. Diodor.

Sic. I , 3. της Αιγύπτου, δε πάσης τις πλείω μέρη

διηρημένης , ών έκαστον κατα την Ελληνικής διάλε

κτoν ονομάζεται νομός. Ρroclus in Τim. p. 3ο.

και μεν ούν νομος από του νενεμήσθαι την γην αυτους

έσχε την επωνυμίαν. ούτω γαρ εκάλουν Αιγύπτιοι τας

διαιρέσεις τας κατα τα μεγάλα της Αιγύπτου μέρη.

( Vid. Diodor. Sic. 1. c . 54. et ad utrumque lo

cum Wessel.] Hinc statim post dicitur [ropós]

μέτρον γης. Conf. Eustath. 1625, . Ρ . Leopard.

L . VII. Emend. c. 18. Casaub . in Strabon . L ,

XVII. p. 1135. Valckenar. ad Herodot. IV , 62.

Νομός etiam scribendum pro νόμος Ies. XIX, 2 .

1. Μacc. 3 , 3ο. 31. ΧΙ, 34. 57. ut Ioseph.

Antiquit. Iud. XIII , 4 . extr . cap . 5 . 4 . Vido

etiam Schol. Sophoch. Ded col
etiam Schol. Sophocl. ed . Col. v . 1061.

8ι. έαν μη περισσεύση ] Μatth. V , 20.

82. ανάδοσις] Conf. Hesych. et Eustats

1383, 41,

65 ,
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τον . νοτι

Νοσφισμός, χωρισμός. Νόμοι φύσεως, ούς η αμαρτία επεισήγαγε τον

Νότος, και κατά μεσημβρίαν τόπος. και ο άνεμος. πνευματικών καταλύουσα νόμον· δν αύθις ο Κύ

• [από του νείσθαι, ό έστι διέρχεσθαι και πο- ριος δια της εαυτού γεννήσεως ανωρθώσατο. Φύ

ρεύεσθαι.] σεως δε νόμος ο λόγος, καθ' ον εκάστη γεγέ.

Νοτίου.85 θαλασσίου. νοτίου θηρός. λέγει δε το νηται.37+

κητος. ( Θηλυκόν.)

Νουμμος, το νουμμίον.
Νομάδες. α βοσκόμενα αγέλα. και νομάδας,

Noυνεχής, συνετός, Φρόνιμος. και νουνέχεια. τους αγρίους βαρβάρους.

Νους.84 τριχως λέγεται . νους θεού· νους και ο Νομή. η βοσκή. νομεί δε τώ βοσκώ, επί αρσενι

άγγελος· νους και ο ημέτερος.
κου, δίφθογγον.

Νους. όρασις ψυχης ασώματος προς πάντα εκ
Νόησις, η πρώτη του νου κίνησις.

τείνουσα.
Νόννα, κύριον.. '

Νούς, πράγμα άδηλον, αδήλως άδηλα περιαθρούν.
Νόννά. α ημέρα , ή αρχα των μηνών. *
Η
Νοσηλεία. η αρρωστία.

τούτο γάρ έστι νούς εν ψυχή , όπέρ έστιν Ν.
Νόσος, ασυμμετρία των εν σώματι στοιχείων ή

οφθαλμος εν σώματι.,
κατακυριεύσασα ήδη του ζώου και επικρατης

Νους εστί ψυχής το καθαρώτατον και λογικών γινομένη.

εις θεωρίαν των όντων.
Νόσος, παρά το εστερήσθαι υγιείας,89 κατα με.

Νους θύραθεν εστίν η έξωθεν επιγινομένη γνώ- τάθεσιν του και είς ο.

σις . Νοτίς. η υγρασία.

Νους. Φύσις επινοητική παντός πράγματος. Νοτία. η υγρασία και η σκοτία. °° παρα γαρ το

Νους εστίν υφεστως, ουσία νοερά αυτοκίνητος, νότος νότιος και νοτία.

θείος υμνωδος δόξης. η πρώτη του νου κίνησις. Νούσος, η νόσος , κατά προσθήκης του ν.

Νους, παρά το νέμεσθαι , το πορεύεσθαι . ο πάν- Νουθέτησις. λόγος επιτιμητικός ένεκα αποτροπής

τοτε εν ημίν κινούμενος , και επί πάντων ιών. αμαρτίας.

τί γαρ ορμητικώτερον του νου , και " Ομηρος : 85 ή Νοτίη. πάχνη. " + "

ως δ' όταν αίξη νόος ανέρος. Νόησις. 2 παρά το νέω, το πορεύομαι. ουδέν γαρ

και πάλιν . ταχύτερον του νοός.

. . ωσεί πτερον ήε νόημα. ( Ουδέτερον.) .

Νούς λογικός έστιν αίσθησις θεωρητική ψυχης Νοερόν. πνευματικών , άυλον. ή το τα νοητα

αθανάτου και νοεράς. δρων. ή παν το εν τη καρδία κατα νουν υπάρι

Νους εστίν όρασις σώματος ασώματος, άσωμάτως] χον. τινές το κατ' εικόνα φασί.93 ·

εις παν διατρέχουσα. * Νοητόν. 4 το δια του νου νοούμενον. ή το δια

Νόμος, το άγραφον έθος. του Θεολόγου•86 έγ- φευγον τας πέντε ημων αισθήσεις. ή το μη

καίνια τιμάσθαι παλαιός νόμος. οράμενον.

10

Noriou] Eadem leguntur apud Phauo-
rinom .

84. Nows] Conf. Plauorinum .

85. "Ομηρος] Iliad. ο , ν. 8ο. ΑΙ. αναϊξη.

Alter locus exstat Odyss. 1 , v . 36 .

... 89. Syosius] Supple ex Etymol. 607, 32.
του σώου.

9ο. Νοτία - σκοτία ] Non intelligo hoc

glossema.

91 . Νοτίη. πάχνη] Iliad. 9 , ν. 3ο7 . νοτία

σιν ειαρινησι. ubi nonnulli dictum putabant pro

Στόσο

86. του Θεολόγου ] Init. Οrat. XLIII.

87. εκάστη γεγένηται) Dcesse videtur ali -

quid , aut subintell. Pécis.

88. αρχαι των μηνών ] Scil. quod excipiant

Calendas. Accuratius Suidas. De Nonna, quae

superiori glossa comunemoratur, vide Gregor.

Nazianz., cuius mater fuit, Orat. XI. , .

92. Νόησις] Vide supra v . νούς. .

93. το κατ' εικόνα φασί] Ηaec non intel

ligo.
ligo.

94. Nontév ] Conf. Phauoriyum .
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ΕΝ

Νοητόν. το εν τω νοερώ υπεισελθόν και νού
μενον .

Νοητά, τα μη σωματικώς, αλλά κατά νουν γνω-

ριζόμενα. ή νοητα τα αισθητήρια τα εν τω

καθ' ημάς κρυπτώ ανθρώπω.

Νοσοκομείον. ο ξενών. * και νοσοκόμος και επιμε-

λούμενος των νοσούντων.

Νότα, τα γράμματα. εξ ου και νοτάριος.

Νότιον. δίύγρον.

Νουθέτημα. συμβουλή.26 ή επιτιμητικός λόγος

εις αποτροπην αμαρτίας.

Νόμισμα. το νομιζόμενος μηδέν είναι. 27

( Ρήμα.)

Νοθεύει. απαλλοτριοι. "

Νοσηλεύεται. άρρωστεί.

Νοσφίζεται. ιδιοποιείται αφαιρείται.

Νοστήσας. 8 επανελθών.

Νοεϋντες, νοούντες. αιολικώς.

Νόσφι. » αντί του χωρίς. και αντί του πόρρω.

παρά το να στερητικών και το έπω, το ακο-

λουθώ, γίνεται νοέπι επίρρημα και κατά συγκο-

πην και τροπήν του π εις φ , και πλεονασμό

του σ , νόσφι, το μη ακολουθούν, αλλα πόρρω

όν. [ή παρα το νόστος, ο σημαίνει την επαν-

οδον , και επεκτάσει γίνεται νoστόφι. το δε νο

στος ταρα το νέω, το πορεύομαι.]

. Το Ν μετα του Υ.

. ('Αρσενικόν.)

Νυκτίβιος, και εν νυκτί διάγων.

Νυκτιλόχος.190 ο κλέπτης , ο ληστής , ο λοχων

και ενεδρεύων εν τη νυκτί.

Νυκτιπόλος.' ο ληστής.

Νυκτέλιος, ο Διόνυσος.

Νύμφιος. ' ο νυμφικός οίκος. νυμφίος δε ο γα.

μέτης και ο γαμβρός. ως τύχιος ο τυχηρος,

Τυχίος δε κύριον. νυμφείος δε ο παστος, δί

φθογγον.

Νυμφοστόλος, ο νυμφαγωγός.

Νυσήίος, ο Διόνυσος. από του Νύσης. όρος δε

τούτο Θράκης.

- Διός Νυσήίον υίκ.: ,

Νύχιος, ο νυκτερινός.

Νυκτομαχία. η εν νυκτί του πολέμου μάχη.

Νύμφη. ως παρά το νέος γίνεται νυος , ούτως κα

παρά το νέα και φω γίνεται νεόφη και νύμ

Φη, η νέα φαινομένη, και συγκοπη και τροπη

του μ εις ν ' νύμφη.

Νύξ. εν τω τον ήλιον υπό γην είναι . νυκτος δε

διάστημα και απο δύσεως μέχρις ανατολής υπό

γήν του ηλίου δρόμος. [ παρα το νύσσω, νύξω,

νύξ. δι' ης καμπτόμεθα. ο δε Βησαντίνος

παρά τον νύξω μέλλοντα , τον δηλούντα το

πλήξω, δια το νύσσεσθαι και προσπταίειν τοις

ενεργου»

e infra

Ety
moz

are

Bota

έκ
οβ
ος

, 03, etc

95. ο ξενών] Vide infra ono loco.

96. συμβουλή] D . συμβουλία .

9 . το νομιζόμενον μηδεν είναι ] Sic ctiam

Etymol. 607, 5 . Sed non video , quid sibi ve

lint.

· 98 . Noothccs ] Iliad. d , v. 103. etc. .

99. Νόσφι] Εtymol . 6o7 , 13.

100. Νυκτιλόχος] Vide not. ad Ηesych.

Obiter emendabimus Suidam: Νυκτιλόχοι λη.

σταί και νυκτί περιπλανής, παρα ' Αριστοφάνει. Κιι -

sterus : „ Nuxt, nocturni latroncs. Et (vuxtinóxos]

qui noctu circumuagatur, apud Aristophanem .“

Male. Lege : και νυχτοπεριπλάνητος π. 'Αρ. Legi-

tur Acharn. v . 263.

1. Nuxtitóhos) Lucian. III. deMort. Peregr .
το

351. Hesychii glossa referenda ad Euripid . Ion .

ν . 18. νυκτιπόλοις συμβάκχαις. Conf. V. 1049.

2 . Νυκτέλιος] Vide not. ad Ηesych. V. νν.

κτελεϊν , Εtymol. 6ο9 , 20. et H . Steph. Τom.

I . C . 102.

3. Núp @ wos] Etymol. 608, 140 . Suidae scri

bitur etiain νυμφείος οίκος , quod melius placet

Kustero. Sed illud de Nymphis intelligitur ,

hoc de sponsis. Nisi pro you Peños apud Sui

dam legendum potius vuue pæios. Plerumque cnim

yup Qaros dicitur quod Nympharum est , ut rupa

φαίον Ιερόν. νυμφαίας σκοπιάς Euripid. Electr. ν .

447. Vide not. sequ.

4 . νυμφείος δε και παστος ] ο θάλαμος. Lucian.

1. Mort. Dial. XXIII , 429. νυμφείους ευνάς Eu

ripid . Iphig . Aul. v . 131. Vid . Spanhem . ad

Callim . H . in Del, v . 118.

5. Διός Νυσήίον υία] Apollon. 11 , Τ. 907.

6 . Νυκτομαχία - του πολέμου ] Malim τω

toneuiwe. Herodot. 1, . 74. Conf. Hesych .

. 7 . του μ εις ν ] Ηaec delenda. Vid. Εty .

molog. 6ο8 , 34.

8. ο δε Βησαντίνος] Addit Etymol. 6ο8, 5η.

και τα περί Χρηστομα.θίας. Vide Helladii Chreston.

g . Nrés
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'η παρά το νευστάζειν αποβολή του ε. το δε

νευστάζεις παρά το νεύειν την κάραν.

. ( Επίρρημα. ).

Νύκτωρ. δια νυκτός. "

Νυν. αντί του αρτίως. και νυνί. και να αντί

του δή.

ενεργουμένοις τι εν σκότει η προσκόπτειν και

πλήττεσθαι τους βαδίζοντας εν αυτή τη ώρα.]

Νυός. ' η νύμφη.

Νύσσα. ο καμπτός. ° παρα το νεύω, νεύσω, νεύ-

σα και αποβολή του ε νύσσα. [ή παρά το νύσ.

σω, το κάμπτω, δια το τους ίππους εκεί νυσ.

σεσθαι .]

Νύσσα. και όνομα πόλεως.

Νυσήίον." οι μεν το Σίναιον όρος φασίν, οι δε

έτερον όρος του Διονύσου, ενδότερον και επέ

κεινα της Ινδικής.

Νύχος. ” η νύξ.

Νυ. το στοιχείον. ότι νυγμόν τινα έχει η τούτου

εκφώνησις. και να αντί του δή.

' ( Ρήμα.)

Νύξας. 4 διεγείρας.

Νυμφοστολήσαι. το νυμφαγωγησα .

Νύσσω. το τιτρώσκω. " και το λάμπω. *

Νυστάζω. από του νεύω, το στάζω. " οίον:

νευστάζων κόρυθα βριαρών18 - ,

επειδή έπινεύουσιν οι κοιμώμενοι. ένθεν και το

ρηματικών όνομα νύσταλος, νυσταλογερόντιον.

Το Ν μετα του Ω.

(' Αρσενικόν.)

Νωθείς. ράθυμοι, βραδείς. οι έστερημένοι του

τρέχειν.

Νωθροκάρδιος.14 και κατα λογισμος βαρύς και ρά

θυμος. '

Νώε. όνομα κύριον. ερμηνεύεται δε πρόσωπον ακτη

μοσύνης.23

Νωδός. * ο έστερημένος των οδόντων.

Νωίτερος. ημέτερος.

Nώκαρ. * και δυσκίνητος , και ουδ' οπωσούν έρρω

μένος. [ παρα το να στερητικών και το σκαίρω,

το σκιρτώ, κατα αποβολην του σ.]

Νωλανοί, έθνος.

Νωμεντίνος, κύριον.

9 . Ννός] Iliad. γ , ν. 49. etc. 21. τρέχειν] Εtymol. 6ο8, 2.

10. Νύσσα. και καμπτος] Reclius και καμπτήρ, 22. Nwat goxceedios ] Prouerb. XII, 8 . Conf.

at apud Hesych. ( vid . ibi Not.] etSuidam . Conf. Hesych.

Polluc. III , 147. καμπτος etiam Etymol. 6ο9, 29. 23. Νώε - ακτημοσύνης] Citatur haec glos

11. Nuonioy Iliad . $ , v . 133. ubi olim mi- sa ab Albert, ad Hesych . v. Nãe. Sed sine du

nus recte Νυσσήίον. Scribitur enim rectius Νύσα. bio scribendum άσχημοσύνης. Saepissime enim

12. Σίναιον] Κ . Σιναίον. Scilicet ab urbe patres ecclesiae Noachum proponunt tamquam

Nysa , quae fuit in Arabia prope fines Aegy - exemplum turpitudinis , quae ex ebrietate ori

pli, apud quam Osiris [Dionysus) educatus fuis - tur. Clemens Alex. Paedag. II. c. 2 . fin . p . 69.

se traditur. Vide Diodor. Sic. Lib. Ι. c. 15. [187.] δια τούτο του και η του Νώε παροινία ανά.

[ubi vid. Wessel.] Schol. Apollon. 11 , ν . 1215. γραπτος γεγένηται · ίνα ως ότι μάλιστα την μέθην

13. Νύχος] ' Conf. Hesych. [ν . Νυχός] et φυλαττώμεθα, εμφανή και έγγραπτον την εικόνα του

Suid . παραπτώματος έχοντες ", δι' ήν οι σκεπάσαντες την

14. Νύξας] Οdyss. 3, ν. 485. άσχημοσύνης της μέθης , κ. τ. ε.

15. Νύσσω. το τιτρώσκω] Conf. Hesychium. 24. Νωδός] Est Schol. Theocrit. IX , 21,

Iliad . a , v . 96 . etc. Conf. Schol. Aristoph . Plut. v . 266 . Acharn .

« 16. λάμπω] Leg. κάμπτω. Ηinc νύσσα και . 15. νωδοί και τυφλοί iunguntur: apud Clem.

καμπτήρ, quod vide supra. Αlex. Cohort. ad Gent. p . 32. ubi vid. Sylb.

" 17 . από του νεύω, το στάζω] Rectius Etymol. Conf. Hesych. .

6ο9 , 34. από του νευστάζω, ut sequentia docent. 25. Νωκαρ] Conf. Etymol. 6ο8 , 8. Suid.

Conf. Phauorin . et Hesych . Schol. Nicand. Ther. v . 189. Di- '

18. νευστάζων κόρυθα βριαρήν ] Leg. κορυζι philus apud Αthen. Lib. ΙV . p . 133. f. νωκαρωδες

βριαρή. Ιliad. υ , ν. 162. και κατηιβλυωμένον. Νωκαρ adjective i. 4. ακήριος

19. νύσταλos] Imo νυσταλέος. Vid. Hesych. interpretatur Eustath. 61, 7 . 668, 57. Conf.

20. νυσταλογερόντιον] Εx Etymol. et Lex. Phauorinum, infra post νώδυνον, et supra V, κά

suo Vet. H . Steph . ρητος.

Τom. ΙΙ. Vyvy
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Νων και σφεν.15 συν τω ι. απο γαρ του νών

και σφωϊν γέγονε κατα συναίρεσιν του ω και

ι εις την ω δίφθογγον. [άλλως δε πασα δο

τική επί παντος αριθμού το ίωτα έχ ι. "Ομη-

ρος δε χωρίς του ι αξιοϊ γράφεσθα. 18 λέ-

γων ότι τρία πρόσωπα είσι των παθητικών :

ημών, υμών, σφών, αντί του δύο, δυϊκόν κεί-

τα αντί του σφωιν. αλλ' έστιν ειπείν, χωρίς

του γράφετα, επειδή ουδέποτε τη γενική και

τη δοτική κέχρηται ο ποιητής, ει μη κατα διά-

λυσιν · οίον τοϊν , τοίϊν , ώμοιν , ώμοιϊν , αλλή

λουν , αλλήλοιϊν. ει ούν ενταύθα το ιώτα έχει,

ήμελλε κατα διάλυσιν είναι.]

1 Nώρυμνον. 2 ουχ υψηλόν· ουκ έρυμνόν.1

Νωνύμους. ανωνύμους.

Νωνύμνους. ° άνευ ύμνων και ευφημίας της δια

των θρήνων γενομένης ανωνύμους. "

+ Nώος, μωρός.18 +

Νωρικός, τοπικόν.

Nώροπα.33 λαμπρόν, παρά το να στερητικών και

του όψ γέγονε νωροψ, ο μη έως την όψιν εις

εαυτόν αφοράν, λαμπρόν αμαυροί γαρ την

όψιν τα πάνυ λαμπρά.

Nώτος. Τη ψύα.341 η ράχις. επειδή των άλλων

μερών νοτίζεται μάλλον, και εις τούτο ο ιδρως

καταρρεϊ. και ο ποιητής:

- κατα δε νότιος ρέεν έδρως 35 -

ώςτε τροπήν είναι του ο εις ω μέγα. ή παρά

το ώ , το υποτακτικών, ώτος και νωτος.

Νωτοφόρος, και επί νώτου τα άχθη και τα βάρη

ή τα φορτία βαστάζων και φέρων.

+ Νωχέας.18 βραδύς , μαλακός.1

Νωχος, κύριον.

Νωχελής. ” βραδύς, ράθυμος. ή και νωθρος και

ασθενής. οιονεί δέστερημένος του κέλλειν , νω

κελλης τις ών, και τροπή του και εις και νωχε.

λής πέλλειν γάρ έστι το ταχέως τρέχειν, αφ'

ου και κέλης, ο δρομικός ίππος.

+ Nώψ. 18 ασθενής την όψιν.

. ( Θηλυκόν.)

+ Νωθή.39 μακρά οδός.ή

Νωθρεία και νωθεία. η ραθυμία. νοθία δε, η

κλεψιγαμία, μικρον και ι.

Νωλα. πόλις.

Νωμεντία. χώρα. Νομαντία δε μικρόν. .

Νωμηστεία. ° η μέρισις.

Nώρμα και Nώρα. ονόματα πόλεων.

( Ουδέτερον.)

Νωγαλέον. " πυρρόν.Η λαμπρόν.

26. Nomor noe omr] Dcest glossa a Cod . K .
Conf. Etymol. 6ιο , Ι . 739 , 22.

27. "Ομηρος] Scil. σφών Πial. μ , ν. 155.

τ , ν. 302 , etc.

33. Nápore] Iliad. B , v. 578. et al. Ety

molog. 6ο8 , 26.

. 34 . Nώτος. η ψύα] Ηesych. νώτα sunt τα

νωτιαία κρέα. νώτοισι γέραιρε Odyss. ξ , ν . 43γ.

Conf. infia inter ουδέτερα .

35. νότιος ρέεν έδρως] Α . νωτοιο. Κ . νάτιος.

Iliad. a , v . 810. , v . 7 : 5 . Conf. Etymolog.

6o7 , 5ο.

36. Νωχέας] Forte corruptum pro νωχε

λής , φιod statim sequitur.

37. Nwxadós] Étymol. 608 , 31. - Pro

κέλης Α. κέλλης.

38 . Nub] Vide not.'ad Hesych. h. v . .

39. Νωθή] Ηesych. νωθής οδός: η . οδός.

Sic etiam legendam apud Nostrum .

40. Νωμηστεία] K , ωμιστεία superscr. η .

et in marg. www. roteice s uspiola . Carent Lexica .

Infra νόμησαν διεμέρισαν. Ιn Cod. A . post νώμη

oky legitur.

. 41 . Νωγαλέον ] Suidas sine explicatione,

apud quem tamen legendum videtur , nt in irso

loco Athenaei, ad quem respexit, II. p . 47. D .

et apud Eustath . 1163 , 26. Neque tamen reji

ciendum νωγαλέον, Infra: νωγαλέως λαμπρώς.

28. λέγων ] Int . 6 Τεχνικός aut ο 'Αρίσταρ.

2005. Vid . Etymol. 6o9. et 610.

29. Núpuuror ] Hesychio supeuvos (pro vá-

ρυμνος) non solum est μέγας, πολύς : sed etiam

κατώτατος , έσχατος , ασθενής , πλατύς. Opportune

noster addit, νωρυμνον esse τον μη ερυμνόν, unde

intelliguntur Hesychii expositiones posteriores;

sed qua ratione νώρυμνος vel νωρεμνος [ab ερεμνός,

Aeschyl. Agam. 1101. Soph. Αnt. ησο. Αjac.

36.] sit μέγας , πολύς, non intelligo.

30. Nwrónivous? Iliad. M , V. 70 . , v. 227.

ξ , ν . 70. ubi al. νωνύμους , αt in glossa proxine

anteced . Conf. Lucian . U . Iup. Trag. 649.

- 31. ανωνύμους] D . ανωνύμνους. [non habet Κ .]

Male : notatur enim altera lectio Iliad . M , v . 70 .

νωνύμους , quam obserunuit jam Eustath. 893, .

928 , 59. Conf. Etymol. 6ο8 , 16.

32. Nãos. Vuwpós ] Haec merito suspecta .

Fortc ex compendio scribendi nalum yitium et

legendum : νωίτερος , ημέτερος.

" ] « C .
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Nώδυνον. το ανώδυνον. περισπώντα , οίον στρέφω στρωφώ , οίον κατ'

+ Nώκαρ.12 χάσμα. ύπνος. Η οίκον έστρωφατο μισητος βάβαξ: νέμω νωμα,

+ Nώμα. κίνημα. + τρέχω τρωχώ, λέγω λεωγώ , πέτω πωτω· γί

+ Nώτα. η ψύα. * + νεται γαρ εν τούτοις τροπή του ε εις ο , και

Νωτα θαλάσσης, και ό έστιν η επιφάνεια της αύθις έκτασις εις το ω. το σώχω, τρώγω,

θαλάσσης. κλώθω, σκώπτω, ου ταυτόν τυχόντα της πα

( Ρήμα.) ραγωγής, δια του ο μεγάλου γράφονται και

+ Νωμεύειν. * κακολογείν. Η βαρύνοντα.

Νωμήσαι, διενεγκεϊν. βαστάξαι17 η κινησα . από Nώσιν. αντί του νηθουσιν. νήθω δε το κλώθω.

του ώμου η μεταφορά, ως οίμαι · ωμώ και νωμ . και ταϊς χερσί νώσι λίνον.5

Nώμησαν.18 διεμέρισαν. διέδωκαν. έστι νομώ, Νωσάμενος. " ενθυμηθείς.Η

νομήσω,19 ο αόριστος ενώμησα, και το τρίτον Νωτίσαι. αμείψασθαι .

των πληθυντικών ενώμησαν. γράφεται το να * Nώ. το σωρεύω. *

μέγα" τα γαρ εις ω λήγοντα ρήματα δισύλ. . ( Επίρρημα.) .

λαβα κατα τροπην του ε εις ω εκ βαρυτόνου Νωγαλέως.53 λαμπρώς.

εις περισπώμενα μετηγμένα δια του και μεγά. Νωλεμέως. αδιαλείπτως , συνεχώς. * παρά το

λου γράφεται κατα την παραλήγουσαν. και ει να στερητικών και το λείπω, το λιμπάνω, γέ

μεν δια καθαρού του και εκφέροντα , βαρύνον γονε νωλεπέως , και τροπή του π εις μ νω

τα , οίον χέω χύω, ζέω ζώω, τρέω τρώω, λεμέως. οιονεί το μη λειπόμενον , αλλ' αδια

δέω δώω, πλέω πλύω' ει δε μετα συμφώνου, λείπτως όν,

.

Το Ξ μετα του Α.

('Αρσενικόν.)

Ξανθός, ο πυρεοειδής.

Ξάνθος. ποταμος, και όνομα ίππου.38

Ξανθίκομος. ° ξανθόθριξ.

( Θηλυκών.)

1Ξανθη χολή.5η αναλογεί τα πυρί ξηροτάτη
ούσα και θερμή. +

. ( Ρήμα.)

Ξανθίζεσθαι.58 τας τρίχας κοσμείσθαι.

Ξαίνω. το τύπτω. .

V ννν

42. Nώκαρ] Supra νωκαρ. Ρro χάσμα leg.

χάσμη.

43. Nō rech. xiynuc ] Si altera vox vera est,

νωμα est pro νώμημα. Sed malim legere νωμα»

νόημα, Vid. Hesych.

44. Nώτα. η ψύα] Vide supra Nώτος et

not. 32.

45. Nώτα θαλάσσης] Πiad. β , V. 119. et al.

Vide ibi Schol.

46. Nwueuery ] Carent Lexica. Si verum

glosseuma , dixit aliquis νωπεύειν , ut νωμαν κέρδεια

apud Ηomerum. Sed conf. Hesych. v. νενώπη-

ται. [ubi antea νενώνηται.] τεταπείνωτα : καταπέ-

πληκται. Ηinc νωπεϊν (νωπεύειν] καταπλήσσειν, κα

κολογείν.

47. Νωμησαι - βαστάξαι ] Spectatur Iliad.

η , ν. 238. οίδ' επί δεξια , οίδ ' επ' αριστερα νω

μήσαι βών. Vid . Εtymol. 6ο8, 21 .

48. Nώκησαν] Iliad. 4 , ν. 471.

49. νωμή σω] Rel. des. a Cod. Κ .

50. you divor ] Idem fragmentum legitur

apud Phauorinum . “ Conf. Pollac. VII, 32 .

5ι. Νωσάμενος ] Addit Suidas παρα Καλλι

μάχω , apud quem hodie non reperitur . Legi

tur Theocrit. Eid . XXVI, 263. Conf. Hesych .

et Bentleium ad Callim . H . in Iou. v. 87.

52. αμείψασθαι ] παραμείψασθαι Ηesycli.

quem vide.

53. Νωγαλέως] Vide supra νωγαλέον.

54. συνεχώς] Rel. des, a Cod . K. Ειymol.

6ο8 , 12.

'55. ίππου] Iliad. τ , ν. 405. et al.

56. Ξανθίκομος] Α . Ξ..ντικόμος. Leg. ξαν

9όκομος aut ξανθοκόμης.

57. Ξανθή χολή] Ηacc jam supra aliquo

loco adscripta fuerunt.

58. Ξανθίζεσθαι ] Vide Hesychium.
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Γ
.

Το Ξ μετα του Ε . νος παρ' αυτούς το έκτoν λέγουσι σέξστον. δια

δε ευφωνίας το σέξστης ξέστης λέγεται κατα
(' Αρσενικόν.)

μετάθεσιν του στοιχείου. ούτω Φίλων.67
* Ξεϊνος, και από ξένης φίλος. ώςπερ απο του κενος

ος Ξένος, παρά το έξω είναι της πατρίδος.
γίνεται κεινος , ούτω και από του ξένος ξείνος. Ξενοφων. κύριον. παρά το ξένος και το φόνος.

ξείνος άμ' αντιθέω Πολυνείκει ? - . ο εν τοις ξένους τόπους φονευόμενος. 8

Ξεινoδoκoν.69 "Ομηρος " τον τους ξένους δεχόμε
( Θηλυκόν.)

νον · Σιμωνίδης δε και Πίνδαρος και άλλοι τι Ξενία, καταγώγιον• κατάλυμα ή ξεναγωγία . .

νές τον μάρτυρα εδέξαντο. Σιμωνίδης: Ξεστή.°° η εξεσμένη και μαλισμένη.

ξεινοδόκησέ τε λαβών. 2
( Ουδέτερον.)

αντί του εμαρτύρησε. και Πίνδαρος: Ξεινήίον. ξένιον.
ξενοδοκών δ' άριστος χρυσός εν αιθέρι Ξενοδοχείον. οίκημα υποδεχόμενον τους ξένους.

λάμπων.
' ( Ρήμα.)

Ξένος. 3 και πάσης ιδίων και αλλοτρίων σχέσεως 1 Ξέειν. το εξ επιπολής και κατα την επιφάνειας

Φυγάς. και ο απο αλλοδαπής χώρας ήκων. και κεχρησθαι τοις όνυξί τε και μάστιξι. ξύειν°

πεποίητα τούνομα παρά την σκηνην, τον παρ- δε , το κατά βάθος. 1 .

έχoντα την σκέπην και σκέπασμα , ίνα ή σκε- Ξεναγείται. ” και ξεναγώ, το ξένον υποδέχομαι .

νος και ξένος. ή παρα το άγω, άξω, άξενος Ξεναγίζω. τους ξένους συνάγω. και ξεναγηση .

και ξένος, δν άγει τις εις εαυτόν και αποδέ- Ξενιτεύω Ξενός Ξενώ Ξενίζω.

χεται. [ ή παρά το έξω, ήξενος , και ξένος. ού

τως ' Ωρος ο Μιλήσιος.] Το Ξ μετα του Η.
Ξένειος 4 Ζεύς. και φιλόξενος.

('Αρσενικόν.)
Ξένων Ξένωνος και Ξένετος, ονόματα κύρια. Ξήίος, κύριον.

Ξενών. 6 το νοσοκομείον. Ξηνός.72 ο κορμός.

Ξέστης. δωμαϊκόν έστι το όνομα. τον γαρ παρ' Ξηρός ιδρώς. * μη υπο λουτρών, αλλ' υπό γυ

ημίν εξ αριθμον λέγουσι σέξ και μέτρου τι- μνασίων και πόνων γινόμενος.

59. Πολυνείκει] κ . Πολυνίκει. Ιliad. 5, τ .

377. .
6ο. Ξεινοδόκον Εadem leguntur apud Ety -

molog. 6ιο, 42.

6ι . "Ομηρος] Iliad. 2 , ν . 354. al.

62. ξει οδόκησε τε λαβών] Εtymolog. ξεινοδ.

Τελαμών. Sed apud Αpollon. Lex. Ηom. haec

tribuuntur Pindaro: ο δε Πίνδαρος :

ξεινοδόκησεν τε δαίμων.

αντί του εμαρτύρησεν. Γqucmadmodum etiam Ho

merus Odyss. σ , ν . 63.] φησίν ουν Σιμωνίδης :

ξεινοδοκων δ' άριστος ο χρυσός εν αιθέρι λαμ.

πρός.

Vid . Schneid. ad Fragm . Pind. Inc. p. 75. (ed.

nou . p . 85.] et Albert. ad Hesych. v . gruvodo

κούμαι.

63. Ξένος] Εtymol. 61ο, 3ο.

64. Ξένειος] Leg. Ξένιος.

65. Ξένων Ξένωνος] D . Ξέννων. Α . Ξένωπος.

Κ . Ξεννών.

66. Ξενών ] Vide supra νοσοκομείον. Conf.

Suidam et Hesych. ubi Noster excitatur.

67. Φίλων] Εtymol. 611, . ούτω Φιλόξενος

εν τω περι Ρωμαίων διαλέκτου. * Ωρος. Sacrissime

illa nomina confunduntur , ut infra v . δέρωδώ.

Cilalur ab Albert. ad Ηesych. v. ξέστριξ. Conf.

H . Steph . Ind. .

. 68. φόνος - φονευόμενος] Εtymol. 6ιο , 27.

φαίνω - φαινόμενος.

6 ). Ξεστή ] liad. η , ν . 174. ξεστην τράπε.

ζαν. Conf. Hesych.

70 . Eéery - zuery ] Non differunt. Vide

Schol. ad liad. ξ , ν. 179. Infra ξυστίδα , λεπτών

ιμάτιον. Νisi igitur ex ingenio Granimat. dis

crimen illud natum cst , scribi possit pro žúsiv,

ξυρεϊν.

71 . Ξεναγείται] Ad locum Gregor. Νaz.

quem dedit H . Steph . Tom . II , 1123. A . Conf.

Hesych. et Ruhnken. ad Τimaeum p . 186.

72. Ξεναγίζω] Suidas minus recte ξεναλίζω.

Dobebat Kusterus e Codice recipere ξεναγίζω.

3 . Ξηνός] Sic etiam Suidas. Vulg. επίξη

yos. Vide Scho). Aristoph . Acharn. v. 337.

74. Ξηρός ιδρώς] Conf. Suidam et Eustath,

764, 13.
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Φίλων.

Ο ε τ ά τ ο

( Ουδέτερον.)
Το Ξ μετα του ο .

Ξηρίον. Φυτον 75 και είδος βοτάνης Ιατρικόν.

Ξηρόν, παρά το ξω δημα , απο μεταφοράς της- 1 Ξουφορία .85 η μυωξία. Η
Ξόανον, το είδωλον.Η

ύλης των ξύλων" εί τι γαρ έξυστα , ξηρόν γί- Ξουθα,85 πυρδά. Η

νετα και κατα τροπήν του η εις ξερόν . "

ούτω Φίλων .

( Ρήμα. ) •

Το Ξ μετα του Υ .
Ξηραλοιφεϊν 78 και ξηραλοιφήσαι, το άνευ του

λούεσθαι αλείφεσθαι . μήποτε δε και το υπό ('Αρσενικόν.)

των άλειπτων λεγόμενον ξηροτρίβεσθαι ούτως Ξύλοχος, ο σύνδενδρος τόπος.

ελέγετο. Ξύμμαχοι, οι σύμμαχοι.

Ξηραίνω. το ψυχραίνω.7° αιτιατική. . . Ξυνωμότης.87 συνωμότης.

Ξύνευνος και ξυνευνέτης, το ξυν αντί του σύν.

* Ξύνθακος 88 ' συγκάθεδρος. *

Το Ξ μετα του Ι. Ξυνός, ο κοινός. oίμαι , ότι συνος,89 ο συνων τινί.

('Αρσενικόν.) ή ξύνιος παρά το συνιέναι τινί. ή παρά την ,

Ξίρις.8° φυτόν.
ξυν πρόθεσιν.

Ξιφήν.8' ο φέρων ξίφος. το δε ξίφος παρά το :
. Ξυρός, το ξυράφιον. ή το ήκονημένον ξίφος.

ξαίνω. ούτως εύρον εν υπομνήμασιν Ιλιάδος. Ξυστός, τόπος ανειμένος αθλητη. ξυστός και ο

Ξιφήρης και ξιφηφόρος. 88 και κατέχων ξίφος . κοντός,2° ό έστι το κοντάριον.

Ξιφίας. ιχθύος όνομα.
( Θηλυκόν.) .

Ξιφιλίνος Ξιφίνος. 83
Ξυλεία. ή των ξύλων σωρεία. άξυλία δε ώτα.

Ξι . το στοιχείων. παρα το ξέεσθαι εν τω γρά- Ξυνουσία. η συνουσία.

φεσθαι των άλλων πλέον, ή ότι ωσεί ξύσματα Ξυνόαρος. " η γαμετή.

εισίν από σιδήρου και τούτου ήχος. 84 Ξυνωμοσία. ξυνόμοσις δε μικρόν.

ικον,

Τομνήμασιν Ιλιάδος.
Ξυσμός, η κνησμονή

Ξιφήρης και ξιφα

75. φυτόν] Vulgo φάρμακον. 81. και τούτον ήχος] Κ . ήχος γενομένου από :

76. Engór] Etymol. 511, 3 . sine nomine ordnigou . Conf. Etymol. 610 , 16 . qui scribit žū .
Grammat.

' 85. Ξουφορία] Vide Cangium v . ξoυφηρία.
17. ξερόν] Odyss. ε, ν. 402.

18. Ξηραλοιφεϊν ] Εx Ηarpocratione, quem et Suidam.86. Ξουθα] Scrib. ξουθά. Conf. Hesych.

vide ibique Vales. Conf. Hesych . Suid . et Schol.

Lucian . II. Lexiph. 326. Eustath . 764, 13. Pro 87. Ξυνωμότης] Α . ξυνωμώτης. Κ. ξυνομότης.

ξηροτρίβεσθαι Κusterus mauulι ξηροτριβείσθαι . Suidas explicat συστασιάστης , affertque haec :

79. ψυχραίνω ] Suid. ψύγω. ψυκραίνω hoc Ξυνωμότης ών και φρονων τυραννικά.

sensu dici non memini. Malium ψύχω, ut απο, Sunt vero Aristoph. Vesp . v. 505. corrupta,

ψύχεσθαι saepius apud Ηomerum. Hesych. ψύ quod non obseruatum Kustero. Leg. Φρονων τυ.

χειν ανέμω ξηραίνειν. et : ψύξασθαι" ξηράναι. Spi- 1ραννίδι.

rando enim calida frigefiunt, humida siccantur. 88. ZuJanos] Deest etiam a Cod. K . Conf.

80 . Eiges] Thcophr. Hist. Plant. IX , 9 . al. Hesych .

ξυρίς Diosc . 1V , 22. Est Iridis species.
89. Ξυνός - συνός] Α . bis ξυνός. Εtymol.

81. E .On ] Sic etiam Phanorinus et Sui- 611, 29 .

das. A . ξιφίν. Sed utrumque caret auctoritate, 90. ξυστός και ο κοντός] Vulg. ξυστόν. liad.

* 82. Ξιφήρης και ξιφηφόρος Utroque saepius λ, ν . 564. etc. Ηerodot. 1 , 52.

utitur Euripides. Conf. Hesych. ξιφήρεις [Εurip. 91 . Ξυνόαρος] Imo ξυνάορος. Κ. ξύναρος. Conf.

Ιon. ν. 1258.] .
Hesych . Euripid. Orest. v. 653. maritus ibid.

83. Ξιφίνος] Αdde ονόματα κύρια.
V . 1136.
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Ξυνωρίς. * η δυάς. αρώ το αρμόζω ξυνάορός τις Ξυμβαίη. αντί του συμβαίη.
ών, και μετά τινος συναρμοζόμενος. και το 9

λυκόν ξυνωρίς. κατα κρασιν του αο εις ω μέγα. Ξύμβληντο, συνεβαλλοντο.

Ξυστίδα. λεπτον ύφασμα. . ' Νέστορι ξύμβληντο -

( Ουδέτερον.) Ξυνιέναι. αντί του συνιένα.

Ξύλον.34 παρά το ξύω · ουδεμία γαρ ύλη προς Ξυνών. συνυπάρχων.

ξύσιν επιτηδειοτέρα ξύλου. Ξύνες. αντί του σύνες.

Ξυλήφιον.35 το μικρον ξύλου.
Ξύνιον.' ήκουον.

Ξύνθημα. το σύνθημα. Ξυνίεις. νοείς. * ή ενενόεις.

Ξυνωδα.26 όμοια. Ξυνίασι. συνέρχοντα . ίημι, ο σημαίνει το απο.

Ξυνόν, το κοινόν. - λύω, το τρίτον των πληθυντικων ιείσι, και ω.

Ξυνήία. 7 κινα πράγματα. [παρα το ξυνόν. το νικώς δέασι, και κατα κρασιν ίασι, και εν συν

κτητικόν γαρ ξύνειον , ως παρά το κυνος κύ- θέσει ξυνίασι.

νειον,98 και διαιρέσει ιωνική ξυνέίον και τροπή Ξυνέηκεν. αντί του ξυνηκεν και συνέβαλεν. [ ημι,

του και εις η ξυνήία, η ευθεία των πληθυντι. ήσω, και παρακείμενος ήκα, το τρίτον ήκε , και

πλεονασμό του και έηκε, και εν συνθέσει ξυν.

Ξύσματα. τα γράμματα. έηκε.]

( Ρήμα. ) Ξυμπονήσαι.' συνάρασθαι, συμβοηθησα.

Ξύει. » γράφει. ως και παρ' Ομήρω. και ξύσμα- Ξυνεχώς. αντί του συνεχώς.

τα τα γράμματα. Ξωθεν.8 αντί του έξωθεν.

κων .κων.]

92. Ξυνωρίς] Ειymol. 6 , 33.

93. Ξυστίδα ] Scribit Suidas etiam ξύστι.

δα , προπαροξυτόνως , ut ait , Αττικώς. Ιtem Schol.

Theocrit. 11 , 74. ξύστης, Αττικώς · ξυστίς δε, κοι-

vãs. Vide Schol. Aristoph . Nub. v. 70. ibique

Spanhem. Lysistr . ν . 191. Hemsterhus. ad La-

cian. 1. Nigrin . 50. Harpocrat. Hesych . et Rulin

ken. ad Τimaeum p . 188. Conf. Etymol . 612, 21.

94. Ξύλον] Εtymol. 611 , 19 .

95. Ξυλήφιον] D . ξυλύφιον. Κ . ξυλήφιον Su-

perscr. ū . Per ū scriptum reperitur etiam apud

Suidam.

96. Ξυνωδά] Recte restitutum Ηesych. pro

zúvoda ex Aristoph. Auib . v . 635. Meus Cyrillus

ξυνοδά όμοια.

97. Ξυνήία] Iliad. α, ν. 124. 4 , ν . 8ο9.

98. κυνός κύνειον] κ . κοινός κύνειαν. Εtymol.

612 , 11 . κοινός κoίνειον.

99. Ξύει] Sic plane apud Ηesych. Phot.

Lex. Ms. et Suidam . Apud Homerum bis tan

tum legitur , liad. 5 , v . 179. et Odyss. X , V .

456. [ Η . in Ven. v. 225. conf. Iliad. 1, τ . 445.3

Sed ab utroque loco illa interpretatio aliena

est. Verum non haec est sententia, Homero

dici ξύειν pro γράφειν , imo contra γράφειν pro

Júerv. ( lliad . 5 , v . 169. g , v. 599.] Eustath. 421,

16. 632 , 45. 633 , 24.

του. Ξύμβλητον] Αη ξυμβλήτην ? Odyss. Φ,

V . 15. vel ξύμβλητο, συνέτυχεν. Sic Scliol. Odyss.

, V . 54.

1. Νέστορι ξύμβληντο] Iliad. ξ , ν . 27. Νέ.

στορι δε ξύμβληντο.

2. Ξύνες] Iliad. β , ν , 26. 63. ω , ν. 133.

3 . Ξύνιον] Iliad. α , ν . 273.

4. Ξυγίεις, νοείο ] ξυγιείς. Αristoph. Lysistr.

ν. 1οι5. ξυνίης Ρlut. 45. ξυνίει Odyss. α , ν.

278. al.

5. Ξυνίασι] Apollon. II , τ. 321.

6. Ξυνέηκεν] Iliad. α , v. 8. ctc.

7. Ξυμπονήσαι] Sophocl. Αntig. ν . 41.

8. Ξών] Α. ξύνθεν. Ρro 'ξωθεν. Vide

Hesych .
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To ο μετα του Α. οβελίας. 7 άρτος ο ή εις οβελούς ή ωπτημένος.

Οβελος 18 και οβελίσκος. α σουβλαι . οιονεί
('Αρσενικόν.).

Οάρσης, κύριον.
όφελίσκος τις ών, και εις μήκος όφελλόμενος,

τουτέστιν αυξανόμενος και ελαυνόμενος. ή πα

Οαρισμοί.” διάλογο».
ρα το βάλλω, βέλος. ή παρα το βάλλω το μεν

( Θηλυκόν.)
ουδέτερον βέλος, το δε αρσενικον βελος και πλεο

Οαριστύς. η ομιλία . ,
νασμα του ο οβελος, ο εοικως βέλει, ούτω Ηρω. .

* Οαροι. αι γυναίκες. και οάρων. "
διανός.

" Όασις , Όασεως. η Αιγυπτία . "

Οβελισμός, η μέτρησης. ”,
( Ουδέτερον.)

οβελός, αθετήσεως συμβόλιον.
" Όα. 3 τα ακρόδρυα.

'οβολός.1° η φόλις. "
Ο . το στοιχείον. και παρά το έμφερή είναιτην εκ

( Θηλυκόν.)
φώνησιν" κατα γαρ περίκλασιν φωνής έκφωνεί: οβριμοπάτρα.13 ισχυρών και γενναίον πατέρα

ται το όνομα του στοιχείου. » έχουσα.

( Ρήμα. ) :
( Ουδέτερον.)

Οαρίζω το γυναικι διαλέγομαι καιομιλώ. οιονεί "οβριμον.33 ισχυρον, γενναίον. [παρα το βρει επι

διακρίζω. παρα το ομου αρηρένια το γάμο και τατικόν μόριον γέγονε παράγωγον βριμον , και

συνηρμόσθαι. πλεονασμό του ο Οβριμον. ως εν τω τρύγη,

οτρύγη.]
To ο μετα του Β. "οβρυζιν, χρυσίον, το πολλάκις * έψηθέν, το

('Αρσενικόν.) καθαρώτατον.

'Οβριμοεργός. * μεγαλουργός, ισχυρός. Οβελίζω. μετρώ, 5 οβολοστατώ.25

ετα

η .

9. Οαρισμοί) Hesiod. Oper . V . 786. κρυ- Ms. et Eustath. 951 , 55. 14o5, 26.] ct Pierson.

φίους τ’ οαρισμούς. Fragm. Callim. CΧVΙΙΙ. Ρro ad Mocrid. p. 287.

eodem óúpous Hesiod . dixit Theogon. v . 205. et 18. 'Obraos] Eadem tradit Elymol. 612,

Callim . Lauaer. Pall. v , 66. Vide ibi Spanhem . extr . sine nomine Herodiani. De v . roubao

10. Οαριστύς] liad. ξ , ν. 216. clc.

11 . οάρων ] Iliad. ι , τ . 327. Vide not. ad 19. uétenois ] Non satis conuenit vulgari

Hesych. obeliscorum usniapud Grammaticos. Vide scqu .

12. "Oxois - Aiguatic ] Citatur liaec gł. ab gl. Infra tamen oßení?w• NET Pü . Sed puto , de

Alb. all Ηesycli. v. Οάσεις. Οάσεως omittit K . ritandum illo sensu ab οβελος, i . 9. οβολός. Vide

Consentit Phauorinns. 11ot. 26.

13. " Ox ] Vide Hesych. et Ruhnken. ad 20. Οβολος] Α . οβολίς.

Timaeum h . v . 21. φόλις] Αl. φύλλις. Vide Cangiam et

14. Ο . το στοιχείον] Post είναι Κ. lacunam
ennam

Salmas.
Salmas. ad Hist. Aug. p . 191. *

habet. Supple yu paztig , ut Etymol. 612, 32. 22. Οβριμοπάτρα] Iliad. ε, ν . 747. al.

Ιderm in margine: ο , το στοιχείον, ότι κατά περί 23. "Όβριμον ] Εtymol. 613, 23. Ισχυρόν,

κλασιν φωνής έκφωνείται το όνομα του στοιχείου. η• ut έβριμον έγχος Iliad. ε , v. 79ο. γενναίον autem

δε εκφώνησις εμφερής εστι τω.
idem est quod forte.

, 24. Όβρυζόν. κρυσίον , το πολλ. ] Malim
15 . Οαρίζω] Εtymolog. 612, 44. liad. ζ

και όβρυζόν κρυσίον
και

το πολλ. Vide Cangium h . ν.Τ . 516.

25. Οβελίζω. μετρω] Supra οβελισμός μέ
16. 'Οβριμοεργός ] D . K . οβριμοεργής. Sed τρησις. Scilicet μετρείν est idem h . 1. quod δα.

nihil inutandum duxi. Iliad. & , v . 403. % , v . 418. veilevy.

Hesych . Apollon. Lex. Hom .
26. οβολοστατω] In Cod. Κ . singular. glossa

17. 'O Berács] Conf. Ilesych . Athen . Lib . sine explicatione. Sed non dubito , quin refe

III. p . 111. b . (quem exscripserunt Photius Lex . rcndum sit ad openisw , quod modo exponebatur
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To ο μετα του Γ. ( Θηλυκόν.)

( Αρσενικόν. )
'Ογδοηκόντορος ναυς. *

"Όγκος.17 η έπαρσις. 1 ή το πάχος.Η
"Όγκαι.35 πόλις εν Αρκαδία.

'Ογκίς, η γωνία,18 η αγκίς.
Όγδοηκοντούτης. . . . . + 'Ογχη. σκίπτον.37 βακτηρία .Η

"Όγμιος, ο Ηρακλής. * " Όγαλα, τόπος.

"Ογμος, η τάξις. ή επίστιχος Φυτουργία των δέν. "Όγκειον ή όγκίον.38 αγγείων , ενώ τα σιδηρά

δρων και κατα τάξιν αγωγή. ώςπερ γαρ πα- βέλη αποτιθέασιν. [όγκους γαρ τας αγκίδας 39

ρα το δαΐζω γίνεται δείγμός, και παρά το Φρά- λέγουσιν.

ζω Φραγμός, ούτω και παρα το αγμός όγμος ως είδε νεύρόν τε και όγκους ° - .]

μεταθέσει του α εις ο αιολικώς και παροξυτό. 'Ογυρόν. " ιμάτιον.

νως. ή παρά το έχω° εχμός και όχμός: παρα

το έχεσθε άλλο επ' άλλου και προς άλληλα . Το ο μετα του Δ.

έχειν την σχέσινι κυρίως δε όγμος η τομή του
αρότρου παρά το οίγεσθαι την γην υπο του ' οδαζισμός,13 τρισμος οδόντων ή δηξις.

(' Αρσενικόν.)

αρoύντος. " Ομηρος δε επί της ευθείας τάξεως
“ Οδε. αντί του ούτος.

του θερισμού φησίν , οίον :

ο δείνα.13 ώςπερ το Νεάπολις δύο ονόματα εί
όγμον ελαύνωσιν " - .

σιν καθ' ενός υποκειμένου , ούτως και το ο δεί
" Όγναρις, κύριον.

να δύο αντωνυμία είσι καθ' ενός υποκειμένου.

+ 'Ογχηστής. . ο Ποσειδών. Η
τινές δε λέγουσιν , ότι μία λέξις εστί και ου

Ογχηστός. όνομα λιμένος. δύο. οίτινες κακώς λέγουσιν· ει γαρ ήν μία

"Όγκος. * η αγκίς. λέξις, ουκ ώφειλε κατα πτώσιν εναλλάττεσθαι

ή άρ

μετρείν, δανείζειν, cui optime conuenit oβoλoστα

τεϊν. Vid. Εtymol. 613, 19. Ηinc supra οβε.

λισμός , μέτρησης , quod itidem accipi potest de

mutuo. Nisi quis malit péronau intelligere de

aestimatione loci , quae fit obelisco , quo sensu

μετρεϊν dici satis constat.

27. FΌγκος ] Α. όγγος. πάχος quamquam

ferri potest, malim tamen βάρος, nisi illud eo

dem sensu .

1 28. " Όγμιος. ο Ηρακλής] Vide Lucian. ΙΙΙ.

Herc . I , 82.

29. " Όγμoς – αγωγή ] Rel. des. a Cod. Κ .

Etymol. 613 , 34.

3ο. παρα το έχω] In Cod. erat έχω.

31. όγμον ελαύνωσιν] Iliad. λ , ν . 68. Conf.

σ, ν . 552. 557: sulcus, ibid . ν . 546. Conf. Schol.

Thcocrit. Eid. X , v . 2 .

32. 'Ογχηστής ] Imo ' Ογχηστιος Ποσειδών,

cuius in Onchesto templum et statua. Pausan .

Lib. ΙΧ , 26. επ' εμού δε ναός τε και άγαλμα πο.

σειδώνος έλείπετο ' Ογχηστίου. Onchestus autem

non est uomen portus, ut in sequ. tradit No-

ster , sed fuit lucus εν τη “Αλιαρτία προς τη Κω

παϊδη λίμνη, ut ait Strabo Lib. IX. Conf. Schol.

ad Iliad. β , ν . 5ο6.

Ο 33. Όγκος Vide infra ν. όγκειον. Ρro

: : Kynis leg . áxis et infra.

34. Όγδοηκόντορος ναύς] Vide Cangium post

κοντούρα.

35. "Όνκα Α . 'Ογκαί. Memoratur regio

Arcadiae 'Oynczo seu "Oynios, in qua fuisse via

detur urbs "Oyxo , quam noster dicit et Etymol.

613, 42.

36. ' Ογκίς. η γωνία] των βελών, inci scu

hami sagittarum. Conf. ad Ηesych. v. ' Όγκοι.

37. " Όγκη. σκίπτον] Leg. σκίπων. Sed prior

vox suspecta.

38. ' Όγκειον ή ογκίον] Α . bis όγγιο». Pro

όγκειον leg. ογκεϊον aut όγκαιον. " Όγκιον 8. ογκίον

scribitur Odyss. 0 , v . 61. Vide Eustath . 1898 ,

63. sq. Apollon . Lex. Homer. Hesych . h . v .

Etymol. 613 , 44.

39. αγκίδας] Leg. ακίδας.

40. νεύρόν τε και όγκους] Iliad . δ, ν. 15ι .
conf.vo

,
ι
4Ι. 'Ογυρόν. ιμάτιον]

ο
Ηesych. όγυρον , ubi

τ . .
Vossius reponi jubet orxugóv.
'

42. Οδεξισμός] D . δδαξησμός. Ρro δηξις Α .

δειξις.

43. 'o deīvce] Deest haec glossa a Cod. K .

Εadem tradit Etymol. 614, 44. Pro Νεάπολις

leg. Nέα πόλις.

44. »
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ή άρχειν, οίον ο δείνα , του δείνατος , το δεί-

νατι. της γαρ μίας λέξεως Φυλάσσεται εν τη

κλίσει η αρχή , οίον φιλάνθρωπος, φιλαν-

θρώπου , φιλανθρώπω. τούτο δια της ει δι

φθόγγου γράφεται , ούτως εχούσης της παρα-

δόσεως , και ίσως πλανηθείσης εκ του τινας

λέγειν , ότι μία λέξις εστίν » οι γαρ λέγοντες,

ότι μία λέξις εστί, λέγουσι, παρά το όδε * ών.

τωνυμίας έστιν , οδον ·

'Αλλ δ' ανήρ εθέλει 5 -

γέγονεν ο δείνα και ο δεϊνα.

+ Οδελός.16 ο οβελίσκος.Η

+ Οδοντομάχης.* ο σύς.1

f“ οδουρος. 18 ο κακούργος» και την οδόν φυλάσ.

σων. .

+ Οδοίος. » ενεδρεύων.Η

οδησθος.5° κύριον. .

οδηγός, ο προπομπός.

οδίτης." ο οδοιπόρος.

οδίος. * κύριον.

“Οδοιδόκος. ο ληστής. από του δοκείν και επι

τηρεϊν την οδόν.

'οδόακρος, κύριος.

' Οδολάμ.33 όνομα εστί σπηλαίον.

οδούς. 4 ως παρά το λέγω γίνεται λόγος , ούτως

και παρά το έδω οδούς. οξύνεται ως μετοχή

α γαρ εις τους μετοχα οξύνοντα .

( Θηλυκόν.)

οδεία . η όδευσις.

Οδηγία.* η προπομπή.

οδμή. η ευωδία, παρά το όζω οδη και οδμή.

Οδός η στράτα. παρα το έω, το πέμπω, οδός.

ως σβέω σβεδος και σβοδος και σποδός. .

“ Οδω γήρως 29 επί γήραος ουδω. επ' εξόδου

του γήρως, ότε ήδη πεπέρατα ο βίος και διεξε.

λήλυθε δι' αυτού.

+ “οδρα, ο οφθαλμός.37 +

t " οδρυσσα. πόλις. 1

οδύνας. λύπας, παρά το έβειν την ψυχήν.

“ οδος και η διδασκαλία . οδος και η οικονομία , και

ο Απόστολος 58 και ανεξιχνίαστοι αι οδοί

αυτού.

( Ουδέτερον.)

"οδεα.39 τα εφόδια.

Oδυνήφατον.8ο το φθείρον και παύον τας οδύ
νας. Φάρμακον οδυνήφατον.

1 'οδόντιον. ή βοτάνη. και το του στόματος.Η

( Ρημα.) .

οδαξήσας και οδακτήσας. "

44. De] In Codd. erat ide , perperam .

45. 'Αλλ' οδ» ανήρ εθέλει] Iliad. α, ν. 287.

46. Οδελός] Leg. οδελός, pro οβελός. Schol .

Acharn. v . 796. Βοιωτοί τον οβελον όδελόν λέγουσι.

Nicand . Ther. v . 93. Igitur apud Hesych . pro

'δολκας , Οβολοί Κρήτες. leg. όδελοι , οι οβελοί.

47. OdoytoucXns ] Veteres sic dixisse tra-

dit Eustath . 854 , 11.

48. “Οδουρος] προπαροξυτόνως etiam Eustath .

1445, 19. Ηesych. οδούρος [ et οδούρεις]. Est non

solum qui in via insidiatur , sed etiam viae dux

et comes. Sic apud Euripid. Ion. v. 1619. Mi

nerua dicitur αξία ημών οδουρός [οξυτόνως]. Sed

priori sensu Schol. Pind. Pyth. II , 55 . ex Eu-

Tipid. Archel. affert: έπαυσ' οδουρούς λυμεώνας. et

e Soph. Aegeo : πως δη9' οδουρον οδος εξέβης λαθών.

49. “Οδοίος. ενεδρεύων] Ηaec ad anteceden

tem glossam referenda sunt, ct legendum οδοϊς

ενεδρεύων .

5ο. " Οδησθος] D . Οδησθος.

51. 'Odirms] Iliad. * , v. 263. al. K . odolons.

52. Όδίος ] Α . όδιος. κ . οδοίος. Sequutus

sum Cod. D . 'Odios Iliad. B , v . 856 . , V . 39.

ε, ν . 170.

Τom. μ .

53. Οδολάι] Fait urbs Iudaeae. 2 . Paral .

7 . Ioseph . Ant. Iud. VII, 10. init.

54. 'Οδούς] Εtymol. 615 , 21.

55. Οδηγία] Α . οδηγεία .

56. Οδο γήρως] Α . omissa rubra δω γήρως.

Sed scrib. οδώ, ut Lysias aliquo loco dixit pro

cüdo, ut in locis Hom . Iliad . v , v . 487. Odyss .

0 , v. 347. Conf. Harpocrat.

57. “ Οδρα. ο οφθαλμός] Ηanc glossarm me

rito suspectam habeo.

58. ο Απόστολος] Rom. XI , 33. .

59. " Odec ] Leg. 'Odéc . Hesych . edény est

πράσιμον , ή το είς επιδημίαν εφόδιον. Sed idem

est ei ödačov, ut suspectum vidcatur ódéov, et apud

Nostrum oδέα. Suidas tantum: δδαία, τα εφόδια .

Sic Odyss. ο , ν . 444.

6ο. " Οδυνήψατον] Α . omissa rubra δυνήφα.

τον. οδυνήφατα φάρμακα Iliad . • , ν. 40ι. goo.

Sequ . v . ófórtioy carent Lexica .

6ι. ' Οδαξήσας και όλακτήσας] Deest expli

catio . (Forte add. dexØépur.] Nam quac in Codd.

A . D . adhaerebat ν . οδοστατήσας, eam non re

ferre dubitaui ad glossan, sequentem , quae ab

utroque deerat. Non conuenit enim illis ver

Xxxx

sis oδυνάφετε
μία
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ΤΟΥ,

To ο μετα τού Ζ .

('Αρσενικόν.)
' οζαν. κύριον.

οζίας, κύριον. ερμηνεύεται δε και ισχύς.68

+ "οζηλις. 9 όνομα τόπου. Η

+ οζηλίς.7° η βοτάνη. Η

οζόλαι. έθνος. η ευθεία και οζόλης.

"Όζος. ί ο κλάδος ή το εγκαθήμενον [πα πε

παρμένον] ξύλον. παρά το έζω , το κάθημαι.

σχος7 δε κλάδος , μέγα.

+ “οδίων. βαδίζων. Η οδοστατήσας. "

οδυνώμενος. 83 ώδυνημένος δε μέγα.

“ οδεύειν. 6+ ουδέ παρ' ενι των ελλoγίμων ευρί-

σιετα.

Οδοιδοκώ, τας οδούς επιτηρώ. ή ληστεύω.

Οδυρομένους, κλαίοντας.

1 Όδακτάζειν. το δάκνειν. +

+ Οδείν. και αγοράζειν.:

οδύρομαι. επί ενεστώτος, παρά το οδύνων, δ ση-

μαίνει το τήκομαι και καταπονούμαι . τουτο

παρει το έδω , το εσθίω. εξ ου γίνεται όδους,

οδύνω και οδύρομαι. οδύρωμα, ο δε επί μέλ.

λοντος , μέγα. 1

" Όδωδα. έκ του όζω. ο μέσος παρακείμενος ώδια,

και αττικώς όδωδα.

( Επίρρημα.)

οδαξ.67 τοϊς οδούσι δακτικώς. [παρά το δάζω,

δάξω, κατα αποβολην του ω δαξ, και πλεο

νασμό του ο δάξ.]

Οδοιπορικώς, επίβρημα. ωδοιπωρηκως δε επί πα.

ρακειμένου , μέγα και η.

[Το και μετα του Ε.

Οεργίλος. κύριον.]

To ο μετα του Θ .

(' Αρσενικόν.)

+ Ό9ης, ευνούχος.72 + .

οθνείος. ξένος. .

'Όθρυονεύς. 4 κύριον.

οθριάδης.75 κύριον. και κλίνεται Όθριάδου.

οθρύς.78 + λόφος ή 1 όρος Θεσσαλίας.

77' Οθρυν και ποταμον ιερον ρόον - ,

"Όθων , Όθωνος, κύριον .78

( Θηλυκόν.)

+ οθία.79 άμαξα ημιονική.Η

' Όθνείαν. ξένην.

. bis. Pro odozrýcus [ ab ödaxtéw , quo carent Le- herba, sed species polypi a foetore dicti, item

xica , nisi pro οδεκτάσας D . δδακτήσας. οσμύλη et βολβίταινα. Conf. Athenaeum Lib. VΙΙ.

62. “ οδίων. βαδίζων. οδοστατήσας| Leg. “Οδιών. p. 329.

abioda .w . 'Nisi ab inusitat. them . édiw . Conuenit 71. "Ogos ] Etymol. 615 , 50 .

οδοστατήσας, viam municns. Unde όδισμα, pons, 72. ώσχος] Α . ώχς. Vide suo loco. Post

apud Aeschyl. Pers. v . 72. Schol. βάδισμα. . κλάδος int. αμπέλου.

* 63. Oδυνώμενος] Αdde μικρόν. 3. " Όθης. ευνούχος] Αη ευνούχός τις ? Αη και

64. Οδεύειν Vide quae supra notauimus θής · ευνούχος ? [quanquam aliud 9ης significat-

V. xvodery. Add. Callini. H . in Del. v. 18. Apolo proprie ) ut saepe erratum est articulo ad vo

lon . IV , v . 272. 838. 1441. Lueian . II. Amor. cem apposito . Phauorinus : o Inaudpixs• yuvarxčios.

446. δδεύσαι εις γήρας. 11 . Parasit. 854. δδεύοντες leg. δ θηλυδρίας. .

ή πλέοντες. ΠΠ . Nauig. 271. Quare non audien 74. 'Οθρυονεύς) 1liad. ν , v . 772.

dus Grammaticus. Sed οδεύεσθαι non nisi in . 5 . 'Όθριάδης] Eius nobile facinus enar

compos. reperitur. Abresch. Dilucid . Thucyd . rat Herodot, 1 , 82. Vide Hemsterhus. ad Lu

p . 16 . Conf. Phauorinum . cian . 1. Contempl. 524 .

* 65. Οδειν] Vulg. Sδείν. Conf. Hesych. ν. 6. '09ρύς Scr . "Όθρυς. Λόφος pertinetne

δηση. ad Θεσσαλίας , an sibi νult ' Όθρυν' esse λόφον ?

66. οδύρω μαι] D . οδύρωμας. Α . οδύρομαι. Vide Hesych .

67. Οδάξ] Εtymol . 615 , 18. 77. 'οθρυν και ποταμον] Leg. "Όθρυς και

68. ' Οζίας – ισχύς θεού. Εx ήν ct 75. ποταμού Γεραν όσον 'Απιδενοϊο. ex Apollon. ii , 517.

Conf. Hesych . Vide ibi Schiol. et Spanhem .' ad Callim . H . in

69. " Όζήλις] Steph. Byz. v . ' Οζόλαι. λέγεται Cer. v. 87.

κα; Οζολίς η χώρα. Vide statim post 'Οζόλαχ. 8. • κύριον] Α . Ρ . κύρια, perperam.

70. 'Onés] Scrib . ögones. Non est autem 79. ' Οθία ] Ηesycli. όθιζα ct oθέτη.
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οθόνη.8° λεπτότατον ύφασμα. [παρά το 3θω, Οιβάδης: Οϊβαλος : Oιβάλης: Oιβάρης: Ο

το συστρέφω και κινώ , όθεν το· : βήλος: Oιβώτας. ονόματα κύρια.

ουδ' όθομαι κοτέοντος 81 - Οιετέας, κύριον. .

αντί του ου κινούμαι , ουκ επιστρέφομαι . δύνα- Οι ε.87 οίτινες αυτόν τούτο γαρ σημαίνει το έ.

τα δε λέγεσθαι και παρά το όθμα, το όμμα, οιζυρός, επίπονος , άθλιος, ταλαίπωρος, χαλε

Οθμόνη και οθόνη , αποβολή του μ. ] πος, άψυχος. κgή διζυς η ταλαιπωρία.88 παρα

( Ουδέτερον.) το ίζω, το κάθημα, γίνεται ιζυς, ως ήδων ήδύς

+ Όθνείον.83 ξένον. ως παρά το άριστος άρι- και μετα του και του δηλούντος το κακόν γί

στείον , ούτως και παρα το νόθος νοθείον , και νεται αιζυς , η κακως και δυστυχώς ιζάνουσα

οθνείον , μεταθέσει του ν . 1 τους ανθρώπους και τροπή του α εις ο αιζύς :

οθόνια. υφάσματα. 'Οθώνεια δε τα του Όθω. ως άρχω, όρχαμος. εκ δε του διζυς γίνεται

νος , μέγα και δίφθογγον. διζύω και εξ αυτου διζυρός. ο δε Απολλώνιος

"οθομαι. αποστρέφομαι . και άθεο αντί του επι λέγει, ότι έστιν οι επίρρημα σχετλιαστικόν ή

στροφην ποιου. θρηνητικόν. εκ τούτου γίνεται δίζω, ως λίαν

"Οθι. όπου. έστιν ο άρθρον, και κατ ' έκτασιν του λιάζω και αν αλαζω. εκ δε του διζω γίνεται

θι άθι. διζύω κατα διάλυσιν , και διζυρός.

οθως. 83 ταχέως. Η - Οίκτος, ο έλεος, ή το ευ τι δράση τον πετον

θότα.

Οκτιστος. ελεεινός.
To ο μετα τού 1.

Οίκτρός, ελεεινός.

('Αρσενικόν.) Οικτίρμων. ελεήμων.

Οίακες. ** τα εν χερσί των ιθυντηρίων ηρτημένα 89 και φροντίζων του οίκου.

ξυλάρια τοίς πηδαλίοις , δι' ών περιέχεται τα ..? οικογενης δούλος.

πηδάλια. παρα το οίω, το κομίζω. Οικίας. " οικέτας , δούλους. oίμαι από τον οι

Οιδίπους. 85 οιδώ , οιδήσω, οιδησίπους και οιδί- κενς, ως 'Αχιλήας από του Αχιλλεύς.

πους δια του τ. τα γαρ απο βαρυτόνων μελ - Oικέτης, ο δούλος.

λόντων γινόμενα δια του 7 γράφεται , ή δια Οίκος. παρα το είκω, το υποχωρώ εις δν χων

του ο μικρού , ενίοτε δε και δια του και ψιλού. ρούμεθα.

οιον στήσω , Στησίχορος: πράξω, Πραξιφά- Οικειακός, ο οικείος. οικιακός και δε, και εν τω

νης: μίξω, μιξίθριξ· πέρσω, Περσεφόνεια. οίκω, Ι .

ούτως ούν και οιδήσω οιδησίπους και εν συγκοπή Οίμος, η οδός. παρά το ομώ, και το ορμώ.
οιδίπους. ούτω Θεόγνωστος. ** Οινόφλυξ. μέθυσος, και εις τον οίνον ορμών.

Θίαγρος, κύριον. φλύειν * γαρ το ορμην έχεις πρός τι.

X XXX 2

διζυρό
ς
." ω γίνετα

εος, ή το

Τ Υ

Αρσε
νικό,

τα εν

ξυλά
ς

8ο. 'Οθόνη] Πiad. γ , ν. 141. σ , ν. 595. 89. Οίκουρος] Vide Albert. ad Ηesych. et

Odyss. 4 , v . 107. Apollon . IV , v . 467. Conf. infra oinovgous inter Induxá.

Etymol . 616 , 2.
9ο. Οικότριψ] Vid. Valckenar. ad Ammon.

8ι, ουδ' 39ομαι κοτέοντος] Iliad. α , ν . 181. p. 172 . et .conf. Hesych.

82. 'Οθνείον] Εtymol. 616 , 7 .

91. Oixñas] Iliad . v , v. 413. al. Etymol.
83. "O9ws) Hesych . būs. Pro Jows.

84. Oiακες] Εtymol. 616 , 42.
617 , 29.

85. Οιδίπους] Deest a Cod. Κ . 92 . Οικειακός – οικιακός] Νon differunt.

86. Θεόγνωστος ] Θεόγνωτος Etymol. 6ι6, 57. Duidae6 , 6 5 , Suidae οικείος est κα οικιακός.

Conf. 245 , 17. 299 , 34. 93. οιμώ ] Α . οιμώ. Vide Etymol. 617 , 55.

87. Οι ε] liad. δ , ν . 534. ε , ν. 625. etc. 94. Οινόφλυξ - φλύειν] D . οινόφλοξ – φλό

88. Oιζυρός – ταλαιπωρία] Rel. des. a Cod. γειν. Κ . φλάει». Εtymol. 618 , 34. Conf. not. ad

Κ . Εtymol. 619, 5ο. Ρro κάθημαι D . καθίζομα . Ηesych.
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Οίνος. 25 έστιν ύδωρ απ' αμπέλου πεποιημένον.

οίνους τις ών, και οιήσεως και πλάνης αίτιος του

νου γινόμενος.

Οινοχόος. ο πιγκέρνης.

Οϊος, ο μόνος. παρα το Κος, σημαίνει το αυτό: 96

πλεονασμό του ο οίος.

Οισοφάγος, ο λαιμός ή έτερόν τι εντός του λαι

μου ούτω καλούμενον. από του οίω , το κομίζω.

Οιστός. Φορητός, ευκόμιστος. από του δω, το

κομίζω. ' οίστον άχθος επωμάδιον φέροντες.

Οίστρος.28 ερεθισμός , πύρωσις. ή ζωύφιόν τι

τους βόας ερεθίζον εν τω καύσωνι. οίστρος και

ή μανία.

Οίστροπληγα. τη μανία πεπληγμένον.

' Οίστός.190 το βέλος. [ παρα το ίημι, το πέμπω,

γέγονεν διστος, πλεονασμό του ο. η παρά το

* οίσω, το φέρω, γέγονεν διστος και οιστος, εξ

ου και το δίστεύων. ]

Ούτος.' ' θρήνος: μόρος θάνατος. παρα το οι

και μοι στεναγμού επιρρήματος. ή παρά το οίσω

οιστος και οιτος .

Οίων. των προβάτων. [ ' Αρίσταρχος και Πτο

λεμαίος ο Ασκαλωνίτης δισυλλαβεϊ, ως αιγών,

' Αριστόνικος δε τρισυλλαβεϊ. ο μέντοι Πτολε-

μαίος ουχ υγιή την αιτίαν επιφέρει της δισυλ-

λάβου αναγνώσεως· λέγει γαρ, ότι η ευθεία

μόνη εστίν οίς. αλλ' ουδέποτε ο ποιητής μονο-

σύλλαβον είπε την ευθείαν, άλλα δισύλλαβον.

οον ·

ronor of rigt -

και τας πλαγίους, ει μη κωλύει κατά μέτρον,

κατα διάστασιν, όίος και όιν και όλες. ένεκα

δε μέτρου

– οίος αώτω.

τουτέστι προβάτου άνθει ήτοι ερίω. και άλ.

λως το δις δισύλλαβον αναλογάτερόν εστι του

μονοσυλλάβου. πολλα γάρ εισι λήγοντα επ ' ευ

θείας ευρείν εις το ις, ουδέν δε εις το oις , ει

μή μόνον το οίς παρα Αττικούς, και το φθούς.]

Οιωνοσκόπος, και δι ορνέων μαντευόμενος· οιωνοί

γαρ τα όρνεα.

Οιωνόβρωτος.° υπό ορνέων βρωθείς.

Οιωνός.” ο γύψ. παρα το δίω , το μονω, γέγο

νεν οιωνός φασί γάρ τινες, ότι χωρίς μίξεως

πεφύκασι πολλάκις τίκτειν εξ ανέμου θερμα

σίας και των του ηλίου ακτίνων. .

Οιηματίας.8 ο κενόδοξος. από του οίεσθαι εί

να τις.

Οικουρός, οικονομικός. 'οίκουρούς αγαθας υπο

τασσομένας ιδίοις ανδράσιν , ίνα μή ο λόγος του

θεου βλασφημηται.

(Θηλυκόν.)
ρα . πόλις .

Οίαξίς. χώρα.

Οία, η οποίϊ .

Οίβωνία, τόπος.

Οιδήσεις, α φλεγμονή.

Οίησις. έπαρσις. ° κενοδοξία.

Oιζύς, η κακοπάθεια. [και δικύω, το ταλαι

πωρω.]

95. Olvos] Eandem etymologiam cum aliis mine. Conf. Eustath . 404 , 1. Hauserunt omnos

tradit Etymolog. 618 , 21. Plato in Cratylo e Schol. Venet. Villois. ad Iliad . y , v . 198 .

p . 406 . quod efficiat homines oteo Joy , opinari, 4 . τοϊσι δ ' οις] Iliad. ω , ν . 125.

postquam biberint , 86 νούν έχειν , quasi οίόνους. 5 . οίος αώτω] Iliad. ν , ν . 599. ι6.

Verissime deriuatur ab hebr. ». Vide Henu 6 . Οιωνόβρωτος] 2 . Μacc. 1x , 15. 3 . Μacc .

sterhas. ad Lennep. Etymolog. L . Gr. p . 647. VI, 34. Conf. Hesychium .

ibique Scheid. 7 . Οιωνός] Ειymol. 6ι9 , 39.

96. το αυτό] D . το μόνος. Εtymol. 618, 43. 8. Oιηματίας ' Suidae est και επηρμένος. In

* 97. οιστον άχθος] Α . οι το άχθος. fine pro tus legendum to. Vide paulo infra v .

98. Οίστρος) Conf. Suidarm. oingis. Apud Cyrill. Alex. junguntur oinuatlus

99. Οίστροπληγα] Conf. Suidam , Hesych. και υπερήφανος. .

et Schol. Sophoc). Electr . v . 5 . Euripid . Bacch . 9 . oixovgou's eyouto's ] Ep. ad Titum II , 5 .

1227. Vide ibi Weisten. Elsner. II, 324. Fessel. Ad

100. ' Οίστός] Ειymol. 620, 7. vers. Sacr. 11 , 12. Similiter οίκουρος και πιστην

1 . Οίτος] Ειymol. 619, 26. ex Oro. γυναίκα dixit Artemidor. I. C. 64.

2 . ' Όίων] Iliad. γ , v 198. etc. 10. Οίησις. έπαρσις ] Suidas έπαρμα , quod

3. ως αίγων] Rel. des. a Cod. Κ . Εadem minus placet. Hesych. oιήσεως . . επάρσεως. Quod

fere habet Etymot. 620, 23. sine Aristonici no - suspectum videbatur Alberto . Sed nescio, car



1433 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1434.. OIHION

Οικονομία . " κυρίως μεγέθους συγκατάβασις, το

της οικονομίας μυστήριον.

Oιμωγή. ο θρήνος. παρα το οίμοι.
Οίμος, η οδός. παρά το οίμα , το ορμώ.12

Ομη. ή ωδή. παρα το εν ταις oίμαις , τουτέστι

ταϊς ωδαίς , ψάλλεσθαι. ” οίμη " και η ράβδος

η ορμώσα εις ευθυ εν τω φύεσθαι.

Οινοφλυγία. η μέθη.

Οίσχη.* η άμπελος.

Οισύα . * είδος δένδρου. και οισυναις ράβδους, και

• εστι συκομοραίαις.

Οικτέα . 18 εξοχή.

Οίτη. όρος.

Οικονομίαν. χρηστών και επωφελή διοίκησιν. ού

τως ο Απόστολος και εις οικονομίας του πληρώ

ματος των καιρών. οικονομία και η πρόβρησις "

και η αποκάλυψις. οικονομία της χάριτος.

( Ουδέτερον.)

O . και

Ο ι το κομ . από του οιδαίνω. και οίδμα

τα τα επάρματα, τα Φυσήματα, από του οιδή

ματος κατά συγκοπήν.

Oιζυρότερον, το ταλαιπωρότερον. παρ' Ομήρω"

δε μέγα το ρω.

Οίημα. και η έπαρσις.

Oiήίον. 4 το πηδάλιον της νηος, αφ' ου φέρεται

ή ναύς, παρά το οίω, το κομίζω και φέρω και

haec interpretatio displicuerit Viro Doctissimo. perio dici poßdov , (quamquam non differunt oli

Hesych . inapois útepravice. Et Cicero äroyoy qo's et or'un imo reponendum pato olnos, quem - -

trupowy interpretatur nimiam sine ratione animi admodum in Lex . suo Vet, Stephanus Tom . II,

elationem . Arrian . Diss. Epict. III, 14 , 8 . oin . 1137. b . totidem verbis , sed addito exemplo

σίς έστι το δοκεϊν μηδενός προσδείσθαι. Ιdem Ι, 8 , 6 . Iliad. λ , ν . 14. Vide ibi Εustath. 827 , 55.

οιήσεως αφορμή και τύφου. Ει Π, 17, 39. ταύτην 15. Οίσχη] Εtymol. 6ι9, 32. οίσχός. Sed

ούν , όπερ λέγω, την οίησιν, την του δοκείν ειδέναι τι vitiose uterque, puto , scripsit pro ωσχος et

αποβάλλοντας. Ηinc oύησίσοφος apud Clem. Αlex. άσχη. Saepius. ω et οι in libris confunduntur.

Strom. ΙΙ . c. 1. init. et p . 165 , 5 . • . 16. Οισόα] Codd. Oισία.

11. Οικονομία] Intelligitur η ενσαρκος οίκο. 17. οισυναις ράβδοις ] Cod. Α . οίσίονες. D .

Boucíc , quain saepissime patres gracci coyxatá . ovoitvais. K . Digitais. Referendum ad Odyss. l,

Brony vocarunt. Sic Chrysostom .Homil. XXXIV . v . 256 .

Torm . V . p. 218. πολύ δυσπαράδεκτος ήν και της σαρ- φράξι δέ μιν ρίπεσσι διαμπερές οισυνησι.

κώσεως λόγος · η γαρ υπερβολή της φιλανθρωπίας Schol. τοϊς της Ιτέας ράβδοις, ή από οίσνών, και έστω

αυτού και το μέγεθος της συγκαταβάσεως. Vide Sui- εμαντώδες φυτόν. Conf. Hesych. ibique notata,

cerum h . v . Noster igitur rhy oírovouíay vocat et Eustath . 1533 , 56 . Sed non placet in fine

του μεγέθους συγκατάβασιν, veluti diuinae maje- συκομοραίαις. Tolo Coelo enim diferunt. Conf.

statis demissionem . Nam ad eundem locum , Schol. Lucian. Il. Somn. 734 . Verba Thucydi

quem ante oculos habuisse noster videtur [to dis, quae Suidas habet, leguntur Lib . IV . c . 8 .

της ευσεβείας μυστήριον τ. Τim. III, 16.] Chrysost. Locus , quem ante oculos habuit Etymol. 6ι9,

ait deum συγκαταβεβηκέναι. Ιdem in Tract. quod 18. exstat apud Lucian. I. Dial. Mort. 395.

Christ. sil Deus Tom. V . p. 836. η μεν προτέρα 18. Οίκτέα) Κ . αιτέα . Sed neutrum sanum.

του Χριστού παρουσία πολλών είχε την συγκατάβα. An legenduin : Οιταία , εξ Οίτης ? Posset ctiam

σι». Conf. Suicer . Obs. Sacr . C. 2 . εξοχή accipi de monte , ut Οιταία έξοχη sit ipse

12. oirew , có ógrec ] Iliad . % , v . 140. 308. etc. mons Octe . Conf. infra Oitaño et ’Orpióris

13. Οίμη - ωδαίς, ψάλλεσθαι] Leg. οδοϊς. Η . 19. ο Απόστολος] Εph. 1 , 10.

Steph. e Lex . Vet. quod jam saepius dixi non 20. οικονομία και η πρόρρησις] Quum respi

discrepare a Nostro : oιμη, ή ωδή , παρά το εν τοις ciat locum Εph. III , 2 . ηκούσατε την οικονομίαν

είμοις ψάλλεσθαι , τουτέστι ταϊς οδοίς · όθεν και της χάριτος , πρόθρησιν dixisse videtur mandatum,

προοίμιον επί ποιημάτων. Vid. Eustath. ad Odyss. seu decretum , aut eo sensu , ut sit idem quod

9 , ν . 74. 1586 , 44. Conf. 9 , ν . 481. oίμας κήρυγμα. Vide Τheophylact. ad 1: Cor. IX , 17.

Moïo' ididažr. Callim . H . in Del. v. 9. Conf. et Theodoret, ad Coloss. I , 25 . Tit. I , 3.

Schol, Apollon . IV , 150 . II, 161. Quintilian . 21. 07Suce ] Iliad. 0 , v . 234 . Conf. Ety

IV , 1. Eodem modo dicitur oinos. Vide Span- molog. 617, 10.

hem . ad Callim . H . in Iou. v . 78. 22. παρ' Ομήρω] liad. e , v. 446.

14 . ožuen ] A . ožun. Aspirari a quibusdam 23. Oιημα] Vide supra oίησις.

notanit jam H . Steph. atque sic legit in Sui 24. Oiήίον] Odyss . 1, ν . 483. al. Etymol.

dae codice, ubi hodie opent. Sed open non re- 616 , 42.
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μέλλων οίσω, και εξ αυτού οίον και πλεονα-

σμώ του η οιήίον . [ή παρά το διαξ , οίακος,

γέγονεν οίήκιον και κατ' έλλειψιν του και οιήίον.

, οίαξ δε έστιν ο κανων , δι' ου το πηδάλιον φέ-

ρεται , παρά το οίω, το κομίζω.]

Οικονομικών πραγμα . ου πάντως οφείλον γίνε.

σθαι , γινόμενον δε δια σωτηρίαν. ως Παύλος

περιέτεμε τον Τιμόθεον .

Οικόπεδον.25 έρημον κατάπτωμα οίκου.

Οίμα. το όρμημα. [ παρα το οιμώ, οίμημα και

οιμα.]

Oινοπωλείον 17 259 και 3 . τ οντοτ -

Οίον. μέγα ,28 θαυμαστόν· οποιον, και ολο , Αντ :

του ωρανεί και ώςπερ. Τροι, μόνοι. 2 ή δυνα

τοί. οίος τε είμι αντί του δυνατός είμι.

Οισυπηρόν. ρυπαρόν.

Οιταίον. όρος. και Οιταίος και από της Οίτης. πα

ρα Παρθενίω. "

Οφιον. " μέτρον τι.

Οινοκάχλαινον.32 γύναιον το φίλοινον. και ο

Ψελλός: γυναίκα δε την φίλoινoν οίνοκάχλαι

νον λέγε.

Οικείον. το ίδιος και προσφυές, και κατάλληλων

και αρμόζν.

' ( Ρημα.)

Oιακοστροφεϊ. κυβερνά , πηδαλιουχεϊ.

Ούγει, ανοίγει.

Οιδώνει και οιδαίνει. εις ύψος αίρεσθαι ποιέΐ.

όγκούτα . πληρούται υπό της οργής. απο με

ταφοράς των οιδημάτων ήγουν της φλεγμονής.

παρά το οίδω , όπερ από του οίω.

Οίεσθαι. υπονοείν υπολαμβάνειν. και οίει.

Οίδα. γινώσκω.

Οίμαι. νομίζω. υπολαμβάνω.

Oιμώζειν. θρηνείν. παρα το οίμοι θρηνητικόν.

Oιόμεθα. νομίζομεν υπολαμβάνομεν.

Οίσει. κομίσει.

Οιστεύσας. * τοξεύσας.

Οιστρηλατούμενοι. 5 πυρούμενοι.

Οίσαμενος. υπολαβών.

– δισάμενος δόλον είναι 25

πορρων που διετρίβεν.

Ωίσετε. Φέρετε. παρα το οίσω, το ορμώ. Γτο δε

δίσω ουκ έστι μέλλων. 37 ιστέον δε , ότι του

φέρειν μέλλων ουκ έστι , του δε δίσω ενεστως

ουκ έστι, πλην έθος των ποιητη μετάγειν από

μέλλοντος εις ενεστώτα. ούτως έχει και το

άξετε. διαφέρει δε το δίσω και οισόμενος. οί.

σομεν γαρ και ετέρω.

δίσατε δ' άρν έτερον 38 - ,

οισόμενος δε , εαυτω.]

Οϊαθα. γίνωσκε. [ουκ έστιν οίδω ρημα περι

σπώμενον, και άλλο είδω , βαρύτονον. τούτου

βαρύνεται ο μέσος παρακείμενος , oιδα , κατ'

Αιολείς , ως λέγει Ηρωδιανός. του δε παρα

κειμένου ο μέλλων ειδήσω. παράγωγον εΐδημι,

το δεύτερον είδης , και κατ' επέκτασιν της θα

συλλαβης είδησθα και κατα συγκοπήν του δη

και τροπή του και εις ο οίσθα. ή έστι είδω,

βαρύτονον, ο μέσος παρακείμενος οίδα, και αιο

λικώς το οίδα οίδημι λέγουσι , το δεύτερον οίδης

196. al.

25 . Οικόπεδον] Χenoph. Ρol. 2 , 6. πολλά Codd. φuidam οίνομάχλη, quod est apud Clerm.

οικιών έρημα έστι και οικόπεδα. Aeschin. C. Ti- Alex. Paedag. ΙΙ . c . 2 . p. 69 , I. Conf. infra

marcli. p. 176. έτι και νυν της οικίας ταύτης έστη- οινοκαγκλαν.

κε τα οικόπεδα , scil. quod nemo aream illam ac - 33. Οιδάνει] Iliad . 1 , V. 55ο. Εtymolog.

dificare, ut ominosam , voluit. 617, 4.

26. oίμα] D . oίμα et in reliquis. 34. Oιστεύσας] Leg. oίστεύσας. Πiad. δ, ν.
27. Oινοπωλείον ] K . οϊνοπώλιον.

28 . Olov. péye ] Conf. Suidam , Harpocrat. * 35. Οιστρηλατούμενοι ] Conf. Hesych. et
et Hesych . Suid . '

29. οίοι , μόνοι] Referendum ad oίoι . " 36. δισάμενος δόλον είναι ] Odyss. και, ν . 232.

3ο. Παρθενίω] Cap. ΧΧV. 58. δισσάμενος.

31. Οιφιον ] Pro οίφί vel δίφι. Vid. He- 37. Oΐσετε – μέλλων ] Rel . des. a Cod. Κ .

sych . ubi citatur Lex. Reg.Ms. Numer. XXVIII, Etymol. 619 , 1.

5. etc. oίφιον etiam Phauorinus. 38. οΐσατε θ' άρν' έτερον] Iliad. γ, ν. 103.
32. Oινοκάχλαινον] D . οινοκάγκλαινον , ut in oίσετε. Conf. ο , ν . ι8.

versibus Pselli reliquis. Carent Lexica. Apud 39. οίσθα] Ηinc supple Etymol. 618 , 5ο.

Pollucem oϊνοκάχλη ΙΙ , 18. VI, 21. ubi tamen Sed pro γίνωσκε apud Nostrum leg . γινώσκεις.



1437 ΟΙΧΕΤΑΙ ΟΚΡΙΟ ΕΙΣ 1438

.

" και κατ' έκτασιν της θα συλλαβής οίδησθα συγκατάβασιν και σκοπόν σωτηρίας τινών, ως

και οίσθα.] όταν Παυλος ο Απόστολος περιέτεμε του Τιμό

Οίχεται. πορεύεται. φθείρεται. 19 θεον, βουλόμενος επισπάσασθαι Ιουδαίους διο

Οίχνείν. " πορεύεσθα. αμφίβολον , ή παρά το και συνήγνισεν αυτόν. ° και η περιτομή δε του

. ίχνος, ίχνω και πλεονασμό του ο οίχνω, ή : Χριστού κατά τουτον τον τρόπον γέγονεν οικονο

παρα το οίχω, οίχνω, ως ορέγω, οριγνω, σκέ μικώς, ίνα μη φανή καταλύειν τον νόμον. έστι

δω, σκεύνω. δε πάλιν οικονομικως, όταν ήλθεν εις την συ

Οινοκαγχλαν * και οινοκαγχλαίνειν και οίνο- κήν απο προοΐας πεινών και εξήρανεν αυτήν

καγκλαινα , γυνή ή φίλοινος. * και ότε ήλθε προς τους μαθητές νυκτός περι- ' .

Όιζύω. κακοπαθω. [έστιν οι επίρρημα σχετλι. . πατων επί των υδάτων διά τινας οικονομίας

αστικών , και εξ αυτου ρημα οζω, και κατά αποκρύφους, οι ούν αιρετικοί αφέντες το κατα

διάλυσιν οίζω, και εξ αυτου οιδύω, και διεύς. ] τούτους τους τρόπους νοείν , το οικονομικως το

Οιω. 4 το μονώ. ως έν φαντασία και δοκήσει γινόμενον λέγουσιν.

Οιωνίζεσθαι. απο ορνέων το μέλλον στοχάζεσθα . Oιμωκτί. μετα θρήνου. " .

( Επίρρημα.)

Οτα . καθ .45 ώςπερ. "
To ο μετα του Κ.

Ο . αντί του όπου. o τα κέρατα ,

Οκτρως. ελεεινώς. ('Αρσενικόν.) .

Οίκαδε. εις τον οίκον. Όκλαδίας. το σελλίον.5°

Οίκοι. εν οίκω. * Οκνος. ” ραθυμία. οιονεί ακινός τις ών , και συγ

Οικειακώς. +1 αντί του οικείως. κοπη άκνος , και τροπή του α εις ο όκνος. "

Οικονομικώς.18 επί του Χριστού κατά τρείς δό- Όκουλούμ. τον οφθαλμών λέγουσιν οι Ρωμαίοι.

νατα νοείσθαι τρόπους. τουτέστιν ή ως χάριν Οκρίβας, ο άμβων. και κλίνεται όκρίβαντος.

της οικονομίας, ως όταν λέγωμεν οικονομικως · [ ή ευθεία και των πληθυντικών όκρίβαντες , εφ'

εθήλασε και ενηπίασε , και ηύξησε, και εκοι ων άκρων εστασιν οι υποκριτα , οιονεί ακρίβαν

μήθη, και επείνησε και εδίψησε. τουτέστι κατα τες τινές όντες. δια το άκρον γράφεται δια του

φύσιν της σαρκός της οικονομίας αυτού λέγο- · ιωτα, ως αργον αργικέραυνος.]

μεν . πάλιν οικονομικως,και ότε γίνεται πραγμα Όκρισεις. * ο τραχύς λίθος. όκρίας δε τας πέ.

ου πάντως οφείλον γίνεσθαι , γίνεται δε δια τρας φησίν "Ομηρος "

Ν

4ο. Οχεται – φθείρεται liad. ε, ν . 472. 47. Oikererws] K . oirraxūs.

offvos ofXETaj. Lucian. I. Deor. Dial. 278. III. 48. Οικονομικώς] Vide supra οικονομία et

Dial . Mer. 286. Hos. Χ , 15. ουχήσεται. Gloss. οικονομικόν. Conf. Suicer. Thesaur . h. V .

απολείται αφανισθήσεται. Recic apud Ηesychium και 49 . αυτόν] K . αυτόν.

emendatur οίχη: ηφανίσθης. Lucian. II. de Luct. 5ο. σελλίον Κ . σέλλινον pro σέλλιον. Vide

13, 928. τέκνον ήδιστον, οίίχη μοι και τέθνηκας. Conf. Cangium h , V. Accuratius οκλαδίαν exponit Ηe

Bergler . ad Alciphr. 1 , 38 . . sych. quem vide, et Schol. Aristoph. Equit. 1381.

41. Oixuery ] Etymol. 619 , 35. Iliad. , unde Suidas. Vide statim post óra udice .

τ . 7go. etc. Pro οριγνύ Α . οριγώ. 51. "Οχνος] Εtymol. 620, 51.

42. Oikoκαγκλαν] Vide supra δίνσκάλαινον. - 52. ' Οκουλούμ] Κ . δκολούμ. Laudatur glos

Leg. οινοκαχλάν 1 οινοκαχλαίνειν. sa ad Hesychium . .

43. Oιζύω] Vid. Ειymol. 619, 56. 53. Oκρίβας - η ευθεία] Reliqua non ad

44. Oito ] Iliad . Ś , v . 1. 2 , v . 401. simen. scripta in Cod. K . Conf. Ilesych . Suid . Ety

Sehol. &uorcétn. Huc referenda glossa Hesych. molog. 620 , 55. Ruhnken . ad Timacum et H .

45 . Oia . xotá Conf. Hesych. Suid . et Steph . Ind.

· Phanorimum . 54. Oκρισεις] Κ . όκρυόεις , ut statim post.

46. em to réputa sin ] Idem fragmentum Vide H . Steph . Ind . qui in Lex. suo Vet. uirum

* ante oculos habuisse videtur Phauorinus: oz que reperit. Duplicem scripturam notauit Eu

είη γένοιτο. Leg. of είή. stath . scribcim örgóerte et éxgsãoJoy per 7, 715,
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- 35 οκρίας ήνεμοέσσας. . . Oκρυόεσσα. Φρικτή, μισητη, χαλεπή, ή ποιη

παρά το άκρος και την εξοχήν.38 έστιν άκρος,η τική φόβου. "

κατα πλεονασμόν του ι ή κατά παραγωγής γί- Οκoίoν, αντί του οποίον.

νεται ακριος, ως Αιτωλός Αιτώλιος και Βοιωτός Οκτάκνημα.** τα οκτάραβδα, κνημα γαρ ας

Βοιώτιος. [έκ δε του άκριος γίνεται ακριβεις, ως εντός των τροχών ράβδοι, ας προς τη χοινικίδι.

βροτος βροτόεις , και τροπή του α εις και το θη- Όκείλει και προσπελάζει.

λυκόν οκριόεσσα. 8] .Οκριβόεις, χαλεπός. μισητός. ή κρύους και φόβου Όκλαδια 8 και όκλάζει. χωλεύει. εις γόνυ

ποιητικός. 59 παρα το άκρον ακριόεις και όκριό. κάμπτεται. παρα το έγκλάν και εγκάμπτειν

εις. και ακρότατος φόβος. Γή παρα το κρύος, τα γόνατα εν τω καθέζεσθαι. " εκ δε του κλώ

κρυόεις , και πλεονασμό του ο όκρυόεις.]

κλάσω γίνεται ρημα όνομα κλας και δωρικώς

Όκρίδας. κύριον.

κλαξ, [ ως δαξ) και οδάξ.

Οκτάβλωμος, εις οκτώ δήγματα τρωγόμενος. 'Οκνώ. δειλιώ, δέδοικα.

οκτάβλωμος άρτος. 6ο
Οκνείω.68 ουκ έστι πλεονασμός: λέγουσι γάρ

Οκτωκαιδεκαέτης.
έστιν οκνώ , κατα "Ιωνας οκνέω και πλεονασμα

( Θηλυκόν.)

του 1 οκνείω. [ ουκ έστι δε ούτως , αλλά κατά

ΓΌκλαδία.δε το σελλίον. και οκλαδίας αρσενι- παραγωγήν, ως παρά το θαλπω γίνεται θαλ

κόν.]

πωρή και θαλπείω, δημα, ούτως ούν και όκνω

"Όκλασις, η λύπη. * από του οκλάδι.
δανείων, ως και διγείω , και βρώσω, βρωσείω.]

Όκλίς, κύριον.
+ Όκρυόω. 9 το λοιδορώ.Η

Όκρισία. κύριον.
( Επίρρημα.)

+"Όκρα. τόπος.Η
“Όκως. αντί του όπως.

Το

49. 1084 , 14 . 1836 , 5o. sed óxpuósoro per ö

646 , 5 . ( Conf. Etymol. 521 , 6.] Recte. Per ι

scribendum , ut nunc factum est, Iliad. d , v .

518. 9 , ν . 32χ. μ , ν . 38ο. π , ν . 735. item

Odyss. 6 , v . 499. sed per ū özpuósitos Iliad . .. .

v . 64. et éxpuotoons Iliad . Ŝ , v . 344 . ut séros

οκρυόεν Τheocrit. Eid. XXV, 231, pro όκρισεν.
ρεοεθ•

Conf. Schol. Iliad. d , v. 518. et Syidam . .

55 . óxpics hvemotorus Sic etiam scribit

Etymologus legi apud Honuerum. Sed nunc le-

gitur ακρίας. Οdyss . 1 , ν . 400. π , ν . 365. και,

v . 281. § , v . 2 . H . Steph . placet legere öx pras,

προπαροξυτόνως , ab όκρισ. όκρίδα φάραγγα dixit

Acschyl. Prom . v . 1015.

56. παρά το ακρος και την εξοχήν] Malim

delere illud xooj , quamquam sic etiam Etymo

logus. A . K . áxpwr,

57. HOTED ärpos Rel. omiserat scriba

Cod. K .

58. όκριδεσσα] Sed statim post oκρυόεσσα
rectius.

59. και κρύους - ποιητικός] κ . ηκρίoν. Rel.

non habet.

6ο. οκτάβλωμος άρτος] Ηesiod. Oper . ν.

440. 'Aρτον δειπνήσας τετράτρυφoν , οκτάβλωμο».

Vide ibi Schol. et Casaubon . ad Athenacum

Lib. ΙΙ. p . 115. e.

61. 'Oxhadia ] Non placet, de sella. Sui

dae οκλαδία est idem quod οκλασις.

62. " Όκλασις. και λύπη] Metaphora sumta6

ab jumentis , quae nimio pondere pressa defi

ciunt et in genua succumbunt. Ηinc oκλάζειν

quoque inetaphorice denotat deficere animo,

veluti succombere. Scoreane Hesy

Νaz. μή όκλάσης τον λογισμόν.

63. Oκρυόεσσα] Α . όκριόεσσα. Vide paulo

ante óxpróeis.

64. Οκτάπνημα] Iliad. ε, V. 723. Pro οκτά.

ραβδα Α . οκτάραυτα.
2

65. ' Όχείλει] Leg. οκέλλει , seu όκεϊλα,

προσπελάσαι . Conf. Hesych. Schol. Thucyd. Lib.

IV . C. 11. 12.

66. Όκλαδις ) Α . εκλανδια . Conf. Suidam,

Etymol. 620 , 38. et modo οκλασις.

Ε 67. xc filiofa ] Rcl. omittit K . Pro xlás

Α . κλαός.

68. 'Οκνείω] liad. ε, ν. 255. Conf. Ely

mol. 620, 43. Deest a Cod. K . :

69. Oκρνόω] Rectius oκριόω, per i vel po

tiας οκριάω. όκριόωντο Ody88, σ , ν. 33.

γο, "Όλ.
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T : ο μετα τον Λ. . Ολκός.78 ισχυρα φορά. παρα το έλκω ολκός .

('Αρσενικόν. ) ως φέρβω , φορβός. όθεν και ολκάδες α νηες,

"Όλβιος. 79 πλούσιος , ευδαίμων , μακαριστός , 6 και όλκοί οι τόποι , δι' ών ελαύνονται αι νήες.

εν μηδενι ενδεής ών. οιονεί ούλιός τις ών· ου- Ολκός. και η του όφεως ουρά.79

. λον γαρ ενταύθα το υγιές. ή παρά το όλβος, Ολκός, και το βάρος. Φέρων ολκόν 8° χρυσου

ό εστιν ολόκληρος και τέλειος. τουτο παρα το βαρυταλαντον. .

όλος, πλεονασμα του βολβος. " Ολμος. " επί του κορμού των ημετέρων σωμάτων.

'Ολβιόδαιμον. " επί κλητικής. αντί του ώ ευτυ δια την ευρυχωρίαν αποκεκλιμένων των χειρών

χέστατε τω πλούτω.
όλμω έoικώς. "

Όλετηρες. * φονείς , αφανιστα . παρά το άλλω, 83 άλμος δ' ως έσσευε βαλων κυλινδόμενος.

το φθείρω. όλμος δέ εστι κοίλος λίθος , εις δν κόπτουσιν

Όλεσίδικος.73 απώλεια και αφανισμός του οίκου. όσπρια και άλλα τινα, ή εν ώ πτίσσουσι τας

ο ταύτης δε ανηρ ολεσίοικος ήν. από του άλλω, κριθας και τα παχύτερα 83 των μυρεψικών κα

το φθείρω. ταλεαίνουσι. το δε τύπτον τας κριθας ύπερον

Όλέσιος. κύριον. λέγεται , ό εστιν έγδοκόπανον.24

Όλίγωρος, αμελης, μικρόψυχος. [παρά την ώραν, "Όλολυς. 85 και το ολολύζειν αποδεχόμενος.+

δ σημαίνει την φροντίδα. το δε ολίγον επί του t Όλότροχος και όλοιότροχος.86 και στρογγύλος

ουδαμώς. λίθος. Η

ή ολίγον οι παίδα έoικότα γείνατο Τυδεύς. *) Όλοφυρμός, κοπετος , θρηνος, μετα τολμού των

Ολιγοδεής. * ο ολίγου χρήζων. τριχών.

Όλιγογνώμων. ο ολίγωρος. 'Ολολυγμός, θρηνος μετα κραυγής και ήχου.

Όλίζονες. οι λόγοι.78 και ολίζονος αντί του μι- “ Όλος. άπας. ει μεν είη επί ψυχής και διανοίας,

κρας και ευτελους και ολίγης. παρα το ολίγον, μεγάλα , επί δε σώματος , μικρά. 87 όλος ανά.

ολίζον. ή πηρος.

το. " Όλβιος] Εtymol. 621 , 21. 8ο. και το βάρος. φέρων ελκών] Distingue
21. Όλβιόδαιμον] liad. γ , ν . 182. cum Phauorino : Ολκός κα το βάρος φέρον. [ελοίον

12. ' Ολετήρες] liad. σ , V. 14. ολετήρα. Ολκόν χρυσίου βαρυτάλ .

3. ' Ολεσίδικος] Ignorant Lexica. Note- 81. " Όλμος] Εtymol. 623 , 52.

tur igitur exemplum whechoixos Secs Acsch . S . c . 82. dos do ws] Totum versum sic lege :

Theb. v . 722 . A . ολεσίκακος bis. άλμον δ' ώς έσσευε κυλίνδεσθαι δι' ομίλον. Iliad. λ,
74. γείνατο Τυδεύς) γείνατο reuocaui e Cod. v. 14η.

K . Leguntur Iliad . 4 , v. 8oo . 83. παχύτερα των μυρεψικών] Sic D . recte.
5. 'Ολιγοδεής] Α . ολιδεής. κ . μυρεψίων. Α . τους χειροτέρους των μυρεψίων.

76. ' Ολίζονες, οι λόγοι] Sine dubio leg. ολί 84. έγδοκόπανον] Α . έγδοκόπονον. Conf. Sui

you. H . Steph. in Lex . suo vet. reperit fragmen dam et Schol. Aristoph . Vesp. v . 238 .

tum versus: ολίζονος έμμορε τιμής , eadem ex 85. "Όλολος] Sine dubio pro όλολος. Phot.

plicatione. Vide Tom. 11 . Τhes. 1272. Sunt Lex . Ms. όλολον Μένανδρος τον γυναικώδη κα βα.

verba Dionys. Perieget. Vid. Εtymol. 622 , 1 . κηλον. ' Ολόλους τους δεισιδαίμονας εκάλουν οιωνιζό

Conf. Schol. Nicandr. Theriac. ν . 372. 123. 214. μενοι. Μένανδρος Δεισιδαιμονι , Θεόπομπος Τισαμε,

Idem inasütepos Alexiph . v . 479. Spanhem . ad νω, και άλλοι. Conf. Hesych. ν . ολολύγον.

Callim. H . in Iouem v. 72. λαοί υπολίζονες liad. " 86. Όλότροχος και όλοιότροχος] ολότροχος

, ν . 519. Xenoph. Αnab. IV , 2 , 2 . όλοιότροχος Πiad. ν, ν.
17. ολίγον , ολίζον] Eustath. 1643 , 1. Ιo- 137. όλoίτροχος Herodot. V , 92. oλoίτροχος VIII,

num esse ait. (Conf. Phauorin .] Stephan . Byz. 52. Vide Valckenar, ad locum priorem , Schol.

v . 'Orlsw , Thessalorum . Etymol. 275 , 22. oi Venet. ad Iliad . I. c . Apollon. Lex. Hom . He

Αιολείς σσ εις ζ τρέπουσιν, ως ολίσσων , ολίζων. sych. Suid. Εtymol. 622 , 39. Eustath. 925, 3 .

78. Ολκός] Εtymol. 622, 4. 87. μεγάλα – μικρα] Sic D . et Phantori

79. Ολκός - ουρα ] Conf. Hesych. et Sui - nus. A . K . μέγα - μικρόν. Sensus est : de re

dam . Saepius de serpente Nicander , v . c. The- bus animum spectantibus dici hws, de rebus

riac. 120. 124. 161. 163. etc . corporeis όλος. [Vid. infra όλως.] Illud recte mo

• Tom. 11.
Yууу
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δι'
εαυτή

λήκυθος.
Άραχίονος έμπλε και παρά

*' Ολμειός.88 ποταμός.** *"Ολισθος. ολισθρά.99 και

+ “Όλοψος.89 οικτρός. Η 'Ολολυγή.98 φωνή γυναικών, ήν ποιούνται εν τοις

Ολυμπιονίκης, εν παλαίστρα γενναιότατος , [ ή ιεροίς ευχόμενα. ή απλώς και μετα ήχου κλαυ

και νενικηκως κατά τους ολυμπιακούς αγώνας έκα. θμός και θρηνος. παρα το ολολύζω. [τουτο

λείτο.] , παρά το όλώ, ολύω, ολύζω, και κατά αναδι

Ολύμπιος, ουράνιος θαυμαστός. πλασιασμον όλολύζω.]

"Όλυμπος, ο ουρανός. ως το “Ολότης. η ολοκληρία , ή περί ου ο λόγος έστι,

– ολύμπια δώματ' έχοντες.90 δι' εαυτής γνωρίζουσα.

έστι και όρος ούτω καλούμενον. όλυμπος δε ο " Όλπις.' η λήκυθος. Καλλίμαχος:

ουρανός, από του είναι όλολαμπής. - περί σκαιοΐο βραχίονος έμπλεον ολπιν.

+ Όλυρος. " τραχύς.1
είρητα παρά το οιονεί ελαιόπιν τινα , ή παρα

Όλοθρευτου. δύναμιν τινα λέγει ο Απόστολος
το δι' εαυτής οπιπεύεσθα , ό εστιν επιτηρεί

τιμωρόν. και απώλoντo υπο του ολοθρευτού.
στα και διαφυλάττεσθαι το έλαιον.

+ Ολυμπιάς. η τετραετία. Η

+ Ολιγόψυχος. ράθυμος: αναπεπτωκώς.1
" Όλυνθος. η ωμή συκή, κυρίως δε επί της άγριας

( Θηλυκόν.) - συκής. απο του ολλύω, το φθείρω.

Ολιζώνα. τραχείαν.93 Όλυμπία. ο εν " Ήλιδι τόπος. φασι γαρ τον

Όλέτειρα. + από του άλλω , το φθείρω. ' Δία ησθέντα τον τόπον εαυτώ ως κληρον κα

• τασχεϊν ομωνύμως του ονόματος του ουρανού.
'Ολιγοδεία.96 από της ενδείας. ολιγοδέεια δε επί όλυμπος γαρ ο ουρανός προσαγορεύεται .

του φόβου, δίφθογγον. ( Ουδέτερον.)

+ Όλιοσσόνην. λευκήν.37 + 'Όλλάρια.’ τα χυτροπώλια. ένθα πιπράσκονται

Ολοή. η όλεθρία. [και όλοιή.28 η όλεθρία. παρα α χύτρα. "

το άλλω, το φθείρω, ή το όλώ, εξ ου και το 'Όλίγου δεϊν. μικρού δεϊν, σχεδόν συντόμως.

όλλύω, γίνεται όλους, όλοη, ως θοος, θρη , και 'Όλοόν. το ολέθριον .

πλεονασμα του τ όλοιώ.] Όλοφώίον. το ολέθριον , το δόλιον , το χαλε

Ολιγαρτία. ή του σίτου ένδεια. πόν. παρα το τους φωτας ολλύειν , [ ήγουν τους

Ολκάδες. α νηες. άνδρας φθείρειν.]

nere videtur, hoc non item , si putauit , qws 96. ολιγοδεία ] Vide Suidam ct supra ολι

non dici de rebus corporeis . γοδεής. V . ολιγοδεεία carent Lexica.

88. 'Ολμειός] Α . ελμειός. Fluuius Boeot. 97. ' Ολιοσσόνην. λευκήν] Leg. Όλοοσσόνα λευ

Strabo Lib. IX . p. 281. Hesiod. Thcog. 6 . Conf. røv. Iliad. B , v. 739. Vide paulo ante 'Olo

Schol. et Varr. Lectt. Lucian. III. adu. Indoct. ζωνα .

10ι. * 98. ' Ολοή – όλοιη ] Πlad saepissime apud

89 . " Olofos] An facit huc glossa Hesychii: Homer. óhoeños quosdani Iliad . a , v . 342. pro

ολόφυς " οίκτος. ódoños scripsisse obseruauit Eustath . 114 , 41.

90. Ολύμπια δώματ' έχοντες] Iliad. α , ν . 13. Sic etiam legisse videtur Tesychius. Perperam

et saep. Etymol. 623 , 7 . apud Etymol. 622, 25. (et in Lex. Vet. Steph.)

91. "Όλυρος ] Ignorant Lexica. An leg. scribitur όλειή.

" Όλουρος. τ . 'Αχαΐας. 99. "Όλισθος. ολισθρά ] Suspicor : Ολισθος:

92. ο 'Απόστολος ] 1. Cor. Χ , 10. Vide ολίσθησις , seu politus hoc prius.

· Phauorinum . 100. ' Ολολυγή] Εtymol. 622 , 27.

93. 'Ολιζώνα . τραχείαν] Leg. ' Ολιζώνα τρα Ι. "Όλπις] Εtymol. 623, 2. και τα παρα

χεΐαν, seu potius τρηχείαν. Sunt verba Homeri σκαιοϊο. Κ . male περισχαιοΐο - εμπλεων.

• liad. β , ν . 17, Similis error infra ν. 'Ολιοσ 2 . ' Ολυμπία] Εtymol. 623 , 12 ,

σόνην. 3 . Όλλάρια ] Vide Cangium et Phauori

94. Όλέτειρα] Batrachom. V. 16.

95. 'Ολιγαρκία] Conf. Suidam. Sed forte 4. 'Ολοφώνον] Εtymol. 622, 26 . Odyss. δ,

referendum ad scqu. ν. 41ο. etc.

num.
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Όλολύγιον. από της ολολυγής. To ο μετα του Μ.

Όλεσίκρανον.° φθορά κρανίου.

'Ολύμπια. εορτή παρ' Ελλησι μείζων των άλ- "Ομαδος.16 ο θόρυβος. η κραυγή. οιονεί άμαυ
('Αρσενικόν.)

λων παρ' αυτούς εορτων. και ο νικήσας εν

τους τους ολυμπιακούς αγώνας επίσημος ην έν-
δός τις ών· παρα το ομου πολλα αυδείν.

Ομαίμων, και γνήσιος αδελφός.

τεύθεν , και παντελώς εφημίζετο. .
Ομαίχμιος, ο μέσος.

. (“Ρήμα.)
Όλέκει. φονεύει. και όλέκεσ.θα το επιστρόφως f"Όμβρος εστίν αθρόον ύδωρ εκ νεφών εκκρινό

και έρρωμένως επ' αυτούς επιστρέφεσθαι.
* μενον.

"Όλλει. φθείρει.
“Ομέστιος, σύνοικος " εγκάτοικος» ομόοικος.

"Όληαι, ολεσθης.
Ομήλιξ. και συνηλικιώτης.

'Ολιγαρχούμενοι. υπ' ολίγων αρχόμενοι. τρείς " Ομηρος, κύριον. όμηρος και ο πλησιόχωρος. "

δέ εισι πολιτεία " βασιλεία , ολιγαρχία και
παρά το συνείναι τοις λαμβάνουσιν. οίον ομού

δημοκρατία. .
συνόντων.

Ολιγοδρανέων.' ολίγον ισχύων. Ομηρϊται. εθνικόν.

[ Ολιγηπελέων. ° ολίγον ισχύων. ] “Ομιλος. * επί μεν του πολέμου, παρά το ομών

'Ολισθαίνει, εκπίπτει. τας Yλας εμβάλλειν, ό εστι τας συστροφάς:

+ Ολινύειν." αργείν: λήγειν. 1 '
επί δε της αναστροφής του πλήθους ήγουν του

“Ολοκαρπούμενον. ” όλον προσφερόμενον. όχλου, παρά το ομού ειλεΐσθαι .

Όλολύζω. θρηνώ μετα κλαυθμού και κραυγής. "Όμφαξ. ” η ωμή σταφυλή. οιονεί ωμόφαξ τις

Όλοφυρόμενος. ” αποδυρόμενος κλαίων· θρη- ών, και συγκοπή όμφαξ.

νων, κυρίως δε το μετα τιλμού των τριχών Ομογενών. συγγενών.

κλαίειν. Ομόγνιος, αδελφός. ή ο γνήσιος συγγενής. ομο
'Ολλόμενος. απολλύμενος. γνίου αίματος.

Όλλύω. και το φθείρω. [οι μεν παρά το όλω, “Ομοδίαιτος, ομοτράπεζος. .

ολύω, πλεονασμό του λ , οι δε παρα το άλλο.] Ομόδουλος, ο σύνδουλος. το ομόδουλος [πυρ.1°

"Όλωλα και απόλωλα και όλώλαμεν, αντί του Ομόθυμος , ο ομόφρων, και της ομοίας ψυχής και

απεθάνομεν. και απολώλαμεν. καρτερίας. .

. ( Επίρρημα.) “Ομοούσιος. και εξ αυτής της του υποκειμένου ου

Όλικώς, εξ όλου. σίας υπάρχων.

Όλoτελως, τελείως. εξ ολοκλήρου. Ομόσιτος, ομοδίαιτος.

"Όλως. " παντελώς. όλως όψιμαθής, όλως σο - Ομοσπονδους, τους ομοφύλους. " απο του σπέν.

φιστής , μεγάλως. όλος ανάπηρος , μικρόν. δω, το φιλιουμα.

YyYΥ 2

5 . 'Ολολύγιον] Carent Lexica.

6 . ' Ολεσίκρανον] H . Steph. afferri dicit pro

ελέκρανoν , sed αμαρτύρως. Verum ab hoc illud

valde differt. K . sine explicatione.

7. ολέκεσθαι] Εtymol. 621 , 3ο.

8 . " Όληαι] Iliad . γ , ν . 115.

9. ' Ολιγοδρανέων] Iliad. ο, ν. 246. al.

10. ' Ολιγηπελέων] Iliad. ο , ν . 24. K . ολι

γηπλέων.

11. 'Ολινύειν] An leg. ολιγωρεϊν ?

12. “Ολοκαρπούμενον] Vile Hesych. ibique

not.

13. 'Ολοφυρόμενος ] liad. ε , ν. 871. al.

Etymol. 622, 33. Supra ολοφυρμός.

14. ' Ολλύω] Εtymol. 622 , 19:

15. "Όλως] Vide supra όλος.

16. " Ομαδος] Εtymol. 623, 18. liad. β,

ν . 96.

17. πλησιόχωρος] Confunditur όμηρος cum

όμορος.

18. " Ομιλος] Εtymol. 623, 57. ex Oro.

19. "Όμφα3] Εtymol. 625, 53. Ies. XVIII,

5 . Ιer. XXXI, 29. 3ο. Οdyss. η , ν. 125.

20. ομόδουλον πυρ] Κ . πύρων. Αη θηρίον ?

21. “ Ομοσπονδους - ομοφύλους] Malium ομο

φίλους. Sic Cyrillus meus. Ηesych. et Suidas

simpliciter φίλον. Demosth. pro Coron. 321 , 14.
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“ Ομόσφυρος.12 ο αδελφός. δια το περί τα αυτα, ομίχησις.29 η ούρησις.

τα σφυρα της μητρός πεσείν γεννηθέντα. Ομoκλή, η απειλή. ° έστι σημα κλώ, το φωνώ

Ομοφυής. ο ομογενής. [ και λέγω. το δε κλω απο του καλώ γίνεται
fΌμπνιος. τρόφιμος. Η κατα συγκοπήν. εκ του ουν κλω και του ομού
Ομφαλός.23 κυρίως επί του ημετέρου σώματος γέγονεν ομοκλώ και ομοκλή. οιονεί η ομου πασι

κατά το μέσον είρητα . παρα το ομπνείν , και λεγομένη. οδον ·

έστιν αναπνείν, γίνεται ομπναλος και ομφαλος - * μετα δε Τρώεσσιν ομόκλα.
κατα τροπήν του πεις φ , και αποβολή του ν . αντί του πασιν έφώνει και έλεγεν. όθεν και

ομφαλός έστι , δι' ου το έμβρυον αναπνεί το το ενικλαν 21 αντί του αντιλέγειν. την γαρ εν

γαρ βρέφος κατα γαστρος ον παρα αυτον ειλεί πρόθεσιν αντί της αντί ευρίσκομεν. ως παρα

τα και αναπνεϊ και τρέφεται. ή παρά το φαλώ τω Σοφοκλεί· και εγώ δ' ' Οδυσσέα τον σον εν

έoικέναι εκκρεμης γάρ έστιν εν αρχή προ της στάτην λέγω. αντί του αντιστάτην.]
αποτομής. είρηται δε μεταφορικώς και επί ξυ- 'Ομόλη. όνομα όρους.

γου24 και ασπίδος και άλλων τινών. Ο δοιπη και ομόνοια,

Ομοίϊος, όμοιος. πλεονασμα του , ως γελοίος »
* "Όμπνοια. * η ομόπνοια. ή αναπνοή.

“Ομώλακες. 5 ομοαύλακες , όμοροι. όλακα γαρ ' Ομφή. 5 θεία Φήμη , θεία φωνή. ή [θείος όνει

την αύλακα λέγουσιν οι Δωριείς.
ρος.] παρά το φώ, το φαίνω, και το ον γέγο

Ομωρόφιος. ο ομόστεγος.
νεν ομφη , τροπή του και εις μ. ή το αν φαί

“ Ομορος. γείτων. πλησιόχωρος. νουσα.

( Θηλυκόν.) 'Ομβριμαίον. ύδωρ. .
Ομήγυρις, συνάθροισμα. παρα το ομου αγείρε. “Ομήρειών37 έπος, το του Ομήρου.

σθαι και συναθροίζεσθαι. " Ομηρα . τα ένεκεν ειρήνης διδόμενα ενέχυρα.
“Ομηλικιώτισ.16 ή συνήλιξ και ομηλιξ. .

Ομηρεία. η του ομήρου, και η συναλλαγή και
Η Ομοιομερές, ού το μέρος τω όλα 8 ομοιούται. ή

ομηρου, και η συναλλαγή και και το άλλους και τα όλω ομωνύμως λεγόμενον.
και το άλλους και

αντιπρόσοψις. 1
Ομίχλη.28 σκότος: αορασία . ή παχύς και υγρος Ομοιώματα. υφεστώτων μιμήματα . οδν ηλίου,

αήρ. οιονεί ομοΐλη τις ούσα, παρά το όμου και να
3 σελήνης, ανθρώπων, θηρίων.

την είλησιν των νεφων, ομίλη, και πλεονα
μα. ” αποπίασμα. .

σμό του και ομίχλη. Ομόστολον.-το σύμμορφον τη ψυχή. »

γελοίος.

" 625 , 19.
μήθ' ομωρόφιον, μήθ' ομόσπονδον τοϊς προς εκείνους

παραταξαμένοις.

22. Ομόσφυρος] Laudatur ad Ηesych. hacc

glossa . Conf. Etymol, 625, 34. Sed Suidae est

και εν τω αυτώ την πορείαν ποιούμενος. ομόχωρον di

cit Ηesych.

23. Ομφαλός] Εtymol. 625 , 39.

24. επί ζυγού] Vide Schol. ad Diad. ω, ν.

273. ct copf. Hesych .

25. Ομώλακες ] Εtymol. 625 , 37. Conf.

Suidam . Legitur apud Apollon. II, v. 398. ubi
vid. Schol. et v . 789.

26. Oμηλικιώτις) Carent Lexica.

. 27. αντιπρόσοψις] Α . superscr. ω in antepen.
Suspcctum utrumque.

28. Ομίχλη] Εtymol. 624, 9 .

. 3ο. απειλή] Rel. omisit K. Conf. Etymol.

31. μετα - ομόκλα] Leg. μέγα. liad. σ,

v . 156 .

32. ενικλαν] Iliad. 9 , ν. 408. 422. Ari

stophacem appellat Etymol.

33. Σοφοκλεί] Ajac, ν. 104. "Εγωγή : Οδυσ.

σέα, τ. σ. ενστάτην , λέγω.

34. 'Ομπνοια) Pro έμπνεια . Sic Cyrillus

meus.

35. 'Ομφή] Ειymol. 626 , 1 .

36. 'Ομβριμαίον] Carcut Lexica.

37. Ομήρειον] Α . ομήριον.

38. τω όλω] A . D . το άλλο.

39. "Όμοργμα] K . όμορμα.

29. 'Ομίχησις ] A . D . ομίχησις, Vocem

ignorant Lexica.

40. “Ομόστολον – ψυχή) Suidas : ομόστο.

λος της αυτής οδού. και αύθις " το ομόστολον ψν

χής άσπιλαν σώμα. Εundem locum anle oculos
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α

“Ομόνoμoν. το έχoν την αυτην νομήν.41 έτερος, άλλος γαρ ο Κανανίτης Σίμων μετα της

Ομοούσιον.12 το αυτον κατά το υποκείμενον. ή διαφοράς, και άλλος ο ζηλωτής. [ουδέν δε αδύ

το μηδαμώς και απαραλείπτως ενδεές του ετέ- νατον τα αυτα πράγματα ομώνυμα τε είναι

ρου. ή το απαράλλακτον κατα την ουσίαν. και συνώνυμαή κατ' άλλο 1 μέν τι και άλλο

Ομοούσιον. το της αυτης ουσίας και ενεργείας και του κατά το αυτό.]

λάκτου υπάρχον, ώςπερ άνθρωπος Ομώνυμον όνομα έστι το κατα πολλών ομωνύ

ανθρώπου, άγγελος αγγέλου , και ζωον ζώου, μως τιθέμενον , οίον επί μεν κυρίων , ως Θωμάς

και φλόξ φλογός · εν διαφόροις μεν υποστάσε ο Λεββαλος και Θωμας ο δίδυμος : επί δε προς

σιν, εν μια δε ουσία όντα. ομοούσιον δε λέγεται , ηγορικών , ως κύων θαλάσσιος και κύων χερ

ότι μίαν ουσίαν και δύναμιν κέκτητα. πενταχως σαίος .

εε είρηται το ομοούσιον : ομοούσιον συγγενές : Ομοούσιον, το της αυτης ουσίας άλλο τυγχάνον,

ομογενές » ομοφυές και ομόφυλον. ή ομοούσιον διάφορον δε το αυτό κατα την υπόστασιν όν:

εστι το τη δυνάμει εν τη αυτη ουσία έλαττον . ως επί τε ανθρώπου και των άλλων έχει ει

οίον λίθος σαθρος και λίθος ακρότομος : ξύ. δων.

λον φοίνικος και ξύλον εβένινον · σαρξ ιχθύος
(“Ρήμα.)

και σαρξ καμήλου . ετεροούσιον δε εστι το κατα Ομαρτείν και αμαρτείν. και αμφότερα επί του

πάντα τρόπον του ετέρου ανόμοιον , ως πυρ επιτυγείν και ακολουθείν », το δε δεύτερον και

και ύδωρ, και άνθρωπος και άγγελος, και πη- επί του συμπράξα . [οίον ,

λος και ήλιος, προς χλόην.
τω δ' εξ οίκου βησαν αμαρτήσαντες άμ'

Ομoυπόστατον. και το εις μίαν και την αυτην
άμφω.

υπόστασιν άλλως συντεθειμένον, διάφορον δε

το αυτό κατά την ουσίαν τυγχάνον, ως επί ψυ
είρηται παρα το άρω βαρύτονον , ο μέλλων αιρ

κης έχει και σώματος και των άλλων , όσα
λικώς άρσω, όνομα ρημα άρτος, και εξ αυτού

φύσεως ετερότητι διαφέροντα καθ' υπόστασιν
δημα αρτω, και εν συνθέσει μετα του άμα

ηνωτα .
επιρρήματος του δηλούντος το ομού γίνεται

,

“Ομώνυμα, ομώνυμα λέγεται , ών όνομα μεν κοι
αμααρτο και εν συγκοπη αμαρτω. και ομαρ

νον , ο δε κατά τούνομα λόγος της ουσίας έτε- ,
τήσαντες αντί του αρμόσαντες.] .

ρος. οίον οι Σίμωνες: καθο μεν Σίμωνες ομώ- Όμβροβλυτω. υετόν καταχέω.

νυμοι. αναγκαίως ούν είρηται κατα τούνομα. Όμβρήσας, υετήσας» καταχέας. όμβρίζω δε

ο γαρ λόγος και σημαινόμενος υπό του ονόματος επί ενεστώτος , ι. .

οποία

του
ς, μια

Ριο λίφμα
ν

labuit Νoster. Ηesychio ομόστολοι sant συμπράτ.

τοντες, τη αυτή οδό κοινωνούντες. ( Citatur ibi Lex.

Reg. Ms.] Proprie Apollon . II, 804 . [quem lo -

cum imitatus est Nonnus Paraphr. Ioh . XIV , 17.1

1ΙΙ, 558. Sopliocl. Oed. Tyr. ν. 212, Nonnus

Ioh. IX , 2 . etc. Hinc tropice : duxñs écóctelor

σαμα , το άσπιλον , το σύμμορφον τη ψυχή. Sed

puto aliquem dixisse de Christi corpore.

και σώμα. οι δε άγιοι πατέρες ομογενή και ομοειδή

ταυτόν λέγουσι, τα ομοούσια, ήγουν τας υπό το αυτο

ridos ÚTOCTÁCUs. Vide eundem de Natura Com

pos. S . 5 . 6 . Tom . I. Opp . p . 525. Idem au

tem proprie ενυπόστατον το καθ' εαυτο μεν μη

υφιστάμενον , αλλ' εν ταίς υποστάσεσι θεωρούμενον.

Idem Dialect. C. ΧLΙV . p. 46. Vide infra v .

υπόστασις.

44. Ομαρτείν και αμαρτείν] Εtymol. 623,

20. Eustath . 592, 21. Conf. Tollii Excurs, ad

Apollon. Lex. Ilom . p. 741.

4 . “ Ομόνoμον - νομήν] Ignorant Lexica hoc

scnsu . Vulgo apóromos , qui iisdem legibus uti

tur, ex Platone.

42. Ομοούσιον] Vid . Libell. de Definit. in

Οpp. Athanas. Tom. II, p . 247. S . 6 . , ,

43. Ομoυπόστατον ] Iden quod ενυπόστατον,

non autem quod ómootorov. Vid. loh . Damasc.

Dialect. c . ΧLVΙΙΙ. p . 5ο. oμoυπόστατα εισιν, ότε

δύο φύσεις εν μιά υποστάσει ενωθώσι και μίαν σχώ-

σιν υπόστασιν σύνθετον , και εν πρόσωπον ως ψυχη

45. αμαρτήσαντες άμ' άμφω] Οdyss. φ , ν .

188. Leg. αμαρτήσαντες. Αlter locus apud Etymol.

cxstat liad. 9 , ν. 191. et ψ , ν. 414.

46. 'Ομβρoβλυτω] Ηabet etiam Suidas Edit.

Mediolan. quam mireris non consuluisse Ku

sterium, cui nerito suspectum erat, quod Por

tus ediderat , όμβρολυτώ.
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Ομή.17 αντί του ομνύεις. Ομωθήνα. αντί του ομοιωθήναι 19 και οικειο

“Ομηρήσαι. αγγελίας ποιησα . 8 ομηρίσα δε τα Ο θηναι και εις ομόνοιαν έλθεϊν.

του Ομήρου ειπείν, Τ. 'Ομωμοσμένος και ομωμοκώς,όμωμοκέναι. ομό
“Ομηρώ. περί διαλλαγής λαλώ. 19 σας δε τα δύο μικρά.

+ Ομηρω. συντυγχάνω. 1 Ομηρείως. 6ο αντί του ομηρικώς.

Ομιλεί.5° συναναστρέφεται . . Ομιλαδόν. " αντί του ομου και κατα ταξιν.

Ομιχείν.3" ουρείν και χεϊν την αμίδα. οίον άμι- Ομόσε, αντί του ομού.

διαχείν. έστι δε και βαρύτονον, ομίχω, ο μέλ. Ομως, αντί του ομοίως.

λων ομίξω, και παρ' Ιππώνακτι · ,

ώμιξεν αίμα και χολήν έτίλλησεν.52

'Ομνύω.3 παρά το ομώ, ομονύω, και εν συγκοπή
To ο μετα του Ν.

ομνύω. ('Αρσενικόν.)

Ομόρξασθαι.* εκμάξασθαι. και όμοργνυσιν Ονησιφόρος. * κύριον. και ο ωφέλειαν Φέρων.

αντί του απομάττει και αποπιάζει. [ από του " Οναγροι. ζώα κατάξηρα και διψώδη.

αμέλγω τρπη του α και του ε εις το o και Ονήσιμος. κύριον. και ωφέλιμος.

του λ εις το ρ , πλεονασμώ δε του να γίνεται ' Ονηγήσιος. όνηλάτης.

ομόργνω και όμοργνύω.] Ονείδιος ** λόγος, ο ονειδιστικός .

'Ομόσαι 5 αντί του ομνύναι. ομόσε αντί του ομού, " Όνειρος. 5 παρά το όνω , το ωφελώ, όνειρος, ως

ψιλόν. πέπω πεπειρος , αίσσω αίγειρος , μάσσω μάγει

Ομορώ. γειτονώ πλησιάζω. ρος. όνoιρος δε δωρικώς, ο και τ .

Ομοκλήσας.5* απειλήσας. Όνομαστός, περιβόητος, ένδοξος .

Ομοστιχάει. " δμου πορεύεται . " Όνος βρωμώμενος, βρώμον εσθίων. 6% έστι και

Ομφακίζω και ομφακισμός. " είδος σπέρματος.

47. 'Ομή] ομεϊ Αtt. Αristoph. Νub. ν. 246.
Conf. Suidam.

48. Ομηρήσαι. αγγελίας ποιήσαι ] Respicit

sine dubio ad Odyss. a , v . 468.

, Ωμήρησε δέ μοι παρ' εταίρων άγγελος ωκύς.

ad quem locum referenda etiam sequens glossa :

“Ομηρά. συντυγχάνω. Conf. Hesych. et Ηarpocrat.

ν. ομηρεύοντας. Vide not. sequ.

49. “Ομηρώ – λαλώ ] Scilicet, legatus mis-

aus de pace componcnda loquor. Videtur enim

umpeãy primitiuam significationem habere con -

jungendi, ομου ηρμόσθαι, από τον δμου άρεϊν, Eu-

stath. 4 , 33. 18ο9, 26. ex qua reliquae, ακολου -

θεϊν , συντυχεϊν , έγγυασθαι , inseruire paci recon

ciliandae, ut obsidem aut legatum . Hinc Musae

dicuntur owvin óungsūroy , Hesiod. Thcog. v. 39.

i. e , συμφωνούσαν.

5ο. Ομιλεί] Iliad . ε , ν . 834. σ , ν . 19 .

5ι. Όμωχεϊν] Εtymolog. 624 , 4. ομιχείν,

perperam . Hesiod. Oper. v . 727.

* 52. έτίλλησεν] Leg. έτίλησεν.

* 53. 'Ομνύω Ειyinol. 624 , 21.

54. 'Ομόρξασθαι] Εtymol. 625 , 33. ομόργαν

Πiad. ε , ν . 419.

55. Ομόσα ] Iliad. τ , γ , 187.

56. “Ομοκλήσας] Iliad. ε, ν. 439. cfe.

57. “Ομοστιχάει] Iliad. ο, ν. 635.
58. ομφακισμός] Add. Lexicis.

59. Ομωθήναι - ομοιωθήναι] Malim ενωθή .

youp , ut Schol. Iliad . š, v. 209. ad quem locum

glossa pertinet. .

βρ. “Ομηρείως] Carent Lexica. . .

6ι . Ομιλαδόν] Iliad. μ , ν. 3 . etc.

62. Ομως – ομοίως] liad. 1, ν . 320. Κατ .

9αν ομως ό, τ' άεργος ανήρ ό, τε πολλά εοργώς.

63. 'Oynosópos ] Conf. Hesychium ct Sui

dam . Improbat Pollux V , 36 . Sed usus est

Lucian. I. Vitar. Anct. 567. Ονησιφόρα μαθήμα

τα , et Hippocrat. Pracnot. p. 28. 5ο.

64. Ονείδιος] D . ονείδειος. Conf. Suidam.

Variat scriptura etiam in libris Homeri; sed

scribendum per Tr.

65. "Όνειρος ] Εtymolog. 626, 17. Conf.

66ο , 53.

66. βρώμον εσθίων ] Ηoc sensu βρωμάσθαι

dici non memini. Sed fcrri potest, quamuis

malim βρώμου δεόμενος vel εφιέμενος. Εustath.

919, 39. De sermine βρωμον seu βρόμον vid.

Theophrast. Lib . IV , 6 . VIII , 8 . Dioscorid.

Lib . IV . c . 140. Galen . de Alim . Fac. Lib . I.

c . 14 . et Hesych . v . Bpónos. Bodac , a Stap. ad

Theophr. L . VΙΙΙ. p. 957.
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Ονώρατος: 'Ονώριος Ονώριχος, ονόματα κύ- "Όνειρ. το όφελος.
pix . " Όνεια κρέα. όνων κρέα.

( Θηλυκόν.) Ονείον. τόπος , εν ω οι άνοι.

Όνεία, η ιδέα 7 του όνου. Ονείδη. χλευάσματα. Η μέμψεις. Η

+ Ονειρωξία, όνειροσχελία. οινοφλυγία.68 + Όνίδιον. το αειδούριον.75

" Όνησις, η ωφέλεια. ώνησις δε η αγορασία , μέγα. " Όνομα.7° το εκάστου των υποκειμένων ή πρα

Ονησιδώρα. κύριον. και η γη η παρέχουσα και γμάτων κοινην ουσίαν σημαίνον. ή όνομά εστι

δωρουμένη ωφέλειαν. μέρος λόγου πτωτικών προτασσόμενον της κλί-
"Όνθος. η κόπρος των βοών. σεως των ονομάτων και υποτασσόμενον. ή όνο
" Όνος.7° παρά την ανησιν την εξ αυτής γινομέ μα εστι μέρος λόγου πτωτικόν σώμα ή πράγμα

νην εν τοις έργοις. σημαίνον · σωμα μεν, οίον λίθος " πραγμα δε,

" Όντωσις. " η αύξησις. οδον παιδεία. παρέπεται δε τω ονόματι πέντε

" Ονυξ.72 παρά νύσσω, νύξω, νύξ και πλεονασμα γένη , είδη , σχήματα, αριθμοί, πτώσις. διό

του ο άνυξ. ή παρά το ανοίγω, ανοίξω, άνυξ τι και τελικα αρσενικων ονομάτων στοιχεία εισι

και όνυξ, δι' ου ανοίγεται η σαρξ και αραιουτα. πέντε νξεσψ. ή όνομά εστι φωνή σημαν

( Ουδέτερον.) τική θέσει.

" Όν, πράγμα αυθυπόστατον 73 ή ενυπόστατον» εν. (“Ρήμα.)

υπόστατον δε ενταύθα νοείται το εν ετέρωέχον "Όναιντο.78 ωφεληθείεν. και όναιο.79

το είναι. + Ονοτάζων.8° έκφαυλίζων.1

Όγείατα. τα βρώματα και πάντα τα ωφελούν- 'Ονειροπολεϊ.8 φαντάζεται . ως εν ονείρω βλέ.

τα. [ ως παρά το ουτήσω γίνεται ωτειλή τροπη πει.

βοιωτική του και εις την ει δίφθογγον, ούτως ' Ονειρώττει. ονείρους βλέπει .

παρά το όνήσω γίνεται όνειαρ, ονείατος , κατα Όνειδιω. 82 αττικός μέλλων.

τροπήν βοιωτική του η εις την ει δίφθογγον.] Όνίναι.83 ωφελήσα. και όνίναιτο και ονίνημι.

67. vidta ] Leg . ý dopc . Conf. Suidam .

68. ' Ονειρωξία. ονειροσκελία. οινοφλυγία] Ηae

tres voces quomodo in unum locum conuene-

rint, non video. Neque puto unam alterius esse

interpretationem , sed reperiri apud aliquem

scriptorem eoderm loco όνειρωξία , [v. ονείρωξις,

ab όνειραττειν, ονειρολεσχία, [sic enim legendum]

et oινoφλυγία. Ρostreina nisi addita esset , όνειρο.

λεσχία haberi posset prioris interpretatio. vi.

detur cnim όνειρολεσχία dici de re turpi , [quare

Suidas explicat 'ύβρις,] ut ονείρωξις. Conf. Schol.

Aristoph . Nub. v . 16. aéoxu de somniis frequen

ter dicitur. Vid. Artemidor. IV , 63. 71.

69. " Όνθος] Α . 9ος.

. ο. " Όνος ] Εtymol. 626 , 32.

ι . " Όντωσις ] Pessimae vox notae , quam

nolui tamen sollicitare, quum similes occurrant

in Graecia ecclesiastica, V . C. οντότης. Agnoscit

Phalorin.

12. " Όνυξ] Εtymol. 626, 41.

3. αυθυπόστατον] Α . ανθυπόστατον.

4. Ονείατα] Οdyss. κ , V . 9. al. Etymol.

626 , 3 .

5. 'Ονίδιον - άειδούριον] Malim αειδάριον.

Vide Cangium v . úsidapos. Consentit meus Cy

rillus.

76 . "Ovopece] Haec totidem verbis leguntur

in Dionys. Thrac. Gramniat. C. 14. Moschopul.

Erotcm . p . 8 .

77. διότι και τελικά] Dionys. Tlirax C. 7.

' 8 . " Όναιντο] Conf. Suidam et Ηesych.

Versus, quem Suidas allert v. óvaiin , legitur',

ut obiter hoc moneam , in Aristoph . Thesmopli.

V . 475. Sic restituendus :

Καυτή γαρ έγων ούτως αναίμην των τέκνων.

Schol. ενοίμην. Miror locum fugisse Kusterum.

79. öyano ] Aristoph . Plut. v . 1063. Sophocl.

Oed. Col. v. 1042. Euripid . Orest. v . 1677. etc.

όναιτο apud Ηesych. refer ad Αristoph. Νub.

ν. 1239.

8ο. ' Ονοτάζων ] In Cod. perperam legebatur

όνιτάζων. Referatur ad Ηesiod. Oper. V . 256.

Conf. Hesych. et statim post v. δνω.

8ι. 'Ονειροπολεί ] Αristoph. Νub. V. 16.

[Scliol. 27.

82 . Όνειδιω] Psalin. LΧΧΙΙΙ , 11. Sirac.

XVIII, 18 . Conf. Suidam .

83. ' Ογίναι] Pro Bνινάναι. Conf. Hesych. ν .

ονίνησι [ex 1liad. ω , V. 45. Hesiod. Op. v. 316.

Theogon. v. 429. 436.] et óvivaotay.

τις πουλί. χν

ο υν

οι αντί
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Ονομήνω.84 αντί του ονομάσω. [από του όνο- οξυβελής. » και οξέως βάλλων. ή και ταχέως βαλ.

ματος ονομήνω. το βημα ονομαίνω, όνομανώ, ως λόμενος.

πημα , πημαίνω , πημανώ .]
* Οξυηκοότατος. " και οξέως ακούων.

' Όναίμην. αντί του απολαύσαιμί σου. φησίν ο Θξύβαφος, ουχί οξυβάφος. *

Απόστολος των κατορθωμάτων ίδοιμι σε πλου- οξέγαρος. βάρβαρον. οξύγαρος και γάρ.

τουντα εν άπασι πνευματικούς αγαθοίς . ο ' Από- οξύγαρον οίνηρόν έτι κεκτήσετα . * )

στολος:85 εγώ σου αναίμην εν κυρίω. . Όξοάθρης και οξαώθρης, κύρια.

Όνω. το μέμφομαι.1 και ονοτάζω, το υβρίζω. Οξεία. ' ποιότης συλλαβης ανειμένον έχουσα

Όνομαστί, εξ ονόματος. . φθόγγον. ώνόμαστα δε οξεία εκ μεταφοράς

" Όντως, αληθώς, όντος δε, του υπάρχοντος. και των οξέων δοράτων,] ή δια το τους οξείς ήλους

όντος του θεού, μικρόν. και οντότης, από του μιμείσθαι.

όντος. οξυχολία . έξαψις καρδίας παραυτίκα ορεγομένη

κακώσει τον κακώσαντα.

To ο μετα του Ξ . οξυδέρκεια, το οξέως βλέπειν. οξυδορκία και δε,7.

('Αρσενικόν.)
Οξυρευγμία, όταν η τροφή εποξίση. oίμαι, ότι

οξερευγμία28 γράφεται.

Όξυήκοος, και οξέως ακούων. ( Ουδέτερον.)

οξυδερκής. o οξέως και ταχέως βλέπων,[δέρκω "Όξος. το παρ' ημίν. Ωξος δε, όνομα [τόπου η

γαρ το βλέπω.] ποταμού , μέγα.

+ Οξυωπέστερος, και οξέως και ταχέως 8 βλέ- Οξύρροπον. το οξέως δέπον ” και μετατρεπό

πων. f
μεμον.

οξύρροπος. οξέως μετατρεπόμενος. Οξύπρωρον. * οξείαν έχων την πρώραν.

Οξύς, γοργός.
"Όξος. ” ως παχύς γίνεται πάχος, και ταχύς τά

Οξύρυγχος.8 όρνις. . χος, ούτως και παρά το οξύς άξος , τουτέστιν

και εις

1x0)

84. Ονομήνω] Diad . β , ν . 488. al. tur. Αthen. Lib. ΙΙ . p. 67. e. λεκτέον δε οξύγα

85. 'Οναίμης – ο Απόστολος] Ad Philem. ρον δια του και , και το δεχόμενον αυτό αγγείον οξύ.

v . 20. Vide Wetsten. ad h . 1. [ Τom. ΙΙ. p . 382.] βαφον.

Bergler. ad Alciphr. II , 19. Suicer. Thes, et
93. Όξόγαρος - οξύγαρος] Leg. ουδετέρως.

not. ad Hesych . . Vide Athenaeum Lib. IX . c. I. p . 366. c.

86. Όνω. τι μέμφομα ] Vide Schol. Iliad.

δ, ν. 539. Conf. Hesych. ν. ονόσαιτο , et infra
94. οξύγαρον – κεκτήσετα ] Perperam haec

auulsa sunt ab ožuba Qos. Scribendum enim :

ώνοσάμην.

87 . οντότης) Κ . ώντότης. οντότης των αιώνων
κουδ' οξύβαφον οίνηρόν έτι κεκτήσεται.

Pseudo - Dionys. Areopag. de Diu . Nom . V , 4 .

Sunt verba Cratini in Pytina , quae seruauit .

Athenaens Lib . XI. c. 13. p . 494. c. Cod. K .
88. και ταχέως] Desunt a Cod. K . Conf.

de v . οξυδερκής Suicer. in Thes.
επικεκτήσεται.

89. Οξύριγχος ] Scr. Οξύρυγχος. Sed de
- 95. Όξυδέρκεια - οξυδορκία] K . οξυδερκία ,

aue huius nominis nihil mihi constat. Piscis
constat. Piscis superscr. ā Recepi emendationem . Rell. " žu.

autem οξύρυγχος satis notus. Vide Steph. Byzant.
δερκία. Perperam. οξυδορκία scribendum cliam

h . v . ibique not. Athenae. VII , 312. a .
apud Suidam, et eliminanda η οξυδερκία . V . όξιν.

dopxic usus est Lucian. Ill. Macrob. 211.

90. Οξυβελης] liad. δ, ν. 126. Vide ibi

Schol. .

. 96. Οξυρευγμία - οξερευγμία ] Neutrum

91. ' Οξυηκοώτατος Α . οξυκρώτατος. Perpe- verum. Scrib. οξυρεγμία. Conf. Suidarm.

ram , ut etiam alibi.
97. οξέως ρέπον] Minus recte apud Suidan

92. Οξύβαφος – οξυβάφος] K . οξυβάφος, legitur 9έον.

ούκι δερβάφος. Scrib . οξύβαφος, ουχί οξόβαφος, ut 98. ' Οξύπρωρον] Laudatur ad Ηesych. ν .

Phot. Lex. Ms. [conf. Hesycli. Atlaenae. Lib. ξύπρωροι.

XI. p . 494 .] Sic statim póst ázóragos damna 99. " Όξος] Εtymol. 626 , 51.
100. ει.
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και είς δεν καταβεβληκως οίνος , επειδή τέμνει 'οπικοί. έθνος.

και κεντρίζει την γευσιν. οι δε Κυρηναίοι το Οπλοτεροι. οι νεώτεροι. επει προς όπλων αναι

όξος είδος φασι, και άλλοι γλυκάδιον. ρεσιν εισίν. από των όπλων ούν όπλότεροι.

οπός. το γαλακτωδες της συκής, και η πυτία,

To ο μετα του Π.
ή & χρώνται τινές αντί πυτίας.

+ 'Οπουχέα. ομφάκιον. +

('Αρσενικόν.) . + Οπτής. ο σκοπός.1

'Οπαδός. δ ακόλουθος. [ ως παρά το πέμπω γι ( Θηλυκόν.).

νεται πομπος, και παρα το φέρβω φορβος , ού- 'Οπαία . κεραμις και την οπην επικλείουσα :

τως και παρά το έπω όπος , εξ ου παράγωγον "Οπασις. " δόσις · παροχή.

οπάζω. εκ του ούν επάζω, οπάσω, γίνεται 'Οπή. η νυκτερίς ," και η τρύπα. *

οπαδός, ως Φράζω, Φράσω , Φραδή. εκ δε του 'Οπίς. το αιδοίον. *

οπαδος κατα μετάθεσιν όπηδός.] "Οπις, η εξόπισθεν επομένη τίσις ή η επιστρο

+ Οπαϊρος.' ομοπάτριος.Η

οπάονας.* δούλους, ακολούθους. 'Οπισθότονος." εναντίον κύρτωμα.

"Οπιος, κύριον, 'Οπικία , χώρα.

Et tegnim in festiua scenm postulat sabar,wenn

100. e7d0s] Etymol. dos. Scrib . des. Scd tegula , qua operiebatur s órmsca i xázyn . et

idem vitium etiam alibi reperitur. Vide Ca- qua rcmota fumus exit. Cuiusmodi tegulae seu

saubon . ad Athen. Lib . II . p . 67. Interpret. ad valuae ligneae etiam munc in casis repcriuntur.

Polluc. VI , 65. et Hesych. h . v . Et commemoratur non obscure eiusmodi valua

1. yavxádcov] Lex . Reg. Ms. Cod. 2062. S . tegala in festiua scena Aristoph . Vesp. 136 .

apud Cangium: Κυρηναίος το όξος είδος φασι κα seqq. ubi unus seruorum postulat τηλίαν, qua

άλλοι το γλυκάδιον. Αddatur b . V . Lexicis. claudat την κάπνην. Schol. τη κάπνη βούλετα έπι.

2 . ' Οπαδός] Εtymolog. 627 , 10. ' Όπηδός είναι πωμα την τηλίαν. Schol. Ρlut. V . ιο38.

atticum esse tradit Eustathius 1576. nescio quo τηλία το της καπνοδόχης παμα. Νοn obstat Dj

iure. Apollon . III , v . 595. Hom . H . in Merc. phili locus a Photio citatus : draxúdas épo dose

ν . 449. οπαδός Sophocl. Oed. Col. 1992. Trach. της οποίας κεραμίδος καλήν σφόδρα, scilicet per

1264. et saepissime apud Atticos. aperlanι της κάπνης κεραμίδα .

3 . “ Οπαϊρος] Leg. όπατρος scu potius όπα- 10. " Οπασις] Carent Lexica.

τρος. Ιliad. λ , ν . 25η. μ , ν . 3ι.
11. ' Οπή. η νυκτεριs] Sic etiam Suidas. Ku

4 . 'Onclovas] Aeschyl. Chocph. V . 767. dc . sterus ex Hesychio rescribendum putat ý Jupis. .

και ευφόρους οπάονας.
Placet. Οπή θυρίς · η νυν τρύπα.

5. Oπλότεροι] Iliad. δ, ν. 325. Vide Eu
12.

stath. 86 , 28. 389 , 37.
τρύπα ] Vid. Cang. Est τρύπα 08

6. 'Οπός] Vid . Schol. ad Iliad. ι , ν . 902.
furni .

et Eustath . 619, 40.
13 . 'Οπίσ. το αιδοίον] Citat e Lex. Reg.

2. ' Οπουχέα. ομφάκιον] Nisi fallor, legen
Ms. Albert. ad Hesych . v. õnus. Vide infra v .

dum: όπου χυλός · όμβάκιον. οπός enim de quo
οπίσιον. An legendum: όπις· η αιδώς. οπίζεσθα

cnnquc liquore e plantis fructibusue acerbis ex - yaoau
ν γαρ το αιδεϊσθαι και το φροντίζειν, παρά την όπιν,

presso dicitur , inprimis de silphio . Vide Focs.
την επιστροφής του μέλλοντος. Εustath. 272 , 18.

Decon . Hipp. h . v .
* Vide statim post όπις.

8. ' Οπαϊσκ. κεραμις ] Leg. οπαία κεραμίς. .
14. "Ότις – επιστροφή] Sic etiam legen

Conf. Hesych . et not. scqu .
dum apud Hesychium . Vidc Schol. Iliad . ,

9 . την οπή, επικλείουσα) Photius Lex, Με. ν . 388. Odyss . Φ , Τ . 28. Hesiod, Oper . ν . 185.

• et Ηesych. 9υρίς , και την κάπνην έχουσα. Pollux [187). Theog. ν. 222. Herodot. IX , 76. ούτε

I, 54. οπαΐας - καλουσι την κεραμίδα, και την οπήν δαιμόνων ούτε θεων όπιν έχοντας . Schol. Apollon.

exty. Moeris: dins é xonyos econ. Phauorinus ll , 292. Spanhem . ad Callim . H . in Dian , V .

denique: όπεία οπή · και θυρίς η εκ του κερα. 204. Eustath. 938 , 41. Ιο66, 9.

μου , και την κάπνην έχουσα. Nostro proxime ac- 15. ' Οπισθότονος] Albert. in Lex. suo le

cedit Pollux , reliquis oπαία , θυρίς et κάπνη idem git oπιστότονος. Vide ibi not. et conf. Suicer, ad

esse videntur. Si quid vidco , inaia nepapis est Bielium .

Tom . II. Ζιιι

%,και τούδε θα μας τα13
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“Οπλή.16 ή των κτηνών όνυξ. [οιονεί απλη τις 'Οπάων. ακολουθών. παρα το οπάζω.

ούσα , τροπή του α εις ο , ως άρχαμος, όρ- 'Οπτανόμενος. βλέπων.

χαμος. και οπλέων των όπλων.] 'Οπτόμενος, ωπτημένος7 δε, μέγα.

+ Οπλοσμένα. ” η “Ηρα. Η 'Οπύει. γαμεί.

+ Οποία ήν. οία υπηρχεν. 1 Όπωπα. 8 είδον . από του όπτω ωπα κω όπω

+ Οπτανία. η απόβλεψις. Η πα. τούτου δε οι κοινοί μέσοι παρακείμενοι,

Όπωπή.18 η όρασις· η πρόσοψις, παρά το όπτω Φημι δη του ώπα και των λοιπών, ούχ ευρί

γίνεται οπή, ως κόπτω, κοπη , και κατα άνα- σκονται εν χρήσει, ως λέγει ο Χοιροβοσκός.

διπλασιασμον και έκτασιν οπωπή. ώπώπειν δε επί υπερσυντελίκου μέγα και δί.

“ Δρύψε δε οι βλέφαρον, γυμνή δ' απελείπετ' φθογγον.

' ' οπωπή.] 'Οπιπτεύοντα. οποτρύνοντα.επιτηρούντα. Ησίο

'Οπτιλέτιν.28 Ιερον 'Αθηνάς. δος : 19

( Ουδέτερον.) νείκε” οπιπτεύοντ’ αγορης επακούειν εόντα.»

'Οπίμια. 1 τα λάφυρα. 'Οπίζεο. " επιστροφήν ποιού.

+ Οπίσιον. 14 αιδοίον γυναικός. και άνδρείων - ( Επίρρημα.)

Όπη. αντί του οπηνίκα.

“Όπλα.13 παρα το οφέλλων , το αύξω. όφλα και " Όπιθεν και όπισθεν.32 διχώς. ει μεν όπιθεν,

όπλα. τα κατά μήκος εξελαυνόμενα επί του από του οπίσω οπίσωθεν και συγκοπη της σω

άκμονος. συλλαβής όπιθεν · ει δε όπισθεν , αποκοπη

'Οπτανείον. μαγειρείον , ή ο Φούρνος . του ω.

Όπωροφυλάκιον, εν ω η οπώρα φυλάσσεται. 'Οπίσω, παρά το επι οπίσω , ως παρά το εξ έξω

'Οπτόν. 4 παρά το όπτω, το βλέπω. οιονεί το και είς είσω. τροπη του και εις ο οπίσω.

συνεχώς εποπτευόμενον. + Οπότε. χρονικον επίρρημα. Η

( Ρήμα.)

Οπάζει." παρέχει
To ο μετα του Ρ.

Όπηδεύω, ακολουθώ. ('Αρσενικόν.)

[ - 15 ήξτε μήλα 'Ορεύς.33 ο αείδαρος ή ο ημίονος, παρά το εν όρε

εκ σταθμών άλις είσιν όπηδεύοντα νομήί.] σι μάλλον δύνασθαι εργάζεσθα.

16. “ απλή] Εtymol. 628, 22. οπλέων επ .

πείων. Ιliad. λ , ν. 536. ν , ν. 5οι.

17. Οπλοσμένα] Leg. Οπλοσμία. Lycophr.

614 . 858. Vide ibi Schol.

18. 'Οπωπή ] Εtymol . 628, 48.

19. Δρύψε δε οι βλέφαρον ] Apollon. Π,

τ . 109 .

20. 'Οπτιλέτιν] Α . οπτηλέτης. Sed όπτιλέτις

est ipsius Mineruae epitheton , cui fanum ex

struxit Lycurgus. Vide Plutarch . Lyc. c. XI.

et in Lacon. Apophth . p . 227. B .

. 21 . 'Οπίμια] Malim oπίμα. Sed vide Can

gium.

22 . 'Οπίσιον] Supra oπίς. Sed Ηesychio

επισον est λάχανον άγριον , ή τρωκτον , ή άπιστον.

Videndum , an ctiam apud Hesychium legendum

sit oπίσιον. Νam οπίσιον [ pro vulg. οπίσθιον] non

dubito quin dictum repererit noster illo sensu ,

quum addat, ισχίων de viris dici, itidem im

proprie. Quid igitar , si apud Ηesychium lega-

tur : οπίσιον . . πρωκτον, ή οπίσθιον. Restat quidem,

quod idem dicitur λάχανον άγριον; sed fortasse

οπίσιον dicta lactuca agrestis, opii odore, [οϊσο .

πος) qua opium adulterabatur . Vid. Bod. a Sta

pel ad Theophr. Lib . VII. p . 980. et Lib . IX .

p. 1000. Dioscorid. Π , 166.

23. "Όπλα] Εtymol. 628 , 14.

24. 'Οπτον] Conf. Etymol. 629, 4 .

25. ' Οπάζει] Iliad. 9 , v. 103. al.

26. ήύτε μήλα] Apollon. IV, ν. 675. Pro

είσιν Codd. εισίν.

27. ωπτημένος] D . οπτώμενος."

28. "Όπωπα] Rel. des. a Cod. Κ . Εtymol.

628, 56. Iliad. β , ν. 799. etc.

29. Ησίοδος] Oper. ν. 29.

3ο. επακούειν εόντα ] Leg. επακουόν . Desant

a Cod. K .

31. 'Οπίζεο] Iliad. κ , ν. 332.

32. "Όπιθεν - όπισθεν] Codd. Α . κ . in

verterant ordinem. Vide Etymol. 628 , 10.

33. ' Ορεύς] Εtymol. 63ο ; 2 .
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Ορεωκόμος. * ο επιμελητής των ημιόνων ή των “ Ορμος. ο λιμήν.

αειδάρων. - την δ' εις όρμον προσέρυσαν 12 .

"Ορεσκώος, εν όρεσι διαιτώμενος. κείω, ο ση- παρα το έρμα, το ασφάλισμα , γίνεται όρμος.

μαίνει το κοιμωμαι . απο του κείω ορεσίιοιος » Οθεν και ορμίσα . ” το εν ασφαλείας είναι την

και συγκοπή και τροπη του και εις ω ορεςκωος. ναύν. [επί δε του κοσμίου, παρά το είρω, το

και μένει το ι προσγεγραμμένον. [τα δια του συμπλέκω, εξ ου και ορμια και καλείται η σει

φος υπέρ δύο συλλαβας έχει το και κατα την ρα, προς ην το άγκιστρον επησφάλιστα δεδε

παραλήγουσαν και προπερισπάται. οίον 'Αχε- μένον.]

λαος, Μινωος , πατρωος, ηρωος, ορεςκαος. οίς ορμίσκος.18 και περιτραχήλιος κόσμος.

συνεξηκολούθησε αθώος, χωρίς του κολωος, ο Ομαλός. 17 το πλήθος, η τάξις.

• σημαίνει τον θόρυβον.] " Όροβος,18 είδος κριθής. οιονεί ο ερεπτόμενος

Ορθόδοξος και ορθοδοξία. [αψευδής περί θεού υπό των βοών.

και κτίσεως υπόληψις ή έννοια περί πάντων] “Ορος. λόγος σύντομος, ” δηλωτικός της υποκειμέ

αληθής. ή δόξα των όντων , καθάπερ εισίν. νης ουσίας τα πράγματι, η δηλωτικός της φύ.

" Όρθρος. * παρά το αίρειν , και ορθίους ημάς
σεως του υποκειμένου πράγματος. όροι δε λέ

ποιεϊν λεχήρεις όντας.
γονται ως δράσεις και οφθαλμοί των πραγμά

'Ορθός. ” εκ του όρω, όρσαι, ρηματικών όνομα ορ
των τυγχάνοντες , και ως ορίζοντες ήτοι περι

κλείοντες συντόμως την του ονόματος° δύναμιν.
τος και ορθός.

οίον ανθ' ου λέγομεν, ότι άνθρωπος εστίν ουσία

Ορειβάσιος.38 και εν τω όρει βαίνων. εκ σαρκός και ψυχής και λόγου και αίματος

Ορείχαλκος ” είδος ύλης ούτω καλούμενον, ήτις και στοιχείων ετέρων πλειόνων περιορίζομεν

νυν ούχ ευρίσκεται . άλλοι δε λέγουσιν , ότι ούν ταύτα δια τουΟ όρου , λέγοντες, ότι άνθρω

χείμευσις εστί χαλκού , του νυν ευρισκομένου πος έστι ζώον λογικών και θνητον, νου και επι.

λευκού χαλκού. Ησίοδος : 49 στήμης δεκτικόν.
ος είπων κνημίδας ορειχάλκoιο Φαεινού. 'Ορος των όρων εστίν και πάντα μεν ορίζων, αυτος

"Ορκος. " παράληψις του θείου, επί πίστιν του δε υπ' ουδενός οριζόμενος, ός έστι μόνος όρος

λεγομένου ή πραττομένου. παρα το είργειν τους των όρων θεός. αόριστόν εστι το κατ' ουσίαν

παραβαίνοντας. όργος και τροπη του γ εις και θεός· δυσόριστον εστί το μη καθόλου, αλλ' εκ

όρκος. μέρους γινωσκόμενον , οίον το ξύλον της ζωής.

Ζιιι 2

34. 'Ορεωκόμος] Α . όρεοκόμος. Vide Sni-

dam et not. ad llesych . v . opsoxóvos. Aristoph.

Thesmoph. v . 498. Xenoph. Hist. Gr. V , 4 , 42.

[Pollux VII , 183.]

. 35. 'Ορεσκώος - ορεσίκοιoς] Rel, des. a Cod.

Κ . Εtymol: , . et 26 , 3ο. 4ο.

36. " Όρθρος] Εtymol. 631 , 12.

37. 'Ορθός] Εtymol. 63ο, 55.

38. Ορειβάσιος] Carent Lexica. Sed vi

detur esse explicatio nominis proprii.

39. Ορείχαλκος] Conf. Phavorinum. et not.

ad Hesych .

• 40. Ησίοδος] Scut. Herc . V . 122. '

'' 41. " Όρκος] Ειymol. 631, 15. .

' 42. την δ' εις όρμον προσέρυσαν ] Leg. προέ .

ρνσσαν. Πiad. α , ν . 435. Odyss. ο , ν. 496. Α .

προερεΐσαν. .

. 43. ορμίσα ] Iliad . ξ , ν . 11. Odyss. 2 ,

ν . 3ι7.

44. επι δε του κοσμίου] liad. σ , v. 4οι . al .

Malim xóopov . Etymol. 631 , 20 .

45. ορμια ] Ηesychio est λεπτών σχοινίον,

quo pisces cupiuntur. guero' Thcocrit. Eid.
XXIII.

46. Ορμίσκος] Vide Suidam et Ηesychium.

Conf. Bieliuαι.

47 . Ορμανός] A , perperam ορααθός. Vide

Aristoph. Ρlut. ν . 765. Rai. . 945. Lys, V. 648.

Xenoph. Cyrop. VI, 3 , 1. Citatur Nosler ad

Hesych. v. oρμαθου εκ πέτρης.

48. Όρoβos] Εtymiol. 632, 36. είδος οσπρίου,

κριθής , Suidas. Vide Bod. a Stapel ad Τheo

phrast. 11 , 5 .

9 . " Όρος. λόγος συντ .] Ηaec descripta sunt

ex Pscudo - Athanas. libollo de Definitionibus

p. 141. 8egu. Conf. Ιoh. Damasc. Dial. c. VΙΙΙ.

5ο. του ονόματος] Athanas. 1. c. του νοητού.
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EVOC HOLT

τρία εισίν εν ανθρώποις αγνώριστα και αόρι - “ Ορος " και το όν τι είναι δηλών, ή λόγος εκ των

στα: θεός· άγγελος και ψυχή, μόνο το θείο καθόλου και κοινών διόν τι αποτελών. οίον

γινωσκόμενα κατ' ουσίαν λοιπόν και καλώς δια- άνθρωπος, ζώον , λογιπον, θνητόν , νου και

πορων 1 προς τον εναντίας" ούτως λέγει, τι επιστήμης δεκτικόν. κι ιδού εκ των καθόλου

όρος και τί το αόριστον και τι το δυσάριστον . και κοινων Ιδιόν τι απετέλεσε. τουτέστι τον

και τι το εύόριστον , εύόριστον δέ έστι το ψη άνθρωπον. και εν μέν των καθόλου εστι ζωον,

λανώμενον και φθειρόμενον , οίον ο άρτος και ει δε των κοινών το λογικόν, ου μόνον γαρ και

τα όμοια. όριον εστίν ανυπόστατος ? ή ανυπέρ άνθρωπος έστι λογικόν, αλλά και άγγελοι και

βατος στάσις: αόριστόν εστι το μόνον άκτιστον, δαίμονες. ειληπτα δε όρος από των της γης

θεός· δυσόριστον δε το κτιστον και αόρατον, οροθεσίων. ώςπερ γαρ τα οροθέσια χωρίζει

άγγελος, ψυχή, δαίμων. την τε γην από τηςδε, και εκάστης το ίδιον

Όρος . έστι λόγος επέκεινα εαυτου προελθεϊν το φυλάσσει, τον αυτον τρόπον και ο όρος του

πράγμα, ού έστι, μη συγχωρών , δια το εν ανθρώπου χωρίζει τον άνθρωπος από του ίπ

αυτό και μόνον γνωρίζεσθαι . που και των ομοίων. γίνεται δε από του είρων,

“ Ορος κακίας. 3 ή προς το τέλος των γινομένων το συνάπτω και συμπλέκω. ως σπείρω σπό

εν τη φύσει δυνάμεων ενεργείας έλλειψις. ή όρος ρος, ούτως και είρωόρος. επί δε του ουδετέρου

κακίας ή των φυσικών δυνάμεων κατ' εσφαλ το όρος το από γης εις ύψος αγρόμενον. ή

μένην κρίσιν επ' άλλων περί το τέλος αλόγι παρά το όρω, το ορμώ, παράγωγον ορούω, γί

στος κίνησις. όρον πάλιν καλεί ο Αριστοτέλης, νεται όρος. και περισπώμενον λέγεται ορώ. έν

εις δν αναλύεται η πρότασις. οίον εστί πρότα- θεν το είκός, ορείται . ή παρα το οραν εις ύψος

σις: Σωκράτης βαδίζει. αύτη η πρότασις άνα. δι' αυτού.

λύεται εις Σωκράτην όρον όντα και εις το βα- Ορισμός, δήλωσις πράγματος δια λόγου, ου χω

δίζειν πάλιν όρον.
ρίς ουδέ τί έστιν , ουδ' ότι έστι, γνωρίζεται.

“Οριστόν δε εστι το επιδεχόμενον όρον, ως έχον Όρόδαμνος * και όρπηξ. επί του κλάδου, παρα

ύπαρξιν και ιδιοπεποιημένον. οίον άνθρωπος» το ορούειν κατα την αύξησιν.

ίππος, ωσαύτως δε και το αγαθόν. αόριστον “ Ορπηξ. * ο κλάδος, παρά το έρπειν και ορούειν

δε το ανείδεον και ανύπαρκτον. ως το· ουκ εις ύψος πεποίητα . κλίνεται όρπηξ έρπηκος.

άνθρωπος ουχ ίππος" ουκ αγαθόν. ομοίως ' Ορτάλιχος. " ο νεοσσός, παρά το γλίχεσθαι

αόριστόν εστι το απλώς λεγόμενον και μη ση- ορούειν και πέτεσθαι. 8

μαϊνον το τι ή το ποσόν. ως ένα είπωμεν χρώ- Όρυγμαδός. θόρυβος, τάραχος, κραυγή. ο εν

μα και μη είπωμεν λευκών ή μέλαν, ή άνθρω- όρει γινόμενος. [παρά το όρος και το ομαδος,

ποι και μη είπωμεν πόσοι.
ό έστιν ο θόρυβος. οι δε φασί παρα τον θόρυ

. 5ι. και καλώς διαπορων] Ηaec 1. c. sic legan-

tur : Ο καλώς [ φιλοπόνως πράττων τους όρους ρήτορας

τα δεινούς πολυλόγους δυνήσεται επιστομίζειν. όταν

γαρ ερωτηθείς, τί έστιν όρος και κατά τι είρηται όρος

και ποσαχώς νοείται όροςκαι απορήσει και εξ εναντίας προς

ταύτα – τί έστι.

. 52. ανυπόστατος] In Cod. Κ . superscr. Deest

ab Auct. 1. c.

53. "Ορος κακίας] Ηaec aliunde adscripsit.

Vide Suicerum ν. κακία.

54. "Ορος] Εadem habet Εtymol. 632, 34.

55. ' Όρόδαμνος] Εtymol . 632, 57. Citatur

Noster ad Ηesych. v . ορόδαμνος. [ubi όρπηξ.] Conf.

Schol. Theocrit. v. 138 .

56. "Ορπηξ] liad. φ, ν. 38. Apollon. IV,

τ . 1425. Conf. Eustath. 1222 , 20,

. 57. Ορτάλιχος) Α . Ορτάλιχος. Vide He

sychium et H . Steph. Ind.

58. ορούειν και πέτεσθαι ] Εtymol. 634, 23.

παρά το γλίχεσθαι του ορούειν καν πέτεσθαι. Adde

apud Nostruin του . Sunt enim oρτάλιχοι οι μη

δέπω πετόμενοι νεοττοί. Schol. Aeschyl. Agam.

v . 54. Schol. Theocrit. Eid . XIII , 12. Vult

igitur uterque hoc opredijous dici , quod cupiant

ορούειν et πίτεσθαι, 8alis inepte. ' Ορταλίχους The

bani tous cãext puéres vocabant, teste Athenaeo

Lib. XIV , 622. quem exscripsit Eustath . 1818, 2 .

Conf. Schol. Aristoph. Acharn. v. 871. Vid .

Arnaud. Animaduers. p. 218 .

59. 'Ορυγμαδός. θόρυβος] Rel. des. a Cod.

κ . Εtymol. 633 , 32.
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βον, θορυβήξω, θορύβαγδος, και μεταθέσει 'Οργιώνες. * * θύτη. παρα τα όργια, ό έστι

του β εις το μ και αποβολή του 9 ορυμαγδός. τα θεία μυστήρια,

και επί του απλώς θορύβου.] , , ' Ορός, το γάλα. 6

'Ορφανός. 6. μή τινα έχων βοηθόν. παρα το "Ορο οι αριθμοί.

όροφος όροφανος και ορφανός." Ορχαμος. ο ηγεμών. παρα το άρχω έργαμος Οριτρόφος. " ο εν όρει τρεφόμενος, ίωτα. γρα. .

και όρχαμος. " ως πάρδαλις η δορά. και πόρ-
με φεται δια το τ και το ρ.

.

δαλις το ζώον.
Ε

.( Θηλυκόν.)

" Ορχατος. * η επίστιχος φυτεία. δι' ής διερχό- " Ορασις, δια το τους όρους, τουτέστι τα πέρατα

μεθα. διαφέρει ορχος όρχάτου. δρχος γάρ των σωμάτων, καταλαμβάνειν.

έστιν ο βόθρος, προς δν έντίθετα το φυτόν Οργή, θυμός εμμένων ή πάθος δαιμονιώδες.

προς μοσχείαν, παρά το όρύσσα . όρυχον τινα Οργή, τρόπος. ούτως Θουκυδίδης.88

όντα. και Αριστοφάνης το μεταξύ των φυτών ' Οργυια.89 το εξηπλωμένον μέτρον των χειρών

μετόρχμιον και εκάλεσεν εν τοις Γεωργούς. ο δε ή την έκτασιν των χειρών συν τω πλάτες του

“Ησίοδος " όρχον λέγει την επίστιχον των αμ- στήθους, παρά το ορέγειν και εκτείνειν τα γυΐα,

πέλων φυτείαν. ό έστι τας χείρας. .

- παρά δέ σφισιν όρχος

. .

+ Ορειβασία. * :

χρύσεος ήν – . " Ορεξις, επιθυμία. ή του επιθυμητικού της ψυ.

'Απίων δε ετυμολογεί παρά το όρυσθαι την γην χης μέρους κίνησις,

προς φυτείαν. + Ορθωσία . * +

6ο. 'Ορφανός] Εtymol. 634, 25.
62. "Ορκωτος Etymol. 654, 34. et Schol.

61. Ws répoodies Swor ] Des. a Cod. K . Theocrit, Eid. I , v . 48 . totideni verbis eadem

Distingnunt inter reposehov et opdochoy Gramma- tradunt. In Cod. K . scriptum tantum usque ad

tici. Etymologus 652, 28 . plane, ut Noster : diegxóue fac Alii non distinguunt, ut Aristoph .

πάρδαλις " πότε πόρδαλις και πότε πάρδαλις, φυλα Acharn. v . 994. Eustath. 971, 53. Conf. H .

κτέον. ότι έπί μεν του ζώου δια του και δεί προφέρε- Steph. Ind. Sed vere differunt , ut docet Ho

σθαι " επί δε του δέρματος δια του α . Ιdem discri- mierus, aliique. Conf. Hesych. et Apollon. Lex .

men obsernat Apollon. Lex. Hom . et Eustath . Hom . cuius verba corrupta sunt et ex Nostro

1251, 52, Ιστέον, ότι ως τα πολλα η ποίησις πόρ. ct Εtymolog. emendanda. Sed postrema bene

δαλιν λέγει δια του ο . έν δε ρητορική παλαιω λεξι. habent, modo legantur commate posito post αυ

κα εύρηται ούτως πόρδαλιν , οι άλλοι Αττικοί δε τού: όσχατος δε , οιονεί έρχετος, δια το έρχεσθαι δι'

πάρδαλιν. "Ομηρος δε , το μέν ζώον δια του ο , την αυτου, τον κήπον. Scil. δηλοί , quod saepiusomit

δε δοραν δια του α . Ηesychius autem , Apion titur .

(apud Apollon .), Eustath . 787, 39. Suidas et 63. μετόρκμιση] Male. Leg. μετέρχιον. Sic

al. obseruant, πόρδαλιν επί άρρενος , 8ed πάρδαλις Aristoph. Ρac. v . 568.

επί θηλείας dici. Denique Eustath. addit 1. C. 64. Ησίοδος] Scut. Herc. ν . 296.

παρδαλή , δορα παρδάλεως. γράφεται δε αύτη μείν 65. Οργιώνες ] Leg. Οργεώνες. Vid. Ηar
αεί δια του α κατά την αρχήν το δε ζωον και δια pocrat. Suidam et not. ad Ηesychium.

του ο πόρδαλις. Εx his sequi videtur , πάρδαλις 66. 'Ορός. το γάλα ] Imo serum lactis.

et πόρδαλις promiscue dixisse veteres , κοινώς, Conf. Hesych. et Eustath. 956 , 58. 1625 , 63.

inquit Apolonius , Allicos rcpdrhe , (nam dis . 67. Οριτρόφος] Leg. ορίστροφος. Conf. Ειy

crimen generis , quod Hesych. et Apion no - molog. 630 , 20 .

tant, ex inepta etymologia natum videtur] sed
68. Θουκυδίδης] v . c. Lib. Ι. c. 140. abi

deriuata nunquam scripta esse per 7 , sed per vid. Wass. Ill , 82. et svogyýtws I , 122. ubi

α , παρδάλεος, παρδαλώδης, etc. Causa satis deli
Schol. Conf. Suidam.

cata fait , ne confunderentur cum dcriuatis a

πορδή, v. C. πορδαλέος Lucian. 11. Lexiph. 10,
69. Οργυιά] Conf. Etymolog. 629 , 46.

337. Atque haec quidem scriptura semper scr 70. Ορειβασία] Vide supra ορειβάσιος. Strab.

vatur . Perperam infra Cod. K . v . Kúpdais. Χ . p. 926. C.

Vid. not. Ceterum promiscue dicitur cópdades ? 1. 'Opfweise] Syidae est idem quod õp.

Η εαρδαλις, sed apud elegantiores σάρδαλις, ωσε.
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Ορμή. όρεξις ενεργητική των εφ' ημίν πρακτέων. σθαι . ή δια το οργαν και επιθυσιάζειν. όργας

ή ορμή έστιν έμμονος λύπη και διαρκης προς δέ έστι γη εν Μεγάροις ούτω καλουμένη.

ήν των ήδικηκότων αντίδoσιν.] , * Οργανον, δούλος άψυχος.

Ορμη και η κίνησις. Ορεικον ζευγος. ” άειδουρικον ή ημιονικόν. "

Οροφή, η στέγη. " Όρθιον. όρος.**

Όρομηλίς. " το αγριόμηλον . . " Όρθριον. το ορθρινόν.

+ Όρρωδία, 74 ο φόβος. + . Ορακήσιον. τόπος.

Ορτή και από του εορτη κατα συγκοπήν. “Οριον.8: ανυπέρβατoς στάσις. όρειον δε πρέ

Ορφνή, σκοτεινή νυξ ή μέλαινα. . . - μνoν,83 δίφθογγον.

[ νύκτα δι' ορφναίην 78 -- . Όρίγανον.** βοτάνη. ώφειλε δια διφθόγγου γρά

παρα το ερέφω, το σκέπω , γίνεται οροφή και . Φεσθαι, και γαρ παρά το όρει δοτική και το

όρφνη κατά πλεονασμον του ν. και συγκοπήν.] γένος, δε σημαίνει την χαράν γέγονεν ορίγανον.

Ορκωμοσίαν. το αμετάθετον λέγει ο Απόστο
το γαρ ορίγανον εν τω όρει χαίρει. ή εκ του

λος: " ο δε μετα ορκωμοσίας δια του λέγοντος
οραν και του γανω, το λαμπρύνω: οράν γαρ κα.

προς αυτόν · ώμοσε κύριος τω Δαβίδ και ου με
λώς ποιεί το ορίγανον, και δε γραμματικος Θεο

ταμεληθήσεται , συ ιερεύς.
δόσιος83 λέγει, δια του , γράφεται , επειδή παρά

. το ριγώ γίνεται δίγανον και πλεονασμά του ο

( Ουδέτερον.)
ορίγανον , οιονεί το ψύχον τινα κατα αντίφρα

" Όργανον, παρά το ορέγω ορέγανον και όργανον. σιν· θερμαίνει γάρ. "

"Οργια.78 τα ιερα μυστήρια. κυρίως δε τα Διονυ- “ Ορκιον σκήπτρον.8% καθ' ου ώμνυον. ,

σιακα δια το εν ταίς οργάσιν αυτα επιτελεί- + Ορμητήριον. ορμιστήριον 87 δε , T. ;

72. ' Ορομηλάς] ορυμαλίς . όρικαλίς et ορει- daret Valesius. H . Steph. rectius ecribi videtur

μαλίς. Schol. Theocrit. V , 34. per Te, opsixós. Sed secundum analogiam praefe

73. αγριόμηλον] Α. αγριομίλιον. Αpud Sni renda scriptura per i , ögıxós, quam agnoscunt

dam legitur ορθομίλιον" το παρ' ημίν. Νon du praeter Aeschin , et Syncs. ll. cc . Thom . Moer .

bito, quin legendum sit : [ορομηλίς 8. ορειχαλίς] Plutarch. 1. p . 459. Pollux ( ex emend. pro ενικά)

το παρ' ημίν άγριoμίλιον. . X , 53. Diodor. Sic. Il , u . (ubi yid .Wesseling.]

74. Ορρωδία] Vid. Hesych. Euripid. Phoe- Conf. Hemsterhus. ad Ρolluc. Χ , 183.

niss. v . 1398. Med. v . 317. etc. Conf. Valcke 8ο. ημιονικόν ] Sic apud Χenoph. Αnab.

Dar, ad Ammon. p. 36. 37 . VII , 5 , 1. ex glossemate , si vera sunt , quae

5 . 'Ορτή ] Ηesych. δασέως , ορτή , rectc. Thomas Mag. p . 655. et Moeris p. 273. tra

Vide Port. Lex . lonic . duut, oρικόν 'Αττικώς dici , ημιανικών Ελληνικως.

6 . νύκτα δι' ορφναίην] Iliad. και, ν . 83. 276. 8ι. " Ορθιον. όρος] D . όρθιον όρος. < ie Cy

386 . Odyss . 6, v . 143. Conf. Etymol. 634 , 28 . rillus meus. Vide not. 83. Puto , p3199 non

77. ó 'Axortados] ad Hebr. VII, 21. conf. esse nomen proprium montis, sed epitheton .

V. 20. 28. Vid . ibi interpretes , inprimis Wol 82. "Οριν Vide supra v. όρος.

fium . Occurrit etiam Ezech . XVII, 18. 19. 3. 83. όρειον δε πρέμνον , Vide suidam. Κ .

Esdr. VIII , 95. Frequcntius apud scriptores πρέμνην. Cyrillus meus: όρειον πρέπνον [ . πρέμνου )

Graecos occurrit ορκωμοτείν , ν . C . Soph. Αntig. δρθριον όρος.

v . 265 . Aeschyl. Eumen . v . 767. Diodor. Sic . 84. Ορίγανον] Εtymol. 63ο, 18.

XIV, 34. extr . Lycophr. v. 937. Idem ogxw 85. Θεοδόσιος Εtymol. Θεόδοτος.

μότους ν. 707. 86. " Ορκιον σκήπτρον] Conf. Suidarm.

* 78. "Όργια ) Εtymol. 629, 38. 32. Conf. 87. ορμιστήριον Carent Lexica h , V . Sed

Hesych . v. ogres et Kubnken . ad Timaeum p . obliterata passim videtur. Hesych . 'Exhvcov pas.

195. Pausan. Lacon. [III.] cap. IV , 2 . et Har - ορμηστήριον τόπος παραθαλάσσιος. legendum προς

pocrat. οργάς. ορμιστήριον. Εt infra : ορμητήριον " καταγώγιον, Et

79 '' Ορεικον ζεύγος) Synes. ep . 3 . Perpe- h . 1. reponendum ορμιστήριον. ορμητήριον enim

ram apud Aeschin . Fals. Legat. 42, 36 . (282. R .) non est locus, in quem nos recipimus, sed ex

et c . Ctesiph . 64 , 30. (467.] edítur époxa pro quo impetum facimus. Vid . Wesseling. ad

épexbéo Non erat quod Harpocrationem coen. Diodor. Sic. XIV , 47: et Suidam . Sed ógub.
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" Όρνεον παρά το ορούειν. ή παρα το αίρεσθαι. 'Ορέχθεον. διετείνοντο. παρ'“Ομήρο.

Όροπύγιον και ουροπύγιον,88 ' ' “Ορα. αντί του ορα. ούτως Πλούταρχος.100

“ Οριστόν. το επιδεχόμενον όρον, ως έχoν ύπαρ- "Όθαι. αντί του διεγερθήναι. [ από του άρω,

ξιν και ιδιοπεποιημένον, οίον άνθρωπος , ίπ. όρσω , ώρκα, ώρμας, ώρτας.

πος. ωσαύτως δε και το αγαθόν. η ώρται μεν μέγα κύμα - '

+ Ορεικόμενος, ημιoναγός.39 + το απαρέμφατον ώρθα , και κατά συστολής

+ Ορατή, ρύμη. ° όρθα.

+ Όρειγάνη. σαργάνη. "+ πριν έρθει παρά ναύφι -

+ Ορσηλία. ορχήστρια. Η + Όργυμένους, επεγειρομένους" ευτρεπιζομένους. +

+ Οραδά. ” λίαν γαλακτώδη.Η Οριγναται. επιθυμείς και οριγνώμενος. .

+ Όραες, γυναίες.** Όρίνεται. διεγείρεται .

+ Ορειγανοειδές. 5 το ύσσωπον. Η
Όρίνω. το διεγείρω και ταράσσω, παρά το όρω

( Ρήμα. ) ορίνω.

Ορέγω. παρέχω. Ορκωμοτω. ορκομoσάμενος δε όλα μικρά. .

+ Ορέγεται. * επιθυμεί. + Ορμώμενος, προθυμούμενος. ωρμημένος δε μέγα.

+ Όρεσθαι. " έρχεσθα.1 'Ορούω.° το ορμώ. [όρω, ορύω. ως πλήθω, πλη
+ Ορεχθεί.58 στενάζει. + θύω, πηδώ, πηδύω, ούτως όρω, ορύω, και πλεο

Ορειοκομω. ορέων και λειδάρων και ημιόνων επι- νασμα του ο όρούν.)

μελουμαι. . 'Όρόμενος, διεγειρόμενος.

. '

στήριον, ab ορμίζεσθαι, optime dicitur καταγώγιον, 96. ' Ορέγεται] 1. Τim. III , 1. Vide ibi
veluti nauiuα ορκιζομένων deliersorium. Ορμίζε. Wetsten.

σθαι autem et δερμάν Saepissime confunduiltir . 97. Όρεσθαι ] Conf. Hesych. ν . ορέοντο. έρ

Vid . Oudendorp . ad Thom . Mag. p . 657. et 2809oy cum impetu quodam .

Doraill. ad Charit. Lib . I. c. XI. Similiter équen .
98. 'Ορεχθεί ] Apollon. 1 , ν. 275. Vide

τηρία, ct oρμιστηρία, confunduntur apud Diodor.
ibi Schol. et Π , ν . 49 . De mari ποτί χέρσον

Sic. XVII, 44 . ubi vid. Wesseling. Restituenda
ópez Feño 'Theocrit. XIII, 43. Conf. Toup. Emend.

vox, nisi fallor, Dioni Cass .Lib . XXXVI, 4 . extr.
in Suid . P . II. p . 443.

χειμάδια και ορμητήρια καθάπερ έν φιλία ποιείσθαι.

De piratis ibi loquitur.
99 . 'Ορέχθεον – Ομήρω] Πiad. Ψ , τ . 3ο.

88. ' Οροπύγιον κι ουροπύγιον] Vid . H . Steph.
βόες oρέχθεον αμφι σιδήρω. Schol. απετείνοντο αναι

Τom. ΙΙ . c . 1477.
ρούμενοι, ή έφθέγγοντο, ώςπερ επέστενον · οε δε, έκό.

89. 'Ορεικόμενος. ημιοναγός] Leg. ορεικόμος
... TOYTO. Vide Hesych. ubi Noster citatur et

[ pro quo supra oρεωκόμος). Ρro ημιοναγός ημιό- *
Apollon . Lex. Hom . V .

νατος Cangίus. * 100. “Ορή – Πλούταρχος] Locus non est

go. Ορατή. ρύμη) Επίχω και απέχω. in promtn.

91. 'Ορειγάνη. σαργάνη] Hesych. Oρικάνην... 1. ώρτα μεν μέγα κύμα] Κ. ώρτο. Locum
σαργάνην. Ρro quo idem infra, Suidas et Har- non reperio.

pocrat. ορκάνη. Vide not. ad Ηesych. Schol. 2 . πριν έρθει παρά ναΐφι Ηesiodum appel

Aesch . S. c. Thes. v. 352. Infra v. ragyúm . lat Etymol. 631, 5. Sed sunt Homeri Iliad . 9 ,

92. Ορσηλία] Vox suspecta ; si vcra , de- ν. 474. ubi tamen legitur ώρθαι.
Suur wgJoy

riuanda ab poar, unde etiam opairns, genus sal
3 . Οργυμένους - ευτρεπιζομένους] Scilicet ur

tationis apud Cretenses. Vid . Athen . L . XIV .
genles ct parantes opus.

p . 629. d.

93. 'Ogada ] Hesych. 'Opédo . ct paulo post : 4 . Ogeructor ] Cont. Hesych. et Harpocrat.

Οργάδα. όρειον ή γαλακτώδη, παρά τον άλλον. . . . . 5. Ορκωμοτω. ορκομωσάμενος] Κ . ορκομοτω:

94. " Όραε . γυναίες ] Leg. γυναίκες. Sine dα - ορκομωσάμενος " όλα μικρά. Sed nescio quid sibi

bio pro όαρες. Ηesyclio άραες sunt αναγκαίοι, velint, «Η ορκομωσάμενος prorsus inauditurm. For

προσήκοντες , itidem vitiose pro όαρες. to pro ορκωμοτησάμενος. Per 0 apud Ρolluc. 1,

45. Opsnayosades? Species hyssopi, foliis 38. Sed conf. not. ad Hesychium . An illa :

origani similibus. Vid. Βοdaeum a Stap. ad όλα μικρά , ponenda post ορμώμενος.

Theophr. p. 728. Adde Lexicis. 6. 'Ορούω] Εtymol. 632 , 49. .
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3 μέλλων όρσω, καιμ
ερσόμην, ώρσες, κ . 'Ορωρέχετε . 9 . τεθύμωτα.[και όρωρας Ρ

Ορώμενος δε, ο βλεπόμενος, μέγα. , χοντο τω θεώ χορεύοντες, καθάπερ κωμωδοί. εξ

Όρόωντες. αντί του δρώντες.
ου και το ορχώ, ορχήσω, ορχήσασθα. οι δε

Γορίωτε, από του δράοιτε , δρώτε , πλεονασμα , παρά το ορέγειν , ό εστιν εκτείνειν τας χείρας,

* δρόωτε. .
κατα τροπήν του γ εις και τρία δέ εισιν είδη

* * νύν δε φίλως ουχ ορόστε - .] της ορχήσεως: πυρρίχη, ήν ήσκούντο οι Κρήτες

Όροθύνω.' το παρορμώ και διεγείρω και ερεθί- προς άσκησιν των πολεμικών μετά των όπλων

ζω. [ παρά το όρόθω οροθύνω. ή παρά το όρο, ορχούμενοι σίκιννις, ήτις εστίν ιερατική και

ορώ, και το θύνω γίνεται οροθύνω , ως πλήθω ο κορδακισμος, αισχρός τις ών και μαλλον κω

πληθύνω.]
μικούς αρμόδιος.

"Όρσο. ° εγέρθητι. και όρσεο. [όρω το διεγείρω," "Όρώ.16 το,διεγείρω και ορμώ. περισπωμένως. και

ο μέλλων όρσω, και μετήλθεν εις ενεστωτα και όρω, το διεγείρω. και ορώ , το βλέπω.

εγένετο όρσώ , όρσομαι , ώρσόμην, άρσεν, κ 'Ορωρέχεται. " εκτέτανται. και όραρεχότες.

το προστακτικών όρσεο, συστολή.]Ορταλίζειν. " παρά το όρω, το διεγείρω. [ο πα- “Όρωρε. " διηγέρθη τεθύμωτα . [ και όρωρα. ορώ,

θητικός παρατατικός ώρμα , το τρίτον όρτα, ο μέσος παρακείμενος ώρα και αττικώς όρωρα

δημα όνομα ορτος , αφ' ου και περισπώμενον ,
και καθ' υπερβιβασμον ώρορα.]

όρτώ, και παράγωγον ορτίζω και πλεονασμό “Ορώη. ” ευκτικόν.

της αλ συλλαβής ορταλίζω. δηλοί δε κυρίως η 'Ορώρει. ° ποιητικώς.

λέξις το αναρρίπτειν τα νήπια των παιδίων. Ορρωδώ. " το φοβούμαι. παρα το δω, το υγιάζει,

οιονεί ορούειν εις ύψος. κατεχρώντο δε τη λέ- εξ ου και έβρωμαει , [παράγωγαν δώζω και με

αν ξει και επί του άλλην ήντιναούν ποιείσθαι κί ταθέσει τους εις δ ρωδώ, ως μίζω , μυδώ,

τησιν. ως 'Αριστοφάνης, οδον:
χάζω , χαδώ, ένθεν τα κεχανδότα πλεονασμα

Η ανορτάλιζες κακερουτίαν ” –
σου ν, και ερίζω, έριδώ , ένθεν το.

αντί του αναρρίπτειν επoίεις.] - έριδήσασθαι Αχαιούς.

Ορίζει. * νομοθετεί. ίστησιν. όρον δίδωσιν. ρωδώ ούν και πλεονασμα του και αρρωδώ. και

Ορχήσασθα. * την τάξιν της φυτείας όρχους παρ' Ηροδότω την ψυχήν απεμάχετο άρρω

ειώθασι λέγειν οι ποιηται, και οι ορχησται εν- δέων. * και τροπή του α εις ο ορρωδώ , το μη

τεύθεν, ότι κατά την των βοτρύων συγκομιδην έρρωσθαι την ψυχήν από φόβου. ούτως Φίλων

εν τοις τόποις επειδαν έτυχον τρυγώντες, απήρ- εν τη περί Ίάδος διαλέκτω. )

Ορισθέν

1. Ορόωντεο ] Iliad. 3 , ν. 637. etc.

8. νύν δε φίλως ουκ ορόφτε] Leg. φίλως και

ερόωπι. Ιliad. δ, ν. 347. -

9 . ' Οροθύνω] Εtymolog. 633 , 9 . Ρro έρω,

D . perperam δρόω, δρώ. .

' ' 10. " Ορσο] liad. ω , ν. 88 . al. όρσεο Iliad.

ή , ν . 25ο. etc.

" 11. όρω το διεγ.] Des. rel. a Cod. Κ. Εty-

mol. 633 , 49.
12 . Ορταλζεν] Εtymol. 634, 13. Deest

glossa a Cod. K . Descripta e Schol. Aristoph.

Equ. 134.. .
. 13. ανορτάλιζες κακερουτίαν] Leg. ανωρτάλι.

ζες κόκεροντίας.

14. Ορίζει] Conf. Hesych.

15. 'Ορχήσασθα1 Εadem tradit Etymol .

v . bexnorus 634 , 47. Vid . infra v . auogixa et

cixiwis. Conf. Phauoria . v. ógxufuais et Athen .

XIV. C. 6 .

16. 'Ορω ] Α . δρώ.

17. 'Ορωρέχατα ] Α . οροσέχεται . Legitur

liad. π , v. 834. Conf. λ , ν. 26.

18. 'Ορωρε ] Iliad. α, ν . 374. et saepissime.

19. “ Ορώη ] Scrib. δρώη. Τheognid. v . 93.

20. ' Ορώρει] liad. β, V. 8ιο. et saep. Α .

ορόρει. D . ορώρει priori superscr . ω. ωρώρει Iliad.

τ, ν. 498.
21. 'Ορωδώ) Etymolog. 633 , 38. Conf.

Valckenar. ad Ammon. p. 36.

22 . έρρωμαι] Rel. des. etiam a Cod . κ .

23. έριδήσασθαι Αχαιούς] liard. 4 , τ. 792.

24. την ψυχήν απεμάχετο άρρωδέων] Sic et

iam Etymol. 1. c. απιμ. τ. ψ . αρρωδέων. Sed apud

Herodot. Ι, 9. ο μεν δή λέγων τοιαύτα, απεμάχιο

το, άρρωδέων μή τι οι εξ αυτέων γένηταν κακόν. Verba

την ψυχήν ex glossensate addita sunt.

25. Φίλων - διαλέκτω] Leg. διαλέκτου. Sed

Etymol, simpliciter outws Binóževes. De borum

nomi:
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* ΟΣΦΥΣ

“Ορισθέντος, αποδειχθέντος, αποφανθέντος. και ' Οσκιος, κύριον. .

ο Απόστολος• του ορισθέντος υιου θεου εν Όσροηνός . απο τόπου.

δυνάμει. + ' στιάριος. t .

'Οστεολόγος, και συλλέγων τα οστά.

μετα του Σ .
. ( Θηλυκόν.)

"Όσσα. θεία φήμη και κληδων, ή μαντεία. ο .

('Αρσενικόν. ) . μαι , και ότι παρά το όπτω.

" Ος, αντί του όστις. και δς αντί του ως ουδείς 'Οσροηνή. τόπος.

άλλος. 7 τούτο δε λέγεται κατ' υπερβατόν. 'Oσταφις και ασταφίς, πλεονασμό του ο και

“ Ός. άρθρον18 υποτακτικόν. σημαίνει δε αντωνυ- του α. σπάνιον δε το σταφίς, σχεδόν γαρ η

μίαν κτητικην τρίτου προσώπου. έμος, σος, ός. Χρησις ασταφίς έχει. * το δε άπις σημαίνει

σημαίνει δε και αντωνυμίαν ισοδυναμούσαν τα την μηνιν. παρα το έπεσθαι και ακολουθείν

ουτος. δύναται δε σημαίνειν και την αυτός. τοις αμαρτάνουσιν. εξ ου και

αλλα και δς δείδoικε Διός μεγάλου – ”. – φύλoπις αινή.

έστι δε αορίστου μορίον υποτακτικόν δηλούν το : και:

όστις , οίον δς αν έλθη, μεινάτω με. - 36 θεών όπιν ουκ αλέγοντες.

"Όσσε, οι οφθαλμοί. παρά το όπτω, όσσου, όσσος, "Όστλιγγες. ” α λαμπηδόνες. [οον·

ο οφθαλμός. και το δυϊκον όσσε. το πληθυν ' όστλιγγες μαλεροϊο πυρός - . ,

τικόν έσσων. παρά το όσσε και το λιγγα, οσσίλιγγες τινές

Οσειάς. όνομα “Εβραϊκόν. και Οσαΐας.Η ουσα , και όστλιγγες κατα συγκοπήν. ή παρα

Όσήίος, κύριον. το περί τα οστώδη μέρη της κεφαλής, ειλεί.

" Όσιρις. και ο ' Οσίρειος νεώς.3' " στα και συνηθροίσθα.]

“Όσιος.33 παρα τα θεία δίκαιος. [ παρα το άζω, " Οστία.39 ' η θύρα.

το σέβομα , γίνεται άσιος και όσιος. διο και δια " Οσφρησις. αέρος μετάληψις ή διάκρισις ατμών.

του γράφεται. οίον ασπάζω, ασπάσιος, αλέ- και ° οσφράδιον επί ουδετέρου.

ξω , αλέξιος, κτήσω, κτήσιος, μνήσω, μνήσιος. 'Οσφύς. *" τα πλησίον του γλουτού , ή η ράχις,

το δεξιός και ανεψιός κατά τον τόνον μόνον ή η ψύα. ως μέν 'Αριστοτέλης, η ίση προς

διήλλαξεν . τα απο μελλόντων δια του ιος γι- τα άνω εμπεφυκυία : Ισόφυς τις ουσα. ως δε

νόμενα δια του ιωτα γράφεται , οίον άζω, άσω, ' ' Απολλόδωρος , οιονεί όστοφυής τις ούσα· οστώ.

όσιος.] δης γάρ έστιν.

nominum confusione jam dictum est supra ali 33. οίμαι] Εtymol. 635 , 50. idem putat.

quo loco. Vide Koen . ad Gregor. Corinth . Praef. 34 . άσταφίς έχει Rel, des, a Cod. K . Hac

p . ΧΙΧ . ΧΧ. tenus etiain Etymol. 635 , 5 . ex libro (Hero

26. και Απόστολος ] ad Rom. Ι, 4 . diani ] περί παθών. Εt aliena sunt sequentia ab

• 2η. και δε αντί του ως ουδείς άλλος] Sine oσταφίς. De V. όσταφις vid. Hesych. ubi noster

dubio legendant ; και δς αντί του ούτος , seu αυτός] citatur , Eustath. 2 : 8 , 22. 1406 , 57.

και ουδείς άλλος , ut saepissime. Vide gloss. sequ. 35. φύλoπις αινή ] Iliad. δ , ν . 82. etc .

28. "Ος. άρθρον) Ειymol. 635, 12 .
36. θεων όπιν] Iliad . π , ν . 388. Vid. su

29. Διός μεγάλου] Διός μεγάλοιο κεραυνόν. Ρr

Diad . 0 , v. 198.
37. "Οστλιγγες] Εtymolog. 636 , 11.

. 38. οστλιγγες μαλέροϊο πυρός ] ως ένδάλλοντι.

30. δς αν έλθη] κ . έλθοι. Εtymol. έλθη.
• Apollon. 1, ν . 1297. Conf. ibi Schol. et Ηe

Unde depromtum sit hoc fragmentum , nescio.

3ι. ' Οσίρειος νεώς] In marg. Cod. K . haec "* 39. 'Oστία] Lat. ostia . Vide Cangium.

leguntur: " Όσερις [sic. leg. "Όσιρις) και "Ίσις ήλιος ιο. οσφράδιον] Eustath. 46 , 3 .

και σελήνη. 41. 'Oσφύς] Ειyinol. 636, 19 . Aristotelem

32 OCLOS ] Etymol. 635 , 41. Postrema: Grammat. nemorat Lacrt. V , 35 . Pro isoccus

τα απο κ. εξ. in Codd. legebantur post όστιάριος. Ειymol. Ισόσφυς.

Τom. ΙΙ. : • A aaaa .

sych .
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' Οσσεία. η μαντεία. οσία δε η κηδεία** και η To ο μετα του Τ.

ταφή: 45: . ο άσος. το δε όσιος παρα ' ' ('Αρσενικόν.)
Οτοισιν.54 αντί του οίετισιν.

το άζω, το σέβομαι. τον γαρ όσιος πάντες
σεβόμεθα. “Ότω. αντί του ότινι. και ότε .

Μ " ( Ουδέτερον.) "Ότλιοι.36 οι πλόκαμοι.

Οσον. πολύ , πάνυ, ή αντί του οπόσον. "Ότλος. Το πόνος: ο μοχλός.1 καρτερικός.37

* Όσον όσον.14 ταχύ , μετ' ολίγον.** ή και ο μόσχος.

* Οσημέραι. και πάντοτε, καθ' ημέρας. *
"Ότριχας.58 ομοιότριχας.

+ Όστρεoν. 18 μυάκιον θαλάσσιον. +

α) Ότρηρός. ” ταχύς, δραστικός, σπουδαίος. [παρά
"Όσπριον.17 παρά το σπείρω, σπόριον, και καθ'

το οτρύνω ότρυρος και τροπή του και εις η οτρη
υπερβιβασμον όσπριον.

ρος, ο δι' εαυτου παροξυμμένος προς το ενερ
Όσπήτιον. 18

γείν ή δι' ετέρων. ο δε Φίλων λέγει, ότι παρά

' Οστέον.19 παρα το στω , στέον και οστέον. το
το τρώ, το φοβούμαι , τρέω, δηματικών όνομα

αίτιον της στάσεως. παρα το ίστημι. και οστέι
τρεερος, ως φαίνω, Φανερος, σφάλλω, σφαλε

νον και οστούν.
ρος, και τήκω, τηκερός. και κράσει των δύο εε

" Όστρεον και όστρειον.
εις η γέγονε τρηρος , ο δειλος , αφ' ου και

, ( Ρημα.)

'Οσσεύεσθαι. κληδονίζεσθαι .
παρώνυμον τρήρων, και μετα του στερητικού και

άτρηρος, ο μη δειλος , αλλά δραστικός και ερ
Όσσόμενος. " προορών.

δωμένος την γνώμην , και κατα μετάθεσιν του
"Όσσετο. προεόρα.

α εις ο οτρηρός . παρα δε το τρω γίνεται τρεύς
- ίσσετο θυμός.

τουτέστι κατα ψυχην προσεδέχετο. οίον η κατ' ' και μετα του στερητικού και Ατρεύς.]

επίνοιαν γνωσις. [ μετείληπτα από των όσσων.] "Όττοβος. ο ψόφος , ήχος. δια το ασαφές της

'Οστοφαγείν, οστέα εσθίειν . και οστηφαγείν.33 λέξεως ήγουν του λέγειν, ή η δια των ώτων βοή.

Οστεολογείν. οστα συλλέγειν . 'ότοβος άπληστα όρώρει.

*

42. δσία - κηδεία ] Sic sine dubio legen - . 53. 'Oστοφαγείν – οστηφαγεϊν] Α. bis oστοφ.

dum apud Ηesych. pro καρδία . [ Citatur ibi No- Pro οστηφαγείν forte legendum oστεoφαγείν. ' Oστο.

ster .] Vid. II. Steph . Tom . II , 1518. Quam - Oxysiv dicitur apud Strabonem et al.

quam passim oσία καρδία, v . c. Prouerb. XXII, 54. Οτέοισιν] Iliad. ο , ν. 4gr. al. ότοισιν.

11. Conf. Snidam. Addit is : ή ημέρα. Νisi 55. "Οτω] liad. μ , ν. 428. ότες, Iliad. 0,

diem funeris intellexit , leg. 5 xa Japó. γ . 664.

43. • Οσιότης ] Vide supra όσιος, 56. "Ότλιοι] Suidae ότλοι. Sic etiam Pha

44. "Ooor cov ] Hebr. X , 37 . Vide ibi vorinus. Cyrillus óthor. Sed verius noster

Wetsten. Schol. Αristoph. Vesp. v. 213. Conf. ότλιοι, ab ότλος , μόχθος , ut άθλος, άθλιος. Pro

Hesych . πλόκαμοι autem legendum videtur πολεμικοί.

45. Oσημέρα ] Deest etiam a Cod. κ . Vid. Vide not. sequ.

not. ad Ηesych. Suid. et Oudendorp. ad Thom, 57. " Ότλος - μοχλός. και καρτερικός] Pro

Mag. ν. όσαι ημέρας. , μοχλός legendum videtur μόχθος , ut apud Ηe

46. " Όστρεoν ] Cod. superscr. ει. Vide post sych. Sed καρτερικός referendum ad ότλιος , και

στέον. . υπομένων των ότλον. μόσχος denique videri potest

47. "Όσπριον] Εtymol. 635 , 48. παρά το itidem pro μόχθος. Verbo οτλεϊν non semel Asus

σπόρος. Α . σπέρω. est Apollonius , item Lycophr. 819 . 'Οτλεύειν

48. Οσπήτιον] Scrib. δσπήτιον. Lat. hospi - Apollon. II , 1οιο.

tium . Conf. Cangium . * 58. "Ότριχας] Iliad. β , ν. 765.

49. 'Oστέον] Εtymol. 636 , 8 . . ' 59. ^ orạmas Etymol. 637, 14 . pro Pli

5ο. 'Όστρεoν] Deest a Cod. κ . lone Philoxenum appellat.

5ι . Όσσόμενος] Iliad . α , ν . 105. Odyss, , , . βο. " Όττοβος] Εtymol. 636 , 55.

και 6ι. ότοβος άπληστα δρώρει ] D . απλήρωτα.

. - 52. όσσετο θυμός] Οdyss. και , , . 374. Lëg. Ür2970s., Hesiod. Theogon . v . 709.

ν. 15.
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( Θηλυκόν.) τον. ει γαρ ήν σύνθετον,έμελλε προ μιας έχειν

'Οττεία . η μαντεία. τον τόνον. παν γαρ όνομα μονοσύλλαβον ανα

'Οτρειία. 24 πόλις.
βιβάζει τον τόνον, χωρίς του πτως, πολυπτύξ.

( Ρήμα.) .

'Όττοτίζειν. βοών, ηχείν.
λέγει δε ο Φίλων , ότι πασα ευθεία πληθυν .

τικη εις ες λήγουσα διασύλλαβος περισπάτα

Ότρύναι. * παροξύναι.
( Επίρρημα.)

κατα την γενικήν , οίον άνδρες , ανδρών. η δε

“Ότι ρα.65 ότι δή.
παράδοσις αντίκειται πάντες γαρ οι δήτορες

“Ότι οι.86 ότι αυτώ.
ουδένων βαρυτόνως αναγινώσκουσιν.

“Οτιούν. το τυχόν. Ούετορηγοι. έθνος.

Οττοτοι. αντί του φεύ. . [Ουήτιοι και Ουήίοι. εθνικά.]

Ότραλέως. 67 σπουδαίως. παρα το τρέω, το Φο, Ουλαμός. ” τάξις στρατιωτική, συνεστηκυία εκ

βούμαι, αφ' ου και οτρηρος, όνομα δηματικών τεσσαράκοντα ανδρών. [παρα το ομού είλεϊσθα .

γίνεται τρεης, και κατά συναλοιφήν του ε και όθεν και τας τρίχας ούλας Φαμέν.]

η και πλεονασμό του ο οτρής. αφ' ου επίβρη- Ουλαπισμός. * ο ουρανίσκος.

μα εις ως, ως ευτυχής , ευτυχώς, ευγενής , εύ- + Ούλιξ. ουρανίσκος. Η

γενώς, ούτως οτρης, ότρως και οτρέως, και πλεο- Ουλον. ο ολιγόθριξ. » ή ουλός.

νασμα της αλ συλλαβης στραλέως.] Ούλος. 7° ο ολέθριος. παρα το άλλο, ολλύω, και

“Οτ' άν.98 επίρρημα ου δύναται είναι . τα γαρ εις ούλος. σημαίνει δε και τον προσηνή και ολό

αν επιρρήματα εκτείνεται , οίον άγαν , λίαν, κληρον. ως το

πάμπαν. το δε ότ' αν δύο μέρη λόγου εισιν, " ούλον άρτον ελών - .

ότι άν. ομοίως και το οπότ' άν. δηλού και την των τριχών διαστροφήν.

* Οτέ. 9 αντί του τούτο. * Ούλκαίοι. έθνος.

“ Ο. αντί του ότι. “ Όμηρος: * Ουμός. 78 ο έμός.

δ θαρσαλέως αγόρευεν, Ούνιγάρδας. εθνικόν.

“ ο , αντί του ούτος . . [Ούννοι. οι Ούγγροι.]

* Ο, αντί του όπερ. Ουρανός.79 σωμα φυσικόν, εν τη εσχάτη του

παντός περιφορά την κύκλω κίνησιν έχον. ή

To ο μετα του Υ. περιοχή ορατών τε και αοράτων κτισμάτων. εν

( Αρσενικόν.) τος γαρ αυτου α τε νοεραι των αγγέλων δυ.

Ουδείς. ισοδυναμεί τω ούτις. " δύο μέρη λόγου νάμεις και πάντα τα αισθητα περικλείονται

εισι, τό τε ου και το δείς. ου γάρ έστι σύνθε. και περιορίζονται μόνον δε το θείον απερί

Aaaaa 2

62. Ότρειία] Α οτρεία. 71 . Ουδείς - ούτις] Rel. omissa in Col. Κ .

63. 'Οττοτύξειν - ηχεϊν ] An sic legendum Etymol. 639, 16. '

apud Ηesych. pro λέγειν ? Saepius apud Αristoph. 72. Φίλων] D . Φιλίμων. Εtymol. Φιλόπονος.

οτοτίζειν. 3. Ουλαμός ] Vide Eustath. 469 , 8. 665,

64. Ότρύνου ] Iliad. 9 , ν. 219. et al. Scrib. 14. Apollon. Lex. Ηom. et not. ad Ηesych. h. ν.

ότρυναι . , 74. Ουλαπισμός) Α . D . ουλαμπισμός. Georg.

Ο 65. "Οτι ρα ] θνήσκοντας δράτο. Ιliad. α , V. Sanginet. apud Cangium: ούλιξ και ουρανίσκος, ού
56. et al . λαπισμός τα ούλη. f. τα ούλα.

66. "Οτι οι) liad. α, ν . 537. β , V . 255. etc. 75. Ούλος. ο ολιγόθριξ] Leg. ουλόθριξ. Ού.

67. ' Οτραλέως] Εtymol. 637 , 1.
aós etiam apud Suidam legitur pro aŭhos.

68. " Or' äv] Deest a Cod. K . Etymolog.
76. Οίλος] Εtymol. 640, 33. .

636 , 28.
17. οίλον άρτον έλών] Odys8. , ν. 343.

"Αρτον τ' οίλον ελών.
69. Οτέ Deest etiam a Cod. K . Legen- ' 8. Ουμός] Leg. ουμός. liad. 9 , ν. 63ο.

dum: ό, τε. . Αη ότι τα αντί του τότε ? Iliad. ε, Conf. Etymol. 641 , 40.

ν . 5οο.
79. Ουρανός ] Vide Ioh. Damascen. de Fide

10. "Ομηρος] Οdyss. 4 , ν. 382. Orthod. II , 6 .

ΠΙΕ
τα D
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γραπτόν έστι, πάντα πληρούν και πάντα πε. [από του ούτις ούτιδος , του συγκειμένου απο

ριέχον και πάντα περιορίζον , ως υπέρ πάντα της ου αποφάσεως 8° και του τις.]

αν και πάντα δημιουργήσαν. είρητα δε ουρα- Ουτοσί. αντί του ούτος. [τούτο παραγωγή και

νος παρά το όρεϊν και φυλάσσειν τα πάντα. αντωνυμία , και ου πλεονασμός. α τοιαύτα γαρ

Ουρανίσκος.8ο υποκοριστικός υπό του σωματικού αντωνυμία επεκτάσεις εισί και ου πλεονα

μέρους, οιονεί ο μικρος ουρανός, ότι μετεωρότε- σμός. )

ρος έστι της ευρυχωρίας του τόπου, από μετα- Ούτινοσουν. οίου δήποτε.

φορές του εν όλω τω κόσμω ουρανού. Ουεσπασιανός, κύριον. '

Ούρος.8" και επιτήδειος άνεμος, παρά το ορούειν ( Θηλυκόν.)

και ορμάν. Ουβέδαινα.88 όνομα θεάς.
Ουρός, κυρίως ο φύλαξ 81 και επί των ορίων τε. Ουδένεια. απάτη , ύβρις, εξουθένωσις.

ταγμένος και προορών , δς και Φρουρός καλεί. Ο δεν είς λαύρην.89 την δημοσίων οδόν. λαύρης

ται. Γοιογεί πρόορος τις ών , και κατα κρασιν δε και Φίλων την ρύμην φησί, δι' ής ο λαός

των δύο οο εις την ου δίφθογγον προυρος , ως
και δεί , και ουδος το κατώφλοιον. ή ουδον εις λαύ

νόος νους, και τροπή του π εις φ Φρουρός.]
ρην , την στενην.οδόν.

Ουρούς, οξυτόνως 83 προς αντιδιαστολής του ανέ- Ουλή, και του τραύματος συνούλωσις.

μου. σημαίνει δε τα νεώρια , ήγουν τα ταφροει- Ούλη.90' η όλεθρία.

δη ορύγματα, και περιορίσματα της νηος, δι' ουλή. το υγιασθεν τραυμα. παρα το ούλω , το

ων α νήες καθέλκονται εις την θάλασσαν. οίον υγιαίνω.

Ο ουρούς τ’ εξεκάθαραν. " ουλέ τε, και μάλα χαίρε - ,

από του δι' αυτων ορούειν και ορμαν τα σκάφη οιονεί την όλην αναλαβούσα σάρκα. [ ο δε Ηρω.

καθελκόμενα εις την θάλασσαν. διανος , παρα το είλω, το συστρέφω, γίνεται

Ουρήας.** αειδάρους, ημιόνους, παρά το εν όρεσε ούλη, η συνεστραμμένη σαρξ. το γαρ εναντίον

μαλλον δύνασθαι εργάζεσθαι. [ οίον ορεύς, εξ από του διελκύσα έλκος λέγεται . ή ουλή ή

ου η γενική ούρηος.] συναχθείσα σάρξ. παρα το έλω, όλη και ουλή.]

Ουρίαχον.85 το άκρον του δόρατος ή το όπισθεν ούλας και ούλη.

μέρος, δ και σαυρωτηρ καλείται. από του ορούειν " . " ούλη δ' επενήνoθε λάχνη.

και του Ιάχω. ορμών γαρ το ξίφος και πλήτ εισι δε και η ελικοειδείς τρίχες. oύλην δε λέ.

τον κτύπον ποιεί, ούτως εύρον εγώ. γει την απαλήν και τρυφεράν. [ παρα το ειλεί.

Ούτιδανός, ο ασθενής ή και ουδενός λόγου άξιος. σθαι. ως εξ εναντίας α άλλα τέτανες λέγον.

8ο. Ουρανίσκος] Εtymol. 642, 17.

8ι. Ούρος Ειyprol. 642 , 23. non distin-

guit ουρον et συρόν.

82 . Oυρός – φύλαξ] Imo oύρος , nt liad.

9 , ν . 8ο. Vide not. sequ. . . * *

' 83. Oυρούς. οξυτόνως] Vide Suidam et Am

mon. ibique Valckcnar. Conf. Etymol. 642, 32.

Sequens fragm . exstat Iliad. h , v. 185 .

84. Ουρήας] Iliad. α , ν. 5ο. Ψ , v. III.

- 85. Ουρίαχον ] Iliad, ν, ν . 443. Κ . usque

ad καλείται . ' Conf. Eustalli. 799 , 33.

. 86. αποφάσεως] K . αποφράσεως. Εtymolog.

643, 4. αρνήσεως.

87. και ου πλεονασμός] Sic legendum apud

Etymol. 643 , 29.

88. Ουβέδαινα ] Cyrillus meus: ουβέδενα :

γεένα. Sed Cyrilus Car g ) : τινός ύπαρξις, ή παν

το καθ' αυτόν υφεστος και μη εν άλλη το είναι έχει.

[ezcov.] Nibil « go video.

89. Oudir ais haugnv ] Spectat locum Hom .

Odyss. χ , ν. 127. 128. 'Ακρότατον παρ' ουδεν ευ

σταθέος μεγάροιο ' Ην οδος και λαύρης. Vide ibi
Schol. et Eustath . Etymoli g. 615 , 12. v , odos.

Cilatur noster ad Ηesych. v . λαύρα. Vide su

pra V. λαύρα.

. ' 90 . Ούλη] Α . ουλή.

91 . ουλέ τι] Odyss. 0, ν. 401 . Conf. Εty

mol. 640 , extr .

92. ούλη δ' επενηνοθι λαχνη] Iliad. κ , τ.

134. Ειymol. 63ο , 42. Cod. Κ . nil nisi prio

ra Yerba glossae habet , ούλα και ούλη,
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ται, παρά το τετάνθαι. βαρύνεται δε και ού.
- λος αρσενικώς.

- ούλων τε ταπήτων. 93

τα γαρ εις ος λήγοντα δισύλλαβα, μη έχοντας

προ του λ άλλο σύμφωνον, πόλος, στόλος, δού.

λος , κοίλος. ούτως ούν και ούλος. πρόσκειται

μη έχοντα άλλο σύμφωνον, δια το μοχλός.
το μέντοι θολός οξύνετα.]

Ουλοχύτας. * κριθάς. οιονεί ολάς. εισι δε και

κριθα μετα αλών μεμιγμένα , ας επέχεον τοίς

ιερουργουμένοις ζώοις προς το θύεσθα . ήτοι

πολυπληθείς, ή μνήμην ποιούμενοι της αρχαίας

βρώσεως· πρινή γαρ μάθωσιν οι άνθρωποι αλείν

τον δημητριακών καρπών, ούτω σώας αυτας

ήσθιον, όθεν 15 ολας αυτας φησίν ο ποιητής.

Ουρά. * κυρίως επί λέοντος, παρά το άρω, το διε.

γείρω και ορμώ, παρορμητική τις ούσα, δρα και

ουρά.

Ούρησις, από του ουρείν. ούρισις δε του ανέ

μου πνοή, ι.

Ουσία. 8 πράγμα αυθύπαρκτον, μη δεόμενον ετέ.

ρου προς ύπαρξιν,

Ουσία. γένους σημασία, πλειόνων ειδών περιλη-

πτική, ή το κατ' ιδίαν ύπαρξιν υφεστος και και

μη έν άλλο το είναι έχον.

Ουσία . η κοινή των όντων φύσις , καθ' ήν και

τα άτομα και τα είδη αλλήλοις κοινωνούσι, και

υπό τον αυτον όρον της ουσίας αναφέροντα .

Ουσία, η εκάστου ύπαρξις και το θελητικόν.

Ουσία μερική.19ο λόγος μη γνωρίζων εν εαυτώ

την δια του όντος ύπαρξιν . ή πράγμα ανύπαρ-

κτον. ή λόγος άναρθρος και ασήμαντος.

Ουσία. το εξ ίσου πάσι τοις υπό το αυτο είδος

αγομένοις θεωρουμένη.
Orion
Ουσίας Ιδιον το εν πασι και πάντων φυσικώς

κατηγορείσθαι τε και προφαίνεσθα .

Ουσία και Φύσις' ταύτα εστιν. άμφω γαρ κοι

να και καθόλου. ως κατα πολλών και διαφε

ρόντων των αριθμό κατηγορούμενα και μήποτε

καθ' οτιούν ένα προσώπω περιοριζόμενα.

Ουσία εστι το αυτό και εν αριθμώ, των εναν

τίων ανα μέρος δεκτικόν. τουτον τον όρον οι

έξω επι της μερικής ουσίας ως επίπαν έθηκαν.

Ουσία εστίν η καθ' υποκειμένων των υποστά

σεων λεγομένη , και εν πάσαις αυταίς επίσης

και ομοτίμως θεωρουμένη.

Ουσία εστίν όνομα κοινόν και αόριστον κατα πα

σών των υπ' αύτη υποστάσεων ομοτίμως Φερό

μενον, και συνωνύμως κατηγορούμενον.

Ουσία εστι το ουχ ενί μόνω, αλλά και πολλούς

και διαφόρους των αριθμώ ενυπάρχον και ου τινι

μεν πλέον , τινί δε έλαττον ενθεωρούμενον.

Ουσία όνομα σημαντικών τυγχάνει της απλώς

των όντων υπάρξεως, τουτέστι του απλώς είναι

των όντων. είναι γαρ λέγεται και άγγελος και

λίθος και τα λοιπα πάντα. του όντος ° ούν

απλώς είναι και κοινως πάντων μετέχουσι ση

μαντικόν εστι το της ουσίας όνομα.

Ουσία εστί το διόλου υφεστως' και ετέρου μη

δεόμενον εις το είναι.

Ουσίαν ούν καλούσε την απλώς των όντων ύπαρ

ξιν.

Ουσίαν ορίζονται παν το αυθυπόστατον και μη

δενός ετέρου προς το είναι δεόμενον.

C

ΑΝ

93. ούλων τε ταπήτων ] In Cod. perperam

legebatur ούλω. Ιliad. π , ν. 224.

94. Ουλοχύτας] Iliad. α , ν. 449. al. Ety

τηol. 641 , 29.

95. όλας - ο ποιητής] Sic etiam Etymo-

logus, nisi quod scribitur apud eum has. Apud

Hesych. όλα, sunt κριθαι · απαρχαι. Vid. ibi not.

Suidae ούλα ct όλα . Enimnero apud Poetam

non ôný diculur, sed oớacy . Odyss. y , v . 441.

[άπαξ.] Conf. Apollon. Lex. Ηomer . v . oύλο

χύτας , Suidam ν . ούλοθυτεϊν , Eustath. 132 , 22.

133 , 8.

96. ουρά] Etymol. 643 , 4.
-

97. ούρισις] Carent Lexica h. ν.

98. Ουσία] Ηaec et quae sequuntur e pla -

ribus Patribus conscripta sunt. Vide Ioh. Da

masc. Dial. c . 4 . et 39. et Suicerum in Tlies.

99. υφιστός] Α . Κ . υφεστώς.

100. Ουσία μερική] Vide supra μερική ου

σία . Αdd. Alianas. de Def. p . 244. C. d.
σ

1. Ουσία και φύσις ] Ioh. Damasc. Dial.

C. 3ο.
"

Conf. Atlanas. 1. c . 1 , 8.

2, των εναντίων] K . ενάντιο » Α . αριθμών.

3. ομοτίμως] D . oμoνύμως. Sic etiam sta

post. Conf. Suidam .

4. μόνω] D . μόνον. .

5. ένθεωρούμενον] D . θεωρούμενον.

6. όντος] D , ούτως. Locus corruptus est. .

Legendum videtur όντως et pro μετέχουσι μετ.

έχειν, Locuum non statim reperio.

. υφεστως] Leg. υφεστος , ut supra.

tim
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Ουσία έστι κυρίως και πρώτως παν , όπερ αυ- και ε? τι συντεθειμένoν άλλη διαφοραν έχει

θυπόστατόν έστι και μη εν ετέρω έχει το κατά την ουσίαν, τουτο ένωσιν έχει προς το

είναι . αυτό κατα την υπόστασιν. Ιστέον , ως η εκκλη

Ουσία εστί πάν, ότιπερ υπάρξει και πράγματι σιαστική συνήθεια, άπερ οι έξωθεν είδη και γένη

ύφεστος, και αληθώς έχει το είναι . καλούσιν, ουσίας και φυσεις προσηγόρευσε, και

Ουσιώδης διαφορα εστι λόγος, καθ' δν η ου- ταυτον αρίσατο είναι φυσιν και ουσίαν.

σία ήγουν φύσις αμείωτός τε και έφυρτος, Ούτησις. η τρωσις. "

άτρεπτος ομού και ασύγχυτος διαμένει , και Ουδέτερον.)

την προς άλλο κατ' είδος έτερον εις μίαν υπό- Οίας. " σημαίνει το ούς παρά το αύω, το φωνώ,

στασιν ποιουμένη σύνοδον και ουδόλως της κατα • αύος , και τροπή του α εις ο ούας , το της φω.

φύσιν εξισταμένη θέσεως. . νης αντιληπτικον αισθητήριον. και κλίνεται

Ουσιώδης ένωσις εστίν ή τους διαφόρους κατα ούατος, ως δέρας δέρματος. και γηρας γήρατος.

αριθμών και πολλές υποστάσεις εις μίαν και και κατά αποβολής του νόας και κράσει ούς.

την αυτην ουσίαν συνάγοι " και κατα Δωριείς ώς. το δε ούς άκλιτόν έστι.

Ουσία. ύπαρξιν σημαίνει, η ούσα και υπάρχουσα Ουδενόςωρα. ”' τα ουδεμιας Φροντίδος άξια.

αεί. παρα την ών μετοχών. ως παρά το γέρων Ουδέτερον. και το μη όν εκ των αυτών προϋποκει

γερουσία , και εκων εκούσιος, ούτως και ών ού- μένων γενών, λέγω δη του αρσενικού και θη

σιος , και το θηλυκόν ουσία. ει τι ουν άλλο λυκου .

ταυτον υπάρχει κατά την ουσίαν, ού ταυτον Ουδέτερον γένος , και προτάσσεται κατ' ευθείαν

υπάρχει και κατά την υπόστασιν. και εί τι και ένικην πτώσιν άρθρον το το· οίον το ξύλον,

διαφοράν έχει προς άλλο κατά την υπόστασιν, το βημα , το δένδρον, το άλογον.

τουτο ένωσιν έχει προς το αυτό κατά την ου- Οθατα, και οι μαστοί. το ουθαρ, του ούθατος.

σίαν. και εί τι εν και ηνωμένον άλλο " τυγχά " - ούταρ αρούρης."

νει κατά την ουσίαν , ουχ ενούτα , αλλ' ηνωμέ το λιπαρώτατον και κάρπιμον και κάλλιστον

νον το αυτο τυγχάνει κατά την υπόστασιν. εί τι της γης. απο του θω, το τρέφω, ή από τους

λω] καθ' ένωσιν συντεθέν ταυτόν έστι θάλλω κατα πλεονασμον της ου συλλαβης γί

κατά την υπόστασιν , τουτέστιν υπόστασις μετ' νεται ο θαρ.

αυτου γέγονε μία , έτερον το αυτο κατα την Ολλον. σημαίνει τρία · το ολόκληρον , το ολέ

ουσίαν υπάρχει. και εί τι εν και ηνωμένoν άλλω θριον , και το καμπύλον. εξ ου γίνεται και ου

τυγχάνει κατά την υπόστασιν , τουτο ουχ εν λόθριξ, και τας τρίχας της κεφαλής έχων σγού.

ούτε ομοιογενές εστι το αυτό κατα την ουσίαν. ρας.

סשע

γου38 : μένει

τ
ον. ε

8. πρώτως] Κ. πρώτη.

9. υπάρξει] Α . υπάρχει.

10. Ουσιώδης διαφορά ] Ηaec ex aliquo scri

pto contra Eutychianos depromta sunt. Sc

quentia ad Monoplaysitas spectant. Voc. αφυρ-

τος solenne patribus orthodoxis cum ασύγχυ.

tos etc . Vid. loh . Damasc. Fid . Orthod. III, 3 .

11. άλλω] Α . άλλο.

12. Ούας Ειymolog. 638 , 54. Choero

boscum appellat. Ws Theocrit. Eid . XI, 32.

13. Oůdsvíswgo ] Iliad. 4 , v. 178. Etymol.

639, 35. '

14. Ουδέτερον] Deest a Cod. K . Conf. Εty-

mol. 639 , 45.

15. Ούτατα] Οdyss. 1, τ . 440. Conf. Εty-

mol. 640 , 20.

16, ού9αρ αρούρης] liad. 1, V. 141. 283.

17. Ούλον] Conf. Etymol. 640, 33.

18. σγούρας) Leg. σγουράς. Τzetzes Chil. 13.

Τέσσαρα δε τους παλαιούς το ούλον δηλοί ταδε το

υγιές, ολόκληρον, ολέθριον, σγουράν τε. ( onf. Can

gium V . oyougós. ved fallitur vir doctissimus

σγουράν reddens obscuruuu et subfust um. De

nutat enim etiam hodie, sermone vulgari, fla

vum . Docet hoc locus ab ipso excitatus ex

Anonymi Nupliis Tliesei Lib. VΙ. τρίχας σγου

ρας και νόστη μας , το χρωμα κρυσαφίου. Αrg. νο

στιμας, i. e. gratas. Et lib. ill . Kαλία του ολό

ξανθα , σγουρά , λισσοπλεμένα. Leg μαλιά του..

Under σγουρομάλλος , lauus. I'το λισσοπλεμένα

leg. δισσοπλιμένα.
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Ούλον. συνέχουσα τους οδόντας σάρξ. ώνό. Ουκ έγριξεν.16 ουκ έφθέγξατο.

μαστα δε δια το τρυφερόν• ούλον γαρ το απα- Ουκ έρίσει. 7 ου φωνήσει. .

λόν. ή παρά το είλεΐσθαι περί τους οδόντας: Ουκ ετυλώθη.18 ουκ ετραυματίσθη. '

τρόπω γάρ τινι τειχών,τάξιν επέχει , εις δια- Ουκ εφάτην. 9 αντί του ούκ είπον. δυϊκώς.

κράτησιν των οδόντων. [ή παρα το ουλήν έχειν Ουλομένη. όλεθρία.

εκ της γενομένης διακρατήσεως ή και αποκοπής Ου μη πρόωμαι. ° ου παραχωρήσω. ου προδώσω.

των φυoμμένων οδόντων.] Ου μη σε ανω. " αντί του ου μή σε εάσω.

Ούρεα. τα όρη. "Ομηρος Ου προκρίνει.38 ουκ εμποδίζει. ου βλάπτει.

12 ούρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ηχήεσσα. Ουραγώ, το έσχατον της στρατιας άγω.

Ουσα. 1 τα απόγεια σχοινία , εν οις προσδεσμεϊ. Ούριοδρομεί, επιτηδείως πλέει.

ται η ναυς προς τη γη. [οιονεί οίσα τινα όντα, Ουκ εξορχήση. » αντί του ουκ επιδεικτικώς ουδε

παρά τον οίσω μέλλοντα , δ δηλοί το κομίζω, θεατρικώς δημοσιεύσεις.

ουσα και ούσα.) Οι συνηκεν.14 ουκ έμαθεν.

Ουσιώδες. δ παρον μεν σώζει, απον δε φθείρει, Ούτω, το τιτρώσκω. [και ουτάζω. άδηλον το συ

ως επί του λογικού. τάζω,35 αλλ' έστιν ειπείν, ότι, ώςπερ παρά το

. ( Ρήμα.)
σκεδώ σκεδάζω , ανιώ ανιάζω, ούτως και παρά

Ου διακρίνεται. " ουκ αμφιβάλλει. το ουτω ουτάζω. εξ ου και ούτημι, άνoυτητί.

Ουκ έδειμάτωσεν. ουκ εφόβησεν. . ουκ άρα πλεονασμός, αλλά παραγωγή. ούτως

Ουκ απινύσσειν. 3 ουκ ασυνετεϊν. από του πνέω “Ηρωδιανος περί πάθους.]

γίνεται πνύω, εξ ου παράγωγον πινύω, αφ' Ουτήσας, τρώσας. ..

ου το πινυτός. ο μέλλων πινύσσω και μετα του Ουτάμενος. ως ιστάμενος, παρά το ουτω πα

στερητικου α απινύσσειν.
ράγωγον εις μι ούτημι, και η μετοχή ουτάμενος,

Ουκ αρετα, αντί του ουκ άρετούνται , ουκ άρε- ως κιχράμενος. ή από του ουτάζω, εξ ου και

της μεταλαμβάνουσιν. - το ούτισε και το απαρέμφατον ουτάσα .

[oúre dépetê xxxi zpryce** -- , . . ουτάσαι ουδέ λαβείν " - , "

από τον αρετώ, αρετάς, αρετά.
εξ ου και παθητικός παρακείμενος ούτασμαι , ού

αρετάσι δε λαοί υπ' αυτού. ] τασαι , ούταστα.

Ο

19. Olaor ] A . perperam ovos. Conf. Ety - Nescio , cur suspecta habuerit Is. Vossius. Re

mol. 641 , 13. ΄ ferantur ad Euripid . Hecub. v . 130.

20. ουρεά τε σκιόεντα] Iliad. α , ν. 157.
3ο. Οι μη πρόωμα ] Ιob. XVII , 6. Conf.

21. Ούσα] Lex. Reg. Ms. ab Albert. ad Ηesych.

Hesych. v. citatum : ούσσα - οισα και ουσσα πλεο - .

3ι . οι μή σε ανώ] Α. ου μή σε αν ώ. Εx

νασμα του ετέρου τ . Conf. Schol. Lycoplur. V, 20.
. . Hebr. XIII , 5. Vide not. ad Hesychium .

Ειymol. 642 , 43. ούσα – ουκ άρα πλεονασμός,
32 . Ου προκρίνει] Non video, qua ratione

άλλα παραγωγή.
explicari possint ουκ εμποδίζει, ου βλάπτει. Αη

...Ου διακρίνετα ] Conf. Hesych. τ Teg. προσκρούει ?

22. ' 33. Ουκ εξορκήση] Referenda , nisi fallo ,

diexpifn et interpr. ad Rom . IV , 20 . . ; ad locum Dionys. Areop . de Coel. Hierarcli.

23. Ουκ απινύσσειν] Odyss. ε, ν . 342. ζ, init. άρα , όπως ουκ εξαρχήση τα άγια των αγίων,

v. 258. 34. Ου συνη κεν ] Α . ου συνεϊκεν. Malim

24. ουκ αρετα κακά έργα] Οdyss. 9 , σ . 329. συνήκαν – έμαθον , τιt sit glossa Sacra.

25. αρετασι ] αρετώσι. Οdyss. τ , ν . 14. 35. Ούτω - ουτάζωή Rel . des. a Cod. Κ .

25. Ουκ έγριξεν] Ios. Χ , 21. Conf. He- Sed nescio , quid sibi velint illa : άδηλον το ου

sych . τάζω.

27, Ουκ έρίσει] Μatth. ΧΙΙ , 19. 36. Ουτάμενος, - ούτω] Reliqua omisit K .

28. Ουκ ετυλώθη] Conf. Hesych. Τ . ουκ Vid. Εtymol. 642 , 5ο.

έτυρώθη.
37. ουτάσαι ουδε λαβείν ] Leg. βαλεϊ . Πiad.

29. Ουκ εφάτην] Sic etiam Hesychius. 4, ν. 424.
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ούτασται δ' ' Οδυσεύς38 - Ουκ επιδεικτικώς, ου θεατρικώς: ου κενοδόξως.

και η μετοχή ούτασμένος. [και κατ' αποβολήν Ουκούν. όντως πάντως δια τουτο.

του σουτάμενος. δια την αποβολής του σε παρ- Ούκουν, αντί του ουδαμώς.

οξύνεται. λέγεται δε ουτασμένος.] Ούτι. αντί του ουδαμώς.

ούτ' αυτοσχεδίην ουτασμένος ” . --. ΓΟυκί. " αντί του ουδαμώς.] το μεν ουχί κατ'

ούτα, από του ουτάζω. ° ο αόριστος ούτασε και επέκτασιν , ή κατά πλεονασμόν. το δε ούκι

κατα συγκοπήν ούτα. κατα πλεονασμον μόνον. α γαρ εκτάσεις δια

ούτα με Τυδέος υιός " . δασέων γίνονται και ου δια ψιλων · ουί, ουχί

Ουκ ασχημονεϊ:41 ουδέν των ευτελών τε και τα- και ουκί. '

πεινων της των αδελφών ωφελείας ένεκα πα- Ουχ ήκιστα. μάλιστα, ούκ έλαττον.

ραιτείται δρασα , άσχημον την πραξιν υπολαμ. Ού, αντί του ουδαμώς.

βάνουσα. Ού, αντί του όπου .

ου διαφέρομαι. ου ζυγομαχώ. ουκ ενίσταμαι. Ού. αντί του αυτού. τον βίον ού κατέστρεψεν.
του Θεολόγου: ου διαφέρομαι, αλλά σε γε κεν

τριζέτω και τουτο' προς το φιλάνθρωπον.
To ο μετα του Φ.

( Επίρρημα. )

Ουά: χλεύης επίρρημα προςεναντιωματικών, αντί (' Αρσενικόν.)

του ώ και εύ. Όφάρυνχος.18 κύριον.

Ουδαμώς. + επίρρημα μεσότητος. έστιν όνομα Οφαται.19 ιερά στολή.

αμος ισοδυναμούν τώ τις δωρικώς. και "Ομη- Οφέλτης : Οφέλτας: Οφέλλιος και οφελ

λίας, κύρια ονόματα.

' ' των αμόθεν. Οφθαλμοί από του παρέχειν άπαντα οφθη

και ουδαμη θηλυκον, όπερ γέγονεν εκ του ου να . κατα δε ενίους , οίον οφαλλοί τινες όντες,

δαμώς επιρρήματος. ως άλλα , άλλη , και εκεί κατα τροπήν του ενος λ εις το μ. εξ ών εναλ.

νως , εκείνη. και έχει το ι , ως απο δοτικης. λεται η όψις. ή όπων θάλαμοι όντες, κατα

και δηλοί, ότι από του ταύτη επιέναι και ουχί συγκοπήν και τροπήν του και εις μ οφθαλμοί.

αύτη λέγεται . "Οφίων. πάθος τι. "

Οίδαμη. αντί του ουδαμώς. έχει το ι, ως από Οφίοδηκτος και οφεώδηκτος. 2

δοτικής. Οφνεί, κύριον.

+ ου εθεν. ου τινος ένεκα.18+ Οφφικιάλιος. ”

ρος • 45

Όφις.

Videtur: , satis conol. 644 , 15 il mihi

38. ούτκσται δ' 'Οδυσεύς] Iliad. λ , ν. 66ο.

π , ν . 26.

39. ούτ' αυτοσχεδίην ουτασμένος] Οdyss. λ,

v . 535.

4ο. Ούτα - ουτάζω] Rel. omiss. in Cod. Κ .

4ι. ούτα με Τυδέος υιός] Iliad. ε , ν . 376.

42. Ουκ άσχημονεϊ] 1 . Cor. ΧΙΙ, 4 .

43. Ouć ] Leg ovcí , ut saepissime in li-

bris N . F .

44 . Ουδαμώς] Εtymol. 639, 14. 95, 21.

45. "Ομηρος ] Οdyss. α , ν . 1ο.

46. O tev . o Tivos verd ] Duae glossae

in unam coaluisse videntur. ου ένεκα [ου 9' ένεκ

Odyss. Φ, ν . 155.] ου τινος ένεκα. et : ου έθεν ου.

δαμώς αυτής. ex Iliad. α , ν . 114. Fidem facit,

quod hae glossae deinceps leguntur apud He

sychium .

47 . Ουκί] Εtymol. 638 , 43.

48. Oφάρυνχος] sic. K . οφώρυχος.

49. Οφατα Citatur e Lex. Reg. Ms. ad

Hesych. cui άφατα sunt δεσμοί αρότρων secun

du Ακαρνάνας. Αb Ηesychii glossa abstineo ;

sed operoj, apud Nostrum , hebraicae originis

esse videtur , corrupte pro 7908 , Ephod , quam

fuisse otoddiy icpr, satis constat.

5ο. Οφθαλμοί) Ειymol. 644 , 15.

5ι. Οφιων. πάθος τι] De hoc nihil mihi

constat . Videtur tainen idem esse quod oφίτης,

quod morbi genus commemorat Nonus de mor

bor, curat. C. 244. περί έρπητος και οφίτου. Vide

Cangium h. ν.

52. οφεώδηκτος] . Αdde Icxicis.

53. Οφφικιάλιος ] K . οφφιάλιος. Vide Can

gium.

54. "Όφις ]
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"Όφις. * παρά το όπτω, το βλέπω· ο γάρ όφις

κοιμώμενος ανεωγμένους έχει τους ώπας.

- ( Θηλυκόν.)

οφειλή. το χρέος. παρα το οφείλω. σπανίως δε

ευρίσκεται εν χρήσει.35

οφιώδης. ως όφιώδη πέτραν τινά.

Οφρύες, ήτοι οποφρύες, οι την ώπα Φρουρούντες,

από δε των όμβρων και των καταφερομένων

ιδρώτων , ως μη επ' αυτούς φέρεσθαι. ή όπο

Φύες τινές όντες , κατα συγκοπην και πλεονα

σμον του ρ.

* ( Ουδέτερον.)

οφείλημα. το δάνειον. παρα το οφέλλω, το

αύξω. όθεν και οφείλημα, το αυξανόμενον εν

τω τόκω.

Οφείδιον.57 . . . . .

" Οφελος38 άκλιτον εστίν, επειδή τα δια του ελος

υπέρ δύο συλλαβας ουκ έστιν ουδέτερα. οδον

ζώφελος , άγγελος, πέμπαλος. τα γαρ δια του

ελος ουδέτερα δισύλλαβα εισιν, οίον τέλος, σκέ-

λος, βέλος. επει ούν το όφελος υπέρ δύο συλ.

λαβας είς λος εστίν ουδέτερον , τούτου χάριν

μη έχον τι μιμήσασθαι , άκλιτόν έστι.

οφφίκιον.39

( Ρημα. )

"οφελες. έστι ρημα κατά παντός αριθμού φε-

ως δή μη όφελος νικάν 60 -

ώς μ'όφελ’ “Εκτωρ κτεϊνα, " -
Η μη όφελες λίσσεσθαι 3 -

Καλλίμαχος επίρρημα ευκτικον όφελε:

63 ώφελε μηδ' εγένοντο θοα νηες - ,

το όφελος όταν παρωχημένον ή ευκτικόν έχη

έμπροσθεν, δια του ο μικρού γράφεται , ως το

όφελος εγένετο ταύτα · και : * όφελος κατευ.

