ε86ό 515ε0 191.

}1τοσοιο ἔα

σήο πάτο
αἱ 1πε

απποισΏῖυ αἲ Γατοία
πα
-

Βον.

Ἡ.0.

Φο8άἁά]πςρ, Ῥ.Ὀ.
1901

Πα),

νου

α ΡΕΩΠΕΣΤ δε
ΒΑΝ. ὉΑΝΟΝ ”ΡΡΝςα
ΤΟΡΟΝΤΟ,

1904,

ΛΗΞΙΚΟΝ ΙΟΩΝΙΚΟΝ
ἙλλΗΝΟΡΡΩΜΑΙΚΟΝ:
ΡΙΟΤΙΟΝΑΗΙΟὉΜ

ΙΟΝΙΟύΟΝΜ

σπ ΟΟ-ΙΑΤΙΝΓΜ.

ὃ 5

Ἅ

η

ν.

--“

ΛΗΞΙΚΟΝ

{

ΤΩΝΙΚΟΝ

ΕἙλλΛΗΝΟΡΡΩΜΑΙΚΟΝ:
πος

Ε5ΤτΤ

ΡΙΟΤΙΟΝΑΒΙΟΜ ΙΤΟΝΙΟΥΜ
ο αΕΒΟΟ-ΙΑΤΙΝΟΜ,

ς
πο

ασον

1

ΙΝΡΙΟΕΜ

ΤΝ ΟΜΝΗΕΣΡ

ΗΕΒΟΡΟΤΙ

ΙΙΡΝΟΡΝ

6ΟοκΤΙΝΕΤ,
ι
η.
δι.

“ὰ
'

| .

4
4

νκ

ΥΕΒΡΟΝΟΜ

ΕΣΤΤΟΟΟΤΙΟΝΟΌΟΜ.

ΙΝ ΠΙ5 ΟΡΞΕΒΝΥΑΤΗΟ ΡΙάΝΑΗΒΙΜ ΑΟΟΌΒΑΤΑ ΡΕΞΟΒΙΡΤΙΟΝΕ. Ωἱ4
ΥΑΒΙΑΞ ΙΟΝΙΟ Πμναυ Ώ ΡΗΟΡΗΙΕΤΑΤΕΣ,
ΕΡαὈΙ ΑΡΩΟὉΕ
ῬΠΠαΕΝΤΙΕΡΙΜΕ ΝΟΤΑΤΑΣ,
ΠΩ ΠΙΞΤΗΑΤΑΣ,

ορυδ

ΕΤΟΙΙΟΟΝΡΙΓΜ,

ΕΤ

ΕΤ ΗΕΒΟΡΟΤΕΙΣ5
ΡΕΜΟΝΒΤΗΕΑΊΤ,

ΜΑΣΧΙΜΕ

ΕΧΕΜΡΙΗΙ5

ΝΕΟΕΡΡΑΒΙΓΜ

ΠΙΙΣ,

ΩῦΙ ΥΕΚΑΜ οΠΕΟΑΔΗΜ ΠΙΤΕΠΑΗὉΜ ΝΟΤΙΤΙΑΜ ΑΡΙΡΙΕΟΙ ΜΑΟΝΑ
ού ΤΑΌΡΕ οῦΡΙΟΝΤ:

{Α Μ. ΑΜΠΙΟ.

ΡΟΛΒΤΟ,

ΙΡαποϊεοῖ Ῥουγίὲ Ογείεπκίς ΣΕ’. ἵπ απἰἰφιῖςα. εἰ οεἰεῦετγ. ΙΠειάεϊύσης. 4σας. Οτι, Γρ
(τωοῶ Ργο/εαροτο, οτι ἔπι ἴποσηι οπιῖσιτη.

ΒΡΙΤΙΟ ΝΟΥΑ;
ου

5ὐΕ516Ιτύξ

ΑΡΡΕΗΝΡΙΣΧ
ΤΠΔΟΤΑΤΟΡ

ΟΠΟΡΡΑΜ

ΟΟΜΡΙ.ΕΟΤΕΝΕΣ

ΡΕ ΡΙΑΙΕΟΤΟ

ΙΟΝΙΟΑ:

ΝΕΜΤΕ

1, ΜΙΟΠΛΕΙΙ35 ΜΑΙΤΤΑΙΒΕ, ἘΧ ΕΕςΕΝ- | 11. 6ΠΑΜΜΑΤΙΟΙ
1. ΕΙΡΕΝΡΙ5:
6ΙΟΝΕ,
Ετ
οὗ Μ ΑΡΡΙΤΑΜΕΝΤΙΒΙΙΥ.
ΒΑΜΜΑΤΙΟΙ
ΜΕΤΕΗΜΑΝΝΙΑΝΙ5
ΑΓΑΤΠΒΤΑΝΙ,
6ΠΒΑΜΜΑΤΙΟΙ
νΝ.
ΞΤΓΠΖΙΙ:
αυ].
ΕΙΡ,
11, ΟΒΕἄΟΒΗΙΙ Ο6ΟΒΙΝΤΗΙΙ:

ντ,

ΤΟΝΡΙΝΙ,
Ῥχσυοιςυ

νΕΝΕΟΝΊΤ

ΑΡΓΟ

ΠΟΜΑΡ

ΒΙΟΛΕΡΟΜ

1890.

3

ΒΡΑΤΙΣΟΝ:

ΡΗΙΕΡΤΙΙΕΥ.

ΕΡΙΤΟΗΕ ΑΡΡΕΝΡΙΟ5

ΤΡΟΤΟΠΙ.

66 ΘΕΩύΟΕ αιίοπι Ηεησίοϊ Ῥέερ]ιαπϊ οοάϊσστη, εί θά ίοπεπα 1π
{ο]. αήπῖ 1570. ααοά οπαΏῖἁπα, ασε αἆ απο πδαιια ἀῑσπα {π ]άοθΠ1
Ῥχοάίεσιπί, δἷί επιεπάαιβείπα. Ἐτίος ΠΜΠΙΕΓΙ5 ραρίπαπι, ῬοβίοτΙος ᾖίπεαπι β1σηϊ]βσοαί.

ΤήῬτοτιπῃ ΠΟΙΠΕΠ, εί ΠΙΠΙΕΣΙΤΗ, Ὀχεν]-

(5 οι δα οοηβυ]ίο ποπ αἆφοτῖρρι.”
Ἠαςο Ῥοπτύς ἵπ ρια{αοπθ.

ΑΝΟ8 Υεχο, αβ]εοίῖθ ΡΥΟΥΑΙ8

Ῥασίπας Ἡπεαδαᾳαε οἀ]αοπῖς Ἡ. Βερμαπί ΙπάϊσαπίΡρας πιπηεσῖς,
Ἠαπο ποὔαπα Γοβοπατῃ Τοπ]οἳ ἄταςο-Πιαπϊ εἀΙάοπεπι εά1]οπϊ

ἨΗετοάοίί βομνεϊσ]ιαειδογίαμα ροᾶας αεοοπηπιοάαπάαπα ουταν]πηΙΒ; αβ1, 4ο πιογθ πης Πέ, ἵπ οαρίία Ῥαδδίῖπα Ητὶ ἀἱδρεταυπίατ.
Ῥνίου Ισίέαχ πμπποταβ Πΐς, Τεσίος, ζἰόγωσι (εα]α5 πεσ]εοίαπι ηΠοΟπηθΠ οοπβι]{ο), Ῥορίοτίος οαρωί δἱρηιβσαί.
4

Ἠυπο Ἰαβοχθπα, πος ἸευΙβαίπαπα, 1η 56 δηδοθρίέ Εκλνοιδουβ
ἨΏΙΝΕΙΕΥ, Δ. Β. ε( οἱ], 38. οί Ππάϊνιά. Ἐτίη. Οαπί, ααἳ οἱ βε]οἆα
Ῥιοβοπασῖϊ ΟΠΩΠΘ5, ἃ Ῥτε]ο ἰγρορταρβίςο πιαάθηίθδ, απμ5 8οἶ]ας
Ὅτνς Ἱπβροχίέ.

νο.
.

Έχταποο-(αα]Ισαχυη Ἰοσειίοπαπα Ἠο αίᾳαε 1]]αο ρα Υ5ΑΣΙΠΗ
ταοποπα οτίλορταρῃίσατη, φιιοά ναίαδομ]α ν]ἀεραίαν ο556, τοραία
γαδαδ]έ Ριρ]ορο]α Έταπεο-(αα]]ας αΙάαπη.
Τ,ΟΝΡΙΝΙ: Ρρτίά. 14. Οει. ΜΡΟΟΟΧΣΧΠΙ.
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ΝΟΡΙΠΙΒΡΙΜΟ.
61 ΛΒΙΡΡΘΙΜΟ, ΑΜΡΙΙΞΡΙΜΟΩῦΕ

3

ΥΙΡΟ, ΡΟΜΙΝΟ

Ι10ΟΗΑΝΝΙ ΡΑΟΑΤΙΟ,
ΡΟΜΙΝΟ
ΒΑΡΙΕΝΤΙΡΘΘΙΜΟ

ΙΝΟΙΥΤΑ
ΏΟΜΙΝΟ,

ΡΕ ΥΠ

ΕΌΡΕΙΙΑΝΕΕ
ΕΤ

ΑΜΙΟΟ

ΑΕΕ,

ΟΙΝΙΤΑΤΙ5,

ΡΕΡΗΙΜΟΝ

ΕΤ

ΡΙΕΟΕΞΕΟΣ

ΡΠΑΤΟΠΗΤΙ,

ΟΒΣΕΕΒΥΑΝΡΟ,

μν
Μ. ΕΜΙΙΤΟΒΡΟΕΒΤΌΟΡ, ΕΒΑΝΟΙΡΟΙ ΡΟΗΒΤΙ ΕΒΕΤΕΝΡΒΙΣ5 ΕΙΝ ΑΝΤΙΩΤΙΞΘΙΜΑ,
..
Έτ ΟΕΙΕΒΕΒΠΒΙΜΑ ΠΗΕΙΡΕΙΡΒΕΕΒςσΕΝΡΙ ΑΟΑΡΕΜΙΑ
ΟΒΡΙΝΑΕΙῦΟ5
ΓΟΝΤΙΒΡΙΜΟ

ΕΙΕΤΑΤΙ5.

ΙΙΝΟΡΕ

ΕΤ

6ἨΕςΕ

ΟΒΤΗΟΡΟΣΧΕ

ΡΠΒΟΕΕΡΘΡΟΗ.

ΕΕΙΙΟΙΟΝΙ5

ΡΕΟΡΌΟΝΑΤΟΠΗΙ,

ΒΟΝΑΕΙΜ ΙΙΤΕΠΑΠΙΜ, ΕΤ ΙΙΤΕΚΑΤΟΕΌΝΜ ΟΕΕΙΟΙΟΘΙΒΦΙΜΟ
ΡΠΟΜΟΤΟΕΙ.
ΥΙΟΙΙΑΝΤΙΘΡΙΜΟ:, ΕΙΡΕΙΙΞΡΙΜΟ. ΡΕΕΒΙΤΙΞΡΙΜΟΩΟΌΕ
ΥΕΝΕΒΑΝΡΕ ΙὉΡΤΙΤΙΕ ΜΙΝΙΣΤΗΟ.:

ΞΙΟΝΙΟΙ

απ ἘΟΟ-ΙΤ ΑΤΙΝΙ ΕΕΧΙα

νονύµ

Πος ορ»,

ἨΗΟΝΟΗΙ5, Δ06 ΑΜΟΕΙ5. ΟΠοῦΝΡύΜ ΑΟ ΡΕΠΡΕΤΟὉΜ
ΜΟΝΟΜΕΝΤΟΙΜ,

ι
|

ἨἘΧΙΜΠΣ 5ῦΜΜΟΒύΜ νΙΠΟΒΟΜ νΙΕΤΟΤΙΗΒΟΒ. ΙΑΟΡΙΩῦΕ 10ΠΕ
ΡΕΒΙΤΙΜ.
ΑΜΙΟΟὉΡ
ΟΜΝΕ

ΕΕΡΙΙΟΙΤΑΤΙΣ ΗΓῦΜΑΝΕ 6ΕΝΠ5 ΑΒ ΕΤΕΠΝΟ ΡΟΝΟΒύΜ
ΡΓΡΡΙΙΟΙΤΕΗΕ ΡΕΤΕΝΡ, Α06 ΟΡΤΑΝΒ,
ΑΝΙΜΟ

νονΕΤ,

ΑΠΟΤΟΠΝΕ

ΡΙΝΟΕΠΟ

ΡΙΟΑΤ,

ΜΟΝΕΝΕΣ,

-.

ΑΜΙΟΟ

ΟΕΕΕΚΤ,

Ὁτ πΕΟΕΟΠπΡΕΤτΟΠ

Αἰὲν ἀριςεύειν ἠδ' ἔμμεν) ὑπέρ]ερος ἄλλων
᾽Αλκὶ δαηµοσύνης, κύδεῖ δ) εὐσεβίης,

Φογίρέιωπ ΠΗεἰάείύέγσα (αὖ. δερί.
αππο

16052.

Ἶ

ο ΑΣ.
τήν ρε.

ΛΜΙΩΗὐΣ

ΡΟΕΤΟ»,

ΕΒΑΝΟΙΡΟΙ ΡΟΒΤΙ ΟΒΕΤΕΝΒΙΡ Ε.
ΤΕΟΤΟΒΙΒΟΞ

απᾶβος

11ναυ ϱ ΞΤΡΙΟΡΙΡ

5, Ῥ. Ὁ.
ΙΝΤΤΈΤἨ. οείογας Τια]οσίος (ἄτασα Τήπσας» 5 ά]οδὶ Τ,ασίοχο5) ασ.
Ῥ]ετοδαιιε ρτορίοτ πια] ρ]ίοσπη οὐδουπίαας ἁΠου]ίαίεπα α τασαταπα Πίογαγαπη σας

ἀείοττεηί, ΟΠΊΠΕΡ, 411 (ταροος αποίοῦες νο-

Ἰαίαπί, Τοπῖσαπη οἱ Ώοτίσαπα 8Ίπο «οπίγονειδίια Ῥηποῖρεπι Ίου
ίοηογο «οπβίοηέιιγ.

ΘΟπαπινῖς αιπίοη αηίο Πο οἱ αἲῖ πΠοπΙΠΙ5 ΠΟΠ

Ἰσποίῖ, πος να]σατ]ς ἀοσίγίης» γ]τ], ϱαΏς Ῥτο]ῖχο 5οπΙρί5 εαάεπη 51Πί
Ρεγεεσυ, π]]ας (απποη οοΓάΠ1 Ἠσοο αὀ ας τα ἱπασίαν1έ, αέ ουπεία5
Τοπίδπιογπα οἱ Ὦοτϊδππογπη ρατίες οοτ5 ῬγαζορΠοπΙΌ5 «οπΠΡΓΟἈρηρας, οἱ ἵΠ ρεγβρίοππα

ογζΊποπι τοζαείας, ποβῖς τοΠαιιογ]έ, αἆ

αυασπ1 ΠΟΣΠΙΔΠΙ οπηη]α Γαο]ο ἀΙτισαπίατ, ασο νε] Τοπ]σο νε] Τοτο Ἱοραπίατ, απί ος πος 1ρ8ῖ 5οΊρετο οπρίπιας. ΘπΙπεαια

εοπ]ρίοτος Ίδά Ρ]απῖπια αἰ]οπίίο Ῥγαοίοτιογαπί, ΠΟΓΙΙΠ οοσπ]{1ο ΠΟΠ
5ο] απ. 5, απὶ Πογα]διας τοσα Ἠππαπαγαση ΟΙδαΙρμη5, οἱ Ιησοπιῖ5
αγθας ορεΓαϊα παναηπί, οδὲ π]ακΊπηο ποζσθραΠ]α : 5οἆ 1115 εἴῖαπι, απ

9, ϐ, Τ]οο]οσῖας βογῇς ΠπεὀΠα
οπή δις, οἱ αρδιά ταῖς οχογοΙαΙοπΙθ5,
απΙπαπι αἀάιοαπί.

ΘΟὐαΠπΏΙπη οπΊα ἀθίτιπησηίαιπι Ἠσο Τ{ογα Γι

(τασαγαπι ΙσΠοτα(ΙΟ ὨΙδοΓΙ5 5αρετΙογπα αἰαίαπα ποτίαμδιις αἰίτιἸον]{, απιαπίση Πο

οΠαπῃ 5οχζοσΠί15 (ογγαγήπα Ῥοριδ, εί παϊοπ]-

Ῥα5 αβοταί, αι ποπηπῖς ΟἨγ]ρήαπ] Ῥτοίοβδίοπα σ]ογαπίαν, απιά
ορι5 οδί παγγατοδ Ὑπάσαπηας, οί αἰίοπίο Ῥεγροπάαπηιϊ5 οα, (185
Πο]Ιδεϊπι]ς λείο πιοπιηρηής Ῥγοδπίαν. Ὑπάσαπας αῑά πδιας
1ρ5ο, νυιγία(ῖ5 νἹίσφιιο Ῥνοείαπαβαῖπηις

{ασϊκίου, απποϊάϊο ποὺϊς

εἰαίδππα νοσς ἀῑοίοί, αο Ἰππροχοί. ος πι Ῥταεσερίοτο, 5 τοσίε
πΠΟποΠΙ ΠΠΟΤΕΠΙ ϱογαΙΩΙΙ5, ΟΡΩΠΙΟΚΙ5 ΠοποχΊαιιο ποςίτο πηθε]]α5 6ΟΠἱοπηΙς,

τε Ισ]ίις οσο, Ῥγο ππθαγαπα υ]γΙππη (οπιμίαίς, 1,εείογεδ

«Ιδοσπ1 οπρίἀος εί Τήησιια (γασας ίπά]οδο5 Ίαναγαπι, οί ἀπήειι]τάς Πβεταχοπα, ας «απίογο ροΏςκΙπώτη οῦ οεἶετος αΠΙΠΙΟΣΙΙΠΗ
πποίας5, οἱ αιιεπάαπα αίαῖς πηρησαιιο {ΕΥΝΟΤΟΙΗ. α τοῖς

Μαβῖς

ανετίεραπί, ααί αἆ Ἰπα]ογα Ῥτοροταπίες τοίαγάαβραπέ, Ἠος ΤονΙοῦσΝ

(καςο-ΕΑτινύµ ΏΙοΤΙΟΝΑΚΙύΝΜ, αοά αοοιγαβδίππο οοηςς Γρ!»
Ρ

Χ

ἨΠς ῬΕΙΠΗΙΠΑ {γΡΙ5 οπτανι ππαπάαπά
πα. Ὑογαπα τί ΟΊηΠΟς ΙΠ{ο]Πραηί, απα Πές, πα ἀΙσοηίία, αἴιο 5ίαά1ο, Ιαβογίοδπη ας 1ΠΟΙ6Β-

ἴαπα ορια», ἁῑνίπα σταίῖα Εγείτις, οοπ{εοστΙπη, ααἷά 1π 6ο ργαδΗ(εΙη,
ἀἴοστε ΠΟΏ σΤΝάΡΟΓ.
Ἠος ορι5 Ρειρείιαπ ἨἩἨενοάοίοα Τιαϊπα νειροπῖ5, γαρ
(θχίιις πη]15 1π Ἰοσῖς, οπηοπάαί{ἴοπαΠῃ, Τοπ]ος Τµησια Ῥγορπιείαίες
εί {ογππαίίοπας αἆ πηηης ἁπία Ῥγαωοσρία 5ιπηππαΏπη γονοσαίας,

πίαιια {αοἴπας α αονῖς5 Ἰπνεπ]απίας, εἰοπιοπίογαπῃ ογάΙπο ἀεδοτ]Ρία5, ΙπΙΡΙΙΟΙάΠ1, οἱ οοπΙροδΙίογαπα νοσαῦι]ογαπα Πάεἶοπα ΙπίογρτείαΠοπεπῃ, αίαιιο ἀπ]αοϊιάαπα ΙΠίθσταγΙπ φράσεων οκρΙεαίΙοπθπῃ, τοῖς

Φιλέλλήσι, καὶ φιλομούσοις, αριπάς 5αρρεα]ίαί. Τάοπι εἶαπα Ρα ίπηα8
νουρς (ταρσας, {αιη 5Ἰπαρ]]οος «1αϊ οοπιροβ!έα5 οοπ!ἶπεί, ας” ῬεοραΡ]Πίου οχρ]απαί, αιιας 1η α]ῑῖς Τ,οχ]αῖς, οἱ Τ]ιοραυγς, νε] οπΊΠΊπο Ῥγα-(ογπηῖδρας, νο] Ῥεγρογαπι οχρ]ιοαία», {11999 οοηδίαί. (Θποπίαπῃ αιίεπι
Φιυ]άα5, ο αἱ. Ῥο]]ας, οἱ αἰΠ, ααϊ νε] ἄτασα (απίη, νε] είαπι
ἄπταροο-Ιαμπα, Τ,οχῖσα Ἰαπηρτιάσια «οπηροβιιοταηί, Ἠετοάοίει εκ-

οπηρ]!5 διια5 Ιπίοτργείαίοπος Ῥαφθίπη οοπβγιπαπίς 5οὰ νε] 1π 1ρ5ο
Πγογ ΠΟΙΗΙΠΘ ὨΙΠΠΘΤΟ(
ΤΘ Ῥες Ἱππργιιάομάαπα 560ΡΙΡΊΠΟ Ἰαδιι(απ, νοὶ 1 αἰαίογαπη

Ἰοεογαπη νογρῖς σταν]5πο

Ῥοοσαηί, 1άεο

Ρασιπας εί ῬραβΊπατιπη Ίπεας 1π Ἠος ππθο Τ]οίοπατιο ποίανΙ,
νογαπη Ἠογπη Ἰθοίοπεπι ϱ{ οογγΘΕΙΟΠΟΠΗ εκ 1ριας Ἠετοᾶοίί {οηί]Ῥιι5 οοπ{εδᾶπη ΠαπΙαπας.
Ῥθς11ογ αίοπι Ἠοπτιο ίερμαπὶ οος]ΕΠΙ, δεί οάΙίοπεπα 1Π Το]. αππὶ 1670. αιοά οπιπῖαπα, αι: αἆ απο
ἆδαιιο ἀ1σπα 1Π Ίάσεπα Ῥγοσιογυηί, δέ οποπάα δρα. ἘΤΙΟΣ ΏΠηΘτὰς Ῥασίπαπῃ, Ῥοδίοπος Ἠπθαπι βΙση]ᾳσαί, ΤΗΡΤΟΓΙΤΩ ἨΟΙΠΘΗΏ, οί

ΠΙΙΠΘΓΗΤΗ, Ὀγον]ίαίἶ5 οαιιδα οοηδι]{ο ποη αἀδοτῖρει. ,οείοΓθ5 {8ΠΊΘΠ
1]]λιά 5οἵτα νο]ο (αιιοά εὔῖαϊη 51ο οσο ἀῑ]Ισοπίογ α πιε ποϊαἴιγ) Ἡςτοβοίη ΏΟΠ ΦΕΠΠΡΕΥ, Ώθο 1Π οΠΙΠΙΡΙ15, ας ἠφάσπι ποππῖδις, γετβῖς,
απί ΙουυοπΊ5, οοάσπῃ ἰωνισμώ οοηδίαπίος 1: 5εὰ πιοᾶο Τοη]σαη!,
6απΊαο ναγιαίαπη,

πιοάο

Α{ΙσαΠΙ,

πιοάο ϱΟΠΙΠΙΙΠΘΙΗ,

Ώοσίσαπα

οἵἵαπι Τήησιιαπη Προγία5 αδαχραχα: Ιία (Ἴπηση, τί 1π εἶις 5οῖρες
Ίοη]εα Ἰηίου αῑας Τ]α]εσίος ραίαπι επη]ησαί, αίαια ἀοπ]ποίαγ.
Ὁπάε {ασίαπῃ, πέ Τοπ]ςϱ Ἰοομίις οεηδοαίγ.
98]ο οίαπι Ῥ]πάατιις.

δις οἱ Τ]οοσί5,

«πιο

Τοπίοπι βοπϊρείρο ἀῑαίέατ, αιοά 1π

πΠήδᾳτ1ο «αγΠηο ὮΏοχδπιας Ῥγαοῖρας ἀοπηιποίαν.

1άεπι εδ ἆς

πηπ]έογαπη αΠογαπι φορείς φεπίϊοπά πι. Αἲ Ἡοππστιις οπΊπος ὨίαΙεείο5 Ῥοχ 5Ι11Π1 Ῥοεπια 4ἱβροσσας, πηϊκίππηα
πε ἀῑσσπάϊ σεηι5 Ἰαλροί:

ΧΙ

απο «ατπιοη εἶιας τεάςῖ πιαση]Ποσπᾶις, οἳ αὐπη]χαὈλ]τες, οἱ 1η5ἶσπεπι Ῥοεία ἀοείπΠπαπι, εἰ Ῥοεᾶσα νεπα {ε]ιοαίεΠῃ, οοχηπ]οηάαἲ,
Ἠετοάοίις νεγο τών Ἰωγισμῶν πηῖτα νατ]είαίε, {εηιεπία, 5ιαν]ίαίο,
καὶ τῇ τών λέξεων καὶ φράσεων ποιητικωτέρων καινοπρεπείᾳ, νε] ἵρδυτη

Ἡιρροεταίεπι Ίοησο θυρεταν]ί, σα]ς (Ροοποπηίαπι ἱγρῖς ες]ε]Παπῖ5 πρεχ εχοµδαπι Ἠαβεπιας, αβΙ αι]οα
ιά 1π Ἠιρροιταῦς οΡρετρις οΏδογναία ἀϊσηιαπι νιἀείωχ, {δε ἀεε]αταίας, πὲ αοίαπι ασετε
ποπ 5έ ορι5.

Το απιεη Ίρσα. τοῦ ἰωγισμοῦ Ῥτορτ]είαϊος, οἱ Ῥτα-

οερία, ποΏ εχροπιπίυσ, γετρα πες Ἠετοάβοίεα ηες Ῥμταςες εχΡ]ἰοαηίσ, αί 1π Πορίτο Τ,εχῖοο Τ,εσοίος πιαπ]{οδίε {αοίιπα νιάεῦι. οἱ

5ΊΠθ π]ασπο ]αβογ6, π]ασΏο {αππεη οιπὶ γιοί, οοσηοβδοεί. ΘμαποῬτεπι οἴιαπι 1Π Τοπῖσα; Ὠ]α]εσά Ῥτορτιείαᾶ
ας ἀοεογιρεπα!]5, αιιοίοτηκαίεπι Ἠετοάο οείετῖ5 απίεροδι]. Θπαπω απίεπι {ε]]οΙίος 1Π 5
Ῥγορρίαπά!15 Φ1Π1 νεχδαίις, 1ρ56 ποΏ ἀσαπῃ, η Ῥτορσίας πεΓΟΘΕ ΊπῃῬοτίαπο Ἰαμάϊδιις εβεττε ν]άεατ, α1αδΙ (ᾳποά ποπ ραιοῖ π]α]ε» ΠάεΙ
πιοτοαίοτο αριιἀ Ἱπιρεγ]ίος {αοετο οοηβιιενεγιΠ{) οαγάπῃ εχίτιἆεῃἄαγιπα ἀεριάστιο Βαρτεπι. 1Ῥογαπα αάΙοίαπα ου] οί τεΗπαααπῃ :
Ρε] ἵαπιεη αἱ αθηιῖ5 αΠεποτυσΏ ἸαβογΙπη αρςΩπιαίοσῖθι5 Ἠος πορίγαπῃ ορι5 Ἠαιιά Ιπρταίαπα Γογο οοπβάο. Ώογίεαπα εἴῖαπι Τ,οχίσιαπι
α πηθ Ρατ] ἀΙ]σοπίϊα, οωτα, 5πάἴοφ1ο οοΠδεΠΡίπα, Τήησιςς ἄταοςρ
ρίιιά]ορῖς Ίαπη οκη]ρεο {γασπάπα,

ἀοτιπα {αμίοπ ας {ανείο,

Ὑα]είο, ναείγογπηαιιθ 6ΟΠΙΠΠΟ-

Ὠσαίαπι Ηεἰάε]ρετρα, (αἱ. Βερι. 1609.

{ΡΜ

105 ΡΟΙΝΤΟΡ,

Ώπβεκτ Φιλέλληνες θἳ Φιλόμουσοι απηϊ]ίο, ααὶ ἄχεροα» ΤήΠστιθβ
Τ]ιοδαυτος πορ]]ςεῖπιο Ἰοεαρ]αίανΙέ,. Ώια παττοξ (παοογπι
Γ1α]εοίῖ5, απ» πιπ]άρ]]οἵ οὐδοιπίίαίε ο (ταεογαπα Ἰεοίῖοπε 5ίτιἀϊοδος ἀείοιτεραπέ, ἑαπίιπη αοῖ αἰθαλέ, αἱ ἄχωσος γο]αίατε
αποίογος απίδαιια οιρίαέ, οἳ ποπαίπαπα ]απη ἐεράθαί οι 18 ΠΠΙΠΙΟγα. Ὑιάεραπέας ΤονΙΦΜΙ, αίᾳαο Ώου]ςπαῖ δοοριΙογπα ΠπηπΠαΠΙίαΐᾳς, ααἴθας, οτα υῖκ Ίεπιρο Πέίας Ίασετε Ίαγεπες οαρερίηί, αΠάετα ποπ ἀπλ]ίατοηέ, ΤονΙοβ ΤΙΑΙ,ΕΟΤΟ5 οεευχγεραί,
ει! Τέσε
ογιάεῖες έεγγα». ΟἨ]Ιεϊεραί 8ε5ο ὨΏοτίσα: γε]αῖ λογίεα οαδίγα
ππογαπα Ιποιέ]εραί.
ῬΒίο ἆεδεταοτο (αγοαγιπα Πίδναταπα θέά]α,

νε]αῖ ἵη Ἠοντ]ρ]]ῃΠ ἀθεβενίο ἀαεδααίῖ, εαΓΙΠ απηαίοχ6ς5 οοσεραπίγ.
Ώ{ απϊιά οοσεραπίαν ἆαβεγεγαῖ οπΙπΙάπα βέαάΙογάπα γΙίαπι, ο
ερπίαπῃ. Πηίοτιηοτίιας θιᾳπἱάεπα Ηίίενα» δαΠί, αΏδαιιο (γῶοατπα
Παταταπα οοσπΙήοπθ. ΊἈθχγος 5οἴεπία Ἠαβετε Ῥοΐεγιηί; 88η6ιἵπο {απιεη εατεριηί, 5ἱ Ἡς ΠἨετῖ εαγιετῖπί. Ἠπποροτυν
Π]ακίγαν]έ, οαςιίις οοσαφῖοπο πιεπαῖς Ῥιγσαν]έ, {αοἴἸοπιαας τεάἀιάι. ᾿Τ]οοστῖέο, Ῥ]ϊοπί, ἈΤοδομο, Ὦοτἱοΐδᾳπαε οπηΠΙΡΙ5 4παΠ(απη ᾖαπηηῖς αθαΠέῖ. Ὑπνιπίαας Ἠπ]αδηιοάί Ἠα]ας νῖτί Τ,οχὶοῖς
(π6 αἶῑα ΟΟΠΗΠΙΘΠΙΟΥΘΠΙ, ΟΙ οηπῖς Πονγαίτα ἁῑνιάας 1Π Ἠϊδος
Ῥτοίπ]ετῖθ), τα αἆ Ποπήπάπα πάπας {αοἴ]]πις Ῥοχάποίος, πι]]ο

Ἠποαςπα {Θιπροτα Ῥετ]έαχο Ῥοίσετίπιις οχΙδήπιανθ. αμα αϊ
Ώαο Ῥτοπιρίπατία Ῥιρ]ίοο σοπΙπιοάο οοηβετιηί, πιᾶσπῖ Ἠογοιι]οΒ
5υηί {αοἱεηά1.

(ςαγοῦῖ Ππέὸ.
Οοἶ]σας Ο]ο (πιαγῖς ΙΠίευ θές
Ἠασίεπας Ρρίπις5 αΠΊπΊΟ ΤΙΒΠΏΙΙ(
116
Οανπηΐπαπα τεχί,) Ῥοπο Ῥ]επα {αας8
(αγΡαδα γεη(ῖς.
Έλεος! Πο, Ῥοτίαςδ Ῥεπθς, εχρ]οσπηιΙς,
Ῥταρείες (πα απη, γο]ιογθδαιιθ Ῥεπηας
Ἀβίρις πιασπ]ς, ΗΙ]αγεδαθ ἆμτα εκ
ΑΥΡΟΥΟ 1Θ6ΠΙΟΡ.
Πιο νΙν οδί Ι]ε ἀαὑντιμυς Ταῖπα, οί

(Ταῖα σαζα δαΐξῖ5 αποίιις: 1]α
γαὔρας Οτασοἵς ππε]ογα {εοῖέ
Σανηῖπα Ἠησια».

1μδέγ. ἡΓωΐον. οἱ Πρίν. Πΐέεγ. Τίγογ. Ἠ]οσία, α ἆυιμο.

(Ἠ8ΑΕΕ ΟΑΡΛΟΙΟ, Ρ. 986.

ΕΕΧΙΟΟΝ

Α Ίο, το ε6οΠΊΠΗ. ἐπιτραρθέγτες,
Ῥτο ἐπιτρεφθέντες, ει σα{!, |1.7. αἲ,

Ῥτο εἴθε, πέίπαπι, 1. 27. µέγαθος,
Ῥτο μέγεθος, πιασηϊπάο, Ἱ.πΡη,
178. ἐπιτάμνει», ρτο ἐπισέμνειν, Ἱποἴάετε, 4:

ἔτάαμγετο, Ῥτο ἐτέ-

μνετο. 1.196. ἐπιτράπειν, Ργο ἐπισρέπειν. 11.81. ἐκτράπομαι, Ῥτο ἐκτρέπομαι. Ἡ. 80. τράπονσι, Ῥτο τρέ-

πουσι. Ἡ. 99. ἔπιτεαψγται, ρτο
ἐπιτρέψονται. ΠΠ. 155. ἅτερος, Ρτο

10ΟΝΙΟ
Μ.

ᾳαοά Ίοπες Ἠσο απσιπεηία ΠΟΠ
ΤΑΥΟ πορΗσαπέ, νο] αποά α 5οΠαΠΠτδ, παπα η. ἆφτη, Ῥτο ἤφθη, οςοεπδα ο8ί. Ἱ. 10. ἄψατο τοῦ
υηοῦ, ἕοαρ]απα Ἰποσπά!16. 10. αμείξετο, Ῥτο Ἡἡμείξετο.

1. 950, αμεί--

φατο. Ἱ ο α7. γιὰ αὐξήσεις χρο-

ικα!
α Ῥτο ο αὐ Τοπῖρις Ππζεγάππα πδανΡατ]. ἀῤῥωδεϊγ, Ῥτο ἐῤῥωδεϊγ. Ἱ. 9,
80, 111. νίάο 5πο Ἰοοο.

τραφβεντες,

ἀξολίη, ης, Ἱ. Τοπ. Ῥτο 6011. ἄδου-

οοηγοτοῖ. ἵν. 13. [Πάθτα Πί Ροτ]οο,
πέ αἶκα, πόκα, ὅκα. ρτο εἴκε, ποτὲ,

τῇ, 910. ἀπολέεται η Ἑλλὰς αἆδε-

εἰ αλοῖ Ῥαδίπι.]

Γ[εααπι] ἑοπιοπέαίεπι Ῥοτιρίέ. Ὑ΄6ἱ,

ἕτερος, αἱέοτ. ἵν. 11.

ὅτε. "Ποοστίέας Τάγ]]1ο 1. 5αρία,

α η ε [οπῖος π πω] 618 ΟΟΠΥΕΥΡΗΠΗ.
πρέεσσι, Ῥτο κρέασσι. 1.47. ἔεστν,

λία.

Τεπιογίτας, Ἱπορία οοΠΒΙΠΙ.

λήσι. ΥΠ. 57.

Οτασῖα

οϐ Ἱπορίαια οοης1, πέ δὲ νη. 74.
ἀξουλότατα. ΑΛάνονβίαπι Ἡετοᾶο-

Ῥτο ἄρση». 1.109, 193. Π, 90. κατ-

έθαπῃ.

αζέτνται. Ῥτο καταράονται. π. 99,
πλανερνται, Ῥτο πλανάονται. Π. 41.
γιάο κέρεα.. γιάο Φοιτεω. ἔπεφειὺς,
Ῥτο ἐπεφαὼς, ἐφεσακώρ. γα, 117.
ὑπέων, ρτο οπάων. 1κ. 00,51. Ψἱὰς

ἀοταςϊεσίπιο, υ]]. 9.

έω Ῥτο αω.
α Ῥτο εοπιππυπϊ η αἲ Τοπ]ῖβις 5ωρε
αδαγρατῇ, μεσαμτρὔη, Ῥτο µεσηµ-

Ῥτορίος

αξόλως,

ποοπςα]Ε1δβῖππο, ΙποοπΠεΕί-

οι.

Ἱποοπδιάθγαίο,

ἴο-

ππογο. 11. 7].
αξρός. ΟΟΠΠ. Ῥοἡσαίας, ΠΙΟΙ]15, ]οιι-

ί1ς. Ἱ, 1. ἁεροτατοι- Ἱν. 104.
ἄδρωτος, ου, ὀ καὶ ἠ. Νοπ γοταίας.
γεκρὸς ἄδρωτος.

(Οέοβῖας

Ῥους. Ὁ.

οπάαγετ πο γοταξη.
δρία. 1.6, 142. Ἡ. δ, 99. Ἱν. 39. ἄξυσσος. 6011. ὁ πολύδυσσος.

ὮΤπι-

λάμψεαι, Ῥτο λήψτ.1.199. µατβὶ,

πιθηδο» Ῥτοβιπά{(αεῖς.

Νείλευ ση-

ρτο μητρί. Ἡ. 63. ματρὸς, ΡΤΟ µη-

γὰς ἀξύσσους.

{οπΐίθς

1πι-

τρο-. 1ρ., λαμφδῆναι, ρτο ληφθῆναι,
Π. 859. ἀπλαμφθεντες, Ῥτο ἄπο-

ληφθέντες,Π.110, 120.µεσαμδείη».
«Ἡ

158. νο

Ῥτο δια-

λελημµένος. ΠΠ. 117. ἵν. 68. νῖάο

λάμψομαι. σακτοῦν, φὰὸτηκτοῦ»,
εἳ καταπακτὸς,

Ῥτο

καταπήχτός.

γιάς Απο Ίοσο.
α Ῥτο η Τοπ. ἵπ ΥΘΓΡΟΓΙΠΙ ΕοΠΙΡΟΓΗἨριις αὐσπιοηεῖς, αιος {ογέαβσο Πΐ,

ΝΗΙ

ΠΊΘΗ ΟΡ Ρτοβαπά1{α[18. Π. 268.
ἀγαγεῖν τὴν µελέτην εἰς πᾶξιν.
Οἱοβίας

Ῥοψα. 10. Οοαἴξαποπειη,

να] οοπβῖαπι αΗητιοά ἵπ αοζάπι
Ῥογάπεστα. Υε], Φποά εοσ]έανίπχας,
αά οχϊέππη, γε] αἆ ἤποπι Ροιάμσσνο.
(11ος Ί{επεγ ἃ (μείγιε [η 06 φιιο
ποιδ αὐοπ }γπόαλό οὐ ρεπδό.
/1/οοίμον, Ἠιείέγο επ [οί φκείφεα
οοηφεἰ[, οι οἰόιῤέγα ζω.

Β

ΑΓ

ΑΓ

ἀγαβοεργίη, ή5, Ἡ.
Ροεῖ. νοσαβ.

Ἡετοάοί.

ας

Βεποβοσπέία, Ώθηο-

Ποῖαπι, ΠΠ. 160.

αγαθοεγγοί. Τοη. εί Ροεί. Βεπεβςῖ,
Ῥεποπιονίεἵ ἆᾳ αἰϊαίρας. Θπἱπαπη
αριά Βραγίαποβ δἷο αρρε]αγενίας,
οὲ αποίξ εδδοπέ ΠΊΠΙΕΥΟ. 1. 67. εί
ἀείποςρ».
ἀγαβουργίη, ης, ἡ. οι. Ῥτο οοπι.

εὐεργεσία. ἠοποβοίααα, γε], Γοτίε
[αοἴπας.αἱ ἀγαθουργίαι ἐς τὸπρύσω
µεγάθεος κάρτα τιμώῶνται ἐν τοῖσι
Περσησι. Βεποβοῖα, νε] [ογεῖα Γαοἴποτα,

αἆ Ἠοποταπι

Ιποτοπιοπίέα

αοηπϊτεπάα ππα]έωτη γα]οπ{.]Π1. 154.
ἀγαίεσθαι. Ίο. ο Ρος. ἀγαίω, καὶ
αγαίομαι (αί ἀοοοί Βδίας.). τὸ
ἐκπλήττων καὶ τὸθαυμάζω, καὶ τὸ
μέμφομαι,

ἐκ τᾶ

αγὠ

πα(ηχ”η.

ΟΡῄπχρατε, αἀπη]τατϊ, ΦΗΟΕΘΠΒΟΤΟ,
παϊσπατί, Ιγαβδοῖ, Ἰπν]άσγα, «ΠητΙ-

Ἰατῖ, πιο]ο οοηδα]έαπα αἰοι] γο]]ο,
οἱ δὲ ἀγαιόμενοι, καὶ Φθογέοντες
αὐτῦ. Π νοτοτηα]ο εοπδυ]έατη 1ρδί

(ου οἱ ἐκ διαδοχῆς γραμματοφδροι.
καὶ βαρξαρικὴ οὖσα η λέξις ἐἔπεχωεἶασε τοῖς Ἕλλησι», όθεν τὸ ἅγ]αρεύειν. 1804. 27. 1άοπι, αγ/αροφορεῖν,.τὸ φορτία Φερειν ἐκ διαδοχη».
παρὰ τὸ ἄγγαρος, ζητεῖ. καὶ ἄγγαἆ
(εύεσθαι, τὸ εἷς φορτηγίαν,. καὶ ὑπη-

ρεσἰαν τινα ἄγεσθαι. παρὰ τὸ ἆγγαρο». ζήτει,

Ἁπ]άας

νοτο

εἰς,

ὤγγαρο». ἔτως ἐκάλουν οἱ Πέρσαι
τες βασιλέως ἀγγέλους. πέμπει τῶν

πισοτάτων ἄγγαρον τσαρὰ τὸν Βαξυλώγιον. [4οιη, ἀγγαροι, οἱ ἐκ διαδοχής γραμµατοφοροι. οἱ δὲ αὐτοὶ
καὶ ἀφόνδαι- τὰ δὲ ὀγόματα περσικά. Λἰσχύλος ᾽Αγαμέμνονι, Φρυ-

κτὸς δὲ φευκτὸν δεῦρ ἄπ᾿ αγγάρου

πυρὸς Ἔπεμπε. Βεὰ αριιά δε].
εχ Η. Ἀ. ΠΡ. 185. (ν. 275.
᾿οἆ. Ῥ]οπιβε]ά). Ἰεσίέατ απ᾿ ἀγγέλευ πυρός. Ώπατε Ίος εχεπιῬ]απα οδί οοπίπογεικυπα.
Βπῦἠῑοῖέ Ιάθια α]ά. τίθεται τὸ ὄνομα
καὶ ἐπὶ τών

φορτηγών,

καὶ ὅλως

αὖα ἀο]εσίατί, οχ]ίαγο, Ργ65 π]πη]ο

ἀγαισθήτων,καὶ ἀνδραποδωδῶγ. καὶ
τὸ αγγαροφορεῖν, ἐπὶ τᾶ τὰ φορτία
Φέρει», καὶ ἀγγαμεύεσθαι καλᾶσιν

ραπά1ο γα]απιοη{οΥ βαἱίαγο, Ώιοἔαπι οπίπα Ίος, παρὰ τὸ αγαν
ὤλλεσβαι. ἵν. 64. 1κ. 109.

καὶ τοιαύτη» τινα ὑπηρεσίαν ἄγεσΊαι.εΓάοπι,άγγαρεία, καὶἄγγαρος.

γο]σπέος, ας Ιπγ]άεηίας, νηι. 09.

ἀγάλλεσται. Ιοπ. οἳ ροεί.

ο αἱ]-

ἄγασθαι, ΟΟΠΑΠΗ. Αάπιϊγαςϊ, 5υςρ]-

οεσθ. ὑμέων ἀγαμε]α τὴν σρογοίη».
νΠ, 144. Ναΐῑα: Ψοδίταπι Ρτον]ἀοπίίαπα σναίαπα Ἰαῦθιη5. «Ίδπι,
Ῥ. Βαδρίοίπας, αἀΙταπασ, (παδί
ἀῑσας:. απῖα Ῥτοαίος ΠΙΟΥΘΠΙ Υο08
ποφίτῖς ϱοπΙοάΙ5, ας δα [ας παπο
Ῥτονῖάο ϱοἩδ]εγο ν]άθην]η!,
ἀγαυρὸς, α, ὀν. Το. ος Ρουί. αἳ ᾱγαυὸς, Ἰηδετίο ϱ, νε] αὉ α ΙΠ{θΘῃἀεηίᾳ, οἱ γαῦρος. Οοηφυ]ε Επδέ.

ὀρ]οπαάϊάας, Π]αδίτῖς, «οπι{Η5, ΟΥπαΐας,

πιαρπ]Ποιδ,

γοςο

εἶατα

Ῥτσα]έας, γα]άρ βίΓορεής, 1Π5οΊοπς, 5υρο!Ῥηβ. ἀγαυρότατα, καὶ

µεγαλοπρεπέατα.

ὙΥηα:

Ότι

ΠΙαΧΙΠΟ δίτορίία, δὲ απηβιοβῖδ51πιο. Ἐσο νοετο, Πη5ο]επ{ήδείτης,

οἱ πιασπΙΠοεπ(ρείπηο, Υε], 5αρετῦ.
εί «ρ]επάιά]κείπιο, νἩ. 57,
ἀγγαρήϊῖον, ου, τὀ. ΝΟΠΙΘΗ ῬατβαΤΙΠΗ, δὲ Ῥογείουπη, Βαδίαίμ, ἄγγα-

ὥσπερ ἡμεῖς »ῦ», τὸ εἷς φορτηγίαν,

ἐργάτης, ὑπηρετης, ἀχβοφόρος. καὶ
αγγαρείαν ανάγκην ἀκούσιον λέ-

γ1µεν. καὶ ἐκ βίας γινοµένην ὑπηρεσίαν,ἔχο. Υ1άε εί γα]ααία ἀταοοΙαΐ, µοχ]σα. ΑΡ Ἀου απζεπι ποπηῖπο
ἄγγαρος [ογπιαζας τὸ -ἀγγαρεῖον,

ου, 4ος Τοπίοο ἀγγαρήῖον νοσαέγ.

Ου]ἆ απίσια Ίχος ο5ςεί, εί 4Ποπιο-

4ο Ποτοί, Πεγοάσίέας νι. 97, 98.

μάς γονρίς ἀοοοί: καὶ ἔπεμπε ἐς
Πέρσας ἀγγελέοντα τὴν ππαρεοῦ σάν

σφι συµφορην. τβτέων δὲτών ἀγγέλων ἔσιν ἐδὲν ό,τι ῥάσσον σαρα-

γίνεται ὀνητὸν ἐἐόν. οὕτω τοῖσι Περστσι ἐξεύρηται τοῦτο. λέγουσι γαρ
ὡς ὅσων ἂν ἡμερέων ἡ πᾶσα ὁδὸς,

τοσοῦτοι ἵπποι τε,καὶἄγδρες διεςασι
κατα ἡμεργσίην ὁδὸν ἑκαφην
ἑ
τεταγμένο- τοὺς οὔτε σιφετὸς, οὐκ ὄμδρος, οὐ καῦμα, ἑ οὺξ ἐ
ἐέργει βὴ οὐ

καταγύσαι τὸν προκείµενον
ὑτῷ
δρόµον τὴ» ταχίκην. ὁ μὲν δὴ σιώ-

μα.

ΑΓ

ΑΓ

τος δαμων παραδιδοῖ τὰ ἔντεταλμένα τῷ δευτέρῳ, ὁ δὲ δεύτερος»
τῷ τρίτῳ. τὸ δὲ ἐνθεῦτεν δή κατ

χεσθαι τὰ φερόμεγα γρ μµατα, καὶ
παραδ. δόναι, καὶ πακαλαμξάνειν

ἄλλον διεξέρχεται σαραδιδόµενα,

τοὺς ἀπειρήκότας

ἵππους, καὶ ἆλ-

κατάπερ Ἕλλησι ἡ λαμπαδηφορίη,

λους πέµπει» νεαλεῖς. ἔσι ὃ᾽ ότε ἐδὲ
τ25 »: χτας φασὶν ἵρασθαι ταύτην

τὴν τῷ Ἡφαίσῳ ἐπιτελέεσι. τᾶτο

τὴν πορεία», αλλὰ τῷ ἡμερινὠ αγ-

τὸ δράµηµα τῶν ἵππων καλέουσι
Πέρσαι αγγαρήϊον. Ύα]]α ἑοίππα
Ἰαπο Ίοεαπι Ώεπο νετ.
Έταπι
εοηβα]θ, Πα] Ίος Ραίτίο 5ΕΓΠΙΟΠΕ

γέλῳ τὸν νυκτερινὸν διαδέχεσθαι.

νοσαπέ, ία φομία, ππάε Ἰοσπ61ο, ο0Υγετο ἰαᾳ ροδία, εἵ απάαγ ἴπ ροδία,

τούτων

δὲ οὕτως γιγγοµένων, φασί

τινας {ῶττον τῶν γεράνων ταύτην
τὴν πορείαν ἀλίττει». εἰ δὲ τοῦτο
φεύδ2νται͵ ἀλλ) ὅτ'τιγετών ἀνθρωπήνων πεζή πορεων αυτη. τακίςη,

αποά π]Π] αἰιά οδέ, 4παπι ρε
ε(ος ἀἱδροβίέον οιτΥ6ΥΘ. ΟΠΕ

τῶτο εὔδηλον. ἀγαθὸν δὲ,ώστάχικα
ὦ

επῖπα Πασππῃ α Ταἴπο {ογπιαξατα,

ἐπιμελεῖσθαι.
γιάε απαπι
Τευπε]αν1ῖ γεγβΙοήθιη. Πας Ἠοτοἀοίϊ Ίουο ππασπαπα αβεταπέ Ἱάοςπα,

εί α Ῥοποεπάο ἀποίαπα, ᾳπαδῖ ρο5ἴαπι Ῥατρατο ἀῑσθτεδ, αποά οφ 1,
απἴρις ἴπ Ιποταο οοπΠοΙεπἆο τ{]πις, ἵπ εθγεῖ5 ]ουῖς 5Ίπέ Ῥο5Η1, 14

οδί, Ῥοβ]11, εί εο]]οσαΠ.

εν 8Υη-

οορεπ επῖπα Ίου εδέ ἀῑσίαπι, αέ εί

γποαί], (.εοτρ. 1. 027. Μιαπογα,
πο 119 ερα] ποσπετο τεροδία»,
Ρτο τεροβ]ία, Ιάθνα. να. 11. 964.
Ἠα]απι Ῥείΐοτε, εί ἔογγαν ἑεπίατα

τοροβία5, Ῥτο τοροβίία5.
[άθπι
«Ἐπ. νι. 59. Το πιαπία Ἱπίτανϊ
ἀπςρίς, ροπ]έπδᾳαο τεροξίας Λα5-

ἔκαςον

αἰσθανόμενον, ὡς τάχιςα

Φπαπιοῦγαπι οίϊαπα Ἰ]ο 5οπρεπάα

οεηδι,
ἀγγελίη, ης,
η ἡ. Γοπΐσο, Ῥγο 6ΟΠΙΠΗΙΝΠΙ
αγγελία. αλίωὴ φποάαπι πιοςο
αριά Ηοτοάοξαα καπ ἔαχ χο ρυῶ)οἴρια Ροΐοδία{ε τοπαηαπά]

ογα-

οπ]ῖ, φποά φαῖς οπα]ν]ς. οἱ Δελφὼ
ἔδοσαν Κροίσῳω προμαύτηῖη», αγγελίη», καὶ σρλεδρίην. Ρε]ρ]ή Οτα5ο ἀοάσεταπέ 1π ογασπ]ο εοπδι]επάο
Ῥτίπιας Ῥατίος, οἳ ἵπ οΓαςπ]ο τοπππζ]απάο. Ῥγῶποσαίίναπι, αο ἵπ
5εἀεπάο Ρνήποῖροπι Ίοσσπα, 1. 04.

»γ]ηπα ᾳοηέο», ξο. Εί 1ρ5ί οι]
εἷο ἀἱδροβίεῖ, νοσαπέαν αὖ Πεα]ῇ»,
6 αυαίὶ ἱ ροδία. Ἠίπο οἳ (11

αγγελήφορος, ὁ, Ἰοη166, Ῥτο οοπι-

ἀίσυπέ, τα φοδίο, ολουαια’ 46 ρολίο,
αἰ[εν ϱπ ροδίε, ορ 6π Ῥονίε, εί

πηπη] ἀγ/ελιαφόρης. τμ
Ἱπσα. οφ
120. πι, 118, 120.

σοιγἰγ {αρονίο. Φαἱ5 απ{θπα, 4παπάο
ΡΙΠΙΠΙΗΤΗ, οἱ ΟΥ ΥΟΥΘ(ΟΡ, βἶνο γετο-

ἀατίος εφο8 (516 οπῖπι α Τα πῖς
πΏρεαπίις) Ἱπδπεπ]έ, Ἀοπορῃ.
Οτοραά. 0. γη], ος ἡ)/οσλολαπ]5
ρῖς ρ. 205. 06. ). Ε. (ὠγτοραἆ.
Πρ. να. ο. ν1. δ. 17. ος. Ῥομπειάετ)
αροτίε ἀοο]αταί. κατεμαΊρμεν δὲ
αὐτᾶ [τᾶ Κύρε] καὶ ἆλλο υ ηγάνημα
πρὸς τὸμέγεθος της ἀρχής, ἐξού.τα-

χέως 1ᾖσ]άνετο τὼ σομπολυ ἀπέχοντα όπως ἔχρο. σκεψάμε "ος γὰρ,
πόση» ἂν ὁδὸν ἵππος καταγύτοι της

ἡμέρας ἐλαυγόμεγος, ὧσε διαρκεῖ»,
ἔποιήσατο ἱππώγας τοσοῦτ; διαλείπόντας, καὶ {ἵππους ἐν αὐτοῖ; κατέ5Ύσε, καὶ τοὺς ἔπιμε λ.Ἴυμέγους του-

τω}. καὶ άνδια ἐφ ἕκαςσῳ τῶν τόπων ἔταξε, τὸν ἐπιτήδειον παιαδέ-

ἵν. 71.
άγγελος, ὁ, Ναπίας, Ἱοραθας. Ἱ. 9.

πεμναντααγγελον
κατειπεῖν. ΧπΠἴο, ]εμαίονε πι]ςδο ἀσπαμίίατο αἰ]αίά. 1. 20. Γρτο οοἆσπι ἆπόςολον
ἀῑσῖε. 1. 21. 11. 96, 69, 81, 141.
οἱ αί Ραβδῖπη.

άγγελος. Γη{ογπυη{ί1ς. δι) ἀγ)γέλων

σάντα χρέεσθαι. Βατ ἱπεογιπί]οΒ
ομηπία (Γαπδίρογο. Ι. 90. ἄνευ ἂγγέλου, ία Ἱπέετηπηίο. 1. 118.
[Πο ἐσαγγελεὺς αἰίαδ νοσαίι.]
ν]ὰο 810 Ίοςο.

ἀγγήῖον, ου, τό. Ιοπ]οο οἳ ών
το οο η] ἀγγεῖον, νας. ὶν. 2.

Οοππαπο αϊάσπα νοτΏΗη,
5ἱ Πίεγα5 γουῖς δρεοίος: αἲ ]σπ]ῇοπΜΊο 19Η οοιηιηιηής: 5εὰ (αἱρις-

ἆγει».

ἀαπα, πε οἱ Ἠοτοάοίο, δαεῖς [απηΒ 2

ΑΓ

ΑΓ

αὐτὸν μέσου ἀνδιὸς Μήδευ. Ίρδπι

σαν ἐκλιπεῖν.ϊν. 108. Ὑα]]α: ἨΠππο
Ίοσππῃ 5ος απηϊς απππι Ἰποο]αίδκοπέ, δερίῖπιο ἀεσετεπάνπα Ῥη{α-

Ίοηρο Ἱπ[γα πιο]οστῖς οοπάἰε]οπῖς

νογιπέ,

Ματίς, Ρτο ἡγεῖσθαι, γομίζειν. Ῥιοογο,οχΙδΏππαχο, πολλῷ ᾿ἔνερθε ἄγων
ἅ

ντος ἀποςηπς.1. 107. Γεοάστα πιοάο
καπ έιτ αραιά Χοπορμοπίειι. 070.
Ο:] (Ώποοσπ. Ασοεῖ]α!, ο, χι. ὃ. 6.
ες.Ῥομποϊάςτ) οὐδαμιοὺς μεζοναρ

ὑμέω» ἄξω. Ἀτῖ]ος νοῬῖς πια]ογθΒ
ἀμσατα.

Ἀαος

ἵη πλα]οτε Ῥτοίίο,

αἀπιοπ]ία Γάργαπι, αί πη

Ιπθ]ογοπη ἱταπδίτοπξ. Ῥαά α νοτρῖς
(ὠναοἶς π η ῖηπη τοσρδδ]ξ, Β]ο οηΊπα
Ίσοο δαπέ νογεεπάα. Βερίίπιο γοτο
4Ώπο οππα Τ4ΡΥ65 1Ρ505 τοσαββδεηί,
νο] πιοππϊβδοπέ, πξ ππε]ίογεῖα Ἰοοσα Ἰποσ]οτοπέ, ρεγδιαδεγαη{ 1ρ-

παπα Υο8, Ἰαβοβο. να. 1290.

εἱς τ{ [πο,

ἄγει», ϱεἰ ὤγεσθαι. ῬΏπορτο, οχὶςί]πιάτο, Ἀαβετο Ἰπ απο Ίοςο, Ρ1661ο, Ποποτο,

ἀοδογοτοπξ. Β6πδα5: Οππά 605 ΠΙΟ-

ἄγεσθαι ἐντιμή. Τοπΐσα, οἳ Ἠεγοάο-

ίσα Ἰοσπέ1ο.. ΤΠ ΡΥοβίο Ἰαβενο, τοὺς
ἑωύτῶν ἑκάσωῳ οἰκημέγους ἐν τιμῇ

ποπ

Ἱποο]ερανξ,]

πιϊςδοπέ ος 5οἀῖρας πιπίαπά1», αέ
ἵπ ππο]Ίογος 5ο 6ΟΠ{ΟΤΥΟΠΕ, ΤΘΙΗ 1ρ-

οἱς Ρου5παδογιέ, πο οΠεσσταπί αί
Ρησι πα ἀοπιϊοί μπα το πφιοτουέ, οἱ 1η ππθ]ῖας πστατοπξ. ΝδΙ

ἄγονται.

Εον, απ Ῥτουι] -ᾱ 5ο

1οσ1Π1 5ιο αοοϊρίαξ, ἀῑσσπάαπι ἐλ-

λαριίαπέ,

1

ἃς

λειπτικὸν 6556 Ἰοβ ποπ] βοπ5, ἀντὶ

ποποναπέ. Ἱ. 194. ὄγε µάλιςσα ἐν
τιμῇ πάνγων ἄγονται. Π. 88. Φτοά

τᾶ, ὡς κατ᾽ ἀμείνονα χῶρον ἄξουσι

Ρτεῦο

Ἰαβοῃπί,

ΟΠΠΙΗΠΗ ΠΙΑΧΙΗ1ο ἨοπΟΥ 5η, ἐν ἐδε-

μή µοίρη μεγάλη αὐτὸν ἠγον. Έπηι
Ιπ ΠΙΟ πιασπο Ῥτοίίο αβοβαπε,
ουὴ ΠΟ πιασπ] {αοἱοραη{ς, , 172.
ἄγειν, οοπ, Έασοθτο Ρτο 4πσστο, εχ-

τὸν βίον. τουτέςιν ἐν αμείνονι χώρῳ
τὸν βίον διάξωσι. τε ἵπ παείονα
Ίοσο Υ{έπην 4ομοτοιῖ.

γεἱ ε1ς, ὡς

εἰς αμιείνονα χώρον αὐτοὺς ἀξουσιν

νο] ὄξωσι. τε 1ρε8ος ἵπ πιαίογοπι
Ίοσμ]η ἀποσγοπ{. Γαπο ΡοβίΤΕΠΙΑΠΗ

Θπα

οοπ]οσέπσαπι Ίρεα Ἠετοάοίί γατα
οᾳποπέῖα οοπβγηταπέ, Ἀέαξίπι ο

{οδία Γεῖ εοἰεβτατο ϱ]ατ]πι] Γοο0ἱοναπέ. Φος Ίου γογβρα δοπαπξ, Ῥ]ιι-

τεύθεν οἱ Λίξνες »ἀγαςήσαντες,τορὸς

τπαὶ [ασιοραπέ [τε] 1]]ας Ὠοἳ ρα-

ἑσπέρήν, καὶ τὸν κάλλιςον των χώ-

Ι6011Παγ6, περὶ πλείςε Ίγον τὰ τᾶ

θεε πορσύνειν. κ. 7. Υαΐα:

ταγ9, 1. ο. Ί]]α Γοἱ {οδία ορ]εῦτατοα.

ἀγειν, 6011. το φέρει». Βὶο οἱ αριά
ιαί. κατα χρηςικώς ασετε, οί ααο6γ6, Ῥγο {ουγο. κρητηρα χάλκευν

γ.γ. 1. 70. ὁ κορήτὴρ ἀγόμενος ἐς
τὰς Σας. Ἱ. 70. π, 63.
ἄγει,

καὶ φερει. εοπι.

ΑΆρεγε, εἴ

ΠΙΠΙ δα) τοἵδαν, ἦγον δὲ σφεας ἐνων.

Ὑα]]α:

νοβΡοΓΗΠΗ

Πα Ἠ]πο ο05 Εμγος

ΥΟΓΒΙ5,

οί πά 1οςοΓΗΠΗ

βροοἱοβίβα παπα αράπχοταν{ς.

4.

Ῥ, ΓαΏγες απέοπη 1ρ8ο5 1]ϊπο οχε]{αΐίος, οεσιἆσπίοπι νοΓΒΗΒ, δὲ Ἰπ
Ρι]οἹογγΙππάπα, Υο] απλαΠΙΦΙΠΙΙΠΗ

Γοπιπίαα].

Ἰοσσταπ

ἀπχοταπίέ.

δ8,) ἀππρογο,

ΎπαπποΡΓΟΙΗ τὸ ἄξουσι αἱ Τάμγα

Ρορυἱαη. 1 . 58, ἄγον, καὶ ἔφερον
ἅπαντας. ωπὲς ασεβρατί, ας {9γ6-

το[οτο{αχ, αἱ 5ο {αοατος ρο]16οΡαπίαν, αυοά Ῥοδίεα το Ίρδα ργᾶ-

{61Υο, ο...

Ῥαπ{, Οωηος Ρορυἱα μαμα. 1.166.
ἔφερε, καὶ ἦγε σάντας. μ1, 99. μὴ

ἄλλήλους Φέἐροιεγ, καὶ ἄγοιεν.
ἅ
εψ]. 43.
ἄγειν. Οεἱεμνατο, 0Π1. ἄγουσιν ὁρτὴν
᾽Απατούρια, ἀῑσπι Γεβίιπη Αραΐαγ]α εε]εῦταη{.]. 147. ἄγεσκον ὁρτήν.
.1468, 185.
ὄχι. Ἱηέοτάσπα αοοῖρὶ γάσέαχ Ῥτο
οἶκεῖν »Ἠποο]οΓς, Παβίἔατο, ἑεδόμῳ δέ
σφεας ἔτεῖ παραιτησάµενοι Λέευεςν

ὡς ἀμείγονα χώρο» αξουσι,ἀνέγνω-

δογαηί.

ογείρει», 6ΟΠΙΠΗ. Ὄομενο, εο]σοτο.
ἤγειρον δωτίνας ἐκ τών σολἰω». Μιποτα οκ οἰναίρας εο]εσετιηί.

1.61, τὰ χρήματα ἤγειρε. Ῥοοιπ]ας

εο]ερῖτ. 1. 62.

ἄγεεσιρ. ν, 48. Ὑιάςο ἔγερσις, οἳ
ἔπεγερσι 3)
αγηλατεειν, εἴν. Τ0Ἠ. εί Ῥοεί. Φη]ἀα5. ἀγηλατεῖν, ὧς ἄγος, καὶ ἕναγεῖς τινας ἀπελαύνει.
Ὠί Ρίαει-

ΑΓ

ΑΓ

Ίαπα, δὲ αἰητος Ρίασα]ο ομείτὶσίος
οχρε]]ετο. Ιάεπη, ἐὰν μὲν δασέως,τὸ

αγγωμοσύνη διαχρασθαι. Ηετοάοίοα

τα ἄγη απελαύνει». ἐαν δὲ Ψιλώς,

γωρεῖν, καταςρονεῖν, εοπίσπηπρτο,

ἀντὶ τοῦ ἀπελαύνειν. 5ἷο οΠΙΠΙ Ῥοἄπςδ 4παπῃ ἁπελάσειν ΙὈῖ δορειἆαπα νιάσίατ. 14 εδέ, Δε 5ἳ γοτῦτη
Ίος οπτῃ α5ροτο αρίτίιία Ιοσαίατ,
ἰσπ]βσαί Ῥίασπ]α εχρε]]οτο. 3]
νετο

οσα

Ῥε]σταε.

(σπα,

εἰπιρ]οῖέος οκ-

ΑΠοτί απέοπα το οχεπ]-

Ῥ]ο Ἠαπο Ἠετοάοῖ 1ου, απῖ οκ-

Ῥίαΐ ν. 72. ἀγήλατέει ἑπτακέσια

ἐπίσια Αθηναίων. Να]]α: Βερροπίας [απηῖ]ῖας πηΠίατες ΑΠιοπῖεπδίαπα, απαπαπα Ῥίασπ]ο οοπ{απ]παίας, τε]εσαν]έ. 3εἆ ροξες Ἱέα
Ίσοηρα βἹπιρησίας Ίοσπτη ΙΠ{ΕΓΡΤΟαπ,

εερθησεπία5

ΑΕοποηδίηπι

{απη]]ίας, π{έ Ῥίασπ]ο ορηοσ]α5, οχῬε]]{. Ὑα], 5ερπηροηίας Α]ιοπῖοηβῖπη {ωπ]]]ας ο]οοῖε. απι τὸ

ἸοσπΠο, ΡΤΟ «ΟΠΗ. ὦγγωμονεῖν, όλιπερ]ῄσογο, αγνωμοσυντ διεχρέωντο.

Ηως πορ]ϊσερανξ, οοποώπομαξ,
ΠΟΠ οπταβα ΠΕ. Ἡ. 10,
ογγωμοσύνη, ης, Ἰ. ϱοππιππε. οπΤαπιαςίη, ἐλπί'ζων σφἐας ὑπήσειν τῆς

αγναμοσύνης.ϊκ. 1. Ἀρογαης Ίρ8δος
4ε οοπίαπιασἷα ΤΟΠΙΣΝΗΓΟΝ.

αγγωιμοσύνη, ης, ἡ. ΟοπΠΛΙΠΟ. Ἔαδέας. Βαρετρία. ὑπ ἀγνωμοσύνης.
κ. ο. γαἰ]α: Απιπι {αδέι. Ιχ. 4.

ὀγνωμοσύγη. Ἱπρταία πιοιλοτῖα, 41ο
νπ]σο ΠπρταΒίπάο νοσαίαΓ.
βᾶϊα, Πρτορίέας, ως

Ῥετᾱ-

γγωμοσύντ χρησάμεενοι. Υ.8.ΊπρταΜεαάϊπο ἀθῖ, 1.6. Ῥου αΠΙτηϊ Ἱπσταὶ

γατα. ν. 89. γε] Ῥρον ρογβάϊαπι.

ἀγηλατεῖν, τί ἀοοσί Ίάειη Βη]άες,

Ναι αὖ 15 ἀο[εσσταπί, α απ ]ρις
Ῥοποεβοῖππι πο... οοπσππποπάαπα
ποσοροταηί.

ϱαρο οἸσπίῃοπέ τὸ ἅπλως ῥμώκειν,

ἀγνώμω», ὁ καὶ ην εοηπ]. Ρογιπαχ.

κα) φυγαδεύειν, Ἱπέονά πα δὲ ἐπι-

(ααᾗ]σα, ορζηἰά(γο.

τάττειν, 1 ο», Ἱπρετατα, ου]Ἡοίῖαπι ὑδείζευ αριά Ἠετοάοξατη,

[γνώµη ἦν] ἰσχυροτέρη τε, καὶ ᾱγγωμονεσέη, καὶ οὐδαμώς συγγινωσκομένη. ἴκ.41.Ν αἶ]α: Μ]αγόοπῖ]

Φοά Ἠαπο Ροβίτεπιαη εΙσηϊασοπ{]οΊδπῃ π]]ο οχοπιρ]ο οοπβτιπαξ. ΓΑ0.
ν.759. ἆθ Ἰας ἴρδα το νετρα {πο]65
Ηετοάοέας, ία Ἰοψα]έατ, τὸ ἕπτα-

κόσια ἐπίσια τὰ διωχ΄Ίέντα.

Ἀερ-

Οησεπίας {απηή]ας οχρα]κας. Γπάο
Ῥαΐσί γογαπι «556 οποά α πορῖς
:πίο ἀἰοίαπ,
αγινέειν. ἴοη. Ῥγο οοπηηπὶ ἄγει»,
ἀποστοα. 1. 11. δώρα αγίγεον, ἆοτια
αἀάποσβαπέ, αῄοτοβαπε, ΠΠ. 59,97,

γ]. 74. νι. 20, 90. γη]. 100.
ἀγνεύειν. Ῥει 5αποϊπιοπίαπι α Το

νοτο

Μαρδονίου δὲ

5οπέοη(]α οταῖ Γ6ΓοςΙοΟΓ, Ῥροι-

Οπασϊοτφπο, δὲ πη]]ο πιοάο οοἆσῃς.

αγνώµων, ὁ καὶ ή. οοπα. Γπλπππαπας,
, Ποπι, 21.
4 γοραῖος ἄνθρωπος. οσπΊΠ1, (Ἱτουπι{ΟΓΑΠΟΙΙΘ, ΠΙΘΤΟΡΠΑΤΙΗ8, ἃσ γΥΙ]5
Ἀοπιο. 1. 90.
ἀγορᾶσθαι, ο. οἳ Ρουξ. Ῥτο οοπι.

ὄημηὙορεῖν, οοπεϊοµα.

καὶ σὀη

ἄλλοι Υἠγορέωντο. Ε; 1ρ5ἱ5 αἲΠ «οἩοἱοπαβα μέ. τι. 1.

αγορή. Ἐοτια Ἰπά]οία]ο, οί ἵρδα Ία-

αμθνα αὐδπογο, {βίαια {οπιρο-

ἀῑσῖα, αιιοῦ [η ϱο εχογοσηίισ. αἲγο-

γειν, εἰ μὴ ὅσα θύεσι.

ϱἡ δέκα ἡμερέων ἐκ ἵςαταί σφι. ν. 8.
Εοταπα Ἰπάϊοίαιο ἄροοπι ἀῑεταπα

Γ416. ἀγγεύουσι ἔμψυχον µηδὲν κτείῬοι φαποῖῖ-

πιοπίαπα αἲ. οπιπῖς απ]πηα]ῇ5 οσο
Β1Ρἱ {οπιροταπί, Ργα {ου Ύπαπα εο-

ΤΗΠΙ, 61195 πι δασοτ]Ποῖῖς Πππιο]αη{,
τὰς 140,

ἀγνωμοσύνη, ης,Ἱ.οσα. Γη ἡπιναπ]τας, Ἱπεροτ]έία, σσρὸς αγνωμοσύνην
τραπόµενοι. Ὑαἰῑα: Ῥου Ἱπιροι]απ τοκϊφίοπίος. Ἱν. 95. ν. δ. αἆ
Πππροπέίαπι εοπνοις]. ὑπὸ ἄγνωμοσύνης, Ῥυςρ. ἀπιρεέία, Ῥτορίογ

Ἱπροτίίίαπι, νΗ, 9,

ποῦ

φίαέατ

1ρ515. τά οδέ, ο αα]-

οἷα Ῥοαυ ἀεσσπι ἀῑες αὐ 1ρ818 πο
οχοτοσηέαν,

ον ἆοσσπι ἀῑες εδί

Πακ ξίαπι αραιά 15ο». γΙ. 68. Φποά
εχ 5οφ ποπ ρις Ραΐοί, οὐδ ἄρχαιρεσίη συνίζει.
Νεο πἶ]ας πιαρῖπίταία5 ογσαίδ εοπβΙάἀσε, 1.9. Ἆάο

πλ» εδί ππαρ]δίγα{ΙΤΗ ΟΟΠΡΕΡΔΗΡ.
ἀγρεύειν,

Νεπαπ!,

σαβοτο,

οαρίαγα. Ἰχθῦς ἀγρεύει».
νοπαπ], οἄρογο. Ἡ. ϱ0,

ΟΟΠΙΠΙ.

Ῥίδες»

ΑΓ

ΔΑ

ἀγρη, Ιοηΐσς, Ῥτο οοπηπιιπ] ἄγρα,

ππακίπιο ἰπιί]ες εταπέ ϱρ]αά1ῖς ᾱἳαυρ1». να, 9].
4γχ8, επ ᾳοπϊΏνο. Ώχορο, ὦγχᾶ

Ῥιωάα.
εαρς.

Εετα ἴπ Ίρδα γεπαίίοπο
Εετίπαῶ «αΤΠ65. (ἀα]1σο,

/;:α υοπαϊδολ, νε] {2ο ἰα υεπαἰδον,

1, 79. ἑλόντες ταύτην τὴν ἄγρη».
ἀπ. 99. Πας Ῥτοάα οαρία.
ἄγεη, ης, ἡ. Ἰοηΐ6ς, Ῥτο οοπηΠΙΙΠΙ
άγρα, νοπα{1ο.

6α11ος,

(ζαμκα.

των Σκυθέων ἐπ᾽ ἄγρην Φοιτεόντων.
Οσπη Βογίλα αἆ γοπαΙοπεια 1οΠί,
Υολίανγοπέ. 1. 70.
ἀγρυπγίη, ης, η. ομ]σᾳς, Ρο οοΠ]-

πηπηὶ αγρυπγία, νὶσί]α, ατα πί τί
ἀογαῖχο Ἀθ(πθαπιας. ὁ Δαρεῖος
ἀγευπγίησι εἴχετο. Ώατίαςν ἰσ]Η]9
ἀεώπεβραξας (14 οδί, ἀοτιηῖγο 11Ο

Ροέετα, 11, 199.) ὕπνου ἐλάγχανε
ΒΟΠΙΠΟ

[αοραξατ,

ἀοτπιισθβαί,

11.

190.
ἄγχιστα. Ἰοπῖοο εί Ροείΐοο, Ῥτο
οοιαπααΏϊ ἔγγισα, »ἶγεα ἐγγύτατα,
Ῥνοχίμιο, τῶν ἄγχιρα οἰκεύντων
σβίσι, απῖ Ῥτοχίπιο 5ο αρα τ,
Ἱ. 194. ν. 79. ἱδ. αγχισα τὸ
βωμᾶ. Ἱκ. 81.
ἀγχίςφροφα βουλεύεσθαι. Ἡοχοίοἴεα Ἰοεπί{1ο. Ῥοπίοπίίατα 5αροτιοτί
εοπίτατίαπα

Ἰαβοτο,

Οοπδ]

πι,

νο] δεπίοηί]απα Ἰηπίατο. ἴπ οοἩ81ο 5επ{οπίΙααπθ πππαπάα «ρ]εΥΟΙΙ 65956.

ᾖ[ΓπευπδίαπίθΙα, ας Ἰ6-

γοπα, εί αιιοάωπππιοάο γο]αρί]σπι,
ας γεγδαΙ]επῃ 6656. γ]. 19.

ὠγχόθεν. Ἐκ Ῥπνορϊπᾳπίογο Ίοςο,
Ῥτορο, οοπΗΠιΝ. ἵν, 91.

τῆς Τέρυνζος.

Ένορο "γίδια.

γὶ. 77.
ἀγχώμαλος µάχη. Οἶτες. Ῥοεις. 2.
Ῥασηα ὤᾳπο Ματία οοπηπη]δρα.
ᾱ γωγεὺς, έως. 1ο. ος Α{. Ώοεάις100. ἄνδρες ἄγωγεες. . 175.

ἀγώνα σοιεῖσθαι. ἀγωνίζεσθαι. ῬτονΠαπ

[ασσε,

Ῥτµατί,

Ῥάβπαχο.

Ικ. 09.
ἀγωνίδαται. Τομ. Ῥχο 60ΠΙ. ήγωνισµένοι εἰσί. ο γῶνες ἀγωνίδαται. ΙΧ.
260, Οστίαπίπα ἀεεετίαία 8πη1,
γιάο δαται.
ἀγωνίην η. 1οἩ. οὗ Ῥοεί. Ῥτο Ο0ΠΙ.
ἄγων, αγώνος. Οετίαπιθῃ. Π. 91.

ἀγώγισμα. Όοπα. Οετίαπιοι. ῬγοῦΠππα.

Ῥνγαοσ]αταπι

[α0ἱΠ15δ,

Ῥτο

41ο οεγίαπο καθαρα. Ώοεις.
Ίμις. Ἰε ρτάθ]αα, ἀϊρπαφια
οογζαηῖπο, Ἠς8 Ῥτο «πα ορπεπάα
Ἰιομαίπος Ἰπίαν 5ο οετίατο 4εβρειί.
Ῥα]πα,
Οσγαπϊπῖς
Ῥτοθηαπι.
6οπβα]ο ποδίγαπα Ἰπάίσοιι τα-

οσα 1 Τπογά, αδὶ τ ἀγωνίσμα-

τος ναΤΙά8 αΙσηΙΠοβίΙοπςς, οὔδφιο

ΤαΓΑ8 4ϊφοες. ᾿Αγώνισμα τοῦτο
μέγα ποιεῦνται. Ἠοο ἵπ ριᾶοἶα! Γαοϊποτῖδ Ίοσο Ῥοπαπί. Ἠοο
Ῥτοο]αγαπα οογίσΙπΘΙ 6586 ἀποιηί,
1. 140.

ἀδαήμων, ονος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. εί ροεῖ.
Ἰηδο5, Ππρονίθας, ἰσηαγας. εἶναι

αγχοτάτω. Λάνοιυ. 1ου10, οί Ῥοοτῶν ἱρῶν ἀδαήμονα, Πλ. 05. Ν80ΓΟέπος, Ῥτο οοπιηαηΙ ἐγγύτατα, γε]
ΤΗΠΙ Πηρογίέαπα 6556, ΘΟοσιῃ, οὐκ
ἔγγια, Ῥτοχίπιο, αγχιτατω τᾶ
εἶδως, άπειρος.
ἆ
μεγάρου, ρχοχίπηο ἔοπνρ]υπη.ἱΠ,109, ἀδαὴς,ὁκαὶ. Τοπ. εἳ Ροοῦ. Ῥγο 6ΟΠΙ.
1ν. 9ὅ. οἱ ἀγχοτατω πποσήκοντες,
απειος. Πηροτίζας (ἔμπειρος. .
πιαχίπηο ποοορδαγῇ. γαι, Ῥηοχὶηιϊ
49.) τῶν ἔσαν ὧδαεε. «ΟΠοΟΓΙΠΙ
ααίαπο. Ιν. 79. ἀγχοτάτω της Ἔρετείης. γΙ. 1092. ἂγχοτάτω τῶν Μη-

δικων. υὶὶ. 64, 75, 74, 80, 89, 91.
να, 133, 1ου.

εταπέ πηρε], ν. 90. ΦποΓαΠι
εταπί 1ᾳιατ], ἀδαέες τουτέων τῶν
ἀνδρών. ὶΙκ. 46... Ποταα νίχοσαα
Ππηρεν]. Πριάεια συνωνύµως ἆἷοἴέαγ ἄπειροι τούτω». ος, Σπαρτιή-

αγχοτάτω τᾶ κρητηρος. γ]. 122.
Ἐνοχίπιε εγαίογοι.
τέων οὐδεὶς πεπεέίρηται Μήδων]
αγ χότερος, Ἰ» ο. Ίοη. Ῥτο εοπι, ἐγ- αδείη,
ης, ἡ. Τομ. Ρτο 601. ἄδεια, ας.
γύτερος,α, ο). Επορίου, Ῥτορίπφι- ο Ανα σ Ἰηθί18. ἀσφαάλεια. 165
οἱ, ΥΙΟΙΠΙΟΣ, γη. 172.
γι]σο 5εουτ]ία» νοσαθαγ, Παπ]
ἀγχε, «πι ἀαίῑνο. ἀγχξᾶ τη ἵππῳ. αποολαπέα5,]οσαβ, δίαἴαθγο τ6ΓΙΠΙ
Ῥτορε ε(ιαπη. 11, 80. ὤγχοτάτω
(αέας, οἱ οπι]5 Πιείας 6ΧΡΟΤΒ. ἐν
τῆσι Αἰγυπτίησι µαχαίρτσι. απαὶ
αδείῃ ἐών. νΗ]. 120. Οτοά ππείας

Ἀδ

εδδεί οχρεῖ».

ΛΕ

Οτοά ἵπ ἔπέο ]απῃ

εδδεί, ας ρτοϊπάο πΙή] Γοτπἀατεί.

ἐν αἀδείη εἳ ποιευµέγων τὸ λέγειν. Ἱκ.

43. Φποά ποι ριίατοπί (πα 655ο

[νει, Ῥετίοι]ο νασατε,] Ἰοᾳπ1, [οί
Ίβετο Ῥτοίετγε αποά 5δοπΏτεπί.]

ἀδεῖν. Ἰοπ. δέ Ῥοοί. Ρτο. οοή. ἂρέσκειν. Ῥ]αςοτο. σφὶ ἀδεῖν. δ1υῖ ρ]αεστα, νε] ρ]ασαῖ5ςα. Π1. 40. Σπαι-

τιήτησι ἀδήσεις. Ἐρατίαπϊ» Ρ]αςςΡἱ5. ν. 99.
ἀδελφεοκτόνος, ὁ. ΗἩ. Ν. Ἐτααϊοῖἁα,

11, 00.
ἀδελφεὸς, ὁ. Ίοπ. οἳ Ῥοοί. Ῥτο οοπι.
αδελφός.

Ἐταίοι. 1. 61, 65, 608,

604, 05. ραδδῖπι. αέ οἱ ἀδελφεὴν Ρο
εοπι. ἄδελφη.
ἄδην, «οι. Βαμς, αραπάς, ἰκ. 99.
ἄδοιμι, οἱς, οι. ΟΡίαξ. αοτ. 2, αοἲ.
Ειδίαί]ι, ἄδοι, ὁ ἐσιν ἀρέσκοι, δεύΤερος ἀόρισος ἀπὸ τοῦ ἦδω θέματος,
ὅτι ψιλᾶται Ἰωνικώς, καὶ συςέλλει

τὴν παραλήγεσαγ ὡς δεύτερος ἀόρι-

5ος ἐν τῷ, καὶ οἱ ἄδοι αὐτόθι ῥ-

μνειν.

᾿0δυσσ. Ζ. 1561. 51. (ο.

Ἐτπεςί. ν. 240.)
Αριά Ἠειοἀοίνπα {αππσἨ α8Ρογο δρίτέα πο(αίαπι Ἱοσίίαν, ΙΧ. 79. ἐγὼ δ ων
τότε εἴγεκα μήτε Αἰγινήτησι ὧδοιμη,

μήτε

τοισι

ταντα

ἆρεσχκεται.

Έρο Ἱρῖίαν Ἠας ἀά εαπδα ποιο
«ὐρμιποίϊ Ῥ]ασσαπα [Π. ο. Ῥ]ασσγο
οπρίο,] ποιο 1115, απ]θας Ίνως
Ιασσιί.
ἄδρησος, ὁ καὶ ἡ. Ἰοπ. οἳ Ῥοοί. ρτο

ο011. ἄδραςος. ὁ μὴ ὃραν ἐλέλων, ἡ
εἰωθώς.

Οι

που. να]έ, απέξ Πο

φο]οί {πσογο. Λου Γαρ]νας, α [αρα
α]οπας. Μαπαρι ερϊλείπην. σαϱὰ τὸ α σερητικὀν, καὶ τὸ δρᾷ», τὸ

Φεύγει. ᾿Ανδραποδα ἄδρηςα µιάλι-α. Μαποῖρία α [πηρα ππαχΙπιο
αεπα. Μϊπίης Γασϊνα. ἵν. 142.
ἀδρὸς καρπός. Έταρος αἀπ]έα.. 1. 17.

ΒΊο παιδίον ἆδρόν.
Ἰν. 150,

Ῥαει αἀπ]ίβ.

αἀδρός. Το. ο ροοί. Οορίοςις. ἆδεὴν
«χιόνα. ἈΝίνοπι οορίοσαπη. ἵν, 91.
αἀδρύγεσθαι. «πι. Απσθδοοιο, α4οΊκοργς, Ο1680ογο. 1. 190,

δυναμη, ης, ἡ. Τοπ. Ῥτο 6011. ἆδυγαμια. Ἡπροςθὶρ]]ίας. Ππιρεολ]]]-

ἴα5, Ῥει ουαπι αφπ]ά πα]]ο πιοᾶο
Ποτῖ ροΐθςί. γΗΙ. 111. (Δύναμις, ἡ.
14.) Οὐδέκοτε γὰρ τῆς ἑωῦτῶν
αδυναμίης τὴν Αθηναίων δύναμιν εἷσαι κρέσσω. Τρ14. [Ώϊοσῦαέ] οπῖτι
Αιοπϊεηδίαπι Ῥοίοπίαπα δηα ἵπῃῬοίεπίῖα, νο] Ιπιροβειρὶἡίαίο Ῥο{απ{Ιογεία παπ(πσ1η {ογο, νε ἹπηῬοίοπίῖα αραιά (σετ. εί ]απάσαίος
Ἠπσιις απο φοπ]ρίοτος αἰιά
Ισμ]βσαξ, πηγα «παπι γασὶ
ἀκράτειαν νουπηῖ, ἆθ (πα Οἷς.
Τακου]. Θσῶςε, Ι. ἵν. ο. 10. οᾱ.
Ἐτηοςί. Πάρι [απΙπιογαη ΠΠο15] Ἱπβαπππαηί αρροϊοπα πῖπα, Ύπαα. πι
οαρἀϊαίεπι,
ἔππι Ἠριάίποπι ἀἰοίπνας, ἹπιροίσιΠαπα απαπάατη απΙηΙ α ΓΘΙΗΡΟΤΑΙΠα,

οἳ

πιοάεταοπο

ἀϊδειάσηίοπι,

Ῥ]ατήπαπι

Οπϊάαπα {απιοη ἆσ

γοςςηέ]ονίρας Ἰαπο γοσσπι, πὲ οί

αἱέοταια Ππιροβδβη{αξἶς, πδιγρητο
ηον ἁαιίαπε, αί (τα

νοσαβι]]

να ππσ]]ας5 εχρτήπαπέ, ᾳποά
νοσαβα]α 15 οοπηπιοάῖοτα ΠΟΠ
Ῥεπαπέατ. ΔΑί αυ ρανίαας,
εἰοσαπίία Ἰμαί. 56 5ἐπά1οδὶ,

ο]ἷα
Υ6οἱ
τὴν

ἀδυγαυίαν νοσαπί Ἱπβγπηϊίαίστη, ο

προσ] {αίοιι..

Έσο αποαπο δῖο

πρρε]απάαπα 66Π5Θ6Ο:. εοὰ πἀάσῃἀαπαι αφαῖά, αιοά ποπηῖς (ταοἳ

Π{ΙΤΑΙΗ

ἐμφατικώτερον οχρ]οςί,

Ἱία γ]άσ]. Ππιῤοσϊ]]έας, νοὶ ΠπνπηΙ{ας, Ῥογ απατά αλαπῖά οτί ΠΟΠ
Ῥοίοςέ. δίερι. οσα Ἠα. Ῥτοκας
νασπόα οπᾳδα, τοῖφια
οοΙΠΙοάΊΙ8 οχρΠεαιάα οσταίία,
ΠΟΙΟΙ Ππιροδαϊρ]μας ταιαξ.

ἀδυνασίη,ης, ἡ. ΤοἩ. ΡΟ 6011. ἀδυνασία. Ῥατρατο Ἱπιροίοπίία, απιαὸ
Ἰμαίϊπο Ἱππροσ]]Ηίας5 νουσίασ, Ύπα

Πί τί ασ]ά {ασςγο ΠΟ Ροβ8ΏΠΗΝ.

ΠΠ, 79. ἀδυνασίης ανάγκη κρἐσσων
ἔφυ, Νεοοβδ]ίας Ιπιροσϊ]Ηίαία Ῥοἐοπέῖου οδί. ν. 173.
α δυγάτως ἔχειν. Ἠετοάοίοα Ἰοσπίϊο,

Ῥτο «πα ἀῑοσγοίαγ αἰίας ἀδυνατεῖν,
ἀσθεγεῖν. ΙΠΗΤΙΠΙΠΙ 6956. Αάνειδα
ναιείπάϊπο Ίαροταο. «Ἠρτοίατο.
Ύ΄, Ποια. 94.
αεθλέειν, εἴν. Τοπ. Ῥτο «οι. ἀθλεῖν.
Οατίατθ. κακώς ἀέθλεον πρὺς τοὺς

ΑΕ

ΑΕ

Τεγεύτας. Μπα]ο εοπίτα Τεσεαίας
οστίαβραπξ. Ίοια ἵπ Ῥε]]ο αν. Τ..
ιδοερ{ο,1π{οΗςῖξετ σετεβαπ{. 1.67.

ἀεθλεύειν. ἴοη. οἳ Ῥοσί. Ῥτο 60ΠΙ.
ἀθλεῖν.

(Οστίατο. ν. 232.

αεθλος, ου, ὅ. Τοπ. οί ροεέ. Οετία-

πιθη. Τμαβογ. ἐπιτελεσάντων τῶν
Περσέω; τὸν πιοκείµενον ἄεθλον.
Οππι Ρογδα. ργομοβίζαπα οθγίαπιοι,

ας ]αβοτοεπι ρεν/[οσϊεεεπέ. 1. 120.
αεβλοφόρος, ὁ. Τοπ. εξ Ῥοεέ. Ὑοίον.

Ωπ ρταπήπτ
αὐδπ(, 1. 51.

οκ

οσγέαϊηίρας

ἀείδει». Τοπ. εἰ Ῥοςξ. Ργο οοπι. ἄδειν.
αποά αἰέετο ἔογπιαξαπα 5αρ]αίο ε,
εί θαμδοτιρίοι.
Όαποτα, εαπίατο.
αεῖσαι. Οοθοϊπί5ςδο. ἀείσας. Οπιι

οεοΙη]δςοξ. 1. 24. ζείδεσι. Οαπιπῖ.
Ἡ. 60, 79. ἀείδοντες. Ἱ. 79. τοὺέ
ἄειδομέγους. ἵν. δ5.

ἀεικείη, ἡ. Ίοη. Ρίο «οπι. ἀείκεια.
ππ(ε αἰκία, οἱ αἰκίζεσθαι. Ἰπαϊσιιι-

{88, εοπέαπιο]α, Ἱπ]ατία, απσο ρταἴοτ αΠσα]ας ἀἰσπ]ζαίοπι, πιοτ]ίαφιο
Πί.
«Οιοφπά Ῥγοωίαν ἀθοογιτα
81γο νονρῖς, 51νο {αοίῖς Πί. Αυτὲς

τρηχέως κάρτα περιέσπε ἀεικείη.
1ρ5ο5 α5ρετο αἀπιόάππα, ας ἹΠἀϊσπε ἰ(τασίανΙ. 1. 72. ἀῑσέατ εί
ἄεικίη.τὸν τοῦδε σαῖδα ἀεικίητοιῖδε
περισπεῖν ἐτόλμησας; Ητ]ας Β]Τατα
{αἱ οοπέατησο]α αὔπεργο α1δας ο5ὸ
1. 112.

ἀείναος, ὁ καὶ ἡ. Ίο. αἳ Ῥοεί. ρτο
απο εί ἀέναυς, εἰ ἄένγαος. Ἱ. 140.

ἀείρει», αἳ ἀείρεσθαι. Τομ. 6ἳ Ῥοοί.
το ΟΟΠΙ. αἴρει», εἰ αἴρεσθαι. Το]Ίονο. ἱςία ἀείροντο ὡς αποθευσόµεγοι. ΥΠ. 56. Ὑοἱα φαρέπ]εταπέ αέ
οε]οι]έετ αρίεατ],
ἄεισμα,τος,τό. Ν. Η. το ᾷπο οοπι.
ασμα, τος. (Οαηίας, επη{ῖο, σἩτΠΙΘΗ. 11, 79.

ἀέκων, οντος, ὁ. Ίο. δὲ Ῥοοξ. Ῥτο
εοἵι. ἀκόσιος.(ἑκῶὼν, ἑκέσιος. Πηνὶ{πδ, ποἱεπθ). Οπῖ ρταίε απ]πιϊ

εοη{οπ]απη αφ π]ά {αο16. ᾿Λέκοντες
ἔμιενον. γι. 222. Ππν ιά πιαπδετυιζ.
Ώάσθπα συνωνύµως ἀῑοϊίαιν εαάετα
Ίποα κατ’ ἐπεξήγησιν, καὶ α βθλόμενοι. κ. 111.
ἀελπτέειν, εἴν. Ἡ. Ἡ. εἲ Ῥοεί. Ῥτο
60Π1. ἄνελπις εἴν. Ώεδρετατα. ἴπ
γυ]σαςῖς Εοχῖοῖς Ἠετοάοίο ἐτραὶέατς 564 πας ρου, πας Ηβτί Ίοσπ5

ποίαίατ, πες Ἱμαήπα Ἱπεογρτείαί]ο
αἀττατ, Ίου οπΊπα ἑαπέαπι 5οτ]ρ]ἔπχ, ἀελητέοντες. ἀνελπιςἒντες. Ἐκ
Ηετοάοίο Βαϊάας. Ψαπίη. ᾿Αελπτέοντες τὴς Ἕλληνας ὑπερξαλέεσθαι

[τὸν Πέρσην.] νὶ. 168. Ώεερεταπίος {οτο αἱ τας [Ῥεγδαπι]
5αρεγατοη{.

ἄελπτος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. θὰ ροοίῖουπι. Ππδρεταίας. ἐξ ἀέλπτου. Ἐκ
Ἰπδρεταίο. ΙΧ. 111.

αέξει. Τοπ. εί ροσξ. ΡΤο οπι. αἴξειν.
Απροτο, πλήθος ἀέξειν. Μια ειά-ποπι Ῥοραίατεια απρογο. 1, 80.
ἀερθέντες. Ρανίιαϊρ. αογ. 1. ρ858. Το-

Ὠθπι-

πὶς. οἳ ροεῖ. αὖ Φείρω, το ΟΟΠΙΠΗ.

ρα Πποῃς, Ῥεγρείπο Ππθης, ῬεοΗΠΙ6. λίμνη ἀείναος. Ίμασις Ῥοίοπη]ς. 1. 99.

αἴρω, 5ο]νο Ῥοχέα, οκ Ῥονίαι ἆϊς-

ἀείρειν, εἰ ἀείρεσθαι. Ἰοη. οἱ ροοξ.
Ῥτο 60Πῃ. αἴρει», οἳ αἴρεσθαι. Ἕο]Ίετα6, αέο]]οτε, 5ιι5οῖρενο. Οἱ τῷ
βαρξά(ῳ πόλεμον ἄειρόμενοι. νΠ.

πηβδῖ5 5ο]γοηίςς, Ογγπιπη πανΊρας

Φος ἀένγαος οξῖ οέϊαπα 6011.

192.

Ου Ῥοϊατα οἀνετεις Ῥαγ-

Ῥαγαπῃ 5βεορεγαπέξ, Φειρόμεγοι αιι{επι οδί Ῥταῶδοπς Ίοσο αογ. 1]. πιθ411, αειράµ.εγοι, κατὰ χεόνε ἔναλλα-

γή». ᾿Αειραμέγᾶς ππόλεμον αὐτῶ.
να. 126.

Φι1 Ρε]]ππι αἆγοτειις ἴρ-

διπι δαδζερεταπ{. Θπ] Ρο]]ητη 1ρ9ἱ
Ἰπέπ]εγαν{. τὰ ἱς ία οειράμ,εγον. 1,
94, 5υῦ]α[ῖς νε]ῖς.

εεᾶο. ᾿Λερεντες ἐκ τὼν Οἶνουσσέωγ, ἔπλεον [ἐπὶ Κύρνο.] Ἐκ (ᾱ-

ΡείΙεγαπ6. 1. 105. αερθέντας σλέει».
Φο]γεπίος πανίσατο. 1. 170.
αερθεὶς, εἴσα, ἐν. Ιοη. 6 Ῥοοξ. ρατίῖοἳρ. αοχ]δξ. 1. ρα55. αὐ ἀείρω, ἄέρω.
Το]ο, αίτο]ο, Ίσνο, οχαῖξο. ἐγθαυ-

τα αερθέντες οἱ πολλοὶ ἁπαλλάσ-

σοντο.ϊκ.Ὀ2. ναἰ]α: Ῥ]ετίαπε βΗπῃΠ5 π{εηδΙΙρας αΏκορβδοτυηε. 4.
Ῥ. απο Ῥ]ετίαο εαγσεηίος [εκοί,

5α Ίοεο πιογοηίθς, πε]

αΡίεταπ{, νε], απο ρ]ετίαα οπΠη
5πγγοχϊδδοηί

[ουπι Ίος 86 ΠΠθ-

ΑΘ

ΑΘ

νίδεοπξ, 1πο] αὐίσνιπξ, ιο ο
(α11, 4ο ϱ/ηδί6ΠγΝ 5 οἰαπέ {ονές, 96η αἰ[εγεηέ.

ἄζηλος,ὁκαὶ ἡ.Ἐπιπ]α(ἰοπῖς εχρεις.
Φποεπι πα]]αςδ οππ]αζαγ,
Όοη{επιίας, γΙ15, πεσ]οσίας, (πατρίς,
Γωάπ8. ΥγἩ. 140.
αζήμιος. οοπι. Να]α πια]οία ππυ]-

είαέας. Ἀπα]]α εἶαάε αεοερίέα. Βία
ἆαπιπο. 1. 212.
ἀδέςερος, ὁ, 6ΟΙΗΠΗ.

Αθηναίων. νΙ, 100. ὑποπτεύων αὐτὸν
[τὸν Ἐέρξην] δρησμὸν βολεύειν ἐκ
τών ᾿Αθηναίων. Ἀὶ οοἀος πλοά0
οπγαί, Ίου ο
ἀῑείαπι, ἀντὶ
τοῦ ἐκ τῶν ᾿Αβηνῶν. νο] ἐλλειπτικώς ἱμεο]ήμοπάππι, ἐκ
ἐ τῆς πόλεως

τών᾿ Αθηναίων.
Νες ομΊπῃ οοιηπιοάς
ἀϊοετθ», Επσετε εχ Αοπιοηδίρις,

Αί (πἶθὶ {α]1οτ) ἐκ τῶν ᾿Αθηνεων
βοπρεπάτ”, ᾳποά Τοπῖ6ε Ρτο Ο0ΠΗ,

Πη]αοιπά[ογ,

᾿Αθηνών

Ρτο]αξαηι {ασγῖτ.

Ὑιάο

ΠπειανΙου, ΙπαγαΙοΥ. αὐ ἀγδὴς, ὁ

ἐρυθραίων. ἱκ. 15.

ΟΦποά ρτο ἔρυ-

καὶ ἡ, καὶ τὸ ἀῑδὲς, αποά οοπιροβὶέαπι εκ α ρτναπίο ρατᾶσπ]α, εί
ποπιῖπο ἠδὺς, ἠδεῖα, ἡδύ. σταξας, α,

θρέων ἀἰσίαπα γἰάείατ, αΏ ἐρυβραὶ,
ὦν. ΟΠ1. οἳ Ίο. ἐρυθρέων. Έντου

ππῃ, Ἱπεππάμς, α, πα, Υ6ἱ εχ γοί-

Ῥο ἴδω, Ώε]οσίο. φῶς ἐδέν οἱ ἀγδέ-

εκ Ῥτοπιπβαἶοπ]ς αβιπ]ζαίο ηαίας.. Ὀιοϊεαγ απέθα ΠΟΠ βο]απι
1π βΙησι]ατὶ ἐρυθρὰ, ἃ
ᾱς, ἦ. πε αριά

«ερον ἔσεσθαι. Ἠϊεσις 51βί π]
Ἱπσταβῖας {ογο. νἩ. 101.

Βορά: δε εὔῖαπα 1π Ῥ]αν. αἱ
ἐρυθραὶ,ὦ». πί αριιὰ Ηοτος. 1κ. 232

αἀηδής, καὶ τὸ ἐς. Τοη. οί ροςῖ. Τη]ι-

ἐς ἐρυθρὰς ταχθέντες.
ο
ἆε
οαάεπι αρα αρ]έαν. Πα ἔαπιθΙ
Ικ. 107.
Ώο οοἆάσπι Χατχο νοιῦα
{ασῖοπς Ἡοτοάοίπς, οοἆαεπι ποάο

εππάαδ,

Ἰηπδπαν]5,

Ἱπσταίας,

Πιο-

Ἰεδέις. 1. 126.

ἀθανατίζειν. οοπιπι.

ΠπιπιοτέαΠέαίο

ἆοπατο, Ἱππποτία]οπα 69556, 1πιΠΙογία]θΠα νίνοτο, 56 ΙΠΠΙΟΤ{α]σοΠι
ἀπςρΓο, Γέτας τοὺς ὤθανατίζοντας.
γ. 8. (ασοίας Ιππιογία]Ιζαπίος. 1.6.
5ο Ἱππποτία]ες 9556 ἀποθπέος. ἵν.

99. πβανασήκουόε τόνδε τὸν τρόπον.
οὔτε

ἀποῤνήσκειν

ουσ;

ἰέχαι

τε

ἑωύτοὺς
τὸν

νοµ-

ἀπολλύμενον

πΟΙΙΕΠ Ίος κοηρέηπα πφατραί, ἐξ

᾿Αθηναίων

φυγών.

Ἀοαά ο

Ίο

᾿Αθηνέω», Ῥτο Αθηνών φοτἹροπά
τη
ἰάδίον, πί οἱ ΠΡ. Ἡ, 7. παπι ]ο0Ώοπεπῃ, οοπ]
ο
εοξιταπηφιε πορίταπα
γαλία. 5πα. νοΓδΙοπο εοπβγιαξ.
γονς επίπῃ, Αλοπῖς ἴ]]ας Ῥτο{ασογαῖ.

παρὰ Ζάμολξιν [δαίμονα ] ἵν.
Ἱ 94. ἀλυμίη ης,η. Τοπ. Ῥτο οΟΠΊΠΙ. θυΗιο τᾶ αθανατίζειν Ιππία ργο(αί] - μία. ἁπίώι ἀο]οσίίο. Απιπιϊ ἆοοποία Παβθπιας.
ζοντες. ν. 4.

Γέται οἱ ἀλανατί-

πι]βδῖο. Ἱ. ο/.

ἄθυμος,ὁ καὶ ή. οοἵι.

ἀθάνατος µελεδωνός. Τπιππογέα]]ς
οπτα{οΥ. γ. οἱ. Φώπαπι απίεπι

ἀθάνατοι μελεδωνοὶ αριά Ῥογρας,

Οἱ αΙΠΙΗΠΙ

ΠΟΠ Ἠαῤοαε,. Νο αΠΙΠΙΟΒΙ5.
πας να, Τ].
αλώωσις,

πας

εως, Ἰ. (ώπόλυσις χατα-

δί οατ Ἱέα νοσατοπ{ατ, ἀοσσί Ηο-

δίκη. Αμεολαο, απα φις ΙΠΠοςθΗΒ

τοάοέας 15 νογρῖς. ν. 88. Ἔκαλέοντο δὲ ὤθάνατοι οἱΠέρσαι οὗτοι

Ῥτοπιπααίατ, σὲ πππ]οία" Πέ Ίπιπηηῖς.) Οοπάεπιπα{ῖο, ἀθωώωσις

ἐπὶ τᾶδε. εἴτις αὐτέων ἐξέλιπε τὸν

μὲν πα(ὰ τῶν κριτῶν, καταδίκη δὲ
παρὰ βασιλέως [γήνεται.] Οἵες.
Ῥει5. θ1.ν.5. Α Ιαάϊιορας φιΙάεπι
Ποτά ΠΕ]. αὐδο]αίο, α τοσα
νογο, οοπάσπιπα(ίο. 1. 6. ΗΙ α Ἱαἀϊαδας οπ]άσπι αὔεο]ναπίαν, -αᾱ
τορο νετο εοπἀσπιπαπίαν,.
ΑΡ
ἀθώος (4ᾳε 4πο γπ]σαία 1οχῖσα)
{ουπιαζας γεγβαη ἀθωόω, ὦ. ἄθωὡσω. τὸ ἄθῶον ἀποφαίνομαι καὶ

ἀριθμὸν, ἠ ῥανάτῳ βιασθεὶς, ἦ
ούσῳ, ἄλλος ὠνὴρ ἄναίρητο, καὶ
ἐγίνοντο οὐδαμᾷ, οὔτε πλεῦνες µυίων, οὔτε ἐλασσονες, ο.

Ὑιάο

γα] γεγδίοπεπι, 4πσ Ῥεπε Ἰαροῦ
Ίος Ίοσο. νι. 211. ἐγλαῦτα Μαρδόνιος ἔξελεγετο πρωτες μὲν Περσας πάντας τὸς ἀθανάτες καλεομένες. ν.

119.

᾿Αθηναή. Τοπ. εξ ροοξ. Ῥτο οΟΠΙΙΗΙΙΠΙ

ἀλήνη. 1. 19, 95, 66. τν. 1980.

ἀπολύω

ὡς ἀθώον.

γογρα]ο ἀθωώωσις.

Ἠϊπο

Ιδίιά

ΑΙ

ΛΙ

αἲ. Το, οἳ Ροοῖ. χο σοπη. εἴθε. []τ]-

αίη. ἶοπ. οἳ ροοείέ. ἵπ ποπήπίρας 2
ἀσο]ϊπ. ΙΡ]. Ῥτο οοππη.η. ᾿Αθηναΐη, Μππογνα, Ρο ᾽Αθήνη. 1. 19,

παπα. Ἱ, 27.
αίατο. 1οπ. ἑεγπα]ηα(]οὉ.Ρατ». Ρ]α!.
ΥΕΤΡΟΓΙΙΑ 1π μι, Ῥτο ΟΟΗΠΗ. ΤΠ
αιντο ἀοριποηίο, 1η
Ἰ ορίαϊ, πηρ1ς.
τπέ ἱςαῖντο, ἱςαίατο. ἐςαϊντο, ἔςαί-

ατο.

Φπος Πί δαβ]αΐο ν, οἳ Ἰπβθτίο

α. ὙΥἱάο ἐπανιςαίατο. συναπις-αίατο, ΡΟ συναφἰςαμντο. 36 6ΠΊΠι
Ἰοσοπάσπι γιάσίατ. ν. ὁ7. πο αἲι-

{61 συναπ]ςέατο. Ὑἱάς 51ο Ίοςο.
δυναίατο, Ῥχο δύναιντο. ΥΠ. 105.
αἰατο. Ἰπεοτάυπι Τοπῖος (81 πιοάο
εοἆοχ πιεπάο οατες) είῖαπι 1Π {6ιΠα εἶηπς, ορί. πιοάί νεγροταα 1
μι Ρτο 60ΠΙ. Ιῃ αιτο ἀεδιποπίο, πί

22. ἀναγκαίη, Ἀοροραίίας, Ῥτο
ανάγκη. 1. 11, 74. 1. 75. νΙ.
104.

αἴθειν. ἴομ. εἳ ροοξ. Ῥτο 60Π1. καίει.
[ὗτετο, οΓεἹπατο. Ἰν. 61.

αἴκιον, αἰκίου, το. Ν. Η. το 601.
αἰκία, ας. Εωαάα νειροναίϊο, ρτ]βαΐϊο, Ἰω1ο. κάκωσις. ὙΝοχαο,
ἀαπιπαιὴ, Μαιεβοίυπα, 4πο ας
αβιοιίαν.

Οοπίαπσία,

ἐπισχόντας

ἀπὸ

Ἱπ]ατία,

τὸ Αἰγωητέων

α.

αἰκίι. Ναἰ]α: Ὁ τςαὖ ολοιπείϊς ]αἀθειιάϊς αρδαπογοηί, ν. 89, γ. 8. αὐ
Αβαϊποίαν ατα Ἰ1οπς αΩ5π6η{ες.

αἰατο. ΊοἨ. (ογπι]παξίο ἐογα Ῥουδοηςῦ Ῥ]αγ, αο5. 1. πιοὰ, Ῥγο ΟΟΙΗΠΑ.

4ἱδ αὐξδποηίος.
αἴνη, ης, Ἱ. Η. τι ἴμαιας, Ἰοπο:, οχ-

ἱραίατο,

ρτο

ἱφαῖτο,

Πηδοτίο

γπάε ἐπανιςαίατο. ἵν. 100.

αιντο 1η ορίαἴ. γευσαίατο, δισία-

απ, Ῥχο γεύσαιντο. ΠΠ. 47. δεξαίατο, Ῥγο δεξαιντο. ὶΜΗ. 98, αγακτησαΐατο, ϱτο ἀνακτήσαιντο. ΠΠ]. Γ0.
τισαίἰατο. 1ρ]ά. ἐγδεξαίατο. 1. 138.
αἴγεη,
ης,ἡ.Τομ. Οαρεῖπα ρο]]]ς. ἵν.
189, α0ὶ αἰγίδας νηποδο βοττρέαπι
ν]άδέιγ Ρτο αἰγέας, θιιοὰ αἆ ππαχσΊποιι

ποίαίατ,

οἳ

5οφποπρις

Ηετοἆοίῖ γουρ]ς εοπβτιπαίας, ἐκ
δὲ τῶν αἰγέων τετέων αἰγίδας οἱ

Ἕλληνες µετωνόμασα». Ἱν. 189.
ΔΡ 1815 απέθῖι σαργιῖς Ρε]ήρις,
απα5 ἄνωςί νοσαηί αἰγέας, ἄναοὶ

τὰς αἰγίδας, Ἱ. 6. δοιία οαρτ]ηῖς
1άπ1, αποά εί αριά Παεγάιάσιι

Μάο ποδίταπα νωςο-

Ἰαε. Ἰπάϊοσπι,

Ῥτο οοάειι

Ἶς, ἡ. ἀῑοίεατ συγωνύµως.

ακτὴ,

Πείας,

νη,οθ, Εαδίαμ, εοηδι]ο. νι, 09,
100, 1150, 186. κ. 95, 99, 102,
106.

αἰγίπες, ὁ καὶἡ.αἰγίποδος. Ῥεαῖριθ
οαργ]ηῖς ρναά τας. λέγουσι οἰκέειν
ταῦτα τὰ οὔρεα αἰγίποδας ἄνδρα».
Ἠοπήπον

Ῥρεάϊδας οαρτϊπῖς ρτα-

ἁῑίος ἵπ 5 πποπῖῦας Ἰαβιίατο
ἀπεππί, ἵν. 20.
αἴδρηίη, Ἡς, ή. 1οπ. οἳ Ῥοεξ. Ῥτο

ΟΟΠΝΗ. ἀῑδρεία. Πιδεϊομίία, 1σ1θταπέῖα, ν]. 69.

--.-

σιπο(ἶς πια]εβοῖο αβϊείθιιἐόντα ἐν αἴνῃ μεγίςῇ. τη

ππαχίπιο Ἰολονο,
Ἶπ Ππαχηηα οχἸδΩππαίίοπιο οχἰφίοηίοια.
ΟΦ πι
πιαχῖηια οκΙδππαίοπο ογαῖ. 11.74.
γα]]α Ῥογροταπα Ίπιπο ]οσσα Υ6ί-

αί, απο ππαχίπα Παρταθας Πηγ]ἀία.. Ύοτρα (τασα, απ ρτῶςςἀππί, οἱ 1ρ5ο. 5οΠδΗ5 μαμο λπέονρι εαοποπι αεβραηί, ἐν αἴνη με-

γίς1 εἶναι. νΙΠ. 119. ἴπ πιακίπιο
Ἠοπουο 6556. τοῖσι μετ ἐκεῖνο ἐν
αἴγη ἐξσι Περσέων. Ιχ. 16. Ταἶ]α:

Ι5 Ῥουείς, απἲ φομ

πα. ΙΗΗ

Ἰοπογο 5αη{,
αἰνώς. Τ9Ἠ. οί Ῥοεί. Ργο ΟΟΠΙΠΙ. σᾷό-

δια. δεινῶς. µεγάλως. Φάνυ. λίαν.

Ῥο] Ρις (οσα ἀοποππαγαη{,
αἰγιαλὸς, ἃ, ὁ, Ιοπ. οξ Ρροε{. γοσαρι-

τερετίίατ.

1.6. ΔΡ

γεἰειποπίεν, αἀπιοάσπα, να]άο, ἵν.

61,
αἰορπατα.

ἂ οοαΡΙΠΙΤΗ ογίλίουπη,

αποά (ἄγαος δοπαί ὀνδροκτόνοι.]ο,
Υπποάς, αἰὸς γὰρ οἱ Σκύθαι καλέουσι τὸν ἄνδια. τὸ δὲ πατὰ, κτεί-

νειν. δἱς απίοπι ΑΠΙΑΖΟΠΕΡ α Ἀογ(μ]ς αρρελµαβαπέασ. Ἰν. 110.
αἴρε». ὃ. Ρο1ς. παρουί, Τοπ. ρτο 6ΟΠΙ.
αἴρεε, Ἰνανέᾷιο Ῥτο ρεε. εαρίεβαί.
αὐ αἱρέω, ὦ. Ίοη. αἳ «9ο]. Υειβδο
85ΡΟΤΟ η {ΘΠΊΘΠΙ. 1. 163.

αἱρεειν, εἶνε «ΟΠΗ. τοῖς κρέασι χράται
ὁ, τι µιν ὁ λόγος αἱρέει. Οατηίρις

αὔζαν Γαά 14, αά] αποάσαπαπε
απήηας Ίρδυπα οαρ1έ, 1. 6. α απο
απίπας Ίρδυπα Ππιρε]Η1Ε, 1, 192. ὡς

ΛΙ

ΛΙ

ἐμὴ γνώµη αἱρέε. ΄ ει πιεα 66ῃ-

αἰτιατικὴ αττικῶς, καὶ ἰωγικῶς αντὶ

ἑθπίῖα {ετί. ΠΠ. 49.
αἱρεῖν κατ’ ἄκρης. Ειπάιἑαβενειίετο.
Ηετοάσίοα ἸοσοαΠο.
Ὑιάο κατ

τῆς γενρῆς κονως, καὶ τοῦτο μετὰ

άκρη: αἱρεῖν. νι. 18.

αἱρεῖν τι παρά τινος. Ἠετοβοίεα ]οοπί]ο, Ῥτο 60.

ἀφαιρεῖσθαί τι

τινὸς, νο] τιγὶ, νε] τινά.

αμαπὶά αὐ απο.

Αιίοιτο

ΑΠηπίά αλλοι]

4 ο1το, οἴρετε. Σήγειον, τὸ εἷλε
Πεισίστρατος σἴχωῖ παρὰ ἍΤιτυληναίων. Βίσῶαπι, αποά ΒΙβιδίτα-

{5 της, 5ῖνο Ῥε]]ο, ΜΗγ]οειιαῖς

του ὡς. ὡς συνιέγτα ᾿Αρταφέρνεα.
αντὶ τοῦ, ὡς συνιέντος ᾿Αρταφέρ7ου». τι. 2.

αἰτιατικὴ ἀντὶ τής Φομασικῆς μετὰ
τῶν ἄπορεμφατω». γιάς απαρεμφατα ἀντὶ τὠν παρατατικών, ἠ
ἀορίςων. Τίοπι ὡς οτι ΠπβπΕϊνὶς,

δο,

αἰτίη να]

πιοᾷῖ

αὖ Ἡετοάοίο

αθατραέαπη, ἔχειν τινα ἐν αἴτίη, Ῥτο
αἰτιάσθα!.

ΑΠσποπι ου]ρατο, αἰ]-

σοι αἶρεσι», ὁκοτέρην βούλεαι τρα-

4ποπι α06Πα1ο. ὄρα μὴ σεωῦτὸν ἐν
αἰτίῃ σχΏς. ὙΨἱάε πε {6 ἆρδυπι
ουἱρο», Ἀοσιςες. ν. 106. αἰτίη ἔσχε

πέσθαι. Ορᾷοποπι Ε1Ρ1 ἆο, πέγαοπι
αἲ νῖοπα {ο νο]ῖς ἑοηνετίοτο. κ1Ι.

᾿Αληναίοισι. ἀντὶ τᾶ, Αθηναία».
Κσσηαε ἀντὶ τοῦ, οἱ Αθηναῖοιἔσχον

διακρῖναί τινα αἴρεσι. Ἰομ. ἀντὶ
τοῦ προαιρεῖσθαι. ΑΙήφπαπα ορίῖοιο

Επιθγαπέ,

εᾖσεγο. πα 11:

γ. 115. Μαρδόνιον ἐν αἰτίῃ τιθἐν-

αραζα]τ, γ. 94.
αἶρεσις. 0Ρᾳο. (ςα]]. 6Λοῖπ. δίδωιοι

αϊςοῦν. Τοπ. οί Ροσξ. Ῥτο οοπι. ἆφαγίζειν. Ἐκ Ἰιοπαῖπια οοπερεσία
{ο]ετο, ἀεΐοτα, Ῥετάστα, Ἱπίοτ[-

τα, ᾿Αϊσώσει µιν. Τρδα ρετάεί.
π1,09, Μασνπα Ἐίσφππο]. 45. 10.
"Λίσος, ὁὁ ἄγγωσος, καὶ αφανής. καὶ
αἲφώσαι, [τὸ ἀφανίζει».] γέγονε δὲ
ἀπὸ τᾶ ἴσηαι ἠςὸς, καὶ κατὰ κ έρησι ἀϊσος, ὅθεν τὸ αἴςέω, ὦ. καὶ

αἰτίην. Δίποπίοηδος οπ]ραπι 518Ἱπδιπππ]αα

{ΠιογαηΈ.

τες. γη]. 99. Ματάσπίαπα ἵπ επΊρα
Ῥοποπίςς, ἵ, 6. Ματάοπιο οπἱραπι

πρπσπίο».

αἰτίην ἔχειν. ΊοἩ. Ρο ΕΟΠΙ. αἰτίαν
ἔχειν. Θπἱραπι διδππογο. Οπ]ρατί,
αοζδατ]. εἶχον αἰτίην φόνου. 0 άῑς
οπ]ραπι ασίίηοῦαπιε, Ο4ἱ8 αςοπδαραπίατ.
Οσα] ποπιῖπο οπ]-

Ραραηίητ, ν. 70. καθ’ ὑπαλλαγὴν

ἀῑς οσύνη ἡ ἀπώλεια. Γιά. ον.

νοχο ἀῑσατ εί αἴτίην ἔχει τινα.

04.
1. ν. 67.ἀΐςωσεν ὕλαν.

Ναδ-

Τὸν Κλεύµμενεα εἶχε αἰτίη φοιτά»

(ανίί, αὐδαπιδ]έ βγ]ναπα, Πιο αρ]-

παρὰ τοῦ Ἰσαγόρεω γυναῖκα. ἀντὶ

αγ ἀθ Ίσηο.
αἰσχύγη. Ὥοδσοι», Ισποπηϊηῖα. τᾶτο
5

μεγάλην αἰσχύνην Φέρει. Πος πιαςΏσπ αΠετί Ισποπήπῖαα, 1. 10.
αἰτοτος. Αέβσα, Τοπῖσα, οί Ῥοεέῖσα

(ογπηϊπαίίο βαροτ]αἰνί σταά5 1π
ώτατος οΟΠΛ.ἀθδ]ποπί]ς. [/{,μεσαίτατος, Ῥτο ΙΠΙβΙ{{0Ο µεσωτατος.
«7. Οοπςα]ο Εαδίαί, ἵπ αίτατος ἴθΥπι,

αἰτεῖν δίκας. Ὑϊάς δίκη.
αίτερος. ΑίΠσα, Ἰοηῖσα, ο Ροοῖ.
(ογμαΙα {1ο εοπιραταἰν] στα
5 ]πῃ

ώτερος ο0ΠΙ. ἀθδιπεηέῖς. αἲ, μεσαίτερος, το Ἱπαδ]έαίο µεσώτερος, Ἰν.
ἐψ. πλησιαιτέρω, Ῥτο Ἱπαδ]έαίο

πλησιωτέρω.

ΕΒπορίι5.

Ἰν. 113

τοῦ, ὁ Κλεομένης εἶχε αἰτίην Φοι-

τν. δο. (Ἰεοπιοπαος οπἱραβαξας
αποά αἰ Ίδαροτα πκοτοπ {Γ0φποηίου χοί. Υ. 70. 5] φογεῦσαι
αὐτοὺς αἰτίη ἔχει ᾽Αλκμαιωνίδας.
ἀντὶ τοῦ, ᾿Αχκμαιωνίδαι αἰτίην

ἔχεσι φονεῦσαι αὐτές. Αἱσαοοθη]ἀπ. ευἱραπίις, αθουδαμζα απος 605
Πηζογ{εσθ]ηῖ, ν. 71. αἰτίας μεγαλας ἔχον. Μασπαπα επ]ραπα διιδέ]ππογηνέ. Ὑαἱάς επ]ραξῖ δαπ{. ὙοἸοαπιοηίαι αεσαδα1 {ποταπέ, ν. 7ὸ.

ἐν αἰτίη μεγαλη εἶχεν αὐτήν. Ν.Η.

2.

Ἰρδαπι νεμεπιεηίοτ

οπἱραβαί,

γα] αεσπδαβαῖ, ομ]αγσαβας.
αἰχμὴ,ἡ. Τοπ. εί Ῥοεῖ. νὰ 6ΟΠΗ.
δόρυ.

Ηικεα, Ίαησρα. 1. 02 214,

σχολαίτερα, Ῥτο σχολώτερα, 1ΠητιΒΙίαίο.. 'Ῥανάϊας, ἷς, ϐθ.. Οοπςα]ο

215. Ἡ, 106, 111. 1.78. μετῆκάν

Επδίαθ]. ἵπ αίτερος ἴθγπΙ.

σγαί]απι

οἱ τὰς αἰχμάς.

ἨἩαδίας η 1ρδῖις

ἀεροδιοταπί,

Π.

125,

ΑΚ

ΛΙ

άν, 1. ν. 49. να. 61, 05, 64, 607,
0ϱ, 77, δο.

αἰχμή. Του. εἳ Ρος. τὰ ὅτλα. ὁ πὀλεμος. Σίγειον, τὸ εἷλε Πεισίσρα-

τος αἰχμῆ παρὰ Μιτυληγαίων. Ἀἱ5ερυα, αιοά Ῥ]β]κέτα ές ατπ8,

δίγε Ῥε]]ο, ΜΙίγΙεπα!5 αὐδειε,

ααἱρακάαη, ααοά 1ρ5ΐ5 Ἰαδέαγαπα
οπερῖ5 αἀνοαιδας αποδάαπα ππα]α
βίοεἱ5δοῖ, 1.6. αποᾷ Ῥο]]απα, να]
ρα
Ἰπ[ο]οἰίου αὖ 1ρ8ἱ5 ϱο5ἔατα Γαϊδσοί. Ἠοο αιἴεπι οίῖαπα α

οοπδο(πεπΙ

ἀῑσίππι

οδς.

Ἠ]ο

οπῖπι, απ τοπα 1 ργῶο σεδδογαπ

γ. 94, ἐπειδή σφιπρὸς Λακεδαιμο-

ΙΠ[οΙοἴτον, ος δε π1ξατ, αἲ Ἰαδία-

γίους κακώς ἡ αἰχμὴ ἑφήκτε. νΙ].
152. Οπη 1ρ8ἱ5 αάνετειιδ Τ166-

τηπῃ οπςρῖς 1ρ58ἱ5 πια]ο 5έες..

ἀαπποπ]ο5 επδρῖ5 πια]ο 5ἰοίϊςδοί,

5ο Ίοσο.

μέντοι, ὥσπερ τὸ δόρυ ἐσὶν
ἐ
ύτε πζλεμον σημαίνει, ὡς δηλοῖ τὸν δουρὶ

οἱ ἀοΐπεςρς.

ὁμαιχμίη, ἡ συμμαχία.

ἨΗῖπε

Όο πα

1.6. Ουπι ρα Μπα αἆνοαιδας Ἰωαςς- αἰχμοφόρος, ὁ. Ἰάοπι ας δορυφόρος.
ἀ2ΠΙΟΠΙΟ5 1515 ποπ Π58οί 5ος 1)- ῬτιποῖΙρις εαέο]]ο5 αππαίζας. Οπ8{05 οοτροτῖ5 ηδίαία», 1. δ.. Μος
ἆσπι. Ὑαι, Οσπι ἴπ Ῥγα]]ο ππη
Ἱαξίαέας, αποά (α]]. ἀῑεί ροίεςέ
1ιαεοάΦπιοπ115 οοΠΙΠΙΙ550 τοῦ} 1πΡἰο(αΐον, νο] Λαἰοὐαγάϊεν. 1. 109,
{ε]]οῖέον οοββ!βδοπί.
Ἀϊο ΘΠΙΠΙ
215. νιι. 40, 41, 55, 109.
Ἐπδίαίλίας Ίος οΙοραπΙδδΙππ,
αἲ τατὶβδ παπα ]οᾳπεπά1 σοπτὶ5 Ἱ- αἰων, ὤνος, ὁ. Ηιπο Τατ. ὤναπι,
916 ϱΠΙΠΙ ΠΟΤΟ Ρτῖδεο ἄ.Εοπ βοτ](ετρτείαίαν Π]αάος Η. ν.209. Πας
Ρεραξαν τί Εοΐγος, οί Εανὴρ, Ῥτο
δυπέ ο]ιςδ νοιρα, απ πιακΙπιαπα
οΠ1. οἶνος, οἳ ἄνήρ. (τα ἆθ το
Ἰπ]ο Ίοσο. Ίαοσπι αετοί, ἌΑνεοοπδα]ο Πιογφίπι Πα Ισαταξγνάμᾳθη δὲ οἱαἰχμή. φανερώ; αἲχμην λέγει τὸν τοῦ δ2ρατος σίδηρο,
5ο
Πρ. αμα. Β. Τ. ρασ. οκ
Ἠ/οσμο]ϊ Εταπςοξ. ἔγνρ]5. 16. 22.
ὃς καὶ ἐπιδογατὶς λέγεται. ἄλλως
τελευτᾷ» τὸν οἰώνα.

γΥ [ται βμ]το. 1. 33, τὸν αἰώνα δια-

φεερει». Ἁίαπι ἑταάπσστο, 1. 40.
µῳ, οὕτω καὶ τὸ αἰχμή. δι καν) αἰώνα τελευτᾶν. ν΄ έαπι βη]το.ϊχ. 17.
ταυτὸν δορνάλωτον εἰπεῖν, καὶ αἲτελευτ ὕσαντας τὸν αἰώνα. Ἱκ. 27.
Φι νίαπα Ππ]σταπέ, Θα] πιοτέςΠι
χμσίλωττον. ἐγ οἷς δηλοῦται ὁ ἐν ποιν.
λέμῳω ἆλούς. Λέγει δὲ που καὶ
Ἡρόδοτος πεί των ὡς κακ:ρης αὐ- ἀκατάψευσος, ὁ καὶ ἡ. Ν. Π. Νου
τοῖς ἡ αἰχμὴ ἔσηκε πρὸς τοὺς δεῖνα,
ομιοπ[{έα», ποι Ποΐαςδ. αν. 191.
ἤγουν ἐδυσυχ ήθη αὐτοῖς ὀπόλεμος.
θηρία ἀκατάψευςα. Νοη οιποπ
νο58.
τοῦτο δὲ καὶ ἐκ τοῦ παρακολουθοῦντος εἴρηται. παρακολουθεῖ γὰρ τοῖς ακεῖσθαι. εοπι. Μίοάσθτϊ, οπτατο, 5ᾳἐν μάχη δυςυχοῦσι, κακὼς αὐτοῖς
Ἠθγο. ᾿Ακέσασέαι τὴν ἁμαρτάδα.
ἑφάναι τὴν αἰχμιήν. 1. α. Ππουγαία
Ῥοεσαίππι 84ΠαΤο.
ΤὮο]οίο πιθἀστί. 1. 107.
γοτο οί, ας τοβεχα ουδρῖς.
Μαπλυτὸς, ήγουν σπεριώνυµος ἐγ πολὲ-

π][εδίο αἰχμὴν γοσαί ἵρβαπ Ἱιαδίορ
{ογγαπα, αποά οἱ ἐπιδορατὶς,

Ἱ. ο.

οπδρῖ5 αρρε]]αίας, απο» 1 οχίγοηια
Ἰαφία ρατίο ροπίζατ.
Αας {αΊἹΘη, (ποιπαζποάα ὅὅσυ, Ἱ. ο,
Ἠαδία Ῥο]]άπά. ποππππαπστα 81ρ-

π]βσαξ, αἱ ἀοσ]αγαί Π]ιά Ἰοψομιάϊ
εμας, δερὶ κλυτὸ 5 αξία 11] σα,

1.6. Ώ6]]ο εἸαγας, 5]ο οϊαπι αἰχμή.
Ωπαπποβτοεπι Ἰάθπι ο5έ ἀϊσρτο ὃο-

ἀκέραιος, ὁ καὶ ἡ. οοπιπι. ηΐοροτ,

Π]ωδης, Παζασίας, ΟΠ ναρίαίας,
1ΟΠ 005 αρία. τὴν πόλιν ἀκέραιον

ἔμελλεν ἀπολόαμψασθαι.

[τοσια

Ἰπίοσταπα, ας πα]]]5 πια]οβεῖῖς αἴ{οείαπα οταί τεεορίαγαδ, γε] Ἱῃ{αοίαπα, ΠΟΠ γακίαίαπα, πο ἀτερ{απη, ΠΠ], 140.
ἀκηκοότες. Τοη. οὲ ΑΕΕ. το. παρά.

ΡαγοΙρίυπα Αρλ

80 ἀκήκοα.

Ἱ. 6.

αθ ἀκούω. Διάϊο. 1. 69. προα-

Ἠαδία, γε] εωδρίάο, 1. ο. αΓΠΛΙΒ,
Ῥε]]οαπα οαρίπῃ. Ε1οῖί απέθιι
αποάαπα ἵη Ίοςο οί Ηετοάοίας ἆο

προακήκοε. ΜΗ, 79.
ἀκήρατος, ὁ καὶή. [οπ. ος ροο. Ἰάσια

ρυάλωτον,

εἰ αἰχμάλωτον,

.

κηκούσι. γ. 860.

νας

γ. 106.

ΑΚ

ΑΚ.

ας ακέραιος. Ππίποίαβ, δα», Ἱη-

120. Ἱασίίαν ἀκμάκο,] αέ ἄ χαοοίο

{6ΠΙΘΓάΤΙΒ, ΏΟἨ Υγαρίαίας, ΠΟΠ 60Υ-

Ρτίπια) ἀεο]ίή. εἹππρ]. ακινάκης, ου.

παρέα». Βυδίαίμ. ἀκήρατα κτήµα-

πέ Ἰη να]σαίὶς Ἰμος. 5ο ρΙέαν, 8οά
[ογίαςκο οσέ τροπὴ τῆς ει διφθόγ-

τα, τὰ ἀκέναια, ἡ τὰ μὴ κειούμενα
πρὸς βία», χαι Αηφρικώς. ακηρατον

γου Ἰπ η ᾿Αττικῶς, καὶ Ἰωνικῶς. πε

ὕδως, τὸ καθαρὸ 3, τὸ μὴ ἔχον κηρα.
ακήρατος, ὁ ἀκέραιος, καὶ σώος, ἐκ
τῦ α φερητικοῦ, καὶ τᾶ κὴρ, καὶ
τοῦ ἄτη συγκειται. ἡ σαµα τὸ κεἰ(εσΊαι κατὰ φέρησμ. Ἠσδο Ί]ο.
ἐμπέριον ακήρατον. Ἐπιροσίαπη Ἱη-

αριιά Εατὶρ.]ἵπ ΗΙρρο]γίο,ν. 1290,
(5. 1284. εἆ. (ας. 1821.) ἆφαντ,
Ριοαφανεῖ. εεῖπ Τοπο, ν. 1154. ρυσήε, Ρτο χρυσήρει. Ὑαἱ, 51 πα]]α ο5ί
ἀἱρμέ]οηρί τροπὴ,τ6δ (πέ απίο ἀῑςσππι) αεοϊρἰείασγ. Φιιοά οοπβγπιαιτ

τοπεταίπη. ἵν. 102.
ἀκήρατος, ὁ καὶ ἡ. Ίο. οἳ Ροοί. }Ἄοἢ

αὐ Ἠετοάοίο, απἱ 0. κ. 80. τὰς

πηϊσέι», Ριτς, ΒΙΠΟΦΤΙΡ, ΙΠΠΟΧΙΠ5,
σμύρνης ἀκηράτου. ἈπΙΥτηςς ριτα».

Λακονικοῖς, 99, 49. τὴν παίΐδα τῷ

Ἡ. 80. χρυσὸς ἀκήκατος. Άατιπι
γην. γη. 10.
ἀκήευκτος, ὁ καὶ ή. εοιη. Ῥοτ ρταοοπσίη γα] οπάπΟΘΩΕΟΥΕΙΗ ΠΟΠ ἀο-

πηηθ]αίας. [ΓΕ οκήρυκτον πσόλεμον
᾿Ληναίοισι Αἰγιῆται ἐπέφερο».
ἀῑσιποία Ῥο]]απι Αιομήοπκίρις
ΠΟ

Ἱπαϊσίαπα, ποπ

ἆσπαπεῖαξαΠα

Ἱππ]οταη{. Υ. 81.

ἀκίσδηλος, ου, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. ἵποοςπαρέας, βιπόοσνας, ρυγα». καὶ τὸ

μὲν ἡμέτερον οὕτω ακίςδηλο» ἐὸν
γέωεται

ἐπὶ τὲς Ἓλληνας,

κ.

7.

ἄκιγακας ἀῑοΙΕ. [Β]ο εί Ραπ5απίας ἐν
ακινάκη παίει.] σπᾶται τὸν ἀκινάκεα.ῖκ. 107. σ]αάταπι ειπα] ε,6α]Ἴ1οο, 14 τἶγε, ἐ{ ἀόσαῖπε 8οπ έρέο.

ἀκλεώως. Τοπ. οξ Ρουε, Ρο 60Π1. ἆδόἕωρ. Ἰηρ]ο]ς, ἵπο σ]οτία, ΟΠΗ
Ισποπηῖα, γ. 77.

ἀκοή. γιάς ακουή.
ακοντίζειν. αοπ]ατ]. Ιασπ]ῖς Ροΐοτο.
1οἨ. οξ οοΠΊΠΗ. ακοντίζω» τὸν σῦν.

Αγτυὴ ]ασι]ῖς Ῥείοης. 1. 49. ἐσακογτίζειν. .αοπ]α οοπ]ίσοτο. 1. 49.
1ν. 114.
ἀκόντιον, το. Ἰαοπ]ατα, ἐε[ατη. 1. 94.
ἀκοντις
ἠς, ἃ, ὁ. οοπι. οασοπ]αίος.

νΠ, 90.

γάλα: Ὦε Ίπος απ]άσεια. ποδίτα
5ΗΠέ, Ύπ1σς ἵπ οταωςο5 ῥργαβίαπις

ἀκόσμως. Ν. Η. ᾳαοᾷ ἵῃπ νι]σαςῖφ

οβιοῖα.
ἴπ να]σ. γετο Ἰμεκ. Ἱα,
Νοδίγατα οβἹοἵπΠα, 5ο ΏοποΠοΙΠΠΗ,

1 ιοχῖςα. δἴπο πας εοπΙρίοτῖς απο
(οτΙέαίο Ἱερ]ίατ.. Εαάς, ἑπτρ]έου,

εί οββοαιΠ
πα αἆθο ποσα (ογῶ-

ἀσ[ογπι]ίος,

οἱ Ππρομαϊίατ.

ἄν. Ὁ. Ες ποξία

απἱάοιι Γορεγα,] 4πῶ
βίποσγα, ἵπ (τῶςοφ

οδί πάοο

Ἱπροπάίταν,

Ὑοἱ, εί ποδέτατη απ]άσνα Γοβιοῖατη,

ας Ῥοπεβοίαπα] αποά οδί αἆθο εἵποδτη Ιπάτῶςσος ἱπιροπάϊέαν, Β0αιιζ]οη ἆ 1η ο πα γἰάείαν νο εἔρΎον. νο] ευὑεργέτημα, αποά οὐ η]αά

ἀκίςδηλον τε[εταίαν,

]άο γέμειν.

ἀκιγάκης, 8, να] εος, ὁ. Ῥεγδίοιπι

νοσαῬάἸαπι, απο σ]αάϊας εἰση][ήσα(αν, 11, 118. σπασάµενος τὸν ἀκινάκεα. βτὶίο αεἴπαςσο. Περσικὸν
ξίφος, τὸ ἀκινάκην καλέβσι. ῬειΒΙΟΠΠΙ ΘΠΡΕΠΗ, 5ἶγο σ]αάἹππα, 416Πὰ
ποἵπασοπαι [Ῥεγ8] νοσαπέ, [ΠΠ
ππαχο Ρτο]εοίζ.]
νη.54. σπασάµεγοι
τοὺς ἀκινάκεας. η]. 126.

Ἱν. 032.

ἀκιάκεῖ, Ἱ, ἀκινάκεα. ὶν.70. [ν.

ἀκόσμως

οἴχεσθαι.

Ῥππρίέον αὐίνο, γ]. 930.
ακούει. ο0π1. Αιάϊτο, ΠοιαΙπαΓῖ,
Μαβοτὶ, Γουτὶ, οχἰςππαπῖ,

᾿Λογεῖοι

ἠκουον μουσικὴν εἶναι Ἑλλήνων
πρώτοι. Αιρὶνὶ (ἄγαοογιπι Ῥγ]πὶ
πιαδῖσα ο55ο {οτοραπίατ. Οσοτῖς
(ταοῖς πιαδῖσα ργδίατο ραίαβαη{ασ. Ππέου (τωςσον πππδίσα Ρτίηεἶρες 6556 ογοάοναπέατ. 1. 191.
φας ἄμειγόν µε ἀκούσεσθαι. κ. 79.
ἨῬιοξης πια πολης απι(Π6Η ΓΗ.
ἀκοῦσαι γυναικὸς κακίω, παρὰ τοῖσι
Πέρστσι δένγος µἐγιστός ἐπι. Ἱκ.
107. Απάϊτε 56 πιπ]ῖεγο ἱσπαν]ογαια ο5.5ο, αρπά Ῥογδας ππακΙηπηι
οδί ἀεάεσας. }αἱ, 9ἱ ααῖδ ππα]]οτο
ἴσπαν]ου αρρε]]αέαν [αο Μαδοαίας,
λος] πιαχίηα ορηδείιγ ἰσποπηηῖα,
ἀκούειν ἄριςσα δικαιοσύνης πρι. |.

ΑΝ

ΑΚ

86. Ρτορίοι δεξῖαπα ορέίπιο πτἀἶτο. ἀκούειν κακώς. Μα]ο απάϊτο,
γε] Ρτοῦγῖς ας πια]οά]οξῖς α αἰ]απο Ρείῇ. ἐμὲ ἀκούσαντα πρὸς σεῦ

κακώς. Μο ρνουτῖς ας ππα]ε]οίῖς
α {ο Ροεϊέαπι. ]ο επῖπη αρίε 1οσ8
Ἰ]ο γογα Ροΐεςί, να. 10. ἐν τη
ναυμαχίη ταυτή ἤκουσαν Ἑλλήνων
ἄριρα Αἰγινῆται. νΗΙ. 99. «Ἐσὶπεί Ἰπ Ἴου παντα. Ρτῶ]Ιο ἄγαο, οπηπΙαπα ορπια απά]νεταηί. ἤκρυεν εὐ ἐς δμιαιοσύγην τε,

καὶ Φιλοξενίην μακρῷ µάλισα τῶν

ἐν Ἰθάκηαγδρὠν. Υ. Ἠοπι. 7.
Ῥγορίοαγ μέν. οί Ποβρ]αΠία{επι Ίοπσο ορίϊπιο οπιπίαπι Ποπι]ΏΊΤΗ Τι [ῆνασα Γάεαεπ{ταπα] απά1α-

απ ασπίά το ποπ ]πά]σαία {αοῖς,
Ὦο απο παπα {αοαπι οδί Ίαἀἰοίαια.

Ου] οαπδαια πο

ἀῑχ]έ,

Όε, ἄκριτος ἔθανεν. Ἰπάϊεία «αιθα
ορΗί. ἄκριτος ἐζημιώθη. Ἰπάϊοία
σαδα, ππ]]οσιο ἸπάισΙο {ασοίο
ππι]οίαίιας οί.
ΙΠπέογάππα {απΠ1ΘΙ

αοέῖνο απ] έατ το 6ο, ᾳπΙ ἆς αἰῑο
πι]]ατὰ. Γοοιε Ἱπάϊσίαπα, Οπ] ἆςᾳ

νο αμηπα /πάίσαγο πο]αῖξ.

οὐ

βουλομένων δὲ ταῦτα κείγειν τῶν
Ἑλλήνων φθόνῳ, αλλ᾽ αποπλωόντων ἑκάκων ἐς τὴν ἑωύτών ἀκρίτων,
ὅμως, δτο. νΗΙ. 124. Ωπαπαγ]ς απέθια
(4 9οἱ Ἱπνιάια. πα]
αο ἀο
Ἰ5 Ἱαάισατο πο]]αοπέ, 5εά 5Ίπσι]]
ἵπ δπαπι Ῥραϊτίαπι αρ]τοπί ππ]]ο

Ραέ. φὰς ἄμειγόν µε ἀκούσεσναι. κ.
79. Ὠϊσοις ππο πιο]ίις απ Πέγαπή,

[Π5 4ο τερις] Ἰαάϊσίο [ασίο, ἴαΠποη, ὅεο, Ἠιο αρετίε γιάσπις

οκούειν ΟΠΗ σοη1{1νο, Ργο ὑπακούει;,
καὶ σεἰι)εσθαι. Ῥατοτο, ΠΙΟΤΕΠΙ ϱ-

ως ἀκριτον ἄποπλωει», ϱς οὐ
βούλεσθαι κεἰνειν, σσυνωγύµως πΏ

τοτε, οΡίΘΠΙΡΟΤαΤΕ, ΠΠΡΟΤΙΟ ας Ῥοἐοδία αἰοπ]ας δα]οσξπι 655ο. οἱ
Αιγινῆται ᾿Ἐπιδαυρίων Ίκβον, τα
τε ἄλλα, καὶ δίκας, διαξαίνοντες
ἐς Ἐπίδανρο ν, ἐδίδοσαν τε, καὶ

ἐλάμδανον παρ αλλήλων. «σὶπεία Εριάαιτδ Ῥρατεβαπέ, ΟΠΗ
ας. ΙΠ ΤΕΡΗΣ, ἔππα ο]απα Πίπ Ἠαο,

απία] ἵπ Εριάαιταπα (ταπδοιπίες,
[αραιά Εριάαυτιο5] Ἱατα Ιπέου 5α
ἀἰξεεορίαθαπί εί γεῖ, οἳ αείογθΒ.
ν. 80.
ἀκουὴ, ῆς. ΒΙΠΛΟΣ, {απα, ακουῇ ἶςοεέων. Ἐπιοχς, ΓαΙπαφιο 86ἱΘΗ5,

Ηενοάοίο

ΡοΠ1, Ἱ{α πέ οὐ βούλε-

σθαι κρίνει» ϱΊηί τών ἀκείτων ἆπο-

πλώειν Ἱπίοιρτοίαείο. Οποὰ πιῖπΊπηο σαμἄδοξον. Ναπα οἳ αριά
Βορ]ιου]ετα ἐἐν τῷο Φιλόκτητ 7,ν.60568.
ἀμορίπληκτος, ρτο ὠμιβοτέρωθεν
πλήττωναοοΙρίίασ,(ποά οί α 56]ιολές ποαἕαἩ,
δια αριά Ποπ.
Οἀγε». Λ. ν. 98. πολύτλητος ἀῑσέ1γ ὁ ὦ ολλὠ τλὰς, καὶ πα )ών. Μο
νεμεσητὸς, ρτο γεµεσητής, καὶ νε-

µεσών. Ἐπδίοίμ, ο οἱ λαλητὸς,
Ῥτο λαλώγ. ΕπδίαίΙ. 1π λαλητὸν
ζώον. Ἆϊο ο ἵπ Ῥορλος]ῇς ᾿Άντι-

γοὶ αοοἸρίοῃδ. Π. 29. νε] «0Ρ1ΟΒ-

γό2τ, Υ. 030. ἀνωφέλητα τέκνα, τὸ

ο6ᾳ5, Ῥτο οοἆσπι ἀῑσοῖέαν ος ακοή.

ἀλωφελῆ,
ὠφελδᾶντα

πααλαξόντες ἀκοῃ λέγοµεν. ΕΒὶ-

πας, 4150 ἔαηα. ΔΟΟΟΡΗΜΗ5. 1.
148. ὅσον ἡμεῖς ατρεκέως ἐπὶ μαχρότατον οἷοί τ) ἐγενόμεθα ακοῃ
ἐξικέσθαι. ΘΦπαπα Ἰοησ]δδῖπιε αἲιἁῑία, το] {απλα Υογο, το] αοσαταίέο

Ῥουνοπίτο Ροξπίμη». Ἰν. 10.

ἀκεητοποσίη, ης, ἡ. Ν. Η. Ρήο 60Η.
ακιατοποσία. Μον Ῥοζαίιο. Μογαςὶ Υπ] Ροΐα». γὶ, 84.
ἀκρητοπότης, 8, ὁ. Ν. Ἡ. Ῥτο 6ΟΠΙΠΙ.

καὶ μηδὲν
γοςππέαν.

ἐν Τραχιίαις

446, Ἡμερίταν

μεμφόμενος.

τὰς γονεῖς
9ἱς θέα

ε)αδά σα Ροεία, γ.

μεμπτὸς,

ἀντὶ

τᾶ

Φ]ςο αρπᾶ Μοςο]ναα

Ιἀάγ]]. γΙ. νου. 7. ἀνέραφος, ὁ μὴ
ἐρων. ααἵ πον απιαί, αὐ αππογο
α1σπας, οἱ ἵπ Άτα ΒΙΠΙΙα», ν. 10.

θεὀκριτος,ὁ τὰς θεὰς πρίναρ.

δις

αριιά πιά, ΟΊψπιρ. Οάο νΙ. ν. 119.
Ψευδέων ἄγλωφος, Ῥτο ὁ μὴ γι
γνώσκων ψεύδεα. ὁ ψεύδεσθαι μὴ

ἀκρατοπότης. Μενὶ Ῥοίαίογ. ΜΙο-

εἰδώς.

ΤΗΠΙ παπα Ροίαηδ. γι. δ4.

ἁμιαρτήσας. Βὶο εἰβορ]ιος]. Ἀ]αςο,

ἄκριτος, ου, ὁ καὶ Ἠ. Ῥτορτίε φαϊάθτη

ῥαδδίνο 5ιηΙέαγ, εί 4ε οο ἀῑσΙέας,

Μο ἀναμάρτητος, ὁ μηδὲν

ν. 92954. λιθόλευρος, Ῥτο
λεύω», καὶ λιοδολών, ἅςε,.

λίθοις
Θτπο

ΑΔ

Ῥτοίεείο ἀϊππα ευη, απ ἀἱ]σεπίει οὔδετνεπέαν. Ἠϊάς ὀνόµατα πολλα εἷς κτος, σος, καὶ τος.
ἀκρίτως. οτι. Βίπα Ἰπάϊοῖο [αοίο.
Ἀπ]]ο ΙπάϊοΙο {ασίο.. Οαπδα ποπ

εορηϊία. Ππάϊοία 6αᾳδα. κτείγειν
τωὰς ἀκρίτως. ΑΙαπος Ιπαϊεία
οραδ. Ππέογῇσετο. η]. 50.
ακροδολίζεσθαι ἔπεσι. Ίοη. εί Ῥοε,

αίφπο αἆθο σοι,
εΠίατε γετοῖς,
ΑιέοτοπΙοπῖῦιι5 νεμἑατὶ. υπ. 64.

ἀκροβίνια, τά. Ίο. εί ροες. Ορίπια
5ρο]α. Ἀρομοτυπι ργϊηϊἶσο. Εἶτα-

συ Ῥηϊπί.

Βία». ακροῦί-

ΑΛ

ἄλγει». 1ομ. οἳ Ροοῖ. Ργο 60ΠΗ. λυπεῖσθαι. Ώο]ετε. ἀλγήσας. Ἱκ. 22.
Οσπι ἀο]ετεί. (ππι ἀο]οτοπι 561ι5155οῦ.
τ

ἀλέξασθαι. Το. εί Ῥοεζ. κατὰ συγ-κοπὴν Ῥτο ἀλεξήσασθαι, Ἰουφιο
Ρο 6011, ἀπώσασθαι. Ῥπορι]σατο,
περε]]εγε. γι. 207.
ἀλέξει», εί ἀλέξεσθαι. ΤοἨ. οἳ ροεῖ.
ΡΙΟ ΟΟΠΙΗ. ἀπομάχεσθαι. Ἠεκὶςἴστο.
πι Π]αίαπι Ῥτοριίδατο,
τὸς ἀλεξομέγες ἐφόγευσεν. ΕΟ5 Ἱπεαν[οοῖέ,

ααἵ τοβϊδίεραπ{,

1. 211.

Ἡ, 65. Οοπ5α]ο Επρδίαί],

για ταῦτα καταγιεῖν. Ἠας ρτϊπι]πας ΟΟΠΡΕΟΤΑΤΕ. 1. 80, 90.

ὠλέξειν, ο ὤλέξεσθαι. μ.ἀλεξήσω,οί

ἀκροθίνια, ων, τά. 1ο. οί Ροεῖ. τα
άκρα θινός τος, ὄ ἔφι σωροῦ. καὶ
τὰ λάφυρα, καὶ αἱ ἄπαρχαι. Ει-

σθαι, καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀλεξα-σθαι. ΑποῦΕ, Ρτορυ]δα1ο. ΤοἨ. εί
Ῥοο. Ρτο οοµ1. ἀπωβεῖν, καὶ ἀπω-

βίαΐ]ι. α. ᾱ. ΑΠοπ]α5 αοθεν1 5ΗΠΙπηίαίες, εί 8Ρρο]α, εἰ γμτ εῖο
Γτογιπη αΠαπασινι.]. Τοῦσι θεοῖσι
ἐξεῖλον ἀκρούίνια. γη. 121. [Ῥιαοἀ4α] ρε έίας ΕὨἱ5 οχοιπαγαΠΕ,
Γεχοιιίαδαιε οοπδθεταγαπέ.] νΠῖ,
131, 123.
ἀκρομανὴς, ὁ καὶ ἡ. Ν. ΗἩ. Ῥαππο

ΙΠΡΑΠΗ5, ΠΙαΧΙΠθ ΙΠΝΑΠΠΡ, δαρταᾶπποάπτη ΙΠδαπαδ. ν. 42.
ὦκρος, ὁ. ΟΟΠΗΠΗ. ΒαΠΗς, εχΙπης,
ΡιῶδίΦηΝ. ὀργὴν οὐκ ἄκρος ἀνήρ.

ἀλεξήσομαι. Πα βπ]έ. πιθς.ἀλεζήσα-

σασθαι, καὶ ἀποκρούεσθαι. ὡς ἆλξ-

ζησομένους. ἴ]ε[ιοβεπα] Ρτορυ]βαΐπτος. ΥΠ. 81. ὡς ἀλεξησόμεγοι.
γη], 108.

ἀλέξησις, ος, ή. Ν. Η. ᾳποά ἴπ γπ]σαΐ, μας. 5ἶπο οα]πδᾳπαπη αποίοτί(αΐέο φοπρέαπα Ἰερίέαν. Εε[ουρίο,
Ρτορα]σα:1ο. πρὸς ἀλέξησι» τραποµένιφ. ΑΔά ἀε[επδίοπεια, νε], αἆ

γι
Ῥτορα]απάαπι
γιάς αλκή.

ΟΟΠΝΕΙΒΟΒ,

ἀλεξησόμενος, η, οΥ. ΥΠ. 108. Ψιάο

γπτ, απ Ἱταα 8αροναγο ορμή ξ, ἀλέξει».
Ππρος τω, Φπἱ Ίγαπα οΟΠ{Ίμογε, ἀλέξομαι. Ίο. εί Ῥοοί. Ῥτορι]ρο,
Π, 60. τὸν «ρατὸν τῶν Μήδων ἀλέΠωπαγε(πο πεφέ. 1. 9. ἦν Ψυἕασθαι. νι. 207. Μεάοταπι οχενχὴν οὐκ ἄκρος. Μοπίϊς «οπιρος
που ογαί, γ. 124. εἰσὶ τὰ πολέµια
οἴέπμ Ῥτορυδαχα, σφέας ἀλεξοὤκροι. Γπ τεῦι5 Ρε]]]οῖς δυέ οχ]ενας. γΠ, 220.
πηΙ,
Ἠορις Ρε]]1εῖ οχοε]]αηί, ἀλεξόμενοι χρόνον ἐπὶ συχνόν. Ἱκ.
119. Δά πνα]έαπα ἔοπαρις [Ποδίσπι]
δυπέ ργωρίαηίέος. γα, 111.
Ῥτορυ]δαπίος. Ἆο ἀἷα ἀε[οπάεπίο».
ἀκεωτηριον νηός. ν. 131. ἈΝανῖς
{γαριποπίαπι. Ύαἰ]α (Γαπσαπα παν]5 ἀλεωρὴ, ἣν,ἡ. Ίοπ. εί Ροοξ. Ρτο 601.
ρα {επι νοσαί,

ἀλαίη ᾿Αθηναίη. υπὸς αλαίης ᾽ΑΏηναΐη: ἐν Τεγέη. 1. 66. ἵκ. 70.
᾿λλαξόνες, ων, οἱ. (πθπδ Νογεμίω

Ρτοχίηια, πέ ἀοοεί Ῥέερμαπις ἐν
τῷ περὶ πόλεων, γα νουπε ΑΙΙπομας: ο τὸ τών Ἁλιζώγων ἔθνος

ἀῑβετί αὐ Ιδία σεη{ο. ἵν. 53. Όοη5α]ο Βέορ]ι. Ῥίταροπομι, ΡΗΠ. ὙοἸαΐουγ. Ἠοπι, ΠΠ. Β. 1η ΠΑΥΠΗ ϱ{α]οσο, ν. 806. αὐτὼρ Αλιζώνων

Ὁδίος, καὶ Ἐπίσροφος ἠρχον.

ὤλεωςὰ, ἆς,

Εαδίαί1. ἡ ἔχκλισις.

ἐκ τᾶ αλέω, κατὰ πρόσληψιν συλλαξῆς. ἸουἩπαίίο, ναξο [α]-

ου]15 πια]

αὐ αλέω, ἀοο]]πο,

νιΐο, αβξαπηία 5ν Παῦα ρη. μεν ΔΠΠΘΗ,

τεΙΙΕάΠΙΠΙ. Αὐτοί τινα ἀλεωκὴν
εὑρήσονται. ἵκ. 6. 1ρ5ὶ τεπιεάῖιπι
αφιιοά Ἰπγοπῖθηέ,
ὠληθέί λόγῳ. Ῥε νετα. ν. 41. Υἱάε
λόγος. Ἐ68.

ἀλήθεως. οι.

Ῥνο «οι.

ἀληθώς.

Ψετο, 1,11, 128.1.06, 156, 1. 100.

ΑΛ

ΑΛ

ἀληθίζεσθαι. Ίοπ. εἰ Ἠετοάοξ. νειΡα το 60πΑ. ἀληθεύειν. Νογιπι

ποιησάµενοι. (0ποΊοπο εοπνοσαία,

ἀ1σογο, νετε Ἰοᾳπῇ. 1. 1960. οληίζονταί τι, ΑΠνϊά νοιο ἀϊοπηί.
Πο: ἀληθιζόμεγος. 1ρ1ά.

ἀλήλεσμένος σῖτος. ΕτιπιεΠΏπι π]ΟἨίαπα, ΥΠ. 25. παρῷ τὸ αἀλήβω.
ΜοΙο.

ἀλήτης, αἀ]εσιῖνα

διπηίτη.

βίον

αλήτην εἶλευ. ὙΠίαπι πιαπάϊοαπι
ε]ερῖρεῖ, 5οηιὶ πιαλα]σί1. 1, 52.
λῆς, ὁ καὶ ή. 60ΠΙ,. Ῥγο συγηθροισιεγος.

Οοπατοκαίις, οοπ{οτέα,

[ποφισης. ἐς ἓν χωρίον ἐσάγεσκον
ἀλέας. Ἶπ πππα Ίοσμπι ΓΓοφθηἴο5 ἀποεβαπίέ. 1. 196. ἄλεες ἐςᾶσι.
{γδ(πεη{ες, ον εοηρτοραί δίαραπε. Ἡ. 609.
19. ᾿Αλέσι γάρ
σφι ἐςὶ (Αήλάννες εγοµα,

ἑγὶ δὲ

ἑκάςῳ αὐτέων ὄνομα ἡδὲν κέεται.
Τρθῖς οπΊπι απ]γοτεῖ5 ΠΟΠΙΘΗ οί
Λαπίος, ςἰπση]]ς νογο π]]απι ορ
ΠΟΠΙΘΠ. Τ, 6. ΟΟΠΑΠΗΙΠΟ ἨΟΠΙΘΗ 1)βἱ5 οί ΑίΙαπίος, 5Ἱησα]] νογο πα]-

[ατα Ῥτοργίαπα ποπιοἨ Ἠαβροπέ. ἵν.
1864. νι. 104, 107, 211, 225. νι,
25.
ἁλίζειν, οί συναλίδειν. Οοπστοσανο,
εοσεγε, εο]]ίσογο, οοηίγα! λογο. 1ο,

οἵ Ῥουί. Ῥτο 4ο

«ΟΠ. ἀγείςζειν,

συναγείρει». ὄκως μὴ ἁλισθεῖεν οἱ
᾿Αθηναῖι.
Ίο οοπατοραγοπξγ

οοασία. ν. 29, 790. ἁλίης πολλάκις
συλλεγομένης. νΠ. 194. Οοποίοιο

βαρίι5 εοηρτεραία, 5ἶνο ΟΟΠΥΟοαΐα, γα] οοποῖοπθ 8ορρΊ5 οοαεία.
ἄλινος, ὁ καὶ Ἰ. Ν. Η. Ἐκ εα]α οοἩ-

{οοίις.

Οἰκία ἐκ τὼν ἀλίνων χόν-

ὃρων οἰκοδομέαται. Ώοπης οχ βα]ἲρ

σταπι]ς εάἰπολία ππ6. Ἰν. 1850.
ταϊ]α,

πισῖς:

αξ

πηπαῖθ.

ὦλινοι

τοίχοι. Ῥατιείο εκ 95ο] «ϱ0Π{οοΕ, οκ κα] στι] οοπ/[οςίί.
ἵν. 180.

ἀλκή. Ίο. δὲ Ῥοοι. Ῥοβας, Ύ168.
ἐς ἀλκὴν τρέπεσθαι. Ῥοείϊσα Ἰοσ-

Πο. (411. 98ο πιοίίγο επ 4έ[επδο.
Αά Υπ Ῥτορα]καπάαπη 5ο 6ΟπΥ6Υἴσγο. Π, 40. πρὸς ἀλκὴν ἐτραποντο.
Αά ντι ρτορι]δαπάαπι 66 60Πγογίσγαηξ. ΠΠ]. 78. Ἰν. 120. Υπάο
ἄἀλέξησι». Πρὸς αλκὴν ἐκ ἐτρα-

ποντο οἱ βάςδαροι. Ἱκ. 105. ΒαιῬατί ο [Πιοβισια} να Ῥτορι]5απάαη 5ο ΠΟΠ οοπγετίογιηῦ.

ἀλκῆς µνήσασθαι.

Ῥοοι. Ἰοομίο.

Ῥοταά ταῖς γουοτάατ].

ουτε

τις

αὐτέων αλκῆς ἐμέμνητο. Ἱπ. 70.
Χου α]]αν Ἱρεογαα {ου
ιά μπ]θ
οδί τοροτάα ία».
αλκίμος, ὁ καὶ ἡ. Το. 6ξ Ῥοεέ. Ῥγο
οοπι. ἀνδρεῖος. οὐδὲν ἔθνος ην τοῦτον

τὸν χρόνον αλκιμώτερον τοῦ Λυλίου.

Α{ΙΘΠΙΘΠΒ6Ρ. 1. 03. ἄλίσας τότους.

Έαπο

ΗΙς οοπργεραί!ς. 1. 77. ἀλισθῆναι.

ας [ογῖοι [ωγάῖα σοηΐο. 1. 79, 99.

ᾱ 79. ταύτας ἀλίσα». 1,80. ὤλίσας

ππ]ία ρου

ενας τοριδέῖου

σολλὸν ἀλκιμώτερος. Ἱ. 109. ἄλκι-

πάντα. 1. 119. ὁ Κὔρος τὰ μὲν συγ-

μο ἔθνος. 1.201. ὀλκίμοισι. Π. 109.

ἆλισε. Ογνας Ίνκας φπἱάθιη [ᾳτοπίος]
εοπστορανΙζ. 1.125. πάντα συγαλἰσας ἐς τωῦτο. Ἱ. 196. τοὺς βαάσι-

τὰ σολέμια ἄλκιμος.

ο. ἀλισμένους.

Έεθσθ5 60ΠςΥ6-

σα{0Ν. ἵν. 118. ἄλισθέντες. 6ρΏςΥθμαεῖ, ν.10. σρατὸν ἀλίζειν, Όοβοχο
εορίας. νΗ. 19. ἔσαν ὦλισμένοι.

ναί οοποτερα{1. γ. 172. ἅλισμένη 5ρατιή. Εκονοῖέις ΕΟΠΦΤ6Καξις. γη. 208.
ἁλίη, ης, ἡ. Ν. Η. Ῥτο 60Π1. συναµοισις. ἐκκλησία.

Οοπρτερα(ίο,

Κερας Ῥο]-

Ποῖς βέγοηαιις. 1. 4. ἐἐς αλκὴν ἆλΧίμος. Ίνοβοτοε ίτοπις. 11. 110.

ν. 49. νἩ. 10.
ἀλλάσσεσθαι, Αἶνο αλλάττεσθαι.
Αεταα εοτα, οσα Αίά. Μιαἴατε, Ρεγηλίαης,

οἰκήϊα

εοπιέανο.

κακὸ ἄλλαξασται

τὰ

τοῖσι

πλησίοισι. ἀντὶ τοῦ, τοῖς τῶν πλησίων κακαῖς. γΙ]. 123. ἸἨοπιθδέῖσα
πια]α ΟΠΠ νΙοΙΠῖδ, 1, 6. οσα γ]ο]-

ΛΟΡΗΠΗ πια]]5 εοπηηπ{ατθ.

οοπς1ο. ὁ Κύρος ἁλίην τῶν Περσέων

αλλ) ἤ. Νἱ8Ι, τοῦ ἔμελλε οὐδεὶς

ἐποιήσατο. Ἱ.195. ογτυς ῬεγβατΏτα
εοηρτοραΒΙοποπι [δοῖ. «ΟοπεῖοἨθη Ῥουσαγ. οοπγοσαν]ξ.
Ῥογδας
πᾱ «ΟΠΟΙΟΠΟΠΙ οοπγοσαν]ε, ἁλίην

ἄρξειν αλλ ἡ ἐκείνη. Ἱκ. 109.
Οἱ πα]]ας εταί Ἱπιρεταίαγας Π]δί
Ί]]α,

ἀλλ]. Ἰοπ. Ῥοες. οἳ οσοι. ΛΗΡΙ,

ΑΛ

ΔΛ

α11ο. διαπέµψας ἄλλες ἄλλη, Ῥτο

εαρέας {αϊέ, πθς ἑαπίαπη θτγοτί8

ἀλλαχόσε. Οπη αῑος αἰίο' ἀῑπηϊβ]ς5εί, 1. 46.

ππο]οτη απ ]ηαἀνοτίιτ. Οοπυ]ερας.
05.1. 48. εὰ, ΒίορΗ, ἀλογίην εἶχον
τοῦ χρηςηρί8. Ονασα]απα ϱοπέθΠι-

Ῥα]απι. Μπίπα ἀεραςειο, πα Πέ
τί α1 α]ϊος εάαηί. Π1, 20.

δεγπηῖ. ἵν. 120. τὸ ἆλσος ἐν ἀλογίῃ

ἀλληλοφαγίη. Ίοη. εξ Ηετοά. τοσα-

ἔχων. Ἠασαα ΕΟΠΤΕΠΙΠΕΗΝ. τ]. ζ5.

ἀλλόθρους,ὁκαὶ ἡ. Τοπ. εξ Ροοξ. Ρο

απήλαυ»ε οπίσω κατ᾽ ἠσυχίη». ἔτε

οοπι. ἀλλοςθνὴς, καὶ αλλόγλω σσος.

γάρτις ἐδίωκε, αἰλογίης τεἐνεκύρησε
πολλῆς. τῇ. 208. αλα: Ῥοτ οἵατα
55ο τοςΙρῖέ, Ίνεπιο οπῖπι Ι]1ογατη
πδοφιεβαίασ: 5εᾱ ΠοπῖπθδΙη π]αςπο εοπέαη{αἱ Παβεραη{. 49. Ρ. Ῥετ
οΐππη ταίτο οθβςῖ{, [ας 5οτοεορῖ6.]
Ἀαλας οπῖπι Πρευπ1] Ἰήπδεφιορα-

ΑΠοπίσεμα, Ρετερτίπης, εχίενηας.
1. 78. «ρατὸς ἄλλόθρουρ. πμ. 11.
αἀλλοῖος. Ίο. ρτο οοπι. ἀἄλλο. ΑΠ,

ἵνα µή τι ἀλλοῖον περὶ σεῦ οἱ Σπας-

τιῆται ββλεύσωνται. Νεφιῖά αἲῑάά
46 {ε Ἀρατίαπί ίαἴιαπέ. ν. 40.

αλλ’ οὐ γὰρ ἔπειθε. Ἱκ. 109. ἀντὶ
ποῦ, ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἔπειθε.

{ασ, οοπξεπιΙοπεπη(πε [5αἱ ἹτπαςπαΙη πασίας ο5τ.

6], ἵπ οοπίθι-

ἄλλοφρονέει»,
εἴν. Τομ. οί ροοέ. Δ]ίοπαίαπι ΠΙΘη{οΠΙ αβοετο. Μεπίοαπι
ἃ τεεία ταοπο αΠεπαπι Ἠαβετο.
Ώο6 5απο ππθη(]5 βέαία ἀθειτραίαπι
6556. ἀλλοφρογῆσαι. γ. 89.

Πσοποπι ππασπατα ἸπείάΙ{,
Ἠοο
γετρα δοπαπέ: 5ος Ἰ]ς εδέ δ6ηςι5,
Ῥετ οἵαπι 5ο τεοορῖέ, απία πα] Πα
ουπη Ἱπδοφπεβαίαχ, απἵ εοσοτεος

ἀλλοφρωνέειν, εν. Γοπ. εί ροεί. ΑΠιά
5οπ{]το, αἰῑιά Ἰπ αΠΙΠΟ Ἠαβοτο,
οἱ δὲ, ὤλλοφρονέοντες, ἔπεμπον

απῖα πα]]ας Ιπίοτ 1αοεάς»πιοπῖος
εταί, αι 5δρεοπ]αί(οτῖ5 α]ας αᾱ-

[συμμαχίην.] νΙὶ. 200. Πϊ νετο,
αΠιαά 1π απ΄πιο Ἠαβοεπίος [Γ5οσῖοἐαίδπη, 8οσῖο5δ, αχ] Ιαπα ]. πηῖδο-

ουτατεε. Βθεά ΟΠΙΠΕΒ Ῥατ]ίοτ οί
ἵρδαπι, οἳ ἱρδίαςδ δρεοι]αίοποπι
πιαβπορετε οοπίεπηπεβαηέ, 1μοχὶουπι (πῶεο-]αῖ. ἐγκυρέω, εἳ ἐγ-

ταηί.
Αί ν. δὺ. αλλοσρονεῖν αςοἱρίέαχ Ῥτο α πποπίο αεπαΓί, 4ο

8απο πιεπέῖ5 δίαία ἀείιτρατί. Ὑιάο
5πο Ίοσο.
αλογεῖν. ἴοη. ας Η. Ύ. Ῥτο εοἵη. καταφρογεῖν, καὶ ὀλιγωρεῖν.

696, ΕΟΠ{ΘΙΠΠΟΥΕ, ΔΡΕΓΠΟΤΕ.
σης συμξουλίης ἀλογήσας.

ἈΝερ]-

ΠαΟπιπὶ

εοηδΙ]]ο πορ]οσίο, νε] οοπίοπι{ο.

11.125.αλογήσαντες τῶν ἐντελέων.
νι. 460, Ἀορ]ασῖῖς πιαπάαξῖς. νυν].
110.
ἆλογ.η. Ιοπ. Ργο ΟΟΠ1. καταφρόνήσις,
Θοπίεπιέῖο, «πα Πέ πί ασι]ς

οι {οβίίπατθ, Ἠοσ απίοτα αςοΙξ,

γαεπίαπι, απῖ ἀϊδοθδδυτα π]]ο πιοάο

κύρω μ. υρώ, ο ύρσω. Ιποιάο, οὐνο. Ἠοτοά. ἐνεκύκησε αλογίη».

Οοπέεπι(α Ἰαρα]έ. ες εί ἵη Ίρδα
εοτιρεπαάϊταίΙοπθ, εξ ἵπ Ιποτρτοίαἴοπο οταν]έετ εδί Ῥοσσαίυῃ, π{ οκ

15, Ύπσ 6αρτα ἀῑχήπας, αρετίο
Ραΐέοί. Ἠαιά ἹΙρ]έατ Ποχ]οῖς ΊναΠαςπιοςϊ ᾗἀο5 Ἱπεοηδιάρταία δοπιΡεν εί αἀμιρεπάα.
Ὑιάα ἔγκν»
ρεῖν. ἔν ἀλογίη ποιεύμενον τὸ Μήδων λῆθος. νΗ. 226. γαἱ]α: Ῥατνὶ

[ποῖθη5 Μοάστωαι ωτόαπη. 4. Β,
Φιοά
Μοαάοταπι πα] (αάίπαπι

Ἠπ]]απῃ, νοι Ῥοτεχ]αια ΤΑΙΟΠΘΙΗ

Ώπ]]ο πποἆο ομτατθξ, να], Ωπία Μ.

Ἰαβααπηας. ἔχειν ἐν αλογίτσι, Ῥτο
κατηλογεῖν. πίταφιεε»ί Ηετοάοίεα
Ἰοεπέίο.
Οοπίεπιποτα. Π, 141.
μας. Ἱπίοτρτος Ῥευ Ἱπιργαάσπίίαπα
γοταέ, Οοπέεπιζαϊ Ἰαῦθμς, Ῥτο
ανοηέοπι, απί αοπδανας Ἱπσεπάας οππα Ρτοποπιῖπο ργα06ἆσπιο, Έππι. ὙΨεὶ εαοις Ίου γΙἀεαξ. Εά {απιοι Τποθις Ἰΐς, τέ

τη, οοπ{επιπεβαί.
ἀλυκταζειν. Ν. Η. Οιοά ἵπ νι]-

οἳ Ἰπ 5οχορπ{]ς αἰῖς Ἰοοῖς, ασι]15

σαεῖς Τμοχὶεῖ Ηετοάοίο απ]άσπι
απραϊξατ: 5εά πες Ἠραχ, πος Ίοοἳ5, πες α]]απα εχειΙρ]απῃ ποίαπχ. Ναα γεταέ, Ορρνµηῖ. Ῥοά
ιάοπι γιάείατ »ἰσηίῃσατε, απο τὸ
ἀλυκτέειν, εν, ππἀο τὸ αλυκταζειγ,

τὸ δυσφορεῖν, ὃ παρὰ τὸ αλύει», 4ε
αἶρις Ἑπαδίαίας,
ΑφαΙά Ἰηοο

ΑΜ

ΑΜ

Ἱείο {ο1γς, (ατρατί. ΑπΠΙΙΙΟ ῬογῬ]εχο 6559. Οποά οκ ἨΗεβδγολϊ
γοτρῖς αρετίο εοἰ]Ισίέαν, φπὶ ἀῑοΙ5,
ὤλυκταζει,

κρύπτεται,

φοδεῖται,

απορεῖ. λύσιν μὴ εὑρίσκει. γιάς να]ραία ος. (πῶοο- |α6.
αλυκταζον οἷα ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τσεφοξημμένοι σε, καὶ πολλαὶ μυριάδες

κατειλημμέναι ανθρώπων. Ἱκ. 70.
γαμα:. ΨιπάεΙοεί ορρτεδςὶ Ἱπίτα
οχισππτη{οπαρις, εί {οί πιγτιαάἴρας
Ἱπίοτεαρέϊ5 εχίοντΙ. 0. Ρ. Ἐτς-

πππ] γοτο, Ῥατπι απἰάςπα, ραίἔπη γορο. ἴν. 9,
ἁμαθὴ ς, ὁ καὶ ἡ. Πππροτϊζα5, Ἱπαρίας.
1, 90,

ἁμαξεύει». Υ. Η. Ῥ]απδετ]ς (ΓαηδΊτο,
ΡΕΓΠΙΕΑΓΟ. ἐποίεον Αἴγυπτον ἁμαξευοµένην απᾶσαν. Εβοεστιπί τί
(οία αὐσυρίας ρ]αιδίτὶς Ῥογιπθαγί
Ροβδοῖ. Π, 108.
ἆμαξὶς, ἰδοςνἡ. [ομ. Ειοδέοβ]ιπα, Ῥαχγια Ῥ]απδίταπι, Ῥατναδ ουτγής..
Π1. 119.

ἁμαξιτὸς, ἂν ἡ. εοπι. Τΐου, αια νΠΙοπ]πτη ασ Ροΐίο»ί. για ομτγαῖ
ἴαα, απΙπΙο νεμειποηίαν Ῥεγρ]εκο
ασοιάο αρίᾳα. παρὰ τὸ ἄγειν ἅμαξοταπέ, ] ααίρρο αιιοά ἵπ αχῖσιιο
αν.
Νοιοπ]ατα, οπττάτη, Ῥ]αιδ(οπιροτο, Γαχίσιο {ἔεππροτί 6ραΠο] (εντ, Γπποία οοπδίοτπαί]] ἔπαὰ αροχο. νἩ, 176. ἁμαξιτὸς
ο58οπί, οἱ πέος πιοτζαΙατη παγτ]μόνη. να. 200.
πάᾳς Γα0 ποδρις ].Ππζοτοορία" ἁμαυροῦν. (Οοπι. 0Ἠεουγατς, γιάο
γα]σαία τωςο-]αξ. Ἰμοχ. ὁ ἥλιος
οβ5οη{. θαοά ππαγα]η]5 1εεῖο πἹθαμαυρώθη. κ. 10. 8ο] ορδειταίις
Ίου νιάσέατ, ἐν ὀλίγῳ χώρω, Ἰπ
οχῖριιο Ίοσο.. Γμοοῖ επῖπι απσιδέ]αρ
οςί.
ΙπροάΙεβαπί, πο Ῥειςα 5ΙΑΤΗΤΙ ἁμαχητί. εουι. Βίπο Ῥτω]]ο. 1. 174.
εορίαταπα πα] ιάίπο αἀνοτεας
απ.102. Π1, 19. ἵν. 11, 99, ν. 94.
αραπέητ, [σταν] ΠΙΦΤΟΥΕ {οπεῦαιι-

6νασος

π{οτεπίατ, εί Ῥ]α5 1ρ8ἱ8

οβεγαπ{, 41 αΠι αφ ἀφις
ἀλύσατο τὴν ζώνη». γη, 120. Έονἔπδο Ἰοσεπάιπη έ
ἐλύσατο, (1ο Ατπικὼς αντὶ τῇ ἔλυσε 4σοξα!, 7οπα

φο]ν]έ.

αλύειν

οπῖπι,

ΥΠ, 2025. ὅκως ἀμα

χητὶ τὴν σάᾶσαν

Ἑλλάδα κατασρέψηται.ϊκ.2. Ὀί
ἰοίαπι (αταοῖαπι εἶπο Ῥτα]ο δα0που 6Ψ.

ἆμαχος, ὁ καὶ ἡ. Τοη. οἳ Ῥοοξ. Ῥτο

αποὰ

σοι. ἀμάχητος, καὶ ἀνάλωτος. Φπ

Ίοησο αἶῑας αἱρπ]βεαίῖοηος παβοί,

ορρυσπα νε] οχρισπανὶ ποι]έ.
1.84. πμ ῷ 1ριά.) Ππεχρασπα-

η] μ1] αἆ τοπι Ῥτωδοπίοπ {αοστο
νιάσεατ. ἈΙ ἔαπιοπ οοἆςαχ πιοπἆο

εαγοί, Ίαπῃ τὸ αλύσατο παρ]οοίο
Τοπιρογα]!.

1ΠΟΥΟΠΙΟΠ{Ο

Ροπείαγ

Ἰωνικώς ἀντὶ τᾶ αλύων, καὶ ἀγαλλόµενος, εἴτε περιχακὴς ἔλυσεν.

Ἐχι]έωις Ζοπαπι
ὡς ἐν αδείη ἔων.

Φο]νίς,
Οι)
ΟΩποά ππο ἵπ

(πί{ο ο5δβδοί, ας οχίτα πΙΘίΙΠΙ ΟΠΙ-

ποπ.

Οπίά απίσοπα Ῥτορτίο αἰλύειν

εΙσπ]ῃοεί, γ]ἀο αραιά Βυάαπα, οί

Ἐπδίαί],

ἁλώσιμος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. απὶ σαρί,
απἱ οχρασπατί Ῥοΐοδέ, ΠΠ, 125.
µα πι ρατιοἳρ]]5 νοπαςίο Ῥοεῖἔπτη αἲ ἔσππρας, πο απιπ] αἰπιά

Πέ, Ἱπαάϊοαπάππα,

κτίζοντες

ἅμα τὴν πόλιν. ν. 5. κἴπια] πχβαπι
οοπἀεηίος. Ἱ. ϱ. Τ)απι π1Ώοπι ϱΟΠἀετεπέ, ἵν. 100.

ἅμα μὲν, ἅμα δὲ. Βϊπια] φπἰάσπι, δἰ-

15. ν.

ἀλλ, Ίο. οί ροεέ. ρτο ὤναξδολάδην. Οσαπι [ετνοτο φπούσπα, ο
ορι]οπα,
γνεὶ οχωεπαίίοπο,
Ῥ]οίαπι

ἆᾳ αφπῖδ,

απ

εκ

δι]5

{[οπίβας ἵπ αἰθππα. απ (ποάατη
Ππρεία δαμαπέ, απα]ετη 1η α[ἱοιῖν
οογηΙπηΆΒ, 41η Ίστπο 5ι)]οσξο [ευνοπέ, 4ο εχασέιπηξ. τὸ ὕδωρ ζέει
ἀμξολάδην. Ααια [ετνοί οχαβίιι8ης. ῖν. 181. Θ]6 οί αρπά Ηοππον, Π.
φ,ν.ὀ6092. Ὡς δὲ λέδης ζεῖ ἔνδον ἐπει-

γόμενος πυρὶ πολλῷ, Κνίσση µελδόμεγος ἅἁπαλοτρεφεος σιώλοιο, Πάντοῦεν ἀμξολάδη», ὑπὸ δὲ ξύλα κά[χανα κεῖται. ΟΩπαπι 5η Πές ἴπθιι

γπσι]. ἄῑπ. νι. 461. νιάσοίιγ Ππέα615, Φαογ16 απιοΥ {εττί, οἱ 5εε]οταία,

Ἰηδαπία ΡΕ]: Ίτα 5αΡ6Γ: ΠΠΑΡΠΟ
νο] απσπι Παπιτηα 5οποτε ΎΊγσθα

ΑΜ

ΑΜ

5πσσοτ]ζαγ οοδθῖ5 απάαπ{ῖ8 α]ιοπ],
Ἐκι]έαπίφιαε αδία Ἰαΐϊσος: Πατῖέ
πας αθ πο» γὶ. Εππήάας αἴηιε
αἰίο δραπαῖ5 οχαβεταί απιπῖς: Ἆθς
Ίαπη 5ο οαρίέ ππάα: γο]αί γαρος

ἁμήχανον. Τοπ. ο Ῥοσε. ϱτο 6011,
ἀδύγατον, ἡ δυσχερέατον. ἵπ-

αἴοτ αἆ απγα»δ. ἨΗαο νετρα ποβῖς
Ἠπαπςο ἨΗετοάοί Ἰοσσα Ἱπέεσταπι
εχκρ]ἰσαπέ, ασ ἸΠαξίταπέ,
ἁμξώσας, ἴοη. Ρίο «0Πι. ἀναξδοήσας,
νοσεχαίας, οἀ]ίο οἱαπιοτο, 1. δ,
ἀμξώσαντες. 1. 98. νΗ. 18.

ἀμειξεσ]αί τι. Τοι. οί Ῥοςξ. χο 01.

Ῥοβδ]ρίο.

Οτοά πυ]]ο πιοᾷο να]

ἀπ [ιο] ήππο βετῖ Ροίοςέ. 1.48, 904,
ντ. ὃ,
ἀμήχανος, 8, ὁ καὶ ἡ. Ἰοπ. εί Ῥοοξ.

Ῥτο 6011. ἀδύγατος. Ππιροβδιρ!]1ς,
Ώο το ἀῑοίαις, Ύπασ ππ]]ο πιοᾶο

Ποῖ Ροΐοκέ. ὅ, τι δεῖ γενέσθαι ἐκ

τοῦ θεοῦ, ἀμήχανο» ἀποτρέψαι ἂν-

θρώπῳ. Ἱκ. 16. ν. 85.

ΘΟιοά α Ώεο

ἄποκείνεσθαί τι, α]απϊά ταδροι-

Ποτὶ οροτίεέ, Ἱπιροδεῖρι]ο Γε5ε]
Ποπαη] Γ1ὰ α 5ε΄]ανεγίογα. ῥθηφης,

ἀετα. Οναζίαπῃ τε[ετγο. ὁ δὲ ἀμείξεται τοιάδε. Ἠ]ο νοτο {π]]α τθ-

Φιεφα]ά α Ώεο ἀεετείαππα ςεπια]
εδέ, 1 α πι]]ο πιοτέαΠαπα. π]]ο

5Ῥοπάεί, ίαΐο τοδροήδαπι ἀαἲ. 1. 9.

πιοάο ανετα, ἀαομπατὶ, νἹατίατθ
Ῥοΐε»έε.

ὁ δὲ ἀμείξετο, Ἠ]ε τογο τεεροπά1ς.

1. 9ὅ. Κροῖσός µι ἀμείξετο τοῖσδε.

ααιξίη χεημάτωναῦ Ηετοά. γοσαίας

Οταῶδις Π5 γοετρῖς οἱ τεαςροπα[ξ.
Ἠ]ά. ταῦτα ἀμείφατο. Ἠαο τεβροπά16. 1. 97. ἀμείσεται τοῖσδε,

Ί]]ο τεγαῖη δέαίπ5, απο πα]]α καπό

1.98, 99, 40. ὀφείλεις χεηςοῖσί µε

ἀμείξεσται. Ώεῦος Ὀοπο[οῖο ν]οῖς8ἵπι ἀαίο ρταξίαπι πμ το[ειγο.

είς Ἠσετεί. . 196. ΑΠ {απεν
Ῥοσυπίαγατα Ἱπορίαπη δῖς αρρε]]ατὶ
Ῥαΐέαπέ, ᾳποά {ογίαδεο ἁατῖας γ]-

1. 41, 49. τοιάτοισι ἀμείψατο Κοῦῖ-

ἀθαίατ, 5ἳ νίπα γοτβοταπι Ῥετρεῃ-

σον. Ἱ. 45. ἜΤαλία Οπαβο τεδροιἀἲε. 1. 115. ὁ δὲ ἀμείξεται αὐτοὺς

ἆμμα, τος, τό. «οἱ. Νθχας, ποάις.

τοῖσδε. Τ]]ο νοτο Ίνως 1ρ5ὶςτο8ΡοΙ-

ἀος.1. 120. Π.179. ταῦτα τὸς φίλες
ἀμείψατο. Ἱ. 179. ἵνα σε ἀντὶ χ(ησῆς συµδουλίης χηςοῖσι ἔργοισι

ἀμείψωμαι.

[τε το ρτο Ροπο οοι-

81119, Ώοπ15 Γαοί18 τΘΙΠΙΠΘΥΘΠΙ,

1Υ.

97. οὐδὲν πρὸς ταῦτα ἀμειψάμενος.

νι. 08. ΝΠΜΙ αἆ Ίο ταβροή4εις. Ἀι]]ο. Υο5ΡοΏ5δο α΄ Ίῶς
τοάΚΙίο,
αμήνιτος, οὐ, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Έχρεις
Ίο, 3]πο ἴνα. ἈΟΠ ἹχαΙδ. Ἀοῃ
ΙΠΓΕηδΗΝ. κ. 94,

αμηχανέει», εἴν. Τοπ. εξ Ῥοος. Ῥτο
εοἵα.

ἀπορεῖν.

χρήματος

Ἱπορια

οὐδεγὸς

Ἰαβοταχα,

ἁμηχανήσεις.

Να]]1η5 το Ἱπορία ]αοταδῖς, 1, 90.
ἁμηχανίη, ης, ἡ- ἴοτ. οἳ Ῥοοῖ. ΙποΡία. Ππροβδϊρηίας. σενίηντε, καὶ
ἁμηχαν», [δύο θεοὺς ἀχρήσες:]
να, 111. [2] Γάπας Ώσοας ἵπι-

Ἱπίοι ασποδ

Ἠθεγα εοπιπΙστοῖα,

α. ᾱ. Ἠοταπι

Ἱπππηϊκίο,

αἱ Ίοᾳτ1

ἆας αί(οπίο.

ἀπάψας αιμματα ἑξήκοντα ἐνἱμάντι.
σπα 60. ποᾶος ἵπ ]ογο ποχι]ςκοξ,

ἵν. 98. λύετε ἅμμα.

ᾖἈο]νῖίο πο-

ἀππι, 1914, τῶν ἀἁαμάτων. 1ριά.

᾽Αμμὲν Αἰγύπτιοι καλέησι τὸν Δία.
Αὐρσνριϊ ᾳονοπα νοσαπέ ΑΠΙΠΙΟΙΠΗ,
Π, 42.
ἀμοιξὴ, ῆς. ἡ. οοτα. Βοιτιρα{ῖο, ρταπηΙ ραπῶγο τοἱαξίο, {αᾖο, Ιοβίῖπιοπέσα, αί νεῖοτος Ιοᾳιεβραπίτ.
Ου] απέστα Ποβδταε, απῖά Ἰιορί1-

πιοηἔΙτη, ἀοσεί Εοδίας. (αα]]. ζα ρα}οἱ({{6, πιιὰο Ἰοσπέ]ο, {τεπάγε ἷα αγοἱ/{9. Ῥατ ρατὶ τείεττο. Ρ]απέας ἵπ
ΑΦδΙΗ.67.Α.(1.9.20.) Ρατ ρατὶ ἆαἔαπι Ποβπποπέαςί, ορεΓα Ῥτο Ῥεοππῖα.. Ἡοβεϊπιοπέἁδί, Ῥτο Ἰο5έῖΠΙΘΠ{ΠΠΙ ο5έ, ΠΙΟΥΘ Ῥτίσοο ἀῑσίαπη,

ὤλος,]Ῥαυροτίαῖοπι οἳ ἱπιροβκρ]-

ἴπ Ἰναε. Ἰμοχ. νΙθιο5ο Ἱαρί νιἀείέαγ.
Ῥατ! ραν] ἀαίαπι Ποβϊπιοπέαπι ο5ὲ,
οΡρετα Ῥτο Ῥεσυπία. ΟΦποά οπῖπι
απίο ἀῑσίαπῃ α Ῥ]απίο νετρῖς σοπι-

Ἠίαίστα,

ππππῖρας, Ρα ραπ] ἀαέαπι, 14 ροτ

ἀδυναμίη.

νο
1Ρὶᾶ:

γιάο αἀδυνασίη.

σοᾷσιι ἀἰοϊθις ο
(δύναιιις.

1βιᾷ:)

Ί]α εο(πσπίῖα γενρα ]απ1 οΏβο]εία,
συγωνύµως οδί οχρτθδδυπ1, Ποβί]ολ

-

ΑΜ

ΑΜ

πποπέαδί, Οπ1ά απίεπα Που} Όρετα
Ῥτο Ῥρεοιπῖα. Οπ] επῖπι ορετα Ῥτο
Ῥεειπῖα ἆἀαΐ, 15 Ἰοδΐ,

15 Ἰιοςί]-

πιοηέπηι {ας1{, 15 ας Ρα51 ἀαΐ, ας
τε[ετί. ἐν ἀμοιξῃ ασχήµργα γενέσθαι. Ἶπ νῖοο τορεπάρμᾶα 1π]οπεδέιπα 6556. γ. 160... «α]μςο,

Ίγε ἀόνλοηπό(ε επ γοπάαπέ ἰᾳ μαγοἰ[ζο, νε], ὢ γοπγε ἰα ραγεϊ[[ο.

θαλάσσης

µεγάλη.

Ιβίά.)

υίᾶε

οι Ηιρροσα 5 6Βεοποπηίαπι π
νοςο ἄμπωτις, αἳ Πμεκίειπι ΡἰπάατΙΟΠ4 ἃ ποβῖ5 οοΠδετΙρίαπ,
ἀμύνειν, Τομ. εί Ῥοεῖ. Ῥνορι]δατο.
τῷ ἀμύνοντα 5υῦ. όπλα. Αγια ΡτοΡα]δαίοτῖα, 4» οἱ ἀμυντήρια νοεαπίας, αρα νῖπι, σπορ ηοΡ]8
ἀπ[ενγίαν, Ργοραἱδαμλις. 11.199.

ἀμπαύομαι, ΤοἨ. εί Ῥοεί. ας Ηετος. αμύναιν, εἳ οοπιροδῖία. Τοπ. εί Ῥοοξ.
Ψ. Γρτο οοἵη. ἀναπαύομαι. Π. 90.] Όρεπι 9076. Ρχο ΟΠ. βοηθεῖν.
ἐπαμύνοιεν, ορεπα {οττοηί. 1. 83.
Φπίσδοο. τεφπῖτο. 1. 181. ἀμπαύεσαὐτοῖσι ἀμύνει;, 1ρ5ὶ5 ορεια Τ6γ6,
θαι ἐπὶ τῆς κλίνης, πι Ἰεσίο απ1εδνΗΙ, 87. Ιπ. 6. ἀμυνέοντες, ορεΠι
οετε. 1. 182.
Ιαεαπῇ. ἐκ. 60. ἐπαμύνειν. Ἰκ. 61.
ἀμπαυςήριος. Ιοπ. Ῥοεί. εἰ Ηετοά.
. αἆ φπἱοκοεπάππι Γαοέας. θώκοι ἀμύνεσθαι, ο οοπαροδῖέα. σοι, γ0ἀμπαυσήριοι.

Φθάς68 αἆ 4π1680θΗ-

ἀπ [αοίοο, ἈΒαά]]ία αἆ απϊεδεθἁσπι [ασία, 1. 181.
ἀμπέλινος καρπός. Ἰοπ. δι Ῥροεῖ.
Ενγισίας νΙ{15, 1. ο. γΙΠΙΠα. 1, 212.

οἶνος ἀμπέλινος..

Νπαπι, 4ποά οχ

νιάρας Πε, Ἡ. ὁ7, 00.

ἄμπωτις, ἡ. ο9π1. φοά ΓΟΓΠΙαξΗΠΗ
εχ ἀνάπωσις, 41811 νοςσπα ἹαβΊπις
αριά Ῥηπά. ΟΊγπιρ. Οὰ. 9. ν. 78.
[λέγοντι]/ Ζηνὸς, τεχγαις ἀνάπωσιν

ἐξαίφνας ἄντλον ἑλείν..

ρἱκατο, Ὢρ ἀε[οπάςτα. Μοβὶδίοτο,
7ν ἀμύνηται, Ἀἱ γἷπῃ Ρνορυ]δαπίξ.
8 κο ἀα[επάενῖέ. 1. 50. τὰ ἅπαμυνοµέγους ἀπὸ τῶν ὀφθαλμών, αιιῦ
αὖ οσι]ῖς Ῥτορα]καπίος. μα, 110.
Ἰμύνοντο τὴν Δαρείου σρατιήν. Ώατῇ οορία5δ Ῥτορυ]δαβαπί, 11. 128.

ἵν. 174. ν. 27. ἀπαμύνεσθαι. ν. 56,
101. την ππενίην ἀπαμύνεσθαι, ΡαιιῬοτίαίθπι Ῥτοριἱςατο, να. 102. 1κ.

17, 22, 90, 97, 60, 03.

Ἠοο γετο

ἀμυνεῦσι, 9. ΄Ῥ6ἱς, Ῥλαγ, Λαΐ. Το.

ἀῑσοίατη παὰὼ τὸ ἀναπίγειν, κκατὰ
συγκοπὴν, κα) τροπὴν τοῦ σ εἰς τ.

Ῥτο 60Π.. αμυγᾶσι, οροπι ΓεΓ6ΠΕ.
Ιχ. 6.
ἀμύνοντα, ἁμυγόνττων,τα. ο. κατ’
ἔλλειψιν τᾶ ὅπλα, αππια, ο πίριις
4 ντα ρτορι]καπάαπα αθΙπνατ, απορ

Ὑιϊάο Μασπαπι Είψι, Ῥαρ. 80.
Ματὶς τοειρτοσα({ο, Ύπαπα Ἠγρ]].
«Έπ. κ. 624. νειδίρις εἰεραιΕβδδ]πη]ς Ἱτα ἀοδοηβίε:
Οπα]]5
πῬὶ. αἰίετπο Ῥτοσπποπβ ριατσίζο
Ῥοηίας5 απο της αἆ {θγταβ, 800-

Ῥα]οφας 5αροτ]ασ]έ ππάαπι ἎριΤΊΘΙΙ5, οχίΓεΠΙαΙΠ(ΠΘ 8Ίπὰ Ρο6Γ[ΙΠἀῑί ατοπαπα: Ἀαπο ταρῖά5 τοίτο,
αίααπο αξία τονο]αία ΤΟ5ΟΥΡΕΠΒ
Ῥαχα, Παβ]{, Πέέαδᾳπο ναἆο Ιαροπίο
τοπ.
ΕΙ απίοπι Ίαο ἄμπωτις Ύπππά Ῥοδέε οκυπάαξίοποπι
ααπα αἆ ππαΓο τονσγΏέασ, οἱ τοςί-

Ῥτοζαπάο καρδιά, εί αποάαπιπιοάο τεδοτβείαν.αῦ ΙΠΙΠΊΘΙΙΦΟ πια15 αἶνοο, ππάα Ῥιας οχαπάαταξ,
Ῥεεθδδαδ αθπατάπῃ αδέα Πέοτα
ἀρείοπίίαπα
(πλημμύρη, καὶ
πλημμυρί. νΗ. 198) Οοπεα]ο Έπ-

8]1α8 ἁμιυντήρια γοσαπίας, 4. ᾱ.
Ρτορη]κα{οία. ἐχόντων μηδὲν τῶν
αμυνάντων, »αὐ. όπλων.

Ἀα]]απι

ΑΥΙΠΟΤΙΙΑ σεις Παβοαπί, απ1ρας
να ἸΠ]αίαπι Ῥτορα]δεπέ, 11, 100.

μιά γενο ἀμυγούγτων, οκ πον](ῖγιβ Ῥ]αγα]]ς Γ{αΤΙ ἁμυνῶ, εἴον εἰ,

ππάς ρατειοΙρ. ἀμυνών, ἀμυγοίντος»
δο,
ἀμύσσει». Ίο. δὲ Ῥοεί. Ῥτο «0ΠΗ.
σπαράττειν, Ιαπ1ατθ,Ιασετατε, Ῥιι-

σεγ6. ΠΠ. 76. ἀμύσσει τὰς μήτρας,

πίετυπῃ Ἰασεταί. 1. 108.
αμφί. 1οη. οί Ῥοεί. ΟΠΗ

ἀαεΐνο,

δίαίμ. ἅμπωτις τῆς θαλάσσης με-

Ίοεο τής περὶ, ΕΠΙ βαπῖς. ἄμοὶ μὲν
τῷ όμῳ τούτῳ ἐχέτω ὡς καὶ ἀρχὴν
ἐνομίσόη. μα. Ἰπίειρτες, Αίθπα
4ᾳ Ἱογαπι τέῖθας Ἠαπο ἴπ πιοάΠὰ

Υάλη. υἩὶ, 129, (πλημμυρὶς

ἀῑσίαπα δέ,

τῆς

Ὀεά τετρα ατασα

ΑΜ

ΑΜ

πἩ]]ο Ῥτοίδα5 Ἰποάο ἀθε]αταπέιγ.

εί5ῖ αποϊρῖεῖ Ῥε]]ο ἀῑςέγιοει, Βεά
Ἠεεί ο 5επδας βἲε οοπηπιοᾶας,
{απιεη νετρὶς τασῖς ποηπ τεεροπάεῖ.

Ἠος επῖπι ἴ]]α 5οπαπξ, Ας ἆς ος

απ{άσμα ππογο Ἰαβεαέ [5ο τοβ,] πέ
εί ΙΠΙ61ο πιοτῖρας ε5έ τεοερία. 1. 6.

εά αιοά αἆ Άαπς φπἱάεπα πποτεπι
αθθ]πεί, 51ο 5ο αβσαξ, πὲ εὲ ΙπΙΕ]ο
Ἰαρεβαί, «παπι Τε

4
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ἔππα ἐταπδῖτε εαρῖ{, παπι τες Ίος
πποτε εοπΠγπιατὶ οαρῖέ. Ναπι ᾳ. ἆ,
οσο ΠΠΟΤΕΙΗ Ἠππο ΠΙΕ4ΤΕ πθς γο]ο,
πθς Ῥοδδηπ, . 140. Π. 93. ἀμφὶ
ἀπέδῳ τη ἔμπ. Ῥτο περὶ ἁπόδου τής
ἐμης. θιιοά αᾱ ππθαπη ἀΙδοσδδιπι
αεισε, γ. 19. αμβὶ τῇ ὃδῳ ταύτῃ.
ν. 52: νι. 02.

ο

γειβαπι, ᾳποά αριά 8ο"Οἰεδῖαπι

τερετῖξατ,

πθς

Ιῃ

γπ]σαί] Παχῖοῖς, πα]]ας αποζοτὶ-ταίο εοπβτπιαίαπα

απίρις Ἰορο

εχρ]Ιζαξασ,

ἑαπίιπη

ἴπ

ἑγαάππίατ,

αμφιάζω, σκεπάζω, «ΟΟΡεΓΙΟ. Φοά

Ἰάεπι γα]εί ας τὸ ἀμφιεννύει», 4ε
απο Ἑπδίαίμ, Ἱπάπετα, τὴν ἐκείνε
ςολὴν ἀμφιασθήναι. Οἵε5. Ῥοις. τν.
Πέις γοδίαια Ιπάπ]55ᾳ, ἀμφιάζετα
ὁ μάγος. 1ριά. Πάπες, Ῥοσίΐνας

πηπσας,
Ἠϊπο γοτρα]ε, τὸ αἂμφίασµα, τος. Ππάπππθέ, Υοββ15.
1ριά.
ἀμφιδασίη, ης,Ἱ. ΤοἨ. Ῥτο Ο11. ἂἲμφισξήτησις, πρ ασἩι ἀἰκοορίαίῖο,
α){ογζα[]ο, οοπίθη{]ο, ΟΟΠΙΤΟΥΟΓεἶα, ἐς ἀμφιδασίας τοῖτι λέγουσι
ἀπικνέεσθαι. ἴτπ οοπέτογοιβίατη αἲ-

Ύπα ἀῑδοερίαίίοπεια ναπῖτο ΟΠΠΗ
Ἡδ, απἵ Γαμαπιά ] ἀῑσαπε. ἵν. 14.
Ῥτο εοάσια ἀῑοῖέατ οί ἀμφισξησίη.
γι, 81.
ἀμφίδλησρον, τό. Τοη. οξ ροο. }΄ οἳτον], ταίῖδ σπα, ἀῑοίαπα παρὰ

τὸ ἀμφιδάλλει», αποά Ρίδοςς Ἰήπο
πά6, ας απάϊααο εοπιρ]εσίαίαγ.
Ἱ. 141. 1. 95.
ἀμφιξολίη, ή5, ἡ. Ίο. Ῥτο οοπι. ἆμφιδολία, ας. Απιρησιιας, Ἰας]{αΐ1ο, ἀπρτέαξῖο, Ἱπορῖα οοηβῖ].

Ὅτο απο συνωγύµως ἀϊοΙξαχ ἀπορία.

Ὑϊάς 5πο Ἰοοο.

᾿Αθηναῖοι καίπερ

ἀμφιξολίῃ ἐχόμενοι.
ἐ
απαπην]5

Α{λοπῖεηδος

Ἱπορία οοηςΙΗΙ

Ἰαβογα-

χοηξ. ν. 74. Ὑα]α:. ΑΩιοπίεηςες

ἀμφιδέες, εἷς. Οπίεπο», απ], Γπιή]]α». τσερισκελίδες. ἀμφιδέας περὶ

τοὺς σέδας διδόντες. Οαίεῃας ΡεάῖῬιις Ἰπ]οϊεπίες. , 69.
ἄμφιδέξιος, ὁ. Απιριάεχίετ. Όοπι.
µεταθορικώς, απθίσαυ», Ιπορτίας,
αμφιδέξιον χρηςήριον, απιρίσααπη
ων. γ. 92.
αφιλαφῆς,
καὶ τὸἀμφιλαφές. ἘῬτοει ἀῑοϊέαχ ἆς τεῦας, Ύπα αἆθο
5ιΠ{ ππασης, πέ οα5δ ποπ ππα, 5εά

ἀπαβας ππαπῖθης αππρ]εσ ροβς1ε.
Τηρεης,

ππασηης,

οορίοςι5,

{το-

4πθης. Γἱοξαπι ᾳπαδὶ ἀμφιλαξὴς,

παρὰ τὸ ἀμφοτέρωθεν λαξεῖν. ᾳποὰ
πέγηφιε Το8 σαρ], {επετ]ᾳτο Ῥο8516, ααξ ἀεμεαξ. ἐλέβαντας άμφιλαφέας. Ἐλερ]απίος Ἰησεπίος, ΑΙ
γοτο ο αρρε]]αγί Ῥαέαπέ ο]αῬ]απίος, απ ἀαπῦιας αίτίπᾳιο
ῬτοπηποπίΊρας δαπί ρτος 1, απο
που.

αβδυτάππι.

ΠΠ,

114.

Όέρεος

βρονταὶ ἀμφιλαφέες γίνονται. -ἱαι

οπίέγαα

«περτα, 8Ίνο {ᾖο-

απεπίῖα, Παπ, εάπητατ.
χιὼν ἀμφιλαφής. (ορίοδα
50, φοίνικες αμφιλαφέες.
ραΐπιας. Τν. 172. ππάαγας

Ἰν. 25.
πῖν. ἵν.
ΑπιραὌ"
ΟἼνπιρ.

Ο. 9. ν. 122. ἀμφιλαφὴς δύναμις.

Απιρ]α [αου]έα5. λάσπη Ευνππο]οσίοαπ, 91. 2Ι. ἀμφιλαφὴς]
τὸ δασὺ, τὸ ἑκατερωθεν. Ἀηπτον.
ἄμφιλαφὲς [δ εἴνηται οἱογεὶ ἆμ.φιλαξὲς,] κατὰ συγγένεια». τοῦ β
εἰς φ. δυκεῖ δέ μοι παρὰ τη αφῃ,
[νε] ροίΐα5, παρὰ τὴν ἀφήἦν.] οἱονεὶ
τὸ τη

ἀἄφῃ ἑκατέρωθεν ὑποπίπτον,

διὰ τὴν δασύτητα, ὅ ἐσι πολὺ, καὶ
δαψιλές..
Αι Ετ. Ῥ. οοπππεηί.
Ρας. 49. ἀμφιλαφη δύναμιν, αποἴρίέοιη ἀῑσεσπάϊ [ποπ] Εαέουν αρΡο]]ατί ἐγπάϊέ,
τον Ῥγοροβίέας
νο] Ἰαπάατε, να] γΙέαρετατε ρο551ΐ.
Ύα] εέῖαπα, απ) πο

8ΙπΙρΙΙ6Ι, 5εά

πι] ΙρΗεΙ ταοπο τε Ἱπιάατο
Ροβρῖξ.
αμφιπολεῖ, [οη]εο οί ροοῖσο. Επ-

ΑΝ

ΑΝ

πιπΙδέταπη

σιλεύσει». Ἱ. 56. εἰ ἠπισήρη μὴ πο-

ἱρὸν Διός. η {ονὶδ ἔεπιρ]ο πιἰπ]8-

πραγµογήσει». ΠΠ. 15. γ]ὰο ἠπιςήθη.

απίεη,

ἠπείλησε πολλόν μεν χξόνου παρ-

ταπ]α,

Εαπια]ατα,

λυπραγμονεῖν. ει). ὦν, Ρίο Φολυ-

ο55ο, Ῥειγίτο ολοι]. ἀμφιπολεῦσαν
πΙΙΠ]5{ογΙο

{Παπςείθι.

Η. 56,
ἀμθίπολος, ὁ καὶ ἡ. Εαπιαῖας, {αΊλμ]α, ΙΠΙςίου, θπ6Ί]]α. Τοπ16ο οί
Ῥοοίῖσο.Ἡ, 191. τὰς ἀμφιπόλοευς.

Υ. 93. απιζ]]ας. νν, 70.
ἀμφίῤῥυτος, ὁ καὶ ἡ. Τοπῖος οἳ Ῥοςσα. Οποιηβαας. Ὑεἱ, απἱ αφιῖ5
Ἠϊπο Ἰπάο

αληέατ,

Εριείατη

αν.
σεσθαι.

0. ὧν, Ῥτο σσαρθενεύΜππαίας οδί ἴοτο αέ ὦρδα

πια] έαπα ἔοπρις, ἀπ, 1η ηηρἰμλ{αίο
Ρετιπαπονοί, να], αι ΥΊχβο ηλαποτοί 11. 124. τεκεῖν. 50. ἂν, Ῥνο

σεξειν. η, 121. πρατεύσασθαι, 8.0.
ἄν. ἵν. 1960. ὑποτελέειν. 5αῦ. ὦν,
το ὑποτελέσει;.] ἵν. 201. ἐπιτελέεσ-

]οεῖ. ἵν. 1605. [ρτο 41ο συνωγύμως
ἀῑσίίιχὁ κα)ἡ περίῤῥοος. 1. 174. αἳ

ὃα. επὐ, ὦν, Ῥτο ἐπιτελεσθήσεσ-

περίῤῥυτος, ἵν. 42, 45.] δυκέων ἅμ.-

ον, Ῥτο ἀνασχήσεσθαι. να, 149.

φίῤῥυτον τὴν Κυρήνη; εἶναι. ΕχίςίιΤΙΦ1Ι5 Ὀπεδρα ο55ο οτοππιβααηι,
14 οδε, Οτουπιῇαα) ἆοππς αΡρε]Ἰαέίομο Ογτεπεν αὐ οτασι]ο θ1ση]Πσοπζαπι [αἱδρο. ἵν. 164.
ἀμφίς. Ἰοι. οἵ Ῥουι. Ῥτο Ο0ΠΙ,

ἂν Ρας οι]α ουα νοχβρ]5, απ Ῥαι-

ναι. ν, 140. ἀνασχέσθαι, »ὴ.
ἑλέσθαι. 5). ὦν, Ῥτο αἱρήσεσθαι.
1ριά, γενέσθαι. ϱυῦ. ὧν, νο οψ-

σασθαι. να, 600.

Παἱρς

για

εοπ]αποία,

Γα{πτὶ

Ζω

εί 6χρτορθα,

ἀομοίαμς. τὸ ἂν τοι

χωβρὶς, εί ἄνευ, μπουν αὔδᾳιις, οία

προθεω. το ὃ ὦν σοι προθώ,ἦγουν

Ρο. πολὺ λώϊον ἀμφὶς ἔμμεναι. ει).
ἴης, Ίγουν φωνη». [οηρο φας οδί

πρι Ίαν, Φποά ΠΡΙ ΡΙΟΡΟΠΜΑΠΗ.
108. ἐσθίογτας ὧν οὐ παύεσθαι.

{ευπι] β1πο [ν ρερο655ο. 1. 80.
ἀμβισζησίη, ης, ἡ.
: Ῥτο 60ΠΗ.

δα ἑπαυῤήσεσθαι, [Ὀϊουνί θΠΙΠΙ
Π1, ἳ απ] Ῥοπ] 18ἱ5 αΡΡΟΠΟΤΕθα, 1505 ] οἀστο ΠΟΠ Ο6ΡΡΑΓΙΥΟΒ,
Γη ]άπα. οἆσπάὶ ποια Γαοζαχος.

ἀμφισθήτησις. .- ην αμφισξα-

σίη» ης, 49 4πο 51ο Ίοςο. Ῥϊκεοι810, ἀἰοερίαί]ο, αἱέετοαί]ο, οοιπονοιβία, οοπ{ςμ{Ίο. λόγων ἂμ-

φισξησίη. γη, δΙ.. Ψοτβοταπι αἷςοερίαῖο, 6οΠ{ΤΟΥΟΥΒΙα,

εοπίομίο,

α{ογολ{]ο.
ἀμφισδητεῖν τινι. Ώϊ[ίεντε αὖ αφπο.
ὁ ἕτερος τῶν

λεγων τῷ πσρότερον

λεχβεντι ἀμφισξητέων.ϊκ.74. Λ]έοι
ΤΙΠΙΟΣ, 41 Ρτῖας ἀῑσίο, [
απἲ α 5ιιῬοχϊογς, εί απίο ἀῑσίο ταπποτο]
ἀιβετί.
ἀμφορέας μὴ ἐξοπτήσης. Οπ]ὰ »1βὶ
γο]έ ου ογασπ]απα. Ατοθδί]αο ἃ
Ῥνενα τοδιέαπι, Ἱν. 1002. εἰ ἀ4εΊποςρδ.

ἁμωμήτως. Ν. Η. Ππου]ραίο. ΤτγοΡτε]ιεηςϊρ]]]έογ, Αίμα τορτε]ιοη»]οπο. 11. 52.

ἂν ρατίοι]α ποη. θχριοβδα:

5οἆ

ευραπἁιία, να Γιατί ἀθποίαμς.
ἐλπίζων ἀγακτήσασθαι. 1.50. ἐλπί-

ζων ἡμίονον οὐδαμιὰἀντ᾽ (ἀνδρὸρ βασιλεύειν Μήδων: »αὺ. ἂν, Ρίο βα-

Ῥάσπαϊι παπι

ποπ

απίο Γαο{ΠΤΟΡ,

4παπ1 ΟΠΊΠΟ5 61905 εί Ῥο]λανία ορ!διπιογοί.] 1. 195. ποιέεν ὧν, το
σσοιήσειν. 11. 26. οὐδ' αὐτὸν τὸν ζην
εὗτω ὧν καλώς βαλέειν δοκέω.

ἵρεαπα απἱά σπα Ώουπα α4θο
ἠαου]αξαγαπι ραίο. 11, 0,
ἄν, Ρτο ῥέξειν, καὶ ποιήσειν.
ἂν πείθεσθαι, ΡγΟ φεἰσεζβῳι

Χο

Ῥοπΐα
ἔρδειν
11. 98.
ῷόδ.

ὂν γενέσθαι, Ρο γενήσεσθαι. ν.

199. µάχεσθαιἄν, Ρτο µαχεῖσθαι,

γο] µαχήσεσθαι. να, 108, εὑρεῖν
ἂν, Ῥτο εὐρήσει». Ἱκ. 90.

ἂν ρα είοι]α Ππέογά τη τοάιήάκης.
πολλαχή ἂν ἴσγον ἐμεωῦτον. αρα
πιο 1ρδαμι οοπ πα]. 1. 42.

νά. Ίομ. εί Ῥοςί. Ῥνο 601. κατὼν
οπΠΙ α0ΟΠΒ. Π. ὦνα δώ ατα, 1πι το-

ἀϊρις. 1, 86. ὦνὰ τὴν ἠπειρον.

Ἡν

εοπϊπσηέο. 1.96, 97, 100. νὰ τὸ

σεδίον, ἵπ ραπ], ροτ ῬΡ]απήείσπι.
1. 184, 195, 194. Π. 4, 02, 195.

ἀνὼ ΧΕόνογ. Δά αἰηποά ἔειαρι», αἰἰ-

ΑΝ

ΑΝ

απαπάία, Ῥου ααιοά
δραη. 1. 170. ν. 27.

Μεπιρογί5

ἀναξαθμὸς, ὁ,ὁ οοπι. ἄταάπς, απα]ος
5ππέ 1π 5δοα]5, απατά Ῥαεποβεῖο

π ΒΠΊΠΠΙας «ράῑππα Ῥατίος α8εθῃ-

ἀἴπιις. Π, 120. Ἠος εἰ κρώσσας εἴ
βωμίδας α ποπηα]]]ς νοσατὶ (πααῑε

ἨΗοτοάοέις 1ριάσπι.
ἀναξαίνει». Ιοη. εί Ῥοεί. Ῥτο οοπι,
ἀναδιξάζει», Ππροπογο. ζαῇ1οο,
}αἶγε ΙΟΜίΕΥ. ἄν ὸρας ἐπὶ τας καμή-

λες ἀνέδησε. Υ1τος 1π 6ΚΙΠΕΙΟΡ 1ΠιῬορδυῖέ. 1. 50.

ὠναξαίνει).

ὨΠϊοίαπι ἆαᾳ Ὀγιξογαη

οηρτεδδ, 4ποπι αδοεπάεπάο {αοἶ μη, οἱ μὲν [ίπποι] ἀναξαίνουτες
τὰς θήλείας, ὀκτακόσιοι. αἱ δὲ βαι-

όμεναι, ἐξακισχίλιαι, καὶ µύριαι.

ἀνέσαινε γὰρ, ὅς, Ἱ. 193.
ἀναξαίνειν ἡ τυραγνὶς ἔς τινα 0ελεῖ.

Έγταππ]5 αἰ αἱἴφποπι αβοθπάστο
νυ]έ. Ῥτο, Έγτανηῖς αἀ αφ μοπα
ἀθνο]νίζας, ος ρευνοηῖῖ. 1. 109, ἒ6

Λεωνίδην ἀνέξαινε ἡ βασιληίη. νΙ].
200. ο.
πἆ Πεοπιάσπι ον
ἀανο]αίαπη, Δά Τ,. ρετνοπῖέ,
ἀναδαίνει, Ἱπέοτάπα αριιᾷ Ἠεγοίοέπτη Ῥτο ἀποθαίνειν, ονεπίτο, εγειἔαπι Ἰάβοτο. ἠν τῇ σὺ λέγει ἀναξαΐνη βασιλεῖ τὼ πράγματα.
δὶ

τορί τες ογεμ]αέ, αέ ἐπ ἀῑσίς. 98ἱ
τορὶ5 το οι Ἰαβοαηέ οχΙζαπη,
οιπα ενοπία, 41ο ἔ ἀῑςῖδ. ΥΠ,
10,

ἀναξάλλεσθαι. οοπι. Ώιβεττο, ὤνεδάλλοντο ἐςτὴν ὑσεραίην ὑποκρίνασθαι. Ικ. 8. ἨοδροήδΗΠ! 1Π 4ϊ6μι 56φποπίοπι ἀῑσέι]εγαπί, ὑποκρίεσθαι

ξάζµσιν αὐτὲς ἐπὶ τὰς ἀψίδας.

ρ-

805 1η {ογμίζος Ἱπροπαπίέ, Ίν. 72.
ἕνα ἕκαςον ἀναξιξάζουσι ἐπ᾽ ἵππω». Ἰπ ο(πος Ἱππροπαπίέ, ΙδΙά,
ἀναδολὴ, ῆς, η. σοι,

ΕΏ1]αίιο. Ἐοι

Ρετασοπάς» 1| αιά (θμαρι5 αῑ]αΠο. οὐκ ἔτι ἐς ἀναξολὰς ἐποιέοντο

τὴν αποχώρησιν. ΥΠ. 21. Ψαἰα:
Νο Ίαπα 51βί ἀϊβονεπάππα αβίέανα
ριίανοταπς, 9. Ῥ. ὨἱβεσβδΙΤη ΠΟΠ
αππρ]ῃίας ἀἰδίπ]εταπί,. Ἐδε νο
Ηετοδοίειι Ἰοᾳπεπά1 6οπ15,τ
ἀναχώκητιν ἐς ο

τα,

Ώιδορβδαπα ἀΠεττο. Γη αλά {επιριας ἀἴδορδδαπι ἀἱῆοιτο. Ὑεἱ, [π
λοη σπα ε. ᾱ. ᾱ.
ἀνάγειν τὰς σπα». Ἠενοάσίοα Ίουιιί1ο. 4- ἆ. τὰς γῆας ἄνω, τετέςιν εἷς

τὸ πέλαγος ἄγειν.
έαπα,

Ἰπ Ῥε]αρας

Ἀανες ἵπ α]ἀποςτο.

Οτο

οοπαπ] (ου ἀνάγεσθαι, τουτέςιν
ἄνω, καὶ εἰς πέλαγος ἄγεσθαι. Νανίριςδ ἵπ αἰέαπι [ο]. ο Ῥοΐνοτο
Ῥονίη, οί ἵπ αἰέυτη Ῥτογε]ῇ. (κατάγειν τὰς γῆας, κατάγεσθαι. καταἱρειν. Ἀανος αά Ηείας ἀοάποστο.
Αά Ησέας ἀε[ονή. Δά ἔετγαπι αρΡε]]ετο.) ἀνάγει τὰς γῄας τρὸς

τὸν Ἰσθμόν. νΠ]. δ7.

Νάνος πο,

αἰέππι αἆ Ιςέππαια ἀοάποσγο. ἡάς

ἀπαίρει». ἀνηγον τὰς νηας ἐπὶ τὴν
Σαλαμίνα. νΗΙ. 70. ΎἈανος ρου
αἰέπτα αἲ βααπηῖπα ἀπχοταπέ. γε],
πάνευςις Ἀαἱ. ἀυς. -ἀνηγον τὸ απ᾿
ἑσπέρης κέρας. γη, 70. ἀνάγειν
τὰς νήας πεὸς τὸν Ἰσθμόν. νΙ. 79,

πο εχρίαί Ἰκ. 9. ἐξ ἡμεης ἐς
ἡμέρην ο... ΙΧ. δ. Ώο
ἀἱο ἵπ ἀῑοιι ἀἰβογοπέος ΤΟΡΡΟΙΠΒΗΠΙ,
ἀναξδιξάζειν, οπι. ἨΠΡΟΠΕΤΕ. γ]σο,

ἄναγομένοισι δε σφι, αὐτίκα ἐπεκέατο
οἱ βαρξαροι. ΠΠ. 84. 1ῃ9ῖ5 γοτο
βο]γεπέῖρας, [εί ἵπ αἰέαπι (επάθιδις] Ῥατρατί οοπ{εδίπι Ιηδίατα
οΦροταπ{. να], ἴπ 1]ος ἵπ αἰέαπι
ἑοπάσπίος οοπ[εδίη Ἰηνεςθί θέ,
εοδᾳπο οαρετιπί ασβογο. ἄνήγον

Έαεοτο αβδοοεπάστο. τοὺς παῖδας ἐπὶ

τὰς σπα». ἴν. 90. ὤνηγον καὶ αυτοὶ

δασεν ἐπ᾽ αὐτή». 1.1ἵροααν [ρυτανη]

πορὸς τὴν ἤπειρον τας νηας. 1Ρίά.
Ἐί 1ρ5ῖ «]αβδοι ρου αἰέιπι αἆ {ογται ἀεάαχεγυπέ, [ναι, τοάιχε-

1απι Ῥοδίζπτη

4

τὴν ὑπόκρισιγ,

ἵππες ἀναξιξάσας. Οππα Ρθγο0ς Τη
6ᾳπο5 Προφαἱςδοί.1
1,09. ἀγεξίἹπιροφι 6. 1, 86. ἀνεξίδασαν αὐτὸν

ἐπὶ τὸν πύργον. Τρδυπα Εγή αδορμάρτο Ἰαδδογιμ{. Π1. 70. ἀναξι-

ταπ{.]