θυνθείησαν αι οδοί μου όταν δε έχη έμπρο.

σθεν απαρέμφατον, δια του και μεγάλου γράφε ,

ται , ως το όφελος ποιησαι τόδε, απαρέμφα.

τον δέ εστι το μη παρεμβαίνον ήγουν δηλούν

μήτε πρόσωπα μήτε αριθμούς μήτε θέλημα

ψυχής. όφελον, μικρον, ως μη ώφελον, μέγα,

ως όφελον , μικρόν. ή το ωφελον , είτε δήμα,

τα είτε επιρρήματα εστίν , απαρεμφάτω συν.

τάσσεται δήματι και τους προσώπους τα ένικα

και τα πληθυντικά. ομοίως και δια του ο μι

κρου . 5

οφειλτρεύoυσι. κοσμούσι καλλύνουσιν. όφελ

τρεύουσι πέδον.66

οφθαλμιώντας και οφθαλμιάσαι. πάσχειν

τους οφθαλμούς.

"οφλω. χρεωστώ. από του οφείλω κατα συγ
κοπήν. όθεν και βαρύνεται .

οφλισκάνω. χρεωστω.

οφρυώττω. 8 υπερηφανεύομαι.

Οφρυάζειν. * το ταϊς οφρύσι νεύειν.

οφειλόμενον. μικρόν. ώφειλημένον, μέγα.

“Όφελος. σημαίνει το ενθα.

ρόμενον.

ný.

54. "Όφις] Εtymol. 644 , 6 . 63. ωφελε μηδ' εγένοντο θοα νήες ] Leg.
55. σπανίως - έν χρήσει] ευρίσκεται δε παρά νέες. Ex epigramm. ΧVΙΙ , ν. 1. Citatar ab

Ξενοφωντι εν τοις περί πόρων . Ειymol . 644, 4 . Sed Etymol. 643 , 47.

in libello , quem habemus, hodie non legitur. 64. όφελος κατευθυνθείησαν α οδοί μου ] .

Occurrit in N . F . Matth . XVIII, 32. Rom . Psalm . CXVIII, 5. Conf. Thom . Mag. et Schol.

XIII, 7. 1. Cor. VΙΙ , 3. Lucian . III. Soloec. 554 . Conf. omnino Pha

56. ιδρώτων] Α . υδάτων. Conf. Etymolog.e
vorinum .

644 , 3ο. 65. ομοίως και δια του και μικρού] D . δια του

57. Οφείδιον] Sine interpretatione etiam ω. Κ . και δια του ο ομοίως.

66. όφελτρεύουσι πέδον ] Lycophr. ν. 165.apud Suidam .

Vide ibi Tzetzen . Etymol. 644, 1. Tota Glos
58. "Οφελος] Εtymol. 643, 51,

sa sic constituenda videtur:: όφελτρεύoυσι. καλ . :
59. οφφικιον] In margine paginae infe - λύνουσι. όφελτρεύουσι κοσμούσαν πέδον. Sic apud

riori haec legebantur a manu recentiori: 66 . Lycophr.

φίκια τα εκκλησιαστικα αρχοντίκια λέγει. Vide 67. " Οφλω] Εtymol. 644, 12.

Cangium h . v .
68. Οφρυώττω] Carent h. v. Lexica.

6ο. ως δή μη όφελος νικανή Odyss. λ , ν. 547. 69. Οφρυάζειν] Vide not. ad Ηesych. In

61 . μ'όφελ ’ Εκτωρί κτεϊναι] liad. Φ, ν. 279. fragm. incerto apud Suidam οφρυάζειν est etiam

62 . μη έφελες λίσσεσθα ] Diad. 1, ν. 694. idem quod οφρύς αίρειν,

Τom. ΙΙ.
Bbbbb
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όχλος. ,

οφέλλει. αύξει. Ησίοδος:70 ούτως. ώςπερ από του θεόφυτος γίνεται θές.

η μεν γαρ πόλεμόν τε κακών και δημιν φατον, και σημαίνει το εκ θεου λεγόμενον , κατα

οφέλλει. συγκοπήν και πλεονασμον του σ, ούτως από του

" οφρα. " αντί του όπως. τα επιρρήματα συμπε. όρεος και όχεος ενικης γενικής γίνεται όρεσει

σόντα συνδέσμους ούτω διακρίνονται εν τη συν και όχεσφι κατά συγκοπήν και πλεονασμόν.

τάξει. ει μεν υποτακτικών επιφέρει , σύνδε. "Όχθοι. ° οι τραχεία και δύσβατοι πέτρα. .

σμός έστι: ει δε οριστικών, επίρρημα. όφρα, "Όχλος. " ο συνεστραμμένος λαός. παρα το χλώ,

σύνδεσμος και επίρρημα. το πληθύω, και ρηματικών όνομα κατ' επέν.

73άφρα μεν ηως ήν - θεσιν του ο όχλος. εκ δε του χλω και το κα.

ίδου επίρρημα. χλάζω κατα αναδιπλασιασμόν. ο δε Ηρωδια

– όφρα πεποίθης. " νος παρά το έλω,83 το στρέφω, κατα πλεονα

ίδου σύνδεσμος. σμον του και , έχλω, αφ' ου ρηματικών όνομα

To ο μετα του Χ. "Οχος, το άρμα, παρά το έχω. ή παρα το έχε

('Αρσενικόν.)
( Θηλυκόν.)

"Όχανος.* ο λώρος της ασπίδος. παρα το έχε. 'Οχή.8 η τροφή.
σθαι. Οχετηγία και όχιτεία. η άρδευσις .

'Όχεύς. ο λώρος της ασπίδος, παρά το έχω 'Όχεία , η μίξις.84

όχεύς. ή οχεύς έστιν και συνέχων και σφίγγων "Όχθη.* κρημνός, [ή τα χείλη του ποταμού τα
την κεφαλήν δεσμός ή ιμάς. * εξέχοντα . . .

Όχετηγός. ή ο υδροφόρος. ή ο υδραγωγός. παρ' όχθας Σαγγάροιο.**]

'Οχετός. Σύαξ: σωληνάριον. παρα το έχω όχος, και το θηλυκόν όχη, και

" Οχεσφι.78 ουδέτερον εστίν. ” ο μεν Δίδυμος λέ πλεονάσμα του και όχθη. ούτως Ηρωδιανός.

γει γέγονεν από της έχεσι και όρεσι δοτικής " Όχνη. *7 είδος φυτου. οίον αχόη και όχι

των πληθυντικών κατ' επένθεσιν του φ . ο δε πλεονασμόν. έστι δε άλλη ετέρα , ήτις άπιος

Τρύφων λέγει, ότι ου δύναται απο της δοτικής καλείται, οιονεί η ήκιστα πίνουσα .

γενέσθαι, επειδή γενικής σημασίαν επέχουσι 'Οχυρίς.88 ισχυρα και οχυρά.

το γαρ κατ’ όρεσφι αντί του εκ των όρων , και ( Ουδέτερον.)

όχεσφι αντί του εκ του άρματος. γίνεται δε "Οχημα. ανάβασις: 80 άρμα.

μετα

σθα

“ Χθή και όχνη κατα

Γ .

γο. Ησίοδος] Oper. ν . 14.

1 . " Οφρα] Εtymol. 644 , 24 .

12. υποτακτικών ) Κ . επιτακτικόν.

79. ουδέτερον εστίν] Vide infra έχει άρ
κατα.

8ο. " Όχθο ] Conf. Hesych. et Suidam.

81 . " Όχλος] Εtymol. 645, 29.

82. έλω] Α . έλω. Ειymol. έλλω.

3. όφρα μεν ήως ήν] liad, 9 , ν. 66.

74. όφρα πεποίθης] liad. α, ν. 524. Eius

loco aliud exemplum affert Etymol. I. c. po

κα ουκ έθέλει. 'Ιλιάδος β . Sed id _ibi non re-

perio.

* 75. " Όχανος] Vide not. ad Ηesych. v. όχα

yox. Etymol. 641, 51. Plerumque enim có özde

roy dicitur, et ń óxóun . Sed oxavos carct exemplo.

76. την κεφαλήν δεσμός ή εμάς] δεσμος « cest

a Cod. K . Scd pro κεφαλήν Icg. περικεφαλαίαν.

Etymolog. 644 . 54. ó seus revönnsins. Íliad. m .

τ . 372. .

77. Όχετηγός ] Iliad. φ , ν , 25η.

78. "Οχεσφι) Είynol. 645 , 1 . in fine ter

tium laudat Herodianum . Utrumque Homeri.

83. 'Οχή ] Eustath. 28ο , 45. Argiuorum

esse ait. Usus est Lycophron V . 482. Conf.

Hesych. ,

84. 'Όχεία. η μίξις] Α . μύξις.

85. "Όχθη] Difert Etymol. 645 , 14.

86. παρ' όχθας Σαγγάροιο] Leg. Σαγγαρίοιο.

liad. γ, v. 187.

87. "Oxvn] Etymol. 645 , 46 . Conf. He

sych. A Cyriίιο meo deest. Αpud Ηomer. όγχνη.

88. 'Οχυρίς] Carent Lexica,

89. "Όχημα. ανάβασις) Suspecta expositio.

Nisi quis Xqua dixit pro öxnois.
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" Όχεα. τα άρματα. "Οψοποιός, ο μάγειρος.

'Οχύρωμα, το Φρούριον. "Όψ. η Φωνή. και κλίνεται οπός. ώψ δε και
( Ρήμα. ) οφθαλμος, μέγα.

Όχθήσας. " στενάξας. κακοπαθήσας, παρά το (Θηλυκόν.).

έχθω βαρύτονον, αφ' ού περισπωμένως αχθώ, 'οψιμάθεια, βραδυμάθεια.

εξ ου και το ηχθέθην και ήχθημεν και απή. "Οψις, διάκρισις χρωμάτων [και σχημάτων

χθημεν. αχθήσας ούν και όχθήσας κατα τρο- και όγκων, παρά το άπτω , το συνάπτω, άψις

πην.
. και όψις. η δια των ορατών ψαύσιν ποιουμένη

Οχλευστο. έκινούντο. :

'Οχλίζω. το κινώ, ή το μετακινώ. όθεν και
και προς κατανόησιν. ή παρα τον όψω μέλλονται

μοχλός ο μη εων κινείσθαι τας θύρας. * οδον:
4 + οψις, η θεωρία.37 +

μη

Η
και όχλίζων λάιγγας ερυκέμεν όρμον ικέσθαι , "Οψις, η αίσθησις του οφθαλμού, δι' ής αντι

όρμου πετραία στόνυχι τρίψε σφυρόν, λαμβανόμεθα των ορατών. όθεν Φαμέν : 28άνε-

στόνυξ δε λέγεται το είς οξυ λήγον. " κόπη η όψις των οφθαλμών, ήγουν η όρασις.Η

' Οχμάζει. βαστάζει: μάχεται . * εκ του έχω + Όψις. και ο όνειρος. * ως έστιν ευρείν, ως

όχμος και όχμάζω , προσθέσει του μ . " , επιστασα θεία όψις των αγίω παρεγγυάται .

'Οχούμενος και εποχούμενος. και επιβαίνων , ο Οψίας, οίον εψία τις ουσα. παρα το έπω,

καβαλλικεύων . το ακολουθώ, έψω, εψία, η όπισθεν ούσα και

( Επίρρημα.) επακολουθούσα από των έργων. 'οψίας δε γε

"Όχα. αντί του πάνυ και εξόχως. νομένης. όθεν και πρωΐα το εναντίον λέγετα

κατάστημα, παρα το προϊέναι επί τα έργα.

To ο μετα του Ψ, οψοδεία. η έλλειψις των όψων. οψοδεία δε ,

('Αρσενικόν.) δίφθογγον.

Όψαρευτής. και ο μάγειρος. ( Ουδέτερον.)

οψιμαθής, ο βραδυμαθής.
Οψαρίδιού.’ το μικρόν όψάριον.

Bbbbb 2

:

Ι

90. "οχεα] Iliad. λ , ν. 16o, et al. Obs. IX, 1 . p . 127. μάχεται apud Ηesych. re

91. 'Οχθήσας] Iliad. α , V . 5ι . et 8aep. ferentis ad αιχμάζει. Scholiast. Apollon. exscri

Conf. Etymol. 645 , 24. psit Phauorinus. Conf. Schol. Lycophr. v . 41.

92. '0χλίζω - θύρας] Εtymol. 645 , 35. 95. Οψαρευτής] Α . οψαρτυγής.
93. οχλίζων] Sunt versus Apollon.IV , 168.

96. και σχημάτων ] Des. ctiam a Cod. Κ .
όχλίζων λάιγγας ερυκέμεν όρμον ικέσθαι Conf. Etymol. 645 , 52.

πετραία στόνυχι κρίμψε σφυρόν - ,

Vide ibi Schol.
97. θεωρία] Sic Hesychius et Thomas Mag.

94. ' Οκμάζει. βαστάζει μάχεται Sic etiam Incertum, utrum Visus, an Visum intelligatur.

Hesychius, όχμάζειν est proprie idem quod συν- 98. ανεκόπη η όψις) Thon . Mag. ex Phi

έχειν , μέσον κρατεϊν , coercere, cohibere. Vide lostrato : τας όψεις ανακοπείς. Sed in hac form.

Schol. Euripid . Orest, v. 275. décor vi exuálens. aj ofers sunt oculi, ut saepe. Et dubito an ,

et Acschyl. Prom . v. 619. Hinc est idem quod apud elegantiores scriptores reperiatur formula

manu tenere , κατέχειν 3. κρατεϊν , unde explica- a nostro laudata.

tur βαστάζειν , ut apud Εuripid. Cycl. 482. et 99. "Οψις - όνειρος] Vide Suidam et Ηe

Apollon. I, v . 743. "Apews ócuálovice Jody oóxos. sych . Sequens fragmentum unde depromtum

Ibi Schol. explicat κατέχουσα , βαστάζουσα, ad - sit , nescio.

diίque , proprie όχμάσαι denotare τον ίππον υπό 100. 'Όψίας] Εtymol. 646 , 1.

τον χαλινός αγαγείν [ ut apud Εuripid. Electr. V. 1 . οψίας δε γενομένης] Μatth. XVIII , 16.

817. ίππους όχμάζει.] Ηinc significare potest et- XIV , 15. 23.

iam μάχεσθαι, seu απομάχεσθαι vel διαμάχεσθαι. 2. οψοδεία δε ] Ηaec vox prorsus mihi

Schol. Apollon. σημαίνει και το έν μάχη κρατησα ignota.

úró ths aizpñs. Falsa haec etymologia , quac 3. 'Ofapideor] Vide Cangium h . v. Etymol.

fidem facere possit conjecturae Doruillii Misc. 646 , 18 .
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"Όψεων. μέρος του σώματος. +
'οψείω. επιθυμώ ιδεϊν.

Οψιγέννητα. βραδυγέννητα. και οψιαίτατον και οψείοντες. ° ιδείν θέλοντες· οπτικώς έχοντες.

όψιτελέστατον. εκ του όψω παράγωγον όψείω. "τα γαρ τοιαύ

"Οψιμον. βραδυχρόνιον. τα γίνεται και από ενεστώτων και μελλόντων.

'οψίκιον. . . οίον όκνω όκνείω, όψω όψείω. έως δε του πα.

" Οψον. προσφάγιον. ° κυρίως δε λέγεται παν το ρακειμένου τα τοιαύτα κλίνοντα .

πυρί κατασκευαζόμενον. παρά το έψον τι όν, "οψοντα. " αντί του σχωσιν ή και απολαύσωσιν.

ή παρά το όπτησει ωνόμασται.
ως το· μακάριοι οι καθαροί τη καρδία , ότι

'οψώνια.' κέρδη, χαρίσματα , σιτηρέσια. και αυτοί τον θεόν όψονται..

όψώνια ο καρπός. αποστολική η λέξις · τα γαρ ' Όψέ μόλις βραδέως.

όψώνια και της αμαρτίας θάνατος.
'οψε σαββάτων. εσχάτων των ημερών. έθος

( Ρημα.) . γαρ Εβραίοις την όλην εβδομάδα μίαν ημέραν

"Όψεαι.? αντί του θεάση και όψει. καλεϊν .

c

Τα
C

. Π .

Το Π μετα του Α. δε Μακεδόνας. τινές δε τους νυν καλουμένους
Πανονίους. Πανόνιοι δε οι Βούλγαροι.

('Αρσενικόν.)

Παγκρατιασται, αθλητα , αγωνιστώ.
, Παιδοτρίβης. γυμναστής: παιδαγωγός:15 αλεί

πτης.

Παγετός, το ψύχος. εκ του πήσσω, το πηγνύω. Παίς. παρά το παίζω , παίσω, αποβολή του ω

Πάγουροι. παρά το ουρείν, ό εστι φυλάσσειν 4 παίς, φίλον γαρ τοϊς παισι το παίζειν, ή παρα

εν τοις πάγοις· πάγοι δε οι κρημνώδεις τόποι. το πάλλεσθα. ευκίνητος γαρ η ηλικία . ο δε

Παιαν. ύμνος αδόμενος εις 'Απόλλωνα επί αφέσει Ηρωδιανός · παρα το βαίειν γίνεται βαλς και

λοιμού , κατα την φλυαροκοπίαν των Ελλήνων. παίς κατα τροπήν του β εις π .

Παίς. απο ετών έ έως ετων 8'. παρά το παίζω. Παιδολετήρα. * παιδοφθόρον.

ΓΠαίονες. " γένος Λατίνον ή έθνος Θρακικόν. οι Παιγνημονέστατος των παιγνίων επιστήμων.

Thes. b . v:

4 . " Όψεον. μέρος του σώματος] Quid sibi ve- hunc sensum inesse oportet : .solent Hebraei

lit illud obcov , non intelligo.
totam hebdomaderm unius diei nonline σάββα.

5. 'οψίκιον] Obsequium. Vide Cangium. τα dicere. .

6 . "Obor. a pospálov ] Conf. Thom . et Moe- 14. Παγουροι – φυλάσσειν ] Εtymol. 646,

6 . et ani eum exscripsit Phauor. habent pro
ris ac not. ad Hesych .

7. 'Ofavoc ] Conf. Suidam et Suicerum in λάττεσθαι. Conf. Hesych. et Oppian. Hal. 1,

ν . 285.

8. τα γαρ όψώνια] Rom. VI , 23. 15. Παίονες] Vid. Eustath. 359 , 24 .

16. Παιδοτρίβης - παιδαγωγός ] In Codd.
9. "Όψεαι] Iliad. δ , ν . 353. al.

10. Όψείοντες ] lid. ξ, ν . 37. Conf. Apol· Α . Κ . duae erant glossae. Hesych. παιδοτρίβα .

lon . Lex . Homer, et Hesych . Eustath . 162 , g. γυμναστα : αλείπτα .

699 , 3. 17. Παΐs] Ειymol. 657, 38. sine nomine
Herodiani.

11. τα γαρ – όψείω] Ηaec omissa sunt in 18. Παιδολετήρα) Εadem glossa apud Sui

dam. Idein παιδολέτωρ dicitur apud Aeschyl, et
12. "Όψονται - σχώσιν - απολαύσωσιν] Ut Euripidem.

saepissime; non autem eo loco , qucm excitat, 19. Παιχνημονέστατος] Sic etiam in priori

Matth . V , 8 .
bus Suidae edilt. Kusterus e Codd . muiyunue

13. ' Όψε σαββάτων] Μatth. ΧΧVΙΙΙ, . Sed νέστατος. παιγνιήμων Atlienaeus VI , 26ι. C . ex

seguentia corrupta et obscurius dicta sunt. Leg. Herodoto . Legilur Lib . II. c . 173. Sic etiam

εσχάτη των ημερών , scil . της εβδομάδος. Reliquis apud Nostrum scribendum.

Cod. K .
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Πάϊς, ο παώς.

Παιδνός. » και ευγενής ή νεώτατος παίζ. παρά το

παίζω παιδνος, ως αλαπάζω αλαπαδνός. ούτω

Φίλων.

Παιήων. " και των θεών ιατρός. από του παύω

Παιών, και πλεονασμα του η Παιήων. . .

Παιπαλόεις. . ο τραχύς. κατα πλεονασμόν του
ο

π . παρά το αίπος , και σημαίνει το μέγα και

τραχύ, οδον · "

– αιπα ρέεθρα.23

γέγονε παιπαλόεις κατα πλεονασμόν του π .

Παλαιός, αρχαίος. και παλαιός άνθρωπος και η

αμαρτία , ώςπερ και νέος άνθρωπος η αγνεία

και αρετή.

Παλιγκάπηλος. » και το αυτο αγοράζων και πω
.

λων : ο μεταβολεύς. *

Παλίμβολος.26 ασύστατος, ακατάλληλος , ευ.

περίτρεπτος.

Παλίνoρσος.17 παρά το όρω , το ορμώ, όθεν

και το

" - εξώρετο θείος αοιδός.28

* γίνεται όνομα ορτος κα) παλίνoρτος. και έδει

δια του τ , ν' ή και πάλιν ωρμημένος. εγω δε

Φημι παλίνoρσος από του όρσω.

Πάλος, ο κληρος. παρα το πάλλω, επειδή ηνίκα

ανακληθωσιν " οι κληροι πάλλοντα .

Παλαμναίος.3° φονεύς ή ισχυρός. από του πάλη

και τη παλαίστρα επιμένειν και καρτερείν.

Παλαιφάτους. 31 αρχαίους, παλαιούς. μυθο.

λογείται , ότι οι παλαιοί άνθρωποι εκ δρυων και

λίθων εγένοντο. παλαιφάτους δε λέγειτους εκ

παλαιών χρόνων πεφημισμένους.

Παλινουμένω.3 αντί του όπισθεν ορμώντας.

Πανoμφαίω.33 παμφήμω. απο της ομφής.

Παντοδαπων. " παντοίων.

Πανούργος, ο Φρόνιμος. ή και ο πονηρός.

Πανώλης, και ολέθριος. και κλίνεται πανώλου, και

πανωλεθρος.

Πανημέριος, δι' όλης της ημέρας.

Πανόνιοι. οι Βούλγαροι.

Πανάποτμος. * άθλιος, δυστυχής.

Πανδερκής, και τα πάντα δρών.

Πανόπτης. πολυόφθαλμος.

Πανέφθoυ.18 έψητού και διαλελυμένου και υγρού

την φύσιν. Ηρόδοτος δε απέφθoυ. Ησίοδος

δε πανέφθoυ. γέγονε δε παρα το έψω, εψήσω, .

έψητός : ως αγάπω, αγαπήσω, αγαπητός και

τροπη του ψείς φ και πλεονασμα του 9 έφθη

τος, και εν συγκοπη έφθoς , και εν συνθέσει

πανεφθoς , πανέφθoυ.

Πάππα. προσφώνησις τιμητική των υιών προς

πατέρα. ούτω δε λέγεται παρα Συρακουσίοις

και πατηρ , πας,37 και κατα αναδιπλασιασμόν

του π πάππας.

του τ , ίν' η
Ττου όρσω.

ή ηνίκα
Πάπη

20. Παιδνός] Citatur h. gl. ad Ηesych. ν . 3ο. Παλαμναίος] Αlia tradit Etymol. 647 ,

Odyss. Φ , ν. 21. ω , ν . 337. 43. Conf. Harpocrat. Suid. et not. ad Hesych .

21. Παιήων] liad. ε, ν . 4οι. Ειymol. 657, In margine Cod. K . haec adscripta: παλαμναίοι

20. Hesych . Suid . γαρ λέγονται οι δια χειρός άνδρoφονούντες και μιαροί.

22. Παιπαλόεις] Conf. Etymol. 658 , 2 . 31. Παλαιφάτους] Vid. Εtymol. 647, 13. .

23. αιπα ρέεθρα) liad. 9 , ν. 369. Παλαιφάτου, ex Odyss. τ , ν. 163. Conf. He

24. παλαιός άνθρωπος] Roιn. VI, 6 . Coloss. Sycliium.

ΠΙ , 9 . 10. 32. Παλινο ρμένω] Α . παλινόρμω. Κ . παλιν

25, Παλιγκαπηλος ] Αristoplh. Plat. . 115η. ορμώσι. Παλινορμένω legitur liad . λ , ν. 326,

Vide ibi Spanhein. et Ηermsterlius. Conf. He- ώς όλεκον Τρωας παλινόρμένω. Ηuc respicilur.

sych. . Vid . Etymolog. 648 , 32. In fin . pro ógrew Tas

26. Παλίμβολος] Vide omnino Ηesychiam leg. ορμώντες.

et Ruhnken. ad Timaeum . 33. Πανoμφαίω] Iliad. 9 , τ . 25ο.

27 Παλίνoρσος] Εtymol. 648, 21. difert. 34. Παντοδαπων] Conf. Hesych.

άπαξ λεγόμ. Ιliad. γ , ν. 33. 35. Πανάποτμος Iliad. ω , ν . 255. 493.

28. εξώρετο θείος αοιδός] Ηaec nescio quis 36. Πανέφ9ου] Herod. 1, 5ο. Ηesiod. Scut.

dixerit. An Yespicitur Odyss. 9, V . 539. ώρορε ν . 208. Conf. Etymol. 65ο , 34.

διος αοιδός. 37. πατήρ, πάς] Sic etiam Etymol. 651 , 5.

. 29. ηνίκα ανακληθωσιν ] Εtymolog. 661 , 5. habet. Suidas: πατηρ πάπας. perperam. Vid.

ηνίκα αν κληθωσιν. quod melius placet . Eustath. 565 , 2.
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Παράσιτοι. οι κόλακες. Η φλύαροι ή κλοτζοκό-
ποι. 38 +

Παράφορος. ” μωρός. ή ο μανικός. κατάφωρος
δε μέγα .

Παρακείμενος, συμπληρούμενος ήδη, δια το πα

ρακείσθαι αυτή την συμπλήρωσιν.

Παρατατικός, και παρατεταμένος, και απλήρωτος,

ή ο παρα μικρόν, το

Παράφρων." ανόητος ή μαινόμενος.

Παραχαράκτης.** και διαστροφεύς.
Παραλογιστής, ο απατεών.

Παραγραπτους. νόθους, ξένους , και παρεγ

γράπτους. Η

Παραβύστω. αποκεκρυμμένω. εν παραβύστω

Παράουροι. * χαύνοι ή παραφύλακες.
Παρασάγγας.** είδος μέτρου περσικού και εστι

, στάδια τριάκοντα και δε σταθμος έχει μίλια

είκοσιοκτώ ήμισυ κατα Ηρόδοτος και Ξενοφών

τα.17

Παραλογισμός, απάτη λογισμού.

Παραπλήξ. και παράφρων.18 και παραπληγες οι

πεπληγμένοι τόποι και μη προςάντεις. »

Παραβλωπες. ° στραβοί. παρα τον βλέπω μέλ

λοντα , και τροπή του ε εις ο και εκτάσει

βλών:5' επειδή οι ικετεύοντες υπέρ του ελεεί

ραχαράττειν.

38. κλοτζοκόποι] Vide Cangium h . v. apte confert Kuhnius glossam Ηesychii : παρα .

' 39 . Παράφορος] Conf. Hesych. Lucian. I. γράψεται , ου παραδέξεται . Vide infra h. ν.

Vit. Auct. 552. I. Amor. 411 . Aelian. ΙΙΙ , 44. εν παραβύστω τόπω) Nisi allor , τόπο

42. etc . ex glossermate additum. Supra: έν παραβύστω

40. και παρα μικρόν] Suppl. παρεληλυθός. έν γωνία. Conf. Hesych. v. εν παραβ. ( ubi No

41. IIæpá @ pww] Sophocl. Electr . v . 472. ster citatur,) et rappuotoy. Syncs. de Insomn.

παράφρον έπος Euripid. Hippol. ν . 232. ε? τι τεράστιον γης ή θαλάσσης εν παραβύστω φύε.

42. Παραχαράκτης] Conf. Schol. Αristoph. τα τε και τρέφεται . Vide Suidam et Ηarpocrat.

Acharn. V. 516. Cangium V . παραχαράξιμος et 45. Παράουροι Αdde Lexicis. A . παρα ου.

Suicerum in Thes. Αpud Ηesychium est δια- ρεϊν . Citatur ad Ηesych. ν . παράορος. Cyrill.

στροφεύς , ή κατατρώκτης των εν τεθέντων νόμων. Νό- exp . παύλοι κκαι χαύνοι. Leg. φαύλοι και χ . scil.

μων bene habet, quamquam in Lex. Cyrilli, quo φύλακες,

Cangius usus est , [secus quam in Cod. Alberti) 46. Παρασάγγας] Conf. Suidam. Alberti ad

legitur των ευ τεθέντων νομισμάτων. [ A meo Cy- Hesych. ν. παρασάγγας post παραρυόμενον citat

rillo deest.] Saepius enim παραχαράττειν de le- non solum hanc glossam e Lex. Reg. Ms. sed

gibus dicitur. Synes. Εp. 5. το θείον δόγμα πα- addit etiam, in Lex. Ιoh. Zonarae Iegi caderm,

omissis tamen postremis, και δε σταθμός - Ξενο

* 43. Παραγράπτουυς – παρεγγραπτους ] Sic et - φώντα : infra tarmen suo loco legi V . σταθμός.

iam Suidas. A . bis παραγράπτους. Κ . sine di Sic noster infra. Ex quo intelligitur, Lex , Reg.

stinctione ξένους και παραγράπτους, quasi fragmen- Ms. et nostrum, id est Zonarae , non differre.

tum sit auctoris. Conf. Suidarn v. απεψηφίσατο. ( Plura diximus in Praefatione.] Nam pro είκο.

Verior autem scriptura mihi quidem videtur σιοκτώ ήμισυ Α . Κ . habent κη . Sed nota illa ,

παρέγγραπτος et παρεγγράφεσθαι . Vide Polluc. quae prou valet, omissa in Cod . quo usus erat

II , 55. 57. VΙΙΙ , 18. et 64. Lucian. II . Iou. Alberti . Conf. Cangiuum . μίλια .

Trag. 665. II . Bis Acc . 825. III . Adu. Ind. 119. 4 . Ηρόδοτον κα Ξενοφώντα] Conf. Hutchin

et saepius. Aeschin, fals . Legat. 339, 1. Reisk . son . ad Xenoph . Anab. 1, 2 , 19 . et Valckenar.

254. extrem. Αliud est enim παραγράφειν , et ad Ηerodot. V , 52. Vide nos infra v . στα

παρεγγράφειν , quod in uniuersum denotat scri- 9μός.

ptis seu tabulis publicis per fraudem aliqnid " 48. Παραπλήξ. και παράφρων] Schol. Αri

adscribere , ut apud Aeschin. c. Ctesiph . 464 , 1. stoph . Plut. v . 242. Cont. Suidam et' Hesych .

Recte igitur Suidas infra scribit παρέγγραπτον 49. παραπληγες – προσάντεις ] Οdyss. 1 , ν .

et παρεγγράπτους. Certe non Menuini ullo Ioco 418. 440. Vide ibi Schol . et quos Albert. laud.

παραγράφειν el παράγραπτον dici hoc sensu. Conf. ad Ηesych.

Casaub. ad Αthen. p . 18o. et Petit. de Leg. 50. Παράβλωπες] Iliad. ι, ν . 499.

Alt, 134 . Vitiose etiam apud Hesychium : nupe 5ι. βλώψ] Hactenus Etymol. 651, 42. Se

έγγραπτος νόθος " παραγεγραμμένος. Leg. παρεγγε - Quentia spectant ad locum Homeri laudatum,

γραμμένος. Saepius confunduntur a librariis. ubi Λιται dicuntur παραβλώσες οφθαλμώ. Conf.

Vid . ad Polluc. VIII , 18. et III, 55. ubi pon Eustath . 768, 5 .
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νοι φαίνεσθαι προςίασιν οικτρα τα σχήματα και
τας θέας αυτων έχοντες.

Παράρρητοι.12 παραμυθητικοί παραινετικοί.

Παραλλήλους, ακολούθους: εξίσου ομοίως. πα-

* ραλλήλους μεν βίους λεκτέον και άνδρας παραλ .

λήλους , ουκέτι δε κατά τας άλλας πτώσεις,

οδον · βίων παραλλήλων , ή εν τοις παραλλή

λοις βίοις. έτι δ' ήττον ενικως λεκτέον , παράλ.

ληλον βίον ' ουδέν γάρ έστιν αλληλον. μάλλον

ούν λεκτέον , εν τοις βίοις τοις παρ' αλλήλους

θεωρημένοις, και, των ανδρών των παρ' αλλή

λους » εξητασμένων. και Ελλάνικος τούτο ιστο

ρεί, εν τοις κατάλληλα, ουκ εν τοις καταλλή

λοις. εν μέντοι γεωμετρίαις συνήθως ήδη λέ

γεται παράλληλος ευθεία , και κύκλοις παραλ.

λήλοις. επισκέψασθαι δε χρή, εί το εκ παραλ

λήλου * είρητα υπό τινος των δοκίμων. εγω μεν

ουκ οίμαι . .

Παράδεισος.55 επειδή έμελλεν ο θεος εξ ορα-

της και αοράτου κτίσεως πλαστουργεί τον αν.

θρωπον κατ' οικείαν εικόνα τε και καθ' ομοίω.

• σιν , ώςπέρ τινα βασιλέα και άρχοντα πάσης

της γης και των εν αυτη, προκαθίστησιν αυτώ

οδον τι βασιλείον , έν & διαιτώμενος μακαρίαν

και πανολβίαν έζη ζωήν. και ούτος εστίν ο θείος

παράδεισος , θεού χερσίν εν εδεμ πεφυτευμέ

νος εδεμ δε τρυφή ερμηνεύεται εν τη ανατολή

μεν πάσης της γης υψηλότερος κείμενος , ευ

κραής δε και αέρι λεπτοτάτω και καθαριωτάτω

περιλαμπόμενος, φυτούς αειθαλέσι κομών, ευω

δίας πλήρης, Φωτός έμπλεως, ώρας πάσης αι.

σθητες και κάλλους υπερβαίνων έννοιαν. τινές

μεν ουν τον παράδεισον αισθητον έφαντάσθη.

σαν, έτεροι δε νοητόν πλην εμοίχε δοκεί , ώς

περ ο άνθρωπος αισθητός και νοητός άμα δε.
δημιούργητο , ούτω και το τούτου ιερώτατον τέ

μενος αισθητον άμα και νοητον και διπλην έχον

την έμφασιν. τω μεν σώματι εν τω θειοτάτω

χώρα και υπερκαλλεί , καθώς είρηται , αυλι

ζόμενος τη δε ψυχή εν υπερτέρω και ασυγ

κρίτω και περικαλλεστέρω τρόπω διατρίβων,

θεον έχων οίκον τον ένοικος, και αυτον έχων

ευκλεές περιβόλαιον, και την αυτου περιβεβλη

μένος χάριν , και του μόνου γλυκυτάτου καρ

που της αυτού θεωρίας κατατρυφών , ολα τις

άγγελος άλλος ταύτη τρεφόμενος· όπερ δη και

ξύλον ωνόμασται ζωής, ζωής γαρ θανάτω μη

διακοπτομένης η γλυκύτης της θείας μεθέξεις

τοις μεταλαμβάνουσι μεταδίδωσιν, και δη παν ξύ

λον ο θεός εκάλεσεν , από παντος ξύλου, φή

σας , του εν τω παραδείσω βρύσει φάγεσθαι. "

αυτος γάρ έστι το παν, εν ώ και δι' ου το παν

συνέστηκε. το δε της του καλού τε και κακού

γνώσεως ξύλον και της πολυσχεδούς θεωρίας

Η διάγνωσις. αύτη δε εστιν ή της οικείας φύσεως

επιδιάγνωσις , ήτις καλή μεν εν τοις τελείοις

και εν τη θεία θεωρία βεβιωκόσιν 8 εξ αυτής

την του δημιουργού μεγαλουργίαν δημοσιεύουσαν

τούς μή δεδιόσι μετάπτωσιν δια το εκ του χρό

νου εις έξιν τινα της τοιαύτης εληλακέναι θεω

ρίας : ου καλη δε τους νέοις έτι και την έφεσιν

λιχνοτέροις , ους δια το αβέβαιον της εν τω

κρείττονι διαμονής και τω μήπω παγίως ενεδρα

σθήναι τη του μόνου καλού προςεδρίξε ο η του

οικείου κηδεμονία σώματος προς εαυτην ανθέλ

κειν και περισπαν πέφυκεν. ούτω διπλών οίμαι

την παράδεισον . και αληθως οι θείοι πατέρες

παρέδωκαν, " είτε ούτως είτε ούτως διδάξαντες.

Γ .

1 ex aliis , sed
eployd, at

Gensuid52. Παραδόητου] Α . παράρητοι. Ιliad. 1, Τ .

522. v, v . 726 . Conf, Hesych. ct Suidam .

53 . των παρ' αλλήλους] A . D . παραλλήλους.
.

et sic statim post. Κ . παρ' αλλήλοις, scd post

παρ' αλλήλους. Ηoc verarm.

scenus enim ex aliis , ut plerumque , sua de

scripsit , non ex uno , sed e pluribus.

56. φάγεσθαι] Leg. φάγεσθε , ut Gen. II ,

17.
1

Ει sic ctiam Darnasc . 1. C. φάγεσθαι Suid.

57. πολυσχεδούς] D . πολυσχιδούς. Sic Parnasc.

58. βεβιωκόσιν] K . et Damasc. βεβηκόσιν.
Suidas βεβιωκ.54. εκ παραλλήλου ] Dixit Synesius ep. 139.

55 . Παράδεισος] Ηic articulms totidem ver -

bis legitur apud Suidam . Kuslerus notavit, eum

excerptum esse ex aliquo scriptore , qui nunc

non amplius exstet. Est antem descriptus ex

Ioh . Damase . de Fide Orthod. L . II. c. XI.

Conf. Basil. hom . XXX. de Paradiso. Dama

59. λιχνοτέροις] D. λιχνοτέραν. Εadem re

periuntur apud Gregor. Orat. XXXVIII. unde

depromta videntur. Ipse repetiit Gregor. Orat.

XXXXII.

6ο. προεδρία ] D . προσεδρεία.

61 . είτε – είτε Daunusc. οίτι , είτε .
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σε παράδεισος δε είρηται παρά το δεύσω, το βρέ-

χω, ρημα όνομα δεύσος, και παράδεισος τροπή
του υ εις ι. οι δέ φασιν παρα το δείσαν ποιεί

σθω, ό έστι των βοτανων συλλογήν.

Παρήορος. 3 παρηωρημένος τω σώματι, τουτέστιν

εκλελυμένος. λέγεται δε και ο εις μήκος εκτε-

ταμένος. αμφότερα από του αείρω, κατα απο-

βολην του τ άορος, και εκτάσει του α εις η

ήορος και παρήορος.

Παρθένιος, ο διδάσκων 4 και αποδεχόμενος την

παρθενίαν υπέρ τον γάμον. .

Παρθενοπίπης. ο περιβλεπόμενος τας γυναί-

μας, παρά το όπτω, οπτεύω, γίνεται οπίπης

και εν συνθέσει παρθενοπίπης. τα δε δια του

οπιπεύω δια του τι γράφεται, οίον παιδοπίπης,
γυναικoπίπης.

Παρθενώνες. τα μοναστήρια , τα ασκητήρια.

Παρείας. °' όφις ούτω καλούμενος. παρίας δε λί

θος , 88 τ .

Πάρνοπας. αγρίας μελίσσας.

Πάροινος, υβριστης, πλήκτης, ° μέθυσος· έκλυ.

τος. .

Πάροικος, και παρεπίδημος. "

Παρεπίδημος. διαβάτης : παροδίτης.72

Πάρεδρος, παρακαθήμενος.

Παρεισακτους. ” αλλοτρίους.
Παστός.

13570589 .Conf. Scher.permit.Vesp.sering

tatur existiman
t. conf. Polecane

62. παράδεισος] Εtymolog. 651, 45. Vid. : 67. Παρείας] Αristoph. Ρlut. v. 69o. Conf.

Kusterum ad Suidam . Hesych . quoque nupudeo Harpocration .

σος est τόπος ένυδρος ή εύνδρος , et Suidae δείσα 68. παρίας δε λίθος 1 Imo λιθου. Conf.

υγρασία. Ρraecipuam των παραδείσων notam posi- Suidam. "
tam fuisse in co , quod essent Ioca irrigua , et 69. Πάρνοπας] Κ . παρίοπας. Suidas: ακρί .

fontibus gratis amoena ac fertilia , plura testi- dos eidos o de cypics pericoais Illud verius, ut

monia docent. Vid . v . c. Diodor. Sic . Lib . II. aperte docent verba Aristoph . Vesp . v . 1302.

c . 13 . Theophrast. Lib . V . c . 9 . Nihilo minus Auib .' 589. Conf. Schol. Auib . 185.

tamén faciendum puto cum his , qui Persicae 7ο. Πάροινος - πλήκτης] 1. Τim. ΙΙΙ , 3 . μη

originis vocem esse existimant. Conf. not. ad πάροινον , μη πλήκτην , μη αισχροκερδή . Εadem

Hesych . ubi citatur Lex . Reg. Ms. et qui ibi junguntur Tit. I , 7 .

citantur. Add . Biel, in Thes. 1 . Πάροικος, και παρεπίδημος] Iunguntur Ge

63. Παρήορος] Scrib. παρήορος. Ιliad . 9 , ν. nes. ΧΧΙΙ , 4. 1 . Petr. 11 , 11. Contra Ηesych.

156 . Vide ibi Schol. et conf. Hesych . Etymol.
1 . et con Hesych. Εtvol. παρεπίδημος παροικος. Recte tamen Grotius di

653, 41 .
xit , diterre proprie παρεπιδημους ct παροίκους,

sic ut hi sint, qui sedem habeant extra patriam ,
64. Παρθένιος. ο διδάσκων] Sic etiam Pha

παρεπίδημοι , qui extra patrian Jeregrinentur . -
vorinus. Sed malim διασκών, παρθένιοι sunt cnium

Νeque tarmen παρεπίδημοι el ξένοι nihil differunt.
non solum qui ex virgine nati sunt aut virgi

Videntur potius παρεπίδημοι esse peregrini , qui
nem duxerunt , sed ctiam qui perpetuam augu per aliquot tempus aliquo loco cominorantur,

θενίαν exercent, atque a matrimonio abstinent.
Živou peregrini, jure ciuium non gaudentes , in

Posteriori significatione παρθένος , παρθενία et
uniuersum. Sic Eph. II , 19. ου ξένοι και πα.

παρθένιος passim apud Ρatres dicuntur . Pro παρ
ροικοι , άλλα συμπολίται των αγίων και οικείοι του

θένιος apud Suidain legitur παρθένειος. Reclius,
Geoü . Scd hacc non huius loci est uberius ex

inquit Κusterus, paulo post παρθένιος , per ι .
ponere.

Scd recte Suidas παρθένειον λέχος, quae sunt ex
* 72. διαβάτης " παροδίτης] Utramque vocean

Euripid . Troad . v. 671. Scilicet napfévios ct Fue
sensu tropico intelligendam puto , quo vita di

Skyscos non differunt eo sensn , quo dicuntur
citur παρεπιδημία. διαβάτης igitur , qui mare seu

ηδονή παρθένειος , παρθένεια πορεύματα, παρθένιον
fluuium trajicit , quod saepius de vita dicitur ,

πόδα , χορων παρθενίων , et al. Sed παρθένιοι (άν
item παροδίτης. Conf. Gataker. ad Antonin. III , 5 .

does significatione illa triplici per 7 scribuntur,
et II , 17 . Allegorice item Christianos nupoixous

nunquam, quantum sciam, παρθένειοι. Conf .
και παρεπιδημους νοcauit Petrus I. Ep. , 15.

Eustath . ad Iliad . a , v . 180 . conf. 2. Cor. V , 6 .] et Paulus ad Hebr. XI,

65. Παρθενοπίπης] Iliad . λ , ν . 385. Male
13. Aeschin. Dial. III , 3 . παρεπιδημία τις έστιν

Etymol. 651, 52. Πiad. γ. Ο βίος.

66. Παρθενωνες] Usum eccles. memorat. 3 . Παρεισακτους] Galat. ΙΙ , 4 , παρεισακτους

Vid. infra ν . παρθενεία. Kde a poús. Vide ibi Wetsten .

74. Στα
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Παστός. * παρά το πάσσειν και το ποικίλλειν. ή νοίας και διεστραμμένης τούτον κατέχων και

δια το εν αυτώ ημάς σιτείσθαι . παρα το πά- θεώ μεν πιστεύειν νομίζων, μετα κρίσεως δε και

σασθαι , και εστι φαγείν ή γεύσασθα . . . βουλήσεως τη προς θεον αυτού πίστει εναντίας.

Πάσσων. όνομα συγκριτικόν. ως παρα το βραδύς " ( Θηλυκόν.)

γίνεται βράων , ούτω και παρά το παχύς πάσ. Παγίς, ενέδρα. παρα το πήσσω , πηγές και πα

σων. γίς . ούτω Φίλων. 81

Πάππος, από της μικρών παίδων προσφωνήσεως. Παγασαι. πόλις.

" Ομηρος : 76 Παιπάλη. άλευρον λείον " ήν πασπάλην 88 λε.

ουδέ τι μιν παίδες ποτί γούνασι παππάζουσί. γομεν.

Πατραλοίας, και τον πατέρα τύπτων. άλοίω γαρ Παιδεία , η παίδευσις.

το τύπτω, αλύω δε το αδημονώ , ψιλόν. Παιδια δε, παίγνιον , ι .

Πατήρ. 7 όνομα πρός τι της ουσίας αυτο λεγό- Παιονία. χώρα.

μενον. πατηρ μεν ούν κυρίως είρητα αναίτιος ( Παιωνία, η πό - 33.

υπόστασις γεννητική αγέννητος. είρητα δε πα- Πακόρεια. πόλις.

τηρ ή ως πάντα τηρών, ή ως τους οικείους παί- Παλίωξις, η εξ υποστροφής των φευγόντων δίω

δας τηρών. διττω, δε λέγεται πατηρ ο θεός· ξις, όταν οι πρότερον φεύγοντες ύστερον πάλιν

φύσει και χάριτι. φύσει μεν του ιδίου και μο- , αυτοί διώκουσι θαρρήσαντες. γίνεται δε εκ του

νογενούς υιού, χάριτι δε και ημών. ως τό: 8εγώ πάλιν και του δίωξις [ παλινδίωξις ] και αποβολη

είπα, θεός έστι και υιοι υψίστου πάντες. του ν και του δ και κράσει των δύο ιι εις εν

Πατήρ. [ ο ημέτερος " ) είρηται παρά το πατεών και μακρον παλίωξις , ώςπερ Θέτιι: Θέτι. σημαί

εν τη συνουσία , «από μεταφοράς των αλόγων : νει δε την εκ β' δίωξιν 84 και φυγήν τους έναν

ζώων. ή παρα το σπείρω, σπατηρ και πατήρ. τίοις.

Πάτος. η οδός. . " Παλλάς, η Αθηνά. παρα το αναπεπλάσθω 85

Πατρόκλεις. κύριον. κλίνεται Πατροκλής Πα- εκ της κεφαλής του Διός. ή ότι Πάλλαντα ένα

τροκλέους , η κλητική Πατρόκλεες και ποιητι- των Γιγάντων απέκτεινεν. ή παρα το αεί κινη

κώς Πατρόκλεις. τον είναι την θεόν· η γαρ αυτη νοείται φρό

Παχύνους. την γνώσιν παχύς και ανόητος. . νησις. ή παρα το πάλλειν και κραδαίνειν το

Παγχερνίτης.8° τόπος και χώρα. δόρυ πολεμική γαρ ή θεός. ή δια το παλλο

Παράνομος. δ πεπιστευκως μεν εις θεον και τον μένην την καρδίαν του Διονύσου προσκομίσω 86

νόμον αυτου δεξαμενος , μετα φαύλης δε δια τω Διή.

74. Παστός] Pro usitat. παστάς. Conf. He

sych. v . παστάδες. Εtymol. 655 , 41. .

5 . πάσσειν] Iliad. η, ν. 126. πολέας δ' ενέ.

κασσεν άεθλους.

76 . "Ouneos Iliad. € , v . 408 . Etymolog.

656 , 2.

17. Πατήρ] Εadem leguntur in libell. de

Definit. Athanas. Opp. p . 243. D . Conf. Sui

cerum in Thes,

8 . εγώ είπα Psalm. LΧΧΧ , 6 .

19. Πατήρ. δ ημέτερος] Εtymol. 655 , 56.

8ο. Παγκερνίτης ] Suidas: Παγχενίτις. όνομα

χώρας. Legendum apud Nostrum: Παγχαιΐτης. το.

πικόν. κας Παγκαιϊτις χώρα. Sic etiam apud Sui -

dam corrigendum puto , donec regionem Παγχε.

νίτιν aliquis detexerit. Conf. Diodor . Sic. Lib.

V . C. 45. et Wessel. ad cap. 42. p. 364.

Τom. 11.

81. Φίλων] Εtymol. 646 , 43. sine nomine
Grammatici.

82. Παιπάλη - πασπάλην ] . bis πασπάλη.

Vide Hesych. et Suid . Etymol. 650, 4 . Schol.

Aristoph . Vesp. 91. et H . Steph . Ind .

83. Παιωνία. η πό - 1 In Cod. η κό, superscr.

π , quasi πο. quae vulgaris nota πόλεως. Sed ni

bil mihi constat de urbe Παιωνία . Nolui igitur

scribere róes. Imo potius cogitaui, scribendum

esse πόα. De herba παιωνία satis constat. .

84. την εκ β' δίωξιν] Α . εκ δύο . Perperam.

Leg. εκ δευτέρου. Εtymolog. 648, 45. Iliad. μ,

V . 21.

' 85. αναπεπλάσθαι ] Leg. αναπεπάλθαι. Εty

mol. 649, 52. Conf. Suidam, Eustath. 84, 35.

ct Schol. Iliad. α , ν. 200.

86. προσκομίσα ] Α . προκομίσω. Fabulam

copiose narrat Eudocia p . 322.

Ccccc

9 :
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Παλιγγενεσία.87 το εκ δευτέρου γεννηθήναι ή Παρα φύσιν.28 8 ο θεος ουκ εποίησεν, οίον έστιν

αναπλασθήναι. ή το άγιον βάπτισμα λέγεται. η αμαρτία και ο θάνατος.

Παλιλλoγία.88 η ταυτολογία. Παροιμία. ” λόγος απόκρυφος δι' ετέρου προδή

Πάλη. η παλαίστρα, από του πάλλεσθαι το σω- λως σημαινόμενος ή λόγος ωφέλιμος: καταχρη

. μα. πάλλει δε αντί του κινεί, δίφθογγον. στικώς δε παν διήγημα.

Παλινωδία. ή προτέρα ωδή ή η εναντία.89 ή Πάρεσις. έκλυσις.

δόγμα τους προτέροις εναντίον. Παροινία, η εκ του οίνου ύβρις. ή η παντοία

Παλάθαι. μάζα σύκων. αμαρτία.

Παλαιβίσκα. πόλις. Παρηορίησι.19ο ταίς έξω του ζυγού ηνίαις. και

Παλμισός, πόλις. παρηορίας τας ηνίας, υφ' άς ο τρίτος ίππος τη

Παλάμη. ° από του πάλλειν και κινείν και σείειν. ξυυοδία δέδεται. και ο μη κατα χώραν αραρυίας

ή ότι δι' αυτων πεπαλήμεθα και τεχνώμεθα. έχων τας φρένας, αλλ' αιωρουμένας.'

παλάμα γαρ α τέχνα . παρόσον δι' αυτών πολ . Παρθένος. παρα το θέειν την παιδικής ηλικίαν,

λα μοιόμεθα και διδασκόμεθα. ή παρά το θέειν τη μητρι, ή παρά τον θήσω

Παλίρροια . η άμπωτης. " μέλλοντα.

Πανήγυρις, θέατρον, εορτή, συνάθροισις. αγεί - γυναικά τε θήσατο μαζόν.

ρω, άγορις και άγυρις, και πανήγυρις, εις ήν γίνεται δηματικον όνομα θήνη, και μετα της

παντες αγείροντα . παρα προθέσεως παραλήνη και παρθένος. η

Πανόπαια. όρνις ούτω καλουμένη. περί ταύτην την ηλικίαν ούσα, καθ' ήν ώραν

Πανoνία. η Βουλγαρία . έχει εκθρέψαι και έκτησθαι μαζούς: τας γαρ

Πανσελήνου. πεντεκαιδεκατέας ” πεπληρωμένης. " μικρας παιδίσκας ου προςαγορεύομεν παρθένους,

Πανδήμου. δημοσίας.24 αλλά τας ήδη επί το γυναίκας μέλλειν εούσας.*

Πανδαισία. * τράπεζα πολυτελής, ή ευωχία. ο δε Ηρακλείδης παρ' ουδενός ουδέν λαβουσα

Παναλκους. ισχυρας, γενναίας, παντοδυνά- . εις έδνα. ή παρα το πυρ θανατουν. .

μου. εκ της παναλκούς χειρός . Παρρησία.' εξουσία • θάρρος. παρα το παν παρ

Παντευχία . η πανοπλία. δησία. έστι δε ου συγκοπή, άλλα τροπή.

Παμμήτωρ. η γη. από του τρέφειν πάντας. Παρευδοκίμησις. “ νίκη ή δόξα υπερβαίνουσα.

** και πολιαν τιθεί την παμμήτορα η χιών. Παραβολή.' ομοίωσις πραγμάτων. 1 ή το διήγη

Παμφαους. λαμπρας. ' μα. ως τό : 8έτου ημάς εις παραβολήν. και ο

133

87. Παλιγγενεσία ] Conf. Hesych. et Plia- . 99. Παροιμία] Conf. Suidam et Phauori

vorin , Postrema spectant Tit. III, 5 . ubi loû num .

τρον παλιγγενεσίας. 10ο. Παρηορίησι] κ . παρηορίησι sine T sub

88. Παλιλλoγία] A . παλληλογία. scripto. Supra ragrogos. Legitur lliad. 5, v. 152.

89. Παλινωδία - εναντία] Legendum , ut Παρηορίας Iliad . 9, ν. 87. Conf. Etymol. 653, 48.

apud Ηesychium: ωδή τη προτέραν εναντία. In 1 . αιωρουμένας] Α . αιρουμένας.

fine pro εναντίον Κ . ανόμοιον. 2. Παρθένος] Conf. Etymol. 654, 40.

90. Παλάμη] Εtymol. 647, 40. 3 . γυναίκα τε θήσατο μαζών] Iliad. ω , ν . 58.

91. άμπωτις] Αdde Suidae. 4 . μέλλειν εούσας] Εtymol. 1. C. ούτω Φιλό

92. Πανόπαια) Pro ανόπαια Odyss. α, ν . 320. ξενος · ο δε Ηρωδιανός.

93. πεντεκαιδεκατέας] Leg. πεντεκαιδεκαταίας. 5 . Παρρησία ] Εtymolog. 655 , 9. In fine

94. Πανδήμου. δημοσίας] Synes . cp. 1 . από apud hunc adde . Ηρωδιανός περί παθών.

της πανδήμου ρητορικής. 6 . Παρευδοκίμησις ] Addatur Lexicis. De

95. Πανδαισία ] Schol. Αristoph. Ρac. v. 564. notat autem παρευδοκιμείν laude et gloria ali

Conf. Harpocrat. Hesych. et Suidam . quem vincere. Vide Bergler. ad Alciphr. I.

96. Παναλκούς] Conf. Snicerun in Thes . ep. 39.

97. και πολιαν τιθεί] Poetae fragmentum 7 . Παραβολή] Conf. Suicerum in Thes.

esse videtur. Plauorinum et Suidam . .

98. Παρά φύσιν] Rom. I , 26. 8. έθον ημάς εις παραβολήν] Psalm. XLIII,16.
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,

δορές, ο Τού, πα.

Τωδης Φορα

αίνιγματώδης λόγος. και η τροπολογία. ως τό:

υιε ανθρώπου , είπε αυτούς την παραβολήν ταύ-

την• ο αετος ο μέγας και μεγαλοπτέρυγος. αετόν

ονομάσας τον βασιλέα των Ασσυρίων, και τον

τύπον, ως παρά τω Παύλω° περί του Αβρααμ

λέγετα : εν παραβολη αυτον εκομίσατο. ήγουν

τον Ισαάκ. ή

Παρεμβολή. στρατόπεδον.

Παράκοιτις, η παλλακή. ,

Παρατροπή. το έξω του δέοντος, ή μεταβολή. .

Πάρδαλις και πόρδαλις." ως λέγει ' Ωρος ο Μι-

λήσιος, παρά τον πόρον αυτής ποιείν μεθ' άλ.

ματος" πορευτική γάρ. παρδαλέη δε και παρδα
-

λή και η δορά, ή και πάρδαλις.

Παραψυχή. η παραμυθία.

Παρεια . α γνάθοι. τα μάγουλα.

Παρακαταθήκη. + το ενέχυρον. παρακαταθή.

κη πνευματική , η διδασκαλία , η νουθεσία.

Παρενθήκη. περίσσεια.

Παρολκήν." διατριβής, βραδυτητα, υπέρθεσιν.
Παραγραφή.16 παραγραφή εστιν απο του γρά-

φειν και εκβάλλειν τους φεύγοντας τον περί

των πραγμάτων αγώνα.

Παραδοξοποιΐα. θαυματοποιία.

Παραίφασις. ο παραλογισμός.

Παρειςάκτους. " αλλοτρίας, ξένας.

Πανσαγία. η πανοπλία. Ίσως από του σάκους

είρηται. ούτως εύρον εις τον Σέλευκον.18

+ Παροψίς. ” έστι δεκτικός πίναξ όψου. και τρυ.

βλίον δε τον πίνακά μοι νόει. Η

Παστείλη. η τελευταία ημέρα του ενιαυτού. πα.

στίλη δε το απόξυσμα της δοράς,1° και της

γαστρος η υδατώδης Φορα , ίωτα.

Παστάς, ο νυμφών.

Πατριαι. α φυλή.
Π .

Παύλας, αναπαύσεις.

+ Πάχνη. έστιν ολοπαγές ύδωρ, δι' άλλης υγράς

ύλης επί γης πεπηγυΐα .

Παμφίδων. κεράτων. " . .

Παρακαταθήκην. την χάριν του παναγίου

πνεύματος λέγει ο Απόστολος, ήν δια της χει.

ροτονίας εδέξατο ο Τιμόθεος. την παρακατα

θήκην φύλαξον. ή την εντολήν, ήν σοι δι' εμού

ο θεός παρέθετο. ή παραθήκην.1)

( Ουδέτερον.)

Παγκράτιον. ο αγών.

Ccccc 2

άλ.

αστα
ς
, ο

τάρδ
αλελ

έη

δε και

Παρε
λκή

. υπέρ

θήκην φυλετ
ο

ο Τιμόθε
ος
, ήν δια της για

Ezech . Lebt ? It supra ögo9. υιε ανθρώπου] Ezech. XVII , 2. 3. 20. Παστείλη - δοράς ] Sic etiam Suidas,

10. παρά τω Παύλο] ad Ηebr. ΧΙ, 19. . nisi quod legit δέρματος. παστείλην eadem ratio

11. Πάρδαλις και πόρδαλις] Vido supra όρ ne exponit Εtymol. 655, 48. γίνεται δε, inquit, -

χαμος et not. 6ι. εκ του πας και το τέλος. Ηanc mitto. Sed πα.

12. παρδαλέη δε και παρδαλή] Κ . να πορδα. στίλη sine ulla dubitatione mutandum in σπα.

λέη. perperam. Postrema ή και παρδαλις delen τίλη. Schol. Αristoph. Ρac. v . 48. σπατίλη, και

da puto , aut legendum παρδαλίς. ανθρωπίνη κόπρος, ή το απόξυσμα των βυρσών το

13. μάγουλα] Vide Cangium in Glossar. μικρόν, και εκβάλλεται υπό των σκυτέων. Dio Cass .

5. ν . XLVI, 5 . de stercore hum . Erotian.Galen . Lex .

14. Παρακαταθήκη] A . παραθήκη. Vid. in- Ηipp. περί της διαρροίας. Vide Foes. Occon.

fra παρακαταθήκην et conf. Phalorin. Hippocr.

' 15. Παρολκήν] Vide Bergler. ad Alciplir .
21. Παμφίδων. κεράτων] Toto coelo diffe

I. ep. 22.
runt, quae tradit Hesychius : huic sunt enim

16. Παραγραφή ] Vide Suidam et Ηarpo
Παμφίδες γυναίκες Αθήνησι, από Πάμφου γένος έχου

crat. et infra v . παραγράψεται.
Goy. Utraque glossa reperitur apud Phauorin .

17. Παρειάκτους ] Vide supra inter αρσε.
Mihi quidem de neutra quidquam constat.

νικά.

18. Πανσαγία – Σέλευκον] Totidem verbis 22. Παρακαταθήκην] 1. Τim. VI, 20. Conf.

Etymol. 650 , 52. Atque sic etiain H , Steph . 2. Τim. Ι, 12. 14. Vid. interpretes ad h. 1.

in Lexico suo Vet. Schol. Aristoph . Acharn . 23. ή παραθήκην] Sic enimin multis Codd.

V . 573, σάγη: το όπλον. και πανσαγία η πανοπλία, reperitur pro παρακαταθήκην. Ηerodot. VI, 3.

19. Παροψίς Vide Αthen. L . ΙΧ . p . 368. 86. ΙΧ , 44. Grammatici παρακαταθήκην Attics ,

Sed postrema quid sibi velint , non perspicio . vindicant. Conf. Oudendorp. ad Thom . Mag.

Forte sunt fragmentum versus politici, ad mo- p . 682. et VV. DD . ad Phrynich . p . 138. Moe

dum Pselli. rid . et Wass. ad Thucyd. II , 72.
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Πάθος.14 μεταποίησις τούδε τινος, ού ήν είτε επ’ Παλίντορα." εις τουπίσω τεινόμενα.

αγαθω είτε και άλλως. ή το μεταποιηθήναι δυ- Πάγιον.38 το εδραίων και ασφαλές.

νάμενον εις τούτο, και ουκ ήν πρότερον. πάθος Παλίλλογα παλισύλλεκτα, εκ δευτέρου πάλιν

εστι δύναμις , καθ' ήν παθητικοί γενόμεθα. . συλλεγόμενα. παρα το πάλιν και το λέγω, το

Πάθος. έστι ψυχής κίνησις άλογος δι' υπόληψιν

• κακού ή αγαθού. Πάμφορον, πολύκαρπον.

Παιώνειον.25 φάρμακον του Παίωνος.
Πάμφιλον. τόπος .

Παιπαλόεν. τραχύ.
Παναρμόνιον. έμμελέστατον.

Παννύχιον. * δι' όλης της νυκτός.
Πάθος. κίνησις εξ ενεργείας ετέρου εις έτερον,

* 1 Πανδούριον. » μάχαιρα σφακτική. ή είδος μου
την μεν αρχήν έχον έν τα ποιoύντι, το δε τέλος

σικόν '' είδος κιθάρας.Η
εν τω πάσχοντι.

Πανδοχείον. ° ουκ εν τω και πανδοχείον. και με.

Παλίμψημον. και βλάσφημον. το παλίμψημον λανοδόκον , και τα όμοια ούτως. τον δε μοχλον

δόγμα. εν τώ και και Αττικοί και Δωριείς και Ίωνες

Παλαιόν. αρχαιών. πλην 'Ανακρέοντος· ουτος δε μόνος σχεδόν το

Παλαιγενές, πρεσβύτερον. κ. [Ζηνόδοτος δέ· και ου μoκλον έν ούρησι δί

Πάλαιρον. τόπος. ζησι βαλων ήσυχος καθεύδει. και ο σχινδαλ.

Παλαμήδειον 7 έπος, το του Παλαμήδους. " μος εν τω χ .]

Παλιμπετές.18 το οπισθόρμητον. παρά το έμ- Παρώνυμον. το από τινος έχουν την προσηγορίαν.

παλιν πεσείν. . ως εκ της δικαιοσύνης δίκαιος.

+ Παλίνδορον. 9 το ειργασμένον δέρμα. Η Πανύστατον. πάντων έσχατον.

Παλισύλλεκτον. εξ ου ψευδές° ή μεταμελητόν. Πάναγρα. 37 τα δίκτυα. απο του τα πάντα

Παλινάγρετον. είς τουπίσω ληπτόν . αγρεύειν. :

24. Πάθος] Conf. Ιoh. Damasc. de Fid. tinet potius ad sequ. παλινάγρετον , et legendum:

Orthod. ΙΙ, 22. Ex eodem sunt, quae leguntur παλινάγρετον εις τουπίσω ληπτόν. παλισύλλεκτον.

' statim post παιπαλόεν. [del. εξ ου ψευδές ή μεταμελητόν. και Scil. in men

25 . Παιώνειον] Reclius παιώνιον , ut apud te habuit locum liad. α , ν. 526.

Hesych . - ου γαρ εμον παλινάγρετον , ουδ' απατηλον

26. Παλίμνημον] Vide not. ad Ηesych. et ουδ' ατελεύτητών γ ο , τι κεν κεφαλή κατα

Suicer. in Thes. Commode Suidas et Photius νεύσω.

Lex. Ms. addunt παλίμψημα , . . εναντία . Εst Ηesych. παλινάγρετον – μεταμελητών. Conf. Eu

enim propric oratio priori contraria. Sic Eu - stath . 144 , 10 .

ripid. Ιon. V . 1ο96. dicitur παλίμφαμος αοιδα. 3ι . Παλίντορα] Leg. παλίντονα , ex Iliad.

Similiter παλίγγλωσσος cst δύσφημος. 9, ν . 266. και , ν . 459. Conf. Herodot. VΙΙ, 69.

27. Παλαμήδειον] Α . παλαιμήδειον. ibique Wessel. Hesych . et Eustath , 375 , 10 .

28. Παλιμπετές ] Iliad. π , ν . 395. Odyss. 32. Πάγιον ] Deest h . gl. a Cod. Κ .

1 , ν . 27. 33. Παλίλλογα] liad. α, ν. 126. A . παλ .

" 29. Παλίνδορον] Scribendum forte παλιν- λίλογα.

δόριον. Polluci παλινδόρια VI, 164. sunt τα πα- 34. Παννύχιον] Iliad. β , ν. 24. 6ι.

λαια καττύματα. Νοn nmulandus enim ibi ac 35. Πανδούριον] Suidae πανδούρα est μάχαι

centus , meo quidein judicio ; quamquam etiam ρα κρεωκόπος. Ηesychio autem πανδούρα ct παν

apud Ηesychium legitur : παλινδορία: το σκύτος. δονρίς όργανον μουσικών. Vide ibi not. ct Athe

Aperte enim idem VII, 82, τα δ' επιρραπτόμενα, nae. p. 183. 184. Polluc. IV, 6ο.

παλινδόρια. Sed Plato Comicus παλινδορίαν dixit. 36. Πανδοχείον ] Conf. Ρhrynich. Thom.

Nihil tamen mutandum. Verum nostro παλιν Mag. et Phauorinum de h . v . et Etymol. 282, I.

δόριον dici videtur coriam denuo snactuum , nisi Sed sequentia, quae noster affert, μοχλός, σχιν

pro ειργασμένον legendum επιρραπτόμενον. δαλμός , aliena sunt.

3ο. Παλισύλλεκτον. εξ ου ψευδες Ηaec sen- 37. Πάναγρα] Usus est Ηomer . Πiad. 1,

su carent. Forte leg. παλισύλλεκτον εξόν. ψευδες ν. 487. Oppian. II. Halieut.. V, 83. Conf. He

ή μεταμελητών. Sed, nisi fallor, tota glossa per - sych. et Hemsterhus. ad Ρolluc. Χ , 132.

Some 3.

conf .sed Etyunc
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Πάνιον. τόπος.38 [ Πάνειον δε, το Γερον,9] και Παρώνυμον. το παρ' όνομα ποιηθέν. οίον θέων,

δεύμα το του Πανος, δίφθογγον. τρύφων. και το εκ συμβεβηκότος καλούμενον.

Παρανάλωμα, αφανισμός. 1 Παρήίον. και το περί τας παρειας όν χαλινάριον.

Πανάψιον. " το οιονεί λαμπρος και πανόρατον Παρθενεία.14 τα μοναστήρια, και παρθενωνες.

και επιφανές. ούτως 'Αρίσταρχος.
Πολυμη λόγος από τον κ . άστο νου και παρθενοκομεία , τα επιμελουμενα των παρ

επί το καθόλου.

Παράδειγμα, όταν υπάρχει κατηγορία είς τινα, 11
» Παρίσθμια.15 τα περί τον φάρυγγα. δια το πε.

. και δι' εκείνου ουδ' άλλος πιστούτα. ως το· ου
ρικείσθαι τω ισθμω. ισθμος δέ εστι τόπος στε.

νος, δι' ου τενται τα εσθιόμενα και πινόμενα.
δεί δoθηνα Αισχίνη χρήματα. και γαρ Πεισί

[ ή παρα το ένα την πνοήν. λέγονται δε και

στρατος λαβών έτυράννησεν. 1
αντιάδες απο του αντικείσθαι αλλήλων.]

Παράδειγμα. εικών χαρακτηρ έννοιαν έχων

αίσθητου πράγματος. Ιστέον δε , ότι άλλο πα- Πάσχα. διάβασις ερμηνεύεται. πάσχα και η .

ράδειγμα και άλλο παραβολή. και παράδειγμα προς τον ανθρώπινον του νου λόγου διάβασις. "

μέν έστιν , όταν αντιπαραθή τις όμοιον ομοίων, Πατρώον έδαφος. η πατρώα γη.

οιον άλόγω λογικόν. " ή παράδειγμα έστι λόγος Πατρότατον. προϋπάρχον. και πατρότης επί

απο των καθ' έκαστα επί τα καθόλου. ή δεί θηλυκού . πατρότης κατά Πλάτωνα 17 προϋπαρ

ξις πιστουμένη το μερικον δια μερικου ομοίου. Η ξις υιότητος. η δε εκκλησία συνύπαρκτον και

Παραίρημα. αφαίρημα. συνάναρχον λέγει τον υιον τω πατρί προ των

Παρεκτικόν. χορηγητικόν. αιώνων. ταύτα και τα τοιαύτα καλώς ο θεοφό.

+ Παρθένιον. όνομα όρους. Η ρος Βασίλειος18επιστάμενος φησί προς 'Αμφι

Παρνήθιον. όρος. λόχιον. φύσις δε και ουσία εν τοις εκκλησια.

Παραιτόνιον. [ τόπος.] στικούς δόγμασιν έν τι έστιν. ειπων δε ο πατήρ » .

Παρατήρημα. επιτήρησις . εν τοις εκκλησιαστικούς , εσήμανεν , ότι εν τοις

Παραδοξον. θαυμαστόν. Ελληνικούς ουχ έν τι ουσία και φύσις. δια του.

Παράλληλον. ακόλουθον, εξ ίσου , όμοιον. το και Κλήμης, ο πολύς εν φιλοσοφία και γνώ

Παραπέτασμα. το διακονικον, το παρακά σει , πεποίηκεν ιδιάζοντας όρους εκκλησιαστι

λυμμα. κων δογμάτων και φοιτητης και θρέμμα γνή

38. Πάνιον. τόπος] Suidas: όνομα τόπου, ένθα

και κάστρον παρα αιγιαλό, και λέγεται Πάνιον , προς

τοϊς της Ηρακλείας μέρεσι. Sed de lhoc Panio,

loco , in quo castellam in litore, nihil mihi con -

stat. De Panio autem , in quo fontes lordanis,

satis constat. Ioseph . Bell. Iud. III, 18. et Steph .

Byz. v . Πανία.

Τhes. h. v . et Spanhem. ad Αristoph. Ran. ν.

969.

43. Παρήίον] Iliad. δ, ν . 142. παρήίον έμ

Mercy Conwy.

. 44. Παρθενεία] Vide supra παρθενώνες.

45. Παρίσθμια ] Εtymol. 654 , 3 . Hero

dianum appellat.

39. Πάνειον - τερον] Reclius scribatur Πα-

verov, ut IIxysīk, Lupercalia . Ilxvzrov derude pro IIc

yıxóv . Ilúverov tainen scribitur, sed vitiose, apud

Aenean Poliorc. C. 27. Vitle ibi Casaub. p.

1765. Conf. Cangiun v. Πάνειον. -

40. FIανόψιον] Α . πανόψειον. liad. ¢ , ν . 397.

Vide ibi Schol. Venet. Conf. Hesycli. el Ειy -

molog. 65ο , 30.

41. οίον αλόγο λογικόν) Imo λογικών λογική.

Supplendum e Suida: παραβολή δε, όταν ανόμοιον

ανομοίω , ως αλόγο λογικόν.

42. Παραπέτασμα. το διακονικών ] Scilicet ,

- quod alicui rei occultandae inscruit, tropice,

ut πονηρίας παραπέτασμα et al . Vide Suicer.

46. προς τον - διάβασις] Sic etiam Phantor.

Sacpissime enim pascha mctaphorice dicunt Pa

tres. Cyrill. Alex. II, in Exod. nórxu to decc. "

βατήριον· διαβαίνομεν γαρ από της εν κόσμω ζωής

εις την θεοφιλή πολιτείαν. ' Conf. Clem. Αlex.

Stroin. II . C . ΙΙ. p . 165. init.

47. κατά Πλάτωνα) Αpud Ρlatonem illam

vocem , Patribus usitatissimam , occurrere non

memini.

18. ο θεοφόρος Βασίλειος] Κ . και θεοφόρος βα.

σιλεύς.

49. είπαν δε ο πατήρ] A . D . έν τοϊς εκκλη

σιαστικούς δε είπων εσήμανε». Reuocaui ο πατήρ

ex Cod. Κ.

tres: Cyril ."án paschametapho
r

etiam Phanor.
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σιoν υπάρχων των αγίων Αποστόλων Πέτρου κατα αναδιπλασιασμον παιφάσσειν, προσθέσει

και Παύλου μάλιστα του πανσόφου και ακού- ομοίως του τ.]

σας αυτού αποβαλλομένου και μυσαττομένου Πάλλειν, αντί του κινείν.

και καθυβρίζοντας την Ελληνικής Φιλοσοφίαν. Παλάττω. μολύνω.

Παύρα. ολίγα. παρα το παύω ρημα, παυρος, Παλάσσετο. " έμολύνετο. εβρέχετο. παλάσσω.

ο ταχύς και δι' ολίγων ρημάτων του παύεσθαι το δε πάλλων, και σημαίνει το βρέχω, γίνεται παρά

αφιστάμενος. [ ή και μη έχων μέχρι πολλου δια- το άλλω. εν γαρ τη βροχή άλλονται τα εκ της

τελεϊν , αλλά ταχέως παυόμενος. ] γης ύδατα. ωραύτως δε και το κινώ. εκ δε του

Πάχετον. " παχύτερον. κατα συγκοπήν του ο παλάσσω, το μολύνω και βρέχω, γίνεται πη

και του ρ. λος, η βεβρεγμένη γη.

Παρ' 8. το όσον δήποτε μικρόν.32 και ο Από- + Παλεύσει.358 απατήσει. Η

στολος•33 παρ' δ'ευηγγελισάμην υμίν , ανάθε. Παλινδρομεϊν. εις τουπίσω υποστρέφειν.

μα έστω. Παλισσυτω. είς τουπίσω ορμώ.

Παντελές. το τέλειον. + ' Απόστολος" όθεν και Παλιμπλαγχθέντας. 9 σημαίνει το απλώς

σώζειν εις το παντελές δύναται τους προςερ πλανηθέντας, γίνεται παρά το πελάζω, το πλα

χομένους. νω και απατώ, κατά συγκοπήν πλάζω. έστι δε

( Ρήμα.) μετοχή, σημαίνει και το αποκρουσθέντας.

Παίει. τύπτει. Παλύνω.°° ως μέν 'Απίων, το μολύνειν και βρέ

Παίειν. το τύπτειν και το ίστασθαι της ορμής.34 χειν. άμεινον δε το λευκαίνειν. παρα την πα

παρ' δ και παύλα. Η λην , ήν οι ' Αττικοι πασπάλην λέγουσι. ση.

Παιανιζόντων. υμνούντων, ψαλλόντων. μαίνει δε το λεπτομερέστατον και του αλεύρου .

+ Παιστέον, το πρακτέον.* + Παλαίω. παρα το πάλλω, το σείω.

Παιφάσσειν. 56 ενθουσιωδώς ορμάν. έστι ρήμα Παμφαίνησιν.63 έχει το 1 προςγεγραμμένον

φώ και δηλοί το φαίνω. [ παράγωγον φάσω, και κατα την παραλήγουσαν. έστι δε εαν παμφαί

1 )

qua preme,whyet remien noch viele
n

Simi

5ο. Παύρα] Εtymol. 656 , 31. · cxstant, nulla reperiuntur exempla illius signi

. 5ι. Πάχετον] Schol . Odyss . 9 , ν . 187. ficationis , nimirum medendi [ vid. Schol. Αri

Conf. Hesych. et Etymol. 656 , 63. stoph . Plut. v . 636 .] et sedandi, tamen jure de

52. Παρ' ό. το όσον δήποτε μικρόν] Inepte. fenditur, in Lexicis et Schol. seruata. Ut igitur

Locus exstat Galat. I , 8 . ubi tamen legitur παύεσθαι est ένδούναι, ita etiam παίεσθαι : et παίειν,

ευηγγελισάμεθα . sedare, opprimere impetum . Conf. Hemsterhus.

53. Απόστολος] Ηebr. VΙΙ , 25. ad Lennep. Etymolog. L . Gr. ν . Παιάν .

54. Παίειν – το ίστασθαι της ορμής] Simi 55. Παιστέον. το πρακτέον] Addendum Le

liter Hesychius : Παίσατε – και ενίοτε δε επί του xicis. Schol. Αristoph. Acharn. v . 686. καίει»

ένδοτε . Scilicet παειν et παίειν significant premere, λέγουσι το παν οτιούν συντόνως ποιείν.

ex qua premendi significatione proflnunt reli 56. Παιφάσσειν] Εtymol. 658 , 13. Legi

quae : pulsandi , feriendi s. percutiendi , alendi, tur Iliad. B , v . 450. 4 , v. 803.

curandi , unde παιων, et παιέω, παιήων , sedandi, 57. Παλάσσετο] Iliad. ε, ν. 100. Εtymol.

opprimendi [παύειν] , unde παιαν , [από του παύειν 648 , 1Ι. Conf. Hesych. ν . παλάξαι.

secundum Etymol.] : sed etiam contraria urgen 58. Παλεύει] Lycophr . ν . 405. Conf. He

di, opus premendi, incumbendi in rem , ut sych . Suid . et Schol. Aristoph . Auib . v . 1083.

παίειν εις τάχος , et Νoster statim post : παιστέον : 59. Παλιμπλαγχθέντας] liad. α, ν. 59. coll .

πρακτέον. Errat igitur Etymol . 517, 6. negans Od. ν , ν . 5 .

futurum a παίω fieri παύσω , quod illud non sit 6ο. Παλύνω] Εtymol. 65ο, 1. Conf. Apol

a πάω, quamquam recte negat, παύσω esse a παίω, Ιon. Lex. Ηom. Spectatur Iliad. κ , ν . η .

at jure eunι castigauerit Sylburg. 119 , 20, 354, . 6ι. πάλην] Α . πάλιν. Αη παλίνην, ut Εty

15. Inepte etiam Eustath. 137, 45. 138, 6. di- molog. ?

cit, παίειν, το θεραπεύειν, esse παρα το παύω, τρο 62. λεπτομερέστατον] D . λεπτομερές.

πη του ν εις ι . Utrumque enim a πάω. Ιtaque 63. Παμφαίνησιν] liad. ι, ν. 6. Deest και

quamquam apud scriptores, qui nunc quidem Cod. K .
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και νω και το τρίτον εαν παμφαίνη, κατ' έκτασιν

της σι συλλαβής παμφαίνησι μετα του τ.

Παμφαλων. * σημαίνει το επιφέρεσθαι και πε.

ριβλέπεσθαι παντί. οδον :

πόλλ' έπιπαμφαλόωντες. 15

είρηται παρά το τα Φάη ώδε κακείσε άλλε.

σθαι. φαω και παμφω και πλεονασμα του και

παμφαλώ.
.

Παρέδωκεν. αντί του συγκεχώρηκε και είασεν.

'Απόστολος: 65 παρέδωκεν αυτούς εις αδόκιμον

νουν.

Παραζηλουν. το ερεθίζειν και παραθώγειν [και

κινείν] εις ζηλοτυπίαν. όποιον το 67 αυτοι

παρεζήλωσάν με επ' ου θεω. τουτέστιν εκίνη-

σαν εν εμοί ζήλον και οίον [είς] οργήν με ηρέ-

θισαν ειδωλολατρoύντες.

Παραπαίοντες. ληρούντες , παραφρονούντες.

Παρωθούντες. εκβάλλοντες.

Παρωσάμενος. απειθήσας. 8 ή αποδιώξας.

Παροισθέντ.. ? αντί του παρενεχθέντι.

Παρεζόμενος. ” παρακαθήμενος.

Παρήσθαι. καθέζεσθια.

Παραβληθησόμενος. " συγκριθησόμενος.

Παρασυνεβλήθην.78 ώμοιώθην.

Παρωχηκότων. αντί του παρελθόντων , παρελη

λυθότων.

Παρακεκλημένοι. " αντί του παρακληθέντες.

Παραρρυείς. " αντί του πέρασυρείς.

Παραβρυωμεν. * εκπέσωμεν.

Παρακεκομμένος. * έξεστηκώς, μαινόμενος.

Για τσιμένας. " παραλελυμένας.

Παροιστρήσαντες, αμαρτήσαντες. "

Παροιστρώσα. * οίστρο μαινομένη.

Παρεωραμένη.8° καταφρονηθείσα.

Παραθώγειν. ακονών , διεγείρειν.

Παρηκεν. 81 είασε , κατέλειψε.

Παρίημι, καταλιμπάνω.

Παρεγγυα. ** παραγγέλλει.

Παροξύνει. ” προτρέπετα .

Παρείθη. 84 ελάθη.

Παριππεύσας.* παραδραμών. παρίππευσε χρό
- νος πολύς. δο

Παραπικραίνειν. παροξύνειν , παροργίζειν.

Παρωρείτο, εκρεμάτο. παρηώρητο δε η.

" Ο .

64. Παμφαλων ] Leg. παμφαλαν. Conf. 17 . Παρειμένας] Ηebr. ΧΙΙ, 12. τας παρειμένας ,

Etymol. 16 . " χείρας και τα παραλελυμένα γόνατα. Conf. Hesych.

* 65. πόλλ' έπιπαμφαλόωντες] Apollon. II, V.ε5 ) Apollon. I , V. 78. Παροιστρήσαντες. αμαρτήσαντες] Sensils

127. Conf. ibi Schol. Add. Lycophr. v. 1433. loci, non autem verbi significatio redditur. For

66. Απόστολος] Rom. I , 24. * te enim respicit locum , in quo homines immo

67. αυτοί παρεζήλωσάν με] Deuteron. XXXII, rigeri et pessime viuentes dicuntur augalotgý

2 . conf. ΧΧΧΙΟ, 21. Rom. Χ , 19. Vid. Cyrill . σαντες. Vide not. seqι. .

Lex. Ms. apud Biel. Meas Cyrillus tantum us 79. Παροιστρωσα] Hos. IV, 17. ως δάμαλις

que ad ζηλοτυπίαν. παροιστρώσα παροίστρησεν Ισραήλ. Sacpissinιe au

* 68. Παρωσάμενος, απειθήσας] Scrib. απωθή. tem μαίνεσθαι dicuntur Israelitae οι αμαρτάνον

σας. Conf. Hesych. et Suidam. TES , inprimis quum ad idolorum cultum dela

69. Παροισθέντι] Idein Ηesycli . Suid. et buntur . Conf. Hesychium.

Phot. Lex. Ms. Κ. παροισθέντες. " 8ο. Παρεωραμένη] Naham. 1ΙΙ , 11.

το. Παρεζόμενος) liad. ε , ν. 889. 8ι . Παρηκεν] Α . παρεΐκε. Conf. Hesychium

71. Παραβληθησόμενος] Ealem glossa er - et infra παρήκασι.

slat etiam apud Hesych . ct Suidam . 82. Παρεγγυά ] Vide Suidam et Ηesych.

72. Παρασυνεβλήθηνή Melim παρασυνεβλήθη, 83. Παροξύνει] Α . παροξύνεται.

ut Hesyclı. ex Psalm . XLVIII , 12. 21. 84. Παρείτη] Iliadl. 4, ν. 868. Conf. He

13. Παρακεκλημένοι] Psalm. CΧΧV, I. Conf. syclium.

- Hesych . 85. Παριππεύσας] Vide Suidam et Ηesych.

74. Παραρρυείς ] Α . παραδρύεις. Αη leg. 86. πα ρίππευσε χρόνος πολύς] Nescio, cuills

su padevil's cx Prouerb . III, 21. utHesych . Conf. sit hoc fragmentum . Dicitur autem ngTTEVELY

Biel. h . v . Sed conf. H . Steph . Ind. neutraliter et actiue. Nonnus ad loh . XIX , 28.

75. Παραρρυωμεν] Ηebr . II, 1. Conf. Els πάντα παριππεύσαντα νοήσας. ct V , 5 . τρείς δεκά

ner . Obseru. et Bos. Exercit. ad l . ). δας παριππεύσας ένα νούσω.

76. Παρακεκομμένος] Conf. Hesych. et Sui- 87 . παρεώρητο] Herodian. III , 11 , 4. ποι
dam .

σχώρητο αυτό ξίφος.
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Παρωδήκει.88 έξω των γεγραμμένων είπε. .

Παρήκασι. παρήλθον. ” παρείκασι δε αντί του

παρέπεμψαν, δίφθογγον.
Παρείκοι. αρμόζοι. εκ του παρείχοντος. "

Παρενείρειν. συνειςπλέκειν. συνεισβάλλειν.

Παραθέει. παρατρέχει.

Παραμείψας, παραλλάξας.

Παρατροχασαι. αντί του παραδραμείν.

Παρασπονδήσας. τας συνθήκας παραβάς.

Παρατάσσεται . " πολεμεί , οπλίζεται .

Παρεγγυατα . διδάσκει. εντέλλεται .

Παραβαλείς. πλησιάσεις , ή παραθήσεις.

Παρευημερηθείς. * παροραθείς.

Παράτεινον. * εξάπλωσον. πλάτυνον.

Παροχετεύει. όταν από ετέρου υδρηγού εις έτε

ρον εμβάλη. 26

Παραγράφεται. επιζημιοϊ.97 εξουθενεί.

Παραγράψεται. ου παραδέξεται .18

Παραιτείται. αποβάλλετα. ”

Παραιτούμαι σε, και παρητήσατο αυτόν, και
παρητήσατο το πράγμα δε, ου δεί λέγειν.198.

αλλ' οιον· ότι παραιτούμαι σε συγγνώμην έχειν,

και παραιτούμαι σε μη χαλεπαίνειν. Ξενοφων »!

τους μεν θεούς παραιτήση συγγνώμονάς σοι εί

να . λέγουσι δε επί του αυτού του παρίεμαι.

Παραι

πλησ
ιά

εντέ
λλετ

α
.

Μάρε
υημε

ρη

88. Παρωδήκει] Suidas: άλλην ήσαν ωδήν. mi - citur tamen παραιτείσθαι γυναίκα . Vide statim

nas recte. Sensus nostri est : verbis usus est post.

alio consilio [ et mutatis] , qualm ab altero scri- 100. Παραιτούμαι σε, και παρητήσατο αυτος.

pta erant. και παρητήσατο το πράγμα δε , ου δεί λέγειν] In

89. Παρήκασι. παρήλθον] Conf. Hesych. v . Codd. Α . Κ . sic : παρητήσατο το πραγμα ου δ.

παρήκεν. λέγειν. D . και παρητήσατο δε το πράγμα. In Ca

90. Παρείκοι. αρμόζοι. εκ του παρείχοντος] Κ . dice, ex quo hanc Zonarae glossam dedit Val

παρείκει αρμόζει. Male. Sensus est: [εί s. όπου] ckenar . ad Ηerodot. V , 33. παραιτούμαι σε

παρείκοι , si commodum fuerit , si liceat per παρητήσατο το πραγμα και παρητήσατο αυτόν ου δεν

alterum . Exempla dabit Suidas. λέγειν. Ηaec lectio quoniam sententiam prodit

91. Παρατάσσετα ] Conf. Hesychium. In aperte falsam, recepi δε ex . Cod. 1) . sed posui

meo Cyrillo non legitur. post πράγμα. Sententia enim esse potest du

92. Παρεγγυάται ] Supra παρεγγυά . plex , aut de constructione aut de significatio

93. Παραβαλείς] Prouerb. 11 , 2 . παραβα. ne του παραιτείσθαι. De constructione: παραι .

λείς καρδίαν σου εις σύνεσιν. Conf. Hesych. TETofou non conjungi cum gemino accusatiuo ,

. 94. Παρευημερηθείς] Εx Philone in Flacc. et personae , et rei, sed cum infinitiuo. Con

969. D . ίνα μη παρευημερηθείς και της χώρας ηγεμών iungitur autem, sed rarius , ut apud Εuripid,

άδοξη. Albert. ad Ηesych. Spaniem. ad Callim. Iphig. Aul. v . 685. σε παραιτούμα τάδε. De ipsa

b. in Cerer . v. 136. significatione: non dici παραιτείσθαι το πράγμα,

95. Παράτεινον] Psalm. XXXV , 11. πα. hoc sensu , quo statim post negatur dici pro

ράτεινον το έλεός σου τοϊς γινώσκονσί σε. a gyeño hoy. Atque hoc voluissc sibi anctorem

96. εμβέλη] K . εμβάλλει. glossae arbitror. Conf. sequ.

97. Παραγράφεται . επιζημιοϊ ] Ηesych. εκ. . 1 . Ξενοφών] Memorabil. II , 2 . 14. ubi

βάλλεται, sed statim post : παραγραφή ζημία. Εt Valckenar. iterum Zonaram excitauit. Conf.

Cyrillus : παραγράφει " ζημιοϊ. Caret autern te- Herodot. VI, 86.

stimonio haec significatio. Conf. not. sequ. 2 . παρίεμαι] i. e . absoluor , liberor, Non

98. Παραγράψεται. ου παραδέξεται] Ηesy- nunquam enim passiue dicitur παραιτηθείς , ex

chius. Satis constat, quid proprie in foro At- oratus , ut in exemplo apud Suidam, et παρητη

tico fuerit παραγράφειν. Αb liac propria signi uévous apud Luc. XIV , 18 . Tl:om . Mag. á Qin.

ficatione, rejiciendi in judicio , dicitur nonnun μι , απολύω και ελευθερώ. Vide ibi interpretes

quam de rebus et personis aliis. Nonnus Ioh . et conf. Phauorin . Sic in loco , quem Suidas

ΧΙΙ , 48. ός με παραγράψαιτο και – μη δέξαιτο. habet : ο δε αναιρεϊν μέλλων αυτών αφήκε, Παρν.

Ηinc in glossa antecedenti εξουθενεϊ. Sed longe σατίδος παραιτησαμένης αιτον και την σατραπείαν αυ.

aliud est παρεγγράφεσθαι. Vide supra παραγρά τω φυλαξάσης. Nescio, quo jure h. 1. Xenophonti

tribuerit Κusterus. Est autem ibi παραιτείσθα

99. Παραιτείται. αποβάλλεται] Infra autem τινα , pro aliquo deprecari, παραιτείσθαι περί τι .

negat, παραιτείσθαι dici pro αποβάλλεσθα . Di- νος Χenoph. Αnab. VI, 6, 16. :

3. Πα

τους.
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Παραιτείσθαι.' ουχ εύρηται βήμα εν χρήσειεπί Παραθεωρήσω." παρεξέλθω εις ετέραν θεω.
του αρνείσθα, και αποβάλλεσθαι και μη δέ- ρίαν.

χεσθα, αλλ' επί του αιτεϊν, ως παρα Μενάν. Παρακατελεκτο. ' παρεκοιμήθη.

δρω· Παρευδοκιμώ. ° εις δόξαν υπερβαίνω.

* παραιτούμαι σε συγγνώμην έχειν. : Παρελάσας. " παραδραμών.

ως περιττήν είναι την πρόθεσιν , ως επί του Παρελέξατο. εκοιμήθη.

καθεύδω το γαρ εύδω δηλοί σπανίως δε ευρί- Παρεληλυθως. παρελθων , παροδεύσας.

σκεται και επί του σημαίνοντος του εν τη συν. Παρέλκοντες , παρατείνοντες και σύροντες. κα

παρέλκον αντί του περιττον ή παρατείνον και

Παρατρύζει. παραφωνεί. είληπτα δε η λέξις συρον.

επι ορνέων, όταν τους οικείους νεοστούς γοερώς Παρελογίσατο. " ήπάτησεν ή εκράτησεν.14
προσφωνoυσι. Παρενοχλεϊν. * παροξύνειν.

Παραγκωνίσασθαι.° απώσασθα. Παρεϊναι. παρυπάρχειν. παρήναι δε αντί του
Παραπεπήγασιν. εγγίζουσιν, παρομοιούνται. σουβλισθήναι , η.

ηθεία. • . .

pilopo me rr papuska

quo Poco Llapas

quind. Nem . X .
jungitor

intoxv, 1?: Ii, 1o.

Pind. Neplat. Pod toho . ut

3 . Παραιτείσθαι ] Εadem tradit Etymolog.

652 , 20. Sed non multis exemplis opus est,

ut doceamus, παραιτείσθαι optimis scriptoribus

dici pro αρνείσθαι , αποβάλλεσθαι , detrectare, re-

casare. Dicitur enim παραιτείσθαι τις nolle ali-

quid, recusarm, cuitare, ut παραιτείσθα γυναίκα

apud Ρlutarch. πόλεμον • apud Ηerodot. πόθους

συνήθεις Ρlut. βασιλείαν Laert. παραιτείται χάριν

Pind. Nerm. X , ν . 56. Et παραιτείσθαι cunι et

sine negatione jungitur infinitiuo hoc sensu .

Vide Welsten . ad Actor. XXV, 11. Saepius

in libris sacris. 1 . Τim. IV, 7. Tit. 1ΙΙ , 10.

Hebr. XII , 25 . Et paulo ante noster : Topallo

τείται αποβάλλεται. Μenandri versus laudatur

etiam ab Etymol.
4 . σπανίως συνηθεί παραιτείσθαι , παρα-

καλεϊν συγγνώμην αίτεϊν. Εtymnol. addit. Simili-

ter Schol. Pind. Nem. Χ , 56. ου συνήθως δε το

παραιτείται αντί του αιτείται , ό έστιν επικέκλητα).

Sed falluntur. Saepissimeenim sic dicitur. Vide

Abresch. ad Aeschyl. p. 479. Et aperte sibi

repugnat Noster cum Etymologo. Antea enim

παραιτείσθαι exposuerant αίτεϊν. Quod si volue

runt, simpliciter parteño Joy rarius dici pro

συγγνώμην αίτεϊν, παρακαλεϊν, sed addi χάριν, συγ

γνώμην έχεις aut simile quid , innumeris exem-

plis refutari possunt. Sufficiant haec : Lucian.

1. Nigrin. 53. ελεήσαι , τε και παραιτείσθαι. Piscat.

574. παραιτησάμενοι τον Αϊδωνέα. Schol. παραιτεϊν ·

σαρακαλεϊν συγγνώμην αίτεϊν. Ιdem de judicio

11 . Abdic. 169. εφ' ού παρητήσω.

5 . Παρατράζει] Α . παρατρίζει. Κ . πατρίζει.

Consentit Phot. Lex.Ms. et Suidas. Conf. He

sych . Vide infra περιέτριζεν.

6 . Παραγκωνίσασθαι] A . πα ραγωνίσασθαι . D .

σαραγγωνίσασθαι. Conf. Hesych. et Suid. Heliodor.

Lib. VΙΙ . p. 321. διωθείτο και παρηγκωνίζετο. Lu

Τom. Ι .

cian. III. Calumn. 139. παρωθείται και παραγκων .

ζεται . II. Trag. 66ο. ΙΙΙ . Ρhilopatr . 6ο6.

7. Παραπεπήγασιν, εγγίζουσιν] Isocrates ali

quo loco : α λυπαι ταϊς ηδοναίς παραπεπήγασιν, et

Gregor. Νaz. παραπεπήγασι ταϊς αρεταίς α κακία

και εισί πως αγχίθυροι. παρομοιούντα improprie

dictum videtur , quoniam ea , quae comparan

tur, juxta ponuntur, ut παραβάλλειν, πλησιάζει ,

παρεξετάζειν.

8. Παραθεωρήσω] obiter ' contemplabor. ut

in loco Grcgorii , quem ante oculos nostrum

habuisse puto, ίνα τι παραθεωρήσω μικρόν. Signi

ficat enim non solum juxta contemplari , ut

Xenoph. παρα τους άλλους παραθεωρών έμαυτόν,

Memorab . IV , 8 , 7 . comparare , vid . Interpret,

ad Thom. Mag. ν . παραβάλλω et Lucian. 1.

Zeux. 839. sed etiam obiter et quasi in trans

itu adspectare , unde pro καταφρονείν dicitur.

Demosthen. Amator. 1414 , 22. Sic dicitur

Actor. VI, 1. Vide ibi Wetsten .

9 . Παρακατελεκτο] Leg. καρκετέλεκτο. Ιliad.

1 , v . 561. 660 .

' 10. Παρευδοκιμώ ] Vide supra παρευδοκίμη

. 11. Παρελάσας ] Conf. Hesych. Xenoph.

Cyrop. VΙΙ , Ι, 9 . παρελάσας παρα τα σαυτού άρ.

κατα. Ιdem παρατρέχειν.

12. Παρελέξατο] Iliad. β , ν . 515.; Schol .

Conf. Hesych .

13. Παρελογίσατο] Κ . παρελογήσατο. 2 . Reg.

ΧΙΧ , 26.

14. εκράτησεν] Displicet. Nisi suppl.fraude.

. 15. Παρενοχλεΐν] Actor. XV, 19. Conf.

Phauorin.

16. παρήνα - σουβλισθήνα ] Α . συμβλισθή.

α . Suidas κεντηθήναι. Vide Cang. γ. σουβλίζειν. ,

Ddddd
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Ποδόησιάσομαι η άδειας και ε.Πασικσομαι.” άδειαν και εξουσίαν λάβω.

- 18

. το

μασαλλαγήν.

άττω."

Παριαύων. 8 παρκκοιμώμενος.

[ Παρίημι, καταλιμπάνιο.]

Παριόντων, παρερχομένων.

Παρομαρτήσας, εξακολουθήσας.

Παραδειγματίζω. " παρομοιώ.

Παρεισελθείν. το μετ' άλλου πλαγιάσαντα

συνεισελθείν. ο Απόστολος• 21 παρεισήλθεν

ο νόμος. ελθεϊν τη γυμνή τη παρουσία χρήσα

σθαι.

Παραιτείσθω. *παρητήσθω δε η.

Παραμυθούμαι. αντί του παραινώ και συμβου

λεύω. ' και δ' άν τοις άλλοις αν εγώ παραμυ

θησαίμην.

Παρατρωπώσι. * παρατρέπουσι, πείθουσι. τρέ
πω, τρωπω.

Παραμέμβ
λωκεν. " παραμεμένη

κε. παρεστη

προθυμείται. (εκ του μέλω, μεμέληκα και με.

μέλωκα , και συγκοπη και πλεονασμό του β

μέμβλωκα . ]

Παπω. * ψηλαφώ. παπώ, παπάς, δευτέρα συζυ-

γία των περισπωμένων.

τον απαλή τε χειρί παπήσαντα. 17

από του αφώ, το ψηλαφώ. αφώ ούν, Φαφα

και τροπη των στοιχείων παπώ.

Πασχητια. θέλει πάσχειν.

Πάσχειν, πράττειν, θεωρείν, διαφέρει. 14 πά-

σχειν το εν εαυτώ έχειν την αιτίαν του πά

σχειν πράττειν δε, εφ' ών ου διαμένει το τέ.

λος ήγουν το αποτέλεσμα, ας από της αθλητι.

κης και ορχηστικής : το δε θεωρείν επί του

αστρονομεϊν , γεωμετρεϊν , νοείν και των τοιού.

των λέγετα .

Πάσασθα.29, γεύσασθαι .

– και σπλάγχν' επάσαντο.3°

παρά το μασάσθαι κατα τροπήν του μ εις ή,

και του τόνον εναλλαγήν.

Πάσσω. το επιβάλλω. και επιπάττω.31

Παφλάζω. ” αναζέω. ή το έκ βρασμού αναδό
σεις γίνεσθαι. πεποίηται δε αύτη η λέξις παρ'

Ομήρω, ” ως [ηχητική ήγουν] ήχου μιμητική,

όνπερ και των κυμάτων είωθεν αναπέμπειν βρα

σμός. * γίνεται παρά το φλέω, δ και φλύω λέ

γετα .

- * ανα δ' έφλυσε καλα ρέεθρα.

δηλοί δε το αναπέμπω και αναδίδωμι. κατα

συγκοπήν φλώ, παράγωγον φλάζω, ως ρίπτω,

διπτάζω, και ενθουσιώ, ενθουσιάζω.

Παπταίνων. " περιβλεπόμενος , επιτηρων. παρα

το φάη πεταννύειν γέγονε φαπταίνω και συγ

κοπη και τροπη παπταίνω. [ή έστι ρημα πέτω

και το παθητικον πέτομαι, και κατα συγκοπην

πτω, αφ' ού παράγωγον και κατα αναδιπλα

σιασμόν ταπταίνω:3]

17. Παρρησιάσομαι ] Psalm. XI, 6. 27. παπήσαντα] Sic Etymologus quoque. Α.

18. Παριαύων] Diad. 1, ν. 336.
πατήσατο. Κ . τους – παπήσαντας. Sed ingeniose

19. Παραδειγματίζω] Conf. Interpret. ad
Schmeiderus suspicatur, verbum rarão ortum

Matth . I, 19 . Hebr. VI, 6 .
ex vitiosa scriptura , atque in hoc loco scri

bendum: τον απαλή τε χείρ' επαφήσαντα.

20. πλαγιάσαντα ] D . K. πλαγιάσαντος. Sed
28. Πάσχειν – διαφέρει ] Vid. Ιoh. Damasc .

nihil mutaui, quamquam sic etiam Suidas et Dial i Lu .

Phauorin.
29. Πάσασθαι] Etymol. 353 , 48.

21, ο Απόστολος] Rom. V , 20. Conf. Gal. 3ο. σπλάγχν' επάσαντο ] liad. α , ν , 464, al.

1 , 4 . 31. επιπάττω ] Α . επιτάττω. Εtymol. 655,

Ο 22. παρητήσθω] Α . παραιτήσθω. Conf. Sui - 38. Conf. supra ενέπαστεν. 1liad. ι, ν. 214.
dam . 32. Παφλάζω] Conf. Etymolog. 656 , 46.

23. και δ' άν τοις άλλοις αν εγώ] Leg. άλ. Εustath . 96ο , 53. :661 , 64.

λοισιν εγώ , ex Iliad. ι, ν. 417. A . D . ουδ' άν ' , 33. παρ' Ομήρω] άπαξ. Iliad. ν, ν. 798.
τοϊς . κύματα παφλάζοντα.

24. Παρατρωπωσι} Iliad. ι, ν. 496. 34. βρασμός) Rel. des. a Cod. Κ .

25. Παραιέμβλωκεν ] Leg. παρμέμβλωκεν. 35. ανα δ' έκλυσε ] Leg. ανα ” έφλνε. liad.

liad. , v . u . w , v . 73. Conf. Etymol. 654, 57. © , v . 36 ). Locum non habet Etymol. .

. 26. Παπω ] Εtymol. 651 , 1 . Carent reli 36. Γίαπταίνων] liad. δ , v. 200. al. Ety

qua Lexica. Vide not. sequ. mol. 651 , 9
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Παριστάνετε, ποιείτε, αποδεικνύετε, παρασκευά.

ζετε. και ο Απόστολος 37 παριστάνετε εαυ-

τους δούλους είς υπακοήν.

Παρόκειται. επιμελώς έγκειται και ο Απόστο-

λος · ότι εμοί το κακόν παράκειται . * .

Παράγει. " αντί του παρέρχεται.

( Επίρρημα.)

Παγίως. βεβαίως, ασφαλώς.

* Παροδευτικώς.1° προςέκτως. *

Πάγχυ, παντελώς. παρα το πάνυ γίνεται πάν.

χυ πλεονασμα του χ , και τροπή του και εις η

Παγκλήρως. 11 και πάντα τον επώνυμον κληρον. *

Πάλαι. αρχηθεν.

Παλιν. εκ δευτέρου.

Παλληνόθεν. έκ Παλλήνη

Πάμπαν. παντελώς.

[ Πάντη. παντελώς.] πάντη και ταύτη, η. παντί

δε και ταυτί, ι .

Πανδημεί. παντί τω δήμω.

Παννυχί. 12 δι' όλης της νυκτός.

Πανσυδεί. 3 παντί τω πλήθει. παρα το δμου

σείεσθαι ήγουν ορμάν και ακολουθείν.

Πανστρατί, πασαν την στρατιών .

Πανθoινεί. και το κατευωχήσασθα.

Πάντοτε, αντί του πανταχού και πανταχή.

[ Πάντοθεν.** ] ,

Πάντοτε. 7 το πάντοτε παρ' ουδενί των δοκίμων

ευρίσκεται .

Παμπήδην.18 παντελώς.

Παραπόδας.19 εγγύς ή ευθύς.

Παρακλιδόν. αντί του παρακλί,

Πάρεξ. εκτος, χωρίς .

Πάρος, αντί του πρίν.

[ πάρος δόρποιο μέδεσθαι .5") .

Πάροιθεν. πρότερον ή έμπροσθεν. [ από του πά

ρος πάροθεν και πάροιθεν. και παροίτερος 2

από του πάρος. ] σημαίνει δε και το πρωτος.

• [' Ανδρα τον, ός μιν έτυψε παρoίτατος 3 -- .]

Πατροπροβλήτως. * εκ του πατρός προβαλλό.

μενον .

Παραφραστικώς. παραφράζειν εστί το έχεσθαι

τινων μεν λέξεων , τινων δε απέχεσθαι .

Ddddd 2

Παν .

έρχεται.

37. ο Απόστολος ] Rom. VI , 16. Conf. 49. Παραπόδας] Conf. Suidam. Sed rectius

Phauor, et Albert. Obseruat. p . 314. diuisim scribitur παρά πόδας.

38. παράκειται ] Rom. VΙΙΙ, 21. Conf. v. 18. 5ο. Παρακλιδόν – παρακλίνας] κ . παρά κλίς

39. Παράγει] Μatth. ΧΧ , 3ο, ακούσαντες, vas. Odyss. d , v. 348 .

ότι 'Ιησούς παράγει. Luc. XVIII, 36. ότι - παρ 'Αλλα παρεξ είπoιμι παρακλιδόν, ουδ' άπα

τησω. .

40. Παροδευτικώς] Deest etiam a Cod. κ . i. e. παρακλίνας της αληθείας. Vide ibi Εustath. .

Ulrumque aduerb . adde Lexicis . 1499 , 4. 9. et conf. 1877 , 4. ad Odyss. 2 , ν.

41. Παγκλήρως ] Decrat interpretatio etiam 139. Apollon. Lex. Ηom. παρακεκλιμένος, πα

a Cod. K . In Cod . D . lacuna. ρατετραμμένος της αληθείας. Ηinc nulla dubita

42. Παννυχί ] Κ . πανυχί. Scr. παννυχίη, ut tione lego et distingue apud Ηesychium: Πα

liad . ψ, ν. 105. et Odyss. β, ν . 134. Ιbi επιρ - ρακλιδόν » [ ένα παρ’ ένα ] παρακεκλιμένος , παρατε.

ρηματικώς. An παννυχα ? τραμμένος παρακλιδών, ουδ' απατήσω. Spectant
43 . Πανσυδεί ] D . πανσυδί. Utroque modo aperte locum Homeri, neque male ex margine

veteres scripsisse videntur. Vid . Pollux VI, 162, ingesta sunt, ut visum Schowio Hesych . Lex. :

Eastath. 166, 14. et Wass. ad Τhucyd. VIII, 1. Restit. p. 6ι9. Schol. Apollon. I , ν . 5 . παρα

Conf. Suidam. • κλιδον πίπτεν expl. παρακεκλιμένως. Sed pro έκα

44. Πανστρατί. πασαν] Suppl. κατά. Conf. παρ' ένα malim εν παρ' εν.

Suidam . 51. πάρος δόμποιο μέδεσθαι ] Iliad. σ , ν . 245.

45. Πανθoινεί] Supple ex Phauorino: πανοι- 52. παροίτερος] Εtymolog. 654 , 6. Conf.

γει. επίρρημα. και πανθoινεϊν, το κατ . Conf. Suidam. Schol. Apollon. 1 , ν . 91o. Iliad. 4 , ν . 459. 48ο.

46. Πάντοθεν] Deest etiam a Cod. Κ . παραιτέρω [ apud Etymol.] Apollon. II, ν . 427.

47. Πάντοτε Damnat etiam Phrynichus. 53. "Άνδρα τον - παρoίτατος] Apollon. II,

faepius in libris sacris. ν . 29.

. 48. Παμπήδην ] Schol. Sophocl. Ajac. ν . 54. Πατροπροβλήτως] Add. Lexicis. Usur

916. παντελώς , όλον το σώμα. από του παν πάμ. patur passim de Filio Dei, quem πρόβλημα πα

σαν, και από τούδε σαμπήδην, αντί του παντελώς. προς haud raro vocant Patres.
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Το Π μετα του Ε .

' ('Αρσενικόν.)

Πεδήτης. 5 ο δεσμός. από του πεδω πεδήτης.

+ Πέδουρος. 28 και μετέωρος.

Πειθήνιος. υπείκων , πειθόμενος.

Πειραται. 7 καταποντιστα, κουρσάριοι, παρά το

πείρειν , ό εστι περαν.

- αλεγεινά τα κύματα πείρων.58

ή παρα την πείραν, δηλοί την έφοδον.39

Πειραστής. ο πειράζων δαίμων.
Πειραιεύς. λιμήν ούτω καλούμενος. έστι δε και

τον Πειραιά.6ο

Πείρως. κύριον. πιρρος δε όνομα ποταμού, 7 .

Πειώλης. 1 και πόρνος και δια το πέος και το αι.

δοίον απολλύμενος. σπέος δέ εστι και κατ' ελ .

λειψιν του σ πέος.

Πείσαυρος, κύριον.

Πέλτα . 64 οι τοξότα , οι τους ξυστους κατέχον.

τες· ξυστο3δε τα κοντάρια.

Πελώριος.64 ο μέγας, παρά το πέλω, το υπάρ-

χω, και το ώρα, η Φροντίς. ώ πέλει φροντίς

δια το μέγεθος.

Πελιδνός. * διϋγρος ή μέλανος. 6τίνος πελιδνοι
οι οφθαλμοί.

Πέλεκυς. και κλίνεται πελέκεως.

Πελαργός.“7 δια το έχειν πτερα μελάντερα και

λευκά. πελον 8 γαρ το μέλαν , και αργον το

λευκόν.

Πέμμις. * κύριον.
Πένης. και εξ αρχής εν ενδεία ων.

Πενιχρός, παρά το πένης πενιχρος, ως μέλι

- μελιχρός.

Πεντώβολος. " και πέντε οβολους έχων.

Πέπειρος, ο ώριμος καρπός.

Πέπλος. " το γυναικείον ιμάτιον. οιονεί περίπου

πλος τις ών · και περί τον φορούντα περιπελόμε.

νος και ειλούμενος , και κατά συγκοπήν της ρι

συλλαβής και του και πέπλος. [ή παρα το πρέ

πω, ρηματικών όνομα πρέπαλος και αποβολή

του ο πέταλος και συγκοπη πέπλος.]

Πέπων. η οπώρα. και ο προσηνης φίλος. * απο

του πεπείρου και ασφαλούς. ή από του πε
παίνω.

55. Πεδήτης, Α . πεδίτης. Πεδήτης autem non stathio 1684 , 29. dici non solum περιδής , και το

est à degués , sed & decusugais. Lucian . II. Iou . míos oidaiywy , sed etiam reims iki xivaidov . Sed

Conf. 632. III. Cronos. 393. Scribendum igi - ctiam h . 1. FECWDMS scribendum existimo.

tur οξυτόνως, πεδητής. . 62. Πέλτα ] Ιno scribe πελταστα .
56. Πεδουρος] Conf. Hesychium. Schol. Ae- 63. ξυστους – ξυστοι Rectius : ξυστά.

schyl. Choeph. V. 588. Λαμπάδες πεδάμαροι” οι. 64. Πελώριος] Conf. Etymolog. v . Πέλω ,

και πέδουροι " έν ή το σημαινόμενον μετέωροι. Vide
660 , 33. Aliam sed non minus ineptam ety

ibi "Stanleium . tedmogos scribitur apud Nicandr.
mologiam tradit Eustath. 1468 , 20.in Ther. v . 729. pro Methopos , Dor. Photius

65. Πελιδνός] Conf. Schol. Thucyd. ΙΙ , 49.Lex . Ms. πεδoυρός. Conf. Hesych. ν . πεθαωρίστης. Εustath. 35 , 57. Pierson. ad Moerid. 325. Ar

57. Πειραται ] Ειymol. 667, 43.
nald. Lect. Graec. p . 112. et'not. ad Hesych. v .

58. κύματα πείρων] Iliad. ω, ν. 8. Odyss.
66. τίνος πελιδνοί οι οφ9.] Proverb. XXIII,9, ν. 183. και, ν. 91. 264.

29.
59. πείραν - έφοδον] Α . έφεσιν. Εtymolog. * 67. Πελαργός] Conf. Etymol. 659, 7. Eu

έφοδος και επέλευσιν. Vide Schol. Sophocl. Ajac. stath. 3ιο , 40. et 862 , 69.

ν . 2 . Conf. Valckenar . ad Animon. p. 194. : 68. πελών] Α . πίλον et pro μέλαν , μέγα,

6ο. Πειραιά] Α . Κ . πειραία.
69. Πέμμις] D . Πέμπις.

6ι. Πειώλης] Εtymol. 668 , 36. Post πέος το. Πεντώβoλos] D , πεντόβολος. Α . πεντά.

tolle και. Suidas quoque πειώλης. Sed puto scri- βολος, Per 0 Aristoph. Equit. V. 795, ad queim

bendum πειώδης, pro πεώδης, quae vox reperitur locum Suidae glossa referenda est.

apud Lucian. II. Lexiph. 12. 338. νεανίσκος πεί - 71. Πέπλος] Εtymol. 661, 43. Conf. Eu

δη κα πόσθωνα. ubi Ms. παιώδη. f. pro πειώδη, Stath. 1570, 55.

Nihil frequentius ct facilius literarum A et A 72. Πέπων – φίλος] Iliad. ε , ν. 109. et

permutatione. Etymologiam enim , quae tradi- saepissime. Conf. Etymol. 661, 51. Eustath .

tur, non curabunt periti. Quamquam scio , Ea- 211 , 9 . 624 , 61.
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+ Περιναίοι. * Φλεβάδες. πόροι. οίτινες επί μεν

των εχόντων αιδοίον εις αυτό το αιδοίον εξά-

γουσι το σπέρμα , εκ δε τούτων διαδεξάμενον

•. το αιδοίον αφίησιν εις το θηλυ. Η

Περπνός, κυνηγετικός. απο του περισσως καί.

νειν. * + ,

Πέρπερος. δ μη δια χρείαν, άλλα δια καλλωπι-

σμον παραλαμβάνει τις, ή και ο βλακικός και

ο προπετής.

Περίπατος. * διακινητήριον. ή αυτο το βάδισμα.

Περίκλυτον. 76 περιδοξότατον.

Περιδεής. ο περίφοβος.

Περίβλεπτος. ο ένδοξος.

Περιούσιος. εξαίρετος. 7

Περιουσιασμός.78 περιουσία , πλούτος.

Περιτομεύς, η σμίλη.

Περιττοεπής, και περισσολόγος.

Περπέννας. ” κύριον.

Πεταλιανός :8° Πετάλιος και Πετεός.8' ονόμα-

τα κύρια.

Πέτρος.88 κύριον. πράξις ερμηνεύεται ήτοι πρα

κτικός τη θερμότητα της πίστεως. .

Πεττο88 και πεσσοί, τα βόλια , εν οίς ταβλί

ζoυσι.

Πευθήν.** ο μανδάτωρ. και κλίνεται πευθηνος.

από του πεύσις, η ερώτησις ή η απόκρισις. οι

γαρ μανδάτωρες ποιούσι τα μηνύματα έν τε τους

δικαστηρίοις και τους εν αυτοίς δικαζομένοις.

Πέριλος. 85 το αιδοίον.

Περίτανος.85 και περιττώς αινούμενος εις κάλλος.

Περιούσιος. εξηλλαγμένος. 87

Περισκέπτω. περιβλέπτω. “Όμηρος•88

Ο υψηλός δέδμητο, περισκέπτω ένα χώρω.

Πέλεκυς, παρά το πέλειν ωκέως.

( Θηλυκόν.)

Πέδη.89 ο δεσμός, παρά το δέω, εδη, και πλερ

νασμα του π πέδη.

Πέζα. ο πούς.

Πειθοι.3° τη πεισμονή.

3. Περιναίοι] De περιναίοις φλεβάσι nihil δ , ν . 359. et Odyss. π , v . 203. περιώσιον est

mihi constat. De neprychæ vid . Focsium . Di- ' nimium ; non audiendi enim Eustath . et Schol.

citur etiam περίναιος. quorum illc 482 , 38. esse dicit veluti ripocú .

74. Περανός. κυνηγετικός - καίνειν ] Ineple σιον , hic παρά το όσιον : est enim περιώσιος pro

nugatur Etyinologista. Vide, unde venatorem περιούσιος dorico, ut ωσία pro ουσία: ] et Τheo

finxerit. Iliad. ω , ν . 316. crit. Eid. XVII , 23. χαίρων περιώσιον, i. c. exi

Μόρφνον, θηρητήρα, δν και περπνόν καλέρυσι. mie gaudens. Sic etiam περιουσία praestantiam

Ηuc refer glossam Suidae et lege: περκνόν μέ- denotat. Lucian. ΠΙ. Charidem. 624. την του

λαν ή κατάστικτον. pro περινός μέλανι κατάστι- κάλλους περιουσίαν.

κτος. Ηesych. μέλαν ή ποικίλον. Νοn melius 78. Περιουσιασμός ] Psalm. CΧΧΧΙV , 4.

Schol. Lycophr . V. 26ο. περκνός κυνηγετικός : Eccles. 11 , 8.

πτεροΐσι καίνων. 79. Περπέννας] Α . Περπίνας.

5 . Περίπατος] Κ . περίπατος , superscr. ε . 8ο. Πετυλιανός] Α . Πετολ. Malim Πετιλιανός.

Α . D . περίπατος. Εadein Cyrillas habct. Vide 8ι. Πετεός] Κ . Πετεώς.

Hesych.
82. Πέτρος ] Laudatur h. gl. ad Ηesych.

6. Περίκλυτον] Iliad. τ , ν. 326. al. 83. Πεττοι ] Vide Cangium v. βόλια et τα.

. 77. Περιούσιος. εξαίρετος ] Vox peculiaris βλίζειν.

Scriptoribus sacris. Dicitur λαός περιούσιος , Ι. e . 84. Πευθήν] Vide Hesychium, ubi noster

ut Gloss. in Octatouch. ct Theodet. explicant, laudatur. Add . Schol. Lucian . Il. Phalar. pr.

εξαίρετος, Εxod. XIX, 5. Dcut. VΙΙ , 6. ΧΙV , 2 . 197.

XXVI, 18. Tit. II, 14. Conf. Wctslen. ad h. 1. 85. Περιλos Consentit Suidas.

Significatio haec illis scriptoribus propria , quan - 86. Iepiravos] Hạcc yox mibi valde su

do dicitur λαός περιούσιος veluli peculiaris deo specta est.

et acquisitus , περιποιητός , [vid. infra post περί- 8η. Περιούσιος. εξηλλαγμένος ] Leg. εξειλε

TUYOS ] 'non autem , quum denotat cximium . Est greixos. Interpretatio est Chrysostomi in Ep. ad

enim proprie i. q . repittév , abundans, (hinc 7 . Tit. II, 14 . Conf. Suicer. Thes. l . y . ct supra.

ριουσία , πλήθος et πλούτος] deinde quod alteri 88. "Ομηρος] Οdyss. α , ν. 426.

praeferendum ducimus, praeslans reliquis. Sic 89. Πέδη] Conf. Ειymol. 658 , 18.

Pindar . Isthm. V , 3. μεγασθενή νόμισαν Χρυσών 90. Πειθοϊ] Conf. Albert. ad Ηesych. h. ν .

άνθρωποι περιώσιoν άλλων: [ ut apud Ηom. iliad. [ ante πιθοίγια ] et Glossar. Gracc. p. 19. Re
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Πείσαιρα. " πόλις.
- Πελαία . 5 τοπικόν.

Πείσα. η πείσις και η πεισμονή. [ ως βήσω, βη- Πελλήνη. * πόλις.

σα . " Ομηρος " " Πέλεια. " ή περιστερά. παρα το πελών, ση.

τω δε μάλ' εν πείση κραδίη 92 - , μαίνει το μέλαν. και πελειάς.

αντί του εν ησυχία και υπομονή. ωρεί έλεγες - 28 πελειάδα χειρί μεμαρπώς. .

αντί του επείσθην.] ώςπερ παρα το μαίω και γίνεται μαιας, ούτω και

Πείρινθος. 8 και πείρανθα και λέγεται. σημαίνει παρά το πέλεια πελειάς. ούτω Χοιροβοσκός.

δε το τετράγωνον το επάνω της αμάξης ξύλον, Πελοπόννησος.18 δύναται πλεονάζειν το ν. παρα

εις εντιθεται τα κομιζόμενα. ούτως 'Aπίων. την Πέλοπος γενικήν γέγονε το ακόλουθον Πε

ο δε Δίδυμος το εκ διπων πεπλεγμένον πλιν- ' λοπόννησος. ωσαύτως κα Προικόννησος.

θίον. ρίπενθα και καθ' υπέρθεσιν και πλεο- Πενεστρίνη, πύλης' όνομα.

νασμών του πείρανθα. η παρα το θέειν πέ. Πένησσα. η εξ αρχής εν ενδεία ούσα.

ρινθος και πείρινθος. ή πείρινθος το σχοινίον. Πενία . στέρησις χρημάτων και κτημάτων. -

λέγεται δε Πείρινθος και η έν τη δύσει Ηρά- Πενταετηρίς. ' η πέντε ετών ούσα.

Πεπάλη. το του αλεύρου λεπτόν. όπερ οι Ατ.

Πειρατεία, η ληστεία. τικοί πασπάλην λέγουσι πλεονασμα του σ. [όπερ

κλεια 94

H

Curabo v, .j hlia enim fiit ift Diodor. Sic

ferenda enim videtur haec glossa ad 1 . Cor. 94. Πείρινθος - εν τη δύσει Ηράκλεια ] Satis

ΙΙ , 4 . έν πειθοϊ λόγων , seu εν πειθοι και ανθρωπί. inepte Heracleam, Thraciae urben, την εν τη δύ

νης σοφίας λόγοις , ubi nunc legitur εν πειθούς αν- σει νοcat. Ηanc enim Πέρινθον appellatam fuisso

9ρωπ, σοφ. λόγοις. Locum interpolatum esse du- auctor est Ptoleinaeus Lib. II. C . 11. De hac

bio caret. Conf.Wetsten . ad h . 1. Irmisch . ad Perintho vid. Herodot. V , 1 . 2 . et Diodor. Sic.

Herodian. I, 3 . 12. p . 827. et Albert. Obseru . XVI, 24 . 75 . Alia enim fuit Heraclea Ponti,

philol. ad loc. cit. (Sırabo V , 2 .) non confundenda cum Heraclea

91. Πείσαιρα] Α . Πείσε ρα. Thraciae , quae et Perinthus , ad llellespontum

92. εν πείση κραδίη] μένε τετληυΐα , Odyss. • sita.

1, τ . 23. Vide VV. DD. ad h . 1 . Imitatus est 95. Πελαία] Scribendum polius Πελλαία,

Synesius Caluit. Encom. p. 64. Conf. Hesych. ab urbo Πέλλα. Vide Steph. Byzant.

et Εustath. 1881 , 34.
. 96 . Πελλήνη] D . Κ . Πελήνη. Reclius per λλ .

93. Πείρινθος – πείρανθα] Α . πείρανθες, πεί

ρινθος Εtymol. 668, 21. et Ηesych. quasi sit
97. Πέλεια ] Α . πελειά, οξυτόνως. Conf. Ειy

castus rectus , et dictus fuerit και πείρινθος , sed
* mol. 659 , 3ο.

fallantur. Est enim genitiuus a πείρινς , quod
98. πελειάδα χειρί με μαρπώς] Κ . χειρί κe

luculenter docet locus Apollon . III, 'v . 872. peagaws, pessime. Exstat Apollon . Il , v. 557 .

'Αμφίπολοι πείρανθος εφαπτόμενα μετόπισθε. 99. μαίω] Leg. μαία.

ad quem respici puto. In glossa Ηesych. omis- 100. Πελοπόννησος] Εtymol. 659, 48. in fin.

sms, ut saepe, Casus rectus: Πείρινθος " πλέγμα το Προκόννησος. Ptolem. Lib. III. C. υ . Προικόννησος.

επί της αμάξης. Πείρινα, casu quarto , Honer . . 1 . Πενεστρίνη. πύλης ] Sic Α . Κ . et Suidas,

Iliad . w , v . 190. 267. Odyss. 0, v . 131. Vid. Kusterus, quod mireris , vertit : nomen urbis. D .

Eustath. 1244 , 37. ct 1777, 10. αbi, ζητητέον, πόλεως. Μihi ncc porta , neque urbs ΙΙενεστρίνη

inquit , είπερ πείρινς πείρινθος η ευθεία της λέξεως Hola est. Forte Pracnestinam in incute liabuit.

ταύτης, είτε το πείρανθον. Conf. Schol. Venet. ad 2 . Πένησσα] Sic D . K . et Ηesych. Α . et

Iliad. ω, ν . 190. Milii και πείρινθος εjiciendus vi - Phot . Lcx. Ms. πένισσα. Conf. supra πένης, et

detur e Lexicis , donec reperiatur , ubi dicatur Suicer. Thes. h . v . Eustath . 1833, 54 . exscri

casu recto. Nunc certe prorsus αμαρτύρως pro- psit Ammonium.

fertur ; et confirmari potest tantum analogia. 3 . Πενταετηρίς ] Α . πενταετής . Κ . πενταετερίς.

Tó TripyIgy agnoscit tamen etiam Apollon . Lex. 4. Πετάλη) Ειymol. 661 , 16. παπάλη, in

Hom. scribens: πείρανθα, και λέγομεν πειρίνθια, τα quit, κατά αναδιπλασιασμός και τροπή πεπαλη. Sed

επί της αμάξης. Sed Ηesych. v . πείρανθα post velim scire , ubi illi hoc πεπάλη repererint. Vido

Hupicous recto exponit singulari numero , só supra muitoang suo loco. In sega. pro huo

πλέγμα. πάλη Κ . παιπάλη; sed pro πάλη lcg. πετάλη.

1
1
1
1
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Περιπ
έτεια

.

ρινοία

βρική γνώσεις, το αναικώ
ν
.ή

επιτάσσεσθαι δύναται δια την λεπτότητα. πα- Περικεφαλαία . το κράνος.

ρα τον πάσσω μέλλοντα πάλη, ως δαμάσσω δα- Περιοχή. " κλήρος συνοχή υπόθεσις, " ή

. μάλη. τινές δίφθογγον γράφoυσι το παι, εγώ , περιπέτεια .

. . δε λέγω , ότι πάλη εστίν.] " Περιπέτεια. " υποθέσεως σύμπτωμα.

+ Περιβαρίδες. υποδήματα γυναικών.Η Περίνοια. μηχανή, τέχνη. "

Περίνοια . μερική γνώσις. του Θεολόγου και εν πε- Περιφέρεια. κύκλος ή διαστροφή.

Περιγραφή. η περιέχουσα αυτό το όλον σωμα.

Περιουσία. περισσεία , πλεονασμος , υπεροχή. Περίγρα. ” ο διαβήτης.

ασύγκριτος ουσία .
Περίφρασις. ” συγκάθεσις του προσταθέντος. ή

δι' ετέρου τρόπου. ως τινος λέγοντος , τρία και

Περιπεζίας. πορευτής, επιβατής, καταληπτης. δύο πέντε, άλλος τω αυτώ συνομολογεί δι' ετέ.

+ Πεπραμένη.” διοίκησις. πεπερασμένη και συν ρου τρόπου λέγων, δύο και τρία πέντε. περί

τετελεσμένη διοίκησις. Η Φρασις δε λέγεται και η του αγίου Διονυσίου

Περισπωμένη, ποιότης συλλαβης. εκ του περι Φωνή η θεανδρική · ει γαρ και δι' ετέρου τρό .

κεκλάσθαι , και οιονεί τις συνειρημένη είναι. που , αλλα θεον και ανθρωπον ωμολόγησε και

ποιότης δε εστι φωνή δηλούσα την ποσότητα αυτος κατά τους αγίους πατέρας.

της σημασίας. Περπερεία. ° 8 μη δια χρείαν, αλλά δια καλλω

Περίληψις. ή περισσοτέρα νόησις. εκ του λήβω, πισμον παραλαμβάνετα , 8 και η βλακεία και

το λαμβάνω. η προπέτεια.

Περιφορά. η κατα κύκλον° κίνησις. Πευκαλίμη. " συνετή.

Περίοδος, κύκλος. Πευσις. η ερώτησις, ή η απόκρισις. απο του πεύ.

Περιωπή. " το ύψος, η ακρώρεια. Ο θω, το μανθάνω. ,

5 . Περιβαρίδες] Ηesych. Suidas. Conf. Schol. . 11 . Περιωπή ] Πiad. 4 , ν . 8 . 4 , ν . 45ι.

Aristoph . Lysistr. v. 45. 48. ct Polluc. VII, 87. Odyss. x , v . 146 . Conf.Hesych . Suidain , Wass.

9o. ibique not. ad Thucyd. IV , 86 . et Abresch. p .455.

* 6 . του Θεολόγου] Οrat. in S . Pascha XLII. 12. Περιοχή ] In Cod. Κ . περιοχή τέχνη.

ου γαρ οίον τε άλλως έν περινοία θεου γενέσθαι σώ- omissis omnibus usque ad μηχανή.

ματος υλικού και δεσμίου νού πάχος μη βοηθούμε. 13. κλήρος) Phauorinus : περιοχή δε και ο

yox . Familiaris illa vox Gregorio. Apud Lucian . cameos. Sed nescio , quo sensu .

ΠΙ. Ηipp. 69. jungitur περίνοια και σύνεσις.

• 7. υπεροχή. ασύγκριτος ουσία] Κ . υπεροχή
14. συνοχή] ut Ps.LIX ,10. Ierem. XIX, 9.

ασυγκρίτου ουσίας. Ρhauorinus ut in textu. Vide
Ιdem sibi νult περιπέτεια.

supra περιούσιος.
15. υπόθεσις] Conf. Hesych. Actor. VΙΙΙ, 32 .

8 . Περιπεζίας] Εodem modo explicatur a 16. Περιπέτεια ] Ηesych. υπόθεσις" σύμπτω

Suida. Hesychius contra περιπεζια · ταπείνωσις. σις . Vide Aristot. Poet. C. 12 .

Etymologo autem περιπέζια sunt τα παρα την γην 11. Περίνοια. μηχανή, τέχνη] Sic explicat

προσπελάζοντα. Περιπέζιος videtur esse φuod pe- Schol. Lucian. 1ΠΙ. Ηipp. 69. Vide supra.

dibus tangitur , seu tangit pedes, humile, seu 18. Περίγρα] A . περίγρους. Conf. Suidam

quod pedibus calcatur , hint περιπεζία , ταπεινω- et Eustath. 196ο , 17. 1

σις, et περιπεζία χώρα, η πορευτή, επιβατη, κατα- 19. Περίφρασις] Spectatur illa formula, qua

Morty , humilis , facilis ingressu et captu . Sed usus fuit Dionys. Areopag. Epist. IV . Jaydeixen

aliam rationem allert Etyinologus 664, 33. di- švégyere . Vide ibi Schol. Max, et loh . Damasc.

cit eninι : πέζα ου μόνον ο πος, αλλά και η γη, Fid. Orthod. lib. II. C. 19. Excusatur scili

παρα το τζ . Verum non audiendus. περιπέζια cet Dionysius , nc quis ctum, ob illam forma

coim sant ornamenta pedam ; seu fimbriae ve- lam , Monophysitain ant Monotheletam existi

stimenti, quae pedes tangunt, quae et nepitest. met.

δες. Vid. Polluc. V , 99. Pro quo περίπεδα lc- 20. Περπερεία ] Conf. Suidam. .

gitur VII , 62 . . 21. Πευκαλίμη] Suidas. πευκαλίμησιν Diad.

9. Πεπραγμένη] Leg. πεπρωμένη. 9 , ν . 366. al.

10. κατα κυκλον] Α . κατά κύκλου. 22. πεύθω] Imo πείθομαι.
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Περισσεία. η δαψίλεια. και ο Απόστολος»25

πολλώ μάλλον οιτην περισσείων της χάριτος - ,
Πεισμονή. το πεισθήναι τοις λέγουσιν υμίν πε

ριτέμνεσθα . * .

( Ουδέτερον.).

πέδιλα. 5 υποδήματα, από του ειλίσσεσθαι τους

ποσίν. ή από του πέδη , ο δεσμός.

Πέδον. * γη. έδαφος,εφ'ού βεβήκαμεν τοις ποσί
του πεζεύειν. κα πεζούς φασι τους δια των

ιδίων ποδών ποιουμένους την πορείαν .

Πείσμα. το εν τη συνηθεία. και το σχοινίον.

παρά το πείθω , πείσω , πείσμα και γαρ τα

απόγεια σχοινία πείθεσθαι και εκειν ποιούσι

την ναύν. .

Πεινάκιον. το της πείνης * άκος. πινάκιον δε, εν

ώ εσθίομεν , ι.

Πελόν, το μέλαν. κα) πελίωμα, το μέλαν χρώμα.

Πελιδνόν. μέλαν, δίύγρον.

Πέλαγος. 2 το μη πέλας γης. ή παρα το τηλε,

8 σημαίνει το πόρρω, και το γή · τήλεγός τι

όν, το πόρρωθεν της γης.

Πελλαίον. όρος.

πέλμα. παρα το πεπιλήσθαι πλέον του λοιπού

σώματος. * ή παρα το πέλας αεί καθεστάνας

του ποδός.

Πεμπταίον. " το μετα την πέμπτην.

Πέμμα, καρύκευμα.3% είδος πλακούντος.

Πένθος, διαθεσις ψυχής σκυθρωπή, επι στερή.

σει τινος των καταθυμίων συνισταμένη, όπερ
επί των εν ευθυμία βιούντων χώραν ουκ έχει.

ή αίσθησις αλγεινή της των ευφραινόντων στε.

ρήσεως. είρηται πένθος παρα το βάθος , και

πλεονασμό και τροπή των στοιχείων γίνεται

πένθος. κυρίως δε επί των κατοιχομένων, παρα

το έν βαθυτάτω είναι την εαυτών λύπην. ο δε

“Ηρωδιανός, παρά το πάθος και πλεονασμό του

ν και τροπη πένθος.

Πέπλα. ιμάτια γυναικεία.

Πεπιλημένον. * συνεσφιγμένον.

Περιεκτικόν. το καθόλου. ή το εν εαυτώ τα με .

ρικα συνάγον και αναπληρούν.

Περιάμματα. * τα κατά τους τραχήλους και

τας χείρας και τους πόδας βεβαμμένα κλώσμα

τα , άτινα α γυναίκες περιάπτουσι. .

Περικαλλές36 λίαν λαμπρόν.

Περίοπτον. μέγα , υψηλόν.37

Περιδέραια, τα περιτραχήλια. δέρη γαρ ο τρά

* χηλος.

Περίψημα.38 βδέλυγμα.

πέρας." το τέλος.

Περίπυστον.38 εξάκουστον.

Περίπτερα. και αποσπινθηρισμός. "

Πέπερι. " παρα το πέττω, το εις πέψιν άγω.

Περίγρα

Περίγειος

23. 'Απόστολος] Rom. V , 17. -

24. Πεισμονή – περιτέμνεσθαι] Respicitur

ad loc. Gal. V , 8 . coll . ν . 2 . 3 .

25. Πέδιλα] Εtymol. 658, 5ι.

26. Νέδον] Εtymol. 658 , 3ο.

27. Πείσμα - συνηθεία ] Scil. persuasio.

Vid. Εtymol. 668 , 39. .

28. Πεινάκιον - πείνης] Α . πίνης. Sed quis

πεινάκιον scripserit , et quid sibi velit , cupiam

scire. Videtur enim distinguere a πινάκιον, quod

Eymol. 672 , 33. deriuat παρα το τη πείνη άκος

φέρειν. Α πίνος, είναξ, πίνακι, πινάκιον. Νisi ex

inepta hac etymologia natum est πεινάκιον, cer -

te non differt a πινάκιον.

29. Πέλαγος] Εtymol. 659 , 5 .

3ο. Πέλμα - σώματος] Εtymol. 659, 43.

δέρματος, guod non displicet.

31. Πεμπταΐον] K . πεμπαΐον.

32. Πέμμα. καρύκευμα] Dicitur de quo

cunque bellariorum genere (exempla dabit Athe

naeus Lib. XIV . c. 14 . 15.) et de placenta in

specie .

. 33. ο δε Ηρωδιανός - πάθος] Εtymol. 66ο.

perperam παρά το βάθος.

34. Πεπιλημένου] Importunum h . 1. Conf.

Suidam.

35. Περιάμματα ] Conf. Hesych. A mco

Cyrillo deest. Ρro κλώσματα D . κλωσμάτια .

36. Περικαλλές] Iliad. λ , ν . 631, al.

37. Περίοπτον. μέγα , υψηλόν ] Veluti όρος.

Conf. Suidam.

38. Περίψημα] Vide Interpret. ad 1. Cor.

IV , 13, et infra post περικαθάρματα.

39. Περίπυστον ] Α . περίπιστον , perperam.

Conf. Suidam .

40. ο αποσπινθηρισμός] Imo οι αποσπινθηρί

σμοί , nt Suidas et Ηesych. Exstat hoc sensa

Cantic. VIII, 6 .

41. Περίγειον] ηγεμονίαν των περιγείων, Philo.

42. Πέπερι] Ειymol. 661 , 19. ,

43. Π .
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Περίγραπτον. όπερ διανοία και γνώσει κατα-

λαμβάνεσθαι δυνατόν. καθα και άγγελοι αλ.

λήλων την φύσιν.

Πέταλα. * φύλλα δένδρων. από του πέτεσθαι.

Πετώνιον.15 τo του ύδατος.

Πέταυρον. παγίς. βάθος. εις άδου πέταυρον.16

πέταυρα και τα σανίδια, εν οίς στεγάζομεν τα

όσπήτια. Γάπο του ταίς αύραις, ό έστι ταϊς

πνοαΐς , πέτεσθαι. κούφα γάρ έστι και υπηνέ
Σ.

μια.]

+ Πετίτον.17 πειρατική σκάφη.
Πετρόβολον.18 η λίθου βολή. διώβoλον δε, μέγα.

Πετροπομπόν. * μηχάνημα , δι' ου πέμπεται η

πέτρα.

Πευκεδανόν. πικρόν.
Περικαθάρματα. " αντί του άποψήγματα , και

ώςπερ αποστρώματα.

Περίψημα. το σάβανον» και τους ιδρώτας του

κάμνοντος αποψύχει. " ή το απορριπτούμενον

σκύβαλον , ως περιττόν. [από μεταφοράς των

τας τραπέζας αποψώντων μετα το φαγείν.]

( Ρήμα.)

Πεδείται. δεσμείται. .

Πείσεσθαι. παθείν. "

Πειρώμαι. απόπειραν και δοκιμήν ποιούμαι .

Πεινω. ” παρά το πένω και πένομαι , ώ παρέπε.

τα πολλάκις τούτο.

Πέλα. το αναστρέφομαι . και τέλει54 αντι του

Πένω. το ενεργώ και πονώ.

Πένοντο. * παρά το πένω, το ενεργώ και κάμνω, .

αφ' ου πόνος και πόντος. .

Πεπαρωνήκεσαν. * ατάκτως ύβρισαν.

Πεπαρμένος.57 διαπεπερονημένος. έστι πείρα, το

κεντώ, περν , πέπαρκα , πέπαρμα .

υπάρχει.

43. Περίγραπτον] Conf. Ιoh. Damasc. de
Fid. Orthod . L . I. c. 13.

44 . Πέταλα] Ηesiod. Scut. Herc. ν . 289.

Conf. Bodaeum a Stap. ad Theophr. Lib . VI.

p. 718.

45. Πετώνιον ] Sic etiam Pliatorinus. Sed

amplius quacrendum de h . v . Plantac aquati

cae nomen esse suspicor.

46. εις άδου πέταυρον ] Prouerb. IX , 18.

επί πέταυρον άδου. Ηuc pertinet ν . βάθος , quae

non erat sollicitanda apud Suidam . Glossator

enim sine dubio significauit , in illa formula

πέταυρον άδου esse idem quod βάθος γης, ut Ezech.

XXXI, 14. 18. Symmach . et Theodot. illo loco

pro επί πέταυρον άδου habent επι τοίς βαθισι του

έδου. Obseruanit h . 1. jam Alberti ad Ηesy

chium , quem confer et v . πέτευρον. Ιbi enim

πέταυρον dicitur παν το μακρόν και υπόπλατυ · έστι

δε λεπτόν. Ηinc intelligi possunt, quae noster

porro tradit. Innuit enim scindulas , seu ti

gilla , quibus contignantur ócantik, scu potius

όσπίτια, i. e . acdes quaccunque. Vide Cangium

ν. όσπίτιον , ubi ex Cod. Reg. eadem profe

runtur.

47. Πετίτον] Lex. Ms. Combcfis. apud Can

gium : σκάφος πειρατικών περίγειον. Cyrillus meus,

ut Zonaras.

48 . Πετρόβολον] Ιno πετροβόλον , scil. όρ

γανον, Polybio dicuntur: πετροβόλοι, ν . c. V , 4 . 6 .

Diodor . Sic. XVII, 5ι. ΧΧ, 48. Conf. Sui -

dam ibique Kusterum . .

Τom. ΙΙ.

49. Πετροπομπόν) Afertar πετροπομπή. Αt

que sic Phauorinus Kit poroju trúy eadem inter

pretatione.

* 5ο. Περικαθάρματα] Vide Interpretes ad

1 . Cor. IV , 13. ως περικαθάρματα του κόσμου εγε .

νήθημεν. Εodem sensu apud Diogen. Laert. VΙ.

8. 32. Arrian . Diss. Epict. Lib. II. c . 22. Sic

purgamenta apud Curtium X , 2 . Conf. Hcsy

chium , ubi noster excitatur , et Phauorinum .

5ι. Περίφημα – αποψύχει ] Gloss. Cod.

Coislin . XXVII. úrodúxer. Conf. Alberti Glos

sar. p . 122. et not. ad Hesych . Suidam et Pha

vorin . Supra ante répas. Vide etiam le Moyno

Annot. ad Barnabae Epist. in Var. Sacr. p . 579 .

Bos. Exercit. ad 1. Cor. IV , 13. p . 131. et Bici.

in Thesaur.

52. Πείσεσθαι. παθεϊν] Conf. Hesych. Est.

enim a nikoxw , non a weltw . Vid. Kusler . ad

Aristoph . Acharn . v. 322 . ubi : decva do ã por meio

σομαι. Χenoph. Anabas. III , 1 . 12. τί οιόμεθα

πείσεσθαι ; Ηist. Gr. IV , 4 . 5. μηδεν χαλεπόν πεί.

σεσθαι. VΙΙ , 5 . 22. πεισομένοις τι μάλλον ή ποιή .

σουσιν εγκεσαν. Cyrop . V , 3 . 15. μηδεν υπ' εκεί.

νον κακόν πείσονται. Αnab. Ι , 3. 5 . συν υμίν και τι

αν δέη πείσομαι. Conf. Wesseling. ad Ηerodot. . ,

IX , 37.

53. Πεινώ] Εtymol. 667 , 47 .

54. πέλει] Iliad. γ , V . 3 . ct saepissiine.

55. Πένοντο Iliad . α , V . 318. et al.

56. Πεπαρωνήκεσαν] Vido Ηesycli. V. πεπα.

ρωνηκότων. .

57. Πεπαρμένος] 1liad. ε , ν . 399.

Eeeee
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.
Πεπανθεν. ώριμον γεγονός. και πεπαίνω.

Πεπορπημένον.38 συνεχόμενον περόνη ή πόρπη,

ό έστι κομβίω.

Πεπαλάσθαι. ” κληρώσασθα, λαχείν. κλήρος

γαρ ο πέλος. παρα το παλω παλάσσω.

Πεπιασμένοις. » μεμιασμένους. Αιλιανός : φάγη

δ' άν τρίγλη και ανθρώπου νεκρου και όχθυος "

φιληδουσι δε μάλλον τους πεπιεσμένους και κα-

κόσμοις.

Πεποιωμένον. έχoν ποιότητα. ποιότης δε έστιν

ενούσιος δύναμις , ως του ύδατος η ψυχρότης,

και του πυρός η θερμότης, και του λίθου η

σκληρότης, και της γης η ξηρότης. ποιότης δε

και ιδιότης, και διαφορα και ιδίωμα εν και το

αυτό σημαίνει. 83

Ιεπιθεϊν. πείθω, ο δεύτερος αόριστος επιθον,

το απαρέμφατον πιθεϊν , και ποιητική αναδι

πλασιασμό πεπιθήσω, πεπιθεϊν.

Πεπνυμένος. * συνετος, φρόνιμος. παρα το πνέω,

πνύω , πνύσω, πεπνυμένος.

Πεποτήατα. 85 από του πέτω ρήματος γίνεται

ποτώ, ποτήσω, πεπότηκα, πεπότημα), και κατ’

έκτασιν του ε εις η πεποτήατα , ως νενόαται.

Πεπρακα. 6 περώ, περάσω, πεπέρακα και έν

συγκοπή πέπρακα .

Πεπερασμένον. 1 πεπληρωμένον. '

Πεπεισμένος.58 από του πεπαίνω. πεπεισμένος

τας φρένας.

Πεπλαδηκώς. ξηρανθείς, ή σαπείς.

Πέπoιθεν.7° ελπίζει. θαρρεί.

Πεπομφα. " έπεμψα.

Πέπταμαι. " εκ του έπτημι , έπτακα , έπταμαι ,

[έπτεσαι, έπτατα , και πλεονασμα του ππέ.

πταμαι , αιολικώς : οι γαρ Αιολείς ειώθασι

προστιθένα σύμφωνον. ώςπερ το έπτέρυγμαι, 72

οιον•

– ως δε πάϊς παίδα μητέρα πεπτερύγωμαι.*
“Ηρωδιανος εν τοις περί πάθους. .

Πέπτωκα. πτω, και παρακείμενος έπτωκα και

κατα αναδιπλασιασμον πέπτωκα.

Πέπρωτα. " ειμαρμένον εστί και πεπεράτω

τα. 76 "

Πελάζειν. πλησιάζειν.

Περιστοιχήσαντες. Η περικυκλώσαντες. περι

στάντες.

et al.

58. Πεπορπημένον] Vide Suidam. De v. κομ . 68. Πεπαισμένος] Imo πεπασμένος, i. e. πραύν

Biw vid . Cangianı. θεις τας φρένας. Ηesych. πεπαίνεται πραύνεται. Αe

59 . Πεπαλάσθαι ] Leg. πεπαλάχθαι . Οdyss. noph. Cyrop. IV , 5 , 10. η οργή πεπανθήσεται .

1 , ν . 331. Euripid . Heracl. v . 160.

6ο. Πεπιασμένοις Sic etiam Suidas, et in 69. Πεπλαδηκώς. ξηρανθείς] Ηesych. contra

fragmento , item Ph :uorinus. Sed vide, an scri- et Suidas úy paytais : quemadmodum et apud No

bendum sit πεπυασμένους και πύω, πνάζω. Certe sic strum legendum puto.

constat significatio . II. Steph . Ind. verti mauult :
το. Πέπoιθεν] κ . πέπειθεν. Ιliad. 4 , ν . 286.

pinguedine imbutis, a fiairw . Quae significatio

non conuenit loco. Κustero μεμιασμένοις cor

rectio videtur prioris vitiosae.
71. Πέπομφα] 2. Μacc. ΧΙ, 32.

6ι. Αιλιανός : φάγη δ' αν] Κ . Φαίη. Suidas 72. Πέπταμαι] Deest a Cod. K . Ειymol.

Qayou. Locus exstat Hist. Animal. II. c. 41. , 662, 32. Prorsus conuenit glossa , quan c Lex.

ubi hodie legitur Meubao uévous, ut jam Kusterus Reg.Ms. Im Kusterus Reg.Ms. [Kuhnkenii ] protulit Koenius ad Gre ;

ad Suidam obseruauit gor. Cor . p. 31.

62. ποιότης - σημαίνει] Vide Ioh. Dama 73. Επτέρυγμα] έπτερύγωμα Etymolog. et

scen. Dialect. c . V . p . 14. c. add. πεπτερύγωμαι.

63. Πεπιθεϊν . πείθω] Rel. omissa in Cod. 74. ως δε πάϊς – πεπτερύγωμαι] Non habet

Κ . liad. ι, V . 184. πεπιθήσω Iliad. κ , ν . 223. Etymol. Lex. Reg. Ms. παις παιδα ματέρα. Leg.

64. Πεπνυμένος ] Iliad. γ , ν. 203. et 8ae- ως δε πάϊς πέδα ματέρα πεπτερυγωμαι.

pissime. ut Koenius 1. c . emendauil , japphus esse su

65. Πεποτήατα ] Iliad. β , V . 90. Deest spicatus venustum fragmentum.

glossa a Cod. K . * 5. Πέπρωτα ] Iliad, σ , V . 329.

66. Πεπρακα] Deest a Cod. Κ . Εtymol. 6. πεπεράτωσαν ] Α. πεπoράττωτα . Conf.

662 , 22. ct 687, 5ο. Εustath. 1788 , 35. Ηesych. Suidan 1 paulo ante πεπερασμένον.

62. Πεπερασμένον ] Vide Suidam V . πεπρω- 17. Περιστοιχήσαντες ] Imo potilus περιστοί

μένον. Conf. Hesychium et infra v. πέπρωται . χισαντες. Conf. Tiarpocrat. ct Suidani h . V.
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Περιπτύσσεσθαι. προσφύεσθαι,78 περιπλέκεσθαι.

Περισκυθίσαντες. ” σπαράξαντες, κυρίως δε το

αποτεμεΐν το επί κεφαλήν δέρμα συν ταϊς θρι-

ξί καταχρηστικώς δε και το αποκείρα.

Περιφύς.8° αντί του περιπλακείς.
Περιρρέουσα . η λεπτή και αραχνώσης και μα-

Περιέτριζεν.38 έκλαιεν· ήντιβόλει. πεποίητας και

φωνη από των πτηνών των περιπτομένων και

θρηνούντων τους κινδυνεύοντας εαυτών νεοττούς.

Περιτετμησθαι. ήγουν Ιουδαίων και χρηματίζειν .

Ιουδαίων γαρ η περιτομή.

Περιοριζόμενον.** περιγραφόμενον, ό εστι πε.

ριεχόμενον.

λακή.

Πέρθω. το πορθώ.

Περιπολεύειν. κυκλεύειν, αναστρέφεσθα . .

Περιαυτίζεται.85 περί αυτους μέγα φρονεϊ. η

περί των αυτών πάλιν λέγει.

Περιγοστεί, περιέρχεται. αναστρέφεται.

Περιστέλλων. σκέπων , ενδύων.

Περιαθρεϊ. περιβλέπει.

Περιλάμπεσθαι,86 την μερικήν λάμψιν δηλοί.

καταλάμπεσθαι δε την τελείων.

Περιστένειν.87 στενοχωρείν. ή και το στενάζειν.

Περιέπειραν.18 έπηξαν. πείρω γαρ το σουβλίζω
Περιεργαζόμενος. πονηρευόμενος. 89

Περιέστα . νικήσει , ή περιγενήσεται . »
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* 78. προσφύεσθαι] Statim post: περιφές: πι. 84. Περιοριζόμενον] Conf. Hesych. ν . η.

πλακείς . γιοριζόμενοι.

19. Περισκυθίσαντες] Kusterus ad Suidam ' 85. - Περιαυτίζεται] Conf. Suidam et Ηesych.

hoc sensu Scribi vult περισκυτίζειν per τ , 4 σκυ. 86. Περιλάμπεσθαι ] A . περιλάμπεται. In

τος , gulum περισκυθίζειν et αποσκυθίζειν denotet terpretatio mystica est, de lumine diuinae ma

ignominiosam apud Scythas tonsuram . Athe- jestatis. Dicitur apud Gregor. Naz. aliosque

naeus XII, 524. 1. Steph. Byz. V. Σκύθα . Re- περιλάμπεσθω de hominibus , qui quasi circum

pugnant Grammatici, qui unanimi consensu mi. funduntur numinis Owi et majestatem diuinam

poxvFlooy ct anotuutiooy h . s. exhibcnt. Scythas ex parte tantuin in hac vita conspiciunt, non

autein , constat, caesoram hostium capitibus co - autem plenam , neque ab ea penitus illuminan

mam cum ipsa cute detraxisse . Vid . Herodot. tur aut penetrantur ob naturae corporeae cras

IV , 64. ibique Wessel . et Valckenar. Deinde situdinem, ου καταλάμπονται . Sic in Οrat. do

de tonsura ad cutem Ingentiam seu captiuorum Theol . ουκ οίδα , ει μή και ταϊς ανωτέρω και νοεραϊς

dictum ab illo more αποσκυθίζειν , οι σκυθικόν φύσεσι τούτο αδύνατον, αι δια το πλησίον είναι θεού

χειρόμακτρον. Vide not. ad Αthen. 1. c. et Lib. και όλων των φωτί καταλάμπεσθαι. Sed de nostra

IX . p . 410, C. ubi affertur o Sophoclis Oeno- dei cognitione loquutus: [ φως) πρίν νοηθήναι, δια .

mao: σκυθιστι χειρόμακτρον εκκεκαρμένος. Conf. διδράσκον τοσαύτα , περιλάμπον ημών το ηγεμονικών ,

Hesych. v . σκυθιστί ct Lennep. ad Ρlhalarid. όσα και όψιν αστραπής.

Epist. 147. p. 74. sequ. Quare non sollicitan- 87. Περιστένειν ] Iliad. π , ν . 163. Schol .

da scriptura περισκυθίζειν per 9 , imo, quod apud Conf. Hesych. et Suidam.

solum Suidam legitur, περισκυτίζοντος, si ad ean 88. Περιέπειραν] 1 . Τim. VI , 10. Vide

dem rem referendum est, indocti hominis in - Wetsten. et Elsner. Obseru. h . l. Suicer. Thes.

terpretamentum esse putem . Sed videtur po - h . v . et Wakefield Silu . Crit. P . III. p . 150. sq .

tius περισκυτίζειν in uniuersum denotare, cutem 89. πονηρευόμενος] i. e. Onale sedulus. Conf.

circum detrahere, ut explicatur 2 . Macc. VII, 4 . Wetsten . ad 2 . Thess. III, 11. et Suiccr . in Thes.

ubi legitur περισκυτίσαντας ακρωτηριάζειν. Verum Αpud Suidam male περιεργάσασθαι περιγενήσεσθαι .

Cod. Vatican. rectius habet περισκυθίσαντάς. Vi- Tollenda interpretatio , irrepsit enim e sequ.

debis, hoc ipso loco crudele illud supplicii ge- περιέσεσθαι.

nus commemorari. * 90. Περιέσται . νικήσει, ή περιγενήσεται ] Conf.

8ο. Περιφές] Οdyss. π , ν. 21. ω , ν. 319. Ηesych, ου περιέσται. περίεστε Apollon. Π , 54.

conf. τ , ν . 416. pro νικάτε , et apud Ηomer . Iliad. α , ν. 258. :

81. Περιοδέουσα ] Scil. εσθής. περιρρεούση Dubiun est, an περιγενέσθαι eodern sensu Glos

έσθητι Gregor. Νaz. sator dixerit. Vid . Abresch . ad Thucyd. III, 46 .

82. Περιέτριζεν] Vide supra παρατρύζει. Utroque verbo Thucydides saepius utitur insi

83. Περιτετμησθαι - Ιουδαίον] Α . Ιουδαίως. τού νικήσαι. Vid. Schol. II , 6ι. Εt glossa Thu

χρηματιζειν h . 1. idem quod υπάρχειν. cydidea videtur.
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Το

Πεφωριώσθαι. τον οφθαλμών πεπαχύνθω..

Περπερεύεται. προπετές ποιεϊ: άτακτεϊ : κατε

παίρεται . η αγάπη ου περπερεύεται.

Πέπoιθας, αντί του λογίζη. του Αποστόλου Πέ.

τρου · ' πέπoιθας σεαυτόν οδηγον είναι τυφλων.

Περισσεύομεν, τουτέστιν ευδοκούμεν παρα θεώ.

ή αποστολική η λέξις.

Περιπτυξώμεθα.' ασπασώμεθα.

Περιστέλλει.* κοσμεί. ή Φροντίδος αξιοϊ.

Περιέπει. φυλάττει. "

Περιορισθήναι. περιληφθήνα.24

Περιόψετα . παρίδοι, καταφρονήσει.

Περκάζει.35 ωριμάζει.

Περαίνει. και περαιωσα, το τελειώσαι .

Πέττω. το χωνεύω. " εξ ου και πέψις. τριττη

δε έστιν η πέψις εν τοις έναίμοις ζώοις. και

. πρώτη μεν η άπο της διαφούν τροφής εις χυ

λοποίησιν εν τη κοιλία μεταβαλλομένη. δευ.

τέρα η δια της κοίλης φλεβος της κυρτης όνο-

μαζομένης εκ της κοιλίας εις το ήπαρ ελπο.

μένη , κακείσε εις αίμα μετασκευαζομένη. τρί-

τη ή από του αυτου ήπατος εις έν έκαστον

μόριον του όλου σώματος αναδιδομένη και τρο-

Φην την αυτοίς αρμόζουσαν παρεχομένη: έν

δηλαδή τρίτη πέψει έστιν η αίματοποίησις, η

αυτήν την σάρκα γεννώσα. διο και ορίζεται , τί

εστι σαρξ , αιμα πεπηγος υπό φύσεως.

Πεφήσεται. * αναιρεθήσεται .

Πεφαυλισμένον. * αποδεδoκιμασμένον.

Πεφοινιγμένη. °° ημαγμένη.

Υικον .

Το Π μετα του Η.

('Αρσενικόν.)

Πηγός. ευτραφής.

Πηγεσίμαλλος. ° ο βαθύτριξ.

Πήγασος. όνομα ίππου .

Πήδαιος. " κύριον.

Πήδασος. πόλις ή τόπος και όρος.

Πηκαλισμός.”. ο εμπαιγμός.

Πηνεός. " ποταμός.

Πηός, και κατ' επιγαμίαν συγγενής.

Πηρός, ο τυφλός," και βεβλαμμένος.

Πηρίνος. το αιδοίον.

Πηλεύς. κύριον. παρα το βάλλω, το κινώ, γί.

νεται Παλεύς, και τροπή του και εις η Πηλεύς.

1 Ο

III

91 . Περιπτυξώμεθα] Α . περιπτυξόμεθα. Vi 2. η αγάπη ου περπερεύετα ] 1. Cor. ΧΙΙΙ, 4.

de supra περιπτύσσεσθαι. Conf. Interpretes ad h . 1. Suicerum in Thcs.

- 92. Περιστέλλει ] Conf. Hesych. et Ηesych.

93. Περιέπει] Vide Hesych. ct Ralinken. 3. Πέτρου ] Imo Παύλου. ad Rom. II , 19.

ad Τimaeum p. 216.
4 . αποστολική η λ.] 1 . Cor. VΙΙΙ, 8. ούτε

94. Περιορισθήναι. περιληφθήναι ] Facit huc
γαρ, εαν φάγωμεν, περισσεύομεν. Ρraecessit : βρω.

. , αν,

exposilio Ηesychiii : γνωρισθήναι.
μα ημάς ου παρίστησι θεω.

. 95. Περιόψεται] Vide Hesych.

96. Περκάζει] Vid. Hesych. et H . Steph.
5 . Πηγός] liad. 1, ν . 124. ίππους πηγούς.

Ind . Proprie de uuis , quae nigrescunt, quum
Conf. Hesych . et H . Steph. Ind.

maturescunt. Annos. IX , 13. Recte enim noster " 6 . Πηγεσίμαλλος] Iliad. 1 , ν. 197.

exponit ωριμάζει , φuod verbum add. vulg. Lc * 7. Πήδαιος Memoratur Iliad. 1 , ν. 69.

xicis. Minusrecte apud Ηesych. additur πεπαίνε 8. Πήδασος] liad. ζ ν. 21. 9, ν. 92. Conf.

gay . Differunt enim . Theophrast. de Caus. Plant. Hesych .

ΠΙ, 22. όταν άρχωνται περκάζειν οι βότρυες, μή εάν,

äxeus oT mstay winy. . Conf Eustalli. 1574 , 26 .
9 . Πηκαλισμός] Imo πηλακισμός. Infra πη

nedesu pro m axitary. Conf. Suidam , Elymol. -

97. Πέττω. το χωνεύω] Α . χονεύω. f. pro χοα- 660 , 46. et Π . Steph. Ind.

νεύω. Sed non memini χωνεύειν dici de conco

ctione. . 10. Πηνεός] D . Πηνιός. Κ . Πηνειός, superscr .

98. Πεφήσεται Iliad. ο, ν. 140. 3, ν. 155 .
1 . Scrib. Πηνειός. Πiad. β , ν . 757.

. 99. Πεφαυλισμένον] Ιob. XXX, 4 . άτιμοι 11 . Πηρός. ο τυφλός] Vid. Schol. ad liad.

και πεφαυλισμένοι. ( onf. Hesych. , v . 599. et cunf. Hesych.

Ο 100. Πεφοινιγμένη] Ιdem Ηesychius. 12, Πηρίνος. το αιδοίον] Sic etiam in Lex.

1 . Πεφωριώσθαι scrib. πεφοριώσθαι seu po- ' Reg. Ms. quod laudatur ad Ηesych. ν . πηρίς.

tius πεφορινώσθαι. Sic Lysias apud Ηarpocrat. Leg. πηρίν , πηρϊνος , το αιδοίον.

quem vide , ibique Valesium . 13. Πηλεύς, Εtymol. 669, 54.
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( Θηλυκόν.)

Πηγή. ανάβλυσις της υπό την ατμίδος , ήτις υπό

της εντος ψυχρότητος κατα μικρον βληθείσα

ομού τε συνήφθη και εξεδόθη.

Πηγυλίς. " το κρύος.

Πηδώνη.* η κώπη. ή πηδόν.16

Πήρα. το σακκούλιον. πείρα δε και δοκίμη , δι.

φθογγον.

Πηκτίς, το της κιθάρας ξύλον. "

Πήληξ. η περικεφαλαία.

Πηλιάς, το δόρυ.

Πηλιάδα μελίην. »

απο μελίας 18 δένδρου.

Πημονή, η βλάβη.

Πημαντική. διδασκαλική. "

Πημαντή. βλαβερά.12

Πηνίτις. 3 χώρα.

Πηνελόπη, Πηνεώ και Πηνελόπεια. ονόματα

κύρια.

Πηγήκη, το κεφαλοδέσμιον. πηνύκη δε, η ούρα,

το νυ ψιλόν.

Πήχυς, μέτρον δισπιθαμιαίον. και κλίνεται πή

χ εως, ως πέλεκυς πελέκεως.” & και σεσημείων

ται ως δια του και μεγάλου γραφόμενα. [ και

δια τί σεσημείωντα ; ] Ηρωδιανός λέγει, ότι

πήχυος ήν και πελέκυος κατα ακολουθίαν, ως

βότρυς βότρυος· αλλ' επειδή οι 'Αττικοί το ο

μικρον εις ο μέγα μεταβάλλουσι και τα παρα

λήγοντα των φωνηέντων εις ε , τούτου χάριν

και το πελέκεως και πήχεως μετέστρεψαν εις

εκτεινόμενα. παραληγον δέ έστιν, οίον Μενέλαος,

το α · το γαρ Μενέλαος Μενέλεως γράφουσιν οι

'Αττικοί.

Πηξις. η εδραίωσις.

Πηγάδας. κρυώδεις ημέρας. Ησίοδος:26.

τούτον αλεύασθα , και πηγάδας, και το επί

γαίαν.

Πήρα. 7 παρα το τηρώ. ή τα βαλλόμενα τη
ρούσα.

. ( Ουδέτερον.)

Πήγανον. * βοτάνη. όπερ φυτευόμενον υπό τη

συκή δριμύτερον εαυτής γίνεται μετατίθεται

14. Πηγυλές] Οdyss. ξ, ν . 476. πηγυλις νύξ. apud Ρatres. Chrysost. Ηom. de sacerdot, της

Hesych. παγετώδης. Vide ibi Lex. Reg. Ms. Sub- ποιμαντικής κέρδος. at apud D . Paulum Εph. IV,

stantiue Alcipiron ad illum Horneri locum re- 11. ποιμένας και διδασκάλους.

spiciens Lib . I. ep. 23. Vide ibi Bergler. 22. Πημαντή. βλαβερά] Imo potius laesa ,

15. Πηδώνη Α , πηδάνη. Utrumque suspe- at απήμαντος.

ctum . IIndurn in Lex. Reg.Ms.- ad Hesych . laud . . 23. Πηνίτις] Α . πηνίτης.

V . mídos. Phauorinus ut in textu . An scriben 24. Πηγήκη - πηνύκη] Pro priori K . πηνίκη.

dum πηδίνη ? Utroque modo scriptum reperitur. Vid . Lucian .

16 . 5 andóy] Sic K . recte. A . ý anduw. III. Dial. Meretr . 290. et Schol. 314 . Sed quid

D . πηδών. sibi velit illud πηνύκη, non video. Εtymolog.

17. Πηκτίς – ξύλον] Suspecta haec inter- 790, 19. φενακίζειν deriuat παρά την πηνίκης,

pretatio, orta sine dubio ex voce μαγας τετρα- ήτις έστι περίθετος κόμη. ή παρα την φενάκην. έστι

γωνον της κιθάρας ξύλον] pro μαγαδίς , quod in- δε κόσμος γυναικείος, η λεγομένη ουρά. το φε ψιλόν.

strumentum nonnunquam sumitur pro anxtis, de (Conf. Eustath . 1422, 3 .] Hinc nostrum emen

qua vid . Herodot. I , 17. Platon. Polit. Ill. p . dandum pulo. De v . ovou autem nibil .mibi

288 . Hesych . Suid , et Athenaeum Lib. IV . p . constat. Sed , nisi fallor , pro ý ou pa legendum

183. XIV . p .635. Conf. H . Stcph . Ind . v . Miho ý xoupá . Dici enim roupas de variis comam

yoés et III. c. 263. G . ' componendi et ornandi modis , satis constat.

18. Πήληξ) liail . 9 , ν . 3ο8. et saep. Conf. Vide Polluc. II , 29.

Ειymol. 670 , 32 . 25. Πήχυς - πελέκεως] Κ . statim addit :

19. Πηλιάδα μελίην] Iliad. π , ν . 143. et al. και ως βότρυς βότρυος. Rel. omittit. Breuius Ety

20. από μελέας Β. μελίης.

και ας β87
nol. 687, 18.

21. Πημαντική. διδασκαλική ] Deest a Cod. 26. Ησίοδος] Oper. V . 502. D . K . κατα σ .

Κ . D . Πημαντή. Sed quι πημαντική ( si vera D . γαίας.

est lectio ncque πηραντη rcildi potest διδασκα. 22. Πήρα] Εtymol. 67ο , 54.

λική. Suspico , popera n1 scripίum. pro ποιμαν. 28. Πήγανον ] Contraria obseruat Plutarch,

Thý. De munere doctorum sacrorum saepius Sympos. V . qu . 9 .

Oper

κ
α
ι
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α

Υ .

γαρ εις το φυτόν το έν τη συκή βαρύοσμον.

και ταϊς συκαλής των αγριοσυκών παραφυτευο

μένων βελτίω τα σύκα γίνονται .

Πηδάλια, αυχένια. ”

Πηκτόν. το άροτρον. 19

Πημα. η βλάβη.
*πημα κακός γείτων -

Πηνίον. το μέτρον.32

Πηλίκον. το μεγέθους δηλωτικών, και το εν αμορ-

φία όν. ως παρά το Αποστόλω» δετε, πηλί

κοις υμίν γράμμασιν έγραψα τη εμη χειρί. ωσεί

έλεγε και ταυτα μη ειδως γράφειν καλως.

( Ρήμα.)

Πηδαλιουχών.* κυβερνών.

+ Πήθω. και το πάσχω.ή

Πηκαλίζειν.28 εμπαίζειν.

Πημαίνω. το βλάπτω.

Πήξον. εδραίωσον.37

( Επίρρημα. )

Πη. αντί του που.

[ Πη9..38. αντί του που.]

Πηνίκα. αντί του οπότε.39

Το Π μετά του Ι.

. ('Αρσενικόν.)

πιδνος. ποταμός. . '

Πιμεντάριοι. οι βοτανολόγοι.4°

Πίνακες. τα πινακίδια , α γραφώ. και το πινα

κίδιον. 44

+ Πίνδος. όρος Θεσσαλίας.1 .

Πινσος. και του τοίχου. 12

Πινυτός, συνετος, φρόνιμος, σώφρων. και πιν».

τώτατος.

Πλος, το κέντουκλoν.43

Πίρος. * ποταμός.

Πίσυνος. και θαρρων, και παρρησιαστικός.

Πίτυλος . κύριον. και ο κτυπων. 15

Πιτηρούμ.18 κύριον. .

Πιόνιος. κύριον.

Πιστός. αντί του αληθής. παρα των Αποστό.

λω 41 πιστος ο θεος, δι' ου εκλήθητε εις κοι

νωνίας του υλου αυτού.

1 . (Θηλυκόν.)

Πιγκιανή. τόπος.

πίδαξ.18 η πηγή.

ΑΝ

29. Πηδάλια. αυχένια] Ηesych. πηδάλιον -

αυχήν. Εustath. 1533 , 46. το πηδάλιον - παρά

τισι κι αυχήν, ώς δηλοί το καθωμιλημένον αυχέ

yoov. Pollux I, go. Cang. h . v,

3ο. Πηκτόν. το άροτρον] Male. Leg. πηκτών

άροτρον. [cine explicatione.] liad. και , ν . 353. η,

v . 263. Odyss. » , v . 32. Conf. Hesych . Add.

Hesiod . Oper. v . 430.

31. πημα κακός γείτων] Hesiod. Oper . ν .

344.

32. Πηνίον. το μέτρον] Leg . τον μίτον. Iliad.

4 , ν . 62.

πηνίον εξέλκουσα παρέκ μίτων -

Ibi Εustath. 1328 , 49. ερμηνεία του πηνίου , το

μίτον . Ηinc causa erroris . .

33. Αποστόλω] Galat. VI, 1 . ubi Chry

Sost: την γραμμάτων αμορφίαν innui dicit. Conf.

Wetsten . ad h . I.

34. Πηδαλιουχά ] Conf. Hesych. Suid. et

Suicer. Thesaur.

35. Πήθω] Ηinc πήσας apud Aeschyl. Agam.

v . 1633. Vide Wessel. ad Herodot. IX , 37.

Supra πείσας.

36. Πηκαλίζειν] Leg. πηλακίζειν. Supra πη-
κλίζειν1 Leg, πλακίζειν. Supra πη.

καλισμός.

37 . Πήξον. εδραίωσον ] Sic πήξας ουρανόν Ies.

XLII, 5 . Conf. Hesych. paulo ante wijzis.

38. Πή9 ] Deest ctiam a Cod. Κ .

39. Πηνίκα – οπότι] Imo πότε.

40. Πιμεντάριοι. οι βασανολόγοι] Sic etiam

Cod. Reg. 1708. apud Cangium post v. giymey .

τάριος.

* 41. Πίνακες - πινακίδιον] Luc. 1, 63. Pro

γραφα Ηesych. αναγραφή. Πίναξ ct librum et

tabulam pictam denotat. Vide Suidam et Can

gium.

42. Πινσός. και του τοίχου] Sic etiam Lex.

Reg . Cod. 1703. apud Cangium , quem vide.

. 43. Πιλος. το κέντoυκλον] Ilerum consentit

Lex. Reg. Cod. 17ο8. apud Cangium v. κέντου.

κλον. Conf. Suidan.

. 44. Πίρος] Suspicor scribendum Πίερος, qui

et leipos. Pausan . Ach . c. 22. ct 18. Herodot.

1 , 145.

45. Πίτυλος. κύριον - κτυπών ] V . κύριον

deest a Cod. k . Vid . H . Stephı. Ind. et not.

ad Ilesych .

46. Πιτηρούμ ] Habet etiam Suidas. Pro

Πιόνιος, quod sequitur , D . πιόνικος.
Πιο

47. παρά τω Αποστόλω] 1. Cor. Ι , 9.

48. Πίδαξ) Semel Iliad. π, ν. 825. Vido

infra post πιτύϊνα,
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Πιδήεσσα. » υγρά. .

Πιερίδες, και εν Μακεδονία Μούσας.

Πιθακνη.5° ο μικρος πίθος.

Πιθουγία. " ή του πίθου άνοιξις.

Πικηνίς. χώρα. .

Πιμελή. το διακεχυμένον λίπος εν τη σαρκ!.

+ Πίνδακας. θραύματα και σανίδων.1

+ Πινδώρα, άροτρον. 2

Πίννα. * όνομα ιχθύος: εξ ης και πιννέριον.

Πινυτή. σώφρων. συνετή.

+ Πιπώ. 5 όρνεον. Η

Πίσα. πόλις. πείσα δε και του ξύλου ,
δίφθογ-
δίφθογ.

γον.

+ Πίστρα. " ή ποτίστρα. Η

Πιτυανη. * ασκός μικρός. .

Πίτυρις, η θλαστη ελαία. ”

Πίειρα. η λιπαρά.

Πίστις, ο απλή λογισμών και απερίεργος συγ.

κατάθεσις ή ενδιάθετος ύπαρξις.

Πίστις δε είρηται κατα το πείθεσθαι εις τι. διτ .

τως δε νοείται η ορθή πίστις : έστι γαρ πίστις

εξ ακοής " του κηρύγματος , και έστι βεβαιοτέ.

ρα πίστις ή των ελπιζομένων αγαθών. και την

μεν εξ ακοης πάντες άνθρωποι έχειν δύναντα

την δε δευτέραν μόνοι οι δίκαιοι κέκτηντα .

Πίστις εστίν αδήλων αβασάνιστος συγκατάθεσις,

ως έλεγχος πραγμάτων° ου βλεπομένων. γνω

σις δε κατειλημμένων περίεργος συγκατάθεσις,

ως δρωμένων έλεγχος.

Πίστις εστίν απράγμων σύνθεσις , ομολογία ψυ

χης ευσεβούς απερίεργος, λόγος ευσεβείας κα

τα της ασεβείας Φερόμενος, πειθω απερίεργος

του πιστεύοντος περί το πιστευόμενον , αποδεί

ξεως κρείττων. ή και την πνευματικών αναγέν.

νησιν είς όνομα πατρός και υιου και αγίου πνεύ

ματος ειληφώς.

Πιτύίνα. * ο καρπός της πίτυος.
Π . 7. . , 63 %

πίδαξ. + παρα το πιδύω πίδαξ. ή πηδώ , πίδαξ,

κατα μετάθεσιν ιωνικήν του η εις 1 .

(Ουδέτερον.)

Πιαλέον. 5 πόσιμον ή λιπαρόν. και πιαλέοις άφε.

σιν , ως διψαλέοις, είρηται επί τοιοϊςτισι ιδίως

άφεσι τους κατα Ιεριχώ μάλιστα ευρισκομένοις,

εξ ων ιατροί ως τα πολλά την θηριακήν σκευά.

ζoυσι. τούτοις αντιθέτως ενταύθα απλώς τί.

θεται το πιαλέοις , τουτέστι πινομένοις , ποσί

μοις, λιπαροίς , πλουσίοις άμα και υπερεκχεο.

μένους και κορεστικοίς.

Πιεστήριον, το εκθλίβον. .

ΔΙ

Per breve y estripid. sc. Etymol.

55. Πιπώ ] Vide Tzetz. ad Lycophr. ν.

476. et Ηesych.

56. πείσα δε και του ξύλου] σταθμών ξύλων in

terpretatur Moschopulus. Vide Caugium . Dici

videtur δια το εν πείση είναι. Vide supra πεϊσα.

57. Iliotea ] Euripid . Cycl. v. 47. Conf.

Suidam et Ηesych. v . πιστήριον. Εtymol. 673,

27. male πιτίστρα pro ποτίστρα.

58 . IIoTvárn ] Conf. Hesychium et Suidam .

59. Πίτυρις. η θλαστή ελ.] Α . βλαστή. Vide

Athenaeum Lib . 11. p . 56.

6ο. Πίστις] De his et seqq. vid Ioh. Da

inasc. de Fid . Orthod . IV , 10. 11. Conf. Sui

cerum in Thes.

61. πίστις εξ ακοής] Resp. ad Rom. Χ , 17.

62. έλεγχος πραγμάτων] Ηebr . XI, 1.

63. Πιτύινα] Sii. καρνα. Male inter θη

λυκά. An Ieg. πιτυΐνη ?

64. Πίδαξη Ειymolog. 671 , 19. μετάθεσιν

fieri tradiι βοιωτικώς.

49. Πιδήεσσα ] Iliad. λ , ν. 183. πιδηέσσης.

5ο. Πιθάκνη) Sciol. Αristoph. Ρlut. v . 546.

ct Equit. 789. Conf. Hesych . .

51. N .Forzic ] Sic Suidas, eadem interpre-

tatione. Kusterus madult προπαροξυτόνως , πιθοί-

yox . Sed fallitur. Vide Plutarch. Sympos. III, 7 .

init. et not. ad Ηesychium. "

- 52. Πίνδακας. θραύματα] Leg. πίνακας θραύ.

Guuta . Sic flesych. Sed apud hunc vitiose le-

gilur θραύσματα ορνέων. Quod miror non of-

ſendisse Interpretes. Scribendum cnim aut veus

(ut placet Toupio ) ex Odyss . Ne , v. 67.

- πίνακας τε νεών κα σώματα φωτων.

quem locum ante oculos habuisse nostrum pu -

to , aut , quod inagis placet ob literarum simi

litudinein, κρειών, ex Odyss. 4, ν . 141. δ, ν. 57.

Sed forte nihil mutandum. Vid. Schol. Αri -

stoph . Auib. v . 14.

53. Πινδάρα. άροτρον] Ηaec nescio quid sibi

velint. Aυ !ε8 πινηρα· ρυπαρά.

54. Πίννα Citalur linec glossa e Lex. Reg.

Ms. ad Ηesych. Vide Cangium. Ρro πιονέριον Α .

πινέριον. E Lex. Ms. Combefsii Cangίus .

65. Πιαλέον ] Laudatur haec glossa e Lex.

Reg. Ms. ad Hesych . h . v . Ex parte cam ha

bet etiam Suidas.
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Πιθήκειον βλέμμα. 6 το του πίθηκος. πιθή-
κιον δε , το μικρόν, ώτα.

Πιλον και πιλίδιον.** το κέντουκλoν.

+ Πίνιον. 9 είδος βάμματος. Η

Πιον και παρ. 2 το λιπαρόν.

Πινώδες. " ρυπαρόν.

Πιναρά, ευτελή ρυπαρά.

Πινία. τα κέντoύκλα. ?

Πισον. ” είδος οσπρίου .

Π7. « το στοιχείων. παρα το παίω. ο γαρ τούτου

φθόγγος ωσεί παίοντος και κρούοντος ήχος εστί.

Πικαίριον.75 δίζαν. του Ψελλού· σίραιον δε το

έψημα, πικαίριον την ρίζαν.

( Ρημα.)

Πιαίνει. λιπαίνει.

Πιεζόμενος. θλιβόμενος. δαμαζόμενος.
Πι9 .76 αντί του πίε.

Πιθήσας. Ηαντί του πεισθείς.

Πιμπρα. καίει.

Πιμπλών και πίμπλημι και πιπλων, αντί του

πληρων.

Πινύσκω. σωφρονώ.

Πίομαι. μικρόν. πίωνται δε, μέγα.

Πιτνώ. προσπελάζω.

Πιττουν. και κυρίως το τας πλατείας νήας πίττη

χρίειν.

πιφάσκει. δηλού.

Πιλνα. καταβάλλει και προσεγγίζει. Ησίοδος 70

– ελάτας δε παχείας

ούρεος εν βησσης πιλνα χθονί πουλυβοτείρα.*

Πιφασκόμενος. μαντευόμενος. "Ομηρος:81

μνηστηρσι δε μάλιστα πιφασκόμενος τάδε

" είρω,

Το π μετα του Λ.

. ('Αρσενικόν.)
Πλαστουργός, ποιητής , πλάστης.

Πλαταμών. o αιγιαλός , και τόπος. δε

Πλάνητες, ονόματα αστέρων. παρα φιλοσόφους

πλανητα γράφονται. η ευθεία ο πλανήτης.

Πλησίστιος άνεμος. 83 και πληρών και γεμίζων τα

ιστία και τα άρμενα. .

Πλήρης. * ΄ παρά το πολύ πολυήρης, και κατά

συγκοπήν πλήρης. ή έστι πλειός, πλειήρης, και

κατα συγκοπην πλήρης .

Πλεισθένης. κύριον.

Πλείστος, πολύς. παρα το πλείων γίνεται πλεϊ.

στος , ως λωον λωστος , δαον ραστος , πλείων

πλείστος.

Πλειών.85 ο ενιαυτός. από του πλείονας χρό

νους περιέχειν εν εαυτώ, ή παρά το πολεϊν και

διέρχεσθαι κατά τους τεταγμένους χρόνους.

Πλόκαμοι. α μακραι τρίχες , α επιτήδεια
ούσαν εις το πλέκεσθαι. παρα το πλέκω.

Πλοχμός..

.

66. Πιθήκειον βλέμμα) Dictam videtur de

dolosis adulatoribus, ut aulonely Babaeir, ct abo

θηκίζειν.

67. πιθήκιον δε] Α . πιθίκιον , perperam.

68. Πλλον και πιλίδιον] K . πίλοι και πιλλί

διον. Vide supra πίλος et conf. Cangium.

69. Πίνιον] Conf. Cangium ν . πίννα et πίνος.

7ο. Πίον κα πλαρ] Vid. H . Steph. Ind. ν .

πίων.

1 . Πινώδες] Deest a Cod. Κ .

7 . Πιθήσας] liad. 5 , ν. 398. al. Inter

pretatio decst etiam a Cod. K . Is eius loco haec

habet aliunde adscripta : πίω, πίσω. αφ' ου το

minionw . Referenda ad glossam praecedentem .

8. Πιττούν] Schol. Αristopl . Ρlut. ν. 1094.

Vid. Suidam.

79. Ησίοδος] Oper. 5ο7. 5ο8.

8ο. πουλυβοτείρn] D . πολυβοτιίρη.

8ι. " Όμηρος] Οdyss. β , ν . 162. Sed ibi

leg. πιφανσκόμενος.72. Πινία . τα κέντουκλα] Leg. πιλία. Sic

Suidas. Supra πίλος et paulo ante πϊλον. Schol.

Aristoph. Plat. v. 427.

3. Πισον] K . πίστον. Vid. H . Steph. Ind.

4 . ΓΙ ' Etymol. 646 , 33.

75. Πικαίριον] De radice huius nominis

nilıil mihi constat. De v. alpainy vid . Diosco-

rid . V , 9 .

76. Πι9.] Εtymol. 671 , 42. laudat haec

Ionis in Οιmpliale : πίθι Πακτώλου βοάς.

82. Πλαταμών - τόπος] Add. πλατύς. Vide

Suid . et Hesychium .

83. Πλησίστιος άνεμος] Οdyss . λ , ν . η. μ,

ν . 149.

84. Πλήρης] Εtymol . 66. 5ο.

85. Ila scur] Etymol. 675, 46. Conf. He

sych . Suid . et Spanhem . ad Callim . H . in lou .

v . 89.

36. Πλόκαμοι] Εtymol. 677, 7.

86,* Πλού.



1553 . ΠΛΟΧΜΟΣ ΠΛΕΥΡΑΙ . 1554

χμός.

Πλοχμός, παρά το πλέκω, πλεχμος και πλο- Πλαταγή. κρόταλον χαλκούμ. ,

χμός. ως βρέχω, βρεχμος , και συνέχω, συν. 'Αλλ' ότε πλατείην πλαταγήν εν χερση ,

τινάσσων.
Πλούτος. κτησις 86 * χρημάτων και κτημάτων. Πλάτις. όνομα.26

παρά το πολύς και το λαμβάνω και το δέχο- Πλαγχώνεια. ” όνομα.

μα, πολύουτος, κατα συγκοπην πλούτος. ή ότι Πλαταίας, πόλεως.

εκ του πηλού και της γης και πλούτος ευρίσκε Πλαστίς.98 όνομα μελίσσης.

τα τους ανθρώποις. Πλαισιαία. ” ή τετράγωνος.

Πλοίμος, ο άνεμος. 8 έστι πλεόμενος. και πλό:: Πλημμύρα . υδάτων πληθος. και πλημμυρίς.

μος " καιρος, ήτοι πλεόμενος. και πλοίμος θα πλημμύρω. οξύνεται δε πλημμυρίς• τα γαρ απο

λασσα, τουτέστι πλεομένη. και πλοϊμότερος ού
βαρυτόνων ρήματα οξύτονα, οδον βασιλεύω, βα

ρος , ήτοι επιτήδειος πλόος. μικρά. σιλίς, πλημμύρω, πλημμυρίς.1°° το δε πλημμύ

ρω από του πληθω, πλήσω, πλήμη, και πλημΠλώίμος δε, το αξίωμα, και πλωτήρ, ο ναύτης,
μύρω. ένιοι δε επίρρημα οθονται, ως το λικριφίς.και πλωτος , ήτοι πλεόμενος , και πλωτη θα.

Πληθώρα. το πάθος, η πλησμονή. και πληθω
λασσα , ο έστι πλεομένη, και πλαϊζω,

πλώζω, και πλέοντες , και πλωϊσάμενος, o π δικαι , αν πλησμονική.

πλεύσας, και πλωας,88 είδος ορνέου , μεγάλα.'. Πλησιφαής.' η πληρoσέληνος ημέρα.

Πληγή φλεγμαίνουσα. ή μήπω συνουλωθείσα.
Πλιέζερ. κύριον. -

Πλήμνα .' α χοινικίδες, δι' ών ο άξων στρέφε.

Πλινσθενίτης. 8 κόλπος. και τα . παρα το πληρούσθαι υπό του άξονος.

Πλάος. παρα το πλέω,2° πλεύσω , πλόος και Πληϊας, το εξάστερον.' και Πλειάς. κατα την

πλους. μυθολογίαν από Πληϊόνης, θυγατρός μεν

(Θηλυκόν.) ' Ωκεανού , γυναικός δε " Ατλαντος. δύνουσαι δε

Πλάστιγξ. " το μέρος του ζυγίου.
α Πληϊάδες την αρχην του ενιαυτού δηλουσιν,

ανατέλλουσα δε το τέλος.Πλοκάς2 αναβολας ή υπερβιβασμούς.

Πλευρίτις, νόσος η εν τω πλευρώ.
Πλαδίωσα. σεσημμένη.

Πλευρα .: α πλήρεις ούσαι και αμύχωτοι» και

+ Πλάστιο. * η γυνή.1 , πλεωρα τινές ούσαι αι φυλάσσουσα τον πνεύ .

Πλάτη. η κώπη. μονα » ή πολυευρα , ως πλατεία. .

86. * Πλούτος. κτησις ] Α . κρησις. Conf. 95. 'Αλλ' ότε πλατείην ] Leg. αλλ' όγε..

Etymol. 677 , 12. Apollon. II , v. 1057.

87. Πλόϊμος - Πλώιμος] Utramqne glos 96. Πλάτις. όνομα] An Πλατηίς όνομα νήσου ?,

sam exscripsit Phauorinus. Sed sensu non dif 97. Πλαγχώνεια] Κ . πλαγχωνεία. .

ferunt. Conf. Suidam .
98. Πλαστίς ] Agnoscit etiam Phauorinus.

88. πλωας] Suid. πλώας. Vid. infra post 99. Πλαισιαία] Add. Lexicis, nisi pro

πλινθεία .
πλαισία. .

* 89. Πλινσθενίτης] Α . πλισθενίτης. Leg. Πλιν 100. Πλημμύρα - πλημμυρίς] Rel. des. 4

θινήτης. Ηerodot. II , 6 . Cod. K . Conf. Etymol. 626 , 25. Vid . de h . v .

90. παρά το πλέω] D . πλόω. Spanhem . ad Callim . H . in Del. v. 263. Val.
91.- Icotoy ] Schol. Aristoph . Ran . v. ckenar, ad Ainmon . p . 197. Wetsten . ad Luc.

1425. Pac. v. 1247. Conf. Hesych . Suid. et H . V , 48 . et Interpr. ad Thom . Mag. p . 719 .

Steph . Ind.
1 . Πλησιφαής] Conf. Suidam.

92. Πλοκάς] Deest a Cod. κ.
2 . Πλήμνα ] Α. Κ . πλήμμα). Conf. Hesych.

93. Πλαδόωσα] D . πλαδήωσα. Conf. Hesych.. et Eustath. 598, 12, Occurrit Iliad . ε, ν . 126.

et H . Steph. Ind. " ψ , ν . 339. :
94 . Πλάστις] Leg. πλάτης. Αristoph. Acharn. 3. Πληϊάς. το εξάστερον ] Conf. Eustath.

ν . 132. κα τοϊσι παιδίοισι κα τη πλάτιδι. Vid. 1155 , 47. 1712, 49. Etymol. 675 , 34.

Schol. et conf. Hesych . et Suidam .

1. Πλευρα ] Εtymol. 674 , 53.
Τom. ΙΙ .

Fffff
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Πλείας. πεπληρωμένα .

πλεία του δίνου κλισίας --

" από του πλείος , αφ' ου και το

- πλέος μέλανος θανάτοιο.

Πλινθεία. η πλίνθευσις .

Πλωάς. είδος ορνέου.

Πλωτή. νήσος.

Πλώθεια.8 δημος.
Πλεονεξία. η υπέρ της επιθυμίας του πλείονος

βλάβη. ούτως ο Απόστολος.”

( Ουδέτερον.) .

Πλαστοίς. " ψευδέσι. ,

Πλάσμα. " το ψεύδος. σημαίνει και έργον τύ-

που και είδους , και διαμορφώσεως. οίον ο βίος

5
του μεγάλου Αντωνίου και περί του μεγάλου

'Αθανασίου συγγραφείς, και το βιβλίον ο Βαρ-

λαάμ. .

Πλάταιον. το έκπωμα." .

Πλαδαρόν. χαυνον, σεσημμένον, ή υγρόν.

Πλατωνικών βιβλίον. το του Πλάτωνος. ,

Πλάτος, παρά το πλω, το πληρω. .

Πλαίσιον. ” είδος μέτρου . ή η εν τετραγώνω των

στρατιωτών τάξις, ως Πλάτων εν Σοφιστη, και

τα δια ξύλων τετράγωνα σχήματα πλαίσια *

έλεγoν.

Πλέθρον. μέτρον γης.

Πλείον. παρά το πολύς. πολείων και συγκοπή

πλείον. σημαίνει δε και το περισσόν.

Πλήγμα, η πληγή. πλίγμα δε, το βάδισμα," ..

Πλησιέστερον. εγγύτερον. και πλησίον. παρά το

πέλω παράγωγον πελάζω, δημα όνομα πλατος

και πλητός. “ κατα τροπήν του το είς σ και

κατα παραγωγής πλησίος , ως άμβροτος, αμ

βρόσιος.

Πλήκτρον. το της κιθάρας. εν και τας χορδες

ο κιθαρίζων κινεί.

Πλημμελές. " αμαρτητικόν. ή το ράθυμον και
"

απαίδευτον.

Πλινθίον. το τετράγωνον σχημα.

Πλουμμάτων. " το μολύβδινον.

( Ρήμα.)

Πλημμελεϊν. το αμαρτάνειν.

Πληκτιζομένους. " μαχομένους.

Πληντο. * επληρούντο. πέλω, πλω, πληντο. .

Πλείμην. αντί του πλευσαίμην.

Πλει9.. " πλευσον. Ιακόν έστι.

Πλειν. αντί του πλέειν.

Πλεϊ. και το προστακτικόν, ουχί πλείθι, ουδε πλέε.

τούτο γαρ ιακόν. και πνεϊ , ουχί πνέε , και

• 5. πλείας του οίνου κλισία ] liad. 1, ν. 1 :

Conf. β , ν . 226. . .

. 6 . πλέος μέλανος θαν.] Leg. πλείοι. Οdyss.

μ, ν . 92. Conf. Etymol. 675 , 4.

. Πλωτή.. νήσος ] Vide Schol. ad Odyss.

π , ν . 3 . et Apollon. ΠΙ, ν . 43.

8. Πλώθεια ] Imo Πλωθεία. Vide Harpo-

cration , et Suiriam .

9. ο Απόστολος] Rom. I, 29 . 1. Thess. II ,

5. al. Conf. Suidam. Petrus 2 . Εp. ΙΙ, 3. Vide

not. sequ. .
10. Πλαστος 2 . Petr. ΙΙ , 3. έν πλεονεξία

ελαστούς λόγοις υμάς εμπορεύσονται.

11. Πλάσμα] Conf. Phauorinum.

12. Πλάταιον. το έκπωμα] Suidas έκπτωμα.

Kusterus : an legendum έκπωμα ; sed non liquet .

Nec mihi.

. 13. Πλαίσιον] Citatar haec glossa ad Ηe

sych. Conf. Schol. Thucyd. VI, 67. Suidam et

H . Steph . Ind . Interpret. ad Thom . Mag. et

Moerid.

14. πλαίσια ] Schol. Αristoph. Ran. 872 .

15. πλέγμα δε, το βάδισμα] Schol. Αristoph.

Acharn. V. 217. expl. πηδήματα. Conf. Suidam

et H . Steph. Ind. ν. πλίσσω.

16. πλησίον - πλητός] Rel. des, a Cod. κ .

Conf. Etymol. 156 , 14.

. 17. Πλημμελές ] Conf. Hesych. Suid. et

Ruhnken. ad Τim. V . πλημμέλεια.

18. Πλουμμάτων] Vide Cangium, et infra

ν. πλαδόω.
19. Πληκτιζομένους] Iliad. φ , ν. 499. πλη.

κτίζεσθ' αλόχοισι. Conf. Hesych.

20. Πληντο] Οdys8. 9 , ν. 57.
21. πέλω , πλω] Sic etiam Etymol . 676.

46. Imo vero πελάω, πελώ , πλω. Sed haec de

riuatio non conucnit τω πληντο , quando deno

tat επληρούντο [ α πλω, πλήκι); referenda est po

tius ad alteram, προσεπέλασαν. Sic Iliad. ξ , ν .

468.

- στόμα τε ρϊνές τε

ούδεί πληντ , ήπερ κνήμας και γούνα πεσόντος.

Hunc locum negligentius laud . Etymologus.

22. Πλεϊ9.] Vide statim post ν. πλει.

23. Πλε7] Deest haec gl. a Cod. K . Conf.

Phauorinum.
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δεί και θεί και δει τα προστακτικά λέγει. 4

Ευριπίδης - 25

πλεί κατά πορθμόν.

"Ερμιππος "

αλλ' εκείσε θεϊ .

δεϊ τούτον.

Πλύνεται. καθαίρεται ή υβρίζεται. 4

Πλω. 7 το πλησιάζω. .

Πλώζω. το πλαίζω. και έχει το ι . απο τον πλώω

πλωίζω, και κατά συναίρεσιν πλαζω. η ώςπερ

από του λέγω λόγος , ούτω και από του πλόος

γίνεται πλούζω, και κατ' έκτασιν του ο εις το

ω μέγα πλωΐζω, και κατα συναίρεσιν πλώζω.
*ς .

* ως χροΐζω χρώζω. ή ως από του πλέω πλόος,

και ως απο του άνθρωπος γίνεται ανθρωπίζω,

ούτω και από του πλόος γίνεται πλούζω, και

κατ' έκτασιν του ο εις ω μέγα πλωΐζω , και

κατα συναίρεσιν πλώσω. *

Πληροφόρησον. πλήρωσον. Αποστόλου " την

διακονίαν σου πληροφόρησον.

Πλαδοω. " το σήπομαι . του Ψελλού » πλούμ

ματoν το μολύβδιον , το σήπομαι πλαδοίω.

' ('Επίρρημα.)

Πλαγίως. δολίως.

Πλήν. εκτος, ή όμως.

ρον δια του ν. ταμίας γάρ έστι του πνεύμα.

τους πνεύμων. κλίνεται δε πνεύμονος.

(Θηλυκόν.)

Πνευμονίη, η περί τον πνεύμονα πνιγμονή.32

Πνύξ. ) δικαστήριον εν Αθήναις. και κλίνετα

πνυκός.

(Ουδέτερον.)

Πνεύμα. * το θείον· ο άγγελος η ψυχή· 8 .

άνεμος : ο νους · δ δαίμων. ή πνευμα έστι νοε.

ρον και απλούν και λεπτόν · σαφές και τρα

νόν· απήμαντον και αμόλυντον μονογενές και

παντεπίσκοπον. ή πνευμα έστι λεπτή και αυ.

λος και άσχημάτιστος εκπορευτική ύπαρξις. .

Πνευμα δε είρηται ωςανεί παν νεύμα , δια το

ως νεύμα οξέως παντί νεύον και κινούμενον. εί

ρηται δε εντη γραφη πνεύμα τετραχώς πνευ

μα το αγιον πνευμα ο άγγελος πνευμα η

ψυχή· πνεύμα ο άνεμος. έστι δ' ότε και ο νους

του ανθρώπου πνεύμα λέγετα

Πνεύμα άγιόν εστι δύναμις αγιαστική, άσχημα

τιστος, τω πατρί και το υιω ομοούσιος, εκπο

ρευτικως , ουχ υίκως εκ του πατρός προϊούσα.

Πνεύματα. κς ή δασεία και η ψιλή. και δια

τουτο εισί δύο πνεύματα, διότι η μεν δασεία εκ

του θώρακος εξέρχεται, η δε ψιλή εξ άκρων

των χειλέων. και δια τούτο ου προσέσχεν ο

ποιητης τρίτου πνεύματος , της φύσεως μη

απαιτούσης. δια τούτο δε λέγονται πνεύματα,

δια το εν τοις πνεύμασιν αυτα παρεικασθήνα .

πνεύμα δε έστιν εκφορα λέξεως αθρόως ή με

τρίως παραλαμβανομένη.36

Πνίγος, το καύμα.

( Ρήμα.)

Πνείω. αντί του πνέω. "

ΝΑ

Ού

Το Π μετά του Ν.

('Αρσενικόν.)

Πνευματικός. ο όλον διόλου εαυτον μεταθείς,

και τη διανοία αεί προς τα πνευματικα δια-

τρίβων.

Πνεύμων. το μέρος του σώματος. Η αναλογώτε.

. Fffff 2

24. λέγει] D . λέγω. 'Scr. λέγε.

25. Ευριπίδης] Troad. v. 102.

26. Πλύνετα - υβρίζεται] Conf. not. ad

Hesych.

27. Πλώ. το πλησιάζω] Vide paulo ante

πληντο.

28. Πλώζω. το πλωΐζω] Rel. des. a Cod. κ.

Conf. Etymol. 677, 20.

29. Αποστόλου] 2 . Τim. IV , 5 . Interpre-

tatio est Chrysostomi . Vid. Suicer . Tlies.

Conf. Meurs. in Glossar. Erat inter reliquos

versus Pselli.

31. αναλογώτερον δια του ν ] Εtymol. 677, 3ο.

32. Πνευμονίη – πνιγμονή ] Postretnam Y .

adde Suidae.

33. Πχύξ] Conf. Hesych. et Ruhnken. ad

Timaeum p . 219.

3ο. Πλαδόω] Vid. H . Steph. Ind. et supra

nostrum v. Monißdorov, ut etiam h . 1. legendum .

34. Πνεύμα] Vide Ioh. Darmasc . de Fid.

Orthod. Lib . II. c . 18. et Saicer.

35. Πνεύμα – παν νεύμα] Vide Athanas.

de Definit. p . 243. Ε .

36. παραλαμβανομένη] Conf. Porphyr. de

Prosod. apud Villois. Anecdot. Tom . II. p . 114.

.
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ΓΥ

κος.

Το Π μετά του ο. + Ποιμώνωρ. βασιλεύς.Η

('Αρσενικόν.)
Πόκος, το συνελιγμένον *7 έριον. όθεν και το

Ποδήρης.37 χιτων, και άχρι των ποδών διήκων και
- ειροπόκοις δίεσσι. 18

παρα το πείκω , το κτενίζω, και το ξαίνω,
φθάνων. ή ο συρραπτόμενος εις το κατώτερον το διαλύω, ως σπείρω σπόρος, και μείρω μόρος.

της στολής, εκ πορφύρας και βύσσου. .

Ποδαλείριος.38 παρα το έχεις τον πόδα περί τα
ρυλλητος. διαβεβoημένος.

Πολιούχος. και την πόλιν σώζων και φυλάσσων,
λείρια , ήγουν τα άνθη. ποδαλείριος χιτών. ή τους άρχοντας.

Ποδαρκης. ο ταχύς περί τον δρόμον. Πολύτλας, καρτερικός , υπομονητικός. τλω γαρ

ποδάρκης 'Αχιλλεύς. ” το καρτερώ.

και κύριον 1° όνομα.
Πολύαινος, άξιος πολλού επαίνου.

Ποδοϊν. ποιητικώς. 41 Πολιτικός, αστείος μετά τινος τέχνης. ° .

– εκ δε ποδολίν 18 Πόλητος. " ο μάντις.

άκμονας ήκα δύο – Πόλτυν. ξυλόκαστρον. παρά το πέλω, το ανα.

αμφοτέροιεν.43 παρά το ποδος ποδούν, και πλεο- στρέφομαι , κατα αντίφρασιν. και κλίνεται πόλ.

νασμα του ιποδοϊν. τυνος. ως Φόρκυν, Φόρκυνος.

Πόθος, παρά το πάθω, το πάσχω, γίνεται πό. Πολυτελής, πλούσιος: πολυδάπανος. τέλος γαρ

θος , τροπή του η εις o. ή από του πείθειν, η δαπάνη. .

το εις συγκατάθεσιν άγειν. εξ ου το πέπoιθα. Πόλος.53 ο ουρανός. και πόλοι, οι εν τω ουρανα .

ο γαρ πόθος πείθει τον ποθουντα ποθεϊν , ο έστι δε άστρων θέσις. παρα το περί αυτους

ποθεϊ. εκ του πόθος ποθεινός, ως σκότος σκο αναστρέφεσθαι τον κόσμον, ήγουν τον ουρανόν,

τεινός. ατε πόλον καλούμενον . πωλος δε , ο αείδαρος,

Ποικιλομήτης, ποικιλόβουλος. " μέγα. . . . .

Ποικίλος. » σημαίνει τον επιμελώς κατεσκευα- Πολυκαγκής.34 ξηραντικός. παρά το κώ, το

σμένον, παρά το πύκα. ο πολλας έχων πυκνό- καίω , παράγωγον κείω , οδον·

τητος ποικιλίας. – σχίζων δρυος , ήν λίπε κείων.

Ποιήεις. βοτανώδης, από του πόα, δε σημαίνει την εκ του ούν κώ γίνεται πολυκής, και κατά ανα

βοτάνην. διπλασιασμός και πλεονασμόν , πολυκαγκής.

1 Ποιήεντα.16 σιτοφόρον. Πολείς. 5 αντί του πολλούς. από του πολυς, πο

Ποιητής, και τα έμμετρα γράφων, και ο δημιουρ- λέος , ως ηδυς, ηδέος, ηδείς.

γός. Πολέας. 57 αντί του πολλούς.

37. Ποδήρης ] Vide Cyrill. Ms. Bremens. 46. Ποιήεντα ] liad. β , ν . 5ο3. ποιήεν9 '

apud Biel. in Thes. et Elsner. ad Αpocal . I, Αλίαρτον. al.

13. Conf. Hesych. 47. συνελιγμένον] Α. συνελεγμένον. Εtymol.

38. Ποδαλείριος] Conf. Etymol. 678 , 17. 69, 43. συνειλιγμένον.

et Εustath. 395 , 32. ad liad. β , ν . 32. ποδα 48. ειροπόκοις δίεσσι] Iliad. ε , ν . 137.

λείριον χιτώνα quis dixerit , opere pretium fue 49. ξαίνω ] A . D . ξένω .

rit quaerere. 5ο. τέχνης ] Ηaec vox omissa in Cod. Κ .

39. ποδάρκης 'Αχιλλεύς] Iliad. α , τ . 121. 5ι. Πόλητος] Sic etiam Cyrillus meus. Κ.

ct saepissime. Pro δρόμον κ. δρόσον. πόλιτος .

40. κύριον] liad. β , ν. 704 . al. 52. Πόλτυν] Conf. Etymol. 681 , 20.

41 . ποιητικώς] Reliqua desunt a Cod. κ . 53. Πόλος] Εtymol. 68ο , 52.

42. εκ δε ποδοτιν] liad. ο , ν. 19. 54. Πολυκαγκής] Εtymol. 681, 32. ad Iliad .

43. αμφοτέροιεν] Leg. ως αμφοτέροιϊν. liad. λ , ν. 741. . . .

• , ν . 207. 55. σχίζων δρυός - κείων] D . σχίζω. Leg.

44. παρά το πήθω] Α . πείθώ. Ειymolog. σχίζη ex Odyss. ξ , ν. 425. . .

678 , 32. 56. Πολείς] Α . πολλείς. Ιliad. ο , ν . 66. "

45. Ποικίλος] Εtymol. 678, 48. 57. Πολέας] Iliad. α , ν. 559. al. ,
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το τας ΤΟ ΟςΠόλεμος, παρά το τας πόλεις μειούν. ή παρα Πόρος, και περάσιμος τόπος, ή διέξοδος, ή τρίβος.

το πολλούς αμάν.38 ή παρα το τας πόλεις πόρος από του πορεύεσθαι δι' αυτού.

αρα το όλω , όλεμος και πόλεμος. Πορθμός.65 η στενή θάλασσα , ή γη ένθεν κα

Πολιώτης, ο πολίτης , πλεονασμω του η. . κείθεν, και μέσον θάλασσα. ή θάλασσα μετα

Πολιός, λαμπρός. πολιον σίδηρον και αντί του λαμ ξύ δύο ηπείρων. Ισθμός δε τουναντίον, η στενή

πρόν. οξυνθείς γαρ ο σίδηρος λαμπρότατος γί ήπειρος μεταξύ δύο θαλασσων. πορθμός και

νετα . και πολιος και έντιμος. °° και πολιοκρο το πέραμα . ως από του κείρω κορμος , ούτω

τάφους, τους εντίμους και λαμπρους ταϊς δια και από του πείρω, το περώ, γίνεται πορμος

νοίαις. και πολιην άλα την λευκήν. και πλεονασμα του 9 πορθμός.

Πολυαίξ , και κλίνεται πολυάϊκος. " από του Πόρδαλις: 66 ο άρσην. πάρδαλις, το θηλυκόν. και

αίσσω, αίξω. σημαίνει δε πολλές κινήσεις και μεν από του προβάλλεσθα , η δε από του πα- ,

* ορμάς έχοντος, ή αστάτου.
. ραβάλλεσθαι. '

Πολυπάμων. 2 πολυθρέμματος, πα, το κτώμαι , ,
* 1 Πορκεύς, ο αλιεύς.1

και πασθαι , το κτήσασθαι , κυρίως θρέμματα,
καταχρηστικως δε παν οτιούν. χα πασάμενος Πόρκος. " οι μεν το δίκτυον απέδοσαν, οι δε σχοι

πολλάκις.
νίου πλέγμα , οι δε κύρτον. ουδέ ούτοι υγιως .

Πομπαίος . και από των γηίνων εις τα ουράνια ο γαρ Πλάτων και έτερον φησι τον πόρκον του

πέμπων. και πομπαίος Ερμής , και τας ψυχας κύρτου. λέγει γαρ ούτως κύρτους, και δίκτυα,

εις τον άδην κατάγων τε και παραπέμπων. και βρόχους,και πόρκους, και τα τοιαύτα, ουκ

Ποματίας, και ο κοχλίας.
άλλο τι πλην έρκη δεί προςαγορεύειν. μνημο

Πόντος, η θάλασσα, κυρίως δε και ένδον της Χερ
νεύει δε και Δίφιλος 7° του πόρκου » θαττον πλέ

δονήσου, δ και Εύξεινος καλούμενος.
κειν κέλευε των πόρκων πυκνοτέρους. έλεγαν

Πόντος, παρά το πένω, το ενεργω, αφ' ου πό
δε πόρκον δια το περιλαμβάνειν και αμπέχειν

νος και πόντος, καθ' δν πεποίηται το των αν
τον εισδύνοντα ιχθύν, ή από του οιονεί περι

θρώπων γένος. ή παρα το πνέω πνότος και με.
κείσθαι. και ο ποιητής πόρκον " τον περί τω

ταθέσει πόντος , εξ ου αι πνοα γεννώνται. δόρατι κρίκον φησίν 8και συνέχων τον σίδηρον .

Πόντιος. θαλάσσιος. εκλήθη δε και ο Πιλάτος
προς το ξύλον του δόρατος , δια το περιέχειν.

Πόντιος , ως απο πόλεως Ποντίου γεννηθείς - περί δε χρύσεος θέε πόρκης.73

και τούτο επονομασθείς. 74 και δε ' Ωρίων παρα το πείρω.

58. αμαν] Α . αμήν. Sic Etymol. 679, 45. λις. De ν. πορνεύς, quae sequitur, vid. H . Steph.

59. πολιον σίδηρον] Iliad. ι, ν . 366. και , ν. Ιnd. ν. πόρκος.

26ι. al. 67. Πόρκος] Εadem totidem fere verbis

6ο . πολιός και έντιμος] Conf. Apollon. Lex. leguntur apud Etymolog. 683 , 19. et Suidam.

Hom. h . ν . πολιοκροτάφους liad. 9 , ν . 5ι8. πο. 68. Πλάτων] Initio Sophistae , [ p. 220. c.]

Musiy che Iliad. o , v . igo. quem appellat Etymol.

6ι. πολυάϊκος] Iliad. α, ν. 165. al. Etymol. 69. ουκ άλλο τι - προσαγορεύειν] Αpud Ρla

68ο, 55. : tonem μών άλλο τι. Reli. des. a Cod. Κ .

. 62. Πολυπάμων] Leg. πολυπάμεων, et conf. - 7ο. Δίφιλος] Εtymolog. Φίλων, male. Sui

Schol. ad Iliad. d . v . 433. Quae sequuntur, das , ut noster.

πασάμενος πολλάκις, Supplenda ex Etymol. 681, 1 . πόρκον ] Sic etiam apud Suidam per

54. Ξενοφων λέγει αντί του κτησάμενος. Conf. Slur- peram legitur pro πόρκης, ut jam Kusterus mo

zii Lex. Xenophont. et Valckenar, ad Ammon . muit.

p . 187. et ad Theocrit. p . 384 . 72. και συνέχων - περιέχειν] Rectius haec

63. Ilomaties] Idem Suidas. Contra Cy- apud Etymol. leguntur post locum Homericum .

rillus meus: ποταμίας. 73. περί δε – πόρκης] D . male πόρκος. Εx

64. Πόντος] Αlymol. 682 , 32. stat versus Iliad. 3, ν . 320. 9 , ν . 495.

65. Πορθμός] Conf. Ειymnol. 683 , 15. 4 . δε ' Ωρίων] Supple ex Etymol. ούτω

66. Πόρδαλισή Conf. supra not. ad πάρδα. * Ωρος και δε 'Ωρίων.
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σε 1

τπτωσιν

Ποσειδών. η θάλασσα. το ύδωρ. παρα το σείειν

το πέδον γέγονε Ποδοσείων , και εν υπερβιβα-

σμώ Ποσειδων. ενοσίχθων Ποσειδών. *, λέγει

γαρ δια του ύδατος κινείσθα την γην. οι δε

ευσεβείς λέγομεν , 78 και επιβλέπων επί την γην,

και ποιών αυτην τρέμειν.

Πόνος, εμποδισμός της κατά φύσιν ενεργείας.

Πόστος. " αντί του πόσος. ως τρίτος τρίτατος, ού-

τως πόσος πόσατος και κατα συγκοπήν πόστος.

Πόσμος. 78 ο θάνατος, παρά το πίπτω γίνεται

κατα συγκοπην πτώ· δημα όνομα πτος και

πλεονασμό του με πτμος , και δια την ασυντα-

ξίαν του πτμ έπλεόνασε το o , και εγένετο

πότμος , η εσχάτη σύμπτωσις του βίου. επί δε

της τύχης παρά την μετάπτωσιν και μεταβο

λην των πραγμάτων.

Πορισμόν. κέρδος. Απόστολος •79 νομιζόντων πο

ρισμον είναι την ευσέβειαν. τούτο λέγει· υπο

κρίνονται την ευσέβειαν, ίνα δι’ αυτης ερανίζον.

τα πορισμον , οίον χρημάτων και κέρδους.

, (Θηλυκόν.) ,

Πόα. η βοτάνη. ή φυτον πολύφορον από ρίζης.

από του ποια , αποβολή του ι , πόα. ποια δε

εστι ο ενιαυτός , εξ ου πόα, επειδή κατ' ενιαυ

τον πολλάκις αύξεται και ξηραίνεται. είρηται

δε παρά την ποιότητα. 2° και ποία η βοτάνη.

Ποδηγία . η οδηγία , η παιδαγωγία .

Ποδοκάκη. το εν ειρκτη ξύλον, όπερ κλάπα λέ

γεται καρτζικως. "

Ποδήνεμος. ταχεία.

Ποηφαγία. βοτανοφαγία.

Ποθή. η επιζήτησις.

Ποινή. τιμωρία, ή η υπέρ φόνου ζημία, Φοινή τις

ουσα και τροπή του και εις π ποινή.

Ποικιλτική. υφή ποικίλη.

Ποιμαντική διδασκαλική.

Ποιότης.8 την διαφορών εκ των άλλων εν εαυ

τη δεικνύουσα. η ποιότης εστίν εκείνη , καθ' ήν

παρωνύμως τα μετέχοντα αυτης λέγει, ποιότης

εστί και η ενούσιος δύναμις , ως του ύδατος και

ψυχρότης, και του πυρός η θερμότης , και του

λίθου η σκληρότης , και της γης η ξηρότης.

Ποιότης και ιδιώτης και διαφορά και ιδίωμα έν

και το αυτό σημαίνει. έστι και έτερόν τι ποιό

της, Φωνή δηλούσα την ποιότητα της φωνής ή

της σημασίας. εαν γαρ είπω· πυξ , λαξ, την

ποιότητα και της φωνής εδήλωσα.

Ποίησις.84 το όλον βιβλίον. οίον Ίλιας και η

' Οδύσσεια . 'Ιλιας δε έστιν η της Τροίας υπό

θεσις : "Ίλιον γαρ η Τροία. 'Οδύσσεια δε η

πλάνη του Οδυσσέως. εισί δε και «δίο αυτα

ποιήσεις του Ομήρου. διαιρείται δε τριχως η

ποίησις εις διηγηματικόν εις μιμητικον, και

μικτόν. και διηγηματικόν έστιν, ηνίκα όλος ο

λόγος εκ ποιητικού μόνου προσώπου λέγεται . μι

μητικόν δε αι τραγωδία και κωμωδία . ποίημα

και ποίησις διαφέρει. ποίησις μεν γάρ έστιν, ως

είρητα , το όλον βιβλίον · ποίημα δε η ραψω

δία. είρηται δε βαψωδία από του δαφνίνη ράβδω

περιερχομένους άδειν τα“Ομήρου ποιήματα, και

διατί δαφνίνης ράβδον κρατούντες ήδον τα Ομή

ρου ποιήματα ; δια το αειθαλές του φυτού , και

ότι μαντική η δάφνη, μαντική δε η ποιητική

ουδε γαρ είη τις τέλειος ποιητής, ει μη ιστο.

ρήσει και μαντεύσεται και διηγήσεται .

Η Ποίμνη. ” γέγονε παρα το ποιμήν, ποιμένη κα

κατα συγκοπήν ποίμνη.Η

Ποινίδες. βάκχα. + 86

5 . ενοσίχθων Ποσειδων] 1liad. η, ν . 445. al.

Post pro λέγει D . λέγουσι. κ. λέγετα.

6. λέγομεν] Εx Psalmo ClI , V . 3ο.

77. Πόστος ] Εx Herodiano σερί παθών.

Etymol. 685 , 1.

. 78. Πότμος] Easdem nugas tradit Etymol.

685, 30.

. 79. 'Απόστολος] 1. Τim. VI , 5 .

8ο. ποια – ενιαυτός – ποιότητα] Supple ex

Etymol.677, 50 . ' Affert is versum Callimachi.

8ι. καρτζικώς] Lex. Reg. Ms. quod exci

tauit Albert. ad Ηesych. ν. ποδοκάκη, habet έδιω-

τικώς. Contra Lex. Ms. e Cod. Reg. 17ο8. apud

Cangium v. κλάπα : όπερ κλάπα λέγεται καρτζι

κείον. leg. και καρτζικείον, ut ex eodem Cod. Can

gius v . καρτζικείον, et sic etiam apud Nostrum

legendum . A meo Cyrillo ' tota glossa deest.

De v . modoxoxn vid . Hesychium et Suidam .

82. Ποιότης] Conf. Ιoh. Damascen. Dialect.

C . 5ι .

83. ποιότητα] D . ποσότητα.

: 84. Ποίησις] Conf. Eustath. p . 6.

85. Ποίμνη] Εtymol. 678, 55.

86. Ποινίδες. βάκχα] Ηanc glossam meri

to suspecta Liabeo ,
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κατα νομο OC

Πόλις, σύστημα ιδρυμένον, κατά νόμον διοικού- κενής φυσιουμένων ή όλως έπαιρομένων λαμβά

μενον. νεται η λέξις. παρα το παφλάζω ρημα , άλλο

Πολιτεία," πράξις ή βίος κατά νόμον φύσεως παράγωγον παμφαλίζω, ρημα όνομα παμφάλυξ

διεξαγόμενος. και τροπη των δύο αα εις ο πομφόλυξ.

Πόλιος. ** της πόλεως. Ιωνικόν έστι.
Πονηρία. εκούσιος κακοποιΐα , δι' ήν και ο διάβο

Πολιά. παρα το λευκόν είναι τα γαρ λευκα λος πονηρος λέγεται.

πολια λέγεται.
Πόρτιε. ” η μικρα βούς, η δάμαλις η αρξαμένη

- πολιην αλα 89 - ,

νυν της κατα νομήν πορείας. πόρος, πόρις, και
Πολυτέλεια. πλουσιότης. τέλος γαρ η δαπάνη.

πλεονασμα του τ πόρτις,
όθεν και η πολυτέλεια. και ευτελείς

λέγεται και πόρ
τους μη . . 1ου

επι πολυ χωρουντας ταϊς δαπάναις.

Πολυφασίας. " πολυλογίας. Φάσις γαρ η φήμη
Κ . Πόρπη. το κομβίον.' παρά το πείρω, το διεκ

Πορση .

και ο λόγος.
βάλλω, πόρη, και πλεονασμα του π πόρπη.

ένιοι δε λέγουσι και πόρκη.

Πολυπίδακος, και πολλές πηγές εχούσης. πίδαξ ,
γαρ η πηγή. .

Πόρνη.’ παρά το περνω, το πωλώ. ή την μίξιν

Πολυκοιρανίη. η πολυαρχία .
πωλουσα. επί δε του πόρνου, παρά το πεπωρω

ουκ αγαθών πολυκοιρανίη ” –
μένον έχειν τον νούν.

κoίρανος γαρ ο βασιλεύς. Πορφύρα. από του πορφύρω, το βουλεύομαι,

Πολυσπερέας. επί πολλά μέρη εσπαρμένας. γίνεται πορφύρα. το δε πορφύρω παρα το φέ

- πολυστερέας τε φάλαγγας. ** ρειν τον νούν ώδε κακείσε. και κυμα πορφύρεoν,

Πολιορκία. πόλεως πόρθησις. λέγεται και η χα- το μέλαν, ένθεν και το βάθος μεριμναν , πορ

ρακωσις . Φύρειν λέγεται.

Πολυίδρία. και η πολυπειρία. Πόσιος. του ποτού.' ιωνικώς.

Πολυκλήίσι. πολυκαθέδραις. Πόσαι.° αντί του πολλα.

Πομπή. ” το οψίκιον. λέγεται και η μετα του Ποσότης. αριθμού πέρας, ήγουν μονάδος σύνθε.

σταυρού λιτή. σις .

Πομφόλυγες.98 α εκ των όμβρων ή άλλως κα- Ποτή, η πτησις των πτηνών. απο του πέτω πο.

ταφερομένων υδάτων επί ύδασιν ευδιάλυτοι κυρ- τη , ως έχω οχή.

τώσεις, ήγουν φυσήματα. όθεν και επί των δια- Πότνια. δυσωπητική σεμνή: σεβασμία.

87. Πολιτεία] Conf. Hesych. et Suicer. in 97. Πομπή. το οψίκιον] Α . οφφίκιον, per

Thes. h , v . . peram. Vide Cangium ν . πομπή, οψίκιον et λιτή.

88. Πόλιος] Iliad. ε , ν. 224. et saepius. 98. Πομφόλυγες ] Εtymol. 682, 10. Conf.

89. πολιήν άλα ] Iliad. ο , ν . 19o. al. , Hesychium et Suidan.

90. ευτελείς] Α . έντελείς. 99. Πόρτες] Εtymol. 684 , 1 .

91. Πολυφασίας] Εadem glossa apud Ηe 100. πόρκις] An leg. πόρις ? Certe πορκες
sych. et Suidam. mendosum puto .

92. Πολυπίδακος] Iliad. ξ, ν. 157. 3ο7. ψ, 1. κομβίον] Εadem habet Cod. Reg. 17ο8.

ν . 117. apud Cangium I . v.

93. ουκ αγαθών πολυκοιρανίη] Iliad. β, v. 204. 2 . πόρκη] Imo πόρκης. Vide supra v. πόρκος.

94. πολυστερέας τε φάλαγγας] Ηoc fraginen 3. Πόρνη) Etymol. 683 , 36.

tum habet ctiam Suidas. Non animaduertit Ku 4. Πορφύρα) Plenius Etymolog. 684, 10.

steras , esse initium Halieut. Oppiani Lib. Ι. κύμα πορφύριον liad. α , ν . 482. al .

πολυστερέας ανθρώπους dixit Ηomerus Odyss. λ, 5 . ποτού ) Α . ποτέ. Saepius apud Ηome

ν . 364. Iliad . β , γ , 804. • Yum.

95. Πολυϊδρία ] Conf. Suidam. πολυϊδρείη 6 . Πόσα ] Conf. Suidam ν . πόσον.

apud Ηomerum. 7 . Πότνια. δυσωπητική Conf. Hesych. ν. πο

96. Πολυκλήσι) liad. β, ν. 74. et saepius. τνιάτα, et supra ν. δυσωπούμαι.



1567 , ΠΟΝΗΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΕΟΝ 1568

νον .

Ο μέγα-, .
κρα πόλις. ο νόματα τόπων.

Δ εν
μεταβολής

Πονηρία . πονηρίαν λέγει ο Απόστολος και τον έκ Ποιμνήίον, η ποίμνη.

κατασκευής είς τινα παρά του πόνον γενόμε- + Πορείον. όχημα. 1

Πορθμείον. το πλοίον. πορθμείον δε, το ναύ
Πρτιπτερνίδας. τας εν ταις πτέρναις φλέβας λον , ° ι .

ούσας φησίν Ιπποκράτης. ” Πότερον. οποίον , ή εν εκ τούτων, και των δύο το .

( Ουδέτερον.) και έτερον .

Ποδηνεκές.18 μέχρι ποδων καθηκον, ή μέγα. Ποταινιον. το ξένον , το πρόσφατον. και οίμαι

Ποικίλον. πολύτροπον. " παρά το νέον, ίν ή ποτίνεον. "

Ποίφυγμα. " σχήμα ποικίλον. Ποτήριον.21 ου παρά του ποτος ή πότον, αλλα

Πολύχουν. ” πολύφορον. . παρα το πότης , ποτήρ. ως ποιητής , ποιητήρ.
.Πολύευκτον. τίμιον , ευχής μειον, . όθεν και συνθέσει οινοποτήρ .

Πολυάνδρια. * τα ξενοτάφια. 5 : Ποτί χαλκοβατες δω. και προς δωμα και οίκημα

Πολίχνια. α μικρά πόλεις. χαλκοβατές. το ποτί αντί της προς, πρόθε.

Πολλοστημόριον.18 βραχύτατον μέρος . ολίγον. σις έστι Δωρική. ή προς πρόθεσις αποβάλλει

Πολλοστόν. το ακαριαίον. . το ρ Δωρικώ έθει , και τρέπει το σ εις τ,

Πολυοπών τριβώνιον , μικρόν : πολυωπον " δε και πλεονασμα του 1 ποτί. διότι ου δύναται

δίκτυον , μέγα. από του πολλας όπως έχειν. λέξις Ελληνικη εις άφωνον καταλήγειν , προς

τοιούτον και το περιωπή : εκτείναντος του ο εις λαμβάνει το ι.

Πολυειδές , το εν μια θεωρία διάφορα είδη υπο

Πολείδιον.18 ή μικρα πόλις. δεικνύον . συγγενές εστι το απαραλείπτως τα

Πολαιτόριον και Πολυκτόριον.° ονόματα τόπων. ετέρω εξομοιούμενον. ή το εις διαφόρους μορ

Πόμα. το πινόμενον. πωμα δε , το σκέπασμα, φας εκ μεταβολής Φαινόμενον.

μέγα. Πορφύρεoν. μέλαν.

Πομήριον. τόπος. κυμα πορφύρεoν.24

( Ρήμα.)

8. ο Απόστολος] Respici videtur ad Rom. κτύω εξέρυσαν πολυωπος . Sed πολυοπόν, si denotat

1, 29. αρπαγής και πονηρίας. εμάτιον seu τριβώνιον, lacernum , ab illo non dif

9 . Ιπποκράτης] Non memini illa voce uti fert.

Hippocratem . 18. Πολείδιον] Deest a Cod. K . haec glossa

10. Ποδηνεκές] δέρμα λέοντος Iliad. και , ν . 24. cum duabus sequentibus.

11 . πολύτροπον] Ηesych. ποικίλον . . . συνετόν. 19. Πολάιτόριον - Πολυκτόριον] Pro alteru

Sed vid. ν . πολύχουν statim post. tro scrib. Πολιτόριον.

- 12 . σχήμα ποικίλον] Ηesych. σχημα όρχη- 20. Πορθμείον, το πλ . πορθμείον δε, το ν. ] Sic

στικόν. Ηaec vox apud Nostrum intelligenda etiain Suidas. Contra Eustath. 1888, 10. ο ναύ.

λος ή το ναύλον πορθμείον λέγεται , και το πλοίον

13. Πολύχουν) Via ου ναύς απλώς, αλλά – πορθμίον. Ρraefert Eusta

phrast. Lib. Ι. Ηist. Plant. όλως δε πολύχουν το tiii sententiam H . Stephanus Tom . III. c. 187.

των φυτών γένος και ποικίλον. Similiter Iamblich. vel ob unius Callimachi auctoritatem, cuius ver

[ ad Ηesych. laud.] πολύχουν γαρ ευρήσεις και πο - sun laudant Εtymolog. ν . δανάκης et Snidas V.

λύτροπον. πορθμήίον. Conf. Kuster . ad Suidam. Sed Ηe

14. Πολυάνδρια] Α . Κ . πολυάνδρεια, perpe sychius quoque: πορθμείον , σκαφίδιον διαπερων μι.

ram . Suidas ex Aeliano . Gregor. Nazianz. Orat. 09m . Mihi, nisi in alterutrain partem passim

ΧΧΧΙΙ. ναούς βεβηλωμένους αγίων αίμασι και γε - mentiuntur libri , discrinnen illud a Grammati

νομένους αντί ναών πολυάνδρια . cis excogitatum videtur.

" 15. ξενοτάφια] Sic etiam Suidas. Κuste- 21. ποτίνεον ] Male apud Etymol . 685 , 9.

rus mauult κοινοτάφια . Μalim κενοτάφια. 1 ποτένον.

16. Πολλοστημόριον] Vide Duker . ad Τhu- 22, Ποτήριον Conf. Etymol. 685 , 12.

cyd. VI , 8η . 23. Ποτί χαλκοβατες δω] Iliad. α, V. 426. al.

17. Πολυοπών – πολυωπον] Εodem modo di- Deest glossa a Cod. Κ .

stinguit Suidas. πολυωπόν Odyss. χ , ν. 386. δι. 24. κύμα πορφύρεον] liad. , V , 481 . al.

25. Πι
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** *

(“Ρήμα.) Ποιμαίνει. βόσκει ή διδάσκει.
Ποθήσεται. αντί του ποτος και πινόμενος γενή- Πονεύμενον. 2 επιπονούντα: μαχόμενον. πονεό

σεται. ποθήσεται οίνος. εκ του πωμι , πώσω, μενον , πονεύμενον.

πέπωκα. πέπομαι δε μικρόν. . Πονηρεύω. παρά το πονώ, πονήσω, πονηρος, ως

Ποθέεσκε. ποθέω, ποθώ, επόθεον, επόθουν, οδύνω , οδυνήσω, οδυνηρός. το πονώ παρά το

επόθεες , και πλεονασμα της κε συλλαβής και πόνος , το δε πόνος παρά το πένω, το ενεργώ

συστολή της αρχούσης ποθέεσκε.
και κάμνω.

Ποιπνύειν.26' ενεργείν, διακονείν. οιονεί το μετα Ποππύζεσθαι. 14 κυλακεύεσθαι . είρητα δε επι

σπουδής και πνεύματι ποιείν τι· τοις γαρ των ανημέρων ίππων και αγυμνάστων. έστι δε

εσπουδακόσι και ενεργούσιν έπεται το πνευ- η λέξις πεποιημένη.

στιαν. πνέειν ουν και πνύειν, και εν συνθέσει Πορσύνα, και πορσαίνω, και πορσανέoυσα.35

μετα του ποιείν ποιπνύειν.
σημαίνει το ευτρεπίζω. ° από του πόρος , πο

+ Ποιφύξαι. 7 φοβησα .1 ρω, πορύνω, και πλεονασμό τουσπορσύνω και
Ποιφύξα. φυγείν: πορσαίνω , ο μέλλων πορσανώ, η μετοχή πορ

Ποιναλίζω. βασανίζω. σανων και το θηλυκον πορσανούσα , και πλεο
Ποιείν. το εν εαυτώ έχειν την αιτίαν της ενερ νασμα του και πορσανέουσα, πορσύνω και αντί

γείας. ποιείν λέγεται επίτων ποιητικών τεχνών, του ερεθίζω.

τεκτονικής φημί και των τοιούτων.
Πορφύρω. " το βουλεύομαι. παρα το φέρειν τον

* Πούβλικον.38 παρα Λατίνιος το δεδημοσιευμέ- νούν ώδε κακείσε. και πορφύρειν το κατα βά

θος μεριμναν.

Πολυωρήσεις. φυλάξεις, πολλών Φροντίδα ποιή- Ποτινίσσεται. 8 προσέρχεται και εστιν ανάκει

ται. από του μι του δια του , του σημαίνον
* Πολιτικόν. χρηματικόν.39 και τoς τo πορεύομαι .
Πολιορκεί. αντι του πολεμεί.

Ποτνιώμενοι. 2 παρακαλούντες. εξιλεούμενοι.

Πολεύω. ζητω. ελεεινα βήματα λέγοντες, και ποτνιασθα . κυ.

Πολω. το αναστρέφομαι. .
ριώτερον άν τις φήσει επί γυναικών, όταν κα

Πολίζω. πόλεις κτίζω, ή οικίζω. και πολίσας. . κόν τι πάσχωσιν , ικετευουσών.

πολίσας την έρημον .
Ποτώμενος, μέγα. πετόμενος δε , μικρόν.

Πολεμησεία, επιθυμώ πολέμου.
( Επίρρημα. )

Πομπεύει. προοδοποιείται. οψικεύει. " και πομ- Ποϊ γης. εις ποΐον τόπον.

πεύεται . :
Πολλαχώς. αναριθμήτως. και πολλαχή.

Πομποστολεί τον νηΐτην εκπέμπει στόλον. * Πονήρως, επωδύνως.

νον. *

σεις.

25. Ποθέεσκε] Iliad. α , ν . 492.
33. Πονεύμενον] Iliad. δ , ν. 374.

* 26. Ποιανύειν ] Εtymol . 679 , 12. Rectims

34. Ποππύζεσθαι] Α. Κ . πομπτύζεσθαι. Αpud
34 Πλοί .» ,

Eustath. 16ο , 3ι.
Hesycliuin quoque πομπύσματα Scribitur pro

27. Ποιφύξα ] Conf. Suidam, Hesychium et
ποππύσματα. Conf. Suidam ct H . Steph. Ind.

Eustath. 16ο , 33.

28. Πούβλικον Deest etiam a Cod. Κ . 35. πορσανέoυσα] Iliad. η, ν . 411, al. πο..

29. Πολνωρήσεις] Εx Psalm. CΧΧΧVΙΙ , 3. συνέoυσα.

Conf. Hesych. et Suidam .
36. από του πόρος] Des. seqq. a Cod. κ .

3ο. Πολιτικόν, χρηματικόν] Deest a Cod. Κ . Εtymol. 683 , 15.

χρηματικόν ciuile denotal apud scriptores Grac- 37. Πορφύρω] Vide supra πορφύρα.

cos recentiores.

31. Πομπεύει - όψικεύει ]. Supra : πομπή:
38. Ποτινίσσεται] Iliad. ι , ν . 381.

39. Ποτνιωμενο.] Α . πρτνιόμενοι. Vide Hel

" 32, τον νεΐτης - στόλον ] Suidas : τη νηί τον Jad. Chrestom. p . 18. Meurs. et Ruhnken, ad

τoλον. Timaeum V . FOTyou usvos.

Tom . II. G8888

οψίκιον.
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πόρδω.

Πόρδω. μακράν. παρα την προ πρόθεσιν πρόσω, λω ζωη το άυλον. είρηται δε παρα το πάντα

και μεταθέσει πόρσω και τροπη του σ εις ρ ραδίως ποιείν.

Πραίκων. κήρυξ.

Ποσως. μερικώς. Πραιπόσιτος, το αξίωμα. και πραιτέξτατος.

Πόσε. αντί του που . Πραίσιοι. ζώα. 4

Ποσαχώς. πλειστάκις. Πρέμνος, ο κλάδος.

Ποσαπλώς, αντί του πολλαπλώς. Πρευμενής. * ο άγαν ευμενής. από του πράος

Ποταμηδόν. δίκην ποταμού. και ευμενής.

Ποταινί.1° προσφάτως. Πρέσβις, και παρακλήτωρ, ή και αποκρισιάριος. παρα

Πολυμερώς. διαφόρως και ποικίλως. ο Απόστο το πρέσβις, πρέσβιος, πρέσβεες, πρέσβεις, η

λος- πολυμερώς και πολυτρόπως. ευθεία των πληθυντικων. ως όφις, άφιος, όφεες,

όφεις. παρά το πρεσβεύσα.

. Το Π μετα του Ρ.
Πρέσβυς και πρεσβύτης, από ετων εξηκονταεν

νέα μέχρι τέλους. παρα το προβεβηκέναι την

- ('Αρσενικόν.) ήβην.

Πράμνειος. οίνος απο Πραμνείας ούτω καλου- Πρηγoρεών.18 ο λαιμός ή τόπος , όπου εγείρεται

μένης αμπέλου. ή παρα το πραύνειν το μένος. η τροφή . παρα το αγείρας. ούτως λέγει 'Απολ .

Πρανούς, κατωφερούς. λώνιος.

Πρακτικός. όστις μετα των λοιπών μερών του Πρηνής, επί πρόσωπον πεσων ή τούμπροσθεν επί

σώματος και της χειρός πράττει. ούν τέκτων, στόμα. παρα το πρόσω νενευκένα πρενής,και
χαλκευς , και τα όμοια. λογική δε και πρακτι- πρηνής.

κη διαφέρει, ότι την μεν λογικήν μόνος ο άν- + Πρηνης γενόμενος.17 ήγουν πεπρησμένος, εξωγ

' θρωπος επίσταται , την δε πρακτικών και τινα κωμένος. f .

των αλόγων ζώων. Πρηστής. κεραυνός ή αστραπή φλογίζουσα. εκ
Πραος, θυμού και επιθυμίας παντελης προς τα του πρήθω, το καίω. το δε πρηθω παρά το αι.

παρα φύσιν ακινησία. και πραείς οι μη οξύρ- θω, το καίω.

δοποι προς τας εμπαθείς της ψυχής κινήσεις, Προώνος. 18 της εξοχής του όρους. πρίονος δε του

άλλα κατεσταλμένοι τω λόγω. ως το μακά- εργαλείου, ι, και μικρόν.

ριοι οι πραείς. και η Φύσις γαρ προς κακίαν εύ- Πρηνας.19 ιχθύος όνομα.

κολός έστι και οξύρροπος επί το χειρον. και Πρηστις.3° ζώον,

πραότης και βραδεία τε και δυσκίνητος έξις. ου Πριόνωτος. " ιχθύς και όφις.

γαρ καθόλου την απάθειαν τη ανθρωπίνη Φύ- Πρίων. το εργαλείον.

σει νομοθετεί ο κύριος, ου γαρ δυνατόν τη ενύ- Προαλής. τόπος ομαλός.

ΕΙ, ω νε!

40. Ποταινί) Caret auctoritate. Et suspe- 47. Πρηνης γενόμενος] Actor. 1, 18. Conf.

ctum habeo , pro rotainoy. Quamquam occur - Perizon . de inorte ludae III , 16.

Tit etiam προταινί.
. 48. Πρωνος ] Respici videtur ad Ηesiod.

41 . ο Απόστολος] Ηebr. I, 1 . . . Scut. v . 437 άπα μεγάλου πέτρη πρηνος δρούσα,

42, Πράμνειος} Schol. Αristoph. Equit. ν .
49. Πρηνάς] Scrib. πρηνάς. Oppian. Halieut.

107. Conf. Eustath. 871 , 14. 1656 , 61.

43. μακάριοι οι πραείς] Μatth. V , 5. Conf. .
I , V . 183.

Phauorin . Elyinol. 686 , 26. * 5ο. Πρήστις] Α . πρήστης. Scribitur etiam

4 . Πραισιοι. ζωα Ab his prorsus απέχω. πρίστης apud Αristotelem.

45. Πρευμενής) Lycophron v. 536. 1055. 5ι. Πριόνωτος] Vid . Philostrat. Vit. Apol

Conf. Etymol. 687, 1. lon. III, 2 . et Kuster . ad Suidam .

46. Πρηγoρεών] Vid. Schol. Αristoph. Equit. 52. Προαλής - ομαλός] Ηesych. προπετής.

V . 373. Auib . v. u 13. Apud Suidam et Etymol. Πiad. Φ , V . 262. χώρω ένα προαλεϊ. Schol. κατω

688 , 33. προηγορεών , ex interpretatione. ' φερεϊ.
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+ Πρόβλαστος. ο Διόνυσος.

+ Προκόπης. ” ο έμπροσθεν κόπτων.f .

Προνότης. * και πρόχειρος. Η

+ Πρόπαιος. και πρόσφατος. Η

Προτρυγαίος. βότρυς.58 +

+ Πρoύνεικος. ” ο υβριστής.Η

+ Προφερέστατος.58 κρείττων. ένδοξος. ή προ-

τιμότερος. 1

Προσφορώτατος. ο τω καιρώ, επιτηδειότατος και

, αρμοδιώτατος , ή ο ποριμώτατος.

Προασπιστής, ο βοηθός, ο πρόμαχος. .

Πρόβολος πρόμαχος , ή λίθος παραθαλάσσιος,

προβεβλητα προ των θαλασσίων τειχών.

Προβλήτι. ο προβεβλημένα και προγενευκότι εις

θάλασσαν. προβλης, προβλητος , προβλήτι.

Πρόχειρος, έτοιμος.

Πρόπολος. ο δούλος, ο υπηρέτης.

* Προσκευθμένος. προσκεκρoυμένος. 63 %

Προσήλυτος, και από ξένης έλθων και πρόξενος.

Προίκτης, πένης , προςαίτης. * η προ αντί της

παρά. παρα το έκανείσθα . τινές δε παρα το

ίζεσθα. ό έστι δωρεάν τι λαμβάνειν. ως ' Αρ-

χίλοχος :

έμευ δ' εκείνος ου καταπρoίζετα .

ο δε Ηρωδιανός από του έσσω φησίν. ας ' Αρ.

χίλοχος "

προτείνω χείρα και προΐσσομαι. "

Προμηθεύς, οίον προμηθεύς · μεταβολή του και

Πρόμος.86 ο πρόμαχος, ο βοηθός. τινές παρά το
πρόμαχος κατα συγκοπήν. βέλτιον δε παρα το

βω, το βαίνω, γίνεται πρόβος, ο προβαίνων εν

ταϊς μάχαις, και κατα μετάθεσιν του β εις μ ,

πρόμος. οι δε παρα το νω , το πορεύομαι , πρό

νος και πρόμος.

Πρόμωτος. κύριον. και προμώτος, ο προκόψας,

κατα Ρωμαίους· όθεν και προμωτίονες , αι προ

κοπι. δηλοί δε και ο πόρρω ώθισθείς.

Προπετής, ο άγαν εκπίπτων του δέοντος. έμφα

. σιν γαρ δηλού επιτάσεως. [ παρά το πετώ ρημα,

δε σημαίνει το πίπτω , και την προ πρόθεσιν,

ό έστιν επιτάσεως.]

Πρόσφατος. 8 κυρίως επί του νεωστι πεφονευμέ.

νου. εκ του φω, το φονεύω, γίνεται παράγωγον

Φημι, εξ ου το :

" – πέφατα δ' άριστος Αχαιών.

και αρηίφατος.

Προσδιορισμός. πρόςρημα σημαίνον , επί πόσον

υπάρχειτο κατηγορούμενον το υποκειμένω. και

ο μεν προσδιορισμός το ποσόν σημαίνει, ο δε

τρόπος το ποιόν. το ποσόν, οίον, πας άνθρω

πος , τις άνθρωπος » το ποιον , βαδίζει ή ου

βαδίζει.

Πρόσφυξ. και προφεύγων εν εκκλησίαις. .

Προπάτωρ. και πρόγονος.

Πρόγειος » ο ταπεινός, ή και περί τα γήινα

ασχολούμενος.

Πρόεδρος, ο ηγεμών.

' G gggg 2

εις 9 .

53. Προκόπης ] Suspecta mihi haec vox.

Legendum puto προκόπτης ; quamquam et lιος

αμαρτύρως.

54. Προνότης] Leg. προνωπής. Euripides An-

drom . y . 730.

άγαν προνωπής εις το λοιδορεϊν φέρη.

Schol . ευκατάφορος , έτοιμος , πρόχειρος . Ηesycli.

προνόπως [προνωπής] πρόχειρος. Vide ibi Interpretes.