ἀναγινώσκειν.

Ἠοο νετραπι αριιά

Ἠοιοά. Ῥοσυ]ίατες, τος αλ5 εοµι-

ΑΝ

ΑΝ

ΤΙΠΤΠΟς βἱσπ]βεαί]οπες Ἠαβεί, 8ε0Ρο επῖπι αοο]ρῖέαγ Ῥτο ἄγαπείτει»,

πείθειν, 1ὰ οδί, Ῥειςιαάἀςτο, δῖέ 8ο-

διαἀςγε, Ῥεγεπαάοτο. χζόνῳ δὲ, ὡς
ἀνέγ)ωσεν, ἐγοικίσση. Ιπίετρτες,
ῶρίάπε αΠπαπάτα Ἰαβίέα”ς, αβὶ
τεπι εοσπογ]έ, ὃς. 36 γογίεπά
τη
Ῥοίπας, Ταμάεπι γετο, νο], Ππίειεείο απίοπα αζᾳπο {επιροτίς 5Ρα{1ο, Ῥοδίαπατη [1161ιος {αβγτη Γεττοπία] Ῥεγειαςϊσκοῖ, Γουπι τειη
{αβτο Εεγτατίο Ροτςιαθ]δ8οἳ, 1Π εἶιι5

οδἀειπᾶρας

αἰριεπάππα, αροτίο ραΐοῖ εχ ῬγαἨΗετοάοίϊ τοτβῖς, αβί

4ο Ἰας πια]Ίοχο ἀῑσΙέ, πείθει τὸν

ἄνδια, δτο. φπἴθας ίαθτα α)]1οἵς,

ὁ δὲ, ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀναγνωσθεὶς,
τθτέςι πεισθεὶς, νοὶ ἀγαπεισθείς.

᾿Ανέγνωσαν

[αὐτοὺς

τοῦτον τὸν

χώρον] ἐκλιπεῖν. Ῥετδιασεταμέ ρ5ἱς πίέ Ἠαπο Ἰοσαπι τεΠπαιοτθηέ,

εεὀἴραβ ποτ αππρ]α5 οοπάπε(1ς, αἲ

ἵν. 128. τούτους ἀνάγγωσας ἅμα
ἐκείνοισι ἔπεσθαι. Ἠ]5 αἲ 1]]ος οο-

επιῖ5] λαριίανιέ, 1. 68. δῖς οπΊπι
Ίοσμ8 αοοϊρίεπάις, ἐπειδὴ ἀνέπεισε
τὸν χαλκεα τὴν αὐλὴν ἑαυτώ ἐκδι-

Ῥοσιπ]ϊς αὐ ΑΕλεπ]εηδίθς Ἱπάπς-

πηζαπάος Ιπάποῖῖς. ν. 106. ὑπ' Α-

θηναίων ἄναγνωσθέντα χέήµασι.

δύγαι, καὶ σωλεῖν, ὅτω δὴ ἐν αὐτῃ
θκέτι µισθωττ, ἀλλ) ἐκδότῳ, τετ-

έαπι, νἰ, 60, Πυζίην ἀνέγγωσε λέγεν τὸ σερὶ Δημάρητον γενόµενα.

ἔσιν ἐκδεδομένη, καὶ σεπ(αμΕντ, καὶ
πεπωληµένη ἐνωκίσθη, ἤγουν ὤκησεν.

Εγίήαπα Ἱπάνχ]έ αἆ ἀῑεεπάνπα εα,
αυῦ Ῥεπιαταίο εομΏμεγαΠί. Π.75.
οὗτος τοὺς δούλους ανέγνωσε

ἔπι-

ἀοτα, Ῥογ5ιαάστε, Ἰππρε]]οτο, 1ποὶ{ατε, Ἰηδέίσατα, βο]ϊοιίατο. τίς σε
ἂν 2ρώπων ανέγνωσε, πΓολέμιον ἀντὶ

θἐσθαι τοῖσι δεσπόττσι. Τ5ίε 5εγνοβ
ε4 ἀἆοππ]πος Ἱπναάοπάος Ἱπάυκ]ξ.
γΙ. 80. ἀνεγνώσθη Ἐέιξης «τρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. ἈοικεῬ
πά Ῥο]]απα (στωσία [αοσπάπια

φίλου ἐμοὶ καταςΊναι; (0118 ΤΙΟΥ-

Ἱπάποίας

{αήαπι

γωσε ᾿Αθηναίους. ΥΠ. 144. ἹΤηἀαχ]ῖς Α{ΠοπΙεηβες. Ῥεδααδ]ί Α-

ἀναγινώσκειν, πείρειν, ἀναπείρειν,
ὁρμᾶν, παρορμᾶν, παροξύνειν. Βπα-

01

βααδῖς, ας Ῥεγειαδίέ,

πέ Ῥτο απι]οο Πετος πη]ὰ Ἠο5ε152
ΦΩπῖ5 {ο πποτίαατη Παρα { αἆ Ἱπ]πη]οΙ(]α8 πιοσυπα δα5οΙριεμάας Ῥτο
αππϊο]έ]α, 4π απ] ΠΙΕΟΠΙΗ «ΟΙΕΤΘ Ῥο-

{εγας) 1.87. οἵ μιν ἀνέγγωσαν µετ-

ο5ε. ν,

7, 10. ἀνέγ-

Οινοπ]εηρίνας, νΗ. 165. δείσας μὴ

αναγνγωσύή Ἐέρξης ποιέειν ταῖτα.
να. 206. οτί πο Χθτχος αἆ
Ίος [αοιεπάσπα

Ἱππρε]]οτείας, γεὶ

γος Πατιζείθης, ὧς οἱ αὐτὸς πάντα

Ἱπάποστοίαγ. ἀναγνώσαι Εὐρυδιάδεα μµεταξουλεὐσασθαι. γη. ὅ7.
Επατγηίαάεπι αἆ 5επίοπέῖαπα ππ(απάαπα Ιπάπσςτο, ἀνέγγωσε τὸν

διαπρίξει. Όαπι τπασις5 Ῥαξ121έ1ιεΒ
Ἰαῖς νΙτο Ῥογβηαδί85εί, {οτε τί 1ρ5ἱ

ανάγκη. Νοερβδίτας. ατανίς ἀϊβιοπ]-

εἶναι τὸν Κὔρον. Θυ1 Ἱτα Ῥείκαφογαπί α{Οντηπι ἀἰπιείοτεῖ. 1. 128.
τοῦτον τὸν ὤνδα ἀνάγνωσας ὁ µά-

οπιπ]α εοπ[εστεί, [ᾳπο» πεεεςδρατ]α

εταπέ α 14 Ῥετασεπάιπα, οποά
Ρεταροτο βία(πογαξ.]. Π, 61. ὁ δὲ,
υπο
εργον

της
ουκ

γυναικός
οσιον

αναγγωσ2ε!,

εμηχανατο

επί

τη

θυγατεί. Ὑα]]α: Τδίο αὐ πχοτε ἆ4εοερία5 τε 4ε β]Τα πο[αγίαπι 60ΠΙππρηίι5 εδ, ῬΒεά πια]ο. Ὑοετίεῃἀπιη οΠΊτη, Π]α νογο αΏ πχοτε Ῥει-

Εὐρυδιάδεα. ΥΠ]. 08, 100, 110.

ία. Αηριξία.. ΦιοςΗἤοπες. Τουπιοπία, 415 (αΗ1 νοσαπέ {α {ογέωγτο.

[πάο

ἆοππεγ

ἰα ἐογίμγα,

απ βΠοποπι Ἰαβετο, ἐς µεγάλας

ἀγάγκας ἀἄπικνγέεσθαι. Δά πιαρπα8 απρικέίας τοῖρί. 1. 116. ἆγόµεγος ἐς τὰς ἀνάγκας.

Αά {οΓ-

πεπία ἀποίας. Νε], αμα Γα δαξε]-

5αδ.5, τε] αχοτῖς νοτυῖς αἀάπσίας,

δα Ίάδεα Βεσὶς] αράπεοραίατ
αἆ απ/51οποΠῃ, οί {οτπιεπίέα, 14.

πο αὐ οα Ππρηυ]δας, πο[ατΙαπα {ας]ηἩδ αἀνοιδας βατ πιο]Πίέας εδ.

Ἠοε ραίεί οκ ἴ]]ο βασανίση, φποά
εχδίαί 1Ρ14. εί εκ 5εφπεπ5.

Ωπος αμίεπι ἀναγιγώσκει» Ἠϊς ρτο

αναγκαίη, ης, ἡ. Ίο. εἰ Ῥοσί. Ῥτο

ΑΝ

ΑΝ

εοππηππῖ ἀνάγκη.
ἸἈΝοοθβῖέας,
ἀναγκαίν ἐνδεῖν τινα. ΑΙίαπεπι
ποαρορκ]έαίο Ἰπρ]σατε, Ἀοοθβεὶἑαΐοπα ασ] ΠΠΡοπΠθΥς. ΑΠπθια
πεορδνίζαεἰ» νιπεπ]5 Πσατε. 1. 11.
αναγκαίη προκειμένη. }νοροδίία
πορρβείέα». Ἱ. 11, 198. ἀγαγκαίη

πατέλαξε κάναν 6ατας Ἰηνας]{ πο-

οββῖίας.Π.122.[εση]άναγκαίηνιν
καταλαμξανειν. ἢ]κῖε ποορδαίέα-

.- ἄνδρα ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ.

«169.
Ωπειηῖρος νίταπα Ῥχοόλ, γοὶ αρτατία 5ρε «οσοβαξ.
Ωπεπι]ρεί αρτογαπι ἀῑνίάσπάο-

ταπῃ 5ρο Ῥτοροδίία οοπργοσαβαξ,
Φπειη]ρεί αἆ 5ο 5εφπεπάπΠῃ 5οΠοϊαβας, Ππέπταπα αστοτΗπη ἀῑνὶΒΙΟΠΕΙΗ 1ῃ515 ῬΤΟΡΟΠΕΠΒ.
ἀναδέκεσβαι. ΊοἩ. Ῥτο οοπι. ἄγαδεχεσθαι. ἨεαἼρετο, ρο]ἱ1οσγ, Ρτο-

{επι 56 Ιπναβ!55ο, ΠΠ. 75. ἀγαγκαίῃ

πι {ίρτοα. ὠναδεχομένουε ὁὑποχειρίας

ἐξέργομαι. Ἀεσαδρίίαίε
}
6ΟΚΟΣ. γη.
96. οὐδὲ µιής ἐέσης ἀναγκαίης.

σαρεξειν τὰς ᾿Αΐήνας.

ΊΧα]]α πεζεςρ]έαίο οορεπῖε. ΥΠ. 99,

Οι τεςς-

Ῥεταπί (απ Ῥτοπιςεταπ{), 56 πιοΡί5 (γαάΙ{Ιτο», ας ἵπ Ῥοέεδέαίοπι
ποδίταπα τεάαςείπτο5 Αίλοπαςδ. ν.
91.

104, 172. ὑπ' ἀγαγκαίης ἐχόμενοι. ΥΠ. 205. Α ποεοθβδαϊταίο ἀο{οπέῖ, Ἀοεσεβ]ίαξῖς νί εοασε1. 1ΡΙά,

αναδεξαι, Ρτο ἀναδεῖξαι, οίοπᾶϊςςο.

ὑπ᾿ ἀναγκαίης µέζονος κατέζευχθε.

γἰ. 121. ἀναδέξας, Ῥτο ἀγαδείξας.

νι, 22.

Μα]οτὶ πεοεβεϊίαίο 65815

γι. 124.

οὐφίτ]οίϊ, ἐς ἄναγκαίη; ἀπειλη(εγ-

ἀναδέξασθαι, Ρτο ἀναδείξασθαι, ἀνα-

τας, ΥΠ]. 109.

δεῖξαι, οδίεµἀἶςδα. νι. 110, 123.
ἀναδεχθηναι, Ῥτο ἀγαδειχθηναι.
γι. 124.
ἄγαδησαι τὴν πατειὴν ἐς ἑκκαιδέκατον θεόν. Πετοᾶσίεα Ιοσπέῖο. δισ
[απι]]]α.. σοπ5 αά δεχίαπι ἀοοὶπηΙπΙ πδαιο ΈΏουπι τοίεττε, ας
Ιπά6 ᾳπαδί οαίεπα φπαἆαπα τε]σαἔππα, ας Ῥοπάςεης τερείετο. Φποὰ
Ἰπτε]]σεπά
πα Ρτορίοτ Ρογρείπαια

Αά πορρδκΙέαξθπι

τοᾷαςίοδ. ὑπ ἄναγκαίης μεγάλης
ἐχόμενος. κ. 10. ν. 5.α πορρβε]ίαία

Ἱπασπα ἀοίοπίις: 14 οδί, ΥΙ πιαρἩορ πεεοεδς]{αξῖ5 οοασία5, νε] ππαρ-

πο ποοεδς]έαξῖς νί εοπαρη]διι5. ἑπόµεθα ἀναγκαίγ ἐγδεδεμένοι. Ἱκ. 10.
Νοοοβδ]ίαίε Π]]ραξΙ κεφ αἰππατ. Ὑ6],
Νεορβρίται]ς Υπποπ]ο Ἠραίὶ φεφι]-

ΠΠΙΣ. ὑπ᾿ ἀναγκαίης. Ἱκ. 17.

να

ποορδβ]{αίθ.

αναγκαίως.Οοπι. ΝοσθδδατΙο. ἄναγκαίΐως ἔχει. Ἀεοθβδε ο5ε. Ἱ. 59.
να, 61, 329. γη, 140, 144.1κ. 27.
ἀνάγγωσις.

Ἰοη10ς,

Ῥτο

ΟΟΠΗΠΙΙΠΙ

ἄναγγώρισις, Αρπιί]ο. τὸν ᾿Ασυάγεα ἐστει ἀνάγνωσι ς αὐτοῦ. Αδίγασοια 1ρδίας ασπ]ζ]ο αδέ, 1, 116.

ἀναδαίειν, οἳ ἀναδαίεσίαι. Ίου. οἳ
Ῥοεῖ. Ῥγο 6ΟΠ1. διαιρεῖν, δια»έμειν.
ἨῬινιάστα,

ἀἰδίίραστο,

γάς ανα-

ΠΠΟΤΗΠΙ 5οῖσια, οπα Γαοίς τί
ἄΠΠΙ εκ αππῖ5 αποάαπιπποἆο οο]Ἠραίί ροπάθαπέ, αέ ἵπ οαοηῖς αἨπ]ο οππι αΠΠΗΙ5 ΟΟΠΠΟΘΧΟΣ, ας

ας. εκ α)]ς Ῥοπάρπίος άρπα.
140. ὅτε ἐς θεὸν, ἅτε ἐς ἥέωα
ών

αὐτούς.

ΧΝος α "λουπι,

πθς αἆ Ηοτοε 1Ρ805, 1ρβοτήππαο
6επι5 τοπ]εταπ6. 1ρ1ά.

ἀναδιδάσκειν. (οπι. Βα]ά. πάνυ διδάξαι. ἐπιτατικὸν γάρ ἐσι νῦν ἡ ἆνα.

δαιομένας. Ὦου. Ῥτο 6ΟΠΙ. γῆς ἄγα-

Ὑπα]άα ἀοοθτα.

δαιοµένη. Αμιτο ἀῑνίκο. 1ν. 109.

ανα Ἰαπι νἷπι Ἱπίοπάση(ῖδ Ἰαβος.

ἀναδασμὸς,ἃ, ὁ. Ίο. ας Ῥοεί. Ῥτο

60Η, διαίρεσες, διαγἐµησις, διανοµή.
Ῥήν]κιο, ἀῑδιτιρα{ο. ἐπὶ γης ἀανα-

δασμῷ [αὐτὲς] οἱ Κυρηναῖοι ἔπεκαλέοντο. 19ο Ογτοπωὶ αἆ αρτὶ
ἀνίδιοπεπι
αοοεΓδοβαΕ.
1ρ5ο8
ποοοικοραπέ αστῖ Ῥογίοπεπι 811-

συ] ἀἁαζιτί. Ἱν. 109, συγήγειρε

Ἐάοσστο.

Ἀαπι ρταροβί]ο

Υοἱ ἀεάοσστε, φποά φῖΒ

απίο ἀΙ41ΩΕ, απαδῖ ἀῑσαί, Γδγιι
ἀοσοτο, τέ ἡ ανὰ Ἱεεταϊοηοπι ἀ6ποίοί. Ἐκ αἰσπ]αδ απἴππο γε]Ίετα, (ποά απία ἀῑάῑοΙέ, εί α)αιιιά

πον] 61η ἀοθςτο. Α Ῥτίοτε αἀ
ααπα δεπέοηί]απα {ταάμοςτο. Βίος

αναπείθειν, ΡτΙοἵθΙῃ θεηέεηίαπα οκ

ΑΝ

ΑΝ

ΠΠΙΠΙΟ 6νε]]εγε, οἳ ΠΟΥΣΠΙ 1186το. ὙΨείετεπι ορίπίοπεπι ογε]-

πανί. Υ76], ΠπιοῬειθ ζην οδρογυηί,
εί ν]τεδ αβειπιδεγιη{. ανά τε ἔδια-

Ίσγε, δὲ ποναπὴ ΙΠ56ΤΕΤΟ. ὤνεδιδά-

μον οἱ Φωκαέες,καὶ
ἐγέδυνον τὰ ὅπλα.

σκετο Εὐρυδιάδης. γη. 69. Υα]]α:
Ἐἀοεεβαίατ Επιγρίαάες. 35. Ρ.
Ἐάοσίας 5απέοπ{ῖαπι πππέαν]ξ.
ἀναδιαμεῖν. Οοπα. «τεφοστε, απσοτῖ.
ἀνά τε ἔδραμον αὐτίκα. Ἀίαπι4πςο οπεγεγαπί. Ππίετρτες 1μαί]-

να. 218. Ετ εκοεπττεταπέ Ῥ]ο6ση565, οἱ Ἱπάποτιπέ αππια, [δεά

ηας,

γἰἀείατ

Φωκέες,

τί Ἰπ οοάεπι οαρίίο ἴετ αρρατεῖ.
Ίαιη αἲ πχῦο Γοπ] Φώκαια, 4)
ει Φωκαίη Τομ16ο, ἀεάποιέατ ΠΟΠΙΘΙΙ

Ῥίερμαπας,

βεπ{]]α οκἰμεὺ 6) εί Φωκαεὺς, έως,

[έεταιο πια]ε Υο-

εί Φωκαΐτη». Δί απὸ τῆς Φωκίδος
ΤοβΊοπο οἶτσοα ΡαγηαβδΙτη δἷία, Φω-

ἀϊδοιττεταπί.

εκουττοταπ{.

μ]ο εοτιροπάππι

σσπι απο ππαπς Ιπία]]οχΙέ, ας 1ά6ο

τπα]ο γοτατ. 1. 66. ΟΦιῖά εἷέ ἄναδραμεῖν, ἀοοεί Εαδέαί]ι. 15 νουρ!»:
ἀναδραμεῖν λέγεται ζῶον, ἡ φυτὸν,

χευς, έως.

Φωκεες, εἲς. Ώο οαπἴρας

λος Ίοςο νεγρα ΒιΠέ.] ὥρων βλας-ὃν ἐκ τοῦ ςελέχεος

σον τε σγ-

ἤγουνἄνω δραμεῖν, ὁ ἔσιν αὐξηθη-

χυαῖον ἀναδεδραμηκότα. ν. 6δ.

ναι. Ἰάειῃ, ὠγαδραμεῖν λέγονται
σμωδιγ]τς, αἀγτὶ τὰ ἔξογκωθηναι,
καὶ ἔπαναςηγαι. Ἠοε Ιβίζατ νετῬππι «αρο µεταφορικώς ἀῑοΙταχ εί
ἆο απίπιαββας, εί 4ε Ῥ]απ{15, ανα»

αλα
Αδρεχετυπί ΓΠπιέίσα»ςε,
οἁ]ίο α 5Η1ρίία ντρα]έο ου βΙΕ1 Ἡιδίατ. «, Ρ. Υιάρταπε γρ απα

οε]οτ]ίαι βΗΥ5άΤΗ ουτταπ{, ΞΠΟΟΤΘΣουπί, αο Ιπ αἰέατι ογοδεοπάο {6ταπίητ,.
ὨὈιοατ εἰ 4ος νιριοῖνας,
απ Ιπβαπίς, [πζαπιοδου , ας

Ἠαππαπῃ εκ ατροχί5 (άπςο Ῥτορεππούτη επ ΕΙ] ππασ]έπθ]πς 6ΧΟΤΟ-

βυγσιής.

Ηἶπο ἀναδρομή, ἡ καθ

ἡλικίαν αὔξησις.

Ἠοιπεγιβ πιά.

εκ εΗρΙίε τί ουρίαία, 14 ο5ί,
οπβΙἳ ππασπΙαάἶπα, εδ ϊέαπα. Νεἱ,

γ]βδο νιάστιπί.

Να], (ἄοτπιοι {6ο

ου β]{α] ππασπΙιάίπο οκ 5ΗρΙΐο
πἍ Πα γ]άστυπς, Νο 5ατου]απα, δες,
ὤγαδ,αμεῖν. ΟοΠΙΠΠΠΕ. ἨοσΙστετο

Σ. ΟΙΤΗ Βιδία (μὴ οοππεηί. Ῥαμ.

αζφο, πηάο ΦἰδορΣδ]πης,

1130. τέκον υἱὸν αμύμονα τε κρα-

το. σαλιδροµῆσαι, καὶ ἐς τὸ χωναί ἀναδεαμ.εῖν, ὅθεν ανηγάγοντο.

τερόν τε Ἔξοχον ἡ[εώων. ὁ ὃ ἀνεδραμεν ἔρνεῖ σος. ἷά ε5ί, Ῥερειί Π]πα. Ῥοπιππαιο [οτίειπαπς, Ῥταβία
1βς παπα Ἱογουπα. Π]ο νετο
οτενΙέ Ῥ]απίας αἰπι]]]ς. Οπαπινῖς
απίθι Ίος ἀναδραμεῖν Ῥτορτίε ἀᾳ
οοτροτί5 Πποτοπποπίο ἀῑσαίαν, Ἠ]ο

Ἠοπι,

19.

Ἠε-

ἨἩοαοσιτγοτεθ, οἳ 1π

ΊἸουμπα γοάῖτε, παπάς φοἱνεταπί.

ἀναζεῦξαι. (οπή πο, Ἀσονογε, 0ᾳ8ἔτα Ἰπονοτο. Ἀολνογο, Τ]εεράςτο.
Ῥτοβοϊθςί. αναζεύξαιτὼςντας. (πι
εἶαθςο ἀΙδοσάςτε, (ϱἼαβδοεια εκ αἰ]-

{απιεῃ µεταφορικῶς Ῥτο Ῥοζεπίῖαο,

απο Ίος Τι η

νΙτΙπτη, οί ορυπι Ιποτοπιθηἲς

ταιβα]ε αναζυγὴ, ης, ἡ. ΟΔδίγΟΓΙΠΙ

ευπιοπάνπῃ.

ος

Πάαΐτου 5οηπ]έατ Ἱ]-

Ἰπά γετρατη εὐθενήθησαν, απο αὐ

Ἠοτοάοίο 5α]ιοἵξατ πέ ῬταοεάειΏς οκρ]σαβο. Ἀ]σπβοαίς επί,
Ῥοτιπῃ οπππΊυπα οορῖα αβαπιάαταηξ,
Έοπι {ο]]οἴεοτ βεκεογαπέ. αἱ[δὲ [Συ-

ϱήκουσαι] σαμαντὶκ' ἄνά τ᾽ ἔδραμον, καὶ αγές λαντον.ν]]. 120. ψαῖῖα,
Έα οἰν]ίας οοπ{αοδῖπι εχοποπττῖέ,
αί(πο Ῥτορασαία ε5έ. Βίερμαπιι5
Ίσπρο ππο]5: Ππετοιπθπέππα τῖσοτοπη(ας αδςππης]ζ. Έα Ρ.Θυτασ δες
ναγο οοπ/{ες{Ιπιογονεταπέ εί Πογπο-

ἀποετα.

Ἠίηο

πιπ{α{1ο. Ρίδοσρνας, Ῥτοίοοί]ο.
Οοπδη]ο Βυ]ά απ. ἦν ἀναζεύξης τορὸς
τὸν ἰσθμὸν τὰς γηας. νΗ. 60. Αϊ
εἸαβνοιι αᾱ ΕΠΗ
αράιχοτῖ».
ὡς χρεων. εἴη ἀναζεύξαντας τὴν ταἱσην πάντα τὸν σ«ρατὸν, Ίεναι ἐς
τὸτεῖχος τὸ Θηξαίω».ὶκ.41. Υαἱ]α:
Ἐκροάϊεπς «55ε οοπίταςϊδ 41 απι

Ῥτίπηπτηα οορ]15 ἴτε πά ππαπῖα μοῬαμπα.. «πι. Ῥ. Οροτίοτε παπι
Ῥπίπππτη οπιπῖραςδ οορῖς [η πς]
αράποῖς αἆ ΤἩπεβαπογαπα ΤΕΘΙΙ
ἴχο, ὡς χρεὼν εἴη ἀγαζεύξαντας τὸ

ΑΝ

ΑΝ

σρατόπεδον, Ἰέαι ἐς τὸ Θηξαίων

πἶμα, γ]άςἰκ. δ0.γίκην ὤναιρέεται

ἄςυ. Ἱκ. 58. Φποά ηθοθβςε 6β5εί
πιοξῖς οαδίτῖς ἵπ Τ]εραπογατη Ἡτ-

καλλίςη» ἁπασέων τῶ». ἡμεῖς (δμιεν.

Ώδιη 6. [Τμερας Ῥείετο.]
ἀναθρώσκει». γιάο ἠρώσκει».
ἀναίνεσίαι. Ἰοη. οἳ ροε. Ἡεοικατο,
ο] αφ]ά {ποςτο. κείγου ταῦτ
ἀναιομένου. Ίκ. 69. Ἠ]ο ο τοοπδαπίο.

ὤγαιρεῖν, εἰ ἀνελεῖν. Ἡεεροπδιπι
τεάἀετο.

ἈΕτορτῖε {απποι ἆᾳ Ώοο

γε] ογαζυ]ο ἀῑοῖέαγ. αγεῖλε τὸ
«ήριον. Οτασι]απι ἀθάΙε .ος τοΒΡΟΗΡΗΗ. 1.12. οἱ μάντιες ἀναίρεον

τοῦτον εἶναι. γαΐος τοδροπάενανί
Ίππο 6586. γὶ. 69. ἀνελειν ταδε.
ἨΗωο τοδροµά[ς»ε, ΥΠ. 148.

ἀναιρεῖσθαι

ἀγώνας.

Οετίαπιίπα

Βφοροτο. ἨΙείογίατ εχ οετίαη]πίρις τεροχίατο.
Ἀεά µετωνυµικώς ἀγων Ρτο ραπα, εἴ νἱοίοιῖα,
αις εχ 1Ρ5ο οργα

πο τερογίαίη,

Ἆϊο αοορίζυς. ἀνεῖλε ἦ Πνθίη [αὐτὸν] ἀγώνας τὲς µεγίςες ἀναιρή-

ΙΧ. 64. ὙΨιοογιαΏα ΟΠΑΠΙΗΤΗ, απας
πο. δοἴπ5,
Ῥα]ο]νογίππαπι οκί

αἀορέας.

ἀγαιέειν, νεὶ ἀναιρέεσθαι πόλεμ,όν
τι». Ἠετοάοίεα Ἰοουμίο. Ῥο]]απι
αάνοδις αΠθπεπη δαβοῖρουο. ἛκαΊαῖος οὐκ. ἔα πόλεμο» βασιλεῖ τῶν

Περσέων ἀναιρέεσθαι. Ἠεσαίαριις
Ῥε]ίαπὶ αάνεγδις Ῥεγδαγαα Τερει
διδο]ρί ποπ Απεραί, ν. ὅθ.
ἀναιρέειν, οἳ ἀγαιέεσθαι. Ίο. Ῥτο
εοἵ1. συλλαωξδανεῖν. ο πιπ]]ετ]Ῥα5. ἀῑσίαπα, απ βοπιίπα υγ]
Ἱπέγα πικέτῖοομι διβεερίο ρνο]οιι
εοποΙρίπη

ἐν γαρ σε νυκτ] ταύτη

ἄναιρεομαι. νΙ. 09.

Ἔο επῖπι μας

ποοία 6ος]. ν. δ. δαδοΙρίο.

ἀναίρει», οἳίἀραίρεσθαι. Βιδαΐρετο,
Ὀοᾳπ], τῶν γγωμέων τὴν σεωύτῷ
σφαλερωτέρη» ὤναίρεο. Βοπέομέίαηι
ΠΡΙ ρονΙοπ]οδίογθια δυοορί»ε!, 5ε-

οπέ18 68. ν. 16. ναίρεο πιει

σεσθαι πέντε. Ἱκ. 3δ. Υα]]α: Ἐο1ου. ἀῑσέαπα Ῥτο οοπι. ὤντρ.
βροπάΙέ ἘἙγίμα αππαπο ἵρδιπι -ἀναισιμοῦγ. Το. 6ὲ Ῥοεί. Ῥτο -σοπη,
δαπανάν, εἰ ἀναλίσκειν.
ΠπρειππαχΊπιας ραίπιας ο εργα Ιπῖρας
ἀθγο.(Ο0οΠ6α1ογς. ΑΡΦΙΠΙΟΥΟ, πέντε
ποδροτίαίαταπα, «Ἡ. Ρ. ΡγήΜα τεροπά1έ [πρδυπη ]φαἴπφπε πιακ]π]α

ἡμέραι ἀναισιμοῦνται.

οργαπεῖπα καδοσρέπγυνα. ϱπαπηγ]ς
οπῖπι γ΄αἰ]α νογδίο δἷο α]ία5 αοοῖρὶ
οοιαππΟΚΙδβίπιο Ῥοβδ]έ, Ἠὶο {απσιι
ΠΟΠ Ῥοβδῖς. Φποά εκ 1ρβί15 ΗοτοάοίΙ νοτρὶς αροτίο οο]Ισίας,

ἀϊες [ῖπ ου Ιέοτ] Ἱπροπάαπίπς,

Οπιππο

Ἰπίενρτες 1αϊπαδ ΦΘΠΒΙΠΗ, ΠΟΠ
νετρα δοσα{ξΗ5, νουα(, Εδί απἵπφαο
ἀϊεγαπα λοησ]έπά]πο, ὅτο, Βεᾶ ἄναισιμοῦν (αί ἀοσοί Εαδίαθήις) πα-

Ύπαπη δα β]1οἱέας, ὁ μὲν δὴ αιαρτὼν

ρὰ τὸ δέον ἀλαλίσκειν σηµαίνειν δυ-

τᾶ χρής βίου, προσεῖχε τοῖσι Ύυµγασίοισι, ὡς ἄναιρησόμενος γυμ»ι-

κεῖ. αἰσιμιοῦν γὰρ, πὸ εἰς τὰ αἴσια,

κοὺς οἴγωγας. 14 ο5Ε, Π]ο νενο Πο

Ἱπ{ο]]εσίο οτασµ]ο, σγιηπαφ]]ς [εί
ἀπάιοτί5 οκογοἑαΠοπΙθα5]. 8εήιιαμ οροταπ παναβδας, πὲ νἰσοτίας

εχσγπιπ]οῖς οοτίαπηῖθας τοροτία(ναδ. Εὲ Ραυ]ο Ρον, µαθοντες
δὲ Λακεδαιμόχιοι ουκ ἐς γυμγικοὺς,
ἀλλ᾽ ἐς ἀρήίους γώγας φέρον τὸ

Τισαμιενοῦ µαντήϊον. 14 οδί, Οππι
απέοια [ποσά πιοπΙ] Ιπ{ε]]οχϊκδοπέ
οἵασπ]απα Γϊδαπιοπϊ ποι αἆ ϱγΠΠπ]σα, 5οὰ αἆ Ρο]]]σα οργζαπιίπα
5ροσίατο.

πάπα απίσπι {πογ]η{

Ἰδία φππᾳιπο

σγανὶφδίπια

οργία-

ὁ ἔπι καθήκοντα δαπαν άν. Θαπιγὶς απίοπι Ίου γοραπα Ῥτορείς 1η
το5 ΠΙΙΠΊΠΊΕ πθοθδδατία5, εί ραγαπα

Ἰοπθδίας φπη{απα {ασςτο 5ἱρπΙῇοί, γεγριῶς {αππει (α{ εί οχ Ίος
Ηετοάοίϊ Ίοεο Ρραΐεί) Ῥτο εοηδιπιογε, εί Ππρεπάογο. δυμηίέα, 1, 72.
Οοπ5αἱο Βαϊόαπι, ἐκ της τάφρου

ἡ γῆ ἀγαισιμωθη. Ἔεττα εμεδία
εκ {οβδα οοπδπιία εί. Ἱ. 179.
τὸν χοῦγ ἀναισίμου. Αβαενοιι 6011”

δυπιοραί, 1. 180.η
ἅμεραι ἀναισιμοῦνται τεσσαράκοντα. Π, 11. ἐν τῷ
προαναισιµωµένῳ χρόνω. Ἰπ απο
οοΠδιπίο {ειπροτο. ΙΡίά. µήνες

.

ΑΝ

ΑΝ

αναισιμούμενοι. Π, 91. οἶνος ἀμπέλινος ἄναισιμοῦται.
παπι οκ
γήρας Ῥτοδποξαπα οοηδυπηΙἔαγ. 1.
00. ἀναισιμώση. Π. 120. ἀναισίψωνται. Π, 194. ταῦτα ἀγαισιμῶν-

Ίαι. Π1,
] 6, ἐς τὴν Φρουρέεσαν ἵἵππον
τὴν Κιλικίην ἑκατὸν τάλανΊα ἀναισιμᾶν]ο. Ίπ οφαἰίαίαπα, αἱ Ο)]1οἶαπι οπ5{οαἴεβαί, οοηίηπι (αἱουία
αὐδυπιοραπές. Π1. 90, ἵνα μὴ τὸν

σῖτον ἀναισιμώσωσι. Χε ΠΙπΙΕΗέαπα οοἩδΙΠΙδτονΕ.

1, 100. αγαι-

σιμοῦσθαι. ἵν.
] 90. προσαναισίµωτο
πΆλλα. γ. 94. ἀναισιμοῦνται. Υ. 99.
ἀναισιμεμέν]. ν, 41.
ἀναισίμωμα, ἀναισιμώματος, το.Ν.

Ἡ. Ρτο οι. ἀνάλωμα, δατάνηµα,
δππ{Η5, Ίππρεησα, εχρεηδα. ν. 51.

ἀνακάπτει.. Υ. Ἡ. Πητο 4ο συνωγύμως, καὶ κοινώς ἀῑεῖειν καταπίγειν. Π. 99.] Ώοεσ]ιτα, ἀεγοτατο,

αὔκοτβοτο. 1ρίά.
ἀνάκανθος, ὁ καὶ ή. εοπι. ΒρΙΠΙ5 οἃ-

πάγο, Ῥογροπάστο, ασίίατο,

Τι-

φπ1γογα. Ῥικριίατο. Βιχατὶ, Α]{οτοατ]. τοὺς δή, ἄἀνακεινομένους
πρὸς ἑωῦτοὺς ἠῶὼς κατελάμξανε.

Ικ. 56. Ἠος απίοπα Ἱπίογ 5ε ἀἱδῬπίαπίος, [εί αἰέοτοαπίες] απγογα
ἀερτε]ιεπα!ῖ.
ἀγάκεισις, ἡ. Ο0Πι. Παπ κ]έίο. Ἡι-

ἀαραί]ο. Ππέειγορα(ίο. οὐδὲ: ἀνακείσιος ἠξίωσε τὸν φέροντα τὴν ἄγγελίην. Νο Ἰπεοιτοραίίοιε απ]άεπα
ἀϊσπαπι ἸπάϊσανΙς επτα, απἲ πάΠμπι αξζυ]ογαί, 1, 59,
ανάκεισις, (06 Ἡᾗ, οοπι, Αρπά Ἠοτο-

ἀοίαπα
Ῥτο

αοοῖρῖ γιάείαν

5απίοπίῖα, Ύπαπι

πεοτά πι
οπῖδ τεβιις

αεσοιγαίο ἀἰκᾳνή κα», εί ἀῄσεπίου
οχαπι]παᾗς ἀῑσῖε. ἐτέρποντο τῇ ἄνακρίσει. γη, 69. Ψαῑῑα: απάεῦαπε
ε]α5 4παπι ἀῑκογαί εοπ{οη{]α. «Έπ.
Ῥ, Πια ΓΑτίοπιϊκια] κοπέσπί]α 4οΙοείαραπίατ.
Οπή γ18 οπή 14
Ῥτορτίο εἱρπί[οσίἡ ἀνάκεισις (αί

ΤΕΗΡ. κήτεα ἀγάκανθα. (οίο 5ρΙπῖ8

Ῥαΐοί οκ νοτΏο

οατοπίτα. Ἰν. 98.

ΤΟΠΙΕΠ Ίου [ογπιαίαπι) αποά απίο

ἀνακέαται. ἴοηπ. Ῥτο οοπι. ἄνακεινται,

ὀσαί,

εοπδεετααπε

1, 14.
͵ ἀνακεῖσθαι. Οπής,

βπ{ς.

[ποππαροτο.

γγοὺς ὁ Δηϊόκης ἐ
ἔς ἑωῦτὸν πᾶν αἶνα-

κείμενον. Ἠεἶοςθδ, οππι «0βΠΟγἰφσοί {οέπι [πάἹοϊοταπα. εχεΓορπάοτατηα ΟΠ1Ι5] 1π 56 ΙΠΕΠΙΠΙΡΘΗΡ.
ανακινδυνεύειν.0οπα. Γεεγαπι Ῥοτ]ς]]ίατι. Ῥοτιοι]απα Πέετάπι αἀ1τε, 501Τ6, {ας616. τί σε πάντως δέει γαυ-

µαχίτσι ἄνακινδυγεύειν: Ουἷὰ οπιπΙπο {ο ΓΗ παναΙθις Ιζεγτη
Ρεποίανί, [απ1ά Ρε] Γογπηαπι
Πίστα Ῥηρηῖς παναθας ἑεηίατε,
εί ρεπολίατ] οροτίείΣ νΠ]. 68.
Ικ. 26, 4].

ἀνακλίνειν, Ῥοεέ. Ῥτο οοπι. ἀνοίγειν,
αροπῄτο, αὐτὰρ ανακλίνεσθε θύραι.
πλᾶτος γὰρ ἔσεισι. Ν. Ηοπι. 55.
Αἲ αροτίαπηϊπὶ οτε. Ορυ]επία
οπ]πα ΙπρτεάΙθέαν.

ανακοντίζειν. Όοπι. Εᾖασπ]ατί. 1γ.

181.
ανακρίνειν, εἳ ἀνακρίνεσθαι. (Οοι.
Βεπι αἰἴπα αοζιταίο οχαπη]-

ἀνακρίνειν,

ππάς

ἀεσ]αγαζαπι, 5προ ἴαπποῃ, τξ Ἠ]ο
οἴῖαπι, γενικῶς Ρτο γγωμηδυπή (ιτ.
ἨΗετοά, 5έαξῖπα τοπα Ιπάϊσαξ, παπι
καρ]1οῖέ, ἐπειδὴ δὲ ἀνηνείχθησαν
αἱ γνώμαι ἐς Ἐερξεα, κάρτα

τε

ἤσθη τή γγώμη τῆς ᾿Αρτεμισίης.
ἄνακρούεεσθαι ἐπὶ
ἐ πρύμνην. γη. 84.
γ]ὰε σρύμνη.

ἀνακτᾶσθαι. Οοπι. Ῥοπεγνο]οπέῖαπι
αλϊοπ]ας

81 δΙ εοπΟατο.

ἐλπίζων

τὸν θεὺν τέτοισι ἀνακτήσασθαι.
Ἄρετανς {οτο τί μ5 Ώουπα Ῥ]ασατο, 6]πδαιο Ὀοπεγο]επίίαπι 5Ώὶ
εοποΙ ατα. 1. 00.

ἀγακ]άσθαι.( οτι. Ἀεοπρετατο. αγακ-

τᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυρανγίδα. Ἱ. 61.

Ἐγταππ]άθιι

Ιέεταπι ΤΕΟΙΡΟΤΑΤΟ.

Φοά Ἱ]]ιά ὀπίσω πλεοναάζει, 5ῖε ες
αἀνοτβίππι Ι{θγΙΠῃ, νο τάτδ5: πίέ

αριά Τὰν. τείτο τοάῖγο, ἀνακτάσθαι
τὴν αρχήν. 11. 79. ἀνακτησαίατο
ὀπίσω τὴν ἀρχήν. ΠΠ. 75.
ἀγακωχεύειν, Ηετοᾶοίειπι δὲ Τ]ιιεγάϊάεατη γοσαβια]απα. θηπιη]ςεῖς,

Ἰεοίδαιε νο]ῖς ἵπ αο Πποίπαχο,
Ἱπιπηϊπθηίο

{οιηροςδέαίε,

απολοτῖς

ΑΝ

ΑΝ

παΥΕΠΙ π{τίπαιε ἀἰδΗπεπβι5, πο

Χες ναδίαβαξ, πος ]άεραξ ασταιΏ

π]πι]5 ασ](σίατ.
Ἠοίποτεθ, Ἱπῃ]Ῥογε, 5ίαβί]τα, ΒΓΠΙαΤΘ. ᾿Αγακωχεύσαντες τὰς γπας. ἈΝανίρας Ιπ
αἰίο, ]αοῖ5 απο]οτῖς, τοπεπίες.
γε], πΏῖ πανες, ]α0εἵ5 απο]οΓῖς, Ιπ
α]ίο Ῥτορίευ επιρεδίαίεηι Ππ]]-

Αιάουπι,
ανακῶς. ΊοἨ. Ῥτο ΟΟΠΙΠΗ. ἐπιμελῶς.

Ῥυ]βδεπί. γ]. 110. ἵνα ἀνακωχεύη
τὸν τόνον τῶν ὁπλων. [τε εἰαριτοί {απες ΑΓΠΙΩΠΗΘΗ{ΟΓΙΠΗ. γη. 96.

νηῖ, 109. Βεπιειεῖς ᾳαἶδαε οαΓαΠι
βοταί. Ώο εοππεπίε [{ασϊεπάα απἲςαπο δῖξ βοΠσξας.
:
αγαλαμ.δάνειν. «01. Ν1γεῬ τεσο]]]βοτα. Ὑ]τες Ρτϊδίῖπας Το5ΠΠΠΟΤΟ.
Φαβαπάϊοπάας απίοπη οπδα5 ῬεδοΠ55, 4ο Ύπα γετρα Πππε, ᾿Ανέλα-

᾿Αγεκώχενον τὰς πρώρας ἐς γή»,

τρέψαντες πάντες µετωπγδόν. τι,
100. {οτίαξδςο πιε]ῖς Ίνοος πα ἆἱςΠπρπεγεη{ς,
ἄἀνεκώχευον, τὰς
πρώρας ἐς γῆν τρέφαντες πάντες

µετωπΊδον.

ψετίος απίοπι, Νάνος

Φρογτιρικώς. μετὰ Φροντίδος. ἀνακώς ἔχειν τινός. Ἀο]οϊθιπα 6556
4ᾳ το αφπα, απέ οα ροῦίαππατ. 1, 24,
Σπόρε [πᾶς τις] αἀγακώς ἐχέτω.

δόντε, καὶ ανεμαχέσαντο οἱ Κάρες.
6ατος ρτϊδέίπας νίτος, γε] απΊπιος

απολοτῖς 1π 1πατο ]ποίς βγπαταπέ,

γεδυπαδογαπέ, Ῥτζοήππππο τοῦίη-

οππΙ ΟΠΙΠ65 [πανατο]μΙ δπατΙΤη τα-

(ομταγαπ{. ν. 191. [Α]]ας ὤγαλαμ.δάνεινὁ Ἰατρὸς τὸν νοσοῦντα λέγε-

γη] Ῥτογαδ Τ6ΓΓΑΠΙ Υ6ΥΡΙΙΦ 1π
Πτοπέεπι, νεὶ «πας ΓΠοπβας
οοπνογβδεηί.
οί πλ] πιπίαημπι, Ίοσπα Ἱία Γαίάπο τοάάσιιας,

ΑΠΟΙΟΓΙ5

1Ππ πιάτο Ἰ]αοίῖ5 Ῥτογαβ

πά {ετταπι, ΠΠ. 6. ἔεΓΓαιη Υ6ΙδΙ5,]

Ηγπιαταπ{, οπτη ΟΠΊΠ65 Γπανατολή
585 Παγεςδ] ἵπ παπα [γοηίεπι ᾱἷ-

σοββἰκ5οη{, να] Ιπ [οπίεπ,
οοᾳπα15

Ποπβιας

οοπχογβδοη{.

απίέ

Γαἆ (οτταπα]

ἸΤμεοίοτ εί ΙοοίΙο-

ται, απατά πιθάῖοις εοστοίο Ῥεϊκί]πα ΥΊΤ65 απο ςα]πίατΙ ῬΙατπαςο
τεδἑπ{.] Εως οπῖπι 1άδπα να]επί
ας 81 ἀῑχὶςδςεί Ηοτοάοίιβ, ἀνέλαξον
ἑαυτές. αἱ, ἀνέλαξον τὴν διασκεδασθεῖσαν δύναµι;. ΝἼγες ἀϊδρογεας,

ἀ]δ]οσίας γῖτος τεδιπιδεγιη{ξ, ἀγα-

λαμξάνειν τὴν προτέρην κακότητα.
ν, 109. Ῥτίοτοπ σα]απίαίοπι
τ6ραχαΤο, νε] οπιεπάατο,

ἀναλαμξάνειν πᾶσαν τὴν ἐπεγεχθεῖσάν οἱ αἴτιην. Ἠετοάοίρα Ιοομέ]α.
να. 2961. Οπιπεπι οπἱραπα 8ἳΡί
γ]άο µε]ωπηδόν. ᾿Ανεκώχευον τὰς
ο)]εσίαπι ἀε]ετα. αγίας τοῦ ἄνανέας. νΙ. 108. Ὑα]α: ἈΧανος ἵπ
βίαίϊοπο δέαίαοτα. «Ἡ, Ῥ. Ἀανοβ
λαμδξάνειν αἱσπ]βοπίϊοπος ἵπ να]απολογῖ5 1π πιάτο ]αοῖς ατα ς, σας 1εχῖοῖ5 νιάο, τί Ίνα]ας ἸοσιΠοπ] α- το πιαῖσα ςυτηέα» γΊτῃ
γπάε νι]ραία Γμοχῖσα ἐν τῷ ἄγακωπθπι οί Ἱπίεγργείαίίοπεπι Ἰροετο
φοηπαίας, (παμιουη(ο γολιετῖξ,

χεῖν, οί ανακωχεύειν.

Ἀαϊόας αἲί

ἀνακωχεύειν Ῥτορτία ἀῑοὶ 4ά πανίρᾳ5, 4πς5, οχοτία ἑοπιρορίαίο ἵπ
ππατῖ, εοπίτασεϊς νε] Πποίπαπί,

γοπ5 ΠΟΠ τοβὶδίεη{ος.

ἀγακωχεύειν µεταφορικῶς Ιπίστά πα
αοαρίίατ αριά Ηοετοάοίππα το,
ἷπ.αββπο Ίοςο αα]οέο ΠΙΦΠΟΓΕ. γεκώ, ευε, θέλων εἰδέναι τὸ παρ᾽ ᾿Αθηγαΐίων,

ὁκοῖόν τι ποιήσεσι.

Ἱκ. 19.

Οωεία πιπποραί, βοΐτο οπρίοης
απἰάπαια Α{Ιιοπίοηςος [αοἑατὶ ϱ685οπ{, απ]ᾷ [ασσγο είαξμἰκδοηέ. Ἠος
οχ5οφ ποπ ρας ραέοί, καὶ οὔτε ἐπήµαινε, ἄτε ἐσἰνεῖο γῆν τὴν ᾿Ατ]ική».

πηθ]]5 Ἰηέο]]]σας,

Ἀήοάϊοας οπῖπα

εοστοίος αναλαμεάνειν ἀϊαίατ, 14
5Η, τοβσστο, τεύγθατο, Ιπ Ρτϊδίϊ-

ΠΙΠΙ δεοππάα» να]είπάϊπῖς ίαέππα
τοδίποτο, θογαππ(αε οοτρι5, πο
ἃ ΠΙΟΥΡΟ οοττερίαπα,εί οεοαραίαπα

Γαοτγαί, εκ πιοτρῖ πιαπίρας5 τεςὶοτε, τεοερίππαε 5αα[οτῖς τοπιεα]]ς οοττοβοσατο. ιο άναλαμ.δάνειν τὴν προτἐρην κακότητα. γΥΗΙ.
109. Ῥτίοτοπι οα]απηέαίεπι ϱΠ1ΘΙΙἆατο. Ὑαἱ, Ρπίοτοπη1Ἰππανίαπι οοτ-

πἶαετο.
βαγοἵτο.

ΕΤΙΟΤΕΙΗ Ἱππανῖα οπ]ραίη
Ἠ1άο κακότης.

αγαλαμιδάνειν.ΟΟΠΙ, Ἀοειρετατα. τὴν

ΑΝ

ΑΝ

αρχη» ἀναλαξεῖν. Βορπαπα τοοιῬεγατο. Π, 79. ὡς αναλάδοιεν τοὺς
ὀπέωνας. Ἰκ. 51. Ότι τεσπρετατεηί
ΒΕΥΥΟ5.

ἀναλαμξάνειν τὴν προτέρην κακό-

τητα. ΠΠ. 109. Ῥποτεπα οα]απι]{αΐεπῃ τεραταχθ, 6ΠΙεΠάατα.
ἀναλέγεσθαι. 6οπΙΠΙΙΠ. Γρτο απο οί
συλλέγειν συνωνύµως ισα.

ΠΠ,

190. ] τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν
φιαλέων σατῆρας αγελεγεῖο. Βία-

ἴογης εκ Ῥ]ήα]ϊ5 οχοϊἀσπίες εο]]]βεραῖ. αριά,
ἀναλείχειν. Τοπ. εί Ῥοοί. 5ἴπρ]ος,
λείχειν. παπάς 6α]]λουα, {/έολον.
Παουπι, ,6οσαγα. 1. 74.
ἄναλκις, Ιδος, ὁ καὶ ἡ. Ιοπ. οἳ Ροοξ.

Ῥτο οοπι. ἀσθεγής.

ΤΠΗΤΠΙΗΒ, 1πη-

Ῥοοί]]α5, ἵσπανις, Π. 102.
ἀνάλωτος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Ππεχρησηα-

ΡΗ19. Οπῖ οπρί ποη Ροέε»έ. τεῖρος
ἀναλωτον. ΠΠ. δΙ. ΊπεκρισπαΜ]15 ππατας.
ἀναμάξευτος. Οι πα]]]ς ρ]αιςετῖς
Ῥεγπιεατί Ῥοΐε5ς. Ερϊθ]είαπι ου].
Ἡ, 108.
ἀναμάρτητος, ὁ καὶ ἡ. εοπα. Ομ] ορί
8Ίπο Ῥεσσαίο. ΟΦπῖ παλάτι Ῥεςοαίππα οοπηπαϊδ]έ, ν. 99.
ἀναμαςός. νι. 08.

Οπῖά 91] νε]

που οοηρίας. Δά πιαγρῖποπα ποίασπγ Ῥνο νοσαῦα]ο ἄναμας οὓς, φποά
εδί 1π Ίρ5ο ξεχίη, ἄναγκας
ές. 4- ἀ.
σοασίος. Ἰα]]α νεταί, Νοσεδδατ]ος

αποδᾳπο.
ἀναμάττειν. [. ἕω. Ίο. οί ροοξ. Ἠλιοτε, εί οἶπογο. τὰ πρότερον ἐγὼ
ἔπριξα, καὶ ἐμῆ κεφαλή αγαμάζας
φέρω. ἨῬτίοτα Γ{αοἵποχα]ομο {οοἳ,
εί πιεο οπρίίε Ίποπς {ετο, εἶπο.
1. 1055... Ωποά Ἰοᾳποπάϊ1 ϱεπα5 οχ
Ἠοππετο γΙάείαν πππηέαπα, ο Ἆὶο
οπ]τη 1]]αἐν τῷ της ᾿Οδυσσείας πι

92. Ἕρδυυσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλή ἀγαμάξεις. Ῥοτρείταις ἵπας-

ΠΠ

Γαοἴπας, αποά ἴπο εαρίίο

Ίπες, οἶπος.

ἀναμάχεσθαι.οοπι.Γεογαπα ρρπατο,
Ρας
τεδϊπίορταχο, ος
Ἰπδίαιτατο, ἀεηπο ῥπαπαγο, οἱ Κάϱες ἄἀνεμαχέσαντο. ν. 131. ϐατες

τορασπαγαπξ,

Ὑα]]α: θοὰ πηα]ο.

η[οτίοπάππα οπΊπι, Ῥγα ατα τοᾶΙηῃ-

(οσταγαπέ: γε], Ῥασπαπα Ἰηδίαιπαγαης, 1ο εί ΥΠ, 100.
ἀνάμεσος, ὁ καὶ Ἱ. Ν. Η. ου οί
πιεάχς 1Ἱπ αἴᾳπο Ίοσο. πόλις ἄνα-

µέσες νοσαί Ηετοάοίαςδ ατροςῬ ἵπ
αππαάέαιταπαϊς οἰία». Π. 108.
ἀναμεμἰχαται. οι. . Ῥλαν. Ρετ[, Ρ.
Ῥχο «ΟΜΛ. ἀναμεμιγμένοι εἰσί. Ῥεγπα]χΏ ουπ. 1. 146. ἔθνεα ἀναμεμήχαται, Ῥτο ἄναμεμιγμένα εἰσί.
(ζοπίος ρεγπϊσί δυπ{. Ψιάο χαται (ογπΙπαΠοπεπι [οπίσαπιῶ.ΡεΙς.
Ῥ]ας. Ρεν{, ρα58.
ἀναμίξ. Αἀνοτυ. οοπ. Ῥτοπήδοις,
σα]. ΓΡόἱο πηέ[ο. 1. 105. να. 40, 41.
ἀναμμέγος, ή, ον.ΤοἩ. ΡΤο 6οπι. ἄνημ.μένος. Αιπηϊσζις, αν, πα. οδΗξας,
αν πχ.

Ἱπάπσέας, α, πα. Λεοντέας

αναμμµένοι. Πμεοπιπα Ῥε]ίρας 1πἀπα. να. 69.

ἀναμνέεσθαι. Τοπ. ο Ῥοθῦ. Ῥτο 6071.

αναμιμνήσκειν. Ἀεοσπφοῦε. «οπι“.ϱ--

τῆς μητρὸς

τὰς μητέρας:
ανίαδ.

ἀναμνεεται

Μαΐγις πιαίΤ6Ρ, 1.6.

τοσθηδοί,

ΟΟΠΙΠΙΘΙΛΟΓαΑΕ,

Ἱ,

175.

αναξυρὶς, ἴδος,ἡ. οοπι. ΒαρίσασιΊαπα. (σα]1σα, Ώ, “αφεγ, νε] Βγαγος.
Άγαεσα, Παβπε,

α ἄταςο

ῥάκος.

ᾳ. 4. ῥάκκαι. εί «Έο]ος Ῥγαβκο
β, βµάκκαι. ή ῥόδο», βµόδον. Ἀοβα,
σκυτίνας ἀγαξυρίδας φορέουσι. Ὁοτίασθα εαηἰσπου]α, γα]. οοτίασθας
Ῥτασσας Ίοταπς, Ἰ, 71.
Τα]σα
12γαΡ/6 νουπηΐαν, ἄνασο ἀϊοιιἔαγ οί1αΠῃ

ρευ πππιρ]ες κ βράκεα,

βράκη. ιιοὰ παελ]ιις Ππά]σαί παπι

οτρίπειη, «παπι αζοταπα γοσαριἸαΐα, αΏὶ ποπήππα οχδίαίκ. Ἔ]οοστ]ἴιις ἐν ἠλακάτγ. Ιάγ]]. 38. ρα.
εχ Η. ΦίερΗ. γρῖς. 240. Πολλὰ
δ) οἷα γυναῖκες Φοµέοισ᾽ ὑδάτινα
βράκη. 1ἀε5ε, Μα]ίας απέεπα ΓσοιΠοιες]

Ῥτασσαδ

αθιεῖ,

ο

αηπαῖ]ας,

οστα]αί

οο]οτς,

Γνοι
γε]

πηο]]ες,] απα]ες πιπ]ετες σοδίαπ{.
1. 97. ν. 49.
αναξυρίδες, ὧν, αἱ. Τρϊα]ία. Τ1βία-

τά (θσππῖπα, απ» (σα11, νοσσπίας,

ΑΝ

ΑΝ

ας ἆθ ε]ιαια»ε». Περὶ τὰ σκέλεα,
ἄγαξυρίδας [εἶχον.] Οἶἴτοα ετατα
ΓΙμαβεραπέ] Ρία]ία. να. 61. γα]]α
νοτεῖς, Εεπιογα]ῖα.

Θπατο τὸ σκἐ-

λεα ΠΟΠ Ῥτο «γαρ», αἲ Ῥτο Τ6ΠΙΟΓΙΡΗΡ 1ἱρ5ῖ5 θη»]ό. Φιῖά σκέλος
απιά μηρὸς, ἀοοθπέ μεχίσα. Λναξυρίδας ἐνδεδύκεσαν. νΙ]. 044. Βεπιοτα]ία Ἱπάποταπθ.
ἀναπεπ]αμενον πέλα]ος, ΥΠ. 00.
Αρετίππα, εξ ραΐεπς Ρε]ασι».

οἰναπετάσαι. εοπι. αὖ αναπεταννύω.
ἀναπετάνγυμ!. µ. ἀναπετάσω. αΏ

ἄναπετάω, ὦ. τὸ ἀνοίγω. ΑΡετῖτο,
᾿Αναπετάσας τὰς πύλας.

ΑΡρετίῖ5

ῬοσΏ». Π1. 1460, 1258.
ἀναπιμπλάναι αριά ΗΠοτοάοίαπα Ῥοου]]αχίέου Δ0Ο1ΡΙ νιάεέαν Ἱπίοτάα
ἀντὶ τοῦ φέρει», σάσχει», ὑπομέ-

γειν. 4. ᾱ. μέτρον κακών ἀνάπλεων
φέρειν. Μεπδιγαα Πια]οτι ρ]επαπι {916,
Μα]ία ππα]α [ογγο,
ῬαΜ], (οἱεγατο. Τίνα δαιμόνων παῥαξάντες, τᾶδε ἀναπίμπλαμεν;
πο Ώεογαπα οῇσῃδο, 410 παππθ
95ο, Ίνας ραὔπιαγὸ νΙ. 12

ἀνάπλεως, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. εξ Δίί. Ῥτο
σοµι,

ἀνάπλεος,

πλήκης, μερός.

Ῥ]αι», τε[ογέις. Πέρα πτερῶν ἀνάπλεων. ΑΟΤΕΙΙ ρεπμ]5 ορρ]εέαίη,
ἵν. 91.

ἀγάπλους, ὃ. ἴοπ. εξ Ῥοοί, Ῥτο 6011.
πλοῦς,

ἈΝανὶσαίίο. Π. 8, ον Ρος

οοπίγαςΙοπθι αγάπλους, Π. 4.

ἀναπλώειν. Τοη. ο Ροος. μη ας
ἀναπλεῖν, ἀναζεῦξαι, ἀπαίρει),αναειν τὸς νῄας, 4ο απ1ρ5 Ἰοθαθά!
βοποτίρις γ]άο 5ο Ἰοςο. Ἀο]νοτο.
Ῥο]νοτο Ῥοτίαπ.
Ἠἱδεράστο εκ

Ῥοτέι, οἱ ἵπ αἰέα παγίματο. ἐπεὶ
δεπαρήγγελλον ἀναπλώειν, ἄνηγον

οταζ. ο Αταδρ. τοβροπδίς. 260,
Α. (6.458. οἆ. Εγποςί.) Ροξίεααιιαπι
τεδρίτατε γος α Ιποία ο415, 6Ίποίρετο απε(ογ](αίοπι γαβίταπα α ῆαςἄδας 1]]]ς δουν Ι{α1ς, ὅτο.

ἀγαποδίζειν.

οοπα..

Ῥοαάσθπι Τείογγο.

µεταφορικῶς νετο αἰσπὶβοαί ακριδώς

ἔξετ άζειν τι.

Αμιά

ἁπι--

Εεμί{εῖ εκαΙΠατθ. ταυτὰ πολλάκις

λέγειν. Ἐπάεπι εαρίις ἀ1ερτο, Υ6-

Ρείογο. ἐδαμη ἄλλη ἀνεπόδισε ἑωὺύτὸν πλάνην τὴν Αλεξάνδρου. Ῥτο
κατα πλαάνην τᾶ Αλεξάνδρα ταυτὰ
ἐδαμῆ ἄλλη πάλιν ἔλεξε.ν.5. Να]Ἰο α1ῑο ἵπ Ἰοσο δεῖρεαπα τογοσαν]έ
π Α]εχαπάτΙ εγγογίριΙ5. γε] αιιοά
αεθλποί αἆ Α]εχαπάτ] 6ΙΤΟΤΘΡ. 1. 6.
Ναδαπαα. αἲρί Ίππο ΑΙεχαπανὶ
εΙΤΟΤΕΙΗ τερε{. αἲᾶ, Ἆσς απδαπαπα
αΏδ τοίτασίαί Ἠαπο ΕΤΤΟΤΕΠΙ Ά]οςαπάπ. Ἡ, 116. Ὀίοτπο 8αοηςι5
οδί Ώοπ5, ὤναποδίζων τὸν κήρυκα.
Ῥνασοποιι
ἀΙσεπία5 ΙΠπίθιΤοσαἩ5, 5εἱδοΙίαηθ, οχαΙπΙΠαΗΒ. Υ.03,

6.6. Ωποπῖαια απέεπα απ] αΠφπεπι
αοσοπταᾶα5 Ἰπέεγτοραπέ, οι1ὴ. 500Ρία5 αἆ 5ο τενοςαηέ, Ροεάδιπαιο
το[οιτο ]αρομί, 1ά6ο [αοίπη τς τὸ

ἀναποδίζειν ΠΟΠ Μο]ωπη ἀντὶ
ἆ τοῦτὴν
πύδα αναφέρει», ὀπίσω Φφέεειν, καὶ
ὀπίσω χωρεῖν δια; 5εά οξῖαιι
µετωνυμικῶς,

αντὶ τοῦ

ἀκρισῶς

ἐξεταζει», καὶ ταὐτὰ φσολλάκις ἐρωτάν, πί Μ]ο νιάθιμαςδ. Α]ῑαδ Τογοσαγο, τείτασίατο,
Ὑαῑα ραταπι

Πάο]έον Ἰοσυπι Ἠππο γἱάσίαγ ἵπ{οτρτείαίαδ:

παπι (ας οσρίογα βἶ-

Ἰεπίίο ργῶ{ογοσπι) τὸ ἀναποδιζων
γετη(, Πποταιπθα]αής. Φποά απ απα
ἛοηςῬ, νεἰ οθοις ν]άραί.
ἀναπτεροῦν. Τοπ. Ώοπα 5ρϱε ταρ]οτε,

τὰς νήας ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα. ΥΠ.

οί οχοϊίατα,

70. Ῥοδίᾳπαπι απίειι [οἱαβδῖς
Ρτα[οσί ] εοἰνεπάαπ πππαταιέ,

819 αἆ αγο]απά νι ἰηδίγποτο. ὤναπτερώσας αυτήν. Ῥοδίφ παπι 61η
Ῥομα 5ρε τερ]ον]5ί1. Π. 110. Αῑας
14ο οδί αο αποά (αἱ ἀῑοιηί,
1ή6υεΥ, εί οπαρογίον. 4. ᾱ. 5αΡ]]πΘΠΙ γε] εαρ]αίαπα αὐδροτίανο,

“ΠΗΙ,

απ

πανίρας

ντομεραπέατ, ]

πανοδ Ῥοεγ αἰέππῃ αἀγειδις Βα]αἹπλπα ἀπκενιηί,
ἀναπνέειν, εν, 60Π1, Ποδρίτατο, γοοτεατ]. ἀναπγεῦσαι ἐκ τῆς ναυηγίης.
Ἐκ παι[χασίο γοβρίτατο. υἨ]. 19.
Νε], α6 Οἷ6, ἀϊορτοί, Α πα [γαρ
παρία τεδρίχατο, Ἆϊςο ομΙπα ]]α ἵπ

αίαιο

φποάαπιοάο

ἀναπτύσσειν, 601, Ἐκρμσατο, ονο]ΥοΓς,

Ἀροπίτε, τοβίσμαγο, ἛἜκαςα,

τῶν συγ/ραμμάτων

ἀναπ]ύσσων

ἐπώµα. ΒΙηρυ]α5 Πέοτας τεδίριαπς,

ΑΝ

ΑΝ

προγίοης, Γαπας ἵπ Ἠ15 εοπποβαασ, ] Ιπβρίοίεβαξ. 1.48. ἀναπτύξας

ανάρσιος, α, ον. Τοπ. οί ῬοοἙ. Πηάἱᾳπιις ο {ετοπάι15. ἀνάρσια πρήγµατα ἔφη πεπονθέναι ὑπὸ τοῦ σοῦ

τὸ βιςλίον.

Ἐκρ]ίοαίο, αρετίο Ἰ]-

Ῥε]]ο. Ἱ. 125.
ἀνάπυσα γίνεται [τὰ πραγµατα.]
Ικ. 109. Βοες τοδοϊδουπίασ. Έε5
Ῥαΐεβαης,
ἀνάπυσος, ὁ καὶ ή. ο. οξ ροεξ. Ώο

Ύπο αΠαπῖά εδε αιπάἰίαπα ας το
ποίππα,
Φποά. πορῖδ Ἱπποίπέ,

ταῦτα ἀγάπυσα γενόμενα.

(ππὶ

Ἠσς ΙπποίιΙδκοηέ, νΙ. 64, 00.

δούλου. Ἐος Ιπάϊσηας, οἱ ππῖπια
Γετοπάαδ, 5ο α {πο 56ΥνΥΟ ΡοΓΡεδ5υπι ἀἰσσραί, 1. 1 14. ἐπεπόνθεε πρὸς
Καμζξύσεω ανά(σια. 1.74. ΛΟαπιψγδο το Ππάίρηας Ῥαδρα5 Γπογαῦ.
γ. 80, 90. ὡς πεπονθότες, πολλά τε,
καὶ ἀνάμσια ὑπ' αὐτᾶ. Ἱκ. 37.
ΦπΊρρο αἱ πηνία, ασ Ιπάῖσπα
[1αοἵπογα 4Ώ ϱο ἵπ 5ο Ρουρείταία |

ἀναρπάζει», οί ἄναρτάζεσθαι. οοπ!,

Ρα5α! Γιἱδδοη{. ὁ δὲ δεινόν τε, καὶ

Ίπ αἰέππῃ ταρογα, 5ΗΓ5ΙΠΙ γαρογο,
αμτίροτε, αΏδροτίατο. ἈΟΠΠΙΠ6πα1Ώ µεταφορικώς πεοϊρ]έασγ Ῥτο
{ασ]]ο 5αροτατε ας ΙΠ ΠΟδΙΤΑΠΙ Ῥο{εδίαίοιη τοάίσετο.
Μείαρμοτα
νιάσίαν ευππία πί αὐ αφπ]]]5, ασ»
Ῥτα ἆαπα Ἰπ {αγγῖς ταρίαπα, ἵπ 86-

ἀγάρσιον ἐποιέετο. Ἱκ. 110.
Ὠ]α
νογο τοια αίτοσθι, ας ΙπάΙσπαΠ,

Τ6ΙΗ γο]αία νε]οοῖ Ῥοτίαπέ, ας ᾱἷ-

Ἰαπίαίαπα νοταπέ,

Δ]ο οεῖαπι (α]]1

ἀϊοιπίέ, Γηρογί6Υ πο υἰ[ίο ἆε
ΥΕΠΙ6Υ αἲθαέ, ἶ. ο. Ργῖπιο αβδα] ία

(αξ Ιου έατ Νητοι], στ, ν. 449.)
πτροπι ατα π Πα. Ῥοίοςἐπίοπι τεάίσοτο. Ἀεά ἐμφατικώτατον οδί Ίος Ιοᾳπεπά1Ι σοπ15, ποῬΐδαπε ταῖ Ρογασία Γαο]Ηέαίοπα 5
οσυ]ος ποάαηι πιο(ο ροοίαπά ση
δή 1οἵς.

Καὶ οὗτοι μὲν βοῇ τε,

καὶ ὁμίλῳἐπήῖσαν,
ἐ
ὡς ἀναρπασςμενοι τοὺς Ἕλληνας, Ικ. 59. Υαἱ]α:

Έε 1δα απἰάσπι οππι νοςϊ[ογαῖοηο
ασ (πππ]έα Ἱπδίαραπ{ (τασ1ς, ίαπ-

απατά οχοερίατ, 4. Ρ. Αο Ιδά
απϊάσπα οππα νουι[ογαίοηο είγοῬϊζαατα

(ἆγθροος

Ἰηπναδοταπί,

πε

[οί πιῖπῖπιο Γογοπάσπα] «οηβεβαξ,

ἀνάεσιο). [οηῖο, ο Ροσέϊο, Ῥτο ϱ0
αποά απΙπιο Ποδίτο ποπ Ῥ]ασοέ,
αποά Ἰπ]πομπά
πα εί, νο οπ]ηπὨη]ίαίο. Οὐδὲν ἀνάρσιον πρῆγμα
συνενείχθη. Χα] το Ἰη]πουπάα,
ππ]]α οπ]απέας ασε. 11. 10.
ἐπεπόνρεε πρὸς Καμξύσεω ἀνάρσια.

ο πάῖσηας α 0απιῤγςο Ῥοτύ]]έ,
«74. ν. 59, 90.

ἁναρτῶή οοπα, Βιδροπάοτο, Ῥαγατο,
ΡιΓῶρατατο, μαθὼν τοὺς Αθηναίους

ἀγαρτημένους ἔρδειν Αἰγινήτας κακὠς. γι. 88.

Οτι αππιαὀνογί]ς-

οί ΑίΠοπῖεηδος αά «Ἠσϊποαίίς ππα]ο
Γαοἱεπάπ]ῃ 69556 Ῥαταίος, ναι αἆ
«Ἠριποίας ΠπαΙΟΠΟΙΙ8 α ΠΟΙΟ ΟΝ.
Ραγα(ο» 0550. Υἱάς ἀρτέω, ὦ. ἀνάρτηµαι ἐπ᾽ αὐτῆς «ιατεύεσ]αι. Αά
Ῥε]]απι 1ρ515 Ἱπ[οτοπάππα δή Ῥαταίας.
Νοαἱ, ΑπΙΠΙΟ Γοτου αἆ Ῥε]Ίαπη 1ρ8ῖ5 Ἱπ[ογοπά σπα, ν, 8. δ, 3,
Ῥτο οοάσιη ἀῑσ]έαχ παραρτεῖν, ο

[εοδ] αὐτερίισί, ΠΠ. ο. ἵΠ ΒΙΙΑΠΙ Ῥο-

παραρ]εῖσθαι, ΡΥΟ 410 παρασκευά-

(οδίαίοπα {αοῖι]ε τοάασξατὶ, ναι, [α-

ζειν αμα, παραρτέετο φρατιήν τε,
καὶ τὰ πρόσθορα τῇ «ρατιή. Ἐκοι-

οἷ]ο αρεταίζατὶ, ας ατρϊταία 81ο
ααοζαζιπή.]
ἀναῤῥαιρηκὼς, ότος, ὁ. ΊοἨ. Γρτο
οοπι, ανηρηκώς. ν.ὅθ.. ΟΙ αὖς-

ῬονίανΙέ αφπ]ά, φεφανηφόρους
αγώνας ἀναῤῥαιρικότα. Φᾠιπ ος
εοτίαιηϊπΊρα5 Ῥγοργῶπι]ο ΕΟΤΟΠΑΠΙ
αὐφέπ]οταί, αὐδρογίαταί, ν. 109.

γαι, Ωπἱ ος οοτίαπαπῖρας, 1π θπ]Ῥα58 οοτοπα γ]οίοτὶ ἀαίατ, γ]οξου

ἀϊδεθδδεταί,

αναῥιπτεϊ,

Ὑἱάο ῥιπτέειν, εἴν.

οιξάπῃ, οχογοϊπίηο

165 ΠθςθβΒδα-

της ην πφραταραξ. να. 20.
ἄναρχίη, ης,ἡ|, ΤοἩ. Ρτο 6ΟΙ1. ἄναρ-

χία, ἄν.

Μααιείταζας ἀε[οσίας.

Ἠεγαπι δίαίας, ἵπ απο ππ]]ας ορ
πιασ]δίταία5, οπ] ΡαγΘΕΒΗ. Τη τοῬα5 πηϊΠατίρας αναρχία ἀῑοίίατ,

απαπὰ πλ] Πίος ππ]]απα παβεπε ἆποθ1η, οπῖ Ῥατοαπίέ: νε]( παπα µαῦοπέ
απἰάσιι, 5εά οπιπες οπηπία Ῥτο
Ἠρίάϊπο ρείπ]απίίας [αοσππέ, ᾿Αγ-

ΑΝ

ΑΝ

αρχίης ἐούσης. ἵκ. 329. Οππι πι]Ί15 οδ8οξ πχ. Ἠοο οπῖπι ία γοΥ{επάππι,πέ ραίεί εκ ζαρ. 29. αὐτίκα

Ἀησα (γαπβροχέαν{ε, Γάσπι Ῥειν,
40. ἀνάσπαφος γίνεται εἰς τὴν ἔρυθρὰν [θάλασσα». Ἴ

[αὐτὸν] ἐπόθεσα», ὦς σφεας οὐδεὶς

αγάφασις, τος, Ἱ. Ἐκ διἱ5 ριϊδεϊπῖς

ήν ὁ τάσσων. ἈΒίαβπι [Ππρευιη] 4εἰάεγαταπέ, οππα ππ]]ας ο5ςος απ]
605 ἵπ οτάἵποπα τοάἰσοτοξ, [αἳ 1ρ-

5εάἴριις οκρώοἳ οί ἵπ ατα Ἰοοι ἐΓπηδ]αξῖο. ἐξελεύοντο περὶ
ἄνας όσιος τῆς Ἰωνης.

δογαπα αοΐοπι Ιπδίγασγοί, ἵρδοξαιο

ἀντὶ τοῦ, τῶν Ἱώνων.

ἀποστες] γα]]α: Ἀεπδυμ Ῥροῦ5,
Ύπσια γετρα γΙἀείατ οχργοςδῖςεο.
ανασκολοπίζειν. Ῥα]ο ἐγαπ5βσογο α]ίαπσπα, εππι(ιθ Ῥραϊο (απβδβχαπη,
8ο αβικαπα τεπ(πστο,

Ἱέα {απιοΠ

αχ. 106.

(οπδα]ία-

Ῥαπί 4ος Τοπ]βα5 πιογοπά15 οκ δις
5οάϊδας, οἱ αο (απδροτίαμά!ς.
Ὑιάε νοηποπίία.

ἀνάςατος, ὁ καὶ ή. Ἐκ εις 5οάἴριις
εχρι]δι».

νου 815. Ο0ΠΙ.

ἄγαςάτους

ἐποίησεν. ἀντὶ τᾶ ἀνέςη-

Συρίας

τπ{ Ἠαπη] Ῥα[ας 5έοί ογοσίέας. Πα]ϊοο
ἀῑείίατ {πηραίαγο. (σα]. Επιρα[ογ.
Βπρρ]οΙϊ σεπτς Τατοῖς, Τατίατίςατα {απΙατὶδεΙπιαα, 1. 128. Τη{ουρ. Παβπας νετέῖέ, ρα ρα]1 αἴἈροτο, ᾳποά ἨΗοτοάοίί πιοπίοπη,
(πασίφπο γοσαβα]] γίπη πο. 5618
οχρ]]σαί. ἀνασκολοπιεῖσθαι µέλλογ-

δεά!Ὀ. οχρο]]οπν. ἱ. 97. πάντα
σφι ὑπὸ ὕδριος ἀγάςατα ἦν. Οπιπῖα
Ρτορίος ἱη]αίας 4ϱ. 1ρ5ἱ5 ενοικα

τας Ρα]15 (ταηβῄσεμάο».

σεν, ἀνέτρεψεν.

ν ΤΟ8 ῥππάΤέις

ονοτ]έ.]. 76. ὑπ᾿ ἀνομίης ἀνάςατοι
ἐσόμεβα. Α0 πηπ{έαία εγογίσιΗ,
.. οἱ Ῥτορίεγ 1η] ας Μἶαπι οχ ποδίτ]ς

(ῴα]ησο,

Γαογαιέ.]1.106. μὴ ἀναςάτες ποιήση

Φμὲ ἀουοίοπέ ὄΐγε οπιμαίόν. Ὑαἴ]α:
Θπυπι εδδεπέ ρα ρ]15 κα σεμά!.

τὰς Σάρδις. Νο Βατάσῖς ονογίοτοί.
1. 1950. Ῥτο οοἆσπα ἀιοτας, ἐξανα-

πι, 192. τ ισχιλίες ὀνεςκολοκιαξ,

σῆσαι. 1ριά. τὰ κάτω τῆς ᾿Ασίης
αγάςατα ἐποίεε. Ιη{εγίοτος ΑδΙ
Ραΐος ενοτίοαῖ. 1. 177. Νέου

Π1. 159. ανασκολοπιεῖσθαι. Ἱν. 49.
ἀνεσκολοπισε. 10ἱά. Ψαἱ]α: ἵπ οτισσ θδζπ]έ. ἵν. 202. Μα: δόγιον
ἀνασκολοπτίσας. Ἱκ. 78.
ἀνάσπαςος, ὁ καὶ ἡ. Οπἱ οκ αἴηπο
Ίοσο ονο]λίατ, οχέταληίατ.

Ου] οχ

κας ῥεϊδπίς 5εάῖρας 1π αἶας ΊαΡΙζαπάϊ οαδα Ῥετ γἷπι (ΤΑΠΡΡΟΥεπέαγ. Παίονα ΄ ἀνασπάσες ποιῆσαι

ἐκ τῆς Ἑὐρώπης

ἔς τὴν

Ασήν.

ἄνας ἄτου ενο ὀμέγης. Ἐνεικα Ἀίπο,
Ὅ 179. τούτους ἄνας άτους ἐποίησαν

ἐκ τῆς Αἰγύπτου παμὰ βασιλ]α.
Ἠο εν «λαγρίο 5υμιηιοίος πὰ γο6εια (γαπδρογέατιπ, Τν. 204. αναᾶ«ατον τὴν Ἑλλάδα ποιῆσαι. (ταοἵσπι ΓαποΊας ονοτίετο. νγἩ. 00.
ἀνάςατοι ἐκ τῶν οἰκίων ἐγίνοντο.
{υπάίη5 οκ. 55 5οάἱραβ ογοιδὶ

Ῥαοπα5 εχ Επτορα οχίταςίος 1η
δυη{. νΙ. 118.
Αδίαπι (παπδροτίατο. Υ. 12. ἐμὲ
απὸ θαλάσσης ἀγάσπασον ἐποίη- αγάφατον γίνεσθαι. ἀγίςασθαι. Ἐκ
55 βοὔ{ρη» εχρε]Η1, οἱ αἰ1ο {γαμδσας.
Χο α ΠΙαΓΙ τενα]δίδ, 6(γαχ]κί], ν. 106. τὰς παρθε "Ες ἐς

τὰ Βύκτρα ποιήσοµεν ἀγασπάφου».
Ὑπρίπες Βαοίτα Ῥος ντα ἵταιςῬογίαρίπς., γ]. 9. 2. Νήσων ἐν

{ου)]. Ἰωνί γενέσθαι ἄνάςατον.
Ικ. 106. ἀντὶ τοῦ, τοὺς Ἴωνας ἀνα-

φάτους γενέσθαι.

Ι9οΠθ8 αχ φηῖδ

τῖσι τοὺς ἀναστάσους καιλεοµένους

«οά1δις πιονθγΙ οί α1ο (ταπς{ογτ.
ανα ςαυείζειν, Ρτο ἀναφαυροῦν.
Τη

κατοικίζει βασιλεύς. νΙ]. 80. ἴπ Ἠ]5

ογασθτη {ο]]ογο. Οτιιςὶ ἤπεγο. ο το]

Ἰηδιι]ῖς τοκ 05 οο]]οσαέ, απ Υο-

απίιχ ἀνάσπασοι. ᾳ. 4. οενι]εῖ,
δο]]εοί οκ φιῖς απί]ηπὶς κοάΐρας,
οἳ ἵπ αἶίας Ἱαβίέαπά{ εατιδα ίταῃςἸαα.. Βϊς οί Οἵο». Ῥετς. 9. Αὐτὸν

α[Ἡρογο. ἀνεςαυρἰσθηὑπὸ Παρυσάτιδος. Οί6β. Ῥους. 60. Α Ῥατγκαζϊάο ογιαςἳ αβῖκις ε5ί.

αἀνασύρειν. Νοδίες δαΓεΙΠῃ {ο]]οτο, οί

ἐποιήσατο.

Ραάσπάα τογε]ατο ας οδίομίατο,
Ῥιοίαπι σάς πα Ισοήρας Ἱππραάϊος,

Ίρδιπι οχ φας 5ο 1ψας οχίγποίαπα

410 γοδίος ριάσπάα {οροπίες το-

ες

Σᾶσα

ἀνάσπαςον

ρ

ΑΝ

ΑΝ
ὀἀποππε,

ο]απε,

ας

ορδεοπάπτ,

45 {οσοπάα. αἱ δὲ ἀγασύρονται.
π, 00.
αγασχεῖν, αἀνίσχειν, ἀγέχειν, ανιέΕἘκοτΙτΙ, παδοΙ,
ἑα, οτοατ], γιάς ἀνέχειν. ν. 1060,
ντ, 14.
ἀνασχετὺὸς, ἡ, ὀν- 6ΟΠΙ. Το]οταρί]1,
{οτοπάα5.
οὐδαμώς
ανασχετόν.
γαι, ἀνατέλλειν.

Ωιιοά Ἠπ]]ο. πποάο [ου Ροίοςί.
ΠΠ. 51. οὐκ ἀνασχετὸν ὕδριν Φσίνων
ς
Σπ]ατίαπα ΠοἩ [οτοπάατι οβέοπάσιις.

27.
ἀνασχετὸς, ἡν ὀν. σοι. Ἐετοπάπς,
{ο]ογαπάας, {ο]οταβρῆῃ]ς.
Οὐκ ᾱγασχετὸν ποιησάµενος.[ 5π0Ώ.τπορήγ-

ἀοέπα οχείαξ οἶις βἰσπίβοπίίο,
Ῥνο ἑώ, 5ἴπο, Ρογμ (το. Οὐ γὰρ
ἄν οἱ πυραμίδα ἀνεθεσα» [οἱ Αἰγύπτιοι] ποιήσασθαι τοιαύτην. λες
οπα [ο
λσυροϊ οἳ] ρετπιδὶδδεηί
ςὤψι Ῥγταπ]ἆοπα 511 οχδίτηοτο.
1. 194... Ἠππο Ἰοσππι γαῑῑα ποπ
μον

Ἰογης

οπῖπι, Ἀοφπο

οπῖπι ἔπ]οπι Ῥυναπ]άστα Ί]]α δἳί
{ασστο ἀαδίίπαδεοί.
Ἀεά νετρα
(ωα.σα

8οηπξαπι

απ

Ἰπάισαπέ,

4 σπα πος οχργοδδπας βάολίον.
ἄνατιθεναι. οοπ. Ὠοάϊσατε, «0Π86«ατα,

οαέπα

ἀοαάϊσαίππι ΡοΠΟΥ6, «0Π80-

«οἱ]οςαγο. ἀνέθηκε ἐς τὸ

μα.] νῃ. 1089. Ῥεια ποπ [ογοπάαπι

Ἡμαιο». ἵν. 98. ἀντὶ τοῦ ἀνατεθειμένα ἐν τῷ Ἡραίω ἔθηκεν. Τπ δτι-

ταἴι1ς.

ποπ]ς Εαπηρ]ο οοπδοσταία οΡοδυῖ,

ἄνασχίζειν. 6ΟΠΙ, Ῥιν]άετο, ἁκαι4ετε, Ἀπάοτο, αροαιτο.
6αμ1οο,
᾿χπάγο, ογζη. ᾿Ανασχίσας τούτου

την γαςε(α. σαπα Ἰνη]τ1β νοη{γοτη
αρογαϊεκοἵ, 1.129. τὸν λαγωῶν ἀνέ-

σχισε. Ἰμεροτοι αρεταῖζ. 1. 1241.
ο. οοά στι ἀῑοῖέ οἱ διελεῖν. Ἱ.
129.] ΠΠ. 90. τὴν νηδὺν ἄνασχισθεῖσαν.
Ὑοπίτειι αροτέππι, ἵν.

ΤΙ.
ἀνασώσασᾖαι.

οοπι,

Ἐεειρετανο,

πρὶν ὧν Θυρέας ἀνασώσωνται. Ῥιὶ"πδπαα Ἰγτοαξ τουαρογαδδοξ.

1, 82. οἱ Μήδοι τὴν αρχὴν ἀνεσώσαντο.

Μοᾶϊ γοβηνπα

τοσπροτα-

ταπῖ. 1. 106. τὴν ἡγεμονίην κατὰ
τὸ κρατερὸν ἀνασώσασβαι. ῬτϊπεϊΡαΐνπι Ῥου Υπη, γα] ἐσς ντρις
γεζἩΡΟΤΑΤΟ. 11, 600. μηδ' ἀγασωσαμέγοισι την ἀρχή»; μηδ' ἐπιχειΑλ. ἀνασώζει;. 1. 00,79, 140.

Ι, 107.

θΜ,

οἱ ϱΟΙΠΡΟΣ. ἐπαγατέλ-

λειν. Οτι, Εχκονττί, Το 5ο]15 οτία

ἀῑσίαπι, Όοπι, ἡλίου ἐπαγατέλλογτος. Ἐκοπ]επίο 8ος, Π1. 84. ἥλιον

χαλκιῖον ἀγέθηκαν ἐς τὸ Ἡραιον.
Άλοπυπη οοποσγαξαπα ἵη Φαποπή
{οππρ]ο οοἱ]οσαταπέ, ἵν. 102.

ὀνατιμᾶγ. Ν. Ἡ. ἆο 4πο νι]ραία
έταοο-]αάπα Ποχῖσα Ίο (απίιι
(παάνης, Αγατιμήσας. ὑπερδαλλοµενος τῇ τιμη. Ἡεδγε]ῖης. ᾳ. ᾱ.

Εκαροταης Ῥτοίιο.

[πάο Ῥαΐεί

τὸ ἀνατιμᾶν 14 εἰσπίβσατο, αποά

(αΗἳ πα Ππσαα [ομσίοτ οχκρτὶπιηΐ, δη) αἶγο {οίφμο ᾖο8ε, ιά
οδέ, αργα ππούππα τοι α(παπα
«πβπιατο, αἱ, {ήαιββεΥ {6 Λία
4 φιείφωε οᾖονο. ὑπὲρ τὸ μετρον
τὴν τιμὴν αἴρειν, τβτεσιν αὔξει».
Ῥναεογ πιοάτη Ργοίίπι αθο]]οτο,
Ἰά οδέ απἩροτο. ὁ δὲ, ὀρέων περὶ
σολλοῦ

σσοιευµένους

Σπαρτιήτας

Φίλον αὐτὸν σσροσθἐσθαι, μαθων
τοῦτο, ἀετίμα, σηµαίνων σφι, ὦς,
ἦν μι σσολιήτην σφέτερον ποιήσων-

ται, τῶν

πάντων

σσοιήσει ταῦτα,

µεταδιδόντες,

ἐπ᾽ ἄλλῳ μισό

δ' οὗ. ἵκ. 98. Ναἰῑα:. Ἠῖο απίπιαάγεγίοης Βραταίας Ῥ]ατ]πα {πορτα
1ρδῖας αππϊοϊατη,

αβππερας,

δε,

ἀνατέλλειν ἆς βινίογαπι οτί, εξ
ομ]σῖτιο ἀἰσζαπι, ἐκ ταύτης αγατέλλων ὁ Ὕπανις ποταμὀς. 1ν. 52. Ἐκ

«8. Ῥ. Ἠϊο απίεπι απππαἀγοετίεης
Βρατίαποδ ππασπὶ {ασστο ἵρδαπῃ
[5101] αππῖσυτα αἀ]πηροτε, [1 οί,
Μρατέ. ατα. αππ]οϊίαπι Ῥ]ατιπιϊ

Ἰας ΟΤΙΕΠΕ, ΠάδΟΘΗΕ, Ηγραπῖς Βι-

{ας0θγο, οἳ 6απι 510] οοπο]]]ατο νε-

ἀγατέλλοντα. ἵν. 40, 45.

γῖας.
ἀνατιθέναι. («οπιπιππο φπἱάσπι νογ-

Ῥαπα:. 5εἆ Ῥοεευ]ατὶς αριιά Ἠοτο-

Παππεπίεγ «αρετε,] Ίος ΠΠ παπι ]
απ]ηαἀνετίσης, Γ5παη απηϊοΙ παπι
οἱ 1ρ5ε] Ίοησ6 πια]οτῖς α5Ωππαβαί,

ΑΝ

ΑΝ
κ»

Π4 ο5ὲ, αβίπιαγο οαρίέ.]

Ἠαπο

Ἰπίατργοίαίίοποπι Ηοτοάοίέας αριιά
Πποιι ε]πδάειη οαρ]εῖς πιαπ]{οσίο
οοπβσηιαέ 15

γενρῖς, οὐδ' οὕτω

ἔφη ἔτι ἀρκέεσθαι τούτοισι μούνοισι.

Θεά οκί Ἰοᾳποπᾶϊ σοπα5 α πΊογζα{οταπα πιοτίβας δαπηέαπα,

ἨΠοταπα

επῖπα Ῥ]οτίαπο, παπα ασπας Πιοί068 τατας, οἱ Ἱπππαπα» γ]έα πδςςξ5αγίαδ ῬεποῬ 5ο 5ο]ος Ἰαῦοπέ, ο88

πιασπο νοπάαπέ, Οποά αἵ {1οαποπίσοπι ΠοπΙπαπα ππππστατα αἆ
Ίιδ οπιοπάας ππάίφιο οοπνοηῖτο
νιάραπέ,

Ἰαοτί

οπριἀ]αίο

Λβα-

Εταπίο5 οοη{ο8έἶπα οαγιπη Ῥτεβίαπι
Ῥτωίοι πιοάαπα απσοπί,
Ἠαο
απίσιη ία ππο]ας (α1]1οο τοὰἆςτοπέας, (Μαμά ἐἱ οπέ αρρετρα φο

γεικαν. Ἠοϊπ]οταπε. 1. 91. τθτέων
ἀγενειχθέντων. Η16[νοτρ]ςαἆ οπ1]
αε]αξῖς. 1, 219.
αναφέρει». Τη αἰέαπι [γγο. ΦΗΥΘΙΠΙ
{οττο. Ἐκ Ίοοο ἆερτεδδο ἴπι εκ]-

ἔππι Γευτο, Ἐππετο, ή ψάμµος ἄναφεροµένη. Αγεηα, 1” ου ΙξαΓ, ανα»
οκ (ο νὶδεσήρας οχίταλΙέιτ.
ΠΠ], 109. (καταφέεειν.)
ἀναςέρεσθαι, εί ἀνενειχθῆναι απριιὰ
Ηετοάσίαπι ἱπέογά πα ἀῑοιίατ ἆς
Ἡ, σπῖ γα] οὗ απαί ἀο]αυίνπι,
νο] οϐ Ιπσεπίοια απἲπιΙ οοΠδέΟΥΠαἄοποπι οκ 9ο 1ρεί ᾳποζαιηπιοάο
οχϊνεναπ{έ, ἀεϊπάο αἆ 5ο τοάσιηξ,
απ]πιίφιο ἀῑςειραίας νίτον τοςολσέ. Μόγις κοτε ἀνενειχθεὶς, εἶπε,

οΙκ {απάθιη αἆ 5ο τον 1515, ἀῑκιί.

{08 {,αθέαέπιοπίεη Γαἱδαῖοπέ ϱ'γαπά
οα9 ο 5 αἠ]οίπάγο μη {οἱ ΡΟΥΒΟΛ-

«116.

Ῥιο οἱ (45111, ὃ Ροἶπο ᾖζ-

ολων

έίαπέ γοίοιγηό ὰ αοὶ,. Α:

παςε 2ο

ἀνεγειχθέντες ἐς τὰς πόλιας.

αλιῖ, εί σα ες 2Υἱβοἱοέ

/ογέ φομ απιλέἱό, ἐ ἠαιίοα {6 ϱγὶὰ ἆε
δα πιάνο απαἰκο, νο], 1/ οο/ηηΊέπςα α
ΙΟΥ

ἀαυαπίαρο θα πια} 6λαπάἰδο,

οί ἃ Γαἶγο ἄν γοπολέγὶ. ΟΩπἱά απέοιι
Ίος αῑιά ἰσπ]βσαπέ, 4παπη, ἔαπο
ἵπ εοπάΙΙοπίρας 5ο Ίοησς, 4παπι
ππίο, ἀΠΠοϊΙΠοχοια Ῥτῶβοτε, οἱ
πηα]ογα Ῥείοτο οαρΙέ2 Οι} Ἠεχοάσίας Ἱκ. 90. οαπδαπι αῇθγε,
οἱ γὰρ Σπαρτιῆται ἐδέοντο δειγώς
τοῦ Τισαμενοῦ, [διὸ καὶ] πάντως
συνεχωρεό; οἱ. 1.6. Βραν{απϊ ΟΠΊΠΙ
Τϊδαιποπο ΙΠπασποΡρογο Ιπάϊσοραπε,
[ῴπαπιοβτοιι.

οεἶαα]

οἳ ΟΠΙΠΙΠΟ

Τη

υχ065 τουογςί. 1. 141.
ἀναφέρειν. Ἠοίουτο. τὸ απργγµα ἐς
πλεῦνας ἄγαφέρειν. Ίνοπα αἆ Ρ]ατος
τοίουγο. ΠΠ]. 71. πάντα ἐς τὸ κοινὸν

ὠγαφέρει. Οιιπῖα αά τοπραῦ. το(οτί. Ὑαἱ, Δά οοπαππποπα αθΠίαέοπα γο[οχέ. 11, 80, πε σπονδἐων
αγοίσειν ἐς τοὺς πλεῦνας,

Ός {α-

ἀετίθας αἆ Ῥ]αγος, [1. ο. α ΡοριΊαπι, ἀἰκοτιπέ]

5ο τοἰαέτοβ. γΙ].

149.
ἀναφύρειν. «οπΙ. Μ!κοονο, οοΠ ΓΙ ἀεγο, έαγναχο, πάντα ἦν ἄγαπεφυρμένα.

Οιπηῖα

οσα! πχία,

εί

οοπεσβδοτιΠ{ Γᾳπσππαπο Ρο]ς-

εοη[ηρα, 1. 105. αἵματ ι ὤναπεφυρ-

τα, Ίι

μένος,

ἄνατ(έπευ. Ἐνετίοιο. «ωροῤίξους
ανέτρεψε». Βαά]οϊίς ονογ(16.1. ὁ2.
ο.
ἴοι. εί ρου. Ῥτο «0ΠΙ.
φαγερώς. Ῥα]απα, ππαμ]{οδέο. Π. 40.
αναφέρει». οοα. Ποίοττο, ποπ {ἶατο.
Κροῖσος ἐκέλευσεν

αὐτοὺς σάντα

Βαπσιίπο. εοπδροιςς. ΠΠ].

107.

ἀναχωρεῖν ἡ βασιληϊη ἔς τινα λέγεται. Ἠοσπαπι αἆ αφπσοια ἀθγοηχο ἀΠοΙξας, 61 116 ϱ0 Ῥοβίζαν
αγε ιογοφιίαν]ο. ἡ| βασιληίη ἀνεχώρησε ἐς τὸν ταῖδα τὸν ἐκείνου.

σαρ) ἑωῦτὸν ἀναφέρειν. (ῶφαβ
Ἠερπαπι αὖ εἶαςδ β]ππι ἀεγοπῖε,
ο08 οπιπ]α αἆ 5ο το[ογγο ἀπαῖέ, ἳ, να, 4.
47. ἐπεὶ ἄνενειχ[έντα τὰ θεοπρό- αγαχωρήσιε, τος, ἡ. Ο0ΠΗ. Ῥεάϊης,
πια ἐπύρετοὁ Κ,οῖσος. Ῥοβίᾳιαπι
Πιενουνίο. ἀναχωκήσιορ γινοµένης.
Ονῶφδης ογασ]α αἆ 5ο τε]αία αιικ. 22. ν. 8. Οππι ΤΘΥΕΙΡΙΟ Π1ογοΕ.
ἀῑν]ε, 1.54, ταῦτα ὡς απενεχθέντα
ἤκουσαν.

Ῥοβίᾳυαπη Άσσος ΤΟΠ

-

Ωαία απθινογανί, 1. 00. ἀνεγεικάΜΟΥ. 1.86,

Ὑἱάς 5ιιο Ίοσο, ἄνή-

1. ο. Ὅαπι τοδιτοζατ, οπά πέος
οκ οοηβ]οίτ τοβῖτοηξ, τοΥοΓ{σθ{αγ.

αναψύχειυ.

οοια. Ἠο[ίσοιατο,
ρ 2

16-

ΑΝ
«Ίσατο, 1οῃσσιο.

ΑΝ

Τὰς νέας ἀνέψυ-

χον. Ἀανοδ τεβοϊοναπί. ΥΠ. 09.
οίο εί Χσπορ]ιον. 441. ο. (Π15:.
ίΜωο. 1.1. ο. ν. δ. 10. οἵαπα 1. νι,

ο. 1. δ. 19. οὐ ο]οϊά στ.)
ἀγδάνειν. Ἰομ. οἳ Ῥους. Ῥνο 6011.
ἀρέσκειν. Ῥ]ασσγα. 96 απέθΙΗ ΓΟΥππαίιν ᾖδω. Ἑο]οσίο, νολιρίαία
9/1σ]ο, ἠδανω, ἀδανω, ἂνδάνω. ἐκεῖνα ἡμῖν ἠνδανε. ΥΠ. 29. Ἠ]α ποῬί5 ρ]αεσβραΠέ, ν. 172.

αγδραγαθίη, ης, ἡ. Ίο. Ῥτο «ΟΠΗ.
αγδραγαθία.
Ῥτορϊίας,

Νιτὶ Ῥοπὶ οΏπαίπη,

{ονίο {αοῖπας,

ίτοππ]-

ἴα5. ἵν. 65. νΙτίας. ν. 99, 42. νΙ.

198. ν]ι, 106.
αγδραποδίζεσθαι οοπι. Ηοιπῖπος ἵπ
φογν]έπίοπι αὐςίγαμοτο. 1. 66. τὴν

ἀνδρεων, ὧὦνος, ὁ. 10η. Οαρ]οπ]απα

ΥΙΡΟΡΙΠΗ.
ὠὦνος.

Ῥτο ΟΟΠΜΝΙΠ,

ανδρών,

ουδ, αδὈὶ νι νογδαπ{τ.

1.94. 1. 77,78, 121, 125. 1ν. 95.

γιᾷο ἀνδρεωθέωσι, Ῥτο ἀγδρωθώσι.
αἀνδεηίη, ης, ἡ. Τοπ. το οΟπ. ἀγδρεία,

ας. Ἠϊπϊ]λίας, {οτι πάο. νι. 99.
ἀνδρόσφιγξ, ἀνδρόσφιγγος, ὁ, Αριά
Ηοτοάσέιπι αοοῖρῖ νιἀείαν Ῥτο

βίαίνα, Ύπσ» νἱτὶ, εί ϱρ]]ηρίς 8Ρ6οἶοπι, ας Πραταπα Ἰαρος. Ἡ. 175.

ἀνδιοφαγέειν, εἴν. ν. Ἡ. Ἠπππαπα
σατης γεδεῖ, ἵν. 107.

αἀνέξωσεν. ΊοἩ. Ῥτο 6011. ἀνεξόήσεν.
1. 10. ἀγέξωσας,

Ῥτο ἄνεξδόησας.

1, 14. ἀνέξωσε. Π1. 155. ἀνέξωσε

ἆπαν τὸ «ρατόπεδον.ὶκ. 28. Τοΐπ8
οχοτο]έα5 γοσι[εταίις οί.

[τρὶς Ἱπ-

ἀνεθέλητος, ὁ καὶ ή. Ν. Η. Ῥτο οοπι.

οο]α5 1π φοτν]έπίοια αὐθέταχίς, 1.
70. Ῥτο εοάσπι ἀῑοΙέ οἳ ανδραποδίζει». τὴν ᾿Αίσδαν ἠνδραπόδισαν,
1, 151. ἐξανδραποδίσασθαί σφεας.

ἀξούλητος. Ιηνο]απίατῖας, Νοπ νοἸπίατίας,
Οἱ Ῥγωίοτ νο]υπία-

1. 1005. ανδραποδισθέντας.

τοι!,

πόλιν ἠνδραποδίσατο.

προσεξανδραποδίσασθαι

Ἱ. 106.

τοὺς ἄλ-

λους. 1ΡΙ4. ἐξηγδραποδίσατο Πριηνέας.1. 161.αὐτους ἠνδραποδίσαντο.

Ηϊ, 69. µηδένα ανδραποδίζεσθαι.
Να ]ανη 1Π δοτν]{αίσοιη αὐδίταλοτο,
ΠΠ, 147. ἐξαγδραποδισάμενοι τοὺς

λοιπούς.

Ἰο]ααῖς ἵπ δογν]ίοπα

αὐδίγας{1ς. 1ν. 206, 204. ν. 27, ὃς,

προση»δραποδίσθαι. νΙΠ. 99.
ἀηρῶρθαι. οοπα. ΝΊταπα ο,

Αά

οοίαίοπα νἰτ]]σια Ῥοτνοπίτο, «Αδίαέσται ντο Ἰαβοτο, 1. 125. ἐξανδρωμµένον. Νναπα [ασίαπα. Οἱ αἆ
νητ]]οπι οαίοια Ῥογνοπῦ, 1, 604.

ἀνδρωθηγαι.

Δά αἰαίοπι ν]τῖ]οπι

Ρογνοπ]ςςο.ῖν. 10. ἠνδρωβη. ἵν. 125.
ανδρωθέντι. ν.02.9.5. αγδρωβέντας.
γι. 02, ἵνα οἱ σαῖδες αγδρεω/έωσι.
Ότι 1 αἆ αίαίοπι ν]γ]]θπι ῬοινουΙγοη{. γ]. 149, 96 1Ρ1 Γογέαςςα
Ἰορεπάπιη ἀγδρωθέωσι. Ἀϊ εοᾶος
8415, ἀῑσσίπις [οπ]ο6 εαπ{ο ρεῖη5
ω Ἰπδοτίππα, αποά. ορβογναπάτη.

Ὑϊάο ἀνδεεῶν, Ῥτο ἀνδρών. ὤνος.
ἀγδιεωθέωσι. Ίο. ϱτο ανδεωθώσι.
να, 149. Υιᾷο ἀνδ(ᾶσθαι. Νἱὰς ἂνδρεων, Ῥχο ανδρώ». ὦνος.

αγδ(έων1οπ.ρτο 6ΟΠΛ άν δρών.νῖ]. 187.

ἴδια 5παπι αφπ]ά [αοἷς, νεὶ ῬαΠασ. Βοῦας επ ναέαπα, κἰρη]ᾖοαίε
ος

Ῥναίος

απ]πηϊ

ποβίτὶ

νο]απίαίοια αοοϊἁΙς. Πποριπαία,
Πηβδροναία. ἐπὶ συμφορὴν ἐγέπεσε
ανεβέλητον. πι οα]απη{αίθηι ΠΟΠ
νολαπίατίαϊα, Ἱπορϊπαίαπα, Ιπδρογαέαπα Ιπο]ά]ς, να. δ8.. γα]]α νοναῖ,
Τηςοίοη5:. αποά (τας νοσαρι]ί

νί πο. οχρτοβδίέ. ᾿Ανεθέλητον.
Τησταξαα,Ἱπ]πσυπά
πα, ἐτὶδίο.τᾶτο
τοῖσι Αθηναίοισι συνγήγεικε ἄνεθέλητον γενέσθαι. ν]]. 195. Ἠος Αί1θπἰθηκίρας (π]δίο οοπ(1σ]έ.
ἀνειμένος. Ψιάς ἀνέονται, οί ὤνιέναι.

ἄγειμι ἐκεῖσε τοῦ λόγου, τῇ μοι ῴρότερον ἐξελιπε. νἡ. 209. Υαῑῑα: Τεἆοο αἆ παγγαζΙοπσΙια,

παπάς πηϊ]ιὶ

ἀἰδοσεδδαιη ο5ε. 4ἱ, Ῥ. ΑΔά Ἠ]απι
οταΒΙοπ]5 Ρατέεπαγεάθο, ππάς ρτ]α5
5ΗΠΙ ἀἴστοδςας. Να], Δά Π]απι οταΟοπῖς Ῥαγίεπα τογοετίοΥ, ππάς ογαΠοπιεαρτίας5 οδέἀΙσγοβκα. 8]ς ΘΠΙΠΙ
γετρα (ἄτασα πιε]ῖας οχρτΙπιθηἔΗς,

4 πα» γεγρ]5 α]ῑ]5 Ἰσοδυναμᾶσιν Ἱαιιά

Πιορίο 5ἷο τοδάῖ ροββοπέ. ᾿Άνειμι
εἲς ἐκεῖνο τοῦ λόγου µέρος, ἦπερ, ἐν
ᾧ μέρει, ὁ λόγος πρὀτερόν µοι ἐξέλιπε. 4. 4. ἴπ ατα ρατίο Ρτῖι5 ογαΠο Ἱπθα ἀθ[οςΙέ, Ἱπέοιταρίο «πσθι
εαβδαν]ῖ.

ΑΝ

ΑΝ

ἄνει». ΊοἨ. οἳ Ῥοεε. το οοπιπηιηί
ἀγύειν. Οοπβεςτο. Ῥου μοογο. ΑΡφο]νοτα. Εππῖτο, σέµπτω ἔτεῖ ἄνο-

επ]ατ]έου αοα ρίξει Ῥτο, Αά 5ο 16Υοιςι». Ἀ]ο σέ (άα111, {1έαπέ γοἱοιιγπό
ὰ αοἰ-πιόμμο. Ἱ. 116.
Ἠοο απέσηι

μενω. να. 20. Ψα]ῑα: ΦπΙπέο αππο
Ἰποιπίο, δες πια]α, ἀἰσοσπάιπι οΠΊΠῃ,
εχουηίς, γα] ἀοδιποπία, ναι 5αΏ

Αππὶ απϊπ ἄπεπι.
ἀνείρει». Ίοπ. οἳ Ῥοε.

Ῥτο 60Π.

λινὸν τοῦ ἵππου, περὶ τοὺς αὐ χένας

σφέων ἔδησε. Ὑαἰ]α: Ίνοτα Εανμῖ
οφ]π] αἆ εαν]ζος Ἰρδογπῃ α]]]σαντε, Π, 118. Ἀεηδας απἶάεπι ονέ
Ῥοηι5: αἲ τῶσα γετρα Ῥαγιπι {-

ἀελίέοι εκρ]σαπέαγ. Δ]ς οπΊπα Ίχας
νετίοπάα, Οππι οηπἳπί Γταπὶ Ίοτα
ποχιι]δδεξ, εἴτεα «ρτν]οθς ΙΡΟΓΙΤΗ
[εα] Ισανῖτ.
Ὑαἱ, Ἐφαϊπί [τα]
Ιοτῖ5, «ασ. πεχποταί, ορτνῖσοςς ἱρ-

δοσιπα Γαφαθαν]τ,
ἄνειρύσαι τὰς γ]ας. Ἱκ. 96. Νανος ἵη
{ατταπι 5αράπσστο. ο] δἹπιρ]]ε]ευ πρι.

ΑἘπ.

Ωπαδδαίαπα γοπέῖς

Ρτανιογο

εοοηδίογµαίΙ,

ππεία

τί

αποάαπιποάο 4ς ππσπεῖς φέαθῖοπο

πλέκειν. }ἈΝοσέετο. ᾿Αγείρας τὸν χα-

{ογ, οἱαδξοπι 5αΏάπσσγο.

ἀῑοίέαν ἆς 1, απὶ νοὶ απϊπη] ὁο]]απ απέο 5υπέ Ῥαδδὶ, νο] απο

θίο ϱΠΙΠΙ

Πρ. 1. ν. δ5].
Πσοσαε 5αράτ-

οεγο ϱἸαδσοπι. τὰς γῆας ἀγείρυσαν.
Ιχ. 97. ΟἸαβδοπι δαράαχοταπΕ,
ἀγέκαβεν. οοπι. ΔΡ οπἱαίπς, απ ηιι]έα5, ἃ Ρείδεο σοποτο. λόκαθεν γένος ἐόντος φ2ἱνικς. Οαἳ αλ Ε(π] ές
οταί σεπετο Ρ]απὶχ. Πας αὖ Ἱῃ-

(οχρτοίο δυπί ῥταοτῖσδα. 1, 170.
11.45. τὰ ἀνέκαθεν. Ιάοιῃ. ν. 20, 03,
65, 66, 952. δ. 2. νΙ. 95, 125. ανέκαθεν ἀπὸ Μελάμποδος. νΙ]. 251.

Φπῖ απϊσφπἶέας α Με]απιροάο σοπης ἀποσβαί.
ἀνενεῖκαι. Τι]185ο. ἀνεγείκαντες. ἵν,
05.

οχ]στῖπέξ, ἀοϊπάς εοάσια τοιοτϊηέ.
Αί ἀγεγειχθέντες ἐς τὰς σόλιας.
μα προς ΤΕΥΟΥΒΙ. Ἱ. 141.
ἄνεμαι. ᾿Ενθ᾽ ἄνεμοι ᾳγείουσι Χξατε(ῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης.
ἀςεῖ, γιάο1. 68.

Οιαἱά Ίιος β]ση]-

αγέονται. ἴοη. τί αὐ ἀγέομαιν Ῥτο
οοπ, αγεῖνται, αὖ αγίεμαι. Ἰμακο,
τοιη]ξίο,

81ΠοΟ,

Ροτμηί(ο,

1ΟΒΘΤΥΟ

πἀ αλἰφα]ά, τοῖ αλεαϊ ἀεσίίπο. ἂνέονταιἐς τὸ µάχιμον. 1μαί. Ιπίρερτος
εἷς, πο η η ἑατὶ νασαπέ: 5ο νΊπι
Ἰοσιέϊοπῖς πο εκρτοδδ!{. Π, 100.
Ῥιεσπάτη ροῖας, Αάτος τηϊέαγος
τοδογναπίτ: ναι, Βορας πα ία-

τιρας ἀοξθπαπίέαν,
οά (αα]]ϊσο
πηθ]Ιις,δοπἱ {αἱδδόδ Ροµγ ᾖα σιίογτο.
1,οκφιε[ς οπι ζαΐκεε Ροιγ 5 ᾽«άοηοΥ
ατα 4ΥΠΙΕδ. Π. 167. τοὺς ἐς τὸν ττόλεμον ἀγειμένους ἀῑεῖε: αποά αρει-

Πας, 4. ᾱ. Ἐος, απῖ σας ΡογπιΙςδτΙη
ορέ τοὶ πώ ώνὴ οΡοταπα ἆατα, ἨοῬα8 Ρο οἵς ἀρδίλαξος,

ἀγειμένοι ἐς τὸ ἐλεύθερν.

Βατρατὶ

ἀισεστοπέ, Ειαχαϊ αἆ Ἰβρογίαίοπι.
ΊαΠπο, 5ο]πίο ας Ἠβοτο γῖνοπίος.
να, 105. Υοαἱ, αυτη 1815 ρογπη]έἑαίαν Ἠῆρογο νΊνογο,
(ππι Ἰροτο

ν]νοπά1 Ροζορείαίοπα Ἰαβοαπέ, οἱ
{οτίαθ»ο 5ογιροπάτη αγέωνται, τε
ἀφέωνται, ᾳιιος πίταπιαθ) Αττικώς
ἀἰοίιπα Ῥτο 60Π1. ἀγεῖνται, εἴ

ἀνενεικάμεγος. Ἰοπ. οἳ Ῥοοί. Οππι

αφεῖνται. ο απἶρας (ταπηπια]οἳ

τορο(ηδςοί Πιο Ῥο]οπῖ5 ἀῑσέαπι.]
παρὰ τὸ ἀναφέρειν, φιοὰ 1ο αςο]Ρίέαν Ῥτο αφ
α]ά τερείοτε, εἴ «Γ6Ότο, γοὶ δαρίι5 Ῥτοίευτε, 1. 96.
ἀγενεικάμενορ. Φα αρδροσίανξ, ἄνε-

Ιῃ γογρῖς αΠΟΠΙΔΙ18,
ὠγεπισήμων, ογος, ὁ καὶ ή. οοπα. ΠπιῬοπέας. Ικ. 62.

νεικάµενος

τὰ ἔχων ἐξεχωώργσε.

Οσα Ἰναμογοί απσρ 1π ἀϊδέθαςιι αὐςῬοτίαταξ, Π1, 148.
ἄγεγείκας, αντος, ὁ. Φα γοι]έ. ἄγε-

γείκαντος ᾿Ὀτάνεω τοὺς πόμεας
Οση Οίαπος νοτὺα τοζπ]]ςςεξ.
70.

ἀγενειχθείς. Αριιά Ἡοτοάοέππι ρε-

αγεπιτήδεος. Ἰοπ. ος Ηετοάοίειπι
νοσαβα]απῃ, Γπορίας,Ἱ
ἱπουπο πας,
αἀνοιριδ,

Πια]αδ.

Τοῖσι ὅκως τὶ

μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι. Οπ]Ῥα5 αποίῖα5 αφ] πια] οδὲ ογοηέπη, 1. 17ο.

ἀγεςεασι. Ίοη. οἱ Ῥοοξ. Ῥτο 6ΟΠΙ.
ἄγερ ήκασι. Πεξυνγοχογαηῖ. Πα, 69.
οἱ τεθναδιι αγεςέασι. Μοτει] το5διΙτεχοτυη{.

ΑΝ

ΑΝ
ἄνεςεὼς. Τοῇ. Ρτο ΟΟΠΗ. ἐπανεςηκώς.

Φα] Πηδυσγεχ]{ ἵη αλα αεπι. Οὗτοι
ἦπιςέατο Σμέιδιν τὸν Κύρου βασιλέα ἄνεσεώτα, Ῥτο ἐπανεφηκότα,

νε] ἐπανεςακότα. Ναἱα: Παφιο
Ῥτο οοτίο Παβεραπέ Ῥππετάϊπ Ογτὶ
Ροττερε]]Ἰοπεπιγοσπατο. 49. Ρ. Γ54

Ἰαέυτα, ν. 106. ταδε τοι
προσδόκα ἀνασχήσει.
Ἠσο ΜΡ1 Ἠ]πο ονοπίιτα
ἀνέχειν. εοπι. Έππετβετο
(Δυναι. Αα πας θυβ!ο.)

ἐξ αὐτέων
νΠ. 14.
οχδροεία.
εχ αφπ]5
Δύτης, ὃς

δὺςἐς ῥάλασσανν οὐ π ότερον ἀνέσ-

ετοἀσραπίέ Ῥπιοτάϊα Ογτὶ βΗππα, 1η

χε πρν ἦ ἀπίκετο ἐπὶ τὸ ᾿Αρτεμίσιον. νϊ. 8. Ὀτπαίου, ααἳ ουν

τερειη Ἰπβιαγγοχίβδε [1η θαπιῤγδοη,

πηαγο δα0]]β5οξ, πο ΡΓΙ15 οπογςῖξ,

1. 6, [αοία Ιπ 6ΙΙΠΙ αλά

αγπιίδᾳπς
06.

διπέῖδ

ημοἊ

τορηατο.]1

ἀνευθύνως. Δάνοατβίαπη, ααοᾶά αριιά

βο]απι ἩΗοτοάσίαπα

τοροτίέατ, οἳ

11φ πρ Ιξατ, αἱ π]]15 ταΙοπῖρς
γοἆσπάϊ5δ: βαπς ορποχ, πί 5δαπέ

Όταν], οἱ λεξικογράφοι, 4ποἆ ἨΗοτοάοίο ἐτρασπά νι, 14 Ηοετπποροιή
Ῥοτ Ἱπιρταάσθίαπα {πραπηέ, ΥοΓἑαπίσαο, Ππραπο,. Πποοπβιάρταίο,

πιο ]πά]ϊοιο. 36ἆ τος παπά Ἠοτπιοσοπίς ]οσῦπῃ, πθς π]]α γετΏα πο-

(ππέ,

Ὁπάο ραίεί οπαπέαπα Ἰή8

νη]σα(ς Γοχ]οῖς, οἱ ῥαψωδιών αὐτοσχεδιάσµασι οἵι ρπεπάπη.
Δί ου]ά Ίου αἰπά οδί, 11η Ίος{οτί Γπου {αοργο2 ἍἈ08 Υοτο
Ηοτοάοίά Ίοουι Ιπέεργαπη Ἰήο ποταρίμνας, υ{ τοὶ γογζηβ αρρατεαί.

κὠς δ' ἂν εἴη χέῆνα κατηρτηµένον
μουναρχίη, τῇ Εξεσι ανευθύνως
σοιέειν τὰ βούλεται:; Ὠιοπιοβο
νοτο τοῦ Ώσπο οτάΙπαία Γογ1{ Π1ο-

πατολῖα, οτί Ποσί Ἱπραπο, Πι]]]8απο ταβοπίρας οπ(πατη πιοτία]ππα Υο(Κ115, {ασοτο απἱάφπ]ά Π0οί}
π1, 50, (α]]σο, Ναπδτοπάγεοοπηρέε.

Φα

θίγο σι]εί ἃ ραδ πε γεκάῖ-

{1η ἄε εοπηρίος.
δα 6ΐγε {οπι
4ε γεπάχγε οοπιρἰ6 θε 5ο ἀἴγον εἰ
οΓαΐς, πα 368 Ραγοίθν αἱ αοἰίοπ».
ανέχεινν ἀγνασχεῖν. [οη. Ῥτο απίρας
πας ανίσχειν, ἀνιέναι, οί ἀνατέλ-

Ύπαπι αἆ Ατοπιθίαπι

Ῥεγνοπίδ-

δεῖ,

ἀνέχεσθαι. Ίοη. εξ οοπι. ΡΟ ὑπομέγειν. Φέρει». ιδέίπενο, Εεητο. Το-

Ἰογαγο. ἵππος οὐκανέχεται τὴν ἰδέην

τῆς καμήλου ὀρέων. Ἐθπις σαπηθῇῖ
6ροσἶοια ας ΠσαγαΠα δΙΦΕΠΘΓΟ ΠΟΠ
Ροΐοςί, «π1ά 6811 νιἀεῖ. Ἱ. 80.
δουλοσύνην οὐκ ἀγεχόμενοι, Ἀοεν]ἑπέαιη ποἩ Γεγοηίε». 1. 109. ἀνεχόµενοι Φέρουσι τὸν χειμώνα. ἨγεππθιΙ οοηδίαπ{ος. Γογαηῇ. ὶν. 268,
ἀγέχευ ὀεέων. Ραϊεπίο {εη, Τ0Ίετα. ν. 19. εἰ ἠνέσχετο βασιλευόµενος ὑπὸ Κλεομένεο». ΦΙ 5ο α
6Ἰοοπισπο τοσὶ Ῥαβδι5 [αδδοί. Βὶ
επΏ ϱ]οοιπσπῖ5 τοσπο γΊνετο βΗ5{]πμ]βδος, δΙ Ο]οοπιοπί5 ΤΘΡΠΙΠΙ
εθᾳπο απ]πιο Ίογτο ροίπ]ςδοῖ. ν. 48.
τριήκοντα ἔτεα οὐκ ἀγέσχοντο. ἘτὶΕιπία αΏΠΟΒ ΠΟΠ εχδρεσίασιηέ, νο]

βαδππσγαηέ,

ν. 89. τών ἵππων

οὔτι ἀνεχομένων

τὰς καμήλας.

Φτοά. οὐ. «αΠΙΕΙΟΒ Ἠπ]]ο Ἱποο
[ευτο Ῥοβδομί, ν. 87. οἱ᾿Αργεῖοι

φασὶ οὐκ ἀνασχέσθαι τῶν Σπαρ-

τιητέων τὴν πλεονεξίην. ν. 149.
Αρνί ἀἰχογιμέ 5ο Ποπ Ῥετροβ8Η105 Βρατίαποταπα Ιπδο]επέίαπ,
να] εαρογρίαπ, Οὐκ ἠνέσχετο σι-

γὠν.ν1]. 260. Λοπ Ρροίμ]έ οοπέΊποτο
κΠοπέίνη, Έασσγο ποἩ Ροβα1έ,
ἀγέωγες. Ὑιάο ἀνοίγειν.
ἄνεως, ὁ καὶ ἡ. 1ο]. οί Αιάουπη, Ῥτο

λειν ἀῑοίαν συνωνύµως, Ψιάς 5πο

6ο,

Ίοσο. Εκονϊτί, Ναφοῖ, Εἰογὶ, ΟτοατΙ.
Αοοϊάστο. Ενοπῖτο, 6 οππηρογο,

φωνής ὦν. αι 51Π6 γοςα ο5ί, Μι-

Π(Ἴγμα, ἐκ τοῦ σοί τι ἢ μέγα,ἡ
σμικρὸν ἔμελλε λυπηρὸν ἀνασχή-

σει. Έεπι, ες Ύπα 4181 αἴαπα νο]
πάσης, Υ6] Ῥαΐγα πιο]οδίία ο58οί
οχογίέητα, 14 οδέ, ατα” 1 πα παπη
γα] ραϊναπι, νο] πιασπατη πο]68ΕΊάΠΙ ο550{ οτοαίπτα,

ρατιέητα, αἷ-

ἄφωνος, ὁ ἄγευ τῆς ας, ἤγουν

σα». οὐ πολλὸν χρόνον ἄνεως κακὠν ἦν. ν.28. γπαΐϊα: πι πια]ῖς {αοἴεπά]5 ποπ ἅτα ἀείπέ. Θεά νετρα
σνῶσα πα] Π]αδιοςἳ εἱρη]βοαηί. Ἠος οπῖτα (81 ποάο οοᾶεχ
οδέ δαπς) 5οπαπέ, Νοη ἅῑα δἶπα
γοςς Ἱπα]ογηη Ρας. 14 οί, Νο
ἀπι 51πο ἀο]ονίρις οί νοςιργαΓ]ο-

ΑΝ

ΑΝ

πίρις ΓΗἱ6, απαδ ππα]α 5ο]ομί ἸιοπΙπΙρας οχίοταπογο, Ἠογαα δις
Ρῖοον Γογίαθδο Ιεσοπάπηι ἄγευ καχὠν. 1 οί, Νοι ἁῑα 5ἶπια ππα]15

ης, Ἀοι. ἀῑα ππαἰογάπι ΕΧΡΕΤΕ
{ηέ: 5οᾷ Ὀτου] 5Ο ΓΙΠΙ 86ΘΙΘΓΙΠΙ
Ῥαιας ἀσά1ε. Εδίαί]ήα». ἄνεως, ὁὁ
ὤφωνος, παιὰ τὸ [α σερητικὀν, κκαὶ
τὸ] αὔω, ἄναυος, καὶ ἀποδολη τᾶ συ,
ὤναος, καὶ ἀττικῶς ἄνεως. ΠδογέαΠι
απίοπι οδενπαν]αξῖ5 οπιδα. Πας

οὐγπιο]οσία νεΓΙΦΗΠΗΙΟΥ.
ἀνηγεῖσθαι. Υ’. Η. ἀντὶ τᾶ διηγεῖσθαι,
αοά «οι, Ναττατε, ν. 4.

ανήκειν. τοῦτο ἐς οὐδὲν ἀνήκει. Ἠος
πας οδὲ πιοπιοη1, (αΠ1ος εἷς,
6μοί υἶεπέ ἃ πέαπ!. 14 οδί, πι ἶπιΛογίε γίέπ. Π]. 104. οὐκ ἓςτοῦτο θρά-

σεος ανήκει τὸ Ἑλλήἥνων σρηγµατα. Ίνα (τοσα, Ἱ. ο. 1ρὶ
(τα.οἳ ΠΟΠ ϱο απζαζἷ ο ΡνοςςβδοΠαΗΕ, ΥΠ, ϱ. οὐγὰρ ἐς τοσᾶτο εὐηείης ἀνήκει τοῦτο. Ἠαιά οπΊι ο

βα]ήεο Ργουρβδῖέ ου. γη. 16.
ἀνήκειν ἐετὰ µέγιςα ἀκετῖς πέρι, τὰ
ἐς τὸν πόλεμον. Ηοτοάοίοα Ἰοεμέῖο,
ν.5, Πα τοῦιις Ὀο]]]οίς, 4ποά αθθἶποί
αά νιαίοα, αἆ πιακῖπια α5ζθ-

ἀσγο, ῥρτο, ηα γ]γαιίο αὖἲ ΒΗΠΗΠΧΑΠΙ

(αν ἱρείππας, Ῥτορτίο ἆσ Ιπογβί5
ἀἰοϊίαν, ἑταπδβοτίαν οἱ αἲ φποᾶν]ς
ππα]απη, οσο οδὲ στανΙβδ πι.

η]. 154. νι. 12.
ἀνηκέςως., οτι. Πιδαπαβ]ϊ]του, ἹποιταρϊΠέου, στανἰδεῖπιο. [Λὐτοὺς]

ἐλυμήναντο αἀγηκέςως. ΥΠ. 28. Ἡρ805 1Π5απαῦΙ οἸαάο αΠοσσγιπέ.
ανηκέςως. οοππαΠ. (ταν]βδίπιο,
Αίποζμἒιιο.
Οναάε]Ιςδίπιο. 1].
120.
ἀγηκουςεἴν. Τοπ. οἳ ροεῖ. Ῥτο οοπιποπ] απειθεῖν. ΤΠΙΠΙΟΓΙΣΟΓΗΠΗ 0556,
ποι. οβίσιπρογανς, ΠΟΠ Ῥαγογο. Ἱ.
110. ὠνηκουςήσαντες τοῖσι «(ατηγοῖσι. Οσα ΠπΟΥΟΠΙ Ππροταίοτῖριις
ΠΟΠ σεδδὶδ5οηέ. νΙ. 14. νι. 17.
ἀνήγεικαν. [οτ. οἳ ροος. Πεία]ογις.

αἨ ανεγείκω. Ῥγο «0Π1. ἀναφέρω.
1. 91.

ἀνινείχ/ησαν. ὃ, Ῥία5, ποτ, 1. ρα5».
αΏ ανα Ρέρω. Ἠο]αα, α., α, ΓΠαογπη{.
να, 09.

αγήρ.

Ιτ ργωδίσης. 15, αι] υγίπίο

ργωρίαί. ἀνὴρ ἐκείνε μάλλον ἑων.

γα τα γἰγπέο ΡΟΡΓΑΠΕΙΟΓ. Ἡ,
120.
190, 1941. ἂνὴρ λέγεται
Μαρδόνιος, |Ικ.71. Ματάσπιας νῖν
[ου (18 [{15ες] [ονίς,

οἱ,

νὴρ. κάλλισον. Ἐλθὼν αἀνήρκάλλι»--

Λά 5
απι τοὶ Ὀο Ίσα» [αδ]μίαην
δµα, νέο να στο. ν. 49. χρήµασι ἀνήκοντες ἐς τὰ πρώτα. νΙ].
194. Ορίρις Ππίου ΡΓΠΠΟΡ. ν. 8,
Φι] απ ῥτίπα ρεσμη]]5 αδοσιιάθ-

λήνω». Ἱκ. 72. Ηονοᾶοξας Ίος Ίοσο
νιάσέ Ῥοσΐατα Ππίαξας,
8ἱο
οπ]πι 1]]ο Π]αβος Β. 079. Νιεὺς,
ὃς καλλιρος ανὴρ ὑπὸ Ἴλιον Ίλθε,

τανί, 14 οδέ, Φυῖ ρτποῖροια ΙΠίοΥ

τῶν ἄλλων Δαγαώ», μετ᾽ αμύμονα

τοί οἱ 11ου. Ἰαιάσπι οναάστο,.

5µο8 οἶνον Ίου

ορποραπί

οὗ

835 0Ρ08. πρόσω ἀμετῆς ἀνήκειν.
γα. 207. ἴπ νιτίπίο π]ίογῖας Ῥτοστο], νο] ΡΓΟΡΤΟΒΡΙΙΗ 0556, Μασπια π νἰγπίο Ῥτοσγοδδπι [α-

ος ἐς τὸ αν χτες τῶν τότε Ἑλ-

Πηλείωνα.
ἀνθεριξ, κος,ὁ. Ῥοοί. ερίοαγ τη ΒιΙΠιπηϊζας, νοὶ οπίς, 1. ο. Γαπιση{]
οπἱα 15 α ταᾶῖσο αὖἆ δρῖοδηι πδ-

41ο.

Ἠοια, Π. Υ, 227. ἄκρον ἐπ]

οσο, γοὶ [οείο. [ἔλεγον] ᾿Α;δρίους εἶναι γεωπείνας ἐς ταμά-

ανθερίκων καρπὸν 0έον, οὐδὲ χατέκ-

λιστα αἰνήκοντας. νΗ]. 111. [Ώ1εςΡαπί] Απάνιος αἆ οχέτοιπαπα 5011
(οπιέαίσια, Γαο Ἱπορίαπι ]τοαςσίος
0560, Ὑοἱ οχίτοιια 50Η Ἱπορία
ἠαονατο, γπάο γεωπείνη».

ν. 808, ἆσο (αππ]ία νοιρα {αοῖσης
νιάσέαν Ἱππέαίις, [λα νο] Ἱπίασία»

αἀνήκειν ἐς τὸ φρενῶν «ρώτα.

Λά

ΒΘΗΙΛΠΊΗΙΗ Ῥγιό
ο (1ο) Γα5{1σ ΤΙ Ῥουγομῖγο, ν. 19. Ἡοτούοίσα Ιοσπ1ο.
ἀνήκενος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Πηδαπαῦα]]ς.

λων».

Θπει Ιοοή Ὑϊγο, δη. 7.

ϱοσο(ἵς ρου 5πηα

νο]αγοί (τα-

πΙπα, ος ἴοποτας ογξδα Ια5ἱςδοί

απϊδίας: Νο] ππατο Ῥου. ΠΙΘΟΙΗΙ,
Πποία 5π8ροηδα (ππποπ{ῖ, Εοιγοί
Ίου, «ε]ογο5 πας (Ἰπσογοί 62411ογο

ρἰαπίας. Λέ Αροβοπΐης τών ᾿Αργοναυτικών Π0Ό. 1.ν. 155. ντο ομϊάαιι

ΑΝ

ΑΝ
Ἰαπο ρδαα. βπηςς ορ]ογ{αίἰς,
Ἰονιίαθίδᾳπα Ιαπάσια ἐτ]ρι]έ, κεῖνος

ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν Οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν
πόδας, ἀλλ' ὖσον ἄκροις Ἴχνοις τεγ-

γόμενις διερῃ πεφόρητο κελεύθῳ.
Ηοτοάοέας. Ἱν. 190. οἰκήματα δὲ
σύμπηκτα ἐξ ἀνβείκων ἐγερμένων
περὶ σχοίγους ἐσὶ, καὶ ταῦτα τπερι-

φορητά. Ὑα]]α: Εοπιϊοῖ]α θογΤη
δυπί ν]τσυ]έ]5 οοπιρασία, 5αδρεηθῖς
εἶἴτεα Ιοπέϊδοος, εἴ οαᾳποςπονεΓ
δις
γογβαέ]]α. Θεά Ἰαο ία Ρος
βαπί γοτίοπάα. Ὦ)οππα5 νατο ΟΟΠΙΡασίῶ δυπί οκ π]πα]ς οἴτοα ]111εο5 Ιπέογέοχεῖς, εὔ ο γοιδαβ1]ος.
Ὑει, εογαϊη νεο ἆοπιας εοπιραεία»
φυπέ οκ ου]μηῖδ, οἱ ]ππεῖδ 5απί
Ἰπέοχ{ϊ, νο] Ιηποχὶ, ὶο εΠΙΠΙ νῖ8
Ί]]ας ῬαγιοΙρ ἐγερμέγων ππε]ίας
Ἰπάϊσαξα, φποά αὖ ἐγείρειγ, ἵππες-

έοτο, ἀοάπσίαπι.
Ἠπαπο ἨΗετοάοίϊ
Ίου. Τ]ουστία γοτρα Ῥοδευπί
Ἱ]αδίταιο, Ἐἰδ, α. 6. αὐτὰρ ὄγ᾽
ἀνθερίκεσσι καλὰν πλέκει ἀκριδοθήραν, σχοίνῳ ἐφαρμύσδων. Αἲ
1]ο εκ επ]πα]5 Ῥπ]εγαπι ποοβΙέ ]οοιδίῖ5 οαρ]ειά15 ἀεαϊρα]απα, ;αποο

ἄνθρωπος, ου, ἡ. Μα]ίοι, {απιίμα,
Οἵο5. Ῥους. 42.ἡ δὲ ἄνθρωπος ἔμααΐνετο. ]α νετο πια]]ο {αῦεδοοβραξ.

ἀνθιωποφυὴς, ὁ καὶ ἡ. Ν΄ οοαβα]αη
Ἠοτοάοίαιπα.
γα], Ἰιοϊη]5

Ἐςκ Ποπαῖπο παίας.
παίιγαπι Ἠαβθης. ὁ

τὴν τοῦ ἀνθρώπου φυὴν, εἴτε φύσιν
ἔχων. τοὺς θεοὺς οὐκ ἐνόμισαν ἂνθεωποφνέας. Ώεος εκ ἸοιαΙπΙραβ
πα{ο», να] ροΐ5, Ποπ παπα παίαγαΤη, ν1β1Ρ1]οιη 5ο1]1σςί, Ιαβογο ΠΟΠ

ριυίαπέ. 1. 191.
ἀνιέειν, εἶν. Νιάς ἀνίειν. Ἰάοπι οη1πι.
ἀνιέναι. ΟΠ. Ἰάθιη ας ἀνατέλλειν,
Ον], οχον η]. ἅμα τῷ ἡλίῳ ἂνιντι. Βια] οπια οτιοπίέο 5οἱ6. 5]πηπ] ας εχογί5 ο55εί 5ο]. 11.85, 87.
γη, 64.
ἀνιέναι ἑωῦτὸν ἐς παιγγίην. Ἠετοάοἴοα Ἰοουμίῖο. Ώατε 5ο Ἰάο. Ἰιάο
πάπ]σογο. Π. 179.

ἀνιέναι. Όοπι. Ῥτο (πο αἶῑας ἐάν.
]πογο, Ῥογιηϊέίογο. Αἰγύπτιοι ὑπὸ
τοὺς θανάτους ἀγιεῖσι τὰς τρίχας

Ὀ6ά γοαιγ]να δοπαΠί,

αὔξεσθαι. «Ἐσυριε ἵπ Γαπετίρις,
Ππείασια ἀοπιεδίίσο] Ῥί]ο8 «168στο 5ΙΠΙΠ{, 1, 96. τὸ μέσον τῶν
τριχών ἀγιέντες αὔξεσθαι. ΜοαᾶϊοῬ

Αά ΊπΠΟΠΠΙ αἀαρία!ς, 1805 5ο]]]εοί οπ]πποδ. Ἐπδίαί], ἀνθερικος,

οτπος, να] εαρί]]ο5, απ 5απέ 1π
πιοάΙο οαρῖ(15 νετίῖσο, «Γ6δ6ΟΓΕ β]-

6ΟΠΟΙΠΠαΗΡ,

ὁ τς ἀσφοδέλου καρτὸς, ἡ καυλός,

οἱ δὲ [λέγουσιν] ὅτι ἀγθερίκοι οἱ
ἀθέρες τών ἁς αχύω», πλευνασμφ
τοῦ ν. καὶ ὁ ὦνΊεροκος, τοῦ ἀνθεμίκου
ἰσοσυλλάξως κλίνεται. Αἲ Βαϊάαβ
τηθ]115, ἀνθέρικες, αἱ τώ) ἀςαχύων

προξολαἰ. τὰ ἄκα.

Ἡρόδοτος δὲ

τοὺς καυλοὺς Φησι τῶν ἀσφοδέλων.

Ὑιάσέαν απέοπ δα]άας Ἠππο Ἠοτοἀοιῖ Ίοσαπα {ασ]ΐο ποβῖς Ιπάϊσαγθ.
αγθίζειν. Όοπα, Άμαπο οοἼοτε 1Πῇ-

«619. ἠνθισμένοι ῥαρμάκοισιτσροµαχεώνεςε.

Ῥτοριρπασπ]α «ο]ογῖρας

ογηαία. 1. 98.

ἀνθρωπή]ος. Τοη. δὲ Ῥοείξ. Ῥτο οοπι.

ἀνθρώπειος. κατὰ διάλυσιν τῆς ει
διρθόγγου εἰς εἴ, καὶ κατὰ τροπὴν
τοῦ ε εἷς ή, ἐκτάσεως χάριν. Ἱ. ὃ.

Ηαππαπας, 1. ὁ2, 207.
ἀνθρωποειδὴς, ὁκαὶ ἡ. Ὑ΄. Η. Ἠππαπα
πρεσῖε ργωά] ές. . 86, 149.

ποηίος. ἵν. 175. πρὶν ἀνεῖναι αὐτὰς
µάχεσθαι. Ῥτϊαδαπαπη σας Ρυσπατο
παπί. ἵν. 150. Ὑιάο ἀνέονται.

ἀγιέναι, καὶ ἀγεῖναι κατὰ 5οιχείων
µετάθεσι». 6ΟΠ1. ργο ἐπανιέναι, ἐπανέρχεσθαι, ἐπαναχωιεῖῦ.Ωι πια-

σὶβ τεεερία. ἄνειμι ἐπὶ τὸν πρότερον
λόγον. Αά ΡΓΙΟΤΕΠΑ παγγαξΙοπεπι

χεάσο. Αἆά ἸηδΗέπίαπι ΠπατταξΙοἨΘΠΙ ΤΟΥΕΤίΟΓ. 1. 140.

ἀνίειν. [οπ. εί μοςξ. Ῥτο οοπι. ἀνιέναι.
ΏῬιπηίίοτς, Ἰαχατο, (1α]]1ςσς, ζάεΛεγ,

Ἰαἱ9δεγ αἰζεγ. οὐκ ἀγίει πρὶν ἂν διαφάγη. Χο ἀἰπιϊεαί Γεαπα] Ῥεῖας
απαπι εοπιεάενέ, 11. 1009.

ἀνίειν. Τοπ. 6ί Ῥοθέ. Ῥτο οοπι. ἀνιέγαι, καὶ λήγει», καὶ παύεσθαι. Ὦε5ΊΠΟΓΕ, 605546. Οππι Ῥατί]ς, ]ππς-

έππα. τὸ θέρος, ὖον οὐκ ἀγίει.

«δ-

ἰαΐο, Ῥ]πογο πο. οεδεαί. ἵν. 28.
ἴπ Ίου αμίέοπι ον, δαῦαιάϊέατ τὸ

ΑΝ

ΑΝ

θεῖον, Ἱ. ο. παπα ἁῑνίπαια. Ἀ1ςὶ
ΡῬορΐ τὸ θέρος οδοί ἀῑδεϊπεξίο, αἆ

Ῥνο εοπηηπῖ Ἰάομαι, ὤμαι, ἀϊσπιέ

θερος, ηλαά ύον οοιημιοί ο ΤΟΙΘΥΤΙ

ἀνιέομαι, οὔμαι. Ῥτο ἀνιάομαι, ἄνι-

Ρροβςοί, οὐκ ανίεε ἐπιων ὁ Δαρεῖος.

ὦμαι. Υἱάςε έω Τοη. {οσπιαίίο νου)».

Ρατῖας

εοπίτασξ. οἳ έομαι 1οη.. {ογηλαί,

[εος] Ἱπναάετο ποπ

βΊπθραί.

Ἱν.

125.

Ἀδεά

ἆεος

αΏ ἀνιέω, ὦ, οἰτοιπιῇεχο ἀθάπςέππι, οὐκ αγίει, ηΟΠ ορβδαῦαίξ. 1ν.
122.
ανιεῦνται. Ν. ἩΗ. δι απέαοπι (οτεῖα

Ῥεϊδοπα Ῥ]ητα]1ς ΠπάΙσαθῖνϊ πποά],
ἑαπιροτίς Ρυδεπί(ς, ας β16 ΓΟΓΙΙ ΔΘΗΥ, ἀγιέομαι, αγιοῦμαι, Ώοτῖςς

οἱ Ιοπ]οο ἀνιεῦμιαι. ὃ. ρία, ανιέονΊαι, οὗνται, εί Τ)ογ. ας [οπ. ἀγιεῦνται. Που γοτο αἲ ἀγίεω, ὦ, παπάς
τὸ ἀγίήμι. ἕω, ἵω, Ἱέω, ὦ, ἵημι,
ἀνίημι. ᾿Αγιέναι (αὲ ἀοοσί Εαδία-

ἱέομαι, ἰοῦμαι. ππςζς «οοπηροΒΙ ΕΠΗ

ναιρ. Ῥτο οοιΠΠΙΠΠΙ

άομαι, ὤμαι.

;απη απ{θιη ῬταροδΙέο ἀἆγα π η]
αἆ νετρ] γῖτη αἀάεί, πί πε(πε κατὰ

απἱάφααπα ἸπέεπαΙί ἐν τῷ καθεύδω.

Φοά οοπιροδίζαπα, Ιάσπι να]αρ]ί ας
διιρ]ον ἰάομ.αι, ώμαι, ΠΙΘΔΘΟΙ, 8
βαη0, ἵεγίία ρ]αη. οοπι,«Ἰάονται, Ἰῶνται, οἳ ανιάονται, ὠνται. Ίοη. ν.

ἄνιέονται, ἀγιοῦνται, οἳ ΤΙΤΣΙ5 1οπὶςς γειδα ἀἱρ]ή]οπσο ου Ἱη ευ, α

ἄγιέναι, τὸ ἀναπείθει», χαὶ ἐρεθίξει»,

οἱ «Ίο]ισο ει ὨΏοτίος, αγιεῦνται.
Ωπατο Ίοσσπι Ἱία γογίδιπς, Ῥγαρβοηίοπι οἰαάσιι τον. δαπαβιηξ.
Νάπα Ῥργῶςεπ{1 οἶαά1 τοπιούἵαι
αΠοτοπί.
Εναδοπ οἶαά1 πιοογὶ
ποη Ῥοΐετιηί. Ἐπέφπο ργῶβεῃς

καὶἸ διεγείρει». καὶανιέγαι κύνα κατὰ

Ῥτο, {πίιτο

θηρὸς, αντὶ
α
τοῦ ἀφιέναι. καὶ ἀγιέναι

ἀνιήσογται, οσφπα Ῥτο βΙπιρ]]οί
ἰάσονται. ϱπαπην]5 απ{οίη Ίο νοιδ 1θα5δ. οοπ]οοατῖς πϊαπίας,

118) τὸ ἁπλωώς ἐπαγέρχεσθαι, καὶ
τὸ ἀφιέναι

τινὸ

κατα

τος

τινὰ δεσμοῦ, ἀντὶ τοῦ λύειν.

καὶ

καὶ

ἀνιέναι ὁ θυμὸς τὸν ῥυμούμενον λέγεται!, ἀντὶ τοῦ ἀφιέναι, καὶ κατα-

λιπεῖν. καὶ ἀφιέναι ὁμωνύμως τὸ
γυμνοῦν, καὶ ἔκδερειν. ΝΙὰε εί τὸ

αγίεσθαι αριὰ οππάσπι. µεταφορι-

αἀγιάσονται,

εἰ [οπῖςς

πι]]15 ἔαπιοπ ὤναγ]ιλέκῖοις ἀποδειξεσι οοπβτπαπίατ, θεά Γοείοτὶ Ἱ-

ἀοῖπα Πρεγαπα τελπφπΙἔαγ ανιάσ-

θαι αιΘΠΙ τρώμα, γε] τὸ πολέμου

τό

τρῶώµα, τουτέςι τραῦμα, ἰᾶσθαι,

ἀνίεσθαι περισπώµενον Δί{Ιεο εἰ

(οάσπι γοτβῖ5δ α (Ἰσθτοπο [μαϊπο
τοάσιέαν. χο οΠΙΠΙ 1]]ο 1 ογαξΙοης

χώς

ΥΕΤο

αραιά, ἨἩοτοάοίππι

Τοπ1οο [ογπιαξπ, 1

γ]άδέατ Ρτο

ἐκκένειν, ἐκφεύγει». Ῥοεσμπατε, γ]ίατο, ἀεν]ιίατα. οὐδὲν τὸ παρεὸν

τρώµα ἀνιεῦνται. ΥΠ]. 206.

Υα]-

Ία:. Ππρεπάσπίαοια κιδῖ οἰαάσπι
απάφπαφααπα ἀονιίαραπε,
Ε5ί
ου ]πι χρόνου ἐγαλλαγὴ, ΡΥΩΡΕΗΒ

Ῥτο Μ. Ματεε]]ο,

δ. Εά. Ενποςί.

Φπα απάθεια παπο 4ΡΙ οπιπῖα
Ῥα]]1 να]πογα οπταπόα δαπ{, απἶρις
Ῥτοίαι ἴο ΠΘ6ΠΙΟ πιοάοτί Ροίο»ί.
Πιερ] {απιεπ αριιά ΝΙΖοΠαπι, δαπαπάα δαπ{, 5ο 1άαπι οδί. Ἠαος

Ίοσο [αγ] ανήσονται, τουτέσιν ἐκ-

1460 [αδί15 δπῃ Ῥεγδοσπέαδ, απ]α

κλινοῦσι», ἐκφεύξουσιν. Αίθπε Ίος

ηπης τὸ ἀνιώμ,/αἱ ΤΟΠ ἀεάποΙέγ αὓ
αγιάω, ὦ. Ἱ. 6. λυπέω, ὦ. ὮΏο]οτο
αβΠοῖο, ἀο]ογαπα ΙΠ1ΥΟ, ΓΙΟ, Φος

απ]άοια δῖο αοοϊρ]επάππη, 5 γα]α;
γαιΦΙοπείη ῬΓοβοαιις, ας δεηιᾶαγ. Αοφὶ Γογίαφθο ααϊς ΠΟΠ
παραδόξως οοπ]οῖας τὸ ἀνιεῦνται
Ίοπ]6ο ἀῑσίαπα, Ῥτο οοπιηαΠϊ αἲγι-

ὤνται. Ιοπ6β8 οπ]πι δαρ]βεῖπιο Ῥτο
γονρ]ς οοπαπιαπ]έοΥ Ιπ ἄω, ὦ, εί

αΙσπ]Ποαῖο ΙΙ] αἆ τει Ῥτῶφειιίοπι [αοἳς.
ὤγιππος, ὁ καὶ ἡ. Ἰοπ. εί Ῥοοε. Οι
οδε 5ἶπο οπ1δ. ΟΦπὶ εφαῖδ ποΠ
ασ,

1, 210. 1. 108.

ἄομαι, ώμαι, ἀαδιποιίΙβας, έω, ὦ,
εί έομαι, οὔμαι, πδυγραηί, π{ Ῥτο

ἄνιςάναι. «οτ.

φοιτάω, ὦ, ὁράω, ὦ. χράοµαι, ὤμαι

Ῥοπι ὤάΙΠοαγαπέε, οοπάιἀάθγιπ{. 1
10ο.
αγιςσάναι. Οοπι. Εκοιίατο, οκ δυἱ5

ἀρτάομαι, ὦμαιν ἀϊουέ φοιτέω, ὦ

ὀρέω, ὦ. χρέοµαι, ἀρτέομαι.

Βὶς

Ἐκοϊίατο, οτἴσογο,

Φάἱβσαγο. πὀλιν ἀγεσήσαν]ο, Όν-

ΑΝ

ΑΝ

νοάἵψς ο]ίοσιο, ἀγίσασαν τοὺς δή-

1,οευο} {ο Αιαἰπς οοέγο φμοίφι 4,

νους. 1. 72. Ῥορα]ος οκ 518 86πρβ ο) οσον.

φις 1. τοὺς Θασίους οὐ δὲ χεῖρας ἂν-

ἄγιάμενος ἐς τὴν ἀρχήν. Λά Ίπιρο-

ταει(αμένους κατεςρέψαντο. Ἔμα-

πα Ῥνουοσίαθ, Ππρετίαα πάορ118. 1, 607.
ἀνίσχει». 1ο. οί Ῥοοέ. ἰάθιη ας ὤγι-

8105.

Ι. ο. ΦΟΡΡΟΝΟ, οἱ γοδνίον α φιιοίδαὐερογαπέ,

οἱ

πο

ΠΙαΠΙΙ5

έγαι 9 οὔ ἀνατέλλειν, οπ]τῖ, οχοτίγί,

απ]άσπι αἀναγδιβ ϱ908 Ἰεναναηί,
δι]ογαπξ. υ. 44. ὑπομενέουσι
χεῖράς µοι ἀνταειρόμενοι. Μαιν

πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα.

οοπίτα

Λά 8ο]οπι

οτΙεη{θΠῃ, 11, 98. Ἱν. 40, 44, 1160.

γα, 64.

ἄνοδος»ἡ. Όοπι. Α5οεησς, Πτα: αἲ
Ῥτορτίς, 41ο ἵπ ααπσια οὐ 1ξαπι
1ο

αδορμάἰπηαδ. (κάθοδος) τὴν

ἄνοδον τριών µηνών, ἴΤΙΠΗ ΠΕΡΙ

Ι{6Υ. ν. 50. περὶ της ἀνέδου. ν. 51,
24. γη], 69,
ἀνάίγειν. οοπι. .Αροπίτο, οὐκ ἂν γεκεών θήκας ἀγέωγες. Ῥτο ἤνωγες,
ουσια Ῥνοήνοιγες. 2.ΠπΡεΥΓ,νουδα
ἀἱρ]ίλποπσο οἱ 1π ῳ, εἳ ρτάῄχο ε
ίσο, οί εαρ]αίο ε, πορ]οσίοφιο
απσπιομίο,
Μοτίποταα Ἰοσπ]ο8
ἨοΠ αρεγιίδθοί, 1. 197. θήκας ὦα-

Ἱπο

ἴο]]οτο

α5δποραπί,

πιάσραπθ, να, 101, 140, 209, 2132.

πόλεμον

βασιλεῖ ἀνταειρόμενοι.

νΗ1, 1460.

Ῥο]]απι εοπέγα Τ6βθιΗ

διδοϊρ]εηίος.
ἄγτακαῖοι, ων, οἱ. Ίο. κήτους γένος.

κήτεα μεγάλα, ἀνάκανθα, τὰ ἄντακαίους καλέουσι. Οοίο ππαρπα, δρῖπῖδ οατοηίῖα, Ύπσ

σαηέ. ἵν. 50..

απίαςΦΟς

νο-

ἴπ ν]σαςῖ5 Πμοχὶοῖς

Ιοσίέαν ἀντώκαοι, π]δὶ Γα1]ος ΠΠΘΙΙ-

άσσοο Ῥγο ἀντάκαιοι, νο] ρο(τι5 ἄντακαῖοι.
3ἱς οηῖπα οἳ αριά Αίῑιοηοραπα Η)χ, τών δειπνοσοφις
ὧν {ειΠο φορέα οχδίαί, (ρ. 118. Ε. οί
915 Ὀ. Εά. οαδααῦ.) Πρτο (απλο

λαιᾶς ἀγοίγω;. ΠΠ], 37, 117.

δορέῖπιο τῶν ἀντακεων 5οπ]Ρί έν ἵ

ἄνοικον σοιέει». ΠἩετοάσέοα Ἰοσπ{]ο,
Εχίοττοιη [αερτο. 4. ᾱ. 8ἶπο αά]-

βοπ]1νο ρ]υνα!, (αποπσα α- δἳηρι]ατί ἀντακεὺς, έος. (ΙΠΙΟΌΣΘΙΗ

Ῥα5, 81πο Ἰα1δας, 8ἵπο ἀοπι]ο]]]ο

αλᾳποία Γαοστο, 1. ο, Γγοργ15 οὐ]Ῥα5, ας ἀοπι]οἶ]ῖο ρι]νατο, 11. 140.
ἀνόλξιος. Πη{ο]]κ, που.

(ὀλδιος.)

1, 92,

ἄνολξος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. οἳ Ῥοοί. Ρο
ΟΠΗ,

δυσυχής. Τη/{ο]]ςκ, τπδου,

ἐν

ἦματι πσρώτον ἀνόλξῳ. ])}ίο ΡΥΙΠΙΗΙΗ
Ἰπ/{ο]1ο, Ἱ. δρ.
ἄνομδρος, ὁ καὶ ἡ- Οοπα. πιεις
ΟΠΟΗΡ. ο
εχΡρο!Β. ἵγ. 190.
ἄνουσος, ὁ καὶ ἡ. [οη. Ρτο 60Η: ἄνο-

σος. Ἔχρογς ΠΟΥΡΙ. 1, 32.
αἀνταείρει», οἳ ἀνταείρεσθαι, 1ο. οἳ
Ρο66, Ρο 601, ἀνταίρειν, οἳ ἀντοίρεσθαι. Αἀνειςιιδ αἰἴαιιοπι ασ
{ο]]οτο, Ίσνατο.
ο οἱ ΟΡΡΟΠΟΤΟ,

Ὀιταὰς χεῖράς τινι ἀνταείρειγ. ἵα-

πἩ5 αἀἆνογθας αλφαθη Ίενατο. οὐτέ
τι σφι χεῖρας ἀνταείρηται, Ρτο ἂνταείρει. Ὠδί οπΊπι Ρᾳ55. Ῥτο αοῖ.
Λίίισεο οἳ Τοπίο Ῥροβίέιη,.
Άος
γής αἀνουδιις Ίρθος πάπας Ίοναναί, 1. ο. π]]α5 5ο 1ρδῖς ορροριήξ.
11, 144. ΒΦὶίο οἱ (αμ ἀῑονῖ,

Ίος γατ]είας οδί ομδοιναμάα,
ἀντᾶν τι ὑπό τίνος.

Ἡεοιοάσίοα Ἰο-

οπ{ο, Ῥτο 60Π1. πάσχειν τε ὑπό
τινος. ΑΠθπ]ά αὐ αθιπο ρα. ΛΙ»
απο πια]ο αΡ απφπιο αβΠΟΙ, σσαῖς

σσρὸς τὸν πατέρα ἀποικτίζετο τών

ὑπὸ Κύρου ἤντησε.
εο

ΟΙ

Ῥιοτ αριά ρα-

ορπΙδογαΙοπθ

0011-

απογοβαίιγ ἆο Ιπ]αγῇ5, 4πας α ΟΥτο ποοθροταί. ο], Ἰαποπίαρα{ις
οϐ Ἱπ]αν]ας, ὅο, Ὑοἱ, Ἱπ]ατίας 4ο-

ρ]οταβαί, 4135 α Ογτο αοεορίας
Ρογέπ]ογαί, Ῥ]οπα απο Ἰοσπο
οί, ἀποματίξετο ἕγεκα τών, ρτο
ἀπωκτίζετ 0 ἔγεκα ἐκείγων, ἃ, ἕνεκα

των σληγών, ἂς ὑπὸ τοῦ Κύρου
ἔπαθεν, ἔλαδεν. 1. 1141.

ἀντάν τος. ἴομ. εἴ Ῥοσί. Ῥνο σοι.
τυχεῖν τινος. Πρείτανο, εοηβόφιῇ,
ορίίπεια αλᾳιίά, ἕεινίων ἤντησε
μεγάλων»,

ἹοδριαΠαδ

Ἱπαρπα

πππποτα πεοαρῖέ, Παβτέ, αἀερίτς
οδ0. Ἡ, 119.
αντάξιος, ὁ, (οι. αληαϊνα]σης, α-ᾠμιραταπά
ας,οομ{ετοπόιδοι αἲἰ-

ΑΝ

ΑΝ

ᾳπο, αἰ]οπί απξεροποπά
ας, Ῥατ αἰἰοπΙ. κείνων

ἕκαςος

δέκα ανδρών

ἀνταξιός ἔπι. νΙι. 109.

ἸΠοτπήι

Ἱησα] ἀοοσπι γυἱπῖδ διπέ ῬαΓ68.
Τρ],

ἀνταποδιδόναι τὸ ὅμοιον. Ῥαπεια σταεαπι γείοιτα.

Ῥατ ρατὶ τείειτο.

(αἱ]ΐσα, Μἐοπάγαε /α Ραγεἰζίο. Ἱ. 18.

το οοάθπι οί ἀντιδοῦναι ἀῑοίτατ.
δώρο» βουλόμεγοι ἀντιδοῦναι Κρείσῳ. Ἱ. 70.

ἀντάπτεσθαι πολέμου. ΙοἨ. Ρτο ΟΟΠΙ,
ἀνθάπτεσθαι πολέμου. Ῥε]]απα οᾱῬοψ5ετε, Ρε]]απῃ εα5εῖροτο.νἩ. 198.
ἀντείρεσθαι. Τοπ. εί Ῥο6ί. αο Ηοτοἀοίουπα νειραπα, Ἠοϊδδῖπι Ιπίοίτορατο. 1, 129.

ἀντέχει» τὶ τίνι. Ἠετοάοίεα Ἰοσιπίο.

Ῥτο, ἀρκεῖν τι τιν/. ἀρκούγτως παρἔχειν, ἱκαγώςπαρέχειν.Αἰἰφυ]ἆ αἰἰ-

οπ] αρροαάἰίατε, ία α{ οἱ δαβιο]αί,
5αέίδᾳπο 5ἶδ. σοταμὸν τὸν οὐκ ἄγτισχόντα τῇ σρατιή τὸ ῥέεθρον, ἀλλ᾽
ἐπιλιπόντα. Εἰανίατα, ααἱ αἱνουὴ
οχοτοϊιῖ

ποπ.

δαρρεάἰίαναί,

Ἱέα

αὲ οἱ ατα 5αβϊορτοῦ: 5εἆ ἀοίαοςςτας, νο], 5οά αἰνοιπ 5Η ἆθδοτασγαξ. ν. 58. 1.6. ΒανΊαπα, ου]α5

πηπα οορῖῖ5 ποη αῇΠοσσταί: Ψ]ἀοίαχ απέθιη ππείαρµοτα δυπηία ἃ
χορας

Ὠο]]οῖς.

Θα.

οπῖπι

1π

Ρο]]ο πια]]απι αοἴοπα δαΐ15 ΗΓΠΙΑΤΗ
Παβαπαδ, παπα Ποδθίρας οΡροπαΙΠΠ5, πὲ 1ρδογαπα νήθις

αας

οπηΊο5 Ἱπάο Ρίρογο Ροβδοπ, Ταπία
Γαἱέ οορίατιπα Πλαγανα πα] πιάο.
Λίσσος ποταμὸς τότε οὐκ ἀντέσχετο

τὸ ὕδωρ παέχων τῷ Ἑέρξεω 5ρατῷ, ἀλλ᾽ ἐπέλιπε. ν]. 108. 1ΐδειις
Πανίαβ πον. εαβεοῖς αἆ Ῥτῶβοιἀαπι ααπαπι Χοτχὶς οορίῖδ. Ἠῖς

εδὲ ααΦάαα

Ἰεγὶς πηπίαο

τῆς

Φράσεως, 4ο {απιοῃ Ἰάσπι δἱρη]Ποαί πίτοσπο Ἰποάο. Αἲ Ίοηρο
πια]οτ εδ «παπα

νἩ. 127. ἀῑοιί

Ηοτοάοξαβ, μοῦνος [οὗτος ὁ σοτα-

μὸς] οὐκ ἀντέχρησε τῇ «(ατιῇ πινόµενος, ἀλλ' ἐπέλιπε. Ἰὰ οδί, Βο-

Ία8 Ἰήο Βανίαςδ ποτ. ςαῇοοῖς οχοιοἵσαῖ αἆ Ῥἱροπάαπι,
Ἆοι αρα
εας5 αο σος, 4 Ῥοβεδοέ {οῦ1 Ῥοτκαγιπη εχογοϊζα] Ῥοίαπι Ῥταῦογο,
ἱάε αντιχεᾷν,εἴἀποχραν. Οὐδὲ
οὗτος [ὁ ποταμὸς πιόμενος]

ἄντ-

έσχε. νΠ. 196.
ἀντέχειν. (0οπι. Ἐεβίείογο. ἀντέσχον
ἹΑρπάγω. Ἠατραφο τοδξογαέ.
Ι. 175. ἐπὶ πλεῖσον χρόνον ἀντέσχε.
Ὀικκίπιο τοδαε. Ἡ. 127. οὐ
γὰρ οἷοί τε σολλὸν χρόνον εἰσί τοι
ἀντέχειν οἱ Ἕλληνες. νΗ1. 08. Ηαιά
οπ]πι (αταοἱ 4181 αι τοδὶδίογο ϱο(ογαπζ.

ἀντέχεσθαί τινος πράγματος. Ἰμοοπ1ο οοπαπηαπ]ς, Μο αλλο αἸωγοτο.
Ἠοια αΠα παπα 811 γοιἀϊσατα, που νο]]ο οαπι ἀἰππ]έίογο,

Ττ τοι α(παπα αζοη ας ΙΠοΠΙ-

ΠΙΠΠΘΤΟ, να] φα]ίοιι υϊτέπίο Ῥατος

ψογο. ἀντέχεσθαι τοῦ πολέμου ἐν-

ομ]Ἱοϊαπιας,

τεταμέγως.

ασ

ία

τοβδβίαΗς,

έπος τοῖς σολεµέίοις, νο] πρὸς τοὺς

ποολεµίους, οὐκ ἀντέχειν δύνασθαι
-ἀϊσίρνατ,
Ἠϊο ἴαπποι ἀντέχειν
ἐπαπβ]έῖνο απ έατ 6ο πποάο, 41611

5αρνα ἀοο]αγαν].. Φος πηῖη]ις Γο4πσης, Ιάσοαπο οὐδοτναπάα, ίο

οἱ ἴ]]α τὸ ῥέεθρον ἐπιλιπεῖγ, τιΏ περί

Ἰπ Ὀο]] «ατα

νο]ιο-

ππθηίος Ἰπεοπίππα 9559. Μασηα
απ]πιϊ οογροτίδᾳπο οΟΠ{ΕΟΠΠΟΠΟ 1
Ῥο]]απα Ἱπουηρογο, ν]. 68.

ἀντέχεσθαι.
ασ,

Όοπα. Λάματοτο

γαὶ

Αθιϊά 5οφπῖ, ία πε οἱ

ποάαπιπποάο αὀλαγσοαπας. τῶν
ὀχθων ἀντείχοντο, καὶ τῆς ὑπωρείης
τοῦ Κιθαιρώνο».ἱκ.00. Υαἱία: Ῥγα-

τινος ἐν μάχη λειποτάκτου ΠΟΡΙ8
Σαπέ Ἱπίο]Ισοπάα. Οπά απξοη
Ίεοο θἸσπ]βοαπ{) Ἠ]απι Παπῖπ]ς

ταρία οοσαρηταπέ, ο ταάϊοςς ΟἱΕιωτοπῖ5. ο. Ῥ. Οο]]ος δοφις-

Ἠλίας αη παπα (οί Χογχῖδ (ο 4ο
ΠΡ νοτνα βαπΠ6) οχοτοϊ]αὶ πο δ{-

ἀντέχρησε. Ν. Η. ἀᾳ ἆπο ἵη Ποχὶεῖς

[ορῖφδο, Ἱτα τί οΙΠΠΟ5, θπἱ ἵπ ϱο

να]ρα(ής Ίος ἕαπταπα (ταν, δ[-

οταπέ, δαξὶς Ἰαῦογοπέ, παπάς 511τη

γοδπφιετοπέ:

5ος αἱνουπα ο ετας

οχλαιδίαπα, ας οχδΙοςαξάΙΗ, ΟΠΗ

Ῥαπέητ, οἱ ταάῖσοςς ΟΙ{Η.

[οοῖί, δαεῖς ΠΗ6: Ἱαπρίθαν ἀαΐϊνο,
Ψιὰς6 ἀντιχράν.

ἁγτία, Τοπ. οἳ Ῥοςέ. Ρτο οοπι. έναν-

ΑΝ

ΑΝ

τίον, κατενώπιον, ἄντικρυς, ΟΝΙΗ ἆπὤνο. Ε τορίοπ6, (ἀα116ς, οἱ ὰ οἱς.

ἀντία τοῖσι Πέρστσι ἴζοντο.
τορίοπο

ἨΏεγδαγαπι

5οἀεραπέ.

ν.

τις Γυέήγής. ν. 22. παρὰ τὸ ἀντιθέειν, εἴν.

ἀντικαθιςάναι. Οοπι. αρα ΕΙέπους ἵπι
α]έογῖις ]οσιπ, ἐν γόῳ ἔχων ἀντι-

15.

καταςήσειν ἄλλα [σορόξατα Ἱτσριά-

60ΠΙ. κατα, οοπίτα, νε] αἀνοιδας.

]ίας Γονος] οιηίας 5αςέπογο [1η
Ίοσυία οαγῃ, απαδ Ἱαρί νογανθταη{.]

ἀντία. Τοπ. εἰ Ῥοσξ. οππι σοπ]έ. ϱτο
τὰς καµήλους ἔταξε ἀντία τῆς ἵππου. (απ1ο]ος αἀνονδας οᾳ Πα ξατη

µεγος. Ἱκ. 99.

ἴπ απἴπιο αβεις

(ο-

ἀντικάτησθαι. Τοπἱ68, Ρο οοπΙΗΠΙ

απ {6. 1. 124. ἀντία ᾿Αληναίων.

ἀγτικάθησθαι. Ἐ τορῖοπο αοι]5
φεάσιο. «Οαδίτα εαδετῖς ορροδίία

οο]οσανΙξ. 1, δ0, αντία σευ.
Αάνοιδαςδ

ΔίΠοπΠΙοηδο5.

ΠΠ. 100.

Γκ. 91. ἁγ]ία δούλων τασσοµέενους.
Ικ. 4δ.
ᾖἸΙηδίτασίος, νο] Ἰπ αοἷο
εοΠοσαίος αἀνοτδιβ 861ΝΟ8.
ἀντία Ἰέναι τινὶ ἐς µάχην. Ἠετοάο-

ίοα οί ροοίῖσα Ιοευέο. νι ρταπαπα Ίγο αἀνούφας αἱήφποπ. ἦν ἴωσι

μαβογο, ἀντικατημένοισί σφι ἰκ. 99.
Τρείς οαδίτα οαδίτῖ ορροδίἔα ἸναῬοηέΐρας. ἀντικατημένεισι ἀλλήλοις. Ἱκ. 41.

ἀντικατίζεσθαι,

Ἰοπῖ0ς, Ῥτο

οΟΠι-

πΙΠΠΙ ἀντικαβίζεσθαι. (Οαδίτα 038αἲς ορροβίία, να]ὶ αάνειδα ΊαΛακεδαιμόνιοι ἀντία Πέρστσι ἐς
μάχη». νι. 206, 81 Τποσ.ΠΙΟΠΙΙ
Ῥογα. ν. 1.
πάνοιδας Ῥογδας ἵπ ΡγΟΡΗΠΠΙ 1νθ- ἀντικατιξεύμενος, ὁ. Τοπ. Ῥγο 60Η.
ἀντικατιζούμεγος, ποσᾳ1α Ῥτο ὄντι-

τΙητ.

ἄντιάζειν. Ἰοπ]οο οί Ῥοοΐσαο,

Ῥτο

οΠΙΠΗΠΠΙ απαντᾶν. Οσοιττογο, οὔ-

νίαπι 16, ἀἰντιάζον. ΟεσοιτγθγΙΠΕ,
ουνίαπι Ίνοταπς, 1. 160. ανγτιάζων
τὸν ᾿Αραδίων σρατό». Αταβιπα ϱ0ρι5 ΟΕΕΙΤΓΕΙΡ. 1, 141. ἀντιάζωμεν

καθιζόµεν ος. Οαδίτα αοπί ορροφίέα
Ἰαβοής. ἵν. ὃ.

ἀντιλογίη, ης,ἡ. Τοή. Ῥτο οοἵη. ἂνμεν. αν. Ἱηππο ἀἰδοερίαίῖο.
μεῖςἡμέας αὐτοὺς ἐς ἀντιλογίην
μρεολμκῆς ἵκ. 87. Ἠρἳ πος 1ρ5ος
απ ἀῑδεορίαΙοπθπα Τπ πο Ργυο-

τὸν ἐπιόντα,

ἨΗοβίϊ πο πναἁ επ

οΟΟΙΥΤΑΙΗΠ5.

ἵν. 118.

ὑπηντίαζον

ῬΙπΙΙ5, Γοχ]ή µορίηι.] οἱ μὲν ἐδό-

τὴν Δαρείου σ«ατιήν.

ἢΏατὶ ϱ0-

κεον ἀντιλογίης κυρήσειν. Ἱκ. 88.
γα]]α:. Ερ81 απἱάεια Ῥραίαβραπέ 5ο

ρῇ5 οἶαπι οεουγτοταηί, ονῖαπι
οἶαπι Ἰνογαπ{ξ. ἵν. 121. νο] οχ οςοπ]{ο οσσυττοβαη{.
ἀντιᾷν. Ιοπΐος οἳ ροείϊσο, Ρο 6ΟΠῃπππη{ απαντᾶν, ΟΟΟΙΤΤΘΥΟ, ΟΡΥΙΑΠΙ

ἴγο. βασιλεὺς ἀντιάσας«.

οκ οἳ-

νίαπα Ῥτοίοσίας, (α]]ϊσς, ιο Πὲοὶ
{οι} 6ίαπέ αἰ[ό αι ἄευαμέ. 1. 105.
ἀντιξαίνειν. Οοπι. Βοδίδίογα, πἀγοι-

απ]. 1, 72. μὴ ἀντίξαινε τούτοισι.

Νο Ἠ]5 αἀνοτδογῖς. ν. 40. νι. 73.
γη]. ὃ,
ἀντίζεσθαι. ]οπῖςο, Ῥτο οοπηπηΠ],
ἀνθίζεσθαι. [ἀοιῃ ας ἀντικατίζεσθαι.
Οαδίτα οπκα15 ορροβῖέα, νο] αγειδα Ἰαβστο, ν. 1.
ἀντίης, νιᾷο ἐκ τῆς ἀντίης.

ἀντιθευσόμεγος,γ,οΥ. Ν΄. Η. Οπῖ εοἩία

αΠαπεπι

οδὲ οπγεΆγαςδ,

Τη

οπγδα αἀνοιδαταςδ Πιέπγας.
Τη
ου ὔδ5 οστίαιηῖπο α)]ουῖ αάναιδα-

ΟΠΠ. τοβιίαίατος, «πι, Ῥ. ΕΠΙ
απ] σα οχΙκἰπιαβαηέ 5ο ἀῑδεορίαΏοπαια

Ἱπιροίγαίατοδ,

6],

ο

οαπ5. ἀῑεοπάα ροϊερίαίοιι, ας
Ἰπ ]ατο ἀἰκοορίαπα: Γαοπαίοτη ἹπιῬείταίιχος ρυίαραηί, πα πσπι
ἀντιλογίη νο ροέοςί αίῖαπι εαιι5 ἀῑοίίο, Ύπα ποβῖδ οοπΠοςδεα,

ογπήπῖρας οὐ]οσίῖ5 τοδροπάθιπΗ»,
οοηίτα σα 41618, σα τε[ιίαπις,
ας Ἱία ηος παω
ἀντίξοους, ὁ καὶ ἡ, καὶ τὸ ἀντίξοον.

Το. εί Ῥοθέ. Ῥγο απο 6οΠ1. ἀντίπαλος, ἐναντίος, ἀϊοϊίατ. Αάνοικις,
οοπίτατῖς. τὸ ἀντίξοον. Τά, αιοἀ
α]]οιῖ οοΠ{ΤΑΓΙΙΠΑ 68ὲ, αο αἆνοιρααιγ οἶς εοπαίρις. 1. 174. δίε εξ

ΑΡο]Ίοι. Ἠ]ιοά. τῶν ΄Ἄργοαντικῶὠν, Πὺ. Ἡ. ν. 79. ὡς δ' ὅτε νήϊα
δοῦρα θοοῖς αντίξοα γόμφοις, Όοι-

ΑΝ

ΑΝ

αραά 4πσπ οἳ ἀντί-

τοπά πα] οοουγγῖξ, ουνίαπι Ρτοςος-

ζουν κατὰ κρᾶσιν, Ῥτο ἀντίξοον,

πε, να. 9. δίς ἀντιώσονταί τοι ἐς
μάχη». Αά τα" ππη ἔδοιτη 60ΠΙπηἑ(οπάτα οοσπττοπ{. να. 105.

5α]ο πάση,
ἀιαίατ,

Βίο οἳ αραιά Ανικίτος. τῶν

Ἰθικῶν Νικομαχείων

Θ. «αρ. Ἰ.

καὶ Ἡραάκλειτο .τὸ ἀντίξουν [ἔλεγε]
συμέρον, καὶ ἐκ τῶν διαΦερόντων

ἀντιοῦσθαι. Τοπ. 6 Ῥοοξ. Ῥτο «οπη.
απαντᾶν.

Οεοπτοτο, οῦνίαιη ἵτο.

ἔριν γίνεσθαι. τοῖσι Σκύθχσι ἀντί-

αἱος, 416 αι ἀεναπί. Κῦρος
ἠντιοῦτο Κεοίσω. Οντις Οτῶ8ο οὐ-

ἔοον. Βογίμίς εοπίταντπηι, Βογεῖς

νίαπι 1νΙς. 1.76. νι. 199. σοὶ αντιω-

αἀνοιβδατίαπι, Ἰν. 129. ες ρατὸν αντί-

ῥηναι. νΙΠ. 100. Τρι οῦνίαπα νοπ1γο, 8191 ο6σπΙΥογο. οἳ ἡμῖν ἠντιύῥησαν. 14. ΘΟπὶ ποὶς οὐνῖαπι
τεπετιηέ, ἡμῖν αντιώσεσύαι. Ἱκ. 7.

καλλίςην ἁρμονίαν, καὶ πάντα κατ᾽

ξουν ἸΠέρσησι. γΙ.7. ἄλλοι ἄντίξοοι
αὐτῷ ἐγένοντο. ν]. 00. νῖ. 49. ἡμῖν

ἀντιξόους γενέσθαι. νΠ. 150, 193,

Ἠϊπο τὸ ἀντιξοεῖν,

αντιπολέμιος, ὁ. Ν. Η. 4πο εἰ Γἱο-

τὸ ἀντικεῖσθαι, ἐναντιοῦσθαι, ἀνθίςασθαι. Ῥιιὰ, ΟΙ. Οἆε χΙΠ, ν. 47.

2918. νι], 119.

ἐδίζηντο τοὺς αντιπολεµίους, Ἰιοδίος

γιάο Ῥομο]ῖα.

ἀντίον. Τοπ. οξ Ῥοοξ. Ργο 6ΟΠΙ. ἔναντίον. (0ογαπῃ, ΠΙΗ 66η. ἁντίον ἆλλου. Οοταιι αἱο. ἴπ αἰας οοήβροσέα, ας Ῥφομέῖα, . 199. ἂν-

τίον τοῦ μεγάρου. Ἐ, τορίοπο {οπιΡΙΙ. ν. 77. ἀντίον Λακεδαιμονίων.
Ε τεσῖοπο ΓμαεθάαποπΙοτΗπα, Ἱ, 6.
αάνοιδις Τ αοεοαάα"ΠιοΠΙο8. Οοπίτα
Παοράσπα, ΙΧ, 91.

ἀντίος, -ᾱν 0). Ίο. οί ροεί. Ργο 60Η.
ἐναντίο. Δάνοιςις. ἀντίοι ἔφασα».
ἵκ. 18. Αἀτονςὶ 5έοίογαπξ. ἀντίοι
τοῖς καθιοῦσι. Ἱκ. 26. ὮοδεσεπάσιιΊαμρας αἀνογεί. ΙΧ. ϐ2.
ἀντιοῦσθαι. ΤοπΙΟΠΙ Ῥγο 6011. ἔναντιοῦσθαι.ΛἀνογραΓῖ, βοδαοΡΡοπετο,
τοβ]δίοτο, εὖξον αγτιουμένη» σφι
ςρατιή». Εκογοί ει 5101 γοβ]δίρ-

ίοιι Ἱπνοπογιαπέ, πασα δαπί. 1ν. 1.

ἠναντιοῦντο τοῖσι κατιοῦσι.
απ

Ῥοάο-

θα πα ραζγ]αμι] γαβΙ5ίευαηῖ.

ἵν. ὃ. τοῖς ἐμοῖσι πρήγμασι αγτιω-

θῆναι.

εδ

ιοῖς αἀνογκα]. ἵν.

120. ἀντιώσονταί τοι ἐς μάχη». νἹ].
105. Ίπ ρτα]ο 41 αἀνοεγεαῦαίαν, τοβϊιδέοπέ.
ο, Οσοσυιττοπ{
αΡΙ α να] πι ἔθοππη ο] ξ-

{οπάσπι, νι, 199, 1608. ὑμῖν οὐκ
αντιεύμεθα. Ἱκ. 20. Νορῖς ποτ ακΥΟΙΡΑΙΛΗΤ, ΠΟΠ ΤΕΘΙΘΙΠΙΠ5,

αντιοῦσβαι. Τοπ. οἳ Ῥοοῖ. Ῥγο 60ΠΗ.
απαντᾷν. Οεοωυτοτο, οὐνίατα 119.
οὐδεὶς ἠνπιώθη ἐς
ἐ µάχην.
Ἀα]]ας
πά ταν
[ποῖδουα σομηηέ-

ηγς. Ηα]ῖς, απ έαχ. Ηοςί1ς. ἵν. 194.
απτοβαπς.

ἵν. 140. Ῥτο απο εί

αν]ιπόλεμος ἀἰοϊίατ. ᾳ. ᾱ. ἵπ Ῥε]]ο

ἀγογαγίας. ν], 2060. τὰ τῶν ἂνγτιπολέµων π(ήγµατα. νυν]. 08. ος
Ἰοββίπτη,

ἀντιπόλεμος, ου, ὁ. Ν. Η. ᾳποᾶ εί α
Ἠ1οἨγς. Ηα[ς, αδατραίατ, παπί οἱ
ἀντιπολέμιος, ἆθ 4ο 5ο Ίοσο. ἴπι
Ῥο]]ο αἀνοιδατία5, Ἰοδςδ, αἀνειβατί15. γ1. 296. ΥΠ, 608.

ἀντιπρήσσει». Ίοη. Ῥτο εοπι. αντιπράσσει», καὶ ἀνθίσασθαι. ΑάνειδαΓΙ. 1. 92.
ἀντίπρωρος, ου, ὁ καὶ Ἱ. οοπ. Οπὶ
ΡΥΟΓΕΠΙ τη ποπ |Μαῦθοί οοπνοί41η. αντίπρωροι τοῖσι βαρξαροισι
γινόµενοι. (πα ΡΓοα5 Τη αγ ῦατος
οοπνογ(]σδοη. νι, 11.

ἀν:
νε

ινώκΑὴ Ν.Η. Οοπιρεησα{1ο.

.. ο0.
ἄντι
κ κάνφᾶ ς, ὁ. 60π1. Λάνοικδα. {αςΟοπῖδ Ἰοππο, οοπίταπαταπα Ῥρατοσα Ἠοπιο. ἄντις ατιώτας κατεςή-

κεε.

Ἰμας. Ιπίοιρτος: Περαρπαής.

Φοὰ

ος

νοιρα δοπαπέ, Δάνοιδα

{αοϊοπῖ5 Ἠοπιπος

[αάνοιδας αᾱ-

γογβατίατα]. οοηςαϊς.

Αάνοιδα

{αοϊοπῖς Ἰοιαῖπος 1π οαπι οοποῖΙ(ίαν]ε, 1. 93. δίκας τοὺς αντιςασιώτας

αἴτεε τῆς ἑωῦτοῦ φυγῆς.

Ὑαἱ]α:

}οσαεϊς αἆ οπαδαπι ἀἰοοπάαπι Ἡψ,

απἱ οοπίτα ἱρδαπα ἵπ ραγβας Γ16ταπέ, οὐ]οσοῖΙε οπἱραια [ασ δα».
Φοά Ίο Ῥαταπι Πάολίοι αὐ «ο
νιάεπίασ οχρ]µοαία. Θἱο οΠΙΠΙ Ρο-

ΔΝ

ΑΝ
Πας δαπ{ ΓαΏᾶπο τοάάσπάα, ΑΔ οοτι-

{νανία) {ασχοπῖ5 λοπηϊπ]ρας Ῥα"πας
επὶ οχΙ]ή τορείερας. Ναἱ, Δὺ 1115,

απῖ οοπίτατία. {αοϊοπῖς {πογαΠί,
πας εκ] 5] τεροδοεμαῖ. Ἱν.
164. Υεἱ, ΑΟ 1115, απὶ π ρατβας

οοπίγα 1ρδιπι Γπογαηί, οκΙ

8

Ραπας τοροΒ1{. τῶν ἀντισασιωτέωγ. ν. 09.

ἀντιςατεῖν.

Ἠετοδοίοπα νο,

Ῥτο «οι. ἀγθίσασθαι, αἀνογθαιῇ,
τοβὶδίοτο. ΠΠ]. 62.

ἀγισχεῖν, ἀκεῖν, ἀ(κούντως

σαρ-

έχειν. γιάε ἀντέχειν.
ἀντιτείγειν. 6011. ἴπ Ῥατίοπι αἀγοι5αΠΙ ἐοπάςτο, ἴπ οοπίτατίαπι Ῥα{οι {χαλιοτο. Αάνοιξατί, Ώερισπαχο. Ἠοβίδίοτα, τούτοισι μὲν ουκ

ἀντιτείνομεν. Ἠϊς απἰάεπι πο. αΥΝΟΙΡΑΠΛΙΣ,

ἨΟΠ

ΥοβΙδΕΠΠΙΒ,

ἨΟΙ

τορασπαπς. νἩ. 161.
ἀντιτείνει». 0911. Ἐερισπαγο, τοβῖςέργα, αἀγοιβαχι.

νι. 2919, ναι, ὃ.

ἀντιτειν ὄντων τουτέω». Ἱκ. 100. Πις
πάνογδαπάρας,
ἀντίτυπος τύπος, ηυά. 1. 08.

αγτυπ2υργεῖν τί τινι. Α](αα Ἱπ το
ν]οἱδδῖτη αλάοι] Ἰηδουνίχο, Τοπ. Ῥτο
επι. ἂνόυπουργεῖν. ΠΠ. 195.
ἀντιχρᾶ». Υ.Η. Ρτο απο οέ ἀντέχει»,

2οπυογθογαὶ ἑοιέ {ογάγο φαἱ / οδί
διαδίὲ, Η. Βεορλι,
ἄνωγει». Ίο. οἳ Ροοξ. ΡχΟ Ο0ΠΗ, κελεύει», Ίαρογο. 1. 81. να. 104.

ἀνωθεῖν. Οοπι, Ιορο]]ονο, Ῥτορι]84ο. βασιλῆα ὤγωσαμενοι.
νΙ. 199.
Ίνορο Ρτορυ]καίο.
ἀνώῖρος, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. το οομ.
ἀνέλπιςος, Ἰπδρογαίτς,

Ππρτον]-

δις, οἰέγα ΦΙΒΡΙΟΙΟΠΟΠΗ, πλ]. 5τ1βΡοσία», Ππουρη] σας. Πί απίοιι αὐ

οἵω, ορίπου, ααρίένου.

(]πο νου-

Ῥαῖο οἰςὸς, ἀνώιςος, οριπαίας, οςκ-

δροσίαίέι.) Ππορίπαας, ]Πιοχδροςἴπΐυ5, τὸα 5ερητικον»τ τὸ γ εὐθωγίας

χάειν ἐπεμξάλλεται.τὸ δὲ ω ἐκ τοῦὁ
κατ ἔκτασι γίνεται. Οοπδι]ο Μαςπια Εέγπιο]οσίοιπη, οἳ Ποτίος
Αάοπις]ς, ἀνωίς ου γενοµένου, [τοῦ
πήγµατος] ἐς τὴν Πυθίην. νΙ. 06.
γα]α:

Φα

ουρα ῬγΟήαπα Ιλ]

εα5Ρ]οἶοπίς 88ο,

Ωιιοά Ῥοπο, 8

6οηδιΠὰ θροοίο5, Ῥεά νοιρα Ίος
δοπαπέ, Οππι τος οατογοῦ 5αβρ]ε]οπ6

οισα Εγίλμίαα, 14 οδί, οππι

πη]]α Ῥτογβς οβδοί εμδρίοῖο 4ος
Ῥνία, εἹποργ]έπίο ας Πἀο, ΟοἨ5αἱο Βιάαπι οἳ Εαδίαλαπα. ΦίοῬ]απις ὦνωςσοῦ Ἰοσοπάππι «οΠβοῖ.
θες Ιοσ]οπῖ5 Ἠα]α5 ππ]]ας Ἰ]ς το-

οί ἀντισχεῖγ. οἱ ἀντισχέσθαι, συγ-

41ε ταίΙοπθ5, 18

ωνύμως αὐ οοἆσιι Ἡοτοάοίο «ᾱἷοἵέπχ. Νιάς 5πο1]οςο. (ο ἔθτ
νογο ἀῑοίξιγ, ἵκανὲν εἶναι, ἀρκούντως ἔχει», ο ἀρκεῖν αριά Ροείας,
Ῥπ/Πσσγο, βαξΐ5 6556, δαρροίοτο.
μοῦνος οὗτος ὁ ποταμὸς οὐκ αντ-

ατυὰ. Ῥολιοσίας.
Οπαπιοβτοπι
ἀπ ἰδίο πονα1Π, ἀγόγτογ, καὶ ανώί-

έχρησε τη φρατιή πιγόµεγος,

αλλ᾽

ἐπελιπε. νἩ. 127. ἜοχαςῬ Ἠ]ο Παντας
οχετοῖέα] ουπι ΡοζαηΜτποπ θα ΠοςΙ{:

δοὰ ἀε[εοῖζ. θωύμά µοι σαῴίφαται
ὅκως τὰ σιτία ἀντέχρησε ἀνριάσι
τοσαύτησι. ΥΠ. 187. Αάῑπϊταξίο της
καδῖς, (πιήγο] ᾳποπιοάο «οΠΊπΊοασ18 τοῦ Πποπνπαπα) η δας 6αρΡοίεγῖπέ, Ώγο οοά σπα ἀῑοϊξαν συγω-

σύμως ἀποχεά». γιάς 5πο Ίοςο.
ἄγω, τὰ μὲν ὄνω, κάτω θήσω, τὰ δὲ
κάτω, ἄνω. (αΠἱοῖδπιας Ἠππς Το-

ΠΊΣΙΗΠΙΩ δἷς οχρτλ]έ, ο ιείζγαἱ
οε φις ἀεδδις, ἀεδδοις.

Τὰ εδί, ὖο

«ον ατα

αλβ] 5ο τοΚ]-

Ἰεσοπίβ ραιῶδίταιι

πιο ἔασ, Ιπίογος Ἰ,οσίοτ ἀῑδοσπαϊ

οπρῖάας ποδίτας οοπ]οείαγας νοτ]ΙΙ ους αγσαπησΠ{18 πΊκας ορᾳί
Ῥοπίηπο εοπςι]οξ,
ἀνωίςος, ουν ὁ καὶ ή. Ίοη. αἳ Ρουί.
ρτο οοπη, ἀδνωσος, ἱποορηέας, 1ς-

ποίας.

Θες οµίδης, θνητοῖσιν ανωί-

5ων ππολέων περ, οὐδὲν ἀφραςοτερον πέλεῖαι νόον ἀνύρωποισι. Υ.
Ποια. 16, Πιαϊ. Γπέοτρτος Ἰαο τα,
ΤΠιοδίοτ]άς, ον πα]15, πποτέα] ας

πράϊία απο δαπέ, Μες Ἰαβεί ἴπ
Ῥτϊηις 600005 παπα. ΤοςξδβΏς.
«Ἡ. Ῥ. Ἐιορεοτϊιάς, απαπηνῖ5 πππ]{α

ποτέ θις [αΙπέ] Ἱποοσπῖέα, ἸΝΙ1] [έαπηση ].Πουπῖρας πιασῖς ορί
ΠποΟΡΠΙΠΗ, 4παπα Ίηθης5 [µήσηα,

.7μµ

ΔΝ

Α πα

Ψα], ΝΗ] οοσηίέ ἀῑβιοϊς ο5ἱ,

ἀξιαπηγητότατος. Μοπποταία «ἱρΠἰβδίπιης. ἔρ[α ἀπεδεξαῖο ἀξιαπηΓΠτότα]α. Ἐασίποτα ρταο]ατὶςςῖπια,

απαπα τα. Ἡ.] Ῥέορμαπας, απἷα {μαΏπιις Γπέοτρτος νογ({, Εοςεοτϊάς,
πθςο ἀῑχιί ΤμορίοτΙιάος, Ἱεσεπάπηι

πηειπογαίπφπε

αἰεθΘεφορίδη. ὣεά ΠΠ] ππαέαπάπα.

Εδί οπῖνπι ΔΕΠοΐδπιις νοὶ Ρριοτῖς
ποβΙβκπηας, Αῑοϊ νοσαεῖνατη Ποπηπα(ἶνο αἰπηῖ]επι Ἰαβοπέ, ας ᾱἷ-

εππέ ὁ, οἱ ὦ παῖς. (0οπδα]ο (αταπι-

πιαβῖςο5. τοῦ ἀνωῖσου νοςαΏα]ατα
οχρ]ϊσαί Βαδία(Ἡ. πολέων, ἀντὶ τοῦ,
πολλών. Τοπ. δεί ρου. ἀῑσίπη,
αραιά]
ζαχ απέαπῃ ἐόντων. Αί Ρρτο
νόον (8 η ρ]ετῖδᾳπε οος]οἵῦ. κον1ρἴππα οχεία() Ἰοσοπάιπῃ νσου, φποά
Ίρεα εοπβίτασί]ο ἀοσαῖ, αἴηπο Παριίας,
ανωμοτί. ἩΗ. Ὑ. Ῥϊπο Ἰατο]ιταπάο.
Π, 118.

ἀνωρίη, ης, ἡ. ΤοἩ. Ῥγο οι. ἀνωρία,
ας. Ν. Η. α. ἆ.

Ππίοπιρεςν]έας.

3
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!

τ

ππιαίαγης,

ἄνωκον

αξίη, ης. ἴοτ. Ῥτο εοπΙ. αξία, ἀῑρη]ἴαδ, πιοτ]ζππα, ππασπ](ιάο ταί αἱ-

εσ]α5, ασ αφι]ά πποτοξατ, Ῥγοἄππι, κατὼ τὴν αξίην ἑκάςου αἀδική-

µατος ἐδικαίευ. Ῥτο σπ]πδᾳπο ἆςΠε

ππαρπϊ πάπα πω]οίαπα Ίγτο-

σαραί,

Ῥωπα

πιπ]οίαδαξ.

1, 100.

ἡ ἀξίη τῶν φορτίων. ΜΠετοῖαπι ρτο-

ἄσπα, ἵν. 1960. ὑποτελεειν ἀξίην βασιλεῖ. Κεσ],απσά «απυτη οςὲ, ροήἀστο. ἵν. 201.

Νε], νομῖ ροπάρνο,

αξιοθέητος. [οη.Ρτο 60Π1. ἀξιοθέατος.
.

ἄνωρος, ὁ καὶ ἡ. Ῥιωσον, ρτα
παίτιτα8,

[οοῖε,

αποά εἶας πια]εδίας πηογρίαγ,

Τοπιρας ποτ ορρογίππαπι, πο(πο
οοπαππού
ππι αἆ ααπ]ά {αοἱοπό πα,
ἔδοξε Μαρδονίῳ, ανωρίην εἶναι τοῦ
ἔτεος πολεμέειν. νΠ]. 119. Ματάοπῖο γίδια οδέ ἔοπιρις Ιπίοπιροςί]ΥΠ, 1,6. ΠΙΠΊπης οοπηπιοά
πα 6556
πά Ῥε]]ππα σογοπό τη.

ἀἰσηῖδείπια

εἀϊά1ε. Ῥτο αξιαφηγητότατα ἆπεδείζατο, τουτέςιν ἀφηγήσεως ἀξιώτατα. 1.10, 177. 1. 99, 197. ἀξιαπήγητος, το ἀξιαφήγητος. Μοιποταῖα ἀϊστις, ν. ὅ7.

ἀποία-

νοῦντα, Ἱπιπιαῦιτα Πποτίο ῬΓΦΤορέαπα, 1, 79,
ἀγώσαι. Ἠετοάοίειπα ναγῦιτα, Ῥγο
οοπα. πο ΠπαδΙζαξαπα, ἀγοῖσαι, πΏ

ανοίω, ἀνοίσω. τὸ ἀναφέρω, τοῖστο.

συµδουλῆς πσέρι ἐς 0εὺν ἀνῷσαι.
Αά Ώειπι ἆςο οοπβη]{αίοπο, θἶνο
46 εοπβ]]]ο απο τοίοττο. Ἱ. 107.
Εδί αιίοπι ΠππΙέ, ποτῖδέ. Ῥτίπηας
πο. Ῥτο 41ο ἀῑσστοπί Ρουία ἄνεγεῖκαι, νο] ἀγενέγκαι, οἳ ἵπ αοτ]δίο
δεομπάο ἀνεγεγκεῖν, αποὰ ο ἵπ

φο]αία οταῖοπο {γοισπς οοσυτ]{,
Ἰπ νι]σαῖςδ [μαοχίοῖ ῬερΡοΓαΠὴ

ἀνώσαι 5Ίπο ια. 5ηρκοτΙρίο Ἱορίέαν
ἴπ νοιΏο ἀγωθέω, ὦ. αἳ αὰ ἀγωίω
το[οτί.

ἀνώσασθαι. ΤοἨ. χο 6011. ἀπώσασθαι Ἰορεῖ]οτα, ῥτορι]κατο. νέφος
τοσοῦτον ἀνθρώπων» ἀγωσάμενοι.
να, 109. Ἐαπίς ομήπαπι παθο
ῥτορι]δαία.

Ὡροσίαέα ἀϊσπις. 1. 14. [ζέης ἄξιος.
1. 20.] 1. 184. Ἡ. 111, 1605, 176.

ἀξιοθεητότατον. Ἱ. 176, 182. ἄξιοθέεητον. ΠΠ. 125. ἵν. 85, 162.
ἀζιόμαχος, ὁ καὶ ἡ. οοτα. Ο0αἱ αἆ τοΙδίοπάππῃ ασπῖ ἵπ Ῥασπα Ῥρατ οφ.
Φα αἰ]οπῖ τορῖίοτο Ροίο»ε Ῥρας-

παπάο. ἀξιόμαχοι τῖσι Λἰγινητέων
νηυσὶ συµδαλέειν. Ῥατος αἆ σοιιΠΙσεπάία ου «Ἠσϊπείαταπα παν]να, ΥΙ. 99 νεῶν αξιομάχων θέκεσ-

θαι τὸν ἐπιόντα. νΙι. 1985.

ἈΝανος,

απ Ποδίοπι αἀγοπίαπέοπι οκο]Ῥεγο Ῥοββεη{. αἱ, 91 Ῥρατο8
ε58οπί α οχοιρίοπάαπαι Ἠοδίσιι

αἀνοπίαπίσιι ἀξιόμαχοι γιγόµεθα
τοῖσι ἐπιοῦσι. νΙὶ. 157. Ῥατος ετΠλας αἆ Ποξθας πος Ππναάσπάδας
τοβδίεπάππα. νἩ. 2060. νη, 605.
ἀξιομάχους κείνοισι. Ἱκ. 90.
ἀξιόνικος, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Ψἱαξοτῖα

ἀϊρπας. Ώισυας, ααἲ Ῥτοίαεν είοχο αλα π]ά ουέϊπσαί. Εξ κἰπερ]]οὶἴου ρτο ἄξιος νιάείαχ αροἳρ]. οὐδεὶς

αὐτέων ἀξιονικότεροςἦναὐτοῦ Ἐειξεω ἔχειν τοῦτο τὸ κράτος. νΙι. 187.
γαΐία: Ἀθιπο οταξ, απἱ οππι Χθιχε
1ρ5ο Ρο5δεί εοπίεπάστο, ἔαποιαηι
ἀϊρηῖος, αἱ Ἠλιιά Ἱπρογίατη οἳὨποτοί. 4. Ῥ. Νας ἵρβογηπι

ΛΠ

Α μΙ

1ρ89 Χουχο ἀἰπηίος οταῖ, απ 1]1ιά
προγίανα ορεπογοί, ἀξιονικότεροί
εἶμεν ᾿Δθηναίων ταύτην τὴν τάξι»
ἔχειν. Ἱκ. 20. Ὠϊσπίογος δΙΠΛΗ5,
σπα Α{Π6ΠΙΘ6ἨΡΕ5, απῖ Ἰοσπι
Ίππο οράπααπιας ἵπ αοῖο. Ικ. 28.
γα], ΑΕιοπίοπδίρς ἀϊσπῖοτος 5ιιπας, ο Ἠπαπο Ἰπ αεῖο ἸοοιΠὶ
ορπδαΙπας.
Ὑα]]α νετο νοτί,
Άαπο ἀϊρπιίαίθιη, Ῥεά Ίαπι τάξις ορτίιπι 1π αεῖο Ίου δἱρηῖβοαί.
ἄξιος τινός. Όπι αἱίᾳπο οοΠ/{ΘΓΘΙΙ-

ἀπς, οοπιραταπάας, Αϊ ααπ]ρα ΓαΠά18. οὐδὲ ἰδιωτέων ὧν δρῶν ἂἲξ-ίους ἡμέας ἐποίησας; Νο Ργϊναξϊφ
απἱάθοπα γὶτῖδ πο αοαπἱραγαπάος
ἀπχίδ ὁ 1. 92.
ἄξιος. Ἱπίετάατη ρτο ἀντάξιος. βατ,

σοφιἱραταπάας, οοπ{ογοπάαΒ ΟΠι
αφπο. Υε], απέοροποπάα8, Οἱ
Ἑλλήνων ἕκαφος φησὶ τριών ἄξιος
εἶναι. νἩ. 104. Φα] εἴηπσι]] 5ο (τ]Ρα5 (ταςῖδ ῬατοῬ 6556 ἀῑσπης.
γιάς ἀγτάξιος.
ἀξιοῦν. οοπι. ἄξιον κρίνει. Ὦσπατη
ςΠΡΟΓΕ, ἀἱσΠΙΠΗ. Ἰαάισατο, ἀϊρηατί,

πάντων πρὸς σέο βουλευμάτων ἓἔπακούειν ἀξιεῦμαι. Α (ε ἀῑσηις ]ἀϊσου, ααἱ οπιπῖα [ίια] οοηδί]α
απαἶαπη. ν. 106.
ἀξιοῦν. εοπη. ἄξιον γοµίζειν. Ὠϊσπιη
Ἱπάίσατο, ἀξιεύμενος θυγατµὸς τῆς
σῆς Ἱκ. 111. Ίπα βία ἀϊσηις Ἱπἀῑσαίας.
αξιόχρεως, ὁ καὶ ἡ, Τοπῖοο οἳ ΑίΠσο.

ΟΦ] οδί εοᾶς, ας Ῥτο-

Ἰπάο Πάο ἀἱσπαςδ, ΘΟτ] 8ο]νοτο
Ροΐοςέ αιιοά ἀαβοαί, ας 1άοο ἀϊσηας
οἱ Ρουπία οτοάαίέασ.

Ἠοσπρ]ο»,

ἱάοπεις. Ππζογάατη εἳ Ργο βΙπηρ]Ι6ἱ
ἀξιοε αςοΙρΙ6Υ. ὅσα ἀξιόχρεω ἁτηγήσια. Οποππ(πο δαπ{ί ΠΠΕΙΠΟται ἀϊσπα. ν. 00. ὑπ «ξιόχρεω
ἀποθανεῖν. ΑΔνῖνο πιασηὶ πολη],
ας αποίοτιαΙ5 ος]. ν. 111.

αριά τσι.

ποιά.

ιο

κ. ν. 829.

Ἠοο (πιο 1η{ο]ῖνς παῖδογαπα 5οἶαῬοτο πλογίοπι, «ποα ππασπϊ ἆοχία αἱ.
ΊἈαπι α Ἱπαρπο νίτο

ο] φοἰαί]απα αηποά ο58ο ἆποέαχ, νο] σα]ίοπι (αὲ Ἠοτοάοί.

γ. 111. Ἰοᾳπ 1) ἡμίσεα συμφορή.
1. ο, Ε)ΙΠΙΙάΠΤη οπ]απη]ζαθῖς.

ἀξίως λόγου µάχεσθαι. νἩ. 211.
Ῥαρπαπα πιοπποταία ἀἰσπαπα 6ΟΠΙπηί{οτο,

ἄξυλος,ὁ καὶ ἡ. οοτη. Γάσποταπι οκΡο15. 1Ρ]8 636Π8, 1ν. 61. ἄξυλος χώρη. ἵν. 185.
αο, Ἰοπῖσα {αγπιϊπαξίο

Ιπ δοσππάα

Ῥοχδοπα νοτβογαη αοτ]ςέ. 1. πιθαῑὶ οοπιπαπ]έοτ 1π ω ἀρδιπαπθίατη,
πὲ ἐτυψάμη», ἐτύψω. Ίο. ἐτύψαο.
δις ἐξεργάσα”, Ῥτο ἐξειργάσω. Ἐεοἶδεῖ, ραΐτα»ί]. 1. 45. κατεχρήσαο.
Τπ{ςι[οοΙςδ. 1. 117. ἐργάσαο,

εἰργάσω, Ρειρείταδ. Π. 115.

διε-

πρήξαο, Ῥγο διεπρήζω. ΠΠ. 03. προσεκτήσαο. μ1. 120. ἐφθεγ ἔαο, Ῥτο
ἐρθέγξω. ν. 106. ἐργάσα.. 1Ρίά.
απωρχήσα». γὶ. 129, ὑπεθήκαο. νΠ.
15. ἐκτήσα». νι. 29. ἐργάσαο. ν.
40.
ἀοιδὴ, ης. Ίοηπ. δἳ Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΙ.

ᾠδὴ, οαπ{1ο. Ἡ, 79.
ἀοίδιμος, ὁὁ καὶ ἡ. Τοπῖος οἱ Ῥοείῖοο.
Οε]εῦτῖς, αἱ οε]ορταίατ. Ἡ. 79.195.
ἀοιδὸς, ὁ. Οαπ{οΥ. 1. 24.

ἀοίκητος, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Ἡ. 94. Ἱν.
91. Πηαρίίαας, πραβίζαβ{1, 1π-

ου]έας, τὰ ὑπὸ ττην ἄρκτον ἀοίκητα
δοκέει εἶναι, διὰ τὰ ψύχεα.

Ίμοσα,

ουσ επί 50 πχγδα, Ῥτορίος {π]βονα, νιἀεπίατ Ἱπμαρ]αβί]α ο55ο,

ν. 10.
ἀοίκήτος, ου, ὁ καὶ ἡ. οοπα. Ππη]ιαδὶ-

ἰαΐέας,

Ἱπαριαβ]]ς,

τίνι τρόπῳ

ἀπίκοιτο ἐς τόπους ἀοικήτους. Ν.
Ἠοπι, 21. Θποπαπη πποάο ἵπ Ίοεα

Ἱπλαριίαία [ἀοδοτία] νοπ]ςδοί,
αο(άτως. [ην]διρ]Π τον, πνΙδτΙ1 τα-

Ποπο. Οἴσδίας Ῥους. 4.
απάγειν. Οοπι, ΑΡάποοτο, ἀθάποσνς,

αἀάποοτο. ἐδεῖτο ἀπαγαγεῖν αὐτὸν
ἐπὶ τὴν βουλήν.
Ν. Ηοπι. 12. τοσαὑαὶ [πρρυπα] πέ 9ο ἵπ Βοπαξιπ ἀο-

ἀπεθτεί. τοῦ ἀπάγοντος αὐτον. Υ.
Ηοπι. 12.
ἁπαγὴς, ὁ καὶ ἡ. νἩὶ. 61.

(αρ.
ἁπαγὴς

Ίπιροπο-

Ῥίο ομῖπι γα]]α νετ.
απίαοια οοπιροβδίέαπα οκ

Ρταροβίοπο ἀπὸ, απο (αί ἀοσοί
Επδία (ή). ἵπ εοπαροδέ]οπο Ῥτῖ-

ΔΠ

λΠ

ΥΠΠΙΟΠΟΠΙ 5αρο εἰσπὶβσαῖ, εξ οχ
νερο ἄγω, ἄξω, απο ρταίοτ α-

γ2ρευόντων. Οτασπ]]ς πιπ]εαπα ἆσμονίαπνας,
ἈΊαρποροτο ἀσίοτγοπΏρηις. Π1.124. απ τηγόρευον Σκύ-

Ία εἰση]ῆσας δείαιη κλῶ, θραύω,
14 ε»ί /Ταηρο, οσο, πε 1άθιη

έχσι μὴ

Επδία.

οὔρων.

τιάτας

ἀοπιοηδίνας, Ἡοτοάσξας
απαγέας

νιάοίαγ

νοσατο,

ὥπταν οκ πιπζοτία δο]ἆα Πτή]αφ 6

ἐπιδαίνει»

τῶν

σφετέρων

Φογ{]]ς 1μέρτάῖχοτ υπ πο

ΕΠΟ Ππος ἱποτοάστομέιτ. ιν. 120.

απει:ησθαί οὐ.

3 0ί Ἱπεογάϊοίαι

{αοἷ]ε Ταπαϊ, πος Γαοῖ]ε Ρρεπείτανὶ

{55ο ν]. 61.
απαγορεύει». οοπι. Ώεσιδατο, ἀθπο-

Ροΐεταπί. ἁπαγής σίταχ αοοϊρῖσταχ

ρατε, Το]1ςςΓε6, ΟΟΠ{ΕΊΙΊΠΟΤΟ, ἀρ5ο-

εοιπραοίας, εί απ

Ρτο ἁαγής.

Ῥτορίετεα ποπ

υι ααγὲς ῥόπαλον,

τὸ μ ἀγνύαεγ.», αλλ’ ἄκλαυσον,

καὶ ἄθραυςον. Νεἱ απαγὴς Ἰάθιῃ
γα]εί αο εὐπαγὴς, Βγιπίτος, γα] οστεσῖα οοπηρασϊας, τί τὸ α ης
ποηι ῬτναΠοπεια, 5ε Ἱπίοηςίοπεπι, απί ορετῖς εἰεσαπίῖαιη φ]ρη]Ποεί. σηγγύω γοτο, πήγνυµι,µ
πήξω. ἄορ. β. ἔπαγον. Ἠ]πο Γα.
ΠΕΠ Ῥαρο, εξ Ῥαηβο; υπάς ΟΟΠΙΡίπρο, Ίαπσο, ἤμο, Ρ]απίο. σεςὶ τοῦ

α µρίου πολυσήμου «οηφι]ο Ειιίαίμ. Τη να]σαέὶς Γεχῖοῖς Ίου ἔππέπη Ιοσ]ίτ, ἁπαγέας, Ἱπιροποίταρε,

αὐ απαγής.

ΘΈπατο

γοςῖς

Ἰ]ας ἐτυκολογίαν η στα ξῖατη Π1ιο (τασα) δέάΙοδογαη Ῥ]αή δις
εχρῃσατε νο]αῖ, Φα” ἔαπιοι ἀῑχ],
5ο]α γοτὶδιπη οοπ]οσίατα πΙέαων, ΝΗΙ επῖπα αριιά «ποπ αι

Ἰας 4θ το (Τα Ιξαα «ΟΠΙΡΟΤΙΟ.
απαγινέειν.

Ιοη]66,

Ῥτο σοπημναηῖ

ἀπαγει», Ἰουφιπο Ῥνο μαμα
καὶ προσφέρει», αΏεγγο. τοῖς ας

ριον απαγινέουσι. ΠΠ. 99, 93. μα
ευπίαπι αΠοτοπ{]βρις. διγκόσια ἆπα-

γίνεον τάλαντα. 300 {αἱοπία α[[ογουαζ. 11.90, 94. φόρον ἀπαγίνεον.
Ἑτισα ται αΠετεραιιέ, ΕΠΗ

Ῥεπάεραπέ, 1. 94.
ἁπαγινέειν. οπῖσιπα Ῥτο οΟΠΙΠΗΙΠΙ
απάγειν, ἀποφέρειν, αράποοτο, αὖὓς-

Ρογίατο. απαγι»έοντας φορτία Αἱ-

γύπτια, πἹθυςς5 εν ΏδΡΟΥἴαηίος, νελοπίο». 1. 1. [Ν. ἔπαγισέει».] τοῖς ἀργύριον ἁπαγινέουσι.
αντὶ τοῦ ἐπαγι)έουσι, καὶ ἄγουσι,
πουτέςι φέρουσι. ΠΠ. 89, 93.

απαγορεύει». (οπ. Ππζογάϊσστο, ρτοἸάροτς, τείαγε, ἀἰκσιαάοσε, ἀοίει6Υ6. σολλὰὴ τών µαντηίων ἅπα-

Γογο, ύέλων εἰδέναι εἴτε συμπέμνουσίν εἴτε καὶ ἀπεέτυσι ἐκ τοῦ ἐμᾷανεος τὴν Ελλήνων συµµαχ/;.
νι, 200. Ὑα]]α: βοἰσπᾶὶ οπριάις
απ ππα πητετεηί ααχίμα, απ οκ
Ῥτο[οςδ5ο αἀϊπιετεηί (ἀγαςῖα 8οοἰείαίοπι. 40. Ῥ. Ἀοΐα οαρίεης
αέταπα ουπα Γοσζετῖς ατα.εἶς εορ]45] οδ5οπί πηὶςδγ, απ Υογο οἔ]απι
Ῥαίατη, [οί αρετία] (4ΓΩΕΟΓΙΠΗ 5οαείαίσιι ο5δεπέ τοσπδαξατ], [νοι
τοριάϊαξατ, οοπζεπιέατ], ἀαδοτέι-

τ.] Ὑιάς ἀπείπασθαι.

απαγωγὴ Φόρου. πραί Ῥεηδίο. Ἱ.
6, 27. Ἡ. 182.
ἀπαδεῖν. Ἰοπ. εξ Ροοξ. Ἠϊδριίοετο,
τῷ τὰ τοῦ φατεὸς ἔργα απαδεῖν,
μαῖο ραΐτῖς ΙΑΝ ἀἱδρι]οιῖδδο
[ιταάυπε. α. 109.
;
απαθὴς κακών.
ἨΜαοτιπι οχΡροῖς.
Φυἱ Ἱπαία πον ραβέατ. 1, 5.
119. Π1. 147. αεικείης ἀπαθής. Έα
ἀαὶ οἶαά15 εχροτα. ΠΠ. 100. κακών
απαθής. Οπῖ πα]]απα ππα]αμα αὀ ας
ο»ί εροτζαν. Υ.19. νΗ. 184. 1κ. 9.
απαθής. 6ΟΠΙ. ΡΙΟ ἄπειρος, καὶ ᾱΎευσος. Οπὶ ποἩ οδί ραδδΗ5, αυἵ
ΠΟΠ οδὲ οχροτία», απῖ ποτ σιδίαγ]έ, Ύπἳ ΠΟΠ. 86ηδΙΕ. οἱ Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαβων καὶ καλῶν µεγαλων απαθεες.
Μαδδασείῶ δυπί
Ῥοπογαπ, ο οοΙΙΟΟΤΙΠΑ ππαρ-

ΠΟΤΗΠΙ οχροτίος. Μαδδασεία Ῥοπα, θέ ργαοἶαγας τος, 65416 Ίπαςηαδ ΠΟΠ σιφέαταπέ.
Ὑε], ΒοποΤΗΠ1, οἱ ἀδ[ΙοἵαΓΠΗ ΠιασΠΑΓΕΠΗ δα
οχρονίος. 1. 207. Έοπα, ἀε]ίοῖας-

απο Πιαρηαδ ΠΟΠ. σηδίαγυπ, ΠΟΠ
δυπέ εχροτίῖ. ἀπαβέα κακῶν ἀποδοῦναι τὴν γῆσον. Τηδ]απα ππα]ογάα

εχροτίοπι τοάάστα. ΠΠ]. 147. ἆπαΕ

ΔΙ

ΔΙ

(έα τῆς αεικείης, {ασάσ εἶαάϊς οκῬοτίοπη. 1. 1600. Ψιάς απαθὴς κα5εηςῖέ, αχρεγίτι» οί. ν. 19. ἆπα-

απαιζεέµενοι, οτριεπίος, αι/θτοπίο». 1.89. ἀπαιρεέμενος τὸ χρήµατα. Ῥεοιπίας ΗΠΕΥΕΝΒ. 1ρί4,
μὴ ἀπαιρε]έω τὴν ἀρχήν. Νε 1οαπο

βέες τών πόνων. "μαροπίρας Γογοιιαῑς ΠΟΠ απο], γΙ. 12. ἁπαθὴς
πακων ἔην ὃ κ«ρατός. νΗ. 184.

µονίην τοὺς Λακεζαιμονίους. νΠ, ὃ.
1ασσάα πιοπ]ο5 ρεϊποῖΙραία δρο]ία-

κὠν.

Οπὶ πι]]α πια]α σιδίανΙε,

ἀπαίρει». ἨΙεσάστο. Ῥγοβοϊδοῖ, 5ο]-

νεγο Ῥοτία. ἵπ αἰέαπι Ῥγογνομ].
Ἐδί απίσπι οΟππΠο (πἱάσπα γοίῬαπι εί ας: αἲ Ἰοφπεπά!ϊ σενα
εί ἐλλειπτικόν. γη], ου. Ππέοστιη

γετο, ἀπαίρειν τὰς ήσαν εἴτε ναῦς.

φπαςί ἀῑσαῖ, τὰς ναῦς ἀπὸ της γης
αἴρει», καὶ ἀνάγειν, εἴτε εἰς τὸ σελαγος ἀγειν 14 ε5ε, ΝανθῬ α ἔθιγα

ρεῖνε3ΥΕΓΤ. Π1. 0. ἀπείλοντο την ηγε-

ταν,

ἅπαις

ἔρσενος,

καὶ θήλεος γώου.

Μακοι]ο, [απήποαφιιο ρτο]Ι5 οχμα. Π], 600, ἀποβανόντος Κλευμέεος ἄπαιδοςἔ.
ἔρσενος γόνου.

Όσα

αςπερ πηατ]5 80ΡΟΙΙ8 οχρεις οὐμςαοί. ν. 200.

ἁπαλλαγή. ἡ τοῦ ἁπαλλάττεσθαι
δύναµις, καὶ ἀφορμή.

Ἠβασίην,

ἀπαίρωσι τὰς γῆας ἀπὸ Σαλαμῖνος.

οναἀ σπα! {αεπ]έας. οὐδέ οἱ ἦν ἆπαλλαγ} οὐδεμίη. Νας οἱ ἀααίωτ π]]α

γη, 07. γα]]α: Βία Βα]απηῖπο ΡτοΠοϊδοαπέιτ.
Φποὰ Ῥοπο, 5ἱ 8οι-

εγαάσμά! {που]έα». 1. 12.
ἁπαλλαγή, ἦς, ἦν οοΠ1, Ῥτο απο ᾱἷ-

{ομστο,

εί ἵῃπ αἰέαπ

ἀπσστο.

ήν

8ΙΠΠ βροοίος5; 5ο4 ν5 (ταοογπι
ΥΕΤΡΟΓΙΤΑ ποπ οχρ]οσέατ. ν΄ οτίοιιαπι οπῖπα, 3Ι πάγος α Βα]αιηῖηο
1Π αἰέαπι ἀπσαπί. αἱ, ΒΙ πανος α
Βα]απ]πο ο
απ
αράποαηξ.

Ῥτο 4:10 συνωγύµως ἀῑοϊειτ τὰς
ηας αγάγειν. Νανος
Ἱ
1ῃ 1 ΕΠΗ ᾱι6ςΓ6, απαδὶ ἀῑσαί, ανω, τουτέςιν εἷς

τὸ πέλαγος ἆγειν. ᾳιοὰ Ἰοσυεἱοπῖς
5επι5 πδασραί 1)]άσια Ηετοάσίης.
γι. ὅ7. ἀνάγειν τὰς γζας πρὸς τὸν
Ἰσθμόν. Ἀανος αἆ σσ
Ῥου

αἰέππα ἀοάπεστο. ὤναγειν, οἳ ἀνάγεσθαι (κατάγει», εἳ κατάγεσἼαι.)
Τη αἱδηπη Γον, αά Ηέίις αρρο]]ογο,

ἀπαίρει», καταίρειν. ἵΓίταπφπο ]οσιίατ αριά Ὦ]αογάιάσια, οοηςι]ο
(ὠα.οο-Ιαπαπι [πάϊσσπι,
Ἠιάςο
ανάγει.
ται. «ἀϊποιά. Ἱ. 94.

γῃκ ο οοπδροσία β]ου]α (α]]ατῖς
ἵπ αἰέαπα Σοἷα ἆαῦαπί Ἰα81, οἳ 5ριιπ1α5 5415 το γασβραπί. ἨἩοτοάοί.
ΜΠ, 60..Ἰοφπ1έαχ ἐλλειπτικώς. ἐπεἂν ἀπαίρωσι ἀπὸ Σαλαμίνος.
ἀπαιρεῖσθαι, Ίο. Ῥτο οοἵ. ἆσαιρεῖσται. Ῥνϊνατὶ, αροματῖ, ροῖατα, Ῥεῖναητα, ἔλεγον ὡς ἀπαιρεθείη-

σαν [τὸν κρητῆρα]ὑπὸ τών Σαμίων.
Ώικογυη{ εγαίογεπι β1ΡΙ α απι]]ς

οπερίππη. 1. 70. τί σφέας ἁπαιρήσεαι;, Ου]ά 1ρ8ῖς απ[ογοςὸ Ἱ, 71.

οἵτατ οἳ ἀποχώρησις.

1)Ιδοθβδι5.

να, 207.
ἁπάλλαξις,ιος, ἡ. Ν. Η. Ὠϊδερρκιις.

Ε5οράεμά! να] εναἀθιάϊ [αουλίας.
απάλλαξις οὐκ ήν, ὅτι μὴ κατὰ σ-εινόν. Ἱκ. 19. γαϊλα, Ἄοφπο ενας]
Ῥοίσταί, η1δί Ρον απσαδἶα5. 49, Ῥ.

αλα
ενα.

Πο] αὐοιπάί {αου]ίας
Υαἱ, Να]]α Ἠ]πο οναἀσμαϊ

[ασυλίας ἀαραίας, η]δί Ρευ αηφιΙδέα5. σεινόν, δα0»έ, χωρίον.

απαλλάσσειν,

8ἱνο

ἁπαλλάττειν.

οοπι, Ππέσογάππα ἔπιπεῃ ποπίτα]έον
Ῥοβίέυτη τεροτίέαχν αριά ἨΗετοςοπα Ῥτο, αθποπα τοὶ αἰ]σπ]τι5 οχ]ἔππα Ἰαβογο, ΑΜποΙα 65506 τε]
αΠομ]ης οχίέηπι, ὁ μὲν δὴ πρῶτος
ςόλος ἐκ Λακεδαίμονος οὕτω ἁπήλ-

λαζξε. ν. 09. Ρείμια Ἰσίζατ πανγα]]5
εχρεάΙΠο α- ΠασεάσπιοπΙς 88οορία | Ίππο Ἠαβιε οπΙέαπα.

ὅα],

Ηιο Ἱσίίατ Γαἰξ οχ]έας Ῥείπιος Ἱναορ δςπιΟΠΙΟΓΙΗΗ εχρεάΙΙοπῖς.
ἁπαλλάττεσθαι. Ἠδοσάετε, 14α-

τα]. οί Ῥνο οοάεπι ἁπαλλάττειν,

»ῖνο ἀῑσας ααπάϊεπά
σα α6ζαδαΏναπη Ῥούδοπα., δἶνε αοθῖναπι Ῥτο
Ραδβίνο Ροβίζαπη Αῑῑος, οἶνεα Ἠθιι(ταμίοτ ασ Ιρίεπά πα 66Π864Β. ἀπὸ
τούτων οὐκ ὡς ἤβελεν απήλλαξεν.
οΑΡ 15 ποπ. ἀῑδορβθιέ αἱ νο]εβαξ,

ΑΠ

ΔΠ

Ηϊπο οχ απ 5οπίοπΏῖα ΠΟΠ Τοορδ!έ, πες 5ο πεπο(ῖς 16 Πῃοταν]έ, πα ορίαραί. 1. 10. απαλλάσ-

Ῥτοεοπίίρας Ποναίστη ἀπ, 1, 190.