55. Πρόπαιος ) Conf. Hesych. ν . πρόςπαιον.

56. Προτρυγαίος. βότρυς] Scilicet qui ante

vindemiam maturescit aut dccerpίtur. προτρυ-

γαλοι θεοί apud Ρolluc . 1 , 24.

5η. Πρoύνεικος] Vide Etymol. 691, 19. et

H . Steph. Ind. Conf. infra προύνικος. .

58. Προφερέστατος] Οdyss. 9 , ν. 129.

59. Πρόβολος] Vide Iesych. et IIarpocra
tionem .

6ο. Προβλήτι] σκοπέλα. liad. β , ν. 396.

είτε , π , ν . 407.

. 6ι. Πρόπολης Α . πρόπυλος.

62. Προςκευμένος] Deest ctiam a Cod. κ .

63. προσκεκρoυμένος ] Leg. προσκεκρυμμένος.

Ulraunque vocem adde Lexicis. '

64. προςαίτης] Rel. des. a Cod . K . Vid.

Etymol. 689, 1. Bis apud Homerum , Odyss. e ,

ν . 352. 449. Conf. Eustath. 1731, 56. 1823, 33.

65. και προϊσσομαι ] και adde Etymologo,

ut constent numeri. Α . προΐσσωμα . Ρrior ver

sus recurrit infra V . προϊξ et legitur καταπραΐ

ξεται.

" 66. Πρόμος] Εtymol. 689, 43.

67. Πρόκωτος] Εtymol. 689, 47. προμώτος.
Conf. Cangiun.

68. Πρόσφατος] Conf. Etymol. 691 , 6 .

69. πέφατοι δ' άριστος Αχαιων] Leg. έρι

στος. Ιliad. 9 , ν. 689.

το. Πρόγειος) Conf. Hesych. V. προσγειος.

apósporos emondat Ez. Spanhem . ad Ioseph. Add .
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Πρόοδοι. οι έμπροσθεν όψικεύοντες. .

Πρότονες. " τα σχοινία.

Προώλης, ο πανώλης.

Προφορικός λόγος εστι ρημάτων σύνθεσις. κατά

περίφρασιν δε λέγεται συμπεριεκτικός, ωρανεί

περίφρασίς έστι βεβαίωσις, η απόδειξις των ήδη

σαφηνισθέντων.

Προφήτης, και προγνώστης τινων ού κατά φύσιν,

αλλά κατ' ενέργειας πνεύματος αγίου. ή και δι'

ενεργείας πνευματικής τα μέλλοντα δηλών. ε'.

ρηται δε εκ του προφω, το προλέγω» φω γαρ

το λέγω εστί. .

Πρύλις.7% ο πεζός οπλίτης. ως δαμώ, δαμάζω,

δάμαλις , ούτως περω, περόω, περύλις, και

συγκοπή πρύλις.

Πρύτανις.78 ο ταμίας, ο διοικητής: ο βοηθός.
,

Πρωτότοκος, ο άλλος ου προετέχθη , και μεθ'

ον ου γεγόνασι έτεροι.

Πρωκτός. * άφεδρών. πρόεκτός τις έστι, πα-

ρα το δι αυτου προάγεσθαι τα περιττώματα.

Πρώονες.78 οι υψηλοί τόποι, παρά την προ πρό-

θεσιν και την ίων μετοχών γέγονε προπυν και

προών και κατα συναίρεσιν πρων, πρωνος, πρα-

νες και πλεονασμό του ο πρώονες.

[ Πρώτος, παρά την πρό πρόθεσιν και] καθ' υπέρ-

θεσιν πρότατος , και κατ' αποβολής του τ

πρόατος , και κατα κρασιν του αο εις ο μέγα

πρώτος. όθεν οι Δωριείς πρώτο λέγουσι κατα

συγκοπήν. παρα δε την προ και το πρότερος

παρηκτα .

ΓΙρούνικος. " ευκίνητος. του Ψελλού προύνικος

ο ευκίνητος, πέριλος 78 το αιδοίον ο κύριος του

άρματος καλείται παραιβάτης.

. ( Θηλυκόν.)

Πραπίδες.7° Φρένες, διάνοια , Φρονήσεις. έστι

δημα έω , το πέμπω, όπερ εν συνθέσει γίνεται

προϊω, κατα συγκοπην πρω και φρώ. εκ τούτου

γίνεται Φραπις και προπίς. ως λέπω, λεπίς.

αφ' ης προϊενται τα βουλεύματα.

Πραξις. απαίτησις , ενέργεια.

Πραυπαθεια. " ησυχία πραΐτης.

Πραότης. ακίνητος ψυχής κατάστασις, εν ατι

μίαις και ευφημίαις ωσαύτως έχουσα. ή πραϋ

της εστί κατάστασης και ηρέμησις οργής. ή θυ

μου ευταξία κατα στέρησιν ηδονων προςγινομέ

Η
νη φθαρτων. 82

Πράξις, πραξις εστί ψυχής λογικής ενέργεια δια

σώματος. Η πράξις κυρίως εστί λογική ενέργεια,

ης ουδέν των αλόγων οδόν τε κοινωνείν. 1

Πρασια .83 τετράγωνα σχήματα εν τη γη, και

ποιούσιν οι κηπουροί. οιονεί περασία τινές ού.

ται , παρά το περατούσθαι , και κατα συγκο

πην πρασια .

Πράσις. ** η επί της πραγματείας. οιονεί πέρα

σίς τις ούσα, ή εξ ετέρου εις έτερον μεταβαί

νειν ποιούσα τα πιπροσκόμενα.

Πραιδα. η ληστεία.

Πρεσβυγένεια .85 παλαιοτέρα γένεσις.

Πρέσβα. 86 εντιμοτάτη, πρεσβυτάτη. απο του

πρέσβεια κατα συγκοπην πρέσβα. οιονεί η πρεσ

βευτική.

Τom. ΙΙ. p . 420. Αnt. Iud. II, 1 . 5 . Sed ni

hil mutandum .

71. Πρότονες] Imo potius πρότονοι.

* 72. Πρύλις] Εtymol. 693, 31. Iliad. λ,

v . 49. al. Conf. Hesych .

13. Πρύτανις] Conf. Hesych. et Suidam.

74. Πρωκτός] Εtymol. 692 , 45.

75. Πρώονες] Εtymol. 692, 47. πρώηνες άκροι.
Iliad. π , V . 299. μ , ν . 282. πρων υλήεις 11ad. 25

τ . 747.

76. πρότατος] Rel. des. etiam a Cod. Κ .

Vid. Ειymol. 692, 5ι.

77. Προύνικος] Conf. Hesych. Suid. et II.

Steph. Ind. Supra πρoύνεικος.

78. πέριλος ] Α . πηριλος. D . πόριλes. Supra

πέριλος,

79. Πραπίδες] Εtymol. 686, 40.

8ο . Πράξις. απαίτησις] ut πράττειν χρήματα.

Vid. Hesych. 2. Μacc . IV , 23. και των διαφόρων

πραξις. Conf. Thom. Mug. V . πράττω.

81. Πραύπάθεια] Exemplum c Philone vi

de ad Ilesychium . Conf. Wetsten . ad 1 . Tim .

VI , 11.

"
82, ευταξία - φθαρτων] Α . D . αταξίας. Κ .

πμσων.

83. Πρασια ] Οdyss. η, ν . 127. Schol.

Εtymol. 686 , 48.

84. Πρασις] Εtymol. 686 , 45.

85. Πρεσβυγένεια] Conf. Suidam et Ηesych.

86. Πρέσβα] Πiad. ε, ν . 28 . al.
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TO TOV Ο Παν .

TO

A

Πρέσβειρα.87 εντιμοτάτη παρακλήτρια πρεσ. Προσευχή εστιν ή κατά τον καιρόν εκείνον παν
βεύτρια. του νοήματος απόθεσις , ή ανάβασις του προς

Πρήσις, η πράσις, ή η πράξις. πρίσις δε απο θεον αμετάτρεπτος.

του πρίζω , ίωτα. Προσευχή, όταν το αξίωμα του θεού νοήσας αυ
Πρίσκιλλα. κύριον. . το τι παρά του θεού τότε προσεύχομαι.

Προαίρεσις. αδούλωτόν τι χρήμα και αυτεξού- Πρόδομος η προ της οικίας στοά· ήν και "Ομη

σιον, εν τη ελευθερία της διανοίας κείμενον, ή ρος αίθουσαν καλεί.

αίρεσις βουλευτική των εφ' ημών πρακτέων. ή Προσφώνησις, κήρυξις.

προαίρεσις εστί, δύο τινων προκειμένων , το αι. Προσηγορία . φίλη προσλαλιά. και προσαγορία. ”

ρείσθια και εκλέγεσθαι τούτο προ του ετέρου. Προμήθεια. η πρόνοια.

και τούτο Φανερον , ότι βουλή έστι μετ' επικρί- Προνομή. η αρπαγή.

σεως ή προαίρεσις, και εξ αυτής της ετυμολο- Προεδρία. η προτίμησις , η πρωτοκαθεδρία.

γίας: προαιρετον γάρ έστι το έτερον προ του Προεδρεία δε , η επίμονος και διηνεκής ασχολία,

ετέρου αιρετόν, ουδείς δε προκρίνει τι μη βου- δίφθογγου. "

λευσάμενος, ουδε προαιρείται μη προκρίνας. Προφυλακή. α τρείς ώρα της νυκτός. εις τέσ.

Πρόκνη.88 διόπτρον πάγη θηρίων · το επιπί. σαρας γαρ φυλακας διαιρείται η νύξ.

πτον της πάγης. 1 Προσωποποιΐα. όταν τις πρόσωπον υποθέμενος

+ Πρόσκλησιν.89 προτροπήν.1 έτερον ή υποδύς , ως εκ προσώπου τινος είπη. »
Προσοχή, νηψις προσεχης, άκλινώς και ανε- Προχοα . α των ποταμών αφέσεις.

πιστρόφως εαυτης και των έαυτής θεωρός. Προσχοαι. α θυσίαι.

Προσευχή ” συνουσία και ένωσις θεού και ανθρώ- Πρόληψις, των προτέρων κακών μνήμη ακούσιος.

πων. ή αίτησης αγαθών μεθ' ικετηρίας προς- Πρόσληψις, όταν τις προσλάβη τι. οίον μετα

αγομένητω θεώ, ή της προς τα ρηθέντα και της προσλήψεως , ό έστι της σαρκός. .

λα του τετηρηκότος μεταποιήσεως αίτησις. ή + Προθεσμίου. 6 του ωρισμένου καιρού ή τόπου

αρετής έπαθλον , και μάλιστα χαίρων θεος αν. δήλωσις και παράστασις. Η

τιδίδωσιν . ή προσευχή εστιν ομιλία του προς Προίξ. παρα το προλιν, προίξω. η προδιδομένη

θεον , η κατάστασις νου φθαρτική παντός επι- εις τον του ανδρός οίκον. "

γείου νοήματος. ή αίτησης αγαθού παρα των εμεν δ' εκείνος ου καταπρoίξεται .

ευσεβών εις θεον γενομένη. ή αίτησις ων πέ. είτε κατα συγκοπην είτε κατα συναίρεσιν προεξ,

φυκεν ο θεός ανθρώποις δωρεΐσθαι προς σωτη- η προϊϊινουμένη εις τον του ανδρος οίκον.

ρίαν. ή προσευχή εστιν η μετα δοξολογίας περί Προσβολές, ορμάς.

μειζόνων μεγαλοφυέστερα αναπεμπομένη. Προσβολή εστιν ανείδωλον κίνημα καρδίας, όπου

Προσευχή εστιν, η μετα την απόδοσιν του δώρου δε εικόνες λογισμών, εκεί συγκατάθεσις γέγονε.

αιτουμένη αντίληψις. κίνημα γάρ έστιν ανείδωλον αναίτιος προσβολή.

87. Πρέσβειρα] Ηom. Hymn. in Vener. 1, ν. 469. al. Statim post lege: ήν και αίθουσαν

C. 32.
"Ομηρος λέγει , saepius.

88. Πρόκνη ] Ηaec vΟΣ quid sibi velit, 93. Προσηγορία - προσαγορία] Α . bis προς

nescio. Forte leg. προκνήμη. . ηγορία .

89. Πρόσκλησιν] Vide Interpretes ad Ηe 94. Προσεδρεία - δίφθογγον ] Non inepta

sych. et ad 1. Tim . V , 23 . hacc obseruatio. Quamquam passim in libris

scribitur per 7 .
90. νήψις προσεχής]

Sic Cod . A .
Κ . post νήψις distin

95.
guit et a aposexus nouam glossam incipit. Lib.

ως εκ – είπη ] Α . ως εκ τούτου τοϊς εν

τυγχάνουσι διαλέγητα.
Sap. VI, 19. προσοχή νόμων. Conf. Hesycli.

96. Προθεσμίον ] Leg. προθεσμία. Conf.
91. Il posew% ń ] Vide Suicerum in Thesau . Harpocrat. et Suidan . Deest etiam a ,Cod . K .

97. Προίξ - οίκον ] Rel. des. a Cod. Κ .

92. Πρόδομος] Α . πρόδρομος. Legitur Iliad. Versus est Arclilochi. Vide supra ν. προίκτης.

to h. v.
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* * *

προσβολή του σατανά εστι μονολόγιστος εμφά.

νεια πράγματος πονηρού.

Προς της τριάδος. όρκος έστι το ορκίζειν εν

ταϊς διαλέξεσι και τους αγώσι. δικανικού λόγου

εστί και πολιτικού ουκ εγκωμιαστικού.

Πρόκας.

ή αίγας κεραούς ήε πρόκας.98

πρόξ εστι ζώον μικρόν όμοιον ελάφω, ο λεγό-

μενος νεβρός. Διόνυσος δε ο Αθηναίος τους

ελάφους λέγει πρόκας. όθεν και η Προικόνη

σος. γράφεται και Προικόννησος. εν αυτη γαρ

πλήθουσιν έλαφοι. Φιλητάς δέ φησι πρόκας τας

ελάφους της πρωτον τικτομένας, οδον πρωτο

τόκους.

Πρόκροσσοι. * παράλληλοι. ή άλλους επ' άλλους

εξισούμεναι μίαν κατά μίαν. οιονεί προκάροσσοι

τινές ούσας. παρα το κάρα , α κατά κεφαλήν

συντιθέμενα κροσσοί γαρ α κεφαλαι και αν

αρχαι των τειχών.

Πρόνοια. η προ αντί της υπέρ κείται. οιονεί το

υπέρ τινων νοήσαι.

Πρόσειλος.190 η προς την έλην τετραμμένη. έλη

δε ή του ηλίου αυγή. και των προςείλων ιχθύων

όπτημένων.

Πρότμησις. και κατά τον ομφαλον υπάρχει το.

πος και κατά τον λαγόνα, έπει κατά τούτον

τον τόπον προτέμνεται τα ζώα και προέρχεται .

κυρίως δε επί των αλόγων ζώων .

Πρότασις. 3 εν και το αληθεύειν ή ψεύδεσθαι

υπάρχει. [πρότασις απλή.]

Πρότασίς έστι λόγος αποφαντικός τινος κατά τι.

Ονος. διαφέρει δε διαλεκτική πρότασις αποδει-

κτικής, καθο ή μεν διαλεκτική πρότασις πάν-

τως εν ετέρω τινι, ερώτησις γάρ έστιν αντιφά-

σεως» έρωτα γαρ, πότερον η ψυχή αθάνατός

έστιν ή ού· η δε αποδεικτική πρότασις ουκ εν

ερωτήσει, αλλά ληψις θατέρου μορίου της αν

τιφάσεως· όπερ γαρ βούλεται και αποδεικνύων,

τούτο λαμβάνει.

Προφητεία. η πνευματική προαγόρευσις των μελ
λόντων,

Πρόφασις. αφορμή. Φημί, φήσω, πέφηκα, πέ

Φαμαι , πέφασαι , φάσεις και πρόφασις.

Πρόθεσις. " λέξις προτιθεμένη πάντων των του

λόγου μερών έν τε συνθέσει και συντάξει. εν

συνθέσει μεν, οίον αναφορά, εισφορά. εν συν

τάξει δε , οδον• επί της χώρας , κατα της χώ

ρας. διατί προτίθεται πάντων των του λόγου

μερων ; δια την ενυπάρχουσαν αυτη ασθένειαν .

ώςπερ γαρ ο άρρωστος, ο μη δυνάμενος περι

πατήσαι, υπο άλλων βασταζόμενος έκφέρεται,

ούτω και η πρόθεσις , ασθενεστέρα ούσα πάν

των των του λόγου μερών, υπό άλλων λέξεων

βασταζομένη έκφέρεται. προθέσεις δέ εισι τη

μεν Φωνη οκτωκαίδεκα, τω δε σημαινομένω

επτακαίδεκα η γαρ αμφι και η περί το αυτό

σημαίνουσι. μονοσύλλαβοι δε προθέσεις έξ · εν

εις : εξ• σύν » πρός · πρό. δισύλλαβοι ιβ'

ανά• κατά διά μετά • παρά αντί· επί:

περί αμφί• από : υπό υπέρ. διαφέρουσι και

μονοσύλλαβοι προθέσεις των δισυλλάβων, ότι

α μέν μονοσύλλαβοι πασαι εις Φωνήεντα κατ.

έληξαν μία δε εξ αυτών ευρέθη λήγουσα εις

φωνήεν, η πρό· α δε δισύλλαβοι πασαι εις Φω

νήεντα κατέληξαν μία δε εξ αυτών εις σύμφω

νον , η υπέρ.

Προσωδία.: ο τόνος , η χειρονομία και η του ορ

' γάνου φωνή. παρα το είδω, το γινώσκω. εξ αυ

του αοιδη, και κράσει του αο εις ω μέγα αδή,

και εξ αυτού ωδία και προσωδία. ή παρά το

προςάσεις και αρμόζειν τη υποκειμένη λέξει. ή

98. ή αίγας – πρόκας ] Apollonius ΙΙ , ν .

279. imitatus Ηomer . Odyss. 9 , ν . 295. Conf.

Etymol. 689 , 13 .

99. Πρόκροσσοι ] Conf. Etymol. 689 , 26,

et H . Steph . Ind. Sed legendum apóxpoooo , ut

Iliad. } , v. 35.

1οο. Πρόκειλος] Conf. Eustath. 1533 , 45.

1. και των προσείλων - ωπτημένων] D . K . των

προς έλην. Legendum videtur : και προσείλων ιχθύων,

των προς έλην ωπτ.

2 . Πρότμησις ] Vide Schol. ct Eustath . ad

liad. λ . ν . 424. Εtymol . 6οι , 15. -

3 . Πρότασις] Conf. Ιoh. Damasc . Dialect.
2 . Πρότασις ) ConI. Ion. Dat

cap. LXIV . L .

4 . Πρόθεσις] Conf. Dionys. Thrac. Gramm.

c. ΧΧΙΙΙ . Εadem fere habet Moschopulas Art.

Gramm . p . 14 .

5. Προσωδία] Conf. Etymol. 69ο, 33.
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A

παρα το προς αυτήν έδεσθαι τα ποιήματα, ωδας Πραιτώριον.* παρα το πράττω πρατήριον, όπου
γαρ οι παλαιοί τα ποιήματα εκάλουν. . . τα πραττόμενα ωρούνται και φυλάττοντα, πλεο

Πρύμνη και πρύμνα. αμφότερα. πρυμνον το νασμα του 1, πραιτώριον.

ύστατον. παρά το πέρας πέρυμνον. και πρύμνη. Προθελυμένα. " πρόρριζα, και τα επάλληλα και

Πρυμνώρεια.' το έσχατον του όρους. πυκνά. θέλυμνα δε λέγονται τα επ' αλλήλους

Πρωία .* παρα το προϊέναι ημάς επί τα έργα. κα- έχοντα τους κλάδους δένδρα , δια το θηλυμα

9ο ταύτης επιφανείσης προΐασιν οι άνθρωποι. νείν , μεταφορικώς.

ή από του προϊκνείσθαι της ημέρας τον καιρόν Προβήμασι, πηδήμασιν.

τουτον .
- 18 εκτυπείτο δε

+ Πρωνα. πόλις Κρητική.+

Πρώρα.' συντω . οι μεν παρα το προέχειν και
εμβας γερόντων ευρύθμoις προβήμασι.

προορών του σκάφους. ή παρα το προ ώρας, και εμβάδες δέ εισιν ανδρωα υποδήματα , παρά το

δηλοί τον καιρόν , γίνεται πρώρα, εξ ου και
έμβαίνειν.

πρωρεύς· έργον γαρ τω πρωρεί προ ώρας οράν. Πρόβατον. παρα το έχειν βάσιν ετέραν προ

ουκ ώφειλε δε έχειν το 1 , αλλ' η παράδοσις της οπισθίου βάσεως. πολλάκις και κατα κοινού

έχει αυτό, επειδή παρα το προϊέναι και από επί πάντων των βοσκημάτων είρητα η λέξις.

διαστάσεως του ι, ως παρά τω ποιητη αναπρω- Πρόρριζον. έκ ριζών ανασπώμενον.

έρους. ° και παρα Σιμωνίδη: κυανοπρώιραν. - Προσαγωγικόν. °' προσκομιστικόν.

* Προτομή." εικών βασιλική.72 * Πρόσαντες. εναντίον, εμποδιστικόν.

Πρόθεσις ο προορισμός κατά τον Απόστολον: Προσείλια.21 τα θαλπόμενα υπό του ηλίου.

κατα πρόθεσιν ούσαν απ' αιώνων. ή κατά πρό- Πρόσχημα. υπόκρισις.

γνωσιν. ίνα η κατ' εκλογήν πρόθεσις του θεού Πρόστιμον. η ζημία.

μένη. και η γνώμη κατα πρόθεσιν του τα Πρόσφατον. το αρτίως γινόμενον.

πάντα ενεργούντος. Πρόσκομμα. αμάρτημα. πρόσκρουσμα. .

( Ουδέτερον.) Προσήκον. πρέπον, πράγμα, όπερ μετά το πρα

Πριμμιλογίων. * τιμων βασιλικών προνομίων. Χθηνας έχει εύλογον απολογίαν. ή προςήκον το

Πρεσβήίον. " το υπέρ τιμης διδόμενον δωρον. άξιον.

6. Πρύμνη] Εtymol. 693 , 33. plenius. 13. Πρόθεσις) Totidem verbis Phauorinας.

7. Πρυμνώρεια] schol. liad. ξ, ν . 3ο7. A . Priorem locuum ex Εph. III , 11. corrige sic :

male πρυμνώρια. κατα πρόθεσιν των αιώνων. Verba ούσαν από glos

8. Πρωία] Εtymol. 692 , 18. sema sunt. Sccundus legitur Rom . IX , 11. Ter

9. Πρωρα] Εtymol. 692, 25. Ιn Codd. tius Εph. 1 , 11 .

meis sine ī subscr. 14. Πριμμιλογίων] Leg. πριμμιλεγίων , aut
10. αναπρωΐρους] Leg. κυανοπρωίρους. Anto πριμμιλιγίων, id, quod πριβιλεγίων, ut recte emen

oculos sine dubio habuit locum Odyss. 7 , v . dauit Kusterus ad Suidam , apud quem legitur

299. ubi tamen legitur κυανοπρωρείους. κυανοπρωεί- πριμιγγιλίων. Vide Cangium.

pous reperit in Lex. Vet. H . Stephanus. et xua .
15. Πρεσβήίον] liad. 9 , ν . 289. άπαξ .

νοπροήρους apud Ειymologum. Scd is , ut Noster,

κυανοπρωίρους. κυανοπρωρείους legit Eustath. 1468,
16. Πραιτώριον] Inepte ; ctiam apud Ety

35 . Sed non displicet lectio , quam Noster et mol. 000 , . .

Etymol. etiam apud Simonidem repererunt. 17. Προθέλνμνα] Iliad. 1, ν. 537. Εtymol.

11 . Προτομή ] Deest etiam a Cod. K . Plu- 688, 45. Conf. Eustath. 773, 45. 924, 20. et

ra habet Suidas. Apollon. Lex. Ηomer . v. προθελύμνους.

12. εικών βασιλική ] Sic etiam in Gloss. 18. εκτυπείτο δε ] Εx Aristoph. Ρlat. ν . 59.

Colbert. apud Cangium. Scd recte obseruat Sui - Laudatur a Suida V. εμβάς.

das, προτομήν proprie dici de brutorun vulti- 19. Πρόβατον] Conf. Etymol. 688 , 20.

bus. Sic saepius apud Iosephum , * . c . B . Iud. 20. Προσαγωγικόν] Add. Lexicis .

1 , 33 , 2 . ΠΙ , 7 , 19. [apud Suidam] Αnt. Iud. 21. Προσείλια ] Ignola vox Lexicis. Supra

VIII , 5 , 2 . et Diodorum . πρόςειλος.
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Πρόθεμα.11 το πρόγραμμα τουτέστιν η εκ βα-

σιλέως πρόςταξις εγγράφως δημοσία ανατιθε-

μένη.

Πρόβλημα. λόγος συνεσκιασμένος και αινιγμα-

τώδης. ή ερώτημα.

Προοίμιον. ο πρόλογος. oιμη λέγεται η ωδή αφ'

ης και προοίμιον.

Προσώδιον. λιτανεία μετα ύμνων, παρά το πρός.

ιένα . 23

Πρόσωπον. δ δια των οικείων ενεργημάτων τε και

ιδιωμάτων αρίδηλον και περιορισμένον, των ομο

φυών αυτού , παρέχεται ημίν την εμφάνειαν. 4

ή ενoυσίου ιδιότητος φανέρωσις. ή μέρος σώμα

τoς αγχιστεύον όψεσιν. ή χαρακτηρ υποστά-

σεως. και από του πρόσω, τουτέστιν έμπροσθεν,
αλλ' ουκ εκ πλαγίου τους ώπας έχειν .

Πρότονον. σχοινίον. παρα το προτείνειν.

Πρόγραμμα. γνώρισμα, κήρυγμα, απόδειξις Φα

νερά. ούτως ο Θεόλογος : πρόγραμμα του καθ'

ημάς λόγου.

Προύργου. 16 των αναγκαίων και των προ του έρ

γου. οίον το μέν έργον αυτός ο γάμος , τα δε

προ του γάμου εις τον γάμον αναγκαία. και

προυργιαίτερον , ή αναγκαιότερον προ παντός

έργου.174

Πρoύπτον. προφανές.

Πρότερον. πρότερον κυρίως το τω χρόνω πρότε-

ρον , ως λέγομεν παλαιότερον, πρεσβύτερον.

πρότερον φύσει εστίν, όπερ συναναιρεία και ου

συναναιρείτα, και συνεισφέρεται μεν, ου συνεις.

Φέρει δέ. διόπερ τα απλά προτερεύουσι των

συνθέτων, και τα καθόλου των μερικών. έστι

δε πρότερον και κατ' αξίαν και το κατα δύνα

μιν ' ομοίως και κατα το αίτιον κι αιτιατόν.

αίτιον δε δεί νοείν το αποτελούν, αιτιατον δε το

αποτελούμενον.

Πρός τι. ταυτόν έστιν , οίς το είναι ταυτόν

έστιν εν τω προς έτερον λέγεσθαι. "

Πρός τι εισιν, οίς το είναι ταυτόν εστι τω πρός τι

πως έχειν. τινές δε σαφέστερον ήρμήνευσαν την

υπογραφήν , ότι ταύτα εστι πρός τι , οίς το εί:

ναι ταυτόν έστιν εν τω πως έχειν προς έτερον.

πρός τι δε λέγεται , όσα αυτα απέρ έστιν ετέ

ρων είναι λέγεται . άμα δε και αναστρέφει προς

άλληλα.

Πρός τι, η φύσις η κυρία και πηγαία και μήτηρ

πάντων, και οντότης εστί. πάντα δε, όσα έκαι

της φύσεως προέρχεται, των πρός τι λέγοντα .

αι γαρ υποστάσεις και η υιότης και η ιδιώτης

και η ποιότης και η απλότης και πάντα τα

λοιπα εκ της φύσεως την αιτίαν και την πρόο

δον έχουσι και κατα τούτο των πρός τι λέγεται,

τουτέστι των προς την ρίζαν της φύσεως απο

κρεμαμένων · εξ ών εστι και η θέλησις και η

ενέργεια.

Προαιρετόν. ° βουλευτών· ορεκτός των εφ'ημίν.

και η προαίρεσις όρεξις βουλευτική των εφ'

ημίν. του γαρ προκριθέντος εκ της βουλής

εφιέμεθα προαιρούμενοι.

Πρυμνήσια. τα απόγεια σχοινία, ο εκ της πρύ

μνης προσδεσμείται ή ναύς προς τη γη. παρα

το πρυμνόν , το έσχατον.

Πρυτανείον. " το νόμισμα . ο τόπος δε πολλάκις.

του Ψελλού ο στίχος.

Πρυτα

dam videtur. Damase. Lee
22. Πρόθεμα] Conf. Suidam ct Cangium. dum videtur potius : συνεισφέρει μεν , ου συνεισφέ.

23. παρα το προσιένα ] μετα τούτου τοΐς θεοίς ρεται δε. Ιoh. Damasc . tamen , ut in textu.

· addit Etymol. 69 , 42. ubi plura.
" 29. Πρός τι. ταυτόν έστιν ] Legendum: ταύ.

24. Πρόσωπον – εμφάνειαν] Totidem verbis τα εστιν , ut apιιd Ioh. Damascen. Dial. C. 5ο.

apud Ioh . Damasc. Dialect. c . 43. 3ο. Προαιρετόν] Vid. supra προαίρεσις.

25. υποστάσεως ] Κ . υποστάσεων. Εtymolo 31 . Πρυτανείον] Deest liaec gl. a Cod. κ .

giamineptamcum meliori habet Εtymol. 691 , 1 . Int. αργύριον , όπερ κατετίθεσαν οι δικαζόμενοι αμ

* 26. Προύργου] Ηacc glossa usque ad και φότεροι, κα και φεύγων, και ο διώκων, ut ait Schol.

* p . deest a Cod . K . Aristoph. Νub. V. 134. έκταγα αυται γαρ εις

' 27. προ παντός έργου] αιρετώτερον addit Sui- Πρυτανείον συνήγοντο. Conf. ad v . 199. et ν. 125η.

das, quem vide et Hesychium . Vesp. v . 657. Vide etiam Harpocration. Nun - ,

28. συναναιρεί ] συναιρεϊ omnes. συναναιρείται quam autem hoc sensu dicitur πρυτανείον , si re

'anus K . Correxi illud ex Ioh . Damasc . Dial. cte memini, sed a putuveix . Conf. Suidam et

c. 59. ubi eadem leguntur. Statim post legen - not. ad Hesych .

32. Προ



1585 ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΝ ΠΡΟΣΕΧΕ 1586

Πρυτανείον, το ταμιείον.32 παρα το εκεί φυλάσ. ή παρα το πιμπρών δευτέρας συζυγίας των πε.

σειν τον πυρον ήγουν τον σίτον , οίον πυροτα. ρισπωμένων παράγωγον πίμπρημι , ο μέλλων

μελών και πρυτανείον, τα απο των δια του ευω πρήσω, και ο αόριστος έπρησα.

εις ειον γενόμενα δια διφθόγγου γράφεται , στον Πρήσουσα. " διαπερωσα. παρα το περα γίνεται

πορνεύω πορνείον , πρυτανεύω πρυτανείον. πρώ, ως τερώ τρώ, και βιώ βω. ο παρακείμενος

Πρωζον. το προχθεσινόν. πρώιζον και κατά συν- πεπέρακα και κατα συγκοπην πέπρακα. και γαρ

αίρεσιν πρώζον. . το πωλούμενον περα απο του πωλούντος εις τον

Πρωίζω. και τα προχθεσινά. εκ του πρώϊον, πρώι: . αγοράζοντα. εκ δε του πρώ ο μέλλων πρήσω,

ζος πρινίζα. η μετοχή πρήσων, και το θηλυκόν πρήσουσα.

Πρώϊον. * έωθεν, άρθρου, η πρόσφατον. Πρησεν. και εφύσησε.

Πρωτόλεια. * α απαρχαι τα προ των ληίων Πρίημι, αγοράζω. και πριώμενος.

εξαίρετα και πρώτιστα , άπερ ειώθασιν οι άρι. Πρίεται. σχίζεται .

στοι λαμβάνειν . Πριόμενος. κοπτόμενος. πριώμενος δε, ο αγορά
Πραιτωρίω. παλατίω. και ο Απόστολος• 36 εν ζων , μέγα.

όλα τα πραιτωρίω. εκ τούτου δε θάρσος γέγο- Πριάμενος. αγοράσας.

νε τους πιστούς. * Προάγουσιν. προλαμβάνουσι. * προάξειν 14

Πρακτέον. δεί πράττειν. αντί του προλάβω. 1

( Ρήμα.) + Πρόεισι, προέρχεται. 1

Πραύνω, το πραύνω , τροπή του α εις ήτα. : Πρoέμενος, προδούς.

Πρημαίνω. 7 το μαίνομα . Πρόες. 15 πρόπεμψον. από του ίημι ο δεύτερος

Πρηνίσω.38 πίπτω. . αόριστος ήν, και το προστακτικόν ες , και μετα

Πρήθω, το καίω. από του πρίω γέγονε κατα πα- της προ προθέσεως πρόες.

ραγωγήν πρίθω, και καθ' υπαλλαγήν πρέθω, Προϊηλε.18 προέπεμψε , προέθηκεν, από του ει

• εξ ου το έπρεσεν. Ησίοδος: 39 'λώ ελλε, και εν υπερθέσει τηλεν.

- αμφί δε πασαν Προςείλου. " προσελάβου. συνηρίθμησας. Αι.

έπρεσε θεσπεσίας κεφαλάς - , λιανός : είτα , ασελγέστατε , τοσουτοι εχθροί

εξ ου γίνεται πρηθω κατ' έκτασιν. γεγενημένοι ουκ ήρκεσαν, αλλ' άρα και εμε εις

Πρηνιχθήναι. *° το επι πρόσωπον πεσείν μετα- την των εχθρών προςείλου τάξιν.

' φορικώς δε και είς γόνυ κλιθήνα . επρήνιξε + Προσερήσομαι.18 προςερωτήσω.
την Ευρυμέδοντος πόλιν. . Πρόσεχε, αντί του περιβλέπουν τα κατά σαυτόν.

Πρησεν. " έστι πρήζω το φυσώ , ή το εμπυρίζω. ως το πρόσεχε σεαυτώ. 19

32. Πρυτανείον. το ταμιείον] Conf. Etymol. . 41. Πρησεν] Εtymol. 687, 47.

693, 49. 42. Πρήσουσα] L , πρήσσουσα, Ηom. Hyann :

33. Πρωϊζά] Iliad. β , ν. 3ο3. in Αpoll. ν . 421. Vid. Εtymol. 687, 5η.

34. Πρώϊον] liad. ο, ν. 47ο.
43. Πρησεν] Iliad. α , ν . 481 .

35. Πρωτόλεια ] Vide Hesych. et Photium
44. προάξειν] Legendum videtur προάξα.

ibi laudatun . Pro πρώτιστα Κ . πρότιστα.

36. ο Απόστολος Phil. 1 , 13. - 45. Πρόες] Iliad. α, ν. 127. π, ν. 38. 241.

3 . Πρημαίνω] Vide Schol . Αristoph. Νub. 46 . Προϊηλε] επιπροϊηλε τράπεζας Iliad. λ ,

9 . 335. et Suidam. v. 62η. Ηuc referendum προέθηκεν. Vid. Ειy

38. Πρηνίσω ] Leg. πρηνίζω. Vide statim mol. 688 , 53. προβαλλε , προέπεμψεν , liad. 9 ,

post πρηνιχθήναι . ν . 365. al .

35. 'Holodos ] Theogon. v . 855. 856 . Leg. 47. IIgoseídov ] Conf. Suidam . Is in fra

πάσας. gmento Aeliani legit γενόμενοι.

40. Πρηνιχθήναι] Herodotum appellat Εty- 48. Προτερήσομαι] Conf. Hesych. et Sui

mol. 687, 28. Ιdem sequentia Euphorionem dam.

dixisse testatur. 49. πρόσεχε σεαυτώ] Conf. 1 . Τim. IV, 16.

Τom. ΙΙ.
• Hhhhh
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Προνοητέον. αντί του Φροντιστέον.

Προςηγάσθησαν.3" υπερεθαύμασαν.1

+ Προτονίζουσιν. " εκ του πρώτος και του τονίζω,

το σωρεύω. 1

Προύχοντος. υπερέχοντος.

Προσκομιστέον. προξενεκτέον.

Προσεκτέον. σπουδαστέον.

Προσαρασσόμενον. " προςρηγνύμενον, προσαρασ.

σόμενα κύματα.

Προώμεθα. προδώσωμεν.33

Προήκατο. προέδωκε , προέπεμψε.

Προσιζήσας, προςκαθίσας. *

Προειλόμην. προέκρινα.

Προςήκατο. * προσεδέξατο.

Προσώχθισα. ” έβδελυξάμην, εμίσησα.

Προϊσχεται. δίδωσι. προβάλλετα ή κρατείτου.

από του ίσχω, το κρατώ.

Προσπελάζει, προσεγγίζει.

Προσφωνεϊ. προσαγορεύει.

Προπομπεύεσθαι. οψικεύεσθαι.

Προσκίρτησον. χόρευσον.

Πρόμολε. ° πρόελθε.

Προείκασιν. έπεμψαν.

Προβάλλεσθαι. το προβάλλεσθαι επί του

δυσχεραίνειν και φεύγειν ουδείς είρηκε των δο

κίμων το δε προβάλλεσθαι αυτό το προτείνε.

στα δηλοί. και προβεβλημένως γαρ πρός τι

νας έχειν λέγεται το παρατεταγμένως και απί.

στως διακείσθα .

* Προμολέγια. 83 ' ήγουν προνόμια.

Προτιόσσομαι. 3 υπολαμβάνω.

Προταμών. * αποκόψας. ή το σκληρον τηςτρο

Φης προκατεργασάμενος.

Προχέοντο. 5 προήρχοντο. μεταφοράς και τρόπος.

από του χέω, κυρίως γαρ το χέω επί υδάτων

λέγεται .

Προτείνουσιν. αντί του προτιθέασι και προβάλ.

λονται.

Προσέκοψαν. ήπίστησαν, και ο Απόστολος : 65

προςέκοψαν το λίθο του προσκόμματος, κα

ι θως γέγραπται . :

Προσελάβετο. εφειλκύσατο. και ο Απόστολος"

ο θεος γαρ αυτόν προςελάβετο.

Πρόςειπε. προςαγόρευσον.

Προπηλακίζω. * υβρίζω, εξουθενώ.

Προπίνει. δια του οίνου τιμα.

Προχείρισαν. " προβαλού.

Προςαγηόχασι. * προσήγαγον.

Προκυλινδουμαι. ** κυλίομαι.

5ο. Προςηγάσθησαν] Suidas incerti auctoris 58. Προσαγηόχασι ] Leuit. Χ , 19. Conf.

fragmentum habet. Hesych .

5ι. Προτονίζουσιν] Explicatio auctoris quo • 58.* Προκυλινδούμαι] A . D . προςκυλινδουμαι.

pacto conueniat verbo , non video. Est enim Recepi lectivnem Cod . K . et Suidae ad Aristoph

προτονίζειν vela intendere vel contrahere προ- Αues V . 5οι.

τόνοις, aut demittere malum, ut apud Synesium .

ep. 4. το κέρας έτετρίγει , και ημείς ψόμεθα προ
59. Πρόμολε] Iliad. σ , ν. 392. "Ηφαιστε,

πρόμολ' ώδε - ,
τονίζειν την ναύν. Deinde in uniuersum denotas

se videtur trahere ; hinc Hesychius : è pot psýsry . 6ο. Προείκασιν] Α . προήκασιν.

προτονίζειν · έλκειν ' αμαξηλατεϊν. Sed de verbis 6ι. Προβάλλεσθαι] Singularis obsernatio,

illis ainplius cogitandum . quae unde depromta sit , velim scire. Polest

52. Προσαρασσόμενον] Gregor. Nazianz. ταϊς enim προβάλλεσθαι , quoad sensunm , esse idem

ένδοθεν προσαρασσόμενον προσβολαίς. Conf. Hesych, quod δυσχεραίνειν : sed pro φεύγειν quis unquain

et Suidam. dixit ? De postremis vid . Harpocrationem v.

• 53. προδώσωμεν] Vid. Hesych. Supra: προέ- προβαλλομένους.

μενος " προδούς. 62. Πρoμιλέγια ] Deest etiam a Cod. Κ .

54. Προσήκατo] D . προςήκτο.
Leg. πριμιλέγια ct vid. supra not. 14.

55. Προσώχθισα] Psalm. XCIV, 11 . προς. 63. Προτιόσσομαι] Iliad . κ , ν . 356.

όχθισα τη γενεή εκείνη. Conf. Hesych. et Biel. 64. Προταμών] liad. 1, ν. 485. Odyss. ψ,

in Thes. ν. 196.

56. Προπηλακίζω] Α . προσπηλακίζω. Vid. 65. Προχέοντο] Respicere videtur ad liad.

Schol. Aristoph. Thesinoph. v. 393. ei Suidam . B , v . 465. conf 0 , v . 360.

57. Προχείρισα ] Εxod. IV , 13. Conf. Cy 66. ο Απόστολος ] ad Rom. ΙΧ , 32. -

rill. apud Biel. 67. ο θεός – προσελάβετο] ad Ηom. XIV , 3.
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Υ Ο . OUTO

Προσλαβού.** μετα αγάπης δέξα.

Προσέξoνται . αντί του προσκολλώντα. προσέξον

τα ταϊς κοτύλαις α πέτρα .89

* Πρεσβεύομεν. μεσιτεύομεν.και ο Απόστολος 78

υπέρ Χριστού πρεσβεύομεν."

, ('Επίρρημα.)

Πρέως. ησύχως.

Πρηνή. " επί πρόσωπον.

Πρίν. αντι του πρότερον.

Προβεβλημένως. παρατεταγμένως και απί.

στως διακείσθαι .

Πρόπαρ. προπάροιθεν. άρον δύο συλλαβάς , γί

νεται πρόπαρ. αντί του πρότερον η έμπροσθεν .

[ Προπάροιθεν. αντί του πρότερον.]

[Πρόσω.'έμπροσθεν.] .

Προςενωπίως και προςενώπιον. ” προς τους εξ

εναντίας των εισόδων τοίχους. δια το φωτίζε-

σθαι υπό των θυρών.

Προτροπάδην. προτρεπτικώς φεύγων του πολέ-

μου.

Προσφόρως. αρμοδίως.

Προσφάτω. * πρωτολογίαις , ή προοιμίοις. ,

Πρόχνω.*' το επί γόνυ πεσείν· παντελώς σκλά-

σας. οιονεί προγόνυ , και συγκοπη πρόγνυ και

πρόχνω. ή γαρ προ αντί του επί κείται . .

Πρώην.78 έχει το κατά την παραλήγουσαν. έστι

γαρ πρωί, εκ τούτου γίνεται παράγωγον πρώτος

και το ουδέτερον πρώϊον. ως και ο ποιητής:

- ήν έδησα η
πρώίον - ,

τούτου το θηλυκόν η πρωΐα , η αιτιατική την

πρωΐαν, και ιωνικως τρέπεται το α εις η , και

συναιρέσει του ω και εις την ω δίφθογγον

πρώην. και χωρεί είς επιρρηματικής σύνταξιν.

Προβάδην. περιπατων. Ησίοδος: 78

μήτ' εν όδω μήτ'εκτός οδού προβάδην ου

ρήσης .

Το Π μετά του Τ.

('Αρσενικόν.)

, κεφαλης αίσθησις. επει οι θίγοντες ”

του μυκτήρος λεπτό κάρφει πτέρνυνται.

Πτερωτής. αλείπτης,8° κρυφιστής. και πτερόεις,

και πτερωτός.. .

Πτερνισμός.*" επιβουλή: δόλος» απάτη.

Πτίλος.** ο εκπεπτωκώς των Ιλλων. ή κατά πλεο

νασμών του π επί των αποτετιλμένων τα βλέ

φαρα.

Πτολεμαίος, κύριον.

Πτόρθος.83 βλαστος, κλάδος. ουχ εύρον αυτού

την ετυμολογίαν. οίμαι δε, παρα το πτείρω γί

νεται πτόρος , ως φθείρω, φθόρος, και πλεο

νασμα του 9 πτόρθος.

Hhhhh 2 .

68. Προσλαβού ] A . D . προλαβού . Respicit 79. θίγοντες] Α . Ψήγοντες.

Epist. ad Philem . v . 12. 17. 8ο. Πτερωτής. αλείπτης] Μetaphorice , qui
69. Προσέξοντα – α πέτρα Eundem Ιο- subleuat alterum , exhortatur et confirmat, ut

cum habet Suidas. '
πτερωτης ερημίας apud Gregor. Nazianz. Vid. !

70. ο Απόστολος] 2. Cor. V , 20. Deest
H . Steph. Tom . I. c . 1718. F . Eodem sensu

glossa etiam a Cod . K . .
apud eundem αλείπτης passim dicitur. Οrat.

71. Πρηνή] Leg. πρηνή.
XVIII. in Cyprian. τω σώματι μεν απήν, το

πνεύματι δε παρών, και τοϊς αθλούσι συνηγωνίζετο -

72, Προβεβλημένως ] Vide paulo ante προ- αλείπτης υπερόριος γίνετα , τους προτρεπτικούς συγ.

' βάλλεσθαι. γράφων, και λογογραφων την ευσέβειαν.

73. Προσενωπίως - προςενώπιον] Προσενώπια 8ι. Πτερνισμός] Psalm. XL , 10. Vide Sui

Iliad . 5 , v. 435. v , v . 261. Conf. Hesychium cerum in Thes. h. v . et Interpretes ad Hesych .

et Eustath . 722 , 7: ν . πτερνισμόν.

4 . Προσφάτω] Deest hacc glossa a Cod. κ . 82. Πτίλος] D . πτίλλος. Sed πτίλος alibi

75. Πρόχνυ] Iliad. ι, ν. 566. al . Conf. et apud Etymol. 694, 34. Ηesych. πτιλός. πτίλ.

Etymol. 691, 50. λος τους οφθαλμούς Ιenit. XXI, 19. Vatic, al.

6 . Πρώην] Deest a Cod. K . Conf. Ειy - πτίλος. Conf. Suidam. .

mol. 692 , 6. Pro παραλήγουσαν D . παράδοσιν. . 83. Πτόρθος] Totidem fere verbis Etymol .

17. ην έδησα] Leg. ήν οι έδησα, ex liad. 0, 694, 48. Pro πτείρω, πτόρος, Α . πείρω, πόρος. Vide

ν . 469. Hemsterhus. ad Lennep. Etymolog. L . Gr. p.

78. Ησίοδος] Oper. ν. 727. A. ουρήσεις. 822. Utitur Ηesiod. Oper. ν. 421.
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+ Πτύανοι. μίγμα παντοδαπών όστρέων. * Πτώσεις, η γενική, η δοτική και έτερα. από

Πτύελος, το πτύσμα. της ορθής και ευθείας μεταπίπτουσιν εις ότε

Πτυξαγρις85 και πυξαγρις, ο καρκίνος. δια το ρα γένη.

τας πτύχας ή τα πυξία των οστρείων αγρεύειν. ( Ουδέτερον.)

λέγεται γαρ ένδον των πτυχών τιθένα λιθίδιον Πτελέoν. " τόπος.

μικρον, όπως μαον δια του ποδος εφελκύση την Πτερόν. * παρά το πέτω πετερον , ως θάλλω

οστρειακήν σάρκα. θαλερον , και τήκω τηςερον, και κατά συγκο

Πτωχός.8ο και από πλούτου κατελθών εις ένδειαν, την πτερόν. [ή παρά το πτώ δημα, ο δηλοί

από του ποτέ έχειν. ή από του πτώσσειν και το πέτομαι, γίνεται πτερόν.] άλλοι δε παρά το

προσπίπτειν τους δεομένους. ή παρα το πτήσω πτέρω πτερόν. εξ ου το ανεπτερώθη, και πτε.

σειν περί την oχήν και την τροφήν. ρωτα και πτερόεντα. και " Ομηρος : 2.

Πτώξ. ο λαγωός. παρα το πτήσσω ή το πτώσσω, έπεα πτερόεντα.

το φοβούμαι : δειλός γάρ έστιν. από του πτω ήγουν ταχείς λόγους.

δε παράγωγον πτώσσω, ο μέλλων πτώξω, απο- + Πτερόβολον. * η σφενδόνη.Η

βολή του ω πτώξ. 87 πτως δια τί οξύνετα ; τα Πτίλα. τα πτερά. παρά το τίλλω, τίλλα και
από μελλόντων αποβολή του και γινόμενα ονό πτίλα.

ματα οξύνονται , οίον πτώξω πτωξ , δωξ , πούς. Πτολίεθρον. η μικρή πόλις. παρά το πολίζω

Πτώίος.38 ο Απόλλων. και Πτολος. έστι και πόλιστρον, όπερ επεκτανθεν πτολίαστρον λέγε

πτολος ο φόβος. τα , και αφαιρέσει του σ και τροπη του τ εις

( Θηλυκόν.) 9 πτολίεθρον.

Πτέρνα και πτέρνη. αμφότερα παρα το πεπτω- Πτύελον. το πτύσμα.

κέναι εν αυτη το όλον σωμα. ή παρα το πατείν Πτύον. το πτυάριον.

την έραν ήγουν την γην. Πτωμα. η πτώσις.

Πτήσεις. ή των ορνίθων πέτασις. - ( Ρήμα.)

Πτισσάνη. η λελεπτισμένη κριθή. παρα το πτίσ. Πταίη. πετάσοι.

σω , το καθαίρω ή το τύπτω. και επτισμένον.39 Πταίει. * σφάλλεται. και πταίω από του πέτω,

ή πτισσάνη το πίτυρον. συγκοπή πτω, και κατά αναδιπλασιασμον πί

Πτολεμαΐς, πόλις. πτω τα γαρ πετόμενα τοις πίπτουσιν έoικεν.

Πτoία . ο φόβος.28 ** εξ ου και πτοιαλέος. * έστιν ούν πτω, και κατά παραγωγής πταίω,

Πτύχες. α έξοχα ή τα σανίδια των βιβλίων. από του πίπτειν πολλάκις τους προσπταίοντας.

84. Πτύανοι όστρέων] Leg. πύανοι - οσπρί.

Vide Hesych. ν. πυανοί.

' 85 . Πτύξαγρις] E vet, Lex. H . Steph. Ind.

86. Πτωχός ] Conf. Etymol. 695 , 5.

87. πτως δια τί οξ.] Ηaec deerant in Cod.

K . Sed in Cod. A . importune antc haec lege-

batur sequens glossa.

88. Πτώϊος] Laudatur haec glossa e Lex.

Reg. Ms. ad Hesych . v. ltwides. Tzetzes ad

Lycoplur. V. 266. : Πτώος ο Απόλλων λέγεται. Λη-

του εν Δήλω γεννώση "Αρτεμιν και Απόλλωνα σύς

μέγας άγριος εφάνη: ιδούσα δε τούτον επτοήθη και

Πτώα εκλήθη. ομοίως δε και η 'Αρτεμις, και ο Απόλ .

λων Πτώος. Conf. ν. 352. Eanden ob causann

Πτώον appellatum fuisse Apollinem tradit Eu-

stathius ad liad. δ, p . 448, 46. Conf. Stephan.

Byzant. v . 'Ακραιφία . Αliam rationem reddit

Ρausanias in Boeoticis. Vid. Potter , ad Lycophr.

1. C .

89. κα επτισμένον ] Add. το κεκαθαρμένον

ex Etymol. 64, 36.

9ο. Πτoία – φόβος] Vide Hesych. Scqιι ,

habet Cod. K .

91. Πτελέον ] Rectius Πτελεόν. liad. β,

ν. 594.

92. Πτερόν] Conf. Etymol. 694, 11. Uncis
inclusa habet κ .

,
93. "Ομηρος] Iliad. α , ν. 201 . ct saepis

sime.

94. Πτερόβολον ] Ignota vox reliquis , et

mihi suspecta. An pro πυροβόλον ?

95. Πταίει – πέτω] Rel, des. a Cod. K ,

Conf. Etymol. 694 , 5.
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εκ δε του πέτα γίνεται πάλιν δημα ποτώ, εν Πυγαίος. o ακόλαστος, παρά την πυγήν.

υπερθέσει του τ πτοώ, ένθεν το έπτοήθη. Πυγοστόλος.’ ακόλαστος πόρνος.

Πτήσσω. το φοβούμαι. πτίσσω δε, το τύπτω και + Πυθαρισμός. δυσχέρεια. 1,

καθαίρω , ι. Πυελος. λεκάνη, όπου λούονται. παρα το πύα

Πτήξω. 6 το φοβούμαι. από του πέτω, πίπτω, ελαύνειν. κυρίως δέ , όπου τους πυους πλύνουσι,

πτω, πτήξω. ο γαρ Φοβούμενος πίπτοντι έoικεν. 1 τουτέστι τους πυρούς. . .

Πτερύσσεται. ” ταϊς πτέρυξι τον αέρα πλήττει. Πυθμήν. " γένεσις , αρχή, ρίζα , ή το υποκάτω

Πτερούμεθα.** κουφιζόμεθα, μεταρσιούμεθα. , του βάθους. Φυτοθεμην τις έστιν, οίον του φυ

Πτοω. το φοβούμαι. και πτοήσα . ' ... . του θέσις, φυθμης και πυθμήν. ούτως Ωρος

Πτοίω.18 το Φοβούμαι. πτύω δε, το ασφαλίζω,' : ο Μιλήσιος. ο δε Θεόγνωστος " παρά το κεύ

* και πτύσσω, και πτύξια , ψιλά. ' .. - θω, το κρύπτω , κευθην και κυθμην πλεονα

σμά του μ, και τροπή του και εις π πυθμήν.

Το Π μετα του Υ . : + Πυκνίας. " το εν Αθήναις δικαστήριον.

* Πυκνός, παρά το πτύσσω , πτύκα, και αποβολή

('Αρσενικόν.) • 1 του τ πύκα και πυκνός.

Πύανθος Πύαρος. ονόματα κύρια. και Πυάρ- Πύκτης, παγκρατιαστής: αθλητής. 1

τειος οίκος. 2 + Πυλοσάκης. ” κακών μεστός.

Πυγμαίος. ο κοντός. ' οιονεί πυγoνιαίος. πη- Πυλωρός, ο των πυλών φύλαξ. παρα το ωρώ, το

χυαίος. πυγων γαρ καλείται η πηχυς. - φυλάσσω.

ανδράσι Πυγμαίοισι - , * . Πύματος. ο έσχατος.

• .

96. Πτήξω] Εtymol. πτήσσω 694, 31. Sic . 6. Πυγαίος Conf. Suidam v. πυγαΐα .

lege.
. Πυγοστόλος] Vide inter θηλυκά. .

97. Πτερύσσεται] Idean apud Ηesych. et apud 8 . Ποδαρισμός] Α πυδαρίζειν, quod Ηesych,

Cyrillum Ms. eadem interpretatio . Vid . Biel. explicat : μη ανέχεσθαι τινος, αλλ' αποπηδον· χα :

98. Πτερούμεθα] Vide supra πτερωτής. λεπαίνειν. Conf. Schol. Αristoph. Equit, v . 694.

99. το φοβούμαι. και πτοήσαι] Ηaec omis et Εtymol. 696, 2 . Αpud Suidam legitur πυ.

sa in Cod. K . Causa est in promlu . δαλίζειν. Vide ibi Kusterum. Voc. πυθαρισμός

100. Πτοίω] Leg. πτοιώ. add . Lexicis.

1 . πτυω δε , το ασφαλίζω] Πτύειν hoc 8ensa 9. Πυελος] Conf. Etymol. 696, 7.

dici, ut denotet complicare, deinde claudere, fir 10. Πυθμήν] Α . πυθμήρ. Κ . πυθμήν. παρα

mare, non mermini . Sed videtur polius το ασφα- το υποκάτω το βάθος - φυθμών και πυθμήν. Rell .

λίζειν referendum ad πτύσσειν , quod nonnun- desunt. Vid. Εtymol. 696, 3ο. et conf. Hesych.

quam significat claudere , obfirmarc , quando ac Suidain .

jungitur rei , quae firmatur , si complicatur. 11. Θεόγνωστος] Εtymol . Θεόγνωτος.

Sic πτύσσειν την θύραν idenn est quod κλείειη, 12. Πυκνίας ] Ηoc voc. natum puto ex duo

ασφαλίζειν : ct αναπτύσσειν ανοίγειν , et επιπτύσσε. οιις πυκνός ct πύκνα vel πυκνί , postrema litera

G904 claudere operculo. Non suspecta igitur superscripta. Legendum igitur : quxvi* quxvós

mihi quidem Verba Suidae : πτυσσω, το ασφαλί- [ πύκνα το εν ' Α . δικ . Sic saepius apud Αristo

sw . Quare legendam puto apud Nostrum : voj phancm , v. c. Equit. v. 165. Eccles. 243. 281.

πτύω, και πτυσσω, το ασφαλίζω.
288. Thesmoph. 665. Vid. ad h. 1. Schol . et

2. IlucoTELOS Ołnos ] Suspicor scribendum Kusterum . Conf. Hesych . V. Fvxvá . et Suid . v .

Πυάρειος. πνύξ.

3 . Πυγμαίος. ο κοντός) Sine dubio legen- 13. Πυλοσάκης] Ηesychius: πυλωλάκτας κα

dum: και γρονθος seu polius και γρονθο ίσος. Sic κων μεστούς. Ιdem: πυλαιαστάς τους ψεύστας. Ρό

H . Steph. in Lex. Vel. vid. Indicem. πυγμή διοι. el πυλαώρους κλέπτας. Suidas Vero πυλαι

γαρ και γρονθος της χειρός. Ειymol. 695, 37. Conf. στάτους dicit τους μηδεν εγιες μηδε λέγοντας μηδε

Hesycli. V . πυγμή.
πράττοντας. δια το παραγενέσθαι τοιούτους τινας αν.

4. πηχυαίος] A . D . πηχαϊος. Κ . πηχέως. Ρro θρώπους εις τον προειρημένον τόπον. scil. quod ho

πυγoνιαίος Codd. male πυγονιμαίος.
mines in plis ini et friyoji conuenire solcbant

. 5 . ανδράσι Πυγμαίοισι] liad. γ, v. 7 . εις τας Πύλας. Vide H . Steph. Τom. ΙΙ. c .63.



1595 ΠΥΡΡΙΧΙΝ Η . 1596ΠΥΡΟΣ

Πυρός. και σίτος .

Πυρρός, ο ξανθός.

Πυρσός. * λαμπτήρ η πυρκαϊά.

Πυρην , πυρήνος, το οστούν της ελαίας.

Πύρνος. " άρτου κόμμα.

Πόρων, Πύρρωνος. και Πυρδώνειοι Φιλόσοφοι

και λόγοι. -

Πυργηνός, τοπικόν. . .
Πυριφλεγέθων.18 ποταμός εν τω άδη, κατα την

των Ελλήνων δόξαν. οίμαι δε, το άσβεστον πυρ

λέγει , ή τον έν τη θεία γραφη πύρινον ποτα-

μόν.
. ( Θηλυκόν.)

Πυγμή." σύμπηξις δακτύλων τη γρονθω. λέ-

γεται δε πυγμή το από του αγκώνος άχρι των

δακτύλων της χειρός μέρος. Η

Πυγόνος, αντί του πήχεος. Αλλιανός:18 τετρά-

γωνοι δε άμφω, πυγόνος δε το μήκος.

Πυγοστόλος. οι μεν την μαυλίτριαν , οι δε αυ-

τήν την εταίραν την πυγήν στολιζομένην, του-

τέστι κοσμούσαν εκείνα τα μέρη πανούργως τοϊς

έματίοις. στέλλειν γαρ το κοσμεϊν. άλλοι δε

την κοσμούσαν τας χείρας.

Πυγή. ο προυκτός.

Πυθώ.19 εκ του πύθω,το ερωτώ. έν ή πείθονται

τους χρησμούς. έστι δε πόλις Φωκίδος, ής οι

οικήτορες Δελφοί. παρα το σεσηφθαι αυτόθ.

τον δελφίνα δράκοντα , δν εκείσε ευρων ανελεν

ο Απόλλων. παρά το πύεσθα , το σήπεσθαι.

ή παρα το πεύθεσθαι και ακούειν τους χρη

σμούς. και Πυθία.

* Πυετία." το το γάλα συνιστών και πηγνύον. *

Πυκινή. συνετή πυκνή: Φρόνιμος. παρα το πύ

κω, το επιμελώς έχω. "

Πυκιμήδη.12 η συνετόβουλος, η, βαθυγνώμων.

από του πύκα και πυκνώς, ή συνετως και επι

μελώς, και το μήδω, το βουλεύομαι .

Πύλας ιερής και αντίτου εν τη Πύλω. ποιητικών
το σχήμα. ως το

– τι με χρή μητρος αίνου ; *

αντί του τί με χρη την μητέρα επαινείν.

Πυξίς. το πινακίδιον. 5 * ή αγγείον έχον βαφής

και χρώμα κατά τον θεόλογον Γρηγόριον. *

Πυργοβάρεις.16 προμαχώνες. ή τείχη οχυρά.

Πυρίχη. είδος ορχήσεως επαύλου.

Πυράγρα . το διλάβιον.27

Πυρήνη. Ο όρος.

Η Πυρριχίνη. ο αυλός.

Ηinc legendum videri possit aut πυλαιστής, aut

πυλαιαστής , i. e. εις Πυλαίας και τας άλλας πανη -

γύρεις πορευόμενοι και περιάγοντες. [ Dio Chrysost.

Or. LXXVII. p . 651.) Sed tamen non abii

cienda lectio nostri, ex qua forte emendandum

Hesychii πυλωλάκτας , si legatur πυλοσάκτης scu

πυλαισάκτης, vel πυλασάκτης , veluti σακτας , i, Θ.

σάκκος, κακών, plenus nugarum, fraudis et rmen -

dacii. [Aristoph. Ρlut. v . 681. Pollux X , 64.]

14. Πυρσός] Diad. σ, Τ . 211. Conf. Hesych.

15. Πύρνος] Ουδετέρως apud Ηomerum Odyss.
marum Olves.

9, ν. 362. sed πύρνος et πύρνοι agnoscunt Ηesych.

et Suidas. Ile ψωμόν , hic απόκλασμα του ex -

plicat. αρσενικώς etiam Odyss. ο . ν . 3 . κοτύ-

λην και πύργον όρεξη. Schol. πύρινόν άρτον. Conf.

e , v . 12. Vid . Athenaeum p . 114. E , et H .

Steph. Τom. ΙΗ. c. 639.

16. Πυριφλεγέθων ] Α . πυριφλεγώθων. In

seqq. respicit Matth . III, 12. Marc. IX , 43, 45.

17, luyun] Conf. Hesychium et supra v.

πυγμαίος.

18. Αιλιανός ] Ιdem fragmentum legitur

apud Suidam .

19. Πυγοστόλος - μαυλίτριαν] Leg. μανλί.

στριαν. Sic Suidas , et totidem verbis Etymol.

695, 3ι. Conf. Schol. Hesiod. Oper . V . 373.

20. Πυθώ] Εtymol. 696 , 24. Pro δελφί.

να D . δελφίνα , . δελφήνα.

21. Ilvetic ] Deest etiam a Cod. K . Vide

Schneiderum ad Nicandr. Alexiph. V . 373.

22. Πυκιμήδη] Leg. πυκιμηδης. Οdyss. α,

ν. 438. γραίης πυκιμηδέος.

. 23. Πύλας Σερης ] Leg. Πύλου δερης, cx Odyss.

Φ , V . 108. .

24 . τι με κρη μητρός αίνον] Leg. μητέρες.

Odyss. Φ , ν . 110.

25. Πυξίς. το πινακίδιον ] Rell. des. a Cod. Κ .

πινακίδιον 1nterpretatur etiain Suidas.

26. Πυργοβάρεις] Psalm. CΧΧΙ, 7 . Conf.

Hesych. Suid , et Etymol. 697, 20. Bochart.

Hier. P . 11 . L . VI. 16.

27. Πυράγρα. το διλάβιον] Posteriorem voc.

add. Lexicis . όξυλάβον Schol . Homeri Iliad . σ,

v . 477. Ex Cod. 2062. hanc quoque glossam

protulit Cangius h . v .

28. Πυρήνη] Conf. Suidam.

29. Πυρριχίνη. ο αυλός] Ηaec glossa mihi

suspecta , neque iniuria . An legendum : Jugéixr.

ή έναυλος. scil. όρχησις. Vid. paulo ante.
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λων.

Πίστις, ή μάθησις, παρά το πέπυσμα, πύσις, τιστικών, τη πρώτη ημέρα υπο του δημιουργού

και πλεονασμα του τ πύστις.1° ου δύναται δε κτισθέν. φησι γαρ η γραφή και είπεν ο θεός

πλεονασμος είναι , άλλα παραγωγή. από του γεννηθήτω φως , και εγένετο φως. ουχ έτερον

πύστη πίστις. γάρ έστι το πυρ, ει μη το φως. εποίησε δε αυ

Πύρωσις. " το φλέγμα. του Ψελλού : τινές δε το καλλωπισμός και κόσμoν πάσης της ορατης

και την πύρωσιν ονομάζουσι φλέγμα. κτίσεως. αφελε γαρ το φως , και πάντα εν τω

.. . ( Ουδέτερον.) σκότει άγνωστα διαμένουσι, την οικείαν μη δυ

Πυγούσιον.22 πηχυς κεκολλημένων των δακτύ. νάμενα επιδείξασθαι ευπρέπειαν. εκάλεσε δε

ο θεος το μέν φως ημέραν , το δε σκότος , νύ.

+ Πυηρόν, αναπεπλασμένον.33 + κτα. σκότος δέ έστιν ουκ ουσία της, αλλά συμ

Πυθείον. * το μαντείον. Πύθια δε, τόπος και βεβηκός: Φωτός γάρ έστι στέρησις· ο γαρ αης

εορτή, ι. και Πυθιονίκητον. » ουκ εν τη ουσία αυτού έχει το φως. αυτο ούν

Πυκτίον. το βιβλίον. από του πύσσεσθα , ό εστιν το εστερήσθα τον αέρα Φωτός , σκότος έστι,

ασφαλίζεσθα ” και συγκλείεσθα . και ουχ η ουσία του αέρος εστί σκότος , αλλ'

Πυκτείον δε , εν ώ εισι τα πυκτία , δίφθογγον. η του φωτος στέρησις , όπερ συμβεβηκός μαλ.

Πύματον. " έσχατον. παρα το πυθμην ον λον δηλοί ήπερ ουσίαν.

ζεται ελλείψει του 9 , από μεταφοράς των αγ- Πυρ έγειρόμενον. ζωπυρούμενον, αναφλεγόμενον -

γείων και γαρ πυθμην έσχατος, ει και την δια της υποκαιούσης τούτο και τρεφούσης ύλης.

και χην έχει. πύθματος , και αποβολή του 9 πύ- Πυρίκαυστον. υπο πυρος κεκαυμένον. και πυρί

ματος και πύματον . [και πυρμάτιον. ] φλεκτον.

Πυξίον.38 το πινακίδιον. Πυρείον και πυρήία, τα ξύλα , & τριβόμενα πυρ

Πυος, το σεσηπος αίμα. και το γάλα ομοίως. ' Αρι- εγγεννα. τινές δε τους πυρεκβόλους λίθους λέ

στοφάνης : 39 γουσι.

πυος ημίν ένδον - . - το δ' αύτε πυρήία δινεύεσκον.

το πεπηγος γάλα , δια το και αυτό μεταβεβλη- Πυρ. ουσία ξηρα και θερμή και κούφη και φω

σθα. και έμπυον το γαλακτωδες τη ομοιότητι τιστική , καταυγαστική τε και καυστική.

υγρόν. . Πίσμα. ερώτημα ή μάθημα, εκ του πύθω, το

Πυρ. ° έν των τεσσάρων στοιχείων εστί, κούφον μανθάνω.

τε και αναφερέστερον, καυστικόν τε και Φω» Πυρηναιον. όρος.

.

3ο. Πίστις – πίστις] Rel. des. a Cod. κ . 34. Πωθείον Conf. Suidam et Phanorinam.

Corrupta sunt: corrig. ex Etymolog. 697; 54 . 35. Πυθιονίκητον] Add. Lexicis ; nisi nale

Πόστις μήπω παρα το - - από του πυστος , πίστις. pro Πυθιονίκης.

31. Πύρωσις] Κ . πύρρωσις , sed statim post 36 . πυσσεσθαι - ασφαλίζεσθαι Vide ou

recte.
pra in v . πτοιώ.

32. Πυγούσιον] Negligenter exscriptus Schol.
37. Πύματος Etymol. 696, 53, πίματόν τα

Homeri Odyss. x , v . 517. etiam apud Suidam . . .
xoj otatov Iliad . 2 , v. 203. Odyss. " , v. 116.

Supple: πυγούσιον πυγωνιαίον, πυγών δε έστιν ο πή

χυς κεκολλ. τ. δακτ. Suidas κεκαμμένων, ut Schol .
38. Πυξίον] Vide supra πυξίς.

Κ ηπ. κεκολλημένη. Conf. Eustath. ad h . 1. Non 39. 'Αριστοφάνης] Pace ν. 15ο.

est cnim dubiun , . quin ad illum Hom , locum
" Ην δε και πνός τις ένδον κα λαγώα τέτταρα.

uterque respexerit. Vide ibi Schol. et conf. Suidam .

33. Πνηρόν, αναπεπλασμένον] Ηesych. πυηρ. 40. Πυρ] Ηaec totidem verbis leguntur

αναπεπλησμένο». ubi Soping. emend. αναπεπλα- apud Ioh. Damasc . de Fid. Orthod. Lib. Ι .

σμένον. Edit. Hesych. confert: καταπύει. ενέπλη C. . init.

σε. Sed et hoc suspecturn Ferri possit πυηρόν 41. πυρήία δινεύεσκον ] Apollon. Rhod. 1 ,

ab inus. rúw seu potius qué , et forte restituen - v . 1184. Vid . ibi Schol. Pro to do? leg. Toi d '.

dum flesychio ; sed interpretalio obscura. Κ . τη δ'.
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πτύσω πτύκα• 18 το δε πτύσσω ουδέν άλλο έστιν

ή το επιπίπτειν έτερον ετέρω και αποβολή του

τ πύκα. το δε πτύσω, πτύξω, πτύξ και πυξ

επί της πυγμής, δια το πτύσσειν τους δακτύ

λους εν τω πυκτεύειν.

Πυκινώς, συνετώς Φρονίμως πυκνώς.

Πυργηδόν. 19 δίκην πύργου.

( Ρήμα.) -

πώθω, το σήπω. 14 και μανθάνω και ακούω. εξ

ου και το πυνθάνω.

* 1 αισχρον γαρ τόδε γ εστι και εσσομένοισι

πυθέσθαι .

ομαι από του πεύθω πύθω. το δε πεύθω απο

του κεύθω· ο γαρ έρωτών ή μανθάνων τι, περί

τινός αποκεκρυμμένου πράγματος έρωτών μαν.

θάνει.

Πυθοίατο. * μάθοιεν. από του πεύθω,τοερωτώ.

ο δεύτερος αόριστος έπυθον ' το παθητικον επυ.

θόμην το ευκτικον πυθοίμην, πύθοιο, πύθρι.

το, και πλεονασμα του α πυθοίατο .

Πυθέσθαι. μαθεϊν.

Πύθωμαι. ακούσου. και πύθωνταν . πυθόμενος δε

μικρόν.

Πυκάζω, κοσμώ· σκιάζω. κατα μέν τινας το κα

λύπτω, κατά δέ τινας το βλαστάνω. και πύ

κασε και πυκάζουσι.

Πυθάνομαι . ερωτώ.

Πυρπολείται . καίετα. εμπυρίζεται.

Πυρσομορφοΐ. πυριμόρφους ποιεϊ.

Ποτίζει 17 παρα το πτύω πτυτίζω έστι παρά-

γωγον, και αποβολή του τ πυτίζω. ως παρα

το πτύσσω, πτύξω , πτυς και αποβολή του τ

πύξ. τινές δε παρά το φυσω, φυσίζω, και εναλ.

λαγή των στοιχείων πυτίζω.

( Επίρρημα.) .

Πύκα, συνετως, επιμελώς, πυκνώς, παρά το

Το Π μετά του Ω .

('Αρσενικόν.)

Πώγων. παρα το πήσσω, πέπηγα, πήγων και
πώγων , ο πεπηγως και εδραίος τόπος , και πω

γωνίας, και πωγωνιήτης° και πωγωνηήτης διο

του η. * έστι και πωγωνίας " άστροειδές πυ.

ρος άθροισμα , έμπροσθεν έχουν τας ακτίνας

πωγωνος δίκην. *

Πωλευτικός.52 παιδευτικός.

Πωλικός, γενναίος.33

Πωλοδάμνης. ο στράτωρ * και τους πόλους δα
μάζων.

Πώλος, ο αείδαρος ή ο νέος ίππος. πόαλος τις ών.

παράγωγον, ως ίππος ίππαλος. Ο περί πόαν

αλλόμενος .

Πωλικό. γενναίω, παιδικώ. πωλικό σκιρτήματι

Πώρος, ο λίθος. και όνομα κύριον.56

Πώρινος. ο λίθινος.

Πωριαίος. 7 τραχύς.

Πώρος.

42. Πύθω. το σήπω] Conf. Apollon. Lex.

Hom. V. πύσει. Εtymol. 696 , 13.

43. αισχρόν γαρ] liad. β , ν. 119.

44. Πυθοίατο] Iliad. α , ν . 257. και , ν . 57.

Deest glossa a Cod. K .

45. πύκασε] Α. πύκασος. Forte πύκασον, πύ

κασε Iliad. 9, ν. 124. al. πυκάζουσι legitur Psalm.

CXVII, 26 . Vid . Bielium in Thes. et VV. DD .

ad Hesych . h . v .

- 16. Πυρσομορφο? ] Sine auctoritate profer

tur in vulg. Lex . sed nostrum ante oculos cer

tum locum habuisse casus docet.

47 . Πυτίζειν] Εtymol. 697, 57.

48. 'πτύκα] Εtymol. 696, 43. Conf. He-

sychium. Quae sequuntur post πτύκα , des. 4

Cod. K .

49. Πυργηδόν] liad. , ν. 43. al .

5ο. πωγωνιήτης] Α . πωγωνίκτης. Frequensin

Codd. literarum η et και permutatio. Sed puto

legendunι πωγωνιάτης et pro seqα. πωγωνηήτης , πα

γωνιήτης. Vid. Etymolog. 698 , 8. et Suidam,

qui epitheton Iouis esse ait.

. 5ι. έστι κα πωγωνίας] Ηaec Cod. Κ . in mar

gine. Vid . loh. Damasc . App. Dialect. p . 73.

52. Πωλευτικός] Ηinc supple Suidam.

- 53. Πωλικός. γενναίος] i. ο. ισχυρός. Conf.

Suidam, et statim post πωλικό.

54, στράτωρ] Vide Cangium h . ν . παλι .

do usus apud Xenoph. Oecon. 13 , 7 . Re equ .

2 , 1 . 2 . 3 .

' 55 . πωλικό σκιρτήματι] Sine dubio verba

Poetae. Conf. Hesych. v. πωλικοϊς διώγμασι.

56. Πωρος – κύριον] Vide Suidarm.

57. Iwgocios] Caret auctoritate , sed sa

num videtur.

58. Πω
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Πωλώ.
Αφομαι " επε

να
θεωρ" κρόν. ομο

Πώρος. 8 ο λίθος. παρά τον πήσω μέλλοντα πη- ., η παρα το πώ, το κτώμαι ,εξου και πάσασθαι.

ρος και πωρoς τροπή του και εις ω. ως αρήγω και το κτήσασθα. το πωυ , του πώεος.

αρωγός, και δήσσω ρηχμος και ρωγμός, σημαί- ' (“Ρήμα.)
νει δε ρηξιν ή τόπον κεχαραγμένον υπό ομβρίων Πωλεύω. ίππων επιμελούμαι. και πωλεία, και των

υδάτων.
ίππων παίδευσις. .

Πωυξ. κύριον.
Πωλώ.66 το πιπράσκω. παρα το πολώ, το συν.

( Θηλυκόν.).

. αναστρέφομαι» επειδή ο πωλων περί τον αυτον
Πωλεία. ή του ίππου παίδευσις.

τόπον αναστρέφεται , ίνα θεωρήται υπό πάν .

Πώρωσις, ή αναισθησία.
των. πολω το αναστρέφομαι , μικρόν. ομοίως

Πωυγγες. α αίθυια α κληθείσα βουγγες. » ,
και πολειτα , πωλείται δε εις τον " Ομηρον μέγα.

και παρά την βοήν και την ευγήν. °°
•7 πωλείται τις δεύρο γέρων άλιος νημερτής.

(Ουδέτερον.) Πωλέσκετο. 8 συναναστρέφετο» διηγεν. έστι που
Πωλητήριον. " το πρατήριον. Πολιτώριον δε το. λω το αναστρέφομαι , ο μέλλων πολέσω, πλεο

πος , ι. .
νασμα του και πολέσκω , ως αρω , αρέσκω" ο πα

Πωλίον. το πτηνόν,σε
θητικός πολέσκομαι , επολεσκόμην , επολέσκεο,

Πωμήριον. 13 το του τείχους καλλώπισμα. επολέσκετο και πολέσκετο και εκτάσει ποιητι.

Πώμα, το σκέπασμα. πόμα δε το πινόμενον, μι κη του ο εις & μέγα πωλέσκετο. ως το

κρόν. .
* επεπωλείτο στίχας ανδρων .

Hώπανα . " είδος πλακούντων. μικρογραφω εγω Πωρωθείς, απολιθωθείς. ή αναισθητήσας. "

το πόπανα.

Πώον. όρος. ( Επίρρημα. ).

Πώυ. 5 το ποίμνιον. παρά την πόαν, ήν νέμεται. Πώμαλα; " αντί του ουδαμώς.

ή παρα το πω, το πίνω, πω , ότι ποτώ ήδετα. Πώποτε, αντί του ποτέ. * ω που πόθεν. 72

mol. 690 Tai) Tiad. „Tibend
um

exista
dimoda

m58. Πώρος] Εtymol. 699 , 7 . πυρός , unde

tahairwpos. Sed vid . Scho ). Aristoph . Plut. V .

33. ibique Hemsterhus.] Hinc apud Suidam

πωρός τυφλός , scilicet cuius oculi callo obda

cti sunt.

- 59. Πώυγγες - βούγγες] D . βούγες. Vid.

Etymol. 699 , 10 . et conf. Cangium v. Boügyes."

Excitatur glossa ad Ηesych. ν . πώυξ.

6ο. Αυγήν] Α . Κ . Συγγήν .

6ι. Πωλητήριον] D . πωλητώριον. Vid. Ηar

pocrat. Moerid. et Thom . Mag. Xenoph. Polit.

3 , 13.

62, Πωλίον. το πτηνόν] Forte indicare vo

luit , awhsoy et 7w2ov dici etiam de pallis auium .

63. Πωμήριον] Canging e Lex. Reg. Mς.

Cod. 1708. et 2062. Ρro καλλώπισμα Suidas

εικόνισμα. Quam interpretationent Κusterus ob

scuram , imo ineptam dicit. Est vero non me-

lior nostra.

64. Πώπανα ] Α . πόπανα, quemadmodum

ipse Auctor rectius scribendum existimat.

65. Πωυ ) liad. , ν . 198. al. Conf. Εty

mol. 699 , 3. Ρro ποτο D . πωτώ.

66. Πωλώ] Conf. Etymol. 698 , 19.

6η. πωλείται τις δεύρο ] Οdyss. δ , ν. 384.

68. Πωλέσκετι] Iliad. α , ν . 49ο. al. Ely

mol. 698 , 34.

69. . επεπαλείτο στίχας ανδρών ] Iliad. θ, τ.

231. 25ο. λ , ν. 264. 54ο.

το . αναισθητήσας ] Α . άπωναισθητήσας. Αν

pro άπαναισθητήσας ? Supra πώρωσις » αναίσθησις.

Conf. Hesych. et Suicer . Thes. V. gugwors.

1 . Πώμαλα ] Conf. Harpocrat. Suid. et

Schol. Aristoph . Plat. v. 66 .

72. now rótsv ] Omissa rubra initiali.

Scrib. πω· πού , πόθεν 3. πόθεν. Vide Hesych.

Τom. ΙΙ, liiij
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ΡΑΓΔΑΦΟΣ
- ΡΑΜΝΟΣ

* . . ..
Ρ.

, Το Ρ μετα του Α. . . τον μεν εύρητα κατα διάστασιν ρηίστη , ή ότι

* * (' Αρσενικόν.)
απο του δικον γέγονε δεστος.

Ρώχος.8: ο σκόλοψ ο ακανθώδης. και επί των .
Ραγδαίος.73 σφοδρός. και ραγδαίος ήν υετός. ' αμπέλων. επει αποξύνεται εν το αποτέμνεσθα

Ραδιουργός, πλαστογράφος. * ή και μετα πανουρ- και ριγωσα .

5 . γίας τι διαπράττων. ' Ράδαμνος, κλάδος. του Ψελλού · δίδαμνος κλά

Ραβουνί. 75 διδάσκαλος δος και βλαστος , διυπος ποικίλος φόρτος. .

“Ρίθυμος.78 αναπεπτωκώς. παρα το ρέειν τον . " ( Θηλυκόν.)

. θυμόν, ή παρά το δαον θυμούσθαι . Ράβδος κυρίου.33 παιδεία και προς διόρθωσιν του

“Ραιβός. 7 . διεστραμμένος, ο πλάγιος, παρά το παιδευομένου.

ραον βαίνειν, κατα αντίφρασιν. ή παρα το ραίω, Ράβδω, επιτιμίου λόγω.84 είρηται ράβδος παρα

το φθείρω, και το βαίνω ραιβός· δν καλούσιν το βάσσω, ή παρα το ραπίζω, ή παρά το μαον

οι πολλοί σκελλον και διεστραμμένον. βαίνειν.

Ραιδος .78 όνομα θηρίου. Ράβδος σιδηρα. η των Ρωμαίων εξουσία . 35

“Ραικός.7° Ρωμαίος. Επίχαρμος" φιλεϊ είναι “Ραδιουργία. δόλος, απάτη. ή το πράττειν το

γραικός , αποβολή του γραικός. . μετα πανουργίας.

“Ραιστήρ. σφαίρα σιδηρά. - Ραθυμία. η αμέλεια , η ραστώνη. "

“Ραιφερενδάριος. ° αξίωμα εκκλησιαστικόν. “Ραδάμιγγες. 86 σταγόνες , ρανίδες , και ο από

Ρακα. αντί του συ ερμηνεύεται τη Σύρων γλώσ. των ίππων κονιορτός.

ση, ως το άπελθε σύ· ή είπε το δείναι σύ. Ράβεννα. πόλις.

τινές δε των Εβραίων φωνη κατάπτυστον ερμη- Ράμνος.87 φυτόν ακανθώδες, παρά το δαον τέ.

νεύoυσι. μνεσθαι. ή παρα το ραον δονείσθαι , τροπή του

Ραστος, έχει το προσγεγραμμένον, ότι πρώ- δ εις μ.

Sic
apmórie . Cyri Pla

73. 'Peydaños ] Vide Hesych. et Suidam .

'Paydañou ústoć Lucian. III. Philopalr . 613. d.

Τim. 105.

74. Ραδιουργός. πλαστογράφος] Vide Suidam

et quem ibi laudauit Kusterus, Thom . Mag.

75. Ραβουνί] Scrib. ραββουνί. Ιoh. ΧΧ, 16.

76. Ρέθυμος ] Εtymol. 700 , 53. .

77. Ραιβός] Εtymol. 7οι , 9 .

78 . 'Paidos ] Sic etiam Suidas et Phano

rinus. Sed ignota beslia .

79. 'Poexós] Totidem verbis Phanorinus.

Profertur c Lex. Reg. Ms. ad IIcsych . quem

vide. Suidas haec tantum : Ραΐκος , ο Ρωμαίος.

Sic Cyrillusmeus. Conf. Etymol. 239, 14. Sed

luce indigent omnes. Ad& . Eustath . 890 , 14.

80 . 'Pocsperdápios ] Vide Cangium in Glos-

8ario. Κ . δαιφενδάριος, ut Suidas, perperam. Conf.

Kuster . ad Suidain et Suicerum in Thesauro.

81. 'Pax Eadem leguntur apud Phano-

rinum . Similia, protulit Alberti in Addendis

ad Glossar . Gracc. p. 190. Conf. Interpretes

ad Μatth. V , 22. et Τheophylactunι ad h. 1.

82. 'Péxos] Exscripsit hanc quoque glos-

sam Phanorinus. Vide Etymol. 603, 1 . Sed

dicitur Inayxūsi Xenoph. Cyrieg . 10 , 7 . Ourémoy.

ται γαρ α ράχοι. Conf. Valckenar. ad Ηerodot.

VII , 142, et not. ad Ηesychium.

83. Ράβδος κυρίου ] Saepias , V. C. Psalm.

XXII , 5. Mich. VII , 14. Conf. Prouerb. XXII, 15.

84. επιτιμίου λόγω] Albert. Glossar, p. 124.

ράβδω· επιτιμητική λ. Sic apud Nostrum legen

duin. Cyrill . Ms. επί τιμία λόγω. Cyrill. Bre

mens. εν επιτιμίων. Vid. Biel. in Thes. Pliano

rinus, ut noster , qucm plerumquc cxscripsit.

Respicit 1 . Cor. IV , 21. Conf. les. XI, 4 . 76

τάξει λόγω στόματος. al. τω ράβδω.

85 . Ράβδος σιδηρά -- εξουσία] Mirum glos

sema. Apocal. II , 27. XII , 5. XIX , 15. ex

Psalm . II , y .

86 . 'Puchouiyyes ] Eadem Hesychius. Vid .

Schol. Iliad. 2 , v . 536. ibique Eustath . De gul

iis item Iliad. v , v . 501. sed xonloptáv significat

, v . 502. ubi novins (usmeyyes.

87. Ράμνος] Α . ράδαμνος. Sed statim post

ραιστήρα, ράμνος, sinc interpretatione. Vid. Είy

mol. 701 , 23.
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+ Ράμνος.

+ Ραικάμη, η ραστώνη.88+ θεσιν. παρα το βάπτω και το άδη γίνεται ρα

Ε. Ραιστήρα. 89 σφαίρα σιδηρά. ” ! βδωδία. και τροπή του βό εις ψ ραψωδία .

. Ραάβ. κύριον. την Χαναναίαν λέγει. 25

+ Ραπίς, ράβδος. Η ( Ουδέτερον.) .

Ραστώνη. ευχέρεια , ευκολία , ή ραθυμία, παρά Ράδιον. " εύκολον. έχει το ι. επειδή εύρηται κα

το καστος.
τα διάστασιν ρηίδιον, και ότι από του ρεία γέ

Ραχήλ. κυριον. ερμηνεύεται αμινας, ή ποιμαί- γονε δείδιον, και τροπη του ε εις η και συν.

νουσα. αιρέσει δηΐδιον. ουκ εγένετο ραδιον από του ραος,

Ραχίας. » τας εκ θαλάσσης πέτρας. ή ραχία Βάου.
τόπος υψηλός.

1 . Ραδαλόν. 38 ευδιάσειστον , χαυνον.

Ραχις. » ο μεν Απολλόδωρος από του ρηξις ει: Ραιδιον. » το φορείον. και ραϊδον άρμα σκεπα.

ναι , και τα δεξια μέρη διακρίνειν από των ευω- . στόν.

νύμων ως δέ τινες, τράχις, δια την τραχύτη- Ραίκυλον και Ραϊκλον. τοπικά. . .

τα των συνεστηκότων αυτη κονδύλων. Ρακος. περιαυχένιον. 8 και καλούμενος μανδύας

“Ραφίς, η βελόνη.** και όνομα ιχθύος. * , Περσική γλώττη. παρα το ρήσσω δήξω. ρηχος

Ραψωδία. απόκομμα ποιήματος, περιλαβον και και ράχος , και τροπή του και είς ράκος.

έχoν εν εαυτώ ολίγην τινα και μικραν περί- Ραντόν. ποικίλον.'

πέτειαν. περιπέτεια δε έστιν υποθέσεως σύμ- Ραιστόν. Φθαρτόν."

πτωμα. ως η άλφα Ομήρου έχει οργήν 'Αχιλ. Ραον. εύκολον.

λέως και η β.απάτην ονείρου και η Αλε * Ράμφος.’ κυρίως η δις των ορνέων.

ξάνδρου και Μενελάου μονομαχίαν. ή ραψωδία Ρώρος. το βρέφος. οι δε όνομα τόπου. οι δε

εστί μέρος ποιήματος, εμπεριειληφός τινα υπό

liiii 2

88. Ραικάμη. και ραστώνη] Hesychius βαθά- ροδανόν. Vide Eustath. ad h. 1. p. 1165 , 19.

un , cum cadem interpretatione, Corruptum vi- Etymol. 501 , 51. et Hesych . h . y .

detur pro eo fupiu . Tuetur H . Steph. Tom . III. 99. 'Puidior Eadem ex Cyrilli Lex. Ms.

c. 693. Utrumque displicet.
profert Cangius in Glossar. v . paidu . Pro guia

89. Ραιστήρα] Leg. δαιστήρα και ραιστήρ. δαι δον Cod. K . ράβδον. Ιdem ad marg. και το εμά

στηρα κρατερόν. al. κρατερών. liad. σ , ν . 417.
τιον καταχρηστικώς. Quae φuid sibi velitat , ne

Conf. Plauorinum .
scio . Iu gl. sequ . pro 'Puixudoy si ribendum vi

90. σφαίρα σιδηρα] Leg. σφύραν σιδηράν. Sic
detur 'Paixuhov. Esturbs Macedoniae. Vide

Schol. Hom . I. c. Conf. Hesych . et Apollon .
Stcph . Byzant. et Tzetz . ad Lycophr. v . 1236 .

Lex. Hom . qui itidem oQxīgav, perperam .
100. Ράκος. περιαυχένιον] Int. vile mona

chorum pallium , quod póxos saepius dicitur, v . c .

91. Ραχήλ - αμνας] Glossar . Albert. p . 21. apud Gregor . Nazianzen. Ηinc ρακενδύτης mo

πρόβατον. Ηebr . m . Sed altera interpretatio
nachus. Vide Suicer. in Thes. Cetcrum conf.

quomodo conueniat, non video.
. Hesych . et Etymol.-702 , 21.

42. Ραχίας] Vide Schol. Thucyd. IV , 10. 1 . Ραντόν , ποικίλων Pertinet ad Genes:

ct Hesych . ac Suidam . ΧΧΧ, 32. παν διάλευκον και ραντόν εν τοϊς άρνασι.

93 . 'Poézus ] Etymol. 702, 43. Eustath . ad Vide not. ad Hesych. et Kuster. ad Suidam . -

Iliad. ι , ν. 208.
' 2 . Ραιστόν . φθαρτόν ] a ραΐσαι, φθείραι. Ηe

94. Ραφίς. η βελόνη] Vide not. ad Ηesych. sych. Suspecta expositio H . Steph. Τom. ΙΙ,

et Hellad. Chrestom . p . 17. Meurs. 666 . Legebatur haec glossa et sequ. in Cod. A .

95. Ραφίς – όνομα ιχθύος] Oppian. Halieut, post ράμφος.

1 , v. 172. Schol. βελονίδες. Conf. Rittershus. 3 . Ράμφος] K . haec tantum: ράμφος , η βίς.

ad III , 605
4 . 'Págos — pc pror ] Etymol. 102, 36. ad

96. Ραάβ - λέγει ο Απόστολος Ηebr. ΧΙ, 31. dit : λέγεται το βρέφος. ούτως εύρον το λεξείδιον.

97. 'Pocdoor ] Etymol. 700 , 39. Conf. su - Sed nescio quem dissensum noster inmuat. Est

pra μαστος. .
enim βάρος το βρέφος, ράριον autem ve] πεδίον, a .

*98. 'Padachór] Ad Iliad. e , v . 576. ubinunc Rkaro sic dictum , Triplulcmi patre , vel sum
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( Ρημα.)

Ραγήσεται. εκπηδήσει.

“Ραγώσαι. τεμεΐν. και

Ραδιουργείν. απατεν, ή το μετα πανουργίας τι

. διαπράττεσθαι . τα παρα το ράδιον έχει τοι

προσγεγραμμένον, οιον άθυμος, ραθυμία, ρα

στώνη.

Ραιβώσας. κάμψας.

Ραδανίζειν.' το τινάσσεσθαι.

+ Ραιδεστίζει. * το σκοπεί. +

+ Ραίθω.' το φθείρω.1

Ραΐσα.' κουφίσω . Τραΐσαι το εξ αρρωστίας

βελτίω γενέσθαι. Η

* Ραπίζειν." το παίειν κατα του προσώπου. κο.

λαφίζειν δε κατα του τραχήλου.* . .

1 , ( Επίρρημα.)
Ραδίως, ευκόλως.

Ραόνως. ευκόλως. και ραον, και ράως. .

νυνται .

Ρείτης. και ο ρέων. και δειτός.

Ρεμβασμός. * αχαλίνωτος έννοια και ζωης αφα

νισμός.

Ρεγείς. * οι βαφείς.

Ρεφάν. * είδωλον.

( Θηλυκόν.)

Ρεβέκκα. κύριον, ερμηνεύεται υπομονή. "

Ρειώνη." η "Ήρα.

“Ρεία, θεά.

Ρένδα. ” ζώνη: λωρίον, και οι βασιλείς διαζών. -

* Ρέα. * η Δημήτηρ. λαμβάνεται δε και επί του

ραδίου. ή και της πετρώδους και ορείας γης δύ

ναμις. ή δε Δήμητρα της πεδινής και γονίμου.

ή και τίκτει την κόρην ήγουν τον κόρον εκ των

Φρυγανωδών σπερμάτων. διο και κατέστεπται

το βρέτας αυτής στάχυσι. κόρη μεν ούν ή δύ

ναμις ή σπερματούχος: Πλούτων δε και υπό την

ίων ήλιος, και τον αφανή περινοστών κόσμον

κατά τας χειμερίους τροπάς. *

. . ( Ουδέτερον.)

Ρέγος. " το βάμμα. αλιπόρφυρον ρέγος. και ρε

γείς οι βαφείς.

Ρεέτρων. ρευμάτων. και ρείθρων.

IΤο Ρ μετα του Ε.

('Αρσενικόν.)

Ρεάτης, ποταμός.

Ρεγεώνες, οι βαφείς. "

dior. Plura vide ad Hesychium v . ééprox. Conf. 14. Ρεμβασμός ] Vid. Phanorin. Sapient.

Suidam . IV , 12. ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νούν άκα.

5 . Ραγήσετα ] Suidas haec afferens V, δα. κον. Αd hunc aut similem locum respicit. Vid.

γώσου : βαγήσεται πρώιμον το φως σου, explicat τε. Gataker . ad Antonin. II , 7 . et Suicer . in Thes,

Meītap. Non animaduersum Kustero , desumta v . géu Boquecy .

haec esse ex les. LVIII , 3. 15. 'Peysīs] Vide statim post v . géyos.

6 . 'Puißúces] Sine dubio ex Lycophr. v . 16 . 'Pecv] Qui et espe @ cy Actor. VII, 43.

563. εν χαρμάισι ραιβώσας κέρας. . ρηφάν et ραιβάν Amos. V , 26. Vid. Wetsten. .

7 . Paduvidery ] Vid . Etymol. 702 , 8 . et ad loc. Actor. Kircher. Oed . Aegypt. Tom . I.

Hesych. v. ραδανίζεται εt ραδανόν. p . 386 . Braunii Select. Sacr. IV , 9 . lablonsky

. 8 . Ραιδεστίζει] Monstrum, cui forte In Remphan Aegypt. Deus. et Olai Molleri Epist.

men afferet Ηesychius. Hic : δαιδεϊται σκώπτει. Crit. in Bibl Lubec. P. II. p . 469.

et ραντίζει" σκώπτει. Εx quibus videri potest 17. Ρεβέκκα - υπομονή] Interpretatio est

illud ortum . Similius vero glossae : guirtáser Origenis. Vid . eius Select. in Genes. Tom . II.

Sovem. Sed videant acutiores. . Οpp. p. 38. in Genes. Ηom. Χ . p . 8η.

9 . Ραίθω] Pro ραίω. 18. Ρειώνη] Κ . Ρειανη. Ρειώνην Ianonem di

10. 'Palooy ] Conf. Fesych . et Interpret. xisse Euphorioncm auctor est Etymol. 703, 10 .

ad Thom. Mag. p. 173. 19. 'Pérde ] Sic Lex. Cyrilli Ms. et Cod .

11. Ραπίζειν] Habet K . Conf. VV. DD. Reg. 2062. apud Cangium.

ad Phrynich . et Thom . Mag. 20. ' Péce] Deest etiam a Cod. K .

12. Ρεγεώνες. οι βαφείς] D . sine interpre 21. , Ρέγος] Εtymol. 7ο3, 27. ρέγος dicit

tatione , ut apud Suidam . Et sine dubio falsa esse tó Bénema, et geyers (male in Edit. Sylb . ox

est , ad ρεγείς referenda. γεΐs] τους βαφείς, από το δέξαι, το βάψαι. [vid .

13. Ρείτης] Ηaec gl. cum duabus prox. infra post ρέζεσκον.] Deinde cx Anacreonte af

segu. deest a Cod. K . . fert κλιπόρφυρον γέγος , atque ex Ibyco: ποικίλα

quibus vitae

sovi. Sed" vid Simili
us
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Ρηγίας. ποταμός:
Ρηγίνος. τοπικός.

Ρηγεύς. " ο βαφεύς.

Ρηγίλος, Ρηγίλαος και Ρηγούλος, ονόματα

κύρια.

Ρηγμήν. 38 ο αιγιαλός. .

Αρ.
ευχερέστερος.

Yέθη, τα μέλη.

και ψυχή δ' εκ δεθέων πταμένη -

δια το φαίνεσθαι τα ήθη δι' αυτών · ούτω γαρ

εκ της ποιας αυτής συστάσεως τα της ψυχής

πάθη θεωρουμεν, χαιρούσης , λυπoυμένης , όρ

γιζομένης. και φέτος το πρόσωπον, Αιολικώς. "

' ' ( Ρημα.)

"Ρέεις" μεϊς. εαν δέης δε, η. εάν δείς δε , * δί-

φθογγον.

Ρέζει. * πράττει.
Ρεζεσκον.25 έπραττον.

Ρέξα. 7 το βάψαι και οδον μεταποιήσαι.

Ρεόντων, παρερχομένων.18 ραιόντων δε,των φθει

Ο ρομένων , δίφθογγον .

Ρέπει. κλίνει.

Ρέχθεον. 2 εστέναζον.

. ( Επίρρημα.)

Ρέα. ευκόλως. και βεί

Το Ρ μετα του Η.

('Αρσενικόν.)

. ποταμος πλησίον Βιθυνίας πλωτος,

& ακτή έστι μέλαινα καλουμένη.

18 Ρήβαν ώκυρρόην ποταμόν ακτήν τε μέ-

λαιναν.

Ρηλαιμός,14 τόπος.

“Ρήνος, όνομα ποταμού.

Ρηνες, πρόβατα. η ευθεία γην, δηνός, δηνες.

Ρηξήνορες. 5 άνδρείοι. .

“Ρήτωρ. δυνατος εν λόγοις , ή καλλιεπείας ρημά

των δημιουργός και συνθέτης.

Ρηχα3 και Ρηχαβίν.36 ονόματα κύρια. .

Ρήψ.37 όνομα ζώου. .

Ρήτωρ, πολιτικών πραγμάτων επιστήμων και εφ'

εκάτερα ενδόξων κατασκευαστής. παρα το δή

δην και λέγειν, ή παρα το συνηγορείν τω νόμω. ,

ρήτρα γαρ ο νόμος, Δωρικώς.

( Θηλυκόν.)

Ρηβαντία. πόλις.

Ρηδουντία. πόλις.

Ρήσεις, η Φράσις και ο λόγος,

Ρητών. 8 ημερών ωρισμένων.

péyuara . Conf. Hesych . h . v. et infra gñyos et 27. 'Pižon ] Vide supra féyos. Etymolog.

δηγείς. 7ο3 , 29.

. . 22. ψυχή δ' εκ ρεθέων πταμένη ] Iliad. π, 28. Ρεόντων. παρερχομένων ] Int. έναντων:

ν. 856. χ , ν . 362. Conf. Etymol. γοι , 29. Conf. Hesychiuun.

. 23. ρεθος το πρόσωπον, Αιολικώς] Εtymolog. 29. Ρέχθεον] Pro Ερέχθεον ab έρεχθέω, quod

C . Αιολικως δε δοθος [f. ρεθος ή ρεύθος λέγετα tamen auctoritate caret. θυμόν έρέχθων Ody88.

το πρόσωπον, η προσώπου ερύθημα. μέλος. σπλάγχνον. ε, ν . 83. explicat Schol. στένων εν εαυτώ. Simi

Conf. Suidam et Eustath . 10go , 27. 1257, 21. lem locum ante oculos noster habuit.

Apollon. 11 , ν . 68. αυτίκ' ανασχόμενοι δεθέων προ . 3ο. Ρήβαν ώκνερόην] Leg. ώκυρώην. Apollon.

πάροιθε βαρείας Χείρας. Schol. ρεθος άπαν μέλος • Rhod. II , V . 349.

ενταύθα δε τα πρόσωπα. Εt apud Τheocrit. Eid. 31 . Ρηγεύς] Vid. supra γ . ρεγείς et ρέγος.

ΧΧΙΧ , 16. σεν το καλόν τις έδων ρεθος. Item 32. Ρηγμήν] κ . ρηγμός. Αut sic lege, aut

apud Mosch. Eid. II, V . 3 . το πρίν δε τοι ούκ ρηγμίν , ut saepissime apud Ηomer. ' '

π’ έρευθος Σώζετ' επι ρεθέεσσι. Εt Sophocl. Αntig . 33. Ρηΐστερος] Pro μηΐτερος , αt apud Ηo

ν . 528. νεφέλη δ οφρύων ύπερ αίματόεν ρεθος αι- mer . Iliad. σ , ν . 258.

σχύνει. Schol. το επι τω προσώπω ερύθημα. Εuri 34. Ρηλαιμός] Κ . Ρηλαικός. Suidas ut in

pid . Herc. Fur. v. 1204. ubi vid . Barnes. Usus textu .

est etiam Nonnus ad loh . IX , v . 36 . Vide 35 . *Pnzývopes] Saepius apud Homerum .

Tzetz. ad Lycophr. v . 173. et 862. gkfous Boco 36. Ρηχαβίν] Α . Ρηχαβήν.

φάς ν. 113 . 37. 'Pýt Non constat. A . eid . Sed huic

24. εαν ρεϊς δε] An μείης ? non conuenit interpretatio .

25. Ρέζει] Odyss. χ , ν. 158.
38. παρα το μήδην] Εtymol. 7ο3 , 36. 39.

26 . Poceoxor ] Diad. 9 , v . 250. Odyss. % . Conf. Suidam v. eñ reon , et statim post Nostrum ,

ν. 46. 209.
39. Ρητών] Conf. Hesych. V. ρητήν.
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Ρητη κρίσις. η κακίστη συμφωνία ,1° ήν και και

έν θεολογία Γρηγόριος λέγει.

Ρητίνη. κύριον. και το της πεύκης υγρών.

Ρήτρα. " η συνθήκη ή επί ρητοίς: η ρητορεία.**

κα ρητροσύνη.

Ρητορική τέχνη. η πειθούς δημιουργός πιστευ

τικής περί δίκαια και άδικα μετα λόγου και εμ

πειρίας. ή δύναμις τεχνική πιθανού λόγου , εν

πράγματι πολιτικό τέλος έχουσα το ευ λέγειν

ή τοπικώς ειπείν κατα το ενδεχόμενον. 13

( Ουδέτερον.) .

Ρήγος. " το βαπτον ιμάτιον , ή το πορφυρούν

περιβόλαιον. δέξαι δε το βάψα και οίον μετα

ποιησα . .

Ρήγιον.15 πόλις Σικελίας. είρηται δε, επειδή σει

σμου γενομένου απετελέσθη τα εκεί ραγέντα

του τόπου εκείνου.

Ρηΐτερον. εύκολώτερον. δηΐδιον. από του δέω δεί

διον, και κατ' έκτασιν ρηΐδιον. Ησίοδος : 10

δηΐδιον γαρ έπος ειπείν.

Ρήίστον. εύκολον.

Ρήγιον. τόπος έξω της Κωνσταντινουπόλεως.

Ρήμα. Ο λόγος και το πρόσταγμα. ως το βημα

κυρίου εγένετο επ' αυτόν.47 ή δημα εστί φωνή

σημαντική κατα συνθήκην μετα χρόνον. ως δε

Πλάτων,18 φωνη πράξεως ή πάθους σημαν

τική.

“Ρήμα. λέξις άπτωτος , επιδεικτική χρόνων τε

και προσώπων και αριθμών, ενέργειαν ή πά

θος παριστωσα. 19 διατί είπεν άπτωτος ; έπει.

δη πτώσεις ουκ επιδέχεται. διατί είπεν επιδε

κη χρόνων τε και προσώπων και αριθμών ;

επειδή πρόσωπα και χρόνους και αριθμούς επι

δέχεται . διατί είπε μετ' ενεργείας ή πάθους ;

επειδη παρεμβαίνει την ενέργειας και το πά

θος: ενέργειας μεν, οίον τύπτω πάθος δε,

οίον τύπτομαι . ή δημα εστί μέρος λόγου άπτω

τον , εν ιδίοις μετασχηματισμούς διαφόρους χρό

νους δηλούν , μετ' ενεργείας ή παθους ή ουδετέ

ρου προσώπου σημαντικόν ' ώςτε και τας της

ψυχης διαθέσεις δηλοί. Γιατί είπε μέρος λόγου ;

επειδη εκ των οκτω μερών του λόγου εν μέρος

εστι το δημα. μέρη δε του λόγου εισιν οκτώ:

όνομα: δημα" μετοχή: άρθρον αντωνυμία:

πρόθεσις : επίρρημα σύνδεσμος. διατί είπεν εν

ιδίοις μετασχηματισμούς διαφόρους χρόνους δη

λουν ; δια τα χρονικα επιρρήματα, οίον χθές:

σήμερον : αύριον. Ιδού γαρ και αυτα χρόνου

σημαντικά εισι και διαφόρους χρόνους δηλουσιν,

αλλ' εν αλλοτρίαις φωναίς , και ουκ εν ιδίοις

μετασχηματισμούς : ουδε γαρ μετέχει το χθες

του σήμερον , αύριον , αλλά τελεία φωνή της

μεταλλαγής εγένετο. τα μέντοι δήματα εν ιδί

οις μετασχηματισμούς διαφόρους δηλούσι χρό

νους , και ουκ εν αλλοτρίαις φωναίς. διατί εί

πεν ουδετέρου προσώπου σημαντικόν, δια την

ακρίβειαν, επειδη εισί τινα δήματα, και ούτε ενέρ

γειαν ούτε παθος δηλούσιν , άτινα και ουδέτερος

λέγονται , ως επί του ζω , πλουτώ, υπάρχω.

διατί είπεν ώςτε και τας της ψυχής διαθέσεις

δηλοί, επειδή των δημάτωντα μεν έχουσι πρός

υπα, ως τα οριστικά , προςτακτικά , εύκτικά,

υποτακτικά, άτινα και διαθέσεις ψυχής έχου

σι » τα δέ εισιν ούτως χωρίς προσώπων , ως τα

ΟΙ

Ι

40. Ρήτη κρίσις - συμφωνία ] Hactenus ex- σρης ευκελάδοιο. Voc. ρητροσύνη add. Lexicis. In

scripsit Phauorinus. Dco vescio , quid sibi ve - fra gnagsúw .

lint. Locus Gregorii [å Oschóyos A .] non est ' 43. κατα το ενδεχόμενο ] Κ. κατά τον δεχό
in promtu. : μενον , perperam.

41. Ρήτρα ) Εustath. p . 1765, 8 . συμφωνία * 44. “Ρήγος] Vid. Εtymol. 7ο3, 27. et su

και συνθήκη επί τισι ρητοϊς, ό έστιν ωρισμένοις. Conf.
e nfi pra péyos.

Ρ

Puauorin . Odyss. }, v 593. ubi schul. Lycophr.
* * 45. Ρήγιον ] Conf. Eustath. ad Dionys.

1037. et v. 47ο. εν ρήτρησι. Schol. δημηγορίαις.
Perieg. v . 343 .

Xenoph. Cyrop. Ι , 6 , 19. Anabas. VI , 6 , 15.
46. Ησίοδος) Oper. v. 453. Schol. εύκολον.

Plutarch . Lycurg. c. 13. Vide supra pýtwg. Conf.
47. ρήμα κυρίου – επ' αυτόν και προς αυτόν

Hesych . et Timaeum .
saepius, v . c. 4. Reg. ΧΧ, 4. επί τον Ιερεμίαν,

Ierem . I , 1.

42. η ρητορεία ] κ . ή ρητ . In Εpigramm.
48. Πλάτων] Conf. Sophistam p. 262. a.

[ad Hesych . laui.) Lib . V . 'Anth . Ep. 3 . (Ana 49. Ρήμα - παριστωσα] Rell. des. a Cod,
lect. II , 457.] Demosthenes dicitur ochnoys ýn K . Conf. Dionys. Art. Gramm . c. XV. et XIV ,
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απαρέμφατα. παρέπεται [δε) τα βήματι οκτώ: ενικού, ποίας πτώσεως; γενικής των ενικών. πως

εγκλίσεις διαθέσεις: είδη: σχήματα αρι- εστίν η ευθεία και η συζυγία. πόθεν γίνεται και εκ

θμοί: πρόσωπα" χρόνοι και συζυγίαι. έγκλιο της συν προθέσεως και του ζυγός· το δε ζυγος

* σίς έστι βούλημα ψυχής δια φωνής σημαιν παρά το δύο άγειν, δυαγος και ζυη Η ώφει.

νον. εγκλίσεις δέ εισι τέσσαρες οριστική λεν είναι συνζυγία , αλλ' η συν πρόθεσις συν

προστακτική ευκτική υποτακτική. η γαρ " τιθεμένη μεθ' ετέρας λέξεως, της από της και

απαρέμφατος ουκ έστι κυρίως έγκλισις , άλλα αρχομένης , τέλεoν αποβάλλει το ν , οίον συζη

καταχρηστικώς, και διατί ουκ έστι κυρίως έγκλι. ' τω, συζυγία . πόθεν δε χρόνος και παρά το λέω

σις ; επειδή έγκλισις λέγεται βούλημα ψυχής : δόνος και πλεονασμό του και χρόνος. ειδη δε

η δε απαρέμφαιος, μη έχουσα βούλημα ψυχής, των παραγώγων εισίν επτά πατρωνυμικόν •

είκότως ουδε έγκλισίς έστι. πρότέτακται δε η κτητικόν συγκριτικόν » υπερθετικόν » παρώνυ

οριστική των άλλων εγκλίσεων , επειδή, ώσπερ μον και ρηματικόν. πατρωνυμικόν έστι το κυ

. εν τοις ονόμασιν η ορθή πτώσις πρώτη εστίν, ρίως από πατρος εσχηματισμένον , καταχρη

ευθεία ούσα του ονόματος, ούτω και οριστική - στικώς δε και το από προγόνων κυρίως γινό.

των άλλων εγκλίσεων. διάθεσις δέ έστιν ή του μενον και εις την γενεών αυτου αναλυόμενον.

σώματος μετάθεσις. ή διάθεσίς έστι δρασις ή πόσοι τύποι των πατρωνυμικων αρσενικων ;

πείσις , εν ας διατίθεται η ψυχή , ως ενεργού τρείς · δ εις δης : ο εις ων · και εις αδιος, και εις

σα τι ή πάσχουσα. διαθέσεις δέ εισι τρείς ενέρ δης , οίον Ατρείδης " είς ων , οίον Ατρείων:

γεια· πάθος μεσότης. μέση δε διαθεσίς έστιν ο εις αθιος , οίον Υβράδιος. 'Ατρείδης δε ποίου

η εκατέρων των μερών μετέχουσα, ήγουν ενερ είδους των παραγώγων; πατρωνυμικου δευτέρου

γείας και πάθους. είδος δε εστι φωνής είκων του εις ων , οιον Ατρείων. Υλδάδιoς πoίoυ ε".

την εν αύτη δηλούσαν πρώτης ή δευτέραν σχέ- δουςτων παραγώγων; πατρωνυμικού. ποίου τύ.

σιν. ειδη δε δύο εισί, πρωτότυπον και παράγω που των πατρωνυμικών και τρίτου, του εις αδιος.

γον. σχήμα δε εστι λέξεων ποσότης υφ' ένα πόσοι τύποι των θηλυκών και τρεις και εις ις και

τόνον και εν πνευμα αδιαστάτως αγομένη , έν · είς ας · και εις νη. και εις ις , οίον Πριαμίς · και

απλότητι ή συνθίσει. σχήματα δε εισι τρία · είς ας, οδον Πελιάς · δ εις νη, οίον 'Αδρηστίνη.

απλούν, σύνθετον , παρασύνθετον. αριθμός και των ουδετέρων μία μέν έστιν εις ον κατάλη- ,

εστι σωρεία μονάδων ή μονάδος σύνθεσις. αρι- ξις , έχει δε παραλήξεις έξ. οίον , πεδίον ξυ.

«θμοί δέ εισι τρείς : ενικός , δυϊκός και πληθυν- - λάριον " λεξείδιον » μειρακύλλιον" χρυσάφιον:

τικός. πρόσωπα δέ εισι τρία• πρωτον , δεύτε - ζωύφιον. + Νηλήίοι ίπποι, οι του Νηλέως, ποίου

ρου, τρίτον. πρωτον δε πρόσωπον εστι το αφ' ου είδους των παραγώγων ; κτητικών. και τι εστι

ο λόγος · δεύτερον, το προς δν ο λόγος τρίτον, κτητικόν και το υπό την κτησιν έμπεπτωκος , εμ

το περί ου ο λόγος. * οίον λέγει.39 και χρόνος περιειλημμένου του κτήτορος. διαφέρει δε το

δε εστι πλατικός ενιαυτός , ή ακαριαίος : άμα πατρωνυμικόν του κτητικού και γαρ το πα

δε το βούλεσθαι έχει και το είναι. τρείς δέ εισι. , τριωνυμικόν εκ μόνου του κυρίου γίνεται , το δε

χρόνοι ενεστώς · παρεληλυθως : μέλλων, και κτητικoν εκ κυρίου και προςηγορικού. τί δέ εστι

ενεστώς εστιν ο ενισταμένην και απλήρωτον συνεκφαντικόν, το συνεκφαίνον τη τέχνη, είτε

έχων την σημασίαν παρεληλυθως δε, ο ήδη παρ- γραμματικον, είτε φιλόσοφον . πόσοι τύποι των

ελθών • μέλλων δέ , δ μήπω γεγονώς. συζυγία κτητικών ; δύο : ο εις ος καθαρόν, οίον δόλιος :

δε εστι συνέλευσις και συμφωνία δύο συλλαβών ο εις κος , οίον Αιολικός. πόσοι τύποι των συγ

εις μίαν συλλαβην , ή ακόλουθος δημάτων κλί κριτικών ; τρείς · και εις τερος, οίον οξύτερος,

σις. συζυγία δε ποίου μέρους λόγου εστίν ; ονό- βαρύτερος, βραδύτερος και εις ων καθαρών, οίον

ματος. ποίου γένους θηλυκού. ποίου αριθμου ; - καλλίων , βελτίων και εις σων , οίον κρείσσων,

5ο. οίον λέγει] Αut dele, aut scribe: οδον "

λέγει. Des. 8 Dionys. 1. C . οδον . λέγει εκείνος,

Moschopul. Erolem. ubi eadem fere leguntur,

quae noster aliunde sunsit.
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ήσσων. σύγκρισις δε έστιν ή των πρωτοτύπων Ρηξίφλοιον. το δησσον τον φλοιόν. . .

• επαύξης, οίον οξύς , οξύτερος. τύποι δε των “Ρήσιον. 52 τόπος.

υποκοριστικών έξ· και είς ων δυσύλλαβος, οον Ρησείδιον. η μικρα δησις. από του ρήσεως Θησείο

Βάκχων , ο Βακχυλίδης: ο εις ων παραληγόμε- διον , ει δε από του ρήσιος γέγονε , δια του ι. ως

νος, οίον μωρείων, και μωρός· και εις αξ, οδον ρό- λέξις λεξίδιον. 3 .

δαξ, ο βόδιος: ο εις ας , οίον Ζηνάς , ο Ζηνόδω ( Ρή μια.)

ρος , και Μητραλός, ο Μητρόδωρος ο εις κος, και τηννύω 54 το Στέιτ

τον γραμματικός και εις λος , οιον ναυτίλος, ο Ρήγνυσκεν.38 εκ του ρηγνύω , δήγνυσκεν.

ναύτης. πόσα υποπέπτωκε τω ονόματι ; εικο. Ρήσσω. το ρηγνύω.
p

σιτέσσαρα. τι και τις κύριον · προσηγορικόν
Ρητρεύω. “ ρητορεύω.

επίθετον πρός τι έχουν ως πρός τι έχον ομώ

νυμον συνώνυμον διώνυμον επώνυμον Φε.
( Επίρρημα.)

ρώνυμον εθνικόν ερωτηματικόν » αόριστον • Ρηίδίως, ευκόλως, ραδίως.

αναφορικόν , ή και ομοιωματικών , και δεικτι- Ρητώς, σαφώς , φανερώς. ο Απόστολος• 7 το

καν, και ανταποδοτικών καλείται περιληπτικόν: δε πνευμα ρητώς λέγει , ότι έν υστέροις καιρούς.

επιμεριζόμενον περιεκτικόν · πεποιημένον γε και ρητώς αντί του λεκτως.

νικόν ιδικόν τακτικών αριθμητικόν : μετου

σιαστικόν : απολελυμένον. ποίω ονόματι υπο Το Ρ μετα του Ι.
πέπτωκε και το γενικό και το κοινω. και ποιον

λέγεται γενικόν ενταύθας το όνομα. και ποια
('Αρσενικόν.)

εισι τα αυτα είδηκαι το κύριον και το προσηγο- Ριγεδανός, ο φρικώδης.

ρικόν. ποσαχώς το είδος; διχως: κατα Φωνης Ριανός. * ο διεσχισμένος και διεφθαρμένος.

και κατά σημασίαν. ποσαχώς διαιρείται το πα
δικνούς επισκάζουσα ” πόδεσσι.

ράγωγον ; πενταχως• εις πατρωνυμικόν κτη- Ρινός. ° το δέρμα. απο του δίνη, όπερ είδος

τικόν » συγκριτικόν » υπερθετικόν» υποκοριστι. ιχθύος *" εστίν. ή παρα το δίον , το ακρωτή

κον παρώνυμον και δηματικών.. διαθέσεις δε ριον . ο δε * Ωρος ο Μιλήσιος λέγει, ότι δίνος

του ονόματος εισί δύο ενέργεια και πάθος. λέγεται , ότι δι' αυτου ρέουσιν οι ιδρωτες .

κριτης ποίας διαθέσεωςκαι ενεργητικής. κριτής Ρινοτόμος. και τα δέρματα τέμνων.

δε ο κρίνων και ενεργών. κριτος ποίας διαθέ- “Ρινόσιμος. την κόμην ανάδετος. ή την ρίνα σι

σεωςκαι παθητικής. κριτός γαρ λέγεται ο κρινό. μός και πατζός. 3 "

μενος και πάσχων. . . . . . “Ρίψ, διπός, το ριπίδιον. 4 .

“Pψα

5ι . Μητραίος] Leg. Mητρας.

52. Ρήσιον κ . Ρήγιον.

53. λεξίδιον] Α . λεξείδιον.

54. Ρηγνύω| Deest a Cod. Κ .

55. Ρήγνυσκε.] liad. η , ν . 141.

56. Ρητρεύω) Lycophr . ν. 1399. τας αθω.

πευτους δίκας Φθιτοϊσι ρητρεύοντος αστεργεί τρόπο.

Conf. supra ρήτρα , decreturn , lex.

57. και Απόστολος] 1 . Τim. IV , 1.

58. Ριανός Epitheton Vulcani ρικνος πόδας,

Homer, H . in Apoll. v . 317.

61. sidos im Juos) Profertur ad Hesych. v.

είνη e Lex. Reg. Ms. glossae haec particula.

Vide ibi not. et statim post δινή .

62. Ρινόσιμος] Α . ρινάσιτος. Sed neutro con

venit explicatio την κόμην ανάδετος. Scilicet osci

tanter inspexit locuin Luciani III . Bacch. 2. 76.

ubi antcquam describit hominem, προγάστορα,

δινόσιμον , altcrum dicit μίτρα την κόμην αγαδεδε.

révov. Non est dubium , quin hunc locum ante

oculos habuerit , quisquis primus illius glossac

auctor fuit. Vid . not. sequ .

. 59. ρικνούς επισκάζονσα] Leg. ρικνούσιν . Εty-

mol. 704 , 14 . Versus est Apollon . Rhod. I, 669.

6o . Prvés ] Etymol. 704, 27. primum Cloe-

roboscam laudat, deinde Orum . Idem pro uxposa

tu proy, ģxpor, et in fiue pro giros (utmei Codd .]

ρινός ,

63. πατζός ] Κ . παιζός. Vide Cangium ν.

ubi e Codd. Reg. 1708 . et 2062. glossa vostra

totidem verbis affertur.

64. 'Pil écritoor ? Quidvis ex vimine

factum , crates, flabellum , genis et piridox. Schol.

Aristoph. Acharn. ν . 669. ουρία ρισίδι, λέγει δε

31,Yuleu
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“Ρίψασπις. * ο δειλός. από του δίπτειν την

ασπίδα .

Ριψοκίνδυνος. ο παράβολος•66 ο τολμηρός.

( Θηλυκόν.)

Ρίζα . δι' ής δεί το ζην άνω τους δένδροις.67

Ρινηλατω. 8' το δια ρινος οσμούμαι και διώκω

τι, ώςπερ οι κύνες των κυνηγών ποιούσιν. ή σκο

πουντες 9 ώδε κακείσε.

Ρίν και είς, η μύτης.7° και κλίνεται ρινός. [ ως

δικατάληκτον * δια του γράφεται " έδει γαρ

δια της ει διφθόγγου. από του δέω δίν · έκ γαρ

της δινος δέουσι και κατέρχονται τα περιττώ-

ματα.]

Ρίπη. πόλις. και Ρίπαια 78 όρη.

Ριπή.73 ορμή: Φορά κίνησις . παρα το ρίπτω

ριπτη και ριπή , η διατομένη. τίθεται δε η λέ-

ξις επί του ρίπτεσθαι τας βίας των πνευμάτων.

Ριπίς. το ριπίδιον. 4 του θεολόγου · άνεμον ταΐς

ριπίσι σοφιζομένους. »

( Ουδέτερον.)

Ρεγιστον. Φοβερόν. και δίγιον, το φρικώδες ή

χαλεπόν. έκ του ρίγος δίγιον. όθεν και το ρι

μακρόν.

Ρινή.78 το εργαλείων του χαλκέος. ο γαρ ιχθύς

βαρύνετα.

Ρίγος. η το ψύχος. απο του Φρίσσω Φρίγος και

αποβολή του φρίγος. η δε αποβολή του φ

έκτασιν πεποίηκε του τ. όθεν και δια του 7

γράφεται: ουδέποτε γαρ προ των δύο σσ ευρί

σκεται δίφθογγον. και διγίον η νόσος. 78 .

Ρίζαιον. ° τόπος. και “Ριζήν , όρος.

Ρίον.8° το ακρωτήριον, επειδή περιβρείται ύδατι. .

ίσως δε εκ του ακρωτηρίου εγένετο μείωσις, ήν

α πρωται τρεις συλλαβα ώσιν αφηρημένα . ή

όριόν έστι, αφ' ου εστιν οραν και σκοπεύεσθα .

( Ρήμα.)

Ρίγησεν.81 εφοβήθη.

Ριζωρυχώ. ριζορυκτώει δε μικρόν.

Ρινα. ' εξαπατά. τρόπον τινά την έξιν δινα. .

“Ριπτάζω. διαβρίπτω.

Ριπίζω. δίπτω.

(' Επίρρημα.)

Ριζιμαίως.84 παρά την ρίζαν.

Ρίμφα. 35 ευκόλως ή ταχέως. παρά το ρίπτειν

ια τάχους. ως παρά το κρύπτω κρύφα,

ούτω δίπτω ρίφα και πλεονασμα του και είμφα.

Ριψοκινδύνως, παραβόλως" τολμηρως.

,

Το Ρ μετα του Ο .

. ('Αρσενικόν.)

Ροΐ. ρεύματι. ο ρους, του δοος, τα ροΐ. βού ποτα

μου και του θαλάσσης, ι . δοη δε αίματος και

ροή δακρύων, η.

το πρός κίνησιν ανέμου επιτήδειον, και ημείς ριπίδιον 73. Ριπή ] Vid. Εtymol. γο4 , 43.

καλούμεν. Utebantur eiusmodi cratibus, ut vi 4. Ριπίς, το ριπίδιον] Vide paulo ante V.

detur, pro velis; unde apud Ηesycl , ριπίδιον, ρίψ . .

μέρος της νεώς. Ηinc ρίψ pro storea sumilar sea 5. σοφιζομένους] Sensus obscurus. Locus

crate , ut in prouerbio : επι ριπές πλεϊν. Conf. non est in promtu. Deest verbum, quod refc

Wessel. ad Ηerodot. 11 , 96. Schol. Αristoph. ralur ad άνε μον.

Pac. v . 698. Eustath. ad Odyss. ε , ν. 256. ι- ' 76. Ρινή] Scribitur tannen βαρυτόνως. Xc

πες δε πλέγμα καλάμου. Infra ριπίς: ειπίδιον. nopli. Cyrop. VI, 2 . 11. Lucian. I . Toxar . 33.

65 . 'Peebaotis] Conf. Hesych . et' Suidam . 541. De pisce vid , supra v . erros.

66. Ριψοκίνδυνος. ο παράβολος] Vide Iesy 17. Ρίγος] Είymol. 7ο4, 2 .

chium. 8. Αιγίον η νόσος] Α . νήσος. Εtymol. ρίγος.

* 67 . δένδροις] Α . ανδράσιν. Utrumque verum .

68. Ρινηλατώ] Deest a Cod. κ . 79. “Ρίζαιον] Α . ξίζεον.

- 69. σκοπούντες ] Ergo ante oculos habuit 8ο. Ρίον] Εtymol. 7ο4 , 36. Odyss. ι, ".

1ocum, in quo erat ξινηλατούντες. Synesius : μετ. 19

έλθετε τους φωρας εινγλατούντες. Pollux II , 74. 8ι. Ρίγησεν] Iliad. γ, Τ . 259. al.

7ο. Ρίν – μύτις] Inepte. Conf. H . Steph. 82. ριξορυκτω] Si sanurn , add. Lexicis.

Ind. 83. 'Pevoni Plane nt nos dicerc solemus.

1 . δικατάληκτον ] D . διακατάληκτον. Ειy - Vide Hesych. ubi nostra, glossa excitatur , et

Imol . 7ο4 , 24. Cleric. ad Menandr. p. 282.

72. Ρίπαα] Κ . είπεα. Scrib. Ριπαία: Vid. 84. 'Paciseciws] Carent Lexica.

Steph . Byz. 11. v. 85. Ρέμφα ] Ειymol. 7ο4, 18.

Tom . II.
Kkkkk
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κρινωνιά.

“Ρομβώδης. όνομα παρατάξεως.86 και το πολε. από“Ροιτίας της Πρωτέως θυγατρός. ο δε Χοι

μικών της νηος σίδηρον. ρόβοσκος : 99 το Ροίτιον δια της ει διφθόγγου

( Θηλυκόν.) : γράφεται. Ρύτιον δε τόπος επί Κρήτης" ψιλον

“Ρόα και δοιά. η ροϊδέα.87 και τ .

“Ρόγα.38 . . . . Ρόθιον, το ρεύμα. ή το μετα ψόφου κύμα.100

Ρόπαλον. βάκλoν ή ράβδος. παρα το ρέπειν εις

“Ροδωνια δε, τόπος, εν ώ εισιν ρόδα. ή ως και ένα μέρος.'

“Ροώδη, τα οστά παρα Γαληνω και Ιπποκράτη.

“Ροδοδάκτυλος ήώς. η ροδόχρους 1 ημέρα, και τα ( Ρήμα.) .

έργα λαμπρά δεικνύουσα. "
“Ρογκάζειν. παρα το ροχθεϊν, το ηχεϊν, παρ

' 'ροδοδάκτυλος ήως επ' αίαν έσκίδνατο.
ηκτα , πλεονασμα του γ.

Ρόδος. ” η νησος, παρά το πολύν δούν αυτόθι δο- p 3 και 5

νείσθα , πριν φανήναι την νήσον.

"Ροαι. τα ρεύματα. 1η ευθεία η ροή της ροής :
. .. . . . “Ροιζησεν. + ήχησεν , έσυρεν.

α δού. Η “Ρουβδώ. το δοφώ. και μοιβδήσω. εξ ου και αναρ

Ροπή. ή από τινος εις τι μετάκλισις, ή εις τι δοίβδησις.

μεταβολή. ροπή έστι και το ακαριαίων και της Ροχθεϊ. ηχεί, κλύζει.

συντομίας και ταχυτητος. 'δοχθεί δε μέγα κύμα - .

*“Ροπη και η δύναμις.25 * παρα το δόθιον δοθεί, και πλεονασμα του και

Ροπή έστιν αδιάστατος κίνησις. δοχθεϊ. έν άλλοις δε το ροχθεί κυμα, το

. - ( Ουδέτερον.) προς ξηραν αντικρούει. Ίσως παρα το δουν και

“Ρόδον. παρά το όζω όδον και ρόδον κατα αν. τον ήχον, βοηχεί και δεχθεί. ή από του δέν

τίφρασιν. δοχώ , ως λέχω λοχώ, και πλεονασμό του και

Ροίζημα. ήχημα. "

Ροίτιον. ακρωτήριον της Τροίας. ( Επίρρημα.)
-- Ροιτιάδος ένδοθεν άκρης. * , “Ροιζηδόν. σφοδρώς μετα ήχου.

δοχθώ.

86. όνομα παρατάξεως ] κ . παρατάσεως , per

peram, et in fine σιδήριον, quod omnino frequen -

tius. Conf. Suidam .

87. Ρόα - ροϊδέα] Scrib. βοά et το οίδιον.

Conf. Suidam et Ammon .

88. 'Pózo ] In Cod. D . adliaeret sequ . K .

non habet. Vide Cangium in Glossar.

89. Ροδωνία ) Α . οδονία.

90. Ροδωνια - κρινωνια ] A . D . οξυτόνως.

Conf. Hesych . Valckenar. ad Animon. et Har

pocrat.

* 91 . ροδόχροος] Α . ροδόχρονος. Vide Hesych.

et Schol. Iliad . a , v . 477. .

92. ροδοδάκτυλος - έσκιδνατο) Sine dubio

in mente habuit Blomcri 9 , v . 1 .

Hώς μεν κροκόπεπλος εκίδνατο πασαν επ' αίαν.

93. Ρόδος] Εtymol. 7o5 , 6.

94. ακαριαίον] Α . ακριαίον.

95. Ροπή – δύναμις] Deest etiam a Cod.

K . Conf. Suicerum in Thes.

- 96. Ρόδον] Non minus inepta Etymolog.

7o5 , 8 .

97. Ροίδημα. Ηχημα] A . D . οίχημα. Sai

das ήχος.

98. Ροιτιάδος – άκρης] Apollon. I , τ. 929.

Ιbi nunc legitur Ροιτειάδος ακτής. Conf. ibi Schol.

99. ο δε Χοιροβοσκος] Des. omnia ad fin. a

Cod. K . 'Pútrov commemoratur Iliad . ß , v . 648.

100. μετα ψόφου κύμα] Α . φόβου.

1 . είς εν μέρος] εις έτερον Etymol. 7o5 , 23.

2. “Ροώδη, τα οστα ] Leg. ροώθη οστά τα χω-.

ριζόμενα απ' αλλήλων, ut exponit Erotianus. Conf.

Foesii Oecon. Hipp. ν. ροιάς.

3 . Ρογκάζειν] Ηesych. ρυγχιάζειν, διαστρέ

φειν, ρογκάζειν. Conf. eundem ν . ρέγκειν et ρογ

κιήν.

4 . Pρίζησεν Πiad. και , σ. 502,

5 . έσυρεν ] Leg. εσύρισεν. Schol. Ηom. 1. C.

ροιζησεν· ανάρθρως εφώνησεν , δ ημείς συρίζειν λέγο

μεν. Ηesych. ροιζήσαι . . συρίσαι. .

6 . 'Pox Isr] Deest glossa a Cod. K . Conf.

Etymol. γο5 , 2 ).

7. μοχθεί δε μέγα κύμα] Leg. όχθει γαρ

M . % . Odyss. & , y . 42. di etiam Etywiol.
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Το Ρ μετα του Υ . Ρυτής. χαλινός, λώρος. και και ελευθερωτής. *

('Αρσενικόν.)
από του δύω.

Ρύακες. * υδρηγοί• ρεύματα.
Ρυτός. ο δέων και ο ελκυστός.

[ δυτoίσι λάεσσι " - ,
Ρυηθενής.” ο άγαν πλούσιος, παρά το δήδην και από του έρύω, το ελκύω.]

το αφενος , και σημαίνει τον πλούτον.
" ( Θηλυκόν.)

Ρυθμός, αρμονία , ακολουθία , παίδευσις. ή η Ρώμη. ορμή. έστιν ούν δέω και δύω, δύσω, ρύμη.

της κινήσεως τάξις. απο του δύω δύσω, όνομα Ρυμβόνες.18 α ειλύσεις και κινήσεις εις πείρας,

ρυσμος , και τροπη του σ εις 9 ρυθμός. οιονεί αι κοτυλώδεις καμπαν. και σύμβων ή των

Ρυμός.18 το μεταξύ κατα μήκος ξύλον του άρμα- φύλλων ελιξις.

τος , ήγουν το προσηρτυμένον τα ζυγω ορθον + Ρισσή, η γραύς.1

ξύλον. [ παρά το ερύω , ερύσω, ερυσμός, και Ρυτίδες. τα επί του προσώπου των γεγηρακότων

αποβολή του ε και σ δημα όνομα ρυμός.] " ζαρώματα. 19

“Ρυσμός. " ελκών ιδέα • σχημα " θέσις.
( Ουδέτερον.)

+ Ρύγχος. " το πρόσωπον. "
[ "σχήμα δε οι ' Ασίης δυσμος πέλει - , ΣΥΧΟΣ:

Ρύμματα. καθάρματα. και δύψις, η κάθαρσις.
κωνος δέ έστιν ” από πλατείας βάσεως εις οξύ “Ρύσια. " λύτρα , ελευθερίας ενέχυρα.

Ρυπαπα. " επιφώνημα ή μίμημα ψόφου ναυ

Ρύνδαξ. + τόπος. - τικου, από των κόπων αποτελουμένου,

Ρυσσός, ρυτίδας έχων. παρά τον έρύσω μέλλον. * Ρυπτικών, και καθαρτικών. 8

τα. και συνελκυσμος * των σαρκών και των δυο Ρύτιον. * τόπος επί Κρήτης.

τίδων. Ρυτα. τα τόξα. " και τα ρέοντα.

Kkkkk 2

λήγων.)

8 . 'Púcxes ] Schol. Thucyd. IV , 96. Conf. 17 . ρυτοϊσι λέεσσι] Odyss. ξ, ν. 10. Vide

Hesychium . ibi Eustath . S , v . 267.

9. Ρυηθενής] Α . ρυηφανής. Conf. Hesych. 18 . Ρυμβόνες] Εtymolog. 7ο6, 19. laudat

ubi noster excitatur , et Etymol. 706 , 9 . versum Apollonii IV , 144. ubi vid . Schol. De

10 . 'Puuós ] Etymol. 706 , 33 . Schol. Iliad . notal quamlibet turbineam circumuolutionem ,

ε, ν . 129. unde etiam de foliis dicitur , quae in orbem

11 . Pronós] Deest glossa a Cod. K . Conf. circumagitantur.

Suid . et Menag. ad Lacrt. IX , 47. 19 . ζαρώματα] ζαρωμάδα perperam scribi

12. σχήμα δε οδ] Leg. σχήμα δε τοι. Sunt tur apud Cangium post capóvery .

verba Dionys. Perieget. V. 620. Vid . Etymol. 20. 'Purnos ] Proprie de rostro suum , de

7ο6 , 37. inde de facie deformi, ut in Epigramm . Lu

13. κωνος δέ έστιν] Ηacc observatio perti - cillii Π . Αnal . 321 . ρύγχος et πρόσωπον permu-

net ad Dionys. V. 621. ubi vid . Eustath . tantur.

14 . 'Púvda } ] De hoc nihil mihi quidem * 21. Ρύσια ] Proprie quidquid datur , vel

constat. An pro Ρύνδακος seu Ρυνδακός ? potius rapitur , securitatis vel pignoris aut vin

15. Ρυσσός - συνελκυσμός D . συνελκυσμέ. dictae Ioco , ut boues ρύσια έλαυνόμενος Iliad. λ ,

νος. Sic lege cum Etymol. 7ο6 , 47. και συνελκυ- V . 673. Schol. άνθαρπάγματα, ενέχυρα. χρέους.

σμένος την σάρκα και ρυτιδων. Conf. Etymol. 706 , 4 . Suidam , Harpocrat. v .

16. Ρυτήρ – ελευθερωτής ] Κ . – ρώτης. Ηa- Σύλας et lesych. V . Adle Scliweighaeus. ad

benas saepius denotat , από του μύεσθαι , το σώζειν, Polyb. IV , 53, 2 . Schol. Apollon. 1, ν . 1357.

ait Photius Lex. Ms. ad Hesyclı, allatus. Conf. 22. “Ρυπαπα ] Sic etiam Suidas. Sed ρυπ.

Schol. Sophocl. Ajac. v . 241. Sed vide Ilem muna scribitur apud Aristophan . Ran . y . 1105.

sterhus. et Valckenar. ad Lennep. Etymol. L . et al. Sic infra recte.

Gr. p. 857. gvec goy saepius sensu eripiendi, li 23. Ρυπτικών] Deest ctiam a Cod. κ .

berandi in Libris Sacris : et gúorns redemtor, - 24 . 'Púrror] Vide supra v. 'Poltrov.

liberator. Oppian. I. Hal. v . 669. ουτήρες επί- 25. Ρυτά, τα τόξα ] Sic etiam Phauorinus.

σκοποι. Schol. φύλακες. ut σταθμών όντήρα Odyss. Si verum glosscina , όντα τόξα dicuntur από του

e , ν . 187. 223. Vide statim post ρύεται . ' έλκυστικού , ut habenae apud Ηesiodum. Unde
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( Ρήμα.) “Ρώμος, Ρωμύλος, κύρια. και Ρώμις, Ρώμιδος,
“Ρύεται. φυλάττεται , σκέπει, ελευθεροί. κύριον.

“Ρυήσονται . ” φθαρήσονται . η δε χειρ ρυήτω. * Ρωμαλέος, ισχυρος , άνδρείος.

Ρυή.29 αντί του ρεύσει. . Ρώξ. είδος σκορπίου. και κλίνεται δωγός. ή ζώον

Ρυθμίζει. κανονίζει, παιδεύει. μικρον ραγί σταφυλής όμοιον περιφερές γάρ

Ρυμοτομείται.'° εις ορθόν κόπτεται. έστιν, ους οι έωρακότες μου είπον.27

Ρυστάζειν. " το μετά βίας έλκειν. [και δυστά- Ρώξ. το σχίσμα.38 και απορρωγες. .

ζω.38 παρα το ερύω, ερυτής και δυτις, η συνελ- Ρωπόρρηξ. » και τον κούσπoν ρηγνύων.

κυσμένη σάρξ. ρυτός έστι το θηλυκόν και το “Ρωποπώλης. δ μυρεψός. θώπες * γαρ ύλη και

ουδέτερον δυτών και το παρώνυμον ρυτίς.] υλώδη φυτά ή θάμνος και σύμφυτος τόπος:

Ρύψωμεν. σμήξωμεν, και καθάρωμεν. και ρύπτω ή μίγματα και χρώματα, όσα ζωγράφους και

το καθαίρω. βαφεύσι και μυρεψαϊς χρησιμεύουσι, και δώψ εστι

( Επίρρημα.) βοτάνη απαλή. [ παρα το ρέψω, ρεψ, και τρο

Ρυδών και ρύδην. αντί του χύδην. ρυδόν άφνειοο2* πη του ε εις ωρών. ως βλέπω, βλέψω, βλέψ

αντίτου άγαν πλουσίου, από του περιρρεϊν τον και βλών και το παραβλωπες.

πλούτον. - δωπας δ' υπέχευε δασείας. "

“Ρυππαπας .* επιφώνημα ναυτικόν. και δωπογράφους, τους τα τοιαύτα διαγράφον.

τας.] και τον κουφον φόρτον δωπον λέγουσιν.

Το Ρ μετα τού Ω . :
όθεν και ρώπια τα ου στερέμνια.18

“Ρωστήρ. ο εν δυνάμει υγιής και απο του ρωσις.

('Αρσενικόν.) . * τόπος κεχαραγμένος υπο ομβρίων

Ρωγαλέος. διεσχισμένος. παρά το ήσσω. ως υδάτων. σημαίνει δε ρηξιν. παρά το ρήσσω δη

και το κατέρρωγε τα ιμάτια. Χμος και μεταθέσει του γ εις και και του η εις

Ρωγοί. έθνος. ω μέγα ρωγμός.

δυτήρα βιου Odyss. Φ , ν . 173. σ , ν. 261. Sed

. amplius cogitandum .

26. Ρύεται] Vide supra v. δυτήρ. Ιliad. και,

ν . 259. 417. Odyss. ο , ν. 35. φυλάσσει το ευε.

τα τε.

27. Ρυήσονται] Zachar. ΧΙV, 12. οφθαλμοί

ρυήσονται εκ των οπών αυτών. Conf: Ηesychiam.

28. ρυήτω] Α . ονείτω. Suidas: ρνήτω· φθα

ρητω, eundem sine dubio locum habuit.

29. Ρυή] Α . ρυεϊ. Εuripid. Cycl. ν . 147.

Hippol. v. 443.

3ο. - Ρυμοτομείται] Α . ρυζότομείται. Conf.

Hesych. et Wessel. ad Diodor. Sic. L . XVII.

6. 52.

31. Ρυστάζειν] Εtymol. 7ο6 , 53. Respi-

cίt Odyss. π , v. 109. ν , ν . 319.

32. και ρυστάζωή Desunt ctiam a Cod. Κ .

et aliena sunt ab h. 1.

. 33. σμήξωμεν] Α . D . μίξωμεν. Ηesych. ρύ .

ψα " σμήξαν . Schol. Αristoph. Acharn. 17. Unde

σύμματα supra , quod Schol. Αristoph. reperit

Iliad . } , v . 171. ubi nunc auratu .

34. ρυδόν άφνειοΐο] Α . ρύδην άφνείοις - πλου.

σίοις. κ . ρυδόν άφνειός - πλούσιος. D . ut Odyss.

o , V . 425 .

35. Ρυππαπα ] Supra ρυπαπα post ρύσια.

36. κατέτρωγε τα ματια ] Locus non est in

promtu , neque, si recte memini, in Libris Sa

cris legitur. :

37. Mor timor] Est is Orus, qui loquitur.

Vide Etymol. 705, 53. Conf. Hesych . et Thom .

Mag. v . páš, ibiquc Interpr.

38. σχίσμα] Α . σχημα.

39. Ρωπόρρηξ ] Ιdem Cyrillus Lex. Με.

apud Cangiunι ν . κoύσπος. A meo deest; con

tra is habct , quo carct Cangius: ρωπός , ο κού

σπος. Ιnfra ρωποβρυκτεϊν.

40. ρωπες] Εtymol. 7o5 , 55 . Conf. He

sych. ct Eustath. 927, 5ι.

41. ρωπας δ' υπέχευε δασείας] Οdyss. ξ, ν .49.

42. ρωπια τα ου στερέμνια] λεπτά, Ιenta vir

gulta . Dio Cass. LX , 28. Infra in fwania .

43. Pωστήρ – υγιής ] Imo potius και δύναμιν

παρέχων. Unde φωστήριος , παρορμητικός. Κ . και εν

δυνάμει υγιής.

44. Ρωγμός ] Ειymol. 7ο6, 4. Iliad . 4,

Υ . 420.
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+ Ρώξ.** είδος σκορπίου, παρά το ρω, το φθεί. Ρωσός. " πόλις.

pw . t Ρώς, η ρωσία.
( Θηλυκόν.)

( Ουδέτερος.) .
Ρωγας, δωγάδος. η διεσχισμένη πέτρα. παρα Ρωπήία και σωπάκια, οι θάμνοι. 18 και ρύπια,

το δήσσυ ρηγος και δωγάς.
τα ου στερέμνια.

Ρωμαλεότητι. ισχυρότητι, ανδρειότητι. διυμα- “pa 49 το στομείου, παρά το δέω: υγρα γάρ έστι

λεότητι του κρείττονος.

Ρώμη, η ισχύς, η υγεία. και πόλις. επί μέν της
και ευμάλακτα , και ωςεί έλαιον δεί, εν τοις

και εν
μέτρoις αμετάβολα.

υγείας, παρά το ρω, ου ο μέλλων ρώσω, ο πα

θητικος έβρωμαι, ρημα όνομα δώμη. ως γνώσω
(“Ρήμα.).

γνώμη. επί δε της πόλεως, από Ρώμου και Ρω- Ρω. το λέγω. εξ ου και δησις, ο λόγος.

μύλου των Αινείου παίδων. Pώννυσιν. ενδυναμού.

“Ρωζώνη. κύριον. “Ρωποβρυκτεϊν.° ρηγνύειν τον δωπον και τον κού
Ρωσις. 16 η υγεία. σπον.

'Το Σ μετα του Α. υποστάσεις, και εστι συγχέοντες, ένα πρόσωπον

('Αρσενικόν.) .
λέγοντες τα τρία.

Σαβίδιος. " επώνυμον του Διονύσου, και σαβοί, Σαδδουκαίοι, αίρεσις Ιουδαίων. λέγουσι μη είναι
Σαβά. Αιθιοπικόν έθνος.

επίφθεγμα βακχικόν. ανάστασιν, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα, παχύ
Σάγαρις, ποταμός Φρυγίας. από Σαγάρου και του τεροι γαρ ούτοι και περί τα σωματικα επτοημέ

υλου Μήδου. ” ούτως Ωρος ο Μιλήσιος. , νοι.

Σαγγάριος, ποταμός Φρυγίας, ότι Σάγγαν τινα34 Σαδδουκαίοι δε ερμηνεύονται δίκαιοι. σέδε γαρ

ασεβηθέντα εις την Ρέαν μετέβαλεν εις τούτο η δικαιοσύνη .

το ύδωρ, και από τούτου τον τόπον κληθήναι. Σακεςφόροι. οπλοφόροι , ασπιδοφόρου. από του

ούτω φλυαροκοπούσιν οι άφρονες Έλληνες. σάκος, ό έστιν ασπίς. το δε σάκος, * απο Σά

Σαβελλιανοί. από Σαβελλίου. ούτοι τριώνυμον κων, των πρωτον ευρόντων. ή από του σάγων :

έλεγον μίαν υπόστασιν εν θεότητι , τον αυτον σάγος και σάκος.1

είναι πατέρα και υιον και πνεύμα δογματίσαν- Σακέςπαλος.5 πολεμικός. από του πάλλειν και

τες οι παράφρονες , συναναιρούντες τας τρείς κινείν την ασπίδα .

45. 'Pobed] Vide supra post pwncūéos.

46 . 'Pwris ) Conf. Hesychiuni.

, 47. 'Pwrósi Urbs Ciliciac , ut docet Stra -

bo Lib . XIV . Sed quid sibi volunt sequentia :

Ρώς. η ρωσία . Α . ρουσία. Κ . adjungit autccedenti

glossae.

filia fabulam habet Pausan . VII, 17. Non dif

fert autem, ut equidem arbitror, Σάγαρις et Σαγ

yepros, sed idem Sagaris, metri causa. Exyyógios

Iliad . % , v . 187. * , v . 719. Conf. Stephan . By

Zant. ibique Interpr.

53. Mýdo. ] Sic (1. Steplı, in Etymol. scri

bi dicit. Sed is Midou , rectius, ut videtur.48. οι θάμνοι] Α . και θάμνη.

49. Pa] Εtymol. 700, 22.

5ο. Ρωποδόυκτεϊν ] Α . ρωπoρυκτεϊν. Vide sn -

pra βαπόρρηξ. .

5ι. Σαβίδιος] Σαβάζιος. Conf. Hesych. et

Suidam. Ρro σαβοί Α . σαβή.

. 52 . από Σαγάρου] Κ . Σαγάριδος. Sic Ety-

mol. 7ο7, 19. sine Oi noninc. De Sangarii

5 . Σάγγαν τινα ] Α . Σαγγαρα. Σάγγαν Εty

Imolog. 1 . C . Maliuυ Σαγγαρον. Sed ignota mihi

fabula. Pro ασεβηθέντα rectius Etymol. ασεβή.

σαντα.

55. το .δε σάκος] Vid. Εtymolog. 7ο7, 34.

Is pro από του σύγων, παρά την σαγην , rectius.

“ 56. Σακέςπαλος] Seincl liad. , V . 120.
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ΣΑΛΑΓΩΝ

+Σαλάγγων. όνομα ποταμού.Η Σατράπης. βασιλεύς, ή άρχων, [ή στρατηγός.]
Σάλος. ο κλύδων. ή των κυμάτων κίνησις. Σαυρωτήρ.83 όπου εμπήγνυται το σίδηρον του

Σίνδυξ. χρώμα κόκκινον. δόρατος. παρα το σταυρουσθαι και ορθουσθα

Σακερδώς, κύριον. * και κλίνεται " σακερδώτος.* επ' αυτά το δόρυ, σταυρωτήρ τις ών, και απο

σακέρδιος δε ο ιερεύς , ρωμαϊστί. και τα σάκρα . βολή του τ σαυρωτήρ.

έρδων. σάκρον δε εστι το δημοσία αφιερωθέν. Σαρκικός. * ο πνεύματος και ψυχής πάντη [ που)

Σαπρός και σαπρία, ο αφανισμός. από του σή- αμελών.

πω, ως λέπω λεπρός. Σακερδώς, κύριον. και σακερδω , ο αίλουρος.

[Σάρβηλος.38 κύριον.] Σαβαώθ. °°κύριος δυνάμεων, στρατιων. Ησαΐας: 87

+ Σαρδιαίων. εθνικόν.Η ει μη κύριος σαβαώθ εγκατέλιπεν ημίν σπέρμα.

Σαρδόνιος γέλως. » ο καθ' υπόκρισιν. και σάρ- Σαταν. και αντικείμενος τη “Εβραίων φωνη.

διον, *° βοτάνη δηλητήριος, ήτις άπαν το σωμα ( Θηλυκόν.)

του φαγόντος αυτήν σπασμώ υποβάλλει, [ ως Σάγη. + το σάγμα , ή περιβόλαιον , σκέπη.

και των χειλέων συσταλέντων τους οδόντας γυ- Σαγήνη. το δίκτυον. σαγίνη δε, το όπλον, 7.

μνούσθω και γέλωτος φαντασίαν παρέχειν τοϊς Σαϊς. πόλις. και κλίνεται Σαεως .

δρωσιν. ένιοι δε εφύβριον ονομάζουσι τον σαρ- Σαϊνα.88 1το αιδοίον.1 η μοίρα. "

δόνιον γέλωτα.] έστι δε και λίθος " ούτω κα- Σαϊπος, η αλιευτική ελαία. "

λούμενος. Σάλπιγξ 72 παρα το σαλπίζω. τούτο παρά το

Σάτυροι και Βάκχαι. τα εν ανθρώπους αίσχρα έπω, το λέγω,έψω, έψ, οπή, οπίζω, και μετά
και ακόλαστα πάθη. 1 . του σέλας , και σημαίνει την λαμπηδόνα, σελα

Σάτυρος. χορευτής του Διονύσου, παρά το σά- πίζω, και σάλπιγξ.

θη σάθυρος και σάτυρος. ως άλμη αλμυρός. Σαλαμβάδες. α θυρίδες, αι αεί εν σάλω ού

κατωφερές γάρ έστι το γένος των Σατύρων, και σα. ή παρά το δι' αυτών είρβαίνειν το φώς.

σάτυρος ζώον, Σαμβύκη. * είδος οργάνου.

5η. να κλίνεται] Des. ctiam a Cod. Κ .

Conf. Phauorin , et Cangium . I

. 58. Σάρβηλος] Ηabet κ .

59. Σαρδόνιος γέλως] Conf. omnino Ηesy

chium . .

6ο. σάρδιον] Α . σαρδόνιον, perperam. Vide

Hesych .

' 6ι. λίθος] Εxod. XXVIII, 17. XXXIX, 8.
Conf. H . Steph . Ind .

62. παρά το σάθη] Εtymol. 7ο9, 6 . Conf.

Hesych. et Eustath . 1968 , 42.

63. Σαυρωτήρ] Α . σαβρωτήρ. Frequens ha

rum literarum permutatio . Conf. Etymol. 709, 10 .

64. Σαρκικός ] 1 . Cor. III , 11. Rom. VII , 14.

65. Σακερδώς - σακερδώ ] Idean Lex. Gr.

Ms. Cod. Reg. 2062. apud Cangium .

66. κύριος] Dcest h . V. a Cod. Κ .

67. Ησαΐας] Cap. I , V. 9.

το. μοίρα] Imo μόριον.

ι . Σαϊπος. η αλιευτικη ελαία] Nihil sani

video in hac glossa. Nani quae est αλιευτικό

ελαία, quid σαϊπος; Ordo θηλυκόν requirit. He

sych. σεπτός et σεπτή: ελαία θλαστη. [post Σαιοί. ]

Idem σαιστός , eadem explicatione. Corrigant

σαιπτός et σαμπτή Vini Summi; sed quid sibi

velit hoc , nescio . Venerat in mentem , legen

duin σηπτός et σηπτή , et respici ad locum, ubi

θλαστα ελαΐαι , forte a medico aliquo , dictae

fuerint σηπται , i. e . σηπτικα , quod haberent

vim exedendi et tabefaciendi ulcera. Quam

virtutem laudat Dioscor. I. c . 139. Conf. Athen .

Lib . II. p . 56 . Sed neque illud satis placet ;

αλιευτική vero nullo pacto ferenda. Quamquam

sic etiam Phauorinus.

72. Σάλπιγξ ] Easdem augas tradit Ety

mol. 707, extrem .
68. σαγίνη δε , το όπλον ] Nuspiam σαγίνη

hoc sensu dici memini. Forte pro Ondoy le

gendum πλοίον. Vid. Cangium v . Σαγίνη. Suc

currere possit etiam Σιγύνη.

69. Σαϊνα] κ . σαίνα. Carent Lexica. από

και σαίνειν.

73. Σαλαμβάδες] Pro σαλάμβαν. Vid. Schol.

Lycophr . v . 98. et Etymol. 707, 45. ubi con

tra η Σαλαμβάς dicitur δαίμων θρηνούσα τον " Αδια

νιν. Conf. Hesych.

74. Σεμβύκη] A . σαμβήκη.
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τον. *

Σαλαμίς. όνομα πόλεως. από Σαλαμίνος και τι- μένη , ήγουν εξ αέρος και γης και πυρός και

νος Ασωπού θυγατρός. ύδατος, τουτέστιν εκ θερμού και ψυχρού και ,

Σαμάρεια. από του σήματος του Αρεως, ότι έν ξηρού, υγρού. ο ήλιος το θερμόν και ζωτικόν ,

αυτω " Αρης ' Ασκαλάφω το υία τύμβον έχους, ο αήρ το ψυχρόν· η γη το ξηρόν το ύδωρ το

εν ώ και επίγραψεν ούτως υγρόν. 33 σύρκα λέγουσιν οι Αιολείς την σάρκα,

28 Σημ "Αρεως έτοιμον βεβoημένον “Ελλάδι δια το σύρεσθαι απ' αυτης το δέρμα.

* Φήμη Σαρκος απόθεσις.84 η σαρκική ηδονή.

. . oύνεκ' "Αρης τέκνον έχωσε πόλιν. Σαρδις.85 πόλις. ως παρά το όφιες και πόλιες

* Σαβέτ. εστίν η ανάπαυσις. εξ ου το σάββα κράσει του ε και 7 εις μακρόν γίνεται από
λις και οι φις , ούτω και παρά το Σάρδιες γί.

Σανίς, το επίμηκες ξύλον, οιονεί τετανις, 8 παρα νεται Σάρδεις, και οι πολίται και η πόλις. τί ούν ;

το τετάσθαι. οι πολίτα Σάρδις λέγονται και ου Σαρδινοίκαι πως και

Σαπφώ.79 παρα το σαφής. ή παρα το σάφι ούν και οι πολίται και η πόλις Σάρδις λέγεται ;

Σκφω, ως καλύψω Καλυψώ, κλώθω Κλωθώ, ουχ η πόλις και οι πολίτα Σάρδις λέγονται ,

και πλεονασμα του π Σαπφώ. ή παρα το σα- αλλ' ότι αμφότερα δια του ι γράφεται , και

φω, το σαφηνίζω. Σάρδης και Σαρδινοί. και Σάρδεις , το δεις δί.

Σαργάνη.89 σχοινίον . έστι δε και είδος σπυρίδος. φθογγον , ως και αι πόλεις.

παρά το σάγος σαγάνη και πλεονασμό του ο Σατραπεία. αξίωμά τι.

σαργάνη. Σαλώμη. κύριον. ερμηνεύεται δε ειρήνη. τούτο

Σάρισσα. είδος όπλου.** δε είη ψυχή νικήσασα τα πάθη και αποβαλού

Σαρωνίς 82 και Σαρωνικον πέλαγος , επειδή Σά- σα , και ειρήνην τελείαν απ' αυτών86 άγουσα.

ρων τις κυνηγος επιδιώκων εκείσε κατεκρημνί. και ο θεολόγος: 87 κάν η άλλη Μαρία κάν Σα

σθη εις θάλασσαν.

Σάρξ. αίμα πεπηγος από φύσεως. ή στοιχείων ( Ουδέτερον.)

συνδρομή. σάρξ έστιν ουσία ρευστη εξ αίματος Σαβέκ. " χρυσολάχανον.

και φλέγματος και χυμού και χολης συνιστα- Σαΐτιν.82 μέτρον τι δίνου.

λώμη.
.

xós. Conf. Eugenav värit in
Paschubi

75. áró Excha uivos] A . D . Exhaulvov. Vide K . quasi deesset explicatio . Conf. Elymolog.

Pausan. I, 35. Diodor. Sic. IV , 72. 7ο8 , 5ι.

76. Σημο " Άρεως έτοιμον Ειymol. γο8, 4. 83. σύρκα λέγουσιν] Εtymol. γο8, 31. Conf.

eadem tradens, recte scribit isupoy. Sed pen - Hesych . v . ovpxeony.

tamctrum non minus vitiose effert : oύνεκ' 'Αρης 84 . Σαρκος απόθεσις] 1 . Petr . ΠΙ , 21 . από

τέκνον έχωσε πολ . , . Supplet Sylburg. oύνεκ' 'Αρης θεσις ρύπων σαρκός.

ταύτη τέκνον έχωσε πόλει. Placet. 85. Σαρδις] Conf. Etymol. 7ο8 , 25.

77. Σαβέτ ] Deest etiam a Cod. Κ . . 86. απ' αυτών] Α . απ' αυτής.

78. Σανίς – οιονεί τετανις] τανίς Εtymolog.
87. ο θεολόγος ] Οrat . XLII. in Pasch.

γο8 , 13. 88. Σαβέκ] Vide plura ad Ηesychium, ubi

79. Σαπφώ] Εtymol. γο8, 19.
haec glossa excitatur e Lex. Reg . Ms. Est ipsa

vox hebr. 730 , quam retinuerunt Interpretes

8ο. Σαργάνη] Vid. Hesych. et Suidam. Εty Genes. XXII , 13. Conf. Biel. in Thes. et le
mol. 7ο8, 22. a σάσσω, σαγάνη, Conf. Interpret. Με

Ct. Moync ad Var. Sacr. p . 703.
ad 2 . Cor. XI, 33. ubi Paulus demissum se

89. Σαΐτιν] Α . σαΐτην. Κ . σαΐτιν μέτρον τι,
dicit εν σαργάνη, i. e. έν σπιρίδι. Αctor. IX, 25.

σαϊτιν οίνου . Ρhauorin. σαϊτιν · οίνου μέτρον τι.

Ad l I. glossa pertinet. Conf. Gataker. de
Cangius e Cod. 2062. Epiphan . de Mensur, et

Stil. N. 1. c. ΙV . p. 29. 3ο.
Ponder. ( apud le Moyne Var, Sacr. p . 484. ]

8ι . είδος όπλου] In Cod. Κ. superscriptum : απόδρυμα ήμισυ του σαϊτον εστίν » και δε σαΐτης ξε.

ακοντίου Ελληνικού. Sed vid . ad Ηesych. στων εστι κβ'. Ηuc pertinere videntur , quae in

82. Σαρωνις] Lacuιταιreliquit scriba Cod. fia inopportune leguntur: ν. σαράβαρον.
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Σάκεα. α ασπίδες. σάκαια28 δε εορτή, δίφθογ- διανέμειν τι είς αυτούς έβούλοντο. ούτως ο άγιος

γον . Κύριλλος .

Σάκρον και σάκρα παρα Ρωμαίοις, τα ιερά πρά- Σαφηνίζω. ” ερμηνεύω. και σαφήσας και σαφη
ή σάκρον εστι το δημοσία αφιερωθέν. νίσας.

Σάμνιον. τόπος. Σάττω. φορτίζω.

Σαπώριον. τόπος.
Σαώζει. αντί του σώζει.

Σαραπεϊον. το του Σαράπιδος Γερόν. Σαίνω. + το κινώ. + το θέλγο. και παρά το

Σαράβαρον.2' εσθης Περσική. άλλος ερμηνεύει 'Αποστόλω1°° σαίνεσθα , το οίον θορυβείσθαι

το σάτον, το λεγόμενον χοίνικα ή δεκάλιτρον. και ταράττεσθαι. εις το μηδένα σαίνεσθα, εν

ένιοι δε το βρακίον λέγουσι. ταις θλίψεσι ταύταις.

Σαρδόνιον πέλαγος. ( Επίρρημα. )

Σάτον. μόδιος: κούμουλος.24 Σαφώς, φανερώς ευκόλως αληθώς.

( Ρήμα.)

Σαγηνεύει, περιλαμβάνει. αγρεύει. - Το Σ μετα του Ε .

Σαίρει. * Φιλοκαλεί κοσμεί. ' ('Αρσενικόν.) . -

Σάξαι , επιφορτίσαι στρώσαι.

Σαρκάζειν. μετα πικρίας και θυμού γελαν. ,

Σαρκάζειν. μετα πικρίας και θυμου γελα ,. Σέας, σκώληκας. ουχ εύρητα και ευθεία αν και.

σει, αλλ' α πλάγια. παρα 'Αριστοφάνει :

Σαρισσoφoρoύσιν.98 από του σαρίσσης ακοντίου. υπο των σέων καμπτόμενος.

Σαρούμενος. σπαραττόμενος. ούτως Λυκό- η ευθεία των πληθυντικών , σέας, σείς.

Σαλαΐζω. θρηνω.38 Σεβοείμ. κύριον .

• Σαλπίζειν. έθος ήν τοϊς Ιουδαίοις δια σαλπίγ- Σεβαστεινός, τοπικόν. και Σεβαστειηνος, κύ

γων και το αυτό τους ενδεείς αθροίζειν, ηνίκα ριον, [ δια διφθόγγου και η.)

Σέθεν.

Σαρκάζειν. Ε . και από του
σαρίστως Λυκό-

άν.
σει» από τον

σεανών, σέας, σε

Σαρων. Σέβερο
κύριον

κυκόν.
ή ευθεία τα ευσεβής και δίκαιος.Η

η.

φο. σακκια ] Scrib. σακαία, vel σακαΐα. Vide rebat glossae superiori. In Cod. Κ . superscri

Hesych . ibique not. pta erant haec duo verba : ραίνει σαρεεί. Ρrius

91. Σαράβαρον ] Rectius σαράβαλον. Vide quid sibi velit h. 1. 1on intelligo. Pro σαρκεί

Hesych . et Biel. in Thes. Occurrit Daniel. III, malim rupoł. Luc. XV, 8 .

21. 28. 96. Σαρισσoφoρoύσιν ] Α . σαρισσoφoρoύντες.

92. άλλος ερμηνεύει - δεκάλιτρον] Ηaec des. Add. Lexicis.

• a Cod . K . neque habet Etymolog. Ms. a Bielio 97 . Λυκόφρων] ν. 389. Δισσών μεταξύ χοι

laudatus, ceterum consentiens cum Nostro. Per - ράδων σαρούμενον.

tinent vero ad σαϊτιν, quod praecedit, aut ad 98. Σαλαΐζω. θρηνώ] Εtymol. 7ο7, 49. σα.

τατον , quod sequitur. λαϊζειν 'Ανακρέων επί του θρηνείν.

93. βρακίον] D . βαρκίον. Int. braccas. 99. Σαφηνίζω ] Α . σαφανίζω.

94 . Σάτον. μόδιος : κούμουλος ] Κ . μοδίου κού 100. παρα το 'Αποστόλω] 1 . Τim. ΙΙΙ , 3 .

morkos. Non displicet. Suidas: Eéru - daihañ de Vide Interpr. ad l . l. et Albert. Glossar. p . 147.

μόδιον υπερπεπληρωμένον. ώς είναι μόδιον ένα και ημι 1 . ' Αριστοφάνει) Lysistr, sine dubio locum

ou. Sic legit Kusterus , quum in Codd. scri- respicit, v . 731. sed ibi legitur :

ptum sit ū et nota quacdam in uno Cod . si * υπό των σέων κατακοπτόμενα - .

milis τω δ. Quae dubitari licet utrum ήμισυ Schol , από της σευς ευθείας. Vid. Εtymol. 7og,

denotet an τέταρτον μέρος. Epiphan. 1. C. έστι δε 52. [qui κατακαμπτόμενος] Ηesych. et Interpret.

σάτον μόδιος υπέργομος , ώςτε πληρούσθαι μεν τον ad Thom. Mag. et Moerid.

μόδιον , δια δε του [f. τούτου] υπεργίνεσθαι, το τέ. 2 . Σέβερος ] Sine dubio Severus, Mouet

protoy toữ nodiov . Sed tamen alius ibid . p . 497. tamen Llesychius dubitationem . Habct is : Exvc

Το σάτον πάλιν παρ' άλλοις μόδιος έστι κούμουλος. ρον σεμνόν σοβαρόν .

Conf. Wctsten. ad Μatth. ΧΙΙΙ , 32. et Wascr. 3. Σεβαστειηνες] Α . σεβαστείνος. Utrumque

de mensur. Hebr. Lib . I. c . 4 . pro Σεβαστηνός , nisi fallor. Qualiquam D . K .

* 95. Σαίρει] In Cod. A . χαίρει et adhae- ' addunt δια διφθ. κ ; η .

4 . Σε.
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Σέθεν, αντί του σου, και στο αντί του σου, ποιη-

τικώς.

Σείριος : όνομα αστέρος. ή ο ήλιος. Σήριος δε κύ.

ριον , η. σείριος δε παρα το είρω, το λέγω. γί-

νεται είριος και σείριος. λέγει γαρ και μηνύει

ημίν τον καιρόν του θέρους. .

+ Σειρομάστης, η λόγχη.1

Σειρομάστης. ° ο λώρος, ή είδος ακοντίου.

Σείραιος. οίνος ο εκ γλεύκους έψημένος ή γλυ-

κύς.

Σεισμός, κίνησις γης υπό πνεύματος ένδον απο-

λειφθέντος και βιαίως ρυθέντος δια το κωλυ-

θηναι περί τα κοίλα. ? σισμός δε , ο βρασμος

και ήχος, ι . από του σίζω, το ηχώ.

Σειληνός, ο Διόνυσος, παρά το σείεσθαι εν τω

ληνω. [Σειλινός δέ, ο γέρων, και Σειλινοί, οι

των Σατύρων γέροντες. παρα το σεσηρένα και

χαίρειν, γίνεται σέρινος και μεταθέσει του ο

και πλεονασμα του 7 Σειλινός.] ή παρά το

σείεσθαι λίαν Σειλινός, ο γέρων.

Σελαγισμός. " η Φρυκτωρία, η λαμπηδών, πα
ρα το σέλας.

+ Σελασμός. ” η αλαζονεία . Η

Σεμνός, έντιμος: ενάρετος μέγας· ένδοξος. πα

' ' ρα το σέβιο σεμνός , και σεβασμού άξιος.

Σεννάτωρ. και των Ρωμαίων ηγεμών. και κλίνεται

σεννάτωρος.

Σέριφος. ” ο έπτερωμένος μύρμηξ. και ο ήλιος.

Σεραφείμ. * δυνάμεις άγια δοξολογικα κυρίου .

επί μεν ένικού δίφθογγον , επί δε πληθυντι.

κου ι.

Σεύετος. " ο κοχλίας.Η

λίν, το ελασ
μό
, λείο. "

4. Σιθες - σεο] κ . σείο. Suidas, nisi falsum est, ferri potest, si των Σει

5. Σείριος ] Εtymol. 700, 27. ληνων ducem ipsum Σειληνόν quisquain dixerit,

6 . Eesgouécons] Vox Alexandrinor. Num . quemadmodum Hymn. in Bacch . vid . Eudoc.

XXV, 7. 4 . Reg. XI, 10. Vide Hesych . Sui- l. c. p . 123 .] Bacchum Eátupor vocat, us diup.

dam , Cangium et Biel. κον Σατύρων. Rectius tamen Suidas V. Σιληνός.

7. λώρος] Ηaec explicatio referenda potius Vide infra ad v. σιλαίνω.

ad σειρο μάστιξ. Quamquam etiam Herodian. in 11. Σελαγισμός] A σελαγίζειν. Cod. Α. σε .

Epimerism. apud Cangium σειρoμάστης ο λώρος. λαγησμός , si verum, a σελαγεϊν . Infra σελάγησις.

* 8 . Σείραιος ] Σείρασος Α . Scribitur σείραιος, Utruinque add. Lexicis.

σίραιον, σίρινος et σείριος. Εustath. 1387, 14. γλεν
12 . Σελασμός] Imo potius σελλισμός, 4 σελ.

ξις κατα Παυσανίαν οίνος πολύ έψημα έχων , ο νυν
λίζειν, το αλαζονεύεσθαι. Vid. Suidam h. v . et ν .

φησι σιρινος. ο δ αυτός και σίραιον ουδετέρως. Αri
σεσελλίσθαι. Ηesych. v. σεελλίσαι pro σελλίσαι.

stoph. Vesp.83. σίραιον. Vide ibi Schol. Ad
item σελλίζεσθαι et σεσελλίσθαι . Schol. Αri

Polluc. VI, 16. pro vitioso σεισαίραιον reposi
stoph. ν . 824. V . σελλισμός add. Lexicis.

tum oípaloy , ut apud eund. VI, 66. Alexis ha
13. Σέριφος] Α . σέριφος. Sed utrumque,

bet. al . σείραιον. σίραιον Dioscor. V , 9 . Σιραιόν
si denotat nýgunxa , falsnn .

Hesych . Non damnanda tamen videtur scriptura
Dicitur is enim

per ει. Videndum enim, an σείραιος sit pro αι. σέρφος, de quo plura vid. apud Schol. Αristoph.

i Vesp. v . 351. Auib . V . 82. 570. Hesych. et
μαιος, και ζέω. [ Ηesych. ζεϊρος" είδος σταφυλής.] Est

Suidam. Contra σέριφος Hesychio est ποα τις,
enim έψημένον. Conf. Hesych. ν. έψημα ibique

not. Quapiquam ripacoy primam breuem habet eodemque auctore Aristophanes dixit only Auxto •
Η δαίμονα.

Il. cc. Vid . ad Mocrid , p . 340 . ubi Codd . plu
Suidae autem σέριφος γραύς est η εν

rimi σείραιον, unus σηραιον , pro σίραιον. Quod
Α . παρθενία γεγηρακυία και από μεταφορας της αρουραίας

ακρίδος , ήν καλούσι σερίφης γραϋν ή μάντιν. Sed
vide infra , et v . σείριον.

hacc aliena a Nostro.

9. περί τα κοίλα] κ . in margine : η κίνη
Quod autem attinet ad

alteram explicationem, ut σέριφος sit ήλιος , id,

τις πνεύματος αθρόα υπό την εισδύνουσα , και ταύ
nisi fallor, ad Serapim pertinet. Causa erroris

την κλονεϊσθαι αναγκάζουσα κατά το δεσποτικών κρίμα.
fortasse in glossa sequente. Idem tamen etiam

10. Σειληνός - Σειλινος δε ] Inepla distin
ctio . Scribc semper Eschwyés, ut apud Etymol. apud Plauorinum et Cyrillum meum .

710, 9 . Quamquam sic etiam Suidas. Nata est 14. Esparru ] Cod . A . superscripto 7 , re

ex etymologia , sed absurda , qunm derinandun cte . Nugae suut enim , quae traduntur de du

sit potius a σιλλός. Α σιλλαίνειν Eustathius 204, plici scriptura. Cyrillus meus haec tantum:

25. Eudocia Ιon. p . 120. Σειληνοί από του σελκί. Σεραφίμ επί ένικού . Easdem nugas agit Suidas.

νειν [ . σιλλαίνειν] και σείεσθαι εν τη ληνω. Qιιod 15. Σεύετος] Corruptum sine dubio ex σε.

vero ipsum Albyvoor Estanyóy vocant Noster et 2. 595. Vide Hesych . b . y .

Τom. ΙΟ.
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Σείριος.14 και *κυνόαστρος. γράφεται και * κύνα- τος, αλλ' ίνα μή εκείνο αργον μείνη το φως
στρος. 1° σελήνη παρά το σέλας αει νέον έχειν , όθεν

Σέβαλα." η έκπληξις.1 . • και ένος και ενιαυτός σέλας δε παρα το σαλεύε

( Θηλυκόν.) . σθαι τη πνοή .

* Σελευκίς.18 όρνεον ένυδρον. * . . . Σελίς. 7 πτυχίον. ή καταβατόν βιβλίου.

Σέϊς. 2 πόλις. και κλίνεται Σέως. Σέλγη. πόλις.

Σειουντία.2° χώρα. Σέληρα. νησος.

Σειρικία . κύριον. Σεμεχωνίτης. 3 λίμνη.

Σειρά. αλυσις. παρα το είρω, το συμπλέκω, γί- Σεμιδαλις.29 παρα το σμώ, το καθαίρω, και το

νεται είρα , και πλεονασμά του σε σειρά. . άλις , η άλις σμωμένη. το πάνυ σμήμα, οιονεί

Σεισάχθεια, το βάρος, παρά το αποσείεσθαι " το λεπτομερέστατον. ούτως Ωρος ο Μιλήσιος.

το άχθος. σημαίνει δε και το χρέος. Σεννώ. πόλις.

Σελάγησις.18 η λαμπηδών. 1 Σέρις.3° το σέλινον. και κλίνεται σέρεως.1

Σελάπυρος. ) η λαμπρότης. 1 . ( Ουδέτερον.)

Σελασία. * η 'Αρτεμις. παρα Λάκωσι. + Σείριον. καυστικόν, από του σείριος. ή από του

Σελήνη. το Φέγγος. ήτις μετα των αστέρων ετά- σειραίνω , " το ξηραίνω.

χθη Φωτίζειν την νύκτα, ουχ ωςτη ημέρα πάν. Σειρήνια ” μέλη. γλυκύτατα.

τοτε υπό γην όντες: 5 εισί γαρ και εν ημέρα Σείστρον. παίγνιον. και σείστρος, 2 είδος βοτά

αστέρες εν τω ουρανώ υπέρ γην · αλλ' ο ήλιος- νης.

τούτους άμα και την σελήνην τη φαιδροτέρα * Σέλινα. * βοτάνη εύοσμος.*

αίγλη αποκρύπτων ουκ έ φαίνεσθαι . τοϊς Φω- Σέκτον. και το άθροισμα των πλουσίων.

στηρσιν ούν τούτοις το πρωτόκτιστον φως και δη- Σέλας, λαμπηδών. [ παρα το σαλεύεσθαι τη

μιουργος εναπέθετο, ουχ ως απορων άλλου φω- πνοή.]

16 . Eeigos] Asteriscis nolata des. etiam a tum apud Iohann. Damasc. Fid . Orthod. Lib.
Cod. K . II. C. 7 . unde haec depromta sunt.

17. Σέβαλα ] Quid sibi νult hoc mon 26. σελήνη παρα το σέλας] Εtymol. 709,

strum ? Αη pro σεβαλα ? Ies. XVI, 8. 9 . quod 25. 28.

tamen explicatur επιστροφή πονηρά. Non placct. 27. Σελίs] Vide Hesycliiim ibique Sal

Imo suspicor scribendum céßaoua , et reiicien . mas.

dum ad ουδέτερα. . 28. Σεμεχωνίτης] K . Σε μεχωρίτις, Scrib. Σε.

" 18. Σελευκίς] Deest etiam a Cod. K . Vid. μεχωνίτις. Vid. Ioseph. B. Iud. ΙΙΙ, 10, 7 . 1V,

Kuster. ad Suidam . 1 , 1. Αnt. Iud. V , 5 , 1 .

19. Σεis] Suspicor pro Σάϊς. Certe illa " 29. Σεμίδαλις] In Cod. K . ante σελίς. Εty

mihi prorsus incognita . mol. 709 , 46 . sine Ori nomine. ·

20. Σειουντία] Α . Σειομυτία . Αη pro Σα 3ο. Σίρις ] Dioscor. 11 , 16ο. Artemidor.

γουντία ? 1, 69. Sed interpretatio non satis apta.

21. αποσείεσθαι] Α . σείεσθαι. Conf. Etymol . 3ι. σειραίνο] Vid. Εtymol. 710 , 20. Ab

710 , 31. et not. ad Hesych . hoc fortasse σείραιος τel σείριος οίνος. Vid. su

* 22. Σελάγησις ] Add. Lexicis. Supra σε . pra , et infira σειραίνω.

λαγησμός. * 32 . Σειρήνια ] Κ . σειρήνεια , pro σειρηναία.

23. Σελάπυρος] Lege σέλας πυρός , ut sae- Σειρήνιον Suidas sine interpretatione.

pissime. Iliad. 9 , ν . 559. τ , ν . 366. Fortasse 33. και σεΐστρος] De lierba huius nominis

lapsus est in loco Odyss, 0 , v . 246 . nihil mibi constat.

• Θάλπων ένθα και ένθα σέλα πυρός - , 34. Σέλινα] Scr. σέλινον. Deest etiam a

Conf. Hesychium v . σέλας. Cod. K .

. 24. Σελασία] Vide not. ad Ηesychium. 35 . Σέκτον ] Cangius σεκτόν e Codd. 17ο8.

25. όντες ] imo όντων. Paulo post pro φαι- et 2062. eadem interpretatione. Vide cauderm

δροτίρα Κ. σφοδροτίρα. σφαιδροτέρα perperam edi - in Glossar. Latin. v . Secta.

psus est in loco ,559. 1, v.s gurgós, ut sae
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( Ρήμα.) : . .

Σελμών.16 όρος. ερμηνεύεται ανταπόδοσις. έστι Σηκός. και ο ναός, και η των προβάτων έπαυλις .

δε Φωνή Εβραϊκή. στηκός τίς έστι, και γαρ σταθμός εστιν. από

Σεμνεϊον.37 το μοναστήριον. του ίστασθαι εν αυτώ τα αγάλματα.

Σεμιράμεια τείχη. διφθόγγιζε. . . Σηκοκόρος, και του ναού επιμελούμενος.

Σεπτών. άγιον , έντιμον. παρά το σέβω. Σηκουάνοι και Σηκολάκιοι.18 έθνη.

Σηλώμ.17 κύριον και όρος.
Σεβασμιάζειν. ευσεβείν. 1 Σήμαιθος. όνομα ποταμού. + .

Σειραίνω.38 το ξηραίνω. [ παρά τον σείριον τον Σημάντορος. 18 ηνιόχου.

• αστέρα.] . . * Σηπες, οι σκώληκες. η ευθεία και σηψ, του σηπός.
Σειράζω . άλυσιν έλκο. .: .. . Σήρες, οι σκώληκες.

Σείω. έστι σω ρημα , και εξ αυτού σέω και σείο. Σήρ. ο σκώληξ. και κλίνεται σηρός. και σηρικα

και εκ του σώ ή γίνεται και το σήθω, ” το ιμάτια , τα μεταξωτά. 19

κοσκινίζω. . Σήριος, κύριον. .

Η Σελάσκω. ” λάμπω.! Σήραγγες. κοιλώδεις τόποι, ή λάκκοι, ήτα χά

Σεμνυνόμενος. κομπάζων , μέγα φρονών. - σματα της γης. [ο σήραγξ, του σήραγγος.]

Σεσηρότα κεχηνότα" χαίροντα γελώντα* παί. Σής, ο σκώληξ. και κλίνετη σητός. .

ζοντα.

Σεύω και το ορμώ και το διώκω. παρα το σώ, σεύω. Σηών. * κύριον. δς ήν βασιλεύς των Αμρβραίων,

πλούτο και στρατοπέδω περιβόητος. μονόκλι

Το Σ μετα τού Η.
τον έστι.

. ('Αρσενικόν.) . . .
(Θηλυκόν.)

Σήκoνις. χώρα.

Σηγώρ. 4 πόλις και όρος. . . ... . . Σηκυία. το σηκυιαστήριον.51 .

Σήθος και σηθιανός. κύρια. Σηλυβρία.33 πόλις. απο Σήλιος του Θρακός.

1 Σήθος. όνομα ποταμού Σκυθίας. Η Σημασία. δήλωσις και φανέρωσις.
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ν .

.Σητάνειος, και καθαρός άρτος.58

.

36. Σελμών ] K . τελμών. Scribendum puto, Πiad. 9 , τ. 131. Hesych. Suidam, Valckenar.

Σιλμωνά s. Σελμωνα. Numeror. XXXIII . Ori - ad Ammon. p. 154. sq. et Rulhnken. ad Τi-

genes Homil. in h . I. interpretatur umbram pora maeum .

tionis , sed noster ex v . h. Θ υ . Αlex. Ies. 46. Σηκολάκιο.] Α . Σηκουλάκιοι . Gens igno

XXXIV, 8. vertunt ανταπόδοσιν , et cap. Ι , 23. τα mihi.

E -3Dυ ανταπόδομα. 47. Σηλών] Α . Σηλάμ. [Conf. Etymolog.

37. Σεμνεϊον] Conf. Hesycli. Suid. et Sui- 10, 50. et Suidam.] Ut videtur, pro Σιλωάμ,

cerum . " ut infra recte , Pro eos malim góhos , ut apud

38. Σειρκίνω] Vid. supra ν. σείριον. " Suidam . Ioseph . Bell. Iud. XVI, 2 , 2 . . .

39. εκ του σω - σήθω] Α . και εξ αυτού σε . 48. Σημάντορος ] Iliad. 9 , ν . 127. 0, ν. 326.

τήθω. Ρro κοσκινίζω idem κοσκηνίζω. Conf. Είy 49. , μεταξωτά ] Profert lianc glossam Can

mol. 710 , 39. gius h . v . Conf. Suidam et Hesych . v. Epices.

4ο. Σελάσκω. Αdd. Lexicis. , ' 5ο. Σητάνειος – άρτος] Conf. Suidam, Ety

41. Σεμνυνόμενος ] Conf. Suidam, qui in- ηιο , 711, 43. ct Eustath. 1792, 4. Ιn Cod. Α .

certi Auctoris locum habet, et.Hesychium, Ari- σητάνιας, ut apud Ηesych. σητάνιοι πυροί. · '

stoph. Ran. V . 1052. Alib. V. 728 . Xenoph. 51. Σηών] Numer . XXI. Ioseph. Αnt. Iud.

Ages. 9 , 1 . 2 .
IV , 5, , , ,

- " 42. Σισηρότα ] . Vide Hesych, et Suidam. . . 52, Σηκυία. το σηκυιαστήριον ] Sic etiam Pha

Αld. Schol. Αristoph. Ρac. v . 619. παίζοντα non vorinus. Κ . σηκστατήριον. Quid sibi velint , ne

habet K . scio. Forte pro δικύη.

43. Σεύω] Εtymol. 710, 1 . - 53. Σηλυβρία) Α . Σηλυμβρία . Variat scri

44. Συγώb] Vid. Εtymol. 10, 46. ptura in libris. Vid . Wessel. ad Herodot. VI,

45. Σηκό ] Εtymol. 710, 53. Conf. Schol. 33. et ad Diodor. Sic . ΧΙΙΙ , 65.
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Σημαία, το φλάμουλον.34 ( Ρήμα.)

Σηστός, πόλις. Σήθω. το κοσκινίζω.
Σήσαμος, τόπος. . Σημαίνω. προςτάσσω. δεικνύω. .

Σητήνη. 5 τόπος. Σητώμενος.

Σήται.36 όνομα χώρας. Σήκωθεν." ως εις σηκών κατεκλείσθησαν.
Σήτη και Σητεία. κύριον.

Σηπία . " είδος ιχθύος. Σιππία 58 δε, τόπος, ι. Το Σ μετα του Θ.

Σήφη. πόλις. Σθεναρός. » ισχυρός. παρα το σθένος, και σημαί
( Ουδέτερον.) . νει την δύναμιν. το δε σθένος παρά το ίστημι,

Σήγιστρον. 9 το των αλόγων σκέπασμα. στήσω. στένος και σθένος. .

Σήμαντρα. ° α σφραγίδες. "

Σημείον. συμβόλαιον την αναφορών ημίν ποιούν Το Σ μετά του και

προς εκείνο, ού έστι το σημείον. ως το, κονιορ

της εφάνη, έρχονται οι πολέμιοι. ή σημείον το ('Αρσενικόν.)

ουκ έξω της φύσεως όν.* οον το ιάσασθαι άρ- Σιβύλλειος λόγος, και της Σιβύλλης.

ρωστος και τα τοιαύτα. ή ού μέρος ουδέν.°° και Σιγαλόεις.73 λαμπρος , πεποικιλμένος. και σιγα

σημείον το κέντρον. 63 λόεντα. [παρα το στίζω, στιγαλόεντα, και σι

Σημα. το σημείον και ο τάφος. Ο γαλόεντα αποβολή του ταυ.]

Σηρηνίου. 4 του κιβωτίου. * * Σίντος. * ο κάκιστος διάβολος, ο εμφωλείων εν

Σησάμιον 5 και σησαμουντα. “ τα ψαιστά. τοίς ύδασι. * ,

Σησαμούντεια τείχη. 7 Σιγηλός, ο σιωπηλός. "

Σήταιον.68 τόπος. " · , . , Σίαλος και πτύαλος διαφέρει. ο μεν γαρ σία

Σηταιον. σεσημμένον . λος αυτομόλως δεί, ο δε πτύαλος το απόπτυόμε

54. φλάμουλον] Conf. Cangium h . ν. 66. σησαμούντα] Imo σησαμουντια, ut apud

55. Σητήνη] Α . Σητίνη. Incerta scriptura. Suidam. Ρro ψαιστα Α . ψεστά.

Vide Step . Byzant. V. Σητία. Sed pro τόπος 67. Σησαμούντεια τείχη] Si rerum glosse

malim τοπικόν , ab urbe Σήτη. ma, urbis Sesami moenia int. Sed vid . an le

56. Σητα ) Imo Σητεία, ut videtur. Conf. gendum sit σησαμουντια ταρίχη.

Steph. Byz. ν. Σηταΐον. De sequ. Σητεία, κύρ. 68. Σήταιον] Α . Σήτεον. Scr. σηταΐον. Vido

vid . Schol. Lycopbr. v . 1075. Etymol. 711, 3y. Step Byz.

57. Σηπία] Α . σηπυΐα. 69. Σηταίον] Α . σητεόν. Supra αητάνειον. Α

58. Σιππία ] Α . σηππία . Vid. infrain Σιπύη. sequ. σήθω. Caret vero auctoritate.

59. Σήγιστρον] Α . σήγηστρον. Ρro σάγιστρος. " χο. Σητώμενος] Ρcro unale A. D. A Sui

6ο. Σήμαντρα] Xenoph. Laced. 6 , 4 . Conf. da explicantur σητώμενα βιβρωσκόμενα, 4 σητάω.

Hesych . ' ι . Σήκαθεν] leg. σήκασθεν. Ιliad. 9 , ν.

6ι. φύσεως άν] Α . φονεύσεως. Ηoc sensu 13ι. Και νύ κε σήκασθεν κατα "Ιλιον ηύτε αρνες.

saepissime in Scripturis Sacris et apud alios 72. Σθεναρός ] Ειymol. 711 , 5ι.

quoque passim . 3 . Σιγαλόεις Α . σιγαλώνεις. σιγαλόεντα sae

62. ουδέν] Α . Κ . ούθεν. pius apud Ilomer. Coni. Etymol. 712 , 11 .

63. κέντρον ] Respici putabam primo ad 74. Σίντος] Decst ctiam a. Cod. K . Scd

ea onueña , quibus utebantar ad equos ad cur- sine dubio legendum cirtns vel akytis. De dae

sum incitandos. Xenophon Re . Equ . # poxuvery mone cnim , qui insidietur in aquis , nihil mihi

τον ίππον ως προτάτοις σημείοις. Sed verius nunc constat . Lemnii autem Σίντιες vocati, καθότι πει.

intelligi pato vertices coeli, quae κέντρα dici sa- ραται ήσαν. Ιnfira tai σίντη : βλαπτική.

tis constat. Eadem anusia dicit Aristot. de mun. 75. Llanos ] Conf. Hesychium et Suidam .

do c . 2 . et alibi. Sed notclar και πτύελος pro το πτύαλον. Debebat

" 64. Σηρηνίου ] K . σηρινίου. Sed prorsus απέχω. vero Kusterns sequi lectionein Cod. Ms. A . qui

65. Σησάμιον] Α . σησάμη. Conf. Suidam. σιαλος pro σίελοs , φuod editum est. Quanquam
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"νον κατα προαίρεσιν δια την των χειλέων επί. Σιδήτης.** και από Σίδης πόλεως. * έστι δε αύτη

πτηξιν. έστι και σιαλος και ευτραφής σύς. παρα μία των κατα την Παμφυλίαν πόλεων μητρόπο

το άλις σεσιτεύσθαι , ή παρα το άφρον προΐε- λις.*

στα, δν λέγουσι σίαλον. και σίαλος το πτύσμα. Σίκλος. οι τέσσαρες οβολοί.

Σιζε.72 επίφθεγμα επί κυνηγετών. Η Σίκιννις.88 κύριον. και είδος ορχήσεως. 87

Σίκερα . 7 παν το περί τον οίνον μεθυσμα, κυ. Σικανοί, οι Σικελοί. από ηγεμόνος Σικανού.

ρίως το έκ Φοινίκων 78 κατεσκευασμένον. ή Σιλωάμ. ερμηνεύεται απεσταλμένος. 88

1 Σιλός, ο μωρός. Σίλουρος. έχθύς.

1Σίμβλος. ητροφή 8% των μελισσών. Η Σιληνός. ° ο μωρός. και σίλλος.

Σινάμορον. " πορνικόν. και σινάμορος, ο κακό- Σίλαρος. ποταμός.
σχολος. και σινεμορουμένη και αντί του γάμου. Σιμός, παρά το σίγμα σιγμός και γαρ του σι

μένη. 1 . μου ή δις δοκεί του στον τύπον μιμείσθαι. "

Σίδειος. και της σίδης καρπός. σίδη δε και της ροιάς το δε σίγμα δια του γράφεται , επειδή τα εις

φλοιός. αλήγοντα ονόματα των στοιχείων εν φωνήεντι

88

enim utroque modo dicitur, et σιαλος et σίελος, και καταθλώντες εις οίνου μετασχημάτισεν [ μετεσχη

ut πτύαλον et πτύελον , tanmen apertum est , Sui - μάτισαν φύσιν . Vid. Spanien. dc Us. ct Praest.

dain scripsisse σιαλος, Dicit enim, σιαλος προ- Numism. Diss. IV . p. 332. [VI. Toin. 1 , 357.

παροξυτόνως denotare porcum saginatum, σιαλος ed. inaj.] ct Suicer. in Thes.

δε οξυτόνως το άκουσίως εκφερόμεκον περίττωμα του 79. Σιλός. Ο μωρός] Αpud Ηesych. σιλός••

στόματος. Ηaec autein accentus diuersitas non οι δε σωρός. An igitur apud launc legenduni μω

obscruatur , ut libri docent, etiam apud Poly - pós; aut noster ex illo emendandus : cinzos' ö

bium XII, 13, 11. quem locum ille laudat, Conf. pwuos. Illud placet. Vide infra v . Einnvós et

Etyrool. 712, 1 . σιλαίνω.

6 . Σιζό ] Similiter σίττα. Ηesych. επισιτ. 8ο. Σίβλος. η τροφή] Ηesychius ct Sni

τεϊν , κυνηγετικώς παρορμάν. pro έπισίττειν , quod das accuralius η θήκη. Νisi proipso melle all

pro έπισίζειν. Vide Hesych. V . έπισίξαι. cubi dictum repererit. Conf. Schol. Aristoph .

77: Σίκερα] Schol. ad Luc. 1 , 15. σίκερα Vesp. v . 241.

παν το μέθην μέν ποιείν δυνάμενον , ουκ ον δε εξ αμ. 8ι. Σιγάμορον) Conf. Hesych. et Suidam.

nihov. Respondet hcbr. 7v. Craeci interpre- Etymol. 713 , 26.

tes reddunt μεθυσμα. Αpud nostrum pro περι 82. σιναμορουμένη] Aristoph. Νub. V. 1056.

τον οίνον legendum videtur: παρά τον οίνον. Νam σιναμιωρουμένη. Vide ibi Schol. .

ex opinione quoruundain σίκερα quenilibet po- 83. Σίδειος Α . male σίδες , ct σήδη – φλοιός ”

tum incbriantcum, cxcepto vino , denotat. Sed ' η. Deleui η . Sed nale dicitur της ροιας φλοιός.

falsum esse docet 1Heinsius in Aristarclio p . 148. 84. Σιδήτης, Α . Σιδίτης. Vid. Sleph. BY

(768 . ) et docent loci, in quibus pro vino di- Zant. v . Eida. Asteriscis inclusa deerant etiain

citur , v . c. Numeror. XXV1J , 7 . σπεύσεις σπον- a Cod. Κ .

diniy olxepa Kupiw . Conf. Psalın . LXVIII, 15. Prou. 85. ésodor ) Iv margine Cod. K . bacc ad

XXXI, 4 . Scilicet σίκερα fuit potius artificiose scripta: σίκλον εστι το τέταρτον της ουγγίας , ή μισυ

compositus, ctiam vinum condimentis mixtum . de toï ctatñ eos, os Onomy ô áyros 'Enocytos. Vide

Conf. not. sequ . Hoc sibi vult Hesychius e cum de Ponderibus et Mensur. in le Moyne

Plhauorino cuendandus: Σίκερα , οίνος συμμιγείς Var. Sacr . p. 486.

ηδύσμασιν, ή παν ποια εμποιούν μέθην, μη εξ αμ. 86. Σίκιννις ] Α . σίκινις.

πέλον δε σκευαστών, αλλά σύνθετον. Quare non 8η. Ορχήσεως] Vide infra inter θηλυκά.

nunquam junguntur: οίνος και σίκερα, v . c . Nuncr . , 88. Σιλωάμ - απεσταλμένος) Tol. 1 , 7

VI, 3 . Leuit. X , 9 . quibus locis observant Cri. Conf. Albert. 'Glossar. p . 59.

tici IIebraci, cixapa denotare potum alinm , un' 89. Eldcupos ] Sic scribitur apud Atle

εξ αμπέλου. Vide not. ειd Ηesycl . Add. Hie - naeum VII , 287. D . K . σίλλουρος.

ronym . Ep. ad Nepot. Tom . I. ep . 2. 9ο. Σιληνός, ο μωρός. και σίλλος] Apud Sai

78. κυρίως το εκ φοινίκων ] Non κυρίως, φuam- dam vitios : σαλός. Leg. σιλός vel σίλλος, Vide

quam etiani e palmis conficiebatur. Chrysost. supra σιλός , ο μωρός. infra ad σιλαίνω.

all Ies. C. V . Σίκερα δε ενταύθα φησί των φοινί 91. μιμείσθαι ] Reliqua des. a Cod. Κ .

κων των οπόν, δεν επετηδευον, συντρίβοντες τον καρπόν Etymol. 3 , 15. 707, 10:

ο C

supra din siyasahes. ) A pud Sui
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θέλει παραλήγεσθαι. α. β. γ. δ. . και σιμό. (Θηλυκόν.)

της η εν ρινι κοίλανσις. Ο Σιαγόνες.' ότι σείονται περιαγόμεναι. ήπαρα το
Σίμων. κύριον. ερμηνεύεται υπακοή.92 [ ών Σί- σιγαν. εν αις εστι σιγαν και λέγειν ανοιγομέ

μων ής Κυρηναίος. ] ναις. ή παρά το τα σίτα άγνυσθαι δι' αυτών.

Σιμόεις. * ποταμός. Σιγύνη.* ή μικρά ασπίς .

Σίπαλος. και εύμορφος.95 Σιδηραν ως αργυράν περισπωμεν.

Σιρός. 2° ο λάκκος. ή βαθύτατον όρυγμα. Σικύνη , Σίκινος και Σική.' ονόματα πόλεων.

Σισίννιος . κύριον. " ' Αδριανος δε και 'Αππιανός, Σικουΐα. ° χώρα.

ο Σισίννης , του Σισίννου. Σικανία, η Σικελία .

Σιτησμός.38 η διατροφή. επισιτισμος δε , ι. Σιλουντία , χώρα.

Σιφλός. τυφλός ασθενής επίψογος μωμη- Σίλφη. ο σκώληξ.

τός. [ σιφλος δε κυρίως ο σεσινωμένος τους . Σιμαι.' α μέλισσαι.

λους, καταχρηστικως δε και επί άλλου μέρους Σιμότης. κοίλανσις εν ρινί.

του σώματος , πλεονασμα του Φ. ]
« Σίννις. όρνεον 8 αρπακτικόν.

+ Σιφνεύς.198 ο ασπάλαξ.+
Σινώπη, πόλις. από Σινώπης της Ασώπου θυγα.

τρός. [ο δε "Ανδρων” φησί , μίαν των Αμαζό
[Σιφων.' παρα το σίζω , το ήχον αποτελώ.]

νων Φυγούσαν εις πόντον παρα του βασιλέως

Σιχθοί. οι σαθροί. του τόπου , πίνουσάν τε πλείστον οίνον προφα.

Σικυιός, ο πέπων . του Ψελλού ο πέπων δέ γε γορευθήνα Σινιώπην. μεταφραζόμενον δε τουτο

σικυιός , ο δε βρυτός πόμα τι. σημαίνει την πολλα πίνουσαν.]

92. Σίμων – υπακοή ] Σιμεών. a Yam. Vide 8a ad Ηesych. v. σιχθαρίς: λιβυκα ορχήσεις.

Albert. Glossar. Addend. p . 192. 223. Utramque glossam habet Phauorinus. Sed nisi

93. αν Σίμων ής Κυρηναίος] Sunt verba Gre- fallor , σιχθοί viliose scriptum est pro σιωχοί.

gor. Nazianz. Orat. XLII. Est enim σικχός, ο ασθενής, ο σαθρός. Vid. Sui

* 94. Σιμόεις] Α . Σιμώεις. dam et Hesychium . Toup. Emend . ad Suid .

- 95. Σίπαλος. και εύμορφος ] Scrib. σιπαλός , ο Ρ . ΙΙ. p. 161. ad Ηesych. Ρ . ΙV . p. 241. 326.

άμορφος. Conf. Hesych. et Suidam. Is tamen Hesychius: σαθρά ασθενή. Νeque dubito, guin

σίπαλος , item Etymolog. 714 , 5 . addito versu : apud Ηesych. in monstro illo σιχθαρίς similis

άλλα συ μεν σίπαλός τε και οφθαλμοίσιν έφηλος. vox lateat .

Vide Rulinken. Epist. Crit. 11 . p . 166. 3 . Σιαγόνες] Οrum laudat Εtymol. 711 , 54.

96. Σιρός] Vide Hesych. Etymol. 14, 16. 4. Σιγύνη] Α . σιγίνη. Vide Suidarm .

et H . Stcph . Ind . 5 . Σίκινις και Σική ] Κ . Σίκυνις και Σικυί.

- 97. Σισίννιος. κύριον] Rel. des. a Cod. K . Omnia corrupta videntur. Fortasse scribenda

Fuit Episcopus Nouatianorum , de quo plura per cū .

congessit Suidas. Sisinnius quidam commemo- 6 . Σικουΐα ] Α . Σικoυνία . Sic Phauorinus.

ratur ab Appiano Bell, Cia . IV , 27. et Sisen Et hoc corruptum .

nas Bel). Mithrid . c. 95. Arriani nomen delen 7. Σιμαι ) Etymol. 713 , 22. Vid . infia

dum arbitror. γ . Σίμβλα.

98. Σιτησμός] Α . σιτισμός. Recepi lectio 8. Σίννις. όρνεον] Male noster , si nomen

nem Codd. D . K . quoniam sic scripsisse aucto proprium auis esse putauit, quod de quouis vel

rem apertum est. Damnat H . Steph. II. C . 797. homine vel animali βλαπτικό et αρπακτικώ usur

Conf. infra Σιτω. patur. (Dubito , an ab illo celcbri latrone i

99. Σιφλός] Conf. Hesych. et Schol . Apol- τυοκάμπτη.] Leo σίνις apud Callim. H . in Αpoll.

Ιon. 1, ν . 204. Etymol. 14 , 56. v . 92. ubi vid . Spanheni. Aeschyl. Agamemn.

100. Σιφνεύς] Lycophr . ν. 121. Citat Εty- ν. 37. σίννις ανήρ a valeri poeta apud Αristot.

molog. 715, 7. Rhet. III , 3 . et' in Epigramm . apud Suidam .

1 . Σίφων] Εtymol. 715 , 6 , παρά τον ποιον Conf. Hemsterhus. ad Lucian. I. Proneth. 36.

ήχον τον εν τω αποσπών και πίνειν. Vide Hesych. et not. ad Ηesych.

ibique notata . 9 . Σινώπη - "Ανδρων] Descripta haec sunt

2. Σιχθοί, οι σαθροί ] Laudatur haec glos- . e Schol. Apollon. Rhod. 11, ν. 948. ex quo si
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χος • 12

* Σίντη."° βλαπτική.* . γίνεται σιγηοπή, και αποβολή του γ και κρά

Σιπύη. " το κανίσκιον. ή η αρτοθήκη. Καλλίμα- σει του η κg) ο εις ω μέγα σιωπή. ως ογδοή

κοντα, ογδώκοντα. 12

εκ δ' άρτους σιπύηθεν άλις κατέθηκεν Σίκιννις ” είδος ορχήσεως. απο Σικανού του Αθη

. ελούσα. 3. · νων βασιλέως. οι δε από του παιδαγωγού των

είρητα οιονεί σιτούνη * τις ούσα δια το εν αυ. Θεμιστοκλέους παίδων.

τη τα σιτία εμβάλλεσθαι . . ( Ουδέτερον.).

Σιπία. 5 τόπος, τ. σηπία δε, ο ιχθυς, ή και 7. Σίγειον. ακρωτήριον.

Σιπυληνή.18 η Δημήτηρ.1 Σίγμα, το στοιχείον. παρά το σίζω, το ηχώ, από

Σισύρα. η γούνα. 7 της παρά τον φθόγγον δυνάμεως.

Η Σίσυς. 8 το ευτελές ιμάτιον. Η Σιγίλλιον. " . . . . :

1 Σισύρνα δε , το άτρυχον° ιμάτιον. Σιδηρουν και και πορφυρούν. ομοίως και χρυσούν

Σιταρίς. όρνεον. "
Σιτάρκησις. " καιτο αρκούν βρώμα.18 Σίκημα.16 πόλις. η τω Ιωσήφ υπό του Ιακώβ

Σιωπή, παρά το σιγή και την όπα, την φωνήν, καταληφθείσα..

Σιδηρου ουρούν.

. ο 'Ιωσήφ "

mal discinus , intelligendum esse Andronem της τρίχας σκέπασμα. Την δε σισύρναν οι κατα Λι.

Teium, cuius Περίπλουw idem Schol. laudat ibi- βύην λέγουσι το εκ των κωδίων ραπτόμενον αμπεχό

dein , ν. 354. Ex codem fonte fluxerunt quae κιον. Σίσυς δε εστι παχύ ιμάτιον ευτελές , μικρών,

habet Etymol. 713 , 51. E nostro Phauorinus. olov zwpidor. Eodem ferc modo distinguit Ety

10. Σίντη) Vide supra σίντος. mol . 14, 24. Am monio vero σισύρα est το εκ

11. Σιπύη] K . Ilaec tantuum: Σιπύη : τι κ. των τετριχωμένων δερμάτων στέγαστρον , σισύρνα δε,

ή η αρτο9. παρά το εν α . τ, σ. εμβάλλεσθαι. το εκ των κροκίδων ραπτόμενον αμπεχόνιον. Non

12. Καλλίμαχος ] Laudauit e Lex. Reg. dissentit igitur noster, qui átpozor inútroy dicit.

Ms. Ruhnken . Fragm . CCCCLIV . Sic enim scribendum pro czpuxor. Discriminis

• 13. έλούσα] Α . αλούσα. nota est enim , in qua omnes consentiunt, quod

14. σιτούνη] Εtymol. 14, 9. σιτοβοίη. Schol. σισύρα villosa fuerit , σισύρνα non item. Conf .

Aristoph. Equit. V . 1293. σιπύης οιονεί σιτούνης τι. Valckenar. ad Ammon. p. 205. Ruhnken. ad

yos ouons. Suidas citoßún , quod praefero, quam - Timaeum et Hemsterhus. ad Polluc. X , 123.

quam non probo etymologiam . Optime Hem - 20 . Ecrapis ] Hoc auis nomen corruptum

stcrus. ad Lennep. Etymol. 882.] a σίπω, σι- puto .

* W , CITEW , CITUS, GITUH et clavis. Coni. Flesy - 21. Estúoxnois) Add . Lexicis. Explicatio
chium .

. deerat etiam a Cod. K .

15. Σιπία] D . Σιππία, ut supra v. σηπία.
22 . όγδώκοντα] κ . όγδούκοντα. Conf. Εty

16. Σιπυληνή ] Si vera lectio, sic dicta Ce

res, in Sipylo culla. Sed suspecta.
mol. 715 , 15. .

23. Σίκιννις] Α . σίκινις, άt supra inter αρ.
17. Σισύρα. η γούνα ] Vide Cangium in

σενικά . Laudatur liacc glossa ad Ηesychium.

Glossar.
Conf. Ειyinol. 212 , 54.

18. Σίσυς] Ηesych. σισύς. Conf. not. sequ. 24. Σιγίλλιον Cangius in Glossar . h. ν .

19. Σισύργα δε, το άτρυχον Σισύρναν et Σι „ Celcrum non plane percipio , quid velint Glos

συραν listinguit etiam Hesych. Non distingnit sae MSS. Reg. Cod. 2062. Σιγίλλιον, σιδηρούν και

Schol. Αristoph. Ran. V. 1507. Et Vesp. V . 37. πορφυρούν και χρυσουν ή αργυρ. * Distinguenduin

Σισύρα καλείται παρα μέν τισιν η βαίτη, [ nt apud erat, ut fcci. In Cod. Κ . Σιγίλλιον aute σίγμα.

Hesych.] έστι δε περιβόλαιον εκ δερμάτων συνερ- Vid. scqu.

ραιμένων προβάτων, εχόντων τα έρια" οι δε ακριβέ. 25. Σιδηρούν] Supra σιδηράν, ως αργυράν.

στεροί φασιν, χλαίναν παλαιών είναι απλούδα [ . δι . 25. Σίκημα] Κ . Σίκιμα. Sic scribitur apud

πλοΐδα] : την αυτήν δε και σισύραν καλούσι και σι- Ioseph. Αnt. Iud. V , 1 . 19. ct al. ct Psalm.

oupravy Sed lunge alia idem tradit Auib . v . 122. LIX , 6 . E Commentario quodain ad h . I. illa

Διαφέρουσιν, inquit, σισύρνα, και σισύρα , και σίσυς. descripta sunt, ut intelligimus ex Elyinblog.

Σισύρα μέν έστι, το εξ αιγείων δερμάτων έχον έτι 13, 1.
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Σίκυ . τα αγγούρια. 1 και σικυήλατον. * ως Σιείρ. * όρος.

όπωροφυλάκιον 18 εν σικυηλάτω.* Σίελ. 5, σκοτοδίνη. και αντί του σκοτοδινιω. ούτω

Σίλφιον. βοτάνη χωνευτήριος. λέγουσιν οι Συρακούσιοι.

Σίμβλα.* τα αγγεία των μελισσών. [ παρά το Σινά. όρος, όπερ τη ' Αβράβων γλώσση " Αγαρ *

"συμβεβλησθαι άλλο έπ' άλλο, οίον συμβλήία καλείται .

τινα όντα. οίον · Σίραιον." το έψημα.

*λείβων εκ δάπεος σιμβλήία έργα μελισ- Σινηπι, παρά το σίνειν τους ώπας.
σων .

ή ότι σιμας εκάλουν οι αρχαίοι τας μελίσσας. Σίβυλλαίνω. εκθειάζω. 38

αι γαρ μέλισσαι προς σύγκρισιν των σφηκών Σιγώ, παρά το σιγή σιγώ, ως τιμη τιμώ.

αμβλύτερα έχουσιτα κέντρα.] 1 ήγουν εν αξ * Σίζω το ηχώ. ώνοματοπεποίηται . ονοματοποιία

αι σιμα μολώσι. Η . δε εστι φωνής μίμησις προς την ποιότητα του

Σιμικίνθιον. 2 το περί τους πόδας σανδάλιον. τι- υποκειμένου.

νές δε το φακιόλιον, κυρίως δε το γινόμακτρον, Σιλαίνω ” μωραίνω.και το κολακεύω τους ίππους.

και εστι το μυξομάνδηλον. Σιλλογραφήσαι. μιμολογήσαι. 18

Σιτα και σιτία. τα βρώματα. Σίνω. το βλάπτω.

Σίον. η βοτάνη.t Σινιάσαι. πειράσαι . "

Σίκρητα.

27. Σίκνα . τα αγγούρια ] K . αγκούρια . Sic. 39. Σιλαίνω] Vid. supra σιλός, μωρός. Αpud

Lex. Ms. Cod. Reg. 2062, apud Cangium. K . Suidam σιλ.λαίνει non solum est μυλλαίνει [ ut

σίκνια et σικνιήλατον. apud Ηesych. σκώπτει , υβρίζει] sed etiam σιλ .

28. ως οπωροφυλάκιον ] Des. haec etiam a λαίνω το τους ίππους κινώ. Ιbi Kusterus legere

Cod . K . et Cangii. Verba sunt lesaiae I , 8 . jubet t ous. Quae emendatio quamquam in

Ibi tamen scribitur σικνηράτω. mentem venire potest etiam apud Nostrum ,

29. χωνευτήριος] Ηaec vox quomodo con- tamen quid sibi vellet : τοϊς ελλoις κολακεύειν.

veniat σιλφίω, non percipio. Neque dubito, quin cum Hemsterhusio ad Pol

3ο. Σίμβλα] Εtymolog. 13, 20. laudat lac. X , 148. p . 1133. ineptum dicam illud

Hesiod. Theog. v . 598. Grammaticorum, από του σείειν τους οφθαλμούς,

31. λείβων εκ δάπεος ] Leg. δεκαος. Εst ver - quum nullius veteris auctoris testimonio pro

sus Apollon . III , 1035. bari possit , το σιλλαίνειν de motu oculorum un

32. ήγουν εν αι ] Leg. εν οίς. quam usurpatum; σιλλός potius [ seu σίλλος , αt

33. Σιμικίνθιον] Cangius e Cod. Reg. 17ο8. scribendum puto, si de re , non persona , dici

eadem profert. φακιόλιον - , μυξομάνδηλον. Α . φα. tur, scilicet 2 σείων , σείελος, σειλός [Σειληνός] σιλός

» εόλιον. κ . μυξομάνδαλο». D . μυξομάντιλον. Sic [ σιλαίνω) σίλλος, σιλλαίνω] sit sanna, quae it at

idem Cangius legit in Cod. 2062. v . uvžoncév. Iractis et curuatis naribus. Et Aelian . V . H .

Σιλον. post μανδύας. Deest a Lex. Reg. Ms. ad ΙΙ, 40. Σιληνοί, inquit, από του σιλλαίνειν (Pha

Hesych. laudato. Vid. Wetsten. et Wolf. ad Forin. σιλαίγω, το μωραίνω, όθεν Σιληνός, και μωρός.

Actor. XIX , 12. τον δε σιλλον ψώγον λέγουσι και μετα παιδιάς δυσαρέ.

34. Σιείg] Α . Σιήρ . otov . Unde fluxit illa significatio , ut ornós sit

35. Elsa ] Eadem habet Phauorinas: scd μωρός , ineptus, qui sannis et δυσαρέστα παιδια

des. ούτω λ . οι Συρ. lacessit alios, et σιλλαίνειν, vel σιλαίνειν, μωραί

36. Σινά - "Αγαρ] Vid. Interpretes ad Gal . νειν. Sed illa, τους ίππους κολακεύω, emendatione

1, 24. 25. certa opus habent, quam acutioribus relinquam .

' 3η. Σίραιον] Α . σιδέραιον. Vide supra not. 4ο. Σιλλογραφησαι. μιμολογήσα ] Αη μα

ad ν. σείραιος. μολογήσω ; Placet. Σιλλός enim exponitur μα

. 38. Σιβυλλαίνω. έκθειάζω] Lex. Reg. Ms. μος, χλευαστικόν τι ποίημα. Vid. Hesych. Pol

ad Hesych . laud . v . oeßuay habet bx trálu . luc. II , 54. et Eustath . 204 , 23. Utrumque

Conf. Phauorinum . Diodor. Sic . Lib . IV, 66. verbum add. Lexicis.

fin, το γαρ ένθεάζειν κατά γλώσσαν υπάρχει σιβυλ . 41. Σινιάσαι. πειράσα ] Addit Suidas σεϊ.

haciyev. Paulo diuersam significationem habet σαι , κοσκινησα . 10lud sensum loci exprimit , ad

rißuado y ap . Aristoph. Equ . v. 61. quem glossa respicit, Luc. ΧΧΙΙ, 31. ο Σατανάς

εξυτη.
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Σίκρητα.42 παρα Ρωμαίοις κριτήρια.

Σιτω. και το διατρέφω. και σιτησα . επισιτίζω δε,

ι. [ σιτω γαρ, ουκ επισιτω.]

Σιφλώσειεν. * ήτοι μωμητον ποιήσειεν. ή βλά-

ψειεν. έστι γαρ φλώ, το ορμήν έχω. όθεν και

οινόφλυξ. ή από του σιφλός γίνεται σιφλώ.

Σιτωνω, σίτον αγοράζω. και σιτωνα, οι τον σι

τον ωνούμενοι και καπηλεύοντες.

Σινέσκοντο. έβλαπτον. "Ομηρος: 45

οι σφέας σινέσκοντο, βίγφι δε φέρτεροι ήσαν.

Σκαλμός.18 περί ον δεσμούσι τας κώπας πάσ.

σαλον. υποσκαλμις δε και του σκαλμού βάσις.

Σκαπανήτης. σκαφεύς. και σκαπανεύς.

Σκαιός. πονηρός κακός φαύλος: αριστερός.

και σκαιος και αμαθής.

[ ° σκαιότατος όστις το κιθάρισμ' εμάνθανε

παίς ών δυοίν μηνων -

και πάλιν » .

' 14 σκαιά και απαίδευτε - .]

Σκελετός, ο κατάξηρος. παρα το σκεϊλα , το

Σκείρων. όνομα ληστού. Σκήρων δε, έθνι.
κον , η

+ Σκέλυθρος.33 ο ταπεινός.1

Σκηπτούχος, και του βασιλέως σκηπτοφόρος. ή
ο βασιλεύς.

Σκηπτός. * ο κεραυνός.

Σκιπιωρός. 5 o κατάσκοπος. και σκίπων. +

Σκίπων.* η βακτηρία, παρά το σκιρίπτω, απο

βολη του ρ και του τ και συγκοπή.

Σκίμπους. " το μέσον του κραββάτου μεταφο

ρικώς δε και όλος ο κράββατος, από του σκη

ξηράνα .1

Τα του

Το Σ μετα του κ.

('Αρσενικόν. ) -

σ. κατα διάλεκτον και πούς.

τον δ' ες Αχαιων νηας εύσκαριθμοι φέρον

ίπποι. 16

Ο έστιν ευκίνητοι, ταχείς. είρηται δε σκαριθμος

παρά το σκαίρω, σκαρμος , και πλεονασμό του

9 σκαρθμός. ώςπερ επί του άρσω, αρμός. επί

δε του πλοίου, παρα το μη εαν την ναύν σκαί-

- ρειν. ,

, quoad
mine i

pravum .et savo@
gyesquibus

suostoph.Vesp.

Suidan
n
. Ει42, Vido iB :

das .

5. "Ομηρος

εξητήσατο υμάς του σινιάσαι ως τον σίτον , quoad νηρόν et κακόν. Dicitur enim non solum de lio

Sensum πειράσα , ένα εκλείπη η πίστις. Ιta inter mine ineptis et rusticis moribus praedita , scd

pretantur Chrysostomus et Theophylactus. Vid . etiam pravum et malignum ingenium denotat.

Suicer. in Thes. Alciphr . ΙΙΙ , 66. πανούργος ήν και σκαιός. Unde

42. Σίκρητα] A . in nmarg. ab eadem manu. σκαιωρία et σκαιωρείν , de quibus suo loco.

D . in textu. K . non habet. Vid. Cangium h. V . : 5ι . . ώ σκαιε και απαίδευτε] Αristoph, Vesp.

43. Σιτω] Conf. supra σιτησμός. Ρostre
stū7 Conf. supra automóc. Postrem v . 1178 . leg. zo uiderTE .

ma habet K .
52. Σκείρων ] Sic scribitur apud Χenople.

44. Σιφλώσειεν] Iliad. ξ , ν. 142. Vide ibi
Memorab. II, 1 . 14. ab aliis Σκίρων. Vid. Wes

Eustath . Hesych . et Suidam . Etymol. 715, 1.
seling. ad Diodor. Sic. IV , 59. Σκήρων habet

• etiam Suidas.

45. "Ομηρος] Οdyss. 3, ν. 6. 53. Σκέλυθρος] Leg . σκόλυθρος et post τα.

46. φέρον ίπποι) liad. ν, ν. 31. Conf. Εty- πεινός int. δίφρος. Conf. Hesych. et Ηermsterhus.

mol. 398 , 23. Σκαρθμόν Schol. Ηom. Iliad . β , ad Ρolluc. Χ , 48. ubi olim σκελύθρια . Ειymol.

ν . 814. dicit την του ποδός κίνησιν [ ut Ηesych. et 18, 39. Rulinken. ad Τimaeum.

Eustath. 352, 5.]. Sed pro ipso pede ίππου σκαί " 54. Σκηπτος] Κ . σκηπιός. perperam. Conf.

grytos apud Apollon . III, 1259. ubi vid. Schol. Hesych . Aristot, de mundo c. 4 . et Schol. Ly

Arat. Phaenom . 281. cophr. v. 383.

47. επί δε του πλοίου] Ηaec pertinent ad 55. Σκιπιωρός] Sine dubio vox corrupta e

sequ. σκαλμός. Vid. Ειymol. 15 , 22. 25. sequenti. Nam postrema, και σκίπων, manifeste

48. Σκαλμός] Εtymol. Ι. c . σκαρμός et τρο- , ad seqιι. glo35am pertinent , et legendum και σκι.

σή σκαλμός. Vid. quae proxime praccedunt. πίων auί σκίπτων. Latet fortasse σκιερός• κα.

49. Σκαπανήτης] Α . σκαπανίτης. τάσκιος.

5ο. σκαιότατος όστις] Ηaec, nisi fallor, apud 56. Σκίπων] Α . σκίπτων. Conf. Hesych. et

Aristophanem leguntur ; sed locus nunc non Suid .

snccurrit. Alios Comici locos excitat Suidas. 57. Exiumous ] Etymolog . 717, 51. Conf.

Ceterum recte noster σκαιόν explicat etiam πι. Ηesych. ct Suidain.

Tom . II. Mmmmm

Arat.47 serie
videre. 1.c. pe dunt



165, ΣΚΙΡΡΟΣ ΣΚΥΤΟΔΕΨΗΣ 1652 :

νη και το πους γίνεται σκηνίπους και συγκοπή νον και αποξυμμένον ξύλον. σκόλοπες και ο

σκίμπους. [ λέγεται δε και σκίμπος χωρίς του υ, των φοινίκων ακμαί. σκόλοψ και ο πειρασμός.

ως αρτίπος, αελλόπος. σκηνίπους τις ών, ο σκη ως το· ** εδόθη μοι σκόλοψ τη σαρκί.

νων τω σώματι.]
Σκόπελος, ο υψηλός τόπος, αφ' ου εστι τα κύ.

Σκίβδος. ο γύψος. και σκιρρίτα οι γυψεμπλά- κλω σκοπεϊν.

στα .
Σκρινιάριος. και υπογραφεύς.

Σκνιπός58 και σκνιφός, ο μικρολόγος και φειδω Σκυθρωπός, στυγνός: λυπηρός.64

λός. παρα τους σκνίπας και την τούτων σμικρό. Σκύμνος, και του λέοντος σκύλαξ.

τητα . .

* Σκύλλος.85 κυρίως επί κυνός νεογνού. είρητα δε

Σκνίπες, ζώα είσι βραχύτατα , όμως αργαλεώτα
. . . από του επισχεϊν την υλακήν . 6σχύλαξ τις ών.

- . . . . . καιτου.Στοναδελ- Σκληρος. παρα το σκλω " μονοσύλλαβον , όπερ

από του σκέλλω, το ξηραίνω.

αλλά και εις το εντος βιάζεται δια των μυκτή

ρων και ώτων. σίνεται δε και κόρας οφθαλμών,
- Σκώληξ. ο μηέχων καλον, ήγουν όστούν, κατά

αντίφρασιν.

ει μη φυλάξαιτό τις.
• Σκωπες, γένος ορνέου.Η

+ Σκολος, ο σκολιός. 9 Σκών.°8 όρνεον κόβαλον και μιμηλον , όμοιον

Σκοπός. ο προορών. ή προπορευόμενος του στρα- γλαυκί. φασί δε άπο του ζώου τούτου το σκώ.

του. & στοιχούσι πάντες και ακολουθούσι. σκο- πτειν ειρήσθα. τινές δε κακόφωνον λέγουσι το

πος και το σημάδιον. σκοπός εστι και το δια όρνεον. παρα το σκαιαν έχειν όπα. ούτως Ωρος

τέλος σπουδαζόμενον. ή σκοπός εστι το προς. ο Μιλήσιος.

επινοούμενον τέλος. σκοπός έστι της πρακτικής, Σκύμνος. το του λέοντος σκυλάκιον. παρα το

το καθαρα και τον νούν και ποιήσαι τούτον παν- σκύζω, το οργίζομαι . σκυμνός δε και επίτων άλ.

του πάθους απαράδεκτον. λων ζώων .

Σκόλοψ. οξυ ξύλον, όπερ επήγνυον τω τείχει. Σκωπτηλός.7° γελαστής. · .

παρά το κολάπτω κόλοψ και σκόλοψ . ή παρα Σκυτοδέψης. " δερματολέκτης: 78 και τας βύρσας

το σχίζω σχόλοψ και σκόλοψ, το διεσχισμέ- κατασκευάζων.

και

68. Σκύψ] Εtymol. 19, 48. sine Ori no

mine. Conf. Hesych.

69. Σκύμνος - σκυμνός δε ] Contra Schol.

Iliad . σ, ν. 319. οξυτονουμένης μεν της πρώτης συλ .

λαβής , το του λέοντος έκγονον , βαρυνομένης δε , τα

των άλλων ζώων. Sed utriusque Grammatici com

mentum . Vid . H . Steph . Ind. Sylburg. ad Ely

mol. 720 , 22. [qui ut Nosícr] et not. ad He

sych.

58. Σκνιπός] κ . σκιπός. Α . σκνίπος et σκνί-

φος. σκιπός ctiam Hesych. σκιφός Suidas. Vide

Hemsterhus. ad Αristopli. Ρlut. p. 190. [ Scliol.

59ο.] Conf. Etymol. 58, 16.

59. Σκοΐος. σκολιός] Ηesychio σκoιoν δασύ,

ισχυρόν, ποικίλουν et alia plura denotat ; sed non

immerito suspecta haec farrago visa VV. DI) .

et relulerunt plura ad σκολιόν. σκοιός pro σκιε.

ρός Nicand. Τhcr. 659.

6ο. καθαρα ] Α . καθαίρας.

6ι . Σκόλοψ] Εtymol. 718, 24.

62. εδόθη μοι σκόλοψ] 2 . Cor. ΧΙΙ , .

63. Σκρινιάριος] Conf. Etymol. 18. 57. et

Cangium.

64 . λυπηρός] Ηanc voc. non habet D .

γο. Σκωπηλός] Non habet D . σκωπηλός Κ .

Leg. σκωπτόλης. Αristopli. Vesp. v. 783. Conf.

Suidam , quem emendauit Toup. III , 175 . Si

quis tamen σκωπτηλόν defendat , non contradi

cam ,

1. Σκυτοδέψης] Deest h. gl. a Cod. D .
65. Σκύλλος] Κ . σκύλαξ. Forte leg. σκύ.

λαξ και σκύλλος.

66. σκύλαξ τις ών] Α . σκύλαξ. Εtymol.

720, 20. σκύλλαξ, pro σχύλαξ. Οrum appellat .

67. παρα το σκλω] Α . κλώ. Ειymol. 18,

14. Ηinc έσκληκότα apud Ηesych. κατασκληνα

ap. Alciphr. ΙΙΙ , 3. αποσκλήνα, ΙΙΙ , 4.

72 . δερματολέκτης) Cyrill. Ms. Brem. [ ad

Hesych.] δερματολάκτης. Leg. δερματομαλάκτης,

ut Ηesych. ct Suidas, apud quem, ut obiter

hoc moneam, pro Κλέων και Κλεαινέτου legendum

est Κλεωνύμου. Vide Schol. Αristopli. Equit.

ν . 44 .
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( Θηλυκόν.) Σκληραγωγία. άσκησις.

Σκαπάνη. η δίκελλα.73 Σκοπιά. υψηλος τόπος.

Σκλαβινία. * η Βουλγαρία. Σκοτομήνη. η ασέληνος νύξ. .

Σκαμμωνία. βοτάνη. Σκοτόμαινα.88 νύξ έστιν, εν η μαίνεται και ακα
+ Στηπτουχία. * βασιλείας κληρουχία. ταστεί τα ουράνια.

Σκίλλα. η βοτάνη. Σκύδνος. " η λοιδορία: η οργή » η σκυθρωπότης.

Σκάνδεια, πόλις. . Σκυτάλη. εργαλείον σκυτοτομικόν. και η αβίνα. "

Σκαιά. η αριστερά. Σκυταλίδες. * οι κόνδυλοι των δακτύλων.

Σκαιωρία. σκευωρία • 76 κατασκευή επιβουλή. Σκιά.** παρα το κίω, το ακολουθώ κια και σκια

Σχειρωνία " πέτρα. ή του Σπείρωνος λήστου. επενθέσει του σ. και σκια ο τύπος παρά το

Σκηνή.78 η κατοικία. παρα το σχώ, το κρατώ : 'Αποστόλω 5 σκιαν γαρ έχων ο νόμος των

- σκηνή σκηνη, η κρατούσα και φυλάττουσα μελλόντων αγαθών , ό εστι τύπον.

ημάς. σκηνή και το όραμα και η υπόκρισις. ( Ουδέτερον.)

Σκήψις.79 η πρόφασις. σκέψις εστί, και τροπη Σκαμβόν.86 στρεβλόν. '

του και εις η σκηψις" οι γαρ προφασιζόμενοι σκέ- Σκαληνόν. γεωμετρικόν σχήμα,

πτονται , τί είπωσι. σημαίνει δε και την εκ με- Σκανδάληθρα.87 τα εν ταϊς παγίσιν επικαμπή

λέτης ψευδομαρτυρίαν . ξυλάρια,

Mmmmm 2

ε . α .

)Serib.Σχεια
Αβόρα

3. Σκεπάνη. και δίκελλα] Vid. Schol. Theo- Lector, apud Phauorinum, qui Hesychium ex

erit. IV, 10. Conf. Hesych. Sed quod Ηe- scripsit, pro χορεία καιρία παιδεία haberi : χω

sych. addit ορύγιον , dubito , utrum ligonem an ρεία, και καιρία παιδιά. Πlud male, sed hoc non

ipsam fossionem , seu ablaqueationem intellexe- spernenduin .

rit. Apérte hoc sensu apud Theophrast. H . 17. Σχειρωνία ] Scrib. Σχειρωνίς, ut apud Εu

Plant. II , 8. ήτε σκαπάνη και η υδρεία και η κό ripidem Hippol. v. 979. et Heracl. v . 860. Apud

πρωσις. et paulo post : την δε σκαπάνην πάσιν οίον Suidam editum est Σκιρωνίς, quamquam ab ini

τα συμφέρειν, ώςπερ και την σκάλσιν τοϊς ελάττοσιν . tio scriptum fuisse per ει ordo literarum ma

Vide ibi Bodaeum . Facit huc etiam Alciphro - nifeste docet. Apud Nostrum pro ý toŰ Ex.

nis locus III. ep. 24. τη σκαπάνη προςανέχων, υπό malim από του.

τη δικέλλη και τη σμινύη της τρυφης επιλήσεται.
78. Σκηνή ] Εtymol. 716, 5ο.

Videndum igitur , an apud Ηesych. pro ορύγιον

reponendum sit opuxh vel simile quid .
79 . Σκήψις] Ειymol. 717, 5.

4. Σκλαβενία] Α . Σκλαβηνία. . 8ο. Σκοτόμαινα ] Eandemineptam h. v . ety

75. Σκηπτουχία ] Aeschyl. Pers. ν . 297. mologiam e Lexico suo Vet. H . Steph. Τom.

Lycophr. ν . 111. - III. C. 879. Vid . Etymolog. 719 , 34 . Melius

76. Σκαιωρία. σκευωρία] Optime Conjungit Eustath. 1769 , 27. έστι νοήσαι , ότι ου παρά το

Noster; ne quis posterius pro emendatione prio- καίνεσθαι η σκοτόκαινα γίνεται , αλλά παρά το μαν,

Tis habeat. Kusterus quidem ad Ηesych. σκαιω- μανός, δωρικόν κ . λ . Atticum esse dicit Ηesy

Δία, και κακή βουλή, Ino, inquit, σκευωρία. Verum clius. Suidas denique σκοτόκαιναν et σκοτομήνην

σκαιωρίαν agnoscit non solum Ηesych. idemque diucrsa significatione distinguit.

σκαιωρούμενον, et σκαιώρημα Pollux VI , 182. sed 8ι. Σκύδος ] E TVet. Lex. H . Steph . Ind .

analogia quoque defendit. Α σκαιός enim, πονη - Α . σκύζειν, unde etiam σκυδμαίνειν.

ρός , [vid. supra v. σκαιός] σκαιωρέω et σκαιωρία, 82. αβίνα ] Sic etiam Cod. 2062. apud

ut a σκεύος σκευωρέω et σκευωρία , guae non nisi Cangium h . v.

asus ad peiora detorsit , ut judicat Hemsterhus. 83. Σκυταλίδες] Pollux II , 144.

ad Polluc . IX , 133. Et quoniam his potissi- 84. Σκιά Ειymol. 717, 33.

mam usi sunt , probabile est, inusitatiora per : 85. παρά τω Αποστόλω] Ηebr. Χ , 1 .

ai haud raro a librariis mutata , aut glosse. 86 . ExcepeBóv ] Apud Suidam : OxuBoy fú.

male obliterata. Variant libri in Moerid. τ . λον ουδέποτ' ορθόν. Ρrouerbium. Vatic. ΠΙ, 10ι.

σκευωρία . Sed optime Hermannus apud Αristoph. σκαλικόν.

Νub. v . 992. σκαιουργείν recepit e Cod. Rauenn. 87. Σκανδάληθρα] Vid. Schol. Αristophan,

pro glossemate xaxougyeiv. Obiter monendus est Acharn . 687. Suidam et Hesych . Polluc. X , 156.
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Σκίμμα. η σκέψις. και καθ' υπερβιβασμόν του σ σκύτος, το ξυό

Σκήπτρον. ράβδος βασιλική. παρα το σκήπτε. μενον.]

ο εστιν επερείδεσθαι εν αυτα. Σκωλον. εμπόδιον · σκάνδαλον. 97 και σκωλος, ει.

Σκηνώματα, οίιοι· τόποι. ή και τα σώματα.88 δος ακάνθης, 2% ή πυρωθείσα έντονωτέρα γίνει

Σκηνος. σώμα.89 oικητήριον.
τα. λέγεται δε παρα το σκέλλω, το ξηραίνω.

Σκηνορραφείον, το δερματορραφείον, και σκηνορ
η υπό πυρος εξηραμμένη.

ράφος. Σκωμμα. η λοιδορία γέλωτος χάριν. πρόσκομμα

Σκηπάνιον.** η δάβδος.
δε μικρόν.

Σκόλυμον. " το λάχανον. 1
Σκώρ. το κόπρον. των καθ' ημάς σοφιστων 9

Σκόλυμος. βοτάνη.
ένδοξότατος έν τινι των λόγων των εαυτού γέ

Σκότος. ουκ ουσία τίς έστιν , άλλα συμβεβηκός: * γραφε το σκάτος , αγνοήσας, ότι ορθή πτώσις

εστί το σκωρ, α δε πλάγια του σπατος και τα
Φωτος γάρ έστι στέρησις.

Σκότος, από του σκιάζειν. ” “ Ηρακλείδης δε και
' σκατί. 'Αριστοφάνης :19ο

Ποντικός από του προσκόπτειν τον πορευόμε-
και σκωρ αεί νων.

όντως ούν σκατοφάγου το αμάρτημα.
νον εν αυτα. ο δε Ηρωδιανος παρά το σχέζειν

ημάς. ό έστιν επισχεϊν ημάς πολλάκις προϊέ
Τέιν Σκότος λεπτόν. την από της αθυμίας σκότωσιν

άχρι του εγκεφάλου διαδυομένην" λέγει ο θεο
ναι.

λόγος.
Σκύλα.94 τα των νεκρών λάφυρα. λάφυρα δε τα

. ( Ρημα. ).

εκ των πολεμίων έτι ζώντων λαμβανόμενα. Σκάζει.3 χωλεύει. "

Σκύβαλον.95 οίον κυσίβαλόν τι όν, το τοϊς κυση Σκανδαλίσει. υβρίσει. ως εν τω ευαγγελίω» ως

βαλλόμενον και ριπτόμενον. δ' άν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων.

[Σκύτος. και το δέρμα. και σκυτοδέψης. παρα το Σκαρδαμύττειν και σκαρδαμύσσειν. πυκνα τους

ξύω ξυτος , είτα κατα διάλυσιν των στοιχείων οφθαλμούς ανοίγειν και κλείειν, ήτοι καμμύειν.

-
-

-
-

-
-

. 88. σώματα ] Uι in alt. Petr. 1 , 13. 14. - 97. Σκώλον – σκάνδαλον] Proprie ξύλον ώξυμ

Statim post σκηνος. μένον. Ηesych. Pro offendiculo saepius apud

89. Σκηνος. σωμα] Sic 2. Cor. V , 1 . 4. et Alexandrinos.

apud optimos auctores. Vide Interpr. ad l. c. 98. σκώλος - ακάνθης ] Semel Iliad. ν , ν.

Etymol. ι6 , 56. 564. » ώστε σκώλος πυρίκαυστος. Εustath. είδος

90. Σκηπάνιον] Α. σκηπώνιον. Κ . σκιπάνιον. D . σκόλoπoς, δν αποξύναντες αγρόται πυρακτούσιν. έτεροι

σκιπώνιον. E prioribus Verum reposuisse videor . δε είδος ουκάνθης , ήτις πυρωθείσα εύτονος γίνεται.

Iliad. v , v . 59. W , v . 247. Notauit Hesychius Spinam denotat in versibus, quos sine aucto

etiam σκαπάνιον et σκηπήνιον. re habet Suidas, et Iudic. XI, 35. Conf. He

9ι. Σκόλυμον ] Male ουδετέρως. Dicitur enim sycli. ct Εtymol. 719, 38.

ο σκόλυμος , nt statim sequitur. • 99. των καθ' ημάς σοφιστών] Quem pangat,

92. Σκότος] Εx Ioh. Damasc. de Fid. Orth. nescio. Ρhrynicli. το σκάτος επ' ευθείας τιθέμε

II , . init. νον, αμαθές. H . Steph. το σκατόν ct και σκατός pro

93. σκιάζειν ] κ . σκάζειν. Vid. Εtymolog. fert, sed sine auctore.

19 , 29. Orum appellat . . 100. 'Αριστοφάνης] Ran. V. 146. Conf. Sui

94. Σκύλα] K . σκύλα. . dam .

95. Σκύβαλον ] Εtymol. 19, 33. το δι' εν. 1. όντως ούν σκατοφάγου] Sic Noster illum

τέρων εκδιδόμενον , κυσίβαλόν τι όν. Τheodoreto ad Sophistam appellat ex Aristopli. Ρlut. v. 7ο6 .

Phil. III , 8 . est το παχύτερον ή σκληρότερον άχυ. σκατοφάγος αναίσθητον , Schol. quem vide.

ρον τούτο δε φέρει τον σίτον , αλλα μετα την του 2 . διαδυομένην] Α . Κ . διαθυομένην. D . δια

σίτου συλλογήν αποβάλλεται. Sed vid. Interpre- δυομένου . Locus Gregorii non est in promtu.

tes ad l. c. Suicer. in Thes. Bochart. Hier. P . I. 3 . Σκάζει] D . K . σκάζειν , χωλεύειν.

L . II. c . 55 . Gataker. Aduers. Misc. c. 43. Opp. 4 . εν τω ευαγγελίω] Μatth. ΧVΙΙΙ, 6 .

p . 868. et H . Steph . Ind . 5. Σκαρδαμύττειν - καμπύειν] Rel . des. 4

. 96. Σκύτος] Εtymol. 720 , 29. Cod. K . Etymol. 716 , 4.
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ου

τα βλέφαρα.

παρα το μύω μύσσω γίνεται παράγωγον, ως Σκοτοδινιάσας, σκότους και λιγγος πληρωθείς.

αφύω αφύσσω, και παρά το σκαίρειν και κινείν Σκορδίνασθαι. και το παρά φύσιν τα μέλη εκτεί

την συνεχή κίνησιν του βλεφάρου, α δη το μύειν νειν, μετα του χασμάσθαι διακλώμενον. γίνεται

παρέχουσιν. [ το δε σκαίρω αποβολή του σ καί δε περί τους εγειρομένους εξ ύπνου , όταν χα

ρο και διπλασιασμό καρκαίρω. - σμώδεις όντες εκτείνωσι τας χείρας. οίον κορο

- ° κάρκαιρε δε γαία πόδεσσιν.
δίνασθαι· δονείσθαι από κόρου ύπνου ή τρο

οδον εν κινήσει και ταραχή εγένετο η γη δια το Φης. ή καρολίνασθα , παρά το δονείσθαι την

πλήθος των σειόντων αυτην ποδί. σκαίρω ούν κεφαλήν.

και καίρω αποβολή. όθεν σύνθετον το σκαρ- Σκυβαλίζεται.16 εξουθενείτα· ευτελίζετα .

δαμύσσειν. αποβολή του σ λέγεται και καρδα.
ποβολή του η λεγεται / κάρσα. Σκυλεύσας. " προνομεύσας.

μύττειν.] αμφότερα παρα το κινείν και μύειν Σκυδμαίνειν. το σκυθρωπάζειν και οργίζεσθαι.

κυρίως επί των λεόντων οργιζομένων [ επί τοις

Σκαίροντα. σκιρτώντα" πηδώντα. [ παρα το σκω
αφαιρουμένοις αυτων σκύμνοις. ή από της περί

σκαίρω, ώςπερ παρα το σπω σπαίρω.] το πρόσωπον συστολής του σκύλλου , ο εστι

Σκεδάσας, σκορπίσας, και σκεδάζω από του χέω,
δέρμα, και συμβαίνει επί των οργιζομένων.]

χέδω, [και σκέδα.]
Σκυζομένην. ” λυπoυμένην, οργιζομένην, και σκύ

Σκελετίζεται. κατάξηρος γίνεται. και σκελη
τεύω.8 παρά το σκεϊλα , το ξηράνα .

ζεσθαι παρά τους Σκύθας, οίτινες οργιλώτατοι

. όντες το επισκύνιον καθέλκουσι.
Σκηρυπτόμενος. ° στηριζόμενος.

Σκήπτεται, προφασίζεται.
Σκυθρωπάσαι. ° στυγνάσα . πλεονασμα του ρ :

Σκίδναται. " διασκορπίζεται. [ και σκιδνω. ως κε- σκυθωπάσαι γάρ έστι, παρά το Σκυθικούς έχειν

ρω, κιρνω, ούτως σχεδω, σκιδνώ, εξ ου παρά- ωπας.

γωγον των εις μι σκίδνημι. ] " Η Σκύλλεις. " παρασπις.28 ενοχλεί .

Σκιαγραφούμενον. το αμυδρώς και ολιγοστώς Σκληρύνει, σκληρον και απειθη είναι συγχωρεί.

καταλαμβανόμενον. και ο Απόστολος άρα ούν έν αν θέλει, ελεεί,

Σκιρσωθέν. σκληρυντέν. δν δε θέλει , σκληρύνει » ελεεί δε τον άξιον

Σκιμαλίσα . και κυρίως το μέσον τον δάκτυλον είς ελέους και του ελεείσθαι .

τον πρωκτον του ορνέου εμβαλείν. Σκοπεύσω. θεωρήσω.

11.

6 . κάρκαιρε δε γαϊα] Iliad. ν, ν . 157. 16. Σκυβαλίζεσα ] Εadem gl. apud Suidam

7. Σκελετίζεται Add. Lexicis. et Hesychium .

8. σκελητεύω) D . Κ . Σκελιτεύω, σκελετεύειν 17. Σκυλεύσας] Xenoph. Αnab. VI, 1 . 3.

apud Dioscor. σκυλεύσας τα όπλα αυτού. Alexandrini idem ver

9. σκελλα ] Α . σκηλαη. Vide supra σκε
bum hebr. 175 modo per σκυλεύειν , modo per

λετός.
προνομεύειν exprimunt. Hesych. αιχμαλωτεύσας.

10. Σκηριπτόμενος] Οdyss. λ , V . 594.
Proniiscue usurpanlur.

11 . Σκίδναται] 1liad. λ, ν . 3ο8. Odyss. η,
18. σκύλλου] κ . σκύλου . Εtymol. 20, 1 .

ν . 13ο. Ειymol. 7ι7, 54. .
σκύλλους. σκύλου placet. Σκυδμαίνε μεν Iliad. ω,

12. Σκιρρωθέν] Α . Σκηρωθέν. Conf. Suidam
V . 592. Verius a σκύζω deriuat Eustath. 153,

V . σκίρωμα. Ρost haec in Cod. K . haec legiun

23. 1581 , 7 . αποσκυδμαίνειν Iliad . ω , ν . 65.

tur, sed a scriba expuncta: σκύλλεις , παρασπας,
19. Σκυζομένην Diad. δ, ν . 23. σκυζομένη. al .

ενοχλείς. Vid. infra post σκυθρωπάσαι.
De clymologia eodem modo nugalur Etymol.

720 , 5.

13. Σκιμαλίσαι] Α . σκημαλίσαι. Τotidem
20. Σκυθρωπάσαι] Εtymol. 720 , 7.

verbis Schol. Αristoph. Ρac. 1. 548. Conf. Suid. 21. Σκύλλεις) Marc. V , 35. τί έτι σκύλλεις

14. Σκορδίνασθαι] Leg. σκορδινάσθαι. Vide τον διδάσκαλον ; Πesych. σκύλλου, ενόχλει.

Schol. Aristoph . Ran . 953. [Suid.] Acharn . 30. 22. παρασπάς] Veluti vellicas, a σκύω, unde

Vesp . 640. σκυλον, δέρμα. Prima enim significatio lacerandi

15. καροδίνασθαι] Εtymol. 19, 16. καρη- ct vellendi.

δινασθαι ex Oro. 23. και Απόστολος] ad Rom. IX , 18.
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Το Σ μετα του Μ . Σμηγμα. το καθάρισμα. Η σαπώνιον.Η μίγμα

('Αρσενικόν.).
δε , ι.

Σμερδαλέος, καταπληκτικός.
. (“Ρήμα.)

Σμέρδις, Σμέρδιος,και Σμερδίης, ονόματα κύρια. Σμαραγείν, ηχείν. τινές επί του λάμπειν τιθέα.

Σμίνδαρος. * κύριον. και Σμινδαρίδης, πατρω- σι. και σμάραγδος και λαμπρος λίθος. [παρά το

νυμικόν . .
μαίρω, το λάμπω, μάραγδος και σμάραγδος. οδον

+ Σμίνθουροι, τας ούρας σείοντες. 5
- σμαραγει δε τε λειμών. "

Σμώδιξ.16' ύφαιμος πληγή, ή μώλωψ. παρά το Σμήχω. το καθαίρω. σμύχω δε, το καίω, ψιλόν .

σμωξα , το πατάξαι κατα "Ίωνας. [ή από του Σμιλεύω. τέμνω.

σμώ, σμώσω, παράγωγον σμώζω, σμωδιξ.] Σμω. το καθαίρω. και σμώ , το πλήσσω.38

( Θηλυκόν.)
Σμωξα. το πατάξαι κατα "Ίωνας.39

Σμερονή. " καταπληκτική.
( Επίρρημα. )

Σμήλος.18 νησος.
Σμερδαλέως, καταπληκτικώς : Φοβερώς.

Σμίλα. ? η δίκελλα. και το σμιλάριον. Σμύρνηθεν. από Σμύρνης.

Σμίλαξ.3° φυτόν ακανθώδες, ή η λεγομένη περι

πλοκάς.
Το Σ μετα του Ο.

Σμινύη. " εργαλείων γεωργικών. ('Αρσενικόν.) .

Σμύρνα. * πόλις. και Σμύρνηθεν , από Σμύρνης. Σοαιμίς. κύριον. Σόσμος δε, ψιλόν.

Σοβαρός, αυθάδης.

Σμύραινα. * ιχθύς. Σόθρυς. όρος.

Σμώνη.38 του ανέμου πληγή. από του σμώ δή- Σουβίδας και Σοιμίδας, κύρια.

ματος του σημαίνοντας το πλήσσω. [το σμώ, Σολήν. ποταμός. και κλίνεται Σοληνος. σωλήν δε,

μέγα. ως το ζω , ζώνη.] το σωληνάριον , μέγα.

. ( Ουδέτερον.) Σόλος. ο δίσκος.4° παρα το σώ, το ορμώ και κι

Σμήνος.36 το των μελισσων πληθος. ή το με- νω. [ απο γαρ του σώ, το σείω, ο μέλλων σώσω,

λισσόβοτον. ή το πλήγμα. από του σμώ του ση- και δημα όνομα κατα συστολήν του ω σος, και

μαίνοντας το πλήσσω. πλεονασμα του λ σόλος.]

Σμύρνα. Φυτόν. και

24. Σμίνδαρος] A . D . sic : Σμινδαρίδης και ο Lex. Reg. Ms. laudatur non solum σμύραινα ,

Σμινδυρίδης, πατρωνυμικά. Σμινδυρίδης verum. Vid. sed etiam σμύρος , quod tanmen apud Nostrum

Herodot. VI , 127. Aelian . V . H . IV , 29. Et non legitur.

pro Σμίνδαρος malim Σμίνδυρος. - 35. Σμώνη Εadem tradit Etymol. 721 , 28.

* 25. Σμίνθουροι - σείοντες] Ηesych. σαίνον- et Phauorinus. Pro eo Σμως Ηesych. quem vide.

τες. H . Steph. pro σαίνουροι. 36. Σμήνος] Ειymolog. 121 , 9. Sed pro

. 26. Σμωδιξ ) Conf. Etymolog. 721 , 20. et πλήγμα prorsus ignotum.

Hesych. v . επισμήχει. Paulo post σμωξαν. 37. σμαραγεϊ δέ τε λειμών] liad. β, ν . 463.

27. Σμερδνή ] 1liad. ε , ν . 742. Conf. o, Conf. Etymol. 720 , 5ι.

ν . 687. 32. Vid. Hesych . 38. Σμώ - πλήσσω] Scilicet a μάω, quod

28. Σμήλος] Α . Σμίλος. de quocunque vehementi motu et impetu dici

29. Σμίλα] Α . σμίλλα. Conf. Suidam v. tur , unde πλήσσειν et terendo καθαιρειν. Vide

σμίλη, et Cangium v . σμίλα. Sed δίκελλα dis- not. sequ.

plicet. 39. Σμωξαι - κατα "Ίωνας] Supra in ν. σμώ

30. Σμίλα3] Α . σμιλάγιον. Laudatur haec διξ. κατα διάλεκτον, inquit Eustath. 217, 12. 28.

glossa ad Ηesych. Conf. Cangium v. περιπλο- Conf. 1277, 8. Εtymol. 721, 21. Ηesych. έσμα

κάδα. ξεν· επάταξεν. Iden ν . επισμήχει , et σμώχειν.

3ι. Σμινύη] Conf. not. ad Ηesych. 4ο, ο δίσκος] In Cod. K . huic voci super

32. Σμύρνα ) Α . Σμύρνη. scriptum crat πιδοιρούς. Leg. σιδηρούς. Vid. Apol

33. Σμύρνα . φυτόν] Vid. Τheophrast. Η . Ιon. Lex. Ηom. ct Ηesycli. ν . σόλος.

Pl. IX , 4 . ibique Bodaeum . 41. σώσω] Rel, des. A Cod. K . Vid. Εty

1 34. Σμύραινα] Conf. not. ad Ηesych, ubi molog. 721, 39 .
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ΟΤΙ

Σολοικισμός. και του σώου λόγου αϊκισμός. δια- ' των. ή νούς και επιστήμη των τιμιωτάτων τη

φέρει δε ο βαρβαρισμός του σολοικισμού , ότι φύσει.

ο βαρβαρισμος εν λέξει γίνεται, και δε σολοικι (Ουδέτερον.)

σμος εν λόγω το γαρ περί μίαν λέξιν αμαρ- Σομφώδες. βουνώδες , ° ή χαύνον.

τάνειν βαρβαρισμός έστι, το δε περί πλείονας Σομόρ. μέτρον γης.

σολοικισμός. Σόμορα . τόπος. ,

Σουβί, τόπος. Σολοίκια , τα ενδύματα. .

Σοφονίας, κύριον. * Σολοίμνιζε. 2 πόλις εν τη Ασία υπό την μη

Σοφιστής, κυρίως ο σοφιζόμενος και προϊστάμε- τρόπολιν "Έφεσον διακειμένη. *

νος της διατριβής. [" Ομηρος: 45 ' Σουδάριον. λεπτόν τι σκέπασμα εκ λίνου συνυφα.

όφρ' ευ γινώσκοις ήμεν θεον ηε σοφιστήν.] σμένον.

Σουσίας. δ ίππος κατα Σύρους. Σουσα. τα λείρια παρα Φοίνιξι. 33 και 4 σουσον

Σοφός, παρά το σέβω. * τον γαρ σoφoν πάντες το κρίνον κατα Φρύγας. σουσίαν δε τον ίππον 35

σεβόμεθα. ή παρα το σώα φάσκειν, κατα τρο- λέγουσιν οι Σύροι.

πην του ω εις ο. Σούσινον μύρον. το κρίνον.18 ή ούτως σούσινων
(Θηλυκόν.) μύρον, ό εστι κρίνον.

Σοβαρα . λαμπρή. * . ( Ρήμα.)

Σοβάς. *' η πόρνη. από του σοβώ, το κινά. Σοβω. το κινώ και μαίνομα.

Σάβηρα. πόλις. Σολοικίζειν. " ου μόνον το κατα φωνήν και λόγον

Σογδιανή και Σουγδινή.17 χώρα. χωρικεύεσθαι, αλλά και επί ενδυμάτων, όταν

Σολία. 18 πόλις κατα την Κύπρον. σωλεία δε, ή τις χωρικως ενδιδύσκηται , ή ατάκτως εσθίη , ή

του οίκου, μέγα και δίφθογγον. - ακόσμως περιπατη, ώς φησι Ζήνων,

Σοπρευτίτις θεά. η έφορος της μανίας. Σοφίζεσθαι. καταψεύδεσθα .

Σοφηνή. πόλις. Σοφιστoμανoύσιν.38 ήγουν εκ περισσου σπουδά

Σοφία . γνωσις θείων τε και ανθρωπίνων πραγμά ζουσι και επιθυμούσιν έχειν οι σοφιστα και δι

των. το θεωρεϊν λόγους σωμάτων και ασωμά- δάσκαλοι ευφυείς μαθητας και πολλούς.

42. Σολοικισμός] Εtymol. 722 , 6. : 5ι. Σολoίκια. τα ενδύματα) Vestimenta ine

43. "Ομηρος] Sed quis credat, σοφιστήν Ιegi pla ct rustica appellata σολοικα. Sic enim pro

apud Ηomerum? Imo ex Iliad. ε, ν . 128. lege σολoίκια scribendum. Vide infra v. σολοικίζειν.

ηδε και άνδρα. Νisi per jocurn a Comico quo - Phauorinus quoque σολoίκια.

· dam ille versus ita mutalus fuit. . 52. Echoiurus : ] Deest etiam a Cod . K .

44 . σέβω] Α . σεύω. Εtymol. 722 , 14. Mihi de hac urbe nihil constat.

45. Σοβαρα . λαμπρα ] σοβαρός λαμπρός, • 53. Σουσκ - παρα Φοίνιξι) Α . περί. . Cita

* Τhotius et Suidas. σοβαρα ελπίδες, nt λαμπρα . tur liaec glossa ad Ηesych. γ. σούσινον. .

Xenoplr. de Re Equ. 10, 17. ίππον θυμοειδή και

σοβαρόν. ut 11 , 1. μετεώρω και λαμπρή και πομ- . ,
54 . σουσον το κρίνον], Ηinc urbem Susam

Βene Etymol. 721 , 17. σοβαρός και σοβών
*

πικω.
dictam tradit Etymol. 722, 24. από των περιπε.

και μετα σεμνότητος προϊών.
φυκότων κρίνων. Conf. Athenaeum XII, 513. F .

• 46. Σοβάς) Scluol. Αristoph. Ρac. 812. Conf. 55. σουσίαν - ίππον] Co. Supra post σο

Hesych. φιστής. "

" 47. Σουγδινή ] D. Σουγλήνη. Κ. Σουγδηνοίας. * 56. Σούσινού μύρον. το κρίνον] Ad Hesych. ο

Forte Σουγδιανή. " Lex. Reg. Ms. rectius σούσινον μύρον , το εκ κρίνων

* 48. Σολία ] όνομα πόλεως. Suidas. Pro σω. κατεσκευασμένον. Vide Athenaeum XV, 689. D .

λεία, σωλαία apud Cangitum v. Σωλέας. . 57. Σολοικίζειν ] K . haec tantum: σολ. ου μ ,

49. Σοποευτϊτις θεα ] Α . Σοποεντίτης. Sic το κατα λόγον. ώς φησι Ζήνων. Vide supra σολοί

etiam Phauoriuus. Videant de hoc monstro κια ενδύματα. - .

1 acutiores, , , 58. Σοφιστoμανoύσιν] Gregor . Νaz. in Laud.

* , 5ο. βουνώδες] Ab Ηesych. tantum χαύνον. Basil. Μ . Οrat. ΧΧ. σοφιστoμανoύσιν 'Αθήνησι των

Illud suspectum . Conf. Suidam . • νέων οι πλείστοι και αφρονέστεροι. Νon dubilo, quin
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Το Σ μετα του Π .

('Αρσενικόν.)

Σπάδων. ο ευνούχος, παρά το σπάσθαι τι μέρος

αυτού. και σπαδωνισμός και ευνουχισμός.

Σπεκιώσος. όνομα κύριον.

Σπερμολόγος, και τα σπέρματα συλλέγων..

Σπεκουλάτωρ. δ δημιος. ”

Σπερχειός. όνομα ποταμού .

Σπένδις. κύριον. και κλίνεται Σπένδιος.

Σπεράτος, κύριον. "

Σπευριευς και Σπατίνος, κύρια. .

Σπινθήρ. λαμπηδών. [οον σπορεύς τις ών του

θέροντος πυρός. πεποίητα τον του πατρός

έχων λόγον , παρα το σπείρα .]

Σπίλος. ρύπος , μολυσμός.

Σπλήν. από του εις αυτόν επισπάσθω τα φαυ-

λισθέντα των υγρών.

*Σπαρτίον.63 το σχοινίον. και κλήρος. και στέρ-

γει σπάρτα , ηνπερ έλαχε. *

Σπόγγος. δια το αποσπαν τα υγρά.

Σπυριδωνάκης. * κύριον.

Σπόκιλλος. Ο κύριον.

+ Σπωρος. όνομα κύριον.1
που

Σπηλυξ. 7 το σπήλαιον. και κλίνεται σπήλυκος.

Σπάδων.18 το σπάσμα. του Ψελλού · σπάσονα και

δε τα σπάσματα, πάθος δέ τι χιόνην.

( Θηλυκόν.)

Σπάθη.7° το υφαντικών εργαλείον. παρα το κα

τασπαν την κρόκην.

Σπείρα, η σύναξις, πλήθος στρατευμάτων. "

Τέστι δε και σύνταγμα διακοσίων ανδρών.

Σπείσις. 72 η σπονδή ή η θυσία.

Σπήλυγγες. ” τα βεβρωμένα των πετρών. παρα
το σπαν.

Σπιλάδες, αι ύφαλοι πέτραι . οον αποσπάδες. ή
ότι το κατ' αυτας μέρος μελαίνετα.74

Σποδια και σποδός, η στακτή.78 παρά το σβέων,

οβέσω, σβεδος και σποδός. η αμαυρoύσα την

φλόγα.

Σπονδάς,

ad hanc locum respexerit. Neque obstat ex- dur, ut distinguatur ab eunucho. Citatur haec

plicatio , Vidc quae apud Gregor. sequuntur. glossa ad Hesych . v . orádwa.

59. Σπεκουλάτωρ. και δημιου] Sic Reg. Cod. 69. σπάσονα ] K . σπάδονες. Leg. σπάσονας.

2062 . apud Cangium, Suppl. λέγει ο Ιπποκράτης , cuius voces studiose

6ο. Σπευριεύς] Α . Σπωριεύς. Κ . Σπειριεύς. collegit Psellus. Vide Foes. Oecon . Hippocr .

6ι. θέροντος ] Κ . σθέροντος. Vid. Εtymol. 1 . ν . Quamquam de v . χιόνη [ Α . χυόνη] nihil

not. sequ. mihi constat. Si vera est lectio , pallorem ni

62. πατρός έχων λόγον] Εtymol. 724, 9. sic : veum denotare videtur. Sed scribendum po

παρα το σπείραι πεποίηται, τον του πυρός έχων λό- 1ius χιώνη. Videant alii. Conf. infra v. στροφέα.

γον , οίον σπορεύς τις ών του θέροντος πυρός. Vide 7ο. Σπάθη] Conf. Polluc. Χ , 36. et Ηe

igitur , an apud Nostrum pro πατρός scribendum sych. v . σπαθατόν. Ειymol. 722 , 32.

sit πυρός. 71. Σπείρα - στρατευμάτων ] Rcl. des. A

G3. Σπαρτίον ] Deest haec glossa etiam a , Cod. K . Conf. Hesych. et Suidam.

Cod. κ . Forte caput glossae excidit : σπάρτη. 72 . Σπείσις] Α . σπήσεις.

Vide not. sequ. 3 . Σπήλυγγες ] Α . σπήλιγγες. Vide supra

* 64 . και κλήρος. και στέργει σπάρτα ] Sine σπήλυξ. Schol. Apollon. II, V. 57ο. Εtymolog.

dubio legendum Erdgeny . Alludit eniin , qui ita 724 , 1.

dixit, ad prouerbiuum elegantissimum: “ Ην έλαχες . 74. Σπιλάδες - μελαίνεται ] Sic etiam Ειy

Σπάρτην , ταύτην κόσμει , vel , ut Cicero ad Attic. molog. 1. C. Sed suspectam lectionem habeo.

IV, 6. Σπάρτην ελαχες " ταύτην κόσμει. Ιbi vero Schol . Odyss . ε , ν . 405. σπιλάδες α κεκοίλωμέ.

int. urbs Σπάρτη. Εuripid. apud Stobaeum: Σπάρ- ναι πέτρα υπό της πλήξεως των κυμάτων . Resti

την έλαχες• κείνην κόσμει. Τας δε Μυκήνας ημείς fuerem igitur Nostro et Εtymologo κοιλαίνεται.

ιδία. Vide Erasmunι in Adag. Vid. infra ν . (Apollon. Lex . Ηom. πεπιλημέναι : απειλημμένας

σπέρκει. Phot. ct. Suidas.] Εustath. 1468, 28, από του σπι.

65. Σπυριδωνάκης] Α . Σπυρηδονάκης. λούσθαι τη άχνη. Αlii aliter. Vid. Sallier . ad

66. Σπόκιλλος] D . Σπώκιλλος. Thom. Mag. V . σπιλάς.

67. Σπήλυξ ] Α. σπήλιξ - σπήλικος. Μa 5. Σποδια - η στακτή ] Dicitur σποδια

lim σπήλυγξ, σπήλυγγος. Vide statim post σπή στακτή , ut κονία στακτή. Sed σποδια per se non

λυγγες. dici potest στακτή. Conf. Etymolog. 724 , 22.

68. Σπάδων] Αι σπάδος. Scrib. οξυτόνως, σπα. Vide tamen Cangium in gloss. V , στακτή.

76. Σπώ.
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Σπονδάς, συνθήκες. όρκια. ή θυσίας και εκχύ- Σπερχει. ° σπουδάζει, κατεπείγεται, σπεύδει

σεις οίνου. και συστρέφει. ίσως από του περιέχει συμ

1Σπώδιγξ.7" η πληγή.Η
περιέχει και κατα συγκοπην σπέρχει.

(Ουδέτερον.) Σπερμαίνω, γεννώ.

+ Σπέκιον.77 είδος ιματίου. Σπένδω, αναιρω. ως το · εγω δε ήδη σπένδομα . "

Σπέος. 78 το σπήλαιον : αφώτιστον το οίκημα. [ ''παρα το σπείω σπένδω. παράγωγον κω ου

παρα την σβέσιν του φωτός · οίον σβέος τι δν πλεονασμός. ώςπερ κυλίω κυλίνδω, και αμείρω

και σπέος το πολυ γαρ του φωτος εστέρητα : αμέρδω.]

τροπή του β εις π . [ ως παρά το σβέω, σβέσω, Σπένδεται. θύεται. Φύετα , 3 φιλιούτα.

σβεδος και σποδός. και σπες το σπήλαιον , ” και Σπένθομαι. φιλιουμαι .

σπείον 8ο το σπήλαιον , και σπηι:8: τω σπηλαίων.] Σπένδοντος, προσφέροντος πίστιν ή σπονδήν. έστι

Σπέκλον, η ύαλος.8: δε και το φιλιούσθαι. σπονδας γαρ εκάλουν τας

Σπάργανον, παρά το σπαράσσω, σπαράγανον και επί των πολεμίων συμβιβάσεις.

σπαργανον, Σπειρόμενος σίτος. μικρόν, σπειρώμενος δε φις,

Σπείρημα. 3 το του όφεως ελιγμα. παρά το ό εστιν εντυλισσόμενος , μέγα.

σπειρω, το ειλίσσω. σπείρημα και τα μάτια, * Σπείρω. " παρά το σπω· μα γαρ καταβληθή.

παρά το ένσπείρεσθαι και συστρέφεσθω αυ ναι την σποραν, σπαται υπο της γης το χωρη

τους. και σπείρον το ιμάτιον. σαν εις αυτήν. ωσαύτως και επί των θηλειών.

Σπωλήτιον.85 τόπος. Σπείσω. θύσω. 95

(“ Ρήμα. ) Σπείσα. παρα το σπίσαι * ό έστι ποτίσαι την

Σπανίζεται.86 λείπεται , υστερείται . γην τω οίνω.

Σπασάμενος. 87 ελκύσας. Σπληνιωντες. . . . . .

88 το σπαταλαν. και παρά τους δήτορ - Σπώμενος. συντριβόμενος. 27

σι σπαθαν το αφειδώς αναλίσκειν. Σπένδoμαι. αποθνήσκω. θυσίαν μέλλω και σπον

Σπαίρω.89 ψυχορραγω. δην έμαυτον προσφέρειν Xριστω. ο 'Απόστο

Σπαθαν. το σπάσω "

6. Σπώδιγξ] Pro σμώδιγξ , ut videtur. 88. Σπαθαν] Α . σπαθής – σπαταλης. Leg.

77. Σπέκιον] Vox prorsus ignota. Suidae σπαθας ex Aristoph. Νub. ν . 55. ubi vid. Schol .

Σπέληξ est γυναικείον ιμάτιον. An latest σπείρον, quem Noster exscripsit. Conf. Suidam.

quod sequitur in σπείρημα. 89. Σπαίρω ] . Conf. Hesych. apud quem

78 . Enéos ] Etymol. 723, 9. easdem nugas perperam lcgitur fugaywyū E Nosiro Phauo

tradit. Eat a σπέω, ruptura terrae. D . tantum rinus.

usque ad εστέρηται. . 90. Σπέρκει ] Non minus inepte Etymol.

79. σπες το σπήλαιον] Leg. σπέος. Εtymol. 723 , 22.
σβέω, σβέος και σπέος. Conf . supra σποδιά. 91. εγω δε ήδη σπένδομαι] εγώ γαρ - 2. Τim.

8ο. σπείον] Sic etiarm Hesych. Malim ta- IV , 6 .

inen σπείος. Οdyss. ε , ν . 194. al . 92. παρα το σπείω ] Des. etiam a Cod. Κ .

8ι. σπή ] liad. ω , ν . 83. al. Vid. Ειymol. 723 , 5 .

82. ύαλος] Α . ύελλος. 93. φύεται ] Deest a Cod. K . Corrigitur:

83. Σπείρημα] Εtymol. 123 , 35. Suidas sequenti φιλιούται .

ν . σπείραι . 94 . Σπείρω] Philoxenum appellat Εtymol.

84. σπείρημα – μάτια ] Imo potius σπεί- T23 , 5ο.

ρα , μt Εtymol. 1 . C. Conf. Eustath. 1536 , 56. 95. Σπείσω. θύσω] In Cod. A . praeced. glos

Odyss, B , v. 102. al. sae adhaerebat σπίζω. θήσω.

85. Σπωλήτιον] Α . Σπολίτιον. 96. Σπείσαι – σπίσαι ] D . K . bis σπείσαι.

86. Σπανίζεσαι ] Ιob. XIV, 11. χρόνω γαρ A . bis σπίσαι. Εtymol. 723 , 53. πίσω ex Oro.

σπανίζεται θάλασσα. Σπείσαι Odyss. γ, V. 47.

87. Σπασάμενος ] Iliad. π , ν. 43. Ηuc et- 47. συντριβόμενος ] Scilicet de calamitati.

iam Hesych. respicit. An Marc . XIV , 47. ? bus orcón nonnunquam dicitur.

Τom. Ιμ. Nnnnn
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λος: 28 αλλ' ει και σπένδομαι επί τη θυσία και Στατήρ. το νόμισμα, παρά το ίστημι , στήσω,

τη λειτουργία. στατήρ. οι δε αρχαίοι επί του δανείζειν. ° οβο.

Σπειρηδόν, περιπεπλεγμένως. λοστώτας ' ούν οι 'Αττικοί τους ολίγα δανείζου

Σποράδην. εσπαρμένως. τας έλεγον υπερβολικως. ο γαρ στατήρ επε

νοήθη τω βίω προς δανεισμού και απόδοσιν. και

Το Σ μετα τού Τ.
στατήρες οι χρεώσται.8

* Στατήρα. τινές νομίζουσι λίθον πολύτιμον

, ('Αρσενικόν.) ευρισκόμενον κατα Συρίαν, οι δε εξάγιον τέταρ

Σταθμός. το σταθμίζον. το σταθμιζόμενον, και τον νομίσματος.*

μάνδρα των προβάτων. σταθμος κατα Ηρόδο. Σταυρος Χριστου° εστι πέρας επιδόσεως και

τον και Ξενοφώντα μίλια εικοσιοκτώ ήμισυ. ” κοπη αμαρτιών. σταυρούς έλεγον " οι παλαιοί

και σταθμοί αντί του παραστάδες.199 ορθά ξύλα παρά την στάσιν , άπερ έξωθεν πε.

Σταλαγμός.' έστι στω, ού παράγωγον στάσω, ο ριτίθεται ταϊς αυλαίς προς το μη στενοχωρεί

μέλλων στάξω. ως Φράζω Φραγμος, ούτω στα. σθα τα ζωα εν τοις συφεοίς. και ο παρ' ημίν

ζω σταλαγμός κατά πλεονασμός της συλλαβης. δε σταυρος παρά την στάσιν και το εύρος, οίον

εκ δε του στάσσω γίνεται κατα πλεονασμόν ο μήκος και πλάτος έχων.

της αλ συλλαβης σταλάσσω. Σταθηρός. Ισχυρός.

Στάληξ.: ο σταλαγμός. στάλιξ δε, ο σκόλοψ, Σταίτιος. " άρτος εξ αλεύρου. και σταιήτιος,

ιωτα. και σταιήτης, * και σταιτίτης.

Στατώριος. ο σκολιός . Στεναγμός, παρά το στενάζω: τουτο παρά το

Σταμίνες, τα καταστρώματα της νηός. εφ' ών στενάχω και τούτο παρα το στένω.]

ιστάμεθα. Αρίσταρχος δε ορθά ξύλα λέγει Στερεός. * το στερος του στερεός έστι συγκοπή.

στήμoσιν έoικότα . στερος και πλεονασμό του ο στερβός. εμοί δε

98. ο Απόστολος] Philipp. 1 , 17. Vide 8. στατήρες οι χρεώστας] Laudat Εtymol.

Wetsten. ad h. 1. Explicatio est Theodoreti et versum Epiclarimi : πολλοι στατήρες , αποδοται δε

Oecumen . Vid. Suicerum . ουδ ' αν είς.

99. είκοσιοκτώ ήμισυ] Sic D . Α . ήμισυ omit- 9. Στατήρα ] Deest ctiam a Cod. K . Per

tit. K . 2015 . Vide quae supra notauimus v. tinet inepta interprelatio ad Matth . XXVII, 27.

Παρασάγγας.
10. Σταυρος Χριστου ] Obscuriora sunt , si

* 100. παραστάδες ] Sic reposui e Cod. D .
Di modo sana.

παραστάτιδες Α . Κ . Vide Ειymol. 724, 11. Pro

postibus saepius apud Homerum , v . c . Odyss.
11. σταυρούς έλεγον] Ειymol. 725, 27. Conf.

η , ν . 89. κ , v. 62. .
Schol. ad Odyss. ž , v. 11. Eustath . 689 , 47.

1. Σταλαγμός ] Εtymol. 724, 5ι.
1748 , 5ο.

2 . Στάληξ ] Addendum Lexicis , praeter 12. Σταίτιος] Lex. Reg. Ms. laud. ad Ηe

Phauorinum. σταλάζω, στάλαξ, στάληξ. sych. v . στατίας" Στατιος, και σταιήτιος , άρτος, και

3 . Στατωριος7 Gloss. MSS. Cod. Reg. Bo6, εξ αλεύρου. Tertia , quam noster habet formam,

ap . Cangium . deest ctiam a Cod. K . neque improbanda vide

4 . Eteniyes] Eadem ex Oro Etymol. 224 . tur , si sanum est OTELÝTIOS , de quo tamen du

55. Conf. Eustath. 1533 , 24 . et Schol. Odyss. bilo. Imo legendum σταιτηϊος et σταιτίνη. Utrum

ε , ν . 252. que Hesychius'agnoscit. Et fidem facit Phauo

5. Στατήρ] Εtymol. 725 , 11.

6 . δανείζειν ] Supple το στήσασθαι έλεγαν. habuerit, liaec tamen habet : Σταίτιος άρτος και εξ

Sic Iliad . κ , ν . 35ο. ω , ν. 232. Ηinc αποστή- αλεύρου και σταιήτινος και σταιτίτης. ,

σωνται Iliad. ν , ν . 745. Vid. Eustath. 937, 16. 13. τούτο παρα το στενάχω] Non habet haec

1479 , 29. Etymol. 725 , 52. Malim τούτο π. τ. στένω , εκ

7. οβολοστάτες] Vide Ηarpocrat. [queim Sui- τούτου και το στενάχω. .

das expilauit et Salmas. de Usuris p . 582 . 583. 14. Στερεός] Deest h . gl . a Cod. K . Fa

Aristoph. Nub. 1154 . dem tradit Etymol. 726 , 15. sine Ori nomine.
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δοκεί μάλλον το στερεός από του στερρος είνα, Στοχασμός, παρά το στείχω στοχάζω. στοχα

κατα πλεονασμόν του ε . τα γαρ εις ναι απα- σμος δε λέγεται και στοχάζειν , το προς ευ

ρέμφατα ποιεί εις ρος ονόματα ισοσύλλαβα. θείαν οδον τον λογισμόν απευθύνειν.

οίον μυηνα μυαρός διήνα, διερός: λυπηνα Στόμαχος. " δι' ου καταπίνομεν την υγραν και

ρυπαρός : στηθηναι σταθερός στηναι στερος, ξηραν τροφήν. ήτοι στόμα έστι των χεομένων,

και πλεονασμα του ρ στερρος , και του επά- ή ότι τα από του στόματος εις τούτον χείται.

λιν στερεός. ούτως Ωρος ο Μιλήσιος περί πα- ή σιτόμαχος , και τους σιτίοις μαχόμενος · θλί.

θους . βουσι γαρ αυτόν. ή ο θλίβων έμπαλιν ταύτα.

Στελεος και στειλειός. ” το αξινοκρίτημα. Στρατόνικος Στράτων, Στράτωνος, ονόματα

Στεντόρειος λόγος φωνητικός.1° από τινος Στέν- κύρια. .

τορος ονομαζομένου , δς μεγαλοφωνότατος Στρατός το συνεστραμμένον πλήθος των πολε.

υπηρχε. μούντων. παρα το στρέφω, ένθεν έστραπτα ,

Στήμων. το στημόνιον. παρά το στω, στήσω, στραπτος και στρατός.

στήμων. ως φιλώ, φιλήσω, Φιλήμων. + Στρόβιλος, είδος ορχήσεως.Η

Στίχος, η επίστιχος ταξις. Στρόφος. στρέμμα, πλέγμα. Η

Στικτέος, καρτερικός. " από του στίζω, το μα- Στρυφνός, ο στύφων. 23και τον οίνον έπινε τον

στίζω. - στρυφνόν. και βοτάνη τις.

Στιγματίας, ο οικέτης. ως στιζόμενος και μια- Στριφνός. * έσφιγμένος στερεός. παρα το στρύ

στιζόμενος, oια αχρήσιμος. . Φω, στρυφνος και στριφνός.

Στόλος. και κυρίως αποστέλλειν εστι το δια νηος Στρόβιλος, ο άνεμος. Στρόβηλος δε η νησος, η.

εκπέμπειν. όθεν και στόλος και πολλών νηών [παρά το στρέφω, στρόφιλος και στρόβιλος.

απόπλους. Στόλος δε όνομα πόλεως , μέγα. Στρουθός.14 παρα το μετά οίστρου θέειν.

Στολυξώδης. ” μικρολόγος. Στρυμών. " όνομα κύριον. και ποταμος Στρυμων, .

Στόνυξή το είς οξύ λήγον. και κλίνεται στό- και κλίνεται Στρυμόνος.

νυχος. Στρωβες. έθνος.

Nnnnn 2

στις κυρίως
αποστέλλει και πολλών νηων

Στρουθος. παρά τομ

α ποταμός Στρυμών,

κά, δε
πάντα των ονύχων- ol. 23, 2018

15. Στελεός και στειλειος ] Sic Lex. Reg.

Ms. cinendatur ad Ηesychium pro στειλιός. Α .

στηλειός. Κ . στεελιός. Ηesych. στελεόν · ουδετέρως.

στειλειον περικαλλές Odyss. ε , ν . 236. Vid. Eu-

stalli. 1531 , 35. 3η. 1915, 37. Εtymol. 225, 49.

Στελεός , το του πελέκεως ξύλον. Carent auctori-

tate τα αρσενικά.

16. φωνητικός] Rel. des, a Cod. κ . Conf.

Eustatli. 6o7, 27.

ρον, cui frons Yugosior stola. Sed nihil statuo ;

quamquant vox illa emendanda est.

* 20. Στόνυξ ] Schol. Apollon. IV , 1679. στό

νυξ έστι κυρίως το άκρον του δόρατος καταχρηστι.

κως δε παν το είς οξυ λήγον. Sed Ηesych. στόνυ .

χες , τα άκρα των ονύχων. Vide ibi not.

21. Στόμαχος] Ειymol. 728, 22.

22. Στρατός] Uberius Etymol. 728, 4ο.

17. Στικτέος. καρτερικός ] Sinc dubio legen -

dum καταπληκτικός. Ιnfia : στίγματα: αι πληγα .

18. Στόλος] Εtymol. 128 , 13.

19. Στολυξώδης] Sic etiam Hesychius , ea-

dem interpretatione, et Phauorinus. Vossius

conferre suadet Tórus et Ezórvž, quod etiam apud

Hesychium illud excipit. Tómuž non conuenit

expositioni. Melius placet a στόνυξ legere στo.

νυξ. Denotare enim posset στονυχώδης honminem,

qui acuto ungue omnia notat et εξονυχίζει, dif-

ficilem, morosum, qui exactius et accuratius,

quam par est , omnia cxclulit. Neque alienum

est , quod milii in mentem venit , στολιδώδης,

quod denolaret hominem morosam, μεμψίμοι-

23. και τον οίνον έπινε ] έπινον Α . Conf.

Suidam, qui alium locuum ex Aristophane ha

Det, ut jam obseruatuerat H . Steph. Sed βοτάνη,

κατ' εξοχήν στρυφνός dicta, mihi prorsus igno

ta est.

24. Στριφνός] Vide Etymol. 3ο, 23. Conf.

Ruhnken. ad Timaeuin p . 237. ;

25. Στρόβηλος - νήσος] Αpud Suidam etiam

per i scribitur. Habet ille plura de v. στρό.

βιλος ,

26. Στρουθός ] Vid. Εtymol. 73ο , 3ο.

. 27. Στρυμών ] κ . sic : Στρυμων, Στρυμόνος.

όνομα τόπου και ποταμού. De Strymone, fluuio, .

satis constat , sed regionem sic dici , non me

mini . Dicitur Στρυμονία.
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Στρωτήρ. 1 το πλέγμα , το από των παπύρων Στωμύλος.17 κομψός: πιθανολόγος. ή και μετά

είς σκηνές και καλύβας πεποιημένον. . γέλωτος εμπαίζων τινα και διασύρων.

Στυγητός. μισητός. - Στόρθηξ.18 η επιδορατές.
Στυγνός. κατηφής, λυπηρός. [ ως παρά το έπι- Στροφέα. σπόνδυλου, τον οδοντα λέγει ο Ιππο

θον πιθανος, ούτω στύγω, έστυγον, στυγανός,
κράτης. 2 [ του Ψελλού•] στροφέα δέ γε σπόν

και συγκοπή στυγνός. οι δε παρα την Στύγα
δυλον φησί που τον οδόντα.

φασίν ειρήσθαι. οι γαρ αρχαίοι τα αηδη και

λυπηρά απo των ψυχρών κατονομάζουσι την
. ( Θηλυκόν.) .

γαρ Στύγα, λίμνη έστιν αύτη εν τω άδη, μυ
Σταγών , σταγόνος, παρά το στο δημα, ου

θεύονται “Ελληνες ψυχρότατον έχειν ύδωρ.τα παράγωγου στάζω.

ομοίως και το στυγείν.] ** **Στραγγαλιάς.2° ο μεν Ακύλας διαπλοκάς:

Στύλος.2) ως παρά το πλήθω πληθος, ούτω στω, σκολιότητας δε ο Σύμμαχος " ο δε Θεοδοτίων

στύω , στύσω , στύλος. και χώ , χύσω, χυλος, διεστραμμένα ήρμήνευσεν. *

οξυτόνως: τα γαρ δηματικά ταύτα ονόματα Σταφυλή. " παρά το στάζω και το φίλον. η
αποστάζουσα το φίλον πάσιν ανθρώποις.

Στύραξ. το κάτω του δόρατος τραχήλιον,14 8 Στακτή. το λεπτότατον της σμύρνης.

καταπηγνύειν εις την γην ειώθαμεν. και Θουκυ- Σταχάνη. ” η τρυτάνη Δωρικώς. παρα την στά

δίδης * φησί: στυρακίω ακοντίω αντί του βα- σιν. . .

λάνου χρησάμενος εις τον μοχλόν. ή και καλού. Στεροπή. ” η αστραπή. εγω αστεροπήν οίδα την

μενος σαυρωτήρ. ή ή του δόρατος άρχή , εφ' η αστραπήν · ει μη έστιν αποβολή του α ποιη

στηρίζετα . και στυρακίζειν, το κεντρίζειν, απο τικόν .

του στυρακος. Στερίφη. άγονος : στείρα.

Στρόφος, και της πήρας κρεμαστήρ. παρά το Στερικόπεπλος. * η μικρον πέπλον και ιμάτιον

εστράφθαι . και πάν το στρεφόμενον. έχουσα.

διαφόρως τονίζετε

21. Στρωτής] Εtymol. 731 , 7. 3ο. Στραγγαλιάς] Decst etiam a Cod. Κ .

22. Στυγνός] Ειymol. 31, 15. Non male Respicit Psalm. CΧΧΙV , 5, τους δε έκκλίνοντας

a nostro redditur κατηφής , ut tristis dicitur, εις τας στραγγαλιας απάξει. Occurrit elian Ies.

qui trisles facit. LVIII , 6 . optiine restitulum a Bosio Amos. IX ,

23. Στύλος] Εtymol. 731, 37. 6 . pro επαγγελίαν . Recurrit infia post στρατιά .

24. Στύραξ - τραχήλιον] Rel. des. a Cod. 31. Σταφυλή) Alia sed non meliora Ely

κ . Vid. Ειymol. 32, 1 . Ηarpocrat. Ammon. unol. 725 , 32. Conf. 743 , 10.

et Ruhnken. ad Timacum . 32. Σταχάνη] Conf. Suidain h. v. et τρυ

25. και Θουκυδίδης] Lib. Ι . c. 4 . Leg. και τάνη, item Proeliograplios . σταχάνης δικαιότερος.

στυρακίω ακοντίου - ες τον μ . Vide ibi Schol. 33. Στερoπή ] Paulo obscurius dixit. Conf.

et Interpretes. • Ειymol . 158, 41.

26. Στρόφος. και της πήρας Odyss. 9, τ . 438. 34. Στερικόπεπλος] Suidas: στερίφοπλος, και

Ρ . ν . 198. μικρός πέπλος. Εx interpretatione Nostri ube

27. Στωμύλος] Α . Στωμύλος. Vide Hesych. riori firmatur H . Steplh. ct Κusteri cumendatio

et Suidam. In marg. Cod. K . haec adscripla : στεριφόπεπλος. Quamquam canm valde viluperat

ή και ημέρα και ηδυνούση φωνή λαλών. Toup. Einend . Ill , 194. jubens retinerc otepia

28, Στόρθηξ] Scrib. Στόρθυγξ vel Στόρθιξ. φοπλος et pro μικρός πέπλος [ illi μικρόπεπλος ]

otógons habet eliam Psellus ad Ilesych . laud. ioxupérethos. Sed Noster manifesto docet, seri

, ν . στόρθη. Ε Psello noster. Sed στόρθηξ caret ptun fuisse στεριφόπεπλος . Displicet tainen nilli

testimonio. στόρθυγξ scribitur apud Suidam. Αt quoque interprelatio , etmalin otEpeómethos, vel

que sic plerumque Lycophr. 492. [al. στόρθιξ.] πυκνόπεπλος. Εrolianus: στερίφνους " πυκνούς. Sui

6ι. 865. das : στερίφοις " πυκνούς. Esset igitur στερικόπεπλος

29. Ιπποκράτης ] Lib. II. Epid. p. 1οι6. mulier , peplo duriori et solidiori induta. Sic

Conf. Foes. Oecon. Hippocr. ν. σπόνδυλος. apud Clem . Alex. Paedag. III. c. 11.. p . 286.
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Στείρα. και η στερουμένη του τίκτειν. ή η του κυή ανυπόκριτος " ενυπόκριτος » υποδιαστολή. δια

σαι στάσιν έχουσα. παρα το στο στείω. ως σω Φέρει δε στιγμή της υποδιαστολής , ότι η μεν

σείω. και εκείθεν στεία και στείρα. στιγμή μόνην την φωνήν διίστησιν , η δε υπο.
Στίβος. 10 η οδός. από του στίβω, το περιπατω. διαστολή με την φωνήν και την διάνοιαν. στι

Στιβή, βοτάνη.37 γμή δε παρα το στίζω, σιγή ή στιγη , και

Στιβας, παρά το στοιβάζω. 38 t και στιβασι πλεονασμα του μ στιγμή. το δε στίζω παρά το

λαμπροτέραις ανακλιθωμεν ωστίναις τε.1 * λέ- στω , στίζω. ως φοιτώ φοιτίζω. ο δε Φιλόξενος

γεται και η κλίνη.** το εν τη αναγνώσει αναφοράς στάσιν ποιείν.

Στιλπνότης. η λαμπρότης. η λαμπηδών. και Στοργή. φιλία έμμονος, παρά το στέργειν, το

στιλβηδων, στιλβηδόνος. εμμένειν. 13

Στίξ. η τεσσαράκοντα ανδρών στάσις ή τάξις. Στοιβώς, η στρωμνή ή τρυφης θρύψις.14 παρά

Στιγμή. * διανοίας απηρτισμένης σημείον. γίνει το στοιβάζω.

τα δε στιγμή από του στιζω , στίξω, στιγμή . Στοιχείωσις, η πρωτομάθησης και η διατύπωσις

έστησι γαρ την φωνήν. το δε απηρτισμένης αντί και η διάταξις και η οδηγία. ή στοιχείωσί, έστιν

του πεπληρωμένης. στιγμα, δε εισι τρείς · τε. ή εκ διαφόρων συντεθείσα μονοειδής θεωρία.

λεία , μέση και υποστιγμή. και τελεία έστι δια- Στρατια. το πλήθος. και πόλις. και επίθετον

νοίας απηρτισμένης σημείον: μέση δε σημείον Αθηνας. 15 στρατεία δε , η στράτευσις, δί

πνεύματος ένεκεν παραλαμβανόμενον, τουτέστι φθογγον.

χάριν αναπνοίας» υποστιγμή δε εστι σημείον Στραγγαλιάς.16 διαπλοκάς: διεστραμμένας δο

διανοίας μηδέπω απηρτισμένης , αλλ' έτι ενδεού- λιότητας.

σης σημείον. διαφέρει δε στιγμή υποστιγμής Στραγγαλίδες, τα δύολυτα άμματα.

χρόνω" εν μέν γαρ τη στιγμη πολύ το διάστη υμείς γαρ άει στραγγαλίδας εσφίγγετε. "

μα, εν δε τη υποστιγμη παντελώς ολίγον. στι- Στράγξ. η επισχεθείσα δίσις. 18 παρά το στά

γμα δε κατα Νικάνορα1° οκτώ: τελεία : υπερ ζω, στάξω, σταξ, και πλεονασμά του γ και ο

τελεία : ατελής άνω πρώτη άνω δευτέρα στράγξ.

Pott. στερεα εσθης, και μάλιστα η αγναφος απο.

στέγει το θερμόν εν τω σώματι. Sed arbitretur

Lector eruditus. Ceterum de v . até os conf.

Ruhnken . ad Timacun p . 238.

35. Στείρα] Vid. Εtymol. 727, 10. Veritus

Timar us: στερίψαι, στείραι, παρα το στερεαν έχειν

την υστέρων. « t Sclio!. Theocrit. IX , 3. στείρας

καλούνται δια το στερεον είναι το σωμα.

36. Στίβος] Rejiciatur inter αρσενικά. Di-

scrte tamquain αρσενικόν 1otatur a Suida ν . στιβία.

37. Στιβη. βοτάνη] Α . στηβη. Leg. στοιβή.

Dioscor. 1V, 12. Plin. XXI, μ . Theophrast.

Ι. Ρ. VI, 1. .

38. στοιβάζω] Α . στιβάζω. Vid. Ειymol.

727, 38 . Sequens fragmentum in fine inanifc

sto corruptum , nec scio , quomodo emendem .

Postreina des. ctiam a Cod . K .

ctionum doctrinam paulo subtilius excussisset.

Vide Villoison. 1. C. p. 137. et 183. 184. not.

Eustath . 20 , 12. Fabric . Bibl. Graec. Vol. III.

p . 46. sq.

41. μόνην] K . μόνον .

42. παρα το στίξω] Ειymol. 727, 54.

43. στέργειν , το εμμένειν] Vid. infra suo

loco ,

44. τρυφής θρύψις] D . τρυφής. Sed nisi vi

1am hominis intelligit, qui επί στοιβάσι μαλακαίς

cubare solet, nescio quid illa sibi velint.

45. επίθετον 'Αθηνάς] Στρατία, vel Στράτεια,

ut apud Lucian. III. Dial. Merctr. 301.

46. Στραγγαλιάς] Vide supra post σταγών.

39. Eriyun ] Hacc ex aliquo Commenta -

tore in Dionys. Thrac. Grammat. c. IV . V . de-

scripta sunt, ut manifesto apparet e Scholiis

in cius Τέχνην Γραμματ. editis a Villoisono in

Anecdot. p. 138 - 140.

40. Νικάνορα] Celeberrimus grammat. Ale-

xandrinus , OTIY/UCtias appellatus, quod distin -

47. στραγγαλίδας εσφίγγετε] Phrrecratis εν

Avropónous. Suidas. Conf. Polluc. X , 183 .

48. η επισχεθείσα ρύσις) Eandem interpre

talioncm in Lexico suo Vet. reperit H . Ste

phanus cuin loco Menandri: Üdatos of payyo bywy.

Leguntur etiam apud Elymol. 729 , 44. Ple

mins Plaolius: Στρώγγα Μένανδρος Θησαυρώ : ασι

τους επτά μήνας ύδατος στράγγα έχων. Conf. Schol.

Aristoph. Νub. V . 131 . et Ηesych. Nostrum

exscripsit Phauor.
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Στρέβλη: παρά το στρέφω, στρέψω, στρίβλη. γαρ είναι τάδιον, παρά την εν τω δρόμο τα.

ως στήσω, στήλη. και στρεβλον το στραβόν. σιν. ούτως Ωρος ο Μιλήσιος.

ούτως Εύπολις.19 + Στάδιον. ο τόπος του αγώνος. και μέρος τι του

Στροφάλιγξ, η συστροφή. [ ως παρά το λάϊγξ λεγομένου μιλίου· επτα γαρ στάδια και ποιούσι

λάϊγγα, ούτω στρέφω, στρόφος, στρόφιγξ, και μίλιον έν. 57λέγεται στάδιον και το απλώς ίστα .

πλεονασμά του γ και της αλ συλλαβής στρο- σθαι και ακινητίζειν. +

φάλιγξ , και στροφαλίζω.5° στρόφος δε λέγε- Σταθευτόν.358 το μη λίαν οπτόν.

ται και της πήρας κρεμαστηρ, παρά το έστρά- Σταθερόν.52 το μέσον της ημέρας , το μεσημ

φθαι. και παν το στρεφόμενον.] βρινον , ότε ίσταται ο ήλιος " ήττον γαρ δοκεί

( Στροφή. η αστραπή. " + τότε κινείσθα .

Στρόφιγξ. το της θύρας στροφίγγιον. δ και θαι- Στελέχη, οι κλάδοι. και στέλεχος , ο κορμός

ρος λέγεται. - του δένδρου . * ο στέλεγχις. *

ή Στροφίς, η δυναμένη πάντη στρέφεσθαι. Η Στέλγίσματα. " αποξύσματα. στελγίδες γαρ α

+ Στρυφνοτέρα νόησις, ήγουν στερεωτέρα. ” ξύστρα, α του σώματος τας πληγας αποξύου

Στρωμνή. παρα το στορέσω, και σημαίνει το στρώ σα. [ κών προς το γυμνάζεσθαι και παλαίειν

σω, γίνεται στερεμνη, * και συγκοπή στρωμνή. δέη την στελγίδα και την λήκυθον, οίσει δε

Στυξ, Στυγός. λίμνη εν τω άδη κατα “ Ελληνας. ηδέως. ένιοι δε στελεγγίδας γράφoυσι, και στε.

1 Στόλος. πόλις Θράκης.1 .
λεγγιποιος ο χαλκευς και ποιων τας στελεγγί.

Στίβη. ψύχος : πάχνη. [του Ψελλού : σκυτάλη δας. άλλοι στλεγγιδοποιός. ή στελεγγίς το κτέ.

το Φραγέλλιον , στίβη, ψύχος και πάχνη.] νιον. * ]

( Ουδέτερον.) ,
Στέαρ πυρου . * η σεμίδαλις. και στέαρ το πε.

Στάδιον. ο ορθος δρόμος, παρά την στάσιν έστω- πηγμένον λίπος. παρα την στάσιν και πήξιν.

τες γαρ έθεον. οι δε περιττόν το σ · λέγουσι Στέμμα. το προτειλημμένον έριον τω θαλλω.

49. Εύπολις) Totidem verbis Pliatorints.

5ο. ως παρά το λ . - στροφαλίζω] Ηaec des.

a Cod. K . Conf. Etymol. 730 , 50, Occurrit

Iliad. π , ν. 775. φ , V. 5ο3. Odyss. ω , ν. 39.

. 5ι. Στροφή. η αστραπή] Flesych. στροφή:

αστραπαί. Ιdem: στροπή αστραπή. Πάφιοι. Est

igitur στεροπή, στροπη , στροφή. .

59. Σταθερόν] Vid. Schol. Apollon. I , ,

45ο. et Kuster. ad Suidam. ,

6ο. Στελέχη - στέλεχος] Α . στέλεγχος –

στελέγκη. Ρostrema quid sibi velint, nescio.

Desunt etiam a Cod. K . Forte pertinent ad

gloss. sequ.

52. Στρόφιγξ - 9αιρός] Vid. Eustath. 914,

33. Iliad. μ , ν . 459.

53. Στρυφνοτέρα – στερεωτέρα ] Sed hoc

sensu Scribendum potius στριφνοτέρα. Στρυφνός

est enim acerbus, αυστηρός, sed στριφνός, στιφρός,

compactus, firmus, στερεός, πυκνός. Vide Ruhn-

ken , ad Timaeum p. 237.

54. στερεμνή ] στορεμνή Εtymol . 731 , 5.

55. την έν το δρόμο τάσιν ] το - τάσσειν

Etymol. 724 , 36 . sine Ori nomine.

56. επτα γαρ στάδια ] Suidas , qui eaderm

habet : επτα γαρ ήμισυ στάδια . Omissum igitur

apud Nostrum compendium , quod miru deno

tat. Vide supra v . παρασάγγας. .

5η. λέγεται - ακινητίζειν ] Εx Dionis Cass.

L . XXXIX . locum affert Suidas. (cap. 43.]

58. Σταθευτόν ] Vid. Schol. Aeschyl. Prom.

v. 22. Aristoph . Acharn . v . 1040 . Lysistr . v .

376. ct not, ad Hesych .

6ι. Στελγίσματα ] Lycophr. ν. 874. al.

στλεγγίσματα.

62. πληγας ] Εtymol. 725, 48. παλγάς. Η .

Steph. in Lex. suo Vet. πληγάς , cum reliquis

quae apud Nostrum leguntur. Vide eunι Τοια .

ΠΙ. c . 1037, 38.

63 . λήκυθον] Hactenus nostrum exscripsit

Phauorinus. Locus unde depromtus sit , nescio .

Deest cum reliquis usque ad στλεγγιδοποιός και

Cod. K .

64. στελεγγίς το κτένιον ] Schol. Αristoph.

Thesmoph. 553. στλεγγίδες λέγονται το κτένιον , και

και στλεγγίς. leg. στελεγγίς. Conf. eundem ad

Equit. V . 577. ct Polluc. Χ , 62. Schol. Lucian.

Lexiplh . 320.

65. Στέαρ πυρού Conf. Suidam. Respicit

glossa Psalm . CXLVII, 3. Sequens glossa sumta

est ο Sclol. Sophocl. Oed. Tyr . V. 3.
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Στέφος, και στέφανος. Στόμα. από του τέμω, τεμώ, τέτομα, τόμα, και
Στεγανώτερον.36 στερεώτερον. τον στεγανον εμά- στόμα προσθέσει του σ.

λαττεν ουρανόν. Στραγγαλώδες, διεστραμμένον.

Στέρνον. το στηθος. από της στερεότητος. Γέν. Στρατόπεδον. δύο σημαίνει, το στράτευμα και

θεν αι μη τίκτουσαι στείρα λέγονται . και στεί
τοντόπον του στρατεύματος. στρατόπεδον εποίη

ρα η τρόπως. 7
σαν , αντί του σκηνάς.

Στερέμνιον. ισχυρόν δυνατόν.
Στρόφιον. το της γυναικός ενώτιον. ή το στρογ

γύλον ζωνάριον. ' Αριστοφάνης:78
Στέρφος. 8 το δέρμα. παρά την στρυφνότητα και

το στρόφιον ήδη λύομαι.
πυκνότητα. ή παρά το ερέθεις και ερέφειν , ό Στρώοιος. 77 τόπος.

εστι σκεπάζειν το σώμα. [έρεφος και στέρφος. + Στυπος, κορμός » στέαρ.78 +

οι δε παρα το στέφειν, ό εστι σκεπάζειν το σω- + Στυρόν, το μύρον. 79 +

μα , στέφος , και στέρφος πλεονασμού του ρ. ” Στοιχεία. Αθηναίοι μεν τα γράμματα φασίν,

7° στέρφεσιν αλγείοισιν έζωσμένους εξ αυ γραμματικοί δε πυρ, ύδωρ, αέρα, γαίαν, εξ .

χένος.] ων τα σώματα συνίστανται , και εις & αναλύε

Στήθος. " παρά το εστακέναι. διότι έστηκεν ασά . ται .8° ιστέον, ότι τα στοιχεία τριχως ερμηνεύ

λευτον. ή ότι εν αυτώ το ηγεμονικόν έστηκεν. οντα : πόρρω, προσεχή , και προσεχέστατα.

ή ότι δι' αυτου τα σιτία διωθείτα . πόρρω μεν , ωςτο πυρ, η γη, το ύδωρ, και ο

Στηθύνιον. " μέρος τι του στήθους. και το υπο αήρ προσεχή δε, το θερμόν, το ψυχρoν, το

κοριστικόν. ξηρον, και το υγρόν προσεχέστατα δε, το αίμα,

Στειπτόν. το βάσιμον. από του στείβω, το πε το φλέγμα, η ξανθη χολή, και η μέλαινα, άτι.

ριπατώ. να δια την άκραν αυτων οικείωσιν προσεχέστα.

Στίγματα. α πληγαν. τα ονομάζονται. στοιχείον εστι σύστασις ουσίας

Στίμμι. είδος βάμματος. κατ' έναντιότητας εκατέρας. στοιχείων εστιν

Στίφος. 73 το πλήθος. 74 ουσία απλή , κτίσεως τετάρτης μοίρα. και ο

Στίπυον. * το της ελαίας όστούν. 'Απόστολος Παύλος: 8' ουκέτι γινώσκομεν Χρι

66. Στεγανώτερον ] Vide Suidam [ex Epi- Snidas V . στυππείον. Vitiose item H. Steph. Ind.

grammate ] et Ηesychium. Glossam nostrain de- στίπνον. Sed Ειymol. 731, 57. στυπιον, ή στίπυον ·

scripsit Phauorinus. Fragmentum cuius aucto - ridos nivou .

ris sit , nescio. 76. 'Αριστοφάνης ] Lysistr. V. 93o. Conf.

67. otsTos Toomas] Conf. Schol. Iliad. u , Suidam et Schol. Thesinoph . v . 146 . ex quo

ν. 482. ct Ηesychium. depromta sunt quac in fine leguntur ap. Sui

68. Etépos] Rel. des. a Cod . K . Neque dam et male distincta sunt.

habct ερέθειν ante ερέφειν. Tollendum vero. 77 . Στρώφιος] Α . Κ . στράφι.

69. πλεονασμό του ] Ειymol. 726 , 21. 78. Στύπος - στέα ] Ηacc expositio me

7ο. στέρφεσιν αιγείοισιν] Eindermlocuum ante rito mihi suspecta. An pro στέλεχος ?

Oculos habuit Pliatorinus: σαι στέρφεσιν , αίγείοις 79. Στυρόν. το μύρον ] Sine dubio legen

dégu.xrir. Versus vestigia adsunt, scd corrupti, dum : otupuxovoy mógov , c storace conſectum , a

emendandi ex Apollon . Rhod. IV , v . 1348. Dioscor. aliisque commemoratuin .

1. Στηθος ] Conf. Ειymol. 727, 17. 8ο. αναλύεται ] lic in margine Cod. Κ .

72. Στηθύνιον] Κ . στη.θήνιον, perperam. [ Pol hacc scripta sunt: κοινώς μεν στοιχείον εστίν , εξ ου

lux 11 , 162.] Male etiam Etymol. στηθίνιον. τι γίνεται πρώτως και εις αυτό εσχάτως αναλύεται .

3 . Στίφος ] Κ . στίφος. ιδίως δε , εξ ου γίνεται σωμα και εις αυτό αναλύεται .

74. πλήθος] Vide Suidaum. Descripsit is, ut Conf. Ιoh. Darnascen. App. Dial. Ton. Ι. p. 73.

obiter moneam , Schol. Aristoph .Equit. v . 848. ubi Phauorinus , qui hanc quoque glossam habet,

itidem πλήθος συστάσεων. Νeque rat sollicitan- initio melius : γραμματικοί μεν - φιλόσοφοι δε.

dum, inno bene dictum de multitudine βυρσοπώ- 81. Παύλος] 2. Cor. V , 16. ει δε και έγνά

λων, quorunι σύστασιν alcbat Clcon προς πολιτείαν. καμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νύν ουκ έτι γινώ

75. Στίπυον] Ιno στυπιον seu στύππιον , ut σκομεν.
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στον κατά σάρκα. τουτέστιν , ουκέτι εστιν εν δε, η πρόθεσις περισσόν τι δηλοί. ήγουν εκπέμ.

ουσία ρευστη. η απλή δε και άποιος ουσία πάν- πω του προετοιμάσαι και κοσμησα και διευθε.

τη απαθής έστι , εξάπτουσα το εαυτης βούλη- τησα πάντα.

μα εις αγγέλους, εις ψυχάς , εις έτερα νοητα * Στερνιζόμεθα.37 αγαπητως δεχόμεθα. ή αντί

και αθάνατα , εις αισθητα , εις γην, εις ύδωρ, του εγκαρδίως φιλουμεν. στέρνα γαρ τα στή

εις πυρ, εις αέρα , εις ψυχρoν , εις ξηρον, εις θη.**

ότι αν βούλητα . στοιχείον εστί και η πρώτη Στευται.88 υπισχνείται : διαβεβαιούται. [ παρα

και αμερής του ανθρώπου Φωνή: ή Φωνής Ελ. το στηθος. οιονεί εν τοις στήθεσι διανοείτα :

ληνίδος φθόγγος ελάχιστος. διατί, είπεν αμε εκεί γαρ το λογιστικών καθ' "Ομηρον ·

ρής; ότι ου μερίζεται, ας η συλλαβή . παρέπε στηθος δε πλήξας κραδίην ενίπαπε μύ.

τα δε τα στοιχεία τέσσαρα· όνομα, σχήμα,

χαρακτηρ, δύναμις. στοιχείον δε είρηται παρα Στείχω. το εν τάξει πορεύομαι . δια διφθόγγου:

το στοιχω, το εν τάξει πορεύομαι. ανεφάνη γαρ το στοιχείων, εξ ου και αντί
Στυπείον. παρα το τύπτω τυπείον , και πλεονα. στονου.

σμό του σ στυπείον. Στείβω. το περιπατώ. στιβεύω δε 1 . απο του

( Ρήμα.) . στίβος , η οδός.

Σταθεύειν.82 το μη λίαν οπτησα , αλλά πυρί Στείλαι και μεταστείλαι, από του στέλλω.

χλιαναι.
στέλλε δε ψιλόν.

Στέγει.33 υπομένει. Στηλιτεύσας, παραδειγματίσας, από της στήλης.

Στέργει. φιλεί αγαπά. ή εμμένει. 84 Στημονίζω. λεπτύνω.

Στέρεσθαι και στερίσκειν. το αποστερείν. Στίζεται. μαστίζεται.

Στενολεσχει.85 λεπτολογεί.
Στιχίζω. στίχους γράφω.

Στέλλω. 88 το ευτρεπίζω και κοσμω. αποστέλλω Στοιχίζω δε , το περικυκλώ , δίφθογγον .

Στoρέσας.

82. Σταθεύειν] Vide supra σταθευτών. Αld.

Schol. Αristoph. Eccles, v. 127. Hesych. ν. έστα

θευμένος , et Eustath. 1446 , 31.

83. Στέγει] Ad incerti poetae Iocum ref.

Suidas. 1 . Cor . ΧΙΙΙ, 7. η αγάπη πάντα στέγει –

υπομένει. Conf. Elsnerum et Kypkium in Ob-

Seru. ad h. 1 .

84. Στέργει – αγαπά. ή εμμένει ] Suidas:

στέργειν δοτική : εκείνος, oίμαι, δυνάμει στέργειν ηναγ-

κάζετο τούτοις, αιτιατική δέ · ο μεν στέργει την κα-

τω χώραν. Quae si sic intellexit, quasi στέργειν

cum datiuo sit acquiescere aliqua re , εμμένειν ,

cum accusatiuo , amare , quemadmodum video

eius sententiam cepisse Interpretes , falsa sunt.

Verum est enim quiderm , στέργειν, si sit amare,

jungi accusatiuo ; sed sensu altero , ut sit ac

quiescere, aequi bonique consulere , vel cum

accusatiuo , vel cum datiuo , rarius cum exi com

ponitur. Paucos tironum gratia locos afferemus.

Supra v. Σπάρτη Anonymus: στέργει Σπάρτην, ήν.

περ έλαχε. plane at Isocrat. ad Demonic. p . 8 .

στέργε μεν τα παρόντα , ζήτει δε τα βελτίω. sed do

Pace: ου στέργoντας οίς αν έχωμεν, αλλ' αεί του

πλείονος ορεγομένους. Demosth. c. Callicl. p. 1278.

την τύχην στέργειν, et 128ο. στέργω την εμήν του

χην , και τάμαυτού φυλάττειν πειράσωμα . Lysias

Olymp. 913, 6 . ut Plato Hipp. Maj. p . 295 . B .

στέρξω τη έμή τύχη. Eiusdem Demosthenis , ut

obiter moneam , quod non obseruatam Inter

pretibus , locus est apnd Suidam . Legitur c.

Aristocr. 677, 26. ουκ έχων και εκείνος , οίμα , δύ

ναμιν, στέργειν ηναγκάζετο τούτοις. Ηerodot. IX,

17. ούτω δη έστεργον τα παρεόντα . Denique Se

phocl . apud Stobaeum: Στέργειν δε ταμπεσόντα και

ε θέσθα πρέπει Σοφον κυβευτήν. ut idem Ρhi

Ιoctet. 538. εγώ δ' ανάγκη προύμαθον στέργειν κα

κα. et Εuripid. Phoen. 1679. ubi vid. Valcke

nar. Rarius vero cum ini. Demosth. adu . Boeot.

996 , 15. στέργειν επί τούτω, περί δ ' ονόματος ζυ .

γομαχεϊν. Conf. Gataker . ad Antonin. VI , 44.

85. Στενολεσχεϊ] Aristophan. Νub. 319.

Conf. Suidam et Ηesych.

86. Στέλλω] Εtymol. 726, γ.

87. Στερνιζόμεθα] Deest haec glossa etiam

a Cod. Κ . ct Verbum ipsum a Lexicis.

88. Στευται] Iliad . γ, ν . 183. al. Glossarm

non habet κ .

89. ενίπαπε μύθω] Leg. ηνίπαπε. Οdyss. ν,

ν . 17.

90. Στο.
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σωσι

Στoρέσας, υποστρώσας.3° κατακοιμίσας: κατα- ασφαλιζόμενοι. στελλόμενοι [τούτο, ένα μη

πραϋνας.
,, τις υμάς μιμήσητα εν τη αδρότητι ταύτη.

Στοιβάζω, συνάγω.
( Επίβόημα.)

Στοιχίζω. " κυκλώ. πολλα κακά μοι περιεστοί. Στοιχηδόν. κατα τάξιν."

χισας.

Στρηνιών. άτακτεϊν. και στρηνιώντες. παρά το . Το Σ μετα του Υ.

στερείν και αποσπών τας ηνίας. από μεταφο

('Αρσενικόν. )ρας των αλόγων ζώων. και ο Απόστολος 21

Συβότης, ο χοιροβοσκός. .όταν καταστρενιάσωση του Χριστού, γαμεϊν Συγγραφεύς.28' τα εφ' εαυτού γεγονότα συγ
θέλουσι.

γραψάμενος.Στροβούμενος. συστρεφόμενος. στρωφώ δε και Σύγκελλος. αξίωμα.

στροφώμενος, μεγάλα.
Σύγκλυδες.190 γείτονες.

Στροβούντα, συστρέφοντα. ( μεταβάλλοντα. + Συηνίας.' αισχρός : σκαιός: αμαθής.

Στραγεύει. » διαβάλλει. ουκ ευθύς πορεύετα . Συλλήπτωρ. βοηθός: αντιλαμβανόμενος. παρα

Στρατολογώ. το στρατεύω.
το λήβω, το λαμβάνω.

Στρέψασα, και αντί του κλέψασα . πολλούς δη Συμμίας, κύριον.

θυλάκους καταστρέψασα έμούς. *
Συμφυλετων. συγγενών• ομοεθνων. 3

Γεν. 35 συνεστράφησαν. Συμφοιτητήν. * τον συμμαθητήν λέγει ο Σό
Στυφελίξαι. διασεισα ταράξα πατάξαι. λων. συμφιλολόγον δε δεινώς βάρβαρον και

Στελλόμενοι. αντί του περιστελλόμενοι και Αιγύπτιον.

νοτο

99:

90. Στορέσας, υποστρώσας] Οdyss. τ, ν. 599. Εodem sensu 2. Thess. III, 6. Vid . Elsner:

Lectum sternere, κατακοιμίσαι, Iliad. 1, ν. 655. ad h. 1.

656. Ρro καταπραϋναι Odyss. η, ν . 158. έστόρε . 98. Συγγραφεύς ] Vide supra τ . ιστορικός.

σεν μεγακήτεα πόντον. Add. Schol. in Dionys. Thrac. apud Villois.

φι. Στοιχίζω] Vid. Ηarpocrat. et Suidam Τom. ΙΙ. Αnecd. p . 172. not. 1 .

γ . περιστοιχίζεται. In fragmento incerto K . πε.
99. Σύγκελλος] Vide Cangiumin Glossario.

100. Σύγκλυδες] Α . σύγκλειδες. Sed Suidasριεστοίχισαν.

92. ο Απόστολος ] 1. Τim. V , 1. Conf. σύγκλυδες sunt σύμμικτοι, επήλυδες, παρείσακτοι. ut

in loco allato : του ασήμου και σύγκλιδος όχλου.Etymol. 3ο , 17.

Εt apud Ρlutarchum junguntur συγκλύδων και μι
93. Στραγεύει ] Imo potius στραγγεύει. Α .

getwy. Nihil tamen mutem , quum suspicari liστρατεύει. Αristoph. Νub. ν. 131. Iτητέον τι ceat, nostrum hanc glossam petiisse ex loco,

ταύτ' έχων στραγγεύομαι ; αλλ' ουχί κόπτω την θύ
ubi vicinorum colluvies dicebatur cúyxaudes. Siραν : Saepius vero στρατεύομαι et στραγγεύομαι modo sana est haec vox , neque potius , ubi

confunduntur in libris. Optime στραγγεύομαι re

cunque occurrat, mutanda in συνήλιδες, αt Valstitutam Aristophani Acharn . v . 126 . ludic . skenario visum ad Ammon . p . 32 . Conf. Not.

XIX , 8. et al. Vid. Kuster. ad Snidam v .

ad Hesych .στραγγεύει. V . ή δε χελώνης. Male etiam apud

1 . Συηνίας] Scilicet και συηνίας άνθρωπος. ΝonApollon. Lex, Hom. V. στρεύγεσθαι, στρατεύεσθαι dicitur enim και συηνίας. Vide infra συηνία .

legitur pro στραγγεύεσθαι. Conf. Eustath. 1441,

2 . Συμφυλετών ] 1 . Thess. 11 , 14. ταύτα5ο. Αεutissime Valckenar. ad Ammon. p . 130. Σπάζετε από των ιδίων συμφυλετών. Damnatur h . V .

94. καταστρέψασα έμούς] A . D . κάτω στρέ cum similibus ab Herodiano aliisque Gramma

ψασα. Κ . καταστρ. ut etiam Pliatorinus , qui ticis, sed praeter rationem . Legitur apud Iso

Nostrum expilapit . Sed apud hunc pro fuaca crat. in Panatlien. p. 79ο. προκριθέντας υπό των

κους legitur θαλάμους. .
συμφυλετών και των δημοτών. Conf. Wetsten. ad

95. Στρεφεδίνηθεν] Iliad. π , ν. 792. 1. c . et Graeuium ad Lucian . III. Soloec. 562.

96. Στυφελίξαι] iliad. α , ν . 581. Α . στυ 3 . ομοεθνών] K . ομογενών superscr . εθνών.

φελίσαι .

4. Συμφοιτητήν] Eadein glossa exstat apud
• 9 . στελλόμενοι τούτο ] 2. Cor. VΙΙΙ , 20. Phantorinum. Conf. Ρhrynich. et Thom. Meg.

Τom. ΙΙ.
Ooooo

V : 792.
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πολλούνδεσμοι
Συς

Συνασπισμός, η συνάφεια, η βοήθεια. Συρφετός.' άχυρα ή φρύγανα, ή άλλα τινά.
Συναιχμος. και σύμμαχος. [ ώςπερ παρά το ύω υετός, πνίγω πνιγετός,

Σύναιμος, ο αδελφός, και του αυτού αίματος. ούτω σύρω συρετος, και πλεονασμό του και

Συνίστως. και συνεπιστήμων. συρφετός.]

Συνέριθος, ο βοηθός. Συσσιτισμός, η συντροφία, ήτοι το συνέρχεσθαι

Σύνδεσμος.' λέξις συνδέουσα διάνοιαν μετα τά- εις το άριστον. και συσσίτια.

ξεως, και το της ερμηνείας κεχηνος δηλούσα Σύς.” ο χοίρος, παρά το σείω, το ορμώ: ορμη

κεχηνος δε εστι το διακεχωρισμένον. ευρέθη δε τικόν γαρ το ζώον. συς, και αποβολή του σε

ο σύνδεσμος πάντων των του λόγου μερών έσχα- σ. ή παρα το ύεσθα, το βρέχεσθα . ύω, ύσω,

τος , δια το είναι αυτον συνδετικόν πάντων των και γαρ επί τοις ύδασι τέρπεται. και πλεο

του λόγου μερών. παρέπεται δε τω συνδέσμω νασμα του σ συς. [ βραχύ του της γενικής,

τρία είδος , σχημα και τόνος. δεσμος δε συν επειδή τα εις υς περισπώμενα συστέλλουσι το

δέσμου διαφέρει, ότι ο μεν δεσμος εις έν χα- υ επί της γενικής μυς, μυος , δρυς, δρυός, σύς,

ρακτηρίζεται, και δε σύνδεσμος εις πολλά. ° κατα συος , και υς , υός.]

πόσους δε τρόπους διαφέρει ο ήτοι σύνδεσμος Συφεός, η των χοίρων μάνδρα.

του μεν συνδέσμου ; κατα δύο : ότι ο μεν ήτοι Συρμαϊσμός.1° βρωμάτιόν τι εστί δια στέατος

ποιητικός εστιν , ο δε μέν συνήθης και ότι ο και μέλιτος " και έστι προς κάθαρσιν επιτή

μεν ήτοι μέσος παράκειται , ο δε μέν κατ' αρ- δειον . έστι δε και πόμα δι' ύδατος και αλων.

χας τίθεται. και άλλα δε σύνδεσμος αντί του και . ( Θηλυκόν.)

παραλαμβάνετα· οίον, ημέρα μέν έστιν, αλλα * Σύναρσις. ” βοήθεια συγκρότησις. *

τα νέφη ουχ ορώ. εισί δε και σύνδεσμοι παρα- Συβήνη. η δερματίνη αυλοθήκη. * ή η φαρέτρα.

πληρωματικοί , εκ του πλεονάζειν έχοντες τι. Συβαριτική, τρυφηλή. 3 και η τράπεζα ήν συ

να ονομασίαν πολλοί γαρ αύτων κατα πλεο: βαριτική. τρυφηται γαρ οι Συβαρίτα .

νασμον αναπληρoύσι την Φράσιν. οι δε έναν- Σύγκρασις. * ποτέ μεν την ένωσιν δηλοΐ : ποτέ

τιωτικοί σύνδεσμοι δηλουσι το εναντίον τη δυ. δε την σύγχυσιν.

νάμει του πράγματος οιον, ασθενης μέν έγω, Σύγκρισις. ή των πρωτοτύπων επαύξησις. τύποι

συ δε ισχυρος , και όμως ασθενής ών σε τον δε των συγκριτικών τρείς και εις τερος , οδον

ισχυρον έτυψα. οξύτερος , βραδύτερος και ο εις ων καθαρών,

Συντακτήριοι. οι εν εξόδοις των πόλεων επί οίον καλλίων, βελτίων• ο εις σων , οίον κρείσ.

των αρχόντων αποχαιρετισμοί. οίος και ο του σων, ήσσων.

μεγάλου πατρος Γρηγορίου του θεολόγου συν. Συγκοπή, η εκ της μέσης άρσις. οίον κατάκτανε

τακτήριος [ λόγος.] κάκτανε.

μέλι , δε

| «
Σύναρσις ".

βάθουν
κουκούλες

τράπεζα ήν

Θηλυκόν

κρότηση και
ενσυ

SI

5. Σύνδεσμος] Conf. Dionys. Thrac. Gramm.

c . 25. et Moschop. Erotem .

. 6. ο δε σύνδεσμος εις πολλά ] Rel. des. a

Cod . K .

. Συντακτήριοι ] Vide Suicerum in Thes .

Gregorii oratio est XXXII.

8. Συρφετός) Ειymolog. 736, 35. Hesiod.

Oper. 6ο6. Χόρτον δ' έσκομίσαι και συρφετόν. Schol.

συναγωγήν των φύλλων και του αχύρου . Conf. Suid.

et Hesych .

9. Σύς] Εtymol. 36, 40.

11 . Συναρσις] Deest etiam a Cod. K . Non

inepte noster dicit συγκρότησιν , quasi concentum.

αρμονίαν dicit Ηesych.

12. αυλοθήκη] A . βελοθήκη. Τotidem ver

bis Etymol. 32 , 25. Ρlura vide ad Ηesych.

Suidam et H . Steph . Tom . III. c . 1147. Pro

φαρέτρα apud Αristoph. Tliesmoph. 1209. 1228.

pro αυλοθήκη affert Pollux quoque VII, 153.

13. τρυφηλή ] Α . τρυφλή. Εademleguntur

apud Plauorinum . Locus est, nisi fallor , Syn
esii . ,

10. Συρμαϊσμός ] Α . συρματισμός. Conf. He

sych . Erotian . v . crò ouguaio poñ , Suid . v . Eug.

mala , H . Steph. Ind. et Foes. Oecon. Hipp.

14. Σύγκρασις ] Ηaec observatio spectat

usum illius verbi in doctrina de duabus nata

ris Christi. Conf. Phauorinum .

1.Steph. imam sve u rernigmás. Cont
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ο συν

τα

Συζυγία, συνέλευσις και συμφωνία δύο συλλαβών και η διαιρετός ή αδιαιρέτως η συγκεχυμένως η .
εις μίαν συλλαβήν. ή η ακόλουθος δημάτων ούτως.

κλίσεις. Σύνθετος γνώσεις και εστίν η κατ’ αίσθησιν πείρα

Συήνη. όνομα πόλεως.
των αισθητων, ως κατα φύσιν έχουσα ηδονήν

Συηνία . η σκαιότης, η αισχρότης , η αμαθία . δια την γέννησιν και πόνον δια την φθοράν.

Συκή, το δένδρον. παρα το σύν, το ορμώ, [ ή το Συνημοσύνας. ” συνθήκας. ίν ή συνέδρους παρα

σεύω, το ορμώ.]
, την έσιν. *

Συκοφαντία. μέμψις ουκ αληθής. Σύννοια. σύννευσις έννοιών, ή του νου προς τα

Συκομοραία. δένδρον. .
. νοηθέντα σύννευσις. ή νοημάτων σύνοδος. συν

Συλλαβή, συμπλοκή στοιχείων κατάλληλος, υφ'. . νεύσεως δε έργον εστι πάντα τα συντελούντα

ένα τόνον και εν πνεύμα αδιαστάτως άγομέ- ημίν προς τον σκοπόν αρμοδίως.

νη. ή άσημος φωνή , συγκειμένη από φωνήεν. Σύνεσις. λογική διάγνωσις, η κρίσις ορθη περί

τος και άφώνου , ή άφώνου και Φωνήεντος. των υφ' ετέρων λεγομένων, αιρετών ή φευκτων.

Σύμφασισ. 8 δύο ή πλειόνων περί του αυτού πρά- Σύνεσίς έστιν, αφ' ής κρίνομεν καλώς τα υπο άλ.

γματος ομοία λύσις» ήγουν συγκατάθεσις και λων λεγόμενα , περί ών εστίν η Φρόνησις επι

συνομολογία.
τακτική.

Συμμαχίς, πόλις και ναύς.
Συναίνεσις.16 η συμφωνία.

Συναυλία . η συμφωνία .
Συμμορία. ” η πληθύς, ή η συνέλευσις, ή η φα

Συνολκήν. " ήγουν αναληπτικήν ή αναπνευστι
τρία , ή το σύνταγμα. ο δε Δημοσθένης εξή

κήν.

κοντα άνδρας έχειν λέγει την συμμορίων: “Υπε.
πέ- Συνάφεια. η μίξις. παρά την συν πρόθεσιν και

ρίδης δε πεντεκαίδεκα. :

το αφή. η συν δε πρόθεσις το ομού δηλοί.
Συμφυία. ένωσις των συμπεπλεγμένων εις έν

τεπλεγμένων εις έν Σύριγγες.18 οι ποιμενικοί αυλοί. ή σύριγξ το επί
Σύ

σύνθημα ομοφυών.
μηκες και κοίλον. ή σύριγγες αντίθετοι , ότι

Συναλοιφή.1° συνέλευσις και συμφωνία δύο συλ. εξ εναντίας αυταίς η τούτων παράθεσις. επί

λαβών , εις μίαν συλλαβην ένωσις και μεταβο μελισσων τουτο ωρήσεις.

λή. συναλοιφή εστι και η σύγχυσις ή συνίζη- Συρία . 9 η πλησίον της Σινώπης γη έως 'Aπα.

σις· είτουν ειπείν πραγμάτων διαφόρων σύμ- μείας και έτι κάτω. η κειμένη προς τη θαλάσ.

μιξις. ση τη Ποντική τη φερομένη επι Περσίδα και

Συνίζησις. η συνέλευσις . Ινδίαν καλείται Συρία . δια το συρηνω αυτην

Σύνθεσις, ή εξ άλλου και άλλου εις έν ποίησις. υπό κατακλυσμού μερικού γενομένου. ['Ασσυρία

Ooooo 2

15. Συηνία] Vide supra συηνίας. Conf. He 22. Σύνθετος γνώσις] Ηaec unde petita sint,

sych. et Suid . Infra v . ' nvrús et únia . velim scire , nec satis perspicio .

16. Συκομοραία] D . συκομορέα. 23. Συνημοσύνας] liad. , ν . 261.

17. υφ' ένα τόνον] D . τόπον. 24. ν ή συνέδρους - έσιν] Ηaec pertinent

18. Σύμφασις] A . Sed D . K. σύμφρασις. ad Συνήμονας. Εtymol. 735, 29. Συνήμονας ή πκ

Retinai illam lectionem, cui optime conuenit ρα το ήσθαι, αν και συνέδρους, και παρά την έσιν, ίν' και

explicatio , a σύμφημι, συνομολογώ. Quamquam συναγωνιστές. Conf. Schol. Apollon. IV, 121ο.

me non fugit , cúp Quoi de sideribus passim dici 25. Σύννοια. σύννενσις] Α . σύνευσις semper .

sensu longe alio. 26. Συναίνεσις] K . συναισις.

19. Συμμορία ] Vide Ηarpocrationem. 27. Συνολκήν] Lib. Sap. ΧV, 15. ρίνες εις

20. Συναλοιφή ] Ηinc supple Suidam. συνολικής αέρος. Αd hunc locum sine dubio re

21. ή ούτως] Sic omnes . Αut Oscilanter spicit. Conf. Hesychius v . Συνολκή.

haec addidit , quum in libro , unde descripsit, 28. Σύριγγες] Conf. Suidam, qui ex Pisi

alia definitio sequeretur , aut statim sequi de- de σύριγγας των μελισσων commemorat.

bebant, quae nunc leguntur post ourwuosia , . 29. Συρία] Vid. Etymol. 157, 55.
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δε, η εγγύς της Συρίσης° γης ούσα, ήτις έστιν τα, έως έξω διαμένει, αλλα θνήσκει, καθα και

η Σινώπη. παρά το μή σύρεσθα. " λέγουσι δε τα σώματα , ώςπερ και η γη συνίσταται. ποίη

την Σινώπην έχεις έξω επί της θαλάσσης και σον δε πλίνθον εκ γης και ύδατος, και ευχερώς

είναι χερόνησον και ισθμόν.] διαφθείρεται .

Συστατικα επιστολαί. αι εγχειριζόμενα κλη- Σύνεσις. επίληψις των πραγμάτων. ως το σύν

ρικούς ή λαϊκούς άφωρισμένοις, ή αναγνώσταις ες της κραυγής μου. »

εν ετέρα πόλει απιούσι.31

Σύνταξις, δευτέρων και πραγμάτων ένωσις. και το Συστατικών. παραθετικών. ή μη χρήζομεν, ώς
τινες , συστατικών επιστολών προς υμας. "

λαμβάνειν και ποιεϊν τα δέοντα. *

' (Ουδέτερον.)Συνωμοσία. το κατά τινων βουλεύσασθα

αλλήλους όρκους συνδησα , μη αποστήναι του Συβόσιον. το χοιρομάνδριον.

ατόπου βουλεύματος , μέχρις άν τούτο εκτελε. Συγχαρητικόν. το μετα χαράς.

σθείη . 35 Σύγκριμα. το μη παρεμποδίζεσθαι τούτο το δη

Σύνθεσις.36 αρχή διαστάσεως. Ιστέον δε , ως α * μιούργημα υφ' ετέρου , και το άλλο υπ' άλλου,

σύνθετοι φύσεις ως σύνθετοι πεφύκασιν είναι αλλ' εις ενος κόσμου δημιουργίαν συνίστασθα.

και ευδιάλυτοι, ώς φησιν ο μέγας Γρηγόριος, ο γαρ αήρ δια της εν αυτω μανότητος και αραιό

ότι σύνθεσις αρχη διαστάσεως. 38 δια τούτο γούν τητος τας ηλιακας ακτίνας ου παρεμποδίζει, ού.

τα σώματα των ανθρώπων και ζώων εύφθαρτα
δε οι ατμοί της γης , οι συνιστωσι νεφέλας , και

και εύθνητα τυγχάνει, ως εκ των τεσσάρων έτερα τοιαύτα.

στοιχείων συγκείμενα, και οιονεί των στοιχείων Συγγενές. το ουδαμώς διαφέρων του ετέρου ή κα

εναντίως εχόντων προς άλληλα και στασιαζόν. τα βελτίωσιν ή κατα μείωσιν, αλλ' ομοίως έχον.

των . τα δε απλα και ασύνθετα των πραγμά.. ή συγγενές έστι το εκ του αύτου γένους ομο

των ευδιάμονα, και έως της συντελείας κατά τρόπως υπάρχον.

λυτα μένει: οίον ψυχή ανθρώπου, ήλιος, Φως, Συμβεβηκός. και γίνεται και απογίνεται, χωρίς

Φωστήρες , αήρ, ύδατα , πυρ, πνεύμα , και της του υποκειμένου φθοράς. "

πάντα τα απλά και ενιαία και αμιγή και ασύν- Συμβεβηκός. δ το έν τινι μη ως μέρος υπάρ

θετα. όθεν και τα φυτά και τα δένδρα , ως χον, και αδύνατον χωρίς είναι του ενώ έστιν.

δια των τεσσάρων στοιχείων συνιστάμενα, λέ-- ' οιον το λευκόν εν τω σώματι εστίν και ουκ έστι

γω δή γης και ύδατος, ηλίου και αέρος, και μέρος του σώματος, και αδύνατον το λευκών

αυτα ουκ αγήρατα ουδε άφθαρτα ούτε αμάραν-, χωρίς του σώματος είναι .

3ο. Συρίσης] Κ . Συρίσσης. Εtymol. συρείσης.

31. λέγουσι δε] Κ . λέγεται δε Χερσόνησον την

Σινώπης έχειν , εξ ου επί της θαλ. και είναι Χερόν.

και Ισθμόν.

. 32. πόλει απιούσι Α . χώρα. Τotidem ver-

bis describuntur illae epistolae a Zonara ad Can .

XI. Concil. Chalcedon . Conf. Suicerum . Vid.

infra συστατικών.

33. Σύνταξις. δευτέρων] Α . ετέρων. Suidas

δύο πραγμάτων. Forte igitur apud Nostrum δύο

ετέρων.

34. το λαμβάνειν - δέοντα ] Addit Suidas :

τους στρατευομένους, et affert exempla , ubi de

stipendiis militum. Sed uterque emendandus..

Legendum enim sine distinctione: Σύνταξις δύο

ετέρων πραγμάτων ένωσις και του [pro τo] λαμβά

νειν και ποιεϊν τα δέοντα . Uterque ante oculos

babuit Harpocrationem , qui postquam dixit :

Σύνταξις αντί του συντεταγμένη οίκησις, addit: Δη

μοσθένης Φιλιππικούς και μίαν συνταξιν είναι την

αυτήν του τε λαμβάνειν και του ποιεϊν τα δέοντα .

Leguntur haec in Olynth. I. 14, 27. Fugit hoc

Kusterum..

35. εκτελεσθείη] D . εκτελεσθή.

36. Σύνθεσις ] Conf. supra post συνίζησις.

37. Γρηγόριος] Οrat. ΧΧΧΙν. σύνθεσις γαρ

αρχη μάχης" μάχη δε διαστάσεως · η δε λύσεως.

Hunc locum sine dubio respexit.

38. δια τούτο γούν] Ηaec leguntur in li

bello de Definit. Opp. Athanas. Τom. ΙΙ. p . 25ο.

39. σύνες της κραυγής μου] Psalm. V , 1.

40. προς υμάς] 2 . Cor . XIII , 1 . Conf. Su

pra συστατικα .

41 . φθοράς] Conf. Suidam.

• 42. Συμβεβηκός] Conf. Ιoh. Damasc. Dia

Icct. c. IV .
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Συμβεβηκός εστιν, ο ούτε γένος , ούτε είδος, των αι αρχαι πταίoυσι. και δηλον ημίν εστι

ούτε διαφορα , ούτε διον, αει δε εν υποκειμένω τούτο και από της περί του οργάνου και του

εστίν υφιστάμενον. συμβεβηκός έστι τό τε χω- κινούντος Απολλιναρίου του δυσσεβούς χρήσεως

ριστον και αχώριστον» οιον θερμότης, ψυχρό- επειδή γαρ από εμψύχου και αψύχου ήρξατο,

της , λευκότης, μελανότης , η εν ρινι γρυπότης δια τούτο κακως συνεπέρανε.

και η εν οφθαλμώ γλαυκότης. συμβεβηκός έστι Συνωδα. όμοια, σύμφωνα.

το γινόμενον και απογινόμενον· οίον η νηπιότης Σύνθημα. * γνώρισμα, σημείον, Φλέμουλον.

γίνεται και απογίνεται δια τελειότητα η υγεία [ βίνδον.]

ομοίως μεταβάλλεται και η νόσος , και η θερ- Συνηρεφη. σύσκια , 5 ή έστεγασμένα. απο του

μότης και η ψυχρότης και απλώς το παραλ. ερέφω, το σκέπω, το στέγω και κοσμω. .

λαγήναι δυνάμενον συμβεβηκός λέγετα . Συντριμμα . θραυσις. .

Συμβόλαιον. το γραμματείον. και αφ' ου και συμ- Συνέδριον. το δικαστήριον.
βολαιογράφος . Συνεκτικώτατον.18 κεφαλαιωδέστατον. ή προδη

Σύμβολον. συμβαλλόμενον πραγμα πράγματι, λότατον και αληθέστατον.

και εξομοιούμενον κατά τις διαφέρον δε κατα Σύνθετον. το εξ ετεροειδών πραγμάτων συγκεί.

πολλά.
μενον,

Σύμβολον. συγκατάθεσις λογισμού προς τα υφ' Σύντονον. δυνατόν.47

ετέρου τεινόμενα , ή αφ' εαυτου ομολογούμενα. Συνεκφαντικόν.18 το συνεκφαίνον τη τέχνη είτε

όθεν και σύμβολον λέγομεν το πιστεύω εις ένα γραμματικον είτε φιλόσοφον.

• θεόν. σύμβολα νίκης [λέγομεν] και τους κλά- Συνώνυμος, το εν διαφόρους ονόμασι το αυτό δη

δους των ελαιών.
... . λούν. οίον ξίφος, μάχαιρα, φάσγανον, σπάθη. "

Συμπέρασμα, δύο άκρων αρμοδίων προς άλληλα δε 5° όπερ καλείται και πολυώνυμον. *

συνέλευσις" οδον ένα θελόντων ημών δείξαι, ότι Συνώνυμα, ών το το όνομα κοινον και ο κατά

ο άνθρωπος ουσία εστί, ποιωμεν συλλογισμών
τούνομα λόγος της ουσίας και αυτός.

τοιούτον : ο άνθρωπος ζωον εστί το ζωον έμ
τε άνθρωπος και ο βους. και πάλιν συνώνυμος

ψυχον το έμψυχον ουσία : ο άνθρωπος άρα κατηγορία 5' λέγεται , όταν και το όνομα δέχε

ουσία εστίν. ιδού το άνθρωπος ουσία , δύο άκρα του και τον ορισμόν απαραλλάκτως.

εισιν , αλλά και αρμοδίως συνελθόντα. εαν δε

είπωμεν , ότι ο άνθρωπος λευκός έστι , το λευ.* Σύρβον. η οπώρα.52

κον χρώμα εστίν, άνθρωπος χρωμα εστι, του. Σύστημα. πλήθος, συναγωγή. ή το εκ πολλών

το το συμπέρασμα ανάρμοστόν έστιν , επειδή και διαφόρων γινόμενον έν.

από συμβεβηκότος και ουσίας συνεπέρανε, δη- Σύρτις. ” πέλαγος.

λον δε, ότι από των κακιζομένων συμπερασμά- Συστήμιον. * . . . .

43. γραμματείον] 1) . γραμμάτιον, male. Vid. 48. Συνεκφαντικόν] Add. Lexicis.

Hemsterhus. ad Xenoph. Ephes. in Obseru.Misc . 49. Συνώνυμον - σπάθη] Dionys. Thrac.

V , 1 . 17. Gramm . c. XIV . Ioh . Damasc. Dial. c . 32. 33.

44. Σύνθημα] D . σύνθεμα. Conf. Thom. 5ο. άπερ καλείται - πολυώνυμον] Ηaec omis

Mag.
sa in Cod . K .

45. Συνηρεφή. σύσκια] Firmatur hinc quo- . '
. '

que emendalio Ηesychii: συνηρεφές σύσκιον, pro
5ι. συνώνυμος κατηγορία] Α . Κ . συνωνύμως.

cuengés. Quanıquam per se est certissima. Lu Vid . loh . Damasc. Dial. c . 16 .

cian. Ι. Ρhilong. 55 , 5ι. κατ' εμαυτόν εις την 52. Σύρβον. η οπώρα Etacc quid 82018

ύλην απήεις - έπει δ' εν τω συνηρεφεί ήν. II . Gy - int , nescio.

mnas. 898. εκφυγόντες τον ήλιον εν τω συνηρεψεϊ 53. Σύρτις] Importanc inter ουδέτερα. De
53. Σύρτις] Importanc inter

έσμεν .
" est a Cod. Κ .

46. Συνεκτικώτατον] Laudatur e Lex. Reg. 54. Συστήμιον] Leg. σύσσημον , ut Suidas

Ms. ad Ηesych. v. Συνεκτικώτατα. . habct. Occurrit Marc. XIV , 44. Vide ibi In

47 . Σύντονον, δυνατόν] Conf. Hesych. terpretes. Conf. Ilesychium .
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Σύστρεμμα. στασιαστών και πληθος. Συμπαρομαρτήσας, συνακολουθήσας.

Σύφαρ.5* ουχ απλώς το γήρας, αλλ' ως επιγέν. Συμπτύσσει, συγκλείει, από της πτυχός. .

νημα γήρως και της εσχάτης ηλικίας, το κατ . Συμπεριφέρεσθαι. συγκινείσθαι, άγεσθαι.

ερυσσομένον. 57 Συνιέντες. * γνόντες, και συνιείς.

Σύμφυτον. το συμμέτοχον. και ο Απόστολος: 58 Συνιών. 86 ο νοών. και συνιων, και συνελθών.

ει γαρ σύμφυτοι γεγόναμεν [τω ομοιώματα του Συνείμεν. αντί του συνέγνωμεν.

θανάτου αυτού.] Σύνες, νόησον γνώθι.

Σύμμορφον. το ισόμορφον. και ο Απόστολος: Συνήκαν. αντί του συνέγνωσαν.

9 συμμόρφους του υιού αυτού. κατα χάριν δε Συνήκεν. ενόησε.

λέγει συμμόρφους. Συνιζήσαι. συγκαθεσθήνα : συνελθεϊν.

( Ρήμα.) Συναπορρωγότα. 8 συνδιασπασθέντα.

Συγγενειάζω, συγγενιώ δε,6ο το γνησίως έχω, ι. Συνάψω. αρμόσω. .

Συγκαταθέσθαι, ουχί συνθέσθαι χρη λέγειν. Συναίρομαι. ” αντί του συλλαμβάνομαι και συμ

Συγκρίναι. " παραβαλείν. αντιθήναι.1
Σύνθεο.7° επάκουσον.

1 Συγκρίνον. συγχέον. Η

Συηνείν.83 το αμαθώς και σκαιώς και αισχρώς

Συνελόντα φάναι. " συντόμως είπεϊν.

Συνεπόδισας. έσκέλλισας.

αναστρέφεσθαι. Συνερράγησαν. διεκόπησαν.73

Συθείς. * ορμήσας, και σύω, το ορμώ. Συναιρόμενος, συνεργούμενος. 4

- Bonda.

võr ini mtumeonar Psalm . XL, 1. pszápios Lill, 3.

bet, et pluralmaddiEtymol. 730, 57. eadem bi

55. στασιαστών ] D . κ . tantum στασιαστών . 63. Συηνεϊν] Vide supra συηνία. Conf. Sai

Sed Α . στρατιωτών πλήθος ή στασιαστών . Αpud dam, Etymol . 33, 30. et Ruhnken. ad Τim. V.

Suidam olim OTPATIWTūv , sed Kusterus e Cod . únyeis.

restituit στασιαστων. Νοn admisi illud στρατιω- 64. Συθείς ] Sophocl . Oed. Tyr. ν . 446.

των , non tantum ob auctoritatem Codicum, et Oed. Col. V . 119. εκτόπιος συθείς. Schol. απο ξέ.

quod ipse auctor videri poterat correxisse 30 νου τόπου ορμήσας. Εuripid. Alcest. 849. έξ έδρας

ipsum, sed etiam quod plerumque σύστρεμμα συθείς. al.

de coetu hominum seditiosorum et conjurato- 65. Συνιέντες ] Nehem. VΙΙΙ , 5 . συνιείς εις

rum dicitur. 2. Reg. IV , 2 . XV, 12. 4. Reg. πάντα τα έργα αυτών. Psalm. XXXII, 15. LΙΙ, 3.

XV, 3o. Numer. XXXII, 14. σύστρεμμα ανθρώ- 66. Συνιων] Psalm. XL , 1 . μακάριος ο ση.

των αμαρτωλών. Conf. Hesych.

56. Σύφαρ] Εtymol. 3ο , 57. eadem ha- 6η. Συνη καν] Psalm. LXIII , 10. Μatth.

bet, et plura addit. Conf. Hesych. et Suidam . XVI, 12. XVII, 13. al. ouvñxey Ps. XLVIII, 21,

- 57. κατερυσσομένον] Εtymolog. κατερρυσσω 68 . Συναποχρωγότα] Pro συναπεδωγότα.

Mévoy. Sic apud Nostrum legendum , nisi pro
69. Συναίρομαι ] Laudatur haec glossa ad

• κατερρικνωμένον. Certe obseruandum illud com
Hesych. v. συναιρουμένοις. Τhucyd. IV, 10. οι ξυν

positum , quo carent Lexica .
αράμενοι τούδε του κινδύνου. V , 28. ου ξυναράμενοι

58. ο Απόστολος] Rom. VI, 5 .
του Αττικού πολέμου. Conf. statim post συναιρό

μενος.

59. συμμόρφους του υιού αυτού ] ad Rom. 7ο. Σύνθεο] Iliad. α , ν. 76. al.

VIII , 29. συμμ. της εικόνος του υιού αυτού . 1 . Συνελόντα φώνα ] Gregor. Νaz. Οrat. 1 .

6ο. Συγγενειάζω, συγγενιώ δε] Utrumque su- in Iulian. και συνελόντα φάναι, τίνι τι τοιούτον επεν.

spectum. ηνόχαμεν , οξα πολλά παρ' υμών ετολμήθη.

61. Συγκαταθέσθαι ] Laudatur haec glossa 72. Συνεπόδισας] Psalm. ΧVΙΙ , 43 .

ad Ηesych. v . Συναινεί. - Verissima est obserna 3. διεκόπησαν ] Ηaec interpretatio non 82

tio; non dici potest enim συνθέσθαι co sensu, tis placet. Conf. Suidam τ . Συνερράγη, ut Ku

ut sit consentire [ calculum adjicere] annuere. sterus edidit pro Συνεδρωγη, quum nihil mutan

Vide Hermsterhus. ad Χenoph. Ephes. in Misc. dum fuisset aut scribendum συνερρώγει. Conf.

Obs. V , 1 , 19. et Alberti in Obseru , ad Luc. Thucyd. I , 66 .

ΧΧΙΙΙ , 53. 74. Συναιρόμενος. συνεργούμενος] Ηinc corri

62. Evyrgivo ] Vid . Thom . Mag . p . 821. ge Suidam , apud quem minus recte legitur cuye
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Συνέτισον. * σοφισον.

Συνεστηκός.76 το συνηγμένον.

Συνειλήχασι. " συνηθροίσθησαν.

Συνεισέφρησε.78 συνεισήνεγκε.

Συνείπετο.79 συνηκολούθει.

Συνειστιατο. συνευωχεϊτο. 82

+ Συντελεσθείς, αφανισθείς. " καταποντισθείς.

Συντελεσθήτω.8 συμπληρωθήτω.

* Συνοίσει. 83 πομ σει. το δε κομίσει αντί του επι-

μελεθήσεται. . .

* Συνήδομαι.** ομολογώ, ως καλώς έχον τι. * .

Συνδυάσω.85 συναυλισθώ.

Συνοχωκότες, συμπεπτωκότες. [συνοχηκώς και

τροπή του ήτα είς και συνοχωκότες και συνοχω

κότε.

Συρμαΐζειν.87 βρωμάτιόν τι εστί δια στέατος και

μέλιτος, όπερ λέγεται συρμαϊσμός. [ και έστι

προς κάθαρσιν επιτήδειον. έστι δε και πόμα

δι' ύδατος και αλών. Αιγυπτιακή δε η λέξις.]

*Συμφειρόμενος.** μιγνύμενος. *

* Συνοχωκότα. 89 εισδεδυκότα.*

* Συμπιλoυσι. συσφίγγουσιν. οι δε χείρας και

γόνατα συμπιλoύσι προς εαυτούς. *

Συσσείσει. ° επί του εξακούστου είρηται .

Συνεργείν. το συλλειτουργείν " φησίν ο Χρυσό.

στομος. και ο Απόστολος• 22 ασπάσατε Πρί

σκυλλας και Ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χρι

στα Ίησού.

Συνίστησι. βεβαιοι δικαιού : δείκνυσι. και ο

Απόστολος συνίστησι δε την εαυτου αγάπης

εις ημάς ο θεός.

( Επίρρημα.) .

Συλλήβδην. ομού · συντόμως· ή συλλαβών •

αθρόως. [έκ του λήβω, λήψω , παθητικόν λή

ψομαι, λήβδην επίβρημα και συλλήβδην.]

Συνεκδοχικώς. συλληπτικώς.

Συναίγδην. ορμητικώς.

Συνεκτικώς, προδήλως, αληθώς, η κεφαλαιωδώς.

Συνεπτυγμένας. * ηνωμένως συνηγμένως.

Συστάδην. ομού .

ερχόμενος. Ιdem paulo ante : συναιρομένου συνερ.

γήσαντος. Conf. supra Συναίρομαι.

5 . Συνέτισον] Saepius in Psalm. CΧVΙΙ,

ν . 27. 34. etc .

76. Συνεστηκός] Εxod. VΙΙ, 19. επί παν συν.

εστηκός ύδωρ.

17. Συνειλήχασι] K . συνειληόχασι. Forte pro

συνειλήμασι, Superscripto o, quasi scribendum συν

ειλόχασι, ut Suidas habet; recte. Conf. Lucian.

II . Luct. 932. Pro cun I porotnocy Kusterus ma-

νult συνήθροισεν.

78. Συνεισέφρησε ] Vid. Hesych. Suid. et

Phalorin.

79. Συνείπετο] Actor. ΧΧ , 4 . Conf. Albert.

Glossar. p . 82. et Hesych.

8ο. Συνειστιάτο. συνενωχεΐτο] Α . συνειστια :

το συν. Ηesych. συνεστιάτο συνηρίστα.

8ι . Συντελεσθείς. αφανισθείς] Saepius hoc

sensu apud Alexandrinos , v . c. Ies . I , 28. Ier .

XVI, 3. Ezech . VI, 12. Conf. Hesych. v. ous.

ετέλεσα.

82. Συντελεσθήτω] Psalm. VΙΙ, 10.

83. Συνοίσει] Deest hacc glossa a Cod. κ .

Pro επιμελεθήσεται malim επιμελήσεται.

84. Συνήδομαι] Omissa haec glossa etiam

in Cod. K . Respicit sine dubio ad Rom . VII,

22. συνήδομαι το νόμο κατά τον έσω άνθρωπον. ν.

16. σύμφηει το νόμο, ότι καλός. Conf. Sophock

Ocd. Col. v. 1398.

85. Συνδυάσω] D . συνδυάσσω. Psalm. CXL , 5 .

ου μη συνδυάσω μετα των εκλεκτών αυτών. Symm.

συμφάγοιμι. Αlius : μη συναλισθω. Sic igitur et

iam apud Nostrum legendum pro συναυλισθω.

Quamquam sensu non differunt. Vid . Albert.

Glossar. p. 61. et Obseru. ad Act. I , 4 .

86. συνοχωκότε] Iliad. β , ν . 218. Lauda

tur Lex. Reg. Ms. ad Hesych .

87. Συρμαΐζειν] Vide supra συρμαϊσμός.

88. Συμφειρόμενος] Ηacc glossa cum dua

bus seqq. deest etiam a Cod . K . Sed scriben

dum συμφυρόμενος. Sirac. XII, 18. και συμφυρό

μενον εν ταίς αμαρτίαις αυτού. Male apud Sni

dam legitur συμφέρεται – συμμίγνυται. pro συν

φύρεται. Εmendationem vel literarum ordoin

perat. Conf. not. ad Ηesych. v. συμφυράσουσι.

89. Συνοχωκότα ] Vide paulo ante συνοχω.

κότες.

90. Συσσείσει] Legilar Psalm. ΧΧVΙΙΙ, 7.

Sed huic non conuenit interpretatio . Fortasse

pro εξακούστου legendum εξοικισμού.

91 . Συνεργείν. το συλλειτουργεϊν ] Sine dubio

ad . Cor, XVI, 6 . 2. Cor. VI , 1.

92. ο Απόστολος] ad Roin. XVI, 3 .

93. συνίστησι δε] ad Rom. V , 3 .

91. Συνεπτυγμένως ] Α . συνεπήγεένως.
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Το Σ μετα τού Φ. Σφών, των δύο, ή αντί του αυτών. -

(' Αρσενικόν.)
' Σφωε. υμάς.

Σφακελισμός και διασπασμός σώματος. ή σηψις Σφωϊν. υμίν. και νωϊν, ημίν.

σώματος. ή η παραπληξία . ή σηψις του μυε.
Σφάκελος. φλεγμονή φθορά νέκρωσις · κά

λου. γίνεται δε εκ του σφακελισμού και σπα
κωσις παντοία .

σμός. λέγεται δε και σφάκελος και μικρος της
( Θηλυκόν.)

χειρος δάκτυλος. λέγεται και ο σφιγμός και
Σφακτηρία. πόλις.

ο παλμός.
Σφαλερά. επικίνδυνος.

Σφάς, αυτούς.
Σφαίρισις. και σφαιρίστρα , το πώμα.

Σφαιρωτήρ. * εμας του υποδήματος: ο λώρος.
Σφηκία. είδος σφηκών.

Σφέτερος. ο ημέτερος.
Σφησιν.: αυταίς. .

Σφετερισμός, η ιδιοποίησις.
Σφενδόνη. παρα το σπένδω, το αναιρώ, σπεν

Σφηκώδεις, οι εύζωνοι. " και οι κάτισχνοι τους
δόνη και σφενδόνη. [ή παρά το σφάζω. ή παρα

το σπεύδω. και η περιφέρεια του δακτύλου.]
σώμασι και γαρ οι σφήκες την κοιλίαν επισυν.

ηγμένην έχουσι. και σφηκες και σφηκίσκοι τα ( Ουδέτερον.)

μικρα εις οξύ συνημμένα ξύλα. και σφηξ, σφη Σφαγείον. εις 8 το αίμα των σφαζομένων ιερείων

κός . εδέχοντο. σφάγιον δε, το θύμα , Τ.

Σφηνοπώγων. και σπανός. 8 Σφεδανόν.“ σφοδρόν ευκίνητον· έπακτικόν: επε.

Σφήττιος. ” κύριον. στραμμένον. οίον σφενδονικόν, από της σφεν

Σφίσιν. αυτούς. δόνης. [ή σύντομον. αφ ου και σφην και σφίγ

Σφόνδυλος, παρά το εσφίχθαι. γα. οι δε σπευστικώς. παρα το σπεύδειν , σπε.

Σφοδρίας, κύριον. δανών και σφεδανόν.]

Σφυγμός. “ο ο παλμός. * ή ζέσις Φλεβός. * πα- + Σφεοβδόν. δασύ· πολυανθές.Η

• ρα το σφύζω, το ορμώ. Σφέτερον. το ίδιον.

Σφέλας.

-
-

-
-

-
-

-
-

-

95. Σφακελισμός] Εtymol. 537, 49. tror : σφηκία , έσμός σφηκών. Scribitur vero pas

96. Σφαιρωτήel Conf. Suidam ibique Ku- sim οξυτόνως. Vid. Schol . Αristophan. Lysistr .

ster. et Biel . in Thesaur. ν. 436.

- 97. Σφηκώδεις. οι εύζωνοι] Ηaec interpreta- 4 . . Σφησιν ] Iliad. δ , V. 162. συν σφησι κι.

tio quid sibi velit, nescio. Conf. Hesych. Schol. Φαλήσι.

Aristoph. Plut. 301. 561. et Suidam . 5 . Σφενδόνη] Εtymol. 38, 3η.

. 98. Σφηνοπώγων. και σπανός ] Ηaec duo voca- 6 . Σφεδανόν] Glossa Homerica. Iliad. Α, ν .

bula quomodo conueniant, non perspicio . De 165. r , v . 372. 0 , v. 542. Conf. Hesych. Apol

COMOTúyw , vid . Lucian . III. Ep. Sat. 406 . Schol. lon . Lex. Hom . Eustath . 178 , 5 . 641, 48. etc.

et Polluc. IV , 143. 145. An scripsit σπανοπώ- Etymol. 738 , 22. Vide infra σφεδανω.

ywv ? Sed vel sic errauit . 7 . . Σφεοβδόν ] Apage hoc monstrum. He

99. Σφήττιος] Α . σφίττιος. Sine dubio in sych. σφόδελος" η άλιμος : δασύ άνθος : άρχον σκιε

mente habuit idem nomen , de quo vid . Harpo - póy. Non dubito , quin apud Nostrum quoque

crat. Aristoph . Nub. 156 . et Eustath . 741, 25 . legendum sit o podznóv. Uterque enim respexisse

Infra Σφηττωθεν. videtur ad Odyss. λ, ν . 538. κατ' ασφοδελόν λει.

100. Σφυγμός] Α . σφιγμός - σφίζω. Conf. μωνα, ubi al. κατα σφοδελόν . Εustath. 1648, 21.

Hesych. et Suidam, qui habet σφρυγμός, eadem σφοδελος igitur λειμων, εν ώ πολλοί ασφόδελοι.

interpretatione. Emendauit Kusterus. Connenit lιuic πολυανθής , et δασυ άνθος έχων.

1 . Σφάκελος] Supra σφακελισμός. Νοn air- Phauorinus , sine dubio ex Hesych. Σφοδελός :

ferunt enim . Vide Hesych . και άλιμος: δασύ άνθος έχον, σκιερόν. Sic forte scri

2 . πωμα ] Α . σωμα. Sed neutrum illis psit Ηesychius. Aliter tamen emendat Bodaeus

aptum . ad Theophrast. Lib . IV . c . 20. p . 508 . b . Sed

3. Σφηκία . είδος σφηκών] Legendum arbi- de utraque glossa amplius cogitandum.

8 . Σφέ.
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Σφέλας." το υποπόδιον. παρά το φλάσθω εν Σφω. σφάζω.18 :

αυτά τα γόνατα, ό εστι θλάσθαι και κάμπτε. Σφακελίζοντες. διασπώντες." πηδώντες. υπο
σθα . τρέμοντες.

Σφυρά.? τα περί τους αστραγάλους άνω. παρα Σφεδονώ. θανατώ.** +

το συνεσφίχθαι. Σφενδονήσαι. εκδιώξα . "

Σφυροκοπείου. . . . . Σφήλαι. πλανήσαι .

Σφαΐτερον." ημέτερον. Σφηκόω, σφηκώ και σφηκώσαι. το σησαι.

( Ρήμα. ) Σφηνούμενος. " στρεβλούμενος" βασανιζόμενος.

Σφαλειεν.14 εκτραπείεν. Σφριγα.'' νεάζει " ακμάζει αύξει.24

Σφαδάζειν. " διεγείρειν. και βράζειν· διαπίμπρα- Σφύζω. 5 ορμώ. κινούμαι.
'σθαι. " ή το δυςθανατείν. αι ματαίως σπα. . ( Επίρρημα. )

σθαι. το σφαδάζειν , και ιατάζειν, και βορά- Σφαιρηδόν. δίκην σφαίρας. "

ζειν έχουσιτο προσγεγραμμένον, ότι από του Σφηττόθεν “ και Σφηττού, τοπικά.

σφαδαίζειν και ματαίζειν και βοραζειν γίνεται .

Σφάζω. ” από του φω, το δηλούν το αναιρο, ου Το Σ μετα του Χ .
παράγωγον Φημί. όθεν Φατος και αρηίφατος,

και πέφατα, πεφάσθαι. Φώ, Φάζω, και προς ('Αρσενικόν.)

θέσει του σ σφάζω. Σχέτλιος, άδικος: άθλιος. ή και ο δύσφημος. .

8 . EQ620s] Elymolog . 738 , 32. Occurrit apud ullum scriptorem probatum actíue dicia

Odyss. , ν . 231. σ, ν . 393. Conf. Hesych. et tur σφακελίζειν. Satis enim barbarum, quod le

Eustath . art ll. cc . gitur apud Alexandrinos Leuit. XXVI, 16. imte

9 . Σφυρα] K . addit οι αστράγγαλοι. Sic στήσω εφ' υμιας – και τον ίκτερον σφακελίζοντα τους

enimones pro αστράγαλοι. Scd illud άνω male οφθαλμούς υμών, si nuodo sanus locus. Sed et

me habet. Conf. Etymol. 739 , 34. iamn åpud Ilesych . lacc deinceps lcguntur : adva

10. Σφυροκοπείον] Deest a Cod. Κ . σφυρο- ναται " σπα σπάται. Νisi posterius est prioris

xótuvoy in Glossar, Philoxeni. emendatio , non minus vitiose. Vide Ruhnken .

11. Σφωΐτερον] Iliad.. α , ν. 216. ad Τim. pag. 123. et supra v . απεσφακέλισεν.

12. Σφελείες Coir. Ηesycli. 20. Σφεδανω. θανατω] Referendum ad liad,

13. Σφαδάζεινή Ρlura Ειymolog. 737, 11 . φ , ν . 542. ο δε σφεδανόν έφεπ' εγχεί. ubi pro

Conf. Hesych. Suidam , H . Stepla. Tom. ΙΙ, σφεδαγών, alii legebant σφε δανών, (σφε κτείνων] alii

1155. ct Ruhnken. ad Τimaeum p . 242. 243. uno verbo σφεδανών , φονεύων. Εodem spectat

14. διεγείρειν ] Ιιηο διεγείρεσθαι . Similem Ηesychius : σφεδαναν φονεύων : ολλύς κτείνων. -

errorem Ηesychii notauit Ruhnkenius 1. C. δια - τινές σύνθετον εκ του σφε και δανών, κτείνων. Quod,

σείεται restituens pro διασείει. miror, non obseruatum ab Editore. Conf. sus

15. διαπίμπρασθαι] Ηaec expositio nostro pra σφεδανόν. Legerem itaque apud Nostrum:

propria. Int. ignc interno veluti uri , βράζει», σφεδανών. θανατων.

αναβράσσεσθαι. 21. Σφενδονήσαι . εκδιώξα ] Non satis placet
26. dustavateTv ] Vide Moerid . et Interpret. haec expositio . Vide tamen Aquil. et Symm .

μ . 356. Eustalli. 1164 , 31. Ierem . X , 17. ubi de ejectionc populi dicitur.
* 17. Σφάζω] Εtymol. 737, 3γ. πέφατα Iliad .

22. Σφηνούμενος] Suidas in v. σφηνωθείς et
e , v . 689. al. πεφάσθαι Iliad. ω , ν. 254. .

18. Σφω. σφάζω] Deest a Cod. Κ . Α φάω, ΠΟΥ Π:

σφάω, σφάζω. Vide Valckenar . ad Lennep. Ely
23. Σφριγά ] Αristoph. Νub. Τ. 797. ευ .

mol. 943.
σωματεϊ γαρ και σφριγα . Lysistur . V . 8ο. Conf.

14. Σφακελίζοντες. διασπώντες ] Sic etiam Suidam, H . Steph. Ind. et Ruhnken. ad Τim.

Suidas. Sed non conuenit verbum actiuum ver- p . 244.

bo neutrali. Et statim addit Suidas : το σφακε " 24. αύξει] Ηesychius : σφριγων. . . αύξων,

λίζειν φλεγμαίνειν εστί και δια τούτο σπάσθαι. Re 25. Σφύζω] Α . σφίζω. .

ferenda videtur glossa ad Deuteron . XXVIII, 26. Σφηττόθεν ] K . σφηττωθεν. perperam,

32. οι οφθαλμοί σου όψονται σφακελίζοντες. Cyrill . Σφηττόθεν και Σφηττού Steph. Byzantin. Conf.

Brem. σφακελίζονται διασπώνται πηδώσει . Νeque Ηesych. V. Σφήττιοι. Supra v. Σφήττιος.

Torn. 11.

Η
"
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**" . Supra v. yzantin. com
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Σχίνος, ο τρώκτης.17 και το φυτόν , και γίνεται εν συνδεδρομηκότων ουδεμίαν ουδαμώς κέκτηται
τους καθύδροις τόποις. έστι δε το ένδον αυτού • διαφοραν, την ουσιώδη τούτων ιδιότητα διαση

ευστόμαχον. μαίνουσαν: οίου ως επί των κατα τάξιν ήχων

Σχολαίω. άργώ. σχολαίω ποδί.28 ή πραγμάτων εστίν ιδείν, και πάντων απλώς

Σχοίνος. είδος χόρτου. και σχοινοφόρον πεδίον.
ών κατά τέχνην είρηται λόγος. εκείνα γαρ

υποστατικώς όντα και καθ' εαυτα γνωριζόμε
( Θηλυκόν.)

Σχεδόνες. ? τα των κηφήνων κηρία. και ζωον
να παν γαρ το αισθήσει υποπίπτον ουσία πάν.

τως μετά τινος ή τινών ιδιωμάτων εστίν , όπερ
άπτερον και απουν.

υπάρχει σαφώς η υπόστασις και την προς

Σχέσις.3° κοινωνία δύο ή πλειόνων πραγμάτων άλληλα κατα σύνθεσιν ποιούμενα * συνδρομην

κατά τι. οίον ο άνθρωπος και τόδε το ζωον σχέ εξαφανίζει πάντα το εν και καθ' εαυτα όντα το

σιν έχει, καθό ζώα αμφότερα, κατά τρόπους δε πριν εγνωρίζετο το σχήμα και είδος των υπο

τέσσαρας γίνεται η σχέσις. ή γαρ κατά τύχην, στατικών ιδιωμάτων τελείως απoγινόμενον· και

ως δεσπότης προς δούλον ή κατά πρός τι, ως άλλο παρ' εκείνο δια της εν τω πυρί χώνης και

φίλος προς φίλος ή κατά φύσιν, ως [ πατήρ τήξεως αποτελεί,18 μηδεμίαν του προτέρου ση

προς υιόν]· ή κατά τέχνην, ως μαθητής προς μείωσιν ή δήλωσιν καθ' οπωσουν παρεχόμενον.

διδάσκαλος. Το γουν θεήλατος Νεστόριος την μεν καθ' υπό

Σχετική διαφορα εστιν ήτο εν θέλημα γνώμης στασιν ένωσιν απαρνείτο , έφλυάρει δε , ότι η

ετερότητι διατέμνουσα κίνησις. ή γνώμης ετερό αγία Μαρία έγέννησε ψιλον άνθρωπον , προς

της, η θελημάτων ομοιότης. και διαίρεσις δια ον είχεν ο θεός εξ αυτής γεννήσεως φιλικήν

- θέσεως. διάθεσιν. και ώμολόγει μεν ένωσιν, ουχ υπο

Σχετική ένωσις ” έστιν η τας διαφόρους γνώμες στατικήν δε, αλλα σχετικήν. όθεν ου μίαν υπό

εις έν συνάγουσα, ή φιλική συνδιάθεσις , ή θε. στασιν ο δείλαιος εδογμάτιζεν , άλλα δύο διηρη

λημάτων ομονοητική σύμπνοιά τε και επίγευσις. μένας μετ' αλλήλων και κατά την ουσίαν και

σχετική ένωσις έστιν ή εξ υποστάσεως εις όλου κατα την υπόστασιν , ηνωμένας δε αλλήλαις

τινος κατά δύναμιν γενομένη σύνθεσις · ήτις κατα φιλίαν, ή ταυτοβουλίαν, ή γνωμικήν διά

την των μερών εαυτης μετά την ένωσιν εν εί- θεσιν, ή όσα τοιαύτα έληρώσει εκείνος.ή ταν

δει και σχήματι σωζομένην " ουκ έχει το σύν- Σχίδαξ. το σχίσμα.

ολον ύπαρξιν, αλλ' ήφανισμένην ομού και πε. Σχίσις, η χώρισις.37 σχήσεις δε , η κράτησις, η.

φυρμένην και άγνωστον , και των κατ' αυτην εκ του σχω, το κρατώ. Σ' α

27. Σχίνος, ο τρώκτης] Legendum arbitror :

Σχινοτρώκτης, και σχίνος , το φυτόν. Conf. Suidam.

28. σχολαίω ποδι ] Hacc, nisi fallor, apud

Poetam quendam leguntur. Syncs. Ep. 104. 7 % 0

λαίω βαδίσματι.

29. Σχεδόνες ] Ηesych. Schol . Theocrit. I,

147. Pollux 1 , 254. VII , 148. Suidas.

3 ). Σχέσις] Ioli. Damasc. Dial. C. 5ο. σχέ-

σιν esse dicit η φύσει, η τύχη, ή τέχνη , ή προαι-

ρέσει. Εt malia apud Nostrum pro πρός τι le

gere κατα προαίρεσιν. η γαρ προς άλληλα σχέσις

τα πρός τι ποιεϊ.

31. Σχετική ένωσίς] Binas eius definitiones

commemorat , sibi plane contrarias. Constat

vero quam varic formulae illae et similes, in

telleclae fuerint in controuersiis cum Nesto

Tianis et Monophysitis. Priori sensτι ένωσιν σχε.

τικήν negabat Cyrillus cum aliis contra Nesto

rium; sed posteriori negabant contra Monoply

sitas de naturis ipsis ; de persona concedebaut

nonnulli , quemadmodum σύνθετος φύσιν nega

bant , asserentes σύνθετον υπόστασιν. Conf. Ioli.

Damasc. Dialect. c. 66. contra Nestor. p . 558,

- 32. σωζομένην] K . σωζομένη. Sed in sequell

tibus mcndum latet.

33. λόγος] Κ . λόγων.

34. ποιούμενα ] Α . ποιούμενος.

35. έγνωρίζετο το σχήμα ] Κ . έγνωρίζετε

Knulle plus eloos.

36. αποτελεί] D . αποτελειών. .

37. χώρισις] Α . χώρησις.
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αςόψεως. και με

, το περί
ντι του βραβε

Σχοίνος, το σχοινίον. και μέτρον γεωμετρικον 38 Σχήμα. το μή μόνιμον ή και βέβαιον, αλλ'

εξήκοντα σταδίων, ώς φησιν Ηρόδοτος. 2 άχρις όψεως. και ο Απόστολος και παράγει

Σχολή, η Φροντίς, ή το μηδέν δραν, ή και το περί γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου. ό έστι πέρ

τι σχολάζειν. και αντί του βραδέως. 1°σχολη έρχεται.

γ' αν άλλο τι φανείη μέγα και σπουδης άξιον . ( Ρήμα.)

Σχέσις, δύναμις συνδετική των ομογενών. Σχεδιασθείσα. παραχρήμα ρηθείσα.

Σχίδαξ. το έσχισμένον ξύλον. παρά το σχίζω. Σχέθε.15 εκ του σχώ γίνετα σχέθω. [ ως φλέ.

( Ουδέτερον.) : γω φλεγέθω , αμύνω άμυνάθω. ο παρατατικός
Σχέδoς, παρά το χέω, κέδος και σχέδoς, οιονεί έσχεθον, έσχεθες, έσχεθε, και το προστακτι

το διαχέον και διαμερίζον τας λέξεις. * κον σχεθε. 1° και κλίνεται άχρι του παρατατι

Σχέδιον. το εξ ετοίμου πρόχειρον. ή το εν ολί κου.]

γη και σύντομον.
Σχετλιάζει. δυσφορεϊ. και αντί του δυσφημεί.

+ Σχέμα, το όχημα. "
Σχήσειν.17 κωλύσειν.

Σχέτλιον. οδυνηρόν· λύπης άξιον.
Σχετλιαστικά επιδόματα τα 2 αυτοτ . Σχίνεσθαι. " λευκαίνεσθαι. από του σχίνου . Οι

θείας γινόμενα επιφθέγματα. οίον, παπα , και
διαμασσόμενος λευκαίνει τους οδόντας.

εστι φεύ.
Σχολης. λάβης. δύνασαι . και σχεϊν.19

Σχήμα. ήτων μαθηματικών, σωμάτων αποπε. Σχ . το κρατώ.

ράτωσις. Η λέξεων ποσότης , υφ' ένα τόνον και - (' Επίρρημα. )

εν πνεύμα αδιαστάτως αγομένη εν απλότητι ή Σχεδόν. πλησίον πέλας ή εκ χειρός, παρά το

συνθέσει. σχέσιν έχειν άλλο προς άλλο.

Σχιστα, όσα κατά μήκος διαιρείσθαι δύναντα . Σχολή. βραδέως: μόλις.

Σχόλιον.18 η ερμηνεία. δια το κατα σχολήν πε

- ριτίθεσθαι προς σαφεστέραν ερμηνείας των δυς Το Σ μετά του Ω .

νοήτων νοημάτων ή δημάτων.

Σχοινίσματα. την σκηνήν. την εξ εθνών εκ- ' ('Αρσενικόν.)

κλησίαν. τον κλήρον. Σώκος. Κουρήτων πατήρ.1° +

PPPPP 2 .

het
Kusteria:

xañgoria hotel
38. γεωμετρικόν] Suidas minus recte γεωρ-

γικόν. Conf. Ειyunol. 740, 39.

39. 'Hpádotos] Suidas Libro II. ait. Sed

Kusterus respici patat ad Lib. I. C. 66. σχοίνω

διαμετρησάμενοι το πεδίον. Sed erranit Vir Do-

ctissimus. Respexit ad locuum Lib. ΙΙ. c. 6 . Αύ-

τες δε αυτης Αιγύπτου έστι μήκος το παρα θάλασ-

σαν, εξήκοντα σχοϊνοι. - και δε σχοίνος έκαστος, με-

τρον εων Αιγύπτιον, εξήκοντα στάδια . ούτω αν είησαν

Αιγύπτου στάδιοι εξακόσιοι και τριςχίλιοι, το παρα

θάλασσαν. Conf. V , 53.

40. σχολη αν] Ηaec , si recte memini,

apud Synesium leguntur. Conf. Suidam .

41 . Σχέμα. το όχημα] Legendumputo: Σχέ-

μα. [ pro Σχήμα. 'Αχαιοί. Ηesych. ] το όρκημα.

Nisi sensu turpi utrumque. σχηματίζειν , ορχεί

σθαι. Αristoph. Ρac . 323. Αpud eundem Equ.

1328. oxñuc eodem sensu . ut ozýucta apud Xe-

noph . Sympos. et alios.

42. Σχόλιο ] Α . σχόλειον.

43. Σχοινίσματα ] Σχοίνισμα cat portio agri,

sors, oxoivo dimcnsa. los. XVII, 14. txangoróune

σας ημάς κληρον ένα κα σχοίνισμα εν. Conf. Biel.

in Thes. et Kuster . ad Suidam . Itaque bene se

babet vox postrema: xañpov. Sed minus com

modae mediae : σκηνήν, την εξ εθνών εκκλησίαν, de

quibus , cui otium est, amplius cogitet . .

44. ο Απόστολος] 1. Cor. VΙΙ , 3ι. Ele

ganter ibi Theopliylactus: σχήμα εκάλεσεν , έμ.

φαίνων, ότι άχρις όψεώς εισι τα του παρόντος κόσμου ,

επιπόλαια, μηδεν βεβηκός και ουσιώδες έχοντα . Εr

rant cnium , qui prorsus redundare σχήμα h. 1.

existimant.

45. Σχέθε] Iliad. α , ν . 219. al. Etymol.

39 , 5ι.

46, το προστακτικών σχέ9e] Imo σχεθέτω, ut

Odyss. 9 , τ. 537. 542.

47. Σχήσειν] Iliad. μ , ν. 4 . 166.

48. Σχίνεσθαι ] Vulgo σχινίζεσθαι . Εtymol .

740 , 49. Photius et Iamblich . Vit. Pyth . .

141. Conf. not. ad Hesych. v . axivos.

49. σχεϊν] κ . σχείων.

5ο. Σώκος. Κουρ. πατήρ.] Σωχός scribitur ab

Hesychio , ubi Isaac. Vossius : Idcm owxos, Mer
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Σώκος. ( το σωκάριον.51 + επίθετον του Ερμού.32 * Ωρος: Δώρος Φλώρος: Βώρος. σεσημείωται

ήτοι ο ισχυρός. , το Σωρος οξυνόμενον, τα δε οξυνόμενα επιθε

του και σως του σως γίνεται σαος, τα γαρ από Σωσίας Σωφάς" Σωφάς, ονόματα κύρια.

των είς ως δια του κος παραγόμενα συν των Σωφρονιστής, νουθετητής. και σωφρονιστήρες

γράφετα. οίον ήρως ήρος, Μίνως Μινωος. ού. οι έσωθεν των άλλων οδόντων, δια το φύεσθα

τως ούν και σως σωος. παρά την του Φρονείν ώραν, παρά το εικοστον

Σωπάτηρ Σώπατρος Σώπιθος. * κύρια. έτος. και Αριστοτέλης καλεί ” αυτούς κρατή

Σώπολις. 5 κύριον.
, Σώφρων. και υγιής τον νούν. κα) ο Απόστολος: 61

Σώρανος Σωρας: Σώρηξ. κύρια. . ' άλλα Φρονείν εις το σωφρονείν .

Σωρός.58 το πλήθος. και σωρεός. από του εν αυ. ( Θηλυκόν.)

. τω σωρεύεσθαι τα σώματα. 7 ή παρά το έσω Σωλεά.** ή του οίκου.

ώρείν, ό εστι φυλάσσειν, σωρεύω. [σωρεύω, σω- Σωρήχ. εκλεκτή. ως το, άμπελος σωρήχ.13 * κα

ρεός, ως φωλεύω, φωλεος, και λοχεύω, λοχεός. τα Σύμμαχον εκλεκτήν. *

ώστε το σωρεός ούκ από του σωρος εν πλεονα. Σώρα, πόλις. .

σμα, αλλά το σωρός από του σωρεος κατά έν- Σωρείτις. 4 διάνοια από ονόματος.

δειαν. σορος δε, η των λειψάνων, μικρόν. παρα Σωρεία. το πλήθος.

το σεσηρένα 38 τα σώματα εν αυτώ. ή παρά το Σωσάννα. κύριον.

είρω, το κωλύω, σορος, ο κωλυτικός.] Σώσπα. σωτηρία . Η

Σωρός, τα είς ρος λήγοντα δισύλλαβα τω ωπα. Σώτειρα. 85 η σώζουσα.

ραλήγοντα, μη όντα επίθετα , βαρυτονείτα . Σωφανηνή. 7 τόπος.

curius, acilium custos, et pater Larum i . e. Co- Vid. Eustath. 1289, 14. από τον ερύειν. In fine

rybautum , ut nonnulli credidere. Eūros 'Eguis, lege øj xwautix “ , ut apud Etymol.

ωσανει σωτηρ των οίκων υπάρχων, ut scribit Eudo- ' 59. και - καλεί] Α . καλεϊν. Κ . ως καλεϊν.

cia p. 154. * De ν. σωφρονιστής conf. Hesych.

5ι. Σώκος. το σωκάριον] Vid. Cangium h . ν . 6ο. κρατήρας ) Είynol. 242 , 27. κριτήρας.

52. επίθετος του Ερμού ] Laudatur haec Scrib. κραντηρας, από του κραίνειν την ηλικίαν, ut

glossa ad Hesychi. e Lex. Reg. Ms. Exstat Iliad . ait Schol. Nicandri] qucinadınodum scribitur

v , v . 72. Conf. Apollon . Lex. Hom . et Eustath . apud Aristotelem .

854, 62. 1197, 4ο. Ειymol . 42, 10. Infra v . 61. ο Απόστολος ] ad Rom. ΧΙΙ , 3 .

σωκώ. 62. Σωλεά] Κ . σωλεία, superscr. . Vid.

- 53. Σωος] . Conf. Etymol. 742, 41.
Cangium.

54. Σώπιθος] Κ . Σώπισθος.
63. άμπελος σωρήx] Scr . άμπελον , ut Ies.

V , 2 . άμπελος Ilex. Reg. Ms. ad Ηesych. Ρο
55. Σώπολις] In Εpigramm. Callim. ΧVΙΙΙ.

11 . strema des. etiam a Cod. K .

56. Σωρός] Εtymol. 712 , 20. 64. Σωρείτις Αη Σωρίτις ; Sed quid sibi

57. σωρεύεσθαι τα σώματα] Sic etiam Ety - volunt sequentia ? nisi referenda sunt ad σωρεί

mol. Sed haec [inepta] explicatio conuenit po- της. Ιllud est Cereris cpillielon. Οrph. H . in

tius to copás. Quanquam Etymol. ibid . 32. ow Cer. v . 5 .

ρος, εν ώ τα σώματα ρεϊ ή καταρρεί. Γallor , an 65. Σώστα. σωτηρία ] Nisi fallor , scriben

legendum pro σώματα , σπέρματα. Schol. Αri- dum σωστρα· σωτήρια, et rejiciendum ad ουδέτερα.

stoph. Plut. v . 269 . [quem ad verbum exscripsit 66. Σώτειρα ] Scirol. Αristopli. Ran. ν . 381.

Suidas] κυρίως σωρός το έκ μικρών σπερμάτων συν Mineruae Epiii . ut Ζεύς σωτηρ, δ και ελευθέριος. .

αγόμενον πλήθος. παρά το σώ, σώζω, leg. σωρα ] Sic enim apud Ηesych. legendum putauerim pro

συνάγω. Εt in altero quoque loco. Εtymol. pro και ο έλ . cuissima nutatione. .

σωμα reponcrem σπέρμα, nisi aperte nugas age- 67. Σωφανηνή ] Sine explicatione Suidas.

ret. Conf. Eustath. 1293 , 43. Kpsterus addidit : Nomen proprium . Sed erra

58 . σεσηρέναι] Εtymol. 722 , 12. σεσυρέναι. vit. Est : enim Σωφηνή regio vicina Armeniae ,
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Σωφροσύνη. καθαρότης. εγκράτεια. σωφροσύνης θη χολη το πυρί θερμή γάρ έστι και ξηρά.

έργον εστί το βλέπειν απαθως τα πράγματα, ιστέον δε και τούτο , ότι οι μεν καρποί εκ των

κινουντα εν ημίν φαντασίας αλόγους.
στοιχείων συνίστανται , οι δε χυμοί εκ των καρ

( Ουδέτερον.)
παν' τα δε των ζώων σώματα εκ των χυμών,

Σωκάριον. 8 η σχοίνος. .
και εις αυτα αναλύεται παν γαρ συντιθέμε.

Σώμανα . τόπος.
νον εις τα αυτα αναλύεται, εξ ών συνετέθη.

Σωμα. κατα μεν τους έξω 9 παν το τριχη διά- Σωμα. παν το θεωρούμενον ή και κρατούμενον

στατον , ήγουν το έχον μήκος και πλάτος και υπό της αφής του ανθρώπου σωμα λέγεται: οίον

βάθος ήτοι πάχος. κατά δε την εκκλησιαστι λίθος. παν δε θεωρούμενον, μη κρατούμενον δε,

κην παράδοσιν παν το εκ μη όντος εις το είναι λέγεται πραγμα" ως ο αήρ, ο καπνός, ο αιθήρ.

γινόμενον . και σώματα επουράνια , και σώματα και παν το μήτε θεωρούμενον μήτε κρατούμε

επίγεια. τα ουν επουράνια ουκ έχουσι πάχος. νον υπο της αφης του ανθρώπου, αλλά το νω,

και πασα μεν σαρξ σωμα λέγεται , ου παν δε λέγεται πνεύμα, οίον θεος, άγγελος , ψυχή.

σαμα σαρξ ονομάζετα · οι γαρ αστέρες σώμα- Σωμα μαθηματικόν. το μήκος και το πλάτος

τα επουράνια είρηνται , ου μην και σάρκες επου- και βάθος έχον , μη μέντοι αφη και θέα υπο

ρόνια . 7° διττως δε είρηται το σωμα ποτέ μεν πίπτον.

υλικών, ποτέ δε λεπτόν. σωμα υλικόν εστι το Σωμα. παν το τεθνηκός. το δε ζων δέμας λέγε

δι' αφής και κρατούμενος και φθορα " υποκεί- ται, δια του την ψυχήν εν αυτω συνδεδέσθα, ως

μενον · σωμα δε λεπτόν εστι το ανέπαφον και Φησιν " Ομηρος. "

αψηλάφητον. " δεί δε ειδένα , ότι παν σωμα Σώμα. * συνδρομή στοιχείων. οιονεί δωμα ον της

ανθρώπινον εκ των τεσσάρων στοιχείων συνί
σαρων στοιχείων συνί- ψυχης . όθεν και σκήνωμα λέγεται. " Πλατων

σταται , τα δε των ζώων σώματα εκ των τεσσά δε λέγει, ότι σημα έστι, τουτέστι τάφος : ώς

ρων χυμών. στοιχεία δέ εισι ταυτα γη , ήτις περ γαρ εντέθαπται η ψυχή τω σώματι.

έστι ξηρά και ψυχρά ύδωρ, όπερ έστι ψυ- Σων. το υγιές. δηλοί δε και το σωζόμενον.

χρον και υγρόν αήρ, ός έστι θερμος και υγρός: Σώζω. ώςπερ από του έω, το καθέζομαι , γίνεται

πυρ, ό εστι θερμόν και ξηρόν. χυμοί δε τέσ. έζω, ούτω και από του σώω, δε σημαίνει το υγι

σαρες ουτοι εισίν μέλαινα χολή , αίμα, φλέ αίνω , γίνεται σωζω. ουκ έδει έχειν το ι' η

γμα, και ξανθη χολή. αναλογουσι δε τοις τέσ μέντοι παράδοσις έχει το ι, εφ' όσον έχει το

σαρσι στοιχείοις· η μεν μέλαινα χολη τη γη ζ. και έστιν ειπείν, ώςπερ απο του άνθρωπος

ξηρά γάρ έστι και ψυχρά • το φλέγμα τω ύδα- ανθρωπίζω , ούτω και από του σώος σωΐζω και

τι : ψυχρoν γάρ έστι και υγρόν το αίμα τω κατα συναίρεσιν σώζω. "

αέρι» υγρον γάρ έστι και θερμόν · η δε ξαν- Σωκω.78 το βοηθώ, και ισχύω. και σώζειν.

ut tradit Strabo Lib . XIII. quam Steph . Byz.

scribit ab Arriano dici EwQuyinry , T :Tenovace Bus.

Σωφηνήν Scribit etiam Appianus Bel Millirid.

c , 105.

• 68. Σωκάριον] Vide supra σωκος.

6 69. κατα μεν τους έξω] Εodem tamen modo

definitur ab Ioli . Damasc. de Fid. O h . Lib. II

C . 12.

7ο. διττως δε είρηται ] Earden, Ieguntur in

Libello deDefinit, apud Athanas. Tom . II . 248. F .

71. φθορά] K . φθορά .

72. ds de sidérap] Hacc totidem verbis le -

gæntur apud Ioh . Damascen. de Fid . Orth . I. c.

73. δέμας - "Ομηρος] D. δεσμός. δέμας sae

pissime apud Homerum . Apollon . Lex . Hom .

Σωμα "Ομηρος ουδέποτε επί του ζώντος είρηκεν.

74. Σαμα] Εtymol. 742 , 15.

5 . Πλάτων] Cratylo 400. c. και γαρ σήμα

τινές φασιν αυτό είναι της ψυχής , ας τεθαμμένης εν
**
τη νυν παρόντι. . '

76. υγιαίνω] D . υγιές. Κ . υγιέω. . . "

77. σώζω] Conf. Elymol. 721, 27 .

18. Σωκω ] Conf. Suidam et Ηesych. So

plhocl. Electr. V . 119. Schol. σωκω αντί του ισχύω•

οι δε νεώτεροι αντί του σώζω. Vid. Schol. Aeschy !.

Eumen. v . 36 . et, Etymol. 742 , 10. Pro sweety

in fine K . owxos, quod vide supra . .
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. 1Σώμαι. έρπω.79 +

( Σωράσαι.8° σβέσα. t

. : Σωτα. έρχετα ."" Η

| Σωτάζω.84 το σώζω.1

Σώχω.83 το τρίβω. και σώχω.

1Σώω. το ορμώ.** 1 .

Σωφρονίσαι έτερον , 1 . σωφρονήσαι δε , αντί του

σώφρων γενέσθα, η. 85
.

Το Τ μετα του Α.
Ταλαίπωρος. και επίπονος , άθλιος, παρά το τα.

. ('Αρσενικόν.) λος και την ώραν. ταλάωρος και ταλαίπωρος.

Ταλας, ο άθλιος, ο καρτερικός. παρα το τάλ.Ταγός.35 ο ηγεμών. Ταγως δε, κύριον , μέγα. λω , το κακοπαθώ. και Ησίοδος: )

Ταγην, ταγηνος. το τηγάνιον, 87 ιωνικώς.

ετρέφετ' ατάλλων.Ταγήν. το κόσκινον. 88 +

αντί του μη κακοπαθων.
Ταγηνίας. 9 πέμματα εστίν από τηγάνων , εκ

* Ταδεήλ. άγαθος κύριος. *στέατος υγρού και τυρου, και μέλιτος και στα- ,

φίδος. και η ταγηνία . * Τακερός, οικτρός. κατάξηρος.

Τάλαρος. " και καλαθίσκος , και εις τυρον επιτή- Τακτικούς στρατιώταις. "
δειος.

Ταμεσίχροα. * τμητικών του χρωτός. παρα το
Τάλως. κύριον.

ταμώ,2% ταμέσω.

79. Σωμα. έρπω ] Δωριείς. Ηesych. Vide ανταγήν dicebant ταγινάρι. ταγηνάριαν obseruanis

statim post σωτα.
etiam Suidas v . ditayas. Sed hoc alienum a

8ο. Σωράσα ] Ηesych. σωγάσα σώσαι. Sic cribro. Verum ταγινάριον pro cribro label Zo

eliam h . 1. legendum vidctur. Nisi owságoj simus apud Cangium . Diccbatur etiam taypros,

σαι. Vide statim post σωτάζω.
ut docet Cangius in Append. p . 181. ubi de

81. Σωτα, έρχεται ] Leg. σωτα . Ηesychius: notare videtur ipsam portionem , czyny. En lo

σωτα " ορμάται έρχεται πορεύεται. Conf. eun cum: φόριζε καθ' εκάστην ημέραν άλευρον ωσει

dem v. σούται et σουσθε. Schol. Αristopl . Vesp. ταγάριον έν. Ηinc lucis aliquid afferri Nostra

456.
potest. Sed statuant alii.

82. Σωτάζω] Carent Lexica.
89. Ταγηνίας] Vid. Hesychium et Allie

83. Σώχω] Schol. Nicandr. Tlier . V . 591, naeum Lib. XIV , 645. 646.

Hesych. Suid. κατασώχειν Ηerodot. IV , 75. Ρο

9ο. η ταγηνία] Sic etiam in Cod. Coisl. 1. οstrcma: roij ouxw, non habet K . Forte leg. soy
Wong. Hey Sed nullo loco v skynvio dicitur , ut suspier,

σώχειν.

" 84. Σώω. το ορμώ] Ηinc supra σώμαι, σω- errasse nostrum , quum reynios in casu quarto

legisset, incerlo genere , ut in versibus Nico
..

Toky. Hoc sensu oworto Apollon. Rhod . II, 1012.

* cliaris apud Allien. 645. C. πτισάνην, πλακούντας,Et pro σώζειν 1V , 197. Odyss . ι , ν . 43ο.

δενδαλίδας, ταγηνίας. Sed Magnes apud cundcun:
85. σωφρονήσαι δε – η ] Ηaec oraissa in

Cod. K . Ταγηνίας ήδη τεθέασαι χλιαρούς σίζοντας, όταν αυ

86. Ταγός] Semel Iliad. 4, ν. 16o. omis8. τοϊσιν επιχέης μέλι;

in Seberi Ind. etiam Oxon . Sacpius apud Xc 91. Τάλαρος] Α . τάλερος. Vide Polluc. I,

noph . Vid. Hesych . 251. VΙΙ , 175. Χ , 13o. Scliol. Theocrit. V ,

87. Tαγήν , ταγήνος. το τηγάνιον] Non me- V . 86. Odyss. 1, ν . 247.

mini , a quodam commeinorari ταγήν, ταγήνος, 92. Ταλαίπωρος ] Vid. Εtymolog. 162, 42.

áeceyixūs. Eadem tamen leguntur in Cod . Bibl. qui laudat Diogenianum .

Coisl. p . 502. quod nostrum est Lexicon. Il- 93. 'Holodos ] Oper. v . 130. Conf. Elymol.

1ud certum, pro τηγάνιον legendum τήγανον , ut 745, 5.

infra v. τάγηνον , ubi plura.

94. Ταδεήλ ] Leg. Tαβεήλ ex Ies. VΙΙ , 6.
88. Tαγήν. το κόσκινον] Deest a Cod. Coia- Conf. Hesych. Deest eliasm a Cod. Κ . -

lin. Suidae contra ταγήν est είδος ορνέου. Quod . 95. Ταμεσίκροα] Iliad. δ, τ .51. 4 , ν . 83.

sine dubio pro ανταγήν. Cretenses enim pro . 96. παρά το ταμώ] D . τμώ. Εtymol.745, 3ο.
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Ταμίας, ο κελλάριος· ο δεσπότης, από του τε- του ε , και τροπή του και εις τ , και του και εις π,

τμήσθαι αυτή την εξουσίαν.97 ή παρά το τέ ταπεινός. ή παρα το πέδον πεδεινος , και συγ

μνειν αυτόν και απομερίζειν τοις άλλοις. και κοπη και τροπη ταπεινός. ή παρα το πάτος γί

ταμειούχος , ο διοικητής. τουτο δίφθογγον. νεται , οιονεί ο πατούμενος , και εκείθεν πα

Τάναϊς. ποταμός. και Τάνις. ή Τάνις πόλις τεινος και εν υπερβιβασμώ ταπεινός. ή παρα

Αιγυπτιακή , εν ή τα βασίλεια του Φαραώ. το τάπης, τάπητος , ταπητεινός, και συγκοπή

* Ταλασιουργός. ° ο εξαμμιττοποιός: ο βλατ. ταπεινός.

τας, ή ο ιερουργός. 8 Ταξίαρχος, ηγεμών.
Τανταλειοι.' τρομικοί. Ταρσός, ή το πλάτος του ποδός, ή το άκρον της

1 Ταώς και ταων, ταωνος. όρνεον, ο φασιν χειρός, παρά το ταρσαίνεσθα , ό έστι ξηραί

είναι βασιλέα πάντων των πτηνών. νεσθαι. άσαρκον γαρ το προς τους δακτύλους

Ταών. παρα το τείνειν το χρίσειoν ουραίον. μέρος. Ταρσός και όνομα πόλεως εν Κιλικία.

Τανηλεγής.' ο μακρον κοίμημα έχων, τουτέστιν Ταρταρος. ο κατώτατος του άδου τόπος. οι δε

αιώνιον. παρα το λέγω , το κοιμωμαι , [και το τον περί τα νέφη τόπον.

ταναον , ταναλεγης και τανηλεγής. ή παρά το Τάρδοθος. βοηθός.

τηλε , ταλαλεγης και τανηλεγής. ] Ταρις . ποταμός.

Ταλαπείριος.* και υπομονητικός και ταλάπηρος. Ταξίλος. έθνος.

και ταλασιουργός. Ταχοι. έθνος.

Τάπητας. επιβόλαια ή στρώματα. παρα το Ταυροι. Σκυθικόν έθνος. οίτινες τιμώσιν , ως οι

θαλπω, θάλπις , και μεταθέσει του και εις τ , Αιγύπτιοι , τους βους και "Απιν.

και αποβολή του λ , τάπις. [Ταύρος. και υπό των Αχαιών τόπος ωνόμασταν

Ταπεινός, ως από του όνος γίνεται ονεινός, ούτω παρα την τάσιν.8 ]

και από του έδαφος έδαφεινος , και αποβολή Ταυρομενίτης.° τοπικόν.

. .

97. την εξουσίαν] Εtymol. 745 , 13. παρα

το αποτετμήσθαι αυτή την του οίκου εξουσίαν. Quae

leclio si vera est, singulari plane sensu dicitur

αποτετμησθαι , pro ωρίσθαι.

3 . Τανηλεγής] Εtymol. 745, 3 %. -

4. Ταλαπείριος] Α . bis ταλάπηρος. Ρro quo
pro quo

scribendum' ταλαίπωρος. Sed postrema και τα.

haclovgyós delenda.

98. ταμειούχος] Εtymol. tamen ταμιούχος,

atque sic Hesychius. H . Steph. ταμιούχος dicit

esse pro ταμιειούχος, και ταμιείον. Sed recte 1o-

ster praecipere videtur , scribendum διφθόγγως,

scilicet a ταμείον . Certe hoc magis ανάλογον,

quam si diphthongi abiectione scribatur ταμι-

oūkos. Taulov .cnim , quod scripsisse vidctur Hc-

sych. post ταμίην, caret omni auctoritate.

99. και Τάνις] Ηaec suspecta sunt. Forte

legendum: Τάναϊς ' ποταμος , και πόλις. και Τάνις.

- Vide Steph . Byz.

10ο. Ταλασιουργός] Deest etiam a Cod. Κ .

Lege : Ταλασ. και εξαμιτοποιός – και εριουργός. Vid.

Cangium v. βλαττας «t εξάαιτον. Suiclan cor -

rexit Κusterus. Sed idem Suidae debebat e Cod.

Α . restituere ταλασήίον pro ταλάσιον: Apollon.

Rhod. III , 292. τηπερ ταλασήία έργα μέμηλεν.

1 . Ταντάλειοι ] D . K . ταντάλιοι. Suidas ταν-

τέλειοι. Quem vide et Ηesych. V . τανζαλύζει et

πανταλίζεται.

2. Ταών] Conf. Ειymol. 749, 5 .

5. Τάπητας. επιβόλαια ] Α . τάπιτας. [scribero

voluit τάπιδας. Vid. Thom. Mag.] περιβόλαια.

Orionem appellat Εtymolog. 746 , 5. In fine

pro ταπης D . τάπις.

6. πέδον πεδεινός] Εtymol. 745, 52. easdem

ηugas tradens: δάπεδον, δαπεδεινός. Vid. Valcke

nar, ad Lennep: p. 954 .

7. ταρσαίνεσθαι ] τερσαίνεσθαι Etymol. 747,

9. Conf. Suidam.

8. Ταύρος - τόπος – τάσιν] Εtymol.747, 41.

ανάτασιν. Fallor, an monutcmintelligit, qui Ταυ

pos appellalus sit , quoniam latissime protendi

tur, ut boς ταύρος από τον τείνειν την ουράν. Steph.

Byz. V . Ταύρος· διότι ταύρους οι παλαιοί πάντα όσα

μεγάλα και βίαια επωνόμαζον . 1dem Suidas ex

Poeta incerto de monte Tauro: Ταύρω γάρ έστι

προσφυώς εικασμένου Σκιρτωντι. Sed arbitretur era

dilus lector.

9. Ταυρομενίτης] Cod. D . K . Ταυρομενείτης,

ut Suidas, perperam . Vide Diodor. Sic. XVI, 7 .

et Steph. Byz.
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Τάφος. όπου τίθεται τα λείψανα, παρά το θώ Ταραντιναρχία. δύο Υλι Ιππέων , ανδρών δια

και τιθώ παράγωγον θάπτω, και πάλιν τροπη κοσίων πεντηκονταέξ.

του και εις τ και του πεις ο τάφος. περιττον Ταραντινα και βαφαί. oίμα τα αλιουργα λέ

γαρ το τ εν τω βήματι.
γειν. ή απο όστρέου. ή ταραντεινον το λεπτόν

Ταχυπαλος. ταχείς πώλους έχων. ύφασμα. ου πάντως πορφυρούν , ώς τινες υπέ

Ταμισος. " η πιτύα. του Ψελλού όρρος το γά- λαβον.

λα πέφυκε, τάμισος η πιτύα. Ταυτότης, κατά τρεις τρόπους λαμβάνεται . έστι

Ταρσός. " ο καλαθίσκος. και το πλατό της κώ γαρ ταυτον τω γένει, ως όταν είπωμεν ταυτόν

πης.
είναι τα γένει τον άνθρωπος και τον ίππον,

Ταλαιπείριος. τληπαθής. " Ομηρος»15 καθο αμφότερα ζωα εισίν. έστι ταυτόν και τω

- ικέτην ταλαιπείριον αντιάσαντα. είδει, ως όταν τον Πέτρου και τον Ιωάννης

( Θηλυκόν.) ταυτόν λέγωμεν είναι το είδει, καθο αμφότε

Ταβερνων. καπηλείων .
ροι άνθρωποι εισί. πάλιν ταυτόν εστι και το

Ταβιθα. 4 κύριον. αριθμώ, ως όταν είπωμεν τον Πέτρον εαυτό

Ταϊφά. 5 πόλις Αιγύπτου. *εξ ης και Ταϊφά- ταυτόν είναι. και η διαφορά γαρ τριχως λαμ

1 . λη. Ο * βάνεται. έστι γαρ διαφορα τω γένει, και διαφο

Ταννία.” και στέφανος. παρα το ταννύω. ούτως ρα τα είδει , [και διαφορα τα αριθμω. ] ταυ

* Ωρος ο Μιλήσιος. τότης πάλιν εστίν απαραλλαξία, καθ' ην ο του

Ταλασία . νεουργία. 8
σημαινομένου λόγος το πάντη κέκτηται μοναδι

Τάλις. ” η νύμφη.
κον , μηδενί τρόπο διαφοράς γνωριζόμενον.

Τανυγλώχιν.1° η μακρας γωνίας έχουσα. Ταλαεργός. και την γην εργαζόμενος. βούς τα

Τάξις, ακολουθία.
λαεργούς. 4

Τάξις εστίν εργασία ομοιότητος προς άλληλα Ταναόν. το πυρ. 5 το δια λεπτότητα τεινόμε

πάντων των όντων και συμμετρία, γινομένη αι- νόν τε και διεκπίπτον δια των σπέκλων.

τία κοινωνίαςτων προς άλληλα παντός του όν- Τάφρος. 9 το παρά το τείχος όρυγμα. πλεονα

τος. .
σματου τ, παρα το αποφέρεσθω τι εν τω σκά

Ταρφειαι. " πυκνα . * πτεσθαι. άφερος και άφρος και τάφρος. [ή

Ταραχή, παρά το δαον χείσθαι . γίνεται παρα παρα το φέρω, άφρος και τάφρος.]

το ταράσσω.
Ταχυπλόων. γοργυπλόων. " ταχυπλόων νηών. .

Ταγηνον.

10. Τάφος ] Εtymol. 748 , 22 . 22. Ταραντινα ] Εadem habet Photius Lex.

11. Tópicos Conf. Schol. Theocrit. XI, Ms. Vid . Hesych. Conf. Elymol. 746, 14 .

66 . et not. ad Suidam . 23. διαφορά των αριθμώ] Ηaec deerant et

12. Ταρσός] Vide supra post ταξίαρχος et :

Suidam. Scliol. Odyss. 1 , ν . 219. 24. βούς ταλαεργούς] Αpud Ηomerum τα
13. "Ομηρος] Οdyss. ζ , v. 193. ξ , ν. 511.

λκεργός est epitheton constans ημιόνων. Ιtem Ηe

14. Ταβιθά ] Sic scribitur Actor. IX, 36.
biod. Oper. v . 46 . 791. Mulicr Tahuspyós Apol

Suidas per ñ. Sic D . K . lon . Rhod . IV , 1062. De viro Theocrit. XIII, 19.

15. Ταϊφά ] D . K . ταηφα.

16. Ταϊφάλη] Suidas Tαίφαλοι , έθνος.

Accuratius igitur cxplicant Hesych . et Etymol.

747, 1. Ceterum deest glossa a Cod. K .
17. Tayyic ] Etymolog. 749, 40 . sine Ori

nomine.

25. Ταναόν. το πυρ] Scrib. ταναόν πυρ. το

18. νεουργία] Scrib. εριουργία.
δ. λ. Ρoéta aliquis dixit, ut ταγαόν αιθέρα Eu

19. Τάλιs] Conf. Schol. Sophocl. Αntig.
ripid . Orest. 322. ubi vid. Schol. et conf. He

629. et not. ad Hesych .
sych. ταναός πλόκαμος Euripid. Βacch. 455. κόμη

20. Τανυγλώκιν] Suidas μακράς ακίδας. Πiad. 829. ταναών πλόκαν. Apollon. IV , 3o. Conf. v.

9 , ν . 297. τανυγλώχινας διστούς. Ηesych. γωνίας .
6ο4. 1 , ν. 1192. Eustath. ad Iliad. 1 , ν . 589.

21. Ταρφεια1 Α . ταρφια . Ιliad. τ , ν . 357. 26. Τάφρος ] Εtymol. 748, 45.

27. γοργυπλόων] Αdde Lexicis.

60%. Taree
n homam

os
Eurio

sch

28. Τέ.

359.
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Τάγηνον.** τούτο οι Ιώνων τινές? τήγανον λέ- Τάρρωμα.8 η κωπηλασία.
γουσι. απο του τήκω, τήκανον, και τηγανον, Ταυτόν. όμοιον.

και καθ' υπέρθεσιν τάγηνον. Ταυ. το στοιχείον. .

Ταίναρον και Ταιρώνιον. " ακρωτήριον.
Τάγματι. αξιώματι. και ο Απόστολος • 39 έκα

Ταλαντον. " λίτρα ρκέ. [ παρα το ταίνω σημα

* . στος εν τω ιδίω ταγματι. τούτο δε λέγει, ενκαι ο κατα αναδιπλασιασμον τιταίνω. ως και το
οίς έστιν , άξιος έστα .

και ταινία. και ως φαίνω, φαντος και άφαντος, και

χραίνω , χραντος και άχραντος , ούτω ταίνω, ( Ρήμα. )

. ταντος και το ουδέτερον ταντον , και πλεονα- Ταινιούται. στεφανούτα .

σμώ του αλ τάλαντον , και εν συνθέσει ατά- Ταλαντεύουσι. σταθμίζουσι, ζυγοστατούσι.

λαντον αντί του ομοτάλαντον. ή παρα το τα- Ταλαντουμένην, την δε γην ταλαντουμένην 45

- λαών και υπομονητικόν του βάρους. σημαίνει δε ανωμάλως σείεσθαι μεν υπ' εκείνων μεταφο

ζυγόν και άλλα πολλά.] ρικώς δε απο των ζυγων , έπει ο ζυγος ταλαν

* Ταληθα. κοράσιον.* τον λέγεται. και υπερταλανταν το υπερβαρείν .

Τανηκές.15 το μακρόν. το μέχρι πολλού ήχου. Τάλλω. ) κακοπαθώ.

ε το τεταμμένην έχον την ακήν , * ή αιχμήν ήκο- Ταλανίζει. * άθλιον αποκαλεί. . .

νημένην. .

Τανύφλοιον. * μακρόφλοιον.
Ταμης, κόψης.

Ταρπέϊκον. Τανύσας. 5 απλώσας.

Ταριχευτόν.36 παν το παττόμενον αλατι. και Τάρπημεν18 και ταρπήομεν. αντί του έκορέ- ,

τάριχος παρά το εν τη ταριχεία ίσχνεσθαι . ή στημεν. .

παρά το γάρη έχειν , τροπή του γ εις το ταύ. Tαρχύσουσι.18 θάψουσιν. από της ταραχης 49

Ταριχευτoν όψον. ” και καλούμενος λάρδος. ή της έν τους νεκρούς γενομένης εν τω θάπτειν
το απόκτιν. αυτούς.

28. Τάγηνον] Laudatur haec glossa ad Ηe 39. ο Απόστολος] 1. Cor. XV, 23.
sych. V . τάγηνον. Conf. Schol . Αristoph. Equit. . . 40. τούτο, δε λέγει] κ . λέγεται . Sed expli

v . 925. Hemsterhus. ad Polluc. X , 98. et In - catio verbis ipsis obscurior, et sine dubio cor

terpretes ad Mocr. p . 362. Supra ταγήν. rupta.

29. Ιώνων τινες ] Sic etiam Pholius. A . , 41 . Ταλαντεύουσι] Vide Suidam.

και παίδες. 42. την δε γην ταλαντουμένην ] Sunt verba

- 3ο. . Ταιρώνιον ] K . ταιρώνειον Superscr . 1 . Platonis in Τimaeo 535. G. Vide Suidam. Εty

Leg. Ταινάριον. , mol. 744 , 12.

' 31. Τάλαντον] Εtymol. 47, 4 . 43. Τάλλω] Vide supra τάλας. Α τάλω,

32 . Ταληθά ] Cod. τηλ superscr . β . [ Vid. τάλλω , ταλάω, τλώ.

Ταβιθά supra.] Ipse Diuus. Marcus V , 41. τα. 44. Ταλανίζει] Conf. Suidam et Ηesych.

λιβά [liebr . Non- s] explicat κοράσιον. Non male b. v. et έταλάνισα.

lainen scribit Νoster per ή. Conf. Hesych. V. 45. Τανύσας] κ . ταννύσας. τανύσσας Iliad. 4.

τάλις. ν . 25.

• 33. Τανυκές] άορ τανύηκες Ιliad. ξ, ν. 385. al. 46. Τάρπημεν] Iliad. λ , ν . 179.

34. ακήν ] Α . Κ . ακοήν , sine dubio pro 47. ταρπήoμεν] Scrib. ταρπείομεν, pro quo

ακμής. Vid. Not. ad Ηesych. τραπείoμεν Iliad. γ , ν . 441, ξ , ν . 314. Odyss.

35. Τανύφλοιον] Iliad. π , ν . 76 . 9 , ν . 292. Vide Apollon. Lex. Hom, y. τρα

36. Ταριχευτόν] Εtymol. 746 , 47. Conf. πείομεν.
Suidam ν. ταριχος. . 48. Tαρχύσουσι] Α . Κ . ταρχήσουσι. Iliad.

37. Ταριχευτόν όψον] Distingue: Ταριχευτόν. π , v. 674. ταρχύσωσι η, ν . 85. '

όψον. [κα ] ο καλ . λ . απόκτιν quid sibi velit, non 49. από της ταραχής] Inepte , etiam Ety

video . mol. 47, 35. addens in fine : είρηται τάρχεα πας

* 38. Τάρρωμα] Α . τάρρημα. Εustatli. 1625, ταρχύω. Quamquam Ηesychius : τάρχη , τάραξις.

17. Conf. Polluc. Ι , 93. ct άταρχον ' αχείμαστον. pro quo tamen Vossius
Τom. ΙΙ .

Q9999
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Ταρβω. το φοβούμαι. παρα το ταράσσειν την Το Τ μετα τού Ε . . .

('Αρσενικόν.) : :

Ταράσσειν, παρά το ρώ, το φθείρω, βάσσω και Τεινωδός.* παρά το εκτείνειν την ωδήν.1
ταράσσω.

Τέκτων. λεπτουργός. .

Ταριχεύειν και ταριχεύσειν. το τήκειν και ξη- Τεκτόσαγες. * εθνικόν.

ραίνειν .
Τέκμωρ. τέλος · τεκμήριον. 56 % και ο υιός.17 &

Ταφρεύσαι. σκάψαι : ορύξα .
• παρά το τέκω, τέκωρ, και πλεονασμό του μ

Ταφών. " θαμβηθείς. εκπλαγείς. ή θαυμάσας.
τέκμωρ. . . . . '

[ έστι δε δεύτερος αόριστος εκ του θήπω, το
Τελλήν , Τελλήνος , και Τέλις, Τέλιδος, ονό

θαυμάζω, έθαπον, και έταφον , και ιωνικως
ματα κύρια .

ταφών, η μεταφορα εκ των τάφων. και γαρ
Τελαμών. και αναφορεύς λώρος της ασπίδος.

ημείς δρώντες τους τάφους έκπληττόμεθα δια
-

Τεχνες:
Τελχίνες. * φθονεροι δαίμονες. βάσκανοι. παρα

το επεισερχόμενον ημίν δεινόν.] και τάφος, η
το θέλγειν και εξαπατον ημάς.

έκπληξις , από της ομοίας ετυμολογίας.
Τελωνα . οι αδικηται. οι καταλλάκται. * οιτα

Ο τέλη αγοράζοντες. ο τελώνης εστί και και τας

( Επίρρημα. ) . -
: ύπαντήσεις ωνούμενος των δημοσίων συντελειών.

Ταυρηδόν. δίκην ταύρου. Τελεσφόρος, τέλειος μάντις. " εγγαστρίμυθος.

Ταύτητοι. ” ούτως, ή δια τούτο. ταυτί δε αντί + Τέμμικες, οι νεωτοί.82 + .

του δια ταύτα , ι . Τεναγώδης. 3 τόπος ελαφρος , ύδατι καλυπτό.

Τάχα. αντί του ταχέως. μενος και σκεπόμενος, οίον είπείν βορβορώδης.

. ατάραχον. Sed τάρχη aperte pro ταραχή, ideo- 6ο. αγοράζοντες] Rel. des. etiam a Cod. Κ.

in quibus quo sensu ÚRavThoais dicuntur , non

memini dici ab alio,

que alienum a táoxos, pro quo tamen Thozou di-

cuntur Schol. Ηom. Cognata videntur ταριχος

et τάρχος.

5ο. ταράσσειν την βοήν] Imo ψυχήν, ut Εty -

molog. 746 , 25. '

- ' . 51. Ταφών] Iliad . ι, ν . 193. ταφών δ' αν-

όρoυσεν Αχιλλεύς. et al. Vid. Εtymol. 748 , 52.

' 52. τάφος, η έκπληξις] Ηoc sensu ter dici-

tur apud Homerum in Odyss. Ø , v. 122. 5 , v .

93. ω , ν. 4ίο. Hymn. in Βacch. 37.

53. Ταύτητοι] Leg. ταύτη του, ut apud Ηe-

sych. Conf. Suidam et Budae. Conm. 1353. sq .

54. Terudos ) Add. Lexicis.

55. Τεκτοσαγες] A . D . τεκτησαγες. .

• 56. Τέκμωρ. τέλος • τεκμήρ. ] Κ . τέκμωρ.

τέλους τεκμήρ. Conf. Ειymol. 5ο , 16.

57. και ο υιός] Des. etiam a Cod. K . De-

lenda vero aut emendanda, An placet και σκοπός ;

58. Τελχίνες ] Conf. Etymolog. 751 , 32.

Hesych. Wessel, ad Diodor. Sie . V , 55. et Pot-

ter . ad Clem. Αlex. Strom. Lib. V . p. 674:

59. Tiawvoeg koránaxton ] Haec in Gloss .

Ms. apud Cangiuum V . καταλλάκτης. Int. homi-

nes improbos etsinnisos, ut foeneratores, quem -

admodum apud Ciceron . de Off. I. 42. portito -

res et foeneratores conjunguntur , ut in Nou.

Test. τελώναι ct αμαρτωλοί. Societate non ho-

uestiori junctos vid . apud Lucian. III. Necyom .

471 . ' Α ' ' . . . . . . . και

6ι. τέλειος μάντις] Sic etiam Suidas. Sed

Cod. A . distincte: τέλειος μάντις. Νon displicet.

Vulgata indicat vatem, cuius oracula sunt τελες.

φόρα , ut όνειρον τελεσφόρον Aeschyl. Chopi. 539.

φαντάσματα τελεσφόρα Sophocl. Electr. 646. τε

λεσφόροι ευχα Aeschyl. Choplh . 210. τελεσφό

pov xenouby Euripid , Phoeniss. 644. Apud cun

dein τελεσφόρος έρως Med. 14. quo sensu dixit

Aeschyl. Choeph. 662. τελεσφόρον γυναίκα, μt in

certus τελεσφόρον οίκον apud Ηesycliium. Sed

nonnunquam simpliciter denotare videtur Tor

τέλειον , ut αριθμόν τελεσφόρον . apud Εuripid .

Electr. V. 132. et τελεσφόρον εις ενιαυτόν apud

Homerum .

. . 62. Τέμμικες, οι νεωτοί] Leg. οι Βοιωτοί.

Lycophr. 644. Τέμμικων πρόμοι. Schol. τα Βοιω

των. από όρους Τεκμίκου. Vid. ν. 796. et Steph.

Byzant. v. Téuniš.

63. Τεναγώδης ] Vid. Hesych. Suidam et

Valckenar, ad Aminon . 141. Sed a @ oos displi

cet. Non minus inopportune τέλμα apud Ηe

sychium inter alia exponitur ya @ os. Nisi otro

que loco legendum haos, ab has, téac enim

et tévayos et nos prorsus conueniunt. Conf.

Hemsterlius. ad Αristoph, Plat. p . 54 - 57.

Quod si displicet , licet légere cudrs. Coof.

μιfra τενάχη.
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1Τενέαιθος. όνομα ποταμού.Η ασπίδος , αφ' ου ήρτητα η ασπίς . απο του τεί

Τένθης. * ο γαστρίμαργος. . νεσθαι τον ιμάντα. Η

Τένοντας και τραχήλους: τα διατεταμένα νεύρα. Τεύτονες, οι Ρωμαίοι.78

από της τάσεως. Τετράτρυφον, τέσσαρα έχοντα κλάσματα. Ησίο
Τέο. αντί του τίνος. 66 δος : 74

Η Τερέβινθος. είδος φυτού.Η άρτον δειπνήσας τετράτρυφων οκτάβλωμον.

Τερμιόεις, ο μέγας. και τερμιόεσσα ,67 η απο. Τελμησσός. όνομα ποταμού.

. τερματίζουσα °8 και οδον μεγάλη. . ( Θηλυκόν.)

Τερατοσκόπος. μάντις. . Τεης, της σης, της ιδίας. "

Τερπικέραυνος, και τους κακούς 69 τερπόμενος. ή Τειρεσία .78 ή μαντεία. Τκαι Τειρεσίας, κύριον·

τον τερπόμενον τους κεραυνούς. [ή τον τους δς ήν μάντις. 1

εναντίους τρέποντα τω κεραυνω.] Τελετή. μυστηρίων αποτέλεσις, τελείωσις ή θυ

Τεριναίος κόλπος. " πέραμα της Τύρου. σία μυστηριώδης. ο δε Μιλήσιος ' Ωρος λέγει,

Τειρεσίας. κύριον. δς ήν μάντις. ότι τελετας καλούμεν τας επί μείζoυς και μετά

Τετράρχης, ο υιός του Ηρώδου του ανελόντος τινος παραδόσεως τελετας των εις αυτούς δια

τα βρέφη. ως το τέταρτον μέρος της βασιλείας πανημάτων, ένεκεν. τελεϊν γαρ το δαπανών.

• του πατρός αυτου διέπων. Τελεταρχία .78 ή των τελετών ή των τελουμέ

Τέττα. προσφώνησις τιμητική νεωτέρου προς πα- νων άρχουσα.

λαιότερον. από του άττα κατα αναδιπλασιασμός Τελμισός, πόλις. Τερμησος 79 δε , η.

τέττα. Τέμικος. όνομα πόλεως Κρητικής. ή

Τέττιξ. " παρα το τάττω, τάττιξ και τέττιξ. ο ή Τέρεντος, όνομα πόλεως. Η

τεταγμένον έχων τον καιρον του άδειν. Τέρμινθος και τέρμινθα. 8° εμφερές λίνα φυ.

+ Τελαμών, και αναφορες της ασπίδος λώρος. ή το τον, εξ ου πλέκεσθαι φασίν ορμιας χρειώδεις

ξίφος. 72 παρα το ταλάσσω, ταλαμών, και τρο- ' ες τα πάντα και προς αλεξιφάρμακα. λέγεται

πη του α εις ε τελαμών. ή ο πλατύς μας της και τέργυνθος.81
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64. Τένθης] Laudatur haec glossa ad Ηe 73. Τεύτονες, οι Ρωμαίοι] Sic etiam Cy

sych . Conf. Ruhnken . ad Timaeum . rillus meus.

65. Τένοντας] Iliad. π , V . 587 . al. 74. Ησίοδος] Oper. ν. 440.

* 66. Τέο - τίνος ] Α . τινός. Πiad. β , ν . 225. 75. ποταμού ] De fluuio Telmisso nilil

τέο δ' αύτ' επίμεμφεαι. ω , ν. 128. τέο μέχρις. Οdyss . mihi constat.

δ, v . 463. τέο σε κρή. Ρro τινός Odyss. π, ν. 305. 6 . Τειρεσία ] Carent Lexica h . V .

67. τερμιόεσσα] liad. π, ν . 8ο3. τερμιόεν 17. Τελετή – ένεκεν] Ηinc corrige Etymol.

τα Odyss. τ , ν . 242. 757 , 14. qui habetầy . quod expungendum

68. αποτερματίζουσα) Ηesych. έν σπoδώ απο. videbatur Sylburgio, iubenti cum Suida legere

τερματιζομένη. Εtymol. 753, 13, ut Noster. Conf. από των εις αυτούς δαπ.

Apollon. Lex. Hom . - 78. Τελεταρχία] K . τελαρχία. Dionys. Areo

69. και τους κακούς] Leg. κεραυνούς. Νon ob- pag. de Coel. Hier. C. 1 , 3 . 3 , 2 . .

stat, quod idem statim sequitur. E diuersis enim
79. Τελμισός - Τερμησος] Rectius dupli

Scholiis haec compilata sunt. Conf. Etymolog.
o ci o .

ci
De urbis Teguncoós vera scriptura vid.

753 , 13. et Suidam.
Holsten . ad Steph . Byzant. v . Teguccoós ctWes

* το. Τεριναίος κόλπος ] De sinu Terinaeo 3a
sel. ad Diodor. Sic . XVIII , 45 .

tis constat. Sed quid sequentia sibi velint non
8ο. Τέρμινθος και τέρμινθα] Εtymol. 753,10.

τερμινθος και τέρμινθος. Conf. Hesych. Sed aliam

perspicio. .
intelliguntGramınatici nostri, quam quae vulgo

7ι. Τέττιξ] Εtymol. 755, 5 . Τέττα, quod etiam τερεβινθος. De hac enim diserte Theophra

praecedit , semel apud Homerum legitur , lliad.
stus V . c. 8. τερμίνθω δε ουδέν κρώνται , πλην τω

δ , ν . 412. καρπη και τη ρητίνη, quae etian inter αλεξιφάρμα.

72. Τελαμών – ή το ξίφος] .Leg. ή του ξί- κα. Vid. Βοdaeum ad Τheophr. Lib. ΠΙ. p. 229.

φους. Conf. Etymol. 75ο, 23. 8ι. τέργινθος] Fortasse τερέβινθος. .
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* Τεσσαρακονταετηρίς, 84 και τριακονταετη σύστημα εκ καταλήψεων εγγεγυμνασμένον. σι.

ρίς. η δια τεσσάρων δεκάδων συνισταμένη ή στημα δε εστι το πλήθος, οιονεί εκάστου τεχνί

τριών αρίθμησις. *΄ . του το εργαλείον. έκ καταλήψεων δε , ήτοι εξ

Τερατολογία. ψευδολογία · οίον θαυμαστα και εφευρέσεων. ου γαρ αθρόως α τέχνα εύρηνται ,

παράδοξα μυθεύουσα. αλλ' άλλος άλλο τι εύρεν ο μεν, τρύπαναν

Τερθρεία.33 η λεπτολογία . έστι γάρ τοι σχοι ο δε , το είς κάλλος αποξέειν τα ξύλα. και

νίον εν τοις πλοίοις λεπτον , και καλείται τέρ ταύτα πάντα ομου συνελθόντα απετέλεσαν την

θρον. οίον τέρετρον· διατετρύπητα γαρ , και τέχνην. εγγεγυμνασμένον δε εστι το οιονεί φα.

τα άκρα των σινδονίων.34 εκείνο δε λέγομεν, νερον και δεδοκιμασμένον. γυμνάσα γαρ λέγο

αφ' ου ήρτητας του ιστού ή κεραία. άλλοι δε μεν το είς φως αγαγείν. τέχνη δε , παρα το

τερθρείαν λέγουσι την φλυαρίας, την εν δύο μέ. τεύχω, το κατασκευάζω. γίνεται τευχάνη, και

ρεσι καλουμένην μάχην. τερθρία δε , η πνοή,8ι. εν συγκοπή τέχνη. διχως δε η τέχνη λογική

Τετάρτην φυλακήν. 35 την τριωρίαν λέγει ήτοι και πρακτική. και λογικος καλείται , όστις με

την τρίτην ώραν την μετα την εννάτην ώραν τα λόγου πράττει, οίον γραμματικός , ρήτωρ "

της νυκτός. " " πρακτικος δε, ός τι μετα των λοιπών μερών του

Τετρακτύς, ταύτην οι Πυθαγορικοί ετίμων για τα σώματος και των χειρών, οδον τέκτων, χαλκευς

και τέσσερα στοιχεία , το πυρ, τον αέρα, το ύδωρ, και τα όμοια. διαφέρει δε η λογική της πρά

την γην , εξ ών και τα σώματα συνίσταται . κτικής, ότι την μεν λογικήν μόνος ο άνθρωπος

+ Τευθίς.87 Φάγοις δε και πόπανα και τας τευ. επίστατα , την δε πρακτικήν καί τινα των αλό.

θίδας αμυγδάλων γέμοντα και κωναρίων. - " γων ζώων, 90 '

Τεχνολογία. περιποίησης της των λόγων φύσεως Τευκτήν. κατασκευαστής: χειροποίητον. .

• επί σκοπο του περιγενέσθα . ( Ουδέτερόν.) . .

Τέχνη. ο δόλος. . Τέγος, δωμάτιον , στέγη. .

Τέχνη.88 μέθοδος ενεργούσα τω βίω το συμφέ. Τέγεον. τόπος. και Νέμεον, " τόπος.

ρον. ή νοημάτων σύστημα κατατετριμμένον. ή Τέθριππον. το έκ τεσσάρων ίππων άρμα.

κτημα τιμιώτατον και κατα πολυ χρησιμώτα- Τείρεα.22 τα άστρα, παρά το είρω, το λέγω, εί.

τον τοις πάσιν ανθρώπους τοίς εν τω βίω. ή ρεα , και πλεονασμό του τ τείρες και γαρ τα

82. Τεσσαρακονταετηρίς ] Deest etiam a

Cod . K . ,

83. Τερθρεία ] Vid. Εtymol. 752, 47. et

conf. Ruhnken. ad Τim. Suidam et Interpret.

ad Mocrid . et Thom . Mag.

84. και τα άκρα τ . σινδονίων] Εtymol. κατα

των άκρων σινδόνων.

- 85. τερθρία - πνοή ] Ηaec non intelligo.

Sed suspicου , pro πνοή legendum πρωρα.

• 86. Τετάρτην φυλακήν] Vide interpretes ad

Matth . XIV , 25.

• 87 . Τενθis] Ηesychio dicitur πέμμα πλα-

κουντώδες. Conf. Athenaeum Lib. VΙΙ, 326. 6.

Quod sequenti incerti poctae fragmento egregie

illustratur. 1 .

' 88. Τέχνη] Et liacc cx aliquo Comment:

in Dionys. Thrac. Art. Gramm. petita viden-

tur. Conf. huius init. apud Villois. p . 99. Τom.

II . Anecd .

89. τέχνη δε] Εtymol. 55 , 56. .

90 . Suws) In 'margine Cod. K . haec ad-

scripta : Πόσαι διαφορα της καθόλου τέχνης ; δ .

θεωρητική , πρακτική, ποιητική και μικτή. θεωρητι.

κή, οποία μόνο λόγω παραδίδοται, καθάπερ αστρο

νομία πρακτική, όσα [p . πρακτικατ,] άσαι δι' οργά

νων ενεργώσιν, ως η στρατιωτική, και όσα μέχρι του

γενέσθαι δρώνται τέχναι, οίον η αυλητική και η ορ

κηστική, ποιητική δε , όσα ύλην λαβούσαι αδιατύ

πωτον εποίησαν τι προς μνήμην του δημιουργήσαντος,

οίον ανδριαντοπλαστική: χαλκών γαρ και ύλην αδια

τύπωτον λαβούσα ομοίωμά τι απετέλεσε και η σκο

τοτομική [σκυτοτ.] σκύτος λαβούσα αδιατύπωτον έχα

ραξε κάττυμα. αι δε εκ τούτων μικται , α θεωρη

τική και πρακτική μετέχουσαι , οίον ιατρική κοι

νωνεϊ γαρ τη θεωρητική , όταν διατάττη τοϊς νοσούσιν

δίαιτάν τινα τη δε πρακτική, όταν μήλην διορθο

το · πάλιν δε τη ποιητική , όταν τη ύλη των βοταναν

χρησάμενος απετέση [ sic ] φάρμακον. η αδελφή έστιν

και η γραμματική.

91 . Τέγεον - Νέμεον ] Scribendum vide

tur: Tέγειον - Νέμειον.

92. Tsigeu ] Vid . Elýinol. 756 , 5 .
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κνον.

άστρα σημαίνουσι σημασίαν τινά. ή παρά το [ παρά το τέγγω, το βρέχω, τέγγανος και εν

τέρας, το σημείον. ή παρα το τείρω, το κατα- υπερθέσει τεναγος , ο υπόβροχος τόπος.]

• πονώ πολλοί γαρ κατεπόνθησαν 3 αστρόβλη- Τεόν. το σον, το ίδιον.

τοι , ώςπερ και εμβρόντητοι.
" Τέρας, πράγμα υπέρ το θαύμα και έκπληξιν τους

Τειχίδιον. το μικρόν τείχος. και τειχίον. . ορωσι παρέχον. ή το παρά φύσιν γινόμενον, οδον

Τεκμήριον. σημείον αναμφίβολον, αληθινόν. ή το ανοίξαι οφθαλμούς τυφλών και εγείρας νε.

σημείον δεικνύμενον δια συλλογισμού. κρούς. και τεράστιον.

Τέκμαρ. το έκ μαρτυρίας αναγκαίου συλλογι. Τέρμα . το τέλος.

σμού το μετέπειτα δηλον δεικνύον. ως το , πο- Τεχθείον.' το σχοινίον. και τέρθρον.

λέμιοι έρχονται , κονιορτος γαρ εφάνη. Τέραμνον. απαλόν. και ατέραμνον , το σκληρόν.

Τέκεα. τα τέκνα . το τέκος , τα τέκεα . Τέρεν. απαλόν, τρυφερόν. [παρά το θέρω, θέ

Τέκνον, παρά το τέκω τέκαναν και συγκοπή τέ- ρεν και τέρεν , το ώςπερ τεθερασμένος και δια

κεχυμένον. τίθεται δε και επί του απαλου . πα

Τέλματα. 4 τα πηλώδη και παχέα. ήτοι τα πη- ρα το διακεχύσθαι και μη τραχύ είναι.]

λώδη και τελευταία του ύδατος. Ισαίος δε είπε Τερετίσματα.' ωδαι απατηλα και θελκτικού. ή

τα γεωργήσιμα χωρία. άσματα έκλυτα, από μεταφοράς του τέττιγος
Τέλος, ου ένεκα τα άλλα, αυτό δε ουδενός ένεκα. ή της χελιδόνος. "

Τελεταρχικόν. και το τελειοποιον. Τέρετρον. το τρύπανον. [έστι δημα τρώ, τράς,
Τέμενος και τεμένη, ναός. ή τόπος αποτετμημέ. όπερ από του τείρω κατα συγκοπήν. παρά το

νος εις δόξαν θεού. παρά το τέμνω, τέμνη , και τείρω τέρτερον , ως Φέρω Φέρτερον, και παρά

- και τέμενος, πλεονασμό του ε. το λέγω , το κοιμώμαι , λέκτρον. δηλοί δε το

Τέμπος , το ύψος. ή τέμπεα τα οικήματα. ή τέμ. τρώ το κόπτω , ένθεν το “τρώσα , δηλοί το

πη " α καταδύσεις. ή τα στενά των ορέων. ή διακόψα τον τοκετόν.]

τα σύνδενδρα. οιονεί τρέπη τινα όντα, τα με- Τετραθέλυμνον. τετράπτυχον, τέσσαρας θέ.

τατροπας και κάμψεις έχοντα. σεις έχον.

Τενάγη.28 πηλώδη πελάγη. ή διάβροχοι και κά. Τέτταρα, αντί του τέσσαρα.

θυγροι τόποι. ή έλυςεπιπολάζοντος ύδατος του Τέτρασιν. εκ του τέσσαρσι, τέτταρσι και καθ'

πηλου και βοτάνης επιφαινομένης τω ύδατι. ” υπερβιβασμον τετρασι.

το
τρωσαι , και

Υ

τον τοκετό ,

Τ .• τα με.

93. κατεπόνθησαν] K. κατεπόθησαν. κατεπονή

θησαν Εtymol. . ·

94. Τέλματα] Εadem fere tradit Suidas

cum Etymologo . Sed uterque addit: Tótos an.

λώδης, έχων ύδωρ. Legendum: μή έχων ύδωρ. Sic

verbotenus Schol. Aristoph. Auib . 1592. Non

differt cnim ab hos, [de quo vid. supra v. Te.

ναγώδης]. Quare Isaeus, nescio quo loco, dixit

de regione, quae coli polest.

95. Τελεταρχικόν] Vide supra ν. τελεταρ

χία.

96. τέμνω, τέμνη ] Leg. τέμνος. Εtymolog.

751, 42 .

47. τέμπη, Plenius Etymol. 51, 45. Sed

quae statim apud Nostrum sequuntur ifos

οικήματα, ea non agnoscit, neque habet Suidas,

cum illo consentiens. Pro ύψος φuid reponan

non liabeo: pro οικήματα autcm lego κοιλώματα.

Schol. Theocrit. I , 67. τέμπη γενικως μεν τα άλση.

99. τω ύδατι] Has voces omittit K . Sed

habet Εtymol. 751 , 56.

100. τεράστιον] κ . τεράστια.

. Tseściol Vide suprassofosie .

2 . Τέρεν] Εtymol. 752 , 32.

3. Τερετίσματα] Εtymol. 752 , 40. et Sui

das. Item Hesych . Sed hic 'supra scripserat

τερατίσματα ή τερετίσματα, male. Clem. Αlex .

Cohort. ad Gent. p. 1 . ο τέττιξ έτερέτιζεν ως επί

κλάδο των οργάνω. Ιdem in Paedag. Lib. III. C . 11 .

p . 110. αλύουσι μετα των τερετισμάτων ερωτικών. .

Vide Valckcnar. ad Ammon . p . 230. Ouden

dorp. ad Thorn. Mag. p. 908. et Hemsterhus.

4. τρωσαι - τοκετόν] Εtymolog. 752 , 46.

έκτρωσαι , τεcle.

5. Τετραθέλυμνον] Iliad. o, v. 479. Odyss.

χ , ν . 122.

. 98. Τενάγη] Α . τενάδη. Vide supra τινα-

γώδης.

6 . Τέτρασιν ] Suidas locum in mente ba

buit , in quo scriptum erat tétpxou xargoñs.
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Τέτρωρον. ή άμαξα, το άρμα , η καρούχα. Τελέθουσι. " γίνονται .

Τετραμερές. το σώμα εκ τεσσάρων στοιχείων και Τελει.18 υπάρχει.Η

. ώςπέρ τις κόσμος συνιστάμενον. Τελεσθήναι, και το αναλωθήναι.ούτως Αντιφών.
Τευχος. το σκεύος , η κατασκευή. Τελειν. και αντί του δαπαναν.

Τεχνητόν. το τεχνασθέν και κατασκευασθέν. Τελισκόμενος. ° τελειούμενος, πληρούμενος, έν.

και τεχνηέστατον. θουσιών.

Τέλος, δύο έφιππαρχία, ιππέων ανδρών δισχι- Τελεσιουργεί.18 το έργον τελειοϊ.

λίων τεσσαρακονταοκτώ. Τέρσεσθαι. ξηραίνεσθαι . [ παρά τον τέρσω μέλ.

Τέρεν, και τέρην επί αρσενικού, παρά το τείρω, λοντα αιολικώς κατα τροπήν του σ εις τ..

το καταπονώ. Τέρπεσθα. " μετάθεσις έστι του ρ , παρά το

( Ρήμα.) τρέπεσθαι και μετάγεσθαι την ψυχήν απο

Τέγγει. βρέχει. των βιωτικων Φροντίδων και θορύβων.

Τεθηλότα. θάλλοντα. Τετριγότας. 1 τρίζοντας.

Τεθνειωτος. ° θανόντος. και τεθνειώς.* . * Τερετίζειν.33 μουσικώς φωνείν.* ή κιθαρίζειν.

* Τεμμαχίζειν, και τεμμαχίζεται. το τέ. ** Τέτλαθ.. * υπόμεινον.*

μνειν και μερίζειν. * " Τεταρπόμενος. » αντί του τερφθείς.

Τεθηπότες. " εκπεπληγμένοι. από του θήπω, Τετελεσμένον.16 πεπληρωμένον.

το θαυμάζω και εκπλήττομαι . " + Τετρακταϊσμένα. " ήγουν έπεσκοπημένα• δε.

Τεθολωμένος.14 τίθεται και επι χαράς και λύ- δοκιμασμένα" εξητασμένα.

πης. 5' Τετυφωμένοι. 18 επηρμένοι. υπερηφανευόμενοι.

Τείρεται. καταπονείται , δαμάζεται. + Τετρυχωμένος. ” καταπεπονημένος" δεδεμα

Τεκταίνω. το κατασκευάζω. , σμένος. 1 .

Τεκμαίρω. το κατασκευάζω. αλλα και το σημει- Τετραμμένοι.3° τραπέντες. ή προσέχοντες εαυ

ούμαι . από του τέκμωρ. " τοίς.

7. Τέτρωρον – καρούχα] Εadem eLex. Cy- . 20. Τελεσιουργεί] Vido Ηesych. v. τελε

rilli Cangius v. καρούχα. A nies Cyrillo deest. σιουργείσθαι.

8. Τετραμερές] Α . τετραμερός. 21. Τέρπεσθαι ] Εtymol. 753, 29 .
9 . Τέρεν] Supra ante τερετίσματα , not. 2 .

22. Τιτριγότας) Scrib. τετριγώτας liad. β,
10. Τεθνειωτος ] Κ . τεθνειότος. Ιliad. ν , ν.

659. Odyss. w , v. 56 . Sed nunc rectius con
ν. 314 . Pro τρίζοντας Α . Κ . τρύζοντας.

stanter τεθνηώτος. .
. . 23. Τερετίζειν] Vid. supra τερετίσματα.

11. τεθνειώς] K . τεθνεώς. τεθνηώς liad. 2, 24 . Τέτλαθι] Iliad . α, ν . 586. al. Recur

y . 16ι. rit post τετιήσθων.

. 12. Τεμμαχίζει ] Des. etiam a Cod. Κ . 25. Τεταρπόμενος ] Οdyss. α , ν. 3ιο. ξ,

13. Τεθηπότες] Iliad. δ , ν. 243. 246. al. ν . 244.

14. Τεθολωμένος] D . τεθελωμένος. . 26. Τετελεσμένον] Aliad. α, ν. 212. et saei

15. χαράς και λύπης] Ηinc supple Suidam pissime.

et Εtymol . 5ο, 10. gui tantum habent και επί 27. Τετρακταϊσμένα] Vid. Εtymol. 763, 53.

Wepãs. Sed nostrum vicissim . Afferunt enim et 770 , 53. Quac lora ſugerunt Stephanum in

versum Ρherecratis Μυρμηκανθρώποις· Γελώντα Ιnd. Posteriori loco Etymologus τρακταΐζειν di

και χαίροντα και τεθολωμένον. et alterum: υπό cit esse κακουργείν. Vid. nostrum infra v. τρα

της ανίας απεθσλού9' η καρδία. κταίζω.

16. τέκμωρ] Α . τεκμαρ. 28. Τετυφωμένοι] 2. Tilm. ΙΙΙ , 4 .

17. Τελέθουσι] Iliad. ι , ν . 441. al. 29. Τετρυχωμένος) Vide Hesychium. Εty

18. Τελεί] Imo τελείται. mol. 754, 52. Glossa Thucydidea, nisi fallor.

19. Τελισκόμενος] Εtymol. 751, 4. Ηesych. Herodian. 1 , 3 , 1. Vid. infra τρύχεται et του

Occurrit Deuteron . XXIII, 18. Vide ibi In - xw.heis.

terpretes et quos laudauit Bielius. 3ο. Τετραμμένοι] Diad, ε , ν. 6ο5.
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Τεταργανηγαρ παρ' ημίν σαργοσυνειλεϊ-
Τευταζεύεσθω, και πολύ διατεν. σημαί

Τέτρηρεν. " έτρύπησε. Τέτυκτα . κατεσκεύαστα.

Τέτορεν. 18έκοψε. Τετύκοντο.13 παρεσκευάζοντο. [τεύχω, * ο δεύ

Τεταγών. » τείνας, παρά το τάζω, το τείνω και τερος αόριστος έτυχον , ο παθητικός έτυχόμην,

έλκω. [ο μέλλων ταξω, τέταγα , και δεύτερος ετυχόμεθα , το τρίτον ετύχοντο και κατα ανα

αόριστος έταγον , η μετοχή ταγων , και κατα διπλασιασμόν τετύχοντο, και τροπή του και εις

αναδιπλασιασμόν τεταγών.] και τετύκοντο.]

Τεταργανωμένην.3* συμπεπλεγμένης και συνει- Τεύχω. το κατασκευάζω.

λουμένην. ή γαρ παρ' ημίν σαργάνη παρά τοις Τεύξεται.15 κατασκευασθήσετα.

Αττικούς τάργάνη καλείται. [και το συνειλεί. Τευταζειν.18 πραγματεύεσθα, ή σιαιωρείσθαι,

σθαι τεταργανωσθαι λέγουσι.]

Τετάχαται και τετύχαται. » τεύχω, τεύξω, τω. ενίοτε σημαίνει και το φροντίζειν. σημαί

τέτευχα , [ και το παθητικόν τρίτον πρόσωπον νει δε και το σπουδάζειν , και το ησυχάζειν,

του παρακειμένου τέτευκτα , και Ιακως τετεύ. , και το φλυαρείν. παρα δε τω Ψελλα τευτα

χατα . το δε τετάχαται,από του τάζω, τάξω, ζειν το πλανάσθα: τηλαυγημα λέπρας αρχή,

ομοίως Ιακώς.18 ] . τευτάζειν το πλανάσθαι.

Τετιημμέναι. ” τετιμωρημέναι. τεταλαιπωρημέ- Τελέθωσι. τελευτήσωσι. Ησίοδος:18

ναι. [ απο του τίω, το τιμωρω , τιω, περισπώ ευτ’ άν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελείωσε.

μενον δημα.] Τεμπειόθεν. από Τεμπείας.

Τετιήσθων.38 τετιμήσθωσαν. από του τίω, το Τετραποδητί.19

τιμω.

Τέτλα9.39 υπόμεινον. [απο του τλώ, τλημι,
. . Το Τ ' μετα του Η .. .

το πληθυντικόν τλάμεν, το προστακτικών τλά

θι , και διπλασιασμό τέτλαθι.] ('Αρσενικόν.)

Τετραχίζειν. επί τετάρτου μέρους τι ποιείν. ού- Τηθαλώδης, γυναικοκρατής.

τως 'Αριστοφάνης. ** Τήίοι. οι από της Τήνου νήσου.

Τετρηχυλα. " τραχεία και θορυβώδης. ή τετα- Τηλεβόας και Τηλεμός. ποταμοί..

ραγμένη. από του ταράσσω. Τηλίκος. μικρός.

Issuntoy) Thiodd." , v. 4672," Etymol.31. Témerger ] Leg . térenvey, ut Odyss. ";

. 247. Iliad. κ , ν. 396.

32. έκοψε] Ηesych. έτρωσεν. Conf. eundem

γ . ετύτορεν.

33. Τεταγών ] Iliad. α , ν , 591. ο , ν . 23.

• 34. Τεταργανωμένην] Ειymol. 53, 52. Conf.

Hesych . Lycophronem appellat Etymolog. Sed

apud hunc legi tetapyaywofo non memini.

42. Τέτυκτα] Iliad. η, ν. 101 . etc...

43. Τετύκοντο ] Iliad. α , ν. 46 . al .

44. τεύχω] Des. etiam a Cod. K . Etymol.

755 , 15.

,
45. Τεύξετα ] Iliad. μ , ν. 358. al. τετού

34

35. τετύχατα Leg. τετεύχεται , ut statim

post et Iliad . v , v . 22. al. Etymol. 753 , 45.

36. τετάχαται - Ιακώς) Utitur Thucyd.

Lib . III. c . 13 . in orationeMitylenaeorum . Idem

IV, 3ι. διετετάχατο.. .

37. Tετιημμένα ] Leg. τετιημένα . Iliad. 3 ,

ν . 43η. Εtymol. 754 , 6. Deest a Cod. K .

38. Tετιήσθων] Τετίησθον Iliad. 9 , ν . 447.

39. Τέτλα9. Supra post τερετίζειν.

4ο. Τετρακίζειν – 'Αριστοφάνης] Laudat enη

etiam Etymol. 754, 34.. Conf. Desych. Pliotius

τετραρχίζειν.
• 4 . .. Τετρηχοϊα] Iliad. 1 , ν. 346. Α . τι .

τρηχεία ..

46 . Tevráceny ] Etymol. 755 , 38 . uberius.

Suidas et Ηesych. Conf. Albert. Miscell . Crit.

in Suid. p . 292. Hemsterhus. ad Polluc. IX ,

137. et Ruhnken. ad Τimaeum.

47 . στρατεύεσθαι] Leg. στραγγεύεσθαι.

48. Ησίοδος ) Oper. v. 179.

49. Τετραποδητί ) Conf. Suidam..

, 5ο. Τηδαλώδης. - γυναικοκρατής] : Αη γυναικο

τραφής ; Scd.illud quoφue non ineptum. Hesy

clius liabet τηθαλ.λαδούς ή τηθαλλωδούς, ο γυναι

κοτραφής. Suidas τηθαλλαδος. Ειymol. 56, 3ι.

τηθαλλωδούς, γυναικοτρόφους. Εustath. 971 , 28. και

τηθαλλωδούς. Νoster igitur quartam formain ex

hibet, non speruendam. Vid. H . Steph, Τοιο ,

II , 1468.
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Τηλέκλειτος, ο ένδοξος. Τήθη, η τροφός.

Τηλεκλητος δε, ο πόρρωθεν καλούμενος , ή το Tηκεδόνος, της τήξεως.

κλη. Τηλις, είδος σπέρματος . τίλλις δε , το αγγείον ,57

50τηλεκλητων επικούρων. lura .

Τηλεδαπός.32 ο πόρρω έχων το έδαφος και την Τήλος. όνομα κύριον λιμένος και πόλεως.

πόλιν, παράγωγόν εστι δια το δίπος, παρά το Tηλαύγεια. ή από μακρόθεν αυγάζουσα λαμ

τηλε τηλεδαπός : ως ημέων ημεδαπός .
πρότης.

Τηλίας και τηλία. ” “ Ωρος ο Μιλήσιος την πε- Τήνος, νησος. και Τηος.

ριφέρειας του κοσκίνου λέγει. [παρά το σώ, το Τηραβένη, πόλις. και Τηρητίνη.58

σείν και κινώ. σω, σήθω, αφ' ου όνομα σηλία Tητθίς. η τροφός.

και τηλία , τροπή του σ εις ταυ.] Tημή, αντί του εμη.69 και έχει τοι κατά την

Τηλύγετος. * καταχρηστικώς αγαπητός μονο- λήγουσαν, κατά δε την άρχουσαν ού. "Ομηρος:σε

γενής, κυρίως δε τηλύγετοι καλούνται οι τηλου αμφί δε τοι τημη κλισίη.

της γονης όντες παίδες , ό έστιν εκ γεροντικής έστι δε τη εμη , και εκθλίβεται τοι του τη

ηλικίας σπαρέντες. τα γαρ μετά την απόγνω άρθρου , και κιρνάτα το ήτα και ε εις το η,

σιν της παιδοποιΐας γεννώμενα μαλλον αγαπα. και έστι χωρίς του ι .

τα . Τήλεφις. πόλις. και Τηλέφειον τραυμα.

Τήνος, κύριον. και όνομα νήσου. (Ουδέτερον.)
Τήνιος. απο της Τήνου νήσου. . Τήθεα. τα όστρεα. 63

Τήρων. ο νέος στρατιώτης. ή νεόλεκτος στρατός. + Τηθίον. * ο μαστός. 1

Tητινός. * ο χθεσινός. και τητες αντί του χθές. Τήκεα και τήκεννα, τα καλτίκια.**

Tηλαυγής. λαμπρός: μακρόθεν αυγάζων. τη. Τημελές, επιμελές.

λαυγής και το λεπτότατον ίχνος της λέπρας, δι' Τήνεα. τα σκόρoδα. 16

ου και πόρρωθεν οραται και δηλη εστί. ( Ρήμα. ) .

( Θηλυκόν.) . * Τη. το λάβε και δέξαι. σημαίνει δε και το ταύτη,

Τήβεννα.38 μανδύας. και πόλις. και το ενταύθα. * [έστι τάω, τω, το δέχομαι,

51. τηλεκλητων επικούρων] Iliad. 1 , τ. 491 . . 6ο. Τηνή – έμή] Rel, non habet Κ. τη μη

52. Τηλεδαπός] Conf. Ειymol. 756 , 44. scribitur apud Ειymol. 757, 23.

53. Τηλίας και τηλία] Τηλίας Casu recto 6ι. "Ομηρος] Iliad. ι , ν . 65ο. [654.] olim

dici non memini. Etymolog. 756 , 55. Conf. únoi dé tou tã uñ, nunc tñ éuñ.

Schol . Αristophan. Ρlut. ν. 1ο38. Hesych. et 62. Τηλέφειον τραύμα) Male, apud Suidam

Suidam . Eustath . 1397 , 50. ' Τηλέφιον. Sic dictum a Teleplio , Herculis filio.

54. Τηλύγετος] Εtymol. 757, 18. Conf. Urbent Τήλεφις ignoro .

Eustath . 742, 25. (Iliad. „, v. 478.] et Hesych. 63. Τήθεα - άστρεα] Α . τηθεια. άστρεια. Κ .

Scliol. Apollon. I, v . 99. 149. ι9. τηθεα superscr . ει. τηθεα διφών liad, π, v . 74η.

55. Tητινός ) Nescio quo pacto a nostro Conf. Hesych. -

exponatur χθεσινός. Ιdem quoque infra τητες: 64. TnIlor ] Add. Lexicis, simodo sanum .

ztés, Sequens glossa spectat Leuit. XIII , 19. 65. Τήκεα - καλτίκια] Gloss. MSS. Codd.

Conf. v . 23. Supra e Psello : τηλαυγημα λέπρας Reg. 17ο8. et 2062. apud Cangiuin καττίκια,

αρχή. Conf. Hesychium et Bielium. male.

* 56. Τήβεννα ] Vid. Hesych. Suid. et Η . 66. Τήνεα. τα σκόρoδα] Lege Τήνια σκόρoδα.

Steph . Ind. Cangius in Glossar, eadem e Cy- [ra &x Tørov .] Aristopli. Plut. v . 718 .

rillo. . Σκορόδων κεφαλας τρείς Τηνίων -

57 . Tήλις – τίλλις δε, το αγγείον] Poatre - Vide ibi schol.

ma suspecta habeo , certe de illo cypeių mihi 67 . Τη - ενταύθα] Rel. des, a Cod. Κ .

• quidem nihil constat. . Conf. Etymol. 756 , 20. Confundit Noster rñ ,

58. Τηρητίνη] Α . τηρήνη. Κ . τηριτίνη. δέξω, et τη, ταύτη. Ιllud liad. ξ, ν. 219. Odyss.

59. Tητθις] Α . τηττής. ε , ν. 346. al.

68. τη.
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το δεύτερον τάεις, το τρίτον τάει και κράσει Τηλεδαπώς. * μακραν αφεστηκώς.

του α και ε εις η Δωρικώς της και τη. τούτου Τήμος τημούτος, αντί του τηνικαύτα.

ο παρατατικός έταον, έταες, έταε, και το προς- Τήμερον, αντί του σήμερον.

τακτικών τάε , τα, και τροπή Δωρική του α είς Τηνεί, αντί του εκείσε. .

η τη. ] Τηνάλως. * αντί του μάτην.

Τήκω, το δαμάζω. Τηνικαύτα. τότε.

Τηλεθέων, αυξάνων. και τηλεθόωσα,68 πάνυ θάλ. Τητες, αντί του χθές.78 +

λουσα. [ κα τηλεθέοντας. 2 παρα το θάλλω,

θάλλοντας. δύναται και παρά το θαλέθω και

Το Τ μετα του Ι.
μεταθέσει του και εις τ ταλεθάοντας και τροπη

του και εις η τηλεθάοντας. ου γαρ έγκειται το ('Αρσενικόν.)

τηλεας .] Τίγρης. ποταμός. και κλίνεται Τίγρητος. τίγρις

Τημελώ. το φροντίζω. δε , το ζωον , ι, και κλίνεται τίγριδος.

Τηρω.7° παρά το θέω τηρώ όπου γαρ τρέχει * Τιτάν. " καταχθόνιος δαίμων, τιμωρητικός.

τις, εκεί θεωρεί. [ή παρα το ούρω, το φυλάσ. ετυμολογείται δε παρα το τίω, το τιμωρώ. *

σω, πλεονασμό του ταύ τουρώ και τροπή του Τιβην,78 τιμήνος, του τρίποδος. .

ου εις ή τηρώ. και το τυρος παρα το τηρώ: Τιθώης, κύριον.

γάλα γαρ τηρούμενον και τυρός.] " Τιμητα. οι πρώτον τιμώμενοι.

Tητω. το στερίσκω. και τητώμενος , και τητα . Τίννοι. εθνικόν. '

Ησίοδος : 5 Τίς, αντί του ουδείς. ως τό: 79 τις έγνω νούν κυ.

' 'συ μεν αιτείς άλλον, ο δ' αρνείται , συ δε ρίου ;

τητα . Τίτανος. 8° άσβεστος.

έστι τάω78 και σημαίνει το ζητώ, και κατα άνα- Τιτθοί. οι μασθοί. ότι επιστηθίδιο? 8ι τινές ει.

διπλασιασμόν τατάω, τατώ, και το τρίτον τη- σιν. ή οι έντιθέμενοι εν τοίς στόμασιν.

ταται . ” ως πειρώμαι , πειρά , πειράτα . Τίτλος. σανίδιον. 82

( Επίρρημα.) Τιτυμνού.83 μικράς ηλικίας.

Τηρητέον. δεί τηρείν. Τίρυνς, Τίρυνθος. όνομα πόλεως.

Tηλαυγώς, λαμπρώς. Τιφος.84 ο καθυγρος τόπος. απο του τύφεσθα,

Τηλε: τηλώσε' τηλάθι και τηλού, παρά το ό έστι πίθεσθαι εν υλώδεσι τόποις. 85 Τίφως

τέλος , τηλου : τα γαρ επί τέλους συντείνονται δε , όνομα ποταμού , μέγα. ένιοι δε Τίφυς γρά

μεγεθύνονται . φoυσι.

68. τηλεθέωσα] Iliad. 3, ν. 148.

69. τηλεθέοντας ] Rel . des, a Cod. κ . Πiad.

αχ , ν. 423. Ειymol. 756 , 48. In fine pro τή

λεας leg. τηλε, ut Etymol.

7ο. Τηρώ] Εtymol. 757, 47.
Ο

1 . συ μεν αιτείς] Leg. Μη συ μεν αίτης

έλλον , ο δ' αρνητα , συ δε τητα. Ηesiod. Oper .

ν . 406.

- 72. έστι τάω ] Ηacc omissa in Cod. Κ .

Etymol. 757, 57.

3 . τητάτα ] Supple τητα και το τρίτον τη-

«ταται. Conf. Suidam et Ηesych.

74. Τηλεδαπως] Α . τηλεδαπός.

* 75. Τηνάλως] Leg. τηνάλλως. Conf. Bergler.

ad Alciphr, I, 19. init.

Tomm. ΙΙ.

76. Tητες – χθες] Male. Nec melius ει

pra ν . τητινος.

77. Τιτάν] Deest etiam a Cod. Κ .

78. Τιβήν] Lycoplur. ν . 1104. Conf. Hesych.

79. τίς έγνω νούν κυρίου] Ron. ΧΙ, 34. τίς
γαρ έγνω.

' ' 8o. Tίτανος] σπανίως αρσενικώς. Suidas.
?

81 . επιστηθίδιοι] Α . επιστήθιοι. Εtymolog.

6ο , 48.

82. Τίτλος. σανίδιον] Vide Cangium.

83. Τιτυμνού ] Αη τιτυγνού pro τυννου ? τυν.

ν 's , ο μικρός , τηλικούτος.

* 84. Τιφος] Male inter αρσενικά. Conf. He

sych . et Schol. Apollon . I , i27. et II , 824 .

* 85. από τον τύφεσθαι - τόποις] Εtymolog.

56. τύφεσθαι, ό έστι πίθεσθαι και καλύπτεσθα τους

Rrrrr
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Τις, αντί του οίος. ο Απόστολος•86 τίς ούν ήν

ο μακαρισμός υμών. αντί του, οδος ήν, ότι ούτω

ταχέως ερρύη.

Τιναγμός. όταν σείητα η γη. ' 1

( Θηλυκόν.)

Τιάρα. καιορυβάντιόν τι, 87 δ' εφορει ο αρχιερεύς

επί την κεφαλήν, ή ήν οι βασιλείς ορθής εφό.

ρουν παρα Πέρσαις, οι δε στρατηγοί κεκλι-

μένην. και

Τιβέρη. πόλις. και Τιβεριάδος θάλασσα.

ΤΑθήνας.88 τροφούς. [ η ευθεία η τιθήνη. παρα

τον τιτθον, δεσημαίνει τον μαστον, γίνεται τιτ -

θήνη, και αποβολή του ενός τ τιθήνη. ή παρα

τον θήσω μέλλοντα τον σημαίνοντα το τρέφω,

όνομα ρημα θήνη και διπλασιασμό τιθήνη.]

+ Τίθιε.8° ή του πατρός αδελφή.+

Τιθωνός. η ημέρα. ° παρα το τιθασσόν , δ ση-

μαίνει το ήμερον.

Τιμή. δόξα μετα δόσεως , ως προς ευεργετήσαν

τα γινομένη.

Tιμήσεως. ζημίας.

Τιμωρία. ζημία μετα πληγών.

Τιος. πόλις ?" * κατά Παφλαγονίαν , ανα μέσον

' Αμάστριδος και Ποντοηρακλείας. ο πολίτης

Τίπος, και Τίος κράσει των δύο μ εις ι μακρόν.

ως Χίος, Χίος. *
+ Τιτηνίς, αρχαία. Η

Τίτθη και τιτθύς. και η τροφός. '

Τιτθεία. η μαίευσις. "

Τιτώ. η ημέρα. 4 .

Τίτιδας, τας περί την καρδίαν φλέβας λέγει και

Ιπποκράτης. * και ο Ψελλός τίτιδας Φλέβας

λέγουσι τας περί την καρδίαν.

(Ουδέτερον.)

Τιλφωσαϊον. όρος. και Τιλφάσιον.38

Τιμαλφέστατον. " πολυτελέστατον.

έν ελώδεσι όντας τόποις. Ρhauorin. κρύπτεσθαι. Μa- 95. Tίτιδας - Ιπποκράτης] Quid sibi νult

lim nostro reddere ελώδεσι: quamquam illud illud monstrum , capité truncatum , quod fru

quoque defendi potest. Infra : fion . con. Sae - stra quaeras apud Hippocratem ? Sed aut omnia

pius illae voces confusae. Hesych . v. TuyTaúdms. me fallunt , aut Nostrum in errorem induxit

Sed quomodo conueniant τύφεσθαι , πύλεσθα εt Pselli oscilantia, qui ex Hippocrate notauit τί.

καλύπτεσθαι, videant acutiores. In Cod. A . erat τιδας pro αιματίτιδας. Sic enim ab Hippocrate

τίφεσθαι, sed hoc ihili est. Postrema quoque, dicuntur φλέβες , quae sanguincum copiose de

de duplici scriptura fluminis Tiows et Tious, ferunt, v . c. deMorbo sacro 309, 13. quas de

non satis sana puto . Scribit Lib. IV . de Morb. p. 5οι, 27. 502, 5ο.

86. ο Απόστολος] ad Galat. IV, 15. Appellantur ibi quidem σφαγία , sed si utrum

87. κορυβάντιόν τι] Vid. Cangium in Glos
que locum comparamus, certum est, Tas alun

sar. Ceterum conf. Hesych . Etymol. 758 , 3 .
τίτιδας esse has ipsas φλέβας, και το άλλο σώμα.

Suid . ct Bicl. in Thes. Xenoph. Anab. II , 5, 1.
τι το αίμα εκδιδόαση .

Cyrop. IV, 3 , 7.
' 96. Τιλφωσαϊον - Τιλφάσιον ] Leg. Tιλ.

φωσσαίον - κα Τιλφώσιον aut Τιλφώσσιον. Varie

88. Τιθήνας] Iliad. ζ, ν. 132 . Etymolog.
Trasy mad . Se V. 102. etymolog. enim scribitur. Strabo Lib . IX . p . 411. 413.

758, 23.
Τιλφώσσιον et Τιλφώσιον [pag. 63ο. 684.] Pausan.

89. Τίθι.] Leg. τιτθίς. Boeot. c. 33. init. Tιλφούσιον. Stephan. Byz. ν.

90. Τιθωνός. η ημέρα] Personam mythicam Τέλφωσσα Epliorum scribere meminit Τιλφωσέων

interpretatur. Iliad. λ , ν . 1 . al. Conf. infra' όρος. Sed Ηarpocrat. Tιλφώσσαιον όρος μικρών

Τιτώ. Εtymol . 758 , 27. Aliter Eustath. 825, απέχον της λίμνης της Κωπαΐδος, ως Θεόπομπος, ut

42. 64. 1520, 27. Pro τιθασσόν Α . τιθάσσει». de eoderm monte sermonerm esse intelligas. Vide

91. Tros, nóes] Rel. des. etiam a Cod . K . qui laudantur ad Geographos illos , in primis

Conf. Stephan. Byz. Wessel. ad Diodor. Sic. IV , 66 . Memorat Sleph .

92. Τιτανίς. αρχαία] Suspicabar : Tιτήνη. άρ. Byz. etiam Tελφωσσαίον χωρίον Θετταλίας. Sic

Xovok. Si verum cst tityvis, non conuenit de scribitur urbs, quam commemorat Deinosthcn .

χαία. Conf. Etymol. 76ο, 36. Ηesych. et Sui

dam . cum simul respexit Harpocrat, qui proinde erit

93. Τίτθη και τιτθύς] Leg. τιτθίς. emendandus . .

94. Τιτώ. η ημέρα] Vide Schol. Lycophr. 97. Τιμαλφέστατον ) -Lycophr. 364. Vid.

941. Fragm . Callim . CCVI. Conf. Etymolog. Etymol. 758 , 32. Conf. Suid . et Ruhnken . ad

769 , 52. Suidam et Ηesych. v. τι τω.
Timaeum .
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Τίμημα. η ζημία και η καταδίκη, και ετιμήσαν- Τίνω και τιννύω. το ανταποδίδωμι.

το αντί του εζημίωσαν και κατεδίκασαν. Τίννυσθαι. ° παρα το τίνω, το αποδίδωμι, γέ

Τίμημα. και το ενέχυρον 28 και το κεφάλαιον. γονε τιννύω, τίννυμι, και εκείθεν τίννυσθα.

είρηται και επί της τιμωρίας. σημαίνει δε το τιμωρείσθα .

Τιταιρώνιον. ” ακρωτήριον. . Τίνω.4 το αποδίδωμι. δια του ι. από του τίω

Τιταρήσιον. όρος. "
9ο .

πλεονασμό του ν. [το γαρ ν πέφυκε πλεονά

1 Τίφη. άλση. + ζειν εν τοις ρήμασιν , οίον θύω θύνω, δύω δύ.

Τιφωσαϊον. όρος. νω, πίνω πίνω. ούτως ούν και τίω τίνω. και

( Ρήμα.) . το μεν πίω εύρητα μακρόν και βραχύ, το δε

Τιθηνήσαι. θρέψα. πίνω μακρον αεί.]

Τ9s.βώσω.3 το τρέφω. και τιθαιβώσσοντο, επι- Τινάσσω.12 το σείω. [εκ του τιταίνω, και σημαίνει

μελείας ήξιoύντο. [κυρίως δε επί των μελισ. το έλκω, τιτανώ ο μέλλων, και αιολικώς τιτάν.

σων λέγεται , παρά το τιθέναι την βόσιν. και σω , και αποβολή του τ και εν υπερβιβασμα

"Ομηρος : 5 τινάσσω. ή παρα το ίς , ένος , ενάσσω και τι

- ένθα δ' έπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσα .] νάσσω.]

Τιθήμενος, τρεφόμενος. “

Τίσομαι. " τιμωρήσομαι, ή ανταποδώσω.
Τιθασσεύω. ημερώ.

Τίθετι.7 ιστέον, ότι το προστακτικόν των εις με Τίσειαν. τίω , το τιμωρώ και εκτιννύω, δ μέλ.

διχως κανονίζεται, και εκ του παρατατικού, ώς
λων τίσω, το ευκτικόν τίσειαν, ως τύψειαν. και

περ και τα απο των εις ω κανονίζονται , και " Ομηρος "

• απο μετοχών, οίον από του ίστημι, ίστης, ίστη,
τίσειαν Δαναοίεμα δάκρυα σοϊσι βέλεσσι.

και
*

" [ και το προστακτικόν ίστη. και το εμπίπλημι,
Τισικούντων. * μαχομένων· διαλεγομένων.

πίπλη. απο δε του ιστημι , στη.] ούτως και Τιταίνω. το εκτίνω και έλκω, παρά το ταίνω και

· άπο του τιθείς , τιθέντος, τίθετι. κατα αναδιπλασιασμον τιταίνω.

Τιμιουλκών, τιμιουλκών τον σίτον , αντί του βα- Τιτρώ, το τρυπώ.

ρυτιμών. Τιτυσκόμενος.18 επιτηρών, καταστοχαζόμενος.

Τιμαλφούμενος. τιμήν ευρίσκων. άλφειν γαρ [σημαίνει και το ετοιμάζειν.] "Ομηρος

το ζητεϊν. " ως ειπων υπ’ όχεσφι τιτύσκετο -

Rrrrr 2

Υιον.

98. Τίμημα. και το ενέχυρον] Vide omnino

Harpocratiouem .

'99. Τιταιρώνιον] Scribendum puto Τιταρώ-

yox. Vide gloss. sequ .

100. Τιταρήσιον. όρος] Τίταρον appellat Stra-

bo Lib . IX . p . 441 . ex quo profluit Totapř .

σιος ποταμός. Conf. Steph. Byz. v. Τιταρών.

1 . Τίφη. άλση] Sic apud Lycophr . ν . 268.

έγχωρα τίφη. Vide supra τύφος.

2 . Τιφωσαλον] Α . τιφώσιον. Vide modo Tιλ-

φωσαϊον .

" 3 . Τ .θαιβώσω] Scr . τιθαιβώσσω. Vid. He

sych. Etymolog. 758, 16. Eustath. 1243 , 22.

135 , 44.

" 4 . τιθαιβώσσοντο – ήξιoύντο] Malim τιθαιβώσ.

σοντος - αξιoύντος , ut apud Etymol. ex Lycophr.

ν . 622. -

5 . " Ομηρος ] Οdyss. ν, ν . 106.

. 6. ΤΑθήμενος. τρεφόμενος] Scrib. τιθηνούμενος,

vel τιθηνευόμενος, out τιθευόμενος. Conf. Hesych.

7. Τίθετι] Deest a Cod. Κ .

8. τικιουλκών τον σίτον] Tlieodot. Ρrou. ΧΙ,

26. Conf. Suidam et Ηesych. Etymol. 759 , 5 .

9. Τιμαλφούμενος Vide Hesych. et supra

τιμαλφέστατον. In fine pro ζητείν ευρίσκειν , ut

supra , et apud Suidam .

10. Τίννυσθαι ] κ . τίννυσθε . τίννυσθον Εty

mol. ex Iliad. 1, ν . 279.

11. Τίνω ] Εtymol. 759, 11. Deest glossa

a Cod. κ .

12. Τινάσσω] Εtymol. 759 , 7.

13. Τίσομαι ] Τίσω Iliad. ι, ν . 142. al .

14. "Ομηρος] Iliad . α , ν . 42. Locum omi

sit κ .

15. Τισικούντων | Ab hoc verbo prorsus

απέχω.

16. Τιτνσκόμενος] Iliad. λ , ν . 35ο. al . Conf.

Etymol. 761 , 1 .

17. "Ομηρος] Iliad. 9 , ν. 41 . Des, sequ.

a Cod. Κ. '
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ένιοι δε επί του ψυχικός στοχάζεσθαι. οον·
18 τιτύσκετο Φρεσιν τσιν.

οιμα δε , αμφότερα απο του τεύχω γίνεται . [ 6

δεύτερος αόριστος έτυχον , και εξ αυτού κατα

διπλασιασμόν τετύκω και τιτύσκω. το δε τιτύ.

σκω, ει μεν σημαίνει το βλέπω, γίνεται απο του

θεω , θεάσω, και συγκοπή θω και τω, κατα

παραγωγήν τύω, ο μέλλων τύσω, και πλεονα

σμό του τύσκω , και μετάγεται εις ενεστώτα

δια το μηδέποτε ευρίσκεσθα βαρύτονον μέλ .

λοντα εις και λήγειν , και κατα αναδιπλασιασμόν

τιτύσκω. το δε σημαίνω. " παρα το σκευάζω

από του τεύχω.] .

Τίω. τιμώ. εξ ου και τιμή. τίω , το τιμωρώ. και

εξ ου και τιμωρία. τίω , το ανταποδίδωμι. εξ

ου και το δανείζεται ο αμαρτωλός και ουκ

. αποτίσει.10

Τι μήν. " κατάφασιν δηλοί. αντί του , πως γαρ

ού ; διατί γαρ ού ;

Το Τ μετα του Μ .

('Αρσενικόν.)

Τμώλος, κύριον.

( Θηλυκόν.) .

ησις. η διαίρεσις.

( Ουδέτερον.)

Τμητα. τα δυνάμενα διαιρείσθαι κατά πλάτος.

( Ρήμα.)

Τμάγειν. * εκ του τμήγω , το χωρίζω.

Τμώμενος, τεμνόμενος.

( Επίρρημα. )

Τμήδην.25 αντί του τμητικώς.

ΑΙ

.Το Τ μετά του Λ. .

('Αρσενικόν.)

Τλήμων, καρτερικός.
Τληπαθής, καρτερικος εν τοις πάθεσι.

Τληπόλεμος, κύριον.

( Θηλυκόν.)

Τλητή, υπομονητική. και τλήσις.

(“Ρήμα.)

Τληπαθεϊν. ταλαιπωρείν.

Τλήσαι. καρτερήσαι .

Τληθ .. " καρτέρησον .

Τλημονείν. καρτερείν.

Τλή. αντί του έτλη.

Το Τ μετα τού ο: .

('Αρσενικόν.)

Τοίος. τοιούτος. .

Tοίο, τοιούτου και τούτου.

Τοιχωρύχος, ο κλέπτης ο ορύσσων τον τοίχον.
τοιχορύκτης δε, μικρόν.

Τοίχος. και από του στείχα. θέλει είναι στοίχος,
και αποβολή του σ τοίχος.

Τοκήων.17 γονέων. και τοκέων, η ευθεία και του

. κεύς.

Τολερϊνοι και Τολιστήβογοι. * εθνικά.

Τολμητίας, και θρασύς , ο τολμηρός.

Τολμήεις, και καρτερικός.

Toναίος. ισχυρός. και ο δρόμος τοναίος ήν. ”

Τόνος. ° η δύναμις. ή τόνος εστίν απήχησις Φω

νης εναρμονίου. ή κατα ανάτασιν εν τη οξεία, ή

• κατα ομαλισμoν εν τη βαρεία , ή κατά περί

στασιν εν τη περισπωμένη. τόνοι δε εισί τρείς,

οξυς , βαρύς, περισπώμενος. κυρίως δε δύο , η

οξεία και η περισπωμένη. η γαρ βαρεία συλ .

18. τιτύσκετο φρεσε ησιν ] Α . οίσιν. liad.

1 , ν . 558.

19. το δε σημαίνω] Leg. σημαίνον παρασκενά-

- 8. ει δε σημαίνει. Sic Etymol.

20. και ουκ αποτίσει] Psalm. XXXVI, 21.

21. Τί μήν] Conf. Suidam.

22. Τληθι] Apollon. I , V . 3οο.

23. Τλη ] 1liad. ε , ν . 385. al.

24. Τμάγειν] Scrib . τμάγεν ex Iliad. β,

Ν . 374.

25. Τμήδην] Diad. κ , ν . 262. .

26. Tοίχος ] Conf. Etymol. 61 , 24.

27. Tοκήων Iliad. , . 140. et saep. το

κέων Iliad. o , v . 66ο.

28. Τολιστήβογοι ] Strabo Lib. IV. Τολι,

στόβογοι . Tolistopoios Liuius XXXVIII , 16.

Steph. Byzant. Τολιστοβίους, ibidemque- Erato

sthenes Τολιστοβωγίους.

29. δρόμος τοναίος ήν] Ηinc Suidas: τοναίος

δρόμος ισχυρός. .

30. Toros Conf. Porphyr. de Prosod. ap .

Villois. Tom . II. Anecdot. p . 109.
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λαβικώς τόνος εστί και ου κυρίως. απλοϊ δέ τό-

νοι η οξεία και η βαρεία : σύνθετος δε , η πε

ρισπωμένη συντίθετα δε εξ οξείας και βα-

ρείας. τόνοι δε λέγοντα , διότι προς αυτούς τεί-

νομεν τας φωνές, και την φωνήν ευρυτέραν ποι-

ουμεν. ή παρά το τείνω, το τανύω. ή τόνος

εστίν επίτασις ή άνεσις· ή μεσότης συλλαβών

ευφωνίαν έχουσα.

Tομίας. ο ευνούχος.
Τομεύς, ο κόπτων.

Τοξότης.31

Τόρνος. ξύλον στρογγύλον. παρα το τείρω, τορώ,
* και τόρνος. ' : '

Του. σημαίνει η λέξις , τίνος ένεκα. τάσσεται δε

επί αρσενικού και θηλυκού και ουδετέρου.

Τόπος γνώσεως έστι νούς και νου τόπος γνωσις

θεού.

. ( Θηλυκόν.) ,

Τοιασδε. τοιαύτης.
Τοκάς, η γεννώσα.

Τολύπη.33 είδος βοτάνης. η εργασία , μηχανή.

ή άμπελος αγρία και βοτάνη δηλητήριος.

Τορώνη. * πόλις.

( Ουδέτερον.).

Τό. ποιητικής σχέσιν και σημαίνει.
- τόδ' εκάνω.36 *

και έστι αιτιατική πτώσις ισοδυναμούσα τη εις

προθέσει.

Τάδε μοι.37 αντί του τούτο δή.

Τοδ:. τουτο. .

Τολύπευμα. το κατασκευαστών και πεφιλοτιμη

μένον28 έριον.
η
Τοπείον.39 σχοινίον το δεσμεύον τους άνδρας. »

*Το αντικρυς. " ου μόνον επίτου εναντίου, αλ.

λα και επί του σαφούς. * και η ασπις ου μόνον

όφεως, αλλά και επί του όπλου, ό εστι

σκουτάριον. 13 και

Τοπάζιον. λίθος διαυγέστατος και υποχλωρίζων,

εν Τοπάζω, πόλει Ινδική , ευρισκόμενος· δς

τριβόμενος εν ιατρικη ακόνη ουκ ερυθρον απο

δίδωσι κατά το χρωμα χυμον , αλλα γαλακτώ

δη: εμπίπλησι δε κρατήρας , όσους αν εθέλη και

υποτρίβων, και ούτε το σταθμό, ούτε τη πε

ριφερεία έλαττούται, δ και παράδοξον. *

Τούλαιον. το έλαιον.

Τό. ποιητικής και σχέσιν σημαίνει. τόδ' εκάνω.

και έστιν αιτιατική πτωσις ισοδυναμούσα τ

προθέσει. Η

Το λοιπόν, αντί του επίλοιπον. και παρα τω

'Αποστόλω το λοιπόν αντί του αποχρώντως·

* το λοιπόν ούν , αδελφοί, ερωτώμεν υμάς και

COE .

3ι. Τοξότης] Deest a Cod. Κ .

32. Toû ] Conf. Suidam , qui itidem ' ob -

seruat cum plurimis, του dici θηλυκώς. Sed sa -

tis est hacc ipsa, quae vulgo afferuntur, exem -

pla inspicere , ut intelligamus , ibi toð non ar -

ticulum esse , sed pro trvós. Similis obseruatio

occurrit infra v. τω χείρε.

33. Τολύπη] Conf. Hesych. Suid. Εtymol.

761 , 5ο. Εustath. 969 , 12 . 1414 . et Biel . in

Thes. 27, 3o. Infra τολυπεύειν et τολύπευμα.

34. Τορώνη] Α. τωρεώνη. Vid. Steph. Byz.

et Harpocrat.

35. ποιητικής σχέσιν] Εtymol. 761, 29. το

πικήν πτωσιν.

36. τόδ ' εκάνω] Οdyss. τ , ν. 407. Rel.

des. a Cod . K . sed integra repetuntur infra

post τούλαιον.

37. Τότε μοι] κρήηνον έέλδωρ. Ιliad. α,

ν . 41.

39. Τοπείον] Vid. Εtymolog. 762 , 20. et

Suidam , Schol. Callim . H . in Del. 315. et He

sych. Polluc. VΙΙ , 15ο. et Ηarpocrat.

40. deopeloy Tod's cyd pas] De quolibet oxolo

yiw dictum videtur , ut nesciam , cur illa addi

derit Noster , nisi negligentius inspexit versus

Strattidis , quos laudant Etymol. et Suidas, sed

plenius Ηarpocration : Τον πέπλον δε τούτον έλ.

κορυσι δονεύοντες filli : δεσμεύοντες] Τοπείοις άνδρες

αναρίθμητοι εις άκρον. Conf. Polluc. Χ , 31, 13ο.

41. Το αντικρυς] Des. haec etiam a Cod. Κ .

42. σαφούς ] Vide Schol. Thucyd. ΙΙ , 4.

Demosth. C. Aristocrat. 629, 15. απείρηκεν άν

τικρυς και σαφώς ο νόμος. Rairius εξ εναντίας de

notat. Conf. Suidam v . αντικρυς. . .

43. σκουτάριον] Conf. Cangium et Ηesych.

ν. ασπίς. "

38. πεφιλοτιμημένον] Suidas πεφιλοκαλημέ.

you. Item Etymol. 761, 49 . Neutrum agnoscit

Hesychius.

44. παράδοξον ] Ηaec totidem fere verbis

narrat Epiphan. in libello de XII Lapidibus.

45 . Tο. ποιητικήν] Vide supra post Τορώνη.

46. το λοιπόν ού ] 1 . Thess . IV , 1.
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παρακαλούμεν εν κυρίω Ιησού. το ερωτώμεν
Το Τ μετά του Ρ .

αντί του παρακαλούμεν. * ('Αρσενικόν.)

Τονόω , τονώ. το ενδυναμώ.
Τονθορύζω.17 υπόπτως λαλώ. υποψιθυρίζω, ηρέ- Τραπεζίτης. Ο καταλλάκτης. τραπεζείτης δε

κύων, και τας ψιχίας " εσθίων υποκάτω της τρα
. μα γογγύζω. παρα το θρούς , ο θόρυβος , γί

πέζης, δίφθογγον.

. νεται θρούζω, και εν υπερθέσει θορύζω , κα .
Τράχηλος, παρά την τραχύτητα· οστώδης γάρ

κατα αναδιπλασιασμον θονθορύζω και τονθο

ρύζω.
εστιν. ή παρά το δι' αυτού χέειν τον χιλον,18

Τολυπεύειν. κατεργάζεσθα .
ο εστι την τροφήν.

Τοξοποιείν 8 αντί του τας οφρύς σκυθρωπάζει». Τραυλός, παρά το θραύω. ή παρά το αγείρω ».

Τοπω. το υπονοώ. και τοπάζω. και τοπαστέον,
και το αυλός. και παρατεθραυσμένος και κατα

πεπονημένος την φωνήν.

υπονοητέον.Τορεύει, γλύφει, τορνεύει. και τoρώ, το τρυπα. Η Τρέχνος. " στέλεχος κλάδος: Φυτόν· βλά

στημα. t.

( Επίρρημα.) Tρήνικος, όνομα ποταμού. 1 .

Τοι. σύνδεσμος παραπληρωματικός , κόσμου ένεκεν Τριέσπερος55 Ηρακλής, δια το τριπλασιάσαι

και παραλαμβανόμενος . την νύκτα μισγόμενον τη αυτού μητρι 'Αλκμή

Τοιγαρούν. δια τούτο. νη τον Δία , ουκ επιθυμίας, αλλά παιδοποιΐας

Τουγάρτι. τούτου γαρ ένεκεν. ή τούτου χάριν. ένεκα. +

Τοίνυν. δια τούτο. Τρίποδα. λέβητα εν Δελφοίς επί τρίποδος κεί

Τούμπαλιν. εις τουπίσω. παρα το έμπαλιν κα μενον, εν ω εμαντεύετο ο Απόλλων.

τα κράσιν . Τρίβωνες. τα περιβλήματα· τινα ερυθρα, Φοι

Τουπίκλην. . . . .
νικα και Φαία. τα μεν ερυθρα και Φοινικα

Τόφρα. τηνικαύτα. επι τοσούτον . ανταποδοτικών ήσαν των ρητόρων, τα δε φαια των φιλοσόφων.

επίρρημα. και τριβώνιον ένδυμα Φιλοσόφου έχουν σημεία,

Τοτέ, αντί του ποτέ. ως γράμματα Η επίσημα • ως τους πολιτευομέ

Τουτί. τοιουτο. 19 νοις το νυν σκαραμαγγιον. 1

* Τουτού τουτονι. το λούτρον τουτοι λούτρον * Τριήναρχος.58 και των πολεμικών πλοίων άρ

άντικρυς άδου κgy των βασιλείων τούτου επά- χων. *'

ξιον. ° * Τρικάρηνος. τρικέφαλος. τρικάρηνος κύων.

47. Toylogusw ] Etymolog. 762, 1. Conf.

Hesyoh . et Suid . Schol. Aristoph . Ran. 759.

ibique Spanhem . et Valckenar . ad Ammon. p

119.

• 48. Τοξοποιεϊν ] Leg. Τοξοποιεϊν τας οφρύς.

αντί του σκυθρωπάζε ». Αristoph. Lysistr. ν . 8 .

Conf. Suid .

. 49. Τουτί. τοιούτο1 Deest a Cod. Κ . cum

sequenti,

5ο. βασιλείων τούτου επάξιον] Ηaec, nisi fal

lor , Gregorius dixit contra lulianum .

5ι. ψιχίας] Α . ψυχίας. Leg. ψίχας.

52. χιλον ] Α . Χυλον. ΠΙudTeaάe Etymol.

764 , 42.

53. Τραυλός - το αγείρω] Ηic deest ver -

bum ; sic enim omni sensu carent

54. Tetxvos] Eadem leguntur apud Hesys

chium , ubi vid . not.

. 55. Terénne pos] Conf. Tzetz . ad Lycophr.

v . 33. ibique Meurs. Hygin . fab. 29. Lucian . I.

Deor . Dial. X , 229. et Hemsterhus. ad Lucian.

Ι. Somn. 21.

56. επί τρίποδος κείμενον] K . κειμένου. Pars

est loci incerli , quem sic effert Suidas: επί τρί.

ποδα κείμενον μαντικόν Απόλλωνι.

.: ' 50. Τρίβωνες] Tolidem fere verbis Cyril

Jus in Lex. Ms. apud Cangium V. σκαραμαγ

xov. Vid . etiam Basil. Presbyt. Schol. in Gre

gor. Naz. Orat. IV . Philostrut. Lib . II. c . 9 .

infra τριβώνιον .

58. Τριήναρχος] Leg. τριήραρχος. Deest

etiam a Cod. κ . Conf. Hesych. iufra τριηράρ

χημα.
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Τριγλώχινι.39 τρείς ακίδας έχoντι, τριγώνω. μον οίκον. ή τροχαλος ο κυρτός καιεπικαμπής.
Τριβωλιμαίος.63 ο πανούργος. ή και κατατετριμ - Ησίοδος : 68 και

μένος και έμπειρος των κακών. Τριοβολιμαίος – τροχαλον δε γέροντα τίθησι. .

δε , ο τριων οβολών άξιος. Τρύγοιπος. 3 * ο διυλιστήρ. . .

Τριακονταετης , και τριακονταέτης, και επί Τρωγλοδύται. οι εις πέτρας ειςδυόμενοι. ,

μεν του καιρού και του χρόνου βαρύνεται , ό εστι Τρωκτης. * *' απατεών. παρα το τρώγω, τρώξω,

τριακονταέτης: επι δε του μετέχοντος του χρό- τρώκτης. . .

νου οξύνεται, τριακονταετής. και πενταετές Τρωούς, τους Τρωϊκούς. 8 έχει το προσγεγραμ

παιδίον λέγομεν, και πενταετης άνθρωπος. επι μένον. έστι Τρως, ο Τρωϊκός, και αποβολή του

δε του χρόνου . και Τρωϊους, το πληθυντικών , και κατά συναί

8 ουδ' ει πενταετές γε και εξάρτες - , ρεσιν Τρμούς.

Τρόπος, το ήθος. και ο τροπωτήρ. παρά το τρέ- Tρίπους, και ο γέρων. Ησίοδος: 66

πειν τας κώπας. τότε δε τρίποδι βροτώ ίσοι . .

Τροπωτήρες, ιμάντες εν τοίς πλοίoις, εν οις α ( Θηλυκόν.)

κωπαι περί τους σκαλιούς και περιδέονται. Τραγορίγανον. " είδος βοτάνης, ήνπερ οι εσθίον

Τρόφις, ο αδελφός. * : τες πολλάκις γίνονται κατωφερείς. Νίκανδρος: 68

Τροχός. παρα το τρέχειν τροχός. ας παρά το . ° Πολλάκις δ’ αγροτέρης τραγoριγάνου ήθε

δραμεϊν δρόμος.60 * λέγεται δε και ο τροχός, γάλακτος.

δρόμος. " Τράμις.το είδος ζώου. ."

Τροχαλόν.68 και επικαμπή. από μεταφοράς του Τρασίας. ο τόπος, ένθα τα σύκα ξηραίνεται.

τροχού. ως οξυν έν το δρόμο. αναγκάζεται παρά το τερσαίνειν, το ξηραίνειν. ", ο δε Σοφο

γαρ ο γέρων υπό ψύχους τρέχειν επί τον θερ- κλής και εν τω ετέρω 'Αμφιαράω επί της άλω τέ.

59. Τριγλώχιν ] Iliad. 1, ν. 393. λ, ν . 5ο7. et rel. omisit. Conf. Είynol. 7γο , 3ι. Τρωούς

6ο. Τριβωλιμαίος] Ignota vox Lexicis. Nisi Iliad. ψ , ν . 291. Infra Τρωάς.

sequeretur τριοβολιμαίος, videretur legendum τρι- 66. Ησίοδος] Hunc versum apud Ηesio

βωνιμαίος , a τρίβων. Vide infra τριβωνευόμενοι. dum frustra quaesiueris. Pro δε Κ . τω.

61. Τριακονταετής] Conf. Suidam et Am- 67. Τραγορίγανον ] Α . τραγωρίγανον. Vid.

mon. v . τριετές. Etymol. 763 , 3ο.

62. ουδ' ει πενταετές] Iliad. γ, ν. 115. 68. Νίκανδρος] Alexiph. ν. 3ιο. Vide ibi

63. σκαλμούς Α . σκαρμούς. Schol.

64. Τρόφις. ο αδελφός] Τρόφις est proprie 69. Πολλάκις δ' αγροτέρης ] Αpud Nican

και τετραμμένος , ο τρόφιμος , deinde qui adoleuit. drum legitur : πολλάκι ' αύαλέης - ηε γάλ.

Sed huic non conuenit αδελφός. An legendum 7ο. Τραμις ] K . τράμης. Sed τράμις, pro

τρόχις, ο άγγελος ? ex Oppian. Hal. II , V. 634. φuo Etymol. 763, 57. τράμης, non est είδος ζώου.

ubi alii τρόφιν , alii τρόχιν Διός , 1 . ο. άγγελος, Vide Hesych. et Schol. Lucian. II. Lexiplh. 321.

δούλον. Sed videant alii. quem exscripsit Etymol. Schol. Aristoph , Thes

6ο.* Τροχός - δρόμος] Imo τρόχος , βαρυτό. moph. Τ. 153. et Suidain. Forte legendaun :

yws. Conf. Étymol. 769 , 45. Ammon, et Val.. tpéutis , dos aholov . de quo vid . Hesych . et

ckenar . Animadu. p . 216 . Sed in loco eleganti lnterpr. ad Lycophr. 97. et 1299.

Iacob. 1ΙΙ , 6 . τροχός της γενέσεως retinendum. 71 . Τρασίαι - ξηραίνειν ] Rel . des. a Cod,

61 .* Τροχαλόν] Εodern modo nugatur Ety - K . Varial accentus , sed reclius οξυτόνως, τρα

mol. 69 , 56. σιαι. Vid. Hesych. Polluc. VII , 144. 13. Χ ,

62.* Ησίοδος] Oper. V. 518. 129. Εtymol, 449 , 26. 7654 , 24. Schol. Αri

63.* Túyoitos] Conf. Schol. et Hemster- stoph . Nub . v . 50 . et Suidam . Sed hi omnes

hus. ad Aristoph . Plut. V . 1088. Hesych . et non commemorant Auctores a nostro laudatos.

Suidam . Vid . not. sequ .

64.* Τρώκτης] Οdyss. ξ, ν. 289. O, V , 415. 72. Σοφοκλής] Sic Lex. Reg. Ms. et Scliol.

Eustath. 1757, 68. Cod. Medic. ad Aclian . H . An. III, 10. ex quo

65. Τργούς - Τρωϊκούς] K, sine i subscr . loco sequentia depromta sunt.
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θεικε την λέξιν. Αλλιανός: εν ταις τρασίαις Τριάς, κατά μεν την φυσικήν ακολουθίαν μονά.