ἕκαςου απάξιοι ἔσον οἱ ἡγεμόνες.
να. 960. Θποναπα οσο π]]απά ἹπσήΠοπεια Γοο..
Χες οπίπη εΙπσπ]ᾶΤΗΙΗ σοΠΕΙΗΗ ἆπσος Γ6ΟΠΙΠΘΙΠΟΤΗἴοπο] ἀῑσπΙ εταἩ{. Εοάστι πιοᾶο
ο Ν΄αἰ]α νοσσπη Ἠαπς αεοορῖζ. Ἀεά
{ογία»δο Ῥτο ἀπάξιοι ποτ]ρεπάτπι
ἐπάξιοι. Ἐαςῖς εδε ππῖας Πέονγα
Ἰαρσιις, ἃο Ῥεγιπαζα(1ο. ἐπαξιος 6ΠΙμα ἀντὶ τοῦ ἄξιος αριά Ροσίας γόῬογίταγ. παπάς ἐπαξισόω,ὦ. τὸ ἀξιώ,
καὶ ἄξιον κρίνω. πί Ἀε]ιο]. οτωσι5
Π]ιά. Ῥορμοε]ουπι Ἐ]οείτα. οπτπει, ν. 608. εχρµσαί: ἐπαξιῶ σε
δαἰμον᾽ ὄντ᾽ ἐξειδεναι. Φορ. πι Επ]Ἰοοίοίον.805. τοῦτ᾽ ἐπηξίωσα δεᾶν.

ἁπαλλάσσετο ἐς Πέρσας. Δά Ῥοιβα5 αρῃε. ΠΠ, 4, 06, 111. απαλ-

γυ]σαία ῶεχῖσα, ἐπάξιος. Έστ ου]π5, ἀἱρηις. ἐπαξιος γάμος.Ἀ
Βορ]ιο-

λάσσεσθαι ἐκ τῆς Πελοποννήσου.
Ἐκ ΒεΙοροππε5ο ἀῑδεσάστο, ΠΠ,
145. 1ν. 1060, 164.ν. 64. νι. 149.

οχδίαξ

σετ ὀπίσω. Ἠοίτο ἀῑσεοάσεραί. ὢθ
ἀοιπππι τεαρίεραξ. Ἱ. 17. ἀπηλ-

λαγμένος τῆς εὐηθίης. Α 5αῖα
αἱἴσπις, νοὶ τοπιοξΠς, 1. 00. ἄπαλλάσσετο ἐκ τῆς χώ(η:.
Ἐνκ αστο

ἀϊκορβαῖε. 1. 61. ἁπαλλαχθέντας
δουλοσύνης.

Ἀοτνιίπία Ἠβεγαίος. Ἱ.

170. ἁπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία.
ΈΏοππππι ἀῑκεσαε. Ἱ. 199. ταχὺ
αἁπαλλάττονται. (ε]οτιίοι ἀϊδοςἀυπέ. 1. 199. Π. 93. τῶν παρεύντων
κακῶν ἁπαλλαγήσεσται. Μα]15

πε 11,

ἀπαμξλύνει». εοπι. Ἠευείατο. αὐξανομένῳ τῷ σώµατι συναύξονται
αἱ Φρένερ,γηράσκοντι δὲσυ ΥΥη(άσχουσι, καὶ ἐς τὰ πήγµατα πάντα
ἀπαμδλύνονται. (Ἠ1η ΕΟΤΡΟΤΕ 6165οσηΐς,

πια]

οοπβδοποβσσηίο

οτοκοῖς

οἳ αά οπΊΠ65 το
Ἱοβροίαέαν,

ἹπσοπΙατη,

νοτο, οοπδεποςο]{,

[αο αοοπος]

Ἰιοῦος, Ιαησάππιήο

τοάἁἵαν. 11, 14.

Ῥοίςς οἴἵαιι

Ἱία νοτίοταο, (οτροτο εγοδοσηίς,
πια] οέϊαπι ογοδοῖς Ῥταάσηί]α,
σοοπβδοποδσσπί{ίο νογο, οΟΠΒΟΠΘΣΟΙΕ,
εί αἆ οπιΠο5 τος Ποροίαέασ, Ίορος,

ας Ἰαπσυϊάα τοάΙέατ.

ἁπαμμενος. Τοπ. Ρτο οοἵΠ. ἀθηωμένος. ἀποκρεμάμενος.

Τλερειιάοι».

30 ἀφάττομαι. Ώερεπάςο. Π. 191.
δ. 4.
ἀπαμῦναι τὸν βάρξαρον.ὶκ. 90. ΏτοῬυ]εανο Ρατβατατη,
ἀπαντίον. Ἰοπ. οἳ ροοί. Ἐ τορῖοπο,
(ᾳα11σαο, οἱ ὃ υἱ8. να. 4.

οι,

ἴοιέ ουηί.
ἀπαξιος, ὁ. Αριά Ποτοάσέαιη ρτο-

{ος πποτοπι (ρτορτῖο ομ]πιτὸν ἄγαξιον αἸσπ]βοαί, 1. ο. ἸπάΙσηιπι). αὐορ νἱάσέαν Ἰπέεογάπηι ρνο ο.
Ρ]1οὶ ἄξιος, 4πσηις.

παραμέμνηµαι.

Τῶν ἐγὼ οὐ

οὔτε γὰρ ἔθνεος

6ἱα5.

3εὰ Ίοε15 πον ποίαξας, αἱ
ἵπ Ελοείτα,

ρας. οκ Ἠσιι,

δίερμ.(γρῖ5, 120.(ν.971.Βταπε]ς.)
Ῥιπάατας Ἀοιπ. Ο4ο ν. ν. 190.
χάρµα πάντων ἐπζξιον, σαι Ἱππη
οσοεετῖς οπιπῖρς ἀϊσπατα, 1. ο, εὐαπἱραταπάσπα, αρρο]αξ..
Ἠοο ἵπ

]μοχ. να]ς. πο οχδίαξ. Θπατο Π]ο
Ἱπ σγαξαμιτών Φιλελλήνων οτί ρετο
πΟΝ. ΙΙΙ ρταναίας,.
Ἠοτοοίις
είῖαπα Ἡ, 79. ἐπάξια νόμιμα νουπί
οχ]πιῖα, ππασπῖ(το Γαο]οπάα Ππς{]-

ατα.

Ὀπάο οοπ]1οἷο Ῥτο απαξιοι

Ῥοέΐας ἐπσξιοι κοτῖροπά
πα Ίος ]οοο. Γάοιι Ριπά. Γδνπήοταπα Οὐσ

ἵν. ν. 70. παγκρατίου, ςεφανωμ᾽
ἐπαξιον. Εατρ. Βασοής ν. 710.
θαυμάτων τ᾽ ἔπαξια. Ίος πἀπηίγαεἶοπο ἀ1σηιαν λα αρρε]]αί.
ἀπαραιρημένοι τὰ όπλα. Το. Ῥτο
60Η, αφπρημέένοι τὰ ὅπλα. Ἱκ. 109.

ἀπαμαιρημένος. γιάο ἀραι(ημενος.
ἀπαραιρέομαι, ἀπαραιροῦμαι. νι.
Ρτο «οΠΙ, ἀφαιρέομαι, ἀφαιροῦμαι.

Ἀρο]ίος, Ῥεϊνοτ, οχποῦ, 4ΙΠΡΙΟΓ.
Πυῤόμενος Σπαρτιήτας τὴν ἡγεμογίην ἀπαραιρεῖσθαι ὑπὸ Γέλωνος.
να, 129. Να]ία: δἱ απἀϊτοί ΠραιΟαίας. Ἱπιροτίαπα δαρα]άϊςςο (ποἸοπ.. Ἠαπο Ἱπεετρτείαίοπεια οί
ἵπ νι]σα(1ς Τοχ]οῖς Ίαβες. Ἠοτοἀοξῖ {αππε Ἠβετ, Ιοεδᾳπε Ργᾶ”έεΓ-

παν, Ἡ. Ὦ. 91 απἀ]τεί Βρατίαπος
Ππροτ]ο, νε] ρηπεϊραία α (ἄε]οῃο
ε2

ΔΙ
ρηναίος, «5ἶνα

ΔΠ

5ρο]]αξος

γιὰο ἀπαιεῖσθαι,

{ςαο,

εἰ αιαιρημέ-

306.
ἀπαῤῥάσσει». «οι. Γ{. απαῥαξω.
| Βείιχρατε, 4ερε]]ετο. τοὺς ἐπιξατας ἀπὸ τῆς νγὸς απήῤῥαξα». ν]Π.

90. Ώτορισπαίοτες ἆᾳ παν] ἀείατῬαναπέ. Ἆἱο οίαπι αραιά Φαϊάαπι
μου γοραπα Ρος αοπίπτη ϱρ5οτ!ῇ{απ Ἱερίζαν 1π γουο ἅπαρῥάξειεν,
41311 Ππζερτοία(ας, ὠποσπάσειςν,
αποχωρίσειεν. ΑΕ ΤΠ να]σα(ῖς Γοχ]-

οἱ (2γα1ς0-]αέ, Ῥοι δἵππρ]εχ ϱ 5οΤΙυΙκατ, αέ οί αριιά Εαρίαί]. ἵη νους
απήραζεν, ἀντὶ τοῦ ἄρει, τουτέςι
σιδήρῳ ἀπέκοψε. Σάο αριά οιιΠ41θπι᾽απαράσσει».
ὠπαρέμφατα αντὶ τῶν παιατατικών,

ἐπεὶ τοὺς παῖδας ἀνδρω7ῆναι, Ῥτο
ἐπεὶ οἱ παΐδες ἠγδρώθησα». 1ν. 10.
ἐπεὶ τοὺς ἀποπεμφβέντας οὐκ ἀπο-

νοςέει», το ἐπεὶ οἱ ἀποπεμφτέντες

οὐκ ἀπεγός ουν. ἵν. 90. αἀδικέειν αντὰ, Ῥνο ἠδίκεον. ἵν. 49. λαμξάνειν,

Ῥτο ἐλάμξανον. 194. δυνατὸν εἶναι,
Ῥτο ήγ. ἰρ]ά, ἐνίσχεσθαι, Ῥτο ἐνίσχετο. 114. ὡς γεγέσθαι, Ῥτο ὡς

ἐγένετο. ἵν. 179. ὑπερξάντα εἶναι,
Ρτο ὑπερξᾶς εἴης ἄν. ν. 17. ἐπεὶ δὲ

ἐσεῆσθαι αὐτέων, Ῥιο ἐπεὶ ἐφερήῥησαν. γ. 84. ὡς ἔμε εὑρίσκει», Ῥνο

« ἐγὼ εὐρίσκω. γη, 94. οὐκ ἂν
τω μοι δοκέειν χρησθηναι, Ῥτο
οὐκ ὧν οὕτω μοι δυκέει χέησθηναι.
νο], οὐκ. ἂν οὕτω (ώς ἐμοὶ δ/κεῖ)
ἐχρήσθη. γι 149. ἐπεὶ δὲ σφεας

ἡ αορίσων. [πβΙϊ πιοΚἱ Ρτο 1πιῬετ[οςξ15, απ αοτὶςΏ», εί Ρ]οναιαιςα Ργαοεάοπίε ώς, γαι ἐπεί. ὡς
σαρεῖναι αὐτούς. ἀντὶ τοῦ, ὡς αὐτοὶ
σαησαν. (Ἠπα 11 πἀνοπ]ςδοηξ, 1.
24. ἱςορέεσθαι, Ῥτο ἱςόρησεν. (0 -

παιαλαμξάνειν τοὺς Ἓλληνας, γ.

βἰν]έ, δο]δειίαίας οδί.

ἴπ Ίου νετρο η ραιιάῑπ Ροξοδέ λέ-

ὡς γὰρ αγχοῦ ἐγένετο. 1ρίά. ἐπεί
τε σαρελ ῥεῖν τὸν καλεύμενον τοῦ-

γουσιν, αί πο ΙΠΠΠΙΕ15

τον, ἕἔπεσθαί οἱ τών ἂς ὤν αἱρετοὺς

Οπαπ/ παπα
15ίο Το-

150. Ρτο ἐπεὶ δὲ σφεες, ἤγουν αὐτοὶ,
παρελάμξανον τοὺς Ἓλληνας, ὡς

δὲ φεύγοντας Ὑίνεσθαι» Ῥνο ὡς δὲ
φεύγοντες ἐγένοντο.

υγ,

94.

ὡς

γὰρ αγχοῦ γενέσθαι, λέγειν, Ρτο

ραΐτ. τρια. ὧς μ. σος γαι, Ῥτο

ἄγδρας τρεῖς. ΥΠ. 190. Ῥτο ἐπεὶ δὲ

ὡς αὐτὸς σσροέφη.
ὡς ουπι ΙΠπβΠΙίο.

παήλζεν ὁ καλούμεν:ς οὗτος, εἷ-

ϱ8δ0,.
Υιὰο 1
ἵπ οοάσπι οί

εοηπεπ{1 οαρ. πππ]ία δαπ{ οχοπηρ]α
ο]ιδάσπι οοηκίτιο(]οπῖς. ὡς οἱ
παὐεσθαι, το ὡς οὐκ ἐπαύετο.
πι [πια]α] πο ορβδαγοπέ. 1, 941.

ἐπεὶ οὐκ ἀγιέναι τὸ κακὸ», ἀλλ' ἐπὶ

μάλλον ἔτι βιάζεσθσι, Ρτο ἐπεὶ τὸ
κακὸν

οὐκ

ανίει,

αλλ

ἐξιάζετο.

ποντό οἱ τῶν απών αἱρετοὶ ἄνδρες
τεεῖς. Δοκεει», Ῥτο ἐδόκεε. ἵκ. 41.

απα ρέμφατα αντὶ τῶν προς ακτικώ».
ἐπισχεει, Ῥτο ἐπίσχες. Ἠ]ιά Ίο.

Ίιοῦ γοτο ΟΟΠΗΙΠΊΠΕ, Ἀεηίοπέῖαα
δηςπο,. Ἆο ἀἱο. Χο ρτοπυπ{ία, Ἱ,
93. καλέειν. Ῥτο κἆλει. νου. 1μλά.
φεύγει μηδὲ μένειν, κηδ' αἰδεῖσθαι

ξίοτοί, 5οὰ

κακὸς εἶναι. 1.00. Σὺ δὲ μοι ἐπὶ τὴν

οἱαίη ΠηΠΙ{Ο ΠΙΑΙΟΤΘΙΗ ΥΠ πνοπιπῖθις] α[ογεοί, ἴριά, τῷ οὔνομα

Ἑλλάδα σατεύεσθαι, το 5ρατεύου. Τα νοτο Ἱπ πποαι σταἶαπα
οστά οορ]5 αἀνογδις ατα οἶαπΙ ΡΓοΠαἱδοατίς. (τα σἷας Ῥο]]απα ΠΠΓΕΓΑΝ.
ΠΠ, 194. ἔχειν, Ρο ἐχέτωσα». ΠΠ],
150. κελεύειν, Ρο κέλενε. 14.

πι

πια]άπῃ

πο

τοπ

εἶναι, το ἦν. 1δίά. ὡς ψευσθῆναι,

Ρνο ὧς ἐψεύσθη- 1, 141. ἐπείτε λιπαρει», Ῥτο ἐπεὶ ἔλιπαρει. 1. 49.

ὡς δὲ χέρσον γεγονέναι, Ῥτο ὡς δὲ
Χέεσος ἐγεγόνει. π. 99. τοὺς ο
τας οὐκ ἀγιεναι, Ῥτο οἱ χλέπται ον

ἀνίεσα». [ητος που. οεβδαβαΠ(.
121. δ.2 «εἶναι, Ρο ή». 1. 95, ρ5:

ἦσυχος εἶναι,

Ῥτο ἴσθι. ἵν. 169.

σοιέειν, Ρτο σούει. ν. 20. ἀποδοῦγαι,
Ῥτο ἀπόδος. γὶ,. 80. χρᾶσθαι,
ρνο χιώ. νι. 209. ἀπέχει», Ῥτο
ἄπεχε. νΏΠ. 20. Οοπφυ]ο ποδέτυπι
Ῥοτ. [μοχῖο, Ἱπ ἀπαρέμφατα, 'οἳ

εἰμὴ γίνεσίαι, Ῥτο εἰ μή ἐγίνετο.
1.108. συµπεσεει», Ῥτο συνἐπεσον.
11. 120. εἰπεῖν, Ργο εἶπε. 1ρίά. 6υΕασίαί].
λάσσεσθαι, Ῥτο ἐφυλάσσετο, ἵν. 7. απαρτί,]ομ. εἰ ροεί. Οπιπίπο,Ρ]απς,

ΔΠ
31η. ΠΠΙΠΙ3,

αναισιμοῦνται

ΑΠ
ἡμέραι

:"απαρτὶ ἐνγενήκοτα.
Γὶες οπιπίπο, γε] ἵπ επππια, 90 οοπδαπιπ4η. ν. 59.
ἀπαρτιλογίη, ης, ἡ. Ίοη. Ῥτο 601,
ἁπαρτιλογία. γυ]σο τοέαπάα ταί]ο.
ολάα, Ἱπίεσταφπα 5Ππ]πα, οπ]
"απ Η] ἀθοςί, εἰ ἵπ απα ΠΠ] 8αρειοδέ, πμ] τοάυπάαξ. (1.

οοπιρίο {ομέ τοπά. ν. 39.
ἁπαρύει». γ. Η. Ενιαπτῖτα, ἀε]-

Ῥατο. τὸ μὲν αὐτοῦ [τοῦ γάλακτος]

ἀπειλεῖσθαι. Πηγο]ν], ἱπερ] οατῖ. ἀπειλεῖσθαι ἐς απορίην.

Τπ αΠθπα στα-

γιδδιτηα ἀἰβιου]έαία Ππιρ] σαν! Βε-

ἀῑσί αἲ αΠπαπα σγαν]ςκίππατη ἀ1[Ποι]έαίοπι. 1. 24. Ὑἱάς κατειλεῖ».

ἐς ἀναγκαίην ἀπειληθέντας. γν]ϊ.
109.

Αά ποορβδβιέαίοπι τοάαείος.

Τπ ποσθςκ]ἑαέθιι

οπηρα]»ο».

οἱ

᾽Αογεῖοι ἀπειληθέντες ἐἐς ςειγόν. κ.

94, Ατσὶινί ἵπ αησαδέῖας εοπιρα]5!,
απειλητήριαι λόγοι. Ηετοάοίεα ]οσι1ο. ΜήΙπασῖα νοτβα, τι. 119. Ονιά.

. ἐπις-άμενον ἁπαρύσαν]ες, ἡγεονται
ἡ

Πρ. 1. ν. 89. τῶν µεταμρρφώσεων

'ήσσην τοῦ ἑτέρου.

ποτρα πηϊπαπέ]α τοσα.
δίο οηΊπι
]ο, Άατοα ῥτῖπα δαΐία οδὲ ορίας,

εἶναι τιμιώτερο». τὸ δ’ ὑπισάμενον,

γαΐῑα: Όν]ας
[Πασεῖς] αποά δαπππάπη ο5ε ἀεΙ]Ραβας, Ῥγοξιοδίαξσαο Παβθοείασ: γ]Ἠπς απίοπη, απο 5αβΣ]ά1ε, Βεά Ἱτα
πιο, Ας ἱρδίας απἱάσπα ΓΠασ15]

"αρογπαίαΠ{εΠι, [5αΠάΠΙ(ΠοΡαΓ-

ποπ]. οχλαιοηίος,
[νεὶ ἁἀοῑι""Ῥαπΐςς,] Ργο(ἰοδίογεπ Γαἰέονα Ῥου"να ρυίαης, Βπρκιάσμίθμι νοτο
[ρατίοια] αἰέογα πῖπας Γργοίοδαπι
ἀπσιπέ,] Τν. 2

απ. γ]πάῖες π]]ο, Ἀροπέε 5αα θῖπο
Ίερο Πάσα τασξπππαπο «ο]οβαξ. Ῥα.μα πποίήδ(πε αὈεταπές πος γεΌα
πήπαπξῖία ἤχο
Τοπ.
απαγοµεῦσαι.
νους, νοίατο.
μηλενὶ Φράζειν

ἀπεῖπαι.

«Έτε Ἱεσεραπέι.
ος Ρουξ. Ρτο «ο.
Ἠπίογάϊοετς, Ῥτολιίἀπείπας τοῖσι ἰδοῦσι
τὸ γεγογός. (πι Ἱῃ-

(ογάϊκ]δεοί 15, απῖ Γππα]ος Γαέαπα]

Ιομ. Ῥτο οοπι. ἀφάψας.

πιάοταπέ, πο τ6ιῃ, 41πσ. αοσοἸἀεταί,
οπίαπαπα οπππΙατοις, Η1. 129.

Φπὶ ποχηέ. Ου] σαν]. οπάψας
άμματα ἐξήκοντα. Θυι 00 ποάο»

ἀπείπασθαι. εοπι. Αμάϊσατο. σαῖδας
ἀπείπασθαι. ἘῑΙος αλάϊσατο, β]1ος

ἀπέψας.

ποχιήςκοῖ, ἰν. 98.

ἀπεδέξατο. ἴοἨ. Ῥτο 60ΠΙ. ἀπεδείξαμα Ὡοιποηρίταν]ε, οὐϊάτε, {οοῖε,
«16.
ἄτίδον, ου, τὸ. Νοπιοῃ βαΏδίαπέ]-

να, Το, οἱ Ῥοσέ. Ῥτο 60ΠΙ. ωε-

δίον. Ῥ]απ]εῖες. ϱα1ρᾳβ. τετρά'΄γωνον ἄπεδον σεποίηται. Οπάταία
Ῥ]απϊέϊος Γασία οδί. ἵν. 63. Αῑαβ
οδί ποπιθη αἀ]οείίναπα, 4ο «1ο
ποδίταπα Χεπορ]μοπ{ῖς (τα σο-]αο Ὅπσαπι Ἰπάίοσια οοηφη]ο,
διο οί

Ηετοά. κ. 103. ἄπεδον χώρον, ρ]α-

παπα Ίουυτα, 1.6. Ῥ]απήΐοπι αρρε]"οἹαε.

απείρη. Τοη. Ῥτο Ο60Π1. ἀφείρη.

Ἑ]-

τηϊδδας ο5ἱ, να. 1393.

ἀπειλεῖν ἐς ἀναγκαίην. Ἠοτοάοίοα

Ἰοσπέίο. α. ᾱ. Τι πεοεδϊέαίοπι Ἱπ-

ΓαπηἨ]α αὔ]ίοστο, Πο α- 5ια [απηῖ]α ααΜοπατο. 1.09. [Υ1άς νογὍυπι ΑμάΙσατοῖη Πο ξοπιαπηῖνοκ1εο ο ατῖς.]
απείπασθαι. 6011. Ἠοοικατο, το]]εσγο,τοριάίατο, ΟΟΠ{ΘΙΙΠΟΤΟ. ἀπεί-

πατο τήν ππρόσοδον.

ΑοςθδδΙΙΠ οἱ

τουιδαν]ε, ἀεποκαν1ξ. 1. 205. τῶν
ἀπειπαμένων τὴν σφετερην συμμα”

χίην. οτι, φαί 5παπι «οοἹδίαίσμι
τουµςαταπ{. αἱ δοσ]είαξεηι δεζυπι
1Ππ1Ττο τοςδαταΠέ, ἵν. 120, 120.
απειπάμεγος τὴν ὄψιν. ΝΙδίοπο 1θρυσἶαξα, γο]εσία, πορ]οεία. γ. 50.

οὐκ ἀπείπαντο τὴν ἐπικουρίη». ΛακΤΗ ΠΟΠ ΦομοΚΑΤωΝΕ, νι. 100.
ἀπειπάμενος τὴν σρατηλασίην. Ώεἐτοσέαία πΠεῖα. ν1. 14. Ψιάς ἆπαγορεύευ. ας

νο]νοετα, Ὑαἱ, ἵη ποσρδδ]ἑαέο ΊπιῬ]ϊσατο. ΤΠ ποσρρϊέπίοπι ϱΟΠΠΡΕ]-

ἀπείργειν. «ΟΠΗ. Ατοςτο, ΡΤοΙβογο,

Ίνα. Αάποσθςς. γοάῖσογο. ἐς ἂναγ-

ἀπείργουσα τοὺς ᾧθιλίους ᾧ εύγοντα

περεςρ]έαέοπι τοδασίος.

ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων. κ. 68. ν ας
Γε ατοθτεί οσα Γοαιέκίαια]

καΐήν ἀπειληθέντας. νη. 109. Δά

ανοτίογο,

ἀσίεντοτο,

ἀσ[οι μον

ΛΗ

ΛΗ

απιὶζ15, 41ος (ὀτοςσὶ ἸΠδο(ποβακας, ᾱ. Ρ, Απςος Γαροηίος ἃ
(«ὡς

ἀθίοπάσης.

αι, Γοίοι-

4επδ α (ατωςῖδ απςος [ησϊοπίος,
Ὑα], στασο5 ατοθΗ5 αὖ απιὶοἳς {1οπΏρις, Γαπον 6τασἳ Ῥοιδε(θΡαηίατ.] ᾿Απείργειν οπίπα Ἆος Ίοςο
επποπάπα γἱάδίαχ Ῥτο ἀο[οιάοτο,
Ὑ οἱ, 581 αΓ6θτο

εΙση]ήσαί,

ὑπαλ-

οπΐα5, ατο[αςἔας. ν, 109, αὐ απο
ζηραίΐνω,

ὦ.

Εχδίοςο,

αγο[ας]ο.

γ οἱ αἱ αὐ ἀποξηράω, ὤ. µ.. σω. ας
απειράω, ὦ. ᾱ. ππεπείραµαι. ἡ µετοχὴ, πεπειραµεγος, η, Ον.
άπεργεειν. Ἰομ. εἳ Ῥοεί. Ῥτο ΟΠΗ.

ἀπείργει», τὸ διαχωρίζειν. Ἠ]δίειΠΙΠ«ΥΘ, ἀἰκ]απβονο, Φπηοτς, 86-

Ῥαγαγο. Ὅλλυς σσοταμὸς Καππαδό-

λαγήν ἵπ γοτρῖ5 ἰδ]9 6556 ἀοο-

κας,

ταις, ἀντὶ τοῦ, ἀπείργουσα τοὺς

Ἠα]γς ΒΠανίας (Οαρραάοσας οί
Ῥαρμ]ασοπας ἀῑτιηϊς, 1. 72.
οοά
σπα ἀ1οἷί ἀποτέμγει. ΙΡΙά. εἰ ἂπ-

Ἕλληνας ἀπὸ τῶν Φιλίων [αὐτοὺς

διώκοντα:] φευγόντω».
ἀπείρως ἔχειν τῶν νόμων. νεσιπι ἹπῃῬετίέαπη ο9ςο. Π. 40.

Ῥϊδοσπάα». 3εά Ίος νετῦα δοπαΠ{,

Α ουτα ἆᾳ τερηο αβασίας Πιογαί,

Παφλαγονας

εἶργει. Ἱ 174,
τε

απελήλατο τῆς φροντίδος πεὶ βασιληΐης. ν1. 205. Ηετοάοίοα Ιοομ{1ο.
γα]ία: ΑΡοναί α αυτα ΤορΙοΠ]5 α]-

καὶ

ἀπέργει.

204. ἀπέργων τήν

Ὑλαίην, καὶ

τὸν

᾽Αχιλλήϊον

καλεόμενον δρόµον. Εδίογήπαης,
ἀτησης

Ἠγ]ωαπι,

εί αυτη,

αι]

Αομοῖας οαγδα5 αρρε]]αδασ, ἵν.
6δ.

ἀπέργειν. Τομ. Ἱπέονάππα αοοῖρίέαχ

ΒΟΗδΙΒ, α εμτα 4ς τορπο οὐΙπθι-

Ρτο 6ο, αποά Τμαέῖπο ἀῑσίέαν δίπΙΠ-

4ο ατοοβαίατ. Ῥτορίοτ {Γαίγ68 πα-

ροτε, οἱ ταάςτε, πανρηδηιο

ζ ππα]οτος, απὶ ν]γοβαπ{, αἲ οΠΙΠΙ

Ὀπήέατ, 41

ουτα ἆο τοσπο οὐποπάο ου
οταί.
Ώο τερβο 5ο[οΙίαβ ΠΟΠ

ταπέαν, αέ 14 ησοτο,

εταζ.

απΙέασ Ῥοεία πι ν. ν. 10, Βτοχὶπια Οτο ταάππέατ Ἠίίοτα {6υτω. ἀπέρ]ων Ῥοΐτειον πόλιν, καὶ

ἀπελόμενοι. ΙοἨ. ρτο 01η. ἀφελέμενοι. Ὅππι οπἱραἱδδοπ{, οσα αὐδίι-

Ἰβδοηῦ. 1. 14. ἁπελὼν τὰ ἄχβεα.
Γοίτασῖς οποτῖρας. Ἱ, 80. οἵ µε
γέρεα απελόμενοι πατρῴῷα.νΙ]. 104.

Ῥτορο Πας

{τ]-

Πα [6εί 410-

ὀἀαπιπιοάο ταάστο νιἀσαπέατ, π{ ]ο-

Ὀδρύνειον, ἃο. νυῖὶ, 49. Ὑαἶ]α:
Ἠ]ια παπι αχροτη, οἱ ΟΡΙΤΥΠΟΟΠΝ

εησοαπίος.

3οά ἀἰσσπάππι Ῥο-

Φπἱ ουμα πιο Ραΐζογηῖδ πομοίραθ

ας, ήηρονς, γο] ταάση5.

Ῥτῖν αΠηῦ,

Χοιχο γοτρα βαηΐ, Φ]οοίνῃ. 109.

απεγαντίον. Λάγειρίηπι. οοπι. Ἐκ

τὰς πόλεις

ΌΏο

τὰς σαραβαλασσίας

αἀνοιςο, 6 τορίοπο. ἐς τὴν ἄπεναγ-

ἀπέργων. [Ἴτρος πιαν]έ]ππας δ(]η-

Ίίον Γχώραν] ἀνήγοντο. Ία υ]εοιὶΟΤΕΙΙ ΓΟΡΙΟΠΘΠΗ οκ αἀνοιδο ΒΙ{αΠα

6615, 5ἶνο ταάση5,

Ἱνοταπέ. νι. 00.

ἀπενειχβέντα. ΤΟΠ.ΡΤΟ 6011. ἄπενεχθέντα.

Ἠε]αία, τοπαπθαία. 1. 00.

120.
ἀπενειχθηναι ἐς Αἴγυπτογ. [π Ένσυγρἴππι ἀθ]αίοδ 6556. Π, 102. ἅπεγειχθεὶς ἐ Λιδύην.ὶἵν. 121. ἀπενειχθέντας. ὶν. 164.
απέντες. Τοπ. Ῥτο 6011. ἀφέντες. νἹι.

00. Ὑιάε απιέναι.
ἀπέντα. Τοη. Ῥτο οοπι. ἀφέντα. ν.
99. Υἱάε απιέναι.
απεξγραµέγος, η, οὐ. Βὶ οοἀρχ 58Π115,
ἀλοαια Τοπ]οε δαρ]αίο αἱέετο µ,
Ῥτο 60ΠΙ. ἀπεξηραωμέγος.

Εκεις-

Ὑα]]α, το]ή-

4πσης. Αί 1ρδαπα νοσαθα]1 αγαοἳ
πα ππ]]ο πποάς πορῖς οχρτεδδῖζ.
Τάεπι 51ο είῖαπα βοφποπίοιη Ίοουα
γογΏί, πι, 11. οὖρος ἀπέργω».
τὸν Παρνησσὸν ἀπέργοντες. γη.
γἱ 90.

Ῥατπαδδυπα δίτΙηροπ{68, [νε] ρτᾶτιησεηίο»,

πέ Ὑα]]α,]

νεὶ τα-

ἀαεπίες, πί ρί],

ἀπέργει». Ίοπ. εἰ Ῥοοξ. Ῥτο 00ΠΙ.
συγκλείειν. Οοπο]ιάστο, αποά ας

ἀπείργει” ἀοιίαχ, ἀπεργμέγον ἓν
ἀκροπόλει. Τπ ατζθ οΟΠΟΗ ΔΙ. 1ν
154. Ἡ, 90. ν. 04. ἐντὸς ἀπέργουσαιτὰ κάλλιςα δοκέοντα ἡμῖν εἶναι.
Τηίγα 5ο οοπο]αάοηίςς σα, απο) πό-

5 Ῥα]ο]ιουήπια ν]άσηίαις, 1. 110.

ΛΔΠ

ΛΗ

«αἴπεργμέγους ἐντῷ τω.

ἴπ ]ουο 8α-

ου «οπΠς]αξος. γ!. 79.
ἄπεργμεγος. Ίο. εί Ῥουῦ. αὐ ἀπε-γω. νὶὰο θἴπιρ]ονἔργειν. ἀπεργμέ.ον ἐν ὠκροπύλει. ἴπ ατοε «οἩη«εἶπσαπι, Ἱ, 154. Ἡ, 99. ν. 64.
νι. 79. θά {ογέαδςο Ίαπι τὸ ἀπές'γει Γομῖσο Ῥοδίέαπι το οοἵη. ᾱ«φείργει», ιιοά ἴαπποι Ἱηπ ν]σαεῖς
1οχΙοῖδ ΠΟΠ τερετία», αΏ α]ῖ5δ 5ο-

εὐφωγίας χάριν, το ἱ]ρ]οχ αδρ]γαία

οοποιττογεί,

π᾿

βοιναἴπηῃ,

ᾳποά οἳ ἴπ εοπηπχαπ] Ἡπσια οσα
ορπαῖξ, αέ οἳ 1η ποπῖπο Λεύχιππος, οἱ ἀπγλιώτης, α]]δᾳιο ποη-

π]]]5

[ασια

νάθπαα».

ἑψητὸς

γετο παρὰ τὸ ἑφέω, ὦ. ἑψήσω 46-

ἀποίαπι. 49 41ο 5πο Ἰοσο. 1. 60,
Π. 44.
ἀπέχειν. οτι.

Αὐφίποτο.

Ἐῆιοσγο

Ραταζαην οοπο]αάστε 1η αμθπο Ίοσο.

πὲ απθαῖς α το αἶαπα αὐδέποαί.

Ν 811 ἔογω απζρο, ταρε]]ο. ἔργω, αξ

Ατόζθγο, αΠΊΟΥΟΥΘ, ΒΙΠΊΠΙΟΥΟΤΟ. ΏοἸπουοτο αὐ απο Ίοσο.
Εὐδοῖης
ἀπέχειν πολυµηκάδας αἶγας. νυΙΠ].
90. Να]Ια: Επραα εαριῶ Πιησὶεμίες {ας Ῥτουα] αὐφίπί. 9. Ῥ

εἶογω, ὀο6χοθΟ, εοπε]αάο. Φπαήα παπα Ίος ἀῑκοίπιοι 5ῶρο ποσ]]"αἴζατ, νε] ἀπέσγειν Ῥνο συγκλείειν.
Ἠ]άο 5ο Ίουο.

ἄπες. Ίο. Ρτο Ο0ΠΙ. ἄφες απο οκρίαί ν. 106.

Ὑιάο ἀπιέναι, ν. 29.

ἀπέφασαν. Ίο. ναὶ ϱτο ἀπέφησαν,
α{ δἷξ 4ο. 2. αοξ. νο] Ῥτο ἀπερα«κεισαν, οσο Ῥτο ἀφεφσακεισαν,
πί οἳί ὃ, Ῥ]ατ. Ῥ]ήδᾳ. Ρ. αοξ. ρου
ΒΥΠΕΟΡΕΙ {[ογμιαία αὖ ἀφίσημι.
«Ῥε[οοσγαπί, γη, 190.
ἀπεσραμμένος λόγος. Ονα610 ανοτρα.
Ρίο νιἀσίαν Ἡοτοάοί. γοσατο Ίνο-

ΑΡ Εαραα «αρτας να]άο Ῥα]απίος
3πλονο, ναι τεπιονο, γε] ατσθ, γο]
αὐδίιπο.
Ἆϊο οπῖπα οἱ (σον. ο

Οταί. Π0. 1, ο, 45. αἲ βΠ. Ιουδα,
ΔΡ αἴοπΙδ πιοηίας, 001108, ΠιαΠΊΙ5
αὐδίίποτα,
(αρτας απίοπι βα]απ-

{ο Ροί15, Ύπαπα πιασ]οπίος ἀῑχῖ,
απῖα πππρ]έας ος πιαρῖτο Ῥτορτίς
4ο Ροῦας ἑαπτῖδᾳπο; Ῥαϊατο γογο,
4ο ονἴρα», εί οαρεῖδ. Ἀεά αραιά

ΠΙΙΠΙ5 Ιταξί, οἱ απΙπια ᾱ- ποβῖς
ΑΝΟΤΡΗΠΙ μαρον», νοτρα. ὁ Γέ-

(τῶςος Ἱπίον ον]]απι οἱ οπρτῖπα γοσσιη οδῖ ἀἱδοτίππσῃ ππαπ]-

λωγν ἐπειδὴ ὥρα ὠπεσραμμέεγου»

{Φ8{1Π1, αποά α Τμα1πῖδ ποἨ. δία-

«ποὺς λόγους τοῦ Συάγρε υ. να. 100.

(1ο ου ανοιδα Ἀγαστί νοτύα ν]-

ἀετεί.

Ὑἱάο ἐπεσραμμένα λέγει».

ον, 63,
ἀπεσω, οος, οὔς, Ἰ. Ν.Η.ἡ ἀπουσία,
αὐφεηέῖα, τη ἀπεφοῖ τῆς μάχης.
Αὐδοπβία α ρασηα, Ἱ. ο. αποά α
Ῥυρηα αὐ[α]δοηί. Ῥι]ά. ἀπεγω.
-ἀποδημία.

ἄπεφθος,ὁ καὶ ἡ. Τοπ. Ῥτο οοπα. Ἐκ᾿ οοσίαδ,

Ῥοπο

"χρυσὸς ἄπεφθος.
έαπι, Ώοπο

ρατραία5δ,

Λατ

Ῥαγσαίαπα,

Ῥατας,

οχοος-

ῬάτάΠη,

ἳ,

50. Οοπροπέαν απο οχ ἀπὸ
Ῥτεροδ. οἳ ποπιπο γογρα]ί ἑφθὸς,
απο κατὰ, συγκοπὴ» ων
«ἐκ τοῦ ἑψητὸς, ππὰάς ἑπτὸς (πα ᾧ

ταις,

Ονίαπν οπἷπα νοκ βληχὴ,

γοτβιππ(πο βληχάσθαι ἀἰσίέως,
1. ο. Ῥα]αΐα», οἳ Ραΐαγο. Οπρύαγυπα
γετο γον νοσπίας μηκή, νογ ρα,
μηκά», φποά οῦ οοπιπιοάΙοτΙςδ γοι-

ΡΙ Ἱπορίαια οοσΙπΣ.
Ιαέππῃ, οἳ Ῥαίατο.

Ππίοτ οπῖπα ονἵππα

νογίογο. α-

ἈΝοος Ιπππθτ]έο,

οἳ οαργαγαα

νοσαπιαθλη]ίας ἹπέετοσςΙεπιακῖπαα,
οἱ π]δί απτος α(οη15δ]πιας ατῖς-

απο νοσοµι εἀσπραδ Ῥιάβοας,
πιάτα, ας οσο Ῥογοκίσαπηι
ΙΠ{ΟΙ Ίνα νοσσς ἀϊδοτίπιοη οκαιι-

ἀἶαβ, απο. οἳς ροτβρίοματη. ἀπὸ
τοῦ µηκᾷν νοιο ορ µ κάθες,
οἱ πολυµηκαδες αἶγες ἐπιθετικὼς
«ρροβανεας Μυκάσθαινετο, οί μν-

να]οί Ροίορίαίο πσ) νοτβίςφπο {θ-

κηθμὸς,

πα ]ρης πτ. ἵπ αδρίγαίης 0. πά ία

Ῥτορτίιο 4ο Ροῦι5

Ῥγαδρος. απὸ, ἀπεφθος, Τομ. ΟΙ
αλλοφαί Ῥτορίου 5ος ἑ αδρίτα-

αργῖς αὐ α]ῑο ἐπραίαπι τοσοτάοῦ.

ἔαπα ἀῑσεπά πι ο6ςοί ἀφεφύος: 5εἀ

σχἩ. νΗΙ. 22. Ναἷῑα: ΠΕία ρα Π]ς

1,
1 6- ππισίέας, οί πιαρΊτο,

ἀῑσίέαχ, ποια

να αὐτοὺς τών συµµαχιέων ἀπί-

ΑΠ

ΔΛΠ
πανα1ναβ βιηππονοτοπίατ, 3. Ρ.

εοπα ποη 8υπέ ἀἴρπαο, 11. 1250,

Γι 1ρ8ό5 α εοοἰείαβρας, Π. ο. ἃ
δοο115, α το]5 5οοἹογαπη οορ]ἶ5]

ν. 00.

ΦΗΠΙΠΙΟΥΟΓΟΘί,

ανο]]οτεί,

αὐδίτα-

Ἰθγεί.

ἀπεχρεσθαι. Ίοη. εί Ῥοοε. ἵπ οἵαπι
ΙΠποΙΤΤΕτΕ. Ο41οδίπῃ ε58ε.οὐκ ἄπεχθησεαί σφι. ἴπ Ἱ]ογαπι οὐἷα ΟΠ
πουττςς, 1. 850.

ἀπεχεεετο.

Υ. Η. Ἱπιρογτεοπα]]ίοτ

Ῥοδιίαπι, Ῥτο εί ἀπέχεη, 4ε 41ο

επο]οςο. Φα6ἶ5 εγαξ. Ἠιάο εί ἀποχρήσθαι. Καὶ σφι ἄπεχ; έετο κακὠς πρήσσουσι ἠσυχίην ἆγειν. νΙ].
Ἰ4. Βεὶ1ρ5ἱ5, Ιοεί τοπα 1πα]ο ϱοχοτοηί, απΙοί6ΙΙ ασογο δαϐ1ς ογαῖ.
Τπ ν]σαῖς Ποχίοῖν Ρογρεταπι ἆπεχράοντο Ιοσίίατ: δε 1]]ς, αί ἸΗς,
Ἰεσεπάππα, εί ματ, οἱ Ἰουιβ ποίαπάα5, αποά τατῖβδίπηε Πΐ αὐ 1ςίῖς,

αἱ τῶν λεξικογράφων ποπιῖπο β]οΤΙΑΠ{ΗΣ.

ἀπέχρη. οοπι. Βαεἶ8 ογαξ. Ἀπ[]σ]ο-

ἀπημελημένος, Ἡ» ον. 601. Χερ]εοἔπδε ἂν π1η. Π1. 129. ἀπημελημένον
ἐν τοῖσι ἀνΣραπόδοισι ἐῤῥύσατο. ἵπτου ππαποῖρία πορ]εσίαπα θετναν1{.
1. 1932.

ἀπημω», ὁ καὶ ἡ. Ἠ]5α». 0α]απιϊτα-

5 οχΡοίς. 1. 43. Ίο. εἳ ροοεῖ.
το 4ο ἀῑσξατ εί ἀδλαξης.
ἀπηνείχθη ἔρ τὴν Πλατέαν. . Ῥ]αέθαπι φως. ἀε]αίας ο»ίέ.1ν.102.
ἀπ᾿ ἦς. Το. Ῥτο «ο. ἀφ ἦς. Ἱ. 1,

47. Ικ. 49.
ἀπήσων, οντος, ὁ. Ιοπ. Ῥτο Ο0Π1, ᾱἷοήσων.

Επιίδειτας, ο]ασπ]αίατα».

Ἐδί απζεπῃ ῬαγοΙρίαια Γαξ. αὐ ᾱφίηµι. τὰ βελεα διετείγοντο ὡς απήσογτες. ἱκ. 15.

Τοῖἱα Ιπεοπίαραπε

υἱ ομιἱβδ],

ἀπίασι. ὃ. Ῥ]τ. Ρνῶ. Ἰπά]ς, πιοάῖ,
1ο. [ογπιαία, αὐ ἄπειμι, Ῥτο οΟΊΗ.
ἄπισι, τουτέσιν ἀπέρχονται. νο] ἁπ-

ελεύσονται.
«ΑΡοπΠῖ, νεὶ αρ.
ναι. οὐκέτι σφιν ἀπέχρη ἠσυχίην
να. 00.
ἄγεν. Ἀοι απρ]ίας 1ρ8ῖς δαῖς
ογαί ο1ο [τη. οι αππρΙας5 οταπί ἀπιέναι. [οἨ. Ῥτο οοπη. ἀφιέναι. Ὦ]πη]ίογο,
Ἰατανί ἀϊσππε βἴπετο
οοπ{ίσμά οἵἶο, 4ο ππεβαπέατ, 1.
06. αῑοἴσαχ οί συνωνύµως ἀπεχέε-

ο.

το. καὶ σφι ἀπε

εοτο ἀεουδαπα. π{οτο, Ἴαοςγο,
αὐτοὺς ἀπῆκε. Ίρδος ἀλιιϊκίς, 1.
18. ἁπηκε τοῦτον. ΠΠ. 119, 125.

ρξετο Χαχκως Ἱσρησ-

σουσι ἠσυχίην ἆγει». νΗΙ. 14.

ἀπέχρησε. Ἰάομι ας ἀντέχρησε. ν].
190. Υἱάο ἀποχράν.

Απιαπάατο,

ἀεπηίίονς, ἀε]]-

ἀπίει σφέας ὁ θεὸς τῆς ἀποιχίης. ν.Β.

φήγηµα. Ναιταζιο. Έες, 1σ0 πα-

Ώοις ο ο ρλία εος ἀῑπιείοβαξ, 1. 6.
4ο πηΊμγαγο εἰπούαί, Ἱν. 107. τὴν

ταζυγ. Π. ὃ.

ψυχὴν ἀπιέναι. «ΠΙΠΊαΠΙ

ἀπήγημα, τος. το. Τοπ. Ῥτο οοπι. ᾱ-

ἀπηγήσασθαι. ΤοἨ. Ρ10 «οπι. ἀφηγήσασζαι. ἈατΓαΤΕ, «ΟΠΙΠΠΘΙΠΟΤαΤΟ,
ἀϊσογᾳ, ΓΘΟΘΙΡΟΤΟ. 1. 2. ἀπιγέεσθαι
τν τὸ γεγονός.

Έεπι οίαπα, 4ο

βοδία οδί, ΠαΥΤΑΤΟ. 1.24.

ταῦτα

πι {{θτο.

ἵν. 190. ἀπηκα». ἀἰππϊδετιΠΕ, ν. 98.
ἄπες, Ργο ἄφες. Ῥιπηίτα, ν. 99.

ταύτην ἀπέντα, ρτο ἀφέντα. Ἠας
ἀἰπιίκνα, ἐΡίά. ἀπίει, Ῥτο ἀφίει. ν.
107. ἀπίει ἀπαγεσθαι. ΑΡάπσϊ ρ88-

ἀπηγέεσθαι. Ἱ. 86. .. ἀπ γέετο

55 ο5ί, ν]. 02. ἀπέντες, Ῥτο ἀφεν-

τὸ πρῆγμα. Έοιι Πίογαα παγταραξ,
Ἱ. 118. χωρὶς τοῦ ἀπηγημέγου.

τες. νἩ. 60. νηΙ, 70. ἀπηκε ἀπ) ἑωύῦἓ

Ῥταίοι 14, αοά πανταίαπι εδ. ,

ἀῑπι]δ]έ, νι. 191, ἀπείρη, Ῥτο ἀφείδη. Ὠιπιίδκις ο5έ, να, 123. ἀπέν-

207. προαπηγησάµενος τήν συµθορήν. δια σα]αηϊίαίο τί παΓταζα. 1. 198,
ᾱ πήγησις,ἡ. Ίοη. ΡΓΟ 6Ο. ἀφήγησιᾳ.
Ναντα(ῖο. οὐκ αξίως ἀπηγήσιος.
Ῥιαίον πατταβοπὶς ἀἰση]ίαίοιη,

Ἠος ἀῑσῖίαχ ος τοὺς, απ) πατΓα-

τοῦ, ΡΤΟ ἄφηκεν ἀΦ᾿ ἑαυτοῦ.

Α 8ο

τας, Ρτο ἀθέντας,ν]]. 142. νΗΙ. 40.

ἀπίεσαν. ΥΠ. 53. ἀεπητίεραπέ, 4ᾳνο]γεβαμέ, ἀο]ιοϊείαπέ.

ἀπίεσαν. Ὁ. Ῥλυς. Ἱππρεν[. αοξ. αἲ
ἀπίημε, 4ποά ἀπέρχομαι ΜΙση]βσαί,
αὐ απιέω, ὦ, ιοά αὖ ἀπίω, αφποά

ΑΠ

ΑΠ

αῦ απέω. ππάο Ἰμαξ. αΏοο. αὐϊραΕξ.
αρίεγαπΕ, γη, 1958.

ἀπίεσθαι. Ίοι. Ῥτο ο0Π1. ἀφίεσθαι.
Ἐπιείοτε. ἡ γονὴ, τὴν ἀπίενται ἐς
τὰς γυναῖκας. Β6ΙΠΕΠ, (ποά 1π πιιΊεγες ειηϊέέαπ{. ΠΠ. 101, 109.

ἀπιέσίαι. Ἰοπ. αἳ Ῥου. Ῥτο ΟΠ.

ἀπέρχεσδαι. ΑΡήτο. 1. 57.
ἀπιέωσι. 3. Ρίαγ. αυ] απο (Ιν{ πασά]
Ίοπ. Ῥτο ΟΠΠ. ἀφιέωσι, αὺ ἀφιέω,

θαι.

Ῥοτνοπῖτο,

οὐγὰρ ἄν κοτε

ἐς τοσοῦτον τύχης ἀπίχνεο.

Ναπ-

απαπα οπῖπα αἆ {απέαπι [ονέαπαπι,

αἴᾳια Γελοιίίεπι Ῥονοπίκεος. Ἱ.
194, ἀπίκετο ἐς τὴν Ἰωνίην. 1π Το-

π]απα Ῥετνεῖε. 1. 163. διὰ µαχης
ἀπικέχτο Αρπάγῳ. Οτι ' Παγραςο
Ῥτορλαπι οοπηπηΙδογη{. 1. 169. ἐς

απισίην πολλὴν απῖκται.

Ὑπ]άα

ὑπιογοΚ[μὴ]ο ν]άσεις. 1. 193. οὐθεὶς

ὦ. δἵπε οοπίταςίΙοΏ6, Ῥτο ἀφιώσι

τών

οοπίταςίο.

Γαετῖηέ. ἐπεῶν οἱ βάρδαροι ἁπιέωσι
τάτοξεύματα. νΠ. 230. Ροδίφπαι
Ῥατρατί δασιέία5 επϊδετίηί, ε]α-

Νι]]ας οΟΓΗΠΙ, απἲ ΠΙΘΕΙΙΗ π οο]Ιοφαά πι γοπετιη{. 1. 28, οὔρεα ἐς
οξὺ τὰς κορυφὰς απιγμένα. Μοπέος
γοεναεῖρας ἵπ αοπίέαπι ἀθκιποη{]-

οπ]α Γαεγ]ις,

Ῥα5, 1. ο, ασιξῖς. 1δίά,. ἀπικέσθαι

Επιϊκοσίης, Ε/αου]αεί

ἀπίκαται. Ίοπ. Ρτο ἀφίκαται, Ίου
τηγδη5 Τοπῖσε Ρτο ἀφίχαται: 5εὰἀ
πο ᾳοιηῖπα αδρίταία 1Π οοἆσια νοίῬο οοπειττονεί Ἱπδααν]αδ, ]απ1 τὸ

χ ἵπ κ ν]άείιτ πίτα ξαπη, οοπη.
νοτο ἀθιγμένοι, γε] ἀφιγμέναι, νοὶ
ἄφιγμενα εἰσι. Ναῑι ἐτἱρ]οχ 6οπα5
Ίος Τοπίδιπο κἰσπ]ῃσαίας,
Ρευγαπεγιμέ. γεποτυπέ. "Άνδρες οὗτοι
ἀπίκαται

µαχεσόμενοι

ἡμῖν

περὶ

τῆς ἐσοδου. νΙὶ. 208. Ι5ε νΙχὶ νοποταηΏ ποβίδεπΠα 4ο Ἱπρτοδδα οοτίαἑατί, Ῥασπαίατί,

Ψἱάο ΚΑΤΑΙ, εἳ

ΧΑΤΑΙ Ιοπ. ἑοτιπ]παίίοπες. Ὑοἱ
(4ιιοά γοτὶδη Πας) α- (οτίία 5ἵησι]ατῖ οοπηπππηΙζος 1π κται ἀοδὶποπία, Τοπ]
χαται, ἀοιπάο
πχ ααδ, ποπ
ΦΩπατο πυπς,

Ιπδοτιίατ α, οἳ Πί
ΤαδΗ5 [οπῖοο τὸ κ

ἐμοὶ ἀπικομένων

ἐς λέγουςτινι. Ὑεπίγε 1Π κκ -ᾱ
ππα ΟΠΗ αφπο. Π. ὅδ, 1. 63. απικέεσβαι ἐς λέσχη σερί τινος. Ν6π]γο 4 δοΓΙΠΟΠΘΙΙ 4ο γο αφια 1122.
ἀπικνεῖσθαι ἐς διάπειράν τινος. ΑΙΙ-

οπ]15 Ῥοπ]ου]ηπα [αοοτο, Π. 38, 77.
ἐς ἔχθεα μεγάλα ἀλλήλοισι ἄπικγέονται. ἵῃ πιασηα οὐἵα πππίπα γο-

πἱπ6. 11, 82. ἐς τοῦτο ἀφροσύνης
ἀπικόμενος,ὡς δόξαι. Βο ἀεπιοπεῖα»
Ῥνομτέδδυς, αὲ Ριίατεί. ΜΗ, 146.
ἐς ἀμφιδασίας τοῖσι λέγουσι ἀπικνέεσθαι ὤγδρα Κυζικηνόν. Τη οοονειδίαπι νεπίδδο γΙγατη (0Υ2100πΗΠΗ 6Η 1115, απ! Πιος] ἀϊοεραπέ,
ἵν. 14. ἐς λέγους απικἐσθαι τούτοισι.
Ἱπ οοοφαίαπα. ο
Ἠΐδ νοπῖτο,

ἵν. 128. ν. 49. ἐς πᾶν κακοῦ ἅπι-

Ίου Ίουο ππίαξα,

κέατο, 80. ένο.

δἱ ἐογπΙπαοπαι

Ρεπι5

κατα! 8ροείο», οτε επρ]οχ ΙοἨΙΒΙΙΗΒ, κατ ἐπέγθεσιν τοῦ σα, σπα
γοτο αεσσάΙ{ οί τροπὴ τοῦ κ εἰς χ,

ἴππο οδί ἀπρίοκ Γοπῖδηη».
ἀπίκατο. Τοτίῖα ΡοΓ5οή. Ρ]ατ, Ῥ]9απαππροτί, Ῥα55. Ίο. [οτασία α

ἑοτίῖα βἵἩμ. οοπι. ἀφίκτο, Ἱηδετίο α,

εί γοιδοφίη τ. ἀπίκατο. Ρτο οΟΠ1.

ἀβιγμένοι, αι, α, ήσαν. Χαπι ίθα5

ἐς λόγους.

ἀενοεπεγαπί,

ΤΠ ΟΠΙΊΟ πια]
νἩ.

118.

ἐς

τὸ ἔσχατον τοῦ κακ2ὺ ἀπιγμένοι,
γη]. 62, ἐς τοσοῦτον θόρυξον ἁπί-

κργτο. ΥΠ. 66. Δά (απίαπι {αιππ]έήπῃ ἀσγοποταπέ, Έο ἔπππι]ί1δ, νεΙ Ῥροτίατραιοπῖ5 ἀσγεποτυηῖ. ἐς σάσαν βάσανον ἀπικομέ-

σοίσι͵ γΗΙ. 110. Δά οπιπο {ΟΓΠΙΕΠέαπι, [αά οπής {οὐπιεπ αοπις]
αἀποίῖς, ἐς σᾶσαν ἀῤῥωδίην τότε

πεποτίριας Ἰ]ς Γοπίφπηιθ Ἰπδουν]έ,
γοπογιπ{. Ρονοποτιηί, Οἱ ὄλλοι

ἀπικόμενοι, μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ

»ησιώται ἀπίκατο ἐς τοὺς ἝἛλληνας,

πλ ἀονοπὶδςοεῖβ, 1.6. ο1ΠΙ πιαχ]-

ν]. 46. Οσεοτὶ πδ]αγατη Ἱπσο]α”
πὰ ἄτῶσος Ἱνογιηέ,

ππς Πιοίπετείϊ5 πο οππ Ῥεγδα ραἄδοργοπας,, νο], οοπιροδί(ἹοπιοΠι

απικγεῖσθαι, Το. Ῥτο «οµι. ἂφικ»εἴσ-

Πέρση. ἵκ. 7. Οπὰ ΤΠ ΟΙΠΠΘΙΗ 1Πθ-

ΓαοργοΙΗ15, ἐς χειών γόμον ἀπικέσ-

ΑΠ

θαι. Ικ. 48.

ΑΠ

Δά ππαπας Ὀε]]1 Ίπιτο

εοπδοτεπάαδ γοπΙγο. ἐςγείκεα ἄπιγ-

µένους. Ἱκ. 50.

ΑΔ τἶχας ἀενε-

ηϊδδο. ἐς ὃ ἀπίκοντο

ἐς ὠθισμογ.

Ἰχ. 02. ῬΏοπος αἆ Ῥτορια]δίοπαπι
νεπετιπέ, [εί αἱῑος αλ αγΠ1]5 ΡΤο«Ῥε]]ετο οΦρεγιπέ.]
ἀπικνέομαι. Ίο. Ῥτο οο1Π. ἀφικγέομαι, οὔμαι. 19π65 αΠΙπΙ ΓεΠΠΕΒ
5εαιιοπίο αδρἰταία ἨοἨ. πιπίαη{,
ίνα ἵπ οοάεπα γοσαβα]ο, παπα οδί

ἀπιςέαται. Ιοπ. Ῥτο ο0π1. ἀφίσανται. Γεβοιαπέ. Ἡ. 119.

ἀπιφέατο. Τοπ. Ῥτο 6011. ἀφίσ-αντο.
ὩοίοεσταηΕ. 1, 163.
ἀπιςεῖγ. 6ΟΠΙ. ῬιΠιάστο, Εἰάσπι ΠΟΠ
μαβοτο.

εἴ μοι ἀπίςσεεις

τὰ περὶ

χκημάτων. Ἀἱ ἀε ροοππῖῖς Πάσα
πηΙΗ] ΠΟΠ Ίαῦες. 11, 122. ΥΠ. 94.
ἀπιςίη. Το. Ῥτο ϱΟΙΠΠΙΠΠ. ἀπιςία,
Πποτεδα]έας. Ὠιβιάσπίία, Εϊάσας,
οπς

ποπ

αἀλιρείαν

αἰοι

ταῖ,

οοπηροβ]έαπι, Ίνα ἵπ ἀποβιας 5ο-

ταῦτα ἐς πολλὴν ἀπιςίην αἀπῖκται.

Ῥαγα{1».

Ἠαςο να]άο Ιποτοάϊρί]α νιάσπέατ.
1, 195. τοῖσι παρεοῦσι ἀπιςίη πολ-

Ψεπίο, Ῥεγνοπ]ο. ὠπικο-

µένους, Ῥτο ἀφικομέγους. 1, 1. ἐσα-

πικνεεσθαι, Ῥτο ἐσαφικνεῖσθαι. ἱριά.

λὴ ὑπεκέχυῖο.

ἀπίκοντο,ρτο ἀφίκογτο. τριά. ἀπικέσ-

πιπ]ία Ἱποτοάπ]έας οὔηδα ο5ε: 14

θαι, Ῥτο ἀφικέσθαι. 1. 2. ἀπίκοντο.
114. ἀπικόμενον. 1.6. ἀπίκετο. 1. 11.

εδί, ΠΠ, απἲ αἀσταπί, γνα]ἀο ἆᾱπ-

ἀπικέατο,. Ρίο ἀφίκοντο. Ἱ. 10. ἅπικοµένης. ιή19ἱ ἀπικομένοισι. 1ρ14,
ἀπικέσθαι. 1. 24. ἀπικόμενον, Ἱ. 24,

27, ο0.

ἄπιξις. γιάο ἄφιξις.

Ἠος απἱάστι

οΟΠΙΠΗΠΟ, 1]]ιιά νετο ΤοπΙσατη,

ἀπιςάγαι. Τοπ. Ῥτο 6011. ἀφισάναι.
Αά ἀε[εσβίοποπι Γαοϊοπάαπα 5ο]]ο οἵατο, Έαοστο τς αλἰφα]ς αἱ α]]απο ἀεβοῖας. τοὺς Ἴωνας ἀπὸ Κροί-

15, αἱ αἀεταπί,

Ριαθαπέ, ποφιια Υογαπι 0956 ΟΥ6ἀεβαπέ, ἃτο. ΠΠ, 66. ὑπὸ ἀπιςίης.
Ῥνω ἹποτοάπἨίαίο,
Οποά πο
οτοάετδέατ [ιά 6589 νεγαπη.] ΠΠ,
1089. ν. 4].

ἀπιςίη, ης, ἡ. Τοπ. Ῥτο οοπι. ἀπιςία.
Πποτοάαμίέας, Ὀιβιάσπίϊα, Ύπσ» [αοἷί αἱ αοιῖ Πάσια ποπ Ἱαβεαηας,

ΠΟΠ ογεάαΊήΗ5. ὑπὸ ἀπιςίης τὸν γγέλλοντα εἶχον ἐν φυλακή. γΗΙ. 25.
ἈΝαποίστα, αιοά οἱ Πάεπα ποπ Ἰα-

σου Κῦρος ἀπιςάγναι ἐπειρᾶτο. ον Ῥοτονέ, ἵπ οπδίοᾶἷα 5ειναγαπ{.
τας Τοπος αἆ ἀα[οσίΙοποπα α (τα
ἀπιςος, ὁ καὶ ἡ. Ῥαβκῖνο 5απηΈΙΤΗ το
Γαο]επάαπα ΙπΙρο]]ογο εοπαβαξΓ. 1. οο, οπΙ ππ]]α βάος Ἰαροίατ, απζ
Ἰαβοπάα οδί, αἵ Ῥτο ἀπρία, ᾖάοὶ
70. ἀπεσεώτων. Οαπι ἀε[οοῖδδεπέξ,
Ἰοπ]πο, ἵνα [πρὸς Ἐερξεα] τοὺς
1, 109. ἀποςάντες ἀπ᾿ ἐκείγου. (πι
Ἴωνας ἀπίςους ποιήση. γι, 22.
αὐ 1]]ο ἀα[εσϊενοπί. 1.124. ἀπέςηγάλα: ε Ἱπβάος οἰάσπα τοδάστος
σαν ἀπὸ Δαρείου. ἀποφάντες δε. 1,
Ίοπος. ΒίερΙ. Ῥπαδρεείο». 48. Ρ.
190. τοὺς Λυδοὺς ἀπέςγσεν ἀπὸ
[τε βάεπι Γοπ]ρας Γαριά Χοικεπι]
Κύρου. Τωάο5 απ ἀοβοιοπάππι α
ἀοτορατεί. Ὑαἱ, Ὀ{ Τοπαπι Πάεπι
Οντο οοπαρα]τ, Ἱ. 154. ἀπεσᾶσι
μοι Ῥτο ἀπ ἐμοῦ. Α πιο ἀε[εοο[Χειχ]] 5αδροσίαπῃ τοάἀετεῦ. Ὑε1,
ταπ{, 1. 120. πάντες ἀπὸ ΨαμμητίΌε ο[ῃεστοί πο Χειχες Τοπ1 5
Πάσπι μαβοτοί. ταῦτα τὰ ῥήματα
χου ἀποσάντες. Π. 90. ἀπισάσι ἀπὸ
τῶν Κυρηναίων τοὺς Λίδυας. 110Υ 8

ἔμελλε τοὺς βαρξάρους ποίήσειν

4 ἀο[οσῖοπεπι α Ογγοπῖς [ας]επάαπα Ἰπιρο]]απέ, ἵν. 100.
ἀπίς-ασθαι. ἴοη. Ῥτο 6011. ὠφίσασ-

ἀπίςους τοῖσι Ελλησι. 1κ. 98. Ηας

θαι. Ώοβοσγο, ἀε[οσβίοποτη Γποστο.

:Μηδοι ἀπ' αὐτὼν ἠρξαντο ἀπίρασ-

θαι.

ΜεαΙ αὖ 1ρ8ῖς ἆθβεστο οα--

Ῥογηη{, 1. 95, 1 24,125, 120. ἀπί-

φασθαι ἀπὸ Κροίσου.]. 141. ν. 104.
συναπίςασθαι, 1νἱά.

νοτρα βάοτη Ῥατρατί5 αριιά ἄγωςος
οταηί ἀαγοραίιτα, Ὑαἱ, Εταπέ ε{{εείπτα πο (ατωςσὶ Ῥατβρατίς Πάσα
Ἰαβογονς.

Ὑα], Βατρατος Οταοἷς

διδροσίο» ογαπέ τοάἹίιτα,
ἄπλετος, ὁ καὶ Ἱ. Ίο. οί ροεί, ἴπιΠΙΘΗΡΗ5. «χρυσὸς ἄπλετος. ΠππππΘΙδα
νς απ, 1. 14, 00, 215. 11. 106.

ΔΠ
1ν. 20. γ]. ὅδ, ν.

ΑΠ
192, 99. 1κ. 24,

109,

ἀπό. Α, Ῥο5ί. ἀπὸ δείπγου. α οΦπα.
Ροδέ οαπαπι,

1. 1260, 199. 1, 78.

ἀπὸ τούτων. ἈῬοβΐίρα. 11. 42. ἀπὸ
δείπνου. ν. 18. νΙ. 129. ἀπὸ τῆς

Οαραί απ (ία». 1. ο. οαρίέο ρα”
(ενῖς.
ἀποξαθρας παρασκενασάµενοι.ὶκ.98.
Ῥοπίθας [πανιαπα] Ῥαγαίῖς,
ἀποξαίνειν. Ἐν οπίγο, αροἰἀθγο, δις-

ερἀστο. σκοπέειν χεὴ. παντὸς χρή-

πέμψιος. ΥΠ, 54. α ΠΙΙΦΙΟΠΘ. ἀπὸ

ματος τὴν τελευτή» κή ἀποξήσετ αι.

της ἐμπρήσιος. νΙῃ, 55. αἲ Ἱποθῃ-

Οα]αςΗρεί, νε], ους

5Ίοπο. ὦς ὠπὸ δείπνου ἔσαν. Ιν. 16.

εχΙίπππααα βΡρεείατε οροτίοί, τί
δοἵσππα5 ᾳποπαπι τος δῖε οναςιτα,
απεπι οχιίαπα δἳξ Παρίτα, 1. 99.
τη αὐτῷ πάντα ἀποξεξήκεε, τηπερ ἐκεῖνος εἶπε. ο 1ρθῖ οπιπία ονεπεγιηί, πέ 1λε Ρτοάιχογαῖ.

ἀπό. οἱ ἀπὸ Πελοποννήσου. ἀντὶ τοῦ

οἱ Πελοποννήσιοι. γη. 70. ὶς ο
σα, δι ἆι 1οἰοροπόθε, Ρτο,
1185 16]ομοπέβίοη. νι. 79. οἱ
ἀπὸ Σπάρτη». ἀντὶ τοῦ οἱ Σπαρτιήται. ΥΗΙ, 114.
ἀπὸ μὲν, ἀπὸ δὲ ἔλανον. Το. εί Ῥοεί.

ταῖ πεπι,

1. 86. πυνθανόµενοι τὰς δνκας ἀπο-

ξαΐνειν κατὰ τὸ ἐόν. Οαπι ααάϊτοπε

Ῥτο Ο0ΠΙ. ἄπέλαγον μὲν, ἀπέ]ανον

Πίος ονεπίτη Ἰαδέαπα Ἰαβοτς, Πέος

δε. Ναπι νογβαπη 1Π αἱ{θγΟ ΠΙΟΙΙΡΤΟ

Ἰαδίο ἀαοῖα1, Ἰαδίο (οτπαϊπασί, Όση

5αραπαϊοπάππι, ἀπὸ μὲν ἔθανε ὁ
«ρατηγὸς, ἀπὸ δὲ καὶ ἄλλοι πολλοί.

αια]τοηί οπδας ᾖηίε ἀοο]ά!,
ἠασίο ἀοογιϊπανί, Ἱ, 97. ἔμελλέ
σφι τοιοῦτον ἀποξήσεσθαι. Ἠος]ἱρ-

νι. δ9.. ΟΡΗΕ απϊάεπι Ίρ5ο ἆυς,
νε] Ἰπιρεταίοτ, οὐ]ογαπέ νετο 6παπα αΏῖ πα],
Ἰπ. Ῥοδίοτίοτο
ΠΠΘΙΙΡΤΟ απραπάϊέαχ νοτρατη ἔθα"ον. Ἐδί απίειι 1 πίχοφιε Ίουο
τµῆσις,
απὸ πέντε πηχέων βασιλήϊων ἀπέλιπε τέσσερας δακτύλους. υΗ. 117.

Φπαίπου ἑαπέπη ἀῑσια οἱ ἀερταπέ
α. Ἰοησϊέπάίπα απἶπαια οαβΙέογαπα
ΤΘΡΙΟΓΙΠΙ.

ἀποξάλλειν. οοπα. Απιζίστο, τὴν τυραννίλα ἀπέξαλε. Εγταππ]άσπι απη]β1{.1, 00. ἀγαλὰ ἀποδαλέει». -

515 οταί ενεπίπταΠ. γη. 25. παρὰ

δύξαν τὰ πρήγµατα τών βαµδάρων

ἀπέξδαιε. γΗ. 4. Ἐταίοι εχθρες(αάοπεπι το. Ῥατρατογατα 8δτοοεἀεῦαπί, νι. 67, 95.
γιάςο
καραδοκεῖν. τή; ὃ ἐγω δοκέω ἀποξήσεσθαι τὰ τών ἀντιπολέμων πρήγµατα, τοῦτο φράσω. νΏ]. 06. Οτο
απίσοπα οπ5ΗΤάΡ το Ποδίαπι αγρ]πο0Υ, 14 ΕΧΡΟΠΑΠΙ, οἷόν περ ἀπέξη.
γη, 86. Ότ αοοϊἰἀῖς, αέ ογοπ]ξ,
τὸ ἔμελλε ἀπιθήσεσθαι, Ἱκ. 60.
Ωυα ονεπίητα εγαξ,

απηϊτίες. 1. 71. τοὺς ἐξήγαγε
τὦ ἀποξιξάζειν, οί ἀποξιδάζεσθαι. οοπι.
Φιοά νι]σο ἀῑοϊατ, {ασογο ἆ6Μήδων ἀπέδαλε. (1ος 4ο [ο ῖς
ουχί, απα]θ]έ. 1. 138. Σμύρνη»
βοοπἀστο. πῤοτο αἴαπεια ἀθδεεῃἀσγο, πέ ο οττα, ααί πανί, ας
ἀπέξδαλον Αἱολέες. 1. 150. τὸ πα64Ο πο γαἰοβαξαΓ. τούτους ἀπὸ
τρῴα ἀπέξδαλον. ΠΠ. 993. εἰ ταῦτα
τών νηὠν ἀπεδιξάσατο. Ἱχ. 32. Ηο5
ἀποδάλλοιμι. ο] ἠοο απζίαπι, 11,
4ο πανῖρις Γ1 ἔοτταια] ἀεδεεπάετο
119. αποδαλόντα τὴν πόλιν. Οπἱ
ἀπβα]ό.
πχροπι απηϊδογηξ. ΥΙ. 29. αποξαλὼν
τὰς ἔνδεκα [νῆας.] νΙΙ. 195. ἵπ- ἀποξιῶναι. Ῥο για ἀοσοάστο, ΤΠΟΓΙ.
ἐν αὐτῃ τῇ ημέρα, ἐν ἡ καὶ Ἑέρζης
"ἀθοῖπι παν]Ιθιι5 απἱ5818, κιγδυγεύσει
ἐτελεύτησεν, ἀπεξίω. ζπιοβίας Ῥοι.
βασιλεὺς ἀποδαλέειν τὸν 5 ρατό».
44, Ἐοάεπι ἀῑο απο εί Ἀοειχος
νΙΠ. 60. Βοεςχ ἵηπ οχογοΙέμς απηϊορ έ,4ε γἱέα ἀθεθβεῖέ. ταχὺ ἅἄτε{οπάϊ Ῥεπίοπ]ο γεγδαβίαν, Ὑε],
ξίω. Ενιά, 49.
Ῥεκ οχεγοῖέας απη]έέοιιάϊ Ρροτῖσιι-

Υα], Βον Ρροϊο]έα-

ἀπογίγεσθαι. οοπα. ΟΡ1Τ6, πποτὶ (γί-

ΡΙσασ πο δηᾶ5 οορία5 απι]έζαί, ὦποδαλέεις τὴν κεφαλήν, νΠϊ. θῦ.

ἀπογίγεσθαμ, 6Οµ1. ΡΥ0 «πιο {Το16Ι-

Ίαπ φαδ1ρίξ,

γεσθαι.) ἈΝαδοῖ. ν. 4.

3
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ΑΠ

-πῖας ἀπεῖναι, 9Ἀοςςο. τοῖς ἀπ.γενομένοισι τῆς μάχης. κ. 09.

αυτ] α Ρο

Η115,

αβεγαΠῖ,

ἀπογράφειν, εί ἀπογράφεσθαι. «011.

Ώεσοτῖροτο.

ἴπ {αρα]α5 τείδιτο.

᾽Απέγραφον οἱ γεαμµατιραί. γι.
100. Ἀοτιρω ἀαεοίρεβραπέ.

ΠΠ {α-

Ῥπ]ας το[ογοῦαπξ. ἀπογραφόμεγος.
1ριά. ὮΏοδογ1βο!5, Ἰπ (αῦι]ας τεΤογες.

ἀποδάσμιος.]. 1460. Βίερβαπας Ἠαης
νοσσι} αῦ Ππίοτρτεία πιοπεί οπι]8811 5ο οὲ Ίρεο πο γρῦ απ]άθτη
46 οα ἀῑας. ΝΠΗΙ αέαια αριιά
α]]ο τεροτῖο, αποά γιάσαίυτ αᾱπηέίοπάαπα.
ΟΩπἱάαπα {απιοι (πα

οἵογο. ᾽Απεδείκνυντο ῥώμης ὅσον
ἔχον µέγεθις ἐς τοὺς βαρξάρους,
σακαχιεώμενοί τε, καὶ ἀτέοντες.
να, 220, Ὑα]]α: Οποἆ τοβογῖ5 ἸαῬοῦαπέ, 1ὰ οπιπο 1π Ῥαγβρατος ο8(οπάσβα{, Ἱπσγισπίες, ας 8686 ἵλἐτιάρηίες. Ν΄ οτίνα δοπαµέ, Φπαπἴαπη τοβογῖδ ππασηΙιάἴποτι Ἰαβςε-

Ῥαπέ, ἵπ Ῥατρατος Γ6απ1] οβέεπἀςῬαπέ, ὅτε, 1. ο. Οπἱοφπῖά ντε
Ἰαδεβραπε, 14 οπἹπο π ΏατβΡαξοΒ
{ον1ΐον. εχοτοβαπί, οβιπάσβραπ{,

εαἱ5 ογροτίρα5 ποή Ῥαγσσπίςς: αἲ
οσπα προία οοπβάσπ{ου ἵπ ῬατβρᾶΤΗΠΙ ταθηΐος, οπΊπ(πο 4αιηπο αβ]-

(ρ. 145. εὰ. νου. 1920:) νοτίπηῖ,

οἰσμίας. Βὶς ϱΠΊΠι τὸ παρα χράσθαι,
εί τὸ ἀτεῖν πας γ]ἀείαχ αοαἱρίειἀ πι, Οοπκα]ο Βἱἀατη ἐν τῷ παρα-

Ῥονοπα]]ς, δει ρατίΙα]15, ος ε5ί,

χζῆται, εἳ Βαδίαί].

Ῥτο Ρατία,5ει Ροτίίοπο οράσης αἰ]-

γα]]α (πιο. 1]]ιά ἀτέοντες ΙΠίΘΥῬτοίαίας, απηδί Ἱεροτίέ αἀττέοντες

Βοαρι]α 1η 5πο οκ. οτωςορ.902.)

ουῖ, νο] 1π ἀϊνΙδίοποπα οαάσῃς. Οα119 Πέ, απί Λονὶ ἀεθαί, απί 1811

{αεία οδὲ ἀῑν]δίο. 36 απ] 4.050
1απῃ κἰσπίβοαβαηί Ιδία, Φωκέες ἀπο-

δάσµιοι; ΝΟ ΠΗΓΗΠΗ Ισίζατ 8ἱ γοοαπ ατα λος αὖ πίτουαο Πιογ]{ 5ἷἸοπέῖο ῬταογΙέατη. 9] ἔαππσΠ ντι

νοςῖς αἴέοπίο ρογρεπάα5, ἀποδάσ-

µιος ἀῑοῖ γιάεία ὁ τὸν δασµ.όν τι
ἀποφέρων, ὁ φόρον τι ἀποφέρων.

ἐν τῷ ἁτέω.

Ρος σοπΙπαπα στ. Ἰοπΐσς, οί Αί-

Έσοο Ῥχο οοπιπιιπΙ ϱγαν]ξοπο ἄττοντες. Ἀαϊάας. ἄττει. ὁρμᾶ. βαδίζει.
ἐγγίζει. τὸ δὲ ἄττω, ἀπὸ τοῦ ἀΐσσω,

ἀίττω, ἄττω.

Ἐβο νοτο (π]ςὶ {α]-

1ος) ἀτέοντες ατβΙέτος Ἰάεπα να]οτα
ας ἀτάοντες, ἀτώντες, Τγουν βλάπ-

τοντες, ἡ μετὰ βλάξδης ὁρμώντες.

ὃ ἀποδεδασμένος, καὶ ἀπό τινος κε-

ΏαπππΗπΙ ἁαπίος, νο] οπι 4πΠΙΠΟ
γαθηίος, ας Ππροίαπα 1π Ῥαγβαγαπα
{αο]οπίος. Επδίαί]ι, ἀτώ, καὶ ἅταί-

Ραγαξης. σαρα τὸ ἀποδαίω, τὸ ἀπο-

ἀποδείρειν. ΊοἩ. Ῥτο 60Π1. ἀποδέρειγ.

διαιρώ, καὶ ἀποχωρίζω, νε] παμὰ τὸ

1ν. 64.
ἀποδέκεσθαι. Ἰοη. Ῥτο σοπ. αἀποδέχεσθαι, καὶ ἀπολαμδάνει. Ῥεεῖ-

Φιν εραέαπα ασπὶ Ῥοπά1ξ. αἰ]αδ

χωρισμένος, αἱ αὐ αἰἴᾳιο οδὲ 5ο-

ἀποδάζομ.αι, ὅθεν καὶ ὁ δασμὸς, Ροτο, αἰθαξαπα,
ππάρ τὸ δασµοφορέω,
ὦ. (πι αέαπα Ῥεπάο. 3οά αποπιοάο
Ίος Ῥ]οσσηδῖρας οοπηπποάο ετῖρα]

γω, τὸ βλάττω.

Ὑιάςε ἄτέειν, εἴν.

Ῥεγθ, ΤΕΕΠΡΟΓαΤΑ. ἵν. 99.

ἀποδέκεσθαι, Τοπ. Ῥτο 60ΠΙ. ἀποδέ-

πες απῖς-

χεσθαι. συναιγεῖν.πιςεύειν. Λάπιϊί-

α παπα αβγπιατο Υο]ο, 4ο απο ἀπρί-

οτε, αδξεοπΗ]τῖ, «ΟΠΊΡΤΟΡαΤΕ, «10-

Ῥοβδῖπί,
ἴ{οπι.

ἀποδέδεκται

ποπ. εοηφίαί,

αὑτη ἀνδραγαβίη τὸ

πολλοὺς ἀποδέξαι σαῖδας.

Ἠσος

Γοτεπάο οομδείατ 5ἶ απῖδ πιπ]έος
οἆαί Ἰρογο. Εοτεεαάϊπ] ἐπιρι]{τπτ δἳ οπὰς Ῥτο]οιη Ἰαβοαί ΠΠΠΠΘΤΟΡαΠΗ. 1. 196.

Ωποδείκνυσθαι. Τοπ. Ῥτο 6011. αποδεμκνύγαι, νο] ἀποδεικνύει). ΟΡίοι-«Ίογα, ἀοπιοησξίτατε, οδέομίατα, οκ-

ἀ4εγα. τοῖσι μὴ ἀποδεκομένοισι τῶν
Ἑλλήνων. ΗΠ5 τωσῖς, απ Πο
αδεεπθαπίατ,

ααπῖ ποι.

οτεάσπέ,

γ]. 49.
ἀποδέξαι. Τοπ. Ῥτο οἵη. ἀποδεῖξαι.
Ώεπιοηδίτατο. ναγῇς πιοῖς αρπά

Ἠετοάοίιπα ρεσοι αντ απαάαπι ταΏοπο Ρροβίέαπα, Ύπα ορίοτῖ5 5οι1ρέογῖθς Ἱαά οΊαπι [απ

δέξαι παῖδας.

αγ]ς. ἆπο-

ἸϊβοτοῬ Ῥτουγεατε,

ΑΠ

ΔΠ

εί αποάαπιπιοἆο Ῥτο]επι οδέαπίατο.
1άβετος ἴπ Ίπσρπι οἀετο. Ἱ. 190.
Πακτύιν οἱ Πέεσαι ἐν φυλακή εἷχον, θέλογτες Κύρῳ ἀποδέξαι. Ῥας-

“γαι Ῥοετεα ἵπ οαδίοᾶῖα 5εγναβοπ{,
Όγτο ἀεάεν ο ΐνε ἐγαάοιο γο]επίος.
1. 100. ἀποδέξασθαι γγώμην χεησιµωτάτη;. [Πε ἵπναπα οοΠδΙ ατα
4ατο. 1. 170. τοιάσδε γγώµας σφι
ἀπεδέξαντο. Ἠαο εοηδί]α 1ρ5ῖ5
ἀεάετιπ{. Τρι. Γῷπαππαπαπη ἆπο-

δἐζασύαι γνώμην ποαῖρὶ Ῥοΐο»έ ϱεατη Ῥτο ἀποφήνασθαι γνώμη», πί
αΗΡΙ Ῥαδδῖπι Ίσσα, 5επίοπέῖΙαπι
Ρτοπηπίίατς, ἀϊσστς, Ρτοίοστε, τί
Π1. 74. Ἱκ. 0δ.] οὐδὲν λαμποὸν ἔργον ἀποδεξάμενοι.(ἶαπι πα]η ρτᾶεἰατυπα Γαοῖπις εἀιάϊπεοπέ. Ἱ. 174.
υ]9. αὗτη ἀπεθεξατο χώματα ἀνὰ
τὸ σεδίον ἐόντα ἀξιοθέητα. ἨΗως Ἱπ
Ῥ]απίϊα ερεσίαέα ἆἶμμος 8σΡΟΤΟ5
οχοϊέανίε, οχε(κχῖε, Ἱ, 184: ἔργα
ἀποδεξάμενοι μεγάλα εἶσι. Μασια
{αείποτα {οσρταπί, οὐϊάεταπε. Ἡ.
10. ντ. 199. γνώµη; ἀποδέξασβαι.
Π, 24. νΙ, 199. ἀπιδέξασθαι µνηµόσυνα. {αε1πογα, νο] οΡογα ΠΙΕΠΠΟ-

ταίι ἀἶστα εἀσγο. Π, 101. ἀποδέξασθαι σρατήνη.
Εκρεδιίοποιι
{ασοτα. Οορῖαςδ αἀνοιδις ασια

γεται.

Ἠαπο

εοπέοπείαιι

[Ώα-

τΙΠ5] Ρτοππ(]αδςο [ογέατ, 1, 160,
ἀποδεξάμενος σοφίην σολλήγ. Οπι
πια δαριοπέ]απα οδίεπά]ςκοε:
οπῃ «ο Ἱπασηα δαρ]οπίῖα Ῥγαά]ἔππι οδ{οπα]ςεοί. ἵν. 76. «(ατηγὸν
τοῦ πεζοῦ Άμασιν ἀπεδεξε. Ῥεα]ίαἴᾳδ

ἀπεοπι

Απιαδίπ

ἀοδίσπαν]τ,

οτεαν]ζ. 1ν. 1607. ὌὈτανεα ἀποδεξας στρατηγὸν εἶναι τῶν «παραθαλασσίων ανδρών.
Οτπι Οἵαποι
Ἱοπιύπατα πιαἴμιογαπη ἀμοοπῃ ἀοβΙσπαςςοί, οί εΓοαδςεί. ν. 20. Υα],
Οπμι οτε πα] ίπισς Ῥτα[οοξαπι
εοης(π]δεοέ. ν. 04. μυριαρχας
ο... ΜΗ. δ1. ᾿ἀπεδεξε ἐἐς τὸ
δεῖπνοντετρακόσια τάλαντα ἃ
ρίου τερεζισμώαν να. 116.ΝΥ --Ετοραν]έ ἵπ οαπα 400 ατσοπ!1 Ροί{εσία (αἱοπία. 49. Ρ. Ὠοιιοπδίταγ]έ 5ο Ίῃπ «ΦΠαΠΙ ϱγ0Ρα55ο αγσοπ(ϊ
400 Ππίορτα {α]οηία. Οποά. ϱχ 50αποπέῖρις ραΐοί, ὡς δὲ καὶ ἐν τῆσι
ἄλλησι πόλισι οἱ ἐπεσεῶτερ ἀπεδείκ--

νυσαν τὸν λόγο». 1. 6. Ὃαπα απίθιι
είῖαια Ἱῃ αἲ]ς αγρίθιι5 1ρ51 Ῥτίπιατὴ νὶτὶ, νε] οἰνιίαίζαπι

Ῥτίποῖρος,

Ἰαπο [ετοσαία Ῥοειπία] ταίῖοη ΘΠΙ [διῖ5 οἴνίρις] ἀοιποηδίτας-

δοηΐ, δ-ο, ᾿Απεδέχόη πάσης τῆς ἵπ-

ἀποετο. ΠΠ. 111. τὸ µαντήίον ψευ20-

που εἶναι ἵππαρχος. ΥΠ. 154.

µενον ἀποδέξαι. Ονασπ]αΠη αγσπονο

Πας οφ ίαξας Ῥτα[οσξας, ας πιαβδίογ οδί ἀοδίσιαέα5, νο] ογοαίας.
αποδεξάμενος ὑξρίσματα ἐν τῷ λόγω. νΗ. 100. Οσπα ΤΠ πα οτα(]οπο
οουαπιο]α5. ἀθπποηρίτανϊς. 1, 6,
Οσα τοτρῖ5 οοππασ]]οδῖ5 ἵπ πιο
Ρα]α1ή ος Ἰπγοσίας. Μεγαλα ἔεγα
ἀπεδέξχγτο. νΗ]. 17. Μαρπα [ργᾶεἰαταφπε] {αείποτα οἀιάεγιι{. ὧπο-

πιοπάαεἵ]. Π. 190. ἀπέλεξαν. Π. 1419.
ἀθπιοπείταταλί, ορίοπάεγιπ{. ἐμὶ
ἡ σειὶ αὐτέων γνώµη ἀποδέδεκται,
Α πιο 4ο 5 5οπέοπέ]α ἀῑσία ο5.
Ἠ]οίιπα εδ α πιο ΠΠ ΦΠΑΠΗ 8ἷΕ ππθα
4ο 15 φεπίοπέία. Π, 140. τὸν ΚκαιΕύσης ἐπίτροπον τῶν οἴκηίων ἀπέδεξε,. Φποπι 6απιῦγδος τογΠὴ 5ιιηται οπγαίογεπα οοπε]θη1ξ. Η1, 60.
ἀπεδέξατο ἐἐς τοὺς ὑπγκέους εὐειγξσίας μεγάλας.
Μαρια βοπαίοῖα

1 Ῥορη]ος 5αρά]ίος οοπ(ι]16. Π1.
67. ἀποδεξαμέγου γνώµη». Ότι
5οη{θη {11 Ρηιοπππ{1αβδδοξ,

(Οσα

ἀοε]αγαδςεί. ΠΠ]. 74. βασιλεὺς ἀπεδέδεκτο.

Ώονχ ἀθε]αταξιις, οθαία»,

ἃο τοπιπθαίις ο5ξ, Π]. 88. ὑγιέα
μιν ἔόντα ἀπέδεξε. Γρ γοά]ἀιεδαπαπη, Γρδιπα 5απαν]ξ, Π1. 100,

194. γγώμµην τήνδε ἀποδεξασθαι λέ-

Ἱὸο-

ὀεξαιεγ, Ρνο ἀποδείξαιεγ. γη], 90.

ἀποδε «ξόμεγοί τι ἔεγον|βασιλεῖ. ΥΠ].
689. ἔργα ἀπεδεξαντο λέγου ἄξια.
ν. 91. {αοἴποτα πιοιποταία ἀἱρπια
{οεογιπέ, [οαιάςτ πα.] δες,
ἀποδεξάμεγος μεγάλα ἔργα, Ῥτο ᾱποδειξαµενος. «Οτππι πιασπα [αςἱποτγα οἀ1άϊεδεί. ΠΠ. 105.
ἀποδέξασθαι µεγαλα ἔργα.Ἱκ. ΓΙ.
ρνῶσἶατα [αοῖπονα εἀΙάϊο»ο. Ου}έν
ἐφί οἱ ἄἴποδεδεγμενονἔργον ἑωῦτοῦ

ἀξιον παροθυµευμένου ἀἄποδεξασθαι.

ΔΠ

ΛΠ

ἀκ,ζ2. [Ὀο]ερας] αποά π]]ηπα 5ο
ἀἴρηππα [αοἴπας α 96 {55ο οὐ]ἔπη, πα {αππε [ο φπος ρτάσ]ατα {αομας] οἀστο γοἱοπιοπίος
οπροτοξ.
ἀπόδεξις, ἦν Ιοπ]6ο 5αΏ]αίο ε, Ῥτο

οοπαηΠΙ ἀπόδειζις. ἀοιποηςίνα ο,
ἀοε]αγαίίο, εκχρ]σαί]ο, ἱπορίης από-

δεξις, Ιϊφίοτία οστία, ππΙπΊοΓπο
ἀαδρία, απο. τος Πα παντα, α{ οᾳ5
ἀεπιοπδίτοίαε ρτοῦοί.1.ο. απόθεξις
ἔργων μεγάλων. ἸΜασπογα ΓποἱηΟΤΕΙΗ ἀσιοηδέγα(]σ,1.ο, ργοοἶαγα
Γαοιποτα, απ εάν. 1. 207, 1
101, 115.
ἀπόδεξις, μος, ἡ. Τοπ. το 6ΟΠΙ. ἀπόδειξες, ἀοπιοπβέταίίο, πια] ἑοδία

γ.

8 Ππρογαίος. ογοαίας {16Γο.

1. 124. ὃς ὤν πολλοὺς ἀποδεξη ππαῖδας. Οἱ ππ]ίος οἀϊάονῖε Πήογος.
1. 1960. ἀποδέδεκται, Ῥτο ἀποδε-

δεικται. διά. ο,
ο
|,
150. αποδεχθεί. Ἱ. 162. Υἱάο
αποδεξαι.
αποδημεῖν. Ῥετοστο ἆθρετο. Ῥοτοστο ῥτοβοῖςο]. 1. 29. Ῥτο οοάθια
ἀῑοίέαν οἱ ἐκδημεῖν. 1. ὅθ. 170.

ἀποδημῆσαι

παρὰ τὸν ᾿Οµοίτεα.

Αά Οναΐοι

ρυοβοῖκοῖ. Π1, 194.

ἀποδημήσαντ ας ὀκτω καὶ εἴκοσι
ἔτεα. (ιὶ ρου 25. ΠΙΟΣ Ῥογ6ρχο

ΦΚ) 1πνὰ.

ποδιδόναι τιν τὴν ὁμοίην. 50. χά-

.-- Ρατομι αταξία γο[ουτο, (4411.

τοὶ Ρτοβα{1ο. [λέγων ὡς] βουλοµε-

Πέεπέίγο ἷα μαγοἰ({ο, τὴν ὁμοίην ὑμῖν

γοισί σφι γἐνοιτ ἂν απὀδεξις. ΠΠ].
101.ν. 5. [Ὀιεοπς απο] αὐ 1ρ5ἱ5

ἀποδιδοῦσι. Ὑπϊα: }Ἴσοιι γουί
τοἁμηί. Ἐσο νοτο, Έατοιι σταεσπι νορῖς το[οταπ{. ἵν. 119.
αποδιδοσται. (ουν. ΡΥΟ 10 οἳ σσω-

νο]οπέιραςδ βΠοτοί ἀεμιοηπδίταξϊο,
1. ο. Γ)ἰοστι5 1ρ8ο5 νο]οηίέος, ας Ἱ-

Ῥεπίο» Γιος] ἀειποηςέταζατος. Π]6615 1805 Ἰροπίου το Ίρδα Ίος
ἀοιποπείταίατοδ,

εοπαρτοβαξατος,

Ἰη]ας τοὶ. πιαπ][οδία ἀοσππποπία
ἀαίπτο». Ὑα]]α δἷο:. Ες νο]οπί]Ῥα5. Ίου {οπίατί ἀοβοτο. Βέορ]ι.
Ίοησο πιο].
Ὑιάο,

ἀποδέρειν. οοπα. Εκοοτῖαγο, ΟΟΓΙΗΠΗ,
Ρε]]ειι ἀείτα]ενο, ἵν. 00. αποδείῥωσι. ἵν. 61. ἀπέδειρε. ν. 20.
ἀπόδερμα, τος, τό. Χ. Η. Ρο]1ῖ5 ἆοτασία. Τν. 04. Γρτο 4ο οοπι, δὲρμα, τος. 1ριά, Ἱ.

ἀποδεχβέντα.τὰ βαμξάροισιν ἅποῤινεν
Θυα α Ῥατυασῖς ο ϊέα
δυηίέ, Ἠος ἀποδείκνυσθαι (ππάο
Ίου ραγΙοΙρίπα Γοπῖουι Φαὐ]αίο

λεῖν, οἱ πράττει». γοπάστο. (σῃί-

ασθσι, ὠνεῖσται.1.09, 70.) ἀπέδοντο
τὸν κρητῆµα. ΟΤαΓΟΓΟΠΗ νοπάϊάο-

ταπέ. 1. 70. ἀπ᾿ ὧν ἔδοντο. Ῥτο
ἀπέδοντο. Π. 90. 00.
ἀπ 2ι}/άσκειν. 60ΠΝ. Ρχο 41ο ἀϊοίέατ
συνανύµως ἀποφεύγειν, π[αρονο.
Ιχ. 09,

ἀποδοκεῖ. Νο Ῥ]ασστα, ἀἱδρ]ίσστο,
ποἩ Ῥτοβανγο, 4οοσγηργς, δίαίπογο,

Ῥ]ασογο. ἀπέδιξὲ σφι μὴ τίµωρεειν
Ἴωσι. Ῥ]ασπῖε 1ρ5ἱ5 οροπα [οπίρ5
ΠΟ. [θιτο,
Ἠουγονοταπέ οροπι
1οπ1α5 παΙπΊπηο {ογοπόσπι, 1, 109.

ὧς σφι ἀπέδοξε. Ονπα 1ραῖς ἀἱκρ]]-

:οχεπαρ]αηι εοφπαπίας, 1, Μη. 41. υέ
Ραΐοί. Ἱ. 10. ἄλλα δὲ ἔργα ἀπεδέξατο αξιαπηγητύτατα. Εί ἄπο-

οργοπέ. Οππι [ρῖ5 ἀἱδρ]ίοστο οαξΡσοι. 1. 172. ἐπεί σφι ἀπέδοξε
μήτ ᾿ἐπιδιώκειν ἔτι
ἔ σροσωτέρω τῶν
βαμξάρων τὰςγῆας, µήτεπιλώειν ἐς
τὸν Ελλήσποντο». νΙ]. 111. Υαἰ]α:
Ῥοδίαπαμα ἀοοτογοταπέ πεφιε ρογ5ειοπάατα 510] αέοτίας5 ΏαγρατοΤΙΗ 6]458οΠ1, Ἠθαπο πανἰᾳαπά
ση
Ἱπ ἨΠο]]εδροηίέατη,
ἀποδοκιμάν (πάς τὸ ἀποδοκιμάζειν
οσπι.). ὴ΄. ΠΗ. Βερτοβαχο, γο]ῖοστο.
οὐδένα ἀποδοκιμά. Να γο]1οῖέ,

πιασια [αζπογα, σας Ἠλαςετῖα [οεἰθεοί. 1. 59. ἠν ἀποδεχθώ «ρατη-

παπα τορτοβαί, παπι α 56 10ροβ1ε, 1. 199.
ἄποδος, ου,ή. Ν. Ἡ. το σπα. ἆφο-

Ῥτο

εοπηιπὶ

ὤποδειχδέντα)

Ῥτορτίο ἁἀῑσίαν ἆσς Γαοποτῖριας
ῥταρ]ατῖς, εἳ Πλαδίτίρδας, Ύπα»
αποάαππποάο. ἀσιποπδέταπέατ ας
οδίοπάιπίασ, νο] απ ἀϊσηα 5,

οσο οδίοπάαπέασ, πί οοίοτΙ ΠΙΟΓ{α]ος Ἱ]]οταπη, απΙ ως οὐἱάσγιε,

δεξάµενος μεγάλα

ἔργα.

Ότι

ΑΗ

ΑΠ

ὅτε,ἤγουν ἀπέλευσις, ἀποχώσήσις.

Αυίμς, ἀῑδοοσκις. μι) ἀπέδῳ τῇ
ἐμῃ πείσομαί τοι.Φιιοὰ αξίηοξ αά
πιο ἀἰδορδεαπα, ΠΡΙ ρατερο. γ.

19. σεεὶ της ἁπόδου. Ἱκ. ὅδ.

Ὦο

ἀἴδεσδδι.
ἄπεδος, ου, ή. Ν. Η. Ῥτο οοπΙ. ἄφοδος, καὶ ἀναχώμησιε, καὶ ἐπαναχωώεὔσις, τοΙέας. ἔσται ἄποδος ἡμῖν.

Νοε οτῖε γοβῖτης, . ϱ. τοάσμιᾶϊ
{αου]έας. ἵν. 97. ἄποαδις ἀσφαλῆς,

επίας τούΙέας. 1ριά,

ἀποδοῦναι ὀπίσω. Τἴοη. οἳ Ῥοεέ. ρτο
βΙπιρ]]ο] ἀποδοῦναι. Ἠοάάετε, το-

μιον σοιῆσαι. γι. 108.

ΝΠΙ] ἵπ-

στα, πἰ]ν] πιο]οςεῖ α]ῑσπί [ασστο,

η] {ασστο, ᾳποά δἷί αἰῑοιϊ πιοἹεδέαη,
ἀποικὶς, ἴδος, ή. Ν. Η. {απαϊπθιτη α
πιαδς, ἄποικος. (Οο]οπας, ἴπ αἷῖαπαπα.

εοἰοπῖαπι

πῖδδας,

ἴπ α]ῖ-

ατα εο]οπία εοἱ]οσσέας. ἀποικίδες

σόλεις, 11Ώ68, ἵπ (αἶρας δέ αἰ]απ εοἰοπίω, Οο]οπία Ίρεα, νι],
167.

ἴτπ νι]σαξῖς Τιοχὶοῖς Ἠοτο-

ἀοΐας «πάσα: 5οὰ 5ἶπο ντο,
Ίοευφπε ποίαίας.
ἀποικτίζεσθαί τινος. Ηετοάοίεα Ἰο-

οαέῖο, Ῥτο οοπηπιαΠὶ μετ οἴκτου

β]ίποτο, 1. 12.
ἀποδράντες οἴχοντο. Ἱκ. 118. Αι α-

ἔνεκά τινος μέμφεσθαι. Ώετε

αἰεπίος αὐνεναπέ, απ[ασεγιηί.
ἀποδρῆναι. 1ο. εί Ῥοοῖ. Ῥτο 0.

επι

εοπηϊκογαίοπθ.

Ἠοιι

αἰ(παπι ἀοῇοτςε, ἀερ]οτατο,

αποδιάναι, εἴτε ἀποβιῤράσκει, καὶ

ἀποφεύγει», αΏ ἀπολράω, ὦ. ἄποδρημι, πί ἱσάω, ὦ. ἵρημι» ΠΠ. 40.
Ἠ]5] ἀῑσαδ ΠΟΠ

γα δεμ]ς, αἲ αοτ.

2. α0ξ. 6956, α{ «ἴναι. ἀποδρὼς ἐκ

τῆς Σάμου, ΠΠ. 148. ἀπέδρη.

40.

τι 2, ακ. 97.
ἀποδρησιςν ες, η. Τοη. ο Ροεί. Ρτο
σοι, ἀπόδρασις, οὗ ἀποδράω, ὦ.

απ[αρίο.. εί αποφυγὴ ναί ὀνγην
[ηρα. τὴν ἀπόδεησιν ποιήσασύαι,
Ριο ὠποδράσαι, ἀποφυγεῖ», απ[ιδαο, Πισίςςο. ἵν. 140. απυδρήσεσαι. γη. 210. {οχο αὲ ᾖασογοέ,

ἀποθανέεαι. 1ο.
Ροτς. [αί. 2.
πηθς. ρτο οο1. ἀποθαγή, νεὶ Λεϊοο
αποθανεῖ, πιοτ]ατί5. ἵν. 1602.

δ]ιο

απίοπι {ογπαίΙτ α- ὃ. 81ης. ἆπο-

ία

οοπφιοτί,

ΟΡ α[φπ]ά εοπφαοτὶ Ἱέα, αἱ απά]ίοτο5 αἆ ΟΟΠΙΠΙΙΣΟΓΑΙΟΠΘΗΙ οΟΠΙΠΙΟΥΘΑΙΗΙ5, ὁ σαῖς τορὸς τὸνπατέρα

ἀποικτίζεσθαι τῶν ὑπὸ ΚύρουἼρτησε
ἡ
ντ } τοῦ, ἁπωκτίζετο ἕγεκα, 2ΕΑΑΧ
ἆ ὑπὸ Κύρου ἔπαθε. Αγριιά ραΐτοπα
ομενονεῦαίαν οὗ οα, 1σο α Όντο
Ρετέι]οιτας, ἕνεκα πληγών, ἃς ὑπὸ

Κύρου ἔλαξεν. ΟΡ ρ]ασαδ, ᾳπας α
Ογτο αεζορεταί. 1. 114.

ἄποινα, ων,τὰ. Ἰομ. οἱ ροοξ, Ῥτοασπα, νοἱ Ῥταπιίαπα, απο αἰῑοιϊ
Ῥονεο]νΊέαχ Ῥτο αου]αςδ οαρ]ίο
γούλιομάο, να] τοπίο. νι. 79.
αποινα δέ ἐσι Πελοποννησίοισι, δύο

μνέαι τεταγμέναι κατ᾽ ανδρα αἱ
µάλωτον

ἐκτίνειν.

Τρϊάσπι,

Ιίς-

θανεῖται, δαυ]αίο τ, οἳ ἀϊδδο]ηία

ἀοπιέιοπῖ5 ρτοίαπα αριά Ῥε]οΡΟΝΠΕΣΙΟ5 δη{ Εὔπιο) πα ος ἵπ β1η-

ἀἱρ]ί]οησο ει ἵπ εε, ας ἑοτίία ΤΠ

σα]ο5 γΙγο8 σαρίῖν 08 βίαζπίας, ασ

δοσπ]α1η ρογδοπαα. πησταμίο,
γιάς έεαι.
ἀποθευσόμενος, η, οὐ. ὓ. Η. Οα1να
ἀἰδοσδδατας.
(ϱο]οτιίοτ αριέατας.

Ροιςο]ν αΠ{ΗΥ. ἀποινα οἱταδε ἐθέλω
ἐπιρεῖναι. Ἱκ. 120. ἨΗαωο τοᾶσπι-

γὴ]. 66. σαρὰ τὸ ἀποθέειν, εἶν.
ὠποβορεῖν. Ίο. ο Ροεξ. Ρο οοιῃ.
ἀποπηδῶν,

ἀαδι]ῖτο,

ἀποθοροντες

ἀπὸ τῶν ἵππων. Οππι αἲ οφαῖς ἆοβΙ]]εοηί. Ὑαἱ, Οππι 4 εφιιῖς 4οβ]]δοιέ. 1. 80, ν, 1552.

ἀποθύμιος,ὁ. Το. οἱ Ῥοοί. Α0Ό απὶπιο

αλου]ας

αἱσηις,

ἀοπ]ς ῥταπιία οἳ απ] ραοτο, 1. 6,

ἆατο νο]ο.

ἁποκατέανται. Ιοπ.Ρτο οοπι. ἀποκάθήηνται, τοδιἀσπε, ἀεδιάσπε. ἵν. 06.

ἀποκηδεύει». Ικ. 91. Υἱὰε κηδεύει..

ἀποκεκλέατο, ὃ. ῬεΙδ. Ρίατ. Ῥ]ιςᾳ.
Ρ. Ρα5». Τοπ16ο {ογπιαία Ῥτο 60ΠΗ,
ἀποκέκληντο,

πορ]οοίο

5γ]]αβίοο

Ἱπογομιεμίο, ρτο αἀπεκέκληντο, 5ιιῇ)-

Ἱπσταίις,

Ἰαίο τε, οἳ ν, οἳ ἀῑδο]πέο } ΤΠ εἄ,

{Π15έ16, πιο]οδίέης. οὐδέν τινι ἀποθύ-

αὐ ἀποκλήω, ἴομ, οἱ Α{Ε. Ρο 6ΟΠΙ.

ΛΠ

ΑΔΠ

Γλοη ο ει ἵπ εα, υἱ ἔκείντο, ἐκέατο.

εἰ δ ἐθέλεις, ἕτερόν τοι
ἐκκορυφώσω.
ἁπέκζηωνος, ου, ὁ καὶ ἡ
ταρία5. ἀπικρήμνου
χωρου. ν. 095.. Ομ

γιάο έατ2 ἴοπ. ἔατια. ΥΟΤΡΟΓΙΠΙ ΤΠ
ειντο «ο. ἵπ Ἱπρετ[εςίο ἀεδίποιι-

ἀποκρίνει. οσα, το ππαρῖ5 τοσορίο

ἀποκλείω,

οχο]πάο,

Ἰπεοτο]αάο,

νογδα 4ἱρΙή]οπσο ει η τ. αἱ αὐ
αποκέκλειντο, αὐ ἁπ.κλείω ἀοάπο-

ἔππι, το]εσίο », οἳ ἀ]δδο]ηία ἀἱρ]ι-

Έππι,

αἆ οπογαπα.

βλ]

απάἵποπι

Ίου 4ποφπο Γογπιαζαϊα 46ο)».
ἀποκεκλέατο ὑπὸ τῆς Ἱππωυ. Ἱκ. 50.

ΑΌ οφ] ίαξα {πογαπέ Ἱπίσγο]ας].
ἀποκληίζω, ἶσω. 1οπ. εἴ Ῥοεῖ. Ῥτο
σοπι. ἀποκλείω,

εχο]άο,

Ῥτινο.

ἐγω λέγον

(οπι. Ῥταἐόντος τοῦ
Ίσσα Ί]]ε

ρταταρία5 οςςεῖ.

διακίνειν, 41βοογποτο, φΙκογίπιοι
βίπίμοτο, οὔτε πρύμνη» ἀπκρίνον-

τες. Ἀεφιε ρυρρίπι ἀῑδοσγπονίες
τα Ῥτοτα,] 1. 194.
απικείνειν. Ἡς6εςτηθτο, ΒΕΡΗΓΑΤΟ.

τοῖς ἄλλοισι ἀνθρωποισι χωςὶς 7η-

ἀπεκλί ἴσας, ἀπέκλεισας, ἐφέ(ησας.

ρίων δίαιτα ἀποκέκριται. (Οσίοτις
Ινοπηύπ ία γἰστας α- [ους βοογοξας,

15 πιο εκο]αδίδ1, Ῥηϊναδία. 1. ο7.
ἡ νήσος ἀπικληῖσθτη. ΤἸηδυ]α εκο οσοίις. |ἴ, 165. ἀπικληΐσαντες
τὰ ἱρά. Ότι ἵεπρ]α ο]αιδίδοηῖ.

απέκψινε τοῦ «ρατοῦ ὧὡρ πέντε µυέιάδαρ. Ἀοραναν]ί αὐ οκοτοῖέα π
απ ἱπφπασ]ηία κοντα παλλλλα, 11,

φούτων ἐμὲ ἀποκληΐσας ἔχεεἰς, Ρτο,

Π, 195. ἀποκληϊσθέντες τῆς πίσω

ὁδοῦ. Πποτολαςί α τοὐῖία. Φαῖδας
Ἰμέοτο]ηδας οσε τοδῖέας. ΠΠ, 00.

ἀπεκληΐσθησαν τοῦ ἄςεος. Δὺ πτΏα
Ἱπίοτο]αςὶ Γαοτυπέ.

ἴπ ΙΤΌΕΠΙ το-

πο 5εραγαξας, ΦΟΟΥΜΊ. ο.

Ἡ,. 260.

25.
ἄπέκειτις, ή. «οπι. Ἠοδροηδαπα, Ἱ,

49,

αποκρούεσῖαι. (οι. :Ῥτορα]κητο. τας
προσξολὰς ἀπεκρούοντο οἱ Βαικαῖοι.

ἀῑξις 1ρ515 Ἱπέοτε]αδα» αἱε.Π1. 68.

βατοσ] ορρυσμα οποία Ρτορυ]δα-

γ. 104.

Ῥαπέ, ἵν. 200, τοὺς ἐπιόντας ἀπο-

απεκληίω. Ἰοπΐοο πο Ῥοοί. Ἰάδμι πο
ἀποκληΐζω, εί ἀποκλείω, εχο]υάο,
Ῥτϊνο. τα

ἀποκληΐοντα

τὴν ὄψιν.

πα) νίδαπι Ρτωροάϊυμε. ῴυω γ]8υπ1, 61 ῥρτοδροσίαπι επρίαί,
ἵν.7, 100.ν. 104.

ἀποκοπαί. Ἰοπ]ας οείαπι, πί «ἘοἸοηεῖρις, Γαππ]]]αγος. σαρδώ, Ῥτο
σαρδώνα, ν. 106, 1241.
βίαί.

Χιάο Ἐ-

ἵπ ἀπ κοπην τῆς ληγούσης

πα]όντα.
ἀποκοιυφοῦν τι. Ἠετοάοίσα Ἰοσπ{1ο.
Τπ δάπιπια αἰο]ά ἀϊσογο. Εαποῖς
τοῦ οχρεάίτο, Βειη ἑοίαπα Ἱπραπσα
οοπίτασίαπα,

δαππαέῖα

ἀοσ]α-

Τ4ΤΘ. ᾿Αρταφέρνης ἀπεκορύφευ σφι

ταδε. Ὑαἰ]α: Εἰς ἵπσεπιε το»ΡοΟΙΙἀῑε. ν. 75. Ἀοά Ίουμς Ἱέα νοτίσι4ὲ5: Αγίαρ]ιογηςς απαλά ξἶπα σος
1ρ8ῖ5 τοδρομά]ς, αἱ, Ἠος τοΒΡΟΠΣΗΙΗ Ῥαποἳς ΟΟΠΙΡΤΟΠΘΠΣΗΠΙ
1ρ8ῖ5 ἀοάῑτ. }αἱ, Ἠοι κππιπιαι
Ῥαπςῖς εοπιρ]οχης, ἀρεῖφ Ίνα τοδροπάε. Ποσίούις ἐκκηρυφοῦν ᾱ]οἵε, ἐν Εργοις καὶ Ἡμέραις, ν. 106.

χρούεσΊαι. ΥΠ. 61.
Πιοδίος] Ρτορικατο,
αποκωλύειν.

Ἰπναάοπίος

(οια. Ππρεβῖτο, οἵ σ

απ/κώλύσευσι. Οπὶ {ο Ἱπροδίοηί.

1. 00.

απολαγχάνειν τῶν κτημάτω» τὸ µέ(ος.

ΕΟΥΠΑΓΗΠΗ

ρα ίομη κο

γ],

νο] εογΠοσπο [ποῖα ι ποαἴροτο. τν,
114. ἀπολαχέντες τῶνκτημάτωντὸ
ἐπι-άλλον. Αοσορία ΓΟΓΕΙΠΑΓΗΗ
Ρογίοπο, απ» Πρεῖς οουησεῦαί,
γε], απ 1ροῖς ορίΊμετα. ἵν. 110.
ἀπολαχόντες τῆς γης. Αοοερίααμτῖ
Ρατίο. Ἰν. 140. ἀπολαχόντες τὴν

Ταναγρικὴν μοίρη». ν. 67. ἀπολαχοντες µ όζον. γΙ]. 30.

ἀπολαμτάνειν τινα μοῦνον. Ἠοτοᾶοίσα Ἰοσπίῖο, αμα (111 Γοσῖξοτ
οχρι πανί 5 νοτυ]ς, 1γομάγα
(ιο Ἡ δει{ εἰ ἆ ραγί. ΑΠηαθιι

κο]

τοπιοξῖς αγβήετῖ5 αά 5ο νο-

οατο, νο] αὐ 5ο ἀοάμοστο. 1. 209.

ἀπολαμ-ανειν.(ομ. Ιοῦροτο, Ἰο«πρεγατο. 1. 01. ἀπέλα-ε ἂν τν ο
τον. «Ἐσνρίππι τοεορ]ςεοῖ, Τόσα

ΑΠ

ΔΠ

Ῥογαςφοί. 1. 12. ἀπέλαξε τὴν ἂρχήν. Ῥεσπαπι τοοορίε. 1ρίά. οὐκ
ἀπέλαξε. ΠΠ. 1120.
απολαμξάνειν τὸν µισᾳόν. Μοτεεάσπι
ποςϊρεγο. νη. 1927.
ἀπολαπρύνεσθαι τοῖσι ἔργοιτι. ΈαςΠ5, ρταο]ατίδαπο

Χ.

Ἡ.

Ῥτο

{γασίιο οχἑοττῖ νίτο [ανοτα, νε] Ἰο-

ο0ΠΙ,

{αοστο ΠΟΠ 8Ίπ6υςδ. ΘΟπἵδπαπα εἰς
ἄπτλις ἀνὴο, εκ Ἱρδῖας Ἠετοάοιϊ

ἀπολείπειν. ΟΠΠ. Ἰεβεετε, ἀθο»ςο.
γυγὴ ἀπὸ πηχέων τεσσάρων ἀπολείτρεῖς δακτύλους.

βἶπεης οκ-

έοττὶ ντο δαῄτασατΙ, νο] 5ο 5[-

πηῖμ]5 οχίογτῖδ 5οηίθη{]αϊπα 5Ο
ειβτασίο ϱΟΠΗΤΙΠάΤΘ, Ταίαπι(ιο

ἀποληφβέντες. Ιπίοτοερεϊ. νΙΠ. 11.
γιάε λάµψοµαι.
απολάμψασθαι. γιάε λάμψµαι.

πουσα

ἐτῖα, πος Επτγρίαάσπι

Ἱ]-

[αοἰποτίρις

Ἰηδίτοπα Πογῖ, νε] 65ο. 1. 41.
απολαμφβέντες.

φοπίεπέῖαπι ἀΐσοτο. ο, Ῥ. Τασστο
Ίπροις ευη, επῖ ππ]]α εφφε ρα-

ἨΜι]ιοτ

είαίπτα απαίπος επρΙέογαπα ἐτίθιι5
ἀἱριεῖς μπας. Οαῖ αἆ απαίποτ
ου Ιίοταπα. έπέπταπα. Ἱπιρ]οπάκηι

νογρῖς αρετίε οο]]αίτας, τῷ µή
ἔσι σατρὶς, ἦγτυν ἐκεῖνος, ὦ οὐδεμία
σολις ἐφίν. Εδί Ισίσας Νίο Ὀτονϊ8
τοῦ ἀπόλιδις ἀεβπιειο. Ὑιάς ἐπι-

ψυφίζειν.
αἀπολύειν. οοιπ.

ΑἈδοΐνοτο, αά ἷα-

ἀῑεῖα το]αξμτή. (καταλησαι.) αὐτὸν
ἀπέλυσαν μὴ φῶρα εἶναι. Ίρδιπι
αὐκο]νοτυπέ Ῥτοπιπ{]αηίο5 ΠΟΠ
655ο Γγοη. Ἡ, 174. ρδαπα Γατεῖ
αὐφο]γεγιη. [κατέδησαν µιν φῶρα
εἶναι.
ρδυπι ΓαγειΙ 6956 ϱ0Ι-

ἀοθταπέ ἴτος ἀῑσιε, 1. 60. απὸ
πέντε πηχέων βασιλτίων απέλιτε
τέσσερας, δακτύλους. νΙ. 117. Εἰ
απαἴπου ἀῑρῖαι ἀεεταπί α φπἵπαπο
πορΊογατη οπβΙξογατα πιαρπ]ἑμάἶπο,
απολεύμενος. Τοπ, Ρτο «011. ἀπολούμενος. Ῥετίίατιας. νι. 218. Ὑἱάε

ἀπολύειν τινα τῆς αἰτίης. Α]αποιά
οπ]ρα νε] οὐ]εσίο οτἰπηῖπε αΏδο]-

ἛἜο διάλυσις [οπ. ἀπολευμένης. ῬετἹέπτα, Ῥτο ἀπολουμένης. υΗΙ. 09.

νογθ. τοὺς αὐτοῦ παῖδας Παυσανίης
ἀπέλυσε τῆς αἰτίης, Ἱχ. 886. Ἰ]ας

απολέοντες, οἱ. οι. Ῥτο οοἵα. ἀπολοῦντες, Ἱκ. 18.

Γοοεμτῖ.

τρία.

Ῥογάιειτῖ, Ππ{οΓ-

Εδί απίοπι ρατοΙρ. [αΕ,

ἀποληϊζεσται Τοπ. οἳ Ῥοοξ. ΡΤΟ 6ΟΠΗ,
διὰ ληφείας ἀφαιρεῖσθαι. Ῥοι Ἰαίτοοἰπίπππσγίροτο, Ρορυ]αγῖ, ρτα ἀπεῖ,

αἰτιπχοτυπέ,

1. ο, Γατ

οοπνῖςς-

τυπέ. 1ρ1ά.]

β]1ο5 Ραπδαπ]ας αὐβο]ν]έ ου]ρα,
ἀπολύεσθαι. οοπι, Γ]αετο ογηῖπα,
Ἠε[ε]]ογε, τε[πίατο ος” ἀῑσία νε]
οὐ]οεία ευπίέ αὐ απο, ὁ δὲ, ἆπο-

λυόμενος, ἔφη, οἱ δὲ γε ἐγκαταλειπόμενοι οὐ «εφανοῦνται. ΥΠ]. ὅ9.

Ἰαετοσίπατι. τὸν κεητῆκα ἀπεληί-

Ἠ]ε νοτο το[ε]]εις [ε]ας ἀῑσέαπη,]
Α: (παυ1ς) αἱ τοἠπαπαπέατ [α

σαντο. (ταίοτεπι οτἱραοτυπ{. 1.70.
(νά. εᾱ. Βίερι. απ. 1270. ρ. 18.

γομΙππ{.] 1 ΠΟΠ ϱΟΤΟΠΑΠ{ΙΓ.

ίογρο, πες πά Πιοίαπι ϱΠΊδα

Ῥεί-

1.14.) Ῥτο οοἆσπα ἀῑοῖε ἀπαιρεείη-

ἀποματαίζειν. Η. Ν. Οτορίέαπα νθή-

σαν ὑπὸ Σαμίων, α Βαιπῖϊς [ογα{ετο] Ρτϊνα(ί ΓΠποταπ{. Βαπηὶ ογα-

ἐτῖς επιέέσταο, Ἀἱο επίπι (ᾳποά
Ῥοπα ουσ ἹαοίογΙπῃ νοπία ἀ4ἱσθ-

ἵσγοπα 1ρ5ΐ5 ογἱρποτυπ{, διά.

ἄπολις, ἀπόλιδος.

ὁ καὶ ἡ. οοπι.

Οἱ πα]]απα Ἰναῦεί τβοίη, Ύ1απι
Ἰποο]αξ, Ενίοτεϊς, Ῥαΐτία ρα]κας,
Ῥτοίασας, ΟΙν]αίο πτεη8,. Οαἱ
ηηΙ οετία) οἰν]ίας! αἀμωνοξ, σιΥᾷν κελεύων, τῷ µή ἔσι σατρὶς, καὶ
Ἐὐρυδιάδην οὐκ ἑών ἐπιψηφίζειν

απολι ἀνδρί. νἨ]. 61. Υαῑία: αἱνο-

Ῥαΐ φἶ]οτα ουπι, προίο οπί ραίτῖα
ἨοἨ εδδεί, οπἰποίαπι Ειτγρία4 επι ΏΟΠ. 5ίπθγο νίτιμι ΘΧΓΟΓΓΘΠΙ

εαν) ἀοοθβδίπας Οαπιοτατίας Ἀος

Ἱπίοτρτοίαίυγ. ἐπάρας [τὸ σκέλος]

ἁπεματαίσε. Βαβ]αίο «ΤΙΤΟ Ῥεροἀἷε, ετερίέαπι ομη]δίς. Π. 162. ἨΗ]ο

ἡ ἀπὸ πσρόθεσις Ιπάῖσαί πιοίαπι ἃ
Ίοσο, ππάο ππα]ο οἶοπς Ιδίο βαΐις

ρίταξ. απά νετο δέ µατᾷν, ος
µαταῖζειν ἀοεεί Επδία(λήας. Υἱάε-

(αχ απίοπι τὸ ἀποματαῖζειν Ἰάεο
β]ο αοοϊρἰοπάαπα, Ύποᾶ βαΐας Ιδία
οναπθβεαΕ, «ο αά πμ ]απι Ῥαι]ο
Ροδέ οΓέιΠ 5ΗΗΠῃ τοάρα(Γ,
|
Ε

ΛΠ

ΛΠ

ἁπυμάχεσίαι. Βοριρπατο, τοβῖςῖοτο, Τ6συδητο. Ἱ. 9.

ἀπομνησικακεῖν τι». Μοππογίαπη ἵπΠαπίαταπα αὐ απο αοοερίαγαα
πάνογδα» 1ρδύΠΗ 5οΓναΓο, ἄπεμνησικάκεον τοῖσι Σαμίοισι οἱ Κορίνζιοι.
(ο π] πποππογίαπα Ἱπ]ατίαγαπι α
Βαπι]ῖς αεοερίαγαπα αἀνογδις 605
εοτναβαπΕ. Π. 49.
ἀπονητί. Ἡ. Ὑ. Ἀϊπε Ἰαῤοτο. ΠΠ.
146.
ἀπονηγτότατα. Ν. Ἡ. πι πΙΠΙπιο
Ἰαπρογο. Ἐποι]πιο. ἀπονγτότατα
καρπὸν κοµίζονται ἐκ τῆς γης. ΜΙἨΙπιο οσα Ίαβοτε Γγασίππα οκ ἵογγα
Ῥετοϊρίαπε, Π, 141. ν, 294.
απογικησαι. Ηου νεταπη αραιά Ἠοτοάσίυπα Ἱ. 94. οοτγαρίαπα ν]άοτπτ. Βϊο οπῖπι Ίου Ἠαθοί, λέ-

Ύουσιν [οἱ Λυδοὶ] ἅμα ταύτας τε
[τὰς παιγνίας] ἔξευρεθηναι παρὰ
σφίσι, καὶ Τυρσηνίην ἀπονικῆσαι.
1 αῖπας Τπέστρτος, Τί αἴππε 5α
εἰπιπ] Ἠος Ἰηύσ5 Ἱπνοπίσκο, οἳ Τη
Ἑγττ]ομίαπα,

οο]οπος

Ίος οί Ἠοιτητίαπη,

ἀσάνκίκεο.

Ἀοεηπδας εί

ορίϊπιας, εί νογας, πῖ οκ εε(πεῃ-

δας Ηοτοάοίὰ νοτρὶς Ραΐοτ. Ἀοά
τὸ ἀπονικῆσαι, φποὰ αἲ απονικάω,

ώ, ἀοάποίατ, οἳ νίπου ΒΠΡΟΤΟ-

ἀοπίασ:

Ἰωνάῖ αἴππε επ] οἱ ΊνοῬ

405 αριά 5ο Ἱπνοπίος Γαἱλςε, ο

Ἠοιγητίαπι οο]οπ]5 ϱ0 πηςδῖς ϱΟἁἴταα, Με, Ες οο]οπίαπι ἵπ Ἠογατα

α 5ο ΠΗΙΡΚΑΙΗ, πτβεδαπς α

ευ οο]οπῖς ο ἀεάποῖς ο1ῇοπσία» τταδυπέ. Νοἱ ἀποικῆσαι κετὶῬοπάσπα, αποά ππποτοα ναοί
πππίαξοποπῃ. ος ἴππον οἳ 1ρδυπ ᾿Αττικῶς Ῥτο Ῥαδεῖνο ἀποικηζηναι ροδῖέαπα Γπο, Τὰ ον,
Ει Ηείτυτίαπα οο]οπῖ5 εο ἀσδπο[ῖδ
α 5ο Παυίαίαπι οπ]έπππφας [αἱςδο
ἀϊσαπε, [άσπι οδὲ 5οηξα5. [οσα
ππίση Ἰπίορετ πουν ία δΗΠΠΘΗΠἀᾳ5, απο Ἰπιο]ήποπάας, λέγουσι
παρὰ σφβίσιν ἐξευρεθῆναι ταύτας
τὰς σαιγνίας, καὶ τὴν Τυρσηνίην
ὑπὸ σφέων, ὁφ αὐτῶν ἀποικισθηναι,

νο] αποικηθηναι.
Αλοφαὶ οοἰτασίίοπσία πια ξπίαπα ἀἱσον, ἀντὶ
τοῦ, καὶ λέγουσι σφέας, ἤγουν αἎ-

τοὺς τὴν Τυρσηνίην αποικίσαι, νο]
αποικησαι,

οποὰ

τοῦ αποικίσαι
8ηρτα Πάθος,

Φοπίοπα Γαοξ.

Ῥείοπόα.

5ς-

εκ

Χα, Ῥτουα} αἲν απίφπο ἀσποί]λο
Ῥτοίεσίος, ἨΗοίτωτίαπα Ἰπου]αίκεο,

απο εἰσπ]ῇσαί, πηή] αά τοπι ρταΘπαπιοβτεπη

ν εαὐ]είο

ἀπονικτσαι [οτί 14 οδὲ, Ώτοοὐ] α δν Ρηϊκεπῖς φεάἴθς Ῥτο[εοίο», ἵπ. Ηείτατία Ἰναρίακκο,

Ἱπιετργείπείοπεια
Φπατο ΠΟΠ Το-

Βί οοἆεκ πιοπάο οπτοῖ,

Ῥϊσου Ἱεροπάππι, ἀποικίσαι, ἀπεικίζειν. (ο]οπος απο πηἰείέστο,
ϱοἱοπίαπα αφπο ἀοάποστο. χώραν
ἀποικίζειν. (οἱοπίαπι ἵπ αἰφπαα

τὸ απογικῆσαι αἰσπ]βοαθίε, γοἶδδο.. Ἀεηδας απίσπα Ἰα]ας Ἰου

τορίοποια ἀοάποστο. τοι ἴη
π]]φπο ἃρτο οο]οπῖς 6ο ἀεάποιῖς

Ένντ]νοπ ίση, 1, ο. Ηειγαδοπία Ἱἀ σπα ν]οῖδο, επἶδαπα Ῥγα (απ {]οτ6ὴ αδ]έηπα [μ195ο. 8οὰ αἱ νη]-

ποόῤῥω τοῦ ἀνχαίου οἴκου ἀπάγειν
τινὰς, ἴζειν, ἵδρύειν τε ἔν τινι χωρίω,

σαίαπι Ἰοσίοπεπι

οοπάθτο.

ΘΟπαςὶ ἀῑσπς, πο, καὶ

καὶ πόλιν ἐν αὐτῷ κτίζειν.
τὸ

απομκίζεν

οί

Αἴηιο

(παπδῖείναπη:

αποικεῖν νοτο, ποπίταπι.

Ῥτοσι] α

Ῥγϊκείπα ἆοππο ἀοπηῖοῖ]ϊοφπε Ἰαβίἴατο. Τη οο]οπία πονῖςφπο φεα]Ῥα5 Ἰαρίέατο, ἀποικίσαι απίοπι

Ίαπι Αττριῶς Ρτο ραδεῖνο ἀποικισθῆναι Ῥοδίέαπι ἀἱοσιπαβ, πέ οοπι-

πιοής φίταστυτα ογαξ]οπῖ5 86γνο-

{πχ, οἱ τῷ ἐξευρείηναι γοκροπάεα!ί.

Μο]ῖας απέοπη Ίχας Ίτα Γαξῖης τεά-

ο

ετἰέ, Αἴαπί νί

Ἰπάο» αριά

5ο Ιπνοπίο», εί νττεππα,

εἶνο

ἐποτῖ νο]αογίε,

νιάσαί Ύπαπ σοπηποςς Ίνος {ασετο
Ῥοβδίε. Οιπά οπῖπι 4π9ο Ία
Ίο

νετὺα

εἱρπίβοπραπέὁ [ο

πη]]α Ἱπάστηπι οο]]αξίο νῖάσίατ ἹπΠωία.
Φπατο πος ασ αλῖς

Ῥγακίαπίῖοτες Γπῇδεο ῬΡτοπαπέίαη-

ἀσπι ο5ε. ΝΗ] ἔαππσπ Ε6ΙΠΕΓΕ πλ {απάππι,

ἀποπαύειν.

ἴοπ. εί οοπ.

Ἀοάπτο.

σέγύεος Κροῖσον ἀπέπαυε.

(Οτακὶ

Ἰποίαπα {1ηρο] «οἀατηπέ, 1. 46.
ἀπόπειρα, ασ, ἡ. Ἠετοάοί.

εί Τι-

ι-

ΔΠ

ΑΠ

Ὅ ογάτὰ. ποιπεῃ. Εκροτϊοπίία, οκμονπιοπέαπα.

Ῥογίοπ]αα,

αποά

--

100. ἵν. 9. ἀποπέμψαι τὸ παιδίον,

Ῥαε]]απι απηέίσγο, απιππόατο. ν.

χεῖ ασου]ας Πέ, τἱ δεῖαπαας 418παπι Πα κἩ. (α]]ος, Εργειυς,
2αεαὶ, ἀπόπειραν αὐτέων ποιήσασ-

ο]. νΙ. 220, υ19, 291, ἴοτ.
απόπεμψις, τος, ἡ. σπα. Ώ]πιϊκεϊο,

θαι βουλόμενοι τῆς τε µάχης, καὶ

πι ταχ οο, παπάς γοπ]ξ. (α]ΐος,

τοῦ διεκπλόου. ΥΠ]. 9. Ὑα]]α: Απ
πιο οχροτίαπάα [ογίππα οππα 1Ἠ
Ῥασπαπάο, σπα

ἵπ ρεγγιπρεπάο.

40. Ῥ. Οσπι ἵρδογυπι Ῥογίσα]απι
{ποετε νε]]επί εί ἵπ ρτα]ο, οί ἵπ
Ίρρα Ῥοττηρίοπο. 1. ο. (σπα εχῬετῖτῖ νε]]επί απ οππα 1ρ5ῖ5 ῬυςΠαπίς», Ῥος Ππεδῖας ΕΟΓΙΠΙ παν ος
εΓΙπρετο Ῥοβδεηί. συνογύκως
ἀῑεϊίατ εί διάπειρα. ὙἨἱάο 5.0
Ίοσο.

ἀποπειράσθαι. οοπι. Ῥετίοπ]απι το

αοπ]ας [ποστο. Αοπϊά εχρετῖτ],
Αηπίά εκρ]οτατο. (π]1σο, ᾖ9δαγε,

ὄργουυετ, οπάοτ, Γαΐγε ϱδ-

κα, /αΐτο

έργεκυο.

ἀπεπειράτο

γνώμης. ΑΠΙΠΙΙΠΙ οχρ]ογαρα!. Η1.

119. ἀποπειράσθαι των µαντηίω».
Το. Ῥτο εοἵη. τῶν µαντείων. Να-

Εοῖη]α ἐθηίατο. ὙαἰΙοϊπΙογαπα Ῥο-

τιοπ]αήη Γασστο. Ἱ. 40. σειρεώµενος
τῶν µαντηνων. 1μἱά. ἀποπειρεώμενος
τών ὄορυφόρων. πες
1ΕΠ ΑΠΙΠΙΟΒ

εχρ]οταης. ΠΠ. 128. ἀποπειράσίαι
τῆς Ἑλλαδος. (τιοῖαπι (εηίατο.
1.

194.

αποπειρώμενος

ἑκάςου.

νι. 67. Ὀπαδσαμαδαας, ησ]οΤΗΙΏ ΠΙΕΙ οχρ]ογπης. ἄποπειἴσθαι τῆς Πελοπ2ννγσου.
νΏ]. 101.
ομίπτο ΕΕΙοροπποσωπη. ἀπεπει: ρᾶτο τῶν Ἑλληνων. ἵκ. 21. (Οτῶςοτυπα Ῥογίοπ]αα [αοϊοραξ. (ὀτασοΤΗΠΙ πΠΙπιος οχρ]οταβας.

αποπέμπει.

Ἠειίίοτο.

(π]]]ος,

πιο

σί1ο, τεπιδε]ο, απα θα] το-

τεπνοῦ. νι. 148.
απόπλοος, ου, ὁ, Ίοῇ. εξ

ἓ, Ῥτο

4πο ϱἰ ἁπόπλους κατα κρᾶσιν.
οοπι. γετο ἡ διὰ σλοίου, καὶ διὰ
τολοῦ αποχώ(ησι;. Ἐοεςσεις, ἀῑδε655Η5. Ῥτορείς
ἀῑοϊζαγ ἂς ἀϊφουςκα, ϱπο πανϊᾳαηίος οἱ πᾶνίνις

υ{οηίος οχ απο Ίοσο ἀῑδοσάίππης.
περὶ τοῦ ἀποπλόου τοῦ ἐντεῦθεγ. νἲϊ].
79. Ώο αὐάπεσπάϊς πο

πανίνας,

τί α)ο ΡτοβοΙδοαΙτ.

αποπλώειν. Τοή. ος ροσῖ. [ρτο 60Η.
αποπλέειν, παν]ρα{ἷο ἀϊφοράοτο. ἵν.
106,107.] ἀπέπλωον ὀπίσω, παν]Ῥη5 τοίτο παν]ρατυπῖ, 1. 6. τοδίς-

τυης. Βεὰ ἡ ἀπὸ ργαροδίέ. Ίοσαπῃ,
υπάς φαἳ5 πανἰσαξ, πο ἀῑκοσά]ξ, Ἱπἀῑσαξ. νλ]. 20, 124.

ἀποπυνθάνεσθαι.

οοπι.

Βεϊκοατὶ,

4πατετο, Γπέριτοματα. 11. 154.

ἄπορα, ων, τα. Ἰομίςς οἳ Ροεί. ρτο
εοπι. ἁπορία, ας, ἡ. Ὠιβιου]ίας,
Ἱπορία οομκ]Η. ἐκ τῶν ἀπόρων
ἐφάνη δή τις ἔσοδος τοῖσι βαρξά-

εοίσι. νηΙ. 8. Ἰαπάεπι οχ πα.
ουανα» φἱἆσπα πο τας ατα γῖς
πρρατιτ,

απογεῖν. οι. Ὀυλήίατο, απΊππο Ἱποεγίο «356, Ἱπορία οοηκ ΙΙ] αῦο-

τατο.

ἀπορέοντος

μμ.

Οσα

Οτακ15 Ἱπορία οοπκ)1 Ἰαβοτατοί.
1. 70, 191. Τν. 170.

αποιζη. Τοπ. Ῥτο ΟΟΠΙ. ἀποµία, ἆι-

ΕἰίαΓίο, Ἱπορ]α οοηβ)Η1. ἐς ἀπορίην

ΥΕΛΟΟΨΕΥ, αππαπάπτο. 1. 90. αΡ]οΚατα, π{ίογο. ἐς τὰ µαντήῖα Κ:οῖ-

σολλὴν ἀπιγμένος. Λά τη
οοηκ]ΗΙ Ἱπορίαπα τοσοίας. 1. 79.

«σος ἀπέπεμψέτινας. (τα5Ι8 ϱ108-- πά οτασυ]α παϊδ]ε. 1, 40, 47.
αἩ
οἴσος απέπεμπε ἐς Δελφοὺς

λημµένον. Ππορῖα οοπδΙ{ Ἱπερ]]ε]-

ὃν Λία Γ ο ρίιος πι]δ]ξ. η

05, ἐς τὸ ἀπεπέμφβησαν. Λά απα’
Ἰδαὶ (πογαη{. Ἱ. 09. ἐξ ὀρθαλμών
ἀποπέμψαι. Ἑν οεμ]ῖ, οχ οοηβροεοία αππαπάατο. 1. 120, 1929. ΠΠ.

44, 40. ἀποπέμπει, παϊεε1ε, 1. 193,

ἀπορίτσι ἔνείχετο. Ππορία οοηκὶ]ϊ
Ἰαβογαβαί. 1. 190. ἐς ἀπορίήν ἀπει-

ανα. Ἡ, 141. ἀπορίησι ἐνέχεσίαι.
νι]. 02.

ἄπορος, ὁ καὶ Ἱ. καὶ τὸ ἄπορον. οΟΙΠ.
Ιάειι ας ἀμήχαγον. Οποὰ πα]]α
τα(ίοπο, νοὶ πιακῖπα μπα ἀἰβιου]-

(αίςο, βοιὶ ροίΐο»ί. ν. ὃ.
.

ΑΠ

ὤπορος ἄνεμος αὈ Ἡετοάοίο νοσαξατ'
γεπέαδ γεμειηρη{]δδίπιας ας 5ο0Υ18ΒΙΠΠΙ, ὁ πρὸς ἀπορίαν τοὺς σσλέον-

ΑΠ

108118 αληπῖά ἵπ ασποπα Ῥτο-

{υγο. ταῦτα ὁ Πολύκριτος ἀπέῤῥιψε
ἔς Θεμισοκλῆα. νι]. 09. Ρο]γετῖέις

ῥήγνυμη, μ. ἀποῤῥήξω, 40Σ, 2. ποζ.

ας ἵπ ΓΠοπηδίοσ]επα αβ]οοῖέ, Ἱ. 6.
Ἰρετίας Ῥτοβι
τί, 5]να Ρτοξυ[ 6.
ἀπόρως κεῖσθαι, καὶ μόλις τὴ» τροφὶν
ἔχειν. Ν. Ηοπι. 11. Ίπορεπι 658,
οἱ υὶκ απεπίαπι Ἰαβογς,

ἀπέῤῥαγον. αογ.2. Ρα58. ο ανν

ἀποσειεύμενος. 1ν. 154. ἀποσειεύμε-

τας ἄγων, αἱ παν]παηίες α 1πο ορίαπι οοπδΙ] αὶσ]έ, γΙ. 44.

ἀποῤῥαγείη, 9Ροι». δ/πᾳ. ορίαξ. «011.

ΔΟΥ. 2. Ρ858. αὖ αποῤῥηγγύω, ἀπορΥ12, ης, η. ορίαί. ἀποῤῥαγείην, η

η, ἀϊταπιρο, ἀϊνε]]ο, ἀδίτα]ιο, .

Ρατο αὐ αφπα το, εἰ ἀποῤῥαγείη
ἀπὸ τοῦ ᾿βαρδαρικοῦ τὸ Ἰωνικὸν
φῦλον. γη. 19. 9ἱ Ιοπῖσα ϱεΠΒ αἃ
Ῥανρατίς ἀϊνε]]ετεξιγ.
ἀποῤῥαίνω. 6011. Ἀραϊρο. αποῤῥαίγουτες τοῦ θοροῦ.ΟοπΙξηταπ, ΦΕΙΠΟΠ
ΒΡΑΓΡΘΙΙΟΝ. Π, 99. τῶν οών ἀπορ-

ῥαΐνουσι, Όνα Εαπάπηξ, ογᾶ 5ραἵσαπέ. 1Ρίά,
ἀποῤῥάπτειν, Ἡοτοάδοίοια νοσβριιΊἸωπα. Ἠθδιστα, 6οΠδας6:6, 84Γ0Το,
ἀποῤῥάψας τοῦ λαγοῦ τὴν γαγέρα.
Ἠεδυίο Ἱεροτίὴ νεπίτο, Ἱ. 125.
Ἠοο νετραπι ἵπ να]σαεῖς απϊάσπι
1ιοχ]εῖς οχείαί, οἳ Ἠοτοάοῖο βο]ϊ
ἑρηἹέάτ: 8εὰ πα] ατα οχοπΗΡ]άπα
Ῥτοτθιθ αΠοτίατ.
[πάο Ῥαΐοί

νοι. ἰν. 909. Νἱᾷο ἀποσειοῦσθαι.
ἀποσειοῦσθαι. Τοπ. Ῥτο ΟΟΠΙ. ἀφοσιοῦσθαι, τὸ ὁσίως ποοιεῖν, καὶ ἀπο-

τελεῖν τι. Αλφαϊά καποῖε, Ρ16, το]]6ο5ο [πουτε, Ῥεγβοστο. αποσειεύµενος τὴν ἐξόρκωσιν. ἵν. 154. ἆ1δ-

Ἰαταμᾶκαι, π4 φποᾷ αἀασξας [αογαῖ,
το]]σίοδο Ῥρεγβοῖομς, Ὑ αἱ, ]ατ]δ]ητας] το]σῖιοπ] καξϊςίασῖους. 6],
ὀπτήαταπάο, 41ο ομβίτ]είας Γμοταῖ, το]]σ]οφο φαΜἱκ[αςίομς. Βάσης
(αἲ αι Ῥτερμαπας). απο Ίου
Ίτα νοτῆε:. Ὠε[απρὶ Παγ]]αταπάϊ
το]σίοπο γο]σπς; αποά Ἠοπθ. Βοά
{απασι Βιορ]απις, πο δὶο απἱάσια
Ἰη]ὴς νοτρὶ ἀῑβιου]έαίεπα δα5(α]{:
αἲ αλ] κο]νοπόαια το]φΙε. Ἐρο
(π19ῖ Γαἱ]ος) πριιά Ηετοάσίυτη ]6-

οαπαπίππα Πάο1, απαπέατη αποζοτ]-

βεμάπα αγβΙίτοΓ. ἀποσιεύμενος,
Ῥτο εοπηιπ] ἀφοσιούμενος. Φιοά

ἴαἶς Ἰή5 α Ππσια (τσ δίπά1οες ας ἐπ] ποπ,

ομβογναπάππι ἁπαδας ἆς οπηδῖδ.
Ῥτίον εδ, απῖα Ῥτο εἰ, αἲ ἵπ Βίο-

ἀπόῤῥητα ποιεῖσθαι. Ἠειοβοίοα Ίοοπ{1ο, Ῥχο οοπηπ] ἁπαγορεύειν,

Ππέογάϊοσγο, Υοίατο, ΡγολΙ οσο. ᾱ-

πόῤῥητα σοιεύµενος"τορὸς μηδέγα λέγειν ὑμέας ἄλλον, ο]Παυσανίη». ΙΧ,

40. ΠπίοτάΙοςεης, [νοίαπς] πο ο]
αλ],4 παπι Ῥαπδαπ]οςΓιος] ἀ1σα(].

ἀπόῤῥητον ποιεῖσθαι. Ἠετοάοίεα Ἰοουί]ο. Νηεηέίο δαρρΓπηογο, [Φιοά
συνωγύµως ἀϊοϊίατ ἕἔ
ἔχειν σιγτ. Ικ.

95.] οἱ δὲ Απολλωνιηται ἀπόῤῥητα

ποιησάµεγοι. ΙΧ. 94. ΄Αρο]]οπίαία
Νεγο [Ππς] 5]επέῖο δαρρτιπιεπέος,
ἀποῤῥίπτει». Αυᾖ1οστς, εοπίειιποτο,
ἀοδρίοςτο,
ἡμετέρη εὐδαιμογίη
οὕτω τοι ἀπεῤῥιπται ἔς τὸ μηδέν.
ἸΝοδίτα Γε]]εῖέας α {6 δἷο ΡΓΟΙςΙΙ5
κά

αίις οοπ{θπιπΙξΗτ. 1.

ἀποῤῥίπτειγ. «ΟΠΠ, μεταφορικώς, Ῥτο

Ῥ]ιαπϊ. οοὐ]οίνας

κοπβίέας,

Ρ]οχ ε οτ]οπάππα νἰάείατ.
ἵοτίοτ

νοτο,

απ]α Ίο

δἶπι-

Ῥος-

πππίαί]ο

τῆς διφζόγγου ευ Ιπ ευ, Ίου ἨαΡε Ῥοῦΐς Ἱπ νετρί οοπίταςεῖς
είνα ο] αρα ξἰοπ]ς, τί σοιούμαιν
ποιεῦμαι. ποιούµενος, ποιεύµενος.
Ουῖα ἕαποη εἰ ἴπ ποπ]εἶν]β Ῥτο
πολ πι Ππεφαοης οεσυσΓῖί, ἐμεῦ,
σεῦ, Ῥτο ἔμου, ο σοῦ, εί ἴπ γετί5 σταν](οπ]5, απ ὁπωριοῦντες Αί{ισα, Ιοπ]ςς Υογο, ὀπωριεῦντερ. Ἰν.

172. Ὑιάο ὁπωρίζειν. Ἐοτίαεθε
ποπ [ποτε αἳ [οπ]φαϊ Πεοπίία
αἴοπηπῃ, ϱἳ δὲ Ἱπ ραγοιρίϊς, εί

Ιπάϊσα(1νῖ5 (οτα οοπίταςογατα
Ἰάεπῃ ᾖαί, αποίῖθΒ Γαεία εοπίταςΏοπο νετῦαπα Ἰαβεί ου ἀἴρ]ί]νοισυπη, πέ Ἰπ. Ίος 1ρ8ο γ]άετα Ῥοβ-

5υπις. 6], 5 απῖς ποβίταπι 661-

ΑΠ

ΑΠ

Ἰοείπταπι πο]ε αἀπι]είοτα, ἀϊοσι-

ὅππι

Ίος ἀποσιεύμενος ᾿Ἰωνικώς

Γοτπιαίαπῃ Πο πε αὐ ἀποσιόυμαι,
οὔμαι, ΡΤΟ ἀφοσιόομαι, ἀφοσιοῦμαι:
5εά πί αὖ ὠποσιέομαι, οὔωαι, 4ποἀ
Ῥτοσπ]άυδίο τατὶβδΙππατη,

ασ οὔ-

βεγναίἶοπο ἀϊσπαπι. λόγιόν τι ἄπο-

σιεύµενοι, Οτασπ]απα αποἀἁαπη τεΗ]ρίοςε 5εγναπίες. Ὑ αἱ, [Τε οπίἆαπα
οτασπ]ο τε]ρίο5ο κ5αεἰκ[αοθγεξ.
γε], { φποἀάἆαπι ογασπ]απη Φαπεέα
πιρ]ετεηί, ας αἁ 5η οχΙξατη
Ῥίε ρετάποετεπέ. ἵν. 203. Θεά Ἰῖς
είῖαπι ἀποσιεύμενοι, Ῥτο ἀφοσιούμενοι, Ἰωνικῶς Ροβίέπη Ῥηίο.

1ιοκὶοῖς (ταοο-]αῑπῖς

ΤΠ

Ίνῶο ἵτα-

ἀυπίας, ἀποσείομαι. Ώλεροπο. Ώε-

οππτο. ΕχοπΕίο. Α πιε τερε]]ο. ἘεἨεῖο. Ώεσιρο, δο. Ποϊπάςε, Ηοτοἀοίας. ἀποσειεύμενος τὴν ἐξόσκωσιν.
ο τ]αταπάο φαξἱςίασστο. Γέοιη πο

σειεύµενος λόγιόν τι.

Φποάἁαπη βεγναπέος,

Οτασπ]ππι

ὅο. Ὀοὰ τὸ

ἀποσειεύμενος, (πο Ηοτοάοίας α{ἰτας, αὐ ἀποσείομαι Πι]]ο πιοὰο

Ῥεγέϊπεί, Ἠιςο αάςο φποά γ]έίοςα
4π. α]έοτο Ίοεο ἀποσειεύμεγος, Ρτο

ἀποσειεύμενοι

φοτρέππι

οοηδίαξ.

απ. γ]άραί Τμοσίοτ απαπέα βάς5
νι]σαιῖς Ιιεχῖοῖς αἷί αἀμνοιάα,
φπαπίαπιαυε αποοτ]ἑαίοπι Ες ετ]Ῥποτο ἀεβοαιπα». Βηϊόας ἵπ γοτῦο

ἀφοσιούμεία ΠΟΠ οοπΕθιππομάαα

Ἰη]ας. ου. οοττοσίοποπα. ποβῖβ
βαρροάἰίαί, ἆππα Ίδρο ἔρδα Ἠετο4οἵ1 γετθα Ῥτο εχειπρ]ο ποὺῖς Ῥτο-

Ῥοπίέ. ἀφοσιούμεῖα (ἴποπῖε 11)
πὸ ὅσιον ππροσποιούµεβα δρ. καὶ
ἀφοσιούμενος, πληροφορών. ποιήσας
τὴν ὁσίαν. ὁ δὲ ἀφοσιούμενος τὴν
ἐξόρκωσιν τοῦ ᾿Επάρχου, ἐμηχαγάτο τοιᾶδε. Βεὰ αριιά Βαἱάαπα Ίο-

ροφορεῖν, καὶ ὁσίως τὶ ἁποτελεῖν.

Θείετας τοῦ ἀφοσιοῦσθαι φἰσπίβοα-

Ώοπες αριά 6υτη γ]άα. Οοπφα]ο δὲ
να]σαία (ταοο-]αξίπα Τιοσίσα.
ἀποσημαίγεσθαι. οοπι. Ὠεείσπατο,

οδίεπἀοτε, ἀεπιοηδίγατο. ἄλλω μὲν

οὐδενὶ ἔχω ἀποσημένασθαι. κ. 7Ι.
[0τποά ] πα]]α αἰία τε Ῥοδδυπι ἆςΠΙΟΠΡίΤαΤΟ.

αποσκήπτειν. οοπη. Ἐπιπιροτς, 6γαἀστε, εχἰίαπι αἱηποεπι Ἰαβογο. ᾱποσκήψαντος τοῦ ἐνυπνίου ἐς φλαῦ-

βον. Όαπι Ἰπ5οιηπῖαπα ΤΠ τεπι []νο]απα οναδετῖ. Όππα ΙΠδΟοΠΙΠΙΙΤΗ
εχἰέυνη πα] αδ πιοπιοπΕ1 Μαῦαοτί{.
Ἱ, 120.
ἀποσοδεῖν. οοπι. ΛΑϊσογο. τὰς κύνας
ανεκαλεῖτο, καὶ ἀπεσόξησεν ἀπὸ τοῦ

Ὁμήρου. Ψ. Ηοιη. 91. Οππος τε-

νοσαγ1{, εί αὖ Ἠοππετο αὐοσῖε.

αποσπεύδειν. Ν΄’. Η. εἰ ΤΠναογἀϊά απ.
Α το αἰἶφπα ἀείοττετο. γΙ. 109. νΙῖ,
17, 18. (ἐπισπεύδειν. 1ριάεπι.)

αποφείχειν. Τοπ. οί Ῥοο. ρτο σοπΙ.
ἀποχωρεῖγ, αβῖτα, ἀῑδοοάετο.1χ.
ἀποςήσων νομὸν τὸν Βάκτριον.
119. Βτονϊποίαια Βαοττίαπι αἆ
{εσίϊοπεπῃ [α τοσο Γαοϊεπάατη]

26.
Ἱκ.
ἀε5ο-

Ποπαίατας, νο] Ἱπάποίατας,

ἀπόςολον,ου, τό. Ν. Η. φποὰ ποπίτο
6επετο αραιά δο]απ ἩΗοατοάοξαπα
τερεγίέατ δαὐκίαη είνα, Ῥτο παν]ᾳ]ο
βατ. Ου]ἆαπα ἔαπιον (αέ οἱ ἴπ
νη]σα(1ς Ποχ]οῖδ Ἱερτατ) νιάσπίατ
Ίου ποΙπΘῃ πά]οσεῖνο δαἸπογο 51)απάίο αὐδίαπέίνο πλοῖον, φποά
πο πα πα ἔεπιοτο ὀαπππαπάαπι,

ἐκ τοῦ λιμένος οὐδὲν ἦν απόςολον.

Ν. Ποια. 19. Να]απι οτας παγ]σίαπα, αποά ο Ῥοτία πηίετοέας,

αποά Ῥοτία 5ο]νετοί.

Ὑἱάο από-

ςολος ἵπ νι]ρ. Τοχῖςῖ.

πεπάνπη, αξ Ἠ16, ὡς δὲ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπόςολος, ὁ. ΝαπεΙας, Πωεραίαβ. [οἨ.
οί οοπα. 1. 21. ν. 98.
ποελαγεῖ, ἀποσιεύμενος τὴν ἐξόρκυσιν τοῦ ᾿ΕἘτεάρχου, σχἈἰνοισι αὐτὴν ἀποςροφή. σο1Π. οὐ γὰρ δή σφί ἐσι
Φιαδήσας κατῆκε ἐς τὸ πέλαγος.
ὕδατος οὐδεμίῃ ἄλλη ἀποςροφὴ, ὅτι
Ἠίπο απίοπα Γαοῖ]ο οο]σίπιας τὸ μὴ ἐκ τοῦ Διὸς µοῦγον. Ἠου νοτὺα
'ἀφοσιοῦσθαι,

(Ρτο α4πο

Ἰωνικῶς

ἀποσιοῦσθαι ἀἰοίαι,) αἰσπίβοατο
τὸ τὴν ὁσίαν πποιεῖν. τὸ ὅσιον ποιεῖν,
Ἡ εροσπωεῖσθαι σοιεῖν. καὶ τὸ τολή-

βοπαµ{έ, Ἄσο οππα 1ρ8ῖ5 οδί απ»

αἱ ]απα αΠπά τοβασίαπη, Π]δί α ᾖονο
(απέαπι. 14 ο5έ, Ἆος οπῖπῃ αά 5]ς-

οἰίαίεια ΓΠΟΙΙ(άς νἱαπάω

α]-

ΑΠ

ΔΠ

Ίηπι αλά τοπιδάῖητη Ἰαβοπέ, απο
.ο. οοηγοτίαπέ, εί εοπ{ιρἰαηί,
απαπι δοἶσπι Ῥ]ανίαπι οαέας σαἀοπίεπι. Ἀπ]]απι α]απι ααπατη ΊναῬοπέ, 416» ἔετγας Ἰττῖσαί, ας 5056{65 απροαέ, παπα λατ, ᾳἩσο οα--

Ἠέας εαά1ε. 1. 19.

παύσοιντο τῶν ἔργων, ἀπεσχόλαξον
σαρὰὼτῷ Μελησιγενεῖ ἔγκαθιζοντες.

Ὑ. Ποια. . Φπυπι αὖ ορετο ϱ68-

αγοπέ, αριά Με]εδίσοπεπι ἀθρὶἀοπίος, οξίαπα [ΠΠπ ϱο απθΙεπάο]

εοπδιπιοραπ{. Φι]άφπἷά ο] ἀ4αθα{πς, αποί]ο5 αἲ ορεγε ϱ658886ΟΠΤ,

ἀποςροφὴ, ης, ἡ. Βε[ασῖηπα,
(πο πῖ5

14 τοξππη αριά Με]οδίσεπεινι ἆς-

56 οοπγογθ]{ ας ταοϊρίε. γη. 109.
αποσυγέειν, εἴν. [οπ. ο Ῥοεί. Ο4ϊο

βΙάοηίες,Ιποο απἀϊεπάο οΟΠΣΗΠΙΘ-

Ἰαῦογο, αβοπαϊπατϊ, ἀθεοκίατί, 5έ0-

ἀποσώζεσθαι ἔς τινα τόπον. Βα]ναπα

τπας]ατ]. ἀποςυγέων γαμ.ξεὸν ἄν οἱ

γενέσθαι. Όπτη 5οπιαο]ατείαχ ϱο-

πσγΗπῃ 8ἱυί ἔοτο. ΟΠ Ἱπίφπο απ]ππο Γεγτοί πεποταπι 51ρῖ [ογθ. Υ].

Ῥαπ{. Ἡ΄. Ποια, ὁ4.

οἱ Ἱποο]απποπα 1π αλφπσπα 1οσαπα
Ῥοτνεπίτο. (11 πιεις (τα οἳδπα Ἰδέηπι ραίτίο 6ΕΓΠΙΟΠΟ δὶς
οχρεϊπημηέ, δὲ Δαπυεγ οπ φιείφια

σφαάζουσιτοὺς ἀγ]ρώπους. ἨοπιίηεΒ

Ιἱεμ. ἀποσωύηναι ἐς Σπάρτη». ΥΠ.
2250. Να]ία: Βαλαίοπι 1δί Ῥατατο
Ἀραγίαπι γοιδης. 4. Ῥ. Ἀα]αία

ἀπρυ]απε. ἵν. 02. τῶν ἀποσφαγέντων ἀνδρῶν. «πρι]αξογαπα Ἰοπηί-

Ρατία Ἀρατίαιη Ῥοτνοπίτο. Υ6],
[οαπι 1ρ515 Ποσγεί] κα]νῖς Ἀραι-

ππι. Τρί. ἄποσζαγέντες. ἵν. 84.

ίαπι 56 οοηίρττο,

1290.
ἀποσφάζειν.

οοπι.

ἀποσφακελίζειν.

ὁἑπφι]ατο.

αἅπο-

Ὑ'. Η. Ταὐείασοτο,

Ριίτε[ασστο. Ίπποι ἐν κευµώ ἆποσφακελίζουσι. ἀντὶ τοῦ ἀποσφακελίζονται.

Εκ οπῖπι ποναπα Ῥτο

ραφδίτο Τοπῖσα, πξ οἳ ΑΕἲῑος ρο»ῖαπ. Εααὶ ἵπ [τἶροτο (πὈοξουηξ,
(αεβυπ{. ἵν. 28.

ἀποσχίζειν, σοπα. Αὐκοϊπάστο, δορατατθ, ἀἱκ]πησετο, ἀτίπιοτο. ἆποσχισθὲν ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ. Αὐ-

βοῖδεα, ἀϊε]αποία, δερηταία α Ῥε-

Ιαεσῖβ. 1. 58, ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ

τὼν ἄλλων Ἰωώγων οὗτοι. Α ορίοΓϊ8
Τοπῖδις ἐ5εὶ 5οραταςἶ ευπέ, ἶ. 145.
ἀποσχισθέντα ἀπὸ τοῦ Σεδεννυτικοῦ
σόµατος.

Α Ἀεροπηγίῖοο

οδὲίο

ἀϊνίδα, 5οραταία. Π, 17. ἀπέσχισαι
ἀπὸ τοῦ Βορυσθένευς. ἵν. 56. ἀπέσχισαι ἐκ τούτου τοῦ χώκου. 1ρλά.
ἀποσχίζων ἀπὸ τοῦ λοιποῦ συµµα-

χικοῦ. Α τε]απῖς δοε1]β αγε]]οης,
8ΕΡΑΓΔΠΒ, ἀϊκ]πησεης. νἱ. 9. ἀπο-

σχισθέντες τουτέων. υ]. 255.

5

ΑΡ

βοραταίΙ. ἄποσχισθέντες τῆς

ἄλλης στρατιῆς. ΥἩ. 90. ἀπεσχίἕοντο ἀπὸ Λακεδαιμονίων. Ἱκ. 61.

Α Παουαποπ]]ς ἀἰτπεραπέατ,
ἀποσχολαζειν. οοπι. Ύασατε το αἰ]οαἱ. Οὔσπα ἵπ το ατα απἀϊεπσα,

γε] ἀϊδοσιάα, «ΟΠΦΙΠΙΟΤΟ. ὁκότε

αἱ, (ππι 1πάς

Βρατίαπι Ιποο]απηςς, δα]νίαπο Ῥοι-

νοπίγο ῬοβδοΠέ. οὕτω σωύηναι λέΎουσι ᾿Αρισόδημον ἐς Σπάρ]ην. ν]].
250. Ὑαμα: Ἠππο ἵπ πιοάνηι
Ατρίοάσιπαπα

Ἡρατίαα

τοδ]ῖδεο

κοδρίἔοιη αἰωηί. ἀποσωθῆναι ἐν τῆν

᾿Ασίην, γη. 118.
ἀπότακτος, ὁ καὶ ἡ. Ἡ. Ν. Δά ος-

ἔαπα Ἠδαπα θοροβίζας ας δε]οσία»,

ἀεσεῖπαίις, ἀῑκοτοίις. σιτία αἁπύτακτα διδόντες.
ἀαπίος. Π. 09.

(Οἰρατία ἀθοτεία

αποτείλας,. ΧΙάο ἀποτίλλειν.

ἀποτέμνειν. Ο0Ι1. Ῥτο διαχωρίζειν.
Ειδίοτπήπατο, ἀἱδ]απμετε, ἀῑτιΠΠΘΓΟ, 8ΕΡάΤΗΤΟ. ὁ Άλυς ποταμὸς

αἀποτέμνει σχεδὸν πάντα τῆς ᾿Λσίης

τὰ κάτω. Ηα]γ» Βανῖας [ογο ομιη]α
Ἱπ[οτίοτα Αδία Ίοσα ἀῑτιπιϊξ, 1, 72.
ἀποτέμνει». οοπα. αἲ ἀποτάμνειν. Τοη.

Ῥτασϊάετε, αιῇοττε, οτἵροτο, ρτῖνατοθ, τὰς Θυρέας οἱ Λακεδαιμόνιοι

ἀποταμόμενοι ἔσχον. ΊΊγτεας Τ.α-

εοάσπιοπΙ] [Ατγριν]ς] οτερίας, αἳἸαία» οεσπραταΠΕ. 1. 84. βοηῤησάν-

των Αεγείων τῇ σφετέργαποταμ»ο-

µένη. (πα Αταϊνι 51ο αστο [515ἱ α
1αμασεύαηοπΙ]5] ετερίο ορειη ἐπ]]ςβεηί{.1ρ]ά.τήνκεφαλην ἀποτάμνουσι.
(αρυί αὐδοπάσηί, 1, 99, 40, 43,

ΑΙ

ΑΠ

93. για τἆμνει». ἁποτάμνονται.
ἵν.71. ἀπέταμ»ε τὴν κεφαλήν. ζαΡαέ αὐκοῖά[ε. ἵν. 80. τοὺς μαζοὺς
αποταμοῦσα. Ἱκ. 113. (τη ΠΙΔΠΙπιας αὐβε]άϊςςοί.

ἀπό τευ. Ίοη. οἳ Ροοξ.

ρτο ἂφ ής.

οοπι. 5εἆ [οτέαρθε απο τεῦ οτ]Ρομά πια, Ῥτο ἀπὸ τοῦ, Ποςφιιο Ῥτο
αφ ἦς. Ἀαμι 411Πα τοῦ οἳ τῷ Ἰομίέυν, το τίνος, οί τίνι, νο] Ρτο
οὗ, οί ῳ υπ ία, Ύπάπα γετο ἐγΧλιτίκως

του, εἴ τω, Ῥτο τινὸς, οἵ

τῳὴ, ροπίειγ. ἵν. 40.
ἀπό τευ. Ίο. Ῥτο 90Π1. ἂφ οὖν ἃ

Μι]είατε. ἔλυσάν σφεας διμνέως
ἀποτιμησάμενοι. 1ρ5ο5 ἀπαβς τηῖ-

πὶ5 πηπ]οίαίος δο]νοταπίέ, ἀϊππῖδο-

τυπέ. ν. 77.
απότιμος,ὁ καὶ ἡ, 6ΟΠΙ, Γπα]οσίας,

[η Γαπη]ς, ΙΚΠΟΠΗΙΠΙΟ5Η5. όρεων τοὺς
βαρξδάρους ἀποτιμοτέρους τῶν ἆλλωγ. ννωόνν Ρατβαγος αλ5 ἴσποπη]π]οφίογος «556. Ἡ. 107.
ἀποτωειν. Ίπιτς, Ῥουδο]νους, Ρεηἀστο. ἡ θήλεα τίσιν τοιήνδε ἀποτίνει
τῷ ἔρσει. Εαπιῖπα ππατὶ {α]ος Μαἲς
Ῥωπας. 1. 109.

41ο. ἀπότευ ὁ δήμος Λύδις ἐκλήδη.

ἀπότομος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Ῥγαργαρξας.
ἀκροπολις ἁπότομος. Ακ ρτᾶ-

Α απο 1ωγάϊας Ρορυ]α» εδί αρΡε]Ἰαΐης.1. 7. από τευ τὸ ἠλεκτρον Φοι-

ἄποτος, ὁ καὶ ἡν «οπι. Οἱ

τῶν λόγος ἐςί. []πάο εἰοσίτιπι νο-

πΊτο ΓΙΙΠΟΓ οδε. ΠΠ. 112.

ἀποτίλλειν. Ηετοάοίουα

γογῦιι,

ἀπό τινος τὰς τρίχας τίλλειν, απο-

σπάν, ἐκσπᾶν. ΑΡ αἰίφπο ρ]]ος 4εἑμα]νογο, Ρί]ος ογο]]οτο, γο]]σατο,

ἀερί]ατο. οὐδὲν αποτίλας [τοῦ λαγου.] Όσα πα]]απι Περοτίς] Ραςἴἔοιι ἀομ]αδδοί, 1115 παδαδδοί, Ἱ,
195. Βϊο οπίπι ΙΡ Ἰοσοπάτμι νἱἀσίς: πον απέοπι (αξἵπ νη]σαιῖς
ἨΗετοάοίί οοὐιοῖρας Ιοσίειϱ) απο-

τείλας. ᾳποὰά αὐ αποτελλω ἀοάιιεἰέας, αποά νεα πο τεροτίέαγ
πριά 605, απ Ἰμοχίσοα γαγία 60Νκογρδογαης. τέλλειν φπἰάεμ ρᾳ8βἶπῃ Ίσα», Ἰπδήιιο ναγίας εἰᾳηῖῇοπέΙοπε»:

αξ αποτέλλειν

ποφια-

Ύπα11, 4ποἆ οµο βαἰ ει οὔδογνατι,

αὐ

τοσυοτάοτ.

3ο

δἱ [οτίο

τοροτίαίας, Υἱάσίαγ Ἱάοιι εἰσηῇσαγο ας δύεσθαι, ιὰ οδί, οεσἰάστο,

πε 4ς 5οἱ5 οεσαδα ἀῑσπεατ. (ανατέλλειν, οτί.) Υε], ἰσοδυγαμεῖ τῷ
ἀπογίνεσθαι, καὶ τῷ θανεῖν. φοά
Ἰιως οά τοι Ρηόοέοια [ασσγο
πο νιάσπέας, 51 π ππζαπά ατα,
τὸ αποτέλλειν, ἀντὶ τοῦ ἀποτίλλειν,

καὶ διασπᾶν αιπποίατ. Ιάτου Η.
Βίορ]απ5 π νουδιομῖ5 πιατρῖηο
ποτὶρα]έ,

ΝΗΗΙ

Ἰασοσταπάο.

Νεά

φας οςἳ{ Ία]ας κἰσπ]Ποσ(1οπῖ5 140ηοι5 αποίογὸ

ἀποτιμαν,

εοππαΣ.

«ὐφπανο,

ταρία. 1. δ4. ἵν. 03.
Ροίανὶ

ποφαέ, αἱ αἆ ροίαπάσπα ποἨ οδε
Ῥομη5; Ῥτορτίο 4ς Πφπογο ἀῑαϊζαν.
ὕδωρ άποτο». Άφια αἆ Ροίαράσην
μυ Ῥοπα. 1Ίν. δΙ.
ἄποτος, ὁ καὶ ή. Ῥτο ὁ μὴ πίνων.
Ππροέα». Φιῖ πον Ροΐαξ. Φπ] πο
Ρα σε, ΟΦ 5ἶπο Ῥοία νλνέ, ὄγοι

ἄποτοι. Αππϊ φπῖ βἶπο Ροία ν]ναπέ, Φποά αὐ Ηετοάοίο 5ο οκΡ]σαέας, οὐ γὰρ τίνουσι, 14 οδί,

Νοπ οπίπα Πέ, ἵν. 1932.
ἀπότροφος, ὁ. Φαῖ ρτοσα] α ραγοηέ]να παπάς Γης, 1, 04, απο οκ
εοηπομίῖθης ραΐοί. γα]]α νοτοῖ,
αάυ]έαςδ: αἲ ΡοτρεΓαῃ.

ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου. [Ὀ]ίτα. Βροπίο
8υα. αἱ. 00.
ἀποτύπτεσθαι.

Ν. Ἡ. Ὑοτιογαπαϊ

βποια {ασσγο. ἐπεὰν απτύψωνται.

υί

νετυοταπάϊ

ποια

Γεοσ]ηί.

Π. 40.

ἀποφαίνειν. ΤΠ. οἱ ο0π. Εππηατο,
Ῥτοπμίίατο, γγώµην ἀποφαίνειν
περι τίγος. Ὀο το αηπα δοΠίΘηεἴσαπα ργοπππίίατο, ἀἱοοτο, 1. 40.
αποφέρει». ΟΟΠΗΙΗΠΗ. Ῥτο βἰπιρ]]οἳ
Φέρει», γα] τελεῖγ. Εευτα, ρομάστο.
τὸν Φόρον αποφέρειν. Ὦοαπάςτε ἱτ]έπη. ἵν. 90. Υ. δ4.
ποτάμι
ἀπορέκειν, τά ποια
το[ογίας, οἳ φἰᾳπ]βοαί αΏδυ]ποτο,
ποσατο, νία σα ϱ. ᾱ- αΏβροιίπγο. []έ, ἡ νόσος ἀπήνεικε τὸν

Καμεύσεα. νο

λλμέν 8ο α0δ-

ΑΠ

ΑΠ
τίαν]ε, ποσᾶν]ε, ν]ία Ῥηϊγαν].
(ζαἱ]]σο πιε]τας, (ζείίε πια[αιε 60-

Ρογία (απιύγοο». 1. 66.

Ἀϊο αὖὐ-

τοὺς ὁ λοιμὸς ἀπολαξδὼν ἀπήνεικε.
Ῥες!15 ἵρ5ος οοττερίο5 αΏδροτίανΙε, 1. ο. ποσαν]Ιξ. Υ. 27.
ἀποφέρειν, οί ἀποφέρεσται- εοπι.Α08Ροτίατο. Ῥοροτίατο. ἕκαστοι ἄποφεροίατο ὀτίσω τὰ ἐσεγείκαντο. νΙ].
102. Βϊπσι τείτο τεροτίατεπί
απσς οοπζπ]]ςδοηῖ.
ἀποφλαυρίζει». ἴομ. εί ΑΕίῑσαπι, Ῥτο
οοΊη. αποφαυλίζεν. Ὑπαρεπάστε.

Ἐ]οεσί[ασστο, Οοπίεππετο. 1. 56.

αποφορή. Ίοη. οί Ἠετοί.
το ο0Π.

όρος, (ραπ,

ΠΟΠΘΗ,
ἀποφο-

ρὴν ἔπιτελεειν, Ῥοπάετο (πρίν.
Ἡ, 109. τὴν τεταγµένην ἀποφορην

4ο Βποπίππι οχογοῖαὶ εαρροθἑανῖς, 14 ο5ί, Οποσλοπα8, 41ο

οχοτο]έαδ Ῥοίαν]{, ποῦ. δαξῖς αφπας
Ροΐπ]έ εἵ αρρεά(ίατο αἆ α]ε]πι τοκησποπάαηι. Υιάε ἀντιχρᾶ», εἴ

.μ

ἀγτισχεῖν.

αποχραν, µ. ἀποχεήσειν. Υ. Ἡ- Ρτο
4πο ο ἀποχράσθαι, εἰ καταχρᾶν.
Ῥο απἶθας 5ο

οσο...

Ἀπβιοσγα,

δη{19 ε55ο. προσεδέκοντο ἀποχρήσειν
σφιτὴν ἑωύτωγ φυλάσσειν. ν1.120.
Ἐν]κήπιαβαπέ 1ρ518 δαϐ1δ [οτε
δαυπι
ἵρδογαπα Γασταπα] οαδίοδιτο. }61,
Ίρ5ος οοπ{ση{ος [οτο ρα(αμαέ αἱ
5ΗαΙΠ ΙΡΒΟΓΙΙΗ [τοσῖοποπι] μία
κ λοιφωώ [εἰ δικέη] µούνους ἡμέαρ
ποχρᾶν. Ἱκ. 48. Βί νιἀεαίατ πο08
λό κμ/Ποσγε, νο] βαἲῖς 6556.

τελέειν. Ππιρεγαξυν {(πηρα έαπη Ρε”

ἀποχρά μοι. Ἱκ. 79. ΜΙΝΙ διβοῖε.

ἀετο. 1Ρίά. [παρὰ τὸ ἀποφέρειν τὸν

ΜΗ φα11ς οί. ἔφη δίκην οἱ ταύτην
ἀποχιεᾷν γενομένη. Ἱκ. 94. Ἠαν

φόρον. ἵν. 90.]
ἀποχειροξίωτος, ὁ καὶ ἠ. Ἠετοάοίθ-

ππῃ οί όὐορλόπέσαα νοσαβα]απη.
Ου ἳπιαπίῦας ρτορτῖἶς οσα β1δί
Ῥαταί. Π. 432.

αἀποχρᾶν. Ίοη. Ῥτο οοπι. ἱκανῶς
ἔχειν, ἱκανώς εἶναι, ἀρκεῖν.
6.56,

απ/Ποστο.

Φαξ18

ἀποχεῶν οἱ ἔφη.

ΒΙ0ἱ βα1ῖς ο55ο ἀῑχ]{. Η1. 198. ιάς

καταχρᾳν.

ἀποχρώσι ἑκατὸνντες.0οπέππι πανοδ

βυΠοἴπηί. ν.δ]. οὐκ ἀποχρᾶν σφισι
ταῦτα ποιέειν. Χοη δαξ]9 05956 1ρ8ῖ5
Ῥαρο Γαςογο. Υ]. 197. οὐκ ἀπέχρησε
τῷ σρατ!ῇ. Εκοτοῖζα] ποπ καβος]{,
νι], 43. ἀλλ’ ὅμως σφι ἀποχρᾷν.
νΏ, 148. Νοά ἵαπιοῃ 5191 δυῇ]οοτς,

δα{15 6550. Ὀνόχωνος ποτιαμὸς οὐκ
ἀπέχρησε τῇ σρατιῇ πιγόμενος. να,

196. Οποσβοπας Βανίας οχογοῖεαὶ
Ροίΐαίας, 14 οδί, αἆ Ῥοέαπη 1ρδί

Ραπη8 εΙΏῖ δαϐῖς [οτο ἀῑκίε, 18

Ῥαπ]5 5ο οοπίοπέαπα {οτο ἀῑκ]ξ.
ἀποχρειήμανοςν η» 07. ΤοἨ. Ῥτο 60ΠΗ.
ποχεώµενο». Οοπίσπέης, α, ἨΤῃ.
αποχρεωµένων τούτοισι τῶν Μυσών.
Οσα 5 οοπ{ίοπΙ ο55δεπί Μγεῖ,

1. 37.

Ἰμαπας Ἰπέετρτες νετήέ,

Θσ πα οοπ{σπ{1 πο οβδοπί ΝγεΙϊ;

δε πια]ο: νετίοπάπα ΗΠΑ, αέ Ἰήο

νεα». ΟΦποἆ αλῖς εκοπιρ]ῖς Ἱ]Ἰαδίταίαπα οοπβγπιαβΙξαΓ.
αποχκησται. Ἠετοδοίοιπα νοσπῦηΊἸαπι Ῥτο Οοπέσπέυπη 6556. (αα]ίσς,

Είτε οοπ{εηέ. οὐκ ἀπεχρᾶτο µούνων
αρχει τῶν Μήδων.

Ἀο]ῖς Μεάϊς

Ἱπροτατθ πο. οταί οοΠίσπ{Ης. Ἱ.
102. Νο εγαῖ οἱ καξἶς, φποά Με-

ἀῑς Ἱπιρετατεί. Βο]ο Μοζοσιι ἵπῃῬετίο που εταί οοπίοηέης, γάρ

εί ἀπεχεην οί ἀπεχεέετο.
Ῥταβεπάππι, πον θυβεοΙ{ξ.
ἈῬα[8 ἄποψις, «60Η, Ἀδρεσίαδ, Ῥτοβρεςές. 1, 504,
ν
αᾳυπα αἆ Ῥοίοπά σπα οχογοϊἑαὶ 54 -

Ῥεά]ίατο ΠΟΠ ροέα]έ. Ἠ]αά γετο
ῥέεθρον ἐλλειπτικῶς ἀϊσίαπι, Ῥτο
κατὰ τὸ ῥέεβρον. Α]οφιϊ 5ἱ τὸ ἀποχρᾶν {παης]ηνα 5ππ]α5 Ρτο ἀρκούν-

τως παρέχειν, Ίουι5 Ἱέα πορὶς ογῖΐ
αοοϊρίομάϊς, Ὀνόχωνος πινόµενος
οὐκ απέχρησε τῇ σρατιῇ τὸ ῥέεθρον.

ν.5,Όπος]ομας Ῥοΐαξις πο αιη-

ἀπρόθυμος, ὁ καὶ ἡ (πρόθυμος) Ν.
Η.αποά εί Ρπίατο]νας ἵπ }Ἰοπι]ςε,
πδυτραξ. Ἀοη Ρτοπηέης, Άοη αἷαοεγ. Ἠοιηίδεδις, Τατάις, Ἀεσπῖς.
Οπποίαἴογ. Ίππανης. ἐπείΓτεΊσθετο
τοὺς συμμάχους ἐόντας ἀπροθύμους.

να. 220. Ῥοδίφααπι απἰππαἀνετεῖε
5ος1ο5 ΠΟΠ «5566 ΡΤΟΠΙ{Ο5.

ΑΡ

ΑΡ

ἀπροσδόκητος,ὁ καὶ ἡ. οοπι. Ίποχ-

ἀκαιεημένα ἄςεα
ἃ
αὐτοῖόι, Ῥτο ὑπ]

Ρεεία{ας, Πηρτον!ρη», Ππορίπαίας.

αὐτων

ΠπδροταίαΒ. ἐξ ἀπροσδοκήτυ.

Ἐκ

οαρία5 [απ ήπιαάγεττευς.Ἰ Ι. 185.

Ἰπκρεταίο. 1. 191. Ῥγαίεγ 8Ρεπ,
Ῥτορίεγ εχρεσίαίοποπα. να. 204.

διαραίρηται, Ρτο διήρηται. Ὠϊνῖκα
ον. 1. 192. α. 164. καταραιρημέ-

ἠκηκένα.

[τρες

αὐ 1818

το. Ὑποϊβδίπι πάπας Γη ειπα] Ἱῃ-

νου. Ἡ. 173. ἀπαραιρημένους τὴν
αρχήν. Ωπἵ ΤΕΕΡΙΠΙ [Ππρ51] ετἴριοταῖς. Ομ] τεσπο ἵρδυπα 5ρο]αγαης.
ΠΠ. 196. ὅσοι ἄραιρημένοι ἔωσι.
Φποίφποί οπρεῖ Παοπηῖ. Τν. 66.
ὑπεξαραιρημένων. νι, δ. ἀραιρημέ-

Ῥτο 60ΠΙ.

γος, νι]. 118. Ἐ]οσίας. Ἰα]]α ίαπΊεπ Ίου γογξ, Εἰαξας απΊππο, Ξεά

ο

ὁ καὶ ἡ. οοπι. Φα] οππι

Π5 5ο ποπ πῃήςοεί, παπα λαβεί
οοπιππεγοῖαπῃ. Ἱ. 65.
ἅπτεσθαί τινος. οοπι. Αΐαπις ἵπ α]]-

4 παπι 1π]ίσετα. 1. 197. ἀντάπτου-

Ποϊεραπέ, αο]ά.
απύειν. Ίοηπ. εἲ Ῥοεῖ.

φωνεῖν, βοᾶν, λέγει», πσροφέρειν. 4.
ἐπύειν, αὓ ἔπος, νοτβαπα.
Ἠ΄οσσπι
εἀοτο, γοσβεαΓῖ, ἀϊσστα, γοσσπι

Ρτοίεττο. τίνα γλώσσαν

πρώτην

ἀπύσουσι. Θπαπ Ππρπαπα ΡΓΙΠΙΑΠΗ

Ῥτο]αξατί ο5δεπῖ. Θπα ἥπραα ρτῖΤΠΠΙΗ ε55επί αδατί, Π, 10,

απωθεῖν. εοπη. Κερε]]οτε, Ῥτορα]80.
νην.

᾽Απωσάμενον τὴν δυυλωσύἈετνίειέο Ρτορυ]καία, 1. 90.

ἁπωσθέντες. Εχρυ]». 1. 1752. ἄπω-

σάμενοι τοὺς ἀγγέλουρ.

Ἠερυ]εῖ»

Ἱεραίῖς. Ἱ. 152. οὐ γὰρ μὴ απώσηται. Ἠες επῖπι [ᾳποπῳαπη] ΓοΡα]ετῖε, 1. 199. ἵν. 115. απωσμέον. Γο]οσέαπα. γ. 69.
ἁπωρχήσαο τὴν γάµον. Ἠετοάοίεα
Ἰοσμῖο. Νυρίίας α]ίαπάο αΠΙΟδε]. 4 οί, Έπα φαίαίίοπα {ο
παρε ρτΐναδ, νι, 129... Νο,
Βαἰίαπάο παρίίας αὐ]οσῖδεῖ, απι]-

βἰδί],
ἁπωςσός. «οπΠ. ὁ ἀπωθεῖσθαι δυνάµε7ος.

ΩΙ τορε!!,

Ρτορα]δατίφιο

αἱρείσθαι ΤΟ αΠΙΠΙΟ οβεγΓί ΠΟΠ Τθπτενν- αἴρεσθαι οηΙπῃ, οἱ ἐπαίρεσαι ἀϊοιεατ. 3 γα]]α. νοιδίο Ώοπα
ο55οε, (ταωσο εοτιεπάαπι ο85ος

ἀραρμένος, πὺ αἴρω. µ.. ἀρῶ.τσ.ἦρκα.
ππάς ρα. ἦρμαι, Ἰϊπο ἠρμένος,
πεσ]εοίο απσιπεπ{ίο (επιροτα!, 4ρμένος, [ασία [οπῖσα γοάυρ]Ιεαξῖοπς,

αὲ οί αραιά ΑΕῑοος 5αρε Πέ, ἆραρμένος. Ύεταπα Ίο νγιἀείατ 6556
Ηετοάοιῖ ππεης, Απραίΐος Οτρῖς
Βίας α οἵνιρας εαἳ5 εἰοσίας, τε

Χογκοπι οοπγ]νῖο οχοϊρετεί, μπι
6556

ντ Ιπίοτ 5105 οἶνον οἶαγις

ας Πλαφετῖς, αἲ ΡοζοηΕἱ δείπνα 5 φ1194πο ἆο οἴνίρας, ἀοπιοηπκίταν]ε κο

400 ατροπ{1 Ἱπίορτα {αἱοηία ἵπ οα-παπι Ἀογχὶί οχ]ηβ]έαπα ογορα»ςο,
Ἠαπο Ἱπετρτεία οποια βε(ποπ{]α
οοπβτγπιαπῖ.
Ἄοη
απ παν ογΏί
γαἰ]α Ίς ἀραιρημένος ἁπών, ἐλλειπτικῶς ἀῑσία, το ὑπὸ, νε] απὸ
τών ἀσών, πἳ νι]. 172.
Ῥταίοτοα
Ἱ1άσπι τη δια νοτκίοηο. οπιϊςτε Ίας

Ῥοΐε»ί. οὐκ απωφοὶ ἔσονται, Ῥτο
απωθεῖσθαι οὐ ο
Κορο]1ί

γοτύα, ὁ,
όμοια τῷ µάλισα, 4118 Ἰάθμι

που. Ροΐοτηπέ.Ἱ. 7]. απωςὸς ἐκ
της ἑωῦτοῦ γίνεται. Εκ δια [ρτα-

καὶ πλρυσιωτάτῳ των ἁσών. ὖμοια

{εοίιτα] εχρε]Ιευ. γἲ. ὅ.
Διάξιοι, ων, οἱ. Ὑ. Η. Ῥτο οοΠι,

"Άραξες, ων. νι. 69, 56, 57, 1841.

.
60Η. Ῥτο 4πο οί εὔχεσθαι.
οσα. οἱ μούγω αρᾶσύαι ἀγατα.
ΒΙΡὶ φο]ἱ Όοπα ργοσατ!. 1. 192.
ἀραιρημένος. Ίο. οί Αί. Ῥτο οτη.
Ύρημενος. ἐξαραιρημένος. Ἐκοιηέις.

Ῥθραγαέης, Ελἰπαίο φοραταέας, πο
ἀῑσαίας αἰ]ομῖ, Ἱ, 148. νι. 162.

Υα]οηί ας ὁμοίως τω λυνατωτάτῳ,
αντὶ τοῦ ὁμοίως, οδέ ἀντιμερία, βἶνθο
ἐναλλαγη, “παπα εί Γαἰπὶ ροεία»
εφυππίατ. Μπα]ία, οτεῦτα, ΤΟΟΘΗΒ,

Ῥτο πη]έηπι, οΓ6ΡγΟ, ΤεςρηίΟΓ. ὁ
µάλα, ρτο ὁ δυνα]ὸς, οἱ ὁ µάλιςα,
Ῥτο ὁ ὀυγατώτατος, (τεροῖκπιης

βατ ποίαδ, 4παπα δὲ αριά ]νιογαάοπι ρε
Ίομα». Ρίο ὁσάλαι,
το

ὁ παλαιός.

0 σρότερον, Ρτο ὁ

πρότερος, ὅτο. Ἐξαραίρηται, ρτο
ἐξήρηται, Υἱ], 102. ἐξαραιρημένος,

ΑΡ

ΑΡ

Ῥτο ἐξτρημένος. Ἰμιά, ἀραιρημένοι
ἀπὸ τών σολίω». νι. 172. α οἰν]ταν ἀε]εοί]. τὰς νύκτας ἀραι(ηµένοι ἄνδρες οἱ πλούτῳ τε, καὶ γέγεϊ δοκιµώτατοι τῶν ἀπῶών, οὗτοι
Φυλάσσουσι ἐνιαυτὸν ἕκασος. Ἱχ.

95. Νοοίι ἀε]εοίῖ νὶτὶ ορίθς εί
ποεπετο εἰαγὶρδιηϊ [ποτά] οἶν]Ἡπῃ, [ας ουες] 1ρ3ῖ οαδίοάἵαπέ
αΠΠΗΠΙ θἱπσα]],

ἀραιρημένος, η, οὐ. Τοπ. οί Λ{Ι. Ρο
εοπα. ἠρημένος. Δί απέοπα πορ]οσίο
Ἱπογοιποπίο

(οπιροτα]!,

οἳ

[αοία

τοὐιρΠοαίῖοπο “γαρ αἱρ, παπάς
Ίο. εί Λί{. τὸ
βαΡ]αίαπ, ας αρ
Γοτιπαίαπα, αἲ Ἱορίέηα τοὐαρ]ίσα{ο Παί, ἆς απα ρ]ατίρας ἵπ να]ραΐϊς (ταπηπια1οἳς,

ἀραιρημένος ἐφύλασσε. Ἱκ. 93. τὸ
τεῖχος ἀμαίρητο. Ἱκ. 102.

ἀργμένος, η, ον. Τοπ. πεα]εείο πςπποηίο, ρτο ἠεγμένος. πῖ οαρ1Ε,
Φα1 παπι ας, ας πα ίαπα
εδί. ἀργμένης ἐκ της Χερσονήσου.
Οσα ΠπΙξλαπα α Οπογβοποςο ἀπσας.

1, 174.

Ποποπα, δἶνο πιαάς[αςΙοποπα, ας

ἵρδαπη ροία(Ἱοποια ἰπ{ο]Ησο. Φπα-

απατά οί οχίογπαπι
ηλ] αὐδατά] ήπιο
οσα. ομἷπα απ]
Ίανατο εἰσπ]ποαΡίέ,

δἱ Ἱπίε]ήρα»,
εεφπσίατ. Ἐα5Ρροτσογο ἃς
αποά πἴταπη-

απο Ποτί 5ο]εί αὐ 15, ααὶ ογάΠι

ο/πογαπα ποτιηῖ. τὸ ὑποζύγια αρδσμενα. να. 109. αλα:

Ύσπα απατοπίας,
Ἠ15, {18 επί

ἁππιοπία,

41ος

πι

εί ἠότεν 1ο φεγυῖςε

έίαπ αὐγοιυέεν.
ἀγδεύειν. Τοπ. ροοῖ. οἱ Η. . 1άεια

πο ἄρδειν, Βήματα. Ἱτείματο, Ἱ. 190.
ἄρδις, ος, ἡ. Τοπ. οἳ ροεῖ. ρτο οοπη.
ἀκὴ βέλους. Τοα]ί οπδρὶς. Νααι

ομδρί», νο] ασμ]οις.

"Ασξι µην

ατὸ τοῦ ὀϊποῦ κοµίσαι.

[)πίσνηι

οπδρίἁσπα καριίτα ἀοίτασίαπι α[{οττο, Νο], ἱπου αριείαν αοιΙουι. ἐν. 81, ἀρδίων. Τρί. Βαΐάα»,

ἀργυρώνητος, ὁ καὶ ἡ. Οοπα. Γοσυηία
οιη{μ8.θεράποντες ἀργυρώνητοι. Εα-

την]! ροσυπῖα ο]: οτνῖ, πιαο]Ρία, απ” απ ροουπία 510] οΟμιῬαταν{. ἵν. 72.
ἄκδειν. ἴοπ. ροοῖ. οί ΕΗ. }΄. Βίματο,

παν

1σο, 22116 αὐγοιυα 803 ελουαί, εἰ

/αγαπὲ αὐγειυό. ν. 13. "λρδειν ἴαππου. Ῥτορτίο εἰσπίᾗοαί Ἱττὶ
ΔΩ ΠΑΙΗ. ΔΔΡΟΙΡΟΤΟ, αθια ...-«εγ6. Ἀες Ίαιι Ἱπίογπαπα Ἱχτῖσα-

ὶ. 1902. ἀρδέεσκε. Ἱ]. 19.

ἀρδιν. ἀκίδα βέλους, ἡ τὰ ἐκ χειρὸς
όπλα. Ἡρεδοτος. Δί Ηετοάοςί πη]-

Ίσα αΠοτε οχοπαρ]απα.

Τάεπι, ἄς-

δις τοληθυντικῶς,
αντὶ τοῦ φαρέτρας.

Ἱπ Άτα ΒΙπηΙας, ν. 18. ἄρδιες, ίων,
αἱ. δαμιία.,

αγέσκεσίαι. οοα.

Αοπϊά

αὐσιὶ

ἄρδεται. Ι1υἱά. ἄρση τὰς ἀρούρας. Ἡ,

14. ἄρσας. Ἰμιάοιι. 1. 18. ἄρδεσκε

Ρίασσγα. Οὐκ περ --κατ᾿ ἀρχὰς,
λιπομένου Μαρδονίου ἀπὸ βασιληος.

τὰς χώρας. Αμτος Ἱττὶραυαί, Η1,
117. ἄρδουσι τους κήπους. ἵν. 18].

Ικ. 60. Γππο οἳ πον. ρ]ασσυας
Ματάσπίαπα α τοµο τοπ], Υεἱ,

ὑποζύγια ἀρδόμενα, Ν΄ α]]α: ππιοπία
οσα αφπατοπίας, να, 109.

(σα]-

Ίος πποας, φἱ έιοίεπί αὐγειπυέεν.
ἄρδειν ἵππον. Ηοτοάοίσα Ἰοσυ11ο, το

Ύπα οοπΙ. ποτίζειν ἵππον.

Ἐφαυπι

πάαφπατο, Έσπσπι ροίαπά] στατῖα
πὰ πια] ἀποσγο, Φπος (4ᾳ]Η [ο-

Ποϊίος πα. Ἱπσαα οχρτιπιαηί, «{ἠγοειυεγ η ελευαί. Εῖ Πα]1, 4δευο-

2ατο. Ἐφιο Ροξππα ρτά)ετο, ἦρσε
πὸν ἵππον. ἆρσασά δε. Ὑαὶὶα Ρο-

Ῥογαπα νογΏ{, Ἐηπο καεἰδ[οοῖε. Ὑ΄οτ(σπάσπα οπῖπα, Εηαπ αἀαφπααν]τ,

Όσα ααίσπι ευπα αἀαφπαςδοί, (α]-

Οἱ ΠπΙο ἀἱδρ]σοποταί, ο,

Οὐκ

ἀμεσκόμενος τοίσι αρήγμασι τοῖσι
ἐκ Μαρδογίου ποιευµένοισι. Ἱκ. 06.
Οπἳ ἀλερμοεῦαπί τος, 4π:ς α Μαν-

ἀοπῖο Πεμαπέ, τοῖσι ταῦτα ἀρέσκε-

ται. Ἱκ. 9.

Οπῖθας Ίνας ρ]ασεΠέ.

Σπαρτιήτησι ἀρεσκόμενον. Ἰνιάειη.
Βρατίαπ]5 Ρ]ασσμίσης,
ἀρεσκεσζαί τινι. οσα. Ὠε]εσίατὶ το
αἴσπα,

Αλοιιά

ασ

Ῥ]ασςτο,

Οὐκ ἀρεσκόμενος τῇ κρίσει. ΝΟΠ

ἀο]εσίαίας Ἰπά]οίο, νο] εοπίσηίἶα.
Οσα Ίο δοπίομί]α ἀἰδρμοστεί
1ρ81, 11, 94.
ώ

κώ
ν.

ΑΡ

ἀρέσκεσθαι. «ο. (οπίθΠέΠι 6556.
Τούτοισι ὑμέας χρεών ἔφι ἀγέσκεσθα. νἩ. 1600... Χο μῖς εοπεση{ο
ε55ο οροτίεῖ.

ἀρεσὸς, ἡ, όν. (Εταίας, α, ΠΠ. ΟΠΗ.
1. 119. 1ν. 108.

αρεςώς. Ν. Η. α- 4. βαιβατο Ῥ]ασειία. Να]ηπι νοσαῦαλαπ αξπαη
Ίιος αρίο ροΐε»έ Ἱπεογρτοίαγ]. ἄρε5ως ἑωύτῷ ὠρχέετο. ΒΙΡΙ Ρ]αςθι5
καίαραί. νὶ. 129.
ἀρετή. οοπι. Ἠἱτία», Εοτίπάο,
Εοτίε ρτεαταιηςο Γαοἴπας, ἎΙαχόἱμενοι ὀλίγοι πρὸς ππολλοὺς, ἄρετὰς ἀπεδείκνυντο. Ρα ρασηαηίος
Ἀάνογδι5 πππ]{ο», Γογίῖα ρταο]αγαασε [αοἴποτα Γεορταπέ, εὐϊάεταηΕ,
1. 1706. νι. 92. ἵκ, 40.
αρήτος, ου, ὁ, Τομ. οἳ ροσξ. ρτο ϱ0ΠΙ.
πολεμικός. Βε]]οις. αγώνες αρήῖοι.

Ἱκ. ὁ0. Οσγίαπίπα Ῥε]]]σα,
ἁρήϊος πάγος. νι. 53.

αρίδηλος, ου, ὁ καὶ ἡ. ἴοι. εἳ ρου.
Ῥ{ο ϱΟΙΠ. σφόδρα ὅπλος. Ὑα]άε οἷατα8,. Ὑα]άς πιαπ][οδίας.
(Όσο νὶ
ραγσ]α αρι ἵπ οοπροβίίοπο
οοπδ]ο Εαδίαι) νη. 600.
ἄκθμιος, ὁ. Ίο. οί Ῥοσί. Ώεπονο]α»,

ΠΙΗΙΟ15, 6ΟΠΟΟΥΒ. ήν ἄρθμια ἐς ἆλ-

Ἀήλους, Μιίπα μοπονο]επέῖα, ππέπα οοποοταῖα Ππίοτ οὐ ογας. Υ!,

80.

Μὴ ἐόντες ἄρθμιοι. νἲὶ. 101.

ΝΙΦΙ οἶπέ οοποογάσ», ἆγμιος α-

ἴοπι ἀῑσίέιγ αὐ ἄρω, ὦ. αιοὰ ἆρμοζω ἰσηίβοαί, αρίο, αἀπρίο, «ΟΠοἵππο, οοΠ]πήρο. ἈΙοάο αἲ οὐἵῬι5, πποάο αά απΙπα Γο[ΟΓΕΙΓ,
Φπἳ δυπέ οοποστάσ5, ἄΠΙΙΟ5 Ίνα-

Ῥοπί οοΠ]αποίος.

ἄρθμιος, ου, ὁ, Ἰομ. οἱ Ροοί. ΕιΒἰί]ι, ὁ κατὰ Φιλίαν ἡρμασμένος.
ἀρθμὸς γὰρ ἡ Φιλία. Οἱ αποἶελα"

ΔΡ

Ροσυλίαγίτου αοαἰρίέατ χο Ῥασίῖ-

Ῥι5 πομ]ζα δις, τῆς ἵππου των ἄρ-

θρων ἐπιφαύσας τῇ χειρ.

Οππι

εφις σεπ]ία]ες Ῥατίες πιαπα αἲ(αοείαδςεί. ΠΠ. 87. τούτους [τοὺς
Φυσσητηρας] ἐσθέντες ἐς τῶν θηλέων

ἵπων τὰ ἄρθια. Ἠὶς [ιπβα(οτ]ϊς
Εδίπ]5] ἵπ επαταπα Ῥατίος σεηῖία]ες Ἰη]οσίς. 1ν. 2.

ἀριθμὸν ποιεῖσθαι τῆς «ρατιῆς. Ἡετοάοίσα Ἰοσυίο. Ώτο 41ο ϱΟΠΙΠΙΙ-

π{έογ ἀῑορτείαγ, τὴν σρατιὼν ἀριῆ--

μεῖ». τὴν σρατιᾶν ἐξεταζειν. ᾳ. ἀ.
ΝΙΠΙΘΓαΤΟ, 1.6. ΓΘΟΘΗΡΟΤΟ, Ιαςίγατο

εορία». νΠ. 09, 00. ἀῑοίίατ συνὠνύμως. ἐξαριῤμεῖν. ει αριθμεῖν.
να.

60, 8Ι,

185.

τὸν

αριθμὸν

ἐποιεῦντο τών νεῶν. νΙ]]. 8.
᾿Αριμασποὶ ἄνθρωποι Σκυθισὶ λέγονται οἱ μουνοφῆαλμοι ἄριμα γὰρ ἓν
καλέουσι Σκύθαι, σποῦ δὲ τὸν οφθαλμόν.ῖν. 27. Ατηιαςρί Ἰοπιίπος νοοππίτ Βογ ίσο ααἳ απίσαπα Ἰνδνεπί οσπ]μα, Ατίπια οπῖπι Β0ΥΟν νοσαπέ [ᾳποςά ποδαρρε]]απνας]
ππνπα, οἳ δρου, οομ]
η,
αρισεξυ ΟΗΙ ποπ] (ῖνο ἀντὶ τοῦ πάντων

αρισα, καὶ ἀγδρειότατα μάχεσ-

θαι. οσα Γογβδίπιο ράσπατο,
Σωφάνης ἀριςεύσας ᾿Αθηναίω». Ἱκ.
74. Νορίαπος ουπι Γοπηπῖαπα] ΑΟνοπ]εΠδίαπα τοῦ ΓΟΓΕΙΡΝΊΙΠΟ αοςβ]55οί. αἱ, 3ορΗ. οσπα Ἰπίος ΑὈνεπίοησδος Γοπππος] 9ο Γογεἱβδίμιο
μοβ]λ5οί.
ἀριςήίον, ου τὸ. Τοπ. οἳ ροεί. ρτο

οοµ1. αριςσ εν, ου. Ῥγαρηίαπα, 4ποά
Ῥτο το [ογείει µοδία ἀπέας, σρώτος Ἑλλήνων νέα τῶν πολεµίων
εἷλε ἀγὴρ Αληναῖος Λυκομήδης Λἱσχρέου, καὶ τὸ ἀριςτῖον ἔλαδε. ν].
11. Ετίπας (αταροογαπα Γγουπιεάςς

νίποπ]ο οππ αἰφπο οδὲ «ΟΠ]ΗΠΟ-

«Ἐκο]ιγαί

{πδ.

πανε Ἰοδίλιπα οερί{, οἱ τοὶ [ου-

Ναι αρθμος αιπ]ο]ία νοςα-

{ασ, Απιῑζις, Αθηναίων ἡμῖν ἐόν-

των μὴ αρθμίων. ἱκ. 9. Βὶ Αειοπῖ-

6Η865 πον δἷηί ποὺῖς απα]οἳ, κα]αΦεύγει ἐς Τεγέην, ἐοῦσαν οὐκ ἀ.θ-

Β15,

ντ ΑΕλοπιοηβίς,

Ετου ποδία ρα]πιαπα τοα]ές νο],
Ες ευα. Γογ
επ π]ς ΡΓΕΡΙΗΙΝΙΑ αςεορᾳ. ΟΡ τοι [οτε ροδίαµα
Ρ. ασο. η, 122, 129.

ἀρκεειν, ἀρκξῖν. Δ1ῇΠσθγο, βα{15 6556.
Πιαῖέ Ἕσμοσι, ανα" Γιασσὰ
πιο π]ῖ5 τούτοισι βίος ἀρκέων ὑπην. Η]» νῖςΠΟΠ οτας αμιῖσα,
15. δαρροά[ίαῦθαί, εἶνο 5αρροίοαρθρα, ων, τά, Αγιά ΠἩογοάοίιι
υαί, 1, 91. οὐδεμίη χώρη καταρκέει
μέν Λακεδαιμονίοισι. κ. 37. Οοι-

ΑΡ

ΑΡ

παντα ἑωῦτῇ παρέχουσα. ἸΝι]]α
τορῖο 8ἱ)ί 1ρ8ί οπηπία φαρρεάἹίατε

ΑΓαοΓ. Ἰν. 3. οδὲ εἰἴἶαπι οοπιππης,
ἄρουρα. Ῥτο πιοηδυγς ἜργρΏαοα

Ῥοΐεςέ εαΐθϊ5 αὐιπάς, αί ας, απα)
{οτί, 1ρ5ὶ 5αβποῖαπέ, πθς απἱοφ παπι

οχίογπί ἀεριάετοί. Ἱ. 32. Υἱάε
καταρκέειν. οὐκ ἠρκεσέ τοι. ΧΝΟΠ
φαΐῖς 401 ας, Π, 110.
ἀρχέεσθαι. Το. εί Ροεί. (οπέοπέαπι
6556. ἔφη οὐκ ἔτι αρκέεσθαι τούτοισι
μούνοισι. Ἱκ. ὃὺ. ΠΕινῖί 5ο ΠΟΠ
απΠρ]ΙΗ5 Ἰ15 8ο]15 οοπ{εΠ{ΠΗ 556.
[δια οί αραιά ῬΡαυ]αα Ερὶςί. 1. πά
ΤἘΠπιοίμοιπι,

αρ. νἰ. νοτ. 8. τού-

τοις ἀρκεσθησόμεία.

Ἠϊς οτἴπιις

οοπ{επ{1.]
ἀρκεύντως. 191, Ῥτο σοπι. αρκούντως.

ἱκανών. ᾳ. ᾱ. Βα Ποἱεμίος. Φα{18.
τοῦ βίου αρκεύντως εἶχε. Ν. Ηοπι.

7. Φατῖ9 [αοπ]εαίαπα α υἱίαιη 518{επίαπάαια Ἠαβεραί. Ὑεὶ, Ῥαΐῖς
{ογίππαγαηι αρεραί,
αρμάμαξα, ης,ἡ. οοπα. Όπατγις. Ὑ61σα]άπ. Εἰιοάα, ΟΩπ]άαπι 5ἱ6 ῬτοῬπε οπἵπη αρρε]]ατί ρηζαπί, φπἱ
ντο» νοµ]έ, αποά αὐ Πετοάοίο
οομΗγπιαγ! νιἀσέη. ἁρμαμαξας ἤἦΎοντο. ἐν δὲ σαλλακας, καὶ θεραπηῖην πολλήν. νἩ. 889. Οπτγς ἆι-

οεραπέ. Ια Ἰής γοτο Ρε]]ες», οί
Ἱπροπίοπι ΓΩΙΠΗΙΟΓΗΠΑ ἨΠΠΠΟΓΗΗΗ,
καταξᾶσα ἐκ τῆς ἁγμαμαζξης. Ικ.
706. Οτπι οκ οπττα ἀεδεσπάϊς5εῖ.

ἁρματηλατέει», εἴν. Ν. Η. Ῥτο οΟΠΗ.
ἆρμα ἐλαύνειν. Αρετε ΕΙΓΓΙΠΗ.(1Γ-

Εοπογο ᾳποάσπη, ἡ ἄρουρα ἑκατὸν

πήχεων Αἰγυπτίων ἐφὶ πάντη. Π.

165. [141.

αῤῥύσονται, Ν. Ἡ. Ῥτο 6011, ἄναρύσονται, Ἀοςφπο Ῥτο αναρύονται, κα-

τὸ χρόνου ἐναλλαγὴν, καὶ κατὰ

συγκοτήν ἀνρύσονται, καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ ν εἰς ϱ, ἀῤῥύσονται, γε] ἔκ

τοῦ αγαὀῥύσονΊαι ἀεάποίπιι. ἨΗαιπἱοπέ, Ἠαυγίαης, ἆλας, καὶ ἔλαιον
ἀῤῥύσονται

ἐξ αὐτοῦ.

Ἀαΐεπι,

οί

οἱευπι ον 1ρ5ο Γραίςο] Παπτιπης.
μα. 119. Υεἱ α Γαίητο Ῥγῶδεῃς θε
Γογηνα ία, πέ α βαΐνω. µ. βήσω.
Ργς. βήσω. εἰς, εἰ- φέρω. μ. οἴσω.
Ῥτας, οἴσω, είς εἰ. Φις αὓ ἀναρύο-

μαι, νε] ἀναῤῥύομαι, µ. ἀναῤῥύσομαι, τν εται, Ἠϊπο Ἱρδυπι ργ»,
οοἀ σπα πποᾶο ἀεάποξαπη, απο ραΠίαχ ΦΥΠΟΟΡΟΝ, καὶ τροπὴν τοῦ ν
εἰς β- νο] ἀφαίρεσι 6556 ἀῑσος τῆς

ανὰ ρπρονἰ1ομῖς.
ΟΦ ΟΠΗΠΟΡ
οοπ]οείγα δυπῖ γογκιπ]]ος.
αῤρωρεῖν. Τομ. εἲ Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
ὀέρωδεῖν. πιστα, [οτπϊάατο 1, 9.
καταῤῥωδήσας
τὴν ἵππον. Οπή 6απ ταξηπα Γογπη]ἀαςκοί. 1.80. ἀῤῥωδεων τοῦ τόκου. κι). χάριν. Ῥατίις
οπιδᾶ ΠΙίΠΕΗΝ, 1, 111. ἀῤῥοδέων.
1. 106, Ὑἱάο ΒπδίαίἩ, καταῤῥωδήσαντες ταῦτα. έππι Ίος [ογιη]ἆα-

τομῖ. 1. 169. αῤῥωδέων. Η]. 1. ἂῤ-

τα νε], ν. 9.

ῥωδήσας. ΠΠ. 119. ἀῤῥωδέων, Ππ,

ζεσθαι. Ώεδροηραίαπι μαροτο. ωεβροηδαίαπι 6556. ἁρμοσαμένον Λευ-

ταῤῥώδηκας ΠΠ. 145 «αῤῥωώδεε 11πιορα, ν. 30. αῤῥωδέων, 1ὐίά. αῤῥωδή-

ἁγμόζειν. οοπ. Ώδροηβατο. ἁρυότυχίδεω Πέρκαλον τὴν Χίλωνος θυγατέρα. (απι Ῥογοσ]α (Ἠἡ]οπῖς β]]α
Πεογολ]ἀσο ἀεδροηδαία ο5δοῖ. γ].
60. Ιχ. 108.
ἄρξαι τῶν αλικημάτων. ΑΜθαοτη Ἱπνο Ότονοσατο. 1.9. ὑπαρξαι ἀδιχων ἔργων ἔς τινα. Ἱ. ὃ.

ἀροτῖρ, Ἴρος, ὁ. 1ο. εἲ Ῥοθίίσππι.
Ῥτο οΟµι. ἀρότης, ου. [1ν. 2.] Άτα-

τος. αὐ αρόω, ὦ. πμάε μα. Άτο.
τρονν αταίταπη,

ἀροτὴρ, αΤαἴΟΓΤ.

1. 1250. ἵν. 17. 03, 191. να, 00.
ἀρότης, ου, ὁ, Ν. Η. ας Ῥοείίσυπι,

190. καταβῥωδεοντες, ΠΠ. 197. κα-

σαντες. ν. 98. καταῤῥωδησα», νι. 9.

καταῤῥωδήσας, νἩ. 98. ἀῤῥωδεοι,
νὴ],49. αῤῥωδέει», ν.δ]. καταῤῥωδήσαντες. νι. 199, 178, 182, 207,

218. ΙΙ. 4, 03, 70. κ. 40, 40, 08.
ἀῤῥωδίη, η5,ἦ. ΤοἩ. Ῥγο ΟΟΠΙ. αῤῥωδία, νε] ὀῤῥωδία, φόδορ. Μειι».
Ττεριάαεῖο. Εοτπιίάο. ἐς πᾶσαν
ἀῤῥωδίην ἀπίκοντο µήσφεας οἱ Ίωνες
ἔωσι ἀπολελοιπότες. ν- 8. ΤΠ οΠΙΠΕΙ

πιθίππα γοπετιΠξ, 1. ο. οπΙΠΙπο, γε]
νε]οιποπίογ Γογπ]άατο οαρεγαηί,
πο Ίομες 5ο ἀεξετιίδδεπί. 6 ε5ε

ΑΡ

ΔΡ

Ἠετοδοίοα Ἰοουείο. ἵν. 140. νῖ.

[Ῥοππφᾳπο, εξ Ἱηχία ᾳποβοππαιο

175. ἐς φᾳάσαναῤῥωδίην ἀπικέατο.
η. 96. τοὺς Ἕλληνας εἶχε δεος
καὶ αῤῥωδίη. νἨΠ. 70. Έταςος ππεσαν ἀῤῥωδίην ἀπικόμενοι.ϊκ.7. Οπι
Ἰπ ΟΠΙΠΟΠΙ ππθέππα ἀενοπ]ροειῖς.
1. 6. ΟΙ Ππαχῖπιο πιοίιοτεῖἰ5. τν

του]5 Πασεάαπιοπϊ νἱάσυίτατ αρῬοβ]εἱ55ίππαπα πος είατο, 1]]ις οηἴίε5 οὐοπιρεταβίπης. «Ἐ. Ῥ. Ῥαταξί 5ΗΠΙΠ5 Υγοβῖ5 Ῥατετο, ο Ἰμαςοἀσπιοπ, αρίσππαας, εἴ Ἰαχία
4ποβσππ(αα
[νου]
νιἀορίέιτ
οοπαπιοςΙβδ παπα, [νε]. ορροτίι-

ἀῤῥωδιη σφι. ἵν. 101. Μετις Πρεῖς

ΠΙΡΦΙΠΙΠΠΙ] 6556, ΠΟΒ 5ίατο.

εταί, Ππεία5 1ρ505 Ἰηναφεγαξ.

εἰσπὶβοα]οπῖς ἹπεοτργείαίΙοπεια
Ἠετοάοίας Ίρ5ο νετοῖς αρογ]δεὶ-

ἔας, οἳ {ογπ]άο, Ιπναδεταῖ. ἐς σα-

ἀρτέω, ὦ. εἴ ΟΟΠΛΡΟΡ. Τοπ. Ρτο ο0πΙ.

ἀρταω, ὦ.τὸ κζεμώ, παρασκευαζω,
ἔτοιμαζω. Βιορομάο. Ῥατο.

Ῥτα-

Ῥατο. Οἱ δὲ σολεμεῖν ἄρτεοντο. ΠΤΙ!
γετο αά Ὀε]]απι 5ο Ῥρταραταβαη.
γ. 120. Ὑα]ια, απἰππαπέαν.

Φαοά

α γετρο (τωςο νγ]άσίατ αΠεπαπη,
Ναιη ἀρτεῖν Ίου Ίου αἰππίβοαί
Ἰάδιι ας τὸ σαρασκευάζειν. α]]α8
αἷἷα, ρτο οοάεπι ἀἰοῖξατ συνωνύµως
ἀναρτᾷν., ἄνήαζων τοὺς Αθηναίους
ἀναρτημένους ἔρδειν Αἰγινήτας κα-

Ἠαπς

ΠΙ]5 οοπ για, απ Ιία Ἰοφπἱέατ,
Ικ. 48. Βουλ. όμενοι μηῦνοι Περσχσι

µάχεσθαι, ἄρτιοι ἐόντες ποιέειν ταῦτα. 1.6. Ὑοἱοπίος 5ο]ἵ ουπι Ῥογκῖα
Ρυμήατε, ραγαἲ! Ίος {αοςγ6. οἵ Ἱκ.
09. ἄρτιοι ἔσαν πείἸεσθαι Παυσανίη. Ῥαταξὶ εταπΕ ρατετο Ῥαικαπία».
[ρνο απο Ἰοᾳπειάϊ 6επετο συνωγύµως

ἀῑοῖί

ἨΗετοάδοίας

Ἱκ. 40.

ἑτοῖωοι εἰμὲν ποιέειν ταῦτα. Ἱ. 6.
Ῥαγαξἳ 55 Ἰναο [αςςτο.]

κὠς. (ἶππι απἰπιαδνογεϊνδεί Α]ιοπἴθηκος Ραγα{ος 6556 αἆ όν
ππα]εΠοῖΙ5 αβϊοῖεπάο». ν]. 88. σας
αρτέετο τὰ ππρόσφορα τῇ φρατιῃ.
Ῥο» οχοτοϊ(πϊ ποοονφησίας, νο] ἹΕ]ος ραταβαί. ν]]. 20, παραρτέεσθαι.
γ, 142. ἀρτέεσθαι. ν]. 149. ν,

ζοντα ἀρτίπουν ἔσεσθαι, ν. 5. Νιισαπαπι απιρ]ης δΡοταπίοια 5ο Ῥεἀϊρας να]οπίοπι οτε. 1. ο. (Ηί
Ῥτουδας ἀοδροτανοταί [οτο αξ ἵπ

76, 81, 97, 108. τουτέων πᾶς τις
παρήρτητο ὡς ἐς πόλεμο». Ἱκ. 29.

να]ίάας [οτοί. Π1. 190. χωλὸς ἑων,

Ἠοτιυπα απο αίδαπο αἱ αἆ Ῥε]]απι

καὶ 2ὐκ ἀρτίπους. Φαἱ εἰαιάις οταί,

Ραγαξυς εγαί.

ἀρτήματα, τα. Ὑ οσπηέ οπηηῖα,
αυα’ Ροπάσηί εχ αἰ]ιο Ίοου, παρὰ

τὸ ἀρτῶν, βιβροµάοτε.

Νἱο αριά

Ηενοάοξ. ἵπαπγος αρρο]]αηίας, (ιν
οχ αὐγίρας Ῥοπάσπ{. Ἡ, 00.
ἀρτίμπασα. Βογί]ίου Ὑομις οαο5ᾖ5. 1ν. 09.

ρτίπους, οδος,ὁ καὶ ἡ. ἴοῇ. οί ροεῖ.

αέρος Ρεάῖρας. Ῥοάῖρις να]οη»
α4 Ππορδσπά μη, οἳ 'δαμᾶἔτι ἐλπί-

Ρονίσγια ροά1νας απ Πποράσπά
πα
πες 1πίομετ ρεάΙῦης. νε], πος ϱοἀϊθις αὐ Ἱποοάσπάσπι να]σης. ἵν.
1061.
αρτοκόπος, Ἱ. Τοπ. οἳ ροοί. ΡΙδίτῖν,
ριδίτῖοῖς. 1. 01.
ἀρτοκόπος, ον, ὁ. Ίο. οί ροσί. Ρἱ5(ο. τοὺς ἀρτοκόπους, Ἱχ. 82. Ρἱ8{0το5.

ἄρτιος, Ππέοτάνπα πρι Ἡοτοάοένπα

ἄρτοξέρξης. Ἀοππο Γογβίσμίη, απο

(1 οοί Ίο εἰρπ]βεαξῖο πο Ἰοραξατ
Ἰπ γα]ρα(18 Ἰεκ.) ποοῖρῖ νἱάείιτ

(ασε δοπαί, μέγας αρηῖος. Μαμπας οπίου. νΙ. 98.

Ῥτο ἔτοιμος, Ἱ. ο. ραγαζιις αἀ αᾗ1-

ἄρτους, ἐπὶ ψυχοὸν ἴπνὸν ἐπιδάλλειν.

α]ὰ Γαοἱοπάνπα, αἱ ο ἵρδιπα ἆρ-

ον ϱ1)ί νο]έ Ίου αηπίσιια, γ]άς

τᾷν, ππἀο ΓογπιαίαΠα Ίος ΠΟΠΙΘΗ,

90. δ. 7. ος ἀείπσοςρς.

Ὑἱάε εί

τὸ παρασκευάζειν, καὶ ἑτοιμάζειν
Ἰρπ]βοπέ, Εκοπιρ]α 810 Ίοοο ἆοο
ἄρτιοι εἰ μὲν πείθεσθαι

Αν
ἀρτοφαγεῖ. Υ. Ἡ. Ῥαπο νεδεῖ. Π.
77.

ἵν ω Λακεδαιμόνιοη ἵνα δοκέη

αρτύνειν, 5ἱνο ἀρτύείν,ποᾷ οδί σρω-

ἐπιτηδεώτατον ἡμέας εἶναι ἑςάναι,

καὶ κατ᾿ οὗὖς τινας. Ἱχ. 27. Ὑπ]ία:

τότυπον.

Ῥαταγο, Ππο]ΙΓῖ, ΔίτΙΘΙΟ.

τὴν ἐπιδουλὴν ἤστυσαν. Πηδίάία5 ρᾶ-

ΛΡ

ΑΣ

ταγαπέ. 1, 12. ἐξηρτυμένοι λογάσι

των ἀδικίης προτέρων τών Ἔρετοιέ-

τενεηνίησι. Ώε]εσῖῖς αἀο]οςοσιἄδας Πηνιγασεῖ, 1, 49. πάντα σφι

ἄρχεσζαι ὑπό τινι. οοπα. Ῥαῦ αἸϊᾳπο

ω;. νΙ. 119.

Οπιπῖα 1ρ8ῖ5 ραταία 6-

τοσῖ οἳ παρογπατί, Ῥπο, Α]ου]ς

πανί, 1. 601.
ἄρυςήρ, ητος,ὁ. Ωποἁἁαπι πωθηςι-

Ππρογ]ο ρατοτο. 1. 91. ἀρχόμενος

ἐξήρτυτο.

Το

σεπς,

ηιοά ΠΠ ΤΤΗ Μαποσῖς

Μααδέτα οοπΏ περα. ἑκάςῳ οἴνου
τέσσερες ἄρυςῆρες ἐλίδοντο ἐπ᾽ ἡμέϱἨ ἑκάς. Οποιϊάϊο βἹησι]]5 εσἩ
{που ν]πῖ Αγγδίογος ἀαραπέαν.
168,
Οπιάαια νοςαηί σοκ
αΏῖ Ἠαπδίτα, αποά ποή ἀἁαπιπα-

ἆππι,
ἄρχαῖος, ὁ. 6011. Ππτογάππα αριιά
Ηετοάσέαπα απ ἔατ Ῥτο πρότειος,
ΡΙ1ΟΥ, ΦΙΡΟΓΙΟΣ, τοςῖο. Ωυοά πα
απ σα] ας, 14 οίἵατη Ῥτ]α». ὑπείζοµεν τοῦ ἀρχαίου λόγου. νι. 100.
γαα: ΑΠοπαπίαπι α- 5αρογίογο
ογαξ1οπο ποδίτα ἀοσσάσιπας, Νιάς
ὑπείκειν.