κυλίειν φασί και των ισχάδων τας περιπαρεί- . 'δων σύνθεσης κατά δε την θεϊκην ουσίαν υπερ

αριθμος υπαρξις.

Τράφηξ.74 η υπόβλαστος και βάσις. και το της Τριμερής, η ψυχή η εν αυτά προτυπούσα την

και νεως χείλος, εφ' ή οι σκαλμοί τίθενται, και το .. . τρισάγιον τριάδα, ώςπερ εν σώματι τινι μέλ.

ξύλον, όπου τιθέασι τον άρτον, ως παρά Λυκό- λουσαν εν τω νεκρωθέντι κόσμω φανερωθήνα,

φρονι . 3 * * * και τούτων την θεογνωσίαν ζωοποιησαι . τριμε

Τραπεζα.76 κατα αποβολής της τε συλλαβής · ρη δε λέγει και την ψυχήν , ώςπερ τινα στοιχεία

'έστι γαρ τετράπεζα, η τέσσαρας πέζας έχουσα.
νοερά έχουσαν τα εαυτής μέρη, δι' ών και συν

πεζα γαρ ο πούς. ότι και α των παλαιών τρά
ίσταται, τουτέστι το λογικόν, το επιθυμητι

πεζα τετράγωνοι ήσαν. . . . . . .. κρυ και θυμικόν » , όπως δια μέν του λογικού

Τραγωδία. 7 ποίημα επιτάφιον, όπερ ποιoύντες οι λογίζεται την αρετήν, δια δε του επιθυμητικού

αγαπά τον θεον , δια δε του θυμικου οργίζεται
παλαιοι τράγους αντί μισθου ελάμβανον. δια. .

φέρει δε η τραγωδία της κωμωδίας , ότι ημίν
τους δαίμοσιν 1 ανδριζομένη κατ' αυτών. Η ώςπερ

ούν αδύνατον σώμα είναι μη έχον τέσσερα στοι
τραγωδία λύει τον βίον, η δε κωμωδία συνίστησι.

Τραφερα.78 η ξηρα γη. η πεπηγυΐα ως προς την
- χεία, ούτως αμήχανον είναι ψυχήν μη έχουσαν

θάλασσαν. τρέφω γαρ το πηγνύω. και θρέξυ και
Ο τρία μέρη, δι' ών και συνέστηκε. τριμερής δε

είρητα , ούχ ως μέρη έχουσα, ασώματος γάρ

, το πηξα. - έστιν, αλλά δια τας ενεργείας, δηλονότι το λο

Τριακάς. χωρίον έξω της Κωνσταντινουπόλεως γινον , το επιθυμητικόν και το θυμικόν.

λεγόμενον αι τριακάδες. και η δια θανάτου Τρίτην.8" τρίτην ημέραν λέγουσιν, ουχίτρίτης ημέ

ημέρα τριακας ελέγετο. ρας, ουδέ τρίτη ημέρα. 8 Ξενοφών χθες [δε]

.. . κα

3 . περιπαρείσας ] Supple: αι πολλα πή- . · 8ι. Τρίτην ] Breilus Pliouorinus , quem

γνυνται ταϊς ακάνθαις , ήσυχη κομίζει. vide. Sed Noster aut obscurius dixit, aut fal

74. Teaons ] Des. a Cod . K . Etymolog. sa docuit. Quamquam enim eleganter oniiti

764, 34. .
tur vox pépu , ut nescio nunc a quo obserua

5. υπόβλαστος βάσις] D . υπόπλακος, ut Εty- tum, allato Synesii exemplo cp. 1 . init. τρίτη

mol. Schol . Lycoplaron. . 641. qucm noster μεν ήν Αισχίνη κειμένω , pro quo apud Ηerodot.

sequutus est : Tράφηξ κυρίως η υπόπλαστος σανίς, Ι , 113. τρίτη ημέρη το παιδίω έκκειμένω εγένετο,

έν και τους άρτους προς τους κλιβάνους απάγουσι. νυν tamen improbari non poteral τρίτη ημέρα ne

δε το απλως ξύλον είπε, τράφηξ καλείται και το του que τρίτω έτει , quo usus est Herodot. VI, 40.

πλοίου χείλος , ενώ οι σκαλμοί τίθενται. Unde No- αι δευτέρω έτει c. 45. Verum sic succurrendum

strum et Etymol. facile emendabis ac supplebis. Nostro puto , ut non de ipsis formulis, scd de

Pro υπόπλαστος al. υπόπλατος, quod optime pla - sensu loquutum esse dicam. Nempe τρίτης ημέ.

' cet. Αtque sic scripsisse Schol. apparet ex al - ραν et τρίτον έτος dici lioc sensu , ut sit diebus

tero loco v . 10οι. ubi , τράφηξ, inquit , κυρίως η aut annis tribus ante, non autcm τρίτης ημέρας

πλατεία σανίς , ένθα τους νεοζύμους άρτους τιθέασι: et τρίτη ημέρα, [ sic enim legendum apud No

νύν δε το δόρυ.
struun puto pro τρίτη ημέρα nomin.) nec τρίτο

6. Τράπεζα] Εtymol. 63 , 38. . Šten. Atque haec obsernatio vera. Significant

77. Τραγωδία] Conf. Etymol . 763 , 57. enim τρίτη ημέρα et τρίτο έτει tertio die vel

- 78. Τραφερα] Iliad. ξ, ν. 3ο8. Odyss. υ, anno , non autem de tempore praeterito dicun

ν. 98. Εtymol. 764, 32.
tur . Sic τρίτη, omissa ημέρα, Aristoph. Ρac. 899.

79. η δια θανάτου ημέρα] Vide Ηarpocra Xenoph. Cyrop. VΙΙ , 7, 2 . Ηist. Gr. II, 1 , 14.

tioncm , Hesych . et Suidam . Exped. IV, 8, 16. τρίτη ή τετάρτη ημέρα H . G .

8ο. λέγει] D . λέγουσι. Platonem sine du - 1y. 1, 1α. Sic etiano apud
IV , 1, 10. Sic etiain apud Herodot. VI. c. 45.

bio innuit , qui τριμερή dixit την ψυχήν, de Re- δευτέρω έτει. nam c . 1ο. est τρίτω έτει πρότερον.

publ . IX , 34. Ηunc patres segunti sunt. Vid. Et Lucian. I. Halcyon. 18ο. εώρακας, τρίτης ημέ

Iustin. Mart. Coh. ad Gent. p. 57. ed. Oxon. ραν όσος ήν ο χειμών. Contra 1 . Αlex. 245. τρίτη

Clem . Alex. Pacdag. IIl. init. et Tertull. de an . népą. Sed pluribus non est opus.

C . 16. 82. Ξενοφών] Cyrop. VI , 3 , 5.
83. ταυ.
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και τρίτης ημέρας ταυτό τούτ'έπραττον. 8. Μέ- λοιφήν τρηρός και παρώνυμον τρήρων. ως εβρος,
αβρων. -

' ημέραν τρίτην επενόμασεν ημίν. , Τροχιάς. και η πορείας.Η τρίβους. Ηεργασίας.Η
. 'Aντιφών: Τροιζήν. χώρα. και κλίνεται Τροιζήνος.

εχθές μετα πέντ' έπινον ημέραν τρίτην Τροπή, αποσκίασμα, αλλοίωσις.
μεθ' επτά. . . ' 1 Τροπή. δίωξις. ή .

ουκέτι δε απο τρίτην ημέραν, ώςπερ νυν σολοι. Τροπαι του ηλίου. * πρώτη μεν η εαρινή. εν

κίζουσι τινες, αλλ' από τρίτης ημέρας. και τρί- αυτή γαρ εποίησεν ο θεός τα σύμπαντα. και

τον έτος λέγουσιν, ουχί τρίτω έτει. Φερεκράτης : δηλοί το μέχρι νυν εν αυτή των ανθέων την

πότε συ ήκουσας αυτού προ πέρυσι έτος βλάστησιν γίνεσθαι . ήτις και ισημερινή τροπή

τρίτον. εστι. δώδεκα γαρ ωρών τήν τε ημέρας και την

ενίοτε δε προςτιθέασι τούτο και τουτί, οίον, τρί νύκτα καθίστησιν. αύτη εκ της μέσης της ανα

τον έτος τούτο. επειδαν από του παρόντος χρό τολής του ηλίου συνίστατα , εύκραής ούσα , αί.

νου λογίζονται και μη από τινος παρωχηκότος. ματος αυξητική , θερμη και υγρα υπάρχουσα,

και Δημοσθένης : 5 τρίτον ή τέταρτον έτος του. και δι' αυτης μεσιτεύουσα το χειμώνί τε και

τι ωραίον τείχος πολιορκων. άνευ δε του προκεϊ τω θέρει, του μεν χειμώνος θερμοτέρα και ξη. :

στα 85 το τουτο και τουτί, κοινών [και ] του ροτέρα , του δε θέρους ψυχροτέρα. διατείνει δε

παρεληλυθότος χρόνου εστί. αύτη η ώρα απο μαρτίου εικάδος πρώτης μέχρι

Τριτογένεια.87 φοβερα , καταπληκτική. Ιουνίου εικοστης τετάρτης. είτα ύψουμένης της

Τριμηθους. 88 πόλις κατα Κύπρου . του ηλίου ανατολής επί τα βορειότερα μέρη , η

Τριήρεις, πλοία πολεμικά, καλούνται και λίβερνοι. θερινή τροπη διαδέχεται , μεσιτεύουσα τώ τε

Τριφυλία. *** η εν Πελοποννήσω. απο Τριφύλης εαρι και τα μετοπώρω, εκ μέν του έαρος το

, της Κλύτου μητρος , αλλ' ουκ απο Τριφύλου θερμoν έχουσα, εκ δε του μετοπώρου το ξη.

του Λυκάονος. ρόν θερμή γάρ έστι και ξηρα , και την θερ

Τρίχες. ° παρα την τραχύτητα , τραχέες τιμές μην αύξει χολήν. αύτη μεν μεγίστην την ημέ

ούσαι. οι δε από του τρίζειν εν τη κουρά. οι δε ραν έχει ωρών πεντεκαίδεια , την δε νύκτα πα

από του πλήθους. οι δε από του τρύχεσθαι και νυ σμικροτάτην, ωρων εννέα διάστημα έχουσαν.

αφαιρείσθαι συνεχως. και αύτη δε διατείνει από ιουνίου εικοστης τε.

Tρήρων, τρήρωνος. "λέγεται δε η δειλή περι τάρτης μέχρι σεπτεμβρίου εικοστης πέμπτης.

στερά. παρα το τρέω τρεερος και κατά συνα είτε πάλιν εις την μέσην ανατολήν του ηλίου

83. ταυτό τούτ' έπραττον] Leg. το αυτό του . 9ούς. Τριμηθούς scribitur: a Ptolem. V , 14. Steph.

7o. Rel. des. a Cod. K . Byz. Τρεμιθους.

84. Μένανδρος] Ηoc fragmentum, quantum * 89. Τριφυλία ] Α . τρυφυλής. Τriphyliarm

scio , nondum notatum . Scd emendationcm de - Strabo Lib . VIII. p . 337. appellatam tradit úró

siderat, quum pumeri laborent, neque satis sa
του τρία φύλα συνεληλυθέναι. Sed Polybius, qui

num videatur éneyóudoby . ' Sensus quamuis ob Triphaliam dicit IV , 77. a Triphalo Arcadis

breuitatem fragmenti obscurus , lanien non in - fil. Conf. Pausan. X . c. 9. et Steph . Byzant.
eptum videtur legere : επενώτισεν , i. e. έφώρμη, 90. Τρίχες] Εtymol . 768 , 41.

σεν. Vid. Hesych. τρίτην ταύτην ημέραν Μenan . 9ι. λέγεται δε *] Κ . λέγει δε την. Conf.

der dixit in Piscatore. Vid . Eustath . 742 , 59. Etymol. 764 , 56 .

. 85. Δημοσθένης] Locus non est in promtu,
92. Τροχιάς] Ρrou. IV, 26. Ηebr . XII, 13.

Conf. Hesych. ct Suidam.
et corruptus videtur apud Nostrum .

93. Τροπή. αποσκίασμα, αλλ.] Malim τρο

86. προκεΐσθαι] Leg. προσκείσθαι. πής αποσκίασμα . αλλοίωσις. ut Iacob. Ι, 17. Conf.

87. Toitöyévesce] Conf. Hesych . Etymolog. Snidam et Hesych .

767, 40. et Suidam. και 94. Τροπα του ηλίου ] Εx Ioh. Damascen.

88. Τριμηθούς ] D . τριμιθούς. Α , τριμμη- de Fid. Orifiod. II , 7. p. 164, 165.

Tom . II. Sssss
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επανιόντος, η μετοπωρινη τροπή της θερινής λεϊσθα.38 τροπαλίς ήν, και ετράπη το α εις .

αμείβει, και μέσως πως έχουσα ψύξεώς τε και : η. 'Αριστοφάνης 'Αχαρνεύσι• 7 .

θέρμης , ξηρότητός τε και υγρότητος , και με- , σκορόδων τροπαλίδος.

σιτεύουσα τη τε θερινή και τη χειμερινή τρο - Tροφαλίς.28 επί του τυρού. παρά το τρέφω, το

πη, εκ μέν της θερινής το ξηρον , εκ δε της πησσω. ως το έλπω ελπίς, κρέω κρεκίς και κερ

χειμερινής το ψυχρoν έχουσα ψυχρα γάρ έστι κις, ούτω τρέφω τροφές και πλεονασμό του α

και ξηρά και την μέλαιναν αύξει χολήν. αύτη και του Στροφαλίς.

πάλιν ισημερινή υπάρχει, εκ δώδεκα ωρων την Τροφή, παρά το τρέφω, το πήσσω. η πηγνύουσα
τε νύκτα και την ημέραν έχουσα. διατείνει δε και ευσταθη ποιουσα τα σώματα. τροπη και

αύτη απο σεπτεμβρίου κέ μέχρι δεκεμβρίου κέ. η αγωγή και η παιδεία . Πλάτων : 2 υπο τω

του δε ηλίου επί την μικροτέρων και χθαμα σοφωτάτω Χείρωνα τεθραμμένος. αντί του πε

λωτέραν ήτοι μεσημβρινην ανατολήν κατιόντος, παιδευμένος. "Ομηρος 2ο δε πεπαιδευσθα λέ

η χειμερινή επιλαμβάνετα τροπή , ψυχρά τε γει τον Αχιλλέα αντί του τετράφθα .

και υγρά τυγχάνουσα, μεσιτεύουσα της τε με- Τρυμαλιά. η τρύπα.

τοπωρινή και τη εαρινή , εκ μέν της μετοπωρι- Τρύξ. η τρύγη.

νης το ψυχραν έχουσα, εκ δε της εαρινής το Τρυτάνη.' η στάθμη, το ζύγιον.. [παρά το εις

υγρόν κεκτημένη. αύτη δε σμικροτάτην ημέραν τρία εστάνα , τριτάνη και τρυτάνη,] τροπή του

έχει, ωρων εννέα , την δε νύκτα μεγίστην, ωρων και εις υ.

πεντεκαίδεκα, Φλέγματος αυξητική. διατείνει Τρυφή, η διακλώσα τα σώματα. τρύψαι γαρ το

δε μέχρι είκοστή ρώτης μαρτίου. σαφως δε ο κλάση. " Ομηρος• *

δημιουργός προενοήσατο, ως άν μη εξ άκρας διατρυφεν έκπεσε χειρός.

ψυχρότητος ή θερμότητος ή υγρότητος ή ξη- Τρίφαλλος. τρείς φαλλούς έχουσα. φαλλος δε

ρότητος επί την άκραν εναντίαν ποιότητα χα- ο λόφος της περικεφαλαίας.

λεπούς περιπέσωμεν αρρωστήμασι σφαλερας τρίφαλλος ασπίς.

γαρ τας αιφνιδίους μεταβολας οίδεν ο λόγος. Τρωάς. Τρωϊκας γυναίκας. επει εύρητη κατα

Τροπολογία, αλλοίωσις ετέρου προς έτερον κα- διάστασιν Τρωϊάδας γυναίκας .

τατί, τουτέστι καθ' έν των υποκειμένων τριων, Τρυφαλίς. ' τυρου τμημα. του Ψελλού · ιππά-

νοήματος, λέξεως και μέλους. γίνεται δε η τρο- κη τυρος ίππειος , τρυφαλίς τυρου τμημα.

πολογία ή κατά νόημα, η κατα λέξιν , η κατα Τριβή. σημαίνει τέσσερα ή αργία : η πείρα το

, μέλος. καθ' οιον ούν των προλεχθέντων του σχολείον και η παλαίωσις του ιματίου. . .

των γένηται , κατ' αλλοίωσιν γίνεται . Τρυγών. παρα το τρύζω, το γογγύζω. και κλί.

Τροπηλίς. ή των σκορόδων δέσμη. απο του ει. νεται τρυγόνος.

95. μέσως πως K . μέση. μέσως Damasc . 1 . Τρυγιαλιά] Α . τρυμαλία. Conf. Hesych.

96, Tροπηλίς - ειλεΐσθαι] Rel. des. a Cod. 2 . Τρύξ - τρύγη] Αη τρυγία ? τρύγη cerle
K . Conf. Suidam et Etymolog 769, 1. Phot. non conuenit.

Lex. Ms. ad Ηesycli. v. τριοπηλίς. .

3. Τρυτάνη] Εtymol. 7 , 14.97. 'Αχαρνεύσι) ν. 813. τροπαλλίδος.

' 98. Τροφαλίs] Εtymol. 769, 25. τραβαλί. 4 . "Ομηρος] liad . 1, ν. 363.

da tu poữ Aristoph . Vesp . v. 834 , ubi vid. Schol. 5. Τρίφαλλος ] Add. Lexicis. Cognatum

ct conf. Suidarn , atφue Biel. in Thes . v . τρυ- τρυφάλεια. Conf. Hesycli. ν . τρυφάλη.

φαλίς.

99. Πλάτων ] εν τω τρίτω Πολιτείας [ p. 434.] 6. Τρωάς] Vid. ευρra Tρφούς. Τρωάδας
•

Τη:
Iliad . ι , ν . 139. al.

Suidas , qui plura , et Elymol. 769 , 28.

100. " Ομηρος] legc : "Ομηρος δε τετράφθαι 7. Τρυφαλίs] Lucian. II. Lexiplh. p. 34ο.

λέγει τον 'Αχ. αντί του πεπαιδεύσθαι. Vid . liad. Vide ibi Scho!. Ηesych. ν . τρυφαλίδας cl paulo

σ , ν . 436. aute ν. τροφαλίς.
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( Ουδέτερον.) Τρίχινον. * παρά το τρύχω, το καταπονώ και

Τρέτραθρα.' φυτά νέα. ελαττω το σώμα.

Τριηράρχημα.” το εις τριηραρχίαν ανάλωμα, Τρίχαπτον. το βαμβύκινον° ύφασμα.

μετα τον της τριηραρχίας χρόνον. Τραύξανα. ° τα από της Φάτνης αποπίπτοντα

Τρίγληνα. ° λαμπρά. των ίππων , ή των βοών, και των άλλων κτηνών

Τριβολεκτράπελα. " σκληρα , και απόκροτα,* λείψανα, ήτοι τα ξηρα ξύλα.

απόβλητα. Τρόπαιον. νικητήριον.

Τριψείδιον. ” . . . : . . . Τρόφι. το ευτραφές. τρόφι κυμα. " από του τρό

Τριπόλβιον. τριςμακάριστον. Φιμον γίνεται κατα πάθος. έστι δε άκλιτον, ως

Τριτημόριον. τους εξ χαλκούς και του οβολού εί- το άλφι και το έρι και το κρί.

+ Τροχανόν. τριετές.18

Τρίτον. ημίδραχμον. τας δύο ήμισυ δραχμάς Τροχαντήρες.13 μέρος τι της νεώς.Η

οι παλαιοί τρίτον ονομάζουσι. Τρυβλίον. σκουτέλλιον. 4

Τριβώνιον. " ένδυμα φιλοσόφου , [ έχουν σημεία, Τρύμα. η ταλαιπωρία. * +

ως γράμματα.] Τρύμα. πόνος. Η

Sssss 2

ρηκε Φιλήμων, και

ascaun , do D . ad Bless
Totidemine

appeler
dictum

8 . Tpétpetpc ] Ab hoc monstro prorsus Apud Nostrum panlo post pro teitor aut le

abstineo. gendum ottws, ut apud suidam , aut supplen

9 . Τριηράρχημα] Vid. Ηarpocrationem. dum ημίδραχμον. Plane sic apud nos in vita

10, Τρίγληνα] liad. ξ, ν. 183. Odyss. σ, communi Ioqui solent.

v . 297. Conf. Hesych . 17. Tριβώνιον] Vid. supra τρίβωνες et not. 57 .

10 . Τριβολεκτράπελα] Αristopl . Νub. V. 18. Τρίχινον] Εtymolog. 768, 44. ilidem

999.. Vide ibi Schol. , παρά το τρέχω, sed sine explicatione. Legen

" 12. απόκροτα] Deest ctiam a Cod. Κ . Νec dun vero apnd utrumque τρύχιον vel τρύχινον.

habet Suidas. Sed eleganter dixit. απόκροτον Ηesych. τρυχίνοις· ρακίοις. "

enim σκληρόν, τραχύ; item άκροτον, quod optime 19. βαμβύκινον] Sic Suid. Hesych. et Είy

Hesychius explicat αδιαρρίπιστον , απαίδευτον, ut mol . 768, 31. A . βαββύκινον. Photius βαρβαρικόν.

Sudas τριβολεκτράπελα dicit απαίδευτα. Utrum- male. Ezecli . XVI, 10. 13. respondet hebr. ο.

que ab impexa coma ad mores incomtos et ser- Vide quac satis copiose disputant Hemsterhus.

monein rusticum transfertur. Hesych . únextoy, ad Pollue. X , 32. Fuller. Misc. Sacr. II , 11 .

άκαρτον , απόκροτον. Ηorum vocabulorum ratio Braun. de Vest. Sacr. Ηebr. L . Ι . c. 8. S. 116.

non quaerenda, ut quibusdam visum , in plau - et VV. DD . ad Hesych .

su , seu sonitu , sed in antiquissimo , ut vide- 20. Tpxúžars ] Totidem verbis Etyinolog.

tur , more purgandi lanam aut alia eius gene - 764, 29. ct Suidas, qui in fine appellat Phere

ris κρότω , i . e. manibus complodendis . Unde et cratem. Kusterus pro τρώξανα a τρώγειν dictum

illac significationes oriuntur , et contra πολύ. putat. Hesych. contra τραύσανoν est παν ξηρόν, ή

xpotos homo versutus , tritus. . φρύγανον. τιbi Interpres laud. Lex. Reg. Ms. et

' 13. . Τριψείδιον ] Deest a Cod. K . Vid. Can- Conferre jubet αυσόν ξηρόν. Tlieophrast . de Caus.

giam ν . τριψήδιν. Aromatis species esse videtur. Plant. III , 2 . τρώξανα.

14. εξ χαλκούς] Α . τρείς. male . Vide sequ. 21. τρόφι κυμα] Iliad. λ, ν . 3ο7. Εtymol.

15. Φιλήμων] Ηarpocration: ότι τριτημό- 69, 39. Eustath. 848, 6. 1627, 3ι. Conf. Suid .

ριόν έστιν εξ χαλκού , Φιλήμων εν αρχή του Σαρ. Ηesych. ct Apollon. Lex. Ηom. supra τρόφις.

δίου διδάσκει. Philemonis versus seruauit Pollux 22. Τροχανόν. τριετές] Ηic nihil video, nisi

IX, 65 . Α . Χαλκούς οφείλεις πέντε μοι, μέμνησ’; pro τροχανών legendum esse τριχανών aut simile

Β . εγώ Σοι πέντε χαλκουςκαι συ δε μοι τριτήμο ραν " quid. Hesycli. τριχηνών est τρικόφυρον. Αη τρο

Τους εξ αποδους τους πέντε χαλκούς απόλαβε. Vide χαλόν περιφερές, vel περιπετές. Sed videant alii.

interpr. ad Ρolluc. Suidam, qui lhausit ex Har - 23. Τροχαντηρες] Conf. Hesychium.

pocrat. ot Phot. Lex. Ms. laud . ad Hesychium . 24. Τρυβλίον. σκουτέλλιον] Sic ex Epime

* : 16. Τρίτον, ημίδραχμον] Sublata distinctio- rism. Herodiani Cangius.

ne lege : τρίτον ημίδραχμον. Vide Suid. Hesycli . 25. Τρύμα. και ταλαιπωρία ] Ηoc sensu τρύ

Harpocration , et Hemsterhus, ad Polluc. IX , 62. ois dicitur ab Hesychio . Item teúos apud Ety

,
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Τραγάλια. οι ερέβινθοι.* Ο Τριβωνευόμενοι, αντί του τεχνάζοντες. τρίβων

Τραυμα. λύσις της του σώματος συνεχείας κατά γαρ ο έμπειρος. καίτοι σου και τα τοιαύτα τρι

μικρόν τι μέρος της συναφείας διακοπείσης. βωνότερα και ακριβέστερα.

( Ρημα. ) Τροπώσομαι. 5 νικήσω , υποτάξω. '

Τραπέoυσι.17 πατούσι, παρά το τρέφω, το πήσ. Τροχηλατεί. " ελαύνει. . .

σω. και τραφερή η πεπηγμένη γη.
+ Τροχιλεύειν. " πλανάσθα. +

Τρακταίζω.18 το λευκαίνω και κατασκευάζω. ( Τρύγει. ξηραίνεται.

• από του τράκτου κηρού. Τρυγω και τρυπω. "Ομηρος :38

Τρέφεσθαι. πήγνυσθα , συνίστασθαι. περί ψυ “ ως δ' ότε τις τρυπώ δόρυ νήίον ανήρ.

το ευκτικόν τρυγάοιμι, τρυγωμι, τρυγμοι, τρυ.

Τρέψασκoν. αντί του έτρεψαν, ιωνικώς. τρέψα- γω. πως αν τις όμφακα τρυγώ. ” ούτως ' Ωρος

σκoν ανόμους.
ο Μιλήσιος.

Τρέσα. εκφοβησαν.
Τρύχεται. 1° δαμάζεται . έστι δημα τρώ και δηλοί

Tρήσας. " τρυπήσας. το βλάπτω και κακώ. ου παράγωγον τρόν.

Τριαχθήναι. αντί του τρις πεσείν.33 οινός σε τρώει μελιειδής. "

Τριάσσω ” και τριάττω. το νικώ. έκ μεταφο- του τρω άλλο παράγωγον τρύων και πλεονασμα

ρας των παλαιστων , έν τρισε πάλαις την νίκην του και τρύχω.

καρπουμένων. και τρίακτος , ο αήττητος. . ΗΤρυταν. 14 τρίβειν. 1

κης. 19

contes

po celo de la
tours set

supra
Conf.Piesyla prácom

an
supra apimti

es

mol. 94,42. 2 τρύω, απde γήρα και πενίη τετρα 32. Τριαχθήναι – τρις πεσείν ] D . τρεϊς.

Mévos apud Callim . in Epigr. Notetur igitur illa pale. Vid. not. scqu .

significatio . 33. Tercoow ? Couf. Suidam , ct quos ibi

. 26. Τρωγέλια, οι ερέβινθοι] Malim: οδον ερέ. Κusterus laudauit , Casaub . Lect. Theocrit. C.

βινθοι. Έraill enim inter τρωγέλια. Εphippus VI. et Salinas. ad Solin. p. 206. Ηinc ατρία .

apud Αthen. ΧΙV, 642. e. και μετα το δείπνον κτος άτα apud Aeschyl. Choeph: 337. et τρια

κόκκος , ερέβινθος , κύαμος κ . λ . Conf. Philoxen. κτήρ Αgam. 179. Vide Scliol. ad liaec loca.

apud eund. p . 643. c. Towychoc enim propriè 34., καίτοι σοι ] Ειymnologus 66 , 2 . και.

ot τρωκτά, τρώξιμα, τα ώμα εσθιόμενα , ut inter τοι σοι τριβωνότερα τα τοιάδε και ακριβ. Conf.

pretatur Galenus. Vid. Wessel. ad Herod. II, Suidam et Harpocrat.

3 . Ceterum Κ . τραγάλια. Conf. Hesych. et 35. Τροπώσομαι ] Psalin. LXXXVIII , 23.

Spanhem . ad Aristoph . Plut. 798.
Conf. Πesych. et Suidam.

27. Τραπέoυσι ] Odyss. η , ν . 128. Conf.

statim post τρέφω et supra τραβερά. Εtyrnol.
36. Τροχηλατεί] Εx Εuripid. Orest. ν. 36.

763 , 5ι. .
• Vide Hesych .

28. Τρακταΐζω] Conf. supra τετρακταϊσμένα. 37. Τροχιλεύειν ] Add. Lexicis. Sequens

29. περί ψυχής] Omittit K . Supplenda τρύγει restitue Ηesychio pro τρυγεί.

vero ex Etymol. 64 , 40. τρέφεσθαι , συνίστασθαι . 38. "Ομηρος ] Οdyss. 1 , V . 384. Ηuc re

Πλάτων εν τω περί ψυχής: τότε δη τα ζώα συντρέ- spicit ctiam Ειymol. 771, 7. Sed nec fragmen

Ostay . Locus exslat in Phaedone p. 72. A . tum habet, neque Orum appellat.

Eundem designal Suidas V . τρέφεσθαι, φuod ob- 39. πως – όμφακα τρυγω] Α . όμφακας. Ιn

seruauit Interpres ad Hesych . v . tpipere , sed certi poetae verba sunt, quae nescio nunc ubi

non animadversum Kustero. Conf. Toll. ad legerim .

Apollon. Lex. Hom . p . 654 . * 40. Τρύχεται ] Vide supra τετρυχωμένος.

3ο. Τρέσαι] Iliall. ν, ν . 515. τρέσσα, έκ πο- Passium apud Ηomer. Schol. Sophocl. Ajac. ν .

λέμοιο. Ηic respicit etiain Hesych. τρέσα, φυ. βο5. Ιdem τρύχει ψυχάν Oed. Tyr. ν. 666. ut

γεϊν · φοβηθήναι. Conf. 1liad. ο , ν . 589. κ , v . τρύχειν πόλιν Xenoph. Hist. Gr. V , 2 . 4. Conf.

143. Et Homerica quoque est Hesychii glos- Elymol. 271, 27. Paulo infra touxwfsís.

8a , τρεϊν. Ιliad. 1 , V . 256. ι . οινός σε – μελιειδής] Κ . μελινδής. Leg.

3ι. Τρήσας ] a τράω. Vid. Thon. Mag. μελιηδής cx Odyss. φ, ν . 293. Rel, des, a Cod. Κ .

p. 842. 42. Τρυταν] Leg. τρυπαν. Sic Hesychius.
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Τρυχωθείς και πιεσθείς. Η Τύμβος. και ο τάφος, παρά το τύφεσθαι εκεί το

Τρώγω. * παρά το τρώ, το βλάπτω, παράγωγον νεκρόν σώμα , τουτέστι καίεσθα.

τρώγω. σημαίνει δε το κατεργάζεσθαι , και μη Tύντλος. * ο πηλώδης τόπος.

- εάν άτινα άν τις τρώγη υγια. Τύπος, υπόδειξις αφανούς προσδοκωμένη, μιμη

* Τρωέζειν.15 συνουσιάζειν. 1 ' τικως το μέλλον προϋπεμβαίνουσα, ως η πέτρα

Τρωπασθαι. αντί του τρέπεσθα . τον Χριστόν.35

'Αλλα πάλιν τρωπάσθαι 18 – . Τύραννος. ° έστι ρημα τρύω, το καταπονώ, κατά

και τρέπω, τρωπω, ως στρέφω, στροφώ. παραγωγήν τρίανος και εν υπερβιβασμα τύ

. ( Επίρρημα.) . ραννος , κατα πλεονασμον ετέρου ν. τα γαρ είς

Τρίχα. Η αντί του τριχως. βαρύνεται. τα γαρ εις νος ονόματα δι' ενος να γράφεται , οδον, γέρα

ως επιρρήματα, εί έχει άλλο επίρρημα εις α νος , στέφανος. πλην του τύραννος.

ληγον μη συνεμπίπτουν ονόματι, πάντοτε βαρύ. ΗΤύπης, πλήκτης. 7 +

νεται. διχως, δίχα" σαφώς, σάφα τριχώς, ** Τυφώς.18 ή εκ δαιμόνων πύρωσις. *

τρίχα, και τριχή. " Τυτθός.39 ο μικρός, κυρίως δε το τυτθον , το

Τριχθα.18 εις τρία μέρη. επιτίτθιον βρέφος. τιτθος γαρ ο μαζος, όθεν

Tρίς, αντί του εκ τρίτου. τρείς δε επί αριθμού, και τυτθην λέγουσιν ολίγην ή μικρών.

[ ως το τρείς άνθρωποι]. και αντί του φο- Τυφος. • η αλαζονεία. η άναψις της καρδίας,

* βείς.19 δίφθογγον. ήν εγείρει κουφότης, παρά το τύφω, το καίω.

Τριστοιχεί.5° όθεν και τον μακρόν, και περισπάτα.

Τροπικως, μεταφορικώς. . Τυφεδανός, τετυφωμένος και ασθενής. οίον, κα

πνος τυφεδανός. 8. εκ του τύφω. και

Το Τ μετα του Υ. Τυφών. σφοδρότατος και λαβρότατος άνεμος εκ

o ( Αρσενικόν.)
νεφίας ούτω καλούμενος.

Τυκανήτης. " Τυφώνα , τον κατα θάλασσαν, υφ' ού τα πλοία

Τέλος, η νενεκρωμένη σάρξ. * φθείροντα . τυφώνα ου την εκ του αέρος φλό

43. Τρυχωθείο] Εadem glossa apud Sui-

dam. Addit is φανερωθείς.

44. Τρώγω] Εtymol. 770, 40. Vide supra
not. v . τρωγέλια. .

45. Τρωέζειν ] Leg. τρώζειν , ut apud Ηe-

sych. cui non solum est συνουσιάζειν , sed etiam

ψιθυρίζειν. Comparatur ibi cum τρύζειν. Sed

aliunde lux quaerenda.

46. 'Αλλα πάλιν τρωπάσθαι ] Iliad, π, ν . 95.

47. Τρίχα] Vid. Εtymol. 768, 36.

48. Τριχθα ] τριχθώ τε και τετραχθα δια-

τρυφές. liad. γ, ν . 363. Odyss, ι , ν. 71 .

49. φοβεϊς Vide paulo supra τρέσαι.

5ο. Τριστοιχεί ] κατά τρείς τάξεις Suidas.

Iliad . x , v. 473. Hesiod. Theog. v . 727.

53. Τύμβος] Εtymol. 171 , 38 . Add.infra

συμβοχοήσα.

54. Tύντλος] Κ . τύντλον. scil. τον πηλόν, it

apud Hesych . quem vide. Menandrum appellat

Photius. Vid. infra τυνολάζειν.

55. πέτρα τον Χριστόν] De morte Agar in

telligo Galat. IV , 24 . 25.

56. Τύραννος] Εtymol. 771 , 56.

57. Τύπης. πλήκτης] Sic etiam ap. Hesy

chium. Apparet in composito αντιτυπης. "

58. Tubus] Deest ctiam a Cod. K . Vide

statim post τυφών.

59. Τυθός] Εtymol. 172, 12.

5ι. Τυκανήτης] Α . Τυκανίτης, quae scriptu

ra non displicet. Sed quum desit explicatio ,

plurium Codd. testimonio 3cquieui. Suspicor

tamcn legendum Τυανίτης , ab urbe ryana Cili -

ciae.

52. Túdos oef] Callus. Vide Hesych .

apud quem e Lex. Reg. Ms. affertur τύτλος.

Conf. Schol. Aristoph . Acharn. v. 552 .

60. TÜÇos ] Non minus recte scribitur tú .

Pos. Conf. Hesych .

6ι. ασθενής. οίον, καπνός τυφεδανός] Distin

gue cum Plotio ad Ηes. laud.] ασθενής οίον κα

πνός τυφεδανός εκ του τύφω. Αtque sic in Lex..

suo Vet. H . Stephanus. Est enim epithcton

των γερόντων. Αliam rationein reddunt Eustalli.

1431, 40. et Schol. Αristoph. Vesp. 1355.

so Post si Dees
t

Pos. 60. Tü
cs

) Ety
mo
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γα λέγει ο Πλάτων, αλλά την έκ της αναθυ- τωνυμίαι κατ' επέκτασιν γινόμενα . παρά το

μιάσεως συστροφήν προ του εκπυρωθήναι. εγω εγώνη, ούτως και συ σύνη, και τροπή τύνη.

+ Τυφώς εστιν ελικοειδής κίνησις αέρος ζοφώδους Τυπάς.72 η σφύρα.

άνωθεν επί γης τεταμένη. Τυμβάς, η φαρμακίς. του Ψελλού - 73 [τυπας και

Τύχος. όρυξ. 84 σφύρα πέφυκε, τυμβας η Φαρμακίς δε.

Τύχων. Ο Ερμής. “ Η . ( Ουδέτερον.)

Τύπον. όρον, κανόνα. και ο Απόστολος• 5 εις + Τυλόν. * το αιδοίον. 1

δν παρεδόθητε τύπον διδαχής. ή και εικόνα. Τύμμα. 75 η τύψις.

τύπον δωμεν υμίν εις το μιμείσθαι ημάς. Τύμπανον.76 εκ δερμάτων εστι γινόμενον. παρα

(Θηλυκόν.) το τύπτω τύπανον και πλεονασμα του μ τύμπα

+ Τυκάνη. & άλφώσι.** + νον. ή τύμπανον εστί το του δημίου ξύλον , και

+ Τύλη. το τύλιον.*7 + τους παραδιδομένους διαχειρίζετο. όθεν και τυμ

Τυμπανιστριών. 8 μελωδουσών. πανίζετα , έστι ξύλο πλήσσετα , εκδείρετα ,
Τυπη και τυπίς. η πληγή. 9 από του τύπτω. . κρέματα . .

Τυρεία, η πανουργία, η κατασκευή. Τύμπανον νοητόν. " νέκρωσις εκούσιος σώματος,

Τύχη. αιτία κατα συμβεβηκός αόριστος εν τούς και σωφροσύνης ποιητική.

ένεκα τινος κατα προαίρεσιν γινομένοις συμ ( Ρήμα.)

βαίνουσα. τον γαρ ορύσσοντα χρυσίον ευρείν Τυγχάνω.78 τεύχω, τυγχάνω, ως φεύγω, φυγ

έτυχε. γανω, ερεύγω, ερυγγάνω, παραγωγή έστιν άρα,

Τύνη." αντίτου συ , Δωρικώς. και γάρ εισιν αν- ου πλεονασμός. ώς ήσω, ανδάνω. "

62. Πλάτων] έν Φαίδωνι. Εtymol. 772, 34. 1 . Τύνη] Εtymol. 314 , 40.

Conf. Suidam. Sed legendum έν Φαίδρω, αt mo 72. Τυπάς] K . τυπάς , Superscr. 5 , quasi
nuit Ruhnkenius ad Timaeum p . 260. Exstat

τυπίς. Vide modo τυπή.

locus , ad quem respicitur , p . 338 . A .

63. Τύχος. όρυξ] Vid. Hesych. Suid. ν . τύ
3. Ψελλού ] Laudatur ad Ηesych. ν . τυ

xos et Hemsterhus. ad Polluc. X , 147.
πάς et τυμβάς.

64. Τύχων. ο Ερμής ] Vid. Hesych. Strabon. 74. Τυλόν] Ηesych. τύλον. Vid. Polluc.

Lib. XIII. p . 879. VVessel. ad Diodor. Sic . IV , 6 . II, 176.

Meurs. Athen . Att. II, 14 . Optime restitutus 5 . Τύμμα] Aeschyl. Agam. 1437. τύμμα

Túxwy Clement. Cohort. ad Gent. p . 80. Pott. Férriate ticas . Conf. Hesych . et Suidam . llc

[28.) ubi male editum Τυφώνα τον Ερμήν. πληγή, hic κρούμα.

65. ο Απόστολος] ad Rom. VI, 17. Alter
76. Túpnavor ] Vide Hesych. ibique not. et

locus exstat 2. Thess. III , 9 .
infra τυμπανίζεται. Νoster ex Photio. Add. Schol .

66. Τυκάνη. άλφώσι] Leg. ή αλοώσιν. Eu
Lucian. I. Catapl. 627. τους έκ τυμπάνου και τους

stath. 967, 18. Α τύκω. Αpud Ηesych. eadem
ανεσκολοπισμένους. [quem loc. add. Indici.] Εty

scribitur τυτάνη.
mol. 771 , 44 . Schol. Aristoph. Plut. v . 476 .

67. Τύλη. το τύλιον] Vide Hemsterhus, ad
Térnyoy occurrit in Epigramm . Lucillii Lib . II.

Polluc . X , 36 . 40. et VII , 19ı. Hesych , v .
Anthol. p . 131. [ Anal. II , 325 . ) ubi Astrologi

Kvé@ ahoy et rúrou et ad Phrynich . p . 72.
dicuntur άξιοί είσι τυχεϊν πάντες ενός τυπάνου. Vid.

' 68. Τυμπανιστριών] Psalm.LXVI, 27. ψαλ .
ibi Schol. Hinc lucem accipiunt, quae legun

λόντων νεανίδων τυμπανιστριών.
tur apud Suidam v . τυπαΐς · έχοντες τύμπανα και

69 . Τυπη και τυπίς. η πληγή ] Malim τυπή :
τυπάς : τουτέστι πληγάς. 1. c. fastes et verbera,

η πληγή και τυπίς. από του τύπτω. Τυπή enim et
ut de Iuliano Damasc. in Vit. Isidori apud Phot.

τυπίς differunt, ut satis constat . Apollon. Rhod.
καρτερων τας πολλές επι του νώτον δια των τυμπά.

IV , V. 957. de Vulcano: Ορθος επι στελεή τυ.

πίδος βαρύν ώμον ερείσας. Schol. τη λαβή της σφύ .
των πληγάς.

μας. Conf. 762. 776.
77. Τύμπανον νοητόν] Αη αιρετόν; Sed il

70. Τυρεία . η πανουργία] Quo sensu τν. Iud quogue ferri potest.

θείον 45 .71 dicitur , Vide infra, • 78. Τυγχάνω] Εtymol. 771 , 34.
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Τυμβοχοήσαι. * χωστου τάφου αξιώσα. 'Αρί. Τωθασμός, χλεύη, ψόγος, εμπαιγμός.

σταρχος : το γαρ πλήρες τυμβοχοησαι .8° Τωφάνης, κύριον.

Τυμπανίζεται.8" ξύλω πλήσσετα . ή αποδέρε ( Θηλυκόν.)

τα την κεφαλήν. ή αποκεφαλίζετα. Τω χείρε. 'Αττικόν έστι. σύνηθες γαρ τοΐς ' Ατ .

Τυντλάζειν.8: είς πηλόν έμβαίνειν. ή αυτό και τικούς, κεχρήσθαι τους αρσενικούς άρθρoις εν
' αυτό λέγειν. ή επιρραίνειν. τους θηλυκούς ονόμασι. 86 διο και "Ομηρος»

Τυπτήσεις και τυπτώ. 82 παρα 'Αριστοφάνει. 87 τα βάτην τρήρωσι πελειάσιν - ,
Τυρεύει. ** κατασκευάζει πανουργεύει. . αντί του αυτα. και ο Σοφοκλής: 68

Τυρβάζω.85 σπεύδω. μεριμνώ, φροντίζω. δεσθε τώδε τω κασιγνήτω , φίλοι.

Τύφεται. καίεται , και καπνίζεται. αντί του ταύτας τας κασιγνήτους.

Τύψειαν. οι Αιολείς τα ευκτικά του αορίστου ( Ουδέτερον.)
πρώτου δια του εια προσφέρουσι' το γαρ τύ- Τώκίδιον. 89 το οικίδιο».

• ψαιμι τύψειαν λέγουσι και το ποιήσαιμι ποιή. Ταυτόν. το αυτό.

σειαν.
( Ρήμα.) .

Τυπούνται. πλάττοντα. του Θεολόγου ή προς Τζάζω.9° απατώ: υβρίζω · εμπαίζω χλευά

αρετήν τυπούσθαι τους νέους , ή προς μακίαν.
ζω: ψέγω. από του θωψ , και σημαίνει τον κό.

Το Τ μετα του Ω.
λακα. εκ τούτου γίνεται θωπάζω, και τροπη

του δασέος εις ψιλον καθ' υπερβιβασμον τω

('Αρσενικόν.) θαζω.

Τωβήτ' Τωβίας” Τωβίτης, ονόματα κύρια. Τα τοι. " δια τούτο. κg) τω. " Ομηρος: 92

Τωτίλλας Τωτιλλίας. ονόματα κύρια. ' το νυν μνηστήρων και έα βουλήν τε νόον τε.

μετα τ

κος.

79. Τυμβοχοήσαι] Vide Hesych. ubi lau- Quamquam Eustath. 1626, 29. από δέ γε του τυ

datur Lex . Reg. Ms." ρού τυρεύειν, το ανακυκάν πράγματα , και τυρβάζειν,

8ο. το γαρ πλήρες τυμβοχοησαι ] Scilicet το υπέρ τοιούτων μεριμναν. Conf. Aristopli. Ρac.

Iliad. Φ , ν . 323. και v . 1007. Vide Wetslen . ad Luc. et Wolf. in

4 ουδέ τι μια κρεω Curis Τom. Ι. p. 654.

"Έσται- τυμβοχοήσ', ότε μιν θάπτωσιν Αχαιοί. 86. ονόμασι] Distinctius Pliatorints : οι

Schol, το πλήρες τυμβοκοήσαι ούτως και 'Αρίσταρ ' Αττικοί τα του γένους θηλυκού δυϊκα αρσενικώς προ

φέρειν ειώθασι. Εaden obseruarunt Ioh. Gram

8ι . Τυμπανίζεται ] Vide supra τύμπανον. mat. de Dial. et Grammat. Leid . ad Gregor.

Add. Gataker. Adu. Posth . c . 46 . p . 9o8 . quem Cor. 305. Schol. Lucian . II. Salt. 270. Schol.

exscripsit Suicerns. Supra ετυμπανίσθησαν.
Sophocl. Ajac. 290 . aliiqne complures. Vid. H .

82. Τυντλάζειν ] Αristoph. Ρac. ν . 1148.
Steph. App. de Dial. Att. p . 151. 184. Τω χεί

vide supra τύντλος . Ρro επικραίνει Α . επιβραίειν . ρε Χenoph. Cyrop. II, 3 . 5 . Memor. ΙΙ , 3 . 18.

Sed non opus exemplis.

Etymol. 771, 5ο.
87. τω βάτην ] Leg. τω δε βάτην. Sic Iliad .

83. Τυπτήσεις και τυπτω] Imo τυπτήσω. 11
1, v . 778. legerunt Schol. Sophocl. Electr. v .

lud in Plat. v. 21. lioc Nub. v . 1445.
977. Euripid. Alcest. v . 902. ubi nunc editur

84. Τυρεύει ] Dermosthen. de Fals. Leg. α δε βάτην.

436 , 5 . Lucian. II . Asin, p . 6οο. κακόν έμοί 88. Σοφοκλής ] Electr. V . 977. Vide ibi

μέγα τυρεύων. Vid. Casaub. ad Αristoph. Equit. Schol .

v . 477. Pulluc. VI, 130. et Ilesych . Hinc su * 89. Τωκίδιον] Αristoph. Νub. V . 92.

pra τυρεία . 90. Τωβάζω] Α . τωτάθω . Easdem nugas

85. Τυρβάζω] Imo τυρβάζομαι. Suidas : etymologicas tradit Etymol. 773, 6. De verbo

τυρβάζη: έτοιμάζι , 1. ετοιμάζεις] οι δε φροντίζεις. ipso vid. Pierson. ad Mocrid. p. 366. et Rulin

Seruator apud Lucano X , 41. μεριμνας και τυρ- ken. ad Tiinaeum p. 261.

βάη περί πολλά. Contra τυρβάζειν est alteri tur 91. . Τω τοι) 1liad. ε , ν . 816.

bas facere. Schol. Aristoph. v . 311. et Vesp. 92. "Ομηρος] Οdyss. β , ν. 281.

v. 257. τον πηλόν ώσπερ ανταγάς τυρβάσεις βαδίζων. 93. μνηστήρων έα] Leg. μνηστήρων μεν έα.
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. Το Υ μετα του Α. το ύειν και καθ' ομοιότητα είναι της γινομένης

συστάσεως και πήξεως του ύδατος.

('Αρσενικόν.)
+ Υαλόεν. το διαφανές. Η

+ Υ . το στοιχείον. * ότι α υάδες το πρόσωπον Υ . το στοιχείον. ότι παρεοικός έστι τω των υδά

του ταύρου έχουσιν , ως επιπλατυνόμενος από των προσώπω. .

του μετώπου , λεπτυνόμενον δε εξ αμφοτέρων

επί τα κάτω. ώςπερ και το γράμμα.
'

+ Υαλής.25
. ..

εικαίος βλοσυρός.t
Το Υ μετα του Β. .

+ Ύαλος, ο βόρβορος. και ενίοτε δε και το λαμ- ('Αρσενικόν.)

πρόν. . Υβός.” ο κυρτός. κυφός έστι , και αποβολή του

+ Yαντες, έθνος κατοικήσαντες την Βοιωτίαν. 1 κ , και τροπή του και εις β, υβός. και ύβωσις,

Υαντες. έθνος κατοικίσαντες την Βοιωτίαν. η κύρτωσις, ή το μετα την κεφαλήν προ της

Υαλος. κύριον , δίφθογγον. υιέως δέ, του υιού, δάχεως πάθος.

ψιλον και μέγα. Υβριστές, τους θρασείς και λοιδόρους λέγει και

( Θηλυκόν.)
Απόστολος• υβριστας υπερηφάνους.

Υάδες, αστέρες , οίτινες επί των κεράτων του ου ( Θηλυκόν.)

ρανίου ταύρου εισί. παρα το ύω, το βρέχω. υε. Υβάλη.+ δημος Αττικής.

του γαρ παρασκευαστικαι εισί δύνουσα . + Ύβλη. πόλις Σικελική. +

"Ύαινα. ζωον. "Ύβρις αδικία καταισχύνουσα. υπόβαρίς τις ού

Yάμπολις. πόλις. σα, η βαρούσα πάντας.

*Υαξις. " πόλις. "Ύβρισις, ατιμία.

( Ουδέτερον.) Υβριστεία. η υβριοπάθεια.

Υακίνθινον. υπομελανίζον. "Ομηρος: 98 (“ Ρήμα.)

Ο λωτόν 9 ερσήεντα ήδε κρόκον ήδ' υάκινθον. Υβάλλειν, εμποδίζειν. .

Υάλινον , ουχί υαλουν, και την ύαλον θηλυ- Ύβριοπαθω.' '

κως εν τω άλφα λεκτέον, ουχί εν τω ε. παρα & Υβακίζειν.8 διαχωρίζειν απ' αλλήλων. * .

.
Το

θελος.

engages.

94. Υ. το στοιχείον] Εtymol. 773, 55. Vide 100. πήξεως] D . K. μίξεως. Εtymol. μεθέ.

omnino Arat. Phaenom . v . 171. ibique Schol. Zews. Sed illud ctiam huic restitue.

Recurrit infra . 1 . υδάτων] Leg. υάδων. Vide supra.

95, Υαλής] Ηesych. υαλίης et δάνεος eadem 2 . Υβός] Εtymol. 174 , 8 .

interpretatione. Sine dubio ab Es. 3. και Απόστολος] ad Rom. I , 3ο. Ηuc spe

q6. "Υαλος. ο βόρβορος] Vid. Hesych. v. ctat ctiam Hesych.

4. Υβάλη] Scrib. υβάδης aut βάσαι. Sic

97. "Ταξιο ] Α . "Υαρις. Legendum videtur
Etymol. 77'4, 22 . Harpocrat. et Suidas. Steph.

Byz. ν. "Υβα. Diog. Laert. Lib . V . 5. 57.

" 5 . "Ύβρις] Asterisco notata in Cod. Κ .
98. " Ομηρος] Iliad. ξ , ν . 348. Conf. Odyss.

6. Υβάλλειν] Leg. υββάλλειν. Ιliad. τ , ν. 8ο.

ζ, ν . 231. Ψ , ν . 158. . Conf. Hesych .

99. Υάλινον] Vid. Hemsterhus. ad Thom. ' . Υβριοπαθω] δεινοπαθώ. Ηermogen. p. 202.

Mag. v . ados et vv. DD. ad Moerid . p . 373. et Gregor. Commentar. p . 930. Schneiderus in

víayoy Aristoph . Acharn. v . 73. Sed pro 1 Lex.

λουν legendum υαλούν, nisi damnare voluit νε. 8. ΥΒακίζει» Deest etiam a Cod. Κ Ver

arroy . Corrupte etiam Etymol. 774 , 5 . úchovoy bum mihi suspectum . Conf, tamen Hesych . r .

αντί του ύαλον. leg. υαλούν. σακίζει.

9 . οίμη
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Ετα τα

ματιζόμενος. " "

Το Υ μετα" του Γ. Το Υ μετα του Δ.

('Αρσενικόν.) ('Αρσενικόν.)

Υγιής, ολόκληρος. ο ένα υγρό ών και ζών, οιονεί Υδάσπης, και "Υδασπις ,και Υδάρνις,ποταμοί.
υγριης, και αποβολή του ρ υγιής. όθεν διερός Υδαρεύς. τοπικόν.

ο ζων, και αλίβας ο νεκρός. oίμαι δε ” παρά “Ύδερος, νόσος. .

το ευ είναι σωμα , ή παρα το ευ ίαίνεσθα. : + "Ύδης, συνετός . * +

* Υγρός. . ευκατάφορος και εις τας ηδονας ρευ- Υδίμαχος. κύριον.

Υδος. ο ανεψιός. *

- ( Θηλυκόν.)
Υδρηλός, τόπος.

Υγίεια, συμμετρία των εν σώματι στοιχείων, Υδροπότης, ο πίνων ύδωρ.

θερμού και ψυχρού, υγρού και ξηρού. ή η αρί. "Ύδρωψ. νόσος. αφ' ου και υδρωπικός,

στη του σώματος διαθεσις. " ως παρά το ευσε
( Θηλυκόν.)

βης ευσέβεια , ούτω και παρά το υγιης υγίεια. + Ύδη. " Φήμη. ωδή. Η

και παροξυνόμενον γράφεται δια διφθόγγου τω
θηρίον , εννέα κεφαλας έν

λόγω των δια του ει θηλυκων, οι δε Αθηναίοι . γευσεν Ηρακλής.

και “ Υδρη.* πόλις.
εκτείνουσι το α , και, καταβιβάζουσι τον τόνον,

και φυλάττουσι την αυτην γραφήν. ως ιέρεια,
Υδρεία. ” η ύδρευσις. υδρία δε, το αγγείον, το

Ιερεία. τούτο δε κατα κρασιν του και της
ε υδρία το εις ύδωρ εύθετον αγγείον.

ει διφθόγγου γίνεται υγεία . "
Υδριάδες, νύμφαι. .

( Ουδέτερον.)

Υγρα κέλευθα. δια θαλάσσης οδός.
Υδρορρόη.
Υδατίδες.12 σταγόνες. του Ψελλού · α συνθη

Υγρόν. * ύδωρ τι ών , οίον το ένυδρον. ή παρα και φύδερα , σταγόνες δ' υδατίδες.

το ύω, το βρέχω, ύσω, υρος, και πλεονα ( Ουδέτερον.)

σμά του γ υγρός και υγρόν.. Υδαρές. 3 απαλόν, υδατώδες.

Σ

Υδρογοργόνη.

9. oίμαι δε] Εtymol. 174, 15. εγω δε οίμαι. 18. "Ύδρη] Urbs mihi quidemignota. " Υδρα

Priora Herodiano tribuit. Conf. Hesych. τ . διε. νήσος, sed “Ύδη πόλις.

pós et Schol. ad Odyss. S , v . 201. : 19. “ Υδρεία ] Conf. Schol. Αristoph. Vesp.

10. 'Typós ] In Codd. A . D . leg. post sequ . v . 921. quem , ut obiter moneam , exscripsit

artic. Suidas. Recurrit infra.

11. 6 - ρευματιζόμενος] Α . και ευκατάφορος 20 . Υδρογοργόνη ] Nescio quis usus fuerit

τόπος προς τας ηδονας . Recepi lectionem Cod. hoc composito ex ύδρα et γοργόνη. Ignotum re

κ . nisi quod is habebat ρευματίζων. Μalim ta- liquis. .

men: υγρός: ο ευκατάφορος εις τας ηδονάς» ή ρευ- , " 21. Υδρορρόη] Male adhaerebat anteced. in

ματ. Sic Suidas. Conf. Hesych. Lucian, II. Cod. A ,

Amor. 399. Eodem sensu II. Asin . 573. do 22. I datides) Sic ctiam Suidas et Hesych .

όσφύς ημϊν υγρώς επικινείται. ad quem laud . Psellus. In versu Pselli Qúdepe

12. ως παρά τ.] Εtymol. 774 , 3ι. sunt sine dubio foedera.

13. Υγρα κέλευθα] Iliad. α , ν . 312. al. 23. Υδαρές] Ad Hesych. v . Lex. Reg. Ms.

14. Υγρόν] Εtymol. 774 , 47. . 24. απαλόν] Displicet απαλόν. Quamquam

15. “ Υδης. συνετός] Ηesych. et ύδνης quoque apud Scliol. Iliad. ι , ν . 133. υδρηλοί exponan

ειδώς έμπειρος. * tur καθυγροι , απαλοί. et apud Ηesych. μαλα.

15. Υδός. ανεψιός] Ηesych. ύδναι έγγονοι» κοί. Fallor an legendum κάπηλον. υδαρής enim

σύντροφοι. et υδνεϊν και τρέφειν. Sed amplius cogi - saepissime de vino a cauponibus aqua mixto

tandum . Interea suspicor scriptum dos pro et corrupto. Hegesander apud Athen. X , 431.

ειδούς. Infra: σιδούς: ανεψιός. d. τον οίνον υδαρή πωλούντων των καπήλων εν τω

17. "Ύδη] Add. Lexicis. Ab ύδειν infra, στρατοπέδω, κεκραμένον εκέλευσεν αυτόν πωλεϊν. et

andc ύδης , ο ποιητής , ap . Hesych. saepius ibidem . Hinc tropice dicitur , quod

Tom . II. Ttttt
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μετα

«Υδας. το ύδωρ. ( Ουδέτερον.)

“ Υδει. * τω ύδατι.
Υεια. ° χοίρων κρέα . τα θεια κρέα και τους λέ.

« Ύδνον. * . . . .
βητας.

Υδρίον. το αγγείον. υδρείον δε, ενώ υδρεύοντα, Το Υ μετα του Η.

δίφθογγον.
('Αρσενικόν. )

« Ύδωρ.7 εν των τεσσάρων στοιχείων εστί, ποίημα Υηνεύς. " ο σκαιός, ο φλύαρος, και αμαθής. και

θεού κάλλιστον . έστι δε υγρόν τε και ψυχρoν, υηνία . ούτω Καλλίας.

βαρύ τε και καταφερές και ευδιάχυτον. τούτο + Υηνία. η συγγένεια.38 και η σκαιότης. Η

δε μνημονεύει η θεία γραφή, λέγουσα · και

σκότος ήν επάνω της αβύσσου, και πνευμα θεού Το Υ μετα του Θ.
έπεφέρετο επάνω του ύδατος. άβυσσος γαρ ου

δεν έτερον ή ύδωρ πολύ , ού το τέλος ακατάλη.
, ('Αρσενικόν.)

πτον ανθρώποις. ετυμολογείται δε απο του ύω, “ Yθλος. ” η φλυαρία.Τη μωρία. + Οθλώ, φλυαρά.

το βρέχω, δωρ και πλεονασμα του δ ύδωρ.

Το Υ μετα του Ι.
(“Ρήμα.)

"Υδειν. υμνείν. 1 τρέχειν. λέγειν.28 + (' Αρσενικόν.)

Υιδους, ο ανεψιός. * ή του υιού υιός.

Το Υ μετα του Ε .
Υιός. υίος κυρίως εστί δευτερότης υποστάσεως

εν ταυτότητα φύσεως ή αύξησις προσώπων ομο

('Αρσενικόν.) γενής ή πρόοδος φύσεως εις συγγένειαν γνω

+ Υετός έστι ψεκάδων άθροισμα.Η ριζομένη. υιός δε κυρίως είρητα , ως άν είποις

Υετός. όμβρος, και δέτιον° ύδωρ. και υετίζω. οίος οδο γαρ ο πατήρ την ουσίαν, τοιούτος

και δεν αντί του έβρεχεν. και ο μονογενής υιός : είτε εξ ακτίστου ακτι»

' Ν Τ Ο

non integrum est , sed incertae fidei. Aeschyl.

Agam, V. 807.

τα δοκούντ' ευφρονος εκ διανοίας

υδαρεϊ σαίνειν φιλότητι.

Scliol. μεμιγμένη και ου καθαρά και ακράτω. Ηuc

referenda quoque , si recte conjicio , Eesychii

glossa : Fδραλής μετάβολος.

Prevol. Et apud Nostrum passim hoc vitium

noiatum , et, si recte memini, apud Ile: ych .

Űey occurrit Iliad. M , v. 25 . Odyss. } , v . 437 .

3ο. Υεια ] Placct Εtymol. 775 , 30. da

mnanti νεικός ει εικόν. Ηoc placet Thomae, il

lud displicet. Sed vid . Interpret. ad Thod . et

conf. Suidam . Fragmcnlum unde sit deprom

tum, nescio. Ρro κρέα Α . κρέη.25. "Υδει) Hesiod. Oper. ν . 6ι.

26. " Ύδνον ] Atlien. II , 62.

27. " Tdwe] Ex Ioh. Damasc. de Fid . Or-

thod. II , 9 . Locus sequ . exstat Gen. I , 2 . 3 .

Conf. Ειymol. 174 , 51,

28. "Ύδειν, υμνείν - λέγειν] Callim. H . in

Iou. V. 76. χαλκηας δείoμεν Ηφαίστοιο . Schol.

λέγομεν. Vide ibi Spanticum. et Ηesych. Sed

quod medium inter υμνεϊν ct λέγειν est τρέχειν,

id ex alia glossa huc sese importune intulit,

et vitiose quidem. Vid. Ειymol. 776, 1 . Ιbi

excipiunt se : νδνεϊν τρέφειν. υδείν ' υμνεϊν, λέγειν.

Hinc videmus , unde malum sit illud reémely.

29. Μέτιον] Α . υετείον. Obiter emendabi -

mus Ηesychium. Ηabct is : υομένη βρεχομένη.

tuor . Ömonov. Varia ibi VV. DD . Sed leg. ouobws.

scil. Spézou aut fpexóuevov. Sic saepissinic , et -

lausi aliud supplenduro , V. C . προύργου, προελό.

31. Τηνεύς] Conf. Suidam, Elymol. 33, 29.

775, 8 . Hlcsych. v , ovnvia . Nostrum supra h . v .

et Ruhnken . ad Tim . p . 262. ubi ex Photio

eadem babes quae apud Nostrum .

32. Τηνία . η συγγένεια Sic etiam Suidas,

apud quien Kusterus Ιegit συηνία . Placet etiam

apud Nostrum, seu potius συηνεία, ut apud Suid.

νηνεία , pro συηνία.

33. “ Yθλος] Demosth. προς Λακρίτ. παραγρ.

931, 11. ηγούνται άλλως ύλλον και φλυαρίαν . υφλείς

Αristoph. Νub. V. 7οι. ad quenι Ιοι ιιαι respe

xit Syidas. 9a , Ouapã omittit K .

34. Υιδούς. ανεψιός ] Vide supra υδός et

not.

35. Tiós] De Filio Dei int. Simillima le

guntur in libcllo dle Definit. Opp. Athanas. II.

p. 243. et apud Ρllauorinum.
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στος, είτε εκ θνητου θνητός. κκτα δύο δε τρό- και εις και αναλύεται . ή ύλη το όρος και και το

πους είρηται πάλιν επί θεού η υιότης, φύσει δάσος, παρά το ύεσθαι . τουτέστιν η δι' υγρού

και χάριτι. φύσει υιος ο θεος λόγος , κατα αυξανομένη. :

πάντα ομοούσιος ών τω πατρί• χάριτι δε και Υλικη δυάς. ** παν το δρώμενον, εξ ύλης και

οι δίκαιοι. . . είδους έχον την σύστασιν, ως εγω, εξ ύλης μεν

Υός.36 άνευ του του Αττικοί. λέγω δε , οπότε της σαρκός , είδους δε της ανθρωπείας μορφής.

εν μια συλλαβή Φωνήεντι υπoτέτακτα , εξαιρεϊ και τόδε το πραγμα εξ ύλης του ξύλου, είδους

- όλως, οίον μύα , υος , είρηκύα , πεποιηκύα, δε θύρας ή σκαμνίου ή τινός άλλου. υλικήν δε

κλαίειν " και τα όμοια. δπηνίκα δ' εν συλλα δυάδα ο θεολόγος εκάλεσε τον θυμον και την

βων διαζευξει φωνήεντι έπεται , γράφεται μεν, επιθυμίαν , βουλόμενος τω λογική υποτάτ .

ου συνεκφωνείται δέ. * κάδμη δ' ανήρ ή δεκώ τειν αυτά.

παιδα. Υλοκοίτις.18 η εν ύλη κοιμωμένη.

Υιωνός. » και του υιού υίος, ή και ανεψιός. και υίωνή. ( Ουδέτερον.)

( Ρημα.) Υλήεν όρος και υλόεις τόπος , και εν ύλη.

Υιώσας. 1° υλοποιήσας. . ( Ρήμα. )

+ Υλάζεσθαι. αυλίζεσθω. 9

Το Υ μετα τού Λ . + Υλιασθαι. κινείσθα .3° +

('Αρσενικόν.)
Το Υ μετα του Μ .

Yλακομόρων. *" κακοπαθούντων τη υλακή. ή

υλακτικών. μόρος γαρ η κακοπάθεια. ('Αρσενικόν. )

Yλλάγρις: Ύλλας: “Υλλαγνις, Υλλά- Υμεδαπών. εγχωρίων.

γνιδος. ονόματα κύρια. . Υμήν. το δέρμα. και κλίνεται υμένος. υφήν τις

Yλαίος. κύριον. και τόπος. 13 έστιν από του υφασμού, είναι υμένα λεπτότα

+ Υλλος. ποταμός Λυδίας. Η τον .

Υλοτόμος, και την ύλην “ και όρος κόπτων. Υμηττός. όρος της Αττικής υψηλόν. όρος κεί

Υλωρός. και της ύλης φύλαξ. μενον εν μέσω δύο βουνων ομοίων. και προς αυ

( Θηλυκόν.) τα φάνα " υμας ηττω. " όθεν και το εξ αυτου

Yλακή. ή των κυνών κραυγή. γινόμενον μέλι Υμηττιον λέγεται, εύχρηστον

“Ύλη, πράγμα υποκείμενον, εξ ου τι αποτελείται, πάνυ προς ιατρείαν καθεστηκός.

Ttttt 2

α

τα

36 . 'Tós ] Deest haec glossa a Cod. K . Eu 42, "Ύλλαγνις] κ. "Ύλαγνις. .

stallh. 22 , 43. περί δε του υιός φασιν οι τεχνικοί, 43. τόπος] Scil. Όλαίος , ο ξυλώδης.

ως ο Αττικοί δίχα του ι έν μόνο του γράφουσιν 4. και όρος κόπτων] K . και ξύλα και όρος κό

αυτό. et 1459 , 48. postquam ab ύεις aut φύειν πτων. Scrib. κατ' όρος. Vide statim post.

Ortum dixit : διο και οι παλαιοί Αττικοί δια μό- 45. ύλη το όρος] Αut ineptit aut όρος po

νον υ ψιλού έγραφον , ώς φασιν οι τεχνικοί. εγράφη suit pro monte συνδένδρω.

δε όμως κ. λ. 46 . Υλικη δυάς] Εadem fere tradit Suidas

37. κλαίειν] Leg. κλάει». ν . ύλη.

38. κάδμη δ ' ανήρ – παϊδα] In his nihil . 47. τω λογικα] D . το λογιστικών.

48. Υλοκοϊτις] Add. Lexicis. υληκοίτης apud

Hesiod . Oper. 527.
39. Υιωνός] Deest a Cod. κ . .

49. Yλάζεσθαι. αυλίζεσθαι] Leg. ξυλίζεσθαι .
40. Υιώσας] Conf. Suidam. Sic Hesych .

41 . Yλακομόρων] Pero etiam Photius Lex. 5ο. Υλιάσθαι. κινείσθαι ] An pro Ελίζεσθαι,

Ms. Vid. Εtymol. 776, 20. Ηesych. et Apol- ήθεϊσθαι ?

lon. Lex. Ηom. v. υλοκόμωροι κύνες Odyss. ξ, 51. Υμηττός – ηττώ] Ηae ineptiae apud

ν . 29. π, ν. 4. Vid. ibi Schol. Nostcr alium rel. non leguntur. D . breuius : βουνών, από του

locum respexit. η μας ηττάσθαι .

sanum .
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Η ον ,

"Ύμνος. δοξολογία μετ' εκπλήξεως επί τη θεω- Υπερβερεταίου.16 του Οκτωβρίου μηνός.

ρία των γινομένων παρα θεού. ή ύμνος εστίν Υπερφυής, ένδοξος , έντιμος .

αινος εμμελής , ως οίμαι. . Υπέρακμος. ", ο υπερακμάσας.

Υμέναιος ωδή. άσμα γαμητικόν. Υπερήμερος. 8 εκπρόθεσμος.

( Θηλυκόν.) Υπερόριος, και εκ των ορίων εξόριστος. .

Υμήν.12 υμετέραν.
Υπερασπιστής, ο υπέρμαχος.

( Ουδέτερον.). '
Υπέρτατος. ο υπερέχων.

Υμενώδες, λεπτότατον και οίον ειπείν αερώδες. Υπερίονος. ” του ηλίου. υπερίων και υπεράνω ημών

Υμνητόν, δοξολογικόν. και ύμνος, οίον ειπείν υπό. ίων και τον κόσμον περιπολων.

μενός τις ών, καθο εις υπόμνησιν άγει τας των Υπέροπλος. υπερήφανος. από των τα όπλα

έπαινουμένων πράξεις-55 ουχ ως κακείνων μή φορούντων.

όντων ύμνων, αλλ' ότι τα άλλα προςώδια προς- Υπερήλιξ, υπερμεγέθης ή ευμεγέθης. και κατα

ιόντες ναούς ή βωμούς προς αυλον ηδον , τον δε και τον χρόνον της ηλικίας τραχύτερος. ,

ύμνον προς κιθάραν. ούτως Δίδυμος. . Υπερφίαλος. » και υπερήφανος. παρά το Φώ, ου

παράγωγον φαίνω. ο υπερφαίνειν των άλλων

Το Υ μετα του Ν. επιχειρων , εαυτον δείξα . εαν δε παρα το φως,

το λέγω, και υπέρ της εαυτου δύναμιν λέγων και

, ('Αρσενικόν.)
επαγγελλόμενος. ή και παραβαίνων τους όρκους

Υνις, ύννεως , και υννίον. * το γεωργικών ερ δια των φιαλών γινομένους.

• γαλείον . από του δύνειν εις την γην , αποβολη Υπέρoφρυς. " και αλαζών · και επηρμένος.

του δ.
“Ύπερος . το έγδοκόπανοχ. και υπερον .

“Υπερδεής, ενδεής υπερβαλλόντως.

Το Υ μετα του π.
Υπεύθυνος, ένοχος.

. ('Αρσενικόν.) Yπείροχον.** υπερέχοντα. [προέχοντα.] .

Υπασπιστής. δορυφόρος. Υπηγέμιον. υπό τον άνεμον.

Υπαγωγεύς, εργαλείον οικοδομικών, και πτυάριος Υπηνήτη. ακμαίω. άρτι γενειώντι, από της υπή

ή άλλο τι.
νης. 2

"Ύπατος, υπερέχων, υψηλος ή βασιλεύς. παρα “Υπνος, αργία αισθήσεων γενομένη υπο της αν

την υπό πρόθεσιν τήν δηλούσαν το υπεράνων. ενεχθείσης αναθυμιάσεως εν τοις κοίλους του

υπότατος , εν συγκοπη ύπατος. εγκεφάλου επί αναπαύσει του ζώου.

“Ύπαιθρος, υπό τον [ αιθέρα ή τον] αέρα διά- "Ύπνος. θανάτου σκιά• καθημερινή μελέτη.**

γων, άστεγος, εναέριος.
ή ύπνος εστίν ατονία του αισθητικού πνεύματος.

Ο 52 . “Τμήν] Iliad, ε , ν . 489. Dc voc. sequ. 57. “Υπέρακμος] 1. Cor. VΙΙ , 36. Vide ibi

υμενώδες conf. Ειymol. 176 , 5ο. Suid. et Ηe- Wetsten. et conf. Hesych.

sych . . 58. Υπερήμερος Ρlura Harpocrat. ct Sui

53. πράξεις] Πic addendum ex Etymolog. das.

777, 3. κεχώριστα δε εγκωμίων και προσδιών και 59. Yπερίονος] Iliad. 9, ν . 48ο. al. Conf.

επαίνων , ουχ ως εκείνων μη όντων ύμνων κ. λ . Εtymol. 179 , 3. "

54. "Υις , ύννεως , και υννίον] K. ύις : ύναια • βο. Υπερφίαλος] Εtymol. 8ο, 3.

υνίον. Scribo έννις ( seu ύις , ύννεως , ύννιν. Flexio 6ι. “Υπέρoφρις ] Ηesych. Suid. ubi vid .

neui casuum indicat, ut saepius. Couf. Etymol. Kuster .

777, 15. 62. Υπείροχον] Iliad. ζ, ν . 208. al .

55. πτυάριον] D . πυόριον. οίον πτυΐδιον Sni 63. Υπηνήτη – υπήνης] Α . υπεινήτη – υπο..

das recte, quem vid. et Schol. Aristoph , Auib. ens. Iliad , w , v . 348. Odyss, x , v . 279. Uli

V . 5ο.
tur Aeliau . X , 18. ex Homero et Lucian . I.

56. Υπερβερεταίου] apud Macedonas. Vide Sacrif. 10. Mercurio tribuit. Vide ibi Iensium,

Suidam et qui ibi laudantur. Add. Coteler . ad Conf. Etymol. 780 , 36 . Infra v . uzávn .

Canon. Apost. 38. p. 442. "
64. μελέτη] Ιηιο τελοντή, ut paulo post.
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*Υπνος εστί λογικής ψυχής χωρισμος εκούσιος

από της όντως ζωής. ύπνος ουδέν έτερον ή θά-

νατος πρόσκαιρος και εφήμερος τελευτή.

Ύπνος. 8 παρα το υπονοστεϊν · εν αυτώ γαρ α

αισθήσεις του ανθρώπου υποχωρούσιν.

* Υπoινoς, μέθυσος.

Υποβολιμαίοι. ο οι υποβάλλοντες , οι εκποιη

τ . ή οι υποβαλλόμενοι και οι ειςποιητοι , ήτοι

ως επί των χαμαιρικων παιδίων, άπερ ° εαυ.
-

των αποβάλλουσιν αι γυναίκες.

Υπόφορος. υποτελής.68 υπεύθυνος:

*Υπουλος. δόλιος. και φαινόμενος ειρηνικός. έκ

μεταφοράς του έλκους του επιπολαίως υγιαίνον-

* τος , έσωθεν δε όντος σεσημμένου.

Υπόσπονδος. υπο φιλίαν 7° υποτεταγμένος.

Υπόνομος. οχετος, διώρυξ , κάναλος, αγωγός.

Υπογραμμός. " τύπος μίμημα.

Υποκριτής. δόλιος.

"Υποπτος, και εν υπονοία εχθρός.

“Υπόδικος. " ο υπεύθυνος.

Υποδύτης, το εσώτερον ιμάτιον.

Υπόπλεως. μεστος , πεπληρωμένος.

Υπόπτερον. " ταχύν, ως δι' αέρος πετόμενον.

Υποχυτήρες.74 τρυβλία , δι' ών το έλαιον επι

χέεται. .

Υπότροπος. " εξ υποστροφής επανεληλυθός.

Υποφήται. * διδάσκαλοι, ιερείς, υπουργοί, διά

κονοι, ή οι το μέλλον φανερως επιδεικνύοντες.

"Ύπτιος. 7 αναπεπτωκώς εξηπλωμένος» ή επί

νωτα κείμενος, παρά το όπτω, το βλέπω, όπτιος

και ύπτιος, μεταβολή του ο εις υ. τα γαρ ύπτια

ευθεώρητα . .

Υπερηφάνους, τους κατά των ουκ εχόντων εφ'

οίς έχουσι φυσωμένους λέγει ο Απόστολος. "

( Θηλυκόν.)

Υπάτη, η χορδή.79

Υπαγωγή.8° η απάτη. υπαγωγή και η υποχώ

ρησις. " και ταϊς ναυσι σκέπη και προφόρμισις. .

οίον ύφορμός τις.

Υπεροψία , η υπερηφανία.

Υπερηφανία.83 οίδημα ψυχής ισχυρώς πεπλη

ρωμένον. ή καταφρόνησις κλήσεως αγαθών, ή

προσποίησις, ή πάθος καρδίας. ή ψεκτον ύψω

μα , ή οφθαλμων μετεωρισμός.

Υπεροχή. εξοχή.

Υπέρθεσις. αναβολή.

Υπερμέτρησιν. είτουν κατάληψιν.8*

65. "Ύπνος] Εtymol. 8ο, 53. ganter Hermippus apud Athenaeum XIII, 590 .

66. Υποβολιμαίοι] Elymol. 781, 35. Ρro e. Plirynen appellal υποφήτιν και ζάκορον της Αφρι .

εκποιητα leg. εκποιητοί. Male K . etiam είεποιηται . δίτης.

67. εαυτων αποβάλλουσιν ] Leg. έαυταίς υπο- 27. "Ύπτιος] Εtymol. 784 , 38.

βάλλουσιν, ut ex Hesyclio Suidae restituit Ku- 78. ο Απόστολος ad Rom. I , 3o. Inter

sterus. pretatio est Oecumenii.

68. υποτελής] Α . υποτελεστής. υποτελής red 79. χορδή ] Supple e Suida η βαρύν φθόγ

dendum Suidae pro υπότελος el Ηesych. pro υπό γον αποτελούσα. Vid. H . Steph. Τom. ΙΙΙ . C . 1746.

τέλος, ut jam correxit Soping. 8ο. Υπαγωγή ] D . numero plurali. Sic

69. "Υπουλος] Εtymol. 84 , 16. Suidas. Demosth. de Fals. Leg. p . 444. ταύταις

70. υπό φιλίαν] Sic Etymol. 783 , 38. et ταϊς παρασκευαϊς και ταϊς υπαγωγαίς. Infra: υπάγει

Suidas. K . φιλία . εξαπατά.

71 , Υπογραμμός] 1. Petr. ΙΙ , 21. Χριστός 8ι. υποχώρησις] Scliol. Thucyd. III , 97.

έπαθεν υπέρ υμών υμϊν υπολιμπάνων υπογραμμών. υπαγωγαι : αναχωρήσεις. Suidas υπαναχώρησις.

Conf. Wetsten. ad h . 1. et not. ad Ηesych. Ιε 82. τροσόρμισις] Α . προσόρμησις. Sic Ety

Moyne Obseru. ad Var. Sacr. p . 520. Schol. mol. 777, 24.

ad Αristoplian. Ran. ν. 898. ibique Kuster, et 83. Υπερηφανία ] Μarc. VII , 22. Conf.

Ειymol. 82 . 4 . Theophrast. Charact. cap. 24 . ibique Casaub .

72 . “Υπόδικος ] Rom. 11Ι , 19. Conf. Hesych. Suidant , . υπερήφανος. et Τheophylact. ad loc.

3 . Υπόπτερον] Conf. Hesych. * Marci.

74. Υποχυτηρες] Vid. Suidam. 84. Υπερμέτρησιν. είτουν κατάληψιν ] Voc.

75. “Υπότροπος ) Schol. Iliad . 3, ν. 367. υπερμέτρησης ignorait lexica. Sed ei nullo pa- ,

Conf. Hesy: h . cto conuenit κατάληψις. Fallor an legendum κα

76. Υποφήται] Conf. Schol. Iliad. π , ν . 235. τάληξις. Αb hac certe non prorsus aliena υπερ

Suid. et nol. ad Ηesych. Infra υποφητεία. Ele- μετρία.
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Υπεροπλίαις.85 υπερηφανίαις.

“Υπέρ φύσιν. οίον και του Χριστού τόκος. κατα

φύσιν ο γάμος , παρά φύσιν η πορνεία.

Υπέρα.88 το εξηρτημένος του ιστού σχοινίον, ο

ανίεται και εκτείνεται . παρα το υπεράνω είναι.

Υπερβασία.87 κυρίως επί των υπερβαινόντων

τους ιδίους όρους. τούτο και επί της υπερηφα.

νίας· δοκούσι γαρ οι υπερήφανοι ποιεϊν το υπέρ

αυτούς.

- υπερβασίης αλεγεινής.88

“Υπερώα.89 ο ουρανίσκος, παρά το υπ' αυτήν δρ-

μάσθαι την τροφήν· ερωή γαρ η ορμή. ή μετε-

νήνεκται από των υπερώων οικοδομημάτων, των

μετεωρισμένων υπέρ την έραν , ό εστι την γην.

Υπήνη. α υποκάτω του γενείου τρίχες. από του

υπεϊναι και υποκείσθαι τα γενείω. οι δε παρα

το ίημι, ού ο μέλλων ήσω, ήνη και υπήνη. παρά

την έσιν των τριχών. " εν δε τω ρηματικά ευ.

ρον, ότι σημαίνει μύστακα , γένειον , πώγωνα,

και την άνω του χείλους " τρίχωσιν.

Υπηρεσία , κυρίως, ένθα καθέζονται οι ερέτ.

Υπόνοια και υπονοείν, ή υπό πρόθεσις εντελούς

διαθέσεως έλλειψιν δηλοί, υπονοείν ούν έστι

το μη τελείως νοείν το προκείμενον.

Υποτύπωσις. υπόδειγμα, υπογραμμος , χα

ραιτηρ , λόγος.

Υπο ουλήν.** υπό δόλον. ώς φησι Δημοσθένης.

Υπόκρισις. ήθος πεπλασμένον. πικρία λανθά.

νουσα.

Υπόμνησις, ανάληψις εκ λήθης τινος συμβεβη

κότος.

Υποταγή. αδιάκριτος και πειθώ του υποτασσομέ

νου.

Υπόληψις, η παχυμερής γνώσις , και η εικα

σία, και η δόξα , και η υπόνοια.

Υποθηκαν. παραινέσεις. 7

Υποβάθρα. θεμέλιον.

Υπόθεσις. [ αιτία.] περιοχή.28 * υποθέσεις δε ”.

εθος τους ανδράσι τας αρχάς λέγειν τας αναπο.

δείκτους , ας και αξιώματα καλούσιν. υποθέ.

σεις δε λέγουσι και & έχοντα απόδειξιν χωρίς

της οικείας αποδείξεως λαμβάνουσί τε και υπο

τίθεντα, ως δείξοντες αυτας ύστερον .*τοντες.

Ad

85. Υπεροπλίαις ] υπεροπλίησιν Iliad. α , ν . τυπούν idem significant. Aristot. Ethic. 1, 7 . υπο.

205. Supra υπέροπλος. Ιliad. ο, ν . 185. 9, ν. 170. τυπώσαι πρώτον, εί9' ύστερον αναγράψαι. Ηinc Pau

Αpud eundem υπεροπλίσσαιτο Odyss. , ν . 263. Ius 1 . Τim. I, 16. υποτύπωσιν των μελλόντων πι.

Conf. Apollon . Lex . στεύειν dixit, ut Petrus I. Ep. II, 21, υπογραμ

** 86. Υπέρα] Vide Schol. Odyss. 1, ν . 26ο. μόν. Vide supra 1. V. Denique quod noster

et Hesych . Etymol. 778 , 10. addit λόγος, eo sensu dixit, quo occurrit 2 . Τim.

87. Υπερβασία] Εtymol. 778, 18. I , 13. υποτύπωσιν των υγιαινόντων λόγων , et insti

88. υπερβασίης αλεγεινής] Οdyss. γ , ν . 206. tutiones suas υποτυπώσεις vocauit Sextus. Vid.

89. “Υπερώα ] Ειyrnolog. 78ο , 13. Conf. Fabric. ad Lib. Ι. p. 1 . et H , Vales. ad Euseb.

Polluc. II , 98. Hist. Eccles. Lib. I. c. 11. Suiccr. in Thes.

90. Υπήνη - τριχών] Εtymol. 78ο, 3ι. ουκ Add. Schol. Maximi ad Dionys. Areop. de ditu .

έδει δε ψιλούσθαι. “Ωρος. εν δε τη ρητορική εύρον - non. 1 , 1.

τρίχωσις. ταύτα δε εις το άλλο ετυμολογικόν. εις 94. Υπό ουλής - Δημοσθένης ] Ηaec fru

δε το αίμωδ. [ vid. 789 , 11.] είχεν ούτως υπενήτης stra , puto , apud Demosthenem quaesideris.

και , λ . Conf. Hesych. et H. Steph. Iud.lucian. I. Scribendum: ύπουλον , υπόδoλoν. En locum pro

Sacrif. 535. γενειήτης μεν τον Δία , και τον Ερμήν Coron. 327. ult. ησυχίαν άγειν άδικον και ύπουλον.

υπηγήτης. Vide ibi Schol. et supra υπηνήτη. Ηinc inter θηλυκά.

91. άνω του χείλους ] D . του άνω χείλους. 95. αδιάκριτος ] Eo sensit, quo σοφία αδιά.

Non displicet. κριτος και ευπειθής dicitur: Iacob. III , 17.

92. Υπηρεσία , κυρίως] Εtymolog. 78ο , 47. ' 96. εικασία] Α . δικασία.

Eirenaeum Altic. et Orum appellat. Sacpius 97. παραινέσεις] Sic etiam Suid. et Ηesych.

sensu proprio apud Demosthenem . vid . Or. c. Vid . Menag. ad Diog. Laert. I , 61.

Polycl. 1209 , 11. Χenoph. Oecon. VIII, 16. 98. περιοχή 1 Rel . des. etiana a Cod. Κ .

de nautis : έαν δε και πάνω καλώς υπηρετούντας σώ 99. υποθέσεις δε] Brenius Suidas: λέγον

ζη , πολλή χάρις τοϊς θεούς. ται δε και αι αρχαι υποθέσεις, ότι μή δι' αποδείξεως

93. υπογραμμος] Ηaec vox deest a Cod. Κ . τίθενται . Ρro ανδράσι aliud ponendum, et post

Sed eleganter adposita : υπογράφειν cnim et υπο- και & suppl. μή.
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Υποστιγμή.19ο σημείον διανοίας μηδέπω απηρ.

τισμένης, αλλ' έτι ενδεούσης.

Υπόκρισις. ή των υποκειμένων σωμάτων ή πρα-

γμάτων μίμησις.

Υποφητεία προφητείας διαφέρει , ότι η μεν

προφητεία προ του γενέσθαι λέγει τα ύστερον

γενησόμενα, η δε υποφητεία εν τω γίνεσθαι λέ

γει, και μετα το γενέσθαι το γενόμενον ή γι

νόμενον. ] λέγει περί τούτου αυτου τα παρεστω

τα ή και τα όσον ούπω επελευσόμενα.

Υπογραφή. λόγος σύντομος , δηλωτικός συμ

βεβηκότων.

“Υπόρρηνος. έγγυος.' υπόρρηνος αϊ . ην γαρ
το πρόβατον.

Υπόστασις. υπόστασις κατα την εκκλησιαστι.

κήν και αποστολικής παράδοσιν το πρόσωπον,

ήγουν και χαρακτηρ , ώς φησίν ο Απόστολος τον

υιον απαύγασμα της δόξης και χαρακτηρα της

υποστάσεως αυτου: τουτέστι πρόσωπον ομοού .

σιον του χαρακτήρος και της υποστάσεως αυτού

του πατρός. πρόσωπα δε και χαρακτηρας λέ

γομεν επί θεού , ασώματα και άσχημάτιστα.

πρόσωπον ήγουν υπόστασίς έστι κατά τους αγί.

ους πατέρας το ίδικον παρα το κοινόν. κοινό.

της γάρ έστιν η φύσις εκάστου πράγματος: Ιδια

δέ εισιν αι υποστάσεις , οιόν τι λέγω. φύσις

ήγουν ουσία μία ή θεότης, υποστάσεις δε τρείς,

πατήρ , υίος και άγιον πνευμα. τρία πρόσωπα

ήγουν χαρακτήρες, μία δε ουσία και γένος. εαν

ούν είπης , φυλάξα ημας η θεότης , όλην την

αγίαν τριάδα εσήμανας · ει δε είπης, μεθ' ημών

ο υιος του θεού , μίαν των τριών υποστάσεων

είπας, και ουχ όλην την θεότητα. τρείς υπο

στατικα ιδιότητες εισίν επί της θεότητος το

αγέννητον του πατρός, το γεννητών του υιού,

και το εκπορευτών του αγίου πνεύματος. ου γάρ

εστι γεννητος ο πατήρ, ουδε εκπορευτος ο υίος,

ουδέ γεννητον το πνεύμα το άγιον. πενταχως

δε είρηται η υπόστασις · υπόστασις · πρόσωπον ·

χαρακτήρ : άτομον , και ίδιον. φύσις δε λέγε

ται, οιον αγγελιότης. υποστάσεις δε και α ιδι

και εκάστου προςηγορία , ήγουν Μιχαήλ , Γα

βριήλ. ωςαύτως φύσις εστί μία και κοινή , η

ανθρωπότης υποστάσεις δε, Πέτρος και Παύ

λος και τα λοιπα πρόσωπα της ανθρωπότητος,

και οι χαρακτήρες. η ουν φύσις κυρία εστί και

αιτία και γεννητική των εν αυτη υποστάσεων.

και δια τούτο υποστάσεις λέγονται ως υπό την

φύσιν ιστάμενα, την αυτων πηγήν. εαν είπης,

καλή φύσις ο άγγελος , όλην την ουσίαν αυτών

εσήμανας · ει δε είπης, μέγας εστίν ο Γαβριήλ,

υπόστασιν μίαν εκ πάντων εδήλωσας. Ο άνθρω

πος ελεεινος , ιδού η ουσία όλη: Καϊν δε και

Ιούδας υποστάσεις εισί. Η πάλιν εαν είπης , το .

πετεινον ελαφρών , ιδού η ουσία · ει δε είπης,

περιστερα ή τρυγων, υποστάσεις εισί. Η το κτή

νος , ιδου πασα η κτηνώδης ουσία · ο δε λέων

και ο ίππος , υποστάσεις και χαρακτήρες και

πρόσωπα λέγονται. ου μόνον δε επί νοερων και

εμψύχων και λογικών και αυτός κανών των όρ

100. Υποστιγμή ] Vid. supra στιγμή. φήται snnt antistiles , δεράρχαι έκφαντορικοί των

1 . Υποφητεία) Εadem leguntur apud.Sni - θεαρχικών δικαιωμάτων , ut cos appellal Dionys. .

dam . H . Stephano Tom . IV . c . 65. hoc discri- Areop. Eccles. Hierarch . VII, 3. 2 . 1180018ás

men non valde probatur. Differunt vero omni- autem , ut diximus, amplius quid significat, et

no sic, quod προφητεία, usu, linus patct, quam alius dicitur.

υποφητεία. Προφητεία nini et προφήτης non S0 2. Υπογραφή ] Vide quae supra notauimus

lun de vaticiniis proprie dicitur, sed de quo- V . ÚTOTÚTWINS , et copf. Suidam .

cunque antistile et doctore sacro, ac valicinio- 3 . Υπόρρηνος. έγγυος] Leg. έγκυος. Suid. υπό

ruin interprete, ut passim in Scripturis Sarris ρηνον · ύπαρνον. Iliad. κ , ν. 216. όιν θηλυν , υπό

et alibi ; υποφήτης autem non est qui oracula βηνον.

diuina ipse diuinitus edit , sed interpretatur, 4 . ' TTOSTAOIS ] Eadem leguntur apud Sui

et fungitur ininisterio explicandi orasula a p. y. dain . Sunt vero e pluribus scriptoribus col

TEGL cdita , unde schol. Hom . Iliad . 5 , v. 235 . lecța . Vid . loh . Damascen . Dial. c. 29. 30 . c .

υποφηται υπο μάντεις dicuntur , οι εκφέροντες τας 42 - 45. de Fid. Ortliod. ΙΙ, 6. 7 . Libejl . de

μαντείας τας γιγνομένας υπό των ιερέων. Χρησμω- Definit, Ailianas. ΙΙ. p. 244. Conf. Suicer. V .

δοί , θεολόγοι - Ιιο) Venet. quelli conf.] | ide, υπόστασις· πρόσωπον ουσία. Locus, qui statim ex

supa Totay. Sed lainen illa obseruatio spe- cilatur , est Hebr. 1 , 3 .

€tal potissλμιιιι usun ecclesiasticum, quo υπο- ' 5 . των όρων] K . τον όρον. .
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Τη πυρ μία
ουσίους, κηρους του Χριστοι

σεις, ήγουν, αγίαν ούν ουσίαν, ίνα και έσα

τεχέγεται

η

σαφήνετ . Υ.

αρμόζει, αλλά και επί πάσης αψύχου και αναι

σθήτου και ακινήτου φύσεως, οιόν τι λέγω. εαν

είπωμεν , ότι ο θεός έποίησε το φως , ιδού την

ουσίαν απάντων των φωστήρων έσημάναμεν. αύ

τη λοιπόν η ουσία τέμνεται εις τας υποστάσεις

αύτης , οίον σελήνη , άστρα και τα λοιπά.

ομοίως και επί ανέμων· εαν είπης πνευμα, πα.

σαν την φύσιν εδήλωσας των ανέμων » ει δε εί

πης νότος ή βορρας , υποστάσεις εισίν. ωσαύτως

το πυρ μία ουσία εστί , τέμνεται δε εις υποστά.

σεις, ήγουν λύχνους, κηρους, λαμπάδας, κα

μίνους. την αγίαν ουν σάρκα του Χριστού ου

λέγομεν πρόσωπον , αλλ' ουσίαν, ίνα σημάνω

μεν, ότιόλην την φύσιν ημών ανέλαβε και έσω

σεν ο Χριστός. ° ει γαρ είπωμεν αυτην υπό

στασιν, ένα τινα άνθρωπος ευρισκόμεθα λέγον.

τες , ότι ανέλαβε και έσωσεν ο Χριστός, πλην

ου λέγεται υπόστασις, εφόσον αχώριστός έστι

του θεού λόγου η σάρξ· . υπόστασις γαρ το κε

χωρισμένον πρόσωπον λέγεται . ενυπόστατον μέν

τοι αυτην λέγομεν , ου μην υπόστασιν· το γαρ

ενυπόστατον το ενυπάρχον εστίν , ώςπερ ανυπό

στατον το μη έχον ύπαρξιν ήτοι ουσίαν· οίον

το ενύπνιον ανούσιον και ανύπαρκτον και Φαν

- τασιώδες. και όπως οριστικως είπωμεν , ανυπό

στατον και ανύπαρκτον και ανούσιόν εστι το δη

ματι μεν πολλάκις λεγόμενον , εν ουσία δε και

υποστάσει μη γνωριζόμενον , οίον ο άδης , ο

θάνατος , η νόσος. πάλιν ενoύσιον λέγομεν ή

αυτό το όν ή το εν ουσία γνωριζόμενον ιδίωμα *

οίον ενούσιον εστίν ανθρώπου το λογικόν και

φθαρτόν. ομοίως και το ενυπόστατον κατα δύο

τρόπους λέγεται το κατ' αλήθειαν υπαρ

χον , ή το εν υποστάσει ιδίωμα , ως εν τω θεω

πατρί το αγέννητον, εν δε τώ υιώ το γεννητών,

εν δε τώ αγίω πνεύματι το εκπορευτόν. και

αύθις• υπόστασίς έστιν ουσία μετά τινων ιδιω

μάτων των αριθμώ των ομοειδών διαφέρουσα.

τουτέστι πρόσωπον ομοούσιον του χαρακτήρος

και της υποστάσεως του πατρός. πρόσωπα δε

λέγομεν επί θεού ασώματα και άσχημάτιστα.

του πατρός δε ίδιον το αγέννητον , του υιού το

. γεννητον , του αγίου πνεύματος το εκπορευτόν :

κοινόν δε η θεότης και η βασιλεία. 'τρείς δεν

υποστάσεις επί της θεότητος ομολόγει πατέ

ρα, υιον και πνεύμα άγιον. υπόστασίς έστι παν

το ιδίω προσώπω έμφαινόμενον.8 υπόστασίς

έστιν ουσία ιδιάζουσα τους χαρακτηριστικούς

ιδιώμασιν. υπόστασίς έστιν ενoύσιος ιδιότης.

υπόστασίς έστι περιγραφή της , ενός γνωριστι

κη προς τα ομοειδή, κατά την ιδιότητα το ακοι

νώνητον έχουσα. υπόστασίς έστιν ουσία μετα

οικείων ιδιωμάτων αριθμό των ομοειδών διαφέ

ρουσα. υπόστασις λέγεται παρά το υφεστάναι .

το της υποστάσεως όνομα παρά τη θεία γρα

Φη τριχως λέγεται το καθ' εαυτου υπάρχον,

οίον· ° μνήσθητι, τίς μου η υπόστασις· το πλή

θoς των ομονοούντων, οίον το · " εξηλθον άν

δρες από της υποστάσεως των αλλοφύλων» το

ενούσιον, οίον το εν τη υποστάσει της καυ

κήσεώς μου. υπόστασις και πρόσωπον ταυτό

εστιν · άμφω γαρ μερικόν τε και διον , ως εφ'

εαυτών την περιγραφήν , αλλ' ούκ εν πλείοσι

την κατηγορίαν φυσικώς κεκτημένων. υπόστασιν

λέγομεν το καθ' εαυτου υφεστός και εν ουδενί

ετέρω συνθεωρούμενον, όπερ και άτομον καλού

σι τινές. άθροισμα δε συμβεβηκότων τουτο αν

είη, άπερ άμα πάντες θεωρούμεν, ών το άθροι

σμα ουδέν πρόσεστιν ετέρω, πλην του ενός και

πρόσεστι. υπόστασις εστί το καθ' εαυτό μόνον

ύφεστος , παντός δέ ετέρου κεχωρισμένον, ήτοι -

το ιδίοις τισι περιγεγραμμένον υποστατικούς γνω

ρίσμασιν. υπόστασις εστί το καθ' εαυτο δια

ρισμένος συνεστός. υπόστασις εστί πραγμα υφ.

εστός τε και ουσιώδες , εν ώ το άθροισμα των

συμβεβηκότων , ως εν ενί υποκειμένω πράγμα

τι και ενεργεία, υφέστηκεν. υπόστασις έστιν

ουσία μετα ιδιωμάτων αριθμό των ομογενών

διαφέρουσα. έν υποστάσει δε το καθ' εαυτό του.

δαμώς υφιστάμενον, έν άλλοις δε θεωρούμενον,

ως

6. κα έσωσεν ο Χριστός] Des. a Cod. Κ .

7. τρείς – άγιον] Des. a Cod. κ .

8. έμφαινόμενον] K . έμφερόμενον. ,

9 . περιγραφή] Κ . παραγραφή. et pro γνω-

ριστική και γνωριστικού.

10. μνήσθητι, τις μον] Α . μνήσθητί μου τίς.

e Psalm . LXXXVIII, v , 46 . ;

11. εξήλθον άνδρες] 1. Reg. ΧΙΙΙ , 23. και

εξήλθεν - άνδρες ibi non leg.

12. έν τή υποστάσει της καυχ.] 2 . Cor . ΙΧ , 4.

XI, 17. Mou ex glossem . addilum .

13. πλη.
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ως είδος εν τοίς υπ' αυτώ ατόμοις. ή το σαν άλ. Υπόνοια) πονηραι. οίον δόξα , δόγματα νόθα.

λω διαφόρων κατα την ουσίαν εις όλου τινος γέ- ούτως ο Απόστολος.18

νεσιν συντιθέμενον. υποστάσεως Ιδιόν εστι το Υποτύπωσιν. υπόδειγμα, απόδειξιν. ο 'Από.

καθ' εαυτήν δράσθα, και των ομοειδών κατ’ στολος: 9 προς υποτύπωσιν των μελλόντων πι

αριθμών διαστέλλεσθα. Υπόστασίς έστι συν- στεύειν επ' αυτώ. . .

δρομή των χαρακτηριστικών ιδιωριάτων, το άτο ( Ουδέτερον.) .

μον και το ιδικόν · τουτέστι τον δείνα άνθρω- Υπαρ εγρηγορός.1° οπτασία αληθής αλήθεια

πον εκ του κοινού διαστέλλουσα. ή συνδρομή των ουκ εν ονείρω. " έστιν ώ ρημα ,21' δ δηλοί το

περί έκαστον ιδιωμάτων. ή δια των χαρακτηρι- υπάρχω. αφ' ου ρήματος όνομα άρ , ως σθένο

στικών ιδιωμάτων εν τω τινι παριστωσα και δια σθέναρ, εδω έδαρ και ειδαρ, και μετα

γράφουσα το κοινόν και απερίγραπτον της φύ.

σεως. Υποστατική ούν ένωσίς έστιν η τας δια - Υπαι δείoυς. υπό φόβου.

φόρους ουσίας ήγουν φύσεις εις ένα πρόσωπον και Υπέμβρυον. και το επί τη θηλαζούση νεογνόν, ή

μίαν την αυτην υπόστασιν συνάγουσά τε και παρά το έσω είναι βρoτου.25

συνδέουσα. υποστατική διαφορα τυγχάνει λό- Υπερτενές. υψηλόν.

γος, καθ' ον η κατα άθροισμα των ενθεωρου- Υπέρτερον. ανώτερον, υπερέχον. .

μένων ιδιωμάτων κοινών της ουσίας ετερότης τέ. “Υπέρχoλον. θυμώδες.

μνουσα κατα αριθμον άλλου απ' άλλου την των Υπερφυές, μεγαλείον. .

ατόμων ποιείται πληθύν. ” Υπέρβιον. υπερήφανον.

Yπιωγή. η σκέπη. 4 “Υπέρινον. " λεπτόν. έστι ρημα ενώ, το εκκενω.

Υπυή. * η εξοχή. όθεν λεπτύνω και οξύνω. εντεύθεν υπέρινος,

Υπώρεια. * ή του όρους πλαγία σκοπιά. ο κατάξηρος , ή ο κενόσαρκος..

Yπωμοσία. ” το υπερτίθεσθαι δίκην ήγουν άνα- Υπερώον. * οίκημα υψηλόν ή ανώγεον. εκ του

βάλλεσθα. ολος, και σημαίνει τον μόνον, και της υπέρ προθέ.

'

13. Ringv] Hico Pwaior númor our Aristot. Rhetor. 1 , 9 , 1. Tim .I, 16.tis. Vide13. πληθύν] Ηic inserta erat in Cod. K , 17. Yπωμοσία] Vid. Ηarpocrationem.

18, ο Απόστολος] 1 . Τim. VI , 4 . Conf.

ματομάχοι. Incipit sic: " Ην εν τη εβδόμη συν- Aristot. Rhctor. 1 , 3 .

οδό Αδριανός πάπας Ρώμης. και μετ' εκείνον Λέων, 19. προς υποτύπωσιν] 1 . Τim. I, 16. είς. Vide

Στέφανος , Πασχάλιος , Ευγένιος , Βαλεντίνος , Γρηγός
supra.

ριος, Σέργιος, ο και Πελάγιος, Λέων, Βενέδικτος, Παύ

λος , Στέφανος, Νικόλαος και επί του Φωτίου, 'Αδρια
20. εγρηγορός] Α . γρηγορός. Conf. Suidam.

νος , Ιωάννης , Μαρτίνος, 'Αδριανός , πάλιν Στέφανος. . 21. αλήθεια ούκ εν ονείρω] Οdyss. τ , ν. 547.

ουτοι πάντες ομολογούντες ήσαν την ομολογίαν του Ουκ όνας και αλλ ύπας εσθλόν, ό τοι τετελεσμένον

αγίου συμβόλου - Finitur sit : έπειτα να έστα . Conf. Hesych. et Valckenar. ad Ammon.

οι μετα τον Χριστοφόρον τοιούτοι παπαι πρόεδροι P . 217.

γεγονότες και τη αβλεψία του Χριστοφόρου εκτυ. 22. έστιν ώ ρήμα] Des. a Cod. κ . Εtymol.

φλωθέντες και στοιχήσαντες , ουκ ήθέλησαν μέχρι 777, 32.

και της σήμερον ανακαλέσασθαι εις εαυτούς την προ- 23. Υπα δείow] Α . υπό δέους. Placet υπα

τέραν ευγένειαν της ορθοδόξου και αρωμήτου πίστεως. δείoυς " υπό δέους . φ. Ιliad. κ, ν. 36. ο, ν. 4.

Omisi , quoniam , manifesto ab auctore aliena, 24. Tréußpvar ] Respicit Odyss. ., v . 245 .

sine dubio a scriba , aliud agente , adjecta est , ubi rectius υπ' έμβρυον ήκεν εκάστω. Vid. ibi

ut saepius factum videmus. Schol. et VV. DD. ad Hesych . Idem vitium

14. Yπιωγή. η σκέπη] Conf. Suidam v. υπι- in Suida intactuin reliquit Κusteras, eodemque

yý. et Hesych . Supra v. twyń. Únewyoy quidam laborat Etyniol. 334 , 14.

pro έπιωγας Odyss . ε , ν . 404. υπ' εωγή Odyss, 25. βροτού ) A . βροτόν. Reclius Eustath . et

3 , ν . 53. Εtymol. 481 , 21. Etymol. από του βρύειν.

15. “Υπυή ] 'Απέχω. 26. Υπέρβιον] Iliad. e , ν . 19. al.

16. “Υπώρεια] Α . υπώρια . Ρro σκοπιά le 27. “Υπέρινον] Εtymol. 779 , . Conf. Η .

gendum videtur medicés, ut apud Etymol. et Sui- Steph . Ind.

• dam. Iliad. ν , ν . 218. 28. Υπερώον] Conf. Etymol. 788, 21.

- Tom . II. Voorv
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σεως υπεροΐόν , και αυξήσει του ο εις ω μέγα Υπομάζιού. το θηλάζον βρέφος.

υπερώον. και μένει το προσγεγραμμένον. Υποτίτθια.19 τα θηλάζοντα βρέφη.

Υπερθετικόν.** το σύγκρισιν του πρωτοτύπου “Υπόπυον. " έλκους γέμον.

ασυγκρίτως δηλούν. Υπότριμμα.1" άλειμμα κατεσκευασμένον έκ τε

*“Υπερεύχιον. *
Φοινίκων και μέλιτος και άλλων τινων αρτυ.

Υπερώσιον. άπειρον.18 μάτων. από της τρίψεως της εν αυτοίς [γινο

“Υπαντρον. υπό σπήλαιον. " μένης.]

“Υπαιπα. τόπος.32 Υποχόνδρια, τα υπό τον λαγόνα. .

+ Υπεύχιον. και υπερώσιον. άπειρον.Η Υποκείμενον.43 αυτή η ουσία . καθ' υποκείμενον

Υπήτρια. και οι μαστοί.35 δε λέγει , όταν τα καθόλου των μερικών κατη

“Υπόβολον.36 υποκείμενον προς δάνειον. . γορηται. [ ως το χρώμα του λευκού καθ' υπο

Υπόγραμμα. 7 και τους οφθαλμούς υπογράφου κειμένου γαρ και συνωνύμως κατηγορείται .] εν

σιν .
υποκειμένω δε, ως εν ταις ουσίαις τα συμβεί

Υπόγυον.38 εγγύτερον. το νεωστό γινόμενον, το βηκότα , οιον ως το λευκόν εν τω κύκνω. διτ

πρόσφατον, το προ ολίγου, από του γυΐα, δ ση τον δε το υποκείμενον· το μεν προς ύπαρξιν,

μαίνει τας χείρας· δια γαρ των χειρών αποτε το δε προς κατηγορίαν. και προς ύπαρξιν μεν

. λούνται τα έργα. ή παρά το γύη, δεσημαίνει υποκείσθα λέγουσι την ουσίαν τους συμβεβηκό

την γην. ο μεν ούν άγων υπόγυος. ” σι" προς κατηγορίαν δε τα μερικα τοις καθόλου.

Υπόδειγμα. σημείον. . Υπώπια. τα υπό τους οφθαλμούς πελιδνώματα.

Υποζύγια. όνους ή ημιόνους. Ο tή τραύματα, και εν τω πυκτεύειν γίνεται.1

29 . Υπερθετικόν ] Deest a Cod . K . Post 35. μαστοί] ου'9ατα μαστοί Suidas. Ηe

hunc art. in Cod. Α . legebatur υπενέγκοι. Vid. εych. υπογάστριον' εφήβαιον. Conf. de harum vo

infra post υπέδυ.
cum affinitate Athenaeum Lib . IX . p . 3y9. d .

3ο. Υπερεύχιον . Υπερήσιον. άπειρον1 Vox ibique Casinb. ct Interpret. ad Moer .

υπερεύχιον in Cod. A . erat caput sequentis glos- 36. Υπόβολον ] Suidas interpretatur δακτυ.

sae. Sic infra Cod. Κ . post "Υπαιπα. Sed vide- λίδιον , i . e . annulum pronubum. Κ . υπήβολον,

tur rejicienda ad finem . Lego : 'me puorov. (nisi ut Suidas. Vid . omnino Eustath . 1405, 21. ct

potius υπερούσιον.] άπειρον , υπεράρχιον. Dionys. Cangium in Glossar. i . V .

Areopag. Coel. Hierarch . VII , 4 . fin . ws ráons
37. Υπόγραμμα] Vide Polluc. V , 101. 102.

ουσίας υπεράρχιος αρχή και αιτία και πάντων υπερ Hesycli. cui υπογράμματα sunt στιμμίσματα των

ουσίως ασχέτω συνοχή περιδεδραγμένη. Υπερούσιον, οφθαλμων , ι 4. Reg. 1X , 3ο. Ιezabel εστικοί

quod onnues naturae fines excedit ideoque con- σατο τους οφθαλμούς. et Suid. v . υπογραφόμενος.

prehendinequit, infinitum . Vid . eundem de Diu . uwi quae ex Nicol. Damasc. narrantur de Şar

Nom . I, 1 . Iob . Damasc , de Fid . Orthod. I, 15. danapalo, de eodem narrat Athenaeus XII, 529.

των θείων ονομάτων τα μεν - δηλούντα το υπερού a.. υπογράφειν Lucian. II . Bis Acc. 83o. I. Merc.

σιoν, οδον ' ανούσιος, άκρονος, άναρχος. Νon dubito Cond. 692, υπογραφή οφθαλμών Χenoph. Cyrop.

igitur, quin interpretetur nosier v. Érs pourros, de 1, 3 , 2 . Conf. Dion. Cass.LXXIX , 14. ibique

qua vid. Suicerum . Únepudrey contra , si modo Reimar. et Triller. Obseruat. Crit. Lib . IV , 15 .

differt ab illo , Suidas exponit το υπέρ της μοί- Etymol. 782 , 8 . .

ραν. quo sensu περιώσιoν vid. supra v . περιούσιος. 38. Υπόγυον] Εtymol. 781, 55. Conf. Sui

Hesychio υπερούσιος est αγαπητός, πεφιλημένος. sine dam et Interpret. ad Thom. Mag. ct Moer.

dubio sensu eodem, quo περιούσιος explicatur 39. ο μεν - υπόγνος ] τα συνεστήκασι των

εξαίρετος , praestans et inprinis annatus. ρητόρων οι δεινότατοι add. Ειymol.

31. υπό σπήλαιον] Add. το. Conf. Hesych.

Α . υποσπήλαιον.

40. Υποτίτθια] Gloss. ad Ηos. XIV, 1 .

32. "Ύπαιπα. τόπος ] πόλις Λυδίας, Strabo
41. Υπόπυον] Α . υπόπουν.

Lib. XIII. Ptolem . V , il. Stephı. Byz.
42. “Υπότριμμα] Εtymol. 784, 9. Conf.

33. Υπεύχιον] Lego υπεράρχιον. Vide modo Ηesych.

not. 3ο.
43. Υποκείμενον] Ioh. Damasc. Dial. c. 9.

34. Υπήτρια] Α. υπίτρια.
et 16 .
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.

“Υπαφρον. το κρύφιον λέγει ο Ιπποκράτης.14 Υπεζωσμένος. περιβεβλημένος , επισυρόμενος. και

και ο Ψελλός: ύπακρον μεν το κρύφιον , πέ- Υπενόστησεν. * υπανεχώρησεν.

. ζας τα προς τους πόδας. . Υπέθηκε την ουσίαν ο δανειζόμενος · υπέθετο

( Ρημα. ) δ' δ δανείζων. [Δημοσθένης :35 υποθείς δε την

Υπάγει. εξαπατα.45 ' 2 . ουσίαν την εμαυτου.]

“Υπάγουσιν. αντί του προάγουσιν. [ούτω Δημο- Υπέδυ.18 υπεισήλθεν.

σθένης. + Υπενέγκοι. υπομείνη ή ανέξεται. ή αντί του .
Υπακτέον. πορευτέον. εκ του άγω ακτέον. καταδέξεται .t o

Υπαντιάζει, υπαντα. . Υπέσχετο. ή επηγγείλατο. -

Υπαίξας. " ορμήσας. “Υπερορά. παραβλέπει. .
Υπάρχει. ουχ απλώς δηλοί το είναι , αλλά το Υπερηνορεόντων.38 των υπερεχόντων τη ηνορέη

πάλαι είναι , και οίον προϋπάρχειν.18 [δηλοί δε και τη δυνάμει και τη ανδρεία, τουτέστιν αν

και το άρχειν, οδον ] υπάρχειν μάχη.19 δρείων . ή των υπέρ δύναμιν φρονούντων .

Υπαινίττεται. ° αινιγματωδώς εμφαίνει. Υπερμαζα. ” υπερτρυφα πλουτεϊ: στρινιά.

Yπειδόμενος. " υφορώμενος, από του είδιο. η μάζα γαρ ή τροφή.

Yπειπείν, το υπαγορεύειν. και υπείπομεν και αντί + Υπερφέρων. υπεράνω γενόμενος. Η

του προείπομεν. . : Υπερφρονων. καταφρονών. ,

Vvγνν 2δεν
.

44. "Υπακρον - Ιπποκράτης ] Locus exstat 52. υπείπομεν] Vid. Schol. Sophocl. Ajac.

de Art. p. 6 , 37. Sed Erotian. apud Hippo - 213. et conf, Suidam .

crat. reperit υποφρον [forte υπόφορον legit , ait . 53. επισυρόμενος] Sic etiam Snidas. Ver

Foes. ut in Codd . quibusdain ] addit deinde : titur ibi indutus ; sed suspectum habeo : certe

μαρτυρεϊ γαρ και Σοφοκλής έν Ηριγόνη, λέγων· νυν επισύρεσθαι si de vestibus dicatur , non conue

δ ' ειρη [ Stepli, ειρή) υποφρος εξ αυτών έως 'Aπώ- nit υποζώννυσθαι, quod polius contrarium indi

λεσεν τε καυτός εξαπώλετο μέμνηται και αυτός και cat , ut αναζώννυσθαι.

Bν Ιφεγενεία. ύπαΦρον tamen etiam Erotiano re . 54. Υπενόστησεν] Thucyd. III, 89. Schol.

stitueudum videtur. Conf.Hesychium , ubi prio
55. Δημοσθένης] Respicit sine dubio 1o

ra Pselli verba excitata sunt.
cum in Apliob. 841 , 8. υποθείς την οικίαν και

45. Υπάγει. εξαπατά] Vide supra υπαγωγή.
τα μαυτού πάντα. Εt statim post : είς τα υποκεί .

Schol. Euripid . Androm . v . 429. Hemsterhus.
μενα τοϊς δανείσασιν · αλλα των υποθεμένων εστίν.

ad Aristoph. Plut. p . 58. Wesseling. ad Hero
In Polycl. 1203, 13. υποθείς την ουσίαν την εμαυ

dot. IX , 93.
του και δανεισάμενος αργύριον. et ibid. 1223, 24.

16 . Υπάγουσιν - Δημοσθένης ] Φιλιππικούς έκέλευον αυτόν μοι δανείσαι υποθέμενον τα σκεύη της

ΓΟrat. ΙΙΙ , 127 , 27.] Ηarpocrat. ή γαρ εξεπίτη- νεώς. Errat igitur Ammonius, quum dicit : θέ

δες, ή δι άγνοιαν, εις χαλεπόν πράγμα υπάγουσι την σθαι το λαβείν υποθήκης • υποθέσθαι δε το δούναι .

πόλιν. quo loco simpliciter est impellere , ut Illud verum, sed pro υποθέσθαι scribendum υπο

pokyayéo9oy cis yćawru apud Herodot. II, 4 . et Fanya . Atauc sic scripsisse videtur Ammonius.

Xenoph. Hist. Gr. ΙΙ , 3 , 17. προάγειν τους ξυν Nam frivog et géofon eodem modo differunt. De

όντας εις πράγματα. Conf. Thom. Mag. Valcke mosth. in Spad. 1031 , 8 . φιάλην μεν λαβόντες

nar. ad Ammon. p . 140. και θέντες ενέχυρα. Sed in Timoth. 1903 , 12.

47. Υπαίξας] Iliad. β , ν . 3ιο. Α . υπήξας. ουκ ήσαν αι φιάλαι, ας και θέμενος απήτει. Αccu

48. προυπάρχειν] Εtymol. 777, 37. Conf. ratius Thom. Mag. 876. .

Suidam. 56. “Υπέδυ] Οdyss. κ , ν. 398. Κ . υπέδη.

Ο 49. υπάρχειν μάχη] Thom. Mag. υπάρχω 57. Υπέσχετο] liad. β, ν. 112. al. Conf.

το προκαταρχω. ως το · υπήρξεν αδίκου μάχης. μά- quae supra adnotauimus v. επαγγέλλει. Infra

κης etiam nostro reddendum. Vide omnino Val - υπισχνείται. . :

ckenar. ad Euripid . Phoeniss. v . 1576. 58. Υπερηνορεόντων] Iliad. 8, ν . 176. et saep.

5ο . Yπαινίττεται] Conf. Hesych. 59. Υπερμεζά ] Vide Hesych. Suid. Thom.

51. 'Treidónavos] Vide Suidam et infra søw. Mag. Schol. Lucian . III. Nauig. 259 . et Alciphr.

Ρώμη . 1 , 18. 1ΙΙ , 67 .
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Υπερώησαν. °° υπεχώρησαν.

Υπερωρίσθη.° εκ των ορίων εξωρίσθη.

Υπερανεστηκώς, υπερβεβηκώς.

Υπερασπιω. ε υπερμαχώ.

Υπερηγάσθη, έθαυμάσθη.63

Υπέρκεισαι. υπερβάλλεις. **

Yπισχνείται. επαγγέλλεται.

Υπογενειάζων. 5 λιτανεύων, παρακαλών. έκ
έκ

του γενείου απτόμενος. *

+ Υποθήσομαι .86 διδάξω.1 .

*Υποκαθείναι. “7 οίον παύσασθαι χαλεπαίνον.

* τα και πραότερον γενέσθαι. υποκαθεϊναι τας

οφρύς· το γαρ άνω τείνειν τας οφρύς οργής

• εστι σημείον.

Υποκαθεϊσθαι. χαλάσθαι. υποκαθήσθαι δε το

υποκαθέζεσθαι , ήτα.

Υποκρίνεσθαι. 8 το αποκρίνεσθαι έλεγον οι πα.

λαιοί. και υποκριτης εντεύθεν ο αποκρινόμενος

τω χορώ.

Υπολαβών. νοήσας. ή αποκριθείς· αντειπών:

αντικρούσας. * αμφότερα δε από του λήβω, το

λαμβάνω.

“Υπολαιμίσας.7° σφάξας. .
Υπολογισάμενος. " ενθυμηθείς. .

Υποκορίζεται. " σμικρύνετα , ευτελίζεται .π . .

+ Υποκοριζόμενοι, κολακεύοντες · διασύροντες: 73

υποκρινόμενοι. ο δε Δημοσθένης " αντί του ευ

Φήμως λέγοντες έχρήσατο. και το υποκοριστι

κως λέγειν. +

Υπονομεύοντες, αντί του υπονόμους 78 όρύττον.

τες.

Υποσμύχει. υποκαίει..

Υποσμήχει δε, αντί του καθαίρει, η.

Υποστειλάμενος.78 υποκρυψάμενος.

- 6ο. Υπερώησαν] Iliad. 9 , ν. 122. 314. 0, 72. Υποκορίζεται ] Vide Suidam: h. v. cui

ν . 452. Conf. Hesych.
aut addendumaut restituendurn σμικρύνεται pro

6ι. Υπερωρίσθη] K . υπερωρίσθω.
υποκρίνεται. Ita enim sensus loci, quem affert,

62. Υπερασπιω ; 4 . Reg. ΧΙx , 34. Ies. poslutal.

ΧΧΧVΙΙ , 35.
73. Υποκοριζόμενοι - διασύροντες) Suidas et

63. έθαυμάσθη] Hesych. υπερεθαυμάσθη. Εtymol. 782, 35. laudant Xenophonlein Menor.

Ιdem: αγασθείς · θαυμασθείς. Suidas : υπερεθαύ - 1, 1 , 26. οι δε υποκοριζόμενοι ονομάζουσι με κακίαν.

μασα.
Sed negat Toupius verbo úroxopicotoy incsso

64. Υπέρκεισαν . υπερβάλλεις] Ηinc firma- notioncin του διασύρειν, et legit apud Χenoplion

tur emendatio Ηesychii v . υπερκείση. Εzcch. XVI, tenn μη υποκοριζόμενοι. cui conuenit διασύροντες.

46. Prouerb. XXXI, 29.
Einehdatt. in Suid . P . ill. p . 315. Vide Interpr.

* 65. Υπογενειάζων] Α . - ζειν. Conf. Sui- ad h . 1. Ruleukem. ad Τimaeum eundenique et

dam et Hesych . : Valckenar. ad Moerid. p . 38ο.

66. Υποθήσομαι ] . Conf. Hesych. et supra 74. Δημοσθένης Locus, quem Suidas ha

υποθηκαν. Infra υποτιθέμενος.
bet, exstat in Or, de fals. Leg. p . 424 , 11.

6η. Υποκαθεϊνα ] Vid. Suidam. άνω τείνειν
75. υπονόμους ] Α . υπό νόμους. υπονομεύειν

recepi e Cod . D. pro ανατείνειν Α . D . quamquam
Dinarcho tribuit Suidas, κατα Καλλίστου. Sed

sic etiam Suidas.
leg. κατα Καλλίππου, ut legitur apud Ηarpocrat.

. 68. Υποκρίνεσθαι] Vide Suidam. Ρro χορώ

ex quo uterque hansit, quod non obseruasse

miror Kusterum . Orat. c. Callippum citat idem

Α . χαρ. Harpocrat . ν . ομοερκές.

69. αντικρούσας ] i. e. παρα γνώμην είπών. * 6 . Υποστειλάμενος] Ioseph. Bell. Iud. 1,

Vid . Schol. Thucyd . VI, 46. Usitatius vero 20, 1 . μηδέν της αληθείας αποστειλάμενος αντικρύς

İnox poúer hoc sensil. Aristoph. Acharn . v . 38. είπεν. Ιderm Vit. sua S. 54. μηδεν υποστειλάμενος

βος, υποκρούεις, λοιδορείς. Εccles. ν . 584. μηδεις αναφανδόν είπεν, Demosth. Philipp. Ι. fin. & γι.

υμών αντείπη μηδ' υποκρούση. Conf. Suidam. Sed γνώσκω, πάνθ' απλώς, ουδεν υποστειλάμενος , πεπαρ

illud quoque non incommodum . ησίασμαι. nt Paulus in Act. ΧΧ , 20. ουδεν υπε.

70. Υπολαιμίσας] Α . υπολεμίσας. Ιllud add. στειλάμην των συμφερόντων. Conf. Hesych. Suid.

* Lexicis.
Spanhem . ad lulian . Oratt. p. 10. Albert. in

71 . Υπολογισάμενος ] Α . υπελογισάμην · έν- Glossar. p. 177. Suicer . in Thes, et Wetsten.

θυμήθην.
Ν. Τ . Τom. ΙΙ . p . 594.
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Υποστέλλεται. υποπτήσσει· δειλιά ευλαβεί-

ται . ή αναδύεται , " και υποκρίνεται , και φεύ-

γει, και δολιεύεται. 78

Υποσκελίσει. ” απατήσει. και υποσκελισθήσε-

τα 8° αντί του απατηθήσετα [και εμποδισθή-

σεται.]

Υποσταίη.8" υπόσχοιτο.

Υποπτήσσει. Φοβεϊτα , δειλιά.

Υποδραμών. υπελθών.

Υπουργεί, υπηρετεί.

Υπερωρεν.8: ορω το ορμώ ο μέσος παρακείμε.

νος ώρα , και παρατατικός όρωρα , και το τρίτον

όρωρεν και υπόρωρεν.

Υπνουν τον θεον γέγραπτα , όταν μακροθυμεί.

ως το, ένα τί υπνούς , κύριε ; "

Yπωπιάζω.* * απο του πω, το βλάπτω.

*έπούμενος ταϊς συμφοραίς.

από του ιπω επάζω και ένα υπερθέσει πιαζω.

του δε πιέζω αναλογώτερόν εστι το πιάζω, τρο

πη δε του και εις ε πιέζω. "Ίωνες μεν και Ατ.

τικοί πιέζω λέγουσιν · ο δε Δωριείς πιάζω. το

δε ιπω γέγονε παρά το έπος, και σημαίνει την

παγίδα των μυών.

Υποπτευκώς.86 υπολαβών.

Υποτύφοντας, υποφλέγοντας, υποκείοντας.

Υποτιθέμενος, συμβουλεύων. ο Απόστολος• "

ταύτα υποτιθέμενος τους αδελφούς καλως , έση

διάκονος Ιησού Χριστού.

Yπωπιάζω. δαμάζω.88

( Επίρρημα. )

“Υπένερθεν. κάτωθεν. "

+ Υπόδοντα.89. κρυφίως.1

Υπέρευγε. καλώς απεκρίθητε. *

Υπούλως, δολίως.

Υποβλήδην. υποβαλών. λόγος υποκρουστικός "

έτι λέγοντος τινός. έστι σημα ” [ βλ .] γίνε

τα δε από του βάλλω, κατα συγκοπήν. και μέλ.

λων βλήσω. απο τούτου γίνεται επίρρημα βλή

δην και εν συνθέσει υποβλήδην. ήγουν το υπο

βαλείν λόγον, μηδέπω την ομιλίας του διαλε.

γομένου τελέσαντος.

Υπερκοσμίως, αγγελικώς. του θεολόγου μη

κοσμικως , αλλ' υπερκοσμίως. .

Το Υ μετα του Ρ.

('Αρσενικόν.)

Υριδύς: 5 Υριεύς: “ Υρτακος Υόροιάδης.
ονόματα κύρια.

SI

R3

85. Σπούμενος ταϊς συμφοραΐ.] Sant Ariste

pianis in Equit. V. 920. ubi hodie legitur είς.

φοραίς . Sed συμφοραίς non solunι Suidas ν. ιπού

Meros, sed etiam Pollux ex Cralino VII, 41. et

noster supra v. έπούμενος.

86. Yπωπτευκώς, Explicatio deest a Cod. Κ . ,

87. ο Απόστολος ] 1. Tin. IV, 6 . Vid.

Wetsten , et Raplel. ad h .
",
' 88. Yπωπιάζω. δαμάζωή Jecurnen. ad 1 . Cor .

IX, 27, υπωσιάζω και δουλαγωγώ, τουτέστι, δαμάζω

και ως δούλον άγω. Conf. Albert. Glossar . p. 216.

et Suid .

89. Υπόδοντα ] Suspicor : υποδύοντα " κρυφίως.

scil. εισελθόντα.

90. “Υπέρευγε – απεκρίθητε] Repcind. υπέρ

ευγε ante απεκρίθητε. Lucian. II . Parasit. 16.

υπέρευγέ μοι δοκεϊς ορίσασθαι.

91 . υποκρουστικός] Α .αποκρουστικός. υπό

δην selnel iliad. α , ν . 292.

92. έστιρημα] Des,omnia a Cod. K . Conf.

Etymol. 781 , 10.

77. αναδύεται! Sic etiam Hesych. et Sui-

das. Odyss. 1, ν . 377. θάρσυνον, μήτις μοι υποδ.

δείσας αναδιη. t Iliad. η , ν . 212. υποτρέσαι , ουδ '

αναδύναι "Αψ λαών ες όμιλον.

78. υποκρίνεται – δολιεύεται ] Utrumque

Hesych . et Suidas. Videri polerat pro útoxpú .

πτεται. Sed bene habere videtur . Est eniin υπο

στέλλεσθαι nonnunquam, consulto cedere , vel

obsequendi studio vel fraude , υποκρίνεσθαι τον

οι δυνάμενον , ut ait Polyb. XV, 26 , 2. deinde

dolose dissimulare.

79. Υποσκελίσει] Citatur ad Ηesych. h . ν.
ο

haec glossa .

8ο. υποσκελισθήσεται] Priori sensu Prouerb.

XX , 14 . posteriori Psalm . XXXVI, 33.

8ι. Υποσταίη] 1liad. ι , ν . 445.

82. Υπόρωρεν ] υπώρορες Odyss. ω , ν . 62 .

quem locum respexisse videfur.

83. ένα τί υπνοής , κύριε ;] Psalm. XLII, 25.

84... Yπωπιάζω | Scribendum υ::οπιάζω , ut

ipsa deriuatio docet, a fiú ?w . Aliud eviin taw .

Fácw , quod infra sequitur. Vid . not. ad Hesych .

v. νπωπιάζω ante υποπίσαι. υποπιάζω Etymol. 671 ,

34. cunι eadem observatione , nisi quod deest

Versus Aristoph .

93, Υριδύς ] Α . Τριδεύς. Ρro Τρτακος D .

Τρτάκτος. liad. 1 , ν . 159. 771. . . . . .
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Οτατ

€

( Θηλυκών.) προθεσιν υπότατος, και συγκοπή και πλεονα
"Υβρα, κύριον. σμά του σ ύστατος.

Υδίη * και Υδρίνη. 5 πόλεις. "Υστερος.' ώςπερ παρά την προ πρότερος, ούτως
Υρκανία. χώρα και τόπος. και Υρμίνη. * * και παρά την υπο υπότερος και ύστερος. προών

* Υβρίδα. * σπυρίδα. και υρισσος, ” αγγείον πλε τος γαρ ετέρου λέγεται τις ύστερος. ώςτε πλεο

κτον , εις και συκα εμβάλλουσιν. * νασμός εστι του σ.

“Υσπληξ. Φραγγέλιον. αφετηρία . βούκεντρον.

Το Υ μετα του Σ. ή μύωψ ο πλήσσων τους βούς. είρητα από των

τριχων των υείων γίνεσθαι. οίμαι δε αφετηρία

('Αρσενικόν.) εκ του εκείσε πλήσσεσθαι τη μάστιγα τους ίπ.

Υσσάκους, τους πασσάλους φησίν 'Αριστοφά πους. ή παρά την υπό πρόθεσιν υπόπληξ, και

συγκοπή της που συλλαβής και πλεονασματου

Υσήτηρος. ” ρυπώδης. σύσπληξ. ύσπληξ και ο σιδηρούς οχεύς, όν λά

“ Υσκανις. ποταμός. μναν° καλουσιν.

Υσμινίας. κύριον. ( Θηλυκόν.)

Υσσός, το δόρυ. °° [ το κοντάριον.] , "Ύσκα.' όψάριον και ξύλον,ενώ άπτεται το πυρ.
*Yς.' ο χοίρος ή συάγρος. ει μεν παρά το σύω, το “Υσμίνη, η μάχη.

ορμώ, σύς και αφαιρέσει του συς· [ει δε από “Υστεροβουλία, μεταμέλεια.

του ύεσθαι , ουκέτι αποβολή του σ.] και ός Υστριχίς, ζώον. υστρηχίς δε μάστιξ η εξ υείων

• δια ρόδων. επί σκαιών τάττεται η παροιμία. τριχών. η το στρη. και ύστρηξ8 ομοίως.

"Υστατος. ο έσχατος, και ύστερος, παρά την υπο "Ύσχη.' είδος βοτάνης.

- νης. 98
' '

• 94. Υδρίη ] Leg. Τρίη. Ιliad. β , ν . 496.

O79' Υρίην ένέμοντο. Conditor Yριεύς modo com

memoratus. Vid. Strabon. Lib. IX . ct Steph.

Byz. ν . Υρία .

( 95. Υδρίνη] Α . Υδρήνη. Lego Υρμίνη , ut

Iliad . B , v . 616 . pro quo perperam apud Steph.

Byz. Τρμήνη. .
95. * και Υρμίνη ] Ref. ad anteced.

96 . ' Těšíteej Deest etiam a Cod. K . Vide

Suid. v . úſøis. et Hesych . v . úgócido ex vido ,

cui superscriptum erat υδρίς. "

' 97. Ορισσός] Suidas υδρεσσός. Ορισσός Ηesych.

ot Aristoph. Horis apud Athen . IX , 372. C.

Conf. Casaub. ad Lib . III, 76 .

98. Υσσάκους – 'Αριστοφάνης] Sic Lex. Reg.

Ms. ad Hesych. v . " Tookos. ( casu recto] Idem

νστακός et ύσσαξ , πάσσαλος κεράτινος. Conf. Sui

dam . Aristophanes sensu alio Lysistr . v . 1000 .

Vide ibi Schol. et Biset.

99. Yσητηρος] Α . νσήτερος. υσώπηρος Suid.

ct statim post usoinn. quod vide infra. Kusterus

οισυπηρός et οισύπη corrigit , recte .

100. το δόρυ] Ηaec des. a Cod. κ . Conf.

Suidam et H . Steph. Ind.

1 . Ys ) Conf. Etymol. 36 , 42.

2 . δς δια ξόδων] Vide Suidam.

3. "Υστερος] Εtymol. 785 , 10.

4 . "Ύσπληξή κ . ύσπληγξ. Sed ύσπληξ etiam

Lex. Reg . Ms. laud. ad Hesych, quem vide.

5. γίνεσθαι] Rel, des. a Cod. κ . Post ε .

entry suppl. ropa Tó ex Etymol. 785, 1. Idem

quoque : oίμαι δε - ίππους. ούτως εγώ· 'Ωρίων δέ.

6. ύσπληξ – λάμναν] Gloss. Μss. ap. Cang.

v. λάμνα habent σιδηρού οχεύς pro σιδηρούς. Sed

nullo pacto conuenit réuva pro lamina , eo sen

su quo dicitur in loco , quem atlulit Cangius,

argentum in laminis. Imo λάμνα est idem quod

pessulus, seu repagulum , quo cancelli obfirmay

tur. Aperte Schol. Lucian. I. Tim . 130. Tóy ow

έχoντα τας κιγκλίδας μοχλον, ην αρτίως λάμναν φασί,

ύσπληγα καλεϊ. et II . Calumn. 141. Vide de

h . v . Pierson. ad Moerid . p . 376. et Ouden

dorp. ad Thom . M . 878.

7 . "Υσκα ] Conf. Suidam et Cangium in

Glossario . Hycas piscis apud Athen . VII, 327.

8. Υστριχίς – υστραχίς – ύστρηξ] Α . ύστιξ.

K . toron} superscr. 7 . Mihi auctor scripsissc

videtur : υστραχίς το ζώον » υστριχις δε κ . Νam de

v . υστριχίς satis constat , quae ct ύστριξ. Vide

Suidam , Hesych . et Schol. Aristoph .' Pac. 745.

Iisdem vero ύστριξ et υστριχίς per i est etiam

ζώον, δ. ακανθόχοιρος. Verissinie. Valeat vero no

ster cum sua distinctione. ύστρηξ enim ct υστρη

xis nihili sunt. Conf. Spanhem , ad Callim . H .

in Dian. V. 96. et Riltershus. ad Oppian. Cyneg.

ΙΙ , ν. 391.

9 . "Ύσχη ] Suidas ύσγη. recte. Conf. He

sych. v. boyovoy et H . Steph . Ind .
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Υσοίπη. και ρύπος. του Ψελλού: * υσοίπηρος ο Υφεδρίαν." την κάτω καθέδρων λέγει ο Θεολό.

ρυπαρός, υσοίπη γαρ ο ύπος. γος, ήγουν τον του πρεσβυτέρου βαθμόν. προε

( Ουδέτερον.) δρίαν δε την επισκοπήν.

“ Υστατον. το έσχατον. ( Ρήμα.) ,

“Υστέλειον. " όρος. και “Υστερείον.
Υφέντες. ίημι , ο δεύτερος ήν, η

“Υσσωπον και ο ύσσωπος, βοτάνη καθαρτική
έντος , έντες , και υφέντες. Ο

των κατα στόμαχον πεπλεγμένων φλεγμάτων, Υφειμένον. ταπεινόν. υποβεβηκός. .

δια την εν αυτώ θερμότητα. υποχείριον.

Υφειμένος. ενδεδυμένος.
(“Ρήμα.)

Υφεξαίρειν. * λαμβάνειν. επαίρειν.
Υσθήναι και ύσθησαν και ύσθην. αντί του

Υφείται. συγχωρείται.
και

έβράχην. .
Υφηγούμαι. διηγούμαι» εξηγούμαι.

Υστερήσαντες.
Υφήναι. ” αντί του υφάνου.

Υστερούμεθα. " αντί του ελαττούμεθα παρα
Υφίει. συνεχώρει.

τω θεώ, ούτε, εαν μη φάγωμεν, υστερούμεθα.
+ Υφιείς, υπενθούς.2°

Υφείναι. " ένδούναι.

Το Υμετα του Φ. Υφιέντες. ελαττούντες. υποσυγκαταβαίνοντες. *

* Υφείλετο. και κατέσχεν. *
('Αρσενικόν.)

Υφιζάνoντι, υποκαθημένω. :

Υφασις. ποταμός. , Υφόωσιν. " αντίτου υφαίνουσιν.
Υφηγητής, εξηγητής.

Υφαίνω. " παρα το είς, και σημαίνει τον αριθμών,
. ( Θηλυκόν.) γέγονεν αινώ , και μετα της υπό προθέσεως και

“Υφαλος πέτρα.” η υπο της θαλάσσης κεκρυμ- εν συνθέσει υφαίνω. οι γαρ υφαίνοντες τα διη

μένη , ήτις ύδωρ ολίγον επικείμενον έχουσα γί- . ρημένα και κεχωρισμένα εις έν μάλιστα σπεύ.

νεται τους πλέουσι κινδύνου παραίτιος. και ύφα. δουσιν άγειν. ούτω Θεόγνωστος.

λος Φάτις, * η κρυφία φαντασία. . . Υφωρώμην. υπενόουν.

Υφασις, υπόβασις · ταπείνωσις · υποκατάβα.

σις · και ένδοσις.

Το Υ μετα του Ψ .
Υφή, η πλοκή. και υφές , συνάφεια εκ δύο λέ.

ξεων συγκειμένη. ωνόμασται δε υφέν παρα το ('Αρσενικόν.)

ενούν τας λέξεις , και εν τω άμα ποιείν αύτας Υψαύχην. και αλαζών, ο υψηλόφρων.

αναγινώσκεσθαι. και υφέν αντί του ομού. Υψήγορος. μεγαλήγορος.

ExΟΥ .

α

10. Τσοίπη - του Ψελλο Αt vero in Pselli

vers. MSS. Cod. D . recte . legit viouanpós et oicée

5 . Vid. Kust, ad Suid . el supra post ucrúxovs.

11 . “Υστέλειον] K . υστέλιον. Suidas “Υστέλ .

λιν.

12. •“Υστερούμεθα] 1 . Cor. VΙΙ , 8 .

13. "Ύφαλος πέτρα] Conf. Etymol. 785, 43.

et Suidam.

14. ύφαλος φάσις ] Sic recte emendatur

Hesych. pro υφαλοςφατίς. Conf. Suidam.

15. υποκατάβασις] D . αποκατάβασις.

16. υφές – ομο ] Sapient. ΧΙΙ , 9 . Conf.

Hesych.

17. Yφεδρίαν] Ηinc supple Suidam.

18. Yφεξαίρειν] Conf. Hesych. v . υπεξαί.

prvy post primato ibique not. Haec et seqq.

glossac usque ad úgiei in Cod . A . legebantur post

ύφαλος.

19. Υφήνα] Scrib . υφήνας. Sic Lex. Reg.

Ms. ad Hesych . laud. Pro úplet , quod scquitur,

Α . υφίη.

20. Υφιείς. υπενδούς] Conf. Hesych.

21, Υφεϊναι] In Cod. Κ . post υφειμένος.

22. υποσυγκαταβαίνοντες] Κ . υποκαταβ.

23. Υφείλετο ] Deest etiam a Cod. K . Conf.

Hesych .

. 24. Υφόωσιν] Odyss. ή , ν . 105.

25. Υφαίνω] Εtymol. 785, 29. qui , ut sem

per , pro Θεόγνωστος habet perperam Θεόγνωτος.
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Υψηλόφρων. επηρμένος. - * Υψιστάριος.* ή και τον ύψιστον καλών.+

Υψηχής 16 και υψαύχην. ( Θηλυκόν.)
Υψηχέες, παρά το εις ύψος εμφέρειν των πο. “Υψωσις, έπαρσις.

δων τον ήχον. Υψηγορίαν. την υψηλής θεολογίαν. ο θεολό
- 17 υψηχέες ίπποι. . . γος " φησίν. .

“Υψίζυγος.18 ο ένύψει έχων την καθέδραν, και (Ουδέτερον.) -

πάντων ών κυβερνήτης. ζυγος δε η καθέδρα “Υψηρεφές. και μεγάλης έχον σκιαν και σκέπην.

των κωπηλατών. ή και ο εν όψει ζυγοστατων Υψηλόν, το πλείστον απέχον του μέσου.

' και ταλαντεύων τας μοίρας. λέγουσι δε τον
Υψιπέτηλον. εις ύψος έχον τα φύλλα.

γη ,

Δία οι Έλληνες.

“Υψιβρεμέτης, και εν όψει βροντών. βρέμω γαρ
“Υψος.24 παρά το όπτω, το βλέπω, όψος, και

τροπη + Αιολική

το ηχώ.
του ο εις υ ύψος. Η ως και

.
όμοιον έμιον. 84 αφ' ου εστιν οραν.

Υψίκομος, και εν ύψει θάλλων, ή και εν όψει και
Υψώ. μεγαλύνω, δοξάζω. και υψώσω.

την κόμην έχων. "

+ Υψίζων. όνομα ποταμού. Η
"Υψι. εφ' ύψους. 36

Υψιπέτης. » και εις ύψος πετόμενος. υψιπετης Υψόθ . υψόσε,

δε , και από ύψους πεσών. - Υψού, αντί του εφ' ύψους.

Ε .

ΤΟΥ

* Το Φ μετα τού Α.

('Αρσενικόν.)

Φαγώνα. φίλαυτον και άπληστον.37 έστι δε

Σύρων η λέξις.

Φαέθων. ο ήλιος. και κλίνεται φαέθοντος. από

του φάος.

Φαίδιμος. λαμπρός. παρα το φαίνω, φαίνιμος
και φαίδιμος.

Φαινόλης. ", χιτων ιερατικός. οι δε παλαιοί έφ

εστρίδα. ή φαινόλης, ο απατεών.3° Φαινό

λιον , ιμάτιον. * και ο αρχιερατικός χιτών. "

Η Φαινόπους. 1' ο λευκόπους. Η

Φακεέ.

26 . • Υψηλής] Α . υψηυχής: υψηκης ψαύχην. dem observatione, nisi quod perperam habeat

Suidas. Conf. Hesych. et gloss. sequ. άπλαστον, mutatum a Kustero. Hesych. φαγόνες

27. υψηχέες ίπποι) Iliad. ε, ν . 772. Conf. σιαγόνες γνάθοι. Citatur ibi Lex. Reg. Ms. Sed

Etymol. 785 , 5ο. quomodo dici possit nézus Syrorum , non intel

28. Υψίζυγος] Οrum appellat Εtymol. 786, ligo.

3 . liad. δ , ν. 166. al. : 38. Φαινόλης ] Vid. Suidam et Cangium,

29. δ εν όψει] K . εις ύψος. qui eadem profert e Codd . MSS . 1708 . et 2062.

3ο. Υψιπέτης] Iliad. 1, ν. 822. al. Conf. Conf. Hesych. ibique Not. Εtymol. 790 , 6 . et

Suid. et Etymol. 786 , 7. Polluc. VII , 60 . 61. Add . Artemidor. II , 3 .

31. rbuotádios ] Vide not. ad Hesych . et ibique Rigalt. Interprctt. ad 2 . T'im . IV , 13,

conf. Suicerum . Meurs. in Gloss. et Suicer in Thes.

32. και θεολόγος, Κ . λέγει ο εν θεολογία άγιος 39. απατεών ] Sic etiam Suidas. Tulit Ku

πατής Γρηγόριος. sterus : sed valde suspecta haec explicatio , nisi

, 33. Υψηρεφές Odyss. δ , v .. 15. 46. ύψιρε. quis earn referre velit ad φελώνης , idem quod

Qis Iliad . 4 , v. 213. Odyss. Y , v . 5. φαινόλης.

34. "Υψος] Εtymolog. 786 , 16. υψιπέτηλον 40. φαινόλιον ] D . φαιλόλιον, pro φαιλόνια».

Iliad. », v . 437. al. Vid. infra φαινόλιον. Varie enim scribi solet.

35. uocey Tucov ] Leg. Cuocov . Etymolog. Vid . Salmas. ct Casaub . ad Spartian . p . 26. et

Wetsten. Ν . Τ . ΙΙ . p . 366.

36. εφ' ύψους] Α . αφ' ύψους. 4ι. Φαινόπους ] Suidae λαμπρόπους placet

37. Qaywver - ärMOTOY] Suidas Payóra ea- melius. Omisit Stephapus cum reliquis.

42. Φα

245, 18.** .* " και "μον. Ε
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ΦΑΚΕΕ

Φακεε.41 κύριον.

Φάκελος: Φορτίον ξύλων.

Φακός, ο ώμος, οξύνεται. φακη δε, η έψηθεί.

και συ, περισπανται. απο γαρ του φακέα Φακή, η

τα Φάη κακούσα. Μεγώ εύρον το Φακκος δια

δύο κάππα.

Φαιστός.15 άκρα τις, ή ακρωτήριον εν Κρήτη.

Φαλός. 15 αιδοίον ανδρικών εκ ξύλου πεποιημέ-

νον, όπερ εν τη του Διονύσου εορτή Φορούντες

οι Έλληνες εχόρευον. φαλοι και τα ασπιδί.

σκια και ο λόφος της περικεφαλαίας· όθεν

και τρίφαλος ασπίς.

Φανότατα. λαμπρότατα.

Φανοπεύς 17 και Φανοτεύς, ονόματα κύρια.

Φαρμoυθί. ο απρίλλιος μην παρα “Ρωμαίοις.18 .

Φαρισαίοι19 ουτοι άκραν άρετην επετήδευον. ενή-

στευον γαρ δις του σαββάτου , δευτέραν και

πέμπτης απεδεκάτουν την δεκάτωσιν· απαρ-

χας εδίδων τριακοντάδας τε και πεντηκοντά-

δας : τας δε θυσίας και τας ευχας ασφαλεστά.

τας απετίννυον· εκάθευδον δε επί στενων σανί.

δων ή επ' άκανθών ή επί καχλήκων, δια το

δηθεν μη παθείν τι σωματικών , ή κλαπηναι δι

όνειράτων και εις δύσιν πεσείν σώματος. αλλα

γαρ και ειμαρμένη και αστρονομία παρ' αυτούς

σφόδρα εχρημάτιζεν. Ελέγοντο δε φαρισαίοι δια

το αφωρισμένοι είναι από των άλλων δια την

νεμομισμένην παρ' αύτοϊς ακριβεστάτην πολι.

τείαν. Φαρές γαρ κατα την εβραϊδα γλώτταν

αφορισμος ερμηνεύεται, ή διακοπής διέκοψε γαρ .

την φυσικήν τάξιν ο φαρές.

* Φασέκ. κατα Ιουδαίους το λεγόμενον φάσκα,

όπερ δηλοί την εξ Αιγύπτου διάβασιν. 3

Φαρυγγίνδην. " ως άριστίνδην. σκώπτοντες γαρ

την γαστριμαργίαν των χορευτών οι 'Αττικοί ού.

τως λέγουσι.

Φάσεις.5. Φήμη λόγος: Φωνή. έστι δε και που

ταμος ενδοτέρας της Σκυθίας ούτω καλούμενος

Φάσις, δε λέγετα Φεισών.Η

+ Φατειός. ” και λεχθήναι δυνάμενος. Η

1 Φαινόμενον κυρίως λέγεται το τη όψει αντι.

ληπτόν. όθεν διαφανή σώματα μόνα κυρίως τα

δίοπτα λέγεται. Η

Φαύλος. * πονηρός. ελάχιστος κακός. παρα το

σ χες ασφαλεστά.
Φώ, το φαίνω, φούσκιστος κακός, παρά το

λος , ο επ' αισχροις πράγμασι διαδηλος και φα.

νερός .

Φαωφί. Εβραϊκόν όνομα. και μηνός.55

Φάλανθοι.3° οι φαλακροί. άνθος γαρ η λευκή

θρίξ.

42. Φακεί ] 4. Reg. XVI. Conf. Suid. De

v . Cóxenos vid. Thucyd. II , 77. et Thom . M .

et Valckenar. ad Ammon . p . 220 . 221.

43. Φακός – φακή1 Vide Suidam, Etymol.

786 , 38 . et Schol. Aristoph . Plut. v. 192. Lau -

dat is Theocrit. Eid. x , ν . 54. τον φακόν έψεις.

leg. τως φακός. Tangit hoc discrinen clian

Athenaeus Lib. ΙΧ , 4ο6. c . Conf. Lib. 1V ,

158 . el Toup. Emend. in Suid , III, 327. Add .

Thom . Mag. ct Ammon.

44. εγω εύρον] Sed in vitioso Codice. Item
Sudin vitro codice Tiem

de Elymologia inepia ne verbum perdam . On

xés enim ob formae simililudincm de oculis di

citur , quemadmodum etiam. φακός palustris , ct

nos quoquc dicimus.

45. Φαιστός] Vide Steph. Byz.

. 46. Φαλός ] Conf. Hesych. ct Suid. Supra

τριφαλλός.

47. xyone's] Rectius, nisi fallor , scrie

bitur statim Φανοτεύς.

48. Φαρμoυθ! - Ρωμαίοις Ioseph. Αnti -

quit. Iud. JI , 5 . lin . Vide Suidam .

Tomm. 12,

49. Φαρισαίοι] Εadem fere habet Snidas,

et Cedrenus , ut obseruauit Kusterus. Commu

nis fons fuit Epiphanius de Haeres.

5ο. Φασέκ - φάσκα ] Φασέκ est ipsa vox

hebr. nog 2 . Paral. XXX, 1 . 5 . 15 . Scd áoxo

viliosum est pro πάσχα, Deest glossa a Cod. Κ .

5ι. Φαρυγγίνδην) Perperam apud Suidam

legitur φαλαγγίνδην . Quod miror intactum e

liquisse Doctissiinos Editores. O quyiyday Etymol.

88 , 38. a φάρυξ. Conf. Hesych. v . φαρυγγίδα .

52. Dúars ] Importune l . 1. Repetitur in

fra post Queciußgoros, ubi vid .

53. Φατειός Hesiod. Scut. v. 144. 16ι.

54. Φαύλος] Conf. Etymol. 789 , 28.

55. Φαωφί - και μηνός] Nomen hebraicum

proprium Cowbi vunc non succurrit, sed qawi

mcnsis Octob. apud Aegyptios ab aliis scribi

tur , ab aliis παωωι.

56. Φάλανθοι] Totidem verbis Suidas et

Etymol. 786, 57. Conf. Hesych. et Menag. ad

Laert. VII , i6o. 164. Iure ibi reprehenditur

etymologia, ut docet tertia forma φαλαντίας,

qua usus est Lucian. 1ΙΙ. Ρhilops. 46. φάλας

Xxxxx



1795 ΦΑΛΑΚΡΟΣ ΦΑΓYΛION 1796

Φαλακρός, και το άκρον έχων Φαλόν. ή παρα το
Φάος φίλων.

( Θηλυκόν.)

Φαγέθαινα. νόσος λοιμική.
Φάλαγγες. στίχες , τάξεις. οι δ: το εκ πλειό.

νων τάξεων οπλιτικόν πληθος. οίον πέλανες58

* τινές ούσα . παρα το πέλας, ό έστιν εγγυς άλ.

λήλων.

+ Φαλέη.39 τα πετρώδη. 1 .

Φαληριόεσσα, ευτραφής.6ο και Φάληρα, τόπος.

Φαλκωνίλλα. κύριον.

Φαντασία. * δύναμις φαντασιων ανατυπωτική

ή πάθος της αλόγου ψυχης υπο φανταστου τι.

νος γινόμενον. τή η περί των εν τω ηγεμονικό

τύπο της φανταστικής δυνάμεους ενέργεια.Η

Φάραγξ. από σπαράσσω, σπάραξ , και τρο-

πη φάραγξ. έστι δε το απόσπασμα της γης:

ή το χάσμα και η κοιλάς.

Φαρέτρα. βελοθήκη.83 από του φέρειν και κο-

μίζειν τα τιτρώσκοντα.

Φαρέα και Φαρίν. πόλις.64

Donne con no

Φαεσίμβροτος η Φώς τους ανθρώποις Φέρουσα.

Φάσεις. Φήμη, λόγος. έστι δε και ποταμός εν

δότερον 7 της Σκυθίας, ούτω καλούμενος. Φά

σις λέγεται και επί δημοσίου εγκλήματος, ότε

τις αποφαίνηται των δημοσίων έχοντά τινα μη

πριάμενον. λέγεται δε επί των ορφανών οίκων

των επιτροπευομένων · έφαινεν αυτόν ο βουλό

μενος προς τον άρχοντα.

Φαυσις, αυγή: 09 Φέγγος : λαμπρότης.

Φαυλία.7° ο κότινος. και απλώς είδος ελαίας.

Φατρία . " συγγένεια. σύνταγμα. ή κακοθελές

διαβούλιον. και συμφωνία τινων επί πράξεσι

Φαύλαις, κυρίως δε φατρία εστί το τρίτον μέ.

ρος της φυλής.

Φαρέτρα. παρα το φέρειν και κομίζειν τα τι

τρώσκοντα. .

Φάτνη. 72 παρά το φαγείν φάγη και Φάτνη τρο.

πη του γ εις τ. ή παρά το πατώ, το έσθίω,

πάτνη και Φάτνη.

( Ουδέτερον.)

Φαγύλιον. μαρσίπιον.

por

sunt.

τον 8. Φάλανθος [ utroque enim modo scribitur 64. Φαρέα - Φαρίν. πόλις] Leg. Φάρα ant

Alciphr. 1 , 28. pro ταλαντον restituit Hemster - Φαραν και Φαράν • πόλεις. Vid. Sleph. Byz.

ius. ad Lucian. I. Tim. 16o. Sed vid. Rulin- 65. Φαεσίμβροτος] ηώς. liad. ω , ν. 285.

ken. Epist. Crit. p . 113. et Wagneruin ad Al- 66. Φάσις] Α . φάτις. Αctor . XXI, 31. Conf.

ciphr . Ceterum reclius scribi videtur φαλαν- Ηesych.

θός , οξυτόνως. 67. ενδότερον] K . ένδοτέρας, it supra post

57 . παρα το φάος] Α . φίλος. Εtymolog. φαρυγγίνδην, ubi addebat 3s λέγεται Φεισών. Genes.

787, 1 . II, 11. Ita multis visuin .

58. πέλανες] Εtymol. 786, 43. πάλαγγες. 68. εγκλήματος ] Pollux VΙΙΙ , 47. ct quae

ibi laudantur ex Harpocrat. Ms. quae habet Sui

6ο. Φαληριόεσσα, ευτραφής] Ηacc qui con- das. Conf. Hesycli. Tradunt illi de Oratione

veniant , non intelligo. Suidas: φαληριόωσα εις Lysiae προς την φάσιν του ορφανικού οίκον , sed

ύψος έπαιρομένη, Lycophr. φαληριωσαν σπίλον dixit Lycurgum appellat Εtymol. 788 , 5ο.

ν . 188. την λευκήν , ut Honner. Iliad. ν , V. 799. 69. Φαύσις. αυγή] Α . η γη. Vox των ό.

κύματα φαληριόωντα fluctus spumantes , ct apud Gen. 1, 15. Psalm. LΧΧΙΙΙ , 17. al.

Lycophr. 491. στόρθυγξ φαληριών λύθρω. Sed ab 7ο. Φανλία] Εtymol. 789, 25. Conf. Εα

his: alienus noster. Legendum vero , nisi fal- stath. 1356 , 64. Polluc. VI, 45. Ammon . et

lor, φαληρίς όρνις ευπρεπής. Schol . Αristoph. Hesych.

Anib. V . 566. φαληρίς όρνεον εστι λιμναίον, ευπρε. 71. Φατρία] A . φατρεία. Sed infra recte.

més. Sed arbitretur Lector eruditus. Vid . Harpocrat. Suidam et Etymol. 789 , 20 .

61. Φαντασία] Εadem Ioh. Damasc. Fid. infra Φρήτρα. καταχρηστικως dicitur de conuen

Orth . II. c. 17. ex Nemesio de nat. hum . c. 6 . ticulis et sodalitiis quibuscunque , et hominum

init. Sed postrema corrupta sunt et aliunde pranorum, quo sensu φατριάζειν apud Suidam.

apposita . Conf. cundem v. Φρατρία.

62. Φάραγξ] Α . φάραξ bis. Conf. Etymol. 72. Φάτνη] Εtymol. 789 , 15. *

787, 44. 3. Φαγύλιον] Lex. Reg. Ms. ad Ηesych.

63. βελοθήκη] Rel, des, a Cod. K. Ely- laud. φαγίλιον. Suidas φαγύλλιον. Conf. Caugium

mol. 787, 37. et Meursium .
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Φαιδρόν. * τερπνόν, χαριοπρόσωπον.
Φαικάσιόν. και το υπόδημα.

1 Φαινόλιον. ιμάτιον ή αρχιερατικός χιτών. Η

Φαιόν. το μέσον λευκού και μέλανος.

Φινώματα. * τα Φαντασίας αποτελούντα , ου

μέντοι όντα γέ που τη αληθεία.

Φάη. οι οφθαλμοί, ότι εξ αυτων φως προχείται.

Φαεινόν. λαμπρόν.

Φάλον. " το προμετωπίδιον ανάστημα της περι

κεφαλαίας. εισί γάρ τινες ηλοι λαμπροί ένεκα

κόσμου της περικεφαλαίας. φαλον78 γαρ το

λαμπρόν. όθεν και φαλακρός, ο έχων φάλιον

το κάρα.

- κόρυθος φίλος 79 . - ,

Φαλαικον και φαλαινόν.8° ποίημα ή αυτοσχέ.

διον. +

Φανταστόν. το τη φαντασία υποπίπτον, ως αγ.

σθησις και αισθητόν.

Φανταστικόν. δύναμις της αλόγου ψυχής δια

- των αισθητηρίων ενεργούσα .

κεφαλαίας. είσι γ

Φάρος. " ιμάτιον περιβόλαιον. από του φέρεσθαι ,

οον Φέρος τι όν. και Φάρος η νήσος ή προ της

Αιγύπτου. [ έχει δε και άλλον λόγον επί του

προφαινομένου τους πλέουσι πύργου. είτε παρα

το φως ανάπτειν τοις πλέουσιν. ή παρα το φάω,

φάσω, Φάρος. ο δε Μιλήσιος ' Ωρος λέγει , ότι

τη Καρία προσπελάσαντος Αλεξάνδρου η Ελέ

νη παρεκάλει τινα Φάρον κυβερνήτης , Καρα

τω γένει , διασώσαι αυτήν εις Λακεδαίμονα. και

τούτον απολαβόντα αυτην απορριφηνα εις Α '.

γυπτον , ένθα υπογυπτον , ένθα υπο όφεως πληγέντα αποθανείν.

θαψασα δε, απ' αυτού Φάρον ωνόμασε.]

Φάρμακον.8 παρα το φέρειν άκος, Φέρακον τι

όν. επί δε του κακού , παρα το φέρειν άχος.

Φάσματα, είδωλα, φαντασία. . . "

Φασκώλιον. ιμάτιον ή σακούλιον. 84 .

Φάριον πέλαγος, το εν Φάρων.

Φατνώματα.85 σανιδώματα. .

Φάσγανον. ξίφος. παρα το σφάζω, σφάσγανον86

' και εν υπερθέσει φάσγανον. [ ήσπάγανον τι όν,
XxXxx 2

" ολό, 78 γαρ το

74. Φαιδρόν] K . φαιδρωπόν. Μalim: φαι- esset αυτόν ct απολαβόντες. In fine pro απ' αυ.

δρωπόν φαιδρον , τερπνόν. χαριοπρόσωπον. ΓΡostre- του ID . αντ' αυτού .

ma vox ignota Lexicis. Nisi scribcndum zápisy 82. tñ Kupię ] Rem narrat Eustath. 1500,

πρόσωπον. Sic Hesycli . et Suidas v . φαιδρωπόν. 11 . ex Anticleide , non gestam, quum Cariac

75. Daixonov ] Vid . Ilesych . ibique not. adpropinquaret Alexander , sed quum Helena

6 . Φαινώματα] Leg. φαινόμενα. Vide Sui - cum Menelao a Proteo detineretur in Aegypto,

dam h . v . ct Etymol. 790 , 1. ubi verba affe - Alludit ad hanc historiam etiam Steph . Byz .

runtur c Platone. Eosdem vide de φαιόν, quod 83. Φάρμακον] Εtymol. 787, 47. nostrum

praecedit. illustrat. Traditur enim duplex etymologia ,

17. Φάλον] Casus quartus a φάλος , quod quum duplici sensu dicatur Odomarov. Conf.

vid. supra. Suidas breuius: φάλιν ' το προμετω Suidam .

διον. Aliena sunt Ηesychii : Φαλόν · το στερεόν 84. Φασκώλιον - σακούλιος1 κ . σακκούλλιον .

κύκλωμα του στέρνου οι δε μωρών. quae de nen Sed si sequimur Grammaticos, Ammon. Thom .

do suspecta habeo. Errauit vero noster, quod M . Polluc. et Hesych . scribendum non est iné

neutrain fecit το φάλον , quo gencre dici non τιον ή σακούλιον , sed Εματίων σακούλιον . Simili

memini. Certe id non probant loci Homerici. ratione Kusterus ad Suidam scribere jubet iuc .

Etymol. 787, 3. etiam φαλά , veluti a Φαλόν. τίων φορείον, pro έμάτιον • φορείον, idemque Har

8 . φαλον ] Recepi e Cod. K . Rell. φάλιον. porationi restituit Valesius. Sed alius est dis

79. κόρυθος φάλον] Iliad. η, ν . 362. et al. sensus. Nempe Ammon. Thom . M . et Hesych .

Male κ . φάλα. φάσκωλον et φασκώλιον distinguunt , sic ut illum

8ο. Φαλαικών και φαλαινόν] Suidas φαλαί. dicant , in quo reconduntur sea gestantur ve

• κιον. Sed infra rectins φαλλικόν . Ηaec vera scri- stimenta, hoc autem marsupiunι δερμάτινον, con

ptura, Ex A factum A . Lego : Paddixiy non tra quam Noster, Suidas, Etymol. et Harpocrat.

Danmıxós, scil. Þdý . Atque sic etiain apnd Sui- ' Si Ondendorpii rationem sequimur ad Tliom .

dam . Aristoph . Acharn. v . 260. fyw concep TÒ M . 886 . illi accuratius docent. Consentit Pol

Oudhozóv. Vid . ibi Schol. quem exscripsit Sui- lux VII, 29 . Sed vide Hemsterhus. ad X , 137 .

das V . φαλλικά. 85. Φατνώματα] Vide Suidam et Ηesych.
81. úpos] Etymol. 788 , 8 . Ex eo re- ibique Hcins. Saepius apud Alexandrinos.

scripsi διασώσαι αυτήν et απολαβόντα , quod sen 86. σφάσγανον] Α. σφάζανον. Scrib. σφάγα.

sus postulabat, quum in Codd. meis scriptum yox. Sic Etymol. 788 , 40. .
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παρα την σπάσιν. ή παρά το φάσθαι, ό εστι Φάσθαι. " φημι, ο μέλλων Φήσω , ο μέσος δεύ.
φονεύεσθα.] τερος αόριστος έφην , έφασο, έφατο , και το

Φαάνθη.87 εφάνη. και φάανθεν, [αόριστος πρώ- απαρέμφατον φάσθα.

τος.88 έστι φαίνο, ο αόριστος πρώτος εφάν- Φαυλίζει. ευτελίζει. ή διάδηλον και φανερον

θην, εφάνθη, και το τρίτον των πληθυντικών ποιεί τους αισχροις πράγμασι. *

εφάνθησαν, και πλεονασμα του α και αφαιρέ- Φαρυγγίζειν. από του φάρυγξ , το δε φάρυγξ

σει του ε φάανθεν.] από του φέρω , δι' ου φέρεται το πνεύμα. και

Φάγωμεν. ανθυπότακτόν έστι. Φάγομαι δέ , μι - έστι παρώνυμον. Φέρω, Φέρος και Φάρος, κάκ

κρόν. τούτου φάρυγξ. Ωρος δε λέγει, δι' ης φέρε.

Φαϊμεν.89 είποιμεν. ευκτικόν. έστι δημα φώ, ται η εγγή, και τουτέστιν η φωνή.

φας η μετοχή, Φάντος, Φαϊμεν. ( Επίρρημα.)

Φαίνω. ” από του φαείνω, αποβολή του ε , και Φαλαγγηδόν. 7 κατα τάξιν.

συναιρέσει του ι , φαίνω. ως αείρω , αίρω.

Φάναι. " ει μεν παροξύνοιτο , βραχύ το α , κα
Το Φ μετα του Ε .

- έστιν ενεστατος και παρατατικού των εις μι.

ει δε περισπάται , μακρον το α , και έστιν αόρι. (' Αρσενικόν.)

στος δεύτερος της πέμπτης συζυγίας των βαρυ- Φειδωλός. ανελεήμων σκιφός. 38 ως αμαρτω

τόνων, από του φαίνω. σημαίνει δε το ειπείν. αμαρτωλος, ούτω φείδομαι φειδωλός.

Φαρμάξας. Ιατρεύσας , αποστήσας. * ή απατή- Φειδήλιος Φειδύλος Φειδίας : Φειδιππίδης.

σας. γοητεύσας. Η ονόματα κύρια. .

Φαρμακονται. έπαστούτα , και καταγοητεύετα. Φεισών. ποταμός. και Φεινειός.

φαρμακούτα Φαρμακευομένης παρα [σοφού.] Φέρτερος. βελτίων ισχυρότερος.

87. Φαάνθη] Iliad. 9, ν . 65ο. φάανθεν Iliad. quem falcor me non satis assequi. φαυλίζειν pro
α , V . 200. prie est, dictis et vituperiis extenuare, ut Quü

88. úópiotos To ] Des. etiam a Cod. K . Roy videatur vel existimelur. Plalo de Legg .

89. Φαίμεν] liad. β , V . 8ι . ω , ν . 222. Lib. VΙΙ . παντάπασι το των ανθρώπων γένος ημεϊν,

9ο. Φαίνω] Ειymol. 789. cxlr. ώ ξένε , διαφαυλίζεις. Scilicet aller Don niagulice

9ι. Φάναι] Supplc ex Ειymol. 787, 21. ει de genere humano loquutus ſuerat. Eodem scn

μεν σημαίνει το λέγειν , παροξύνεται , βραχέος όντος su lib. . τους νομοθέτας φαυλίζεις , recte Veili

του α . Deest a Cod. Κ . tur : legum latoribus nostris derogas , ut apud

92. Φαρμάξας – αποστήσας] Sic etiam Ειy - Lucian. H. Imag. 491. το άνθρωπον ούσαν 'Αφρο

mol. 787, 54. Sed aperte mendosum est. Nisi δίτη εικάσαι , τι άλλο , ή αντικρύς έστιν ευτελίζειν

fallor, legendum ακονήσας. Ηesych. φαρμάξαι : οξύ- τας θεάς; Ει apud Lucian. ii. Cynic. 51. αι

ναι. φαρμάσσων [ Odyss. ι , ν . 393.] βάπτων στο- τια μου και φαυλίζεις τον βίον και Φης άθλιον. ut

μων στομοποιών. quibus synonymum ακονήσαι . Χenoph. Memorab. 3, 6 , 5 . Εt ib. 1 , 4 , 14.

Vid . Schol. Aristoph. Nub . v. 1106. et Suid . τους τούς νόμους πειθομένους φαυλίζων, ότι καταλυ

V. στομώσεις. Quod si displicet, leg. απατήσας, θειεν αν οι νόμοι , ή εί τους πολεμίους εύτακτούντας

quod sequitur quidem , sed aliunde adjcctum , ψίγοις, ότι γένοιτ' αν ειρήνη ή και τους βοηθούντας

[ Etymol. dcest) forte ex emendatione. Méu.@ n . Haec etsi fortasse a mente Glossaloris,

93 . Φαρμακοντα . έπαστούτα ] Εx loco cor - talen a re ipsa aliena non sunt, quonian Vil

rupto misere corrupta glossa . Spectatur locus go únics dicunt Lexica , Carnicery esso conte

Psalm. LVΙΙ , 5. ήτις ουκ εισακούσεται φωνήν έπα- innere, parui pendere.

δόντων, φαρμάκου τε φαρμακευομένου παρα σοφού . 96. iyon'] Leg. löyń. Ctymol. 788 , 33.

Symmacb. pro φαρμάκου τε , έπαστού τε. Sed in 97. Φαλαγγηδόν ] Scincl liad. ο , ν. 36ο.

quibusdam pro φαρμάκου τε legitur perperarm 98. σκιφός ] D . σκιπός. utrumque vere. Κ .

φαρμακούται. Ηinc etiam έπαστούται. . σκιπφός. Vulgo σκνιφός vel σκνιπός. Vide de liis

94. Φάσθω ] Male in Codd. A . D . φάσθαι. unicum Hensterhus, ad Arisloph . Plut. p . iyo.

Deest tota gl. a Cod. Κ . Ρro έφην 1. εφάμην. sq . Conf. Hesycli. et Suid. v . σκίφος.

Etymol. 788 , 45. Iliad. , v. 187. al. 99. Φεισών - Φεινειός ] Α . φεισσών – φει.

95. πράγμασι] Sensus paulo obscurior, λεός. Ιllud ferendunl ; sed φειλεός falsum vides
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ρος : " '

Φέριστος, κράτιστος» έξοχος. 1.

Φερεσάκης. " ο ασπίδα φέρουν. :

[ Φερέοικος.' ο κοχλίας.]

[ Φερεφατης, και τας μαντείας φέρων.)

Φερέγγυος. αξιόπιστος , εγγυητής.

Φερεζαίοι.' έθνος.

Φερέσβιος.* ο ζωοποιός. Φερέβιος και πλεονα-

σμα του και φερέσβιος.

Φεραυγής. λαμπρός. τον Φεραυγή φωσφόρον.

1 Φέροξ.' βαρβαρικον όνομα. Η

Φέναξ ο απατεών.

Φέψαλος. ο σπινθήρ ο αναφερόμενος εκ των

καιομένων ξύλων.

Φελώνην. ιμάτιον ενταύθα λέγει ο Απόστολος.

τινές δε το γλωσσοκόμον, ένθα τα βιβλία έχει.

το. τίδε αυτά των βιβλίων έδει, μέλλοντα απο.

δημεϊν προς θεόν ;

( Θηλυκόν.)

[ Φειδήνη.° πόλις.]

Φειδώ, πρόνοια.18 Φεισμονή. εύσπλαγχνία. ελεη

μοσύνη, σημαίνει δε και την φροντίδα. ["Όμη

ου γάρ τις φειδώ νεκύων κατατεθνηώτων

γίνεται - .]

Φενάκη. η απάτη.

Φεραί. " πόλις.

Φέρμη, πόλις. και Φέργη.

Φέρνη. η προίξ. παρα το φέρειν όνησιν, ή από

του φέρεσθω αυτήν. τινές Φερνή γράφουσιν. "

( Ουδέτερον.)

Φείδειον έργον. το του Φειδίου.

Φελλέα. * τα πετρώδη και αιγίβοτα χωρία.

όταν μέν ούν τας αίγας εκ του φελλέου. "

Φελόνιον. " . . . ,

Φέρετρον. ή των νεκρών κλίνη.

Φέριστον. το εξοχώτατον," κάλλιστον και θαυ

μαστόν.

1 Φέρνιαν. 18 ή σπυρίς. Η

Φευκτόν. μισητον, φυγής άξιον.

Φεια,8 πόλις.

tur. Φεινειός pro Φενειός, lacus seu fluius Arca-- 11 . "Ομηρος] Iliad. η, ν. 409 . Vid . Schol.

diae [ubi urbs Φενεός Ποmer. et Φενειός.] quem 12 . Φερα ] lial. β , ν. 71. .

innuere videtur Callim . H . in Del. 70. Vid . 13. Φερνή γράφουσιν ] Εt quidem verius.

Arnaud. Animadu . p . 71. Conf. Etymol. 290, 45.

100. Φερεσάκης] Ηesiol. Scut. ν . 13. φε. 14. Φελλέα] Sic etiam Etymol. 790 , 13.

ρεσσακέας Καδμείους. ct Harpocrat. cuius priora tantum verba ille

1. Depéorxos Hesiod. Oper. v . 569. Lau - attulit. Sed Suidas , qui tota in obseruationem

datur ab Athen. II , 63. Conf. Hesych . et Suid . descripsit, habet prano , pessime, siue sit h . I.

2 . Φερεφάτης] Vox ignota, de qua amplius singul. a φελλεύς , φιιod maxime probabile est,

cogitandum. De Proserpina vix ille cogitasse siue a φελλέoς , φελλέα πεδία. φελλία Χenoph.

videtur. Venat. V , 18 . Conf. omnino Ruhnken. ad Tim .

* 3 . Φερεζαίοι ] Φορεσσαίους agnoscit Steph. p. 270. ubi e Lex. Riet . Ms. alertur : φελλερα

Byz. A . φερεζάνοι. [ φελλέα] τα πετρ. και αιγ . χωρ. ut noster . Lo

4 . spéspoos ] Hesiod. Theog. 6y3. Ety cus Isaci, ad quem pronocant illi, sine dubio est

mol. 790 , 39. in Οrat. π. τ. Κίρρωνος κλ. p. 227, 3. κατέχει

5 . Φέροξ] An Ferox ?
τον αγρον φελεάδα (χωρία άττα] εκείνω έδωκε. Quae

6 . Delanos] Elymol. 791, 8 . Conf. He- dubiiandum uon crai Editori quin ex Harpo

sych. V . φεψάλυξ, qui et φέψελος , de quo vid. crat. enienfaret : και κατέχει τον αγρόν φελλέα

Hemsterhus. ad Tliom. Mag. p. 862. Scliol . δε εκείνω δέδωκε . Certe sic legit Ηarpocrat. at

Aristoph . Acharn . v. 278. et Suid .
que, ex co cinendauit Wessel. Obseru. I , 20 .

7 . Φελώνης – Απόστολος] 2 . Τim. IV , 13.
15. όταν μέν - φελλίου ] Leg. φελλέως.

ubi hodie editur Qashovny, de quo vido supra. Sunt verba Aristoph . Nub . v . 71. Vide ibi

Add. Glossar. Graec. Albert. p . 164.
Schol. ct Acharn. V. 272.

8 . Φεια ] Iliad. η, ν. 135. Thucyd. 11 , 25.

VII, 31. Strabo I, 8 . Hinc corrige Steph . Byz.
16. Φελόνιον] φαιλώνιον, φελώνης. Vid.supra.

apud querm scribitur Φεά. 17. εξοχώτατον] Rel. non liabet Κ .

9 . Φειδήνη] Sine dubio pro Φιδήνη. 18. Φέρνιον ] Eustath. 42 , 58. addito loco

10. apóvouc Sic etiam Suidas reliquis omis - Menandri ex Piscat. Conf, nut. ad Hesych . qui

sis. Inest in parsimonia πρόνοια. Ειymol. 791, 19. φέρμια.
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,

( Ρήμα.) Φηγός. η δρύς. ή πεύκη.
Φείδομαι, παρά το φεύγειν το δούναι. ” ή παρά Φήληκας.16 τα διαπατώντα τας όψεις σύκα, ως

το φεύδω, και μόνον φεύδομαι και τροπή του είη πεπειρα. απο του φηλώ , το απατώ. και

υ εις ι φείδομα . Φήληξ , απατεων, και Φηλήτης. '

Φένω. το φονεύω. Φαίνω δε, το λάμπω και δει-
Φηνέας, κύριον.
.

κνύω, δίφθογγον.
Φενακίζει». το απατάν. όπερ οι αρχαίοι Φηνί- Φηνος. όνομα ποταμού. το δε επίθετον ο. ” .:

ζειν " έλεγoν. πεποίηται το όνομα κατ' εναλλα
δηλων δε τον λαμπρον, από του φανές γέγονε.

γην γράμματος, παρά την πηνίκην. η δε εστι Φηστος Φήσινος. ονόματα κύρια.

περίθετος κόμη διαπατάσα τους πολλούς. ή . . . . (Θηλυκόν.) . :

παρα το Φηλούν πεποίητα [όπερ έστι το απα- Φηδήλα . . πόλις.

ταν). και φήληκας και δε φαμέν τα διαπατωντα Φηνόη. κύριον. .

• τάς όψεις συκα , ως είη πεπειρα.
Φήνη. ” ζώον πετόμενον,

Φειδαλφιτω. τι των αλεύρων Φείδομα . φήμη. λόγος, αγγελία.

Φέρβειν. τρέφειν. . * Φηρά πόλις. και Φηρή. και Φηρωνία. και Φη

Φέροντας, αντί του λαμβάνοντας. ούτως 'Αριστο- ρήτης, τοπικόν.

1 Φηρίς." η τροφή θεών.1
* ('Επίρρημα. ) (Ουδέτερον.)

Φευ, σχετλιαστικον επίβδημα. Φήγιον. τόπος.

Φειδωμένως, φειδωλώς σηνιφώς. Φήνειον. όρος.
(“Ρήμα.)

Το Φ μετά του Η."
Φημί, το λέγω. από του φώ, το λέγω.

Φηνα .32 δείξαι . Φηνας αντί του είπεϊν. [ή δεύ

• ('Αρσενικόν.) τερος αόριστός εστιν , ως έστιν στηνας, η πρώ

Φηγεύς. * κύριον. * τος , ως έφαν, φάναι και ιωνικως φηνα , ως το

Φήγινος, δρύϊνος, μιώνει , μιήνα.]

O

Φάνης. 4

Η τοπος .

jantum ; facilac reliqua réscein
otauit

, qui Cod.

19. Beidouces - Lowvoy ] Etymol. 791 , 10 . dem notac est. Vid. Hesych . b . v . et Cianciais.

20. φεύδω, και μόνον φεύδομα] K . φεύγω και Schol. Hesiod. Oper . 375. et Ηellad, Chresto

μόνον · φεύδομαι. Αut tollendae voces binac και math. V . φιλήτης. Conf. Eustath. 194 , 3ι.

móvov , aut ad finem rejiciendae ct urdo sic re 27. το δε επίθετον ο.] Adnotauit, qui Cod.

stituendus: ή π . τ . φ . κα τροπή – φείδομαι: κα Κ . descripsit, hic reliqua resecta esse. Sed pauca

μόνον φείδομα . ut sint verba auctoris cuiusdam. tantum ; facile enim supplebimus: όνομα φηγός

An : roj čvopece Gridwy. Vid . Etymol. "
δηλ. δ. τ . λ . από του φανός γέγονε, Arcad. Gramnι.

21. Φενακίζειν – φηνίζειν] Εtymol. 79ο, 17. Φηνος τόπος. φηνος δε ο λαμπρός. Vid. Hesych.

φηνακίζειν. Scribendum πηνικίζειν. Vide Hesych. . φανόν. .

h . v , et Nostrum supra anvuxn.
28. Φηδήλα] Α . φηδίλα. κ . φηδηλά.

22 . Φήληκας | Conftandit φενακίζειν et φηλη»

20. Φήνη] Odyss. γ, ν . 372. Schol. είδος

. .. ... .. . . . . Aristot. Η . Α . VII. 3 . το μέ.

κίζειν. Vide paulo infra φήληκας et φηλήσαι. γεθος αετου μείζων , το δε χρώμα σποδοειδής. Οdyss.

23. Φειδαλφιτω] Ηesych. φειδαλφιτήσαι. ct π, V. 217. Apollon. Lex. Horn. Eustatli. 1472, 45.

φειδαλφίτως adu. Suidas. Phrynichus in Bibl. 3ο. Φηρά ] Scribendum videtur : Φηραι. πό

Coisl. p. 469. φειδαλφιστεϊν, quod minus placct. .1s platei. λις. κα Φηρή. liad. 1, ν . 15ι. Φηρας αθέας. liad.

24. 'Αριστοφάνης ] Acharn. v. 65. Vid. Sui- ., ν . 543. Φηρη ευκτιμένη . Sic etiam emendati

dam . dus videtur Suidas, qui pro Φηρητης labet Φη.

25. Φηγεύς ] Α . φηγάς. Ιliad. ε , ν . 11 . 15. ρίτης. Post Φηρωνία suppl . χώρα.

26. Φήληκας] Α . φήλικας. Vide paulo ante 3ι. Φηρίς ] Ηesych. φηρος " ή των αρχαίων

ν. φενακίζειν. Conf. Schol. Αristoplh . Ρac. v . 9εων τροφή. Vide ibi not.

1165. et infra φηλήσαι . Εμstath. 1964, 5. Ρro 32 . Φήνα ] Iliad. 1 , ν .13, Κ . tantuno 13

φηλήτης in fine A . φιλίτης pro φιλήτης, guod eius- ' que ad είπεϊν.
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αντιπαρακείμενών.)

Φηλήσαι. και απατησα . και Φηλώ. πραγία, παρά το φθάνειν. ούτως Ωρος ο Μι:

Φης. * ' Αρίσταρχος περισπα, ίν ή εκ του έφης. λήσιος. ει δέ βάσκανος, παρά το τους φάεσι και

διο και χωρίς του και γράφεται . σημαίνει δε το νειν. εγω δε παρά το φόνος, πλεονασμό του 9;

λέγεις. * Φης συν τω ι. φημί. Φης έχει το Φθογγήεις. 12 παρά το φθογγη , το δε φθογγη

καθ' ιστορίαν ήγουν κατά παράδοσιν. τότε γαρ παρα το φθέγγω. τοο μικρόν διατί; τα έχον "

τη ιστορία χρώμεθα, ηνίκα τι κατά παράδοσιν τα το ε εγκείμενον , εν τοίς ήμασιν , έχουσιν

γράφεται . ώςπερ το , Σκείρων. 'Αρίσταρχος δε το και αντιπαρακείμενον. :

το Φης περιστα και το που γράφει: λέγει

γαρ , εαν είχε το ι, ενεστως ώφειλεν είναι. Φθίσεις. η φθορά, η νόσος τις.

Φησιν, ηνίκα προπερισπατα , έχει το ι. έστι δε, Φθία . 3 πόλις. οι πολίτα Φθιώτα και Φθιοι. .

εαν φω, εαν Φης, εαν Φη, και επ' εκτάσει της Φθινάς, νόσος.

σι συλλαβής, εαν Φησι , και φυλάττει το ι . Φθινοπωρίς. η κολυμβιας * ελαία .

πρόκειτα ηνίκα προπερισπάται. ηνίκα δε οξύ. Φθισίμβροτον. * διαφθείρουσαν τον άνδρα. Φθίω,

νεται , ουκ έχει το ι, οίον φησίν. Φθίσω, φθισίμβροτον.

Φησιν ελεύσεσθαι. 36 Φθόη.** η νυν φθίσεις λεγομένη. ή όνομου πάθους

Φήσειν. αντί του είπείν. και Φησαι . εξ αίματος αγωγής.

Φθούς. είδος πλακούντος. το πληθυντικός τας

Το Φ μετα του Θ.
φθούς.

1 Φθορά. έστι κίνησις εκ του όντος εις το μη

('Αρσενικόν.) είναι.1.

Φθευίς.37 κύριον, Φθορά.18 η διάζευξις της ψυχήςαπό του σώμα

Φθείρα. από του φθείρω γέγονε φθείρ, και από του. διαφθορά , όταν άλλη ουσία δι' ετέρας

φθοράς σωματικής γινόμενος. αφανίζεται , ώςπερ το σώμα απο των σκωλήκων.

Φθιος, κύριον . - καταφθορα, η παντελης απώλεια . είρητα μεν

Φθισήνωρ. 9 [ κύριον.] έστι δε και και τους άνδρας η φθορά κατα δύο τρόπους εν τη γραφή του.

αναιρών και διαφθείρων. σέστι σωματικής και ψυχικώς, ως όταν λέγη

Φθισικός.1° φθόϊς. κύρια, 19 και είδε κύριος ο θεός την γην, και ήν κατ.

Φθόνος. " πάθος λύπης επί τη του πέλας εύ- , εφθαρμένη τη αμαρτία. και πάλιν περί αν.

33. Φηλήσαι ] Supra φήληκας, φηλεϊν vel φη 41. Φθόνος] Ειymol. 793, 16. Ρro καίνειν

λαν exemplo carent. Recentioribus dicitur pro Α . καίειν.

ψηλούν. Εustath. 781, 10. Sed frequenter φηλουν. 42. Φθογγήεις] Deest a Cod. Κ . Α . φθογ

Aeschyl. Agam . 503. (501.) Lycophr. 285. Apol- góeus Ignorant Lexica.

1on. ΠΙ , 982. Schol. Menander apud Schol. 43. Φθία] A . φθία. .

Aristoph . Pac. 1165. et Suidam . 44. κολυμβιας] Leg. κολυμβάς . Vide Sui

34. Φης] Deest a Cod. Κ . Ρlura , sed sine dam. .

Aristarchi nomine, Etymol. 791, 49. sq. Conf. 45. Φθισίμβροτον] αιγίδα , Odyss. χ, ν. 297.

Schol. ad lliad . ę , v . 174. 46. Φθόη] Εtymol. 793 , 13. ex Harρο

35. Φης - Φης έχει το τ ] Scrib. φής.
cratione. Conf. Toup. Eniend. in Suid . III, 350

et Ruhnken. ad Timaeum .

36. Φησιν ελεύσεσθαι] Odyss. α, ν. 168. 47. Φθοΐs] Vid. Ειymol . 793, 5 . Ηesych.

Vulgo Onolv. Deest haec quoque glossa a Cod. K . Suid . Áristoph . Plut. y. 746 . ibique Hemsterhus.

37. Φθεis] K . φθένις , sic . et Thom . Mag. 896.

38. Φθείρα] A . φθείρ. Recepi casum quar - 48. Φθορά ] Conf. Libell. de Definit. Atha

tum ex lege, cuius rationem reddidi in Praefat. nas, Opp. II , 249. et Damasc, de Fid . Orthod .

39. Φθισήνωρ ] liad. β , ν. 833. πόλεμον . 1ΙΙ, 28. Sequentia sunt dicta contra Aplitbar - ,

Φθισήγορα. ι, ν . 6oo. al. todocetas.

40. Φθισικός] Non habet K . Pro φθάις Α . 49. και είδε κύριος] Genes. VI, 12. Alter

09óns. Sed totam glossam suspectanı habeo. locus Psalm . LII , 2. postrema ex Psalm . XIII, 2 .
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T 3η τοϊς ήλοις και
εν ζωής νεκρόν

κον, Φθίω. το
φθινώθω, το

φελίμι, η μέ

θρώπων, ότι διεφθάρησαν και εβδελύχθησαν έν + Φθινόπωρον. χρόνος, ενώ το ξηρον επικρα.

ανομίαις και εν τοϊς επιτηδεύμασιν αυτών. λοι - τει. ή '

πον ηνίκα ακούσης διδασκάλου λέγοντος, άφθαρ ( Ρήμα.)

τον το σώμα του Χριστού προ του σταυρού Φθάνει. πρoϊκνείται προλαμβάνει, παρά το

υπάρχειν, νόμισον, ότι κατα φθοραν της αμαρ- φθίν .52

τίας λέγει αυτο άφθαρτον ήτοι αμίαντον, κα) Φθάμενος. Φθάσας. από του φθώ, φθημι,

ου κατα λεπτότητα τινα και αλλοτριότητα και παθητικος ενεστως φθάμαι. . το δε φθω από

των ημετέρων σωμάτων. άφθαρτον γαρ κυρίως του φθίω , το φθείρω. ου γαρ καταλαμβάνον

εστί το απαθές [και άυλον ] και αψηλάφητον. τες φθείρουσι τον δρόμον , και έλαττουσι το

άφθαρτον εστι το υφ' ετέρας ουσίας βλαβηναι : καταλαμβάνειν.

μη δυνάμενον. άφθαρτον εστι το κατα πάντα Φθάσαντα, εγγίσαντα.

άρρευστον και ανενδεές και άτρωτον. το δε Φθαίησι.54 φθάσει.

πανάγιον σώμα του Χριστού και πέπoνθε και φθέγγεσθαι. " πλεονασμα του 9. έστι παρα

ετρώθη τοϊς ήλοις και τη λόγχη , και αίμα το φέγγος, ό εστι φως, παρά το εις φώςτα του

και ύδωρ εξήγαγε, και εκ ζωης νεκρον γέγονε. νου άγειν.

φθαρτον δέ έστι παν το του θανάτου δεκτικόν, Φθίω. το φθείρω.

και ζωης χωριστικόν. Φθορά δε φύσεως° εστίν, Φθίνει.56 και φθινώθω , το φθείρω.

ώς φησιν και τα θεία πολύς Διονύσιος, ασθένειά Φθίμενος. " πεφθαρκώς. από του φθίμι, η με

τε και έλλειψις των φυσικών εξεών τε και ενερ- τοχή φθίμενος.

γειών και δυνάμεων. τινές δε είπον, ότι δυνά. Φθώ, το καταλαμβάνω. "Ομηρος :58

μει μεν φθαρτον ήν το πανάγιον σώμα του φθη σε τέλος θανάτοιο -

Χριστού, τουτέστι δεκτικόν φθοράς · ενεργεία αντί του καταλάβοι σε.

δε διατηρήθη εν τω μνήματι υπό της θεότητος Φθαρή. μετενεχθή. και ο Απόστολος• μή

του λόγου άφθαρτον. φθορα , λύσις της συν- πως φθαρή τα νοήματα ημων από της απλό

εχείας του φυσικού είδους. ου ταυτον δε φθορά τητος της εις Χριστόν. . .

και φθαρτη ουσία. η μεν γαρ φθορά και διά

λυσιν σημαίνει των συντεθέντων και ηρμοσμέ

- Το Φ μετα του Ι.
νων η δε φθαρτη ουσία το υποκείμενον δηλοί

πράγμα, ώ και η φθορα ενδεχομένως επισυμ ('Αρσενικόν.)

βαίνει. * Φιαρός, ο λαμπρός. παρα το φάος. και φιαρή.

( Ουδέτερον.) ' Φιαρη τημος άνεσχεν έως.

Φθέγμα.31 Ωρος ο Μιλήσιος δι' ενός γ · ο δε Φιλομειδής, ο φιλόγελως. "

Ηρωδιανός δια δύο. και ίσως παρά το φθέγ- Φιλαπεχθήμων. ο έχων προς τους φίλους μι

γομαι. σητως.

Φθιτόν, το φθαρτόν. φθινόπωρον. Φίλερις, μάχιμος. Φιλόνεικος. αναιδής.

Φιλέται

5ο. φθορα δε φύσεως] Α . φύσις. Dionysii

verba leguntur de Diuin . Nomin . IV . S. 25 .

51. Φθέγμα] Εtymol. 792 , 34.

52. φθίνω] Εtymol. 792, 26. φθείνω. φθά.

νει liad. υ , ν . 502.

53. Φθάμενος] Iliad. ε , ν . 119. al. Ειy -

2nol. 792 , 20.

54. Φθαίησι ] φθαίησι Suidas, itemque

φθαίη σε. Ρro φθάσει Κ . φθάσοι.

55. Φθέγγεσθαι] Εtymol. 792, 36.

56. Φθίνει ] Sic D , K . φθίνι Α . sine du

bio pro φθίμι.

57. Φθίμενος] Iliad. 9 , ν. 359. D . πεφθα.

xús, perperam .

58. "Ομηρος] liad. λ , ν . 451.

59. ο Απόστολος] 2 . Corr. ΧΙ , 3 .

6ο. φιαρη 1 Sunι Callimachi. Vid. Εty

mol . 293 , 25. Verani illius V, Vim Τhcocrilo

viodicauit Casaub. XI , 21. Neque spernenda

conjectura Reiskii ad h . 1 . την φιαρήν Testitucn

tis Callim. Epigr . ΧLΙV , 6. pro την εαρήν. Ρraei

re videtur Plutarchus , qui postremum illius

Epigr. distichon sine auctore habet de cohib .

Ira et legit φιλήν.
61. Φι.
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Φιλέταιρος . και τους φίλους αγαπων. Φιλαδέλφεια , πόλις. φιλαδελφία δε , ι.

Φιλέψιος. " κύριον, ή και ο φιλοπαίγμων. έψια 2 Φιλοτησία:72 δεξίωσις, φιλία. ή ηνίκα τις εν

γαρ τα απο λόγων παίγνια.
αρίστα από της δοθείσης αυτω φιάλης πιών, το

Φίλοιφος. και ο πόρνος. λοιπον παράσχοι φίλα , και την φιάλην χαρι

Φιλοπότης, ο φιλων πότους και συμπόσια. Φι- σάμενος.

λοπώτης δε, ο Φιλών πολλα πίνειν, μέγα. Φιλοτιμία. δωρεά. λέγεται και η μεγαλοψυχία.

Φίλαυτος, ο κενόδοξος : ο εαυτον δήθεν φιλων ή η κενοδοξία. από του φιλεϊν την τιμήν.

και πάντα πράττων εαυτου χάριν. και φιλαυ- Φιλοπονία . η σπουδαία εργασία.

τία , η του σώματος άλογος φιλία. το φίλαυ- Φιλοφροσύνη. δεξίωσις.

τος και φιλαυτία παρ' ουδενί των ελλoγίμων. Φιλομήλα. '' όνομα ιχθύος.

ουκ οίδας, τί λέγεις, άνθρωπε. 5 τίς γαρ ελλο- Φίλυρα. τόπος. και φυτον έχον φλοιόν βίβλω

γιμώτερος του μεγαλου Βασιλείου ή του αγίου παπύρου * όμοιον.

Μαξίμου ; Φιλόστοργοι. * φιλίαν τηρούντες.

Φιμός.66 ο χαλινός, παρά το σφίγγω, σφιγγος, Φιάλη.18 παρά το πίνω, [ κατα μετάθεσιν του π

σφιγμός και Φιμός. εις Φ , πιάλη τις ούσα.]

Φινεές. 7 κύριον. ( Ουδέτερον.)

Φίσκος, δημόσιον ταμιείον. Φιδίτειον. τόπος.

Φιτρός. 8 ο κορμός. παρα το φυτόν φυτερος και [ Φιδίτια δε, εορτή , ίωτα.]

φιτρος τροπή του και εις τ. [ Φιλομήλιον. " τόπος.]

Φιλήδονοι, οι αντικαταλλασσόμενοι του θείου πο- Φιλητόν. αγαπητόν, αγαθόν · ηδύ χρήσιμον.

θου το αισχρόν. ο Απόστολος • 69 Φιλήδονοι Φίκιον. όρος.

μάλλον η Φιλόθεοι. Η Φιμινάλια.78 βρακία. περίσκελλα.

Φίλος. " παρα το πίνω πίνος και φίλος. Φίτυμα. γέννημα. και φίτυσις.79

( Θηλυκόν.) Φίλτρον.8° από του φίλω, βαρυτόνως, φίλτρον.

Φιάλη. το ποτήριον. ή άπο του φιλώ, φίλητρoν , και εν συγκοπη

Φιαλις.24 τόπος. * φίλτρον.

sych .
P?201605. vid.

Scholine di] Ho

6 . Φιλέψιος] Ηesych. addit φιλοπάλαιστρος.

Sed Suidae est nomen proprium viri, qui fuit

φιλοπαίγμων. Αristoph. Ρlut. V. 177.

62. έψια] A . D . έψια. Vid. not. ad Ηe-

sycl . V. έψεια el εψία .

63. /200 os ] Sic Hesychius. Theocrit. Ø .

hins IV , 62. ubi vid . Schol.

64. Φιλοπότης – φιλοπώτης δεη Ηoc discri
.

men cx Herodiano obseruat Etymol. 794 , 34 .

Vide Sallier. et Pierson . ad Herodian . (Moerid .

p. 457. 458.] et ad Ρhrynich. p. 201 .

65. άνθρωπε] Nescio quem carpat, et jure

quidem . Grauiora cnim , quam Basilii, testimo

nia sunt Aristotelis, Luciani et aliorum .

66. Φιμός] Εtymol. 795, 20.

6η. Φινεές] Numer. ΧΧV.

68. Φιτρός] Εtymolog. 795, 25. Iliad. μ ,

ν . 29. al.

69. ο Απόστολος 2. Τim. ΙΙΙ , 4.

70. Φίλος] Εtymol. 794, 12. Veriora tra-

dit Eustath . 1583, 56 . et Noster infra piher.

Τυπη. . .

21. Φιαλις] Αη Φιαλία ?

2 . Φιλοτησία] Εtymol . 294 , 45 . Conf.

Scho). Aristoph . Lysistr . v , 203. Hcsych . et

Suidarm .

3 . Φιλομήλα) Α . φιλομίλα. D . Φιλομήλα.

Scd de pisce huius nominis nihil mihi constat.

74 . βίβλω παπύρου ] Sic igitur legendum et

iam apud Suidam pro βίβλω παπύρω, uti etiam

erat in Codd. A . D . Ibi non satis apte Ku

sterus legit βίβλω ή παπύρω. Εodem modo cor

rige Etymol, 795 , 4 .

5 . Φιλόστοργοι] ad Rom. XII , /10.

6. Φιάλη] Εtymol. 193 , 21.

77. Φιλομήλιον] Suidas φιλομέλλον, perpe

8 . Φιμινάλια] Vide Cangium v. φημεινά.

λια. Φίκιον όρος memorat Hesiodus.

9 . Φίτυμα – φίτυσις ] Posterius ignorant

Lexica. Oitence et Oitus Aeschyl. Agam . v . 1290.

Lycophr. 453. 461. Conf. Hesych . et infra

φιτύω.

8o. Φίλτρον] Εtymol. 795 , 16. .

Хуууу :

ram .
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Φίλτερον.81 από του φίλος , Φιλώτερος, εξ ου

και το θηλυκόν Φιλωτέρα , το ουδέτερον φιλώ

τερον, και κατα συγκοπην φίλτερον. παν δε συγ

κριτικόν εις ρος ληγον υπέρ δύο συλλαβάς έστι.

το μέντοι φίλτερον , καίτοι υπέρ δύο συλλαβας

όν, διαφωνεί ως προς τα συγκριτικά.

Φιλόσοφον 83 και φιλοσοφία. ηθών κατόρθω-

σις μετα δόξης της περί των όντων ευσεβούς.

Φίλον , 83 φίλος και φιλία . φίλον εστι το προς

φιλές » φίλος δε ο βουλευόμενος και πράττων

τα αγαθά τω φίλω, ή τα φαινόμενα εκείνου

ένεκα , ή και συναλγων και συγχαίρων των φίλω,

ή και φιλων και αντιφιλούμενος. φίλος δε είρηται

από του γινομένου κατά το φιλείν ήχου. 34 την

φιλίαν οι παλαιοί είς τρία τινα διείλοντο είδη.

και το μεν αυτης δια το ηδύ · το δε δια το χρή

σιμον · το δε δι' αυτό το καλόν είπον συνίστα.

σθα . και τα μεν δύο της φιλίας είδη , της τε

δια το ηδυ και το χρήσιμον, μη πάνυ συμπαρα

μένειν. και είκότως των γαρ φιλητων εκλελοι

πότων, τοιαύτα γαρ πάντα της ροής έκγονα,

ανάγκη τούτοις και την φιλίαν συνδιαλύεσθαι.

την δέ γε δια το καλον φιλίαν , επειδή μόνιμον

τα φιλητώ συμπαρεκτείνεσθαι πάντως ακόλου-
θον.

Φ .8 το στοιχείων. φαιον γαρ το μέλαν' μέλαν

δέ εστι το σκοτεινόν. ούτω και τούτο κατά την
εκφώνησιν κακόφωνόν έστι. . .

( Ρήμα.)

Φιλοφρονηθήναι. δεξιωθήναι .

Φιλοκρινεϊ.89 δικάζει, και εξετάζει περιέργως.

Φιλοτιμείται. επιδαψιλεύεται μεγαλοφρονεί

σπουδάζει αγαπά.

Φιλοσοφεϊν, σπουδάζειν. ή πονείν. ή ησυχάζειν."

Φιλεϊ. αγαπα. και αντί του τέρπεται.

φιλεί γάρ πως. *8

Φίλαι, αντί του φιλοφρόνησον και φίλησον. "Ομη

ρος "

- 89 νύν αυτέ με φίλα , Αθήνη.

Φιτυω. το γέννων και το φυτευω. απο του φυ

τεύω κατα αποβολην του ε του εν τη παραλη

γούση, και τροπή του και εις και του εν τη αρ

Χουση: ,

Φιλότιμούμεθα. ή σπουδάζομεν, ή καυχώμεθα.

ούτως ο Απόστολος : διο και φιλοτιμούμεθα,

είτε ενδημούντες είτε εκδημούντες.

9ο

Το Φ μετα του Λ.

('Αρσενικόν.)

Φλαμίνιος. όνομα κύριον.

Φλεγίας. * όνομα αετού. . .

Φλεγύας. εθνικόν. και Φλέγγυες. »

2ο Α

8ι. Φίλετρον] Deest a Cod. K. Conf. Ειy-

mol. 795 , 6.

82. Φιλόσοφον] Α . φιλόσοφος.

83. Φίλονή Conf. Suidam.

84 . nou ] Vide supra Vinos et Eustath .

85. Φ7 ) Etymol. 786 , 20..

86. Φιλοκρινεϊ) Hesych. φιλοκρινείς• διαι.

φεϊν. Quod Viri Docti Inulant in φυλοκρινείν.

Suidas: φυλοκρινεϊ: διακρίνει, καταδοκιμάζει περιέρ-

γως. Ιbi Kusterus : male , pro φιλοκρινεϊ. Εty-

mol . 802 , 32. φυλοκρινεί : διακρίνει καταδικάζει

παρέργως. H . Steph. IV. 246. B . huic restituit

καταδοκιμάζει. Sed παρέργως legit etiam apud

Suidam. Αt sine dubio legendum περιέργως.

Lucian . II. Ablic , 162. Schol. Meo quidem ju

dicio rocie Suidam emendauit Kusterus ; cxpli-

catio enim ad φιλοκρινεϊν referenda, non ad φυ

λοκρινείν : sed φιλοκρινείν non sollicitandum apud

Hesychium , qui longe alia ratione infra expli

cat φυλοκρινείν , et verissime. Thucyd. VI, 18.

είγε ησυχάζομεν πάντες, ή φιλοκρινολεν οίς χρεων βοη-

θεϊν. Schol. εξετάζοιεν. Νonnulli Codd. φυλοκρι.

νοθεν. Εt saepius obliteratum videtur illud ver

bum clegantissimum . Vid . Lucian . II. Phalar .

205.

87. ησυχάζειν] Ηaec monacliorum philo
sophia .

88. φιλεϊ γαρ πως] Εx Aristoph. Νub. V.

8ιο. Vide Suidam.

89. νύν αυτέ με φίλα ] αύτε μάλιστα με φί.

λαι Iliad. κ , ν . 28ο.

90. Φιτύω] Εtymol. 795, 27. Conf. Schol.

Aeschyl. Prom. v . 233. Sophocl. Trach. ν . 3ιι.

τίς η τεκούσα ; τίς δ ' ο φιτύσας πατήρ ; Vide ou

pra φίτυμα.

91 . ο Απόστολος] 2. Cor. V , 9.

92. Φλεγίας] Imo φλεγύας. Εustath. 933,

26 . Hesiod. Scut. v . 134. Conf. Hesych .

93. Φλεγύας ] Α . φλεγύιας. An Φλεγία

superscr. s ? Scribitur enim Φλεγύας, Φλεγύου, et

Φλέγης, Φλέγυος. Vid. Eustath. 333, 25. 337, 15.

933, 8. sq. Iliad . ν, ν . 302. Φλεγύας μεγαλήτο

ρας. Hymn.in Αpoll. ν. 278. Φλεγύων υβριστάων.

Conf. Hesych.
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Φλήναφος. φλύαρος μωρολόγος, παρά το φλύω,
το αναλέω. 94 "

Γ - 35 ανα δ' έφλυε καλα ρέεθρα . .

φλέω ούν και φλύω, ως δέω, δύω, εξ ου και

ρύσις και δύαξ. παρα δε το φλέω γίνεται φλε
ε παρα δε το φλέω γίνεται φλε-

νος όνομα, ως τέρπνω, τερπνος, και μεταθέσει

του ε εις η φληνος , τούτο δε προςλαβών το φω

δημα, και σημαίνει το λέγω, αφ' ού το φημι,

αποδείκνυσι ρημα, το φληναφώ, όνομα δε, το

φληναφος.]

Φλoγμός, καύμα.

Φλοίσβος, η ταραχή. και ο ήχος της θαλάσ
σης. και φλοισμος ομοίως. 28

Φλοιός, το φλούδιον. "

Φλόγος.98 φυτόν. και φλωμος, βοτάνη, η και

αντί του ελλυχνίου χρώνται. η αύτη δε και

θρυαλλίς. Αιλιανός : εμβαλων δε εις την λι.

μνην φλώμου φύλλα ή κάρυα , απώλεσε τους

γυρίνους και των μελισσων δεσπότης καστα. 2

Φλώρος , ο Φλωράτιος και Φλωρέντιος, ονό-

ματα κύρια.

Φλoγμός, η Φλεγμονή παρά τω Γαληνω. Φησί

δε και ο Ψελλός: φλoγμός εστιν η φλεγμονή,

χελύσειν δε το δήσειν. '

' ( Θηλυκόν.)

Φλέβες. από του τον χυμωδέστερον χυμον πε.

ριέχειν , τουτέστι του αίματος. φλέβες oύν πα

ρα το δι' αυτων βαίνειν το φλογώδες.

Φλεδονεία. πόλις. φλεδονεία και η φλυαρία,

από του φλεδονεύω. φλεδονεία και φλεδονεύε

τα απο του φλύω. και φλεδων, η φλυαρία,

από του φλέω , δ και φλύω λέγεται."

Φλιούς. πόλις.

Φλια, παρά το θλίβω, θλίψω, θλια και Φλιά.

ως θηρσί, [ Φηρσί. ] φλια δε εστι το πλάγιον της .

θύρας. ή παραστας, όπου τις ίσταται και

επερείδετα .

Φλόγειας γλώσσας. Φλόγιον δε, πυρ, .
Φλυκτίδες, το απο πυρος φύσημα. και καλούμε

ν ος άνθραξ. ή η όγκωσις.

Φλύκταιναι. Φυσαλίδες. ή τα εκ του υετού και γε.

νόμενα οιδήματα.

Φλωρεντεία , πόλις. Φλωρεντία δε, κύριον, ίωτα.

Φλεγμονή. όγκος πυρώδης , συρρυέντων επί το

ασθενές μέρος των ενώνασθενές μέρος των υγρών και τη παρά φύσιν

θερμασία φλεγόντων του πεπονθός.

( Ουδέτερον.)

Φλαυρον.' κουφον, ή το μικρον κακόν. [ φαύλον

δε , το μέγα κακόν.]

Үyyyy 2

94. αναζέω] Rel , des. a Cod. Κ . Εtyma!. φλεδωνεία , male, ut noster infra φλεδωνω. Ει

196 , 6. stath. 1431 , 49.

95. ανα δ ' έφλυε) Iliad. φ , τ. 361 . 4. Φλιά] Etymol. 796 , 19 Conf. Hesych.

96. φλοισμός ομοίως] Εx inepta etymolo- 5 . παραστας) Minus recte Suidas και παρα

gia . Vid. Εtymolog. 796 , 35. Meliora de v. στάτης. leg. η παραστάς. Odyss. e , v. 22 . ος

φλοίσβος praccedunt. Vid. Hemsterlius. ad Len- πολλήσι φλιήσει παραστας φλίψεται ώμους. Αd hunc

nep. Ειymol . p. 1ο6ο. locum respexcrit Hesychius y pain , neque ta

* 97. Φλοιός – φλούδιον] Vide Cangium v. men errauerit. Imo regiius θύρης παραστάς di
φλούδα. xit , quain πρόθυρον,

98. Φλόνος ] φλόμος Suidas : idem φλωμος, 6. Φλόγεια γλώσσα ] φλόγειος add. Lexicis.

* cum loco Aeliani. φλόγος Ειymol. 796, 25. φλό- Nisi fallor , φλογείας γλώσσας dixit quidam illas

vos tamen corruptum videtur. Vid . Polluc. VI, Actor. N , 3 . Conf. statim post prógrey rõ . .

103. Χ , 15. Dioscor. 1V, 104. η . Φλυκτίδες] Conf. Suidam.

99. και των – ραστα ] Ηaec verba des, apud 8 . εκ του θετού) Fallor an legenduum α

Suidam . Vos põota om K . peatos, Aristophi. Eccles. v . 1049.

100. Φλώρος] Ηoc nomen om. Κ . - "Έμπουσά τις

1 . χελύσεις - δήσειν] Pselli priora citan- " εξ αίματος φλύκταιναν ήμφιεσμένη .

tur ad Hesych . v: Qoyuós. Pro MOELY A . del . Conf. Schol., Ran . 238 . Suidam et Hemsterhus. .

σεέν . Leg. χελύσσειν – βήσσειν. Vide Hesycli. V . ad Lucian. I. Dial Mort. 416.

χελούειν. Infra tamen eodem modo versus Pselli 9. Φλαυρον] Εadem habet Schol. Lucian.

repetitur v. χελύσειν. III. Philopatr. 603. Conf. Thom . Mag. et Sui

2 . Φλέβες] Εtymol. 795, 45. dam . Ruhuken , ad Timaeum p . 271. ot Ety

3. φλεδονεία] Suidas. Sed Etymol. 796, 3 . « κολ. 89, 48.
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Φλέγμα, παρά το φλέγω, Φλέξω, Φλέγμα κα πλημμελήμασι τιμωρίας προφυλακτική επί παρ

" . τα αντίφρασιν · ° ψυχρότατον γάρ έστι. ( το όντι κακό μεταμέλεια. ° ιστέον , ότι διαιρείται

φλέγμα αναλογεί τω ύδατι, ψυχρoν ον και ο φόβος εις έξ· εις όκνον εις αιδώ· εις αισχι .

υγρόν. Η νην εις κατάπληξιν εις έκπληξιν, και εις,άγα

Φλέσιον, τόπος. νίαν. όκνος μεν ούν εστι φόβος μελλούσης ένες

Φλόγιον πυρ. το φλέγον. φλόγειoν δε άρμα, και γείας: ' αίδως δε φόβος επί προσδοκία ψόγου:

φλόγεια γλώσσα , " δίφθογγον. κάλλιστον δε τούτο το πάθος· αισχύνη δε φέ.

Φλέγμα. η πύρωσις. 2 του Ψελλου τινές δε και βος επί αισχρώ πεπραγμένω' ουδε τούτο ανέλ.

την πύρωσιν ονομάζουσι φλέγμα. πιστον είς σωτηρίαν· ° κατάπληξις δε φόβις

Φλάν. καταθλάττειν. εξ ασυνήθους φαντασίας αγωνία δε φόβος δια

Φλεβάζοντες. βρύοντες. από του φλέω. ή από πτώσεως ήγουν αποτυχίας: Φοβούμενοι γαραπο

των φλεβων . τυχεϊν της πράξεως αγωνιούμεν.

Φλέγει. καίει και φλέει.14 Φοίβος " ο Απόλλων. ή μάντις. ή καθαρός. πα
Φλεδονώ. φλυαρώ. και φλεδονεύετα . " ρα το φάος και το βιός · ό έστιν ο λαμπρόν τό

Φλοιδούμενος. ° καιόμενος , βρασσόμενος.. . ξον έχων. ή παρα το φάος και τον βίον. ή πα

Φλύειν. " καίειν, αναζεϊν . όθεν η εκ θερμότητος ρα το φοιβάζειν , ήγουν μαντεύεσθα. [οι δε

ανάζεσις λέγεται φλυκτος , ως από του φλύω. παρά το φοίβας, και σημαίνει τις κόμας. και

Φοιβήίος , και Φοιβίδας, και Φοιβιάδης.]

Το Φ μετά του Ν. Φριδέρατος. " αξίωμα.

. ('Αρσενικόν.) : Φοιβόληπτος, ο μαινόμενος.

Φνί, κύριον. φνει18 δε, μίμημα φωνής,δίφθογγον. Φοινικελίτης.13 ο απατεών.

Φοίνικες, πρότερον Φοίνικες ώκουν εν τη ερυθρά
Το Φ μετα του Ο.

θαλάσση, κάντεύθεν αυτοίς το Φοινίκων όνο

' ('Αρσενικόν.) μα Φοινική 4 γαρ την χροιαν από των παρα

Φόβος, προσδοκία κακού, ή συστολη δειλίας απρος κειμένων αυτή πετρών πορφυρών ουσων. διο και

δοκήτου. Φόβος θείος έστι της μελλούσης επί ερυθρα λέγεται . εντεύθεν μεταστάντες και Συ

και τον

ζ
.

10. φλέγμα – αντίφρασιν] Sic nugatur et μενος· φλογιζόμενος. γίνεται δε από του φλογί οί

iam Etymol. 795 , 48. Vid . statim post. δούμενος , φλογοιδούμενος και φλοιδούμενος.

11 . φλόγεια γλώσσα | Omittit K . Vide 17. Φλύειν ] Conf. Suid. ι. ν

paulo ante. όχεα φλόγεα Iliad. • , V . 45. 9 , V. V . φλύζειν. Ρro φλυκτος leg. videtur φλυκτίς.

389. Sed quale discrimen noster faciat , non 18 . Qvei ] Vid . Etymol. 796 , 45. et Lu

plane assequor. φλόγιος, φλόγιον, si recte memi - cian. II . Lexiph. 344. Facit lhuc Suidae : φλίει"

ni, non dicitur ; φλόγεος autem, pro quo noster μιμητικώς φωνεί.

φλόγειος , etiam de igne dici satis constat. Sed 19. Ιστέον , ότι] Εx Ioh. Damasc . Fid. Or

amplius cogitandum . Conf. Suid . v. Qoycotay. thod. II, 15. Nemes. de Nat. hum . 20. Conf.

. 12. Φλέγμα. η πύρωσις ] 1liad . φ , ν . 337. Suidam.

Haec propria significatio . Conf. Foes. in Oecon. 20. κατάπληξις] Ηic supple: κατάπληξις δε,

Hippocr. ct paulo supra. φόβος εκ μεγάλης φαντασίας" έκπληξις δε, φ . ε. ασ. φ.

13. Φλεβάζοντες] Εtymol. 795 , 43. Suidas. 21. Φοίβος ] Vid. Εtymol. 796 , 53. Pro

14. φλέει] A . φλαίει.. Utrumque quid sibi φοιβίδας και φοιβιάδες leg. φοιβάδες και φοιβαΐδες.

velit h . 1. non video. Quamquam videri potest Vide infra v. φοίβη.

φλέω, φλέγω, φλύω, φλοίω, φλοίδω , φλοιδόω. Vide . 22. Φοιδέρατος] Cod. 17ο8. apud Cangiam,

statim post φλοιδούμενος et φλύειν. * quem vide.

15. Φλεδονώ - φλεδονεύετα ] Α. per ω. Vido * 23. Φοινικελίτης] Sic etiam Suidas. Sed Ele

Supra φλεδονεία . . . " sych. φοινικελίκτης et φοινικέλικτος. Conf. Toup.

16. Φλοιδούμενος] Suidas codern modo cx- Εmend. in Suid. V , 189.

plicat. Hesych. ταραττόμενος. Ιdem: φλοιδιαν· 24. φοινική] Ειymol. 797, . φοινικοί -

σεπρησθαι. Tzetzes ad Lycophr. ν. 35. φλοιδού- αύτοϊς. Sic etiam A . sed recepi lectionen Codd.
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ρίας τα κατα θάλασσαν κατασχόντες ομοίως Φορμός.33 ο καλαθίσκος. ή ψίαθος. και Φορμί

εκαλούντο Φοίνικες , ουκέτι δε επωνύμως. παρα σκος. ή Φορμίσκος το σχοινίον. οίμα, δε , το εκ

γούν το φοινικόν, το ερυθρον ή πυρρον, γίνεται παπύρων λέγουσιν ή βρύλλων ή Φοινίκων.

παρωνύμως Φοίνιξ. " Φόρκυς. ” δαίμων θαλάσσιος. παρα το φέρεσθαι
Φοινός.15 ερυθρός» πυρρός: Φόνιος. 16 ή μέλας. ωκέας, ως και Νηρέα παρά το ραδίως δεϊν.

παρα το φόνος Φονος οξυτόνως, και πλεονασμα Φοινήεις. * φονευτικός. και φοίτος, η μανία , και

του ι Φοινός. Φοιτόληπτος , και ο μαινόμενος.

Φοιτηταί. μαθητή. Φοινικιστής. 18 και βαφεύς.

Φολιδωτός, λεπιδωτός. Φολιδωτος χιτών.27 Φοίνιξ. το δενδρον.

Φολκός. 8 ο στραβός. παρα το τα φάη παρέλ. Φόνον. την μέχρι αναιρέσεως κίνησιν λέγει ο
κεσθαι. * Απόστολος μεστους φθόνου , φόνου.

Φοντήίος, κύριον..
( Θηλυκόν.)

Φόνος. ” απο της φυσήσεως και του ήχου του γε- Φόβη.38 η θριξ της κεφαλής. παρα το φοβερούς

νομένου εν τη χύσει του αίματος. ή παρά το είναι τους κομώντας· οι γαρ παλαιοί των αν

Φένω, το Φονεύω.
θρώπων ούτω φοβεραν ενόμιζαν την κόμην, ώστε

Φοξίδας, κύριον.
και φόβην αυτην προσηγόρευσαν.

Φοξός.3° ο οξυκέφαλος. ή ο διεστραμμένος τα .

T8 Φοβέστρα. η άθλησις.39
φάη, ή το φάει. ή παρά το [τα ] εν τω φάει

και τα πυρί εστραμμένα αγγεία εν τω οπτα . Φοίβα . " αι καθαρα και λαμπρα τρίχες. [πα

• σθαι είρητα . άπο των κεραμεικών αγγείων ρα το φάος και τον φόβον. και Φοιβάδες αι κό

των εν τη καμίνω από του φωτός οξυμμένων, μαι. έχει το ι · απο γαρ της φοιβαΐδος εστί.]

καθά Φησι και Σιμωνίδης: Φοινίκη. * η Συρία απο Φοίνικος τινος το όνομα

αύτη δε Φοξόχειλος Αργείη κύλιξ. λαβούσα.

Φορολόγος, απαιτητής. Φοίνισσα, η απο Φοινίκης.

Φόρτος, γόμος. 1 Φοιτεία. η μάθησις.** +

D . K . Dicuntur enim illa de mari rubro. Conf. 61. Schol. Sophocl. Ajac . v . 59. Trach . v . 980 .

.Steph. Byz. ν. Ερυθρά. Sed portónatos addenduin Lexicis.

25. Φοινός] Iliad. π , ν . 159. παρήϊον αίματι 36. Φοινικιστής Κ . φοινικιτής.
φοινόν.

37. ο Απόστολος] ad Rom. I, 29.

26. φόνιος) Conf. Hesych. ν. φοίνιον. 38. Φόβη] Εtymol. 797, 56.

27.. φολιδωτός χιτών ] E Xenoph. Cyrop. 39. Φοβέστρα. η άθλησις] Sic etiam Suidas.

4 , 2 . Conf. infra φολίδες. Intactum reliquit Kusterus cum reliquis. . ' Sed ,

28. Φολκός] liad. β , ν . 217. Etymolog. nisi omnia me fallunt, legendum: φοβεστράτη vel

798 , 2 . " . φοβέστρατος, η Αθήνη. Αristoph. Equit. V. 1.174.

29. Φόνος] Εtymol. 798, 7 . φοβεσιστράτη Minera dicitur. Sed Schol. legit

3ο. Φοξός] Ειymol. 798, 17. Iliad. β, ν . φοβεστράτη, η φοβούσα τον στρατόν. Utrumque

219. Vide ibi Εustath. 207, 6. igitar Saidas notauit. Lege : φοβεσιστράτη
31. αύτη δε φοξόχειλος] φοξίχειλος Etymol. φ . τ. στρατόν. φοβεστράτη, Αθηνά. Εtymol. 797,

Apollon . Lex. Hom . Schol. Venet. ad Iliad . B , 54. φοβέστρατος ' Αθηνά : ο φυγήν τοϊς πολεμίοις έμ

v . 219. et Athenaeus XI, 480. d . ποιούσα. Ut Aegida φοβέστρατον έντος dixit Ηe

32. Φορμός] Conf. Etymol. 798, 51, Schol. siodus.

Aristoph. Ρlut. v . 542. ibique Spanhem. et Ηem- 40. Φοίβας ] Εtymol. 797, 1 , 10. Supra

sterhus. Schol. Thucyd. II, 75. IV , 48. Hesych . Poîßos. Conf. H . Steph. Tom . IV , 178. B .

et Suidam. 41. Φοινίκη ] Steph. Byz. Vid. et supra
33. Φόρκυς] Conf. Etymol. 798 , 38. Φοίνικες.

34. Φοινήεις] Iliad. μ , ν. 202. 220. 42. Φοιτεία. η μάθησις ] Utroque carent
* . 35. φούτος - φοιτόληπτος] Schol. Apollon. Lexica. Suidas: φοιτία , η πορεία. Κusterus: re

IV , 55. Hesych . Suid . Eustath . 585 , 13, 732, ctius Coutela per ro.
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Φοιτία, η πορεία, από του Φοιτώ , το παραγί- Φόβητρον. φόβημα.

νομα . Φυτεία δε, η Φύτευσις , ψιλον και δί. Φοινικούν. πυρρον ή μέλαν.

φθογγον .
Φοινικήία ” γράμματα. απο Φοίνικος του Αγή

Φολίδες. 3 α λεπίδες του όφεως. παρα το λέ
νορος του ευρόντος αυτά.

πω, λεπίς , υπερθέσει πολις , και τροπή του π
Φορητόν, υπομονητικόν. Φορυτος δε, το πλήθος,

εις Φ φολίς. καταχρηστικως δε και τα μικρα *
ψιλόν.

πτερα .

Φόνα . * φόνοι καλούνται οι τόποι, ένθα τινές Φορειον, το tβάσταγμα το ούτω λεγόμενον. φώ

αναιρούνται.
ριον δε , κλέμμα , μέγα και .

Φονεία . η φόνευσις. Φονηα δε , τον Φονέα , η. Φοσσατον. * * ο στρατός. «

Φορά. κίνησης από τόπου είς τόπον. ή η ορμή. * ( Ρημα. )

ή περιφορα δε, η εν αυτω τόπω ορμή. Φοιτω. ορμώ, παραγίνομαι . [ ως παρά το πόρος

Φορβάδων. 10 νομάδων. πορώ και πορεύομαι παραγωγον, ούτω και παρά

Φορβεια. +7 ο χαλινός. ή καπίστριον. το οδος γίνεται οδω, ” και τροπή του και εις τ

Φορίνη. 18 το ανθρώπινον δέρμα. παρα 'Αντι. οτω, και πλεονασμό του φ και φοιτώ.)

φωντι. Φοινίξαι . αιμάξαι. πυρωσα . + βάψαι. απο του

Φόρμιγξ. η κιθάρα. παρα το προηγείσθαι της φοίνικος, ότι πυρρός έστιν, ή από του φόνου.

οίμης, ό έστι της ώδης , Φόρμη και Φόρμιγξ. Φοδέρα .35 ορύξα.

Φορτίς. ή Φορταγωγος ναύς. και ο θεόλογος:
+ Φολύνει.58 πιμπλά.

πλήρης παιδεύσεως ή φορτίς. τούτο λέγει» πλή

ρης των καλών αγωγίμων και του αγίου Βασιλείου Τ
Φολύσσω.
ο

έξαλείφω. 1

Φονώντες.58 φοινικώς πνέοντες και φρονούντες. Φω

. νουντες δε , αντί του βοωντες , μέγα .

Φοβερά. όσα έφ' ετέρων γινόμενα ή μέλλοντα Φορύνετο. τα αίματι έφυρετο, ομολύνετο. [κα

ελεεινά εστι. Φορύνω.]

,

ψυχή»
( ουδέτερον.)

43. Φολίδες] Εtymol. 798, 3. De postre- tamen meliora. Ab oίω, οίμος, οΐμη, ούτος, οιταω,

obseruat. vid. Apollon. 1 , 220. 221. φοιτάω.

44. Φόνα ] Ηesych. φονα . recte. 1liad. και, 54. πυρώσα ] Leg. πυρρώσαι. Ρro βάψαι D .

V . 521. ο, V . 633. Conf. Eustatli. 822 , 6. . κ . βλάψαι. Sed nihil uuuundum duxi . Conf.

45. ή η ορμή ] Ηaec des. a Cod. κ . Suid . el Etymol. 797, 34 .

46. Φορβάδων] Schol. Apollon. 11 , ν . 89. 55. Φοδέραι] Foderc. Cod. 17ο8. apud Can

Schol. Sophocl. Philoct. v . 799 . Conf. Hesych . gium . Ejusuen notae est infra pocoj.

et Arnaud. Lect. Gr. p . 131. 56. Φολύνει) Hesychio non soluυ καταπίμ .

47. Φορβεια ] Vid. Schol. Αristoph. Vesp. πλησι, sed ellari , μολύνει. Vide not. sequ.

58ο. Ηesych. h. v . et φορβεά. Εtymol. 798, 31. 57. Φολύσσω] O nes ignorant. Einuero

48. Φορίνη ] Vide Ηarpocrationem et Sui - vix dubito, quin hoc oil pro φορύσσω, ut φολύ

dam . Etymolog. 798 , 34. Eustath . 1915 , 13. vel, quod praecedit, pro Popúrwi wuyss. o, v. 335.

Hesych. Supra πεφωριώσθαι. φορύξας αίματι πολλά. Ο ια. Εustath. 1819 , 15.

49. φόρμη και φόρμιγξ] προοίμιγξ και φορ- 1917, 42. Νon est dubium, quin φoρύειν , φο

μιγξ Εtymol. 798 , 42. púvery et popuodew idem signilicent, item que ©úc

50. Dorvirñüc ] Conf. Suidam . Etymolog. pery (vid . not. 59.) Sed quod exp .icatur tipo

797, 37. aną et x & TaniMahmot , aut elliptice dictum est,

51. ahñ gos ] Non satis accurate. Quam - ' suppl. auctos , aut eadem ralione ortuin , qua

quam sic etiam Eustath . 804, 48 . Vide Schol. Bliad . % , v . 402. pro ampi de xaitou nihvato al.

Aristoph . Acharn . v. 72. 927. et Suid. legerunt πίμπλανται , al. πεφόρυνται . Ει supra

52. Φοσσάτον ] Deest a Cod. K . Conf. Can- φορυτός , πλήθος.

gium h . v . et Suicerum in Thes. 58. Φονώνιες] Locum suppeditabit Suidas.

* 53. δδώ] Εtymol. 797, 48. και πλεονασμα 59 Φορύνετο] Α . φορύνεται . et sic porro.

Toữ T ido soy Otū . Praccedunt alia , neque Odyss. % , V , 21.



1821 ΦΟΡΜΟΚΟΙΤΕΙΝ 1822ΦΡΙΞΟΣ

Ψηλ
αφώ

ν

,

ρος • σ

Φορμoκουτεϊν.69 το επι ψιώθου, κείσθαι. κατα την Ρωμαίων διάλεκτον. oίμα δε παρα το

Φόσαι.° ορύξα. Φατρία, ή παρα το Φράζειν.

Φουλκίζω. . . . . .
Φραγμός. και ο νόμος. τον νόμον αεί είωθεν η

θεία γραφή καλείν Φραγμόν. ως το· τί διε

Φόωντα, ψηλαφώντα. οι δε λαμπρύνοντα. "Ομη
κόπη δια σε φραγμός. περί του νέου δε λαού

και αγκύλα τόξα φόωντα.
τούτο φασίν ειρήσθα : παραγενόμενος γαρ ου

τος τον νόμον κατέλυσε .-

( Επίγρημα.)
Η Φρενόλειπτος, και αναίσθητος. ο δε φρόνιμος,

Φοράδην. 4 Φερόμενος· ορμητικώς ή βαστακτι η 68 +

Φρεώρυξ και Φρεωρύχος, και τα φρέατα ορύσ

σων. [ Φρεορύκτης δε, μικρόν.]

Το Φ μετα του Ρ. . . Φρενήρης. Φρόνιμος. και ο παράφρων.

('Αρσενικόν.) . . : . Φρενόληπτος. αναίσθητος.

Φράδμονος του εμπείρου. . . . Φρικαλέων. περιφόβων.+ .

Φράτορος, συγγενούς.
Φριτητέρνης. κύριον.

Φριμαγμός. " o χρεμετισμός.

Φράρης.** κύριον. Φριξότριχα. " τας τρίχας ορθoύντα.

Φράτορες. διδάσκαλοι, πατέρες ή συγγενείς Φρίξος. ” κύριον. και πόλις.

κως.

σϊτός τε , κρέα τ’ οπτα, φορύνετο - , κήληπτος non statim abjiciendum pato. Φρενήλι

Schol. Eustath. έμολύνετο. Αd hunc locum sine πτος enim non incommode dicatur αναίσθητος, και

dubio respexit. Quod noster dixit έφυράτο, eo- τας φρένας άλειπτός. Νisi potius φρενήλειπτον di

dem fere nmodo dixit Ηomerus Odyss. σ, ν. 21. Camus τον φρόνιμον, sed φρενόληπτον, τον αναίσθη

φύρσω αίματι, et Apollon. II, 59. Euripid . Electr. τον. Sed amplius cogitandum. Conf. statim post.

ν . 173. Orest. 1411,
. 69. Φρενήρης] Suitlas quoque ct Εtymol.

60. Poemoroitar ] Eadem ratione e Lex. 799 , 40 . utrumque dicunt significare. Poste

Vet. explicat H . Stephanus. In
rius suspectum habuit H . Steph. IV, 196 . b .

6ι. Φόσαι Vide supra φοδέραι. Eadem opinio fuit Kustero. Verum est ; loca,

62. Φουλκίζω] Α . φουκίζω. Vide Cangium quae Suidas adjungit , non probare , vocem il

ν. Φουλκίζω. " lam significare παράφρονα , praesertim quum in
63. "Ομηρος] Iliad. ζ, ν. 322. sed ibi le altero loco ex Editt. Mcdiol. et Ald. reuoca

gitur : αγκύλα τόξ' αφόωντα. Scliol. explicat, ut tum sit ante φρενήρης, ου. Conf. Graeu. ct Ges

Noster. Pówrtu etiam Suidas, ubi vid . not. ner . ad Lucian . III. Calumn. 128. Huic visum
64 . Φοράδην ] Conf. Suid. et Ηesych. Pro apud Suid. et Ειymol. pro παράφρων leg. περί

φερόμενος K . φερομένως. Sententia esse videtur, Ofws. Scd hac emendatione non tolli obscuri- .

poguédoy dici vel de eo , qui portetur , vel qui talem , docent verba Phauorini. Obseruat is :

cumimpetu φέρεται. Sed posterioris significatio- φρενήρη αντί του σώφρονα λέγουσιν "Ίωνες: λαμβά.

nis exempla desidero. Conf. Ειymol. 798 , 3ο. νουσι δε τούτο επί του εναντίου. Εt paulo Supra :

* 65. Φράρης] Κ . Φραάρης. φρένες" υμών - και καλείται και διάφραγμα συντε.

66. Φράτορες] Ειymol. 799, 28. Supra φα λεϊ δε εις φρόνησιν · όθεν και φρενήρης ο Φρόνιμος

τρία et infra Φρήτρα. εν δε τη φλεγμαίνειν παραφροσύνας ποιεϊ. Conf.

67. Ti disxian Genes. XXXVIII, 29. Scd Eustath . 57, 43. sequ. 1517, 39. Mediam habet

quis tam inepte hunc locum de lcge intellexe- glossam nostram et Hesych .

Tit, nescio. Be Μatth. XXI, 33 . Μarc. XII, 1 . : ηο και δεν πτος1 D . Φρενόλειπτος . Vide su

satis constat. Vere autem ó youcos Opayuós di
pra. K . Tu a superser. 5 .

citur Eph . II , 14. ad quem locum sine dubio

respexit Hesych .
71 . Φριμαγμός. και κρεμετισμός] παρα Λυκό

68. Φρενόλειπτος, και αναίσθητος - ή ] Infra
@ gov., obseruant reliqui. Legitur v. 244 . Vide

Φρενόληπτος. D . φρενόληπτος. Suidas φρενήληπτος,
ibi Schol.

αναίσθητος, pro φρενόληπτος, inquit Κusterus. Ut γ2. Φριξότριχα] Vide Suidam.

fatear , suspectum mili esse ; quod dicitur per . 3. Φρίξος] κ. το τεuperscr. ν . δριξης

ή , significare Φρόνιμον , tamen φρενόλειπτος et Φρε- urbs Lydiae.
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Φρόνιμος.74 φρώ έστι ρημα,όπερ από του προΐω Φρήν. Φρόνησις. νούς. από του προϊώ, πρώ και
γέγονε, πρώ και φρω κατα συγκοπήν και τρο- · ' φρώ , Φρήν , αφ' ης πρoίεται τα βουλεύματα.

πήν· αφ' ου όνομα ρηματικών φρων, και εν συν- Φρήτρα. φατρία συγγένεια. Φήτρα, και πλεο

θέσει σώφρων και εύφρων· ου παράγωγον Φρκί- ' νασμα του ο Φρήτρα, και φρήτρη και κατα με.

νω' εξ ου και το Φρήν. του ουν φρων ονόματος τατροπήν.

η γενική Φρονος , ού παράγωγον φρόνιμος και Φρίκη. τρόμος.

η Φρόνις παρ' ομήρω- 15 Φρίξος ή εξ επιπολής κίνησης του τρόμου. η φρί.

– κατά δε φρόνιν ήγαγε πολλήν. κα την επιφάνειας του ύδατος.8+ φρίξ γαρ η

εκ του φρόνησιν κατα συγκοπην Φρόνιν. ο δε ευθεία. απο του Φρίξω μέλλοντος, αποβολή

Μιλήσιος " Ωρος εκ της φρών Φρονος γενικής του ω, Φρίξ. ως το αρπάζω, αρπάξω, άρπαξ.

Φρόνις, και η αιτιατικη την φρόνιν. Φρόνησις. ακρίβεια νοός. ή δεινότης των συντεί

Φρουρός, ο φύλαξ. παρα το προοραν. νόντων προς σωφρονισμός σκοπούσα. ή αρετή

Φρονιματίας.78 ο μαρός .
του δοξαστικού μέρους της ψυχής. Φρονήσεως

Φρυαγμός. " ήχη τις ασημοτάτη, πνεύματι βα- μέν έργον το στρατηγείν προς τας αντικειμένας

γδαίω συμμιγής, δια της των ίππων και ημιόνων δυνάμεις , και των μεν αρετων υπερασπίζειν,

δινος εκπίπτουσα, δρωσι δε τουτο μάλιστα, όταν προς δε τας κακίας παρατάττεσθα , τα δε μέ

παραιτούμενοι ώσι τας των τιθασσευόντων θε. σα προς τους καιρούς διοικεϊν. Φρόνησις δε εί .

ραπείας.
ρηται παρά το φέρειν όνησιν. Ιστέον, ότι τέσσα

1 Φρυμός. 8 το ζώον.

ρες αρεται εισιν· Φρόνησις, άνδρεία , σωφροσύνη

Φρύνοι. οι βάτραχοι.

και δικαιοσύνη · ας καν μεμαθήκαμεν παρα του

δικαίου 88 Γρηγορίου. και Φρονήσεως μέν έργον
Φράτης.79 παρα το Φράτωρ, και σημαίνει τον αδελ

έλεγεν είναι το θεωρείν τας νοεράς και αγίας

. Φόν. ή [παρα το πατήρ , πράτηρ και τροπη δυνάμεις δίχα των λόγων τούτοις γαρ υπο της

του π εις Φ Φράτηρ. σοφίας μόνης δηλούσθαι παρέδωκεν. ανδρείας

( Θηλυκόν.) δε, το εγκαρτέρείν τοις άληθέσι, και πολεμού

Φρασις, ερμηνεία τις των ασαφών. όθεν και οι μενον μη εμβατεύειν εις τα μη όντα. το δε

Σαδδουκαίοι *° ήρώτων τον κύριον Φράσα αυτούς παρά του πρώτου γεωργου δέχεσθαι σπέρμα

την παραβολήν ταύτην , ήγουν ερμηνεύσαι. εί και απωθείσθαι τον επισπορέα της σωφροσύνης

ρηται δε παρα το φρώ, όπερ εκ του προϊω. Φρω διον απεκρίνατο. δικαιοσύνη δε , το κατ' αξίαν

ούν το φράζω, ως Φοιτώ φοιτάζω. εκάστω λόγους αποδιδόνα , τα μεν σκοτεινός

Φραγμοσύνη. η εμπειρία. απαγγέλλουσα , τα δε δι' αινιγμάτων σημαί

Φρεατία.8" η όρυξις.
νουσαν , τα δε και φανερουσαν προς ασφάλεια

Φρενίτις, νόσος. των απλουστέρων.

" . . ' Φρυγα

•

' ' ηι . Φρόνιμος] Κ. sine explicatione. Conf.

Etymol. 8οο, 46. :
75. Ομήρω] Οdyss. δ , ν. 258.

6 . Φρονιματίας] Suidas Φρονηματίας , recte,

sod sine explicatione.

77. Φρναγμός] Conf. Etymol. 8οι , 12. ct

Suidam v . Φρύαγμα , ut noster infra.

78. Φρυμός] Corruptum videtur pro φρύ .

yos. Station post Qeúvou. Scd in Cod . K . ante

Φρυαγμός.
79. Φράτης] Εtymol. 199 , 34.

• 8ο . Σαδδουκαίοι] Hi in Ν . Τ . ηuspiam nar-

Tantur dixisse φράσαι τ. παραβ. Conf. Μatth.

XIII , 36. XV, 15. Εtymol. 799 ; 16.

8ι. Φρεατία] Α . Φρετατία. Conf. Suidam.

Sed pro όρυξις verius scribatur όρυγμα.

82. Φρήτρη] liad. β , ν . 302. 363. Conf.

Eustath. 239, 23. et Wessel. ad Ηerodot. 1,

125.

4
83. Φρίξ] Iliad. η, v. 63. 4 , ν. 692. Odyss.

° · · 4
84. DATOS] Rel. des. a Cod . K . Conf.

Etymol. 8οο , 25. μαλακήν Φρίκοι φέροι ζέφυρος

Leonidas in Epigramm . L . 111. p . 252. Steph.

Αnal. II , 196.

85. του δικαίου] Unus A . του αγίου. Gregor.

Nyssen, intelligi puto .

86. Φρυ
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Φρυγανεία.84 ή ξυλεία, και η ξύλευσις.
Φρυγία. χώρα. •

Φρυκτωρία. δαδουχία, λαμπιδουχία. είτουν φυ-

λακη νυκτερινή , ή λαμπάς.

( Ουδέτερον.)

Φραγέλιον. ** σειρα εκ σχοινίου πεπλεγμένη,

καλείται μάστιξ. και Φράγελοι, έθνος Ιταλι-

Φρέαρ.9° από του φρώ , το δε από του προϊώ και

κατα συγκοπην και τροπην του πεις και πρω και

Φρώ. όθεν Φρέαρ, ως σθένω , σθέναρ" πρόει.

σι γαρ την των υδάτων ρύμην. και Φρείατα, τα

Φρέατα.

Φροίμια. το προοίμια.

Φρόνημα . βούλημα. θέλημα. Φρόνιμα δε επι

πληθυντικού , ι.

Φροντιστήριον. μοναστήριον , " ή διατριβή, μο.

ναστήριον οι Αττικοί σεμνεϊον καλούσι.

Φρούδα. * αφανή άφαντα. εκ του οδος και της

προ προθέσεως, πρόοδος, και κατά συναλοιφήν

των δύο οο προύδος και φρούδος , ο προπορευό-

και μενος και αφανής , ήγουν και μη φαινόμενος.

Φρούριον. και κάστρον , οχύρωμα. [ούν από του

φρουρός •] Φρουρείον γαρ ήν δια της ει διφθόγ.
ο Μ ι . . ι δι9 .

γου.

Φρύαγμα. * κίνημα άτακτον.

(“Ρήμα.)

Φράζω. εκ του Φρώ, όπερ εκ του προϊώ. Φρώ

ούν το φράζω. ως φοιτω φοιτάζω, και βω βά.

ζω, ούτως ούν και Φρω Φράζω. των γαρ νοη.

θέντων έκδοσιν και δειξιν δια του Φράζεσθα

ποιούμεθα. .

Φράζω. και το λέγω. και Φράσα το ερμηνεύσω.

[και Φράσαντος.88

Φρεναπατα. χλευάζει, διαπαίζει.

Φρενιτια 97'

Φριμάσσω, αναπηδώ. χρεμετίζω.

Φριμαγμένος.98 κολοβος τους ιματίοις.

Φρίσσα. το Φοβούμαι.

Φρίσσειν. ” κυρίως το εξορθούν τας τρίχας. οίον

' θρίσσειν και φρίσσειν. παρα το θρίξ , τριχός.

Φρονείν. σημαίνει και το νοείν , και το φρόνημα

έχειν.

Φρουρεϊ. φυλάσσει.

1 Φρυγόων. Φεύγων. 1

Φρυκτωρώ. λάμπω.

Φρυάττειν. καταπλήττειν.

Φρυασσόμενοι.' έπαιρόμενοι. από του Φρυάσσω

δήματος.

Φραγγελλωθής. μαστιχθης. . "

Φρασάμενος, σκεψάμενος.

86. Φρυγανεία] Carent Lexica.

87. φυλακή ] Κ . παραφυλακή. Sic Suidas.

88. Φραγέλιον ] Α . Φραγγέλλιον - μάστιγξ.

Vide Lex. Cyrilli apud Cangium. Mcuag. ad

Diogen. Laert. VI, go. Kuster. ad Aristoph.

Acharn. v . 720. et Interpr. ad Ioh . II, 15.

89. έθνος Ιταλικόν] K . έθνος: Ιταλοί. Φράγ.

γοι ex Parthenio Steph. Byz. Conf, Etymol .

799 , 14.

9ο. Φρέαρ] Conf. Etymol. 799, 37.

91. μοναστήριον] Rel. des, a Cod. K . Conf.

Suidam et Hesych . ibique Cyrillum . Schol.

Aristoph . Nub . v . 94 . Add. Suicerum h . v . et

reuveñor. Sed quo jure noster et Suidas cum

Cyrillo dixerint , σεμνεϊον αττικώς esse το μονα

στήριον, non video.

92. Φρούδα] Εtymol. 8οι, 1 .

93. Φρούριον] Εtymol. 8οι , 8.

94. Φρύαγμα] Vide supra Φρυαγμός. Schol.

Sophocl. Electr . 717.

95. Φράζω] Εtymol. 799 , 16.

Tom . II.

96. Φράσαντος] Κ . Φράσοντας.

97. Φρενιτιά ] In Cod. A . adhaerebat an

teced.

93. Φριμαγμένος] Ηaec sensu carent. Su

spicor , esse verba incerti auctoris , referenda

ad anteced. glossam , sed corrupta.

. 99. Φρίσσειν] Εtymol. 8οο , 33.

10ο. Φρουρεί ] Α . Φρουρεϊν.

1 . Φρυγόων ] Ηesych. Φρυγά: η φυγή. Εmen

datur ibi Quyó . Sed videndum , an utrumque

rectilus scribatur per 1 , 2 φρίσσω, Φριγόω.

2. Φρυάττειν] Suidas et Εtymol. 8οι , 16.

ex Menandro. Conf. Suid. et Hesych . v. :@ púd

zuv. Nostrum supra p . 937.

3 . Φρνασσόμενοι] 2. Μacc. VΙΙ , 34. Φρυατ.

τόμενος αδήλοις ελπίσιν. Conf. Wessel. ad Diodor.

Sic. IV , 74.

4 . Φραγγελλωθης ] Α . Φραγγελλωθείς. Sie

etiam K . sed superscr. 95. Glossae Colbert, apud

Cang. Φραγγελλωθείς. Vide Wetsten. Ν . Τ . Τom.

1 . p . 531.

Z 222 2

kenanáro. Copra p.937; c. VII, 34.Dedor.$ar. Nostru
m

Conf.Suid. et Etymo
l
. 807. ,
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Το Φ μετα του Υ. Φίζα. " η μετα δέους φυγή. από του φεύγειν.

('Αρσενικόν.)
Φυή. 8 η βλάστησις. η αύξησις ηλικίας , παρά το

Φυλάσιοι. οι εμφύλιοι.
φύω.

Φύλοπις. ” η μάχη. παρά το διου τα φύλα
Φυλέτης, ο ομογενής.

+ Φυλεύς. αλώπηξ. 1
έχειν. οίον φύλομις τις ούσα , τροπή του και

εις π.
1 Φύλιψ. ' η θρίξ. 1

Φύξηλισ.8 φευγοπόλεμος.
Φύξις, η φυγή. -

1 Φύσα. αλώπηξ.1
Φυτοκόμος.” γεωργός κηπωρός.

Φύσκη. " το παχύ έντερον. η γαστήρ. είρηται δε
Φυτοσκάφος. ° δ τα φυτα παρασκάπτων. Φυ- 9

από του πεφυσησθαι πληρουμένου λίπους αλφί.
τόσκαφος δε, η γη, ή τα φυτα εσκαμμένα

των και αίματος.

Φυτάλμιος Ζεύς. " Φοιτάλμιος δε Ποσειδων ,” και
Φύση. τη μητρί.21 και Φύσση , τη κενοδοξία. 3

Φυσίζωος. 4' ή τα προς το ζην φέρουσα. παρ'

εν τη άλμη φοιτων, δίφθογγον. “ Ομήρω ” δε δια του ο μικρού γράφεται. σημαί.

Φυλιστιείμ. τόπος. * νει δε και όνομα τόπου . 16

( Θηλυκόν.) Φύσις.17 φύσις και ουσία και μορφη ομού η αυ.

Φυγαδέμνιος. " η παρθένος. από του φεύγειν τη εστιν , ως υπόστασις και πρόσωπον ταυτό

τα δέμνια, ό έστι την κοίτης και την στρω- έστι. και η μεν ουσία ήτοι φύσις το κοινόν χα
μνήν . ρακτηρίζει , η δε υπόστασις ήτοι το πρόσωπον

Φυζακινή.16 δειλή. το ίδιον εκάστου σημαίνει. ως φέρω ειπείν επί

έχουσα. "

ΟΛ

5 . Φυλάσιοι] Recte sic emendauit Κuste 14. Φυλιστιείμ. τόπος] Inmo populus. Phi

rus Suidam pro Qurcovuos. Sed ibi denotat ho- listaei. Conf. Hesych .

minem ex populo, φυλή. Ηoc sensu, ut εμφύλιοι 15. Φυγαδένιος] Scrib. φυγοδέμνιος. Sic Sui

denolet, adde Lexicis. das cx Epigramın. Anal. II , 8 . et Nonnus de

6. Φυλεύς] Ηesych. φύλλες αλωπεκες. Ρro Maria nature Doumini .

vulpes, ut ibi videtur. Sed amplius cogitan 16. Φυζακινή ] liad. ν , ν . 102.

dum . . 17. Φύζα ] Saepius apud Ηomer. Conf.

7 . Φύλιψ] De h. v . prorsus abstineo. Suidam et Lustath . 1613 , 2 .

8 . Φύξηλο] K . φύξολις. Legitur Jiad. 0, 18. Φυή ) Vide Suidant ct Eustath. 172, 40.

V . 143. Vid. Eustath. 855 , 49. 1009, 63. . 19. Φύλoπις] Εtymol. 802, 33. Conf. Eu

9. Φυτοκόμος ] Κ . φυτοκόμος superscr. η , Stath. 140 , 36. Apollon. Lex. Honm. et Schol.

quasi φυτηκόμος. Sic Hesych. ct Suillas. Sed ad Ηesiod. Scut. ν. 23.

φυτοκόμος Ειymolog. 8ο3 , Π . φυτηκόμον άνδρα 20. Φύσα] Ilerum vulpecula, quam alii

• Nonnus Ioh. XX , 15. pro xypovpóv. ldem hor- capiant sagaciores.

tum φυτήκoμoν XVIII, 2 . quod adde Lexicis. 21. Φύσκη] Εtymol. 802, 56. Conf. He

Dubitabat Stephanus. sych . et Schol. Aristoph . Equit. v . 363. quem ,

*. 10 Φυτοσκάφος ] Theocrit. Eid. XXIV, ut obiter monean, exscripsit Suidas.

136. XXV, 27. 22. Φύση. τη μητρί) φυσα , η φύσασα.

1 . τα φυτα – έχουσα] Εtymol. 8ο3, 13. 23. φύσση, τη κενοδοξία] Uι saepius φύση

η τα φυτα ευκαμμένη γη. Η . Steph. Τom. ΙV , μα. Vid. Eustath. 1151, 7. Lη Cod. A . φύση.

295. περί τα φυτα εσκ. Sensus codem redit. 24. Φυσίζωos] Α . τω ω superscr. ο. .

12. Φυτάλμιος Ζεύς ] Conf. Hesych. Scliol . 25. παρ' Ομήρω] liad. χ , ν . 243. Φ , ν.

* Aeschvl. Agam . v . 335 . Suidam , Schol. Sophocl. 63. Odyss. 2 , v . 300. Conf. Suidam , Hesych .

Oed. Col. 151. Euripid . Rhes. v . 920. ct Ly - et Eustath . 410 , 45.

cophr. v. 341. 26. όνομα τόπου ] Schol. Iliad. γ , ν . 243.

13. φοιτάλμιος δε Ποσειδων] Sic Suidas quo 27. Φύσις] Ηacc e variis scriptoribus cor

que, nulla ratione adjecta . Sed Pausan . Corinth . rasa esse, avispectus docet. Operam perdat, qui

C . 32. φυτάλμιον appellatum narrat, φuod 9υ. singulorum auctores quaerat. Conf. Athanas.

σίαις τε είξας και ευχαΐς ουκέτι άλμην ανήκεν ες libell. de Definit. p. 244. sq. Ιoh. Damasc . Dial .

την γην. φυτάλμιος.redde Etymol. 8ο3 , 5 . C . 4ο. 43. 44.



1829 ΦΥΣΙΣ
ΦΥΣΙΣ 1830

ανθρώπων: Πέτρος και Παύλος μιας και της

αυτης φύσεως , υποστάσεων δε διαφόρων και

κοινωνούσι μεν αλλήλοις κατα την φύσιν , διαι

ρούνται δε κατα τας υποστάσεις ήτοι κατά τα

πρόσωπα. η φύσις εστί το καθολικον πραγμα

και περιεκτικόν των κατ' αυτην υποστάσεων. ή

ούτως · αληθης ύπαρξις πραγμάτων, ως είναι

ουσίαν , φύσιν και μορφην εν και το αυτό πρα

γμα. Φύσεις δε ομολόγει επί της οικονομίας δύο ,

θεότητα και ανθρωπότητα, ως είναι τον αυτον

θεον τέλειον και άνθρωπον τέλειον. ωσαύτως

και φυσικας θελήσεις και ενεργείας επί Χρι

στου δύο ομολόγει, θεϊκην μίαν και ανθρωπίνην

μίαν. θέλημα δε θεϊκον, το καθαίρειν τους λε.

πρους, ως το θέλω καθαρίσθητι. και θέλημα

ανθρώπινον , το αίτησαι πνείν, και επί του σταυ

ρου γέγονεν. ενέργεια πάλιν θεϊκή , το σωθη.

ναι πάντας ανθρώπους και εις επίγνωσιν αλη

θείας ελθεϊν· ενέργεια δε ανθρωπίνη , το οδοι

πορήσα , το κοπιάσαι και τα τοιαύτα. φύσις

τοίνυν κατα το φρόνημα της εκκλησίας αληθής,

πραγμάτων ύπαρξις, κατα Αριστοτέλης και

τους λοιπούς Έλληνας πολυτρόπως η φύσις ορί-

ζετα · ούρτινας όρους οι απο Σεβήρου και κρα-

τουντες, απεπλανήθησαν.

Φύσις έστι κατά τον Απόστολον3° πάν το εν

αληθεία ον και ουκ εν Φαντασία λεγόμενον. Φύ
-

σιν γαρ λέγει η εκκλησία της των υπαρχόν

των αλήθειαν , ήγουν το τούτων ενούσιον. Φύ.

-σις δε είρητα για το πεφυκένα και είναι , ως

περ και ουσία , ως ουσα εν αληθεία και γνωρι.

ζομένη. Φύσις δε και ουσία και γένος και μορ

Φη εν και το αυτό έστιν εν τοις εκκλησιαστι.

κούς δόγμασιν. ώςπερ ο άρτος , το ψωμίον και

το βουκίν. διο και το έμφυτον και το ενούσιον

ταυτό έστι. τετραχώς δε είρηται η φύσις , ως

έφην ουσία και Φύσις και γένος και μορφή.

φύσις απλη πολυσήμαντόν έστι , δηλοί γαρ και

θεον και άγγελον και ψυχήν και νούν· ομοίως

και το άληπτον. αλλα και το ληπτον , ομοίως

και κρατητον , σημαίνει πολλα , πάντα γαρ τα

δρώμενα.

Φύσις θεου άπειρος και αόριστος,και άπειρος μεν,

καθο πέρατι ουχ υπόκειται ' αόριστος δε, επεί

περ ορογραφία ουχ υπογράφεται. και τούτο

αποδεικτέον ούτως. πάντα τα υπο χρόνος και

αρχη υπόκειται και πέρατι· αρξάμενα γαρ του

είναι φθάνουσι και εις την του μη είναι κατά

παυσιν. ταύτα δε δημιουργήματα όντα είκότως

και περιγράφονται και γαρ τω χρόνω περινοεί

ται, τουτο δη και πεπόσατα : ποσούμενον δε και

πεποίωται: υπο δε την ποιότητα γινόμενον και

εις όρον χωρεί. όρον τον επί των σωμάτων , λέ

γω δη της περιγραφης. καθως δηλούσι και τα

οροθέσια. αλλα μην και αυτα τα ασώματα,

άγγελοι Φημί και ψυχαν. και είς τόπον διαφεύ

γουσι και ύλην και παχύτητα σώματος. αλλ'

ούν όμως υπο περιγραφήν είσι και όρω τινι πε

ριέχονται και αρχήν ούν έχουσι της υπάρξεως,

ου χωρουσι δε εις [ το] τέλος.

Φύσις και ουσία και μορφή και γένος εν κατα

τους αγίους πατέρας και τον αληθή λόγον ταυ.

τον έστιν , ή των όντων ούσα ποιότης. τάττον.

τα δε και κατά του είδους.32

δ .
Φύσις εστίν η αρχή και αιτία του κινείσθαι και

ηρεμείν, εν ώ υπάρχει πρώτως κατ' αυτό και

μη [ κατα] συμβεβηκός. ”

Φύσις εστίν όνομα δηλωτικόν της απλής των όν.

των κινήσεως. πάντα γαρ εν κινήσει όντα ορά.

τα. φύσις η πρώτη εκάστω υποκειμένη ύλη. .

Φύσις έστιν, εν ώ το είναι της ουσίας λαμβάνε.

τα. φύσις λόγου, και φύσις χρόνου, και φύσις

ψεύδους κατα τον μέγας Βασίλειον. 34

Φύσις εστίν η μορφή και το είδος κατά τον θεο

λόγον Γρηγόριον. ” ' -

Φύσις θυμου το τους δαίμοσι μάχεσθαι και υπέρ

η τινοςούν ηδονής αγωνίζεσθα .

Ζιιιι 2 - 1

ΤΤΙ.

28. θεότητα και ανθρωπότητα] Α . θεότητος 32. Búcis - sidous] Haec des. a Cod. K .

33. συμβεβηκός] Definitio Aristot. Lib. ΙΙ.
29. Σεβήρου] D . Σενήρου. Physic . C. 1 .
3ο. Απόστολον ] Galat. IV , 8. εδoυλεύσατε 1 34. Βασίλειον] K . βασιλέα.

* τοϊς μη φύσει ουσι θεοίς,
35. κατά τον θεολ. Γρηγόριον] K. κατα τον

31. ασώματα] K. σώματα, λόγον.
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Φύσις εστίν ηγεμων και αιτία αυξητική δια τρο- λογική δε επί των ανθρώπων, δι ονομάτων και

Φης, τηρητική του καθ' εαυτήν συστήματος. ρημάτων τα αφανή της ψυχής κινήματα. 4

Φύσις εστίν η φύουσα και συνέχουσα εν τω γενι- Φύσει. αντί του αληθώς και γνησίως. ο 'Από

κωτάτω το ζην.
στολος• 43 τέκνα φύσει οργής, ως και οι λοιποί.

Φύσις έστιν αυθυπόστατος υπαρξις ανελλιπώς ΙΦυτή. " γένεσις» ,

σώζουσα τα οικεία γνωρίσματα. Φύσις εστίν
Φυταλιής. » αμπελοφύτου
Ψυ

ολότης ” ανενδεής πάντων των εν οίς πέφυκεν
τεύειν.

ένθεωρείσθαι .
Φύτλη. η συγγένεια. * ουσία.17 *

Φύσις εστίν η αει ωσαύτως έχουσα και μη εξιστα
Φυσιώσεις.18 - ΟΦρυώσεις. ώφρυώντο γαρ κατά .

μένη της οικείας αμετρίας,28 καν εν ατόμοις ,
Παύλου τιμωντες τους ψευδαποστόλους οι Κo

9 .

διακρίνεται .

Φύσις έστιν αναλλοίωτος, αντεχομένη των οικείων ( Ουδέτερον.)
Φύγελλα, τόπος.

ιδιωμάτων, [και] οία τίς έστι παραδεικνύουσα. ” Φύκος.19 το φυκάριον, και το χορτώδες της θα

Φύσις έστι κατά τους έξω φιλοσόφους δύναμις τις λάσσης. και φύκια, τα βρύα, ή θαλάσσης ζώα

θεία ένδεδυκυΐα τη ύλη, αρχή ηρεμίας και κι- ή ο αφρός. παρα το φύω.

νήσεως. η γαρ αληθώς φύσις τούτό εστι.18 Φυλακείον, τα δε σύνθετα δια του ι, οίον όπω

Φυσιν πολλάκις καλούμεν το τοιωσδε πεφυκέναι, ροφυλάκιον , πλην του σιτοφυλακείον.

και ουκ αυτην πάντως την ουσίαν. φύσιν δε πά- Φύλα, τα έθνη τα γένη. η εκ πολλών άθροισις.

λιν ως τα πολλα την ουσίαν καλεϊν σύνηθες, από μεταφοράς των φύλλων.

και μάλιστα τοϊς ημετέροις διδασκάλους. Φέρε- + Φυλλείον. " των λαχάνων το έωλον και φαύ

ραι δε πολλάκις το της φύσεως όνομα [ και ] κα- λον. + .

τα ανυπάρκτων. ταύτα φύσεις έχοντα ουσία Φυμα. η βλάστησις.

.εισί. - Φυσικόν. το εν τη φύσει κείμενον. ή το κατά

Φύσιν καλούσιν αυτην την απλώς των " όντων κί- κοινην και καθολικήν συνήθειαν λεγόμενον. ή

νησιν. αύτη δε πεντάτροπος: η γαρ νοερά τυγ. το αψευδώς γνωριζόμενον.

χάνει, ή λογική, ή αισθητική , ή φυτική, ή Φύστα και τα αναπεφυρμένα μέλιτι άλφιτα.

άψυχος. και νοερά μεν, ως επί των αγγέλων, Φυτάλμια. τα βάντα. 4

εξ αυτών των νοημάτων αλλήλοις συγγίνομένων. Φυτειον. τόπος.

-
-

-

36. αυξητική δ. τρ.) Α. αυξητικής διατροφής. . 48. Φυσιώσεις] 2. Cor. XII , 20.

37. ολότης] Α . ο λόγος. . 49. Φύκος] Iliad. 1, ν . 7 . semel. Conf. He

38. αμετρίας] K . άμερείας. sych . Étymol. 801, 53. et Suidam . De v. Ovo

39 Φύσις - παραδεικνύουσα] Ηaec des. a κάριον vid. Cangium.

Cod. Ř . et corrupta videntur. 5ο. , θαλάσσης ζώα] D . θαλάσσια. Sic et

40. Toisó éc71] Haec inepte auulsa suo lo - iam Suidas et Etymol. 801, 55 . Kusterus cor

co, nisi τούτο pro αύτη. . . rigit Qutá . Quod nolim factum . Imo referen

41 . την απλώς των] Α . την περί των . dum ad φυκίς, pro quo fortasse aliquis dixit φυ.

42. κινήματα] In Coil. D . parua lacuna. κίον. Scribit Etymol. 1. c . λέγεται δε και τα βρύα

Et desunt omnino nonnulla. φυκία και φυκίς.

43. ο Απόστολος] ad Ephes . II, 3 . 51." Φυλλείον] Schol. Αristoph. Aclarn. V.

44. Φυταή] Corrupte pro φύτλη, quod se- 468. Conf. Suid.

. quitur. Ηesych. φύτλη" - γένεσις. " 52. έωλον | Ηinc firmatur emendatio ad

* 45. Φυταλιής ] Iliad. 3, ν . 195. al. • Ηesycli. pro αιολα. 4

. 46. αμπελοφύτου γής ] Α . αμπελοφυτουργής. 53. Φύστα] Vide modo infra post φυτω

Conf. Suid. et Ηesycli. peñoy. Etymol. 803 , 1.

47. ουσία ] Deest ctiam a Cod. K . Conf. 54. φυτάλμια . τα βάντα] Ηaec non intel

Hesych . . ligo. Αι τα φυτά ?
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Φυτωρείον, ο κήπος, ή φυτουργείον.

1 Φυλιστιείμ. τόπος. Η

Φύστα και φυστη 58 επί θηλυκού. η υδατώδης

μάζα. και ο Ψελλός : Φύστη είδος πέφυκε μά-

ζης υδατουμένης.

Φύλλον, παρά το φύω.

. ' ( Ρήμα.) .

Φύ, αντί του προςεπέλασε τη χειρ57 και προσήγ-

γισεν. από του φύω, φυ.

. Φύει. βλαστάνει.

Φυηναι. γεννηθήναι.

Φυλοκρινώ.58 φυλας και γενεας διαχωρίζω.

Φύρει. μιγνύει.

γεϊ, φύσεως ” λόγους εξαγγέλλει.

Φυσιουται. επαίρεται.

Φυσόμενον. το μέλλον Φυνα. Φυσώμενον° δε,

το έπαιρόμενον, μέγα.

Φύσας. γεννήσας.

Φυταλίζει πλησιάζει. 61

Φυτεύει. 4 κηπεύει.

Φυτεύω, παρά το φύω. ή το φυτόν, φυτεύω. το

δε φυτόν παρά το φύω.

Φυλάσσου. αντί του παραιτού. δν και συ φυ

λάσσου, λίαν γαρ άνθέστηκε τοϊς ημετέροις.

( Επίρρημα.).

Φύρδην. συγκεχυμένως. αναμίξ.

Το Φ μετα του Ω .

('Αρσενικόν. ) ,

Φωλεός.64 και σκοτεινός τόπος. παρα το απολα

λέναι το φως εκείσε. φωλεος και το παιδευτή

ριον, ώς φασιν οι Ίωνες. όθεν και αποφώλιοι,

οι απαίδευτοι και οι ξένοι. .

+ Φωνος. 6 μεγαλόφωνος. Η

Φώρ. 1 και κλέπτης. και κλίνεται φωρός. παρα

το φέρ και φωρ μεταθέσει του ε εις ω. και τα

αλλότρια Φέρων.

Φώριοι. οι έλεγχοι.88

Φωριαμός. το κιβώτιον, παρά το φάρη. ή των ,

φαρών δεκτική. ° δ δε Ηρωδιανός παρα τους

Φώρας:7° επειδή προς φυλακήν τούτων παρ

εσκεύασται. φαραμος και τροπή του και εις ω

φωραμος, ως θάκος θώκος και κράζω κρώζω,

και πλεονασμό του ι φωριαμός.

55. φυτουργείον] In Codd. D . K . separa-

tim , noua glossa sine explicatione. Rectius

utrumque scribatur per 7 in penultima.

56. Φύστα και φύστη] Frequentius η φύστη

seu φυστή , scil. μάζα. Si φύστον , suppl. άλφιτον,

ut paulo ante. Vide Suid . Hesych. Schol. Ari

stoph. Vesp, 6ο8.

57. Φ – χειρι Iliad. ζ, ν . 253. et al.

58. Φυλοκρινώ ] Conf. supra φιλοκρινεί..

59. φύσεως] Α . φυσικώς, pro φυσικούς.

6ο. φυσώμενον] Α . φυστώμενον.

6ι. Φυταλίζει, πλησιάζει] Sic etiam Suidas

et Etymol. 803 , 7 . Rationein huius interpre

tationes reddidit Toupius Emend . in Suid . Tom .

ΙΙΙ. p . 36ο. Vide supra v . έγκρίπτω et έγκρί.

ψα p . 6ιο. *

62. Φυτεύει] Ηaec nouae glossae caput in

Cod. A . K . Sed in Cod . D . adhaerebat praeced .

63. δν και συ φυλάσσου] 2 . Τim. IV, 15.

64. Φωλεός ] Conf. Etymol. 8ο3, 5ο. 13ο,

47 . et Suid . h . v . et úmoCursos. Supra p . 237.

et 253.

65. αποφώλιοι] D . αποφώλεoι. Α . αποφώνιοι.

66. Φωνος) Habet etiam Suidas.

67. Φώρ] Ειymol. 8ο4 , 6.

68. Φώριοι. οι έλεγχοι] Φώριος enim trans-

fertur ad quamcunque rem , quae alterum con -

vincit. Ioseph. Αnt. Iud. xv, 3. fη. εβόα , πε.

Διφανες φώριον έχεις της του Ιωσήπου προς αυτήν

κοινωνίας λέγων. 1. 6. manifestum indicium. Non

incommodo igitur φώριοι , suppl. λόγοι , dici vi

dentur: έλεγχοι, quibus alter conuincitur et de

prehenditur , φωράται. Infra : φωραθώσιν ελεγ

χθώσιν.

69. Φωριαμός – δεκτική] Rel. des. a Cod.

K . Conf. Etymol. 804, 11. Bis hoc sensu llo

mer . Iliad . w , v . 228. Odyss...o , v . 104. De

arcula , in qua erant φάρμακα, Apollon. ΠΙ, 8οι,

8ο8. 1V, 25.

70. Çüpas] Suidas Q & 04 . Sed emendan

dus e Nostro et Εtymol. φωριαμός – φαρών δε .

κτικήν είναι. δ δε Ηρωδιανός - φωρας. ( εί μεν ουν

παρά τους φωρας, ουδέν πέπoνθεν· ει δε παρα τα

φάρη τα έντιθέμενα , πέπoνθε.] φαραμός. Conf.

Eustath. 1347, 10. Si quidern Vera sunt , quae

de Herodiano habet Noster . Alioquin Suidas

scquutus est etymologiam , quam tradit Erato

sthen . ap . Schol. Apollon. III, 801 . Owoscepós go

ονόμηναν, ο μιν κάθε φώριον άγρην. Sed quurn ad

propriam significationem respicitur (Schol. Ve

ncl. ad Iliad, w . ] ferri non potest haec deriua

fio. Conf. H. Steph. Τom. 1V . C. 314. et Apol

Ton . Lex. fiomcr.
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[ Φώς. " ο ανήρ ο άνθρωπος, ο μόνος τα της φέρειν δε τον ουρανόν τη εαυτου κινήσει ως

διανοίας φωτίζων τω λόγω. ή παρα τα φώ, το οξυτέρα τους επτά πλανήτας, ών τα ονόματα

λέγω. λογικόν γαρ ζωον ο άνθρωπος. και κλί ταύτα: Ζεύς: "Αρης: "Ηλιος: Ερμής: Σελήνη:

νεται Φως Φωτός.] ' Αφροδίτη και ο Κρόνος. είναι δε καθ' εκάστην

Φώσσων, φώτσωνος. του αρμένου. και Φωσσώ- : ζώνης του ουρανού ένα των επτα πλανήτων.

νιον , το άρμενον. ή λινουν τι σινδόνιον. ή το τρέχουσι δε δρόμον άληκτον , δν ο δημιουργήσας

πεφυσημένoν ιστίον της νηός. έταξεν αυτοίς· και εθεμελίωσεν αυτα, ώς φη.

φώσσωνας οργυιωμένους. 72 σιν ο Δαβίδ 70 σελήνην και αστέρας, ασυ εθε.

Φωκυλίδης. κύριον. . μελίωσας. εν τω ειπείν εθεμελίωσας εδή

Φωστήρ. " ο ήλιος. τη τετάρτη ημέρα εποίησεν λωσε το πάγιον και αμετάβλητος του ειρμου

ο θεός τον Φωστηρα τον μέγαν , ήτοι τον ήλιον, και της τάξεως 7της υπό θεού δοθείσης αυ

είς αρχήν και εξουσίαν της ημέρας : δι' αυτου τοϊς. έταξε δε αυτους εις ημέρας και εις και.

γαρ η ημέρα συνίσταται . ημέρα γάρ έστιν εν ρους και εις ενιαυτούς · και γαρ δια μεν του

τω τον ήλιον υπέρ γην είναι και διάστημα ημέ ηλίου α τέσσαρες τροπα συνίστανται. Ο

ρας εστίν και από ανατολής μέχρι δύσεως υπέρ Φώταυγος.78 * ο ήλιος. σημαίνει και απαύγασμα

γην του ηλίου δρόμος. και τον Φωστήρα τον του φωτός είναι τον Χριστόν του πατρός.*

ελάσσω η γραφή λέγει την σελήνην και τους . ( Θηλυκόν.)

αστέρας, οίτινες εις αρχές και εξουσίας της Φώδες." έχει τοιπροσγεγραμμένον, και της Φω

νυκτός ετάχθησαν του φωτίζειν αυτήν · νυξ δε δος οξυτόνως , ως δαδός. είρηται παρά το φως,

έστιν εν τω τον ήλιον υπό γην είναι . διάστημα όπερ ταυτόν εστι τα πυρί. και σημαίνει τα εν

δε νυκτος και απο δύσεως μέχρι ανατολής υπο τους σκεύεσι° γινόμενα εκκαύματα απο του πυ.

γην του ηλίου δρόμος. * εισι δε και εν ημέρα ρός. έχει δε το ι. εύρητα δε κατα διάστασιν

αστέρες εν τω ουρανώ υπέρ γην · αλλ' ο ήλιος Φωΐδες. δισύλλαβον δε λέγει Γεώργιος ο Χοιρο

τούτους άμα και την σελήνην τη σφοδροτέρα βοσκός. και Αριστοφάνης εν Πλούτω· 8"

αίγλη αποκρύπτων, ουκ έα φαίνεσθαι . τοις - πλην Φώδων εκ βαλανείου.

Φωστηρσι τούτοις το πρωτόκτιστον Φως ο δη- ή φώδες α του πυρός θάλψεις. και Φωδον, το

μιουργος εναπέθετο, ουχ ως απορων άλλου Φω καυμα.

τος, αλλ' ίνα μή αργον εκείνο μείνη το φως: Φώκεα, πόλις. και Φώκεια. 82

Φωστήρ γάρ έστιν ουκ αυτο [ το ] Φως , άλλα Φώκη. είδος ιχθύος.

φωτος δοχείον. έκ τούτων των φωστήρων επτά Φωλάς. είδος νόσου. και [Φωλεία , 8] το της άρ

πλανήτας φασίν εναντίαν ” του ουρανού κινεί- κτου πάθος.

εθα αυτούς κίνησιν. τον μεν γαρ ουρανόν φα- Φωνή. 84 η λαλιά. παρά το φω και το κους. ήτα

σιν εξ ανατολών επί δυσμάς κινείσθαι , τους δε εν τω να φωτίζουσα.

πλανήτας εκ δυσμών επί ανατολάς. συμπερι. Φωταυγία. . . . . .

ο

ι. Φώς] Εtymol. 8ο4 , 28.

12. φώσσωνας οργνιωμένους] Lycophr. V . 26.

Conf. v . 10ι. Εtymol. 8ο4 , 23.

73. Φωστήρ] Εadem leguntur apud Ioh.

Damascen . de Fid . Orthod. II, 7 . ex Basil. Hom .

Il. ct VI. in Hexacm .

74. εισί δε – μείνη ] Ηaec supra quoque

leguntur v. Σελήνη.

5. εναντίον] Sic etiam Damasc. Α . εναντίας.

6 . ο Δαβίδ , Psalm. VΙΙΙ , 4.

7 . της – δοθείσης ] Α . τοϊς δοθείσoις.

78 . Qútavyos ] Explicatio deest etiam a

Cod. κ . Αpud Suidam scribitur φωταυγός, οξυ-

τόνως. De Clhristo , si recte memini, in Hymno

quodam Synesii dicitur.

19. Φώδες] K . φωδες, φλύκταινα . Rel. omit

tit. Εtymol. 8ο3 , 34. Infra φωΐδες.

8ο. σκεύεσι] Εtymol. σκέλεσι. Sic scri

bendum .

81. Πλούτω] ν. 535. Vid. ibi Schol. et

conf. Suidam . . .

82. Φώκεια ] D . Φώκαια.

83. Φωλάς - φωλεία] Νon differre viden

tur. Conf. Suidam et H . Steph . Tom . IV , 300.

Owe'lly descripsit Plutarch . de Sollert, animal.

84. Φωνή ] Εtymol. 8ο3, 52,
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Φωψίς, πόλις. Φωτίγγιον. όρνεον.92

Φωνή. ου πας λόγος,85 άλλα παν ο ψόφον δι' Φως, παρά το φώ , το φαίνω, φάος, και κράσει

ακοης εμποιεί. ! . του αο εις & μέγα Φως. .

Φωΐδες. 86 τα φλογίσματα. [ του Ψελλού φωί. ( Ρημα.)

• δας τα φλογίσματα καταφεραν δε κωμα.] " Φώ. το λέγω. και το λάμπω.

* ( Ουδέτερον.) " " Φωγύνω. το φρύγω. 23

Φώριον.37 το κλέμμα. . Φώζω. το καίω, συν τω τ . Στράττις * αλλ' ει
Φως.88 το λάμπον. ήτοι παρουσία πυρώδης εν τω μέλλεις ανδρείως φώζειν. 5 .

διαφανεί. ή χρώμα του διαφανούς κατα συμβε- Φωλεύειν.96 το εν τοις παιδευτηρίοις διατρίβειν.

βηκός. κατα συμβεβηκος δε είπεν , ότι μη πα- φωλεοί γαρ τα παιδευτήρια.

θητικώς αναδέχεται το διαφανές της προς αυ- ,
- Φωνείν. βουν. Φονών δε, το φονικός πνέειν, μι

τον ποιαν του Φωτίζειν πεφυκότος εστίν , ως

ποτέ μεν πεφωτίσθα , ποτέ δε ού. διο συκ οί.
κρόν.

κείον αυτο 89 χρώμα , άλλα κατα σχέσιν , το Φωρώ, το υπονοώ. ” .

Φως, ώςπερ των άλλων κεχρωσμένων. εν εκεί- Φωραθώσιν. ελεγχθώσιν. 28 και φωραθείς άν

νοις γαρ μένει το χρώμα ως οικείον όν. επί δε τι του ελεγχθείς ή ευρεθείς. από της φωρ ευ

του φωτός ούχ ούτως. και άλλως · εντελέχεια θείας , και σημαίνει τον κλέπτην. όθεν και φω

. του διαφανούς και διαφανές. * είρηται δε φως°° ραν , το έρευνας και εκζητεϊν, κα Φωρέσας

παρα το φω, το λάμπω, εξ ου γίνεται φάος, αντί του διερευνήσας. .

καθ' υπερβιβασμόν του οφέας , και συναιρέσει Φωτίσαντος. φανερώσαντος. ο Απόστολος " 10"

Φως, ώςπερ κρείττοα κρείττω. " φως και η γνω- φωτίσαντος δε ζωης και αφθαρσίαν δια του ευ

και σις της δικαιοσύνης. * αγγελίου.

85... Φωνή. ου πας λόγος] Vide Suicerum in . Ioh. VΙΙΙ, 12. Coloss. 1 , 12. Plara dabant

Thes. et conf. Suidam . Suicerus et Fessel. Aduersar. Sacr. VII, 2 .

* 86. Φωΐδες Supra φωδες. Αdde Erotian. et 92. Φωτίγγιον. όρνεον] Leg. όργανον, scil. μον.

Galen. Lex: lippocrat. Eustath. o62 , 40. et σικόν. Conf. Hesych. V . φώτιγξ.

Foes. Oecon. Hipp. h . v . Psellus laudatur ad 93. Φωγύνω. το φρύγω] Α . Φρίγω. Conf. Sui

Hesych. v. Φώγος. dam. Εtymol. 8ο3 , 34.

+ 87. Φώριον] K . post φως - διαφανές. Vide
9 . Στράττις ] Α . Στράττης. Εtymol. 8ο3, 47.

not. sequ .
95. Φώζειν ] ώσπερ μύστακα σεαυτόν add. "

88.
Ειymol.

Φως ] K . φώς· τι εστι φωςκαι χρώμα δια - 96. Φωλεύειν] D . φωλεύβειν. Vide supra

φανούς – διαφανές. Η φώριον το κλέμμα. Έφως το
φωλεός.

λάμπον – διαφανεί, παρά το φω.
97. Φωρω. το υπονοώ ] Suspicor illud pro

89. οικείον αυτό] A . D . οικεί αυτό. Sic le
υφορω. Quanquarm etiam a φωραν, διερευνάν, non

genda videntur : συκ οικείον αυτό χρώμα [vel αυτω.
plane alicium υπονοεϊν. Conf. H . Steph. IV ,

Κ . αυτού) ώςπερ των άλλων κεχρωσμένων , αλλά
313. F .

κατα σχέσιν [lae tres voces desunt a Cod. Κ .]
98. Φωραθώσιν. έλεγχθώσιν] Supra: φώριοι, οι

Tó Cãs. Ceterum haec ex aliqua disputatione

conira Manichaeos petita videntur , qui Cūs
έλεγχοι. Prouerb. XXVI, 19. όταν δε φωραθωσι.

99. OwoceIais ] Conf. Suidam . Symmach .
principium dixerunt. Conf. Suidam .

Ιob. XXIV, 17.

9ο. είρηται δε φως] Εtymol. 804, 33. 100. ο Απόστολος] 2. Τim. Ι, 10. Expli

91. Pūs = dinaungúns] Saepius in N . T . catio est Oecumenii.
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" . Το και μετα του Α. Χαμέρ. όνομα κύριον. και Χαμως, είδωλον, βδέ

('Αρσενικόν.)
λυγμα.

Χαναναίοι. ° _οι μη έτοιμοι για την απείθειαν
Χαλκός κατα προςθήκης του χ , δωρικώς, αλ.

προς ταπείνωσιν ερμηνευόμενοι.

κος και χαλκός: επεί προς άλκην εύθετος εστιν. Χάονες. ε.θνικόν. και χάονας , άρτους " κριθ!.

ή παρα το έχειν αλκήν. νους.

Χαλίφρων. ανόητος. μωρός, παρά το χαλαν την Χαροπός. " ευόφθαλμος, περιχαρής.

φρένα , κυρίως δε και εν μέθη ευφραίνων. χά- Χαρακηνός. τοπικόν.

λις' γαρ ο άκρατος οίνος, παρά το χαλαν και Χαμερπής, ταπεινός. μικρόφρων. του Θεολόγου και

ανιέναι αραρυίας τας Φρένας. ' μηδέ αλογίστως μηδέ χαμερπως.

Χαλινός.* παρα το χαίνειν , ότι δι' αυτού χαί- Χάρης. * κύριον. και κλίνεται Χάρητος.

νειν γίνεται . ή παρα το is, ένος, και το χαλώ Χαραδριός. όρνις. παρα το τας χαράδρας δε

γίνεται χαλινός. διέναι . και το εναντίον παρά το εν αυταίς ενοι

Χαλκώδοντος. ) κεϊν. εξ ου και το όνομα κέκτηται.

Χαλκηδόνιος, τοπικόν. Χάρακα. περίφραγμα τειχομαχίας, ελεπόλεις.

Χαιρέας, ποταμός.
• και χάραξ τα σιδήρια τα τεμνόμενα και χα

Χαίρις.° κύριον. ρασσόμενα , όθεν και χάρακας καλούμεν τους

Χαιρωνεύς, και από Χαιρωνείας πόλεως. οξυνομένους " καλάμους ή τα ξύλα. 8διαφέρει

Χαμαίζηλοι.' ταπεινοί. , και " δε ο χάραξ και η χάραξ, το μεν γαρ αρσενικόν

τοπικού .

δηλού

.

1 . Χαλκός] Εtymol. 8ο5, 20. Suidas χαύoνας, Ηesych. χαύνωνες. Vera scriptu- ,

2 . ευφραίνων] Ειymol. 8ο5 , 6 . αφραίνων. ra est χανωνας. Sic Ierem. ΧLΙV , 19. εποιήσα

recte. Χαλίφρων Odyss. δ , ν . 37ι. τ, ν. 3ύο, μεν αυτη χανωνας. Vid. Hieron. ad h. 1. Ierem.

χαλιφροσύναι Odyss. π , ν. 313. χαλιφρονέοντα ψ, VII , 17. τρίβουσι σταϊς του ποιήσαι χανώνας, ubi

ν . 13.

al. habent χαμώνας, al. χαβώνας, ex frequentissi

3 . χάλις] D . χάλης. perperam. Vid. Suid. ma , & et β perimutatione. Utrumque apud

Hesych. et Schol. Apollon. I , V , 473. ubi χα
Hesych. post χαμαιευνάδες, quod fugit Interpre

λίκρητος. Εustath. 1471 , 2 . 1936, 4 . Conf. Ga
tes, et post χαβόν. Conf. Cang. v . χαιώνα. Εr

taker . Aduers. Posth. c. 5 . p . 454 .
ror apud nostrum ortus videtur ex eo , quod

in mente habuit alium populum, Χαύονες, Vide

. 4. Χαλινός] Εtymol. 8ο5 , 14 .
Steph. Byz. ν. Χαύων. .

5. Χαλκώδοντος] Κ . χαλκάδοντος. pro χαλ

κοδοντος.

12. Χαροπός] Α . χαρωπός. Ιliad. λ, τ. 426.
Ηesych. χαλκόδοντας στόλους" χαλκους και αν μας,

Οδοντας έχοντας. Sed H . Sleph. legit χαλκώδ.
13. του Θεολόγου] Οrat. in S . Pascha. Vid.

6. Χαϊρις] Κ . χαΐρις superscr. η .
supra αλογίστως.

7. Xauaicañon] Conf. Hesych . et Suid .

Ruhnken . ad Timaeum .

14. Χάρης] Α . Χάρις, Χάριτος. Conf. Sui

dam .

8. Χαμέρ ] Κ . χαμέγ. Α . χαμέ. Verum 15. Xαραδριός] Prior nominis ratio valde

puto Χαμώρ. inepta , neque eam agnoscunt Suidas , Etymol.

9. Xupows] Ierem . XLVIII, 7. Vide Sel 8ο6, 3ι, et schol. Αristoph. Αuib. 1141, Conf.

den . de Diis Syr. I , 5 . et Suid . Bochart. Hieroz . P . II. L . II. c . 30 . Timaeur

10. Χαναναίοι] Conf. Albert. not. ad Glos- ibique Ruhnken.

sar. Graec. p . 26 . 16. Xépæxo ] Conf. Harpocrat, et Suidam .

11. χάονας, άρτους] Αpud Etymol. χάνωνας 17. όξυνομένους] Κ. ώξυμμένους.

( manifestc pro χαύωνας άρτους ελαίω αναφυρα.θέν 18. diaQtpeo del Vide Animon . ibique Val

τκς κριθίνους , ή λάχανα οπτά. Ex eo Phauorinus. ekenar. Conf. Schol. Αristoph . Vesp. v. 196.
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λουσι
της, και τα

δηλοί το στρατόπεδον, ή τείχισμα τι και περί- Χαλεπός, δύσκολος. από του χαλέπτω.7 ως το

φραγμα. ως Δημοσθένης και Μένανδρος 1ο Χρυσε κακών αρχηγέ , βιοφθόρε , πάντα

" πολλοί γαρ εκλελοιπότες τον χάρακα τας . , χαλέπτων. 18

' κάμας επόρθουν - . . κ τούτου χαλεπαίνω, κατα αποβολήν του τ.

θηλυκον δε το της αμπέλου. οδον, ( Θηλυκόν.)

εξηπάτησεν η χάραξ την άμπελον. " Χάλαζα. Η ολοπαγές ύδωρ υπέρ της πεπηγός. ή

Χαρίεις . τα εις εις ονόματα δια του εντος κλι. αθρόα εκ νεφων εις ύδωρ μεταβολή και πηξις

νόμενα ου θέλουσι τω ι παραλήγειν, αλλ' ή από της εναποκειμένης εντος ψυχρότητος , δια

τωη, ως επί του τιμήεις, ή τω ο, ως επί του την εκτός θερμότητα.19

ανεμόεις, ή τα α , ως επί του σκιάεις, ή τα ω, Χαλκίς , Χαλκίδος. όνομα πόλεως.

ως επί του κητώεις. όθεν το χαρεις και αναλο. Χαλκίς. ” και η γλαύξ.

γώτερόν εστι του χαρίεις. Χαιρώνεια. πόλις.

Χάρτης. * παρά το γω, το χωρώ , γάρτης και Χαιρώνη, τόπος. .

χάρτης, και χωρητικός των εγγεγραμμένων. Χαιός. " ή ράβδος.38

Χαυλιόδους, και χαυλιόδων. κεχαλασμένους Χαίτη.” η θρίξ. παρα το κρατώ κράτη και απο

έχων τους οδόντας, εξέχοντας ή διέχοντας. ή βολή του ρ, και τροπή του και εις και , και πλεο

κατα εναλλαγής του ρείς : ο κεχαραγμένους νασμα του τ χαίτη.

έχων τους οδόντας, ο τραχύνων και χαράσ. Χαμεύνα. * ταπεινή και ευτελης κλίνη. και χα

σων. 15 . μευνία , η ξηροκοιτία.35

Χαύνος. από του χαίνω χανος και πλεονασμά Χαμαιτυπίς.16 η πόρνη.
του υ χαυνος. Χάρις. δωρεά,χάρισμα.τευμένεια: οικείωσις."+

εις , και το Νο.
Χαλώνει .

mol. 34, 32.

19. Δημοσθένης] Scilicet is χαράκωμα hoc Apollonii: αργυρεον χαίον , sed de neutro licet

sensu dixit, quod noster omisil. Philipp. II. p . dubitare.

21, 20. χαρακώματα και τείχη και τάφροι. do Co- 32. ράβδος ] D . ραύδος.

ron . 254 , 26 . Xépurus idem alio sensu c. Mid . 33. Xaimu ] Easdem nugas habet Etymol.

568 , 16. 8o7, 37. Rectius Ηesychius : χαϊται , αι κεχυμέ.

20. Μένανδρος] ' Ασπίδι. Ηarpocrat. ναι τρίχες.

21. εξηπάπησεν - άμπελον] Αristoph. Vesp. .
34. Xαμεύνα] Α. χαμένα. Ρro καμεύνη do

v. 1282. Conf. Thom. Mag. 91.
rice. Theocrit. XIII, 33. Idem xo usvyis VII,

133. Vid. Hesych. ν . χαμεύνη , quod non erat .
22. Χαρίεις] Deest a Cod. K . Conf. Ely

sollicitandum. Sed pro χαμεύνης Ηomer . Iliad. π ,

ν. 235. χαμαιεύνης, i. e. χαμόκριτος. Conf. Schol .

23. καρόεις] Leg. χαριτόεις. Sic Etymol. Aristoph . Auib . y. 817 . Suid . et Polluc. X , 35 .

1. c. 41 . 36. ibique Hemsterhus.

24. Χάρτης] Εtymol. 8ο7, 24. παρά το χω – 35. ξηροκοιτία ] Vid. Cangium in glossario.

χάρτης. . Est κοιτία επί ξηράς. Νon pernenda videtur

25. χαράσσων ] Suppl. τους οδόντας Ειymol. haec vox, quamquam nunc quidem auctore ido

807 , 37. Conf. Hesycli. et Suidam. κάπρος χαυ- neo destituitur.

λιόδων Hesiod. Scut. ν. 386. al. χαυλιόδους. 36. Χαμαιτυπίς] Damnat Thom. Mag.

26. Χαύνος ] Είymol. 8ο7 , 4ο. 37. Χάρις - οικείωσις] De ingenio et mo

27. χαλέπτω] D . χαλέπω. Α . χαλεπαίνω. ribus dicitur, quibus aliorum animos nobis con

Etymol. 8ο4 , 52. ciliamus. Nisi fallor , explicatio est Luc. II , 40.

28. χαλέπτων ] D . χαλέπων. Versus hic vel 52, χάρις θεού ήν επ ' αυτό. et προέκοπτε χάρι

elegantissimus ubi legatur , nescio . τι παρα θες και ανθρώποις. Τheophylact. και τα

29. εκτός θερμότητας Α . εντός. θεω ευάρεστα έπραττε και τοϊς ανθρώποις επαινετά.

3ο. Χαλκίς] Κ . χάλκις. Ιliad. ξ , ν. 291. Conf. Psalm. XLV, 2. Actor. 1V, 33. Odyss.

31. Xatós] Etymolog. 807, 44. et Suidas 9 , v . 175. Sed possct etiam intelligi xágos geoll ,

xaños. recte . Sed nostro videtur dici ý xuños, de qua nonnunquam usurpatur oixelwois , ut Be

quum Suid. et Schol . Apollon. IV , 972. sit το σιλεία της οικειώσεως apud Chrysost. Vid. Sui

załor. Bu xuños non dici videtur , ut docet locus cer . h . v .

Tom . II . Aaaaaa
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παναστρέφουσα Το χάος

το χάραξ: άος.

Χαράδρα. * μικροί δύακες. 9 ή του ύδατος υποβ- Χαμαικετές.18 ταπεινόν. ή το εις γην πετό

ροή, ή κρημνοί. μενον.

Χαρά, διαθεσις ηδονών επιτυχούσα. ή εύρησις Χαμαιτυπείον. καπηλείων , ή οίκημα εν ώ εισίν

ηδονων.
α πόρνα .

Χάρμη.** η μάχη. κατ' ευφημισμόν. Χαμαιμηλέλαιον.19

Χάρυβδις. 4 η αναπινομένη θάλασσα περί τα
Χαριστήρια . ευχα , ° ή ύμνοι επινίκιοι.

Γαδειρα και πάλιν επαναστρέφουσα. παρα το Χαράκωμα. " περίφραγμα. τειχίον, παρά το

εις χάος κατάγειν καν όλεθρον. οιονεί εις χάος
χαρακώ , χαρακώσω , χαράκωμα. τουτο παρα

βαίνειν.
Χάσμα. το χάος.

Χαρίεσσα ** και χαριτόεσσα. . . . . . Χαλεπόν, δύο σημαίνει. ήγουν το αδύνατον, ως το

Χάρις, χαρά. παρά τω Αποστόλω» και ένα δευ - χαλεπόν δέ κεν ορύσσειν

' τέραν χάριν έχητε. ανδράσι θνητοίσι –
Χαναναίαν. την Παλαιστίνην , ήγουν την Ιερου.

και το δεινόν.
σαλήμ λέγει ο θεόλογος · δια το κατοικείσθα χαλεπος δε Διός μεγάλογο κεραυνός.53

αυτην πρότερον υπό των Χαναναίων. ( Ρημα.)

( Ουδέτερον.) ' Χάζω. το υποχωρώ και αναχωρώ. και χάζεο. *

Χαλκουν πινάκιον. τοιούτον είχαν οι δικασταν από του χώ , το χωρώ , παράγωγον χάζω.

προς τας κληρώσεις, έχουν το όνομα του δικα- Χαίρειν Φράσαντες. *. αποταξάμενοι, καταγνόν

στου πατρόθεν και του δήμου και της φυλής. τες.
. ' Αρίσταρχος δε πυξινον * είπεν αυτό. . Χαίρειν εάσαντες.58 επί των καταφρονουμένων

Χαλκοπράτιον. 5
και μισουμένων. το γαρ χαίρειν μόνον προςεπι

Χαλκοβατές δω και προς δώμα χαλκοβατές. λέγοντες τούτοις παρέτρεχαν. και χαίρειν αντί

Χαλαστραίον. τόπος. του οιμώζειν " και στενάζειν. ως το χαιρέτω

Χαμεύνιον. " επί του κραββάτου τάττεται. ληρών , 8 ερυθριάτω φλυαρών.

38. Χαράδρα ] Conf. Suidam ct Ηesych.

39. μικροί ρύακες] Cui dictae fuerint χα

pádpor , velim scire. Dcnotant enim potius tor

rentem et abruptos torrentium alueos.

40. Χάρμη] Ειymol. 8ο7, 23.

41, Χάρυβδις] Εtymol. 8ο7, 27.

42. Χαρίεσσα] Οdyss. γ ν . 58. Conf. sa-

pra χαρίεις.

43. 'Αποστόλω] 2 . Cor. 1 , 15. Cod. Har

leian. ex glossennale χαράν.

44. Χαλκούν - πυξινον] Α . πήξινον. Conf.
.

Hesych. qui e Nostro lucem adcipit, et Ηarpo

crat. ac Suidam v. πινάκιο». Εtymol. 672 , 33.

45. Χαλκοπράτιον ] Ηaec vox sine dubio

corrupta. Fortasse legendum χαλκόκρατον. Ρlia

vorinus : χαλκόκρας το χαλκόκροτον leg. χαλκό-

κρατον νόμισμα.

rigit Kusterus] et χαμαίμηλον. Utroque enim

modo genus quoddan berbae nominat Suidas.

Sed differunt zapachówv, Dioscorid. III , 10 . 11.

Theophr. Η . ΡΙ. ΙΧ , 13. ct χαμαίμηλον, Dioscor .

1ΙΙ , 154. Plin. XXII, 21 .

5ο. Χαριστήρια. ευχα ] Proprie sacrificia.

Xenoph. Cyrop. iV, 1 , 2. VII , 2 , 8 .

. 5ι. Χαράκωμα] Supra Χάρακα.

52. χαλεπόν δέ κεν ορύσσειν] Lege - χαλε

πον δέ τ' ορύσσειν ' Ανδράσι γε θνητοίσι , Odyss. και,

y , 305.

53. χαλεπές - κεραυνός] Iliad. 3 , ν. 417.

54. χάζεο] liad. ε , ν. 440. et al.

55. Χαίρειν φράσαντες] Conf. Hesych. Ely

Imol. 8ο8 , 3 . et SuidaIn.

56. Χαίρειν εάσαντες] D . έάσατε.

46. Χαλκοβατες δω] 1had. α , ν . 426. et al.

K . sine explicatione,

47. Χακεύνσον] Vide Polluc. Χ , 35. et sa-

pra Xαμεύνη. Αdd. Ruhnken. ad Τimaeum.

48. Χαμαικετές ) Conf. Hesych. et Suidam.

. 49. Χαμαίμηλέλαιον] κ . χαμαικημέλλαιον.

Vox Corrupta ex χαμαιλεον [ χαμέλαιον, ut cor-

57. χαίρειν - οιμώζειν ] Ιno μακραν χεί.

gain , ut vult Kusterlos ad Suidam . Sed etiam

χαίρειν per se κατ' ευφημισμόν sic dicitur. Vide

Thom . Mag. 9o8. ibique VV. DD .

58. χαιρέτω ληρών ] Sic etiam Etymol. 1. c.

et Ηesych. In Cod. Κ . deest ως το et distin

guitur noua glossa.
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• Χαμάδες ” κάνω."" 63 * * S * *

Χαίρω.39 παρα το χω, το διαχέω. & μη έχει αιτεί και κατέoυσιν. 7° ή από του

Χαίρομαι. ο λέγων χαίρομαι βαρβαρίζει, και λέ- αιτώ αιτίζω. εξ ου και το · αιτίζων ακόλους,

γεται δυτισμός: Δάτις°° γαρ ο Πέρσης έφη παρ' “Ομήρο.

χαίρομαι. ενεστώτα γαρ ή παρατατικόν ουκ Χαριζόμενοι. συγγνωμονικοί γίνεσθε. ούτως και

έχει. Απόστολος •72 χαριζόμενοι εαυτούς.

Χαλιμάζειν. : το περί τας συνουσίας ορμαν. από ( Επίρρημα.)

του χαλαν τας Φρένας προς το πάθος. Χαμόθεν. εκ της γης.

Χαλεπαίνει. . οργίζεται.
Χαλεπήνας. 3 αγανακτήσας. και χαλεπήνη. 4 Χανδόν. * απλήστως.

Χαλέπτει. 5 κακίζει.

Χάνης , χάνωμεν. Το Χ μετα του Ε.

Χαρακτηρίζει. δεικνύει.
.

οΧαράσσω, παρά το χαίρων, το τραχύνω. εξ ου
('Αρσενικόν.)

και καρχαρος κύων.** ή ώςπερ άλλος αλλάσσω, Χέδροπας " όσπρια. [ και ενικώς χέδροψ. οίον.

ούτως άρης αράσσω και πλεονασμό του και χα-
ει χερίδροψ και συγκοπή κέδροψ.]

Χειμών. και του κρύους ακμή. από του χέω, χεύ

ράσσω.
σω, ρημα όνομα χεύμα, και τροπη του ν εις

Χαρήσομαι, ευφρανθήσομαι. και εαν χαρήσομαι, χειμών. τα γαρ απο των εις μα ουδέτερα πα

ευφρανθήσομαι. χαρίσομαι δε αντί του δωρή
ραγόμενα ονόματα κοινα εισι τω γένει, και τρέ

σομαι ι. [ εαν χαρίσωμα, δε , ίωτα και μέγα.]
πoυσι το ω εις ο επί της γενικής. οίον μνήμη,

Χαριεντιζόμενοι.87 ευτραπελιζόμενοι. σκώπτον ομνήμων, αμνήμονος, είμα, λευχείμων, λευ

τες. 'Αριστοφάνης• 68' χείμονος. το γούν χειμώνα και οξυνόμενον και
χαριεντίζεις και κατασκώπτεις ημών και

απλούν και η περιεκτικόν όν περί της γραφής

* βωμολοχεύεις. διήλλαξε, και φυλάττει το ω , χειμων , χειμω

Χατίζεις. 89 χρήζεις. oίμαι , παρά το α μη έχειν νος , και εί τι παρ' αυτο, βαρυχείμων, βαρυ

αίτεϊν γίνεται χατω, χατίζω. ο γαρ χρήζων . χείμωνος.
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59. Χαίρω ] Εtymol. 8ο7, 5ο. ut apud Ηarpocrat. χαριεντίζεις enim, quod has

6ο. Δάσις ] D . Δάτης. Vide -Suidam. Ari- bent Suidas, Etymol . 8ο , 17. et Νoster, valde

stoph . Pac. v . 288 . ibique Schol. mihi suspectum , donec alio exemplo doceatur

6ι . Χαλιμάζειν ] Conf. Suidam. Cognatum usus actiui.

est χαλικάζειν Epicharini apud Εustath. 1936, 69. Χατίζεις) Πiad. β, γ , 225. Εtymolog:

55. Conf. 1471 , 3 . 807, 32. non dicit oinoy.
, 62. Χαλεπαίνει] Odyss. π , ν . 114.

. 63 . Χαλεπήρας] Imo χαλεπήνα : αγανακτή
. 70. χατέoυσιν] Iliad. 1, ν. 514. Α. χατεύ

σας. Ιliad. σ , V. 18ο.
64. χαλεπήνη Α . χαλεπήνει, Iliad. π , ν. 71 . αιτίζων, ακόλους ] Οdyss . 2 , ν . 222. Α .

386. et al .
αιτίων ακόλως. D . αιτίξω νακόλους.

65. Χαλέπτει] D . χαλέπει, ut supra ν. χα- 72. ο Απόστολος] ad Ephes. IV , 3ο.

λεπός. Αpollon. IV, v . 1675. 73. Χαμάδις] Α . χαμάδης et adjunct. priori

66. καρχαρος κύων] Α . κύριον. Conf. Εty - glossac.

2nol . 8ο6 , 33.
74. Χανδόν ] Conf. Thom. Mag. 91.

67. Χαριεντιζόμενοι] Suidas addit ως 'Αρι.
5 . Χέδροπας] Εtymolog. 8ο8, 14. Conf.

στοφάνης. Sed.in fabulis , quae supersunt , si

recte mcmini, non legitur. Vide sequ.
* . Hesych , et Athen. XIII , 596 . b .

. 68. 'Αριστοφάνης] Sine auctoris nomine ha- 76. χειμών] Rel. des. A Cod. Κ . Εtymol. .

bet Suidas. Scd Ηarpocrat. ν. βωμολοχεύεσθαι 8ι0 , 1.

ex Aristoph . Gerytade. Lege : 17. περιεκτικόν όν περί τ . γρ. ] Α . παρά.

χαριεντίζη και καταπαίζεις ημών και βωμο- Etymol . non habet tres voces π . τ . γρ. Scd

λοχεύχ. , apud utrumque legendaαι ου διήλλαξε.
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Χείμαρροι ποταμοί. κατα τον χειμώνα δέοντες.
( Θηλυκόν.)

χίμαρροι δε , οι τράγοι, .
Χεια.86 ή των όφεων κατάδυσις. ένθεν και το

Χειροδίκαι.78 οι εαυτοίς πεποιθότες τη των χει
, οοδος δ' αμφοτέρους όδε χείσεται 87 .

ρων δυνάμει και δι' εαυτων ποιoύντες την εκδί
αντί του χωρήσει. από του χείσθαι , και εστι

κησιν και τύπτοντες , τουτέστιν εν τη ισχύς το - χωρείσθαι. αυτο γαρ μόνον μηχαναται ο όφις

δίκαιον έχοντες.
το χωρησα το σώμα ώςπερ έλυτρον. λέγονται

δε οι τοιούτοι τόποι και ειλυοι και τρόχμαλα.88

Χείρων. κύριον.
και αιμασιά. παρα το γω , το χωρώ, τροπή

Χειρώνακτες.79 οι δια των χειρών κοπιώντες και του και εις και γίνεται χέα και πλεονασμό του

εργαζόμενοι , και οι τεχνίτα . χειά. χεια και η φωλεά. .

Χείρων. ο χειρότερος. χείρων κυρίως και κατα χεί- Χελιδών.89 παρά το τα χείλη δονείν. ή παρά το

ρα ήττων , 8ο οί ο άνθρωπος των άλλων ζώων τα χείλη οιδαίνειν. ή παρα το τοϊς χείλεσι

διαφέρει, τεχνάσασθα.
άδειν.

Χειρωνάκτης 8 και χειρώναξ. τεχνίτης δια των Χέλυς. ", η κιθάρα, παρά το χέω , το λέγω. ή

* χειρών και εργαζόμενος.
ότι από δερμάτων " χελώνης κατεσκευάζετο.

Χελωνίδος. και της βαθμίδος.

Χέρης, κύριον. και κλίνεται Χέρητος. Χεράδες, τα παραθαλάσσια και σκύβαλα. ή η έλύς.

Χέρη : 83 τω χείρονι. παρά το χείσθαι ραδίως.

Χέρεως. ** όνομα Φρουρίου. Χερμάς. λίθος πληρών την χείρα, και χερμά

Χετταίοι.85 έθνος.

Α Ο

• διον . 94

78. Χειροδίκαι ] Ηinc Suidae χειροδίκαιος 89. Χελιδών] Εtymol. 8ο8 , 16.

corrig. χειροδίκαι. Ειymolog. 8ιο , 42. Hesiod. 90. Χέλυς) Conf. Etymol. 8ο8 , 18. Vid.

Oper . V . 187. Casaubon . ad Albenaeum V , 210. f. ubi veris

79. Xειρώνακτες] Vide statim χειρωνάκτης. sime χελωνίς πολύκροτος explicatur per χέλυς.

8ο. οίς ο άνθρωπος ας Ειymol. 8ιο, 3ο. Conf. ΧΠ, 527. a.

8ι. Χειρωνάκτης ] Xειρωνακτα Erotian. in 91. δερμάτων] Εtymol. δέρματος. Utrumque
Lex . Hippocr. sed caret auctoritale . Apud Lu

de testudine non apte dicitur.

cian. I. Somn. 14. junguntur βάναυσος, χειρώναξ

και αποχειροβίωτος. Conf. Hesych.
92. Χελωνίδος] Iudith. ΧΙV, 15. εύρεν αυ

82. ταν χειρών] A . addit των οικείων χειρών.
τον επί της χελωνίδος ερριμμένον. Sext. Empir. adu.

Omisi, ut glosseuma. Vide modo χειρώνακτες. Λά
Mathem. 1. 5. 246. το υφ' ημών καλούμενον υπο

Suidae interpretationem vindicandaın facit Schol.
πόδιον Αθηναίοι και Κώοι χελωνίδα καλούσιν. Conf.

Lycophr. v. 521.
Hesych . et Hemsterhus. ad Aristoph . Plut. p . 61.

. 83. Χέρηϊ] liad. α , ν. 8ο.
93. Χεράδες, τα παραθαλάσσια ] Α . περί θά

84 . Xépows] Xtbosws Suidas , allato incerti harray. Conf. Etymol. 808 , 35. Sed idem ct

auctoris loco. Sed idein Xépews v. " Ivdanos.'
Suidas tó xécados. Reprehendit Kuslerus. Sed

85 . Xstraños ] Gen . x , 15. Ioseph. Ant. utrumquc spectat locum Homeri Iliad. 9 , V.

Iud. I , 6 , 2 .
319. ubi vulgo :

86. Χεια] Conf. Etymol. 8ο9, 5ο. et not. . είλύσω ψαμάθοισιν , άλις χεράδος περιχεύας

sequ. Bis Odyss. % , v . y3. 95.
κύριον.

8 . χείσεται] Odyss . σ . v . 1 . Schol . ad sed alii legentes είλύσω ψαμάθοισιν αλις, χέρα

h. Ι. όθεν και χειάς τας καταδύσεις των όφεων. Conf. δος περ. μύρ. το χέρδος ουδετέρως acceperunt,

Suid. ν . χεια.
{vide Schol. Venet. uti nunc restituit Wolfins.

88. τρόχμαλα] Α . τρόμαλα. Εadem tradit Νon, erat igitur, quod Suidam sollicitaret Ku

Eustath . ad l. c . 1259, 29 . Nicander Ther . v . sterus, praesertim quum Etymologus 1. 43. at

142 ,de ceruis et capreis zwy swy latebras in - tulerit e Pindaro (fragm . CXXXI. coll. L'yth.

vestigantibus :
VI, 13.] χεράδει σποδέων. Conf. Eustath. 1238,

- ανιχνεύουσι δε πάντα 11. ct Villoison. ad Αpollon, Lex. Ηomer.

Τρόχμαλά και αιμασιάς τε και ειλνούς έρέοντες. 9 . χερμάθιον] Οιmittit κ . Diad. ε, ν. 302. "

Vide ibi Schol... . et sacp . Conf. Suidam v. legmodio.
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Χέρσος, η ξηρα γη. εξ ού έστι χειρί προσάψα-

σθαι .

Χερσόνησος, χερσονησεία γη ή εις θάλασσαν εκ-
νεύουσα , η μήτε χέρσος μήτε θάλασσα, αλλα

περικλυζομένη, και μίαν έχουσα εισοδοέξοδον.

Χερνητις. “ η εκ των ιδίων χειρών τρεφομένη και
Ο

ζωσα γυνή, σημαίνει δε την ταπεινην κω άπο-

ρον γυναίκα. -

Χέρβις. " πόλις .

Χεττούρα. κύριον. ταύτην μετά θάνατον της

Σάρρας ο Αβρααμ ηγάγετο.

Χελώνη. το ζώον. καιτο όργανον. 8

Χελιδωνίς, λέγει ο Ψελλός :99 χελιδωνις το πά.

τημα το κάτω της εισόδου.

(Ουδέτερον.)

Χειρόηθες.100 πριον· ήμερον.

Χειρόμακτρον.' μανδύλιον, παρά το εκμάσσειν

τας χείρας.

Χειρόγραφον. συμβόλαιον, γραμματείων, χρέους

ομολογία.

Χειρέκμητα.’ υπό χειρών γεγραμμένα ή περιε
ξεσμένα.

Χειρώνειον. ' Φάρμακον το του Χείρωνος.

Χέλειον. το της νεώς.
Χελιδόνιον μέλος, το της χελιδόνος. χελιδόνειον

δε κρέας , δίφθογγον.

Χελώνειον° δέρμα. το της χελώνης.

Χερμόδιον.' ο χειροπλήθης λίθος. παρα το την

χείρα πληρούν. [χεράδιον , και πλεονασμα του

μ χερμάσιον.]

Χερνίβειον.° σκεύος , ενώτας χείρας νίπτομεν.

Χερουβείμ. και δίφθογγον κgs 1. και επί ενι

κού δίφθογγον , επί δε πληθυντικού ι . ομοίως

και επί σεραφείμ .

Xευμα. ρεύμα , προχοή. "

Χειμάδιον." . . . . . .

( Ρήμα.)

Χειραπτήσας. " αψάμενος τη χειρί.

Ergo non est inepta etymologia , nt visum Ku

stero.

2 . γραμματείον] Α . γραμματίoν , minus ad

curate . ;

3. Χειρόπμητα ] Α. corrupte χειρόμηκτα .

μαγιδα
την

95. EE101] Etymol. 8o9, 6. xipoi In sequ.

gl. obseru. είσοδοέξοδον.

96. Χερνητις Sennel 1liad . μ , ν. 433. Scd

in explicatione variant Codices. K . loco prio -

rum: παρά το εκ των ιδίων αυτής χειρων τρέφεσθαι,

και ζην. A . pro posterioribus: σημαίνει δέ – sic :

είτουν και ταπεινή και ηπορημένη. Vide Schol. ad

Iliad. I. c. cl Apollon. Lex. Elom . Hesych . et

Suidam . Conf. Schol. Apollon . III, v . 292. et

Eustath . 912 , 38.

97. Χέρρις] Α . χέρις.

98. Χελώνη – όργανον] Des. a Cod. K . Vid.

aupra κέλυς.

οιο

4. Xειρώνειον] Κ. Χειρότειον.

5. Χέλειον] Deest a Cod. K . Sed inter

pretatio obscura: χέλειον enim clhelonium, non

autem pars της νεώς. Suspicarer legendum της

χελώνης , scil. δέρμα , ut Ηesycliius liabet, nisi

idern χελώνην diceret την τροπίδα της νεως δια το

επικαμπές. quod κέλυσμα idem dicit et Pollux

I , 86 , accuratius. Fortasse igitur xéera, sic

dictum alicubi, si nodo sanian.

6. Χελώνειον] Α . χελώνιον.

7. Χερμάδιo ] Vid . supra κερμάς.

8 . Χερνίβειο7) Scrib. κερνίβιον . Vid. Atlsen.

IX , 408 . 400 . .

9. Χερουβείμ] D . K . superscr. Τ . Α . βία

superscr . ει. Vide supra σεραφείμ.

99. λέγει ο Ψελλός} Κ . brcuius: του Ψελ .

λου. Sed pro χελιδωνίς leg. χελωνίς. Vid. supra

χελωνίδος.

100. Χειρόηθες] Xenoph. de Re Equ. 2 , 3.

πράος και χειροήθης και φιλάνθρωπος και πωλος. Ιdem
de uxore Oecon . 7 , 10 . Conf. Valekcnar. ad

Herodot. IV, 113.

1 . Χειρόμακτρον] Α . χειρόμακτον, perperam.

Conf. Hesych . et Suidam . Scd quod attinet ad

etymologiam , ca cunuenit alteri significationi,

qua χειρόμακτραν denotat εκμαγείον . Ιdem vero

etiam μανδύλιον denotare, [non solum vestimenti

genus, mantile)- docere possunt loca apud Can -

gium v. De χειρομάκτρα hot sensu sufficit lc -

gere Athen. Lib . IX , 410. ibiquc Casaubonum .

10. προχοή ] Ηaec vox igitur apud Sui

dam v. xiduaao referenda ad anteced.

10 . Χειμάδιoν χωρίον. Pollux 1, 62. Conf.

Spidem ν. χειμαδίω τόπω. Εtyιnol. 8ιο, I . et

Valckenar. ad Herodot. VIII , 112.

12. Χειραπτήσας) Χειραπτείν ignorant Le

xica. Xeipurtágeu Herodot. Il , g0 . .
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Χειρονομεϊν, κυρίως εστι νωμιών αντί του διαφέ-

ρειν. όθεν και εν τη συνηθεία μέμνητα και

του χειρονομεϊν. ποιητικώς δε δια του ω , τα

λόγω του στροφώ.

Χειρώσασθαι . υποτάξα , κρατησα.

Χέεις. " επί ενεστώτος δίφθογγον» επί δε μέλ

λοντος η.

Χελύσειν. δήσειν. 6 του Ψελλού · φλεγμός εστιν

η φλεγμονή , χελύσειν δε το δήσειν.

* : Το και μετα του Η :

('Αρσενικόν.)

Κης και η χην, κοινόν εστι τω γένει. λαμβάνε

τα δε και επί θηλυκού.17 παρά την ηχήν, 8

σημαίνει την κραυγήν· κρακτικών γάρ έστι το

ζωον .

Χηνέας, κύριον.
Χηραμοί.'8 οι φωλεοί. ή καταδύσεις των θηρίων

και των όφεων, οίον χωραμοί, εις ους χωρεί τι.

+ Χηρίων. ” και χωρίς γυναικός. 1

Χηρωστης. " ο επίτροπος .

Χηλή. η όνυξ, κυρίως χηλη λέγεται επί των δυο

νύχων ζώων, σχιλή τις,ούσα, παρά το διεσχί

-σθα , ώςπερ επί των μονωνύχων οπλή τις 4

ουσα. λέγεται χηλή, τροπη του 7 εις η κα

αποβολή του σ , tχηλή.+

Χηλός.23 το κιβώτιον. και γίνεται εκ του χω,

χήσω.
Xήμη. 4 είδος όστρείου.

Χηρεία. η χήρευσις. και χήρα γυνή, από του χη

ρω, το χωρίζω και πορθώ. [ και χηρώσω,] το

αφανίσω [και πορθήσω.]

Χήτις.18 η στέρησις. "

Χηρωνίς. όνομα κίριον.

( Ουδέτερον.)

Χήνιον. όρος. χήνειον δε ώον, δίφθογγον. *

Χηρον. έστερημένον.
( Ρήμα.)

Χηρώ. το χωρίζω και πορθώ. και κηρώσω.

- Το Χ μετα τού Θ.

('Αρσενικόν.)
Χθαμαλός, κοίλος ,17 ταπεινός, χαμηλός.

Χθιζός. ο χθεσινός. και χθιζινός.

( Θηλυκόν.)

Χθών. * η γη. και κλίνεται χθονός, παρά το

διαχείσθαι και χωννύεσθα . ή παρά το γώ, το

Χώρα:
χθονία , η επίγειος.

Το Χ μετά του

('Αρσενικόν.)

Xιάρης, κύριον. και Χίλων. και Χιλδίβερτου.

Χίμαρος, ο τράγος και ο εν τω χειμωνι τεχθείς.

Χίος. ° ο πολίτης Χίου . ως Σάμος Σάμιος , ούτω

και από του Χίος γίνεται Χίος, και κράσει

των δύο μ εις ί μακρόν Χίος , ως Δίος Διός,

Θέτιι Θέτι.

10

Υ Τ

λα

inuersum ordinem indicantes. Fortasse tamen

rectius : Χηρωστης , ο επίτροπος χήρων· [κήρος]

<wg. yuy.

, 20. Χηρωστής] Α . κηροστίς · και επίτροπος ι.

Iliad. & , v . 158 . Hesiod. Theogon . v . 607. -

21 . σχολή της ούσα] Εtymol.81, 15. σχη.

ex Oro .

22. οπλή τις] D . απλή. Leg. σπλή, απλή τις .

23. Χηλός] Πiad. π , ν . 221 . et saep.

24. Xήμη] Aristot. Η . Αn. V , 15.

25. χηρώ ] Α . χωρώ. Vide stalirm post.

Passim apud tlomer.

26. Χήτις] Εtymolog. 811 , 44. Eustath.

769 , 31.

27. xohos ] Sic etiam Hesych . sed displicet,

28. Χθών] Εtymol. 8ο9 , 10.

29. 5 τράγος ] K . οίον δάγος.

3ο. Χίος] Comf . Etymol. 811 , 1 ,

13. Χειρονομεϊν – διαφέρειν] Leg. νωεάν δια

χειρών. Εtymol. 810 , 51. Conf. Suidam, qui

locum affert e Pausan . Eliac. poster. [VI, 10.]

in quo, supra v. Γλαύκος plenc allato , legitur

χειρονομήσαι , quod non animaduerfit Κusterus.

14. μέμνηται] Ηaec non satis sana videntur.

15. Χέεις ] D . K . superscr. η .

16. Χελύσειν. δήσειν] Leg. χελύσσειν , βήσ.

σειν , ut jani supra emendauimus v . φλεγμός.

Conf. Hesych . et Focs. Oecon . Hippocr.

17. λαμβάνετα - θηλυκού] Ηacc omittit

K . et possunt abesse.

18. Χηραμοί ] Iliad. φ , ν. 495. Χειραμός

i ex Lycophrone Etymol. 810 , 25. ex falsa le-

ctione. Est ν. 181. χηράμων. Schol. ut noster .

Conf. Eustath . 1248 , 50.

post % OWOTÁS , sed scriba numeros adposuerat
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Χιτών. έσθης, ιμάτιον.. Χιών. και κλίνεται χρόνος. [ ως αρήγω αρηγών.

( Θηλυκόν.) . και τροπη ” του ε εις 1 χιών.]

χίδρα. " στάχυες, ήτοι νέος καρπός. ( Ουδέτερον.)

Χιλός, οξύτονον και θηλυκώς λέγεται , και ση- Χι το στοιχείων. ότι χεομένην έχει την εκφώνη.

μαίνει την τροφήν, και γράφεται, δια του ι . σιν. άλλοι δε άχι και αυτό είπον, ότι έχει οξείαν

νές δε δια της ει διφθόγγου, επειδή από και βαρείαν αλλήλας κατά μέσον σχιζούσας.

χείλος εστίν , ή, εν τοις χείλεσι διδομένη. " . Χίμετλα. τα αποκαύματα τα γινόμενα εν τοις

λα τα δια του ιλος, μη όντα ουδέτερα μήτε ποσίν , όπερ συμβαίνει εν τω χειμώνι γίνεσθαι .

σενικα οξύτονα, μήτε σύνθετα από ονομάτων, είρηται παρά το εν τω χειμώνα τλεϊν. " ή χί

έχoντα την ει δίφθογγον , δια του ιγράφεται. μετλον και το εν τω δακτύλω γενόμενον έλκος.

οδον Ζωίλος , Τρωίλος. ούτως ούν και χιλός. ( Ρημα. ) |

[χωρίς του Νείλος. πρόκειται μη όντα ουδέ- Χιονωθήσονται. ” λευκανθήσονται . λαμπρυνθή

τερα για το χείλος. πρόκειται μη όντα αρσε. σονται.

νικα οξύτονα για το δειλός. πρόκειται μη όντα

σύνθετα από ονομάτων έχοντα την ει δίφθογ Το και μετα του Λ.

γον δια το τρίχειλος, κροκόδειλος.] ,
('Αρσενικόν.)

Χιλωνις γη.
Χλούνης. ° δ αγριόχοιρος, και εν τη χλόη ευναζό

Χίμαιρα. τρίμορφον θηρίον , όπερ εν τη Λυκία μενος και διατρίβων.

ήν, ην εφόνευσεν ο Βελεροφόντης. Χλωδομάριος " Χλώθαρις Χλωθαίος" Χλω

Χιράδες, α των χειρών ραγάδες. ” και πως δια 9όμηρος, ονόματα κύρια.

του ιγράφεται και ώφειλε γαρ δια της ει διφθόγ- Χλωρός κακόχρους. και χλωρότης. "Όμηρος "

γου , επειδη από του χείρ γέγονεν. αλλ' ως " υπό δέους χλωρος ήεν.

από του νείφω γίνεται νιφευς δια του ι , ούτω παρα το χαλώ και την ώραν, και σημαίνει την

και ενταύθα. ή κρείττον έστιν ειπείν , και συν
μορφήν, χλαωρος και χλωρος, ο κεχαλασμένην

έπεσεν η φωνή τα σημαινομένω, επειδή το χι
έχων την ώραν.

ρας ένδειαν τινα σημαίνει» η γαρ ραγας ένδειαν ( Θηλυκών.)

τινα έχει του ολοκλήρου το γαρ έχον ραγάδας Χλαμύς. 8 έσθης κοκκίνη. ήo κυκλοειδής μαν.

ουκ έστιν ολόκληρον. τούτου χάριν και ένδειαν δύας , δν φορούσιν αι γυναίκες.

φωνήεντος εδέξατο. Χλανίς, το θερινών και λεπτότατον ιμάτιον .

και
α

γον δια το τσε ονομάτ
ων

του πρόσκε
ιται

* 3ι. Χίδρα ] K . χίδρα. A . D. χίδρα. Etsi

ordo desiderabat θηλυκών , χίδρα tamen recopi,

quoniam ý xides apud nullum scriptorem re

perilar. Conf. Hesych. Schol. Αristoph. Ρac. ν .

594. Suidan, Casaubon. ad Αtlien. ΧΙV, 648. b .

et Biel. in Thes.

32. dedoubyal Rel. des. a Cod. K . neque

habet Etymol 81 , 46.

59. Χιονωθήσονται ] Psalm. LXVII, 15. Α .

χιωνoθήσονται, perperam, ut Ηesych. Conf. Sui

dam .

4ο. Χλούνης) Α . κλούνις. ( Vid. Aeschyl.

Eurmen. 187. Hiad. ι. ν . 535. κλούνην συν. Ηe

siod . Scut. v. 177. Conf. Schol. Homeri, Ari

stot. H . An. VI, 28 . et Suidam . . ;

4 . Χλωδομάριος] Χλωακαμάριας κ . .
33. ραγάδες Rel. omissa in Cod. K . Pro

χείρ D . χείρον pro χειρός.

34 . OUVÉTEGET ? Haec habet Elymol. 812, 3.

35. και τροπη1 Supple ex Etymol. 812, 10.

παρά το χέω χεών και τρ. :

36. X7 – άχι] Etymol. 8ο4 , 43. έχι.

37. τλεϊν] Etymol. 8ι1 , 55 .

38. κίμιτλον ] D . κιμετλον. Α . Κ . χίμτ.

Shor. Conf. Schol. Aristoph . Vesp. v. 1262.

42. υπό δέους – ήεν] Ηaec apud Ηomerum

non leguntur. Sed xhupos útaj delous Iliad . x ,

ν . 376. η , V. 479. τους δε χλωρόν δέος ήρει. et 9 ,

v . 77. πάντας υπό χλωρόν δέος ελεν. Ad unum

ex his locis , nisi fallor, postremum , respexit.

Conf. Elymol. 812, 55.

43. Χλαμός Vide Etymol . 80 , 21 ,

Ammon. 146 . 147 .
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Χλαϊνα. το χειμερινών ιμάτιον. παρά το χλιαί Το Χ μετα του ο. '
νειν. "

('Αρσενικόν.)
Χλεύη. η ύβρις. χειλεύη τις ούσα, παρά το ηρέ- και

μα ανάγειν » τα χείλη.
Χοβάρ. τόπος. .

.

Χλιδή.* η τρυφή. .
Χοϊκός, γηγενής-35 γήϊνος βαρύς. και ο Από

Χλιδωνα. " κόσμον περί τον βραχίονα.
στολος ·54 πρώτος άνθρωπος εκ γης χοϊκός.

Χλιδώ. κύριον. .
Χοίνιξ. δεκάλιτρον. τέταρτον μοδίου σημαίνει. 5

Χλόη.18 παρά το φλέω, το αναπέμπω, φλόη κα Χόλος. ” η οργή, παρά το χέω συγκέχυτα γαρ

χλόη , η εκ της γης αναπεμπομένη.
η ψυχή εν τω οργίζεσθαι .

Χλώρη. κύριον.
Χόνδρος, παν οστούν ή τρωγόμενον και θραυόμε.

* Χλωμένη. * " . ••••
νον υπό των ανθρωπίνων οδόντων.

. ( Ουδέτερον.)
Χοραύλης, και εν τω χορώ αύλων.

Χλιαρόν. το θερμόν.
* Χοροστάτης, ο άρχων του χορού. * ,

Χλούνιον. τόπος. χλούνειον δε, το χοίρειον , δί- Xoρίκιος, κύριον. .

φθογγον.
Χοροί, πλήθος ταγμάτων.

( Ρημα. ) Χοροιτύπος.28 ο τύπους ποιών εν τω χορεύειν. ή

Χλιαίνω. το θερμαίνω.
ο τύπτων το έδαφος. και "Ομηρος «5

Χλιδωντες, τρυφώντες σπαταλώντες. "
πέπληγον δε χορον θείον ποσί - ,

Χλοάζει. βλαστάνει.
Χοσβαΐτης. ο βεστιαρίτης.

( Θηλυκάν.)

Το και μετα τού Ν.
Χοα. εναγίσματα , θυσία .

Χοιρίνη. συρφετώδης. Τη δικαστική ψήφος.1
(' Αρσενικόν.) Χοιράδες, πετρων όχθο..οι

Χνους, ο κονιορτός. " παρά το χούς , πλεονασμα Χολάδες και τα έντερα, παρα την χύσιν , ή δια

του ν. το δε χούς παρά το χόος. τουτο δε πα- το κατά φύσιν δέχεσθαι το κολώδες από του

ρα το χέω. ήπατος , επειδη εις αυτα συρρεί η ξανθη χολή,

τουτο

44. χλιαίνειν] Conf. Hesych. 11. ν . 57. Χόνδρος, παν οστούν] Εxpositio sine da

- 45. ανάγειν ] Α . άγειν. Ειymol . 812 , 40. bio corrupta. Sed pro οστούν legendum videtur

ανοίγειν. όσπριον : χόνδρος cnim ex variis leguminibus pa

* 46 . Xhedý ] Vidc Suidam , Polluc. VI, 185. rabatur. Conf. Foes. Oecon. Hippocr. Suid. ct

et Timaeum . Hesych. Quamquam χόνδρος οστούν dici per se

47. Xheday ] K . hodóvo . Variat scriptu - quidem potest , non autcm scnsu quo Nosler

ra. xãedūros Numeror. XXXI, 5o. Conf. He- dixit. Vid . Schol. Lycophr. 155.

sych, V. χλιδωνες, Polluc. V , 99. ct Biel, in Thes. 58. Χοροιτύπος] Κ . κοριτύπος superscr. οι.

Pro σερί Α. παρά. Α . D . χοροίτυπος. Vid. Εtymolog. 813 , 49. et
48. Χλόη) Ειymol. 812 , 44.

Suidam. Scripsi παροξυτόνως.
49. Χλωμένη] Deest eliani a Cod. Κ .

* 5ο. σπαταλώντες] Obiler corrige Suidam:
59. " Ομηρος] Οdyss. 9 , ν. 264.

Σπατάλη τροφή. Leg. τρυφή.
6ο. Χοσβαΐτης. ο βεστιαρίτης ] Cod. 17ο8.

51, Χνούς. και κονιορτός] Non placet haec ex - apud Cang. V . κοσβαΐτης. Vid. eundem v. βε

plicatio. Conf. Etymol. 313 , 10. στιαρίτης.

* 52. Χοβάρ. τόπος] Αpud Suidam όνομα που 61. Χοιρίνη. συρφετώδης] In Cod. κ . super

ταμού .
scripta η δικαστική ψήφος. Sed recipienda duxi.

53. γηγενής] Rel. des, a Cod. κ . Vid . Schol. Aristoph . Vesp . v . 332. Equit. V. "

54. ο Απόστολος] 1. Cor . XV, 47. Conf. 1329. Suidam et Ηesych.

Albert, Glossar. p . 136 . ct Hesych . 62. Χοιρώδες – όχθοι όχθα, Cyrill, Lex.

55. μοδίου σημαίνει] κ . μοδίου σημαίνει καν. Ms. Conf. Hesychium ibique not.

Supple ex Hesych . aut Suida. * 63. Χολάδες ] Εtymol. 813 , 20. liad. δ,
56. Χίλοs] Εtymol. 813 , 3ο.

V . 526. Φ , V. ι8ι. - - . 64. Χι .
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τούτο μηχανωμένης της φύσεως προς το διαθερ- Το Χ μετα του Ρ.

μαίνεσθαι , και ερεθίζεσθαι αυτά τη δριμύτητι .
('Αρσενικόν.)

αυτής προς την απόκρισιν των περιττων. έμελ. Χρεμετισμός. ή των ίππων βοή.

λε γαρ τη κράσει ψυχρα όντα αργά μένειν

και μηδέποτε ποιεϊν την απόκρισιν. τοιαύτα γαρ
Χρησμός, προφητεία : μαντεία.

2 Χρήστης. δανειστής.
τα νευρώδη.

Χολέρα. νόσος δια χολής. ή το της χολής πά
Χρηστής, και παρέχων χρησμούς. παρά το χρώ,

χρηστήρ. ούτω Γεώργιος ο Χοιροβοσκός. oίμαι
θος.

δε, ότι παρά το χρήζω. το δε χρήζω , ηνίκα

Χορδή. * η νευρα ή το έντερον. παρα το δι' αυ. σημαίνει το ενδεουμαι , έχει τον προγεγραμ.

του χωρεϊν την έδωδήν. μένον. από του χρέος χρείζω , " εκτάσει του ε

Χορεία . η χόρευσις. εις ή και εν συναιρέσει χρήζω, μένοντος και

Χοριανη. τόπος. Χορηνη δε, . του και προσγεγραμμένου. ότε δε σημαίνει το

. ( Ουδέτερον.)
χρησμωδώ, άνευ του ι , καίπερ της ετυμολο

γίας απαιτούσης συν τω ι γράφεσθαι , παρά

Χοάσπειον ύδωρ. 5 το του Χοάσπου ποταμού.
[ γαρ] την χρείαν έστι: τοις γαρ έχουσι χρείαν

Χοινίκιον. μέτρον τι. και το παχύ έντερον.66
χρησμωδεί ο θεός. αλλα προς αντιδιαστολής

Χοληδόχον." αγγείον το δεχόμενος την χολήν. του σημαίνοντος [ το ενδεούμαι ούκ έχει το

και χολαΐόν , η παρ. ιωτα.]

Χορείον. ο τόπος του χορού. χορίου και δε, το Χρήστος, κύριον. Χρηστος δε, ο αγαθός, οξύ.

παχύ έντερον, ι .

Χολωσέμεναι. ° οργισθήναι. [ και χολωσέμεν Χρέμης , ” χρέμητος. όνομα ιχθύος.
μέλλων απαρέμφατος δωρικως. εκείνοι γαρ τα Χρεωφειλέτης. * όσα παρά το χρέος συντέθει.

απαρέμφατα εις εμεν μεταποιούσι. το τύψεις τα , μεγάλα , πλην του χρεοδότης, χρεοκόπος,

τυψέμεν λέγουσιν. οι δε Αιολείς εις εμεναι λέ- και χρεολύτης, και τα θηλυκα αυτών, οδν χρεο

γουσιν , οδον• δοσία, και το ρήματα, οίον χρεοδοτώ, χρεο

. ειωθότες έδμενα άδην. λυτω. - :

Χορτάσαι, παρά τον χόρτον τον περιβαλλόμενον Χριστός.78 μεσίτης θεού και ανθρώπων. Ιστέον,

τοις υποζυγίοις. ότι το Χριστός σημαίνει το συναμφότερον, θεός

Χορεύω, χοροβατώ. και άνθρωπος. το δε κύριος δηλωτικόν της θεό.

- 66

ΟΙ

νετα . 72

ΟΤΙ Η

' 64. Χορδή ] Conf. Etymol. 813, 41.

65. Χοάσπειον ύδωρ] Vid. Suid. v . Χοάσπης.

D . Χοάσπιον. Χοάσπις flumen Indiae , Hesych.

66. έντερον] Ηoc non pertinere videtur ad

χοινίκιον , sed polius ad χολίκιον.

67. Χοληδόχον] Α . Κ . χολοδόχον,

68. χορίον ] K . χόριον. Sed explicatio non

satis conuenit. Vide Schol. Theocrit. IX , 19.

Χ , 11.

69. Χολωσίμενα ] Α . χολωσσέμεναι . Κ . χω-

λεσέμενα – χωλεσέμεν. Rel. omittit. κολωσέμεν

Iliad , a , v . 78.

* 7ο. έδμεναι αδδην] liad. 1, ν. 203.

τι. Χρηστήρ -- κρείζω] Rel. des. a Cod. κ .

Incep de syö etiam Etymol. 815, 14 . Conf. ibid .

1. 4. sequ.

12. χρηστος - οξύνετα ] Κ . breuius: κρη .

στις δε , ο αγαθός.

Τυηλ. μ .

73. Xpéums ] Sic etiam Suidas. Hesych .

κρεμύς , και όνίσκος , ιχθύς. Oppian. Hal. 1 , 112.

" λάβρακές τ' αμίαν τε θρασύφρονες ήδε κρέ- .

μητες.

al. κρέμιτες. Κρέμες vocalar λιθοκέφαλος ab Athe

naco VII, 305. d . Vide Schweighaeuserum ad

la. 1. Sed quo iure oρφίσκον dicat Ηesychius,

intelligi non potest. Fortasse scribendum ós

φίσκος.

74. Χρεωφειλέτης] Falsa tradere nostrum

non dubitari potest. Alia ratio est, cur xpsu

φειλέτης semper scribatur per ω. Sed reliqua,

sine a xpéos, siue á xgéus attic., per 7 et W scri.

buntur. Ceterum vocibus κρεοδότης, κρεοδοτώ et

xpeodorin carent Lexica , nisi apud Hesych. pro

κρεολυτήσων κρεοδώσων legendum κρεοδοτήσων.

75. Χριστός] Conf. Ιoh. Damascen. de Fid.

Orthod . III, 3 . et Suicerum in Thesauro.

Bbbbbb
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τητος. χριστοι γαρ και οι βασιλείς, οι τα ελαίω

του κέρατος χριόμενοι. το Χριστός και Κύριος

δια το τη θεότητι χρίσει την ανθρωπότητα:

και ως βασιλεύς. 78 δώσει γαρ αυτώ κύριος και

θεος τον θρόνον Δαβίδ του πατρος αυτού. "και

η βασιλεία αυτού βασιλεία αιώνιος. Ελέγοντο

χριστοι και οι βασιλείς και οι ιερείς , ως ελαίω

αγίω τω υπό του κέρατος βλυομένων και κριό-

μενοι.

Χριστιανισμός, πίστις απερίεργος, ή θεου ομοίω-

' σις κατά το ενδεχόμενον 79 ανθρώπου φύσει. ή

δόγμα του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ει πνευ-

ματικής8° κgy φυσικής και θεολογικής συνεστός.

Χριστιανός. 81 αληθ.νος οίκος Χριστού θεου και
Ο

έργων αγαθών και δογμάτων ευσεβών συνιστά

μενος. ή ο κατα θεον των , και ευσεβώς και

χρηστως πολιτευόμενος. ή και το σωμα δια τον

Χριστον σταυρώσας συν τοις παθήμασικαι ταϊς

επιθυμίαις.

Χρυσός.** παρά το δύω, δυσος, και πλεονασμό

του και χρυσός · ο γαρ χρυσος διδόμενος δύετα

τον άνθρωπον εκ του θανάτου.

Xρόμος" Χρόμιος, κύρια.

Xρόμαδος. "Όμηρος :83'

δεινος δε χρόμαδος – .

τον εν τοις γενύεσιν υπό των πληγέντων γενό-

μενον ψόφον ονοματοποιήσας χρόμαδον είπεν.

Χρόνος, ηλίου κίνησης και πορεία μετα εμμέτρου *

φοράς. ή το παρεκτεινόμενον τη υποστάσει του

κόσμου διάστημα , ενώ πασα μετρείται κίνησης

είτε αστέρων , είτε ζώων, είτε ούτινοσουν των

κινουμένων. 1η μέτρων κινήσεως και αριθμού

του εν κινήσει πρότερον κι ύστερον. f .

Χρόνος, ποια σημείωσις, τουτέστι φανερα του εν

εκτάσει και συστολη άδηλόν τι 85 διακρίνουσα. ή

πλατικος ενιαυτός ή ακαριαίος : άμα γαρ τω

βούλεσθαι έχει και το είνα. Ο χρόνος δε παρα

το δέν, δόνος, και πλεονασμό του και χρόνος.

Χρόνος βραχύς.87 φωνήεντος συστελλομένου.

Χρόνος μακρός, σημείωσις εκτεινομένου Φανήεν.
Σ

τος ή φωνηέντων. *

Χρόνοι δε εισί δύο, μακρος και βραχύς · διότι και

τους ανθρώποις δύο χρόνοι παρέποντα , και μεν

εξς πολυχρόνιος, ο δε έτερος ολιγοχρόνιος. χρό

νοι δε λέγοντας παρά το εν εκτάσει και συστολή

τους χρόνους παρεικασθηναι.

Χρυσάορα.88 χρυσήν σπάθην έχοντα. άορ γαρ

το ξίφος , ή σπάθη.

Χρυσότευκτον.89 εκ χρυσού κατεσκευασμένον.

Χρυσάμπυκας. Χρυσοχαλίνους.

- ° χρυσάμπυκας ίππους.

Χρυσορρήμων, ο χρηστολόγος.

Χρυσορρόας. " ποταμός.

: 76. δώσει γαρ αυτ ] Luc. I , 32. 84. μετα εμμέτρου ] K . μετα μέτρου. Scri

17. και η βασιλεία] Daniel. III , 34.
plan fuisse videtur μετ' εμμέτρου, Conf. Eu

78. βλυομένω] Α . βλυομένου. Verba sunt
stallh. 191 , 15. .

Theophyl. ad Μatth. 1. p. 4. ubi αναβλύζοντι.
- 85. διακρίνουσα] K . διακρίνων [ad χρόνος]. Α.

διακρίνα . f. διακρίνας. Οbscruatio liaec est gram

79. κατα το ενδεχόμενον] Α . κατα το πρέπον
malica . Sed quid seqnentia sibi velint , plago

ex glossemate. llle definitio est Gregor. Nys
non perspicio .

sen . Orat. I. in verba : Faciamus liom . Vide
86. κρόνος δε Εtymol. 815 , 46 .

Suicerum.
87. Χρόνος βραχύς] Vide Porplayr, de Pro

80. ayeunaTexas? K . otporn's. Verius vi- sod . apud Villois. Anecdot. p . 113. et Moscho

deri poterat ex mente auctoris. Sed quod nun - ' pul. Erolem . p . 2.

quam in Χριστιανισμό vellem fuisse , id nolui 88. Χρυσάορα Ηomer. H . in Αpoll. 123.

recipcre in definitionem . Post frožayıxñs in Cod. Couchopoy Iliad. 6 . v . 256 .

κ . lacuna uni verbo sufficiens. Fortasse sup - 85. Χρυσότευκτον ] D . K . Χρυσότευκτος. Conf.

plendum γνώσεως. Hesych. llarpocrat. v . xqvooXosiv et Euripid .

8ι. Χριστιανός] Ρraeclarissirna haec verba Phoen. ν. 228.

unde depromla sint , nescio . 90 . κρυσάμπυκας ίππους] liad. ε , ν. 363.

82. Χρυσός] Εtymol. 816 , 3. Conf. v . 358. ct al.

83. "Ομηρος liad. ψ, ν. 688. Vid . Εty - . 91. Χρυσορρόας] Sic ctiam apud Suidam.

molog. 815 , 37. In fine pro είπεν Α . ώνόμασεν. Pausan. 11 , 3 . fin. Χρυσορόαν, τηiness recte. Sed

Sic Suidas. alij quoque fluuii sic dicli. .
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ΕΤΟΥ ,

Χρυσοπήνιτος. χιτών. 4

Χρυσίτης. » σημαίνει τον λίθον, ένθα ακονώσι το Χρησμώδημα. η προφητεία. χρησμοδότημα δε,
χρυσίον. [τα από των εις ος δια του ιτης δια μικρόν.

του ιωτα γράφονται χρυσός, χρυσίτης.] , Χρίσμα' και χείμα. παρά το χρίω, χρίσω, κρί

Χρύσεος, τα διηρημένα επί πάντων γενών ιακά.
σις και χρίσμα, όπερ σημαίνει το άλειμμα. ώς

' οίον, ο χρύσεος και ο αργύρεος, και η χρυσέα, περ δε λέγετα κρούσμα και κρούμα , ούτω χρί

και το χρύσεον. σμα και κρίμα.

Χρύσειος ανδρειας. Χρονικόν φώς. ο ήλιος.
Χρυσάνθειος, οίκος. "

Χρυσόγλυφα. τα χρυσοτόρνευτα.

Χρώς, το σώμα. * και κλίνεται χρωτός. . Χρύσειoν και χρύσεον έργον. χρυσίδιον δε, ιτα
δύο.

Χρωμις, Χρώμιδος, κύριον.
Χρηματισμός, ο λόγος του θεού. και ο Απόστο. Χρηστολόγημα. το άχρι δημάτων θεραπεύειν.

λος : 98 αλλα τί λέγει αυτω ο χρηματισμός. και ο Απόστολος• δια της χρηστολογίας κα

( Θηλυκόν.)
ευλογίας εξαπατωσι τας καρδίας των ακάκων.

Χρόα. 7 από του χρω, και σημαίνει το βάπτω. εξ ( Ρήμα.)

ου και χρώμα. . Χραύσει ’ αμύξει. ολίγον τον χρώτα επιξύσει.

[Χρήσις.] ή των εφ' ημών ορέξεως συμπλήρωσις. προσεγγίσει, από του χρωτος , χρώ, χραύσων.

παρά τον χρήσω μέλλοντα. * χρήσις δε και πα- Χραίσμετέ με.: αντί του φυλάξασθέ με. και

ράδοσις διαφέρει. Χρησις γαρ λέγεται η των
δύσατε ή βοηθήσατε.) [ είρηται απο βαρυτόνου,

χαίων και ποιητων μαρτυρία • παράδοσις δε ,
το χρείσμω. ει γαρ ήν από του περισπωμένου

των γραμματικών. οίον τα μεν Ομήρου χρή- χραισμώ , είπεν αν χραισμείτε.]

σις· τα δέ 'Αριστάρχου του γραμματικού παράδοσις. κρίσις δε εκ του χρίω, το αλείφω . .. Xραισμω. ° το βοηθώ. [απo του χρήσιμος χρη.

σιμώ, και συστολή του η εις α και μεταθέσει
Χρειω. ” την χρείαν. ως από του σπέος γίνεται

του σ Χραισμα, το βοηθώ.]
σπεω, και από του κλέος κλεω και Κλειώ , ού.

τω και από του χρέος χρεώ.
Χρείω.' το μαντεύομαι. όπερ επι ενεστώτος κι

( Ουδέτερον.) .
παρατατικού. επί δε των άλλων δια του η.

Χρήμα.19ο κυρίως το δια χειρων έργον, οίον χε- + Χρέμπτεται.* ήχον το στόματι αποτελεί πτε.

ρύσσεται. Η
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* , και από του κλέος κλεω 194 ΑΛΜ' "

Χρείω.' το μαντείο
Αλων δια του η.

ρημα.

χρυσά Χρυσest. 238. πηνίον,10 , 64.

92. Χρυσίτης] Εtymol. 815, 54. κρυσίτις. 2. ο Απόστολος] ad Rom. XVI , 18.

• 93. Χρυσάνθειος. οίκος] Si Vera lectio χρυ 3 . Χρεύσει] Malim κραύση. liad. 2, V. 138.

σάνειος, add. Lexicis, vel polius κρυσάνθεινος aut Conf. Hesych. Pro ολίγον τ . χρ. leg. επ' ολίγον .

Sic Etymol. 814 , 5.

91. Χρυσοπήνιτος. χιτών] Χρυσεoπήγητα φα- . 4 . Xραίσκετέ με Leg. κραϊσμετέ μοι. Sic

ρεα Euripid. Orest. 338. Conf. Hesycli . Eusta- Apollon. 11 , ν . 218. ad quem locum respexit.

ihius tamen 1328, 49. a πηνίον, non a πήνη de- Vide ibi Schol.

riuans, scribit xpuasorývıTOY , et 1421, 64. xgua 5. βοηθήσατε] Rel. Onmittit K .

σεπήνιτoν άμφιον. 6 . Xραισμώ) Ειymol. 814 , 12.

95. Χρώς. το σωμα] Leuit. XIII, 2 , εν δερ .

ματι κρωτος αυτού. ib. V. 14. κρως ζών. Conf. 8 . Χρέμπτετα ] Haic verbo non satis con

Hesych. et Calliin . H . in Iou. v. 17. veniunt, quae sequuntur. Quamquamcnim ήχου

96. ο Απόστολος] ad Rom. ΧΙ, 4 . αποτελεί de sono intelligi potest, quein exscrean

97. Χρόα ] Α . κρώα. Εtymol. 815 , 16. tes faciunt, πτερύσσεται tamcn falsum est. For

93. χρησις] Ειymol . 815 , 33. tasse legendum χελίσσεται . Χρέμπτεσθαι enim

99. Χρειώ ] Conf. Etymol. 814, 34. proprie non est , sputum ciicere , sed screatu

100. Xoñuc ) Etymol. 815 , 1. sed addit pituitam s. sputum adducere et de pectore emo

meliora. liri. Apιιd Lucian. I . Catapl. 634. πλατύ κρεμ.

1 . Χρίσμα ] Conf. Etymol. 815 , 24. " ψάμενος και καταπτύσας μον. Schol. τον εν τω στό
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Χρηματίζει, γίνεται. ή προλέγει. . . Xρηστεύεται και ημερότητα χρήται. ηαγάπη κρη
Χρήσω.1° μαντεύσω. στεύεται.

Χρηστηριάζω. μαντεύομαι. , Tox μετα του Υ.
Χρή, ενδέχετα ." [έκ του χρημι, χρης, το τρί

* τον χρησι " και χρή οξυτόνως. οξυτονούμενον
('Αρσενικόν. )

κ . 9 κύριο

γαρ εν τη συνθέσει, βαρυνόμενος σημαίνει επίρ. Χυδαίος, ο ευτελούς, ο συρφετώδης.

ρημα περισπώμενον δε δημια αττικόν. από γαρ X , X : Σπιεσό. 18

του χρωμι το δεύτερον της κοινής διαλέκτου Ιω- .
Χυμαίος. κύριον. και Χυρηβίτης. "

νικής. αττικώς δε χρην, εξ ου το έκρήν.]
Χυριάδης. τοπικών και κύριον. κα κλίνεται Χυ

Χρίμπτεται. ” προςπελάζει. προσεγγίζει. ριάδου.

Χρίω, το αλείφω. Χυτρόπους. ° ο πλατύπους.

Χριστιανίζειν. και το καταφρονείν των ανθρωπίνων . ' ( Θηλυκόν.)

πραγμάτων υπέρ της εις τον Χριστόν ομολο- Χύτρα . το τζυκάλιον. "

γίας. και χριστιανισμος και της ευσεβείας γνωσις Χυτή.18 ου πάσα γή χυτή καλείται , αλλά κυρίως

η εις ζωήν αιώνιον άγουσα, ή η δια Χριστού και τους νεκρούς επιχεομένη.

Φανερωθείσα θεοσέβεια . ( Ουδέτερον.)

Χρυσαυγίζων. αστράπτων. " Χυλάριον. το υδαρύδες, ο εκπεπιεσμένος σίτος.

Χρω. το παρέχω. και το βάπτω. Χυτρείον. εν α χύτρα.

Χρώζω. χροιαν παρέχω. :
Χύτλα. κυρίως τα μεθ' ύδατος έλαια. κατα.

Χρώννυμι. χρωννύω. χρηστικώς δε τα εναγίσματα, τα έντομα, τα

κατι συναγαγών πτύελον. Εt II. Imag. 5οι. adu- sych. et supra έγκρίπτω. Κ . κρίμπτεται superscr.

lator laudal υπό βηχος ενοχλούμενον τον Δημήτριον, 1. perperafin.

ότι έμμελως έχρέμπτετο. ut III. Philopatr . 6ο7. 14. Χριστιανίζειν] Vide supra χριστιανισμός

υπέβηττε μύχιον , έκρέμπτετο επισεσυρμένον. et II . et conf. Plhauorinum. In ine pro φανερωθείσα

Gall. 16. υπέβηττε και ένεκρέμπτετο μύχιόν τι. D . φανεΐσα. .

Verum igitur vidctur χελύσσεται. Supra χελίσ. 15. αστράπτων] Α . αστραπτων. Conf. He

σειν βήσσειν. 1lla autem, ήχος - αποτελεί , el- sych. ct Suid. V . χρυσαυγουντα. Verb. κρυσαυ

jam possint intelligi de homine, qui, ut signuingicaux add. Lexicis.

det alicui , lenius χρέμπτεται. Conf. Schol. Αri 16. Xρηστεύεται] Α . κρηστεύει. perperam.

stoph . Thesmoph . 388. ubi de homine concio 13. η αγάπη χρηστεύετα] 1 . Cor. ΧΙΙ, 4.

- naturo alter dicit : πρόσεχε τον νούν κρέμπτεται 18. εκπιεσμός] Α . έκπιασμός. D . K . έκπιασμός

γαρ ήδη. superscr. 7 .

9. Χρηματίζει. γίνεται ] Thom. Mag. 919. 19. Χυρηβίτης, Α . κυρηβήτης.

χρηματίζω το υπάρχω. Iden Suidas. Rom. VΙΙ, 3 . 20. Χυτρόπους] Α . χυρόπους. Vid. Polluc .

χρηματίσει μοιχαλίς, εαν γένηται ανδρι ετέρω – του
99. Locum e Damascio vid . apud Suida!n .

μη είναι μοιχαλίδα γενομένης ανδρί έτ. Vide Wet
2ι, τζουκάλιν] Vide Cangium v. τζουκάλιον .

sten . ad h . 1. Nominari pro csse. Conf. He 22. Χυτή ] Iliad. ζ, ν . 46 . al. Conf. He

sych. sych . ct Suidam . Schol. Apollon . IV , 1536 .

ιο. Χρήσω] Ηomer. Hymn. in Αpoll. v.
" 23. Χίτλα] Α . Χύλλα. Χύτλα Noster di

. 132 .
cit τα μεθ' ύδατος έλαια , proprie, i . c. olean, ,

quo statini ungere se solent, quum corpus ad

11 . ενδέχεται] Χenoph. Cyrop. IV , 5. 9. huc inadidum est e lotione , non autem oleum

απορoύντες , πως κρη καλούντος απειθεϊν.
aqua inixtum . Conf. Eustath . 1552, 33 . Suidas

12. χρησι) Rel . des. a Cod. K . Reperit quidem υδρέλαιον , sed rectius addit : χύτλα δε

hanc deriuationem in Lex. suo vet. H . Steph. λέγεται κυρίως το υγρού έτι από ύδατος όντος του σω

Torm. IV, 6ι9. G. Supple hinc Etymol . 814, ματος αλείψασθαι. [Schol. Αristoph. Vesp. 1208.]

48. et nostrum vicissim ex Ειymol. in sequ. Non displicel Ηesychii: χύτλα το εφ' ύδατος έλαιο ,

• 13. Χρίμπτεται] Vide Suidam. Conf. He- nisi polius εφ' ύδατι , ut infra επί λούτρω. Ut
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ευνούχα. επειδή ταύτα μάλιστα έθυον τοϊς νε. , γος των κατά μέρος οπλιτών, ανθ' ών προ

κρούς, ως άγονα όντα, και αγόνοις αυτοίς ούσι. 4 κατείχον τόπων, ετέρους μεταλαμβανόντων.

* ( Ρήμα.) , . ( Θηλυκόν.)

Χυλοί, χυλον παρέχει. . . Χωνεία , η χώνευσις.

Χυτλώσαι.5 νίψα . ουχ απλώς αλείψαν, αλλ' Χώνα. πόλις.

επί τω λούτρα αλείψασθα, χυτλώσασθαι έλε. Χωστρίς. ° χώρα , τόπος.

γον. ( Ουδέτερον.)

Χύδην. κεχυμένως. Χωνείον. το χωνευτήριον. χωνίον δε , το έργο.

λείον , ι .

Χωρήβ. όρος.
Το Χ μετα τού Ω. ( Ρημα. )

('Αρσενικόν.) Χωννύω. το καλύπτω.31

Χωβούς, ποταμός. και Χωβάλ.
Χωόμενος, οργιζόμενος. ή λυπούμενος.

χωόμενος δ' ο γέρων πάλιν ώχετο - ,
Χωλίαμβος, ο άστατος στίχος.

Χωλός.18 τροπή του και εις χ , και του και εις ω.
Χωρίζω. το διαστέλλω και διίστω.
Χωρήσας. ορμήσας.31

κόλος γάρ έστιν ο μη τέλειος. και κόλoυς κρί- Χώσατο. και ώργίσθη. ελυπήθη. και χώσασθαι.

ους, τους αποβεβληκότας τα κέρατα. χωλός παρά το κεχύσθαι την ψυχήν.

ούν και μη τέλειος.
.

Χωρήσατε. αντί του ειςδέξασθε ημάς εις τας

Χώρος, τόπος, παρά το χώ, το χωρώ. ψυχάς υμών. ο Απόστολος 3* χωρήσατε ημάς,

Χώριος. * τον αυτον επέχων τόπον της φάλαγ- ουδένα ήδικήσαμεν.

μετα τον

noster , Etymol. 816 , 8 . el Schol. Apollon . I, Glossar. Ammon . Ioh. Grammat. Gregor. Co

V . 1075. addens : καταχρηστικως δε, ως ενταύθα, τα rinth. aliosque Grammaticos ed. a Melch. Scssa

εναγίσματα και αι χοαι. Conf. 11 , 929. de pia- ct Pclr. de Rananis Venetiis 1525. χορείος δε,

culo IV, 708. ut Οrph. Argonaut. χύτλων μει- και τον αυτόν - ετέρους μεταλαμβανόντων του μεν

λίγματα, de fontibus Lycophr . οι. el de laua- λοχαγού των του ουραγου: του δε ουραγού τον του

Cro 1099. Vide statim post χυτλωσαι. λοχαγού . Εundein dici a nostro χώριον , dubio

24 . ágóvous aitois Wor ] Vid . supra úzóywy caret. Sed miror , de eo tacere Lexica .

κοων. 29. Xωνα] Κ. χώνα. Scrib. Xώνη. Vid. Steph.

25. Χυτλωσα ] Χυτλώσαιτο Odyss. 3, ν . 8ο. ByΖ.

Apollon. IV , 111. Vid . Spanhem . in Callim . 30. Xwotpis] De loco huius nominis nihil

H . in lou . v . 17. Tzetzes ad Lycophr. v . 322. mihi couslat, et suspicor, non esse nomen pro

Χυτλωσαι : λούσαι , πλυναι : χύτλος γαρ ελαιοδόχος μium, sed in explicatione latere vilium. Vid .

αγγείον , όπερ μετα λούσασθαι εχρίοντο. Wesscl. ad Diodor. Sic. II , 27.

26. Χωλός] Εtymol. 816, 20. 31. καλύπτω ] Scil. terra congesta. χώσας

27. κόλoυς κριούς ] Α . κύλοι κρίoι ει. Vide Ενημα. Sepultos γαία καλύπτει.

Etymol. 32. Xωρήσας. ορμήσας] Vide Hesych. v. χω

28. Xúpros ] Aeliano xoorños, Arriano scópios grocytu . Iliad. § , v . 101.]

est εξελιγμός τις, quem noster hic describid. In 33. Xώσατο] 1liad. 1, ν . 449. Conf. Ely

antiqua collectione verbor. Tacticor. quae vul- mol. 816 , 41. .

go legitur ad calcem Şuidae et reperitur etiam 34. ο Απόστολος] 2 . Cor . VΙΙ , 2 . Πως

in volumine rariori, sine auctore, inter Cyrilli spectat eliam Suidas.
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ποικίλος. "

Το Ψ μετα του Α .

(' Αρσενικόν.) :

Ψακροπόδης.* επίθετον. και κλίνεται ψακρο
πόδου. ***

Ψαλμός. λόγος μουσικός. όταν ευρύθμως κατα

τους αρμονικούς λόγους προς το όργανον κρούη.

τα.* ή ωδή θεώ προσφιλής.
Ψαλμοί. και αν δια σώματος πράξεις αι εις δό-

ξαν θεού αποδιδόμεναι. όταν υπό του λόγου ηρ-

μοσμένοι μηδέν εκμελές αποτελομεν εν τοις κε

νήμασιν. :

Ψαλμωδός.37 από του αείδω αοιδος , και εξ αυ-

του ψαλμαοιδος και κατά κράσιν ψαλμωδός: τα

γαρ παρά το αοιδός συγκείμενα δια της οι δ .

φθόγγου γράφεται.

" . .

Ψαμμήνιτος»38 Ψαμμήτιχος, κύρια.

Ψάρος. ” όρνεον. και, ψαρ, ψαρός. και ψαρος και

Ψαφερός, αυχμηρός, κακόχρους, " λεπτός. κ )
ψαθαρώτατος.

(Θηλυκόν.) . .

ψακάς, η βανίς.

Ψάμματος, και παραθαλάττιος άμμος, παρά το

ψαύεσθαι υπό της θαλάσσης. ψάμμος, και άμ

μος αποβολή του ψ . ο δε Ηρωδιανός παρά το

άμμος πλεονασμα του ψ .

Ψαίκαλoν. αρνίον. και ψαίκαρον.

Ψαιστόν. * είδος μελιττούσης. 5 ή πόπανον.16 ή

πλάτυσμα στέκτος στρογγύλον , εις θυσίαν δι.

δόμενον.

35. Vaxporódns) Leg. surporáðns Etymol. Llacc cniin propria signilicalio esse videtur, si

817, 45. Conf. Hesych. v. ψανκρόποδα el Pha- hoc sensu dicitur. λεπτόγαιον και ψαφαραν χώρο

vorin. Epithcton cqui Arionis sec . Εtymol. ct conjungit Tlieoplhrastus. Ηinc λεπτός , ελαφρός

Lex. Vet. H . Steph . Satyrorum apud Nonnum redditur a Grammaticis et fi fupós, a coinmuni

in Dionys. stirpε ψάω. Ει ψαφαρή νάρδη in Epigramm. Phi

36. Ψαλμός - κρούστα] Sunt verba Basil. lippi apud Suidam (Anal, II , 214 . ] tenui un

M . in Psalm . XXIX . Conf. Snicerum . guento .

3η. Ψαλμωδός] Εtymol. 8ι7, 34. 42. Ψάμμαθος] ψάμαθος. Εtymol. 8ι7, 39.

38. Ψαμμήνετος ] κ . Ψαμήνιτος. Vid. Ηο 43. Ψαίκαλoν. αρνίον] Suidas. Sed pro ψαι.

rodot. III, 10. Deinde A . Yuyuítuyos. Scribi- rapgy fortasse legendum bóxedor. Utroque enini

tar Ψαμμήτιχος et Ψαμμίτικος apud Ηerodot. I , modo dixisse videntur, ut ψαικάς et ψακάς, unde

105. 11 , 2 . . ψαίκαλος et ψάκαλος, [ Εustath. 1625, 3ο.] quem

39. Pápos] Dicitur ó pos et å . Ari- adınodum spomy dicuntur [Odyss. i, v . 222.] agni

otot. Ηist. Anim. IX , 26. ο δε ψάρος έστι ποικί- tenelli , recens nati. Quia ros est ασθενής και

λος. et VIII , 16. ψαρων : νέφος liad. 9 , ν. 755. αδρανής όμβρος , ideo rori comparantur , quae

diapas Iliad . 5 , v . 583 . Conf. Eustath . 1076, 54. sunt tenera et mollia . Aeschylus quoque in

40. após ó Foixíðos] Suidas aſſert fopos Agamemnone [v . 145. Conf. Spanhem . ad Ari

ίππος , nullo auctore. Dixit Αristoph. Νub. V . stoph. Νub. V . 97 %. Εtymol. 377, 4ο.] δρόσους

1227. ubi Schol. eadem habet. Et Zachar. VI, 3 . noininat teneros agnarum pallos. Sed primus

ίπποι ποικίλοι και ψαροί. Conf. Ι , 8. et Bochart. omnium elegantiarum pater Homerus opony, i. e.

Hieroz. Ρ . Ι. L . ΙΙ . C. . rorem , tencllos agniculos vocauit.“ Casaub . ad

41. Ψαφαρός - κακόχρους] Conf. Hesycli. Athen, Lib. 1X , 383. d. Add. Eustath, ad 117,

ψαφαρόχρουν κάρα Euripid. Rhes. ι6. ψαθαρό - 6ι. ψαίκαλw igitur ego non mutem,

τριχα μήλα Ηom. Hymn. in Pan. V . 32. pro 44. Ψαιστόν] K . ψαυστόν. Ηesych, ψαυστον

quo Ruhnkenius malit ταρφύτριχα, quoniam ψα- ψαιστον.

Oupós, dicatur potius de squalore locorum . Sed 45. μελιττούσης] D. μελιττότης pro αελι.

latius patct. Εt quod illo loco additur : θεός τούττης, ut supra aliquo loco. *

περ εων , desiderare potius aliquid eiusmodi vi 56. πόπανον] Vide Schol. Αristoph. Ρlut.

detur . ψαφερόθριξ proprie fuerit , cuius crines 138. ibique Spantiem. et Kuster. Lex . Rhetor.

ψαφαρα κονία squalent , τιt in versa apud Sui - Ms. laud. a Ruhnken. ad Τim. p. 27η. Φαιστα

πόπανα , πλατύμματα τινα στρογγύλα στέατος εις θυ.

έστασαν , ουδε κόμμας ψαφαρά εμίαντο κονία. σίαν γιγνόμενα. Quam glossam cum ipsis vitiis,

dam :
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Ψαλτήριον.17 ορθών ξύλον και απαρέγκλιτο . Ψάλλειν. επί των χορδων της λύρας, παρά το

χορδοι δε εν τούτω δέκα ετείνοντο. εκάστη δε ψώ, ου παράγωγον ψαύα και ψάλλω.

των χορδών εις το ακροτελεύτιον του ψαλτηρίου [ Ψαν. ομαλίζειν. ]

διηρημένως εναπεσφίγγετο. αι δε αρχα των χορ- [ Ψαυσαι. προσεγγίσαι.] .

δων καθίεντο άνωθεν. δέκα γαρ κόλαβοι είτουν

πασσαλίσκοι προς τον πήχυν του ψαλτηρίου , Το Ψ μετα του Ε.

στρεφόμενοι έτεινόν τε την χορδην και εχάλων,

πρός τε τον ρυθμός της αρμονίας και προς το ('Αρσενικόν.)

του ψαλτηρίου βούλημα. ή ψαλτήριον τροπικώς Ψεδνός, μαδαρός, παρά το εψήσθα. 4

και όργανον ηρμοσμένον μουσικώς, εις ύμνους Ψένις: Ψεφόσιρις:55 Ψένωφις. κύρια.

του θεού ημών, και του σώματος εστί κατασκευή. [ Ψευδανως. κύριον.] και κλίνεται Ψευδάνορος.

ή ψαλτήριον νοητόν εστι νούς καθαρός υπό πνευ. Ψευδηγόρος, ο ψευδολόγος.

ματικής κινούμενος γνώσεως. . ' Ψευδοπροφήτας, ου τους αιρετικος αινίττεσθαι

(“Ρήμα.)
μοι δοκεί , αλλά τους βίου μέν όντας διεφθαρ

Ψαίρειν.18 : το τινάσσειν.ή το ταχύνειν. απο και
μένου, προσωπείον δε αρετής περικειμένους, ούς

του και αλψηρος , ο ταχύς. σημαίνει δε και το
επιθέτως καλούσιν οι πολλοί.

Ψεφηνός.3* σκοτεινός. ουκ επιφανής. ψέφος γαρ
Tψαύειν και το + κινείν.

το σκότος. 7ήν δε και ο ανηρ ψεφηνός.
Ψακάζει.5° ραίνει.

( Θηλυκόν.)

Ψαλάξεις, κρούσεις. ψηλαφήσεις. κιθαρίσεις. " Ψευδηγορία. η ψευδολογία.

ait Ruhukenius, descripsit Etymolog. 818, 41. quoi faignites ap. Hippocratem . Conf. Valckenar ,

(nisi quod liabct authuata et omittit otéUTOS.) ad Euripid . Phocniss. p . 471. Hinc Schol. Ari

Legi jubet : ψαιστα πόπανα πλατέα μάλα τινα stoph. Αuib. 1714. et Ηesych. V. διαψαίρειν ψαί

στρογγύλα από στέατος είς θυσίαν γ. " Sed vulgalam ρειν το ιστίον λέγομεν , όταν ελαφρώς διαπνέηται. "

quoque defendi posse putem, modo legator: πλα- 49. από του] Leg. από τούτου. ' ' '

TUOUXT6 , Conf. Ilesych . Suidam , Athenaeum IV , 5ο. Ψακάζει] Deest a Cod. Κ . Αpud Sai

141, a. ct Polluc. 1 , 28. dam olini Iegelbatur ψαικάζι.

47. Ψαλτήριον] Conf. Suicerum in Tlies. 5ι. Ψαλάξεις – κιθαρίσεις ] . Spectat Lyco

h . ν . phron . v . 139.

48. Ψαίρειν. το τιν. το ταχ.) :Suidas: ψαί τοιγαρ ψαλάξεις εις κενόν νευρας κτύπον.

ρειν , το ταχύνειν. ένθεν και αίψηρός. Ηesych. ψ . τι- . Schol. εις κενον ψαλάξεις και κινήσεις ( κιθαρίσεις)

•νάσσειν ριπίζειν. . . . ψαίειν σύρειν. Ιbi pro ψαίειν κρούεις τας χορδές. Εadem, quae apud Nostrum

Voss. ψαύειν, Ρroprie differunt ψαίρειν et ψαύειν , leguntur , in Lex. Vet. Οuo reperit Sleplianus

illud cnim de molu, lioc de lactu Tcui dicitur. IV , 699. F . .

Sed saepius permutantur , at ψαίρει et ψαύει οί 52. Ψάλλειν] Ειymo!. 817, 16.

por apud Aeschyl. Prometh . 394 . Vid. ibi Schol. 53. Ψας, ομαλίζειν Infra: ψήσαι ομαλίσαν.

Galen. Lex. Ilipp. ψαίρειν, προσψαύειν. Conjungi 54. έψησθαι] Leg. εψήσθαι . Infia: ψηνός »

ctiam possunt {uigely , facery tl xiysīt . Tangi παρά το ψω. iliad, β, ν . 219. ψεθνή δ ' επενήνοθε

enim atque irritari, xuysão far sensu non diflc λάχνη . Conf. Ifesych. ct Suid.

- Tant . Oppian. III. Ha!. V . 54. ψαύσαι μεν τρο 55. Ψένις : Ψενόσιρις Κ . ψένης ψεννόσιρις.

μέει μητρός χόλον ουδ' αναδύναι. Schol. άψασθαι. 56. Ψεφηνός) Εadem leguntur apud Sui

Sophocl. Αntig. 857. έψανσας αλγεινοτάτας έμοι daia. Etymol. 818, 33. ψεφενός και ψεφηνός ανήρ "

μερίμνας. nt έψαυσε καρδίας Euripidl. fcci . 242. σκοτ. ουκ επιφανής» ψέφος γαρ το σκότος φησί Πίν

1η eiusmodi 1οημιulionibis ψαύειν φτιοεd sei.sil δαρος Αριστοκλεϊ. Legr:: ψέφος γαρ το σκότος φασί

est xivery. Ab hoc non alienum yaipan , quod Third oos 'Apostoxasidy . Exstat Nem . lll , v . 71.

est ελαφρώς κινείν. Νοn incpte igitur noster di - ψεφηνος ανήρ. Schol. σκοτεινός. Scdl noster ct Sui

xissc videtur. Sed fuipem , ut obiter moneam , das adiun locum anie oculos habuisse videntur.

nonnunquam dicitur pro paíoc9ay, ut apud Lu - Conf. slatini post illos.

cian. II. Tragopod. 662. ψαίρει, πίτυς , et σφυ. . . 5 . ήν δε και] K . Omitt. και.
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(
Ουδέτερον.)

( Ουδέτερον.) Ψηφίδες, οι μικροί λίθοι,

Ψέλλια, κόσμος της και καλλωπισμος και περί τα Ψήφος. η κρίσις. η απόφασις. και ψηφοφορία. "

άκρα των χειρών.
. ( 0 )

Ψεκάς, και σταλαγμός. . . . . . . Ψήγματα, αι του χρυσίου ίνες.

Ψεύδος. απόφασις λέγουσα το υπάρχον ως μη Ψησσίον. " όνομα ιχθύος.

υπάρχον, και το μη υπάρχον ως υπάρχον. ή (“Ρήμα.)

φαντασία τις παρα το μη όν έγγινομένη τη Ψηρόλα. ψηλαι. " ψαλα .

διανοία , υφεστώτος ” του μη υπάρχοντος. Ψηκτρίζω

Ψέφος, το σκότος. και ψεφαΐον 6ο το σκοτώδες.
Ψηλαφω. ” η μεταφορά από των μήλων. μήλα

Ψεύδος. παρα το φεύγω, φεύδος και ψεύδος.
δε τα πρόβατα. μηλαφώ ούν το εφάπτομαι των

• μήλων. τροπη του μ εις ψηλαφώ. ή παρα

, ( Ρήμα.) και το ψω, το προσεγγίζω, και το αφω, το ψη

Ψεκάζει, δροσίζει. λαφω, αφω και ψηλαφω.

Ψέγει, μέμφεται . Ψηνίζω. Φαλακρίζω.
Ψελλίζει. 8 τραυλίζει. Ψηνίξαι. * κινησα , και ξύσα ή σοβησα.

Ψήσαι. ομαλίσα .

Το Ψ μετά του Η . Ψήχο. το ομαλίζω.

('Αρσενικόν. )

Ψηνας. επίθετον . 33 . Το Ψ μετα του Ι.

Ψηνός. * ο Φαλακρός. παρά το ψώ. ή παρά το ('Αρσενικόν.)

ψήσω ψηνός. .
και οι κλάδοι.

Ψίδων. κύριον. και κλίνεται Ψίδωνος.
Ψήνες, οι των Φοινίκων καρποί

". Ψιθυρισμός, απαρρησίαστον φθέγμα και λα
και όνομα ιχθύων. 86 και τα εν τοις ολύνθους

θραία κακολογία , παρά το ψίω , το λεπτύνω,

γινόμενα και κωνώπια.67 %
" και το θύρα. σημαίνει δε και τα χείλη, περι

( Θηλυκόν.) Φραστικώς.

Ψηλαφία . η ψηλάφησις. + Ψίθυρ. λέγεται και ψίθυρος. οίον ψίθυρ, ψί.
Ψηστα. όνομα ιχθύος. κα ψησσα. . θυρος , ψιθύρου. ως μάρτυς , μάρτυρος , μαρ

. ! τύρου.

8τατ

58. καλλωπισμος] Rel. omittit κ . inctúas. Videtur esse commune epitheton pi

• 59. εφιστώτος] Legendum videtur ως εφε. scium. Supra: ψήνας, επίθετον.

στώτος.
67. κωνώπια ] Conf. Hesych. et Ηerodot. . c.

6ο. ψεφαλον] Ηesych. ψέφαις νυκτός σκοτει 68. ψηφοφορία] Κ. ψηφορία , pro ψηφοφορία.

νηε , pro ψεφαίας νυκτός σκοτεινής, αt videtur. 69. Ψήγματα – ίνες ] Satis obscure τα ψη

' 6ι. Ψεύδος] Conf. Etymol. 818, 13. Matu xpuclou dicere videtur' Tyers , veluti fibras

. 62. Ψελλίζει ; Κ . ψελίζει. Conf. supra seu flores auri. Sed amplius cogitandum. -

τραυλός. 7ο. Ψησσίον] Dimin. a ψήσσα, quod supra

' 63. Ψηνάς. επίθετον] Vide modo ψήνες , όνο- Ignorant Lexica. Conf. Αthen. VII, 288. 33ο.

Hesych . et Ruhnken . ad Timaeum .

. 61. Ψηνός] ο φαλακρός παρα Σιμωνίδη Εty 71. Ψηάλαι. ψηλα ] Legendum puto : ψήλ .

mol. 817, 53. Conf. supra fedyós. αι " ψηλαι ψάλαι. Conf. Hesych. et Suidam.

* 65. Ψήνες - καρποί] Ηesych. σπέρματα των 72. Ψηκτρίζω] Ignorant Lexica. Sine du

αρρένων φοινίκων . Ιdem Pollux tradit 1 , 254. et io a ψήκτρα, ψηκτρίζω , stringo .

Etymol. 818 , 30. Sed vid . Herodot. I, 193. ex 73. Vnde@ w ] Eaedem nugae apud Etymol.

quo male intellecto illorum Grammaticorum er 18, 20.

rores nati videntnr , et Bod , a Stapel ad Theo 4. Ψηνίζω] ψηνός · και φαλακρός.

phrast. I, 16. και οι κλάδοι eiusdem notae esse 75. Vnuižay ] A . Anvúžay. Synes. Caluit.

videntur. Encom . p . 85. Conf. Hesych. Suid . et Aristoph .

66. ιχθύων] Α . ιχθύος. Suidas : ψήνας, τους Equit. ν . 520. ' .

κα ιχθύων.

76. Ψι.
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τις

τος. 789 , ,
ως το

τύρου, το δε ψίθυρ παρά το ψοϊθος ,78 8 ση- δη ψιλουμένου φωνήεντος επιφερομένου εις δασε

μαίνει την λοιδορίων. ή παρα το ψίω, το λε. τρέπεται . οίον αντίχ' ο μεν επορεύετο.83

πτύνω , και του θύρα. σημαίνει δε τα χείλη, Ψι. ** το στοιχείον. ότι συριγμόν τινα έχει η τού.

περιφραστικώς. 1 του εκφώνησις. και ότι ο συριγμός ουκ έστιν

Ψιλίας, κύριον.
άλλο τι ή μόνον ψ . άλλοι δε , ότι ενός ψαύει

Ψιλός. " και γυμνός. παρα το ψώ , το λεπτύνω. χρόνου διπλούν όν.

ή παρά το ψίω, δε σημαίνει το άπτομαι. ευχε.
- Ψινύθιον.85 Φαύλον, ή και ψευδές.

ρως γάρ τις άπτεται του ψιλού και ψιλότη-
Ψιχίον. 86

* 9υρίζειν.87 τινές ονοματοποιείσθαι φασίν,

Ψιττακος, κύριον. και όνομα πτηνού.

(Θηλυκόν.)
κρίκε δε ζυγόν.88

Ψιάς, η δρόσος. σιζε ο οφθαλμός. 89

Ψιλή, ποιότης συλλαβής, καθ' ην άκροις χείλεσι κυρίως δε επί των ψευδομένων το ψιθυρίζειν

το φθέγμα προφέρεται, παρά το ψώ, το λε- λαμβάνεται. *

πτύνω. εξ ου και ψιλον στρατιώτης λέγει τον * Ψιμμυθιζώ.9° καλλωπίζω. *

άοπλον και γυμνόν, είτουν τον ασθενή και αδύ- Ψίσω. ποτίσω.9" εξ ου και ψιας, η κατ' ολίγον

νατον. ή παρά το ψίω, το άπτομαι, ψιλος και κατερχομένη δρόσος. .

ψιλή: ευχερώς γάρ τις άπτεται του ψιλού. ” Ψίω. εμβρωματίζω. * ή το λεπτύνω. ή του άπτο

Ψινάδες, α άμπελοι.8* μας.

Ψιξ , ψιχός, η ψιχία.8*

Ψιττάκη και ψιττάκια.88 υποδήματα γυνατ
Το Ψ μετα του Ο.

κείου είδους. ('Αρσενικόν.)

Ψιλα λέγοντα του, το κ, τοπ και το τ, επει- Ψοίθης. ” ο αλαζών.

και : ,

°ς, άρ

Υ

76. ψιθυρ - ψor9os] Ειymol. 818, 52. ψύ . 86 . Ψιχίον] Vide paulo ante Jig.

gos. Vide panlo infra v . folhas. Quae praece 87. Ψιθυρίζειν] Conf. Etymol. 818 , 56.

dit definitio του ψιθυρισμού, reperitur etiam apud - Vid. Schol. ct Valckenar. ad Τheocrit. I , 1 .

Cyrillum , ad 2. Cor. XII , 20. 88: κρίκε δε ζυγόν] Α . D . και. liad . π ,

77. Ψιλός] Εtymol . 8ι8, 36. pro ψίω lia - ν. 47ο.

bet ψώ. . 89. σιζε ο οφθαλμός] Οdyss. 9, ν . 394.

. 78. ψιλού και ψιλότητος] D . ψιλού και ψι- “ Ως του τις οφθαλμός -

λότατος. . 9ο. Ψιμουθίζω] κ . sine explicatione.

79. ευχερώς - ψιλού ] In Cod. Α . ψιλός και 91. Ψίσω. ποτίσω] Proprie instillabo. Vide

ψιλή ώσπερ είπομεν. Schol. Theocrit. I , i . et Etymol. 818 , 48.

8ο. Ψινάδες, η άμπελοι] ρυάδες. Ηesycli. Suid. " 92. Ψίω. έμβρωματίζω] Ειymol. 819 , 6.

- 8ι. ή ψιχία] Α . ψιχεία. Ηesychius: ψίχας ψίχω , et ψίω λεπτύνω. άπτομαι. Sed non dife

- ψιχίας. runt. Hesych. ψίσαι, ψωμίσαι. Lycophr. v. 639.

82. ψιττάκια ] Suidas ψιττακία. Ηesych. ψιτ . ου γαρ τις αυτών ψίσεται πύρνον γνάθω.

τακίαν. Εrgo apud Nostrum legenclum videtur: Conf. Suidam.

Ψιττάκη και ψιττακία. υποδήματος γυναικείου είδος. 93. Ψοίθης] Sic Suidas. Ηesych. male: ψor

83. αυτί και μεν επορεύετο] Αliud exemplum 9ησις · και αλαζών. Ιdem : σοίθης · ο ψίθυρος• ο άλα:

αυτία και μεν χλαίναν - έννντ ’ Οδυσσεύς Odyss. ε, ζών . Utrumque Ruhnken. Epist. Crit. H . p . 215.

v . 229. Dionys. Thir . Art. Gramm . c. VII. Puto corrupte scriptum dicit pro výfns. Cui emen .

eundem locum respici. Certo illa ubi legantur, dationi, quamuis per se satis probabili , haud

nescio. . parum fauent quae noster statim addit : Wontos,

84. Ψή] Εtymol. 8 , 7, 8. σπoδός τύρος και δια του και ψιλού το ψύθος, Vix

85. Ψινύθιον. φαύλον] Sic etiam Hesych. et enim dubito , quin ψοϊθος σπ. rejiciendum sit ad

Suidas. Sed quod noster addit ή και ψευδές, fi - finem et una serie legendum: ψοίθης, και αλαζών »

dem facit conjecturae , esse pro fofoor. alpor nou dice too ū viãou. [Scil, súdns ro didos

Τυπη. 1 . Cccccc . .
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Ψοϊθος. σποδός. * εύρον και δια του ψιλού το

ψύθος. σημαίνει δε την λοιδορίαν. .

Ψολόεις και κεραυνός. Ο οξέως φερόμενος

τω ψαύειν ολλύμενος.

Ψόφος. κτύπος.

Ψοφοδεής, δειλός, παρά το δέος, και σημαίνει τον

φόβον , και το ψόφος.

Ψόαι, ψοιας και ψύαι . α λαγόνες ή τα νώτα.

παρα το ψαύω. η επιψαύουσα σαρξ και επι-

πολης και ούσα τοϊς οστέοις.27 ούτως Ειρηναίος.

Ψολοκομπία.98 αλαζονεία.

Ψοφοδεές, δειλόν.

[ Ψοφώ. το ηχώ.]

Το Ψ μετα του Τ.

('Αρσενικόν.)

Ψύδαξ » ή ψύδραξ. το επί του σώματος εξάν
θημα.

Ψυκτής. όπου τας οπώρας19ο ψυχρίζουσιν ή και
τας κύλικας, ήτοι τα ποτήρια νίζουσι.

Ψυλλείς.' εθνικόν.

Ψυχρός λόγος. ασθενής, μηδέν χρήσιμον έχων.

παρα το ψύχος ψυχηρός και εν συγκοπή ψυ
χρός.

Ψυχικός, και τα της σαρκός Φρονών. ψυχικος άν.
θρωπος ουκ οίδε τα του πνεύματος.

Ψυχολεθρος, ο απολλύων τας ψυχάς, τα δια

του όλεθρος συγκείμενα δια του και γράφεται,

οίον ανώλεθρος, βιώλεθρος, επώλεθρος καιτα

όμοια, πλην του ψωμόλεθρος και ψυχολεθρος.

Ψύαι. α λαγόνες, ή τα νώτα, ή μέρος τι του

σώματος.

Ψυχή. είρηται μεν εν τη γραφή τηςπαλαιά διτ

τως η ψυχή τουτέστιν η λογική και η άλογος.

η λογική των λογικών, και η άλογος των κτηνών

και των λοιπών εμψύχων. ψυχη λογική εστιν

ουσία νοερα ανώνυμος και αγνώριστος , λεπτή,

άυλος και άσχημάτιστος , εικων θεού και τύπος

σώματος, ζωτική και συστατική. είρητα δε ψυ

χη δια το ψύχει, ήτοι δια των οικείων ενερ

γειών ζωοποιεϊν το σώμα. ψυχή άλογός έστιν η

του αίματος ζωτική και θερμαντική και κινη

τική δια πνεύματος υλική ενέργεια. ψυχη κτη

δε σημαίνει την λοιδορίαν. Εt supra ψίθυρ deri- 98. Ψολοκομπία ] Α . ψιλοκομπεία . Male.

vabat a showgos, pro Etymol. skúšos. búfms igitur, Usus est Aristoph. Equit. v . 693. Malc etiam

seu potius ψυθής , est ψίθυρος , αλαζών. ψυθής apud Suidarm . Vid. Hesychium.

reddere maluit Hewsterhusius fragm . Callim . 99. údaz ] Falsain scripturam ipse sta

CLXXXIV. naj ou tubes oörore Xovou . pro vulg . tim corrigit.

' ; pufos. Sed eodem modo Acschylus Agam . v . 100. Ψυκτης - οπαρας] Notum est, quid

486. το θεϊόν έστι μη ψύθος. Conf. v . 628. et sit ψυκτης , vel ex uno Athenaco XI, 502. 5ο3.

1οο8. Sed de fructibus non meminime legere, In

94. Vontos. Creodós] Sic etiam Suidas. Sed tellexit , ut videtur , vas quoddam , seu locuin

videtur scribendum fágos 8. Yogós, ex ipso ONO. opacum , in quo fructus refrigerantur . Nam

δός. [ ut ψέλλια σπέλλια , ψαλίδα σπαλίδα vice ψυκτήρες sunt etiam οι αλσώδεις και συσκιοι τόποι.

versa .] Fidem conjecturae facinnt glossae He- Conf. Hesych . Inlerpret. ad Moerid. Ruhnkey.

sychii : ψάδιον" σκολιόν. [1. σπόδιον.] ψιθίον " αιθα. ad Τimacum ct Hemsterhus. ad Ρolluc. Χ , πί4 .

λωδες. ψοθόν · μέλαν. ψάθος ακαθαρσία. Certe 1 . Ψυλλείς ] Conf. Herodot. 1 , 13, et

cognatae voces videntur. . Steph. Byz. Sed ibi dicuntur Ψύλλοι. Ψιλλείς

95. Vorbers ] A . fonóns. Odyss. $ , v . 331. etiam Suidas , qui laudat lIcrodot.

ω , ν . 538. ψολόεντα κεραυνόν. Ηιc spectat Sui- 2 . ψυχρός Ειymol. 8ι9, 39.

das. Conf. Etymol. 8ι9, 7 . Eustath. 1949, 35. 3. ψυχικός άνθρωπος] Rel. des. a Cod. Κ .

Sed fortasse derivandum a ψολός. Vid. Schol . 1 . Cor. II, 14. ψυχ. άνθρ. ου δέχεται τα του πν.

Aristoph . Equit. v . 693. Conf. Suidarm.

96. επιπολής] Α . επί πολλοίς. 4. Yuxórejpos ] Suidas sine explicalione.

97, Ψόαι - οστέοις] Εadem Etymol. habet Ηesych. απώλεια των ψυχών. Ρro ανωλεθρος Κ .

819, 15. sine nomine Grammatici. Discimus cytowaua e f gas. Ceterum huius obseruationis ea

vero e Nostro , unde hauserit Αthenaens Lib. dem ratio est atque illius v. κρεωφειλέτης.

IX , 399. b . Ceterum conf. Polluc. II , 185. 5 . Ψύαι] Vide supra ψόαι.

Hesych. Suid . et infra fúay. De varia scri 6 . Ψυχή ] Conf. Libell. de Definit. Opp.

ptura vid. Interpretes Plirynichi. Athanas. p. 248. .

4 ΑΣΤOOOOι .
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ελκόμεν
ος
.

νώδης υλική, ενεργητική και αισθητική και σω (Ουδέτερον.)

ματος συστατική. ψυχής ενέργειας , όρεξις λο- Ψυλείον. " βοτάνη.. .

γική είτουν θέλησις, βούλησις, ζήτησις, σκέ- Ψυχρα δήματα, κακοί λόγοι.

ψις, βούλευσις, κρίσις, ορμή, χρήσης και παύ- Ψύχος, το πνεύμα. " "Ομηρος "

σις. η πρώτη του νοος κίνησις λέγεται όρεξις. " ψύχεος εμείρων.

η όρεξις περί τι νοήσασα λέγεται νόησις. η νόη- Ψυχαγωγεί, αναψύχει.

σις επιμείνασα και τυπώσασα την ψυχήν επί Ψυχάζουσι. " προς το ψυχρoν διατρίβουσι πνεύ

το νοούμενον λέγεται ενθύμημα και λόγος. η μα. .

ενθύμησις βασανίζουσα εαυτήν δια του επιλο- Ψυχουλκούμενος. και την ψυχήν ελκόμενος. .
γισμου λέγεται φρόνησις. η φρόνησις πλατύ- Ψύχω. το ,

νουσα εαυτήν ποιεί τον διαλογισμόν, ενδιάθετον * Ψυλαφα. μικρώς πως επισπείρεσθαι " σου

λόγον ονομαζόμενον. ούτος γεννα τον προφο άρχεται . *

ρικον λόγον. τούτοις πάσιν έπεται το αυθεξού

σιον. και συμμαρτυρεί η συνείδησις. ψυχής δυ Το Ψ μετα τού Ω.

νάμεις νους• διάνοια δόξα: Φαντασία • αί ('Αρσενικόν.)

σθησις" βούλησις: προαίρεσις θυμος και επι- Ψωμός.18 δια το παρα των οδόντων ψάχεσθαι και

θυμία . Ψυχή έστιν ουσία γεννητη» θυσία τρίβεσθαι. ή παρα [το ψω,] το λεπτύνω.

σα , και των αισθητων αντιληπτικην δι' εαυτης Ψωμόλεθρος.19 πολυφάγος. από του ολλύειν τον

ένιεϊσα , έως αν η δεκτική τούτου συνίσταται ψωμόν.

φύσις. είρηται δε παρα το ψύχω, το ζωοποιώ. ( Θηλυκόν.)

ή παρα το ψύχος, ό έστι πνεύμα. "Ομηρος Ψώα, η δυσωδία.

Ο ψύχεος εμείρων. άτλητον επί ψώαν πνείεσκον. "

αντι του πνεύματος. Ψώρα." παρά το ψω, ου παράγωγον ψαύω. έπει. '

Ψυχή έστιν ουσία ασώματος, αυτοκίνητος, θείας δη οι τω πάθει ενεχόμενοι πολλήν έχουσιν ορ

υμνωδος δόξης. ψυχή εστιν ουσία αυλος και μην επί το αν και κνήθειν τα εαυτών πεπον.

αθάνατος. ψυχή εστιν θυμος και επιθυμία . . θότα μέρη και μέλη.

όπερ λέγεται θυμικών και επιθυμητικόν. Ψώκα. δυσωδία . και νόσος τις.

Cccccc 2

7 . putn] Eadem ferc leguntur apud Ioh . ad lubidinem siue ad aliud peccatum . Id aul

Damascen. de Fid . Orthod. II , 22. tem glossator dixit άρχετα επισπείρεσθαί σοι, scil.

8 . ψυχή έστιν] Sunt verba Gregor . Nyss. αμαρτίαν. qua formula patres nonnunquam usi

in Orat. de Anima et Resurr. Tom . III. p . 189. sunt, alludentes ad Matth . XIII, 25. sq. For

Pro γεννητή Α . γεννητική. tasse de ipsa του διαβόλου επισπορά illo loco ψη

9. " Ομηρος] Οdyss. κ , V . 555. λαφαν dictum fuit. Gregorius aliquo loco: μό.

10. Ψυλείον] Imo ψυλλίον. νον μη καθεύδοντί σοι και αμεριμνούντι κακώς επι

11. πνευμα ] Rel. des. a Cod. κ . σπείρη και εχθρός τα ζιζάνια.

12. αναψύχει] H . Steph. in Lex. sto Vet. 18. Ψωμός] Εtymolog. 8ι9 , 45. Herodia

IV , 753. c. sed add . HapaMuJeito . Conf. Sui- num appellat. Conf. Eustath. 1071 , 5 .

dam et Hesych . 19. Ψωμόλεθρος ] Conf. Suidam.

13. Ψυχάζουσι] Vid. Suidam. 20. ατλητον - πνείεσκον ] Sic etiam Suidas.

14. Ψυχουλκούμενος] Conf. Suidam et Ηe- Etymol. 819 , 42. integrum Versum habet : Αρ

sych. 3 . Μacc . V , 25. πνιας άτλητον. .

15. Ψύχω. το ζωογονώ ] Vide suprain ψυχή. : 21. Ψώρα] Εtymol. 820, 1. Ιn Cod. Κ .

16. Ψυλαφα] Deest etiam a Cod. K . Vi- haec glossa legebatur ante ψυλεϊον.

those pro ψηλαφα, • 22. Ψώκα] Conf. Suidam et Τoup. Emen

1η. επισπείρεσθαι ] Obscura liaec sunt, quo- dat. ΙΙΙ. p. 399. Addit Suidas, ψώζαν secundum

niam sententiam loci certi explicant, qui nunc alios esse xyno mór METÖ duswdías. Etymol. 819,

quidem non est in promlu . Sed , nisi fallor , in 41. Jace et uld idem est. Conf. Hesych . v .

hoc loco fraQção fuit, tentare aliquem , siue fúricos et Swix et H . Steph. Ind.
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Ψωραλέα.33 η ψωριωσα.

Ψωθείαν.14 την υποκάτω του άρτου.

Ψωμολεθρία. 5. η πολυφαγία.

Ψωφίς, πόλις.

Ψωφιλία, χώρα. και Ψωφίλιοι, έθνος.

Ψωμιεϊ.26 θρέψει. "

Ψώχοντες. τρίβοντες. 17

Ψω. το λεπτύνω.

ET a T

Το Ω μετα του Α. θέλουσιν έχειν το ι. οον ζώον, υπερώον, προ

(Θηλυκόν.) στώον, [ περιστέον,] Πτώον, όνομα όρους. ούτως

" Ω.α. το άκρον του ιματίου, ή και καλούμεν πε
ούν και φόν. πρόσκειται μονογενή δια το σώος

και ο ζωος, το ζωον. ταύτα γαρ ουκ έχουσιν, όπ
ριτραχήλιον, ήτοι περιστόμιον. τούτο δε ο 'Ακύ

ουκ εισί μονογενή βαρύτονα , οίον ζώον, πτρον.
λας στόμα ενδύματος είρηκεν. ή ανάκλασις "

το δε ώον διαλλάξαν κατα την άρχουσαν διήλ .

του κρασπέδου. γράφεται γαρ συν τω ι . έστι
λαξε και κατά την τάσιν. ετυμολογείται δε πα.

γαρ όίο , και σημαίνει το πρόβατον, η γενική
ρα το οίον , μόνον γαρ τίκτεται.

άτος. και γίνεται οίς, οιoς, το θηλυκόν οία, και

εκτάσει του ο εις ω ώα. και γαρ οι παλαιοί

προβάτειον δέρμα εν τοίς κρασπέδους των ιμα
Το Ω μετα του Β.

τίων έβαλoν. . (' Αρσενικόν.)

( Ουδέτερον.) 'Ωβάς: 'Ωβάντες.

* Ω. το στοιχείων. παρα το έω, το υπάρχω, επει- " Ώβρων. ποταμός. και κλίνεται " Ωβρωνος.

δε τούτο υπάρχει μακρόν και πλατύ. ομοίως . ( Ρήμα.)

τα χαρακτηρι την εκφώνησιν απηνέγκατο. . 'Ωβάξαι, παρά τω Πλουτάρχω. * .

Ωα κτίλα. " τα των ημερων ορνίθων αλα κτίλα Ωβέλιστα , σεσημείωτα , ή αθέτητα, ο οβε

καλούνται. και κτίλος ο ήμερος κριός. . λος γαρ αθετήσεως σύμβολον.

' Ωιόν. έχει το 7. " εύρητα γαρ κατα διάστασιν.

ως παρα Σαπφοί .38
Το Ω μετα του Γ .

και φασι δη ποταμον υακίνθινον Λήδαν πε.

πυκαδμένον ('Αρσενικόν.)

ευρείν ώίον. " Ωχ. και κύριον. δς ήν μέγας και δώμη σώματος

αλλά και τα δια του φον ουδέτερα μονογενή πολυθρύλλητος. Φασί γαρ αυτόν και κλίνη σι

23. Ψωραλέα] Conf. Hesycli. V. ψωραλέον.

τα. Χenoph. Cyrop. Ι , 4. 11.

24. Ψωθείαν] Α . D . ψωθιά · η. Vid. Inter -

pretes ad Polluc. VII, 23. IX , 83. Athen . XIV ,

646. c. et Eustath . 1817, 47. Suidas tus dese có

υποκ. Lege ant τα υποκ. aut ψωθεία τel ψωθιά.

25. Ψωμολεθρία] Add. Lexicis. Supra ψω

μόλεθρος,

26. Ψωμιελ] Numer. ΧΙ, 4. et Ps. LΧΧΙΧ ,

6. ψωμιείς ημάς άρτον δακρύων. qui locus obser

· vandus ad Suidam .

27. Ψώχοντες. τρίβοντες] Suidas- θρύπτοντες.

Hesych. ψώχειν. ανατρίβειν. Εustathius 1071, 9 .

λεπτύνειν τα κέδροπα.

28. 21x ] Vide Theodoret.ad Ps. CXXXII,

3 . Suidam et Hesych .

29. ή ανάκλασις] Εtymol. 820 , 5 . •

3ο. Ωα κτίλα) Vide Scliol. Nicandr. Ther.

ν. 452. κτίλα δ' ώρα βρύκων. .

31 . ' Ωιόν. έχει το 7 ] Εtymol. 822, 39.

32. Σαπφοι] D . Σα αφοί.

33. φασι δη ποταμών] Leg. φασι δη ποτε.

Sic Elymolog. A . Qacirág. ldem fragmentum ,

sed in fine truncatum , habet Athenaeus L . II.

57. d . Conf. Eustath. 1828 , 49.

* 34. Ωβάξω. παρά τω Πλουτάρχω] In Ly

cargo C. 6. φυλας φυλάξαντα και έβας βάξαντα.

deinde: άβας ωβάξαι, διελεϊν και κατανείμαι το πλή

Jos eis pespidas. Vide Suidam ibique Kuster .

Conf. Hesych. V . ώβοι et ωβάτους , et Heinsterhus.

ad Hesych . v . ovaj.

35. "Sy] Vide Ioseph. Antiqu. Iud. IV,

5 , 3 . et conf. Suidam .
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δηρά κεχρήσθα, εννέα πηχών το μήκος, πέν. όργανον κρούηται. ή ωδή εστι φωνή εμμελης,
* τε δε εύρος εχούση.

αποδιδομένη εναρμονίως άνευ της συνηχήσεως
Ωγες, έθνος. του οργάνου.

Ωγυγος. * κύριον. και Ωγύγιος. ούτος αρχαίος Ωδίν και ωδίς. ο τόκος. ή ο καιρος του τοκετού.

βασιλεύς ήν Θηβών. εκ τούτου γουν και πάν το ( Ουδέτερον.) .

αρχαίον γύγιον καλούσι. ' Ωδείον. το σχολείον.13 "
.

. ( Θηλυκόν.) " . . ( “Ρήμα.)

Ωγύγια). αρχαίων . ώγύγια πύλα . 7 . . ' Ωιδηκυία. από του οιδαίνω , το εξογκώ.

Ωγυγία νησος. Ωδίνω. το γεννώ.14

" Ωγυρις. λίμνη. » “ Ωδοιδόκουν. » έλήστευον.

Ωγύγιον. αρχαίον , παλαιόν. Ωδοιπορικώς, οδεύσας. οδοιπορικώς δε, επίβ

Ωγύγιον βλέμμα.*° το του Ωγυγίου. ρημα , μικρών και ι.

. ( Ρήμα.) 'Ωδύσσατο. Η ώργίσθη, παρά την οδύνην ,.

Ωιγον.11 συν τω 1. από του οίγω, το ανοίγω, έστι παρά το έδω , το εσθίω.

εγένετο. και τροπη του και εις ώ. ώςπερ ούχομαι, Ωδωδει. δυσωδίαν είχε. όδωδε δε μικρών και

όχόμην, οικώ, ώκουν. τούτου το δεύτερον πρός. . μέγα.

πον άγες, και έγε το τρίτον. * Ω .δε. 48 αντί του ενταύθα. ώδε δε , αντί του και

τα τούτον τον τρόπον , δασύνεται. .

Το Ω μετα του Δ. Ωδι. αντί του ενταύθα. και ωδί αντί του κατά

('Αρσενικόν.) τούτον τον τρόπον.

' Ωιδικός, μουσικός , εύλαλος. και ο όρνις ήν ώδι- . . π : Ω . . του Ε . ..

κός.

Ωδοιδόκος.18 ο ληστής: ο τας οδούς δοκών και ,
( Ρήμα. ) .

" Ώιετο. * υπελάμβανεν.

' Ωιδή. όσα θεωρίας έχετα ψιλής και θεολογίας. Το Ω μετα του Η .

ώςτε ψαλμος λόγος εστί μουσικός , όταν ευ ( Ρήμα. ) . ,

ρύθμως κατά τους αρμονικούς λόγους προς το Ωήθην. ° νπέλαβον.

ετ

Ον
Όν το

επιτηρών.

(
Ολυκόν.).

36. "Ωγυγος] Tzetz. ad Lycophron. 1206. μου , ούς πάλιν ωδίνω. Τheophyl. δια της διδασκα

Conf.Hesych. Suid . Schol. Aeschyl. Pers. v. 37. días nádey oyayevya Conf. v . 23. ' Et wdiy quo

Spanhem , ad Callim . H . in lou . v . 14 . et in - quc nonnunquam ipsum partum denotat. He

primis Meurs. Regn. Att. Lib. I. c. 1. et 2 . sych . wdives: ToxeToL. Callim . H . in fou. v. 29.

3 . γύγιας πύλαι Thebaruno. Vide Pau-. ωδίνες ελαφραί. Ρausan. Arcad. c . 44. fin. Ea

san. Boeot. c. 8 . et Schol. Apollon . III, v . 1177 . dem metonymia mödo noster wdivu dixit xaigoy

: " 38. vñſoos] Calypsus. Odyss. 1 , v. 244. al. Toũ TOXETOO . ' Et Ilesych . wdiveu exponit non so

59. λίθινη] Sic etiam Suidas. De urbe lum τίκτει , sed ctiam έγκυμονεϊ. Item Suidas.

hujus nominis vid . Stephi, Byz. Sed de grauida non cominode dicitur.

* . 40. Ωγύγιον βλέμμα] Α . ωγίγειον et ώγυ. . 45. Ωδοιδόκουν] Α . άδοιδόκουν.

γείου, pro quo legendum videtur Ωγύγου. . . 46. Ωδοιπορικώς ] Α . ώδοιπ. Vide supra

41. Ωιγον] Conf. Ειyanol. 820, 14. οδοιπορικώς.

42. Ωδοιδόκος] pro οδοιδόκος, quod videsl- . 'Ωδύσσατο] Ηesiod. Theog. 67. ώδύσα.

pra. Conf. statim post údadinoue. Tolliad. o , v . 292. Odyss . & , v. 340.

43. Ωιδείον. το σχολείον] Male . Accuratius 48. Sode ] Non audiendum Grammaticum ,

Suidas. Conf. Schol. Aristoph . Vesp. v. 1104. non est quod doceatur. Conf. Hesych . et Sui

Thom . Mag. et Casaub . ad Theophr. c. 3 . Plut. dam . Et sic etiam statim post wdi.

de and. poet. ουκ εις θέατρον ουδε ωδείον, αλλ' εις 49. "Ώιετο] Α . ώετο, male: ctiam Suidas.

σχολής και διδασκαλείον. 5ο. 'Ωήθην ] Deest a Cod. K . Leg. ώήθην.

44. yeryü ] Paulas ad Gal. IV , 19. sexvia Ilem apud Suidam pútnous pro wýInouy,
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Το Ω μετά του Θ. " Ωκιστος. ”, ταχύτατος.

Ε . ('Αρσενικόν.) Ωκίναρος.°° ποταμός.

Ωθισμός. διωγμός. " ή αγανάκτησις. αντωθη
' Ωκύς. ταχύς. παρα την ακήν, ήτις δηλοί την

σμος και δε , ήτα.
οξύτητα, γίνεται ακύς και τροπή του και εις και

( Ρήμα.)
ωκύς. ως τεκμαρ τέκμωρ, και ως φαριαμός, πα

Ωθίζω. αγανακτώ. επί ενεστώτος.35.
ρα το Φάρη, Φαριαμος και φωριαμός. το δε

" Ωθισμαι. "
ωκυς γίνεται παρά την ακήν , ως προείπομεν, ή

Ωθήσω. »
παρά το είκω, το υποχωρώ.

"Ωθω. το αποδιώκω. . .
Ωκύαλος. ταχυς δια θαλάσσης. "

' Ωκύμορος. ταχυθάνατος.

* Το Ω μετα τού 1.
" Ωκυπόρος, και ταχέως πορών.

" ( Θηλυκόν.)

( Ρήμα.) ' Ωκάς, η δίωξις. και η ωκή. 5

" Ώιζεν.56 ήνοιξεν. από του εγω οίξω , ώξω , και Ωκαλέη. + πόλις. .

εν διαλύσει ώιξα. . 'Ωκεανίτις 5 Σοή. ή του ωκεανού.. ,

' Ωίγνυντο. " άνεώγνυν το. από του οίγω , αίγνώ, ' Ωκεία. ταχυτάτη..

οιγνύ . Γ' Ωκύαλος ναύς 26 η ταχυτάτη.1 . :

( Ουδέτερον.)

Το Ω μετά του Κ. " Ώκιμον. το βασιλικόν. .

('Αρσενικόν.)
' Ωκτόν. το διωκτόν. ..

' Ωκεανός. 3 ποταμός και την οικουμένην περικυ- Ωκύ. το ταχύ. .. ... . . . . .

κλων, παρά το ωκέως νάειν. ή παρά το ωκέως
( Ρήμα.)

ανύεσθαι. " . " Ωικεον, ώκουν. αντί του κατώκουν. :

Οείναρο) ind. , ν. 238.

M. Sympos dicit 100,28

5ι. Ωθισμός, διωγμός] Malim αποδιωγμές, μt 56. " Ώiξεν] Πiad. ζ, ν. 298. al . .

statim post ώθω. Ρroprie inpetum significat ho - ' 57. Ωίγνυντι ] Iliad. β , V . 8ο9. 9 , V . 58.

minum se inuicem urgentiam et propellentium . Vid . Etymol. 820 , 32. . . . :

Xenoph. Αnab. V , 2. 13. πολύς ήν εθισμός αμφί 58. "Ωκεανός] Conf. Etymolog. 821 , 18. et

τα θύρετρα. Ηinc de turba et conflictatione έν Suidam.

τη διώξει quidam dixit , unde Noster δίωξις ex- 59. " Ωκιστος ] Iliad. ο , ν . 238. al.

ponit. Lucian. II. Parasit. 864. jungit μάχην 6ο. ' Ωκίναρος] Memoratur a Lycoplu. 729.

σταδιαίαν, και ωθισμόν , και κόκιν. ανατροπήν dicit 1009. Vide ibi Schol.

Hesych. quemadmodum Plutarch. Sympos. II, 5 . 61. Szús] Breuius Etymol. 821, 21. Sed

3θισμούς και περιτροπαΐς. Deinde metaphorice sign . in fine Orum appellat. .

αγανάκτησιν [ut statim post : ωθίζω, αγανακτώ,] 62. ταχυς δια θαλάσσης] πλέων. Seu potius :

altercantium, ωθισμούς λόγων, Herodot. VΙΙ, 28. η ταχύ διά θαλ. πλέονσα. ωκύαλος νηυς Odyss. μ ,

IX , 26. Ιtcm ωθιζομένων εν αυτων de altercatio- V, 182. al. Nam sequentia quoque Homerica

ne III , 76 . sunt.

52. αντωθησμός] Ignorant Lexica. Sed eo- . 63. 'Ωκάς. η δίωξις. και η ωκή ] κ . και έωκή.

dem jure scribi possit etiam αντωθισμός. Α . και ωκή. D . και η ωκή superscr . ι . Suidas :

53. επί ενεστώτος ] Mirum, quod haec ad - Ωκάς: τας διώξεις. όθεν έωκή. Sed apud intrum

diderit. Puto referenda ad sequ . ūIw. Suidas : que iwnós legendum videri potest. Sed vid .

ώθω – ώθω δε περισπωμένως, Nisi ad ea , quae statim ώκτόν. Forte κατα γλώσσαν utrumque di

proxime sequuntur , ut legamus: i910Moy whio ctum . Cyrillus meus: wxás aj diwgosi et : wxtór•

σω. ω3ίζω το άγ. επί έν. διωκτόν,

54. "Ώθισμαι] ωθήσω ώθω in Codd. Α . Κ. 64. 'Ωκαλέη] Πiad. β, ν . 5οι.

ana serie. 65. ' Ωκεανίτις] Α . ωκεανίτης.

55. '1231ow ] A . wflow . Suidas ex Aristo , 66. 'Ωκύαλος ναύς] Vid. modo not , 6 .

6 . " Ώικερν] liad. ξ, ν. 116. al .phane. . . .
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Τα

τα

" Ωκειλον ,18 ώκειλε. προςεπέλασεν, ήγγισεν. " Ώλισθεν 79 και ολίσθησεν. αντί του έπεσεν.

" Ώικησεν. έμεινεν. ώκισεν δε έτερον, και ώκισεν " Ωλώλειν και όλωλέκειν. όλαλα δε μικρον και
αντί του έκτισεν , ι. μέγα . .

" Ωκλασεν. ήτόνησεν. 69

' Ωικονομήσαμεν, αφελήσαμεν. " . Το Ω μετα του Μ.

('Αρσενικόν.) . . .

* Το Ω μετα του Λ. ' Ωμηστής.8° ο ώμοι έσθίων. και ωμηστι, " επίβ

('Αρσενικόν.)
δημα.

" Ωλενος. " ποταμός και ζώον.
' Ωμοβόρος.** ο ώμα εσθίων. . .

" Ωλλοι. έθνος. και οι άλλοι.72
' Ωμογέρων. 83 ο παρ' ηλικίαν γηράσας. ου η κε

φαλή ουκ εκπολιώθη.
( Θηλυκόν.)

Ωλέναι. α αγκάλα), ή πήχεις των χειρών, ή
και Ωμός. απηνής, σκληρός.
με17: 25

αι χείρες , ή α παλάμαι . από του δι 'αυτών ' Ωμος. " τα μετάφρενα. ή παρά το ώ, το υπάρ

ελούσθαι τας πράξεις , τουτέστι πληρούτα και χίν. ο υπομένων τα βάρη και τα φορτία. Γή

ούτω Σαραγός.
περιά τον οίσω μέλλοντα , εφ' ου φέρομεν τα

Ωλεσίκαρπος, η απώλλουσα τους
Φορτία , γέγονεν οίμιος, και τροπη της οι δι

* Ιτέα τ ' άλεσίκαρποι.
φθόγγου εις ω μέγα ώμος. ως εκ του εναντίου

όλεσίδικος δε γυνή, η απώλλουσα τον οίκον, μι
αγκών αγκώνη έδει λέγεσθαι , τροπη του ω εις

2 44 οι αγκoίνη. τοιούτον και το θρίνη , από του θω,

κρόν.

Ωλενία, πέτρα. 5
το τρέφω ή το θηλάζω.]

Ωλκα.76 την αύλακα. παρα το έλξω, τροπη
( Θηλυκόν.)

του ε εις ο και εκτάσει του ο εις ω, ώλε. 7 " 'Ωμοτάτη. 85 χαλεπωτάτη.

Ωλέκρανoν. ο αγκών. ' Ωμή, η σκληρά. ομη δέ, η οποία , μικρόν.

( Ρήμα. ) ( Ουδέτερον.) .

" Ωλα και ώλετο.78 αντί του απώλετο. και ώλε. ' Ωμόν, απηνές, σκληρον , χαλεπόν. ή ωμον το

κα και ωλέκειν. μη86 εις πέψιν ελθον , ως και την έξω τροφήν

τούς.

68. "Ωκειλον] D . K . ώκελον. Sed nihil mu

tandum duxi.

69. ήτόνησεν] Sic etiam mcus Cyrillus. Cod.

Brem . copiosius. Vid . not. ad Hesych . Conf.

supra κλασις.

* γο. ωφελήσαμεν] καλώς aut συμφερόντως ώκο

νομήσαμεν.

• 1 . Ώλενος] A . 'Ώλεκος. Scd de Munio ht

ius nominis nihil mihi quidem constat , neque

de animali. Urbs "Ώλενος satis nola. Vide sta -

tim Ωλενία πέτρα.

72. ' Ώλλοι – οι άλλοι άλλοι seu polins

22.01. Vid. Wessel. ad Herodot. II, 93. et in -

fra άνθρωπος:et ωπόλος.

3 . πληρούσθαι] Εtymol. 821, 38. sine no-

mine Sorani .

74. Ιτέα, τ' ώλεσίκαρποι] Odyss. κ , ν. 5ιο.

ney iria wa. Conf. Suidam . Sed eadem ratio

ne etiam ώλεσίοικος scribitur. Vid, Hesych.

75. " Ωλενία. πέτρα] Hesiodus apud Stra

bonem Lib . VIII. p . 236 .

ώκει δ' Ωλενίην πέτρης ποταμοΐο παρ' όχθας
ευρείος Πείροιο - ,

Conf. Steph . Byz. ν. "Ώλενος. .

76. " Ωλκα] Iliad. ν, ν. γο7. Odyss, σ, v. .
34. Α . λκα.

Ο 77. παρα το έλξω – ώλξ] Α. Φλκα. Sup
ple ex Etymol. 821 , 35 .

78. ώλετο] Iliad. 1, ν. 413. al.

79. Ώλισθεν ] Conf. Hesych. Sirac. ΧΙV , 1.

μακάριος , δε ουκ ολίσθησεν εν τω στόματι αυτού.

8ο. ' Ωμηστής] Iliad. λ , V, 454, et al, "

81. W .6.2011] Add. Lexicis. Melius placet,

quam wunatn , quod suspectum Stephano.

82. ' Ωμοβόρος] Apollon. I , v . 636.

83. 'Ωμογέρων] Εadem Suidas. Iliad. 4, ν.

791. Conf. Hesychi. et Eustath . 727, 24 . et al.

Αpollon. Lex. Ηom.

84, Ωμος] Conf. Etymol. 822, 20.

85. 'Ωμοτάτη] Α . ωμότατος. ,

86. ώμον το μη ] κη add. e Cod. 1

mol. 822 , 13. . . : .. : ως έν . "



1887 Ω MOBOINON · ΩιΞΕΝ. 1888

ΟΥ

ώμην λέγομεν, ούτε έψημένην ούτε οπτημένην. " Ώμοι. φευ μοι.

παρά το ώ , το υπάρχω, οιονεί έν ταυτότητι ' Ωμως, σκληρώς , απηνός, χαλεπώς. ομως δε ,

" υπάρχον και μη μεταβληθέν. . αντί του ομοίως , μικρόν .

' Ωμοβούνον. " ή βύρσα. ώμοβόειον δε , δίφθογ.

γον . .
Το Ω μετα του Ν.. .

'Ωμόλινoν.88 το επί των ώμων.

' Ωμοφόριον. . . : : : .
('Αρσενικόν.) ,

' " Ωναρος, κύριον.. .
( Ρήμα.)

Ωμάδευσεν.189 εσώρευσεν.

Ωνητός. αγοραστός.

Ωνθρωπος. 96 ο άνθρωπος.

Ωμάρτησεν. ήκολούθησεν.Ωμήρησεν, συνέτυχε συνήντησεν. όθεν και Ώνθυλευμένος. ". ο κοπρίας γέμων. μικρόν εγώ

γράφω το ονθυλευόμενος.28

όμηρον το ενέχυρον, παρά το συνείναι τοίς λαμ
( Θηλυκόν.)

βάνουσιν . 39 :91 ωμήρησε δέ μοι παρ' εταίρων άγγελος ωκύς. Ωνή. η αγορασία. και ώνος και αγορασία και η

, από μεταφοράς των ομού Ερεσσόντων. ή από του τιμή. .. .
(Ουδέτερον.)

. .

άμα αρηρένα. , "Ωνια, τα είς αγοραν προτιθέμενα και πιπροσκό

' Ωιμην.** ύπέλαβον. μενα.

Ατόκησεν. εδυςτόκησεν. και παρά τον και-
(“Ρήμα.)

Ωνείτο. ωφελείτο. και αντί του ηγόραζεν.
ρον το βρέφος προήγαγεν. . . ' Ωνησα , αγοράσαι. »

“ Ωμορηκυία. * γειτονούσα.

Ωνασάμην." εμεμψάμην. .Ωμοφρονηκώς, και τα όμοια φρονήσας. : :
Ωινοχόει. επίρνα.

'Ωμωμώκει, αντί του ώμοσεν. ομώμoκε δε, μι.
Ωνομασμένος, ονομαζόμενος δε, μικρόν.

κρον, [ μέγα και μικρόν.] ωμόμoστο δε μέγα και
' " Ων. αντί του υπάρχων.

μικρά.

"Ωιμοξεν.25 εστέναξεν.
Το Ω μετα του Ξ. .

Ωμισάμενος, επί των ώμων λαβών.
.

( Επίρρημα.) Ωξος. όνομα ποταμού.

' Ωμοδόν. επί των ώμων. Ωιξεν." ανέξεν.
Το

κα

8η. Ωμοβούνον] Suidas ώμοβόϊον. Sed paulo

onpra : ώμοβούνας· βύρσας. Νon differunt. Sed

ώμοβόειον , scil, κρέας. Quod sibi voluisse Noster

videtur.

88. 'Ωμόλινoν - ] + ώμοφόριον. Sine di

otinctione lege: ωμόλινον [ Α . ωμότιον. D . ωμόλιον]

το επί των ώμων ωμοφόριον. Sic Cod. 2062. apud

Cangiam , qucm vide.· Conf. Eustath . 1887, 50 .

et Ηesych. v, μόλιγον. ωμοφόριον Α1. 1. Reg. ΙΙ,

18. ubi Symmach. έφουδ λινούν χωμόλινον]. Αlex.

Σφου βάδ. quod idem est. Conf. Montfaucon

ad h . l. wrółroy male etiam Suidas v . W mos, ubi

vid. Kuster, . .

' ' 89. Ωμάδευσεν] Α . Ομάδευσεν, et sic in segu.

Conf. Suidan .

90. λαμβάνονσιν] Conf. omnino Etymolog.

821 , 52, et supra ομηρώ. .

* * 9 . ωμήρήσι] Odyss, ή , ν. 468. Οmnes

Codd,είρων. Α . ταχύς. Conf. Apollon.Lex. Ηom.

92. " Ωιμην] Α . ώμην.

93. 'Ωμοτόκησεν] Ιob. XXI, 10. η βούς αυ

των ουκ ωμοτόκησεν. Conf. Hesych.

94. Ωμορηκυία ] Α . ωμορ.

,
95. ' Ώιμοξεν] Iliad. η, ν. 364. et al. Voc.

ωμίσας vid. ap. Suidam. .

96. Ώνθρωπος] Scrib. άνθρωπος vel & 'νθρω

πος. Sie infra υπόλος. Videtur enim synalac

plue polius esse quam dorica α in 0 mutatio.

- 97. Ωνθύλευμένος ] Κ . τη δυ στιperscr . ό.

Vide Suidam et Hesych . Supra öygos.

- 98. ονθυλευόμενος] Α . ονθυλενμένος. D . όν.

9υλευμός.

99. 'Ωνοσάμην] D . ώνησάμην. Ιliad. ξ , τ. 95 .

, τ. 173.

100. 'Ωινοχόει] Diad. 4, ν. 598. Odyss. ,
ν. 141:

. 1. *Ωιξε»] 1liad. M, V. 45η:
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τα Το

Ο . Τι

Το Ω μετα του Ο.

Ωοκάταξις. κύριον.
" Ωιοντο. ενόμιζον υπελάμβανον.

' Ωιόμην. υπόπτευον. [ υπελάμβανον.]

Ωοτοκώ. . . . . . ,

Το Ω μετα του Π.

('Αρσενικόν.)

* Ωπες.’ οιοφθαλμοί. οίον οπα τινές ούσα της

ψυχής. δι' ών το κατάστημα αυτής θεωρείται.

λέγεται δε και υπάπια τα υπό τους οφθαλμούς

πελιδνώματα. ως δέ τινες , ότι οπή και τρυπή-

ματι εοίκασιν. όθεν και οπήτιον, το ποιούν

οπήν .

'Ωιπόλος. ο αιπόλος.

Ωπις. πόλις και γη.

"Ωπασε.' παρέσχεν , έδωκεν , έχαρίσατο.

Ώπαζε. κατόπιν εδίωκεν.

Ωπλίσατο.' παρεσκευάσθη.

* Ωπται. τεθέατα .

Ωπτήσθαι. οπτηθήναι° δε, μικρόν. ,
'Ωπυεν.' ωμίλει εν συνουσία. από της οπός. η

• παρά το έπεσθαι ανδρί. και γαρ δήμαρ παρά

το δαμάζεσθαι και υπεζευχθα ανδρί. ή τροπη

του πεις μ , ώμυεν, από του ομού ιέναι .

'Ωπώπει. ° είδεν, όπωπα δε, μικρόν και μέγα.

. Το Ω μετα του Ρ.

* (' Αρσενικόν.)

" Ωρ Ωρασμάδης: “Ωράτιος: ' Ωρήβ·' Ωρι- .

γένης'' ' Ωρικίων. " ονόματα κύρια.

' Ωρεός, τόπος και πόλις.

' Ωρείται.” εθνικόν..
Ωρειάρειος. . . . . . . . .

" Ωριστος. ο άριστος. βοιωτικώς ετράπη του και
είς ω. "Ομηρος: 4
*

ούχετ' ανηρ άριστος - ,

Ώρόψιος, κύριον.

Ωροσκόπος, ο σκοπεύων την ώραν. .

* Ωρος. * ο καιρός, ή ο ενιαυτός. οίον .

εννέωρος βασίλευε.16

παρά της ώρας, ό εστι τας τροπας, ας περιέ.

χει. το δε ώρα παρα το ωρεϊν, η φυλάττουσα
τεταγμένον τον ίδιον καιρόν. ή παρά το όρι.

ζειν , όρα και ώρα εκτάσει του ο εις ω. και

* Ωραι α πυλωροί. 7 παρα το ωρείν και φυλάσ.

σειν.

Ωραίος, και εύμορφος. και ωραίος και ακμαίος.

" ( Θηλυκόν.)

“ Ωρα, η ευμορφία , το κάλλος. η τροπή. 18 και

Φροντίς . " και ώρα και τον του ηλίου δρόμον εμ

2. Ωοκάταξις] Sic Cod. A . Suidae. Vulgo

Ωοτοκάταξις. Ωοκάταξις Εύδημος Lucian. II. Le-

xiph . 334. Scd Menag. ad Lacrt. V , 67. le

gere jubet ατοκάταξις , i . 4. ωτοθλαδίας , και τα

ώτα τεθλασμένος. Manifestum est , Suidae ωοτο-

rútažis ex utroque ortum . Vide Hesych . h . v .

Pollac. II, 83. IV , 144 . et Etymol. fin . Sed

woxhtažis tuetur Gesnerus, quippe Eudcmi, co

qui, non illepidum epitheton , ad illius normam

per ludum confictum .

* 3 . Ωπες ) Conf. Etymol. 823, 4. Ρro πε-

λιδνώματα D . K . πελιώματα. Ρro εoίκασιν Α . εοί.

κασαν. D . K . έοίκεσαν. .

4 . 'Ωιπόλος ] Leg. υπόλος. Vide Porti Lex.

Dor . ct supra άνθρωπος.

5. ' Ώπασε] Iliad. ι, ν. 479. et al.

6. "Ώπαει liad. 9 , ν. 341.

7. Ωπλίσατο] δορπον Odyss. β , ν . 20. et al.

8 . οπτηθήνας] Α . όπτισθήναι. Οdyss. , V 27.

9 . "Ώπυεν] 1liad. ν , ν. 429. σ , ν. 383.

Tom . II.

10. 'Ωπώπει] οπώπει Odyss. , . 123. πω.

πα liad. β , ν . 199. ώπωπας Odyss. δ , V . 323.

1. 'Ωρήβ· 'Ωριγ. 'Ωρικ.] Οιmittit K .

12. ' Ωρείτα ] Α . ωρείται. Εx urbe Oreo.

Vide Steph. Byz. Χenoph. Hist . Gr. V , 4 , 5η.

13. “Ωρειάρειος] Κ . άρειάριος. Utrumque pro

opriccios. Vid . Cangium v. uperheros.

14. "Ομηρος] Iliad. λ , Τ . 288.

15. Ωρος] Α . ώρος. Conf. Etymol. 823, 48.

16. εννέωρος βασίλευε] Οdyss. τ , ν. 179.

D . εβασίλευσε.

17. πυλωροί ] Εtymol. 823 , 14.

18. "Ωρα. - τροπή] Ηesych. καιρού τροπή.

Suid. Dicitur polissimum de auni exitu. Conf.

Schol. Aristoph . Lysistr. v . 1036 . et Casaub. ad

Athen . II, 55. c .

19. Φροντίς) Tam ψιλώς scribendum ώρα.

Diserte distinguit Hesych . et verissime. Schol.

Theocrit. VΙΙ, 62. ώρια , έγκαιρα, επιτήδεια. ή ωρια

ήγουν τα δια Φροντίδος αυτό γένοιτο . ή ώρια αντί

του φυλακτικά, από του ωρώ το φυλάσσω. Εt Eu

Dddddd

κασαν Ωιπόλουςρωπος.
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φαίνουσα κατανόησις."° ή καρπών διαφόρων
συνδρομή.

" Ωρεσι.* γυναιξί. παρα το ομού αρηρέναι και

συνηρμόσθαι ανδρί. όθεν και ξυνωρίς. παρα

το ξυνηρμόσθα γίνεται βαρος , η ευθεία των

πληθυντικών όαροι, και κατα μεταπλασμον όα.

ρες, και κατα συναίρεσιν ώρες. [ο δε Μιλήσιος

“ Ωρος λέγει, ότι παρά το ομου αρηρένα όαρ,

και καθ' υπερβιβασμον αορ, και κατα συναλοι

Φην ώρ.]

' Ωρείθυια, θεά.13 ,

1 Ωρικημείραξ. * η εύμορφος. Η

Ωρικία . χώρα.

“ Ωρογραφίας.15 α κατ’ ενιαυτον αναγραφα γι

νόμενα των εν ταις πόλεσιν. Φρος γαρ ο ένι-

αυτός.

" Ωρωπία χώρα. και Ωροπός, πόλις. και
Ωρόπιος , τοπικόν. .

(Ουδέτερον.)

“ Ωραίον.27 εύμορφον. Ιστέον, ότι ωραιόν και κάλ.

λος διαφέρει , ότι το μεν ωραίον λέγεται το

συμπεπληρωμένον εις τον επιτήδειον καιρόν

προς την οικείαν ακμήν· και ωραίος ο σίτος και

ώριμος ήδη προς θερισμός και ωραίος και καρ

πος της αμπέλου , και την οικείαν πέψιν εις τε

λείωσιν εαυτού δια της του έτους ώρας απολαύων,

και επιτήδειος εις απόλαυσιν γεγονώς· κάλλος

δε , το εν τη θέσει των μελών ευάρμοστον, και

επανθούσαν αυτή την χάριν έχον.

“Ωρολογείον.28 λέγειν γαρ το μετρεϊν. ,

(“Ρήμα.)

Ωρακίσας. * εκκευθείς. δειλιάσας. κα ωρακί

ζειν παρα το αϊκίζεσθα την ώραν , τουτέστι

την μορφήν, από του ωχριάν δηλονότι και απο
ψυχεϊν.

stath. 1535 , 46. ώρα, όπερ έστιν η ευμορφία , η 25. “ Ωρογραφία ] Conf. Hesych. ν. ωρογρά

παρα μεν Αθηναίοις δασυνομένη, αναλόγως ψιλούσθαι φοι. .

και αυτή οφείλουσα ομοίως τη ώρα ήγουν τη φρον- 26. 'Ωρωπία ] Α . ωροπία male. Vid. Steph,

τίδι, όθεν και ωρακιάν το φροντίζειν [ Aristoph. Ran. Byzant.

484. vid. infra ωρακίσας και ώρείν το φυλάσσειν. 27. Ωραίον] Ρraeclarum omnino hoc dis

Dubitat quidem Reitzius ad Lucian . II. Astro - crimen , a reliquis Grammaticis, quod sciam ,

log. an antiquitus haec differentia obseruata fue- non obseruatum . Vidctur illustrare Thom . Mag.

rit, non dubitauit tamen sequi omnium Gram- 392. docentem, ευπρεπής et αστείος την όψιν κάλ.

maticorum sententiam et amplecti Solani emen- λιον λέγειν ή ωραίος, ωραίος enim elegantissimi

dationem , e Schol. ώρην ουδεμίαν εκείνοι ποιέονται Scriptorcs dicunt , ita tauen , ut aetalis potissi

scribentis pro env . Conf. III . Dea Syr. 466 . num florem exprimat , quum xadós potius per

Et apud Herodotum I , 4 . recte restitulum et tineat ad totam corporis formam et aptam mem

Alciphr. I, 27. Neque Eustathius o pay hoc sen - brorum proportionem , ut ait Sturzius Lex . Xe

su tuetur. Vide Valckcnar. ad Hcrodot. III , 155. , nopl . v. w paños , miro cum Nostro consensu .

Add. Theocrit. IX , 20. Hesiod. Oper. v. 3ο. Χenoph. Memorab. 1 , 3 , 13. καλόν και ωραίον.

Sophocl. Oed. Col . V . 278. 386. Trach. V. 57. 14. απέχεσθαι των καλλίστων και ωραιοτάτων. Re

Schol, Ammon. p . 150. Suid . et Phauorin . cte igitur Thom .Mag. praecipit, de gratia vul

* 20. κατανόησις] Ηaec non plane perspicio. tius elegantiis dici ευπρεπής et αστείος τ , 8 , quam

Horas innuere videtur aut quatuor anni tem
a pacños. Similein rationem idem sequi videtur v.

pora ; postremis autem Jégos intelligit.
ευειδής.

21. " Ώρεσι] ώρεσσιν liad. ε, ν . 486.
" 28. “ Ωρολογείον] Supple ex Etymol. 823,

. 52. Odyss. 'ο , ν. 452.
22. Μιλήσιος] Ωρος simpliciter Etymolog.

29. “ Ωρακίσας] Εtymol. 823, 33 . ωρακίζειν
823 , 40.

et ωρακιω. item Ηesych. δασέως. Sed rectius,

23. ' Ωρείθυια. θεα ] Ιnter Nereidas recen- opinor , ωρακιάσας, ψιλως. 1lla scriptura enim

sot Homer. Iliad. o , v . 48. Conf. Suidam , ad vix defendi posse videtur etymologia , sine du

quem illustrandum conf. Schol. Apollon. I, 211 , bio falsa , quum altera fornia ωρακιάω manife

Schol. Iliad. }, v . 533. Pausan . I , 19. et Meurs. sto cam respuat." (Gayctus ab uxós.] Adposite

Regg. Ath . II , 13. Ath . Att. c. 4. Thom. Mag. 936. του ωχριάν κάλλιον , ait , το

24. “Ωρικημείραξ] Diuisium lege : ωρική μεί- ωρακιάν, όπερ έστι το έκ λειποθυμίας ωχριάν. Sed

φαξ. ωρικών μειράκιον Αristoph. Δαιταλιύσι. Schol. 13 quoque ωρ. ut Moer. 415. Sed Εustath. 1535,

Aeliarn. 271. ubi ωρική ύληφόρος. 47. dicit essc ab üpx , idcoque bidowohoy . Schol.
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' Ωρεχθήτης.2° εξετείνοντο. “Ωρμενος. * ορμώμενος.

“ Ωρισμένον. το οιονεί περιωρισμένον, και μη εις " Ωρνυτο. 8 διηγείρετο.

πολλά εκτεινόμενον. οίον λευκόν χρώμα, τρείς Ωροφωμένος. " έστεγασμένος.

άνδρες ή τέσσαρες. " Ωρορε. " διετάραξεν. ή διήγειρεν. ή εκίνησεν.

" Ωρινε." διήγειρε.
από του όρων, ώρα , ώρoρεν.

“ Ωρίσθω. και υπερωρίσθω.18 Ωρσε. . διήγειρεν.

Ωρίνθη.” διηγέρθη.
' Ωρύω.15 το κλαίω. παρά το αύω, το φωνώ,

" Ωργων. εμαινόμην. *
γίνεται αωρύω, και κατα κρασιν του α και ω

Ωρκωμότει. επί παρατατικού. αρύω. και ώρυομένων, " αντί του βοώντων. κυ

" Ωρθρου, τρίτον πρόσωπον παρατατικού. όρθρου * , ρίως δε λέγεται επί των λεόντων και λύκων. .

δε, προςτακτικός , μικρόν.
Ωρικώς. * ορίσας , * συναθροίσας. 8

'Ωρεϊν.36 αντί του φυλάσσειν. όριν δε , αντί του Ωρω, το Φυλάσσω.

δράν, μικρών και η.

“ Ωρμει. επι αψύχων. οίον ώρμει ή ναύς. ώρμη
Το Ω μετα του Σ .

δε , " επί ανθρώπου και λέοντος και των εμ ('Αρσενικόν.)

ψύχων , η. • Ωσαννά, σώσον δη και ο εν τοις υψίστοις, η

“ Ωρμήσθαι, παρακείμενος. απλώς ύμνος. * •

“ Ωρμημένος. Ωσηέ, κύριον.

Dddddd 2

,

Aristoph . Pac . 901. ex quo Suidas, wpuxıáros 39. " Ώρνυτο] Iliad. η, ν. 349. al .

explicat non tantum ixautris ſuti apud nostruin 40. . ' Ωροφωμένος] Α . ώρωφωμένος. Aquil. Has.

legendum pro éxxavfsis. Vid . Kuster. ad Sui- I, 4 . .

dam , qui utrumque habet.) scd etiam uxpozoos, 41. "llgoge] A . wewps. Iliad . Y, V. 78. et

atque lioc sensu usum csse Lycophronem , apud saep . wpageu lliada o , v. 498.

quem tamen non reperio . Conf. cundem ad 42. * Ωρσε ) Iliad. α , ν . 10. et saepiss.

Ran . v. 484. quae negligentius cxscripsit Sui 43. 'Ωρύω] Εtymol. 824 , 2. Vid. Schol.

das. Postrema antem sunt e Schol. Sophocl. Apollon . IV , 1339. Schol. Theocrit. I, 71. He

Trachin. v . 57. Conf. Phauorinum . sych. et Valckenar. ad Ammon. p . 231. Pro

3ο. Ωρεχθήτην] Α . ώρεχθείτην. Conf. Sui - άωρύω Κ . αύωρύω.

dam. ωρέξατο ex liad. 4 , ν . 99. 44. ωρυομένων] Zach. ΧΙ, 3 . φωνή ωρυομέ.

3ι. " Ώρινε ] liad. υ , ν . 272. γων λεόντων. Sap. ΧVΙΙ, 19. Conf. Wetstep. ad

32. υπερωρίσθω] Vide supra h. ν . 1 . Petr. V , 8.

33. 'Ωρίνη Α . ωρίνθη. 1liad. π , ν. 5ο9. . 45. Ωρικώς] Α . ωρικώς. Quod explicatur

34. Ώργων. εμαινόμην] Α . εμαινόμενον. Conf. συναθροίσας , proprie conuenit potius τω συνορί.

Hesych . ζειν. Sed etiam ορίζειν nonnunquam denotat con

35. " Ώρθρου – όρθρου] Α . ώρθου - ορθου. jungere, et iisdem veluti finibus includere, quo

36. 'Ωρεϊν] Α . ωρεϊν. Vide supra et Am- sensu ορίζειν et συγκρίνειν saepius permutantur

mon. p. 69. apud Aristot.

3η. " Ώρμει - ώρμη δε] Κ . Ορμή δέ. Leg. 46. Ωσαννά. σωσον δη] Sic recte hebr. ex .

ωρμήθη δε. Ειymol. 631, 36. Ορμώ, ο μεν επί presserunt Αlex . CΧVΙΙΙ , 25. Errat igitur Sui

εμψύχων, δευτέρας συζυγίας, από του ορμή· ει δε επί das , qui sic verti dicit ουκ ορθώς. Sed in mente

αψύχων, πρώτης από τον όρμος. όρμεί μεν το πλοίον, habuit tantum Ioca Luc. ΧΙΧ , 38. et Μatth.

ορμαν δε απλώς επέρχεσθα : XXI, 9. Priori enim loco ειρήνη εν ουρανώ, και

" Η ρα , κα ωρμήθη, ορεί νιφόεντι έoικώς. δόξα εν υψίστοις . Sed apud Matth. ωσαννα το υιο

Iliad . ,, (malc ille » ,) v . 754 . Hinc noster sup - Aeßid . Wrayve èy útistas. Ex his Suidam cor

plendus videtur. Sin minus, pro ώρμη legen- rexit Albert. Miscell. Crit. p. 283. Ad eadem

dum euc , aut punor, Iliad. S , v . 338. Conf. loca respiciens sine dubio noster , recte dicit ,

Eustath . 968 , 42. et Hesych . v . égpeão foy. ωσαννά απλώς esse ύμνον. Conf. Grotium ad Luc.

38. "Ώρμενος] Α . άρμενος. I , 14 .
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Ωσμός,17 και ώθισμός. Ωσεί.57 επίρρημα παρέλκον , ήτοι επακολουθούν.

Ωστεγανοί. εθνικόν. προσέλαβε γαρ το της παραβολης ως , και τον

' Ωστέος, αποδιακτέος. 18 εί σύνδεσμον συναπτικόν.

Ωσχος.19 ο κλάδος.

( Θηλυκόν.) Το Ω μετα του Τ . .

Ωσις, η δίωξις. και “ Ωσις, όνομα κύριον.
('Αρσενικόν.) .

Ωστεία. " [ όνομα] νήσου. Οστία δε , οι λιμένες,

* +' Ώτακος. 8 και άπορος. Η
μικρών και ι. και οστία , η θύρα , ομοίως.

Ω τάν.39 ώ φίλε. ώ συ εταίρε. λέγεται και επί
( Ουδέτερον.)

ειρωνείας, ως παρά το μέγιστος μεγιστάν , και
' Ωσίν. " ωτίοις. η ευθεία το ούς, και κλίνεται Ερμης Ερμεν, δε ούτω και παρα το έτης, και

ωτος , τα ώτα, τους ώσίν.
συνήθης, γίνεται ω ετάν, και κατά συναλοιφήν

*' Ωσχοφορία. εορτή, παρά το οίκη,33 8 ση ώ ταν.

μιαίνει την άμπελον. *
" Ωτιρς και Ωτος. κύρια.

. ( Ρήμα.) + * Ωτος, κύριον. και το όρνεον. "

Ωσθήναι. διωχθήναι.14 Ωτίεις. 83 ο ωτα μεγάλα έχων .

Ωσμένος, δεδιωγμένος. 2 Ωτάγρα. 3 είδος έργάνου.

Ωστίσαι. διώξω. Ωτίς. * ζώον , ην ωτίδα λέγουσιν.

47. Ωσμός] Α. ωσμένος και ωθισμένος. Vide strium ωτακουστής Icgi non potest, linic enim non
infra post wolnvas. conucnit explicatio, quae desiderare potius vi

48. Ωστέος. αποδιωκτέος] Κ . corruple ωστας detur, ut üraxos significct surdastrum . Sed am

από διωσηέος. ώστης cnium seu ωστός non conue- plius cogitanduin.

nil explicationi. 59. Ω τάν] K . ώ τάν. Conf. Etymol. 825,
49. Ωσχος ] Vide statim ωσχοφορία. 11 . Suidam et Ruhnken. ad Τimaeum.

5ο. Ωστεία] K . " Ώστεια. et pro εστία prior.
6ο. Ερμής Eρμαν] Εtymol. έρμάν.

ZOTIK . Conf. Suidam , Schol. Aristophan. Plut.“

ν. 33ο.
6ι. Ωτος – όρνεον] όμοιον νυκτοκόρακι. γρά .

5ι. Ωσίν] Odyss. μ , ν. 20ο.
φει γούν περί αυτού 'Αριστοτέλης · ο δε ώτος. όμοιος

52. Ωσχοφορία Deest etiam a Cod. K. Scd
Εtymol.γλαυκί, και περί τα ώτα πτερύγια έχει.

scrib. ασχοφόρια. Vid. Ηarpocrat. Hesych. et
vid. Harpocrat. Hesuch et 826 , 20 . Aristot. H . An . VIII, 12. Conf. Sui

Suidam .
dam et Athenaeum IX , 390, qui confundit TOY

53. oiten ] Leg. coxu vel őoxm. Vid . Ely -
sv .

cty
ct wrida . Vide ibi Casaub . et Nostrum statiin

mol. 824 , 54. Simile vitium exiincndum Sui- Post

dac v. ωσχοφόρια ώσκαι δε και άσχαι, τα μετα
62. ' Ωτόεις] Α . ωτωεις.

των βοτρύων κλήματα. Leg. σχοι δε και άσχαι. 63. Ωτάγρα ] Α . . ωτήγρα. Synes. ep. 58.

54. Ωσθήναι. διωχθηναι ] Vid. supra ωθι. ρινολαβίδα και ωτάγραν και χειλοστρόφιον. .

σμός. 63. ' Ωτίς) Tarda. Plin. Χ , 22. Aristot. Η .

55. δεδιωγμένος ] Α . δεδιωχμένος. An . IX , 33. Xenoph . Anab. I, 5 , 2 . 3. aris red

56. Ωστίσαι. διωξα Αμ διώσαι pro ν. διω- dendum Tliom. Nag. 935. pro ώτος. Confundit

Iñoop vel dow Figay ? Ab hoc enim non differt etiam Athenaens IX , 390. Vidc Galen . et Hip

sensu . Schol. [et Spanliem .] ad Aristoph . Plut. v. pocr. Lex. Hipp. et Focs. Oecon . Hipp . v . óti

33ο. ώστιζόμεθα ωθούμεθα. Acharn. V . 24. ώστι. δος. Petau. ad Synes. p . 49. Sed ex Aristo

ούνται διωθήσονται. ct 844. ώστιε7· ωθήσει. Sed tclis descriptione apud Αthenaeum dubitatio ori

vidctur tamen auctor dūžoy h . s . dixisse , ut tur, an yere sit tardae species. Certe minimam

modo v . wolnuos et cuévas. esse oportet. Dicitur cnim haberc magnitudi

5 . Ωsεί ] Sic etiani Etymol. 824 , 5ι. nem άλεκτρυόνος et χρωμα Ορτυγος. Ει φuant

sed non παρέλκει. quam conuenit , quod τριδάκτυλοι dicuntur , ta- ,

. 58. "Ώτακος] Ηesych. ωτακός » παρώνυμον εί. men repugnat, φuod narrat. Aristoteles 1. c . την

ναι φασίν. ωτακουστεί περιέργως ακούει. quod Nο- ωτίδα επ' άκρω το δένδρω oua recondere, quod a

8 .tr infra. Eadem jungit Suidas. Sed apud No- tardis est alienissimum .
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Ωτειλή.15 το τραύμα. η ουλή. παρα τον ουτή- Ωφελείσθαι. επί ενεστώτος, ωφελήσθω δε, επί

σω μέλλοντα , ούτηλή και ώτειλή , τροπή του παρακειμένου , η.

ου εις ω και του και εις τον ει δίφθογγον βοιω- ' Ωφελούμενος ωφελημένος "75 ώφελες και

τικως. ώφελε, μεγάλα.76

Ωτα.86 τα ώτα. Απολλόδωρος παρά το δέχε. " Ωφελον. μετα απαρεμφάτου κείμενον δια του

σθα την όσσαν, οι δε, δι' ών ωθείται η φωνή. . ω γράφεται . ως το, ώφελον ποιήσαι τόδε, όταν

οι δε κατα μετάθεσιν του πεις τ , ώπα τινα δε παρωχημένον ή ευκτικόν έχη78 έμπροσθεν,

όντα, παρά το όπας τινα έχειν. . . . " δια του ο μικρού. ως το , όφελος εγένετο ταυ

Ωτίδειον " ώόν. το της ωτίδος. ωτίδιον δε , η . τα, και όφελος κατευθυνθείησαν και οδοί μου.79

μικρα ωτίς , ι. Ωφρυωμένος.* επηρμένος. . .

+ Ωτοκοπεί.68 ενοχλεί τα ώτα.Η
Ωτακουστεί. 9 περιέργως ακούει. Το Ω μετα του Χ.
Ωτοκωφελ. 7° βαρέως ακούει.

('Αρσενικόν.) .

Το Ω μετα του Υ . " . "
- " Ωχρος και ωχρός διαφέρει. ώχρος λέγεται

αυτη η ωχρίωσις. [ ωχρός δε] ο άνθρωπος και

' Ωυτός. " Ο έστιν και αυτος, και κράσει του ο κ μετεσχηκώς της και ωριάσεως. έστιν άχρoος, ” .

α εις ω μέγα φυτός. παρά το χρούς, χρους, είτα καθ' υπερβιβασμον

άωχρος, κατα κρίσιν ώχρος βαρυτόνως: 88τα .

Το Ω μετα του Φ. . γαρ εις ος δισύλλαβα μονογενή αρχόμενα από

του ω , μη υποκειμένου του ι , βαρύνονται . ώμος,

" " ( Αρσενικόν,) .. . : . ώρος. πρόκειται μη υποκειμένου του ι , δια του

Ωφελιμώτατος . ωδός.

Ωφέλεια. * παρα δε τω Ευριπίδη και εύρητα και - 85 ώχρος δέ μιν ελλε παρειάς.

ωφελία . και ώχροι εν τοις οσπρίους86 χλωρα τινα ευρί

Ωφθίς, πόλις. * Οφθείς δε, ο φανείς, μικρών σκετα , άπερ απο της χροιάς ούτω λέγει.87 ού

και δίφθογγον. τως Ηρακλείδης. ωχρός ήν88 αυτού και χρώς.

65. 'Ωτειλή ] Εtymol. 825 , 27. 77. " Ωφελον] Vide supra όφελες.

66. Ωτα] Εtymol. 825, 6 . in fine Hera
78. έκη] A . έχει.

clidem appellat.

67. ' Ωτίδειον -

79. κατευθυνθείησαν αι οδοί μου] Psalm.
ωτίδιον ] Utroque carent

Lexica.
CXVIII , 5 .

68. 'Ωτοκοπεί] Κ . ωτοκοπω. Vide Hesych.
8ο. Ωφρυωμένος] Conf. Hesych. Aquil. Ps.

69. Ωτακουστεγή Vide Hesycli . Suid. Fol- LXV11 , 16. όρη ώφρυωμένα. Lucian. II . Armor.

luc. II, 84 . Thom . Mag. et Phagorin .
“Ιππολύτειον αγροικίαν ώφρυωμένος.

70. Ωτοκαφεϊ] Κ . ωτοκοφεϊ. Addatur Le- 8ι. "Ωκρος] Conf. Ειymol. 826, 3 . et Eur

xicis . stath. 377, 42.

1 . Ωυτός } Κ . ώυτός, Ιllud verum, quam 82. ωριάσεως] Leg: ωχριάσεως.

quam passiin scriptum reperitur autós. Vid . Gre 83. άχρoos] Α . αιχρός. Εtymol. έκ του κρόα.

gor. Corinth . et Wessel. ad flerodot. IX , 89 . Statim post pro úwmoos leg. coxgos.

72. Ωφέλεια] Vid. Schol. Thucyd. I, 3. 26. Ο 84. τα γαρ εις 05] Desunt ab Etymolog.

Sed V , 38. VI, 73. quidam ωφελίαν. h . 1.

73. παρα – Ευριπίδη ] Sed nunc ego qui- 85. άκρος δέ μιν - παρειάς] Iliad. γ, ν . 35.

dem non reperio . Conf. Etymol. 462 , 20 . Mutuauit Lucian. II. Iou . Trag. 693. III. Phi

74. Ωφθίς. πόλις] Libyae. Vid . Stepl . Byz. Iopatr . 584.

et conf. Suidam . * 86. ώχροι - οσπρίοις ] Vide statim post

5 . ωφελημένος] In hac voce deficit Cod. Κ . ώχρος.

76. μεγάλα ] Vide Etymol. 613, 44. Cau- " 87. λέγει] Scr. λέγεται .

tius praecipit in scqq. . 88. αυτού και χρώς] Α . αυτός και κρ.



1899 ΩΧΡΟΣ
ΩΨΩΝ Η ΚΟΤΕΣ 190o

! OUTOUάωχρον39 ήν αυτού το σώμα. Ο χρως δε σου "Ωχωκε και έχωκα. * οιχώ, έχηκα, τροπή ».

ωχρός έστι 28 μέγα και μικρόν. . του εις ώ έχωκα και το τρίτον έχωκε.

Ωχρος, είδος " οσπρίου, του Ψελλού · κογχύλια ,

τα όστρεα, [ώχρoς είδος οσπρίου.]
Το Ω μετά του Ψ.

Γ 'Ωχετο. * επορεύετο. και έχοντο. * ] "Ωψ. ο οφθαλμός. και κλίνεται ωκός. όψ δε, ή

Ωχημένος. * εκ του οιχώ.
φωνή , μικρόν.

*Ωψαν.38 είδον, έβλεψαν.

Ωιχόμεθα. επορεύθημεν. Ωψισμένον. * βραδέως γινόμενον.

και όχόμεθ' ες Θήβην ιετίωνος. 'Ωψίσθη.18 έβράδυνες.

Ωχυρωμένος. οχυρούμενος δε, μικρόν, *Ωψωνηκότες. οψωνήσαντες δε, μικρόν.

89. άωχρον] Leg. ωχριν aut άκροον.

. 90. ωχρός έστι Α . ώχρος.

91. Ωχρος, είδος οσπρίου] Ηesych. όσπριον λα.

Juew torxós. Eustath . 948 , 42. Athen . II, 54. 55.

92. "Ωχετο] Leg. ώχετο. 1liad. α , Μ . 53.

et sạep . ' Conf. Hesych .

93. ώχοντο] Iliad. δ, V, 382 .

: 94. Ωχημένος] Leg. όχημένος.

95. ωχόμεθ' s Θήβην Αετίωνος] IHad. α , ,

366.
ωκόμεθ' ες Θήβην ιερήν πόλιν Ηεσίωνος,

96. *Ωιχωκε κι έχωκα] Α . ωχηκα ct σκη

ne. oi curer apud Herodot. non semel, et olxwxo

apud Sophocl. Trach. 143. et al.

97. τρυπη] Sic etiam Etymol. 662, 41, et

H . Steph. in Vet. Lex. Sed videri potest και

them . oików . "

98. Ωψαν] Conf. Suidam ν . ώφειν,

99. 'Ωψισμένον] Vide Hesyclium.

100. 'Nebion] Suidas ex Aelian, de Prouid.

Xenoph. Venat. VI , 4 . Úrð Súgas åshsofirtis.
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αάβυκτος και

ααγές 1 -

αάδειν 2

άλλιον

άαπτος1

αάσα και

αασάμην 5

άασας 2

αάσχετος 1

άατος και

άβαζος 3

αβαήρ 4
αβάκαινον 9 .

αβακήμων 3

αβάκησαν 11

αβακέως 12

αβακιζομένων 11

αβάλα 12

έβαλεν 11

'Αβάντειος 3

άβαπτος 5

"Άβαρις 5

' Αβαρνίς 8

άβαρνος 8
άβας 5

αβασάνιστον 10

αβασάνιστος 5

αβάσκανος 5

άβατον 1ο

αβαχθανή 8

άββακούμ και

άββας 2

άβδελυκτα 9

" Αβδηρα 8

'Αβδηρά και

'Αβδηρίτης και

αβδία 8

'Αβδίου 3

αβέβαιος 5

αβέβηλον 1ο

αβέλτερος 4 . '

άβελτεροκόκνξ και

αβένα 8

αβέρβηλος 3

αβής 3

'Αβιά 5

'Αβιαδηνός 5

'Αβιαθάς 5

'Αβιάς 5

'Αβίβας 6

'Αβίλη 8

'Αβιμέλεχ 6

"Αβιννα 8

άβιος 3 . 6

"Αβιτος 6

αβίωτον βίον 7

αβίωτος 6

άβλεμέως 12

αβλέπτημα 1ο

αβλητα 3

αβληχρον 1ο

αβόλης 3

"Αβoλλα 8

" Αβορα 8

αβούλει 12

άβούλητον κακόν 9

άβουλία 9

άβούλως 9

άβρα 8. 9

Αβραάμ 3

εβραβαίνων 9

εβραϊς 9

'Αβραμιαίος 9

Αβρανίτις 8

'Αβρέας 5. 1ο

"Αβρετάνη 1ο

"Αβρετίνη 1

'Αβρηλία 1ο

'Αβρήλιος 5

αβρικέστερον το

άβρικτον το

αβριλιανός 5

αβρίξαι 11

'Αβριόρυξ 5 . το

'Αβρoγαστης 6

αβροδίαιτα 10

αβροδίαιτος 4

αβροείμονες 1

αβροκόμας 6

αβρόμιος 3 ,

άβρομος 3

'Αβρονοτειχίστης 5

αβρός 7

“Αβρος 7

αβρός λειμών 7

αδροσάξωμεν 11

αβρότερον 1ο

άβροτήμων 3

αβρότη νύξ 8

αβρότης 8

βροτος 3

αβρότονον 11

αβροχίτων 6 και

αβρύνεται 11
" Αβρων 7

'Αβυδηνός 6

i Sudúdo 6

' Αβυδών 8
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;

αβύρβητον 11

'Αβυρτάκη 8

άβυσσος 8

' Αβώνου τείχος 9

'Αβοριγίνες 4

'Αγάθαρχος 13

αγάθεια 25 ,

αγαθικά 31

αγαθοεργία 24

αγαθοεργοι 13

αγαθοθέλεια 25 '.

'Αγαθοκλής 13

αγαθόν 31. 33

αγαθός 12, 13

αγάθυρσος 26

'Αγάθων 13

αγαθων αγαθίδες 23

αγαθωσύνην 29

αγαίoις 14

αγαίομαι 35

αγακλεείς 13

αγάκλειτος 13

αγάλακτοι 14

άγαλεών 14

αγάλλει 35

αγαλλίαμα 32

αγάλλων 35

άγαλμα 29

αγάλματα 29

αγαλματοποιοί 14

αγαλματοφορούμενος 35

άγαμαι 34

άγαμαι καρδίας 34

αγάμενος 34

άγαμήδης 14 :

αγανάκτησις 24

αγάννιφον 14 . 32

αγανοϊς 14

άγανον 32

αγανόφρων 13

αγανοφροσύνη 23

αγαγώπιδος 23 . .

αγαπάν 38 .

αγάπη 23. 25 .

αγαπήνορος 14

αγαπησμός 22

αγαπητα ήθη 3Σ

αγαπητός 14

αγασάμενοι 37 και

αγασάμενος 38

αγάσματα 31

αγάστoνος 22

αγαστόρων 22

αγάυ του 14

αγάσυρτος 13
αγανοι 13

αγαυρίαμα 31

αγγαροι 17

αγγαρος 23

αγγαρoφoρεϊν 36

είγγείδιον 31

αγγείλαι 37

αγγείον 31

αγγελιοφόρος 33

αγγελία 24

άγγελος 15 -

αγε δητα 35

άγειν 34 , "

άγειν και φέρειν 34
αγείρας 34 , 15 ,

αγείρει 34

αγελαία 26

αγελαία 26

αγελαίη 26 2.

αγελαίοι 13

αγελαίοι ιχθύες 15

αγέλαιος 14
αγελαϊος 15

αγελαιών 15

αγέλαος 14

αγελάρχης 15 .
αγέλαστα 29

αγελείη 26

αγεληδόν 38

αγεληεία 25

αγελίαιος 15

αγένειος 22

άγεινής 22

αγέννητον 30

αγεννως 38

αγέραστος 22

αγέρωχος 17

'Αγεσίλαος 14

άγετε 34

αγή 24. 26

άγη 28

αγηγέρατο 35
αγηλαι 37 .

αγηλάειν 37

άγημα 29

" Αγανορίδης 20

αγηνορίη 24
αγήνωρ 14

αγήραον 15

'Αγαρηναίοι 15

αγητός 15

άγια αγίων 31

αγιάσαι 35
αγιάσατε 35. 38

αγιασθέντων 36

αγιασθήτω 34

αγιαστία 24

αγινε? 35

άγιος 15. 16

αγιότης 24

αγίσαι 36

αγιστία 24

αγκαλίδας 24

αγκαρία 24

αγκάς 24 .

άγκη 30

αγκιστρεύει 36 ,

αγκιστρoν 31 :

αγκοίνη 25

άγκονες 24

αγκονίδες 26

αγκουρος 23

αγκράτος ελαύνονται 38

αγκύλη 25. 26

αγκύλια 32

αγκύλον 30

αγκυλομήτης 22

αγκυλομήτεω 16

αγκυλοτόξους 22

αγκυλώμενος 38

αγκύριου 30

αγκυρίσας 36

αγκύρισμα 32

αγκών 16. 17

αγκωνίσειοι 22

αγλαά 30

αγλαϊα 27

αγλαόκοιτος 22

αγλαομητία 27

αγλαότιμος 18

άγλευκές 32

αγλευκέστερον 32

αγλευκής 16 *

άγλιθες 24

άγμασι 32

αγμούς 17

αγνεία 24

άγνοια 25

αγνός 16

άγνος 16

αγνοώ 36

αγνυθες 22

αγγυμένων 37
άγνυται 37

αγνώμονες 18

άγνωμόνως 38

αγνώπιδος 23

αγνώς 16 ,

αγόμενος 36

αγονία 27

αγόνων χορών 27 ,

αγορά 27

αγοραίαν δίκην 27

αγοραίος
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αγοραίος 19

αγόραιος 19

αγορανομίας 27

αγοράς 27

αγοράσω 36

αγορεύων 38

αγορήθεν 27

αγορηται 22

αγοστός 17

αγοστα 17

άγρα 24

άγραυλοι 19

αγραφίου δίκη 33

αγραφίου μετάλλου δ. 33

άγρει 37

αγρεϊφνα 29

αγρέμιος 19

αγρεσία 28

αγρετα 32

αγριάνες 17. 28

αγρίδιον 33

αγριόθυμος 17. 20

άγρικος 20

άγριος 17

άγριππος 20

αγρις 26

αγρίφη 28

αγριωπόν 31

αγροικος 19. 23

αγροίκος 23

αγροίκου 19

αγροίλη 28

αγροιλήθεν 19

αγροιώτης 19. 20

αγρολέτειρα 28

αγρόμενοι 37

αγρότας 17

αγροτέρας 28

άγραφος 17

είγρυγείται 37

αγρυπνία 29

αγρώσσω 37

αγρωστα 18

άγρωστις 18

αγνιά 24

άγυιαι 20

αγυιας 20

αγυιεύς 19

άγυρις 28

αγυρισμός 21

αγυρμός 11

'Αγύρριος 24

αγύρτας 18

αγχανρος 21

άγχειν 36

αγκελος 21

Τom. ΙΙ .

' Αγχείσιoς 21

αγκεμαχών 38

άγχι 38

αγχίαλον 32

αγχιβαθής 21

αγχίθυροι 24

αγχιμαχητα 22

αγχιμάχοις 22

αγχίμολον 32

αγχίνοια 23

αγχιστεία 24 . 28

αγχιστείς 21

αγκίστροφος 32

αγκίστροφος 22

αγχιτέρμων 21

αγκλάσας 36

αγχόνη 28 .

αγχονησα 37

αγχότερος 22

άγκου 38

αγγούροις 22

άγχουσα 29

αγχώμαλον 31

αγωγείς 19

αγωγή 25. 27

αγώγιον 3Ι .

αγώγιμων 32

αγωγόν 19

αγωγούς 19

αγώμενος 36

αγών 18

αγωνία 25

αγωνιάν 36

αγωνίζεσθαι 36

αγωνίοντες 36

αγωνιούμενοι 36

αγώνισμα 33

αγωνιώ 37

αγωνιών 37

αγωνιώντες 37

αγωνοθέτης 19

αδαήμων 39

αδαής 38

αδαηστί 49

αδειον 48

άδαιτρον 45

αδακρυτί 50

αδαλές 46

αδάμας 39

* Αδανα 43

άδαξησαι 48

αδδηφάγος 39

δδιξ 39

αδδουσι 49

αδερί 49

« δεής 39

Eeeeee

άδει 48

άδεια 43

αδειάς 43

αδείμαντα 46

αδείμαντος 40

αδείν 48

αδέκαστος 39

άδεκάστως 49

άδεκάτευτος 39

αδελφά 46

αδελφειός 40

αδελφιδούς 40

αδελφίζειν 49

αδελφιξία 43

αδελφός 4ο

αδένες 39

άδερ 40

αδερκές 46

αδερκής 40

αδέρκτως 49

αδέρκων 41

αδευκής 40

αδέψητον 46

idews50

αδηκότες 48

αδηκτοτάτη 45

αδήλητος 41
αδηλία 43

δημονέστερος 41

αδημονία 43

αδημονώ 49
άδηνέως 49

αδήριτον 46

άδηρίτως 49

άδης 39 . 42
αδήσεις 48

αδήωτος 46
' Αδιαβηνή 44

αδιάδραστον 41 .

αδιαίτητος 41

αδιάκριτος 39

αδιαλώβητον 48

αδιάρθρωτον 46

αδιάσκενον 46

αδιάστατον 46

αδιαφορία 42

αδιεξίτητον 47
αδικία 42

αδικοδοξία 44

αδινάων 41
αδινόν 46

αδινω 41

αδίοπον 46

αθμεύειν 49

άδμητιν 43

αθμολία 45
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κιμωλεί 5ο

αδμωλεϊν 48

αδμωλίδες * 43
άδνούμιον 47

αδόκητος 41

αδοκίμαστος 41

αδόκιμον 39

δόκιμος 41
αδολεσχησαι 48

δόνητον 47
άδοξείται 49

άδοξον 46
αδορατία 45

αδορεί 49

δορον 47

'Αδραμυττις 41

αδρανής 39

'Αδράστεια 43

'Αδραστίδης 42

αδράφαξις 40

'Αδρήνη 43

άδρησις 45

' Αδρηστίνη. 45

*Αδρία 44

αδρόν 46
αδρός 39

αδρύνοιτο 48

αδρύνω 49

αδυναστί 49

αδύνατα είναι 47

αδύνατοι 42

αδυσώπητον 47

αδύτου 42

aduroj 49

adorałos41

αδώνειοι κήποι 41

αδυνίαν άγομεν 45

αδωνίδειος καρπός 42

'Αδωνις 42

αεθλεύειν 53

αεθλον 53

αειγλίνησι 51

αείδελτον 52

αείδω 53

αειθαλές 52

αεικέλιος 3ο

αεικελές 52

αεικής 50

αεικίας 51

αεικίζει 53

αεικίσουσιν 53
αεικίσω 54

αειλα 52

αείλλειν 53

αεινεφές 51 ,

αείρας 53
άειρε 54

αειρόμεναι 54

αειρούς 54

αείρυτον 52 ,

αείσαμεν 54

άρισμα 53

αείσωμεν 53

αείτης 50

αειφυγία 52

αεκώλια 52

αέκητι 51

αελλα 51

αελλόπους 50

αελπέων 53

αέλπτως 54

αένναος 54

αέντες 53

αέξει 53

αεργηλή 51

αεργός 50

αερέθονται 53

'Αερία 51

άε ρκτον 52

Αερμών 50

αεροβατείν 53

αερόεν 52

αερονηχείς 31

αεροτόμα 53

αερσίπους 50. 31

αέσαμεν 54

άεσις 51

αεσίφρων 50

αετασία 51

αέτειον 52

' Αετίγεννα 31

αετιδείς 50

αετίτης 50

αετώματα 52

αζαλέην 55

Αζαώθ 55

'Αζειάδης 55

'Αζείδης 55

άζειν 56

αζείρει 55

άζειρον 55

αζείρου 55

'Αζειωται 55

'Αζέμελκος 55

'Αζήλος 55

αζηλόεν 55

άζηλοι 34

αζήμιθρον 55

αζημίως 56

άζης 55

'Αζηνας 55

' Αζηνεύς 55

'Αζηνία 55

αζηρός 55

αζήτητος 55

αζητος 35

αζητω. 56

αζηχές 55

αζυγες 54

άζυμοι 55

αυξ 55

άζω 56

"Αζωρος 55

αηδες 58

αηδιζον 58

αηδών 57

αηθέσσουσιν 58

αήθης 57

άηκες 57

άημα 57

αήμενος 57

αηνές 57

'Αηνόβαρβος 57 .

αήρ 56

αήσσητος 57

αήσυλoν 57

ασυλος 56

αίσυρος 57

αήτης 57

αητόν 57

αητος 57

άθαμβής 59

αθανασία βο

αθάρα 6ο

άθαυμαστί 63

άθε 63

a feel 63

αθέλδεται 62

αθέμηνος 59

Αθέμιτον 61

αθέρες 59

αθέριζεν 61. 62

αθέρισον 61

αθέριστος 59

αθερώσσει 61

αθεσία βο

αθεσμος 59

αθέσφατον 61

αθετεϊν 62

αθεωρητι 63

αθή 61

"Αθηνα 6ο

αθήναζε 6ο

αθήνηθεν 6ο

αθηρήλοιγον 6ο

άθικτον 61

άθλιος 59
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αθλιότης βο

αθλοθεσία 6ο

αθλοθετήρα 59
άθλος 59

αθρακτος 6ο

αθρέμβολα 61

Αθρήνη 6ο

αθρηνί 62

αθρήνιον 61

αθρήσας 61
αθρίαματα 61

αθρόα 61

άθροι 62

αθροίσας 61

άθροισμα 6Ι

αθρόον 62

άθρους 59

'Αθρυβίς 6ο

αθρύοντες 62

άθρυπτος 60

αθρο 6ο
αθρων 62

αθυμία βο

αθυμούσι 69

αθύρας 58

αθύρειν 62

αθύρματα 61

άθυρογλωττία 60

αθυρονόμοι 6ο

αθυροστομεί 62

'Αθωνίς 6ο

αθώος 58

αθώπευτον 61

"Αθως 58

αι 96

αι 96

κία 76

αϊαγμα 86

κιαγρος 67

κίαζειν 90

μιαία 78

αιαίος 66

Αιακίδης 64

κιακίς 67

κιανή 75. 76

μιανός 64

Αλαξ 64

αλαψος 67

αιθάλη 76

Αίβιωναίος 64

αιβο 92 .

Αβουρα 76

Αίγα 77

Αιγαίωρος 64

αιγανέκ 71

αιγέα 65

Αιγείδης 65

αίγεΐον 86

αίγειος 65

αίγειρος 65

Αίγεσταίος 65
Αίγεστεύς 65

Αιγεύς 65

Αιγηίς 76

αίγλην 97

αιγιάζειν 90
Αιγιαλεύς 65

Αιγιάλη 76

αιγιαλία 76

αιγιάλια 76

αιγιαλός 65. 66

αιγίβολος γη 76

αιγίζειν 9ο

αιγίθαλος 67

αιγίλιψ 77

αιγιλλος 65

αιγίλοψ 75

Αιγίμιος 65

Αίγιμιώ 76

Αίγινα 76. 17

Αίγινθος 65

Αιγινίτης 67

αιγιον 86

αιγίς 76

Αίγισθος 65

αίγλη 17

αίγλήεντα 78. 86

αιγόκερως 65
αιγυπιός 65

αιγυπτιάζειν 90

Αίγυπτος 77

Αιγώνη 17
Αίγωγίεια 77

αίδέσασθαι 90

αίδέσεται 90

αίδέσιμον 86

αλδηλος 66

aidimora 64

αιδημόνως 96

αΐδης 74

είδιον 9ο

üldies 75

ιδίφρων 67
αιδνόν 9ο

αιδοία 86

αιδοίος 65

αιδοσύνη 78

αιδουμένω 91 -

Ειδρις 74

aidows97

didávia go

aidas 78

Eeeeee 2

cidco's 97

αίειγενέτησιν 66

αίει έστω 96

αιέλουρος 66

aily 97

αιένυπνος 66

αλεσχος 67

αλετός 66 .

Αιζηρ 66

Αιήτης 67

Λιθαλείδης 67

αιθάλη 78

Αιθάλη 79

αιθαλόε, 86

αιθαλοκομπίας 78

αιθαλος 67

αιθαλώδης 67

αίθειν 91

αιθεροβατείν 91

' Αιθες 63

Αίτη 78

αιθήρ 67. 78

αιθικες 67

Αιθιολεύς 68

Αιθιοπεύς 68

Αιθιοπία 78

Αιθιόπιον 79. 86
Ailine 68

αλφόλικας 79

αιθομένας 91

Αίθονίδης 68

αιθοπα 68

α79ος 68. 81

αιθούσησι 78

α ? 9 οφελεν 97

αθρει 91

αιθρη 79

αιθρηγενέτης 68. 71

αιθρία 79

αιθριάζουσιν 91

Αίθριαίνης 68

Αίθριξ 68

αίθριος 68. 71

αίθριππος 68. 71

αίθρον 86

αιώνα 79

ανθυγμα 87

κιθύξασα 9Σ

αλυσσω 91

κλθω 91

κιθω 79

κιθων 68

κιθωνας 68

αικάλη 82

κικάλλει 91

αίκαλλω 91
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Αικανός 68 . 71

αϊκάς 79

αίκες πως 97

αϊκέπoθι 97

airice 80

αίκίζει 91

αίκίστρια 8ο

αϊκίστριος 68. 71

Αλκλος 68. 71

αίκνον 87

ακόλος 69

Αικoύλoι 69

Αϊλάμ 69

Λιλία 8ο

Αιλιανός 69

αλλινος 69. 8ο

Αίλιος 69

αίλιος 69

αίμα 87

αιμασία 80

αίματόεντα 87

αιματόπους 69

αίμηρόν 87

Αιμιλία 8ο

Αιμιλιανός 69

αιμνιον 87

αιμοβόρος 69 .

Αιμονία 8ο

Αιμόνιος 69

αιμoπότης 69

αιμόρρους 69

Αδμος 70 -

Αιμίλιος 69

Αίμύλος 64

αιμύλος 69

αίμύλος 69

αιμωδείν 91

αιμωδία 82

αλμωπούς 69 .

αϊνάρετος 7ο

Ανέας 7ο

Αινείας 75

αινείν 92

" Αϊνις 63

αινέσαιμι 92

αινή 8o

Αϊνηθος 1ο

Αινιάνες το

αίνιγμα 87

αινίγματα 87

Αίνικος 70 .

αινικτά 81

Αίγιο: 87

Αγιος 7ο

αινίσσω 92

αινόθεν 97

αίνoίην 92

αινόμορος 70
αινός 64. 7ο

είνος 63. 7ο. 8ο

αϊνυμαι 92

αίνω 92

aivūs 70

αϊξ 8ο

αιξωνεία 8ο

Αιξωνείς 71

Αιξωνης 81

αιξωνίδα τρίγλην 81

αιόλαν 8Ι

Αιολείς 70

αιολη 8Ι

αιόλιου 71

αιόλλει 92

αιολομίτρων 81

αιολομίτρης 71

alarm 92

αϊπεια 81

αίπεία 81

απεινή 81

αιπεινήν 8Ι

αιπήεσσα 81

κιπίλια 87

αιπόλος 71 .

αιπόν 87

αίπος 87

αιπύ 87

αιπώς 72

αίρα 82. 86

αίρε 93

αίρεϊ 93

αίρειν 93 .
αιρείς 93

αιρείσθαι 93

αιρείτω 93

Αιρεσιέων 19

Αιρέσιος 72

αίρεσις 81

αίρεσθαι 93

αιρόμενος 94

αιρόπινoν 87

" Αϊρος 63
άις 63 )

αισα 82

αϊσακος 72

αισαλών 82

Αισηπος 72

αισθάνεσθαι 94

αισθάνομαι 95

αισθανόμενον 9ο

αίσθεσθαι 94

αισθήμην 94

αίσθησις 82

αισθητά 89

αισθητήρια 89

αισθητικόν 89 .

αισθήμενοι 95

αίσθω 94

αίσθων 95

αίσια 88 '

είσιμα 88

αισιμία 82

κίσιμος 72

αίσιμω 94

αισιομήτης 66

αίσιος 72

Αισούρ 12
αιστος 74

αιστων 73

αίστωρ 67

αΐστωρ 72

Αισυάταο 73

αίσνητήρι 73

αίσυλα 88

αισύμη 82 .

Αισύμη 82. 85 .

Αισύμνη 82
αισυμνηται 63

αισυμνητής 72

αισυμνος 73

αισύφηλος 73

Αισχίνης 73

αισχίους άνδρας 13

αισχρίων 73'

αισχροκερδής 64
αισχρός 72

Αισχύλος 72
αισχύνει 95

αισχύνη 82

αισχύνομαι 95

αισώπειον αίμα 90

αίτης 74

αιτήσασθαι 95

αίτησις 85

αιτήσιος 73

.

αιρετιεΐ 94

αιρετίζω 93

αιρετόν 88

αιρετώτερον 88

αιρεύμενον 93

αιρη 93. 94

αίρηθέν 93

• αίρησάμενος 93

αρήσασθαι 93

αερήσειν 93

αίρήσεται 93

αερήσομαι 93 94

αιρόμενος 94 ,
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αίτητα 73

αιτία 88

αιτίας 79

αιτίζων 96

αίτιον 88

αίτιος 73

αιτιωδες 89

αίτιωμαι 95

uitruiu 85

αίτναίοι κάνθαροι 78

Αίτνη 85

Αιτώλιος 73

Αιτωλοί 73

Αίφηρητιάδαο 73

αιφνίδιον 89

ειχθήτης 96

αιχμαί 85

αιχμαλωσία 85

αιχμαλωτίζοντες 96

αιχμάσουσι 96

αίψα 97

αλψηρόν 89

αλψηρός 73

αίωλοπώλους 70

αιών 63. 64. 71
αίων 92

αιωνάριος 71

αιωνίζει ο

αιώρα 86

αιωρηθέντες 92

αιωρούμαι 92

ακαδημία 102

ακαθαίρετος 98

ακαθαρσία 103

ακάθαρτος 98

ακάθεκτος 102

ακαθορίωτον 1ο9

ακαιη 103

άκαινα 103

άκαιροβόας 99

άκανθα 103

Ακακήσιον 1ο8

ακακία 102

ακάλανθος 102

ακαλαρείτης 98

ακαλήφη 102

άκαλος 93

ανάματα 115
ακάματος 108

ακαμπίας 93

ακαπήλευτον τον

άκαρ 115
ακάραντον 1ο8

ακαριαίον 109

ακαρίδιος 98

ακαρώς 115

ακατάβλητον 98
ακαταίος 98

ακαταιτίαιτος 98

ακαταλήκτως 15

ακατάλληλον 1ο9

ακαταλλήλως 115

'Aκάτειρα 103

ακατέργαστον 109

Ακατίρσις 98

ακαχείατο 112

ακαχήλιενος 113

ακαχίζεο 112

ακαχίζω 115

ακαχμένον 112

άκαψις 103

ακεανός 98

ακειροκόμης 98

ακείσθαι 113

ακενόσπονδον 1ο9

ακέραιον 1ο9

ακερδης χάρις 103

ακερσοκόμης 99

άκερως βούς 98

'Ακέσιος 98

ακεσιπονον 109

άκεσσα 103

ακέστωρ 9 )
ακεσώδυνος 99

ακεύμενον 113

ακέφαλος 98

ακέων 13

"Ακη 103

ακή 103

ακήδεσεν 13

ακή δεστοι 99

άκηδής 99 .

ακηδία 104

ακηδως 115

ακήλητον 105 . 109
ακήματα 109

άκην 116

ακήρατον 11ο

ακήρατος 99

ακεράτως 16

ακήριον 109

ακηκέδατα, 14 '
ακίβδηλον 110

'Ακιδαλία 104

ακινός 99

ακικους 99

'Ακίνισις 104

ακινάχματα 109

ακινδυνι 116

ακινησία 104

ακινητίζω 14

ακίνητος σφραγίς 1ο8 .

ακίς 1ο4

ακίκητα 105. 1ο9

ακιώτατον 112

ακκίζεται 114

ακκισμοί 100 ,

'Ακκώ το8

ακλαυστι 116

ακλεές 11ο

ακλήρεϊ 114

ακληρεί 116

ακληρήμασι 11ο

ακληρία 104

ακληρούντων 114

ακλητί 116

ακμάζει 114

ακμαίος 100

ακμή 105

άκμηνος 100

ακ μήτης 100

ακμητί 116 '

άκμων 100 -

ακνηστις 104

ακοινώνητος 1ο1

ακοίτης ΙΟΙ

άκριτις 104

ακολασταίνω 114

ακόλαστος 100

ακολος 100

ακολουθεί 115

ακόνη 104 :

ακονιτ : 16

ακόνιτον 1ο8. 11ο

ακοντί 116

ακόρητος του

άκος 11ο

ακοστήσας 114

άκουάζεσθε 114

ακούμκβιτα 11α

ακούμβω 114

ακούσια 10

αμουσίθεον 11ο

ακουτίσαι Ι14

άκρα 105

'Ακράγαντος 105

ακραγγές 111

ακράδαντον 111

ακραιφνές ΙΙΙ ,

ακραιφνής ΙΟΙ

άκραντον 112

άκραν έπι γύαλον 103

άκρας νυκτός 105

ακρατής 101

ακρατίζω 114
ακράτιστα IΙI

ακρατοκώθωνες III

ακρίμων 1οΙ
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ακρήβης 102

ακρησία 106

άκρητος 101

ακρίας 106

ακριβής του

ακριβωθήσεται 114

ακρίς 106

ακριτι 116

ακριτομυθεϊν 115

αεριτομυθος 101 . 102

ακριτόφυλλον 111

ακροάσθαι 115

ακροβελις 100

ακροβολίζειν 115

ακροβολισμός του

ακρόβολοι 100

ακροβυστία 107

ακροζίνια 1ΙΙ

ακροθιγνίων 112

ακροθόριζ 105
ακροκελαινιόων 115

ακρόκομοι 1οι
άκροκόρυμβα 111

ακρόλιον ΙΙΙ

ακρολοφία του

άκρον επιλίγδην 111

ακρόνυξ του

ακροποδιτί 116

ακρόπολις 106

ακροπόλοισιν του

άκρος 101

ακροστόλιον 11Σ

ακρoσφαλές 112

ακρότομος 1OI

ακροφύσια 112

ακρόχολος III

ακρόχολος 1οι

ακροχορδώνες 107
ακροώ 115

άκρυ 116

ακρωλένιον 112

ακρώρεια 107

ακρωτηριάζω 115
ακτάζων 115

ακταή 1ΟΙ

ακταίη 107

ακταίνειν 115

ακταιωρος 1ΟΣ
ακτίς 107

έκτιστον 112

άκυθος 12

άκυθος 107

'Ακυλαία 107

Ακυλία 107

ακυμάντως 16

άκυτος 108

ακωδώνιστον 112

ακωκή 108

άλα 117

άλα 130

'Αλάβανθα 124

αλαβαστροθήκη 124
αλάβαστρα 125

αλάβαστρον 130

αλαζόνας 124

αλαζονεία 102.4

αλαζών 117

'Αλαιεύς 17

αλαινής 117

αλαίνω 134

αλάκατος 124

αλαλαγμός 11

αλαλάξατε 134

αλάλημαι 135

αλαλητός 117

αλαλκεϊν 134

αλαλκτήρια λιμου 135

αλαλκών 134

αλαλύκτημαι 134
αλαός 16

αλαοσκοπιή 124

αλαπαδόν 13ο

αλαπαδνός 16

αλεπάξαι 134

άλας 123. 132

έλαστα 130

άλαστε 116

αλαστήσας 135

αλάστωρ 116

αλατο 136 .

'Αλβανία 124

'Αλβανοί 117

άλγεα 130

αλγεινή 124

αλγησις 124

άλγος 130

αλγύνει 135

αλδήσκω 135 . 137

αλέα 124 . 125

αλεαίνειν 135

'Αλέας 124

αλέγοις 136

αλέει 133

αλεεινός 17

αλεείνων 135

αλεία 124

αλείας 132

αλείατα 132

άλειον 131

Αλειπής 126

αλείπτης 118

αλείπτως 139

αλείς 135

αλειτoν 131

αλείται 133

αλείτης 18 και

άλειτίκ I24

έλειοαο: 131
αλεκινάς 117

άλεκτρα 130

άλεκτρος 117

άλεκτρυών 125

αλέντες 139

αλέξαι 135

αλέξασθαι 133

αλέξειν 135

αλεξησαι 135

αλεξιβέλεινον 17

αλεξίκακε 118

αλεξίκακος 19

αλεξιτήρα 117

αλεξιτρίβανος 118

αλεξιφάρμακον 132

αλέξω 135

αλεύατο 136

αλεύειν 135

αλευρόττησις 125

αλεωρή 124

αλευρών 130
άλη 125

αλήθεια 126

αληθές 131

αληθες 139

αληθής 19

αληθιζω 136

αληθοεπής 119

αλήθω 136

αλήίον 131

αλήιος 119

αληίτορος 120

άληκτον 132. 139

αληλίμμενος 136

άλημα 131

κλήμεναι 136

'Αληξ 117

άληξ 119

άληπτος 19

αλήρια 133

αλητεύω 137

αλήτης 118. 120

Αλθαία 126

"Αλθαινος 12

αλθαίνω 130

άλθηφίας 120

αλιάζειν 137

“Αλιάρται 19

'Αλίαρτος 119

αλίαστον 132
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αλίαστος 19

' Αλιάτης 123

αλίβας 119

αλιβδύειν 136

Κλίβρωτος 120

αλιγενής 119

'Αλιγέρνης 119

αλίγκιον 132

Αλιζωνες 120

αλιζώνου 125
αλίζωστις 125

“Αλικαρνασος 120

κλίμενον 125

'Αλιμούς 120 .

' Αλιμούσιος 120

αλινηχέος 125
αλινθίσθη 136

αλινθηδρα 126

αλεξάντoις 126

άλιον 131

αλιπαρή 126

αλίπεδον 132. 134

αλεπλάγητος 120

αλίπλοα 131

αλιπτα 131

αλιρρόθιον 132

άλις 139
'Αλίσαρνα 128

αλίσας 137. 139

αλιυγηθείς 137

αλισγημένον 137

αλισθείες 136

αλιτημόρου 126

αλιτήμων 121

αλιτήριος 120

αλιτηρίους 121

αλιτόμηνον 132

'Αλιφειρεύς 121

αλίωσεν 137

αλκαλα 126

' Αλκαίος 121

' Αλκαμένης 121

αλκαρ 132

'Αλκιβιάδης 121

'Αλκιδάμας 121

'Αλκιμάχη 126

'Αλκίμαχος 121

'Αλκίνοος 121

'Αλκμαιωνίδας 121

'Αλκμάν 121

'Αλκμήνη 126

'Αλκτήρες 121

'Αλκυονίδας 127

αλκυών 127

αλλά 139

άλλα κρή 135

άλλαγμα 130

αλλάντος 117

άλλαξάμενος 134

'Αλλαρία 126

αλλαρίοις 13ο

αλλάχθητε 134

αλλέξαι 135

αλλεπάλληλοι 126

αλλεπάλληλον 132

αλληγορία 125

αλληλέγγυον 132

αλληλούια 132

αλληλουχία 126

αλληνάλλως 139

'Αλλίας 19

άλλιξ 126

'Αλλόβριθες 133

αλλοδαπά 133

αλλοδαπή 128

αλλοδαπής 121

άλλοθρόους 121

αλλοίωσις 128

αλλόκοτον 133

αλλόμενος 137

“Αλλόνησος 127

αλλοπρόσαλλος 121

άλλος 12I. 122

άλλος άλλον 121

αλλοτριοεπίσκοπος 124

αλλοτριονομούντες 137

αλλοτριοπραγείν 137 :

αλλοτρίως 140

αλλοτρίωσις 128
αλλυδις 14ο

άλλως 140

άλλως τε 139

αλμάδες 127

είλμενος 137

άλμη 127

αλμυρόν 133

αλμυρός 122

άλξ 127

αλογείν 137

αλογευσαμένους 138

κλογήσαντες 137

αλογία 12η

αλογίας δίκη 133

αλογίσαι 137

αλογιστα παροίσομεν 133

αλογίστως 140

άλογοι 121

κλoίη 138

αλοιμός 122

αλοιoύν 138

αλσιτο 158

ελακίζειν 137

αλοστατε? 137

αλοσύδνης 127

αλουργίς 128. 131

αλουργοπωλική 128

αλούς 138 .

αλοφάζω 137

αλοχεύτoυ 128

άλοχος 128

"Αλπειον 133

'Αλπεις 128

'Αλπις 123

άλσος 133

άλτο 138

'Αλύαττα 133

αλύβη 128

αλύδενος 123

αλώδιμος 123

αλύειν 138

αλυκόν 133

αλυκρα 133

αλυκτείν 138

αλυκτον 133

αλνκτοπέδη 128 .

αλυκτοσύνη 128 ,

άλυξις 128

αλυπία 129 :

άλυσις 128

αλυσιτελές 133

αλυσκάζω 138

αλύσσω 138

άλφα 133

αλφάνει 138

αλφάζω 138

'Αλφειός 123

αλφειν 138

αλφεσίβοια 129

αλφή 129

αλφιτα 133

αλφιτείς 123

αλφος 123

κλωα 133

αλώβητοι 123

αλω 138

αλωή 129

αλόη 138

αλώίον 133

αλώνητα 133

αλωπεκηθεν 140

αλωπεκία 129

" Αλωπεκόννησος 129

“Αλώπη 127

αλώπηξ 129

αλωπόχρους 123

αλως 129

αλώσιμον 133

άλωσις 129

,
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αλωτός 123

άμα 164

αμαθαίνει 158

αναθέστερος 14ο

μαθής. 14ο

έμαθία 146

'Αμαθί 140

άμαθος 148

αμαλύνειν 158

αμαιμακέτης 141

αμαιμάκετος 141

αμάλθακτος 141

αμαλεΐον 158

'Αμάλθεια 148

άμαλλα 148

' άμαλλοδετήρ 141

"Αμάν 14ο

αμάν 158

"Αμανόν 153

άμαξα 147

αμαξεία 146

άμαξις 148

'Αμάξιτος 140

αμαξιτός, 148

αμαξοτροχία 148

αμαξουργός 140

αμάρα 147

αμαράντιναν 153

αμαρτάδας 146

αμαρτη 163

αμαρτία 147

αμαρτία γνωστικού 147

αμαρτίνους 141

αμαρτοεπής 141

αμαρτυρήτους 141

κμαρτωλοί 141

αμαρυγή 148

αμάρυγμα 153

αμαρύζω 158

Αμαρυλλίς 148

'Αμάσεια 147

"Αμασις 141

'Αμαστριανή 148

Αμαστρις 147

απαταρί 166

ανατροχία 148

αμαυρών 153 . 158

άμαχον 153

άμαχος 14

άμβασις 148

άμβατος 142

άμβη* 146. 149

αμβλήδην 165

αμβλίσιον 154

αμβλίσκουσι 159
έμβλιωπίας 141

αμβλύνω 158

αμβλύς 142

αμβλυάττειν 158

αμβλωσαι 158 ,

αμβλώσκειν 158

αιβολάδην 153

αμβολάς 148

αιβολία 148

άμβολιεργός 141

αμβροσία 148

άμβροτος 144

άμβρων 146

άμβων 142

αμέγα ρτος 142

αμάθεκτον 157

αμείβεσθαι 159

αμείβοντα 159

αμειδές 154

αμείλικτον 154

άμεινον 154

αμειψιρισμεϊν 159

αμειψόμεθα 159

αμείψωμεν 159

αμέλγει 159

αμέλει 163

αμελεϊστί 163

αμελέτητος 153

αμελητί 163

άμενηνός 142 '

αμενήνωσεν 159

άμενητί 164

αμερβές 154

αριέρθω 159

αμερμηρεί 163

αμέσως 166

αμεταστρεπτί 163

άμετρί 164

αμετρία 15ο

αμήν 164

Ομήρυτον 154

αμήσαντες 16ο

'Αμστρατος 154

άμητος 142

αμητός 142

αμηχάνητοι 142

αμηχανία 149

αμηχανίας 132

αμήχανον 154

αμιγές 154

"Αείδαος 146

αμιθρήσαι 161

άμιλλα 149 ,

αμισαλλος * 143

αμίσγαλλος 143

αμίς 149

Αμισηνός 142 ,

αμισθί 164

"Αμισος 149

αμίστυλον 154

αμιτροχίτων 142

'Αμμανίται 14ο

άμματα 153

αιμιγα 164

αμμοάτιν 143
αμμορος 146

'Αμμωνιανός 146

'Αμμώνιος 146

άμναμος 143

αμνειός 143

αμνηκών 143

αμνηστεία 149
αμνηστία 149

άμνιον 154

αμνόν 143

'Αμνών 149 '

αμογητί 165

αμόγητοι 143

αμόθεν 165

αμοιβαδόν 164

αμοιβαίας 152

αμοιβή 148

αμοιβηδίς 164

αμοιρησαι 16ο

αμολγώ 143. 146 -

ααορβός 143

αμόργεια 148

αμόργη 148

αμοργία 148

αμόργιμον 155

αμοργίς * 148

"Αμόριον 154

αμορμεύεσκε 16ο

μός 144

άμoτον 153

« μουργοί 141

άκουσα 155
αμπαλίνωρος 146

αμπαυμα 155

αμπαύσας 159

αμπείραντες 161

αμπέλειος 146
αμπελειών 146

αμπελος 15ο

αμπεπαλών 161

εμπεχόνη 150

αμπίσχω 159

αμπλάκημα 153

έμπνοάς 149

εμπνύνθη 161

αμπρεύοντες 16ο

αμπρεύουσι 16

εκπρεύων 16ο

άμπρα
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ο

άμπρου 155. 157

άμπυς 150

αμπωτις 149

αμυγδαλή 150

αμυδις 165

αμυδρός 144

αμυδρώς 165

αμύητος 144

αμύθητον 153
'Αμυκλαι 150

' Αμυκλαίος 144

ανύμων 144

άμυνα 150

αμύνειν 16ο

αμύνεσθαι 16ο. 161

αμύνομαι σε 161

αμυνόμενοι 161

αμύνοντες 16Ι

αμυντήριον 155

αμυντωρ 144

αμύνω σοι 161

αμύξεις 161

7 αμύσσω 161. 163

αμυστι 165

αμυχή 150

αμυχί 165

αμυχνόν 153

αμνηρόν 155

αμφαγνοεί 162

αμφαδόν 165

αμφασία 151

αμφαφόωσα 163

αμφεπονείτο 162 .