ἀρχαιρεσίη, ης, Ἱ. Τοη. Ῥτο οΟπα. ἂςχαιρεσία. Ῥτορτίο απἱάσπα 5]ση]Ποαί ἵρδαπα πιαρ]κίταίπαπα. οἶοςοποια αἴαπο ογεαΙοποΠα, νο] πλααιδίταααπα οἸρσοπάσταα
απο
ετοππάοταπα. ἴοπραδ:
Ἱποτάσπι

{απποῃ αοο]ρίίατ Ῥτο 1ρ515 πιαρ]ς(παρας Ίά11 εἰοσίῖς εί οχσαίῖς.
ὠγορὴ δέκα ἡμερέων οὐκ ἵγαταί
σφι, οὐδ’ ἀρχαιρεσίη συνίζει. νΙ. ὅδ.
γ. 5. Εοταπ Ἰπάϊοϊα]ο ἀοσείῃ ἀϊςΤΙΠΑ ΠοἨ. ίαπ]έατ 1ρ5ΐ5. 14 οἱ,
απά]οῖα Ῥου ἀῑος5 ἀαεσσοιπ αριά 1ρ-

ὑπ᾽ ἐκείνοισι. Πλοσιη ροο,
|
5πῦ1εσίιι5. 1ρίά. τοὺς ὑπ᾿ ἑωῦτῷ αρχοµένους πάντας.

Οπππος Ἱπιροσ]ο

5πο ευὐ]οοίο. 1. 105. ὑπὸ Ἠέρσησι

ἄκχεται.

αυ Ῥογδατιπι Ἱππρετίο

εσί [πεμς, φ1ζς Ἰπ ο0 πιοπίς Ἰνα]ίας.] η, 97.

ἄρχεσθαιὑπό τινος. 6014. ΑΌ αἰϊφπο
τορῖ, σαθογπαγ!, Αοι]ας |ἱπιρετ]ο

Ρατεγο. 1. 137, 310. ὑπ ἀνδρὸς µε-

γάλου ἄρχονται. Α ΠΠΑΣΠΟ νΊτο Το-

υπέας, 1, 1709. ὑπὸ Σµέδιος ᾱρχονται.
ΠΠ].71. ὑπ᾿ οὐδενὸς ἄεξομαι.
1. 80. ὑπ'ανδρὸς ἀρχρν]αι. η, 194.

ὑπ] ἄλλων ἀρχεσθαι. ἵν. 147. ν. 5.
ὑπ᾿ ἑνὸς ἀρχύμενοι, ν. 109.

ΔΡ

ππο σαρογηαΙ, [πας Πηροτ]ο
Ραγοηΐος. ὑπὸ τών βαρξάρων ᾱρ-

χεσθαι. Α Ῥατρατίδ τορῖ. Βατρα-

ΤΟΓΗΠΑ ΠπρεγΙο Ῥατοτο. να, 149,
109, 100. γη. 79.
αρχηγετεύειν. Υ. Η. Ῥηποῖιραίαπα
ίοηοεγαο. τῶν κάτω ἀρχηγετεύει».
Πη{ετογαπα ργϊποῖρα
ια {σποτο. Π.
129.
ἀρχῆτεν. ἴοπ. οἳ Ῥοεί. ΔΑ πο,
Απηηις, Οµα, 1, 191. 1, 108.
Π], 80. αποᾷ συνωνύµως ἀῑοϊειτ

{α5115, ἀπὸ τοῦ ἀρχαιίου. Ἱν. 117.

να, 104.
ἀρχῆρεν. Ἰοη. οἳ Ῥοεί. Ῥτο ΟΠΗ,
ἐξ αρχη». ΑΕ ΠπΙΠο. Απζημιι,
ἀρχῆδεν ἡ
ἡ ἔχθρη πρὸς τὸν βάρξακον
ἀπ᾿ ὑμέων ἡμῖν γέγονε. γἡὶ. 99.
Σπ
Παταπα αἀνογσας Ῥαγβαγαπα
κη5οερίατατα ΠπΙ πα πορῖδ α νο5 οχεε. 1. ο, Αποζοτες πορῖς
{αἱ ε15 ΠπΙπι]ο, δες,
Ἱν. 87. τῆς ἦρχε Ἴνδαθύρσος. Ίν. ἀρχήν. ολ. Ῥηπαϊρίο, Ππ]Εῖο,
ΑΡ ΠπΙΠο. 1, 9, δ0. ἵν. 29, 159.
120, 128. τὠν Μιλησίων ἄρχειν.
γ. 16, 57, 106, να, 3218, 220.
Ἱν. 197. τῶν ὁ Μεγαάξαζος Ίρχε.
Ῥλειια Ἰοφππο ν1άσέας εδ5ο κατὰ
ν. 1, 96, 49, 104. νΙ, 02, 65. εἰ
τὴν ἀρχήν. Ῥπο 4πο εξ ἐν αχ” ᾱἷδεφπομΏρις.
οογείι. γη. 206. Ἱκ. 07.
ἄρχειν ἀλρίης. ΤΟ. το ΟΟΠΙ. ἄρχειν
ἀδικίας. Ἰπϊθατα Ἱπ]ατία ΙΠΠΕΤΟΠ- σαν. Η. Ν. ΕαδίΙάιο γοὶ μιο]θαίία
αᾖβοοτο. ἐδίζετο ἐπ ᾧὦ ἂν µάλισα
4 [ασστο. Ἰπ]ατία ααποπι Ία-

505 ΠΟΠ οχοτοση{ασ:. 5ο οδί ᾖ1δσπα: που π]]α5 οδὲ πιαριίταίιτὰ ϱΟΠΕΟςε!5.
ἄρχειν. 011. 6Η ποπ]νο. Ἐομπάγο, Ππροτατο, Ππιρογίπα Ίπ
Ἡ αἰ]4198 ομεῖποτο, τῆς Ασίης ἠεξαν.
Λεία Πππρογίυηι οδπασγαπί. Ίν,
1, 4.τάν ηεχε. Φρα» Ἱπροταβραί,

6655676, Ῥτουοσατο, 1, 120, ὄρξαν-

τὴν ψυχὴν ἀσηθείη.

ΘΟιωχοῦαί

ΑΣ

ΑΣ

{απατά} Ἱτορίοτ αποά, [οῦ
οπ]α5 Ἱποέαταια }απο ππακῖπιαι
πο]εδίίαια οοποϊρετεί. 1. 4].
νοὶ, πιαχῖπια πο]οδίία αΏ]οστο{111,

ἄσηωος χρυσός. (ἐπίσημος χευσός.)
Αγά που αἰσπαίαπα.
(ΑαΓάΠΙ
αἰσηαταπη.) ἵκ. 41.

ἀστενής. οοπ. Ππιυοςί]]α». Τπβτππας.,
Πινα]ίάας.

ἐς ασίενὲς

Λά Ἱπβγπίαίοια
πηταίουα τοβ]σι.

ἔρχεσθαι.

6. Δά ΙΠΗΤΠιβγπναπα. Πογ],

τὰ τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα, τελέως

ἐς ἀσθενὲς ἔρχεται.

Οι

εκ Ἱῃ-

5ΟΠΙΠΙ15 Ῥοπάθηέ, ΡΤΟΙ5Η5 ΙπΗΓΗΙα

Ἠνπεῖρος

πιοβῖεος

υρετανί{,

απαπαν15 οατοτεί Ἱπκίταπιση{ϊς, ος
παπα 1Π5ΓΙΠΙΘΗΕΟΓΗΙΑ ΘΟΓΙΠΙ,
ας αὐ ατίοπι οχογοσπάαπι ιαπέ
1. 191.
ν πθοθδδατῖα, Ἰαβοτος.
:
:
.

Ασμάκ, να] (αἱ 1π πιατσῖης 5οπ]Ρ-

{πς) ᾿Ασχαάμ, ποπιοι «Ολλορὶοσπι, απο αὐ ἨἩοτοάοίο δῖο οκ-

Ρἰ(οαίας, Π].90. ὀύγαται δὲ τοῦτο τὸ
ἔπου κατὰ τὴν Ἑλληνων γλώσσα»,
οἱ ἐξ ἄρισερῆς χειρὸς σαριςάμενοι
βασιλεῖ. Ηου αξία νο ῦιηι ναοοταπι Ππσαα να]οί, αι] α βΙη]δίτα

πιαπα τομῖ αδίαηέ.
ἀσπαίρειν. (ας ἀοσεί Επδέα(].) τὸ

εναάυσηέ, 1. 6. Ροπή έα5 εναπεδου{,

σπάσθαι, καὶ ἐπωδύνως Χιγεῖσ τα.

πος π]]ας τουοσῖ5 νῖτεν αβροέ. 1.
120.

ἐκ τοῦ σπώ γίνεται σταίρω. καὶ

ἀσθενώς ἔἔχειν, βληχρώς, οὐκ ἴσχυρῶς. Οἱο5. Ῥοις. 12. Πιον]ίος, ΠΟΠ
ρταν]έεν, πος νολμοπιοπίες ΙΠΗΤ-

ΠΠ 6556, 1μον]ίου, πο ρταν]{ου,
που γο]ομιομίος πργοίατο. ἀσθενώς ἔχειν. ἀσθενεῖν. νοσεν βλήχρώς. ἀστεγώς. (Ἰσχυρώς.)
ἀσινὴς, ὁ καὶ ή. Ίο. ο Ῥοοί.
απο ϱ0Π1. αξλαδής. Π]ῶφ9.5. Νπ]]ο
πια]ιο αΠοσίας. Ἀα]]α εἶαάο αςεορία. «παρεζελθότων ἀσινέων.
Οσα Ἰλωί, πα]]αφιο εἰαίο αςοορία, ορτεδοί ργωογβνεηῖ.

105. ἑῶμεν ἀσινέα φ
βία ἀἰδεσάοτο 8ΙΠΑΙΗΝ,

1,

Η]α.1, 14,

σλεονασμιώ τοδα, ἀσπαίρ ω.ἀσπαί-

ρε» λέγετ αἱ βοῦς ἀκουσίως ἑλκόψενος, καὶ οἱ ὀνήσκοντες λέγονται

ἀσπαίρει». Ἱ. ϱ. ᾿Ασπαίεει», αμ],
εί οσα ἀο]ογο ππονον], Πί απέσιι
ἃ σπώ, (3Ο, σπαίρω, ο Ῥ]ουιαδἨΙΟ τοῦ α, ἀσπαίρω. [)ιεϊταν οἑῖαιι

Ῥον ἀσπαίρειν, 1 (γαλ
έαν Πην]έας.
Ποιές οί ΠΗ, ο πιογίαπξατ,
ἀσπαίρειν. Ἱμαϊμὶ Ῥα]ρίίατο ἆἷοπηί, αποά Ἱενίέου ας ΓΓοφπομίου
πιονογῖ, δἶνο πήσαγο, βἰση]ῃσαξ,
Ππ]πδπιοςἳ Ίενομι οἱ [ε(ιομίομι
πιοίμπα ἵπ Ῥοσπά
πα τοροης ΊπσιἸαίαταπα. οογάο, κἳ οοη[οδέῖα 14
εχίταµαίας,

φαἰποίίαπα

ἴπ

αλῖς

191. δ. 5. ἀπέπεμψε να
Ε]α.541 ἀλπϊδ]ε, γοὶ απιαπάαν]έ. Ἡ,

εαγαπΙ ραγ1θας ποτ] απά]ς Γαο]ο
γ]άθας πο οΏδουνες. Ἠππο πποίαπι

151. ἀποπέμπει’ ατιέας. να, 146,

αμαξι] Γαἱριαἴοπομα, (νῶο] γογο

ὧςε ἀσιγέας ἀπίκεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλ-

παλμὸν, καὶ σκαρθμὸν ἑτερωνύμως
αρρεί]αμε, απο αὐασπαίρω ΠΟΙΗΘΙΙ
νογρα]ο Γογπιαίαπα, οἱ πδα τοζερἔππα πο Ἰαροσμί, Ἆεά αριιά Ηοτούσξαα μετα βορικὠ 5, οί κατ’ ἆνα-

λάδα. νΏ. 19. Πα

Π]ωοί, [Π1. 6,

βοδρί(ος]1π (γα οἵαπιρογνοποτ]ηξ,
γη, 110. Γκ. Ὁ.
ἀσκέειν, εἴν. 60Ι1. Έκογεοστο. τὴν

ἀληθηίην ἀσκέειν. νι. 209.

Ὑοτ]-

ἀσκευὴς, ὁ καὶ ἡ. Ν. Ἡ. Ῥτο απο

λογίαν, καὶ ὁμοιότητα απαπάαπη,
ἀσπαίρει», αοοΙρίζασ ργο τερίάατε,
πιοίπφαο οοποιΗ. Φος Εἰπιοτῖς
νομαιποηίαπα Ἰπάϊσας, ο εα0 1ρ805 οσπ]ο08 Ῥτοροπιοάμη βαβ]1οῖέ,

60Π1. ἄσκευος ἀῑοαν.
Φπὶ οαγος
Ἰπδίταπισηέϊς αἆ αφπαπη αγζοι

᾿Αδείμαντος ὁ ᾿Ωκύτου, Κορινόμς
πρατηγὸς, τῶν λοιπών ἤσπαιρε

ἰαΐίαοπι οχοτοςτθ.
Έοπι αφααπι
γετο ἀἴοσγο. Ὑογίαίενι Γογηίοτ
ἀϊοετο.

ἐχογοσπήαπα πεορδδαγ]. ὑπερεδάλετο τοὺς πρώτους ἰητροὺ σ’ ἀσκευής

σερ ξων, καὶ ἔχων οὐδὲν τῶν ὅσα

περὶ τὴν τέχνην ἐπὶ ἐργαλήϊα.

μοῦνος, φάμενος ἀποπλεύσεσθαί τε
ἀπὸ τοῦ Αρτεμισίου, καὶ οὐ σαραµενέειν. νΠ]. 6. Αἀϊαπιαπέας ΟΕγΗΙ

πας,

Οοπήοτυπα

ἀάνχ, 5ο]ας

ΛΣ

᾿

ΑΤ

οκ το]φπῖς Γοπηπίθας, Ῥγα πιο

ἀπὸ τοῦ χώρου, ᾧ ἦν ὄνομα Ασσῆ-

ραρίίαραί,) ἱτορίάαραε, ἀϊσρις 5ο

σῳ. 1ρί4.

πυ Αγίοπιϊςίο

ἀῑδορδδαγαπα,

[Πο] Ῥογππαήδήγαπη,

που

Ν)α]]α ἔππιθη

|

ἄσσον. Ίο. οἳ 'Ῥοεῖ. ΡΤΟ ΟΠΗ. ἔγή, πμἐγγύτερον.
05. ἵν.

Ῥτορίας. 1,

Ἰ]]ιά ἧσπαιρε νογεῖί το]ποίαῦαίαγ.
Φοά οπῖα δυργα. ἀῑχίή Ηεγοἆοϊ.
ἐπεὶ αὐτοῖσι σαρὰ δοξαν τὰ ωρήγ-

άφαχυς, β) ὁ. Τοπ. δα Ῥοεί, Ῥτο

ατα τών βαρξάρων ἀπέξαινε ἡ ὡς

ση, ης, Ἰ. 1οἨ. εί Ῥοεί. Ῥτο 6ΟΠΗ.

αὐτοὶ )κατεδόκευν,καταῤῥωδή: σαντες,

πολῖτις, Ἴπιδος, Ἰ. Εωαίμα, αυ

δρησμὸν ἐξουλεύογτο
ἐ
απὸτ οὔ Άγτεµισίου, 1460 ΠΝΠς τὸ ἀσπαίσειν 5ὶς
νοτίεπάππι ατΏΙίτος, αξ ποπ],

δἱ

ας ἔαπιοι αἰίογαια δοπ{εηί]απα
ΠΙΘΙΙΟΤΕΙΗ Ἰ]πάϊσαξ, εαπα Ἠνογο 56οπαίατ, Δί πειίτο πιοάο ἆπν Ιδίο
ο πας ποπηΙπΙ 510 ἔππο τΤο-

δροπάέ. ᾿Αδείμαντος οπίπη ἱᾳη]βοαί τὸν οὐ δειμαίνοντα, τὸν μή φ0δούμενον, τὸν ἀφόξητο», τὸν ατρό-

οοπΗ. φάχυς. Ἀρίοα. ν. 92. δ. 0.

οἶνίς εδί. 1. 175. γυνὴ αἁσή. ἵν.78,
146.

ασιδὴς, έος, οὓς, ὁ καὶ ἡ. Νο σαἶσαἔπδ, ποπ πάς, ἀρδοτίας, ἀσιξέα
χωρία. Ν. Ποπι. 21. ῶουα
πο σα]οαία, ]οα πΟΠ ἑτ]ία, Ίοσα ἀοδοτία,

ἀσὸς, οὗ, ὁ. Τοπ. ο Ῥοσί. Ῥτο οοπ.
πολίτης. Οἶνίς. 1. 128, 1650, 172.
π, 100. 11, 129. ἵν. 5ὸ. γι. 107,
118, 119, 126.

µητον, 1ά εδε, Ἱπιτορίάσπη, οἱ αι

ἀσφαλείη, ης, Ἱ. Τοπ. Ῥτο 6011. ἄσ-

πα]]α ταίοποα {οττείατ, πος ἱτορί-

φάλεια. Ὑα]ρο φα]ναςδ οοπάποίας.

ἀπ. Τρ8ο νοτο Ῥτο πιοέα ρα]ρίία-

(1ος,

μα, οείοτῖς οο]]ορῖς 19ῖ τοιαπογο
νο]οπέῖθς το]πσίαβαίατ, αἆνογδα-

αμα, Εἰάες ραβ]ίσα, 4πσς αλλοι
ἀαίας, αἱ Ἰθοτο (πίοφιο Ῥοτ αἰ]-

Ῥαίατ, εί ἆᾳ αρα ο πα1ά ΡΓΙΠΙΝΙΗ
οπρεδδοπόα οορἹαβρας: Ύπ Ἠπἰπη]απ ο]ας πιά Ιαίοπα, οἳ ΠΠβΙσηΕΠΙ
Ἰσπανίαπα Ρα] οἱνογγίπιο ποπαΠὶ60ΙΙ(ταρίατη αγσποῦαΕ.

απεία αργα (ταηδοαί, νο] οἴῖαμι
1π ϱ0 ΟΟΙΠΙΟΓΘΕΗΣ. δεηθεὶς τῆς ἄσ-

ἀσπαςὺς, Ἶν ον. ΟΠ.

δα οοπάῶ{. Γαδδερογέ.

φαλείης, ἔτυχε.

Οσα

βάοια Ροἡμδοί, σαι

Ῥαῦ]Ίσαπι
Ἱπιρείταν]ξ,

η. 7.

Οταίας, α,

ἀσφαλὲς, τό. οοπι. Ταέμπι, τοῦ ἁσ-

π. οἷσιν ἡἡ τυραν»ὶς πεὸ ἐλευθερίην
ἦν ἀσπαφότερον. Φυνς (γταμη]8
Ίρδα σταί]ος ογαί 41111 Ιμοτία».
1.02. ἄσπαςὸν ἐποιήσαντο, (ἀγαίΗΠι
Ἱαβπστυπέ. Έθιυ οἱδὶ σταίαπα 6556
ἀπχοταπί. Ππάο νο]αρίαίοπι ῬοΓοορογαηί. ν. 9δ.

φαλεος εἶνεκα. Ἀεουσίταξῖς «π1δα.
Ρτο ἀσφαλείας χάριν. (411. Ώου

ἀστὶς ὀκτακισχιλίη. Ἠοτοάοίοα Ἰοοπα{ῖο, Ῥγο Ο0ΠΗ. ασπίδες ὀκτακισ-

αβλγαποε. 1. 109,

ἀσφαλέως. Ίο. εί Ῥουί. Ῥτο οοπι.
ασφαλώς. βεξαίως. ἀκινδύνως. Τιἴο, βιη]ίου, οθηΡέαΠ{ογ. Ουδέν ἔσι
ἐ
τών ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλεέως ἔχον.
Ν] ο5έ 1π τοβας Ἠππαπῖς ΒΓΙΛΗΠΙ
πο βίαθί]ο. 1. 86. ἀσφαλέως ἱδρύσ-

χίλιαι, τουτέσιν ὀκτακισχίλιοι ἀσ-

θαι.

πιδοφόροι, 4πο5 Ηοππογις ἀσπιδιώ-

ἀπίππα 6556. Π. 109, ν. 90.

τας

νουαί.

Οσο

πη]]ία πα έαπι

εουπίαίοτυπ. ν. ὅ0.
ἆσσα. Τοπ. οἳ ΑΙουπι ὄτια. Οπαππᾳιιο. 1, 197.
ἆσσ᾽ ἕλομεν, λιπόµεσθα, ἃ δ’ οὐχ
ἕλομεν, φερόμεσθα. Ν. Ἠοπι. 90.
νά 5101 νο]ῖηέ Ίνορο, αριιά Ηοτοἀοί. ἵπ δοφποπ(]ας νίάς,
ιάς οί

ἀσχάλλει». Ίοή. οἳ Ῥοοξ, Ῥτο 601.

αθημονεῖν, οἳ λυπεῖσθαι.

τῆς ᾿Ασσίης

παρῆκται

ὨΏο]ετο.

ΤΠΟΦΡΤΟΓΕ, πια"δέατη 6556, Γπ]δίατ]. µε

ἄσχαλω. Η]πο. αος. 2. ο. ἤσχα-

λον, ες,ε. ὁ Δαρεῖος ἤσχαλε.
ὈαΤΙΗ5 πιῶρίις οταῖ. Εατίας αβιαεβα-

ωχ ἀο]οτο. ὨΏο]εναῖ, 11. 152. ἤσχαλε αιίοπι εδί ὃ. 5ης. αοΓ. 2.

φθειρἰζεσθαι.
αοῖ.
᾿Ασσησίη ᾽Αθηναίη. 1. 19. αὗτη ἡ ατάρ.
ἐπίκλησις

Ἑἰπιίοτ ςαέαπα ας ἔμή-

ἀλλά.

Ίοη. οἳ Ῥοε. Ῥτο ϱ0ΠΙ,
Ἠϊπε Ρεῖ αροσορει ]μαί]-

ΑΤ

ΑΤ

ηηπη
Αί. 1.6. Βεά, , 92, 190, 170.
ΠΗ. 29. ἵν. 18, 178, 188. ν. 66,
92. ὃ. 2. δο.
ἀτάσθαλος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. εἔ Ροεί. Ρτο
εοπι.ὁ καὶ ἡ ασεξής. Ἱπιρίας, ἵπιῬτοῦις, 5οεἰεταξας.
109. κ. 116.

ΠΠ. 80. ντ,

ἅτε. εοπι. Όεα, πέροίο, φπἴρρα
ααἲ, απἱρρο φποά. ἅτε ἀπεσεώτω».
Φπῖρρε αποά ἀε[οσῖδεοπε. 1. 103.
ἅτε ὄηρευτῆ. Όει ναπαϊοΓΙ. 1. 129.
ὥτετών ὑδῶν φυλασσομένων. ΟπἱρῬε αποά Πάπετα 5εγνατοπέΗγ. 1διά,

ἅτε τὸν χρυσὸν ἔχων. Φαῖργρο αἱ
ατα Ἰαῦοτεί, Ἱ. 104. ὅτε Μίνω

κατεςραμμένου γήνπολλή». ΦἱρῬε α.ρά Μπο πππ]έππη αστῖ ΤΠ
5απ Ῥοΐερίαίεπι τεάορίςςοῖ. Ἱ.
171. ἅτε χρόνου ἔγγινομένου συχ-

νοῦ. Ωιἱργε ᾳαοὰ πππ]έαπα ἔθππροτὶς Ἱπίογοσάστοί. 1. 190. ἅτε µάζαν.

Ισποπιϊπῖα αβῖοῖ, Ισποπιίπίο5ο οί
εοπίαπηε]ίο5ο ἱτασέατὶ α Ρςϊκίτα(ο. 1. 61.

ατιμοῦν. µ.. ὥώσω. οοπι. Ισποπη]η]α
4Ώποετο. Ἰπ[απιεπι τοάἀετε. ἦτιµωμένοι. Γσποπιϊπ]α ποίαξ]. Τη[α1188. ἵν. 660. ἠτίμωτο. γι]. 251. τῆς
ατιμίας πιοὰι5 Τδὶ ἀακοτῖιρίτατ.
ἀτραπος, οὗ, ἡ. 60Π1. Τταπηςς, 115.
Βοεπηία, [Τετ απσαδία5, ἵπ απο

πο {αο]]ο απ]5 56 αῑο εοηγοετίετο
Ροΐε»έ, εκ απο 5επιεὶ ο5ί 1ά Ἱῃ6τεδρις, πέ οκ ἴρ5ο οίγππο ραΐεί.

Οοπιροπϊζαχ επῖπα εχ α Ῥτϊναπίο
Ρατίϊου]α, οἳ νετΏο τρέπω, νετίο,

οοηγετίο. γΙ]. 170. φυλάξοντες τὴν
ἀτιαπον. ΥΠ. 213. δεπηέαπι 5ειναυγ. ἔβρασετην ἀτραπον. ΙΙ. 219.
ςοπη]ίαπι ἸπάΙσαν]ε, γα. 214, 210,
2]6, 217.

ἀτεεκέσατα. Τομ. εί Ῥοοξ. Ῥτο 6Ο0ΠΗ.

οεα Ρ]αεσπίαα, νο] ρο]οπίαπη, νε]
Ῥη]έοπι. 1. 200. να. 87, 1958.

ἀτέειν, εἴν. Τοπ. οί Ῥοο. Ῥτο 4ο οί

αλγζέκατα. Ἠ ογ]βδῖπιο, (εγιϊδεῖης. ΠΠ. 4. ν. 95.
ἀτρεκέως. Τοπ. εἳ ροεῖ. Ψοτε, εοτίο,

ἄταειν, ὤν. οοπα. βλάττειν. Εδε.
ατώ, καὶ ἀταίνω,τὸ βλάττω. Ἰ 94ο.

ορτίο. 1. 67, 140, 129, 160, 172,
2009. Ἡ. 49, 54, 105, 119.

Ἄοσστο,

Τ)απΙΠΙΤΙ ἆατο. Ἰ)απιηῖς

αβΏποσγα. ατέοντες, γΙι. 32323.

Ὑἱάο

ἀποδείκγυσθαι.
ατεληΐη, ης, ἡ. ἴοη. Ρτο ο0Πι. ἀτέλεία Ππιπππη]ίας. ἀτεληΐη «ραττίης,

καὶ Φόρου. Μία", οἳ επί ραΕ Ἱπιπαν ίας. η, 67.
ἀτελὴς, ὁ καὶ ἡ. οοπα. Ππηππηϊς
πρι], Π1. 91. ατελέα χώρην νέ-

µεσθαι. Κοσίοποπα ἐγ]σαἔογιι ἵπιΠΠΙΠΕΠΙ Ἰποο]οτο. 1, 97. 100.

ἅτερος. Αττικῶώς, καὶ Ἰωνικῶς, ἀντὶ

τοῦ ἕτερος. Α]ίογ. ἵν. 1].

ἄτη, ἡ. Οάἵππι. οὐ όνῳ καὶ ἄτη χρεώµενος. Ππν]άϊα οἱ ο]ο πἴθη». Ἱ. 6,
Ἱπριίδας.

αἱ, Γην]άϊα ποσσπό]-

Ύαυς δίπάτο, ν]. 61.

ἅτη, ης. (α]απηϊίας. Ώαπηπυτη. ΜαἸωπι. Ὠοτιπιεπέαπα, ἄτην μεγάλην
ππροσπεσοῖσα» ἐγεῖκαι. Μασπαιη
οα]απη{αίοπη, νο] πιαση πα Παπ,

αποὰ πορῖς αοοϊἀοτῖέξ τεροπίο,
{ευτο. 1. 932.
ἀτιμάζεσθαι. «1οπ. Ῥουε. οἳ οοπι.

ατιμάζεσθαι

πωρὸς

Πεισιςράτου.

ἀτρεκέως. Ἰοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο οοπῃ.
ἀκειξῶς.

οτε, ρτο εχαοία, αοοιι-

ταίο. τὴν τέχνην

ἀτρεκέως

οὐκ

ἐπίσασθαι.

αοσιταῖθ

Ἠσπ

Ατίειι

{εποτο. 1. 190. νΗ. 8.

ἀτρεκὴς, ὁ καὶ ἡ. ἴομ. εί Ῥοοεί. Ῥτο
οοπι, αληθής. Ὑεγας. 1. 98. ν. 9,

ἀτρεκέφερον, οστί]ης. ν. 04.

ἀτεεκίη, γε, ἡ, Ἰοη. δί ος.

Ῥτο

ο0πι. ατρέκεια, αλήνεια. Νετιίαν.
ὶν. 152. νΙ. 1.

ατέµας. Ἰομ. οἳ ρου.

ΙΠπίτορίάα,

Φ]πο {ΤΘΙΠΟΤΟ, 8ἱΠ6 πποία, φπἱεῖο.

ἀτρέμας εἶχον τὰς νέας. ΥΠ. 14.

Ἄαγες απϊοίας ἔοεπεραπέ, Οἱ Ἑλ-

ληνες ἀτρέμας εἶχον αρὸς τῷ ᾿Αρτεµισίω. νΗΠ. 16. (ταοὶ αἆ ΑτίοΠΙΙΒΙΗΠΙ απ]οΙ πιαποβαπέ, ΄Ὑ61,

Ἱπιπιοίος.

5ο {οπεῦαπέ. ἀτρέμας

εἶχον τὸ ςρατέπεδον. ἱκ.05. (ορίαβ
Ἠηπιοίῖας {εποῦαξ, 1ν. 04.
ἄτρεμεει;, εἴγ. Το. εί Ροοί. Ῥτο ϱπο

οἳ ἀτρεμίζειν. ὮΏο «πο 81ο Ἰοσο.
γη. δ.νΗ1. 68. Ἀοπ (ποπιογο. ΝΟ
ἱτερίάατα, Γπίτερϊιά
πι 6556.
α

ΑΥ

ΑΤ

ὀτεεμίζειν. Η. Υ. [ρτο «πο αἰῖας οἱ
ατρεμεῖν ἀϊοϊεαν. ν. 8. τη. 685.]
Νοπ «πεπιετο. ἸΠπίτορίάππι, ας
ΙΠΙΠΙΟΓΗΠΙ 5έ1γο. τήν Μήζων ὀράσα

ἀρχὴν μεγάλην τε, καὶ οὐκ ἄτρεμί-

ἕυσαν. Ὑα]]αδ]ςε: Αππιαάνοτίειις
Μεάοτιπα Ἱππρετίαπι ΊἨσοῃςδ, αθ
Ρασαίαπι, Βεά οοπίτα ἀῑοεπάππη,
που Ρασαξιπι, πες φπ]είαπα:. 5εἀ
ᾳ. ἆ. Ροτροξαῖς αγπιοταπα πιο Ίρις
αριίαίαπη, ας ΙπάΙες π]έογίας Ῥτορτεάϊῖεης. Οιοά ος 1ρ5ῖ5 νετρῖς
Οτασῖς ραΐος, Ἠἱάο οἳ δεφποπίτα.
1. 1852.
Ἠοο αρετίε ἀεε]αταίης,
απ ἀῑοϊεας, Οἶχ ἐξεπισάμεγοι ἔτι
πρότερον τὸν Κὔρον οὐκ ἀτρεμίζοντα,

ἀλλ’ ὀρέοντες αὐτὸν παντὶ ἔθνεῖ ὁμοίως ἐπιχειρέοντα. (πἱρρε αἱ 5ε]τεπέ νε απίαο Ογταπ ποἩ οπ1ε»οσΓ6, ΠΟΠ

ΠΠΠΠΕΥΕΟ

Οπἱσίπια:.

5οά

αππιπάνετίοτεπί ἵρβαπα «46 ΟΠΗποπα σεπ{επῃ αἀοτ]τῖ. 1. 190. ν. 18.
ἄτρυτος, ου, ὁ καὶ ἡ. Ππάοιηϊ ας. Τη-

ϱΗ5. ΤΠΙΠΙΘΗΡΗΡ. ἄτρυτον σόνον

ἔχον. Ἱκ. 52. ΤΠΙΠΟΠΣΗΠΑ Ἰαβογεπι
ειδπποτυπΕ. Επαδίας]ι, ἄτευτος ἐν
πσόνοις λέγεται, ὃν οὐ τεἰεουσιν οἱ
τούνοι, παρὰ τὸ τρύω, τρύσω. ἐκ τοῦ

τρώ, ὃ ἔκ τοῦ τορῶ κατα συγκοτή»,
ἡ ἐκ τοῦ τείρω, τὸ δαμάζω.
ἀττέλεδος, οὐ, ὁ. Οποάἁαπι Ἰοσυρία

6οπ5, πέ ἐγαά1ί Β]άας. ἀττέλεδος
(ἀπαπῖε 11ε) ακρίς τις. Οποά α
Ῥ]π]ο οοπμγππαίατ Ηῃτο χχὶν. σαΡ.
4. Αάνοτδαπίατ (αἴε) εἰ Ἰουυδίατά

ΠΙΠΙΠΙΟΣ

5ίπο Ῥεππίς,

απαδ

αι, ποτ Ἰουυδίαπα εί Ότασυηι,
Ύσ πιού]οῖς Ροππῖ5 τερίαηΒ ῬοΏπ5 απαπῃ γο]αη5, 5ΕΠΡΕΓΟΦΠ6 δα)
εΊ]]οης, οὗ εαπι «απδαα πρίσπππε

οτία {ποτε πδαπο αἆ Ῥα]νογεια

οπποία οοπςυη]ξ, απ]α ἆοπες 6Γ65σαπέ Ῥοππ, αθῖτο ποπ Ῥοΐεςί,
Ώοίέηχ εί αττἐλαδος, αἱ Ἱπνα]ραί.
1ιοχὶςσϊς κοτρίσασ, παπι οτί επ
ταΙοπεα ῬΗπίας ν]ἀείας δεσπ{ας.
καταλέουσι Υετο, οοπιροβΙέαπα εδί
ἐκ της αωροθέσεως κατὰ, εί νετΏο

ἀλέων ὦ. τὸ ἀλήθω, πιο]ο. Ώςο απο
«πο οσο.

ατυχεῖν. οοπα. Νοπ αδβεηπῇ. Ἀοπ
Ππρείτατο οποὰ νο]ππαα5. Ἠερυ]βαπῃ αο.Ἴροτε, ρα81, Γεττο. ᾿Ατυχή-

σαι τὸν χρίζοντα, οὔ σφι δυνατόν

ἐσι.Ικ.111. Νε[ας 1815 εδί, ΓΙ ἔοπι Ῥραἱ τερη]καπ. Νε], Αριά
{ρ5ο5 πε[ας 60556 ορηδοίΏς, δἱ φπ1ς,

αἱ [αφυ]ά α Ἠεσε] ρε, [αὓ
ες] τερα]δαπα ποορίαϊ,
αὐαίνειν. εἳ 6ΟΠΙΡΟΡ. σπα, Ἀϊοσατε,
Ατοίασςτο. Δένδρεα πάντα ἐξαυάνζη. Όπιπος ατροτες ατε[ασία»
5υπ{. ἵν. 151. Ο. ατΏ, οχαγπεταη{.
αὐήναντες πρὸς τὸν ἦλιον. Όση απ

φοΐοια οχβ]ςσβββοηέ. ἵν. 172. ἐξγύτγε. οχδὶοσαν]ε. ἵν. 172.
αυδαξασίαι. Τοη. εί Ρος. Ῥτο οοπη.

µυζήσασθαι.λαλῆσαι. Ἱουπέπα
ϱ5ρο. Π1. 05. 67. τὸ παιδίον ηὐδάζατο.

Ῥηαο]]α Ιοσυπία οδέ. ν. 01.
αὐ λιγεγὴς, ὁ καὶ ἡ. Το. εί Ῥοεί. Ῥτο
οοτη. ἐπιχώριος. Ππάϊσεπα. πι αἱ]-

Ἠίπο Γοτίαρδο

απο Ίοσο παξα». 1, 149, αὐθιγενέες

ἀῑσία Ἱπδπ]α ΑοϊοῦΙξξα, α 1οσ15-

ποταμοί. ἵν. 48. τῇ αὐθιγένεῖ θεῷ.
Ώου» Ιπάίσοπα.. ἵν. 180.

Ατίο]αβος τοσαπ{..

ἔαταπα Ἰνα]αςπιοςϊ οορία.

Έπα ἆς

το Ῥ]]η. ΠΡ. ν. οαπρ. 31. Τοὺς δὲ ἄτ-

τελέξους ἐπεὰν θηρεύσωσι, αὐήναν-

τες σρὸς τὸν ἦλιον, καταλέουσι. Ἱν.

172. Ὑα]]α: Ἐκ οαπἶρας Γραπηῖς]
αΡί. Ῥαπυ]ας Ῥταπιαίπτας ἆ6οεΓρεεγΗΠΕ, αἆ 5οἶοπι 5ἰοσαηίος
πιαζυτο[ασ]απέ, Ἀεά Ίοσμ5 Ἱζα ῬοΏπς νετίοπάς, Ῥοσέφπαπι απέοτη
αἰίο]εθος οσρεγιπ{, αἆ 5οἶθιῃ οχεΊοσαίος ππο]απε. Ὦ. ἨΙετοηγπης
(αἲ η να]σα(ῖς Ἰνος. (γαάιτατ) Αί-

(εἰεθατα αἲξ 6556 Ῥατναπι Ίουις-

αὐλίζεσθαι. οοπι. ἴπ βἴαοπο τηαπθγα, Ῥεγποσίατε, Ἱαβιίατο, ἐν αὐ-

τη αὐλίζεται θηρία πτερωτά. ἴπ ρα
Παβιαπε αἰαία. [ετα.. 11. 110. την
ἡμέρην ἐκείνην αὐτοῦ µείναντάς τε,
καὶ αὐλισβέντας, γ]. 9.

Ἠ]ο ἀῑο

1]]]ο τειπαπεη{ες, δὲ βία{Ιοπεπι ἸναῬοηίος, νε] οαδιτῖς Ροβῖ{1.
αὐλίζεσθαι.

οοπι.

Ππιπιοτατί,

Βέα-

ἤοπεπι ἵπ ααπο Ίοεο Ἰαῦετο,
Οοπποτατ!. Ἱκ. 97.
αὐλίζεσθαι Ὀτι] πριαπα. Βέαβι-

ΑΥ

ΑΥ

-1απο, Τπ βἴαυπ]ο πιαπετο. ἐν ἄντρῳ

ᾠκημιένος. 1. 27, υἱ8, 98. οὔχοντο,

αὐλίζονται. ΙΧ. 93. Ἶπ απίτο δίηἨπ]απί, γεὶ εαρι]απέπτ. ΄ Ναι

υίταπιφιιε ἀῑοϊέαχ ρτο εοάεπα. Υχνι των γεωργικών ΠΡ. ΠΠ. 224.
νες πιο Γε]]απίος "πα εἰαρι]ατο.
Ἰάεπι. ἆῑπ. νὶ. 256. Οεπίαατί ἵπ
{οτῖρας ιαυι]απέ. Ον. ΛΠείαΠΙΟΤΡΝ. ΠΡ. κΠΙ. 821. Ἠος ρεσις
οπιπα ΠΠΘΙΙΗ οδί, πιπ]ία ϱποφιοα
να]]ρις εσταπέ, Μα]ίας «γ]γα {ο-

ἵέ, πέος εἰα]απέτ Ἱπ απίτίς,
αυρα. Αιγα, ὁ Νεῖλοο μοῦνος Φάγτων
ποταµμων αὐὔρας ἀποπγεούσας οἱ

παρέχεται. Ἀί]α8 5ο]α5 ΟΠΙΠΙΗΠΗ
ΒιγΙογΗΙη πη]]ας οχ 5ο βρ]ταπίος,
ἶνο ππαπαπίες αγας

οι

ξ, Π,

19. αὔρη ἀπὸ ψυχροῦ τινος φιλέει
σνέε». Λιγα α) αηπο [Γσ]άο Ίοςο
5Ρρίταγο 8ο]ος, Π. 27.

αὕταρκες. τό. ΟΦποὰ οιηπῖρας 58
ἨΙΜΠΟΓΙΑ οδί αὐφο]αέμπα. Οἱ πμ]
ἀεε»έ. Φιοὰ αἱ ορίρα5 εδε ϱ0Π{ομέαπα,

πος αἰοπ]5

Ἱπάϊμεί, (τὸ

ἄλλου ἐνδεές. Φιοὰ αἰίοτῖας ορο
Ἰπάϊμεί, 1. 92.)
αὐτέων. Ίοη. σοπ]έ. Ρ]ατ. Ῥτο ο0ΠΙ.
αὐτῶν. ΤΡΣοτΗΠΙ, 1βδατπη, 1ρδοτη.

Ἱ. 0, 92, 8.

54,

78, 59,

107, 114. οἱ αἲἲδῖ ραδδίη.
αὐζάνειν. ΤοἨ. οί οοπι, Αιμετί. Τὰ

τῶν Περσέων πρήγματα αὐζανόμενα. ΡΕΓΝΑΤΙΝΙ ΤΕΝ, 100 ααροβα-

ἴατ, ασ ετεδεσῦαπέ, Ύπα' οπρ]οῬαπί Ιποτεπιοηὔη. 1, 40. κατα τα-

λεῖν αὐτῶν αὐζανομένηντὴν
δύναμιν».
Ίρδογυπα. Ῥροίευῄαπα. οτοβοσΙ{ΘΙη
ἀσπιο]τί, ενοτίοτο, 1.

αὔζηται

ἐς σλητος. ογον]ί ἴπ ΠπαΡΗΗΠΗ πι

ΠΊΘΤΗΠΙ, 1. 0δ. µεγάλως αὐ ξηΊῆναι
γα]άε ογονῖ»ρο, 1ριά,
αὐξήσεις αχρονικαὶ ὑπὸ τῶν Ἰώνων,
: ὡς καὶ σα τοῖς σοιηταῖς, σολ-

λάκις ἀμελοῦνται. Λιρηιεηία {θιι-

Ρτο ᾠχοντοι]. 48. οἴκεε, ρτο ὠκει. 1.
66. οἴκεεν. 1Ρἱά. οἴκεο». 1.57. αὔξη-

ται, Ῥτο Ίνξηται.

Ἱ. ὅδ. καταλ-

λάσσετο, ΡΤΟ κατηλλάσσετο. Ἱ. ϐ1.

απαλλάσσετὈ, Ῥτο ἀπηλλάσσετο.
1ριά. ἐργαζοντο, Ῥτο εἰργάζοντο, Ἱ.
00. ἀέ]λεον,

ἐγοικίσθη,

Ῥτο ἠέθλεον. 1, 67.

Ῥτο

ἐγωκίσθη.

Ἱ. 68.

εἴχετο, Ρτο ὤχετο. 1ίά. παραίγεσε,
Ρτο παρήνεσε. Ἱ. 80, Ρ18. ὁρμέαῖο,

Ῥτο ὠεμην]ο. Ἱ. 89. αἁμμένης, Ῥτο
Ἰμμένης. Ἱ. 80. ἐξεργάσαντο, Ῥτο
ἐξειργάσαντο. Ἱ. 93. συνοίκεε, Ριο
συγώκει.1.]

10, 0ἱ5. ἀποικτίζετο,
Ρτο

ἀπῳκτίζετο. 1.114. κατέργαφο, Ρτο
κατείργαςο.].125.κατεργασµένωυ,
Ῥτο κατειργασµένου. 1θιά. συναλισε,

Ῥτο συνήλισε,

ἃ συ)αλίζω.

Οοπρτορο. Ἱ. 125. ἐλευθεροῦντο,
Ῥτο ἠλευθεροζντο. Ἱ. 127, αὐτομό-

λεζν, Ῥτο Ἰὐτομόλεςν. Ιριά. ἐθελοκάκεων, το Ἰθελικάκεον. 1ρίά.
ἀναμμένος, Ῥτο ἀνηαμένος. νι. 09.

γπάς ἐσσοῦν, πὈὶ 5αρία8 τορογίο5
ἑσσώβησαν, Ρτο ἠσσώθησαν.

αὐξήσεις συλλαξδικα) ὑπὸ τῶν Ιώνων,
ὡς καὶ ὑπὸ τῶν ποιητών, σολλάκις
ἀμελοῦνται. Αιριπεπία γ]]αδίσα
αὖ. Τοπ]8. βαρο, πέ οἱ α Ῥοε(ῖ»,

πορΙρυπίηγ.
διαφλείρεσκε, ΆῬτο
διεφθείρεσκε. Ἱ. 30. ποιέεσκον, Ῥτο
ἐποιέεσκον. Ἰρίά. αποξεξήκεε, Ῥτο
απεξεδήκεε. Ἱ. 80. δεδούλωντον Ῥτο

ἐδεδούλωντο. , 94. ἐκπέμπεσκε, ΡΟ
ἐξετέμτεσκε. 1. 100. βεξρώκει, Ρτο
ἐσεδρώκει. Ι.119. κεχωρήκεε, Ρτο
ἐκεχωρήκει. 1. 120.

αὐτήκτος, ου, ὁ καὶ ή. οοπι. Οἱ δαἵς
απτίρη5 ααπ]ά απϊν]ξ, σαρὰ τῶν
Περσων αὐτήκοον καταςάντα.
Οἱ ρρίας Ῥοης. 1. Γ[Ηος] εκ Ῥεγβὶ5
θυ41ςδο 515 οπγίρη».
αὖτις. ΤοἩ. το οοπ1. αὖθες, Ι66ΓμΙΗ,

Ῥοτα]α αὐ Τομίβης 5.ρο, πί ἴι τής, 1, 54, 06, 60, 67.
“αριά ροσία5 Πί,πορ]Ισυπίγ. ἄφθη, αὐτόθι. εοπι. Ἠ]ο. ἵν. 29.
Ῥτο ρνη. 1.19. νο
ἠψατ. αὐτοῖσι σφίσι. Τοπ. Ῥτο σφίσι αυ-

1ρί4, αμείξετο, Ρτο ἠμείξετο, 1. 90,
υ5. αμείψατο. Ῥτο ἠμείφατο. 1. 27.
οχεετο, Ῥτο ὠχεῖτο. 1. δΙ. αμεί-

ψατο. Ἱ. 49. ἐξεργάσα.. Ἰοπΐο. Ρτο
ἐζει,γάσω. Ἱ. 40. οἰκημένος, Ῥο

τοῖς, νε] ἑαντοῖς, Ἡς οοιμημηία,
51ϱί 1ρ8ῖ8. Π1, ΓΑ.

αὐτοκελὴς, καὶ τὸ αὐτοκελές. Ν. Η.
οἱ Ῥορξ. Ργο 60Π1, αὐτοκέλευσος,ὁ
καὶ ἡ. Ωπῖ Ῥτορτίο Ποτίαία, απ
α 3

ΑΦ

ΑΦ

5. 5ροπίε, πομ 80 α11ο ]πβδυς αἰ1-

φα]ά [αοἳς. ἐπὶ τὴν Λυκίδεω οἰκίην
Ίεσαν αὐτοκελέες.ϊκ. 2. ἵπ Γγοἶότο
4οπιπι Ἰνοταπε π]έτο, νε 5µα

«ροπία, αὐ αμῖδ πο 155

Ίος

ΓαςρΓ6.

αὐτομολεῖν. οοπι. Τταηρίασετο. αὐτομόλε: ν σαρὰ τοὺς Πέρσας. Αάἀ

Ῥογεας Επαποασογυπέ. 1. 127. αὖτοµολήσειε

ἐς αὐτοὺς,

α

ἳρ5ο5

ποὰ παρὰ τὸ ἅπτων τὸ ψηλαφώ.
ᾷασον αὐτοῦ τὰ ὧτα. Ἐ]αδ απγε5

Ραΐρα. Ωποά αμ” ἀϊοστοπί, 1 ἄΐε
865 ογεϊ{ζεδ.
09. ἀφάσουσαι,
(αηΡΕΠ5, ραῖραακ. ραγηοϊΙρίαπη 15.
1ρίά. ἦφασε τὰ ὠτα, απτες Ῥρα]ρᾶας. 1ριά.
Φειδέως. Ἰοπ. αἵ Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
ο άντα Νοπ Ραγος, ἸβρογαΠίοτ,
«169. αὐππάο, 8ἵπο ποπ] οογ(18.

(ταπς[αρεγεί. 1, 154. αὐτομολήσω

«207,
1.
Ες, ἀφειδέως ἐφόνευο», Φειδό-

ἐς τὸ τείχος. Ίπ αχρθπι {ταπδΠαρίαπη. 1, 125, 106. ἐς Αλήνας
χύὐτ ομόλησε ἐκ Περσέων. ΑΕνονλα
ος Ῥούαῖς ας [αμῖε. Π, 160. αὐ-

μενοι οὔτε ὑποζυγίου οὐδενὸς, οὔτε

πα (ταηρίησα.

ἐς τὸ σὲ λαγος ἀφήσειν. ἐκ τούτου

ἀνθεώπου. κ. 99. ΓΟπιπες] αἶπεα
πηκογίοσναῖα ἐγασϊάαβαπε, που ἹτπΙοΠΗΙ5, πος Ποπιπίρας ρατορηίςς.
τοµολήσει». 1. δ, 11, 82, Ρἱ8. ο. αφείθη. Οἴε5. Ῥογς. 5. Γἱπῖβδιις εδ.
αὐτομολος, ὁ, οοπι. Έγαπρίαρα. 1
αφειβησαν. 1Ριά. Γπιϊς5ὶ 5απ{.
156. νι. 98, 790, 80, νι. 219. νι.
ἀφέται, ὦν, αἱ. Τους Πα γοσαζας.
26. γυνὴ αὐτόμολας. Ικ.706. Εαπιἐνθεῦττεν γὰρ ἔωενον ὑδρευσάμενοι,
αὐτόπτης, ου,ὁ, οοπι.
Ρεῖῖ5 οσ]15

Ου] 515 Ῥγο-

αμ φυ]ά ν]ιά1{ε, να] ν-

ἀαῖ, ουδενὸς αὐτόπτεω γενομένου
δύναµαι ἀκ]ῦσαι τοῦτο.
Ἠοο

δὲ τῷ χύρῳ οὕνομιαγέγονε ἀφέται.
νι, 160, 196. ναἴῑα: Π]ίπς οπίπι
αφπα(] ἵπ Ῥε]αρι5 οταπέ αβίθασί.

ώμο. Ῥτο ἔμενον Ἰεμοπάνπι ἔμελ-

αιάῖτο ΠΟΠ Ῥοδδυῖα οκ π]]ο, απ
ο Ανν Τοπ βπ15 οσσ]15 ν]άστ{,

λ2γ- Ελεπα ππξοπι Ἰουυ{]ο οί, ἀφή-

Ηπ. 115. 1ν. 160. νι. 0, 50,

κο, Ἐταπε ἵπ Ῥο]ασις ἀῑπι]βεησῖ,
νο]:
Ππηπηϊακητί πανοπη Ατσο.] Ώτορἴοτ ου απίοπι Ἠπ]ο Ἰοσο ΠΟΠΙΕΠ

αὐτοῦ. νά Ῥουί. οί εοπι. Ῥτο αυ-

τόόι. ο.

(τῆπερ, ἦπερ, ὅδι. 01.) Ἱ.

0, 94.

σειν τὸ σκάφ 26 εἴτε τὴν
τ Αργώ ναῦγ.

ΙπάΙζαπα οδέ αφέται, 4. 4. ἀϊπιίσσα».

αὐτοχειρί). 1ο. Ῥτο 6Οπι. αὐτοχει-

Ὀμπί απῖ τὸ αφιέναι νετίαπε, Ἰπ

ρία. Μαπιι Ρνοργ]α. πο, 66,
74. αὐτοχειρίή χτείνειν τινά. Α]ι416 ΠλαΠΗ Ῥτορτία ΙΠ{ΘΓΠΟΕΤΟ, 1.

αἰέαπα νο]α ἀατο, αποᾷ Ώοπηπι Ία-

140. αὐτοχειρίη ποιήσαι.

Μίαπι

τὴν ἐτυμολογίαν τῶν ἀφετῶν. Βίς-

αὐτόχ]ονα ἔθνεα. (οπίος Ἰπάϊσεπα.,
απ 1π αἶθια τορῖοια δυπέ παία»,

πριά Γρ) πόλι ςτῆς Μαγνησία β

να, 702, Ὀἱ5. (ἔὖνεα ἐπηλυδα. (ἆειιἴος αἀνεπα, απ αΠππάα αἰἴαπο
Μαβίζαπάϊ οπυδα γεπογιηζ, 1014.)
αὖμεν εἴν. Τομ. εἴ Ροεέ. (οτία,

ἄφεσιν ό Αςγω ἐποιήσατο. ἦὅτι ἐκεῖ

1060. αὖὐχεῖτε. (Ιογιαπα]Π], ΥΠ],
108.
ἀφάνισις,ἡ.Ν. Η. ΑΡολείο. Ἐκ ἸοπἩΙΏἩπα οοπδρεσία 5αρ]αΠο, ατα)

8, 1. 1290. ο. Ῥγαπο]ς. Ἡσίοδος

ΡτορτΙᾶ {α0ςτο. ΠΠ. 1241.

Γαο1ί πἲ αἰσιῖά, απο απίε πορῖς
αρρατεβαίξ, ποπ αππρ]ήα5 αρρατεαί.
ἀν. 15.
ἀφαω, ὦ. Γαί. ἀφάσω. Ἰοη. θέ Ροεί.

}αημο, (τασίο, οοπχθοίο. σαρὰ
τὴν ἀφήνἹ. ο. α ἴαοία ἀαάπσξαπι,

οί 5οΠδΗπα:. 5δεά ἵρδαπι Ἠετοά.
πηοηίοπῃ Ἠοῦ. δα15 οχρ]]σαί, πος

Ρ]απ5, αφεταὶ (ᾳποὰ ὀξυτονεῖται

Ἕλλαἄνικος, ὅτι Εντρρθον δευτέ αν
οἱ ᾿Αργοναῦται τὸν Ἡρακλέα κατέ-

λιπο». Ἠαπο κοπἑοπέίαπα οἳ Βομο].
οτῶσας οοπβτιιαξ τῶν Αργοναυτ.
(πᾳυ1ϱ) ἐντῷ Κἠῦκος γάμµῳ ἐκξάντα φήἠσὶν αὐτὸν ἐφ᾽ ὕδατου ζήτησιν,
τῆς Μαγνησίας παρὰ τὰς ἀπὸ τῆς
ἀφέσεως αὐτοῦ ἀφέτας καλουµένας,

ἀπολειφθεῖναι. Ά]ῑα5 οίῖαπι Ίας
ἀατε 5επ{οηί]α5 αΠοταπῃ 11ο ν]ἀε.
Τα. Ιάγ]]. 19. φοτρῖε Ἠετεπ]επι

α 5οες ἀθδετίπτῃ, ἆππι φπῶτετεί
Ηγ]απι απιαδίαπα, απθπι αφπαέππι

ΑΧ

ΑΨ

πη]δοταί, εἰ α ἈγπιρΗΙς αὐτορέαπι ἄχβεσθαι σερί τινος πρήγµατος. ἨοἈπιϊκογαί. Ὑ]άε εί Αρο]ίοπ. 0. ἶ.
το. Ἰοσπέο, Ῥτο οοἵΠ. ἐπί τινι
τών ᾿ΑΡγ. 1307. εί δε. 56ο].
δυσφορεῖν. Αμλαιίά σναν]έου. να]
1290. τῶν ἀφετώῶν ππεπ{ίϊΙο 5α.ρ]α5
πιο]οσέε Γεγς, σσερὶ τῶν ηών ἂχΠε. ν]. 4-4.
θέμενοι. νι. 99. ὃΏε πθνλΐνας 5οἀφὴ, τς, ἡ.οοπι. ΑεςθηδΙο, ΙΠΟΘΗΡΙΟ.
Ιοἱα. Οἰαςεῖς αοέιγαπι πιο]οσίο
παρὰ τὸ άπτειν.

Αεοεπάςτε, Ἱπ-

εεπἀετε. περὶ λύχνων ἆφας, νἹ.
215.

Οἶτσα Ἱποργπαταπι αορης]-

οη85, Ἱ. 6. 518 δεΓΟΙΠΙΙΗ ετεριδεπ]απα, πο {ΕΠΙΡΟΥΟ Ρτορίογ ποςας αἀνεπίαπ{]ς {οπεῦτας Ιαορτητ
5ο]οπέ αοσεπά!.

ἄφιξις,ἡ. επι. Λάγεπεις. ἤσθησαν
τῇ αφἰξεῖτών Λυδών. Γωγάοτιπα αάγοπέα Ἰαέαί πε. 1. 09, Ῥτο ϱοἀαπι ἀῑοιέιτ Ἰωγικῶς ἄπιξις. Π.
116. 11.69, 140. τῆς ἐνθαῦτα ἀπίξ05. ν. 49. ἄπιξιγ. γ. 92. ὁ. 6. τὴν
ἀπιξιν ποιεύµενος, Ιέογ Γαο1θή5. γ.

58. ΜΗ, 41. ἄπιξιν σσροφέρων. υἩ].
1250. τὴν ἄπιξιν τὴν ἐς Θήζας. Ἱκ.
17, 77. τῆς ἀφίξιος. Υ, Ηοιι. 23.

ἄβλασον, ου, τὸ. [ομ. εί ροςεί. Ἁππι-

Γεγεηίες, γαι οταν]έετ {ογεπίες.

ἄχθος, το. Ἰοπ. οἳ Ῥοοῖ. Ῥτο 60Η.
Φόρττος, 6ἱ βάρος. Όπις. ἀπελὼν
τὼ ἄχθεα. ΠὨοίταοεῖς οποτῖῦας. Ἱ,
80. οςἨαν φέρειν. Όπετα [ειτο,
Ππ, 10
μις

ου, ὁ. σπα. Οἱ 5αγοῖπας

[ετί, φπϊ οπετα [οτε Ερίθμοξηπι
εδί Παππομέοταπα, σε Ἰοπίπαπι
ΠΙΕΤΟΘΠΑΤΙΟΓΗΙΗ. γι. 197.
᾽Αχιλλήϊος

δρόμος. 1Υ. 76.

ιά

Ἠ1οἨν». 4ᾳ 5ἵέα οτβῖ5,ν. 914, 208.
οί Ευτὶρ. ῶρμ16. ἵπ Ῥαυτῖς, ν. 497,
405.
ἀχρήςον λόγον λέγει. Ἱκ. 111.

γοτύα Ππαβ]]α ἀἴοστο. Ἠογθα Ῥτο{ογτο,

ποτά.

ππ]]α5

οδὲ

1δ18.

ππαν]α, γάμπα νου ρα Ῥτοίσννο,

πια παΥ18 Ρρα1, τι. 114.
Ααἱάας,
τὸ ὤκρον της πρύμνης, ἦ τὸ ἀκροσόλιον τῆς »ηὸς, κατ’ ἀντίφρασι».

ἀχεήσος, ου, ὁ καὶ ἡ. 60Π.. (Χεηςός,
αξηας, ) πα], θεοῦς δυο ἀχρήσους
ἆ
οὐκ ἐκλείπει» σφέων τὴν »ησονν αλλ’

εὔθλαςα γάρ. κατὰ µετάθεσιν τοῦ

αἰεθ Φιλοχωβέειν, ππενίην τε, καὶ
ἀμηχανίην. νΠ. 111. Υα. Απἀτιοταππ(αο Ἰήδπ]απα (οεἶἆσια Ῥτορα πυπηῖπα Παπ παϊα. ἀθτο]]41916: 5ο 5οπιροΥ Ἰποσ]ογεα, Ιπορίαπι, οἳ Ππρορκδιρ]Πίαίσιη, .ἈέοῬαπας Ίοησο πο]ας, Έηας ἵπιΠ]ος Όσα» πα π( παπα Ἰπςπ]ατῃ 1ρ8οταπα τοπ πετο: 5ο ἵπ οα σγαίαπι
ἀοπο αμα 8οππροτ Ἀαβογο, ῬαιιῬοτίαίεια γιάσ]σος, οἳ Ππιροδδ]β]Πέαίσια,
ΠΗῖς 4 ποῦιις πα η Ίρις

θ εἰς φ.. Οοπφι]ο οἱ Ειμδίαϊ1ι,
ἄφοδος, γιᾷο ἄποδος,
ἄφόρητος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. οί Ροςί. Τητοἱογαρι]]ς, Χο {οτομάιις. ἵν. 58.

ἄφραςος, ὁ καὶ ἡ. Ίο. οί Ρουί. Ῥ{ο
6011. κρυττὸς οσου]έη». ἐς τὸ ἄθρα«-ότατον. 5ιῦ χωρίον. Τη οσσι]1ςΒΙΟ Ίοοο. ν. 93. δ. 4.
ἀφύκτως. Υ. Η. φποά ἵπ να]ς. Τμοχὶοἳδ αἶπο πας αποίοτίαίο κοτ1ρ-

έππα οχδίαξ. ο0Π1. αφεύκτως. {(ἷἴτα 8Ροπι ε[αρ], πο [ρα Ρο,
Ππον]ίαβΙ]1 ταίῖοπο, Ἱκ. 1160,

-4φ ὧν ἐδύνατο. Ν. Ηοιν. Ὁ. κατα

δύναμιν. κατὰ τὴν τῶν ὑπαρχόντων
δύναμιν. Ότο [αου]ίαξαα νιῖρας.
Ῥτο νιτῖρας.
ἀχάρισος, ὁὁ καὶή. οοπα, Πηρταίας.
1, 90,

ὤχβεσθαι. οοπι. µ.
µ. ἀχθέσομαι, εἲ
ἀχθήσομαι.π.ἠχθεσμαι.ἀορ.ἠχθέσ-

ην. τανατὶ, ἀοἱσοιθ. Ἠοπι αἰ]418Π1 Ἰπίᾳιιο απίπιο {εγγθ. ν, 194.
νῃ, 99,

ορροπ!{ Ηογοά. θευὺς χρηργοὺς,
γ, ΕΙ. απο ὁδύο ξεοὺς μεγαλους

αρρο]]αξ, αρ]. τὴν Πειύω, καὶ τὴν
᾽Αναγκαίην. γιάο Πειθω.
ὠχιπῖος. Ἰοι. οἳ Ῥοεί. νο οοπι.
αχεεῖος. ΠπΗΝ. σὺν τῷ ἀχρηίῳ
τοῦ «ρατοῦ. (η ΠΠ] οχογοῖ τις
Ραμίο. ἱ 191, 311. Η1. 861,
ἀχίήματος, ὁ καὶ ἡ. 6ο. Οι] ο5ε
είπα Ρεουπῖδ. Θα! πα]]ας Ἰαρες

Ῥεουπίαδ. Ῥαπρογ. 1. 89.

ἄψαυςος, ου, ὁ καὶἡ. Τοπ. εί Ῥοεί.

Ππίασίας, Ηραίας, µελιτόεσσα α-

ΒΑ

ΒΑ
Ψαυςος. 1. 41. Ῥ]ασεπία πιε]]ε
εοπάϊία Ἱπίαεία, νε] Ηραία.

ἀψευδέως. Ίοη. 6 Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΙ.

ἀφευδῶς, ἤγουν ἀληθῶς. Χο {αἱ5ο,
νογθ, ΤΘνετα. Ἱκ. 68. θ6ά πες ἄψευδέως,πες ἀφευδῶς ἵπ να]ραίῖς 1μεκ1015 ἄταωοο-]αϊπ]5 εχρίαῖζ.

ἀψευδὴς, ὁ καὶ ἡ. Νεταχ, γετῖάϊβ.
μαντήϊον ἀφενδὲς, ογασπ]απι γετ]ἀϊσαπι, 1. 49. Οτασπ]απα γοίαχ.

βαλανάγρη, Τε, ἡ- Τοπ. 6ὲ Ροεῦ. ῃτο
Εοπι.

βαλανάγρα,

ας, δἳ κλεὶς,

χλειδὸς, οἸανῖς. τὰς πυλέων βαλᾶνάγρας οἱ Βαξυλώγιοι ἐμοὶ ἐπιτρά-

Ψονται. Βαῦγ]οπίϊ Ροσίαγατα «ἶαγες
πα]ηῖ εοπιπἑ{επέ. Η1. 105.
βαλανήφάγος, ὁ. σοπι. Φπὶ ϱ]απάςς
οἀϊε, ΟΦαἱ ϱ]απάϊρας γεδοϊέατ. Ἱ.
66

βάλλεσθαι, Ἰοπ. Ρίο 69/1. βουλεύ-

εσθαι, οοπευ]έατα. οἱ ἄγγελοι ἐπί
σφεων αὐτέων βαλλόμεγοι. ν. 75.

Β.

],οραίϊ Ἰπίετ

Ἡ Ῥνο ὤ, αριά Μαεεάοπος Ι1ΠίεΓἆαπι πδιγραζας, Βείγες, Ῥτο Φρύγες. υ]ὶ. 79.

βάδην.εοπι. Ρεάείοπείτη, Πμεπίο ϱταἀπ. κ, 57,
βαθεη. Ίο. Ῥτο «ΟΠΠ. βαθεῖα. Ἐτο{απάα. 1. 70. Ὠ]οϊέας εἳ βαθέα.
τάφρος βαθέα. Ἐοδεα Ῥτοβαπάα.
1.178. ἐν λίμνη βαβέη. ἴπ ρα]αάςα
ρτοβαπάα, 11. 110.
βαθύκλήρος, ου, ὁ, Ἀοππεη ἨΗοπιοτ]-

5ο οο]]οεπ.

Ψει,

Οοπδα]έαίοπο Ἰπέοτ 56 Ἰιαυ]ξά, ἴσθι
αὐτὸν ἐπ᾽ ἑωῦτοῦ βαλλόμενον [ταῦτα] πεπρηχέναι. ν. 106. Βεῖαβ
ἵρδαπι Ῥου 56, 5οἸαπή, Ἰαδ]έα οόπαι]ίαάσπα, 1.6. Ποπ απο, 5εἀ
81ο οοπβΙΙο αδαπῖ, 5αα βροπίο,

Ίος {ο619ες. καὶ ἐπὶ σφέων αὐτέων
βαλλόμενοι. γη. 109. Εαπι Ἱπέεγ
«56 1ρ505 οοπδ]{απ{θς.
βάλλεσβαί τι ἐς θυµόν. Ἠετοάοίεα
Ἰοομέίο. ΑΠθπιά αΠΙΠΛΟ Ππαπάατθ.

νΠ, 68. ὦ βασιλεῦ, τόδε ἐς θυμὸν

οσπι, 4. 4. Οι] Ῥτοξαπάας Πεγεά]-

βαλεῦ. Ο τες, Ἰου απΊπιο παπθα.

ἴαΐες Ἰαβοί. Οπ1 Ἰαΐο5 απιρ]οδᾳο
Γαπάο Ἠαραί. ΟΡρι]εηία». Ῥτα4ϊνος. Ἡ΄. ἨΗοπι. ὁδ. τοίων γὰρ πα-

ἐν θυμώ βάλλεσθαι. ἐν θυμῶ δὲ βά-

τέρων ἐξ αἶματος ἐκγεγάατε, οὔτε
βαθυκλήρω», οὔτ᾽ ἄσπετα μήλα ε-

Ἠοπιογας Π]αά. Ο. ν. 566. ἀῑοῖί

λοντο ἔπος, φράξαντο δὲ γῆας. Τάεπα
ἐνὶ φρεσὶ βάλλεσθαι. Π]αά Δ. ν. 59.
ἆλλο δὲ τοι ἐρέω, σὺ δ) ἐνὶ φρεσὶ

µότων. Ἔαλαπι επΊπι Ῥαγεη{πη
εκ 5απριῖπο πα ο5εῖ5, πες αΠΙῬ]ο5 {απάος Ἰαβθεπέσπα, πθς 1ΠΠΊΠΠΘΤάΒΘ ΟΥ68 ΡαδοεΠΠΠΗ,

βάλλευ σῆσι.
βαλλέσκετο. Τοπ. εἰ Ῥοεί. ρτο 6οπι.

βιξάζειν, οι ἀναξιξάζειν, ΙΠΡΟΠΘΤΟ.

9
βάρις, ἡ. Ἠετοά. νοσαβα]απι, Να-

βαΐνειν. Τοη. δί Ῥροεῖ. (ταπς]Ίνα Ῥτο
(411. }αἴγε πιοπίεν.

ΛΙείίγε 5

/ιιοΐφιε οᾖοδο. ἄνδρας ἐπ᾽ αὐτας

[τὰς καμήλους] ἔδγσεν. ἴπ 1ρδα5 οππιε]ος Ἱπροδι]έ ντο. γτο8 Ἰ1βδίέ ἀδοεπάετε ϱΦΠΠεΙΟ. Ἱ.
90.
βαΐνειν, οἳ ἀναξαίνειν,

ἀἰοίαπι ἆθ

Ῥταίοτατη οΟΠρτΘδδα, 4πσπῃ α8ζεΠ-

ἀεπάο {ασϊππξ. εὲ ἀγαξαίγειν ᾱἷεπΠ{ΗΣ πιαγος τὰς θηλείας. ἘωιηὶΏςΡ ΥΟΤο ἀναξαίνεσθαι, εἲ βαΐνεσθαι. 1. 192.
βαΐτη, τς, ἡ. οοπι. Ψεεεῖς σοπ!ς εχ
ρε] ήρας εοηςι1ς [ασέαπι. Βεεΐα,
Ραίοτα]]ς, εἐρε]]ίεεα νοςεῖς.1ν.64.

ἐξάλλετο, Ἀοεφιο Ῥτο ἔξαλλε, Ἰα-

ἄεραε, κ. 74.
βαρέα. Ἰοπ. Ῥτο 60Π1, βαρεῖα. Υ.
νὶ5, παν]σίαπα,

Ἡ. 41. αἱ βάρις,

Νανες. 194. ἐν ἑκάς βάρι. Π. 00.
τὴν βάριν. 1ριά. βάεις, αλά ῬτοΡτίο ἀῑσαίας, Ἡ. 96. ἐν βάρισι. Ἱ.
179.
βαρδαρόφωνος, ὁ καὶ ἡ. οοπα. ΒατῬατα Πησιια αίεῃς. Ῥαγραγας. φρά-

ζεο, βαρξαρόφωνον ὅταν ζυγὸν εἷς
ἆλα βάλλη. νΗΙ. 20.
βαρξαιόφωνος Ἰὐγή. Βατβαχις ϱἶδΤΠΟΣ, ΙΧ. 49.

βαρυσύμφορος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. εἰ Ῥοεί.
Ῥγο οοπι. δυςυχής.

«ου.

Ἰπε]ίς, πιὶ-

Ου] ρτανος οα]αμη]έαίος {εγέ.

ΒΕ.

ΒΙ

ἀνθρώπων βαμυσυμφορώτατος.Όηι-

βεκκες,ὁ ἄρτος, κατὰ Φρύγας. ΡΙΙΥ-

πίαπα Ἠοπιίπαπα πηδουτίπς, 1. 40.

5ε5 ραποι γοσαπέ Βεο, εί Βεοουπι. 1. 2.

πιθηςῖς
αἁλΙβΙ5
Ἱπίοπορατα.
ΩπαςΠοποπι Ἠαβογα. (σαἰ]. Τοτ{πεΥ. 1241116) ζα ἐογίηγο. βασανισθεντες ὑπὸ τῶν φρατηγών. ΥΠ.
146. Ναἰ]α: Α ἀποιθας (οτί.

βέλος, εοε, ους, τό. οοπι, Ἐπ]ήσδη.

βασανίζειν. οοπα. Τοταιετο. Του-

βασιλέας. Ἰοπ. ο 6ΟΠ1. ϱΙΟ αέοτο.
Ίο. βασιλῆας. αποοαδ. Ῥ]αγ. 1,
169.
βασιλεες. Τοπ. ποπα. Ῥ]αχ. Ῥτο Α{{Ιοο βασιλεῖο γε] βασιλῆς. 1. 19.
οοπιπιπ]ξεγ δέίαιι βασιλέες.

βασιλεῖ. εοπι. 6 Τομ. πὲ εἰ βασιλη. να, 199.

βασίλεια. Ἰοπ. οί οοπι. ἡ καὶ βασίλισσα. Βερῖπα. 1. 11, 185, 187.
βασιλέος. σε. 5116. Τοη. οἱ οοπι.
Ῥτο βασιλέως ΑίίϊΙσο, οί αέογο
Ἰοπ]16ο βασιλΏος. Π, 142. νι. 128,

145, 1460.
βασιλέως.

Ἰομ. οἳ Δίείοο ϱτο Το.

αέθγο βασιλΏος. Ἱ. 192.
βασιλῖῆα. Τοη. αος5. βηση]. 2. οο(παοί, Ρτο οοπι. βασιλέα. Ἱ. 14, 94.
βασιλήϊα, ω», τά. Ίοπ. ο Ροοῖ. Ῥτο

ἐς ταύτην ὁ θεὸς ἐνέσκηψε βέλος,
καὶ κατεκάη πάσα. Τη Ἰαπο Ώοιις
{απο Ππππϊδ1έ, εί {οία οοπιραδία
ε5ί. 1ν. 79.
βιάσθαι. (ομαῖ, υἷπι ρα, Ρεν γΊπι
Γουγῖ, γ]ο]επίον ασὶξατϊ, τὸ λήῖον

ἀγέμω βιώμµ,ενον. Ῥεσεδ α γομίο Ρος
για νο] νιο]εηίεν ασ]ίαία, 1. 19.
βιᾶσθαι. Όοσετο, υὶπι αΠθιγο, ἵν,
199. ρε νΙπι αμα ν]ά {ασετο. μ-

δαµῶς βιώ σεήγµατος τοιοῦδε δεύ-

µεγος. ἵκ. 111. Ἆοα τον Ἠ]α5πποςί ρου νἷπι Ῥείας. Ὑ 6], Χο γ6Πι
Ἰη]αδιπος1 Ῥοίσιις πέετο γ]. Νε ΡοΥ
Υπ οκίογ(πετο εοποιῖδ, αιοά α
πο οί].

βιξλίον, ου, το. Αγιά Ἠονοδοξαπα
5ρο πον Ῥτο Ηῃτο:. 5δεἆ σπα ἴαΡοἱ115 Πέοτίδαπο υπ Ιέας. 1, 120.
απο αΠ1ΡΙ. γράμματα λα, εί
ἔπις 0λή». βιξλία γραψάμενος ὤολλὰ, καὶ περὶ πολλών ἔχοντα Ὥρηγμάτω»ν σφρηγΊδα σφι ἔπέδαλε τὴν
Δακείου.
Ότα παπ]έας Πίενας, οί

εοπι. τὼ βασίλεια. Βορῖα. Βορῖαπι
ρα], 1. ὅθ, 178.
βασιληΐη,ἡ. ἴοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ. βασι-

πηπ]Ης 49 τοβιις ασοηίςς δοπ]ρεῖδ8ο, Ῥαν η
ἠπιροσαήξ, ΠΠ,

λεία. πως
ἀἰδεο]πία ἀἲρίι(ποπσο εἰ ἵπ εἴ, εἳ Ῥτοάπείο ε,

135. τῶν βιδλίων ἓν ἕκαςον ἐδίδου τῷ γραµμµατιςῖ ἐπιλέγεσθαι.

αποά ἴπ } νοιδαπι, 1. 11, 12, 19.

ῬΙησα]α5 Πίσγας, 5ἱηρα]ας ορὶ5ίο-

αρ.

Ία5, 5ο ρα) ]οσεπάας ααά1ά1ε. αρίά.
δερρίιις.τὸβιδλίον ἐπιλεξάμενος.[ἱέοτῖς Ἰουί]8. ν. 141. ν]. 4. τὸ βιδλἰον.

βασιλήϊος. Τοη. Ῥτο 6Ο0ΠΙ. βασίλειος.
1. 14, 1768.

βάττος, ου, ὁ. Ώοχ αὐ Α{π5 ία νοοαΐχ. Λίδυες τὸν βασιλέα Βάττον καλέουσι. ἵν. 105. Βαττε, Ἱ. ο.
τ.ὶ βασιλεῦ. 1ριά.
βεξάναι, νὶὰο συμδεδάναι.
βεξδουλευµένα.

ΊοἨ. ος Απῑος, ρτο

οοπη. βεξουλευµένον, οὔτε ἡμῖν κακώὠς βεξουλευμέναἔσαι. Ἀος ππα]ο
α πορῖς οοπδα]αίαπα Γαδτίέ.. Ἆος
ππα]άΠα Ο6ΟΠΦΙΗΠΙ α ΠΟΡΙΡ ΙΠΙΕΗΠΗ,

εαρίππιᾳαε ΓαοτΙ6. Ἀος 1ηα]ο πο18 οοἩδ]έαπα Πιογῖς, 1. 112. ἈοἨ

1,198. ἐπιλεξαμένοισι τὸ βιδλίου.
1ριά,

βίδλος, η. 14Ρο1. τὰς βίσλουε διφτέ(ας καλέουσι αἀπὸτ οὗ σαλαιοῦ Ἴω-

"ες ὅτι κοτὲ ἐν στάνει βίδλων ἐ-ἐ
χξεωντο διφζερΊσι αἰγείχσί τε, καὶ
οἶεησι. Τοποδ απεῖφιαπι οοηδιείἀἴποιι κογναµίος, Βἱ0]ος αρρο]]απέ
Ῥο]]ο5, φποά αποπάαπι ΒΙΡΙΟΓΙΠΗ,
[πὰ ο5ί, αναυρίία ραργτ!] Ρρεπητία

πια]ο ποβρΙς οοπβ]ΙθΙΗΙΙ5.

Ἰαμοναμέο», εαρν]πῖδ ον]]]δαιο
ο ρα» θἶπέ αδῖ. ν. 5δ8.
βίκος, ὁ. Ώο]πι. βίκους οἴνου σλέ-

βεξωημένος,Οε]ευνῖς, οἶαγιις.11.99.

βίος, ὁ. Ψϊεέας, {οτίπποα, αοα]ίαίες,

Θεξωμένος. Ίο. οί Ώου. Ῥπο 60Η.

ους. Ώο]ία νιπὶ Ῥ]επα. 1. 194.

ΒΛ

ΒΟ

βίος αὐτοῖς ἀρκέων ὑπῆν. Ὑ]εῖις
5υ/Ποἶθης, 1.6. 4π1 5.515 ο55οέ, 1ρ5ἱς αἀεγαξ. Τρεῖς νἰοίας εαρρεά]{αβαί, »ἴνε δαρρείεραί. Εαοπ]ίαίος
αά νΙέαια ἀερειιάαπη ἱραῖς 5αρρείοῬαπί. 1. 9]. βραχέα τοῦ βίουἔχων.
γ. Ἠοπι, 1. Εκίσιιαν [ογίαπας ἸναῬεης. κάρτα εὐ ἔχων τοῦ βίου. Ν.

βληχεώς, ἀσθενώς, Τμονϊτοι (ἴσχυρω». 9, Ετανίέον, νθ]ιθΠΙΘΠ{ΟΓ. αζθε-

νῶς εἶχεν, εἰ καὶ βληχρώς, καὶ οὐκ.
ἰσχυρώς.

(Οἴεδίαδ Ῥεις. 41.

Ἰη-

γηια εταί, ερτοίαραξ, απαπ παπι
Ἱενίίος, πο απέθια στανΙέον.
βόες, οἱ. Ώονςβ. Ἱ. 51.

βοη1εῖν, οοπι. Όρεπι ἴδιτο. Έγαρ-

καΐῖς

Ώοποιη ἴασθτο οχ 10ο οσο. θππι
εορῖῖ5 αἱϊηπο ἶτο, βοηθέουσιν ἐπ
αὐτόν. Ἐκ [ατ0ς] εγαρίῖοπεπι [αοἵππε ΤΠ 1ρδυπα.. Αάγοιδας Ίρδαπα
οππη αγηαία παπα παπα Ῥγο-

[α-

Ῥετο Γογππίατ, 1. 62. ἡ ἄλλη 5ρα-

οπ]έαέαπι αἲ γΙίαπα ςαςδ(οπίαπάαπι

τιη ἐπεξοήθδεε. Ἠε]ίαπις οχετοῖέας
π4 οροια ΓΠρ5ί5] Γογοπάσπι αοουῦτοραί, 1. 146. ἐδοήθεον αὐτη. γ.

Ἠοπι, 2. Ώο το {απηλατὶ γα]άα
Ῥοεπο οοπδΒέπέας.
Ὑει, Υπία [αοπ]αββις γα]άο απιρ]ῖς Ἰηδίγυςἔπδ. τοῦ βίου ἀρκεύντως εἶχε.

Ἠοπι.

7. για

[αοπ]έαίες

απηρ]ας Ἰαβεραί.

6], Φαξ

ν.

Ἰαροραέ, ἄπορος ἐων βίου. Υ, Ηοπη,
9, γιος

ΙπΟΡΝ. ἀπὸ της ποιήσιος

τοῦ βίου τὴν μηχανὴν ἔχων. νΝ.
Ἠοπα, 10. Εκ ρου» νἰοξας εαςε]-

25. νι. 157, 1208, 159,

βογθεῖν ἔς τινα τόπο».

Ηετοβοίεα

ἀἴππι Ἠαβοῃς, νοίαπα 51ΡΙ Ῥατας,

Ιοου{1ο, ἆἀντὶ βοηβείας χάριν ἔςτινα

βιοτεύειν. Τοπ. 6ἳ Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΙ,
βιοῦν, νῖνετο. Ν. ἨΗοπι. 10. Υεὶ

τόπον χωρεῖν. ΥΠ. 72. ἴη (θα

γεια Ἰαβογο. Οέορίας, [πιά 20.24,

βιοτὴ, ης, Ἱ. Τοπ. εί Ῥοσί. Ρτο 6ΟΠΙ.
βίος, ν]ία. γ. 47. Ἡ. Ποια. 1. νῖςας. Ἠ. Ηοπι, 10. ἀπὸ τῆς ποιήσιος

-πὴν βιοτὴν ἔχων. Ἐκ Ροεεί γτσέπι
Ἰαῦοις, ΥΙο{ίας,

βιοῦσθαι. Ίο. εί Ῥοοί. Ῥτο 00:
βιοῦν καὶ ζήν, νινετα. ὅδεν βιοῦται,
ππάς γἰν]έ, ππάς νΙοίαπα 51ΡΙ ρα-

μπι; ή. 177.

βιώσιµον. λέγων ὅτι οὐκ εἴη οἱ βιώ-

Ίοσυ1ή αἆ οροπη οἱ Γετοπάαπη, ε]αδ-

απο (πζαπιά] στα(]α 1ο.

βολ2ε, ὁ- Τομ. εἳ Ροσί. Εππάα, νευπου ια, γοῖο Ρ]δοπζογίπε, ὁ βόλος ἔβέιπται, νεττου]απα Ἰαοίαπι
ε5ί. 1. 03.

βορή, ἴς, Ἱ. ἸοἨπ. Ῥτο 60π1. βορᾶ.
ῴδης, οσα, Γοτοπ]αα, αρι]α.
ἆλις ἔχει βορης. Ο1Ρ] βα11ς Ἰαβογο.

01 Ρο καἲῑς ἀεραδέαπα 6556, 1. 119.

βόσκω. Ίοπ. Ῥοοῖ, ὃν εστι. Ἠἶπο
μαϊπιπη

Ῥαδοο, 1. 44. τὰ ἡλίου

σιμογ. Ῥιοεπς 51Ρί 310). 6556 γ]νοπάππι. 1. 40. οὐκ ἂν ην βιάσιµα

πρόδατα νερο ος,παρὰ ποταµὀν.

ἀνθεώποισι.

οί,

ΔΡ μοπιἰμίρας ν]έα

ἱταάποῖ ΠΟΠ Ρο5δοί. Ἠοππῖπος γ]-

νογο ΠΟΠ Ῥοδδοηέ. Π1. 109.

Ἠο-

πιίηςς ππ]]απ γινει] Γαοπ]έαίεπι
μαθεγοιῖ,

βλάτος, τό. ΊοἩ. εί Ῥοεί. Ρο 6ΟΠΙ.
βλάξη, ης. µήτι τοι ἐξ αὐτῆς γένηται βλαξος. Χα ηποά ἀαπιπατη αἲ
σα ΕΡὶ οοπ]ηραί. Χα απ]ά ἆαπιη] αἲ οϱα αοοϊρία». 1. 9.
βλαςὸς, οῦ, ὁ. 60ΠΗ.

6ευπιεη, Τα-

πας, νΙτσυ]έαπῃ, 5πτοπ]ης. γΙ. ὃ7.
ν1. 20..

Ὑιάο αγαδραμ.εῖν, οί πί-

τυος τρόπον ἐκτρίξειν.
βλῆµα, τος, τὸ. Ίποις, Ἰσέας, ντ]-

πας, Ῥ]ασα. Π1. 90,

κ. 95. 8ο]ἱ5 ουε» αά ΠανΊππη ραδ-

βουλεῖον, ου, τό. Ν. Η. ᾳπος ἵπ γυ]Ραεϊ5 Ἠοχίοῖδ πο εχδίαῖ, Ῥτο 60ΠΙ.
τὸ βουλευτήριοννου. Οπτία, Ίουμ9
ραβ]οις, π απο 4ε Περι]. οοήευ]ίαέωτ. Ἠ΄. Ποπ, 12.
βουλεύειν. οσα. Οοπβπ]ίατα, ἀε]ι-

Ῥεταγε, γεώτερα βουλεύει» περὶ σέο,
αΠφπ]ά Πογ! πιο[Ισὶ 1Ἡ αμφποπα, 1.
210. ἐξούλευσε πρώτος τὸ σρῆγμα.

Ἠας ἆσ το ρτῖπια5 εοπβδα]έαν]έ.
11. 84.
βουλενειν ὄλεθρον τι/. κ. 110. Ῥετπ]οῖεπι α)]ουὶ παο]τ].
βουλεύεσθαι. οοπη. Ῥέαέπστο, ἆθεοι-

Ἀθγο.

βεξούλευμαι

Γεῦξαι γέφυ-

ΒΡ

ΤΑ

ρα». Ῥοπίαπι Ίπηρετα ἀεογεν]. ].
194. κατα τὰ βεδουλευμένα. Ἀε-

Ρε]]αξατ: 5εἆ εἴῖαπι ἆε Ὀγαξοταπα
{σέα ἀῑσίαπι. τῆς ἡμιόνου τὸ βρέ-

εππάαπα ἀεετεία, Ῥτοιί ἀεοτεξαπα

φος.

{αοταί. ἵν. 120. ἐποίευν τὰ βεδουλευμένα. Ἐαοϊεῦαπέ ας ἀεοτεία
{αεταπ{. Ἱν. 128.

125.

βουλευθεὶς, εἴσα, ἐν. εοπι. Οοπβα]{αές, α, απ.

εδ.

Ὀο οπο εοηδι]ἑαέαπα

Οποά Ἰαδίία οοηδα]α]οπα

ποδίππι

εδ.

σρήγµατι

τῷ εὖὐ βουλευβέντι

τελευτή

ὡς

τοεπίπαν

χρηςὴ ἔθελει ἐπιγίνεσζαι. νΠ. 157.

Τεπείαπι ππα]α. {αναπα, ΠΠ].

βρώσκει». Ίο. 6ὲ Ῥο6ε. Ῥτο οοπι,
ἔδειν, ἐσθίειν, οἀρτο. βεξρώκει, οοπιεἀεταί. 1. 119.
βυύει;. εοπι. ΟἸαπάστα, οῬέπτατε, Γατοἵτα, τορ]οταο. τὸ ς«όμα ἐδέδυςο.
Οξς

οἰααδαπ,

γα],

ο

[αιτο, απτο τερ]είππα]

τοογέατη

Ἰαβείαξ,

γι. 1250.

επι Ῥεπε οοηδι]έαίαπι, Βοποφιο
εοἩΒΙ]1ο σερίαπα Ροπ15 εχῖζας Ρ]εταπ(πθο 5ο]εί εχεῖρετε, γε] 5εαπ].

βυσσὀς, οὔ, ὁ. Τοπ. δὲ ροοέξ. Ῥτοίαῃ-

βουλόμενος, {απ0παΠΙ α βουλεόμεος, Ῥει εοπίταεῖ, οἳ Υειδα οὐ ΙΠ

µός. Ἡ. 120.
βών. Ἰοπ. Ῥτο 60Π1. β9ὔ», Ὀονοπι.

ευ, ΥοΙεΠ». . 57.
βουλή» νυκτὶ διδόναι. Ἠετοάοίοα Ἰο-

βώσαι. Ίο. εί Ώου. Ῥτο οοπα. βοή-

βουλεύμεγος. Τοπ. 6ὲ Ρος. Ῥτο 60ΠΗ.

οπέϊο, Ῥ{ο 60Π1. γύκτωρ βονλεύεσ-

θαι. Νοοία οοηδι]ίατο, νἰ]. 13.
βουπόρος. Βρϊθλιείαη γεγαὴ. Θουπόρους ὀδέλους. Μαρια γεταα. Π.
190. αἱ]. νοτέ γοεταα αά {οιτει405 Ῥονος: αἲ 5ἱ νοςῖς ἔτυμον 5ρες{ο5, γετίεπάππι Ῥοΐίμ5, αἆ Ῥονος
(γαπβὶσοπάο5. Ότο Ηοπιεγις ν]ἀαίιχ 6ροείαθδε «παπι οροἰῖέ, Π.

Α. 460. μἰσυλλόν τ ἄρα τ᾽ ἄλλα,
καὶ ἆμφ οδελοῖσι ἔπειιαν. ΥΙτρὶ].

ἀῑέας, θαπά στη. 1. 29. χωφέειν ἐς
βυσσόν. Ἀϊο εί (άα], «4ΐεγ αι
/οπά ἆο εαν. Τ14.
βωμὶς, δος, ἡ. Φα]. Ψιάρ ἀναξδα)γι. 07.
σαι.

Ὑοσα1θ,

ΠΟΠΙΙΠαΤΟ,

1. 1460.

βώταντες, Ρτο βοήσαντες. ν. 1. ἔπιξώσονται, το ἐπιδοήσονται. α1Ρά.
βώσαντα. νΙ. 105. ΥΠ. 118. βώσας,
Ῥτο βοήσας. ΥΠ], 92.
..

Γαλαθηγός. 6ΟΠΙ. ἸἩαοίθης. θύειν γα-

Απ.Ι.212.α.6 αἀππιρταν]έ, Ρατς

λαθηνὰ ππρόξατα. Ἰ,ασίθιίας νὶοπια Ἱππππο]ατο, 1, 150.

1 [γαδία 5οσαπί, νεγταβαξ(πε {τε-

γαλακτοπότης, ου, ὁ. ΟΦἱ Ίαο ροίαξ.

πιοηίία ριηέ,

βραχέα, τῶν βραχέω», τα. Βτεν]α.

1. 216. ἵν. 180.
γαμόρος, ου, ὁ. Τοπ. ρτο οοἵη. γηµό-

5ο Υγρ]]. π.1. 111. Πα Ὀτονία, εί

ϱ0ς. Ρτορτίε ἀῑοῖ νιἀείαχ αρτῖσο]α,

Ὀντίείς αγρεί (πήδεταβί]ο γίδα)
Ηλάίφαοε ναᾶῖς, γαάα, 4πσ- Ῥτορἴον αοπαταπ. Ὀτον]ίαίειι Ὀτον]α

παρὰ τὸ τὴν γῆν µείρειν, καὶ διαιρεῖν, ααοά ἔειταπι ἀῑνιάϊς, Ας
εδί Ῥονἱ5 ἵεγταπῃ αγαίτο βπάεπεῖ5
εριθ]εέυπα, Αριιά Ἀγτασιδαποςγηµόροι, νε] γεωμ όροι, πο 1άει »ἰςπ]ῃσαί, νοσαβαπέατ απέἰααἱ Γαπάο-

νοςαΜ{ΙΓ. θάλασσαν ὑπὸ βραχέων µηκέτι πλωτή». 1.102. Ματο
οὗ Ῥτενῖα πον παν]σαβ]]ο, ἐν τοῖσι

βράχεσι γενέσθαι λίμνης τῆς Έμιτωνίδος.

Ἰπ ρα]αάϊς

ἘΤπίοπϊάϊς

Ῥτογίρις [αἱςςο. 1ν. 179. διέκπλοον
τών βραχέων. Ῥετ Ὀτενία (Γαπβὶ{απι, 1δ]ά,
βεαχέη. Ίοη. Ῥτο ο0π. βραχεῖα,
ὑτεν]β. {.ρ. ν. 49. νι. 61.
βρέφος, εος, ους, τό. Νοη

5οἶππι ἆθ

πιαπα Ῥγορεπίς, «ας. Πμ[αις αρ-

τιπα ας Ῥγοάίοταπι ἀοπα]πί, τοὺς
γαμόρους καλεἸμένους τών Συρηκουσίων, ἐκπεσόντας ὑπό τετοῦ δήµου, καὶ τῶν σφετέρων δούλων, καλεομέγων δὲ Κυλλυρίω». νΙ. 155.
Ἐος, αὶ (απιοσῖ γοσαβαπέασ,[1. ο.

απηαΙ αΡΤΟΓΙΠΑ ἀοπαϊπ], ]εχρι]δος
ἃ Ῥορι]ο, οί δαῖς δοτνῖ5, απ ΟΥ]"ντ ποπηπαβραπέαν,
Ἠος α Β]ο-

ΓΕ

ΤΕ

ηγβίο Ἠα]ῖς, Απίῑα. Ῥοια. 9, νΙ.
958, 96, αρετίε οοπβγπιαξας 115
γουβῖς,ἐν' Συρακούσαις, ιαἷς οἱ γεωµόροι πρὸς τῶν πελατών ἐξηλάρησαν. Ἀγτασαδί5, αρί (εοπιοτί ἃ
ους εοπάίβας, [που αστογΗΠι
εο]οπῖδ,] αχρα]ςῖ Εποτιπί. Όοη5α]ε ποδίταπι ατα σο-]αξ παπα Έ]αογαἰτάϊῖς Ππάίοεε, οἳ ποίῖαςδ 1π Υο-

οσπι γεωµόρος. 8ὶο αέίαπα νοσυπέαν
αστῖ ΠΠΕἨΡΟΣ, ΠΠΙ{Ο5, 41νΙ5ος, ᾱἱς-

επ ραίογ. Ὕοορι γαμόρος αδυτραί
εί Έδομγ]α» ἐν Ἱκέτισι. ν. 631.
τὸν κὴ βοηβήσοντα τώνδε γαμόρων,
ἄτιμον εἶναι ἕὺν ΦΥΥΠ Σημηλάτῳ.
Τρι φυγὴ δήµήλατος ΥοςπΕΙΣ οχἰπαπα, ἵπ αποά απἶδ α Ῥορα]ο οκρε]Ηίατ. Οπ νειβα Ἰοσππι Ηετο. πορῖς Πληδίταπ{,
γάμος, ου, ὁ. οοπα. Ναρίία», ῥο
ο ελά παρί]α5

εε]εῦγαγιΠ{.

Ῥαγ γἰδέε, αγ

ποφμεγῖο.

Ἠει

ππδημα, Ῥου Ἰαδρτίαπι,

γενεαὶ τοεῖς ανδρών ἑκατὸν ἔτεάἔφι.
Έτος Ἰιοιηῖπαπα αἰαίες 5απί «6η-

ἔππι αππῖ,

Έτσο βἱπρα]α ορίαίος

οοπΙπεΠί απηΏος ο, οἳ 4 ΠΙΘΠΒΘ5.

Π, 143.
γενεηλ”ΥέεΙ», εν. Τοπ. Ῥτο οοπι. γευεαλυγεῖν, 6ΕΠΗ5 ΤΟΟΘΙΣΕΥΟ. 1.91.
Ύενεηλογήσαντι ἑωύτον.

βεπετῖ

Οιϊ δη]

οπσίποπι τοσσηδηζ.

1.

145. συ γγενεηλογήσαντι ἐμεωῦτόν.
1914. αντεγενεηλόγησαν. Υαβδίπι,

νο] οοπίτα σεπα5 τεοεπδθγαηΜ. 1.
145, 146. 11. 70.
γενετὴ, ης, ἡ. εοια. Νανιία», οἵπρ. ἐκ τῆς γεγετῆς. Ἐκ παν]ίαίο,

αὐ οτία. ν. 30.
γεγέτωρ, ὠρος» ὁ, Τοη. οί Ῥοςεξ. Ῥτο
6οπ1. γ2νεὺς, εί πατήρ,
ῬαγοἩς, ραΐογ, ΥΠ. 197.

σοπῇ{οτ,

γεραίρει. Τοη. εί Ῥοοί. Ἠοποσατο,
οι

οὗ, ὁ. Ν, Η. πανῖς οπογαγῖα.

τριήρεας δύο ἐπλήρωσα», καὶ Ύαυλὸν μέγα». Ώιας (1γοπιος Ἱπείγαχεγυπ{, εί Ἱπρεπῖοπ ΟΠΕ6Γᾶ-

τίαπα Ἠανοπι, 11. 1026, 197. γαυλοὺς
καταδύσας, παγ1β5 οποταγΙ15 εα0τηθΓ8ῖς. γΙ. 17. γαυλοὺς φοιικηΐους

συνέδεε. ΥΠ]. 97.

Ἀανος Ῥ]απῖς-

885 οποτατῖίαδ οοππεσίοβαέ, οο]]]-

ραβαί, εοπ]αησεβραί,

γαυλὸς, οὔ, ὁ. Β]έπ]α, 4πα αἆ απάτη
Παπγ]οπάαπα οἳ Γεγοπάσπι ΕΠΙ,
νι. 119.

γειναµένη, ης,ἡ. Ῥατησολρίαπ, Γ.α.
αογ. 1. ταθά1ϊ

οεεῖ], νεγρῖ γείνω,

ΡΤΟ 41ο γενγάω, ὦ. εοπι. Θπα) σοπε, σπα Ρερετῖῖ, πιαίογ. ἐκξλη-

θένταςὑπὸ τῆς γειαµένης. Α πιᾶἴτο εχρα]δο. ἵν. 10.
γείνασθαι. Ίο. οἳ Ῥοος. Ῥτο 69ΠΗ.

γενγήσασθαι, βοπαϊςεο. οἱ γειαάµεγοι. Ῥατεηίςς, 4] πος σαοπἹθγιΠΕ,
1.120, 199.

γέλως, ὁ. ε0πι. γέλωτα ἐμὲ θήσεσθε.
Μο ἀετιάσρ]εῖς, ἃο Ἱπάιρτίππη Γ{α-

οἷοίῖς. Με Ππάϊυγῖο λαθοβῖεῖς. 11,

29. γέλωτα τὰ τοιαῦτα τἰθεσθαι.
Ῥο5 Ἠα]α5πλοάί ἀετίάεγα, ΠπΦ1Ρ]ο

Ἀαβθγε. ΤΠ. 98. ἐπὶ γέλωτι. Ἱκ. 835.
Ψε]]α: Ῥεν Ίουμπι. (α]]]ος πιε]ίας,

τραγικοῖσι χοροῖσι αυτὸν

ρε
(ταρῖοῖς
Ῥαπέ, ν. 67.

ἐγεραιρον.

οἰοτῖς

Ἰοποτα-

γέρεα. Ιοη. Ῥτο 60Π1. γέρατα. Νἱὰς
ε. Τ0Ἡ. Ῥτο οο1Η. α. νι. 104.
Ὑάρωσρ, οἱ. οοπι. ΒΘΠάΐΟΤ6. 1, 00.

. 40. παρίζειν βουλεύουσι τοῖσι
άκδη Ἀοπαίοτίρης οοπδη]έαΠριν αβοἰἀογο. νι. 07.
γέῤρον, ου, τό.

Ὑιάο

Φα] ἆαη

Ἶπι

νους γέβῥα, Εαδίαί]ν, γέῤῥον δυσὶ
ρ, ἀστὶς Περσικὴ ἐκ λύγων, καὶ
Φραγμὸς, καὶ σκηνή, καὶ Ύερῥον
ὁμωνύμως τὸ αἰδοῖον.

καὶ γέῤῥα

βόεια, οἱονεὶ δέρα,Ἱ. ο. γέῤῥον ος
ἀπρ]ος ρ εοπρίαπι, «Ἴγροις Ῥοεἶοις [οδ6] εκ ΥΙπηπῖρης οοππρας15, Ιέοπῃ 5ερες, οἱ 5ορίαπι, αἴαιο
(οπίοσίπη, εξ Ἰοπποηγπιώς Ῥιἀσπάππι. οί γέῤέα βύόεια, φπθδὶ
δέρα, Ἱ. ο. 5οπία Ῥαήη]α, ασ

εχ

Ρεβίρα» Ῥαβη]ής δπέ Γασία, φραξαντες τὰ γέδῥα οἱ Πέρσαι, ἀπίεσαν
τοξευµατων πολλὰ ἀφειδέως. ἵκ,
61. Υαἰία: Οοπ{εγής σεντς Ῥογ56ρ Ππσοπέοπι γι Μαριέζαγιπα οιη]ί--

(οΏαπ{. σερὶτὰ γέρῥα. 1κ.63. Οἶνοι

σευτα. 1χ. 99, 102.
γεύειν. µ. γεύσω. οοπι. Ψπ]πο [8οεγε σηδίατο, σηδία Πιο 48ΡοΓ-

:

ΤΕ

ΤΗ

βετο. ὁ θεὺς γλυκὺν γεύσας τὸν αἱὠνα. Ώου» ἀπ]οί σαδία υἱίαπι αδῬετσεης. Υ. 5. οσα Γεορτῖξ σαδίατο
γ{ίαπι ἀπ]σεπι. γ. 46.

γεύοµαι, «011. οππι

αοσαδ. εἰ μὴ

πονίην µεθέπειν, µακραί τοι ἄρουραι.
Φπαἱπείίαπι ἵπ γα]σαξῖς Τ,οχῖοῖς {οΓίαφςε 5οτιρεπά πι, γεωπόνος, ου, ὅ.
γεωρυχεειν, εἴν. Υ. Η. Ἔετταπι {οἀστοα. Φαβοάστο ἔοττατη. ἴν. 200.

γεύσεταί σφι ἡ χώρη τὰ ἀπὸ Διός.

γεφυροῦν. µ. γεφυρώσω. οοππ. Ῥοπΐίς

ΝΙΦ1 ἵρεογαπι τεσίο σαδίατῖί ονίς
Ῥοπα, Ἱ. δ. Ῥ]ανίας. ἈΙδί ἵρβογαπη
αρετ Ῥ]αγίς σα] ές οπἀεπῖβρας
Ἱτγ]σείατ. δίο εί αριά οαήποπι,
«αρ. Π. ν. 9. ὡς ἐγεύσατο ὁ ἄρχι-

Ἱππσο. Ῥοπίεπι Ππροπο. Ῥοπία
πιροδῖίο οοπ]απσο. Ῥοηίεπι βιῬτα Πανῖαπα γε] πιάτο οοπδίτιο.

τρίκλινος τὸ ὕδωρ. Εε αἆ Ηεῦταο»,

σαρ. γΙ. Υ. δ. καλὸν γευσαµένους

Ἠέτας] οχκίτασίο [εργα Ἰρδιπι]
Ροπίε οοπ]απχ]5εοί, Πία πί (Ταηδ-

Θεοῦ ῥῆμα. Ἡ. Βίερμ. ρτο γεύσεται Ἰήο Ἰοσεπάππα οειδεί ὕσεται.
9ο π] πππέαπάσπα, Ναπι να]-

Ἱπ Ῥετ Ῥοπίεπι Ῥο5δεί.] ἵν. 868.
ᾳποά ἀϊσίάϊας ἀῑσιέιν ἵν, 118.
γέφυραν ζεύξας ἐπὶ τῷ αὐχένι τοῦ

΄

ε

ν

”

λ

’

βόσπορον γεφυρώσας. Οπιη ΏΟβΡο-

ταπα,

[Πὰ εδί, αίταππ(ας

Βοβροτί

ραΐα Ιασίῖο εδί ορίῖπια, ορΜΙπιαΠι-

Ἡοσπόρου.

απο εοηκίτασ(ίοπεπι παβεῖ, αἲ ρα{οί εκ οχοιηρ]ῖδα πα. Ρτοροδα ας.

Ἴσρον. Γβίταπα Βαν Τατ, 1.6. πέταπιαπο Παπιϊπίς Γκετ τραπα] Ῥοπίο
Ἱαπαῖέ. 1θά. γεφυρώσας ποταμὸν
Ἴσρον. νι. 10. δ. 5. γεφυρῶσαι τοῦ
Στρυμόνα πυταμόν. νΙ]. 24, 94, 960.
αλλ ὅταν ᾿Αρτέμιδος χρυσάορον ἱε-

τὼ ἀπὸ Διὸς, διὺ. ἀγαθὰ, τουτέςι»
ὑετοὺς τῶν ἀγαβών αἰτίους. Αἱ Βίο-

Ῥ]ιαπί οογτδεοίοπσία ΠΟΠ πούθβδαία.

πθο

γογϊδιηῄ]θα

κοηιατῖς,

οοηδίγποοποία ας Ἰοσιπίοπειη
Ίοησο ἀπτίοτοπα, εί αἲ πδια ΤΟΙΠΟΏοτθια δεφἱ [γαδίτα οοσοτῖς. 8εά
απ] ορι5 οί 6 οογγδσθίοπΙβας,
να] ροίῖα5 οοτγαρ(ιοπίθα5 Ἱπροτππ]δὸ

γεωπείνης, ου, ὁ. Ν΄. Ἡ. 4- ᾱ. ααὶ {θιτο {απ1ο Ἰαβογαί. Ου] Ῥατυ ἔο-

το Ῥοδδ]ἀεί, ας Ῥτοϊπάο ρ]α8 ΊναῬογο οπρίέ. Π. 6. (οἱ σολλήν ἔχουσι
3.) ἴψίά. ᾿Ανδρίους εἶναι γεωπείνας τὰ µάλισα αἀγήκοντας. ΥΠ].
111. [Ὀιοεβαπ{] Απάτίος αἆ πιαχ]1ΠΑΠ 5ο]1 ἑοπιίαίθιή [αο Ππορίαπα]
γοδασίος ο55ο.
γεώπους, πόδος, ὁ. Ν. Η. Αρτίοο]α,

φπἱ 1π αστο οο]επάο Ρούυπι ορετα

πζ]έγ. απὸ γεωπόδων ἐφί µοι βίος.

Ἰάεπι, γεφυροὶ σοταμὸν

ρὸν ἀκτὴν νηυσὶ γεφυρώσωσι. νΠϊ.
77. Βεὰ χρυσαόρου Ίαρετε ργᾶίαῖ,
αἱ ἴη πιαμῖπθ δοπρέαπα.

Αξ οσπι

Ὠίαπα ααγίοοπήςς 8αοτα Πέίοτα πα-

για οοπ]αποίαταπα Ῥοηί6 Ίπηχοτηί.
γεφύρωσις, εως, ἡ. Ῥτορτῖα απ] στι
ἵρβαίη ροπ{18 φάΙΠοαΠΠοπεΠΙ απο
ίτασίυταπα.

ἰσπ]βοπί,

Ἰπεογάππι

νοτο οί ρα Ῥοπίθια οχδίτηςέαπι.
Οἱορῖας Ῥους. 17. Δαρεῖος
διέδη τὰς γεφυρώσει.
ἈΏαπίιβ
ἐταηδἰν]{ Ῥροπίςς. Ωποἆ συνωνύµως
ἀϊοῖε. Τρίά. Δαρεῖος διέδη τὴν γέφυραγ.

γηγενής, ος, ὁ καὶ Ἰ. εοπι. Τεττὶροπα. Ἑκ ἔθγγα παΐας. Ερεχθηος

Ἀοά

τοῦ γεγενέος λεγομιένου εἶναι. ΥΠ].
65. Ετοσ]]ιαῖ, αἱ (οιτίροπα, Ἱ. 6.
οκ ἴθτγα ΠΦΕΙΒ 685ο ἀῑσΙίιγ.

"γεωπύνων, ὁ περὶ τὴν γέαν, εἴτε γῆν,

γηοχέειν, εἴν. Ψ. Η. Φιποά Ἰη να]ρ.
ιοχὶοῖς 5οπ]αὶ (απίαπα τοροτίξατ,

ΜΗ

οχ αστῖσοΙΙ5 νὶσίας ο, νε]

ραταίας, δαρροΙε. γη. 285...

κιδρίσογ ο Ιασοπάπι γεωπόνωγ.

πονών, αἱ ἵπ αρτο οο]οπάο Ἰα0ο-

οἱ πι]]πς αποίοτ]ζαίο οοΠβΥΤηα-

ται. Ὑ9ἱ, ὁ τὴν γέαν πονών, τουτ-

ασ, αέᾳαο γογέας, Έειταπι, 8ο

ἐσιν ἀσκῶν, καὶ θεραπεύων, αΡτΠι

Ἰαπιαπη {οάστδ. ᾿Αμεινοκλεῖ τῷ
Κρητίνεῳ, ἀνδρὶ Μάγνητι, γηοχέ-

ΕΧΕΤΟΘΗΡ, «ο]εη5{ογγαΠΙ. παπάς γεωπονία αραιά Ῥοσίας, αρτϊοο]αξίο,
αστ]ου]έητα. Ῥμουγ]ίάςς, εἰ δὲ γεω-

οντι σερ) Σηπιάδα. νι. 190. Να]:

Απιμοσι Οτα(ήποο, νῖτο Μαρησί!,

ΓΙ

ΓΑ

ἀ μπι εἶτεα Βερίαάσπι Ἠάπναπη Γοα1ε.

φα]άοια α πορὶς 5ίαγε συνωγύµως

«8. Ρ. Απιποσ] Οτοεεϊπϊ β]1ο, ντο
Μααπείῖ, δεο. Φος {οτίαςςα Ῥτοῦα-

1άθα Ἠετοά. 1ριά. ἀπό τινος γίνεσ-

15

φίο(ἶ5ίῖ5. γΣγέσται πεὸς ἑωύτῶν, α
βαφίατο. 1ίά. Ἠ1άς πρός τινος εἶναι.

5 τὸ Υη2χεῖν ποοῖρῖαν ρτο

γην ἔχει), καὶ κτάσθαι, ἴΘΤΤΗΠΙ Ίνα-

Ῥοσο, «στι

Ροβδϊάοτο.

Υοτίος

απζεπῃ, απ1 ἕεγγαπα οἶτοα Βερίαά επι
Ῥοββ]άεβαξ, απὶ οἶτζα Ῥορϊαάσπι ἃ-

5Τ05 Ἰαρεραί. Οπ]ά απίοιη δἰί Σηπιᾶς, ἀοσεί ΈΕνςε. μής γετβ!5, κ
πιὼςςἀκτὴνα κρασερ)”τὸν Άθω»,όπου
ὄ

ὁ τοῦ Ἔερξου όλος ἐθυφύχησεγ. ὅτι
σακὰ τὸ τὴν Θέτιν Φεύγουσαν τὸν
τοῦ Πηλέος

γαμ.ον εἰς σηπια» ἐχεῖ

µεταξληζήναι, οὕτως ἐκλήθη. Α]ὶας
Υ7οχεῖν 4ε Ἀερίαπο ἀῑοΙ ροΐοςί,
αι] {οτγαπι απα]{ί αίφπο οομ{1ποτ,
εί απ Ρτορίετεα γηοῦχος, οἱ γεήοχος, εἳ α Ῥοεία ΡαδδΙΠι γαιήοχος
αρρε]]αζασ. Εαδί. οοηρι]ο.
Ὑίνεσθαι- Ειευ!, οράςτο, βποςράργο.
ἡ ἁμαρτάς οἱ ἐς δἐον ἐγεγόνεε. Ῥεςαπ ἱραά οοπαιόὰς Ορος. 1. 119.

θαι. ἀπ ἡμέων γεγόνατε, ἃ ποβίς

γινώσκειν. 6ΟΠ1. Ώ8ές6ΓΠ6ΓΕ, καί

ογ6. ἔγνωσαν δοῦγαι. Ίλαγε είαίπετη. 1. 74.

γινώσκει». οοπι. (6οσποβοστο. ἆλλον
γνώσας Κροῖσον. ν.δ.

Ότπι Οτα-

δυπι οορπον]δδεί αἰππα, ᾱ- ᾱ. πο

οἵτα, αἱ το Ίρδα οταί. 1. ο. Οππι
Ονα51Π1 ΠΟΠ ασπον]»δοί; 5ο α]]πα 6556 ἀμκ]5δοί. 1. 80.
γινώσκειν. «ΟΠΙ. ϱομποδορτο, 5ίαἔποτο, Ἰπάϊσαγε, ΟΡΗΝΕΤΟ. ἔγγωσαν
οἱ παραγενόµενοι Σπαρτιητέων, Ἂριςόδηµον ἔργα ἀποδέξασθαι μεγάλα.
Ικ. ,

Ἡραγίαηί, αἱ α[ασγαή{,

ΑτΙδίοάΘΙΠΗΙΗ Ἱπασπα Γοαφπε ρτα.οατα]. [αοποτα οἀϊάϊδεο οθΠ5Ι6τα.

γλίχεσύαι περί τιγος. Ἡοτοδοίθα Ἰο-

γίγνεσθαι 6ΟΠ1. Ῥτο χ ωςρεῖν, οἱ ἁἅπι-

ομί]ο, Ῥτο απο οοπ1. ᾱ. γλήχεσθαί

ξαΐνειν, ας { οφ ποπ ης οπές,

τος νο] τί. ϱπρίάππα, ας βΜ610δΗΠΙ 6886 τοὶ ασα]ας γλιχοµιένοισι
περὶ τῆς ἐλευθερίης. Πυετίαῖδ ο-

διοσεάςγο. οἶκοτα μεν νυν βουλευο-

μένοισι ἀνθρώποισι ὦὡς τὸ επίπαν ἐδέλει γίγνεσθαι. [νιὰς δοτικὴ ἀντὶ τῆς
γεγικης.] νι. 60. Τοφποπάϊ μεηα5 Ἰηῖς η
Παβθιηις.
γη. 157. τῷ δὲ εὖ βον) ιευθέντι
αήγµατι τελευτὴ ὡς τοεπίπαν χρη-

5ὴ ἐθέλει ἐπιγίνεσθαι. 14 οδί, Εοὶ

Ρίάῑς πίοια

5ιπἰο»ῖς.

1. 105.

γλύχεαι. Οαρίς. να. 161.

γλώσσα. Ἰάησυα, 56Ο.
τια

γλώσσα»

ΟΟΠΗ. ὃν

ἴεσαν οἱ Πελασγοὶ,

οὐκ ἔχω ἀτεεκέως εἰπεῖν. (ΦΙΙΔΠΒΙΗ
Ἱπσια

αἰετοπίατ

Βε]αβρῖ,

εογίο

τῶν σφαγίων οὐ γινοµένων. Ἱκ. 61.

4ϊσθτο ΠΟΠ Ῥοβδπ. 1. 07. βάρδαρον γλώσσα» Ιέντες. Βατραγα Ππσια πίοπίος. 1ΡΙ4. ἀπὸ γλώσσης
ἐπειπεῖν. Ότο αι
αἀάετο. 1.
125. (α]]1 [οσοῖα5 Ίου Πα οκῬηϊπποτονί, {ηἱ αγαπί οοΙπαμάό

οσα ΥΓ

α]οπίεγ

οπ]πι, 4ο Ύπα τοσο ἀε]ῖρογαξαπα
οδί, οχ]έα5 τί Ῥ]αγήπιαπι Ῥοπι5
0556 5ο]θε.
Ὑοετὺα Ίου δοπαΠέ,

τοπα ϱΠΙπη τεσίε ἀε[ροταίαπα βπὶς
αἱ Ῥ]αγήπαπα Όοπας. 5οφπὶ 5ο]οί.
παγαάπα ΠΠΙΠΙο]αξαγπα δα-

οἵα ΠΟΠ βποοοάρτεπί ΓΠρ5ίς, Ἱος
Ἰαέαπα Ῥγα οχἰέαπα βΙρη]βοατομξ. Όππι Ἠέατο ΠΟΠ Ῥοβδοηί.
αὰ χεησών ααραιάϊοπάππα, τε
. 61, 62. νε] καλών, πι α19]

μασείν.] γιὰ σφάγια. ὡς δὲ χοῦὖῳ κοτὲ ἐγίγετο. 19]ά.
γίνεσθαι σορός τινος. Ἠοτοά. Ἰοου[ῖο.
Ῥτο απο ΤἨσγά. 5ηγαι μετά τινος»
αρ ΑΕλφπο δίανο. µάλίσα μὲν τορὸς
ἡμέων γίγνεσθαι. ΠΠ. 93. Ῥγαρεῖραε

«ο Φοµοᾖε,

να], 4ε μέ

ἀἷγε ἆε Δοοᾖε, Ὕπε {ὶ-πιέπιο
/επάἰέ οἱ οκυγά{ ἆὲ δα Ῥγοργε 21 αἴη
“ο /1δυγ6, φι{ {μῖ ανοὶέ οπυη/έ.
τὴν αὐτὴν γλὠσσαν οὗτοι νεγοµίκασι. Ιδα εαπάεπι Ἡπρσιαπι πδυΓΡα.
Επάεια πππίατ Ἡπρια. 1.
142. ὁμολογέουσι κατα γλὠσσαν.
1άηπσια οοηδοπί]πηί. 114. .Ἑλλαάδα γλώσσα» ἵέντα. Ἱκ. 16. οαοα Ππρια π{οη{εΠι, ὀγα0 Ίο/ ΕΙ {επι.

ΤΝ

ΤΝ

γλυφὶς, ἴδος,ἡ. οοπα. ᾱ. ᾱ. 5εαἱρέιιτα.

Οοπέανα δασιέίσο Ρατ5 εχίτε-

τα, ΙΠ παΠΙ ΙΠποΙδαπα ΠΘτνις Ἱπιπηθθέατ, ασσπα ]ποσ]ατί νο]απιας.

οτεπα Ἰμαθίπε ἀἱοἴξα, τοξεύματος

ία. Π. 27. Η. 82. ὡς ἐγὼ γνώμη;

κ
120. γνώµην

"ε ερο δαπ{]ο. ἀ.
ἱκανὸς κά γι

εοηδΙ]ο Ῥτωίαης. 1. 4. τίβεσθαι
γγώμη, 5ομέοπίΊαπι {οττο. ΠΠ]. 80.

σα(ὰ τὰς γλυφίδας περιειλίξαγτες,

ἐσφερειν τιὰ γγόµην, αἴφιαΠι 5εη-

καὶ στερώσαντες τὸ βιδλίον, ἐτοξευον ἐς συγκείµενον χωςίον. ΥΠ],
128. Ὑαα: Πάβρε]απι εασιία

τεπίῖαπι Ῥτοπαπέ]ατο, ασα]ας 56η-

Ῥοδίτεπιο

τατ. .

Ἰπνο]νεβαί,

αὐαρίαὶς-

απς ἀεδπρετ ρεπηῖς, αἆ Ίοσυυπι, 4ο
419 εοπνγεπεταξ, δασιέέαπι οπη]έ{6Ῥαΐ. αἱ. ). Οαπι Πρε]απι ατομα
Ραρ]έία" οτεπα» πνο]γίκεοηέ, οἶαιο
Ῥεππας πάάΙάϊδδεπέ, ἴπ Ἰοσμπή, 4ς
απο Ἱπίογ ἑο5 οοπνοεπεγαί, ο]ασιἸαραπέατ. Ὑ αἱ, Γἠίογας Ἰπνο]αίας
οἴτοα φασ]εξα 6ΓΕΠα5, οἵ Ῥοπηας

{επίῖα» ΔΠΟΓΟΓΕΙΗ 6556. 114. εἰσφέ(ειν τινὰ γγώµην, Ῥτο δοάεπι ἀῑς]51..γγώμην ἀποδεικνύναι.

Πι. 8602. τίνα ἔχουσα
γνώμη».
Φποπι απίπναπα Ἀάβεῃς, απο αππηο, πο ΟΟΠΡΙΙ1Ο:

γα]ςο, 4 πα Ἰη-

(οπί]οπο. Π. 119. Ανω”. γνώμπ
χρεωμένη, ου δα οοπα[]ίο, λος
ΔΗΊΠΙΟ, οοηδ!]οφπο. ἴριά. λέγεται

γνώμη» τήνδε ἀποθδεξασθαι.
ποπέθπέίαιι

Ργοπηἔ]αδ5ο

Ἠαπο
{ογίέαν.

ἔ
ΠΠ. 100. ἵν. 97. τήγὂε ἔχω
σερ) αὖ-

πηρος](ν αἨΠσαίας, 1Ππ ος, θ
41ο Ἱπέογ 1ῃ805 οπνεπεταξ, οπηϊί-

γνώμη». 1ν.δ]. ἐκφήνας τὴν
τέων τή»
τ

Ττεραπέ,
γνώμα, τος, τό. Τομ. εέ ροσί. Νοαδία, οοση](]ο, οχρεγΙπιοπέα, 40-

παηΙαία δια δοπίοπίἶα. ν. ὁ60.
πάντες γνώμην κατὰ τωὐτὸ ἐξεφέ-

εππιοπίππι. τών ἔχομεν γγώµα µέ-

γισον. ποταπι Ἰαβοιιας πιαχ]ππηπι ἀοσυπποπέαπη. ν. 53. Ωποταπι ορέίπιαπα Ἰαβοιηας ποξέϊίαπα,

ἑωῦτοῦ γνώµην.

Ὠεε]αταία,

Ῥτο-

Ρύντο. Οππος 5οοππάππη 1άσιή 86ή{οηέ]απα ρτο[οτοβαπ{. Οπηπος οαἀαπι 5οπέσπίῖαπα ρτοξι]ογαπέ. ΟπιἨθς Ιπ οπἀθιι Σοπζοπίῖα οπι ϱ0

γγωµη. Βοπέεηί]α. (παἱ]]σο, {συ, ο
ορἰπίοπ. Πα]ῖσς, 1 ραγον, /ορύπὸ-

Γαογαπέ.. 1υιά. ἦν ὁ Μιλτιάδης
Κεοίσω τῷ Λυδῷ ἐν γνώμη Ύεγο-

06. (οἨδΙπη, ρηπάσπίία. γγώµην ἀποφαίνειν περί τινος. Ίο το

νώς. ΜΙ]ϊπάος «γαςο 1νάο οοτᾶϊ
{αοταξ, νο] οατι5 ογαί. γι. 7. τοῦ

αίθια παπι δοη{θμέίαπι 4ϊοργο,

γνώμη» θεμένου μὴ Ανά πλω ηἐπὶ
τὴν Ἑλλάδα. νι. 82. Φᾠι] 5οη-

Ῥνομηηίίαγο, 1.40. ἀμφοτέρων ἐς
τωύτὸαἶ γγώµαι συγέλραμ.ον. [Γετὶ-

πδφπο 1 14θ1η οοποιγγο η βοΓοπίῖα", Ἱ. 00. ου προσθήσομαι αὐτοῦ τη γνωμη. Εῇι5δ 5οπίοπέῖα. πιο

ΠΟΠ α τησ η. ΕΙ ΠΙΟΡΟΠΗ ΠΟΠ ᾗοΤΑΠΗ. 1. 109. ταύτητη γνωμησλεῖσός εἰμι. Τη Ίιας νομέοηέία μἠαχίπιο

8Η]. 1. 120. κατὰ τω ὑτὸ αἱ γνώμαι
συνεξέπιπτον. Τπ Ἰάδιι 5ομέοπ(ἶα»
οοποϊἀάσταπέ,

Ἱποιάσγαπε,

οοἆσῃι

ΝΕΠΟΤΗΠΕ, 1. 6. ΟΙΊΠΟς 8οΠΕσηΕἶα" ΤΠ
Ἰάεια οοπνγοποτιπ{. Ἐπάσιι Ραέ
οπιηῖππα. δοπίοπίῖα, ἵ, 206. γγώ-

µας αποφαίνεσθαι, 5οπίθιΕῖαν ᾱἷ-

στα. Ἱ. 307. ΠΠ. ΓΙ. ντ. 1059. κατὰ
γνώμη» τὴν ἐμὴν, πιθο ἸπάΙσῖο, 1.
20.τήνδεἔχω γνώμη. Ηαπς αθεο
οΡΙπΙοποπη, Ίσος οδέ Ίπσα φοπίθη-

ο

Ἔνθα (π]οταί, (αἱ 5δμαδοταί 5υα

5οπ{οηπέῖα πο ο] πα (ὀτα.σοἷα βογοξ.

(τασία [αποσπάπι
Φα οσα
ἀϊιαδοταί. γγώµαι σολλαὶ καὶ
ἄλλαι ἐγίνον το, διζηµένων τὸ µαντον, καὶ αἶδεσυνες ηκυῖαι µάλισα.
νη. 142. Φααπα αἰία ην] 86ῃ(οπί] οδδοπί ογασπ]απά ΙΠΕΘΤΡΓΟ-

(απίίαπα,

οἳ ο

ΡΙΗΤΙΠΠΙΜΙ

Ῥοι-

νο]εβαπΕ,

νε],

Ῥ]εχα". 10. Ρ. Βοπίεπέῖα. οππα αἱῑαο
πα {α. Γπογαπέ οογαία, απἳ ογασιΊαπά απαγεραπί, ΠΠ. 6. ααἳ οταςιαπ.

Ἱπογρτοίατὶ

αἱ οτασπ! δεΠδαπα. απτοραπέ,]
ἔππι νοτο Ἰιαὶ πιακηο οοΠβέαΠ{θ».

Φυσπαπι απέεπι ο58οΠί Ἰ

5οι-

(οπίῖα) δίαΐϊπι αὐ αποίοτο ἀθε]ατα-

(αν,

Υἱάς αἱ γγώμαι ἐσχίζοντο.

το

ΤΟ

ν., 919. Βεπίσπίί ἀινιάεῦαπέατ,
1. ο. ἀῑδοτοραβανξ. Βεφιάέατ η]]ο

(παα1ς) ἐδὶ ἐπίκλησις δαιμόνων
ἀγαβοποιῶν πρὸς ὦγαβοῦ τιοςσύςα-

ἱπεογργοία[ο, οἱ μὲν γαρ οὐκ ἔων

σι. φαρμακεία δὲ, ὅταν διά τινος

την τάξυ ἐκλιπεῖν, δο, ταύτή μάλλον τσ” γνώμη πλεῖσος εἰμή. ν]]. 220.
γα]ια:. Οοίοτυπη 95ο πιαρῖς 111
ορϊπ]οπϊ αεσεάο. {Ἠ. Ῥ. Δά απο
ορἰπΙοποαία πηπ]έο πιασῖς αεοεάο.
γε], Τπ απο εοπίοπίῖαπι ππ]{ο
πηηρῖς δι Ῥγορεηςιδ. γγώµην
ἔχων τα τῶν ἀντιπολέμων μὴ ἔπι-

λέγεσθαι πρήγµατα, Υἰι. 200. ἴπι

σκευασίας ἠαγατηφόρου πρὸς Φίλτρον
δούῃ τινι διὰ 5όματος. γοητεία δε,

ἐπὶ τῷ ἀνάγειν "εκροὺς ὃς) ἐπικλήσεως. ὅεν εἴρηται ἀπὸ τῶν γόων;,
καὶ τῶν θρήνω» τῶν σερὶτοὺς τάφους
γινοµένων. 1. ο. μαγεία πἱάοια οί
Ἱπνοσαί]ο Γ)ΦΠΙΟΠΙΠΑ ΒεπΘΠΟΟΓΙΠΙ
αἆ αἰίοι]α5 Ώοπ] οοποΙ]Ια(Ποπεια ας
πάδρίΙοΠΕΠΙ. Φαρμακεία νοτο, 5ῖνα

ΠΙΟ Ἰαβοις 105 αἀγεγδαγΙογιη
ΠΟΠ Ασἰζαγο, ΠΟΠΗ ΡοΥ Ῥοπάριο. κατὰ

νοποβοῖαπα, ἀ1οϊζας, παπα αἰφποά

τωὺτὸ γνώµη» ἐξεβέροντο. να. 68.
Ἐαπάενι εοπί{οπ{Ιαιη ἀῑκοτιπ{ξ. τὴν

Ώπς, πο Ῥογ ο5 αἰσυΙ ἀαίαγ Ἰναυτὶεπάντη, νε] οοπιοάσπάαπα, αἱ ο] ας

ἐναντίην ταύτη γνώµη» ἐτίρετο. ν]].
108. βοπέσοπί]απα Πο οοπίταγίαὴ

Ῥτοξυ]{. Λυκίδης εἶπε γνώµη». Ἱκ.
ῦ. ἸΩγοῖάας κεπίοη{]απα ἀῑχ]έ, ἆποδέζασθαι γνώµην δειλοτάτην. Ιχ.
08.ςεπίοπί]απι ΙσπαγΙδδΙΠιαΙΗ ΡΓοπαη{Ια5κο, Γἀϊχ]δδο.]

γνωσιμαχεῖν. Τοπ. οἱ ροοί. νοτῦαπι,

απο Βη]άας Ππίοτργείαίαγ μεταυοῇσαι, μεταγνῶναι τὸ δίκαιο», καὶ

πρεπον, ἡ 1τὸ γγῶναι τὴν ἑαυτοῦ ασθένειαν, καὶ τῶν ἐναντίων τὴν ἰσχύν.
1. 6. Τ68ΙΡΙ8ΟςΥΟ, Βοη{οπ(
σα. Πλ -

πιοςσαπαοηίαπη Ἰθί]α]ο ῬγδραγαΒΙΠΟΥΘΙΑ ποβῖ5 οοποΙΠσΙιΙδ. γοΥ-

τεία νοτο, 5ἶνο Ἱποππία{]ο ἀῑσΙέας,
απ Ῥου. ΙπνοςαΙοπθιΗ ΠΙΟΓΓΠΟταπα Πέ, αἱ οκ 1π[οτ]ς α ΦΙΡΟΓΟΡ
ονοσοθηί{ατ,

ας

οἀπσοαπίατ:

ππάο

οί]απῃ ΠΟΠΙΟΗ δΙΙΗΦΙΕ, α ΙαπισηΏ{18
5ο]]ϊοοί, οἱ Πορ», απὶ οἶτοα 4θ-

Γαποίοταα. 6ερυ]οτα. βο]εηί ος].
γτητείας πια] Γοδίαπη θχοπιρ]ΗΠι
Ἰαβοπιας

Ιπ Βασ

Πτοτῖδ,

ὃα-

παθ]ῖς 0. 1. οαπρ. 28. Όσα οΠΊπα
βαπ]ς ὀπάσοταα το α Ώεο πι]-

ἴπτο. Ἁπαγαπα γΙτίαπα Ἰπιρος]]]]{α-

Ίαπα απηρ]ίας ἆο τοπ ΒΙΑΓΗΠΙ
ογοηία
τοδροµδαπα.
αοοϊροτοί,

ἴοπι, οί Ποδέστα τοῦγ αρποβοστο,

απαπάαπα Ἰηπ]ογοπα ἀῑνίπαπα, »ἶνα

ας Ῥγοϊπάς βοπίοπίΊαπα ἆο Ῥάστα
οσπι 115 οοπιπέζομάα πίατο.
Μπαίαία δοπίεπί]α 5παγάπὰ ΥΙΓΤΙΤΗ
πιρος]Ηἑαίοπα ασποδςστθ, 11. 20.
γνωσιµαγεοντες, ΔΙΒΓΙΠΑ ΥΙΓΙΠΠΙ
προς] ἑαίειη αρποδορηίθς. γι].

ναίσια οοπδ]α1έ, ο Βαπιπο]σιη,
1. ο. ΒαΙΠΙΙΟΙΙ5 δροοίτπα, οκ 86Ῥα]οτο εα15 Πποαπίαοπ]
θα 6Υοσαν]6, αποά τοσῖ Γαποδίππα Ῥταρ]]
ονοπίαπα, ἱρδίαδαπςο οσάσπι ρτᾶ-

190. γνωσιµαχεετε μλὶ εἶναι ὁμοῖοι

εοηδη]]έ, ας 4ο τεταπα ογεπέα 1π(ογτοραί, απί αλα π]ά αἲ 1ρ519 Ῥο-

ἡμῖν. νΗ]. 29. Μαίπία 5επίοπί]α
ασποδο]ίο νο ποπ 6556 ποβῖς γἱτ]Όι5 Ῥατος.
γόη, ης, ἡ. Ν. Η. Βι πιοᾷο οοᾷρχ
5αμἩ5, Ῥτο «011. γοητεία, ας, ἵποαπίαίϊο.. Οαγπος, 41ο ας αβῇοἵζη Ἱέα, πέ Γασἶαξ φπσά Πποαπία[ου
οπρ]ξ. καταείδοντες γόησιτ τῷ ανέμω

οἱ μάγοι. νΙῖ. 191. Υα. Μααὶ νοποβοῖ]ς Πποαηίαπάο, γδμέυπν. εά
της μαγείας, καὶ τῆς φαρμακείας,
καὶ τῆς γοητείας Φἰδογίπιε αρετίο

ἀοσθί Βμ]άας ἐν τῷ γοητεία. μαγεία

ἀικις,

15 απο,

αἱ

ΠιοΓ(ΙΟΒ

6, 4ποά αάῑρὶςοῖ οπρ]έ, ΠΟΠ 80Ἰωπι γόης νοςαέατ, πί Ἰήπο Ῥαΐοί;

ποᾷ οἰίπηι νεκυόµαντις, τά Ἰάρπι
Ῥα]άα5 Ἰ]5 νουρῖς ἀοσσί, εκυόµαν-

τις, ὁ ἐπερωτῶν τὸν νεκρύν.

0οι-

ρι]ο ο Ἐπδέαί]. ἵπ νεκυοµαντεία,
οἵ υεκυομαντεῖον. Ὑϊάε ϱἳ νεκυοµαντήϊον αριά Ηοετοάοί. ν. 93. δ.
7. ιο επῖπι αῦ 6ο νοσαξΙΓ οτασιΊαπι, ἴπ 41ο πιοτέπϊ οοηδ]απ{ας,

αἱ τεπι αἰα πα ποῬΙς Ισποίαπη ας
οσοπ]έαπι αρετ]αηξ,

ΤΥ

ΤΟ

γόμος, ὁ. ἴοη. Ῥοεί. εἰ Ἡ. γ. ἼἍ
οΟΠ1. φόρτος, φορτίον, βάρος, ἆ ος,
οπἩ5, Ῥοπάυς. σαιὰ τὸ γέµω,
τοίετίας, αἱ]. οπαδίαδ, 8Η. Ἱ.

194.
γονεὺς, εος. 60π1, Ῥαΐοτ. τῷ γονεῖ,
Ραγοηξ!, ραπ]. Π1. 109.
γονὴ, κ ἡ- Ῥεπιο βεπ]ία]ο. ἥ γονή
αὐτῶν, τὴν ἀπίενται

ἔε τὰς

γυναῖ-

ΌππΙ Ῥες 5αΏΕογγαπθαπι {οβδαιιι
βιβροχϊ5ςεί. 1Ρ]4. γάς “Ὑόργυρα
αρπά Βαϊάαπι, Βίο ομἷι Ίαπο
Ί]]ο ἀεβη]έ, τὸ κατα γης ὄρυγμα.
1. 6. Βαβίογταπεα [οβφα. ἐμὲ δησαι
οεγύρης Ἰξίωσας, 5πῦ. ἐπὶ, ταξ αἲέ
Αττικὴ, καὶ Ἰωγικὴ ἔλλειψις, ὦντὶ
τοῦ, ἐν) γοργύρης δῇσαι. Με ἀῑςρπΙτα Ἱπάϊσας{, απ ἵπ δαρίοτταποα

κας, οὖν κατάπερ τῶν ἄλλων ἄνλρώ-

{ο8δα γΙποίας ἀείΙποτοτ.

πων,

µέλαινα,

Ιπ εαβίετγαηθα {οβδα ΥΙποῖγθ γο-

Ῥεπιεῃ ᾳιοά

Ἰαϊδα, νιποῖτ, γποι]ίδαιο οοἩίτ]ησὶ, ἵπ γ]ποπ]]ς ἀοθπιετὶ γΥο-

ἐς]

λευκὴ,

αλλαὰ

κατάπερ τὸ χρώμα.

ἵπ πιπ]Ίεγος΄ οπηξευπέ, ΠΟΠ ο5ὲ, τε
α Ποτά ἨοπΙπτη, αἱραπας αξ Π]-

στα, αέ Πρδογυπα] οο]οτ. Π], 101.
[ρτο εοάσπι ἀῑσίέαν οἱ θορὴ, ης.
1ρίά. τοιαύτην καὶ Αἰθίοπες ἀπίενται
θορή».] Ατὶςίοίο]ες Ἰ1Ώγο {ετί]ο ἀᾳ
Πδίου. απἰπια]. σαρ. ΥΙΨΕΦΙΠΙΟ 96οππάἀο, περὶ γονης, Ίος [α]δαπα 655ο

ἀϊοῖτ. ἀπιεμένου αὐτοῦ τὴν γονή».
Θσέπά. 1ρ5α 56ΙΠΕΠ οιεῖέ, ἵἡ.
109.
γόνος,ὅ. Τοη. οί Ροοἵ. Εαΐις. ΕΠΙἩ8., νο ρς ὁ τῆς θυγατρὺς γόνος.

ΕΠΙ [ωΐι5. Επίω ΒΜΗ5. Ἄερος.

οἱ, Ἆΐο

Ἰϊδα, 1ριά. ἵπ νιπου]]5 ἀείίποιἀππι ορηδ]δεῖ.
γουνὸς, οῦ, ὁ, Ίοη. δὲ Ῥοοί. Βο]απα
[εγακ. Έεντα [εγακ. Ἰμοσι5 οοηβῖἴπ5 ας Γεγ]]ς. τὸν γουνὸν τὸν Σουγιακόν. Ὑπ]ία: πσαπ Βαπίασμηι.
Ῥεά [ογίαδ5ο Ῥτοπιοπέοτίαπι Ἠος
οϱ Ἰοοί [εγλίαίοι αὐ Ἠετοάοῖο
γουνὸς Σουνιακὸς αρρε]]αζατ, Ίν.
99. Επδίαίμ. γουνὸρ, τόπος
τ
γόνιμος,
καὶ

κάρπιµος,

ἐκ τοῦ

γονὸς, ἔπεγ-

θεσειτοῦ υ.
γραμμµατιςὴς, οὗ. ὁ. Νοππεπ Ἡοτο-

Ἱ, 105. οοπ. σαῖς. οἱ τέκνον. ἄπαις

ἀοίουπη.

ἔρσενος γόνου. Εχροι8 γ]]]5 ῬτοΙς. |ἰ, 109. ἔρσενος καὶ θήλεος γόνου
ἅπαι:. Μαφοι]α {αιϊποσφιο ΡγοΙἱ6 οκροις. ΠΠ. 606. περὶ γόνου. Ίχν
95. 4ο Ῥτο]ο,

µατεύς. Ἀοτίρα. Η1. 125. ἐδίδου τῷ

γόνυ, νο, τό, οοπι.

Ελπο

Τα ΙπΕΤΗ

παπι. ἐς γόνυ βάλλειν. Ἠετοάοἴοα Ἰοσπο. ἴπ ποπαα ἀθ]ίοσγο.
Φποά Ἰοᾳποπάϊ πες α λαοίαίοτ]Ῥα5 ἀσθυππέαπα

νιάσίατ,

ααἳ αᾱ-

ναγδατῖος Ἰπ σοπια ἀο]ιο]αιί. µεταφορικὠς αοοϊρἰίαγ Ῥτο δρΙτ]{ιι8
αλου]α5 οοπζππάονο, ἀοππαγο. «λ]]11011 νΊποργο. ϱΟ]αάϊρας αβ]]σογο.
ἐς γόνυ τὴν πόλιν ἔδαλε.

[τοι

Ἰπ σεμια ἀε]οοῖξ. 1. ο. σταν]ίοι αἴβικιε. νι. 27.

γοργύση, ης, ἡ. Ν. Η. Βαρέογγαποιι5
οαγζος. μου. δαΏίοιταπθις. ἐν
γοργύρη ἐδέδετο. πι οατορτε 5α0ἴοτταπθο γ]ποίας οταί, 1. 1490.
Ὑοἱ η ρτο[ιπάα, ϱῴποσδα, 5αὈίοί-

ταπθαθιο Γο8δα ν]ποίας ἀείίπερααχ. Διακύψας διὰ της γουγύρη».

Ῥτο

410 ϱ0µ1.

γραµ-

γραμματιςῇ τῷ βάσιληϊῳ ἐπιλέγεσθαι. γραμµατις ἂς δὲ βασιλτῖους οἱ πάντες ύπαρχοι ἔχουσι. Ώο41 5οπυῶ τοµίο [Η{εγας] Ἱεβοιιἀαξ.. Όπιπος οπῖπι Ῥγτογ]ποΙαγΙτα
Ριω{οοΙ τερίο5. 8ογῖραβ μαῦονί.
Π1. 128. τῶ γραμματις. 114. απέγαβον οἱ γραμμα τιςσαί. νι. 100.
Φδοτίιρα ἀονογιρεβαπε, νο] 1π έαριΊας το[οτοδαπ{.
Οἱ γραμματιφαὶ

ανέγραφον σατρόθεν τὸν τριήραρχον. νηΙ. 90. γαῑα: Βοηΐνα (πίουατολαπα λατ α- [απ]]α οἱ πγΏο
βοπρίο απποίαραπί. «. Ρ. Εἰ
εοἶῦα. {πογαγοαπα ἴ]]ππι 4ς ραεπ] ποπιῖπο 1π (αρι]ας τε[εγεῦαη{.
Ἰ. ο. Πλας ἐποτατοΒϊ ΠΟΠΙΕΗ, ρα-

ὤοπι, εί ραίτίατα δοτ]ρ{ῖδ ππαπάα-

Ῥαηέ.
γυμνὴς, ἥτος, ὁ. Ψε]ο, νε]1εῖς. Τ,ον]5 αγπια(αγῶ τη]]ε5 (πλίτης. στα-

γὶς αππιαυγ πη]]ες.). Πρὸς γὰρ
ὁπλίτας

ἐόντε

γυμνῆτες

ἀγώνα

ΤΩ

ΔΑ

ἐποιεῦντο. Ἰκ. 69. Ὑα]]α: Ίποαιπιες
οπῖτ οτι αγπηα(ῖς ρτοΠαη ΓασῖοΡαπέ. Ἡ. Ρ. Ναπι οσα σταγ]ς αΓ-

Επίπι, ποιεῦσι γὠν τὰ ἂν ἐκεῖνος

ἀνωγγ.ν]. 104. Εαοϊιπί επῖπι σα
Πεκ] ἴ]]α Ἰαρεί.

πιαίατος πΙΠ Ρας 151, απ] γε]ίος,
[ας 1εγῖς αγπιαξιτα παῖΗ{ος] εγαπΈ,
ρα] πα εοπππΙσεβαπέ.
γυμνοπαιδίαι, ὦν, αἱ. Εί ἵπ 5ἵηρ.
γυμνοπαιδία.

Ῥπογογαπι ππάΟΓΙΠΙ

οχετοϊίαξῖο Ἰαάπσαπα,.

ὃίο απέεπι

αριά Γαεεάαπιοπ]ο5 αρρεμαθαίατ

Ῥαἱασίτα, Ύπα Ῥαεγῖ πιάΙ οχεΓζςΡαπέις. γ]. 67.
γυμνός. Χπάις. παρὰ τοῖσι Λύδοισι,
σχεδὸν δὲ καὶ σαρὰ τοῖσι ἆλ λοισι
βαρξάροισι, καὶ δρα ὀφθῆναι
γυμνὸν,

αἰσχύγην

μεγάλην φέρει,

Αραά Ἰωγάο5, απἰπείϊαπι Ῥτορεπιούιπι οί αριά οπρίοτος Ῥαγβατος,
ναι γῖταπα οοπδροσίππα [11956 πιιἀαπι, πασπατα αΠοτί ΙσποπΙπΙαπ,

να]άο

Ισποπιήπῖοδαπι

Ἰαροίνγ,

Ἱ.

10.

γυναῖκα ἄγεσθαι τῷ ἑαυτοῦ παιδί.
ΤΓκοτοπι Πο 5πο άπγο. 1. 94. γνναἶκα τεκνοποιὸν μὴ ἄγεσθαι ἐς τὰ
οἰκία. [,χογσπι ποοπάαπι οί ἸῬογοτιαπι {ογασσί 1η ρᾷο5 ΠΟΠ
ἀπεστο. 1. 09. ἄλλη’ γ» ναϊκα ἔσαὙαγέσται. Υ.39. ἄλλην πρὸς ταύτη
ἐσάγαγε γυναῖκα. ν. 40,

γυναικήΐη, Ἡςν Ἰ. Ἀ. Η. Ῥτο ο0Πι.
γυναικείου, ου. οί γνγαικων, ὦ7ος»
ὁ, εἵ γυναικωνῖτις, νίτιδος, ἡ (γ-

Ἠδροσιπη.
Μιασγιπι ών.
Τους, ἵπ 4πο πππ]]ογος ΥεΓδαηέατ. τὰς γυναῖκας ἐς τὶν γυναι-

κηΐτην απέπεµτε.

Μι]ιετος 1 ϱγ-

Δ.

«

Δ Ίο. εί Ἠογ. Ῥτο «οπ. σ. ὀλδμή.
Οἀοτ, Ῥτο ὀσμη. Ἱ. 80. ἴδμεν, Ῥτο
ἴσμεν. Ἀοϊπιιδ. Ἱ. 145, 178. Ἱ.
68,
ὀᾳέω, ὦ. δαήσω. Τοπ. θὲ Ῥοοί. χο
ΟΟΠΙ. µανθάνω. Ὠϊκεο. οὐδεὶς δεδάηκε οὐδέν. Νας αι ἀφαατη ᾱἷἀῑσίε. Π. 165.

δᾳίειν. Τοπ. οἳ ροοξ. ας Ἠετοάσίειπι

ΥετΡαΠ, Ῥτο οοπι. ἔπιαν. Οοην]Υ10 οχεῖρετο. τὸν ᾽Ασυάγης ἀνόμω
τραπέζη ἔδαισε. Φε Αλίγασεν
πο[αγία Ἰπθηδα, πο[αγίο οοπν]ν]ο,
εχεοερ!{. 1. 102.

δᾳίνυσθαι. Τοπ. εί ροεί. Οοπν]να.
Ἐρια]ῖς νεδεῖ. 1. 211. Ἡ. 100. ΠΠ.
18.
δαιτυμὼν, δαιτυµόνος, ό. ϱ ουν!Ίνα.
1ο. οἵ Ροςί. οἱ δαιτυµόνες τών

χρεών τουτέων ἐπάσαντο. (οπνῖνα
«αΓΠ65 Ιδίας σιδίαταπ{, 46 οαγη]Ρας Ιδί]ς σιδίαταηΐ, να] οοπιοἆοτυνε. 1. 75, 119. . 179. ἵν. 172.

δαιτυµόνεσι. ν]. ὃ7.
δάκρυμ-, τος, τό. Ν. Η. Ῥτο οοπ1.

δάκρυον, ου, τὀ. Ἰμαςμγγπια. γη.
109. Τη να]σα15 Ταοχ]εῖς Ἠετοἀοίας απάσπη Ἰπι]ας γοςῖ5 απζ{οῦ;
5ο

5ἴπο Ἠμτο, εξ 8ἶπο Ίοσο, πο-

ΠΗΙΠΑΚΗΥ.

παρζσιπλ απιαπάανΙε. ν. 20. γυναικηΐη απίοπῃ Ἠ]ο νο] εαυδίαμίῖνο
διπποπάαπι, γε] ἔδρα, νε] μµονὴ,

δάπεδο», ου, τὸ. Ίοη. οἳ Ῥοοί. Ῥανὶ-

ναι αᾳι]ά ἰσοδυγαμοῦν 5αμαιά]-

(τασος Ιάοπι να]εῖ ας ἑρξείης, 4-

οπάαπι,

ᾱ. Οοετεῖ{ογ. Οἱ αλἴφος οσρτοςί,
παρὰ τὸ ἔργω, ἕἔρξω, «οστερο. νε],
Φι] «οετεστο ευρῖε. Ναπὴ α Γαξατ]ς
γετβα Ιπ εἰω ἀοάποία ἀαβδίάσγίαπα
ΙπάΙεαΠέ Τοὶ αμοπ]α5 Ρετασεπά ας».

γνναρήῖος, ὁκαὶ ἡ. Τοη. Ῥτο Ο0ΠΙ.
γυναικες. 1. 9]. ἔργα γυναικήῖα.
Μι]ιορτῖα οροτα. Ἱν. 114. ἐνδύντες

τὴν γυναικηῖην
ορεὶ

ἐσθητα.

Ἱπάπία

γορίο. 1ν. 1460.

γῶν. Ίο. Ῥτο οοπι. γοῦν. Βα]ίαπι.

πηοπίτη. Φο]απῃ. ἵν. 200.

δαρεῖος. Ἠος ποπ Ῥεγείσππι αριιά

:αὐ ὄψω, ὀψείω. Νιάστε οπρ]ο.
τςΤΗ τυψείω. Ὑετβετατο επρίο.

ο Πιοῖμβ, να], 4ἄιι

Αῑο αὐ ἔρξω, ἐρξείω. «οεγεστε ε-

πιοῦπς. Φις εί Πία]1, 41 παπσο. 1.9].

Ρίο, ππάθ ΠΟΠΙΘΠ Ιδίιά Γογπιαέηπι

γῶν. Ίοη. Ῥτο οοπι. γοῦν. Τπῖϊέιγ.

ἀϊοεπιας, απποά Ίπσεῃς Πατ ἀοδὶ-

(α]]1σο, Γοι

ΔΑ

ἀατίαπα

Ἰπάϊσαί,

͵

απο

ΔΕ

Παρταβατ

ΟΠΠΠ6Θ (Ταροῖα», αΠΙΑΤΙΠΙ4ΠΕ Τθσἴοπιπα Ῥορι]ος ἵη 54η Ῥοΐξεςίαεπι, ας ἀπίοπεπι τεά]σεπαϊ, 905-

απε εοεγοεπάῖ, πε ἀε[εσείοπειῃ α

5ο {ασογεηέ. γ]. 98.
δασάμενοι. γΠ. 96, 119, 191.
δάσασθαι, εί οοιηροβίία. Ὑἱάς Ἱῃγα,

τών ὠρέων ἐς αὐτὸν [τὸν ἐνιαυτόν.]

Οσα ἵρδυπα απηαπα ἵπ 132 Ρατίος
{ΕΠΙΡΟΓΤΙΠΗ, 1. 6. 1Π 12 Ππεηδος ἆἷνιβ!δβοπέ, ἀῑδιτιυιϊςδοπί, Ἡ,. 4.
ἀποδασάμενος. Ἡ. 109. ἐς δυώδεκα

μοίρας δαᾳσάμενοι Αἴγυπτον πάσαν.
Ῥοΐα Έρυρίο ἵῃ 13 ρατίος ἁῑγίρα,
Π. 147. 1. 99. ἐς φυλ3ς διεδάσαντο.

Τη (πῖρας ἀῑνίκοτιπε, ἵν. 140.

δασµοφόρος, ὁ καὶ ἡ. ἴοπ. οἳ Ῥοεί.
Ῥνο «0Πι. ὁ τὸν Φόρον φέρων, καὶ
τελων. Ἐτιρεοτ.

Ου ἐτραέαπι

{εν. ΟΦ] ἐπ αέαπα Ῥεπά]ς. χώρη
δαᾳσμοφόρος. Βεσῖο τεοεὶσα]1ς, (τῖΠΠ. 97. ν. 106.

νι. 48,

90. να, 51, 108.
δαται. ἴοτ. (ογπήπαξῖο. ὃ. Τ6Γδοή.
Ρ]Η, Ῥοτ[αεί. ρα5ς. 4. «οη]ας. τών
βα«υτόνων ἀαδιπεμῖαπα 1π Ῥγος.
ἵπ ζω, οἳ ἵπ Γαέ. Ιῃ σω. πί χωρίζω,

χωρίσω, κεχώρισμαι. ὃ. Ῥ]ητ. κεχωγισµεγοι εἰσὶν, εί Γοπῖς.κεχωρίδαται. α ἱοτίῖα δἵηςρ. κεχώεισαι,

ΙΠβ6ΥἴΟ α, κεχωρίσαται. ΥΕΙ5Ο σ Ιῃ
ὃ. κεχωρίδαται. Ἀεραταί κππέ.
Ῥ]ρίαπί.

ουδ. τῶν θεών τῷ ταχίσω, πάντων

τών θνητών τὸ τάχιςον δατέονται.
Ώεοταπα

δάσασθαι. Ίο. εί Ῥο6ί. ρτο οοΠΙ.
µερίζειν, δέ διαιρεῖν. Ώϊνίάστε, ΡατΕτὶ. δυώδεκα µέρεα δασαµένους

ριαέ]ίετα.

μέγοι εἰσί. Οατεππηίπα ορτίαίαδαηξ,
Οετίαπηῖπα οοπηπήδσα θαπΕ. κ. 296,
Οοπδα]α ἩἨοτίος Αάοπιάϊς Ἱπ
Ἐρηρέδαται.
δατεῖσθαι. Τοη. δὲ Ῥοεί. Ὠϊνίάετο,
Ρε ραετα. Ἐτϊραστα. ειπα αος-

ῬὈιΠεταπε.

Ἱ. 140.

Βίο

ὑσμὴ οΟπ1.αί Δωρικώ: καὶ Ἰωνικώς,

ῬογπΙοΙδεῖπο,

ΟΠΙΠΙΠΤΩ

Γᾳπαάταροάππα]. πιοτέααπα Ῥεγ”
πἰοϊκείππαπα ἑπραππε. 1. 216. Ἱ,
37.
δατο. Τομ. (εγππαίο ἔοτῖα Ῥεγς.
Ῥίαν. Ρ]α5απαπρ. Ρας». 4. εοπ]αρ.
τῶν βαρυτόνων ἀοδιπεπίίαπι 1Π
Ρτα 5ο
ἵπ ζω, εί ἵπ Πέ, ἵηπ σω,
π{

χωρίζω,

{πε.

χωείσω,

Ῥοτί.

κεχώρισµαι, Ῥ]δπαπηρεΓ{. ἔκεχὠρίισμη”, ὃ. Ρίατ, οοπ, κεχωρισµένοι ἦσαν. Τοπ. ντο κεχωρίδατ.,
αποά ΓοτπιαξΙσ α (ετίῖα εἶης. κεχώρισο, Ἱηδετίοα, κεχωρίσατο, εί
Ψ6Ι5ο σ ἵηπ ὃ, κεχωείλατο, ᾳποᾶ
ποπ 6ο]ππ Ὠοτῖίσος, 5εἀ οί Ιοπῖος

{ασέυπι. Ψἱάθ ὁλωὴ Ῥτο ὀσμὴ, 6ὲ ὃ
Ρτο σ. ἱ6 εἶαπι παρεσκευἆάδατο,

Ῥτο παµεσκευασµένοι ἦσαν. ν. 94,
05. ἐσκευάδατο, ΡΟ ἐσκευασμένοι

ἦσαν. ΥΠ. 62, 67, 86. ἐγελάδατο,

το ἐπαλμένοι ἦσαν: 96ὰ Τρ {ουίαβδο βοπΏοπάιπι ἐσκευαδατο, ιέ

απίο δαρίπς, γε] ἐςαλάδατο. Υ.
8πο Ἰοσο. νἩ. 89, παρεσκευάδατο.
να. 918, 219. παρεσκευάδατο

ὡς

ἀπ)λεόωενοι. ΥΠ. 318. Ὑα]ΐα: Βε
ῥταραταῦανε ἵαπαπαπα ρε].
3:.Ρ. ο Ρτραταταπ{ αέ ροτΙετ]:
14 ο5έ, ο αἆ Γοτηίοτ ρισπαπά
στη
Ργαραταταπέ,

αποά ἀᾳ 5ο ποζαπα

ὑδμή. Υἱάς 5ο Ίοσο. Επδία, 1π

6956

956ἱγοηπί. σαΓεσκευάδατο

ὡς

δαται α]ϊέετ Ίπαπο Ῥογξοπαπή,

πολιαρκησόμενοι. Ἱκ. 97, 100.

τε

5ο

Ῥαταη ῬτοβαβΙΠίεν, [ογππαξ: ΘΗΠΙ
εοηρι]α. Ἐτίρας απίθπ σεπογίρ5

αά

οὐβίάιοποια

ἐο]οταπάαπι

εοάεπι πποάο βετνῖέ, κεχωρίδαται

ῬταραταταἨ{.
δαψιλέως, Ίο. οί Ῥοεί.

αὗται, Ῥτο κεχωρισµέναι εἶσί. Ἱ.

6ορίοςο, Ἡ΄. Ηοπι. ὃ.

86

ΑΡαπάο.

151. εί ρτο κεχωρισµένοι εἰσί. 11. δὲ, ἀντὶ τοῦ δὴ, εἴτε οὖν. [σϊέαγ. Έτρο.
1. 8. ὧςε δὲ ταῦτα νομίζων. Θπαπι9]. τὰ προπύλαια ἐσκευάδαται,
Ῥτο ἐσκεύασται. ὙΨεδήρα]α εκοὔτοπι Ἠωο οχἰδπιαηῃς.
Ἠαο
ίτυεία υπ. Ἡ, 198. οἱ Σκύθαι
οπῖπι ἀπο ]4πι συνωνύµως Ῥοππἐσκευάδαται, Ργο ἐσκευασμένοι εἶσί.

ΓηςίποΙ ππαπ]ῆσιο ςαπέ. ἵν. 68.

ἀγώνες ἀγωγίδαται, Ῥιο ἠγωνισ-

1σ,

δὲ. Τοπ. Ῥοθί. εἴ οοπι. 58ρο Ρίο
γάρ. Οἱ δὲ σφι βόες οὐ σαρεγίνονΒ

ΔΕ

ΔΕ,

το, Ῥτο οἱ δὲ αὐτῶν, οἱ γὰρ αὐτώγ.
δις. Έοταπι οηἶπι Ώου6Β ποπ αἀετη, 1. ο].

δέδαςαι. Ἱ. 84.

δείδει», δεῖσαι. Ίοπ. εἰ Ῥοεί. Ρο
οοπι. φοξεῖσζαι. Μείπετοα. 11ππεο.
δείσαντα τὴν τίσιν. Φιιοὰ ραπαπι
γε] οποια

πιιϊςςοξ, Γοτν]όάας-

φοί. 1. 86. δεδοικὠς τὴν ὄψιν. Όππι

ἵκ.. 9δ.
Ππρεπάεπίε
ππσοία. Ἠεὶ, Ππιπήπεπίο

πιββπο
Ἰπρεπεί

πποζι.

δειωαίνει. Ἰοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο οοπη.
φοξεῖσδαι. Ἐοτπιίάατο. Μείποτο.

Δειμαίνοντες τὴν Περσέων δύναμιν.
Ρευδαγηη ροξο σπα {ογππάαηίος.

1, 109, 1050. περὶ ἑωύτῷ δειµαίνειν.
ΦΙΡΙ 1ρ51 ππιοτο. ΠΠ]. Ἅδ, 51, 73.

ΥΙΒΙΟΠΟΘΙΗ 1]]απι παιοίιΙ5ςοέ. 1. 107.

ἵν. 196, 164. ν. 10. ὑπερδειμαίνων.

δείσας. Ὃτπι Επιαϊρδος. 1. 127.
δείσας περὶ ἑωῦτοῦ. ΒΙΡὶ πιείΘΗ,
γε] ἀο 5ο {πππεπςδ. ο επί οί
νὰ νιὰε Τππιευ αριά ον.
. 90, 1950. δείσας τὸ µῆκοςτ
.- Ναν]Πραξίονῖ5 Ἰωιμζεινοι
ΠΙΘίΠΘΗ5. ἵν. 45. ἔδεισα.
97.

ν.

Δείσας περὶ τοῖσι Ἕλλησι.ν 4 109,
(ατα ς1ς ΠΙΘίΠΕΠς.

δείκηλα, τά. Ππιαρβίπος. Ἀἰππ]ασγα.
μα γν Ἡ
δεικνύειν ἔς τινα. Ἠετοάοίοα

Ίοσι-

Πο, Ῥτο οοπα. δεικνύειν τινά. 4. ἆ.
Ολβίεπάετο

θηλ
ἐδείχνυε

αἆ φαση,

ἰπάΊσαγε,

ανα

ἐς τὸν

Βάττον.

Ῥτο, α]]-

ορίεπἀετο.
ἵν. 120.

Ῥαίέαπα Ιπάϊσαθαξ,
δείλη, ης, ἡ. οοπα. Οτερικοπ]απα γα]
πια ΓΙΠΠΙΠΙ, νο] βοτοπαπα.
8αοά
οριλείατα, αποά αἀάϊέας, ἀῑδοτ]-

ΠΕΠ Ἰπάϊσας. ΟΦυ]ά 51ί ΟτεραδοιἸαπι, εί ππάε ἀῑσίαπι, ἀοσθιί νιι]-

παία͵ 1εχῖεα 1μαϊπα. σερὶ δείλην
σρωΐην. ΥΙΠ. 6. Οἴτοα οτεραδοιάβ πιαζαπαπα. (ἶτοα ἀ]αοπ]ατα,

Δείλην ὀψίην γινομένην τῆς ἡμέρης

19. τῆς 5ρατιη; δειμαινούσηφ.

γι. 28. δειμαίνοντες. να, 109, ὑποδειµαίνουσι. ΥΠ. 104. Μείπαπέ.

δειµαίνοντες. υ.

10. Δειμαίνω

μὴ τὸν πεζὸν προσδηλήσηται. ν].

68. Ύετεοχ πο ρεάερίτεπι εχετεῖἴαπι απία Ἰαάσες Ἰὰ οδί, πο εί

εορίαγιμι ρε αςσῖπ εἰαά1ςδ αιις{οΓ. περὶ σᾳίσι αὐτοῖσι δειαίνοντες. νΏ], 74. η] ἵ1ρεῖ5 Πιθίποι-

ἴο5. περὶ αὐτῷ τῷ Ἐερξη δειμαίνοντες. νμ, 99, λαμα]κώ ὑπὲρ ὑμέων.

γη. 140, Δεμσίνοντα περὶ πάση
τῇ ᾿Αθηναίων χωρη. Ἱκ. 79. σπῖΥ6ΓΞΟ Αλλο

αααίσαι αστο ππείι-

οπίοπι.

.

δεμµατέω, ὦ. Ν. Η. Ῥτο οοπιπιαπὶ
φ2ξεω,
ὦ.
Τεττε[ασ]ο. Τεττοο.
τοὺς Ἴωνας ἐδειμάτου. Ιοηπ6ς ἴετο

ο»

τε[ασῖοβαί. ν]. ὃ.

δεινὰ πσοιεῖ. ἵκ. 95. Ἰάεπι ας δεινὰ
σοιεῖσθαι. Ν14ο 5ο ]οσο. (ταν]τοτ
ααπ]ά Τεττο, οί γεμεπιεπίετ Ἱῃἀϊρηατ].
δεινὸν ποιεῖσθαι. (ἀταν]έοτ αμην]ά
οί Ἰπ]πιο απίπιο [οττο, δεινὸν ἔποι-

φυλάξαντες. ΥΠ. 9. Οὔεοτναίο 5ε-

εὔντο τὸ πάθος.

τοῖπο ἀῑεί ετεριδοπ]ο, σειὶ δείλην.

απο [εγτεβαπέ απίπιο, Ἱ, 19. δεινὸν
ποιεύµενοι ὑπὸ Μήδων ἄρχεσθαι.
Ἰπ]ᾳπο απΊπιο [ογεπίες 5ε α Μεαϊς
τομ, 5ο Μεάργιπα Ἱπιρετίο ρατοτε, Ἱ. 137. δενώς Φφέεειν. τανΊτοτ ἴεττο. Π, 191. δ. 5. δεναὰ |
σοιέειν. Ἱ. 1921. δ. 5. δεινὸν πποι-

αχ. 101.
δεῖμα, τος, τὀ. ἼοἨ.

οοπῃ. αόξος. λείας.

οἳ Ῥοοξ.

λεν

δεῖµα ἔλαξε. Μείις (]οοπιεπεπι
Ἰηγαδ]ς, γΙ. 74. ἔς δεῖμα βάλλειν
τά. νι. 199. ΑΠαπεια 1π πιείπι
Ἰπ]ίοετα. Μοίαπι αλλο] Ἰη]]οογο,
να] Ἰποπίοτο, ἐν δείµατι µεγάλῳ
κατεςεῶτες. νὶἩ. 36. Ἰπ πιασπο
πιεία εοης

(πε. ἐς δεῖµα πεσόντα

τὸν βασιλῆα. η, 118. [Ῥετιπ{]
τεσεπι υπ 1π πιεέηπα Ιπο]ά]ςδεί,
Ῥεσεπι πιεί εονγορίαπα Γεγαμέ.
Δείματος μεγάλου ἐπικρεμαμένου.

(αδαπι Ἰ]απα Ἱπ]-

Ἰσάμενον. Π, 199. ταῦτα δεινὰὸ
ποιεύμενοι. Π. 161. δεινὸν ποιεύμεή ΠΠ. 155. δενὰ σοιευµένου».

30. ν. 39.

Αα. γ. 41.

δειὰ ποιεύντων

δεινὸν χρημα ποιεῖσθαι. Ἠετοάοίεα
Ἰοσυβο, Ῥτο απα α]ῑας ἀῑεῖέαγ ἑλλειπτικὠς δεινὸγ ποιεῖσθαι, υέ νΠ.

ΔΕ

ΔΕ

99. εί ραδδῖτα: οἑππῖσαγοςς, δεινοποιεῖσίαι. ΥΠ. 16. Έεπι Ἱπάῖρπατη
Ἰπάϊσατε, Έειη ρτανεπι ο ἰπίο]οταβῖ]επα ]πάϊσατα.
δεινὸν, τό, 6011. Ῥτο «πο κίνδυνος.

193. ἨΠοτυτα ἀοείππαπι ᾳπθππᾳαθ
Ώεο οΏεττο. ν. 5. Ίου ἀἆεαπιαγα
Ώεο. }οἱ Ρρειςοπαᾶ) ρτο 6αγΙΠῃ ΓΟΓ-

{πη]δ µετωνυμικῶς Ππές]σαπέατ :
14 οέ, Γοοῖπιαπι ΒΟΠΟΤΙΠΙ Ρατίοεπι,

Ῥοτίου]απα:. 5εὰ Ρτορτίο ϱταγο ας
αυὐσς 1681 ρορρ]ἀστοηέ, Ώ6ο ϱοἩ56ΓοτιπϊάαΡ]]ε Ῥετίοπ]απη. οὐ γὰρ ἦν οτα(απὰ οἩεττο.
δεινὸν κατὰὼ τοῦτο μὴ ἁλωώ κοτέ. Δεκελέη, ης, ἡ. ἴοη. Ρτο «011. Δεπαπα επῖπι οταί ρετίου]απα πε
χέλεια, ας. Ώε φπα Βέερμαπις Ίξα,
[αικ] αὐ Ίας ρατίο ππασπι ϱαΔεκέλεια, Δήμος τῆςἹπποβοωντίδος
Ῥετοίαπν, Ἀπ]]ο πιοάο πποζποπά
σπα φυλής ἀπὸ τοῦ ἡγησαμένου τοῖς

εταί, πο, τς. Ὑε], Ἀι]]ο πιοἆάο
βηδρεσίαπα εταί, πο, ἅς, 1. 54.
δεινολογέεσθαι, εἴσθαι. «οιπ. (γαν]-

ὃοτος ἐνγάτῳ. (Υἱάο ρ. 928. εὰ.

(ταν]έεν οοπ(πετΙξγ. ἵν. 08. Βέο-

τοπικὸν Δεκελειάθεν, τὰ γὰρ ἀπὸ

ετ οπφπεγί. 1. 44. δειγολογέεται.

Ῥλαπις αἲξ τὸ δεινολοιγἐεσζαι ]8Πα
ποοΙρ]επάππη Ῥτο εο, φποά (αα]1ἲ
ἀϊεωπί,

/ἱγο

φιοη.

πο

Γαἷέ

{ογί. 8εὰ πλ] δέ, ᾳποὰ πο αἆ
απο Ἱπίογργοίαοπεπι δο(πθῃἀαι οοπιρο]]αῖ. δί οπῖπι Ἠεγοἀοΐας. ἀῑκίδφοί, ἀδικεῖσθαί φησιν,

Ἰεοο
οσα
δεε.
εβδεί

Βίορλαπί Ἱπέοτρτεία{ϊο ΊοἨρῦοταο Ίάπη οΟµΙπιοάο ρος8 (απιει αλέοτ Πο Ἰοσιβ
εχρ]οαπἀ5, ἀϊσετο ρτορεία-

τεί, Ἐε5 σγαγος,

αΐτοςσα,

ας Ἱῃ-

ἀϊσηας 5ο ρατί ἀῑοΙς.. Παο οηίπι
Οτωσί νετρὶ νῖπα πιθ]ας οχρ]]σας,

δερῶς. Ἰοπ. οί ροοξ. Ῥτο οονη. ἐπιµελώς. Αοουταίο. 1. 102.

δεινώς. Ίο. δέ Ῥοεξ. Ρτο οοπη. µεγάλως. σφόδρα. Ναἱάο. ΄οἱνομισή{ογ. µέλαινα δειγώς. Ὑπ]άο πίστα,
απ. 76, 105, 149. 1, 0. ἵν. 23. Ἱκ.

90.
δειπνίζειν. σπα, (παπι αἰ]οι] ργα«Ὄθγο.

Απο

ο6πα

οχοῖροτο.

Δειπνίζοντες Ἐέμξεα. (παπι Χοιχὶ
«Ῥταβρεπίο». νΙ. 118, υἱς.

δείρειν, Τοπ. Ῥτο 60πΛ. δέρειν. Ἐχοοτ1αγς. . 39. ἀποδείρειν. ἵν. 64.
δέκα πάντα. Νἱὰο πάντα δέκα. Ἱκ.
δΙ.
δεκατεύειν. οοπι. Ὠοεἵππατο, Ὠουὶππας οὔΏευτο. Ώος]πιας ἀατο. Αγα/καΐως ἔχει σφέα δεκατευθῆναι τῷ

Δή. Χεοσςκο οδί Ἰπαγυπη [ρουυπίη-

τα]. ἀθοῖμιας Ἰουὶ οβονγῖ, ἁαγ. Ἱ.

89. τούτους δεκατεῦσαι θεῷ. νΙ].

Διοσκούροις εἰς ᾿Αφϕίδνας, ὡς Ἡρό-

(τοἨ. εἴῖαπι ποξας ος. Ἰ/οςς. Ρ.
Δεκελειεύς. τὸ
720.) ὁ δημότης,
ὀξζυτόνων εἰς α, ἡ εἰς η γιγνόµενα,

διῶ τοῦ ηὔεν, ἡὶ ἆθεν, προπερισπᾶται.

σαα δὲ Καλλιμάχω, Δεκελειόθεν.
Ἀοὰ οκ
Δεκελειάζε. Δεκελειᾶσι.

Ηετοἆοίϊ νοτρῖς οο]λἱρίπιας Δεκελέη», Ἱκ. 759. νοστῖ,

παπα

Βίθ-

ΡΙΙΑΠΗ5 Δεχέλείαν αρρο]]αί. Ῥταἔετοα ἀἰδεῖπιας παπάς Δεκελέη [αοτῖε
ἀῑεία, εί αποπιοάο οἴνος γοσατειπχ αἱ1ο ποπηῖπς, απο αριάἀ ΒέοῬ]ναπατη ἨοἨ. οχείαξ, αἱ πες α]ίο-

τὴ αἀνοτρίππα, φιοὰ αραιά Ηοτοἀοίαπα Ἱορίίαγ. Ἐκ δήµον Δεκελῆθεν. Δεκελέων δέ. Ιδίά. τοὺς Δεκελέας. 1υιά. Τοῖσι Δεκελεῦσι. 1μιά.
Δέκελ:ν Υογο τῆς Δεκελέης κτίςην

{α19φο γἰάειπας. 14.

8οὰ ἀπὸ τοῦ

Δέκελος {ογιαίιγ Δεκελεὺς, έος, ὁ.
ἀπὸ τῆς Δεκελέης, Δεκελεεὺς, εέος,
οἱ ἱηβοτίο , Δεκελειεὺς, έος, ιέ
πριά δίορµαπαπα,

δέκοµιαι. Το. Ῥτο. 60πΙ. δέχομαι. Ἱ.
7. ἐκδεκόμενος τὴν ἂςχήν. κρητη
ποσΙρΙσης, οχοϊρίθης. 1άση, δέκεσθε. Αοοὶρϊεο, Ἱ. 00. ἐδέκοντο.
Αεοθροταπί, τοορρετιπίέ. 1ρίά.
ἐκδέκεται τὴν βασιληΐην. ἴπ τοσπο
βιοσθά1έ.

Βερπιπι

ρε

8π60ϱ5-

βἴοποπι αεοὶρί{. 1. 107. δεκόµενος
ἄλλα σας ἐκείνου. Αἰία αὐ 1]]ο
αοοἱρίοης. Π1, 99. νΗ. 119.
Δελφός. Ον Εε]ρ]», δἶνα Ώε]-

Ρ]]συς.

Δελφὸν γενέσθαι. Ἠε]-

Ῥίογαπι οἰγ]ίαςῖς Ίπτο ἀοπατί, νε]

ἀοπαίαπι 6556. 1. 04.

δέµειν. ΤοἩ. οί Ῥοουί. το 0011, οἶη 2

ΔΗ

ΔΕ

’

"κοδομεῖν, ἔδειμαν τῆς τάφρου

τὰ

χείλεα. Ἱ. 179. Π. 124.
δένδρεο», ου, τό. Τοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο

εοπι. δένδρον. Ἱν. 22, 28.

δένδιος, τό. Το. εί Ῥο6Ε. Ῥτο ϱ0ΠΙ.
τὸ δένδρον. Ἱ. 17. ὅκως τὰ δένδρεα

διαφθείρειεν. Ώοπθς α1ροχος οσρεἰ-

4ϊφδοι, 1ριά. 1. 195, 202. Ἡ. 33,
198, 156. τι. 106, 107. ἵν. 19,
91. δένδρεα ἐκκόψαντες. Ἱκ. 97.
Ατροηῦις ος)518.
δέννος, ου, ὁ, Βπςίαί]. δέννος, ἡ ὕξρις
κατὰ
γλὠώσσαν. ὅθεν τὸ δεννάζειν,
τὸ ὑξείζειν. 14ο οί Βαϊάαπα 1π δεγ-

νάζων, αιοἀ νοεγεε βλασφημών.
Οοπίαησ]ία,

τούτα.

Ισποπήπία,.

Παρα τοῖσι Πέρστσι,

Ὦοάεσις.

γυναικὸς κακίω ακοῦσαι, δέγγος ἐςὶ
µέγισος. κ. 107. Ὑα]]α:. Αριά

Ῥογξας 5ΗΠΙΠΙΟ ορρτοῦτίο ἀαίατ,
απάΙτοδο ππη]Ίογο 6556 ΙσΠαΥΙΟΤΟΕΠΙ.
«Ἡ. Ρ. Αριά Ῥογ8.5 ΒΙΠΙΠΙΗΠΗ ορ
Ῥτοβγαπη,

βἶναο ἀοάσοι»,

αἴφοπα

5ο πιπ]Ίογο Ιρπανίοτοα απάἶτο; 14
οδέ, 8] φας 5ο ΠΙΙ]Ίογο ΙΡΠΑΥΙΟΤΟΠΙ

πιθ]ας αρρε]]ατί, αἱ, Αριά Ῥοικα5 πιαχίπια οδί Ισποπηία 5ἱ 115
ππ]Ίογο Ἱσπαν]ογ αρρο]]οίας, [απ
Παβροαίαγ,]

δέξαι. ΤοἨ. Ῥτο 60ΠΙ, δεῖξαι. Ὦεπηοηδίταγο. Οδίοπάοτο. ὑποδέξας,
Ῥτο ὑποδείξας. 1. 932. δέξαι ἕκαστα.
Ώοπιοηδίτατο ςἹηρα]α. 11. 104. ἐπιδέξας. ΠΠ. 195. καταδέξαντος. Ἱν.
49. διέδεξαν. Ἱν. 76. ἀποδέξας. ἵν.
ϱ2. νι. 118. Ψιὰο ἀποδέξαι.
δεξαωενὴ,

απ 8γ1.

σι

ἡ.

Βοεερίασπ]ππι

Δεξαμενὰς ὀρύξασθαι,

δεύτερον. Ἀοσππά ην. Γογαπη. 1.40,
Π, 09, 00, 74. νΙ. 196. Ἱκ. 9.
δεύτεια. Ἰοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΙ,
μετὰ ταῦτα. Ῥοΐεα. Ἱ. 09.
δευτερεῖα, ων, τά. Ἀεουππάππα Ῥεδπα. Ῥοσππάσς Ῥατίος. Δοχκέων
δευτερεῖα οἴσεσθαι. Ἐκίδπιαπδ 8ο
κοσπηόα5 ρατίος Ἰαέαγαη. 1. 91.
δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι. Ἠ]8 8οοππάας απ] ραΙε, 1, 92, η, 129.
δεύτερος. Βθσιμά5. οὐδενὸς δεύτερος.

ΝΜΙΙΙ δεσμά. 1. 25.
δή, αντὶ τοῦ δε. Π1. 190.

δή7εν. Το. ος ροος, Ἀαπο. Ῥτο[εείο.
Ῥτουρας, 5οἶ]]σσί, φπαδ1, Ῥτοροπιοἀπ. Ἐκε οί ἀπυιαπ(ὶς ρατίίου]α,
πὲ ἀοσσί Επδίαί, ἠθέλησάν µιν
ἀπολέσαι ὅπρεν. ραπ Ῥρτο[δοίο
Ρογάσγο νο]πογαηξ. 1. 09. ὡς ἄγρην

ὀπθεν.
79.

ιο νιἀείατ τοὐππάατα, Ἱ.

δηλέεσΊαι, εἴσθαι. Τοπ. οἵ

ροοί. Ἱωα-

ἀογο. Ὑαδίατο. τὴν γῆν δήλησαµέας σολλα. 419 ἄΡΤΗΠΑ να]άς ναδ-

ἑαταπε, ἵν. 1ο. Φα παπ]15 πιαΙεβοῖΙ5 αργα αΠοσεταπέ, ὡς µή -

σφεας δήηληται. Χο 1ρ5ος Ἰάαί.

ἵν. 187. δεδήληται. Τά] έ. ἵν. 198.
ἐδηλέοντ. αὐτούς. Τρ5ο» Ιαάεαπέ,
πα]οβοΙς

αΠιοϊοραπέ, ν. 80. ὅη-

λέεσθαι. Ἰάετο. ν]. 96. δηλήσασθαι τὴν σρατιήν. νΙ]. 01. Οὐδὲν γὰρ
ἐν Πέρσησι τοῖσι δεδήληται τῶν
πηγµάτων. νΙ. 100. Να]α: Νοπ
επίπα το Εογδαταπι αβΗοία. δα,
Φᾠιοά Ώοπο: 5οἆ ποσνετρα δοπαπ{,

Ἀα]]α οπΊπ τογαπι ΙΠπίοΓ Ίος Ῥειδα5 οδί Ίρδα. σφλεῖςον γάρ σφεας

ἵνα δεκόµεναι τὸ ὕδωρ σώζωσι. Ἐο-

ἐδηλέετο ἡἐσζὴς ἐρῆμς ἐοῦσα ὅπλων.

εορίασα]α.

ἵκ. 00. ΕΠατήπαπα οπΊπα Ί]]ος ΓῬευεα5] Ια.4εῦαί νοδε15 αγπηῖς νασαηΒ.

απατά

{οάστο,

τή

απατά τοοΙρ]ειέῖα εοηδογνοηί. ΠΠ,
9. ἨΗωο τοεορίαει]α. 5εγναπάῖς
αφπῖς ἀρφήπαία οἰδίεγης» γοζα(ασ, νι, 119.

δέον, Ῥτο δέοντος. ἴοπ. οί Αίῆςο.
οὐδὲν δέον. (ππι π]]ο πποᾶο ΟΡΟΙ{ετεῖ.

δεσποσύνη, ης, ἡ. Τοπ. οἳ ροθξ. ρτο
ο0ΠΗ.

δεσποτεία, ας.

Ὦοπϊπαέας.

Ἰπιροτίππῃ. Ῥοΐρείας Ἱπ αφπος.
να. 102.
δεύτερα. Ἰοπ. 6ί Αῑίοο Ῥτο 601.

γα], ΠΠ]

οπ]πι πιαχίπιο ποσεβαξ

νεδί. ατπι. νας, Γπα]]ήκᾳπο εεσία
αΓΠΙΙ5, 14 οδέ, Ἱπονηῖς.]

δηλέω, ὦ. Τοπ. οί Ῥοοε. Ῥτο 60ΠΗ.
βλάπτω. Ἰ]μαἀο. δηλέεσθαι.΄ 1μορά1.
1,12.
δηλήµων, ονος, ὁ καὶ Ἱ. Του. ο ροοξ.
Νοχίας, ΦιΙ ποσςε. Ωμ] Ἰ9ά1ε, ,

74. ἀνθρώπων δηλήµονες ὄφιες. ΒετΡεπίες Ποπηϊπῖρας ποχ, 1, 109.
δήύλησις, ἡ. Ἰμερῖο, Ἰλαπππαπι. Ὦε-

ΞΔΓ

ἐτπιοπίαπη.

ΔΙ

1ράεπάϊ ας ποδιά]

Ἀοίας, εί ᾳποά ]αάειάϊ ποσθιά]-

απο ϱα.5α Πέ. ἐτὶ δηλήσει.

Νο-

εεπαῖ στα(]α. 1. 4]. ἐπ᾽ οὐδεμιή δηλήσει. Να] ήας ἀαπιπὶ ἀαπάὶ επιιπα. 1ν. 112.

δηλητὴρ,Ἴρος, ὁ. Ίο. εί Ῥοεί. Χοχ]μ5. Ου

ποσεί.

Ιαυο[ασαίογ.

ὮΏαπιοἨ Ἰη[εδίας,
ὁμώς.

Ὑϊάς σύγτρις

ΘοτταρίοΓ.. Ρεεέῖς.

Ύ. Ηοι. 93.

ὄημος, ὁ. Αριά Ηοτοάσίαπι

αοεῖ-

Ρίέην 5ῳρο Ῥτο 6ο, πο 60ΠΗ.
ἔθνος νοσαέατ. (πες. Ναβίο. τοῦ
Λυδών δήμου αἱ θυγατέρες.

Έα»

ΠαΕΙΟΠΙ5 βἶνε ροπῖς νάογιτ. Ἱ,
95.
δχοῦν, οἳ δηοῦσθαι. οοπι. Ὑαδέατο,
βίογποτο, Ρορυ]ανῖ, ἀππρετο, οεδ-

ἀ4ογο. τὸν Δαρείου σρατὸν δγώσασ-

θαι. Ὠατίὶ εορία» οπράετο. ἵν. 109.

Ὑγα]]α, οἱ Ῥέορ]ιαπις γα]]αμα 8οσιέπς, τὸ δγώσασθαι Ῥτο τορε]]ογα

δυπιδίέ; 964 αἱ Όοια ο5ὲ ΘΟΓΙΗΗ Πἐογρτοίαείο, διώσασθαι

ἰσπ]ῆσαί,

αέ

απίο

9ο νογέεπά πα, Γρδίας οχογοἵέπι

(ταηδευπίεπα ουπι ἀορίηχίκκος, νο
ἀεποπραίκεεί. ἵν. 88. διαξηναι τὸν
Ἴκρον. ἵν. 139.
διαδαλλει». οοπι. ϱαππιπίασϊ, αςεδαγε, οπ]πεϊπατ].. Ἀοππσ αἰϊσιιΤα5 αἆ ποἩ ἀε[ειτα. νηΙ. 90.
Συνήνεικε τοὺς διαξαλόντας, τοιοῦ-

τον λαξεῖν μισζόν. 1δίά. Αοοϊάῖε τί
η, αἱ ογἰηήπαςΙ Γαογαπξ [Ἴρδος,
ααἱ ποπηση Ἱρδογυπι αἆ τοσο ἀο{α]οταπίέ,]. Ἰμα]αςπιοδί
γα ίσα
ποοἰροτοηέ. [οί οι]. σαρ]ίο Ρ]εσίεΤΟΝΓΗΓ.] καὶ σθέων ἐκέλευσε τὰς
χεραλας αποτταμεῖνν ἶνα µη κακοὶ
αὐτοὶ γεγόµενοι, τοὺς ἀμείνονας δια-

ξαλλωσι. 1ρ]ά,. Ελ ἱρδοτιπά οαρίτα

Ρα ο41]αβδῖέ, πο, οππα 1ρ8ὶ Ἰσπανὶ
Γμἱβ5οηί,

νΙτο

ποζιδατομί,

5ο Ρια)5(αΠ{ΙΟΓΟΝ

νοὶ ρε

οαπαπίαπι

ο ΙΠαΓΟΜΕΠΥ,
διαξάλλειν. ΟΙ. Ρτο 41ο ΓΤθπει-

Ἰοσοιιάππα

εις διαπεραιοῦσθαι. Έγα[ίοστο. Να-

ἀοο]αγαξαπι,

γὶμίο αἰίφπο ἐγαπαίγο, ὡς ἐνεῦτεν
βορέπ ἀνέμῳ ἐς τὴν Νάξου διαξδάλ..
ν. 94. ἴε ήπιο Ώοτεὰ γοηίο 5ρι-

οτ]ζ, σαρὰ τὸ διωθέω, ὦ. Ἠ]δρε]]ο.
Ἠερε]ιο. Αοπϊ Ίαπ. οαάστο
γοτραπα

διαξαίγόντα [γεαψάμενος.] Υαἰ]α:
Φηα» οορίας ἐταδπσσμίοπι οβπικ]{.

διωθέω Ἰαβοπηιις

ραπ]ο

Ρο8έ, οί ὠδέεσθαι. ἵν. 100. τὰ παραβαλάσσια ἐδίου». [οσα πιαγ]Είπια

π]α ραπ, ναδίαραπξ. ν. 89.
ἔδγουν πάντα. ν]. 50, 60. δγώσαντες αὐτέων τὴν χώρην. νΠΠ. 121.

διὼ μετα ενκῆςν ἀντὶ τῆς ἐν μετὰ
δοΊικης. διὰ πάντων, Ῥτο ἐν πᾶσιν.
Ππίον οπιηῖα. 1. 20.
διὰ ΟΝΠΙ βοπ(]νεο, (οιρουί 86Γν 1η.

διὰ ἑνδεκάτουἔτεος ἀπίκοντο ἐπίσω,

[ πάσοίπιο «Ππο γετίοηίο, να],
ἳ πάοσῖπιο ροδί αἨπο, τοάΙογαπξ,
1. 02.
Δία οἱ Πέρσαι πάντα τοῦ οὐρανοῦ τὸν
κύκλον καλοῦσι. Ρουφ: ονοιι αρῬε]]απέ ἑοίαπα αἱ οτΏοπ. 1. 191.

διαδαίνειν. οοπι. Ἐγαηκίτο, ἀπορέοντος Κροίσου ὅκως διαξήσεται τὸν
πποταμὸν ὁ «ρατός.
ἨὨυριίαπίο
Όναδο 4ποπαπ Πποὰο δημ5 οχοτεῖἴπδ θπνίαπα ἐταπδΙέυτας ο98οί, Ἱ.

75, 189, 208. τὸν «ρατὸν αὐτοῦ

ταμίο ἵπ αχ

ἐτα]οστο,

διαξάλλειν. 60Η. Ῥγο διαπεραιοῦγ.
Ἓναμίοσταο, πο Ῥατραν] ἀομηί
Εποστε (ταηδ]το, Διέδαλον ἐκ της
Χίου τὰς νέας ἐς τὴν Νσξον. Νανον

οκ Ομ
Νακυιι (γα]οσσγυα{,
ν. 24. νι, 44.

δια-αλλει; αριά Ποτοάσξαπα ρτωέου
γη]ραίας ἐπίαδοπο εἰρηλπσαί]ομος
ποτάμι ἀντὶ τοῦ ὑπερξάλλειν 5ι-

μη ν]άσίαγ. Ἀπροτατο, Εκος]]ουο.
Ῥταδίατο, ὁ Αριγαγέρης τἆλλα
ἑων σοφὸς, καὶ διαξάλλων ἐκεῖνον

[τὸν Κλεομένη] εὖ, ἐν τούτω ἐσφαλη. ν. 50. Απδίαροταδ, οπτα α]ίο-

αἱ εαρίοης οφδοί, οί ]]άπα [016ο-

πἹΟΠΟΠ] Ίοηρο δαροτατοί [ργιάσιεἶσα, {αππε} 1π Ίου Ἰαρδας οί.
διαξαλλει». Ππεετάυπι ἀντὶ τοῦ ἐξαπαταν. Ἠεεῖρενο. Εα]]ονα, Ἴστιαἴος λέγων ταῦτα, διέξαλε. Ηϊδας σος ἀἱσθῃς, [Ώατίάπα] 46οορίέ, [ο[ε]1ε. ν. 107. Θεμισοκλέης

ΔΙ

ΔΙ

ταῦτα

μὲν λέγω», διέξαλλε, ᾿ΑΡη-

γαΐοι δὲ ἐπείβοντο. ν]. 110.

ἜΤ]ιε-

πδίος]ες Ίος απϊάεπι ἀἴοεῃς, Γα]Ίεραί ΓΑλεπίσηςες,] Α{Ιιοπίεη5ε5
γετο [εἵ] οτεάεραπί, [νε], ΡαΓοῬαπ6.] Λέγων τοιάδε, Ἐέρξεκ διεδάλετο.

Ἱχ. 116.

Ἠσο

ἀϊςσθῃς,

Χετχειῃ ἀεοερ]ς.
διαξαλλεσθαί τιν. Αριά αἰίαποπι

ποῖαίο Ῥτο εχοπιρ]ο α[ετίατ. Βεά
πίτήππαε Ῥεπο Ίαβετο Ῥοΐεςί,
Ναπι α ρταν]οπῖ5 οἴτοιιβεχα
Αίῑςα, εί Τοπἱόο ΠΟΠ τατο ἀοάιοππίυτ,

|

διαδάσασθαι τὴν ληΐην. Τοπίσα οἱ
Ροσθέῖσα Ἰοσπέίο. Ῥτα αμα ἀϊνιάστα,
γη. 191.

Ὑε], Χοπιεν αἰῖσιι-

διαδάσασθαι. Ὑϊἱὰο δάσασθαι.
διαδέξιος, ὁ. Ν. Η. Τμεχῖοα να]σαία,

Ία5 αὐ αἰἴφαεπι ἀο[ειτί. Αοοισαςί.
Μεγαδάτη διαξεδληµένος. Αγιά
Μεραναίεῃ ππα]α αιιάἸευς. } 6], λά
Μεραναίεν ἀε]αία». ν. 0. Υα]Ία: Μεραβαίο Ἱπεηπ]απίο:. 5εὰ

ἀπδίτίας. Ηετοά. Διαδέξιον ατοιεύµενοικαλλιςεύοντα ἔσφαξαν. Βί1οπηΙβδ πα
ποπ
ἀείπεερς
ππαρίανΕ, Δοά ορετα Ργεῖαμι πηα

ππα]ε απἀϊτο.

εί Ίνῶς, οί (οἴατα

ρετιοάππα

ρα-

ται Πάσλίον Ἱπίοτργοίαίας γ]άςασ, γἱ. 40. ἵνα, ἐπείτε δια» ληςη

πρὸς Ἐέρξεα. νΙι. 22.

Πιετα:] αά Ἀεγχκεπι ου

ιτ, α0ὶ
ογἰπη]-

Ἠθ{Ι0Π6, νε] αοοΙδαξἶοπο, ἀο]αία»

Γαἱ56ου{. Διαξε»λημένους ὑπὸ Θεσσαλών. ἱκ. 17. Α. Τ]ιορδα]ῖς αοοπΡαίο5.

διαδατήριος Ζεύς. πρίίετ φαἱ ἔκαπβ-

Διαδεξιος. Ὠεχίοτ. Βίτεπις: Πη-

Γαοίαταπα ρυίο, δἱ οζαπα Ηετοάσοίὶ

Ίοσυπα 1ο δοτῖραπα οππα ὃ΄ αἰ]α νοτ8ίοπε, οἱ Η. Φίοερ]ιαπϊ τερτε]ιοη8ἴοπα,

Ύπα

Ὑααα

τερτοµοπάΙΐ,

ευπι {αππον 1ρ5ς πλ] 1 πεδίαπι
Ρτο[οτας, αποά 1ξ ππο]15. Εεἶπάς
πηοδίταα Πποτργείαζίοποπα, οί 4ᾳ
Ἰιου Ίο Παάιείαπα Ῥραποῖδ ςπΕ]]οἵσπα. 3ο απίοπα 1]α, νἩ. 150.
Ἔπειτα τῶν ἐπιξατέων αὐτῆς [τῆς

Παὶ βἶνο (τα]οσταὶ Ῥτωοδί, οἳ αι

Τροιζηνίης νηὸς] τὸν καλλιςεύοντα

{ε]ίεσια

ἀγαγοντες, ἐπὶ τῆς πρώµης τῆς νηὸς
ἔσφαξαν, διαδέξιον «φοιεύµενοι τὸν

(ταήδίέαπα,

εἶνο ἴγα]ος-

ἴσπι, ἀαῑ 1118, αυἷ δις {ανος, Οἷςβια5 Ῥοψ. 17. Φιαπάο, ουσ, ο

εἶλοντών Ἑλλήνων σρώτον καὶ κάλ-

α 41ο, Ῥτππππα Ίος ΟΟΡΠΟΠΙΘΗ-

λιςον. Ὑα]]α: Πεϊπάο φιτεπϊβθῖ-

ἔαπι ο ονὶ Γαποπέ ἹπάἹίαπα, 19ί ἆοοείγ.

διαξατὸς, ἡ, όν. Ώε Ίουο ἀῑσίεας, αἱ
(ταηδίτὶ Ῥοίθδέ. «Όοπι. ποταμός
διαξατός. Εἰανίας, ᾳπ1 ναζο ἔταιςΙτὶ Ῥοΐο»έ. 1. 75. ἈΝήσον διαξατόν.
Αίάσα, οἱ Ἰοπ. Ῥτο οοπι, διαξατήν. Τηδυ]απῃ, 4 ἐγαπς]τὶ Ροξο»έ.
ἵν. 195.
διαδιξαζειν. οοπ. Ἔγα]ίοστο. κατὰ
τὰς γεφύρας διεξίδασε τὸν «ρατόν.

Ῥεν ροπίθς εκετοἔυπι ἐτα]οςῖε, Ἱ.
75.
διαξυνέεσθαι, εἴσθαι. ν. Η. Τταπβ]το,
Ττα]ϊεσγα, Ργο οοπι. διαξαίνειν, νε]
διαξιξαζειν, καὶ διαπερᾶ». διὰ τῆς

ἀρισερῆς χερὸς ὁϊς οὓς διαξυνέονται.

ΡογκΙπ]κίγαα ΠπαΠΗΤΗ ςαμ]έξας ἔγαΠοϊαηί. ἵν. 1. ἵπ να]σαεῖς Τιεχοῖς
Ἱερίναχ διαξ ύνονται α διαδύνομαι.
Έί Πο Ηετοάοί] Ίοσας πα]]ο Ἰ1ρτο

λ

ΙΙ

πεπ(πς

Ῥτορασπαίοτπηα

οἷι5 α Ῥτοταπα αἀάποίατη, ἀθίῃοερ5 ππασίαπί. Ῥίοερμαπας: Υιάοέαν Γπα]]α} ἑοίαπα απο Ίοσππι α]]{ετ Ἰομί55ε, απέ πο Ἰπίε]]αχ]κεο,
485. Ῥ. Οατ Ἱρίς ἴα, Ῥίδρ]απε,

ο-

Ίαπ. Ῥγαία Πποτοπι ἴποςςλ Οπῖπ
ἱπσοπίὶ ἐπὶ ππαρηαπα 1]πά, εἰ ὄξυδεικὲς ΟΝΠΙΟΠ ΠΗΠΟ εκοτῖς, πὲ οκ

Ίου οἵαια Ίοσο Ἰαπάεπι ἀοοιτῖπαρ
τοροτίε5ὲ νους Ἠΐς, Ἠσοί εἷί
ομδοιτίοτ, ποἨ. οαπι {απιον Ἰαῦεί
ἀπβποι]ίαίδιη, 4155 ἔαπέυτη γίταπι
8Ώ 60 Γμαέΐπο τεἀἀεπάο ἀθίειτοχα
ἀεριετῖ. ἨΠαο οπῖπι (π1ςῖ {α]]ος)
οί ἨΠετοάοΓί πποης. Ἰεϊπάο ουπι
Πλας [ἜταΖεπ] πανῖς] ῬτοριρΠαίΟΤΙΠΙ ΓογβδΙππαπη [αά 5ος]
αἀάπχίδδοπέ, Γοππα] 1π Ίρδα πανί
111118 Ῥτοτα Ἱασπ]αταπέ, ἀεχέτιπη,

[αν ο. [ααδίππι οπεη] εχἰθείπιπη-

ϱ-..

ΔΙ

ΔΙ

{ο5, Ἰ]]απα, «πει 4ος (ταςσὶς ρτῖππππα ἂς [ογήβεππα οερεταπΕ.
Ὑε], Ὠεϊπάε, οαπι 1]]απι, απϊ Ἰπέετ

ας πανῖδ Ῥτορασπαίοτεν {0ΥΏβδίτπς τεπα σεδδεταῖ, [αά 505]
αἀάπκίδδεπέ, σπα 1π Ἴρδα πανίς
πας Ῥτοτα Ἱαρπ]αγαπέ, ας Γααδέατη
ΟΠΠΕΠ ου 6556 ἀπκοετιπ{, αιοά οκ

(ταροογαπα εορῖῖς απο ΡΓΙΠΙΗΠΗ
εί [οτῖδδιπτη νίταπι οορίςεοηξ,
πίτα Ἱπ{οτ[οοίδεοπί.
Ἠοο εΠΙπι
αποἀάαπη [ε]16ῖς τεγαη οκ] ἔιις Ῥγ58δασίιπα 69556 ογοάεβαπ. διαδεεξιον
επίτη Ἰῖο δεξιὀν, αἴσιον, εἵ εὐτυχὲς

αἰσπ]βσαί, αἱ αραιά Γαπος 56ρα
ἀεχίτυπη απ

ζαγ Ῥτο Ἰίο, {ααφίο,

Ῥτοβροτο, Ῥτορι]ο.

Ὑπρῃ. η,

γ]Π, νοτ. 202. Εί πο, οἱ (πα ἆσχ-

{εν αϊ Ῥεάο 5αστα 5εοππάο. ία
εί αραιά Ρογείσπα, Ηοτοι]ο ἀθχίτο.
1. ϱ, [ανοηίο, Ρτορίεῖο. Θ πάγο διαδέξιον ποιεῖσθαί πε Ιάθπι να]αρίε,
πο νομίζειν τὶ αἴσιον, καὶ εὐτυχὲς

εἶναι. Ὠϊεσίαν απίσιη πὲ δεινὸν
ποιεῖσθαι. Νιὰς ποιεῖσθαι.

διάδοχος, ου, ὁ. 6ΟΠΛ. ΒΗΟΟΘΑΒΟΥ. τῆς

τάξιος διαδόχους. Ἱκ. 31. Ονάλῖς
ΒΙΙΟΟΘΟΦΟΥΟ5. διάδοχοι Μεγαρεῦσι.
1Ρίά. ΜερατοδΏή ΒΙΟΟΘΒΡΟΤΟΡ,
1. ο. απἱ Μερατοπείρας 5ποςσάςτοηί. Ου1 ἵπ Μοραγοη δα Ἰοσ1

πποσσἀετοηί.
διαδρὰς,

άντος,

ὁ. ο0Ίπ. Ῥτο

«1ο

διαφυγὼ» [τοπεπίϊας. Οἱ ἀϊβ-

αἰτ. Εδί απίοιι ραπ Ιοἳρ. αοἲ. 3,
4οί. α διάδιηµι. Εἱβηρίο. Μ σεριίδήητε διαδράντας αὐτούς. νΗΙ. 75.
Νο Ρο νοδίταια πος]σομ{]απα 608
ἀἱᾖασοτο, 2Ίνο α]αΡί. ρα απ,
Ίπαίῖδ. διαδράντας. κ. 08. ὅιαδράντω». ὶκ. 00.
διαδιήσηται. ἴοπ. Ῥτο οοπι, διαὁράσηται. Ὠϊβιμία. Ἐμαραίις,

Αιθσίας, Ἠ. 100. διαδρήσονται.
Ῥιβαριοπί, Ὠήαρεπίας, ν 1. 60,
50.
διαθέτης, ου, ὁ. Ν. Η. 4. ᾱ. Ῥατβατο,
Ὠ]ερορίίος. [μαίϊπο, ΓΙ5ΡΟΠΡΑΙΟΓ.
Οπναίος. Εχρ]απαίογ. ἨΠΤΕΓΡΥΟΝ.
χα ἐκ

µων

τῶν Μουσαίου χρησ-

διαθέτην. Ναι Μις] νας]-

οἹπίογαπα Ἰπέοτρτοίοπι, ας ἀἱδροιβαΐοτοειη. ΥΠ. 6.

διαιρέειν, εἷν. οοπα. Ὠϊτίπησγα, οἱ τὰς
διαφορὰς διαι(έοντες. Φι] οοπ{τογουδῖας ἀἰτιπιαπ{, Τν. 29.
διαι(εῖν. εοἵπ. Ώ]νίάετε, [λέγουσι]
τὸν βασιλζα αὐτῶν δύο μοίρας διελόντα Λυδῶν. Εοτιπὲ ΙΡ6ΟΓΙΠΙ Τθπεπι [μναῖ5 ἵπ ἀἆπας ρατίος νε] Ρἱ{αγαπη ἀῑν]5]ς, 1. 94. κατὰ µέλεα
διελών. Οπή Ἰπ [γαδία οοποΙάΙςκοῖ.
1. 1109.

αὐτοχειςοἳ, νε] αὐτοχειρίη

μη διελεῖν. τι ἵρεαπι Ποροτει]
παπα Ῥτορτία ἀἰν]άστοί, αρετίτεῖ.
1. 129.

διαιρεῖν, δί διαιρεῖσθαι. οτι ΓἱδΠποίο αφ]ά οχρµσατο. Ὠΐδεο-

ΤΕΓΘ. Ῥιδριίατο. Εχρ]απαο, Ρισενα. ν. 16. οἷον ἐγω διαιρώ. Ὁϊ
οσο ἀϊςσο. [διαιρεῖν ες τίνος. Ατὶδτο. Ἠλνεί, Π0.1. αρ. 4. Ώο το αἰ]σπα ἀῑφῆποίο γετρα [α0ογο, 41βφοτοτο.] οἵη» σὺ διαιρέεαι. Φπα]οπι ἔτι
ἀἱοἵς. νΗ. 47. ἕκασα διαιρέεαι. ΒΙΠΡα]α πασγα», 4ς »ηρα]]5 ἀἰδεστῖς.
ν{ὶ. 60. οἷόν συ διαιρέεις, Φπο]οιπ
(απ ἀῑσῖδ, να, 105.

δίαιτα, ή:. Ίοη. οί ροοί. Παδίαε]ο.
Γοπιἱσἱ]ήαπη. δίαιταν εἶχε ἐν Κροίσου. ἴπ Οτω»ὶ ρα]α(ῖο ἀοσεβαξ. Ἱ.
30. τὴν δίαιταν τῆς ζόης µετέξαλο».

Ἠπία ταΠοποπα πππίαταηξ. 1. 107.
ἐν ὕδατι δίαιταν ποιεύµενον. Τπ
ατα ἀορεπίοπι. 1, 68.
διακχρτερεῖν. 6ΟΙ1. ὮΘΤΒΟΥΟΤΗΤΥΟ {0Ἱοταπίογ ἵπ το ασια. Οοηδίαπίος
αφ π]ά (ο]ογατο. Διεκχρτέρεε ἐς τὸ

ἔσχατον. νΙῖ. 107. Μα]α αἆ οχίτοΗΠΙΑ πδαπο οοηδέαπ{ου πε,
διακείµενα, ων, τά. Αγιά Ηοτοάᾶο-

ἔππα Ῥτο εστίες οοπάΙΙοπῖρις αςορῖ. νἱάσίαγ. µουνοµαχῆσαι ἐπὶ
διακειµένοισι. Γκ. 20. (οτίῖς οοπάΠοπίρας βπσα]απί Ργο]ο ἀἰπιίσανα,
Φποά ἐπὶ ῥητοῖς µουνοµαχῆσαι ᾱ]οδγοίγ αὖ αῖδ. Ν΄ αἰ]α {αΙπΕΠ νοι8, ας ασφπἰοδοθηἶβς αΙπση]αγὶ
οστίαπιῖπο ἀΙππσατα, Τμασίογ οαπι

Ἱπεονρτοία(οποπι Ἰῃογο 8οαπαέΗΥ,
ᾳπαπα. τῶςῖδ νοτρῖς πηθ]ας τοδροπάστο, δεΠδΙΠΙΦο βάο]ας οχ-

ἳ

ΔΙ

Ρτίπιστο οορποπ]ξ. ἸΝοδίταπι 60Πεείαταπι δοφπεπΏα γετρα εοπΗΓ-

πισης, ἐπὶ λόγω τοιῴδε. Ίνας «0Π-

ἀϊάοποθ,
διάκορος, ὁ καὶ Ἱ. Ν. Η. Βαϊαία».

Ἠερ]είας. Εκρ]είας. 1. 117.

διακριδόν. οι. αἳ Ῥοεί. Ἠ]εΠπείο.
Εκἰπιῖο, Ἐρτερῖα. ἵν. 69.
διακρίνειν. Ὀϊ]αάϊσατο. Αξαέιοτε 4ἱ9εἵππεη 1ΠίεΥ Τεθ α]απας. Οὐδέγα
διακείνων. Ππτετ πα]]ο8 ἀῑδεγίπποη

δίίιθνς. Φίπο ο/ηδᾳπαπι ἀἰκοιὶπήπθ. Η1. 99.

διακρίνει». Βκεσγποχα. Ώε]]αετε.ο1οσίιπι μαβοτο, Μαρδόνιος τὴν “ρατιὴν διέκρινε. ΥΠ. 114. Ματάσπίας
εορίαγατα ἀε]εσίαπα Παβεβαί,
διακρίγειν σόλεµ:ν. Ἠετοάοίοα Ίοοπ{1ο, Ώεοεγπετε Ῥε]]ο. Ώε τεῦιις
αφπῖ
δις ἀϊπιίσατε, εἴ αγπιῖ5 60Η”
ίσου ειδίην ἀϊτίπιοτα, Δοχέό γτες κα-

τὰ τάχος διακριθήσεσθαι τὸν σόλεμον. νι. 200. Εκικπιαπίος {οχο
υί οἱ ]οδίπιο Ρε]]ο ἀεεογπεταίητ.
διακζίνειν. οοπι. Ἠϊδεργπετοα. Πἱτππογο, Ῥερατητθ. διακριθέντες. νἩ.
219. Ὠἰτεπι. Βορατα. Γἱδεὶἀθπίοβ, Ὠἱδεοτάθθ. Διακριθέντες.
1. 18. Ῥιτοπι, Ῥεραταί]. δια-κριομιένη ἡἡ σρατιὴ αὐτέων ἐσχίζετο.

ν, 94. Γρδοσατ εχετοῖέας5 Ρ][ατΙαπά ἀῑνίδις ο»ί.
διακρίνεσθαι μάχη. Ώεοείπετε ργα)11ο. τορὸς τοὺς αψευδέως

ἀρίσους

ἀνθρώπων µάχτ διακριήηναι. 1κ. ὅδ.
Οσπι Η115, αμί ΠΟΠ Γαἱ5ο [δεά νετε]
πιπί

Ἰοπίπαπ

Ῥγορρίαπε]βδΙπ],

Ῥγω]ο ἀεσεγπετθ.
διακρούεσθαι. οοτη. Ὦδρε]]ετο. ἘοῬε]]εγα. Ῥτορι]δαχο. ΒΠΙΠΙΠΟΥΕΤΘ,
Ππίετάππι οίῖαπι αςο]ρί ν]άείαχ Ῥτο
εἰιάστε, γε] [αἱ1ετο. απάο ῥήκατα

διακρουςικὰ, τὼ ἁπατηλά. Νογ]α
αἆ Ἱπροδέιταπῃ {αοιεηία. ὙΨετία
αἆ αλαπ οσα [α]οπάυπι αρία. Όυτοι
τοὺς Ἔλληνας οὕτω διεκρούσαντο.
να, 108. Ὑαϊία: Τά (γᾶς05 α 5ο
ΒΙΠΙΠΙΟΥΕΤΗΠ{. 4. Ρ. Τά ἄταεος
Ἱτα οἸαδοτιπέ, να] Ἱέα {ε[ε]]ογιπί.

παπι Ιπίοτρτείαξ]οπῖς εοπ]θοί-

ΤΑΠΙ οΟΠΗΓΠΙαΠ{ 1]]α ρταοεἀε{]α,

ΔΙ

πρὸς δὲ τοὺς"Ἑλληνάς σφι σκῆψις
ἐπεποίητο, τΏπερ δὴ καὶ ἐχρήσαντο.
γή. 168. γιάο σκήψις. Ἀϊε]οφίεατ
εί ΠΙοἈγ». Πα]. Απς. Ἡ. ΠΡ. κ.
645.45. Ταύτ] ὃδιακρουσάµεγος αὐτοὺς τῇ σροφάσει. Οππη 1ρ5δο5 Ίας
δΡεσῖοσα ὀπιδα οἱαςὶςςοῦ.
διακύπτειν. «οτι. Ῥετ αλίφπεπι Ἰοοη, ταέ {οποδίγαϊη,

τ1ΠΠάΔΥ6 Ῥει-

6ρίεςτα, Ἐταπερίοςγο,

Φμδρίζθτο

Ῥογ. διὰ τῆς γοργύρης διακύψας.
Οσα Ῥος υέογαπσαπι Γ088ΠΙ
Ρετδροχ]»εοί, γα] 5αδροχί5ςοί. Π1,
140.

θιαλαγχάνειν. οοπι, Ώ]ν]άετα. ῬατΕπντα χρήματα αὐτοῦ διαλαγχάγουσι οἱ πρώτοι τῶν μαντίω». 1ρβἵης {αοα]{αίος Ιπέεγ 5ο Ρατ ππέατ
ναίος ργϊπηϊ, ναὶ γαξαπα ΡτΙποΙρθς,
να] απ Ἰπέαν γαίες Ῥτϊπεῖρεπι {6ποηί 1οο1ή, Τν. 68.
διαλαμξάνει».οοπα. ΓΙήπαιοτο. ΓἱΥΙάετο. Ραν Εμ, Γύνδης σοταμὸς,
τὸν ὁ Κῦρος ἐ τας διώςν ας τὰς

ἑξήκογτα

καὶ τειηκοσίας

έλαξε.

(γπάες Βαν]α5, 41ο Όντας ἵπ
200 αἶνεος ἀῑν]δῖέ,
να] ἵπ 300 τῖνοῬ
ἀἰάαχίε, 1. 202. Δε, 189, ἀῑοΙέ
ὑποδέξας διώρυχας ὀγδώκοντα καὶ
ἑκατόν. 0 1αΠΠΟΡΓΕΙΙ ΤΠ αἱ{ογο Ίοσο

πιεπόη γ]ἀείαχ 6556.

Ἀαπι 4ο

το οαἆσπῃ 11ο 1850, Ἰ]ο νετο 200,
6ἶνο ΤΙΝΟΕ, 51νθ α1νθοβ, 81ν6 {08848

ἀῑοῖ νΙάειπαςδ. Φποά α νεναίο εί

ταβίοπο αἰΙοπυπα,

6] Ῥροδέ Ι]]ος

150 αἱνοος 6ῇ9088Ο5, α1ος οοάσθπι

πηοάο

αἆ απο

βδαιε

ΒΙΠΙΠΙΩΠΙ

{ποιος ἀϊσεπια». Ἠος απίείη κατὼ
τὸ σιωπώμεν2 οτῖέ Ἱπτο]Ισεπάιπι.
ν. 05, οπάεπι γετρα τερεαπίας,
41ος Ἱεραπίέιν. 1. 202.

διαλαμξάνειν. Ὠϊδεοτετο ἆε το α]]αμα. Νανταγο αιιῖά, Διαλαμξάγει ὡς ἀποσέλλει Κῦρος ἐν Περσίδι
Πετισάκαν. 6{θδῖας Ῥογς. 5. Νατ-

τας αποπιοάο Ογτας Ρεέϊδασαι ἴπ
Ῥειβιάεια πιςδετῖί, Οἵε5. ες.
05.
διαλαμξάνειν. Ο0πΙ. Ῥτο συλλαµξάνειν. Οοπιρτεμεπάετα. (α]ΐοε,

πιροίρπεγ. Φαἰκεγ. ἐκέλευε αὐτῶν

ΔΙ

ΔΙ

τοὺς ἄλλους παῖδας διαλαδέειν.
Έππι αὐ αλῑς Ῥαοτ]5 οοπαργε]ιθιιά]
αβοῖε, 1. 114. διαλελαμμένος ἄγεται. Ππέετοερβις, εαρία5, «ΟΙΤΕΡ{18, οπΙρτελειδα5

αἀάποιαγ. Ἱν.

66.
διαλαμξάνειν. οοπι. Ττασίατα.

τὰ
᾿Ασσύµια διαλαμξαάνει, Οοεῖας
Ῥοι. 1. Ἐες Αδδγτίογαπα (γασίαί.
Ῥτο οοἆσπι ἀῑσίέιχ εί διεξέρχεσΊαι.
ᾳ. ἀ. Ρειδειι, δοπρ5 5οἱ]1οοῖ.
1ρίά. τὰ Περσικὰ διεξέρχεται.

ἔασ οἳ διαλογισµός. ϱοοφπίσπι,
ὅσοι ἐν διαλογή ἐγένονῖο αὐτῷ. Υ.
Ἠοπι, 96. Οποίαποί ἴπ οο]]οφ]ππὰ 6ΠΠΙ 15ο γοπεταπ{. Οποίαπού
οσπα 15ο οο]]οσα{1 Γπεταπ{,
διαλύεσθαι. «ΟΙΠ. Γ)]β8ο]νΙ. Ετιπι].
ΏΤΗαΡ1. Ώιρτος1. Πιεοεἆετα. ΑΡίτο,
η], 7Ο. Διαλυθέντες ἐκ τοῦ συνεδρίου. νΗι. 56. Ἐςκ «οπδεδδι, νεὶ

εκ εοποϊΠο

ἀϊστεδδι.

πι

οκ

οοποῖ]ίο ἀϊδερδβίβδοῃε. Ἠάς σύλλογος.

διαλέγει. οοπι. Ώε]ίσοια. Ῥεοςίποιο. Ε/σετα. Τοῖσι εἴδεα ὑπηρχε

διάλυσις, εί ἴρσα ποπ. οοπέγαμομ]
ταί]ο ἴαπι 1 ποππίθας. απαΠι

διαλέγων. ΥΠ. 119. Υαῑα: Φπο-

νοτβυ!ς, [ομ1ῦα5 οδί {απι]]]ατ15, οπτα

ταπι ἀππίαχαίς 5Ρεσῖεπι απ]πιας-

Αίῑος οοπίτα ΤΠ πίτοφαο εοπίτας-

Ππάο]επι.

Ώοποπι αδιγρεηξ. οἰκέουσιν, Ῥτο

40. . Ώε μεν» 695, 4105 {ορτοεία] {οτιπα ογαί. 1. ο. Εοτπιοβ]ςδ]1105 4πο0δᾳ116 ἀε]ίσοις, Ύ6ἱ, Εος
ἀε]ῖσεις, απο5 [ογπια ρτῶδίαπ{ἰ
Ῥιρά1έο8 αππαάνοετίοραϊ,

οἰκοῦσι», Ἱπεο]απέ, Ἱιαριίαπς, 1. 1.

γετίεραί,

Ῥίερ]απιαςδ,

διαλέγεσθαι. εοπι. ]μοφπ]. ϱο]]οφ.
χατα ταυτὰ διαλέγεσῖαι.
πιοᾷο Ἰοφπ]..

Εοάσιι

Ἐαάειι πά Ἠησυα,

1. 142. κατὰ τωὐτὸ διαλέγονται.

ἁπαγινέοντας,

Ῥτο

ἀπαγιοῦντας.

αὐδροτίαπ{ος, 1Ρ14. ἐσαπικνέεσθαι,

Ῥτο ἐσαφικνεῖσθαι. 1ρ1ά. καλεομένη,

Ῥτο καλουμέν. 1ριά. ἀποφυγέει»,
Ῥτο ἄποφυ[εῖν. 1014.

αἰτέειν,

Ρίο

αἰτεῖν. οἳ ἀπαι]έειν, Ῥτο ἀπα[εῖν.
ος

νεεεσθαι, Ῥτο ὠνεῖσθαι. 1. Ἱ.

όμολοἼγέουσι, ρτο ὁμολογοῦσι. 1.

ἐν τῷ ᾿Αργεῖ, Ρτο ᾿Αγει. 1ρ]ά, αἱδεοµένη, Ῥτο αἴδουμενη. Ιβίά. τῶν

Ἐοάοπα πιοάο Ἰοᾳπππ{α. 1ρΙά, Σ6μοι ἐπ᾽ ἑωῦτῶν μοῦγοι διαλέγονται.
5ο] βαπ ρτορτία Ππρια π{έατ, απ πο οδέ αἰῖς οοπΙΙΙΠΙ5,
114,

µενον, Ρ1ο καλούμενο». ἱρ]ά, εἴδεος,
Ῥτο εἴδους. 1. 8. ποίεε, Ῥχοποίει. τριά.

διαλελαμκένος. ΙοἨ. Ῥτο οθιη. δια-

ἀῤῥωδέων, Ρ1ο αῤῥωδών. Ἱ. 9. δέεσ-

λελήμμενος. Γδπείας. Π]νίκις,
ΠΜ ΗΡΑ

διαλελαμμένος. Ίομ. ΡΤΟ διαλεληµ-

ἐθνέω», Ρτο τῶν ἐθνών. Ἱ. 6. καλεύ-

θαι, Ρτο δεῖσθαι.ὶ.δ. Γάσπι
οίΤηα)1ς
δοχοεπ{ῖ5 {ασέιη οὔδεγγατε ΡοίεΒ.

διάλυσιςἀγορής. 1οΠ. Ρτο 6ΟΠΑ. διᾶ-

ΟΟΠΙ-

λυσις ἀγορᾶς. ἩἨετοάοίεα ]οευ{ο.

παΠ, Πηετοορίας. Οαρίας. Οοἵτερίις. , Οομρύζλεηκι». διαλελαμ.-

επιρις, απο οκ {οτο ἀῑδεσάϊτατ
αρ 18, αἱ ϱο Παάιοίοταπι οα.βα,

µενος ἄγεται. ϱοππρτε]ιεηδιι5 αᾱ-

οοπγεπεγαπέ. 1. 104.
διάλυσις τών συνθέτων ὀνομάτων εἰς
δύο ἁπλά 1οπῖβας [απιλ]ασῖς. Ός

μένος, καὶ συλλελημμένος.

ἀποϊίαγ, Ύαἷ]α πἰπαῖς Ἠβογαιη ἨαῬοί Ἰπέειρτγείαοποιη Ίος οσο, εέ
α (τας γεγρῖ5 ΠΙΠΙΙ5 τοσσα1ῖ,
απ {απιοῃ διιπέ Γαοία, εί Ῥοι-

ρίοια, πες Ἰδίαπῃ Ἠογέαίαια ]41ῃ
βαρ]ίαπέ, πα]]α. ποσρδδιίαίο ϱ0βεηίοα,. ἵν. 608.

ὀνοι ἄγριοι, Ῥτο ὄναγροι.

Αδὶπϊ

ϱγ]νείτος. νῇ. 86. οὐδὲ µιῆς, Ῥτο
οὐδεμιῆς. οὐδεμίας. νΙ]. 99.

διαλυµαἰνεσθαι.

οοπι.

Ἠιαπίατο.

διαλλάσσειν. 60πΙ, Ῥτο (πο {16-

ῬΠαρρσαο, Ἐκοαγπίβοατο. διαλυμαίνεται τὴν γυναῖκα. ϊχ. 112. Ὁκ-

απεηί]α5 διαφέρει». ΡιΠαιτο. Ρ18εγεραχο. “Διαλλάσσοντες εἶδος οὐδὲν τοῖσι ἑτέροισι. Ἀρεοῖα πἰλ1] αὐ
1115 ἀβοτεπίος. να, 70.
διαλογὴ,Πε, ἡ. οοµ1. ρτο 1ο ἀῑεῖ-

βοαί. διαλελυµιασµένην ἀποπέμπει.
αρίά.
Εκοατπὶβοαίαπη τοπ ς.
Ῥνο οοἆαπι ἀῑοίέαχ, Ικ. 119. διεφθαρμιένην.

οτε ἀῑ]ασσταῖ, ἀαπίαξ, οχοαγη]-

ΔΙ

ΔΙ

διαµάχεσθαι.εοιι. Ώἱρ]αάιατ]. Ῥιρ-

διαπέµπειν. Ἰοπ. εἰ σοι. ἢΙιϊέ-

παγς, Οοπίσπάετο. Ἠπήσατο, Περὶ

ίοτο.

/

Τη ντατῖα Ίοσα πηΙέ{ςτοα. δια-

τῆς χώρης διαµάχεσθαι τοῖς ἔπι-

πέµψας ἄλλους ἄλλη.