αιφέχανε 163

αμφίχυτο 163

αμφήκες 156

αμφη ρεφές 157

άμψήριστον 156

• αμφιανακτίζειν 163
αμαξιαχυΐα 162

αμφίβκσις 151

αμφίβιον 156

αμφίβολοι 144

αμφίβροχος 144

αμφίγυια 155

αμφίδεα 157

αμφιθέας 151

αμφιδεές 156

* αμφιδέδηε 163
αμφιδήριτον 151

αμφίδοξον 144

αμφίδορον 156

αμφίδρομος 156

αμφίδρυφος 145

αμφίδυμοι 144

αμφιείμενος 163

Tom . II.

αμφιέννυται 162

αμφιέσαο 162

αμφιετηρίς 151

αμφιθαλής 1.44

αμφιθέατρον 156 :

αμφίθετον φιάλην 151

αμφίθυμον 156

αμφίκλαστον 156

αμφίκοντος 144

αμφίκρημνον 156

'Αμφικτυονες 145

αμφικυπελλου 157

αιφιλαφές 157

αμφιλύκη 150

αμφιμάσχαλος 144

αμφιμήτωρ 144

αμφίξουν 157

αμφιον 156

αμφιορκια 151

αμφιπάτωρ 145

αμφιπέρι 146

αμφί περί 165

αμφίπολις 15Ι

αμφίπολος 145

αμφίπρυμνος 151. not.

αμφιβούτη 151 . .
αμφιδρωγας 145

"Αμφις 145

αμφίς 165

"Αμφισα 151

αμφίσβαινα 152

αμφίσβατα 157

αμφισβητεϊν 162

αμφισβήτησις 151

αμφισβητούντες 163

αμφισβητω 163

αμφίσκουσιν 162

αμφίσταται 165

αμφιστεφέες 152

αμφίστομος 152

αμφιτάπητες 146

αμφί το λυκόφως 157

'Αμφιτρίτη 152

αμφίφαλλον 152

αμφίχυτον 157

αμφόδοντα 157

αμφοίν 146

άμφονον 146 '

αμφορεαφόρους 145

αμφορείδιον 157 ,

αμφορεύς 145

αμφορίσκος 145

αμφοτερόπλουν 157

αμφοτέρωθεν 165

αμφ' ώμοισι 146

ααφωες 152

Ffffff

άμφω μεν στην 146

iz uwpos 146

'Αμυντιανός 146

αμώντων 16ο

'Αμώριον 157

άμωσγέπως 166

άνα 167

άνα verb. 194

αναβαθμοί 166

ανάβαινε 195

αναβάλλειν 194

αναβάλλεσθαι 194

αναβαλόμενος 195

αναβαλου 195

αναβάς 195

αναβάσεις 178

αναβεβαμένοι 195

αναβεβλήσθω 224

αναβέβρήκεν 195

αναβέβρυχεν 195

αναβιβωμαι 195

αναβιώσκεσθαι 195 :
ανάβλησις 179

αναβλυστωνησα 195

αναβοθρεύουσι 195

αναβολαί 178

αναβολεύς 166

αναβολή 178

αναβραστα 187

αναγαγών 196

ανάγαια 187

αναγγελήσεται 196

ανάγγελος 178 .

ανάγειν 196

αναγεΐς 167

ανάγεσθαι 196

αναγινώσκειν 196
αναγινώσκετε 224

αναγινωσκομένη 224

αναγινωσκομένους 196

αναγκαία τράπεζα 178

ανάγκη 178

αναγνωσθείς 197

ανάγνωσις 178

ανάγραπτον 188

αναγχιππεϊν 197

αναγωγή 179

αναγωγιά 179

ανάγωγος 167

αναγωγότερον 188

αναδασασθαι 197

αναδέξασθαι 197

αναδέρω 197

αναδεύειν 197

αναδέχεσθαι 197

αναδήσονται 197

. .
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αναδιδάξαι 197

ανάδικα 138

αναδικάσασθαι 197

ανάδικοι κινήσεις 179

ανάδικοι κρίσεις 187

αναδιπλασιασμός 167

αναδοιδυκίζει 198

αναδομή 179

αναδουμένην 197

αναδούμενος 198

αναδρομαι 179
αναδύεται 198

αναδύναι 197

αναδυόμενος 197
ανάεδνον 179

Ανάβαρβα 179
αναζεύξας 199
αναζυγαϊς 179

αναζυγουν 199

αναζυγωσα 199
αναζωπυρήσαι 199
αναθείς 198

ανάθεμα 188

αναθεματισμένος 2008

αναθέντας 198

αναθέσθαι 198 '

ανάθεσις 179

αναθηλώσει 199

αναθορωντες 198

αναθρούμενα 198

αν δύσιν 199

"Ακια 178

αναδειν 2 26

αναίδεια 178 .

αναιμεί 226

αναιμωτεί 225

αναίνεται 203

αναιρεθης 208

αναίρεσις 183

αναισιμούν 206

αναίτιος 17α

αναιτος 17ο

ανακαγκήσας 200

ανακάθαρσις 18o. 187

ανακαθιζήσομαι 199

ανάκαια 18ο

ανακαιον 188

ανακαίνησις 18ο

ανακαλούμενος 199

ανακαλυπτήρια 189

ανακάψαι 199

Ανάκειον 188

ανακείσεται 200

ανακείσθαι 199

ανάκειται 200

ανακεφαλαιοϊ 200

ανακεφαλαιώσασθαι 224

ανακεφαλαίωσις 18o. 187

ανάκλησις 18ο

ανακλητικός 188

ανακλίναι 20ο

ανακογχυλιαζόμενος 201

ανακογχυλιάσαι 201

Ανακοί 167

ανακομιδή 182

ανακομα 200

ανακρατέν 20ο

ανακράτος 227

ανάκρησις 18ο

ανάκρισις 18ο

ανακροτήσαι 200

ανακρουόμεθα 200

ανακρoύσασθαι 20ο

ανακτες 167

ανάκτορα 18ο

ανακτορίαν 18ο

ανακυκλήίον 167

ανακως 226

ανακωχεύειν 20I

ανακωχή 182

αναλαβείν 2ΟΣ

αναλέγεται 201

αναλεξάμενος 201

αναλεξαμένων 201

αναλημμα 188

αναλήψεσθαι 201

ανάληψις 18ο .

" Aναλιβήξορκ 19ο

αναλκες 139

αναλλοίωτος 168

αναλογία 18ο. 184

ανάλογον 188

αναλόγως 225

αναλογώτερον 188
αναλoύντες 20I

αναλτον 225

αναλύειν 202

αναλύζουσα 202

αναλυθήναι 202

ανάλυσις 18ο

αναλω 202

αναλώθησαν 1201

ανάλωτος 168

αναμαθεϊν 202

αναμασσόμενοι 202

αναμαχούμενον 202

αναμέλποντες 202

αναμέρος 225

αναμετρήσαιμι 202

αναμίλλητον 188

αναμίξ 225

ανάμνησις 181

αναμπλάκητοι 181

αναμύειν 203

αναμφηριστον 189

ανανέμιν 203

ανανεύων 203

ανανήξασθαι 203

αναντες 189

αναξιοπαθούντες 203

αναξοιτο 203

αναξυρίς 182

ανα ουλαμόν 168

ανάπαυλα 182

ανάπειρα 181

αναπείρατε 204

αναπείσητε 204

αναπειστηρίαν 18 I

αναπε μπάζειν 203

αναπεμπαζόμενοι 204

αναπεπαυμένα χωρία 189 not.

αναπεποιημένης 204

αναπεπτωκώς 204

αναπετάσω μεν 204

αναπετω 204

αναπηγάζει 204

αναπήλας 204

αναπηνίζω 204

ανάπηρος 175

αναπήρως 226

αναπίπτειν 204

ανάπλεως 168

αναπνεύσωσιν 205

αναπνοή 18I

αναποδιζειν 207

αναποδίζω 205. 208

αναπόδραστος 168

αναπολιο 205

αναπρήσας 205

ανάπται 168

ανάπτειν 205

αναροίβδησις. 182

ανάρρησις 182

αναρριπίζειν 206

αναρριχασθαι 206

αναδροιβδει 206. 212

αναρωγας 182

ανάρσιοι 168

ανάρτησις 182

άναρχον 193

ανασειράζων 206

ανάσιλλος 168

ανάσιμος 168

ανασκυνδυλεύσα 206

άνασσα 182

ανάσσει 206

ανασταδών 226

αναστάσεις 183
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ανάστασις 183

ανάστασις Χριστού 183

αναστατος 168

αναστείλαι 205

ανάστημα 189

ανάστημα ψυχής 189

αναστήσας 205

αναστήναι 205

αναστοιχειώσας 206

αναστροφάδην 226

αναστροφή 182

ανάστρο 189

ανασυντάξας 205

ανασύνταξις 182

ανασφήλας 206

ανασχέσθαι 206

ανασχουσα 205

ανασχών 205. 221

αναταθωμεν 207

ανατάξασθαι 207

ανατάσεις , 183

ανατάσεσιν 183

ανάτασις 183

ανατατικώς 227

ανατείλαι 207

ανατεινάμενος 2017

ανατείνας την ψυχήν 207

ανατέταλθεν 207

ανατέτρεπτο 2017

ανατετυρβακώς 207

ανατί 226

ανατιναγμός 168 .

ανατλάντες 207

ανάτλημα 189

ανατρέχω 207

ανατραπέντες 207

ανατρητας εμβάδας 183

ανατύπωσις 183

ανατυπώσαι 207 .

άναυδος 168 :

αναυλεί 226

αναφαίρετον 189

αναφαλαντίαν 169

αναφανδόν 225

αναφέρων 207

αναφής 169

αναφλασμός 169

'Αναφλύστιος 169

δεναφορεύς 169

ανάφορον 189

αναφρονήσαντες 208

αναχαιτίζειν 208

Ανάχαρσις 169

αναχρέμπτη 208

ανάχνεις 183

απεχωρίζει 208

αναψυχή 183

αναψύχω 208

'Ανδανία 183 .

ανδάνω 208

ανδάχνη 187

ανδενάκης 184 not.

άνδηρα 19ο

ανδίκτης 17ο

ανδιχμ 227

άνδρα 17ο

ανδραγαθία 184

ανδραγαθιζομένη 208

ανδράγρια 190

ανδραγχος 170

ανδρακάς 226

ανδραποδισμός 169

ανδραποδιστής 169

ανδράποδον 19ο

ανδραποδώδεις 169

ανδρείος 169

ανδρείκελον 19ο

ανδρείκελος 17ο

ανδρεών 169

ανδρίζω 205 :

"Ανδριοι 169

ανδριφόντης 170

ανδροβόρων 169

ανδρογύνων 170

ανδρόδομος 170

ανδροκάπηλος 169

ανδρόκ μητα 180

άνδροκόβαλος 17ο

ανδρoκτασία 184

άνδρολήψιον 189

ανδρόμεα κρέα 19ο

ανδρόμεος 170

ανδρότητα 184

άνδροφόνος 17ο

ανέβαλεν 208

ανεβάλλετο 209

ανεβάλλoντo 209

ανέβησεν 209

ανεβορβόρυξαν 209

ανεβρύαξαν 209

ανέγγαμψαν 222

ανέγνωσαν 209

ανέγρετον 17ο. 190

ανεδείματο 220

ανέδεντο 212

ανεδέχετο 209

ανέδην 225

ανεδήσαντο 209

ανεδίδοτο 209

ανέδραμεν 209

ανέδυ 214

«νέεργες 219. 221

Ffffff 2

ανεζεύγνυ 21ο
ανέηκεν 21ο

ανεθέμην 220

ανείθη 220

ανεϊλεν 21Ι. 215

ανείλετο 21I

ανειλόμην 211

ανειλήθειαν 184

ανειμένος 172

ανειμένοι 219

ανείναι 211

ανείργειν 220

ανέκαθεν 225

ανεκαλαμήσατο 220

ανεκαλούντο 21ο

ανεκήνιες 220ο. 221

ανεκρούσατο 220

ανεκτά I91

ανεκτίσατο 220

ανεκτότερον 19ο

ανεκυμβαλίαζον 219

ανελεήμονας 177

ανελεϊν 21ο

ανελέσθαι 2ΙΙ

ανελεύθερος 171

ανελευθέρως 225

ανελίννυον 212. 220

ανελίξαντες 220

ανελκυσθήναι 21ο

ανέμβατος 171

ανεμέσητον 191

άνεμος 171

ανεμοκοϊται 171

ανεμούριον 191

ανεμώλιον 190
ανεμώνη 184

ανενδιάστως 225

ανεξέλεγκτος 171

ανεξίτητον 19ο

ανεξιχνίαστον 191

ανεξυνοντο 216

ανέπαλτο 212

ανέπασκεν 220

ανέπαφαν 19ο

ανεπαφρόδιτα 19ο

ανεπίληπτον 191

ανεπιστάτητον 19ο

ανεπίφθονον 191

ανεπόδισεν 220

ανερμάτιστον 191

ανερριπίσθη 220

ανερύειν 221

ανες 220

άνεσκολοπισμένοι 219

άνεσκολοπισμένως 227

ανεστάλη 220

5
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ανέσταν (214

ανέστιος 171 .

ανεστομώθησαν 21

άνεσύρατο 21ο

ανέσχεθε 214

άνεσχήκει 21ο

άνεται 219

άνετο 221

άνετος 171

ανευθέτου 175.

ανεφρόνησεν 21ο

ανεφυσώντο 21ο

ανεχε 21Ο

ανέχει 21ο. 211

ανεχρήσαντο 211

ανεχύθη 211

ανεψύχησεν 211

ανέργα 213

ανέωγε 224

ανεωγμένος 213

ανεως 171

ανηβοι 172

ανηγμένος 222

αναγκακα 215

ανήεσαν 221

άνηθον 192

ανήκεν 215

ανηκέστους 222

ανήλιπος 171

ανήλιπτος 172

ανήλωμα 191

ανημιαβολιαία 191

ανημμένος 219

ανήνασθαι 215

ανηνέχθη 216. 221

ανήκοθεν 221 :

ανώνυτος 172

ανήπιστον 191

ανήρ 172

ανήρεις 172

ανήρετο 221

ανήρημαι 221

ανηρημένος 222

ανήριθμος 172

ανηρίναστος 172

ανήρoτον 191

ανηρτήθη 221
ανηρώτιζεν 222

αθέμιον 194

ανθερεών 173

ανθέρικες 173

ανθέων 192

άνθη 183

ανθήλια 192

ανθήλιος 184

'Ανθήνη 184

άνθηνον 192 )

ανθηστήρια 192
άνθιππασία 185

άνθος 192

ανθοσμίας 173

ανθρακία 185

άνθραξ 173 .

άνθρησκα 192

ανθρώπινον 194

άνθρωπος 174

ανθυποφορά 185

ανία 179

αναγρός 172

ανιδιτί 225

ανιείς 222

α ιεμένη κόλπον 222

ανίερον 195
ανίερος 175

ανίεσαν 22I

ανίημι 222

ανιηρέστερον 193

ανιηριων 193

ανίησιν 222

ανιθι 222

ανιλλομένη 222

ανιμασθαι 222

ανιππασία 518

ανιστάμενα 222

ανίσχαδον 185

ανασχόντων 221

ανίψαλλον 172

ανιώμαι 216
ανιωχμόν 173

' Αννα 179

'Αννιανός .173

' Αννίβας 172

'Αννίτης 173

άννουμϊνος 175

ανόθευτον 193

ανοικίσαι 223

ανοικτί 226

ανοιμώζω 222

ανοιμωκτί 226

ανοισις 187

ανοίσω 222

ανομένης 223

άνομοι 175

ανομολογείσθαι 223

ανόμως 227

ανόπαια 187

ανόρoυσεν 216

ανορταλίζειν 223

ανοσιουργηθέντων 222 ,

ανόστιμος 176

ανούσιον 193

ανoύστατος 176

ανoύτατος 176
ανουτητί 227

ανοχλίζω 223

ανστήτης 216

αντάμειψις 186

ανταναγνώσαι 219
ανταναιρεθη 219

αντανάκλασις 185

αντανασχεϊ 218

αντάξιον 193

ανταρεια 185

αντέβησαν 217

αντείχετο 219

αντέκτισις 186

αντιλαμβάνοντο 217

άντεξάγειν 217
αντεπήει 217

αντεπιτίθησιν 217

αντεπιχειρείν 217
αντετόρησε 216

αντέφερον 217

αντεφιλοτιμούντο 217

αντεφοδεύω 218

αντεφόδευκα 218

αντέχει 218

αντεχειροτόνησεν 218 )

αντηνέχθη 219

αντήρεις 176

αντιάνειρα 185

αντιάσας 218

αντιβιος 176

αντιβολήσαι 217
αντιγραφεύς 176

αντιδιαστέλλεται 218

αντίδικος 176

αντίδικός μοι καβέστης 176
αντίδορον 193

αντίδωρον 193

αντίθεος 176

αντιθρονος 176
αντικάθηται 218

αντικαθίστασθαι 218

αντικατέστησαν 218

αντικρύ 225

αντικρυς 226

αντιλέγειν 218

αντίληψις 185

αντιμισιαν 193

αντίξουν 193

αντίπαλος 193

αντίπαλος 176

αντιπαρεξάγειν 119

αντιπελαργείν 218

• αντιπελαργωμα 194

αντιπεπονθότως 227

αντίπηξ 186
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αντιπίπτει 219

αντιπράττει 219

"Αντισα 185

αντισηκούντα 217

αντισήκωσις 183

αντισπαν 218

αντιστηρίζει 219

αντιστρόφους 176

αντιτυπήσαι 218

αντιτυπία 186

αντίφασις 186

αντιφέρεται 219

αντιφερίζω 216

αντιφιλοτιμείται 219
αντίχειρ 176

αντίχορδα 193

αντοίσομεν 219

αντολή 186

έντονομάζει 218

άντρον 193

αντυγχόνοιαι 186

αντυγωτός 177

άντεξ 186

άντα μασία 185

αντωμένη 218

ανταμοσία * 522

αντωνυαία 185

αντωπίσαι 219

ανυμέναιος 177. 187

άνυμφα 130

άνυμφος 177

ανυπαίτιος 177

ανυπέρβλητος 177

ανύπηνος 177

ανυπόδητος 177

ανύποιστον 191

ανυπόκριτος 177

ανυπόστατου 194

ανυποστόλως 226
ανυστικωτέρα 187

ανύσειν 223

ενύω 223

άνω 226

άνωγε 223

ανώγεον 188

ανωγή 187

ανωκοδόμησεν 213
ανώλεθρος 177

"Ανωλος 187

ανωμαλίαν 179

ανωρθρίαζον 223

άνωχθι 223
αξιάγαστος 227

αξιαπιηγητότατα 229

Αξιδάρης 228

αξιέπαινος 228

αξιέραστος 227

αξιοζήλως 230

αξιόμαχος 228

αξιομνημόνευτος 228

έξιον 229

αξιοπιστία 228

αξιουμένου 229

αξιόχρεων 229

αξιόχρεο5 228

αξιω 23ο

αξίωμα 229

αξίωσιν 228

άξονες 228 '

άξοον 229

'Αξος 228

'Αξούμη 229

αξυλία 229

αξύλα 228

αξύμβλητος 228

αξύμμετρον 229

αξυνος 228

οξύστατον 228

άξω 230

άξων 228

άοζήσω 232

άοζοι 230

αριδη 231

αοίδιμος 230

αοιδός 23o. 231

άοιμος 23ο

Πολλέες 230

αολλεϊ 232

αλλίσας 232

κολλισθήναι 232

άοπος 231

αορ 232

αόρατον 232

αόρατος 232

αοργητος 231

άορες 231

αόριστον 232

αόριστος γη 231

αοριστούν 231

"Αορνις 230

"Αορνος 231

αορτής 230

αοσσητηρ 230

άπαγε 255

απάγειν 255

απάγοντες 253

απαγορεύει 255

απάγειν 276

απάγου 283 .

απαγούς 252

απαγωγής 248

απάδει 275

απέδοντος 274

απάθεια 241

απάθεια του νου 248

απαθές 254

απαθής 239

απαίδευτοι 234

απαιδοτρίβητοι 234

απαιδοτρίβητον 251

απαιθριάζει 258

απαιτυμένος 276

απαιόλη 247,

απαιόλημα 253

άπειρε 258

απείρει 275

απαίρειν 258

απαίροντες 258

απαίσιον 232

απαισίως 23 4 . 285

"Απαισος 242

απαιωρήσας 276

απαλαμνος 239

απαλγήσαντας 256

απαλγούντες 256

απαλέξασθαι 256

απαλεξται 256

απαληθευειν 256. 276

ειπαλθήσεσθαι 176

απαλλάξαι 255

απαλλάξας 255

απαλλάξειν 256

απαλλαξείοντες 236

απαλός 233

'Απάμεια 247

απαμείρεται 276

απαμυνεϊ 256

απαμφιέσαι 275

απανάστασις 246

απάνευθεν 284

απανθρακίζομεν 276

απανθρωπία 248

απαντάν 256

απαντήσαντος 256

απαντωμένων 256

άπαξ 284

απαξάπαντα 253

απαξιων 257

απαξίωσις 240

απαπα 285

απαράβλητος 133

απαραγγέλτως 284

απαραιτήτως 284

απαράκλητοι 233

απαράκτητος 239

απαραποίητον 251

απαράτιλτος 238

απαράτρωτος 248
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υπάργματα 233

απαρεμπόδιστα 249

απαρεμποδίστως 284

απαρκέσαι 282

απαρκήσαι 283

απαρκτίαις 248

απαρνος 233

απαρνούντα 257

απάρσεως 240

απαρτησαν 257

απαρτία 284

απαρτία 247

απαρτίζω 276

απαριστέον 257

υπάρχεσθαι 258

απαρχου 275

άπαστος 238

απαταγί 284

απάτερθεν 284

'Απατούρια 249 .

απαύγασμα 252

απαυδήσαι 275

απαυθαδιάζειν 275

απαυθαδιάζω 275

απαυθημερίζειν 258 .

απαυρώ 276 ,

απαυτοματισθείσα 258

απαυτομολήσει 275

απανχενίζειν 258

απαφίσκω 276

απαφω 276

απαχθήναι 275

απέβη 238 .

απεβήσετo 28o

απεβίω 258. 278

απέβλυσεν 278

απέβριξεν 279 ,

απεγένετο 258

απεγνωκώς 258

απεγραψάμεθα 281

άπεδα 249
απέδει 258 ,

απεδειλία 259

απέδειξεν 259

απεδημηκότες 259

απεδοκίμασεν 259

απέδοξεν 259

απέδoσθε 279
απέδοτο 278

απέδρα 279

απέδραν 274

απέθρισεν 279

έπει 26I

απεΐδεν 261

απείκασμα 250

απειλή 246

απειλήτην 281 . .

απειπάμεθα 278

απείπη 279

απείρωστον 253

απείργω 275

απειρηκάς 279
απείρηται 279

απείριτος. 239

απειροχαλία 249

απειρόκαλον 253

άπειρος 233

απεκάθετο 259

απεκαίννυτο 279

απεκάλει 259

απέκνισεν 259

απεκορύφου 279

απεκράνιξεν 279

απέκρινον 281

απέκτατο 278

απέκτητος 259

απέκτονεν 28ο

απέλεθρον 246

απελευθερώσαι 274

απέλθοι 259

'Απελλαίος 234

απελογίζετο 259

απελος 238 ,

απεμβρξατο 279

απεμπολή 248

απεμπολήσας 277

απεμπόλησις 248

απεμπολώ 278

απεμυθεόμην 278

απεμυθήσω 278

απεμβαίνει 254

απενεγκάμενος 279

απένεικας 281

απένειμεν 278

απενιαυτίσαι 259

απενίζοντο 28ο

'Απέννινον 252

'Απέννιον 252

επεξενωμένη 254

απεζεσμένον 275

απεoικέναι 279

απεζικός 251

απεπίστευαν 259. 280

απεπλέξατο 281 ,

απέραντον 251

απερείσια 253

απερίγραπτον 253

απερικτύπητον 252

απερισάλπιγκτοι 239

απερισκέπτως 285

απερίτροπος 234

απερίτρεπτον 25

απεριττόν 251

απερούντες 274
απερύκω 279

απερωεύς 239
απερωήσειας 281

απεσάλευε 281

απέσβη 278

απεσκευάζετο 26ο

απεσκληκώς 279

απεσκολλυμένος 254

απεσκοτωμένα 275

απέσομαι 26ο

απεσπούδαζεν 26ο

απεστυπαζον 28ο

απεσφακέλσεν 27ο

απεσχοίνισεν 26ο

απεσχοινισμένος 26ο

απετείχιζεν 278

επετιμήσαντο 26ο
απετίννυον 278

απετρίψαντο 26ο

άπετρύετο 26ο, 28 Ι

απευήκασιν 26ο

απεφήνατο 274

απέφηνε 274

απέφθιθον 28ο

απεφλαυριζεν 26ο,

απεχειρίσθη 26ο

απέχης 284

απέχθηαι 280

απεχθήρω 281

απεχθώς 285

απεχράτο 261
απέχω 261

απεψύχοντο 281

απήεσαν 277
άπηκτο 277

απήλασεν 277

απήλαχεν 277

υπηλγηκέναι 277

απηλεγέως 285

απηλεγής 239

άπηλητηρες 238

άπηλιαστής 238

άπηλοίησεν 277

απήμαντον 251

απημεν 257
υπήμονα 234

απονέμους 251

άπηνεώθη 277

απηνώνατο 277

απήνη 247

απηνή 247

απηνής 233

απήορος 233

απίρκεν 277



1933 1934INDEX GLOSS A R V M .

απηρκότος 2015

άπηρος 233

απηρτα 261 .

απηύρων 271

απήχεια 241 '

απηχέστατον 251

απηχήματα 253

απηχής 239

απήχησις 248

απήχθη 261

απίης 248

επιμεν 261

Απίνειον 252

απινύσσω 283

άπιος 251

"Απις 234

απιστεϊν 261

απιστία 243

άπιστος 234

απλάς 242

άπλαστον 251

άπλετον 251

απληγίς 240

απληκεύω 282

απληκτον 253

απληκτα 253

απλούν 251. 254

απλούς 233

απλά λόγιο 234

απλώς 285

άπλωτον 251

αποβάτης 234

αποβατικοί τροχοί 234

αποβλύζων 282

αποβήται 26 Ι

αποβολή 249

αποβουκολήσαι 283

αποβράσματα 250

αποβρέξειν 262

απογαλακτίζω 267

από γαρ ολουμαι 26

απογειώσαι 262 not.

απογενέσθαι 262

απόγνοια 242

απογνούς 263
απόγνωσις 21

από γραμμής 242

απογραφή 242. 247

απογράψαι 263

απογειώσεις 282

αποδέκται 234

αποδεκτον 252

αποδέουσα 274

αποδέχομαι 263

αποδιστρίψουυι 262

αποδιοπομπώ 270

από δόξης 242

αποδρας 267 . 283
αποδρευθέντα 254 ,

αποδρύφω 283

αποδυσπετεί 263

από εθεν 239

απόερσεν 261

αποζην 263

αποθανείν 266

απόθεστος 236

αποθετον 15ο

αποθευσούμεθα 27ο

αποθήκη 242

αποθησαυρίζονται 284

αποθρασύνεται 272

αποθρέξεις 263

αποθρύξασθαι 268

αποθυμία 250

αποθύμια 253

ειποθυννίζομαι 263

αποίκησις 246

αποικίσαι 273

εποικοδομείς 273

αποικοι 238

αποινα 252

άποιον 252

απoίσετε 273

αποίσονται 282

αποκαθεύδουσιν 263

αποκαθιστών 263

αποκαϊνυμοι 262

αποκακήσαντες 264

αποκακήσου ται 264

αποκαραδοκία 242

αποκαραδοκών 2 42. 263

αποκαταλλάξας 263
αποκατέστη 263

αποκείλαντες 464

αποκείραντες 264

αποκεϊσθαι 264

αποκεκλήκαμεν 263

αποκεκρoυσμένον 264

αποκηρύττοντες 264

αποκινείν 264

αποκλήρωσις 243

απόκλητοι 235

απόκλιμα 253

αποκναίω 282

αποκοπή 248

αποκοπήναι 264

αποκόπους 235

από κοπρίας 248

αποκοτταβίζειν 283

αποκριθήναι 283

απόκριμα 250

απόκριναι 283

αποκρινείται 264

απόκρισις 243

από κυανέων 250

απολαβόντες 264

απολακτίζω 265

απολαύειν 265 .

απολαχεϊν 265

απολεγόμενος 265

απολέγοντα 265

απόλεκτον 251. 252

απολιβάζω 274

απολιβάξεις 265

'Απολιναρισταί 239
απολιχμήσαι 262

απολλύμην 273

Απόλλων 235

Απολλωνίτις 243

απολογίσασθαι 266

απολυμαίνεσθαι 267

απολυσάμενος 283

απολύων 266

απομαγδαλία 243

απομάττεσθαι 268
απομάττεται 283

απομάττων 268

απομηνίσας 274

απόμισθοι 233

απόμοιρα 247. 249

απομόμωκα 258

απομόρεματα 253

απόνασθαι 282

απόνειμαι 268

απόνοια 24Ι. 244

απονοστήσει 268

απονοσφισθέντες 275

απονυχίσαι 268 ,

αποξενωμενον 252

αποξυστρούνται 269

απόπατος 235

από πεντόζοιο 243

αποπεπόνηκας 269

αποπερατούσαν 254

αποπεφασμένον 269

αποπεφοίτηκεν 269

απόπληκτος 235

αποπληξία 244. 248

αποπομπαίος 215

αποπομπή 244

αποπορεία 244
αποπορευτέα 250

αποπορευτέον 269

αποπρεσβεύει 269

απόπροθι 285

αποπροσποιείσθαι 274

αποπταίη 269

αποπτάμενος 267
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. αποπτανέoυσι 267

αποπτον 251

ατόπτυστον 252

απορησία 244

απορία 24 Ι .

άπορος 234

άπορος χώρα 244

απορoύντι 269

απορρέξαντες 269
απορηθέν 269

απορρηθή 269

απορρησία 244

απόρρησις 244

απόρρητον 251

απορριπτεϊ 269

απορροή 247

απορροής 244
απορρυήτω 282

απορρωγας 243

αποσαλεύσας 262. 269

αποσάξαντα 269
αποσεμνύνει 282

αποσιμώσαι 27ο

απόσιτος 239

αποσκαρίζειν 282

αποσκευή 244

αποσκιερωθέντες 275

αποσκορακίζει 283

αποσκυμαίνω 266

αποσκυθίσαι 28 2

αποσμιλέoυσι 27 1

αποσοβεί 283

αποσπάδας 239

αποσπάδoντες 271

αποσπεύδοντας 271
αποσπονδάζων 271

αποσταδόν 285

αποσταίην 271

αποστατήσω 271

αποστέγειν 27 Ι

αποστέρξας 271
αποστησάμενον 271

απόστιχε 26 Ι . 282

αποστολαί 244

αποστολείς 236 .

αποστολική πολιτεία 244

απόστολοι 236

απόστολος 236

από στόματος 230 ,

αποστοματίζειν 271

αποστολιούν 271

αποστροφή 244

απόστροφος 249

αποστυγoύντες 282

αποσυκάζειν 271

αποσφαλμήσας 272

αποσφάλειε 27ο

αποσφήλωσις 248

αποσχεδιάζειν 272

αποσχεδιάσας 272. 283

αποσχήναι 272

αποσχοινίσαντες 272

απόταξις 244

αποταυρούμενος 272

αποτεθρίακες 272

αποτεθρυωμένοι 272

αποτείνεται 272

αποτέλειοι 237

αποτίμησις 24Ι

αποτμήξαντα 267

.. απότρεχε 283

αποτριβόμενος 273

απότριχες 234

απότριψις 245

αποτρόπαιος 238

αποτρόφους 237

αποτυμπανίσαι 257

απούρας 270

απουρία 245
αποχρώσαντας 273

απουσιάζει 273

αποφαίνειν 282

αποφαντικόν 237

απόφασθε 268

απόφασις 239. 245

αποφάσκει 282

αποφηληκίζει 257
απόφημι 273

απόφημος 237

αποφθεγγόμενος 273

αποφθίσθω 270

αποφλαυρίζοντες 262

αποφοιτάν 273

αποφοίτησις 247

αποφορτίσασθαι 28 2

αποφράδες 240

αποφίλια 253

αποφώλιοι 237

αποχειροβίων 237

αποχετεύονται 273

απόκρη 282
αποχρών 274

αποχρώντως 285

αποχρωσα 274

αποψηφίζονται 273

άποψοφεϊν 273

αποψύχειν 273. 284

'Αππία 242

απραγμάτευτος 247

απραγιόνως 285

απραγμοσύνη 245

υπράγμων 238

απραγούντων 273
απραίδευτοι 238

άπρακτα 250

απριάτης 277.

απρίζ 285

απροβούλευτον 251

απρόίτος 238

απροόπτως 283

απρόσβλητον 25 2

απροσδιορίστως 285

απροσήγορος 238

απρόσιτον 252

απρόσκλητος 245

απρόσκοπον 252

κπρός μαχοι 238

προστασίου 25ο:

απρόσωπον 251

απροτίμαστος 236. 245

απροτίοπτα 285

απρα 282

"Απρως 245

απτερος 236

κπτών 245

πτρεπής 236

μπτον 252

απυον 253

απύρους 237

απυστος 247

απφα 246

απφύς 237

απαδόν 285

απκισμένος 283

απώλεια 242

απωλεύτων 257

απ' ώμοιϊν 237

υπώμoτον 252

απώνατο 272

απαξύνθαη 273

απωσμα, 283

αρά 295

άρα 310

αράβησε 306

αραβος 287

αραιήν 295

"Αραινος 286

αραιόν 502

αραιτο 307

'Αράμ 286

αραμενοι 306

'Αράξης 286

κραρε 306

άραρε με 306

κραρίσκω 307

αραροίμην 307

αραρότως 31ο

κραρτίαις 297

και άρας
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άρας 306

άρασθαι 306

αράσιμος 286

αρασσόμενα 306

αραφέα 286

αραχναίος μίτος 286

αράχνειον νημα 301

αράχνη 295

αράχνης 286

'Αραχώδια 293

"Αρβυλα 295

αρβύλη 296

'Αργαίον 302

"Αργαλα 296

αργαλέος 286

Αργαριζείν 302

'Αργανθώνιος 302

άργας 287

αργεμον 302

αργεννήσι 296

αργεός 286

αργιλλώδης 287

' Αργίννουσα 296

αργιόδοντες 286

αργίποδες 287

αργμα 304

αργόλη 287

αργολογία 296

αργός 287

'Αργουσα 296

αργυραμοιβος 187

αργυράν 296

αργυρίδιον 303

αργυρογνώμων 287

αργυροδίνης 287

αργυροκοπείον 302

αργυρόπεζα 296

αργυρότοξος 288

αργυρώνητος 287 .

αργύφεον 302

αργώ 296

άρδαλώσαι 301

άρδάνιον 302

αρδεία 297

άρδειν 307

άρδις 297

άρδμός 288 .

'Αρέθουσα 297

'Αρειανοί 290

αρείδηλος 288

αρειμάνιος 29ο

άρειος πάγος 288

αρείων 288

'Αρεόβινθος 288

αρέσκω 307

αρεσόμεθα 307

Τom. ΙΙ .

αρεστής 288 άρκυς 298
'Αρέτας 294

άρκυωρεΐσθαι 308
αρετή 297 αρκω 308
'Αρζανηνή 297 'Αρμαθαίμ 291
αρήγω 307

αρμαλια 299
άρηϊθέων 289 αρματηλάτης 291

αρηΐφατος 289 αρματοτροχιά 301

αρημένος 307 αρματωλία 299

αρή μενος 309
άρμενον 305

'Αρήνη 297. 298
αρμογή 299

κρηξα 307
αρμόζεται 308

άρηξις 108o
αρμοί που 31ο

αρή ρει 307. 309 αρμός 291
άρης 289

αρμοστή 291
'Aρήσιος 290

άρνακίς 299
αρητής 289

αρνείσθαι 308
αρητόν 303 άρνες 291

άρθμήσαντες 308
αρνευτήρ 292

άρθμια 304
"Αρνη 299

άρθμός 290
αρνύμεθα 308

αρθρέμβολα 304 αρνωδοί 292

άρθρον 303 αρόσιμος 295
αρίγνωστος 19ο

αροτρεύς 292
αριδείκετος 291

άροτρον 305

αρίζηλον 305 αρού 305

ορίζηλος 294
αρούν 308

άριήκοον 290 αρουρα 299

αριθμός 291 κρούσιν 308 ,

'Αριμαθαίος 294
αρπαγή 300

άρινον 305 αρπαλέσαι 308
αριπρεπής 290

αρπεδόεσσα 300
"Αρίσβη 298 )

αρπεδόνη 300
αρίσημος 29ο

άρπεζον 305
άρισκυδής 298

άρπυιαι 300
'Αρίσταινος 29ο

άρπυς 292
αριστείον 304

αρπώ και 308
αριστερά 298. 304 "Αρραβες 286

αριστερα κείρες 298 αρραβών 292
αριστείς 290 αρρατον 3οΙ :
αριστοκρατία 298

αρρενωπόν 304

αριστονομία 298 αρρενωπός 288
άριστον 304

αρρεπές 304
άριστος 291

άρρηκτον 304
αριστοτόκεια 298

άρρητον 304
αριστοχειρ 290 •άρρητουργία 297
αριστώ 307 αρρίχους 294
αριφραδέα 304 -

αρρυθμος 293
ερίφρων 290

• αβρυτίδωτον 305
άρκειας κεφαλή 298 άρρωδία 3οι
"Αρκείσιoς 291

άλλωδός 301
αρκευθος 299 άρσαντες 309

αρκιον 304 άρσεων 300
αρκος 299 άρσην 292

αρκτος 291 αρτα 309

αρκτούρος 291 . - ' αρτάβη 300

αρκτιος 291 άρταμος 292

Gggggg
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"Αρτεμις 300

'Αρτεμίσιον 305

αρτεμίσιος 292

αρτημoς 292

αρτης 293

αρτηρία 300

αρτιδαή 293

αρτιέπειαι 300

άρτιεπής 293

αρτιθαλή 305

αρτικροτείσθαι 309 .

άρτιος 305

άρτιος 293

αρτίχους 293

αρτίστομος 293

αρσίτομος 293

αρτίφρων 293

αρτίως 31ο

αρτοπωλιον 305

άρτος 293

αρτυλία 300

αρτύνοντες 309

αρτύνω 309

αρύβαλλος 294

αρυσάμενος 309

αρύστιχος 294

αρύταινα 300

κρύω 309

αρχαία 305

αρχαϊκόν 305

αρχαίoν τo κιθαρίζειν 305

αρχαιοτρόπως 31ο

αρχαιότυπος 294

αρχαιρεσία 300

αρχαιρεσιάζειν 309

αρχαίως 31ο

αρχείον 305

αρχέπλουτον 294

αρχέτυπου 303

αρχέτυπος 294

αρχή 301 . :

αρχηγέτης 294

αρχήν 301

Αρχιειρεσία 301

αρκικλοπος 294

αρχιμάγειρος 294

αρχισυνάγωγος 294 '

αρχός 294

αρώ 309
αρωγός 294

άσαι 325

ασαλής 317

άσαμινθος 318

ασαφής 31ο
ασβεστος 31ο

' ασέβεια 318

ασελγαίνειν 325 . .

ασέλγεια, 318

'Ασέλγη 318

ασηκόρος 311

ασήμαντα 322

ασήμιον 322

άσημον 322

Ασηρώ9 310

άσθμα 323

άσθμάζει 325

ασθμαίνει 325

Ασία 318

'Ασιάτης 318 ,

'Ασίδα 318

'Ασιδηγός 317

ασις 318

'Ασιχίνη 318

ασκαλαβώτης 311

ασκάλαφος 311

'Ασκάλων 317

άσκαμωνιά 318

ασκάντης 31Σ

άσκαρδαμυκτί 328

ασκαρίζειν 325
άσκαρμοι 311

άσκελές 323. 328

ασκέραι 319

ασκήματα 323

ασκήσασα 325

ασκητής 311

άσκιος ύλη 319

'Ασκληπιός 311

ασκοπήρα 318

ασκούμενος 325 και

άσκωλιάζειν 326

ασκώματα 323

άσμα 323

ασμενέστατος 312

ασμενίζει 356

άσμένως 328

άσμωλή 319

ασολοικως 328

ασπάζεσθαι 326
ασπαίροντες 326

ασπάλαθος 319

ασπαλιεύειν 326

ασπαλιεύς 312

άσπασία 319

άσπασίως 328 .

άσπασμός 312

ασπαστοί 312

ασπαστον 324

άσπειστον έχθραν 319

άσπερκές 328 .
άσπετον 312, 323

ασπίς 319

ασπιστής 312

ασπόνδους 312
άσπονδεί 328

άσπουθεί 328

ώσσα 322

" Ασσωπος 904

άτσας 322

ασσάριον 312 .

άσσον 328

ασσυρίηθεν 321

' Ασσύριος 311

' Ασσωριον 325

ασταγές 323

αστακτί 328

'Αστάνδαι 314

'Αστάρτη 319. 321

αστατούμεν 327

αστείζεται 326

αστειούρημονούντες 326

αστείος 313

αστειότης 319

αστεκτος 313

αστέμβακτος 319

αστεμφέως 328 .

αστεμφής 313

«αστενακτί 328

αστέρι οπωριν 314

αστεροπή 320 )

άστηνος 313 .

αστήρ 314

άστιβής 319

αστικός ,313

άστικτον 323

αστικώς 328 .

αστισμός 313

αστόργους 313 ..
αστός 313 .

αστραβαλίζειν 326

αστράβη 321

αστραβής 314

αστράγαλος 313
αστραπή 320

ας πεία 320

άστρια 324
άστρον 323

αστρονομία 320

αστροπολούντας 326

αστυ 323. 324

αστυβοώτης 314

αστυγείτων 313

αστυπάλαια 320

'Αστυπαλία 320

αστυφέλικτον 323

ασύμβατον 324 ,

ασυμφανώς 328

ασύμφορον 324,. . . . . * * 45019
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ασύμφυτον 324

ασυνάρτητον 324

ασυνδύαστος 315

ασυνδυάστως 329
ασυνέτους 317

ασυνετω 327

ασυνθετον 324

ασύνθετος 315

ασύγκριτος 315

ασύντακτον 324

ασυντελής €15
ασύστατον 315

ασύφιλος 315

ασφαδάστως 329

ασφάλεξ 316

ασφάλεια 321

ασφαλίσαι 327

ασφαλτίτις λίμνη 321

ασφάλτωσις 321 ).

ασφάραγος 315

ασφοδελός 316

ασφόδελος 316

ασχάλλων 327

άσχετον 324

άσχετος 316

άσχημάτιστον 324

άσχημονήσωμεν 327

άσχωλος 316

ασώματον 325 .

'Ασωπός 316

άσωτος 316

άταινίωτος 334

ατάκτημα 335

άταλαιπωρως 338 :

ατάλαντι "Αρηϊ 330

αταλάφρων 329

αταλήσιν 334 *

Ντάλλων 337 -

ατάρβητοι 330

αταρβήτως 338

ατάρμυκτον 336

'Αταρνεύς 329

αταρ δή 338 :

άταρτηροΐς 330 .

ατασθαλία 334

ατασθαλος 329

άτε 339
άτεγκτος 330 . .

άτειρής 331

ατέκκαρτον 336

πατεκνία 334 :

ατέλεβος 330

ατέλεια 334

ατέλεστος 330

ατελεύτητον 336 :

ατέμβω 337

ατενές 338

ατενίζει 337

ατενώς 338

άτερ 338

ατέραυνα 336

ατέραμνος 331

ατεράμων 330

ατερμάτιστον 336

ατερμάτιστος 330

άτερος 331

ατέχνoις 330

ατέχνως 338

ατεχνώς 338
άτη 334

ατημέλεια 334

ατημελήτως 339

ατηρόν 336

ατίζω 337
ατίθασσος 331

ατιμάγελος 331

ατιμάζω 337

ατιμαστέον 337

άτιμος 331
άτιμότερος 331

ατιμώρητος 331

. ατίτηλλα 337

- "Ατλας 333

ατλητον 336

ατλητών 337

ατμών 333 .

ατμίς 334

ατμός 331

άτολμοι 332

άτομα 336

άτοπα 336

ατραβατικές 335

άτρακτος 332

ατρακτυλίς 335

ατραπιτός 335

ατραπός 332. 335

" Ατρείδης 333

Ατρείδησι 335

άτρεκέστατος 332

ατρεκέως 339 ' .

ατρέμας 332

έτρεμεί 339

άτρεστος 332
'Ατρεύς 333

κτριβί 339

ατρόμητος 332

ατροπέ 337

οτροπία 334

ατροφησαν 338 .

άτρυτος 332

άτρωτος 332

αττα 335

αττα 335

ατταγας 330

' Αττάλεια 334

άττειν 337 .

' Αττικής 334

'Αστικός 331
αττικoυργoύμενον 33Σ

ατιζόμενος 338

άτυπος νους 333

άτυφία 336

άτυφος- 334

ατυχήσαι 338

ατυχθείς 338

ατύω 338

αυαίνετα 341

αύαλέας 343

μυαλέος 339

Αύγαρος 339

Αυγέας 339
αυγή 343

αυγοειδές 345

αυγουστείον 345

αυδή 343
αυδήεσσα 343.

ardo 347

Aúdud 339

αυθάδεια 343

αυθάδης 339

αυθαιμοι 340

αυθαίρετον 345

αυθαίρετος 339

αυθέκαστα 345

αυθέκαστος 339. 343

αυθέντης 340

αυθεντήσαντα 347

αυθημερόν 348

αύθι 348

αύθιγενής 340

αύθις 348

αυθωρών 348

κυλαι 343

αυλαία 343

αυλαίαι 345

αυλαξ 343. 345

αύλειος 344

αυλείους 344

αυλή 344

αυλία 344

αυλίζεται 347

αυλιζόμενοι 347
αυλίκουρες 340

:

'

αυλίς 343

αυλός 340. 343

αυλωνες 340

αυλωνίζει 347
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αυλώπις 343

αυξη 344

αύξησις 344

αυον 345

ανος 340

αύρα 344

Αυρηλιανός 340

αυροι 340

αυρόσχη 344

αύσας 347

αύσονες 340

Αντόνιος πόντος 34o . .

Αυτοκίων 340

αύσω 347
αυτάγγελος 344

αυτάγητοι 344

αυταγνίσαι 357
αύτανδρον 345

αυτάρ 349

αυταρκες 341
αύτε 349

αυτεξούσιον 346

αυτεπάγγελτος 341

αυτή 345

αυτήκοοι 341
αυτήμαρ 348

αυτίκα 348 . 349 .

αύτις 350

αυτμή 345

αυτοβοεί 349

αυτοβοάς 347

αυτογενεθλον 346

αυτόγυον 346

αυτοδαή 345
αυτοδαξον 341

αυτοδίκη 344

αυτόθεν 348

αυτόθι 348

αυτοίσιν 340

αυτοκάβδαλος 346

αυτοκάβδαλος ναύς 344

αυτοκέλευστος 341

αυτοκίνητον 346

αυτοκράτωρ 341

αυτολήκυθος 342

αυτολόχευτος 341

αυτομαθή 345

αυτοματίζουσιν 348 .

αυτόματον 346

αυτόματος 342 .

αυτόμoλος 341

αυτομόλως 349

αυτόνομος 341

αυτονομουμένη πόλις 344

αυτοπαθως 348

αυτόπρεμνον 346 » .

αυτόπτης 341
αυτόσε 348

αυτόσιτος 341

αυτοστοιχος 341

αυτοσφαγή 341

αυτοσχεδα 349

αυτοσχεδόν 349

αυτοτελής δίκη 346

αυτού 348

αυτούργητον 346

αυτοφορβός 342

αυτόφορος 341

αυτοφυέστατον 346

αυτόφωρος 342
αυτόχειρες 341

αυτοχρήμα 349

αύτως 349

αυχήματα 347

αυχήν 342

αυκμείς 348

αυχμός 342

αυμμώντες 348

αύω 348

αφαγνίσαι 357
ápadia 353

• αφάδιος 350

αφαιρείται 357

αφαιρέματα 356

αφαίρεσις 353

αφαίρημα 354

αφαλος 553

αφάμαρτεν 357

αφανές 354

άφαντον φως 354

αφάπτειν 357

άφαρ 36ο

αφαρεί 36ο

αφαροτος 353

αφάρτεροι 350

αφασία 353

αφίσσας 357

αφατοι 351

άφατον 355

αφαυανθήσομαι 337

αφαυρός 350

αφήψεις 357

αφειδής 352

αφειδήσας 357

αφεϊεν 357

αφείκασιν 357

αφείλετο 357

αφείλοντο 357

αφέλεος τόπος 352

αφελής 351

αφελχθείη 357

αφέμενον 357

αφέμενος 357

αφενος 351

αφέξει 357

αφέξοντα 357

αφέριστος τόπος 352

αφερπύσαι 357

αφέσθαι 357

αφέστιος 352

αφετήρια 353

αφετος 351

αφέωκα 358

αφή 353

άφηβηκέναι 358

αφηγείσθαι 358

αφηγή 358

αφήλικα 351
αφήλικες 351

αφήμενος 338 . ..

αφηνιάσαι 358 !

άφθαρτον 355

άφθιτον 355

άφθονον 355

αφίδρυμα 355

αφιζάνει 358
αφίκου 358. 359 .

αφιλέταιρος 352 :

άφιξις 353

: : , άφιππα 355
. αφίσταται 359

αφίστων 359

άφλαστα 355

αφλοισμός 351

αφνειός 352 . .

αφνήμων 352 ,

άφνω 36ο

αφοβία 354

αφοδεύσαι 359

άφοδος 352. 353

αφόρδιον 355

αφόρητον 356

αφορία 354

αφοριζέσθω 359

αφορίσθητε 359 :

αφορολόγητον 356 ,

αφορώντες 359

αφοσιούσθαι 359
αφοσιούτα 359

αφοσίωσις 354
αφοσιώσωμεν 358

αφόωντα 358

αφραδέως 36ο

και αφραδία 354

αφραίνω 359

άφραστον 356

αφραστές 354 .

αφρήτωρ 352

,



1945 .INDEX GLOSSAR V M . 1946

αφρισεν 336

'Αφροδίσιον 355

"ΑΦροι 352

αφροντιστεί 359

αφρός 352

άφρων 352

αφύαι 354

αφυής 352

αφυία 354

άφυκα 352

άφυκτον . 356

αφύκτως 36ο

αφόρτως 36ο

αφύσγετον 356

αφυσμός 352

Αφυσσόμενοι 339

αφύσσων 359

αφυστερίσαι 359

άφωνος 352

άφωρίσθω 359

"Αχας 36ο

'Αχαΐα 362. 363

'Αχαΐας 36ο

'Αχαιμένης 36ο
αχαίνειν 364

αχαϊνη 362

αχανές πέλαγος 363

αχάνη 362

αχαρές 363

άχαρίστως 365

άχαρον 364

αχειόγελως άνθρωπος 361

αχείρωτος 36ο

'Αχελώος 360

ακερωΐς 362

'Αχέρων 36ο

αχέων 364

κχήν 361

άχηνία 362

'Αχήρας 361

άχηρής 361

άχης 361

έχθεινή 362

αχθεσθήση 364
έχθεται 364 .

έχθηδών 362

άχθομαι 364

άχθος 363

αχθοφορούντας 364

αχί 365

'Αχιλεύς 362

αχλαξ 361

αχλύς 362

αχλύσαντος 364

αχνάσδημι 364

άχνη 362

έχνους 361

αχνύμενος 364

αχνύς 363

άχος 363

άχραντον 363 )

αχράς 363

ακρίνη 363

άχρονον 363. 364

"Ακρυλις 363

ακρωμον. 363
αχύνεται 364

άχυρμια 363

αχών 361

αχωρ 361
αχώρητον 364

αν 367

άψαι 366

άψαιρον 366

αψακεϊν 366

αψάλακτος 365

αψαμένη 366

αψαυστεϊν 366

άψαυστον 366

αψαύστως 366

άψεα 366

αψεγέως 366

'Αψεΐον 366

αψεύδεια 365

αψήκτο κοτόρνω 365

άψητος 365

αψήφιστον 366

αψίκορος 365 .

αψιμαχία 365

αψιμισία 365

αψίνθιον 366

"Αψινθος 365

αψίς 365

άψοβρον 366

άψοφητί 366

" Αψυρτος 365

άω 368

'Αώος 367

άωρα 368

άωρες 367

εώρησις 367

αωρί 368

άωρία 367

αωρόλειος 367

άωρον 368

άωρος 367
μωρότερον 368

άωρτο 368

αωρώ 368

αωτεΐς 368

αωτεύειν 368

αωτήσειεν 368 .

άωτον 368

ωσω 368

" . Β .

Βάαλ 368

βάαξ 368

βαβαν 379

βαβάκτης 368

βάβαξ 367

βαβάξαι 377

βαβύλας 367

Βαβύλη 372

Βαβυλών 372

Βαγδαλονία 372

βαγεύει 377

βάγιον 375

βαδδίν 372 :

βαδδομαι 371

βαδελαγεί 377

βάδην 379

βαδίζου 377

βαδιστικού 369

βαδιώ 377

βάδος 368

βαθακήσαι 377

βαθεΐα κόμη 372

βαθείαν αύλακα 372

βάθος 375. 377

βαθρον 375

βαθύγλωσσοι 369
βαθυσίνας 369

βαθυκαμπή 372
βαθυκομωσα 371

βαθυλήίον 375

βαθυπέπλων 372

βαθύπλουτος 369

βαθυβρείτης 369

βαθύσχοινον 375
Βαιθάλη 372

Βαιθήλ 369

βαίνει 378

βαιόν 376

Βαιταρηνοί 371 ..

βαίτη 374

Βαίτις 374:.

βαιτύκη 374

βαίτυλος 371

βαιών 371

βακάντικος 369
και βάκηλος 369

βάκινος 369

βακτηρεύω 377

βακτηρία 372

βάκτρον 375

βακύλιον 375

βακκίβακχον ασαι 376
βακχεύοντες 377

Βακχυλίδης 369

Βάκχυρις 369.
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βαλανείον 373

βαλανεύσω 378

βαλανίς 372

βάλανος 369

βάλανος φοινίκων 372

βαλάνους Διός 371

βαλαντιοτόμος 369

βαλβίδες 373

βαλεϊν 378

βαλέκ 375

βαλιά 372

Βαλιαρίδων 373

βάλιον 375

Βάλλα 372

βάλλ' ες κόρακας 378

βάλλεται 378

βαλλίζειν 378

βάλος 372

βαλών 377

βαμβαίνει 378

βάμμα Κυζικηνόν 376

βάναυσος 369

βάνδον 375

Βανίδης 369

βάξις 373

βάπτισμα 376

βάπτουσι 378

βαπτω 378

Βάρ 37ο

βάραθρα 376

βάραθρον 376

βαρακίναις 373

βαρβαρισμός 37ο

βάρβαρος 37ο

βάρβιτος 570

Βαργαθωμός 37ο

Βαρδίνης 37ο

Βαρδισαγνος 37ο

βάρδιστοι 370

βαρεία 374

βαρείας χείρας 375 ,

βάρεις 373

βαρέων ελεφαντίνων 373

βαρκάζειν 379
βαρυβρομέων 378

βαρυθυμεί 378

βαρύτω 378

βαρύμηνες 37ο

βαρυπρεπής 373 .

βαρύς 371

βαρυσυναφοριώτατος 37ο

βασανίσας 37 4. 379

ανσς 37 και

Ολλα θεου 374

1, 2 , «ρατενια 375

. . . . . 378

βασιλειώντα 379 .

βασιλεύς 37ο

βασιλεύτωρ 370

βασιλίζω 379

βασιλίνδα 374

βασιλίς 374

βάσιμα 376 .

βάσιμος 373

βάσις 374
βασκ' 19 371

βασκαίνειν 379

βάσκανον 37ο

βασσάν 373

βασσαρίδες 373

βασσαρικα 376

βαστάσας 379

βαστραχαλίσα 379

βατα 376

βατήρ 371

βάτος 371

βατράχειον 376

βάτραχος 371

βατταλίζεσθαι 379

βατταρίζειν 379

βατταρισμός 371

βαττολογία 374

βαύζων 379

βαυκαλαν 379
βαυκίζεσθαι 379

βδέλλα 38ο

βδέλλεται 381

βδέλυγμα ερημώσεως 38ο

βδελυγμία 380

βδελυκτών 38ο

βδελυκτας 381

βδελυρός 38ο

βδελυρώς 381
βδελύττεσθαι 38 I

βδέννυσθαι 380

βδηλος 381
βδέλλει 381

βεβαία 383

βέβαιος 38 I

βεβαλαναμένον 385

βεβαρηότα 385
βεβαωτα 385

βέβηκεν 385

βέβηλος 381

βεβίηκεν 385 -

βέβιαν 383

βεβίωκα 385

βεβολήατο 385

βεβουκόλημαι 385

βέβoυλα 385

βεβριθος 384

Βέβρυκες 381

βέβρυχε 385

βεβρωθοις 384

βεβυσμένα 384

βεβυσμένος 385

βέβυστο 385

βεβώς 385

Βεελφεγωρ 385

βεζέκ 38 I

Βειέλωψ 382

βεκκεσέληνε 382

βέκος 382

βέκυλος 383

βέλεκος 383

βέλεμνα 384

Βελιάς 383

Βελλεροφόντης 382

Βελονοπώλης 382

βέλος 384

βέλτερον 384

βέλτερος 382

βελτίωνος 382

Βελυβίνα 383

βέμβιξ 382

βεμβράνας 383

βεμβράς 383

Βενεβενδός 383

βενεφoικίοις 384

βένθος 384

Βενιαμίν 382

βέραιδον 334

βερέδους 384

βέρεθρον 384

Βερενίκη 383

βερέσχεθοι 383

Βέρετα 384

Βέρροια 383

Βέρροια μεγάλη 383

βεστία 384

βεστιάριον 384
Βεστίνοι 383

βετεράνος 383

βέτων 383

βεύδεον 384

βέχεις 383

βέω 385

βή 387

Βηθανία 386

Βηθλεεμμίτης 385

Βηθσαϊδά 386 :

Βηθσουρός 386

βηθύλος 385

Βηθφαγή 386

βηλός 386

βήμα 387

Βημάρχος 386

βήξ 386
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βήρ 387

Βηρίνη 386

βήριον 387

Βηρος 386

Βηρούνιον 387

βήρυλλος 386

Βηρυτιος 386

Βηρυτος 386

βησας 386

βήσεας 387

βήσεται 387

βήσιον 387

Βησσα 386

βησσα 386

βησσήεντα 387

Βησσης 386

βήτα 387

βητάρμων 386

βήτειος 386

βία 388

βιαρκέoς 388

βιβάζει 389

βιβάντα 389

βίβημα 389

βιβήξαντες 389

βιβλιαφόρος 387

βίβλινος 387

βιβλίον 389

βιβλιοπωλην 388

βιβλογράφος 388

βιβωντες 389

βιζακίων 389

βικάριος 388

Βικέντιος 388

βίκος 388

Βίκτωρ 388
βιμβικίζεται 389

βινώ 389

βίολα 389

βίος 388 -

βιός 388

βιοτή 388

βιούται 389

βιέρον 389

Βισαλτία 388

βίσεξτον 389

βιστάκια 389

βιστωνίος 389 not.

Βιτέλλιος 388

βιώατο 39ο .

βιωην 39ο

βιώναι 390

βιώνης 388

βιώντας 390

βιώσω 389

βλάβη 392

βλάβος 393 .

βλαισός 390

βλακεία 392

βλακεύεται 394

βλακικώς 395

βλάξ 39ο

βλάπτω 394

βλαστή 392

βλαστός 39ο

βλάσφημος 391

βλασφημία 392

βλαύρια 393

βλαύτη 392

βλείμην 394

βλείο 394

βλεμμεαίνων 394

Βλέμμυες 391

βλεπεδαίμων 391

βλέπετε 395

βλέπος 393

βλέφαρον 393

Βλήδας 391

βλήμενος 394

βληνος 391

βληρόν 393

βλήσθαι 394

βλήτρoισι 393

βλητρον 393

βληχή 392

βληκρά 393

βλακρόν 393

βληκρός 391

βληχώδης 39Y

βλήχων 391 . 392

βλίαρ 393

βλιαρ 393

βλίκαρος 391

βλιμάζειν 394

βλιμαίνειν 395

Ελιμάττομεν 594

βλίσαι 394

βλιτάδας 393

βλίτηρι 393

βλίτον 394

βλίττειν 394

βλιττομάμας 391

βλίφυλλον 393

βλοσσυρος 391

βλοσσυρώπις 393

βλοστρισμός 392

βλύδιον 394

βλωθρα 394

βλωθρή 393

βλωμός 392

βλώρος 391

βλωσις 393

βλώσκω 393

βοάδει 402

Βοανεργές 401

βόεια 4οι

βοή 399. 4ΟΙ

βοηδρομεϊν 402

βοηδρόμος 395

βοηθός 395

βοης 402

βόθυνος 395

βόθρος 395

βοίδιον 4οι

Βοιωτία 401

βολβείται 402

βάλβιτα 396

βολβός 396

βολένη 403

βολεών 396

βόλιμος 396

βόλινον 4ο1

βολίς 399. 401

βόλιταν 401

βόλιτος 396

βόλος 399

βομβάζειν 403

βομβαλβιος 396 not.

βόμβησεν 401

βόμβος 396

βόμβρυξ 396 .

βομβίλιον 401

βομβυλιός 396

βοοβόρους 396

βοονόμος 396

βορά 400

βοράζειν 402

βορβοροπιν 396 .

βόρβορος 396

βορβορους 396

βορβορυγμός 396

βορέας 396

βορον 4οι

βορός 397

Bogçãs 396

βόσις 400

βόσκω 403

βοσόρ 402

βόσπορος 396, 397

Βόστρα 401

βόστρυχος 397

βοτά 402

βοτηρες 397
βοτηρικα κύπελλα 402

βοτρυδόν 403

βότρυς 399

Βόττεια 400

βουβοτος 400
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βούβρωσις 397

βουβών 398

βουβωνιώ 403

βουγάϊος 398

Βούδεια 400

Βούδειον 402

Βουθια 40ο

Βούκαια 400

βουκάπη 400

Βουκέφαλος 398

βουκόλημα 402

βουκολήσας 403

βουκόλος 397

βούλευμα 402 .

βουλεύοντι 403

βουλεύσας 403

βουλευτών 402

βουλή αγίων 400

βούλημα 402

βούλησις 400

βουληφόρος 398

βουλιμια 403

βουλομένοιo 403

βουλντός 398

βουμολγός 398

βούνις 400

βουνίτης 398

βουνός 398

βούπαις 399

βούπαλος 398

βουπλήξ 398

βουπρησται 398

βουπρηστις 400

Βουργαών 397

βους 398

Βούσιρις . 399

βουστάθμιον 402

βούσυκον 402

βούτας 398

βούτσμον 402 ,

βούτορα 402

βούτυρον 402

βουφάγος 397

βούφος 397

βουχανδής 398

βουχίλον 40ο

βοήεν 403

βομεν 403 .

βοώμενον 403

βοώπις 4ΟΙ

Βρώτα 40ο .

Βοώτης 399

βραβείον 401

βραβεΐς 403

βραβεύει 409

βραβευτας 406

βραβευτής 403

βράβηλλα 407

βραδύς 404

βραδύτερον 407

βράκανα 407

βρασμός γης 404
βράσσω 409

βράσσων 404

βραχέως 41ο

βραχιόλια 407

βραχίων 404

βραχύ 407

βραχυκυθεϊν 409

βραχυμυθίας 406

βραχύς 404

βραχυτελές 407

βρέβιον 407

βρεγμός 404

βρεκεκεέξ κοάξ κοάξ 41ο

βρενθύεται 409

Βρεντήσιον 408

Βρετανία 406

βρέτας 407

βρέφος 408

βρέχειν 409

βρέχμα 407

βριαρά 407

βριαρά 406

βριαροί 404

βριαρόν 408

βριαρόχειρ 404

βρίζοντες 409

βριήπιος 404

βρίθει 409

βριμάζει 409

βριμαίνω 409

βριμήσαιο 4ο9

βρίμος 404

βρινοί 404

βρίξαι 409

βρόγχος 405

βρόμιον πυρ 408

Βρόμιος 404 .

βρόμος 405

βρόνδον 408

βροντή 406

Βροντησίον 408

βροτόεντα 408

βρoτoλoιγός 404

βροτος 404

βρότος 405

βρουμαχία 405

βρούτιδες : 406

βρούχος 4ΟΙ

βρόχθος 5

βρόχος 405

βρυάζει 409

βρυγμός 405

βρύει 41ο

βρύελλα 408

βρυκάω 41ο

βρύκουσα 410

βρύλων 41Ο

βρύοικος 407

βρύον 408

βρύτια 408

βρύττοντες 41ο

βρύχεται 410

βρύχια ύδατα 408

βρύχιον 408

βρώμης 407

βρωμος 406

βρωμούμενοι 41ο

βρωτός 406

βύας 41ο και

βυβλίον 412

Βύβλις 41ο

βύβλος 41ο

Βύζα 4ΙΙ

Βυζάνη 411

Βυζάντιον 411

βύζης 412

Bučice 411

Búzios 411

βυθός 411

βυκάνη 4ΙΙ

βυκανήται 411

βυκηνίζω 412
βυκηναν 412

βύκτης 411

βύουσι 412

βύρσα 411

βυρσάτονος 411

βυρσοδέψης 411

βυσανχήν 411

βύσσινον 411

βυσσοδομεύειν 412

βυσσοδομούντες 414

βυσσός 4ΙΙ

βύσωσι 412

βύω 412

βω 416

Βωδώνη 414

βωθεύοντας 414

βωθύσσειν 414

βώλος 412 . 414

βώλος αρουρα 414

βωμακεύματα 414

βώ μαξ 413

βωμολοχεύσαιτο 414
βωμολόχοι 413

βωμός 413

βανίτης
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βωνίτης 413
Βώνος 413

βώνυσοι 413

βώοσον 415

βώξ 413

βωροι 413 .

βώς 414

βώσαντι 415

βώσεσθαι 415

βωσόμεθα 415

βωστρεϊν 415

βωταλίς 414

βωτεϊν 416

βωτιάνειρα γη 414
βωτορες 413

Βώτιον 414

Βώχανος 413

Γ .

Γαβριήλ 415

γαγγαλίζω 422

γαγγαμη 419

γαγγαμουλκοί 417

Γάγγρα 419

γάγγραινα 419. 421

Γαδαρα 419

Γάδειρα 421
Γάζα 419

γαζοφυλάκιον 421

γαϊα 418

Γαιζήται 417
γαιοδότα 417

Γαιτουλοι 417

γάλα 421

γαλαάδ 415

γαλα.θηνών 421

γαλαθηνός 415

γαλαξίας 415

Γαλάρινα 419

γαλέα 419

γαλεάγρα 419

γαλεός 415

γαλερόν 421

γαλερωπός 417

γαλη 419

γαλήνη 419

γαληνιαν 429

γαληνόν 421

Γαληψός 415

Γαλήσιον 421

Γαλιλαία 419

Γάλλοι 415

Γάλλος 416 .

Γαλογραικία 419

Τυπι. 11. .

γαλουχεί 422

γαλοώνη 419

γάμα 421

Γάμαλα 420

γαμβιρος 416

Γαμβρείον 422

γαμβρός 416

γαμήλια 422

γαμήλιος 416

Γαμηλιωνος 416

γαμησείω 423

γαμψηλή 419

γαμψών 422

γαμψός 416

γαμψωλή 420

γέννυμαι 423

γώνος 422

γανόων 423

γαργαλεών 416

γαργαλίζει 423

γαργαρίζει 423

Γάργαρος 420

Γαργητος 416

Γαριζείμ 422

γάρκος 422

γαρος 416

γαρύω 423

γαστήρ 420

γάστρα 420

γαστρίζεσθαι 423
γαστρίζομαι 423

γαστριμαργία 420

γαστριμαργος 417

γάστρις 417

γαύλος 417

γκυλός 417. 420
γαύλακας 418

γαυριά 423

γαυρον 422

Γέβαλα 430

γεγάασι 432

γεγα: υμένη 433

γέγγει 432

γέγει , βόες 421

γέγειος 424

γεγηροτροφηκώς 432

γεγραψομαι 432

γεγονοκό και 427

γεγωνω 432

Γεθσημανή 427

γείνατο 433

γειομόρος 426

γειοτόμος 431

γείσα 431.

γεισίποδες 429

γειτνιά 433

Hhhhhh

γείτων 426

γειώρας 426

γελαστής 424

γελαστός 424

γελγέλ 430

γέλγιθες 421

Γελίμερις 425

γελοίον 430

γελοίος 420

Γελος 421

γέλως 424

• γέμεν 433 not.

γεμίζω 432

γέμω 432

γενάρχου 425

γενεά 427

γενεαϊς γενεών 427

γενέθλη 428

γενέθλια 430

γενειάς 429

γένειον 430

γένεσις 428

γενέτης 424
Γενησαρέτ 428

γενικόν 430

γεννάδας 425

γέννησις 428. 430

γεννητών 430

γένος 430. 431

γέντα 430

γέντο 433

γένυς 429 ,

γεούχος 425

γέρα 431 ,

γεραίρειν 433

Γεραιστιάδες 429

γεραίτερος 425

γεράνδρνον 431
γεράνεια 429

γέρανος 429

γεραρός 425

Γέρασα 429

γεργέριμος 429

Γέργηθες 425

εργύρα 429

γερδιά 429

γέρδιος 425 .

Γερηνία 429

Γεράνιος 425

γερούσιος 425

γέρων 426

Γέρμα 429

Γερμανίκεια 429

Γίρρα 429

γέρρα 431. 433

γερράδια 431
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γεύσις 429

γέφυρα 430

γεφυρίς 430

γεφυρίζων 433

γεωλοφος 426

γεωμέτρης 422

γεωμόριον 431

γέων 427

γεωπεϊναι 426. 427

γη 434

γηγενέτης 433

γηγενής 433

γήδιον 435

γη ζώντων 435

γηθειν 436

γήθησεν 436

γηθοσύνη 435

γηθοσύνως 436

γήθουσα 435

γηθυλλής 435

γήινον 436

γηίνως 436

γήλοφος 433

γημεν 436

χην ιλλομένην 435

Γήπαιδες 434

γήπεδον 435

γηπόνος 433

γηραιός 434

γηραλέα 435

γηρανα 436

γηρας 435

γηράς 436

γήρεια 435

γηρινεϊος 434

γηροτροφω 436
Γηρυόνης 434

γηρυς 435

Γηρυωνος 435 )

γηρωκομείον 435

γης βάρος 435

γήτειον 435

γηών 434

γηωραι 434

γηώρας 434 1

γιγαντιαν 437

γιγαντώδης 437

γίγαρτον 437

γίγας 437

Γίγης 437

γιγλισμός '436

γίγλυκος 431

Γιεζή 437

γίνεται 438

γινόμενα 437

γινώσκει 437

γινώσκω 438
Γίχασλα 437

Γιώρας 437

γλάγος 438. 441

γλαγκάζει 442

γλακερός 438

γλαμυξιαν 4 42

γλάμων 438

γλάνις 438

γλάξ 439

γλαρίς 445

γλάσσων 439

γλαυκιω 442

γλαύξ 439 .

γλαύσουσιν 442

γλαύσω 442

γλαφυραν φόρμιγγα 440

γλαφυρόν 441

γλευκος 441

γλήκων 440

γλήνεα 441

γλήνη 440

γληχρίς 440

γληχώ 440

γλήκων 438

γλί 41 not.

γλία 440 .

γλικται 441

γλίσχρον 441 .

γλίσχρος 439

γλίχομαι 442

γλιχύ 440

Γλίχων 439

γλίχων 442

γλοιάζειν 442

γλοιός 439

γλοιώδης 439

γλουτά 441

γλυκείδιον 441

γλύκιστον 441

γλύκιστος 439

γλυκυδερκές 441

γλυκύ ήτο και πνιξάτω 441

γλυκύθυμος 439

γλυφίς 440

γλωσσαλγεϊν 442

γλωσσαλγία 440

γλώσσαργον ήθος 442

γλώσσασπις 439

γλωσσοκομος 442

γλωττοστροφεΐν. 442

γλωχίνας 440

γναθμός 443

γναθμό 445

γνάθος 444

γιαμπτών 445

γναφεύς 442

γνήσιος 442

γνοϊεν 445

γνοίης 445

γνόφος 443

γνύξ 446

γνυπετοι 443

γνώθι 445

γνωματεύειν 4 45

γνωμάτευμα 4445

γνώμη 444

γνώμην εμήν 444

γνωμίδιον 445

γνωμοδοτώ 445

γνωμοτυπικώς 446

γνώμων 443

γνωρίζω 445. 446

γνώριμος 443

γνωριμώτερον 445

γνωσιμαχεϊν 446 :

γνωσιμαχησας 445

γνωσις 444

γνωστικός 443

γνωστός 443

γνωτή 444

γνωτός 443

γνώωσι 446

γόγγρος 446

γογγύζω 449

γογγυλίζω - 449
γογγύλιον 448

Γοδολίας 446

γοερόν 448
γόης 446

γοητεία 448

γούπας 446

Γολγοί 146

Γολόν 448

γομόρ 447

γόμφεσυς 448

γόμφης 4 .47

γυμφιασμός 447

γομφίους 447

γομψοί 447

γομφοφαγή βήματα 448

γονοδρoίης 447

γόνυ 449

γονυκλινής 447

γονυπετήσαι 449

γονύων 449

γόον 449

γόος 447

γοργάδες 448

γοργάνας 448
γόργια 449

γοργόλοπος 447
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' 'Γωβρύας 461

Γών 461

Γώγης 461

Γωγιδίσκος 461

Γωγώνη 461

Γωδας 461

γωλεια 462

γωλειος 461

γωνία 461

γωνιασμούς 461

γώνυμος 461

γωρυτός 461

Γωσίθρας 461

Γυνος 461

γοργόνες 449

γοργός 447

γύργυρα 448

γοργωπις 448

γοργοπός 447

γοργωπός έδρα 448

γορπιαίος 447

γουρός 4 47

Γόρτυς 448

γόρυνος 448

γουνα 449.

γουνάσομαι 449

γουνα αλωήoς 447

Γραικοί 451

γραιοσόβας 451

γράμμα 454
γράμμα πεζόν 454. 435

γράμματα 454 455

γραμματείας 452

γραμματείδιον 455

γραμματείου 455

γραμματείς 450

γραμματική 453

γραμμάτιον 455

γραμματιστής 450

γραμματοεισαγωγείς 450

γραμματοκύφων 451

γραμμή 452

γρας 455

γράσος 451

γραστίς 453

γραυδής 453

γραύς 453

γράφεται 456

γραφή 453

γράφω 456

γραψα 456

γράψομαι 456

γρηΐδιον 455

Γρήνικος 451

Γρησίνη 454

γρήτης 451

γρίνος 452

γρίντης 451

γριντής 452

γριπεύς 451

γριπεύσαι 456

γριπίζω 456

γρίπισμα 455

γρίπου 451

Γρίσσων 452

γρίφος 455

γρίφος 452

γρόμφις 454

νρυ 455

γρύζω 456

γρυλλίζειν 456

γρύλλος 452

γρυμαία 454

γρυνοί 452

γρύξη 456

γρυπαίνειν 456

γρυπανίζειν 456

γρυπόν 455

γρυτα 454

γρυω 456

Γρώνεια 454

Γρώνη 454

γρω 456

γύαλον 459

Γύαρος 458

Γύγης 456

Γύγου δακτύλιος 456

γυης 457

γυΐα 459

γυιοκόρους 459

γνιώσω 46ο

γυλιούχενας 457

γύλιον 46ο

γυμναζε 461
γυμνασα 46ο

γυμνασία 459

γυμνάσια 46ο

γυμνηται 457
γυμνητεύω 46ο

γυμνήτις 459

γυμνoπαιδία 458

γυμνός 457. 458

γυμνοσοφιστα 457

γυναικίας 457

γυναικιζόμενος 46ο

γυναίκισις 459

γυναικογέρακες 457

γυναικώδεις 457

γυναικανές 457

γυναιμανής 457

γυναιμανω 46ο

γυνή 459

γύνις 457

γυπαρίoις 46ο

γυρίης 459

γυρίνοι 458

Γυρινώ 459

γύρος 458

γυρόν 46ο

γυρώσαι 461
γύψος 459

γώ 462

Γωβαρηνή 461
Γωβάρης 461

Γώβαρις 461

Γωβίας 461

Hhhhhh και

Δάβα 467

Δαβαινίτης 463

Δαβειρή 463

Δαβής 463

Δαγίσθαιος 463

Δαγών 466

δαδα 467

δαλουχεϊ 471
δαδύσσω 471

δαείς 471

δαήμων 463

δαής 463

δαι 473

dalay odor 467

δαίας 469

δαίδαλος 463

δαιδαλόχειρ 463
δαίειν * 38

δαίζων 471

δαϊκταμένους 471

δαιμονών 471

δαιμόνιε 463

δαιμονίως 474

δαίνω 471

δκίνυσθαι 472

δαινύω 472

δαίξας 472

δείρω 472

δαίς 467

δείς 467

δαισάνη 463

δαίσιμον 471

δαιταλείς 464

δαιτήριον 47ο

Δαιτίς 467
δαιτρευτως 474

δαιτρός 464

δαιτυμόνες 463
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Δαίτωρ 464

δαίφρων 463

Φαίω 471

Δάκες 464

δάκνω 472

δάκος 469

δακρυόεις 464

δακρυόεσσα 467

δάκρυου 47ο

δακρυρροείν 472

δακτύλιος 464

δάκτυλος 464

δαλός 464

δάμαρ 468
Δαμάς 465

δαμασίφρων 464

Δαμάσκιος 464

Δαμασκός 466. 468

Δαμασκός 'Ελιέζερ 467

Δαμασος 465

δαμάστωρ 465

δαμεϊεν 472

δαμέντες 472

Δαμις 465

δέμνει 472

δαμνημι 472

δαμώματα 47ο

δανα 47ο

Δανάη 468

δανάκη 468

Δαναοί 465

δάνειον 47ο

δανείσαι 472

Δανιήλ 465

δεξισμός 466

Διόνιον 47ο

δέος 47ο

δαπαναν 472

δαπάνη 468

δάπεδον 471

demandes 468

δάπτω 473

δαρδάπτω 473 .

δαρθεϊν 473

δάσαντο 473

δάσασθαι 473 , ,

δασεία 468

δάσκιος 465. 469

δασμολόγοι 465

δασμολογω 473

δασμός 465

δασμοφορεϊν 473

διασπλήτις 468

διασυλίδες 469

Δασύλλιος 465

Δασκυλιον 471

δατητα 465

Δάτις 465

δατοΐς 465

δατόν 471

Δαυίδ 466

δαυίδειον 47 1

δανίδειος σορός 469

δαυλία 469
Δαυλίς 469

δαυλόν 471

δαυλός 466

δαυλος 466

δαύω 473

δάφνη 469

δαφνούς 469

δαφνών 469

δαφοινάς 466

δαψίλεια 469

δαψιλέστατος 466 '

Δεβελτός 479

Δεβώρα 479

δέγμενος 485

δεδαηκότες 492
διδαίαται 486

δεδειγμένος 487

δεδαστα; 487

δεδέαται 486

δέδειχας 485

δεδευχε 487 :

δεδέχατα 488

δέδηγμα 487

δεδει 487

δεδηεν 487

δεδημευμένα 486

δεδηχότας 486

δέδια 487

δεδικαίωτας 488. 492

δεδιττόμενος 487

δε δίττω 486

δεδεώς 486

δεδμήατο 487

δεδμή μεθα 487

δεδιημένοι 487

δεδοίην 486

δέδοικα 486

δεδοίκω 486

δέδοιμι 487

δεδοκιμασμένα 486

δέδονται 486

δεδοξοποιημένον 486

δεδορκότα 489

δεδομπώς, 487

δεδραγμένος 486
δεησαν 488

δέησις 479

δείδεκτο 488

δειδήμων 475

δειδιά 479

δείδια 488

δείδιθ . 488

δείδι μεν 488

δειδέξασθαι 488

δειδιάτα 488

δειδίσκω 489

δε δίσσω 489

δειδιώς 489 .

δείδω 488

δειελινόν 481

δείκελον 482

δείκηλον 482

δεικνύμενος 488

δεικτήριον 482

δειλικρίων 475

δείλη 479 .

δειλία 479. 481

δειλικρινήσας 489

δειλοκομπήσας 489

δεϊμα 482

δειμαίνω 489

δει μυαλέος 474

δειμάμενοι 489

δεΐιος 475. 478

δεϊν 489

δεινάζειν 489

δεινίας 479

δείνος 475

δεινός 475

δεινότης 481

δεινουμένην 489

δεινωποί 475

δειπνητός 475

δειπνολόχου 479

δείπνον 482 .

δείπνος 475

δειράδες 478

δειραχθές 482

δειρη 478

δείσα 479

δεισαλέα 478

δείσας 488

δεισιδαίμων 475

δεισιδαιμονεστέρους 489

δεκάζειν 489

δεκατεύειν 489

δεκατευτής 474

δεκάτη 480

δεκάχοια 482

Δεκέλεια 479

Δεκελεικός 474

δεκτέον 489

• δεκτός 482
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δελεάζοντες 490

δέλεαρ 482

δελέαστρα 482

δελιθες 478

δέλτα 485

δελτος 48ο

δελφάκια 482

δέλφαξ 48ο

δελφινίς 478

δελφίς 476

Δελφοί 476

δελφύς 48ο

δέμας 483

δέμνια 483

δενδίλλειν 490 , και

δενδρνάζειν 490 '
δεννάζων 490 , - . .

δεξιά 480. 483

δεξιάδης 492

δεξια κυρίου 480

δεξιάς 48ο

δεξίδωροι 476

δεξιμήλων 476

δεξιόλαβος 476
δεξιός 476

δεξιούται 490

δεξιτερός 476
δεξίως 492

δεξίωσις 48ο

δέον 483

δεόντως 492

δέος 483

δέπας 483

δεπίφρονα 476

δεραγχέας 48ο

δέραια 484

δεραιοπέδη 480

δέρας κρυσόμαλλον 484

δερβιστήρ 477
δέργματα 483

δερηστήρ 476
dépes 480

δερκευχέος 477
δέρκω 490

δέρμα 483
δερμαστής 477

δερμόπτερκ 484

δερμύλλειν 490

δέρος 484

δερίδιον 484
δέρτρον 48 4. 485

Δέσιος 477

δεσμά της ψυχής 485

δεσμώτης 477

δέσποινα 481

δεσπόσυνος 477

δεσπότης 477

δετή 48 I

δεύειν 491

Δευνυσος 478

δευόμενον 491
δεύρο 491 . 492

δεύτ' αεί 492

δευτεριάζειν 491
δεύτερος 478

δευτερόπρωτον σάββατον 485
δεύω 491

δέφειν 491

δεφόμενος 491

δέχθαι 491

δέχνυμαι 491

δέχομαι 491

δεψα 481

δεψήσαι 492

δεψοποιός 478

δή 504

Δηβελτος 499

Δήγηρες 492

δήεις 502

δήετε 502

δηθά 504

δηλαιώνες 492

δηθάκις 504 .

δηθεν 504

δήία πεπονθυλα 499

Δηϊονεύς 499

δηλος 492

δημότητος 499

δηίς 499

δηίων 492

δηϊων V . 503

δηλώσας 502

δηλαδή 504
δηλαιστή 500

δηλάτωρ 493

δηλατωρία 500

δηλήφιων 493
δηλώσεται 503

δηλητήριον 501

Δηλιαστα 493

δηλιγατίων 493

Δήλιος 495

δηλοι 493

δήλον 502

δηλώ 503

δημαγωγός 494

Δημάδης 495 :

δημαρχία 499

δήμαρχος 494

δημελέητος 493

δημεύσας 503

δήμευσις 499

δημηγορήσαι 303
Δημήτηρ 499

Δήμητρα 50ο
δημήτρειος 499

δημιόπρατα 5ος

δήμιος 494

δημιουργοί 495

δημιουργός 495

δημοβόρος 494

δημογέροντες 494

δημόθοινα 502

δημοθοίνια 5οο

δημόκoινoν 502
δημόκοινος 495

δημόκομπος 494

δημοκοπεϊν 503

Δημοκόωντα 494

δημοποίητος 494

δημός 493

δημος 496

Δημοσθένης 496

δημοσιεύων 503

δημόσιος 494

δημοτελής 500

δημοτελώς 504

δημοτεύεσθαι 503

δημότης 494

δημοτικά 502

δημοτικως 504
δημούσθαι 503

δημωδεστέρα 500

δημωδεστέρους 495

δημώματα 502

δημωφελής 494

δήν 504

δηναδίπτρα 500

δηναια 502

δηναιός 499

δήνεα 502

δήξω 503

δηουν 503

δήπου 504

δηπουθεν 504

δηριγενόμενος 503

δηρις 300

δηρόν 502

δήσαντες 504

δησέρτωρ 499

δητα 504

δηφενσίων 499

Δήφηλα 50I

Δηώ 501

δηώσαντες 304

διαβαίνει 540

διαβάλλειν 529

διαβάλλεται 528
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διαβάσης 529
διαβασιλίζεται 542

ναβάσκει 542

Ναβήτης 505

διαβιασάμενος 338

ναβιβάζειν 537

Ναβούλια 523

Ναβούλομαι 529

διαβραχέος 535. 555

Νάβροχος 505

διαγγελλομένους 540

διαγεγονότος 539

διαγκωνισάμενος 540

ναγνώμη 512
Μαγνώμων 505

διάγνωσις 312 .

Διαγόρας 506

διαγορεύει 541

διαγορεύων 540
διάγραμμα 523

διαγραφεύς 505

διαγραφή 313

διαγράψαντος 539

διαγράψασθαι 539

διαγωνίσαντες 540

διαδιδράσκει 540
διαδικασάμενος 540

διαδικασία 51ο

διαδόσεις 512

διαδράναι 538

διαδραστιπολίτης 326

διαδρομαι 513

διαείδεται 540

διαζηλοτυπούμενοι 540

διάζωμα 523

διαήσει 542

διάησι 542

διαθέειν 538

διαθέσθαι 542

διάθεσις 512

διαθήκη 511

διαθήσει 337

διαίνεσθω 543

διαιρείται 543

διαίρεσις 515

δίαιτα 515

διαιτητα 506
διακαινιάσαι 442

διακεκριμένως 555

διακεκρυμένως 535

διακενής 535

διακέρσαι •542
διακλιμακίσας 542

διακομισθήναι 538

διακονίαν 523

διάκονος 505

διακίρησις 311

διακορίζεσθαι 538

διακριδόν 535. 555
διακρινε 539 ,

διακρίνεται 541

διακρινθείτε 538

διακρίνων 534. 553

διάκρισις 513

διακρούεσθαι 537
διάκτορος 505

διακυκωσι 537

διακωδωνισθέντες 537

διαλαβών 530

διαλαγχάνειν 530

διαλαμβάνει 530

διαλαμβάνων 530

διαλέγεσθαι 530

διαλέγουντο 530

διαλέγον 530

διαλέγουσαν 530
διάλειμμα 523

διαλείποντα 523

διαλεκτική 511

διάλεξιν 5 II

διάλεξις 511

διαλεπτολογούμαι 530

διάληψις 511

διαλλάκτης 505

διαλογή 511

διαλογισμός 505

διαλογισμούς 511

διαμαρτείν 538

διαμαρτή 540

διαμαρτυρας 530

διαμαρτύρασθαι 531

διαμαρτυρείν 530

διαμαρτυρία 513

διαμαρτύρομαί σοι 530

διαμαρτυρομένους 531

διαμαρτωμεν 539 .

διαμέλλει 531

διάμετρον 523

διαμήσαι 531
διαμησάμενος 331

διαμοιρωμένη 531

διαμπάς 535. 555

διαμπερές 535. 533

διαμυδαίνεται 531

διαμυδωντες 543

δίαμυλλαίνειν 542

διανείμαι 538

διάνειμαι 539

διάνεμο 539
διανενεύκαμεν 531

διανεύσαι 531

διανηξάμενοι 538

διάνοια 313

διαβαίνειν 531

διαξείνω 532

διαξιφίσασθαι 529
διαπαρατριβαϊς 512

διαπαρθενεύσαι 532

διαπατταλευθήση χαμαι 332

διαπείρεται 538

διαπεπατταλευμένα 532

διαπεπονημένης 532

διαπεράναντες 532

διαπεράνας 538

διαπέσoιμι 532
διαπεσούσης 532

διαπηνηκίσαι 532

διαπιθηκίσαι 529

διαπλέκειν 533

διαπληκτίζονται 538

διαπραθέειν 541 :

διαπραξάμενον ελευθερίας 555
διαπρέπειν 533

διαπρεπές 524

διαπρήσει 539

διαπρυσίας 541 not.
διαπρύσιαν 523

διαπταντος 541

διαπυνθάνεται 538

διάπυρος 505

διαρθρουμένων 537
διαρθρούν 542

διαρκεί 535

διαρκώς 555

διαμεϊν 538

διαρρήδην 535. 533. 336

διαρρικνούσθαι 529

διάρροια 514
διαίρνήναι 541

διαρτήται 533

διαρτίζεται 533
διαρτίσαι 533

διαρύττειν 539

διασαλακώνισον 529

διαταυλούμενος 539
διασαφηνίζειν 533

διασείει 540

διασήθειν 533

διασία 51ο

διασκανδικίσας 329 "

διασκευή 514

διασκίδναται 538

δίασμα 524

διασμώμενος 533

διασπαθαν 533

διάστασις 514

διαστείχοντας 538

διαστέλλειν 540
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45διαστήσαι 533
διαστήτην 533

διαστολή 514

διασφάγες 314

διαταγείς 535. 555 ,

διαταφρεύει 533

διατείνασθαι 537

διατερσαίνω 539
διοιτιμητικός 5ο6

διατμηξαι 54E

διατοιχεί 534 ,

διάτορον 524

διάτορος 506

διατρέχοντες 533

διατριβή 515

διατροπή 515

διατρύγιος 306

διατταν 337

διάττουσι 53 ?

διατυπιών 534

διαύγεια 516

διαύλεια 5II

διαύλειον 528.

διαυλία 511

διαυλίζων 534

δίαυλος 506

διαυλωνίζειν 534

διαυχενίζεσθ4 534

διαφανή χιτώνια 528

διαφανές 535. 556
διαφείναι 534

διαφείς 534

διαφέρει 537

διαφέρεσθαι 534

διαφερόμενος 537

διαφέροντα 528

διαφερόντων 334

διαφερόντως 535. 555

διαφερούση 534

διαφέρων 534
διαφημίζο 536

διαφθονούμενος 536

διαφορά 316

διάφορα 524
διαφορηθω 535

διαφόρημα 528

διαφορήσει 535

διαφορότης 516

διαφορουμένης 535

διαφορώτερος 510

διαφρήσετ: 536

διαφρυκτούν 536

διαρρώ 54 1.

διαφυλάξας 529

διαφωνούντας 538

διαχειρίζεται 541

διαχειροτονία 516

διάχυσις 517

διαχώρους 510
διαψαίρουσα 536

διαφαίρoυσι 530

διαψαλάττεσθαι 536

διάψαλμα 527

διαψαν 536

διαψεύονται 336

διαψήφισις 517

διβίκια 524

δίγνωμος 5ο6

διδαξάμενος 543 .

διδάξομαι 543

διδασκαλείον 528

διδάσκαλος 5ο6

διδάσκω 543

διδαχή 517
δίδη 543

δίδημι 543

Διλίας 5ο6

διδούσιν 543

δίδραχμον 524

δίδυμος 508

Διδύραμβος 5ο6

διδώσομεν 544

δίε 544

διεβοήθη 550

διεγγύησιν 517

διέγνωκα 544

δις δοιδύκισε 544

διέδριον 324

διέθει 549

διεθρόησαν 544

διεθρυβη 55ο .

διειδές 524

δειμι 550

διείσα 550

διεισι 550

διεκβολάς 517

διεκδός 544

διέκδυσιν 517

διεκορκορύγησε 544

διεκοσμήθησαν 514

διεκπέσαντες 544

διέκπλoι 517.

διεκρίνομεν 535. 555

διέκυψαν 545

διέλειπε 549

διελευσόμεθα 550

διελών 549

διε μπολάν 545

διενέγκαντες 545

διενεγκεϊν 545

διενήνoχε 549

διεντέρενια 525

διεξάγοντες 545

διέξειν 545

διεξέπεσε 545

διεξίμενα 549

διεξιν 517

διεξιφίσω 545 :

διεξιών 550

διεξοδικώς 555 :

διέξοδος 517

δίεπε 548

διέπει 549

διεπεραίνετο 549

διέπερσας 548

διεπράβομεν 550

διεπρίοντο 550

διέπτυξε 545

διεργάζεται 545

διερής 517

διέρει 545

διερρικνούντο 546

διερόυηκόσιν 546

διεσαρδώνισαν 546

διασάφησαν 550

δίεσθαι 548

δίεσις 517

διεσκαριφησάμεθα 544

διεσκέδασαν 550

διεσκευασμένην 546

διεσκευασμένοι 549

διεσκίασται 546

διεσμιλευμένων 550

διεσμιλευμένως 555

διέστειλεν 546 :

διέστη 550

διεστραμμένων 550

διεσφαιρίσθη 546

διέσχε 546

διέτεινε 546

διετείνοντο 546

διετίτρη 547

διέτμαγες 549

διευθετίζειν 547

διευθετω 547

διευκρινηθείη ευ 547

διευκρινηθέν 547

διευκρινήσας 547 ..

διευκρινούμενοι 547

διευφημώ 547

διέφερον 547

διεφθαρμένος 547

διέφθορες 548

διεφθορήθη 548

διεφόρησαν 548

διεχεΐτο 549

διέχουσαν 548

διεψεύσθη 550
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δίζω 530
διηγκυλωμένον 331

διηθεΐτα 551

διήκειν 552

διήκον 352

διήλασε 551

διήλλαξεν 551

διημέρευσε 551

διηνεκές 528

διηνέχθη 551

διήρεσσα 551

διήρηκεν 551

διήρης 509

διήρκεσε 551

διηρτίσθαι 551

διήφισε 551

διήεται 552

διεθύνων 552

διιπόλεια 318

διιπολεία 525

διϊππασία 518

διάσθμήσαντα 552

διϊσθμονίσαι 552
διίσταται 552

δείχθη 552

Δικαιάρχεια 519

δικαιοδοσία 519

δίκαιον 525

δίκαιος 507 ,

δικαιοσύνη 518. 323

δικαιούν 552

δικαιούσαν 552

δικαιούσθαι 552

δικαιώματα 525. 526. 528

δικαίως αδίκως 556

δικαίωσις 519

δικαιωτήρια 526

δικανικως 556

δικασπόλος 5ο6

δίκερε 552 .
δίκη 319

δίκης ανάκρισις 519
δικιδίοις 526

δικλίς 520

δικοίραφεϊν 552

δίκορσον 525

δικ ρανές 525

δίκρον 525
δικτάτωρ 507

δικτατώρεια 520

Δίκτη 520

δικτυείς 502

δίκτυον 526

δίκτυς 507

δικτυωτή 520

δικτυωτός 507

δίκυμα 526

δίλημμα 526

διαλόγως 51ο

διλοχία 520

Διμήτωρ 507

διμίτριος 507

Δίνδυμον 526

δινεύεσθαι 534

δινος 51Ο

δινωτή 520

διόβλητοι 508

Διόγνητος 508

διοιδαίνει 533

διοικιεϊν 553

διοικίζω 553

διοικίσασα 533

διοικίσει 553

διοικίσομαι 553

διοικώ 553

Διοκαισάρεια 521

Διοκλος 507

διοκωχή 521

διολισθαίνω 552

διολλύει 553

Δίoμoς 508

Διομήδεια 521

διομήδειον 526

Διόνυσος 5ο8

διοπετές 526

διοποί 508

διοπομπείσθαι 532 .

δίοπος 508

διοπτήρα 508
διόπτης 508

διόπτρα 521

διορία 521

διορίζεται 553
διορίζοντος 553

διοριστέον 553

διορύξας 553

dros 50 ?

δίπαλτον 526

δίπαλτος 5ος

διπλόη 521 .

διπλοΐς 321

διποδία 521

δίπτυχα 528

διπτύχια 528

δίπυρος άρτος 5ος

Δίρκη 521

δις και τρίς 555
δισκεύων 553

διστον 526

διστάζει 533

διύλισθέν 533

εφαλαγγία 522

διφαλαγγία αντίστομος 322
διφασία 521

διφενσίων 510

δίφενσος 510

διφθέρα 521

Δίφιλος 5ο9

διφρεία 522

δίφρος 51ο :

διφυής 510 .

διφώ 554

δίχα 556
διχαζούσης 554 .

διχηλά 526

δικηλουντα 553 .

διχομηνία 522

διχόνοια 522

διχοτομήματα 526

δίψα 523

διψάς 522

δίψος 526

διψώ 554

διωδηκότα 534

δίωκε 554

διώκειν 554

διωκισμένος 554

διωκόμεθα 554

διωλύγιον 526

διωμοσία 522

Διώνη 522

δίωνται 555
διωρίζετο 553

διώροφον 527

διωρυγή 323

διώρυξ 510

διωρυχή 523
διωσάμενοι 555

διωστηρσιν 510

δμηθέντα 557

δμηθήτω 557

δμηκότες 557

δμησις 556

δμωες 556

δμως 556

δυοπαλίζειν 557

δνοπώλιξις 557

δνοφερός 557

δοάζω 567

Δόβηρα 561

δόγμα 563. 563

δογματίζει 365
δοθιήνι 558

δοθίων 558

οιά 565

δοιάζω 566
δοιας 561

Αριάντιον 565
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δοιάσατο 565

δομδυκίζω 566

δοΐδυξ 56ο

δρίες 566

δρίη 566

δοιοί 56ο

δέκανα 563

δοκεί 365

δοκεύει 566

δόκησις 50I

δίκησις αληθείας 561

δοκησίσοφος 558 .

δοκησίφρων 558

δοκιάς 561

δοκίδες 561

δοκιμάζεις 566

δοκιμασθείς 566

δοκιμασθείσαις 566

δοκιμαστήρες 538

δόκιμον 561

δοκός 561

δοκούντες 566

δολιχαδρόμου 559

δολιχούλοις 561

δολιχεύουσι 567 ,

δόλιχος 538. 361

δολιχόσκιον 563

δολοιητα 559

δόλον 563

Δόλοπες 558

δόλος 538 και :

δολοφρονέων 561

δόλου 558

Δολώνεια 561

δόλωνες 558

δομα 565

δόματα 563

δόμεναι 567
δομεστίκοι 559

δόμημα 563

δόμησις 561

δομος 559

δύνακες 559

δοκεί 367

δυνος 559

δόξα 561 . 562

δόξα δικαίου 562

δοξάριον 564

δοξάσαι 567

δοξασίας 562

δοξούμενοι 567

δορά 562΄

δορει 564 :

δόριλλος 36ο

δορκαλίδες 56 %

δορκάς 562

Tom . II.

δοροδόκης 362

δωροδόκος 562

δορπήσαι 567

δόρπηστος 559

δορπος 559

δορπιωρή 562

δορυ 564

δορυάλωτος 539 "

δορύκλειτος 56ο

δορύκιον 564

δορύκτητον 564

δορύκτητος 56ο

Δορυλάειον 564

Δορύλαιον 564

Δορύλειον 564

δορυμήστωρ 559

δορυφορεϊ 567
δορυφόρος 559

δόσκον 567

δουλαγωγω 566

δουλεία 563 . .

δουλεύσατε 567

δούλιον ή καρ 565

δουλιχόδειρος 56ο

δούλος 56ο

δούπος 56ο

δούτησεν 567

δούρα 565

δούρειος ίππος 56e
δουρηνεκές 565

δουρίληπτος 36ο

δουροδόκον 565

δοχή 363

δοχμή 563

δόχμιον 565

δρα 573

δράγμα 571

δράγματα 571

δραχμή 57ο

δραθεϊν 573

δρακάζεις 573

δραμα 571 ,

δραματουργήσας 573 .

δραματουργία 570

δραν 573 .

δράναι 573

δραξάμενος 573 .

δραπετεύσας 573
δραπέτης 568

δράπων 570

δράσας 573

δρασείοντες 573

δρασις 571

δρασμός 568

1 . δραστήριον 571

δραστήριος 568

δρατά 571

δρατοί 568

Δρέπανον 571

δρέπεται 573

διεφθήναι 573

Δρήρος 570

Δοήσος 568

δρήσται 568

δρηστοσύνη 571

δρία βησσήεντα 573

δριμεία 571

δρίφη 572

Δρογγίλιον 570

δρόγγος 57ο ,

δρoίτη 571

δρόμων 57ο

δρόσος 571

δρύας 57ο

δρυαχαρνείς 369

Δρυίδαι 569

δρύινα 572

δρύινος 568

δρυμός 569
Δρύοπες 569

Δρυούντος 57

δρύοχοι 569

δραπέτης 569

δρυπολεϊν 574

Φρυπόμε: οι 573
δρύπτα 571

δρύπτεται 574

δρυς 569

δρύφακτα 572

δρυφάκτους 569

δρύψαι 574

δρώμενα 572
δρώντων 574

δρώπα 572

δρωπακίζω 574

δρώπαξ 57ο

δρώπτης 570

δρωσιν 574

δυάζει 584

δναι 579

δυάς 579. 581

δνεϊν 581

δυερόν 581

δύεται 584 ,

δύη 579

δυηπαθής 576

δυθι 584

δυϊκός αριθμός 572
Δύμη 579

δυνα 585

δύναμις 58ο ,

δυναστεία 579

liiiii

*
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δυνάστης 579.

δυνατήν 579

δυοϊν θάτερον 581

δυο καιδεκάτη 58ο

δύρεσθαι 585

Δυρράχιον 582

δυνάγωγοι 577

δυσάητον 583

δυοαίσθητα 583

δυσάλγητος 575

δυσαλθές 583

δυσάλωτος 575

δυσάμορος 575

δυσανάγωγος 576

δυσανασχετεί 586

δυσάνιστος 576

δυνάντητον 583

δυσαχθές 583

dusuwy 576

δυσβηρής 574 και

δυοβουλία 58 I

δυοβράκανος 574

δυσγαργαλίς 575

δυσδιάφυκτον 583

δυσειδής 576

δυσειρεσία 58ο

δυσεκλογίστων 575

δυσέμβολος 375

δυνέντευκτος 575

δυσέξιστος 575

δυσέξoιστον 583

δύςεργον 582

δύσερις 575

δυσερμίας 58ο

δυσερμος 575

δύσερως 575

δυσέφικτον 583

δυσηλεγής 576

δυσήνεμον 583

δυσήνιος 576

δυσήνυστον 583

δυτήρες 583

δυσηχής 576

δυσθανατώντα 386
δυσθετήσας 586

δυσθήρατος 577

δύσθυμος 577

δυςκάθεκτος 377

δυσκέλαδον 583

δυσκελίδου 581

δυςκλεές 583

δυςκλεια 58ο :

δυσκολαίνειν 586

δυσκολία 58ο

δυσκολοκάμπτους υδάς 380
δύσκολος 577

δύσκαφος 577

δωςμένεια 581

δυς ενής 577

δυσμή 38ο

δύς μηνες 577

δύσμορος 577

dusvous 577

δυοξύμβολα 583 ,

δυσοίκτου 577

δύεσιμος 581
δύσοιστον 583

δύσoργος 577

δυσάριστον 583

δυόρφνεον 583

δύσορφνος 583

δυςπαίπαλος 581 .

δυςπαλέας ρίζας 581 ,

δύσπαρι 578

δυσπάριτον 582

δυςπέφελος 579

δυσπινη 582

δυσπόριστον 583

δυςποταία 58I

δυσπρόσιτα 583 ,,

δυσπροσίτως 586

δύεριγος 578

δυστίβητος 58 I

δυςτέκμαρτον 582

δύστηνος 577

δυστοκος 581

δυστόπαστος 577 . .

δυστοπωτάτως 586

δυστράπελον όρυγμα 382

δυστράπελος 578

δυστροπία 58ο

δύστροπος 578

Δύστρος 578

δυσφημία 58 I

δυσφορα 582

δυοφορεί 586

δυσφόρατος 579

δυσχερασμάτων 582

δυσχερής 578

δύσχρηστος 578

δυσχρηστούμενος 386

δυσώνυμος 579

δυσωπούμαι 585

δω 589

dwudás 587

δωδεκάβοιον 589

δωδεκάδωρον 589

δωδεκάκρουνος 588

δωδεκατημόριον 589

Δωδώνη 588

δώη 59ο

Δωήκ 587 . .

Δωίας 587

δωμα 589. 59ο

δωμάτιον 589

δω μητές 587. 588

δωνατική 588 •

δύομεν 39ο

δωρεά 587

Δωρίκ 587 ' '

δω τη ρεα 589 -

δωρησάμενος 590

δωρητόν 589 :

δωριάζειν 590

δωρίζει 59ο

δώριον 589

Δώριος 587

Δωρίππη 588

Δωρίς 588

διωριστί 592

δωρογραφή 588

δωροδοκήσαντα' 59ο

δωροδοκία 587

δωροδόκος 587

δωρον 589 :

δωροξενία 588 :

δωροφάγους 587 ,

δες 588

δωσείων 59ο

Δωσιάδης 587

Δωσίδας 586

δευσιδίκους 587

Δώσων 587

διώτη 587

δωτίνη 588

Δώτιον 591

δωτύος 588

δωτός 588

δωτωρ 587

δωωσι 591

*E 392. 614

εάγη 592

εαγήναι 592

έα δη 593

έκδοτα 592

εαϊς 591

εακότες 593

Σάλη 593

εάλω 593

εαλωκεν -593

εαλωκυία 593

εάλωσαν 593

εανόν 59Ι .

εανός 591. : .
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· ·

. ,

και 1

και 591 ·

εαρινόν 592 γ .

εάρταρα 592 :

έασας 593

εαται 593

εαυτάς 591

εαυτούς 591

είφθη 593

έβα με 594 . .

έβαν 594

εβαρυθύμησαν 594 :

εβαρύνετο 594

εβαρυώπησαν 594 .

βασεν 595

έβασαν 595

εβάστασιν 595 ,

εβδομηκοντάκις επτά 596

εβδομάτη 594

εβδομευόμενα * 594

εβεβαίωσας 595

έβενος 594

'Εβιωκαίου 594

εβίωσας 595 :

εβληχώντο 595

έβλω 595 :

έβόησεν 595

εβόμβησεν 593

έβουδίκη 594

εβουλιμίασεν 595

" Έβρυρις 594

'Εβουσαίος 594

'Εβούτιος 594

έβόων 595

εβραγχίασεν 593

“Εβραίοι 594

Εβρος 594

έβρασεν 396

έβριάζοντο 595

έβριξαν 595 :

έβρόμησεν 596

εβύνουν 596

έγανώθη 605

έγαργάλιζαν βο5

εγγαστρίμυθοι 599

εγγεγυμνασμένον 6ο5

έγγελόη 605

έγγείνονται 6ο6

έγγειoν 599

εγγλωττογάστωρ 596

εγγλωττοτυπείν 605

έγγονος 590

έγγρεκύδοιμος 599

έγγυαλίξαι 6ο6

εγγύη 599

εγγυήσασθαι βο5

εγγύθετος 396

εγγυθήκη 599 έγκουλεήσατο 6ο8

έγγυον 6ο: έγκραγγαίνε » 6ο9 .

έγγυος 595. 599 εγκραγών 6ο8

εγγύς 612 έγκράτεια βοο

έγγυτί 612 εγκρατής 597

έγγυα 605 έγκρίναι 6II

εγγυώμεθα 605 εγκρίνει 6ο9

έγγυωμένη 605 εγκρίς βοο

έγγώνιος 599 έγκρισις 600

εγενήθει 605 έγκριτος 598

εγείρου 6ο5 έγκρυφίας 597

εγερθήναι 6ο ; εγκτός 597

έγεστα 602 έγκται 598

εγήγερτος 596 εγκύκλιον 602. 6ο4

έγηγερμένος 6ο6 εγκύκλιος 6οο

έγήχαρτος 596 ( έγκυκλος 6ο3

εγκαθειργνύντες 601 : : εγκυμονος 6ο1

εγκάθετος 598 έγκυρήσαι 6ο9

εγκαθιέμενοι 607 έγκύρσαι 607
εγκαθίζουσα 607 έγκυρτια βο3.

εγκαίνια 6o4 έγκυσίχωλος 597

εγκαινίδες 6οΙ εγκωμιάζει 608

έγκαλλωπισαμένου 6ο1 εγκώμιον 6ο4

εγκαλύπτεται 607 έγκόπαια 6o4

έγκανάξαι 6ο6 εγλιξάμην 6ο9

εγκάρδιον 603 έγνω 6ο9

έγκαρπον 603 έγνωμάτευεν 6ο9

εγκάρσιον βο3 εγνωσμένον 6ο9

εγκαρσίχολοι 597 έγρετο 61ο

έγκασιν 6c3 έγρήγορα βο5. 609

εγκαταλείμματα 603 1 έγρήγορία 6ΙΟ

εγκατειλεγμένος 6ο6 έγρηγορω 611

εγκατειλημμένην 6ο6 . - έγρηγορώς 609

εγκατελέγησαν 6ο6 εγχανών 61ο

εγκατέσκηψαν 6ο6 εγχειγάστωρ 598

έγκαυχε 607 έγχείμαργος 598
έγκαφος 6ο3 έγχεϊν 61ο

έγκειται 608 εγχειρίδιον 6ο4

έγκεκοισυρωμένος 6ο7 έγχειρογάστορες 598
έγκεκορδυλημένος 6ος έγχελυς 6οι

έγκεκύκλήσαι 6ο8 εγχεσίμωρος 598

έγκεντρωθείς 608 έγχέσπαλοι 598

έγκέχοδα 608 εγχος 6ο4

εγκιλικίζεται βρ8 . έγκρίπτω 61ο

έγκισσωσιν 6ο8 έγκρίψαι 610

έγκίσσωσις 602 έγχυτρίζειν 61ο

εγκληματικαι δίκαιη 399 έγχυτρίστρια, 6oz

έγκλητος βοο έγχωρα 604

έγκλισιν 6οο εγχώριον 6ο4

έγκλισις βοο έγωγε * 611

έγκομβώσασθαι βο εγώγιον 6ο4

έγκομμα 6ο4 , έγωδα 6II

έγκονεϊν 608 έγωμαι 6II

εγκονίδες 6οι έδαίννυτο 614

εγκοπεύς 59ο . έδκισεν 614

εγκοπή βο1 idairey 614

liiiii 2
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εδανόν 613

ελαφιεϊ 614 : ,

έδαφος 613

εύδεισεν 615

εδέατρος 612

έδεδίεσαν 615

έδεδίσκετο 615 )

εδέσμητο 614

έδε θλον 613 -

εδείγματο 615

έδειμάτουν 615

εδείναζoν 615

έδεινολόγουν 613

έλεισα 615

" έδειτο 615

'Εδέμ 613

'Εδεσηνός 612

εδέσματα 613

"Έδεσσα 612

έδεστα 613

εδεύετο 614
εδεύησεν 614

εδήδαται 615

εδη δοκώς 616

έδηλώσαντο 615

εδήμευσαν 616

έδημοσίωσες 6Ι6.

εδημώθη 616

έδουν 616

έδητύς 613

: didažárony 616

adidazey 616

δίδη 616

οδίδων 616 -

δικαίου 617

εδικαιώθησαν 617

εδικαίωσαν 617

έδικτα 613

έδινευον 617

εδίψησεν 616

εδίωσεν 616

έσμεναι 617

δνα 614

έδιαία 613 -

εδνωτής 612

έδοκίμαζεν 617

εδοκίμασαν 611

έδολιούσαν 611

έδονται 617

έδοξεν 617

έδος 612

Εδούοι 612

έδρα 613

εδραίος 612

έδρακες 617 .

δραματουργήθη 617 ,

έδραμον 618 .

έδρασεν 617

έδρηστής 612

έδριόωντο 618

έδρίτης 6II

έδυνατο 618

έδωδή 613

έδωδίων 614

εδώλια 614

έδωλιάσαι 618

Εδών 612

έδωρεϊτο 618

εδωρήσατο 618

ε ε 619

εεδνωτής 618

έεικοσάβοια 619

εείκοσιν 619 ,

έεικόσoρoς ναύς 619

εις 618

εεισάμενος 619

εέλθομαι 619 .

δέλδωρ 619

έέργει 619 . :.

έέρσαι 619 .

έέσχατος 618

έετο 619

εετως 619

έζεται 620

εξήλωσαν 620

έζημίωσε 620 1

έζυγοστατείτο 620

ευμώθη 620

έζωγρουν 620

έζωσμένοι 620

τηκα 620 .

δήλακες 621

šos 621

της 620

έησιν 621 .

εθαγενής 621

εθαδας 621

εθανατώθη 624

θανον 6 22

θαυμάστωσε 624

έθει 624

εθειρα, 621

εθείρω 624

εθέλγετο 623

εθελημός 621

έθελξας 623

εθελοθρησκεί 623
2θελοκακήσαι 623

εθελοκάκως 625

εθελοκωφεϊ 623

εθελονται 621

εθελοντηδόν 623

εθελοντι 625

εθελοπρόξενος 621 -

εθελουργός 621 ..

εθελουσίως 625

εθέλω 623

εθέμεην 623

έθεν 621

έθεσαν 623

εθεωρήθησαν 613 . '

έθηήσατο 624

έθηκαν 625

εθίζω 624

23ιμος 621

έθιμοσύνη 621

εθνεα 622

έθνος 622

έθρινήσαντο 625

εθος 622

εθου 624 ,

19όωσεν 624

εθρίγγωσεν 624

29ρισεν 624

19ρυλλίχθη 624

έθυσας 625

29ωπευον 625

ει 649

εία 637

riu din 637

είαμενή 631

είανός 625

είσαρ 635

ελαρινόν 635

eΐασεν 637

είωσκεν 637 :

είίαται 638
είίατο 638. 649 •

είβεσθαι 638

ει γάρ 638

είδ' άγε νυν 649

είδαλίμας 651

είδαλιμος 628

είδαυλος 628

είδαρ 635

ειδείην 638

είδεσαν 638

ειδέχθεια 632

ειδεχθές 635

ειδημονικώς 649

είδημαν 626 .

είδης 638

ειδήσεις 638

ειδήσεις 638

είδησις 631

ειδήσουσι 638

Eidoléa 631

είδου 631
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είδομένη 639

είδος 633

ειδύλισα 629

ειδω 639

ειδωλολατρεία 632

ειδωλολάτρης 629

είδωλον 635

ειδώς 639

ελεν 6ο

είη 64ο

είην 64ο

είθε 640

είθαρ 649

εικάζω 6ο

εικάζων 645

εικάζειν 64ο. 643

είναθεν 6 4ο. 649

δίκαιοβουλία 631

είκνο μυθήσαι 60

είκαιο μύθων 626

είκαιολοημοσύνη 631
εικαίος 626

εικαίως 649

εάς 633

εικασία 631

εικασιν 6. 5

είκασμός 626

είκειν 640

είκελος 626

είκοβολεϊν 6 45

εικόνα 629

εικονίζειν 640

εικός 636

εικόσι 631

είκοσιν 636

είκοσινή ριτα 636

είκότα 657 .

εικοτολογήσαι 64α

είκότως 650

εικώ 629

είκω 640

εικών 631

ελλαδόν 650

είλαπινάζων 63ο

είλαπίνη 632

ειλαρ 636

είλατινόν 637

είλεδανός 626

ειλείθυιαι 633

ελεν 640

Ειλενία 629

ειλεός 632

Ειλέσιον 636

είλετο 645΄

ελη 632

ειληθερούμενος 641

ειλήλουθας 64

ειλήσας 645

είλησις 629

ελληφα 641

ειληφώς 641. 645

εληχεν 645

ειλιγγιω 643

ειλικοειδές 636

ειλικρινές 636

ειλικρινής 632

ειλέπους βους 626

ελλειν 630

είλομεν 641

ειλόμενον 645

ειλόμην 645

ειλούμενον 645

ειλιθμός 626

εϊλυμα 636

ειλυός 628

είλυφάζων 644

ειλυφόωσιν 641

ελας 625

είλατεία 634

είλωτεύειν 647

είμα 636

είμαρμένη 629. 634

ειμέν 642

ειμένος 642

ει μη τι 650

είμαι 642

είμι 6.42

είναι 642

εινάλιος 626

εινάνυχες 650

είνατείο 634

είνωτηρ 631

είνεκα 651

sirodlous 634

εινοσίφυλλον 636

είνυον 642

ενω 6 4 4

εξαντες 642

εξασιν 642

εδο 627

ειπόμην 642

είπον 646

είποντο 642

Eίο 627

ειρεσιώνη 653.

ειρηκώς 644. 650

ειρημένον 644

ειρηναίος 627

ειρηναίως 649

ειρήνη 653

ειρηνήσειν 646

ειρηνικαι επιστολαί 633

ειρηνοποιός 627 ,

ειρήσθω 643

είρια 636

ειρξας 646

ειροπόκος 628

είρπον 6.44

είoυαται 643

εύρυντο 644

ειρύοντο 645
ειρήσθαι 643

ειρυσμένους 6 46

είρυτο 643

είχθέντες 646

είρω 644

είρων 628

ειρωνεία 619. 633

ειρωνεύσεται 645

εισαγγελεύς 626

εισαγγελία 633

εισαγηοχώς 643

εισαγωγώ 644

εις ολίδαο 6 28

εισάμενος 646

εισαν 646

είσας 629

είσατο 647

εισάττειν 6 47

είςβαλείτε 647

εισβάλλει 644

εισβολάς 630

εισβολή 630

εις δέον 636

είξέθει 644

είτεκόμασεν 644

εις εμφανων καταστασιν 630

εις εν ήλθον 637

εις εν ιόντα 637

εσεν 647

είσεποδιζον 647

είsεποιήθη 647

εισέφρησα 647

εισέφρησας 647

εισέφρησεν 644

ελέφρουν 647

είσεχέοντο 648

εις έω 630

έτση 629

είση 648

ειρ 626

Είραφιώτης 627

εργεσθαι 643

εργω 643

ερει 642

ερτρος 627

ειρεσία 633

Ειρέσιον 636
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εισήγγειλεν 648

εισηγητής 628

εισηγορία 630

εισηγούμενος 648

εισήεις 648

είίεσαν 643

εισήλασεν 643

εισήλλατο 644

είξήρετο 643

εισήδόησεν 648

εις ορόντα 648

είσι 648

sisiusty 643

ειθι 644

εισίθ « η 634

επικεν 643

ειμαι 6 48

εισίν 643

είιτήρια 637

εισιτήριος 626

εισιτητός 626

είσθoρόντα 648

είς καλόν 637

είσκεκριμένον 643

ειοκριθείς 648

είsκρίνειν 644

isκυκλεϊ 648

είσκω 637

27σκω 638

εις λήξιν 63ο

εις νέωτα 637

είξοδος 630

είσοίσει 644

είσομαι 644 ,

εισόμενον 648

εισορόων 649

είς ότε δή 649

είς παραβολήν 630

ειςπεπείκασιν 649

εισπνήλης 628

είσποιημένον 643

είπομπή 631

είσπραξις 634

είστηκειμεν 649

ειστήκειν 649
είστία 649

είστρυπαν 649

εισφορά 631. 634

ειρρήσας 649

εισφρήσασθαι 649

είσφρησθέντα 649

είσω 650

είσω ελός 630

εισώθη 6 4 4

είσωποί 626

είσωχέτευσαν 649

είτα 650
είτω 649

ειωθει 644

“Εκάβη 654

εκάεργος 650

έκαθεν 68ο

εκάθισε 662

έκαιγον 665

εκάκωσαν 662

εκαλαμιήσαντο 662

εκαπήλευσεν 662

εκάπυσεν 662

έκαραδοκει 663

εκάς 680

εκαστώτιο 68ο

εκασταχή 680

έκαστος 631

εκάστοτε 68ο

εκάτη 658

εκατεβελέτης 651

έκατηβόλος 651

εκατόμβη 6 55. 658 .

έκατος 651

έκβασιν 659

εκβιβάσας 603

εκβιβαστής 651

εκβληθήτωσαν 663

εκγαμηθήναι 663

εκγεγομεν 663

εκ γειτόνων 651, 655

εκ γενετής 651

έκδεές 659
έκδεια 655

εκδε.ματούνται 664
έκδεξαι 663

έκδέξασθαι 664

εκδέχεσθαι 664
έκδέχη 664

έκδηλος 65

εκδημεϊν 664

εκδημος 651

εκδιαιτηθήναι 664

ενδιαίτησις 653.

εκ διαμέτρου 659

εκδιήτησε 664

εκδικάσασθαι 663

έκδικον 659
εκδικος 651

έκδοτο : 659

εκδοχείον 659

εκδοχή 655

εκ δυοϊν 651

εκείθεν 68ο

εκείνη 68ο

εκείνος 65Ι :

εκείνως 68ο

έκέκλετο 665 .

έκερουτίας 664
εκείθαινον 664

εκεχειρία 655

έκζεσις 655

έκηαν 666

εκηβόλος 652

έκήδευσαν 666

έκήκιεν ό66

έκήλει 666

έκηλος 652

έκηριανθην 666

έκητι 680

έκθεατρίζουσιν 667

έκθειάσαι 666
έκθεσμον 655

έκθελα 659

έκθηλύνειν 666 .

έκθoρεϊν 666

έκθοραν 666

έκθρώσκειν 666 :

έκθυμία 653

έκθύμως 68ο

έκθύσασθαι 666

έκίσσησεν 667

εκκαιδεκάδωρα 661

έκκαίο και 665
εκκακουμεν 679

εκκακώ 661

έκκαλείται 66 I

έκκαλέσασθαι 662

έκκαρπωσάμενοι 662

έκκαρπώσαντο 662

εκ καταλήψεων 653

εκ καταλόγου 651

εκκαυλίζων 662

έκκεκόλαπται 665

εκκεκυμασμένους 665

έκκεκωφέατα, 665

εκκεριλωμένην 665

εκκήρυκτον 653

έκκήρυκτος 652

εκκλείoυσι 667

εκκλήσεις 656

εκκλησιάζων 667

εκκλησίαν 656

έκκλητεύειν 667

έκκλητευθήναι 667

εκκλήτευσεν 668 -

έκκλητικώς 668

Εκκλητος 656

εκκοκισας 67ο

εκκομιδή 657

εκκορακίζειν 671

εκκορηθείης 671

εκκορηθήνα 669
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εκκορυφώσω 669

εκκόψαι 671

εκκόψαντες 671

εκκ ραγγανομένων 673

εκκρίνειν 673

έκκρίνεται 674

έκκριτον 66ο ,

έκκρουόμενος 673

εκκυβεύειν 677
εκκυκλεϊ 677

εκλειπία 656

εκλελάκτικες 667

εκ λεχέων 66ο

εκληδονίζετο 667

εκληπτέον 667

έκληροδότησεν 669

εκλιμίαν 656

εκλογείον 66ο

εκλογείς 652

εκλογιζόμενος 667

έκλώζετο 668

εκμαγείον 659

έκ μαγήσαι 668

εκμαρτυρείν 668

εκμαρτυρία 656

εκμαρτυρία 659

εκμειλίσσω 668

εκμελές 659

εκ μεταβολής 656

έκ μηρυόμενος 668

εκμηρυσάμενος 668

εκμηχανιωμενος 668

εκκολες 669

εκμυζήσας 668

έκνάπτετο 669

εκνενέμηται 669

εκνευρίσας 669

εκνεφίας 652

έκνιξεν 669

έκνισεν 669

imyo viws 681

έκνόμοις 654

έκνουν 66ο

έκνυεν 669

εκόησεν στο

έκολάφισαν 67ο

κολλόπωσεν 67α

έκονδύλιον 67ο

έκοντί 631 .

εκόπασεν 67ο

έκορίζετο 671

έκορύνετο 67ο

έκορωνία 671

εκουρία 671

εκούσια 66ο

έχoυσιάζομαι 671 .

εκουσιότης 657

έκπαγλος 652

έκπαγλούμενος 671

έκπαγλούς 657

εκ παραλλήλου 654. 66ο

εκπελευθήναι 672

εκπεπολέμωται 673

εκπερδικίσαι 672

εκ περινοίας 657

έκ περιουσίας 657

εκ περιτροπής 657

εκπέρσαι 672

εκπεσών 672

εκπεφυσημένον 672

εκπήγνυσθαι 672
εκπηνιείται 672

" εκπίπτει 679
εκπλαγείς 652

εκπλαγούς 657

έκπλεα 66ο

έκπλεύσαντες 671

έκπληξις 657

έκπλήσει 672

έκπλινθεύσας 672
έκπλυτον 66ο

εκπνοή 657

εκ ποδος είπετο 653

εκποδών 681

εκποίητος 652
εκπoκια 672

εκπολεμήσαι 673

εκπολεμιώσαι 672

εκ πολλού . 653

εκπορίζομεν 673
εκπορίσας 673

εκπορπούσθαι 673

εκπρεπές 66ο

εκπρίου 67 3

εκ προσαγωγής 657
έκπτήσoνται 673

έκπτωτος 652

έκπυστον 66ο

* έκπωμα 66ο

έκρεκεν 673

έκρεμαννύμενοι 673

έκρέμω 674

εκρήγματα 66ο

έκρηξις 657

έκρινισθέντες 674

έκρουσάμην 673

εκσιφωνισθείη 674

έκστασις 657

έκστρεψον 674

έκ συγκειμένου 653. 66ο

εκσφράγισμα 66ο

εκτάδην 6 8Ι

έκταδόν 681

έκταίος 653

έκτων 677

εκτεθηλυμένοι 67 6

έκτεθνεώτα 674

εκτειχίσαι 675

εκτελείσθω 676

εκτενές 66ο

έκτενω 676

εκτενώς 6 81

εκτέον 654

εκτετηκότες 674

εκτετηκυία 674

εκτετικότες 673

εκτετοξεύσθαι 675

εκτεύς 653

έκτονες 653

εκ της οσφύος 658

έκτησθαι 677

εκτιθέναι 675

εκτέλλω 676

εκτιλωμένοις 673

εκτιμάται 675

εκτιμημάτων 66ο

εκτιμος 653

εκτιναγμός 653

εκτιννύων 675

εκτίνων 675

έκτισε 675

έκ τιτύμνων 654. 661

εκ τοΐο 653

εκτοιχωθείς 677

έκτολυπεύσας 676

έκτομίας 653

εκτόπια 661

εκτόπιος 653

εκτοπίζω 676

εκτοπίσαι 676

εκτοπισμός 653

έκτοπκ 661

έκτοπος, 657

εκτόπως 681

έκτορείν 676

εκ τούμπαλιν 66ο

εκ του παραχρήμα 661

έκτραορδιναρίους 653

έκτραχηλίζω 676

έκτραχηλισθήναι 676

έκτραχηλισθωσιν 676

έκτρεπόμενος 677

εκτριβήναι 677

εκτριβήσαι 677

έκτρυπησαι 676

έκτρωμα 66ο. 661

εκτυπο 677

εκτύπωμα 66ο
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εκτυπώτερον 661. 681
εκτυπωτέρως 681

εκσυφήναι 677

εκ των παρόντων 653
έκυδίσσατο 679

εκύει 677

έκύκα 678

εκυρά 658

έκυμος 654

εκίρουν 678

εκφάν δην 681

έκφανθέντος 678

έκφανεστάτας, 658

έκφανσις 658

εκφάντορες 654

έκφαντορία 658

έκφαυλίζων 678

έκφέρεται 678

έκφθαρείς 678

έκ φθοράς 658

εκφοιτα 678

εκφορά 658

έκφορος 654

εκφορω 678

έκφρασις 658

έκφρησθέντων 678

έκφρόνως 681

έκφρων 654

έκφυλα 661

εκφυλλοφορείν 678

εκφυλος 654

φυμα 66I . .

εκφύναι 679

εκ φύσεως 658

έκφυσιν 658

έκχαραδρωθέντας 679

εκ χειρός βοηθείν 658

εκχεον 679

εκχούω 679
έκωδωνίζοντο 679

έκωθώνιζον 679

έκω μασε 679

έκωμώδησεν 679 .

ελάα 686

έλαια 691

ελαίνειν 691

ελαιόδευτον 688

ελαιοκομεϊν 691

ελαιολόγοι 682

έλαιον 688

Ελαϊτή 686

ελαιώμενος 691

ελακεν 691

ελάκισε μέσος 691

ελαμψαν 691

ελαιολόγοι 684

έλασκίατο 69ο

ελασέβροντα 688

έλασίβροντε 681

ελασσον 688

ελάσσων 682

έλαστρηθείς 690

έλαταϊς 686

Ελάτεια 686 ,

ελατειραν 686

ελατήρ 681

Ελάτρεια 686

Αλαφηβόλος 684 .

έλαφος 685

ελαφρία 685

ελαφρίζω 69ο

ελαφροτάτους 682

ελάχιστος 682

ελάω 691 .

" Έλγη 686

λδεται 692

έλεαλή 685

Ελέας 681

“Ελεάτης 683

ελεγαίνειν 692

έλεγεινά 689.

ελέγμην 692

Έλεγος 682

Ελεδώνη 687

ελεεινή 687

ελεεινώς 697

ελεηλάτους 691

ελεημοσύνη 686

'Ελεία 685

ελεϊν 692

λειος 684

ελείψασκoν 692

ελελεύ 697

ελελιξάμενος 691

“Ελένη 687

Ελενος 682

έλεγξις 686

ελέγχειν 692

ελέγχιστος 682

ελέγχομεν 691

έλεγχος 683

έλεοκόπους 683

έλεος 683

έλεός 683

Ελέου βωμός 683

Έλεούντα 687

έλεπόλεις 686

ελέσθαι 692

ελετή 687

ελεύθερα 689

ελευθεριότης 686.

ελεύθερος 682: 683

ελευθεροστομώ' 692

ελευθω 692

Έλευσις 687

'Ελευσίνια 688

ελεφαίρετο 692

ελέφας 682

Φλεψεν 692

Ελεων 683

έλη 687. 689

έλη 689

εληγέτευσε 693

εληθερές 689

ελήθετο 695

έληίζοντο 693

ελήκτευσε 693

ελήλαται 693

εληλεγμένον 693

εληλέδατο 693

έλθεϊν 693

ελιάσθη 693

ελιγμός 684

“Ελίκη 687

Ολικι 687

Echinoerdas 696

“ Ελικών 684

Ελικώνιος 684

ελικόπιδα 687

έλίκωπος 684

ελικώτατον ύδωρ 689
ελινιώ 693

ελιννύω 693

ελίπανας 693

ελιπώρησε 693

ελίσσετο 693

ελίσσω 694

Έλίσυχος 682

Ελίχρυσος 684

έλκει 693

έλκεο 694

« Ελκεσαίος 685

έλκεσίπεπλοι 688

έλκηθμός 685

έλκος 689

ελλα μψις 686

ελλανοδίκαι 682

“ Ελλάς 688

έλλεβοριάν 692,
ελλέβοραν. 689

έλλεδανός 683

έλλερα 689

“ Ελλην 683

ελληνισμός 684

“Ελληνόπολις 687

ελληνοτομίας 684

Ελλήσποντος 684

ελλιπώς 697

ελλόβια
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ελλόβια 690

ελλόγιμον 689

ελλόγιμος 685

έλλογίσως 697

έλλοπες 685

έλλοπεύειν 695

"Ελλoυροι 685

έλλοφόνος 688

ελογίσατο 694

ελοιδόρησε 695

ελοιδορούμεθα 695

έλoιτο 694

ελόμενοι 694

ελόντος 694

έλουσεν 694

ελόχησε 695

ελόχων 695

ελ. πεο 695

ελπιδοφόρος 685 .

ελπίζει 695

ελπίς 688

ελπομαι 695

έλπωρή 688

έλσα 695

ελύγωσεν 695

'Ελυμαίοι 685

έλνμήνατο 696

ελυμος 685

έλυσάμην 696

ελύσατο 696

έλυσεις 696

έλύσθη 696

έλυτρα 690

έλω 696

έλωβήσατο 696

έλωΐ 697

έλωμα 696

λωρ 685

ελώρια 690

ελώφησεν 696

έμαίαασσεν 706

ομακάρισαν 705

εμάλθαξαν 705

εμασχαλίσθη 703 .

έματαιώθησαν 712

εμάτησεν 705

έμαυτώ βαλανεύσω 697

εμβάδας 7οο

εμβαδόν 712

εμβαίη 7ο6

εμβαίνοντες 7ο6

εμβαλεΐς 706

εμβάλλουσι γο6

εμβαλόντα 705

έμβαρος 697

εμβατεύσαι 706

Tom . il.

εμβατεύων το6 .

έμβεβλημένα 706

έμβεβροντη ιένα 703

έμβια, 700

έμβιβάξαντες 7ο6

έμβιον 7ο3

έμβολα 702

εμβολάδας 700

εμβολάς 7οο

έμβολή 700

εμβόλιμος 697

έμβραχυ 712

εμβρίθεια 700

έμβριθές 702

έμβριθής 697

όμβρίμημα 702

Σαβρίμησις 700

έμβριμάμενος 705

έμβρόντητος 697

έμβρυον 702

έμεγαλύνθη 707

εμέθεν 699

"Έμεια 700

εμείo 697

εμείωσας 707

έμελλεν 707

εμέλλησεν 7ο7 .

εμετεωρίσθησαν 701

έμετος 697

εμεί 697

Εμεχωνίται 70ο

εμέων 697

έμηδίασαν 707

έμημεκώς 707 -

έμηνίων 707

εμήνυον 7ο7

εμήσατο 707

έμηχανάτο 7ο7

"Εμισα 700

'Εμισαίος 697

έμιτροφόρουν 707

έμιτρώσατο 707

Εμμανουήλ 697

έμματέως 712

έμματάζων 705

έμμελέστερον 703

έμμελώς 712

έμμεναι 707 :

έμμηνα 703

έμμηνοι δίκαι 700

έμμηνον 703

έμμισθοι 697

έμμονον 698

έμμορες 707

ενώοτο 707

έμόγησα 707

εμπάζεται το8

εμπάζομαι 708

έμπαιγμάτων 704

έμπαιος 699

έμπαλιν 703. 712

έμπαροινούντες 708

έμπας 712

έμπεδα 7ο3. 704

εμπεδο 7ο8 .

εμπεδορκεϊν 708

έμπειρείν 708

εμπελαδόν 712

εμπέραμος 699 .

έμπερονήσαι 708

εμπεσαν 708

εμπεφυΐα 708

έμπηρα 703

εμπιπλαται 709

εμπίπλη 709

ειπιπράται 709

ευπίς οι

έμπλασσόμενοι 7ο9

εμπλατειάσασα 710

μπλεα 703

έμπλείμμην 7ο9

έμπληκτος 698

έμπλην 710. 713

έμπνευσιν 7ΟΙ

εμποδαν 713

εμποίνιμον 704

εμποίνιμος 699 .

έμπολαίος 698

εμπολέμια 704

εμπολεμωσαι 71ο

εμπολή του

εμπόλημα 704
εμπολήσωμεν 710 ,

έμπολιν 698

έμπομπεύων 711

έμποροι 700
έμπορος 698

εμπορπώ 7ΙΙ

έμπουσα 7ΟΙ

έμπρέποντα 711

έμπρήσαντες 711

εμπρησμός 699

έμπύρευμα 7ο3

έμπωλεϊ 710

άμυκατο 711

εμύξατο 711

εμυωπίασεν 711 .

έμφαίνων 711 ,

έμφαλκωμένοις 711

εμφανές 704

εμφανίζουσι 712 .

εμφανίζω σοι 711

Kkkkkk
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εμφαντικώς 713

χωφαντικώτερον 704

έμφασις 701

Βαφέρεια 702

εμφερές 704

έμφιλοχώρει 71I

εμφορούμαι 711

έμφρέατοι 699

εμφύλιον 704

έμφυλος πόλεμος 699

εμφύς 71

έμφυτον 704 και

έμψοφον 704

έμω 7ΙΙ

έναβρύνεται 740

ενάγει 740

έναγές 733

έναγέστατος 714

εναγής 713

εναγή φίλων 714 ,

έναγίζειν 741

έναγισμοί 714

εναγωγή 721

εναγωγή οίκέτου 721

έν έδου 714

έναι 722

εν αιθρία 722

έναικος 717. 722

έναίρειν 742

έναισίμη 721

ενοκίσιμοι 721

"Ένακ 714

ενακμάζων 740

ενάλια 733 :

εναλίγκιος 714

εναλλάγδην 753

εναλλάξ 753

εναλόντες 740

έναντιώματα 734

έναγχος 753

έναπερείσασθαι 740
εναπήρεισται 740

εναποματτόμενοι 741

εναπομόργνυνται 741
εναπομόρχεται 741

εναποψύξειν 741

ενάπτοντες 74ο. 141

έναρα 733

εναργής 715

εναργώς 753

έναρθρως 753
έναρμόνιον 733

έναρμόνιος φωνή 121

ενάτη 722

έν ατόμω 732
ένανλήματα 133 -

έναυλισθήναι 740
έναύλισμα 733

έναυλον 732

έναύλους 714

και έναύοντες 14ο

εναύσασθαι 740

εναύσματα 733

εναφήκαν 741

εν χήρει πίoνι 734

ένδεεϊ 715

ενδείκνυει 743

εδείκται 715

εν δεη 742

ένδειξαμένω 7 42

ενδείξασθαι 7 43

ένδειξις 721. 722

ενδεκάζοντες 742

ενδελεχησμός 715

ενδελεχως 753

ενδέξασθαι 742

ενδέξια 733

εν δέοντι 734

ενδέχεσθαι 743

ενδιάει 742

ενδιάζεσθαι 753

ενδιάθετος 715

ενδιαιτώμενοι 742

εν δίκη 722

ένδικον 716. 733

ενδίκως 755

ένδινα 734

ένδιος 716
ενδοιάζοντες 742

ενδοίαστον 733

ενδόμυχος 716
ένδοξα 733

ενδόσιμον 716. 733

ένδούναι 742

ένδούς 742

ένδρανής 715
ενδυκέως 753

'Ενδυμίων 716

ένδυο 754

ενδυομενία 722
ενδυτα 134

ενδώσειν 742
ενεαρίζειν 744

ενέβαλεν 743
ενέβη 743

όνεγκαμένη 722

ενέγκετε 744

ενεγκούσα 722

ενέδρα 722

ενεθουσία 744

ενείη 746

ενείκασθαι 746

ενείκησεν 746
ενείλλοντες 746

ενείραντες 746

ενείργω 746

ενειρμένος 746

ενσίσαι 746

ενείχεν 746

ενέκαψα 7 43

ενέκειντο 743

ένεκότουν 744

ενέκοψεν 753 :

ενέκρινον 743

ενέλιπεν 744

ενένιπτεν 743

ενεός (16 και

ενεπάγησαν 744

ενέπασσεν 744

ενεπε 744

νέπεσεν 744

εν επηκόν 717. 734

ενεπίσκημμα 734

ενεπισκήψασθαι 744

ενεπορπήθησαν 745

ενέργεια 721. 723 - 28

ενεργείν 744

ενεργημάτων 740

ενεργμός 716

ενε ρευθής 716

ένερθεν 753

ενέρoις 717

ενερσις 123

ενέρτερος 717

ενεσκευασμένην 745

ενέσκηψαν 745

ενεσκίμφθη 745

ενεστήσαντο 745

ένεστιν 744

ενετιμάτο 745

ενετολμήσατο 745

ενετρόλλησε 745

ένευ 734

εν ευσήμω 122

ενέφηνες 744

ενέχεεν 744

ενεχείρισαν 744
ενέχεις 744

ενεχύρουν 745

ενεώλκησαν 743

ενεώκμασε 743

ένη 728

ένηβητήρια 734

ένηγεν 746

ένηής 717 :
ενηθλει 747

ένηκαν 747

ενήλατα 734

»

:



1989 1990INDEX GLOSSAR V M .

ί47

ενήλατο 747

ενηλινδείσθαι 747

ενήλιος 718

ενηλύσια 734

ενημμένος 747

ένην 747

ενήρατο 747

ενήρεισεν 747

ένηρκτα 747

ένηρσεν 747

ενήσομεν 747

ένθα 754

ενθαδί 754

ένθεν και ένθεν 154

ένθεος 717

ένθους 717

ενθουσία 728

ενθουσι 747. 749

ενθουσιασμός 717

ενθουσιώσας 749

άνθρυπτον 736

ενθύμημα 736

ενθυμήσιον 736

ενθυμιζόμενοι 748. 750

ενθύμιον 736

ενθύμιστον 736

ένι 748

ένια 737

ενιαία 732

ενιαυτίζω 748

ένιαυτός 717

ένιαχού 754

ενίδρυται 748

ενιζώνει 748

ενιζήσαι 748

ενίκησεν 748

ενικλάν 748

ενιλλιπώ 748

ενιλλωπω 748

ένιοι 718

'Ενιπεύς 717

ένιπή 728

ένιπτω 749

ενισκήφθη 749

ένα σκοπιη 728

ενίσπω 749

ενίσσω 749

ενίστασθαι 149

ενισχημένος 748

εγκάθετος 715

εν καρος αΐση 728

αν καταστηματι 740

έν κεφαλαίω 737

εν κυνέη 728

εν μεταιχμία 737

εν μετεώρω 737

εν μετουσία 729 εντεθρίωται 751

εννιέται 715 εντείλαι 751

ενναιον 734 εντείλης 751

ενναώρου 715 εν τέλει 740

εννεάκρουνος 723 εντελεϊς 719

εννεσία 723 εντελές 719

εννέωροι 717 εντελής 719

έννη μαρ 733 εντελόμισθος 719

" Έννιος 718 εντεριώνη 730

έννοια 729 έντερον 738

έννοια κοινή 730 εντερόκεια 732

έννους 718 εντέτατο 751

εγνώσας 752 εντετευτλανωμένης 731

ενόδιον 737 εντέτεκεν 751

εν όδα ήσαν 729 εντετριμμένη 751

ενόν 737 έντευξις 729

ενοπή 729 έντευξόμενος 751

ένοπτρίσαι 750 εντήκων 752

ένοπτρον 737 εντήξας 752 .

ενόρσας 750 εν τοΐς ίματίοις 738

ένορχα 718. 738 εντολή 730

ένος 718 έντομα 738

ένoσις 729 έντομίας 719

ενοσίγαιος 718 έντομίδας 719
ενούσιον 737 έντομίδες 730

ενοφθαλμισμων 718 έντομίς 730

ενοχλώ σοι 750 έντονος 730

ένοχος 718 εντοπίζει 752 :

εν παραβύστω 718 εντραπεζίτιδος 730

εν παρενθήκης μέρει 729 έντρέπει 752

εν περιλήψει 729 άντρεπόμενος 752

εν προσχήματι 738 έντρέχεια 730

εν πωλικό 738 έτρεχής 720

έν ράβδω 729 εντριβής 719

ενράσσει 750 εντροπαλιζομένη 732

ένσείει 750 Εντροπίας 719

ένσεισθείς 750 εντυγχάνειν 752

ένσημαινόμενος 750 εν τω εκλείπειν 752

εν Σιναΐν 738 εν τω επικαλείσθαι 752

ενσκήψαντα 750 Εν τω υπερηφανεύεσθαι 752

εν σκοτεινοίς 738 εν τω μέρει 738

ένσπονδος 718 ενυάλιος 720

ενσταλθέντα 751 ενυδροβίων 720

ένστασις 732 ενύπνιον 739

ενστάτης 718 ενυπόστατον 736

ένστατικός 718 ένυστρον 739

ενστερνισάμενοι 750 εννώ 731

εν στέρνοισιν 738 αν φερέτρω 740

ένστομισμάτων 138 αν χρόνω 720

ενστροβιλήσας 750 εν καιρώ κεκαρμένος 720
εντακείς 751 ενωμοτάρχης 720

αν ταλάροις 718 ενωμοτία 732

ένταξις 729 ενώματος 120 .

αντασις 729 ενωμότως 754

έντεα 738 ενών 752

εν τεγίεσιν 738 ένωπή 732
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εξεκόπη 770

εξεκύκλησαν 770

εξεκώμασεν 770

εξελέγχειν 77ο

ενώπια 740
ενωπίδες 732

ενώπιον 720

ενωπίως 754

ένορμίσθη 732

ένιωρτο 753

ενώτιον 740

ενωτίσαι 732

ενώτισις 731

έξ 758
εξάγιστος 755

εξ αγοράς εί 758

εξαγόρευσις 758

εξαιθριασθέντες 768

εξαιμοι 755

εξαίρει 768

εξαιρείται 768

εξαιρέσεως δίκη , 759

εξαιρετέα 759. 763

εξαίρετον 763

εξαιρετόν. 764

εξαίροντες 768

εξαιρούμενος 768

εξαιρούσιν 768

εξαίσια 764

εξαίσιον 764

εξαίτης 753

εξαιτoν 764

εξ ακαλαβρείται 736

εξακραίου 763

εξακεύμενον 758

εξακευμένων 768

εξακριβωθέντας 768

έξαλειπτρον 763

εξαληλιμμένος 768

έξαλίσας 768

έξαλλάξαι 767

έξαλλόμενος 767

έξαλλον 763

έξαλλως 785

3αλμα 763

εξ αμβιτίωνος 755

εξαμβλίσκειν 767

εξαμήσω 767 .

εξαμυττίσαι 767

εξ αναστάς 767

έξανδρούμενος 766

εξανεμούσθαι 767

εξανθίζω, 766

εξανθω 766 .

εξ αέν μου 758

εξαγκωνιώ 767

εξάντεις 755

εξανύω 767
εξαπάτη 758

εξαπενίζοντο 768

εξ απήνης 758
εξαπίνης 785

εξ επόπτου 755

εξαπορηθήναι 766

εξάπτεσθαι 765

εξάραντες 765

εξαρίσασθαι 766 ,

εξαργυρώσαι 766

εξαρήσαντα 768

εξαρθρος 755

έξαρνος 755

εξάρξαντες 766

εξαρρώξειν 765

εξάρσεις 758

εξαρτήσας 766

εξαρτίζει 766 ,

εξαρτύσας 765

εξαρτυσις 758

εξατμίσθη 766

εξατωρεία 758.

εξαύδι 766

εξανδα 766
εξ αυτής 759

έξαψάμενος 766

εξεβιάζοντο 775

εξεβοήθη 769
εξεγγύησις 759

εξεγραψάμην 775

εξεγρόμενος 769

εξεδρον 159

εξε διήτησε 775

εξέλεσεν 775

εξεθεάτρισαν 769

εξέθει 769

εξέθoρεν 770

εξεθύσαντο 77ο

έξει 776

εξείδιον 765 .

έξτίη 776 -

εξείης 785

εξεικονισμένον 777

εξείλετο 776

εξειλήσαι 777

εξειμένοι 776

έξειμι 777

εξείνισεν 777

εξείρπυσεν 777

εξειστήκει 777

εξεκαρυκεύθη 769

εξεκεκλήκει 769

εξεκεκλήκετο 769

εξεκίνησεν 769 !

εξεκκλησίασε 77ο

εξεκλείσθη 785

εξέκνισεν 770

εξεκόκκισεν 17ο

εξελιγμός 755

εξέλιπε φυσητήρ 17

εξελίσσουσι 771 .

εξελληνίζει 771

εξελoφίζετο 771

εξεμηρύσατο 771
εξένευσαν 771

εξέπεσαν 775

εξ επιμέτρου 764
εξ επιπολής 759

εξεπίτηδες 785
εξέπλει 772 .

εξέπλευσεν 772

εξεπολέμωσεν 775

εξεπολέμωτο 772

εξεπράβομεν 772

εξέπραξεν 772

εξεπρέμνιζον 772

εξεράσατε τους λίθους 173

εξερέων 773

εξε ριθεύονται 773
εξέρκετον 764

εξ έρον 750

εξερρύησαν 773

εξερωγεία 773

εξερω 773

εξετάλοξες 173

εξεσία 759

εξεσόβησα 774
εξεστακέναι 777

εξεστεμμένος 774

εξέστησαν 774

εξέστησεν 774

εξέστω 774

εξέσχεν 774

εξεταζόμενοι 775

εξεταζόμενος 775

εξετάζων 775

εξεταννύσθη 175

εξέτασις 759
εξετασμός 757

εξετάσωμεν 774

εξέτει 757

εξέταξεν 775

εξέτρω 775

εξ ευθείας 759
εξευμενίζεσθαι 776

εξ ευνήφι 759

εξεφάνθη 777

εξεφαύλισαν 776

εξ εφημερίας 759
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έξ εφόδου 759

εξεφοίτα 776

εξεφόρουν 776

εξέφυ 776

εξεφύρθη 776

εξεφύσησα 776

εξεφύσησεν 776

εξέχεα 776

εξέχειν 776

- εξέωσαν 776

εξη 777

εξηγήσασθαι 778

εξηγητα 756

εξηγόρασας 778 και

εξηγορία 759

εξηγρόμην 778

εξ ηθέων 764

εξήκει 778

εξηκον 779

έξικόντισεν 778

εξήκοντος 779

εξηλασμα 754 .

εξήλθεν 779

εξηλιασμένων 775

εξηλιθιότης 759

εξήλικας 779

εξάμβλωσεν 779

εξημερο? 779

εξηνισμέναι 779

εξήνιοι 756

εξήνυσα 778

εξηονήθην 78ο

εξήπαφες 779

επηρετο 778

εξηγεύξατο 778

εξηγημένος 759

εξηρήμην 778

εξηρηνται 78ο

εξήρηται 785

εξητισθης 78ο ,

εξηνλημένα 780

εξήχεν 785

εξιάλλειν 780

εξίδισεν 780

εξίησιν 7 8o

έξιθι 78 I

εξικέσθαι 781

εξικμασμένη 780

εξικνούμενον 781

έξις 76ο

εξιστάμενος 781

εξίστασθαι 78Ι

εξίστησιν 781

εξιστορήσαντες 781

εξισωτής 756

εξίτηλον 765

εξίτηλος 763

εξιτήριοι λόγοι 756

εξιτηρίους ευχάς 76ο

εξιχνεύει 781

εξιχωρίζεσθαι 782

έξοδία 76Ι

έξοδοι 761

εξόδων 76Ι

έξoινoς 757

έξοίσουσιν 783

εξιχνεύσιν 783

εξομηρευσάμενος 782

εξομολόγησις 761

εξομολόγου 765

εξομολογούμαι. 782

εξομόσασθαι 782. 783

εξομόσατο 783

εξονομήνης 783

εξ ονύχων 757

εξοργιείν 783

εξορευγμία 761

εξορχησάμενος 783

εξοστρακισμός 757 ,

εξ ου 757

εξουδένωσις 761

εξουθενω σε 783

εξούλης 762

εξ ουρανου δείγματα 757

εξουρίας 761

εξουσίαι 762 -

εξ οφθαλμών 757

έξοχετευόμενα 783

εξόχως 785

εξυβρίζοντα 783

εξυπαρχης 762

εξ υπερδεξίων 762

εξ ύπνου 758

εξ υπογείου 765

εξυπτιάζειν 784

εξυφήνας 784

εξώκειλεν 784

εξυκέλης 758

έξωλεια 763

εξωλέκει 784

εξωλέστερον 765

εξώλης 758

εξωλόθρευσας 784

έξω μίς 762

έξωμισάσαις 784,

εξωμμάτωνται 784

έξωμοσία 762

εξωπτήσθαι 784

εξόργισεν 784

έξωρχησάμην 784

εξασον 785

εξωστισμένος 785

εξώστης 758

εξωστρακίσθη 784

εξωφρυωμένοι 785

εξωχοντο 785

έοιγμεν 786

εοίκασι τοίς εν Πύλη 786

εοικός 786

ερικότα 786

εόλητο 786

εολπα 786

εόν 786

εoργα 786

εοργιώς 786

εορδία 786

εορτή 786

εοχμός 785

επαγαγέσθαι 822

επαγγείλαντες 823

επαγγελία 797

επαγγέλλει 822

επαγγέλλεται 822

επαγομένοις 824

επαγωγα 8ο8.

επαγωγή 797

επαγωγιείται 320

επιδοντες 821

επάειραν 823

έπαθλον 8ο8

επαινείσθε 824

επαινέσας 824

επαίοι 819

επαισχύς 8ο8 :

επαίτης 888

έπαιώνιστο 824

έπακτή 798

έπακτης 787
επακτον 8ο8

έπακτος όμβρος 781

έπακτος όρκος 7 87

έπακτρίς 797

επανετροκέλης 787

επαλαιώθησαν 821

επαλαμάτο 821

επαλείφει 820

επαληλιπτο 820

επαλλάξαντες 821

επαλλάξεις 798

επάλληλον 8ο8

επάλξαντες 8 :21 »

επάλξεις 798

έπαμησάμενος 823

επα αυναι 820

επαμφοτερίσαι 822

επαναβαίνω 819

επαναβάλεσθε 819

επαναλήψομαι 820
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και
93

επανάκρουσαι 822

ήταναχθέντες 820

εταιαφορά 797

επανε θήσεται 823

επανείπον 824

επανέντες 824

ετανάσχετο 823

επανετείνοντο 823

επανέχειν 823

επάνηκε 820

επανήκεν 820

ετανήρατο 824

ετανίστανται 821

επανιτέον 820

έπαντους 787

έπαποδυώμεθα 824

επαπόρησης 798

έπαπορία 798

επάρας 824

επάρατος 781

επαρήγω 820

επαρυστρίδες 798

έπαρχος πραιτωρίων 781
επάσαντο 824

επάσματα 808

έπασσύτερον 808

επάσω 820

επάταξας 822

επαύκλια 819

επαύλειος 797

επαύλια 808

έπαυλίζονται 819

έπαυλις 797

έπαυλόσυνος 788

επαύρασθαι 821

έπαυρίζω 821
επ' αυτόπτη 808

επ' αυτοφώρω 808

έπαυχω 819

έπαφανάνθης 820

επαφή 798
επαφρόδιτος 788

επαφώκιενα 821

επεα 808

επεγνωσμένως 857

επεγράφoν 825

επεγραψάμεθα 825

δπεγράψαντο 826

οπεγράψατο 825
επεδαψιλεύσατο 825

επεδίκασε 825

επεθείαζε 826

επεί 854

επείγω 832

επειδωλή 799

*σειδή 854

επειή 854
έπεικάζω 833

επείκτης 788

επειλέγη 833

επειλημμένη 833

Επειός 788

επείσακτον 808

έπεισιν 833

επειςκυκλείσθω 833
έπειςκυκλησις 799

επεισόδιον 808
επεισοίσας 833

επεισπέπαικες 833

επεισφοραΐs 799

επεισφρήσας 833

έπειτα 854

επεκάλει 826

επέκεινα 854

επεκήρυξαν 826

επελέξαντο 826

επέλευσις 798 .

επελήκεον 827

επελήσθην 821

επελήφθη 827

επελπίζων 821

επεμαίετο 831

επεμαρτύραντο 821

επεμβαίνων 827

επ' εμε την χείρα σου 797

επέμυξεν 827

επενδύτης 788

επενεγκών 827

επενήνεον 827

επενήνοθεν 827

Επεντρυφήσαντος 828

Επεγχάγη 849 .
επεγχανών 825

επεξαγωγή 799

επεπαίχειν 828

επεπάμεθα 828

επέπιθαν 831

επέπλως 831

επεπολείτο 829

επέραστος 788

επερατώθη 829

επερειδόμενος 829

επέδραξεν 8 28

επειρώσατο 829

επέσαξεν 830

επέσβη 829

έπεσβολίαις 798

επεκβολών 83ο

επέσενεν 829

επέσευον 830

έπεσημήνα μεν 829

επέσκηψεν 829

επέσπερχεν 829 ,

έπεστάτει 829. 830

έπεστί μοι 830

επεστράτευσαν 830
επέται 788

έπεται 830

επέτειον 8ο9 .

επέτειος καρπός 788

επέτηξεν 830

έπεσίλησεν 830

επετίμα 83 !
επετοξάζοντο 831

επ' ευλογίαις 807

επευκτη 799

έπεφώνιζον 831
έπεφάνη 831

έπεφνες 832

έπεφόρησεν 831

επέφρασε 832

έπεφράσατο 832

επέφν 832

έπεφύκει 832

επεφύοντο 832

έπεφωράτο 832

έπεχε 832
επεχώρησεν 832

επήβολος 790

έπηγάγετο 833

επήγετο 833

έπηγορία 807 :

επήει μοι 834

επηετανός 788

επηθρηκυία 834

επηλυγάζονται 834
έπηλυς 788

επήλυσιν 799

επ' ήματι 8ο9

έπημηναν 834

όπημοιβοί 789

επήγγειλα 834

επήγγελλw 833

επηνέμιος πλούτος 78.9

επήνεον 834

έπηνηκέναι 834
επηνήκιζεν 834

έπηγκενίς 799
έπηγκυλημένα 834

επήνουν 834

επηοί 797
επηπείλησα 834

επίπυον 834

επήρεια 799

επηρες 809

επηρεφέες 789

επηρμένοι 835

έσηρτημένην 833
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επήρτησεν 835
επηρώτησαν 853

έπητεία 799

έπήτης 789

Έπιάλτην 790

επίασιν 835

επιβάθρα 8οσ

επιβαλεΐ 835
επιβατευσα 835

επίβδαι 800
επιβ ), ής 790

επιβλήτης 790

- επιβόημα 818

επίβoιoν θυμα 815

επιβολή 800

επίβοον 809

επιβούμενοι 835

επιβρίθω 835

επιβρίσουσιν οδόντας 836

επιβρόντητος 791

επιβύσαντες 836

επιβωσάμενος 835

επιγαυρωθείς 836

επίγεια 809

επιγενήματα 8ος
επιγλωττητωμαι 836

επιγνώμονας 791

επίγνωσις 8οο

επιγοννίδα 8οο

επιγράβδην 855

επιγράμματα 809

επιγραφείς 791

επιγραφομένα 836

επιγράφων 836

επίγνια 809

επιδαίσιος, 791

'Επίδαμνος 798

Επίδαυρος 791

επιδαψιλενσάμενος 836

επί δ' έγδουπησεν 836

επιδεές 8ο)

επιδεικτιών 837

επίδειξον 837

επιδειπνείν 837

επι Δελφινία 809

επίδεσμος 791

επί Δηλίο μάχη 801
επιδημία 8οι

επιδημιος 791

επιδιατίθεσθαι 837 .

επί διετές ηβησαι 809

επίδικα 81ο

επίδικος 8οι

επιδικάζεται 837
επιδιώκειν 848

επίδοξος 791

επιδοματίς 8ο1'
επίδοσαν 837

επίδοσιν 801

επίδοσις 801

επιεικής 793

επιεικώς 855

επιειμένοι 845 .

έπιέναι 845

επίζηλον 8ΙΟ

έπίπρα 810. 818

έπιθανής 791

έπιθαυμάζειν 837
επιθειάσας 826 . 845

επιθέντες 837

επιθεραπεύων 837

επίθετον 8Ιο

επιθέτους 8ΟΙ

επιθήματα 811

επιθολου 838

επιθρέξαντος 838

επιθυμηται 791

επιθυμητικόν 8 10

επιθυμία 8οΙ

επιθυμων 838

επιθύνων 838

επικαιρότατον 811

επικαιρότατος 792

επί καλάμη αρουν 802

επικαλέσας 838 .

επικαλουμένων 838

επικάλυμα 8 14

επικαλών 838

επικαμπής τάξις 802

επικαρ 853

επικαρπίας 802

επικάρσιον 818

επικείμενα 8 ΙΙ

επικειμένου 839

επικέκλητα) 838

επικερτομω 838

επί κεφαλαίου 818

επίκηρα 8ΙΟ

επικηρυκεία 802

επικηρυκεύεται 838

επικλαύσωσιν 839

επίκλαυτον 811

επίκληρος 8ο1

επίκλησιν 802
επικλίντης 792

επίκλιντρον 811

επίκλοπον 81ο

επίκλοπος 792

επικλοπώτερος 792

επικλύσασα 839

επικνω 839

επίκoινoν 8ΙΙ

επικόλλωμα 8ΙΣ

επί κόβρης1802
Επικούρειοι 792

'Επίκουρος 792

επικράναι 839

επικράτης 793

επικρεμάσας 839

επικριτής 793
επικυδέστερος 793

επικυκλήσαι 839

επικωμάσαι 839

επίκωμος 792

επικωπητήρ 792

επίκωπος 792

επικώς 855

επιλαμβάνεσθαι 839

επίλαμπος 293

επιλαρχίας 807

επιλέγει 839

επιλεξάμενος 839

επιληστείη 853

επιλήψιμον 814

επιλλίζω 840

επιλογισμός 793

επιλυομένου 840

επιμέλλον 855

επίμαργος 793

επιμαστίδιος 793

επιμαχείν 84ο

επίμαχος 802

επί μέγα 756

επιμέλεια 803

επιμέλεον 818

επιμελής 793

επιμελόμενος 840

επιμετρούσης 840
επιμιξ 856

έπινάστιος 193

επίνειοι 793

επίνειον 812

έπινέ μησις 803

επινεμασμένα 840

έπινενησμένον 840

επινήσαντες 84ο

επίνητρον 812

επίνοια 8o3

επινώς 856

επίξηνον 812

επίζηνος 794

επί ξυρού 794

έπιόντι 845
επιορκών 845

επιούσιος 794

επί Παλλαδίω 812

επιπαρένησαν 841

επίπαστα 813
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επίπεδον 813

επίπεμπτον 813

έπιπλα 813 ,

επίπληξις 803

επίπλους 794

επιπλώσας 841

έπιπνοίας 803

επιποθία 803

επιπολάζει 841

επιπόλαιον 813

επιπόλαιος 794

επιπολαίως 856΄

επιπολας 803 .

επί πολλά 1856

επιπόνως 856

επιπόρπημα 812

επιπραξάμενοι 841

επιπρεπείαις 803

επίπεροικος 801

έπιπροσθεί 841

έπιπροσθεν 857

επί Πρυτανείω 813

επι ρητοϊς γέρασι 813

επιρραπίζων 841

επιτρέξει 841
επιρρεπως 856

επίρρημα 813

επίρρησις 803

επίρρητοι 794

επιρροή 803

επίρρoθος 794

επιρρωννύς 841

επίσαλος 794. 804

επισείσαι 8 42

επίσημα 814

επισημαίνεσθαι 842

επί σημείου 8 13

έπιση μήνασθαι 842

επίσημος 794

έπισίξει 843

έπισίτια 814

επισιτίζω 842

επισιτισις 8ο4

επισιτισμός 794

επίσιτος 794

επισκευάσασθαι 842

επισκήπτει 844

επισκήψας 842

επίσκηψις 804

επίσκοπα 814. 856

επισκοπήσας 842

επισκότησις 804

επισκοτώ 842 . .

επισκίζονται 844

επισκύνιον 814

επισπασάμενος 84

έπισπάσθω 844

επισπαστήρες των θυρών 795
επισπέρχει 843

επίσπη 843

επισπόμενος 843

επίσσωτρα 816

επισταθμευόμενοι 842

επίσταλμα 815
επίστασαι 843

επιστασία 804

επίστασις 804

επιστάτης 795

επιστειλα 844

επιστέλλει 843

επιστεφέας 795 .

επίστη 843

έπίστηθι 843

επιστήματα 814

επιστήμη 804

επιστημονικώτατος 795

επιστημων 795

επίστιον 814

επίστιος 795

επιστολή 804

επιστομιεϊν 844

επιστρέφεια 804

επιστρεφέως 856

επιστροφάδην 856

επιστροφής 8ο4

επιστροφόωσιν 844

επίστω 844

επισυναγωγήν 807

επισυνήεσαν 844

επισύρεται 844

επισύρων 8 4 4 .
επισύστασις 802

επισφαλής 804

επισφαλώς 856

επισφραγίζων 845

επισφυρίοις 8 15

επίσχες 845

επί σχολής 804 -

επισχών 8 44 ' .

επίταγμα 818

επιτακτοι στρατιωται 793

επιτάδοθοι 795
επιτείλας 846

επίτειλαν 846
επιτειχίζει 846

έπιτειχισάντων 846

επιτείχισμα 816

επιτελεούν 814

επιτελέωμα 8 14

επιτελή 8 15

επιτέλλη 845

επιτέλλων 846

επιτεμόμενος 843
επιτετραπται 845

επιτετράφατα, 846

επιτέτριψαι 845
επίτευγμα 815

επιτεύξη 845

επιτεχνάζειν 845

επιτήδειος 795

επιτηδειότης 805
επίτηδες 816

επιτηδευμα 816

επιτήδευσις 805

επί τη καταπαύσει 805

επί τη ωδίνι 805
επιτίθεσθε 845 :

επιτίθης 843 .
επιτίθησιν 847

επιτιμητάς 795

επιτιμία 805 .

επιτίμιον 812. 816

επίτιμον 796

επίτιτθον 816

επι το αυτό 856

επιτολή 8ο5

επιτομή 805

επίτονος 796

επιτραπεζώματα 816

επιτρέπει 847

επιτρέχειν 848

επιτριβείη 848.

επιτριβόμενος 848

επίτριπτος 796

επιτροπή 805

επιτροχάδην 856

επίττουν 847

επιτυφη 848

επιτωθάζων 847

επι των υποκειμένων - 818

επί το στόματι 845 .

επιφάνεια 805

επιφάνια 817

επίφασις 806

επιφέρειν 848΄

επίφθονον 817

επιφοιτα 848
επιφοίτησις 806

επιφοραίς 8ο6

επιφορήματα 817

επίφορος 796

επιφρασθείς 848

επιφρίξ 8ο6

επιφροσύνη 8ο6

επιφυλλίς 8ος
επιχειλές 817

επίχειρα 817

επιχειρείν 849

επιχειρη
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επιχειρημάτων 818

επιχειρήσειν 8 9

επιχειρητέα 8 και 9

επί χειρων αρουσί σε 806

επιχρήσθαι 849
επί χώρας 807

επιχωρήσας 849

επιχώρησις 807
επιψηφιζόμενος 849

έπιωγαί 803
έπιαρκει 841

έπιώψατο 841

έπλαστoλoγει 849

έπλει 850

έπλο 85ο

έπλετο 850

έπλημμέλησαν 849

έπλην 349

έπληντο 850

επλήσθησαν 849

έπλινθεύθησαν 850
επόγδοον 817

επόθησεν 851 •

εποίησεν 85Ι

εποικος 796

επούνιος 796

εποισθήσεται 853

έπoιχόμεθα 853

έποικουμένην ιστόν 851

επομέλλουσιν 851

επoλιάρχει 851

επολιός 796
επόλισεν 85Ι

επομωσάμενος 851

εποποΐ 857

εποποιία 807

εποπτεία 807

εποργώσα 851
έπoρεν 851

επoρθρευση 852
έπος 817

έπος προς έπος ήρειδόμεθα 817
εποστρακίζειν 853

έποτρύνει 851

επ' ουδόν 794

απουσιωδες 817

επουσιώδη 817

εποφθαλμίσας 851

εποχετεύσαι 851

εποχή 807

εποχούμενος 851
επράξατο 852

έπρασσον 852

έπραττόμην 852

έπραττον 852

έπρέσβευεν 853

Τom. ΙΙ .

έπρηξας 852
έπρυτάνευσε 852

επτα,βόειον 817

επταπλασίονα 818

επταρον 852
επτέρνισεν 853

έπτη 853

επύλλια 818

επυράκτεον 853

επύρσευσε 853

επυρώθη 853

έπω 853

επωβελίαν 807

επώκειλαν 853 .

έπω ιαδόν 857
έπαμαιος 797

έπω είς 807

έπω μoτον 796

επιόνια 818

επενυεον 818

επώνυμοι 796
επωτίδες 807

επ' ωυτόν 796

έρα 864

έρα 871

έραζε 876

εραία 865

έρανε απόλoις 837

ερανίζειν 871

έρανεον 868

ερανιστής 861

έρανος 857

εράσθην 871

εραστής 857

ερατεινός 857

εργαζομένο 876
εργάνη 864

εργαστήρας 857
εργάτιδες 864

'Eργίσκη 864

εργολάβους 857

έργον 868
εργώδες 868

έργωδέστερον 868

έρδει 871

έρεβενή νύξ 864

'Ερεβησαίοι 857
ερέβινθος 858

έρεβοδιφώντες 872

έρεβοδιφωσι 872

έρεβόθεν 876

έρεβος 858. 868

ερεγμός : 858

έρεείνω 872

ερεθίζει 872

ερέθισμα 868

έρείδειν 873
ερείκη 864

έρεικτα 869

έρείομαι 873

ερειπίοις 869

ερείπιον 869 :

ερείπιος 864

ερειπίωσις 864

ερείπω 873

έρεισμα 869

έρείτε 873

ερέμβοντο 872

ερε μνή 864

έρεούν κλωσμα 868

ερεπτόμενοι 871

έρέπω 872

έρεσθαι 872

ερέσσειν 872

'Ερέσσιον 868

ερέσσουσι 872

έρεσχελείται 871

έρεσκελία 864

ερέτης 858

έρετμός 858

έρετιώσαι 872
'Ερετρία 864

'Ερετριεύς 858
ερεύω 872

ερέφω 872

'Ερεχθεύς 858

έρεψα 872

ερέψεις 873

ερέψιμον 858

έρημαϊος 858

ερήματα 869

ερήμη δίκη 865
ερήμη νίκη 865

ερημία 865

έρημον 869

έρημος 865
έρημοσκόποι 858

έρηρέδαται 873

έρησεισμένος 873
ερήρειστο 873

ερήριπτο 874

έρηρωτικώς 873

ερήτυθεν 874

έρωτύω 874
έριαυχενας 858

εριβρεμέτας 858

εριβρύχων 87ο

εριβώλαξ 866

ερίγδουπος 858

έριδαίνεται 874

έριδι 867

eigingas 859
L11111
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ερίθακος 859

ερίθεια 865

έριδευόμενος 874

έριθηλές 859

έριθος 859

ερικνώδης 859

έρινεός 859

έριννύς 866

έριον 869

έριούνιος 859

ερίπναι 865

εριπούσα 874

έρις 865

έρισμάραγος 859

έρισμελεϊν 874

ερίσχηλος 859

ερίτιμος 859

'Εριχθόνιος 859
εριώλη 866

έρίω στέψαντες 867

ερκιούδιον 86ο

ερκίτης 86ο

έρκος 87ο

έρκτή 867

έρμα 87ο

έρκάδιον 870

έρμαιον 870

έρμαιος 86ο

έρμαν 86ο

έρμαφρόδιτον 86ο

“Ερμείας 86ο. 863

Ερμής 86ο

égužves 860

“Ερμιονείς 86ο

ερμοκοπίδα 86ο

“Ερμονιεία 861. 87ο

"Ερμων 861
έρνος 870

ερόγευον 874

έρομαι 874

έρομένω 874

έρον 861

"Έρουλοι 861

έρπηστικός 861

ερπύζω 875

έρπυλος 861

έργέθη 873 και

έρρει 873

έρρέτω 872

έργήθησαν 876

ειρήσετε 873

έρρικνωμένον 874

έρριπτασμένον 874

έρρίφθων 874

έρρύθμισεν 875

έβρω 875

ερρώγασιν 876

έρουμενέστερον 871

ερρωμένως 877

έργων 876

ερρωσθαι φράσας 876

ερμιωσο 876

έρσαι 874
έρσαίος 86Ι

έρσεφορία 866

έρση 866

έρσήεντα 870

'Ερσηλία 866 .

έρσις 866

έρυγή 866

ερύγμηλος 861

ερυθαίνει 875

Ερύθεια 866

ερύθημα 871

'Ερυθρά θάλασσα 867

ερυθροδανωμένον 875

ερυκέμεναι 875

έρυμα 871

ερυμβόνα 871

ερυμνόν 871

έρυγγάνειν 875

Ερύπειος 86Ι

έρυσάμενος 875

έρύσαντας 875

ερυσίβη 867

έρυσιπέλας 863

ερύω 875

ερεθέντα 875

'Ερχία 867

ερωδιός 862

ερώεις 862

έρωή 867

έρωήσας 876

έρωμανως 877

έρως 862. 863

ερωτησις 867

ερωτικώς 877

έρωτομανής 862

έρωτομανώς 877

ερωτω 876

εσαεί 888

εσάλευε 881

έσαν 881 και

ες αώ 878

εσάωρας 878

έσεισεν 882

εσεσέρει 882

εσεσηρέσαν 881

εσέφθη 881

εσήλατο 882

εσήμαινε 882

ες ηω 879

εσθε 882

έκθεϊν 883

έσθενε 8 82

έσθημάτων 880

έσθής 879

έσθήσεσιν 879

εσθίειν 882

έσθλά 88ο

εσθόμενος 884

Jos 880

έσθω 882

εσία 879

έσκαζεν 883

έσκαλεν 883

έσκιν 883

εσκευώρησεν 883

έσκιμάλισεν 883

έσκληκότα 883

εσκοπίαζε 883

ες κόρακας 878

εσκορόδισας 884

έσκουπονδία 879

εσμέν 884

έσμός 878

έσμυρνισεν 884

ές νέωτα 888

έσο 88 4

ές 888

έσομένους 8 8 4

έσοπτρον 880

ές ότι μάλιστα 888

έσπάθα 88 4

έσπαθημένος 884

εσπαρασσεν 884

έσπασας 885

έσπείσατο 885

έσπεισεν 885

εσπέρα 879

εσπέρια 881

εσπέριοι 878

έσπερος 878

έσπετε 8 84

εσπόδει 884

έσπω 884

"Έσσα 878

Εσσαίοι 877

ευσατο 881

έσσεβών 877

έσσήν 877

έτσι 883

ες σύμνως 888

έσταθευμέναις 885

έσται 885

εσταλμένοι 885

είς τ ' άν 888

ές τάχος γράφει 881
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έστενες 886

εστήκει 885

εστηκώς 8 85

έστηλιτευμένον 885

εστία 879

εστιάδες 879

“Εστίαεύς 878

έστιν 886

εστιαται 886

εστιατορείον 880

εστιατορία 879

εστιατωρ 878

έστιν 885

εστόβεον 886

εστομώθη 886

έστορέτση 886

έστρέβλου 886

εξτρέχειν 8 83

έστρεψεν 883

έστυγεν 886

έστω 885

έστω μιλάμην , 886

εσφαδάζετο 887

έσφηκόωντο 887

εσφηκώσθαι 887

εσφήκωτο 887

εσφαλε 887

εσχάρα 88ο

εσχάραι 880

εσχάριον 881

έσχαρίου πυρός 881
έσχαρίτης 878

έσχατα κακά 881

εσχάτη αδικία 88ο

εσχάτη γαστηρ 88ο
εσχατιά 879

έσχατος 878

έσχατόωσαν 8 8o

εσχάτως 888

έσχεδίαζον 887

έσχεδίασε 887

έσχεν 887

σχετο 887

εσχηματισμένος 887

εσχολάρχησεν 887

εσωκράτους 887

έσωμάσκει 888

έσωματoπoίει 887

εται 888

έταινίωσε 893

εταίρα 890

εταιρείος 889

εταιρίζειν 892

εταιριζομένη 892 και

εταιρισάμενος 893

εταίρος 889

ταλάνισα 894

έταξαν 896

έτασον 894

έτεα 892

ετέθησαν 893 -

έτειρε 893

έτειχηρούντο 893

ετελέσθησαν 893

έτελλεν 893

'Ετεοβουτάδας 889

Ετεοκρητες 8 89

ετεόν 892

έτεός 889 .

ενεραλκέα 891

έτεραλκέως 895

έτεραλκης νίκη 891

έ- ερόγναθος 889

ετεροδοξία 891

ετεροϊον 891

ετεροίος 89ο

έτεροιω 893
έτεροίως 896

έτερομάσχαλος 889

έτερομόλιος δίκη 891

ετεροούσιον 891

ετερόστοιχον 892

ετερόστομος φάλαγξ 891

ετερόφθαλμος 889

ετεροχρονος 889

ετέρωθεν 896

ετέρωσε 896

έτετρήχει 893

έτεχνίτευσε 893

έτης 889

ετησίαι 890

έτησιν 89ο

ετήσιος 89ο

ετήτυμον 892

έτι 896

ετίθετο 894

έτιθηνήσατο 894

έτιμήσαντο 894

έτιμήσασθε 894

ότιμήσατο 894

έτισάμην 894

έτισαν 894

τλης 894

ετνη ρνεις 891

έτνος 892

έτοιμάσατε 894

έτοιμον 892

ετοίμως 896

ετόπασαν 894

άτορες 894

έτος 890

έτραχηλίασεν 893

L11111 2

ετρίβετο 895

έτρυχεν 895 -

έτρύχωσεν 895 .

ετύθη 895

ετυμολογία 891

έτυμος 89ο

ετυμπανίσθησαν 896

ετύγχανε 895

έτυρώθη 895

ετύχθη 895

ετώθαζον 895

ετώπιον 892

ευ 923

Εύα 905

ευαγές 914

ευαγής 897

ευάγητον 905

Ευαγρίας 897

ευαγωγον 9Ι4 .

ευαγών 897

ευάλωτον 914

ευανακλήτως 926

ευαγγέλιον 914

ευανδρία 905

ευανθης γλώσσα 905

ευαγκαλoν 897

ευαντυγα 914

εναρίθμητοι 897

εναριθμήτοις 905

εναφές 914
ευάφορα 914

Εύβοια 906

ευβοτα 915

ευβοτος γη 906

ευβουλία 906

ευβουλίας 906

ευγε 923

ευγένεια 906

ευγηρότατος 897

ευγνωμοσύνη 906
εύγνωστος 897

ευδαιμονεϊ 918

ευδαιμονία 906

ευδαίμων 897

ευδείελον 915

εύδηλος 897

sudice 906

súdeciños 897

ευδιάλογος 897 .

ευδικία 906
ειδίνησα 915

ούδινος καιρός 897

ευδίοδον 906

εύδιος 906
εύδμητον 915

ευδοκήσας 919.

.
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ευδοκία 906

ευδοκίαν 914

ευδοκουμένην 919

ευδοκώ 923

εύδοντι 919

εύεδρον 907

ευέδρως 926

ευείκτως 924

εύειλος 898 -

ευεκτεϊ 919

ευέκτης 898

ευεκτικώς 923

εύεκτως 923

ευεξία 907
ευέπεια 906

ευεπές 915

ευεπήβολος 898

ευεπίβολος 898

ευεπιβόλως 923 :

ευεργέος 898

ευεργής γή 906

ευεργητικός 898

ευερκεί 898

ευερμία 907

ευε ρνης 898

ευερον 907

εύεστοί 906

εύετηρία 906

εύζωνοι 898

εύωρον 916

εύσωτος 899
ευηγενέων 898

ευηγορία 907

ευηθείας 907
εύη θες 915

ευήθης 898

ευηθίζω 919

ευηκής 898

ευήλατον 915

ευήλιος 898

ευήνιον 915

ελήνορα 898

ευήνυστα 915

ευηρες 915 -

ευήτριος 915

ευθείος 900

ευθετίζω 919

ευθημοσύνη 907

ευθηνεϊν 919

ευθηνίαι 907
ευθηνούμενοι 919

εύθικτον 916

ευθίκτως 924

ευθιξία 907

εύθραυστα 916

εύθρυπτα 916

ευθύ 924
ευθυβόλο 899

ευθυγενής 899
ευθύγλωττυς 899
ευθυδικίας 907

ευθυεπείαις 907

ευθυληπτων 899

ευθυμία 914

εύθυμος 899

ευθύναι 907. 919
ευθυνοι 8 99

ευθύνοντας 919

ευθύνουσι 919

ευθυνσήμων 899

ευθύς 905 . 924

ευθύωρον 916. 9 24

ευίλατεύοντα 920

ευκαιρία 908

ευκαρδίως 924

ευκατάπρηστος ύλη 908

ευκατεργάστου 907
ευκέατον 916

εύκηλήτειρα 914

εύκηλος 899. 900

ευκλείας 908
εύκλεισον 920

ευκληρίας 908

εύκολος 899

ευκοπώτερον 917

εύκρας 899

ευκρίνεια 908

ευκρινές 916

ευκρινής 899

ευκρινως 924

ευκτον 917

ευκτως 924

εύκυκλoν 916

ευλάβεια 908

ευλαβείσθαι 9 20 .

ευλαβής 900

ευλα 908

ευλαχα 908

εύληπτα 917

εύληρα 917

εύλογον 917

ευλόφως 924

Eve Los 900

εύμαρέη 908

ευμάρεια 908

εύμαρης 90ο

εύμαρως 924

ευμελίω 900

ευμενής 900

εύμοίρησε 920

εύμοιρία 909

εύμολπία 909

ευνή 909
ευνηθέντες 920

ευνοίας 909

ευνοϊκώς 924

ευνομία 909

ευνοουμένη 920

ευνούστατα 917 . 924

ευνούχος 9οο

Ευξεινος 901

ευξοον 917

ευοδείν 920

εύοσμος 901

ευοδώσω 920

ευοι σαβοί 926

εύριωνιστον 912

ευόμενος 921

εύοπτον 910

ευοργήτως 925

ευόριστον 917

ευορκία 91ο

ευόρκου 901

ενόφθαλμον 9ΟΥ

εύοφθάλμως 925

ευπάθεια 91ο

ευπακτος 9ΟΙ

ευπαλάμων ύμνων 901

ευπαράγωγος 901

ευπάρδρα 9ΙΙ .

ευπαροιστοι 90I

ευπάρυφα 918

ευπάτειραν 9 10

ευ ατρίδα, 901

εύπερίοπτον 910

εύπερίστατον 910

ευπετως 925

ευπώληκος 9ΙΟ

ευπλοησαι 921

ευπλόκαμος 91ο

ευπλούν 921

ευπόριστον 918

ευποτμία 91ο

ευπότμως 925

ευπραγία 91ο

ευπραξία 91ο

ευ πράττειν . 925

ευπρεμνα 918
ευπρεπώς 925

ευπρόσιτον 917

ευπροσωπήσαι 923

ευράς 925

ευρεσιεπής 901

ευρεσιετίαις 911

ευρεσιλόγος 901

ευρήματα 918 -

εύρηνος 905

ευρίζω 918
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ευριζών 921

εύρινος 9οι

Ευριπίδης 902

Εύριπος 902

εύρος 918
ευρυβατεύεσθαι 921

ευρυκρείων 902

ευρύνω 921

ευρυοδείαις 9ΙΙ

ευρύοπα 902

ευρυπρωκτιαν 911

Ευρύπυλος 902

ευρύς 902

ευρυσθενούς 902

ευρύτερον 918

Ευρυτίων 903

ευρύωπα 902

ευρωεις 902

Ευρώπη 911

ευρώς 902
ευρωτιωντες 921

εύς 903

ευσέβεια 911

ευσέλμου 911

είσημος 903

εισήμι 912

ευσθενείας 9ΙΙ

εύσκαρθιοι νήες 911

ενσκαρQος 903

ευσκευουμεν 922

εύσοια 912

ευσπειρη 905

ευστάθεια 9ΙΙ

ευσταθές 918

ευσταθως 925

ευσταλής 903

ευσταλως 925

ευστιβή 912

εύστολον 912

ευστομείν 922

εύστομον 903

εύστρα 912

ευσυναλλάκτως 925

ευσυνθετείν 922

ευσύνοπτον 903. 918

εύσχημόνως 925

ευτειχεϊ 903

ευτελείς 903

εύτητος 903

είτονος 903

ευτραπελία 912

ευτράπελος 903

ευτρεπισμός 903

ευτρόχαλου 912. 918

ευφημεί 92 2

' ευφορία 912

είφορος 904

ευφραδέως 925

ευφρόνη 913

ευφρος 904

ευφροσύνη 912

ευφυία 912

εύφωρος 904

ευχαι 913

ευχαίτης 904

ευχαριστία 913

ευχειρία 913

ευχέρεια 913

ευχερής 904

εύχεται 922

ευχή 913

Ευχίδης 904

εύομαι 922. 923

εύχος 918

ευχρηστία 913

εύκροείς 923

ευχυλότερος 904

ευχωλή 913

εύψυχος 905

ευωδης 904

ευωδία 914

εύωνος 918

ειώνυμος 9ο4. 914

εύωπος 904

ευωρεί 923

εύωροι 905

ευαχία 914

έφολια 931

εφώριην 933

εφάμιλλος 927

έψαμε μα 931

εφαπτίδας 929

έφωσκεν 933

έψατο 933

έφαύλιζον 933

εφάψασθαι 933

εφεδρεύοντες 933

εφεδρία 930
έφεθέν 933

εφείλιξαν 934

έφειμενον 933

έφεσθω 934

έφεΐτο 934

έφεκτικοί 926

έφεκτικός 926

έφεκτός 926

εφελκυστής 926

έφενάκιζον 934
εφέντες 933

εφεξής 938

έφεπε 937

έφες 933

έφεσις 930

"Έφεσος 929

έφεσπερεία 930
έφεσπόμενος 933

έφεστιασάμενος 933

έφεστρίδες 929. 930
έφεται 926
έφετμη 930

εφετμης 931

εφευρέτας κακών 927
εφηβεία 930

έφηβος 927

εφήγησις 931
έφηκα 934

εφήλαντο 934

εφηλίς 931

έφηλος 927

εφημερία 931

εφημερίς 931

εφημοσύνη 931 -

έφηνευ 934

εφηπτο 934

εφθαλέου 928

έφθη 934

έφθίατο 934

εφθοι πυροί 928

'Εφιάλτης 927

εφιάσι 934

εφίει 935

εφιείς 935

εφίερον 931

εφίετο 935

εφιζόμενος 927

εφίη 935 .

εφίησιν 935

εφικνείσθαι 935

εφικνούμενοι 935

εφίκoιτο 935

εφίκοντο 934

εφικτόν 951

εφίλατο 935

έφιλοτιμείτο 937

εφίππιον 932

εφίππων ονόματα 927

εφιστάμενος 935
εφίστη 935

έφλαδον 936

εφλα με 936

εφλέγετο 936

εφλεγμάνθη 936

εφοδεύεται 937

έφοδευσάτωσαν 937

εφόδια 932 -

έφοδος 931

εφοινίσσετο 936

εφόλκια 932

-
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έωλον 946

εώλπει» 946

έω μεν 946

εα μενος 948

έων 947

έωνημένων 941

έωνήσθαι 947 ,

έωνοχόει 947

έωξεν 947

έρον 946

έρος 945

έωργε 947

έωρίζω 947

έωρκοπίαις 946

εορταζόν 948

εώρων 947

έως 946

εώσαντο 948

έωσεν 948

έως των ουρανών 948

εωσφόρος 945

έωυτός 945

εφονοκτονήθη 936

εφορεις 937

εφορεύειν 936 :

εφορμεϊν 936

φορος 928

εφόρουν 937

εφοίδ 932

εφραγγέλωσαν 936

'Εφραθά 928

'Εφραίμ 928

έφριξα 937

έφρύαξαν 937

έφυ 937

έφυδρος 928

εφυλάξατο 937

εφύμνιον 932

έφυντο 937

εφύπερθεν 938

έφυρον 937

εφφαθά 937

εφόδευσαν 937

εφ' ώ πάρει 929

έχάτιζεν 940

έχε δη 940

έχεεν 940

έχει 941. 942

εχείδιον 940

εχειρώθη 941

έχεϊτο 941

εχεμυθεί 940

εχεμυθία 939

εχέμυθος 938

εχέγγυων 940

εχέγγυος 938

έχενης 939

εχέτης 938

έχέτλη 939

έχετoν 941

εχέτω 941

εχέφρων 938

έχηρα 941

έχηρώθην 941

Έχης 938

έχθές 942

έχθιον 940

έχθιστος 938

εχθοδοπηση 941

έρθοδοπόν 940

έχθoδoπός 938

έχθόμενος 941

έχθος 940

έχθραίνει 941

έχθραντέα 940

εχθρεύσαι 941

εχθρός 938

κυρωδας 942

έχιδνα 940

έχιλιώθη 941

έχινάς 939

έχινόπους 939

έχίνος 938

έχις 938

Έχίων 904

έχμα 940

έχoλώθήσαν 941

εχόμενα 941

έχοντες 941

εχόντων 941

έχραεν 942

έκρειν 942

εχρηματίσθη 942

έκρην 942

έκρησε 942

εχριμπτ' αεί 942

έκριμψαν 942

εχρυσού 942

έχύμισαν 942

έχυρά 940

έχυρός 939

έχυρόφρονες 939

εχύρωμα 940

έχυρως 942

έχύρωσεν 942

εχώσατο 942

ίψανον 944

εψητήριον 944

εψητοί 943

έψητός 943 -

έψηχον 944

εψία 943

έψια 944

έψιάσθων 944

έψιάται 944

εψιατέον 944

έψιάτιμον 944

έψιλωμένοι 944

έψιμον 944

έψισαν 944

εψίω 944

έφυρες 945

εψυχαγώγησεν 945

εψύχθη 944

έψώμισεν 945

έψων 944

έψών 943

έω 948

ένας 945

έωγεν 946

έωη 946

εωθινός 945

έγκει 946

εωλοκρασία 945

Ζάβα 95ο

ζαβάλλειν 952

ζαβείον 951

Ζαβουλών 950

Ζαβρής 947

ζαβρός 947

ζαγρός 948

ζωές 951

ζαην άνεμον 949

ζαθέην 950

ζαθέου 949

ζαθέρει 951

ζαθρές 951

Ζαία 950

ζάκορος 949

ζάκοτος 949

ζακυνθίδες 950

Ζακχαίος 949

Ζάλευκος 949

ζάλη 95ο

Ζάλμοξις 949

ζαλμώδης 949

ζαμάτιον 951

ζαμβύκη 950

ζάγκλον 951

ζαπληθές 951

ζαπλουτεΐν 952

ζατρεύω 951

ζατρεφές 951

ζατω 952
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ζώπυρα 966

ζωπυρεϊ 968

ζώπυρον 966 ,

Ζωροάστρης 964

Ζωρομάσδρης 964
ζωρόν 967

ζωροπόται 964

ζώς 969
Ζωσιμάς 964

Ζώσιμος 964
Ζώστειον 968

ζωστήρ 964

ζώστρα 968

Ζώστρειον 968

ζώτειον 968

ζωτεΐσθαι 970

ζωύφια 968

ζώων 970

ζωώσας 970

Η .

αφελώς 952 .

ζαφλεγείς 950

ζαχρειές 951

ζαχρειω 952

ζάψ 950

Ζεβεδαίος 952. 953

Ζεβεε 95 2

ζεί 955

ζεια 954

ζείδωρος 954

ζειπήτης 958 :

ζειρά 954

Ζέλεια 954

Ζελείτης 952

ζέσας θυμώ 955

ζευγήσιον 954

ζεύγλη 954

ζευγμα 954

ζευγος 955

ζεύξατο 955

Ζευξιδία 954

ζευξιλεως 953

Ζεύξις 953

ζεύσασθαι 955

ζεφυρία 954

ζέφυρος 953

ζέω 955

ζη 958

Ζήβ 955

Ζήβηρες 955

Ζηκχοι 956

ζηλ.ήμονες 956

ζήλος 956. 957

ζηλοτυπείν 958

ζηλοτυπία 957

ζηλοτυπούν 958

ζήλου 958

ζηλουν 958

ζηλώματα 958

ζηλώσαντες 958

ζηλωται 956

ζηλωτότατον 956

ζημία 957

Ζηνόδοτος 956
Ζηρυνα 957

Ζηρύνθιον 957

Ζήρυνθον 957

ητα 958

ζητείν 958

ζητεύω 959

ζήτημα 957

Ζήτης 956

ζητήσεται 958

ζητρείον 957

ζιβύνη 959

Ζιβίτης 959

αγχώ 96ο

ζιζάνιον 959

Ζιήλας 959

ζιγγύβερ 959

ζιννίχιον 959 -

Ζιποίτης 959

ζίρης 959

Ζιφαίοι 959

ζίω 96ο
Ζόαρα 96ο

Ζολιμίηλος 96ο

Ζόντειον 96ο

Ζοροβάβελ 96ο

ζοφερά 96ο

ζοφερόν 96ο

ζοφοδορπίας 96ο

ζοφομηνία 96ο

ζόφος 96ο

ζοφώδης 96ο

ζυγάδην 963

ζύγαινα 962

ζυγαστρον 962

ζυγείν 963

Ζυγία 962

ζύγιος 961

ζυγόδεσμος 961

ζυγομαχεϊν 963

ζυγός 961

ζυγοφορούμενα 963

ζυγωθρησον 963

ζύγωθρον 962

ζυγωσαι 963

ζύθος 961

ζύμη 962

ζυμήτης 961

ζωάγρια 966

ζωαρκές 966

Ζωβία 964

ζωγρει 968

ζωγρείον 966

ζωγρια λαβείν 967

ζώδιον 966

ζώεσκον 968

ζωή 964

ζώη 968

ζωηρός 963

Ζωίλος 963

ζωμα 966

Ζωμαλμή 966

Ζω μηρυσις 965

ζωμός μέλας 964

ζώνη 965. 966 .

ζώννυσθαι 968

ζώντειον 966

ζωοδότειρα 966 •

ζωον 966

ή ή 969

ή 969

? 969 . .

ή 97ο

ηα 969

ή ακότες 969

ήαριζον 969

ηατο 969

ήατο 969

ηβα 971

ήβαιόν 971

ήβαιός 970

η βάσκοντες 972

ήβη 970

ηβηδόν 972

ηβήσαντες 972

ηβήσας 973

ηβητής 970
ηβητηριον 971

ημήτριος 971

ήβητρον 971

ήβολεϊν 972

η βουλόμην 972

ηβυλλιώσαι 972

ήβω και 972

ήβωμι 972

ηβώοιμι 972

ηβώωσα 972

ήγαγον 975

ήγα Φέη 973

ηγαλλέη 973

ήγαλλευ 974

ηγάσαντο 974
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ΟΛ

ήγειρα 974

ηγείσθην 974

ηγεμονεύω 974

ηγεμονίκόν 973 . .

ηγεμών 973
ηγεμων συμμορίας 973

ηγεν 974

ηγερέεσθαι 974

ηγερέθοντο 974

ήγερθεν 974

ηγεσίαις 973

ηγέτης 973

ηγηλάζω 974

ήγημα 973

ηγήτορες 973

ηγητoρία 973

ηγμένους 974

ηγόμην 975

ηγορόωντο 975

ηγούμαι 975

ήτρετο 975 :

ητρίωσαν 975

ηγροικισάμην 975

ή ' αν ημέρα 976

ήδε 976

ήδεε 977

η δει 971

ηδεία 976

ήθεισαν 971

ήδεισθα 977

ήδεσαν 971

ηδέσιν 975. 976

ήδη 977

ή δη 978

ήδη 978

ήδιον 976.

ήδιστα 976
ήδίων 975

ηδολέσχησα 977

ήδομαι 977
ηδόμενος 978

ηδονή 976

ηδονής ακρότης 976

ήδος 976

ήδρασεν 978

ηδρυμένος 978

ήδρύνθη 917

ηδυεπής 975

ήδυμος 975

"Ηδύλειον 976

ηδυνθείη 978

ήδύοσμος 975

ηδυπάθεια 976

ήδευπαθής 975

ή και τις 975

και δίσματα 976

ήδωνά 977

Ηδωνίς 976

Ηδωνοί 975

ηε 980

δει 979

χειμεν 979

ήειρεν 979

ήέλιος 978

ήε μεν 979

δεν 979

ηέρα 978

ηερέθονται 979

ηέρι 978

ηερία 979

ηερινός 979

ήεροειδέα 978

ήεροειδή 979
ήεροεις 978

ηερόεντα 979

έρος 979

ήεροψοΐτις 979

ήεσαν 979

' Ηετίων 978

' Ηετιωνεία 979

ηθάδων 98ο

ήθαλωμένος 981

Ηθάμ 98ο

ηθάς 980

ήθεα 981

ήθελε 9 8o

ηθικά 98 I

ηθική 98ο

ηθλοθέτει 981 .

ηθμός 98ο

ήθολόγος 98ο

ηθοποιία 980

ήθος 981

ήια 982

ήίθεος 981

ηικτο 982

ηιόεις 982

ήίονα 982

ηιος 981

ήίσκο μεν 982

ήίστωσας 982

ήίχθη 982

ήκα 984

ήκαιρείσθε 983

καλλον 983

ήκαλος 983

ήκαχον 983

ήκει 983

ή κεν 984

ηκέσατο 983

ηκέστης 983

ήκη 983

ήκίσατο 984

ήκισμένους 984

ήκιστα 984 -

ήκιστος 983 1

ήκμαζεν 984

ήκον 984

ηκούσης 984

ήκουσιάσθησαν 984

ήκροβόλιζον 984

κρωτηριασμένοι 984.

η κύων εν τη φάτνη 983

ήλαζονεύετο 987

ήλαίνω 989

ήλαλκον 988

ήλακάτη 985

ήλασεν 988

ήλασκάζειν 989

ήλασκάζων 987

ηλάσκοντο 988

ηλάστρεoν 988

ήλατο 988 ,

Ήλεί 985

Ηλείος 985

Ηλέκτρα 985

ηλεκτρον 986

Ηλεκτρυών 985
Ηλεκτρυώνη 985

ηλέκτωρ 985

ηλέματος 984

ήλεγχον 988

ηλεύατο 986

ηλήλατο 988

ηληλίμμην 988

Ηλία 986

ηλικία 986

Ηλίας 985

ηλίασις 986

ηλίβατοι πέτρα 986

ηλίβατον 987

ηλιθιάζω .988

ηλίθιος 985

ηλίκον 987

ήλιος 985
ηλιοτρόπιον 987

Ηλιούπολις 986

Ηλις 986

ηλισγημένος 989

γλιτενής πέτρα 986

ηλιτόμηνον 987

ήλος 985

ηλύγη 986

ηλυγισμένον 989

Ηλύσιον πεδίον 987

ή μα 992

Ημαθία 991

Ημαθίωνος 989

ήμεθόεις
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ή καθόεις 989

ήμα, 993

ημακτέων 993

ή μάλαψεν 993

η μαντήριον 992

ή μαρ 992

ήματα 992

ημβλω 994

ή αβρoτεν 994

ημεδοπων 98 9

ή μεν 993

ημενος 993

ημέρα 991

ημέρα δυνάμεως 991

ημέρα επαγωγής 991

ημέρα πονηρά 992

ημέραι πλήρεις 991

ημερήσιον 992

ημερίς 992

ημεροβαπτιστα 989

ημεδαπαν 98 9 :

ημεροδρόμος 989

ημερoκαλλές 993

ημερόκοιτος 98 9

ημερολεκτείν 995

η αεροσκόποι 989

ημερωρείν 993

ημετέρειος 99ο

ή μην 994

ήμι 994
ημιδαής 991

ημιδαπής 991

ημιδιπλοΐδιον 993

ημίεκτον 992

ημικύκλιον 992

ημιμόχθηροι 991

η κιόλιον 992

ημίοτος 991

ή μιούσιον 992

ή αισυς 991

ημιτύμβιον 992

ημιτύμβιον δίκρρσον 992
ημισάριον 993

και αιφλεγής 991

η μπίσχετο 994

ή μπλακες 994

ή μπόληκας 994

και μύσσετο 995

ημύω 994

ημωνιαν 995 .

ηναίνετο 997

ηνάρισες 997

ηγγέλη 974

ήνδανεν 997

ήν δ' εγώ 99Y

ημδρίσατο 997

Toni . .

ήνδρωμένος 997 ηραϊoν τείχος 1005

ενείχοντο 998 ηράκλεια λίθος 1004

ηνε μόεσσαν 996 Ηράκλειτος 1003

ήν έμπνέω 998 ήραρεν 1005

ήνεμάσθαι 998 η ρασάμην Ιο05

ήνεγκα 998 ήρασσον 1005

ήνεγκεν 998 ήρατο 1005

σήνεγκον 998 ήρδαλωμένος 1οο ;

ήνεσχέθη 998 ήρδιον 1004

ηνέσχεσθε 999 ήρει 1006

νθρώθησαν 97 : ήρεικον 1ου6

εχνία 996 ηρείτο 1005

σηνίας 996 η ρέμα 1007

ήνιγμένα 998 ηρεμία 1004

νιμασθαι 998 ήρεν 1005

ίνιξάμην 998 ηρετισάμην 10ού

ηνιοχεία 996 ηρήκασιν 1000

ηνίοχος 995 ήρηκέναι 1006

ενίπαπεν 998 ήρηκώς 1006

ήνις 995. 996 ηρήρειστο 1006

ήoν 999 ηρία 1004
Ήνοπίδης 995 ήριγένειαν 1004 .

ήνερέη 996 η ρίθμησεν 41006
ήνοψ 995 ηρικνωμένον 1006

ήντετο 999 καιρινόν 1004

ηνύσατε 999 ήριπεν 1007

ήνυστρον 996 ήριπόλη 1004

γώχλησα 999 καιριπωθη 1007

ήoίην 1οοο ήρισεν 1006
Mousy 1000 ηρματισμένον 1007

ρόνα Ιοοο ηρμοσάμην Ιο07

ηούς 1000 “ Ηρόδικος 1003

ήπαρ 1001 “ Ηρόδοτος 1003

ηπατικός 1001 καιρόμην 1007

ηπατοσκοπία 100 % ήρος 1004

ήπαφεν 1002 “ Ηρόστρατος 103

ήπεδανός 1000 ήρησεν 1006

ήπειρος 1001 ήρτύνετο 1007

ηπειρωται 1000 “ Ηρώδειον 1005

ήπερ 1002 “ Ηρώδης 1003

ηπεροπεύειν 1002 “ Ηρωδιανή 1004

ήπεροπευτής 1000 “ Ηρωδιανοί 1003

ή πηνημένων 1002 “ Ηρωδιανός Ιοο3

πήτρια 1001 “Ηρωδιάς 1004

ηπήτριον 1002 ήρωες 1003
ηπησθαι 1002 ηρώων 1005

ηπίαλος 1000 ήρως 1003

ήπιος 10ο1 ής 1008

ηπίως 1002 Ησαΐας 1007

ήπύει 1002 “ Ησαίνον 1008

ήπύτης 10ΟΙ ήσαν 1008

" Ήπυτον 1002 ήσαν Ιοο9

Ήρ 1003 ήσας 1008

" Ηρα 1004 ήσατο 1008

ήρα 1005 Ησαύ 1007

“ Ηραία 1004 TELY 1009

Mmmmmm
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ήττα Ιοο9. 1ο11

ήσθαι 1009

ήσθην το09

ηθήσθαι Ιοο9

ησίν 1009

Ησίοδος 1008.

Ησιόνη 1008

ησις 1008

ήσκει 1009

ήσμον 1οΙο

ησιένισας IoIO

ήσσα Ιοο8

ησσήθην 1009

ήσσον 1008. ΙΟΙΙ

ήσσων Ιοο8

ήστεΐσκει ΙοΙο

ήστην τοιο

ήστο 1οΙο

ηστον 1008

ήσυνθέτησας 1ο1ο

ησυχία 1008

ήτα 1912

ηταίρηκεν Ιο13.

ήταιρικώς Ιο13

ήτημένην Io13

ήτησεν 1013

ήτίμησεν 1ο13.

ήτορ ΙΟΙΙ

ήτουν 1013

ήτρέμιζεν 1Ο13

η τρια 1οΙ2

ήτριον 1οΙ2 -

η τρον 1ο12

ηττκ 1οΙ2

ηττηθείς 1ο13

ηττον 1ο14 ,

ηττώμενος 1οΙ3

ήτω 1ο14

ηυγένειος 1014 .

ηύδα 1014

ηυδάξαντο 1οΙ4

ηύδησα 1014

ηυδόκησα 1014

ηύλησα 1014

ηυλήσαντο 1ο14

ηυλόγησα 1ο15

η μοίρησα 1015

η πόρησα 1015
ούς τοΙ4

ηυσεν 1ο15

ηυτομόλησεν 1ο15

ηυτρέπισεν Ιο15

ηύχει 1ο15

ηύχενιζε 1015΄

«Ηφαίστισε 1o16

«Ηφαιστία 1016

Ηφαιστίων 1015 ,

ηφαιστος 1015

* ήφειδείκεισαν 1οΙ6

, ήφειδηκότες 1ο16

ηφιακώς 1016

ήφίει 1016

ηφλοισμός 1ο16

ηφρόνησε» 1o16.

η φυσα 1016

ήφισεν 1οΙ6 .

ήφώρισεν 1οΙ6. .

ηχάνω Io17

Ηχεία 1017

ήχεν 1017

ήχέτης 1017

ηχή 1017

ήχεις Io17

ηχήσας 1018

ηχητικόν 1017

ήχθαιρεν 1ο17

ήχθηκότες 1018.

ήχθoντo IoI ?

ήχι 1οΙ8 '

ήχλυσε 1ΟΙ 8 .

ηχώ 1017

ήψατο 1οΙ8.

ήψε» 1018

ηώ 1ο19

Hώη 1ο19

ηώης 101 9.

ηώκοιτος 1o18.

Hών 1019

ήωνίκει 1020

Ηωρεία 1ο19

Ηωρεία 1ο18.

ωρημένω 1020

ηώρησεν 1020 .

ωρήσθαι 1020

φωρουν 1010

Πώς 1ο19. 1020,

θαλαττοτορήσαι 1024
θαλέθοντες 1024

θάλεια 10

θαλερός 1021

9αλλοί ,1021

θαλλός 1023

9άλλω 1024

θαλπόμενοι 1024

θαλπότερον 1023

θαλπια ή 1022

θαλακρόν 1522

θαλυσίαι 1022

θαλύσιον 1023

θαλφθη 1024

θάλψαι 1024

9αμα 1025

θαμαλωπες 1029

θάμβος 1023

θακίζει 1024

θαμινα 1023

θάμνος 1022

θάνατος 1021

θάνατος Χριστού 1021

θανάτων 1025

θαρραλέος 1021

θαρραλέως 1025

θάρρος 1023

Θαρσείς 1021

θάρσος 1023

θάτερον 1023

θάτερον θατέρου 1025

θαττον 1025

θαύμα 1024

θαυμάζετε 1015

θαυμάζω -1025

θέαινα 1030

θεαρχίαν 1029

θεατρίζειν 1037

θεηλαθέν το40

θεήλατος 1029

θεί 1040

θεία 1037

θεία λατρεία 1029

θειάζω 1039

θεϊεν 1039

9ειλόπεδον 1037

9είνω 1040

θειοειδές 1037

θείομεν 1ο40

θείον 1037

θείον δύσονται αγωνα 1040

θέλγες 1038. 1039

θέλγητρα 1032

θελγομένων 1038

θέλειν 1037

θέλημα 1ο34. 1037

I

θαάσσων 1024

θαιμάν 1022

θαιροί 1022

θακεύουσι 1024

θάκος 1019

θαλάμβας 1622

θαλάμη 1022

θαλαμηπόλος 1020

θαλαμίδιοι κωπαι 1029

θαλάμιος 1020

θάλαμος 120

θαλαττοκοπείς 1024
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θέλημα γνωμικόν 1033. 1034

θέλημα θεικόν 1033

θέλημμα θεον 1033

θέλημα σαρκικόν 1033

θέλημα σαρκ. έμπαθές 1033

θέληρεα της νοεράς ψυχής 1034

θέλημα φυσικόν 1033. 1033

θέλημα φυσ. φύσεως λογικής 1033

θέλησις 1029

θλητήριον 1032

θελητής 1025

θελητικόν 1034

θελητών 1034

θελητος 1027

θέλυανα 1035 .

θέμεθλον 1035

θέμεθλος 125

θεμείλια 1035

θέμις 1029

εμιστεύειν 1038

θεμιτόν 1035

θεμιτως 1040

θέμωσεν 1038

θέναρ 1035 )

θεογενεσία 1039

θεοδμήτων 1027
θεοειδέστατος 1021

θεοειδος 1ο40

θεοείκελος 1025

θεόθεν »1040

θεοκάπηλοι 1027

θεοελυτησα, 1038

θεολόγος 1027

θεοπλαστία 1030

θεοπραγεί 1038

θεοπρεπές 1035

θεοπροπιον 1035

θεοπτία 1030

θεοπτίας 1029

θεολοημοσύνη 1029

9 .όρρυτον 1035

θεώς 1025. 1026

θεόσεπτος 1027

θεοσέπτου 1030

θεοσέπτωρ 1025

θεοσημεία 1029

θεοστυγείς 1028

θεοστυγής 1027 :

θεότευκτον 1035

θεότης το30

θεοφίλεια 1029

θεόφιν όμοιος 1027

θεραπαινα 1030

θεράπη 1036

θέραψ 1027

θέρεια 1031

ερείβοτος 1027 θηρατής 1ο41
θερτιτάτη 1031 θήρατρα 1042

θερήφανον 1036 θηρεία 1042

• θεριστρον 1036 θήρευμα 1042

θέρμη 1030 θηρευτής 1041

θερμόν 1036 θηρήτορος 1041

θερμός 1028 θηρίκλειoν 1043

θερρεουργός 1027 θηρολέξης 1041

9έρος 1036 θηρωμενοι 1044 ,

θέρω 1038 θηρωντες 1044

θέσθαι 1039 θής 1041 ..

θέσθω 1038 θησαυρός 1041

θέσις παράδοξος 1031 ' θησαυρούς ανέμων 104Σ

θέσκελα 1036 9ησθαι 1044

θεσπέρα 1029 , θήσομεν 1044 :

θεσμοθέτης 1028 : θησσα 1042

θεσμός 1028 ήτα Ιο43

θεσμοφόρος 1028 θητεία 1042

θεσπέσια 1036 θητεύειν 1044

θεσπέσιος 1028 θητικόν πλήθος 1043

θέσπη 1032 θητώγιον 1ο43

θεσπιδαές πυρ 1036 θήψ 1041

θεσπίζει 1038 θίασος 1ο44. 1045

θέσπισμα 1036 θιασώτης 1044

θεσπιωδει 1038 9ίβη 1045

θέσφατον 1036 θιγγάνειν 1045

θέσφατος 1028 θίγειν 1045

θετον 1ο36 9ίν 1045

θετός 1028 9ίς 1045

θευτούμενος 1039 Θίσβη 1045

θέω 1039 θλή Ιο46

θεωθέν 1039 9λαδίας 1046

θεωρία 1031. 1032 θλίβεται 1ο46

θεωροί 1028 θλίψεις 1ο46

θέωσις 1032 Θμούις 1046

δηγάνη 1041 θνησείδιον Ιο46

θήγω 1043 θνησιμαίον 1ο47

θηείσθαι 1043 θνησις 1046

9ηευντο 1043 θνήσκω 1047

θηήσαντο 1043 θνητόν 1047

9ηκαι 1042 θνητός 1046

θηκτόν 1042 1 θοάζετε 1050

θηλάζειν 1044 Θόας 1049

θηλα μόνος 1042 θοάς 1049

θήλεια 1042 9οΐα 1050

θηλή 1042 θοιμάτιον 1030

θηλυ 1ο42 9οίνη 1049

θηλυδρίας 1ο40 Θόκη 1049

θηλυμανής 1ο4ο Θοκόα 1049

θηλυμητρις 1040 9οκρός 1048

θήλυνοι 1041 θολερός 1047
θηλυς 1042 9όλος 1047

θημων 1041 Jonüdes 1050

θήρ 1041 9οός 1047

θήρα 1042 θορεϊν 1050

θηρατεύεσθαι 1044 θορή 1049

Mmmmmm 2
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θόρηξ 1047
Θορίκιος 1047

θοριχθήναι 1050

θορός 1047

θόρος 1047

θορυβούντων 1050

Θούλις 1048

θούριδος 1049

9ούριον 1050

9ουρις 1049

θούρος 1048

θόωκοι 1049.

Θραϊg 1052

θρακίας 1051

θρανεύεται 1055

θρανίδιον 1054

θράνιον 1054

θρανίτης 1051

θρανον 1054

Θραξ 1051

θρασέως 1057

θρασκίας 1051

θρασυκάρδιυς 1051

θρασύς 1051

θρασύχεις 1051
Θραττα 1053

θράττειν 1055

θραύσις 1053

θρέξας 1055

θρέπτα 1055

θρεττανελώ 1057

θρέττε 1057

θρέψας 1055

Θρηίκες 1052

Θρήκηθεν 1057

θρήνος 1052
θρήνος 1052

Θρήξονος 1052

θρησκεία 1053

θρησκεύει 1055

θρησκος 1052

Θρησσα 1053

θρία 1055

θριάζειν 1056

θρία, 1053

θριαμβεύοντι 1057

θριαμβεύσας 1056

θρίαμβος 1052

θριδακίνη 1ο53

Θρινακία 1054

θρίναξ 1052

θριγκίον 1055

θριοβόλοι 1052

θρίπες 1052

θριπηδέστατον 1055

θροείσθαι 1036

θρoηθέντας 1056

92μβος 1052

θρόνοι 1052

θρονιύεται 1054

θρούς 1052

θρυαλλίς 1053

θρυγοναν 1053

θρυλλεϊν 1055

θρυλλίζω 1056

θρύλλος 1052

θρυματίς 1054

θρύος 1054

θρύπτεται 1056
θρυπτικώς 1052

θρώσκω 1056

9ρωσμός 1053

νάδες 1057

θυάς 1ο6Ι

Θυάτειρα Ιο61

θυγάτηρ 1061

θυγατριδη 1ο61

θυγατριδούς 1057
θυέεσσι 1958

θυείαν 1061

θύελλα 1ο61

Θνέστης Ιο6ο

θυηλα 1062

θυηλή Ιο6Ι

θυηπόλος 1057

θυηπoλoυσι 1ο64

θυΐδιον 1ο63

θύινα 1ο63

θύλακος 1057

9υλήματα 1ο63

θυμαλγέα 1063

θυμαρέα Ιο62

θυμάτιον 1ο63

Θύμβρα 1062

θύμβρου 1063

θυμβροφάγος 1058
θυμέλη 1ο62

θυμελικοί 1ο58

θύματα 1ο6Ι

Fuuindice 1062
θυμή ρες το63

θυμήρης 1058

θυμικόν 1ο63

θυμιώμενος 1ο64

θυμμένον 1064

θυμοβαρής Ιο62

θυμολέων 1058

θυμός 1058. 1059

θύμος 1οβο ,

θυμού φύσις 1059

θυμοφθόρα 1063

θυννεία 1061

θυοδόκα τσ64

θυόεις 1ο6ο :

θυόμενος το64

θνοσκόος 1οβο

θυοσκόπος 1ο6ο

θύραζε το65

θύραθεν 1ο65

θυραίος 10ο

θύραι ουρανού 1062

θυρεός 106ο.

θυροβόλιον 1ο63

θύρηφιν 1065

θυροκρουστεϊν 1ο64

Θύρσος 1ο6ο

θυσαι 1064

θυσανόεσσα 1ο62

θύσανοι Ιόβο

θυσανωτός τοσο
θύσθλα 1064

θυστήριον 1ο64
Θυστιον 1ο64

θύω 1064

θυώδης 1ο6ο

9υωρίτης 1ο6ο

θυωρός 1ο6ο

θω το67. 1068

9ωή 1ο67

θωθείς 1ο68

Φωκεί 1ο68

Θώκνειον 1ο67

Φώκος 1065

Θωμάς 1065

θωμίζω 1068

θώμιγξ 1066. 1ο61

θωμοί 1ο66

Θών 1ο66

Jūves 1067

θωπεία 1067

θωπεύει 107ο

θωρακείον 1067

θωρακίοις 1067

θώραξ 1966. Ιο67
θωρήσσεσθαι 1068

θώς 1066

θωτάζει 10γο

θωύκτης το66
θωύσσει το7ο

θωύσσοντες 1ο7ο

94 1ο66 ,

Τα 1079. 1081

τα 1081. 1140

Ιαβείμ 1077
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déterge 1081

Ιάειρος 1077

Ίαζάρτης 1071

παίνειν το82

καιρα 1079

Ιακώβ 1077

ιακχάζουσιν 1081

"Ίακχος 1077

ιαλεμος 1077

έκλεμώδη 1081

Ίαι ηψίς 1079

εάλλω 1082

ιαμβείον 108 I

λαμβίζειν 1082

ίίαμβος 1078

εαμβοφάγος 1078

iuußurioy 1080

Ιαμνία 1ο8ο

εάνθη 1082

ixvoxgads,uvos 1078. 1080
εανόκρουαν 1081

Ιαπετός 1079

τάπτω 1082

Ιαπυγία 1080

Ιάπυξ 1078

έασι 1082

MUIS 1080

Τασος 1079

'Ιασούβ 1079

λασπις 1079

ιαστί 1083

Ιατρεία 1080

Ιατρική 1080

εαττατα 1083

Ιατταταιάς 1083

Ιαν 1083

αύει 1082

λαχεν 1ο82

incń 1080

εκχήματα 1ο81

λάψαι 1081

λάω 1080

"Ιβης 1083

"Ίβηρες 1083

βις 1083

έβρύκαλος 1083

ιβυκανητων 1083

βυκηνον Ιο84

έγγρος 1084

Ιγγηρ 1084

Ιγγωρ 1084

ίγδη 1084

άγδις 1084

ίγδισμα 1085

εγμένος 1085

γχύς 1084

Ιδαίον 1ο88

έδαίους 1085

έδαλιμον 1088.

εδάλιμος 1085

δας 1085

ιδέ 1092

δε 1o92

ιδέα Ι087

ιδέα, 1087

ιδέρως 109.2

" θη 1ο87. 1038

Zδης 1091 ,

ιδίειν 1ο91

ιδίης 1ο91

οδικόν 1089

ίδιον 1088. 1089

ιδιοπραγεί 1091 :

ιδιότης 108 , . 1089

idiw 1091

ιδίωμα 1089

ιδιώματα 109ο

ιδιώτα 1086

ιδιώτην 1079

ιδιωτικαι δίκαι 1087

ίδμεν 1091

ιδμονα 1ο86

ιδνωθείς 1ο95

idos 1085

έδοσαν 1092

Ιδουμαία 1087

Ιδουμαίος 1ο8.6.

napus 1086

έδρίω 1ο91

ίδρυμένος 1091

ιδρύσαντο 109

εδρυσις 1088

ιδρυται 1091

ιδρύω 1091

εδρώς 1ο86

Ιεβους 1o93

ει 1094

εμενεί 1092

δέμενοι 1094

δέμης 1094

έναι 1094

ίενται 1094

δέντες 1094 . 1095

ιερα τριήρης 1093

ιεράν 1c93

δεράσθαι 1095

ιεράτω Ιο95

ιερείον Ιο94

ιερείτης 1094

ιερεύς 1092

δε ρήας 1092

και κρήν 1093

Ιεριχούντια τείχη 1094

Ιεροβάαλ. 1092

τερολογία 1093

τερολόγος 1ο93

ξερομηνία 1093

Ιερομνήμονες 1092

δερομύστης 1092

ιερόν 1093

ιερον η συμβουλή το94.

εμον οστούν 1ο94

“Ιερόντιον 1094

ιερόσυλος 1092

τερουργεί 1095
Ιερουσαλήμ 1093

δεροφάντης 1092

τεροφώνων το93

δερο 1094

δερωσθαι 1ο95

τέσθην 1095

ίεται το95

τετο 1ο95

Ιεχονίας 1093

τζανω 1095

ίζει 1095

τζηματίας τό95

ζήσας 1ο95

1η 1096

ίη 1ο96

έήίος 1096

Ιηϊου 1ο96

ληλα 1096
έηλεμησαι 1096

τημα 1096

ίημι 1097

δησιν 1097

Ιησούς 1ο96

inthg 1096

ιθαγενής 1997

1θαιμένεος 1097

19άκη 1098

Ιθακήσιος 1097

*19ακος 1097

19άμαρ 1097. 1098
19εία 1098

3έως 1099

79, 1099

73ματα το98

79μενον 1099

79μη 1098

19μηρόν 1ο99

79ρις 1097

εθύνειν 1099

έθυντηρες 1098

έθυντήριον 1ο99

7Tucsy 1099

29υτενές 1099
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29ύτης Ιο98

19ύφαλλοι 1098

Ιθώμη 1098

19ωμίτης 1098

έκανότης ΠΟΣ

Σκάνω 1102

έκανως 1102

καρ 1102

Ικαριεύς 1100

Ικάριος 1999

"Ίκαρος 1099

τκελος 1100

έκέσθην 1102 - και

Σκεσία 1οΙ

έκέσιος 100

έκέτα 100

Σκέτεια ΠοΙ

εκετηρία ΠΟΥ

Σκέτης Ποο

έκετό 102

έκναλέος 100

εκμάς 11ο1

εκμενον 10ο

έκνούμαι 1102

Ικονιαίος 100

Ικόνιον 11Ο1

ικρίoν 11ΟΙ

έκταρ 1102

κτερος !10o. 11Ο1

έκτο 1102

κτινα 100

λαδόν 11ο6

λαος 102 . 1105

λαρός 1102

ελάρχας 1103

λαρώτερον ΙΙΟ5

ελάσθητι 1105

ελάσκω 1105

ελασμός 1103

ελαστήριον 1105

incos 1103

Ιλεύς 103

ελείωτήριον 11ο5 .

ίλη 1104

ελήκoις 11ο6

Ιλιάς 1104

Ιλεβηνοί Πο3

Ιλίη 1104

"Ιλιον 11ο5

"Ίλιος 1104

Ιλισσός Ι103

ελλάδες 1104

έλλετανοί 1103

έλλει Πο6

ελλίζειν 11ο6

ελλιγγια 106

ελλόμενος 11ο6

"Ιλλος 1103

έλλούμενος 11ο6

Ιλλυριοί 103

Ιλύς 1105

ίλυσπώμενος που

έματος 107

τμαν 1109

ιμάντωσις 1107

εμάς 1107

ίιασεν 108

εμάσθλην 1108

εμάσσω 108

τματισμένος 11ος

εαατισμός 1107
Ίμβρος 1107

εμείρω 109

Ιμέρα 108

“Ιμεραία 108

μερόεις 1107

εμερόεντα 1107

μερος 1107

εμερτον 1108

τμητον Πο8

εμονιά 11o8

ιμόνιον Πο8

μωσα 1ο9 .

ένα 110

ένα ΙΠΠ

Ινάρωνος 1ο9

Ανάσσω 10

ανατί ΠΙΟ

Ινάχειον άστυ 110 , ,

Ίναχος 11ος

ευγρουσία ΠΙΟ

" Indexos 1109

ένδάλλεται 11ο

άνδαλμα 11ο

ένδικτίων Πο

Ινδοί Πο9

Tves 1110

ενίον 1ΠΟ .

ives 1109

" Ives 1110

έννοί 1109

Ινώ 111ο

Ινωπός 109

Ινωψ 109

εξαλου 111

εξε 12

εξευτής III

εξευτικός 1111

έξιoεν 12

Ιξιονίδης 1111

εξίων 1111

εξον 12

izás 1111

Iξυρός 1111

Οξύς ΠΠ

Ίοβας 12

Ιοβακχος 1112

1οβάτης 1112

Ιοβιανός Π12

εοβόλος 12

Ιουλας 1112

εοδόκη 113

εοδοκος 113

« όεντα 1112

1ο θόρ 113

Ιοκάστη 13

Ιόλαος 113

Ιάλη 1113

Toy 1115

mov Ios 1113

Ιόνιον πέλαγος ΙΙΙ ,

Ιόπη 1143

"Ιορδάνεια ρείθρα 1115

"Ιορδάνης 13

"Ιορτιος 13

ιός 1078. II13

τοστέφανοι 1114
Lótus 1114

του 1115

του του 115

Ιούδας 1113
Ιουδή3 14

Ιουλόπεζοι 114

ουλος 113

ιούσαν 1115

ιοχέαιρα 1114
1785 1115

άπνια 118

ίπνος 116

ίπνός 16

Σποκάμισον 1118

ίπος II6

ιπούμενος 118

εππαγωγούς 16

ίππάζεται 118
ιππάκη 1117

έππαλεκτρόνος 1115

έππαρχία 117

ππαφέσεων 116

ίππεία 17

ίππειον κράτος ΙΙΙ8

ίππειος ογός 1115

ιππείων οπλέων 117

ίππερως 1116

ίππευμα 17

εππήλαταν 118

ίππημoλγός 1115

Ιππίας 1115
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Ιππιόθων 115

εππιoχάρμην 115

ππόβοτος τόπος 116

ππόδαμοι 1116

ίππος 1116

ίπποσύνη 17

Σππότης III6

ίππουριν 17

ιπποφορβός 116

ίπτω 1119

έπω 1119 1 ,

τρα 120. ΙΙ21

τρείον 1121

Ιρή 11ο

εργας 19

ίρηξ 11)

τριγγας 1121

Ιρις 1120

ερός 1119

leos 1119

Ίρος 12Ι'

άρτιος 120

is 125

Ισαάκ 1121

τσακία 121

Ισα : ός ΙΙ2Ι

σαν 1127

εσάγγελος 121

σας δ' υσμίνη κεφ. έχον 1125

ίσασι Ι127

ίσατο 127

ισηγορεί 128

Ιστήμι 1128

ισθι 127. 1128

ίσθμια 1126 ,

ισθμική πίτυς 125

ισθμός 1122

Ισκαριώτης 122

ίσκειν 129

Toxos 1122

ίσκω 1128

ισμα 126

Ισμαήλ 1122

Ίσμαρος 125

ισοκλεές 1126

ισόκωλον 1126

ισοπαλη 1126

Στόπεδον 1126.

ισόρροπον 1126:

ίσος 1122

ισοσθενές 1126

οσοστάσιον 1126

ισοτελείς 122

ισουργός 1123

ισοφαρίζειν 1129

σοχειλείς 1123 , .

Ισραήλ 1124
Ίσσα 1125

ισσα 1130

Ισσικός κόλπος: 1122

Ισσός 125

στε 129

στέον 149

στη 1129

ιστία 1125

εστίον 127

στοδοκη 126

ιστοπέδη 125

ιστορημένα 1129

ιστορήσαι 124
ιστορι Π24

ιστορία 1125

ιστοριαγράφον 123

ιστορικός 124

στός 123

"Ίστρος 1123.

ιστωρ 1123

ίσχανα 1129

εσχάνει 1129

ισχανόω 1129

σχει 1130

σχεο 1129

ισχίον 127

ισχνομυθίας 1126

ισχνομυθούντες 1130

ισχνών 127

ισχνός 1124

ισχνόφωνος 1124

ισχυρίζεται 130

ισχυρογνώμων 1124.

ισχυρόν 127

ισχυρός 124

ίσως 130

Ιταβύριον 1131 ,

εταμός 1130

Ιτέα 1131

Ιτέα 113

ιτέον 131

την 1132

ίτης 130

ετητέον 113

ετρία 1131

τρόγαλα 113T

τρον 131

τυλος II31

itus 1131

τω Ι132

Ιτώνη 1131

Ιτωνία 1131

Ιτωνίς 1131

ευγμός 1132.

είζει 1133 -

υγγες 1132

τυγξ 132

Ίυς 132

φθιμος 1133 -

Τρι 1134

Zφια μήλα 1134

Ιφιγένεια 1134

Οφίτη 1134

Ιφικλής 133

"Ιφικλος 1133

Ιφικράτης 133

εφικράτιδες 1134

Ιφίνοος 1133

άφιον 1134

"Ιφις 1133

Ιφίστιος 1133

Ίφιτος 133

εφύει 11 34

εφύς 1134

ιχθυάα 136

έχθυοβολείς 1135

έχθυόκεντρον 1136. :

έχθυουλκός 135

έχθυς 1155

χλα 1135

1χναίη 135

έχναται 1136

έχνεύει 1156

έχνεύμονος 135

έχνηλατήσαι Ι136

ίχνος 1136

έχω 1135

εχώρ 135

ψ 136

2ψας 1136

ψω 1136

έω ΙΙ4ο .

Ιωάβ 137

Ιωαθάμ 1138

Ιωάννα 1138

Ιωάννης 1137. 1138

Ιωάς 137

Ιωάχας 1137
Ιώβ 137

Ιωβάδας 1137

εωγή 1138

Tudué 1137

Ιώεσδρος 1137.

έωή 137

Ιωήλ 1131

Ιωθαμ 1131

εώθη 14ο

Ιωθήρ 113τ.

τωκα 1139

έωκάς 1139

Σωκή 139 . .

.
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Ιωλκα 1139

Ιωλκιος 1137

"Ίων 138

"Ιωνάθας 1137

Ίωνες 1137 :

"Ιωνία 1139

ιωνια 1139

Ιώνυμφα 1139

Ζωξις 1139

Ιωρός 138

'Ιωσεδέκ 1137

Ιώσηπος 1131

Ιωσής 137 .

Ιωσίας 1138

ιωτα 1140

Ιωταπατα 1140

Ιωφονίας 1138

τωχμός 1138

K .

κάβαισος 1141

κάβαξ 1141

καββαλεϊν 1163

Κάβειροι 1145

Καβήνη 1151

Κάβησος 1154 ,

καδδίσκος 1141

κώδης 1150

κάδος 1145

καθαγιάζεται 1167

καθαγιάσω 1167

καθαγίσαι 36

καθαίρεσις 1150

καθαιρήσετε 1164

καθαιρήσονται 1165

κκθαλλόμενος 1167

καθάπαξ 1179

καθαπτόμενος 164

καθαπτός 1141

καθαροί 1141

καθαρός 14

καθαρώς 1179

καθ' αυτό 158

καθεδουμαι 1164. 1170

καθεϊναι 1164

καθεϊντο 165

καθεΐρκτο 1164

καθελεϊν 1168

καθελών 1165

καθέξει 1164

καθεσταμένος 1165 .

καθεστώτα 1165

καθεστώτων 1165

καθηγείσθαι 168

καθηγητής 1141

καθηκαν 166

καθηκον 158

καθηκούσαις 1166

καθηλωκυία 1171

κάθημαι 1177

καθ' ημών 177

κάθησο 168

καθηστο 1164. 1177

κάθιδρος 1141

καθίδρυσαν ΙΙ66 .

καθιδρύσασθαι ΙΙ66

καθίδρυσεν 1164

καθίει 167

καθιείς 167

καθιερoϊ 1164

κα,9ίεσαν 166

καθίζεσθε 1166

καθικόμενοι 1167

καθιππάζεσθαι 162
καθίστα 1167

καθιστάμενος 167

καθίστησι 1164

κάθοδος 1150

καθ' ομοίωσιν 1150

καθοσίωσις 15ο

κάθου 168

καθ' υπόστασιν 1151

καθυφήκεν 1164

καθυφίεντο 1167

καθωσιωμένος 163

Κάϊκος 1145

Κάϊν 1142

καιρός 1145

καινοτάφια 1161

καινοτομία 1154

καινοτομούνται 1176

καιρία 1154

καίριον ΙΙ6Ι

καιρός 1145

καιροφυλακήσαι 1176

κακανδρία 1150

κακεντρέχεια 1150

κακερουτίας 1171

κακήγορος 1942

κακία 1151

κακίαν 1158

κακίζει 1171

Κακιθή 1151

κάκιθος 1145

κακκάβη 1154

κακοδαίμων 142

κακοέπεια 1150

κακοεργέτισι 1151

κακόν 1158

κακογραφία 1150

κακός 1142. 1145

κακόσχολος 1142. 1146

κακόχαρτος 1142 . 1155

κακύνειν 1171

κακχεύσαι 1171

κακως 18ο

καλάβρoπα 1155

καλάβροψ 1150

κάλαθος 1146

κάλαιον 1158

καλαμιωνται 1171

κάλαντα 1159

καλάσιρις 1143

καλιά 1151. 1155

καλινδούμενος 1172

κάλλη 1161

καλλιέπεια 1151

καλλιέρημα 1158

καλλιμος 1146

καλλιπάρηον 1155
καλλιτόκεια 150

καλλιρρόη 1150

καλλύνει 172

καλοκάγαθία 15ο

καλών 1159

καλοπόδιον 159

καλόπους 1146

καλός 1146

καλπάζειν 1171

κάλπη 1155

καλτίκια 1159

καλύβη 156

κάλυξ 1150

καλύπτρα 1151 ,

καλχαίνειν 1171

κάλχη 1152

Καλχηδών 1158
κιλώδια 1158

καλωδιον Ι6Ι

καλως 18ο

κάμασον II5ο

καμασος 15ο

καμελαύκιον 1139

καμηλος 1152

κάμινος 156

καμμονίη 1151

κάμκορος 1143

Καμπανοί 1146

κάμπη 1156

καμπύλα Ι15Ι

καναχή Ι156

καναχηδόν 1179

κανθάδε ΙΙ79

και θος 1147

καγκανα ΙΙ6Ι

καγκαναν 158

κανών
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κανόν 1162

κανουν 1159. 1162

καγχάζων 1163

καγχαλαν 177

καγχαλόων 1163

κανών 143

Κάνωτος 1143

κάπετος 143. 1147

κάπη 154

καπηλεύουσι 1172

κάπηλος 1147

Καπιτώλιον 159

καπνος 143

κάπος 159

κάππα 159

Καππαδόκιον τέρας 1159

κάππαρις 156

Καπυη 1156

κάρα 156

κάραβος 1147

καραδοκείν 1177

καρδαμύττειν 176

Καρδιανός 1944

καρδοπός 1152

καρηβαρεϊν 1177

καρβαρων 172

κάρηνα 162

καρήνας 162

κάρητος 162

καριθμός 1144

καρίς 156

καρκίνος 1147

Καρμεντάλια 1160

κάρος 1147

καρός 1156

καρπαλίμως 118ο

καρπός 1144. 1147

καρποφορήσει 172

καρσιον 16ο

καρυκεία 152

καρυκεύματα 1Ι6ο

καρφαλέον 1159

κάρφος 116ο

καρχαλέον 16ο

καρχαροδόντων 1144

καρχαρόδους 1148

καρχαρον 116ο

Καρχηδών 1152. 1156
καρκήσιον 16ο

καρωθείς 1172

κασίγνητος 149

κασσαβάς 1157

κάσση 1152

κασσία 1152

κασσωρίς 1152

Καστανία 1157

Tom . II.

καταβραβενέτω 1175 καταψηφίζεται 174
καταγελως 144 κατεαγώς 1175

κατάγνωσις 1154 κατεγνυπώσθαι 1173

καταγώγιον 116ο κατεδηδοκέναι 1172

καταδαρθεϊν 176 κατ' εικόνα 1152

καταδεέστερον ΙΙ6ο κατειρωνεύεται 1174

καταδημμοβορήσαι 1177 κάτοισι 174

κατάδουπος 144 κατεκαλλύνετο 1175

καταδύεται 1175 κατέκτονες 1178

καταδύντες 1174 κατέκτανθεν 1178

καταθoινήσεσθαι 1175 κατέλευσαν 1173

καταθρήσωμεν 174 κατέληξε 1173

καταθύμιον 16ο κατενεμήσατο 1175

καταιγίς 1152 κατ' έτωπα 1157

καταιδέση Π75 κατεξανίσταται 173

κατά κάθετον 16ο κατεπιάνθη 173

κατά καιρός 149 κατεπόθη 1178

κατάκτανε 1178 κατεπτηκέναι 173

κατακερματίζει 1173 κατερρύη 1175

κατακερτονούντες 1175 κατεσκίρρωται, 1174

κατακελει 173 κατέστικται 1174

καταλαλείν 17ο κατεστόρεσεν 174
καταλάμπεσθαι 1175 κατεστρατοπέδευσε 1176

καταλεάνας 172 κατεστυγημένον 1172

καταληίζεται 1174 κατ' ευθυ 18ο

κατάλληλος 1144 κατευθυνθείησαν 1175

καταλλήλως 1180 κατευμεγεθήσας 173
καταμώνας 1180 κατευνάσα 173

κατανδρίζεται 175 κατηγλαισμένος 172

καταντες 10ο κατηγορία 153

κατανύγητε 172 κατέδεσα 1174

καταπέλτης 144 κατηκίσατο 1173
καταπόδας 118ο κατηλυσίη 157

καταποντωθήναι 1178 κατημαξευμένος 1172

καταπρανους 1144 κατηόνων 1179
καταπρoύξασθαι 1178 κατήρεε 1179

κατα προσκλησιν 1152 κατηρτισμένα 163
καταπτήσσει 172 κατήσχυμμένος 176

καταργηση 179 κατηφής 144. 1148

καταργω 1176 κατηχήθησαν 1173

κατάρδεται 172 κάτιδε 1172

καταρραψωδεϊ 174 κατ' ίσον 118ο

καταρρυτον 16ο κατισχνωθέντα I178

καταρρυτος 144 κατισχυμένος 176

καταρτίζω 1178 κατοβλέψ 144

κατασείει 174 κατοιμώζοντες 1173
κατασκίδναται 174 κατoιόμενος 173

κατασπάρχειν 1175 κατoιχομένων 1176

κατα συναίρεσιν 1152 κατολιγώρησαν 1174

κατάφασις 1153 κατορρωδεί 1173
κατά φύσιν 1153 κατορυγωσι 1175

καταφθορά 1154 κατουλας 157

καταφοιτήσαι 1174 κυττύα 1173

καταφορικώς Π79 κατώλιστον 174

καταχήνη 158 καταυμαδόν 18ο

καταχρηστικόν 16ο κατωματικόν 116

Nnnnnn
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καταρχήσαντο 1175

κατώτερα μέρη τ. γης 1163

κούς 148

καυλός 149

καυλώ 145

καυμα 163

καυμασία 157

καυνακιον 161

καυρος 149

καυστειρός 1149

καχλάξει 1176

καχλάζω 1179

κακρυδίας 1145

κάχρυς 154 :

καχύποπτοι 1145

κέαρ 1191

κέασα 120I

κέατα, 193

κέλη 11 8 9

κεδάζω 1193

κεδαιτα 1193

κεδνος 1181

κέδροι 188

κέδρος 1189

κεηρός 1181

Κέθηγος 181

κει9 και 1201

κείθι 1202

κειμήλια 1912

κείνος 11 83

κείρειν 196

κειρία 189

κειρία 188

κείω 1197

κείων 197

κεκαδησει 195

κεκαδησόμεθα 195 . 1197

κεκάδοντο Ι.Ι95

κεκαδών 1197

κεκαυμένον 11 95

κςκασμένος 197

κέκαυτηριασμένος τ . συνείδησιν 1194.
κεκαφηότα 1195. 1198

κεκινέαται 1195 . 1197

κεκλαυμένην 1198
κεκληγέτες 1195

κέκληκα 1198

αεελίαται 1198

κεκλόμενοι 1198

κεκλόμενος 195

κεκλoφίναι 194

κέκλυθι 198

κέκλυτέ μου 194

κύκλω 1199

κέκ μηκα 1194. 1199

κεκόλαπται 1194

κεκoλoυμένος 1194

κεκομψευμένος 1193

κεκονιαμένος 119 4 . 1195

κεκόπακεν 1194

κεκορυθμένα 198

κεκοσυρασθαι 1194

κεκραγμασιν 191

κεκραγμός 1182

κέκρα.θι 193. 1198

κεκραιπαληκώς 194

κεκρηγέναι 1197

κεκριγότες 195

Κέκροψ 1181

κεκρύφαλον 1191

κεκρύφαλος 187

λέκτημαι 1193

κεκωδωνισμένος 1194

κελαδεινός 182

κελαδoυσι Ι196

κελαινεφης 1182

κελαινόν 192

κελαρύζει 196
κελαρύζειν 199

κέλεαι 199

κελεός 184

κέλευθος 1188 . 1189

κελευτιόων 1196

κελευτίω 1199

κέλης 1182 . 1185

κελητίζειν 1199

κελήτιον 191

κέλκους 1182

κέλλεται 196

Κελτοι 1185

κελύφη 192

κέλυφος 1182

Κέλωρ 182 . Ι181

κεμάς 1188

Κέμμενα 1192

κενεμβατεί 1196

κενεών 184

κενεώνα 1183

κενή 1188

κενήν μακαρίαν 1188

κενήριον 192

κενοδοξία 1188

κενός 1183. 1185

κενούχος Π87

κενοφωνία 1188

κενοφωνίας 191

κέντο 1193

κεντρηνεκέας 19ο

κεντυρίων 1183

Κεγχραμίδες 1188

κεγκρίνης 1181

κενωθή 1201

κενώσαι 1196

κέπφος 183

κεπφωθείς 1196 ,

κέρα αγλαέ 1183

κεραβάτης 1185

κεραία 1188

κεραϊζων 196

κέραιρε 1197

κεραμεικός 1183

κεραυνός 196. 1200

κεραοξόος 1185

κέρας 1192

Κέρας 193

κερασβόλα 1192

κερας βόλος 1183:

κερατιουμεν 196

κεραυνός 183

κέρβερος 1184 . 1186

κερδαίνειν 1197

κερδαλέος 184. 1186 ,

κέρδιoν 192

κέρδιστον 1186

κερκίς 1190

κερκoλυμα 190

κέρκος 188

κέρκουρος 1186

• κέρκωπες 186 !

κέρμα 1191

κερόεις 1186

κερουλκοί 184

κέρσαι 1200

κερτομέων 1200

κερτόμιον 192

Κερωσσός 1191

κεστός 184. 1181

κευθμός 1187

κεύθομαι 1200

κεύθω 1196
κεφαλαιον 1192

κεφαλή 119ο

Κεφαλληνία 1191

κεχανδοτα 1200

κεχαρηότα 1201

κεχαριτωμένη 1196

κεχαροίατο 1201 ,

κεχυλώσεται 1201 ,

Κεχρέα 1188

Κεχρέας 184

κεχρημάτισται 1201

Κεχώς 1184

Κέως 1191

Κηδαλία 1204

Κηδαρ 1202

κή Γεα 1205

κηδεία 1204

κηδεμονία 1204
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κηδεμών 1202

κηδεός 1203

κηδεστής 1202. 1203

κήδεται 1206

κήδιστος 1203
xhdw 1206

κηδος 1205

κεν 1206

κηλασμός 1202

κηκίδιον 1205

κήπιες 1206

κηκίς 1204

κηλάζω 1206

κηλάς 1205

κηλεος 1202

κηλέστης 1202

κηλεύς 1204

κηλη 1204

κηληθμός 1202

κηλήσαι 1207

κήλησις 1205

κηλίς 1204

κηλοβλάπτω 1206

κηλον 1205

κηλώνειον 1205

κήλων 1202

κηλώνιον 1205

κημός 1202

κημα 1207

κήναιον 1206

κήνσος 1202

κηπαία 1205

κηπεία 1205

κηπιον 1206

κήπος 1203

κηρ 1206

Κήρινθος 1205

κηρόθι 1207

κηρουλκός 1205
κηρύκειον 1206

κηρυκίνη 1205

Κήρυλος 1203

κήρυξ 1204

κηρύσσω 1207

κης 1203

Κησος 1203

Κηφης 1205

κηφήν 1203

Κηφισσός 1204 . .

κηχος 1207

κηώεις 1204

κία 1210

κιανός 1201

Kίαρος 12ΙΟ

κίβδηλον 1213

κίβδηλος 1307

Κιβυδραιώτης 1207
κιβύσιον 1213

κιβωτός 121ο. 1211

κίδαρις 12

κίδναται 1215

κίε 1215

Κιθαιρών 1207

κιθαρις 121I

κίκι 1213

κικλήσκω 1215

Κικονία 1211

κικυμώειν 1215

κίκυς 1208

κικύω 1215

Κιλίκιοι 1208

κιλλαγητής 1209

κίλλοι 1209

αίλον 1214

Κίμαρα 12ΙΙ

κίμβιξ 121Ο

κίμβις 1908

Κίμβρος 1208

Κιμμερίους 1208

1 211

Κιμωλός 1211

Κίμωρα 1214

κίνοδος 1208

κίναιδος 1208
κινάμωμον 1214

κιναύρα 1211

κίνδαψος 1209

κίνδυνος 1209

κίνησιν 1213

κίνησις 121I

κίνιφος 121Ο

κίνιψ 1208

κιγκλίς 12ΙΟ

κιγκλίσαι 1215

κιγκλισμός 1210

κιγκλίω 1215

κίγκλος 12IO

* κιννάβαρ 1214

κινούμενος 1215

κιννύρα 1211

κινόμενος 1215

κινούμενος 1215

κινω 1216

Κινώπεος 1214

κινόκρανον 1214

Κίος 1212

κιρκος 1209

Κιβραίος 1209

κίρρις 1209

κιερόν 1214

κίς 1209

κίτηρις 1212
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κισσα 1212

κίσσηρις 1212

κισσία 1212

Κίσσινα 1212

κισσυβιον 124

κισσω 1216

κίστη 1212

Κίτιον 1214

κιτρίoν 1214

κίτρον 1214

Κίτωρα 1213

κιχήλας 1209

κιχήσατο 1216

κιχλισμός 1216

κιχρω 1216

κιχωναι 1213

κιχώριον 1215

κίων 1209
κίω 1215

κλαγγή 1218

κλαγγηδόν 1222
κλάειν 1221

Κλαζομεναι 1217

Κλαζομενή 1217

Κλαζομένιος 1211

κλαίω 1221
κλάρια 1220

κλέα 1220

Κλεβηνοί 1216

κλείεω 1221

κλείν 1218

κλεινός 1216

κλείσιoν 1220

κλειτοπωλος 1216

κλειτος 1216

κλείω 1221

κλείω μεν 1221

Κλεόπας 1216

κλέος 1219. 1220

κλέπτης 1216

κλέψ 1217

κλεψύδρα 1218

Κλεωναί 1218

κλήδην 1222 :

κληδονίζεται 1221

Κληδόνιος 1217

κληδόνος 1218

κλήθρα 1220

κλήθρος 1217

κληΐδες 1218

κλπίζω 1221

κληϊσται 1219

κληρονόμος 1217

κλητη 1218.

κλητος 1220

κλητώριον 1230

14
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κλίβανος 1211

κλιμακίζω 1221

κλιμακισμός 1217

κλίμαξ 1219

κλίνθη 1222
κλισία 1219

κλισιάδες 1219

κλισμός 1217 .

κλίτος 1220 -

κλιτύς 1219

κλοιά 1217

κλοιός 1217

κλώνος 1217

κλοπιμαίον 1220

κλοπoφoρία 1219

κλιδονίζεται 1221

κλύθι 1222

κλυστήριον 1220
Κλυταιμναίστρα 1219

κλύω 1222

Κλωβός 1217
κλώζω 1222

κλων 1217

Κλωπας 1217

κλωπεύω 1222
κλωπιτεύω 122

Κλώψ 1217

κνάθω 1225

κναίω 1225

κνάπτω 1226

καφεϊον 1224.

κναφεύς 1222

κνάφος 1224

κνάω 1225

κνεφαλος 1222

κνέφας 1225
κνηθόμενοι 1226

κνήμη 1223

κνημίς 1224

πνήσας 1226

κνησθείεν J225

κνησμός 1223

ενηστις 1224

κνιδεία 1224

κνίδη 1224

Κνίδιος 1223

Κνίδος 1224

κνίζειν 1225. 1226

κνίζω 1225

κνίσσα 1224

κνισσάριον 1225

κνόσαρ 1223

κνύειν 1226

κνυξηθμός 1213

κνυόμενος 1226

κνώδαλα 1225

κνώζει 1226

κνώμενοι 1226

Κνωσσία 1224

Κνωσσός 1224

κνώσεω 1226

κνώψ 1223

κοάλειος 1227

κοβαλεύω 1247

κόβαλος 1227

κοδράντης 1227

κόθορνος 1227

κόβουρος 1227. 1228

κοι 1239

κοικίλλει 1246

κοιλία 1235

κοιμάμαι 1243

κρινείον 1240

κοινοδημιο 1240

κοινολογείται 1243

κοινόν 1239 . 1240

κοινόν γένος 1239

κοινόν και καθόλου 1240

κοινός 1228

κοινω 1243

κοινωνείτω 1247

κοινωνία 1235. 123 )

κοινωνικούς 1134

κοιρανέων 1243

κoίρανος 1228

κοισυρούσθαι 1246

κοισυρουται 1243

κοίταις 1235

κοίτη 1235 :

κοιτίς 1235

καίτος 1228

κοκκότιον 1240

κόκκυ 1240

κοκκύζω 1234

κοκκύμηλα 1240

κόκκυγ 1228

κοκύας 1228

κολαβρισθείησαν 1244

κολακία 1235

κόλαξ 1228

κολάπτει 1244

κολαφίζειν 1244

κολαφιστικως 1248.

κολεός 123ο

κόλιξ 1229

κόλλαβοι 1229

κολλούριον 12ο

κόλλου 1230

κολλυβιστής 1230

κολοβεϊ 1244

κολοβόν 1240

κολοβός 1229

κολοβάτης 1235 .

κολοβρός 1230

κολοιός 1229

κόλον 1240

κολοσυρτός 1229

κολούω 1244

κολοφών 1230
κολοφωνία 1235

κόλυβα 1240

κόλυβος 1229

κόλυθρον 1240

κολυμβάν 1244

κολώνη 1235

κολωνός 1230

κολωός 1230

κομα 1245

κόμαρος 1231

κομείτην 1245

κομενταρήσιος 1231

κόμη 1235

κομιδή 1235

κομιδη 1248

κομίδιον 1240

κομίζω 1245

κομιστέον 1247

κομμεϊν 1245

κόμμι 1240
κομμoνιτήριον 1240

κομμός 1231

κομμωτίζω 1245

κομμωτικόν 1240

κομμώτρια 1238

κομπαστης 1231

κομπορρήμων 1231

κομπσεϊ 1246

κομψεία 1236

κομψεύεται 1245

κομψός 1231

κομώ 1245

κονάβησαν 1245

κόναβος 1231

κόνδυ 1241

κόνδυλος 1231

κόγειος 124 1

κονία 1236

κονιάω 1247

κονίζεσθαι 1245

κονίζω 1245

κονίησι 1246

κονιορτός 1234

πόνις 1236

κονίσουσιν 1236

κονίσσαλος 1236

κονίστρα 1236

κoγίω 1246

κονσιστόριον 124
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κονσουλάριος 1232

κοντός 1232

κόνυζα 1236

κογχύλια 1242

Κόνων 1232

κοπετός 1232

κόπις 1232

κόπρος 1236

κοράλλιον 124

κορβάν 1233

κορβανάς 1233

κορβους 1233

κορβωνάς 1229

κορδακίζει 1247

κορδύλημα 1241 .

κορδυλησαός 1233

κορεϊν 1247

κόρη 1237

κόρηγια 1241

κορφύεται 1247

κοριθαλίς 1238

Κόρινθος 1236

κόριον 1241

κορκορυγή 1242

κορκορύγη μα 1244

κορριφος 1233

κορση 1236

κορταφος 1233

Κορύβαντες 1232

κορυβαντιων 1247

κόρυζα 1238

κορυδαίολος 1233

κορύνη 1238

κορυς 1236

κορυφαίος 1232

* κορυφή 1237

κορώνη 1237

κορωνίς 1237

μεσαιον 121

κοσμίως 1248

κοσμιωτάτη 123 8

κοσμογένεια 1238

κόσμον 1235

κόσμος 1234

κόσσος 1234

κόσυμβος 1233

κότινος 1234

κοτόεις 123 ! -

κοτος 1234

κυττάβια 1242

κοτταβίζειν 1247

κοτταβος 1243

κότν 1241

κοτυάειον 12 41

κοτύλη 1238

κοτυλήρυτον 1241

κουλεός 1230
κουρα 1238

κουράτωρας 1242

κουρατωρείον 1242

κουρήσατε 1247

κουριδίης 1238

κουρίζω 1247

κουριω 1247

κουροσυνα 1242

κουροτρόφον 1242 .

κουροτρόφος 1234

κούρους 1234

κουστωδία 1238

κοχλιάριον 1242

κοχλίδιον 1242

κόχλω 1247

κραδαίνει 1257

κράδη 1252

κραδοφάγος 1248

κραίνω 1257

κραιπάλη 1252

αραιπνός 1248 ,

κραμα, 1055

κράμβη 1252

κραναης 1252

κρανεία 1253 :

κράνειος 1248 .

κρανίον 1255

κράνος 1255

κραντήρας 1252

κρασις 1253

κράσπεδον 1253 ,

κραταιγνίαλος 1255

κραταίωμα 1235

Κράτεια 1253 ,

κρατερόν 1253
κρατήρα 1253 .

κράτιστον 1255

κρατυνθέν 1257

κρατω 1257

κρέας 1355. 1257

κρείον 1255

κρείουσα 1253

κρείσσιων 1249

κρείων 12.49

Χρειων 1255

κρεοδοσία 1253

κρεοδοτώ 1258

κρεοδόχον 1255

κρέωνομώ 1258.

κρήγνον 1256

κρήδεμνον 1256

κρηήναι 1258

κρηγνον 1258

κρήνη 1258

κρημνός 1249

κρήνη 1253

κρηπίς 1253
κρησέριον 1256

κρησφύγετα 1256

κρησφύγετον 1256

Κρήτες 1251

κρητηθεν 1259

κρητής 1249

κρητίζει 1258

κρυφαγείν 1258

κρί 1256

κρίβανος 1249

κριγή 1254

κριγμός 1250

κριθή 1254

κριθήσονται 1259 :

κρίκε 1258

κρίκος 1249

κρίμα 1256

κρίνινα 1256

κριανός 1250

κρίνε 1158

κρίνοντες 1258

κριος 1249

κρίσεως 1253

κρίσις 125 3 . 1254

Κρισσαίον 1236.

κριτής 1250

κριτός 1250

κροαίνειν 1259

κροτος 1253

κρόκας 1252

κρόκη 1254

κροκόδειλος 1250

κρόκος 1250

προκύλειον 1257 ,

Κροκύλιον 1257

κροκώδης 1253

κροκωτός 1250

κρό μυον 1257

κρόσσας 1254

κροσσός 1550

κρόταλος 1253

κρόταφον 1251

κροτήσατε 1259

κρούειν 1259

κρουνηδόν 1259

κρουνός 125I :

κρυαίνει 1259

Κρύβαντες 1264

κρύβδην 1259

κρυβηλής 1253

κρνερού 1251

κρυμός 1251

κρυουσα 1259

αρυόεσσα 1255

.

.

!

. .
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. ..κρύος 1257
κρυπτάδια 1257 :

κρύσταλλος 1251

κρυψίκρυς 1251

κρωβύλος 1252

κρώζει 1259

Κρωμνα 253

Κρωπία 1255

κρωπος 1252

κρωσι 1259

κρώσσιον 1257
κρωσσός 1253

Κρωφι και Μωφι 1257
κτασθαι 1262

κτέαρ 1261

κτεάτισα 1262

κτείνει 1262

κτείς 126ο

κτέγιον 1261

κτέρεα 1261

κτερείξαι 1262

κτερεούσι 1261

κτηνεία 1261

κτήνη 1261

κτηνος 1261

κτηνώδης 126ο

κτησάμενος 1262

κτησείδιον 120I

Κτησίας Ι26ο

Κτησίδαμος 126ο

κτήσιος 126ο

Κτησίοχος 126ο

κτησις 1261

Κτησιφων 126ο

κτητήν 1261

κτητικόν 1261

κτιδέα 1261

κτίζω 1262

κτίλος 126ο

Kriuos 1260

κτίσις 1261

κτίσμα 1261

κτόνος 126ο

κτυπός 1261

κτω 1262

κύαθος 1265

κυανόν 1268

κυανοχαίτης 1262

κυβαρσία 1266

κυβεία 1266

κύβειρος 1263

κυβέρνησις 1265

κυβεύειν 1270

κύβη 1266

κυβήβειν 127ο

κύβηλις 1262

κιβιστον 127ο

κιβιστήρ 1262

κυβίστησις 1206

κυβιστία 1266

κύβος 1263

κυδάζεται 1271

κυδαίνω 1270 ,

κυδάλιμος 1262 ,

κυδιάνειρα 1 . 66

κύλιμος 1262

κυδιόων 127ο

κυδοίασον 1271

κυδοιμός 1262

κύδος 1268

κυδρός 1.262

Κυδωνιάτης 1262

κύειν 1271

Κυθέρεια 1266

Κύθηρα 1200 και

κυθήρηθεν 1272

κυθρα 1266

κυβρίσαι 1271

κυίκω 1271

κυκεω 1263

κυκεών 1203

ευκηθητην 1271

κυκήθρα 1266

κυκλα 1268

κυκλάμινος 1266

κυκλήσομεν 1272

κυκλίον 1268

κύκλος 1263

κυκλοφορείται 1271

κύκλω 1272

Κύκλωπες 1263

κυκω 1271

κυλικείον 1268 ,

κυλινδούμενος 1271

κυλινδονται 1272

κύλιξ 1267

κυλίχναι 1261

κυλλάδες 1266

Κυλλήνη 1266

κυλλοποδίων 1263

κυλλός 1263

κυλοιδιω 1271

κυλώνειον άγος 1968

κυμα 1269

κυμαίνεται 1271

κύμβαι 1268

κύμβαλα 1269

κύμβαχος 1263

κύμβη 1266. 1261

κυμβία 1269

κύμινδος 1264

κυνέη 1367

κυνηδόν 1272 . . . . ..

κυνικοί 1264 "

κυνόμνια 1267

κυνο ραισται 1264

κυνοραϊστέων 1271.

κυνόσαργες 1272

κύντερον 1269 .

κυνω 1271

κυοφορουσα 1274

κυπας 1267

κύπειρον 1269

κυπελλου 1269

κύπερον 1269

κυπρίζουσας 1274

Κύπρις 1267
Κύπρος 1267 .

κυρα 1267

Κύρβαντες 1264

κύρβεις 1268

κύρβεσις 1261

κυρεία 1267 .

κυρηβάσει 1272

κυρώβια 1270

Κυρηναίος 1264 ' '

κυριακον δείπνον 1269

κύριος 1264

κυριπτω 1272

κύρμα 1269

Κυρναίον 1271

κυρος 1269

κυόρος 1268

κύρσας 1272 . . .

κυρτον 1269

κυρτος 1265

κύσας 1272 .

κύστις 1268

Κίτωρις 1265

Κυτωρίς 1268

κιφελλα 1276

κύφον 127ο

κύφων 1265

κυφών -1265

κυψέλλη 1268

κυψελλίς 1268

κυψελλόβνστον 127e

κύων 1265

κωβύλη 1275

κωδαλου 1273

κωδαλούχος 1273

κώδεια 1275

κώδιξ 1273

κώδιον 1276

κώδιστρον 1277

κώεα 1277

κώζοντες 1278

κωθος 1273
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.κιώθων 1273

κωκον 1277

κωκυτός 1273

κιλα 1277

κωλαχρέτης 1273

κωλήν 1273

κώληψ 1273

κωλύβδαινος 1274

κωλύμη 1275 ,

κωλωνος 1274

κωλιώτης 1274

κωμα 1277. 1278

κωμιάζειν 1278

κω μαίνειν 128ο

κ μαστής 1274

κωμαται 1278 ,

κώμη 1276

κωμηδόν 1280

κω μήνασθαι 1278

κα μος 1274

κωμύδριον 1271

κωμυθος 1274

κωμ : δία 1276

κώνειον 1277

κωνειο 12 : 9 .

κωνίσαι 1278

κωνοειδές 1278

κωνος 1274

κωνσίλιον 1278

Κρος 127 5 . 1276

κωπαΐς 1276

κωπείον 1278

κώπη 1276

κυπήεντα 1278

κωπος 1274

κωπτίλας 1274

Κωρον 1278

Κωρύκιον 1278

κώρυκος 1274. 1275

κωρυκος 1275

Κως 1276

κωσιτώριον 1278
κωτίλλος 1275

κωτίλλων 1279

κωφειν 1280

Κωφών 1275

κωφός 1275

κωχεύειν 1280

. : : λαβράζων 1290

: . . λαβρεία 1284

και λαβύρινθος 128ο

λάβωρα 1284

λέγειον 1288

Λαγίδα 1279

λάγνος 1280
λαγυνος 1284

- λαγώς 128ο

Λάδη 1284

λάζετο 1200

λαθικήδης 1281

λαϊγμα 1288

λειδας 1284

λαιδρός 1281. 1283

λαίεται 1290

λαίετον 1288

λαιθαργος 1283

λαιθυράζειν 129ο . .

λαιθυράζω 1292

λαικάζω 1292
λαικάστρια 1287

λαίλας 128

λαίλαψ 1287

λαιλάχω 129ο

λαιμαργία 1287

λαιμάσσω 1290

λαιμός 1283

λαιαφεύειν 129ο

λανθη 1286

λαίνιλα 1287

λάιγξ 128Ι

λάινον 128 8

λαιόν 1289

Λαϊρος 128 ?

λαίσθη 12 8 4

λαισήία 1289

Λαιστίνη 128 4

λαϊσκέδης 1231

λαίστη 1287
Λαιστρυγόνες 1283

λαϊτμα 1290

Λαίτρινα 1287

λαιτρόν 1288

λαϊφος 1288. 1290

λαίφυρον 129ο

λαιψηρός 1283

λαίω 1290

Λακέντιον 1288

Λακέρεια 1284
λακέρυζα κορώνη 1284

Λακίνιον 1288 -

λακίσαι 1291
λακίσματα 1288

λάκκαιον 1288

λακκίζω 1290

Λάκμων 128 4

Λακων 1281

Λάκωνες 1281

λακωνίζειν 1291

λαλίστατον 1288

λαμβανόμενος 1292

Λάμια 1284

λαμπάς 1285. 1287

λαμπετόωντι 1291

λαμπήνη 1284 '

λαμπουρίς 1285

λαμπρος 1282

Λάμπων 128 2 ,

λαμαρία 1286

λααυρόν 1288

λάμυρος 1282

Λαμώνιον 1289

Λαγγοβάρδος 1280

λάξ 1285

λαξ εντείνων 1292

λαξευτήριον 1289

Λαοδίκεια 1285

λοσσόος 1282

λάπαθος 1285

λαπάξαι 1291

λαπάρας 1285

λαπίζειν 1291

λαπιστής 1282

λαρόν 1289

λαρυγγίζειν 1291

λάσιοι 1 282

λάσιον 1289

λαταγή 1286 '

λάταξ 286

λατρεία 1286

λατρεύειν 1291

λατρεία 1282. 1286 :

λανκανίση 1286

λαυρα 1286

λαυσος 1282

λαβύξας 129Ι

λάφυρα 1289

λαφυραγωγία 1286

λαφύστιος 1282

λαχανηρόν 1289

λάχεια 1283

λαχηνα 1292

Λάχης 1285

λάχιον 1289

λαχμ 1283

λάχνη 1 286

λαχνήεις 1282

λαχνήεν 1289

λαχόης 1292

λαχόντα 1292

λάψαι 1292

Λ.

λας 1279

λαβή 1284

λαβόμενος 1290

λαβραγόρας 1279 ,
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λεαίνω 1301

λεανω 1299

Λεβηδων 1293

λεβηρίς 1295

λέβης 1292. 1293

λέγανον 1299

λεγεών 1293

λέγνον 1297

λεγόμεθεν 1299

λέγω 1299. 1300

λεηλασία 1295

λεηλατω 1300

λεία 1296

λείανέων 1301

Λειβήθριος 1294

λείβω 1301

λειήνας 1301

λεική 1296

λειμών 1294

λειξουρία 1296

λείξουρος 1294

λειόβατος 1294

λείον 1298

λειοπετρία 1296

λείους 1294

λειποδρανέω 1301

λειπόνεως 1295

λειποτακτεϊ 1301

λειποτάκτης 1295

λείρια 1298

λειριόεσσαν 1297

λειρόφθαλμος 1294

λειτουργείν 13ΟΙ

λειτουργική 1297

λειχήν 1295

λείψανον 1298

λειψυδρία 1297

λεκάνη 1295

λεκιθοπωλις 1295

λέκιθος 1293

λέκος 1297

λέκτο 1301

λέκτρον 1297

λελαχώς 1300

λελέχωσι 1300

λελεγίζω 1300

λελέξεται 1300

λεληθότως 1302

λελιημένος 1300

λελιημένως 1302

λελειμμένος 130ο

λελυμασμένος 1300

λέμβος 1293. 1297

λένσιον 1297

λενω 13ΟΙ

λέξας 1301

λεξείδιον 1299

λέξις 1295

λεοντηδόν 1302

λέπαδια 1297

λέπαρχος 1295

λέτας 1297

λέπισμα 1297

λίπος 1297

λεπρα 1295

λέπρα 1296

λεπρωθέντες 1301

λεπτομιτον 1297

λέπυρον 1297

Λέρνη 1296

λέσχα, 1296 -

λεσχέραι 1296

λεσχηνεύω 1301

λευγαλέον 1297

λευγαλέος 1293

λευϊαθών 1293

λευϊτάν 1293

Λευίτης 1293

λευκανία 1296

Λευκή 1296

λευκή 1296

Λευκόνιον 1298

λευρον 1298

λευρός 1293

λευρώς 1302

λευστήρα 1293

λεύσω 1301

λευχείμων 1293

λεύω 1301

Λέχαιον 1298

λεχέων στυγερων 1298

λέχος 1298

λέχριον 1298

λεχρίως 1302

λεωκύριον 1298

λέων 1293

λεωρες 1298
λεωρία 1296

λεως 1293

ληβω 1306

ληγουρία 1303

λήγω 1500

Λήδα 1305

λήθανον 1303

ληδάριον 1305

λήδιον 13ο6

Ληθαίη 1303

λήθαιον ύδωρ 1305
λήθαργος 1302

ληθεδινόν 1305

λήθη 1303. 1304

λήθος 1302

ληθώτης 1303

λήθω 1306 -

ληϊβοτείρης 1304

ληιβοτήρ 1302

ληΐδιον 1305

λγίζει 1306

λήινος 1302

λιον 1305

λγίσατο 13ο6

ληιστον 1305

λίστός 1302

Ληκυθη 1304

ληκύθιον 1305

' λήκυθος 1304

λήμη 1304

λήμμα 1305. 13ος

λήμματα 1305

λημμάτων 1306

Λημνία γη 1304

Λήμνια κακά 13ος

Λήμνος 1304

λημα 1306

Λήναιον 1306

Ληναιων 1303

ληνίς 1304

ληνός 1304

λήξεως 1304

λήπτης 1302

ληπτός 1302

ληρος 1302
λησεται 1307

ληστειρων 1302

ληστής 1302

Λητή 1304

Λητούδης 1302

Λητόϊος 1302

λητώ 1304

Λητώ 1304

λιάζω 1312

λιάμαθοι 1307

λιαρή 131ο

λιαρόν 13II
Λιβάνιον όρος 13:11

λίβανον 1301

λιβας 131ο

λίβελλος 13ο8

λίβος 131

λιβρη 131ο

Λίβνες 1307

Λιβύη 131ο

λίβυρνος 1311

Λίγειρ 1308

λιγνύς 131ο

λιγυρόν 131I

λιγύς 1308

Λιγνστικόν 1311 .
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λίγω 1306

λιθοδικτω 1312

λιθόλουστος 1308

λιθουργός 1308

λικμω 1313

λικνοειδής 13ο8

λίκνον. 1311

λικριφίς 1314

λίλαιον 131

λιλαίω 1313

Λίλαντον 1311

Λιλύβαιον 13II

Λιμητανέων 1308

λιμιός 1308

λιμπάνω 1313

Λίνδος 1311

λίνον 13ο9

λινον 1312

λιπαρείν 1313

Λιπαρεως 13II

λιπε ρνήτης 1309

λίποντο 1313

λιπόμενος 1313

λίπτω 1313 και

λιπώμενος 1313

λίρος 1309

λίς 13ος

λισση 13II

λίσσομαι 1314

λιστρεύω 1313

λίστρον 1312

λίσκη 1312 .

λιτα 1312

λιτάζομαι 1314

λιταργός 1309

λιτή 131I

λιτόεις 1309

λιτός 1309

λίτυον 1312

λιμανός 1309

λιχμώμενος 1314

λίχνος 1309

λίψ 13ο9

λοβός 1314

λογάς 1316

λογείον 1318

λογία 1317

λογία, 1316

λογιείται 1319

λογίζειν 1318

λογικήν τερθρείαν 1316

λογικός 1314

λογίσαι 1319

λογισμός 1315

λογίστρια 1318

λογοποιών 1314

Tom . II,

λόγος 1314. 1315

λογύδριον 1318 :

λοεσσάμενοι 1319

λοιβείον 1318
λοιβή 1316

λοίγιόν 1318

λοιγός 1315
λοιδορία 1311

λoιεύσα 1319

λοίμη 1317
λοιμός 1315

λοιπόν 1318

λοισθία 1317

λοίσθιον 1318

λοίσθιος 1316

λοισθώνη 1317

Λολλιανός 1316

λογγανες 13 14

λοπαίδια 1318

λοπάς 1317

λοπεύειν 1319

λοπίξαι 1319

λοπώντα 1319

λορδόν 1318

λόρδωσις 1317

λουδα 1318

λουδεμπιστής 1316

Λουκερία 1317
Λουκιλλιανός 1316

Λουκόλεια 1317

Λουκρητία 1317

λουτήρ 1316
λουτρά 1318

λoφείον 1318

λoφία 1317

λoφίζω 1319

λοχαγούς 1316

λοχεία 1317

λοχεύουσι 1319

λόχησις 1317

λοχίζω 1319
λοχίτης 1316

λόχμη 1311

λόχος 1316

λοχωντες 1319

λυαι 1321

λυαΐα 1322

Λύβας 1320

Λίβαστος 1320

Λυβήρ 1320

λυβρός 1320

λυγαίος 1320

Λυγδά μεης 1321

λύγδη 1321

λυγδηνός 1320

λυγίζω 1323

λυγίσασθαι 1323

λυγίσμασιν 1322
λύγος 1322

λυγρόν 1322

Λυδία 132Ι

λυδίζω 1323

λύδιον 1322

λυθρον 1322

λυκάβας 1320

Λυκαονία 1321

Λυκαρνία 1321

λυκέα 1321

Λυκέθη 1321

Λύκειον 1323

λύκιον τέρας 1323

Λυκόβειοι 1320

λυκόφως 1323

Λυκώρεια 1321

λυμαίνεται 1323

λύματα 1323

λυμεών 1320

λύμη 1321
λύγξ 1321

λύντο 1324

λύπη 1322

λνπινάριον 1323

λυπρα 1322

λυπρόγεως 1322
λυπρόν 1323

λυπώ 1324

λύρα 1321

Λυρνησσός 1321

λυρωδία 1321

λυρωδός 1321

λυσιτελές 1323

λύσσα 1322
λυσσώδες 1323

λυσσωντες 1324

λύτρα 1323

λύττα 1322

λυττωντες 1324

λωβάω 1326

λωβεία 1325

λώβη 1324

λωγάνιον 1325
λωγεϊ 1326

λωγή 1325

λωγήρυχος 1324

λώϊον 1325
Λώλια 1325

λωλώ 1326

λωμα 1325

λιον 1325

Λωος 1324

λωπεύειν 1326
λώπη 1325

Οοοοοο
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λωπίζειν 1326

λωπισμα 1326

λωποδύτης 1324

λωπτω 1326

λωστος 1324

λώτας 1324

λωτεύντα 1326

λωτοβοσκός 1325

Λωτοδάμη 1325

λωτος 1324

λωτός 1324

λωτοφάγοι 1324

λωτω 1326

λωφήσαντος 1326

μακτρα 1330

μάλα 1338

Μαλάκα 1331

μαλακία 1331

μαλακιείν 1336

μαλακισθείς 1336

μαλακός 1327

μαλάσσω 1336

μαλάκη 1332

Μάλειον 1334

μάλευρον 1334

μάλη 1331
μαλθακός 1327

Μαλία 1331

μαλλον 1338

μαμωνας 1328

Μανασσής 1328

μαγγανεία 1330

μάγγανον 1334
μανδραγόρα 1332

μανδύας 1328

μαγείην 1336

μανία 1332

μανιάκιον 1334

μανικός 1328

μανίφυλλου 1334

μανόν 1334

μάντις 1328

μαπέειν 1336

μαραίνω 1337

μαριναδα 1329

μαργαίνη 1337

μαργίτης 1329

μαργός 1329

μαργωσα 1337

Μάρεια 1332

μαρίλη 1332

μαρμαίρω 1337

μαρμαρυγή 1332

μαρσίππιον 1334

μάρσιππος 1329

μαρτυρίας ! 332

μαρτύριον 1334. 1335

μάρψαι 1336

Μαρώνεια 1332

μάσθλη 1332

μάσσει 1337

μάσσων 1329

μάστι 1333

μαστιγίας 1329

μαστροπός 1329

μασώβ 132 9 . 1335

ματαιάζειν 1338

ματαίας 1333

ματαιότης 1333

κάτην 1338

ματήσαι 1337
ματ ρύλειον 1335

μαυρουσιν 1337 . .

μαφόριον 1335

μαχαιροδιαίνιον 1335

μαχλές 1333

μαχλωσαν 1338

κάψας 1335

μαψαύρας 1333

μαξιδίως 1338

μεγείρει 1350

μεγάλουχος 1339

μεγαλαυχία 1343

μεγαλήτορα 1339

μεγαλίζεο 1350

μεγαλλείον 1347

μεγαλόνοια 1343

μεγαλοπρέπεια 1343

μεγαλουργία 1343

μεγαλόφρων 1339

μεγαλοφυούς 1339

μεγαλοψυχία 1343. 1346

μεγαλώνυμον 1346

μεγαλωστί 1355

Μεγαρείς 1340

μεγαροί 1355

μέγαρον 1346

μέγας 1338

μέγας κόσμος 1338

μεγήρατα 1346

μέγηρον 1347

μέγιστον 1347
Μεδάνη 1343

Μεδεός 1339

μέδιμνον 1347

μεδοίατο 1350

μέδοντες 1339,

μέδω 1350

μεθείς 1350

μεθέμεν 1350

μέθεξις 1343

μέθη 1343

μεθ' ημέραν 1343

μεθημοσύνη 1343

μεθήσειν 1350

μεθοδεία 1343

μεθοδείας 1346 και

μέθοδος 1343

μεθορίζεται 1354

μέθν 1.347

Μεθυμναίος 134ο

Μεθωναίος 1340

Μειδίας 1342

μειδίαμα 1349

μειδιώ 1354

μείζων 1341

-
-

μααννα 1333 ,

μαγα 1330

μαγέβ 1328

μαγεία 1330

μαγίς 1330

μαγίστερ 1327

μαγνεύειν 1336

μαγνήτις 1330

μάζα 1330

μαζονομεϊον 1333

μαζουρώ9 1328

μαθητής 1327

μαΐα 1333

Μαιάνδριον 1335

μαιεύειν 1337.

μαιμάσσει 1337

μαιμάχης 1327
μαιμω 1336

μαιμω 1336

μαινάς 1333
Μαιταλιμνος 1327

μαΐτιν 1335

μαίω 1336

μαίωτρον 1333

μακαρίζειν 1338

μακαριον 1333

μακάριος 1327

μακαριότης 1331

μακαριστόν 1333

μακαρίται 1327

μακάρων 1327

μακεδανόν 1334

Μακεδονία 1333

μακκοω 1336

μακρά συλλαβή 1331

μακρηγορία 1331

Μάκρις 1331

μακροθυμία 1330

-
-

-
-
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μειλίγματα 1349

μείλινον 1349

μειλίσσεται 1354

μείλιχος 1342

μείον 1349

μειονεκτη 1354

με!ονεξία 1346

μείραξ 1346

με 'ρεται 1355

μείς 1312

μεστος 1342

μείων 1342 -

κιέλυθρον 1317

μέλαινα 134 4

μελαμτύγου 1339

μέλαν 13+ 7

μελούμενος 1350

μελεόναι 13 + +

Μελεδονός 1339

ελεόν 1347

μέλεος 1339

μελετα 135 I

μέλη 13:47

μελησω 135 I

μέλι 1350

μελίαι 1343

μελίγνον 1348

μέλισσας 1344

μελίσσειαν κηρίον 1348

Μελίτη 1344

Μελιτηνός 1349

μέλλει 135 I

μέλλησις 1344 - .

μέλος 1348

μέλπηθρον 1348

μέλπω 1351

Μελχισεδέκ 1339. 1342

μελωδία 1344

μεμακυίαι 1352

μεμαώς 135 I

μέμβλωκε 1351

μεμελημένως 1353

με πετρέαται 1352

μέμηλα 1352

μεμνέτο 1352

μέμνιο 1352

μέμονας 1353

με μοσμένον 1352

με μύημα 1353

μέμνκεν 1352

μεμυκώς 1352

μεμψίμοιρος 1340

μενεαίνων 1353

Μενέλεως 134ο

μενε πόλεμος 1340

μενεχάρμης 1340 .

μεγέχαρμος 134ο

μεγρεικές 1348

μενoινω 1353

μένος 1348

μενούνγε 1355

μέντοιγε 1355

μέρη 1348

μεριδαρχία 1344

μερική ουσία 1345

μέριμνα 1344

μερμαίρω 1353

μέρμερα 1348

κέρμιθος 1345

μέροπες 13 + 1

μέρού 1343

μέσαβος 134ο

μεσαιπολιος 1341

μεσαύλιος 1345

μεσέγγυος 1340

μεσηγύς 1355

μεσημβρία 1345

μεσίτης 1340 :

μεσόδμη 1345

μέσος 1340

μεσότητος επίρρημα 1345

μεσότοιχον 1350

Μεσσήνιοι 1340

Μεσσίας 1341

μεστός 1341

μεταβαλων 1354

μεταβολος 1341

μεταγνωσις 1345

μεταδο 1355

μεταίχμιον 1348

μετακλίσεις 1345

μεταληπτικόν 1348 :

μεταλλάξαντες 1353
μεταλλειον 1348

μεταλλήσαι 1353

μέταλλον 1348

μεταλλω 1348

μεταμάζιον 1348

μεταμαθείν 1353

μεταμφίσκεσθαι 1353

μεταμώνια 1349

μεταναστεύου 1354

μετανάστης 1341
μετάνοια 1345

μεταξύ 1355

μεταπεσείν 1353

μεταποιούμαι 1353

μεταρσιος 1341

μετασχηματίζει 1354 .

μετασχηματίσει 1355

μετασχηματισμός 1341

μετατρέπεσθαι 1354

Οοοοοο :

μετάφρασις 1354

μεταφρενον 1349

μεταχρωννύντες 1353

μετεδίωξα 1354

μετεκίαθε 1354

μετ ' έμφασεως 1345

μετενίσσετο 1354

μετεστείλατο 1354

μετέσχεν 1354

μετεωρολέσχης 134E

μετεωροπολεί 1354

μετέωρος 1341

μετοικεσίαν 1345

μετοκλαζει 1354

μετοπωρον 1348

μετοχετεύσας 1354

μετοχή 1345

μέτοχος 1341

μέτριον 1319

μετριοπαθείν 1354

μέτριος 1341

μέτρον 1349

μηδαμη 136ο

μηδαμινός 1355

μήδεα 1353

μηδισμός 1356

Μηδος 1356

μήδω 1359

Μηθυμναίος 1336

μήθω 1359

Μηκιστεύς 1356

μήκιστον 1358

μήκος 1358

μηκύνω 1359

μήκων 1357

μήλα 1358

μηλάνθη 1357

Μηλασπαίοι 1356

μηλάτης 1357

μήλη 1357

μηλία 1357

μηλιαυθμός 1356

μηλίς 1357

μηλοβοτήρ 1356

μηλόβοτον 1359

μηλολόνθη 1357

μηλόν 1359

Μήλος 1357

μηλοσφαγίαι 1357

μηλυρίς 1357 .

μήλωθρα 1359

Μήλων 1356

μηλωτή 1357

μήν 1356

μηναγύρτης 1356

μήνη 1357
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μηνιεΐ 1359

μήνιγξ 1356

μήνις 1357

μηνίσκος 1356

μηνίσω 1359

Μηνοδώρα 1358

μή νύ τοι 136ο

μηνύω 1359 .

Μηονία 1357

Mengstfoy 1360

μήρινθος 1358 ,

μηρός 1356

μηρυκίζω 136ο

μήρυμα 1359

μηρύω 1360

μήστωρ 1356

μήτηρ 1358

μητιέτα 1357

μητιόω 136ο

μητίω 136ο :

μήτρα 1358

μητροδώρα 1358

μητροπάτωρ 1356

μηχαναται 136ο

μηχανή 1358

μηχάνημα 1359

μηχανογραφία 1357

μηχανογράφος 1357

μιαιφόνος 136ο

μίαν σαββάτων 1362

μιαρός 136ο

μιγάδες 136ο

μίγδην 1303

Μίδας 136ο

Μίδεια 1362

peifous 1361

Μιθριδάτης 1361

μίκκος 1361

μικρολόγος 1361

μικρός 1361

Μίλεια 1362

Μίλητος 1362

μιλιαρήσιον 1303
μιλίγματα 1363

μιλίζω 1303

μίλινον 1362

μίλιον 1362

Μίλος 1301

μιλτοπαρειος 1361

μιμαίκελλον 1363

μιμηλόν 1563

μέμνουσιν 1303

μίν 1361

μίνθη 1362

μινύ θω 1363

κίνυνθα 1303

μινυνθάδιος 1362

μινύρεται 1363

Μινωίδης 136Ι .

Μίνως 1361

μίξ 1363

Μιξίας 1361

μισγάγγεια 1302

μισθός 1361

μίσος 1363

μίστυλλον 1363

μιτατωριον 1303

μίτος 1362

μίτρα 1362

Μιτυλήνη 1362

μνάται 1365

μνεία 1 365

μνημοσύνη 1364

μνήμων 1364 1

μνησάσκετο 1365

Μνηστείδης 1364

μνησικακία 1364

Μνησιστράτειος 1364

Μνησος 1364

μνηστή 1364

μνήστωρ 1364

μνία 1364

μνίω 1365

μνώοντο 1365

μογηραν 1368

μoγήσαι 1372 .

μογιλάλος 1365

μόγις 1373

μόγος 1305

μογοστόκος ,1368

Μοδινός 1365

μόθας 1365

μόθος 1365
Μοθωναίος 1365

Μοθωνη 1368

Μοθωνία 1368

μοίρα 1369

Μοιρογένης 1366

Morpus 1366

Moίριχος 1366

Μοιρoκλεύς 1366

μοιχάγρια 1371

μολερόν 1371 -

μολεύειν 1373

μόλιβδος 1366

μόλιβον 1366

μόλις 1373 '

μολίων 1366

μολοβρός 1366

Μολο 1366

μολπή 1369

μολυβδαίνη 1369

μολύνω 1372 :

μολυσμός 1367

μολώ 1372

Μόμμιος 1366

μομφή 1369

μοναδικούς 1367

Μοναίσης 1367

μονάς 1369

μοναχός 1367

μονήρης 1367
μονητάριος 1367

μονηφορω 1373

μονιμώτερος 1367

Μόνιτος 1367

μονογενές 1371 .

μονογενής 1368

μονοειδής 1369 .

μονόζωνοι 1367

μονόκερως 1367

μονόλοπα 1367

μόνον 1368

μονονουχί 1373

μονοούσιον 1372

μονοτονίας 1371

μονότροπος 1367

μονωδω 1373

μονωτί 1373

μόρα 1371

μορία 137ο !

μορμολύκειον 1371

μορμολύττει 1373

μόριον 1369

- μόρμος 1369

κορμύρων 1373

μόρος 1367

μόρσιμον 1371

μορφή 137ο

μόρφνον 1371

μόρφνος 1368

μόρφωμα 1372

μόρφωσις 1370

μορώεις 1367 ,

μόσυν 1368

μόσυς 137ο

μόσχειον 1372

μoτον 1372

μιότωσις 137ο

μούνος 1368

μουσειον 1372

μουσείον 1372

μουσηγετων 1373

μουσική 130) -

μουσίον 1372

μοχθεί 1373

μοχθηράν 1370

μοχθηρός 1368
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Ν .μοχλία 1372

μοχλός 1368

μυ 1377

μυγή 1377

μύγματα 1378

μυδαλέον 1378

μυδαλέος 1373

μυδίωσαν 138ο

μυζώ 1379

μύησις 1376

μύθεαι 138ο

μυθος 1574

Μυκαλησσός 1376

μύκη 1376

Μυκήνη 1376

μύκησαν 1379

μύκινος 1378

μύκλος 1374

Μυκόιον 1378

μυκτηρίζω 1379

μυκτηρισμός 1374 -

μύκω 1379
μυκώμενος 1379

μύλο, 1377

Μυλα.Ού πεδίον 1378

υλακεσι 1374

μύλαξ 1574

Μυλασέων 1374

μυλία 1377

μυλίζειν 1380

μυλιων 1379

Μυλωθροί 1374

μυνάμενος 1379

μύνη 1377

μυντιζομενος 1379

μύξεις 1379

Μυόνησος 1377

μυούμενος 1379

Μυους 1377

μύραινα 1377

Μυρέλεον 1378

μυρίκη 1377

μυρινίτης 1375

μύρνης 137 6

Μυρμιδόνες 1374

κυρόμενοι 1379
μύρον 137 8 .

Μυρονήτης 1374
μυρονίτης οίνος 1374

Μυρρίνη 1377

μύρσος 1375

μυρω 1379

μυς 1375

νύσαντος 137 9

μυταττόμενος 1379 ,

Μίνσία 1377

μύσκελος 1375

μυσος 1378

μυσταγωγία 1377

μυσταγωγός 1375

μυστήρια 1378

μυστήριον 1378 . 1379

μύστης 1373

μύστλον 1378

μύστρον 1378

μύτις 1377

μυττωτός 1375

μυχός 1375

κύου 13 8o

μυωξία 1377

μυωπάζω 1380

μνωπίζω. 1380

μύωψ 1375

μώ 1384

Μωάβ 138ο

Mudód 1380 ,

Μωδεών 1380

Μωδεεία 138ο

Μωδείν '1380,

μωκεύειν 1383

Μώκησος 1382

Μωκία 1382

μωκίζω 1383

μωκα 1383

Μώλα 1382

μωλάχιον 1382

μωλος 138 I

Μώλος 1382

μωλυ 1382

μωλύειν 1383

μώλυζα 1382

μώλυζαι 1382

μωλυρόν 1382

μωλύτερον 1382

μωλωπίζω 1383

μάλων 1381

ιω εαρ 1382

μωμεύειν 138 4 . .

με ιήσεται 1384

μωμητα 1382

μω αυς 1381

μωμοσκοπος 1381

μαν 1384

μώνυχες 1381

μωνύχιος 1381

Μωραή 1381

Μωραθί 1381

Μίωροι 1381

μωρός 1381

μωρυ 1382

μως 1382

Μάφις 1381

Ναασσών 1383

Νάβης 1383

Ναβουζαρδας 1383

Nobov.Ich 1383

ναει 1387

Ναζιραίος 1383

ναζωραίος 1383

Ναζώφειον 1387

Nuides 1386

Ναίεθος 1384

ναιετάωσιν 1387

ναι μήν 1388

Ναΐσος 1384

ναίκι 138 8

ναίω 1387

νακεσι 1387

νακοτίλται 1384

Ναπώλεια 1386

να μα 1387

νάνοι 1384

νανοφυείς 1384

Ναξία 1386

Νάξος 1386

ναός 1384

νάπη 1386

νάπυ 1387

νάρθης 1386

νάρκη 1386

νασμός 1384

νασσα 1:387

Νασσαραίοι 1385 ,

ναστηρας 1384
ναστον 1387

ναυαγία 1386

Ναύαιθος 1385

ναύαρχος 1385
Ναυή 1385

ναύλα 1386

ναύλοχος 1385

ναυλοχω 1387

ναυμαχία 1386

Ναύπακτος 1386

ναυπλίειον 1387

ναύπλιος 1387

ναυς 1386

Ναυσικάα 1386

ναυσιπόρος 1385

ναύσταθμος 1385

ναυτία 1387

ναυτιλία 1387

ναυτιλλόμενοι 1387

ναυτίλος 1385

ναύφιν 1386 :

νάφθα 1387
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Ναχιάστεως 1387
Νέαιθος 1388

νέαιον 1391

νεαλές 1393

νεανεία 139ο

νεανίας 1388

γεανιεύματα 1392

νεανικώτερον 1392

νεάνις 1390

νεανίσκος 1388

Νεάπολις 1391

γέατα 1395

γεάτη 1390

νέβελ 1392

νεβρός 1388

Νεβρώ9 1388

νεηγενές 1392

νεηκονη 1392

νέηλυς 1388

νεϊαι 1394

γείαιρα 139Ι :

γείατον 1392

γείατος 1388

νείκη 1391

νείκησεν 1394

γεΐκος 1392

γειλόεν να τα 1592

νεϊν 1394

νειόθεν 1395

νείον 1393
νειος 1391

γειρεύς 1389

νείφει 1394

νεκάδες 1391

νεκρός 1389

νέκταρ 1393

νεκυο μαντία 1391

νέκυς 1389

Νέμεα 1391

Νέμεια 1391

Νεμειαίον 1393

νεμεσήσεται 1394

νέμεσις 1391

νέμεται 1394

νέμω 1394

νεγέαται 1394

γενευκότι 1395

νεοαρθέα 1392

νεόδωλτον 1393

νεογιλός 1389

νεογνός 1389

νεόδμητον 1393

νεοελής 1389

Νεοκαισάρεια 139

νεόκριητον 1393

νεολαία 1391

νεόλεκτος 1389

νεομηνία 1391

νέονται 1395

νέος 138 9

νέος 'Αδάμ 1390

νέος άνθρωπος 1389

νεοσσεία 1391

νεοσσός 1389

νεότης 1391

νεοττεία 1391

νεόφθιτον 1593

νεόφυτος 1390

νέποδες 138 9

νέπως 1389

Νεπωτιανός 1389

νέρθεν 1395

νέρτερος 1389

Νεστοριανοί 1390
νευρα 1391

νεύρον 1394

νευστάζων 1395

νεφέλη 1391

Νεφθαλείμ 1390

νέφος 1393

νεφρίτης 1391

νεφρός 1390

νέω 1395

νεωκόρος 1390

νεωλκησαι 1395

νεώνητα 1394

νεώνητος 1390

νεώς 1399

νεώσαντες 1395

νεωστί 1395

νέωτα 1395

νεωτερίζει 1395

νεωτερoποιός 1390

νεώττιον 1393

νηγικτιον 1399

νήδυμος 1396

νηδύς 1398

νηες 1398

νηήσας 1400

νήθω 1400

Nnídss 1398

γήιον 1399

νηίς 1396

νηΐτης στόλος 1396

νηκερδέα 1399

νήκερως 1396

νήκεστον 1399

νηκούστησε 14δο

9ηκτα 1399

νηλεές ή μαρ 1399

νηλεής 1396

νηλεώς 1400

Νηλη 1396

νηλής 1396

νηλήτεις 1396

νήλιπος 1397

νηλωπος 1396

νημα 1599

νημερτές 1399

νημερτης 1397

νηνεμία 1398

γηπεία 1398

νηπιαζειν 1500

νηπιαζεται 1400

νηπιέη 1398

νήπιος 1397

νηποινί 14οο

νη ποινον 14οο

νηπύτιος 1397

Νηρεύς 1397

Νηρηδες 1398

νηρέμους 1397

νηρίτης 1397

γήριτον 1400

Νήριτον 1400

νησις 1399

νησος 1399 -

νησσα 1398

νηστεία 1398

νηστις 1397

νήτη 1599

νη τον θεόν 1598

νητρεκώς 1400
Νητρία 1399

νης 1399

νήντμον 1400

νηφάλεος 1398

νηφάλιον 1400

νηφάλιος 1398

νηφαλισμός 1398

νήσει 1400

νήχεται 1400

Νίγες 14ΟΙ

νίζω 1402

νίκη 14οΙ

Nικήρωτος 1401

Νικήτας 14οΙ

Νικήτης Ι4οΙ

Νικίας 140I

Νηκόδημος 14o1

Νικόλαος 1402

νικεν 1402

Νίκωχις 14ΟΙ

νίαμα 1402

vinuós 1401

νίν 1401

Νινευί 1402

Νιγνύας 1401
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νωτα θαλάσσης 1413

νωτίσαι 1414

νωτος 14ΙΙ

νωτοφόρος 1412

νωχέας 1412

νωχελής 1412

Νωχος 1412

νωψ 1412

Ξ .

Nivos 1401

Νίσα 1402

γισαίος ίππος 1401

Νίσιβις 1402

νισσόμενος 1402

Νιτέρειον 1402

Νιτιάτης 14οΙ

νίτρον 1402

νίφα 1402

νιφάδες 1402

γεφετός Ι 101

νοτρον Ι4c6

νόες 1403

γρευντες 14ο7

νόησις 14ο6

νοητα 1407

γοητόν 14c6. 1407

νοθεύει 1407

νόθος 1406

νομάδες 1406

νομή 1406

νομήες 1403

νομικός 1404

νόμισμα 1 .407

νομοδιδάσκαλοι 1404

νομοΐστωρ 1404

νόμοι φύσεως 14ο6

νόμος 1404. 1405

νομός 1404

Νόννα Ι4ο6

νόννα, 1406

νοσηλεία 1406

νοσηλεύεται 1407

νοσοκομείον 1407

νόσος 1406

νοστήσας 1407

νόστος 1404

νόσφι 1407

νοσφίζεται 1407

νοσφισμός 1405

νότα 1407

νοτία 14ο6

νοτίη Ι406

νότιον 1407

νοτίου 1405

yoτίς 14ο6

νότος 1405

νουθέτημα 1407

νουθέτησις 1406

νουμμος 1405

νoυνεχής 1405

νους 1405

νούς λογικός 1405

νούσος 1406

νυ 14ο9 .

Νυκτέλιος 1408

νυκτίβιος 1408
νυκτίλοχος 1408

νυκτιπόλος 1408

νυκτομαχία 1408

νύκτωρ 141ο

νύμφη 1408

νυμφιος 1408

νυμφοστολήσαι 1409

νυμφοστόλος 1408

νυν 141Ο

νύξ 148

νύξας 1409

νυός 1409

Νυσήίον 1409

Νυσήίος 1408

Νύσσα I409

νύσσα 1409

νύσσω 1409

νυστάζω 1409

νύχιος 1408

νύχος 1409

νω 1414

γωγαλέον 1412

γωγαλέως 1414

yw dós 1410

νώδυνον 1413 και

Νωε 141ο

νωθεία 1912

νωθείς 1410

νωθή 1412

νωθοκαρδιος 1410

νωθρεία 1412

vuitepos 1410

νκαρ I 410. 1413

Νωλα 1412

Νωλανοί 1410

Yωλεμέως 1414

νωμα 1413

Νωμεντία 1412

Νωμεντίνος 141ο

νωμεύειν 1413

νωμησαι 1413

νιωμησαν 1413

νωμηστεία 1412

νων και σφων 1411
νωνύμνους 1411

νωνυμους 141I

yüos 1411

Νωρα 1412

Νωρικός 1411

Νωρμα 1412

νωροπα 1411

νωρυμνον Ι411

νωσάμενος 144

νωσιν 1414

νωτα 1413

ξαίνω 1414

ξανθη χολή 1414

ξανθίζεσθαι 1414

ξανθίκομος 1413

ξανθός 1413

Ξάνθος 1413

ξέειν 1416

ξεινήίον 1416

ξεινοδίκον 1415

ξείνος 1415 .

ξεναγείται Ι416

ξεναγίζω 1416

ξένειος Ζεύς 1415

Ξένετος 1415

ξενία 1416

ξενίζω 1416

ξενιτεύω 1416

ξενοδοχείον 1416

ξένος 1415. 1416

Ξενοφων 1416

ξενόω 1416

ξενω 1416

Ξένων 1415

ξενών 1415

ξεστή 1416

ξέστης 1415

Ξηιος 1416

ξηνός 1416

ξηραίνω 1417

ξηραλοιφεϊν 1417

ξηραλοιφησαι 1417

ξηρίον 1417

ξηρόν 1417

ξηρός ιδρώς 1416

ξγ 1417

ξίρις 1417

ξιφήν 1 :17

ξιφηρης 1417

ξιφηφόρος 1417
ξιφίας 1417 -

Ξιφιλίνος 1417

Ξιφίνος 1417

ξόανον 1418

ξουθα 1418
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ξoυφορία 1418

ξύει 1419

ξυλεία 1418

ξυλήφιον 1419

ξύλον 1419

ξύλοχος 141 8 .

ξυμβαίη 1420

ξύμιβληντο 1420 .

ξυμβλητον 1420

ξύμμαχοι 1418

ξυμπονησα 1420

ξυγέηκεν 1420

ξύνες 1420

ξυγσυνέτης 1418

ξύνευνος 1418

ξυνεχως 1420

ξυνήία 1419

ξυνθακος 1418

ξύνθημα 1419

ξυνίασι 1420

ξυνέεις 1420

ξυνιένα 1420

ξύνιος 1420

ξυνόαρος 1418

ξυνόν 1419

ξυνός 1418

ξυνουσία 1418

ξυνωδα Ι419

ξυνωμοσία 1418

ξυνωμότης 1418

ξυγών 1420

ξυνωρίς 1419

ξυρός 1418

ξύσματα 1419

ξυσμός 1418

ξυστίδα 1419

ξυστος 1418

ξωθεν 1420

οβολός 1422

Οβριμοεργός 1421

έβριμον Ι422

οβριοπάτρα 1422
άβρυζον 1422

όγδοηκόντορος ναύς 1424

όγδοηκοντούτης 1423
Ογκαί 1424

όγκειον 1424

όγκίον 1424

όγείς 1324 ,

όγκος 142 3.

''Όγειος 1423

όγμος 1423

''Όγναρις 1423

όγυρόν 1424

όγκη 1424

Ογχηστής 1423

Ογχηστός 1423

οδακτάζειν 1427

οδακτήσας 1426

οδάξ 1427

οδαξήσας Ι426

οδαξισμός 1424

άδε 1424

όδεα 1426

οδεία 1426

δείν 1421

και δείνα 1424

οδελός 1425

οδεύεις 1421

οδηγία 1426

οδηγός 1425

" Οδησθος 1425

οδίος 1425

οδίτης 1425

οδίων 1427

οδμή Ι426

Οδόακρος 1425

οδοιδόκος Ι425

οδοιδοκώ 1427

οδοίος 1425 :

οδοιπορικως 1427

Οδολάμ 1425

οδόντιον 1426
οδοντομάχης 1425

οδός 1426

όδουρος 1425

οδούς 1426

άδρα Ι426

" Οδρυσσα 1426

οδύνας 1426

οδυνήψατον Ι426

οδυνώμενος 1427

οδυρομαι 1427

οδυρομένους 1421

οδο γήρως 1436

όδωδα 1427.
' Οζάν 1418

" Όζήλις 1428

οζηλίς 1428

οξίας 1428

Oόλαι 1428

άξος 1428

άθης 1428

Οθι 1429

οθία 1428

ο9νείαν 1428

οθνείον 1429

οθνείος 1428 .

οθομαι 1429

οθόνη 1429

οθόνια 1429

Οθρυάδης 1428

Οθρυονεύς 1428

Οθρύς 1428

"Όθων 1428

οθως 1429

οι 1437

οία 1432

οία adν. 1437 .

Oιάγρα 1432

Oέαγρος 1429

οίακες 1429

ολακοστροφεϊ 1435

Οίαξίς 1432

οιβάδης 1430

Oιβάλης 1430

Οϊβαλος 1430

Oιβάρης 1430

Oιβήλος 1430

οιβωνία 1432

οιβώτας 1430

οίγει 1435

οίδα 1436

οιδαίνει 1435

οίδημα 1434

οιδήσεις 1 432

Οιδίπους . 1430

οίδμα 1434

οι ε 1430

οίεσθαι 1436
Oistius 1430

οιζυρός 1430

οιζυρότερον 1434

διζύς 1432

οιζύω 1437

οιήίον 1434

οίημα 1434

οιμασίας I433

οίησις 1432

οίκαδε 1431

• Ο .

και 1421

ο Ι471

όα 1421

δαρίζω 1421 :

οαρισμοί Ι421

οαριστύς 1421

δαροι Ι421

Οάρσης 1421

" Όασις 1421

οβελίας 1422

οβελίζω 1422

οβελίσκος 1422

οβελισμός 142 )

οβελός 1422

είκειακός
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οίκειακός 1430

οίκειακως 1437 .

οικείον 1435

οικέτης 1430

οίηας 1430

or:οι 1437

οικονομία 1433

οικονομίας 1 34

οικονομικών πραγμα 1435

οικονομικως 1437 .

οικόπεδον 1435

οίκος 1430

οικότριψ 1430

οίκουρός 1430. 1432

οικτέα 1433

οικτίρμων 1430

οϊόκτιστος 1430

οίκτος 1430

οικτρός 1430

οίκτρως 1437

οιμα 1435

οιμαι 1436

οίκη 1433

ομος 143ο. 1433

οιμωγή 1433
οιμώζειν 1435

οιμωκτί 1438 .

οινοκάγκλαινα 1437

οινοκαγκλαίνειν 1437

οινοκιγκλαινον, 1435

οινοκαγκλαν 1437

οινοπωλείον 1435

οίνος 1431
οίνοφλυγία 1433

οινόφλυξ 1430

οι οχόος 1431

οιόμεθα 1436

οίον _1435

οίος 1431

οισάμενος 1436

δίσει 1436

ο! σετε 1436

οίσθα 1436

οισοφάγος 1431

διστεύσας 1436
οιστος 1431

οίστος 1431

οίστρηλατούμενοι 1436

οίστροπληγα 1431

οίστρος 1431

οισία 1433

οισυπηρόν 1435

οϊσχη 1433
Οιταίον 1435

Ο ' η 1433

οιτος 1431

Tom . II.

οιφιον 1435

οχεται 1437

οίχνείν 1437

οίω 1437 :

οίων 1431

οιωνίζεσθαι 1437

οιωνόβρωτος 1432

οιωνός 1432

οιωνοσκόπος 1432

οκείλει 1440

οκλαδία 1439

οκλαδια 1440

οκλαδίας 1438

οκλάζει 1440

όκλασις 1439

οκλίς 1439

οκνείω 1 440

έκνος 1438

δκι ω 1440

οκοΐον 1440

οκουλούμ 1438

" Όκρα 1439

οκρίβας 1438

Οκρίδας 1439

οκρισεις 1438. Ι439
Οκρισία 1439

άκρυόεσσα 1440
οκρυβω 1440
οκτάβλωμος 1439

οκτάκνημα 1440

οκτωκαιδεκαέτης 1439

όκως 1440

όλβιόδαιμον 1441

όλβιος 1441

ολέκει 1445 1

όλεσίκρανον 1445

όλεσίοικος 1441

Ολέσιος 14.41

ελέτειρα 1443

ολετήρες 144

όληαι 1445

ολιγαρκία 1443
ολιγαρτία 1443

ολιγαρχούμενοι 1445
ολιγηπελέων 1445

ολιγογνώμων 1441

ολιγοδεής 1441
ολιγοδεία 1443

ολιγοδρανέων 1445

ολίγον δεϊν 1444

ολιγόψυχος 1443

ολίγωρος 1441

όλιζες 1441

ολιγωνα 1443

ολικώς 1445
όλινύειν 1445

όλιοσσόνης 1443

ολισθαίνει 1445

όλισθος 1444

δλκάδες 1443

ολκος 1412

δολλάρια 1444

άλλει 1445
όλλόμενος 1445

όλλύω 1445

' Ολμειός 1443

όλαος 1442

ολοή 1443
ολοθρευτου 1443

όλοιότροχος 1442
ολοκαρπούμενον 1445
ολολυγη 1444

ολολύγιον 1445

ολολυγμός 1442

ολολύζω 1445

όλολυς 1442

όλούν 1444

λος 1442

ολοτελώς 1445

ολότης 1444

ολότροχος 1442

ολοφυρμός I442

ολοφυρόμενος 1445
ολοφώνος 1444

όλοψος 1443

άλπις 1444

Ολυμπία 1444

' Ολύμπια 1445

ολυμπιάς 1444

ολυμπιονίκης 1443

Ολύμπιος 1443

" Όλυμπος 1443

όλυνθος 1444

άλυρος 1443

όλωλα 1445
ολώλαμεν 1445

όλως 1445

ομαδος , 1446

ομαίμων I446
ομαίχμιος 1446

ομαρτείν 1450

ομβρήσας 1450

όμβριμαίον 1448

ομβρoβλυτω 1450

όμβρος 1446

ομέστιος 1446

δομήγυρις 1447

ομή 1451
ομηλιώτις 1447

ομήλιξ 1446

όμηρα 1448
ομηρεία 1447

PPPPPP



2067 2068INDEX GLOSSAR V M .

“Ομήρειον έπος 1448

ομηρείως 1452

ομηρήσαι 1451

“Ομηρϊται 1446

"Ομηρος 1446

ομηρώ 1451

όμιλαδόν 1452

ομιλεί 1451

όμιλος 1446

ομιχεϊν 1451

ομίχησις 1448

ομίχλη 1447

ομνύω 1451

ομογενων 1446

ομόγνιος 1446
ομοδίαιτος 1446

ομόδουλος 1446

ομόθυμος 1446
ομοίίος 1447

ομοιομερές 1448
ομοιώματα 1448

ομοκλή 1448

ομοκλήσας 1451

Ομόλη 1448

ομόνoμoν 1449

ομοούσιον 1449. 1450

ομοούσιος 1446

όμοργμα 1448

ομόρξασθαι 1451

όμορος 1447

όμορω 1451

ομόσαι 1451

ομόσε 1452

ομόσιτος 1446

ομοσπονδους 1448

ομοστιχάει 1451

ομόστολον 1448

ομόσφυρος 1447
ομουπόστατον 1449

ομοφροσύνη 1448

ομοφυής 1447

ομπνιος 1447

ομπνοια 1448

ομφακίζω 1451

ομφακισμός 1451

ομφαλός 1447

έμφαξ 1440
ομφή 1448

όμωθήναι 1452

ομύλακες 1447

ομωμοκέναι 1452

όμευμoκώς 1452

ομωμοσμένος 1452

ομώνυμα 1449

ομώνυμον όνομα 1450 ,

ομωρόφιος 1447 : : : :

ouws 1452

όν 1455

όναγρος 1452

αναίμην 1455

όναιντο 1454

ονεία 1453

όνεια κρέα 1454

όνειας 1454

ονείατα 1453 και

ονεί δη 1454

ονείδιος λόγος 1452

ονειδιά 1454

ονεϊον 1454

ονειροπολεϊ 1454

όνειρος 1452

όνειραξία 1453

ονειρωττει 1454

ανηγήσιος 1452

Ονησίδωρα 1453
Ονήσιμος 1452

όνησις 1453

orgos 1453

ονίδιον 1454

ονίναι 1454

όνομα 1454

ονομαστί 1453

ονομαστός 1452

όνομήνω 1455

όνος 1453

όνος βρωμώμενος 1452

ονοτάζων 1454

όντως 1453

όντωσις 1453

όνυξ 1453

ονώ 1453

Ονώρατος 1453

Ονώριος 1453

Ονώριχος 1453

Οξαώθρης 1456

οξεία 1456

οξοώθρης 1456

οξέγαρος 1456

οξος 1456

οξύβαφος 1456

οξυβελής 1456

οξυδέρκεια 1456

οξυδερκής 1455

οξυήκοος 1455

οξυγκοώτατος 1456

Οξύπρωρον 1456
οξυρευγμα 1456

οξύριγκος 1455

οξύρρο τον 1456

οξύμοπος 1 .455

οξύς 1453

οξυχολία 1456

οξυωπέστερος 1453

οπαδός 1457

οπάζει 1459
οπαΐα I458

οπαΐρος 1457

οπάονας 1457

όπασις 1458

οπίων 1460

όπη 1458

όπη 146ο

οπηδεύω 1459

οπίζεο 146ο

όπιθεν 146ο

Οπικία 1458

Οπικοί 1458

οπίμια 1459

Όπιος 1457

όπιστεύοντα 146ο

οπίς 1458

" Όπις 1458

όπισθεν 146ο

οπισθότονος I458

οπίσιον 1459

οπίσω 146ο :

όπλα 1459

οπλη 1459

οπλοσμένα 1459

όπλότερον 1458

οποία ην 1459

οπός 1458 .

οπότε 146ο

όπουχέα 1458

οπτανείον 1459

οπτανία 1459

οπτανόμενος 146ο

οπτήρ 1458
οπτιλέτιν 1459

οπτόμενος 140o

όπτον 1459

οπύει 146ο

οπωπα 146ο

οπωπή 1459

οπωροφυλάκιον 1459

οραδά 1469

όραες 1469
“ Ορακήσιον 1468

όρασις 1466

ορατή 1469

όργανον 1407 . 1468

οργή 1 466

όργια 1467

όργιωνες 1466

οργνια 1 465

ορέγεται 1469

ορέγω 1469

ορειβασία 1 466

.
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το 1477

στέοισι 1476

ότι οι 1471

δτιούν 1477

ότι ρα 1471

ότλιοι Ι476

ότλος 1476

ότραλέως 1471

' Οτρειΐα 1471

ότρηρός 1476

ότριχας 1476

οτρύναι 1477
οττεία Ι471

όττοβος 1476

οττοτοι 1477

οττοτύξειν 1477

ότω 1476

ου 1488

ου 1488

ουά I487

ούας 1484

Ουβέδαινα 1480

ουδαμή 1487

ουδα μας 1487 .

ουδείς 1477

ορειβάσιος 1461

οφειγάνη 1469

ορειγανοειδές 1469

ορεικόμενος 1469

ορεικον ζυγος 1468

ορειοκομώ 1469
όρεξις 1466

άρεσθαι 1469

όρεσκος 1461

ορεύς 146ο

οφεχθεί 1469

δρέχθεον 147ο

όρεωκόμος 1461 .

δρη 1470

όρθαι 1470

Ορθεον 1468

ορθοδοξία 1461

Ορθόδοξος 1461

ορθός 1461

άρθριος 1468

όρθρος 1461

όρθωσία 1466

ορίγανον 1408

οριγναται 147ο

ορίζει 1471
ορίνεται 1470

ορίνω 1470

όριον 1468

ορισθέντος 1473

ορισμός 1464

οριστόν Ι463. 1469

ορίτροφος 1466

όρκιον σκήπτρον 1468΄

όρκος 1461
ορκωμοσίαν 1467

Ορκωμοτω 147ο

δραθός 1462

ορμή 1467

ορμητήριον 1468

ορμίσκος 1462 .

όρμος 1462

ορμώμενος 147ο

όρνεον Ι469

ορουμένους 1470

όροβος 1462

ορόδαμνος 1464

οροθύνω 147 1

όροι 1466

ορόμενος 1470

ορομηλίς 1467

οροπύγιον 1469

όρος 1462. 1463. 1464

όρος κακίας 1463

όρος των όρων 1462

ορούω 1470

οροφή 1467

δρόωντες 1471

δρόμτε 1471

όρπηξ 1464

όρπηξ 1464 .

ορός 1466

ορωδία 1461

όρρωσω 1472

ορσηλία 1469 ,

όρσο 1471

όρταλίζειν 1471

ορτάλιχος 1464

ορτη 1467

ορυμαγδός 1464

ορφανός 1405

όρφνη 1467

όρχαμος 1465

όρχατος 1465

ορκήσασθαι 1471

ορώ 1472

ορώνη 1472

δρώμενος 1471

όρωρε 1472

ορώρει 1472

όρωρέχεται 1472

ός 1473

Οσείας 1473

' Οσιος 1473

όσημέραι 1475

όσιος 1473

οσιότης 1475 -

" Όσιρις 1473

" Όσκιος 1474

όσον 1475

όσον όσον 1475

όσπήτιον 1475

όσπριον 1475
Οσροηνή 1474

' Οσραηνός 1474

όσσα 1474

όσσε 1473

όσσεία 1475

όσσετο 1475

οσσεύεσθαι 1475
άσσόμενος 1475 .

όσταφίς και ασταφίς 1474

οστεολογείν 1475

οστεολόγος 1474

εστία 1474

οστιάριος 1474

όστλιγγες 1474

όστοφαγείν 1475

όστρειον 1475

όστρεoν 1475

όσφρησις 1474

οσφύς 1474

τ' άν 1477

PPPPPP 2

ουδενόςωρα 1484

ουδέτερον 148 4 :

ουδέτερον γένος 1484

ου διακρίνεται 1485

ου διαφέρομαι 1487

ουδον εις λαύρης 1480

ου έθεν 1487

Ουεσπασιανός 1480

Ούετορηγοι 1478

Ουήίοι 1478

Ουήτιοι 1478

ού9ατα 1484

ουκ απινύσσειν 1485

ουκ αρετα 1485

ουκ άσχημονεϊ 1487

ουκ έγριξεν 1486

ουκ έδειμάτωσεν 1485

ουκ εξορχήση 1486

ουκ επιδεικτικώς 1488

ουκ έρίσει 1486

ουκ ετυλώθη 1486

ουκ εφάτην 1486

ούκι 1488

ουκούν 1488

σύκουν 1488

ούλα, 148ο

ουλαμός 1478
ουλαπισμός 1478

ουλή 1480

σύλη 1480
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όψις 1494

όψοδεία 1494

όψονται 1496

οψοποιός 1494

οψώνια 1495

Π.

ούλιξ 1478
Ούλκαίοι 1478

ουλομένη 1486

ούλον 147 8 . 1484. 1485

ουλος 1478

ουλοχύτας 1481

ου μη πρόωμαι 1486

ου μη σε άνω 1486

ουμός 1478

Ούνιγάρδα 1478

Ούννοι 1478

ου προκρίνει 1486

ουρά 1481

ουραγώ 1486

ουρανίσκος 1479

ουρανός 1478

ουρεα 1485

ουρήας 1479

ουρησις 148ο

ουρίαχον 1479

ούριοδρομεί 1486

ουρος 1479

ουρός 1479

ουρούς 1479

ουσα 1485

ουσία 148 1 . 1482. 1483

ουσία μερική 1482

ουσιώδες 1485

ουσιώδης διαφορά 1483

ουσιώδης ένωσις 1483

ου συνήκεν 1486

ούτα 1487

ουτάμενος 1486

ουτήσας 1486

ούτησις 1484

ούτι 1488

ούτιδανός 147 9

ουτινοσουν 148ο

ουτοσί 1480

ούτω 1486

ουκ ήκιστα 1488
Οφαρυνχος 1488

όφατα 1488

οσείδιον Ι489

οφειλή 148 9

οφείλημα 1489

οφειλόμενον 1490

αφελες 1 .48 9

οφέλλει Ι491

Οφελλίας 1988

Οφέλλιος 1488

όφελος 1490

όφελος 1 .48 )

Οφέλτας 1488

Οφέλτης 1988

όφελτρεύουσι 1490

οφεώδηκτος 1488

οφθαλμιάσαι 1490

οφθαλμιωντας 1490

οφθαλμοί 1488 .

οφιώδηκτος 1488

όφις 148 9

οφνώδης 1489

Οφίων 1488

όφλισκάνω 149ο

οφλω 1990

Οφνεί 1488

οφρα 1491

οφρυάζειν΄ 1490

οφρύες 1489

οφρυωττω 1490

οφφικιάλιος 1488 .

οφφίκιον 1489

όχα 1493

όχανος 1491

έχεα Ι493

οχεία 1492

οχεσφι 1491

όμετεία 1 .492

οχετηγία 1492

οχετηγός 1491

οχετός 1491

οχεύς 1491

οχή 1492

όχημα 1492

όχθη 1492

όχθησας 1495

όχθοι 1492

έχλεύντο 1493

όχλίζω 1493

όχλος 1492

όχμάζει 1493

όχνη 1492

όχος 1492

όχούμενος 1493

οχυρίς 1492

οχυρωμα 1493

ου 1494 .

όψαρίδιον 1494

όψαρτυτής 1493

όψε 1496 :

όψεω 1493

όψείοντες 1496

όψείω 1496

όψεων 1495

όψε σαββάτων 1496

οψίας 1494

οψιγέννητα Ι495

οψίκιον 1495

οψιμάθεια 1 494

οψιμεαθής 1493

όψιμον 1495

Παγασαι 1506

παγετός 1495 :

πάγιον 1512

παγίς 1500

παγίως 1525

παγουροι 1495

πάθος 15ΙΙ

παιάν 1495

παιανιζόντων 1515

παιγνημονέστατος 1496

παιδεία 15ο6

παιδιά 15ο6

παιδνός 1497

παιδολετήρα 1496

παιδοτρίβης 1496

παίει 1515

παίειν 1515

παιήων 1497

Παίονες Ι 495

Παιονία 1500

παιπάλη 15ο6 .

παιπαλόεις 1497

παιπαλόεν 15ΙΙ

παΐς 1495 . 1496

πάϊς 1497

παιστέον 1515

παιφάσσειν 1515

παιάνειον 1511

παιωνία 15c6

Πανόρεια 15ο6

παλάθι 1507

πάλαι 1525

Παλαιβίσκα 1507

παλαιγενές 151

παλαιών 1511 -

παλαιός 1497

Πάλαιροι 1511

παλαιφάτους 1498

παλαίίο 1516

παλάμεη 1507

Παλαμήδειον έπος 1511

παλαντος 1497
παλιάσσετο 1516

παλάττω 1516

παλεύει 1316

πάλη 1507

παλίλλογα 1512
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, Πανόνιοι 149παλιλλoγία 1507

παλίμοβολος 1497

παλιμπετές 1511

παλιμπλαγχθέντας 1516

παλίμψημον 1511

πάλιν 1525

παλινάγρετον 1511

παλιγγενεσία 1507

παλινδρομεϊν 1516

παλίνδωρον 1511

παλιγκάπηλος 1497 ,

παλινορ μένω 1498
παλίνoρσος 1497

παλίντορα 1512

παλινωδία 1507

παλίρροια 1507

παλιυσυτω 1516

παλισύλλεκτον 1511

παλίωξις 1500

Παλλάς 1506

πάλλειν 1516

Παλληνόθεν 1525

Παλαισός 1507

παλος 1497

παλύνω 1516

παμήτωρ 1507

παμπαν 1525

παμπηδην 1526

παμφαίνησιν 1516

παμφαλων 1511

παμφαους 1507

παμφίδων 151ο

πάμφιλον 1512

πάωφορος 1512

πάναγρα 1512

παναλκούς 1507

παναποτμος 1998

παναρμόνιον 1512

πανδαισία 1507

πανδερκής 1498

πανδημεί 1523

πανδήμου 1507

πανδοχείον 1512

πα,δούριον 1512

πανέφθoυ 1498

πανήγυρις 1507

πανημέριος 1498

πανθοιχεί 1526

Πάγιον 1513

παγκλήρας 1525

παγκρατιαστοι 1495

παγκράτιον 15ο

παννυχί 1525

ποννύχιον 1512

πα,ομφαίο 1498

Πανoνία 1507

Πανόνιοι 1498:

πανόπαια 1507

πανόπτης 1498

πανούργος 1498

πανόψιον 1513

πανσαγία 15Ιο

πανσελήνου 1507

πανστρατί 1526

πανσυδεί 1526

παντελές 1515

παντευχία 1507

πάντη 1525

παντοδαπών 1498 .

πάντοθεν 1526 .

πάντοτε 1526

πάντοτε 1526

πανύστατον 1512 .

Παγχερνίτης 1505

παγχυ 1525

πανωλης 1498

πάππα 1498

πάππος 1505

παπταίνων 1524

παπω 1523

παραβαλείς 1519

παραβληθησόμενος 1518

παραβλωπες 1500

παραβολή 15ο8

παραβύστω 1500

παράγεται 1521

παραγράπτους 1499

παραγράφεται 1520

παραγραφή 1309

παραγράψεται 15 20

παράδειγμα 1513

παραδειγματίζω 1523

παράδεισος 150I

- παράδοξον 1513

παραδοξοποιία 151ο

παρωζηλουν 1517

παραθέει 1519

παραθεωρήσω 1522

παραθώγειν 1518

παραίρημα 1513

παραιτείσθαι 1521

παραιτείσθω 1523

παραιτείται 1520

Γιαραιτόνιον 1 5 13

• παραιτουμε σε 1520

παραίφασις 1510

παρακαταθήκη 15ο9

παρακαταθήκην 15ΙΟ

παρακείμενος 1499

παρόκειται 1521

παρκκεκλημένοι 1518

παρακεκομμένος 1518

παρακλιδόν 1526
παράκοιτις 15ο).

παράλληλον 1513

παραλλήλους 150I

παραλογισμός 1500

παραλογιστής 1499

παραμείψας 1519

παραμέμβλωκεν 1523

παραμυθούμαι 1523

παρανάλωμα 1313

παραγκωνίσασθαι 1521

παράνομος 1505

παράουροι 1500

παραπαίοντες 1517

παραπεπήγατιν 1521

παραπέτασμα 1513

παραπικραίνειν 1518

παραπλήξ 1500

παραπόδας 1526

παράργητοι 1501

Timpugóveis 1518

παραδώνω μεν 1518

παράσιτοι 1499

παρασπονδήσας 1519

παρασυνεβλήθην 1518

παρατατικός 1499

παρατεινον 1520

παρατήρημα 151 3

παρατροπή 1509

παρατροχασαι 1519

παρατρύζει 1521

παρατρωπίωσι 1523

παράφορος 1499

παραφραστικως 1526

παράφρων 1499

παρά φύσιν 1508

παραχαράκτης 1499

παραψυχή 1509

πάρδαλις και πορδαλις 1509

πάρεδρος 1504

παρέδωκεν 1517

παρεζομένος 1517

παρεια 1509

παρείας 1504

παρείτη 1518

παρείνοι 1519

παρειμένας 1518

παρεΐναι 1 522

παρειώτους 1501. 1510

παρεισελθείν 1523

παρεκτικόν 1513

παρελάσας 1522

παρελβατο 1522

παρεληλυθως 1522

παρέλκοντες 1523

παρελογίσατο 1522
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παρεμβολή 13ο9 .

παρεγγυά 1518

παρεγγυάται 1519

παρενείρειν 1519

παρενθήκη 1509

παρενοχλεϊν 1522

πάρεξ 1526

παρεπίδημος 1504

πάρεσις 1508

παρευδοκίμησις 1508

παρευδοκιμώ 1522

παρενημερηθείς 1519

παρέωραμένη 1518
πα οηιον 1514

παρήκασι 1519

παρηκεν 1518

παρηορίησι 1508

παρήορος 1503

παρησθαι 1517

παρηωρείτο 1518

παρθενεία 1514

παρθένιον 1313

παρθένιος 1503

παρθενοπίπης 1503 .

παρθένος 1508 και

παρθενωνες 1504

παριαίων 1523

παρίημι 1518. 1523

παριόντων 1523

παριππεύσας 1518

παρίσθμια 1514

παριστάνετε 1525

Παρνήθιον 1513

πάρνοπας 1504

παρ' ό 1515
παροδευτικως 1525

πάροιθεν 1526

πάροικος 1504

παροιμία 15ο8

πάροινος 1504

παροισθέντι 1517

παροιστρήσαντες 1518

παροιστρωσα 1518

παρολκή 15ο9

παρολκήν 1509
παρομαρτήσας 1323

παροξύνει 1518

πάρος 1526

παροχετεύει 1520

παροψίς 151ο

παρρησία 1508

παρρησιάσομαι 1523

παρωδήκει 1519

παρωθούντες 1517

παρώνυμον 1512. 1514

παρωσάμενος 1517

παρωχηκότων 1518

πάσασθαι 1524 .

πάσσω 1524

παστές 1510

παστείλη 151ο

παστος 1505

πάσχα 1514

πάσχειν 1523

πασκητια 1523

πατήρ 1305

πάτος 1525

πατραλοίας 1505

πατριαι 151ο

Πατρόκλεις 1505

πατροπροβλήτως 1514

πατρότατον 1514

πατρώον έδαφος 1514

παύλας 151ο

παύρα 1515

παφλάζω 1524

πάχετον 1515

πάχνη 151ο

παχύνους 1505

πεδείται 1538

πέδη 1530

πεδήτης 1527

πέδιλα 1535

πέδον 1535

πέδουρος 1527

πέζα 1530

πειθήνιος 1521

πειθοϊ 1530

πεινάκιον 1535

πεινω 1538

Πειραιεύς 1527 '
πειραστής 1527

πειράται 1527

πειρατεία 1532

πείρανθος 1531

πειρώμαι 1538

Πείρως 1527

πείσα 1531

Πείσαιρα 1531

Πείσαυρος 1527

πείσεσθαι 1538

πείσμα 1535

πεισμονή 1535

πειώλης 1527

πέλαγος 1535

πελάζειν 1540

Πελαία 1532

πελαργός 1528

πέλεια 1532

πέλεκυς , 1528

πελιδνόν 1535

πελιδνός 1528

Πελλαίον 1535

Πελλήνη 1532

πέλμα 1535

πελόν 1535

Πελοπόννησος 1532

πέλω 1538

πελώριος 1527

πέμμα 1535

Πέμμις 1528

πεμπταΐον 1535

Πενεστρίνη 1532

πένης 1528

πένησσα 1532

πένθος 1536

πενία 1532

πενιχρός 1528

πένοντο 1538

πενταετηρίς 1532

πεντόβολος 1528

πένω 1538

πεπεισμένος 1540

πεπαλάσθαι 1539

πεπάλη 1532 .

πεπανθέν 1539
πεπαρμένος 1538

πεπαρωνήκεσαν 1538

πεπειρος 1528

πεπερασμένον 1540

πέπερι 1536

πεπιασμένοις 1539

πεπιθεϊν 1539

πεπιλημένον 1536

πέπλα 1536

πεπλαδηκώς 1540

πέπλος 1528

πεπνυμένος 1539

πέπoιθας 1544

πέπoιθεν 1540

πεποιωμένον 1539

πέπoμφα 1540

πεποτήαται 1539

πέπρακα 1540

πεπραμένη 1533

πέπρωται 1540

πεπταμα 1540

πέπτωκα 154ο

πέπων 1528

περαίνει 1543

πέρας 1536

πέρθω 1542

περιαθρεϊ 1542

περιάμματα 1536

περιαυτίζεται 1542

περιβαρίδες 1533

σερίβλεπτος 1529

περίγειος 1536
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περίγρα 1534

περίγραπτον 1537

περιγραφή 1534

περιδεής 1329

περιδέραια 1536

περιεκτικόν 1536

περιέπει 1543

περιέπειραν 1542

περιεργαζόμενος 1542

περιέσται 1542

περικαθάρματα 1537

περικαλλές 1536

περικεφαλαία 1534

περίκλυτον 1529

περιλάμπεσθαι 1542

περίληψις 1543

πέριλος 1530

Περιναίοι 1529

περίνοια 1533 . 1534

περινοστεί 1542

περίοδος 1533

περίοπτον 1536

περιοριζόμενον 1541

περιορισθήναι 1543

περιουσία 1533

περιουσιασμός 1529

περιούσιος 1529. 1530

περιοχή 1534
περιοψεται 1543

περίπατος 1529

περιπεζίας 1533

περιπέτεια 1534
περιπολεύειν 1542

περίπτερα 1536

περιπτυξώμεθα 1543
περιπτύσσεσθαι 1541

περίπυστος 1536

περιρρέουσα 1541

περισκέπτη 1530

περισκυθίσαντες 1541

περισπωμένη 1533

περισσεία 1535

περισσεύομεν 1544

περιστέλλει 1543

περιστέλλων 1542

περιστένειν 1542

περιστοιχήσαντες 1540
περίτανος 1530

περιτετμησθαι 1541
περιτομεύς 120

περιττοεπής 1529

περιφέρεια 1534

περιφορά 1533

περίφρασις 1534

περιφές 1541

περίφημα 1536. 1538

περιωπή 1533 .

περκάζει 1543

περκνός 1529

Περπέννας 1529

περπερεία 1534

περπερεύεται 1544

πέρπερος 1529

πέταυρον 1537

Πετεός 1529

πέτηλα 1537
Πετυλιανός 1529

Πετίλιος 1529

πετίτον 1537

πετρόβολον 1537

πετροπομπόν 1537 ,

Πέτρος 1530

πεττοι και πεσσοί 1530

πέττω 1543

πετώνιος 1537

πευθής 1530

πευκαλίμη 1534

πευκεδανόν 1537

πεύσις 1534

πεφαυλισμένον 1543
πεφήσεται 1543

πεφοινιγμένη 1543

πεφωριωσθαι 1544 .

πη 1547

πηγάδας 1546

πήγανον 1546

Πήγασος 1544

πηγεσίμαλλος 1544

πηγή 1545

πηγός 154 4

πηγυλίς 1545

Πήδαιος 1544

πηδάλια 1547

πηδαλιουχων 1547

Πήδασος 1544

πηδώνη 1545

πηθ. 1547

πηθω 1547

πηκαλίζειν 1547

πηκαλισμός 1544

πηκτίς 1545

πηκτον 1547

Πηλεύς 1544

πήλης 1545
πηλιάς 1545

πηλίκον 1547

πημα 1547

πημαίνω 1547 )

πημαντή 1545

πημαντική 1545

πη μονή 1545

Πηνελόπη 1545

Πηνεός 1544

πηγήκη 1545

πηνίκα 1547

πηνίον 1547

Πηνίτις 1545

πήξις 1546

πήξον 1547

πηός 1544

πήρα 1545. 1546

πηρίνος 1544

πηχυς 1546

πϊ 1551

πιαίνει 1551

πιαλέον 1550

πϊαρ 1551

πίδαξ 1548 . 1530

πιδήεσσα 1549

Πέδνος 1548

πιεζόμενος 1551
πίειρα 1549

Πιερίδες 1549

πιεστήριον 1550

πιθάκνη 1549

πιθήκειον βλέμμα 1551

πιθήσας 1551

πϊθι 1551

πιθοιγία 1549

πικαίριον 1551

Πικηνίς 154 )

πιλίδιον 1551

πιλνα 1552

πϊλον 1551

πίλος 1548

πιμελή 1549

πιμεντάριοι 1548

πιμπλων 1551

πιμπρα 1551

πίνακες 1548

πιναρά 135 I

πίνδακας 1549

πινθήρα 1549

Πίνδος 1548

πινία 1551

πίνιον 155 1

Πιγκιανή 1548

πίννα 1549

πιντός 1548

πινύσκω 1531

πινυτή 1549

πινυτος 1548

πινωδες 1551

πίομαι 1551

πίoν 1531

Πιόνιος 1548
πιπλων 1551

πιπώ 1549
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Πίρος 1548
Πίσα 1549

πίσον 1551

πίστις 1549. 1530

πιστός 1548

πίστρα 1549

πίσωνος 1548

Πιτηρούμε 1548
πιτγω 1551

πιττούν 1531

πιτυάνη 1549
πιτυίνα 1550

Πίτυλος 1548

πίτυρις 1549

πιφάσκει 1551

πιφασκόμενος 1552

πλαγίως 1557

πλαδαρόν 1555

πλαδω 1557

πλαδόωσα 1553

πλαισιαία 1554

πλαίσιον 1555

πλάνητες 1552

Πλαγχώνεια 1554

πλάσμα 1555

πλάστιγξ 1533
πλαστίς 1553

πλαστίς 1554

πλαστοϊς 1555

πλαστουργός 1552

πλαταγή 1554

Πλαταίας 1554

πλάταιον 1555

πλαταμών 1552

πλαίτη 1553

πλάτις 1554

πλάτος 1535

πλατωνικών βιβλίον 1535

πλευρον 1550

πλεϊ 1556

πλεϊαι 1555

πλεϊθι 1556

πλείμην 1556

πλεϊν 1556

πλείον 1556

Πλεισθένης 1552

πλείστος 1552

πλειών 1552 :

πλεονεξία 1555

πλευρα 1554

πλευρίτις 1554

πληγή φλεγμαίνουσα 1334

πλήγμα 1556

Πληϊάς 1554

πληκτιζόμενος 1536

πλήκτρον 1556

πλημμελεϊν 1556

πλημμελές 1556

πλημμύρα 1554

πλημναι 1554

πλήν 1557

πληντο 1556

πλήρης 1552

πληροφόρησον 1557
πλησιέστερον 1536

πλησίστιος άνεμος 1552

πλησιφαής 1554

Πλιέζερ 1553

πλινθεία 1555

πλινθίον 1556

Πλινσθενίτης 1553

πλοιμος 1553

πλόκαμοι 1552

πλοκάς 1553

πλόος 1553

πλουμμάτων 1556

πλούτος 1553

πλοχμος 1553

πλύνεται 1557

πλω 1557

πλωάς 1555

πλάζω 1557

Πλωθεια 1555

πλώιμος 1553

πλωτή 1555

πνείω 1558

πνευμα 1558

πνευμα άγιον 1558

πνεύματα 1558

πνευματικός 1557

πνευμονίη 1558

πνεύμων 1557

πνίγος 1558

πνύξ 1558

πόα 1563

ποδαλείριος 1559

ποδάρκης 1559
ποδηγία 1563

ποδηνεκές 1567

ποδήνεμος 1563
ποδήρης 1559

ποδοΐιν 1559

ποδοκάκη 1563

ποηφαγία 1563 .

ποθέεσκε 1569

ποθή 1563

ποθήσεται 1569

πόθος 1559

που γης 157ο

ποιείν 1569

ποιήεις 1559

κοιήεντα 1559

ποίησις 1564

ποιητής 1559

ποικιλομήτης 1539
ποικίλον 1567

ποικίλος 1559

ποικιλτική 1564

ποιμαίνει 1570

ποιμαντική 1564
ποιμάνωρ 156ο

ποίμνη 1564

ποιμνηιον 1568

ποιναλίζω 1569

ποινή 1563

ποινίδες 1564

ποιότης 1564

ποιπνύειν 1569

ποίφυγμα 1567

ποιηύξαι 1569

πόκος 156ο

Πολαιτόριον 1567

πολέας 156ο

πολείδιον 1567

πολείς 156ο

πολεμησείω 1569
πόλεμος 1561

πολεύω 1569

πόλητος 156ο

πολια 1565

πολίζω 1569

πολιήτης 1561

πολιορκεί 1569
και πολιορκία 1565
πολιός 1561

πόλιος 1565

πολιούχος 156ο

πόλις 1565

πολιτεία Ι565
πολιτικόν 1569

πολιτικός 156ο

πολίχνια 1567

πολλαχάς 157ο

πολλοστημόριον 1567

πολλοστον 1567

πόλος 156ο

πόλτον 156ο

πολύαινος 156ο

πολυάις 1561

πολυάνδρια 1567

πολυειδές 1568

πολύευκτον 1567

πολυθρύλλητος 1560

πολυϊδρία 156 5

πολυκαγκής 156ο

πολυκλήίσι 1565
πολυκοιρανίη 1565

Πολυκτόριον 1567 :

πολυμερες
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πολυμερώς 1571
πολυοπών τριβώνιον 1567

πολυπάμων 1561

πολυπίδικος 1565

πολυστερέας 1563

πολυτέλεια 1563

πολυτελής 156ο

πολύτλας 156ο

πολυφαίας 1565

πολύχουν 1567

πολυωπον δικτυον 1567

πολυωρήσεις 1569

πολώ 1569

ποαα 1567

ποματίας 1561

πoμήριον 1567 -

πομπαίος 1561

πομπεύει 1569 .

πορτή 1565

ποιπoστολεί 1569

ποιπόλυγες 1565

πονούμενον 157ο

πονηρεύω 157ο

πονηρία 1566. 1567

πονήρως 157ο

πόντιος 150I

πόντος 1561

ποππύζεσθαι 157ο

πόρδαλις 1562

πορείον 1568

πορθμείον 1568

πορθμός 1562

πορισμόν 1563

πόρκος 1562

πόρνη 1566

πόρος 1562

πόρπη 1566

πόρρω 1571

πορσαίνω 1570

πορσανέουσα 157ο

πορσύνω 157ο

πόρτις 1566

πορφύρα 1566

πορφύρειν 1568
πορφύρω 157ο

ποσαπλως 1571

ποσαχώς 1571

πόσε 1571

Ποσειδων 1563

πόσιος 1566

ποσότης 1566

πόστος 1563

ποσώς 1571

ποταινί 1571

ποταίνιον 1568

ποταμηδόν 1571

Τom. 14,

πότερον 1568
ποτη 1366 1

ποτήριον 1568

ποτινίσσεται 157ο

ποτιπτερνίδας 1567

ποτί χαλκοβατες δω 1568

πότμος 1568

πότνια 1566

ποτνιωμενοι 157ο

ποτώμενος 157ο

πουβλικον 1569

πραίδα 1576

πραίκων 1572

πραιπόσιτος 1572

πραίσιοι 1572

πραιτωριον 1582

πραιτωρίω 1585

πρακτέον 1585

πρακτικός 1571

πράμνειος 1571

πρανούς 1571

πραξις 1576

πράος 1571

πραότης 1576

πραπίδες 1576

πρασιαι 1576

πράσις 1576

πραϋπάθεια 1576

πράως 1589

πρέμνος 1572

πρέσβα 1576

πρέσβειρα 1577

πρεσβεύομεν 1589

πρεσβήίον 158I

πρέσβις 1572

πρεσβυγένεια 1576

πρέσβυς και πρεσβύτης 1572

πρευμενής 1572

πρηγορέων 1572

πρήζω 1585

πρημαίνω 1585

πρηνάς 1572

πρηνή 1589

πρηνής 1572

πρηνης γενόμενος 1572

πρηνίσω 1585

πρηνιχθήναι 1585

πρησε. 1585. 1586 ,

πρησις 1577

πρήσουσα 1586

πρηστήρ 1572

πρηστις 1572

πραύνω 1585

πρηωνος 1572

πριάμενος 1586

πρίεται 1586

Qggggg

πρίημι 1586

πρεμμιλογίων 1581

πριόμενος 1585

πριόνωτος 1572

Πρίσκιλλα 1577

πρίων 1572

προάγουσι 1586

προαίρεσις 1577

προαιρετον 1584

προκλής 1572

προασπιστής 1573

προβάδην 1590

προβάλλεσθαι 1588

πρόβατον 1582

προβεβλημένως 1589

προβήμασι 1582

πρόβλαστος 1573

πρόβλημα 1573

προβλητι 1573

πρόβολος 1573

πρόγραμμα 1583

πρόδoμος 1578

προεδρία 1578

πρόεδρος 1574

προείκασιν 1588

πρόεισι 1586

προέμενος 1586

πρόες 1586

προήκατο 1587

προέλυανα 1582

πρόθεμα 1583

πρόθεσις 158ο. 1581

προθεσμίου 1578

προϊλε 1586

προίκτης 1573

προϊξ 1578

προϊσχεται 1587

πρόκας 1579

Πρόκνη 1577

προκόπης 1573

πρόκροσσοι 1579

προκυλινδύμαι 1587

πρόληψις 1578

προμήθεια 1578

Προμηθεύς 1573

προαιλέγια 1588

πρό μολε 1588

πρόμος 1574

πρόμωτος 1574

προνοητέον 1587

πρόνοια 1579

προνότης 1573

πρόοδοι 1575

προοίμιον 1583

προπαρ 1589

προπάροιθεν 1589
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προπάτωρ 1574
προπετής 1574

προπηλακίζω 1587

προτείνει 1587

πρόπολης 1573

προπουπεύεσθαι 1588

προόριζον 1582

προςαγιόχασι 1587

προσαγωγικόν 1582

πρόσωντες 1582

προςαρατσόμενον 1587

προςβολάς 1578

προςβολή 1578

πρόςγειος 1574

προσδιορισμός 1574

πρροεδρεία 1578

προσείλια 1582

προςειλόμην 1581

προςειλος 1579

προςείλου 1586

πρόςειπε 1587

προςείρων 1587

προσέκοψαν 1588

προσεκτέον 1587

προςελάβετο 1588

προςενώπιον 1589

προςενωπίως 1589

προσέξoνται 1589

προσερήσομαι 1586

προσευχή 1577. 1578

πρόσεχε 1586

προςηγάσθησαν 1587

προςηγορία 1578

προςήκασο 1587

προσήκον 1582

προσηλυτος 1573

προσιζήσας 1587

προςκευθμένος 1573

προσκίρτηυον 1588

πρόσκλησιν 1577

προσκομιστέον 1587

προσκομμα 1582

προςλαβου 1589

πρόληψις 1578

προσοχήν 1577

προσπαιος 1573

προσπελάζει 1587

προς της τριάδος 1579

πρός τι 1584

πρόστιμον 1582

πρόσφατον 1582

πρόσφατος 1574

προσφατο 1589

προςτόρως 1589

προσφορώτατος 1573

πρόσφυξ 1574

προσφωνεί 1588

προσφώνησις 1578

πρόσχημα 1582

προχοαί 1578

πρόσω 158 9

προσωδία 1580

προς δ. ον 1583

πρόσωπον 1583

προσωποποιία 1578

προσώχθισα 1587

προταμών 1588

πρότασις 1579

προτείνουσιν 1588

πρότερον 1583

προτιόσσομαι 1588

πρότμησις 1579

προτονίζουσιν 1587

πρότονον 1583

προτροπίδην 1589

προτρυγαίος 1573

προύνεικός 1573

προυνικος 1575

προυπτον 1583

προυργου 1583

προύχοντος 1587

προφερέστατος 1573

προφορικός λόγος 1575

προφυλακή 1578

προχείρισαι 1587

πρόχειρος 1573

πρoχέοντο 1588

πρόχου 1589

προχοαί 1578

προώμεθα 1587

πρυλις 1575

πρύμνη και πρύμια 1581

πρυμνήσια 1584

πρυμνωρεια 1581

Πρυτανείον 158 4 . 1585

Πρύτανις 1575

πρωζον 1585

πρώην 1589

πρωία 1581

πρωιζα 1585

πρωίον 1585

πρωκτός 1575

Πρωνα 1581

πρωονες 1575

πρώρα 1581

πρωτόλεια 1585

πρωτος 1575

πρωτότοκος 1575

πταίει 1592

πταίη 1592

πταρμός 1590

πτελεόν 1592

πτέρνα και πτέρνη 1591 .
πτερισμός 1590

πτερόβολον 1592

πτερόν 1592

πτερούμεθα 1593

πτερύσσεται 1593

πτερωτής 159ο

πτήξω 1593

πτησις 1591

πτήσσω 1593

πτίλα 1592

πτίλος 1590

πτισσάνη 1591

πτoία 1591

πτοίω 1593

Πτολεμαίος 159ο

Πτολεμαΐς 159Ι

πτολίεθρον 1592

πτόρθος 1590

πτοω 1593

πτύανοι 1591

πτύελον 1592

πτύελος 1591

πτύξαγρις 1591

πτύoν 1592

πτυχες 1591

πτωιος 159Ι

πτωμα 1592

πτωχ 1591

πτώσεις 1592

πτωχός 1591

Πύανθος 1593

Πύαρος 1593

πυγαίος 1594

πυγή 1595

πυγμαίος 1593

πυγμή 1595

πυγόνος 1595

πυγοστόλος 1594. 1593

πυγούσικο 1597

πυθαρισμός 1594
πύελος 1594

πυετία 1596

πυηρών 1597

πυθάνομαι 1599
πυθείον 1597

πυθέσθαι 1599

πυθμήν 1594

πυθοίατο 1599

Πυθώ 1596

πύθω 1599

πύθωμαι 1599

πύκα 1599

πυκάζω 1599

πυκιμήδη 1596

πυκινη 1596
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Πώον 16ο1

πωποινα 16οΙ

πώποτε 1602

πωριαίος 16co

πώρινος 16οο

πωρωθείς 1602

πώρωσις 16οΙ

που 16οΙ

πώυγγες 16ΟΙ

Πώυξ 16οΙ

πυκινώς 16οο

πυκνίας 1594

πυκνός 1594

πυκτείον 1597

πυκτης 1594

πυκτίον 1597

Πύλας τερης 1596

πυλοσάκης 1594

πυλωρός 1594

πυματον 1597

πύματος 1594

πυξαγρις 1591

πυξίον 1597

πυξίς 1596

πύος 1597

πυρ 1597. 1598

πυράγρα 1596

πυργηδόν 16οο

Πργηνός 1595

πυργοβάρεις 1596

πυρ εγειρόμενον 1598

πυρείον 1598

πυρήνα 1598

πυρήν 1595

Πυρηναίον 1598

Πυρήνη 1596

πυρίκαυστον 1598

Πυριφλεγέθων 1595

πύρνος 1595

πυρός 1595

πυρπολείται 1599

πυρίχη 1596

Πυρριχίνη 1596

πυρρός 1595

Πύρρων 1595

πυρσομορφοί 1599

πυρσός 1595

πύρωσις 1597

πύσμα 1598

πίστις 1597

πυτίζειν 1599

πώγων 16οο

πωλεία 16οΙ

πωλέσκετο 1602

πωλευτικός 1600

πωλεύω 1602

πωλητήριον 16οΙ

πωλικός 16οο

πωλικό 16οο

πωλίον 16ο1

πωλοδάμνης 16οο

πωλος 1600

πωλώ 1602

παμα 16οΙ

πώμαλα 1602

πωμήριον 16ο1

“Ραάβ 16ο6

ράβδος κυρίου 16ο4

ράβδος σιδηρα 16o4

ράβδο 16ο4

“Ράβεννα 16o4

ραβουνί 16o3

ραγδαίος 1603

φαγήσεται 1607

φαγώσαι 16ο7

ραδαλόν 16ο6

αδαμνος 16ο4

ραδανίζειν 16ο7 .

ράδιον 16ο6

ραδιουργεϊν 16ο7
ραδιουργία 1604

ραδιουργός 1603

εφδίως Ιβο7

βαθάμιγγες 16o4

ραθυμία 16ο4

gré tupos 1603

ραιβός 1603

ραιβώσας Ι6ο7

δαιδαστίζει 1607

ραίδιον 16ο6

ραϊδος 1603

φαίθω 16ο7

παικάμη 16o5

“Ραΐκλον 16ο6

“Ραικός Ι603

Ραίκυλον 16ο6

ραΐσαι 1607

φαιστής 1603

φαιστήρα 1605

φαιστον 16ο6

αιφερενδάριος 16o3

ρακα 1603

ράκος 16ο6

δαμνος 16ο4. 1605

ράμφος 16ο6

ραντον 16ο6

αον 16ο6

όαόνως 1607

ραπίζειν 16ο7

σαπίς 1005

βάρος 16ο6

βαστος 1603

ραστώνη 16o5

ραφίς Ι605 και

Ραχήλ 1605

μαχίας 16o5

ραχις 16ο ;

ράχος 16ο4

βαψωδία 16ο5
Ρέα 16ο8

θέα 16ο9

Ρεάτης 1607

Ρεβέκκα 16ο8

ξεγείς 16ο8

ρεγεώνες 1607

ρέγος 16ο8

εεεθρων 16ο8

ρέεις 16ο9

ρέζει 16ο9

ρέζεσκον 16ο9

έθη 16ο9

“Ρεία 1608

δείτης 16ο8

Ρειώνη 1608

ξεμβασμός 16ο8

φένδα 1608

δέξαι 16ο9

δεόντων 16ο9

ρέπει 16ο9 .

Ρεφάν 16ο8

δέχθεον 16ο9

Ρηβαντία 16ΙΟ

Ρήβας 1609

δηγεύς Ιδιο

Ρηγίας 161Ο

Ρηγίλαος 161ο

Ρηγίλος Ι610

“Ρήγιον 16II

ρηγμήν Ι6Ιο

ρήγνυσκεν 16I6

ρηγνύω 1616

δηγος Ι6ΙΙ

Ρηγουλος 161ο

Ρηδουντία Ι6ΙΟ

ρηιδίως 1616

εηΐστερος 16Ιο

Ρηλαιμός 16Ιο

ρημα 16II

μήνες Ι6Ιο

“Ρήνος 1010

ρηξήνορες 16το

Σηξίφλοιον 1616

όησείδιον 1616

“Ρήσιον 1616

Qggggg 2
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ς

ρησις 1610

μήσσω 1616

ρητη κρίσις 16II

Ρητίνη 1611

ρητορική τέχνη 1611

ήτρα 1611

ρητορεύω 1616

ρητων 161ο

ξητωρ 161ο

ρητώς 1616

Ρηχάβ Ι6Ιο

Ρηκαβίν 161ο

δηψ 161ο

ριγεδανός 1616

ρίγησεν 1618

δίγιστον 1617

ρίγος 1617

δίζα 1617
Ρίζαιον 1618

ριζικαίως 1618

ριζωρυχω 1618

βικνός 1616

δίμπα 1618

ριν και είς 1.617

ρινα 1618

εινή 1617

ρινηλατώ 1617

εινός 1616

εινόσιμος 1616

εινοτόμος Ι6Ι6:

βίον 1618

Ρίπη 1617

ριπή 1617

ειπίζω 1618.

ριπίς 1617

ιπτάζω 1618:

δίψ 1616

είψασπις 1617 :

ριψοκίνδυνος 1617

ριψοκινδύνως 1618 .

ρόα 1619

ροαι 1619

δόγα 1619

ροδοδάκτυλος ήώς 1619 .

δοδον 1619

Ρόδος 1619

“Ροδωνία 1619

ροδωνιά 1619

ποιον 1620

ροθω 1620

ροϊ 1618

μοιβδω 1620

ροιζηδόν 1620

ρίζημα 1619:

ροίζησεν 1620

Ροίτιον 1619

βομβώδης 1619

ρογχάζειν 1620
ροπαλον 1620

' ροπή 1619 -

ροχθεί 1620

ροώδη 1620

ρύακες 1621

ένδον και ρύδην 1623

ρύεται 1623

ρυή 1623

ρυήσονται 1623

ευηφενής 1621

ρυθμίζει 1623.

ρυθμός 1621

συμβόνες 1622

ρύμη 1622

ρυμματα 1622

ρυμός 1621

ρυμοτομείται 1623

Ρύνδαξ 1621

ρύγχος 1622

ρυπαπας 1622

ρυππαπα 1623

ρυπτικών 1622

ρύσια 1622

ρυσμός 1621

όνσση 1622

ρυσσός 1621

ρυστάζειν 1623.

ρυτα 1622 ,

ρυτής 1622

ρυτίδες 1622

Ρύτιον 1622 ,

ρυτός 1622

ρυψωμεν 1623 .

δω 1626

verb. 1626

ρωγαλέος 1623

ρωγάς 1625

Ρωγοί 1623

“Ρωξάνη 1625

ρωμαλέος 1624

ρωμαλεότητι 1625 :

ρωμη 1625

Ρωμις 1624

Ρωμος 1624

Ρωμυλος 1624

δώννυσεν 1626

έως 1624. 1625

ρωπηια 1626

ρωποπώλης 1624

ρωπόρρηξ 1624

ρωπορρυκτεν 1636.

ρώς 1626

ρωσις 1625

Ρωσός 1626

ρωστήρ 1624

ρωκμός 1624

Σαβά 1626

Σαβάδιoς 1625

Σαβαώθ 1628

σαβέκ 1630

Σαβελλιανοί 1625

σαβέτ 1629

Σάγαρις 1625

σάγη 1628

σαγηνεύει 1631

σαγήνη 1628

Σαδδουκαίοι 1626

σαϊνα 1628.

σαίνω 1632

σαϊπος 1628

σαίρει 1631

Στις 1628

σαϊτιν 163ο

σάκεα 1631

σακερδώς 1627. 1628

σακεςφόροι 1626

σακέςπαλος 1626

σάκρον και σάκρα 1631
σαλαίω Ι631

σαλαχιβάδες 1628
Σαλαμίς 1629

Σαλάγγων 1621

σάλος 1627

σαλπίζειν 1631

σάλπιγξ 1628

Σαλώμη 1630

Σαμάρεια 1629
σαμβύκη 1628

Σάμνιον Ι631

Σαγγάριος 1625

σάνδυξ 1627 .

σανίς 1629

σάξαι 16 29'

σαπρος και σαπρία 1627

Σαπφώ 1629

Σαπώριον 1631

Σαράβαρον 1631

Σαραπεΐον 1631

Σάρβηλος 1627

σαργάνη 1629

Σαρδιαίων 1627.

Σάρδις 1630
Σαρδόνιον πέλαγος 1631

σαρδόνιος γέλως 1627

σάρισσα 1029

σαρισσoφoρoύσιν 1631

σαρκάζειν 1631

σαρκικός 1628

σαρκος απόθεσις 1630

σαρξ 162 9 .

σαρούμενος 1631
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Σαρωνικόν πέλαγος 1629

Σαρωνίς 1629

σαταν 1628

στον 1631

σατραπεία 1630

σατράπης 1628

σάττω 1632

Σάτυροι και Βάκχαι 1627

Σάτυρος 1627

σαυρωτήρ 1628

σαφηνίζω 1632

σαφως 1632

σαώζει 1632

σέας 1632

σέβαλα 1635

σεβασμιάζειν 1637

σεβαστεινός 1632

σέβερος 1632

Σεβοείμ 1632

σέθεν 1033

Σειληνός 1633

Σειουντία 1635

σειράζω 1637

σειραίνω 1637

σειραίος 1633

σειρήνια μέλη 1636

Σειριεία 1635

σείριον 1636

σείριος 1633. 1635

σειρομάστης 1633

Σέις 1635

σεισάχθεια 1635

σείστρον 1636

σείω 1637

τέκτον 1636

σελέχησις 1635

σελαγισμός 1634 ; .

σελάπυρος 1635

σέλας 1636

σελάσκω 1637

σελασμός 1634

Σέλγη 1636

σελευκίς 1635 .

σελήνη 1635

Σέληρα 1635

σέλινα 1630

σελίς 1636

Σελμών 1637

Σε μεχωνίτης 1636

σε μίδαλις 1636

Σεμιράμεια τείχη 1637

σε μνείον 1637

σεμνός 1634

σεμνυνόμενος 1637

σεννάτωρ 1634

σεπτον 1637

σεραφείμ 1634

σερις 1636

σέρριφος 1634

σεσηρότα 1657

σεύετος 1634

σεύω 1637

σήγιστρος 1639
Σηγώρ 1637
Σηθιανός 1637

Σηθος 1637

ση.θω 1640

σηκαθεν 1640

σηκοκόρος 1638

Σηκονίς 1638

σηκός 1638

Σηκουανοί 1638

σηκυία 1638

Σηλυβρία 1638

Σηλώμ 1638

σήμα 1639

σημαία 1639

Σήμαιθος 1638

σημαίνω 1640

σημάντορος 1638

σήμαντρα 1639

σημασία 1638

σημείον 1639

σημες 1638

σηπία 1639

σήρ 1638

σήραγγες 1638

σηρες 1638

σηρηνίου 1639

Σήριος 1638

σής 1638

σησάμιον 1639

Σήσαμος 1639

Σησαμιουντα 1639

Σησαμούντεια τείχη 1639

Σηστος 1639

Σηται 1639

Σηταία 1639

Σήταιον 1639

σηταΐον 1639

σητάνειας 1639

Σήτη 1639

Σητήνη 1639

σητώμενος 1640

Σηών 1638

σθεναρός 1640

σιαγόνες 1644

σίαλος 1640

σιβυλλαίνω 1648

σιβύλλειος λόγος 1640

σιγαλόεις 1640

Σίγειος 1646

σιγηλός 16 40

σιγίλλιον 1646

σίγμα 1646

σιγύνη 1644

σιγω 1648

σίδειος 1641

σιδηράν 1644

σιδηρουν 1646

σιδήτης 1643

Σιείο 1648

σιελ 1648

στιζε 1641

σίζω 1648

Σικανία 1644

Σικανοί 1642

σίκερα 1641

Σική 1644

Σίκημα 1646

Σίκινίς 1644

Σίκιννις 1642

σίκιννις 1646

Σικουΐα 1644

σίκ ρητα 1049

σίκνα 1647

σικυιός 1643

Σικύνη 1644

Σίλαρος 1642

σιληνός 1642

σιλλαίνω 1648

συλλογραφήσαι 1648

σιλός 1641

Σιλουντία 1644 .

σιλουρος 1642

σιλφη 1644

σίλφιον 1647

σιμαι 1644

σίκβλα 1647

σίμβλος 1641

σιμικίνθιον 1647

Σιμόεις 1643

σιμός 1642

σιμότης 1644

Σίμων 1643

σινάμορον 1641

σινέσκοντο 1649

σίνηπι 1648

σινιάσαι 1648'

σίννις 1634

σίντη 1645

σίντις 163ο

σίνω 1648

Σινώπη 1644

σίον 1647

σίπαλος 1643

Σιπία 1645

σιπύη 1645
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σίραιον 1648

σιρός 1643

Σισίννιος 1643

σισύρα 1645

σισύρνα 16 45

σίσυς 1645

σίτα και σιτία 1617

σιτισμός 1643

σιτω 1649

σιτωνω 1649

σιφλός 1643

σιφλώσειεν Ι649

σιφνεύς 1643

Σίφων 1643

σιχθοί 1643

σιωπή 1645

σκάζει 1656

σκαιά 1653.

σκαιός 1650

σκαίροντα 1657

σκαιωρία 1653

σκαληνόν 1654

σκαλμός 1650

σκαμβόν 1654

σκαμμωνία 1653

σκανδαληθρα 1654
σκανδαλίσει 1656

Σκάνδεια 1653

σκαπάνη 1653

σκαπανήτης 1650

σκαρδαμύττειν 16 56

σκαριθμός 1649
σκεδάσας 1657

Σκείρων 1650

Σχειρωνία πέτρα 1653

σκελετίζεται 1657 :

σκελετός 1650

σκέλυθρος 1650

σκέαμα 1653

σκηνή 1655

σκηνορραφεί 1655

σκηνος 1655

σκηνώματος 1655

σκηπάνιον 1655

σκήπτεται 1657

σκηπτός 1650

σκηπτουχία 1653

σκηπτούχος 1650

σκήπτρον 1655

σκηριπτόμενος 1657 .

σκηψις 1653

σκιά 1654

σκιαγραφούμενον 1657

σκίδαται 1657
σκίλλα 1653

σκιμαλίσαι 1657

σκίμπους 1650

σκιπιωρός 1650

σκίπων 1650

σκίρρος 1651

σκιερωθέν 1657

Σκλαβενία 1653

σκληραγωγία 1654

σκληρός 1652

σκληρύνει 1658

σκνιπος κρες σκνιφός 1651

σκoίoς 1651

σκόλοψ 1651

σκόλυμον 1653

σκόλυμος 1655

σκόπελος 1652

σκοπεύσω 1658

σκοπιά 1654

σκοπός 1651

σκορδίνασθαι 1658

σκοτοδινιάσας 1658

σκοτόμαινα 1954

σκοτομήνη 1654

σκότος 1655

σκότος λεπτόν 1656

σκρινιάριος 1652

σκυβαλίζεται 1658

σκύβαλον 1655

σκυδμαίνειν 1658

σκύδνος 1654

σκυζομένην 1658

σκυθρωπάσαι 1658

σκυθρωπός 1652

σκύλα 1655

σκυλεύσας 1658

σκύλλεις 1658

σκύλλος 1652

σκύμνος 1652

σκυτάλη 1654

σκυταλίδες 1654

σκύτος 1655

σκώληξ 1652

σκάλον 1656

σκωμμα 1656

σκωπες 1652

σκωπτηλός 1652

σκαρ 1656

σκώψ 1652

σμαραγεϊν 166ο

σμερδαλέος 1659

σμερδαλέως 166ο

Σμερδίης 1659

Σκέρδις 1659

σμερδνη 1659

σμηγμα 166ο

Σμήλος 1659

σμήνος 1659

σμήχω 166ο

σμίλα 1659

σμίλας 1659

σμιλεύω Ι66ο

Σμινδαρίδης 1659

Σμίνδαρος 1659

σμίνθουροι 1659

σμινύη 1659

σμύραινα 1659

Σμύρνα 1659

σμύρνα 1659

Σμύρνηθεν 166ο

σμώ 166ο

σεώδιξ Ι659

σμώνη 1659

σμώξας 166ο

Σόαιμις 166ο

σοβαρα 1661

σοβαρός 166ο

σοβάς 1661

Σόβηρα 1661

σοβω Ι66 2

Σογδιανή 1661

Σόθρυς 166ο

Σουβίδας 166ο

Σοιμπίδας 166ο

Σολήν 16 6ο

Σολία 1661

σολoίκια 1662

σολοικίζειν 1662

σολοικισμός 166Ι .

σολοίμνιζε 1662

σόλος : 166ο

σόμορ 1662

Σόμορα 1662

σομφώδες 1662

σοπρευτΐτις θεά 1661

Σουβί 1661

Σουγδινή 1661

σουδάριον 1662

σούσα 1662

σουσιάς 1661

σούσινον μύρον 1662

Σοφηνή 1661

σοφία 1661

σοφίζεσθαι 1662
σοφιστής 1661

σοφιστoμανoύσιν 1662
Σοφονίας 166Ι

σοφός 1661

σπάδων 1663. 1664

σπαθεν 1665

σπάθη 1664

σπαίρω Ι665

σπανίζεται 1665

σπάργανον 1665
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σπαρτίου 1663

σπασάμενος 1665

Σπατίνος 1663

σπείρα 1664

σπειρηδόν 1667
σπείρημα 1665

σπειρόμενος σίτος 1666

σπείρω 1666

σπειρόμενος όφις 1666

σπείσαι 1666

σπεϊις 1664

σπείσω 1666

σπέκιον 1665

Σπεκιωσος 1663

σπέκλoν 1665

σπεκουλάτωρ 1663

σπένδεται 1666

Σπένδις 1663

σπένδοιαι 1666

σπένδοντος 1666

σπένδω Ι666

σπέος 1665
Σπεράτος 1663

σπερμαίνω 1666

σπερμολόγος 1663.

σπέρχει 1666

Σπερχειός 1663 .

Σευριεύς 1663

σπήλυγγες 1664

σπήλυξ 1664

στιλάδες 1664

σπίλος 1663

σπινθήρ 1663

σπλήν 1663

στληνιωντες 1666

σποδιά 1664

σπoδης 1664

Σπόκιλλος 1664

σπόγγος 1664

σπονδάς 1665

σποράδην 1667

Σπυριδωνάκης 1464

σπώλιγξ 1665

Σπωλήτιον 1665

σπώμενος 1666

Σπωρος 1664

σταγών 1672

στάδιον 1675. 1676

σταθερών 1676

σταθεύειν 1079

σταθευτον 1676

σταθηρός 1668

σταθμός 1667

σταίτιος 1668

στακτη 1672

σταλαγμός 1667

στάληξ r667

σταμίνες 1667

στατήρ 1668

στατήρα 1668 !

στατώριος 1668

σταυρος Χριστού 1668

σταφυλή 1672

σταχάνη 1672

στέαρ πυρου 1676

στεγανώτερον 1677 :

στέγει 1679

στείβω 168ο

στείλαι και μεταστείλα 1680

στειλειος 1669

στειπτον 1677

στείρα 1673

στείχω 168ο

στελγίσματα 1676

στελεός 1669

στελέχη 1676

στελλόμενοι 1681

στέλλω 1679

στέμμα 1676

στεναγμός 1668

στενολεσχεϊ 1679

στεντόρειος 1669

στέργει 1679

στερέμ ιον 1677

στερεός 1668

στέρεσθαι 1679

στερίσκειν 1679

στερίφη 1672

στεριφοπεπλος 1672

στερνιζόμεθα 1680

στέρνος 1677

στε ροπή 1672

στέρφος 1671

στέφος 1677

στήθος 1671

στηθύνιον 1677
στηλιτεύσας 1680

στημονίζω 168ο

στήμων 1669.

στιβάς 1673

στιβή 1673

στίβη 1675

στίβος 1673

στίγματα 1677

στιγματίας 1669

στιγμή 1673

στίζεται 168ο

στικτέος 1669

στιλπνότης 1673

στίμμι 1677

στις 1673

στιπύον 1677

στίφος 1677

στιχίζω 1080

στίχος 1669

στοιβάζω 1681

στοιβάς 1674

στοιχεία 1678

στοιχείωσις 1674

στοιχεδόν 1682

στοιχίζω 168ο. 1681

στόλος 1669

στολυξώδης 1669

στόμα 1678

στόμαχος 167ο

στάνυξ 1669

στοργή 1674

στορέσας 1681

στόρθης 1672

στοχασμός 1670

στραγεύει 1681

στραγγαλιάς 1672. 16:

στραγγαλίδες 1674

στραγγαλώδες 1678

στράγξ 1674

στρατιά 1674

στρατολογω 1681

Στρατόνικος 167ο

στρατόπεδον 1678

στρατός 167ο

Στράτων 167ο

στρέβλη 1675

στρεφεδίνηθεν 1681

στρέψασα 1681

στρηνιών 168 I

στριφνός 167ο

στρόβιλος 1670

στροβούμενος 1681

στροβούντα 1681

στρουθος 1670

στροφάλιγξ 1675

στροφή 1675

στρόφιγξ 1675

στροφίς 1675

στρόφος 167ο. 1671

Στρυμών 167ο

στρυφνός 1670

στρυφνοτέρα νόησις 1675

Στρωβες 167ο

στρωρινή 1675

στρωτήρ 1671

Στρώφιος 1678

στυγητός 1671

στυγνός 1671

στύλος 1671

στύξ 1675

στυπείον 1679

στύπος 1678
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στύραξ 1671

στυρόν 1678

Στωλος 1675

στωμύλος 1672

συβαριτική 1684

συβήνη 1684

συβόσιον 1688

συβοτης 1682

συζυγία 1683

συηνεϊν 1691

συήνη 1685

συηνία 1685

συηνίας 1682

συθείς 1691

συκή 1685

συκοκοραία 1685

συκοφαντία 1085

συλλαβή 1685

συλλήβδη, 1694

συλλήπτωρ 1682

συμβεβηκός 1688. 1689

συμβόλαιον 1689

σύμβολον 1689

συμμαχίς 1685

Συμμίας 1682

συμμορία 1685

σύμμορφον 1691

συμπαρομαρτήσας 1692

συμπέρασμα 1689

συμπεριφέρεσθαι 1692

συμπελούσι 1694

συμπτύσσει 1692

σύμφασις 1685

συμφειρόμενος 1693

συμφοιτητής 1682

συμφυΐα 1685

συμφυλετων 1682

σύμφυτον 169 1

συναίγδην 1694

συναιμος 1683

συναίνεσις 1686

συναίρομαι 1692

συναιρόμενος 1692

συναικμος 1683

συναλοιφή 1685

συναποφρωγότα 1692

σύναρσις 1684

συνασπισμός 1683

συναυλία 1686

συνάφεια 1686

συνάψω 1692 .

συγγενειάζω 1691

συγγενές 1688

συγγραφεύς 1682

σύνδεσμος 1683

συνδυάσω 1693

συνέδριον 1690
συνείμεν 1692

συνεκτικώτατον 169ο

συνεκφαντικόν 109ο

συνελόντα φώναι 1692

συνεπόδισας Ι692 '

συνεπτυγμένως 1694

συνέριθος 1683

συνεργάγησαν 1692

σύνες 1692

σύνεσις 1686. 1688

συνεστηκός 1693

συνέτισον 1693

συνήδομαι 1693

συνηκαν 1692

συνήκεν 1692

συνημοσύνας 1686

συνήρεφη 169ο

σύνθεο 1692

σύνθεσις 1685 . 1687

σύνθετον 1690

σύνθετος γνωσις 1686

σύνθημα 169ο

συνιέντες 1692

συνιζήσαι 1692

συνίζησις Ι685

συνίστησι 1694

συνίστωρ 1683

συνιων 1692

συγκαταθέσθαι 1691

σύγκελλος 1682

συγκλυδες 1682

συγκοπή 16.84

σύγκρασις 1684

συγκριμα 1688

συγκρίνα 1691

συγκρίνον 1691

σύγκρισις 1684

σύννοια 1686

συνοίσει 1653

συνολκήν Ι686

συνοχωκότα 1694

συνοχωκότες 1693

συντακτήριοι 1683

σύνταξις 1687

συντελεσθείς 1698

συντελεσθήτω 1693

συντονον 1690

συντριμμα 1690

συγχαρητικόν 1688

συνωδα 169ο

συνωμοσία Ι687

συνώνυμα 169ο

συνώνυμον 1690

συρβον 1690

Συρία 1686

σύριγγες 1686

συρμαίειν 1693

συρμαϊσμός 1684

σύρτις 169ο

συρφετός 1684

συς 1684

συσσείει 1694

συστήμιον 169ο

συστάδην 1694

συστατικαι επιστολαί 1687

συστατικών Ι688

σύστημα 1690

σύστρεμμα 1691

σύψαρ 1691

συφεός 1684

σφαγείον 1696

σφαδάζειν 1,697

σφάζω 1697

σφαιρηδόν 1698

σφαίρισις 1696 !

σφαιρωτήρ 1695

σφάκελος 1696

σφακελίζοντες 1698

Σφακτηρία 1696

σφαλεΐεν 1697

σφαλερά 1696

σφας 1695

σφεδανόν 1696

σφεδανω Ι698

σφέλας 1697

σφενδόνη 1696

σφενδονήσαι 1698

σφεοβδόν 1696

σφετερισμός 1693

σφέτερον 1696

σφέτερος 1695

σφηκία 1696

σφηκόω 1698

σφηκώδεις 1695

σφηκώσαι 1698

σφήλαι 1698

σφηνοπώγων 1695

σφηνούμενος 1698

σφησιν 1696

Σφήττιος 1695

Σφηττόθεν Ι698

Σφηττού 1698

σφίσιν 1695

Σφοδρίας 1695

σφόνδυλος 1695

σφριγα 1698

σφυγμός 1695

σφύζω 1698

σφυρα Ι697

σφυροκοπείον 1691

σφω 1698

σφοε
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Σωσάννα 1704 :

Σωσίας 1704

σωστα 1704

σωτα 1707

σωτάζω 1707

σώτειρα 1704

Σωφανηγή 1704

Σωφάρ 1704

Σωφάς 1704

σωφρονίσαι έτερον 1708

σωφρονιστής 1704

σωφροσύνη 1705

σώφρων 1704

σώχω 1708

σών 1708

σφωε 1696

σφρίν 1696

σφαίτερον 1697

σφων 1606

σχεδόνες 1699

σχεδιασθείσα 1702

σχέδιον 17οι

σχεδόν 1702

σχέδoς 17ΟΙ

σχέθε 1702

σχέμα 1701

σχέσις 1699

σχετλική διαφορά 1699

σχετλική ένωσις 1699

σχετλιάζει 1702 .

σχετλιαστικα επιρρήματα 17οι

σχέτλιον 17οΙ

σχέτλιος 1698

σχημα 1701. 1702

σχήσειν 1702

σχίδαξ 1700

σχίνεσθαι 17

σχίνος 1699

σχίσις 170ο

σχιστα 1701

σχολης 1702

σχοινίσματα 1701

σχοίνος 1699. 1701

σχολαίω 1699 .

σχόλιον 1701

σχολή 17ΟΙ

σχολη 1702

σχώ 1702

σώζω 17ο6

Σώκος 1702. 1703

σωκω 17ο6

σωλεά 17ο4

σωμα 1705 . 17ο6

σωμαι 17ο7

τωμα μαθηματικόν 17ο6

Σώμανα 17ο6

σών 17ο6

σώος 1703

Σωπάτης 1703

Σώπατρος 1703

Σώπιθος 1703

Σώπολις 1703

Σώρα 17ο4
Σωρανός 1703

Σωράς 1703

σωμάσαι 1707

σωρεία 1704

σωρείτις 1704

Σώρηξ 1703

σωρήx 1704

σωρός 1703

Τom. ΙΙ : :

ταβερνών 171

Ταβιθά 1711

ταγήν 1707

ταγηνίας 1707

σαγηνον 1713

τάγματι 1714

ταγός 1707

σαδεήλ 1708

Ταίναρον 1713

ταινιούται 1714

Ταιρώνιον 1713

Ταϊφά 1711

σακερός 1708

τακτικούς 17ο8

ταλαεργός 1712

ταλαιπείριος 1711 :

ταλαίπωρος 1708

ταλανίζει 1714

ταλαντεύουσι 1714

τάλαντον 1713

ταλαντουμένην 1714

σαλαπείριος 1709

τάλαρος 1707 .

τάλας 1708

ταλασία 17ΙΙ :

ταλασιουργός 1709

ταληθα 1713

σαλις 1711

ταλλω 1714

Τάλως 1707

ταμεσίχροα 1708

τάμης 1714

ταμίας 17ο9

τα μισος 1711

Τάναϊς 17ο9

ταναόν 1712

τανηλεγής 17ο9

ταννία 1711

ταντέλειοι 1709

τανυγλώχιν 1711

τανυκές 1713

τανύφλοιον 1713

ταξίαρχος 171ο

Ταξίλοι 1710 -

τάξις 1711

Τάοχοι 171ο

ταπεινός 17ο9

τάπητας 17ο9

ταραντιναι βαφή 1712

ταραντιναρχίαι 1712

ταράτσειν 1715

ταραχή 17ΙΙ

ταρβω 1715

Τάρις 171ο

ταριχεύειν 1715

ταριχεύσεις 1715

ταριχευτον 1713

ταριχευτόν όψον 1713

Ταρπέίνον 1713 :

τάρπημεν 1714
τα ρπηομεν 1714

ταροθος 1710

ταρρωμα 1714

ταρσός 171ο. 1711

τάρταρος 171ο

ταρφειαι 17II

ταρχύσουσι 1714 . .

ταυ 1714

ταυρηδόν 1715

Ταύροι 1710

Ταυρομενίτης 1710

ταύρος 171ο

ταύτητοι 1715

ταυτόν 1714

ταυτότης 1712

τάφος 1711

ταφρεύσαι 1715

τάφρος 1712

ταφών 1715

τάχα 1715

ταχυπλόων 1712

ταχυπαλος 1711

ταών 17ο9

ταώς 17ο9

Τέγεον 1720

τέγος 1720

σεης 1718

τεθηλότα 1723

τεθηπότες 1723

τεθνεώτος 1723 .

τεθολωμένος 1723

τέθριπτον 1720

τεινωδός 1716

Rrrrrr
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τείρεα 1720

σειρεσία 1718

Τειρεσίας 1717

τείρεται 1723

τειχίδιον 1721

τέκεα 1721

τεκμαίρω 1723 .

τεκμαρ 1721

τεκμήριον 1721

τέκμωρ 1716

τέκνον 1721

τεκταίνω 1723

Τεκτοσαγες 1716

τέκτων 1716

τελαμών 1716. 1717 :
τελέθουσιν 1724

τελεθώσιν 1726

τελεΐ 1724

τελεϊν 1724

τελεσθήναι 1724

τελεσιουργεί 1724

τελεσφόρος 1716

τελεταρχία 1718

τελεταρχικόν 1721

τελετή 1718

Τέλις 1716

τελισκόμενος 1724

Τελλήν 1716

τέλματα 1721

Τελμισός 1718

Τελμισσός 1718

τέλος 1721. 1723

τελχίνες 1716

τελώναι 1716

τέμενος και τεμένη 1721

Τέμικος 1718

τεμμαχίζειν 1723

τέμμικες 1716

τεμπειόθεν 1726

τέμπος 1721 ,

τενάγη 1721

τεναγώδης 1716

τέγγει 1723
Τενέαιθος 1717

τένθης 1717

τένοντας 1717 . .

τέο 1717

τεόν 1722

τέραμνον 1722

τέρας 1722

τερατολογεία 1719

τερατοσκόπος 1717

τερέβινθος 1717

τέρες 1722. 1723

Τέρεντος 1718

τερετίζειν 1724

τερετίσματα 1722 ' ' .

τέρετρον 1722

τερθρεία 1719
τερθρίον 1722

Τεριναίος κόλπος 1717

τέρμα 1722

τέρμινθος και τέρμινθα 1718

τερμιόεις 1717

τέρπεσθαι 1724

τερσεσθαι 1724 -

τεσσαρακονταετηρίς 1719

τεταγών 1726

τεταργανωμένην 1725
τεταρπόμενος 1724

τεταρτην φυλακή, 1719

τετάχατα 1725

τετελεσμένον 1724 '

τετιημμέναι 1725

τετιήσθων 1725

τέτλαθι 1724. 1725

τέτο ρεν 1725

τετραθέλυμνος 1722

τετρακταϊσμένα 17 24

τετρακτύς 1719

τετραμερές 1723

τετραμμένοι 1724

τετραποδητί 1726

τετράρχης 1717

τέτρασιν 1722
τετράτρυφον 1718 .

τετρακίζειν 1725 .

τέτρησεν 1725
τετρηχυΐα 1715 )

τετριγότ: s .1724

τετριχωμένος 1724.

τέτρωρον 1723

τέττα 1717

τέτταρα 1722

τέττιξ 1717 .

τετέκοντο 1726

τέτυκται 1726

τετυφωμένοι 1724 .

τετύχατα 1725

τευθείς 1719

τευκτής 1720

τεύξεται 1726

τευτάζειν 1726

Τεύτονες 1718

τεύχος 1723

τεύχω 1725

τέχνη 1719

τεχνητόν 1723

τεχνολογία 1719

τη 1718

τήβεννα 1727

τηθαλώδης 1726

τηθεα 1728

τήθη 1728

τηθίον 1728

Τηίοι 1726

τηκεα 1728

τηκεδόνος 1728

τηκεννα 1728

τήκω 1729

Tηλαμός 1726
τηλαύγεια 1728

τηλαυγής 1727

τηλαυγως 1729

τηλε 1729

Τηλεβόας 1726

τηλεδαπός 1727

τηλεδαπως 17:30

τηλεθόων 172 )

τηλέκλειτος 1727

τηλέκλητος 1127 .

Τηλεφίς 1728

τηλίας και τηλία 1727
τηλίκος 1726

τη λις 1728
τηλος 1728

τηλύγετος 1727

τημελές 1728 .

τημελω 1729 7"

τήμερον 1730

τημη 1728

τημος 1730

τημούτος 1730
τηνάλως 1730

τηνεα 1728

τηνεϊ 1730

τηνικαύτα 1730

Τήνιος 1727

τηνος 1727. 1728

Τηος 1728

Τηραβένη 1728

τηρητέον 1729

Τηρητίνη 1728

τηρώ 1729

τήρων 1727

τητες 1730

τητινός 1727

τητω 1729

τιέρα 1731

Τιβέρη 1731

τιβών 1730

Τίγρης 1730

τιθαιβωσω 1733

τιθάσσω 1753

τίθετι 1733

τηθήμενος 1733

τιθήνας 1731

τιθηνήσαι 1731

-
-

-
-
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τίτις 1731

Γιθωης 1730

τιθωνός 1731

Τιλφωσαϊον 1732

τιμαλφέστατον 1732

τιμαλφούμενος 1733

τιμή 1732

τίμημα 1733 ,

τί μην 1735

τιμήσεως 1732

τιμηται 1730

τιμουλκών 1733

τιμωρία 1732

τιναγμός 1731

τινάσσω 1734

Τέννοι 1730

τίννυσθαι 1734

τιννύω 1734

τίνου 1734

Tϊος 1732

Τίρυνς 1730

τίς 173ο. 1731

τίσειαν 1734 και

τισικούντων 1734

τίσομαι 1734

τιταίνω 1734

Τιταιρώνιον 1733

τιτάν 1730

τίτανος 1730

Τιταρήσιον 1733

τιτανίς 1732

τιτθεία 1732

τίτθη κα τιτθύς 1732 .

τιτθοι 1730

τιτίδας 1732

τίτλος 1730

τιτρώ 1734

τιτυμνου 1730

τιτυσκόμενος 1734

τιτω 1732

τίφη 1733

τίφος 1730

Τιφωσαϊον 1733

τίω 1735

τλη 1735.

τληθι 1735

τλημονεϊν 1735

τλήμων 1735

τληπαθεϊν 1735

τληπαθής 1735

Τληπόλεμος 1735

τλησαι 1735

τλητή 1735

τμάγειν 1736

Τμήδας 1736

τμήδην 1736

τμήσις 1736
τμητα 1736

Τμωλος 1736

τμώμενος 1736

το 1737 -

το αντικρυς 1738

τόδε μοι 1738

τoδί 1738

τοι 1739

τοιάδε 1737
τοιγαρούν 1739

τοιγάρτι 1739

τοίνυν 1739 '

τοΐο 1736

τοϊος 1736

τοίχος 1736

τοιχώρυχος 1736

τοκάς 1737

σοκήων 1736

Τολαρίνοι 1736

Τολιστήβογοι 1736

τολμήσεις 1736

τολμητίας 1736

το λοιπόν 1738
τολυπεύειν 1739

τολύπευμα 1738

τολύπη 1737

τομεύς 1737

τομίας 1737

τοναίος 1736

τονθορύζω 1739 -

τόνος 1736

τονόω 1739

τοξοποιεϊν 1739

τοξότης 1737

τοπάζιον 1738

τοπείον 1738

τόπος γνώσεως 1737

τοπώ 1739

τορεύει 1739

τορνος 1737

Τορώνη 1737

τότε 1739

του 1737

τούλαιον 1738

τούμπαλιν 1739

τουπίκλης 1739

τουτί 1739

τουτοϊ 1739

τουτονί 1739

τόφρα 1739

τραγορίγανον 1742

τραγωδία 1743

τρακταΐζω 1751

τράμις 1742

τράπεζα 1743

τραπεζίτης 1740

τραπέoυσι 1751

τρασια 1742

τραυλός 1740

τραύμα 1751

τραύξανα 1750

τραφερά 1743

τράφηξ 1743

τράχηλος 1740

τρέσαι 1740
τρέτραθρα 1749

τρέφεσθαι 1751

τρέχνος 1740

τρέψασκον 1751

Tρήνικος 1740

τρήρων 1745

τρήσας 1751

τριακάς 1743

τριακονταετηρίς 1719

τριακονταετής 1741

τριάς 1744 :

τριάσσω 1751

τριαχθήναι 1751
τριβή 1748

τριβολεκτράπελα 1749

τριβωλιμαίος 1741

τρίβωνες 1740

τριβώνιον 1749

τριβωνευόμενοι 1152

σρίγληνα 1749

τριγλωχίνι 1741

τριέσπερος Ηρακλής 1740

τριηράρχημα 1749
τριήραρχος 1740

τριήρεις 1745

τρικάρηνος 1740
τριμερής 1744 :

Τριμηθούς 1745

τρίποδα 1740

τρίπους 1742

τριπόλβιον 1749

τριστοιχεί 1753
τριτημόριον 1749

τρίτης 1744.

τριτογένεια 1745

τρίτον 1749 :
τρίφαλλος 1748

Τριφυλία 1745

τρίχα 1753

τρίχαπτον 1750

τρίχες 1745

τριχθά 1753

τρίχινον. 1750

τριψείδιον 1749

Τροιζήν 1746

τροπα του ηλίου 1746
Rrrrrr 2
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. :τρόπαιον 1750

τροπή 1746

τροπηλίς 1747

τροπικως 1753

τροπολογία 1747

τρόπος 1741

τροπώσομαι 1752

τροπωτηρες 1741

τροφαλίς 1748

τροφή 1748

τρόφι 1750

τρόφις 1741

τροχαλόν 1741

τροχανόν 1750

τροχαντηρες 1750

τροχηλατεί 1752

τροχιάς 1746

τροχιλεύειν 1752

τροχός 1741

τρυβλίον 1750

τρύγει 1752

τρύγοιπος 1742

τρυγω 1752

τρυγών 1748

τρύμα 1750

τρυμαλιά 1748

τρύξ 1748

τρυπη 1752

τρυτάν 1752

τρυτάνη 1748

τρυφαλίς 1748

τροφή 1748

τρύχεται 1752

τρυχωθείς 1753

Τρωάς 1748

τραγάλια 1751 -

τρωγλοδύτα 1742

τρώγω 1753

τρωέζειν 1753

τρωκτης 1742

Τρωούς 1742

τυκάνη 1755

Τυκανήτης 1733

τύλη 1755

τυλόν 1756

τύλος 1753

τυμβάς 1756.

τύμβος 1754

τυμβοχοήσαι 1757

τυμπανίζεται 1757

τυμπανιστριών 1755

τύμπανον 1756

τύμπανον νοητόν 1756

σύνη 1755

τυνολάζειν 1757

σύντλος 1754

τυγχάνω 1756 -

τυπη και τυπίς 1755

τύπης 1754

τύπον 1756

τύπος 1734

τυπούνται 1757

τυπτήσεις 1757

τυπτω 1757

τύραννος 1754

τυρβάζω 1757

τυρεία 1755

τυρεύει 1757

τυτθός 1754

τυφεδανός 1754

τύφεται 17 57

τυφος 1754

τυφών 1754

τυφώνα 1754

τυφώς 1754. 1755

τύχη 1755

τύχος 1755

Τύφων 1755

τύψειαν 1757

Τωβήτ 1757
Τωβίας 1751

Τωβίτης 1757

τωβάζω 1758

τωθασμός 1758

τωκίδιον 1758
Τωτίλλας 1757

Τωτιλλίας 1757

τω τοι 1758 ,

τωυτόν 1758

Τωφάνης 1758

τω χείρε 1758

υβριοπαθων 176ο

ύβρις 176ο

ύβρισις 176ο

υβριστάς 176ο

υβριστεία 176ο .

υγίεια 1761
υγιής 176I

υγρα κέλευθα 1761

υγρόν 1761

υγρός 1761

υδαρές 1762

Υδαρεύς 1762

"Υδαρνις 1762

ύδας 1763

Υδάσπης 1762

Ύδασπις 1762

υδάτιδες 1762

ύδει 1763

ύδειν 1763

υδερος 1762

ύδη 1762

ύδης 1762

Υδίμαχος 1764

ύδνον 1763

υδος 1762

ύδρα 1762

υδρεία 1762

ύδρη 1762

Υδρηλός 1762

υδριάδες 1762

νδρίον 1763

υδρογοργόνη 1762 -

υδροδρόη 1762

ύδρωψ 1762

ύδωρ 1763

ύεια 1764

νετός 1763

υηνεύς 1764

υηνία 1764

θλος 1764

διδούς 1764

ντός 1764 -

υδωνός 1765 :

υλώσας 1765

υλάζεσθαι 1766 ,

“Γλαϊος 1765

υλακή 1765

υλικημόριον 1765

ύλη 1765

υλήεν όρος 1766

υλιάσθαι 17.66

υλική δυάς 1766

Ύλλαγνις 1765

Ύλλαγρις 1765

"Ύλλας 1765

Υλλος 1765

Υ 1739. 176ο

ναδες 1759

ύαινα 1759

Υαλος 1759

υακίνθινον 1759

ψαλής 1759

υαλινον 1759

υαλόεν 176ο

υαλος 1759

“Yάμπολις 1759

Ύαντες 1759

Ταξις 1759

υβακίζειν 176ο

υβάλη 176ο
υβάλλειν 176ο

Υβλη 176ο

υβός 176ο



21ου αιο6INDEX GLOSSAR V M .

υλόεις τόπος 1766

υλοκοϊτις 1766

υλοτόμος 1765

υλωρός 1765

υμεδαπων 1766

υμέναιος ωδή 1767

υμενώδες 1767

μήν 1766. 1767
Υμηττός 1766

υμνητόν 1767

ύμνος 1767

ύνις 1767

υυνίον 1767

υός 1765

υπάγει 1781

υπάγουσιν 1781

υπαγωγείς 1767

υπαγωγή 1770
υπα δέους 1778

ύπαιθρος 1767

υπαινίττεται 1781

υπαίξας 1781

υπαιπα 1779

υπακτέον 1781

υπαντιάζει 1781

ύπαντρον 1779

υπαρ εγρηγορός 1778

υπασπιστής 1767

υπάτη 1770 -

ύπατος 1767

ύπακρον 1781

υπέδυ 1782

υπεζωσμένος 1782

υπέθηκε 1782

υπειδόμενος 1781

υπειπεϊν 1781 ,

υπείροχον 1768

υπέμβρυον 1778

υπενέγκοι 1782

υπένερθεν 1786

υπέρα 1771

υπέρακμος 1768

υπερανεστηκώς 1783

υπερασπιστής 1768

υπερασπιω 1783

υπερβασία 1771

υπερβερεταίου 1768

υπέρβιον 1778

υπερδεής 1768

υπέρευγε 1786

υπερεύχιον 1779

υπερηφάσθη 1783

υπερήλιξ 1768

υπερήμερος 1768

υπερηνορεόντων 1782

υπερηφανία 1770

υπερηφάνους 1770

υπέρθεσις 1770

υπερθετικόν 1779

υπέρινον 1778

“Υπερίονος 1768

υπέρκεισαι 1783

υπερκοσμίως 1786

υπερμαζα 1782
υπερμέτρησιν 1770

υπεροπλίαις 1771

υπέροπλος 1768

υπερορά 1782

υπερόριος 1768

υπερος 1768

υπέρoφρυς 1768

υπεροχή 1770

υπεροψία 1770

υπέρτατος 1768

υπερτενές 1778

υπέρτερον 1778

υπερφέρων 1782

υπερφίαλος 1768

υπερφρονών 1782

υπερφυές 1778

υπερ φύσιν 1771

υπέρχoλον 1778

υπερα 1771
υπερωησαν 1783

υπερώον 1778

υπερωρίσθη 1783

υπερήσιον 1779

υπέσχετο 1782

υπεύθυνος 1768

υπεύχιον 1779

υπηγέμιον 1768

υπήνη 1771

υπηνήτη 1768

υπηρεσία 1771

υπήτρια 1779

υπισχνείται 1783

υπιωγή 1777

ύπνος 1768. 1769

υπνούν τον θεόν 1785

υποβάθρα 1772

υποβλήδην 1786

υποβολιμαίοι 1769

υπόβολον, 1779 .

υπογενειάζων 1783

υπόγραμμα 1779

υπογραμμός 1769

υπογραφή 1773

υπόγυον 1779

υπόδειγμα 1779

υπόδικος 1769

υπόδοντα 1786

υποδραμών 1785

υποδύτης 1769

υποζύμα 1779

υπόθεσις 1772

υποθήκαι 1772

υποθήσομαι 1783

υποινος 1769

υποκαθεϊναι 1783

υποκαθεϊσθαι 1783

υποκείμενον 1780

υποκορίζεται 1784

υποκοριζόμενοι 1784

υποκρίνεσθαι 1783

υπόκρισις 1772. 1773

υποκριτής 1769

υπολαβών 1784

υπολαιμίσας 1784

υπόληψις 1772

υπολογισάμενος 1784

υπομάζιον 178o

υπόμνησις 1772

υπονοείν 1772

υπόνοια 1772

υπόνοιαι πονηρα 1778

υπονομεύοντες 1784

υπόνομος 1769

υπό ουλήν 1772

υπόπλεως 1769

υπόπτερον 1769

υποπτήσσει 1784

ύποπτος 1769

υπόπυον 178o

υπόρρηνος 1773

υπόρωρεν 1785

υποσκελίσει 1785

υποσμήχει 1784

υποσμύχει 1784

υπόσπονδος 1769

υποσταίη 1785

υπόστασις 1773

υποστειλάμενος 1784

υποστέλλεται 1785

υποστιγμή 1773

υποταγή 1772

υποτίτθια 178o

υπότριμμα 178o

υπότροπος 1770

υποτύπωσιν 1778

υποτύπωσις 1772

υποτύφοντας 1786

ύπουλος 1769

υπούλως 1786

υπουργεί 1785

υποφήται 1770

υποφητεία 1773

-υπόφορος 1769

υποχόνδρια 1780
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υφιείς 1790

υφιέντες 1790

υφιζάνοντι 1790

υφόωσιν 1790

υφωρώμης 1790

υψαύχην 1790

υψήγορος 1790

υψηγορίας 1792

υψηλόν 1792

υψηλόφρων 1791

υψηρεφές 1792

υψηχέες 1791

υψηχής 1791

ύψι 1792

υψιβρεμέτης 1791

υψίζυγος 1791

“Υψίζων 1791

υψίκομος 1791

υψιπέτηλον 1792

υψιπέτης 1791 )

υψισταριος 1792

υψόθι 1792

ύψος 1792

υψού 1792

υψώ 1792

ύψωσις 1792

.

υποχυτήρες 1770

ύπτιος 177o
υπυή 1777

υπωμοσία 1777

υπώπια 1780

υπωπιάζω 1785. 1786 ο

υπωπτευκώς 1785

υπώρεια 1777

Υριδύς 1786

Υριεύς 1786

Υρκανία 1787

"Ύδρα 1787

Υδρίη 1787

υδρίδα 1787

“Υδρίνη 1787
ορισός 1787

Υόροιάδης 1786

Υρτακος 1786

ις 1787

υσητηρός 1787

ύσθην 1789

υσθήναι 1789
ύσθησαι 1789

ύσκα 1788

Ύσκαγις 1787

υσμίνη 1788

Υσμιγίας 1787

υσοίπη 1789

ύσπληξ 1788

υσσωπον 1789

ύστατον 1789

ύστατος 1787

“Υστέλειον 1789

υστερήσαντες 1789

υστεροβουλία 1788

ύστερος 1788
υστερούμεθα 1789

υστρικίς 1788

ύσχη 1788

υφαίνω 1790

ύφαλος πέτρα 1789

Ύφασις 1789

ύφασις 1789

εφεδρίαν 1790

οφείλετο 1790

οφειμένου 1790

υφειμένος 1790

υφεΐνη 1790
υφεΐτα 1790

υφέντες 1790

εφεξαίρειν 1790

υφή 1789

υφηγητής 1789

εφηγούμαι 1790

υφήναι 1790

υφίει 1790

Φ .

φαλαγγηδόν 1800

φάλανθοι 1794

φαλέη 1795

φαληριόεσσα 1795 ,

Φαλκωνίλλα 1795

φάλον 1797

φαλός 1793

φάναι 1799

Φανοπεύς 1793

φανότατα 1793

Φανοτεύς 1793

φαντασία 1795

φανταστικόν 1797

φανταστον 1797

φάραγξ 1795

Φαρέα 1795

φαρέτρα 1795. 1796

Φαρίν 1795

φάριον πέλαγος 1798

Φαρισαίοι 1793

φάρμακον 1798

Φαρμακούτα 1799

φαρμάξας 1799

Φαρμoυθί 1793

φάρος 1798

φαρυγγίζειν 1800

φαρυγγίνδην 1794

φάσγανον 1798

Φασέκ 1794

φάσθαι 1800

φασις 1794. 1796

φατειος 1794

φάτνη 1796

φατνώματα 1798

φατρία 1796

φαυλία 1796

φαυλίζει 1800

φαύλος 1794

φαύσις 1796

φαωφί 1794

Φεια 18οΙ

φειδαλφιτω 1803

φείδειον έργον 1802

Φειδήλιος 18ου

Φειδήνη 18o1

Φειδίας 1800

Φειδιππίδης 1800

φείδομαι 1803
Φειδίας 18οο

φειδώ 1802

φειδωλός 1800

φειδωμένως 1803

Φεισών 1800

φελλέα 1802

φελόνιον 1802

Φελώνην 18ο1

και

ο

φαάνθη 1799

φαγέδαινα 1795

φαγύλιον 1796

φάγωμεν 1799

φαγωνα 1791

Φαέθων 1791

φαεινόν 1797

φαεσίμβροτος 1796

φάη 1797

φαίδιμος 1792

φαικάσιον 1797

φαΐμεν 1799

φαινόλης 1792

φαινόλιον 1797
φαινόμενον 1794

φαινόπους 1792

φαίνω 1799

φαινώματα 1797

φαιόν 1797

Φαιστός 1793

Φακεέ 1793

φάκελος 1793

φακός 1793

φαλαικών και φαλαινών 1797

φαλακρός 1795

φάλαγγες 1795
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φεκάκη 1802

φενακίζειν 18ο3

φέναξ . 18ΟΙ

Φένω 1803

Φεραί 1802

φεραυγής 1801

φέρβειν 18ο;

Φερεζαίοι 1801

φερέγγυος 18o1

φερέοικος 18οΙ

φερεσάκης 18o1

φερέςβιος 18o1

φέρετρον 1802

φερεγάτης 18o1

φέριστον 1802

φέριστος 18o1

Φέρμη 1802

φέρνή 1802

φέρνιον 18ο2

φέροντας 1803

φέροξ 18ο1

φέρτερος 18οο
φεύ 1803

φευκτον 1802

φέψαλος 1801

Φηγεύς 1803

φήγινος 1803

Φήγιον 18ο4

Φηγός 1804

Φηδήλα 1804

φήληκας 1804

φηλησαι 185

φήμη 1804

φημί 1805
φήναι 1804

Φηνέας 1804 :

Φήνειον 1804

φήνη 1804

Φηνός 1804

Φηνος 18ο4

Φηρά 1804

Φηρίς 1804

φής 1805

φήσειν 1805

φησιν 1805

Φήσινος 1804

φήστος 18ο4

φθαίησι 1808

φθάμενος 1808
φθάνει 18ο8

φθαρη 1808

φθάσαντα 18ο8

φθέγμα 1807 .

φθείρα 1805

φθέγγεσθαι 1808

Φ.θεϊς 1805

Φθία 18ο6

φθίμενος 18ο8

φθινάς 18ο6

" φθίνει. 1808

φθινοπωρίς 18ο6
φθινόπωρον 1808

Φθιος 1805
Φθισήνωρ 1805

φθισικός 1805

φθισίμβροτον 18ο6

φ.9ίσις 18ο6

φθιτον 1807

φθίω 18c8

φθάη 18ο6

φθοϊς 18ο6

φθογγήεις 18ο6

φθόνος 1805

φθορά 18ο6

φθω 18ο8

φι 1811

φιάλη 1809. 1810
Φιαλις 1809

φιαρός 1808

Φιδίτειον 181ο

φιδίτια 181ο

Φίκιον 1810

φιλαδελφία 181Ο

φίλαι 1812

φιλαπεχθήμων 1808

φίλαυτος 1809

φιλεϊ 1812

φίλερις 1808

φιλέταιρος 1869

φιλέψιος 1809

φιλήδονοι 13ο9

Φιλητον 18Ιο

φιλία 18ΙΙ

φίλοιφoς 1809

φιλοκρινεϊ 1812

φιλομειδής 1808

Φιλομήλα 181ο

φιλομήλιον 18Ιο .

φίλον Ι8ΙΙ

φιλοπονία 18ΙΟ

φιλοπότης 1809

φίλος 18ο9

φιλοσοφείν 1812

φιλόσοφος 18ΙΙ

φιλόστοργοι 18ΙΟ

φιλοτησία 181ο

φιλοτιμείται 1812

φιλοτιμία 18Ιο

φιλοτιμούμεθα 1812

φιλοφρονηθήναι 1812
φιλοφροσύνη 18Ιο

φίλτερον 1811

φίλτρου 181ο

Φίλυρα 18Ιο

φιμινάλια 18Ιο

φιμός 1809

Φινεές 1809

φίσκος 1809

φιτρός 1809
φίτυμα 18ΙΟ

φίτυσις Ι8ΙΟ

φιτύω 1812

Φλαμίνιος 1812

φλών 1815

φλαθρον 1814

φλεβάζοντες 1815

φλέβες 1814 -

φλέγει 1815

φλεγίας 1812

φλέγμα 1815

φλεγμονή 1814

Φλεγύας 1812

Φλεδονεία 1814

Φλεδονω 1815

Φλέσιον 1815
φληναφος 18 13

φλια 1814

Φλιούς 1814

φλόγειας γλώσσας 1814

φλόγιον πυρ 1815

φλoγμός 1813

φλοιδούμενος 1815

φλοιός 1813 :

φλοίσβος 1813

φλόνος 18 13

φλύειν 1815

φλύκταιναι 1814

φλυκτίδες 1814

Φλωράτιος 1813

Φλωρεντεία 1814

Φλωρέντιος 1813
Φλωρος 1813

φνεί 1815

φνί 1815

φοβερα 1819

φοβέστρα 1818

φόβη 1818

φόβητρον 1820

φόβος 1815

φοδέραι 1820

Φοίβας 1818 και

φοιβόληπτος 1816

Φοίβος 1816

φοιδέρατος 1816

φοινήεις 1818

φοινικελίτης 1816

φοίνικες 1816

φοινίκη 1818
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φοινικήiα γράμματα 1820

φοινικιστής 1818

Φοινικούν 1820

φοίνιξ 1818

φοινίξαι 1820

Φοίνισσα 1818

φοινάς 1817

φοιτάλμιος Ποσειδων 1827

φοιτεία 1818

φοιτητα 1817

φοιτία 1819

φοιτω 1820

φολίδες 1819

φολιδωτός 1817

φολκός 1817

φολύνει 1820

Φολύσσω 1820

φίναι 1819

φονεία 1819

φόνον 1818

φόνος 1817

Φοντήϊος 1817

Φονώντες 1820

Φοξίδας 1817

φοξός 1817

φορά 1819

φοράδην 1821

• φορβάδων 1819

φορβεία 1819

φορείον 1820

φορητόν 1820

φορίνη 1819

φόρκυς 1818

φόρμιγξ 1819

φoρμοκοιτεϊν 1821

φορμός 1818

φορτίς 1819

φόρτος 1818

Φορύνετο 1820

φόσα 1821

φοσσάτον 1820

Φουλκίζω 1821

φόωντα 1821

Φραγέλιον 1825

φραγμός 1822

φράδμονος 1821

Φραγμοσύνη 1823

Φράζω 1826

Φραγγελλωθης 1826

Φράρης 1821

Φρασάμενος 1826

Φράσις 1823

φράτηρ 1823

Φράτορες 1821

Φράτορος 1821

Φρέαρ 1825

Φρεατία 1823

Φρεναπατα 1826

Φρενήρης 1822

φρενιτιάς 1826

φρενίτις 1823

φρενόλειπτος 1822

φρενόληπτος 1822

φρεώρυξ και Φρεώρυχος 1822

Φρήν 1824

Φρήτρα 1824

Φρικαλέων 1822

Φριμαγμένος 1826 .

Φριμαγμός 1822 ,

Φριμάσσω 1826

Φρίξος 3822

Φριξότριχα 1822

φρίσσειν 1826

Φρίσσω 1826

Φριτητέρνης 1822

Φροίμια 1825

Φρονεϊν 1826

φρόνημα 1825

φρόνησις 1824

Φρονιματίας 1823

Φρόνιμος 1823

Φροντιστήριον 1825

Φρουδα 1825

Φρουρεϊ 1826

Φρούριον 1825

φρουρός 1823

Φρύαγμα 1825

Φρυαγμός 1823

Φρυασσόμενοι 1826

Φρυάττειν 1826

Φρυγανεία 1825

Φρυγία 1825

φρυγόων 1826

Φρυκτωρία 1825

Φρυκτωρώ 1826

φρύνοι 1823

φυ 1823

φυγαδέμνιος 1821

Φύγελλα 1832

φύει 1833

φύζα 1828

φυζακινή 1821

φυή 1828

φυήναι 1833

φύκος 1832

φύλα 1832

φυλακείον 1832

φυλάσιοι 1821

φυλάσσου 1834

φυλέτης 1827

φυλεύς 1827

φυλιστιεία 1827. 1833

φύλιψ 1827

φυλλείον 1832

φύλλον 1833

φυλοκρινω 1833

φύλοπις 1828

φυμα 1832

φύξηλις 1827

φύξις 1828

φύρδην 1834

φύρει 1833

φύσα 1828

φύσας 1833

φύσει 1832

φύση 1828

φυσικόν 1832

φυσιολογεί 1833

φυσιούται 1833

φυσιώσεις 1832

φύσις 1828 - 1831

φύσις θεου 1830

φύσις θυμού 1830

φύση 1828

φυσόμενον 1833

φίστα 1832. 1833

φίστη 1833 .

φυταή 1832

φυταλίζει 1833

φυταλιής 1832

φυτάλμια 1832

φυτάλμιος Ζεύς 1827

Φύτειον 1832

φυτεύει 1833

φυτεύω 1833

φύτλη 1832
φυτωρείον 1833

φώ 1838

Φωγύνω 1838

Φωδες 1836

φώζω 1838

φωΐδες 1837

Φωκεα 1836

φώκη 1836

Φωκυλίδης 1835

φωλάς 1836

φωλεος 1834

φωλεύειν 1838

φωνείν 1838

φωνή 1836. 1837

Φωνος 1834

φώρ 1834

φωραθωσιν 1838

φωριαμός 1834

φώριοι 1834

φώριον 1837

φωρω 1838

φώς 1835
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φώς 1837. 1838

φώσσων 1835

Φωστήρ 1835

φωταυγία 1836

φωταυγος 1836

φωτίγγιον 1838

Φωτίσαντος 1838

φωψίς 1837

κάζιο 1844

καιός 1812

Χαιρέας 1839

χαίρειν εάσαντες 1844

χαίρειν Φράσαντες 1844

Χαίρις 1839

χαίρομαι 1845

χαίριω 1845

Χαιρώνεια 1842

Χαιρωνεύς 1839

Χαιρώνη 1842

χαίτη 1842

χάλαζα 1841
Χαλαστραίον 1843

χαλεπαίνει 1845

κ ..λεπήνας 1845

καλεπόν 18-14

χαλεπός 1842

χαλέπτει 1845

χιλιυάζειν 1845

χαλινός 1839

χαλίφρων 1839
Χαλκηδόνιος 1839

Χαλκίς 1842

χαλκίς 1842

χαλκοβατες διο 1843

χαλκοπράτιον 1843

χαλκός 1839

χαλκουν πινάκιον 1843

χαλκώδοντος 1839

χαμάδις 1816

χαμαίζηλοι 1839

χαμαιμηλέλαιον 1844

χαμαικετές 1844

χαμαιτυπείον 1844

χαμαιτυπίς 1842

Χαμέρ 1840
χαμερπής 18 4ο

χαμεύνα 1842

χαιεύνιος 1845

χαμόθεν 1846

Χαναναίαν 1844

Χαναναίοι 1840

χανδόν 1846

Tomm . 1.

χάνης 1845
Χάονες 18ο

χαρά 1843

χαράδρα; 1843

χαραδριός 1840
καρακα 184ο

Χαραμηνός 1840

χαρακτηρίζει 1845

χαράκωμα 1844

χαράσσω 1845

Χάρης 1840 ' '

καρίσομαι 1845

χιρίεις: 18-

χαριεντιζόμενοι 1845

χαρίεσσα 1843

χαριζόμενοι 1846

χάρις 18.4 2 . 1843

καριστήρια 1844
χαριτόεσσα 1843

χαροπός 18 και ο

χάρτης 1841

Χάρυβδις 1843

κόσμια 1844

χατίζεις 1845

χαυλιόδους 1841

χαύνος 1841

χέδροπας 1846

χέεις 1851

χεια 1848

7.ειιιίδιον 135ο

χείμαρροι ποταμοί 1847

χειμών 18-36

κιρκπτήσας 185ο

χειρόγραφο 1850

χειροδέκτη 1847 .

χειρότες 1819

χειρόκμητα 1850
χειρόμακτρον 18 19

χειρονομεϊν 1851

Χείρων 1847

χείρων 1847

χειρώνακτες 5847

χειρωνάκτης 1847

χειρώναξ 1847

χειρώνειον 1850

χειρώσασθαι 1851

χέλειον 1850

χελιδόνιον μέλος 185ο

χελιδών 1848

χελιδωνίς 18.49

κέλυς 153.8 και

κελύσεις 1951

κελώντιου δέρμα 1850

μελώνη 1849

χελωνίδος 1848

χεράδες 1848 .

Χέρεως 1847

χέρης 1847

Χέρης 1847

χεριώδιον 185ο

χεριάς 18.48

χερνητις 1849

χερνίβειον 18ο

Χερουβεία 1850
Χέρσις 1849

Χερσόνησος 1849

χέρσος 1849

Χετταίοι 18 47

Χεττούροι 18 19

κευμα 1850

κηλή 1851

χηλός 1851

χημη 1851

κήν 1851

Χρηνέας 1851

Χήνιον 1852

κηραιοί 1852

χηρεία 1852

κηφίων 1851

κήρον 1852

κηρω 1832

Χηρωνίς 1852

κηρωστής 1851

κήτις 1852

χθαιιαλός 1852

κιζος 1852

κονία 1852

χθων 1852

χϊ 1854

Χάρης 1852

χία1853

Χιλόβερτος 1852

κιλός 1853

Χίλων 1852

Χιλωνίς γή 1853

χίμαιρα 1853

χίμαρος 1852

χίμετλα 1854

χιονωθήσονται 1854 .

Χίος 1852

χιφάδες 1853
χιτών 1853

χιών 1854

κλαίνα 1853

χλαμύς 1854

κλονίς 1855

χλεύη 1855

χλιαίνω 18 33

κλιοι ρόν 1855
χλιδή 1853

Χλιδώ 1855

χλιδωνα 1855

SSS
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χυτρόπους 1864

Χαβέλ 1865

Χωβους 1865

χωλίαμβος 1865

χειλός 1863

Χινα 1866

χωνεία 1866

χωνείον 1866

χωννύω 1866

χωόμενος 1866

Χωρήβ 1866

χωρήσας 1866

χωρήσατε 1866

χωρίζω 1866 .

κωριος 1865

χώρος 1845 .

χωστρίς 1866

,

Ψ .

χλιδόντες 1855

χλοτίζει 1355

χλόη 1855

χλούν:ης 1854

κλούνιον 1855

Χλωδοσίριος 1854

Χλωθαίος 1854

Χλώθαρις 1854

Χλωθομηρος 1854

χλαμένη 1855

Χλώρη 1855

χλωρός 1854

κους 1855

χρι 1856

Χοάσπειον ύδωρ 1837

Χοάο 1856

χοϊκός 1856

χοινίκιον 1857

χοίνιξ 1856

χοιρίδες 1856

χοιρίνη 1856

χολάδες 1856

κολέρος 1857

χοληδόχου 1857

κόλος 1856

κολυσέμεναι 1857
χόνδρος 1856

χορούλης 1856.

χορδή 1857

χορεία 1857 .

χορείον 1857

χορεύω 1857

Χοριάνη 1857

Xoρίκιος 1856

χοροί 1856

χοροιτύπος 1856

χοροστάτης 1856

χορτάσαι 1857

κοσβαΐτης 1856

κραίσκετέ με 1862

χραισκω 1862

κραύσει 1862

χρεια 1861

κρείω 1862

κρεμετισμός 1958

κρέμης Ι858

χρέμπτεται 1862

κρεωφειλέτης 1858

κρή 1863

χρήμα 1861

χρηματίζει 1863

χρηματισμός 1861

χρήσις 1861

χρησμός 1858

χρήσιουσία 1862

Κηστήρ 1858

χρηστηριάζω 1863
κρητεύεται 1864

χρήστης 1858

χρηστολόγημα 1862

Χρήστος 1858 .

χρήσω 1863

κρίμα 1862

κρίμπτεται 1863

χρίσμα I862

χριστιανίζειν 1863

χριστιανισμός 1859

Χριστιανός 1859

Χριστός 1858

χρίω 1863

κρόα 1861. .

χρόμιδος 1859.

Χρόμιος 1859

Xρόμος 1859

χρονικόν φως 1862

χρόνοι δύο 1864

χρόνος 186o

χρόνος βραχύς 186ο

χρόνος μικρός 186ο

χρυσάμπυκας 1860

χρυσάνθειος 1861

κρυσάορα 186ο

κρυσαυγίζων 1863

κρύσειoν και χρύσεον έργον 1862

κρύσειoς ανδριάς 1861
κρύσεος 1861

χρυσίτης 1861 .

χρυσόγλυφα 1862

χρυσοπηνιτος 1861

χρυσουρήμων 186ο

χρυσορρόας 1860

κρυσός 1859

χρυσότευκτον 186α

κρω 1863

κρώζω 1863

Χρώμις 1861

κρώννυμι 1863

χρώς 1861

Χύαθος 1864

mudaños 1864

χύδην 1865

κυλάριον 1864

κυλοϊ 1865

χυλός 1864

Χυμαίος 1864

Χυρηβίτης 1864

Χυριάδης 1864

χυτη 1864

χύτλα 1864

χυτλώσαι 1865,

χύτρα 1864

χυτρείον 1864

ψαίκαλoν 1868

ψαίκαρον 1868

ψαίρειν 1869

ψαιστον 1868

ψακάζει 1869

ψακάς 1868
ψακροπόδης 1868

ψαλάξεις 1869

ψάλλειν 1870

ψαλμοί 1867 .

ψαλμός 1867

ψαλμωδός 1867

ψαλτήριον 1869

ψάμμαθος 1868

Ψαμμηνιτος 1868
Ψαμμήτιχος 1868

ψαν 1870

ψαρ 1868

ψαρος 1868

ψάρος 1868.

ψαυσα 1870

ψέγει 1871

ψεδνός 1870

ψεκάζει 1871

ψεκάς 1871
ψέλλια 1871

ψελλίζει 1871

Ψένις 1870

Ψενόσιρις 1870

Ψένωσις 1870

Ψευδώνωρ 1870

* ψευδηγορία 187ο

ψευδηγόρος 187ο : :

ψευδοπροφήται 1870
ψεύδος 1871
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ψυχολεθρος 1876
ψύχος 1878

ψυχουλκούμενος 1878

ψυχρα βήματα 1878 -

ψυχρός λόγος 1876

ψύχω 1878

ψω 1880

ψωοι 1878

ψώζα 1878

ψωδίαν 1879

ψωμιεϊ 1880

ψωμολεθρία 1879

ψωμόλεθρος 1878

ψωμός 1878

ψώρα 1878

ψωραλέα 1879

Ψωφιλία 188o

Ψωφίς 1879

ψώχοντες 188o

Ω .

ψεφηνός 187ο

ψέφος 1871

ψησίλα 1872

ψήγματα 1872

ψηκτρίζω 1872

ψηλαφία 1871

τηλεφω 1872

ψηνας 1871 .

ψήνες 1871

ψηνίζω 1872

ψηνίξα, 1872

ψηνός 1871

ψήσοι , 1872

ψησσίον 1872

ψήττα 1871

ψηφίδες 1872

ψήφος 1872

ψήχω 1872

ψ7 1874

ψιάς 1873

Ψέδων. 1872

ψιθυρ 1872

ψιθυρίζειν 1874

ψιθυρισμός 1872

ψιλά 1873

ψιλή 1873

Ψιλίας 1873

ψιλός 1873

ψιμυθίζω 1874

ψινάδες I873

ψινύθιον 1874

ψίξ 1873

ψίσω 1874

ψιττάκη και ψιττάκια 1873

ψιχίον 1874

ψίω 1874

ψοαι 1875

ψοιαι 1875

ψοίθης 1874

ψοϊ9ος 1875

υολόεις κεραυνός 1875

φολοκομπία 1875

ψοφοδεές 1875

ψοφοδεής 1875

ψόφος 1875

ψοφώ 1875

ψύα, 1875. 1876

ψύδας ή ψύδρας 1875

ψυκτήρ 1875

ψυλαφα 1878
ψυλείον 1878

Ψυλλείς 1875

ψυχαγωγεί 1878

ψυχάζουσι 1878

ψυχή 1876. 1877

ψυχικός 1876

& 1879

ώα 1879

να κτίλα 1879

Ώβαντες 1380

ωβάξαι 188o

'Ωβας 188ο
ωβέλιστα, 1880

Ωρων 1880

Ωγ 188o

* Ωγες 1881

ώγον Ι88Ι

ωγύγια 1881

ΡΩγυγία νησος 1881

αγώγιον 1881

αγώγιον βλέμμα 1881

Ωγυγος 1881

* Ώγυρις 188Ι

ωοε 1882

ωδείον 1882

ωδη 1881

ωδικυία 1882

αδί 1882

ωδικός 1881

adiy sos adis 1882

ωδίνω 1882

δοιδόκος 1881

ωδοιδόκουν 1882
ωδοιπορικώς 1883

Οδύσσατο 1882

ωδώσει 1882

ώετο 1882

ήθην 1882

ωθήσω 1883

ώθίξω 1883
ώθισμα, 1883

ωθισμός 1883

ώθω 1883

ωίγνυντο 1883

ώιξιν 1883

'Ωκαλέη 1884

ωκάς 1884

ωκεανίτις ροή 1884

ωκεανός 1883

ωκεία 18 8 4

ώκειλον 1885

ωκεαν 18 8 4

ώκησεν 1885

ώκιμον 1884

' Ωκίναρος 1884

ώκιστος 1884

ώκλασεν 1885

ώκονομήσαμιεν 1885

ωκτον 1884

ωκυ 1884

ωκύαλος 1884

ωκύαλος ναύς 1884
ακυμορος 1884

ωκυπόρος 1884

ωκυς 1884

ώλα και αλετο 1885

ωλέκρανον 1885

ωλέναι 1885

" Ωλενία 1885

" Ωλενος 1885

ώλεσίκαρπος 1885

αλισθεν και ολίσθησεν 1886
άλκα 1885

ωλώλειν και ωλωλέκειν 1886

ομάδευσεν 1887

ωμαδόν 1887 .
ωμάρτησεν 1887

ωμή 1886

ώμης 1887

ωμήρησεν 1887

ωμηστής 1886

ωμισάμενος 1887

ώμνν 1887

ώμοβόίνον 1887
ωμοβόρος 1886
ωμοβόρος γέρων 1886

ώμοι 1888

ωμόλινoν 1887

ωμόν 1886

ώμοξεν 1887

αμορηκυία 1881

ωμός 1886

ώμος 1886

ωμοτάτη 1886

ωμοτόκησεν 1887

Ssssss 2

ON
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ωμοφόριον 1887
ωριοφρονηκάς 1887

ωμαεύκε! 1887

μας 1888

ών 1888

ΝΏναρος 1888

ωνείτο 1888

ωνή 1888

ωνήσαι 1888

ωνητός 1888

άνθρωπος 1888

ων θυλευμένος 1888

ώνια 1888

ονομασμένος 1888 ,

ανοσάρης 1888

ώνοχόει 1888

ωξεν 1888

ΤΩξος 1888

2οκάταξις 1889

ωόμην 1889

ωον 1879

ωοτοκο 1889

ώπιζε 1889

ώπασε 1889

ώπες 1889

Ωπις 1889

ωπλίσατο 1889

ωπόλος 1889

απται 1889

ωπτήσθαι 1889

ώπυεν 1889

ωπωπει 1889

" Ωρ 1890

ώρα 1890

ωραίον 1892

ωραίος 1890

ωρακίσας 1892

“ Ωρασμάδης 1890

“ Ωράτιος 1890

ώργων 1893

ωρειαριος 1890

'Ωρείθυια 1891

ώρεϊν 1893

' Ωρείται 1890

' Ωρείς ISO

ώρεσι 1891
ώρεχτεν 1893

Ωρβ 1890

ώρθρου 1893

'Ωριγένης 1890

ωρικημείραξ 1891

Ωρικία 1891

Ωοικίων 1890

ωρικώς 1894

ώρινε 18 93

αρίνθη 1893

ωρίσθω 1893

ωρισμένον 1893

ώριστος 1890

ωρκωμότει 1893

αρμει 1893

ωρμενος 1894

ωρμημένος 1893

ώρμησθαι 1893

ώρουτο 1894

ωρογραφία 1891

ωρολογείον 1892

ώρορε 1894

ώρος 1890

ωροσκόπος 189ο

ώρσε 1894

ωρυω 1894

ωρώ 1894

' Ωρωπία 1891

' Ωρωψιός 1890

ωσάννα 1894

ωσεί 1896

Ωσηέ 1894

ωσθήναι 1895

ωσίν 1895

Ωσις 1895

ώσις 1895

ωσμένος 1895 -

ωσμός 1895

' Ωστεγανοί 1893

Ωστεία 1895

ωστέος 1895

ωστίσα, 1893

ώσκος 1895

ωσχοφορία 1895

ώτα 1897

ώταγρα 1896

ωτακος 1896

ωτακουστεί 1897

ώ τάν 1896

ωτειλή 1897 .

ωτίδειον ωον 1897

Ώτιος 1896

ωτίς 1896

ωτόεις 1896

ατοκοπεί 1897

ωτοκαφεϊ 1897

Ωτος 1896

ώντός 1897

ωφέλεια 1897

ωφελείσθαι 1898

ωφελε 1898

ωφελες 1898

ωφελημένος 1898

ωφελιμώτατος 1897

ώφελος 1898

ωφελούμενος 1898

Ωφθίς 1897.

ωφρυωμένος 1898

ακετο 1899

οχημένος 1899

ωχόμεθα 1899 και

ωχρος μας ωχρός 1898
ωχρος 1899

ωχυρωμένος 1899.

έχωκε και έχωκα 1900

ών 1900

ώψαν 1900

ωψίσθη 19ο

ωψισμένον 19οο

ωψωνηκότες 19οο

3
3

3

Κατος
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QVORVM VEL NOMINA VEL LOCA ÎN ZONARA LAVDANTVR.

[Asterisci notant, locum sine nomine auctoris afferri; unci significant, locum auctori tribui ex -

conjectura.]

. AGATHIAS. ALCAE VS.

V . αδήλητος. * αμφιθέατρον. * γλωχίνας. * διαβη- V . βληκρόν.

σείοντας. * εγκαινίδες. * έμπληκτος. έμβολα. * εναλ. :
ALCMAN.

λάγδην. επίκλημα. * καθεστώτων.
V . κερκόλυρα .

AELIANVS.
ALEXANDER.

V . αβραϊς. * αγονία. αναβολή. * ατιμάζω. [ δίκης
V . θόλος.

ανάκρισις.] * 2θέλγετο. * έκφρησθέντων. * έλoιδό

ρησε. *έμπλασσόμενοι. *εξαμβλίσειν. * εξεκύ ALEXIS.

κλησαν. * εξήκον. [επιδραπίζων.] * εποφθαλμίσας. V. εκκόψαι.

* έτισαν. * ευάγκαλον. * έφλέγετο. * ήνειώσθαι.
AMEIPSIAS.

* ήττων. πεπιεσμένοις. προσείλου. πυγόνος. τρασιαι. τ .

φλόνος.

' AMMONIVS.

AESCHINES.
V . εσχάρα.

V . αζήτητον. αναγείς. αυλία. έμπληκτος. ερανίζειν.

ζηλοτυπούν. κάθου. ANACREON.

AESCIIYLVS.
V. ερμών. ημετέρειος. θωρήσσεσθαι. πανδοχείον.

V . άβδελυκτα, αμφίς. αποφώλιοι. δρoίτη. κόρση. ANASTASIV S.

V . ερωδιός.μανία .
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Α Ν Ρ

ANAXAGORAS. ΑΡΙΟΝ.

v. έγκλισιν. ν . κρόταφος. όρχετος. παλύνον. πείρανθος.

ANDOCIDES. APOLLODORVS.

V. ανωρθρίαζον. V . διήρης. Ελληνόπολις. κεφαλή. κρόταφον. Κρή

ANDRON.
τες. οσφύς. ζάχες. Οτα.

1 . Σινώπη.
APOLLONIVS GRAMMAT.

ANTHOLOGIA EPIGRAMM . ν . γωνία. λιμός. μήσω. διζυρός. πρηγορίων.

V . * αγρεσία. * αγροτέρας. * αγoστη. * αγρίμιον.
APOLLONIVS RHOD.

* αεργηλή. * αίριωπούς. * αιθύσσω. * ακήλητον.
V. * αιώνα . * ανελίννυον. *'Aργανθώνιον. * δάσκιος.

*έκταίη. * άκουσίθεον. * αλεξιβέλεινον. * Αλιζώνου.
δειμαλέος. * δέρος. δυςπαλέας ρίζας. * ευνή. εκν

* λινηχέος. * « λιξέντοις. * άλoιτο. * αμφίβροχος.
δάσσατο. ζητα [ not.] * ιλλόμενος. Ιρις. *κα.

* αμφίξουν. * αριφιθορον. *άμφίκλαστον. *άμμι
τηλυσίη. *κατουλας. * καγκανα. * ληΐς. *λοφή

γα. * ανδροβόρων. * ανάγγελον. * αντιάσας. * άρης.
σαντος. * μέλεος. * μετέκιαθε. * μύρον. * μυρω.

* ατρόμητος. *"Ατλας. * αυλός. *αφρισεν. *άχνους.
* μυωπάζω. * νεάτη. * νυσήίος. *' Οθρυς. * οπωπή.

*αχαϊνή. * βλωθρή . * βουχίλου. * γουνάσομαι.
* όπηδεύω. * όστλιγγες. * οχλίζω. * παμφαλών.

* δεραγχέας. * δειραχθές. * δικλίς. * δυσοχής. [εί.
*πάροιθεν. * πέλεια. * πλαταγή. * πρόκας. *πυ

ρεα.] * είσατο. * εκώλιασε. *ελαστρηθείς. * ελύγω
ρείον. * Ρήβας. * ρικνός. * Ροίτιον. * σιμβλα. .

σε. * ενυδροβίων. * ενδυά. * έξεσύλαξας. * έξεσό
* στέρφος.

βησα. * επήλυσιν. * επιρρέξει. * έρση. [έρυθρα θά

λασσα.] * εριβρύχων. * εσχάρου. *έστατο. * έσπα
APOLLOPHANES.

σας. *ευσπειρη. * ευδένητα. [εύκλεισον.] *έφίλατο. V . αδελφίζειν.

*έχενηίς. * εψύχθη. * ζαθερεϊ. * ξηλώματα. * ζω APPIANVS.

μήρυσις. * ζωρών. * ζώων. * ήβητήρ. ήέρας. *ήθεος. V . * αναβολεύς. * ανεζεύγνυ. [απρόσμαχοι. απαλλά.

* ηνάρισεν. * η ριγένειαν. * ή ριπόλη. * ήχέτης. * χώ ξαι.] * απεκάθετο. * βλάσφημος. * διετίτρη. * διέ

ρησεν. * θαλακρόν. * θειλόπεδον. * 9ίγειν. * 9ού φερον. [διεφθαρμένος.] * έγνω. [εξέλεξεν.] * επικεί.

ριον. * θυείαν. * θωπεύει. * ιαχήματα. * θεϊα. μενα. * επικειμένου. * έκνισεν. * ερέθισμα. * ευστα

*έμίσθλην. * iξύς. * καυμασία. θως. * Τέντες. Σισίννιος.

ANTIMACHVS.
AQVILA.

V . ανατυπώσαι. βασιλεύτωρ. λαχαω.
V. στραγγαλιάς. ώα.

ANTIPATER.
ARATVs. .

V . καυκασία.

. V. θερμιτάτη.

ANTIPHANES.
ARCHILOCHV S.

V . αμαρτυρήτους.
ν . * ήκη. προίκτης. * προίξ.

ANTIPHON.
ARCHIPPVS.

V . αδιάστατον. αιει έστα. αίσθέσθαι. ακροάσθαι.
V . * διαβάλλεται. κάθον .

ανδρεία. - αναγινωσκομένους, αναθέσθαι. απόκρισις.

απόταξις. απεγένετο. απολαχείν. αυλιζόμενοι. βά ARISTARCHVS. .

σανος. γρυπανίζειν. διάστασις. διαθέσθαι. διετείνον- V. αμαρτή. δερμηστής. δέρτρον. δηϊοτητος. εδηδαται.

το. δυσάνισός. επαλλάξεις. έρμαν. ευθύωρον. τρί- είρυτο. κρόσσας. δίων. πανόψιον. σταμίνες. τυμβο

την. τελεσθηναι. φορίνη. - κοήσαι. Φης. χαλκούν πινάκιον.
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ARISTONICV S. χειλές. *έπος προς έπος. *επύλλία. * επαναβάλε

V . όίων. σθε. επαφανάνθην. έπαλαμάτο. επανάκρουσαν. επε

γράφου. επετίλησεν. * έπεφόρησεν. επιγλωττήσομαι.

- ARISTOPILANES.
επίδειξον. * επιδειπνείν. * επιθυμειν, επικνύ. επι

V . άγροικος. *'Αγόρδιος. άγλίθος. αγχιστεία. * άγ ενασμέναι. *επιτέτριψτη. επίπτου:. επιτυξη. Ερ

χουσα. αγώνισμα. * άγαμαι καρδίας. αερονηχείς. μαν. ερανιστής. ερεικτά. *έρεβοδιφαντες. Ορήσετε.

αιγέα. * αιθήρ. αιόλαν. αίτιμος. * αικάλλει. αίρε. * έρριπτασμένον. * έσεισεν. ε' ι. ευνούχος. εύπιρά

* αισχύνομαι. αιεί. ακατάβλητον. άκαλήφη. ακρι γωγος. ευάγητον. * εύερον. ευ φευκτίαν. εύστρα.

βωθήσεται. * αληθές. αλεαίνειν. άλινδείσθαι. αλο εύχομαι. εύθύς. έφλεγμιών τι. εχέτων. *έχύμισαν.

κίζειν. *αμνηκών. ανάβραστα. ανάφορον. * ανθέ. [ζητεϊν.] * ζήλατότατον. * ( πυρεϊ. ή ή. ηβυλλιώ

κων. αναβάς. αναθείς. ανακεκώφημας. * ανα μεασ σαι. 'ήση. * ήκει. ήλαζονεύετ . λιθιάζω. ημιτύμ

σόμενοι. ανεπείρατε. ανατετυρβακώς. * ανέργα. βιον δίκορσον. * ήνυστρον. ήν δ ' εγώ. ήπερ. * ήρει

*απαλλάξειεν. απαιθριάζει. απαίροντες. απέσομαι. δεν. *ήρίθμησεν. ήτρον. θεοιούν. θράνιον. θρα

από γαρ όλούμαι. αποκεκρoυσμένον. απολαχείν. νεύεται. θύλακος. θυσίαν. * Οκταται . !δίο. * .

απεσφακέλισεν. είποτεθρίακεν. απέβλυσεν. * απρα μην. * ? θι. άλλος. 'Ιλλυριοί. ύπευμα. Σπούμενος.

γμοσύνη. * αρχαία, ασκώματα. αυτοκράτωρ. *αφαν ίσχανα . *έω. καθαπτός. κάδου, καθεδρυμαι. κέαρ.

ανθήσομαι. βάδος. * βαλανεύτω. βάπτουσι. βού κεκράγμασιν. κεκωδωνισμοίνυς. όρχατος. Ορεκλίζειν.

ζων. * βδελύττεσθαι. *εύλλει. βλάξ. * βλασει * προβήμασι. πύος. σέας. * σκαιός. σκόρ. στρο

κώς. βόεια . * βουβωνιώ. * βραδύς. βράσσω. βός. φιον. τετρακίζειν. τροπηλίς. τυπτήσεις. *υπωπιά

βωμολοχεύσαντο. Βρεκεκτέξ. * γούνακας. γαύρον. ζω. * φελλέα. φέροντας. * φιλελ. φέδες. * χάρα

*γαργαλίζει. γαστρίζομαι. γλάτιων. γλωττοστρο κα. χαριεντιζόμενοι.

Φεϊν. γρύσσων. γραμμή. γράψομαι. γυρίνοι. * γω

νιασμούς. δαιταλείς. δάπιδας. δευτεριάζειν. Δημιο
ARISTOPHANES GRAMM.

σθένης. δημοσιεύων. διάτορος. διποδία. δίκρυν. δια- V . δράμα.

σαλακώνισον. * διαβαίνω. * διαφορουμένης. * διασαυ
- ARISTOTELES.

λούμενος. διαγέγραπτα. διαφρώ. διαμνλλαίνειν.
" V . δυσκολαίνειν. * εκ περιουσίας, έμφασις. όρος κα

διεκορκορύγησε. * διερμηκόσιν. * διολισθαίνω. δο

κιή. δοξάσαι. * δρυφάκτους. δρύοικοι. δρεσείοντες. κίας. σωφρονιστής.

δυσπινή. δωριστί. έβα με. έβύνουν. έγχελυς. έγκυ
ARISTOTELES GRAMMAT.

τρίστριαι. έγκυκλον. έγκανάξαι. εγκεκορδυλημένος. Η

έγκειόκλησαι. έγρήγορα . έγκανιών. * έγ,δα. εθελή

σει. * ειλικρινής. ει3ε. * ειλιγγια . είλλειν. είξα ARRIANVS.

σιν . ειάττειν. * εισήρησεν. * είκυκλεϊ. * εκάστοτε. V . * απήρτα. αποστατήσω. * αυτοκέλευστος. * βύζην.

* εκτεύς. * εκκλησίαν. *έκερουτίας. εκνυεν. εκκοκ. * διαλείποντα. * διαβάλλειν. διαφορουμένης. διέ

κίσας. εκορίζετο. εκποκιώ. * έκστρεψον. εκτετοξεύ σχε. εγνωσμένον. * επελήφθη. επεχώρησεν. *επι

σθαι. έλεός. * "Ελλην. έλασίβροντα. * έλοιδορού- φρασθείς. * έρμα. ευσταθος. [έκπλεα.] Σισίννεος.

μεθα. * έμβολα. εμβολάδας. *εμβάδας, εμπλεί

μην. εμυκέτο. εμώ. * εντερόκεια . εναπομόρεται.
ARTEMIDORVS.

* ενέκαψα, ενέχεις. έχετρύλλησε. ενείη. ενήλατο. . * απουσιάσει. * γάρος. Γαιτούλοι.

ένα. * εντετευτλανωμένης. *εντετριμμένη. *εξέτει. εξ
A TIENAEVS.

αγοράς εί. εξαίσιον. έξαλίσας. εξεγραψάμην. * έξ.
εξ. V. *εξυπτιώζειν.

έχειν. έξει. * εξηγρόμην. εξήλικας. * εξανθισμέναι.

εξίδισεν. έξωμμάτωτα. * εξεράσατε. επίξηνος, επι ATTALVS.

βολή. επιστροφής. επίκλαύτον. * επίκλιντρον. έπι. V. μήλα.
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BABRIVS. CROBYLVS.

V . ήία.
V . * έδαίους.

BASILIVS M . CYRILLVS ALEX.

V . θέλημα φυσικόν. πατρότατον. φίλαυτος. φύσις. V. [αυτοστοιχος.] θέλημια φυσικόν. κορβάν. σαλ.

CALLIAS.
. . ' πίζειν.

V. έλλεβοριάν. υηνεύς.
I DAMASCIVS.

V . άθρυπτος. αιδοίος. * αυγοειδές. * διαλύγιον. ένα

CALLIMACHVS.
γής. ενδόμυχος. * επιστρέφεια. * επιτίθησιν. * ευ .

V . αδμολία . * Τειρε. * αίθ' όφελεν. άκυθος. αι
- θύγλωττος. [ευθιξία.] *ευλόφως. εχέμυθον. * ήνεί

πρεύων. αποβράσματα, αρμοί που. άστρια. γόν
χοντο.

γρος. δανά. δηρις. δίασμα. * διζω. εγγυτί. εισπνή

λης. εξαρ. έκόησεν. έλλερα. *ζάγκλον. ίτνια. ίσος. DAVIDES.

κέλευθος. κύπελλα. κωος. λύγξ. μίκκος, όλπις. V . αγίασμα. αίτημα. άκανθα. ακηδία. αλλοτρίως.Η

όφελες. σιπύη. * φιαρός. αναβάσεις. αξίωμα. απολύων. ατεκνία. βιβλίον.

γαστήρ. γίγας. διαλογή. διέξοδος. δικαιοσύνη. διέ
CALLISTHENES.

στειλεν. δυνάστης. εικόνα . εισβολή. έκστασις. εν

V . βόθυνος. . Σιναΐν. ενθύμιον. εξόδων. εξέχεα. επέδοντος. έπαι

CALLISTRATVS. νείσθε. επέθεντο. επηρώτησαν. ερωδιός. ετελέσθη

V . μπλας.
σαν. έτυρώθη. ευλογήσαι. ηγεμονικόν. ημέρα δυ

νάμεως. θραύσις. θύρα, ουρανού. κέδροι. μετοχή.

, CEPH A LYD -CEPHALVS RIIET. φωστήρ. [ Conf. Indicem locor. Script. Sa

V . * επιτιμία. crae. ]

CHOEROBOSCVS. vid . GEORGIVS. DEINARCHV 9.

CHRYSIPPVS.
V . ανάγειν. αντέχει. απήχεια , απογνούς. αποπεφα.

V. δεθρο. δήμαρχος. διδάσκω.
σμένον. αποσάξαντα. άποψηφίζονται.

CHRYSOSTOMVS.
DEMOCRITVS.

V. θεράπη. θύρσος, συνεργείν. V. γλαύξ. έμφασις.

DEMOPHON .

V. δορύκνιον.

CLEMENS.

V . πατρότατον.

CONSTANTIN . PORPHYROG . COLL.

V . *απετρύετο.

CRATES,

V. βλημάζειν. διαρρικνούσθαι. διαψαλάττεσθαι.

CRATINVS.

V . * αίρεσθαι. άναλτον. απαλλάξας. αποκεΐσθαι

πόρρω. * βή. βώοσον. έγκυρήσαι. επιστολή. έπηνή

κιζεν. εύθενείν. εφ' ω. κάθου. μόλιβον. * οξό

γαρος .

DEMOSTHENES.

V . αειλογία. αιδέσασθαι. αμφοτερόπλουν. άμα. αν.

τέχει. απόστολος, απόκρισις, απόφασις. απροβού

λευτον. άπαγε. απαλλάξας. απεγνωκώς. απέλθοι.

απεσχοινισμένος. απετιμήσαντο. απογνούς. αποκη

ρύττοντες. απολογίσασθαι. αποπεφασμένον. απο

στησάμενον. άποψηφίσαντα. αποχρών. άποψηφίζον

ται. άποικοδομείς. αρχαίως. γνώριμος. δια χειρο

τονία . διαθέσθαι. δοκιμασθείς. έθνος. εισέρουν.

έκδοσις. ένδειξις. έναι. ενδεκάζοντες. ενεσκευασμέ

νην.
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νην. εξεγγύησις. εξητάσθης. εξορχησάμενος, εξομό- . EIRENAEVS ATTIC.

σασθαι. εξήχεν. επεδίκασε. επιτρέπει. εύκτόν. εφίε. V . κομψός, ψόαι.

ρον. εφορμεϊν. εωλοκρασία . ηγεμών. ήκιστα . θία - , ,
EPAPHRODIηνς

σος. ίδιον. καθελών. κέκτημαι. συμμορία. τρίτην.

"
,

υπό ουλήν. υπάγουσιν. υπέθηκε. υποκοριζόμενοι. , V. Γάργαρος. κέλης.

χάρακα.
EPICHARMVS.

DEXIPPVS.
V . αναμένειν. βαιών. δέλφαξ. εύληρα. ήδυμος. ραι.

V . * επιμέλλον.
κός.

DIDYMV S.
EVBVLVS.

V. βουκόλος. γεγωνώ. γήδιον. δάνειον. θρώσκω. όχες- V. απορησία:

φι. πείρινθος. σωος. υμνητόν.

EVNAPIVS.

DIO CASSIVS. V . *εγκύκλιον. * απαγορεύει. * διαυχενίζεσθαι. *ελ.

V. * αίτητας. * απαλγούντες. βύας. δρομοκήρυκες. λανοδίκαι . * εύγμα. * ήθλοθέτει. [9λαδίας.]

έδημάθη. [ειρηνήσειν. έκαρπώσαντο. ένδικον.] * ενή

EVNOMIVS.
ρεις. ενθυμιζόμενοι. * εξαιρετέα. [έζημίωσε. έξι.

V. ήγαλλεν.
κμασμένη. επήρτησεν.] *έφυδρος. [εφίει.] ήγαλ

λεν. * ήκμαζεν. * ήνδρώθησαν. EVPHORION.

V . ακόνιτον. ανθερεών. ατάρμυκτον. εύωροι. καύης .
DIODORVS SICVL.

* πρηνιχθήναι.
V . * αναλεξαμένων. * διατριβή. [εκπαθείς. επίσκοπα.]

* επέρραξεν. [επιλεξάμενος.] EVPOLIS.

V . αναγχιππεϊν. αποκαθεύδονσιν. διέφθoρε. έγκιλος.
DIOGENES LAERT.

έγκαφος. εγερθήναι. εύκτόν. στρέβλη.
V . * άγε δητα. * δασμολογώ. *εύλογον. *ευγε.

EVRIPIDES.
DIOGENIANVS.

V. αιει έστω. V . * αραιτο. γραύς. διήρης. διαψαίρουσα. [ εκτιθέ.

ναι. ] ήπειρος. * ήσαν. *ίώ. λίβανον. πλεϊ. ωφέ.

. DIONYSIVS ATHEN. λεια.

V . προκας. EZECHIEL [s προφήτης.]

DIONYSIVS AREOPAG.

V . ανατάσεσιν. έξις. φθορά. GALENVs.

V. ροώδη. φλoγμός.DIONYSIVS [Halicarnass.)

V . * εκτετηκυία.
GEORGIVS CHOEROBOSCVS.

DIONYSIvs [Perieg.] V . ημετέρειος. θέρεια. "Ίλιον. κατεπόζη. όπωπα .

V. κινδαψός. * ρυσμός. πέλεια. Ροίτιον. Φώδες. Χρηστήρ.

. DIONYSIVS [incert.]
GREGORIVS ΝΑΖΙΑΝΖ. [ο θεολόγος.]

V . αρτίστομος, κίναιδος.
V . άγχε μαχών. ακρασίας. αλείπτης. αλογίστως.

DIPHILVS. 'Απολλιναρισται. ασχημονήσωμεν. αυλαίας. αφο.

V . πόρκος. σιούσθαι. βόμβησιν. βωμός. γράμμα σεζόν. διαι

Τom. ΙΙ. Tttttt

v. ήγημα.48.

. .

,
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γεια. επιτίμιον, έφιλοτιμείτο. έφεπε. ίειμεν. ήνέ

σχεσθε. θεωρία. Ιεβούς. κίνησιν . * Λάκωνες. λήμ

μα. Νικόδημος. νόμος. ου διαφέρομαι. περίνοια.

- πρόγραμμα, πυξίς. ρητή κρίσις. ριπίς. Σαλώμη.

* Σίμων. σκότος λεπτόν. σύνθεσις. [τουτού ] τυπούν

ται. υλικη δυάς. υπερκοσμίως. Εφεδρίαν. υψηγο

ρίαν. φορτίς. φύσης. χαμερπής. Χαναναίαν.

ποδίζω. ανέβησεν. ανέγνωσαν. ανέδραμεν. ενηνέχθη.

απεχράτο. αρχαιρεσία. άρθμια. βιούται. βυσσός.

γαυλός. γεφυρίς. δετή. not. δημότην. διασφάγες.

διδαχή. δικαιούν. έγκρίψαι. * είδος. έκνιξεν. ελό

χησε. *έμηδίασαν. ενηβητήρια, εναγίζειν. ενέκρανε.

εννώσας, εξέκνισεν. εξέπλευσεν. * εξιστορήσαντες.

επίλαμπος. επίστιος. επώνυμοι. έπιπλα. επίστιον.

[ επιτελή.] επιφορήματα. επικάρσιον. επιμέλεον.

επαγγέλλεται. επελέξαντο. επέτηξεν. επιδαψιλευσά

μενος. επιστρεφέως. * ευλα . εύμαρέη. εύθενείν.

ζητρείον. ζώνη. ήθεα. ηκούσης. Ιακχάζουσι, καθη

γείσθαι. ορρωδεϊ. πανέφθoυ, παρασάγγας. σταθμός.

σχοίνος. .

GREGORIVS NYSSEN.

V . ενέργεια. ερωδιός.

HECATAEVS MILES.

V . αδελφίζειν. [κίνοδος.]

' HELLADIUS BESANT.

V . νύξ.

HELLANICVS.

V . αμφίεβατα.

HERACLIDES (Pont.]

V . Κιμμερίους. σκότος. άκρος.

HERMIPPVS.

V. "Αβρων. απεδηκηκότερο δροίτη. πλεϊ .

HESIODVS.

V . αδηκτοτάτη. είδελον. * αίνος. * αίψα. ακιώτατον.

αλεωρών. *αμαιμάκετος. άμβολίεργος. αντιζερί

ζω. από πεντόζοιο. αποψύχειν. * άρειος πάγος. αυον.

βλωμός. βραδύτερον. γέμεν. γύης, γυιοκόρους. δά

σασθαι. δειπνολόχου, δεύω. διάησι. δόρυ. δοιά . δυς.

πέφελος. δωροφάγους. δώτη. * ίεις. είβεσθαι. ει.

λυφάζων. εκκορυφώσω. εναποψύχειν. 'Έπιάλτης.

επάχνωσεν. ερείκη. ενόρκου. έφετμής. εφορεις. ζαην

άνεμον. ζειρά ζήλος. * ήρεικον. έδριο. ίωκα. κα

μαξ. κασίγνητος. κακόχαρτος. καλιά. κισσούβιον.

κνώδαλα. * κόθουρος. * κολόσυρτος. κτητήν. κώεα.

ληναιών. μεγήρατα. * μέμυκεν. μητιέτα. μήρυμα.

μηρύω. μούνος. νήκεστον. * νήμα. *οκτάβλωμος.

οπιπτεύοντα. ορείχαλκος. όρχατος. * όττοβος. οφέλ.

λει. πανέφθoυ, πηγάδες. * πημα. πιλνα . πρύθω.

προβάδην. βηΐτερον. τάλας, τετράτρυφον. τελέθωσι.

τητω. τροχαλόν. τρίπους.

HERODIANVS (Grammat.]

V . άβακέως. ακαχμένον. αμαρτή. δεδοίκω. διδάσκω.

δις. δοιάσατο. δύρεσθαι. έγκασιν. εγρηγορώ. εδεύη

σεν. εδήλαται. έδραμον. είαται. είλησα. έκταν.

* επίκαιρα. έπεφνε. εύς. ήπαρ. ισθμός. κάρητος.

κριός. κτίλος. λεγόμεθεν. λιπερνήτης. μάσθλη.

μέριμνα . μέτρον. οβελός. οίσθα. ουλή. ούτω.

όχλος. όχθη. παίς. [παρθένιος. not.] πεπταμαι.

πήχυς. σκότος. φθέγμα. φωριαμός. ψάκιαθος.

HIER 0 CLES.

V . * διαλέγουντο. εμποδών.

HERODIANVS [Histor.]

V . βουβών. * ήχθοντο.

. HIPPOCRATES.

V . δέρτρον. εμβόλιμος. εσχάτη γαστήρ. ριγγας.

κέδματα. κραντήρας. ποτιπτερνίδας. ροώδη. στρο

φέα. τίτιδας. ύπαφρον.

,
PYS .HERODOTVS.

V . άγχότερος. * αληλατεϊν. not. αιγίς, αλογία . αλι

σθείεν. αμφιδέας. ανδρεών. ανάγνωσις. αναγινωσκο-

μένους. * αναγνωσθείς. ανακλίναι . ανανέμειν. άνα -

HIPPONAX. '

V . βόλιτον. έμβιβάξαντες. * κρίκε, κεμετρέατα .

ομιχεϊν.
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- HOMERVS [και ποιητής.]

V . *αβάκησαν. αγέννιζον. * αγκύλον. άγκαυρος.

αγών. αγρόμενοι. * αδεϊν. * άεθλον. * ίειρε. άέσα

μεν. αζαλέην. * αηδιζον. * αρχές. *άθλος. αίγει

ρος. αιθοπα. * αίνως. * αίσηπος. * άιδρις. αϊδη.

αίξ. * αίψηρήν. * αίμα. *ασυλα. αίθω. * αίνομαι .

αίρε. * αιτίζων. * αίψα. * άκμονος. ακέων. άκουά .

ζεσθε. αλαός. *Πλαστε. * αλιαστος. *άλλος. άλα.

* αλείφετος. * Ολυκόν. * αλεύατο. * αλώη. * άλ .

λως. αμαιμάκετος. αμέγαρτος. αμφικτύονες, αμολ.

γώ. *" Αγιαστρις. * άμoτον. αμφίγνια. αμαυρόν.

*αμέρδω. *αμπεπαλών. * άμφιαχυΐα. αμφιειμέ

νος. αμεαφόωσα. Ομωςγέπως. άνακτες. αοθρακία.

* ανόπαια . άναλτον. άνα. ανεβάλλετο. ανακλίναι.

* ανήη, ανηνέχθη. ανόρoυσεν. * αντισηκούντα. * άνιε

μένη κόλτον. * ανύω. * ανέκαιγε. * άνωϊστί. άιδιχα.

* αορτήρ. αοιδός. * απότριχες. απήμονα. * άπτε

ρος, απληγίς. * απειλή. * Απαισός. * απίης. * από

στροφος. απαργματα. αποφώλια. αποκακήσαντες.

*αποσφήλειε. άρειος πάγος. Υιοί. άρης. αράχνειον.

*άραρε. *ώρας, αρνύμεθα. * αρύω. αρώμενος. ατε

ρά μων. * άτη. ατέμβω. ατυχθείς. αυλός. αυτού.

* αυτοσχεδιά. * αύτως. αφαυρός. * Αφυσσόμενοι.

* άχνη. άχρις. * άωτον. αωτεΐς. * βαλβίδες. βα

ρείας χείρας. * βέβαιος. βέλος. * βεβίηκεν. * βέω.

βίος. βλάβη. βληκρόν. * βοηθός. * βοή. * βοώπις.

* βρoτoλoιγός. βρόχος. * βρώμης. * βρέχμα. βρέ

χειν. βύκτης. * βωλος. * βώς. * γαλαθηνός. γάμος.

* γερήνιος. * γέρων. * γενεά . * γέντο. * γη. * γλω

χίνας. * γνάθος. * γναθμό. * γνωτός. γόον. γύης.

* γυναιμανές. * γύαλον. * γυΐα. * γνιώσω. * δακηρ.

* δατητα . δαίνυ. * δάπτω. * δαρβάπτω. δαύω. δει.

πνός. * δεύτατος. * δείλη. * δεκάτη. * δετή. * δέος.

* δέρτρον. *δεδηεν. * δε δέχαται . δέδηγμαι. δεδηει.

* δείδιθι. * δείδεκτο. * δεύρο. * δέχθαι. δεδαηκότες.

* δεξιάδην. * δημός. * Δημοκόωντα . * δηϊοτητος. * δη

ρις. * δηρόν. *δήoυν. * διάκτορος. * διοπτηρα. * διο

μος. * δίδυμος. * δίφιλος. * δινωτή. διαστήτης. * .α

πραλέειν. * δίαινε. * διδάσκω. * δίδη. * διδούσιν.

* διδώσομεν. * δίε. * δίεσθαι. * διέτμαγεν. * διζω.

διφω. * δίωνται. * δνοπώλιξις. διοπαλίζειν. εύλος.

* δουπος. δούλος. * δοιοί. * δόρυ. * δόμεναι. * δόσκον.

* δοάζω. * δρατά. * δρύπτεται. *δυρηλεγής. * δυα .

* δύθι. *δωτίνη. * δώη. * δώωσι. * εάλη. *έασας.

έγγονος. έγχος. έγανώθη. *εγγείνονται. * εγκατε.

λέγησαν. * έδανον. * εδεύετο. * έλλεισεν. * έδηλώσαν

το. * εδώδαται. * έδαεναι. * έδρακεν. έτος. έησιν.

* εθέλω. * ειsίθμη. εικοσινήριτα. * είλαρ. * είνο

σίφυλλον. * είμέν. ε?θε. * είαται. * είατο. * είδης.

* ειρύαται. εί'οξας. * είώθει. * ει. εκάεργος. * έκα

τηβελέτης. *έκατος. * Εκάβη. * εκάπυσεν. εκγε.

γάμεν. έκλαγξαν. έκπηνιείται. * έκταν. έλεοκόπους.

έλεός. *έλεούντα. * έλαστρηθείς. *έλκεο. *έλσαι.

*έλύσθη. * έλυσθείς. * έμεύ. έκπληκτος. *3μ.

παιος. έμπεδα. έμελλεν. * εμπάζομαι. * έμπε.

φυΐα. *έμπλην. *εμματέως. * εναλίγκιος. ένδιος.

έναΐσιμοι. ενοπή. * εναγές. εννη μαρ. εναποψύχειν.

* ενίετε. ενίπτω. ενω ρτο. * έξ έρον. * έξ ακαλαρ

ρείταο. εξαύδα. * εοργώς. Eπιάλτην. * επιστεφέας.

έπεα. * επέπιθαν. * επί δ' έγδούπησεν. * επιλλίζω.

έπιπλώσας, επιστροφόωσι. * επιτετράφαται. *έπλην

το. * έπω. επειδή. έπειτα. * επεί. *επικάρ. έρα .

* έργον. * έριον. * ερεπτόμενοι. * ερεύω. * έβρω.

* εσθής. * εσχάραι. * έσαν. έσται. * έστω. έστυγεν.

* έτης. ετησιν. έτεα. * ετύχθη. * ευεργέος. * ευνού

χος. *εύς. * ευδία. * ευκλείας. *ευνή. * ευρυοδείας.

* ευχωλή. * εύληρα. εύχομαι. * έφθη. έφριξα.

*έχει. εωσφόρος. * έωγεν. * εών. ζαην άνεμον. * ζα

φελώς. * ζέφυρος. * ζυγός. ζώνη. ζωρότερον. *ζώ

γρει. * ήβη. ηγηλάζω. ήεροειδέα. ηε. * ήίος. ήία.

* ήίσκομεν. * ήλακάτη. * ηλίβατοι πέτραι. * ήλα.

σκάζων. * ηνίοχος. ηνίπαπεν. * ήντετο. ηνύσατε.

ήνον. ήoίην. ήoμεν. * ήπύτης. * ήπύει. *ήτορ. ηυ

χένιζε. * θέσφατος. * θέλγεν. * θέσθαι. θήλυς.

* θηλυ. Ψήγω. θοάς. * 9ούριδος. * Θράξ. θρέψας.

* 9ρήκηθεν. * θνέεσσι. *θυμός. θώραξ. * ιαύει.

Τέντες. έήίος. *τησιν. * Ζημι. *13ματα. *1θι. * εκά

νω. * έλλάδες. * "Ιλιος. * Ίλιον. * ιλλίζειν. * ίμε

ρος. ίνα. * iξάλου. * Tξε. * ιόεντα. * ιότης. *ιππο

σύνη. * ίπτω. *Ιρος. ερα. * ίσος. * ιστός. ίσα .

* την. * έχω. *έψω. * ιωγή. Σωκα. κακός. *καρ

πός. κατωκοτικόν. * κάρηνα. κάθημαι. κατήρεε.

* κατωμαδόν. * καρπαλίμως. * κελαδεινός. * κερδα

λέος. * κεστός. * κέλευθος. *κεφαλή. * κελαινόν.

*κεκάδοντο. * κείω. * κείων. * κεκαδών. * κεκλία

ται. * κεκλόμενοι. * κερτομέων. * κεύθομαι. * κε

χαρηότα. * κήδιστος. * κηλεύς. * κηώεις. * κήλον.

* κήκιεν. * κήδω. * κηροθι. κληδόνος. * κληδες.

Tttttt 2
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* κλαγγή. κληϊστας. * κνήστις. *κολοσυρτός. *κο- ' IAMBLICHvs. "

ρυθαίολος. * κορώνη. * κονίσουσιν. * κριθή. * κρή- V . άπραγμόνως.

γιον. * κρϊ. κτερείξαι. * κύμβακος. κύρβαντες.

* λάσιον. * λαμπετόωντι. λειριόεσσαν. λέκτο. ληϊ. IASON.

σατο. * λίτα. λιμπάνω, * λοίσθιος. *λώβη. μάν- V .

τις. * μάστι. * μαιμάσσει. * μετανάστης. * μέλαι

να. μετάφρενον. * μέμονας. * μήτρως. * μνηστή.
IEREMIAS.

μόλιβον. * μόρφνος. * μογοστόκος. * μοίρα. μο- V . αφορίσθητε. not. ερωδιός.

λυβδαίνη. * μυδαλέος. * μαλος. * ναύφιν. νασσα..

νεκάδες. * νήδυμος. νηυς. νίκη. νούς. * νυστάζω. IESAIAS.

Yων. "νωτος. " ξείνος. ξενοδοκον» ξυεί. " υμβλην• V . * αφορίσθητε. σαβαώθ . Vid. Ιnd. Iocor. Scr .

το. όγμος. όγκειον. * ο δείνα. * ίθομαι. * δίων. * οί- Sacrae.

σία . διζυρότερον. * δισάμενος. * οίσετε. όκρυόεις.

*ολίγωρος. *άλμος. * όλυμπος. *ομοκλή. *ομαρ IOBAS.

τεϊν. * όρμος. * ορφνή. Ορέχθεον. *όρθα . * δρόω

τε. * ορρωδα . * .. * όσταφίς. * όσσιτο. . * ούλος.

* ουρούς. * ουλή. * ούλας. ουλοχύτας. * ούδατα. IOBVS.

ουρεα. *ουκ αρετά. * ουτάμενος. * ούτα. ουδαμώς. V . ετραχηλίασεν, ευλόγηκεν. καλαβρισθείησαν.

*όφελες. *άφρα . *όχθη. παιπαλόεις. [παλίνορ

σου.] πάππος. * παραμυθούμαι. * πάσασθαι. πα ΙΟ Η ANNES [απόστολος.]

φλάζω. *πάρος. * πειραται. περισκέπτο. πείσα.
αντίδικος. Vid. Ιnd. Iocor, Scr . S .

* πηλιάς. πιφασκόμενος. * πλείας. * ποδάρκης. * πο

δοΐϊν. * πόκος. * πολυκαγκής. πόρκος. * Ποσειδών.
1Ο Ν .

* πολιά. * πολυκοιρανίη. * πορφύρεον. * πρόσφατος.
V . θίασος.

πρόδομος. πρώην. πτερόν. * πυγμαίος. Πύλας Γε.

ρής. *πύθω. πωλώ. * πωλέσκετο. * ρέθη. [ροδοδά IOSEPHVS.

κτυλος.] * ροχθεί. * δυτήρ. * ρυδόν. * δωποπώλης.
V. *αβάσκανος. * άδοξείται . άκρασίας. [ ανάλημμα.)

σινέσκοντο. * σκαρθμός. * σκαρδαμύττειν. *σμα
αυτόθεν. Γάμαλα. Γέβαλα. δεξιάς. Δήφηλα. διερ

ραγεϊν. σοφιστής. στευται . σώμα. ταλαιπείριος.
γάζεται. [έκθεσμον.] * εκλειπά. Εμεχωνίτας. * έν

*τηλεκλητός. τη μη. τιθαμβώσω. τίσειαν. τιτοσκό.
στομισμάτων. ενδείξασθαι. ενράσσει. * ένσεισθείς.

μενος. * το. *τριακονταετής, τροφή, τρυφή. τρυ
*επίκλητος. εποφθαλμίσας. έσχεδίαζον. έτεχνία

γώ. *τρύχεται. *τρωπάσθαι. τω χείρε. τω τοι.
τενε. * ευνοίας. *ευπραξία . Ηθάμ. θαλπόμενοι.

δακίνθινον. * υπερβασία. * υψώχεες. * φάλον. φει
Θόκη. Θοκόα. * θωρακίοις.

δώ. * φησιν. φθώ. φίλαι. * φληναφος. φόωντα.

Φρόνιμος. φυσίζωος. χαλεπόν. χατίζεις. * χειά. IS AEVS.

χλωρός. κορυιτύπος. * χολωσέμεναι. χρόμαδος.
V . αειλογία. αλουργοπωλική. ανάκαιον. αναγινωσκο

* κρυσάμπυκας. * χωόμενος. * ψιθυρίζειν. ψυχή.
μένους, αναδικάσασθαι. αντεπιτίθησιν. βόθυνος. δια

ψύχος. *ωλεσίκαρπος. * ωμήρησε. ώριστος. *ώρος.
γορεύων. εμποδών. ένεσκευασμένην. επισημαίνεσθαι.

*άκρος. * ωκόμεθα.
θίασος. έκπλινθεύσας. τέλματα.

HYPERIDES. ISOCRATES.

V . ακμάζει. ανασυντάξας. διαθέσθαι. κάθον. συμ- V . αγωνιαν. αγωνιώντες. αδελφίζειν, αναιρεθης. απο

μορία. . , λαύειν. * εξεταζόμενοι. επισημαίνεσθαι . ήπειρος.
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LEXICON RHÈTOR. διαρτήσαι. έδραμον. ένδυο. έξαλλάξαι. εσχάτως.

V. εγκαρσίχολοι. έγκυσίχωλος. ζύγαστρον. θέσθαι. * εφοινίσσετο. θέρμη. εκκορηθείης. καθεδούμαι.

υπήνη. κιγκλισμός. κιγκλίω. παραιτείσθαι. τρίτην. χα

ρακα,

LIBANIVS. .

V. άκρησία.
MENANDER HISTOR.

• LONGINVS. V. [εκμελές.] επεθείαζε. *επεντρυφήσαντος. * ήώ

y . Aiwwigros. povy.

LYCOPHRO
N

. METHODIV S.

V . αγαστόρων. * αι. * αλισδύειν. αμπρεύων. αμ. ν άατος .

τρεύoυσι. ανατί. * δύπτης. * καύης. λευστήρα.

NICANDER .
* όφελτρεύονσι. σαρούμενος. τράφηξ. φώσσων.

V . ασπάλαθος. * αχύνετον. * δάκος. δερκεννέος.

LYCYRGVS.
[επεί.] ηθμός. ήτρον. θερειτάτη. Εξιόεν. κεγκρί

V. αιγίς. εμποδών. εσχάρα. νης. κηφηΐβ . τραγορίγανον.

LYSIAS. NICANOR.

V. αδοκίμαστος. αιδέσασθαι. αίσθέσθαι. ακμάζει. V. στιγμή.

ανάγειν. απήχεια . απόκρισις. απολαχείν. αποπε

φασμένον. αποχρών. αυλία. δερμηστής. διαδόσεις. NYMPHODORVS.

δικαίωσις. διακωδωνισθέντες. εκωδανίζοντο. έλεοκά- ν. αιγίς.

πους. επιθέτους. επίπεμπτον. επιτρέπει. εσχημα

τισμένος, θηλάζειν. OPPIANVS.

* Μ ΑΝΕΤΗ Ο. V. [δέλεαρ.] διερήν. έθνεα. *πολυσπερέας.

V . * ελέφας . λέων .

ORIGENES.

V . ζήτρείον.MARCUS ANTONIN .

V. ωκενόσπουδών. * ανακλητικόν. [επιλαμβάνεσθαι.)
ORION.

V . αμαλδύνω. ήπύει. κέλης. πόρκος.MATTHAEVS [απόστολος.)

V. μετοικεσίαν. Vid. Ιnd. Iocor. Scr. S.

MAXIMVS.

V . αμελέτητος. φίλαυτος.

MELANTHIVS.

V. * γρυπανίζειν.

MENANDER COM .

V . αιτήσασθαι. * αίτων. αλεαίνειν. αναλυθήναι.

αναπετώ, ανατρέχω. * απέδραν. άρτικροτείσθαι.

ORVS MILESIV S.

V . γωνία. δορπος. εδνωτής. ευρυοδείας. ζαην άνεμο .

ζήτρείον. ήπαρ. ήσμεν. ίτης. ίχνος. έωή. Σωκα.

Καμπανοί. καρπός. κάππαρις. Καπύη, κέρκωπες.

κίναιδος. κιβωτός. κινάπεων. κοιμάμαι. κρειών.

κτίλος. λειρόφθαλμος, μαζονομεϊον. μήλη. ξένος .

πάρδαλις. πυθμήν. ρινός. Σάγαρις. σε μίδαλις.

σκώψ. στερεός, στάδιον. ταννία. τελετή. τηλίας,

τρυγώ. φάρος. φαρυγγίζειν. φθόνος. φθέγμα,

Φρόνιμος. ώρεσι.
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ORVS THEBANYS. σύμφυτον. συμμορφον. συνίστησι, συνεργείν. σχή

V . μανίφυλλον.
μα. σώφρων. τάγματι. τίς. το λοιπόν. υβριστάς.

υπόστασις. υπόνοιαι πονηρα . υποτύπωσιν. υποτι.

PARTHENIVS. θέμενος. *υστερούμεθα. φελώνην. φθαρή. φιλή

V . δρoίτη. Οιταίον.
δονοι. φιλοτιμούμεθα. φόνον. φύσις. φύσει. φυ.

λάσσει. φωτίσαντος. χάρις. χαριζόμενοι. χοϊκός.

- PAVLVs [και απόστολος.]
χρηματισμός. Κρηστολόγημα. χωρήσατε.

V . αγαθωσύνην. άθετεϊν., αιχμαλωτίζοντες. άκακοι. PAVSANIAS.

ακροθινίων. αλαζόνας. ανυπόκριτος. ανακεφαλαίω

σις. ανθρώπινον. αναγινωσκομένη. * ανακεφαλαιώ
* απέδει.

σασθαι. ανόμως. άξιον. απάθεια. αποβολή. απο
PERIANDER.

θησαυρίζοντες. * απέκης. άρα . ασυνέτους. άστατού

V. άμφιανακτίζειν.
μεν. βάθος. Βελιάρ. βλέπετε. βρόχος. βραβευ

τάς. * γινώσκει. γνωρίζω. γυμναζε. δεισιδαίμων. PETRvs [ο απόστολος.)
δεδικαίωται. δίκαιος. * διλόγους. διαλογισμούς, δια

V . * αντίδικος.

φορώτερος. διακονίαν. διαφέροντα. * δικαιώματα.

διακρίνων. * διεκρίνομεν. διαταγείς. δόκιμον. δό
PHERECRATES.'

λον. δουλεία. * δουλαγωγώ. έγγυος. έγκρίναι. * έκ

βασιν. εκκοπήν. έκτρωμα. εκπίπτει. εκκακούμεν. V . αγυιάς. αναθύειν. ανέργα. απαρτί. βασκαίνει».

έλθείν. έλλόγει. εματαιώθησαν. εμφανίζουσιν. ενερ- βώξ. *γυνή, θέρμη. καθεδουμαι. στραγγαλίδες.

γημάτων. * εν καταστηματι. * εξ ου. επίστηθι. τρίτην.

επισπάσθω. επεγνωσμένως. * επ' ευλογίαις. έρις.
PHILEAS.

έριδι. έβρήθησαν. εργαζομένω. έταξαν. ετυμπανί

σθησαν. ευχαριστία. ευδοκίαν. ευθυμία . ευδοκώ. V. βόσπορος.

* ευπροσωπήσαι. ήδη. ηρμοσάμην. θεοστυγείς. θρι

αμβεύοντι. ιδιώτην. ελαστήριον. καινοτομία. κα
PHILEMON.

κίαν. κατώτερα μέρη της γης. * καταργήση. κε- ν. *νέωτα. τριτημόριον.

νοφωνίας, κεχρημάτισται. κενωθή. κνηθόμενοι. κοι

νωνικούς. κόσμου. κοινωνία. κοινωνείτω. κριθήσον PHILETAS.

ται. λατρεύειν. λαμβανόμενος. λογία. μαραναθά.
V . πρόκας.

ματαιότης. * Μακεδονία. μαρτύριον. μεθοδείας.

μεσότοιχον. μεταδώ . μετασχηματίσει. μίαν σαβ- . PHILIPPVS R . MAC.

βάτων. μορφή. μόρφωμα. μυστήριον. * νέφος. νη
αγηόχασιν.

φαλέος. νηπιάζειν. οδός. οικονομίαν. ολοθρευτού.

Αναίμην. * οίκουρός. ορκωμοσίαν. ορισθέντος. οψώ- .
PHILIPPVS.

νια. παραβολή, παρακαταθήκην, παρ' ό. παντε.

λές. παρέδωκεν. παρεισελθείν. παριστάνετε. παρά- Y . αποσιμώσαι .

κειται περισσεία . * περπερεύεται. πέπoιθας. πηλί

κον. πιστός. πλεονεξία. πληροφόρησον. πορισμόν.
PHILISTVS.

πολυμερώς. πρόθεσις. πραιτωρίω. * πρόσεχε. προς. γ . αποθήκη.

έκοψαν. προσελάβετο. πρεσβεύομεν. ρητώς, σαίνω.

*σκόλοψ. σκιά. σκληρύνει. * σπένδο, σπένδομαι.
PHILO JVD.

στοιχεία, στρινιάν. *στελλόμενοι. *συστατικών. V. άγαλματοφορούμενος.
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πατρότατον. πλαίσιον. πόρκος. σωμα.. τροφή. το

φωνα.

PHILO GRAMM.

V . εδητύς. κόσμος. κρόσσας. κρούειν. νέφος. ξέστης.

ξηρόν.: ορρωδε . όττοβος. ουδείς. ουδών εις λαύρην.

παγίς.

V.

PIIILOCHORV S.

αδύνατοι.

PHILOSTRATVS.

V . αναβαλλόμενος. *απήχθη. * απενιαυτίσαι. *απε.

σπούδαζεν.

PHILOXENVS.

V. δώμα. έθυσας. στιγμή.

PHORMIO ,

V. μόλιβον.

PHRYNICHVS.

V . εξ οφθαλμών.

PIIYLARCHVS.

V. βόσπορος.

PINDAR VS.

V . άμαχον. βάσανος. βασανίζων. βληκρός. βλη

χρόν. * δάκος. δακαρίφρων. δαυλος. ίοστέφανοι.

κεραβάτης. κέλευθος. λίβανον. ξεινοδόμον.

PISIDES.

V . αγωγών. βύoυσι. διόπτρα, διπλόη. εγγυωμένη. εν

θουσιώσας.

PLATO COMIC.

V . [ανείρειν.] *έπιώψατο. μανόν. [ Μειδίας.)

PLVTAR;CH VS.

V. [αποστέρξας.] *έγγώνιος. [επεφύοντο. επιγράφων.] .

ορή- υβάξαι.

POLYBIVS.

V. αγωγή, αγωνιώ. * αγωνιών. [άκληρήμασι.] 'Αλ.

λόβριθες. * αμφιδήριτον. *αμυνόμενοι. [ αναγωγή.]

' αναζυγαΐς. * ανάληψις. [ ανατάσεις.] * ανάτασις.

* αννατικωτέρα. [ανάλημμα. ανεδέχετο.] * ανεδίδο

το. * ανεκαλούντο. * ανάπειρα. *απόκλητοι. *απα

ξίωσις. * αποσκευή. * απαντωμένων. [απαρνούντα.

απελογίζετο.] * απεπίστενον. [ απετρίψαντο.] * απο

λεγόμενος. [απολυόμενος.] *αποστομούν. αποσφαλ.

μήσας. * αποτριβόμενος. * βιβλιαφόρος. * βιώνται.

* διαστολή. * διαλαβών. [διαμαρτυρομένους. δια

μαρτύρασθαι. διαπεσούσης.] * διαφερόντων. * δια

φερούση. * διαφείς. * διεξάγοντες. [ διέξειν.] * διε

σκευασμένην. [διευκρινήσας.] * διάσθμήσαντα. * δυς.

χρηστούμενος. * εγχώριον. * εδημευσαν. * έζυγοστα-,

τείτο. [εθελοντηδόν.] *είκότα. * εικοβολεϊν. [έκ

συγκειμένου. έκφρων. εκκλήσεις.] * εκ μεταβολής.

* έκφανεστάτας. * εκ χειρός βοηθείν. * εκκαλείται.

* έκδέχη. * έκθεατρίζουσιν. * εκκλείουσιν. [εκκλη

.
σιάζων.] *εκλογιζόμενος. *έκμηρυομένους. * εκμη

ρυσάμενος. * έκορωνία. [εκκόψαντες.] *εκπεφυση

μένον. * έκκυβεύειν. * εκτενώς. *έμφασις. *εμπει. "

ρεϊν. [έμπλασσόμενοι.] * εμφαντικώς. ετάπτοντες.

* εναγίζειν. [ έξ αυτής. ] * έξοδία. εξακεραίου. [ έξο- -

μολόγου. εξεθεάτρισαν.] εξεκέκληκετο. * εξειης

ρύσατο. * έξεριθεύονται. [εξίστησαν.] * έπιπνοίας.

*έπιπρεπείαις. *επίστασις. * επιστροφής. *επιτρο

πή. [επιφοραίς.] επιγενήματα. * επίγυια. * επί κε

φαλαίου. * επί των υποκειμένων. * έπεσημήναμεν.

* επέφυ. * επικάθηται. * επικρεμάσας. * επιμετρού

σης. επισταθμευομένους. * εσθλά. * εσωματoπoίει.

[εύπερίοπτον, ευχειρία.] *ευδοκουμένην. [ ευκαι

ρείν. έφεσις ] *έφαμμα. [εφεθέν.] * ζώγρια λα.

βεϊν. * ηταίρηκεν. * βύκηνον.

PITON .

V. ' Αμάσεια.

PLATO PHILOS.

V. άγνωμόνως αδικία . άμαθέστερος. αμαθία. αν.

τίληψις. αναθέσθαι. ανέργα. αντιλέγειν. άπιστος.

απιστία. άπιστεϊν. αποθρέξεις. αποκηρύττοντες.

απορρηθή. απέδραν. άβατον. ώρα. ασχημονήσω

μεν. ατέρα ανος. ατυχήσαι. βραβευτής. γενέθλια.

δημώματα. δημιούσθαι. έγλιξάμην. εμποδών. είθε.

εί μή τι. εξειλήσαι. επιστολή. επεχε. εταίρος.

εύκτόν. έψανον. ήν δ' εγώ. κάθου. καθεδουμαι.
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PORPHYRIV S.

v . 'Αμμώνιος. εντελέχεια. * επετίμα.

SALOMO.

V. θεός. Vid. ind. Iocor. Scr. S.

SAPPHO.

Y . * κερκις. Επέπταμαι.) ώϊον .

PROCOPIVS.

y . * αένναος. * άκεσσα. * άκρατίζω. *αμαθής. * ανά-

δικα . ανάγεσθαι. * αναδουμένην. * άπραγμοσύνη.

*απολέγοντα. αριστώ. * γραμματείς. * δίπυρος. * διέ

χουσαν. διήνεγκαν. εγγυητή. *έλουσεν . [έμβατεύ-
.

σαντες.] * ενδέχεσθαι. ενηγεν. εξερρωγνία. [εξετα

ζόμενος.] επίδοσιν. επενεγκών. επιβύσαντες. * έπρασ

σον. * επεσή ρει. [έσωμάσκει. ευσυνθετεϊν.] ζωάγρια.

[ θορυβούντων.] * εκκρουόμενος. έκαστάτω.

SELEVCVS.

V. λαχμώ. μήλη. πανσαγία.
"

. SIMONIDES.

v. διασαυλούμενος. ζώον. ξεινοδόκον. πρώρα. Φοξός.

SOLON.

V . διδάσκαλον. συμφοιτητήν.
PROVERBIA.

V. αγαθών αγαθίδες. αγροίκον. αλεύειν. αμετρί.

ανθεστήρια. βατήρ. βησας. βούφος. βωλος άρου

ρα θρίαι. ελέγχομεν. έοίκασι. επί καλάμη αρούν.

εφείσθω τούτοις εξονυχίζειν. η κύων εν τη φά.

τνη. Γερον η συμβουλή. ίκταρ. εμάς. νέωσα. σπαρ- .

σίον. ς.

PSELLVS.

v. άγγαρος. αλίπεδον, αλίσας. αλδαίνειν. άρινον.

αφοσίωσις. άχαίνειν. βαλάνους Διός. βλοστρισμός.

γηώρας. δέρτρον. έγκίσσωσις. εναίος . ενδιάζεσθαι.

επώμαιος. επαίκλια. εσχάτη γαστηρ. έσχάριον.

έτερόστοιχον. έτνος. ζιβύνη. ήγητορία. ήλαίνω. ημίο

τος. ημιδιπλοΐδιον. ημερολεκτεϊν. ήνες. ήνυστρον.

θώμιγξ. ίκταρ. ελλούμενος. Τρυγγας. κέδματα.

κνησμός. κορκορύγημα. κυφών. κυρηβάσει. κώμα.

κωμαίνειν. λήδιον. λορδόν. μήρυμα . μυττωτός.

κώλυζα . οινοκάχλαινον. πικαίριον. πλαδόω. πρου

νικος. πρυτανείον. πύρωσις. ράδαμνος. σικυιός. σπά

δων. στροφέα. στίβη τάμισος. τευθάζειν. τίτιδας.

τρυφαλίς. τυμβάς. υδατίδες. ύπαΦρον. υσοίπη.

φλoγμός. φλέγμα. φύστα. φωΐδες, χελιδωνίς. χε

λύσειν. ώκρος .

SOPHOCLES.

ν . αγυιάς. * αδέρκτως. αιανός. αιανή. αιένυπνος, αίων.

* αίτναία. * αινικτά, αιρεϊ. ακερδής χάρις. * άκραν.

ακάματα. άλεκτρα. * αληαα. αλόγιστα. αλλά.

χθητε. * αμφίδρομον. αμύνεσθαι. *αμφίστασθαι.

αναιτος, αναγκαία τράπεζα. ανακωχεύειν, * απε

ρίτροπος απαλέξασθαι. * άστομοι ίπποι. * άτιμος.

* ατλητών. αταρβήτως. * άφαντον φως. * γενειάς.

γλάμων. * δεννάζων. δίπαλτος. * διέξοδος. * δρόμος.

δύοργος. * δυσπινή. δυστράπελος. * δυστεκμαρτον.

* δυσφορα. * εικάζειν. ειλικρινής. not. * έκτιμος.

* εκτόπιος. * έκυδάσσατο. έμπληκτος. * έμπολιν.

* έμμηνα. * εναγής. έννους. * εναισίμη. εξεδρον. έξε.

κίνησεν. * εξέπραξεν. *επιστροφής. έπαυχώ. *επει

κάζω. * επισκήψω. * ερειπίοις. * ερέσσονυι. * ευ

σοίας. * ευσκενούμεν. *εφίη. έχθιον. ζήλου. ζυγα.

στρον. * ήίστωσας. * ήρασσον. * 9ηγάνη. * θήλεια.

* θίγειν. θοάζετε. * έγκριμπτ’ αεί. * κτινα. * Σρός.

καθελών. [ κάθου.] * κερσεις. * κυδάζεται. ομοκλή.

τρασια , τα χείρε.

"

SOPHRON.

V. αποκακήσαντες. *δέλεαρ. not.

· PTOLEMAEVS ASCALON.

V . δίων.

SORANVS.

V .: μέλη. ωλέναι . .

STESI
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STESICHORVS. THEOPOMPVS.

V. καθελών. μάτην. V . ανθήλιος. άνεχε. βιβλιοπωλην. ευοδεώ .

THVCYDIDES.
d

STRABO.

y. 'Αμάσεια.

STRATTIS.

V. *εξέχειν. Φώζω.

SYMMACHVS.

V. στραγγαλιάς. σωρήχ.

SYNESIV S.

V . [αποφράδες.] * απέχω. [αποζήν. δεδημευμέναι.)

* έξωρχησάμην. * επεδαψιλεύσατο. [επιχωμάσαι.]

* εσταλμένοι. [σχολη.]

V . αδύνατα είναι. αμύνειν. αμύνεσθαι. ανακτάσθαι.

αναλoύντες. ανέχει. ανεχρήσαντο. απαράκλητοι.

άποικοι. απέγνοια . απέλθοι. απεχράτο. αποσαλεύ

σας. αποσιμώσαι. αποψύχειν. δεκατεύειν. διαγνώ

μη. δικαίωσις. διάφορα. διαβάλλειν. διαβούλομαι.

διαλέγου. [διεμέλλησεν.] διεθρόησαν. διέφερον. δω.

δεκάκρουνος. * εγκατελέγησαν. εθελοντηδόν. * εϊλ.

λειν. εκρομαννύμενοι. * εμβολή. εμποδών. έμπλασ.

σόμενοι. εν κρώ. * ενείλλοντες. εξένευσαν. επάντους.

επιτακτοι στρατιώται. έποικος. επήτεια. επίσταλ.

μα. επιβόημα. επανείπον. επηρμένοι. * επιθερα..

πεύων. έπιπαρένησαν. επιστεϊλαι. επιχειρητέα , έπι.

χρήσθαι. επειδή. * έσχεν. έτιμήσασθε, ευλαχα.

ευθύ. ευοργήτως. εφ' ω. εφόρουν. εχέγγυος. ή .

ιδιώται. καθαιρήσετε, κέκτημαι. Λειβήθριοι. οργή.

TECHNICVS.

V . Δημοσθένης. Δηώ. ένθαδι .

TIMAEVS.TELECLEIDES.

V. ανηρώτιζεν. καθεδούμαι . μανόν.* V . αγαθοκλής.

THEOCRITVS.

V. *ασπάλαθος. δασπλήτις.

TIMOTHEVS.

V . διαψαίρουσα.

· TRYPHON.

V. Ιω. λιμός. όκεσφι.

THEODORVS PRODROMVS.

V : γέρρα.

THEODOSIVS GRAMM .

V . ορίγανον.

THEODOTION.

TYRANNION.

Ον .

εΐρυο.

- TZETZES.

V . στραγγαλιάς.

V. ιός.

THEOGNOSTVS.

V . δώρον. μηνύω. πυθμήν. υφαίνω.

VARON.

V . εγκατέσκηψαν.

THEOPHYLACTUS SIMOC.

V . * ειςπομπή. * έξoινoς. * επίσαλος. * έχύρωμα.

[ θρύλλος.]

Τom. Ι .

XENOPHON.

V . αγωνία . αγώγιον. αγκράτος ελαύνονται. *α9ειν.

ελεεινός. αλέξασθα. άμαχος. αμηχάνητοι, ανα

V vvvvv
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ΖΕΝ Ο .

V . σολοικίζειν.

ZENO MINDIVS.

μορία.

βεβαμένοι. * αναβάς. άναγαγών. αναθέντας. ανά

ξοιτο. αναχωρίζει. ανέβαλλεν. απαλλάξαι. απαν-

θημερίζειν. απέδειξεν. απεκάλει. βλακεύεται . γο

νύων. γοργός. δημότης. διαγγελλομένους, διηγκυ

λωμένον. δύσπαρι. * δυνατήν. δυοπάριτον. *εγκέ.

λευστοι. εγχεϊν. * εδίδαξεν. [είς νέωσα.] εκπολε

μωσαι. ελόμενοι. έξείη. εξήκει. * επίμαχος. επε

μαρτύραντο. επεστάτει. επιγαυρωθείς. εύζωνοι. ευ

θύωρον. εύκτόν. * εφιστάμενος. ζόγαστρον. ηγεμών.

ήλεγχον. θίασος. ησι. * ίτυς, καθηκούσαις. *κα

θαλλόμενος. παρασάγγας. παραιτούμαι σε . στα

θμός, τρίτην. * φολιδωτός. "

ZENOBIVS.

V . δίες

ZENODOTVS.

V . έδραμον. έθανον, παιδοκείου.
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V . αβίωτος. "Αβιτος. αβραβαίνων. αβρότερον. άβού- ' αυτόνομος. αυτοδαή. αυτοκίνητον. αυθεντήσαντα.

λει. αγαθό.. αγριόθυμος. αγρέμιος. αγρότας. άγαλ. άφιππα. αφίστασθαι . αφίστων. άχθεινή. άχρω

μα. αγρόμενοι. άγμασι. αγάμενος. αδημονέστερος. μον. αψήφιστον. .

οδηλία. αδωνία. «διάδραστον. αδόκητον. αδημονώ. v. βαθεΐα κόμη. βαθυκαμπή. βαθυπέπλων. βαρυ. "

αειφυγία. άθρους. "Αθως. αιμύλος. αίθυγμα. αι. πρεπής. βάλλεται. βάδην. βδόλος. βίβλινος. βία.

γιάζειν. αδρή. αιρουμένοις. αισθόμενοι. ακαρίδιος. βληχώδης. βλακεία .

άκηδής. ακάθεκτος. ακινησία . άκρα . άκληρή μασι. ν. γένεσις. γέμω. γινώσκω. γνώριμος. γνωμάτευμα.

άκομψον. ακόνιτον. άκληρούντων. αλείπτης, αλκτη- γνωρίζω. γραμματείου.

ρες. αλοχεύτου. άλυκρα. αλλαξάμενος. αλεύειν. ν. δαιταλείς. Δανάη. δεινουμένην. δελεάζοντες. διο

αλογείν. άληκτον. αμίσγαλος. αμπελεών. αμφι- πτήρα. διαχωρους. διάσια. δίαιτα. διατριβή. διέ. .

πρύμναις. αμήχανον. αμβλύνω. αμπαύσας. άμορ- δριον. δικαιώματα. διαβάσης. διαλαμβάνει. διαμη

μεύεσκε. αμφέχανε. αμπαλίνωτος, αναγωγία. ανά σάμενος. διανεύσαι. διαβαίνειν. διατυπών. διαφέρει.

θεσις. αναίρεσις. ανάλογον. ανάστημα. αναδέξα σθαι. διαφέρων. διαφθονούμενος. διαψαν. διαψεύ.

σθαι. αναδέχεσθαι. ανακεχωρηκότων. ανακροτήσαι. δονται. διαδικασάμενος. διεξέπεσε, διέρρει. διεφο.

αναλαβείν. αναλέγεται. αναλεξάμενος. αναμαχού. ρήθη. διεφόρησαν. διψώ. διώκειν. δόρει. δραστηριον.

μενον. αναξιοπαθούντες. αναστήσας. ανασχών. άνα- δύσερως. δύνους, δύστροπος. δυσεργον. δυσχερασμά

τεινάμενος. ανατραπέντες, αναφρονήσαντες, αναιρείν. των. δυσθανατώντα.

ανελκυσθήναι. ανεφρόνησεν. ανέχειν. ανέχει. ανεχί- ν . έανόν. έβάστασεν. εγερθήναι. έγνω. έγνωμάτευεν.

θησαν. ανείλε. ανείρειν. αντικαθίστασθαι. ανηρη- εγνωσμένον. εδημοσίευσεν. εδίψησεν. εδικαίου. έδι

μένος. άνιεμένη. αξίωσιν. αξιοζήλως. απάρσεως. καίωσαν. εδοκίμασαν. εδοκίμαζεν. έθηκεν. εικότα.

αποκαραδοκία. από στόματος. άπρακτα. απάγου ειρηναίως. ειρισμένους. ειοκριθείς. εισεποιήθη. ειςθο

τες. άπεΐδεν. απεφλαυριζεν. απεχειρίσθη. απηρκό- ροντα. εισόμενον. είσφρησθέντα, έκσπονδος. εκτοπι

του, αποδυεπετεϊν. απολαβόντες. απορoύντι. αρμο σμός, εκ των παρόντων. έκφυλος. έκκοπος. εκγειτόνων.

γή. αρχήν, άραρε. ασταγές. άτιμότερος. άτολμοι. εκδιαίτησις. εκκήρυκτον. εκλογιστίαν, έκτοπος, εκτό.

Vuurvr 2
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πια, εκκαλούμενοι. εκδέχεσθαι. εκκεχιλωμένην. έκή- έπρυτάνευσε. επιμέλλον. επι μέγα. επί πολλά.

λει. εκνευρίσας. έκπαγλούμενοι. εκπεσών. έκπλεύσαν- . εργαστήρας, έρπησσαίοι. έργον. έριδευόμενος. ερυγ

τες, εκτειχίσα . εκτιννύων. εκτοπίζω. εκτραχηλίζω. γάνειν. έρύσαντες. ερωτώ. έσχατα κακά. έσεσήρε
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