οὖσι.

α11ο ἀι]φ]αςεί. Ι, 46, 48. διαπεµποµένου». Ώπηϊςςος. 1. 67. διεπέµποντο. Ἱ. 8Ι. διαπεµψας ἱἹππέας.

(ππι [ποβΏβις εοπίτα ποΒ]

αἀγοεπίαπθίρις, να] αἀγετδιδ ποΡ

γεπἰεπῖθα5 4 τερίοπε ἀἰπίσατα,
ἀθοετίατο. ἵν. 11. ἱκ. 48.
διαµετρήσασθαι. οοπι. Ματ. πεδίον διαμετρήσασθαι σχοίνῳ. Έππο
φο]απα ππδίπ]. 1. 606.

διαμυσίλλει». Ιοπ. οἳ ροεῖ. ΤΠ πιῖἨπ]]πα {τηδία ἀἴδβασατα, οοπο]ἀςτο.
γ]άε μισύλη εἰ µισύλλειν, οί µυ-

5λη οί μυσιλάσθαι αραιά ΒηδίαΟαπη, Διαμυσίλα; κατὰ µερεα τὸ
ἱρήϊον. Όσα ν]οπιαα Ἰπ Ῥαγνα
{γηδία ἀῑδδοοιϊ{, ἀῑν]δίε, οοποΙά1έ.

1. 192.
διαναυµαχεειν, εἴ). Ο0ΠΙ. Νανα]ϊ
Ῥτα Πο ἀῑππίσαγο, υΗΠ. 05.
διανέειν. Ὑιάς νέειν, νεῖν. νι. 89.

διαπαρθενεύειν. οοπι. [ονγρίπατο.
Υππρίποιη νατο, Υπερ ξαίοπι

Όππι αἷίος

Ε1πι]βδῖς οφ
Ππας. 1. 84.
διαπλεῖν τὸν βίον. Ἠετοάοίεα ΊοσιΠο.

Ἁπίαπι

ἱπαάποστο.

(παηβῖρενα. ν. 5.

Ἡ Πίαπι

Υ Ιἴαπι παν]ρ]ο

ἴτα]]οσγο. διαπλεύσαντος τὸν βίον
ευ. Ότπα γ]έαπα Γεοἶέοτ (παπηδορῖςεί. ν. 92. ὃ. 6.

διαπλώειν. Ίομ. οἳ Ῥο6ε. Ῥτο 60Η.
διαπλεῖν.

Νανὶρῖο ἔταηδῖτο, Ῥτα-

(ετῖτα. διέπλωσε τὴν διώρυχα. ΥΠ.
122.. Εοδδαπι παν]σαπάο (ταπςὶναί, Ῥγα{αγξ,

διαπολεμεῖν. οσα. Ώεμε]]ατο. Βε]1ο νίποςτο, Ώ6]]ο 5αρετατε, Ῥο]]απι
οοπῇῄοστοα. Οοπδα]ο ποδίταπη (ατα-

εο-αίπαπα

ΤασγατάΙς

Ἰπάῖσθπι

τη διαπολεμεῖν, οὲ διαπολεμεῖν πό-

οἴρετε. Ἶ ἂν τῷ βατιλεϊ ἀρεςὴ γέ-

λεμον. ἔρ᾽ ἂν διαπολεμήσωμεν. Ώο-

νηται, ὑπὸ τούτου διαπαρθενεύεται.
Έως ορ ρ]ασποτ, αἲ 60 ἀονίτ-

πθς ΓΠποτίς ἀοὐο]]αίαια. ιο Ὑα]]α,
γ. 128. ο. Ρ. Ώοπος Ἱοδίοπι 4θῬο]]ατίπιας, Ἠτσ. Ίπ. γὶ. δ04.
Ῥατοστε 5αβ]εσβῖςδ, εἰ ἀερε]]ατο
ΒΗΡΟΤΡΟΡ,

ρἰπαίαν. Ἱν. 1658.
διάπει(α. Ίο. οἳ οοπι. Ῥοτϊσπ]ηπ,
αποά ταῖ αἰει]α5 οοσποδερηάα»
οα1δα Πί. Εχκρογππσηξα, ἙἘκ-

Ῥ]ογαξ]ο,

(αμ.

Εαφαὶ, έργοιος.

διαπορλμεύειν.
{παήβνεῄλοστο,

ϱοππ.

Τταμςστο,

(ταπβπι]{ίρτο,

{ταπς-

᾿Απέπεμπεν ἐς τὴν διάπειραν τῶν

19. διαπορθμεύειν τὴν «ρατιήν. Εκ-

χέηςηµίων. Αά ογαοπ]οταπη οχῬ]ογαίίοποπι αππαπαν]ς, 1. 47. αἆ

ογΟΙ ΕΠΗ ἐπα]]οστο, οορίας ίσαηβπίστα, ἵν. 141. τοὺς σᾶσα ἀνα

Θπο8 [Ππινίος]
πειραν Ἴέναι. (α]]ος, 7 οπίν ἃ
ΟΠΙΠΙΠΟ Ἠθοθβδο οδε {ΓαΠβΙΤ6. γ.
/έργοπυο. Ῥετίοπ]απα [ασςτο, ἐς ο”,
διαπει(α» τούτου απικέσθαι τὸν διαπορθµεύειν. οοπι. Έταις ΕαβΠι
Ὑαμμήτιχον ἔφη. ἙκαηπιθΙοἶαπα
ἀπςθγε, Υε]ετε, {τα]ισστο, (ταάιαἆ Ἠα]ας το Ῥογίοπ]απη Γαεἴαπάτη ο6γ6, {Γαπδυοµοτο, Πα]. ΤΡαρΛείνοηπῖ5δε, Ἠη]ας5 τοὶ ρογιου]απι {6έπγε, ᾳ- ᾱ. (ταπδ]αοίατο, εἶνα ἴταοτασα]α {οπίαπάα

πιϊδὶξ, εἰς διά-

6Ἴ5ρο, ἀῑχίε, Π. 26. τών

ἐγὼ ἐς

κη διαπο(θμεῦσαι.

Ἰσοτε, οἵ {γαρλοίίο,

1ρ5δα ἔτα]οσ-

διάπειραν ἀπικόμην. Φποταπ ορο
{ας, το] (τα]1ο1οπᾶ1 αοίας. τὴν
ΡογΙοπ]μη [ες]. . 77. Ῥτο εοά επι 5ρατην ἐκ Χερσονήσου διεπόρθµευἀἰοίαγ οἱ απόπειρα. γἱὰο 50
σε ἐς ᾿Αξυδον. γι]. 190.
ἘκεταΊουο.
ἔππα οκ ϐἨ6γβοπεδο ἵπ Αὐγάππι
διαπειρᾶσθαι. οοπι. Ἐκρ]οτανα, Ῥε- (τα]εοἵθ.
τιεπ]απα {ασρτο. διεπειρᾶτο αὐτοῦ διαπρήξασθαι. Τοπῖος Ῥτο 6011. διατῆς ψυχῆς. Εᾖαν απίππιπι εκρ]οπράξασθαι. Ῥοχαςογο, οοπβεσθτθ.
ταραί. Π]. 14. Περσέων διαπειρᾶσδιαπρηξαµένους καὶ τἆλλα, τῶν εἷθαι. Ῥεγσαγιπῃ ρογίοπ]αη Γαόρτο,
γεκεν ἀπίκοντο. Ἱ. 2. διαπρήσσεσθαι,
ν. 109.
νο διαπράσσεσθαι. Ἱ. 3.

ΔΙ

ΔΙ

διαπεήσσεσθαι. Ἰοπ. εἲ Ῥο6ε. Ρτο
οοΠι. διαπερά», {τα]ίσστε, ἐγαηβ]το,
ἐπαηδεππἀο Ῥεγνεπῖταο; το «1ο
ἀῑοϊίατ διαπερώντα. ἐξικνεῖσθαι, γε]
ἐλβεῖν. ἐς αὐτοὺς δι’ ἑπτὰ ἑρμηνέων,

καὶ δ ἑπτὰ γλωσσέων διαπήσσοντα.

Ῥει δερίεπι Ἱπίετρτείες, εί

Ῥεχ εερίεπι Ππσαας {ταπκευπάο
Ῥεγνεπίαπέ αἆ 1Ρ505. Ἱν. 24.
διαπρήσσεσθαί τι. [οπ. Ἰοσατῖο, Ῥτο
οοπι. διαπράσσεσθ«!, καὶ τελεῖν τι.

Αμαπῖά Ῥεγαρενε,

οοπῄςσετα,

ἴκ.

διαπρηςεύειν. Ὑ. Η. Πιάιείαπι ἆἀ{εττο. οΟΙ1. μηνύειν. πρὸς τοὺς Σκύθας τὶς διεπ(ήςευσε. Ὑα]]α: ΒογΟή9 απἱάαπα ἹπάΙοίαπα ἀθίυς. ἵν,
79. Ἀεά {ογίαδςε τὸ διαπρηςεύειν,
ᾳποά α διαπρήσσειν ἀεάποίαπι ν]ἀείατ,

ἴάεπι

κἰσπίβσαί,

εοπ]]σσί,

Ίοσας Ἰῖο Ἰέα νετίείατ,

ϐ)πἱάαπι

Ῥετίταπδῖτα, Ρογοππτετο.

Θπαγο

πα Βογί]ιας (ταπδέ, Ῥτοξοσίας ο5ί,

1ν]ε,

διασμᾶν. Ἠετοά. Ν΄. Ῥτο οπή. πο
μάττειν, αρβίειρενο. ποτήρια διασµέωντες ἄνὰ πᾶσαν ἡμέρην. Ῥοευ]α
αποί]άϊε αὐδέοισεπίες, ΠΠ. ὅ7.
διάςασις,

ος, ἡ. οοπι.

Ἱπέογνα]]απα,

διασφάγος ἀγόμενος ποταμός. Ἐ]ι-

νπ5, απῖ Ῥει ναµεπι ασίίαχ, 5ἷνα
ἀποϊέατ. 1ΡΙά. τας διασφαγας τῶν

οὐρέων, πιοπξῖατη να]]ες, γο] ἹπίοιεΕαα.Ιυ]ά. διασφαξ. νΙΙ. 199. διασφάγος. Ιρὶά. εἰ διασφᾶγος. πσρο-

περισπωµένως. ντ]. 216.

διατάττειν. εοπα. έαίπστα, οοης{]-

ίπετε,

Ῥτωοίρετο, πρειατα. διέ-

ταξετοὺς μὲν, οἰκοδομέειν. Ῥταςς-

Ρίέ αί αῖ απἶάεπι αἀιΠοατοιέ. Ἱ.
114. τὰ λοιπὰ πάντα διατάξας
ἠρχε.
Οειονῖ οπππίρας τοῦ
εοπδ]έπ(]δ τοσπαν]έ, 1. 120.

διατάττεσθαι, Ῥτο διατάττειν, καὶ
σσροστάττει». ὨνωαἼρους, εάϊοστε,
ΠΠΡετατα. διατέταγμαι ἐγώ. Έρο
Ἱπροτο. 1. 110.
διαταχέων. οοπ. (Οεἰσιτῖπιο, Ύ΄.
ἨΠοπι. 25.
διατείνεσθαι,᾽ Αττικῶς καὶ Ἰωγικῶς,
ἀντὶ τοῦ διατείγειν. Ιπίεπάστο, Ἱπ-

{οπίατα. διετείνοντο τὰ βέλεα, ως
ἀπήσοντες. ϊχ. 18. Ίε]α ἹπίθηίαῬαπί αί οπι]ςδγΙ.

Ὠἱδίαπίη,

Ιπεετοαρεάο,

διασφαγες τοῦ οὔρεος. Μοπεῖς ἁἷ-

γοτίῖα. Μοπέῖς Ἱπίετνα]]α. ΠΠ]. 117,
γπάείατ σὲ Ῥτο να]]ο δαπηῖ. διὰ

ἀῑάπς-

61ο, ἀῑν]βίο. ὅσις νομίζει Ποσιδέωνα

διατελεει», εἴν. οσα. σππι ραγεο]ρίο
Ἱαπσίέας, οἳ ρεγδεγοταπέίαπαι ἵπ
αῑφνα το κἰσπ]ῆσαί, πο” το ῬαιΠεἳρῇ νατ]είαίο ἀοε]αγαίατ. διατε-

τὴν γῆν σείειν, κα) τὰ διεγώτα ὑπὸ
σεισμοῦ, τοῦ θεοῦ τούτου ἔργα εἶναι,
δες. ἔργον γαρ ἔπι σεισμοῦ (ὡς ἐμοὶ
φαίνεται) ἡ διάςασις τῶν οὐρέωγ.

ευπί Ποτῖ. νΗ, 11.
διατετραίνειγ. Τοπ. ο ροοξ. Ρτο οπι.

να, 129. Φπἱδαιῖ5 {ετταπα α Χερ{απο απα ρυίαί, εί ος. {εγγο

διατορεῖν. Ῥοετίοτατο, ἐτα]ῖσσγο. διαἹτετρανέεις, Ρο διατετρανεῖς. Ῥε-

πιοία

Γοταρίς, (τα]ίεῖος. 11. 12.
διατιλέναι. οοπ. Αβισετο α]ίαπο
πποάο, ἱταείατο. ἐμὲ ὧδε διαθεῖναι.
Με δἷο (ταρίατο. Η1. 120. σεωῦτὸν

ἁἀἰάπεία

εαπέ,

Ἰα]α5

Ὠεί

ορις5 ε55ο, ἅο. Όρις οπη οδε
{εττα πιοία5 (αἳ πηά ντάείατ) ἵρδα πιοπέίαπα ἀἰάποί]ο.
διαςοιδάζει». Ηενοά. Ν.0οπςίρατο,

εοπρ]αήπατο. 1. 179.

λεῦσι ἐόντες ἐλεύθεροι.

Ῥογρείιο

ἀνγκέφως διαθεῖναι. Το ἵρευπι στα-

διάςροφος,ὁ καὶἡ.ὁ διεςραμμένην τὴν

γὶβδΊηθ γε] αἰτοσϊβείπιε ἑτασίατο,
1ριά,

Φρένα ἔχων. Θα] ππεηέθιη Ῥεγνοι-

διατίβεσθαι. Πκίτα]ιστο, ἀϊνοπάστε,

ΒαΤη Ἰαρεί. ΟΠ] α ππεηίο οδέ α]]οπαΐας. Ου] ἆθ 6απο πιοπΕῖς βίαΐξα
εδί ἀείπτραίας. 1. 107.

γοπάργο. διατίθεσθαι τὸν Φόρτον,
Μοτεες ἀῑδίτα]ιστοα. 1. 1. ἐπεὰν διαθέωνται τὸν φόρτον. ἳΡὶ πιεγος

διασφὰξ, διασφάγος, ἡ. ν. Η. μου
ἀῑδίαπίία, Ἱπίοτνα]]απα, ἀῑνογα πι,

ἐς διασφάγας. Αά ἀϊνοτεῖα. Π. 128.

ἀῑείταχοτίπέ, 1. 194,

διατείσειν. Μοτατῖ, οοπηποχατῖ, ἀ4θ-

6ογε, Μαθίέατς. διατρίδοντα παρὰ

ΔΙ

ΔΙ

Περιάγδρῳ. Ώερεπίεπι αριιά Ροτίαπάταπα, 1, 24.
διατείδειν. εοπι. Αίΐοτοτε, Ῥεγάστο.

Ρτο 4ο εί διαφθείρειν. ἔφη πάντων
ὤνθρωπων κάκισα αὐτοὺς διατριςήγαι. Τρ5ο5 οπΙΠΤΙΠΙ ΠΟΠΙΙΠΗΠΙ Ῥε5βἶπιε αἰπέαπι ας Ῥογάαπι 1
ἀῑκίς, να. 120.
διαφαίνει. οοπι. Ππίστ]αςθγε, ἁἶ]ιο6566Υ6, ἀἰ]ασι]απα 6556, ἀῑοέαπα
46 ἀῑσὶ Ίπσα, ααα" απίοα 5ο]15 οτι

Ἰποεί. ας δή διέφαινε. γ. 217.
γαΐία:. 840 οχοτίαπα απτοτα. «Ἡ..

Ῥ. Απτοτα Ίππι ἀΠποσεδοσναί, {2η
διαφαινούσης ἡμέης. υ. 219.
γα]]α: ζαπι ἀῑο ]πσρδερηίο, ἠώς
τε διέφαιε. ΠΠ. δὺ. Εί απτοτα
[παπα] ἸΠπορδοεβαξ. αρ ἀἴ]ασιΊαπι, κ. 47.
διαφανὴς, ὁ καὶ η. οοπι. ΈταπερηΤΟΠ γη]σο.

Ῥε]]ποῖάας, οαπάςης.

λίθους ἐκ πουρὸς διαφαγέας. Πμαρίάες

οὗ Ίσηεια, νε] ἴσπο οππάσηίος, ἵν.
79. λίθους τῷ πυρὶ διαφανέας. ἵν.

75.
διαφαύσκειν. οοπι. Ἡ]πσσδεστγο, Ὠ]Ἰπσοσρδοστο,

Ἀϊπια]

διαφέρει» τὸν αἰώνα. Ἠετοάοίεα Ἰο-

οπο. Πέαπι ἱταάποςτα. 11, 40.
διαφέρει». εοπι. Ἰπ νατία8 Ῥατίος οί
τορίοπος ἔεττο, ἀϊνι]ρατα. οἱ ξένοι
[τοῦτο τὸ Ὁμήσου ουνοµα] διήνεγκαν. Υ. Ηοπη. 19. Ρετερτῖπϊ [1ου
Ἠοπιαγ] πΟΙΠΟΠ] ΤΠ γαγ]α5 τοβΊοπιθ5
(π]εταπί, Νε], Ῥοτερτίπϊ [ου Ηοπιογὶ ΠΟΠΙΕΠ] ἀῑνι]ραταπ{,
διαφέρεσται. οοπΙ. Ὠἱδδεπίίτα, 601-

(οπάστο. διενεχ/έντων περὶ βασι-

ληΐης τῶν Εὐρώπης παίδων.

Οτπα

Ἐπτορο» ΒΠΙ ἆς τορπο Ἰπίετ 5ο
οοπ{οπά]δεοέ. 1. 179.
διαφθορέειν, εἴν. Ίο. οἳ Ῥοσί. Ρο
εοπη. διαφθείρειν.

Ὠϊκρετάστο, ᾱἷ-

τΊροτο, ναδίατο, Ῥορα]ατί, 1, 88.
διαφορέει», εἴν. Τοπ. οἳ ους. ὮΙπ]Ῥετο. (διαρπαζειν. 1. 88.) 1ρίά, τὸν
οἶκον τοῦ πατρὸς διαφορηθεντα. Ῥατὶς ἀοππαπα ἀἰτορίαπι, Η1. 55. Ὀ]δ-

Ποτί, νε]

εοτροτο, Ἰαπΐαγο, ὑπὸ κυνῶν τε καὶ
ὀρνίθων διαφορεύμενον. Α οπηῖθας

ας ἀῑσδ Ἱ]αχοτίέ,

ανίραδαπο ἀαπαίασα, Υ], 10. δ. 8.
διαφωνεῖν. οοπι. Πδεομαχθ, ἀῑδοτο-

ποπ]

Ίαμιρ5ςο. ἅμα ἡμέρη διαφαυσκούσγ.
ΙΧ. 40.

απίοι. βο]απι ἀπαθατπανα «από
Ματίο ρετοπίῖρις. Ἱ. 74. Ἠοο,
οχ Ῥταοράεπάρας εἴ θεφπεπ{]Ῥα5 {ασῖ]ε «ο]]1ϱὶ Ῥοΐεδί, Πμουπι
γ]ά6.

Ῥτίπιο ἀϊ]ασπ]ο.
διαφέἐρει». Ῥοοι]ατίέον, αριά Ἠστοἀοίαπι Ἰπίετάππι απ νιάοίατ.

Ῥατο, ἀἰδεοπί]γα. πορὸς Ἐενοφώντα

ἐπ ἐνίων διαφωγεῖ. Ο{ρείῖας Ῥους. Ἱ.

Ῥτο Ο«πτατε, ΤαξΙοΏοίῃ Ἰαβοτο, α]]-

Ίπ ααἱραδάαπα

αλά οτα 6556 α]οι. Ὁέ, οὐδέ
τι οἱ διέφερε πληγέντι ἀποθανέειν.
Ἰπίοτρτες Ἰμαί. ΑΠ] ρπίαῃς ἆη-

Ῥ]οπία ἀἰδοτοραί, νο] ἀϊδδοπεῖέ,

Γοττο απ ροτουδδΗ5, ορρείοτοί ΠΙΟΓ-

[τερας]

α Χεπο-

διαχέαι τὰ βεςουλευµένα. νΠ]. 57.
γάλα: Γγηέαπι τοὐάσγε ᾳποά ἆ9ετείαπ οδς. Ύοετρα {απποι Ίος

{απα, απ ἨοἨ. 36 νετίοπάππ Ῥο-

δοπαη{,

ας, Ἆθς π]]ο πιοάο 1ρ51 ομγο» ογαί

απ ἀοοτεία Γπογηέ.

ἀβαπάστο,

ἀϊδείρατε οα,

Ῥοτοιδδο [α)β 1]]ο, απΙ Ρρογεάβδαγα5

διαχράσθαί µιν. ο ἵρδυπι Ιπέργβ-

ουπῃ αεοθδδοταξ, ] πιο.

«σα.
ἈΙΡΙ ππαπις γἰο]οηίας αἷ{ουτα. 1.24. ἔρη ὀλεθρῳ τῷ κακίσῳ
σε διαχρήσεσθαι. Ὠ]ιχίϊί ἴογο μέ {6
Ῥεδδίπιο οεγιάε]Ι55ίπποφπθ ΠΟΓΕΙ5
6εποτε Ῥοτ]πετεί, 4 πιεζ]ο {ο]Ίετοί. 1. 110. Π. 19.
διαχρήναι. ΙΙ. 54. Ναἶ]α νογΗέ, ὈἱἹπάίσατο. Έπατο νἰάεέιτ Ἱερῖςςα

Να], Ἆες

π]]ο πιοάο ουταβαί 5ἳ Ῥετγοιδεις
πιοτρτδέατ. (α]]]ος πη]{ο Γο]]οῖας
Ίος Ιέα τοάδιίατ. Εέ τἱ πε ζηῖ οἶιαἰοῖέ αιιοιπιεπιεπέ ε πποιιγίγ όέατέ
«/αρρό αι εουρ αι Γεγδῖεπ. Πἱ πε
56η 5οιιοῖοῖέ αιιοππεπιοηέ. Ἱ. δ0.

διαφέρειν πόλεμον. Αριά Ηετοάοίππι
αεο1ρῖ νιἀείαχ Ῥτο Ῥο]]άπι ἁῑαέαν-

ἨΠΙ ϱ6ΤΟΓΕ. 1. 18. διαφέρουσι δὲ
σφι ἐπὶ ίσης τὸν πόλειον. Τρείς

διακρῖγαι, α Ελεπιηία διακρίνω, νο]

οχἰδπιαν]έ τὸ δια χρήναι Ῥτο διακρῖνοι 5δαπιομάμπι.

36ά {ογίαδςδε

π
”-

ΔΙ

ΔΙ

(81 οοᾶεχ πιοπάο «πτθε) τὸ διαχρῆγαι, νεὶ ροβπς τὸ διαχρᾶ», ἃςαρ]είαχ Ῥτο διαιρεῖν, εἰ διαισεῖσθαι, π]ιφπϊά ἀϊῑσιποίο ἀϊςσταο, ἆθ-

εἸαγατα. Το «πο πο οσο. ΝΙΗΙΙ
ἵαππεη οετέῖ Ῥοβδίπα ἄΠΙΓΙΙαΤΟ,
πςὶ νετραπι Ἰάεπι αΠβΙ οοἀσπι
πποάο, εί βἰσπὶβεαέα τοροτίαίαΓ.
τὸ χρᾶν δια ἲβδΙππιπ

οδί, το,

οτασπ]απα τεάἆςτε, τεδροπάσγα. Ὦ)ο
4πο 5πο Ίοσο. Ἠππο γετο ἀεάπο{ατα ἀῑσες το διαχεάω, ὦ, ππἀο
τὸ δίχρημι οί διαχρῆναι, πέ διῖ-

ςὝμι, διέσην, διαςήναι. ἵηπ νι]δαΐ1ς Τεχὶοῖς πεφιε διαχρᾶ», Ίιθ46 διαχρῆναι: 5εἀ διαχρᾶσθαι,
εἰ διαχρήσθαι ουπι αῖς βΙσπ]βσαΠοπῖρας αἆ τοι Ῥγῶδεπίθιι ΠΟΠ
Γαοϊοπεῖριις τορογ]ος.
διαχρῆσθαι. Τάοιη ας βΙπιρ]οκ χοῆσθαι 1. οὐκ οἴνῳ διαχρέωνται. Ν1πο
ΠΟΠ παπίατ. . 71. τοιούτω µό(ῳ
διεχεήσα»Ίο.Πα]αςπιοἳ ππογίορογ-

Ἰεγαπί. 1. 107. ὠόματι τῷ αὐτῷ
ἀεὶ δια χρεωμ ένους. Ῥοάσια
βοπιρον π{οηίος. 1. 171.
ἀππα ἔαπιοη τὸ δια χρήσθαι
δι Ῥοβ5ο το διατελεῖν

ποπχῖα
[πίοτνιἀσέατ
χεώμε-

νον, πί αδδ]ἀπ]ίαδ, ας πδαξ Ῥογςε-

γογαπέία βἰσπ]ῃεσίαν, αί ΠΠ. 60.]

τρόπῳ ἵόης τοιῴδε διαχρέωνται.
ἨΗος ν]ία σοπογε ααπίας, 1. 77.
οἵνῳ διαχρέωνται. 1θί4. τῷ αὐτῷ

Ριι5 π{θη{6Β. νΙ]. 9, τρόπῳ οὐ χρή-

ςῴῷ διαχεεώµενοι. Μοτο ποπ Ώοπο
π{οηίος. Πρ]. ὤληθηϊη διαχρήσασθαι. ὙΝετίέαίο 1, νετε Ἰοφπῇ. νΙ],
102.τῇ διαχρεωµενη ἡ Ἑλλὰς, τήν
τε πεγίην ἀπαμύνεται, καὶ δεσποσύη». 1ρίά. ατα [νιτέπίε] (τασῖα
εοηρδίαπ{ετ πίεις εί ραπρετίαίσεπι,

εί [αΠογαπῃ ἴπ 5ο] ἀοπιϊπαέαπι, 1.9,
5ετνΙ(α(15 Ἱπσατῃ Ῥτορα]καί, α 5υῖς
οαιγ]οῖρις τορε]Ηέ. ἀξουλίη ὃδιαχεεώμενοι. νι. 210. ἸΤεπιογίαίο
αἴσπίες. Πποοηδιάεταίο 5ο 6ΕΓΟΠ-

ἐᾳς. οὐκέτι ὁδοιποίησι διεχρἐετο.ν
ΠΠ].
118. Χο απιρΗα5 ἔεττα Γεοῖί 1ΐογ.
διδασκαλεῖα, ων, τά. Ν. Η. Ῥτο απο
εοΙΗ. τὸ δίδακτρα, ὠγ, εἰ τα διδασκάλια,

ὠν.

3

νι]σαῖν

Τοχῖσϊς

Πάο5 Ἰαροπάα. Μιποτνα]ία,
πῖα, απα

ἀοσίοίρας

Ῥτα-

ετιά]]οπῖς

σταί]α α ἀῑκοιρα]ϊς ἀαγὶ βο]οη{ί. τῷ
ἑαυτοῦ διδασκάλῳ διδασκαλεῖα ἀπεδωκε. Ὑ. Ηοπι. 20. Ἀπο ἀοοίονὶ
Μπογνα]]α ἀοάΙί. Ὑεἱ, Θαο ρταεορίονΙ ϱταϊαπα οτι 1οπ]5 τοίῃµε. οἱ, Ῥαο ἀοοίοτί ἀοριία οτηἀπΙοπῖ5 Ῥταπιία τοδιάϊ6, [Ῥει-

εο]ν1{.]
διδασκαλεῖον, ου, τὀ. εοπι. 1μαάας
Πίοτα]ας.
διδασκαλεῖον
κατασκευασάµεγος, ἐδίδασκε παῖδας τὰ
ἔπεα. Ν΄’. Ποπι. 20. Γπβδαπίο Ἱπάο
Πίογαχ]ο, Ῥπογος σατπιῖπα ἀοσσβαῖ,

τρπῳ διαχρᾶσθαι. Ἑοάσιι πιοᾷο
πδιπα. 6590. Π. 127. τ; ἀληθηίη
διαχρεώµενοι. Η1. 73. συμφορή µεγάλη διαχρέωνται. Μαρπο ἀοίτ]ππομίο αΠοαπέας, 11. 117.
διαχρήσθαι.ΟΟΠΙ.Ρτο 5 Ιπρ]Ιοἱ χρήσ-

διδασκαλία, ας, ἡ. οοπι. Ώοεἱτῖπα,

θαι, α{1. Ὑοἱ, οοπδίαπίθτ, νο] αἷα
νους. ΄Ῥιπϊσσα νοβδίο π{θη{ίθς. ἵν.

καλίᾳ καβεισήκει. Πρι. Με]οςὶσεπε5 ἀοοσπάΙ ππππθτ], [γα] Ἰαάο
Ἡεογατιο]. ρτα[οσίις Γης, τὴν δι-

ΕΤΙΠΟΡ τ]έα5 οδὲ βοοίαίας, ἵν. 76.

δασκαλίαν καταλῦσαι. Ν. Ηοπι. 6.
γαῑα:. [μπάσπα τεβπαπετο. 40. Ρ.
ο Ππτοτατίαπα Ἱαάμπα τοπ(πετα, Ώο-

ΏἼοπο π{οβαπ{ΗΓ, 1. ο, ἰδία οοπέθπι-

οσπά!1 ππάπας ΤοΗπ(πεΓθ. Υ6ἱ, Ώοοσπά1 πιππς ἀ6βΙΠ6Γθ. δὶο ϱΠΙΤΠ

6

Ἡ

͵

αδ]. ἐσθητι φοιγκηῖῃ διαχρεωμέ-

45. ζεινικοῖσι ἔθεσι διεχεήσατο. ΒἰΏρας Ῥογορτ]η]ς οδέ πδᾳδ, ὮῬογο-

ἀγνωμοσύνῃ διεχρἑωντο. (Οοπίεπι-

περα. νΙ. 10. οἴμωγ” διαχρέων-

ται.

Ἰμοίι, να] ο]α]αία αέαπέας,

Ἰωαρονέ, ο]π]αίατη οἀππέε. νΙ. 68.
κή:νξι διαχρεωµένους. Ῥισεοπί-

ἀοσσπάϊ

ΙΠΠΠΙ5, οί αἲ5. οὐδὲν τοῦ

Φήμιου ὑποδεέςερος ἦν ἐν τῇ διδασκαλία.

Υ. Ποπ. δ.

ΠΙΠΠΘΤΕΟ

πδηππ( παπα Ῥ]επιΙο

ἴπ ἀοοεηάϊ
οτας

ΠΠ{ΘΓΙΟΥ.ὁ Μελησιγενὴς ἐπὶτη διδασ-

εί 6ἷς, Ερὶδί. [απ]. ΠΡ. νι], ορ.
1. Ταρεπέοι πιε]αγοι]ο αγέοη 46-

ΦΊπογαπι.
Οποά (ἆα]]
ἀϊοιπέ, Ολήέέεγ τι απ.

{οοῖιίοτ
Θἱ{εγ

ΔΙ

ΔΙ

πο Πηθέἱ6, πε ϱγοΓοπίομ. Βἱο
εἴῖαπα (ήΜέεγ {όσοίο. Θαέεγ ἷα
οΛαχρε ἆ επδείρπον {ευ επ] απί8, ο
69 ρίμς ἆρέν. Ναἱεάιοστο Ἰπάο

τοῦ διεδεξατο. 3εἆ Ίιος αρθατάπτη.,

Ἰονατίο.
Ώοβδίποτο ἆοσαπαί τηιηΙΒ 6ΧΘΙςΘΤ6.

δεξε, εοναϊ {αέ, Ππάϊεανϊς, αραιά

διδασκάλια, ων, τά. εοπι. φπϊάθια
νοσαβα]απα:. αξ ροσπ]ατῖς δἰση]ῇοπ{1ο: γιάείαιγ αριά Ἠετοάοίαπ,

Ό νίδις ο5έ, αἱ νιάεβαξασ. ν. 124.
γα]α νετ, ὈΡί Ίου αεορρῖθ.
ᾳπαθὶ Ἰεαογέ, ὡς τοῦτο διέδεξε, ἀντὶ

Τη γυ]σαεῖς 1οχῖοῖς ςοτ]ρίέατ, διέ-

Ἠετοά. Ῥτο διέδειξε. ὡς διέδεξε,
πί απάΙνΙέ, πΏ1 αοεθρῖς. Αί Ηε-

Ὑαῑα ἀος-

τοᾷοίἵ Ίοσας πον. Ιπάϊσαίασ, πες
Ίθου ποξαίαν. ΜΗ νετο γος Ἱδία
διέδοξε 5αδρεσία εσε. Οτεδιάετίπι

ήπας νετέ. ἴπ να]σαῖς Τοχῖςῖ5
αας α]ας νοςυῖς 5ἱρπΙΠοαίίοπεΒ
αὐ 5 τεπιοβῖδείηας Ἰαβρος. ἄλλα

ἀντὶ τοῦ διέδειξε, φποά ᾿Ἰωνμιώς

Ῥτο

ἀοοππιεπ{έῖ5

τεβιδατς,

απῖδ απεηι ἀοσθί.

αια8

δὲ πολλὸ ἐσήγαγον διδασκάλια
ἐς τοὺς Ἕλλληνας, καὶ δὴ καὶ γράµ.µατα. Υαμα: Οσπι αἰῑαδ πππ]{ας

{οτία»δο διέδεξε Ῥοέϊα5 Ἰασοπάππι
(αξ η. να]ρας

Ποεχῖοῖς οχ5ίαθ)

ἀϊσοίαπι εαρ]αίο ...

Φπα ἆε το 510

Ίοεο. Οπαπιοῦτοπι ὡς ὃιἐδεξε γείέοπιας, υέ ἀεπιοπδέταν]{ξ, αἱ {ασθῖδ

ἀοσί]πας 1π (στασίῖαπι Ἱπίτοᾶυκογο, {πι Υ6ΤΟ Πΐοτας. ν. 58δ. Ῥο8ΒΗΤΊΠ5 {8π1οἩ οί Ἱία Ίοσαπα ΙΠ{οί-

τοπα οοπηρτοβαν{6. Φπαπα ποδίγαπι
οοπ]οσίπταπα Ηοετοάοίας 1ρ8ο 6οπ-

Ῥνδία, Οτι αἶίας πηπ]έας ἀῑδεῖῬ]πας αριά (νῶςος Ἱπίτοάπχε-

ἦν γὰρ, ὡς διέδεξε, ὀργὴν οὐκ ᾱ-

ταπέ, ἔππι οέΙαπι Πίσγας. Φδηαϊάας,
διδασκαλεῖον, τὸ σχολεῖον. διδασ-

ἴτο Ἱπιροίοῃς. Εασϊ]α ροι Ἱππργιἀεπί]αια (γρορταρμί τὸ ο ἀντὶ τοῦ

κάλιον δὲ, αὐτὸ τὸ μάθημα.

Ανηιαί, ἆππι

1, 79. ία Ἰοᾳαϊσατ,

κος. Εναί επΙτη, α{ ἀεπιοπδίταν]ς,

Ἰ]]ιά

ε ροπὶ Ῥοθηέ, Ἱέα ας Ῥτο ἐιέδεξε

απϊάσια, 1ρδιπη Πτεγαγίάπα Ἱπάππ,
Ίος νοτο, ἵρδαπι ἀἰδοίρηπαγι κἶςπ]ῆσατ,

διεδοξε ποῦϊ5 ομεα]ονῖς. Οοπίος
Ίοεο5, τος Ῥοτρεπάςε, δοπεπ{Ιαπη-

διδαχὴ, ης, ή. οοπα. Ώϊδαϊρ]ίπα, ἆοο-

έαπα ΟΟΙΠΡΟΤΙΟΒ, δεά οαιά οραβ8
οοπ]οσίατῖδ, οσα. ἰάσιι Ηετοά.

αἴπα. ταῦτα ἐκ διδαχῆς ἔλεγε.
Ἠας [ες ἀϊξειρηπα να ἀοσίτίπα]

απο ποδίταια ἃ νογ]ζαία ΠΟΠ ΥΘΙΊΠΟ-

οὐδεγὶ διδοῖ γυναῖκα.

γη, 172. τοι αροτέε ἀειποηδίτοίὸ
Θεσσαλοὶ δὲ ὑπὸ ἀγαγκαίης τοπρώτον ἐμήδισαν, ὡς διεδεξαν, ὅτι ου
σφιν ἤγδαγετὰ οἱ Αλευάδαι ἔμηχαγέωντο. ! ποβδα]: γογο ΡΓΙΠΙΗΤΗ Ἠθ-

Να] ἀαΐ πκογοπι, 1. 107. σαγα-

ερδδ]έαίο οοασ Μεάοταπα ρατί]-

διδοῖ. Ἔταςαιο. 1. 119. διδοῖ. 1. 9.
ἐπιδιδοῖ ἐς ὑψος, καὶ τὸ ὅμοιον ἄπο-

Ῥα5 {αγοταπέ, πε ἀοπιοπδίταγαπξ,

ἀϊσοβαῖ, 1. ϱ. πιπ]]ογ αὓ 1]]ο οἀοσία

ως ἀῑσερας. 1. 194.

διδοῦν. Ίοπ. δέ Ῥοεέ. Ῥτο εοπι. διδόγαι.

Ὥατο.

διδοῖ ἐς αὔξισιν.

Ίπ αΠΙΕαάϊποη

Ῥτοβοῖί, εἴ 1η Ἱποταπιεπέπτη Ῥατ]-

ἴοτ {οπαά1ζ. 11. 102. διδοῖ. Π. 05. σα-

ραδιδοῖ.

Ἔταάϊε, Ἡ. 109. ππ, 119,

128. Υἱὰε ἐκδιδοῦν, εἰ ἐσδιδοῦν, εἰ

χαταδιδοῦν.

διέλεξε, οἱ διέδεξαν. Τοπ. Ῥτο οοπι.
διέδειζε, οἱ διέδειξαν. Νιὰς διέδοξε.
διαδεζατω. ΥΠ. 118.
διέδοξε. Ψοεαβα]απι Ίος, 5ἳ οοἆες
οδέ 5αππς, ἀοάποίαπι α διαδοκέω,

ὦ, πο Ίαπα Ἰάεμι να]οξ ας 5ἵπιῬ]εκ δοκέω, ὦ, νἰάσογ. ὡς διέδοξε.

ὃν
ώ

πα
ν
ο-

[ας το Ίρδα ἀοε]αταταπέ,] ααοά
1ρ518 πο. Ῥ]ασστοπέ θα, 4199 ΠιοΠαραπίαγ Αεγαάα, ὡς διέδεζαν.
νἩ. ὃ. διαδεζάτω. νΙΙ. 118. διέ-

δεζάν τε. Ἱχ. 58.
διέκπλους, ου, ὃ. Ἠγαπδῖέπ8, απο Ῥες

αάποπα Ίοσυπα παν]αίο (ΓΗΣΗΠΗΡ,
διέκπλοον τὸν βραχέων δεικύναι.
Ῥετ Ὀτενῖα (ταπδίαπι οδίοπἆςτο.
ἵν. 179. διέκπλοον πποιεύµενος τσι

νηυσὶ δι ἀλληλέων.

Τταπβῖέαπα

{α016Η5, 1. 6. {Τ8ΠΒΙΘΗ5,

Πατίβις,

Ρογ πιοά]α5 πανθς, Ιέα τί α]ῑα Ῥος
ποπ

αΠαγαπα ν]οἰδδῖπα ἐχαηςί-

κ
-.

ΔΙ

ΔΙ

τοηέ. γἱ. 12. ν. 96, ἀπόπειραν του
διεκπλόου ποιεῖσθαι. υπ]. 9. ΆῬειγαρθοπίς ρετ]οα]απι [α6σγο.. ΕκΡοτϊτί απ΄ Ῥοει πιεάῖας Ποβεῖτπα
ηαᾶγθς {ΤαΠΒΙΓ6 ΡΟΒΦΙΠΙΡ.

διεκπλώειν. Ίο. εί Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
διεκπλεϊν. διαπερᾶν, πλέοντα διαπερᾷν. ἨΝαγὶσίο νοὶ πανϊπαπάο ἴπαΊσσα, Ῥταἴετίτο. ΥΠ. 101. ταύτας

διεξέπλωσε.
εογΗ{.
αἸἴᾳποπη

πλώοντα

Ἠαδ παν]σαπάο ρτα-

Α]ῑας πανὶσ]ο {ΤαΠ8ΙΤο ρου
Ἰοσσπι,

αί γΙ. 10. διεκ-

τὸν Ἑλλήσποντον.

γι].

147.

διέκροος, ου, ὁ, Ίο. εί Ῥοεί. ΕἹαχιις
αθπαγιπ Ῥεγ αλ(αθπα 1οοΠ1, νἩ].
129.
διενεῖκαι πὀλεμογ. Βε]]απι οοπῇςστο.
᾽Αλυάττης τὸν πρὸς Μιλησίους πὀ-

λεμον διεγείκας.

Α]γαίίε

Ώε]]ο

οοπίτα ΝΠ]εδ]ο5 εοπ{εοίο. 1. 20.

διεγενώντο. ΤοΠ. ὃ. Ῥ6υδ.ὦ Ρ]άγ. ρ]αδᾳ.
Ῥ. Ῥα55. Ῥτο οοπι. διενεγόηντο, ἃ

διανοέ]μαι, οὔμαι, οοβ]{ο, ἴη αΠΙΙΠΟ

Ἰαῦσο. νι. 206.

ὙΥιάο ἐνγγώσας.

διενιαυτίζειν. Ν. Η. οσα

1ρθίᾳ5 οοπςΙΠοταπι οχἰέας πογ],
Π. 106. σὺ γὰρ ἔχεις αὐτέων διεξόδυυς τῶν βουλευµάτων. νι. 994.

πα επΙΠ1 {εμας οχ]έας οοηςΙΠογαπα
Ἰρδοτιπ, 1. 6, Φ6ἷδ θΠΙΠΑ 4ποπαΠι
ἵρβοταπι εοηδῖ]α βροείοπί, απο
(επάαπέ. Οπϊάατα νετο Ῥριίαηί,

πέ Η. Βίερμ. Ρε διεξόδους βουλευµάτων 1ὰ Ιπέε]]]σὶ αιιοά (α]1 γοοαπέ /λΙδ6οι}Φ.
διέξοδος, ἡ. οσα. Ἐταπδίές Ῥογ αἱᾳπεπα Ίοσυπη, 0. 117. Ἠοτ. ἡμαρτανον πάσης της ἐκείνων διεξόδου.
Α. {οίο Ἱ]ογαπι 11ποτο αβοτγαγαπ{ζ.
ἵν. 140.

διέτειν. Τοη. οξ ροσεῖ, Ρτο οοπι. δµ21κεῖν. ΠΠ. οὸ.

Αἀπηπιδίτατεα,

16-

σοµε, σαβετπαγα, πιοάρταν]. οἱ διέποντες ἀγώνα Ἑλληγοδίκαι. ἨειἸεποάῖος», απ εοτίαπήπΊρας Ῥτα)δυπέ.

(νο

πιοςγαίοταδ,

«αῖ

εργίαπηπίρας Ῥγαδαηέ, 6αφιις τθσυπέ, ν. 99. ταῦτα διέποντι. Εὶ
Ίος αἀπηπἰςταπ{1. νι. 107.
διέπειν. Τοπ. εξ Ῥοεί. Ῥτο οοπι. διοι-

απΠΙΠι

κεῖν, αἀπη]π]δέγατο. ὀρῶσα δὲ πάν-

ἵπ ααπο Ἰοσο, νο] το {ΤαἨβΙςεΥ6,

τα ἐκεῖνα διέποντα Παυσανίην. Ἱκ.
76.. Οτι Ῥαιξαπίαπα Ί]]α οπηπία

οοΠΒΙΠΙΘΙΘ.
γοτίππέ,

Οιιάαπι

Εετεηπατθ

4. ᾱ. Ῥετ Ἱπίορταπῃ α-

πια αἰῑσιί Ἱπαπογο, να] αἰοιὶ τοὶ
οροταπι ἆατο. Αα Ροίεπμαγο,

αππ]δίτατο νιἀοτεῦ.
διεγάζεσθαι.

οοπι.

ΟοπῇςςΥΕ,

Ἱ-

(ογῇοσγο. διεογάζοντο αὐτοὺς, Ῥτο

(απίσπι

διειργάζοντο, τουτέςι’ ἔκτεινον. 1ρβο5 Ιπίογβοϊοραπε. ν. 20, 92. ψ. ὃ.

διεζελᾶ», διεξελαύγειν. «οιΠ. ΤταἨδ-

διέτης χρύνος. Βιεππῖτη. Π. 2.
διετετάχατο. Ὁ. Ῥεις. Ῥ]ατ. Ῥ]α8ᾳ.
Ρ. Ρᾳ55. Τοπ. Ῥτο οοΙΠ. διατεταγµενοιήσα». Πιδίταστῖ ΠαεταΠέ, 1. 80.
διέφυ χρόνος. Ἔεπηρις Ἱπέεν]δσξαπι
ο5ε. ΑΠαποά {επιροτῖς βραΊαπι
Ἱπίογοθβρί{, α. ᾱ. Ἰπίοιθα ἨΠαΜΙΗ,

πΙΠΙ{Ο5

αΏπος, να πάπα

ἀπτατο 5]σπ]σαί. ἵν. 7.
Ἰχ6. σύλας διεξελᾶς. Ῥοτίαβ ἰΤαΠ8-

18. Υ. 62. ταῦτα διεξελάσαντι. [) Ὀἱ
Ίος (αηδ]νονῖς. αυτά,

διεξελίσσειν. Ν. Η. [κρ]ίσατο 4ποά

οδί Ππαρ]ΙοΙθαπη, ας Ππνοἱαζαπα, 4ἱδ-

Βο]νοια. φακέλους

ῥάΐδων διεξε-

λίσσουσι. Ἱγραγιτη {αβοΙοπ]ο8 οχ-

Ῥλοαπέ, ἵν. 07. να] ἀἰβεο]νιπί,
δµεξηκαν. Νἱάο διεξιέναι.
“διεξιέναι. Ν. Ἡ. Ῥτο οοπα. διάγειν,
διελαύνειν. Τναάποστα. Ῥεγ απ θτη
Ίοσιπῃ ἀοάποστο. Ώεάποετο. διεξηκαν αὐτοὺς διὰ τοῦ ἄφεος. 1ρ8ο8

ας οχοτίαπι ο5έ.

Ῥαπς ααϊ νοτίιη{,

οταρίέ; αλ], οπιους]ζ. 1. 61.

διέχειν.

οοπι.

Ῥεγήπφετο,

Ῥοτίϊ-

ποτο απο, εκ αἰίᾳπο Ίοσεο αἆ
αἰαπσπι ο ατα. Ἰοεαπα οχροτ]ρί,

τὴν διώρυχα τὴν ἐκ τοῦ Νείλου ἐς
τὸν ᾿Αράδιον κόλπον διέχουσαν.

Ῥεγ πτροπι (γαάιχοτη{. 1ν. 209.
διέξοδος, ου, ἡ. οσα. Εκίέας, Ππῖς,

Έοβδαπι Ύπσ» α Νο πδαπε αἆ ΑταῬϊουπι δἵπαπα ρογησ]{. ἵν. 42. τὴν

41ο τος ἀ]γίρ]έατ, 6ρεοίαέ, (επα]1έ,
ονααξ. ἐπίς-αμιαι αὐτοῦ πάσας τὰς

διώρυχα διέχουσαν ἐς κόλπογ. ΥΠ.
122.

διεξόδους τῶν βουλευμάτων. ΌπιηοῬ

διέχειν. οοπι. Ὀϊνιάστε, ἀϊδ]απροτε,.

ΔΙ

ΔΙ

4ήίπιοτο, 8ερατατο. διέχων απ
ἀλλήλων τὰ ῥέεθρα. Ἱκ. 51. Ἐῑι-

6ΟΠ1, διάκονος. ΜΙπΙίαι, {απιπ]08.
Αγιά Ηετοάοίιπα, 1ν. 71. διηκόνος

επία αἰίεταπῃ αἲ αἱέοτο ἀῑνιάσης,
[άΙΤΙΠΙΕΙ5.]

ππαροξυτόνως εοπρΡίαγ:
{α11οτ) ν1ε]ο8ε, ἵν. 72.

ὀΐζειν. ἴοπ. εί Ῥοεῖ. Ῥτο οοπι. δι-άζειν, οἳ αμφιδοξεῖν, εἰ ἀμφισζητεῖ».
Απιῤίαευς, ἀαριίατα, 1. 050.

δίζηµαι. Ἰοπ. οἱ Ῥοοῖ. Ῥτο Ο0ΠΙ.
ζητώ. Φπ.γο, Ῥοσίπ]ο, Ἰηγεςίρο,

οπρίο.

πάντα

διζήµενοι.

Οπιπῖα

αι τοηίες. Ἱ. 67. ἄκεα δίζεσθαι.
Εειιοά]α απῶγεγο. 1. 94. διζήµενος.
Θπῶτευ». 1. 199. ἐδίζετο τὸν Κύρου

αἲ (π]δί

δύξε. Το. εί Ροεῖ. ὃ. δίης. 8ογ. 1.
ἁοξ. Ῥτο οἱ, διήῖξε, α διαΐσσω. µ.
ἕω. (Γαη5εο Ῥου αμᾳπεπα Ίοουπ.
διήῖξα, καὶ κατὰ κρᾶσιν δηξα. ἵν.
194.

δράσσεσται. οοπι. ΑΡρτελεπάςνε,
αρετε, ΟΟΓΊΡΕΤΕ. ταύτας δρασσόμενος. Ἠας . οαρίθη5. 1Η 19.

διθύραμξος, ὁ. Αρίων ὁ Μηθυμναῖος
νέκυν. Οντὶ εαάανετ απστεβαί. Ἱ. πρῶττος ἀνθρώπων τὸν διθύραμδον
ἐποίησεν, ὠγόμασε, καὶ ἐδίδαξενἐν
214. διζήµεγοι µίσγεσθαι. ΟιᾶΚορίνθῳ. ΑΕίοῦ ΜείἩγπιπαας ρτῖτεηίες, 1. 6. οπρἰεηίος ΠϊδΟςΓῖ,
τας ππογία] ατα ἀἰέηγταιθαπα {6οοἶτθ. 11. 66. δίζησθαι πλέον τι.
οἵς, ποπη]παν]ς, οἳ ἀοσαῖξ (οτΙπ{Ἡ1,
Ωυῶτετε αλφπ]ά απιρ]ίας. 1. 147.
διζήµενος. Ἡ. 156. ἐδίζετο. Η1. 41.
διζήωενος. 1ΡΙ4. διζήµενοι. ΠΠ. 09.

Φίζεσθαι.

1. 29.

δµςάγαι. οοπι. ὮΏΙΤΙΠΙΕΥΕ, 56ΡΑΓΑΤΘ.

Θιεεείνίςςα, ἵν. 9. ἐδί-

τέλος οὐδέτεροι γικήσαντες διέςη-

ἕτο. ἵν. 30. δίζεσθαι ἐκείνους. Ιν.
199. ἐδίζηγτο τοὺς ἀντιπολεμίους.
1ν. 140, 142. διζήµενος. ἵν. 147.

σαν. Γαπάςπι ποιετὶ γ]είοτες ᾱἷτοπ 5υηέ, 1, 76.
δµκάζειν. οοΙ1. Δά Παά]οῖα {οτεηδία
ΠΟΠ. το]αίαπα:. 5εά Ῥτο ἰπηρ]οἳ
Ππά]σῖο, ᾳποά 4ς τούς Πέ, αὐ Ηε-

διζηµένους. ἵν. 151. δίζεσθε. Θια115,

διιἀαες.

ν.

92.

ἐπιδιζή-

µενος. ν. 106. δίζηµαί σε εἶναι.

τοάοίο αππέαπα.

Φπωτο,

Ώππατα.

1. 6. Ῥοδέπ]ο {ο 6.ςο [ία-

Ίεπι.] να. 1059. ἵκ. 44.

ὡς ἔσονται Σάρδιες ἀνάλωτοι. Οαπι

δίζοµαι. ἴοπ. εί Ῥοοί. Ῥτο οοπι. ζητώ. Φιστο, ΙπαπΙτο. 1.28. 1ν. 199.
δη ζεἴν. οοπα. Ρεγοο]ατο, 6): 6, Ρτο-

Ἰπότο, αμ]ηογο Ρογοο]απάο. Π. 56,
διηθήσαντες τὴν κοιλίην. Ροδίαπαπη
ΥεβμίτεΙη γε] αἷνπα αΏ]αογαπέ, αὐβίετεετιπ{. Ἡ. 58.
διηλεῖν. οοπι. Ἐταηδῖγο Ῥοαγ «οἰατη,

(απαπαπι

Ῥοχ

οο]απα

(ταη]το,

(ταπκίγο. διηθέοντος τοῦ ὕδατος ἐκ

τοῦ ποταμοῦ. Άφπα εκ Βανίο [ίῃ
Ρ]απΙει] (γαπδοιπίο. 1. 99.
διηκονεῖν. Ἰοπ. εἲ Ῥοεε. Ῥτο 01Η,
διακονεῖν. ΜΠπϊκίτατο. ΜΙΠΙδέταπι
6556. παπα ορεγαπι α]ου] παγάτο. ἐξορκοῖ µιν Ἡ μὲν οἱ διηκογήσειν ὅ, τι ἂν δεη)ή. «Ἱπτε]αταπάο
ευη αἀϊσ]ε, {οτο πί 5191 5ΠαΠ1 ΟΡετα πανατεί 1π το, 4πΠΙΕΠΠ(ΠΕ
80 6ο Ῥο]5δοί. γε], ᾳπαποπηα1ιθ

αἆ τεπι εα ορας 5ἱδί [οτε ἵν.
194.

«πάίσατα, οχκΙδ-

Τελμισσέων δικασάντων

δνήκονος, ου, ὁ, ΤοἨ. 6ί Ῥοοξ. Ρίο

Τοεἱπιήβδεηςες Ἱπάϊσαδδεπέ, οχἰςέ]-

πιαδδοπί

Ῥαγάῖδ

Ππεχραρπαρ]]ος

{οτο. 1. 54.
δικαζειν.6ΟΠΙ. κατὰ τὸ ὀρθὸν δικάζων.
ἡπδίο Ἰπά]σαμς. 1. 96, δικασάµενον.

Ἰπ Ίατο ἀῑδεομίαίατι. 14.
πέλας δι ἡμεεης δικάζει.

τοῖς
ΆῬοτ

ζοίαπι ἀϊσπα α)ιῖ5 18 ἀϊεετο. 1. 97.

κατὰ µέγαθος ἀδ.κήκατος ἑκάσῳ
δικάζειν. Ῥνο Δελλοιώ ππαση]ἑαζἶπθ
415 οπίαπε ἀἴοετα. Π. 197.

ὄικάν. Ηοτοάοίο Ῥεοι]ίατε γοεκρι1111, Ῥτο οοπ1, δικάζειν. ιάισατο.

Ίπδ αἰῑς ἀΐσρτο, 1. 97.

δίκη. οἱ. σὺν δίκη, Ῥτο δικαίως,
Ίπτα. 1. 112.
δίκη, καὶ δίκαι. τῆς ἁρπαγῆς δίκας

αἴτεειν. Βαρία», νε] Ῥτο ταρία Ροῦπας τερείστο. {. 2. ἔδοσάν σφι δἱκας τῆς ἁρπαγῆς. Ῥωπας Ῥτο ταραι. ἱρῖ ἀεάθταπε. 1ΡΙά. οὐ δώσει
δίκας. Ῥαπας ποπ ἁαθίέ.1.

2. δίκας

τῆς ἀρπαγῆς αἰτέειν. 1ρὶ4. δόντες αὐ-

ΔΙ

ΔΙ

τοὶ δίκας. Ιβ]ά. βουλοίατό σφι δίκας

παρ ἄλλων γίνεσθαι, Ῥτο δίδοσθαι.
1Ρίά. παρὰ σεῦ πάσαν τὴν δίκην
ἔχω. Α {6 ΟΠΙΠΕΠΙ φαεἰ5[ασξίοπθία
Ἰαβεο. ΜΙηϊ ραπας οπιπος ἀθάϊδεῖ,
απαδ αὖς {ε τερείοτο Ῥοδδείη, απ

τη]Η]Ῥτο ἆαπηπο ἆατο δαΜἱ5[αςστες.
1. 40. τὴν δίκην ἔλαξε. Ῥαμας ἆθἀἲε. 1. 115. ᾽Αρπάγω μὲν Ασυάγης
δίκην ταύτην ἔπέθηκεν. Ἠατρασο
απϊάειι Αδίγασες απο Ἱγγοραγ]ε
πηπ]οίαπι. 1. 120. τοὺς αντιςασιώτας αἴτεε δίκας τῆς ἑωῦτοῦ φυγῆς.

Ἰν. 164. ΔΡ αἀνετςαρ [αοειοπς Ἠοπηη ίδιας; γε], αὖ 115, απὶ οοἩ-

{τατίορ [αολοπῖς [αεταπί, Ῥαπας
εχΙ]] διἱ τερείεραί. Ἠππο Ἰοσπι
γα]ία. Ῥαταια. οοπιπποάο γογεῖ{.
γιάε ἀντιςασιώτης. δίκας ἐδίδοσαν,

καὶ ἔλάμξανον σα; ἀλλήλων. Ἐοὶ
εί αείοτες Ἱπίετ 5ε Ίπγε ἀῑδοερίαΡαπζ. Υ. δ9. [ὸὁ μὲν διώκων δίχας
παρὰ τοῦ φεύγοντος λαμ.ξάνειν. ὁ δὲ
εύγων τῷ διώκοντι δίκας διδόναι

λέγεται. 40. Ρ.] δώσει δίκην. νΠ.

Εδί νο

αἆ [οχοεγοῖέας] Ρατίαιη,

απο [αῦ Ποδέε] πιαχῖπις Ῥτεπιίέατ,

[αὰ Ῥαγέεπι πιαχῖππε ]αροταπέσιη,]

απκ1Ιστη Ἰαέητος Ίντα, [να], δΡρο-

{ας Ἰαίπτος νοπῖτο.]

δικαιοῦν. Αριά Ηετοάοίαπι Ιπέογἀππα αοοἴρΙζαΓΡτο δικαίως κολάζειν.
ἠηδίο Ῥιπίτο. Ῥαπ]τα. Μα]οίατο.
κατ ἀξίην ἑκάςου αδικήματος ἐδι-

καίευ. Ῥτο σπ]αξφπο ἀε]ίοΒ πιαση]-

(πάϊπε [ἀε[ϊπααεπίες] Ραρα πιι]ο(αραί, Ῥαπίθύαε. 1. 100. [νῖάςα ὃικαΐωσις. ἡ κώλασις. πι ΤἩπιογάϊάε

ηοδίτο αταςο-]αξϊπο Ἰπάϊσα. Ατὶς-

ἰοξ. Ἠθικ. Νικομαχ. Πθ.ν. εαρ.7.

δικαίωμα δὲ [καλεῖται] τὸ ἐπανόρθωµα τοῦ ἀδμκήματος.] οἱ ἱρέες ἐδικαιευντο. ΒαρετάοίεἈ Ῥυπ]εὶ βαπξ.
(άα11. πιε]ί1 ν]α τοῦ ὃμκαιοῦν οκρτῖπηΙξυχ Ῥογ Ίος γετβα, Γαΐγο )δέΐοε

ο φμείφι)ών. 1. 29. δικαιώσει Κ-

βινθον. ἴπ ϱοτἰπέ]ναπα αδίο απῖπιαἀγετίαί. ν. 93. δ. 3. νε] αἰπιρ]ὶοἵίοι, απΙπιαἀνοτίαί.

100. Ῥαπας ἀαθὈιί. ἔδοσαν δίκας.

δικαιοῦν. οΟπι. δίκαιον εἶναι κρίνειν,
εἴτε νομίζει. «Έπαππι Ἰπάϊσατα,

τέειν δίκας φόνου. ΥΠ. 114. ταύτην

ἐνορῷ σλεῖν, σηµαίνει σοι. Έᾳυιπι

1ρίά. Ῥωπας ἀεάεγιπέ. Ἐέρξεα αἷδίκην ᾽Απολλωνιῆται τῆς ἐκτυφλωσιος ἐκτίνουσί τοι τὰ κατὰ τὰ θεοπρόπια τὰ γενόµενα. Ἱχ. 94.

Ἠας

Ῥαπας Αροιιοπίαία. ΕΡΙ Ῥτο οχοὔ6αίοπς, Γρτο οει]]5 ογερεῖς,]
τορεπάπηξ.

δίκαίον. ἔας. αϊπιϊίας. τὸ δίκαιον
οὕτω ἔφερε. γϊ. 197. ἆ ας νο] σᾳ{ας Ἱία {οτευαί. (1α116ο, {ο ἀγοιί
76 ρογίοῖέ αἰηοὶ.
δίκαιος. Τοπ. δὲ οπή. ἀντὶ τοῦ ἄξιος.
Π]ρπις. δίκαιός ἐσι Φέρεσθαι τοῦτο
τὸ οὔνομα. ἀντὶ τοῦ ἄξιος ἐσι. Ἠϊο
ἀϊσπις οδί, απἱ ποπιοἩ δέπά [οταί.

1, 99.
δίκαιός εἰμι πσομεῖν. Τοπ. οἱ 6οπΠ. ρτο
δίκαιόν ἐφιν ἐμὲ ποομεῖ. Άϊφαπιη

«δέαπι.

οχἰδεπηατο.

δικαιώ,

εἴτε

6556 ἀωσο, αέ, 5ἱ αωά αππρῆας
αππαἀνετίο, ΕΡὶ [ος]. δἰσπίῆσοπι. Ἱ. 89, 135. οὐκ ἐδικαίωσαν

κτεῖαι

Ψαμμίτιχον.

Ἑκαπιπ]-

οἶναπι Ππίεγβεστε Ἰκαιά «ραπ απῃ ]ἀιεαταπέ. ΥΕ], πεεγβοςτε Ππο]Ιθτυπέ, Π. 101, 172, 181.11. 960, 49,

79. ἐλικαίευ, Ρτο ἐδικαίου. ΠΠ. 118,
145.148. Σικαιεῦσι.ῖν. 186. ἐδικαίευν. νΙ. 15, 75. δικαιεύν, Ρτο δικαι-

οὔν. νὶ. 82. ἐδικαίευ», Ρτο ἐδικαιοῦν.
ΙΧ. 240. δικαμεῦγΊος, Ῥτο δικαιοῦν]ος.
ΙΧ. 42.
δµμγέως. Αάνοτρίαπη ἴοη. Έλιιας πη]πα5. Ώπαβι5 ΠΗΙΠΙΒ. ἐλυσάν σφεας

διμνέως ἀπο]ιμησΖμενοι. Γρ8ο5 ἀιαΏ. παπῖς πιπ]οίαίος φο]νοταπέ. ν.
εδέ πέ {αοἱαπι. οὗτος δίκαιος ἔσι φέ77.
ῥεσθαι τοῦτο τὸ οὔνομα. ΡΤΟ δίικαιόν διξὸς, ἡ, όν. Η. Ν. Ῥτο 6011. δισΕ5ι τοῦτον φέρειν τοῦτο τὸ ὄνομα. Ἱ. σὺς, ἡν ὄν. (6ιΙΙπΠΒ, α, ΠΠΗ. Ἡ. 44.
76. διξα θυρώµατα. (ἀεμιϊηϊ Ροδΐος
92. φαδίαπη οδί, ὤππτη οςέ, αέ Ἰνία
ΠΟΤΠΘΗ Ίος ἴρτας. δίκαιοί ἐσε ὑμεῖς Ἱαππς: αἶαδ, βοπιπα {ογε5. Π.
169, διξὸς ἐκφέρεται λόγος. Ῥιορὸςτὴν σιεζομιένην µαλις-α µδιρέων
ἀμυνέοντες Ἰέναι. Ἱν. 600. Ἐαινπι
Ρ]εχ αετίηγ ΤΙΠΙΟΣ. ΠΠ. 22. διξὰς
1

ΔΙ

ΔΙ

{σίας οἴκες. 1)λάας ἀοπιος Ἱποο]εῦαί,

αν, Π, 96. εἰκόνας διφασίας. Βϊπας

Ἱπασίηος. . 183. διφάσιαι αἰτίαι.

ν. 40. δξας πύλας. (επιῖπας Ροί-

ἴα5. ν. 02. διξὰ φυλακτήρια. ΕὨϊα

σαβίε]]α, νε] Ῥνορασπασυ]α. αρίά.
γε] Ργερδ]άῖα, νο] Ίοσα μυ]έα ος δεοάϊα οαυδα. (411. {λεια /ΓογίεΥ688έ8, 6η ΦΗΕ[{68 ο ἐοποί ϱαγπῖ80. νι. 57, 20, 2050. νιἩ. 142.
διζοὺς λόγους λεγοµενους ἔχει. Ἱκ.

74. Ώιος Ἰαῦοξ ταπποτες, αἱ [6ταπέας, 1. ο. Ώο 1ρ8ο ἀπρίεκ εδί
[απια, 41

οἰγοππ[εγ{αν.

διοδοιπορεῖ», Υ. Η. αιιοά ἵπ ν]σαίτς
Τ,εχίαΙ» Ἱποπ]]α ααοἰοτΙἑα{α5οτ1ρἔππα Ἰοσίέαγ. Ῥογιασαγο, ΓαΠΡΙΥΕ.
ὡς δὲ τὰς δύο μοίρας διωδοιπορήκεσαν. νι. 129. Ομ απ[επι ἆπας
[πΗτας Ἰποτῖς οσποδ1]. ῥρατίθς
[υατθατ!] Ῥονπιοαβκοπέ, [νε] Ῥει{γαηβίδκοπί.]
Ἰα]]α. δίο οσα
ἰδέαπα νοταςς Φποταπα απ πι ἆ πο»
Ρατίος ρογιποαδκοπί ολανίοπι, Νεά
α τας» νογρὶ 5οπδήφπο νιάσίαγ
ΠΙΠΙ5 τουρβδίδδο, ϱοπδη]ο 1οσπη,
εί τοι αἰίοπίο ροτροπάο, νεγῖίαἴειι α ποβῖς 5ίατο ἀερτε]ειάρθ»,
δίοδος, ου, ἡ. Γταηδίέας, Ίοσμς, Ρε
απθι ἐγαπδ]ίασ,οί 1ρ8ο (ταπδδ1
αοίαδ. ν, 201
διόδους τηρεῖν. Ἱκ. 104. Ἐταηδίίιις
οΏβοινατο, ἨἹαγαπα οχ]ζης ουδίοἀϊτο,
διπλήσιος. Τομ. ΡΓΟ 601. διπλάσιος.

ΏΌυα οαυδας. Π, 122. ακταὶ διφάσιαι. Ώπο Ἠίοτα. ἵν. 98.
διφθέραι ςεγαςρίδες, αἷ. ο

λα

αΠηπιὰ ἑεροπάτα αρίε. 1. 194.
”ν

ῃ

..

Ν

!

ἳ

καλέουσι.ν. 58. Νιάο βίδλ:ς.
διφρὰς, αθος, ἡ. Νοπποη Ηοιπογίοπι
ἰσοδυναμοῦν τῷ δίφ(ος, ου, ὁ. 4θ 4πο
αξία]. οπττας.. θεά Ίος πα να]-

: ραἲῖς 1οχ]οῖς ΠΟΠ οχδίαί. τοῦ σαιδὺς δὲ γυνὴ κατὰ διφιάδα βήσεται
ὕμμυ.

Υ. Ἠοπι.

90. ΕΙΜΙ γετο

εοπ]αχ, ΠΠ. ο. παγας γορδίτα]. ουττα

γο]αέαχ νοΡΙς.

διΦροφορεῖν. Ν. Η. Βε]]α οιγι]] ΥοἸογο. Οπσγα νεμετο. τῶν Περσέων
τοὺς διφοφορευμένους. Ῥθχβαδ, αἱ

δο]]α ου γ1, νο] απ οπσγα γε]νοῬαπέαν, 1. 140.
διφνής, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Οπὶ ἆπαδ Ἰναδεί παίυτας. ἵν. 9.
ὄμχα. οσα. ΕΒἰατίαια, Ἰπ ἆπαν
Ραγίος.

δίχα διαφάσαι µάχ ται.

Βι{αγῖαπι, νε] ἵπ ἆπας ρατίο» ἀῑν]56 ρυσπαί. ἵν. 180. ἐγίνοντο δίχα
αἱ γνῶμαι. Βοηπίοπίϊα εταπί απε]Ρίϊίος. Βϊο Ὑαἶα, νι. 109. Βεά
Ῥναδίαί νοτίοτο, Βοπίσοπ Ρ][α-

ἐκτάσεις,

τίαπα, 1. ο. π ἀπαδ Ῥατίες εταηί
ἀϊνίκα.. Ώαρ]οχ εταί ἀποιπα 8ΕΠ(οπίῖα. 1θιά.
διωθέειν, εν, οἱ διωθέεσθαι, εἶσθαι.

δίπτυχος, ὁ καὶ ή. Τοπ. οί Ῥοεῖ. Ῥτο

Ῥυ]καγα, τε]ῖσσγο. τὴν εὐνοίην διω-

ἵν. 66. νι. 108.

Ὑιάο

1οπ1ῇ15 Γαπϊ]ατο»,

οοπι.

διπλόος, οὓς,

ὮΏιαρ]οχ, ἀι-

Ρ]]σαία5, ϱοπΙπας. δελτίον δίπτυχον λαξών. νΙι. 259. Ὑα]]α: Ῥαπιν ἁπαταπα (αὐο]]αγάτα ρυσΗ]]ατ]Ρα5.
διφάσιος, α, ον. Τοπ. Ῥτο 4πο Ῥοεί

ἀϊουπέ ἵπ ἁπα]ῖ δοιω, αἱ ἵπ ΡΙΓ.
δοιῶ, 6ΟΠΙ. ν. δισσὸς, ἡ, ὁν. Ώαρ]εν.

τρώµατα διφάσια. Ώαρ]οχ ε]αάςε»,
Ῥίπα Ῥ]ασα, Ῥίπα νυ]ποτα. Ἱ. 18.
δ αἰτίας διφασίας. Ώιαῦις ἀά
εαμθ]ς. (ἴὲ απίοπι α ὃς, Πέ Τ
αἱ.
15, 616 α διφάσιος, Ὀϊξατίας, ἆπ-

Ριεχ.) θδιφάσια σόµατα. Εϊπα
οδύῖα. Ἡ. 17. διφασίοισι γράµµασι
χβέωνται. ΠΑ{οτὶς ἀπρ]εἴθιις πέη-

ῃ

διῴθερας οἱ Ἴωνες τὰς βίξλους διὰ τί

οοπι.

Ώϊδρεί]ενε,

τερε]]ετε, ῬΡγο-

θέεσθαι. Ῥεπενο]οπείαπι τορε]]οτα,

τα]Ίσεστο. νἩ. 104.

ὀμωθεεσθαι. Ιπίοτάαπι αρα Ἠετοἀοέαπι αοοἰρίξας Ῥτο οτἴπιοι οἳἹεσίαπα

τεβιίατο,

οἳ

Ῥεγίο]απι

πάς ποβῖ5 Ἱπρεπάσης ρτοριἱδαγε,
ας Ἱία οναἀάσταο. θά ἐλλειπ]ικὸν

ἸοᾳπεπάΙ σεπας νἰἀείαν 6556, εί
αραιάϊτὶ τὴν διαξολὴν, γε] τὸ
ἔγκλημα, νε] τὸν κίγδυνογ. χρήµασι
ἐπεποίθεσαν (5ἱο επῖπι Ἰερεπάτπα
αΓΡΙ(του) διωβέεσθαι. κ. 88. 51ρὶ
Ῥοτδιαδεταπί, [νοὶ. εοπβἀεραμέ
56] Ρεουπ]]ς Γογπιῖπα, Ῥετίου]απιαπο 81] Ιπάς Ἱππροπάεης] Ῥτορι]ΒΑ{ΗΤΟΡ, [αο Ιξα εΥαδυτος.] Νιάε

Δ0

Δ0

ἐπεποίθεσαν. διωθέεσθαι νετο, ἀντὶ

τοῦ διωθήσεσθαι ροδ]έιπι. Ῥαραιά]{αχ οπῖπι ὦν ρατγήσπ]α, ἂς επ]5 γὶ

φοίαπα Τομ. κο εί Ῥοοξ, οἱ 601.
Ἱ. δ, Ἡ. 27, 9]. δόξας, νοµίσας. Ἱ.

90,501, 8δΙ, 92111, 119, 124. 1.

Ῥτορτίστι 1οοπι εοηδι]ο.
ὁμωσάμενοι τὸ γέρῥα. Ἱκ. 103. Ὦε-

140. εξ αΏβῖ ραβδίπη,
ὀόκησις, (06, ἡ- εοπι. ΟΡρ]πίο, οχἰςε]-

16είῖ5 5ομεῖς; νε], ἀῑδ]εσεῖς 5ει(ῖς.
διωκτέος, α͵, 0Υ. 60Ι1. Ῥεγβεφπεπάυς,
ᾱ, ΠΠ, διωχτέοι εἰσί. Ἱκ. 08. Ῥοι-

ππα{ζ]ο. δόκησι» δεῖ λέγειν. γ. 185.

βεᾳπεπά{ βαη{.
διώρυξ, διώρυχος, ἡ. 01.

Ἐθβαα,

Ώο 4πο εκ ορίπΙοπθ ἀῑσργο ΟΡΟΙ(εί. «Ἡ. Ῥ. [Ώε απο νατῖαπι Ἰοαπ απα] ορΙπίοπθπα ἀἱσσοτο ΟΡΟΓτεῖ.

σαπα]ϊς, αἶνοις Ῥτοβαμάας, δµύσυ-

δύκιμος. εοπα. Ῥτούυαίας. ἨΙγι{18 ας

χα βαθέηνὀρύσσειν. ΕΟβΔΩΙΑ Ρτο-

Ρτοβιζαεῖ5 ροοίαίας νΙτ. 1. 65, 96.
ἔπεμπον τὸν δοκιμώτατον σφέων
αὐτέεων. Επι, αι] αριά 5ο 9Ρεοία-

ωπάαια

[οάίφςο. Ἱ. 775, 185, 1809,

ἵν. 99, 42. γ. 117.
δυκεῖν οὐ μαθεῖν. ἀντὶ τοῦ, δέξαν τοῦ
μὴ μαθεῖν παρέχειν. Οιοὰ ἀῑσῖεαχ

(ω υΙτα{]5 ΡοἱβδΙππαπα οταί, ππ]-

δετιπί.

Ῥροσία δείμος

νἰταεῖ5

4ᾳ 115, απϊ εἰπα]απί 5ο αλλοι

γίταπη, αμ] αριά 5ο ο55εί, Π]ς6-

ἨΠΟΠ απ]πιαάνετίῖ5»ο, απο

τυη{. 1. 102, 108. 1. 102. 1. 105,

{αΠΠΟΠ

απήπιαάνει{εταηί. οὐκ ἔδοξε µαθέειν. Πες ἱπιπ]ανίέ α.5ο ΤΟΠ απῖπιαάνοαισαπι Γ9αο.
δίο οί (α]]1
{ε]είέοτ Ίου τοάδηί, ΕΙο πο [ῆί
απο δοπιῤίαπί 4 αὐοῦγ αρετοι /α

6ᾖθλο, ἆ ανοῦγ υπ {6 Ρετεοππαφο.
γα], ΛΙζε [ί φεπιθίαπί 4ο πασυοῖγ

αρετοι ἴε [αἡ. Ἱ. 10. Ἀααπι
ἀαεάιε ἰρπΙ[οεαίΙοποίη, οπα τοπι α
5ο ἀθιποηδίτατεί αππιαάνουδαπι.
δυκέειν ἐμοί. Ίο. τὲ παμῖ νιάστατ,
αέ πηρα [οτί ορ]πο. Ἱ. 1733, Ῥτο απο
ἀῑοετοίτ αγῑας, ὧν ἐμὶ δοκεῖ. ἹΠ.
59, 77. ὡς ἐμοὶ δικέειν. 1. 124.

ἐμοὶ δεκέειν. 11. 40, 190.ν. 09. νΙ].

175, 2290. νΗῖ, 22. ὡς ἐμοὶ δοκεει».
να, 90,

δοκέειν τὴ περὶ τῶν θείων πορηγµάτων.
Ικ. 60. Ώε τορις ἁῑνια]ς αφ]ά
ορίπατῖ, Ώο τες ἁῑνιπϊς αφ
αοπίίτο, [5μαπιόας εοπ{οπ{ἶαπα Ρτο{ετγο.]
δοκεῖν αὖθις. Πετοὰοίοα Ιοσμέῖο, ρτο

4πο ἀῑαίατ οί µεταδοκεῖ. Υἱάε
δµο Ίοσο. Βοπίομέίαπι πππίαγο, ὃεδογµένων οἱ αὖθις τουτέων. νΙὶ. 12.
Βομζοπέῖα 46 Ἰής αὖ οο πιπέαία,
δκέω. ἐγώ µοι δικέω. Ἐρο παϊ]λιὶ
ν]άεον. Ἀὶς οπῖπι οἱ 1α]πῖ ]ο-

απυπίατ. Ἡ. 90, ἐγώ µοι δοκέω
κατανοεῖν τοῦτο. Ἐμο πηϊλὰ ν]άθοτ

Ίου Ἰπ{ε]]ήμοτο. 1ιά.
δοκέω, ὦ. ΑτΡΙΙΠΟΣ, οχἰκείμιο, ἨΟΠ

140. ἄνδρα. δοκιµώταΊον. Ἠἵταπι
εἰαγῖδδπυτα. 1. 105. δόκιµον
ἐόντα παρα Ἐέεξη.

(ατυμ αριά

Χοτχοπι. γΙ. 117, 118,

δολοῤῥαφεῖν. 1)ο]ο» 8ποτο, Ώο]ος
πιοτῖ, Ππδίάϊας 5ίταοτο. ο εοβίας
Ῥει». 4.
ζολοῦ». «πι. Ώο]ο οπρογε, Γαἱοτο.
τοιούτω φαρμάκω τὸν ἐμοῦ σαῖδα
δολωσας.

ἨΠι]αδπιος] νεπεΠοΟ β]]-

υπ Ππουμα Ουµ1 ἀο]ο5ο Οερετῖς,
ουη [ο[ε]]οσῖς. 1. 212. [έλωῶν δόλῳ
ἀλοί τας. Ι. 214. συνωνύµως.]

δόμος, ὁ. Αριά ἨΠετοάοίαπι ῬοσιΠατ]έοτ Ροδ]ίππη Ῥτο οστία δοτίς,
εί οτάῖπο ροτρείπο ἵπ ΠΙΙΓΙ5, ας
σοά1ΠΟΙ15. δια τριήκοντα δόµων
σλἰνω. οι (τιοβδΙάΙΑ 416Πιας Ιαίσγυπα οτάΙπθια, 1. 179. σα]σε, ὰ οἶαφιε ἐτεπίῖδπιε γαπς 4ο
ὀγί( ον.

δόξα, ης, ή. οοπη. Ορ]πῖο, εχεροσίαπο, οχἰσ(ππα[]ο. παρα δοξαν τὰ

πήγµατα τῶν βαρξάρωνἆαπέξαινε.

να, 4... Ῥταωίογ εχδρεοίαίοπθπα
το ατύατοταπι οαάεραπέ, 8µ60οἀεθαπί,
δύξαν φύσας αὐξάνεται. Ὑα]ια: ἴηΒαΐέας 5προτῦς {4ΠΙΑΠΑ απσεί. ν.

91. Μίερμαπας: Ἀαρετρο Ππβαίας
δυαπ1 Ροζεμέίαπη απσεξ. Οι 1η-

(οτρτείαίο βἵ νογα οδέ, τ{ αφ ιαπι

νογι{α(ἶδ ποη το]οϊεπάα 5Ροςῖθπα
Ὀ]

1”

ΔΟ

ΔΟ
μαθεί, Ἰςνοιρα 1άσια να]αοπέ, ας

τὴν ἑαυτοῦ ' δόξαν φυσήσας, ττουτέσι
φυσηθεὶς, εἴτε πεφυσηµένος αὐξάνει,
αἴξει.

Ναι

ΔΥΠΕΟΡΟ

Ἱπ 1ο

Ῥτο

φύσας

φυσήσα»,

ο5ί

Ίουφπο

᾽Αττικῶς, καὶ Τωγικῶς, αοῖναπα Ῥτο
Ῥαβοῖνο Ῥορίέαπι, οοπίγα Υοο τὸ
αὐξάνεται εδί ραβδίναπῃ Ῥτο αοί]-

νο.

Θπαπινῖς απέοπῃ Ίος παἰηῖπια

ἀαπππθπι, {απο οί Ίξα Ίοπςο 81Π1Ρ]ϊοῖας Ίοσυπη Ιπεευργείαν! ρος5ΗΤΙΙΙΦ: Ῥαρετρίανι δρίταη, οτεδο{.

δόξαν απΊπῃ μετωγυμικώὠς αεεῖρίεππας Ῥγο Ἴρδα εαροτία, 4 παπι
β]ουία ραπ]. φύσα» νετο κατὰ συγ-

οοηίτα Όπιπο ϱοηις Τευο,

ας

ἀπσίς ἀοίταάενε εοπ{1ς.
δόµας, τος, τὸ. Το. 6ἳ Ῥοεξ. Ῥτο 4πο
ἀῑοϊτατ

εἰ δοῦρας, τος.

Ἰμαπςθ8,

Μαδία. Οπ παπα ἀἰσαπίητ δόρατα,
απ]ά ὁόευ, γ]ὰε αριὰ Επκίαϊ]ι. ὃ0(ατα κατεηγὂτα. νΙ]. 324. Ἰαποεσο,

γα] Παδέα {Γαοίςο. τὰ δόρατα ἐπιλαμ.ξανόμενοι κατέκλων οἱ βάρξα(οι. Ἱκ. 62. Βατοατὶ εοτπρ]εηίες
Ίαποσας εοπ{ππσεῦαηΕ.
᾿
δοράτιον, τὀ. Ἠαςί1]6, ]που]απ, Ίναδία. 1. 94.
δοσπίην ης, ἡ. Ἠετοάσίσαπι γοσαβιι-

5υπποίας.

Ἰαπα, Ῥτο 601, δόεπος. απα. Ἡ.
48.

ἐκπνεῖν,

δοευάλωτος, ου, ὁ καὶ ή. οοπι. Βε]]ο

ε[]ατε, Ῥοποίιγ. Οπαπι ’ση]βοΠοπεπα Ἰαβθος αραιά Βορ]νοσ]οπι ἐν

σαρέας, αγπιὶς οαρέδ. πρὸ χώρης

κοπην ἀντὶ τοῦ φυσήσας

φυσᾶν

απίοπι

ἀντὶ

τοῦ

εαρίας, ᾱ. ᾱ. Ίαπεσα, γε] Ἰαδία

ἂν όσις καὶ φίλος τλαίη βλέπειν

δορυαλώτου µάχεσθαι.γΠΠ. 74. Ώτο
γορίοπο Ῥε]ο, ναι αγπι]ς οπρία

φυσων

Ῥαρηατο,

Λἴαν]ι Μασιγοφόρῳ, ν.ΟΙ7. Οὐδεὶς
τ) ἄνω

πρὸς

ῥίνας

ἔκ τε

φομίας πληγῆε, μελανθὲν αἶμ ἀπ᾿
οἰκείας σφαγής.

Εεν.

1411.

γὰρ θερμαὶ Σύριγγες ἄνω δι
μέλαν μένος. [π Ίου πίτοφο Ίου
γ]άσπιας τὸ φυσαῶν δη! Ῥτο ἐκπνεῖν, οΏ]ατοα, οιη]έέοτο.

δυξοῦσθαι. Ν. Ἡ. Ῥτο. ο0ΠΙ, δοκεῖν.
Ὑπάστϊ, Ἰαῦοτί, Ππάϊσατ,

Ἠοι]-

ΠΙΤη ορΙπῖοπο ]πάϊοίοαπο οχῖςέ]᾽ απατ!. ὁ Θεμιςοκλέης ἐδωσθη τε,
καὶ ἐδοξώδη εἶναι ἀνὴρ πολλὸν

Ῥορναλώτου

ἐούσης τῆς

Αττικής χώρης. Ἱχ. 4.

δορυφομεἴν. οσο.

ἩΗαδίαίαπα

6556,

ας Ῥτιπαϊρῖ5 αΠοη]α5 Ἰαΐέάς δάρατο.
Βα{ο]Ιέεπῃ 6596 αά οογροΓῖ8 ΟΗ5{0-

ἀἴππι «ο ἐπίσ]απι, ἐδορυφόρεον τὸν.
βασιλέα. ΈἨεροπι Ἰναφίαξί οἹγοιπιείαραπί, δαοα πο φα{ε]]Η {1ο πππ]θ-

Ῥαπ{. 1. 168. τὸν χίλιοι ἐδορυφόρεον.

τὴν Ἑλλάδα. νΠ. 194. Τοπιῖςίο-

Φποπι π]]]ε Ἰνας(αδὶ πα] έες ε6ὗραΡανί. η]. 127, 128.
δορυφόρος, ὃ. Ἡαρίαειβ Ῥηπορῖς
ραΐε]]ος. 1. 9. δορυφόρος Ἡρακλειδέων. Ἡεταςσ]άαταπι καΐε]]ες. Ἱ,

οἷες οε]ευταίας ο5έ, οἱ οχὶδείπια-

91, 95, 110, 114, 116, 117, 120.

Ἑλλήνων σοφώτατος

ἀνὰὸ πᾶσαν

{πι5 οδί ϱ55ο γΥἵγ (γαοογαπῃ Ίοηρβο
βαρίεπ{Ιδδηις Ῥου ααπίνοΓδαΠΗ
πα οἶαπι. δεδόξωσθε εἶναι ἀρισοι.
Ικ,. 48. Ἐκικεπιαπιπϊ ε55ο Ῥγοπίαπ{ἰ 5η],
δόρατα ναύµαχα. Ναἶ]α: Ῥΐ]α παισα. νἩ. 89... Φοἆ Ηετοάοίας Ἱέα
παπβ]οος οοπ{ο»γ]άἀέέιχ αρρε]]ατο,
τί δυπί οῦ]οησᾶ. Ρετίῖοι» οπδρῖ: 4ο [εττεα ππππ]έας, απἶθας πανέαρ
πάγος Ἱπρε]]αηέ, εί 5ῶρε ρισπαπέ
επ Ἰοφίο.
πα. «Έπ. νΙ. ν.
302. Ίρεε ταίοιι οοπέο 5αδίρῖε,
νε]ῖδᾳπε

ππ]κέτας,

Ἱκ. ν. 509.

Ἰάεπι η.

Ἔε]οταπι εβιπάστο

εί αλβ Ραδδίπι.

δοσίδικος, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. ὁ διδοὺς
δίκας τινὸς

ἁμαρτήματι».

Φιπί

αου]ς Ῥεοσαεῖ ἀαί Ῥαπαβ. Ίνα
δοσίδικοι εἶεν. νΙ. 43. Ὑπα]]α: Ώοε
(ταάσπάϊς πιαέπο 1, αυί Πηυγ]ας
Ιπέπ]ίδεεηξ. Βεά δοσίδµκον εἶναι
Ίαπι. αοοΙρὶ Ῥοβας νἰάείατ, Ῥτο,
Πη]αγίατυπα

Π]αξαταπα

ταξομῖρας

πιιίπο τεάἀεπάϊς ομποχίππι 6556.
Ὑαι, Ώο Ἱπ]ατῃς ]αεῖς Ίατο οα
απο εχρενῖτ! ππίπο. Ὑε], Ππτίας Π]αίας Ίπγε ππἔπο Ρεγςεαι. Αμάν γετο εἰσπ]βοαε τὸ τών
ἀδικημάτων δίκας δοῦναι, 1ὰ εδί,

ΔΟ

Δ0Ο

Ππ]ατίαγυΠα Ῥαμας ἀάγε. Αίάιε
Ίος εδ Ῥτορτία Ἰογαπι γεγΏοτιι

τοραξα». ἨῬόπας πέετ(ιθ 8εΠδΗ8.
ὡς μεταδεδογµένῳ µου, Ῥτο µεταδεδογµένου µου. Ὀεροίε εοπέρηέ]α

ἱπετργείαε]ο εί γι.
δοτικὴ ἀντὶ τῆς γενικῆς μετὰ τῇ
της ὑπὸ

α πιο

ΥΠ,

19, ]οῦσι δε

ἐσέπτατο

ἐς τὸ 5ρατό-

Ἰηπίαία.

Ἱπροθέσεως. τὰ βαρξαροίσιν ἀπο-

σφι

δεχ/Ίέντα,ἀντὶ τοῦ, ὑπὸ τῶν βαρξάρω. ιο [μαπαο, Φαα» Ρατρατίς,

πεδον σαν. ἐκ. 100. αντὶ τοῦ, όντων

Ῥτο α Ῥατρατῖδ,

5δαπί οατία, 1. 1.

ἐξεμπολημένων σφι πάντων. Οτπι
αὐ 1ρ5ἱ5 οπιηῖα ]α11 ε5δεηί γεπάτία,

Τρί. δεδήλωταί µοιν ΡΤΟ ὑπ ἐμοῦ.
Α πιο ἀθο]αγαξατη ε5ί. 1. 18. κατεσράφατό οἱ, Ῥτο ὑπ αὐτοῦ. ΑΟ

1ρ5ο δαρασίί δη6. 1. 27.

αἀπέρ-

ῥιπταί τοι, Ρτο ὑπὸ σοῦ. Α {6 εοη-

ἑθπηπῖέυγ.1.92. ἤδηδέ σφι ἡ πολλὴ
τη, Πελοποννήσου ἦν κατεσραµ.µένη. Ρτο ὑπ αὐτών. «ἶαπα απέθήΙ

ππαρηα ο
π-α Ρας αὐ 1ρ5ἱ5
οταί δυµασία. Ἱ. 08. τοῖσι ο

φήκεε δρ»

κατεςάθη.

Ῥτο ὑπὸ τούτ

(απ

αί Ρο. νά

ἔπηκα, εί αογ. 2. ααί. έφη», ἴοιπηΙΠα(ἶοπείι

αοΐναπ,

αἱρπίβσα-

Ποπεπι ραφδῖναπι, Ρ]ογιήατιο ἸαΡε.) ΑΡ 15 Ἱπςετεπία οδί οὐ5]ά1ο.
1. δΙ. τάδε οἱ κατέργασο, Ῥτο ὑτ᾽
αὐτοῦ

κατείργαςο.

ἨΗαος

αὐ

ϱο

Ρενασία δυη. 1. 125. τοῦτό σφι
ολα, Ργο ὑπ) αὐτῶν ἐξείργασο.
1009.

αραιρηµένα

ἄςεα

αὐτοῖς,

.ὸ ὑπ αὐτών Ἴρη(μένα. τος αὐ
Πρῖ5 οπρία5 [οοιοις.] | 150.

εὔρηταί σφι, Ῥτο ὑπ αὐτῶν. Π. 53.
τη . μητρὶ τὰ σροςαχβευτα,

Ῥτο

ὑπὸ τῆς μητρός. Π, 121. δ. ὃ. ἀναισιμώόη τοῖσι ἐγαζομένοισι, ρτο
ὑπὸ τῶν ἔργαζομένω». Μ. 1250. τοῖσι

κατεδόκεον νεοχμόν τι σοιέειν.
ἀντὶ τοῦ, ὑφ ὧν νεοχµον τι ποιηθήσεσθαι κατεδόκεον. Ἱκ. 99.
δοτικὴ ἀντὶ τῆς γενικής, τούτοισι ἐπισπομένοισι Φεύγουσι, Ρίο τούτων
ἐπισπομένων φεύγουσι. Η]ς Ιπςεαπεπίῖθις [αρίαμξ. 1. 105. Αί ἸναΈπας Ππέοτρτες νοτθέ, Ώπη 1]]ος
Γιρ]οπίος Ῥοιεοφαππέαγ.
Φπατο

φήμη

δὲ σφέων, ἤγουν αὐτῶν.

δοτικὴ αντὶ τῆς γενικῆς.

ὨὈαίϊνις

Ίοςο Κοπ]εϊν]. ᾿Ανοιγομένοισι τοῖσι

κτήγεσί ἐσι παὐμώσασθαι, ὅτι
ὅ τοῦθ᾽

οὗτως ἔχει, Ῥτο ἀνοιγομέγων τών
κτηγέων. Αρενίῖ», [ἀἱκςεσείᾳπε]
Ρεοοτίρας, οοπ]ίεεγα Ιοςί Ἴου ία

5ο Ἰαβετο, ἵν. 68. Μεγάρροισί τε
χερδανέοµεν σσεριεοῦσι, καὶ (Αἰγίνγ,
καὶ Σαλαμῖνι. νηΙ. 60. ἀντὶ τοῦ
Μεγάρων τε κερδανέοµεν περιεόντω», καὶ Αἰγίνης, καὶ Σαλαμίνος.

γαΐα:. [πάς ποβῖς Παογ][ασίεπηας
4150 εγναγετπης, Μορατα, ορειπαπι(ας, αἴοαο Ῥααπιπεπα, 19, Ρ.
Μερατίδαιε εοτναξῖςδ, εί «Ἠρίπα,
εί Ἀααπίπα, οπαρδέαπα Γαοἱεπηας
[ποι αδρεγπαπάαπα.] 14 οδε, Π]αὰ
εἴῖαπα Ἰπογ][αςΙεπιΙ5, αποά ἨΜοαρατα, «Ἠσίιπα, εί Βα]απιῖπεα οροτα

ποδίτα βογνα μέν. Οἶκότα μέν
νυν βουλευοµενοισι ἄν βρώποισι, ὡς

τοεπίπαν ἐφέλει γήεσθαι. μὴ οἶκύτα

δὲ βουλευοµένοισι, οὐκ. ἐλέλει οὐδὲ
θεὺς προσχωέειν πρὸς τὰς ἂνθρωπηΐας γγώµας. γη. 60. αντὶ

τών, Οἰκότα μεν νυν βουλευομένων
ἀνθρώπων, ὡς τοεπίπαν [τὸ πρήγμα
καλως

αὐτοις]. ἐφέλει γίνεσθαι,

τουτέςιν ἀποξαίνειν. μὴ οἰκότα δὲ
βουλευομµένω», ὅτο. Ιὰἀ εδί, Φααπι
οη]πι Ἠοπιίπος οοηδῖ]ία ταοπΙ
εοπδεπίαπσα αρίίαπί, πί Ῥ]υτὶΠΙΝΗ [τος 1ρ8ῖ5 ργῶε]αγε] 5ας66ἀθταο δο]εί. Φπιπι τοτο εοηδῖ]ῖα
ταξϊοπ] πηΙη]πιο οοηδεηίαπεα αρ]-

(απ, [απο] πε Ώεις απἰάθετα πα
Ἰπππαπας κοπ{οπία5 αοσεἀετε,[πες
απ Ἠπππαπας ἀε]ίρεγατίοηθ8 56 ας-

οοπιπιοάαγε] κο]εί, [ναι να].]
γιάο γίνεσθαι. Ἀποσεάςτα. Ῥεπιο-

νιάεεασ οοάϊοσπι πασέυ», Ιπ Ύ4πο

αί]ομ. Οἰγπί]ι. 2.δ. 9. τότε μὲν δὴ

Ἰεμεαίας, τούτοισι ἐπισπόμενοι
φεύγουσι. πέ τὸ φεύγουσι δέ ἀαἲ]νηδ, απ] αὐ Ἰ]ο Ραγιεῖριο ἐπισπὀμενοι,τουτέσι» ἐπακηλουβ2ῦντες,

τοῦτον τὸν τρόπον εἰχετὰπράγματα,
ἐκείοις χρωμένοις, οἷς εἶπον ῴροςάταις, ΡΤΟ ἐκείνων τών πσρογόγων
χέωμε ένων προςάταις,

οὓς εἶπου,

ΔΡ

ΔΥ

δουληΐη, ης. ἡ- 1οἩ. Ῥτο 601, δουλεία, ας. Βειν]δας, νΙ. 12.

ὀρέμημα, τος, τὸ. Το. 6ὲ Ῥο6έ. ΡΙΟ
011. δρόµος. Όππδιδ. τοῦτο τὸ

δράηµα τῶν ἵππων. νΏ. 98. Ἠὶο
ο(ογπα 61515.
«011, δούλειος. ΒῬειν]]ς. σείλας
τὴν θυγατέρα ἐσθητι δουληΐη. Οπη δρηπέτης, ου, ὁ. Τοπ]ο. εἳ Ῥοεῖ. Ῥτο
οοΠ1. ὁραπέτης. Εαριάνις. Φπῖ
Β]ίαπι νεδίο 5ειν]] ογπαδδεί. Π1.
αὐ απο απ[ασ]ε. Ίν. 197. γ.
«14.
δουλοπρεπής, ὁ καὶ ἡ. 6011. ὁ τῷ
11.
δούλῳ πι(έπων. Ἀογνο ΟΟΠΥΕΠΙΕΗΡ. δρησμὸς, οὖν ὃ. Ίοπ. εἴ Ῥοεί, Ῥτο
σοἱ1. δρασμὸς, εἰ φυγή. Έτρα.
Φεγναπῃ ἀθοςῃς. Ἀοτνί]ς. Οὐδένα
Δρησμὸν ἐξούλενε. Έπραπι ππες]πόνον δουλοπρεπέα ἔχειν. ἈΝα]]απι
(αραίατ.. Ώοε ἴαρα οοσιίαναί, γεὶ
Ίαβοτεπι βογνί]οιι Ἰαῦογο 5α5εῖεοηκ]{αῦαίξ. ν. 124. δρησμῷ ἐπιῬους, {εττο. 1. 120.
χειρεε. Εαραπα ποπ.
Εασαπι
δουλ/σύγη. ἴοη. εξ Ῥοεε. Ῥτο 60Η,
Ῥατατο. γ. 70. Δρησμὸν ἐδουλεύδουλεία. Βοτνίίας. 1. 129, 1604. τὴν
ονΊο. νηΙ. 4. Ὑαλα:. Οοπδυαβαπί
δουλοσύνην οὐκ ἀνεχόμιενοι. Βοτν]4ε [αεϊεπάα [ισα. «Ἡ. Ὁ. Ὀε [αρα
ἑπίεια ον Γεγεπίες. 1. 109. ἄπαλλαχθέντας δουλοσύνης. Ἀετν]πία
εοπδιαβαπέ, νΠΙ. 18. Ἰάεπι ]οἸρογαίο, 1. 170. ἵν. 118. νηῖ, 143.
4ποπάϊ σοπι5 τοροθέας, ἀγγέλλων τὸν δρησμὸν τών Ἑλλήνων.
ἱκ. 27,76, 90.
δουλότερος, η, ον. Αγριά ἨἩοτοάον, 23. ταεοταπα Γασαπι Ἠμῃ-

δουλήΐῖος, α, οΥ. Τοπ. εί Ῥοοί. Ῥτο

ἔππα αοοΙρΙἔαχ Ῥτο οο, αἱ 5ετν]-

εἶπης. οἱ Ἕλληνες

τα15 Ίαπσο ππαρῖς Ῥγοπηϊίιτ παπι

λεύονται. υἩΙ. 70. (ναοί 4ος [αρα

απίο. Λἴγυπτον πᾶσαν πολλῷ δουλοτέρην ποιήσας, ἡ ἐπὶ Δαρείου η».
Οσπι οίαπι «Ἠσγρίαπι Ἰπ Ίοημοα
αγοίΙογεπα φοτν]{αίεπι τοάσμῖςςοί,
61.1 68δεί [λατ {6ιΠΡοτε. νι. 7.
Ὑεἱ, Οσα ἐοίαπα Ἠργρίιαπι βετν]{π{15 Ίασο Ίοπσο ατοοτῖ, αίφια
ατανῖοτί Ῥτοδδίφεεί, απαπα Γλατίο
τοεσπαπ{ο Ῥτεπηετοίας.

δουλοῦσθαι ὑπό τινι.

ἴπ κοτν]τι-

σπα αὖ αἸ]ᾳπο τεδὶρῖ. Λυδοὶ ὑπὸ
Πέρστσι δεδούλωντο. 1μγαῖ ἵπ 8ειγιπέοπι Βοτεῖς τεασεὶ Γπογαης. 1.
94. [το απο ἀῑσίέατ Γτεφιοπέῖας
ὑπό τινος. οἱ Κάρες ἐδουλώβησα»

ὑπὸ ᾽Αρπάγου. Ἱ. 174.]

δυυλωσύνη.

Ἡετοάοίειπι

Ίππα, Ῥτο «01Η. δουλεία, οἳ Ροο.
δουλοσύνη. Βετνίίις. ᾿Απωσάμενοι
τὴν δουλωσύνην. Ῥτορα]δαία, νο]
ἀερα]δα οτν](πία. Ἱ. 90. 11. 88.
να, 105.

δοῦρας, τος, τό, Ἰοπ. οί Ῥοεξ. Ῥτο
οοπιπιαπῖ δόρυ. Σύλον. Ἑάσπιπι,
Ειςίῖς. Ἠαδία, τύπτοντες δούρασι

τὸν πέρα. Εικ] θς να] Ἰιαβεϊς αθγοπι
οσἀσηίος, νοιμοταπέος. 1, 172.

δραµειν. εἴ δραμεῖσθαι ἀγώνας. νἱὶ.
102. Ψἱὰε τρέχειν.

οοπδυ]{απί. να. 97, 100.
δυνόµεγος, η, ον. οοΑ. Φπὶ Ῥοΐθεέ.

Φυ] αποτοτ]ταίο ρταϊαφπθ Ροίε»ί
αλλα π]ά αριά ααπεια,

(α1εο,

μὲ α γοινοῖγ οι ριβναπος.

Θθκμὶ

α ογοάἰέ εἰ αίογἰ{ό ον φείφιε ζει,

επ φιοίφο οοπηραφηίε, ον {α ηιαῖ803 οκ οὐάγ 6 φοίγμε Γγίπος, οι
ΕπΡΕΥΣ (οίφσο ραγέϊσιίεγ. ᾿Ανὴρ
Τεγεήτης, δυνάµενος ἐν Λακεδαί-

µονι µέγισον ξείνων. ϊκ. 9. γαἱ]α:
Ὑπν Ῥορεαία, αρ [μαεθάαιποπ]ος
πιαχΊπιο» Ἱπίοτ Πορρίέε5 ροίαεπί]α..
49. Ρ. Υπ Ῥορεαία, αἱ Πωασεάας-

ΤΊΟΠΟ Ῥ]αγΙπα Γοπηπίαα} λοβρί-

ἔππι Ῥοΐεταί.

νοσαῦι-

δρησμὀὸν βου-

ει, Φα

ππακίηα

αριά Παοεαιοπίος8 αποοτί(αία
Ῥταίεν οποίος Πορρίέες να]εραί,
µέγασαρ αὐτῷ δυνάµ,ενον. Οερῖας
Ῥετ». ὂ. 9. Φα Ἱπαρπα αιοζοτ]ἰαΐε αρα ἵρδαπι γα]εβαῖ.
δυνάµενος, η, ον. 6οπι. Ῥοΐθῃς. Δώ-

µα πεοσετραπόμεσθ ἀνδρὸς μέγα
δυγαμένοιο. Ν. Ηοια. 90. Δά αάες

επῖπι Υοπίπηιδ υπ γα]ἀο Ῥο{επ{15.
δύναµις. Ῥοϊεπεία. Δύναμις ὑπὲρ ἄγ-

θρωσον ἡ βασιληός ἔφι. υῖ. 140.
Ἠοερῖς Ῥοίοπίία 5ρτα Ἱπππιαπαπη

ΔΥ

ΔΥ

τοδε: 1 οδέ, Βεσίς νίτες ἨΠΙΑΠΑΤΗ
Ῥοέεπέίαπι 6αρεταπέ,
δύνανται. Ίο. Ῥτο 600Π1, δύγωνται
ἄν, Ρτῶίου ΠΠΟΤΘΠΙ. Δείσας μὴ οὐ
δύνανται τὸν βάρδαρον ὑπερξαλέσθαι. ὙΨοτίεις πο ΒατβαγΙμῃ 51ροΤαΥθ ΠΟΠ Ῥοβνεπέ. νΗ. 165.. Ἀ]ςί
Τ6ΠΗ 5ἱς αοοϊρία5, δύναιντο 5οτΙΏειἆαπι νιάεγείαΓ.
δυνασθήναι. Ῥοΐαϊδεο; αἲ α δυνάζω,
ασ Ππαδαέαπα, Ἡ. 110.
δυνατὸς,

ὤώτερος,

ώτατος.

Ο0ΠΑ.

οἱ

δυνατώτατ:ι τῶν Ελλήνω». ΡοΐοηΕἰβκίππϊ απἶααο (τεσπα. (αα]Ἰσα, 1 οι {8 {1 Ρας 4 επίγο
{68 έσγευςς. 1. 22, 00.

δυνατόν.

Ἱπιοετάππι ααοῖρὶ νιάσεατ

Ῥτο 6ο, Φποά εδ ἀσοογΙπῃ, ἸιοΠθδίιπη, 4ποά {περτο Ισοί, ας [15

6ρί. ᾽Ατυχῆσαι τὸν χεήζοντα, οὔ
σφι δυνατὀν ἐσι. Ἱκ. 111.

1ρ5ο

Ρετία.
Έαππι απο οπιπἰροίθης
Ίοησαπι πηϊδεταία ἀο]οτεπι, ὨὈ]Ποϊ]εδᾳπε οὐϊέαςβ, Ἰτίπι ἁἀρθπιῖδίε
ΟἸνπιρο,

Θπς

Ἰποίαπίσπι

απῖ-

ΠΠΤΗ, πθκοδάπθ τοδο]νοτθί αγίιις,
Ναπι, απἷα Ἰθς Γαΐο, πιοτ]έα τος

πιοτία ρειῖραί, 8εά πιῖξοτα απίο
ἀϊειι, φαβ]έοφπε α6οεηδα {πτοτο,
Ἀοπάαπι 1 Βαναπι Ῥτοδεγρίηα
γογίῖοο

οτίπαοπι

Αβείπ]οταί,

5ίγ-

σῖοσφπε εαραέ ἀαπιπανεταί Όνοο.
Ἐτσο 5
οτουεῖ ρε οα]απι
τοδο]άα ροεπηῖ5, Α11]]ο (Τα]νδι5 να-

ΓΙ05 αἀνοειςο 5ο]ο οοἱοτεξς, ΏενοἸαΐ, οί 5πρτα οαραί αθαθς: Ησπο
οσο ΕΙ Ῥαοτατη ]πδδα {οτο, ἴοφιια
Ι5ί0Ο «οχροτο 5ο]νο. δἱο αἲς, ο
ἀοχίτα οτἶπεια εοσαξ:. οπιπῖς οί
υπα. ἨΏήαρδας οπἱος, αίιο Ἰπ
τοπίος γἱία τουραῖξ. καὶ δὴ οἱ μὲν
ἐμάχοντο, ὁ ὃ' ἐξενηνεγμένος ἐδυσ-

πο[ας ο5έ, οταπίεια ρα] τοραἱδατα.

θανάτεέ τε καὶ ἔλεγε, ὅτο. Ικ. 72.

Ναι, Αριιά ἴρ9ος (πτρο οθΗΡΕίΗΤ,
ας πθ[α5 6556 Ἰπά]σαίας, 51 1116, αἱ

γαία:

Ῥα5, Ἰρ5ο οχροτίατοίαγ, 8656 ΠΙΟ-

[αᾳίά α τερο ρεί,] τερα]δαη
Γεταί.

τ1θηίοία παδεγαβαίατ, ο, «Ἠ. Ρ.
Αίαιε αῖ φαἱάσιι ρασπαβαη{, 1]]ο

δυνέαται. Τοπ. Ῥτο οοπα. δύνανται.
Ῥοδρυπέ. ΠΠ. 142. ἵν. 90.
δυσµεταχείριςος, ὁ καὶ ἡ. 00.
Ἐτασίαία ἀβΙοΙδ,
Εκραρπαία
ἀἰβιοῖ]]ς, νΠ. 2060.
δυσθάνατεειν, εἴν. εοπι. Γπῖαιιο απ]πιο ππογίοια [ογο.

(1η

πιαρπο

αππηϊ ἀο]ογα πιοτὶ. (αΗ1σο. οι
ἱγ αυες ϱ'γαπά γοργαί οἱ Γάολογίο.
Ά]ας, ου ἀο]οτο, νοὶ ογασ]αξι
πιοτί. Εἱβιοπ]{οΓ πιογ, ΠΟΠ Ῥοβ5ο
{αοῖ]ο απΙπιαπι οβ]ανο, εί ποτ.

Φπαπι ππογς ἀθιοπ]αίοπα, ο]15ἀθπι Προγα(οπθια, τρι]. ἆς Ε]ἆοπο γογρα {αοἴθδ, 15 γνογβδῖῦις5

εἰοσαπϊκδίπιο ἀερον]β]έ, ποβῖδαπο
οπούαπιιούο. εροεοίαπάαπα ῬτοῬοπί{, δα ἱρδαα θπ. ἵν. ἄπεπα,
"Ἠ]α ρτανε» οσπ]ο5 οοπαία αἴίο]Ίσα,

ταδις

ΤΏοβοίε;

Ἱπβχυηα

δαάσί »αῦ Ῥεοίοτο ναϊπας. Του
656 αἴίο]]οης, οπΏ]ίοφιο Ἰπηῖχα,
Ἰενανίε. Τον τονο]ηία ἔονο εδ:
οσπ]ίκαπο αιταπ(1ῦα» αἰίο Ωπῶ5]ΜΕ οσα] Ἱποσπα, Ἱπσοιηπήέαιιο Τθ-

Ες απππι αῑς ρασπαπ{]-

νοτο, οππι [οκ αοἷο, πθὶ οοἩοσα{5

{αογαῖξ,] οκροτίαία5 βαςκοί, 5ο
πιον στην]ίοτ [ογουαί, [π]απο
απο Γεγοβαί, αιιοά κιὈῖ ΠιογΙεΠἀαπι

εὔ5ο

Μοτίοπι

απιπιπάνοτίοισέε,

οἱ,

Ἰπίφπο απΙπιο Γογθβαί,]

οί ἀϊσομαί, ὅτο, Ἠιάς δυσθάνατον,

οἱ ὀυσύανέειν ιν (σοι.

ΗΙρρο-

οτα{1ς.

δυσθυμεῖν, Ίο. εί Ῥοοί. Ῥτο «πο
εοτι. ἀθυμεῖ. Απιμι ἀοθροιἀοτο. (α]1. Βεγάγε οογαρε. Μὴ
ῥυσθύμει. νΗ. 190. νΝαΐα: Χο
ΠΠ1Π1Ο οοηφίοτηθτϊς.
«4. Ῥ. Χο
αΠΙΙΠΊΠΙ ἀορροπάθαδ. (α]]16ς, Νε
ΦενάεΣ ροῖπέ 6οάγαφο. Ἠιοέαχ οί

δυσθυμοῦμαι, ΡΤΟ δυσθυµώ. Επ]Ρίά. ἵπ. ἴοπο, νου. 208. τί χρημ’
ἀνειεύγητα δυσθυµή γύναι: 14 εδῖ,
Οπαπιοῦγοπι. οεσπ]ίο ἀθδροπάες
απίππαπα πι]]ος} Ἠἱάς ρατίίειΊαπι ὃυς 1π εκ. Ώοτ. ἵπ νοςε δύσσοος.

δυσµορφίή, ης, ἡ. Ν. Ἡ. Ρτο 60ΠΙ.
δυσµιορφία. Ὠε[ονηι]έας. ᾽Απαλλά-

ΔΩ

Ε

ξαι τῆς δυσμορφίης φὸ παιδίον. Ῥιεἰἶαπι ἀε[ογπίαίο Ἰβρετατο. ν].
61.
δύσριγος, ὁ καὶ {. οοπι. Οἱ Γπίσας

δη, τῷ Δαρεῖος Μιτυλήνην ἔδωρήσατο. Υ. 37. αὐτὸν δωρέεται

ἀϊθιεπ]έετ Γεττε Ῥοΐεςί. Επτὶσοτί5
Ππραί]εης. ν. 10.
δυσχείρωτος, ὁ καὶ ἡ. οοιι. Οπὶ
ἀϊβιου]έεν 1π ποδίταπι ῬοΐεΣίαίεπι

τοάῖαὶ Ροΐεκε. Οπἱ ἀϊβιου]τετ πηᾶ-

πα εαρὶ Ῥοΐεςδί. Οπἱ Ππαρπα ΠΤΙ
ἀϊβιου]ίαίο Ροΐίεςί υρὶσι. δυσχειρωτότατοι, δαροτ]αί. ρταᾶις.
να. 9.
δυσχεραίνειν τινὶ π(άγµατι. Ῥειη
αἰί(παπα ππο]εδίο [εττα, Ἐο α]]απα
Ππάϊρηατί. δυσχεράνασα τ; ὄψει.
Ύ. Ηοπι, 90, Αδροσία ΠΠ] 1α5] Ἱήἀϊρπαία,

6], 1ο 5ροεείασμ]ο ἵπ-

ἀϊρπαία,
δύτης, ου, ὁ. οοπι.
[γιπαίοτ. 1.
δ. Ου ἵπ αφπαὴ ππθγσαπέας, ααὶ
εαρευπέ αρπα8, οἱ 5αῦ 15 ππίαπΕ,
α Παπ
ΙΓΙΠΑίΟΤΟΣ, α- (τας

δύται, κ2λυμ.Ξηταὶ, οἳ ὕφυδροι νο-

εαπίατ, α (15
Φαυεπί παθεγ

ΒΙΟηΦΕΟΝΑ, φιῖ

επί

ἁριω

εαια..

ἔτυμον τοῦ δύτου ἀοοσί Ηετοά. Ἰηῖς
νεγΏίβ. ὃς δὺς ἐς τὴν θάλασσαν, οὐ
πρότερον ἀγέσχε πρὶν ἡ ἀπίκετο ἐπὶ

τὸ ᾿Αρτεμίσιον. νυἱλὶ. 8. Οπὶ, ουΠη

ΊΑΤΕ 81Ώ1886Ε, ΠΟΠ Ῥτίης επιθγβῖξ,

ᾳπαπι

αἆ Ατίοιηημιώμι

ρογνοπ]{.

δυών. Αίΐ1εαθ, εί Ἰοπ]σο, Ῥτο οοπι.
δυοῖν.

Ώποτυι.

Ώποῦυας,

1, 94,

190. 1ν. 1, 90. ντ, 191.
δώμα, τος, τό. Ἰοπ. 6 Ῥοεε. Ῥτο

οοπι, οἰκία. Ώοππις. 1. 63.

δωρέεσζαι, ἑωρεῖσζαι. οοπα. Ώοπατε.

χευσῷ.νΙ. 120. ν. 27,28,54,116.

δωρεῖσΊαι ρηδθῖνε Ροδίίαπι. Φύλακος, εὐεργέτης βασιλ]ηος ἀνεγράφη,
καὶ χώρη οἱ ἐδωρήδη πολλή. νη].
8ο. α]α: Ῥμγ]ασας Ἱπίετ θεμα
4ε τορε ππετ]{ο5 αἀδοτῖρέις 1, εί
πηπ]έο ἑτασία 5ο] ἀοπαίας. 4. Β.
Ῥηγ]ασις ΙπίοΓ γΙτο» ἀᾳ τερο Ώεπα
πιο]ζο εί αἀδοτιρέαδ; νεἰ, ἴπ
πα ππετυπα 4ς τερο Ώειθ ΠΙΘΓΙΕΟΓΙΠΗ
εδί τε]αία5, αππρ]οααθ αστο ἀοπα618. Υ. 8. Εί ασοτ απιρ]α5 οἱ ἀοπαἴμ5 εδί.
δωρεῖσθαι τω.

Ἠετοάοίοα Ἰοσυ{1ο,

ἀντὶ τοῦ, δώρα διδόναι τι. Νε
ἐλλειπτικὸν οδί Ἰοᾳπεπάϊ πεπς, εί
δώρα δαυαιάϊίατ,

Τότε βασιλεὺς

Πεισαις δωρέεται. Ἱκ. 110.

απο

τοχ ἀοπα ἀαὶ Ῥετῖς.
δωροδοκέειν, εἴγ. [οπ. 4αἱπθί]απα 60ΠΗ,
παρὰ τὸ δώρα δεχεσθαι. Ώοπα αςοἱρετε. Ώοπο τει αἰφαεπι αςς]Ῥοτα. Μιπετίθς οοτγααρετε,
Νι-

πετίθις αοοερίῖ5 οοτγιηρὶ. ἐδω-

ϱροδύκησε ἀργύριον πολύ. γἱ. 72.
Μαμρπαπι Ῥεοππῖα υπ Ῥεγ ϱΟΓταρίε]απα αεοερῖῖ, γ]. 82.
δωτινάζειν. Ν’. Η. τὸ δωτίνας συλλέ-

γειν, καὶ λαξεῖν.

Ώοπα οοἱμετο,

εί αοοἴρετε. Π. 150.
δωτίνη, ης. οι. εἰ

{, Ῥτο οοπι.

δωρεὰ, νεὶ δύσις. ἤγειρον δωτίνας
ἐκ τῶν πολίων. Ἐκ οἰνίιαίνας
ἀοπα οοξσετυπέ, ππππεγα οο]]ερε-

της. 1. 61. ἔδωκε δωτίνην.
ἀεά1ε. 1. 09.

Ώοιπο

ὁ Κροῖσος ἔκασον δύο ςατῆρσι ἕω-

ρέεται.(0Τταβςι5 ΠΠΗΠΙ(ΠΕΠΙ(1Ε ἆπο-

Ε.

Ῥα5. βἰαίετῖρις ἀοπαῖ, 1. 04. ἕωρησάµεγος τοὺς Δελφοὺς ὁ Κροῖσος.

1. 65. αὐτῃ ἕνα λίθον δωρέοιτο.
1ρ81 "παπι Ἱαριάσπι ἀοπατεί. Π].
126. Δωρέεταί µιν πεδέων χρυσέων

δύο ζεύγεα. Τρδιπι ἀποῦας αυΓοα-

Ε. Τοπ. ἴπ ποπήπ]ραςδ Ῥτο οοπι, ᾱ.
κρέεσσι. ΟᾳγπίΡ8. Ῥτο κρέασσι. Ἱ.
47. ἔρσην, Ῥτο ἄρσην, πια». 1, 109.

ἐρσένω», Ρτο ἀρσένων.]. 193. κέρεα,
το κέρατα. Ἱ]. 28, 74. γέρεα, Ῥτο

ταπῃ οοπιροάαπη ρατίρης ἆοπαῖ. Π1,
190. Μαγδροκλέα ἐδωρήσατο παισὶ

γέραα, Ἰιοεφπθ Ῥτο γέρατα. Πλ.

τ]δ, γε] [απ],

κερέων. Ίν. 185. Ὑἱάε ε οι. τῷ ω

δέκα. Μαπάτοε]οπι ἀποάσοῖπα Ῥπε-

νε] 5οτνῖς, γα]

Ραε]]ῖ ἀοπαν]έ. ἵν. 88. Ὑπάσσχε-

108.

κέρεα.

Ρταβχιῃ,

Ἱν. 29,

165,

188.

Ὑιάε εί έωµαι οπτα

Ε

ΕΑ

επ ἀρτίναιίς, ὀπέων, Ῥιο ὑπάω».
Ιχ. 00, 61.

γαὶ εκ Ιπ]εῖο, νε] εκ πιθά[ο. ὁρτὴ,
ΡΟ ἑορτή. Ὠ]ες [εσέας. 1. 81. ἱρὸ»,

ε. Ππίετάππι αἲ Τοη]βις απίαο α Ιπ
(πἱρηκάαπι νοσαβα]]ς Ῥοπί: τα

Ῥτο ἱερον, ἔθπαρ]απη. 191, κατιροῦγ,
Ῥτο καζιεροῦν. «οπἨδεστατα. 1. 92.

καΊε, πηπ4ε κατὼ συγκοπἠν τοροέ-

ε. Ιοπ]0ο 1π κ 5πρε νοτεέυγ. ἐφέ-

προεςέατε, Ῥτο οοπιπηππί πεοεςήςατε,

εί ᾿Ιωγικώς

Ἰπβοτίο ε απῖο

α, προθςέαἸε. Ῥταεκεῖ. ν. 49.
αγιςέασι, Ῥτο ἀγισᾶσι. ΒΠΡΙΙΟ-

γοεπέ. ν. 71. ἠπιςέατο, Ῥτο ἠπίφαντο.

Ἀεϊεραπί:

απο Πεν τε-

1εείο, εί ε απίε α Ρολῖΐο. ν. 75.

ε.Ίοη. τῷ ω ἵπ ποππα]]]ς νοσαβιι]ῖς
Ῥταροπίέαγ. τὰ κατεςεώτα. Το.
Ῥτο «οπι. καθεσώτα. Ἱ. 09, ϐθ50.
χρεώμεγος, Ῥτο χρώμενος. Ἱ. 14,
37, 02. νι. 71. ὁρμεώμενον. Ἱ. 58.

Ῥτο ὁρμώμενον. δια χρέωνται. 1.71.

11.97. συνεςεώσης, Ρτο συνεςώσης.
1.74. εἰρωτέων, το εἰρωτών. Ἱ. 70.

εἰρωτεωμιένους. Π. 92. Υ]. 9. ἔρωτεώµενον. 1. 86. ἑφεώτι. 1Ρίά. μγεώμεγ0ς, Ῥτο πείσα ἐν 1. 96. προθέω,

Ῥτο σρούώ. Ἱ. 108. ὀρέω. Ἱ. 11.
ὁρέων. Ιθίά. µετεςεώσης. Ἱ. 118.

ἐπορέωσι. Ἱ. 134. Ποσειδέωνι. Ῥτο

εοἵΗ. Ποσειδώγι. Ἱ. 148. χρέω, Ῥτο
ὦ. πίοτο. Ἱ. 120. ἀποσεωσι, Ρο

αποφώσι. Τρια. αγέωγες, Ῥτο ἠνωγες. αὖ ἀνοίγω. Ἱ. 187. ἀνδρεών.

η, 77, 78. Υἱάε έωµαι. [ει εω
Ἱπ ραγΙοΙριῖς,
ε. Ίο. απίαο ε Ἱπίοτάππι Ροπίξτ,
ἀπικέεσθαι, Ῥτο ἀπικέσθαι. Ἱὶ, 30.

ἐείκοσι, Ῥτο εἴκοσι. Π. 123.

ε. Ππίετάππη οίίαπι απίς Ιπ ραγί]αἱρῖῖς Ιοπἱοο Ροπῇ. σερισπερχεόγτων, Ρτο περισπερχόντω». ν]]. 207.
γα] Ίος πέ α οἰτοππιῇοχο περισπερχέω, ὦ, [ογππαξαπα, αποά ΑΕεοῖ8

Γαπι]]ατο. Ἠϊάο έω, εἳ έομαι.
ε. Ππέετάππι

Ίοι. ἵπ η νογΙσατ,

ἐπηρωτέω, Ῥτο ϱΟΠΠ. ἐπερωτῶ. Ἱπ{εττορο. Ἱ. 47.
ε. ΤΠ. Ῥτο 6ΟΠΙ. η. ἑσσωβέντες, Ῥτο

ἱρός. 1. 80. ἱρεύς. Ἱ. 140.
σιος 6οπΙ. δἳ Ίο. ἐπίσιος. Ἱ. 90,
44, Ρὶ5. ἱσίη, Ῥτο ἑφία, Ἱ. 176, Ρἱ5.

ἱσιητόριον, Ῥτο 6οΠΙ. ἑφιατόριογ. ἵν.
95. ἐπίστιον, Ῥτο ἐφέστιον. ν. 72,
78.
ε. Τοετίῖα εἶπς. Ἱπιροτ[εςβῖ, νε] 4οΓ.
Ίο. 5εᾳποπίο νοσα], Ῥτο «01Η.
εν. προσεῖχε ἐντεταμένως. Ἱ. 18.
ἐνόμισε ἑωύτογ. 1. 94. εἶχε ἐν. 1.55.
ἀπέφειλε ἄλλους. Ἱ. 46. ἀπέπεμπε
ἐς. 1. 51, 15. ὑπεζηλθε ἐς. 1. 79.

περιεῖπε εὐ. 1ἱά,
έα. Τομ. 6ί «οσα, (ογηήπα(]ο ασσιις,
Ίηρ. ὃ, ἀεε]. οοπίταςοί. Ῥτο ος
8Ίϊας γα. τὸν χαλκέα. Ἱ. 68.
έα. Ίο. εογπιϊπαίίο ποπιπαπι 2.

ἀασ]ίπ. πρ]. Ῥτο οοπι. ἄα. εἴ
Α{{ῑσο ἆ. µγέα, Ῥτο μνᾶ. πηῖπα. Ἱ.
51.
εα. ἵπ Ῥτϊπαϊρίο αποταπάαπα ΤεΓΡοταπι Ἰπέοτάνπι [οπῖος Πέ διάλυσις τῆς η εἷς εα. τί ἑάνδανε, Ῥτο

ᾖνδανε. Ρ]αεοῦαξ. αἲ αν δάνω. Ἱκ.ὃ.
εα. Ἰοπίσα (ογπ]παΙο γοτβογαπι
οοπιππαπ]έος ἴπ Ῥτίπια Ῥεσδοπα
ἀθβιπαπέίαπα ἴπ ήν, 4ποά ἵπ γεΓμ5 ἵπ µι Ῥοἱβδίπιάπι Ἠαθεί Ἰοουσ,

Νίο απίοπι

ος Γογπιαξατ,

Ῥπῖας φπϊάθια, τὸ ν΄ (ο]]ίατ, ἆ4θἸπάο νογο, τὸ η ἵπ έα ἀϊβδεο]νικατ.

ὑπερετίθεα, Ῥτο ὑπερετίθην. ΠΠ. 105.

ἔα, Ῥτο ήν. Έταπι, 1, 19. Βὶς Ίδεα.

Χονογαπα,

οοπι. εἴδειν. ἵπ Ῥ]α5-

4παΠΠΡΟΤΕ, αοξ. Ῥετ 5ΥΠΕΟΡρεῦ Ῥτο
εἰδήκειν. Α{Εῑςο Ίδην, τε]εείο γετο
ν, οἳ ἀϊδεο]ιίο η ἵπ εα Πί ἴδεα, Τομ.
π, 100.
εα. ἴοπ. ἑετπ]παξῖο αεσιΒ. δἵπρι].
1. ἆθο]. εἹπαρ]. Ῥτο οοπΙ, ην. Τε-

ἠσσωθεντες. Ἱ. 66. ἑσσώντο, Ρτο ἡσ-

Ἱεσίο ν, εί η ἵπ εα ἀϊδεο]πίο,

σώντο. Ἱ. 67. ἑσσωμένους, Ῥτο ἡσσωµένους. Ἱ. 82, 104. ἔσσωθη, Ῥτο
ἠσσώθη.ῖ. 128. Ψιὰς ἑσσοῦν. ἔσσων,

Ῥτο Κανδαύλην. 1Ρίά. Γύγεα. 1. 1].
Κανδαύλεα. ΙΡίά. δεσπότεα. Ιδιά.

ἔσσονος, Ρτο ἤσσων. ν. 86. νΗ. 119.

ε. Τοπ. Ἰπέογάππα ος νοσαβη]]5 έο]11,

Τύ-

γεα, Ῥτο ΓύΥΥΡ.. 10. Κανδαύλεα,

εί νι. 88. Κανδαύλεα. 1. 12. Ορέσεχ. Ἱ. 68. ᾿Οτάνεα, Ρτο ᾿Οτάνην.

ΕΑ

ΕΑ

τι γῤνμμής ᾱα, Ῥτο Αρισαγόγ. 95, 96. Μιλτιάδεα, Ῥτο
λειάῤ. γΙ. 97. Στισαγόρεα,

Ρτο ην. Υ]. 55, ὅ9. Εὐρυδιαδεα. ρτο
Εὐρωξιάδηγ. γΙΠ, 68. κυδερνητεα,
Ῥτο κυξεργήτηγ. νΗ. 118.

ἔαδα, ας. ε. Ἰοπ. εί Ῥοεί. ρταί.
πιθἆ,

Ῥ]ασα1, Ῥ]ασυ]ςεῖ, Ρ]ασιΙς;

αὐ ἆδω. πιθὰ. Ίδᾳ, καὶ διαλύσει ἔαδα. Ἱ. 151. ἕαδε δέκεσέαι. ἘοεὶῬετο Ρ]αοπῖ{. ἵν. 145, 155, 201.
νι. 100.

έαι. Ὁ. Ρο». Ῥγῶς. πά. τηο, νοτῬογαπι

εοπίταςί.

1. οοπ]ας. Ῥχο

οοπ. η. φοξεαι, πες,

Ρτο φοςή.

1.39. ΕΙ απίοπι αἲ έτ, νοΙΦΟ τ1η
αι Φ:δέΊ, φοξέαι; νοὶ α ἐογεῖα φοξεῖται, 5)]α{15 ! εί τ
. Τομ. ἑοτπΙπαο δεοπηάα» Ῥογδοπα. Ῥγαδεη{ῖ5, νεγβογαπι ΟΟΠΙΠΙΠΙ{6Γ ἵπ αἆσαι ἀεδιποπέίαπας

αί

ἐξεπίςεαι Τομ. 5618. αὐ ἐξεπίσασαι,
Σηυ]αίο σ, οἳ ν6ΓΡΟ α ΤΠ ε. ΥΠ,
104.
εαι. [οηϊ]σα (ογππα{]ο ΤΠ Υογῖς, 1Π

5οειηόα Ρογδοπα 5Ιπρη]αγ, οχ εται
ἱετίῖα, ασ οΟΠΙΠΙΝΠΙ{6Υ 51ο εῇΟΓαχ, δέ τ ἆςο πιοάῖο {ο]Η ταν. θεήσεαι.
6στηςς. Ἠιάερίς. Οοπέεπιρ]αβε-

ται.

Οπιὰ ΙδΙ νε]έ Ἆος ἀῑσοίατα

νιάο. ν, 162. Ὑεν οδί ργαδίαιΠδδίπια {ο]ὴ5 απΠΙ Ρα15, Ύπα θυῦἸαΐα τοσα; νο] πα]]απα νε] Ῥειεχίρπππι. τοῦις ἆο νο]αρίαίεπι
Μαβοπί, παπα ποθῖς δαρροάΙέεπέ.
δις εἴῖαπα 5ἳ Ἰεσ]δδίπαπα γΙτογαπι
Άοτεπ εχ απο εχκετοῖέα {ο]]ας,
τεα5 οχογοῖ]έα5 τοπιαποθε ΙΠΠΤἸηη5, εί νΙτίρας ας ογπαπθη(]ς
ερολαέας, ία πξ Ιπάς πα]]ηπα οοπι-

πιοᾶσα ππ]]αππαας νο]αρίαίεπι,
ναι πέταπιφπε ρογοχίσιαπα 8ρετατε
Ροδβῖ8.
εας. ΤοἨ. Γογϊπα(Ιο αεσας. ρ]α5. 1.
ἀαο]. εππρ]. Ῥτο Ο0ΠΙ. ας. Δεσπό-

τεας, Ῥτο δεσπέτας. Ἱ. 111, 112.
ἐξηγητέας, Ρτο ἐξηγητα». Ἱ. 78.
έας. Ίοη. ΕθγπΙμαἴΙο «οσα. ΡΙΗΓ.
ΡΤΟΠΟΠΙΠΙΠΗ 1η ας οοπη. Δεδίποιπα.

ἦμεαςν

Ρτο 60Π1. ἡμάςι ΠΟ.

αὐ ἐγω. 1.00, 92. ύμεας, Ρτο ὁμᾶς.

νο. α συ. 1. 05, 609.
έασι. Γογπιϊπαϊῖο Γοηῖσα Εογ]εο Ῥοι5οπα Ῥ]ατα15δ νετρογαα πμ,
Ύπα οοπιπαη]έος 1π εἴσι ἀεδιπίέ,
συντιθέασι, Ῥτο συντι)εῖσι. ἵν. 25.

σοι. α ὕεαυμαι, ὤμαι. θεάσοµαι.
Τον. θεήσημαι. 1. 8. βουλεαι, το

Οοππροπυπ{. προτε/εασι. ν. 8. [ρτο
ποοτ.θεῖσι. πἲ 1ρὶά.]
έασι. Ἰοπῖσα (ογηπα{]ο Ἡ. ΡΕΥΡΟΝ.
ΡΙΗΓ. Ῥγς. ΕΕΙΠΡΟΥ. γογῦογιη ἵπ
μι, 4150 6ΟΠΑ. Ἱπ σι ἀαδιηής, {ρ-ά-

βογλει. ν]δ. 1. 11, 90. Φαΐνεαι, Ρτο

σι οοπι. αἲ Τοή. ἰσέασι. ἀγιςεασι,

τὶδ;α θεήσεται, ᾳιοᾷ α ὕεασεται

φαίνη. Ἱ. 37, 93. ἄπολαμπρυγεαι,

Ρτο ἀνισᾶσι. Ἀπρπογεέ,

Ῥτο ὠπολαμπρυν]. 1. 41. διακελεύ-

Ἰαπέ. ν. 7Ι.

εαιν 1. 42. α'χρασκευαζεαι.

1 ΤΙ.

Εκρε]-

ἔασιν. Τοπ. οί Ῥοεῖ. Ρτο οοἵή. εἰσίν,

δυηέ, 1. 00.
ἄπαιρισεαι. 104. απεχ Ίησεαι. Ἱ.
έαται. [ομ. (ογπιπαξίο ΥατΡογαΠα
5ο. τεύξ- αι.1. 90. ο λνσαμ 112.
εσυ, 1 ηνται πι ὃ. Ῥ6ι5. Ρ]υν. 46βουλεαι.1. 134. ἔσεαι. Π. ὅ. ἀπιζεαι. ΙΙ. 399. «λευσεαι. εἰ ἴξεαι. αΙποπίυπη, ἡγεαταιν Ῥτο ἡγηνῖαι.

ἴριά. βυλεαι. Π1. 119. προσκτήσεαι. ν.δΙ. ἐπιβήσεαι. υῖά. γίνεαι.
αριά, μετέρχεαι. γι. 09. βονλευξαι.

να, 19. δεεαι, Ῥτο δε. ἃ δεομαι.
«161.
ἑώνδχγε. Ἰοπ. αἱ Ῥοος. Ῥτο ϱοπ.
ἠνδανε, ἀϊδςο]ιίο η 1π τα.

Ῥ]αος-

υαΐί, αὐ ἄνδανω. Ἱκ. ὃ. τοῖσι τα ᾱμείνω ἕα:δαγε.ἲκ. 19. Θπῖ δις πῃθΠοτα ρ]αζευανῖ.
ἔαρ. ἐκ.τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἔαρ ἐξαραίρη-

Είδησης,

1. 10060. οἴκεαται, Ῥτο

οἴκηγται, Ἰουφιο Ρὲο ὤκηνται. Ἱποο]υπί. Ηαρίίαπε, ἵ, 142. Ἠος
απίοπι Γογπαίαχ τε]θοίο ν, εί 4ἱδ-

Βο]υ{ο η ἵῃ εα. κατέαται ρτοκα0Ίγται.

Ἀεάεπε. 1. 199. πεπονέατα;,

Ῥτο σεπόνηνται. Πμαβοταν{, . 69.
συνγεγεατα,,Ρτοσυγγεγηγται.ΆνετΡΟ
νέων υήσω, εοαςςΓνο. Ῥτο 4πο εί

νηέω, ὦ. γηήσω. Π. 190. 1ν. 62. κεκ-

λέατα!, Ῥτο κέκληντα!. Π. 164. ἐκ-

ΕΑ

ΕΑ

τέαται, Ῥγο ἔκτηνται. ἵν. 29. ἀπο-

κατέανται, Ῥτο ἀποκχθηνται. ἴν. 6.
μεμετρέαται, Ρχο µεμέτρηνται. 1ν.

ἀναπέπΊανται.

αἲ ἀναπέτταμαι,

σαι, ται. κατὰ συγκοπὴν ἐκ του
ἀναπεπέταμαι, αἲ ἀναπετάω, ὦ.

δ6. ἐκτέαται, ΡΤΟ ἔκτηνται- Ἰν. 174.
νι. 176. εἴρεαται, Ρο εἴρηνται. ἵν.
181. νι. 81, 96. οἰκ2δομέαται. Ῥτο

έαται. ὃ. 5ιποπ]. Ῥον[. Ῥαδ5. Τομ.

οἰκοδόμηρΊαι. ἵν. 185. κατίαΊαι, ρτο
κάδηνται. ἵν. 196. ύννεαται, Ῥχο

σόλις εἶκεαται, Ῥτο οἴκηται, Ἰου-

ὕμνηνται. ν. 07. ὁρμέαται, Ῥτο ὦρ-

ᾳπε Ῥτο ὤκηται.

μηνται- γ.]121. κεκοσσμεαται. γιι41.
έαται. Ἰομ. (θτιπ]παϊίο ΥΘΤΡΟΓΙΠΙ
οοπιπΙπΠ]{6Υ 1Π εγται, 6 ανται ἆς-

αἰπεμόσα

ἵπ ο. Ροις. ΡΙ. «σροτι-

θέαται, Ῥτο

προτίρενται.

Ἱ. 198.

κατεσέαται, Ῥτο καθέσανται. ὃ.
Ἰ15. Ῥ. Ρ. ἃ καθίσαµαι. Ἱ. 190.
ὑπανιςσέαται, ρτο ὑπανίρανται. Π,
80. ἀπιςσεαται, ΡΙο ἀφίσανται. Ἱ.
119. δυνέαται, Ῥτο δύνανται. Ἱ.
142. Ἱν. 90. ἐπισέαται, Ῥτο ἐπίφανται. αι 9. ἐπανιςέαται, Ῥτο
ἐπανίςανται. Π]. 61. ἐπιςέαται. ΠΠ].

100. Φιιοά Πέ τε]οσίο ν, εἴ Ιπδοτίο
ε απίΐοθ α, Ιπ νετρίβ ΙΠ ανται 60ΠΙ-

ππαπ]έοτ. ἀοβιποπίίραςδ.
ἴπ ας
οπῖπι, απο ἵπ ενται ἀαδιπαπε,
γο]]οίξαν, οἱ α Ἱηδοτίέατ. ἐπιςέα-

ται, Ῥχο ἐπίσανται. ἵν. 174. ἔξανισέαται, Ῥτο ἐξανίπανται. γ. 61. εἷο
ἀναπεπτέαται, Ρο αναπέτπτανται.
ὃ. Ρου». ΡΙ. Ρατ. Ρᾳ5». αὐ ἄναπετάων ὦ. ἄσω. ἂνναπεπέτακα, καὶ
κατὰ συγκοπὴν ἀναπέπτακα. Ραβ5,
ἀναπέπταμαι, σαιται. ὃ. ΡίαΓ. ἄναπεπτανται, οί [οπ. έαται. Ἱκ. 0.

έαῖαι. [οπῖοα εγππα{]ο {ογῖα ροί6ο.» Ρ]Η5, νογογαπα οοπηπαπ]έος
1 εινται ἀοβιποπίίαπα,
τε, ἂνα-

κέαται Ῥτο ἀγάκεινται.

Τἱσαεϊ,

εοπβοστα(ἴαπο δαπ{, 1. 14. νΗ,
27. διακέαται, Ῥτο διάκεινται. αἷ-

{οοίϊ δη. 1. 102. πιροσκέαται, ΡΟ
ποροσκεῖνται.

Ππουπραπί, αἀά]οίὶ

βης. 1, 129. ἐπικέαται, Ῥτο ἐπί-

ἄτω.

ἀναπεπέτακα.

ἀναπέπτακα.

Ῥαϊείασία ευπ{. Ραΐοηῖ. 1χ. 9.

Ρνο 6011. ηται. ἀΙδεο]αῖο }Ίπεα.
1. 195.

[τος ἹποοΠξατ.

[ἀε πτΏε Ἀϊπο 1Ρῖ γοτρα

βαπί. 5οά αἆ ππατσΙπεία ποξαξατ

οἴκητο.] Συνηδέαται, Ῥτο συνήδη-

ται, Ἰοσᾳπθ Ῥτο συγτδηται. ἵκ. 0δ.
γπάς 5πο Ίοσο.

Ε΄ΑΤΑΙ. Ιοπῖσα εογιπϊπα(ῖο ἑετέῖα

Ῥεγεοῃ..

Ῥίαγ.

(οπηροτί5

Ῥτα5.

Ἰπάϊσαλνῖ

πιοᾶί,

Ῥτο 601.

ανται,

α ὔ, ἱηρι]. ε/αδάσια πιοςί οί {σπιῬονί8, 11 αται οοπιπυ {ου ἀθδὶποπίθ, ε απίο αται ΡοδΙίο [οΓΠΙα-

εαν. ες αὐ ἵσαται οοπι. Πέ ἰςεαται, Ῥτο 6ΟΠΙ. ἵσανται. Ἀὶς ἐπισέαται, Ρτο ἐπίφανται. ο.

Νιάε

έαται.
ΕΑΤΑΙ. [οπίσα (ουπι]πα(]ο ὃ. Ῥοτ5οπ. Ῥ]ατα]. Ῥετί, Ῥα55. οοπι. ἴπ
ανται ἀεδιπαεπίΙαπα, α Γοτίία δἶηρ.
ο]αδάθια ἔοπιροτίδ, ἵπ αται ΟΟΠΗ.
ἀεβιποπία, {οτιπαίατ,

ε απίο αται

Ροβίίο..
ές α ὃ. εἱπσυ]. 60ΠΙ.
ἀναπέπταται, ηιιοά αὖ ἀναπετάω,
ὦ. ἄσω. ἀοάποίαπι, ΙΠδοτίο ε απίο

αται Βί ἀναπεπτέαται,

Ρἵο 60ΠΙ.

ἀναπέπτανται.
146 εαται.
ΕΔΤΑΙ. Τομ. (ογπήπαΙο ὃ. Ρε.
Ῥίαγ, Ἰπάιοαῖνῖ πιοςί, (οπιρογῖ5
Ῥνς.

Ῥτο ϱ0Π1, εντα!, ἃ Ὁ. 8ΙΗΡ.

ε/α5άεπα πιο εξ {οΠπροΓΙ8, ΤΠ εται
οοπιπΙαΠΙ{6Υ ἀεειποπίε, 1Πβ8ογίο α

{ουπιαέατ.

[τε α 5. 9ἵηρ. τίρεται,

ἱπφετίο α Πί Ῥ]υνα]. ὃ. τιέαται.
Φιοά ἵπ νετρῖς ἵπ μι ἵπ αοἲ. εί
μαι ἵπ ρα55. ἀοδιπεηίρας πδατρᾶἔατ. Ὑιάο έαται.

κευται. 4ᾳ ραπ]5 αρῖίας, 4πσ 4ε-

ἔατε. Ίο. Ῥτο 601. τε. κατὰ τρο-

Ππφιεπᾶθας 5απί Ῥνοροβίέα». τί.
08,
έαται. Ίοη. {θγπι, απογαπάαπα γοΓ-

πὴν τοῦ η εἰς εα. Εδίπιίθιη δεοιπάα
Ῥοιδομα Ῥ]ατα]. πιρον{εσς γετΡ!

Ῥοσαπι οοπΙπΙΙΠΙ{6Υ

ΙΠπ ανται

Ἱη

εἰμὶ, 5πῃ.

Βἰ μὴ ὑμεῖς ἔατε οἱ τορύ-

τερον αδικήσαντες Πέισας.

ὃ. Ρ6ΙΒΟΠ. Ρ]5, Ῥοχ[εοίὶ Ρᾳ55. 4θ-

νο

βΙποπΙπη, πέ ἀναπεπτέαται,

ἀπτία Ῥογεδας αβεσῖθεῖς.

ρτο

οδδείῖς

1,

απ

Ῥτίογες

ΝΊ8ί
1π-

Νιςί Ρεί-

ΡΑ
δα5 Πα] αγ]]ς Ῥτονοςαδεείῖς. ἵν. 119.
εἰ αὐτοῦ ἔμπειροι ἔατε. Βὶ Ἰνα]α5
[τεῖ] ρετ]ῖ εδδείῖς. ν. 93.

ΕΑ

86. η. 95. ἵκ. 102. ἐκεκοσμέατο,

έατο. Τοη]σα ξογπηϊπαξῖο {θέα ρε».

Ρτο ἐκεκόσμηντο. 1. 100. Π1. 91. ὁρμέατο. 1.158. ἐμεμνέατο, Ρτοἐμέμνηγτο. Π. 104. [ἐκατέατο, Ῥτο ἐκάθήντο. Η1, 144. νι. 79. εδί Ίππρειπα περιεκατεατο. ν]. 35.] ἐτετι-

Ῥ]ας. Ἱπρετίεσί, γε] αογ. 2. Ππθ-

µέατο, Ρτο ἐτετίμηντο. γι. 124. ἐγε-

ἑατέον εἶναι. ΒΙΠΕΠάΙΠΙ 6996. υἨ].
108.

4η, Ῥτο Ο0ΠΙ. οντο, ν6] αντο. ἔδουλέατο, Ριο ἐδούλοντο. Ἱ. 4. ἀπικέασο, το ἀφίκ,ντο. Ἱ. 15, 152. σροειδέατο, Ριο προείδοντο. :.
| ὐ].ἐἐγινέατο, Ῥτο ἐγίνοντο. 1.67. ώὠπικέατο. ἃς
1009.«περιεγενέατο, ρτο περιεγένοντ

1. 214. ἐξεπιςέατο, ΡΊΟ ἐξεπίςαντο.
Π. 49. ἠπισέατ ον Ῥχο ἠπίσαντο. Ἡ,
99. τ]]]. 25. ἐγενέατο,ρτο ἐγενοντο.
1. 106. ἐναπενιζεατο, ρτο έναπενιζοντο. 11. 172. ἐπισέατο, Ῥτο ἐπί-

ςαντο. Ἱ. 179. ἡπιςέατο, Ῥτο Μπί5αγτο, οσφιο Ῥτο ἐπίγαντ ο. ΠΠ.
60. ἐξουλέατο, Ῥτο ἐδούλοντο. ΠΠ.
145. ὑπεδεκέατο, Ρο ὑπεδέκοντο.
ο 167. ἀπικέατο, ϱτο ἀφίκοντο.
«2089. νΙ. 96, 67. Ἱκ. 17. ἀπε-

να βέων, Ρο μα” δν γτο. ν. 29.
συναπιςέατο, ν. Ὁ7. Ῥτο συναφίςαντο. Ὠεὰ ΙΡὶ μας μπα: γ]1άεἴαγ συναπιφαίατο, ΡΤΟ συναφίσαιγτο. 4ε 41ο 5110 Ἰοςο. ἠπιςέατο, μτο

ἠπίσαντο. Υ. 75. ἄπικέατο, Ρτο ᾱ-

πεπορπέατο, Ῥτο ἐνεπεπόρπηντο. να.

77. ἐπεπειρέατο, ρτο ἐπεπείρηντο.

να. 125. ὠρμέατον Ῥτο ὤρμηντο.
να, 215. νΗΙ. 20. ἀποκεκλέατο. ΙΧ.
00, Ῥτο ἀποκέκληντο. δαρ]αίο ε, ες
», οἳ ἀβδο]αίο η ἵπ εα. Ὑἱάρ 5πο
Ίοσο.
έατο. [οἨ. ογπιΙπα
{1ο {θΓ6Ι35 ΡΕΙΦΟΠ.

Ῥ]αγ. νοτβοτιη 1Π. ειντο 6ΟΙ1. ἀθποπ
Ἰπ Ἱπρετί, εαρ]αΐο. ν,
εί ἀῑδδο]αία ει ἀἴρῃίποηρο ἵπ εχ.
ἐκέατο, Ῥχο ἔκευτο. «αοθραηί. 1.
167. προσκέατο. Η1. 89. ἐπεκέατο,

Ῥτο ἐτέκειντο. Ἰηδίαραμέ. γΙ. 49,
78. κατεκέατο, Ρτο κατέκειντο. «)ᾱ-

εερας. νὶ, 229. ἐκέατο. ΥΠ]. 20.

ἐπεκέατο. γἱ. 49. νΗ. δ4. Ἱκ. 22.
προσεκέατο. Ἱκ. ὅ7.
έατο. Τομ. [οτπιαίο ὦ. ροι5. Ρ]α.
Ἱπροετῇ, νε] Ρ]αδᾳπαΙΠΡ. Ρα55. νεΓῬογαπα. οοπΙηΙΠΙέ6Υ Ἰπ εντο, γε]
αντο ἀοδιποπβιπη. ἐδεδέατο, Ῥτο
ἐδέδεντο, ἃ δέω, δήσω, καὶ δἐέσω.

τὸ ἐμηχανέατο, ΡΙΟ ἐμηχανοῦντο.

1άρο. 1. 66. 1. 148. παρετιφέατο,
Ῥτο Φαρετίρεντο. ΑΡρρολιογιί. 1,
119. ὠπισέατο, Ῥτο ἀφίςαντο. ῶοε{οσθγιη{. Π. 162. ἐπισέατο, Ργο

ν. 05. νε] {ογπιαίαπα, πέ 5πο Ίοσο

ἐπίισαν]ο. Ῥοϊεραπέ, γοι φοἶτοηέ, Π,

ἀεε]αταίατ. ἐσιγέατο, Ῥτο ἐσίνοντο.

179. ἠπιςέατο, Ῥτο. ἠπίςαντο. Ἰοςαπο Ῥτο ἐπίγαντο. ΠΠ]. 06. ἐπισέατο,
Ρτο ἐπίσαντο. γΙ. 44.
Ε.ΑΤΟ. Τοπ. ἔετπ]ῃ. ὃ. Ῥεις. ΡΙΗΓ.
Ἰππροεγ{. ἁοξ. Ῥτο 60ΠΙ. οντο. α ὃ.
Ίπσι]. ε]αδάσπι Ιπιροτ 1Ππ ετο

Φίκοντο. ν. 98, 99. νι. 10. νΙ.
118. 191. 125, 127.
Δά Ἠογαπη

βΙπϊ
ιά ποσα ἀῑσίαπι γιάείατ εί

ν]]. 147. ἐπυθέατο, Ῥτο ἐπύθοντο.

ν. 172. ἀπικέατο. γ. 179. νΠ].
.ἐδυγέατο, Ῥτο ἐδύναντο. ΥΠ. 211.

ΙΧ. 108. κατιςέατο, ΡΟ καθίςαντο.
η, 19. ἠπισέατο. ΥΠ]. 88. διεφθαῥέατο, Ρο διερθάροντο. νΏ. 990.
«ἠδυγέατο, Ῥτο ἠδύναντο. Ικ. 70.
ἑατο. Τοη. [ογπια{]ο ὃ. Ῥειδοη. Ρ]αγ.
Ῥ]αδαπαπιροτ{.

Ῥ. Ῥτο εοππαΠΙ

ηντο, τε]εσίο », δέ η ἴπ εα ἀἱδδο-

Ἰπίο.

Νε] α (εγίῖα Ῥεις. 811. πι

σοπι. ἀοδιποπίο, ΙΠπδοτίο α {ογπια(αν. ἴἵ ε αὖ ἐτύπτετο, ΙΠβετίο α,

ἐτυπ]έατο, Ρτο οΟΠΙ. ἐτύπτοντο. 6
40 ἐξούλετο, ἐξουλέατο. Βὶς αὐ ἐ-

γράφετο, ἐγραφέατο. Ψἱάε έατο,

πρὶ Ῥ]ατα ἑγαάπηθαχ εχεπηρ]α.
ἑατο. Ππίετάππι Ἰοπίςο ἵπ εετῖα.
Ῥετ». Ῥίατ. Ἱππρετ[αςξΙ, γετβογπα
5εευπἀ. «οπ]ασ. οοπίταςξ, οοπι. ἵπ
Ῥαταί1 εταηῖ. ὁρμέατο βοήθέειν. Δά
οΡεπι Γετοπάθπι ογαπέ Ῥαγαίϊ, Ἱ. ωγτο ἀεβιποπβίυια, ἴ]ε ἐμηχανέ-

ητο εοπηναπί (ου ἀρ]ποπίο, 41δδοἸαίο η Τπ εα. ὀρμέατο, Ῥτο ὥρμηντο.

ΕΑ

ΕΓ

Μο]εβαῃ-

γορέατο, ρτο παρηγόρη]ο. αο]σϊία-

{ατ. ν. 69. Νιάε ἐμηχανέατο. Ὑεἱ
πί α μηχανέρΊμαι, οὔμαι. Τογπααἔππη, ππάε ἐμηχαγέ οντο, οί 5αρ]αΐο

ατο, Ῥτο ἐμηχανῶντο.

νε. ν. 104. Υἱάε 5ιο οσο.
ἐδουλέατο. Τοπ. Ῥτο 60ΠΙ. ἐξούλοντο,
1. 4. Ππ. 145.
ἐξούλευντο. Τοπ. Ῥτο 60ΠΙ. ἐδούλοντο,
Φιοά ταγΙτη. τὰς νήσους ουκ ἐξού-

ο, εί 7» ἃς Ἰηδετίοα, ἐμηχανεατο.

γιάρ έατο Ἰοηπῖσα (εγππαο ὃ.
Ῥετδομ. Ῥ]ατ. Ππρετ[,. τε] αοτ. 2.
πιθά11, γεγβοταπα 1Π ογτο, νε] αὐτο

οοπιπναπ]έοτ ἀεκιποπέίωπα, Ὑ]άς οἱ
µηχανέοµιαι, οὔμαι.
Ε.ΑΤΟ. Ιοηπίσα ἐεγπιὶπαίίοὃ. Ῥει8οή. Ρ]ΗΓ. αοΓ. 2. ΠΙΕΙ, Ῥτο 6ΟΠΙ-

τι] οντο, ἃ [ετίῖα Ῥοις. 5Ίηπσι].
ε]αδάειπ αογ. ἵπ ετο ΟΟΠΙΠΙΙΠΙΕΟΥ
ἀθειπεηία, Ἰπδετίο α [ΟΥΠΙάΕΗΤ.
Τε αὐ ἐτύπετο, Ιπβοτίο α Πί ἐτυπέατο, 8Ώ απίκετο, ἀπικέατο, αὐ
ἐπύθετο, ἐπυθέατο, ἅο. Ὑιάο έατο.
Ε΄ΑΤΟ. ΊοἨ. ΕεγπΙΠαξ1ο ὃ. Ῥ6ιδοι.

Ρις. Ἱπιρεγ. Ῥγο 60ΠΙ. ἀντο, Ἱπ
γετρῖς Ἰπ μι 1η αοί, οί ἵπ µαι Ἱῃ
Ρᾳ55. ἀεδιπεπίίβις, α ὃ. κηση].
ε/αδάεπι Ιπιρεγ[εοέϊ Ιπ ατο ΟΠΗ.
"ἀθρδιπεηίο, Ἱπδετίο ε Γοτπιαίατ. [τε
αῦ ἵκατο ὃ. 8Ίηρ. Ππδογίο ε, πί
ἱςέατο ὃ, Ῥ]ητα]. Ρτο 60ΠΙ. {σαντο.
Β]ς ἠπιςέατο, αὐ ἠπίςατο, Ῥτο Αίσο, αἱ ο0Π1. ἠπίςαντο, οί ἐπίσαντο. Ρίο ἠδυγέατο, οί ἐδυνεέατο, Ῥτο

ἠδύναντο εἰ ἐδύναντο. 14ο έατο.
Ε΄ΑΤΟ. Ίο. ἐεγπι]παί. Ὁ. Ροκοη.
Ρίας. Ῥ]αδαπαπιρετ[, Ῥα55. 60ΠΙ,
ἵπ εντο ἀθελιποηίϊ5, α ὃ. 5ἱηση].
ο]αδάσπι {απιροΓῖδ, ΙΠ ετο 60ΠΙ.

λευντο ὠνευμέγοισιπωλέειν. Τηςι]ας
οππογα γο]επέῖθας γεπάετα πο]οῬαπέ. 1. 105. αἱ (ᾳποὰ Ίοησο
γενϊς η 1115) ἐξούλευνΊο, Ῥτο βεΞούλευντο, Ἴγουν
ἡ
ἐξεξούλευντο, κατ
ἀφαίρεσιν τῆς εξ συλλαξης. Νε] α

βούλομαι οοπα. [ογπιαέαπι ΑΕῑῑΟο
οἰγοιμπβεχ η βούλεομαι, οὔμαι. 9.
Ρ]υΓ. Ππρον[οσ,. ἐξουλένντο, έδουλοῦντο, εἵ Ἰοπ. ἐδ2υλεῦντο, Υ6ιδα
ου ΤΠ ευ.

ἐδώσ2η τεκαὶ}ἐδο
ἐ Ἰξώθη ὁὁ Θεμιγοκλέης
εἶναι ἀνὴρ πολλὸν Ἑλλήνων σοφώ-

τατος

ο

πάσαν

τὴν Ἑλλάδα.

να, 194. Τοπαδίοσ]ες οο]ερτα{15 οδέ, οἳ ΓοππΙπα]. ορίπίοπο
Ἰαβ]έας οδί Ῥοι αΠΙνεΓδαπι (αταοἵσπα ν1γ (ΓΕ ΟΟΤΗΠΗ Ἰοημο ΜαρίεῃΕἱβδίης. Ἐδώσθη Ἀ{ΘΙΙ Ἰωνικώς,
πῖ οί Δωρικώς ἐἐκ τοῦ ἐδοήθη [οιη]ααπ, κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο καὶ τοῦ η

εἷς ω, καὶ κατ᾽ ἐπένβεσιν τοῦ σ. Νοἱ
ἑαππαα α βώω, βωσω.ἐκ τοῦ βοώ,
βώ, βώω. πί α ζάω, ζώ, ζώω. κατα
παταγωγήγ.

ἐδώσθησαν. Ν. Ἡ. Ῥτο 90ΠΙ. ΑΛ
ύησαν. (ο]εῦγο [ασ δαπέ.
15].

ἀοδιποεηπία, Ιπδοτίο α [ογηπαίατ, 1π

ἐγγενής, ὁ καὶ ἡ. Το. εί Ῥοεί. Ῥτο

αἱ ακδάαπα νονρῖς. ἴε α ο. δἹμα]. Ῥ]ηδαπαππρουῇ, Ρα5». ἐδεδεῖο,
Ἰηπδογίο α Πί ὁ. Ῥ]ατα]. ἐδεδέαῖο, α
5οπ. Ῥ]ηγ. Ίπιρεν[. γεΓΡΟΡΙΠΙ 1η µη
Ἱπ αοἲ. οί ἵπ µαι ἵπ ραδρῖν. ἀθδὶ-

εοπι. ἐπιχώριος. Ππάϊρεπα. Π. 47.
ἐγγίγεσδαι. Ἰοπ. οἱ Ἡοτοάοίαιπι
ΥΟΥΡΗΠΙ, Ῥτο 60ΠΗ. ἐξεῖναι. γιάε
ἐκγίνεσθαι. Ἰήοοιο. Οὖ οἳ μούνω
ἐγγίνεται ἀρᾶσθαι ἄγαθα. Νοπ
8101 5ο] Ηεοί Ροπα Ῥτοσατί, 1. 1959.
γ. 5. γΙ. ὅδ.

πθηίΊππῃ, Ῥτο 60ΠΙ, εντο. ἃ ἱεγί]α

ἐγγίγεσθαι. Τοη. Ῥτο ΟΠΗ. συμδαί-

ἵπρι]. ο)αδάειη Ππρογ{οςξ1, 1Π ετο
εοπιππππ]έοΥ ἀρδίποπίε, Ἰπδογίο α
{οππιαέατ. [τι αὖ ἐτίρετο Ὁ. εἷης.

"ειν. Αοοϊάστα. (οπίηρετα. Τοῦτο
ἀπορόν σφι, καὶ ἀμήχανον µή κοτε
ἐγγενηται. ν.ῶ.ν.Β. Ηος ατάππι
οί οί ἀβιοΙππαπα πας ππ(παπα

γιάε έατο.
Ε΄ΑΤΟ. Ππιστάπτη Τοπ]6ο ἵπ ὃ. ῃοιδοἩ. 5ἶπᾳ. Ῥ]α5ᾳπαπρογ/ος(ί ρα5.

1ρ5ῖ5 αοο]ἀαί, Ῥτο, Ἠου ππ]]α ταΠοπα ππ]]ούπε πιοάο 1ρδί πΠ-

οοπ1. 1 το ἀεδιποπέϊς. Ἠοες αἩ(επι ΠΕ, η ἵη εα ἀϊκεο]ιίο. παςη-

ἐγγίνεσθαι. Ίοπ. Ῥτο οοΙΠ. ἐκγίνεσ-

δέω. Τάρο. Ψἱάςε 5πο Ἰουο.
Ε.ΑΤΟ.Ιοπίσα ἐογπα]παξ. ἑογέῖα Ρου-

ΠπΠρογΕ, Ἰηβδετίο

α Πέ ἐτιθέατο.

4παπ ϱοπ{Ίπσετο ροίο»έ.

θαι, καὶ γεγγάσθαι. (ῑσπί. (ἄσπε-

νά

γατὶ. Ῥουλόμενοι ἐξ αὐτέων παΐδας

ἐγγενήσεσθαι. Οπρ]επίος εκ ἱρ5ῖν
[Αιπαζοπίβρας] Ίρεγος 5ιιδεῖρὶ, Ἰἰνεος 1ρί Ῥτουγεατ]. 1ν. 111.

ἐγγίνεσθαι χρόνος. Ὠιαίίας, Ύπππὰ
πιοτα (γαλμίζας,

ος

ΕΕΓ

ΕΡΤ

ππα]θαπηαια

ἴοπι-

Ρι5 οοἩδιπΙέαΓ. χρόνου ἔγγινομε-

γου συχνοῦ. Οτι] πιπ]έάπα ἔοπιραθ
Ἱπίογοεάστεί. Οππι Ίοησα Πιοτα
(αλετείατ. 1. 190. Ῥτο εοάεπι οἱ
ἐκγίνεσθαι ἀῑεΙειγ. χξόγου ἐκγεγογότος πολλου. Μα]ίο ἔδππροτε εἶαρ-

8ο. Π. 120.
ἐγγλύφειν. {α. ἐγγλύψειγ. Γπςσα]Ῥετο. ζώα ἐν λίθοισι ἐγγλύψαι.
νπφν 1 ΑΡ ηβΙμηρ 5οι]ρογθ..
«4. ἐγγεγλνπται. | Ι. 106. ἐγγελυμμένων. Π. 124.
ἐγγνητὴς, οῦ, ὁ. 6ΟΠΙ. ἈΡοΠΡΟΥ. Εἰάο-

118805. ἄγευ ἐγγυητέω. Ἀίπο βά6Παβδοπίρας. 1. 1960. ἐγγυητας κατα-

φῆσαι. Εἰάε]αδδοτο» ἆατο. 1ρίά,
ἔγερσις, (ος, Ἱ. Οοπ1.. Εκοϊίαίιο.
πομεῖσθαι ἔγερσι «ρατιῆς. Ηενοάοἴοα Ἰοσυτίο, ΡΟ οοΙη. σρατιὰν ἐγεί-

εοπο(απής ἐπ Ἱαπα Ππορῖς ϱ104απππιοᾶο. βροεσζαπά
την Ῥτορομοίατ, θεά οαά ορα5 οοπ]εσίητῖς

επ ποδίταιι. δοηίρηξίαπα. οοΠΗΙπαλάτι, οππα Εοτοάσίας 1ρδο νΙ].
19. νεταπι Ἠα]αδ. 1ου 1εοίοπθιι
ΠΟΡΙ5 Ππάῖοατο γιάραξας, 8 νου0153 καὶ Ἐέεξης τοῦ ςεατοῦ ἐπάγερσιν ποιέετ αι, ἀντὶ τοῦ, τὸν σρα-

τὸν ἐπαγείρει.
6ορίας. οοΗ1μῖέ.
ει Ίοηςε. ἀλλαο]άτας γη, 48. «ρατοῦ τις τὴν ταχἰςην ἄγερσιν σοιοἴτο,
ἐγκάειν. Ίο. εί Ασε, Ῥτο οι.
ἐγκαίειν. Ππορμάσνς, 6Υ6ΙΠ4Υ6, ϱ04ποτο. Κάμινον ἐγκάοντες κεράµου
λεπτοῦ. Ν. Ποπ, ὁδ. Υ. 8. (απηῖΠΙΑ. Ἱποσπάσηέος ἐθρι]αταπι {θπΠΙΟΓΗΤΗ. 1. 6. ἴρπα πΕΟΕΠΡΟ ϱ0απεπίο» 1 {ογπαςς Ἰαΐογος ίορι.Ίαβᾳπο {οππίογος; κεραµός οπίπι
να...

εΙμρη]βοαί.

ἐγκατίζεσθαι. ἴομ. Ῥτο 6011. ἐγκάῥησῦοαι. Ἀοάστο ἵῃ αἰίᾳπο Ίοςο. ἐγκατιζόμεγος ἐς τὸν θρόνον. πι 8011

61011

ρεάσην. ν. 26. Ρτο 41ο συνωγύµως

απο ἀπσαας. ὁ Ἐέρξης ἐἐτὶ Αἴγυπτον ἔποιεετο τὴν «ρατιῆς ἔγεςσιν. Να]]α: Ἀρθγχες απηαί5 οταί
αἆ Ὀο]]απα Ππ{ογοπάσα «Ἠσγρίο,
να. ο. ΟΩπαπανῖς 5επδα5 Ιδίο οἷς

ἀῑσῖέαν οοάσπα 1π Ίοςο,ἐν τῷ θρόνῳ

Ρε,

Ῥοπιδ,

ΕκοεγοΙ πι

οχοϊέατο,

οκ νοτρῖς

{απιοῃ

ο]ϊοῖ οοπΙπιοᾶθ πο Ῥοΐο»ί.
οπΙπι

Ί]]α δοπαπί,

(ἀταςσ]ς

Ἠος

ΕκοιαίΙοποπι

κατίζων.

ἐγκερᾶ». Ἰοη. οἳ ρου. Τπήκοςτα.
(ομμμιίνοσνο. 1ογίασρανο. Μο],
᾽Αριςαγόρης ἐγκερασάμενος πήγ-

µατα μεγάλα.

ΑτἰδίΠΡΟΓΗΦ ϱ0Ι-

{1515, Ῥογιιτραας πιαρηῖς γοῦμβ,

γ. 124.

οχονοῖία5 αἀνοειδις Ἠργρίαπι [{α-

ἐγκεχιημένος, η, ον. Υ. Ἡ. ρτο απο

οἶεραί, 14 εδ, Οορίας αἀνειδις
«ἨἘαγρίιπι εχοϊίαβαί, νε] διδεῖία-

μας. Ὠεὰ [οτίαδεο αῖς ποτ. 1πΠιπιογΙξο διδρ]οσίς μις Ἰοσοπιά ατα

εοπηπιαπ]έογ. ἀἰσσπάππα γἱἰάείατ,
ὁ ἐν χεήσει ὦν. Οιἱ αδί ἵπ πβι.
Φπο αἱ αΠέας. ποπ οφ] ς
Ππ ππαρίρας Ἰαθοί, οί (ταςίοῦ. ἔσαν

ἄγερσιν. Ροίῖα5 ᾳπαπι ἔγεεσι». σοιεἶσθαι «ἄγερσιν σρατίής, ἀγτὶ τοῦ,

µένοι [σόλεμοι.] Ναἰ]α: Εταπί απ-

«ματιὴν ἀγείρειυν. Ἐαοθτο οορ]ᾶτά. οο]]θςίΙοπθ6Π1, Ῥτο,. οορῖας
εοἱ]σετα, αποά αλΏδθῖ εαρίας οςοιττῖς,
Ἀί πα] πιπίαπάυτη, αἲ
απζεςσά στὰ µετωνυμικὠς οί 1811
οοΏδο/ "ους πτο]Ησοξς, μῶσφπο

Ιοευ{ῖο τὸ πρὸ ὀμμάτω», Ύπα1ῃ ὑποτυπωσι μὴ νοσαη{, Ἰναβεβίέ. ὶο
απέοπι ἀπςεῖς οορία5 απάϊαπο οο]Ἠροπίς, εί εἴπσι]ος πέος οκ
οἵιο. οχοϊ{αη{1ς,

ασ

αἲ π]]έ]απι

δὲ σορός τιγας καὶ άλλους ἔγκεχει-

{εια οππι ατα αἱλοταπι Ὀθ]]α.

Βεά

(πορεοταπι γοτῦογαπα γἷπα πο
οχρτεδεῖί. Ἡ. Ρ. Εταπε οπῖπα αἲ
αάναιρας αἱος αποξόαπι [Όε]]α
141} φαδεορία, αι ἵπ πιαπῖρας
Μαῦεραπί, απ ψετεῦαμέ, Ἁιάα
ῥταεσάρθηί]α οἱ 5εφιειίῖα, ν]].
140. ἵπ νι]σας Ιμοχῖοῖ Ίου
γαγραπα πος τερεπῖέατ. Επί αι-

ίσα ραιορίων

ργα ου] ρε.

Ρα58. αὐ ἔγχραομαι, ὦμαι. αιοὰ

ΕΓ

ΕΡΓ

Ίατα, αί (ογπήπαίοπθ,

βἱο δίῖαπι

Ιση]ΠοαίΙοπθ, δαπιεπάτὴ ραᾳδδῖνο.
ἐγκολάπτειν. εοπη. Ππδοι]ροτο. [ποἱ46γ6. καίσφι γράμματα ἐνεκεκόλαπτο. Εί Πίεια ἵηπ 1ρ8ἱ8 εταπί

Ἰπδου]ρία», 1. 99. ἐνεκόλαψε ἐς τὸν
τάφον. ἴπ 5ερι]ετο Ιπ5οιρρ1ῖ. Ἱ.
187. ἐγκεκλαμμένοι ἐν σέτρτσι.
Τη βαχὶς ἱπ5οπ]ρί{. Π. 106. ἐγκεκολαμμέγα. Π. 106, 190. ν. 59.
ἔγκοτος, ου, ὁ. Ν. Η. αιος 5ηηδίαη-

(νο 5πππΙέπγ Ῥτο Ἴτα, παπα ας
αἀνοεγδις απετα οοπορρῖέ, 56Γ-

ἐγέκνρσαν αιίζεΠα, εί ἐγέκνεσε,
ἐ
κατὰ

συγκοπὴν ἀῑεία, Ρο

ἐνεκύργσαν,

εί ἐν"εκύρισε.

ἐγκυκεῖν. Ίο εἴ Ῥοοί. Γηοϊάετο Ἰπ.
Ναποῖδε].
ἀλογίης πολλής ἐνεκύρῖσε. νΙι. 208. Ναα:. Ποπιῖπομι
πιαρπο εοπ{επηζα] αβεβαηέ. 1εχὶοσα Οτῶοο-αμπη,
ἐνεκύρησε
αλογίης (5ο επῖπ 10ἱ ν]ῖο5ο δοτ]υπέατ). οοπἑεπιέαὶ Ἰαυιέ. ο, Ῥ.
Τπ ππασπαπα. οομεπήΙοπθια [1]]ο

ναί, οχοτῖ{, οχοτοσί.
Ὁπάε, ΗΠοτοβοίεα, Ιοευ{1ο, ἔγκτητόντιγι ἔχειν.
.ᾱ. κότον ἔν τινι ἔχειν, ἀντὶ τοῦ

ερεει]αίοτ]

ἔστινα, νε] κατά τινος κότον ἔχειν.

έαπι γιάεταπέ,

Ίταπι ἵπ απο,

ρε οσα οχρ]οταίςδ αροππίέσπι
αππιαάνογίογαπέ, ΠιάΡΠΟΡΕΤΟΘ ἸθΕἰεσία5, αἴφπο εοπίεινίας {Γα1έ,
Οµιπ65 οἶας αἀνεπέππι οἱ ἀἱδοςθδια να]άο οοπ{επαδεγαπ{, γα], πι]Ἰο πιοάο οπτατυη{. Ἠἱάο αλ, γ.
ἐγεκύρησαν «ρατῷ. ΙΙ. 218. Τπ οκ-

Ῥτο, 1 ασε,

αἀνειδις απο, µαῦονο. [γατα
αἰῑοπῖ 6559.

Ππ[οιδιπι, ΙΙΙ ΟΙΠΙ

αμοιί 6556. Ἔγκοτον ἔχοντες Σαμίοισι. Φαμι]]ς Πα [σης]. ΠΠ, 09.
Δει; όν τινά σφι ἔγκοτον ἔχων. (τανεπι απαπάαπι Ἱταιι αἀνοειδας 1ρ808 Ἰαβοης. 1515 αναν]έου Ιταία».
1ροῖ οταν]ίεν Ιπίεηδης. νΙ. 79.
ἔγκοτόντινα εἶχε τοῖσι Παρίοισι. γ].

195. [ρτο οοάσπι ἀῑοϊταν εί ἔχειν
χόλον τιν. ν], 27] τουτέω» δή

σφι ἀμφοτέρων ἔχοντες ἔγκοτον οἱ
Θεσσαλοί. νι. 29. Ποτυιη Ιβῖέαν
ἀποταπα Γοαυδα] ΤΠοξςα]1 Πρ5ίς]
παν γε] Ιπ{ομδί. τ; γυναικὶ οὐκ
ἔχε ἔγχοτον. ΙΧ. 110. ΠΠ πνα]ου]
ΠΟΠ ογαί Ἰή{εηδα,

ἐγκρατῆς, ὁ καὶ ἡ. Φα] ἵπ δηα ρο(ορίαίο αλφ]ά Ἰαρεξ. οοπι. τῶν
αυτο) χωρίον ἐγκρατέες εἰσί. νΏ].
49. ἴπ ]οςῖδ, 155 181 ΤΠ 5ηα Ῥοἰαεδίαίο Παροτοιί; νο, 4ΠΟΓΙΠΙ
”

ρτσι τῶν Σκυθέων. Ίπ πέταλα
Φοτίλαγαπα Ρραγέοπι οἱ ἆῑξ.]1Υ.126.

λ

«

ε

πα.

1ρ8ἱ ο5δεηί κνός δέ τῆς αὐτὸ ἐγ-

κρατέε; ἐσα». ἵκ. 106. Ον]15 ἵπηῬεγίαπα 181 ου πεβαηέ,
ἐγκτίζειγ. οοπι. ΤΠ Π( πο 1900. οοή4θτθ. σόλιν ἐν Θρηΐκη ἐγκτίσασ-

θαι. ἴτροιι Ἱι Τ]τασῖα οομάρτο.

ΙποιάΙε:

ιά οδί,

αὖ

οπήβας. Πιαςυάαπιοπ]δ, ααΙ 1ρ8υπ1 6ο δροοι]απαϊ «απξα Ῥγοίοςοἳ τοῦιας οπιηΙθιις

ετοϊίαπα Πποϊιάετυπέ,

ἐγχειρίζειν. οοπι. ἴπ πιαπῖῦης ῬοΠθγ6, ΓΠ ΠΙΑΠΙ5 (ταάετο. Έναάσνο,
τοῖσι Ἴσαγόρεω ςασιώτησι τὰς ἂρχὰς

ἐνεχείριζε.

γαἰία;

Γβαροτα»

πα 1θ5. πιαρ]δίταίαδ Ἱπππάατο.
ΦπαπποβτεΠΙ Ῥτο ϱασιώττσι νὶἀο-

γ Ἱερῖδςε «ατιώτησι. 3εὰ νι]ραΐα Ἰεσίῖο εδί Ῥοπα, Ψετίομάνπι
απίοια, Ἀζασικίταίας 1] (ταάςΡαΐ, νο] ππαπόαῦθαξ, απ Γδαρογα
{αο(οπ]5 ογαμ{ξ. αἱ, ῴα1 ο]αςάσιι
[αοί]ομῖ5δ εταπέ, οπ]15 Ιδαροταδ.
Υ αἱ, Π115, οααΙ αἲ ἔδαροτα ρατί]-

Ῥα5 Ἰπ Γ{αοίοπο

είαθαπί, ν. 72.

γιάο ςασιώτης, οί ἀντιςασιώτης,
εί συρασιωτη». ἐνεχείρισε τὸ παι-

δίον αὐτέων ἑνί. [πι ἵρβογυπα εταἀιάτί Ἱπ{απίοπι. ν. 92. ὃ. ὃ.

ἐγχειρίθετος, ὁ καὶ ή. Ν. Η. πι αἰ]οπ/18 παπα Ῥοδίέαδ. 1 αου]ς
Ροίεδίαίεπι τοασίδ. ἵνα τοι τοῦ-

γ. 29.
τον ἐγχειρίθετον σαραδώὠ. ἴε εἰρὶ
ἐγκυρεῖν. Ίο. εί Ῥοεί. Ρτο Ο0Πι.
Ἠαπο ἴπ ΠπαΠ5 {γαάαη, ας 1π παπα
ἐντυγχάνειν. ἐνέκυρσαν τοῖσι εὐνούΡοΐερίαίοια τεάίραπη. ν. 106.
χο: Τη Επ σ]ιος Ἰποϊάσγαπέ, Π1. ἐγχραύει. Υ. Ἡ. [πῇ]σοτα, Ἱπερίη77. ἐγέκυρσε ἀμφοτέρησι τῆσι µοίπετο. ἐγέχεαυε τὸ σκήπτρον ἐς τὸ

Εδ

Εδ

πρὀσωπον. Ῥοδρίταπι ἵπ Γα6ἱ6ΠΙ 1πῃΡϊησεγας, γἱ. 70.

ἐγχέίμπτει;. Τοπ. οί Ῥοεῦ. ΡΤΟ 6ΟΠΙππαμΙ

προσπελαζειν.

Αάπιονετε,

τῇ δὲ κακώς γὰρ ἔδεε πανοικἰη γεγέσθαι. Ἱκ. 109. Ἠας οπῖπα τπ]ναγςο {απο Ἱπ[οτίππίαπι ἀατὶ
οροτίεραξ,

αἱ, Πας οτι απ]-

ἐγχρίμψαντες τὴν βάρι τη Υ7.
Οσπι πανεπι αἆ {ειταπῃ αάπιογ155οπέ, αρρι]ίσεεπῖ. Π. 60. ἐγχείμπ-

γογδαπι [απιί]απα Ἱηπζοτππίο αβρὶ

των [τὸν ἵππον] τῇ θελετ (5ἱο οπΊπῃ

ἐδεςὴς, οὔ, ὁ. Η. Ν. ᾳ. ἆ. Ἐδος, νε]
οοπΙΘΡ{ΟΣ, απο νοσαβα]α Ῥατρασῖς

Ἰεσεπάππα, πο απέαπι ῥήλεῖ, αέ 1π

Αίαρ]ιαπϊ οοἀ]οίρας. φποά Ῥαΐεί

Πϊ, 86. ἡ θήλεα ἵππος.)

Εσυ

εᾳπΏ αἀππονεῃς. ΠΠ. 86. αὐτέων

τιν) ἐνεχείμπτετο. ἨΙαγαπα οπἱάαπῃ

οροτίοβαξ, Ἠπάς σανοικίγ, εἰ τῇ δὲ
κακώς.
Γαπατία, απο, οαἳ εὐῖς, αἱ
εοπιθᾶ1ξ. κρεών ἐδεςαὶ ὠμών. ΘΟπὶ
οαγΠες εταάαδ εάσπέ, 1. 99.

ἐδοξώθη. ν1. 124. ν]ὰο δοξοῦσθαι.

εοτρας αἀππονΙέ, ]απχ]ξ, 1. 6, ΟΠΗ ἔδραμε γικζν. Φι]ὰ ΙΡ να] Ίου
Ἰοᾳπεπᾶ] μμ γ]άο παρ ἓν πάοα «οΠρτθδδΗ5 οδέ. ἵν. 110.
λαισµα ἔδραμε νικᾶν ὀλυμπιάδα.
ἐγχριμπτεσθαίτινι. Τοπ. οἴ Ῥοεῖ. το
ἱκ. ο.
οοπι. ἐμπίπτει» τι. ἴπ αφ επι
Ἱποϊάθτο. πορευόµενος δὲ ἐγχρίμπ- ἕδρη, ἠς. Τομ. ΡΤΟ 6011. ἕδρα. Ἠ6β81ο. Μοτα, «παπι φπῖδ 5δεἀεπάο
τεται γυναιξ) Κουροτρόφῳ θυιύσαις
[αοἷέ, Ῥοπ]έ, Ἱπεογροπίε, ὧσε ἐπ
ἐν τῇ τριόδω. Ν. Ἠοπι. 90. Πο
ἕδρης μὴ εἶναι ἔργον τῇ «ρατιῇ. Ὁϊ
νοτο {αοΐοπς ΙποιάΙέ ἵπ πππ]Ίογος
οχογοϊτπ] ΠΟΠ θ8δοί ορια» 1Ρἱ οοἹ[Οετοτί] ὀανοιία(ῖς αλγ]ο βαστ]οἰάστο, εί ἀῑπααςδ πιογατὶ, Ἱ, 17.
Ποίατα ΤΠ ἑτίν]ο [αοιεηίες.
Φοὰ Ἱεροπάππα ατβ]έτος ππῖσα νους
ἐγχρίψας τῷ αἰγιαλῳ. ἱκ.9Ν8. Υαἰ]α:
ἐπέδρης, αἲ ν. 00.. Ὑἱάς 5πο Ίοοο.
[μετοτὶ πανε αρρ]ίσαης.
36
ἐγχείμψας

[οτίαβθο 5εγῖρεπάιηι,

αὲ Ἡ, 60. νο] κπαν]ταἶ5 οπ1δα τὸ

ματι Ἰωγικώς καυ]αξαίη ἀῑσος,

ἐγχωρεῖν. εοπι. Ἰϊεστο. ας «556.
ἔνθα τὸ ὁρᾶν μὴ ἐνεχωρει. Οἵεν.
Ῥοις. 1. [μι [το] νιάετο ποή
Ἠοσοβαί. Φπα. νιάετε ποπ Ποιξ,

ἐδεδέατο. Ἰοπ. Ῥτο 6011. ἐδέδεντο.
1αραί [αογαπέ.

Ὁ. Ῥ6ἳδ.

ΡΙΙΓ.

Ῥ]α5ᾳ. Ρᾳ55. α δέω. Τήρο. 1. 60. Π1.
49. ν. 77. Οτο α ὃ. δἱηρυ].
ἐδέδετο, Ἰπδοτίο α [ογπιαίτη.

ἔδεε. Τοπ. ὃ. Ῥο6σ5. 5ης. ΙΠΠΡΕΓΙΟΟΕΙ
νοτί δέει, δεῖ. Οροτίοί. Ορι» ο5ί.

Ῥτο οι. ἔδει. Ορογίεραί. Όρια
ογαί. ἔδεέ οἱ κακώς γενέσθαι. Ἱι{οτιυπῖππα οἱ εοπίΊησοΓο ορογίεῬαΐ. Ῥεπι 1ρ51 πια]ο εεἆετο ΟΡΟΙίορας. ἴπ οπ]απιίαίεπι Ιπε]άργα
ουπι οροσεσβαξ. Ἱν. 79. ἔδεε συµ.µαχίης τινός οἱ μεγάλης ἔξευρεῦηναι. Εὶ απο ππασπο απχ]]]ο
Ἰπγεπίο ορι5 οταί, ν. 98. }Υε1,
ΟΡι5 οταί ἵρδυπη ππασπαϊη αθαπι
φοοϊδίαίεπι αΙὐῖ. οοπιραχατθ, γ].
64. να. 9, 144. ντ. 05. 1κ. 0Ν8.

πτεριηµεκτεε τῇ ἕδρχ. Ἱκ. 41. Π]αιν
ΠΙΟΤΑΠΙ 1ΠΙ01ο Γοτοῦαί απΙπιο,

ἐθυγαίατο. 8ἱ οοἆον 84ΠΙΝ, Τοῇ. ἀῑς-

πι οδε
Ἀαπι ΠΟΠ
δύγαµγτο,
[οτίαδδο

Ῥτο ἐδύναντο, Ῥοΐεταπέ,
Ροίεδέ ο.8ο ορίαεὶνὶ ρτο
Ῥοββοήί. ἵν. 114. 5οά
Ἰεσεπάππα ἐδυγέατο, Ρο

ἐδύγαντο. ὙΝἱάο έατο Ρτο αντο, νο]
οντο.
ἐδυνασθην, π]ϊας ἐδυνήθην. Ἠος πία
δυνάομιαι, ὤμαι, Ροβδιη, Ἠ]ιά τί
α δυγάζω, ᾳποά Ἱπαφίέαξαπα, Ἡ, 19.

ἐδυνάσθη. Π. 140.
ἐδύνατο. ὶ οοἆοκ πποπάο σατγθΕ, Ἱπ-

(ετάππα αριά Ηετοάσξαπα Ίπιροιβοπαλίεν

5η

γἱἀσέας, Ῥτο, δυ-

νατὸν ἦν, ροββϊρί]α

ενας.

τοῖσι

Σπαρτιήτγσικαλλιερῆσαι θυοµένοισι
οὐκ ἐδύνατο. ἀντὶ τοῦ, οὐ δυνατὸν
ἡγ. Ἀοσφπο αγτὶ τοῦ, οἱ Σπαρτιῆται
καλλιερῆσαι θυόµενοι οὐκ ἐδύναντο.
νἩ. 194. Βρατίαπϊς δαστβοαπ ρα
Ἠίατε, να] ]αέα οχία Ἠαβεγθ, ΠΟΠ.
εγαί Ῥορβ]ρί]ο. Βρατηαία 5αστα
{αεϊοπίος Πέατο ποπ. ῬοΐοταπΕ.
γἱάς καλλιερεῖν. ὡς δὲ οἱ πτεοσπέμ.-

ΕΕ

ΕΔδ

ποντι οὐκ ἐδύγατο κατεργασθήνα,.
Ικ. 108. Ἠσο επίπῃ ἵτα φαηί αος]Ρίομάα, ὧν
ὦ δὲ αὐτῷ δώρα σαροσπέμ-

ποντι οὗ δυγατὸν ἡν κάτερ γασθῆναι

τὸπρῆγμα. ἀντὶ τοῦ, ὡς δὲ αὐτὸς
δώρα αρ Ἰσπέμπων οὐκ ἐδύνατο κατ-

εργασθῆναι τὸ πρῆγμα. Ἱ. ο. Οἶπι
απίοεπι 1ρ5ὶ ἆοπα η επ{Ι ΡορεῖΡί]ο πο ο55εί τοπ 1]]απι οοπ/ορτο.
σπιν απέεπι 1ρ8ο ἆοπα πζέεης
[αἆ πναΠεγοτα Ί]]απῃ, 14, ᾳποά αὐ

σα εαρ]εραί Ἱπιρείτατε,] εοπ{6εΓ6 ΠΟΠ Ῥοβ5εί. Ύεἱ Ἱέα Ίοσπ5
ἸπίεμΙσεπάας, οἱ τὸ ἐδύγατο 5ΙΩΠΙ
Ῥτορτίαπι ας ΠαΙΓΑΙοΙΏ γΥΊπι Το{ἶποαί, ὡς δὲ τὸ πρήγμα οὐκ ἐθύ7ατο κατὶ Ἅγασθήγαί οἱ δώρα πρὸς

ροβεοτίοΓῖς

πο.

εε. Ίοῃ. διάλυσις τῆς ει διΦθέγγου
η απἹραξόαπα ποπ η Ιρις; ξέεβρον
Ῥτο οοµι. ῥεῖορο) 1. 0.
εε. (ετίῖα 5Ίη5. Ἱπιρεγίοοίί τογῦοτατα 1. «οπ]ας. οοπίταςί. Τοπῖος
{ογπιαία δἶπο οοπίταςΙοπ6, ἕατι
πεφπεπία γοσα, οπαπι 60Π8Οποηίθ. ἐπολέμεε ἔτεα ἔνδεκα. ἵττιἀθεῖτῃ αππος5 Ῥε]ίαπι {οοῖς. 1. 18.
ἐποίεε. 1. 22. κατεδέκεε. 1υ]ά. ἐπόνεε.
1. 27. διεκαρτερεε. νΠ. 107.
εε. Τοη. Ῥτο οοη. ει ἵπ πἠθαφάαι
γοσρῖς, Ιπ Ἠιαάο, ποι Ιῃπ μπο,
ἐκέετο, Ῥτο ἔκειτο, ]αοεῦοῦ, εταξ.

δὲ τὸ πρήγμα οὐκ

51. προσκέεται, Ῥτο πεόσκειται. Ἱ.
118. κέεται, Ῥιο κεῖται. Ἱ. 149,
178.181.πα-ακέεται.]. 181. κέεσ-

ἐδύνατο κατεγασθήναι ὑπ' αὐτοῦ

θαι, Ῥτο κεῖσθαι. Π. 2. κέεται. Ἱ].

δῶρα πρὺς τὴν γυναῖκα προσπὲμπονΊος: 14 65, Οππα απέοτη τος ἴ]]α

17, 94. διακέεται. ΙΙ. 89. προσκεεται. 1Ριά. κέεται. . 175.
εε. (οτπιϊπαίϊο [οημῖσα ἰοτίσ Ῥρει5οπο» 5ἵης. Ῥ]αεαπαιηρογ{ος(1 ἔαπι
τιθάΙ Ύπαπι αονῖ, Ῥτο σοι. εἰ,
ἀϊςκο]αία ἀἱρ]έ]μοπρο ει ἵπ εε, Υο]

την Ὕυναϊκα πε;σπεωποντ. Μιοσφπο
ἀντὶ τοῦ, ὡς

[ᾳπαπα Ππρείτατο οπρ]ἰεραξ] αὓ «ο
ππησγα αὖἲ ππ]Ίογοπι Ἰ]]απι παέ{επίε εοπβοὶ ΠΟΠ Ῥο55εξ. Ἠ]ὶς τὸ
κατεργασθηναι, τί ΓΟΤΠΙΑΊΟΠΟΙΗ,
φἷο αίίαπι δΙση{Ποαίοποπα ραδς]Υαπη, ΠΟΠ ἄΠ{ΘηΙ γοτβΙ ἀεροποπίῖς,

μαῦογο ρωσ, α παπα Μαῦορῖέ, 5ἱ

ο

815, Ίος νοτο
αοῖ.

Α{Είςο η. ἐγεγόνεε. Γιξ. ρτο ἐγεγόνει οοπι. να] ἐγεγόνη Αίῑεο. ὶ
11. ἐώθεε.

Ἀο]εβαί, οοηδαενοτα,

τὸ ἐδύνατο, αντὶ τοῦ, δυνατὸν, αἃς-

Ῥνο εἴωθει. Ι0]ά. δἷς εἴ Ἱπιρετςοπα]α

ορία». Ἠος ΜΑ ἐλλειπ]ικὸν οἱ
εοποῖδαπα Ἰοᾳπεπάϊ σεπης Ἠοτοά.

ἔδεε, Ῥτο οοπι. ἔδει, οροτίοραξ.Ἱ

ζαπματὶδδίπγαπα. ιάς ἔλλειψις.
ἐδυνέατο. Ἰοπ. Ῥτο οοπι. ἐλύγαντο.
Ῥοΐσταπέ. 14ο ἠδιναίατο, οἳ έατο

το αντο νο] ογτη.
ἐ ώδιμος, ὁὁ καὶ ή. εοπι. Ἐδοι]οηίας.

Π1, 108,
ἔδώλια, ων, τά.

ατα

ἐταπδέτα,
5οἀσῃε, Ῥο-

5"ρνγα ουσ τεπιῖσος
4ε5. Νανίαπη Γογ]. 1. 214.
5Ι οοἆοχ

δαΠΗς5,

Ἀεὰ,

οΏδογναπάπη,

Ῥταίοι (ταπιππαΙεοταπα

δε οηῖπι
τορυ]α5,

π{ α Ῥοσίῖου δώω, µ.. δώσω, α. Ἱ.
ἔδωσα, φποᾷ οξ ἵ ποβδίτο ἄταςο
Έπιογά]άϊς Ἰπάϊοο α ποβῖς ο1πι
εδί ποίαίαπι. Ἀοά γε] παρέδωκαν, νο] παρέδισαν φοπ]οπάππα

ηάείαχ,

ἐγεγένεε, Ρτο κ α/ώάρ] γ,Σα.ἔλη-

λύρεε, Ῥτο ἐληλύθει. 1. 79. κατε5ήκεε, ρτο --. 1. 81. συνεπεπτώκεε, Ρτο συγετεπτώκει. 1. 52

ἀναξεξήκεε. 1. 84. ἐπεποιηκεε. Ἰ. 66.
ἐπεπόμφεε.
14.
παρημελήκεε.
διά. αποξεξήκεε. 1. 80. ἔγεγόνεε.
1.091.119. χεχωρήκεε. 1.122. ἔνε-

ἔδωσα». Π]. 149. παρέδωσαν.
ΤΟΠ {απιθη Ἱπίαπάππα.

13, 51. ἐξευρήκεε, ρτο ἐξουρήκα,
1. 48. πώπεε, Ῥτο οπώπει. Ἱ. 68.

Ἠ]αά φπἱάεπι οδί ρτῖ-

πεπτώκεε, Ῥτγο ἐγεπεπτώκει. νΠ.
98. Οοηφα]ο Μ. ΕΕ. ἵη ἐπεποιήκεα.
Τάθπα πι αλῖς τη] (15 ῬΡαβδΙΠΙ 1ΠΥοη]α5.

έεαι. Ἰοπίοα (ογπήμαξίο
ῬΡοι5οηῦ

οοπαπιππΙ{ξεΥ.

βοοιπάσ»

1Π 1, τοι

᾿Αττικῶς ἵπ εἶ ἀθβΙΠποΠ{15. Ηοςαι-

ο

μι
ο σὶ 1Π γοτρῖ5 πηεά]α"

νοςῖ5, Ἱπ Πππτο.

Ὁέ τυποῦµαι,

τυπή, γε] τυπεῖ, τυπεῖται.
κ

Ἠϊπο

ΕΘ

ΕΙ

χατα διάλυσιν τυπεεται, οἳ 5αρ]αίο

» τυπέεαι, αἴαπε {οτί]α ἵπ 5δοπη-

ἀαπι απίκέατ.

ιο

εὐφρανοῦμαι,

εὐφρανή, νε] εὐφραγει, εὐφρανεῖται,
εὐρανεεται, εὐδρανέεαι, ἀε]θείαψετῖ5, ορ]εείαροατίῖς. 1ν. 0. Ιάοια
οίῖαπι Πέ 1π γετοῖ5 εοηίέταςθΙ5, αί
σοιεῖται Πὶ Ιοηπ]εο σοιέεται, Ἠϊπο
τὸ ποιέεχι. Φ]ο ἀποβανέεαι, Πιοτ1θΓῖ5, ος ἀποθανεῖται, 5αρ]αίο τ,
οί ἀρῃίμοησο ει ἵπ εε ἀἱδδο]πία,
τεγῖαφια Ρειδομᾶ 1 5εοππάαπι

πησταπίο. 1ν. 109. διαιρέεαι, Ῥτο
διαιρῆ
οἩ. νΙ. 47. φοξέεαι. ΥΠ. ὅ2.
ειν. Βαωρο Ίοπος Ἱπβπ]εῖγοβ αογ]θὰ
9, αοί. νοὶ Επατὶ, 1Π εἴν ἀθβδίποιέος ἀδεο]ναπέ 1Π έειν, τὴ μα

γέει, χο αποφυγεῖ. Ἱ. 1. διαφυ
ρω 1.10. μαι ἴριά, περῄδέειν.
. ἶδεει).

ο

η

ο 322. παθέειν. 1ωίά.

ἑλέειγ. 1. ὅθ. ἔκμια-

θέειγ. 1. Γὸ. ἀποθανεειν. 1 85. συν-

δραµεειν. 1. 87. διαλαξέειν. 1. 114.
εεσθαι. ἴομ. (οτπιπαίΙο

Γαέατί νο

Ῥηϊοσϊς, νε] Ῥροβδέετίιοχϊδ, πια],
οοπι. Ἰπ εἶσθαι ἀαεβιπθπίς, τί

νρεομβαι Ῥτο τυπεῖσθαι. Ηος αιἔοπι κατὰ διάλυσιν τῆς διφ/όγγο
ει Ποτὶ Ανά, προσεμπικρανεεσθαι,

Ῥτο σροσεμπικρᾶγεῖσθαι. γάρ σικραΐνειν. ΠΠ. 146. ἀπολέεσθαι, ρτο
ἀπολεῖσθαι. γι. 29. γΠΙ. 12.
ἑεται. Ἰοπῖσα {ογππΙπαΙο (σα,

Ρε,

αἴησα]. γατρογπα

ρτανΙέ.

οοΙΠΙΠΠΙΕ6Υ 1Π εἶται ἀοδιποπέίαπα
Ἱπ {Πιέυτὶς πιθά1Ις, πο τυπεῖται,

επρ]αίοτ, εί ἀβνο]αία ἀιριέλον5ο ει 1Π εε, τυπέεται. δὶο ἀποβαδό, το ἀποθανεῖται, πΙοτΙθίτιΤ.

«190.

Ρίο ἀπολέεται, Ῥτο απο-

ο νη να. ο, 97.

ἔην. Τοπ. οἳ Ῥοσξ. ΡΟ ΟΠΗ. ήν, ογαξ.

Ώοπες Πτι ΡΕΓΠΙΑΠΟΥΟ ΠΟΠ 801εηέ. 1. 74. Υἱάο θελέω,ὦ. μεγαάλα πρήγµατα μεγάλοισι κιγδύ οισι
ἔθφελει καταιρέεσ-αι. Ἐος πι
πιαρηίς μει]οπ]ῇς φιδοῖρὶ να.
εἶαᾳπε] βο]οπί. νἩ. 50. Νἱάε καταιρεῖν.

ἐθέλειν. οοπι. [Ῥτο 4πο 6ί φιλέειν.
να. 160.] ἁῑσίαι ο συνωνύµως
εἰωθεναι. Ἀο]έαπα 6589. «00Ἠ516Υ]β8ο. τελευτὴ χ(ηςὴ ἐθέλει ἔπιγή εσΊαι. Ῥοπαδ Ππὶς 658 5ο]εῦ.
να. 127. να. 00.

ἐθελοκακεῖν. οοπι, Ὀιοϊίαν ἀθ το]]]Ρας, αι α]ίτο Τ6ΠΙ Ισπαν]έον β8ο-

της. Ἱ. 127. ἐβελοκακεον. ν. 78.
ἐβελοκακέουτες.

ΥΙ.

195. ἔθελοκα-

κέετε. Κοιη ἰρπαν]{οι π]έτο σεταί]».
η, 99, ἐῥελοκακέειν. νἱ. 69. ἔλεἍ,
λοκάκεον. ΥΠ]. 85. ἐθελοκακεύντων.
Χ. 07.

Αργά, ἐπιῤῥηματικώς, ἀντὶ τοῦ

ον
γρυ
«Το

(ουσίως. Όσο, βια 5ροπίο [ῷανο

μη ἐφελον]ὴν αὐτήντοῖσιφοίνιξι συνεκπλώσαι. Έαπι π]έτο οπι Ῥ]α.π]οῖρας πανίσαφθο ἀῑσπηί, 1. δ.
ἡψφλέ
ογτής, οὔ» ε οοπι.

ΝοἰππίατΙας,

«104, 110. νι. 92. γ. 194. Ικ.
ο].

ἐθελογτί. Αάνοτρίατα. οοπι. Ἠ ο] πή{ατῖς, υἱίτο, δα δΡομ{ο. γι. 25.

ἐήκατο, ἐπεθήκατο Εφεσίοισι. Ερ]ιοεἷοα.

ἱπνανῖε. 1. 96,

συγεβήκατο

ξεινίην τοῖς Ἴωσι. Όαπι Τοπῖνας
Ποβρίο1 Ία5 οοπέταχϊ6. Αππζοαιη
οσα [οπίρας πι μοβρίεῖαπι 6οήἑακίε. 1. 27. τὰ ὑπεβήκατο ἐπιτελέει. Έτ Ῥεγῇμοῖ ποπ.
Ώο
απἴρις {αοϊειμάϊς Πρ5υπα] ποπ],
Ι. 90. τούτοισι ἐπεθήκατο. ἨοἙ αργο8515 ο5ί. 1. 102. Ὑϊάρ ὑποτίθεσαι, συγεθήκατο.

181. πι. 99,

εταί. πλητος ἔη}.

86, 157. ἵν. 62. τῇ. 125. γι. 27.
ἐθήκαντο, συνεήκαντο. Ἱκ. 59.
ει ἀιρΙίλοηρας Ππέογά πα ἵη η γειΠέατ ΤοἨ. τξ ἠρινέος, Ῥτο εἰρίνεος

Ναππετας ογαξ. 1Ὀιά.
ἐθέλεειν. οοπι. Ἀο]οτο. (6οπβπονίςεο.
ἄνευ ἀγαγκαίης ἰσχυρῆς συµδάσιες

εοτη. Ἰαποιδ. Ἱ, 195.
ΘΟΩτοά εἰ
Ώοτῖεο Πέ Ιπ ποπηι]]ς, τί ἀοσαε.
Επείαίμ. πὲ σλήγων, Ῥτο πλείων,

ην εΊποσι]. Ἱππρογ{. γογρὶ εἰμή. αμα.
Ἰν. 191, 1292. ἀπαθὴς κακῶν ἔην ὁ
ςρατος. ν. 184.

Ίοταα. οχροι5

Ἡκοτοῖέας 1ηα-

ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλουσι συµμένει».
Μπο στανὶ ποζρβε]έαίο «οπΏροβ]-

δις. Ὑἱάο. Εί ο]ιος ἵπ ἹπβπΙς,
τί τύπτη», Ῥτο τύπτει.
Όοτες

ΕΙ

ΕΙ

οίαπι Ἰάοπι βορρῖςαῖπιο {αοἶπα{.
δει, 5ἱ εοάεκ δέ δαπα5, Ίος ηει-

νέος δέ ορΣογναπά πα. Ναι α[οααἱ ππα]]οπι ἠρίνεος βοτῖρετο.
ει ἀἱριιοπσα5 Ίπ ποπήπ]θας αᾱ1οεεϊνίς πο 56παροτ ἵπ ηἳ ἀῑφεο]μι. Ίοη]10ς.

γυγαικεῖος, καὶ ἂν-

ὀρεῖος. 1, 17. Γν1άε τῖ.]

εἴδεος ἐπαμμένοι
ἐ
σαΐδες. Πεγοάοίοα
Ἰοσμέ1ο. γη]. 105. Ῥαεγὶ {ογπιος.
4. ᾱ. Ῥαοτί, απ {οτπιατη αξξῖησιπί, (ερτορῖαπι 5εΊ].) 1. ο. Ῥαογὶ
ερτεσία {ογπια ργο1α; εἶδος οΠΊ1η
εδέ πιεάΊα βΙσπ]Πσαξ]οπῖ5 γοσαΡιτη.

εἴδεσθαι. Ιοι. εἲ Ῥοσί. Ῥτο οοπι.

ἐοικέγαι, καὶ όμοιο ν εἶναι, 8ΙΠΙΙ]6Ί1

690. φάσμα εἰδόμενον Ἀρίζωνι.
Ἀροσίτιη ΑπδίοΙ βἰμαῇ]ο, γ]. 09.
τίνι ἀνδρὶ εἰδύμενος: Οπῖ ντο ϱἳπι] να. 50.
εἶδος. κατ’ ἐξοχὴν Ρτῶίαης, οἳ 6στοβία ἴοτιπα, 4ποᾷ 1]ο βοπατίο 601Εγηιαίατ, σρώτον μὲν εἶδος ἀξιον
τυραννίδος, Ηοτοά. νΙΠ. 113. τοῖσι

εἴδεα ὑπήρχε διαλέγων. Ἐος ἀε]ῖβε15, απ1ρΗς5 Ῥγαδίαης εδδεί {ΟΓπα. 6], Ργοδίαπεῖ, οστεσῖα, εχὶ-

πη]α [ουπια Ῥναατέον ἀε[ίσει.

οοπι. ὅμοιος, διπι[{5, λέγεται καὶ
ἄλλα ψΨευδέσι εἴχελα σερὶ τοῦ ἂνδρὸς τούτου. ν]. 8. Ὀϊουπέν ἄσς
Ἰου Ἠοπιίης οί αμα [αἱ5]15 εἹπη]]α,

εἰκὼ, ό2ε, οὓς,ἡ. 'Ῥο6έ. Ῥτο σοι.
εἰκω»» ὀγος. δρ εὔῃσίες. γι]. 09.
[διο εί αραιά Εατρ. Ἠοάσα, νοιδα 1109. εἰ Τρ]σεπῖα ἵπ Ταυσῖς,
ν. δΙ7. εί τοαάϊρας, τοτεα 11608.

εί Ηε]επα, ν. 77.]
εἱλίσσει». µ.. εἱλίξω. Ίο. Ρτο 6011.
ἑλίσσειγ. Πιγο]νενα. σερὶ ἄτρακτον

εἱλίξασαι σλόκαμον. ΟΠπί Ρις οἵτσα ΓΗ5 11η το]αξίς, Ἰηγο]α{18.
]
ἵν. 94.

εἰλίξαν]ες. 1ρ]ά. (θιεξελίσσει». 1γ.
67.) εἱλίχατο, Ῥτο εἷλιγωενοιήσα».
ΓΠπνο]α6Ι εταπξ. ν]ι. 90.

εἱλίχατο. Ιοη. Ρτο. εἱλιγμένοι ἦσαν.
Ππνο]αά

οταπ{.

1ΡΙά. αὐ ἑλίσσω,

ζω. νε] αὐ εἱλίσσω. Ὠ]ἱοϊέαι οηῖπι
πίταπηφπα. Ψἱάς εγπΙπαοπομι
χατο. δἱς κατειλίχατο. γἹ]. 70.
εἰμέν. Τομ. οί Ὀογ. Ῥτο «ΟΠΗ. ἐσμέν.
ΗΝ. 1. 97. τν. 172. Ικ. 21, οὔ,
27, ἴογ. 46, Εἱ5.
εἴγ. {αιπηΙπαίΙο ΙΠΠΠΙΕΙ αοτ. 2. να]
{αί. 2. αοξ. ΠΟΠ 56ΠΙΡΕΥ Τοπ]ος 1η
έειν ἀϊδθο]νίίαν,
τε ἐλθεῖν, ποἨ
ἔλθεειν. 1. 1. κατελεῖνν ΏΟἨ κατε-

δυσειδία,

λξείν, Ρτο καθελεῖ;. 1. 4. ἀγαγειγ.

ὀυσμορρία. Ῥε[οσμεἴας. συμφορὴν

1. 5. μαβεῖν. 1. 9. ἐσελρεῖν. 1. 24.

τὸ εἶδος αὐτῆς σοιευμεγους. Γρεία8
{ΟΥΠΙΑΠΗ, 1. 6. ἀαίογπαϊέαίδια, σαἷα-

ο εν. 1. 9]. συγεξελεῖν.1.90. κα-

πη(α(ἶς Ίοσο ἀπσθηίες. Γρ5115 ἀ6{οτπιαίοπι Ἰπ]ᾳπο αΠΙπιο Γεγθή-

εἰπεῖν. 1. 49. ἀγευρεῖν. 1. 67. ἐλεῖν.
ος Ἡ παραγαγεῖν.Ἱ. 91. ἐξελεῖν.
1 109.
εἶναι. Ίο. οί ΑέΕῑεο τεάππάαης Ιπ

εἶδος, τό. οοπι.

ἄντὶ τοῦ

(8. γΙ. 61. µεταπεσέειν τὸ εἶδος

βρεείεπι, 1. ο. ἀο[οτπιίαίεπι ἆοεἰάϊδεο, 1Ρί4. Ἠϊπε ραίεῖ τὸ εἶδος
6550 ππρά1α) »Ισπ]ἠσαξ]οπῖς νοςᾶῬπ]ηπα, φποά Ῥτο γα] ερ]έ]οιῖς
γατῖο δαπιὶ Ροδ]έ.
εἴκασι. οοπι. Νάρπίαν, αὖ εἴκω,
Ῥτοῦ. πιρά. 1. 125.

εἶκειν. οοπωπι. Οεἀστο. ἀντιξάντων
τῶν συμμάχων, εἶκον .οἱ ᾿Αθηναῖος.
γη, ὃ. Οσ 5ος τοβδδίεγοηΕ,
Αιοπίεηςες ορββοΓιΠξ. οὐκ ἀντέτεινον, ἀλλ εἶκον. 1Ρ]ά. Ἀο τ6βπζοτυηέ, αἲ ορδβογιηί. εἶξα». Ικ.
106.
εἴκελος, η, ὄν. Ἰοπ. οἳ Ῥοοί,

Ῥτο

ταξδαλεῖν. 1. 40. ἔξευρ εἴν. Ἱ. 46.

ογα{Ιοηθ. τὴν σρώτην εἶναι.

Ῥτῖ-

ΠΙΙΗ, ΙπΙΕο, Ῥηπορίο. 1. 1959.
Φιοά που αὐ Ιπίετρτείο Πμαθπο
η ηαάνοΓΦΙΠΗ, πος αὐ Ἡ. ΒίοῬ]απο, απ εοάϊόσπι 1ά6ο ριίαν]έ

6556 ππθπάοδιπη. ἨΙάς λόγος. ΗΠο
οπῖπα Ἠπο Ιοσμπι Ιπίοτρτείος, εί
ἀσιποπδέτο

οοάϊσεια 6556 ΗΠΙΠΙ,

ποο Ἱπροτίππο Ῥ]ανπηασο Ππ]616. ὦς Σκύθας εἶναι, Ῥχο ώςΣκύας. ἵν. 8Ι. καταςησάμενος ὕπαρον εἶναι. ν. 20. ἄποδεξας σρατήγὸν εἶγαι. Πρ]ά. Φπαπᾳ παπι πι Ἰ]5
ἀποῦας Ἰοεῖ5 πβὶ τὸ εἶναι τοάιικὀ

ΕΙ

ΕΙ

σε, ἀϊσος Ῥοβ]έαπι ἀντὶ τοῦ ὧς τε

ἔπειρωτᾷς με. 1. 93. ἐπειρώτα ταδε.

εἶναι, αι ο5εοῖ.

Ὑιάσέατ

(απ1Θ

1. 50. ερωτέων. Ἱ. 75, 58, 90. ἔπει-

πλεονάζει). ο,

οα, 99 ἑκών γε

ρώττα. ο 159. ἐπειρωτῶώσι. Ἱ. 108.
εἰρωτεωμένους. π, 92. εἴρωτα. σε.
11. 119. ἐπειρωτάν. Ἰν. 9, 15. εἴρωτᾶν. ν. 57. ἐπειρωτῶν. ν. 092. δ. 6.

εἶναι. νἩι. 104, 1541, 164. ἑκόντες
εἶναι. πα, 90, 116: Ἱκ.7, 58.

εἰγείκαντο. 1ο. εί Ῥοοῦ. Ῥτο πιασ]5
πβδιίαίο ἠνείκαντο, οί ἐγείκαντο, ἀε-

εἰρωτέεωντος. να

σα]ογυπ. ο).

γι. 9. ἐπειρωτᾶν. νὶ. 2. νΙ]- 101,
1468, 101, 155.

εἶνεκεν. Ίοπ. οί Ῥοείῖος, Ρο 6ΟΠΙ-

εἱρωτεώμενος.

πηιηϊ ἕνεκα. τῶν εἶγεκεν ἀπίκρντο.
Ωποταπι ϱαπδα γοποταπέ. Ἱ. 2, 4.
τώνδε εἶνεκα, ἕκως, Ἠουαπη οπ.δα,
τί 1. 17,90. εἴνεκενσ
σοφῄηο» Ρτορίου

εἰρωτεῖν. Τοπ. Ρ:Ο «πι. ἐρωτᾷν. Ἠπ--

δαρ]οπίίαμα. . 90. θεωρίης εἶνεκεν.

τέοντε» Ἱν. 155. εἰρωτέωντος. Υ. 19.

191. εἶνεκεν

τουτέων. νἩΠ]. 00,

εἶξαν τοῖσι Κανεδαιμοίοιαϊ, Ικ, 05.
Τ αεοάα»ΠΙοΠΙ15 ορββδοτιΠ{.
εἶπαι. ΓπβπΙΕ. αοτ. 1. αοί. νοτΏῖ ἔπω
Ππιφίέαςϊ η ργ5εηΗΙ. ἵν. 187. ν].
82. νι. 00, 152, ἃο,
εἶπαν. οοπι. Ώϊκοτιπέ. . Ῥ]τ. 40Γ.
1. αοί. 1. 120. ἵν. 1568. ν. 1, 99.
εἴπας. 1. 3]. Ῥατοϊρ. αογ. 1. αοξ. αὓ

εἶπα. Ἱ. 41, 86, 110, 122, 128. οἱ
Ῥαδοίηι,
ερέαται. Τοπ. Ῥτο 6Ο0ΠΙ. εἴρηνται. 1ν.
181. να. 51, 96.
εἰρέεσθαι, ἠνλω: Τοπ. οί Ῥοος. Ῥτο

ο0µ1. ἔρεσθαι. Ππ{οιτοσαγο, απαοτος, ἰηᾳπίτοτο, ἐπειρεύμενος. ΠΠ],

604. γὶὰο ἐπέρεσθαι, οί ἐπείρεσβαι.

εἴρεσθαι. Ίο. οί Ῥοεξ. Ῥο «0ΠΙ.
ἔρεσθαι, τουτέσιν ἐρωτάν. ΄Φιστοτο,
δοἱδο]{αγῖ, Ιη{οιτοφατο. ἐπείρεσθαι.

ο

κ.

εἰρομένου Κροίσου. Τη-

Γογτοσαπίο Όνακο. Ἱ. 97, 90. ἐπεἰρεσθαι. 1, 90. εἴρετο. Ιθὶά. εἴρερ. Ἱ.

{ειτοσατο. εἰρωτεῦντας, ρτο εἶρωο.
νοσφμιο Ῥγο ἐρωτώντα».
|. 62. εἴρωτεοντι. ἵν. 145. ἔπειρωεἴρω.

εις» Ἰοπῖσςο ποπ τατο, πὲ ο Αίῑσα,

Ιπ ποια. οἱ ασια». Ῥ]ατ. 2. 4ος].
οοπίταςξ. πῖ σαγάρεις, Ρτο σαγάριας, ἃ σάγαρις. γΙῖ. 64.

εἰσάμενοι. Το. Ῥατειαρ. ποτ. 1. 1Π0αἳ, Ῥτο εἰσάμενοι, Ἰνουφιο Ῥτο
6ο. ἐσαμεντ, τουτέστιν ἱρυσάμενοι, 4Ώ έω. τὸ ἱδούω, κ
ή. ῥι-

40, 4160.

Πίο ρτο Β8ΡΟΤΟ {0-

πῖς Τοπ]ος ΡοΠΙΚΙΣ, οἱ/ Πηδοίξηγ.

τῷ Λυκούργῳ τελευτήσαντι ἱρὸν εἷ-

σάμενοι. Ότι Ἡνεπτρο ἀο[απείο
εσπαρ]ατη αάϊΠοαβεοηῖ, 1. 60.
εἰσαύσιον. τα», Ροβίγ]άϊο. Ἡ΄. Ηοπι.
5,

εἶσε Τοπ. οί ροθέ. Ῥτο ϱΟ0ΠΙ. ἐκάθισε.
(ο]]οσανΙέ, αἲ ἕω, ἔσω, εἶσα. ΠΠ.
61.
εἰσεῖσι. Ὦϊ εοᾶοςκ πιοπάο σατοέ, αραιά
ἨΗοτοάσέαπη ρτοσίογ ΠπΟΓΕΠΙ τεσερ-

επι

Ἰοσίέας Ῥτο

εἰσιεῖσι, θιοά

α]]ας Ιοπίσε ἀϊοΙέιχ εἰσιέασι. [τὰς

92. ἐπείρηται, ἱπέογγοροί. 1.46, 97,

επυ]αίο α, οἱ [αοία Πίστα απ

59, 90, 111, 117, 119, 126. οἱ

Ἰοσίίοπε, ἀεάποσίαχ Ίου εἰσεῖσι,
Ῥτο 4πΟ 60Π1. συγωγύµως εἰσξάλλτυσι, Ἱπ]]ο απ, Πππέαπέ, Βὶςο

αλ1ρί ΡαδδΙηι.
εἱρινεῦς, οὗ, ὁ, απο». να, 91. ὀξυτόνως. αἲ 1. 8δΙ. εἰρίνεος προπαροξ-

υτόνως Ἱορίτατ. οἱ 1. 195. ἠρινέος
Ῥτο οοσια ἀῑοΙέαχ, γογδα ει 4ἱρ]ι-

Ώιοπσο ἴπ η, 5ἱ πιοάο εοἆοχ ππεπάο
οατοῖ,

ἀγεῖσαν, καθεῖσαν, Ῥίο ἀνίεσαν,
καθίεσα», οἱ ἀφεῖσαν, Ρτο ἀφίεσαν,
«ωρα αριά Ἰομποδίοπσια,

αξ Ἰπ

ΠΟΡΤΟ ΤΠ ΘΗΠΙ μλά]σε (γα.00 Ποέαέαπι αεσπγαῖο. ἐς τὴν σοταμοὶ δύο

εἰρωτᾶν. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ. ἔρωταν, Ἱπ5οτίο ε, Ωπατετς, δο]φοιία]. εἶρωτώσι δὲ ταῦτα τοῖσι βεοπρόποισι.
γαδας γοτο, γα] ογασυ]] ϱοηβη]{οτῖρα5,

ἔτα-

Ώσο φπαγοπβας.

Ἱ. 67.

εἰσεῖσι τὸ ὕδωρ. ΥΠ. 1039. Τπ α1θπι
Παοπι] ἀιο ΠαγΗ αφπαπα ἱπηπα]έ-

ἐππί, 1. 6. 1 416Π1 5ο οχοπεταΠ{.
γα]]α: Οσπι απἰππαάνοτίοτοαί Ίναπο
νουῖς Ἱπακφιαία ἀιβιοα]ίαίεπι, τε

ΕΚ

ΕΚ

5εορυ]αα. Ιδίαπα νἱίατοί, Ἰοσα
Ἰροτίας ο5ε Ἱπίοτρτοίαίας, Τῃ
φποπι ἀπο Βαπῖπα Ἰησγεάαπξατ.
Θ πατε τὸ εἰσεῖσι διπηςί{, Ρτο εἴσισιν

ντο [αείαιι Γασγας.

αὓ εἴσιωι, ααοά εἰσέρχουαι β]σπ]-

ἐκ τοῦ Κύρου. Φποά α Ον το Γαθγαξ
Ππρεταίυπη, 1. 114. τὰ ἐκ τοῦ πα-

πσαῖ.

Ἠνο απο Ίο. ἀῑοῖας εί

Ἠος εί Ίο.

εξ Ροοξ. οἳ οοπα. 1. 10. ἐκρατύνθη
ἐκ τοῦ χρηςηξίουν αὓ ογασπ]ο «0Πβτηναζτη ο5ί. 1. 12. τὸ προσταχ-ὲν

εἰσίασι. Ῥεὰ ἴρδα εοπβίγιοΓ]ο πιᾶ-

τρὸς ροσταχΊεντα. Π. 121. δ. ο.

π][ε5έᾳ ἀειποηβίταί τεπι αοοΙρῖεΠάαπι, πέ 5α]πας Ιπεοτρτείαςί, εἰ τὸ

ὑπὸ τοῦ ὌΌτανεος. 11. 71.Υ. 12,91,

εἰσεῖσι δῖς [ογπιαπά σπα, π6 δυρτα

5, 3.

ἀῑσίαπι, ασ αῦ εἰσίημι,τὸ εἰσξάλλω,

Ιχ. 20, δο.

ἀεάπείαπι. ῬΏοε ἸἹεσίέπια απέεπι
πέτῖαδαπο γοτρῖ {οτιπαίοπς, αι

ἐκ, εί ἐξ οι

εοπαπη απ], απατά Τοπῖσα, αταπηπιᾶ-

151. τῷ εἰρημενῳ ἐξ ᾿Οτάνεος, Ρτο
τι. 40. 49. οἱ. τα. 11.

σεπ]έἶνο, Ρτο ἀπὸ,

γε] παρά. τὸ διδόµενονἐξ ἐκείνου
δέκεσθαι. νἰ]. 114. Ωιοά αΏ 1]]ο
ἀατοίατ αοοἲρογο.

Ώσος οοηβα]θ.
ἐκ ουπῃ βοπῖε. Ρτο οοπι. διὰ ουΤα ἃς-

ους. ἐκτῆς ἔριδος συμπεσόντ ες ἐμάχοντο, ΡΤΟ διὼ τὴν ἔριν. Οππα Ρτορ-

ἐκ Ρτο παρά. ἐκ βασιλέωςἔχοντι τὸν

»ομὸν τοῦτον. Α τορο ετασέατη Ἠππς
μανοπε1.1. 199.

«οποπττΙβδεηέ,

ἐκ νέης. Ιου. Ρτο 011. σἄάλι»ν, ἆο-

Ῥπσπαγυπέ. 1. 82. ἐκ πολλῆς λει-

ππο. 4ποά αἆ σταροΙδππαπα Ἰδέππα
αοσσἀ1ξ 4 παπι Ῥτοχίπις, 4. 4. ο

{ει εοπέεπ{Ιοπεπαι

ποψυχίης, Ρτο διὰ πολλὴν λειποψ.
Ῥτορίες πιπασπαπι απ] ἀθ]φα]τη. 1. 86. ἐκ τούτου κελευσμοσύνης,
Ῥτο διὰ τὴν τούτου κελευσμασύνη».

Ῥτορίει πα]α5 ππαπάαξυπα ας Πηροταία. Ἰμαί. Γπέετρτες Ἠππο 1ο 1Η
ΟΠ Ἰπέο]]οχ.
Ὑογς οπῖπι, Εί
1αηι 1ηᾷ6 Ἰογάϊ ΟΠΙΟΠΗ, ες Αοοερῖί ἐκ τούτου, Ῥτο ἐκ τουτου τοῦ

χρόνου, μετὰ τοῦτο, οι ολ

πιά

ἨΟΥΟ. σα1οο, 1εγοεΛε[. Παγδ15,
{ογαπῃ, αὖτις ἐκ γέτς. Γάεπι ας πα-

λι ἐξ ἀρχῆς. 1. 00. ν. 116.
ἐκ τῆς ὁδοῦ. Τοπ. Ῥτο ἐν τῇ ὁδῷ. Ἐκ
Ι6Ίπογα, ἴπ 1Ρ59 ΙἼπετο.

(α]]1σς,

Εαπέ ἀέ]ὰ ον ολομιπ. 1. 107.

ἑκαςσατω. νοσαρα]απι Ποτοάοσίσιπι,

ΡΓΟ ΟΟΠΙ. ποῤῥωτάτῳ, Ιοηβίβ]πιο,
τοὺς ἕκαςτιυ

οἰκέόοντας απ᾿ ἑωυὺ-

κελευσµοσύνης. Ἱ. 107. 8εά 4 10πποάο Ίουις Ἠο δἳς εχρ]σασπάα»,
γ]άο (κελευσμοσυγη. ἀποῦνήσκουσι

τῶν. Εο9»5, ααἱ ΙἸοηρ]ςδίπιε α 56 Ίνα-

ἐκ τῶν τρωµατω», ΡΙΟ διὰτα τρώ-

ἑκαςαάτωτῆς Εὐρώπης τὸπρὸς καἸλίου

µατα. Ο) να]ποτα πιοτίαπέαγ. Ἡ.
60. ἔκ τοῦδε, Ῥτο διὰ τοδε; Π. 04.
ἐκ τής ὄψιος, Ῥτο διὰ τὴν ὄψιν. Πϊ

140. ἐκ τὠν τρῬωῦμαδων» Ῥτο δι
τὰ τρωύµατα. ὧν Ι80. ἐκ τοιοῦ
ὀνείδεος, Ρτο λὼ τόδ ὄνειδος. γἱ.
67, δο.

ἐκ, να] ἐξ, οπἩ 6οΠ. ΡΥΕΟΓ ΠΙΟΓΕΠΙ
αριά

Ἠετοά.

Ππεργά ντα

οπΙ ασ

Ῥτο παρὰ πι αοσιι». ἐξ ἠβεων, ρτο
ἔξω Ἴδεων, σαρὰ τὰ Ίθη, σαιὰ τὸ
Ίθος, ἦγουν
ἦ
ἔδος. [ερ τετράκις ἔλεΎον τὸν ἦλιον ἐξ ἠθέων ἀγατεῖλαι.
Ωπαίου 6ο] οι Ῥηερίος οοπδαε(ιά]-

πθΠα ΟΓίΗΠΙ 6556 ἀῑσοβραπί, , 1413.
γιάςα οεῦ.

ἐκ, Ῥτο ὑπό, τὸ σονη)ὲνἐκ τοῦ ἂν-

δρὸς, Ῥτο ὑπὸ τοῦ ἀνδρός. ΟΩποὰ α

Μαπε.

Φπ] δεάο» α δα15 Ἰαβοπε

γοιποββνίπηας. 1. 101. 1ν. 55. ταύτην
δύνογτοςἡ Περσικὴ αὗτη «ρατιὴ
ἀπίκετο. ὶἡ 14. Υα]ια: Ηις πδᾳπα
Ἐντορα" αἆ ςο]επα οεσἹάεπίθια Υ6Γδᾳ5 Ἰοησί55Ίπια Ρτοσρςςῖέ πας Ῥεγίσα οχροάἰῖο. «Ἠ. Β. ἴπ Ἰαπο
Ἰσίέαχ [ασταπα ἈΤεραγθηδοτη,] αά
5ο]οπι οσσἰἀσπίεπα γετδας Πο Β6Γεἶσις οχοτοῖέας ἵπ τοπιοίδδπας

Ἐπτορ Ῥατίο Ρτοςεςδ. Ἀει8υ5: Ηαο ἰρῖέαγ τοσῖο Μορατεηςῖ5
οδε τοπιοῖβδῖπια

ἑοείις Επτορα

Ρατ αἆ 9ο]οια οοοἰάρμέοπι γθγευς

εία, αἆ 4παπα πδᾳπο Βετβίρις Ἰ]ο
εχοτοῖέας ρτοςςθδδί6,

ἑκαφέρω. Νοο. Ηστ. Ῥτο ο0πι, ποῤῥωτέρω. ουρία», π]έογίς. Π.
| 169.
ΟΝΙ1 σοη]έϊνο. ἕκαςέρω τοῦ μεγά-

ρου. Ἰμοηβῖα5 α ἔιηρ]ο, Ιρ]άσπι, τὰ

ΕΚ

ΕΚ

ἕκαςέρω ἔθγεα. Εεπίος τομιοίῖοτες.
Π1. 99. ἑκαφέρω τῶν Περσέα» οἰκέουσι. ἵἹέα Ῥεγδας Ἰαυ]έα{. Π1,

101. ν. 49. οὔτε προξήσονται ἕκα-

ι

ἐκξολὴ, ης, ἡ. οοπι. ΑΠσα]ας Ἰοοὶ
εχἰδβ. τὰς ἐκδολὰς τοῦ Κιλαιρώνος
φυλαξαι. Ἱκ. 38. Ο0Ιιῶτουίς οχ]ἴπ9 οπνέοςῖτο. σέμπει τὴν ἵππον ἐς

αἱ]α:

τὰς ἐκξδολας τὰς Κιθαιρωνίδας. Ἱπ.

Ίεφπε τ1δᾳπαπη Ἰρήμίάν αὐ Αεάῑσα
Ῥτοσσάει{. 48. Ῥ. Νεο π]ίτα Α.Ισαι ῬτορτεάΙιεπίέατ. 1κ. 2, 123.

39, Εαπταξατη αἆ Οι ιῶτοπῖς οχ]18 πΗΩΙ,

σέρω τῆς Αττικής. νΙΠ. 60.

ἑκάσποτε.
ΒΕΠΙΡΟΣ,

οοπι.
Οποβεδειπαπς,
αφρ]άτο, Ῥαδδίπι, {Γ6-

απεηίογ. τοῦ ὧν ἑχά-οτε δέ. Φπο
δειωρογ ΙπάΙσαοσῖδ, 4ο ἀΡί ΑοπιῬεγ οριι5 Γαοτίζ. 1. 90.
ἑκάσω. γουσβαίαπι Ηογοάοίσαπα,
Ῥτο οοπα. ἑκῶς, εί σσόῤῥω, Ίοηᾳς,
Ῥτοσι], οσα

σοΠξ,

τοὺς ἑωύτῶν

ἕκαςω οἰκήμένους ἐν τιμή ὤγονῖαι.
Ἐο, αἱ Ῥτουα] α 5ο Παβίζαμέ, ἵπ

Ῥτοίῖο Μαβοπέ, ας οποταν{. 1. 194.
ἐκατέα]ο. 3. Ῥετς. Ρ]α. Ππρετέ, Ῥτο
οοπη. ἐκάθηντο, εεἀεραπ{. νΗΠ. 79.
Υ6Γ8ο ϐ 1π τ, τε]οσῖο », οἵ η ἵπ εα
ἀΙδεο]αίο. Ἠϊάς έατο, περιεκατέα-

το, Ῥτο σεριεκάθηντο. γΙΠ. 111. 1ς.
90.

ορί]-

πα, απα αθ πα π Ίηαχο γα] ιν
απ Ίοευπη οτί. τὴν ἐκξδολὴν τοῦ
Πηνειοῦ. νΙ]. 128.
ἐκξράσσειν. οοπι. Ἐῃιοςτο, εχρε]Ίογο. [οί ἆς ππατὶ, 4ποά το
αμηπας ασξαξιηι αἆ Ηίοτα 5ο]εί
ϱ/ίεςγο. αἱ δὲ ἐς Κασαναίην [αόλιν]
ἐξεξιάσσογτο. τη. 188, ποτήρια ἔκΒρασσύμενα ἄνείλετο. Ῥυει]α [α
πιαγ]ηῖς Ππονας] ἴπ Ηέέας ε]οεία
ειδίμή. να, 190.

ἐκγίγεσθαί τι τιν. ΑΠφαϊιά αἰοιὶ
5αεσσἀςτα,

Απο

νου «ΟπΙρο-

επι Πογί. τὸ ἐπιτήδευμα αὐτῷ ἑξεγένετο. Οἴρεῖας Ῥεις. 41. Οοπαίας
Ί]]ε 5ιοσθδ]έ 1ῃ51. Πε νου {ασίιις
εδί 60ΙΠΡΟΡ.

ἑκατοντᾶς, ἀδος, ἡ. 6ο. (οπέυτία,
οσπίτα ἸοπιίΠατη, νο] αΠαΓΙΠΙ ΤοΤΙΠΙ ἨΠΠΠΘΤΗΡ. 1χ. 29.
ἐκξαίνειν. 60ΠΙ. Ἐνεπῖτο, ποοϊἀσγο,
οοπίΊπσοτο,

ἐκδολὴ, ἦς, ἡ. οοπι. Εαπϊπϊς

τὰ μέλλοντά σφι ἐκ-

Βαΐνειν. νἱῖ. 351. πο ἱρ5ῖ5
1
οταπί
ονοπέιτα, ᾖν τὰ οἰκότα ἐκ τοῦ σολέμου ἐκξδαίνη. υΗΙ. 60. Ὑα]]α: οἱ
ρησα ΡΕΙ1 οοπέϊπαομε. Βέορι. Βἱ
τα 1ο] οοηδοπίαποις 51{ Ῥο6ἱ]11 οκἹξπςδ. Οιοά Ίοησο πιε]ῖα5. ν. 8.
9] ϱᾳ ογεπ]απ{, 4πσ» ος Ρε]]ο ονοπ]το νογὶδ]π]]ο ο. 1. ο. ἱ ἴα]ῖς
Βἰέ Όο]]1 οχΙία5, απα]οπι Γοτο γοτὶαἰπηῖ]α ο56,

ἐκξαίνειν. οοπι. Ἐνοπῖτο. τὰ ἐκδησόμεα πρήγµατα. γι. 3209. Ἐερ
ονοπέυσα». µή οἱ ἐκξαίνη ὁκοῖόν τι
ἐβέλει. ἵκ. 15. Νο οἱ ονοπ]τοί αποά
ουρίεβας,
ἐκξογθεῖν ἔς τινα τόπον. Ἠετοάοίοα
Ἰοεπῇο.. Οππα οορῖῖ5 1π αἰφιοπη
Ίοευπα αἆ ορθπη αἵ {οτοπάαπη αἰ-

ομπάο Ργοβςῖφει. ἐκδοηβήσαντες ἐς
τὸν Ἰσθμόν. Ἱκ. 26. ἴπ Τβ]παπη
πᾶ ορεπῃ αἱ Γογοπάαπι οππῃ εορί]5
εστεςς].

ἐκγίνεσζαι, ἐκγεγέσθαι. Το. εἰ οο1Η.
Ρτο πιαρ]5 αοοερίο ἐξεῖναι, Ἰοργο.
οὐκ ἐζεγένετ 0ο Κροίσω ἀπαγγεῖλαι.
Οτ5ο [τοι] ΤομΠΠΊαγς ΠΟ Ἱἷ-

επίε. 1. 78. γ]άο ἐγγίνεσθαι. 11.
142. ν. δΙ. ἐκγενέσθω μοι. 11ορθαί
η].

ν.

105.

οὖδε

οἱ ἐζεγένετο

᾿Αθηναίους τιμωρήσασθαι. Νεο αἱ
Πουέ ΑίεπΙεη5ες α]οῖςεῖ, γη. 4,
δυώκ. 99.
ἐκδέκεσθαι. [οη. Ῥτο 6ο. ἐκδέχεσθαι. Ἠκοῖροτο. τοὺς Σκύθας έξε-

δέξαἸο οὐκ ἑλάσσων πόνος τοῦ Μηδικοῦ. Βογί]ας Ίαρου Μεάϊσο ΠΟΠ
ΠΙΙΠΟΣ οχοορῖξ. 1ν. 1, 99, 99.

ἐκδεδωριεῦγται. Ν. Η. δι απίοπι ὃ.
Ρε». Ῥ]αγ. Ῥοτ[. Ῥα55. αὖ ἐκδωριεὐυω. Τ)ογΙΘΠΒΘΠΙ [αοῖο, ὮΏοτ]εήξδοπι

τοβᾷο. {16. ἐκδωριεύσω. ποτ. 1. αοῖ.
ἐξεδωρίευσα. Ρον. ἐκδεδωρίευκα.
ρα». ἐκδεδωρίευμαι, σαι, ται. ὃ.

Ῥ]αγ. ἐκδεδωρίευνται. ΥἩ. 79. Ώοτ1εηδες ο[εοῖ 5απ{έ. Ἠοο νεγραπι
ἵπ τυ]σας Ποχῖοῖ ποπ Ἱερίξιτ.
Αά ἨΗετοάοίεϊ (εχίας Οτῶσαπι
ππατρ]ηεπι φοπρΊέν ἐκδεδωρίαῖαι.
Φιοά πα]μῖ ἆς πιεπἀο 5α5ρεοίπι

ΕΚ

ΕΚ

εδ. Χαπι (5ἱ απἷά πναζαπά πι) ἐκ-

δεδωριέαταιροβῖις εβ5οί ἀϊἰεσπάππι,

Ἰάᾳπο Ἰωνικώς Ῥτο οοπι. ἐκδεδωρίΊνται. τε]εσίο », εὲ ἀϊδεο]αίο η ἵπ
εα.

Λεῖ

αιζεπι

αὐ ἐκδωριέω,

ὦ.

ἐκδιδόναι.

Ὀο Βαν]ὶς ἀῑσίππι.

Ἑ-

τΥπροτο 1π ασποπι Ίοσυπι. ἙκΟΠΕΤΩΤΕ 5ε56. Ι)ε[ουτ]. Ἔσμος ἐξ
οὔρεος ῥέων, ἐκδιδοῖ ἐς βάλασσαν.
Ἠετπιπς ἆς πιοπία "πες, 1ΙΠ ΤαΥΘ

ππάθ Ἱπδετίο υ {ογππαίατ αἰζεταπι

56 εχοπεγαξ. 1, δ0. ὁ Γύνδης ποτα-

ἐκδωριεύω, τί α συλέω, συλεύω. {ι.

μὸς ἐκδιδο ἐς ἕτερον «ποταμόν.
γπάες Βινς ἵπ αἰζοταπα βινίυπη
ετυπιρῖ{, δὲ 5656 εχοπεταξ. 1. 1859,
205, π. 2). η: 94, 150. τὰ. 9. Ἱν.
ο7, 44, 50,δο, 100.νή. 195, 200.
εί ραδσίτη.

ἐκδωριήσω. αοτ. 1. αοῦ. ἐξεδωρίησα.
Ῥουῇ. ἃοξ, ἐκδεδωρίγκα. Ρας. ἐκδεδωρίημαι, σαι, ται. 8; Ῥίαν. ἐκδεδωρίήγτας, καὶ Ἰωνικώς ἐκδεδωριέαται.

ΒΙ τὸ ἐκδεβωρίαται γοΏποπάτπα
66Ἠ8εαΒ, κατὰ συγκοπὴν ἐκ τοῦ
ἐκδεδωριέαται Ἰοτιπαίαπα ἀῑςος.
ἵαππαπε ἔαπιεη Ιάθπα εἰσπ]ῆσαξ,
εί α ποιηῖπε δωριεὺς, έος, ἀθάιο-

ζππι οοηδίαξ. Ὑϊάς ἐεγιπϊπαίΙοποίι
έαται.
ἐκδημεῖν. Ῥετοστο ΡτοβοῖςοΙ. Ῥετο-

ἐκδιδρήσκευ. Το. ρτο οοπ1. ἐκδιδράσχειν, ἐκφεύγει». Εβπσοτο. Ἱκ. 88.
ἔκδοσις, ἡεσοπι. Βου ο 1. 1209.
ἔκδοτον σοιεῖσθαι.«ἐκδιδόναι. Ὦοάστο.
ΗΝ
ἔκδοτον απ
Ῥεάππι
αράις].
85. ἔκδοτον γενόµενον

ὑπὸ τῶν νάρκώὴ ἄγειν. Α οἰνὶ-

στο ἀοᾳοτε. 1. 90, 176. (Ρτο οοἆσιῃ
ἀῑοῖθαχ εί ἀποδημεῖν. Ἱ. 29.)

Ῥις ἀαάϊέαπι αράπσοτο. 1δῖά.
ἐκδρῶγ, ἐκδεῆναι. ἐκδράναι. Ῥτο ἐκ-

ἐκδιδόναι. οοπ. 19 Βαν]]ς ἀῑσίαπι.
Έπταπιρετε ἴπ αφποπη Ἰοσπή. ΕκΟΠ6Υατο 55ο. Ὠείευτὶ. σοταμὸν

φεύγει». Εβίιμετο. ἐκδράντες ἐκ τῆς
ἔρκτης. Ότι οχ ϱπτοετο εβισὶς5οη{. 1ν. 148.

ἐς αὐτὸν ἐκδιδόντων. Εανίοτιιπι ἵπ

ἔκδυσιν ποιεῖσθαι.

ρδΗπα 6656 οχοπογαπ{Θπη. 1ν. 48.
ἐκδιδοῦσι ἐς τὸν Ἴσρον. ἵν. 49, 59.
να. 119.

Πο, Ῥτο οοπι, ἐκδῦγαι.
Ἑρστεάὶ.
Επποτµετο. ας ηνΠ]. 109.
ἔκδυσις, κος,ἡ. Ἱ. 191. δ. 9. οοπη.

ἐκδιδόναι, οοἵηπι. Ώεάετο. (άα]]ϊσα,
2ἐεπάγε, 1410767. ὁ ᾽Αλυάττης οὐκ

Ῥτο απο ην ώς ἡ ἔξοδος.
Ενίίας. Έρτεδδας. Εκχοιπάϊ {αοι]έας. Ἐβιρίωπη, Εναάεπάϊ {-

ἐξεδίδου τοὺς Σκύθας ἐξαιτέοντι Κυαξάρει. Α]γαίίες Ῥογί]νας Ογαχατὶ

Ἡοτοάοίοα Ίοσι-

τοάάστε, νε] αἆ 5αρ-

οπ]ίας. Π]. 1009. εἰδὼς ἑωύτῷ ἄσφαλέα ἔκδυσιν ἐοῦσαν ἐκ τῆς νήσου.

Ῥ]οίαπι ἀεροδεσπ{ϊ ἀεάστο, ΠοΜαέ, 1. ὃ, 74, 1058, 109, 160, 161.

Ῥοεγειαδαπα Ἠαβοις ππέπα οκ Ευ
οχ Ἰηπδα]α 81Ρ1 6959. αἱ, Ῥοίοης

Ιχ. 80, 58.

5ο οχ Ἱηδυ]α {π{ο οχ]γο Ῥο85ο. ΠΠ.
146. οὐ γάρ ἐστι Ἕλλησι οὐδεμίη
ἔκδυσις, μὴ οὐ λόγτας λόγον τῶν

τεροδεει1

ἐκδιδόναι. οοπι. Ἑλοσατο. Ναρέαπι
ἀατα, (αα]]. /λοηπογ ον Ππαγίαρο.
Μ{αγίενγ. Ἐταάοτεα γ]το. αἱ τῶν Λυδών

θυγατέρες

ἑωύτάς.

ἐκδιδόασιν

αὐταὶ

μγάοτιπη β]ία 5ο Ἴρδας

εἰοσαπέ, γΙγίδᾳιε 1 πιαγΠπΟπΙ
ΕΠ
ἑταάσπε. 1. 95, 1960. τὰς ἀμόρφους
ἐξεδίδοσαν. Σκδοῦναι δὲ τὴν ἑωύτοῦ

θυγατέρα. 1μὶά. ἐκδίδοσθαι ὕυγατέρα. Ἡ. 47. ἵν. 140.

ἐκδιδόναι. Ίοπ. ο «011, Ρο πιαρῖς
πδ]έαίο σωλεῖν, εί πράττει». ἔμισ: θοῦτο παρ οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐ-

λήν. Οοτίοπι εοπἀυχ]ξ αὐ 6ο, αἱ
οαπι ναπάργο ποϊεβαί. 1. 08,

ἐκδιδοῦγ. Ἰοπ, ας Ῥοοί. Ῥτο ΟΠ.

ἐποίήσαν

νὺνγττε,

καὶ πρότερον, εἶναι

τοὺς δούλους. Να]]απι οπῖτα έαγας18
οδί οβισίαπα, αποπήπας τοὐδῖία

ταίῖοπε οτι, απ παπς, οἱ απέα
Ραΐτατυπέ, αἱ οἷπο δοτν]. Υε],
(ταοἳ οπῖπι π]]ο πιοάο Ἠου γἹέατο
Ροβδυηί, απο

ληας. ο,

ἐκειγέων. ΤοἩ. Ῥτο ἐκείνων. Π]ατατη.
1ν. 111.

ἐκεκοσμέατο, Ῥτο ἐκεκόσμηντο. 191.
1. 100.11, 91. 1κ. 1.

ἐκέχρήστο τοῖσι Σπαρτιήτησι. ν]].
220. Ἀρατίαπϊς ογασπ]απα τοδάῖέαπι Πιοταί.

ΞΚ

ΕΚ

ἔκδοσις αραιά Ηετοδοέπτα ρεειυ]ῖατει αρρε[αζας Εκροδίδο, «πα
φας α]ουῖ Ῥετίοι]ο, τί {6υ]ς, οκ-

Εῄουνο, οχροτέατο. οὐδὲν ἐξεκομήσαντο. νΗΙ. 20. ΝΗΙ] οχροτίανυί,
(πενεσάξαντο.)

Ροπ]ζάν ας οΏ/ΙοΙδα: Ῥτο 4πο εί
πρόβεσις. Ἱ. 116. Πίο ασῖέαν ἆς
ΟΌγτο, απο Αδίγασες ἨΠατραρο

ἐκκόμισαί τινα ἐκ τοῦ μέλλοντος
γίνεσόαι πρήγµατος. Ἠετοάοίθα.
Ιοσπ1ο.. Ἐν Ἱπρεπάεπίᾳ {αΐο αἰ-

(γαδιάστας Ἱπ{αηίσπα, αξ οπη Γ6γΙ5

απο ι εἴρετο. 1. 49.
ἐκκόπτειν. Ο0ΠΙ. Εκοιάσνε, Ρονήευς

Ἰαμίαπάαπι οὐ]ιοστοί. Ὑἱάςο Τ6ιι
ἐοΐαπι 1. 108, 118. Ὠ]ϊεία ἔκβεσις,

αΡ ἐκθεῖναι, αποά οχδίαί 1. 112.

Ῥτο απο αἱ προβεῖναι ἀῑοϊεαν. 1διά.
Εκροπετο. Ῥετίεπ]]ς ας {οτίαπο
(αξ να]σις Ιοσἱιτ) οβ]ϊοστο.
ἐκθύειν. ἐκβύεσθαι. Φασπϊβοίς εχΡίατο. Εκρίανο,

ἄγος, τὸ

ἐχθύ-

σασθαι οὐκ οἷοί τε ἐγέγοντο ἔπιµηχανώμενοι.
Ῥϊασι]απα, αποά
Ῥοδίεα πι]]α ταίοπο πια]]]δατια
εαστὶᾗοῖῖς οχρίατο Ῥοέπεγανέ. γ].
91.
ἐκκεῖσθαι. οοπ. Α]οπϊ Ῥογίσι]ο
οκροπ1. τε, [ον οὐ]ιοῖ, ας Ίαπἰαθοπ]8 Ῥοπίσι]ο ο]οείτπι ]α«656.

παιδίον

ἐκκείμενον.

Πιίαη5

οχδέιρατε, ἐτασ]άατο. τοὺς ἄνδρας
ἐχκόψαι. Ύπτου ἀπποϊάατο, Ιν. 110.
ἐξέκοψαν τοὺς ἄνδιας. 1ριά,

ἐκλαμξάνειν ἔργον. Ηετοάοίεα Ίοσαο, (παπα γα]]α γεταέ, Νεσοίαπα
ο]1ουΙ οχμροτΙ. Ἠαπο Ἰηίετρτθ{αέϊοποιη οἱ νι]σαία σταςο-]αῖπα
1οχῖσα φοφπππίας: δ6ὰ ]οσπ1ομ]ς
γα ΠΟ οχρ]σσηξ. ἐκλαμδάνειν
Ῥτορτίο απϊάσπι οχοῖρετο ἱᾳηίοαὲ. Γπέογάπα γογο 1άθ0η να]εί ας
τὸ ἀπολαμδάνει», 1. 6. γουῖροτο, αςεἶρογο. γὰο Βάση, ἔργον νετο,
Ρίου αἶῖα, ποσοίῖαπι, οὐ πιο]ϱ8-

ας Μρπ] ησαῖυ υέ οί πράγμα. πιά
παρέχειν τιν) πράγματα, ποροεῖαπι

{ετῖς εχροβ! τα». 1. 110, 112. Κὺρον ἐκκείμενον κύων ἐξεύρεψε. ΟΥΓΙΙΤΗ οχροβίξιη εαπῖς εἀπσανγ]1έ. Ἱ.

αἰοιΙ Γαορβςογο. Αοι 1ποἱοδσπα οχµίβοτο, (λαμιδάνει», γε]ἐκ-

122.

γ.8, Νερο, βίναο πιο]οδέίαπι αςαἴρενο, το] οχοῖρογο. ἀντὶ τοῦ, Νο-

ἐκκηρύττειν. 6011. Ὀοι ργῶοοπῖς νοεεπι αᾳι]ά οἀϊσστο. Ἐάϊσστο. ΤΠ
εχ]]ππα ρε]]ετο, αβ]εσατοα, οκρε]Ίεγα. ἐξεκήρυζαν Μαιάνδριον. Ῥου
ΡτΟΟΠΙ5 γοσςια Μαωαπάτίαπα αὐΙεσαταπέ, [εκ Ἠε]οροππεδο

εχοο-

ἀθτο Ἰαδδεγιη{.] 11. 148.

ἐκκληΐζεσζαι. Το. οί Ῥοςέ. Ρτο Ο0ΠΙ.
ἐκκλείεσθαι. Ἐκο]μαι. ἐκκληϊζόμενοι
τη ὥρη, Ὢοηρονο οχο]αδί, χλείω,
ντ

χλεῖζω, χληΐζω,

ἐκκληίζω.

εοπι..

τή.

91.

--

Εταάςτο.

λαμζάνειν πράγματα, νοὶ ἔργα.)
σοῦ πι αλοπὶ οχμαυοτ. ΑλΦιοπι
40 αφπο α[Ποῖ ππο]οσῖα. ήδη δὲ
καὶ τόδε ἤκουσα ὡς ὁ Δηΐῥοος ἐπιξατεύωντοῦ Ἐηνίου οὐγόματος, έξε-

λαμξανε ἐπὶτὴν Ἑλλάδα ἔργα, οὐκ.

ἐὼν Εὐηνίου παῖς. Ἱκ. 95. α]]α:

ΘΟπαποπαπα 1λαά 4ποφπο οπαϊν],
Ὠοϊρ]οπο ποσοθίαπι ἴπ (Τασία
[π]58ο οχΙΡΙέαπα, αποά 5ο ΠΗΠΗ
Ἐνγοεπ, «π]15 ποπ οδ5εί, πποιῬατεί. «9. Ῥ. Φπϊπείίαπα 1]]ιά

2590.

οἷἶπι απἀϊν], απος Ε)οἱρμοπα5, 61Η

Βκρονία[ῖο.

προς ἐκκομιδὴνν ἐτράποντο τῶν οἶκε-

ΠΟΝ ο5δεί [νοεγις] Ενοπή β]ας,
[αὲ απἰάαπα. ορϊπαβαπίατ, αἴᾳαο
ἀἰοεραπ{έ,] Ἐνοπῇ ΠΟΠΙΘΑ ἨδυΓ-

τέων. ΥΠ. 44. Ν΄αν Λά τεοϊρ]επἀοδ ἁοπιαδέῖοο 8ιι05 5ο ϱο1γετίεταπ{ζ, ἄν. Β. αἆ εχροτίαπἆο»,

γοπάϊσαδ,] πιο]εδέῖα Εαογῖέ αΠεςἔαδ 1π ατασα.
σα], Ωιποβαπι

γ]ὰς Ἀνῶν.
ἐκκομιδὴ, ἦς, Ἱ. οοπι.

διο.
ἐκκομίζειν. 60ΠΙ,

Ῥαπ5,

[5ἱρίαιο

{πρασςΠδ,

αίᾳπο

Ἰ]]ά οἶἵτα απαϊνῖ, Εοἴρμοπο πποΕκρονίατς,

γος]-

Ρευε. ἐμὲ ἐκκομίσας αὐτόν. Με 1ρ5ο
τοεορίο. 11. 192.
ἐκκομίζειν, οὲ ἐκκομίζεσθαι.

εοπι.

Ἰοδατη 1π (τασῖα οχηΙρίέαπι Πι1896, αοά ΕνεπΙ ποιοι 51) ἑτ]-

Ῥπογοί, [ας αδιτρατοί,] ο
ο58οέ Ἠνεπὴ βΗπς,

ηΟΠ

ΕΚ
ἐκλιπεῖν,

αά

οταίοπεπι

ΕΚ

τοἰαέαἨ,

αποπιοάο 51έ Ἱπέετάιπη αοαϊἸρίοιἀπ. Ὑάο ὤγειμι ἐκεῖσετοῦ λέγου,
τη μοι εράκαρρα ἐξελιπε. νι. 209.
ἐκλ.λογίζεσθαι. οοπι. Ῥειρεπάετε αΠΊΠΙΟ. ταῦτα ἐκλογιζόμεγος. ὶκ. δ9.

Πα απΊΠΠΟ ῬεγρεπάεΙς.
ἐκπαγλέομαι, οὔμαι. Ιοη. εἴ ροοξ.
Ρτο 60ΠΙ. ἐκπλήττ ομαι. Ἔεντος,
αάπιΙχοῦ, 5ίπρεο. ἐκπαγλεόμενοι.
να, 1861. Δάπήταδαπάϊ, ορδίαρες-

ορηΐο5. [Που γατα τερετίειτ
εί αραιά Ῥίοασε. Πας. Απίῑᾳ.
Ῥομα. Π0. 1. 92, 4. τοῦ δὲ τὴν ὄψιν
ἐκπαγλούμενοι, τω τι χρῆμα ἐνό-

ρᾶ τὸ ἐκπλήττω.

Ἔεινθο.

Ῥεγεσ]]ο. Νοίι «οΠβίθΘΓΠΟ.

Μοέα

ἔκπληκτος, ου, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Α{{ο-

π]έας. Ααπιταραπάας,
Ῥγαν αᾱμα ἴ]ολο 5ί1ρεηΝ. ἔκπληκτος ἦν
ὁ Γλαῦκος ακηύων. Χ. Ἠοιι. 90.
απεις [πῶς] απάϊεης ρτα α-

πήταίϊοηε 5έαρεραξ.
ἐκπλήσσεσθαι. ια αἀπιϊταξῖοπο οἳ-

εέωρεσοσγο, ἐξεπλήσσετο. ΟΜείιῬεδεοβαί. ΠΠ. 145.
ἐκπλήττεσλαι. 0011. ΑΠΙΠΙΟ Ῥετοε]Ἡ, οοπδίθΓγηαΓΙ, τούτοις ἐκπλαγείς.
Η]5 Ῥετοα]δας. 1, 116. ἐξεπλάγη.
Θοηδίοιπαίας οδέ. 1. 119. ἐπὶ τῷ

µισαν ὁμάν. γα δρεσῖεια δίιῬεπίος, ἀῑνίπαπι απἹάάαπι 5ο γ]ἀετε ριίαθαπ{. Οοηδι]ο Βαδέαίι,

ἐκπλήττεσθαί τι. Ἐεπι αἰἴφιαπι γε-

ἐν τῷ ἔκπαγλος.] ΗΠετοά. ΥΠ. 93.
ἐπ᾽ ἦς ἔπλεε Πυθέης ὁ Ἴσχεχου, :τον

Ποτ!. ἐκπλαγεν]α τὸ ππρικείμενα

οἱ Πέρσαι κατακοπέντ α, ἀρετῆς εἷγεκο, εἶχον ἐν τη νηϊ ἐκπαγλευμενοι.

ὤπεια

Ἰ]ο Ἰσχένουν.

να,

181.

γινομένῳ ἐκπλαγένιες.
Ἐο, αι
αοσϊἀσγας, οοπβέεγπα1. 1ν. 4.
Ποπιοπίος αἀπα]γατ], ο εα δίπρο-

ἀγαθά. Ἱκ. 82. Ὑαἶ]α: Ῥνοροφίεῖς
Ῥοπ]5 δέπρο[ασθαη,
ἐκπλώειν τῶν φρενῶν. Ἡοτοάοίαα ]ο-

ἼἸσχένουν αρρε]]αξ: 5εἀ Ἰάσπι ε5ε

οπί1ο, 4. ἆ. Εκίτα

ποπιοῃ. Εἶος ᾳαἱάσιη δἶπο εοπίταςΠοια Ῥνο]αξαια, Ισχένους, Ἱ]]ιά

δατο.

γοτο, οοπέτασΙοπο Τασία ἀῑσίαπι,
Ἰσαχένους.
Ὑα]]α τοείο Ργίῃεανα

Ίιου Ίοςο νοσαί: 5ο νἩ. 181. ῬγΟήαπι πια]ο ποπη]παξ. ΙΧ. 48.
ἐκπειράσθαι. οοἵα. Βχροπχὶ, οχρ]ογα, Ῥοτ]ου]α]ή {ασρτο, (εηίατο.

δείσας μὴ ἐκπειρῴτο Δαρεῖος.

Νο-

τ115 πο Ελατῖας [56] (οπίατος, 5ιιῖ

Ῥογίομ]απα [αοογοῖ. 11. 190.
ἐκπίπτειν. Ἐκοϊάςτο οχ αἱί(ιο τοΤΗΛ ας Ῥοποτάπα 1οςο ίαίαφυο,
ἐκπεπτωκότα ἐκ τῶν όντων.
«Θιῖ
εκ βἱ5 θοπῖ5 οχο]άσταί. Φπῖ 5

ο

πποηίεπι

παν]-

Ἐκ πιοπ{ῖ5 ροίοςίαίο οχ]το.

8απο πιοη{ῖ5 βίαία ἀσέατηατί.

ἐξέπλωσας τών Φρενών. Ὦε 5απο
πιθη(15 ίαία ἀείατραίας ϱ5. ΠΠ,
150. Ῥτο οοἀσπι ἀῑοϊέαχ συνωνύµως, ἐκπλώειν ἐκ τοῦ σου. γι. 152,
ἐκποίγσις,ἡ. Υ. Η. ἡ τοῦ σπέρµατος ἔκκρισ.. καὶ ἄφεσις. Βοηιὴπ]ς
σεπ]{α]ῖ5 οχογοίῖο, πο οπιἱςεῖο, ἐν

αὐτῖ τῇ ἐκποιήσει. Τη ἵρδα δοπι] ης
βεπ]{α]ῖδ οπη]δδίοπο. Τη Ίρδα ϱᾳοπἰίατα οπζ{οπάα. 1, 109.

ἐκπρήσσει»,
Ῥτο

οἳ ἐκπρήσσεσθαι. 1ο].

οοπῃ. ἐκπράσσειν,

εί ἐκπρᾶσ-

Ῥοπἱ5 5ρολµαίας ᾖιοναί, 1, 14. ἐκ

σεσῖαι. ἨκΙκοΓε, ΡΠα5 γ6ροσοοτς,
πἱοϊδεί, τὸν Δωριέος Φόγον ἐκπρήξ-

σολλών τε, καὶ εὐδαιμόνων ἐἔκπεσών. Ὀο πι]5 Ὀοπίς, ἆοφαο [6-

ασ΄αι. Ώουὶοὶ οοάσπι π]οῖςοὶ, Ῥτο
Γοτιαὶ ος άο Ῥωπας εχίσογο, τ6-

Ποὶ είαΐα ἀε]αρσις. 1ριά,
ἐκπίπτειν ὑπότινος. 6011. ΑΡ αϊᾳιο
εχρε]]] εχ αἰίᾳιο Ἰοσο. ἐκπίπτειν
ἐκ. Πελοποννήσου ὑπὸ Μήδων. νΠπι.
141. Ἐκ ῬεΙοροππθδο α Μεθ]ς

Ῥοδεςτα. νΙΙ. 128. τὸν Δωριέος φόνον ἐκπρηξόμενοι,

Ἰοτίεϊ οὔράσπα

λατ]. 1ρτά.

ἐκ προνοίης. ἴοπ. ῬΤο 6011, ἐκ προ

ἐκπλαγεὶς, εἴσα, ἐν, έντος, εἰσης, έγ-

γοίας. Ώο Ἱπάπδίτια. (οπβα]έο.
τη. 67.
ἐκραγῆγαι ἔςτινα, Ἠετοάοίοα Ίοει-

τος, ἡ, τό. «01Η. ΑΠΙΠΙΟ ρογοπ]δας.
Οοηδίογπαίαςδ απίπιο, 1, 110. σα-

πηπης 15 νοτρίς, {οαίεν οοπίγε

οχρο]!.

Πο, Ύπαπα

(111

[ομοίίον

οχρτῖ-

ΕΚ

ΕΚ

(ιοἰφιΗπ. ν. 8. Έκαπιροτο εοπίτα
αζ(ποῃι, κατεῖχεν ἑωύτὸν, οὐ βου-

δρήσκει», Ῥτο ως
182.
ἐκδιδρήσκει. Ἱ1. 4. ἐπαρησάμενος,

λόμενος ἐκραγήῆναι ἐς αὐτόν.

Ῥτο

Οοη-

Όπερας 5ε Ίρδυπη, πο]εμβ ἵπ 1ρ5απι 6ΓΙΠΊΡΕΤΘ, Ἱ. 6. αιοά νοσεπι
αο οΡ]αγραΙοπεπα, 4παπι Ῥοείοτθ
γϊκ οοπίΊπετο Ῥοΐοταί, Ίπ 6
εγιππροτε ο εβιαπάστο πο]]οί. γ.
129.
ἐκραγεὶς, εἴσα, εν. οοπη. Οἱ εγαρὶζ.
φῦμα ἐκραγὲν ἐγέμετο πρὀσω. Υα]Ία:. Ό]οις τεδοίβδτη Ῥουτο ϱταδ«βαθαΐαγ. Φεᾶ νογοπάνπα, ἔπρουοπ]άπῃ ἀἰγαρέαπι Ίοπσα σταβδαβα{ατ; να], Γαροαγοσίαπι ἀῑγαρίαπι
[ππαπιπιαπ]. Ίοησαο 5εγροπἆο ἆ4εραδοεβαίαν, 11. 190. Οπ]ά απέεπι
1 φῦμα, οοηδα]ε ΗΙρροσταβῖ5
(λοοποιηΙαπι,

ἐνώδιήμονιόι ΠΠ, 7ο,

124.

Συρηκούσιος, Ῥτο ο
Η1.
125.ΝΗ. 1014. ευ. 8εῃ. διπλήσιον, το
διπλάσιον. ΠΠ. 190. να. 109. διαδρή-

σηται, Ῥτο διαδράσηται. ΠΠ. 190.
πολληπλή σια,ρτοπολλαπλάσια.Π].

195. ἵν. 60. Τήδειρα, Ῥτο Γαδειρα.
Ἱν. δ, δο.

ἐκτέαται. Ίο. Ῥτο Ο0ΠΙ. ἔκτηνται.
ὃ. Ῥλιχ. Ῥεις. ρᾳ58. Ὃ ο κτάομαι,
ὤμαι, Ῥοββιάθο.

1ν. 20, 174. νΙ.

50. νι. 1760.
ἐκτενέωρ. Ῥ. Η. Ῥνο οοπιπηπϊ
τεγώς, τουτέςιν

ἐκ-

ἐπιμελώς, ἐγεργη-

τικὠς, ὁλοψύχως, προθύμως.

Ας-

ομταίο, εβιοαοΙ{ογ, οχ {οίο απΙΠΠΟ,

Ῥνοπηίο, 5οἀπ]ο. Οοπδα]α Βυ]άσα.

ἔκροος, ου, ὁ. ἴοπ. εν Ῥοεί. ε[ῄαχις.

ὁ δὲ:Μέντωρ ἐνοσήλευσεν αὐτὸν ἐκ-

Ῥιοίαπι ἆα Βαπϊπίρις 1π πιαγε
οββασπ{ἶριις. σοταμοὶ ἔκροον ἔχουσι ἐς θάλασσαν». νΗ. 129. ἘπανΙϊ
οβ]αχπα Ἰαβοπέ Ἰπ ππατο. Τη πΊατθ
ο]πνης. Ατὶδῦ. μετεωρωλογικῶ».

τεγέως. Υ. Ποπ. 7. Μεπίου νοετο
ἵρβαπῃ φοἀπ]ο οπταν]ξ. ὅτι µιν κάμ.νοντα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐγοσήλευσεν

14, ο, 19.συνωνύµως ἔκρουν, ἐκροὴνν

εἴ ἔκρυσιν ἀῑοΙε. Ηετοά. ΥΠ. 190.
Ῥτο οοάσθπι, ἐξήλυσιν ἐς θάλασσαν.
Εκιέαπι 1Π ΠαΥο,
ἐκτάσεις. [οπίθιας {απηϊΠαγθς,τξ θεή-

σεαι, Το θεάση. Ἱ. 8. ἐγηῆητο, Ῥτο
ἐθεᾶτο. Ἱ. 10. θηήσάµενον, Ῥτο θεασάμενον. ]Ἱ. 11. τριήκοντα, Ῥτο τριάκοντα.Ἱ. 14. ἀξιοθέητος, το ἄξιοθέατος. Ιθὶά. γήὸς, Ῥτο ναός. 1. 19,

ἐκτενώς. Ν. Ηοπι, 26.

Οποά ἵρ-

5Ηπ1 οσπ]ογαΠ ΠΠΟΤΡΟ Ιαβοταπέθιη
δεάπ]ο οαγαδβοέ.
ἐκτημένος, ή, ο). οοπι, Οαἱ Ῥοβε]άεί

αλλητιίά, ἐκτημενοι σλεῖσον φρατὀν.
γή, 161, Οπ] ιαχῖπιας οορία5 Ροςειάσπίέ, Παῦοπέ,

ἔκτηνται, Ρτο κέκτηνται. Ῥοβαϊάρηέ.
1, 42, 44, 00. ἔκτηται, Ῥτο κἐκτηται. Ἱι. 95. ἔκτηντο. Ἱ. 108. ἐκτῆσ-

θαι. 1. 94. ἔκτητο. ΠΠ. 99. ἔκτηνται. ΠΠ. 97. ἔκτηται. Ἰν. 64.

21. θεησάµενον, Ρτο θεασάμενον. Ἱ. ἐκτῆσθαι. Ιοη1ο6, Ώγο οοπιπηαΠ] κεκτῆσθαι. Ῥοβείάετα, Ἰαῦετοα. 1. 49.
Ἡ, 42, 44, 50, 95. , 94, 100.
γεήται, ρτο Τεγεάται. 1.00. Σπαργι. 20.
τεήται, Ῥτο Σπαρτιάται- 1. 65, 67.
ἐπηρωτέω, ρτο ἐπερωτάω, ὠ. 1, 4/. ἐκ τῆς ἀντίης σροσπλώειν. Ἠετοᾶοο0. γεηνίαι, Ῥτο γεανίαι. 1. 91. Τε-

τριηκόσιοι, Ῥτο τριακόσιοι.
ἐπηγορεύει», Ῥτο πο

. 92.

νς 1.90,

ἴρα Ἰοευί1ο. ΥΠ. 6. Ἐκ αἀγετδο
αἀπανΊραγο, Λάνειοϊς πανίαπη Ῥτο-

πα,

τΙ5 Ποδέαεπι Ιπγαάσγο. ἐκ τῆς ἀντίης

πρησις, ϱτο πράσι ς, 4παπΙ(π
απ α11

νοτο ἀῑσίαπι ἐλλειπτικῶς δαραι-

πιθ]ίης σσρᾶσις φοτιροπάιτη εθῃδοπί, 1, 125. πρήῥηναι, Ῥτο πραθή-

ἀῑίο ποπιῖπο ὁδοῦ, γοὶ πορείης, νο]

τρήχέως, Ῥτο τραχέω». το

γαι. 1. 120. οἰηκίζειν,, Ῥτο οἰακάζειν.
Ἱ, ιτ], σερητός, ἀντὶ τοῦ περατός.

169, 195. τρριηκοντήµερος, Ῥτο

ρμκονθήμερον, Ἡ, 4, φλυηρεῖν, Ῥτο
Φλυαρεῖν, παρατί, Ἡ, 191. ἀποδι-

ἐφόδου. ὶο ἐξ ἐνθιντίής αροσπλώειν. ΥΠ.
ἐκ τῆς ἰῥείης.Ἠοτοάοίειαπα ]οᾳπεπάϊ
Ρεπις: αἲ ἐλλειπτικόν. Βαρααατέατ
οπίπη ὁδοῦ, ᾳ. ᾱ. Ἐκ τεσία νία, 14

οδὲ, Ἠοεοία.

Ἀοη ρει ἀϊνετείσι]α,

ΕΚ

ΕΛ

πος ροτ απ{γασέα5; αἲ τοεία.

Ῥα-

Ίαπη, αρετίς, εκ Ῥεοβοκκο, γιάς
ἰρέα. κατεςήκεε ἐκ τῆς ἰθείής Λακεδαιμονίοισι πολέμιος. 1κ. 37. Ἠο55 ος Ρτοίο»ςο Παοεάαπιοπ]]5 εχ5511,
ἐκτομίας, ου, ὃ. Οἱεδῖας Ῥετς. ὅ2.
Εκκοσίις, εαδίταέυς, ο ο τς
ἐκτομίης, ου, ὁ. Ῥτο ϱΟΠ. ἐκτομίας.
Εκδοσεις, οαδίταίας. παῖδες ἔκτο-

ςασαν ἀπὸ τῶν βαρξάρων. ν11. 196.
-

α Ώαγρατῖς ἀθ[οσστιπέ. ἵκ.

ἐκφαίνειν λόγον. Ἠοτοάοέοα Ἰοσιβῖο.

μεν. ΕΠΙος οαφίγαὐήως, γ]. 9. Ῥτο

Οσα ξίοποπι Ῥτοίεττε, γετρα Ῥχο{εττο. τὸν τελευταῖόν σφι τόνδε ἐξέΦΊγε λόγογ. νΠ. 100. Ῥοβέγδιπαι
1ρ515 Ἰαπο οταΙοπεπα Ρτοξυ]έ, αἀ
εχίτεπιατη 1ρ5ῖς σο γετρα Ῥτο(ας.
ἐκφόριον, ου, τό. Φποά Ρτο 5οἰο Ῥεῃαἰίαξιγ. ἡ ἀπὸ γῆς πρόσοδος. ἜειΤο ως. απ Ῥετορίξαν εκ

απο συγων ύμως ἀῑοῖε Ηενοάοία8

ίετγα» πιοβρη. των ἐκφορίων τοῦ

τοὺς σαῖδας ἐξέταμνον, καὶ ἐποίευν
αντὶ ἐνόρχων εἶγαι εὐγούχονς, 1108

καρποῦ ταυτὰ µέτρα κατίςαται.
Ἐωάοπι πποπκητα {γπσοανπη, ᾳαἳ
εχ ἔεττα ῬτογοεπΙππ{, 5απῖ οοηςί]-

μίαι. Ραετί εσκος[, οαδίταί. Π1,
93. τοὺς σαῖδας ἐκτομίας ποιήσο-

εχεεσπεταπέ, 6ἳ Ῥτο Ιπίερτῖδ, ας
ἐρσίες Παβεπαρα5, οσο
[6οσγαπ{. νι. 2.

ἐκ τοῦ ἐμφαγέος. Τοπ. εί Ῥοεί. Ῥ{ο
οοπι. ἐωφανώς. Αρετίε, ιπαπ]{ε»ίο.
Π]. 190. Ἱν. 190. ν. 27. νι. 205.

ἐκ. τοῦ μέσου κάτησθαι.
ίοα Ἰοοιπβο.

Ώε

πιοάῖο

ἨἩετοάοοεἀετε,

(πία». Ἱν. 198.

ἐκχράν. Ν. Η. Ῥτο σοιΠ. ἐξαρκεῖγ.
ῬυΠοσγε, 5α515 «556, 5αρρείετο.
οὐκ ἐξέχεησέ σφι ἡ ἡμέρη ναυµαχίην ποιέεσθαι. ΥΠ. 70, Ῥίες αἲ
Ῥτα απ πανα]ο οοπιπηἑζοπάπΙη
1515 πον 5αΠεεΙζ.

εί αποζαπιπιοάο α1ο 56 τοςῖρετε,
5οἀσπάϊ ας απἱεςοεπά1 ζαπδα, µηδενὶ τροπῳ. ἐκ τοῦ µέσου κατήµενοι,

ἐκχρήσει. Ὑετραπι Ἡοχοάσίοιπαι.
Όα]ε επ]ε. Γάεια ας ἐν χρήσει ἔναι.

περιῖδητε ἡμέας διαφ/αρέντας. Νυ]-

Δαρείῳ ἐκχρήσει περιὺ δείζεσθαι;
Φποιησάο εκ πδα ετ]έ [νοβῖ5, 4πο-

Ίο πιοᾶο ἆα ππσᾶϊο οθἀεπέος, ΠΟ8

Ρεγά!1 βΙπαξῖς. ἵν. 118.

ἔκ τοῦ µέσου κάτησθαι. Ἠετοάοίεα
Ἰοσμέῖο. Υ.5. Ε πιεάῖο 5αἀεία; Ρτο,
Ἐ πιαᾷΙο 5α τευῖρετο α]ίφμο, εί

Ἑκ δι

οηξ. σὠς ταῦτα

βασιλεϊ

πιοᾶο γοβῖςδ οοπάπςσεί] Ίαπο ἹῃἹαπίαπι Ἠεσὶ ἘΏατίιο {αεστοῖ ΠΠ.
197.

ἔλασις, ἡ. «Οπ1. Ῥτο 61ο ΠΤοµεΠ-

ΒΘΟΤΡΗΠΙ αἲ αἰῑῖ5 5οἀθτο, 56 ος ᾱἹοταπι βοο]οίαίο εαράπσςτα, Πθ-

Εππ5 εδί ρατεία.

4π6 ο
αἱ] ΤΟΓΗΠΙ αλα ΓΙΙΠΗ
Ραχ{1Ίρος 655ο γε]]ο. αἱ λοιπαὶ

σιν ἐγένετο ἐπὶ Σκύθας αὐτοῦ Δα-

ποόλιες ἐκ τοῦ μέσου ἐκατέατο, Ρ10

ῬασπαίΙοπεπα ΓΗ 1ρδίῖας ΓαΠϊ εκΡοάϊείο αἀγειεας Ἀογίμας. 1. 6.
Ῥο5ε Βαβγ]οπεπι οχρισπαίαπα 1ρ5ο Γατίας5 αἀγειδις Ῥογί]ας εχρεἀποπεπι βαςοερίζ. 1ν. 1. Φπαπι-

ἐκάθηντο. νι. 7ὸ. Ν. Βεβαια εἷθδίος ϱ ΠΙθάΙο ορβδογπ{. 3). Ῥ.
Ἐκ οδίσταττα οἰν]έαξαπι 5οοϊείαία
5ο 5ιράαχοεταπς.
Ὑα], Α οοίετατα οἰνήαίαπα 5οο]είαίο τοςθ55θταη{. ἐκ τοῦ µέσου κατήµενοι, ἐµήδιζον. 1ριά. Ὑαΐια: ἴπ πιεᾷῖο
5εἀσπίαος ου ΝΤεάϊς 5οπεραπέ.

ἀϊέιο.

Μηεατίς 6χΡο-

Μετὸ τὴν Βαξυλώνος αἷρε-

ρείου ἔλασις.

γῖς απίθτι

Ῥο5ι Βαβγ 1οΗ15 οκ-

τὸ τῆς ἐλάσεως

ΠΟΠΙΕΠ

εί αὐ α]ῑῖς τεοεάσπίθς, Ν{οάογατηα
ρανθρας {αγεβαπέ.

81έ οἱ α)ῑῖς 5οτιρίοτίρα5 «ΟΠΙΠΙΊΠ6,
Ρεοι]αν]ζεγ ἕαπιοι οί Ἄθπορμοη,
εί ἨΗετοάοέας το. εκρεάἹοπα
Άος αβυτραμ{.. Οείοτας δΙσπίβσαΏοπος γα]σαία Ἠετίσα 41 5αργρεἀῑίαπε. Έα εοηδα]θ. Ῥτο εοάσπι

ἐκ τοῦ φανεροῦ. φανερῶς. Μαπμεσίς,
Ῥα]απῃ, αρετίᾳ͵ἐκ τοῦ φαγεροῦ ἀπέ-

ἐξέλασιγ. ὡς δ' ἐξήλαυνε τήν «ρα-

«Ἡ. Ῥ. Ε πιεᾷο 5ε τεοϊρίεπίες.

ἀῑοῖέαν εί ἐξέλασις. ἔποιέετο τὴν

ἘΛ

ΕΑ

τήν. τἩ, 97, 98. πρότερον ταύτης
τῆς ἐλάσιος. νἹ. 106.

Απίε παπο

-οκροΚΠίομοια.
ἔλασσον ἔχειν τῇ µάχτ. Ἱκ. 103.
ν.δ. Ῥγα]ίο παπα Ἰαβογο; 14 ο5ί,

Ῥμω]ίο ἱπβογίογοπι 0559. Ἶπι ρασιια
τοι ἀείετῖοτο οοπά]έ]οπε «ετογο.
Ωποά Ά]αδ συνωνύµως ἀῑοΐξατ τη

µεγος. ΠΠ. 194..
ἀπκ]5ςοί.

Οππι Πιος] Ίενα

ἐληλαμένος. Ῥατίιαῖρ. Ῥοτίαοί. εί
Ῥ]αβᾳπαπαρετέ,

Ῥα55.

Αί{ςο,

εί

1ο. Ῥνο 601. Ἰλαμενος, αρ ἐλαυύγω. α. ἔλασω, 1 ἐλάω, ὦ. «Άρο,

4ποο. καΐπερ τείχεος διὼ τοῦ ἼἸσθμουὕ ἐληλαμεγου κρατεροῦ, ψεγάλαι

μάχη μειονεκτεῖν. (πλέον ἔχειν τ
μάχη. αἳ πλεογεκτεῖν τῇ ή.

ἁλισιάδες ἀγαπεπτέαται ἐς τὴν Πε-

Με[οτα εοπάϊέ]οπο τοπι ἵπ ρα [ο
σετγετα. Με]οτο εοπά1θοπε ρις-

Ία: ΟΩπαπιν]5 γα]ίάο Ιπιγο δἷε Γςέ]ι-

παγθ,

{οτε ραϊοίασία. δαπί Ῥαγβαχο 1Π
Ῥε]οροπποδαπη. ν. Ῥ. Οπαπιν]8

«ἀα]σο,

αυαπίαφο.
δαίαἰ(ο.

(οπιδαίίγε

αὖθς

«υοῖγ απαπίαφε ἐπ ἴα
(4υοῦ «έδαυαπίαρε Επι

Ία Δαίαἰζο.
αυαπίαφο.

(ομιθαίίτε αυεο ἀέκπλεογέκΊημα.

ΜΕΠΟΣ,

δΊνο Ροίϊοχ οοπά({1ο.) (α]1. 4ναπαφ. (μειονέκτημα. Τ)οίοτίοτ, 51ο
Ῥ6]οῦ εομά1(ίο.) (α]]. /λέεαυα{αρο.

ἐλασρεῖν. Ἰοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
ἐλαύγειν. Ασϊίαγο. Αρετο. τριήρεας
ἐλαφρευμενα». Ἔεΐτειπες, απ αβυηία. Π. 108. τριήρεας ἐλας ρεομέγας. νι. 24.
΄ἐλαύνει», οἳ ἀπελαύνει). 60ΠΙ. Άξογο,

λοπόννησον τῷ Πέρση. 1. 9. ὙαἱΠΠ

Ἱπαἀϊποαίας,

ἔαπιθη

π]ασΠορ

βγπιας ππαταδ ος Γδίμπιαπα 8ἳς
ἀποίας, [αποπαν]ς ΑΓΠΙΟ ΤΠΙΤΟ δἳς
οποίας, οἳ ππππΙζας, {απιεν] τπαςΠορ {ογ65 Ιηπ Ρε]οροππεδαϊη Ῥε[5.
5η ρατο[ασίσο, [ραίεπέ.]
ἐλθεῖν τινι ἐς ὀψιν. {π α]σοπ]ας ο0ΙβῬοοίαπα ναπῖτο. 11. 432.
ἐλινύει, νε] ἐλινγύειν. Ίο. εὔ Ῥοεῦ.
Φᾠπίσξεστα. ΟΕΙαγΙ. Μοτατί. οταν

Ώαμογο. 1. 07. 0656αγο. οὐδένα χρόγον ἐλιγύσας. Ἀπ]]ο {επροτθ 005-

εσ]έ ἵπ {οταπι, 1. 09.

αἩ8. ΥἩ. 6. ἐλίνυον οὐδένα χρόΥο. γ]Π. 71. Ἀα]]ο ἔεππροτε «ρ85ᾶΡαπέ. Νορ]εσέαπα απέθπα ο5έ 1ΠΟΥΘΠΠΘΗ{ΗΠΗ {ΘΠΙΡΟΤΑΙ6, Ῥτο ἠλίνυον.
ἕλκειν. Τοπ. οξ εοη. α τεῖ, 4ο ατα

ἐλαύνοντα ἐς ἀγρόν. Ώαπα τας Ιτοῦ.

γατα βαπέ, Ῥοπάμ5 5αρε τε[οτίας.

1Ρί4. {λαυγον ἐς τὸ ἄσυ. Αά ατ/επη,
νο] ἵηπ πτροπι 1γογπηίς. 1. 60. ἁπή-

ἔκασον ἕλκοντα. Ῥεπι]αίετες, 4π0-

Ππρο]]ογο. Ώποστα. Γγοῦςῖδοῖ. ήλασεν

ἐς τὴν ἀγορὴν τὸ

ἨεΙοπ]απα

ζεύγος.

λαυνε ἐς τὰς Σάρδις. ΦαΤάϊ5 1ν]ς.
1.77. ἐλάσει ἐπὶ Σάρδις. Δάνειςις

Όϊ, ἡμιπλίνθια, τρία ἡμιτάλαντα

ταπι

βπσι]

Ῥοπάα5

Παρεραπί

Φαγά15 γοπίιτας ο5δοί. 1Ρίά. ἄπε-

ἁποταπι, οἳ πια] {α]επέι.
Ῥιϊς
(άπ111, 1265 ἀενι]- ὀγέφισς, φιῖ ϱεδοῖ-

λαυνογτος Κροίσου. Οτῶ5ο αβοπηίθ.

οπέ οἰασιπο ἄεια ἑα[επί εἰ ἀεηεῦ.

1. 79. ἀπήλασε ὁ Κῦρος ἐκ τῶν Σαρ-

1.00... Οποά ἸοᾳπομάΙ σεπις εδὲ
ἐλλειπ]ικὸν. Φαραά]έατ απ] σαἴ-

δίω». στις Βαγάΐρης ἀϊδορδαῖς. 1,
124. ἐλάσας ἐπὶ τὰς Σάµδις.

Αά-

γογδα5 Ῥατάσϊς «Ῥνοίοοῦαδ. 1, 194,
157: ἀπήλαυγε ἐς τὰςῆδεα Περσέων.

μὸν αἆ Ἰοοπέϊιοπί5 αὐδο]αίίοπεπι,
14 ο5έ, Ῥοπά:π5δ. Οποά (σα ᾱἷουπί, {6 ροϊάς, νε], ἰα Λεδαηίειη

{, 107. ἐς τὸ σσεδίον ἦλασε ὁὁ Άρπαγὸς τὸν «ρατέγ. Ἠανρασι5 εκετεῖ-

ἆε ἐε]]ε οι ἐε]]ε εᾖοβο. εἰκὼν ἕλκουσα «α)μὸν τάλαντα δέκα. Βία-

ἴατα 1π Ρ]απ] επι οσ1ΐ, ἀμχῖ, 1,
170.185. ἀπελάσαντος ἐπὶ τὸν ᾽Αράξτα. 1, 211. νι. 8. 9, δο.

Ἰοπίοταπι Ῥοπάα5δ Παβεραί. 1ριά.
γε] εἴῆσιες ἀἆεοεπι {αἰεπίοτατη

ἐλαφρὸς. 1μονὶς. ἐν ἐλαφρῷ τι ποιεῖσθαι. Ηετοάοίεα ἸοοπΠο.. Ααιά
Ίονο οχἰδίπιαταο, Αηιϊά 1ενιτετ
{οιγο. Ἱ. 118. ἐν ἐλαφρῷ ποιησά-

ίπα, γε] ε[ῃσῖε», απ

Ῥοπάο.
δέαέαο,

ἀεσεπα {α-

(ἄα]]ος, ἴὖπε ε[τοῖα, οι
ο ἰα Ῥεδαπίειγ, οι αι

Ροἱσς, ἴε ἄἰα {αἴοπίκ. ἕλκων ςἆθμὸν
ἔδδομον ἡμιτάλαντον. Ῥεχ ἴα]ει-

ΕΛ

ΕΛ

ἴογιπα οἳ ἀϊπι]α Ῥοπάο. 1. 60, 51.
τὸ ὃ'ἂν ἑλκύση. Οιοἆ απέθια ροήἀογατίε; 1ά ο5ε, Π]ῆς απέοιι Ροι4µ5. Ἡ, 65. µύλην χρυση», ἓξ ἕλ- "
κουσαν τάλαντα. Οίε5. Ρει». 22.
ἐλλάμψεσθαι. Τοπ. οξ ρο6έ. ἀῑσξατα
αὐ Ηοτοάοίο,

γενήσεσθαι,

Ῥτο οοπ.

καὶ

λαμπὸν

λαμπρὰν

γίκην

ἀπὸ τών πολεµίων ἀποίσειν.

(]α-

Ωποά γοτο Ἰᾷσπι Βέορ]ι. Πρί ἀῑσίέ
τὸ παταλαμφθὲὶς,

Ῥτο

καταλης-

ῥεὶς, α ΥεΓῦο λάμπτεσθαι ἀθάιςέπη, ος θέίαπι πα]]]
αςαποζοτ]ξαία

{αθτῖ Ῥο5εεί. δεά (αέ 5πο Ίοσο
{πδΐας ας ορροτέιπῖας ἀθπιοηδίταΡΙ6Ηχ) α λαμδάγω Ῥοβίας οδέ ἆο-

ἀποέαπι, επ]α5 ας Ρᾳ55. 60ΠΙ.
θ5έ λέλημμαι. λέληψαι. λέληπται.

ΠΠαξέγαπι

Τοπῖεο γετο, οί Ώου. ναιδο η πα,

γ]οζογ]ατα αρ λοδβρας τεροτίέαέιση. Τῷ καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι
ὁ Λυδός. 1. 80. Φπο εέῖαιη [εηι](αία] Πάπας Γγτείας δρεταβραί 5ο

πε λέλαμµαι, εί Ἱπ το]φαῖς αέ]απι

ΤΙΠΙ, ας Π]αδέγοπι Γοτθ.

Π]αδίτεπι οναδΙΓαπα;

νο], 56 ΤΘΠΙ

Ῥγᾶε]ατε σεδίπταπῃ. ἐλλάμψεσθαι
απέεπα εδί {α. 1. τηε. αἲ ἐλλάμ--

ποµαι, φιοά Ροείῖουπα εδέ, πο 6Ώαπι 5ο] ογα]οΠ15, Ῥτο ο0ΠΙ,
ἐλλαμπεύνεσθαι. Οοπιροςίέαπι ες
“Ῥταρος. ἐν, απ. ἵπ εοπιροξΙοπο,
απππι λ «οαπἰζαγ, τὸ ν ἵπ λ, 5πᾶγια

σναῖα,

πιαέαί,

εί

γοτβο

Ῥοεί. λάμποµαι, Ῥϊο οοπι. λαάµπω. Ῥρ]οπάεο. ΟΊατας δαπῃ. Π]ας{τὶς 5απῃ, Μῆιζο. Επ]σοο. Ατάεο, τς

4ο ἴσπο ἀῑσίαπα. Ἠοπα. ἵπ ΗΥΠΙΠΟ

Ρεβοπῇ5, ας 1Π αοΓ. 1. Ῥα55. Ἰάο
{ογπιαίο, τὸ μ. δετναίζατ, πί τοσα-

Ἀἱο
Ῥα]π φοπαπέίας τοάᾷαέαν.
απίεπα Γοτπιαίππι ἀῑζρς; λήξω. 80Υ.
2. αοί. ἔλαξον, Ἠἶπο λαξω, πάς

λαξάγω, πο λαμιξάνω. ΘΟπος αἱ
εοπ]εσέττῖς αφ]ς Ίοσα εδ ἆαπας, αὐ Ίος λαμξάνω, κατὰ συγκοπὴν τὸ λάµξω, λάμψω Ἱπιφίέα-

ία, απᾶς λάμψοµαι, οἳ οείετα Ἰοσέπια νιάεπέαν [ογπιαία. Ὑ ιά
λάμψομαι.

1η Ὑοποτοπι, 818. ὡς δὲ σελήνη
Στήβεσιν ἆμφ ἁπαλεῖσιν ἐλάμτε-

πίζοντες

το, θαύμα ἰδέσθαι.

γαλα:.

[άθπι Ιπ Ηνπι-

πο πι Φο]σπι, 500. καλὸν δὲ περὶ
οοἵ λάµτεται ἔσρος. Εί Εατιρϊάςς

ΘΟτποὰ απέαπι 1ο ἐλ-

λάμπεσθαι ἀῑσϊέαν γι. 70. ἀλο]ἔ
ἀῑπι5 α]]5 γοτβ]5 οχρΗσαίας, ἔργοισι καὶ γνώμτσι ἀπολαμπεύνεσθαι. Εασς οί εοηδΙ]]ς Π]αδίτοπι
ε55ο, γε] ΠεΓὶ. τῆσι νηνσὶ οὐκ ἐλἐλλάμψεσθαι.

νΙι.

74.

Φποά ππ]]α 5ρες 6 οἼαςςο

α[α]σετοί. «.. Ῥ. Φτποὰ ποῃ ϱρο-

Ιρµ]σεπῖα ἵπ Ταχ. ν. 1100. ᾿Αδύ-

ταγθηὲ 80 εἶαοφο Π]αδίγος {ογο.
Φποςἆ πα]]ατη Π]αδίτε ΓαοἹηςδ α 5ο
εἰαςεῖς ορετα {ασξαπη Πτὶ 5ροταγθηξ.
Φτοά. εἶα5δα Τ6ΠΙ α 5ο Ῥτγασ]αγο

τοις ἐν ἀγνοῖς σώμα λάμπονται
τυρί. ἘτΑρο]οπῖης τῶν Αεγοναυ-

Ἑλλας, ἄδος,Π. ἐπιθετικῶς ἀντὶ τοῦ

1 Μεάᾶεα, ν. 1191. ἔσεισε, μάλλον

ὃὲς τοσόνδ ἐλάμπετο.

ἸΙάθπι ἴπ

τικὠν Ἱ. Υ. 427. Πάντοσε λαμπόμε-

δεδίιπι ΙΤ] πΟΠ ΒΡΕΤαΥΕΗΓ.

51ο. εοπιρεπάἰοβὶδδΊπιο Ππάϊσϊς
ναοῖ 5ροσ]πιῖπο ἐοΐαπι Ίππο ]οεπΠΗ, 8ἵ γογβα, 5ἱτο5 Ίρδας 5Ρος-

Ἑλληνική. Ἑλλάδα γλώσσα» Ιέγτα. Ἱχ. 10.. ἄτασα Ππσαα πέοῃἴοπι. ἄταςο Ἰοᾳπεπίεπ.
ἔλλειψις [οπῖριας {απ]ατῖς. τόδε,
ϱπῦ. κατά. Ἰπ Ίος. Π. ξθ. συμφέ-

ἴ65, ποπ Τμαίϊπο ΥΘΙ5ΗΠΙ, 5εἆ ροίγεῖσιπι, οἱ οογγάρέΙΤΗ, Ἰαμοαίέ. δις

βονται τόδε, Ῥτο κατὼ τόδε. Ἠας
Ιπ το οοηδοππηῖ. Γριάστη. σσεςι-

επῖπι Ί]]α: ἐλλάμψεσῖαι, Ρτο ἐλ-

τάμνονται τὰ αἰδοῖα, 5αῦ κατά. Ἱ].

(πφπ1ϐ) εί Ίρ5ο Ογτης οΡΡΤΕΡΙΠΙ
1Τ1 96 γεγεραξαγ. Πωασίου νογτα(ϊς

τὴν ἑωῦτοῦ, δι. σατρίδα. Ἱ 110.

ον βυέων ἄπο.

Η. Βίερ]απις

Τη

λήψεσθαι, ὰε εφπ]έαία Οτα8Ι. Θπο
ΑΤΙάἨΡ, ποδίγαπι Ἱπ{οτρτείαΙοποΠι

ση Ἰδέα οοη{εγας, Ηοαγοάοξππιαπα
οοηδι]αί:

νιὰἀδυΙέ {οι αἆ Ἠστο-

ἀοξῖ πιοπέοιι ρτορίας αεορκογ]έ.

103. Ῥιάεπάα ος

ἐς

ἄρισεοής χερός, 5.0. ἀπὸ, τοι ἐξ.
«1609. ἠφάνισε αὐτῷ ἵππω, φιὺ.

οᾷ, Ίρδυτη ομ1ὴ Θ(1ο ες Ἰομιίππι
οοπδρεσξα βδέπ]1έ. Π1. 120. ἐκ της
ἴθείης, 5πΏ. ὁδοῦ. {- ᾱ. εκ τεεία νἷα.

ΕΛ

ΕΛ

1,ο.Ἀοεία. 11. 127. μουσικὴν πρῶπα 1ο

ος. ΤΠ οΟΠ1ΠΟ πια] 665 ἀθγεποταπ{. ΥΠ], 118.συνταμµνων, δα). ὁδον.
6οποϊάσης 1{6Υ. 1. 6. π{θης ΙΠΠΟΥΙ8

γοςγέρη.) ΠΠ. 140. τὰ κορὼ, εα0.
ῥώματα, νο] οἰκήματα. Π]1. 156. τὰ

οοπιρομά!ο. ται. 20. «οὐκἐπισχήσω,
επ. ἐἐμε. οι οοπΏπεβο ηλο. γι.

ἀμύνουταν 5ιΏ. όπλα. Π1. 120. ἐς

199. ἦν ἐμοὶ γένηται κατα νόον, δαὺ.
τὸ σιῆγμα. ΥΠ. 150. 81 1ος εκ

τοι, ιῦ. κατα. Π1. 191. Δήσαι γοργύρη», ρτο, ἐπὶ γοργυρης»

τήν σφετερήγ, δαὺ. σατρίδα. Ἱν. .. 4.
τὴν ἐξάμιηνον καθεύδουσι, 5ιΏ. ὥραν.
Φοπιρδίτο αππῖ {επιρας ἀοτυηζ,
απο 1π Ίοεο {ογίαδδο 5ο ροπάτη
κατεύδουσι, αποά Ἰωγμιώτερον. Ἱν.
20. τὴν μραί, επ). ὥρη». (ψιάςο
διιο 1οςο.) Ιν. 28. ἐπισπείσας, διῤ.
οἶνον. ἵν. 600. απο, οχργϊπίταν 1π{να Ἰν. 05. ἐπεὰν οἶνον ἐπισπείσωσι
κατὼ τὼν κεφαλέωγ. ὑσὶ οὗτοι οὐδὲν
νοµίζουσι, βι). χρᾶσθαι. Ἠἱὰο νομιζει). ἵν. 09. συνάπτει», 5Η. χεῖρας. ἵν. 80. τὴν ὁμοίην. ἀποδιδοῦσι,
βυυ. χάριν. ἵν.
1
119. τὸ ἐμὸνι δη).

πρῆγμα. Ἱν. 127. διαφέροντες τὴν
ψήφον, βι). κατά, 1ν. 128. σαρεῖχε
ἄν σφι, 5). ὁ θεός. Ὑιὰε διιο Ίοεο.

ἵν. 140. ἀπέδειρε απᾶσαν τὴν ἄνθρω-

αΠΙΠΙΙ δοπίοιέ]α ΠΠ

διοςορδοχ]{.

γιάρ τὴν σσρώτη», εἰ τὴν ταχίςη»
αΡι δη από ΙξΗυ ὁὁδόν. Οὐκ «ἄὤγασχε-

τὸν σσοιησάμενος, ευ).«ρήγμα. γα.
1600. Οὐδὲν ἄλλο, ἡ δουλεύσουσι,
εαῦ. σοιήσουσι. ΝΙΙ ααά, 5).

{ασἱοπί, π]δὶ αιοά δογν1ομῖ. Μεταξαλόντας, ιὈ. τοὔγομα. νι. 170.
ἐκτῆςἆἲ
ὀντίής, ευ). ὁδοῦ, γε] σσορείη»,

να] ἐφρδου. νι, 6. 8ὶς ἐξ ἐναντήης.
ἐ
η. {, ἐν ὀλίγῳ, ας. χωρίῳ. γη.
11. τὸ ἀπὸἘερξεω, 5πῦ. κακὸν, γε]
δεινὸν, νο] πάθος. γη]. 10. µηνοειδές,δὴ. ταγµα. ἡμιπαίαπι 3ΦΠΗΘΗ,
γη]. 16. Αοιος Ἱαπαία. τη ὑσεραίῃ,

5ι. ἡμέρη. γἡ]. 95. τῆς σσρονοιῖης,
ϱαῦ. ᾿Αθηναίης. υ. 97, 39. (4ᾳαοά

πηῖην, 5). δοράν. Οπιποπι μπια-

απέοραη, ορί. ἴριά. ἆς.)

ΤΙ [ρε]]ευν] ἀείνανιί, γ. 25. ηλ-

ἕλλεσ χος, ὁ καὶ ἦ. Πογοοίουπα γοσα ρα]αμι. ὁ ἐν λέσχην καὶ λόγῳ ὦν.

θον ἐς τὸ συγκείµεγον, δρ. χωρίον.

Ίπ ]οσυ11, 4ο απο Ιπίοτ 905 ο0Ἡ-

σερ) οὗ λόγος σομεῖται.

νοηοταί, νοποετη{. ν. 00. ἐδίδοσαν,

Φι1 οδὲ Ἰπ ΟΠΙΠΙΠΙΑ οτ6, οἳ. 86ί-

Ὑἱραίι.

καὶ ἴγοντο ἐξ ἀλλήλων, 5ιιΏ. θυ-

πποπο.

γατερας, να] γυναῖκας. γ. 93. ρ.2.
ἐς τὸ ἄφρας ότατον, διΡ. χωρίο. Ἱπ

οἶπηί, πάθεα ἔλλεσχα. Μα]α, ανα

οοσ]1βδίπιο Ίοοο. 114. δ- 4. τὴν

φπ1]ας οπηπος οπές:

Αθηναίων χάριν, κιυ. ἐς. ν. 00,
ὑπεράκρια, ει). χωρία. γΙ.20. ἀπέὃοσαν τὴν ὁμοίη», 50. χάριν. νΙ.21.
τὰ ἐπιδέξια, 5υῦ. χωρία. ΥΙ. 99. ζω-

ῥότερον, 5). οἶνον. Υ]. 84. ἔλλειψις
τοῦ ὀρᾶτε οχείαί γΙ. 85. ὑπόφαυσιν,
βιι0. πρὸς, γαι κατα. νι. ὀ6θ, Ψιὰς
ὑπόφαυσις. τὴν αξίην λάμψεαι, δα).

βαπ{

Το απο οιπΠ65 νετρα {αΙΠ ΟΠΙΠΙΠΙΙ

ΒΕΤΠΙΟΗΠΘ.

Ώο

δἷο 6-

ΠΙΠα Ἱ. 129. Ἱερεπάμπι, ΠΟΠ ἆλεσχα, πί 1 {οχία, που ἔλεσχα, π{

αἆ ΠΠΑΥΡΊΛΘΙΗ ποίαίαν.

Ἑλλήνιος, ὁ. Τοπ. οί ροοξ. Ῥτο 601.
Ἕλλην. Δία Ἑλλήνιον αἰδεσθέντες.
Ιχ.7. να]ία: Ῥιάστο (ταοὶ παπα]Π18. ίερΜαπα5, ατας }ου15. 49. Ρ.
ον] ἨΗο]]οπ1] ριάοτα αάάποί.
ογαπι Πο]]οπίππη, 1. 6. τών Ἑλ-

χάριν, νο] δίκη». νἩ. 99. Ρὶ9. ἐς τὴν
ἀπεγαντ ἵον, 8ΙΡ. χώραν. γ]. ᾖδ. λήνων Ῥτακίάσπι, οἳ οπβίοάεπι Τγογ](].
τρέχων σερὶ ἑωῦτοῦ, 5α. ἀγώγα.
γι. ο. γ 14ο 54ο 1ουο. κάµπτων, Ἑλληγικὸν, τὸ. τὸ Ἑλληνικον. οἱ Ἕλλβιυ. ἑαυτὸν, να] τὴν ὁδόν. νι. 58.
ληνες. (γας]. (51ο εἰ ον.) 1Ἱ.
ὄψι, εις, ἔχοντας. νι, 01. τὴν αὐτὴν ἐραλμιένοι, επῦ. «ολήν. γα. 02.

νο σκευήγ. πὲ νΠ. 03, 7. Παρδαλέας, καὶ πω

σω. δοράς. Ν]Φι

Ίαπι λος δαρς(απέῖνο βαπηαΠΙΓ ν 1,

09. ἐς πᾶν κακοῦ απικἑαΊο, πι). γέ-

4, 58. τὸ Ἑλληνικὸν πᾶ», Ῥτο σάντες οἱ Ἕλληνες. να. 199, 145. νΠι.

19, 144.

Ἑλλ αμα, ὦν, οἱ, (ἀΥΕΘΟΟΤΙΠΑ 66Γ(απΙπΗπα,
ΘΟΓΙΠΙ(ΠΘ. ΒΟΤΟΤΗΠΙ.
Ῥγῶβίάες, πιοάςγαίογας, ]πάϊςςς,

ΕΛ

απῖ εἴ αγωνοθέται

ΕΜ

νοσαδαπίατ,

ᾳποά οετίαππα ορτέωππαπιατα
υπ] οργίαζατῖ5 Ῥτοροπετεηί.
οἱ τὸν Ἑλληνοδίκαι. ν. 22. ΟἶππιΡϊαςϊ εοτίαπιπ]5 ργῶδ]άε5 ας ΠΊοἀεταίογες.

ἑλοῦντες. ἐξελοῦντες. αὖ ἐξέλω ἵπιΒΙ{αίο, Ῥτο πο ἐξαιρέω, ὦ. [α. 2.

ἐξελῶ, εἲς, εἲ. Εκρασπο. Ἐκρε]ο.
Π1. 59.
ἔλυτρον, ου, τὀ. Ῥεου]ατ]ίετ αριἀ
Ἠετοάοίαπα αεοϊρ]ίαγ Ῥτο αἱγεο

οί τοεερίασα]ο ἁθπΑΓΗΙΗ. ὤρυσσε
ἔλυτρον λίμνης. Ίμαοι5, νε] ρα]αᾶϊς

αγουπι γα] τεοορίασι]απι Γοά1ΐ,
1.185, 180. τα ἔλυτρα τὼν ὑδάτων
ὁ ἄνεμος ἐξηύηνε, Αθπαταπη αἶνεος
γα] τεεορίασι]α γεπέας οχδ]οσαν]Ιζ.
Ἱν. 179.
ἔλπεσθαι. Ίο. οε Ῥοεί. ϱίο ο0ΠΙπω] ἐλπίζειν, καὶ γοµίζειν.

3ρε-

Ὡρογαπς Ίρδαπι οΡΙέάγαπε, 1, 149,
101. ἐλπίσαντες λέγειν µιν ἀληβέα.
Ἐκιδειπιαπίος 1ρδιϊη νογα ἀἱσοΥ6.
11. 127. νι. 140. Ῥτο οοᾱ, ἀῑοιίατ

δὲ Ῥοες. ἔλπεσθαι. νυΙ. 237. νΙ.
12, 5ὸ, 960.
ἔμαβον προδεδοµένοι. Ίο. εὲ Ῥοοξ.
Ῥτο 601. ἔμαθον ἑαυτοὺς «σροδεδοµένους. (οσπονοτιπί, βεηδεγιιηέ
5 Ῥγοᾶϊίος ε55ο. Π1. 128. δὶο ο
γρ], Έπ. Ἡ. νετ. 77. Ἀεηκδῖς
Ἰηρᾷ1ο5 ἀε]αρδις 1π Ἠοδίες. Βὶς εί
Χεπορποπ 906. Ἐ. (Ητοτ. ο. ἹΠ,
δ.9. οᾱ. Φοπεϊάςτ) ἐν σολεµίοις
ἴσασι ὄντες, ΡΙο ἑαυτοὺς εἶναι

ἴσασιν. Βὶς οἳ 1σγά. ]. Π. ο. 44.
ἐν

πολυτρόποις

ξυμφοραῖς

ἐπί-

5ανται τραφέντες,Ρτο ἑαυτοὺς τραφηναι.

ἐρξδαίνειν. Ίο. εί Ῥοεί. ἐταηβιέῖνο
βαπηίάπΗ,

το

εοπ.

ἐμξιξάζειν.

11. 26,

Ἰπροποτο ἴπ; να]σο, Τασστο α566Ιἀστο, να] {ασετο Ιπρτος1. ἐμξαίνειν

ἔλπεσθαι. Ἰοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο ο0ΠΙ.
ἐλπίζειν. Ἀρογατα. ἐλπόμενοι οὐδένα
σφι φανήσεσθαι ἀντίζοον. νΙ]. 218.
Φροταπίος πα]]απα. αἀνεγδατίαπι
51υϊὶ αρρανέπτυα.
σπα παπα

τινὰ ἐς Φροντίδα. ΑΙ(αεπι 1η δο]]-

ταχ6, Ῥτο εχϊδΏπιατα,

.

45, 120. νι. 109. αχ. 119.

αάνογδατ]απῃ 8101 ΟΟΟΙΤΣΗΤΗΤΙ 5Ῥ6-

τβ6θΗ{. λέγει τὰ ἄρισα ἔλπεται
εἶναι ἐμοί. νΙ. 257. Ὠϊοιε απ

οϊσιάιπεια αἀάπσστα. 1. 46.
ἐμξάλλειν. 6ΟΠΙ. Ῥτο αἰπιρ]οΙέοτ

εἰσιέναι. προς]. πρὶν ἠ τοὺς μετὰ
Πανσανίεω ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἐμξαλεῖν.

Ικ. 19. Ῥτίαδαπαπι Ῥαπξαπῖο» πὶΠίος Ἰπ Γ5δέμπαπη. Ἱπσγοάστοπίισ
Τη Ἰοσαπ οΠΙΠι ΑΠΙΙΟΙΠ1, δὲ α [αορἆαΠΙοΠΙ15 ΠΙΙΠΙΕΤΑ, ΠΟΠ 1Π αᾱ-

πλ] ορείπια {οΥ6 δροταί. εἶναι αιιἴσιη Ῥτο ἔτεσίαι Ροδίίπιη κατὰ
χρόνου ἐναλλαγὴ», γεὶ ρανάσ]α

ρταα.

ἄν δυαπά]οπάα, απαὶ Γαο{ αἱ νουῬαπι απο ἵρδαπι βαατὶ γἷπι ΊναῬθαί. Ὑ]άο 5ο Ἰοσο. Ἀαια α[ἱο-

ΠΟ ϱδὲ γετίοπάαπ, Ῥγπβδααπα
Ἱγταστοηί, γαι Ἱγπταππρογοπί 1π
ΙΕ ΤΟΤΤΗΝ

ᾳπἱ τὸ ἔλπεσθαι Ίαπ 5ΙΠΙΕΠάΙΠΙ
ο85εί ἀντὶ τοῦ νοµίδειν, ἡγεῖσθαι,
οἴεσθαι. Ὑιάς ἐλπίζειν.

ἔλπεσθαιΡτο φοξεῖσθαι. ἴοπ. οί Ροοί.
ἐλπομενός τι οἱ κακὸν εἶναι. Ἱκ. 119.

Μείποις πο 51δῖ αἰφα]ά πια] οδδεί, νο] εοπέἸησογοί. Ἀὶς εί 5]. ἆδπ. Ἱν. νετ. 419. Ἀροτατε,
Ρτο Ἰείιοτο. Ἠπης 6σο 5ἱ ροίαὶ
(αη{απ 6ΡοΓαγο 4ο1οτα.

ἐλπίξειν, νομίζει). [οπ. εἰ ρθοί. ᾳπῖπεἴῖαπι οοπι. Ἀρογατε, Ῥτο οχ]δί]Πλας, 1. 27, 90, 75. οὐδαμιᾶ ἐλπί-

σας. Όππα παπ(ααπῃ οχἰδεἰπιαςςεῖ.
Ἱ. 77. ἐλπίδων µιν ἀποθανέεσθαι.

Ποδβ]οπι

ἱπρτοάϊοραπίατ,

πί Ῥαΐοί εκ Ἱχ. 7, δ,9.

Θπατο

ἐμξάλλειν. οοπι. Ππροέιπι, νε] ἵπιΡγοβδίοποπι 1π αλα ποπη {αζσΓο. 1γ10γ6. ἐνέδαλε νηϊ Φιλίπ. ΥΠ. 87.
τπ αππίσοσπ παναπα Ἱπρείππα Γ6οἵς.

ν1. 57, 58, 90, 952.
ἐμξάφιον, τό. Αοοίαρα]αι.
γα,

αποά Ίποσγπσς

πδαπι

αἶίας
Ῥτο-

βίαΐ. Π. 62.
ἐμδολὴ, ης, η. οοπα. Ελαπηϊπϊς οδί]απη. ἐξ ἐμξολης τοῦ ποταμοῦ, τή ἐς

τὴν σόλιν ἐσξάλλει. Α Παπι]ηῖς
οδ6ΐο, ατα 1π ασροπα ἸπρτθάΙθατ. 1.
191.

ἐμξόλιμος µήν. Μεηκῖς Ιπίετεα]ααῖς.
1, 99. 1. 4.

ΕΜ

ΕΜ

ἔμεολον, ου, το. οοπι. Ῥποπιοπίο-.
Ίσα, αποά τοδέτΙ Ἰπδίας Ῥτοπι]ποί, ας ΙΠ{6Υ ἆποςδ Παν]ος ναι] πιατα εχρονπὶσίέατ.
Ἰάπραα, νο
Ἰήησυ]α. Εδί απἴοιη Ἠήησαα ΠΟΠ
5ο] 14, ααοά γοκ αῑία [ουί:
5ο οἴἶαπι ἔοττα απσαδία, οἳ οὗ-

Ίοηρα, απ

ἵπ πιοάσα

Ππρασ

οχσοτία 1π πιάτο οχουττῖς.

ΧΙ.

νά 725

τῶν

ΟνΙά.

Μεταμορφώ-

πο, κατ' ἀφαίσεσι της εμ, συλλά-

δρυ ἡ κκατὰ συγκοτὴν ΤΟΤΠΙΔΕΗΜΙ
ἐμηχάνηγτο, ἀοιπάς επρ]αίο ν, ος

η ἵηπ εα ἀἰκκο]αέο, {αοέατη Τωνικὠς ἐμηχαγέατο. Ἠας Γογπαῖ]ο
Ίοησο {Γοφισπέος οοσαγ{. ὃς
έατρ.
ἐμμεγειν. οι. ἈΝζαποτο Ἰη, Βίέατο
Ιηπ.. Ῥογδεγνοτατο Ίπ. ητατς. τῇ.
151.

σεωγ. Ἰηίτανί ῬιοαπΙαπῃ. Τπρας
Ἠαο οκοιγγ]ς 1π θᾳπογα πσαί».

ἐμμενειν τε, καὶ μὴ απ,ς ήσεσθαι. Ἱκ.

Τὸ δὲμεναξῦ τῶν ωοταμ
ων του"τέων
ἐὸν ἔμς ολον τῆς χώρης, Ἱππολέων

ᾳπος Γπέαταπα οοΠΙΠΙΠΠς, γα] ἐμµενέει», αιιοὰ Τοπῖσοαη,
αἱ 50

ἄκρη καλέεται.

απαἰσπάσπι

Να]α δῖς, Φπος

106. Φαβρίσοοτ Ιοσεπάυπι ἐμμενεῖν,

ἄν, αποά Γαεατὶ

νῖηι

Ἰπίαγ 98 αΠΙΠΘΡ ΙΠπ οοπβασπίθηι
εεπάσπίες
Ἰπίετοαροαϊπίς
ορί,

γοτβῖς πο. ταχο αἀάῑξ, πέ 51ο ]οοο Ῥλι ος ἀειιοηκδίταίατ. ο]

ἨΗγ/ῃο]εο ρτοπποπέοτίαα νοεῖία-

εδί χζόγου ἐναλλαγὴ, ΡΙ56ΕΠΒ Ρ10

{αγ.

Γαέχο.

Ἱν. 22.

γοτίεπάα;

Ὠοθοά Ἰαωο

Π]ιά

νοτο

Ἱία 5υπί

ἔοττα οἳ-

Ίοπαῦ αηριδίῶαπο δραθη, ᾳποά
τοβίτὶ Ιηδίαν Ιπίογ Ίος ἆπος ΠινΙ08 Ιπ{οΓ]οΟΓΠΗ

Ῥτοπ]ποί, Ηιρ-

Ῥο]εοι Ῥτοπιοπ{ογίπη αρρε]]αέας,

ογριπι ὠποςήσεσθαι Υ]-

ἀθίιγ Βαρ]Ἱίατο τί ἐμμενεῖν, γαι
έμμενεειν ἱοραίας, νο] ἂν ραγασσ]α

ευραπά]έα 1άοπι Ππο]Ισοίας. γα]Ία. βάο[ίον Ίππο Ἰοσαπι νετ.
Έππι οοηδη]ο.

απα]ο ἵπ πανρας Ῥτασῖρας πη]]-

ἔωπαλιν. οοπι. Οοπίτα. τὸ ἔωπαλιν
ἡ Λακεδαιμόνιοι ἠϊσαν. ἱκ. 56. Ἰνε-

{αγῖρις βονὶ ΡΓΟΙΗΙΠΟΤΠΣ ΟΠΠ 8οἱθραΐ, αἆ Ῥασπαδ πανα]ο5 αρίϊδε]-

ταπέ οοπίτα απ ΓμιοςάσπνοπΙ].
Πίου. 1μαπουάα ποπ
οοΠίΓαΥΊΙΠΙ

ππυτα. Οποά οἱ παπο 1π ἐτοιπῖρας

Ἰνοταπέ, Γέοπασταη{.]
εμπαλλάσσειν. Ἰοπ. 6ί Ῥοεί. Ῥτο
εοπι. ἐμπλέκειν. Ἱπρ]ίσατο. ΤηΥο]νοτο. ΠΠαφπσαγο. Γη γη]σα(1ς Τιεκ105, εί Ἑμπογά]άε, Ῥει βΊπιρ]εκ

Εοδίια.

απίοπι

ο

Ἰπίο]]σο,

ερεσίαίιγ.

ἔμδρολος, ὁ. οοπι, ἈΝαγίςδ τοδίταπη.
. 100.
ἔμενον ὑδρευσάμεγοι.ν. 199. Πνοσειἀαια ἔμελλον,

ἀφήσειν

ο5ί

αποά

αἆ 5ε(ποη5

το[ετοεπάαπι.

Ὑιάο

λβοπΙρΙίατ, ἐμπαλασσόμενοι. Ειςίαϊμ. ἐμπαλάσσεσθαι, φύρεσθαι.

ἀφέται.
ἐμετείθη. Ίοη. Ῥτο οοπι. µεβείθη, ἃ
µεζίεμαι. Ὠϊπήδδυς ε.α. 1141.

ἐμπλέκεσθαι, περιπείρεσθαι δόρατι
παρὰ Θουκυδίδη. 527. 18. ὙΨετρα
Τ]ναογαἰ ῑς οχδίαπέ. 0. ν, ο. 84.

ἐμεῦ. ΊοἩ. Έτο «οι. ἐμοῦ. νἹ.
198.
Με. Μο. σοπῖέ. 5Ἱηρα]ατ.

σερί τε τοῖς δορατίοις, καὶ σκεύεσιν

αὐ ἐγώ.
ἐμεωύτοῦ. ἸοἨ. το οοιη. ἐμαυτοῦ.
δα.1ρδη5. 1. 96. ἐμεωύτόν. 1. 42.
«145. ἐμεωῦτοῦ. Π. 18.
λος ο. Ῥοψεῖα Ρο15. Ῥ]ας. ΊπιῬετ{. Τοπ. ϱτο εοπι. ἐμηχανώντο α
μηχανάοµαι, ὤμαι. Μομευαπία.
Οἱ Πεισις ρατίδαι ἐμηχανέατο τοιἀδε. Ῥεικικιγαεϊάα» Ἠεδο πιο]Ίεραηἔσ, Ἠσρο πιο! ααπέ. ν. 69.. Ἀϊςὶ
ται 5ἱο αεο]ρίας, ἀῑσος α 9. ους.
Ῥίαγ. Ῥ]αδα. Ρ. Ρα55. ἐμεμηχάνην-

παλασσόµενοι

οἱ μὲν εὐθὺς διεφθείροντο. οἱ δὲ ἐμκατέῤῥεον.

Ἡ

τὰ

ἐπὶ θάτερα τε τοῦ ποταμοῦ παραςαντ.τες

κρημνώδες)

οἱ Συρακούσιοι

ἔδαλλον

(ζν δὲ

ἄνωθεν τοὺς

Αθηναίους. Φα]αας. ἐμπαλασσόμενοι. ἐμπίπτοντες εἰς τὸ ύδωρ.
ΦΟΠοΙ. Ἠνασγα, ἐμπαλασσόμενοι.
συµπλεκόμενοι. Αγιά Βαϊάαπι, εί
η να]σαίς Τεχὶοῖς Ιοκοπάνπα, πς

αριά να ογἀ1άσπι. Ἠετοά. Οἱ δὲ
ἐν ἆρκεσι ἐμπαλλασσόμενοι διαφθείρονται. Ἱτα 111 Π]αφαεαξῖ οοπβο

ΕΜ

ΕΜ

ἔπτ. νΗ. δ0. ν. 8. ΠΙ Υοτο ἵπ Ἰααποῖς Ππρ]οΙΙ, νε] Ιπνο]αξῖ ρειἀαπέτ, Ιπεοτβάππ{αΓ.

ἐμπεδαει», ἄν,
νε ἐωπεδεειν, εἴν. Το.
εί Ῥοεί.

ΟΟΙΠ.

σέδαις

6.

δεῖν.

ἐμπολέμιος ὁ. Ν. ΗΠ. ῬΡτο ΟΟΠΙΠΙ1ΠΙ

αποά εί σεδᾷν, εἲ εἴν. Οοπιρεάίτα.
Οοπιρεάῖρις οοπίγησετε, γΥῃ-

ἐμπόλεμος, εί πολεμικός. Αά Ρε]Ίαπι Ῥεγί]πεης. Βο]]οις. Βίας
γοσσπα Ἰαπο ἴτα Ἱπίετρτείαξα; ἐμπολέμια, τὰ εἰς πόλεμον ἐπιτήδεια,
καὶ εὐχρήσα. οἱ λεξικογραφοι Βαὶἀα εοἀϊσειι εουγαρίαπα 9550 ἁἷομπέ, εί Ῥτο ἐμπολέμια 5οτῖρειἀαπῃ ἐμπόλεμα. Φοά δι] Ῥοπαπι
βεπίοπίῖαπι Ηετοάοίπς ἑπείας, αἱ
Ἰαπο ἵρδαπῃ γοεεπι Παρβεί γ]. 56.
ο] τὰ εἰρηγαῖα οΡρροπίς. Θπατο
πΙΗ] πππίαπάαπη.
ἐμπορίη, Ἡε, ἠ- ΤοἩ. Ῥτο 60Π1. ἐμποεία. μρομήνλίὸΜδνοα τα 11,199,
ἐμπρήρειν. Ίο. εί Ῥοεί. Ῥτο 60.
καΐειν.πυροῦν. Πποεπάετο. Οτεπιατθ.
τὸν νηὸν, τὸν ἐγέπρήσαν. Τεπιρ]απι,
απο ογοπιαγεταη{. 1, 19. ἵν. 125,
164. ν. 101. ἐνεπρήσθησαν. ν. 102,
105. ἐμπρήσας τὴν πόλιν. ν. 50.
ἐνέπρησαν τὴν ἀκρόπολιν. γη], 59.

οἵτα.

Ῥτο

δάλλειν. Ππδογοτα. ἐμποιέων ἐς τὰ
Μουσαίου Χρησμον.ν αθ1οἴπΙαπη 1π{ει Μαδα] ναζϊοῖηῖα ἵπδοτορης. υ]],

ἐμπεδήσαντες τοὺς µάντιας.

Οαπι γαέες οοπιρεάῖδας εοπςδίτῖηκοτυπέ, γε] γΙηχεταπ{. γαίες οοπι-

«Ῥεάϊρις ΥΙΠ6ίΟΡ. 1ν. 69.
ἐμπεδορκέειν, εἴν. Υ. Ἡ. ο αδ]ιταή-

ἀσπι ταίιπι {αοθτο. Εωάνς 5ετνατοα. Βίατε ρας(15 ]αγα]ιταπάο Ἱῃ-

ἐατροβί{ο {αςε]δ. Ίνα ἐμπεδορκέοιεν.
γα]]α Ῥεγροταπι νοετθῖε, 6 {άν
βο]νοτοπίέ.

Ὑοτίοπάαπι

οπῖπι, τε

{ωάμς 5εγνατοηέ, ταέπππφια [αοῦτεηί. ἵν. 201. ἐμπεδορκεῖν γὰρ, ἐμπέδως, καὶ βεδαίως, τηρεῖν τὰ ὁρ-

κια.

ἐμπεπιςευμένος τὴν φυλακήγ. Ο{εςὶα5 Ῥ6γ5. 4. Οπδίοάϊα εἶτδ βάσαί
οοπιπδδα,

ἐμπίπλασθαί τινι. Τοη. εξ Ῥοςεί. Ῥτο
601. πληροῦσβαί τινος.

Ἐε αῖφιια

τορ]οτ]. τῴπερ [ἀμπελίνω καρπῴ]
ἐμπιπλάμενοι μαίνεσθε. Φπο [ν]ας
{γασέα, νίπο 5ο.] τερ]είῖ Ιη5απ(ῖς.
1.919.

ἐμπίπτειν. οοπη. Ιποϊάστο. Πγγποτο.
Ππρεέιπη γα] Ππργοδδίοησιι [ασου ἵπ αἰἰιοπῃ. ἐμπεσόντες οἱ ἔπίκουροι. ΜΙ]ιέες αιχϊ]]ατῆ ΠΠΡΤΕΡΒβἵοπο [ῃ Ῥειδας] [ασία. 1. 140.
ἔμπλεος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. Ῥοεί. οἱ «οπι.
Ῥτο πλήρης. µεσός. Ῥ]επιβδ. Βςε-

ααπέις. 1. 59. Ἡ. 602.
ἔμπνους, ου, ὃ. Ἴοτ. οἱ Ῥοεί. Ῥτο
σοπῃ. ἔμπνους, οί ἐμπνέων. να. 1851.

Βρίταης, ὙἼνοηςδ,
γϊνις,

Θα] δρίταί ας

θῆναι ὑπὸ τῶν βαρξάρωγ. νΠ]. δ5,
145, 144. ΑΡ Ίος ἐμπρήθω, Γοτιπαἔαχ βάζα. ΟΟΠΙ. ἐμπρήσω, εἴ
Ῥογ. ἐμπρασω, εἷς, ει. ἵπ ΙΠΗΠΙΕΟ

οοπι. ἐμπεήσειν, Ώου. ἐμπρασεῖν, .
οἱ ἐμπρασὲν, πο (αἱ 1ου {πηἌγαλεν, οἱ νοτρα]ο ᾖὐγαδεμιομό.

ἵν ο, Ππορπάλαμη.
ἔμπρησις, ος, Ἰ . Τοπ. οἳ Ροεί. Ῥτο
οοπηπαα η] ἑμαθησμὸς, κατάκαυσις,
να] πύρωσις. Ιπεθηδίο. ν], 65.
ἔμπροσθε, οί ἔμπροσθεν. εοπι. Απο.
ἔμπροσΏε ταύτης. Απίε απο. νΙ],
144. νι. 90.
ἐμφανέως. [οπ1ο. οί Ροεί. Ῥτο οοπι.

ἐμποόδιος, α, ον. Ίοπ. δέ Ῥοοξ. Φιί

εδί ἱπιρεάϊπιοπίο.

ἐμπρήσαντι τὸ
τ ἱρόν. 1.54. ἔωπρησ-

Βαξυλών οἱ ἦν

ἐμπόδιος. Βαῦγ]οι 1ρβὶ ειαί ἵπιΡεΦιπιεηίο. Ἱ. 155. µαντηίου ἐμποδίου γενομιένουτῷ βαρξά(ω.Οιοά
οπου] αι Ῥαγύαγο [αὶσφοί Ἱππρεά]πηεηίο. Ἡ. 156. πρῖγμα ἐμπόδιον
ἐγένετο. Ἐες Ἱπιρεάϊπιοπίο Εα1έ. ν.
90.
ἐμποιεῖν. «ΟΠι. Ῥτο ἐπεντιθέναι, ἐπεμ.-

ἐμφανῶς, καὶ φανερώς. Αρετίο.
Μαπιορίο. Ῥαϊαπι. 1. 140. [Πρτο
οοάσπι ἀῑσίέιτ ἐκ τοῦ ἐμφανέος. Ἱ.
905. ν. 37. αἱ ἐκ τοῦ φανέρου. ν].

77.] νἰ. 199.

ἐμφεμὴς, ὁ καὶ Ἶν Ἀἰπ]]]ς. ΤοἨ. εί
Ροεἵ. Ρτο «οΠ1. όμοιος. ᾿ἐμφερὴς τη

ἑτέρη. ΑΙέεΙ φΙπιῇ]]ς. 1. 76. τοῖσι

πτεροῖσι τῆς νυκτερίδος ἐμφερέστατα. Νεδρεγεϊ]]οπῖ5 αἰὶς Ιππία,
ν

ΕΝ

ΕΝ

Γρίά. ϱήκωνι ἐμφερές. Ῥαρανοτ! ϱἰ-

ἐν δὲ, καῬ]πέε]]σ]έτιγ τοῖσιν ἔτεσιν.

πη]α. Π. 92. ῥόδοισι ἐμφερέα. Ῥο515
Ιπη]ία. 1Ρίά. ἐμφερὴς ἀλλήλοισι» Π,
105. τοῖς Παταϊκοῖσι [2ευῖς] ἔμφερὲςατον. ΠΙ. ὁ7. αὐλοῖσι ῴεοσεμφερεςἄτου». ἵν. 2. τῷ λίνῳ ἔμφερε-

ἴπ απ1ρας απηῖς, 41Ο ΕΘΠΡΟτΕ:

στη. Ιν. 74, 192.

ἐμφορεῖσθαι. οοπ. Βερ]ετί. Βαίἰαγ].
Ππρατσ]ίαταο 5656. [ά αά 5αΐ1ε{αΐεπι.

(ασε,

5ο Τεπαρ/γ.

5ο

/Γατοῖγ. δε δοή/εγ. ᾿Ενεφορέετο αὐτου. Ἐο [οτασπ]ο] αἆ 5αείαίατη
πδοιε αὐα{εραίασ. Βία ΠΙΓΟΙΡΥΟΣ.
Δε δυδρίοου Ἱεροπάππῃ, οὐκ. ἐγεφορέετο αὐτοῦ. ΈἘο9 πΟἩ βαἰα Ρας,
Έο τοερ]οτῖ, δαΜΙατ]ᾳπο ποἩ Ῥοΐοται:

14 οδί, Εο

οοπίοπ{α5

ΠΟΠ

εγαί. Ίάεο καρ]οῖς Ἠετοάσξας,
ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηςηριαζόµενο».
ΎΩυς ποδίταα οοπῇ] οΕξα γαι ν]άει-

ἴπγ οΟΠΠΓΠΙαΤο. 1. 00.

Ῥταεοςς]ΐ επ]πι ἐν τοῖσι πολλάκις.

κα/]οἴέησ νογο ἐν δὲ, Ῥο
Ίλιο ασίίασ, Ύπο5 Ῥε]]απα
Μεάος Γγάοδαπο εοπβαίππη
νῖε. 1. 74. ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν

αππς
Ἰπίοτ
ἀπταΝῖνον.

1. 185, 192.

ἐν. Το. δὲ οοπι. εογπα]παξϊο εογεία
Ρεγσοπαῦ Ιησα]αγῖ5 νεΤΡΟΓΙΠΗ, 86αποπίο νοσαι1. Φκυδύμησεν ὁ
ὁ. 1. 22.
ἀπέπεμπεν ἐς. 1. 47. οἴκεεν ἐν. 1.06.
εἴχεν, ἐκ. 1. 64.
.

ἐνάγειν. οοπαΙΠ..

Ἱπάπεστο,

ἔπι-

Ῥε]]οτο. Πποϊίατο. Τη5ί]σατο, ὅσις
μαϊγεσθαι ἐἔναγει ἀνθρωπους. Φιῖ

Ἰοπιῖπος α
Ρα]]έ.

Ἰηδαπίαπι αἀῑσῖς, ἵπι-

Ἱν. 79. ἐνῆήγὲέ σφεας ὧςσε

ποιέειν ταῦτα. Τρ5ο5 αἆ Ίναο [ας]οπή πρυλέ, ἵν, 140. τοῦτον
ἐνάγει «προθυµίη µαχόµενον ἆπο-

ἐν οππι ἀαΐῑνο, Ῥτο ες οπα ποοι-

θνήσκειν. Ηππις απὶπηὴ αἰασζας, ος

βαΐΐνο, ἄποςέλλει Κὔρος ἐν Περσί-

Ῥτοπιέίέάο πά Ῥπσπαπάο πποτίει-

δι Πετισάκαν. (Οἴεδίας Ῥους. ῦ.
Ῥτο εἰς τὴν Περσίδα. Όντας Ρεί]5ασσἩ Ἰπ Ρογδ]άσοπα ΠΕ.
ἐν μέρει.

Μερικώς.

Ῥατασπ]αεῖπι,

Βοραταἶπι εἱησα]α ρατίος. 1. 26.
ἐν ουπα ἀαξῑνο Ἰο6ῖ, Ῥτο σαρὰ, καὶ
τορός. ἴπι απο Ίοσο, το, Ἱακία
ααποπα Ίσσα, Οοπδα]ο ποξίτος
παεο-]αϊπος Τασγἀ1άΙς, ο Χς-

σπα Ιποαί. ν. 40, 90, 104.

ἐγαγὴς, ὁ καὶ ἡ. 6ο.

Ῥϊασπ]ο οἳἨ-

ποχ]η5. Ῥιασα]ο αβηπῖς, Οπ] Ρὶαοπ]ο {εποίατ, ν. 70,71, 72. ΟΦπῖ
Ῥίασα]ο οδε οὐδίτίοτας, ΓΠασπ]ο
οοπζαπηϊπαίας, Η]ς ἐν τῷ ἀ[εῖἐνέχεσθαι ἀῑσίεαν. γΙ. 66. 1. ο, Ῥϊαοπ]ο {θπετ],

ἐναγίζειν. οοπη. «απδία Ῥογαο]γοτο.
ΠΟΡΙΟΠΙ8 Ἰπά]σες, ὡς δὲ τοῖσι τΕλῬατοπίατς. Βαστὶβοῖα {ασρτο. ἔναλησι ἐν Πλαταιῆσι κατέσρωντο οἱ
γἱξουσί σοι µεγάλως. Ερ9ῖ5 πιαρπ]βάρξαροι. Ἱκ. 76. Οππι οπέοιι
Ποο ραγεπίαμί. αηδία πιαση]βοο
Ῥατυατί αά Ε]αΐαα5 α (γῶςῖδ Ῥτοην
ἱ, 107. ὡς ἡρωϊ ἐναγί-

βίγας [ηἱδεοπί.

Τοῖσι ἀριςεύσασι

αὐτέων ἐν Πλαταιῆσι, Ῥτο, παρὰ

ταῖς Πλα]αιαῖς. Ἱν. 81, 100. [φιοά
αροτίο ἀεε]αταίας, ἴκ. 101. ἐν τῇ
Πλαταιήδι. Ιρ1ά.]
ἐν Ῥτθροδ]Εῖο δἶπο π]]ο οα5ι γοτυῖς
εΣΡΓθΘβ5Ο Ῥοβῖΐα, Ίοσππι νε] ἔσπιῬα5 εἰσπ]ῇσαης, εί 56ρε γαγίαγΗπι
ΤΟΥΙΠΑ 1π αλαπο Ίος. οχδ]δίειΏππι οπππιογαοπθια Ιπάῖσαῃς,
Όε αριιά ΟαἱΗπιασ]ναπα ἵπ Ἡγπιπο
1π (61ογοπῃ, ν. 28. Β]οπιῇ.

6 Ίποο

Οενε δαοτο γοτβα βιπΕ, Ἔν σίτυς,
ἐν μεγζλαι πΊελέαιἔ
ἔσαν, ἐν δὲ καὶ
ὄχναι, Ἐν δὲ καλὰ γλυκύµαλα,
Μο οέίαια ]ο αριά Ἡετοάοίαπι,

ζουσι. 11. 44.

ἐν

Ἡ

τιν. Λάνειδατ α]]οπ].

Βοφίδέετε αοι]. ΑΜου]ας ΟΟΠΙΡΕ”
Πξογεπη 6556, ὑμῖν οὐκ. ἐναγωνιεῦ-

µαι. ΥοΡῖδ ποη αἀνοετδαβοτ. ΠΠ.
89. σβὶ οὐκ ἐνηγωνίζετο. 1ρ9ἱ8 πον
πἀνογδαβραίατ, 1διά.
ἐγαλλάξ. οοΙΠΙΙἩ. Ὑοϊδαῖπι, Ῥετ
γ]608. ἐναλλαξ πγήσσειν. Ῥετ νητῖαδ τογυΠη γ]σρς γΙέαπα ἑγαάποστο.
γατία [οτέαπα αξῖ. Π1. 40.

ἐναπεδεικγύατο. Τοη. (οτί Ῥοίδοῃ.,
Ῥ]αγα]. Ππροτ[οοἳ. ρᾳ55. Ῥτο «σπιτηππϊ ἐναπεδείκγυντο.
ΟΦέοπίαῬαπέιτ, νο], Ὦο οδέοπίαραπ{. Διέ-

δεξάν τε ὅτι οὐδέγες ἄρα ἐόντες ἐν

ΕΝ

ΕΝ

οὐδαμιοῖσι ἐοῦσι Ελλησι ἐναπεδεικγύατο. Ἱκ. 3δ.
ἨὨεποηδίταγαπέε

ἐν δὲ. Ἰοπΐο. Ῥτο ἐπὶ δὲ, ᾳποᾷ {6απεπίας.
Ὑἱάςε 5ο Ίορο, οἳ νΠ]].
119. πΏί εί Ίιου ἵρδαπι ἐν δὲ ]ορ]ίατ. Ῥτορίεγθα γετο. Θεά ἐλλειπ]ι-

Ιῖέατ [1αοεάσπιοπῇ1,] ᾳαοἀ, οσα

ππ]]]α5 εδδεπέ Ῥτεϊ Ἱηῖεγ τε«05, απαῖ [εί 181] πα]]ας Ῥτείϊ
5αηπί

Ἰοπιῖπθς,

56

οδίοπῖαβρανέ,

Άεαπε Ὑαί]α, πεααε Βίερ]απιδ
Ίππο Ἰοσσπα φαξ Πάο]έετ ἹπίέοτῬτείαίς νιἀείατ. Αί 5ΙπιρΗσεπι,
γεταπα, Οταςἴδᾳπε γετρῖ αρεῖςαπιετεδροπάεπίοιη Ιπέετρτοία{]οπθπι, α ΠοΡΙῖς αἰ]αίαπι, Γ,οοίοτ Ἠ]ς

Ἰαβες.
ἐναργέως. οοπι. ΑΡρετίο. Μαπι[οςίο.
γη, 77.
ἐναρὴς, ἐος,ὁ καὶ ἡ. [οπ. οἱ Ηετοάο{ευπι νοσαῦυ]απῃ.
Ἐκεσταπάπς.
Ἐκεσταξιοπ]ίρας οὐποχίας.
ΘΟπ]-

παπι αριά Βογί]αςν ἔναρέες ἀϊσρ-

τοπίατ. 1. 102.
ἐνάριες, οὗ. ἵν. 67. ἀῑοὶ νιἀσπέατ, αἱ
ἐναρέες. 1. 100. νοσαπέαγ, Ἰνοευπι
οοπςι]ο,

ἐναύειν. Ίο. εί ροσξ. Ῥτο οοπι. ἐνἅπτειν, ἐμπρήθειν. Πποεπάστο. Αςοεπἀςτο. Οὐδείς οἱ σρ ἔναυε Σπαρτιητέων. νΙ]. 251. Ἀα]]ας Βρατ{αποτυπα ρηειη 1ρ51 αεεοπάεβραί,
ἐναυλισαμεγος νύχτα ἐντη Τανάγρη.
ἱκ. 102. Ύπ]α: ἴπ Ἔαπαρτα πος{ειπα πποταίας. ο. Ρ. Οαπι Ταπαρτο ρεγποςίαδςεῖ.

ἐνδεκεσθαι. Τοπ. Ῥτο οοπῃ. ἐγδέχεσθαι. Αἀάπιιείοταο. Ῥτοβατο. Αβ8ειΠχ. Οὔτε γὰρ ἔγωγε ἐνδέκομιαι
Ἠριδανὸν καλέἐεσθαι ποταμό». Νοᾳπθ οΠΙπι οϱο 5α]ίοιι αβδΟΠ{ΙΟΓ
Ἐπτιάασπαπα νοσατῖ Βανίωπη, δεο. 1.
115. εἰ ἐνδεξαίατο ἁπόςασιν ἀπὸ

Ὀμοίτεω. Βὶ ἀε[εσίίοποια αὐ Οταἴο

πὀπηϊε{ογοηί, 81 αὖ Ογαρίο ἆἀοβοστο

γε]]επί. ΠΠ. 125. τοῦτο οὐκ. ἐνδέκομαι. Ἠος πο αἀπέ{ο. Ἠπίο τοὶ
ΏΟΠ αδοπ{]οτ, ος ποπ εοπςοᾶο.

ἵν. 25. γἩ. 207. τῶν συμμάχων

τὸ πλήὂος οὐκ. ἐγεδέκετο τοὺς λόὝους.

Ἀοσϊογαπι

π]]έπάο,

γοι

εα{π5 Ίνας νετρα ποη αἀπηέίεβαί,
ποπ Ῥτοβαβραί, 5 ΠΟΠ αβδοπ{ΙοῬααχ. ν. 92. δ, 1, 96, 98, 106,
νι. 121. ἐγεδέκοντο. υἩ]. 02.

κὠς ἀἰείαπι γἱἀείαχ το Ἱπίοστα
Ἰοεμέ]οπς, ἐν δὲ τούτῳ τῷ αριθμῶ,
48 τόπῳ, νε] αἰιαιιά Ἰα]α5πιοςί
εαὐαπάϊέατ αᾱ Ἰοσπίίοπεπαι αὐδο]γεπάαπῃ.

ἐν δε. Ῥταοεάσηίε Υοτβο ἐνῆσαν. ιὰ
εδί, Ππεταπί. ΙΧ. 32. Ῥτο ἐγῆσαν
μὲν, ἐγῆσαν δε.

ἐγδιδόναι. οοπι, Οσάστο, Ῥετπιϊί(ετο, Ἠομϊέοτο, ὅσον ἐνέδωκα».
Οπαπίαπη ρετπιϊκεγιηξ, 1. 91. µαλακὸν ἐνδιδόναι βουλόμενος οὐδέν.
ἈΗΜ] πιο]]]έετ τοπηέστο, π]]ο
πιοάο πιο]Πέετ ας Ισπαν]ίετ οράετα
νο]θεῃς, 11. 51.
ἐγεῖκαι. ἵν. 64. οί οοπιροβίία Τομ.

εἰ Ροεί, αὐ ἐγείκω, Ῥτο 4110 60ΠΙ.
φέρω. Τα]1556. προσενεῖκαι. Α.ίιἸβδο.
καντες.

Αἀπιονίβςα. ΠΠ. 87, ἀγεγείἵν. 62. ἀπενείκας. Ιν. 64.

ἐνείκωνται. ἵν. θ7. ἐσενείκαν]ο. ἵπι-

Ροτίατυπέ, ν. 94. ἐξενείκαντας. ν.
79.
ἐνεῖκαι. Ἐευτο. Ρα{1. Το]σγατε. 1. 92.

ἐγείκειε. ὃ. Ρε». 5ἱΠµ. ορίαί. ο].

4οἵ, 1. αοί. αὐ ἐγείκω, ἴοτο, Τ α]1ς-

5ος. υΙ. 61.

ἐνείχεε. ΤοἩ. Ῥτο οοπα, ἐγεῖχε, αὐ
ἐγέχω. Ππ{15, να] ἵπ απ]πιο Ἀαβοο,

κρύπτων τὸν οἱ ἐνείχεε χόλον. Όςου]έαπς Ίταίῃ, 41 απι ΤΠ ΑΠΙΠΙΟ αγογκη5 {ρδαπα οοποορίαια παβοῦαξ.
1. 118. (αἱ πέ αὖ ἐνεχέω, ὦ, πιοχο
Αίάῑςο, αἱ α ρταν]ίοπ[ς οἴοιπιβοχα [ουπιαπί, πέ α τύπ]ω, τυπ]έω,

ὦ. Ῥατιπα οπῖπα νογϊδ]π]]ο γ]άείαγ
Ί8πι αἲ ἐγχέω, Ἱ. ϱ. Ιπππάο ἆ46ἀπσοέαπι. 3ος 5ἱ ἀοάποξΙα 488ΟΓᾳ5,

Ἠάπο Ἱππρογ[εοίαπα ἐγέχεον. δὲ ἵπδεγίο ε ἐγείχεον, ες, εε.] 3εά ααοά

μὶο ἐνείχεε, 1ὰ αΏΡί ἐνεῖχε ἀῑείεα.
Ἐνεῖϊχέ σφι δεινὸν χόλον. (τανοπι
Ίταιι αἀνοιδας 1Ρ8086 οοπεθρίατη
Ἰαρεραί.
(τανιίεν 1ρ8ῖ5 Ἱταίας
οταί. νΙ. 119.
ἐνειχθείς. Ίοπ. Ῥτο οοπι.

ἐγεχθεῖς,

αὐ ἐκφέρω, ππάο ἐξενειχθεὶς ἀε]α1, 9--

ΕΝ.

ΕΝ

τας. 1. 29, εἰνείκαντο.᾿ Ώοιπ]εταπ.
1. 57, Ῥτο ἠνεβκαντο, απαππ( παπα

πίταπη(αα πῖπας απΙξαξαπη,, διενεμχθεντων περὶ βασιληΐης. Οι 4ο
χερπο Ιπίατ 5ο οοπίσπάΙδδοηί. 1
179.
ἐνέκυρσα». Το. εί Ῥοεί. Ῥτο ἐγεκύβησα», κατὰ ᾿συγκοπή». γιάε ἐγκυεἴν. 1. 77. ἐγέκυρσε. 1ν. 120.

ἐγεμφύεσθαι. ΟΠΗ. Γηπαβο], φζόνο ἐγεμφύεται αγθρώπω. Ππηνϊάϊα
ἸπηαδοΙγ Ποπ]. 1. 80.
ἐνενώντο. Ίο. 9. Ῥλαν, Ῥ]αξ(παπαΡ.
Ῥα55. γοτβῖἐ
ἐννοέω, ὦ. µ.. ἐνγοήσω,

Ῥτο. ἐνεγόηντο. γι. 206. Ψἱάε ἐνγωσας.
ἐγεπεπορπέατο. γιάρ πορπαω, ὦ. οἳ

έατο.
ἔγερθε ἐων τοῖσι ἅπασι. Οπιπῖρας 1Π

Οἱ ορεταίατ. ΟΩπί 8παπι ΟΡοΤα1α αλσοπί πανας. Βίου τε .«δεόµενοι,
καὶ ἐνεργοὶ βουλόμενοι εἶναι. νλῖ.
260.

Ετ νιοῖις Ἱπορία Ιαβοταπίςς,

εί δα ορεγαπι Π115] πανατο οτιΡϊαπίος. Φιιοά Ίέα (α]]]ος γεάάστος

πον Ἱπορίο, Ν᾽αγαπί 4 φιοί οἴυχε,
οἱ ἀέκίχαπί θίγε ππῖς επ δέδορπα.

ἐνέςακτο. Τοτίία 5ἵπρ. Ῥ]αδᾳπαπι-

Ῥετ[αςξ] ρα5ς. νετὈὶ ἐνςσαάζω. µ.. ἓνςάξω. Ππδε]]ο. Γπ]ειο. Πππέέο.
δεινὸς ἐνέςακτο ἵμερος τὰς ᾿Αήνας

ἐλεῖγ. Ικ. ὸ. Α{λοπαταπι οαρϊεπάατατη γε]ιοπιοπέϊ ἀαδιάστίο ΏασταῬαΐέ. ν. 5. ναµαιπσης ἀθδιάστίπι
Ἱπς]]αίατη ναί [ΠΠ οἶας Ῥεοίας,
οί απΙππαπα,] 6αρετε, γε] εαρϊεπά!,
Αίλοπαδ.
ἐγεςεώτος. Ιοπ. Ῥτο 6011. ἐγεςώτος,

τεβΗς Ι1Π/{6γΙοΥ, να] ΠπΠΙΙς, 1. 91.

Ροοι]αν] αποάαπι πιοᾷο αρπά Ἠο-

ἔγερθε µέσου ἀνδεὸς Μήδου.

τοάσίαπα νιάείας

πίτα

πιο]οστῖς οοπάλ1οπῖ5 Μοάος. 1
107. ἔνερθε Μέμφιος. πα μοι
Ρη. Ἡ, 14. ἔνερε αόλιος Ελεφαντίνης. Π. 18.

ἔνεργητικὸν, ἀντὶ τοῦ παθητικοῦ. 1οη]ος εί Αίῑῑσο Ῥοβίέαπι, Συμμίσ-

γων ἑνὶ ἑκάφῳ, Ρο συμμισγόµεγος. Ὑοαἱ αςσπδαξ. ἑαυτὸν οί 5ι)αιάϊσπάας. 1. 120. αν
Ῥτο συμμιγνυμένωγ. 1. 106. ἅποσφακελίζουσι, Ῥτο οκωρκώς

ται.1ν.268. Ἡ. 190.συντάμνοντος,ρτο
συνταμγ»ομµένου. Υ. 4. προσέμιξε,
Ῥτο προσεμἰχθη. γ. 64. φύσας, Ρο

φυσήσας, Ἀοζθπε Ρο φυσηθεὶς, νε]
πσερυσηµένος. Γπβαίας. ν. 9]. προσηµαίνει», Ῥτο σροσηµαίνεσθαι. νο]
11 ὁ θεὸς κα υαιάΙέαγ, αἆ Ύποᾶ πο-

ΤΙΘΏ τὸ Φιλέει το[ετείατ. Υ]. 27.

απ ζαπι. Σερ ἐν-

εσεώτος βασιλῆος, ἐόντος ππολιήτεω. δἱς απ Ίαο ἀἰδηρπεπάα
δυπέ: ποπ απίοπι τί Ἱπ να]σαςῖς.
εο1εῖθιας Ἱοαίέατ. ἱ ἔπ, απῖ πο8{οι ο5 οἶνΙ5, ας Ῥορι]ατῖδ, Βοχ Ἱη-

{ου πο 5ἶἳδ. Το Ιπίοτ πο τεςπαπίο,]. 120. ᾳ. 4. Ώορο Ιπδ(πίο,
τοσα οοπδ{έπ{ο, πέν πο 5οΊ].

ἐγέχεσθαι. «οπΙΠΙΗΠ. Τοηποτὶ 1π αἰ]ᾳπο Ίοσα, γε] το. Ὠοεέϊποατι. ΊπιΡατ. Ππιροαϊτι. ἐν θωῦμιατι
γάλω ἐγέσχετο. νΙὶ. 1328. ἴπ πἀπι]ταΐοηο πηάσπα ἀεποβαίατ. ἀπο-

οἶησι ἐνέχεσθαι. γη]. 52. Ἱπορία
οὐμςΗΙΙ ἆσελπον. Γπορῖα οοηβΙ1
Ἰαβοτατο.
ἐνέχεσθαι ἐν θωῦματι µεγάλῳ. Ἱκ.
37. Ἰπ ππασπα αἀπγαίιοπα ἀθίιποπ, Ὑ οπεπιοηίοτ αἀπι]τατ].

αποά οοπβτιπαζας αριά. απ ᾱἷεἴξιγ συνωνύµως ὁ Θεὸς «προσέδειξε.
αῬὶ ππθ]ις νιάείατ 5. σροέδειξε
Ἰοσαξατ. συμµίξοντες Τέλωνι, Ῥτο

ἐνηξητήεια,

συμμιχθησόμενοι. Ὑοἱ αςοιις. ἕαυ-

{επηροτῖδ,

τα. ἴμουα

πάπα,

1π

απἴθας Ίπνοπες νοαρίαΙριις ἵηἀπ]σεπί. Π. 195.

ἔνθα. Ίο. αἳ Ῥοεῖ. Ῥιο αἀνετρῖο
αποά

οοπι.

τότε.

1.

155. δ.ο. Ῥεά εξ 1ρ5ῖ Πμαθϊπῖ ρας-

Ἠ]ιο. 1. α. Ταπο. 1. 09.
ἐνθαῦτα. Τοπ. Ῥτο οοππηπ] ἐνταῦθα,

ΒΙπι αοίῖνα Ῥτο Ρραδρῖνί5 αδατραή{,

Ηιο. Ταπο. 1. 61, 62, 706, 79, 80,

πί ἀοεοί Απῑάς ἄσ]ίας Π0γ. 18.
αρ. 12.
ἐνεργὸς, ου, ὁ. ΟΟΠΙΠΙΗΠ, Όρογαίος,

87. 11. 64.
ἐνθεάζειν. εοπι. Ώ]ν]πο κρῖσῖέα αβ]αέπη 6556, Ἱ. 08, αιοά θείη πομπῃ

τους

οτί

1δὶ εαραιάϊοπάας.

γι,

ΕΝ

ΕΝ

χρῆσθαι. ὰ εδε, Ὠϊνίπο Ἱπιρα]κα
«ΠΠΙΡΕΙΙ αἆ αοιπῖά, αρ

1. 69.
ἐνθεῦτεν.

Ἰοπ. Ῥτο 6011.

σαιτ,

ἐντεῦθεγ.

πΙ5 ἀῑνιπϊ πποία, σὲ οοπβοϊθηέῖα α

τε αὔφπα ἀεεετγοτί, νο] πιραά!τῖ.
ἔνδυμιτὸν ποιεῖσθαι. Ἠετοᾶοίαα ]οεαῖο. Βε]σίοπΙ παβοτα. Βε]Ισ]οπῖ

θεῦτεν. Ἠϊπο. Ἱ. 105. τὸ ἐνθεῦτεν.

ἀπορτα. Ὑετίσοτε τοἩσ]οπ1. (α11.
}41γο σ0πΦοἴεπςο 46 [αἶγε, οτε ἴγε
{ιείφιε οᾖοκε. Π. 170. [Τπαεγά.

Ῥορίΐαα. 1. 109, 119.

ἐνθόμμον σοιεῖσθαι.

Ἠιπο. Π]πο. 1. 9, 9, 17, 27, 56.
τὸ ἐνθεῦτεν. Ῥοβέεα. Ἱ. 75, 80. ἐν-

Νιάε (στασυπι

ΙπάΙσεΙΙ.]
ἐνθύμιον, ου, τό. οοπι. Οοπίίαίιο.
Φποά ἵηπ αΠΙΠΙΟ γετδαξατ εί ασὶ- ἔνι. Τοπ. εί Ρος. Ρο ἔνεσι. νΙΕ112.
Τποςε. αέ ρτο ἔνεισι. Τηδαπέ. 1ΡΙά.
(αέπτ. Οποά τε]σίοποπι ἴπ α]]επ]Πδ αΠΙΙΠΟ αεί. Α (λοο]οσίς ἑνὶ ἔπει πάντα συλλαξόντα εἰπεῖν.
Οοπεοιεπίῖα 5ογαρα]ας αβρε]]α- εΌετπο νερο οπππ]α 6ΟΠΙΡΤΕΠΕΠἴτ, Α 6οετ. Εε]]ᾳ]ο. ἐγτύμιόν οἱ ἁσπάο ἀϊσαπι. 1. 53.
ἐγένετο ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν. ΥΠ. ἐγιαύσιος, ου, ὁ. Χοππει αἀ]εοίναπι,
ᾳαοά αἲ Ἠοπποτο (πιραϊέασ αἳ, αὶ
04. αμα: Επι 5ροπίο {ασε ρααποίαπαῖς αΠφπ]ά Γαο1ξ. ᾳ. ᾱ. Δη(πααῖς, αποά εοποετοιπαβδοί ἴοπιΠΒ. Νεύμαί σοι γεῦµαι ἐνιαύῬίαπῃ. 40. Ῥ. Βε]Ισιο αἱ Πε, αποά
σιος, ὧςε χελιδών. γ. Ποια. 99.
{επιρ]απα ογεπιαδςεί. Ἠε]ῖσίο ο]ας
Ποαάινο αἆ το, Γοάῖρο αποίαπΠῖς,
ΑΠΙΙΠΟ οβ]αΐία οδέ, απο ἔεπιρ]απα
Ἰποεμά]δεεί.

Ύε], ΠορσῖοπΙ

Ἰα-

αέ ΜΗταπάο. ἐγιαύσιος ἀρχή- Μ{ασϊς-

ἐταία5δ
αππαἩςδ, απ αποαηῖς
Ῥπ]έ, αποά ἅτο, Ὑ οἱ, Γπ]εσεας εδ
οτοαίατ, δὲ απ
αππαπι ἀπτας.
αἱ εοηδοϊεη{1) δεγαρα]α5. ἈοτιΏΙοηγς. Ηα]ίο. Απάα. Βοπι. ΠΡ.
Ῥα]απα επ] εξ] {(Ἴσοτο µεταϱ. 119. 47. οοπβαἱο (ἀτασαπι Ἱπφορικώς πια] ἵπ Ἰοοῖ πδιτρας
41οσια Ὑ/εσ]ε]] ἐγρῖ5 εκοιδαη.
Ῥτο τα, «ια βοοΙέπάϊπετα, ἀπρῖἲ
1π 1ουῖς. Φ1ρα5{αίοπειῃ, εί οπτατα απΊπιο αΏοτί, ἐνιαχῇ. Νοπππ]15
ἀαπι ΤΠ ῬατΏρυ», 1.199.
Ῥτο Ῥοεχ. Ώο5ο. Απ. 5.2. Ἠππς
81ΡΙ οχ απἴππο 5εγαραίαπα, απῖ 8ο ἔγιδρυς, δρυος, ή..Ν. Η. Ἱωίπα. ἐν
ταύτῃ [τή ωςἳ ἐγίδρυες ἀλίσκονἀῑες ποσίεδᾳαο 5Μπιπ]αί ας Ῥαῃται. ἵν. 109. Ἡν ας ρα]ιᾶο Ἱαέγες
σῖε, πί ενε]]αίῖ5 Ῥοδίπ]αί. [άεια
οαρΙπΗ{ΗΓ.
οοά 5οπ]ραεπόιπι ῬοῬτο Α. Οἰπειί. 5. 25. Ἠἰε πα ἹπΠας ἐνύδριες, α τοςίο ἔνυδρις. Ἠοο
Ἰεσίας οδί Ιιουπίρας δοταρι]ας,
οχ ἵρρο είγτπο Ραΐοί. Ἱμιέτα ο] πι
εἵ απσφάαπι ἀαριαίο, απἱάπαπι
ἔνυδρις νοσαίας, διῶ τὸ ἐν τῷ ὅδατι
οδδεί αοίαπῃ, [άοπα αἆ Αῑς, 1. Ἱ.
ζτν, αποά |ἴπ α4ὖα γ]ναί.
ερ. 19. Ας ἀοπιεξίίσαγαη φπ]άεπι
5οµοἰ(πά παπα. ασπ]θο5 οἵππος οί ἐιεναι. οοπα. 1π]1οσγο. Πη]{ετα.
ἐς τὰς σόλις ἐνιέντες σὺρ. ΥΠ. 92.
εεγαρπ]ος οεσπ]ίαβο.. [
δατραί οί

ΊἨαογά. Ίου νοσαυα]ππα, οἱ Ίοσι-

«Έοπεπῃ ἐνθύμιον ποιεῖσθαι. Όιστα, νε] Παβοτε το]ρμ]οπῖ.. Οποά

Γμποπη 1π
Ἱ τος Ππ]]οἴσμέο».
ἐνίσχειν. [ομ. εί ροοέ. Ῥτο 6911, κα]έχειν εί κωλύειν. Ππροά[νο, Ιν. 49.

(αἨ]σο πησ]]α5, {αἶγο 60ἨΦ0Ι6πΟς

ἐνγώσας. Τομ. ρε οοπίταςΠοποπι ες

«46 ἀἴγε, οι [αἱγο «είφιο 6089.
Οοπδα]αο ποδίγαπα (γαοο-]αΕ παπα
ΤἨσγά. Ἰπάϊσρπα. Ἠ]ο {απιεπ Ἠοαοάοβ Ίοε15 πο Ἱπερίε δὶς α (α]-

οη Ἰπ ὦ. Ῥτο οοπιμιι] ἐννοήσας.
Οτι Ἰπέε]]οχϊςςοξ. ὁ δ ἐννώσας τὰ
λεγόμενα. Οτι απέεπη 1]]α Ιπ{ε]-

5

Ῥαΐτίο 8αιπιοπο γογίοτείατ, {1

σηέ γεηιοτε ο οὐπδείσποο α αυοίγ
ὑγη]ό ἰο ἰεπρίο. Ὑἱὰο Εε]ὶρῖο
αριά Ἀαζοβατα, οἳ ἴπ να]σαξῖς
μυ ῖ5 ἀἰσΠοπασ]]ς. Ἠαβοτο τε]]σιουΙ πλ] απά οδέ, 4παπι Νιπῖ-

«]εχὶδεεί οα, απ ἀἰοεραπίατ. εἰ
οοηρἰἀεγαβςοῦ. (πα ρετρεπά!δδεί
σα, 4- ἆ. 1. 68. ΄ 3516 ἐγένωτο, Ῥτο

ἐγεγοητο. Ἡι απῖππο παρεβαί, 1. 77.
ἐγνώσαντα, Ῥτο ἐγν]ήσαντα.
εοσι{αβςοῖ.

Ότι

οσπι 5ούμμα τερι{α5δ-

5ος. 1. 80. ἐγγεγώκασι. Απιπαάνει-

ἘΝ

ΕΝ

ἱππάδα ςολὴν ἐνεςαλμένους.Εαποθξ(οταπξ, 1. 6. ἐνενώντο, Ῥτο ἐνενόἐπὶ δίο]α, νοδία, οτπαία Ἱπάπίος.
ηγτο. Οορἱαῦαπέ, Τπ απ]πιο Ἰαβοι,. 50.
ραπ. νι, 206. Ῥτο οοἆσπι ὄιεγενώγτο, Ρτο διενενόηντο. ἑαγέῖα Ρ]ΗΤ. ἐνταγύειν τόξα. οοπα. ΑτΟΠ8 Γπίρηἀετο. (ἔκλύει». Π. 175.) εἰ τὰ τόξα
Ῥ]αδαπαππρ. Ῥα55. Ιρίά. Ύατίεἴα5 αεσεπέα5 Πῖο ομδοιναπάα. ΑΙ]- τὸν πάντα χρόνον ἐντεταμένα εἴη,
{ευ "οπίπη, 1 ν7.

ἐκραγείη ἄν. 8ἱ απζΠ5 5ΟΙΠΡΕΥ Ἱπ-

ἐεπίΙ αἶπί, ταππραπέατ. 1Ρί4. νε],
ἔγοραν. οοπιηιπΙἔετ. Ἱπερίοετα. Α
5ρίοστο. Αππιαάνογίοτο. εἴεετο ὅ, 51 ΙπέθΠ{Ι ο55οπ{, Γγαπσετοπ{Γ.
τι ἔνορῴη ἐν τοῖσι ποιευμένοισι. ἐντελὴς, ὃ καὶ ἡ. ἐντελέος, οὓς. 6011.
Ῥεγ[εσέα», αὐδο]αίας, Ἱπίοροτ. Ικ.
Φαιρο ν]έ απιά απἰπιαἀγοτίοτοί ΤΠ
15, αι Περαπῖ. 1. 89. έγεωρα, 1,
7. τεῖχος ἐντελές ἐσι. Ματιθ αὓ135. οὐκ ἔφη ἐνορᾶν ἐλευθερίηγ ἔτι
ἔ
εο]ηία5 οί.
ἐσομενην σφι ἐν Ἰωνίη µένουσι.
ΓΙκίεβο ποπ απἰπιαάνογίσγο α]]απη

ἐντέλλεσθαι. οοπι. ΔΙππάατο. (αα]].
ΦΜαμάεγ.
(οπιπαμάογ.
Ἅ«Ιλοπήεγ

Γαέητα αλα 8Ροπι 1ρδῖς οΏεττὶ
51 ἴπ Τοπία ππαποτοη{. 1. 170. ν.90.
ἑνορᾶγ. Απιαῤγοτίοτο αφ] 1Π
το Άθλημα, ἐνορέω ὑμῖν οὐκ οἵοισί τε
ἐσομενοισι τὸν πάντα χ{όνον πολεµέειν Ἐέρξγ. νΏ. 140. Απιαά-

οΛαχρο ἆε ἀἴγο οι ᾖαἶγο φοίφιε

6086. τὸ ἐντεταλμένον. Φοά ππα-

ἀαΐππι ασ Ἱπροταξυα [πονας. Ἱ.
4/7. ἐνετέλλετο. Μαπάανϊε. 1. 52.
τὼ ἐντεταλμένα, 1. 00, 65. ἔντειλάψεγος.

(Οππα πιαπάαδδεῖ, νο], οπηι

νετίο Γορο,Πέ γος ποἩ Ῥοββ]115 Ῥοι-

Ππρογαδφοί.

Ροίιο μὴ οπια Ἀετχο 6εΓεγο.
εἶ γὰρ ἐνώρων τοῦτο ἐνὸν ὑμῖν. 10ἱά.
9] ϱΗΊΠΙ Ἡ
άν ῴίος νο Ίος

τοῖσι δορυφόροισι. Όα κα{ο]Η ρας

Ῥταωδίατε 0556.

ἐνορχέων (εὐγούχω».) ΥΠ. 105. Εεί
ποπαεῖνιις Ρ]υτα]. Ίου. [ογπιαίιις γαι
αὓ ἔγορχος, ου, ὁ, ναι αἲ ἐγόρχης,
ου. ὁ. 1 1]]ο,ἐ
ἐνόρχων, ΙΠ Ἀος,ἐ
ἔνορχών, σοπι. ἀἱοΙξάτ, ΤοἨ. ΥοΓΟ ἔνορχέων.
δἱο απίοπι γοσαπέας, απ]

πιαπ][οδίο5 515 υγ ]ηΠέαξἶς ἑορίος
Παβοηέ,
ἓν οὐδέν. Ίοπ. αξ Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΗ.
οὐδέν. Νπαπη. 1. 92,
ἐγσκήτπτειν. οοπηπιιπ]{θΥ. Γπστιςτο.
Οσα Ππρεία {εή,
Πππίετο,
τοῖσι τουτέων ἐκγόνοισι ἐνέσκηψε ὁ
Θεὸὺς θήλειαν γοῦσον. Ἠοτιπι ρο5(ονῖς Ώοα πποτῦπα [οαΙπθπα 1πῃη]δ16. 1. 105. Ώε Ύεποτο 1Ρὶ ασ]σας, οπ]α5 (οπρ]απι α- Φογίμ]ς
εροµαίαπι {αεταί.
ΘΟπαιποῦτοπι
οῖαπα γἰάεέατ Ἱεσεπάυπα ἡ θεὺς,
Ῥτο οὐ, ἡ θεα. Ναπ εί 1ρ]ά.
ἀῑοΙί ταύτχς τῆς Δθεοῦ. ἐς ταυτην ὁ θεὸς ἐνέσκηψε βέλος.
Ἰπ

Ἰαπο Ώοις {π]πιοή. ΠππηΙδΙε, Ἱν.
79.
ἐνςέλλειν. Το. εί ροοξ. Ῥτο οΠΙ.
ἐνδύειν. Ἱπάπεγο. Ὑοσείτο, Όνιανο,

....

1. 69.

ἐντειλάμενος

1.90, 117, 195150,

157. Π1. 16, 29. οἳ ραδδῖτη.
ον
η. ον. Ο0ΠΗ. Ππέοπέας,
ὃν ἨΠῃ. οὐκ εὖρον ἐντεταμένας τὰς

σχεδίας. νΏ. 117. Έαιος Ἱπέοπέας
ΠΟΠ ΙΠΥΕΠΕΤΙΠΕ.
ἐντεταμένας γεφύρας λύειν. ὶχ. 106.
Ππ{ομέον Ῥοηέοε5 5ο]νετο.
ἐγτεταμένως. Ππέοπία, ναἸθπΙθη{οΓ.

προσεῖχε ἐντεταμένως. ἵπ Τὰ Ἰπῖςιι{α5 οταί Ἱπίοπίο. ΑπΠΙΠΙΙΙΑ αἆ τὰ
Ἰαβοβαςί νοµεπιοπζοτ αοπ{πη.

Μασπα απ]παϊ οοπζσπέίοπθ ἵπ 1ά
Ἱπέρηίας ογαξ, Ιποππιβοβραξ.
Ἱπίοπας 1 αἀπηπϊκίταβαξ.

126.

ἐντεταμένως

58.
γΙΠ.

ἀμφισξητέει».

Ὑολεπιοπίεν ἀῑδεερίατε, εοπίεἀοτο. 1ν. 14.

ἐντεταμένως. οοπι. Ιπέεπία, Μασπα
ΕΟΓΡΟΤΙ8 απΙ](πο εοπ{οπί]οπο.
να, 59. τῇ Ποτιδαίη ἐγ]ε]αμένως

πεοσεῖχε. ΥΗΠ. 1938. πι Ῥοείάσραμα
[ομκιάειιάαπα} Ἱπρεηδίης εγαξ Ἱπ{αηίς.

ἐντολὴ, ης, ἡ. εοπα. Μαπάσαέαπι. ἐντολᾶς, τὰς Δαρεϊός οἱ ἐνετέλλετο.

Μαπάαία, «πο Ώατίας 1ρ5ῖ ἀεάετας. ΠΠ. 147.

ἔγτομα, ων, τή. Ῥτιρίοι γα]σαίαμι

ΕΝ

1ηβοοίοτυπη βἰσπίβσαξΙοπσίη,
Ραβδίπι αριιά Απίδζοζο]οπι
τας, αοορίέατ εἴῖαπι Ίου
Ῥ]απι Ῥνο ποΙδΙοπς, (5
νύμως ἐντομὴ γοεαίατ, 5ἳ
γα]]α Πἀοε] {εν γουεπι Ἰαπο

Ἐ μ]

(παπι
τερογοςασυνώπιοάο
ΙΠΕοΓ-

Ῥτείαέι. ἔντομα ποιεῦντες. ν. 191.
Γπο]δῖοης6ς {αοϊοπᾶο. Γάοπι, 1. 1190.

ἔντονος, ὁκαὶ ή. «οπα, Πη{θπΠ{έΙ8, 466Υ,
γαµάας, γεμεπιοης. 1ν. 1].
ἐντὸς ἑωύτοῦ γίνεσθαι. Ἰπίτα 86 1ρ-

511 6556. ΝΤεπεῖς οοππροίοπι 6556.
Ῥε, πιεηίεπιπο

5παπι

ἵπ οβ]οῖο

εοπίἸποτα. Ἱ. 119. για. 47.
ἐντυγ χάνει. 6ΟΠΙ. ΟΠΗ Ροκ]. Ἱπηςέαπι. Ναποῖος]. λελυμένης τῆς γεφύκη; ἐντυχοόυτες. Ῥοπίοαπι ῥὲς ία

51ο Ἱπέοτρτοίαίαν Ηετοάοῇ Ἰοσαπη,
δύο παιδία ἔντομα ἐποίησε. Έτος
ῬπετοςῬ εχδοσιῖΐ, οί Ιαγαςρίοἴπαπι
{οοῖε. Ὑἱάο γοιδίῖοπεια 1μα. οἱ.
ΒίερἩ. ϱῬ. ὄδ. δεά Εαδίαθνίας

ἐν τῷ δέοντι. ἀντὶ τοῦ, δεόντως. Ο}-

γοταπι Ἠ1]15 νοςῖ5 Ἱπεετρτοία{ῖο-

ἐν τῷ τοιῴδε. Ἠἱοεαπι ἐλλειπτικῶς.

ο. α οτί. ἔντομα (πφπ]6 1119)
καὶ τόµια, τὰ τοῖς γεκροῖς σφα]ια-

Ναι φαὐαιπάϊέωσ. νο] χΧωρίω, 1ὰ
ο5ί, Ίο0ο: νε] χρόνῳ, τὰ ο5έ, ΈεπῃῬοτε; οσφπο δαπιεπάαπι ἀντὶ τοῦ,
ο.
.
,
͵
ἐν τῇ τοιαύτγ πραγμάτων καταςᾱσει. Ίπ έα]Ι Τεγπι δίαΐα. οὐ γὰρ ἐν
τῷ τοιῷδε τάξιος εἶνεκα φ-ασιάζειν
πρέπει. ἱκ. 27. Ἠαιά πίτα ἵπ {α]
ΤΟΤΗΙΗ δίαία 1ου «απδα 5εἀξίο5ο
οοπέεπάἀοτο ἀοοεί. μοσιπι ααέθπι
Ἠἱο Ἱπίε]]σίηα5, 4πθιη ᾳπἱ5 ἵπ αοῖς
{εποεγθ'οπρίζ.
ἐν χειρῶν γόμῳ. ατα ο]. νΠ. 59.

ζόμεγα, |ἱερε ῖα δὲ, τὰ τοῖς θεοῖς,Ἱ. ο.

ἔντομα, Ἀὶνο τόµια, νουαβαπεια

γ1σέίπια», ος» πηουρα]», 51γο Ἀαπάρας Ππππιο]αβαπέατ, Ἱερεῖα νοτο,

ασ Ες

Γεαροτῖ5δ] βαογιβοαβα-

ἔασ. Βομο]. ἄνασας Αροοπ, τῶν

᾿Αργοναυτικῶν ΠΡ. 1. Υν. 687. ο
Ίρδα Εαδίας οί πιο] όταν εχρ]εαῦ
115 γουρῖς; ἔντομα, τὰ σφάγια,

κυρίων τὰ τοῖς Σεκροῖς ἐγαγιζόμενα,
δια τὸ ἐν τῇ Υῇ αὐτῶν ἄποτέμνεσ-

πας (1. ἵν. 140.

Ῥοτίππςα. 11. 129. Ψε], Δά τε πε-

ορδδατίας, [π τεῦας ποσεδδατῖ]ς.

γιάο νοµος εί χεῖρες.

θαι τὰς κεφαλάς. οὕτω γὰρ θνουσι

ἐξαγινέει», εἴν. ἴοπ. Ῥτο οοπι. ἐξά-

τοῖς χθονίοις. τοῖς δὲ οὐρανίοις, ἄνω
να» ρέφοντες τὸν τράχηλον σφάζουσιν. Ὅμηρος, αν ἔρυσαν μὲν

γειν. Εάπσετε. γΙ. 128.
ἐξαιρεῖν. οοπη. Ώκρσπητο, Πήδασέες
χρόγῳ ἐξαιρεθησαν. Ῥεάαδεηςες
(απάθια οχρυσπαἶ δαπ{. 1. 170.
ἐξαιρεῖ. 991. Ῥνοτίοτο, Ὦο]οτο.
ταύτην τὴν πόλιν θέλων ἐξελεῖν.
Ἠαπο προ. ογετίοτο ΥΟΙΘΠΝ. Ἱ.
100.
ἐξαιτεῖν. οοπι. Ἐκροδεςτθ. Ἠεροδ-

πρωτα. ἄλλοι δὲ, ἔντομα, Φασὺν,
τοῖς τε]γεώσιν ἐνάχιζο», ὡς ἄγονα,

τοῖς ἀγόνοις. τοῖς δὲ οὐρανίοις θεοῖς
ἔνορχα ἔθυον.. Νἱάοε εἰ γα]σαία
Ἰμοχίσα, ο αὖ ἐρύει’ αριάᾷ Βαδία(].

εί ἐντομίδαι αριιὰ Απ]άαπα. ἐναγ]ἕειν νογο, ]ά1η φἱρηίβοαέ Ἰππο]αγ,
απασίαγο. δα]άα5. ἐναγίξειν. παρὰ
Ἡροδότῳ χοὰς φερει». Ἰ θύειν τοῖς
κατοιχοµένοις. ἦ τὸ διὰ τυρὸς δςαπαναν. ἸΙἀοπῃ, ἐναγίζωνν Φονεύων,
κατακαἰωγ. Α]]α5 καθαίρειν, ριί-

Έατο, εχρίατο,
ἔντομος, ὁ καὶ ἡ. Εκδοσεις, εαδίτα(18. δύο παιδίαἔἔντομα ἐποίησε. Ώιι05 Ῥιοίο5. οχδοοι](. Π. 119. Υιὰςε

Ἠπδίαί]ι, ἵπ ἔντομα, οἳ Βπϊάαπα 1π

ἐντομίδαι. ΑΠ1]οσστα παπα {ον αςοἱρίιπέ,ρτο, ἀπορης ριογῖς οχδος-

5 Ἰαγαορίσίπαιη Γαοῖ. Βἱο γα]]α,

ο6:6,

1)εροδορτο.

6α11169,

12ε-

ΦΙΛ 162, γοάθΙηαλάΟ1. ὁ ᾿Αλυάττης

οὐκ ἐξιδίδου τοὺς Σκύθας ἐξαιτεοντι
Κυαξαρεῖ. Αἰγαίίον Αογί]ας Ογαχαγ] τοροβεσηεῖ τοφάστε, Υεἱ αἆ 5αρῬ]ιοίαπι ἀεροβορηέῖ ἀεάετο πο]θΡαΐ. 1, 74. (ρτο αοάετη ἀιο αν ο
ἀπαιτεῖν.1.5.) ἐξαιτέεμ τοὺς µηδίσαντας. Ἱκ. 80. ἡμέας ἐξαιτέονται.
Ικ. 97.
ἐξαίργής. 60Η. Ἱερεπίο, εαβίίο,
οχ Ππρτον]ςο. ἵκ. 40.

ἐξαμελεῖν. οοπι. Ἀορ]ίπειο. «οη(οποιο, τῶν ἑωύτοῦ ἐξημελήκότα,

Ε πμ

Ἐ μι
τοῖς σέλας δικάζει. Βαῖδ ταβριΒ
ποσ]εςί]5, Ία5 αἰ]5 ἀῑεοτο,. 1. 97.

ἐξανδραποδιούμενοι. Ίοη. εί Αίΐῑς6,
Ῥτο «ΟΠΠ. ἐξαγδραποδισόμενοι. ΤΠ
φογν]{αίεπι τοάασίιτ]. Τη δενν]έιεπ αὐφέτασίατ]. αὖ ἐξανδραποδίζἕομαι. 1. 06. 11. 20. 1ν. 209. ἐξαν-

δραποδιευνται. υἲ. 9. ἐξανδραποδίσασθαι. ΠΠ. 126.

ἑξαπλάσιος,Βεκεαρ]αβ,δεχὶος {αητα5, απαπές, Ψεἱ, δεχῖες ππα]ος.
χαλκήϊου μεγαθεῖ ἐξαπλήσιον τοῦ
ἐπὶ τῷ «όματι τοῦ Πό»Ίου Κρητήρος. Ὑπ]]α: ΑΠοπαπα 9οχίος ἵπηἴαπι, απσηές

ε5ί εγαίοι, απ οδέ

ἵπ ο5δ8ο Ῥοπ{1. Υ6ἱ, δεχῖε5 παα]15
εγαίετο. ἵν. 81.

ἐξαπτειν. Α]]ϊρατο. Ῥαδρεπάετε αά.

ἐξανδραπόδισις, (ος,ἡ. Ἡ. Ν. δετ-

Βπδρεησιπι Τευτο. ἐξάψαντες ἐκ

γΙέας, ἴτ απαα .. αὐσίτα]έατ. Ἠιερίο. ἄνευ φόνου καὶ ἔξαν-

τοῦ νηοῦ σχοινίον ἐς τὸ τείχος. Ἐππθ
εκ {ομρ]ο αᾱἆ ΤΙΙΓΙΠΙ ᾿αμιραίο, ,
20.ἐκτών χαλιών τοῦ ἵππου ἐξάπτει. Ἐν εφ Ιαρεπῖς Γεαρις εχοοτ]αϊ Ῥε]]επι] 5αδρεηδαπα {ετί.
γα], Ηαβεπῖς οφ α]ραίαπι εἴσοππ][ετέ. 1ν. 64.
ἐξαραιρημένος. Ἰοπ. εί Αίῑῑσε, Ῥτο
εοπι. ἐξχρημενος. Ἀ6ὰ πεσ]εσξαπι

δραποδίσιος.

Φίπο6 οσάε εί ἀ]τερ-

Ποπο. ΠΠ. 140.

ἐξαναςηγαι ἐκ τῶν ἠθέων. Ἑκ 58
εεάῖρας οχρε]]]. ἐξ ἠθέων ὑπὸ Σκυθέων ἐξαναφάντες. Εκ ας 5οάἴθις
ἃ Βογέ]ῖς εχρυ]»!. 1. 10. ἐκ τῆς
Ἱςιαιώτιδος ἐξανέςηὑπὸ Καδμείων.
Εκ Ηἰκήποίϊάο α Οαπιανίς ο5έ
εχρι]ςας. 1.00.Π. 171. ἐξαναςησαι

απσιιοπέηπα Εοππροαίο, ε{ τερο-

Πία αγ]]αῦα Ῥείπα ἔπεπιαξ]ς -αἱρ,

ἐξήθέων Παίονας. Ῥαοπας οχ 5πῖ5

σὲ υ)]αέυπα 1.

5εάἴρα5δ

νῖπι

5ο]οσίις, κ νρν 5εραταία», ας ᾱἷ-

εἀποετο. Υ. 14. ἐξ ἠέων ἐξαναςάντες ἤγοντο ἐς τὴν ᾿Ασίην. Ἐκ φας
βεάῖρας οτίταςίΙ 1 Αδίαπι ἀμο

οσΐα5 αλοι, 1. 148, 180. γέρεα
ἐξαραμημένα. μα. οχ]πι]α. Π.
108. ἐξαραίρηίαι. υΙὶ. 102. ἐξαραιρηµένον. 1ρ1ά,

οχρε]]οτο,

νε

Ῥετ

ευη{. ν. 10.

Εκεπιέας, οχϊπηῖα

ἐξανασῆσαι. Ἐκρε]]ετο οκ α]ᾳπο Ἰο-

παμμαμαις Ίοπ. Ῥτο 60πι. ἐξήρη-

6ο, τοὺς Κάρμα. οἳ Δωριέες ἐξανέ«ήσαν ἐκτῶν νήσων. Ὦοτίθη865 οκ

ται. ν]. 162. Ψιάε ἂρ(αιρημένος.
πλ
ολεςεοπῃ. Βεὥρετε η Ῥε-

ἀηφη]ῖ5 (αγας οχρυ]θγαπῖ. 1. 171.
τοὺς Παίονας ἐξ ἡ2έων ἐξαναφῆσαι.
Ῥαοπα5 ος 55 5οΐρας εχρε]]ετε,
νε] Ῥεγ νΙπι αἰ1ο εἀπςσςτε, ν. 14.
ἐξανισάναι. Εππᾶ]ξις 6Υθτ{6ΓΘ. ΟΠ.

μηδὲ πόλιν ἀρχαίαν ἐξαναςήστς.

Νεο πτρεπι απηιαπι βαπαέας
ενετίας. 1. 155. ἐξαναφάσης πάσης
Πελοποννήσου ὑπὸ Δωριέων. Τοῖς
Ῥε]οροππεςο α Ώογιεπδῖρας 6Υεδα. Ἱ. 171. ν. 57. τὰς ἐξανιςσάνῖες.
να, 170, Οπῖρας Γατρήρα5] εγοτ-

εἰς. ἐξαναφήσαντας. ἵκ. 106. Ε]ες5 Πποο]8.]
Ἐξαπάλαισος, ὃ χαὶ ἡ. 6011. Ἀ6χ

οπη]απα.

αἰσπαίαπ.

Φποά.

(αἱ

{ο]]οϊίετ δια Ππρια εκρτπιπηί.
Πεέάμίγε ον αγβοιέ ΠΙΟΠΠΟΥό6. τὴν
οὐσίην ἐξαργυρώσαι, Άιας {αοι]έαΐες,

να

{[ογιπαδ,

ἵπ

Ῥεοι-

π]απα βἹσπαίαπι τοάίροτε. γΙ. 86.
δ.Ι.
ἐξαρκεῖν. οοπι. Ῥτο (πο οί ἱκαγῶς
ἔχειν ἱκανὸν εἶναι, ἀρκεῖν, αρκούντως εἶναι.

ἈΒαβῖ8 «6986, βιήπσοτς,

αρρείοτε, δαρρεάΙτατο. εξήρκειἡμῖν ἠσυχίην ἔχειν. ν. 161. γα]]α:
δμβοσετίέ πουῖ5 5Ι]επέίαπα αςεγο,
Φίερ]µαπα5 {οίαπα Ἠαπο Ίοεππ οί
5εᾳπεηίεπ σα(αφραςικώς οί 11ρ6-

Ῥαπιοταπι Ἰοπρ]έπά]πο. 1. 00. γε

τίας Ιπετρτείαίατ, α (Οτοροῖδ νετ-

εγαδδ]{]6. Π. 149.
ἐξαπίνη». Ίοη. αὲ Ῥοεε,. Ῥτο οοπι.
ἐξαίφνης, Βπρίίο, τερεπίε, ος ἹπιῬτογ!δο, 1, 74, 87.

Ρἱ5 πϊππίππη τεσθεάεης. «Ἐ. Ῥ. Ωποὰά

ἐξαπλήσιος, Ἡ, ΟΥ. Ίο. νο ϱ0ΠΗ.

ΙπΙα ἨΠΙγ6ΥΒΙ

(ΤΦΟΟΤΙΠΙ

εχεΓ-

οἶέαδ Ἱππρεγίαπα Ῥορίπ]ατῖς, β]οἷξ πορῖς Αίπεπιεπδίριας φπ]είοπι
4βογς, [απ1εδοςγο, ἔαεστς,] δεῖειι-

ΕΞ

Εμ

ρας. Ἱμασοπεπι Ιάοποιπα {οτο αἆ
ταξίοπθπη να] Ῥτο πίτίδᾳαο τοάἀεπάαπα, [αὰ τοδροήδαπα ΕΡ1 Ῥτο
πάχῖδαᾳπε τοεάἀεπάππ.]
ἐξαρνεῖσθαί τι. «οἱ. Αμηπίά πε-

ἐξελασίαν τὴν ἐς Θήδας. Ν. Ηοπι.

ατε. ἐξαρνήσαμένου τὸν φόνου αὐτοῦ. Οπηι εἶπς εὔράεπα α 5ο Γασίαπι
ποραςδςοί. ΠΠ. 74.
ἔξαρνος, ὁὁ καὶ ἡ- Οι] αληπ]ά ποσαί.
ἔξαρνος ἦν μὴ ἀποκτεῖναι Σμέρδι.
Νοραυαέ Φιηργάῖτῃ α 56 οὔβδΠ. ΠΠ].

66.

ἐξαρτύειν. οοπα. Ἰπδίταστε, Ῥαταγο.
ἐξηρτυμένοι σίῳ. Πηδίτας εοπιπιθαξα. ν. 147. Ψιάε ἐξηρτυμένος.
ἐξαναίνει», γίάθ ἵπιρ]εκ αὐαΐνειν.
ἐξεγένετο. Ποσῖε. Ἱκ. 29. Υἱάε ἐκγίνεσῖαι, ἀντὶ τοῦ ἐξεῖναι. 1ϊεετο.
Βεἱ αου]ας {αοιεπάςο [αου]ίαίεπι
ας Ῥοΐορίαίεπα Ἰαβοτο.
ἐξείργεσθαι, νο] ἐξέρὝεσβαι. ο]
Ρου1, οοθγορ!, οομ!. οὐ γὰρ ἀναγκαΐη ἐξέργομαι

ἐς ἑπορίης λόγον.

γή, 96. Νοο οπίπῃ ποοοδεϊεαίο αἆ
Ἰηδίοτ]α ταβϊοπεΙα «ΟΡΟΥ. 1.6. ες
οπΊπῃ Ίου α π1θ πεοεθ]ία5 ΠΦίοτῖο Πασϊίαϊ, εχὶα]ε. ἀναγκαίη ἐξἔργομαι γνώμην ἀποδέξασθαι. }Νοοεδε]ίαίο «ΟΡΟΥ δεη{οπίΊ οι Ρτο-

παπ/ίαγο. νι. 199. ὑπὸ τοῦ νόµου

ἐξεργόμενος. ἵκ. 111. ΑΡ Π]α Ίοσο
«εοασίας. Ππ5ιίο οοασίι5. (σα]σα, Πίαπί οοπίγαἰπέ ραγ ἰα ο0ι-{1ῴπ6.

ἐξειρύσαι Ίοη. αἴ Ῥοσί. Ῥτο Ο0ΠΙ.
«ἐξερύσαι, εἴ ἐξελκύσαι, αὐ ἐξειρύω,
Ῥτο ἐξερύω. Ἑκίταμο. Ἱ. 141. τὴν

γλὠσσαν ἐξειρύσας. Εκίααεία Πσια, Π, ὁδ.

ἐξείρω, Τα. ἑξερώ. Ἰάπο Ἰμαάπαπι
6χδοτο, να] αὐ ἐξεράω, ώ. 46 απο

5ιο

Ίοεσο. ἐξείραντα

τὴν χεῖρα.

Οαπα πιαπαπα οχδοτγυ]ςδοί, οχδοτία

πιάτα, 11. 57.

ἐξελάμδανε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἔργα.
Ικ. 95. Ψαἶ]α: ΓΑπαϊνὶ Εεϊρῃοπο]

ποροίίαπη ἵπ (τοροῖα {αἱςςο οχᾖ]Ῥϊταπα, Ἠιάς ἐκλαμξάνειν.
ἐξελασία, ας, ἡ.Ν. Η. αποά ἴπ να]πας Ἰμεχὶοῖς πο οχδίαξ. Εκρεἀῑείο, Ῥτοίοςί]ο͵, Ἀμϕιάρεω τὴν

9. Απιρηιαταϊ εκροάοποιι
Τ]ερα».

αά

ἐξέλασις, Ἱ. εοπι. εχρι]δῖο. ἐπὶ Πει-

σιςρατιδέων ἐξέλασιν ὁρμηθέντες.
Αά ΡΙεἰςίταίϊάας εχρε]]οπάο» ϱτοΓεοί]. ν. 70.
ἐξέλασις, ίος, ἡ. οοπι. Ώϊδορδδις.
μετὰ τὴν βασιλέος

Θέρμης. νΠ. 189.
εγπια ἀῑδερδςιι.

ἐξέλασι

ἐκ

Ῥο5ί τεσῖς εκ

ἐξέλασις, ἡ. «ρατεία. Ὑϊάε ἔλασις.
ἐξελαύγειν. [α{. ἐξελάσω, αὐ ἐξελαάω,

ὦ. οοτη, Ἐκίσετο, οχρε]]ετο. ἐξή-

λασεν αὐτόν.

ρδυιπα εκρυ]16. 1,

179. ἐξελαθεὶς ὑπὸ τοῦ αδελφοῦ.
Α {ταίτο εχρι]δᾳς.

Ἱ, 179. ν.90,

9Ι. ἐξελαθεὶς ἐκ τῆς Σπάρτης. ν.
97. να. 6.
ἐξελαύγειν. οοπα. Οοπῇατο, {αςρτο.
ἡμιπλίνθια ἐξήλαυνε. ἈΒοπηϊ]αίετος
εοπβανίέ, 1. 50. ἐθηεῖτο σίδηρον
ἐξελαυγόμενον. Πππεραξιτ
{ετταπι,

αποά

Ῥτουπάεβραξας,

5ἶναο

επἀεπάο ρτοάπεεραία. 1. 68.
ἐξεληλάκεσα». Ίοπ. εξ Αίςς6, ρτο
εοπι. ἐξηλάκεισαγ. εχρα]εταπ6. ν.
90.
ἐξεμπολημένος, η, ον. Ὑοπάϊέας.
ἐξεμπολημένων σφι σπαάντων. 1. Ἱ].
σπα αἲ 1515 οπιπῖα γοπά]ία Ίαπα
655εῦ{.

ἐξενεῖκε. Ώείι]λ»ο, αὐ ἐνείκω ροοξ.
απο αὐ ἐνέχω, Υ6Ι5ο χ ἵῃπ κ, εί
Ἰηδογίοκα.1. 24. ἐξενείκαντος. ν.79.
ἐξενεῖκαι, {απα5 εὔ ειτε. γη. 117.

ἐξεγεῖκχι. ἴοπ. εί Ῥοεῖ. Ῥτο αᾳπο εί
ἐξενέγκαι. οοπι. ἐκφέρειν, οὔειτο,
ἀοίεττο, ἀοε]ατατε, ραϊο[ασοτο.
ἐξενείκανττς τὴν ἐπιχείρησιν ἕνὸς
τῶν μετεχόντων. γη. 192. Ὅοήαρ]γαίῖοηο Ῥ6Γ ἩΠΠΠΙ θ]ι15 δοἑἵσπι,
απί τοι ἀείπ]εναί, Ραϊείασία.
ἐξενειχεὶς, εἶσα, ἐν. ἴοι. Ρύο οοπι.
ἐξενεχθεὶς, ἀε]αίας, αὐ ἐκφέρω. Ἱ.

29.
ἐξενηνειγμένος, η, 0Υ. Τοπ. Ῥτο οοπι.
ἐξενηνεγμένος. Εκρονίαίας, οἰαίας

εχ απο Ίοεο. γΠ, 97.
ἐξεπίσεαι. [οἩ. ΡΤΟ 6ΟΠΗ. ἐξεπίσασαι,
νο] ἐξεπίςσγ, 5οἵδ. ν. 104. εἰς αἲ-

ΕἘ

ΕΞ

έοια Γουπιαέας: εχ βοεπηάα ἐξεπίςασαι, ἴο]]έατ σ, εί α Ιηπ ε γετί]-

έατ. νι. 195.
ἐξεργάζεσδαι, οοΠΗ. Ππέεγβοστο. το

απο πιαρῖς {γεφπεης
βῖο δέ Ταθπο

τὸ κ]είνειγ.

«οπῄσοτα.

ΠΠ]. ο.

ἐξεργάστ ἡμέας. Νο5 Ιπεεγβςῖες,
ΊΟ5 Ῥετάςς. τ. 19.

ἐξεργαζεσθαι. εοπι. Ἑχεοίετε, «0Ίετο. (άα11σα, 6{έἱυεΥ. τοὺς ἀγροὺς

εὖ ἐξεργασμιένους. Άστον Ρεπε επ]{ο8. ν. 29.

ἐξεργασμένος, η, ον. Τοη. Ῥτο οΟΠΙ.
ἐξειγασμέγος, [ασίας, ἂν ΠΠΗ. Εάϊ-

{ας. Ραΐταίης. ἔσι δὲ καὶ ἕτερον Σωφαάνεϊ λαμπρὸν

ἔρ] ον ἐξεργασμένον

Ικ. 75. Εδί απίοπῃ οἱ αἰζεταῖῃ Ρτο-

οαγαπα Γαο]πας α Ῥορβαπο {αεζιπ.
ἔξερ γεσθαι. γιάα ἐξείργεσζαι.
ο λάγη ἐς τὸ μέσον. τη.

74.

Ἰῃπ

ππεάῖαπα εγαρ]θ. (ἀνὴρ ἀνδρὶ σαραφὰς σιγη λόγον ἐποιέετο.) Ώοε
τοῦις ἁἀϊοίτατ, 4ο απἶθας ΠπΙο
οἶαιῃ νετρα

Παπέ, {απάσςπι

γετο

51]επ{ῖο ταρίο ρα]απι ασ]θαγ.
ἔξεσις, τος, ἡ. Ἰοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο
οοπι, ἔξωσις. Ἐκασίίο,

εχρι]δίο.

γυναικὸς τῆς
τ
ἔχεις οὐ προσδεὐµεθά
σευ τής ἐξέσιος. [Γκοσϊς, απάτη να-

Ῥο5, εκρα]δίοπθτη α {ο ΠΟΠ ῬοδίιΊαας.. Ἀοπ Ῥοδίπ]απιας πέ πχοΤ6ΠΙ, 41αΠα μαρος, εχρε]]α5, ας
τερπά1ε». ν. 40. ἔξεσις, απίθηι αῑς-

ἔππα παρὰ τὸ ἐξιέγαι, τὸ ἐκξάλλειν,
ε]ιεστο.

ἐξέσμων. Αὐβίοισεβαπέ. Ὑ]άς σµάειν, σμαν. Π1, 145.
ἐξεύρεσις, ἡ. Ἰηνοπίίο, Ἰπγεςσαί]ο,

οοΠΙ. Ἱ. 67.

ἐξεύρημα, τος, τό. οοπι. Ιπναπέιπη.
1. δὅ, 94, 171.
ἐξευρίσκει». 6ο],
σίτατε,

οοηπ

πνεπ]τε,

η]δε].

ταύτας

εχοοτὰς

σαιγνίας παρὰ σφίσι ἔξευρείηγαι
λέγουσι. Ἠο5 Ἰ14ο8 αραιά 5ε 1ηνοπίος {μ]95α ἀσπης, 1. 94.1ν. 61,
200. ν. 58, 67.

ἐξέχεησε. Υ. Η. Βαβεοῖ. Ψ]άο ἐκχρᾶν. νΗ]. 70.

ἐξηγεῖσθαι. εοπι. Ῥάπσετα, ἀπσοτο,

ἀεάμοςτθ.

συστρατευσὀμεῖα

ἐπὶ

τὴν ἂν ἐκεῖνοι ἐξηγέωνται. Ικ. 1].
Όπα εσα Πρ8ἱ51] πι ἑαβίπνας [απ
οαπι,

Υε]

αἀγειδι5

θαπι

τερῖο-

ποπ] ἵπ παπα 111 Γπος] εἀάαχε-

τι, γε] ἀπχοτῖηε, ἐξηγεεσθε δὲ ὡς
πεισοµένων. Ἱχ. 27. Ὑαΐα: Τααπο ἀποῖίο πο, ἵππαπαια γοβίβ
ῬατΙέιτος. «Ἡ,. Ῥ. Γδο5] 1σίαχ ας
[νοβί5] ουέεπιρεγαζιγο, [νο] πιο.

τοΙΗ πεδέιτος] ἀποῖέο. τη ὧν αὐτὸς
έξηγεηται. Ικ. 06. Φτο 1ρ5ε [εο5]
ἀακ]ςεοῖ.
ἐξηγητὴς, οὔ, ὁ. εοπι.

Έοταπι οἳ-

δουγαγαπη, εί ρτοάιρίογαα οί
δομιπ]ογατη 1Π{ΘΥΡΥΕ5. Οριήεωφας.
ἔπεμπε

ῥεοπρόπους ἐρ ἐξηγητέας.

ἀντὶ τοῦ ἐξηγητᾶς, δἳ εοᾷςκ πιεπᾷο
εατεῖ. Ὑαΐες αἆ [ρτοῖσίσταπ ]
Ἰπ{ετρτείες πι]δ]{. 1. 78.
ἐξήκειν.

οοἵ.

Εκ]ιτο,

εχ]έπα λνα-

νουο, αἆ οχἰέαπι ροχά πο]. τὸν ὄνειβο» ἐξήκειν [ἡγοῦμαι.] [πδοπιπίαπα
αἆ οκἰίαπα Ῥετάιοίαπι «55ο ρη{ο.
Ππδοπιπίαπα οχίαπι Ἠαβετε ἆποο.
«130,

τοὺς δέκα µῆνας

οὐδέκω

ἐξήκειν ἔλεγον. ὮΏοοσπι ΠΙΕΠΕ5
ποπά μπα αὐβδο]αίο5 ο55ο ἀῑεεθαπί.
Ἡ]. 09. συμξάλλομαι ἐξήκειν μοι
τὸ χρηςγριον. Οοπ]εἷο οτασμ]απα
πηΗΙ τος ἵἕαπα ]απη αἲ οκ αα Ῥείἀπεῖ, γα] 655δε ρετάποίαα.

Ὑε],

οχ]έπα 1 ππθαπα ἁαππατη παρετε.

ν1. 80. Ῥτο οοἀεπι. νΙ. 83. συνωνύμως ἀῑοῖέ, δοκέει οἱ ἐξεληλυθέναι

τὸν χρησμὸν τοῦ θεοῦ
ἐξήλνσις,ἡ. Ίοη. οί Ῥουέ. Ῥτο «ο.
ἔξοδος. Ἐκίθις, η]. 117. ν. 101.
ἐξήλυσις ἐς θάλασσα».

Ἐχίεις ἵπ

πη1θ6. ἨΙοέαπαη 4α ΒαπηϊπΙ
ρα ἵπ
πιάτο 56 οχοπεταπέ]ρα». να. 190.
ἐξηρτυμενοι. ΠηδέτασΕΙ,πα]. σα]].
έφαϊρρέν. ἐξηρτυμέγοι λογάσι γεήσίαις.

Ἰ,οσξῖς α4ο]εκοεμείρις 1ῃπ-

ςίνιο(]. 1. 49. σιτίοισι εὖ ἐξηρτυμένους. Οοπιπιεαίβας Ώεπε Ἱπδίτας(05. Π. ὁ9. ἐξηστυμέγοι σίτω. (οπιπιεαία Ιηδίτασ, τὴ. 147.
ἐξίει». Τοπ. Ῥγο οΟΠΗ. ἐξιέναι, οεχἰτο.
1.6. ΆΑλυς ἐξίει ἐς τὸν Εὔξεινον,
Ηα]γς ΠανΊης εχ{έ, εχοπρΓαί 5ο5ε,
Ἰπ Ἐπκίπιπα πιατθ, 114, ὁ Νεῖλος ἐς

Ιὸ μὴ

Ἐ πῇ

(θάλασσαν ἐξίει. 1. 17. νἰ. 20. ν.

γικὠ τὸ Περσικὀν. ἴ]ε τος Ῥογαίσας

τασαπῖοῖς

124.

ἐξίει». Τοπ. 6ί Ῥοσξ. Ῥτο οοπι. ἐξιέγαι, ἐκξάλλειν. Ἐ]ιοστο, εχεπίστο.

ἵν. 64.

Υἱάε Ῥα]ας γατρί ἀἩλις]-

γλ,

ἐξιφορεῖν τι. Τοπ. εἲ Ῥουέ. Ῥτο 01Η,
ἐκζητεῖν, ἐκπυνθάνεσθαι, ἐξςερωτᾷ».

Ἐκφνίτετο αφα]ά, αλφι]ά βοϊσε]-

-ἀἴοτοπα Ἱπίετρτ εἑαθΙοπεπη, 1ν. ρὃ.
ἐξιέναι. «οτι. Επιέζετο. τοὺς ἐπικούῴους έξηκε ἐπὶ τοὺς Πέρσας. (ο-

Ρία5 απχ]ίαγος ἵπ Ῥογπας οιπϊοῖξ,
Π, 146. Ὑα]α Ίοσαπ Ιδέατα Ἱτα
γοτθέ, ΕρτοαἸθατ ἵηπ Ῥογδα.. Βεά
Ἰου γετβαηι Ίαπα οοπιροδίέαπι οκ

εχαφπατοπέας,

19,

(ατῖ εκ απο.

τούτους οἱ Ἕλληνες

ἐξιγορέσαντες τὰ ἐδούλοντο πυθέσθαι. νι. 195. τα οσπι εκ Ἰῖς
5εϊςο]έαξὶ Γαϊδδεπέ ο οπρίεβραπΕ
απά]το.

ἐξίτηλος, ὁ καὶ ἡ. Ώε]οβῖ]15, αῖ {α-

Ρπορος. ἐξ, αξ νετΏο ἵημι, ]ασἷο,

οἷ]α ἀειεία, αιξ ἀε]ετῖ Ῥοϊῖο»έ. ἐξ

πη]ξέο, ποη απέοιη ἴημι, «ο, ναᾶο.
ος αὐ ἔω, ππἀο Ἰαπαπι .Ἐο,

ἀνθρώπων ἐξίτηλον γίγνεσθαι. Εκ
μοπη]ηα Ἰωσπιοσία {ποῖ]ς ἀθ]οτῖ.
Ἠπίχος, αἆ1. 1. ο. 1. οὐ περιοπτέον

Ἠήηο ἴω, έων ὦ. Ἡἴημη. Ἠ]αά νετο

γένος τὸ Εὐρυσθέος γενέσθαι ἐξίτηλον. ἈΧοηπ οδέ Ῥοτ ποσµσοπείαπι

αὐ ἕω, ππάο ζω, ἱέω, ἱῶ, μι, θιραιἀϊοπάατα αιίθιι αὐτοὺς, αποά
αἆ αοζαδαξϊναπι ἐπικούρους θ8ἱ Το-

Γοτοπάατη, οἱ ἔαιπετ Ν΄ αἱ]ο νουδῖο
Ῥοπα, ἀῑσο τὸ ἐξῆκε, αὐ ἐξήκω
ἀράποίαα, απο Ιάεπι ας ἐξέρχομαι, εστεζ]οτ. ΕΒτῖε απίοια ππροιΓουί ὃ. ιηρσα]ατῖς. (ἐσιέναι, 1πιπι]έίστα, Ἱπίτοπι]{έειο.) ἐσηκε τοὺς

εοπιπη{οπά
πα αξ Επατγείλοϊ σοπας ΓαπάΙίας Ῥοτοαί, νοὶ οιππῖπο

ἀο]εαίατ. ν. ὅ9. Εγπιο]οσίαπι τοῦ
ἐξιτήλου ν]άε ἵπ Μασπθ ΕέγπιοΊομ. 948. 90.

ἐξόδιον, ου, το. Ίοη. Ῥτο οοπι.

ἡ

ῬΕΙΦα8 Ιπ

ἔξοδος. ἡ ἐξοδία, νε] ἐξο δεία, 6ςΤ6851ο, απ]Η{ατῖδ εχροά]ίΙο. ἐν τοῖσι

πγροια [νε] Ππίγα ΠΙΙΤΟΡ] Ππαηϊδ]Ε.
Π1, 108.
ἐξικνεῖσθαι. οοπι. Ῥογνοπίτθ. ὅσον

ἐξοδίοισε. ΥΙ. 56. Να]ία: ἵπ ορτθςεἴριςδ. Αί ἀῑσοεπάππα ρο5, Τπ
πηϊατίρας εκροΙοπ]
ας,

Πέρσας ἐς τὸ τεῖχος.

ἐγω δυνατός εἰμι µιακρότατον ἔξι-

”

ε

ν

ο

ἔξοδος, ου, γ. 6011. Ἐκῖέις, οσγ65-

κέσθαι ἆκοη. Φπαπῃ Ιοηρὶβεῖπιο
Ῥοβδαπη {απλα οί απαἴέα Ῥοτνοπ]το:

81ο, πλατῖ5

ναι, παπί

Λακεδαιμονίων Ἱκ. 19. Ὑαΐῑα: Τπἀϊσπαπι 5ο ριίαγοταπί α [μασσάσ»πιοπ]]5 5ο Ιπ οχοιμάο δαρογαΓ].
49. Ρ. Παπά «4 ππι 69586 Ο66Η8116ταπ{ πα έατοπα [ποδάα»ΠΙΟΠΙΟΓΙΠΙ

απάἰξα πα], δαρο-

τΊοτα οκ ΙοΠΡΙΡΦΙΙΠΟ {6ππροτο Το6Ῥείεπ61, εοπ]ίοετο σεαί. 1. 171. Π.
94. Ἱν. 10. ἐξικνεύμενον ἐς τὴν ἄνυδρον, Γοαπα]επι ἀακΙζ,] απ πδφπο
πα τοσίοποπα αηπ15 σαΓεΠ{ΘΠΙ Ῥειγοπ]εραῖ, [ρετβηρεῦαί.
]11. 2). ἐξικεσθαι πορὸς τὸ ποροκείµεγον ἄεβλον.
Αά οετίαπιεη Ῥτοροδίέαπι Ῥεινοπ]55ο, 1. 6. Ο6Γ{αΠΙΘΙ Ργοροδίέαπι

Ῥογαρογο Ῥοΐα!ςεο. 1ν. 10. ὅσον
ἡμεεῖς ἱκ-ορέοντες ἐπὶ µακρότατον οἷοί

τε ἐγενόμεβα ἐξικέσθαι. Θπαπίαπι
ΠΟ5. φεϊδε]έαπάο ἸοησῖδβΊπο Ῥοιγοπῖγο ροξυίπιας. Ὑαἱ, Θπαπα Ίοιβδαίπιο βογαίσπάο Ρούπίας Ἱηγεδβσατοα. ἵν. 193,

ἐξισοῦσθαὶ τινι. οΟ1Η. Εκαφιατ] αἰἰοπἱ. ὅκως ἂν ἐξισωθείῃ τῷ Ἑλλη-

οποίο,

πλ στα.

οὐκ. ἐδικαίευν λείπεσθαι τῆς ἐξόδου

εχρεἀΙ{ΙοποΙῃ ἀσδοτοτο. Να], ΠΗαιιά

ο πππὰ. 9586 ἀπχοταπέ ΠασσάαπιοηΙο5 αἲ παπα εχοιη{ος ἀ4οτοΙπαπογα. ιο οοπππιοά(ας, φπἷα
ἀιοιε Ηοτοά. οαά σι μποα, Σπαρτιήτ ας ἐξιόντας. ὅσαι δή ἔξοδοι
κοιναὶ ἐγένοντο, κ. 26. Φποίφιος

οοΙπΊαήθ5 παΠίαγος οχροαἹείοιος
Ίαπ. δαδεορίῶ [Παείσηπε] επί.
Ὑει, Φποίες αά αχίετπαα Πη]]παπι οοπππιαπ]έετ εδ Ἱέαπι.

ἐξοπτᾶν. µ. ἐξοπτήσω. Υ. Η. Ἱπεριἀοτο, 8δδαγς, εἰ τὴν κάμνον ἐξοπτή-

σης, μὴ εἰσέλθηςἐς τὴν ἀμιφίῤῥυτον,

ΕΟ

ση] πα

»ὶ Γ{ογηπζθηα ΙΠοΡΠάΘΕΙ5, πο οἵτοπηβπαη Γάοππσπα] Ἰπίτοεας. ἵν.
100. ΟτασπΗ εχρ]εαίΙοποΠι 1Π
5οαπεπΏίµς ν]άο.
ἐξοπτάν. µ.. ἐξοπτήσω. Υ. Η. Έχεο-

ν. 106. ΒΙπ] ας οκ 1ρδοτυπῃ 60Πδρούνα τοςθββ!,

ἐξ ὑφέρης. Τοη. Ῥτο εοπι. ἐξ ὑφέρας,
ὕπερον. Ῥοδίεα, Ροδίλας. 1. 10Ν. ν.
100. ν!. 860,

᾿Αμϕορέας μὴ ἐξοπτήστς.

ἐξώσης, ου, ὁ. Η. Νν Ἐκμρι]δος, γίο-

ΑΠΙΡΠΟΤαΝ πο 6χεοαπας. απιά α1ρὶ
ναί Ίου οτασ]απ Ατερδί]αο ἃ
Ῥγί]ία τοάδΙέαπη. ἵν. 1609. οἳ ἀείῃσερ». 1ν. 164.

Ιεηίις. ἐξώς-αι ἄγεμοι. Νοηῖϊ νιοεπ. Ἡ. 119.

4πετε-

ἐξορία, ας, ἡ. Ἐκεεπιπαξίο ον α]]ου]α5

αστί (εγπηπῖς,

εί

Απίρας

ε)οσ[ῖο. κατα. ΟΜορδῖας Ῥεις.
40. ἐν τή ἐξορία. πι οχ]]ο.
ἐξορίζει». Ἐκιογιπίματο, Ἐκ ασπ]ας
αστΙ (εγπ]η]ς, οί Ππίρας5 εχρε]Ίογο. ἔπ οκ] απα τη] {έοτο, {έοδῖας
Ρος. 99. ἐξορίζεται ᾿Αρτοξάκη».
ἐξορκεῖν τινα. Αάῄατατο αἹἴθαοπι.
Ἱατο]ιγαπάο. αἀίσογο αἆ αφν]ά
Γαοἱθιά πι. ἐξορκεῖ μι», ἡ µήν οἱ ἂν-

τυπουργήσειν τοῦτο. ΠΠ. 195. Έαπι
αά]αταί, νο] Ἱατο]πταπάο 51ρΙ οὐίτιηρῖέ, {οτε πέ 51ϱΙ ν]ο]βδδῖπα Ίος

πηπΙδίτατοε, [ασρτοί, Ῥταδίατεί.
γα], «ατο]αταπάο αἀϊρῖί, {οτο αέ
8101 ν]ο]δδῖτα Ίας 1π το 5ΙΑΠΙ οΡ6ΤΙ

ἐξορκοῦν. Τάειι ας ἐξορκεῖν. πτοἹπταπάο αἆ αμαιι]ἆ αλφοιι αά]ογο. ἐξορκοῖ ἡἡ µην οἱ διηκονήσειν
ὃ, τι ἂν δεηθή. Έντι ]αγο]αγαπάο
αἀϊσιε Ἱρδαπα. 51Ι δααπι οροταπα
παναίιτια. 4παπιοππ(ας α ΤοΠΙ

81Ρί οα ορας ο5δοί. ἵν. 104.

ἐπεί

τε δὲ ἐξώρκωσέ µιν. 194. ἐξορκῶν

τὸ «υγὸς ὕδωρ. Αάϊσευς αἆ Ί15Ἱπταπάσπα Ῥετ Βγρῖς ασπαπι. ν].
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ος,

ου, ὁ. οοπι.

Ῥετ

οδίγαοἵδπιη οκ α]φιο Ίουο Ῥα]55. νΗΙ. 79. ιο ὀφρακίζει».

εο. διάλυσις Π1οη]οα τῆς ου διφθόγγου
ἵπ ρα ρ]]5 να. 5οσππά1 1η64 οοπιλαπ]έοΥ 1π ούμενος, η, ον,
ἀεδίποπέϊς.
[εξ τυπούµενος, 60ΠΗ.
τυπεόµενος Τομ. Μὶο οέϊαπι ἀπολεύ-

µενος, Ῥτο ἀπ/λούμενος. ΙΙ. 218.
Ρετή

τς,

εο. Ίο. (ογιπη]ηαξ]ο2. Ῥετς. 5ιησα].
νεγροταπι Ππροχί, νε ποΓΙ5ί. .
πιο], Ῥτο 60Π1, ου. εἴσεο, ρτο
εἴρου, Φπῶτουας, φοἰσοιαρατίς. Ἱ,
93. ἄπίκνεο, Ῥτο ἀφίκνου, Ῥουνεπἰδ. 1. 124, Ἰοζφπο Ῥτο ἀφικνοῦ,
απο αὖ ἀφικγέομαι, οὔμιαι, 1]]αιά
γοτο πέ αὐ ἀθίκγομαι στανΙοπο
ΠΟΠ αβ]αίο. Αίας Αἰολικῶς ἀπίκγεο ἀῑεστοίατ, αεζεηία ἵπ ργῶςς-

πανατεί.

ἐξόρκωσις,

ἐξωσρακισμένος,

ἡ.

οπδ]ταπάσπη,

αἆ φποά απ αάαοτις Γη, 4πο
απῖ5 αὖ απο ζΗ6 οὐκίτιοίας. Τν.
154.

ἐξορύσσειν. µ. ἕω. εοπι. Εβοάστς,
εγςγο. ἐξώρυξε αὐτέων ὃ σατὴρ
τοὺς ὀβῥαλμούς. ΥΠ. 116. Γρδογιπι
οεπ]ο5 Ῥαΐον οβοά[ξ.
ἐξ ὀδθαλμών ἀποπέμψαι τινά. Αἱιαπειη ες οσπ]]ς, ος 5πο 6ΟΠδΡεςίΙ»
Ρνα5οπίίαφιο αππαπάατο.

1: 130.

ἐμεὺ ἐξ ὀρθαλιών σφι ον.

ἀοπίοπι τείτασίο.
εο. Τομ. (ογιαπαξίο Ἱπρεγαίνογαπα
εοἵα. 1Π ου, 1π 2. Ῥετ». ἀθδίποιμπι, τύπτεο, Ῥτο τύπτου. Αδίο
“προσδέκεο, Ῥτο προσδέκου. ΙΙ. 200.
έν παροξυτόνως. Τ9οἨ. Το 60Πι. ου,
1π 2. Ρεςοπ]5 νετβογΙπη πρεταΑν] πιοι γοςῖδ Ῥα55, να] πιο.
αἴτέο, Ῥτο αἰτοῦ. Ρεΐο. 1. 90. ἐξη-

γέο, Ρτο ἐξηγοῦ.

Ἀαττα, ἀῑς, οκ-

Ρ]]σα, ΠΠ. 72. 1ν. Ὦ. ἀπικνέο, Ῥτο

ἀπικνοῦ. επ. ν. 24. Φοξεο, ρτο
φοξοῦ. νΠ. ο0, 52. ἐξηγεο. να, 294.
εὐ. Τοπῖσα {ετπι]παξ]ο 1π. 6εῃ. διης.
ῬτοποπΙΠπη, Ῥτο 60Π1. ου, σερ,
Ὅτο σοῦ, ἐπὶ, νε] ία. τι σευ δέομαι, ἴε 1οµο. 1. 8, 9, 124. ἔμεο,
Ῥτο ἐμοῦ, πεῖ, αὐ ἐγώ. 1. 126. 1.
1250.
εοι. διάλυσις Ἰοηπῖσα τῆς οἱ ϱ0ΠΙ.

Ἱπ ορίαξ, νοτβογαπα ἵπ µε, ἵπ ἐοε.
προσθέοιτο, Ῥτο προσθσῖτο. Ἱ. ὅ8.
Ἰουφπο Ῥτο πιαρίς αδ]ίαίο, σεασ-

κ

ΕΟ

ΕΠ

θεῖτο, νε] ἀοάπεέαπα πέ α πσροσθέω,
ὦ, αε ᾗπ ορίαῦ. ρα». προσθεοίµην,
ανα έοιο, οἵο. ἐσιτο, οἵτο. φποά

ε, οἱ Τοπ. κατὰ διάλυσιν τῆς ει εἰς

σοομητικώτερον, ννα] οέϊῖαπι ο5ί αοτ.

σα. ΔΙΗΙ αὐ ἔργω νερο {ογπιαπέ
πιθά 1 ῃ ὄνγα, τί ἔλπω, ὅλπα, τ1ιἆε Ργα"Ἴχο ᾽Αττικὠς ε,
ἔολπα,
βιο ἔορργα. γιὰς ο
ση 1η
ἔοργα».οί ἑώλπειν. 1. 127. κακα μεγαλα ἔοργε τοὺς Πέρσας. Μασιῖς

2. πιθάΙ1, 5εά πίπας παδίζα, Ῥτο
410

αροσθείµην,

εἴο,. εἴτο.

Νἱάε

ποδίταπα (ταση Ιπάϊσθιαι ἈθποῬ]οπίϊς, ἵπ νους τίθοιτο. Νἱάε εί

α]έογαπι Ιπάίσειη Έμασγἀ.
έομαι. 1οη. [ογπιαζ]ο νετρογαπ Ῥ{ο
οοπι, ἆομαι, ὤμαι. χρέυµαι, Ῥτο
οοπι. χράομαι, ὤμαι. Ἱ. 14, 94,
Δον
Ῥτο

ῥεεται. . 68. θηεοµαι, οὔμαι,
Εἆομαι, ὤώμαι. ἐφηεῖτο 1. 68.

χρέεσθαι. Ἱ. 90, κοιμεονται, το

κθιμιάοντα!, ὠνται. Ἡ. γἡ αρημὴ,

Ῥτο ἀράομαι, ὤμαι. 1
χανέομαι, Ρο -

. µη
ὤμαι.

νΙ. 46. νΗ1, 02.

εε, ἐό εε. Βεὰ Ῥτορτία ἀῑσεπάτπι
ο5ςοεί Ἰόργειν: αἲ Ώσος 5απέ ροοίῖ-

πια]οβο]ὶ5 Ῥεγδας αβαοΙέ. ΠΠ. 1927.
ος. Τοπ. εξ «οπι. ἑογιπϊπαξΙο σοι.
αἵηᾳ. ὃ. ἀεε]Ιπ. οοπίταςξ. ρτο ΑίΠου έως. τοῦ χαλκέος, Ρτο χαλ-

κέως. Ι. 66. Ὑιὰάο βασιλέως.
ἐοῦσα. Τοπ. 6ἳ Ῥοοί. Ῥτο οοΠΙΠΗΠΙΙ
οὖσα.
Εχεϊρίεις, Θπα” οί. Ἱ. ὅ, 7.
΄

ἐούσης. Βκβὶδέοη{Ι8.1.91,68.ν. 90.

ἐοῦσι. Τομ. οἳ Ρους. ο οπ1. οὐσί.
Εκοδιδίοπίίδας. 1. 1,

ἐόν. Ίομ. εί Ῥοεῖ. Ῥτο οοπ. ην. ἐπαγγέλλει». οοπι. η νο
Ἐκα]δίεις. Οιοά ο»ί. 1. 6. ἐδντ.
Ωυα 5ης, 1, 8. κατὰ τὸ ἐόν. αντὶ
τοῦ, κατοὶ τὸ ὀᾳθὸν, κατὰ τὸ ληβὲς,
κατὰ τὸ δίκαιον. ὀρθωῶς, ἀληθως,

δικαίως. 1, 97.
ἐόντα. Τοπ. οὲ Ροεξ. ασοις. 5ἱπσι].
πιαδο. ᾳ. Ῥτο ϱοΠΙΠΙΙΠΙ ὀντα. ΕκβΙδίοπίσιη. Φιἱ ο5ὲ. 1. 14, 20, 25.

τὸν όντα λόγον. Ἐε5δ ας ο8έ.
Άεπι γατα. 1, 90.
ἐόντα. Ίο. 6 Ροσί. αεοα5. Ρ]Η5. η.
6. Ῥτο 00ΠΙ. ὄντα. Ἐκδιδίοπία,
1, 90.
έονται, Τον. ἐογηιπαί]ο Εογίῖα ρου».
Ῥ]υς. Ρο. Ῥογ[. ρᾳ55. οΟΠΑΙΙΠΙ{ου 1 εἴνται ἀεδιπεπΗῖ», απο ταΤΗΠ1, ἀνέονται, Ρτο

ἀνεῖνται,

αΏ

ἀνίεμαι. Π. 100.
ἔόντα». ]ἸοἩ.. οἳ Ῥοεί. Ῥτο ϱ0ΠΙ.
ὄντας. 1.

14, 60.

ἐόντων. ἸοἩ. Ῥτο 60ΠΙ. ὄντων. ἙκΒἰδέοπίάπα, 1. 6, 6οσπΗ, πα) δαΠ{,
ον
ιν

ἐόργεε. Τομ. οἱ Ροοξ. Ρτο αἱίογο ἑώργει. 5. 5ης. Ῥ]αδᾳ. Ρ. πιε(,α

ἐπαγγ: λας Λακεδαιμονίους πα-εῖναι

ἐς χόνον ῥητόν. Οπι ΔοπαηΕἶποκοέ
π{ ΕΓιασςάα»ποπΙ] αἆ ἀῑοια ἀῑσίαπι,
αἆ εοτίατη ασια πἀθβδοπέ, Ργ5ίο
ο55οπ{. 1, 77.

ἐπαγγελλεσθαι. οοιη. Ώοπιπίίατο,
Ῥοι ΠΙΠ{ΙΟ5, νο] ΡΓῶςΟΠΕς, Υο]
ἁἱ108 αἱ1ο5 αφ]ά αλοι δἱαπ/ῃοας. (ἐπαγγελλόμενοι ἐκδιδόναι
τοὺς αἰτίους τοῦ φόνου.

ῬΏοπιπί]-

απΐο5, νο] πα]ςδῖς πα θῖς Παῤοπέος
οσ4ἱς αποίοτες ἀθάΙ. 1ν. 200.

ἐπάγειν. οοπ1. Ππάποετο, Πηδσαγο.
[οἱ Θεσσαλίης ἡγεόμενοι] σολλῷ
μᾶλλον ἐπῆγον τὸν Πέρση». Ἱκ. ή.

[1Ἠνεκκαία ην ποῖρες ]πα]έομιᾶοἵς Ῥοδαπι [αάνοιδας (ταςος]
Πηδραρανί.
ἐπάγερσι». γα. 19, Ὑιϊάαἔγερσις.

ἐπαγυεει». Ίοπ. οί Ῥοσί. ρτο 60ΠΗ,
ἐπάγει». Αάάποστο.
απαγι»εειν.]

1. 2.

[Ν.

ἐπαγμένος. Ίο. Ῥτο οοπι. ἐπηγμέγος. Δά αἰφιῖά αάποίας. ΑΔά αἲ]-

αι Ργομτεδθι». ὅσαι γυναῖκες εἴ-

{[έ.

δεος ἐπαγμέναι εἰσί. Ωποίφποί ππιι-

ῥέξω, αοτ. 1. αεί. ἔῤῥεξα, ππεὰ.

Ίσγες αά [οΓπΙαΙΑ δαηέ ρτορτεδβε».
1.6. Φποίαποί δαπέ {ογ1ποδα». Ἱ.

νοτΡο

Ῥοσΐεο

ῥέζω, {αοιο,

Ῥευ[. ἔῤῥογα, δαβ]αΐο Δἱ{ογο ϱ 116

ἐπ] ταῖῖα αριά Ῥοσίαςἔὶ
ἔρογα, καὶ
καῖα «ομχείων με]άθεσι», ἔοργα,
Ῥ]αδᾳ. Ρ. ἐώργειν, εἰ εἰώργειν, εἰς,

1909.

ἐπαγλαῖζειν. Ίο. εξ ροσί. Π]αδέτατο. (6Ἰορτατοα,

Π]αδέτοπι τοάάστο.

ΕΠ

ΕΠ

ὅσις Κυμαίους ἐπαγλαϊεῖ. Υ. Ηοπι.

Ῥαπετο, ἐπακούσας τῷ τορώτῳ κχε-

15. ΘυΙ Οµπιαπος Πλαδίτανοί, νο]
οεἰεβτατεί. (εεῦτο», ας Πλδίτες
τεἀἀενεί. Ἠ]αά απέοπι ἐπαγλατεῖ

λεύσματι.
Όαπ ορίεπιρεταςςοί
Ῥτίππο πιαπάαίο. ἵν, 141.
ἐπακτὸς, ἣν όν. οοἱι. ΑΠππάς αἲ

ἀῑσίαπα εδ ΑίΕῑζε Ῥτο οοπι. ἐπαὙλαϊσει.
ἐπαγωγὸς, ὁ καὶἡ, οοπι.

Οτἱ νῖπι

αἱ]οίετιάΙ Ἰαρεί. Ειαπάις. Δά
Ῥειειαεπάππι αρία», Ηίπο τὰ
επαγωγότατα.
ΘΟπᾶᾷ ΠΙΑΧΙΠΠΩΠΙ
Ρεγδιαάσμάϊ ντα παρεπῇ, 11. 59.
ἐπαείδει». Ίοπ. εἴ Ῥοεί. Ῥτο ΟΠΗ.
ἐπάδει). Αοαϊπετε. Γπεαπίατα. Ἱ.
192.
ἐπαείρειν. Ιπιρε]]ετο αά. Ἰποιατο.
Εχεϊίαγο. Ῥτο 4πο οοπι. ἐπαίρειν.
1. 904. [ἐποτρύνειν Πρίάειη.]
ἐπαῖειν. Ἰοπ. εξ Ῥοεί. Ῥτο ο0ΠΙ.

Ἠ08 αἀγοσίιδ,

αἀάπσίας, αοσ ές,

γε] αδοῖτις. Ῥετερτίπις. Ἠορρος.
Χο ἀοπιεςίοις. Βκίετηις. ἀρετὴ
ἐπακτός ἐσι. γι. 102. Ὑίας ορί
αδοῖία, ποἩ Ἰππαία, Ὑπτίας Ποη
οδί Ἱππαία, ποσο ἀοπιρείῖσα: 5εά

αππάε πεδία,
Φποά εκ 56αποπίρας Ραΐοῖ, ἀπό τε σοφίης,
καὶ νόµου Ἰσχυροῦ κατεργασµένη:
ἰά εδί, Ῥαπίά 5αρίεηίία, εἴ 5ενεΓα
ἀῑκολρ]ίπα.
Αριά Ἠετοάοξαπι
ἔπακτος, Ριο ἐπακτὸς, υηοςε ]ορῖ

γἰἀσίητ: ἐπακτὸς νετο, Ρτο ἐπακτὴ, Αίἲὶος οί Γοπ]οο ἀϊσίαπι.

Ῥοτοῖρείε,

ἐπαλλαγή, ης, ἡ. Ῥετπιπίαίίο. 9-

5επ/Ἰτθ. ἐπαΐοντες σιδήρίων. ΕετΤΗΤΩ 5οη{Ιεηίες, 11. 29.
ἐπαίρεσθαι. εοπι. ΕΠουτῖ, Ιπβατί, δᾳΡοτρίτο. επαρθεὶς Ψυχεῦ γίκη. 1Κ.
49. Επὶσϊάα νιείοτία ε]αίᾳς.

οαβα]απι Ἡοτοάοίο Ροσμ]ίασς, Ῥτο
41ο Ο0Ι1. ἐπάλλαξις. γάμων ἐπαλ-

αἰσθάνεσθαι.

Αιάϊταο,

ἐπαιτιάσθαι µέζονα. Ώε σταν]οτῖρις

λαγή.
Ἀαρθίαταπι οἳ οοππαΡΗ
Ῥοημίρίίο; Ῥτο 6ο, αποά «οπι.
ἐπιγαμία ππ]σα νοςς ἀῑείας, αἷΠηϊίας. ὅτπ5 εοππαΡ, Ύπο απαν-

Ππ]ατ]ὴ5 αἲ απο αοεερίῖ5 εοΠαεΓΙ, (πανίογος οτπΙπαΙοπες
α]ου οὐ]]εοΓθ. 1. 20.

ἀαπι παρθαταπα Ῥεγηπίαο οί
Ῥογπαϊκῖο Πέ, απππα Ἰπίοτ α(ποἙ

ἐπαῖςσος, ὁ καὶ ἡ. Ώιοϊίατ ἆςᾳ 6ο, οτι-

οδί πιαγποπΙ] εοπ{γα]ιεπάΙ. Ἔαπο
οπῖπι Πέ φπσράαπα ΠΠογαπα, οὲ {Πατατα, Ῥος πιατϊπιοπίαπα τοπίο
οοπίτασίαα ῬεγιίαίΙο, εί πια(πποπῖο εοπ]αποίοταπῃ ῬογπιήκΠο Ἱεριάπια, 1. 74. [επιγαμίας
ποιησάµεγοι. ἁπποῖς 1πίετ 5ε αβΙπΙίααβρας, Ἡ, 147,1

Ίπ5 [αεῖποτα Ἱπποίποτιης, οἳ απὶ
Ῥτορίετεα εδί εε]εῦεῖς. Π. 119. ὰᾳ
41ο αἰφιίἁ τεδοίτπι εδ. Οπ] Ἱπ
Ἀ]ίᾳιιο. Γα0Ἴποτο ἀαργε]ιοησιι5 εδε
πιαπλ[ορίο.

ἐπαῖςος

ἐγένετο

ὑτὸ

Καμζξύσεω. Ε]αδ [αεἴποτα (-.Π1ῶγδα" Ἰηποζποταπ{, ΟαΠΙΡΥΒΟΡ ο] α5
{αοῖποτα τοαδοϊν]ξ. 1. 15. νι. 74.

ὡς ἐπαάῖςοι ἐγένογτο. (πι ἆθ ϱ0-

τά αἀνοπία τοδοϊέαπι Γμ185εῖ, ΥΠ.
146. νη]. 128.

ἐπακλύειν. οσα. Ἐκαιά]το. οἳ μέων
τυγχάνουσι

ἐπακούογτες.

Ἱκ. 968.

Φποίφιοί ἀο νους [πε] εκαιἀῑιηί.
ἐπακούςιν. Τοπ. Ῥτο ΦΙΠΩΡΙΙΟ] ἀκούει».
Απάΐταο. πάντων πρὸς σεο βουλευµαάτων ἐπακούειν ἀξιευμαι. Α ἴο
ἀϊσιιας Ἰπά1σος, απ οπηη]α ὥπα 60ἩΠ5Ί]]α απά]απῃ. ν. 1060.

ἐπακούειν. ἴοπ. Ῥτο 6011. ὑπακούειγ.
ΟἨήεπιρετατο.
ἍἈοτεπι σεγθτο,

Ρορπ1ο5, νο] [απιῖ]]ας ἀϊνειδας ]α5

ἐπαμᾶν, ο ἐπαμάσθαι. σοπι. Ας-

εππια]αγο. (οασθίνατο, ΑβΕετοτο.
Ἐπείαίῃ. ἐπαμᾶσδαι, κόνιν, ἡ τέρα», συλλέγει», ἐκ μεταφορᾶς τῶν

ἁμώντων. γη» ἐπαμησάμενος. νἨ.
24. Αοοπηπ]αΐα, γε]ασρερία Ἠαππο.

ἐπ᾽ ἀμφότερα »οεῖγ. ν.5. ἵπ αίναππᾳαε

Ῥατίετα εοσιίατα. 1ὰ εδί, ΑποςρἙ

εθηκ! πα αΙΠΙΟ γο]νετα. Απεερ5
Ίη απΊπο οοηβΗΊαπα Ἰαβενο. Θεμηφοκλέης ταῦτα ἔγραφε επ ἀμφότερα γοέωγ- υΗΙ. 22. Τπεπιδίος]ε8
ΊἸαο αποϊρΙ{1 «οπδῖ]1ο 5οτ]ρςίξ.
ἐπαναξδάλλεσθαι. οοπι. Ώ1Πεττθ. ἴπι
{σπιρας Ἰοησῖ1ς αἰοπίά ἀῑΠεττε.

ΕΠ

ΕΠ

τρία ἔνεα ἐπανεξάλετο τὴν Σαρδίων
ἅλωσιν. Βατάϊσπι εκρισπαίἸοπεπι
εδ αππος ἀῑδυμς. 1. 91. ἀῑοΙέατ
εί ἀναξάλλεσθαι. ΠΠ. 85.
ἐπαναξληδόν, Ηετοά. αἀναιρίαπι, 4.
ᾱ. Ἰη]οοῖι. εἶματα ἐπαναδληδὸν
Φορέουσι. Ὑεσίες Ἰπ]εείαν αο 5ιῬετιπάπίας Γεγαπί. Π, 81.
ἐπαγάγειν. οοπι. Γπάπσεταο. Ππ[οττα. Εκοϊίατε. (ΟΠΠΠΟΥΟΤΟ. ὀνείδεα,
κατιόγτα ἀνθρώπῳω Φιλέει ἐπανάγειν
τὸν θυµογ. νΙ. 160. Ῥτοῦτα απα
Ἠοπα]π] Ἱπ[εταπέατ, ἵταπῃ οχο]ίατο

ρτϊδήπαπα να]είπάίποπα
Οἴ εσας Ῥεης. 41.

τον.

ἐπαγιφαίατοτῷ Σκύλη. Ὑα]]α: Ὠο-

{οξσταηέ α Ἀογία, Όοὰ Ροΐῖης ἴέα
γετίεπάαπι, ἴπ Βογ]επ Ἱπδηττοκογαπ{. Φιο (441, Πἱς «ἐ[ευεγοπί
ουπίγε δογζες. Υεἱ, Εασία ἀε[οςΏοπο αγπια Ὀογ]αρ Ἱπέπ]ετιαπέ. Ἠος

εκ 5οᾳπεπΏΡας εο]σίταν. 1ν. 80,
Οείεταπι 51 οοἆοκ πιεπἆο οατοξ,
οδὲ {οτίῖα Ῥ]ητα]ς ορία(Ιν1 Τοπ]ος
Ρτο 60Π.. ἐπανίσταιντο. θὰ 5ιδ-

να] ϱοπΙπΊοΥοτο 5ο]θε. Ν146 ὀνείδεα

ΡΙεογςοπρεπάππῃ, ἐπανιςέατο, Ῥτο
ἐπανίςαντο, πε ἐξεπισέα]ς, Ῥτο ἐξ-

κατιόντα, εἰ κατιόντα.
ἐπαναδίπλωσις. Ιοηῖρας, πέ εί Αί-

επἰςαντο. Ὑἱάο έατο {δγπιΙπαΕΙο
Ἰοηΐϊσα. ἸΙἀσπι 6ΙΤοΥ νιἀείαχ ο.5α

Ε16ἳ5, Γαπη]ατϊς, ΟΩποπιοάο βαΐ, εί

Ππίγα, Ἱἵν. 110. ἵπ νερο ἠδυγαίατο,
Ρτο ἠδυγέατο. Ἀαπι πος Αέῑῑςο πθς
ευ ἀῑοϊίας, αποά 5α]έοπι γογτα

π απἷθας νογρῖς, ν]άο ἵπ να]σα18
Οταπιπιαεἷς, αΡί οί πππ]{α τεροΤ165 εκοιιρ]α. «οπδα]ο εί ραί]οἴρίαπι ἀραιμημένος, Ῥτο ἠρημεγος.
ἐπαναγκες, «01Η. αν ογβίαέου 5απιπαπι, Ῥτο κατ ἀνάγκην. Χεοεδδατο, 1. 82.
ἐπαναλογεῖν. . Η. ΑΙάας τεροείοΠ4ο αρειῖτα. Κεοῖσος δὲ οἱ ἐπανηλόγήσε σᾶσαν τὴν ἑωύτοῦ διάνοια».
1. 90. Ονῶ5α5 απίεπι 181 ΟΙΠΠΘΙΗ
6
απΙπιαπα αἰαςδ τοροίοης

6556 εοηςίοί, ἠδύγαιντο Ἱη 9. ρίας.
ορέ. πποςΙ, Ῥτο οοπΙ. δύναιντο. Ίιά οπῖπι η οχ ε κατ᾽ ἔκτασιν ο5έ

{οχπσέαπα ἵπ Πππρεν{εοξῖ αγ αῦίοο
απσπιεπίο, ᾳποά Αττικῶς |Ι1Ώ {θπι-

Ῥοτα]ο πππίαίαπι.
πουίταπα

Ῥταρδεπϐ,

Αί ἵπ ορέαᾶνο

απβιΠΘΗΤΊΤΑ

1π (6ΠΠροτο

Ῥταεῖρας

νετβροταπη,

απογαπα πάπα α εοηδοπαπ{1 ἆποἵέατ, 1οσάπι Παβθοί. ιο οέῖαπι Ἱν.

ίο απίοεπι ΓΟΓΠΙαΚΗΤΗ, Ἡ{

114. Ργο ἐδυγαίατο ]οσεπάπη ν]άο-

ἐπανήλωκα αὐ ἐπαναλόω, ὦ. Ὠο
απο «ἀταπιπαί]σο» οοπΠδα]ο. Ἠος
απζομι ἐπαναλογεῖν Ἱπ κακο
Ἰμοχὶοῖ ΤΟΝ τοροσίζαν. γε],
ἐπηγορεῖν, εί ἐπηγορεύειν σθμας

έαν ἐδυγέατο. ας ἵν. 1660. ἐπανιφαίΐατο (51 πιοάο εοἆεςκ πιοπάο οατες) Ῥοδίέαπι 1η ὃ. ρου». 5ΐπα, οβέαΐς. [οτπ. Ῥτο 001. ἐπανισταῖτο,

ΥΟ6ΙΡΟ α ἵῃ ή ΊἸοησπι κατ’ ἔκτασιν,

ἐπανίσταιτο. Χαπι ρτορίοτ «ΟΙΠΡΟ-

αρογιΠέ.

5] ἐπανηλογεῖν {ογίαςςο ἀἰοσπάαπη,

ππάς τὸ ἐπανηλόγησε ἀεάπεείατ.
Ωποί Ἰωγικόν.
.
ἐπαγαπλεειν. Ῥοσπ]ατϊ ᾳποάαπι πιο40 αριά Ηετοάοίαπα ΠπγεπΙέαγ Ῥο-

ναι, πέ αἰΠ εοαἰροπάμπι

ΒΙ{ΙοΟπθ6Ί1 αοοθηξτπα

οδηδοηέ,

πηππίατΙ, οἳ 1π

Ῥτωεοάσπίαια 5γ]]αβαια τείγαΠῖ
(αάσπε: αποά Ἱπ Ῥ]εγίδαπε γετάπῃ. Δοά]ας ἆθ το ΓΗ8115 Ιπ (αταπιπια1οἳ5 Ρυῶοορί18 ασ]έας, μαθων

βΙζπη, ποια γα]σαία Γοχῖσα ΠΟΠ

δὲ Δαρείο, μιν ταῦτα σοιεῦντα,

εχρ]ίσαμέ. ὧςε ἐπαναπλέει» ὑμῖν
ἔπεα κακά. τα τί η νοβῖς πια]α
γετβα ετεβτο παν]σεπέ: 14 οβέ, Πα

ἐπανιςαίατο, ἀπέκ]εινε, Οππι απέθεία

πέ πια]

νετρὶς

αὐαπάείϊ5,

αἰτίην

Ώατίας

οἱ ἄλλην

ἐπεγείκας,

ὡς

οἱ

Ἱπ{ο]]εχ]ςδεί ἵρδαπι σος

απ

{ασργο, α11ο οτἰπαῖπε οἱ 1]αξο, ᾳποά
ΙΠ 5ο ΙΠ5ιγγοχ]ς5εί, οαπῃ 1Ππέοτ{εςΙ{.

ἐπανείρεσθαι. «οτι. Τπέοιτορατο ἆθ-

Ὑα], αποά 81ϱί ἀεί[εσοίοπο {[αοία
απια Ἰπέι]ϊδθεί. ἱ Ιρ]έατ εοἆςχ

{απιεγο ρτοβαπά1ε]5, 1. 2132.
ππο, Ῥωγδας Ππέογγοραγο. 1. 9].
ἐπανελθεῖν εἰς τὴν ὑγείαν.

Λά 9ο-

οππάαπι γαἰουαάϊπθιη τεάῖτο.

ἴπ

βαΠ15, Ἰῖς {οπίδπηας οὔδοτναπάας,

ασια πι να]ς. (ταπι, αποά ερο

ΕΠ

ΕΠ

ςα]ίοπι Ἰομοτίπι, ο Τοσογάσ, ηο«μα παὴ τερετῖςς. Πεί απέοπῃ κατ]
ἐπένθεσιν τοῦ ᾱν οοἀσπι πιοάο ἴπ

εἰπᾳι]ατῖ, απο ἵπ Ῥ]υζα!: 5εάἀ Ἰπ
Ῥ]υτα!! Ῥταίουοα τὸ ν το] Ητας, αί
ἱκ-αῖντο, ἱςαίατο. ἐφαίντο, ἑςαίατο.
Ὑπάς αἰατο, οἳ συναπιςέατο, 430
1π Ίοσο 5οΠρεπάππα γΙἀείιχ συνγαπισαίατο. Τοπ. ρτο οοπηπιππ] συνάφίσαιντο. γ. 97.

ἐπανιςέαται. ἴοη. Ῥτο. ἐπαγίκαν]αι.
ππ, 61.
ἐπάξιος. Ίο. οί Ῥοες. Ῥτο ἴπιρ].

(αε ἆοσοε Επδία]ας) ἀπολαῦσαι,
γεύσασθαι,

καὶ ἁπλώς

ἄψασθαι"

14 εί, Εταί. Επαείαπι οκ το α]]ατα Ροάροτο. πδίατο, Ίαηρετο,
τάχα δ ἄν τι καὶ τοῦ οὐνόματος.
ἐπαύροιτο. γι. 180. Ὑαΐια: Ωπο
Π1,εοπ]5δ] ποπαῖπο Γοτίαςδε ποππ]Ἠ] αἸοτίαραίατ, «πι. Ῥ. Εοτίαςκο
αιίοπι εί]απῃ αἰϊ(αθπη Πια]η5πισά!]
{γασξαπη εν ου ποπηῖπε ρετεερί6,
Φπεπι απίσοπι {γασίπα Ππ{ο]]1σ]έὃ
εὔάσπι,
ἈΆθηκις Ιρ]έαχ ε5έ, Η]ς,
Ίοο νοσαβαίας, εί {οτίαδδο ο Ίος

άξιος. Βπηι5 το αἰίπα. Εκ].

Ἰεοπῖ5 ΠοΙπεη

1π Ἰδέαπα Ἰπίοτι-

ἐπάξια νόμιμα. Εκίπιϊα Ἰη5ταία.
Ῥτωσ]ατα. Μα]εΙ {αοιεπάα. Π. 79.
γιάο ἀπαξιοι. ΥΠ. 96. αΏΙ [ογίαδςε
ἐπάξιοι 5ογἱροιιάππη. Ἀορ]ος]ες Ε-

πΊαπα

αἴ(πο

Ἰπο]άΙέ,

ορδμς5

ο.

ἨΗος εκ ρταοεάεπίῖρας [ασῖ]ε σο]Πσίέητ,

ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἁλώναι. Τη 18ο {αεῖ-

Ιεσίτα.ν.07 1. ἐπαξίωνγάµαν τευξη.

ηΟΥΘ ἀερτομοπά!.

Ναρίας {6 μας οοπδεα είς.

δηργίν δΗγ {ο αμ. γΙ. 72, 197.

ἐπαοιδὴ, ης, ἡ. [οπ]εε ο Ροεῖ. Ῥτο

ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ φανήναι ἀῑοϊζασ συν-

οοπι. ἐπωδή. Ἱποαμέαίίο, 1. 192.
ἐπάργυρος, ὁ καὶ Ἱ. Γπαγροπίαίης.

Λάσου. νΠ]. 0.

Αιγροηίο {δοίῃς. κλίνας ἐπαμγύρους
κατέκαιε.
ἸΤμουίο ἱπαγρομίαίος,

ζαμ1σε, Είτε

ὠνύμως. ἐπ᾽ αὐτοφθώρῳ ἁλοὺς

ἐπεάν.
ἐπά».

ὑπὸ

Ἰοπ. Ῥτο «οπΙ, ἐπειδὴ, νεὶ
Ῥοδίσαφααπι.

ἐπεαν

αὐτὸς

οοπιρηςς!{. 1. 00. Ππίετρτες Ταί]-

σημήνῃ. Ῥοδίφ πα {ρδο βΊρηυπι
ἀοά]ϊκεοί. 1. 21. ἐπεὰν ἐπιτάμωνται.

ΠΒ

Ῥοίαπαια

γο] ατρεπ{ο εοηβίταίος, [εείοδφπε
πια]ο νογ{1ς, ΤΡΟΠ{ΘΟΡ,

απαδὶ

ἀῑχίδεεί αργυρᾶς. Ἠος εκ 56ε/πθή-

εἴρας ἨΗεοτοάο νοτυῖς ππαπ][ερίο
ραΐεί. κ. 50.
ἐπαρησάμενος, η, ον. ΤΟΠ. Ῥτο 60ΠΙ1,
ἐπαρασάμενος, π0 ἐπαράμαι, ὤμαι,

ΙΠΙΡΤΕΕΟΓ. ἐπαρησάμενος Κυμσίοις
μηδένα σσοιητὴν δόκιµον ἐν τῇ χώρα

γενέσθαι, ὅσις Κυμαίους ἐπαγλαῖεῖ.
ἵ. ου. 10. Οππιαπίς Ἱπρτοςαἴπ5 πο π]]α5 Ῥοεία οἶαγας ἴτ 1ρΒΟΓΗΠΙ αστο οδ5οί, ααῖ Οπππαπο
οε]εῦγατοί, γα], Ἠληκιτατος,
ἐπαύρησις, ος, ἡ. Τοπ]ος οἳ ροεί]σο,
Ῥτο οοιπιπιΠΙ

απόλαυσις.

ὙΝιάο

ἐπαυρεῖῦν αραιά Επσίαήππι.

Εγας-

(15, αἱ εκ αἴηπα τα ΡογοΙρίατ,

ποτ

ν

Οοπιπιοφ]ίας. απ]

ὧν ὑμῖν μεγάλαι

ὠφέλειαι

καὶ

ἐπαυρήσιες γεγένασι. νΗ. 128. Ἐκ
αάδης ππασπος ταΗ{αίες εί «οπιπιοάϊίαίες νοῦῖς Ῥτογεπεγιί.
ἐπανροιτο. (οτεῖα δΊπᾳ. αογ. 2, πε.
αὓ αοί, ἐπαυρέω, ὦ. ἔπαυυρεῖν ν6το

Ἱποάστίιπε,

5οοπετ]η{.

1.74, 182, 180, 194, 199. . 14,
40, 87, 89, 91, 92.
ἐπεάν. Τοπ. Ῥτο «οτι. ἐπεὶ, να] ὅταν.

Ωπαπάο.. Θα. τότε, ἐπεὰν τὴν
ὁρτὴν ἄγωσι. Ίππο «παπι ἀῑοπι
Γοδέπα εε]ερταπε, Ὑαΐα: Θπαπι
8αστα [αοἴππέ. Δ6ά Ἰος πο οδὲ ἵπ
(τῶς]5 γοτρῖς, 1, 1859. Π. 179. Η.
98. νι. 2260.

ἐπέδρη, η-. Ίοη. Ῥτο οοπι. ἐφέδρα.

Μοτα, απσ αὐ απο εταλ]έαχ ἆππι
αοιΡΙ Ἱαχία αΠαπεπα Ίου, γε
Ῥετδοπατη, 5οἀοξ, ππαΏθέ, ΠΙΟΓΑΕΙΤ.

Μοτα. ΟΗΦΙάϊο. επέδρην ποιεῖσβαι.
Μοτας {πα]ετο. Οὐκιάιοπεια ἵπ
Ίοπριτη {τα]οτοα. ν. 05. Ὀαα5 ἴπ

ααπο Ίοςο πποτατ]. Ἱ. 17. γ]οβε

φοπρίππι γἰἀείατ ἐπ ἕδρης, Ῥτο

ἐπέδρης απῖσα νοςα. Ὑϊάε ἕδρη.

ἐπεὶ, εί ὡς, (ειηροτῖς πἀνετὺῖα οαπε.

ἱπβπ]θϊγ]ς Ρορίΐα, Ίουο Ἱπιρεγ{εςεῖ,
νο] Ῥογ[οσΓῖ, νε] αοτὶῖ. Ἠάε ὡς
εστι ΙπβπΙέ, εί ἁπακέμφατα, ὅτο.

ΕΠ

ΕΠ

ἐπεῖγαι. Τομ. Ῥτο οΟπι. ἐφεῖναι, ἐπι-

ιά ο5ὲ, Ποϊπάο. Ῥοείσα, Βέαρ]ια-

τέπειν. Ῥεγιπ]έέοτ. Οσα ἀαῑνο,

Πμ5

τοαραιτεύµενος

ερεεϊπι]ποα ἀῑσῖίἔπεί τε, Ρτο επεὶ,

ἐπεῖαί

οἱ.

Νεἶιε-

ΠΙΕΠ{ΘΥ οταµ5 αἲ 51Ρῖ ρεπηε{οτοί.
1. 90.
ἐπεῖναι. Ίο. Ρο οοτη. ἐφεῖναι. Ἱπηπη{έστο. Ἡ. 100. να. 190.

ἐπείγυσθαι. Ἰοπ. αὲ ρο6ί. Ρτο οοπι.
ἐγδύεσθαι. Γπάπϊ. ἵν. 64. 816 απ{θίη
{οτιπαίατ: έω, Ἱπάπο, ἔνω Ώοτῖσςα,
Ἰήπο ἑγύω, ππἆο εἰγύω Του]ος, ο
οοπαροδίέηπι Ιοπῖομη ἐπειύως ἐπεἴνυμ, ἐπείγυμαι.
ἐ

1Π. 51ο

ἠπ(] οἷς υγενῖςεῖπιο

νασαπίε ρατεπ]α τε, ρηδδῖπι το
Ῥοτῖη. Φθεά πο πππη απ]άσπα Ἰοευη, ας εχεπρ]πι αΏστέ, 4πο
βπαπι 5επίοηίΊαπι ἑποαίατ. Ἀο5
γετο νατῇς εχεπιρ]5 εαπα 1]]ιιςἔτατο (πίατίαας οοπαβΙπιτ. οἱ δὲ
Φωκαιέες,

τε σφι Ἆτοι τας

πεί

νήσους, ὅτο. λ1ς τὸ τε σλεονάζει. Ἱ.

1490. ἐπί τὰ δὲ ες τὴν Κύρνον απίκοντο. Ἱ. 106, 165, 190, 159, 190,
ἐπείρεσθαι τὸν θεύν. Ῥευπι ΙΠέεΥΤΟ- 200, 202. Ἡ. 42, 56, 57, .105,
φατε. Ἱ. 19. ο ολα τὸν Κρζῖσογ.
194, 181.
1.86, 90, 91. 1. 190. ἐπείρεσθαί ἐπεῖχε ἐπὶ Λακεδαιμονίους καὶ Τεμι. ρδαη λνύας ού 9.
γεήτας µούγους. Ιχ. 69. Υα]]α:
ἐπειρησθμέγους. Ἱγ. 161. να. 101,
1αοσάΦπιοπ]ο5 8ο]ο5 ας Ἔοσοα148. νηι. 58. ος. Π.
ία αἀερίας ο»ί. οὐ. Ρ. Τη Τνασοἐπειρύεσβαι. ΊοἨ. ος ροοξ. Α{ίτα]ιοἀα"πιοπ]ο5 οἳ Ῥοροσίας εοἶις Ἱπτο. ΒαμβίογπεΓα. ἐπειρυσάμενον τὴν
{ομίας εταί, Γα{ 5ο]]οεί οο5 ροιλεοντή». Αείτασία, εις (γαίαφιο
εεφποτείασ, αβδοπογοίιτ, ας π]Ἰεοπίῖπα Ῥο]]ο. ἵν. δ.
οἰδοστείαγ.]
Ἠοο ραΐεί οχ ρηῶἐπειρώατο. Τοπ. Ῥτο 60ΠΙ. ἐπειρώντο.
οοἀσηίέῖρας, ὤλλὰ διωκτέοι εἰσὶ,
Τεπίαβαπέ, Ρεγ]οπ]αα {αοιεβαπ.
διο. οί ος οφ πομΏ μας, Αθηναίους
1. 08.
γὰρ τραποµεγους ἐς τὸ πεδίον, ὑπὸ
τῶν ὄχλων οὐ κατώρα.
πει ων», Ῥιο. ἐπερωταν. Ίο. ἀῑςέπη. ἐπειρωτᾷς ͵με. 1. 32. ἐπειρώτα ἐπεκέατο. Τοη. Ῥτο «011. ἐπέκειντο.
τάδε. Ἱ. 55. ἐπειρωτάᾶν. Ἱ. 86, 90,
3. Ῥ]ας. Ἱπιρετ[, Πηδέαθαπέ, Ὀνσεῦαπέ. τασνιηξ, Ππιροίαπι Γ000ἐπειρωτῶ». να, 100.
ἐπειρωτάν, εί ἐπειρωτεῖν. γ πάς βἶπιο. ο σπα ἀαίΐνο, αὐτῷ πεσοντι
Ῥ]ον εἰρωτάν, οί εἰρωτεῖν.
᾿ΑΟηναῖοι αὐτίκα ἐπεκέατο. Ἱκ.
ἐπειρώτευ». κ. 95. Το. Ρρτο εοἩ,
90, Αεἰνοπίσηκον ἵ ρααπα αρσαι
ἐπερώτων»
οοπ/[οδ{ῖπα ἹγγπσγαΕ,
ἐπειρώτησις, ος, ἡ. Τομ. ΡΓΟ ΟΠΗ,
ἐπεγείκαντες. Ραγίϊο. Τοπ. οἳ ροε.
ἐπερώτησι». Ππίοιτοσαί{το. ν1. 07.

ἐπείε, Ιπέοτάσπι γἱάσέως τοάπηἀαγο αραιά Ηοτοάοίαα, καὶ ἐπεί τε
ταῦτα πιήσαντες,

κεον.

αὐτῆσι

συνοί-

3ἱο 6ΠΙΠ Ῥοῦ5 ορεπάπιη

νιάείατ, 4παπι αὐτοῖσι; οποά ρα{αεί οκ πει αυ]ηία [αἱ γυναίκες]
σφίσι αὐτῖσι. Ε Ἠ]5 ραΐγαξῖ8, ΟΗΤΗ
ἱρεῖς οοποαβαογυηξ. Ἰμαξίπας, Ἱι{αυργες π]παῖς ογαζοτ]ε Ίοσιπα γοιΠές Εἰ παπα Ίο ραίγαδβοΠΕ, εἷπηπ] ογρας α οοποπβΙέαπα ν]ο]θπ{ευ ταρι]δδοπί: α ατωςῖς γοτοῖς,
πα]]α περρεκ]ίαίο «οσοπίο, πΙπι]πα ταςρβδ]έ. 1. 146. γε] Ἰήςτ

4ος. 1. αεί. αὉ ἐπισέρ ω, Ῥτο Ύπο
1ο. οί ροοία» ἐπεγείκω ἀῑοιιε. Ππι{ογο. ΟΜ]Ιεἶο. 1. 68.
ἐπεξελθεῖν τι εἷς τὸ ἀτρεκέςατογ. Ὑ.
Ηοια, 1. ΑΠοιιά «παπα νογῖββῖηνο
Ρει5οφπῖ. Ανά Ύπσμι αοσιγαεβδίπιο ρογδοφ].

ἐπεξης. Ἰοπ. Ρτο οοπι. εφεξῆς. ΏοΊποορς. ΟτάΊπο. Υ. 18. νι, 67.
ἐπεπείβεσαν. Ἱκ. 88. Ἀρετανεταπέ.
ΒΙΡΙ Ῥογεπαδοτανέ, Ἀί οοἆες ορ
ΦΑΠΙΙ5, γ]άθέαχ 6556 ἑοτέῖα ΡΕΙΒΟΠ.
Ρίαγ. αογ. 1. αεί. κατὰ συςολὴν
{οτιπσία, Ῥτο οοπι. ἐπεπείθησα».
Α0 ἐπιπείθω βεί Αεϊοαπι οἴνοππι-

ἐπεί τε, ἀντὶ τοῦ ἔπειτα δύΠΊΘΙ-

Ποχιη ἐπιπειθέω,ὦ.µ.. ἐπιπειθήσω.

ἀμπι, νο] οἶαπι δῖο 5οτ]ροπάαπι :

ὧόρ. α. ἐπεπείθησα, ας.ε. καὶ κατὰ

Μ

ΕΠΙ

ΕΠ

συςολἠν, ἐπεπείθεσα. Ὠϊοσπίας αἲἴοπι να] ἑωῦτοὺς παὐαιόΙσπάππῃ,

να] αοῖναπι Αίῑςθ Ῥτο Ῥαδβίνο

ἐπεπείσβησαν

διπεπάπη,

αποά

Ῥαπ]ο ἀπτίας, ας α βά6 τοπιοβίβ.

Φεά (Π151 {α11οἨ) 5ο ρεπάπτη εδ
ἐπεποίδεσαν, ππῖσα Πίετα πιπίαία,
νιἀε]]οθί ε 1π ο, πί (ἀταπιπιαξῖσα

Ῥταοερία πο» ἀοοεπέ ει ἀἱρῃέ]οησαπι Ῥτῶφοπίϊ», ἵπ Ροσίεςίο 1ηθἀο

ἵπ ὀἱ νο.

πείω, πέποιθα.

Ῥ]υδᾳ. Ρ. ἐπεποίρει». ὃ, Ῥ]αγ. 6ΟΠΙ.
ἐπεποίρεισαν, καὶ ᾿Αττικῶς, καὶ
Ἰωνικῶς, κατὰ συςολὴν, ἐπεποίθε-

σαν. Ἠος α Ὑα]]α Ργ{6ΓΠΙΙΡΒΗΠΙ,
αποά {αππεπ πηϊπῖπιο Ῥγο{ργπξτοπάππη.
ἐπέπειν. Τοπ. Ῥτο «ΟΠ. ἔφετει». Ππ-

5οφπΙ- Βα0σοφι. ὁ θεὺς ἡμῖν [αὐ-

τῷ] ἐπέπουσι πολλὰ συμφέρεται
ἐπὶ τὸ ἄμεινον. Όοις ποβ!ς1Ίρδυηι
πιῦςο (πο δις ππα]ία οοπ/{θτί 1π
πιο]ης. νι. 8.
ἐπεπειρέαΊο.

Ίοη.

Ῥιο

ἐπετείρηντο,

Ααπιά οκ αἰϊαπο αμγοτς, 5ο]δοζατί. Ἱ. 00, 51. ἐπειρωτᾶς µε
ανθρωπηήίω» πηγµάτων πἐρι; Ὃε
τεβας Ἠηπιαπ]5 πιο {πέογορας }
1,
32. ἐπηρώτεον τὸ ἐντεταλμένον.

Οι ]νογυπί φποὰ πιαπάαξαπι {αοταῦ. 1. 47, 00.

ἐπερώτημα, τος,τό. ο0π4. [πίςιτορᾶΠο. γΙ. 67.
ἐπέστεσθαι. Ίοη. εξ Ῥοοξ. Ρχο 60Η),
ἐρέπεσθαι.

εφ. εἰἐπέσπετο τών

ἄλλων τυράννων τῇ γνώμπ. ἉἈὶ
ΙΙΟΓΗΠΙ ἔψγαπποσαπη εεπίεη(ίαπα

φεαππέης ΓΠαςσεί. νΠ. 10. δ. 9.

ἐπεσεὼς, ὦτος, ὁ. Ἰοπ. Ῥτο 6Ο0ΠΙ.
ἐφεσακώς. δαῦ]αίο Χ, οί ν6τςο α ἵπ

ε. νο] ρο»ί [αοίαπι οοπίγας(Ιοηθπι
ΑεέΙσαπι, ἐφεσῶς, Ἱπδοτίο εαπίθω,
οἳ αφρ]ταία Ἰπ {σππθ πηπίαία.
Ῥτα/[δς{ι1β.
τὸν ἐπεσεώτα τῆς δµώρυ-

χο5- Έοδδ ρνα{εεαπη, γη. 117.
ἐπεσραμμέγα λέγειν. Ηειτοάοίσα Ἰοοπί1ο, Ῥαραιπάτέαν απέσπι ῥήματα,
ᾳ- ᾱ. οοπέοτία, νο] Ῥογνοιςα, Ἱ. 6.

ηιοά οἱ 1ρδιπι οδί Τοη. το]οοῖο »,
εί ἀῑςδο]αίο Ἴ ἵπ εα. Ῥτο ἐπεπείῥαντο. α πειράομαι. ὤμαι. Γαῖ. ΟΟΠΙ.

Ἄδρογίοτα νετρα Ῥτο[εττθ. Α56Ρεποίθης νοτρὶς Τη αλΙιθη Ἰην ελ].

πειράσοµαι. [οι. πει(ήσοµαι. ππᾶο

62. Να]]α: Ἠ{α]οτὶ οππη αοτῖπιοπῖα
Ἰοᾳποραίατ. ο. Ρ. Αβρεγῖι8 ΠΠ
ευη] Ιηγεµεβαίατ. Ψ]άς ἄπεσραμμένος λόγος. ν]]. 160.
ἐπέχειν. οοπι. Όοσαρατο. ΟΡέΊπογο,
οἱ Σκύθαι τὴν ᾿Ασίην πᾶσαν ἐπέσχον. 30Υ (να (οέαπα Αδίαπι οσσι]Ρατυπί, οί οεεαραίαπι ουίπαςπανί. 1. 104. τὴν ἄμπελον ἐπισχεῖν
τὴν Ασίην πᾶσα». ΝΊέθιι οεσαρᾶ»ςδο
(οίαπῃ Αδίαπη. 1. 10Ν8. νι, 19.

Ρεν[, Ραδ5. σεπείρηµαι. να. 190:
γα] νιὰο {ογππαξίοποπι έατο ΥοΙῬογαπῃ 1π αντο ἀοδιπαπξ]ατη.

ἐπέρεσλαι, µ.. ἐπεμήσομαι. εοπη. Ἀοὶςοϊέατ]. Φιῶχθγθ. ἐπερησομέγους
τὸν χώρον. Φιαβ5Ι 1ος 1οσυπή, νο]
ας Ίουο, 1. 07. Ὑἱάο εἰρέεσθαι, οἳ
ἐπείρεσθαι.
ὀπέῤῥωσαν, νΙ]. 14. Ψἱὰάο ἐπιῤῥωνγύω. ἐπιῤῥώννυμι. (οτΤοβοτο. Οοηβγπιο.

ἐπέρχεσθαι. οΟΠι. Ρίο σν μξαίνειγ.
Αοοϊάστο. (οπέΙησετο. καὶ οἱ ταῦτα διέποντι ἐπηλθε ωταρεῖν. 1ρ5ὶαπθ Ίαρο αἀπηϊηϊςίταπ{1 ασσ]α]ε τί
5ίοτηπίατοί. νΙ. 107.

ἐπέρχεσθαι. εοτη. Βαρεινεπ]το. ἵῃ-

(ογνοπίτο, Ῥερεπίο αἀοτῖτ]. τοὺς ἐν
αυμαχίη ταύτη ἑτεραλκέως γω-

νιζομένους νὺξ ἐπελθοῦσα διέλυσε.
Ἠ]ος ἵπ Ίου πανα]ὶ ρτα]ο αἱέεΓπαηίο γἱοοτία ρπρπαπίες5 πος 1Π”
(ογγεηία 5πο ἀῑγεπηξ, γη. 11.
ἑπερωτᾶν τι. Α]ἰηαιά Ιπίετγοσατο.

Λέγων μᾶλλον ἐπεσραμμένα. νι.

ἐπεχειυ. Αραά Ἠετοάοίππι Ιπίει-

ἆππι Ῥτο το αἰηια πἰΕῖ, ΓΓοξαπιαπο 6556, διπηῖ ν]ἀείατ. Ὑε], Ῥτο
[γείιπα 6Ρεγατο. τῷ καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι ὁ Λυδός. Οπο΄ εἔῖαπι
{τοίας Ἰωγάις ρεταῦαί 5ο Ί]]αςέτει θααγαπι, Δε ἸΠαδίτεπι γἱσέοτΊατη αἲ Ἰοδίᾳ τοροτίαίπταπη. ε
ΕΠΙ Ῥγορο]ατο ρεδίπτυπι. ΤηέειῬτες Ἰππο Ἰοσιπῃ ποπ Ιη{ε]]εχ{:
δεά {απιεπ απο πιοᾶο 8οΠδΙΠΙ
Ἰεν]έο αἰεὶσῖέ, απαπη γεταξ, πο

Ί]εςο ργαγαλἱέπταπα οομρἰ4εταβαί.
1, δ0.

ΕΠ

ΕΠ

ἐπέχειν Ρεου]λατ]έετ αρπά Ηετοάοῖ.
Ῥτο ἵπ αΠΙπιο Ἠαβεγο θαπα ευ, ἐπ᾽
οὓς ἐπεῖχε σρατηλατέειν.

Αάγοι-

5µ5 ᾳπος οχετοῖέαπι ἆπεετε, εἴ εχῬοάιίοπαπι [ποσο ἵπ απΙπΙΟ ἨαῬεραῦ. 1. 150. ἐπὶ ταύτην σσρώτην
ἐπεῖχον «ρατεύεσθαι οἱ Πέρσαι.
Ἠπιο Ῥτίπια Ῥε]απι Ἰη[ειτο ἵπ
αΠΊΠΙΟ Παβεραπε Ῥεγςο». νι. 90.
ἐπέχει». οοπι. απ οἶςεῖ. Τπεἱάστο
Ιπ. ὅσα .ἐπέσχον, πάντα ἐδιναμιώ-

εν. νΙΠ. 90:

ΩπΦοππᾳπε παΠ-

οἴδοθσβραπίατ, οπιπ]ῖα ναξέαβαπΕ,

ἐπέχει». οοπι,

Μοτατὶ,

Ὑε] τὸ βάλλεσθαι ᾿ἴωνι-

πὠς ἀντὶ τοῦ βουλεύεσθαι φυτηξαπι.
Φπατο γετβα Ἰους 5οπατοπξ, Ῥοτ 5ο
ΙΠΙ{ο οοηδΙΠο Ίος {οοῖδδο,

Ὑ]άς

βάλλεσθαι.
ἐπ᾽ ἑωύτών. Ίο. ΡτΟ ΟΠ. ἐφ᾽ ἑαυτών. χωρὶς τῶν ἄλλων. Ίετ ο.
ΒοΠ. Βεογδαπι αἲ α]]ς. Ἡ, 2. Ἱν,
1600. ν. 96.
ἐπήδολος, ουν ὁ καὶ ἡ. Ίοη. ο Ῥοοῖ.

ὁ ἐπήνχὴς, καὶ ἐγκρα]ής τινος
πράγματος. ὅρεν. Φρενῶν ἐπήξολος,
ὁ συνετὸς, καὶ τοῦ Φρονεῖν ἐπιτυχών.

ΙΠΙΠΙΟΤαΤΙ,

οοπαπιογατὶ, δαρογδεἀστα.

οιη{.

Βπβαιι-

Ἐτδί. Ου] τεί αΠσπ]ας ο5ὲ ΟΟΠΠΡΟΝ.
Θι1 τοπ ασπαπι ο5ί αἀορίας, εί
ἵπ δαα Ῥοξοδίαίε {θπεί. Τουτέωρ

ἀῑέατ απέεπῃ ΡεΓδοπαΡ αλουΡΙ οοπῃπιογαη{ῖ5 ασε. σαδᾳ5.
Ὑοἱ Ίου
γετρῖ ποπίτίας υῖπι οί οοπδίτιο{ἴοποπι ΙΠ{ογά
ΤΙ μαβοῖ, ἐπισχόγ-

ἐπηγορεύειν. Ἰοπ. οἳ Ἠετοάοίο Ῥε-

τες ἐν τούτω τῶ χώρῳ. τη. 93. Τῃ
Ίου. Ίοσο πιονα(τν γα] Ιπιπιογαί].

γορεῖν, καὶ ἐπιμέωφεσθαι. Ἠπειδατο.

ἐπισχόντες ἡμέρας τρεῖς. νἩὶ, 66.
Έτες 4ϊε», πάπα 11] πιογατῖ.
εἰ δοκεει ἐπισχεῖν. νΙΠ. 100.

8

Γάϊαίϊας 1ο] πιοτατὶ [1β1] νιἆοἔασ, Γ01 Ῥ]ασεε.] Ὑ6ἱ, ἱ δαροΓβεάεπάπα [αν] ν]άείαγ. ἐπισχόντες ὀλίγας ἡμέρας. γη. 119. Ῥαι-

«08 ἀϊςες οοπιπιογα(1.
ἐπέχειν, εί ἐπισχεῖν. οοΙΠΙΙΠ. Ο0Ἰάρετα. (οετοςτο. Ἠείατάανα. Ῥι-

«Ῥετδοάετο. ἐπισχών ὀλίγον χρόνον.
Όσπι ακίσαυπα {οπιροτίς 5ραΜἴππα
β6 οολ]ριιοτ]ξ, 56 τοΙπιθτ]{.

Ἱ

Ῥαπ]ο Ῥοςί. Ἱ. 192. ἐπισχεῖν. ν.
51.

ἐπέχειν. οσα. (οἱήνογο. («οσγοςτο.
Αβαίπενε. ν. 61. ἔπισχοντας ἀπὸ
«ποῦ Αἰγινητέων αἰκίου. ΑΡ «Ἠᾳὶ-

ἐπήξολος γενόμεγος.ἳκ. 94. Ηοσιπι
6ΟΙΙΡΟΒ {αοία5.

ου ανα νογραπι, Ῥτο 601. κατη-

Θοπιαπονί. τοῦτο ἐπηγορεύων οἱ. Ώς
Ίου αἀγοιδας ἵρδαπι ΟΟΠ(4ΠΘΤΕΠΡ.
Ἠος 4ο ἴρεο «οπ(πΘΓΕΠΒ. ρδυπι
Ίνας 4ε τε Ίποιδαης. Ἱ, 90.

ἐπηκαν. Το. ΡΟ 60ΠΗ. ἐρήηκαν. Ἠηπ]δογυπί, αὓ ἐπῆμι, Ῥτο ἐφίημι.

τὴν ἵππον ἐπῆκαν τῷ «ρατοπέδῳ.
Ίπ οπδίτα θαμλέοέάτω ΠΠΙΠΙΙΦΟΤΗΠΕ.
ν. 09.
ἐπηκε. Τομ. Ῥγο 6ο1Η. έρηκε, Πποπηϊ]{.
ἔπηκε τὴν ἵππον ἐπὶ τοὺς Ἓλληνας,
Ικ. 49. Εφ έαζαμι Τπ
1 (ΤΟΡΟΟΒ 1πιπη]δ]{, αὓ ἐφίημι. ΠΠ ξ{ο,
ἐπίκοος, ου, ὁ. εοπι.

Οι ΤΕΠΙ αἰ]-

α παπι απάν1έ, απίέ αιά]{, όσοι τών
Εουλευτέων ἐκταῖς λέσχαις ἐπήκοοι
[αὐτοῦ] ἐγένοντο. Ν. Ηοπι. 19.
Ωποίφποί εκ Αομα{οπρις 1ρδιπι
ἵπ οοπγεπέϊου]]5 απἀἰοταπ{. Υ. 8.
{ρδίι5 απά[ίοτες Γαεγαηί.

Ἠθίαταπι ΠΙΙ6ΠΟΙΟ αΏδποηίέος.
1.6, οὐ {ὐσιποίϊς πια]οβοῖο αβιοῖεἆῑς αὐφίϊποπίος. ν. 59. Οὐκ ἔτι-

ἐπήλυδα, ων, τα. Ἱπ πειίτο Εεποτο

σχήσω. »πῦ. ἐμέ. Νοπ οοπ{ίπεῦο

πἩ Ρλανα]1. (αὺὐ τόχβονα. ΜΗ, 79. τὰ

πιο. Χοπ {ασςβο. νΠ. 199.

ἐπ᾽ ἑωῦτοῦ βαλλόμενον πεπρηχέναι
αὐτὸν ἴσθι. Ἠοτοάος. Ἰοοπί1ο. Βοῖα5
Ἰρδι]ῃ 510 οοηδΙ]ο [Πως] {οοῖςεο.

δὲ λοισὰ ἔθνεα, τῶν ἑπτὰ, τέσσερα
ἐπήλυδαἐφι. 1ρίά.) Ἠε]απα Υενο
βομίος, ᾷα 5αρίρπα, αμα {που διη{ς

{αρῖςςο. ϊάδέιιγ αιζθπη ππείαρ]ιογα

αἀγοπα». ἀντὶ τοῦ, ἐκ δὲ τῶν λοιπών
ἐθνών τῶν ἑπτὰ, τέσσερα, ὅτο. Ἐκ
το]]αιῖ5 γεχο δερίοιι σεπριδ,
᾿απαίπου βυηέ 4 γοηαν.

υπλέα αἲ 15, απ! ἁοπιππι ορά1{ι-

ἔπηλυς, ἐπήλυδος, ὁ καὶ ἡ. Ίοπ. εί

ν. 106.
πθο

Βεῖας ἵρδιϊή 5αα 5Ῥοηίο,

αἱϊοπο

οοηβδΙ]1ο

αδάπΙ,

Ἰας

εαίατ], Ῥτίπχάπα οἶας {απάαπιεπίᾳ,

Ροεί. Αάγεπα.

Ῥεγεστίπα5.
Μ 2

Ἐκ-

ΕΠ

ΕΠ

{6ἵΠΠΙ5, Ῥτο ᾳπο 6011. προσήλυτος.
Π]πά αὖ ἐπελεύθω, Ίου α προσε-

1η1Π6, να] ποπη]πο ἀρδαπηίο, αῦ Ἰοοι

λεύθω, ΡαΓΗΠΙ πδ]{α(ῖ5 νετβῖς, Ρτο
η1βα5 αδ]έαία, ον
ρ0σ-

Ροβ]{1ο ἔθπιριι5 νά] σα, απο αῖς

εεχθμαι. Αάνεπ]ο. Ἱ. ο. 170. ἵν.
197. ἐπήλυδες ἐόντες.ν. 05.
ἐπ᾽ ἡμέρη» ἔχει». Ίο. Ῥτο 9/1. ἐφ᾽
ἑκάς-ην ἡμέρη». Ἠαβοτε αποβίἁϊαπαπα γ]οζατη. 1. 92.

ἐπ᾽ ἡμέων αὐτέων οἰκέωμεν. 3ο], οἳ
8 ας 5οραταξί, Παβιέοιηις. ο],

Φοραγα{]πῃ πος 1ρ8ῖ αραά πο ἸαΡιέσπιας. ἵν. 114. (α]]. /λεπιει208 ἃ Ραγέ ποιβ, «ΟΠ. ἐφ ἡμῶν
αὐτῶν οἰκώμεν.
ἐπηρωτεῖν. Τοη. ΡΓο οΟΙΗ. ἐπερωτᾶγ.

τεαῖ5 Π]Ιο. 1ρ1ά.

[9] Ίνα Ῥγο-

γικϊς.] ἐπὶ τούτου τοῦ οὔρεος οἱ ὧγ-

θρωποι ἐπιώνυμοι ἐγένοντο. ΑΏ Ἆου
1ποπέο ΠοΠΙΠος «ΟΣΠΟΙΠΕΗ γε] πο-

ππθη Παβροπί Ἱππροδίέαπι,

6], 4ᾳ

Ίος πποπίο ἀεποπΙπαξα. |Ίν. 184.
ἐπ] ἧς ὁ χώρος οὗτος τὴν ἐπωνυμην

ἔχει. νἩ. 178. Α ατα Ίοσπ5 εοβπο-.
ΠΊοη γοὶ ΠΟΠΙΘΏ Παβοί.

ἐπὶ οἵιπι

βοπ](ῖν ο, Ρτο

διὼ οιἩι

ἃς-

015. σσελειάδες δέ μοι δοκέουσι κληθηναι ἐπὶ τοῦδε αἱ γυναῖκες, διότι

βάρξαροι ἦσαν. Ἠα ππα]ετες οὗ
μου, [ἱά6ο] πΙμΙ γιἀσπέατ γοσαία»

Τηίσιτοσατο. Φοϊςοϊίατι. Ωπτοετο.

οι,

απἷα Ῥατβατα» ογαηζ. Π.

ἐπηρωτέοντας ὅ, τι τοοιέων τυγχάνει

07. ο

ἐπὶ τούτου τοῦ οὔρεος οἱ

ὁ Λυδών βασιλεύς. Ππέειτοσαπ{ες,

ἄνθρωποι ἐπώνυμοι ἐγένοντο. Ρτορ-

ααῶτεπέες απἰάπαπι {αεογοί ΓγάοΤΙΤΩ τοχ. Ἱ. 47. ἐπηρώτεον τὸ ἔντεταλμένον. Οποὰ πιαπζαξατη Γαογαξ,
απατγεραπέ. 1ρΙά. ταῦτ) ἐπηρώτεογ.

ἔετ

1. 59, ἐπηρώτεόν τινα θεώγ. Ἱ. 67,
86, 128, 159. Ἱν. 191, 145. ἐπη«εώτεον. γ. 62. γη. 122.
ἐπὶ ου

σαι

νο, Ρτο εἰς, νο] ἐς,

ΕΠΠΙ 8οζ115. ἀποπλέοντας ἐπ Αἰγύπ-

του, Ῥτο εἲς Αἴγυπτον. ἵπ ἆσγρέαπι πανϊσαπίος. Ἱ. 1. . 72, 70.
(ρτο απο "αἰοίέαν οἱ ἐπὶ ουπι ας”
οἳ5. Ίσαν ἐπ Αἴγυπτον. Γη ἄῑσγ Ῥτ
ωα Ἰνογαηξ. Ἱ. 105:) ἔπλεον ἐπὶ

Χίου, Ῥτο εἰς Χτογ. 1. 164. ἐπὶ τῆς
Θρηϊκίης οἴχρντο σολέυγτες» ρτο ἐπὶ

τὴν Θαηϊκίην ὦχοντο σσλεοντες. 1.
168. 1.26, 119, 12]. δ. 4. ἰθντι
ἐπὶ Κυζίκου, Ρτο ἐπὶ Κύζικον. Ογ-

Ίου

οιπε]. Ἱν. 14. ἐπ Ἓλλησ-

πόντου, Ῥνο ἐπὶ Ἑλλήσποντον. ν.
32. ἁπαλλάσσοντο ἐπὶ όκκς,

τοι αὓ

Ίου

πποπίς, ἨοιΙπθδ ΟΟΡΠΟΠΙΕΠ
Ρεηέ. ἵν. 184. νι, 40, 8ο.

Ίππο

Πποηίθια,

Ία-

ἐπὶ ουὴ βεπ]έῖνο, το

ορὸς ο Πα

80018. ὑπὸ Βλιωτών ἐξαναςαάντες
ἐτράποντο ἐπ᾽ Αθηναίων. Α. Βαοξῖ5
ος εις 5οάϊθας5 οχρι]ςὶ αἆ ΑίΙοΠΊΘΗΡ6Β 56 οοπνοττεγαη{. Υ. 97. νΙ.
94.

ἐπὶ οσα. σαπΙέ. ἔεπρας ΙΠπάΙσαΠδ.
ἐπ᾽ ἐμεὈ. Μεο ἴθιπροχα. Μεα αἰαΐθ.
ΕΝ

.

.

.

Μοα ππσοπποΓῖα. 1. ὃ. ἐπὶ τούτου τυραγνεύοντος. Που ταρηαπία. 1. 16.
ἐπὶ τῆς ἐμῆς ζωης. Μο νὶνεηίο. Ἱ.

38. ἐπὶ Δευκαλίωνος βασιλΏηος.ᾱ.
56. ἐπὶ Δώρου. 1υ1ά. ἐπὶ Λέοντος
βασιλευογτος. Ἱ. 05. ἐπὶ Μάνεω
βασιλΏος. 1. 94. ἐπὶ ᾿Ασυάγεος. Ἱ.

190. ἐπὶ τούτου. Ἠοευ τεσηαηίο.
ἨΗος ν]ναπέα. Π. 4. ἐπ᾽ ἐμεῦ. Π. 46.
ἐπὶ τούτων ἀρχόντων. Ηἱ5 τερηαηδις. 1ν. ὃ.

Ρτο εἰς Θεσσαλίην. ν. 64. ἐπὶ Παγασέων Φέροντα, Ῥτο Παγασάς.
να. 195.
ἐπὶ ουπι βεμ]ῖνο, Ῥτο Ο0ΠΙ. ἀπὸ,

ἐπὶ οππι ἀαῑῑνο οαπδαπι, (150 Υγα]σο
βπα]ϊς αρρε]]αέαγ, 5Ιση]Πσαης. ἐπὶ
τη κατόδω. Ἠεαϊέας 6αυδα. 1. 00.

Γοπίςα Ροβίζηπη. ἐπὶ τοῦ βασιλέως

ἐξοξω. Εκειπαϊ σγαξ]α. 1. 94. ἐπὶ
συγοικήσει. ΟολαβΙέαξιοπ]5 ππαίτ]πιοπ]]ᾳπα ζα1δα. 1. 196. ἐπὶ διαφῥορη. Ῥονπ]οϊεϊ σγαί]α, αἆ ρετηῖ-

τοῦ παιδὸς µετονοµασθήναι. Ώε τοσι ΠΠ ποπηίπο, Ῥτίογε πππίαίο,
πομαΙπαίος [αΐςοο [{ταάπς.] 1. 94.
ἐπὶ τούτου

τὴν

ἐπωνυμίην

ποιευμε-

γους, ὀνομασθῆναι Τυρσηγούς. Νο-

πη]ηα{ο5 Π1ρςο Τντγ]οπος, ο0σπο-

ἐπὶ µονῇ. Βαιπαπεπάϊ σα.δα. ἐπὶ

οἶεπι, αἆ εκατ. ν. 1604. ἐπὶ κα-

ταςροφῇ. Αά ευὐ]σεπάιπη. 1ν. 167.
ἐπὶ πολέμῳ. Βε]]ί Ιπ[οτεπάί οαδα.

ΕΠ

ΕΠ

γ. 76. ἐπὶ ἂγαλῷ τοῦ πλήθευς. Τη

ἐπὶ κακὠ ἀνθρώπου σίδηρος ἀνεύρη-

Ρ]ερῖς εοπποάππη, 19, ἐπὶ µισθῷ. νΗ. 197. Μετεσαϊς «απρα. ἵκ.

ται. ΕοΓΗΙΗ ἴπ Ποπηπὶς ῬεγΙσῖεπα

90.

ἐπὶ οππι

ἀαεῑνο,

οαπδαιῃ

κἱρπίῇ-

εδί Ἱπνοπίππῃ. 1. 68. ἵν. 154.
ἐπὶ επι ἆαῑ. 601. Ῥτο πρὸς πι
αεοικαΊνο. ἐπὶ θαγάτῳ, Ῥτο πρὸς

6315, Ῥτο 41ο 60Π1. διὰ ΟΙΠΙ ας-

θάγατον.

ομδαίίνο Ῥοπϊέατ. ἐπὶ πόσω χεή-

119.

ματι, Ῥτο διὰ πόσον χεήμα; διὰ
“πόσα χρήματα; Ῥτορίοει (παΠ{αΤη
Ῥεευπ]απι) Οπαπία Ῥροσυπία} 1.
38. ἐπ᾽ ὦ ἀλγήσεις. Ρτορίοτ φιοᾶ
ἀοιερῖς. ΠΠ. 40, 41. ἐπὶ χρήµιασι

δίκην ἄδικον ἐδίκασε, Ῥτο διὰ σή-

µατα. Ῥτορίετ ρεσπηίας ΙΠΙΦΠΤΗ
Ἱαάϊσίαπι Γαοοῖε. ν. 25.
ἐπὶ εππῃ ἆαῑ. Ῥτο διὰ εαπῃ αςοιδ.

ἐπὶ τοῦ ἀναθέντος ἔπωνυμίη. Ῥτορ-

{ετ «ΟΡΦΠΟΠΠΕΗ, νε] Ῥοέξϊα5 ΠΟΠΙΘΠ
Ἰ]]παδ, απ] Ίου ἀῑσαν]ε. 1. 14.

ἐπὶ

μι αἰτιῃ. ΟΡ ππῖοιπι οΓἴπιοῃ, οῦ
ππίουπα ἀε]ίοίαπα. 1, 197. ἐπὶ
τούτῳ, Ῥτο διὰ τοῦτο. ΠΠ. 89. ἐπὶ
τῷ Ὑϊνομένῳ ἐκπλαγέντες, Ῥτο
διὰ τὸ γινόμενον. ΑπΠΙΙΙΟ οοηδίοΓ«πα Ῥτορίεχ 14, ααοά αεοϊἀρταξ,
Ἱν. 4.

ἐπὶ ουπι ἀαεϊνο οοπάἸοποπι Ἱπάί«68η6. ὁμολογήσαντος ἐπὶ τούτοισι.
σπα δ οοπάΙθοπῖρας5 Ῥασέας
΄οππα 60 Εα]βδοί; νο] οµπι 60 ο0Ἡ-

5οηβῖ5δοί; νε] εοπιροδίξἴοπαπα οµΠι

«9ο {οεῖςδοί. 1. 60. επὶ τοῖσι αὐτοῖσι.
Ἠκδάσια οοπάΙάοπῖμας. 1. 141. ἐπ
οἷσι. Οπἵρις οοπάϊοπῖρας. }αἱ,
«Φυπῖρας 4ε σαμς5. ΠΠ. 48. ἐπὶ τού-

(τω, ἐπ᾽ ὧτε. Ἐα εοπάϊἸάοπο, αξ. 1,
89. ἐπὶ τούτοισι. 1ριά. ἐπ᾽ οἷσι θέ“λουσι αὐτοί. Φπἴρας εοπάΙΠοπῖρας

1ρ8ῖ γε]]επί. 1ν. 145. ὡμολόγησαν
«ἐπὶ τούτοισι. Ἱκ. 886. Ηῖ5 εοπᾶ]Ώοπῖριας εοπιροδΙΘΙοπεπῃ ΓεεσγιΠί,

νε] 5ο ἀεάιάεταπ{.
ἐπὶ εππα ἀαΐϊνο, Ίο. οί Ῥοοί. ἈιῬεγ. Ώο. (α]ῑος, Ἰ οπο]απέ φεΦε 6Λ056. το οΟπι. περὶ ϱπΙΏ 5θ«πη]θνο. ἐχρηςηριάζοντο ἐπὶ φάση

τῇ Αρκάδων χώρη. Ώε {οίο Ατοα-

ἆππῃ αστο ογαζπ]απ1 οοηδα]αεγαπ{.
1. 66,
Σπὶ ουπι ἀαί. Το. εί «οτι. ΟοπίΓ8.
Αάνειςις. τὰ ποιεύµενα ἐπ᾽ ἑωὺτω. 9158 εοπίχα 5ο Ποραπέ. 1. 61.

Αά πιοτίεπη. 1. 109. ΤΠ.

ἐπὶ εππι ἆαῑ. Τοπ. εί Ῥοςε. Ῥτο οοΠη.
ρός. ἔπ᾽ ἐκείνη τῇ σύµφορή. Ρταῦτετ 1]απα οπἱαιηϊέαίεπι, 1. 40.
ἐπὶ οππι αοο15. Ῥτο κατά. [ταπι4πς Υετο Ῥτο ἐν οππῃ ἀαἲ. ἐξελάμ.-

δανε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἔργα. κ. 95.
γ.5. Μο]εςίαπι Ἱπ (ἀτορεῖα εκεαρῖ{. 1. 6. ππο]εδίῖα αβεσίας εδ
π ἀταοῖα. ἴπ τασῖα περοξίαπα
[Πεἴρ]οπο] δαῖε εκ Ρ]έαπι, γιάς
ἐκλαμδάγειν.
ἐπὶ ουπι αοοαδαξ. Ῥτο ὑπὲρ, 5αρτα,

γε] Ῥνο ἐπὶ οι

σοπῖε. ἐπὶ τὰ

χράγεα λόφους ἐπιδέεσθαι. Οτὶδία5

8Βηρτα σα]εας Ισατο. Οτίδίας 1π
ρα]αοὶς Ἠρατο. («α]εῖς οπ]δίας αἰἨρσατο. (α]αῖς ετὶδίαδ ΙΠρΟΠετε,
1].
ἐπὶ οππι ασοᾳ5. Αάνοτδας. Οοπίτα,
«ρατεύεσθαι ἐπὶ Λυδούς. Όσα ϱ0ρῖῖς αἀάνετδυς ῶωνάος Ρτοβοῖδε], Ἱ,
ΖΙ.

«ςρατεύει)

ἐπὶ τοὺς Πέρσας.

1.77. ἐπὶ Σάρδις ἐλάσει. Αἀνοαιςδι5
Φατάῖς γαπίιτας

ο56.

1. 77, 79,

90, 105, 124, 171. 1. 194. εἰ

ΗΡΙ Ῥαδδίπη,

ἔπι. Τοπ. οί Ῥοςεξ. ρτο οοπι, ἔπεισιγ.
Ππδυπέ. οὐδ ἔπι χεῖρες. Νου Ἰπδαπ
ΙΙΔΠ16. ΥΙ. 850. ὅ, ὃ.

ἐπὶ μᾶλλον. Μα]ίο πιασῖς. ἐπὶ μᾶλλον ἔτι βιάζεσθαι. Μι]το πια]ογθι
νίτη αῄθτνο. 1. 94. ἐπὶ μᾶλλον 1ὸν
ἐς τὸ θερµόγ. Αά οα]άτιη πιασὶς
αοσθάςεης. 1, 6. Μασϊς Ἱπεα]ο5ςθης.
Ἱν. 181. Υεἱ, πιαρῖς ας ππαςῖδ ϱᾶΊ65ςεΠ5.
ἐπὶ μὲν τὰ µακρότερα: ἐπὶ δὲ τὰ
βραχύτερα. ο Ιαίοτῖρα5 αιτεῖς,
α Οτα5ο οοπῇβαΕΙ5, 11 γετρα βυπέ.
Μα]οτες απ]άθια. Μίποτες γετο.
1, 50. Ὑαι, Ποπρίοτες αιάσπι.
Ῥτενίοτθς Υετο.
ἐπιδαίγειν τοῦ τείχεο.
Μιτυπι
αδοεηάςίθ. τέλος δὲ, ἀρετῇ, καὶ

Ἀιπαρίη ἐἔπέξησαν

᾿Αθηναῖι

τώ

τΠ

ἘΤΙ
τείχεος. Ἱκ. 70. Ταπάςπι τετο γὶιεαίθ, εἰ ρειδεγετοπίία, Α{Ιιουίοι565 ΠΙΗΤΙΠΙ αδεεπάεταπ{.

ἐπιξάλλειν. εόπιππαπ.

επης, Π1, 09. ἐπιξατεύων τοῦ ὅμκωνύµου Σμέβδιος. 11. 67. τούτου τοῦ
ῥήματος ἐπιξατεύωγ. Ἠος γετβαπι

Ώε τρις

πδιχραµς, να] απγορίιπα ΕΘΓΥΕΠΡ.

ἀῑσίαπι, 4πςε Ρορα]15 Ππρομμίατ,

γΙ. 05. ἐπιξατεύων τοῦ Εὐηνίου
οὐγόματος. Ἱκ. 95. Ὑπάείαν ππεία-

ας

Ππιρογαπία.

ἔπρησσον

παρ

ἑκάςων τὸ ἑκάςοισι ἐπέξαλλον. Α

5Ίπσυ]ῖς εχίσεραπέ, αποά 51ησι]8
ππροπεβαηέ. 1. 106.
ἐπιξάλλειν εππιαοςπδαξΙνοΡετδοης»,
εἰ ΙπΏηΙ{ο: Ῥτο οΡΏηρετο αφι]ά
α]ου]. τοὺς Δελφοὺς ἐπέξαλε

τὸ

τεταρτημόριοΥ τοῦ µισθώματος σαρασχεῖν. Ρε]ρ]ή5 ουεᾳῖέ αἱ «πατἔαπι δυπιέας Ῥατέεπι ρτα"Ῥεταηέ, Π].
180. ἆα]]σαε, ἤοΛοίγ.

ἐπιξάλλον, τό. «οτη, Ῥοτίῖο, απσβ
αοπ] ορέ]πσῖῖ, ἀπολαχόντες τῶν
κτηκάτων τὸ ἐπιξάλλον. Αοεερία
{οτίππαταπῃ Ῥοτήουῦς, ος δἶἵη5ι]5 ορεϊᾳεταί. ἵν. 115. (α]1ος,
«ἄγαπί γε ἰα ματέ ἄθα δἱ0η8 φιιὶ
{ει έἰο έελιο. αποά Ροει γείῬαπι α1ΡΙ εΠετίαν, ἀπολαχόντες
µόριον, ὅσον αὐτοῖσι ἐπέξαλε. Ας-

Ῥλογα διπιέα αὐ Ἡς, απ] 1π α]]εηας
ζρ65, Ῥταάῖα, ε{ Ροβδεδδίοπες Ἱπναἀινπίέ, ας εα5 οεοαραπίέ, πδιραπ, 51 ρ]απο γεπάϊσαπέ.
ἐπιδάτης, ου, ὁ. εοτα. Βρϊραία. Ψεςοου.

Ον] πανὶσῖο, γε] εαπο, νε]

επτά, γε] α] ο Ἰηδίταπιεπζο
γελΙέατ. Ίν. 145. νι. 19. Με
εἸαδδίατ]α5. Νανίς Ῥτοραβηαίο}.
ἐξοπλίσαντες τοὺς ἐπιξάτας ὧν ἐς

σόλεμον. νι]. 100.
Ῥτοραρπαίοτος

Οππι πανίαπι

πί αἆ Ρεμ, νει

γαρ] απι αγηβοδεΠ{.

τῶν ἔπιξα-

τέων τὸν καλλιςεύοντα αγαγόντες. ΥΠ. 150. Οταπι εριραίαταπ,

βἶνο πανῖς Ῥτορισπαίοταπα, 6ΗΠΗ,
αι [ογήβείπιο 5ο ρεδδεταί, αᾱἀιισ]βδεπ{, νΠ. 184. η. 56, 90.
Ώιοίας ἔπιξάτης παρὰ τὸ ἐπιξδαί-

ταῦ. ντ]. 29. [Ώεπιοδί]. περὶ ςέφ.
(ρ. 912. εὰ. Βεϊσ]κ. 157. εᾱ. Πωοπά.

γει». ἐπὶ νηὸς Φομίσσης ἐπιδὰς, ἐκθἐ
µίζετοἐς τὴν ᾿Ασίην. τΙ. 118, 120.
σολλῶν ἐπιβατέω». ΥΠ. 118. ἔπι-

18529.) τὸ ἐπιδάλλον μέρος µετειληφέναι νομίζω τὴν πόλιν. Ετὶκε]-

ξάτας ἐόντας.
ἐ
Ιχ. 90.
ἐπιδατὸς,}, ν. Ώο Ίοοο ἀῑοϊέατ, αἆ

πιο τεπρι). Ῥατίεπη, ασ 1ρ5ἱ οϐφοτοῖ, Ῥατοίραςςο.]

4πεπ Ραέεί ασοθδθΗ, ας 1ΐ6Υ. Τπ
απεπῃ αδοεμάῖ, εέ ΙτΙ Ῥοΐεςί, 1.
62. (ἀποτομορ.)
ἐπιξήτωρ, 0ρος, ὁ, Ίο. εί Ῥοεί. Ῥτο
οοπ. ἐπιξάτης, ου, ὁ. ᾱ. ᾱ. ἵπΒΕΘΕΠΡΟΓ,
Υ6] Α5ΟΘΠΦΟΥ. Φπῖ α5εεπαῑέ απί παγεπι ααί ε(πππῃ, δὲ απἳ
ηἍγε γε] εφιο γε]Ιέαγ. ἐπισήτορες
ἵππων. Ἡ. Ηοπι. 14. Ίπδοεπδοτες
εαποιπ. 1.6. εποταπα ασ]{αίοτες,
εᾳπ!(ος. Φἱς εί Ηοπῃ. Ο4γ5ε, Σ. ν.

οερία Ῥοτίοπε, απδ 1ρ8ῖ5 οὐίῖσε-

ἐπίξασιν ἔς τινα ποιεῖσθαι. Ἡοτοάο-

τεα Ἰοσυδίο, α. ᾱ. Γπγαδίοπθπι {πι
α]]απεπι ΓασθτΕ; Ῥτο, ΑοίΙοπεπι
αουῖ Ἱπέεπίατο. γ]. 61.
ἐπιξατεύειν. οοπι. Ἀανεπι 1πργςἀῑ. Ναγ]σίο γε], ΠΠ πανὶ π]]{αγθ. νἰ. 15. ἐπεξάτευον δὲ ἐπὶ πτα-

σέων γεῶν.

ἴπ οπιπ]θα5 γετο Πᾶ-

νῖριας γελοραπέατ. να. 90. ἔπιδατεύοντος Πύθεω. νὶὶ. 181. Οαπι
πανὶ Ῥτορισπαίογ ο5δεί Εγί]ιος;
νε], οαΠ] τν θα παν] γε]ιεγείατ.

ἐπεξάτευον ἐπὶ τουτέων τῶν γεών.
1η 5 πανίδας γελεραπέατ. γΙ.
194. ΙΙ. 190.
ἐπιδατεύειν τινός. Ἡοτοάοῖεα Ίοει-

Πο. ΑΠαπϊά οεσαρατε, δἱρίᾳπε
γεπαϊσατς, πδιχραγο. ἐπιξατεύων
τοῦ Σμέρδιος οὐγόματος. Ἀπιεγάϊς
ἨοπΙθΠ ΠΣΞΗΤΡΑΠΕ, σιρίαπε νεπάῖΓ

202. ἵππων ὠκυπόδων ἐπιδήτορες.
1. 6. «πο. γε]οσῖθας ροζ
ῬτοράΙίογυπη αρ]αίοτες. [άθπα Ἰπ
Ηγπιπο ἵπ. (ΕΠΙΠΟΡ, χνῖ. ν. 0.
χαΐρετε Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπι6ήτορες ἵππων. αὲ χκκχ. ν. 18.
1άεπι οαΓΠΙΕΠ τερείξατ. Αί Οάγςν.

Λ. Υ. 190. εἰ Οἀγς5ς. Ψ. ν. 278.
Ἠοπιετίς Υ6ΤΤαΠΙ, 6αατα πιατ]έαπα,

ἃ γεπετεῖ «οπβτεδδι5 αεία γοσαῖ,
συών ἐπιδήτορα κάπρον. Υἱάε ἀνα-

ΕΠ

ΕΠ

ξάτης, εἰ ἀμξάτης ἵπ πορίτο ἄνα-

ἐπὶ δὲ. Ῥαφεῖπι αραιά Ἡετοάοέιπι
τερετῖέασ, πιοᾷο απϊάειι αἆ Ἱπαί-

ϱο Χεπορ]μοπέϊ5 1πάΐο6.
ἐπιδοηθέειν, εἴν. Ν. Η. Ῥταίοτ αἶὶος

εαπάαπη τοπη, Τη ατα ααπ]ά 1πεςέ,

ορεπι {ουτα. Ῥπρρεεϊας Γ61Τ6. αι
Ἰαβοταπέϊ αἆ ορεπι Γ[εγοπάαπη 5ι-

ουδ ποῦ εχρτηΙξατ, 5οἆ ος ρτα-

θέειν. νι]. 907. Φαρεπέες 81ρί {ετνε
δαρροίίας, ςπΏβ]άϊο 51] γεη]το.
ἐπιξουλεύει». οοτα. Τη απΊππο Ἰαβετο,
Απίπιο αρίατο. 0οπβ]]
πα αφποά
πίτα, ΜΟοΙτί αφπῖά, Πηδ]άιατί,

ἵεγεα Υετο. Αῑα5, Ῥορί 5Ἰσπίβοαξε,

Ῥειγοπ]το. κελεύοντᾶς σφι ἐπιξοη-

ἐπιξουλεύειν πρήγµασι µεγαάλοισι.
Ἠε Ἰπαρηα5 ΛΠΙΠΟ αρϊίατα. ΠΠ.
122. ἐμὸὶ βασιλεὺς ἐπιξουλεύει θάγατον, εκ πιοτίθπι πΗῖ Πιο.
γε], εκ ἆε πιο Ἱπίεγβο]επάο ϱ0-

ριίαί, τρτά.
ἐπιδουλεύειν θάνατόν τινι. Μοτίοπι
αλ]πῖ Ῥεγ 1ηδ]άΐας Ρατατο,. Οἱ σ-ᾱσιώταί σφι γενόμενοι, ἐπεξούλευον

Ῥάνατον Στράττι τῷ Χίου τυράννω.

νΗ1. 192. Οἱ, οοπ]πταβίοπο Ιπέετ
356 {ασία, Ῥίταξεϊη Ῥεγ Ἰηβ]ά]ας Ἱπ{εγβοετε 5ίαζπογαπ{. ἐπιδουλεύονπες δὲ Φανεροὶ ἐγένοντο. 1Ρίά. ν. 5.
Ἰηβ]άϊαπίες γοτο πιαπ]{οφ Γαοθί
5υη6, 1, 6. δεά 6οΓαπῃ 1ηδίά160 ρα{είασέας 5ιηέ.
Σπιξουλεύειν τινὰ, Ρτο τε!. [ηβιάϊας

1ο] πιο]!τΙ. ἐπιδουλεύει βασιλέα.
Οἱοείας Ῥετς. 02. Ιηδίάῖας τορὶ
πιο ξατ.

Σπιδώσασθαι. ἴοπ. οί Ροθέ. ΡΤΟ ΟΟΠΙ,

ἐπιξοήσασθαι, Ιπνοσηβεο. Ιπιρ]ο18886. 1. 87. Υ. 1. ἐπενώσαντο. ΓπῃῬ]οτατυπ{, ἵκ. 25. Ῥτο 00Π1. ἐπε-

εεἀεπίῖρας οδέ τερείοπάα: πιοάο
γογο, Ἰάεπι γα]εί ας αρὸς δὲ. Ῥτα,-

αἱ, ἐπὶ τούτοις, Ῥτο µετα ταῦτα.

Ρομί Ἰαωςο. Ῥοδίεα. επὶ δὲ, σίδηρος

ἦν. ἴπ ἴ]]]5 νοτο [βασ]εεῖς] ἔαγαπι
εταί; 14 οδί, Ἠ]α γετο δασεία»
{ε1ΤΟ, 8ἶνο Τειτεα οπδρίἀς, πιπ]ία οταη{ξ. νΙ], 65, 69, 75, 92. ντ].

00. 119.1ς. 56.
επίδειξις,

ἡ. οι.

Ὠεπιοηδίταίίο.

Ολίεπία(πο. Νο Πα ππαπ]{εδία,απα
Πΐ τί τος ἀεπιοπδίτείατ, εξ ᾳποἀαπηπποάο ἀῑσιαῖς Ἱπά]σείατ. τοῦτο
ἐς ἐπίδειξιν ἀνθρώπων ἀπίκετο. ν. 8.

Ἠοο ἵπ Ποπήπαπη ἀεπιοηδίταξίοΏΘΠΙ γεη]έ, 1. 6. ἨοΠΙΙΠΙΡΙ5 ΙΠΠΟέπῖέ, τέα πό οπ1πες Ἠος Ιπάϊσατοεηέ,

ας ἀεπιοηδίτατεη{. 1.46. Ύα]]α γετἄέ, Φποά ἵπ οδέεπέαξΙοηεπα Ἠοππ]πἹπη ρετνεπ]ζ. θά Πας γετΏα ΠΟΠ
βα65 αρετῖιπέ αποίζοτῖδ ππεηίεπι,

Ῥέερ]απις αἲέ ἐπίδειξιν Μῖο Ῥτο 06-

{επίο απ]. Θεά πο Ίρ5ο απἱάθτα
Ίοσυπα Ἱπέετρτείαίατ, πέ δέ ΙπέεγῬτείαπάις, Ψεταπι Ἱη{ετρτεία{ίοἨΘΠΙ α ΠΟΡΙ8Φ Ἰαβος α]]αίαιῃ, δἶνο

γοτβα, 51γθ ΒΕΠΒΗΙΠΗ βρεσίθς. τών

ἐπέων τὴν ἐπίδειξιν ἐποιέετο. Ἡ.
Ἠοπι.

10.

[βποταπι]

οδοηίαίΙοποπι

οαγΠΙΠΊΠΙ

{αοϊοῦαί, 1. 6. δια

οατππα οδίοπίαβαζ. απος Υ.Ηοπη.

δοήσαντο.
ἐπιδώσων]αι. Τοη. ο ροεξ. Ῥτο 60Π1,
ἐπιδοήσωνται. Νοοανετῖπξ. Αοζθιἰνοτίπέ. ν. 1.

19. οἷο οχρ]ισαίατ, τὰ ἔπεα τὰ
πεποιήµένα αὐτῷ ἐπεδείκνυτο.
ἐπιδέξιος (ἀρισερός.) Ώεχίετ. (ΒΙΠῖς-

ἐπίγαμος, ὃ καὶ ἡ. Ναρῖς. πα],

σα αἆ ἀεχίταπι αἵία. γΙ. 8.
ἐπίδηλος, ου, ὁ καὶ ἡ. 60Π1. φανερὸς,

ᾳπῶγθ, Ἰπδίαπι παρίαταπα οε]εῬτγαπάατυπη ερίαίεπι Ἰαδεί. Ὑαἴ]α
γετί]έ, οα]εῦς: αξ οα»]1Ρ]5 πΟΙπΘΗ
3119 πιοᾷο εππέασ, αΠπάφιο 5ἱρ-

π]ῃσαίξ. 1. 196.
ἐπιδαφιλεύεσθαι, ος ἐπιδαφιλεύει».
εοπι. Ιήρετα[έεν εχηίρετα. τᾶς
ἀδελφεὰς ἐπιδαψιλευόμεβα ὑμῖν.
Ῥοχογες [ποβίτας] νοβῖς Π0εγα]]Μες εχῄίθειηις, ν, 20.

(ογ.) τὸ ἐπιδέξια. δυῦ. χωρία. Ἰο-

ἐπιφαγής.

Μαπ]ιεδέις.

Ἠπαςαϊς.

Νοίας. Οπ] ΙπποίεδοΙέ, νε] ἵπποεαῖζ. Οπ1 ποίας α5ί, νοἱ Π{. Ώε απο

αλοι]ά οοσποφοϊέαγ. θέλων δὲ μὴ
ἐπίδηλος εἶναι τοῖσι Ἕλλησι. νΗ].
ϱ7, Οαπι απίεπι (ταοῖς πιαπ]{ες-

έπς «556 πο]εί. Οππι αυτη 6ΟΠεἴΠαπη α (τεεοῖδ οοφποβο] πο]εί.

ἐπίδήμος. Ωπῖ εδί {η αλἴφιιο ρορι1ο.

ΕΠ

ΕΠ

Τοπιοδίϊσοας. ΠπίεδΙπας. ΨοσαραΊαπι Ἡοτοάοίσιτη. Π. 99.
ἐπιδίζεσθαι. Ἡετοάοίαιπι νοσαβηἸαπι. Ππᾳπήτογο. Πηγεςρατθ. αρ
ἐπιδίξεμαι, πε τίθεμαι. ἐπιδίξεται τὸ

Ἰαβετα, πο Ῥογππίζίομαας.

Πλαά

ο κοη ἐπίῃ [οσπιαξτ 30 ἐπίω, Ῥτο

εοπ. ἐφίω. ππάς τὸ ἐφίμε, ου]
ας
{αἱ. ἐφδήσω οὐπι. αἲ Ίο. ἐπήσω.
80. 2. αοξ. ἔφιον, εί Ἰοπ. ἔπιον.

ἐνθεῦτεν ἡμῖν ὁ λόγος τὸν Κῦρον,

ιμ]απος. ἐὼν ἐφίω, οί Τοη. ἐπίω,

ὅσις ἐων τὴν Κροίσου ἀρχὴν κατεῖλε.

πε, η. αἰἰοφπ ἐπείη, Ῥτο ἐφείῃ. 5οχιὑοπάιπι, αἲ δἷε ορίαῖνι (ετίῖα 81η-

1μαίῖπ. Ἰπίογρτες. Ηῖπο πορί5 οχφεφπείισ οἨ αἴλο, δτο, Ύπαπα ΙΠπ{εΙΡτεία(]οπεπι. οἱ λεξικογράφοι νὶἀοπέατ 5οσπΕῖ, απάτη ον ραηξ, ἐπι-

δίζοµαι. Ἐκκεαποτ. ΝΗΙΙ ργαίετεα
αἀάπηε, 8εὰ Ίοσις ἴέα νοτίεπάις,
Ἠϊπε οταξίο ποὺ Ιπαιϊτε Ογ-

συ]ατῖς, αἲ ἐφείη», ης, η- Υ οἱ ἐπείῃ

φοτΙρεπάπη, απδά Ίο. Γονπιαβίέατ Ἱία: καρ]αποῦ. ποτ]»ί, 2. αοῦ.
οοπι. ἐρῶ, οι. ἐπώ, καὶ διαλύσει ἐπέω, καὶ ἐπεγθέσει τοῦ ι ἐπείω,
15)1»

ταρπαπι εγετίοϊς. το, «απ γενο

ἐπιέναι. Ἰοπ. Ῥτο οοπι. ἐφιέναι.
Ῥοτπι]έίοτα. Οοποεάεταδ. ΕΒοπιζ-

«πα ιΙτοπά πα ποῬῖς ο5έ, αοεπταίθ

ἴετο. αποά αα8 συγχωρεῖν ἀῑς]-

ταπῃ, (πἱδηαπα οσα

Γαογ]ζ, οτωςὶ

ααῶτεπάνπα οί, ας ἀιοσπάπι,
απἱδπαπα {πες Όντως 1]ε, απὶ
Οταθὶ τοπ. ενουίῖέ. 1.92. Υιάς
ολη 6υρτα. 1. 94. ὄκεα δίζεσθαι.
πηρᾶῖα (πῶτοτο. τί δ ὧν ἐπιδι-

έν. Ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν ἐπιέντες
ἔχειν τὸ πᾶν ἐθέλετε; οὐκ ἂν φθά-

πάφιήι: Ομιἱάπαπα

ἐεπίος

(18 ΤΟΠ

αἲ

ἐπιδίξημαι. γ. 106.
ἐπίδοξορ, ὁ καὶ ἡ, «οπι. Ώο (πο οδί
αΠφπα ορΙπῖο Ἱπ {αέπταπι, Ε]εὶ{αχ οί 4ο Ῥογδοπ15,

οἱ ἆε τοῦβ,

Ῥτο «πο εέ σροσδόκίιµος. τάδε τοι

ἐξ αὐτέω, ἐπίδεξα γεγέσθαι.

Ἠαο

ϱ0 ἶδέῖς 4ΡΙ εγοπίιτα οδί ογεάῖῬϊ]ο. Ἱ. 89. κακὰ ἐπίδοξα. Μα]α,
αμα εχαρεείαπύυτ. Ἰν. 11. πολλοί

εἰσιν ἐπίδοξοι τωὺτὸ τοῦτο φΦείσεσθαι. Μας Ίου Ίρδαπι εγεέαγη
υοδί ορίπῖο, γεἰ εχδρεσίαίιν. Μ]{615 Ίος 1
1ρδυπι ενοηέπγυπα νιἀείατ.

γἱ. 19.

ἐπίδοξος

ήν βασιλεύει».

γοιτε την τώχις
τ
ην ὀπίσω ἁπαλλασ-

σόμενοι; γἩ. 1632. Ωποπῖαπη ΙσΙέαχ
πΙμΙ] εοπερἀσπίας, [11] τοι]έ-

ἆο 15, απ

Ῥοδίπ]αξῖς,]

τοι {οίαπι, Γοπππῖα, απο» Ῥεα15,]
Ἰαῦβοτεα γπ]{15, ποπ ταίτο 4παπι ϱ6-

Ίογτῖπια ήπιο ἀῑδοεάεί]ς ὃ

ἐπίεςαι. ὃ. Ῥεις. Ῥ6τ[. Ῥ8856. αὐ
ἐπιέω. Ταΐ. ἐπιέσω. Ἰηάπο. 4ο. Ἱ.
εἶσα. Ρον[οσίιπα αοἴ. εἶκα. Ρᾳ58.
εἶμαι, απιάο εμένος, εί ἐπιειμένος.

ἱπαπέας. Ἠοια, Ἠίαά, Α. ν. 149.
Ὢ µοι ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον. Βΐ πως σ Πί εἶσμαι,
σαι, σαι.

Ἱπάιέας,

εεοίιδ

6η.

Ἠϊπο τὸ ἐπίεσαι οοπιροδίειτη.
Ἠϊπο οἴϊαιη Ῥ]δᾳπαπι Ῥετ[οσέαπι
ροεῖ. ἔεφο, Ῥτο εἶσο, αδδιτη{ο σ,

Οἷἱε8. Ρεν. 40. Ώο οο εταί ορίπ]ο,
{οτο πί τοσπατεί. Ἠοπιῖπες ευη

{αοία διαλύσει τῆς ει διφθόγφου Ἶπ

τοσπαίταα.

οριπαβαπίατ.

(α]].

Υ. 409. λάμπε δὲχαλκῷ Σµειδα-

τηθΙΙ15

Ἱία τοάἀστεέιν,

Ον

λέφ, τὸν ἔε-ο περὶ χροῦ. Ἡ Χαλκὸς

Ίος

εε, 1π (θα ΡΟΥΡΟΠΑ. Ἠοπι, Π. Μ.

-μὲν ὑπέσρωται, χαλκὸν δ᾽ ἐπίεναι.
1, ϱ. Οαῖ (οδιπάϊπΙ 5αρδίγαξαπα
δογοῖέ γοἳ.
απἰάεπι οδί ὤ5, 5 οεῖαιη οί Ἱπἐπίειν, αί εξίει». Ίο, Ῥτο οοτ.
εφίειν, εί ἐφιέναι, εί έξιεαι. γιο
ἁπία, ὤτο εδί Ἱπάπία. 1. 47. Ηπ]ας
ἐπιέναι. ο εί ἀγίειν, Ῥτο ἀγιέναι.
νεγδαδ δεηπδιπη δοὲ Ἱπεετρτείαξῖοπαπα γ]άε 1. 48.
|
Επιέναι. Το. Ῥτο 6ΟΠΙΠΙ. ἐφιέναι.
Ππη]έέους, Ρε έέετο. Οὐδ' ἡν ὁ ἐπιζῇν, ἐπιζῆσαι. οοπα. Ῥαρειγίνετα.
Λάκων ἐπίῃ τοι ἄρχειν αὐτῆς ἡμεῖς
Ῥροτοσςο, 1. 120.
επήσοµεγ. ΥΠ. 161. Χεφπε αἱ [μα- επὶ θανάτῳ, Ῥτο πρὸς τὸν θάνατον.
γἱὰς θάνατος. τὸ παιδίον σαρεδόβη
«οπ ΗΡΙ ρεγπίαῖ ο]α5 προ πηι
εφιοῦέ φ1{ τέρπεγοῖέν νε!, φωἐ

ΕΠ

ΕΤ

τὴν ἐπὶ θαγάώτω. Ιπίαηε αἆ πιογῖσι
ἀεάποσεπάας ἑτααϊέας ο5ε. 1, 109.
ἔδησε τὴν ἐπὶ θανάτῳ. Αά πθοθιι
Ἰσανῖε, ιά οδὲ, Γαρατὶ νιποϊτῖφαα
Παβοῖέ, σὲ αἆ πεοεπη, αἆ βαρρ]ιο]ππα ἀοάασετοπέαν ΠΠ. 119. τοὺς ἆλ-

"λους ᾿Αθιναῖοι κατέδησαν τὴν ἐπὶ
"θανάτω. ν. 72. Βεὰ Ίου Ἰοᾳπσπάὶ

ἀοίαβ Ῥοσυπίαβ, 41αΒ απὶδ αἰίσαῖ
οπτραϊί, οί Ρτορίοτ απαδ εαγαπα
ἆοιαΙπτι5 εοπφαοίζας, ποιο ἀαί
ο μαΙ], ογΙΠπΙΠαΠ5

Ἱρδαπα Γαχθπµ,

Π, 118.

ἐπικα]ακλύσαι. παρὰ τὸ ἐπικα]ακλύ-ἕειν. εοτα, Ππαπάατθ. ἐπικατακλύ-.

σαι τὴν ᾿Ασίην πάσαν. Τοΐαπι Αβίαπι Ἰπαπάας»ο. 1. 107.

σοπιις ἐλλειπτικὸν νἰἀοξιιν. Ῥ]επιηι
ας πέος Γη Γαογ1{ 51 ἀϊσας, τὴν ἐπικάρσιος, η, ον. Ν. Ἡ. Ῥτο «οπι.
ὁδὸν τὴν ἐπὶ θανάτωὤγουσαν, ἀντὶ
πλάγιος. ΟµΡΙᾳαπ5. Ἰπαπδγοιδς,

τοῦ, πρὸς τὴν ὁδὸν, ἔτο. Νο] αΠθιά
ἰσοδυναμοῦν αἆ ογα]οπ]5 ὁλοκληείαν ἀεριάεταίαγ. ἔδησανεπὶ θανάτῳ.
κ, 7.

ἐπίθετα πιαβευ]ῖ σοποεῖς, δἶνο 5]πέ
ποπι]πα, 5ἶνε δἶπί ῬαγΏο]ρία, ραςΒΙΠ1 ΠΟΠ 5ο]ατῃ Α{ΐῑσα6, 5εά οίῖαπι
1οη1σᾳ6, οππΠ ποπιπῖρας αδέαπη-

Ώνίς εἰεσαπία; Ῥοπί.. Οποά ἴη
Ἠοβίτο Ἀορ]οσ]5 Ιπάϊοο (ἄτῶοοἸαέϊπο ἀῑ]σεπίες ποίαίαπα ρας.

Βορι. 96, 199, 194, 125, 508,

296, 9525, 908, 944,

949.

546. 948,

Βὶο αραιά Ηοτοάοίια επακ-

Ίὸς αρετή.

Ἁϊς οπῖπι 5ογ]ραπάα

ἵν. 101. νι, 96.

ἐπίκαυτος, ὁ καὶ ἠ. Ν. Ἡ. ΟΩιοᾶ ἵπ
νυ]σ. Πεχ]οῖδ ποι εχδία,. Ο)-

πδέας. Ῥγαηρδέης. ᾿Ακοντίοισι ἐπικαύτοισι χρεώμενοι. «ᾖασπ]ῖ ρταπδέῖς π{εηίες. ν. 1. Βϊο ο ΨΙχεἰ]. {π. χὶ. ν. 8985. ε]α ππαπα
ἱποριάα ]αοϊαπέ, ας τοβοχο ἆπτο,
ρΙΠΡι5 Γεγγαπα 5αάἱραδαπο Ἱπι](απίαγ ορις{15. Τάεπι ῑπ. γ. γ.
024. ΒΗρΙάΡας

ἀπτῖς αρΊέις, δι-

ἀϊριδυο Ργααςές, ΗΠεγοά. ν, 74.
Ἡβάθιη γετβρ]5 αθΙίατ.

ὀψοαηοι ὁ καὶ ἡ. καὶ τὸ ἐπικερδές.
Ν.Η. Φυαρίποδας, Φπ] πσθβέαπα

νιάσζιγ, ΠΟΠ ἔπακτος, Ῥτο ἐπακτή.

αῇονε, Τη παειίτο 66ηογθ τὸ έπικες-

γα. 102.

δὲς αριά ἨΗετοάοίαπι φαδέαπέῖνο

ἐπίθημα, τος, τὸ. ΟΡετοι]απα.. Π(εσιπποπέιπι. Ἕεαπιοῃ. χάλκεον
ἐπίρημα ἐπιβείς. τοιπι ορεγο]απη
ΠΠΡΟΠΕΠΡ. Ππροδβίίο «γθεο οΡρεΓοπ]ο. 1. 48.
ἐπιθυμητὴς,

οὗ, ὁ, ΟΟΠΙ. Οαρίάας.

ΦίΠάΙο8µ8. Νεωτέρων ἔργων ἐπιβυ"μητής. Ῥοετια ΠοΥαγαπ δζπάῖο85. νΠ. ϐ.

ἐπιθυμίη. Οπρίάϊέας. Ῥοεϊάσείαπι,
«ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι. ΟιρίάἹαίοπι
«Ῥογῄέστε, 1. ο. οχρίθτο. Ῥεγῇβεστο
-οποά οπρίηας. Ἱ. 39. ἐπιθυμίην
ἐεγεῖκαι. ΤΏεβιάετίπα {6116, Ρα
«ἀαβιάστΙαπα, πες ΠὐιάΙΠΙ δαξ]ςία-

οργο. 1ριά.

ἐπὶ ἴσης. οοπι. Ἐᾳασ]έον. πα]
:ΟΟΠΦ1ΕΊοΠ6. διαφερουσι δέ σφι ἐπὶ
ἴσης τὸν πόλεμον. Ιρἱ5 αιέσπι Ῥε]η

πο

πιατία ἁλαέαγησπι δε-

τοηβΙρ8. 1. 74. ἐπίσης οίΙαΠι ππῖσα,

νοςρ ἀἰσίαιν. να. 90.

ἐπικαλεύμεγα χρήματα νοςαί Ηογο-

Ῥτο κέρδος, 1.6.
Ἰ
φπίης, Ροδίέητα
Υάείαγ. οἱ Σαμιοι τὴν δεκάτην τῶν
ἐπικερδέων ἐξελοντες. ΒαπιΙϊ] 86-

]εοία απαδία5 ἀαοίπα, 1ν. 102. Τπ
γι]σαέῖς Πμοχὶοῖς Ἱερίειγ ἐπίκερδος,
τό. Οπαδέας. 56, απ Υ6ΓΙΠΗ Ίος
8{, ἀπρ]ζατί Ῥοΐο»ί. Τη Ῥεερ]ιαπϊ
οοᾷἶσῖδ ππαγαίπο βοπ]ρίέαγ ἔπικερδίων, πέ α τοοίο τὸ ἐπικέρδιον. Βαά
πο Ίος απ]άσπι ἀιυίέαξίοιο οαγ6Ε.

ἐπικερτομεῖν. ἴοπ. οί ροες. Ψειρα
σος, 1. 6. απΙππαπα, Ῥγοβδοϊπάθηθία,

Ῥυπσεπί]α, ποτάαεῖα Ρτοίεττο. Ειιίαζλ]ας Ἱπεοτρτείαίιτ
µετίως
χλευάέειν.
Μεάιοστίίαν 5ιβδαιἸαχθ, [,ον]ίοι ἀοτιάστο. σας {α-

«1ποΝ ρτορτίο κἰσπ]βσαί νοτβῖ5 ΠΙΟΓἀασοἹοτίρας αἰ(παεπι Ῥαπσοτο, ΥοαΙ
Ἰηβοοίαη, αποά {αοιαπέ δαΏβαημα-

ίογο5, 5ἳνε 4ΓΙ5ΟΥΘΒ. παρὰ τὴν ἐπὶ
σορόθεσιν,καὶ τὸ χέαρ, εἴτε κήρντουτ-

:έσι τὴν καρδίαν, καὶ ψυχὴν, καὶ τὸ
τέάνειν, Υ]1. 92. Ὑαἱ]α νογ1έ, ᾗο-

ΕΤ

ΕΠ

«πΐας ο5ί, Ωτοά Ῥεπε Ἰαπι. Ῥο]γοπές επῖπι «Ἠσιπείας Μεάοταπι
Ῥαγίρας Ίανετο ἀῑχίε: 9ο κατ’

ἐπὶ κογὰ

«χκέωνται.

Ὀτχοτριαδ

ΑΠίοτ,

οί

1ΠΙΠΕς Παβρεπέ πκοτοθς.1ν. 104.172.

Ῥεγ Ῥτασοπ15 γοσείῃ, οετίαπι Ῥεοππ]ς ΠΠΙΠΙάΙΑ οἵ Ῥο]]1οστί, απϊ
Ρτοβοτϊρίαπα εερετῖζ, γε] οεσἰἀθ-

Ὑεὶ, Οαπι πκοτίριας 1π οπιΠΙΗ

Μαδξασεία. εοπηπιαπ]{οτ [1.6. 6Ο1Ππα Ιρις] αζαπίασ. 1. 216. φποά
ἀντίφρασιν, εἰρωνικῶς, δἳ δεηδα ΄ συγωνύµως ἀῑεῖέαι ἐπίκοινον τῶν
γυναικών µίξιν σοιεῖσθαι. ἵν. 104,
οοπίτατίο, ποά Μεάος αὐ 1ροῖ5
172.
Ῥεσείπιο (τασίέατὶ ηάετεῖ.
ἐπικηρύσσειν ἀργύριόν τινι. οοπι. Ῥο” ἐπίκοιγος, ὁ καὶ ἡ. Οοπηππ]. Ῥτοπηῄδοι. ἐπίκοινον τῶν γυναικών
ουπίαπα Ἰῃπ ασοιπ]αδ σαραί Ῥοες
τὴν µίξιν ποιεῦνται. ΤΠ ΟΟΙΙΠΙΠΙΘ
Ῥτορεοπί5 γοσεΙα Ῥρο]]ϊοστί αἰοιῖ,
τμ πιπ]σγῖθης πκοεπίατ. Μαφυϊ ααπσπη τε] οερεΓε, γε] ἹηΠεγῖρας Πρεγογαπι Ργουγδαπάοταπα
{οτ/οσστ]{, να] γῖναπα να] ποτέτη
στα(ία οοπιπαπΙθας ααπέγ. Οοπα1Ἠ ποδίταπι Ῥοΐεείαίεπι τοἀεσετίς.
Α]απεπι

πὶε, νε] αἆ πο

Ῥποδοτίρετε,

τῖναπι ἀεάιχοτίξ,

οοπβροσέα εοπρτεάἸαπέασ, μίξη
ἐπίκοιγον τῶν γυναικών ποιέονται.
ἵν. 150.

νε] πιογίπαπα Ῥοτέαπέ, Ὑα]]α γεταἲ, Οαρας αΠσι]ας Ῥεουπῖα ]τατ» Ὠϊοϊέατ εἰ ἀργύριον ἐπί τινι
ἐπικήρύσσει». νι, 219, 214. Ὑἱάο

ἐπικλυρεῖν. ΟΠΙ. Ῥτο 419 τὸ βοηβεῖν

συλαγόραι.

ἔπικουςη, ης, ἡ. Τοπ. Ῥτο οοπι. ἔπι-

ἐπικηρυκεύεσθαι. Ο0π4. Ῥογ Ῥγῶοοηεπι ααπῖά αΡοΓ6. ἐπεκηρυκεύετο
ΤΠεισιςρατω. Οππι Ρἱεϊδίταίο Ῥετ
Ῥτῶεοπες αρεβαί. 1, 60. Ὑε], ρε
οαάποραίογθιι ου Ρ. ασεραῖ.
Κροῖσος μὲν δὴ
ταῦτα δι ἀγγέλων
ἐπεκηρυκεύετο. Οταφα5 1βΊΤΗΥ Ίλορο

Ῥετ Ἱεραίος παπθϊαν]ε. 1. 09. ἔπεπηρυκεύοντο ωρὸς Παυσανη οἱ Θηξαῖοι. Ἱχ. 57.
ἐπικίνδυνος, ὁ καὶ ἡ. «οπι. Ῥοτίει-

Ίο». νι. 299.
ἐπικίρνασθαι. Ίοη. δὲ οοΏ. ΜΙδοθγῖ,

{τεηιοπέϊίας.
Αιαχ]ματι.

Όρεπι αεί Γεττο.

ὁ πέζος

ἐπεκούρεε.

Ἱν.

128.
κουρία. βοήθεια. Απακϊλππι. ν. 65,
80, νΙ. 100, 108.
ἐπίκουρος, ὁ. Τοη. Ῥοεί. δέ οοπ.
Αακλμαίοτ. Οπἱ οροαπι αλοι] [ετί.

1. 64. 1, 91, 145, 146. οἱ ἐπίκουροι. ΜΠπίες απχϊΠαγ, ΠΠ. 146. γ!.
50.
ἐπίκτητος, ὁ καὶ Ἰ. οοπι, Αοφιϊςι]τς. Ἡ. ὂ. ἐπίκτητος γη. Π. 10.
Η1, 9,

ἐπικυΐσκεσθαι. οοπι. ῬΒπρογ[αίατο.
Π1. 108. Ὑιάε (Ροοποπιίαπα ΗΙρῬουταβῖς.

κρητὴρ ἐπικίργαται. Οπαΐοτ πιῖδ- ἐπιλαξομένοισι δυναµιος. Ἱκ. 99. Έα-

ἐπικίρναται. Τπ εταξογο νπιπι πηῖςοείατ. Ὀθά μετωνυμικὠς οταίοτὶ

ευίαίεπα παςθῖδ, Ῥοΐεδίαίεια αᾱερίῖ.
ἐπικρα]εῖν. οοπα. Γπιροτίαπι ομίίποτα.

πραίαπη, αποά γιπο απραθπάππη,

Τπ 5πα Ροΐεδίαία Ἀαβοτο, Ὑππορτα.

οεία,

Ῥτο,

ἐν τῷ κρητήρι οἶνος

ποά Ἱπ οταίετο παϊςοσέαγ. 1, 51.
ἔπίκλητος, ου, ὁ καὶἡ. οοπι. Αἀνο-

εαΐᾳ5δ. Αεοθιβίέας. Περσέων τοῖσι
ἐπικλήτοισι. ν, 101. Ρετεῖς αςεειβῖ{ῖ5. Π]ὶς ἆε Ῥεγεατιτη πιΠωθτο, απ βαεταπέ αοεετεῖ. ν.

ἐπὶ κοινά, Ἠετοάοίθα Ἰοσπεῖο, Ῥτο
Ο0ΠΙ. κοινώς. ἴπ οοΙΙΠΙΙΠΘ. «οπιππππ]ίευ.
Βὶςο οὲ αἨ1, ΓΕ εονι-

µη. ταῖς γυναιξὶν ὁἱ Μασσαγέται

Ῥαρογατο, τῆς θαλάσσης οἱ Μιλήσιοι ἐπεκράτεον. ΜΙ]ο8Ι ππατῖς ἵπη-

Ρεπίαπι ορέϊπεβαηέ. 1. 17. τοῦ πυρὸς ἐπικρατῆσαι. Ίβηοπι δαρογατο,
1. 86. ἐπεκράτευν τώνπερ καὶ στρύΤΕΡΟΥ. ΟΜάπεραπέ, ἵπ. θα Ρο(εείαίο Ἰαρεραπέ, απ εί αηία.
1, 106. ἐπεκράτησε τῇ «άσει Μίγως. ΜΙπος 5αα Γ{αοῖοπθ ΒΗΡΕΥΊΟΥ

ονας]{. 1. 179. τῶν ἐπεκράτεε.

ἴπ

απος Ππαρεγίαπα αβεραί, Ἡ. 1. Π1.

ΕΠ

99, 09. πλήθεϊ ἐπικρατέει.

ΕΠ

Οορία

5αρεταί. Οορῖα 5πρεΓΙοΓ ϱοδί. ν.
50. ἤν τις ἐπικρατήση αὐτοῦ. 8ὶ
απῖ5 επ καρεταπῖ{. Ἱν. 60. ἔπεκρατεετε Περσέων. Ῥειδαδ Ἱπηρετίο
γεςίτο Ρτοβδίςέ]5. 1ν. 119. να], 5αῦ
Ἡπρογίο γεδίτο (επα]ςίῇς. τῆς Σαλαμῖνος ἐπεκράτεεΕύέθλων. Επεί]ι-

Ίο βα]αιηϊπῖς Ἱπροτίαπι οβίΙπε-

Ραΐ. ἵν. 162. ἐπικρατήσας τών
αγηγµάτων. Ἐεταπι ροΐα5, εἰ,
Οππι ἑα5 Τε ἴπ 5ια1η Ροζερίαξεπι
τεἀεσίςδοαί. 1ν. 164. οἱ Πέρσαι ἔτεκράτησαν πλήθεῖ. Υ.2. πολλὰς εἶχε
ἐλπίδας ἐπικρατήσειν τῆς θαλάσσης. Μασπαπι Παβεραῖς 8Ρεπι {ογα
πί ππατὶς Ἱπιρετίο Ῥοβτείατ. ν. 90.
οὐ δυνάµενος ἐπικρατῆσαι [τῆς αᾱ-

κροπόλιος.] Οτι [αγοςηα] ΤΠ 6.1

Ροέεκίαίεπι γοάϊσετο ποη Ροΐζαίδβεί. ν. 7Ι. τῇ μαχη ἐπεκράτήσαν.
Ῥνα]ο [Γειαος αἀγειδοτίο5] νίοςταπέ. Υ. 116. τών νεών ἐπεκράτησαν. γΙ. 110. ἐπικρατέειν, ἡ απόλ-

λυσθαι.

Απ νπσςτε, απί Ρετ]το,

1 οδέ, πιοτί.

Ἠοο απίεπι 4θ Τια-

οεα»πιοπ1ῖ5 ἀϊοεραίατ. Ἠτς 5Ρες(αΐ οἱ 1]]ά, 1} μετὰ τᾶς ἡ ἐπὶ τᾶς.

εις. ἀσπίδος.

Απί οιπι Ίος ἀο-

ΤΊΙΠΙ νΙοξοτ τοςἵ, ααθ 1π Ίου ΤΠΟΓἔπις ἀοπιππῃ τεροτίοτῖς. ν. 104.
Ῥασιλέως ἐπικρατέοντος τῆς θαλάσσης. ν. 199. Οππα τος Ἱπρογίππα
πιατῖ5δ ορέϊποτοε; νο], Όαπι τοχ
Ίπαγθ {εποτεί ἵπ δα Ροίορδίαίο. ὡς

ἐπεκράτησε μάχη τών ΤΓελώων.
γ, 155. Οππι (ἀεἱοο Ρτς]ο 5τ-

Ἰοβίσοπεςδ ποπιεπ ομεΙπιΙξ Ἠοπιοτ].. Φποἆ ορ6πηε απἰάσπι Παέῖπο
τοάάίαπι, 81 5Ο0]ΗΠ1 ΘΟΠΡΙΙΤΗ, πεσἸοεεῖς οπιπΊπο γεγρῖς, 5Ρεοίο». ΑΔ

Ίος γετρα δοπαπίέ:
ας, [οράππϊε.]

ἴΐδις εν]οῖέ, αο ορ6πιΙξ, αέ Νοτοίατ.

Ὑει, Ἠ]ιά αδας ορπαῖς,

πέ Ηοππετῖ ποππεη Με]εκισειπὶ (τῬπεταύιτ. Ἠοο εκ βοφπαπίρας
Ηετοάοέῖ γετρῖς ἀῑδεγείςςΙπι]5 πιαπ]{εδίο Ῥαίΐαί. Ἀαπι δίαθϊπι 5α0αἷέε, ὧςφε «πρότερον ὀνομαζομέγου

αὐτοῦ ἸΜελησιγενέος τοῦτο γενἐσθαι τοὔγομα Ὅμηρος. 1. 6. Φπατε,

οππῃ 1]]ε Ῥτῖα5 γοσατεέατ Με]εςί6αΠ68, Ίος Ἠοπιε Ποπεη [α
οσρο]ζαξ]δ οα]απιίαϊαο αἱ ἹπάΙέαπα]
Γα1{,

ἐπιλαμδάνειν. οοπι, Όεοιρατο, Τη-

γαάςτα. ἐπιλαξδων λοιμὸς τὸν «ρατόν. ΥΙ1. 115. Ῥεδέῖ5 ου εχετο-

ἔαπι Ἰπγαδίςςες,
ἐπιλαμξάγεσθαι. οΟΠΙ. ΟΠ σεπ](1νο.
ἸλΝαποϊδεῖ. σροςἄάτεω ἐπιλαξόμ,νοι.
Ῥαΐτοπαπι γε] ἀποθιι πας, Ἱ.
127. ποροφάσιός τευ ἐπιλαξέσθαι.

Οεσαδίοπεπι αΠαπαπι παποῖδεῖ,
1, 96. αροςάτεω ἔπιλαδόμενοι.
γ. 29. προφάσιο ἐπιλαδόμενοι.
Βροεσϊοδαπα οαΠδα1 πας. γί, 10,
γαι, Οοσαβίοπσιι

ἐπίλαμπος,

ὁ καὶ

λος,

πὶ νΙἀείαν Ῥτο Οοπδίαπίατ πδυίῬατΙ, εί τεριας (πραϊίατ, ο απἶῬα5δ 1 δις ονΙοῖέ, αο ορϊπι]ξ,

πας,

νυΙ. 49,

114.

(εἶαπῃ {οποτεί Ιπ 5πα Ῥοΐοείαίο.
νΗ, 106. ἐπεκράτησαν τῇ µάχγ.
να, 1604. ἨῬτῶ]ο 8αροΓΙοτος ενα5εγυπέ.τών ἀνδρών τουτέων ἔπικρατήσοµεν. ἨΗΟ5 γ/το5 5αροταβΙπιας,
18, 94, ὅς,

Νε], ΗοπιετΙ πο-

Ίθείρεπες ἨΗοπιετί ποπηῖπο γοςα-

Ἡοτοάοίθιιι

ν, 204. ν.

πο-

ππΕΏ ἵπ Με]εδίσεπε ν]οῖς: 1ά εδε,

Ῥεγαβςοί. ἐπικρατέων Τέλης. Οππα

ἐπικρατεῖν Ἱπίογάππι πειέτα]έθτ Ώο-

Ἠοιποτὶ

Ίπεη Με]εκίσεπϊ [ιϊραίαπα] ον]-

ἡ. Ὑοσεαβα]απι

Ῥτο 6011. καταδη-

6ὲε καταφανής.

Τη απο

Μαπιεδίας.

[αείποτο ἀεργε]ιεηδαδ.

ἐπίλαμπος ἀφάσουσα ἔσαι. [Αιτος] Ῥαϊἱραπ5 ἀερτεπεπάείαγ. Π1,
ἐπιλάμψαντος ἔαρος. Ἠετοάοίθα Ἰοοπ{ῖο, ᾱ- ᾱ. ΑΠπαϊσοηίς, γε] αρΡαγοεπίε, Υετα. ΥΠ]. 190. Έτο 4ο

οοπη. ἀῑεΙέιχ ἔαρος ἀρχομένου. 1

α6 αλαπ]ά ἀϊσαίατ, Τοῦνομα Ὅμη-

ο5ί, Ὑοτῖς ΙΠΙΕο. }ε], ἅμα ἔαρι,
βΊνο οι. Βία Ῥιίπιο νογο.

Ψ. Ποια, 19. Ἰαέ, Ἰπέοχργος, Με-

Ωιοά συνωνύµως ἀῑσίεατ, ὡς τὸ
ἔαρ ὑπέλαμπε. 1, 190.

ος ἐπεκράτησε

τῷ Μελησιγενεῖ.

ΕΠ

ῬΡΠ

ἐπιλεαίνείγ. ΟΟΠΛ. 1αν]σατα. Ῥο]ϊτο.

Κ(οΐσῳ. Ηα ταβοσἰπαπί Οτῶ5ο.

Ἱσπιπῃ Ἰωγ]ραί, Ῥο]έ, ας εχοτπαί,
1 ἐπασίαία πιο]]ήας ασ 5παν]ας

1. 9. ἐπιλεξάμενον. Ἠαοσιπαηἵοα.
Βεριίαπίεπι. 1. 86. τάδε
ἐπιλεγόμενος. Ἡποτεριίαη8, Ίος
Ῥοτρεπάεης. Π. 120. [ΠδίερΠ. μῇ5
αἀ]οείῖς. αἲ λαο πον νΙάείατ Ίαπι
ε55ο ΠΊΘΠ5 αποίοτ]8.] ἐπιλεξάμιεγος.
Απιαάγοτίεης, Ῥογρεπάεης, εκΙ6ΙΤΙαΗ5. Η1. 06. ν. 90, 80. ταῦτα
ἐπιλεγόμεγοι. ἨΗαο ρετρεπάςηίθ».
Ἡ]. 9. ἐπιλεγομένῳ µοι ἔλοξε. ΜΙΝΙ
ταβοσιπαπΕΙ νῖδαπι ορτ. γΙ. 86.

τεάάΙξ, 5ἷο είϊαπι απ 5αῖς γονρῖς

νι.

τοσαῦτα

ἐπιλεήνας

τὴν

Ἐέμξεω

γνώµη».

Ουπι Νὶ5 νενρὶς Χοικίς

5επίοη(ίαπι εχρο]ν]βδεί, ϱΧΟΥΠ3Β5ε. νΙ]. 9. γα]]αγογο, Ηϊ5 Χονγκ]

πεπέεη{ία αβεεμίαί{ας.

Έπαπι Ἱῃ-

τετρτείαοπετη 5ἱ τοαρίαππας, Ίο-

«αυεπά]. σεηι5
ἀἰσεπιιδ.

μεταφορικὸν

658ε

Οποπιαάπιοάαπα

-οασῖ πιεία]]ατη,

θΠΙΤΠΙ

νε] ΠΙαΥΊΙΠΟΣ,

να]

"αΠοτπὶ αβδεπίαπίαχ, επι ποάατηπιοάο ππο]]οτοπι 5πανΙοτείη(θ

47, 49, 50, 695. μηδὲ σπον-

δέων ἐουσέων ἐπιλέγεσθαι. νἩ. 149.
γη]. 00. Ίνουι8 Ἠ1ο ποὶ ἀνακόλου-

ε/αξαπα Ῥεπεγο]ει-

θον Ἰαῦείῖ, γε] εδε εοτταρξας, τέ

παπι. 51ϱῖ. οοποΙ]απξ.
Ῥεά Ἠος
Ῥαπ]ο ἀπτίας πα]]] πιο νιάείας.
Ογεάϊάενίπι Ροῦ5 τὸ γνώµην τινὸς ἐπιλεαίνειν αοοριοπάπη 8ἶπι-

εί ρταεαάςης. Ἀ]ο ϱΠΙΠΙ Ίπορο γ]ἀετοπέας οβεγεπάα. σπουδὲν δὲ ἔ-

β1Ρ1 τοπ,

Ῥ]ϊο]ίεν Ῥτο φοπίοπέϊατη
εχροβτε,

εί εχκογητε,

αἰῑου]ς
αποά

Πέ

ααιπῃ ἀπτίοτα ππο]Ιοτίρας, α5Ρ6'αιἹοτα πανιοτῖβας, οβδουτίοτα ᾱἷ-

"Πποιάιοτίρας, οἳ Ῥτο]χίοτα Ὀγεγίοτίρις εχρ]σαπίαγ. Πδυίογες Θ64ΠΙ
«φεᾳπαπίέας φεπέεηίῖαπα παπι ]ά]οατῖπί ορ6ίπιαπη.

ἐπιλέγειν. «οἱ. Ὦ]ερπάο αἀάσγο.
:Αάάετε. Ώϊεςτο. τοιόνδε λόγον ἔπι-

χειν σπονδὰς γενέσθαι τριηγκοντα-

έτιδας, καίπερ τὸ χεηςήριον Φοδεοµένους. ἴνα δήσφι οἱ σαῖδες ὤνδρεωθέωσι ἐν τούτοισι τοῖσι ἔτεσι, ἔπιλεγοµένοισι, σποδέων μὴ οὐσέων,
ἦν ἄρα σφεας καταλάςη σσρὸς τῷ
γεγωότι κακῶ, ἄλλο πταῖσμα σσρὺς
τὸν Πέρση», ἑωῦτοὺς τολοιπὸν ἔσεσ-

θαι τῶν

Λακεδαιμονίων

ὑπηκόους.

1. 6, Ὦ]οσβαπέ απ{οπι 56 ώσίοός
(ποσππα]α {ωάτς Πεγὶ, οπαην]5
οτασπ]απι.

Γοτιπ]άατοηί,

τα Ἱπίαα

λέ[οντες. Τα]οιῃ ταίΙοποεπι αἀάεῃ-

Ἰο5 αΠπος ς1δί αἆ νῖτ]αεπα α{αΐσπι

έος. Π. 156. 1ν. 05. ν. 4. ἐπιλέγων

Ῥογνοπ]τοηπί ΠΠ, εοπδιάσταπ ρα,
{αάστο πα]]ο Ῥεοιδδο, δἳ Ῥιδέογ

λόγον τόγδε. νΙ]. 147. νΙ. 49.

ἐπιλέγεσθαι. 60Π1. Ῥτο 410 πηηαῖς
αδ]έαξατη ἀναγινώσκει». 1.124. Τιοσογο. ἐπιλεγόμεγος τὸ βιδλίον. 11Όγαπη γε] Πέοτας Ἰεσομς. Ἱ. 125.

ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα.

Τμίο-

ἴταῬ, [ίαρα]ας εχρε»!] Ίεσοης. Π.
125. Ἠος αὐ ἱηζουρτοίο ποπ ϱχῬτεδδυπι. τῶν βιδλίων ἓν ἕκασον
«ἐπιλέγεσται. Ἀησα]ας Ἠέογα Ἰοσογα. ΠΠ. 128. τὸ βιδλίον ἐπιλεξά"ενος.

ΙΠτετίς δεί].

γράμματα]. ἐπελέξαντο.

ν. 14. [τὰ

1έετας

Ἱεσοιαπί. νι. 259. νι. 22, 128,

1960.
ἐπιλέγεσθαι. Ῥοει]ατ]έεΥ αριιά Ἠοτο. αοοἰρίτα Ῥγο 6011, διαλογίζεσθαι. Παοσιατ].

1Ο γο]ιίανο.

Αμηαϊά αΠ]-

Ταῦτα ἐπιλεγομένω

εαροτίοτεπι

εἰαάεπι

[α Πασεάα-

πιοπΙῖ5 Ίαμι] αεοερίατη, α]ία οα]α-

πηίαδ [ΠΠ Ρε]]ο] οοπίτα Ῥογβαπι
[πογεπάο] κἱρὶ οοπέϊπρετεί, 5ο
1μαοεάαπιοπ]]5 ἵπ Ῥοδίοταπα 5αῦἸοείος {ογο, [Τοτε, τί ἴπ Ῥοδέεγαπη
1μαοεάσπποπΙογαπα Πππροτίο Ῥαγογθ
εοβοτεπίαγ.] γ΄αἰ]α δοµδαπι ροές
απαπι τασοταπα. γαγβοταα γἷπι
εχρτοβδῖί. Ἀο5 πίτππαπο Ῥτερ5ίατο «ΟΠάΙΙΙΥ, Ίέα ἔαπισπ αέ Τ,α-

πα ραγα ας ταξΙοπ ση ΠαΏθαιΏΙς.

ταῦτα ἐπιλεγόμενον Λεωνίδην. ν.
220. ΠἩεοπ]άεια ανα γορα{αμέοτη.
τῷ τῶν ἀντιπολέμων μὴ ἐπιλέγεσ-

θαι πρήγµατα. ν]. 250. Ἐες αἆΝΕΓΡάΤΙΟΤΗΠΙ ἨΟΠ ασ]Ιίαγε αΠΙΠΙΟ,
ΠΟΠ Ῥογρεπάστε τες Ποξίίπμ.

ΕΠ

ΕΠ

ὀπλόμενας τὴν αἰσχύνην. }.Ποπι.
αρ.2. Πη{απιῖαπῃ ΟΟΠΗΠΙΘΠΙΟΤΑΠΘ.

ἐπίλιγος. Τοπ. Ρο οοπι. ἐπιμύθι.
1. 6. Α]σα]ας. ἀῑσα οκρσαίίο, εί
αᾱ τοι (παπι αρρῃσαίῖο. Ε]οίϊ

Τ{10. λέγουσιν ἠσθηναι Κροῖσον τῷ
ἐπιλόγῳ. Εει μα ο... Π]α ἀῑσ{ ταί]οπο, οὲ απ τει Ῥτοροβδίίαιη,
εί εχρι]οπίαιη αρριισαίοπς, ἆς-

Ιεοαίαιν. 1. 27.

Ογτο δµοςΏδομς, ας ἱπ[οηβν. 1,
75. ὧςσε τὸν σὸν σαῖδα μὴ ἐπιμέμ,-

Φεσθαι. Τα αἱ ἔπας []ής πο ζοαπογαίας. 1. 1160. αντὶ τούτων ΛὶἜ
γύπτιοι ἐπιμεμφόμενοι ᾽Απρίν. Ῥτο
μ15 Γοἰαάϊῦις αεοερεῖ5] αάων ρ
ΑΡΓΙΩΡ Ἰπ[εηδί, νε] επι ἀαπιήσἴᾳ5. 1ν. 109. ἐπιμέμφεσΏε ύσα Μίγως ὑμῖν ἔπεμψε. νι. 169... Ώαμιπηαΐθ, νιέπρου αἴε, αας6Πης16

ἐπίλοιπος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Βε]Ι(ααβ,
ᾱ, απ]. ἵν. 124. τὰς ἐπιλοιπους τὼν

σσολίων. Υι, 5.

ἐπίμαχος, ὁ καὶ ἡ. Φι] ορρησηας!
Ροΐεςί. Ομ] εχραρηατ] Ροΐο»ί. Ώο
Ίοεο Ρτορτίο ἀῑοέιι. χωρίον ἐπίµαχον. Ἱ. δ4. (ὤμαχον. Ι0ἱά.) τοῦ

γο-

Ρἱ5 Ἰπηϊδιε Νππος,
ἐπιμήνια [0εῷ] τελεῖν. νΙ1. 41. Μειιδίτια 8αστα [Ώοο] {αεοτο.
ἐπιμεμνήσκεσθαί τινος. Ῥοαἳ α]]οι]τις
ΠΙΘΗΦΙΟΠΘΙΗ {α6616, ἨθΠι (αμα
ΠΑΥΤΑΥ6. ἐπιμεμνήσομαι ἀμφοτέρων.
Ὀ αππιαπο 6ΟΙΗΙΠΘΙΠΟΥΔΡΟ. 1.0. τοσ-

τείχεος ἐπίμα χο». Μαιτογαπῃ Ῥαγς,

αὕτα

αι Ροΐεςί οχραρ ια]. γι. 195.

οοπαπιθιηοΥα{1ς. 1. 14. οὐκ ἐπιμνηή-

ἐπιμγησβέντες.

Ἠ]5δ {απέαα

ᾖ τὸ ἐπιμµαχώτατον ην τοῦ χωρίου

σοµαι.

σαντός, Ἱκ. 2].

1.5 1. τοῦ σρότερον ἐπιμνήσθην. ΟοαΊα5 απίο ΙΠΕΠΕΙΟΠΕΙΑ [6ο]. Ἱ. 80.
τούτων ἐπιμνήσομαι. Ἠοταπῃ [ας]ΑΙ ΙΠΟΠ{ΙΟΠ61, 1. 177. τὰ ὃ ἂν
ἐπιμνησ]ω αὐτῶν. Οι νοτο εχ

ῦνι Ίου. {οῦϊις

Ρα15 ορρασπα ο] Ιπακίπιο Ραΐθης
εταζ.

ἐπιμαχώτατος, οὐ, ὁ. 6Ο. ἤ τὸ ἔπιµαχώτατον ήν τοῦ χωρίου παντός.
κ. 21. ΙΕ εοέας 1]ας ]ουἳ ρα18
ορρασπαθοπί πηαχίπιο Ρραίοης ϱτας,

ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τῶν παιδίωγ.
Υ. Ηοιι. 24. Ῥιοτοταπι ΟΙΤΗ
6ειογο.
ἐπιμελὲς,

τὸ. Ο0ΠΙ.

Φμοά.

αἰίοιὶ

ετῶ εδί. Τά, ἆο 41ο φαἱ5 οδί 5οἨοῖτας,

νο

ου] 18 οπγαπ.

σοτ]έ,

Κύρῳ ἐπιμελὲς ἐγένετο τὰ Κροῖσος

εἶπε.

Ου

Οταδας

ἀῑκίε, Ότο

δα Γαοταπ{. 1. 59. ἐπιμελέε μοι
ΜΙΙ οιτῶ εταξ. ΠΠ. 100. τοῦτ᾽
. οἱ ἐπιμελές.

Ἠοε οἱ οιγῶ εταξ.

1. 40. ν. 19. νι. 97.
ἐπιμελίη, ης, ή. Τομ. Ῥτο ο. ἐπιμέλεια. ΡΗμοπί]α. Υ. Ποπι..σο.δ.

Ότνα. ἐπιμελίην ἔχειν τινός. α1Ριά.
ο. 7. ΑΠεπ]ά5δ αυγά 861016. 1ο
α(πο 5ολοἳξαπι 6559. Αμ πομι
κ

ἐν ἐπιμελεία οὐκ. ἔτι είχε

Ὅμηρο». ἴρια, ο, 16.
ο
60Η. τὸ Κροῖσος ἔπιµεμφόµενος τῷ Κύνφ. Φυ Οναδᾳ5. Όντο οἰμηϊμή ἆαης,
Φιω
(5 ἵπ Ογτο ἀαιπμανς. ΟΡ απα"

ἨΜεπίΙοπαΙ

ΠΟΠ {αθἱαΠὰ,

1ρ8158 ΟΟΠΛΠΙΟΙΠΟΓάΡΟ. Π. ὃ. µεγα-

θεος πέρι ἐπιμγήσομαι. Π. 101.τουτέων ἐπιμνήσθη». τη], ϱῦ.
ἐπιμπλέετο. [οη.ὃ. Ρ0Γ8. δἱηρ. Ππ]ρονξ. Ῥτο ο0ΠΙ, ἐπιμπλάετο, ἂν 5ο.
οσφπο Ῥτο ἐπίμπλατο, αὖ πα ἶςι(νο σσίµπλαμαι, αποά ἃ σίμπλημι, 4ιοᾷ α σιµπλάω, ὦ, ηρίρο.
Π], 1058.

ἐπιμιξίη. ἴοι. Ρτο «οι. ἐπιμιδίᾳ.
ϱομνιγοἵ μη. ἐούσης ἐπιμιξίης πρὺς
τοὺς Τεγεήτας.

Ομι

[Πμαζράωμιθ-

πῇ]5] οβδοί οοιπιποτοίαα οσα Ίο
δεαέῖς. 1. 608.
ἐπιγέμεσθαι. 60ΠΙ. Ῥεραδοῖ. Ῥεραβοσπάο ο
ο τὸ σὸρ ἐπενέµετο τὸ ἆςυ σᾶν. [σηϊς ἰοίαα τιχθειι ἀοραδοεῦαέαν,

οομδιπιοραξ,

οοηδιηδ]{. ν. 101. τὰ
νεµομ,ένου τοῦ πυρόὀς.
οκίτεπιαςδ ἀεραςοοπίο,
Ώοραξσσπάο ραι]αθῖπα

περιέσχατα
Ίδπο ρατίον
1ρίά. Ψαι,
αὐδυποηίο,

γαδίαπίο.

ἐπινοεῖν. Ίοπ. οὗ οοπι. Ἐκοοσϊίατο,
ἐπινοήσας τὼ ἦν ἀμήχανον ἐξευρεῖν.
Εχοορίία(ῖς 15, απ ἀερτε]ιεπά!,

ΕΠ

ΕΠ

εοαποδείαπε πι]]ο Πιοάο ῬοΐοταηΈ. 1. 48. γε] απ ἀϊβιοπ]{οτ ἀοῬτοἰνομά! Ροΐεναπί. ὲ
ἐπινοεῖν, δὲ ἐπινοεῖσθαι. οοπι. (οσὶίαταο.

Ἶτπ απΊπιο Ἰαμστο.

Τη απ]-

ΠΠΠη Ιπάπςςθ. θαλασσοκεατέειν
ἐπεγοήθη. Τπ απίπναπι Ιπάιικίέ, αέ

Ῥίοπα, οπηρία, 1. 119. λεμιὼν ἐπ]πλεος κρεώγ. ΠΠ. 18. σεδία ἐπίπλεα

ανβεώπων. Οσπαρὶ Ἰοπήπῖθας ρ]ε-

η], γ. 40.
ἐπιπλήσσειν. ο0Π. Ππογορατο. ΟΥγρ: ε; Πκερτο]οπάστο. ἐγὼ τὰ
τῷ πέλας ἐπιπλήσσω, αὐτὸς

κατὰ

ΤΙΑΤΙ8 πρετίαπι 1Ρῖ ραταταίῖ, νε],

δύναμι» οὐ φοιήσω.

Γη πιαγῖς ηΡΟΥ παπι ορέΙπετοαί. 11.

α]]ο τεργεµεπάο, Ἶρ5ο Ῥτο η
ἹΟἩ {αζ]ατη. Π1. 142. ἔφη, τὰ ἐκείγοισι ἐπιπλήσσει, ταῦτα οὐ ππονή-

199. ὅσα ἐπινοέω ποιήσειν. ΘΟιαᾶοπη(πε [ποσγο Ιῃ ΑΠΙΠΟ Ἰαβοο.
11. 194. ἐπινοέω πήγµατα μεγάλα
κατεργάσασθαι. Ἠαβοαο 1Π αΠΙΠΙΟ
γε πιάσπα5 οοπῇσστοα. ν. 24. ἐπινοέωττῇδε. ΦΙο5οπ{Ιο. Ἠοο απΙπιο
νο]αίο, Ἠου |Ιῃπ αΠΙΠΠΟ αβοθο. ν.

30, 05. τῇ ποιήσει ἐπεγόει ἐπιθήσεσθαι. Υ. Ηοιι. ο. 6. Ῥοθεῖη αςΕτοά! |ἵπ απίπιο παβοραί.
ἐπὶ ξυροῦ τῆς ἁκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ
ρήγματα. [π πονασι]ω αοῖς ἐθπεηίατ,δαη{, γεγδαμέασ, ποΡΙ5 ΤΕ:

1.6. Ώσ6ς ποδίγα 1π ΦΠΠΙΠΙΟ ἀἰσοεῖ-

1η]πα δαπέ Ῥοβίία», γΙ. 1]. ῬτονετῬίαπα, αποά εκ Ηοπποτί Π]αάος Κ.
ν. 17ὸ. ἀαδαπαέαπα νιάσίαν, νυν

Οπα 690 1π

σειν. γΙ. 196. ὨὈ]κιε 5ο ποπ ΓαείτΤάΤΏ θα, 4158 1Π α]]]ς ταρτε]επάοτεῖ.
ἐπίπλοα. Ἰοπ. εἴ Ῥοεῖ. Ρ.ο Ο0ΠΙ.
ἔπιπλα. Βαρε]]οχ. χεηςὰ ἐπίπλοα.
ΈῬοπα δαρε]]ες. 1μαῖ. Ιπ{ΘΓΡχΕΒ ΥοΥ5, σα, απ

παν]σαοπὶ

αςσομ]-

πιοβα πάεραπίαν, οί ας αοζερ]έ
ἀντὶ τοῦ, τα ἐπὶ τὸν σλοῦν χρηςὰ,

σσρὸς τὸν σλοῦν ἐπιτήδεια. 8εὰ Υοοαβραίαπι

οδί

Ππζε]Ισοπά πα, υπ»

ἀῑκί: αποᾷ οκ εριθιείο χρηςὰ [8οἷ]α οοἱ]σίταν. ἔπιπλα (πέ ἀοοεε
Δα]άας) ἡ μὴ ἔγγειος κτῆσι, ἀλλ’
ἐπιπόλαιος. πο τὰ ἐπιπόλαια, καὶ
κατὰ συγκοπὴγ, ἐπιπόλα, καὶ κατὰ

γὰρ δὲ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵπα-

ςομχείων μετάθεση», ἐπίπλια. 1. 94.

ται ἀκμῆς, ἡ µάλα λυγρὸς ὄλεθρος

Ἠϊπο γειο τὰ ἔπιπλα. Ἰτεταία
5νποορο. 1. 100, 164. 11, 1950. ν].
25. τὰ ἔπιπλα πάντα λαξόντες.
Οαρία {οίΐα 5αρε]εείί]α. ν. 119.
ἐπιπολης. οοπι. ἴηπ φαρετῇςῖα. Ῥι-

᾿Αχαιοῖς, ἠὲδν αϕιΦποταπι γου-

5υὰ

πω

Ἠαβοπιας

Ἱπίογργοεία{]οπεπι

ἵπ Επταδπϊ

αἀασς,

Ῥ.

28. αἀασ. 18. Ἀπαπο οίοηῖτη οΠς5 βἵία τος ἵπ επδρὶἀε {αυτί ε5ί,
Ἠνταπέ το, απ 1561 οκΙδίο αὔφιι-

Ὅτα. ἐπιπολῆς τῶν πυλέων. Τῃ Ῥοι{αγυπη 6αρεγπο Μπα, αργα Ῥου-

ππαπίέατ Αολιν]. Ἀορ]ος]ες 1τὴ Αη.
Προπο, ν. 996, Φρόνει βεξως αὖ

1.96. ἐπιπολῆς τῶν λίθων. 11. 199.

γὺν ἐπὶ Συροῦ τύχης.
ἐπιορκεῖν τι. Ἠετοάοίοα Ἰοοπί]ο.
Ρον αμ φπ]ά αγαπη ο Ρε]ετατα. Ῥτο
ΟΠ.

ὀανὺ ο.

τὶ

ἐπιορκοῦγτα.

τὰς

βασιληΐας ἱςίας ἐπιόρκηκε. Ῥου τε-

σίπα Ἠμαγοπι πναμάο, Ῥε]ετανῖί.
ἵν. 66. ἐπιορκήσας τὰς βασιληῖας
ἱπίας. 1ρ1ά.

ἔπιοὕσα ἡμέρη. Ώιες 5ε(πεῃς. ἅμα
ἡμέρη τῇ ἐπιούση. Γκ. 432. Ιπηι] ας
ἀῑος εοβπονς Π{ακῖςςοε,
ἐπίπλεος, α, ον. Ἰοπ. δὲ Ῥο6ί. Ῥτο

οΟΠΙ. σλήσης, µεσός. Ῥ]επας. Ἠε{οτίπς. τράπεζα ἐπιπλέα µηλίων
κρεὠν. Μεησα οατπίρας ογ]]]]5

(ας. 1, 157. 1. 63. ἐπιπολης αὐτῶν.

ἐπιπολῆς τῶν ξύλωγ. Ἱν. 201.
ἐπιπλώσαντες. 1. 70. νιὰε πλώειν.

ἐπιῤῥέειν, οοπα. Ππῆαςτε, «οπβπετε,
οοΠγοπ]γο. ἐπιῤῥεόντων δὲ τῶν Ἑλλήνων, καὶ γινοµένων σλεύνων. Ικ.
9δ.. Οοπβιπεπρας απίεπι [6ο]
ἁταᾷς, εογαπι(πΘ ἨΠΠΙΟΥΟ ϱΥ05-

οοπίο, ἐπιῤῥέουσιν οἱ Ἕλληνες αἰεὶ

ἀνὰ πάσαν ἡμέρηγ. 19ἱά. ϱοπβ απ
[οο εοπγεπΙαπέ] (τεροί 56ΠΙΡΕΓ
πο[]ά!ο,
ἐπιῤῥωννύω,

ἐπιῤῥώννυμη,

οοπ.

µ.

ἐπιῤῥώσω, 80 ἐπιῤῥώω, Ο91ΥΟΡΟΥΟ,
οοΠπΗτΠΟ. α. 1. αοξ, ἐπέῤῥωσα, οοττοροταν!, οοπβγπιανΙ, αὗται δή

ΕΠ

ΕΠ
πΙηττα] ἴθ]α οτῃ ἀπιρεία ἀααῖ-

σφεας Ἔπέῤῥωσα» ἀπικόμεναι. νη,
14. Ἠα [πανες] 1ρ8ος αἀνεπία
5πο οοττοβογαγαπ{, οοπΗΓΠΠαΤΗΠΕ.

ἐπισκήπτειγ. εοπι. Ο)ίρεέαγϊ, οΏβε-

Γαππιαπε ποΊἹπΘΏ 5πΏείαπίναπι,

οτατθε, Ῥτεσῖρις αμηπΙά αὐ αϊφπο
Ρείετε. ἐπισκήπτοντος ἐμεῦ τὸν Δω-

ἐπίσημον, ου, τὸ. οοπι. Τηδίσηε, 18.

ἀαπί, ἀε[εταπέατ. να, 10. δ, ο.

τὸ ἐπίσημον τῆς ηός.. νη. 8δ. Χα-

ριέ0ς Φόνον ἐνήρήξθσθα, να, 128.

νὶς Ἰποίσηο. ᾳποά υΠ]. 92. τὸ σηρήτον συγωγύµως αβρε]αίαγ.
ἐπίσημος σοφίην ἀνήρ. Ἰηδὶσηϊ5 5αῬ]ευεία σιγ. Π. 20.

Μο οβίοξέαπία, ας οΏβθσταπία, πε
Ῥοτεῖ οσρἀεπα πἱοΙξεετειαϊη1, ρα-πᾶδᾳπο τεροβοεγε(ῖ5, εχῖσοταίῖ5.
ἐπισκήπτει». οοπι. Ιπιρετατε, ππαῃ-

ἐπίσημος χρυσός. ΑΙΤΙΠΙ βἰσπαέαπι.

(ἄσημο, χρυσός. ΑΙΤΙΠΙ ΟΠ βἶςδπαίυπη. Ἱκ. 41.) αριά.
ἐπισιτιεύμενοι. γιάς ἐπισιτίζομαι.

ἀ4αγ6. ὑμῖν τάδε ἐπισκήπτω.

Ὑοβῖ8

Ίσρο πιαπάο. Ὑοβῖ5 Ἠαρο ΊπΙρετο.
Π1, 0. τὰ ἐπέσκηψε Πέρστσι. Φα
Ῥογεῖς πιπαπάαν]{ξ. 11. 759. ἵν. 29.
ἐπισκιάζειν. οοπι. ΟἈαπιρτατα. ἵστιῬτα ἴεσετα. τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ἐπτοραπι οραπιύτατο. 1. 209,

ἐπισιτίζομαι. οοπι. Οἰδατῖα Ῥατο.
Οοπιπιθαίαπα ρατο. Εγαπιεηίος.
Ἐταπιεπέαίπτα ϱο. Οπ]ά Ἰος 51Ρί
νεΠέ, εκ Ἠετοάοίϊ γετρῖς {αεῖ]α ἐπίσκοπα. 1οῇ. οί Ροοί.. γοσαβα]απι,
οο]]]σί Ροΐεςς. Ἀϊο οπῖπι Ἠ]ο, ἷκ. Ῥτο οοτῃ. «εὔφοχα, καὶ οὕτως, ὧςε
τυχεῖν τοῦ σκοποῦ. ἐπίσκοπα τοξευσ0. οὔτε γὰρ σιτία εἶχον ἔτι, οἷτε
ευ. Βααϊίτας ἵνα ]ποπ]ατῖ, αέ 500σφέων ὀπέωγες, ἀποπεμφθέντες ἐς
Ῥαπι αδκοηπαγ]», νΊπι αἀγετρ]] ἸιαΠελοπόννησον ὡς ἐπισιτιεύμενοιν
Ῥοε, ἀντὶ τοῦ ἐπισκόπως, αποᾶ Ἱπἀποκεκλέατο ὑπὸ τῆς ἵππου. Ἱ. ο.
Χεο εἰρασία, [να], εοπιπιεαίέα5, Υα1,

τεπι Γγαππεπίατιαη] απιρτας ἨαῬοραπέ, δί ἵρδοταπι 5ετνῖ, απ{ ἴπ
Ῥε]οροπποεσαπι πηῖςςὶ Γαεταπί ἔγιπιοπέσέατῖ, [νει, τπί (ταπιαπέαπΙ
οο]Ησετεπί, εοπιροταγεηέ, 6 60π1Ροτίατεπί,] αὐ εᾳπ]ίαία Ιπέετο]α5ἱ Γαοταηί. Φποά αρεγΏῖα», ῑκ. 51.

πβ]αέππα. 1. 90.

ἐπισκυθίζειν. Ὑ. Ἡ. ααοά Ῥτονετβ!ϊ
νῖπι Ἰαβεί, ασ ἵπ 6ο5 ἀῑοιίατ, ααῖ

πιογασαπα Ἰπεεπιρεγαπίετ Ρίραπέ,
απ γίπο δυπέ αἀάϊοα, απῖ Ἰαγσῖας αο Ἱπεεπρεταπίάας Ρραπέ.

Μος απίειι ο
τίπαπα ποτά

α Βογίμί5, απὶ
Ιπίεπιροταπέϊς

ἀῑσίσας, ὡς ἀναλάξοιεν τοὺρ ὀπέω-

Ἱαυτίεραπέ,

νας τοὺς ἐπὶ τὰ σιτία οἰχομένους.
1.6, Ότε τεοῖρετεπί 5α:νος αἆ εἶθατία Ῥτο[εσίος, [αἆ ται Γγαπηθηίατίαπῃ εοπιραταπάαπα, αἆ «ΟΠΙΠΙΘΗέα5 αρροτίαάνπη Ῥγο[θείο».] ΕΠ]
απίοπι ἐπισιτιεύμενοι, ο5ε [αατὶ
{επιροτίς [οπ]6ε {ογιπαίΙ αὓ ΑέΕῑοο
Γαέαγο ἐπισιτιοῦμαι, Ῥτο «ΟΠΠ. ἐπι-

τοπι ἐπισκυθίζειν Ίάειι οδέ ας ΒοΥΠιναγαπῃ ποτε Ἰατσῖις αο ἹπέεπιῬογαπΏας Ῥοίατε; 5εά ποπ ἀι-

πιαπανΙέ.

Οπαπιοῦ-

σιτίσοµαι. Ρακιοίρ. οοπη. ἐπισιτι-

οἵας Ῥϊρετα, ἀῑοιπε,

ίαπι, αἲ πιεταεαπι: πε Ῥαΐεί εχ
Ἠετοάοίϊ νοτβῖς, νΙ. 84. ἐπεαν [οἱ

Σπαρτιήται] ζωρότερον βούλωγται
πνειν, ἐπισκύθισον λέγουσι. Φυαπα
Γβρατίαπϊ] γο]απέ γΙπατη ΊΊθγαἐπισκύθισον,

σόμενος, Δί]6ε ἐ
ἐπισιτιούμενος, Ίο.

1.6. Νοὺῖς Ἀογε]ναταπα ΠΠΟΥΘ ΥΙπατα

γειδα ἀἱρῃί]οηρο οὐ Ἰπ ευ, βίἔπι-

ππογασῖας Ἱπίαπάο, εί Ιατρῖας πι]-

σιτιεύμεγος. Ὑιάο νῶ, ιεῖς, ιεῖ. ἴοι.

πϊδίτα.

εί Δίΐ. {οτπι.
ἐπισκήπτειν. οοπι. Όππι Ἱπιροίη ἆθ{αυτι. Ὠιοίαπι 4ο [α]πάπίδης, απο)

Ὑαἱ, Βογί]ογΙπ ΤΠΟΤΘ τ]-

παπι πποτασαπα Παατί, Ἠα]]α γει4έ, Ασοα Ῥογίλμαια. Οοπβπ]ο Έγαςπηὶ Λάπαΐα ἵπ Ἐρϊδογίμίσατο, τί

οαλίέις απο ἀε[εταπέατ. ἐς οἷ-

ἐπισκυβίζεσθαι

κήματα” τὰ μέγμα ἀεὶ, καὶ δένδρεα,

απ. Αέπεπαας τῶν δειπνοσοφιών βιξλίῳ. κ. 210. καὶ ῴροσελθὼν [ὁ᾿Ανακοέων] ἀκρατοποσία»,

τὰ τοιαῦτ) ἐπισκήπτει βέλεα. Ίπ
πιαχΊπηας ᾳπα5ᾳ16 ἆοπιος, δέ ατΌοτεδ, 8ΕεΠΊΡεΥ Ἰπ]αςπιοάί [{α]-

γετραπι

οχρ]ίσα-

σκυβλικὴν καλεῖ ποτιν. εἰ 211,

.

ἘΠ

ΣΠ

«καὶ Λακεδαιμόγιοι (ὥς Ἴσι Ἡρόὅοτος ἓν ἕκτη) Κλευμένη τὸν βᾳσιλέα Σκύδαις ὁμιλήσαντα, καὶ
ὤκρατοπότην γενόµενον, ἐκ της μεθης φασὶ µανήναι. καὶ αὐτοὶ ὃ οἱ
Λάκωγες σταν βούλωνται ὥερα-

τέφερον σσίνειν, ἐπισκυβίσαιλέγου-

Ἐπσίαθυπι, αι Ἠα]ας ]οοί Τηθ6ἴοποαπι {αο1θ.
ἐπισπώμενος. οομη. Δείτασίας,

δόλω γυναικηΐω ἔπισπώμενος. 1οΊο πι]1οο] Ἱπρια]δας, Ἱπάπείτς.
1. 91.
ἐπισπαςηςες, ων, οἱ. Οοπβα]ο ι]ἆαπι, οἳ ο παπα Ῥοϊασεια 1ῃτο
10. ο. 4. δ. 25. ΟΡΗοτήπι οαΓ-

ἀἴπεςδ, απιοτάπι οροτα {οτες ἴταἸπηθατ, αἱ αροτίαπέασ,

γε] εἶαι-

ἁαπίατ. νΙ. 91. ἐπιλαξδόμεγος τών

ἐπισπαςήρων, εἴχετο. Αρρτε]ιαιιδί5
οαγα ρα»,

15

Ἰαγοῦαί.

χεῖρες τοῖσι ἐπισπας ἦρσι ἔμπεφυπυῖαι. Μήαπαδ οατάϊΙπῖριας 1Π]ιδγεηίςς. 1ριά.
ἐπίσπεισις. Ν. Ἡετοάοίαιπι.

αν

ἀπσέας, ἐπισπώμεγος Καμξύσγ, Ρο
ὑπὸ Καμξύσου. Α (Οαπιῤγδο αὐἀπσίας. ΠΠ, 14, 91.

σι, ἅο.

ἐπισπάσθαι. ΟΦΗ. Ππιρε]{]. πάσα.

ο5{1ϊ

αοτϊωοπάα οδὲ, κτιςσύν. Ου]ἆ αιιἔοπι 81 κτιςὺς, ύος, ἡ, νὶάε αριά

Ἀαά μή8 άμο-

Ῥα5 1οοίς τὸ ἐπισπωμενος, ἀντὶ τοῦ
ἐπισπόμενος, καὶ ἕπόμενος, Ἰπίει-

Ὄτες 1μαίῖπας 5απ1δ1ς, αί ΦΙΠΙΟΠἀσπι νιάεέατ. πί εί 1, 54.

Νιδι

ἐπισπόμεγοι ροτ ο δοπ]ρεπάππι ἆἷσα, 46 4πο 5πο οσο. Πολυκραάτέῖ

ἐπισπώμενογ. Οἱ Ῥο]γοναίοπι 96-

απεραία. 11.
1
192. νΙ. δ5.
ἐπίςασθαι. ΊοἨ. Ῥτο 01. ἐφίσασθαι. Ῥαρτα βίατο. Ἀαρετηαίανο.
ΦΗΠΗΤΩΠΠΗ 6556. (ὑθίπασναι. δαβ6556, Ῥαρδιάετο. ἵν. 2.) Τρί ἆς
]αο (15 ρανήβις ααίζς, 4παγΠα
α]ίοταπα ἔφιρ-άμεγον, αἰέοναιή. φιάμ.ενον οοπαηιαπ ου, 1οπ]6ς ν6γο

11ρα-

ἐπιςαμενον εἰ ὑπιςαμ, ενον ΝΟΕΒΙΛΙΡ.

«ο. Ἐβαδιο. τὴν ἐπίσπεισιν τοῦ
οἴνου. ἱπὶ Πραίϊοποπι. Π. 99.

Φιιραιιά1ξγ απέσπι µέρος αἆ ονηΠποποπα αΏβο]νοπάαπι,

ἐπισπένδειν. οοπι. Ππ[απάρτο. ΕΓαπάργο 1Π. 1άραγο. οἶνον κατὰ τοῦ
ἱρηῖου ἐπισπείσαντες.

Ύππο Ίῃπ νὶς-

(πιαη εῇηςο. Ἡ, 9 ἐπισπείσα». ἵν.
00. ἐπισπείσωσι.
πες. Ἱν. 187.

ἵν. 62. σπείσαν-

ἐπίκασθαι. Γηίοτάππα ῬεσυΠαγί ᾳποἆαπα πποάο Ῥοπίξατ αραιά Ἠετοσέπια Ῥνο οοπξεπίπη ο5.ο. τῷ
τὸ ἐλάχισον ἐπιςσαμένῳ τοροσέκειπο. [ΜιλΙετ] 111 αἀάιοεραξς, απ]

πἰη]πιο Γαπτο, πηηίπια Ῥασμίῦ
ΡΙππΙα] οοπίοπίας τας. 1. 196,
ἐπίσποιτο. ὃ. ορίας, αογ. 2. πιθ!1.
Τοπίοο οἱ Ῥοοί. παρὰτὸ ἐπισπέσ- ἐπίφασθαι. Αραάὰ ἨΗετοάοίιπα Ἱπθαι. ἆο 4πο Ευδίαίμ. εἰ μὴ ἡ {ογάπα αοοΙρίέατ Ῥτο νομίζει.
Εκ]δίίππατο, Ώε ΟγτΙ ρανομ Ρις
τύχη ἐπίσποιτο. Ν1ςΙ Γογύππα Ώο5
γοιρα Γαοῖε, ασ ἀῑαί, οἷα δὴ
οοπ(σίας. 1. 92. εἴ οἱ ἡ τύχη ἐἐπισάμενοι τόρε τελευτήσαι. ΟΦπ1ρπἰσποιτο. 8ἱ [οτίαππα Ἱρδαπι σοπι]μα απ οτοάρραπέ ἵρδαπι ΟΥἑαΐα Γαἱςοί, 1ρ51 Γαν]ςδοί. νἩ. 10.

Ἰηδεφιεπίο». Ρει5οᾳποηίος. σημα

τα, [αυ Αδίιγαρῖς Ί15δι Γετῖ5
εχροβῖέι5 Γιεγαί,] πο, ο,]ςεο.
1, 122.
Ει Οσνι5 Ἶρ5ο ἆᾳ 5ο
ασε, ἐπίσασθαι μὲν γὰρ [ἔρη]

ἀαθνο. 1. 109.

ὡς βουκ2λου σαις

δ. 4.
ἐπισπόμενοι.

Ῥατειοιρίαπι,

ἆο «1ο

ν]άο Ειδία(]. ργο ἐπακολουβοῦντες.
Ῥεά οί οι.

Ῥοςξ. αἱρέουυσι ἐπισπόμενοι οἱ ορ.
ξαροι. νι. 150. [Ῥαπι] Ῥατρατί
Ἰηπδεουί οαρίαηίς, νἩ. 220. ΥΠ].
ζ,
ἐπισπόμεγος, ἐπὶ Μιλήτου κτίση». ΙΧ.
97. Να]]α: Βοεσοίανπς [πο]ευπι Ο0ἁτὶ ΠΠ] αἆ οοἱοπίαπι ΜΠ]ου] οο]Ἰοεαπάα]η, .δεά αραά Ἠετοβοίων

οΠΊπι

56

εἴη.

οχΙδέπηατο,

γαι

Ὠϊοεραί
οχὶδί]-

πιαςδο 56 αρ] οἳ Πάπα 6556.
1Ρ1ά4. ἠπισέατο ἐπὶ διαδολῃ εἰπεῖν
Εέσα. ὨκϊςΕπιαραπέ απ ϱγδει πας ρον υπο
ἀῑχ]ςςο.
1, 66. το ἐπίςαντο. ἠπίςατό .οἱ
τοῦτο ἄπολωλεναι. ἨΗος α 506 απῖδ-

δυπι ρυίαραί. 11. 140. ἠπισέατο,

ω

ΕΠ

ΕΠ

νΗΠ. δ. Ονοάεβαπε, οχϊδ(ππαθαη{,

νηΙ. 20, 88. ἠπίστατο.

ἈΒεϊεβαί,

εχΙςεπιαβαέ, εγεάεβραξ. ΥΠ]. 126.

ἐπιςέαται, Ῥτο ἐπίστανται. Ίοη. ΠΠ].
105. Τν. 174. νιὰςε έαται.

ἐπισέωνται. ο. Ῥτο Ο0ΠΙ. ἐπίς-αγται. Βεϊαπε. ΠΠ. 194.
ἐπίριον, ου, τό. Ίοπ. Ρο 6οΠ. ἐφέ5Ι0Υ. Εαπη]α. ἆγηλατέει ἑπτακο-

σια ἐπίσια᾿ Αθηναίων. 700 [απιῖ]ίας
ΑἰΠοεπϊεηδίαπι, πέ Ῥίασπ]ο οοπίαπηπαίας, εχρυ[. πο. ων
ἐπίςιος, Το. Ῥτο ἐφέσιος. Γοπιοςί]-

οἩπ5. Οπ] αραιά αΠασπα ἀϊνενεῖξ,
Ὑ], Οι] αἆ α]ἴ(ποπῃ ασοεδαῖξ 54ΡῬ]εχ. Ον] αἆ αἱἴσι]ς Ίαγοιῃ 54ρῬ]εκ εεἀεί. 1.55. Ζεὺς ἐπίσιος. Τοη.

ἐπίταξις,ἡ. οοἵα. ΤπιροταξΙ1Η, σᾳ5δαπη. (α]1οε, (οπυπαπάενιοπέ. ἐπίταξις τοῦ φόρου. α. ᾱ. Ἐτϊραςϊ

Ἱπδειπα, 5ἶνα ]ηδδίο: Ῥτο, ετῖρι{ππῃ, αποά Ἱπρεταίις, νθ] Ίπηρς1

ταξσπι ος{. 11. 89. φόρων ἐπιτάξιες.
μΗ1. 97.
ἐπιτάῤῥοθος, ὁ καὶ ἡ. Ῥεου]ανίέετ
αρπά Ηετοάοίαπα, ποπ Ῥτο απχ]]]αἴοτο, (α{ Ῥραρδίη αραιά Ῥοσίας
αοοϊρΙέατ,) 5οᾷ Ῥτο γΙείοτο 5η]
γιάσέαν 1π 11ο νοιδα. τόν συ κο-

µισσάµενος,

Τεγέης

ἐπιταῤῥοθος

ἔσστ. ]μαῖ. Ππίοχρτος, Ωπο έα 5Ώ-

απ οοπι. ζένιος, εἴτε ξείνιος αβ-

Ἰαΐο Ἴϊσεας 5ρεγαβοτο γἱεῖο;.
γετβρα Ἰαο δοπαπ{. Ἠος ἴτι τεςεερίο, Τεσεαᾶ γιοίοτ οτῖς. 1. 67. Ψἱάα
Ἐπδίαί]. Ίπ νους ἐπίῤῥοθος, ππιάα

Ῥε]αίατ. «οπρίίογ Ἱοδριέα]ἶς, ααὶ
Ἠορρίερας Ῥταῶςσδέ, σὲ ποδρ]ε1 ]ας

{επι Ἠϊο αρρε]]αρίσα 15, απῖ πιαρ-

{αδεια Ἱ, 44. 5. Νε], ἑπρίίος,
αυ] ππϊακοι]αδαπο ἆοιπῃς, ας {α-

πη]]]α Ῥγωῶςες, εί οωδίος ϱ5ῇ.
ἐπιςολὴ, ἦς, ἡ. ἴοπ. εὲ Ῥοεε. Ῥτο
εοπι. ἐγτολή. Μαπάαίππι, ἐξ ἐπιςολῆς τῆς Δημαρήτου ἔλεγε ταῦτα.
Ἠασε ες Ώοπιαγα ππαπάαέο ἀῑσαῬαΐ, ν. 50.
ἐπισρατη, ης, ἤ. Ἰοπ. Ῥτο 60ΠΠ.
ἐπισρατεία, ας. ΜΠΠίατὶς οχρεᾶ]Πο, παρ εαδοϊρΙίατ αάγεισης αἰ]-

απεπι. Ατπια Ἱη[οξία, απ αἰ]ουὶ
Ἰπ{εγαπίατ, Ῥε]]απι, ποά α)οπϊ
Ἱπ[ετίατ, οορΙ5 αἀνειδις ϱιΊή ϱἀπείῖς. Ικ. ο,
ἐπιστρέφεσθαι. οοπι. Βηρίπάς 5ο

εοηγετίετα τοβρϊοἰεπάϊ οαδα. ὖτε
ἐπιςσρεφόμενος. ΓνΙς 5αρ]πάε τεδροςίαη». πι. 156,
ἐπισρεφέως. Ίο. οἳ Ροεί. ΕΠσειίει, αεζαγαῖο, εο]]οῖίο. 1. 90.
ἐπισχκέειν. Το. Ῥτο 60Π1, ἐπισχεῖν,

ἔπεχειν. ἀπάΙοίππη 5επζοπ{ἰαπι(αθ
βαδίΐπετα, οομῖβοτα 86 Ιρδαπι, ης
5οπίθηίέϊ]α {σπιογο Ῥτοίεγαξα, ας

ποπάππι Ῥθπε Ῥοτδρεσία. 1. 92.
ἐπιπάμνειν. Τοπ. Ῥγο 601. ἐπιτέμγειν. Ἰποϊάστο, Ῥεαγθ. ἔπεὰν τοὺς
βραχίηνας ἐπιτάμωνται. Ῥοδέαπαπι
Ὀγαεβία Ἰποιάστιπε, 6δοιθγ]ηΐ, 96εαπάο αρετιθτ]η, 1, 74.

ὁ ἐπιτάῤῥοθος Τογπιαξατ.

Βἱο αι-

πο Ἱπροία 1π ασπεπῃ Γογζασ, 6ΗΠΙαπς βαρεταῖ.

ἐπιτάσσει». οοτη. ἆ1ῦεγθ. Ππιρετατο.
τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον. Ίπιρεταία Γεοενιπί. Ἱ. 110. τὰ κελευόμενα ποιεῖ. Ἱπιρεταία {αςθτο. Ἱ.

117. αὐτοῖσιν ἐπίταξον. Τρ5ἱ5 ἵπιΡετα. 1. 105. τὰ ἐπιτασσόμενα ἔπετέλεον. 1. 169. Ἡ. 109. ππ. 1509.
ἐπιταξοντας.

ἵν. 89. ν. 57, 111.

να, Γ. ντ. 115.
ἐπιτάττειν. ΔΑραᾶ Ἠετοάοίαπι πο
Ῥτο π(οςάττειν, εί Ἱπρογατα; 5εά
Ῥτο Ῥορί αΠφπος «ο]]οσασς, 1πέευσπα

δαπηϊ έν.

ὄπισθε

τοῦ

πεζοῦ

ἐπέταξετὴν πᾶσαν ἵππον. Α ἴεισο
Ῥοαάιίαίας οἵππεπι οηιΠέαίαπη «ο]Ἰοσαν1έ. 1. 80.
ἐπιτελέειν, εἴν. σοπι. Ῥοπάστα. Ῥετ-

φοΊνοια. ἐπιτελέειν ἐπέτειον φόρον
βασιλεῖ. ΑΠΠΠΙΙΑ (πρααπι γομί
Ῥειφο]νετοα. Υ. 49. ᾿Αθηναίοισι ἔπετέλεον τὰ συνέθεντο. Λί]ιεπΙθηβ]Ρας Ρειεο]γοραπέ, Ῥεπάεβραπέ, 4πσ»
Ρασοῖ {ποταπέ. Ώε απἱρας Ἱπίετ
ϱο5 οοπνοποταί. ν. 82, 84.
ἐπιτελεῖν. Τοπ. εί εοπιπαΠ]ίσγ. Εἰπ]τα, Ρεγβοστο. Α/Ρο]νετα. ἐπιτελέσας ὁ Κροῖσος ταῦτα.

Οτάδα5

ης Ρεταςεῖ. 1, 91, 90. τὰ ἐπιτασσόµενα ἐπετέλεον. Ππρογαία Γ6εθΝ

ΕΠΙ

ΕΠ

ταπὲ. 1. 112. ἐπιτελέα σοιεῖν, Ῥτο
ἐπιτελεῖν ἀϊοϊξατ. Ἱ. 117. τὰς ἔγτολὰρ ἐπιτελέεειΥ. Ππροταία {ασργο.
1. 157. τὰ ἐπιτασσόμενα ἔπετ Ελεογ.

1. 169. θυσίας ἐπιτελέουσι. Φασιῖβεῖα {αοϊυηί. Ἡ. 69. εὐχωλας ἔτιτελέοντα». γοία {ποϊθηίος, γε] οχ-

5οᾳπἱ εοΡΔΛίΦ. Ἡ, 65. ἨΙ. 09.
ἐπετέλεσε τὴν ὄψιν. Ύ]δαπι Ῥοχ/6οἵε. Τά, ᾳιοά ἴπ 5οπηπῖς νΙδαπλ Γετας, αἆ εχέππα ρετάακῖ6. 11. 120,
198.

ἐπιτελὴς, ὁ καὶἡ.Ώε τε ἀῑσΙέας, 4πσδ
αἆ Άποπι οδί Ῥοχάμοῖα, Ῥοτίας{18 ΑΡβο]πίέης. ταῦτα ἐπιτελέα

ἐποίησεν. Ἠας Ρεν{εσῖζ. Ἱ. 117.
ταῦτα ἐπιτελέα ἐγίνετο. Ἠεεςο ΡεΓαεία δυη(. Ι. 124. Π1. 10. ταῦτα

οἱ ποιέειν ἐπιτελέα.

Ἠτο αἱ ρετῇ-

96/6. 11. 14]. ἐποίευν ἐπιτελέκ.
Ῥοετ/εσοσγιηπέ. 1ν. 4, 15. ν. 107.
ἐπίτεξ, κος, ἡ. Νοσαρα]απι Ηετοάο-

έειπι, Ρτο 60Η. ἐπίτοκος.

Ῥατίιὶ

Υ]οῖπα, γο] Ῥαγειτίοης. μετεπέὲμψατο τὴν θυγατέρα ἐ
ἐπίτεκα ἐοῦσαν.
ΕΠΙαπι ρα υπ γιοῖπαπη αοσθις]ν]{.

1,108. ἡ γυνὴ ἐπίτεξἐεῦσα σᾶσαν
ἡμέρην. Όκοι, απ (οίαπι Ῥετ
1 επι ραγζα]ογαί. α, 111.

ἐπιτήδεα ἱρά. Ἱκ. ὅ7. τὰ καλά. ΙΧ.
96, 97. Πωσία, Ῥα]ε]τα, Γααδία γ]ςπιατατα πηαοζαίατΙπα οχκία. ὅ]ςΏππαγιτη Ἱπηπιοἱαίαταπα οχία Ῥι]ογαπα, Ια.έ1π1, {ααδίάτα, {Γο]Ισσπι4πθ τογΠΤΏ οχ16πι Ρογίοπάσατ]α.

ἐπιτήδεος. Ίο. Ῥτο οοπΏ. ἐπιτήθειος.
Αγίυς, οππποάα5, οΡΡοτέπηι!ς.
γομᾶς ἐπιτήδεωτάτας γέµοντα. Ραςου οοπιηοβἰδο]μιίς α{ομέοΠι. Ἱ,
110. ἐς τοῦτο ἐπιτηδεώτατος. Αά
Ἰος αρΙβδίπηας, οἱ ἸπαχΊπια 14ο0-

Ώθιβ. 1. 115. ἐπιτηλεώτατα. Ἱ]. 195.
ἐπιτηδεώτατογ. Π. 172. Π1. 20, 194.
Ἱν. 47. Ἱκ. 27. ἐπιηδεωτάτους.
1ν.

1ο. Ν. ο. τα οκ] 7.

ἀαταε.

Αἱαιά 5εἀπ]ο, νε] ἀε ἵπ-

ἀπδέτία {ασθτο. ἐπιτηδεύογτας σοοι-

εἴντι- ΑμΦπιά, ἆᾳ Ἱπάιδίτῖα {ασετε.

«18. τοὺς νόμους μιμέεσθαι ἐἐπι-

ας ο Νίο,τῶν Κυρηναίων. ἵν. 170.
ΟΥτεπαρογα Ίεσος Ἱπηατί δίἀεπί.
ἐπιτηδέως. Του. Ρχο ΟΠΗ. ἐπιτηδείως, ἐπιμελώς, καὶ σπουδαίως. Αοοπτγαίε, ἀϊ]ρεηίετ, 5ίπά1οβο, 856ἀπ]ο, ο[πεῖοδο. 1. 1068. τν. 199.

οὐ γὰρ ἐποιήσατε ἐπιτηδέως. Ικ. 7.
Νοπ επΊπῃ οὔπσ]ο5ο, νο] οκ οῇ]οῖο,
{οσῖδ15.

ἐπιτήκει». οσα. Φαρτα Παπείασστο.
1μᾳπε[ασέαπα Ἰπ[απάςτθ. Ἐε αἰ]-

αμα Πφπείασία {ομογο, ἐπέτηξε τὸν

κηρὸν ἐπὶ τὰ γράμματα. νΙ. 299.
6εταπι Παπε[ασέαπα ἵπ Ηέέετας ἹπιΓιά.
Όετα Παιπε[αεία Πίετας
έεχι. Ὑαἱ (αἱ Υαα) Οετα Ἱπἀακίέ. Ωπαπσαπαπα γὶ5 τας] γεΡἱ ππε]]ας Πα οκρτϊπιογοίασ» Πίίογας Πηπο[ασία οοτα Ἱπάαχς,
ἐπιτίβεσθαι. Ἰππροπςτε, Ἡπροχατε,
ρτο σοστάττειν, αιιοά οοππΗΠΘ.
φας ᾿Αρυάγεα εἶναι τὸν τοιαῦτα

ἐπιβέμενόν µοι. Ώ]εςηδ Αδίγαρεπι
6556, απὶ ο πμ Ππρετατίζ. Ἱ.
111.

ἐπιτίρεσθαι. «0ΠΙ. Ῥτο οπ15 απο
αλομ] ΠΙΡΟΠΕΤΕ. ἐπισαττειγ. ο...
Ῥεταχα. τὸν ταῦτα ἐπιθέμενον εἶπαι.
Θυ] λαο ἀῑοΙ ]αβδεταξ. ΠΠ. 69. δἷς
οίίαπι Σα],

α

ἄολπό οἶαχρε

419 ἄῑγο 068 6Λ08εΑ.
ἐπιτιμάν. οοπι. Ιάθιη ας ἐπιτιρεναι

ζημία». Μα]οίαη Πτορβαγα. τὴν ἂρχαΐην δίκην ἐπιτιμῶν. ΑπἀΙαΠι
Ῥαπαπῃ ΠΤΟΡ4ΠΒ, 1. 6. 4παπι ΙΠΙ{10

ίαίπεταί ΠΓΤΟΡΑΤΕ. ἵν. 49,
ἐπιτίμιον, ου, το. οοπι. ΜΠα]οία. Ῥα.η. τοῖσι σαρακτωμένοισι ξεινικοὺς

γόµους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι.
Η118, αὶ Ρετεριῖπος τίς

αδοῖς-

νΗ]. 49. ἐπιτηδεώτερος. Ἱκ. 2. ἔπι-

οπηέ, ἴα]ος Ιγτοσανέ Ρωπα». 1ν. 80.

τηδεώτατον. 1Χ. 25.
ἐπίτήηδες. Ίο. εί ροεῖ. αἀνατρίαπι,
Ῥο Ἱπαικίτία. 11. 190. ντ. 44,
1606. ντ]. 141.

ἐπίτοκος, ου, . οοπι. Ῥαταϊ Ῥτο-

ἐπιτηδεύειν τί. Ἠεὶ αἰῑομί οροΓαπι

Ῥΐπαια, οἶγο γ]εῖπα, ἐπίτοκος όν
τίκτει τὸν Ὅμηρο». Υ. Ηοπι, ο, ὃ
σπα Ῥατίιϊ οςδςοί γ]εῖηα, Ρορετί Ἠοπιεταπι.

ΕΠ

ΕΠ

ἐπιτολὴ, ης, ἡ. Ιοπ. εἰ Ροθῖ. Ῥτο
ε0Π1, ἐγτολή. Μαπάαίαπι. ἵν. 10.

ἐπὶ τοσοῦτον αὕτή ἡ µάχη ἐγένετο.
Ικ. 605.

Ἠαείεπας Ίου

τα

απι

οί σοδίαπι.

ἐπιτοέπειν. οοπι. Ῥεγπιέίοτο. Α]ΐοιιᾖπ5 Πάαϊ οοπαπι]είεετα. τὴν Νάξον
ἐπέτεψε Λυγδάµει. ες η,µἀαπιο οοπηπηΙδ]ξ. ἱ. 64, 90. τὸ

5επΙροπάπτη, τοδιιθ δἷς αοοϊρίειι-

ἆα, πί Ῥ]ατίδις ἃ πιο ἀαρ]αταξαπα.,
ἐπιτυχεῖν τίνι. 60ΠΙ. Πποῖάετε 1π
{ ἃΠαιά. Ασα]ά Ἰπνεηῖτο. ἐπέτυχον

σορῳ. Γποῖαϊ 1π ]οεσ]απῃ. [μουυ]ατα
Ιηπγεη]. 1. 68.

ἐπιφέρειγ. 1η{ειτε.
αἴτίας ἐπιφέρων.
πηῖηα ΠΠ{ΟΤΕΗΡ,

ἄλλοισι ἄλλας
Ας αἰια οτοβ/Ιοίεη». «26.

σκῆπτρον ἐμοὶ ἐπιτέτραπται. Βοερ-

φαῦλα ἐπιφέρειν τιν. μονος, πι]-

ἔταια ΠΗΙΙ οοΠΙΠΙΙΦΚΠΙΗ ο5ξ. ΠΠ.
142. τά τε ἄλλα ἐμοὶ ἐπιτράψονται. ΠΠ. 105. τούτοισι τὴν σόὀλιν
ἐπέτραψε ἡ Φερετίμη. ὮΏ]ετοβπιο
πτροπα Ἠῖ5 οοπιπ]ς]έ. ἵν, 202. τῷ

Ἰπδαια πιοπιεπΕΙ οτΙπΙπαξίοηθς
ασπῖ οὔ]ισοτα. 1Ρίά. ἐπεγείκαντες

Μίλητο» ἔπέτρεψας.

Ίαστα {αοιαπέ, θεα]εῖ

Οπὶ ΜΙείαπι

οοπιιη]α] δή. ν. 1060. νἩ. 150.
ἐπιτρεπτέα. νῦν δὲ ἐκείνοισι ταῦτα
ποιεῦσι

οὐκ. ἐπιτρεπτέα ἐσὶ, ἀλλὰ

διωκτέοι εἰσί. Ἱκ. 58. Ἀαπο ΠΟΠ
εδέ Ῥοτπηέζεπάαπα 15 αί Ίας
[αοϊαπί; 5εά Ρετεοφιοπά! 5υηξ,
ἐπιτροπαίη βασιλήἵη. Ἠετοάοίαα Ἰο-

οἱ αἰτίην. Εὰ οΏ]εσίο επἰπιίτο. Ἱ.
06. τοῖσι ποιεῦσιν [αγάλματα]
µωκίην ἐπιφέρουσι. Π]ο5, ααὶ 5ιπηιἀαπιπαπ{.

1. 191. τὴν αοζήν αἰτίην ἐπιφέροντες. Ἐαπάσπι ο815αΠΙ ΙΠΓΟΥΘΠΗ{6ΘΒ:
ιά εδ, εαἆσπι ἆο οαπδα. 1. 128.

µαχλοσύνη» ἐπεγείκασά οἱ. ἵπιρα-

ἀιοιεῖα ογΙπι]ης 1111 τ]]αΐο, νε] οὗ-

θείο. ἵν. 154. πόλεµον ἐπιφέρειν
τι. Αοιὶ Ῥο]]απι Ἰπίοττα. ν. 81.

οοτα. ἆ. βασιλεία

ἐπιφερειν τινὶ µανίην. Ἡετοάοίεα Ἰο-

τινὶ ἐπιτετραμμένη. Βορπαπη α)Ιοτὶ
οοπΙπΙδαΠα, πί αἲ ϱο αἀπι]π]ϊδίτεέατ απαπιάία απῖ5 Ἱπ εἶας ἑπίο]α
ππαπεί, 4. ᾱ. Βοεσπαπι {πίε]ατο.
Ἠεσπαπῃ, αοά απῖ5 Ρτο επο Ῥρι-

οπ{]ο. Γπδαπ]απι ασ] 1Π{ΘΥΤο. 1.6.
Αα πεπι 1ῃδαη]ο ἆαπιπατθ. Α]ι4πθΠα 1ηδαπατα ἠπά1σατο, να. 10,
ἐπιφέρεσθαι. οοιπ. Ἐσντί 1Π, νε] αᾱνοαγςας5 ααποπι, [πνε]ϊ ἵπ αἱ]ᾳπθιη. ᾿Αδείμαντος ἐπεφέρετο. ΥΠ].

ομ{ο,

Ῥτο πα

Ῥ]]]ο {ποίηχ, ας ααπη]η]δέγας άπτη
πα Ραρί» ε»ί. ἐότων ἔτι των
παίδων τούτων γηπίων, ἐπιπροπαίην

εἶχε ὁ Θήρας ἐν Σπάρτη βασιληΐη».
ἵν. 147. ναί: Θπογαπι, πι ττη
ρυρί! οδεεπί, ἐπίείαμ πεγεραί
τοσπῖ Βρατίαπϊ, «3. Β. Ότι 158
Ῥιετί αὀαο οδδεηί Ππ[απίος, [ας
εείαίο π]ηῖς Ίπβτππα, οἳ Ῥτοϊπάς
(πίοτίρας
Ἰπάϊσετεπί,]
ενας

ΤοΡΠΙΠΙ

δι ᾖΠάοϊί

ΕΟΠΙΠΙΙΦΝΗΠΗ

Βρατία Ἰαρεραί, [οί Ῥτο 15 αᾱ-

παπίρίταβραξ.] Ῥοηπδας; Έμογας Ἠο-

61. Αἀεϊπαπίας [ππ ΤΓΠεπιςίοοἰεπι] ἸπγελεβαίαΓ. Ρτο 410 συνωγύμως ἀϊσίεις, κατατρέχειν τινος
γιάς γα]σαία Τ,οχῖσα.

ἐπιφημίζεσθσι. οοπα. Οµηϊπαγί, Μα]α
οιαἹπαγΙ. ΠΗ. 124.

ἐπίφβονος, ὁ καὶ ἡ. ο. ΠηνΙάϊοδι5.
Οάἱο5ι5. ὡς ἄρα ἄγθρωποισι αἱ
λίνν ἰσχυραὶ τιμωρίαι

πρὸς θεών

επίφθονοι γίνονται. ἵν. 205. Υα]]α:
Γτε οπἵπι

οχβὶιδίαπς

α0γ65

αἀπιο-

μπα, οί Ιπν]άϊοδα, π]έΙοπες ἆθο-

ταπα Ῥποτογυπή, απ ρτορίετ ορία15 απ]οτῖς Ιπιροοϊ]]Πίαίθια ἑπίο-

ταπα 1η Ἠοπη]πθς. Ῥέερμαπας γα]Ίαπι Ίπτο ταρτελεπά1έ, αποά 8επ-

τίρας οσεβαπί, τορηΆπα 55 ἑπίο-

καπι

166 οοπιπΣδατη αἀαϊπϊςίταβαξ. Ποταπῃ, οί τοσπ], ᾳποά αἆ 1ρ505 Ἠοτοθιίατίο Ί]ατο ΡετΏποραί, σπέοτ

ἹπνοτίετΙέ,

ο

οϊοδα. 5απέ ΠΙΠΠΙΗΠΙ 065

εταί, Ὑπ]ραία Τιοχῖσα, ἐἐπιτροπαῖα,

Ῥμαπα5 ΠΟΠ Ἰεν]{οι οτταν]{.

εἱς Ἱπεαρτείαίας:

πημι π]οπος.

1οσΠα

Ιδέαπι

Ὁε επίπῃ Τ1]6
Ἠοπ-

Ῥεὰ εί Ίρ5ο Βίεδὶς

αννἡ,Ῥνίε]α. ἐἐπιτροπαῖαν τὴν βα-

οπῖπῃι Ίουμ5 εδί εχρ]εαπάας: Οπῖα

σιληΐην ἔχω. Μερηϊ παν βετο.
Θεά ἐπιτεοπαία, ας ἐπιτροπαίαν

ΠΙΠΙΙΗΠΙ αθτο5 Ποπιίπαπα π]ῶοπες

Ώής επί οἀϊοδα.
νο

οἱ, Φπ]α πὶ-

ΕΠΙ

ΕΠ

ΙΙ αΙή. 465 ΠΙΙΟΠΕΡ, απἱβι5 Ἰιοπι]ηθς 86 ππίπο
Γ5 5υπί οὔΐορε.
τῶν σσροηγουµέγων
τί ἡ Φερετίμη ζώσα

Ῥειδοεφπππ{α,
Ἠσεο επῖπι εδί
αἰτιολογία. διὰ
ἐκ. τῶν εὐλέων

ἔζεσε, καὶ ἀπέλανε; ώς ἄραν ο.
ἀντὶ τοῦ, ὅτι, δτο. τὸ γὰρ ὡς ]απι

ππ]]απα ςΙπηἑατηῖς

νίπα Ἰαρεί:

5εά εδε αἰτιολογικὸν μόριο. ]άοἵτοο θέίαπι ππ]]απι Ἰαβεί ἀνταπζδ0σι, αι

ςΙπΗ(αάἴπὶς

ππεΙβγαπι

οχρ]ᾳοσί.

αἰέογιπα

Π]πά νετο

ἄρα νοὶ σλεονάζει, νε] αΏιγπια]οπὶ

5οινΙέε. Ἀί Ῥορμαπὶ ΥοΓδΙΟΠΕΠΙ
5εφπατῖ5, παπί ]απα οτα1οη]5 861Ιτεπίίαπι 5οφποτῖδ. Χαπι απῖ ἀῑσῖε,
Όε οπΊπι; 15 5αῦ]οστο ἀοβοί, Φ]ς
οίἵαπι, ναι αφ] ἰσοδυναμιοῦν, αἆ

Ἰπέερταπι ογαξἴοποπα αῇβο]γθιιά απ,
{απ οη]πιτή ἐλλείψει, απί ἄποσιωπῄσει, π]]ή5 Ίοσις οοππιοάο ἁαγί
Ροΐε»ί.

ἐπιφλέγειν. εοπι. Πποεπάενα. Ο016ΤΙάΓΘ. σάντα ἐπέφλεγον. νΙΠ]. 99.

Οπιπῖα Ἱπερπάετιπί,

Οπιπῖα Γ6-

τιαταΏ{,

ἐπιφορέειν, εἴν. Τοπ. 6ἳ Ῥοεε. Ῥτο
οοπιπηπῖ ἐπιφέρει. πῇεττε, ἃρβετοτο, ἵπσεγετε, Ἰπ]ϊοεταο. χοῦν
ἐπιφορήσαντες.

γη, 25,

Αρσφετο,

νε] Ἰάπ1ο ἀθδαροΥ Ιη]εεία,
ἐπιφορήματα, ωγ,τά.Ἀεεππάα" Π1ςΠ556, Βε]]ατῖα. (ἀαἱ]σα, {ο ἀεδβεγί.
Ωωά απίοιι Ίο δἶπέ, εί πάς
ἀῑεία, ἀοεεί Δίπαπαις τών δειπ-

γοσοφιστώ» 109. 14. 917. (Ρ. 640.
Ἐ. εἁ. ϱαδαι). ) τρύφω» δὲ θησι τὸ
σσαλαιὸν, σον εἰσελθεῖν τοὺς δαιτυμόνας, ἐτὶ τραπεζών κεῖσθαι τὴν

ἑκάρου μοῖρα». ὕγερον δὲ «πολλά
τε, καὶ ποικίλα ἐπιφέρεσβαι, (8ἱς
επίπα Ἱεσεπάιμ, αποά εκ 5ε(θῃ-

μὸν, εἴ τρωγάλια, εἰ τραγήµατα,

συγωγύµως α ποπ] ἀῑσῖ δοτῖΡε, Ψἱὰεϱ. 640. Εὰ. 0αδαιρ.
ἐπιφράζειν, ἐπιφράζεσθαι, ἐπιφράσασῖαι. ΤοἩ. Ῥτο 601, καταµανθάνειν. ΑπΙπιαάγοτίοτθε, Ρογάρετε,

Ππέε]]ροτο, οοβΠοδοετθ, τὰ ἦν ᾱµήχανον ἐπιφράσασθαι. Ου. ἁϊ[Ποιυ]ίετ, νε] πα]]ο πιοάο ἀερτεἈεπά!, οοσποβεῖ, απήπιαάνογείφαο

Ροΐσταπί. 1. 48. ὧδε ἐπιφρασθείς.

ο δῖο απϊπιαάνεικα. ἵν. 200. οὐκ
ἔχω ἐπιφράσασθαι. Ῥεταίρετε, εοςΏοδζςτο Ἠοπ Ῥοβδιπη. γ. 9. ἐπιΦρασθεῖσα αὐτή. νἡ. 259. Οτι
[Ππος] Ίρδα αππαἀνογεϊςδεί,
ἐπιφράζειν, Γοπίσππα 6ὲ Ηετοάοέειπι
νθεδατα Ῥτο 6ο, διαλέγεσθαι, εί
δηλοῦν, Ωδεετεγε, ἀεείατατα, Ὑεἱ
:ἄθια βΙσηΙῆσατ ας Ῥγδίογθα ᾱἷοετε, δεῖ µε πρὸς τούτοισι ἐπιφράσαι. Οροτίείτιε ρταίετεα 416916.
Ώιουπάο
179.

αἀάοτα, ει ἀοεε]ατατα, Ἱ.

ἐπιφράζεσθαι. Ἰοπ. ο Ῥοεί. Έκοο]ίατα, (οπιπηη]δοῖ. ἀλλά τε ἐπιφαζόμενος, καὶ δὴ κα. Ότπι α]ῖα
εχεορ]ίαμς, ἔαπι εὐῖαπι, 1. 86. ν,
61, 195.

ἐπίχαλκος, ὁ καὶ ἡ. Ῥτορτϊα ᾳαάθπι
εΙση]ῃσαί αργα {θοβΠ, ΣΡΤΑΓΙΤΗ :
αἱ αριά Ηετοά. Ῥτο χάλκεος, οὓς,

1. 6, Φχεο, 5ηῖ γἰάσζγ. ἐπιχάλκω ἀσπίδι, «Ὢτθο

γαλ, ἵν. 300.

5οµίο.

Βϊςο εί

ἐπιχείρησις. ΑΕρτοβρίο, Ππγας]ο.
|
ὑπ»ωμένῳ ἡ ἐπιχείρησις ἔσαι. ΒοπιἸο δορΙέας Ἰπναδαίατ. 1, 11. Ρτο

απο συνωνύµως ἀῑείέαν ἐπιχειρήσωμεν αὐτώ. Ἱ. 11, 30.
ἐπμχείρησις, ες, ἡ. 6ΟΠΙ. Αρσατερείο,
οοπαξα, Πασίάτοο, εοπδρ]τα[ῖο. ἒξε-

ἄρας Ῥαΐεί, εί ραμ. 918. ία Ἰ]ε-

υείκατος

ρ]έατ: ποῦ απ{ειη ἐπεισφέρεσθαι,

μετεχόντων. ΜΗ. 199. Όσπι ππδ

τὴν ἐπιχείρησι

ἑγὸς τών

πίέ φοπρίαπι εχείαί εί μ1ο, ος 1ῃ

4ε εοπ]ιταοπ]5 φοσἷῖς Ἰπδίάῖας,

να]σαεῖς 1,εχ]οἶς.) διὸ καὶ ἐπιφορή-

νε] εοπκρἰταοπεπι, ἀεία]ῖρςεῖ.
γεὶ, Οοπ]αταίοπα Ῥευ ππιπῃ ε]ις
δοοἵππη Ραΐο[ασία, απ τεπι ἀθίιἹεταί.
ἐπιχολώτατος,η, ον. Ν. Η. Βεά ηπίά
Ισπ]ῃσοεί αραά επι, ποη εἴἶαπι

µατα κληθηγαι.
Ππίτα, πάσα
πιθη(Ιοπετα Γαοέ, εί Ἰα]ας ]οεἳ,

αποεπι ἀῑοῖί εχρίατο. Πα. 195.]
Ἠ1ἆοπα {αᾶ]ς τὰ ἐπιφερόμενα µε-

τὰ τὸ δειπνησαι, δῖο αρρε]]ατῖ, ᾳπα8
εἰ ἐπιτραπεζώκατα, εἰ ἐπιδορπισ-

ππαπη{ε5ίο οοηΦίαξ,

τοῖσι κτήνεσι

ΕΠ

ΕΠ

ἡ σοίη ἄναφυομενη ἐν τῇ Σκνθικῇ,
ἔσι ἐπιχολωτάτη πασέων ποιέων,

αἷα το γε] Ῥετεοπα αέαχ. ἙαπιῖΠαγίς, Νοοεξδατῖιας, αἱ ἐπιχρεώ-

τών ἡμεῖς Ἰδμεν. ἵν. 58. γα]βα:
(αππσῃ, ᾳποά Ἱπ Βογίλία σεγιῖπα, οππΙπη, απ

πος

πονίηας,

µεναι µάλιςα γυναῖκες. Μανίπιε
{απάτες ας πθοςδβαγῖο) ΠΙΠΊΊ6Υ68.

Π1. 99.

βεγπΙ Πτα, αγιάΙβδΊΊππα 56. Φεά

ἐπίχρυσος, ὁ καὶ Ἱ. Ἱπαιταίας, 41γοΟ

Πα Ῥοβι5 Ἰαωο γετίοπάα πε:
Ἠετβα, 4πα» ρεσοτῖθας ἵπ Βογίλιία

{οσίας, ἀθαιταίέας. Γία]ισς, ἀογαίο.
(αἱ]εο, ἀ4ογό. κλίνας ἐπιχρύσους

παβδοίέατ, οδέ οπιπῖαπι Ἠογβαγαπη,
απαδ ΠΟ5 ΠΟΨΥΙΠΙΗ5, αππατιβδῖπια,

κατέκαιε. Πμαίϊπας Ππίργρτος γει-

χολὴ επῖπι Ῥΐ]οπι ἴαπι αίταπι,
4 παπι Παναπι,εΙσπ]βοαί,[ε]. παπῃ-

οὔτε ἐπίχολον Ίατῃ νοσασὶ ραέο,
απο {εἰ Ππδίαν δδέ αΠΙΟΓΙΠΙ.
ποίην ἐπιχολωτάτην Ἰσίέεαχ Ἠετοἀοέας Ἰῖο αρρε]]αΡῖε ογραα απ]αγβδίππαπα: Γογέαςςα απέοπι αὔδγπΏνπαπα Ἱπέε]]]σ]ε, ου]α5 Ῥ]ητα δέ

Ρεπετα, ἆα αδας ΡΗπ. ΙΕ. 27.
«αρ. 7. Ἠασο διπέ οἶας γοιβα:
Αραγπέμ σεπετα δυπέ Ῥ]ητα;
Βαπίοπίσαπη αρρε]]αίαν α (Οα]]ΐα
οἴγιίαίο: Ῥοπίίοιια α Ῥοπέο, 0
Ῥεεοτα ρίπσπερειπέ ἴ]]ο, οἱ οὗ 14
8116 {ε]]ε τεροππηέατ. Ἠαπς ποςἵταια Ἱπετρτεία(1οπῖς οοπ]θοίιται βοηποεπίῖα ἨΗετοάοξί γετρα

εοπβτπιαπ{. ἀνοιγομένοισι δὲ τοῖσι

εί, Τ,ιουίος5 αππθος οοπετοπιανί{.
Φοά γετίσπάιπι, Γπαυταίος, γε],
απτο

{δοίοβ, οί οοπδίταίος,

Ῥβίέ.

οοπι-

Α ιά οπῖπι οδί ἐπίχευσον,

αἰῑπά χρυσοῦν, πί εχ 5οᾳποπίβις
Ἠοτοάοα νετβῖς εολΙριέατ. 1. 00.
Ικ. 50.
ἐπιψηφίζειν τινί. Ἠοτοάοίοα ]οομ{ῖο.
ΑΠου αγασατί, εαῖς 5πβτασ]ῖς

αοι] {ανογο. Φαἱ5 εαῇτασῖϊς αἱου]15δ. φοπίοπίῖαια
«οππρτοθατο,
εἴαιο [ανοτε, γο] αἰσοπ]ςδ 5οηίοιΠαπι ταίαια {ασστο, ΟΟΠΠΗΥΠΙάΤΟ.
γενικώς, καὶ μεταφορικὠώς, α]οιὶ

{αγετο. ᾿Αδείμαντος ἐπεφέρετο [τῷ
Θεμιςοκλέῖ,] σιγαν τε κελεύων τῷ
µή ἔφσι σατρὶς, καὶ Ἐὐρυςιάδην οὐκ
ἐών ἐπιψηφίζειν πολι ὠνδρί. γΙ].
61. Ὑα]α:. Ἠπχδας Ιπίογρε]αης

κτήγεσι ἔσι «αθμώσασθαι ὅτι τοῦθ'

Αάεϊπιαπίας, Ἰαβρεβραί 5ἴ]εγτο 6Π,

οὕτως ἔχει. ΑΡροτς νετο, [ἀἱς5εοίδᾳπε] Ῥοεεοτίβριας Ιοεί οοπ]]σειο Ίου Ἱία 5ο Ἰαβοτο.
(«1
γετρα πΙ]ή] αἰπιά ποβρῖς Ιπάϊσαπε,
απαπι Βογίμῖσα Ῥεεοτα Ἰοτρῖς
απιαγὶρε]πι]5 νοδοῖ δο]έα; Ίουφια

π{ροίε ου] ραίγῖα πο δ58εί: απἶηείῖαπι Επατγρίαάεια ΠΟΠ 8ΙΠΕΤΘ

{αοῖ]ε οο]]]σὶΙ Ιπάςε, αιοά ἵπ 1ῑς
αροτίῖς ππ]]απι τορετίαξαγ [6], τας
ἃ Ῥ]π]ο βπρτα ἀεο]αταίαιη., Ονια.
4ε Ῥοπίο ΠΜ). 3. αἆ 6οπ]ασειπ ἆς
δι οκΙ] Ώαγβατο

ία απ;

Τπσα

Ίοσο 8ΟΓΙΡΘΗΡ,

Ῥετ γασιο5

γΙταπι

οχίοττοιη

βοπίσοηέῖαπι

ἆ-

οσγο. 3. Ρ. Αἀοϊπιαπέας [1η Ἔ]ιοπαϊκίοσ]επα]

Ἰπγε]οεραίας,

οί Ἱπ-

Ῥεπ5 Γεια] 8ἶ]ετο, επἱ πι]]α ϱδκος ραϊτία,

εί Επτγρίαάεπι

Πο

βἴποῃς φβτασατὶ οχίογπῖ ΥΊτο. γε]
Ἰοπιπῖς οχίοντῖς 5οπ{σοπ(]αῖα 8110

ειβγασιο

«οπΏχπιατο,

{αςρΓθ6, ΠΟΠ

Ἰής ἔασθε,

8ΊΠ6ΗΝ.

ταίαπιε
Ἀέερμαπας

Ψα]σαία Τιοχῖσα εἰς,

Ἰοττεπί αβδγπέ]ῖα «3ΠΠΡΟΡ, Οο-

ἐπιψηφίζω

γεπ]εηδ(
πε 5110 ΠΙΕΡΒΙ5 απιάτα Ίοςο
οδί. Ίάεπι αΏβί; Τενταιαε ἆᾳ

οχίογτοΠΙ ΠΟΠ ΦΙΠΟ ΒΘΠΕΟΠΕΙΑΠΙ
ἀϊσοσγο. Ἠοτοάί. Δί ἀϊερπάαπα ε5οί οὐκ ἐπιψηφίζω α. α. πί μο

Γπασία

απαπὶ

δἷξ αππατα

ἀοσοί.

Οοηδι]ο ]μαβποςδ οοΙπΙπεΠί, ἴπ
ταεῖς Τμεχῖοῖς πΙ]Ι] Ῥτουδας Ἱπινεπῖας, ᾳποά αἆ τεπι ῥταδεπίθπι
Γαρ1αἳ.
ἐπιχρεώμενος. οπ1σθ, Ῥτο ο90Π.
"ἐπωχρώμεγος. Οαἱ ἔγειποπέο αἱῖ-

νἰάθιηις.

πολι

ἀνδμ.

παπι

ἨΗιπο Ρραΐαεί φπαπία των

αὐτοσχεδιασμάτων, καὶ τών ἄγαν

ἀξασαγίςων λεξικὠν αιοίοτιίας
6556 ἀεροαί, οί απαπθαπα 1ρεῖ5
ἑἠραεπάπια.

ἨΗπο αἀάαίατ εί νο-

εοπι ἆπολι Ῥτο ἀπόλιδι κατ ατο-

ΕΠ

ΕΠ

κἰ

κοπὴν ἀῑοίαπη, εἰ Αἰολικώς Ροῦΐας,

ἔπος, τό. Οτασα]ωμα. 1. 10. (ᾳποά

ερἀεπίέεπι «γ]]αβαπι τείτασέιη, νε]
Ῥτορίεγ αροσοΡεῃΠ, εί απία 5γ]Ίαρα λι Ίαπι Ὀτονϊς εδ, Ίος Ἱία
Γασίαπι. Να αΠοφαῖ νιἀετείατ

14 Ῥοίεα ἀῑοϊέαχ ἔπος. ),γα, 145.
ἐπ᾽ ὅσον. Τοπ. Ῥχο οοπα. ἐφ᾽ ὅσον. Ἱ.
64. Οπαπέη. Ουαίσηι». Φπουδᾳ:16. ἐπ᾽ ὁσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἶχεν.

4παπι Ἰωγίκώς αεοθη{απα 1π ΡΓο)-

ἀπόλι ἀϊοσπάπππ. Ὑιάο ἄπολις.
ἐπόδια, ω», τά. Ἰοπἱςθ, Ῥτο 6ΟΙΗ.

ἐφόδια. ΝΙαεΙοαπι. (οπιπιθαίις. ἵν.
9093. ἐπόδια λαξών. Φαπηίο νἰα(ϊσο,

βἶνο οοπιπιθαίέα. γΙ. 70.

εποδιάζειν. Ἰοηπί0ς, Ῥτο οΟΠΙΙΝΗΙ
ἐφοδιάζειν, ἦγουν τὰ ἐφόδια παρέειν.

ΝΠαοπα

ἀποπέμπουσι

αἰχοι Ῥταβοτε.

ἐποδιάσαντες

ες τὰς

᾽Αῤήνας, Ιχ. 99. [Εο5] Αίῑοεπα5
ἁαίο ναϊοο τοπΙδεγυηΕ,

ἐπόθεσαν. ἱετίῖα Ῥ]αγ. αογ. 1. αοξ.
Ῥτο 4πα εί ἐπόθησαν». ΏεδίάεταγογιπΕ. ἵκ. 22. Οποά [αοίαπι οδε
κατὰ συςολὴν, νο] ἵη ΕΟΓΙΠΗ ΥΟΓῬογιπῃ ἨΠΠΊΘΤΟ Ῥοποπάππα Ίος
είῖαπα, 4Ἡσς Γπέάγαπα πάέτοφιο πιο-

4ο Γογηιαέαπι Παβοηί, εξ Ρει έσω,

ΘΠΙΠΙ

χρηστήριον νοσαίαἩ,

114,

Φπαίοπας Ῥτοξρεσίας α ἵεπρ]ο
Ῥαΐοραε, [ετεραίατ. (σα. Ταπί
φο ο ἐιεπάοίί ᾖα Όμε ἀ4εριῖν ἴε
(επερίε.

ἔποψις, Ἱ.οοπ. Αβρεστας. Ῥγοδρεςέμς. ἐπ᾽ ὅσον ὄτοψμς τοῦ ἱροῦ εἶχενΘποπέσπη, γα] 4ποπδᾳπς, ΡγοβΡεςἴπδ α ἔεπιρ]ο Γετεραθατ, ας ῬαΐοῬαε. 1. 64.

(πα]μος, Ταπίε φπε ἴα

Όπε κ όεποἰέ ἀοριῖδ {ε ἐεπαρίο,
ἔπυδρος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. Ῥτο οοπιπαη]
ἔφυδρος (ἄγυδρος.

Ααπας Ἠαβεῃς,

ἴάα5, α, απι.)

Ἠερ]οπῖ5 ερίτ]ε-

ἔππη. ἵν. 19Ν8.

ἐπ᾽ ὧτε. Ἰοπΐ6ε, Ῥτο οοπιπιιπΙ ἐφ
ῴτε. Έα εομάϊοπο, τέ διαλλαγή
σφι ἐγένεττο, επ᾽ ὧτε ξείγους αλλήλοισι εἶναι. (οπιρο51έῖο Ιπίου Ἱ]-

οἳ
Ῥου ήσω, τί αἰνέω, αἰγέσω, οἱ
αἰνήσω, Ἰαπάο, καλέω, καλέσω, οί

Ίο. [αοία

καλήσω, νοσο.

οἷσί περ ὁ Λυδός. Πδάστη οοπάΙῖομύδι, φπἴριις 1άι. 1. 141. ἐπ
ώτε παραδοῦγαι. Ρα οοπάίοπο,

βέω, Φρογέω,

ήσω.

Φις οἳ ύνεω, φο-

Ιπ ΓΠίΙτο

έσω,

οἵ

Οπαπῃ νογο ΓδγιπΙπαΙοΏοσΙι

Γαίπτήτι

ΠαβιοτίΙξ, οαπάθια

οἳἶαΠι

εί αογ. 1. αοίξ, οἳ τε]ῖφια {διπροτα
Ἰπάο τεσπ]ατ]έοτ Γοτπιαία 5οΓναΠ{.
Λί Ῥοεία ποπ τατο πιείτῖ «α.ςα
Ίεσος Ιδίας πεα]]σιπέ.
ἐπορᾶγ. Ἰοπ]οο, Ῥτο οοπιπηιπ] ἐφορᾶν. Ἱπερίοοτο, έπώρα. Ιπβρ]ο]θραξ, 1. 45, 110. ἐπωρέωσι. 1πδρ]οἵσπέ. Τηπεπέατ, 1. 194. 1. 05.
ἐπορμέειν, εἶν. Τοηῖ]σᾳ, το ΟΟΠΙΠΙΜΗΙ
ἐφορμεῖν. ἴπ Ῥοτέα, γε] 5ἰαίῖοπο

οδί οα οοπάΙΙοπα,

τά

ἴπέογ 5ο εδεεπί απι]οί, 1. 23. ἐπ᾽

πέ (γαστονί. ν. 124. ἐπὶ τοιῷδε
λόγῳ, ἐτ᾽ ση τών Ἑλλήνων «ρατη-

γὸς γενήσοµαι. ΥΠ. 128. Έα οοἩἀϊ[οπεα, αί τεσπα

ἶπι Τπιρο-

ΤΑ(ίΟΥ,

ἐπωνυμίη.

Ἰοπΐςς,

Ῥτο οοπιπαη]

ὄνομα. ϱοβποπεη, Ῥνο ΠΟΠΙΙΠ6,
κατὰ τοῦ Λύκου ἐπωνυμίην Λύκιοι

ἐκλήθησα». ΟΥ 1ωγοαῖ ποππε Ἰγοἳ
νοκ εαπ{, Ἱ. 179. ᾿Ασίη ἀπὸ της
ἨΠροµη΄έος γυναικὸς ἐπωνυμίην [ε-

8ἵ4Τ6, ΙΠ4ΠΘΓ6, 6556, εχουρίαν ᾱ-

χειν λέγεται.] Αδία α Ῥτοπιοί]ιεῖ

Κογο. φάμενος ἐξ Αἰγίνης τε ἦκειν,
καὶ μόγις ἐχπλώσαι λαθὼν τοῦὺς

ΊΧΟΤΘ ΠΟΠΠΕΠ ΓἼαβοτο [ετίιτ.] ἴν.

ἐπορμέοντας. νΠ. 81.

εεΏ5 5ε εχ βαῖπα γεηῖςςε, εἰ α.στο

ὁ ἀργυρὸς, τὸν Γύγης ἀνέδηκε, ὑπὸ
Δελφών καλέεται Τυγάδας, ἐἐπὶ τοῦ

εἰαρδαπι, Ιαέοπάο 5έαίϊοπεπη Ίιος-

αναβέντος ἐπωνυμίῃ. Λατίπα, φποά

Όσα, «ἨῬ. Ῥ. Ὠϊορης 5ο εκ ἀῑσῖπα
γεπ!τε, εί ὥστε ΠΗ πε] πανε ονα5ἶδδο, ϱ]απῃ Ἡς, απἲ ἴπ βέαξῖοηε
εταπέ, [απ] Ἰπ. φέαξϊοπο οχοιρ]ας

(γβες ἀῑσαν]ε, α 161 ρΙή5 νοσαξασ

απεθαπί.]

Ὑα]]α: Ῥὶ-

450, 107, 145, 100. νΗ. 191, 178.

(ῳὗραάα», οὗ ποπιθἩ:

1ά ε5ί, 4

ποπαῖπο ας, απ Ίου ἀϊσαν]ε. ᾳ

14. επὶ τούτον τὴν ἐπωνυμίην ποιειμένους, ὀοµασθηγαι Τυρσηγούς. Α8.

ΕΡ

ΕΡ

Ἰος [Ἔντγ]επο] εοσποπιπθ, γε]
Ῥοΐέϊας ποπη]πθ, δαπι{ο, ποπη]παξος

ἐργαγαί. η]. ὄδ. σπολλοὶ αὐτῆς [τῆς

ΓΠπ]ςςο Έγττ]επος. Ἱ. 94, νΗ. 74,
178. ἐπώνυμος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Οπἳ «οςΠΟΠΙ6Π α]ᾳποά Ἰαρεε. Ομ ποπιεῃ αἱοπ]ας {εγέ. ἵν. 184.
ἐρᾶσθαι. Ἰοπϊςθ, Ῥτο 60ΠΙ. ἐρᾶν.
ΆΑπιατα. ΑΠεείατο. ἐρασθεὶς τυρᾶν-

ολίδος. Έγταπηϊάεπι αβεοίαη». 1.96.
ἔργα, ων, τά. Βαΐα. Όροτα. Άτνα.

1. 96.
ὀργάζκσθα) χρήματα. Ῥαχατε δἲρὶ
Ροομηίαπι, ἐργασάμενον χρήματα

μεγάλα. Ῥατία πιασπα νὶ ροευπῖα».
1. 24. ἐργάζεσθαίτι.

Α]ιαπίά {α-

σ(6. 1. 58.
ἐργάζεσθαί τινι ἀγαβόν. εοπι. ῬοΏμτη αΠαποά αἰ]οπΙ {ασοιο. ἈΒ6πείασετε α]]οι. ἈΒοποβοίϊιπη ἵπ
αφποια οοπΠ{εττο, Ώο απο Όεπο
ππεγετ]. σλέω ἀγαθὰ τῇ σατείδι
ἐργάσεται. νὶᾖ.79. Ῥ]αγα Ῥεποβοῖα
ἵπ ραίτίαπι οοπ{οταί. Ῥ]ατίθας
Ῥεπεβο]]5 Ραΐέγίαπι αῇῃο]εξ.
ἐργαλήϊον, το. Τοπ. Ῥτο οοπι. ἔργαλεῖον. Ππδέγαπιεπίπτη, 4πο οπῖς
πἆ αΠφπαια ατίεπι. οχεγορπάαπι
απ ζυσ. Π1, 191.
ἐργασίη, ης, ἦ. Ιοπϊς6, Ῥτο ο0ΠΙΠΠ ἐργασία, ας, ορϊβοῖσι, ορε-

» 10ΟΥ. ἀπὸ ἐρχασίης χειρών
ἁρμημέη, ἔτρεφε

ἑωῦτην,

τὸ

παιδίον, καὶ

ἄλλοτε σα; ἄλλων ἔρργα

λαμξάνουσα. Ν. Ἠοπι. ὃ. ν. 5. αὐ
οριβοῖο πιαΠπη ρτοξεσία, ΠΠά ο.:,
ΠΙΑ ορ]ῃοίο, ας Ἱπάιδία,]
βΙππα, εί 5αε ρδαιι αἰεραί, α]ῑα5
[αυ 15, αἰίας] αὐ αἰῖς ορετα ας-

απατά αῖς θ1Ρὶ Σαρίεηεῖα Ῥερετίέ.
εἰσι. άοὰ 16ἐ
τυραννίδος] ἐεγαταί
σεπάαπι γ]άείατ ἐρας-αί. ΑΠΙΑΓΟΥΘ5.
Βέπάϊοδί. Νίο εξ Πηέοτρτος Τιαξῖ-

πας γιάεέαχ Ίερῖσεο.

ἐργατης, ου, ὁ, οοπα. Όρετατῖας. Α-

Ετίου]α. ἵν. 109. ν. 6.
ἐργάτις, ἐεγάτιδος, . οοπι. Μα]ῖοτ
ορετατία. Εαηῖπα, 418 ορα5 [α-οἷξ. ΟΡρεναίτῖκ. ν. 19.
ἔργειν. Ἰοπ. εί ροσῖξ. Ῥτο οοπι. εἶργειν. 0«οο6τεετθ. Τη Υπποι]α, ]
1η ζαΓ-

6ΕΓε6Π1, εοΠ]Ι6ςγςα. αὐτοὺς ὡς κατασκότους ἔρξε. Τρεος πε 5Ρρεοι]αίοτες
ἵπ. «αγοστοπΙ οοπ]οσῖε. 11. 196.
κατέργειν. Ίο. Ῥτο οοιη. καθείργε. Οοπο]πάετο. Ἠἱὰς «πο Ίοοο.
ν. 09.

ἔργειν ΟΠ «0ΙΠΡΟΡ. Τομ. δὲ ροοί.
Ῥτο «011. απωθεῖν. Ῥερε]]ετο. ὦςκεῖν, απορτο, ποσά οὲ ἀπέργειν ᾱ-

εἰέητ, τῶν βοῶν ἔἰ γεσθαι. ΑΡοῦας
αγοθτί. 1. 18. θυσιέων ἀπέρξαι. ΛΑ
ασήβεῖό αγοστο. Ππιροθῖχο πο
απῖς αο]βοῖα {ασῖαξ. Π. 1924. ἔοΎετο ἑκων τῆς Κυρηναίων πσόλιος.
Ἰν. 164. Να]]α: ὮΠέγο εχερδςῖῖ οκ
προ Όντεπο. Ἀθηδας οδί Ώοπις:
αἲ Ἰου νοτρα

δοπαπί:

ΑΌ

προ

Οντεπαογαπα π]έτο ατερβαξασ:

14

οί, ΑΡ πτρε Οντοπο γο]εῃ5 αΡο-

τας. ἐξεῖογόν μν. Ἰρδιπ αἴοθῬαπέ, α οστίαπι]πο τορε]εβαπέ. ν.
20. πολλών ἔργεσθαι. Α ππ]εῖ8
τοῦις τορο]11, αγοετῖ. ν. 27. ἔεγεσθαι τοῦ πρυτανηου, ἃ ΡΥΨίαΠΘΟ
ἈγοΕῇ, τορο]. νι. 197.

ΓΜοάο αὐ Ἰή5, πιοάο αἲ

ἔργειν. Ἰοπ]εο εἴ Ῥοοείῖσθ, οι
εοπιροδ!ῖς. ῴοετοστο. 6οπο]αάετο.

(ζα]]ος δἷς, Βγεπαπί (6 ὖα Φέδοςηε
ίαπίόε ἆε8 148, (αμίόὲ ἆος απίγον.]

αγορ οοπο]πδαη. Ἱ. 154. Ὑἱάο
απέργειν, σσεριέγει», 6οεγοστο. Ἱ.

αρίεης,

«1115, ορις Γαοἱεπάμα αοοΙρίεις.
ἔργασμαι. Ἰοπ10ς,

Ῥπο οοπιπΠ]

εἴεγασμαι, αῦ ἐργαζομαι.

Ἱκ. 40.

Ἐοςε]. Ραϊταν].
ἐργασμένος, η, ον. Τοη. Ῥτο 60ΠΙ.
εἰργασμέεγος, {ασοίπ5,α, ππα. Υν. 20.
κατεργασµενος. ϱοπέεοξη», απιίρε]έμς, Ῥαγίης. ἀρετὴ ἀπὸ σοφίης
κατεργασµένη. ν]. 102. ΥΙγας,

ἀπειγ,ένον ἐν τῇ ἀκροπόλει.
145. απεργµένους

ἴπ

ἐν τῷ τείχεἴ.

Τπίγα ΠΙΠΓΗΠΗ 6ΟΠΟΊΠΦΟΒ. γ. 64.
νι. 79.
ἔγμα, τος, τό. ΊοἨ. α Ῥοος. Ῥτο
εοπι. πράγμα, σρᾶξις. Ἐο5. Αείὶο.
Εασΐπις. Εασέιπι. ἔργμασιν ἐν
σολέμου. ἴπ τες Ῥε]]οἵς. ν. 77.

ἐργόμεγος τῶν ἄλλων.ϊκ. 108. Οείέ-

ΕΡ

ἘΡ

τὶς Ῥτο]άδίέα5. 1.6. 6ππα α ορεοτῖς
οπιπίρας τοῦα5 ατγοετείατ, πες τ]-

Ίαπα ααπα Ἰπ δα Ῥοΐερίαίο Ἰιαῦοτος.]

ἔργον εἶναι. Όρις 6559. Οροτίοτο.
ὧςε ἐπ᾽ ἕδρης μὴ εἶναι ἔργον τη
φρατιῃ. Ὁι οχετο]αϊ ποπ εδδεί
ορια5 1]]]ο οοπδίάστα. ἴΓὲ εχοτεῖἔππι 1Ρ1 ἁῑπέῖας πιοτατὶ ΠΟΠ οΡοΓ(θγοε.1.17.ῥεὰ 5οπρεπάπη ἐπεδρης
ππίσατοςςθ,πεν.θ0. Υιάς 5πο Ἰορο.

ἔρδει;. Ίο. εἴ Ῥοεξ. Ῥτο οοπιιαΠὶ

ποιεῖν. ἔφη ἄρεςὸν εἶναι πᾶν τὸ βασιλεὺς ἔρδοι. Ὠϊκίέ [5101] σταίαπι
ε86ο αι]άφπἷά τον {αουτεῖ. 1. 119.
Δι) θυσίας ἔρδειν.

«ονὶ δαοτβοῖα

{ασθγο. Ἱ. 191. ἀνήκεσον σάλος ἕρδειν. τανΙδδπαη νο] αἰτοςῖςδὶ-

ΠΝΙΗ ΓαοΊπας Γαςςγο.1. 127. τὰ ἔμ-

παλιν τούτων ἕρδουσι. Ηϊ5 εοπίτατία
{αοϊαπέε. 1, 121. ἔφασαν ἔρδειν

ὧν τοῦτο. ε Ίος Γαοξατος ἀῑχοτυπέ. 11. 98. ἔρδει πολλὰ, καὶ ᾱτάσθαλα. Μπα]ία, οπφαο Ἱπιρία
{αοποτα Ῥραίΐταί, 1. 50. ἑρδομένη
θυσίη.

Ἀαστίβοῖαπα,

απο

Πί, ἵν.

00. ἔρδειν Αἰγινήτας κακώς. «Ἠρὶποίαςδ ππα]εβο]ῖ5 α[Ποστο, γ]. 88.

γ, 99. ἔρδον ὅσον ἐδυγέατο. ἳχ, 109.
Ἐασιεθαπέ απαπίαπα Ῥοίστα μέ.

ἐρείπειν. Τοπ. εἴ Ῥοοῖ. Ρτο οοἵΗ. καταξάλλειν. Εοιπο]ϊτΙ. προµα χεώνα ἐρεῖψαι. Ῥποριρπασυ]απα ἀ4επιο]σ], 1. 164. ν. 140.

ἐρεύγειν, ἐρεύγεσθαι, ο εοπηροφίέα.

οσα. Ετασίατο, Π]οϊίασ εί ἆο Πιινὶῖθ 1π πάγο 5ο οχοποταπίρας. ὁ
᾽Αράξης φόμασι ἐξερεύγεται τεσσαράκοντα. ΑΤαΧΟΡ Ιη ΠΙΑΤΟ ϱπᾶἀταριπία ο5{118 εγιπιρ]{6, 56 6Χοπογας, 1. 2032,

ἔρημος, ου, ὁ. οτι. Ὠοδονίας. Ώεεπίας, Νπάαίας.συμµάχων ἔρηµος. νι. 1600. Α εοεῖῖ5 ἀεδθαίας,

Φος]ῖ5 παδα{π».
ἐρῆμος, ου, ὁ. Ίο. εἰ Αἴῑῑσεθ Ῥτο

ἐρημοῦσθαι τιγός. Ώοβετὶ αὖ αίφπο,
Φο]απι τεπφυ]. Ἠοδα (αἱ αὐ α115. Ὦοβο]ατῖ. οἱ ὄνοι ἐρημωθέντες
τοῦ ὁμίλου.

ὙΝα]ια:

Απιπί, ᾳποά

πιπ]Ω(πάϊηο ἀες
αμἑα{] ο55ε{. ΒέοῬ]απι5, Αθὶπί α οαΐα δεστορα{1.

ἵν. 195. Μίλητος Μιλησίων ἠρήμωτο. Μ]]είις Μ]ε5]ῖς ἀεεο]αία οί.
γι. 22. ἐς τὴν Κρήτην ἐρημωθεῖσαν.
νἩ, 171. Πποτείαπι ἀθεο]αίαπα. Τὸ.
ἐρημωθεντες συμµάχω;. Βοςἳ]5 παἀαἲῖ, α 5οοἳ]5 ἀθδοτί]. νι. 174.

ἐρηρεισμένος, η, ον. Τοπ. εί ΑΕῑῑουπΗ,

Ῥτο 04. ἠζεισμένος. Επ]ίας5. Νὶκπδ..

Ου

Γαἱοίατ.

Οἱ

πας

το αλφπα. αἲ ἐρείδων Εα]οῖο. ἐρείδρμαι, Γαἱοἱος,

5Ι5ΕΠΘΟΥ,

ἨΙΜΟΓ.

τοῖς γούνασι ἐρηρεισμένους. (θεπὶῬα5 πἶκος. Φυῖ σοπίρας πΙπη(ασ, α]]σος, φαξ φαρριίεπέ δι
ε8 ρεπουᾶ. ἵν. 1032.

ἐριουργεῖν. οοπι. Πμαπϊβοίαπα ϱχουοσγ6, Οὗτος μισθοῦται τὴν Κριηήίδα, ἐριουργῆσαι αὐτῷ ἔρια.
ν΄.Ηοιη.
4,

Ιξίο οοπάαχ]ε ὀεἰιοϊάσααι, πε

510 απάτη οχοτοστος, (1α11. παε]ίας
Ἰωο

Ἱία

τοἀάστγοπίας,

(εί-οἱ

Αγ ἃ ἴοπαρε (Οἱ Λοῖ ρουν ὅεΟΡΟΥ επ {από ροιγ {μἱ, να], Ρο
μἱ αοθοκίγεχ, οι Πεν ἰα ζαἶμε, {αφμεί[ε ἰζ γεοευοῖέ ρου; ῷαβεν ἄε
868 ἀἰφοιρίεν.
ἑρκτὴ, ης, ἡ, Τοπ. Ῥτο ο01. εἱρχτή.

καὶ δεσµωτήριον. (Ἴγοοτ. παρὰ τὸ

ἔχει, τὸ συγκλείειν, καὶ κατεχειν.
οετεστθ. ππάο οἴ]απι αριιά ἸναΏπος Οατοςτ α εοστοεπάο ἀῑσίας,

ᾳποά «ο Γαοϊπογοδὶ οοεγοστὶ 80]6αηΏί. κατέδαλὀν

σφεας ἐς ἑρκτήν.

1ρ5ος ἵπ οπτοσγοαι οοπ]θερταπ{ξ,

ἵν. 140. ἐσελθεῖν ἐς τὴν ἑρκτήν.
Τη οἈτοργοπα Ἱπστοεα]. 1ρίά. ἐκδράντες ἐκ τῆς ἔρκτης. (πη οχ «Ἄγ0θΓο

εβιρὶδ5επί. 1ν. 148,
ἕρμα, τός, τὸ, οοπι.

Ὑ αἱ] νο

Ἠετινα. ΥΠ. 180. {6γ. Ον]ά 5ἲί ἕρ-

οοπηιαπί ἔρημος, αί ὁμοῖος, εί ἔτοῖ-

µα ἀοσοπί Επδία(]ίας εἰ Βαϊάα».

Ότροπι ἀαξετίαπι οπρίαηέ, ἐοῦσα
ἐρημος. ΥΠ]. 05. 1κ. ὃ, 68, 08.

Φοά ἵπ 5 ἐπίρας Ηετοάοίί ]ουίς
ἕρμα 5αππεπάπι γ]άθίατ Ῥτο 800ρα]1δ ππατ]πίδ, απἱ 50 αρπῖς Ἰαἴοπέ, απί οἴ]απῃ 1η αφαῖδ αρρατεηέ.

µος, Ῥτο όμοιος, οἱ ἔτοιμος. Ώδβει{πς. αἱρέουσι ἔρημον τὸ ἄσυ. γη]. 5].

ΕΡ

ΕΣ

νέων βοτἰρέιτη γἱάθτῖ πιοΏπίηις.

νατς. Έπ. Π0. 1.ν. 108, Έτες Νοἔπς αὐτερία» 1π δαχα Ἰαοπί]α {οΓαπεῖί; Ῥαχα νοσαπί [αἱ παθά1]5
οσο

ἵπ Παοῖρας

ἘΏιοῖζατ επῖπι οἱ ἵπ Ῥ]ας, Ἐρυθρα),

ὤν, Ῥτο επάεια υχῦς, πὲ αρεγίο

Άτας, Ώοτδυπι

ΠΠΠλάπΕ ππαπ]. Οοηδα]ο Εγγεγορὶ
Ἠ πο ϊ]απαπα ΙπάΙσθπα 1πγοςς βαχα.
Ώ1ουγΝ. Πα]. Απάς. Ῥοια, Π0. 1.
42. 18. ἃς [ναῦς] ᾿Αχιλλεὺς ἔρµασι» ὑφάλοις περιπεσούσας ἀπεξαλεν. Θπαδ [πανοδ] Αοἰι]]ος ἵπ

γιάσιηας, κ. 22. ἐς Ερυθρὰς ταχ-

θέντες.

ἐρυθεὸς κῆςυξ. Θα, απαπάο, σας.
Η1. 07.
ἐρύκειν. Τοπ. εί Ῥοεῖ. Ῥτο 6ΟΠ1. χω-

λύειν, οἳ αμύνεσθαι, εἳ αἁπωθεῖσθαι. Ῥτολιροτο. Ἠορε]]οιο. Αγ-

βαχα 5υ0 ααιῖ5 Ἰαεπίῖα ἀο]αίας
[αο Ἰωτοηπίες Π]ς] απισοταξ.
Αῑας Ἰα]αδ γοσαυαῖ εἰσπ]ῆοαΠοπες ἵπ γα]σαίῖ5 1οχ]οῖς νιάο.

«616. ἐν νῷ ἔχοντες ἐρύχειν τοὺς
ἐπιόντας. ἵπ ΑΠΙΠΙΟ Ἰιαῦοπίος αχ-

εογε, Ρτορι]δατο, οδίος Ιπναάςιἴες. ἵν. 120. τὸν σρατὸν ἐπιόντα
ἐρύκειν. Ππναάσπίοι
οχογοῖξαπι
Ρτορη]δατε. ν. 10.

ἑρμηγεὺς, ἐος. ἸοἨ. εί Ῥοες, ρτο
εοµ. ἑρμηνευτὴς, οὗ. Ιπίετρτος.
οἱ ἑρμηγέες. Πηίετρτοίος.

ἐρυχομενοι ἀπὸ τοῦ ᾿Ασωτοῦ. ὶκ. 49.

Μ1. 140. ἑρμηνέων. ἵν. 24.
ἔρξαν. . Ῥ]ατ. αοτῖςε. 1. αοξ. Τομ. οἳ
Ῥοεί. Εεοσταπ{έ, α γετΏο ῥεζω. Πα,

ΑΡ Αδορο [ῆανίο] ρτο]άθ1, Ὅππι
αἲ Α5ορο ατοθτοπίας, [πο ον ϱ0

Νιμ.

αααατεηία.]

ῥέζω. αογ. ]. ἔῤῥεξα, οἵ κατὰ συγκοπγν, ἔρξα, ας, ε.ν. 00. ἡμέας
οἷα ἔρξαν. Οπα]ία ἵπ νο ραΐτα-

ἔρχομαι ἔρεων. Ἠτπο Ιοπΐδπιστα, ο

ταηί. Οπἷδας Ἰπ]απ]ς ντος αΏοσοτηί. γἩ. δ. δ. 9.

ν.δ. Εο ἀῑσίατας. 1. 6. Δον 5πὰ
ἀϊσίαγας, Μου ἀϊσαι. 1. ὅ. ἔρχοµαι φράσων. Ἱ. 194. Ι. 11. ἔρχομαι λέζων. . 11. . 102. ἔρχομαι
µηκυνέων τὸν λόγον. Π. 30. ΌταΠποποπα Ῥγομχίογοια αρεῦο, Ἑ]ι-

ἐῤῥωμενέςερος, ου, ὁ. ΟΟΠΙΗΝΠ. Ώοαδί]ογ..

Ὑεἰοπιοπίέϊίου.

ΑΟτΙΟΓ.

κατεςήχεέ σφι τειχοµαχίη ἐῤῥωµενεςέρη. Ἱκ. 70. Αοτίος ΠΠΙΤΟταπα ορραρπαξἷο αἲ 1ρδῖ5 Ἰη5αιέα
ε»ί.

ἔρσην. ἴοη. Ῥτο 6011. ἄρσην. Μας.
1.109, 195, 195, δἱ8, . 90, 98,
41, 45, 40, 65, 96. τα. 66, 105,
105. να. 07, Ρἱ8, εί ραβδί.

ἐρυθραίων. ἵκ. 12. Ἁἱ εοἆον πιοπάο
εατεί, µετωνυμµίκως Ερυβραῖοι Ρο-

ή

.

’

.

(τα οἵδπαατα,
(ας
Ἱπαπίέατ,
α παπα ἀῑσπηί, «ο 146 υαἰν ἀἶγο.

τἶραδ ασαπι. έρχομαι ἐρέων. Ἱ1. 40,

99. ἔρχομαι Φρασων. ΠΠ. 6. ἔρχοµαι ἐρέων. ΠΠ. 80. Βὶο Πα λεξων.
Ίν. 82. ἔρχομαι σηµανέων. ὶν. 99.

ἔρχομαι φράσω». νἱ. 109.

ἐρωτεῖν. Ἰοη. Ῥτο οοπι. ἐρωτᾶν. Ἱπ(αιτορατο. Ὑ1άς ἐπηρωτεῖν. 11.140,
106. 1ν. 140.

ποπίαν, Ῥτο ατὸς, 4
1Π6ο]ο- ἐς Ῥτδροδί{]ο ουπι ασθἩ5. ]οςο ἆῬαπΐ, οἱ Ποπιοη Ερυθρὰ, ας, ἡ. ανὶ οσα ρταρ. ἐν. ΤοἨ. οἳ Αῑῑοο.
αἱ Ῥ]υτίρας αριά Βίορ], ἀοοσέηγ.
θρόνος, ἐς τὸν προκατίζων ἐδίκαζεν.
9εά [ογίαςδο εοπΏεπάνα ΕρυθρέῬομσα, ἐπισαπα], Ἰπ απο Ῥτοραων, πί δις ϱοπ]ῖνας Τοπίο Ῥτο
Ίαπι. εεάσις Ἰπά]σαβαί, ]15 ἀῑςςεοπι. Ερυθρών, αὐ ἘΕρυθραὶ,
ὑαΐ, Ῥτο ἐν ὦ. Ἱ. 14. ν. 25, 26. γ].

Αθηναι, ὧν. οἳ Τοπ. Αθηνέων, ᾳαοᾷ

οχ Π0γ. ἱκ. 25. οο]1βί Ροίο»έ, αὐὶ
4ᾳ Ἰοεῖ βραίῖο, ποι 46 Ῥορα]ο

γετρα Πετὶ οοηδίαζ,. ὁ γὰρ χώρος

ἐφαίνετο πολλῷ ἐων ἐπιτηδεώτερός

σφιἐνςρατοπεδεύεσθαι ὁ Πλαταιϊκὸς
του Ἐρυθραίου. Ἐντου οκ ΡΥοπΙ-

Παξϊοπ]ς αθηπ]ίαίο παίας νἰάσέας,
πὲ νι, 100. ᾽Αληναίων, Ριο ᾿Α0η-

10, 10. ἐς τὴν Μίλητον ήΥ, Ῥτο ἐν

τῇ Μιλήτῳ ήν. Εται ΜΙει]. 1. 21

τοῖσι χρέονται ἐς πόλεμον, Ῥτο ἐν
τῷ σολέκω.

Οπῖρας πππέας 1

δε]]ο. 1.84. ἐς ἑωῦτὸν τὸ σᾶν ἔπεποιήκεε, ΡΥΟ τὸ ἐν ἑαυτῷ. Φπἱοφαϊά
ἵηπ 5ε εταῖ, Γεοῖξ, Οπιπία, ᾳπ8 Ῥοἑαέ, Ῥτο νιίρας [οος. Ἱ. δὺ.

δυώδεκα µηνῶν ἐόντων ἐς τὸν ἐνι-

ΕΣ

ΕΣ

αυτὸν, Ῥτο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ Όσππι
ἀποἆάθοῖπι ΠΠΘΗΡΟ5 ΒΙΠέ 1η 4ΏΠΟ. 1.
195, τρέφειν ἐς τὰ ποίµνια, Ῥτο ἐν
τοῖς σοιμοίοις. Τη οσηῖριιν αογο.

{απ Ματ]ς, 1. 90. ἐς ταµαάλισα φὺλάσσουσι.
Αοοιπταβἰδδῖπε 8οΓγαηῖ, Ίγε7.ν. 28. απῖσα γοςε δοπῖρἔππι οδί ἐσταμάλισα. νι, 111.

Ῥιο ἐν ἕνὶχωώρῳ. Π, 41. ἒς Λιδύη»,

ἐς τὰ µέγιςα. . 144. Ῥτο µεγίσως. Μαχίπιο.
ἐ τὰ πρώτα. Νιάε ἀνήκει».

οί ἐς τὴν Φκκὸ, Ῥτο ἐν Λιδύγ,

ἐς τὰ πρώτα. ἐν τοῖς σρώτοις. μάλι-

ας

ες τὸ ἱρὰ, Ῥτο ἐν τοῖς ἱροῖς.

1. 59. ἐς ἕνα χῶρον Φάπτουσι.

εί Ελλάδι,

Π. 56.

ἐς Θεσπεω-

τοὺς, Ῥτο ἐν ἱ ων” στο, τρια,
ἵζόμεγος ἐς Νρόνον, Ῥτο ἐν Ὀρόνω.
1. 64, 05. ἐς ἀκρόπολιν, Ῥτο ἐν

ἀἰκροπόλει. ν. 77, 92. ὃ. 4. δ. 7
να. 81.
ἔς (οπιροτί

8ΕΙΝΙ6Π5,

ΟΠΠ

40015.

-α. Ἱκ. 160.
ἐς τὸ δεον. οοππ. Φπππι ορι5 ε5ί. Π.

175.

ἐς τὸ σαρεόν. Τοη. Ῥτο οοπ1. ἐν τῷ
σαρόντι. ἵκ. 7. Τπ γα επί ΓἔομιῬογε.] Τπ Ῥγασεπίία.
ἐς τὸ δυγατώτατον. Ἠετοάοίοαα Ἰοοι-

Αά Ίπεα

Πο, Ῥτο «πα οοπΙ. ἐκ τῶν δυνατών.

Ἄδαιο {οππροτα.
Δά πιεαπα αίαἴοπι πδαπο.1. 92, 99. ἐς ὃ συνομκή-

εί κατὰ δύναμιν, εἰ πάση δυνάμει.

ἔοπιρ. γε] Ῥεγε. ἐς ἐμέ.
σουσι.

Ώοπες παρβδονῖη{έ τὶς. 1.

95, 96, 105, 115. 191. 196, 202.
1 ο81δ. 11θο 1 156,:19.160.
ἐς τόδε. αἁ Ίος πδριο {οιπρΙΙ5. Υ Ἡ,
1289. ἐςτοῦτο, ἐς ὅ, ν]ι. 181. νι]. 08.

ἔς ουπι ας.

Ἰοςο σεν]

οι

Ργαρορίέ]οπο περ), Τοπίσο ἀῑσέαπα,

ἡ μὲν αορύτερον γνωμη ἀποθειχθεῖσα ἔς τὴν γέφυραν, μετείσθω μοι.
Ῥη]ου ἠδὶάδαι βοπίοπίῖα ἆᾳε Ρροηµί{ο
Ῥτοπαπέ]αία, α πο πηίδδα Παξ. ἵν.
96. (ἄα]]]σο, ῥ6 φιέίθ 110 Ῥγο-

ιἱΥ αυἱδ (ομο]απέ {6 ῥοπύ.
ἐς οππι 40018. Ῥ6ἵς. Ῥτο 60Π1. πρός.
Λά. ἔπεμπε ἔς ἐξηγητέας, Ῥχο ἐξη-

Τοεῖς νἱνῖρας. Φποαά απῖς Ῥοέοςέ.
νΗ. 1058.
ἐς τὸ μέγισον, ἀντὶ τοῦ, μεγίσως.

Μακίμιο, µάλιρα. ὀρθαλμιώντες ἐν
τὸ µέγισον. γι]. 229. Μακίμιο οσι-

ΙογάΠ1. ΠΙΟΙΡΟ. 49ΟΥ σμήτ,
ΥΙΑΦΊΙΠΟ οσΠΙοΓΙΠΙ ΙΠΟΤΡΟ ΊάβοΥ4Π{ς5.
ἐς τόδε.

ΛΔά

Ίιοςο πδαπο

{επιραδ.

Πποίεπιις. ας, 21.
ἔ ὦ, Ὀοπος. 1, 191. 1, 158.

ἐς τοσοῦτο. Ἐο απο.

Ἠος πδᾳυο,

Ηπαοίοεπις. ταῦτα μεν νυν ἐς τοσ-

οὔτο παµεγύμνου. νΗ. 19. Ἠδε
απίοπα Πασίοπας οππάαν]ξ,

ἐς τοσοῦτο ταύτην τὴν ἡμεέρην ἐγί-

γητᾶς, 5ἳ οοἆεχ βαμη. Αά ΙΠ{ϱΓῬτοίες πι]ς]ς. 1.78. ἐς συμμαχίας,

γετο. νΗ]. 107. Πασίεπις λος ἀϊο

ρτο πρὸς τὰς συμ.. Ἱ. 81. ἐς συγγε-

οὔτον ἐγένετο. ΥΠ. 195. Αίφιε
Ίνωο απλά σπι Πασίσπας βεσία 5υη{.

νέας. Ἱν. 147, 148. νΙ]. 8.

ἐς Ῥταρος. Τοπίβας Γαπ]]αγῖ5 Ῥτο
οοπι.

εἰς, πι

ασοι5. ἐς Άργος.

1, 1, ἴου, 2, απαί. 4, ἴοχ, 0, 18, 0.

εί αΏθί Ῥαδδίτη,
ἐς. ϱοπίτα, Αάνοιδις. ἐσέξαλε σφρα-

τιὴν ἐς Μίλητον. Οορίας αάν εὔδιι5

ποζυτη οςί. ταῦτα μὲν νυν ἐς τόσ-

τᾶ σερ) Φωκέων

μὲν ἐς τοσοῦτον

ἐγένετο. Ἰκ. 18. Λο 1ο φπἴάσπι,
απ; αἆ Ὦιουσηςδες ΡογπεΠξ, Ίας{εμας 5απί σερί... Ὑα], Λο Ῥ]μοεδηδῖπη (1 άμα Τ65 Ἠασίεπ5 Ργο6655δο}' πης.

τιμωρίη ἐς ᾿Ασυάγεα. Τ Π1ο αάνειτ-

ἐς καιόν. Ίοη. εί Ροο. Ῥτο οοπιπηυΠ], ἐν καιρῷ, ἐγκαίρως. εὐκαίρως. Ορροτίππο, Ἱν. 199.

δµ5 Αδίγασεπι. 1. 125.
ἐς Ο1ΠΙ αοομφα νο, Ῥτο δια, Ῥτορ{ετ. Ο0. ἦκουεν εὖ ἐς δικαιοσύνη».

ἐσαγγελεὺς, ἐος. Τοπ. εί Ηετοάοίθια
γοζαῦα]πῖ. Ππέεπαπέίης,
ἄνευ
ἔσαγγελεος. Μπο Ἱπέογπαπ{]ο. 1.

Ψ. Ἠοι. 7. Οὐ Πακηέίαπι θεμα
απαιοραῖ.
ἐς ταµάλι-α ἕένος. ϐ0ΠαΠι ΠιβχΊηηο

84. [αιιοά εἰ ἄγευ ἀγγέλου, συνωγύµως ἀῑοίεαν. ΠΠ. 118. Ίάεπι ἄγ-

Μη]σίιπα

ἀαχῖε,1, 14, 12. ἐς τὸν

σαῖδα. Αάνογειι5 Ῥαετη, 1, 118.

γελιηφόρος αρρε]]αξις. 1]ά,]

ΕΣ
ἐσακοντίζειν.

σοι.

ΕΣ

τὴν «ρατιήν. 1.18. τοῖσι ἐσξαλοῦσι
ἐς τὴν ᾿Αττικὴν χώρην. ν. 64. Ἱ19, αά π ααταπα ΑΕζίουπΗ Ἰγγαρθ-

ὁἆαου]α ἵπ α]ι-

απειη ]αου]ατί, ἵκ. 49.

ἐσακούειν. Το. Ῥτο «ο. ὑπακούει».
ΑπάΙτε

απαθή,

ΠΠΟΥΘΙΙ

αἱ 6ε-

το16. ΟΡίΘ6πΙΡετατε. ὁ Κὔρος οὐκ
ἐσήκουσε. οστας αηΟΥΘΗΙ [ει] πο
πεδοῖτ. 1. 214. ἤνπερ γε ἐθέλητε
ἐσακούειν. 8 πιοάο [ποβίς] ΠΙΟΓΟΠΝ
ΒογοΥο Ἰγο](1ς. 1ν. 128. Ἱκ. 9. ὧσε
καὶ ταῦτα ἐσακούειν. Ἱκ. 60. Τία
πί εί [Πππ] Ἰ5 πιοτοια

[πορῖς]

6εταίῖ».
εσα». Ίο. εί ΑίΐΙερ κατὰ συςολὴν
1η ὃ, Ῥοι5. Ρ]ΗΓ. Ρ]α5ᾳπαπρ. αοζ.
γα] πιεά[]. Ρίο «οπι. εισαν. ἔπεπτώκεσα», Ρτο ἐπεπτώκεισαν.

(6-

ταηί. ἐσέξαλε ἐςττὴν Ἐλευσῖνα. γ.

74, 76. νι. 16, 96, δ4. νι. 97,
66. 1κ. 6, 7. συνεσέδαλονἐἐρ ᾽Αθήνας. ΙΧ. 17. ἐσέξαλον

τόν. Ἱν. 40. ἐσξάλλει ἐς πεδίον. ὶν.
49, 07.
ἐσξιξαζειν. οοπα. ΙΠΙΡΟΠΟΤΕ ΙΠ. ΒαΓ-

οἰάεταπε. 1. 64. ἐγεγόγεσαν, Ρτο

Ῥατὶ ἀῑοιπξ {ασρτο αβεοπἀἆςτο. Αυ-

τὴν ἐς ἅρμα ἐμξιδάσαντες. Ότι

ἐγεγόγεισαν. Ἱ. 67. ἑώδεσαν, Ῥτο
εἰώθεισαν. Ἱ. 73. συγήεσαν, Ῥτο

συγῄεισα». Ἱ. 80. ἠλώκεσα». 1. 84,

ἐς γην τὴν

᾿Αττικήν. Ἱκ. 79.
ἐσξάλλειν. οοπι. Ὀε Παν]ὶς ἵπ ΠινΙ05, γα] 1π πιατα, ΙπβπεπέΙθα5, ας
8656 αχοπσΓγαπΏ1θι5, ἀῑσέαπι. ἐσδάλλουσι ἐς τὸν Ἴσρον. ἵπ Ιδίταπι
Ιπῃιιηέ. ἵν. 48. ἐσξάλλουσι ἐς αὐ-

οαια 1π ΟΙΤΗ
ου.

Ἰπροδιἱδδοηί.

Ἱ.

915. ἐώῤεσαν. 1. 107. νι. 60.06, 68,

ἐσδολὴ, ης, ἡ. οοΙπΗΠ. Ίπργθβθις.

09, 71. 8Ι. 172. ἱκ. 92. ἐπόθεσα»,

Ππίτοῖέας. Πεν, Ύπα 1π Ίου αἱ]ασεπι Ἱπρτοάπαν, γη. 172, 179,

Ῥτο ἐπόβησαν. Ἱκ. 22.
ἔσαν. Ίοη. οξ ροθί. Ργο 60ΙΠ. κατὼ
συσολήν, ἄντὶ τοῦ ἦσαν. Ἐπταπ{. ὃ.
Ῥει5. Ρ]Ηγ. ΙΠΙΡΟΤΕ. αὐ εἰμή. Βαπη.
1.91, 72,74, 79. ας ραδδῖπι.

ᾳπαξ.1 70, Ρἱ9, 176, 907, 910, 917.

γη, 12, 28.

ἐσδιδόναι. οοΙΙπαΠ. [άοπι ας ἐσξαλλε. Ώο Πιιν]ϊς ἀῑσίιτη. Ππήποτο.

οὗτοι [οἱ ποταμο)] ἐσδιδοῦσι ἐς αὖἐσαράσσειν. µ.. ζειν. Ν. Η. Ίπιρτεςτό. ἨΗι Παιν 1η ἔρδιπα βαν.
5ἱοπαπι ἴπ αφπεπι [ασοστθ. Ὑε],
ἵν. 49, 00. ἡ χιων ἐσδιδοῦσα ἐς
ἨἩωρτοδίοηο [ασία αφποπα ῬτοῬη]φαγο. οἱ Σκύθαι ἐσαράξαντες τὴ» αὐτόν. Ἀὶν 1π 1ρδα1η ΙΠβΗΘΙΡ. Ἱν.
00.
[Περσέων] ἵππον, ὑπεςρεφον, τὸν
πεζὀν φοξεύμενοι. 30ΟΥ] οσπι ἐσδιδοῦγ. Τομ. εί Ῥοοί. Ῥγο 6ο.
ἐσδιδόναι. Ἰπβιοτα. ἐσδιδοῖ ἐς τὸν
Ῥουδαγαπα οφ ἑαέαπα Πππρτοβδίοπο
Ἴκρον, ἵπ Τδέταπι ΙπβιΙΕ. 1ν. 00.

1π. θυπι Γαεία τερι]δδαοηί, ΤΕΥΕΓ-

εραπέας, Ῥεδλίπίαπι πιοίποπίος.
ἵν. 128. ἐσαράξαντες σφέας ἐς τὰς

ἐσελρεῖν. ΟΘΟΝΗ. (Ρο 41ο οί παραηγαι, οἱ σᾳαραςήσασθαί τι τιν)

νέας. Τραῖς ἵπ πάγος οοπιρι]κῖς.
ποἀα6.

ἀἰοϊέας,) ΑλπΙά αμίοι] γορθηίο ͵τη

ἐσξαάλλειν. στρατιὴν ἔς τινα χώρη».

ἐπὶ τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν τὸ τοῦ Σό-

Εκογοϊέαπα

πλομίθιη γομ]το, Τῷ Κροίσῳ ἔγεώτι
ἑ

λάνος, (τῶ5δο 8αρτα τορυπα δ(απΏϊ

ἵπ αλᾳπαπι Τορίοποπι

πη]ίογα. Οαπῃ οορ]ῖ5 ἵπ αφ επι

Π]]ιά

αρτιπα ΙΓΤΗΠΊΡΟΤΟ.
βιπηρμοἶέαν ἀῑοϊίιχ
Μίλητον ἐσέξαλεν.
θα ια 1Ρί ασΙέι,

μεν 5υβΙ{ίο γοπῖ55ο [[εγαπ{.]
..80. λέγεται Καμξύση ἐσελθεῖν
οἶκτον. Ἑστία μ]κογαΕἶό Οαϱγ86Ιη τοροπίο δαμ]]56. 11, 14. γέλως Κροῖσον ἐσήλθε. Βΐδις Οτα-

1. 14. αποά εί
ἐσξδάλλειν. ἐς
Ἱ. 10. ἀςο το
Φ6ς ἵπ Ῥτίοτγο

Ίο6ο τὸ εἰσξάλλει», ἰταμδίεϊνο κιιπηΙέατ, Ῥοβίοτῖογε νοτο,

Κλαζομενας ἐσέδαλεν. Ἱ. 16. ἐσέξαλετὴν «ρατίήν. Ἱ. 17. ἐσξάλλων.
1ρίά. ὁ ἐσξαλών ἐς τὴν Μιλησίην

[ἀϊσέαπα,

ὅο.]. ἴπ

ΒΗΠ1 δα {. γΥ]. 195.

πδπίτγα]]-

(ον, αἱ (ταπια
εἰοἳ Ιοφαμλέης. ἐἐ

Ἀο]οπῖς

ἐσενειχθεὺς, εἶσα, εγ. ἴοπ. εί ροεῖ.
Β]αίας, α, ππι. ἵν. ὀ7. Νε], Λ]]α18, α, Ἠῃ.

ἐσεγηνεῖχθαι,
3

ο.

Ρον[εοί. οί

ΕΣ

ΕΣ

Ῥ]δ(ΠαΙΠΡΕΥΓ. ρᾳ58. ΡΓοΟ 6011. ἐση-

κατα συγκοπήν Γοτπιπίαπ. κτειγέσ-

.. ἐνηγεῖχθαι. πἀάῑίο ἐς, Δί ἐσενη-

δ. δ. ποτβεϊαπίαχ. ἑλέσθων, Ῥτο
ἑλέσθωσαν. υΙΠ. 140. µαχέσθων,
Ῥτο µαχέσθωσα». Ἱκ. 48.

νέχβαι, αΏ ἐσφέρω. ἠνέχθαι. Α{ῑῑος
εί ἴοη. ἐγηγέχθαι, εί Ἰηπδοτίο [οη.

θων,

Ῥτο

κτειέἐσθωσαν:

ν]ι. 10.

νεῖχθαι. Γκ. 4].
ἐσέπτατο ἐς τὸ «ρατόπεδον φήμη. Ἱκ. ἐσιέναι. οοΙΠ. [πιππϊείογο, Γπεγοπιί100. Αά οπδίτα ταππογ αἀγο]ανίε,
στο. (ἔξιέγαι. ο είοτο. ΠΠ]. 146.)
Ὑα], ἴηπ οπδίτα τιπιο; αἀνο]. ἡ ἐσῆκε τοὺς Πέρσας ἐς τὸ τεῖχος.

κλγδὼν αὕτη σφι ἐσέπτατο. Ικ. 101.

Ῥουδας Ἱπίτα ΠΙΙΤΟΒ ΠΙδΙΕ. ΠΠ]. 128.

Ἠιπιος Ἠο αἆ 1ρ505 αἀγο]αν]έ.
ἐσεργνύναι. Ν. Η. Ιπολιάστο, (οιι-

ἐσιέγαι, εἰσιέναι. Ππσγοά], Ππίταχο. Ἱ.

οἸαάετα. ἐσεργ»ῦσι τὸν νεκρόν. (α-

ἐσίναντο. Ὑἱάσέαν ο59α {ογέῖα ρου.

ἀανον Ἱπο]πάππε, 1. 86.
ἐσέχειν αριά Ηετοάοσίαπι αοαρί ν]ἀθίιχ Ῥτο ἐκχέειν. ἐκχεῖν, καὶ ἐξιέ-

ναι.]. 195. Εβ]αετο. Εκίγο. ἐσέχων
ἐκ τῆς Ερυθρῆς καλεουµένής θαλάσ-

Ρ]αχ. 4οτ. 1. ππεζΠ, α σίνοµαι. Νοοεο. Πμ5ρ4ο. [πΕ. σινοὔμαι, ᾳποὰ ἄναλό/ως, καὶ κανονικώς, Ἱέα ΓΟΓΠΙΑΥΟ{ατ, 51 οςδοί Ίπ πδα, αοτὶδε, 1. πισὰ.
ἐσιάμην, ὦ, ατο. (ογί]α Ῥ]ατ. ἐσί-

51. 11. 118.

σης. ΒχΙεηςδ εκ 6ο, οπου ταβγα

γαντο. Ιμρδοτυπέ. Ὑαδίανιπς.

ππατο νοσαίαγ. Π. 11. ἔσεχει ἐς τὴν
Ἐρυθρὴν θάλασσαν. Ππαέ 1 ππανα

ΥΤν οὐκ ἐσίναντο. ΥἨΠ, 8]. ΑβπΙη

ΤΙΡΥΙΙΗ. ΕχΙέ,οχοποταί 5ο, ΤΠ Πιαγο

νοντο]ερεπάππα 6856 6οη5ογοί, ᾳποά

παβτυπα. 1. 108.

που Ῥτοβατο, πος Ππαρτοβατο γα].
11οοί οπῖπι Ίου δῖε αβαίας, ἴαΠΊςΗ ΠΙΗ] {επιοτο πππίαπά
η.

Ἠιο τὸ ἐσέχειν

ἀντὶ τοῦ ἔσχεειν, εἴν, ΙΠβΊΟΥΕ, 5ιι-

πΙ (ΙΤ, οποά Γογίαβδο κατὰ σοιεἶων µεταάβεσιν ἀῑοξαπα Γαετῖέ,
ἔσεχειν. γ. Η. Ππβτεά!. Γηέταγο, Ίπιπισαγο. ην γάρ κατὰ τὴν κατγοδόκην
ἐς τὸν οἴκον ἐσέχων ὁ ἤλιος. ΥΠ.
127.
Ῥοιτ ΓππιαγΙάΠΙ οΠΙΙΗ, γοι

(αί αῖ νοτίοτοπε) ου ΟΛΠΙΙΠΠΙ
οπῖπα ΤΠ οο4ε5 5ο] Πππιεαβαξ.
ἐσέχειν ἔς τινα τόπον.

Ἠετοάοίοα

Ἰοουο, Αά αποπα Ἰοσῦπ ῬοιΏηρβοτε, Ῥεγίίποτο. Θαλάμος ἐσεων ἐς τὸν ἀνδρεώνα. ΈΠαἱαπχας αἆ

ν]π]]ο «οπο]αγο Ῥοτάπροης. εἰ,
ΥΠ εοπε]ανί Ῥτονίπιης, εοπ{]σας. ΠΠ. 78.
ἐσθημένος, η, ον. ν΄. Η. Ιπάπέις, α,

ππι. Ῥτο Ο0Π1, ἐγδεδυμένος. Ῥάκεσι
ἐσθημεγον. Ῥαππὶς Ἱπάπίαπα, ῬαμποΒΏΠΙ. 1. 129. ἐσθημένους ταύτην
τὴν ἐσθητα. Ἠας γεςίε Ιπάπ{ος. γΙ.
112. Υἱάε πιασπαπι Είγπιο]ος. ἵπ
ἐσθής.
ἐσθητος,

τα τε

ἐσθῆτος

ἐχόμενα.

ΟΩν]ά, Ψἱάρ κατειρείκειγ.
ἘΣΘΩΝ.
Ἰοπῖοος εί Αίίῑ6θ Ῥτο
ΟΟΠΙΠΙΙΠ. ἐσθωσαν. ΤΠ [εγῖα ῬειδοἩ. Ρ]ητα]. Ἱπρεταί. ρᾳ55. πέτυπτέσθω», Ῥτο τυπτέσθωσαν, 5ἶνο ἀἷ(86 6556 ἀπαίοπ Ῥτο Ρ]ηγαΙΙ, εἶνο

Τὴν

πο ναδίαταηέ. ΝδΙ {ογέο φαἱς ἐσί-

ἐσκευαάδαται.

Ψἱὰο ὅαται, εογπαῖπα-

{Πο [οι.
ἐσκευάδατο.
Ίο.

γιάο ὅατο, ἰοτῖπαί.

ἔσκον. 3. ΡΟΙΦΟΠ. Ῥ]ας. Τομ. οἱ ροοί.

{ουππαία αὖ ἔω, 8Η, Ῥτο 60Η,
ἦσαν, εγαπέ. Ἱκ. 40.

εσκον, ες, ε. [οη]σα, εί ροοξ. ἑουπι]πα]ο νογβοτια πι Ἱπιροτίοείο, ἴπι
1. 2. εἴ ὅ. Ῥοις. διαφβείρεσκε, Ρτο
διέφθειρε.

Ἱ. 36.

ποιέεσκον,

Ῥτο

ἐποίουγ. 1ΡΙά. ἐσεπέμπεσκον. 1. 100.
ἐκπέμπεσχε. ΙΡίά. Νἱάς σκον, σκες,
σκε.

ἐσκύπτειν.

Ίοη. Ῥτο 6011. ἐσορᾷν.

γπ]σαία Τ,οχίσα, ἐσκύπτω. Τπίποος, ΠΙ]1] Ῥγωίστοα, 36ὰ ἐσκύπτειν

Ῥπορτίο εἰσπ]βσαί ἵπ τοῦ (παπα
Ῥτορεπάστα,

Ροπή.

6556, να]

ἀεπιὶςςο Ιπ{ποτί, γενωκῶς ΥΕΤΟ 5ιπηἔαχ Ῥτο Ἰπίπατί, 6ροσίατο. Ἓσκύψαντες ἐς τὰ τῶν πέλας κακά.
να, 122. Ἶπ νιοϊποταπα πια]α Ἱπ{πεηπίθς.

ἔσοδος, ἡ. εἴσοδος. Ππρτοβςιις. Ππέτοϊ{ᾳ5δ. Αάῑῑις. 1.9. Π, 65, 191. δ. 3.
198, Ῥις, 175. ΠΠ. 118. ν. 16. ν.
2009, 211. νΙῃ. 58.

ΕΣ

ΕΣ

ἔσοδος,ἡ-οοπι. Αάῑέι». Πηρτεδδυς.
Ππργεάεπᾶϊ {αου]έα», εί 5. νόμο,
οὕτω εἶχε, τοῖς ἐπαναςάσι τῷ µαγω ἔσοδον εἶναι παρὰ βασιλέα. Ηας

ἐραγαι. κατὰ συγκοπήν. Ίο. Ρίο
601. ἑςακέναι. Βίρίϊςςς.
αν οὐ. Β. Ει.η

Βίατο,

ἔπασαν. Ίομ. κατὰ συγκοπὴν ἐκ τοῦ

επίπῃ Ίσσα, ας Πποτο οοπ5Εξαέαπι

ἑφακεισαγ.

{πεγαξ, πέ 11115, ααἲ ἵπ ππασπα 1Πβητγεχεταπέ, απἲ 1π 6υπα οοπςρΙγα-

αοί. Ῥίοείεταπί. 1κ. 18.

ἱετίῖα Ῥ]ατ. Ρίαδα. Ρ.

ἔςε, οοπι. Ώοπες. Αά 1ά πδᾳπε ἔθπι-

γεταπέ, (π1ᾳιο ΕΤΗ ορρτεδδοταηί,

Ρα8, απο. ἔς ἂν τελευτήσωµεν.

μΑμκῇ αἆ τεσεπα ραΐετεῖ. Π1. 118.
«16,

γα. 141. Ώσπες οΏθαπιας. Ώοπες

ἐπομαζεν. οοπα.

Οο]οπίαπα

ἴπ α]ι-

φπεπα Ίοσυπι ἀεάποετο, Φ ρλίννι
1 αβᾳπο Ίοσο σοἱοσατο, ην.
Κήτην ἐρημωλεῖσαν ἄλλου ἀνθρώ.
τους ἐσοικίζεσθαι πάσι να, 171.
Γπ (τοίαπι ἀεδο]αίαπα α11ο5 ᾖοπη]πο5 Ἰαριίαπάϊι εαπδα ἀεάποίο
αἰππέ. ΑΠοταπι ᾖοπηπαι 60]0πίαπι ἀράποίαπα αἰ ης,

ΠΙΟΓΙΑΙΗΗΥ. ἔς ἂν διαπολεµήσωµεν,
νἩ. 1298.

ῬΏοπος Πιοηῃε ἀευε]]α-

επι, Επδία(]ι, αἲξ ἕσε ΟΠ 88ΡοΓΟ
εογιρεπάιτη, αποά εκ αἀγετρίο
{επιροσῖ5 ἕωσε, κατὰ συγκοπν »ἳέ
{ουπιαίαπα.

36 Τοπίςςο οὲ «Ἐο]οο

(οπιΙ. ποίαίατ,

οαποὰ αἳ ἵπ οοπ-

πιιηϊ Ἡησιαα δετναζασ, πὲ οί ΛεύκΙππος,

εί

ἀπηλιώτης,

Ῥτο

εοπι-

πππη]θις Ππαδίίαῖς Λεύχιππος, 6

ἐς οὗ. Ίο. Ῥτο ἐς δ. απο. [γοπσι-

ἀφηλιώτης. ἂν. Ῥ.

Όμ5. 4- 4. ές ἐκεῖνον τὸν χρόνον,
οὗ, Ῥχο ὦ, ἐν ᾧ. Δά Π]πά πςφιο
(οπιρι5, 41ο, Ὥομεο. ν. δ0. [Υεἰ
ἀντὶ τοῦ, μέχρις οὗ. 1. 67..]
ἔσσα». Ίοπ. Ῥτο οο. ἡσσᾶν εί
ἠττάν. ὙΊποενο, Οἶαάς α[ϊοστο.
πολέμω ἐσσώντο.
Ὑἱποοραπίατ
Ῥε]]ο. 1. 67.
ἐσσοῦν. Το. Ῥιο 6ΟΜΙ. ἠσσοῦν. Ρο

ἐςελαδατο. ΤοΠ. Ῥτο 6ΟΠΙ. ἔσαλμέγοι

4υο πηαρῖς

τοοερέιΙη

ἠσσάν,

εἴ

Ίτταν. ΝΊποστε. Οαάς αᾖποσγο.
Βαῥοσατο. ἐσσωύέντες τῇ συµξολῇ.
«οπβτεσρη, Ρτα]ῖοφαο ριρογαξ{. 1,
06. ἑσσωμένους. 16ος. 1. 83. νι].
9. ἔσσωβεντες. Ἱ. 104. ἑσσώθρη.
198. ἑσσωθεέντες. 1.145, 120, 109,

176, 190, 207. ἑσσοῦσθαι. Ἱ1. 122.

ἐσσώθησα». Π. 109. ἑσσώθη. 1ρί4.

ἑσσωθησαν. Ι1. 40. ἔσσωθηναι. ιά.
ἑσσωθησαν. Π]. 58. ἐσσωθη. ΠΠ. 89.
ἑσσοῦνται ὑπὸ τών Μηδικών. ΠΠ.
106. ἔσσωθησαν. 11. 192. ἔσσωθέωμεν. Ἱν. 97. ἑσσωθη. Ἱν. 165.
ἑσσούμενος. ν. 66, 70, 102,

118,

119. γι. 9. ἔσσωθηναι. νι. 10.9. 9.
145, 155, 154, 166. νι. 27, 7ὅ,

190. ἑσσοῦγτο. ἰχ.3,
ἔσσων, ονος, ὁ καὶ ἡ. 1οη. Ῥτο οοΠΗ.

ἦσαν. Παδίτας{, νο], ατα ογαπέΕ.
να. 859. Ψιὰς εετπϊπαξΙοπθΠ δατο,

Φρά Ίου Ῥταίες ππογεπι γἰάείατ
Τοπ]ος {ογπιαξαπα α ςέλλω. Ύϱπαπιοὔτε οὐδοιναπάππα, Ῥτα5ογεῖπι
οσα

ἴτπ να]σα(ὶς Γοχὶεῖς Ίου ποπ

τοροτίαέατ. Α ἱετία εἶης. Ῥ]δαπαπάρ. ρᾳ55. ἔπαλτο, Ἱηδετίο αγἀοτεέαν [οπ]σο [οτπιαπάαπι

ἐςάα-

λατο, πί αρπά Ηεσιοάππα; πο αἴοπι ἐκελάδατο. Ὑε] ορτίο ἀϊσριἀππι ἐςαλάδατο, κατὰ σλεογασμὸν
τῆς δα συλλαξῆς. πο αὐ Ἱρεοπιθέ
Ἠετοάοίο νιάείατ Ιπηπῇ, Ύαππι
νι. 99. ἀῑσ]έ, ἐπαλμέγοι. (οπδα]αο
απ πίαπι Ἰπ. Ηε]]οπὶδηῖδ, Ῥαρ.
214. απ γοςαβα]απα Ίος αξ Ιπιδί(αέαπα ποίανΙε, εί ἐςαλάδατο Ῥοομ5 Ἰοσεπάπα οχἰςδπανί. δεά

{οτίαδςθ Ῥτο ἐςελάδατο Ἰεσοπάιπι
ἐσκευαάδατο. (πο 5αρία5 απ{ε]εσῖέασ, π{ 1ῃ δατο ἀεπιοπδίταίατ, Ἠος
νογϊβΙπη]ο, ΑΙ] ἔαππεηπ Πίο :
απαιηγῖς εί αρῖ στανῖαςδ α έγροσταρ] Ροχ Ἱπιρταάσηξ]απα ας ἹπιΡογ]ῖαπι, Ρεοσαζυπη «956 εοηβίοί.

ἔπεωτα. οἵ «ΟΠΙΡΟΒ. Τομ. Ῥτο οοΠι.

ἧσσων. Ἠω{ετίοῦ. Ππρος]ου. ν. 86,

ἑςακότα.

ῥώμη ἔσσονες ἔσα». νΙϊ]. 119. Βο-

ποπ] γοσαρα]ῖς ρτοροπίέαν.
γιάε οί ε Τοπ. Ῥτο οοΠΙ. α. Ὑἱάς

ψοτε Ἰπ[οτίοτθς οταΠέ. ἴκ. 63.

ὙΝιάε ε [οπῖο. τῷ ω Ιπ

ΕΣ

ΕΤ

εἰ έωμαι ουτη φας ἀεηϊγαίϊς. Β]ο

Ρογςὶ: Ιδάθιη γεν

ε. οὔτε

απίσηι που ραγΠοἹρίαπι ἐσεὼς ΓΟΓ-

τοιοξήσονται ἑκαςέρω

Αττικής.

ΠΙΕΙ: ἃ 60ΠΙ. ἑςακὼς, Τοπ]οο
κηρ]αΐίο κ, αἳ πιπταίο α Ίπ ε, Πε

ἔκεώς. Ὑε] αὐ ἑσαὡς, Ροδί {αείαπι
εοπίταςείΊοπεπι Ἰπ έως, ε τῷ ὦ

Ῥταβχο, ἀειοῖξατ.
ἔποργῶς, ότος, ὁ. εοιπ. Οπ] αππαγ]ξ,
απῖ ἀοχίς. Οι] ἀΠισιε, απ] απ.
ἐγω τυγχάνω ἔποργως ἐκείνους.
Έσο 11ο» απο. γ. 104. Ἐρί αιστα Ραγειοιρίαπη Ργα{ετ, Ῥετ[εςῖ.
πιοὰ. ἔσοργα, α εργα.
ἐφράφατο. Υ]4ε κατεςράφατο. Ἱ. 21,
166. ἵπ ἑοτπϊπαίίοπο φατο.

ἐφρέφατο. Ἱ. 141. Ὑἱάε κατεςράφατο. ἵπ {ογΙΠΙΠΛΕΙΟΠΟφατο.
ἔπρωτο αόμα- ντ, 195. Υάο «οζεννόω, -ορέννομι,κατέςρωντο. ΥΠ]. 09.

ἐσύφερον. οοιη. Ῥορέοα, ν. 74.
ἔσχατον. Εκχίτεπναπι, Ῥαπηπαν τετρυσθαι ἐς τὸ ἔσχατον κακῦ. Αὰ
εχίγαιπαπα ππα]άπι ἀενεπίδδο αἴἑπέαπα, Ενίτοιηϊς πια]ὶς πΕΓΙΕΕΠη
6556. 1. 22. διεκαρτέρεε ἐς τὸ ἔσχαΊον. Δά εχίγοάπι πδᾳπο ηπ]α {ο-

ἔταρ240 ὁ, Τοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
ἐταῖρος. Βοσ1η». Ἀοάαῇ. ν. 90.
ἑταιρχήη, ης, ἡ. Τομ. ργο 60Π1, ἑταιεεία, ας. Φοάαμαπα. ν. 71.

ἑταιρήῖος. Τοπ. Ῥτο 6011. ἑταιρεῖς.

Ἰουνὶ5 ορϊέµείσπα, Βοάφμίας, Ου]
φούα[ΐρις, φοἀαεήδαπο Ῥγα θέ,
εί «οσα 1 Ίητα ἑπίαξατ, Ἱ, 44.

ἑτεραλκέως ἄγωνίζεσθαι. Ἡοτοάσίεα

εί ροσε(ῖσα Ἰοσμ1ο. Πα Ῥήσπατο,
πε πιοάο Ῥεπο5 Ἠ05, πιοάο Ῥεπο»
Ί]]ος, 51{ γ]οξοτία, ΥΠ. 11.

ἨΠαπο

γὶοτογῖαπι Ἠοπιογις5 ἑτεραλκέα νίκήν αρρε[]αξ. Οοηνα]ε Ειδίαι.
ἑτεραλκὴς νίκη. Α]έετπαης ν]εοτία

ἀῑοῖ Ῥοδοί, απα αἰέογπαίῖπι, οί
Ρετ ν]οο» πιοάο αἲ Ίος, πποᾶο πά
Π]ο5, ἐγπηδίε. Φποά α Ροσία τών
γεωργικών», 8. Π]. ν. 220. δἷο εκῬηπηίας: ΠΠ αλογπαπίες πηυ]έα
γὶ Ρτα]]α π]κοση{ Να]ποτίρας οτο5. Ωπατο πον Ἱπορίο Γοτία»ςα
νογίας Ίος Ἰοηποπάϊ πομπής, Α]έοιπαπίο γ]οξοτία ράρπατο, Ἠ1ὰς ἑτε-

Ἰογαν]ε, γη, 107. ἐς τὸ ἔσχατὸον

ραλκής μάχη.

τοῦ κακοῦ ἀπιγμένοι. υγ]. 03. Ὅππι

ἕτεραλκὴς μάχη. ἴοπ. ο Ῥοεξ. Ίο-

πά οχίτειια

ππα]α Ῥογνοπῖδδομέ,

δἶνο ἀεγεπῖδεεηέ.
ἔσχοντο τῆς τιμορίης. Πεγοδσίεα
Ἰοσμξίο Ῥτο 0011. ἀπέσχοντο τῆς

βοηβείας.

ΑΝ ορο, νο] ἀπχί]ίο Γο-

τοπάσαυεππσγυπ{έ. γη. 109. α]α:
ΑΡαπκ]]]ο Γεγοπάο 5αρογδεάεγυΕ.
ἔσω. Ἰπέας, 1Π{Το. ῆία ἔτω. Ἱνὶ Ἱη-

ο. Ππέτανϊ, Ἱ, ΤΕ]. τὸν Κὔρον ἡγον εἴσω. ντα Ιπίγο ἀπχεγυπέ.
1. 110.
ἐσωτέκω. Λάνοτρίαπι Ηοτοάσίαυπη,
εοπιραγαἰν] τας, Ππέοτίας. ]εστίας. Α{οάο απἹείοπα, πιοάο πηο-

ἔππι αά Ίοσυπι εἰσηίβοαξ,. σεοσέξαινε ἔσωτερω τῆς Ελλάδος ὁ Πέ;σης. ΥΙΠ. 06. Ὑαἴ]α: ἈΙασιδ Ῥεπε(ταθαξ 1η τασῖαπι Ῥεηεες. «1. Ρ.
[ Ἱεονίις Ἱπ τασῖαπι Ῥτουεάεραί
Ῥετσα. Τη π]έεγίογος (ταοἷας ραί65 Ῥεγα Ῥτορτεδἰοναίας, Βεά
Γοσίαδεε σερἐξαινε]ομεπά
πι, φποά
οο]]]σῖ Ροΐοσε ον νΠ]. 60. πὈὶ 4

αποπάϊ σοπι». ἴκ, 1002.
ἄπσορ».

Ῥτααπι

Ῥτα]ζαπα, αποᾷ πιοᾶυ Τπ

Ἰπαπς, πιοάο ἵπ Π]απα, Ῥαγέοπι Ἱῃοἶπαί, Ῥαμπα, πα πα Ἱπο]ίπα6ἴοπο πΠΠΟ Ἠ15, παπο 15, νΊσῖο-

γἷαπη οξ ΤΟΡΗΣ 5 Βαρέα
ἲ]ι,ἔτεραλκής νίκη, ἡἡ τῷ ἀλκίμῳ διδοµένη.
ἡ ἡ ἐκ λιαδιχῆς ἑτέροις, Ἴγουν ἐὶ
τῶν δύο μερών ἀλκὴν περιποιοῦσα.
1.6.
ἱσέορῖα ἑτεραλκὴς νΟΕΠΕΗΣ,

απ Γαἰοτ. ρα] [οτε ἀαίατ,
Ύε], απ ρετ ν]σο», ας αἰογπαξῖπι
αἰ{ογῖς, ος οδε απῖ ἁπαγατα ΡαΓσπα, αἰίοτὶ εοπβ]ροπΕΊππη ρατεῖ,

τοβαχ οοπο]]ῖαξ,

[άοιι ἑτεραλκὴς

ὄπρσ, ὁ θατέρῳ έρει ἀλαλκῶν, ὁ
ἐφιν ἐπικουρῶν, ἡ ἀλκὴν διδούς. 1

ε»ί, Ῥορυ] ας αἲου ραπ απκλ]ζαπα
{οτεΠ5, νο] τοβατ ἆαπς, νΊΓ6Β 5αρ-

Ρεάϊίαις. Βα]άας. ἑτεραλκέα. έτεϱοκλιη. ἑτεραλκὴς νίκη ἐπὶπου,
ὅταν οἱ ἡττηβεγτες γικὠώσι.
αώ, 5 ἀγωνίζεσθαι.

ὙΝἱάο

ΈἘχ

ΕΥ

ἑτεροῖος, ὁ, οοπι. Ενειςιι5 α τε]ὶ-

ααἲ5. 1. 99. Ἡ. 90. ἵν. 02.
ἑτεροιόω, ὦ, ώσω. Αἱίετο. Γπιππαίο.
ἑτεριιυθηναι. Α]εεταία, νο] ο
1

τη

ία, {ιήβ5ο. 11. 1432. ἑτεροιοῦτο τὸ

πρήγµα. Ὁτ. 103. Βες οι
οαρίῖ.

ἑαγ]

Χεπορ]ιοπίουμι γοσαβα]υπι. Φυϊ
{ασ]]ο εαρὶ Ῥοΐοςε, χώρην εἴχον
εὐαίρετον. γἱ]. 1020. Βοριοποιη εαρία
Γαεῖ]επα Παβεβαηξ. Ῥτο 4πο συνωόµως ἀῑαξ ἨΗετοάοί. 1ΡΙά. ταχυἅλωτο», αις οἴέο οαρί Ροΐεταῖ.

Ῥτο οοπ.

εὐαπήγητος, ὁ καὶἡ. Ιοπ. Ῥτο 6οπι.
εὐαφήίητος. Εαςῖ]]ς μαγαζι, Βαςῖ-

ἔτοιμος, Ραταξη». . 110, 119, 141.

119εχρ]ίσαία. νΗ. 09. παρὰ τὸ εὖ,

ν. 31. γη. 960, κ. 40.

τὸ ῥαλεοςν καὶ τὸ ἀφηγεῖσθαι, τὸ δηλου», καὶ διὰὶ λόγου φανεροῦν. ΄αἰ]α

ἔτοιμος. ΊοἨ. ει Αῑσεο

ε». 1π ατί]ου]ο 5αβ]αποίΊνο, Τοη]οο
π ϱεπ]ῖ. δίηᾳ. Ῥτο 60ΠΙ. ου. από

τευ, Ῥτο ὧπό τον, Ἀουφιε μτο ἂφ'
οὗ. ἃ 41ο. 1. 7.
ευ. [ομ. ἴπ ρεπ]{. είπα. Ργοποιη]παν, Ῥχο Ο0µ1. ου. ἐμεῦ. πιεῖ. αὐ
ἐγω, Ῥτο ἐμοῦ. Ἱ. ὔ. σεῦ, Ρτο σοῦ.

Ρεγροίαπι απο

νοςσπα εδε Ιπίοι-

Ργείαέις: αΏδέερμαπα5 θεπο.[}]άο
γαΓδίοπεπα Γμαϊπαπι, Ρας. 177. η.
08.]
εὐδοκιμέειν. οοπι. (εἰεβγοια θ556.

.. 9, 90, 96. [διο τεν, Ῥτο τινός.

(Ἱαγαια. 6956.
Ῥτοβαπι Ἰαῦογ.
1ιιδατ. Ἱ. 7, 09. τοὺς εὐδοκιμέ-

1. 19.] ἐμεῦ.
1. 41, 90. σεῦ.1. 124.

ονγτας µάλισα.

ευ, Ῥτο ε2, πΠά6 60Ι1. κατὰ κρᾶσιν
{οτιπαξασ ου, αἱ νιάσπιας ἵπ γετρο

ποιέομαι, οὔμαι, Πα νοτο ου 6ΟΠΙπαπ]ς 1 ευ βαρὶσκίπιο ἹπυζαζαΓ
Τοπίος ἵπ πομιἰμίρηδ, Ῥχο πλέονας
επί 5ρο ἀῑσιμέ φλεῦνας. 1. Τ.
σλεῦνος. Ρτο λείονος. ]. 97. λεὺνα-. Ἱ. 1250, 140. να υχίδης, Ῥτο
Λεοτυχίδης. γ]. 00. γΙ]. 191. σλεύων, Ῥτο λεόνων, νὶι. 1600. νι.
43. πλεῦνες, ΡΤΟ πιλέονες. ΥΠ]. 43.

τολεῦνας. Ἱκ. οἱ.

ευ. Τομ. Ρο ου ἵη [αέτο Αίῑζο, έ
νομιεῦμαι, Ρτο γομιοῦμαι, Ίου νοτο
Ρτο «ΟΠΗ.

"μίσομαι,

1ἃ »ομίζομαι.

Νίο ἐπισιτιεύμεγοι, Ῥτο ἔπισιτινμενο:, λοσφιο Ρτο 601. ἐπισιτισοµεγοι, 0 ἐπισιτίζομαι. Ἱκ. 00. Ώο
απο 5πο0 Ἰοσο.

ευ. [οπ. το οσοι] οὐ. ἵπ. ο0Ἡ-

ἑπασίίοπο νοΤΡΟΤΗΙΗ κατὰ κρᾶσιν
οχ εὉ [ποία. οἰκειεῦνται, ῥτο οἶκει-

οὔνται. Ἱ. 4. φο-εῦ, Ρνο φ25ο0. Ἱ. 9).
ἐποιεῦντο, Ρτο ἐποιοεντο. Ἱ. 19. φωνεῦντος, Ρτο φωγούγτος. , 11. ἶςο-

βενση» ρτο ἱπορούσῃ. 1.61. τὰ σοι-

εύµενα, Ῥτο σούµενα. ἴρια. βούλευ, ΡΤΟ βούλου. Ν΄ ο]]ς. 1, 80. τοῖσι
σοιευμένοισι.].
89. ποιεῦντας. 1. 90.

ἐθικαίευ. Ῥτο ἐδικαίου. 1. 100. ἵν.
154. δικαιεῦν, Ῥτο δικαιοῦν. νΙ. 83.
εὐαίσετος, ὁ καὶ ἡ. ἨἩετοάοίσιπα οἳ

Μανῖιπο οε]οεῦτεῬ.

6ατἱδδμος, (εἰοβεττίπιος. ἵν. 08.
γι. 65, 192.
ενεπης, ες, ὁ καὶ η. Ἰοπ. οί ροοί.
Εασππάμ5.
ΈῬοπο ἀἴσθῃδ. Ώσοπο
.

᾽

’

.

.

{

ἀῑσία», εὐεπῆς λόγος. Ῥομα, ταζῖοπΊφα τοσα» 6ΠΥΟΠΙΘΗ5, οτα{ἶο͵
οὐδένα λόγον εὐεπεα λέγεις. Ναἱ]α:
ΔΙ τα]οπ]ς ἀῑσῖ5. ν. 60.
Νοά
Ῥαγαμι οοπιποάς.
Ἠογίοπάηι
οπία, Ἀα]]αια ογαίοποια τοσα»
ταζ]οπί οοπδοµέαποαα Ἰαῦςς. Να]Ίσα νοτραπαι ταιοπὶ οοΠβοΠίαΠααπι 1ο». Αη] θοπὶ ἀῑσν,
εὖ 1ενεῖν. Ίο. Ῥτο «οπα. οἱ εὐθεγεἴσ-

ὄαι. Ῥτο απο οἱ εὐθηνεῖν, εί εὐθηγεῖσθαι.

Βομ]ῖς κ.θα ατα. Ἠοπι {ο-

Ἠοϊέου σοτοτο. εὐζενήνησαν.

Έειι

Γε]οίίου ποδδοτιηῖ, ο ηπΙπππφο
τοταπα. οορία αὐαπάατανέ, 1, 06.

εὐθηέειν ἅπασαν

τὴν Αἴγυπτον.

Ῥοταπα «Ἠσγρίαπα οπηΝ
ημι Τ6ΓΠΗ
οορία αὐππάατο. , 91, 1241.

εὐθηνία. Ἠογιη. ΟΠΙΠΊΗΠΙ οορῖα οί

αὐππήαπί]α, 1, 80, αδὶ Ῥτο εὐδηνίᾳ
δοπΡίζηγ αἆ πια ΡΠ ΟΠΗ, ευεσος.

εὐκρινής, εὐς, οὓς, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Βε-

πο δραταέα».

Ροδία5..

Οτάίπο τεςίο ἀἷς-

Οτάϊπα εο]οσαία». ἐσή-

µαινε παραρτέεσθαἰ τε φάντα, καὶ
εὐκριγέα ποιέεσθαι. ἱν. 42. «δεί
ομιλία ρταραταγὶ, οἱ ονάἶπα τοοσία
οο]]οσατῖ, »ἶνε ἀἱδροπί,

ΕΥ

ἘΥ

εὐλαὶ, ὧν, αἱ. ΝΕΥΠΙΘΡ. Βάλα. εὖλα), σκώληκες, καὶ εὐλαίων, σκωλήκων. ἡ δὲ Φερετίμα ἡ Κυρήνης βα-

εὐνομεῖν. οοπΙΏνΙΠ. Ῥοπῖ5 Ἱερίριας

σίλισσα,,ἄνθ ὧν ἔδρασε, δίκας ἔ
ἔτισε,
ζωσα γὰρ ἐξέζεσεν εὐλαίων, ὃ ἔσι
σκωλίκων. ὡς φησι Ῥάδριος. Βεά ἃΡιά Βπ]άαπι διο Ιοφοπάππι αΓΡΙ{ΤΟΣ,

Ιπδέπςτο. Ἐκ Ῥοπαγαπ Ίεσιτι
Ῥγαφοπ]ρίο τερογε, οί σαΏθγπατο.

εὐνομεῖσθαι. Βοπ5 εμῖῦι» 1. Ἐκ

Ῥοπα ΓΗ Ίσα Ρνα5οΠρίο τερῖ,
συρεγπαγῖ, γΐνεγα. οὕτω µεταξαλόντες εὐνομήθησαν. Ἀϊο πιιξαξὶ,

ἡ δὲ Φερετίμηἡ Κυρήνης βασίλισσα,
ἅς. ἀείπάε ζώσα γὰρ εὐλέων ἐξέζεσε, α{ αραιά Ηετοάοίαπι Περί;
πηάε Ίοσις Ἠϊο ἀεδυπιέας γιἀείατ,
απῖ αλ φοτῖρέον Ορϊέατ; να] οί
1]]ο Π5άεπα γοτβῖς δέ πδας. ]σςπαπα Ἱπ Ῥταοεάσεπέῖθ5 Ιεσεπάττι
εὐλεων, αποά Τοπίςο ἀῑσίαπι Ῥτο
οοπιπιππΙ σοπ]{]νο εὐλῶν. ἵν. 205.
ν.5. Ψ1γεηςδ οπ]πῃ γογπῖρας ομι]Ἠνιε, ιά ο5ί, Ὑ]νεις γογπιῖθς 1π
οοχροτα αποάαπιπιοάο εβα]]1επ{]-

Βερῖιο Ροπῖς Ἰοσῖρας γομοίη. 1.97.
εὐνομιδέσαται κτήγεσι νοµαί. Ἠογοἀοΐοα Ἰοσιο. ῬαφοιΒ ρεοοτῖρα5
αοθοπηιοΔαἴβε]παα, ἵν. 98.
εὐνομίη, ἡ. ΊοἨ. Ῥτο ϱ0Πι. εὐνομία.
Ἠοοία ]15 Ἱεβυπι(ιε εοπβελέπΜίο,

Ῥι8 οογΤοδα Ρεγ]{. ἐξέζεσε εὐλέων,
ἀντὶ τοῦ ἐκ τών εὐλέων ἔζεσε, τουτέσιν ἐκ τών εὐλών ἐν αὐτῇ ζερυσών

εὐνοῦχοι (ἔνορχοι.) ΟαδίταΙ. (Τπίαοτί, (οβάραδαπο υπ ηίαίετα {65(απίῖρας ρταἁ) να. 100.

ἀπέθανε.

εὐμαρίη. αριιά ἩἨετοάοέιπι οοάθπι
πιοάο υπ ατ,
«4ἱφαποςκ; 1ὰ
Ἱέατ, πὲ αἶνας
Οοιππιοάτίαίος.

Ύπο (σα ἀῑσπηε,
ο5ί, Ἠδοθδδι5, 419
οχοποτείαγ. 4. 4.
Πα]]α ποσοςκ](αΐο,

οπΙραΓοτα οομ]πιασ,γοςαηί λοπεςίο
Ἀεοθβδδατ]. θι]άας, εὐμα(έῃ. από-

πατος. Ἰά6ο ΦίορΙαπ5 1Π 510 1πἀϊσε νοτεϊέ, Δίστοας. 36ἆ Ἱοποδέτις

Ἰοφα1έατ Ηεγοάσξας, «πάπα 165,
εὐμαρίη χρέονται ἐν τοῖσι οἴκοισι. ιὰ
ο5ί, Ὀοπαἱ πέππέαν Ιαίτίπ]ς, Ὦοπιἱ
αἰναπῃ οχοποταπξ. (α]]. Γἱ8 14οπί
ἶο8 αἰδαπ6εκ ἃ ἰα Πιαϊἰδοη. Πί8 υοπέ

αια αἴναπ
σον 4419 {ΕΥ ΛΑἶΦΟΛ. (έξω
τῆσι ὁδοῖσι ἐσδίουσι. 1. 90.) Ἱνανά γοτύα (τας

ποη 5615 δρίο

ταδροπάςηῖ, Ι4εἵτεο Ιβοτίογο πη(οτργείαζίοπε οδί ορ. ἐς εὐμαρίην

ἀποσκιδνάμεναι.

Δά αἶναπῃ εχο-

πογαπάαη ἀἱδρειςο». Ίν. 119.
εὖν. Τομ, ἔετπα. ἵπ ΙπβπΙξ. ὃ. «οπ]αᾳ.
ναιρογαπα οοπίταςξ. ἴπ οὗν 60ΠΙ.
ἀεξιποπείππα, δμκαιεῦγ, το δικαιοὔν. ντ]. 92.

εὐνοέφερος, ὁ. Ἰοπ. Ῥτο σοἵπ. εὐγούφερος. Βοηονο]επ{]οτ. ΑΠΙΠΙΟ ΤηθΊπς οβοοίο ογρα αἰφπθπῃι. Υ. 24.

πιπίαίο για 6επετε, εχ Ῥοπαταπι

Ἱεσυπα. Ργῶςοπ]ρίο Ἠνοτο οαρετανέ, Ἱ. 66. ἡ χώρη εὐνομήσεται.

τεσίαφπο Ἰατὶ οοπ5Η(πίο

οῬέεπι-

Ῥογαίῖο. 1.62. Ῥοπα. Ίεσε». Βεοία
γηνεμάϊ τα]ο. 1. 194.

εὐοδοῦν. Ψἱάς επιρ]εκ ὁδοῦν. .
εὐπαβέειν, εἴν. Γοη]ο. εί Ῥοοξ. Ππάπ]-

ροτο γολαρίαῖρις. Π, 1989, 174.
εὐπαβείη,ης. ΤΟΠ. Ῥτο 60Π1, εὐπάθεια.

ουρία». ΟΡ]οσία{]ο. ἐν εὐπαθείησι εἶναι. Ππάι]πετε σαπῖο. ὙοΠαρέαίν5 Ἰπάπ]σετο. αα]1. 86 ἆοηπεγ ἀπ ὐοπ {6πιμς. Γγεπγο 868

Ρήαἰδίγο. 1. 23. εὐπαθείας παντοδα-

πὰς ἐπιτηδεύουσι. Ονηπὶρεπϊφ ΥοΠαρίαρας ἆαπί ΟΡΟΓΑΠΗ. 1. 190.
ἐν εὐπα]είῃσι εἶναι. 1. 191.
εὐπαθίη, ης,ἡ. Ἰοπῖς. οί Ροσῖ. Ῥτο
οοπι.

εὐεάθαια

καὶ

ἠδυπάθεια.

(ὀυσπάτεια. Ψο]αρία». Ῥεισς.)

ἔσαν ἐν εὐπαθείτσι. νι. 99. Ἐναπέ
πν ο]αρέαἶριις εί ἀα]ΙοΙΙς. Ππάπ]ρευαηί Εεπ]ο.
εὐπετείη, ης, ή. Τοπ. Ῥτο οοπι. εὐπέτεια. Εαοἰ]Ιέα». ν. 20.

εὐπετεςέρως. 1ο. ο Ῥοοέ. Ῥτο 6011.
ῥβ27. Εασϊμνς. 1, 149.
εὐπετερερος. Ίομ. εξ Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
ῥᾷωγ. Εαςμοτ. ν. 97.
εὐπετέως. Ἰοη. δὲ Ῥοεξ. Ῥτο 00Η.

ῥᾳδίως. Ἐας1]α, 1. 189, 195. 1.70,
102, 120. 11.12, 69, 107. 1ν. 61,

δ1. οί ραςςῖπι,
εὐπετὴς, καὶ τὸ, ές. Τοπ. οἳ Ῥοεέ. το

ΕΥ

ΕΥ

εοπα. ῥᾳδιος. ΠΠ. 120. Ἐαοϊῖς, Η1.
145. ν. 91.

εὐπλοεῖν. Ἰοη. εί Ῥοεέε. το Ο0ΠΙ.

εὐπλεῖν. εὐπλοίᾳ χρῆσθαι. []Ε 9οεππάα γε] Ῥτοδρετα παγἰρα[ίοπθ.

τορα.

Ιπ Έπτορα παέα5, ἄνδρα

Ἑθρωπέα γένος. η. 199.

παπι

Ῥπτορσρυπι Εεποτε. ΥΠ. 195, Ρῇ5,
εὐςομος, ὁ καὶ η.

οτε Ῥτοίετί.

Θα Ῥοπα γετρα

ΘΟπἵ Πησιαῖς {ανος.

εὐπλοήσαντες. Ν. Ἠοπι. 18. Ἑε-

τσερὶ τούτων εὔςομα κείσβω. Α)εῖέ

εππάα πανϊσαίῖοπε 81. Ἰε], Οππι

πί Ἠσο Ῥτοίοφααγ, αὐθῖε πέ Ίεος
εἰοαιατ. ἨΗετοάοίεα Ἰοσπεῖο. Ἱ.

{ε]ΙοΙέετ πανίραςςεηπξ.
εὔπορος, ου, ὁ καὶ ή. «ΟΠΙΠΙΠΠ.

Ρεάϊέα».

Ἐκ-

Οπὶ [αεῖ]ο αἰαπῖά {α-

σετε Ροίεςί. ἱπποτοξόται ππροσφέϱρεσθαι εὔποροι. κ. 49. ἘππερίτοἙ

βαρ](ίατῖῖ αἆ Ἠοδίεπι οοπΙπΙΙΠ5
Ἱπ[εφίαπάπτα εχρεά]. Ὑϊάρ πσροσφέρεσθαι.

εὐπρηξίη, ἡς, ἡ. Τοπ. Ῥτο ο0Π1, εὐπραξία. Ἀεοιπάνς τογαπι 5π00658υ5. Ῥες δεευπάα», Ώες ρτοβρετα».
Ῥτοδρεγίίας. Εε]]οῖέα». νη. 54.

εὐπρόσωπος, ὁ καὶ Ἱ. οοπι. Αδροσία
βρεσῖοε5. Ἐρτερῖα 5Ρρεοῖο ργαάἶ{π8. Ἀρεσίοβας, (ἆα]]. ϱ)ἱ α δε[[ο

αΡΡαγεπος. ὑπεκρίναντο εὐπρέσωπα.

Ἠεβροηδιπῃ ορτερία 5Ροσίε ργᾶἀῑέαπα ἀεάεταπε, Ἀπραπάϊξατ α{επι ῥήματα. νΙ]. 168.

εὐρέα. Ἰοπ. Ῥτο οοπι. εὑρεῖα. Ἱμαία.
{.σ. αὐ εὐρύς. Ἱ. 178.

εὔκημα, τος, τὀ. οοπι. Πηγεπέαπη.
Ίμιοταπι Ἱπδρεταίαπι, ᾳποᾷ

απῖς

ηγεπίέ. Βοπιπή Ἱπδροταίαπη, φποά

α)1ουἶ ορεσίε. ν. 150. εὑρήμασι
µέγα πλούσιος ἐγέγετο. νἩ. 190.

171. ταύτης µοι πέρι εὔσομα κείσθω. ΙΡ]ά.
εὐσύμξλητος, ὁ καὶ ή. Όε τεῦις ἆἷεἴέατ, απσ» Γασῖ]ε εοπ]1οῖ, 4πες Ρο
εοπ]ασέιτας {αοἲ]α οοσποδοὶ Ρο85ιΠ{, τέρας εὐσύμξλητον. Ῥτοίσίαπα, ᾳποά Γασῖ]ε οοπ]]οί Ρροΐοταξ.
Ὦοε «πο Ῥετ οοπ]θείπταδ {ασῖ]α
εοσποβεῖ Ῥοΐεταί απ]ἀ ρογίεπάθτος. γ. 67, Ρἱ9,
εὔτυκτος, ὁ καὶ ἡ. Ιοπῖς. οἳ Ρος. Ῥο-

πο Γασέ15. Βεπο Ραταίις. εὔτυκτα

ποιησάµεν2ς. Όαπι Πις] Ώοπο
Ραταδςεί. 1. 119.
εὐτυχεῖν. οοπι. Ἀεοππάα Γοτέππα
π.. Έεπι [εΠοῖίετ σετετο. τὸ μέν
τι εὔτυχεειν τῶν πηγµάτων, τὸ δὲ

τορησπταίειν.

Ἰπ τεῦιας σετεπάῖς

Ρατίῖπα απἶάεπι δεουπάα, Ῥαγθῖπι
γετο αἀγεισα, Ποτίππα απ. Έοπι
πποάο [εμοϊέετ ϱετοτθ, ΠΙοάο ἹπΓε]]εῖέες, ας οβεπάστο, εἰαάεπιαιο

αεοϊροτο. ΠΠ. 40. εὐτυχέευν τα
πάνΊα. «πὺ. κατά. ἵπ οππῖρις
τοῦ αἱ δεουπάα {οτέππα. 1. 40,

Γαοίι8 ο5έ. εὕρημα γὰρ εὑρήκαμεν.

45.
εὐτυχεως. 1ο. δέ Ῥοθί. Ῥτο 60Π,

Ἰπδρεταίαπη οπΊπι Ἱπογαπα Πηγοπ]πας, νΠ. 109,

τα οἱ ἐχώρεε εὐτυχέως. Οπηπ]α 1ρθὶ

Η15 Ἰαοτῖ5 Ιπερεγαξῖ5 να]ἀε ἀϊνορ

εὑρίσκειν. οοπι. Ἱπιρείτατο α]ῑφπιά
αὉ αἸᾳτπο. παρὰ δέ σφισι εὔροντο
παρὰ Παυσανίεω ἔκαάναι Ποτιδαιητέων τῶν ἐκ Παλλήνης τοὺς σαρ-

εύντας τριηκοσίους. Ἱχ. 28. αἶ]α:

Ῥταίει Ίο Ἰπγεπιεραπέατ αριά
Ῥαυδαπίαπι 5ίαπίθς ἐτοςεπεῖ Ῥοε]ἀθραία εοταπι οι εκ Ρα]]επα
εταπ{ξ. 4. Ῥ. Ππιρείτανεταπέ αιἴεπι α Ῥαυδαπία, τί {πεοεηεϊ ῬοΠάσαία ]ογαπι, απἵ οκ Ῥαϊϊεπα
γεπεταηέ, [1π αεῖε] Ἰακία 96 »ίατεη{ζ,

Εὐρωπεὺς, ἔος, ὁ. Ν. Ἡ. το 6οπι.

Εὐρωπαῖς.

Ἐπτορους.

Ἐκ Ἐι-

εὐτυχως. Ῥτοβρετο. Εε]ϊοιίοτ. πάν--

{ο]ιοῖίοι 5αοσεἀεβαπξ. ΠΠ. 99.

εὔυδρος, ου, ὁ καὶ ἡ. οοπι Άφια
αραπάαῃ8, χώρος εὐνδρότερος. Ἰκ.
20. Τνουι5 αθια αΡαπάαπ{Ιος.

εὐφρανέεαι. Τοπ. Εεγπιηκ{]ο5εσππάδν
Ῥοβοη:ς Γαεαπῖ πιοά1]εὐθρανέομαι,
Ῥτο 6011. εὐφραγοῦμαι, κατὰ διάλυσιν.

εοτῖα,

εὐφραγεῖται

Ο0ΠΙ.

Ἰοπῖσο Υοτο, εὐφρανέεται, Ἠϊτιο τὰ

εὐφρανέεαι, Ιξεταίο ΙοΠΙΡΙΟ. Ὦ6-

Ἰεεξαρεσῖς. ΟΡΙεείαβετῖς. ἵν. 9.

εὐφρόνη, η5. Ἱ. 60Πι. Ῥτο 410 {εαπεπίίας 1π οταθίοπα δο]αία νὺξ,
ππάρ ἸἩαὔπατα Χοκς. γἰ, 12, 56,
1866. γη], 12, 14. ἱκ. 97, 9.
ο

ΕΦ

ΕΣ

εὐχαρίσως. 191, Ῥγο 60Η. ἠσύχως,
γα] εἰρηναίως. µετ᾽ εὐθυμίας. εὐθύµως. Γ]ασϊάο, Οπ]είο. Ἠναπηπή]]ο.
ΑΠΙΠΙΟ

Ῥ]ασο]ιάο,

αΠείο,

5οἀαΐο,

(γαπᾳι/]]ο. τελευταν τὸν βίον εἰχαρίκως. Παπ βπίτο ρ]ασϊάο. Ἐ
γιία απΊπο Ῥ]αοϊάο εχοσάστα. Ἱ.
80.
εὐχωλὴ, 35. Τοπ. εξ Ῥοεί. Ῥχο 6ΟΠΙΠΙΗΠ. ευχή. Ῥτεσο». Νοἴα. Π. 09.

ἐφί λετ

, Απιαραίιν, ν, 0. γάρ φί-

λημι.

ἔφοῦ6 ου, ἡ|. Ἠταρί]ο. Πηναν]ο. Α-

βτος»]ο. ἸἌημάρατος τὸν Ἐέρξην
ἀπεῖργε τῆς εἰς Λακεδαίμονα ἐφ-

όδου. Όἱοςίας Ῥους. 29. Ώοπιαγαξις
Χοιχειι αὐ Ἰπναάσπάα 1αοεάας-

πιοπο Ῥνο]Ηρη]{,
ἔχειν ναν]]δ πιούῖς βαπέπι Ρτο Τ6τυπῃ Υαχ Ιοίαίο, ου

απα Ῥοπίξαν,

εὐχωλιμαῖος. Υ. Η. ὁ εὐχωλας ἐπι-

ἔχειν ἐν χερσίν. Ηαβονο Τη μναπ]-

τελέων (α{1Π. 00. ἀῑσιέατ) νο] ἐτι-

Ρας, τοῦ0 σαιδὸς τὸν γάμον ἔχοντος

τελεῖν σειρώµεγος.

ἐν χερσί. Οτι 1 παρίῖας Ὅ πιᾶπΊρης Ἰαροτοί, ἰ, 20. σιγὴ» ἔχειν

(π] νοία [ας]ε,

νο] [αοία εχδοφιί εοπαίαν, 1ρ1ά.
ἔφεδρος,ὁ καὶἡ. οοπα. Θα] 1η 5ε]]α
εοάεί. ΑΦΑΕΚΒΟΣ. Ττπ αἰφιο πιασίδἐχαζα ΦΗΟΟΘΡΡΟΥ, 91ο οπῖπι 10ο
Ηετοάοί!, ν. 41. ἔβεδρον βασιλέα
Σπαμτιήττσι ών, αἱ
ἆστά πο
να]ρατῖς ἀοοίτίια ν
οοηδοέ
ποεορἰεπάππῃ, Ἠορσοεπι τορπῖ 5ης-

σιγά». Ἴαοργο. 1, 86.

ἀσφαλέως

ἔχειν. ΕΙΡΗΝΗ πο 5ίαβ]]οια 6556,

ἴριά.ἔχειν τινὰ ἐν σολλή προµηθή!.
ΑΜθπειι γα]άο Ῥτον]ὰο {παςίατο.
Μαρπαπα αλου]ας ταβοποια Ἰαψουο, εί ἆε 9ο να]άο δο]οἳζυπη
655ο. 1. 88. ἔπαινον οὐκ ὀλίγον πρὸς

66ΒΡΟΓΕΠΙ, νε] Ιπ τοσπο ΒΙΙΟΟΕΒ5Οτοι, Βρατίαηῖ5 65506 ἀῑχ{. ΟΦιποά
ποη το]]ο]οπά στη, 36 Βρ]]οἶζου

τῶν φολίτέων εἶχε. Νο ραγναμη΄
Ἰαπάσπι αριά οἶνος ου]ποβραί, Α
οἴγίρις πον Ράσιπα Ἰαπάαραίας,1

τη ἕδρα, ττουτέστιν ἐπὶ τῷ βασιλείω

εἶχον. Γαοίγαπα 1εγβή) ἴπ οιδίοοἷα
κογναμαπί. ἱ, 1600, τιμὰς ὑπὸ Τηΐων
ἔχει. Ἠοποσον 8 Τοἱ]8 Ἰαροί, Ἱ.

ἔρεδεος βασιλεὺς ἀϊοῖ Ροΐο»ί ὁ ἐπὶ
δρόνῳ καφεζόµενος, ἦἡ καθεδούμενος.
14 εδί, Βος, αἱ π 5ο]]ο τορΙο 50-

ἀεί, νο] 5658" γΗ5 οδέ. Ἁ]ο απέοπι
περιᾷραςικώως οκ Ἰοσ]ίπηις Ἱπ(ο]ροίις,

απ

οΎπθιι

οἱ ΤΟΡΠΙΠΙ

εί οπιπ]α τορη] 1ηδίση]α Ίπτο ῬοίΕποηέ.
εὐωχεῖν. οΟπΙΠΛΠΗ. ϱοην]ν]ο εκεῖ-

90. Πακτύην οἱ Πέρσαι ἐν φυλακῃ

108. ἐπ) οὓς ὁ Κῦρος ἔσχε προθυµίην «ρατεύσασθαι. ΛάνοιδΙδ 08

ντι» οορία» ἀπσστο, Φπ1ρας Ρε]-

ΊἸαπ.

1η[ογγο

ΟΥτις Υε]νοιηοη (ου

ουρίεραί. 1. 204.

ἔχειν ἐν ἀτιμίῃ.

Ῥοτο. τοὺς Πέρσας κατακλίἰγας ἐς

Τπ πη]]ο Ῥγοξίο Ἀαρετα, 1ρποπηπῖα α[πορτο. Οοπίσειπποτοα, Η1. ὃ.

λειμώνας, εὐώχεε. μα, ΙΠίΕΥΡΤΟΡ
τα γοτΏέ; Ῥευδας Ἰπροί ἀῑδομπιῬογε ἵπ Ῥεαίο, αίοπε ορυ]ατῖ, 3οἆ
51ο Ιδία 5απ{ Ππεετρτείαπάα; Οππη

οοηβι]έητα. 1. 78. ἐν φόµατι
ἔχειν τινά. ΑΙαιοπι Ιπ οἱ6 Ἰιανους. Ώο αλζΦπο Ιοφ. πάντες

ἔχειν τὶ ἐν βουλή.

Αθια 4ς το

Ῥεησας ἵπ Ρταίῖς οο]]οσαδσεί, [αο
ἀἴδοιπιροτο Ἰπββ]κδοί,] οοην]ν]ο

Ζώπνρον εἶχον ἔν «όμασι αἰνέοντες.

εο5 οχεορῖί, }6ἱ, Ρουδα ἵπ ρτα(ς
α 89 οοἱοσαίο5, εί ἀῑδεππιροτο

ἔχειν. μνήμη» ἔχειν τιγός. Ἡοτοάο-

πδδος οχεορῖέ οοπν]γίο..

Π1. 107.
ίοα

ἱρομέ]ο, Ῥτο

οοΊΗ, .μνήμην

ΟΩποά

ποιεῖσθαι. Μαμίίοποπι το αλο]α5

(111 Γο]1οῖέοτ Ἱία ἀῑσετεπί, «παπί
Γαἰέ απφεοὶγ {εν Γεγείεπ επ εν
Λγαϊτίες, οι επ ἀεθ ῥγέ8, 7 168 ὄαη-

{αςετο. 1ν. 79, 81. ἔχειν ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ. Μαποϊρίοσυπι Ίοοο
Ἰαῤβετο, νΙ, 20. ἔχευ ἐν ἀλογί.

φμεία. 1. 126. εὐωχέει τοὺς ἑπομε-

ἀλογεῖν. ὀλιγωςεῖ. Οοπέσνηογο,

νους. Ἀοηπεπίος οχαῖρ]έ οοπγ]νίο.
ἵν. 79, 95. γΙ. 129.
Ν

γι. 70. ἔχειν ἐν φυλαχή. φυλάσσειν.
γη, 207. οπδίοά!τε, 5ογνατθ. ἔχειν
εὐπρεπέως, ΡΟ πρέπει εὖ. να, 220,
ἀεοοτο Ἰαβετα, ἀεοστο, ἔφη τοῖσι

ἑφθός. οοπι. Ἐ]ίκις. (ὁπτός. Απδᾶ(ας) , 77,

ΕΧ

ΕΦ

σαρεοῦσι οὐκ ἔχειν εὐπρεπέως ἐκλι-

πεῖν τὴν ταξιν.

ἨΕϊκ]ί που. ἄθοετε

605, απἱ αἀθταπέ, οτάϊἵπεπι, γε
αοἰεπ, χει Δια οποπι ἀθς6Γ6Γ6.

ἀναγκαίως ἔχειν. Χεοεςςο ε5»ο.
τη. 9929. ὄνειδος εἶχε, καὶ ἀτιμίην.

να. 251. Ῥτοβτιπη, οί Ισποπηϊπ]απα
κυςεπιέ,
Ῥτορτο εί Ιπποπιηῖα
ποίαίας Γέ. αιοά 1ριά. ππ]οο
γοτῦο ἁἀοϊτας, ἠτίματο. ἅτε σφι

ἔχοντες αἰεὶ χόλον. νΗ.27.Φαῖρρε

αἲ 5οπιροτ 1ρ515 1Ταξ], νε] ΙΠ[ες]
685εη{.

ἔχειν. εοπΙ. Οοπίπονα, (ομρετο.
6οετεσγο. κατ)

οἴκους ἑωῦτοὺς οἱ

μάγοι ἔχουσι. Μασι 5ο ἀοπιῖ «0ΠΏπεπε, 1. 79. ἔσχε βουλομένους
τικωρέει τοῖσι Ἓλλησι. Π]ο5 οροιη
Ονασοἵς Γεττο Ραταίος οσα ρα] {.νἨ].
171.
ἔχειν σιγ7. Α]]φπϊά 5ι]επέιο ἔθοξιπι
επετο. Ῥοπέίο 5αρρτίπιετο. κ.
95.

ἔχειν. Μα]ιστίρας

ἐπραέμη,

Ῥτο

σταν]άαπα, 5ἶναο Ρτᾶ σπαπ{εῃι 6556.
ν. 4]. Ἐνί απέοιι ἐλλειπτικὸν Ἰοαπεπά! ποπι5. Ἀαπι Ρ]εμα ἼοσιΠο Ροδέι]αί τέ ἀϊσαπιας ἔχειν ἐν
γαςρί. το φπο συνωνύµω: ἀῑεῖέαν
κυεῖν, ἐγκυμογεῖν, κυοφορεῖν. ἴ[)ίατά [οτο. Έα 1Π πέοτο 505{άΐδι, ε4.

ἔχεσθαι. οΟΙΠ. ΟΙ σοπ]ἶνο. ῬτονΠΙΑ

6990.

ἨΙοίπαΠι 6556. τού-

των ἐχόμενοι Τίνδανές εἶσι.

Ηϊ5

Ῥτοχ]πηϊ δαπέ (πάσηος. ν. 1760.

Ιία οα]απηϊεαξαροβίέας
55ος, [τειβαγοίζιη, αἴιο ἀαθπετείας.]
ἐχόμενα, τῷ ἔσρητος ἐχόμενα. απἱά.
γιάςα κατειρείκειν.
ἐχρήσθη σφι. ϊ. 178. Οτασι]απι
1ρ5ί5 οὐἹέαπα ο5ί. Οτασπ]ο 1ρ8ῖ5
αΙσπ]βοαίαπη ο5έ.

ἐχρήσθησαν,

ἴετῖα Ῥ]ατ. αοτ.

Ρα58. α ΥΕΤΡΟ χρόάω, ὦ.

Ἰ.

Όταςι-

Ίωπι εἆο. Ῥεάἀο τοδροηςυπι. ΟΥΑοπ]ο αλφι]ά ἀεε]ατο. αἱ γέες ἐχρήσθήσαν. νΏ. 144. ἌἈανος οτασα]ο
ευπί ἀοο]αταία. ἘΏο πανῖθας οταεπ]απα οδέ ο]έαπι. Ὑιάο χρησῥῆναι.
ἔχω ουΠη Ραγειαῖρης Ῥορίέαπα Τομ.
οί Ροεΐ, τοὺς δουλώσαςἔ
ἔχει. ἀντὶ
τοῦ, οὓς ἐδούλωσας. Θυος 11Π 8Ο6Γγαέθπι τεάερῖνι]. 1.927. εἶχε κατασρεφάμενος, Ρίο κατεςρ έψατ 0.
διΏοσογαί.1.28. ἀποκληΐσας ἔχειςν
ρτο ἀπεκλήϊσας, οχο]αδίς{1, ..,
ναφδεῖ. 1. 37. ὑποδεξαμενος ἔχω,

ρτο ὑπεδεξάμην .]ἰ.41. καταςρεψἄµενος εἶχε, Ῥτο κατεςρέψατο. 1,

75. καταςρεψάµενος ἔἔσχε. 1. Τ0.
ποιεύμεγος εἶχεν Ῥτο ἐποιεῖτο. ῖ.
125: ἐπιτρέψαντες ἔχομεν, Ῥτο ἐπε-

τρέψαµε». γι, 19. εἶχε δήσας, Ῥτο
ἔδῃσεν. νι 25. εἶχον κτείνοντες.

Ικ. 90. ἀντὶ τοῦ, ἔκτεινον.
{οεετιπῖ.

Ιπίοι-

ἔχω, Ῥτο δύγαμαι. 6011. οὐκ ἔχω
εἰπεῖν. Ὠϊοστο 11Ο Ῥοβδιη. 1. 49,
07.

ἄλλως οὐδαμῶς εἶχε.

Νι]]α

α]ῖα ταίῖοηπα Ῥοΐεταί. 1. 135. ἵν.

Λωτοφάγων ἔχονται Μάχλυες. ἵν.

111.ν. 9, 90. ὡς εἶχον. [Γε Ρροίο-

178.

ταηί. ν. 64, 86, 87. νι. 259. οὐκ

ΙΠοορ]ασῖς Μασ]]γες δαπί

γιο]. ἵν. 1580, 191, 195, 194. ν.

49. ν]. 8.

ἔχεσθαι. οοἵΠ. ΟΙ ποπ](ἶνο ᾖποἔππη, χο Ίνργογο αἰλου] τοῖ. Ῥειἀετο οκ αἰἴηα το. τὰ τῶν ὀνειράτων
ἐχόμενα τελέως ἐςἀσθενὲςἔρχεται.

Ωυς ος Ιπεςοπιπ]ῖς Ῥοπάσηί ΡΤΟΙειπ5 αἆ Ἱπῃτπίαίοπι ουπί; Ἱ. 6.
ΊπβΤΠΙα δαπ{, ππ]]ας Παβοεπί ν1Τ65,

πο εγαπθδουπ{. 1. 120.

ἔχεσθαιἔντινι κακῷ. ΤΠ απο πια]ο
ἀθείλποτὶ, Τη αἰίφ ιαοπ]αμη]ίαία Ῥο9Ι{ΗΠα 6996. ὁ δὲ ἐν τούτῳ τῷ κακῷ
ἐχόμεγος. Ἱκ. 97. Ἠ]ο νογο οαπΗ 1

ἔχουσα διαφυγέειν. υηϊ. 87. Ότι
ἀπίαδῖ, οὐπι οναάστε, ποπ Ῥοβςεί.
ἕψει, εί ἑφεῖν. Τοπ. Ῥοεί. 90ΠΙ.
Εκανα. (οαποτο. (π]ῑσς, 6ἱγο.
Ποι(1ἱγ. γε ον εαµ. Πα]ιοο,
/,6ββαγ6, (0ςεγο α (6990. χελώνης
τιμνλε) ἐν χαλκῷ ἆμ' ἀρνείοισι
κρέεσσι. Ἱ. 47.

Τοσευαἰπ]ς, ατα»

«Ὀπαθλρίας Ἰν που εροία οσα
πρη]ηῖς οαΓΗΙΡΙ5. ὑμοῦ ἕψεε. μα]
εοφπσ]αί. 1. 48. τὰ μὲν ὤπτησε, τὰ
δὲ ἔψησε. Ρατθα φπ]άθιη αβδαν1{,
Ραγ61ηι νογο εἰἰκανΙς. 1. 119. ἑφήση
τὰ κρέα. Ἱ. 132. ἀπεψημενον ὕδωρ,
ο 3

ΕΩ

ΕΩ

αηπα οοσία͵ 1. 1858, 216. ἐπεαν τα

κρέα ἑψηθή. Ἱν. 61. χρυσίον καθαρώτατον ἀπεψήσας, Ρτο ἀφεψήσας.

Αιτο ραγίβδΊπιο εκοοσίο. ἵν. 106.
τοὺς τόνοως ἕψοντες τών κλινέων

ἐσιτεοντο. Ἱκ. 1 18. Ποσξογαπα Γαπ68
εἰἶχο5 οοπιεάεβαπ{.
ἕψεσθαι. ἹπβπΙε. Εαέατὶ αὐ ἔπομαι,
Β6ΦΙΟΥ. ΥΗ1. 2.

Απιῤιος. 1. 71. σηµαγνέω, Ῥτο στµανῶώ, πἱρπίβεαβο. 1. Γ0. προεκέω,
Ῥτο σροερώ ρτωἁΙσαα,ἀεπαπίαθο:
παπάς ραγιοἰρίαπι προερέοντας, Ρτο
προερουντας. Ἱ. 77. κατεέω. ΠΠ. 71.
ἐξαγγελέουσι. Ι. 194. κερδανέοµεν, Ῥτο κερδανοῦμεν, ἃ κερδαίνω.

ἕψεται. εοτη. 3. [αξ. 5116. αὖ ἔπομαν,

γη], 60. απ2λεει, ρτο ἀπολεῖ. Ῥουἀεί. Απιείοε. 1. 4. δἷο ἴπ γετρῖς
αα]πέα ἀοθιποπείρας Ἱπ λώ, µώ,

δεᾳποΥ. ἅμα τῷ ναυτικῷ αρατῷ

νῶ, ρῷ. κερδανέεις, Ῥτο κερδανεῖς,

αὐτεων ἑψεται κοὶ ὁ πεζός. ν. 00.
ἴἶπα οσπα Π]ογαπη παναἰ εχετοῖία
βε(πεη{υτ εί ρεἀο»ίτες εορία». 1. 6Νανα]επι ΙΡΒΟΓΙΙΗ εχοτοΙ{απῃ Ῥεἀορίετ εοπη(αβΙ (υγ.
ἕψησις, ἡ. εοπι. Εἰκαϊο, ϱοείιο.
Οοφπεπά1 ταίίο. Οοφπεμά{ αείης.
ιν. 60, 61.

έω. Τομ]σα (ογιηϊπαξίο ροπ{. 51ης.
. 4οσ]. 5Ἱππρ]. Ῥτο οοπι. οὐ,
᾿Ἀλυάττεω, Ῥτο Αλυάττου. Ἱ. 6.
260. Καγδξαύλεω, Ῥτο Κανδαύλου. Ἱ.
7, 12, 19. Γύγεω. 1οιά. Τορδίεω. Ἱ.

14. Σαδυάττεω.

Ἱ. 10. Δηϊόκεω.

ἴριά. Γορδίεω τοῦ Μίδεω. Ἱ. 40.
Τάεια εἰ ἵπ αλῑ5 Ποτὶ 5ο]οί.
εω. Τομ. οἳ Αίῑ. (ογιϊπαΙο ποπη]πα

{στίς

ἀοοῃ.

βΠπρ]Ισῖαπη,

Ῥτο σοπΙ. ἄου, ἵπ βεΠ. δἵης. α

᾿Αεκεσίλεω, Ῥτο ᾿Αρκεσιλάου.

Ἱν.

εω. Ἰοπ. οί Αίἲ. (εγπήπαίΙο ἀαῑ.
βΊπα. ὃ. ἀθο]ῖῃ. Ιπιρ]. Ῥτο 60ΠΙ.

ἁῳω. ᾿Αρκεσίλεῳ, Ῥτο ᾿Αρκεσιλάῳ.
Ἱν. 104.
έω. διάλυσις Ἰοπῖοα νοτρογαπα ἵπ ὦ
1π Γαατ15,

1π 5α0-

ἠαπουν]ς,
ἰῃ ραγιο]ρ]]5.ὁρμηζέωσι,
Ῥιο 6ΟΠ. ὁρμηθώσι. Ἱ. 47. προθέω,
Ῥτο προθώ. 1. 108. ἀπαιρερέω, Ῥτο
ἀπαιρεθώ. Π1. 65. πτεριθέωμεν, Ῥτο

τσεριθώμεν. Η1. 81. θέωσι, Ρτο θωσι.
ἵν. 71. ἑσσωθέωμεν, Ῥτο ἑσσωθω-

μεν. ἵν. 97. ἐσσωθέωσι, ΡΙΟ ἔσσωθώσι.ν. 118. αἱρεθέωσι, Ῥτο αἱρεθώσι. νὶ. 77. ἀνδρεωθεωσι, Ῥτο ἂν-

δρωθώσι. νΙ. 149. ὀβθέωσι, Ῥτο
ὀφθώσι. Υἰ]. 7, δτο.

έω, έεις, έει. ΤΟΠ. ΓΟΓΠΙΕΙΟ Ῥγο 60ΠΙ.
ὦ, εἴς, εἷ. ἵπ Πίπτο. ἀποξαλέεις,

Ῥτο

αποξαλεῖ,

αῦ

γέεσθαι, Ρτο φανεῖσθαι. 1. 00.

εω. ἴἵπ ρατίρ. γοτβοτπα 2. 6ΟΗΊαρ. οοπ{ίταςίοΙΙΗ, ΤΟΠ. Ῥτο 6ΟΠΙ.

ω. ἵπ νους ραδδίνα. Ἠος απίεπι Πέ
γα] ρταΏχο ερο»δί οοπίταςΙοπθπι
{ασίαπι οχ αὖ Ἱπ ὦ, ΑΕΙ. οἳ οοπι.
νο] ππππίκα ἴπε,θίοΙπω, κατ

ἔκτασιν. χεεώμµενος, Ῥτο χραόµε-

γος, χρώµενος. 1. 14. [ τους. ὁρμεώ-.
µενος, Ῥτο ὁρμώμενος.
Έπεπθ,
οΓΙΠΗΡΟΠΡ, ΥΕΠΙΘΗΣ, Ῥτοάίεης, Ἱ.
17, 96, 41. ἀποχρεωμένων. Ἱ. 37.
πειρεώµενος. Ἱ. 40. 11. 79. Ὑἱάε
έω. Τοπ. [ογπιαίίο, οί έωμαι, ἴοη.
[οτπι.
έω. Ἰοπ. [ογπιαβίο νογροτιτα 60Π-

(τασί, Ῥτο σοπ1. ἄω, Φοιτέω, Ῥτο

129, 100, 161, 1052, 200.

ἀοδιποπαπα,

Ἱποταρετῖς. 1. 30. δῖο ἀπολέεσθαι,

Ῥτο ἀπολεῖσθαι. Ῥογίταγαπι 6556. Ἱ.
38. ἷο π δαρ]αποί. αοΓ. 2. Ρα88.
φαγέωσι, αρρατιοτ]ηέ. 1. 41. ϕα-

ἀποξάλλω.

φοιταω, ὦ. Ἱ. 37. ἐπηρωτέω, Ῥτο
ἐπηρωτάω. 1. 47. ταῦτα ἐπηρώτεον.
1, ὅδ. διαφοιτέοντες. Γἱ8ουττοπ{ςΒ.

1, 00. ἐπηρώτεόν. Ἱ. θ7. ὀρέων, Ῥτο
ὁράωγ. ΥΙά6ηΝ.1.68,0ῖς. φοιτεύντων.
1.79. εἰρωτέων, Ῥτο εἰρωτάων, ὧν,

ΠΓηέδιτοραης, Ἱ. 70. ὁὀρέων, 1. 80.
ἐπηρώτεων. 1. 86. ἔπορέωσι. Ἱ. 124.
εἰρωτεύντας, Ῥτο εἰρωτοῦντας, Ἰος-

46 Ῥτο ἐρωτώντας. ΠΠ. 63. ἠρώτευν, Ῥτο ἠρώτω». ΠΠ. 140. 1ν. 145.
ἀρτέω, Ῥτο ἁρτάω. ν. 120. βὶς

χρέω, Ῥτο χράω. νΙ. 111. ἐφοίτεον,

Ιχ. 49,
έωμαι, οπΤῃ 515 ἀθτῖναίϊς, Τοῇ. {ΟΓ-

πιαβίο, Ῥτο 6011. ἄομαι, ὤμαι.
Ἠος απΐοιι Πέ νε] Ἰηδετίο ε Ῥοδέ
{ασίαπι οοπίταςίΙοΏδΙη, να] πιπία-

(ο οοπηπιαΠΙ α ἵπε, εί Ῥτοάποίο
ο, απο ἵηπ ὦ κατ’ ἔκτασιν ϱΟΠΥΕΙ-

.κ

ΕἘΩ
συσας ἐχρέωντο,

ΕΩ
Ῥνο, ἐχράοντο,

Φω

οοηδασνέ.

σα

Ἱπβμ]ίος

ἐχρώντο. 1.69. γη. 4. ὁρμεωμενον,

ἑωύστα αρατηγέειν. Φιὶ εκενοῖει5

Ῥτο ὁρμώμενον. 1. 8. χεεώμενος. 1.

ἀποίατο οοπβδασνοταξ. 1. 34. ἐώθεσαν, Ρτο εἰώθεισαν. Οοπειθνοταη{.
1. 795. ἑωθώς, Ἱ. 111. ἑωθίτα. ΠΠ.
91. ἐωθότων. ΠΠ. 80.

603. νΗ. 71. αχρέωνται.ῖ. 1. ν]άε
ε Ίο. τῷ ωὦ 1π ποπηπ]]ς γοσαῦ.
Ῥταροπίέις. Τίεπι εω ἵπ ρατί]οῖρ.
έω, οἱ έομαι. Α]έεταπι απἱάσνα 1
αοθ]νῖς, αἰέετιπῃ νετο ἵπ Ῥαδεῖν]ς

ακυγραίαπα Τοπίζς, Ῥτο 6ΟΙΗΠΙΗΙΠΙ
{οτιηϊπα(οπθ ὦ, δεί οµαι. [Τε επῖπι
Α{ΙοΙ, 516 οέϊαπι Τοπες αὖ ΑΕΙοῖ5

οπΙαπάϊ 56.6 εκ γετβῖ5 μταν]εοπ]8
οἴγουπιβεχα {ογπιαηέ, π{ α τυ πτω,

ἐών. Τοη. εί Ροεί. ΠΟΠΙΙΗ. Τη5ο. 6.
Ῥτο οοπα. ὤγ. 1. 16.
εωγ. Ἰομ. εί ΑΕΕ. ἐογπΙπαξῖο ΠΟΠΗ.

ὃ. ἀθο]ίπ. εἶπιρ]. 1π «οσα. ἶμα.
Ῥτο Ο0ΠΙ. ἆον. Αρκεσίλεων,
᾿Δρκεσίλαον. ὶ1ν. 100, 167.
έων, {οτπΙπαξϊο

σεν

Ῥτο

ρ]ατ.1]

χαίΐρω, ῥίπτω, τυπτέω, ὢ. χαιρέω,

ἀεοη. Απρ]. Ἰοπίοο Ῥτο ΟΠΗ.

ω. ῥιπτεω, ῥιτώ, ἀεάποιπε. συµ.-

ὤν. Περσέων,
Ἡρακλειδέων,
7. οἰκετέων,
Σκυθέων, Ῥτο

ξαλλεύμενος, Ρτο συμξαλλόμενος.
ΠΠ, 68, 950. νι. 65, 65. νΙ.τισέξ
ἔνδυνέουσι, Ῥτο ἐνδύνουσι. ΠΠ. 98.
ἐπιμπλέετο, Ρτο μμ ένωκνΠ].108.
ἀντικαθιζεύμεν-ι, Ῥτο ἀντικαδιζόμε6,

ἔαπηπαπα

αὓ ἀντικαθιζέομαι,

οὔμαι. ποὰ Ἰωνμκὸν, καὶ ποιητικόν.
ἵν. ὃ. διαξυνέοµαι, οὔμιαι, Ῥτο ὃια-

Εύνομαι. Νἱάρ

5πο

Ίοσο. ἵν. 71.

ἀνιέω, ὦ. 30 ανίω. Ἱν. 190. περισπερχέω, Ρτο περιστέρχω.ν]]. 207.
έωμαι, ἔη: ἔπται. ΤΠ.
δα] απο ξ]-

Ῥτο [ΠΠερσων. Ἱ. Ι.
το Ἡρακλειδῶ». |ἷ
Ῥτο οἴκετων. Ἱ. 1].
Σκυθών. 1. 10. ἴδιω-

ανά Ῥτο ἰδιωτῶ». |. 92. νεηνιέων.

.61. Σπαρτιητέων.1. 69. Τεγεητέων. Ἱ. 05, 67.

έωγ, (ογαϊπαίο σοπῖ{. ρ]ας. 1. ἀθε].
Ιπιρί. Τοπίος Ῥτο οοπα. ὤγ, νο] ὤγ.
ἁρπασθεισέων,

Ῥτο

ἁρπασθεισῶν.

1.4. πασέων, Ρτο πασών. Ἱ. 8, υί5.
θυρέων, Ρτο θυρώ».1.9. παρεουσέω»,
ρτο σας ουσῶν. 1. ἁπασέων ἦμε-

ΔΠ{ΘΙΙ ργρις π γοτρῖς ἵπ μι
ἀαδιπεμῖ]ις ΤΠ ποίῖνα νους. προσ-

(έων, ρτο ἁπασῶν ἡμερών. Ἱ. 85.
ἐουσέων. Ιριά. αὐτέων. 194. µαχομενέων, Ργο μαχομένω». ἵπ ϱ. {,

θέηται, Ρο προσθήται. Λά]ιπχου]έ,

Π. 70. αλλέων ἡμερέων, ρτο ἄλλων.

νο, ρτο 6ο.

ὤμαι, ἤ, ἦται.

Ἠος

ς/πησαξ. 1158. ὑπερθέωμαι, ρτο

ὑπερθωμαι. ν. 24. νἩ. 8. [αἆ
ΟΓΑ πι ΠΠ πιθηι ἀῑοϊίας οί
ἐπισέωνται, Ῥτο ἐπίςωνται. ΠΠ].
194.] ἔπιδέωνται,

Ῥτο ἐπιθώγται

έἑω. Τομ]σε, πί οί ΑίῑΙοθ, ἵπ νοτβῖς,

4πογαὰ. ἸπΙίαπι εί ὁ, οαποά ἵπ
ΠπΟΤΕΠΙΟΠ{Ο πημέαξατ οοπηπηυηϊέογ
ώρα, Υ1άθ-

υαί, αὐ ὁράω, ὦ. Ἱ. 11, Ρἱ8. ἐγεώρα.
1. 129.

ἔωβα, ας, ε. Ίοη. Ῥτο οοπΙ. εἴωθα.

Βολία5 5απῃ. (οπβπογ]. 1.91. ἐωθεσαν. Ἱ]. 151. ἐώζασι. ΠΠ. 15. ἐώθεσαν. 11. 31. ἔωθα. ἵν. 197. ἑωθεε.
ἵν. 194. ἐώθαμεν. 1014. ἐώθασι. ἵν.
187. ν. 67. νι. 9. ἐώθεε, νΙ. 107,
δο.

Θεεσσαλέω», Ρτο Θεσσαλώ».

. 64. αὐτέων, Ῥτο αὐτῶν.

1ρο-

1.00, 658, 70.ν, 90. «ον

ρτο

πεσσών. (αἱοπ]ογυπα. 1. 94 ωυρέων, ρτο πυρών, ςυμιομ, (πΙο].
απ, ὁ60. ἐκεινέων, Ῥτο ἐπείνων. Ἰν.

111. αὐτέων», Ῥτο αὐτῶν. Τρια.
έων. Τοη. Εογπηπαξ]ο πεπῖζ. Ρ]ΗΣ. 5.
4εε]. 5Ιπιρ]Ιοίαπ Ῥτο ΟΟΠΙ. ὧν,
γο]ὶ ων. χηγέων, Ῥτο χηνών. ΛΠΒ6ΓΗΠΙ,

α τοσο χήνες. Ἡ. 40: 608.

Εἱλωτέων, Ῥτο Εἱλώτων, ἃ τΤουίο
Εἴλωτες. γὶ. ὅδ, 75, 80..Ικ. 2δ.
χιλιαδέ ὤν, Ῥχο χιλιάδων, α ποπι]ηαέϊνο χιλιῶς, ἆδος,ἡ.νἩ. 28, 29.

ἐωθὼςι, ἐωφότος. Ίοη. Ῥτο οσο. εἰω-

ῥώς. Ου] 5ο]ἱέας οί.

0

τη. 1. 9, 26. τουτέων, Ρτο τούτων.

ν. 191. ασστοάετοπ{ητ.

οἷπ ὦ. ἑώρα, Ῥτο οοπ.

ἵν. 152, 185, 184, Ρἱ5,
ο Τομ. (ογππα(ο σο{. ρ]ητ,ὃ
ἀθο]ίη. αἰπιρ]. Ῥτο οοἵη. ὦν, γΥο]

Φιὶ 5ο]εί.

ἀγδρέων, Ῥτο ἀνδρων. νΙ]. 187. µυ-

ειαδέων, Ῥτο µυριάδων. Ἰμ]άειη. ἃ

ΕΩ

Ζ0

ποπηἰπα(]νῖς ἄνδρες, εἲ μυριάδες.
εἱλωτέων. κ. 80.
ἕων Τοπῖοα {ογπ]παξιο ποπήπαξ.
5Ίπσι]. Ῥαγ1οἳρΗ βι6. 2. αοξ. Ῥτο

ἑωύτοῦ. 1ο. Ῥτο 6011, ἑαυτοῦ, Ἰιου4πᾳς Ῥτο σεαυτου. ὮΤαὶ 1ρδίς. Ἱ,
105.

ἑωῦτῷ. Το. Ῥτο ΟΟπι. ἕαυτῷ.

ΒΙΡὶ

ἨῬ]οίατας Ῥτο ἐρῶν, ἐροῦντος» αὓ
εἴρω. Ώ]εο. 1. ὄ. -ἀγγελέων, Ῥτο

1ρ51. πας, 6. 1. 94.
ἑωύτογ. Το. νο οσα. ξαντόν. Νο
Ἰρδυπη,Ἱ. 24. τὸ σᾶν ἐς ἑωύτὸν

γγελών. 1. 49. ΥΠ]. 94. τσροΕ(ΕοΥ-

ἐπεποι/κεε. Εεοῖί οπηπῖα Ῥτο γἱτ]-

οοἵῃ.

ὤ», οὔντος. ἐρέέων, ἐρέοντος.

τας, το σροεροῦγτας. Ἱ. 77. προερέονσες. Ἱ. 81. ἀποκ]ενέων. Ἱ. δ5.

απερέονΊα. Ἱ. 153. Π. 40. προερεον-

Ῥα5, απ ροζ. 1. δ5.

ἑωύτη. Ιοπ. Ῥτο 6ΟΠΛ, ἑαυτ.
ἱροῖ, ΒΙΡΙ.1, 11, 99.

τα. 1. 61. ἀποκτενέοντα. Η1. 602.
µηκυνέων, Ῥτο μήηκυνώ». Π. ὁδ.
ἔωγ. ΤοἨ. Ῥχο 6ΟΠΙ. εἴων. ὃ. Ῥ]ατ.]ἹπῃΡε/. αὐ ἐάω, ὦ- 8ΙΠΟ. οὐκ ἕων ἐκλι-

πεῖν τὴν ταξιν. νι. 219. Ονάϊπεπι,

αοἶθπι, γα] Β{αΙΟΠΘΙΑ,

ἀθβογΙ ΠΟΠ

5Ἱπεβραπέξ. ΒίαΙΟΠΕΠΑ ΠΙΙΠΙΠΙς ἆ4θβοτοπάαπῃ οοηδεβαΠ{,
εως. Ίοη. εί Αίί. (ογπιπαξίο ποΠΙπαπα ἑοτία ἀθο]ῖπ. δΙπρ]. Ῥτο
60Ίη. ἆος, 1π ποπηῖπ. 5ης. πί Αρ-

κεσίλεως. ἵν. 163.
λαος.

Ἱν.

160.]

[ρτο ᾿Αεκεσί165,

164,

1050.

᾿Αναξίλεως. νὶ. 25.

ἑωύτοῦ, ἑωῦτήῆς, ἑωῦτοῦε οππι αὐτὸς,
αὐτὴ, αὐτὸ οοπ]πποξαπι, αἀαῑεῖς
Ίοσογαα απί ἸοπΙππι Ρνορτ]]ς
ποπΙμῖρις, αἆ νἰτπεϊς, ναι νε],
Ἰαυά1ς, νο] νΗαρεταἰοηῖς, εχαςσοΤΓΙΟΠΘΙΗ, νο] εχίοπααξΙοποπα ἷςπΙβοαπάαη, οί αἲ τογατη νο] ἀθίος-

{τη γε] ρον{εσ(ίοποπι (Παπ απαΤηἀϊσαπάαπι. ἡ Μίλητος αὐτὴ ἑωῦτης

µάλιςατότε ἀκμάσασα.ν.28. ΜΙ]ε{18, απ {απο πιπ]{ζο πιαρ]5, 411άΙή
ππ(παπι απίθ, Ποτεβραί.
Ἠππο
(ταοίδπιαπι οί Παπ] 5οφπαπέας.
ΟνΙἀ. τών Μεταμορφ. Πβ. χ. ν.
025. απ Ἰανεπίς, ]ατη νΙγ, ]αΠ1 56
ΓΟΓΠΙΟΒΙΟΥ 150 ο». 1. ο. Ίοημο ΓοΓΠΟΒΙΟΣ, παπι απίο {πετ]ζ. ἐγέγοντο
ταύτην τὴν ἡμέρην μακρῷ ἀμείνονες
αὐτοὶ ἑωύτών, ἠ πρὸς Εὐδοίῃ. γΠΠ.

86.

Τ]ο ἀῑς κο 1ρδῖ5 Ίοπσο ργα-

9ἱ9ὶ

Ζ.

Ζ το ὃ αὖ ἸΤοπίρας Ἱπίοτάπια
αδυτραξας, Ἡ 4ο ζορκάδες.
ζάπλουτος, ὁ καὶἡ. Ίο. εὲ ροεῦ. Ἱ.
92, Ῥτο απο συνωνύµως

ἀιαίατ,

µέγα πλούσιος, να]ἀε ἀῑνες. 1ριά.
Οοπαροδίίππα οκ Ἰπίοπάθηίο Ῥαταοπ]α ζα, οἳ ποπΙΙπο σλοῦτος, ου,

ὁ. ΟΡ68.
ζεγέριες.

Νο

ος Ἰαθγουπα, αποά

(ὠνῶςο δοπαέ βουνο), 14 ο5έ, οο]]65.
Φὶο απίοπι αραά Ἰάβγας αιοςἀαπα πππαπα. ροπα5 αρρειαίαΓ.
1ν. 192.
ζειρὴ, ῆς, ἡ. Ἰοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ. ζειρὰ,

ᾱς, Οιἱάαπα σας νοδεῖ5 Ὀτενίο115, Ἰαχάπὶ, οἳ βἴπποδαπι {11956
Ῥυίαπέ, δάση, νοἱ 8αβο βἰπι]]ο,

να, 69, 75.
ζεύγλη,, ης, ἡ. «πσαπ.

ὑπὸ τὴν ζεύγλην.
συπη, 1, 91.

ὑποδύγτες

Ῥιραιπίος Ἱι-

ζεῦγος, εος, ους, τὸ. .Ῥαχ Ώουπα γο]

εαπογαπι πια] αποίοταπ, 1. 91.

ζεύγεῖ κοµίζεσθαι.

Βοβι5 ]αποςῖ5

γαλ, Τριάειη. Ὑαμίσα]απι, αποά
Ῥοῦις, γαι πη]]5 ης ααὶαγ. ἤλασεν ἐς τὴν ἀγορὴν τὸ ζεῦγο5.

νά.

1

{οτι

ερῖς,

εοθ,
δν Ίδ, ἤ. Ίοη. ΄Ῥτο Ο0πΙ. ζωὴ, ης, ἡ.

δίαπέῖογες {αεγαπέ, Ύπαπι Γη]

γ]ία. 1. 92.

αἆ Εποραπι Γραρπαγυη{.] ὁ ἄρτος

ζόης. 1. 85. Τοΐο γα {6ιπροτα, τὴν

διπλήσιος ἐγίνετο αὐτὸς ἑωῦτοῦ.ν
1].

πάσαν δίαιταν τῆς ζόης µετέδαλον.

197.

Τοΐαπι νιία ταΙοποπι οοπηπιπ{αταηέ. 1.107. ἅπαξ ἐν τῇ ζοη. οπλο]
ἵπ γιέα. 1,199. τῷ «οιευμεγω ἀπὸ

ἸῬαπῖς

ἀπρ]ο 1πα]ος, α παπα

απίθ ο55οἳ, ῄεραξ.

ἑωύτοῦ. Τοη. Ῥτο «οπι. ἑαυτοῦ. Βιὶ
Ἰρδίας. 1. 8, 21.

τὸν πάντα «χρόνον τῆς

τούτων τὴν ἔόην ὄνειδος µέγιᾳ
όνἐ5'ι.

ΖΩ

ΖΩ

Η18 νιοβίαπὰ πιαχΙπηπ ο8ὲ ρτοῬγιπη. 6αμιος, οί η ἐγὸν-ργαπά

86. ᾿Ασοάγης ἐζωγρήθη. Ακίγασος

ορργούγε ἃἆ οειά, φιἱ οἶνεπὶ ᾱε
ἐε[[εῦ υἰαπάες. Ἡ. 96. τρόπῳ ζόης
τοιώδε διαχεέωνται. Ἠος ν]οξα
ποπογο πππίατ. Ἡ. 77. ζοη σᾶσα.
Π. 105, 145. ἀποφαίγειν δικαίην
ζόην. ααδίαπι γ]έατη νινοτο, [αοεῖςαπο ἀαπιοπβίτατθ ΤΠΟΣ ροή Ἠνετα,
1]. 177. ΠΠ. 22, 25. ζἕδηνἔζωον τὴν

αὐτὴν ἐκείγησι. Ίάεπι ντα σοηις,
αιοά Π]αω, Ἠνεραηέ, ἵν. 112. µηκέτι ζόην τοιήνδεἔχωμεν. Ίο απι-

Ῥ]ϊα5 Ἠ]ας5πιος1 γΙέαπι Ἰαβεαπιας,
6ΟΊαπ115,

ΘΧθΘΓΟΘΑΙΗΙ5.

Ἱν.

114.

τὴν ο καταπλέκειν. ὙΙέαπα βΠΙΤο.

σαν.

Οπαδαπι γΊναπι οερετιπέ, Ἱ.

νῖνας εαρέας ο5ε. 1. 128. σολλῳ
σλεῦνας ἐζώγρησαν. Ἠοησο Ῥ]ασος
οερεταπ{. 1.211. ζωγρηβείς. π, 109.

ζωγρήσωσι. 1ν. 62. ζωγρῆσαι. ἵν.
110. ἐζώγρησαν. νο). ἐζωγρυμε-

γο!σι. ν. 77. νι. 29, 90. νἹ]. 210.

ζωγρίαν συλλαμξάνειν.
ἀντὶ τοῦ ζώντα συλλαμξάγειν. Ο1εσῖας Ῥεις. ὃ.
γΊναπα οοπιργο]ιοπάστο. ικα Κὺρυν, καὶ συλλαμξάνει ζωγρίαν. ΟΥταπα γ]ποῖέ, γῖνπππ(ας ΟΟΠΗΡΤΟΊΟΙἀἱξς. Ἠος απίσειῃ ζωγρίαν, 5ἱ εοἆεχ
πιοηάο
οαγεῖ, δὲ αοσας. 51ης.
ρείπιοο ἀαοΠῃ. ϱπηρ]. α Υθζίο ζω-

ἴν. 305. νι. 03, 117. νΠ. 40.
τὴν ζόην, κατεστήσατο απ᾿ ἔργων
ἀνοσιωτάτων. ΥΠ. 105. γαα: Ἐν
Ἰου Ἱπιρατίδδίπο οππδία, 61θΠα
[ασιέαβαξ, ντέαπι ἆπσθῃς. ν.5. Οι]
γταπι οκ Ἱπιραγὶςεϊπηῖς ορογίρις
Ἰηδίποταί. ποιεύµεγος ἐκ τουτέων

γβίας, ου. πό Λεία, ου, οἳ Ρα5-

ἴαπι 5α5{οη{αης: Ρο απο, Υ1. 106.

τῆσαι, καὶ λαξεῖν.

ἀῑσιέαν αὐ Ηετοάοίο ἀπ ἔργων ᾱνοσιώτατων τὸν βίον πτήσασθαι, 14

αριιά Βαϊάαπι {ογίαςςο ζωγρία λαεἩν κἵε φοτρεπάυα, Ἐκοιπρ]απι

οδέ, Ἐν Ἱππριτὶςκ]πιϊς Γαοϊποτίρας

ομΊτη, 4ποά οκ Ἠοτοάοίο βαπαζπηι

τὴν ζόη». 1ρίά. Ἐν ὴ5 [χορας] ν-

νιοζατη 81βὶ Ῥατατο.

Ίνα διπηϊέαγ ἀντὶ τοῦ ζωγρηθείς.
φοά ἴπ νπ]σαῖς Τοχὶοῖ Ἠου ποΠπΘῃ ΠΟΠ τοροτῖο. Ἐοτίαςςεο Ῥτο
ζωγρίαν ]οσοπάτη ζωγρία. ζωγρρία

λαξεῖν. ΝἹναπισπροτο. ΝΙάοζωγρίη,
εί ζωγείη λαξεῖναριά Ηοτοάσίιπι.
Ἀαῑάας, ζώγρια λαδεῖν. ζώντα χρα-

αΏοτί, ποδίτατα

Ἀοὰ νὶὰςε πε εί

σοπ]δσίπταπι

οοΠ-

βνπιαί. Οπῖα απιοῃ Ἰάθίι ΠΟΠΙΘΙΙ
οούεπα πιοάο ςοτρίαπι Ἰοσίίατ οἱ

ζορκαάδες, αἱ. Ἰοπ. Ῥτο 6οπι. δορκάδες. (αρτου». ἵν. 192.
ζωαγραψάμενος.Ρατειοϊρίαπι αογῖςέ.
1. πιο, (αππαπαπα α ζωαγράφω,

γρίαν δὲ λαξὼν τὸν ᾽Αιυρταΐον,

ζωαγράφω. Ῥτο Ύπο {τοφποπέῖης

1άσο πλ] αξασανίστως, καὶ ἀδοκι-

οσευτηῖ{ ζωαγραφέω, ὦ. .

Ῥιῃ-

μο. Ἠερίησο. Ώε5οίβο.
868.
ζωαγανάμενος πᾶσαν ηνσον
τοῦ Ῥοσποόρου. Ὑα]]α: Ῥιοίῖ απ]πα] ρις ϱοΠΙΠΙΙςδΙοποΊη ΒοβροΓ.
Φοά πια]αο. Ὑ ογίοπάιπι οπΊπα, Γο-

Ῥϊοίο, γε] ἀεδοτῖρίο ἐοίο Βορροτϊ
Ῥοηίθ. Ὑε], Γοδοπϊρία {οία Ῥο5Ῥουἱ ταῦτα οοπ]αποςῖ5 σοπΙΤΗΙ58Ι

ταζ]οπο. Ν]άε σχεδίη. νε], ΓΕερῖο-

ία, δεο.
ζωάγρια, τά. Ῥταπιία, φπς0 Ῥτο α]]-

4πο γῖνο εαρίο ἁαπίατ. ἵν. 96.
ζωγρεῖν. Τοπ. Ῥοοί. οί οοιαπιππ]{ου,

γΊνωπι 6αρεγο. ἐζωγρήβησαν. Υἱνὶ
οαρᾶ 5υπ{. 1, 66. ζωγρ ηρείε. Ἠπνας

εαρίέη». Ἱ. 80. τὸν Κροῖσον ἐζώγρη-

Ῥουτς.

9. τβῖ Ο{ορίας

οι,

ζω-

µάσως Ἱππογαπάσιπ: 5οᾷ αποᾶ ταΤΙΡΦΙΠΙΗΠΙ

γιάσέειτ,

14 ἀῑ]σεπίος

εδί ομδογναπάππι,

ζωγρίη, εν ἡ. Ν. Η. απαςὶ ἀῑσας,
ὙπνασαρΏο, Ἠοο ἀῑοίας Ύπππα
απἱ5 αὓ απο νῖνας εαρίίατ, ππἀς
ζωγείη λαδεῖν

Ἠετοάοίαα Ἰοεμ{1ο,

Ῥτο ζωγρεῖν. ὙΊναπι ζαρογο. γιάα
Ἱπ[γα

οσαπα

1ςιαΐον ζωγρίη ἔλαδε.

Η]5-

γῖναπι οορίτ. γΙ. 28. καὶ

µιν αἱρέουσι ζωγρίη. Τρδαπιαπο γ-

ναπι ράκε, γι. 97.
ζώειγ. Ίο. ο Ροςί. Ῥτο 601.

ζην,

νΊνοτα. 1. 51. ἀπὸ κτηγέων ζώουσι.
Ῥοσοτῖθας νιοαπέ, 1.216. ζώουσι

ἀπὸπυρέων, καὶ κριέων. Εταπιοπ{ο,

πογάσοφπε νοθέαπΕ, 1. 96. 11. 22,

Η

ΖΩ

80, 127. ζώουσι ἀπὸ σήρης, εχ νεηαί]οπς ν]γυηῖ, 1ν. 22. ἔζωον. Ἱν.

119. «ζώουσι. Ἱν.
1 177. ναι. 114, δἱς.

ζωὴ, ἧς, ἡ. οοπ. Αριά Ηετοδοέππι
ἵπ Ῥ]ατα] ταροτίέαχ ζωᾶς, ᾳποά
ᾳποπιοάο αοαἱρἰεπάαπη, πες αἲ
Ἰπέετρτείε ἀοε]αταίαπι, πος αἲ
αἲῑ]ς Ἱπαά]σαέαπα, ηθο ΠΙΙΠΙ οοπδ{αί

(αὲ ἵπσεπιο {αέεαγ) απ]ά 8101 Υθ-

γηνις, α, 1. ζών, ζώσα, ζών. Ἱ.
70, 192. να, 119.
ζωρὸς, οὗ, ὁ, Τοπ. δέ Ροοῦ. Μοτιπη,
Ῥ]επα Ἰοοι/1ο ο, ζωρὸς οἶνος, Μεταπι 5ἶνθ ΤπσΓασυπι ΥΙΠΊΤΗ, ζωρό-

τερον ππίνειν. Μετασϊας βίρετα. ΥἱπΆτα 1πθτασ]ας5 Ῥϊρογα. υΙ. δ4, Ἱπ{επιρεταπ{]ας Ῥίρετο.
Ζωσηρ,

Ίρος, ὁ. Του

ΠοπΙθῃ. γλΠ1,

με Ἠετοάοία», σπα ἀισῖς, ἐπέσαξε ἐτὶ τὰς ζωὰς τών καμήλων,
ΠΙ8Ι 41η», Ιῃ
1 ΟΑΠΙΕΙΟΡ νῖνας Ἱπι-

107. Ώε απο Μέεριαπαπι εοπβα]θ.

Ῥοβμῇΐ, Ἱ. 6. 68ΠΙΘΙΟΒ γΊναδ οΠΘΓᾶνε, αί κάμηλσε ΒΙέ Ίαπι Γαπι]πεϊ

ΗΜ.

ρεηετῖς,

εί ζωὰς ποπ

5αΏβίαπ{]-

ναπι, 5 αἀ]οσίνιτι, θεά απ]ά
Ίθρο β1ΡΙ γε]]επί} πιοτίιαδ 6ΠΊπι
ΟΔΠΙΘΙΟ5 5αγοΙΠΊ5 ΟΠΕΓΑΓΘ ΠΟΠ 80Ίεπιας. Ῥθηδιας εοτίο ν]ἀαίιτ Ῥοβ{π]ατε πί οαπιε]οταπῃ ἀοδα Ῥοβίβ
Ἱπέε]]!ραπηα5, Ἰπ απ ΟΠεΓα Τ16τὶπὲ Ἱπιροβίία, Οπία {πιο Ῥη 5νεαάππί Ἠσρο γετύα, ἀσκοὺς καµήλων σλήσας ὕδατος, απο 1άθπι
γα]εί 30 ἀσκοὺς ἐκ τῶν δερμάτων
τὠνκαμήλων πεφονευµένων πεποιηµένους, [1. 6. Ὀίτες εχ μαμα

οὔβδαταπι Ῥε]ήρας {αοίο εππα α4πα
τερ]εγ]58αί, 605 Ιπ ΟΠΊΠΕΒ «ΔΊΠΕΊΟ8

γινας

Ἱπιροβαίέ,]

ποβίταπι

115, εί ποπΙπ]ρα5, Ιοπ]οε Ῥοβῖἔππι, διαπρήξασθαι, Ῥτο 00Π1. δια-

πράξασθαι. Ῥααρετα. Οοπβοςτο.
διαπρήξαμένους

καὶ τἆᾶλλα,

τὼν

εἴνεκεν ἀπίκοντο. Ἱ. 2. Φεήσεαι,
Ῥτο

οοπι.

δεάση,

νιάεΡῖ5δ,

οοἩ-

Τοπιρ]αρετῖς. . 8, 9. ἐθγεῖτο, Ῥτο
ἐθεᾶτο. Ἱ. 10.. τῶν πρηχύέντων. Ἱ.
11. Ἀηησάμενον, Ῥτο δεασάµενον.
1014. τριήκοντα, Ῥτο τριάκοντα. Ἱ.
14.άξιοθέήτος,
Ρτο ἀξιοθέατος.ΙΡίά,
πεγμα, Ῥτο πράγμα. Ἱ. 19, 92.
νπὸς, Ῥτο

Ο0ΠΙ.

Σαός. Ἱ. 19, 21.

Ῥτίπιαπι

πρήσσειν, Ῥτο πράσσειν. 1. 24. δέην
Ῥτο δέα. 1. 20. Ψεησάµενον, Ῥτο

δαἴϊ5δ ΟΟΠΙ-

Φεασάµενον. 1. 90. γεηνίαι, Ῥτο γεα-

1ά6ο

βεπίεηθίαπι

Ἡ Ῥνο α Ιπ γοτρῖδ, Ῥαγίῖς, αάγει-

ΌΡΡο-

νίαι. 1.9]. Φεησάµενος, ΡΤΟ Νεασά-

ποπίιγ απζεπι αἱ ζωαὶ κάμηλοι τοῖς

μενος. 1. 20. Τεγεῆται, Ρτο Τεγεά-

τῶν καμήλων. ἀσκοῖς,ἀντὶ τοῦ, ταῖς

ται. Ἱ. 05. Σπαρτιήται, Ῥτο Σπαρ-

πιοάς τοίπετθ ῬοβδΙΠΠΙ6,

καμήλοι ταῖς Φονευθείσαις, ἐξ ὧν
οἱ ὥσκοὶ ἐποιήθησαν. Φυ]ἆαν, ζωαὰς,
καὶ τὸ σληθυντικὸν τῶν ζωῶν. πΙ]ι1]

Ῥνορίεγεα.

Φποπίαπι Ἰα]έιγ ἨΗετο-

ἀοίας ἀῑχΙὲ απίο καμήλων ἀσκοὺς,
ᾳποά αλα π]ά ---ᾱ- ἱαροτο
νιάεραίαν, 146Ίτοο δυ)]εοῖί ἐἐπὶσασας τὰς ζωὰς τών καμήλων, ι{ ΟΠΙ-

ποια απηρὶσιαίεπι εκ ογαίῖοπθ
{ο]]εταξ. 11. 9. Νοδίταπη ΙΠ{ετρτε{αοποιι Ηετοάοίαθ Ίρ5ε Ραι]ο
Ρορί Ἠ15 γετβ]8 οοπβγηιαί,

ἀπὸ

πούτου δὲ ὢν τοῦ ποταμοῦ λέγεται
τὸν βασιλέα τών ᾿Αραξίων, ῥαψάμενον

ὠμοξδοέω», καὶ τὼν ἄλλων

δερμάτων ὀχετὸν, δτο. 1Ρ14.
ζωος, ἡ, ὀν. Ῥτο «011. ζωὸς, ἂν ὀψ.

τιάται. Ἱ. 65, 607. Ἰάεπι ἵη αΠῖβ
5εχεσπ{15 εοἆαπι τποάο {ασίππῃ Ἱπγθη]α5.
η Ἰοπ]ες Ῥτο οοπι. α ἵπ ποπηϊπῖρης
Ἰροσυμάα: ἀθοπαξῖοπ]5 βιπιρ]{οἱ απῃ. ἱςτορίη, Ρτο Ἱστορία. 1. ΠΠ.Ι.. αἰτίη.
ι 1Η. δ. διαφορή.1.1. ἐρυθρὴ καλεοµενη. τριά. υαυτιλίη. 1ριά. μακρή.
114. καλευμενή χώρη. 1Ρὶά. ἡμέρη.
1ρ1ά. Τάεπι Τη τε] φας οαφίρα Πέ,
ᾳποά ραδδῖπι οεουγγῖξ,
Ἰ Ίοη. Ῥτο ε, 5ΏΡε Ροδίέππι, ἔσσωθέντες, Ργο ἡσσωθέντερ.Ι.06. ἑσσώντο ΡΟ ἠσσώντο. 1, 67. ἑσσωμένους,
Ῥτο ἠσσωμένους. 1. 82, 104, 198.

Ἰ Ἰοπ. Ῥτο ΟΠ. ε. ἐπηρωτέω, Ῥτο
κ

ὁ

ὦ. Ἱ. 47.

ΗΑ

ΗΠΑ

7 ΤοἨ. Ιπεεγάνπι το εἰ, Ἡέ ἠρινέος,

ἴδηαι. Ὀρὶ νἰάστίς, Ῥτο ἐπεὰν 197.

λο σοι. εἰρίνεος. Ταπειβ.1. 195.

1ν. 9.

δεἀ ἠρίνεος [οτίαβδεο 5οπ]ρεπάιπη,
ᾳποά γετὶδιπη]Ηας.
η Ῥτο ε Τοπῖςθ εί Αίΐϊ6ε ἵπ απρπιεή-

ἠδηδόν. οι.

Α Ρραρογίαίο,

Ὑαἱ,

οπππες Ῥυῤετες. 0, ἡδηδὸν ἀγελεῖν

Ιοπες επ]πῃ, οί Αί-

φάντας. ΌππηςἙΒ, α ριβετῖρις Ππ]{1ο οσρᾶῖς {ασίο, ΙΠίετβσθτο,
Δὶς

Πα], 588ρε Ῥταρίετ ογ]]αβίουτη 1π-

ἠδηδὸν πάντες ὠπλίσθησαν. Όπιπεφ

ογεππεη{απα ραπραας εί ἴεπιροτα]ς, αέ ἦμελλον, ει [Ῥουλόμη», Ρτο
ἔμελλον, οί ἐδουλόμη»- γιάε ἠπιςήθη. οἷο ἠπιςέατο, ἄε 4πο 510 Ἰοςο,

ατα

59 νετροταπι.

αποά πά Ῥτορεεάεπ
πα βΙπΗέαιἆἴποπι αςδί {ογπιαίαπα, Ποεί γετβατῃ

ἐπίσαμαι εοπηπιππ]έοτ π]]απι αᾱπηίαί Ππιογεπιοπξπι ἐν τῷ ε. ἡἦπίςατο, Ῥτο ἐπίρατο, οοἰείαί. 1, 74.

ἠπισάμην, Ῥτο ἐπιστάμην. Π1. 108.
ἠδυνέατο. γὶὰρ ἠδυναίατο.
Ἰ ἵη ᾳπογαπάαπ ΥΕΤΡΟΓΙΠΗ, γε] ηοπα παπα, Ρηποῖρις τοὐυπάαη», η)

μύει», ἠδαιὸς, Ῥτο µύειν, οἳ βαιός,
Ἔνει, 475, 92. ν]άε ἠδυναίατο,

δαπΐ,

α Ῥαρετίρας

ΙπΙο

ἀπείο Ίδαιε αἆ αίαίο Ῥτογεοί]οτ65. ϊς οἱ (αα]]1, {48 ἐπδγεπέ {ομέ,

αεριῖς {68 ϱ{18 }ευπεῦ )δφιο αια
ΡΙμ8 υἴεια. Όοηδι]ο Βπιάαπι εξ
Επσίαήατη, αΡῖ γατ]ας Ἰ]ας γΥοεἷς 5Ισπ]ῃεαίΙοπες ν]ἀεΡῖς. 1. 172.
Ἠετοάοίᾷ γετο Ίοσας ία γιάδέατ
ἀἰμπσπεπάτς (ἔδοξε δὲ τοῖσι σατρίοισι μοῦνον χράσθαι θεοῖσι) ἐνδύντες τὰ ὅπλα

ἅπαντες

Καύνιοι

ἠξηδὸν, τύπτοντες, δες.
ἡγεῖσθαι ὁδόντινι. Ὑἱοε ἀασαια α]ὶοτὶ
6559. ΑΠαπεπι απο ἀεάποςτς,
ία τα ἴρρε ΡΓοΡΕΏδ. ουτοι αὐτῷ τὴν

ἡ Ρτοροράεπίε αθπο ποπαῖπο αά]ες-

ὁδὸν ἡγεοντο ἐς Σφενδαλέα». Ἱκ. 15.

άινο. Ω παπι. τοὺς ἐναντίους λόὍγους, ἡ ὡς αὐτὸς κατεδύκεε. Όοη-

1ξᾳ νία ἆπσεν 1ρ8ἱ ΓΠπεταπέ αἀ

ἴτα παπι, αλλέοτ παπι, εσας (παπι.
1, 93, ἄλλο ή. Αἰπά ᾳπαπῃ. 1. 27,
40.

[Ματάοπίαπα] νῖα ἆποςς αἆ βρ]θῃἀαϊεηδες ἀεάικεταπέ.

ἡ Ῥταεσάρπίδις, σαρὰ δόξα, νο]
αλφπ]ρς αἰῑῖς Μα) αβπιοάί ποπηλη]νᾳ5, παρὰ δόξαν4ἦ
ἡ ὡς αὐτὸς κατε-

δύκεε. Βναίετ ορΙπΙοπεπι, οί α]ῑέετ
ο ος Ίρ5ο οριπαραίατ. 1. 79.
.1οπ. Ῥοεί. Ομποίίαπι, οοπη, Ῥτο
αι αδιίαίο. ἐκείνη, ἴα. ν.
87.
ᾷ, ΊοἨ. 6ί Ῥοεί. Ῥτο πηαρ]5 τεοερίο,
τπεν καὶ ὥσπερ. (ϱπεπιαάπιοάυπη,
109.
ζα, 1οἨ. ασοις, ὃ. οοπίταςίξ, Ῥτο
«ΟΠΠ. έα. βασιλῆα, Ῥτο βασιλέα,
«Ἄθμεπι. 1. 14, 79.
Ίαι. Ίο. ἐοσταήπαξἷο γεσθοσαπι 5εεππάα» Ῥετδοπος 5αβ]απον] πιοςί
οοπιπιιπ]ἔος 1Π η ἀεδιπεπ{ῖς; {οἵ-

πιαίιτ απζεπι α {ετίῖα ἀεβειποηίθ
οοπιππυπ]{εγ 1η Ίται, δα]αίο τ,
εἰ {ετία Ῥεισοπᾶ Ιπ. βεοππάαπι
παϊρταη{ο, τύπτηταν, τύπτήαι.

Ἠοςο

οπζεπα ἵπ ραβείνορ πιράϊσᾳιο γοοἱ νειβὶς Ίοουπι .Ἰαροί, ἐπεὰν

Ἀρ]επάα]εηςες,

Ὑεἱ, Ι5ά ἵρδαπι

ἡγεμονεύειν. Τοπ. εξ Ῥοοί. Ῥτο οοπι,

ἡγεῖσθαι. Ώποεπι 6556. Ῥγεεςςο,
Ίπιροταγο. τών κατέλεξα πολίων
ἡγεμονεύειν αὐτην. Φπἷδας αγρίρις
1ρδαπι πΠρετατο ἀῑχ]. νη. 99, 100.
τοῦ κέρεος τοῦ ἑτέρου ἠγεμονεύειν.
Ικ. 26. Α]οτϊ εοτηα Ῥτερεςςο.
Ἴδεα. Ίο. Ῥτο οοπι. εἴδειν. Αῑοο
ἤδην, τε]εσίο ν, εί ἀῑδεο]ιίο η ἵπ

εα, Ίδεα. λονεταπη, πο]. Πλ. 160.

δη. Ίο. ο Αίξ. ἐετέῖα Ρετς, δημ.
Ρ]ςᾳ. Ρ. αοἲ. γετὶ εἴδω, δεἷο. θέ.
εἴσω. οί εἰδήσω, αΏ εἰδέω, ὦ.ὦ ἀόρι-

5ορα. εἴδησα. Ῥετί. εἴθηκα. Ῥ]αφᾳ.
Ρ. εἰδήκει», εἰς, εἰ, καὶ κατὰ συγκοπὴν, εἶδειν. ΑΜέϊσονοτο νεγσα Ῥτίογε
ἀἱρίλοηφο ει ἵπ χ, εί Ῥοβίετίοτε
ἵη η, τε]εοίοφπο ν ας δη ης, 1.
Βιπδις Ἰωνικώς καὶ ᾿Αττικὠς ευΏ-

Ἰαέο
δαυβοτῖρίο, ἤδη. Βϊς θπίπι
αοοΙρ]επά πι γιἀείατ ν. 92. δ. 6.
ὅκως τιὰς ἤδη τών ἀφαχύων. Φπο165 αφπαβ ρίεας γ]άϊδεεί. νε]

δή, νε] ἴδη, πέ αἩβῖ ραξεῖπι, 1ε-

ΒΕ

ΗΙ

.

σεπάαπα, ο Ίνας {ογππαί]οπθ οοἩεα]ο ᾿Οοππισορία Ρας. 60. ἐν τῷ

πογιης, 1, 80. Ἐσι ποια ὅ. Ρει»,
Ῥ]ακα. Ρ. αοῦ. αὐ εἴω, ααοά αὐ ἔω

ἐτετύφειν, εεί Επαδίαμίαπα ἐν τῷ ἠσκε, καὶ εἴειν.
ᾖδιόνἐστί µοι λέγει». Ώ]σεγο πχ]
Ρ]ασεἳ. Π. 40.

Ιπεοτίο ! ἀοάπσίαπι, Έο. {πΐ. ππηΒΙέαίαπι εἴσω. αοτ. Ἱ. αοῖ. εἶσα,

ἠδομενοισι ὑμῖν οἱ λόγοι γεγόγασι

Ικ. 46. ν. 5. (απάσπεῖβας νορῖ5
Ἰας γετρα {ασία 5υη{. 1. 6. } οΡΙ8
Ἰσοο γοτρα Ῥ]ασπεταπί, γε] σταία
Ἱποππάαᾳπε δυηέ.
ἡδογή- Ψο]αρίας, ΠαΡίάο. θἀρίδλίας.
τοῖσιν ἐσῆλθεν ἡδονή. Ί]ος Ηριάο,
βΊνο σαρία]έας Ἰηναφίξ. 1. 294. τὰ

Σκύθησί ἐστι ἐν ἡδονη. Οτ ΒοΥΟ5 νο]αρίαὰ δυπ{. Θπα Βογεμῖς
σταία η, ἵν. 199. νΠ. 15. εἰ
ὑμῖν ἡδογὴ τοῦ κατα θάλασσαν ἡγεµονεύειν. νἩ. 160. 8ἱ πιον νοβῖς
Ππρετατε Ῥ]ασεί. Β] πιατῖς ΊπιρεΠΙπΠη γορῖς εδέ σγαζιπη.
Ἰδυναίατο. 9ἱ οοάοςκ πηοπᾶο οπγοῖ,
1οπῖεο ἀῑείαπι οδέ Ῥτο οσοι. δύναιντο, 5ο ἠδυγέατο Ιεσοπάππι γἱἀείαν. Ίου απέοπι Ῥτο οοπι, ἐδύ-

Ρετί. πιο( (ατα εἶκαν Ῥ]δα. Ρ. εἴειν
δέ ΑίῑϊοςΤειν Υοιδα 1ρέ]οπρο ει
ἵπ η. ὃ. ρίας, οπή. εἴεισαν, Δείϊσα
εί Τοπ]οε Ίεσαν. θὰ ποη οπηπία
διπέ 1η δι.

ἠὴρι γέρος, ὁ. ΤοἨ. εἴ Ῥους Ργο ο0πΗ.
αήρ. Δε. 1. 172. τσερὶ δὲ τῶν πυτε-

(ών, τῶν Σκύθαι λέγουσι ἀνάπλεων

εἶναι τὸν ἠέρα. Ὦε Ρεμπίδγετο, π]Ῥτις Βογί]α αετοπα ορρ]είαπα 6956
ἀἰσυιπί. ἵν. 91.
ἦθεα, τά. ΊοἩ.

ᾠοἀθδ,

ἵπ αώ Ρας

αλῑφπῖς αβ]έαγο οοπδιεν!ξ. ἐξ ἠθέων ὑπὸ Σκυθέων ἐξαναςάντες. Ἑκ
βα5 5εάΐρις α Ἀογθιῖς εχκρα]β!, Ἱ,
15. ἐς ἦθεα Περσέων ἀπήλαυνε. Αά
Ῥοεγδαγππῃ 5αοἆος Ἱν]ς, 1. 107, 105.

Π. 99. ἐξ ἠθέων, ἔξω ἠδεων. παρὰ

τὰ ήθη. παρα τὸ ᾖδος,ἤγουν ἔθος.
Ῥγοίοτ πἹοτεΠα δὲ οοπβιθπάἵπθτη,
Π. 149. ἐκομίζετο ἐς ἦθεα τὸ Σκυ-

γαντο, Ῥοΐοταηί. Ἰν. 110. ἴκ,. 70.

θέων.

Ὑιάρ έατο. [ἐδυνέατο ἀῑοϊέατ: γνΙ].
211.] ΤοἨ. Εεγπήπ. 9. ροις. Ρ]ά,
ΥΕΤΡΟΓΗΠΗ 1η αντο ἀθδΙΠπαπΕΙΠΤη 1Π

Ἱν. 76, 80.ν. 14, 15. ν, 75, 125.

Ἰπρετ[αοςίο. Ἀ]ο ἠπιςέατο, Ῥτο ἡπί5αγντο. Ἐοάσια πιοἆο ν. 80. ἐπα-

Ἠεαΐατο, ρτο ἔπανιςέατο. Ὦο «πο
5πο οσο.

ἵν. 114. ἐδυναίατο, Ῥτο

ἐδυγέατο φοπρέατη γιἀείατ. Οπὶ
ουτου (5ἱ πιοάο οοἆςκ οδέ πιοπάο515) παίιις ες Ρτοπιπ]α{1οπ]5 αβΙπϊ{αία, ασ» οδί Ιπίογ αι ἀϊρ]έ]οισυπι, εί ε »Ἰπρί]οχ. ΑΝ] ἔαπιθη
{αιποτα πππίαπάαπι. Άλαπι οὲ ἵν.

180. δυναίατομέγειγ]οσίέαν.Φ
ατα

5] νυ]σαία Ἰεοίῖο οδέ ροπα, ἀΐσες
τὸ ἡ τοάπἠάατο, εί σσλεοναςικῶς
Ἠπ]ο νοτρο ριῶβχυπη, αἱ τῷ µύει»,

ππάς Γαοέαη ἡμύειν, οἳ τῷ βαιὸς,
ππάς ἠδαιός. Ώτα ἆο το οηκα]ο
Επδίαθήαπι 470, 92. ἐν τῷ η
κατὰ λἐξεών τινων ἀρχὰς σλεονάζοντι.

ἠδυνέατο. Ὑπὰο ἠδυναίατο.
ῄεσαν, συγΊεσαν. Ίο. οἱ Αῑσε κατὰ
συςολὴν, ἐκτοῦ συνήεισαν. Ὁοπνε-

Αά Βογίλαταπα 5εἀος (π]]έ,

νι, 100.
ἠθεῖν. οοπα. Ὁο]ατο, διηθεῖν. ῬετεοΊατο. Ρετεο]απάο αΡ]πετα, ΑΡΦίΕΓ5ετο. Π. 86, 868. ἐσηθεῖν.

Όι ρε

εο]απι Ἰπ]ίοετο, ΠΠ. 87.
Ἰϊ. Τοηυῖσα διάλυσις της ει διφθόγγου

εἰς εἴν καὶ ἔκτασις τοῦ ε εἰς η τραπέντος. ἴ]ε. ἀνθρωπή[ος, Ἠπππαπς,
Ῥτο οοπιπηΠ] ἀνθρώπειος. Ἱ. δ, 32.

βασιληΐη, ΤΟΣΊΗΠΙ, Ῥτο 60ΠΙ, βασι:
λεία. 1. 11, 26. βασιλήϊος, Ῥτο βασίλειος. Εορίιι Ῥερα]1ς, 1.14, 95.
ἔν Λιμεγήΐῳ, τὸ Λιμενείω, ΠΟΠΙΘΏ
Ἰοεῖ. 1, 18. Σαρδήῖος, Ῥτο Σάρδειος,

γε] Σαμδεῖος. Ἱ. 32. σιτοδηΐη, Ῥτο
σιτοδεία. 1ρ. {γαπιρπ Ἱπορῖα, τὰ
βασιληϊα, τὰ βασίλεια. Ῥερῖα, ῬαἸαέϊαπι ΓΡΙΠΗ. αι, 0, ἐκκληΐζειν,
αἲ ἐκκλείζειν, οχο]αάστο. κλείω,
κλείω, χλεϊζω, κληϊζω. ἐκκληΐζω.

1, 91. ἀληθηίη, το ἀληθεία. 1, 94,
ἀποκληΐσας. 1. 97. µαντήϊον, Ῥτο
εστι. μαντεῖον. Ἱ. 46. ποροµαντήήη,
Ῥτο ΟΟΙΠ. τοροµαντεία. Ἱ. 54. σρᾶ-

ΗΚ

τηϊη, Ρτο σρατεία. 1.71. γυναικήϊος,
Ῥτο γυγαικεῖος. 1,91. κγαφήῖον, Ρτο
Ἀναφεῖογ. 1. 92. οἰκηϊοῦνται, Ῥτο
οἰκειοῦνται. 1. 94. οἰκηϊη, Ῥτο οἰκεία.
1. 107. ἀληθηίη. 1. 116. ἀληθηϊη».
1 117. δουλήΐος, Ρτο δούλειος. 36υγης. ΠΠ. 14. ὑδρήῖον, Ῥτο ὑδρεῖον,
ἦγουν ὑδρίᾳ. Ὑα8 αφπασίαπι. 11,
εὐρωπήΐοι, ΡΤο εὐρώπειοι. να, 79.
ἀνδρηη, Ρτο ἀνδρεία. να, 99. δο,

Πΐα, Τοη. δὲ Ῥοεῖ. αὐ εἶμι, τὸ σσορεύομαι. [νι 1.42. ἐσήϊεν. Πηίταν]ζ. 1.
65. Πε. Ὑοπῖς, 1. 80. 1ν. 124.ν. 00,
ο]. μομ[οσἔυση πιοάΊππα αὐ Ππαδὶ{αΐο εἴω, αὐ ἔω, Ἰηβδοτίο ,, Ῥοτίεςέαπι ασ. Ἱπαςι(αξάτη εἶκα, ΠιοάΊαΠ1,

ειὐ]αίο κ, εἷα, εί διαλύσει ξῖα. τροτη τοῦ ε εἰς Ἶν ἠΐα, νΙ]. 119, 191,

ἠϊσαν. Ἱ. 45. Ἱκ. 56. Ίο. εἰ Ῥοος.
Ίνεγαπί, Ῥτο οοπα. Ἰλθον. ἐπήΐσαν.
Γηναδεγαπέ, Ἰν. 195, νι. 211. 1κ.
59, ἠϊσαν. ἵν. 125. ν. 108. Εει
πΙΕΕΙΏ ὃ. Ῥου5. Ρ]ατ. αοτ. 1. αοῖ.
νοτρὶ εἴω, αἩ ἔω, Ἰηπβοτίο . Ἐο.
αογ. 1. οοπι. εἶσα, διαλυσει ἔῖσα,
τροπη τοῦ ε εἰς Ἶν ἦϊσα, ππᾶς κατ᾽
᾿Αττικὴν κρᾶσι;, Ίσα, ας, ε, ὅο.
Πϊων, όνος,η. Τοπ. οί Ρος. Ῥνο 60Η.

ΗΜ

(οπέῖαπι. θεῶν «χρησών ἥκοιεν εν.
νι]. ΤΠ. αλα, [Γἱεεραπέ Αί]ιοπας] 5 Ῥτορ]ϊθ]ς Ῥεπο ῥτοςςς5ἶσδα. Βέερ]ι. ΩπἼρρο απ) απ ρας

Ώεαριας Ῥειο

Ἱπηδίτισία ο55οη{.

Ψαι, Φρις ἆπαω πΏ]ος Ώου 5αρῬείεγεπί. 48. Ρ. Εῖ5 Ρτορ1(1]ς {ο-

Μοῖζεν Τοπ βετογοπί. Σητε]1]σῖέ
απέοιη τὴν Πειθω, καὶ τὴν Ἄναγκαί», 41905 1Ρ]ίά. δύο θεοὺς µεγαλους αρρο]]αν]ζ. τοῖς δὲ θεοῖς χεη-

φοἳ, ορροπ]{ Ἠενοάσίας δύο θεοὺς
ἀχεήσους, τὴν Πενίη», καὶ τὴν ᾿Αμηχανη. 1ριά.

κου. Τ9Ἡ. Ῥτο 601, ήπου. Οετίο,
'Ῥτο[εοῖο. Ἱ. 68.
Ίχται. ὃ. 8ἵης. Ῥια{. Ῥ. Ῥρα85. αὐ
ἄγω, ἕω. Αρο. Ώισο. Π. 158.
Ἴμεας. Ίο.

εί Ῥοεί.

Ῥτο

ϱΟΠΙΠΙ.

ἡμᾶς. Νο5. ασσπδαί. Ρ]1Υ. Ῥτοποπηϊηῖς ἐγω. Ἱ. 90, 92,

Ὑἱάο έας,

1οη. (εγππα{]ο.
ἦμεες. Τοπ. δέ Ῥοςέ. Ῥτο ἡμεῖς. Νοψ8
Π. 6,
ἡμερήσιος, (η, ον. ὁ ἡ, το. Ν. Η. ἴ]-

π]ας ἀῑς]. ἡμερισίη» ὁδὸν Ἠετοᾶο{15 νοσαί ππῖας ἀῑαῖ Ιέετ. ΥΠ. 99.

γιὰε , ἀγγαρήϊον.

Ὑαμέμρων. να. 159.

ἡμεροδρόμος, ου, ὃ. 6011. Βῤῥήας
ομ1ςοτ. Ταρελατίας, απ] Ἰπίογάῖα
ουσ. υΙ. 105. τῶν ἡμεροδρόμων
ἀἲνευρόντες τὸν ἄριςον. ϊκ. 19. Φποπι
ο ἀῑπτηῖ5 οπγδοτίρς5 ορίπιαπη Ἱπ-

ἥκειν, χωρεῖν, φέρεσθαι. Ν΄ αῖ]ς πηοᾶῖς
αβ Ἠετοάοίο αδιτραίυπα, τῆς πτόλιος εν ἠκούση». Περι. βοτοπίο,
1. 90. ἐς τοῦτο τοῦ βίου εὖ ἥκοντι.

ἡμερολογέει». εἴν. Το. ο οοπι. Ώῖες
πππιεταγο. Ῥηρρηίατο. ἡμερολογέοντας τὸν λοιπὸν χρόνον. Βεβαια

ἀκτή. ταν ἐπὶ τὴν ἠϊόνα τὴν καλεομένην Κωλιάδα. νΏ. 96. Τπ Π{τας,

πο Οο]ῖας γοσαίατ.

| κε μεγ᾿ οἰμώξειενὁΠελοπίδης ᾿Α-

τπι αἆ Ίου πδααο {επιρας γΙίαπι
{ε]ιοῖίον {ταάαχ]ςςεί. 1ριά. ἑωύτών
εὖ ἥκοντες. ο Όεπε Παροπίες. Βπι
Ῥεπε σεοπίεδ. Ῥεπι [ολ ο1έου ξο-

γεπογαη{.

ἔοπιρας εαρραίαπίος. Ἱ. 47.

ἡμεροσκόπος, ου, ὁ. οοπι. Ἀρεσπ]αίος
άϊπγηας. να. 1852, 193, 219.
ἡμερόω. ὦ. µ. ώσω. εἰ ἡμερόομαι,

γεηίθς. 1. 102. χώρην ὠρέων εὖ ᾗ-

οὔμαι- οι. εὲ Ῥοοῖ. Ῥτο 4πο οἱ

πουσαν ἔχει». Ἠεσίοπαπι Ώοπα οσρ]1
(οπαροτία ργῶώίαπι παβοτο. 1. 149.

ἡμεροποίεω.

ὦ, οι

ἥμερον

ποιώ.

πη]ηος 46 το Ῥοσυπ]ατία Ῥεπο «Ο-

πήψμ τεςᾶο: Μαποπείασῖο.
Οἴσπτο. Ῥ]ασο. σᾶν ἔθνος ἡμερουµεγος Δαρείῳ. ΟΠΙΠΕΠΙ σεηίεπι Ώα-

εὐέπέ].. Ἠοπιίπος Ῥεπε παπιπια{Ι.
Ἠοπιίπες Ῥοσυπ]ῖς αριπάαηίες, ν.
602. σὺ δυνάµιοςἦκεις μεγάλης. ΙΙ.
157. Τα αἲ Ἱπασπαπι Ῥοέσπίῖαπη
εδ Ῥγονθοίας. Μασπαπι Ἱαβος Ῥο-

Ρ]αοϊάο Ῥατεπάαπα ππαηδαθίατα
αεάάθης. ν. 2.
ἡ μήν. Ρατ] οοπάμοπίβς εχ-»
Ἰρημἠθθίς 5ονἰοπέος. 1 μὴν ἕξειν

ἄνδρες χρημάτων εὖ ἥκοντες. Ἠο-

τ]ο πιαηδαε[αςῖθης, εί αἆ Ἱπιρετίο

ΗΜ

ΗΟ

τας ἑωύτῷ. Ἐα εοπά1ξΙοπο πὲ αριιά
56

5ετνατοί

[πΤαπάεπι,

πες

οπ-

4μ.π1 ππογζα]Ἱαπη ᾶπι Ππάϊσαγεῖ.]
11. 74, 190. Ἰν. 154. Ῥτο ἡ μὴν,

ἀῑοίεατ ἡ μέν. ᾳποά (81 εοἆεκ 5απας) συγώνυμον εςί.
ἡμιαῤῥη», ὁ. ἡμιάῤῥεγος, Βεπιῖπιας.
ΒοπνΙτ. Εαππσ]ιις. Οΐέ65. Ῥοης. ὅ,

Ὀιμάἰαία ρατς. (αἳ]. ζ ηιοἰ((6.
να, 99,
ἡμίτομος, ου, ὁ. οοτη. Ῥεπαϊδεείας.

Επ] ϊαξα». Ἠπϊά]αία Ῥατς. Με-

ἀῑείας. τὸ ἡμίτομον τοῦ σοδὸς. Ιπ.
37. Ὠιπϊάϊαίας Ῥε5; τε], Ρεάϊς
-βεεῖ ἁἰππ]ά]αία Ῥα1Ν.

9) 11, 20.

ἥμος. Ἰοη. εέ Ῥοεί. Ῥτο ΟΟΠΙ, ἡνίκα,
εί ὅταν. Ωπαπάο. Θππη. (τηνι-

ἡμίονος βασιλεὺς τὶς εἴρηται. 1. δδ.
πώς;ο Ἡ 91.

ἦν. Τομ. εγπηϊπα
(1ο ΙπβπΙΕἶγ] 2. εοι-

καῦτα. τότε. Ίππς.) ἵν. 28.

ἠμίονος, ὁ καὶ ἡ. 6ΟΠΙ, Μα]ας, γε]

Ίας. οοπίτασξ. Ῥτο «ΟΠΠ, ἄν. Ίου
εί Ώοσίοε Πέ. φοιτῆν, Ῥτο φοιτᾶν.
Π. 79.
απυαι πια] ορ Ρερετεν]ηῖ. ΠΠ. 151, ἠνεικαν. Τυ]ετιπέ. Τοη. εἴ Ροεί. αοοὐδαμιᾶ ἐλπίζων ἡμίονον τεκεῖν. Να]τὶςί. 1. αεί. αὉ ἐγείκω,
ἐ
Ῥχο ᾳπο φέΊο πιοάο Ρέας Ππ]αΠ1 Ῥαγοθτο.
ρω ἵπ ῬταβφεηίΙ. οἱ Μιλήσιοι τοῖσι
γα, Εκιδίππαης {οτα υ{ πππ( παπι
Χίοισι τὸν πόλεµον συγδµήνεικα».
πα] ρανοτοῖ. 1ριά. τών σιτοφόρων
ΜῃΙ]αξ5ή ΟἨ108 ἵπ Ῥε]]ο σετεπἆο
ἡμιόνων ἡ μίη ἔτεκε. Μα]αταπα, πα»
αἀ]ανετυπί, 1. 18.
ΓΙ
λάηη Ροτίαβαηέ, ππα Ῥερεἠγείκαντο. Τοπ. εί ρο6ξ, αοτ. 1. πιεὰ.
Μι]α, τότε αἱρήσετε ἡμέας, ἐπεὰν
ἡμίογιτέκωσι. Ἔιαπς πο σαρ]είῖς,

πιο μι. 1ο9. ἡμίονος ἔτεχε ἡμίονογ.

να. ὃ7.
ἡμιπλίνθιον, τὀ. Ἀοιηϊ]αίογ,

Επηῖ-

ἀϊαιας Ἰαΐος. ἡμιπλίνθια ἐξήλαυνε.
Ῥιπιάιϊαίος Ἰαΐστος,
οοπή]αν]6. ἐ, οκ

5οπι]]αίογεβ

ἡμίσεα. Ίοη. Ῥτο οοἱη. ἡμίσεια. Ριτηϊάῖα. ἨΙπι]ά]αία. ἡμίσεα συµφορή. Ὠϊπάϊα εα]απ]ίας. Τ]πιὶἀἴαπι οα]απι]ζαίϊς.
Ἰηίοργα,

5ο

Οα]απιΐίαςδ ΠΟΠ

ἀῑπιιάϊαία.

ν.

111.

αἱ ἡμίσεαι τῶν νεών. νΏ. 18.

Βὶ-

αὐ ἐγείκω, τὸ φέρω.
179.

ἛΤαλεταπέ, Ἱ.

ἠγε]χθη-συνηνεἰχθη. Πππρουκοπαμ εν.
Αεοἰ1έ. συνηνείχΖη τὶ τοιόνδε γεγἐσθαι πρήγµα. Αοοϊάϊε αἱ φπδράαπι
Ἠα]α5πιοᾶί τες Πετεί, Ουιάάαπι
Ἠα]αςπιος] αοοϊάΙέ, Ἠος απέεπι
Ἰοπίοιπα ἀῑσέατη Ῥτο οοπηπηΠ]
συγεξη. φέρω, Π4Ε, οἴσω, αὐ οἵω.

80Σ. 1. αεί. ἦνεγκα αϱ ἐγέγκω, εί
ΊοἨ. οξ Ροεί. ἔγεικα, οί ἦνεικα,
Ῥετῇ, αοῖ, ἴνεχα, εί ΔίίΙ6ρἤνοχα,

πηϊάῖα πανος. Ἱ. ο. Ὠϊπιϊάϊα πιανπη Ρ41Ν. γάλα: Ὀιπι]ἁἴαπι παν]Άη, τὰς ἡμισέας τῶν ἀσπίδων. νΠΠ].

ππάο εἰ τὸ ἐνήνοχα. Ῥα88. ῬεΓί.
ἤνεγμαιν ξαι, κται. 401. 1. Ρ888.

27. Ειπιϊάϊαπα «]γρεοταπῃ ρασίετη.

Ἰήπο ἵρδυπῃ οοπιροβΙέαπι συνηγείχ-

Ἰμέσεες, οἱ.ΏιπιάϊαίΙ. Ὀ]πηϊάῑα Ῥατς.

θην. ης. 1. 1. 19.
ἡνιοχεῖγ. Ίοπ. εί Ῥοεί. Αιτρατί.
Αιπήραπι ε55ο. Έτορτ]ε βΙσπ]βσαί
τὰ τὠν ἵππων ἡγία ἔχειν, µεταχειρίζειν, καὶ κυξέρνῶν. Ἐπποταπι α-

τοὺς ἡμίσεας ἀποςέλλειν τοῦ 5ρα-

τοπέδου. κ. δ1.

Ἐιπιάῖαπι εορ]ᾶ-

ταπῃ Ῥατίεπι πη]{{ετο,
ἡμιτάλαντον,τό. Βεπιιία]εη{απι, ἴοηῇ,

εί «οτι. τρία ἡμιτάλαντα.

Ὥπιο

Γαἱοιία, ος ἀϊπιιάϊαπι. 1. 60. ἔςδο-

μον ἠμιτάλαντον. Ῥεχ {αιεπία ΟΙΤη
ἁἰπιάϊῖα, 1. 60, 51. Όε Ἰας πιππεΓαΠΚ1 ταβίοπθ «οπηδ]ο ο]. Ῥο]-

Ίασεπα ΗΡ. 1χ. ο. 6. δ. 2. τέταρτον
ἡμιτάλαντον. Ἔσία {α]οηία, οἱ ἆἷπα]α απι, 1,| ο0,
ἡμίτομον, ου, τὀ. Ν. Ἡ. ὨὈιππϊάταπι.

ἠνέχθην,

δὲ Ἱπδετίο

ἠνείχβη».

Ῥεπας Ἰαβστο, (τασίατο, πιοβετατ].

Οπσγαπῃ τεµετε. αἱ γυναῖκες τῶν
Ζαυήκων ἠνιοχεῦσι τὰ ἅρματα ἐς
τὸν σόλεµον. (πνεεοταπι {αρπιῖτος

επστις αἁ Ἰ6]]απι αυτὶσαπίατ, Ὑε1,

Οπττας Ἰπ Ῥε]]ο τεραπ{. ἵν. 198.
ἠοῖος, η, οΥ. Τ9Π. εί Ῥοεί. Ῥτο α4πο εέ
γώος.
Ἐοαδ. Οτιοηία]Ι5. α ἀαΐῑνο
Π
-”

70], ᾳποά α τεςίο 7ῶς ἀεάποίαπη-

ΗΤ

ΗΡ

14 ερ:, Αιτογα. Ῥ]ασα ον]δηέα]]5.

πηα{Ι, Ῥτο ΟΠ. ἐπιςηθη, αῦ ἐπί-

επία]α, ἵν. 100. πρὸς τοὺς ἠοίους

Ῥετίππῃ Ἠαβθο. παπάς Ἱπβη]έας ἐπι-

Ο11εΗ5. Ἰοίή θάλασσα. Ματο οι]τών Λιξύων.

Δά 1ήργας 008, Υοἱ

οπιεηία]ες. 1ν. 1060.

φαμαι.
φἼθῆναι.

Ἀεῖο.

(0Ὄομποβοο.

Όοπι-

Ὦε απο οοπβα]ςθ ΠοΡ-

ἀοοΙπαξῖοπῖς

{γατα (τας ΙπάΙοθηι 1π ΧσποῬ]ιοπίθη!. Φ]ο απέθπι ΓΟΤΠΙΑ{ΗΠΙ,
τη ἦμελλον, ἠδουλόμη», ἠξουλήθη»,

οοπίταςίοσιπη. Αλικαρνασσηος,ρτο

Ῥτο «οπ. ἔμελλον, ἐδονλόμην, ἔ-

οοπιπιπηῖ ος, εε Α{ΕΙΟΟ έως. Ἱ. 1.
«βασιλῆος.ΤὈ. αποά Ραδεῖα οοσυγηῇξ.
ἡ ὅτι. ΝΙε!. Ῥγωσθάσπίο ἄλλο. Οἵε».

μονεῖν. [Ῥατρατὶ Ρατβατο δἷςο Ιδία
τοάάετεπέ; Βὶ δεϊέαπι, γε] οοσπ]-

Ρεις. 9. οὐδὲν ἄλλο,{ ὅτι, ΝΙΙ
α]πά, Π181.

έαπι Γα19566ί 6ΙΙΠ ποή ΟΙΤΙΟΡΙΠΙ
Γαίπταπι, πες τεβρα5 πογῖ5δ ορεταπι

ος. (αιπι]παξίο ρεπ]εἶνί Τοπ]οἳ ἵη
ποπι]πῖρας

{ετίας

περ. Ἰοηπ. εἰ Ῥοεί. Ῥτο οοπι. Π.
Φυαπῃ,
γετρίο,
μταᾶι».
μᾶλλον

Ῥγωεθάεπίε α]ϊατο γε] αγε ΠΟΙΟ εοπιρατα(ἰνί
Ικ. 26. ήπερ᾽ Αδηναίου». Νῖο
αραπάΙθαγ, ἀξιονικοτέρους

ἅπερ ᾿Αρκάδας. Ικ. 28.
ἠπίαμα, τος, τὀ. Ν. Η. Τ,δπΙππθῃ-

δουλήθην. εἴ ηπις ήθη μὴ πολυπραγ-

ἀαέπταπῃ. Ῥτο απἴρας Ἱία Γαίπε:]
»Ι οοπηρετίαπη Γα1ςδεί, 5ἵ οοης{]{βςαί, απ ΠπΙλ1] πονί οιγίοβα
πιοΗέιταπι.
δί οοηςα]βδοί {οτο
πέ τοβας πονῖ5 ποπ 5ιάστεί. Α]ῑας

εδ αογ. ]. Ῥα88. αὐ αοεϊνο ἅπιςέω, ὦ. ήσω. Εἰάεπι ποι Ἠαβοο.

ίαπι. Ῥπαγπιασαπι ἀ0]ογος 16ΠΙ6ΠΑ,

Ῥιῆβιάο.

Μεάιοπιεπίατα. Ἰοπϊήναπι, ἦπιά-

ἀαπι απέθτη ]α1ή τὸ ἠπιςήθη Ππρο-

ματα τὼ ἰσχυρὼ ποσάγων. ΝαἱΙα 5ἱο Ἠππο Ίοσαπῃ Πμαέϊπο γεντίῖτ,

βοπα]έογ δαπηέαπι γιάστ.
ΜΙτοτ
ααΐέοπι Ἠσρο αἲ 1115, αἱ {οί ἔπη-

Τεπία [πιεάισαππεηία] Ῥορί αοτία
ΔάΠΙΟΥΕΠ5. ΔΑί, 8ἵ γετρα 5δρεοίες,

ίαᾳααε Ἡβρτοταπι νο]απήπα ϱο0Ἡφογἱρδεγυηέ, εί ᾳπἲ {πεδαπτοῬ Ρο]-

Ἱία νοτίεπάπσπα: 1οπ]πιθη{α Υε]ιθ-

Ποσηέατ, 1Η α15, 4πθ ΠΆΠΙΘΓΗΠΙ
Πάεπι(πε 5πρεταπ{, 5]επ{θῖο ρταᾶἑοτίέα {η15956.

ΠΠΘΏ{]α αἀΠΙΟΥΘΠΒ, 1.6. ΡΠαΓΠ]ασα,
ἵνα πιεάϊσαπιεπία, αι ΠιβσΠαΠΙ

Ἀοπ ογθαάο.

ΟΡδειναῃ-

αο γεμεπιοπέαπι Ιεπ]επάϊΙ νῖπι ἸαῬοεβαηέ. ῷυα ]επ]οπά1 Ἐν ον
ΠΙασΠΑΠΙ ΥΙΤΗ μαρερανί.
«190.
Ῥοεία γοςαέ ήπια νεο. οί

μαιον, ου, τὸ. «πποπῖ6 ἐηρ]απι.

ὀδυγήφατα. -ᾳ- ᾱ, Ἰμεπία, εἰ 4ο]ογος

, Ηρακλέν Π. 140.
Ίρεσε. Ῥ]αοπ]έ. Ίο. εί Ροεί. αὐ ὦβέσκω, αποά αὐ ἀρέω, αιοᾷ αὐ ᾱρω, τὸ ἁρμόζω, απία πσ πορῖς

ποεσαηίῖα,

1.6. δεάαπί]α.

Ἠοσσπι

απίεπι ἧπιος, αΠῖ αιϊάεια αρ]γίέα

ΆΦΡΟ6ΤΟ, α

νετο

{αεπαῖ ποίαπέ.

Ωπα 4ο το ΕπδίαίΠ. εοπδα]ο.

ἠπιςαμην. Ίο. οὐ Αίίῑορ Ῥτο «0ΠΗ,
ἐπισαμην.

Ῥοϊεραπι. 11. 106. ἵν

194.

ἠπίκατο. Ἰοπ. οἳ Αῑῑοο Ῥτο «οΠ.
ἐπίςατο. Φεϊεῦαξ. Π1. 74, 140. ν]ι.
190.

ἦπιςέατο. Ίο. 5. Ρ]ατ. Ππρετβοοῦῖ,
αὐ ἐπίσαμαι, Ῥτο 6ΟΠΙ. ἐπίραντο.
Φοῖο. Οτεάο. Ἐκίφίίπιο. Π. 68.
Π1. 66. ν. 79. γΙ. ὃ, 25, 68, 97,
192.
ἦπιςήθη. Αριά Ἠετοάοίιπη. ΠΠ. 15.

5ἱηρη]. αοτ. 1. ρα55. Αίῑῑςο Γοἵ-

ἵν. 88.

Ἡνακλέος. Το. Ῥτο οοπη. δὲ Α{Εῑςο,
Ἡρακλοῦς. ὃν ο.

46149044.

Ῥ]ασεπέ, ος ποςίγῖ» ΔΠΠΙ5 6ΟΠΥΘπΙαηέ, Ἠϊπο ὁ καὶ ἡ δυμήρης, αΠ]-

πιο ϱταζς. ἡ χωρη οἱ ἠρεσε. Ἑερῖο

ἴρθὶ Ρ]ασπΙέ. Ίν. 147. Εδί ΒπΈθπι
ὃ. Ῥεῖς. δημ. 4ο. 1. αοξ. Ίρεσα.
ας. Ε. νιπ. 58.
ἦρεσε. ὃ. ῬεΙΒ. 5ἷηᾳ. ἁογ. 1. αοξ. αὐ
ἀρέσκω. Ῥ]ασεο. {πί. ἀρέσω. αΏ
ἀρέω Ἱπιδ]ίαίο. 4οΓ. 1. αεί. ἤρεσα.
αφ. ε» Ῥ]αει. Ριαοαϊδε. Ῥ]ασπέ.

ἠρεσέ σφι ταῦτα ποιέειν. ΥΠ]. 19.
1ρ5ἱ9 Ίαρο {ασετο Ρ]αει1{.
ἠρετίσατο. Οιεβῖας Ῥεγς, 9. οὓς αὐ-

τὸς ἠρετίσατο. Φτιο5 1ῃ9ο ο]ορῖέ. αῦ

ΗΥ

ΗΣ

αἱρετίζομαι, ᾳιοά Ἰάεπι εδέ ας αἷρέοµαι. οὖμαι.
Ἴριεος, ο ου. νε] Ροῦ5. ἠρίνεος.
Ηετοά, Υ. Ῥτο οοπι. εἰρίνεος, οἳ
ἐρίνεος. Τ,αποιι5. ἔριον.

Ἰμαπα. αξ

ἔχγιον τονίζεται. εἰρίον δὲ, αὲ τειχνίον. Ἰάεπι. ἠρινέον κιθώγα ἐπὶ τούτω ἐπενδύγει. -- (απ]σαπα 8ιιῬτα Ίναπο πάυε. 1. 195. [πίλους
εἰριγέους. ἵν. 79.] .λ νι. 91. εἶρινεὸς ὀξυτόνως Ἱεαίεατ.

Β4ΠΙ5, Ίο νατιεία5
«εδ ορβειναπάα.

Βϊ εοἆεα

αοοθΠΙΙΠΙ

Ἰσυχίην ἆγεμ. Ίοη. εἰ οοιη. ἧσυχί-

ἂν ἄγειν. ἠσυχάζειν. Οπϊείοιί ᾱ6οτε. Οπ]είεπι (ονενα. Φπ1εδεεχο,
ΑΡ

αγπΙῖ5δ, Πιοία,

ασρίδᾳπε 8181

ἔοπιροτατο. 1.66. Οµ1ο ἐπὶ. 1. 100.
ἠσυχίην ἔχειν. Ἰάεπι. Ἡ. 40. ᾖσυ-

χίην ἄγειν. Ταοονο. ν. 93. δ.1.
(λέγειν. ἔχειν
ἔ
ἐνἠσυχίη. 1ρ14. ᾱ. ὃῬτο σιωπῶ». ἐν ἠσυχίη σφέας αὐτοὺς
εἶχον.) αντὶ τοῦ ἐσιώπω»- (ῥήξαι
φωνή». Υ.99.«ἠσυχίην ἔχει.να.100.
ἠσυχίην ἄγειν. νΙ. 100, 161. δις.)

Ἰσυχίη. Ωυΐες. Β]οπέίυμη, ἐπεὶ ἦσυ-

Ίσα». 1οπῖος εί Αίπος, Ῥτο απο ήϊ-

οχίη τών ἀνθρώπων ἐἐγένετο. ἷοα, εί

σαν αλ)ῖ, τουτέσι’ ἠλόον. Γνεγαηί.

Ροεί, πος(ῖ5 Ἱπίοπιροεία» σσερίφρα-

1. 63. ήσαν. Ἱ. 105. ἐκ τοῦ ἠΐσαν,

κατ᾿ ᾿Αττικὴν κρᾶσιν. Ὑἱάς σαν.

σις.1. 40. Ωποςἆ ΥΙρῖ]]ας 15 γειδἶρας ΓομοΙίεγ οχρτοςδί{. «π. 0.

ἠσθηναι. Ὠε]εείαζαπα {αἱς5ο. 1. 27.

ἵν. ν. 622. Ἆος οταί, εί ρ]ασϊάππι

οσπι ἀαΐῑνο. ὑπερήσθη. 5αρτα ΠΊΟἆ παπα Ἱορίαίας οί. 1. 04. οππι ἀαι.
ἠσθη. Ἱ. 66. ἠσθησαν. Ἱ. 09. ἦδεσθαι θοΐνη. Οοπνὶνίο, ορ]ῖς ολο.

εατρεβαπί Γοβδα 5οροτετα Οοτροτα
Ρεγ ἵεττας, 5Υγ]γααπε οἱ 5ᾶνα ο π]οταπί «αποτα: Ύπάπά πεάΙο γο]γυπ{ζατ δ]άοτα Ἰαρδα, Θπη ἔασοί

εατί. 1. 119, ὑπερησθεὶς τῷ ππόματι.

οπιΠ]5 α5ογ, ο.

11, 22.

γ. 429.

Εί Ονιά. Εαςί.

Ἆοκ αί Ίαπι ππθάῖα οί,

ἀαῑ. ρ]αγ. Ῥτίππα»,

ΒΟΠΙΠΗΠΙ(16 5]οπίία Ῥταβροπί, Εί

δΙπιρ]. Τοπῖος, 36ρνάμκὴ ναυτιλίτσι µα-

οαηῖ», οἱ νατῖα. οοπ{ΙΟΙΙ8{15 αν68.
ἠσύχιος α, ὀν. ΤοἨ. 6ἳ Ῥοεί. Ῥτο

κρῆσιν ἐπιθέσθαι, Ἱ. Ι. σολιήττσι

601. ἤσυχος. Ουσίας. Έταπφ]-

σι. Τετπιϊπαίο

γα] φοοιπά
αποηίο μη

δόξω. ἶ1. 97. ωχ µεγάλτσι τόν.
1, ο0.

Ία5. Βοάαίας. ἠσύχιος τρόπος. Ἱπβεπῖαπα δεάαέατα, φπἰείπη, {Τ81-

δα Τετπηϊπα{1ο ἀαῑ. Ῥρ]ατ. 1. ο 2.
΄ ἀθο]ῖπ. φἰπιρ]. Ίο. Ῥγο οΟΠΗ. αις.

ααἱλυπι, (αρα επέαπη.) 1, 107.
ἠσχαλε. Ιοη. κ Ῥοεί. γετρυπη, δέ

βεηιεπίο οσα], ἐν εὐπαβείησι ἐόγ-

ΔΗ{ἴΘΙΗ9.4οτ. 2. αοί. αὐ ἀσχάλλω.

1, 102. νιάς. 5ιο Ίοσο.
ἤσχαλον. ὁ. Ῥ]αγ. αογ. 2. αθξ, ΤοἨ.
οἱ Ῥοεί. » ὠσχάλλω. Μο]ερίο
ναι 5δοεππάα» βΙπηρ]Ιο. Τοπ1ζο, 86απεηίθ νοςα]1. γαυτιλίησι μακρ;ρῆσιν
{ετο. (ταν]ίετ {εγο. Οταγος. σή
ΧΑλοΥ οἱ ᾿Αζήναΐοι ἀπὸ τῆς ἑωύτών
ἐπιέσθαι, Ἱ. 1. Πέρσησιν οὕτω. 1. δ.

τας. 1. 22.

ησιν. Τετππαί]ο ἀαῑ. Ῥ]ατ. Ῥτίπια»

σὺν ἄλλγσιν ἁρπασθῆναι. 1, 1.

ἀποδημιέοντες. ἵκ. 117.

Αιἰιεπίθι-

5ε5 πο]εδίο {εγοβαπέ ᾳποά α 51ο
οὐδὲνἧσσω. ΑΙῑαΦ αρρατεβΙέ, ο] έ [ραίτίο] 5οὶο Ῥετεστὸ ἀοεσοπίες
αὐθεδοηί,
πηο ΏΟΠ ΙΠ{ΘΓΙΟΥ, να] ἀείέοτίοτ. Δί
᾿ἧσσων Ἰερεπάνπα γιάσίατ.
χυ. 1ομ. Ῥτο 011. αυὖ, ἨΝχυσὶ, Ῥτο
ναυσί. Νανίρας. 1. 70.
ἦσαι. ΊοἨ. εί Ῥοεί. ὅ. Ῥετς. 51ης.
Ῥετῇ[. Ρα55. αὐ ἔζω, τὸ ἱδρω. 6ο]- ην. ΊοἨ. αί ει Αίσθ, Ἱπ γετρῖς.

ἠσσω. ἰχ.111. ἄλλος φαγήσεται ἐμεῦ

Ίοεο, Γαπάο. µ., ἔσω. δρ. α. ἦσα. π.

ἦκα. ππάς Ρα». ἦσμαι. ἦσαι. ἧραι.
Τη καὶ Δήμητρος Ἐλευσμίης ἱρὸν

ἧσαι. Ἱκ. ὀ7.

μι εαπι Οοτεγῖς

Ελουδίπία ἑαπαρ]ιπα οδί Πιπάα Μπ.
ἠσυχίη γαπῖς πιοβῖς πδηγραξατη.

416 οοπηππαπΙ{εγ τὸ ευ Ιπ ΙΠΟΓθ-

πιεηέῖς Πππίατε ποπ. 5ο]επέ, αποά
ἀπρμίλιοησι5 Πηπιιίαρ]]ς ο6ηΏ5εαασ. ει πὐχόμην, Ῥτο εὐχόμηνἠὐλαξούμην, Ῥτο εὐλαξούμην. πύ9ο, Ῥτο εὖδον. 3]ς αριά Ώοιπονίμ.

ΘΑ

6Α

σερ φεφάνου. δ. 64. ηὐτρέπισαι,
«Ὅτο εὐτρέπιςσαι.

Βὶο αριά Ἠετοά.

νΠ. 205. πὐτύχησα», Ῥτο εὐτύχησα».

ἠώος. Ίοη, εί Ασε,

Ῥτο (πο εί

φαὐφοτῖρίο να ἀῑσίεατ γῷος, αὖ ήοἷος

Ιἱοο {ππενε, Ἰποίπφπα Πατ 9οἱθε.
Ῥυ]]α5 οπῖπι, Ἀζοτπε «01ΟΥ, 110βτοΓῖ5, τικ στα βἵσπππι Ἠαβοσα, 1. 109. Η. δέερ]ι. νοτάε, Οι

Ῥπετα]ας εαπι ογηαία ἑταά]τας ϱ8δεί αἆ πεσεπι, θεά πος αγί]οι]η

γετδα ἀρμέ]οπρο οἱ ἵπ ῳ. ΟτΙοή-

Ί]απι τὴν, πες ργαοεάεηίεπι οοἩ-

ίαᾖ1ς, αὐ γὠς, ὅ0ς, οὔς.

ίγποξίοπεπι αππιαδγοετέϊέ, ποιο
βαΐ15 αίίοπία Ῥετρεπαάϊέ. ΄Ὠϊοσιι-

ΑΙΤΟΤα.

Οτίοῃς. Ονεπία]]5 ρ]ασα. γ]. 107.
τὸν ἠώον φρατόν. Οτὶοπία]οπι οχετοϊέαπι,

Οορία», 158 ἵπ Οτιοπίο

εταπ{.

ἀαπα οπῖπα ο59οί, 5ἱ Ιπίετργεία(]-

οποπ Ἰαπς 5ο παγῖς5, ὥς οἱ τὸ παιδίον κεκ2σµήμµένον παρεδάθη ἐπὶ θαγάτῳ. Ν΄ εταῖα Ηετοάο(ᾷ 1ο0ῦβ, Ισοί
δέ ἐλλειπτικὸς, καὶ σύντομος, θ8ί

Θ,

{απιοπ οΙεσαπ{ἰδδίμια5, οἱ 5ἷο ας-

Θ ἸΊοπ. Ῥτο οοπ1. τ. κιθώγ, Ῥτο χιτών. Ππάνδίαπι, 1. 8. ἐνθεῦτεν, Ῥτο
ἐντεῦθεν.

Ἠίπς, 1]]]πο. 1.2, 9, 17,

00. ἐνθαῦτα, Ρτο ἐνταῦθα. 1. 61.

οἱριοπάι5, πξ απίο ἀθπιοηδίταίυπη,
Φπατο πΙΒΙ] πιπαπάππα.
Ὀο ναγ]5 απίθπῃ τῶν ἐλλείφεων σοποι]Ρα5 ποδίτο Ἰπ Τμπονάιάεπι ο
Χοπορ]οπίεπι (τῶςο-]α1πος Ἱπ-

θαλαμίη, ης, ἡ. Ν. Η. Νανῖς {οτα-

ἀϊσος εοπηδα]ς, αΏὶ δοχεθηία τορο-

πΙΘΗ, πα τοπι5 1π α4πα5 οχδοτέα5

το οχοιηρ]α, απ {ο ἀοοθθαπέ
Ίο πμ] πον] α πορῖς (χα. Ῥοά
οὐ]οῖαί απῖς, αποπιοάο ἀῑοῖ5 Ἠππο

οχρίαί, ν. ὁδ.

ῥάλαμος, ὁ. Οπρίοπ]απα, Ῥτορτίο
παρα]: εἆ γενικώς απο] υοί
ανά. 1. 12. (παπα αποά ο θάλα-

µος αρρε]]αξατ, 14. 1. 9, 10. οἴκημα

νοσα{α, δὲ κοιτὼ». Ἱ. 9.) 1. 94.
θαλασσοκρατέειν,

εἴν. 6011.

Ματς

Πηρογίαη ορείποτο. 1. 123.
θαλασσοκράτωρ, ορος, ὁ. οοπι. ΘΦιἱ
ππατίς Ἱππροτίο Ῥοβίέας, ζαλασσοκράτορες ἐόντες.

(ΟπΠι ΙΠΑΓΙ8 1Πι-

Ῥεγίο ΡοξΙτοπ{αγ, ν. δ8.

Θαμιμασάδης. Βογί]ίεο Νερέππιις
αρρε]αίας, ἵν. 59,
θάνατος, ὁ. οοπι. ὧς οἱ παρεδόθη τὸ

Ἰπ[απίειη ρυ]115, αίτῖς, αποῦτῖραςαπο νοδίβρας Ἱπάπθαπη {11856, οι

Ι. 111. ἀῑσαί Ἠετοάοίις παιδίον
κεκοσµήμένον χρυσῷ τε, καὶ ἐσθῆτι
ποικίλη; Ἠαο Ἰπίει 8ο Ῥασησηί,
Λί τοδροπάσπάσα, Ἠππο 1παπέθΠι

ἃ Ῥαγοπίο ϱπίάεπι κατὰ τὸ εἰκὸς
{Γαποβτιρας

γοδίθριΒ,

ας

γοδίπι Ηανγρασο (ανα
56, π{ ποσατείατ:

ογπαίιι

[α18-

αἲ αὐ Ηατρασο

Ῥοδίοα ἀοπαῖ 5]ς ογπαέαπας Ῥατίπα,
απῖα Πας ογας τρία; Ῥαγείπι
οίἵαα, πε Ῥαρη]οας, εἶαδ Γοτηα

παιδίον κεκοσµηµένον τὴν ἐπὶ θανάτῳ. Όσα ρπογα]α5 οἱ ἐγαδτίπις Ε-

ας ογηαέα οοπΙΙΠΟ(Ι5, [ασθγεί, αποά

Ἰδοί ογπαίας

ποι

οτπαξα αἆ πιοτέοπι

«ἀε[ειτὶ εοπδιαοίο. Ῥ]οπα ϱΗΙΠΗ ο55οί
Ιοσυ{1ο δἱ ἀῑχίθςεί Ηετοάοέας, κεκοσµημένον σολὴν τὴν ἐπὶ θαγάτῳ
φορεῖσθαι Φφιλοῦσαν. νε], τὴν πρὸς

Ἠατρασας οαρίεθαί, οἆ Ῥτοίοντο
απἀεβαέξ, Ύπαπι οἱ [οτί] οὐ]]-

οἸσπάππα Ἱη[απίεια ἑταάεραί. απϊά
απίοπι οπρίοερας} Ἠππο Ἱπ[αιἴοπι ϱα]ναπα. ΝΙ5Ι ]οσππι 5ἷο αςοἱρίαπιας, α{ίον οπ]έ οχρ]ἰοαπάα»,

τὸν θάνατον φορεῖσθαι εἰωθυῖαν. νε],

τὴν ἐπὶ θανάτω, Ῥτο αρὸς τὴν ἐπὶ

κὠς απίθπι γοδεῖΠι Ῥπ]]αταπα, ας
αίτατατα, ος ΓΠιπδβτΙαπα οΓΠΑΕΙΤΙ

πρὸς τὸν θάνατον. πέ Π, 119. Ικ.

τὴν διὼ τὸν θάνατον διο. περιφρας-

Ιπέθ]]σῖς. Φα] νορίος Ἰδίας σθταηίέ, Ῥα]]αί οἱ αἰταίί ἀῑσαπίαγ.

ποσά νο] ἵπ ἀἆοπποςῇσο, νοὶ ριῦ-

θανάτω ἄγουσαν

ὁδὸν, αντὶ τοῦ,

37. Ταπο απίεπα ησρο Ῥεπάσβιπί
αὐ 1]ο παρεδόθη πώς; κεκοσµηµέ-

νοΥ. ποῖ ἄποιςέου; πρὸς τὴν ὁδὸν
τὴν ἐπὶ θανγάτω ἄγουσαν. τουτέσιν

ΘΕ,

ἐπὶ τὸν θάνατον.

Θ6Ε

τακϊέας αἳ Γι]:

ΙΠΓΦΠ5. 4ποπιοάο2 οτπαίαδ. Οτο
αὐδροτίαπάαςὸλ Αά τίαπ, ας)
αἆ πιοτίεπι

ἀποθβαί.

1ά οδε, αἆ

ἀναξηναι θελήσει. ν.5. ὶ 8 Ίιαπο
Β]]απι (ψταππί5 αδοεπάετε γε].
Ῥτο, αἆ Ἰαπς βΠαπι δ1έ ρετνεμίητα.

γε], ΒΙ εοπῖηραί αἱ τανπὶς αἆ
Άαπο β]]απι ἀενο]ναίατ, Ρετγεπ]αξ.
1. 109.

πιογίεπι αββροτίαπάα5. Ῥϊο απ{επι γι]ραία ΥοιδΙο ῬοΐετΙέ εχειφατῖ, οπ]ά5 5εηδα5 οδί ΏοΠ5.

θελέω, ὦ. Νο]ο. Τοπ. Ῥοοξ. οί οοτη.

θανατοῦν. οοπι. Ἀθσατθ. Ππέοτῆ«θγθ. Μοτίε πιπ]οίατα. παῖδα Ίανατώσων. Ἱη[απίεπι πεοαίπγας. Ἱ.
119.

θεοξλαξὴς, ὁ καὶ ἡ. Ίο. εί Ῥοε. ὁ

θαφθεὶς, εἴσα, ἐν. θαφθέντος. 60ΠΙ.
Βορυ]έας, α, ππῃ. θασθεῖσί σφι. Τρ-

55 φορι]15. γ. 228.

θαφθηναι. Ἱ. 8Ι.
θέειν περὶ ἑωῦτοῦ. Ο]άἆ 51Ρ1 νε]ῖέ Ίος
Ἰοᾳπεπάϊ ροπας, γίάε ἵπ τεέχειν
περὶ ἑωῦτοῦ. αὈὶ τες Γαδί5 εχρ]]οαίέατ, εί γαγῖ5 εχεπΙρΗςδ Π]αδίγαέα οοπβγπιαίατ. Ἠοπιετ, Π]αά. Χ.
ν. 161. ᾽Αλλὰ περ ψυχῆς θέον

ῥελῆσαι. ὙοἸπῖςςο. 1. 24. Ἠϊπε τὸ
ἐθελέω, ὦ. Ἰάετη. ἠθέλησαν. Ν΄οἶαθταπξ, 1. 59. Ὑἱάρ ἐθέλειν.

ὑπὸ τοῦ θεοῦ βλαξεὶς τὴν Φρενα.
Ον]
Οσα]
Πε.
ία5.

α Ώεο Ἰά5ις οδέ ἵπ πιεπίο. 1.6.
Ώεις πιεπίεπι ετ]ριῖέ, αὈδέιι1. 127. Ὠϊνιπιαδ πιεηίο αρτη. 197.

θέοιτο. Ὑϊάο 9οἵτο.

θεράταινα, ης, ἡ. 60Ί1. Αποζῄια, ΠΠ.
194.

θεραπηΐη. ΤοἩ. Ῥτο ο0Πι. θεραπεία.
Εαπαπι,

Εαπιπ]ογαπα Ἠππῃθ-

ἝἜκτορος ἱπποδάμοιο. ΝΙὰε περὶ Ψψυχῆς θέειν αρα Ειδία(].

τας. Βοτν]είππι, Ῥοτν], ῥεραπηΐη δέ
σφι ἔπεται σολλὴ ὄπισθεν. Μα]έαπι

θεεύµενος. Ἰοπ. Ῥτο 6ΟΠ1. θεώμενος.
Άος α θεάομαι, ὤμαι. Ἰ]]αὰ α θεέοµαι, οὔμαι. Οοπίειπρ]απίες. Αδρίοἴεηίες. γΙ], 146.
θέης ἄξιος. ὁ ἀξιοθέητος, εἴτε ἀξιο-

[απιυΠΙατη, Ἱπαρη5 ΓαΠΙΝΙΟΤΗΠΗ,
Γαπιπ]αγάπΊγθ ΠΠΠΙΘΓΙΡ, 615 α {6χο οφ έατ. 1. 199. καὶ αὐτοὶ, καὶ

θέατος. Ἠος επΊπι οοπΙΠπΆΠΘ. Γιά

γετο Ίο. εί Ροεί. 1. 20.

θεήσασθαι. Τοη. ΡΓΟ Ο0Π1. θεάσασθαι.
Οοπέεπιρ]ατῖ. Α5ΡίοϱΓΕ. ΥΕΙ5Ο α
ἵπ η. Ἱ. 8, 90. θεησάµενος. Ἱ. 86.

θεησάµενοι. (οπίεπιρ]αΙ. 11. 106.
νΗ. 45. νΗΙ. 116.
θεήσεαι. Τοπ. ἀντὶ τοῦ θεήστ. 2. Ῥει8οπα Γαεητῖ, γετρὶ θεάομαι, ὤμαι.
{α{. θεάσοµαι, εἰ Ίο. θεήσοµαι.

ἡ θεραπηΐη αὐτέων. Ἐπ 1ρ8ῖ, 6ί ἵρδογυπα {απ απα, 14 ο5ί, [απια].
ν. 21. νι. 65, 88, 184.

θεράπω», οντος, ὃ. Ίοπ. εξ Ῥοσί. Ῥτο
0Π1. ὑπηρέτης. δοῦλος.
Π. 148. ν. 105.

Ἐαπι]ας,

θεοπρόπιον. Τοπ. 6έ Ῥοοε. Οτασπ]απ,
Ι. 7. τὰ θεοπρόπια. Ἱ. 64, 68. τὸ
θεοπρόπιον τὸ Κροσῳ γενόµενον.
Οτασπ]απῃ Οταδο τεάάἵταπα, 1. 69.

θεήση, θεήσεται, εί 5αβ]αίο τ, Πέ

ἐκ θεοπροπίου. Ἐκ ονποπ]ο. Ἱ. 165.
συλλαξὼν τὸ θεοπρόπιον. Οππι οᾶοπ]απι Ῥετοερίδδεί, ας Ιπ{ε]]εχ]ς-

θεήσεαι, οἳ 2.ΙΠ {ογεαπι τηῖσταξ. 1. 8.

5εί. ΠΠ]. 64. γη. 117. νΏ. 08. ἐκ

θεῖον, ου, τό. οοπα. Ναπιθπ ἀῑνίπατη.

ἡ τοῦ θείου προγοίη. Ναπιϊπὶς ἀῑν]πί
ῥτον]άεπί]α. 11. 108.
θειοτέρως.

εοπη.

Ὠϊνιπίαςδ.

Μαρῖς

ἀἰνιπίίας. 1. 122. Ῥτο εοάεπι οί
θειότερον. Ἱ. 174.

θελεῖν. Ἠος τετραπι αριἀ Ἠετοάο-

ἔαπι Ῥεσπ]ατὶ ᾳποάαπῃ πιοάο Ρος]ἔαπι τερετῖίατ, απεπ αρπά αἶῑος
8οτΙρίοτε5 ποπ {αθἷ]α τερεγία». εἰ

ἐς τήν θυγατέοα ταύτην ἡ τυδαννὶς

θεοπροπίου τιγός. Ἱκ. 95. εκ ᾳποᾶαπι
οτασπ]ο. κατὰ τὰ θεοπρόπια τὰ γεγόμενα. Ἱκ. 94. βεοιπάαπα οτασ]α
τεάαῖία.

θεοπρόπος, ου, ὁ, Το. εί ροεῖ. Ὑαΐες.
ὁ τὰ θεῷ πρέποντα λέγων. Οπ] τος
ῬΏουιπι ἀθοερηίες.

οἵί.

1. 6. ΥΘΓΗ8,

ᾱἷ-

Ὑπαΐες γετ]άϊοιβ. Ρτορτῖθ. Ἡ.

19, 48. ΟΩπ1 αἆ οτασπ]α οοηβπ]θῃἆα πε] 5ο]εβαί.πέμψαντες θεοπρό-

πους ἐς Δελφούς. Ἱ. 67. ΤπίετρτοἙ.

ΘΕ

Μ]ροὶς

ΓΏε]ρίιο

ΘΗ

εοηδι]έοτῖρας.

Ἠος Ταοῖ συ)ωνύµως εί Φεωροὺς

αρρε[]αβανέ.

Βαΐαας, Νεωροὶ λέ-

Ύονται οὐ μόνον οἱ «εαταὶ, ἀλλὰ

ομ]απι εκ ἑτῖροᾶε τοάΙἀϊςςοῖ. ἵν.

179. τὰ θεσπιεῖν ἔμελλε. νΙΠ. 195.

Θπ6 γαοἰπαίυτα οταξ, [Ἐα, ᾳπσθ
γα(οἶπ]ιο ἀεε]αταίπτα οτας.]

καὶ οἱ εἰς Φεὸν πεμπόµενοι. καὶ ὅλως

βέσπισµα, τος, τό. Το. εξ ροεί. Όνα-

τοὺς τὰ δεῖα θυλάττοντας, ἦ Φρον-

επ]απι. Ἡ. 29.
θεωρεῖν. οοπι. Οοπέεπιρ]ατ. Βρουίατο. θεωρέοτι τὰ ᾿ὈΟλύμπια.
Ον περῖα δρεσίαηέῖ. Ἱ. 69.

τίζοντας οὕτως ὠνομαζον. ὥραν γὰρ

ἔλεγον τὴν φροντίδα. ἔπεμπε 9ε0πρόπους ἐς τοὺς ἐξηγητέα». γαίες
αἀ [ργοδιαίογαπι] Ἰπέετργείες τη -

5. 1. 76, 158. ν. 79. νΙ. 57. νΙ].
140, 141, 169.

Φεὺς ππάο ἀῑεέππα 8ἵέ, Ῥαΐοί οκ Ἰή8

θεωρὶς, ἶδος, ἡ. οπι. Νοπισῃ παγίς

Ῥαρ]ος,

4πα ΑίΠεπΙεηςος

505

θεωροὺς, 6ἳ 5ασγοταπη ραβ]ῖσος πηῖ-

Πἰφίτο

αἆ ογαοπ]ιΠ

6οΠςΗ]σΠ-

Ηετοάοῦ νεβ]», δεοὺς προσωνόµασαν ἀπὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι κόσμῳ
δένΊες τὰ πάγτα πρήγµατα, καὶ

μπα, νε] αἆ 6αοτος Ἰπάος, νε] αἆ

πάσας νομὰς εἶχον. Ἰά εντ, Ώεον

4ε το Ρ]ατίρι5 Φα]άας ἵπ γοσῖριις
θεωρὶς, 6ὲ θεωροί. τὴν θεωρίδα νῆα

ποπιΙπαταπέ Ῥτορίετεα αποά το5
ΟΠΊΠ6Ε, ΟΙΠΠΟΡ416 ταρΊοπε5 ογάΊπα
ἀἰδροξπετυπί, αίᾳιε εο]οσατιπέ,
π, 92.
Φεὸς, ἡ. ΊοἨ. εξ Ῥοσεε. δὲ ο0πΙ. ΡΟ

Νεά. ποά Ίοησε [Γομιοπί]ς. 1,
91. της 9εοῦ. Ώευ. 1. 105. τῇ αὖθιγενεῖ δεώ τὰ πάτρια ἀποτελέειν.
Ώοα Ιπάῖσοπας Ῥαΐτία 5αογα ῬεΓᾶ5ογο, γε] 8αοτα ία Ῥαΐγῖο ΡεΓα6ετο. ἵν. 190, την Φεόν. γι. 61, 91.
Ικ. 61. ἡ δεός. Ιχ. 60.
νεοφανίη, 15, ἡ Ίο. ΡΤΟ ΟΠΗ. 9Εθ-

φανία, καὶ ης Φαγέρωσι». 4- 4.
Γοἳ αρρατίο. ὃϊο απέοπι γάρ
αὐ Ἠετοάοίο γοςατὶ ἀῑδ5 Γεδίέι5 ας
φο]οππίδ, 4πο Ώ)εογη 5 π]ασγα
έαπι ΤΠ 1ρ515 {6ΠΙΡΙΙ5, Ύπατη οχίτα,

Ἱπ δαρρ]σαίοπίρα5, Ῥοραίο ο5{επάεραπέας. θεοφαγίτσι, Ῥτο ἐν
ταῖς τών βεών τὠν φαινομένων, εἴτε
φανερουµένω», ἑορταῖς. 1. ο].

δαστα ἵπ Ῥετοστῖπο 5ο]ο Ῥτο ραἴτια {ασϊεπάππα παέοβαπε.

Θτα

εἷλον. νὶ. 87. άνοια Οιοογ]άσπι
οεροτυη{. Ἠοσαβα]απα (τασαπι α
γαἰ]α Ργαέοτίζαπι ε5έ, αὖ αἰῑῖς ραταὰ Πάε[Ιέετ 1 απο νοσαίασ, Ἀά-

νὶ5 ροσπ]αίογία. Ὑε], ΝανΙς, 4πα
δρεσίαπά! αταξία εδ αρρι]σα, Πας
θΠΙΠΙ ἱπίετρτείαίίοπες Τπ νη]ραξ]8

1 εχῖαῖ5 Ἰπνοπίαν,

Ὑογαπι ἄτασα

τος ο5δί ποΡΙς δεγναπάα, αποά τπ]-

ο0 νοσαβι]ο Γαϊπο οκρ]σατῖ πθᾳπσθαί.
Ἠαο α]ίας αρρο]]αίις
συγωνγύκως εἰ Παραλος. Βαίάας |1ῃ

γουρ Σαλαμρία, Δύο (πᾳή() ήσαν
ἡ
νΠες σαν Ἀθηναίσιρ ταχύδροµοι,
τ
ἦ

Πάταλος, καὶ ἡ Σαλαμρία. ὧν ἡ
μὲν Σαλαμινίαν τοὺς καλουµένονε

εἰς κρίσι» ήγεν, ἣν καὶ ἐπ᾽ Αλκιξιά-

δου φησὶ πεμφθῆναι Θουκυδίδης. α
δὲ Πάραλος, τὰς θεωρίας απῆγε,

τουτέσι τὰ εἷς θυσίαν πεµπόµεα.
γιάςε εἰ Πάραλος γαῦς αριιά Φ]ἀαπ.. πάο Ῥαΐεί Ίο παγῖαπα

θερείη» Ίςο Ἱ. Ἰοπ. Ῥτο ΟΠΗ. θερεία,
καὶ θέρος. Ἠκίας. τὴν θερείην πᾶσαν
αὐτοῦ διέτριψαν. Τοΐαια αδίαίοπι
Ί]]]ο ἐτινεταπέ. 1. 189.
ῥέσμια, τά. Ἰοπ. εἴ Ῥοεί. Ῥτο εοπ.
7όµοι. Ἰμεροβ. θέσµια µεταλλάξας.
Τερῖρας πππία(ῖς. 1. 99.
θεσπίζει. Ἰοπ. εξ Ροεῖ. Οτασπ]απι
τοζἀετο. Υαο]πατ!. ὐσσα ἂν ἔκασα τῶν χρησηξίων θεσπίση. υᾶ-

θηεῖσθαι. Ρτο ο0ΙΠ. θεάσθαι. ἐθηεῖτο
σίδηρο». Εειταπα Ιπίπεραίατ. 1. 68.
ἐθηευντο. Οοπίειπρ]αραπίατ. ΠΠ.
196. ν !, 55. ἐφηεῖτο. Οοπέοπηρ]αΡαΐατ. νΠ. 56. Ἠος απίεπη θηέομαι,
οὖμαι. [οτππαίαπι εδ α θεάομαι,

οππ(πο 5Ιησυ]α ογασα]α τοδρομά[ςφοηί. 1. 47, 48. ἵν. 67, 125. ἐπι-

νοΙ5Ο ε1π η. Υ6] α 601. θεάρµαι,

θεσπίσαντα τῷ τείποδι. Όαπι ογα-

(ὥνωῶσα ποπιῖπα Ποπ πππίαπάα; 5οᾷ
τοϊποπάα,

Ἰσαοῦ

1Ταεϊπὶδ

νοτρῖς

ππῖσα γοσς ποαπθδαπί οχρ]σατῖ,

ὤμαι.

πιπίαία

«οπ]ασαίϊοπθ,

εί

[αεία Πέοταταπι ἐγα]ασίΙοπε ΓΟΓΠΙᾶ-

Ρ

960

ΘΗ

ἔαχ θαέοµαι, Ἠάπο τὸ θηέοµαι, οὗ-

Μετοεάί8

μαι. πιπϊαία εοπ]αραίίοπς, οἳ ἆ 1η
γ. Ίο. Υ6Ι5ο.

αἰοιὶ Ἴοσατα, οἳ πανατο,

θηήσασθαι. Ίοη. Ῥτο 6ΟΠ1. θεάσασ-

θαι. Οοπέειπρ]αγί. ν6Υ5ο ε εί ἆ 1Ἠ
{η 1. 11. Βὶο ἔθγητο, μρο ἔθεατο.
1. 10. ἐθηήσατο. ϊν. 67. θηησάμενο».
114.
θηκαῖος, αν, οὐ. Ν. Ἠετοάοίο ΤῬεοπ]ίαγο, 4. ᾱ. Τπεσας,
Τ]ιεος» ἀθεπαίας,

1ά εδί,

αρίας αἆ το-

αἱρίοπάτπι οοπάεπάηφο αλφπ]ά,
πέ (οσα Ιοσπ]άδαᾳπο {αοστο 5ο]εί.

οἴκημα θηκαῖον. Ὦοπι5 Ἰοεαδαις,

Ἰπ πο, αξ ἵπ απαάαπι ἔλεσα, αἱ]απἱά Ῥοπίέαν ας αβδογναίασ. 1.

50.
θήκη. «οτι. Βορη]ογαπα. ΝΤΟΠΗΤΙΘΙέωπα, Ἰοσα5, 1η απο ααῖ5 ]αεθί ΤοΡοβῖίαι5. 1. 607.
θήλεα ἵππος. Έαια. ΠΠ. 80, 86. θη-

λέων ἵππων. Εθπαταπι. 1ν. 2.
θήλεα τέκγα. Τομ. εἰ ροεῦ. Ῥτο οοπΙ.
θυγατέρες. Εια.. 1. 94.
θήλεα. Ιοη. Ῥτο 601. θήλεια, ας.

Εανίπα, 1, 109, να. 07.
θήλεια νοῦσος. Μοτῦις {απιῖπει!ς. Ἱ.
105.

θήλυ τέκνον. Ίο. εί Ῥοεί. ρτο οοπι.
θυγατηρ, Ελα. Ὑ. Ἠοπι, 1. καὶ
αὐτῷ γίνεται ἐκ κοίτης θήλυ τέκνο}.
εί 1ρ51 οχ [Ποριιπιο] Ἰοείο, [εοήϱτοδδς.ο,] παδοϊίαν Πα.

θηλυδρίης, ου, ὁ. 1οἩ. Ῥτο οοπιηπΏ]

θηλυδρίας. Εβοπαέας. Θπἱ πναυτα ραίξας. θηλυδρίης τε, καὶ
µαλακώτερος ανήρ. υΙ. 105. Εβαπηπαία5 οἳ ΠΙΟΙΙ5 Ἠοππο,
θηριωδέσατα οὔρεα. Νοηίθς [ετί5 τε{ογαβδ]πα], 1, 110, 111.

θὴς, θητὸς, θητὶ, θητα, ὁ. οοπιπππΏ.
Ομ] πιοτοθάϊ5 οαπδα αἰοιΙ 5ΠαΠΙ

ΟΡεταπι παναί, γε] Ἰοραί.. ΜειοθΠαΓΙΠ5. ὁ ἄρτος τοῦ παιδὸς τοῦ

θητός. ΥΠ. 197. οτί ππογεεπαγ]]
Ραπῖς. τοὺς θήτας καλέσαι. 1ρλά.
Λοοιεῖς 11115 πιεγοσπασ]ς. Επδία(]ι.
θῆτες, οἱ ἐλεύθεροι μὲν ὄντες, µισθοῦ δὲ ὑπουργοῦντες. Βαϊάαδ γετο,

θήτες, οἱ τροφῆς ἕγεκα δουλεύοντες.
ῥητεύειν. «οι. Βπ]άας, µισθῳ ἐργάζεσζαι. Δεεορία πιοτοεᾷς ορετατ].

οπιιδα.

ΒΙΑ

ΟΡΕΓΑΙΑ
ἸΜογοο-

4ἱδ ομαδα 56119. ἐθήτευον ἐπὶ
µισθῷ παρὰ βασιλεῖ. γη. 197.

Αγιά τοβοιη Ἱωοτορς]5 οππθα 56Γνιεραπί. Νεὶ, Αραά τερεπῃ Τ1Υεσάς οπδα 5πα1ὰ. ΟΡΟΥΗΠΙ ]οςαταηί, οί παναβαπ.

θνήσκειν. 6011. 6ΗΙΑ 55 οοπιροθὶ15. Μον. 0.1. ὑπὸ τοῦ ἑωῦτοῦ
παιδὸς ἀποθνήσκει. Α 8ο Π]ο
οσρά1. 1. 197. ἐκ τῶν τρωµάτων
ἀποβνήσκευσι. Ἐκ να]ποτιθας πιοτΙππίασ: νο], ΟΡ να]ποτα πιοτΙπ-

αγ. 1, 09. ἀπέλανε ἀπὸ Σαδύλλου.
να, 194. Α Ἀαβγ]ο ο,ρδ5 οδί.
ἀπέθανε ὑπὸ ᾿Αβηνάδεω. νΙι. 219.
ἀποθνήσκει Μαµδονιος ὑπὸ ᾿Δειμνή-

σου. ἳχ. 64. ἀποθαγεῖν ὑπὸ Ἠδωνώ».
ΙΣ..7ὅ.

θοΐνη, ης, ἡ. 1οπ. οἳ Ῥοεί. Οοηγ]νίαπα. Ώαρο». Ἐρι]α. εἴρετό µιν
εἰ ἠσθείη τι τῇ θοίνη. ΠπειτορανΙό
ἵρδιπῃ απ. αἰαπο πποάο Ίου ο0Πγ]ν]ο ἀο]οσίαίις Γαἱφδοί. Απ αἱίΎπαπι νο]λαρίαίοϊα οκ. Ἰὶς5 αρι]ῖς

Ρετεορίςεοί. Ἱ,. 119. τῆς θοΐνης
ποιηθείσης. Ἱκ. 82. (Οοπνῖνιο ρᾶταίο.. Ὅππι
Γμ1556ἱ,

οοπγΊν]απι

Ῥραταίαπα

θοινίζειν. Τομ. οἱ Ῥοοί. Οοπνῖνιο οκἴρεγο. δεῖπ»ον, τὸ µιν ἐκεῖγος σαρξὶ
του παιδὸς ἐθοίγισε. (σημα, αυ 1]-

Ία ΠΠ οαγηῖθας οχοερίί. «αμα,
ἵπ Ύπα 1]]ο ΠΠ σαχηος 1ρ8ὶ ερι]απάας τρις, 1. 1290.

θοῖτο. ἴοπ. εί ροεί. πέ α θέω, θώ.
παπάς θέοιτο, 1 αοτ. 2. πιο. ορίαὤνο. προσθέιτο Φφίλον. Απιϊοιι
51ρῖ αἀ]απσογαξ. ρτο ᾳπο ϱ0Π1, θείµη», θεῖο, θεῖτο. 1. 59.

ποδίτιπη

(ταομπα

Οοπδι]θ

Χεπορ]οπβῖθ

1πά1σσπα, ΙΠ νοςρ τίθοιτο. ϱοπβι]θ

εἰ αἰέεγατα Ἰπάϊσεια Ἐπασγά. Νδἱ
ἀῑεα» ο55ο ορίαί. ργῶδεπί{ς, πί α
προσθέομαι, προσθεοίµην, θοίμη».

θεοιο, θοῖο. θέοιτο, θοῖτο. ᾳποά ρατΏπι ΤΠ πδι. ὑποθέοιτο. γἩ. 297.

θορεῖν. εί οΟΠ1ΡΟΒ. καταβορεῖ. Ὦε-

φἱ]]γο. καταθορόντες ἀπὸ τῶν ἵππωγ.

Οππι 4 εφαῖς ἀαδεξδοπέ. 1. 80.

θορὴ, Ἡς, Ἰ.. ἴοι. Ῥτο οοπι. θ0ρά.

ΘΡ

ΘΥ

Βεπεπ σεπ]ία]ς, [αιιοά γονὴ σύνωγύµως νοςαέτ. ΠΠ. 101.] τοιαύτην

τι ἐπὶ τὸν ἵππον. Ιρὶά. ἀποβρώσκοντα

Αγθίοπες ἀπίενται θορήν. Τα]ε 98-

πιοι Α9λορες επ τίαπ{. 114.
θοργύεσθαι. Ν. Η. ΤάΡίάϊπα αρϊἑατ].
Οοἵίππα αρρείετο. Εἱείαπι φιιαδὶ
πρὸς τὴν θορὴν, εἴτε ὀορῶν ὀρνύεσθαι, αὰ σεπ]ία]α «ΕΠΙΕΠ 6ΧΟΘΓΠΕΙΙἆππι Ἱπιροέα απιοάαπα Γετ. Φιοά
5 αοοἰάτέ, απ Ψεποαγῖς δε ππι]]5
ασἰίαπέητ, εί αἆ «οΠΡΓΘΒΣΙΠΙ {6-

ταη{Ἡτ. ἐπεὰν θοργύωνται κατὰ
ζεύγεα. Θπιπι ρετ ρατῖα αὐ ϱ0εππάαπα Ἠρίάϊπε ασἰίαπέατ. ῆ]ςο
αρ]έατ ἆε υ]ρεχῖ5, απ πο αἆ
οσα Πρίάϊπε ἵππρα]δα» Γεταπ{ιχ.
1. 109.
θραύειν. οοπι. Ἐπγαησοτο. (Οοπιπῖηπθτο. ἨΙΠΙΡΕΓΟ. θρανοµέγης πὲτρης. ΈΌιπι δαχαπι ΤΗΙΠΠΡΕΤΟΓΗΣ,
{ταηροτείατ. Ἱ. 174.
θρησκείη, η:. Ἰοπ. Ῥτο 0011. θρησχεία. Εϊνιπας επ]ές. ᾳ. ᾱ. δεωαρέσκεια. ὮΏεο σταίας ομ] ές. Ἱπ{ετάαπη εί 5αρεγε{1{10. ἄλλας θεησκείας µυρίας ἐπιτελέουσι. Ῥεχερῃἴα5 α]]ας εεγειποπ]α5 ου]έας ἀῑνΊπΙ

εε]ερταπί. Ἡ. 37.

θριαμξεύει; τινά. σοι. Γεαπιρηατο

ἀπ᾿ ἵππου.

ΑΌ εηιο ἀοε]επέεπι.

ΠἩ. 129. γΗ. 18.

θυμαλγής,

ὁ καὶ ἡ. Ἰοπ. δὲ Ῥροοί.

Φι] ἆο]οτο απίπχατα αβηοῖξ, θυµαλγέα ἔπεα.

Νετυα, απ

απίπιιπι

ἀο]οτε αβιοϊαπέ. 1. 129.

θυμός. Απίπιας. Νο]ππίας. Ώος]άοΤΙΙΠΙ. τῶν σφιν ην θυμὸς µάλισα.
Ωυα ἵρδοταπι απίηας πιακίπιθ
οπρ]εραξ. 1. 1. ἐς θυμὸν βάλλεσθαι. ΑΠΙΠΙΟ πιαπάατε. 1. 84. θυμὸν

ἔχεάγαθόν. Ῥοπαπῃ απῖπχαπη Ἰαῦς.
Φίο οί (ἀα]]1, «γεσ οι ουµγαρο.

Ῥοπο 8ἱ8 αππιο. 1. 120. 11. δο. ἡ
σφι θυμὸς ἐγένετο θεήσασθαι

τὸν

πόλεμον. γη. 116. Υ. δ. Απ 1ρ8ί8
{16 απίπηας. Ῥε]]απα οοπέεπαρ]ατί.
1.6. Αα ΡεΙΗ δρεσίαπάϊ οπρ]αϊέας
1ΡδογυΠι αΠΙΠΠΙ ΙΠΥαδογαῖ.
θύραι, ὧν, αἱ. οτι.

Ἐοτες. απ.

θέλων αὐτοῦ πσροσθεῖναι τὰς θύρας.
Π]. 78. Ἠετοάοίουπι Ἰοᾳπεπᾶϊ
6επι5, αποά {οτίαξεο πιε]]α5 ΊαῬετεί, δἳ ἀἱεστες αὐτοῦ προθεῖναι.

ν. δ. Ὑοἱεης
πθτος

απίο 5ο [0Υ68 Ῥο-

14 οδέ, {οτε εἰαιάετε, οί

Ποδβας Ἱπτιποπ θα ορροποτε,
6οπο πίτα {0Γ65 ϱ]α1δαΝ, οἱ Ἰιο-

αΠ(πσίη, Ῥτο, ἆο αἰίᾳπο. Θ]ο θΠΊπΠι

αΡα5δ

εί Ὑιτρι]. τῶν γεωργικών. ΠΠ.
ν. 90. ΕΒϊδαιο (πΠππαρλαίας πίτο-

ᾳπο ἐπίατ. να], αὐτῷ πεοσθεῖναι.

απς αὐ Π{ίοτο σοηίο». Ιάεια η.
γι. ν. 897. Ἠ]ο αἰππιρ]αία (ᾱῬίίο]ία αἆ αἰία Οοτίπί]λο Ὑ]ο{ος ασεί οΙΓΓΙΙΗ οὐρθῖς Ἰηδίσηϊς
Αελ]νίς. Οἰεδῖας Ῥεις. 19. δριαµ.δεύσας τὸν µάγον. Ἑτιαπιρ]αίο
πιασο:

1ά οδί, Όππι

ἵπ πιαριπα

Π11ε] ἀῑκίδεεί απἱάφπῖά νο]μ]ςεος,
3ο ἆε «ο «αιποάαπποάο ἐτίαπῃῬ]ιαδεεί. ἸΤμαίϊπας Ιπίοτρτθς 6εηδυπι 5εηππ{5 γοτέ, ππασιη. Ἱπ{απιαν1ς.

θρώσκει». Ἰοπ. αἳ Ῥοεξ. Ρτο 60ΠΗ.
πηδᾷν. Βα1το. Βα]ίατο. σσαρὸ τὸ
θορέω, θορῶ, θρώ, θρώω, θρώσκω.

Ἡέ ἃ τορέω, τορῶ, τὠ, τρώω, τρώσχω, τιτρώσκω. ᾿Αναθρώσκει ἐπὶ τὸν

ἵωπον. ἵπ επι Ἰηδ]1, Γη ο/ παπι
56 δα]έα ἀθάΙ{. Ἐφαιπι δα]έα οοἩ-

5οεπα1ξ. Η1. 64. καὶ οἱ ἀναθρώσκον-

Ἠας
εοἆεχ

ορροβίία5δ

οπῖπι

πιασῖς

πποπάο

ναπάνπηι,

οοπίΊπετο,

αδ]ίαία.

οατοίέ,

αλα:

αί-

Βὶ

Ίος οΏδοι-

Εοτος οεσ]αβι-

τ5. Β6ΠδΙ8, ΠΟΠ ΥΟΤΡΟΤΗΠΙ, ΤαΏοποπι Ἰαριε. τὴν θύρην αγακλίνει. Ἰοπ. οί Ρο6έ. Ῥτο ΟΟΠ1. ἄγοίγε. Ἐοτοδ τουπαγε, {0Γ08 αρθτο. Υ. 160.
θύρωμα, τος, τό. «014. ᾗπηπα. Ῥο8-

{68 Ίαηπα.. Εοτος 1ρδα». διζὰ θυρώµατα. (ἀομιῖπὶ Ροδίο» Ίαπια, Ύεἱ

βοπιῖπα» {οτ65. 1. 109. ἐν τοῖσι θυρώμασι. ΙΡίά.
θυρωρὸς, ὁ. «ΟΙΠΠΙΙΠ.

απΙἴος, ὁ τῆς

θύρας ὧμαν ἔχων. ΘΦαὶ Ἱαπαςς
ουταπι σοτῖ{, (α1]ΐσο, {φαίεν. Ἱ.
120.
θύσιμα κτήγεα. Ἰοη. Ῥτο οοπ. {ερεῖα λεκτὼ, ἃ θύειν νόμος, καὶ θέ-

μι. Ῥεομάες, νιοήπιραιε Ἰεοία»,
ᾳπας

Πππιο]αο

Ἰσεί,
ρ2

[α5 οί,

ΘΩ

ΘΩ

ο πιο Ῥογπι εξ, γε] Πασίίας. Ἱ.
50.

θώκος, ου, ὁ. Τοπ. εἴ Ῥοεῖ. ΡΓο οΟΠΙπιμηῖ έδρα, ο καβέδρα. Ῥεάο5. ὢ6δ-

ἀ]θ. θώκοι ἅμπαυς Ἴροε, ἐν τοῖσι
κατίζοντες ἀμπαύονται

οἱ ἀναξαί-

νοντες. Ῥεάες αἆ απἱεδεθπάπῃ [αςἴσο, ἵπ φπἱρας φοἀεπίες απἱεςονηῖ
1], αἱ αδοεπάηέ. 1. 181.
θωπεία, ᾱρ. 6ΟΠΙ. ΑβδοπίαίΙο. ΔάιἸαΐ1ο. 1, 80.

θωρήκοφόρος,ὁ. Ν. Ἡ- Ρτο 41ο ϱΟΠΙππιΠ. θωρακοφόρος, αποᾶ 1π νπ]σαΐϊ5 Τεχιοῖ 5Ίπα π]]5 αποίοτ]ίαίε Ἱεσιίατ. Έ]οτασεπι Γ6Γ6ΠΡ.
Τ]ογαςο ατπιαίς. νι, 59, 93. νι].
119.

Ῥτορίος ασπ]ας απάασίαπη, Ἱ. 6.
αμ σπ]ας απἀασίαη γε]θπιεπ{εγ αάπ]τατ].] Αρ ταςσζου δὲ θώύμα καὶ
μᾶλλον ἐποιεύμην. Ἱκ. ὅδ. ΑτίαῦαΖυΗ ΎΟΓΟ Πηα]{ο πιασ]5 αἀπηΙταβαγ.
γε], Ατί. ν. Υο]ιοπιθηΕῖις εάτηῖΤαΡαΓ. ἐν θῥωῦματι ἦνν ύκως τυφλὸς

ὧν, μόνος ἀπίκριτο ἐς τοιούτους χώρους. Ν- Ηοπα. 21. Μιταβαξατ ᾳποπιοάο [Ἡοπιστας,] ο
οσσπ5
ο55οί, Ιπ να] πδπιοάί 1οσα δο]ας
γοπ]κνεί. ἐν θωόματι εἶχεν αὐτόν.
114. 22, 94. Ἰρδιπι 1π αἀπι]ταΠοπε παβεβραί, Έρεαπι αἀπιίταῦα-

(αγ. 1Ρίά. 91. ἐν θωῦματι πούµε-

ος,

1ριά. 25.

ἴπ αἀπήταοπεπι

αἀάπεςις [1ἆ, αποά πατταβαξ,]

Μιτασπ]ατη. Άε5 αἁπηϊταπάα. τῷ
λέγουσι θώύμα µέγιςον παραςἼναι.
Οιή ἀἰοππέ πιἰγασπ]
τη. ππακ ην
οβ]αίαπι {μἱ95ο, νο], αοο]ἀ1ςςο. Ἱ.

θωύμαζειν. Ἰοη. Ῥτο ϱ0ΠΙ. ῥαυμάζει. Μίταχ. ἀπεθωύμαζε τὰ λεγόμενα. Μιταυαίατ οα, απσρ ἀΐοςὑαπέας, Ἱ, 11. ἀποθωύμάσας τὸ
λεχθεγν. Αάπταίας 14, ααοὰ ἀῑς-

993. ἐν ῥωύματι ἦν. Ἐταί η πα πιῖΓΕΊΟΠς, ρτο ὁθαύύμαζεν. ΛάπιϊταῬαθυγ. 1. 08. θώύμα πποιεµενος τὴν

114, ἀπεθωύμαζε. ἱ.88. ἀποθωῦ-

θώύμα. Τοη. Ῥτο ΟΟΠΙΜΙΠ. θαύμα.

ἐργασίην τοῦ σιδήρου, Ῥγο θαυμάζων τ. ε. τ. σ. ΕοιταΙΠΙ ορίῇοἵσπι

αἀπιίταυς.

συγγραφή».
ἀϊσπππι.

πιο

1Ρίά.

θώΐμα ἐς

ΜΙτασπ]απα

βοτρέα

Ἐος αάπήταπάα, 5οτ1ρ-

ἀἶσηα. Ἱ. 95. ἐν θωύματι

γίνεσθαι.

Ἰπ πι

«εκ 6556,

Αἀπιταί

αἨφνίά.1. ὃ. θώύμα

ποιεῖσθαι περί τινος. "ληαῖά κά -

πϊταγϊ, Η1. 20. της µάλιρ-α θώύμα
ποιεῦμαι. νι. 99. Θπαπι πιαχ]πιο

αἀπιῖτογ. ἐν θωζματι µεγάλῳ ἐνέσχετο. νΙ. 13286. ἴπ αἀπταῖοπο
πηησηα ἀοϊπεραίατ. θωώῦμά µοι

παρίςαται. ΛάπιΙταξϊο πλ] αθίαξ,
πιο 5ι)βΙέ, 6σο πΙτοτ. ΥΠ. 1857.
Μίγαπι Πλ] οκ
ἐν θωῦματι
ἐγένοντο. ἴπ αἀπγαῖοπε ΓΠοΓΙΠΕ.

ονρ ντι

ῇ. 318.

θώόμα

πο εύμενος τὴν Εὐρυξιάδεω ἄξουλίην. νΗ. 74. Επυγρίαάση Ππορίαπι
|
οοιςΙ]11 αἆπιΙταῃς. ἐν θωῦματιεἔχεσθαι. ἵπ αἀππ]ταίίοηθ {6ΠθΙ, Ργο,
γελεπιρηίεν ατᾳα]ά αἀπαϊτατ]. ΥΠ.
1950. ἐν θωύματι μεγάλωῳ ἐνέχεσθαι
τῆς τόλμης.ἰκ. 97. ἵπ αἀπι]γαξῖοπα
πιασπα ἀείϊποτί

απάαοῖα

Γοαπδα,

ένα Ραεγαί. 1. 20. ἀποβωύμάζοντα,
Δάππϊγαπίοια,

1. 68.

ἐθωύμαζες.

µάζει». |Π. 79. ἦν αὐτὸν θωύμάζτς.

δ Ίββπη αἀπιτοτίς, 11, 80. απεθωύμαζε, καὶ ἐξεπλήσσετο. ΛάΠΙΙΓΗΡΑΤΗΣ,

οί

Π, 148.

ουδίαρεδεςραί.

θωῤμάζω τὸ αἴτιον.

Οααδαπι πΙΙΤΟΥ. νἩ. 1920. αποθωῦµαάζειν.

υἩΙ.

60.

ἀποθωῦμάσας

τὰ λεγόμενα. Ἱκ. 111.
οα, απ

ἀῑοεραπέατ.

Μιταίας
ἨΗῖς γετρῖς

βίπρείασίς.
θωύμάσιος.
σιος. ο

ΊοἩ. Ῥτο οοπη. θαυμάνήρην
ο.

ΑάπιταΡΙ]Πογ.

θωύμάσια,

Π. 90.

θωύμαφῆς, οὗ, ὁ. Ιον. Ῥτο 60ΠΙ.
θαυμαστς,

οὗ.

Αἀπιταίον.

Θπῖ

ασιιά αἀπηϊταξατ. Αὐτοῦ θωῦµασταὶ καἸειςήκεισαν. Μ. Ἡοια.
ὂ.. Τρείς αἀπιίταίοτεν εχκί]ίοταπί.

Εππι

αἀπιτα

δαπΐί,

νο]

αἀπηταβαπίέατ. 6αἀεἴη γεχβα τερεσαπίέατ. 1ρίά. 20.
θωύμασὸς,ἡ,ὄν. ΤοἩ- Ῥτο 6014. θανμασὸς, ἡ, όν. Δάπιταπάας. Λάπι-

σαίΊοπε ἀἴσπις. 1. ΠΠ. 5. θωῦμαστὸν
καρπὸν φύειν. Ἱκ. 193. Αἀπιίταιἆππι (ππσέυτη [θγτο.

1

ἐξενειχθέντα, Ῥτο οοτη. ἐξενεχθέν1.

1 Ῥτο υ Ιπέετάιπι αριἀ Μασθάοπος.
Ἠρίγες, Ῥτο Φούγες. ΥΙΙ. 75. Όοιδι] Επδία{Π. ἵπ γοςα βρίγες.

; Ίο. Ῥτο ε. ἱπία, το ἑςία. Ἱ. 176,

Ἠ18. πάς ΟΟΠΙΡΟΡ. ἐπίσιος, Ῥτο
ἐφέσιος. 1. 36, 44, Ωἱ9. ἱσνητόριον,
«Ῥτο ἑφιατόριον. ἐπίσιον, ου, τό. Ῥτο
οοπι. ἐφέσιον. Υ. 72. [απη]]ια. Ὑἱάς
βπο Ίοσο. ν. 79.
--

ἵπ γετρῖς αοϊτνὶ ὃ. Ῥος. Ῥ]αγ. οἱ

-1π. ῬατσΙρίοταπι,

εί αγοπ]οταπι

6

Τοπίο

σα. Ἠε]αξυπι. ρατιιεῖρ. αοτ. Ἱ.
Ρα58. αὐ ἐκφέρω. 1. 29. Βὶς ἄνενειχθεντα. Ἱ. 4. εἰσάμενοι, Ῥτο ἐσᾶµεγοι, 3Ώ ἕω. ΨΙάς 5πο Ίοσο. 1. 66.
απεγειχθέντα. Ι0Ιά.
εἴπ αἀγετρῖς [οπίος Ἰπδοτέυπι. εἷγεκεν, το ἕνεκα ΟΟ0ΠΙ. Ἱ. 2.

, Ίο. ΠΟΠ 5εΠΙρεΓ εκ γετρίδ ποπηπΙραςνο {ο]Ιέαγ: 5ο ἵπ οοἆάσπα
πιοάο τοἠπααϊίατ, πιοάο {ο]Ηέαγ.
ἐπεδείκ»υον. Ἱ. 90. (Νιάᾳ ἀπόδεξις,
εἰ αποδεχθέντα.) αποδεικνύντι. Ἱ.

ΠΟΠΗΙΠΙΠΗ,

1960. ἀπεδείκ»υντο.]. 176. ἐπίδειξις.

{ογπιαίο-

Ἡ. 460. ἀποδεικνύντες, Ἱ. 145, 149.

ταη, ἀαθλγ]ς Ῥ]ατα]ίθας, οί]απι 56-

απεπίο νοσα]1 καρίδδΊππο αἲ ΤοτῇῬια5 Ῥοπῖ 5ἴπο ν 5οφποπΜῖ, αποὰ
{απιεῃ αὐ ας Πέ κπαν]έα(ῖ «απδα,
πο οπαῖπα νοσα]15 ΟΟΠΟΠΤΤΕΠ απ-

--

--

ἀπεδείκνυσαν. Ἱ. 145.
Ἰπ. ποπηπ]ῦας αρ]αίαπα

Τοπ]οο.

απὀδεξις, Ῥτο 6011. ἀπόδειξις. 1. 1.
µέζιον, µεζονος, Ῥτο 6011. μείζων.
Ἱ. 6,

ἨΕἱδ.

68.

κρέσσω»,

ΤῬτο

τοῦ οβεπάαί. ι{ τύπτουσι ἐκεῖνοι,
ΡΓο τύπτουσιν ἐκεῖνοι. τοῖς λέγουσι
αὐτοῖς, Ῥτο λέγουσιν αὐτοῖς. Βὶς

κρείσσων. Ἱ. 66. βαβέη, Ῥτο βα-

τοῖσι ὡσὶ, το τοῖσιν ὠσί. ΥΠ]. 70.

1)1ά4. ἐπιτηδεώτατος. 1. 115. µεζω.

ἐν ἆρκεσι ἐμπαλλασσομε»»ι.νΙ]. 80.
τησι Αἰγυπτίχσι µαχαίρησι. νι.
9!Ι. τοῖσι ἨἩδωνῶν. ν]]. 114. τοῖσι
᾿Ακανίίοισι. νἳὶ. 116. λέουσί ἐσι.
γη. 126. χώροισι οἱ. νυἩ. 127.

1. 197. ἄνεπιτήδεον. 1. 175. βαθέα,

τησι ἄλλτσι πόλισι οἱ. νι. 119.
τοῖσι ὁμοσίτοισι. 114. φασὶ οὐκ. ν].
149.
ἵπ ποπηΙηίρας Τοπ]σο, ο Ῥοεί. ἹπΒΕΤΙΙΠΙ. ζεῖνος. Ἠοβρος. ρτο 60ΠΙ.

«ξένος. 1. 90, 93. ξεινίη, Ῥτο ξγία.
1. 27. νΙ]. 1160. κρατειρὸς, Ρτο κραἹερός. 1. 47. ἕεινικής.
ὃ 185:

Ῥογερτίπας.

ἠγείχθη.1. 19. ἐπείρεσθαι, Ρτο «ΟΠΙ.

ἐπέρεσθαι. Ι]ά. 1. 27. ξεινίδειν, Ρτο
Κενίζειν.

Ἱ. ὅθ.

οί εὐσέα, Ῥτο βαθεῖα, εἴ εὐρεῖα.
Ρτοβαπάα, οἱ Ἰαΐα. 1. 178. Ἰθέα, Ῥτο

ἰρεῖα. τοοία. . 17. θηλέης, Ῥτο
ῥηλείης. Ἡ. 90. Ῥαδῖπι, ἑρκτὴ, Ῥτο
εἰρκτή. οπτοεγ. ἵν. 146. βραχέα,
Ῥτο βραχεῖα. Ὀτενϊς. ν. 49. γἹ.
--

19.
ἵπ γοτοῖς Τοπῖοο εαρ]αέωπα, ἐπεδέξατο. Ῥτο οοπΙ. ἐπεδείξατο. Ο9(οπά!ε. 1, 11. ἐώδεε, Ῥτο εἰώθει.
Οοπβασνοταί.

ΙῬίά.

διέδεξε,

Ῥτο

διέδειξε. Ποπποιιδέταν]έ, οδεεπά1ξ. Ἱ.
81. ἀπέργει, Ρτο ἀπείργει. ΕΙτη]ε.

ἵη γενρῖς Τοπ]ος 1Π5ογΕΠΠΗ. ἠγείχῥη. Ῥτο οοπιηαπΙ ἠνέχλη. Νιάα
οὔπι.

θεῖα. Ἱ. 75. ἐπιτήδεος, Ῥτο ἐπιτή-

δειος. 1.110. ὑπώρεαι, Ρτο ὑπώρειαι.

ἐπειρωτάν,

Ῥτο ἐπερωτᾶν. Ἱ. 69. εἰνείκαντο,
Ρτο ἐγείκαντο, νο] ἠγείκαντο.

Ἀοαά

πίταπι(πο πας αδιαζαπη. ἵ 07,
εἰρωτῶν, Ῥτο ἐρωτᾶν οοπι. Ἱ. 99,
5ο, 607, 75, 88. δείρω, Ῥτο οοΠΙ.
δεζω. Ἐκεοτίο. Ι1, 29. ὠφειλέεω, ὦ.

Ρο ὠφελέω, ὦ. «πνο. 1. 1960.
ἀποδείρω. ἵν. 64.
, Ἰπ ραγΠςεῖρίϊς Τομ]. Πδογέτη.

1, 73. διεδεξε. Ἱ. 79. ἐώθεσαν, Ῥτο
εἰώθεισαν. 1Ρὶά. ἀποδεχ2ῶ, το ἄπο-

δειχθῶ. Ἱ. 194. ἐώθεισαν, Ρτο εἰώθεισαν. 1. 171. ἐώθεε, Ρτο εἰώθει. Ἱ.
184. Ὑιάο δέξαι, ρτο δεῖζαι. Εεξε,
Ῥτο εἶρξε, αὐὖ εἴργω. ΠΠ. 196.
, ἵπ ρανθοῖρίϊ5 Τοπίςς δαρ]αζ,
ἀποδεχθέντα, Ῥτο οοπιπαιπῖ ἀποδειχθεντα. 14 δε, ἀεπιοηδίταία,
{αοία, οάϊέα. 1. Ἠπ. 4. ὑποδέξας,
Ῥτο ὑποδείξας. Ἱ. ὁ2, 199. ἑωθώς,
Ρτο εἰωθώς. Ἱ. 94. ἀποδεξάμενος,

Ρίο ἀποδειξάμενος.

Ἱ. 09. πρό

«θέξαντες, Ῥτο ποδείξαντες. Ἱ. 60.
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ἐνερμένος, Ρρτο ἐγειρμένο». ἵν. 190.

ἐργασμένος, Ῥτο εἰργασμένος. νἰ.
εΙπ αἀγετοῖῖς Τοπ]οο 5α]αξατη. ἐπιτηδέως, Ρτο ἐπιτηδείως. 1. 108.
Ἰακχάζειν. Ψ. Ἡ. Βαοσματί. Νεἰ,

Ουσία Βασο]ή πιαση]8 ε]απιογίριις
οεἰεῦτατο. Καὶ τὴν Φωνή, της
ἀκούεις, ἐν ταύτη τη ὁρτη ἰακχάζουσιν. ν]Ι]. 65. δοά οδί αγακόλου-

ἴδη ὁρος κ ἠτης, καὶ Τροίας, καὶ
σᾶν ὄρος ὁ Ἰλὸν, ἴδη παρὰ τὸ Ἰδεῖν

καλεῖται. καὶ ἴδη προσηγορικώς]
τῶν ξύλων ὕλη- ιὰ ο5ί, ἰά4ᾳ ΠΙιΟΠΒ
Οτεία», οί αστί Ττο]απϊ, οί οπιΠ]5
εχοείδιας πιοής Τάα γοσαέατ, αποά

επιίπις οοηβρϊοϊαέας, Ίεπι Τάα
αρρε]]αίΐνε νοσαίασ «γΊνα ΠσποτΗΤΗ, 1. 6, Ίμουα5δ ατΌονΊρ5 τ6{ϱγ-

έπ. χώρη δασέη ἴδησι σαντοίτσι.

ον, ἀντὶ τοῦ, καὶ ἡ φωνή, τῆς
ἀκούεις, ἐσὶ τῶν ἐν ταύτη τη ὁρτῆ

Ῥερίο οπιπ]κεπῖ5 βγ]νίν το[εγία.
ἵν. 109. ἐν ἴδη τῇ πλείςη. Ἰπ

Ἰακχαζόντων. 1.6. Ἐά νος, (παπι
αιιά15, ο5ίέ ἸοπιΙππα 1Π Ἠου Γοβίο
Ῥαεσλαπίίαπα, γει οδε Το ΠΙΤη

πιαχίηα θγ]να. αριά, να]ῑα οτῶοογιπα νετΏοταπα γὶπι ραγαπα Π46-

οτσία Βασσολῖ, {οδίππιααε Ιπαση]5
οἰαπποτίρα5 οε]ερταπέίαπι,
Ἰαμιδέων, Ίο. σεη]ζ. Ρ]η, 1, δΙΠηΡΙ.
Ῥτο οοπι. Ἰαμιδώγ. γενεος τοῦ Ἰαµιδέων Κλυτιάδη». ἵκ. 98. Υαἶ]α:
Ἐκ σεποτε ἸΙαπϊάσοταπι ΟἸγεῖα4ε5. 39. Ῥ. Ἐκ πεπετε Ἰαπάτι ΟἸγ[αβοιι. Ἰαμίδαι, ὤν. οἱ
ἀπὸ Ἰαμου.

Ιαπϊάα, αἱ αὐ Ταπιο

διηέ ο ]αμάϊ,
Ἰαμ15δ, νιἀο

ΘΟπ]ς απέοπι Γαογῖε
αριά ΒῬιπάσταπ,

Ο]γπιρ. Ο4ο 6. νετ, 74. Ἠπ]ας
6επι5 Ῥοσία οαἆειῃ Ο46, νετ. 121.
γένος Ἰαμιδᾶν αρρε]]αξ, ᾳποά Ώο-

Ἠέοι. οχρτοςδῖέ, 8οηδιπι απο
πιοάο ἀεο]αταν]ξ. λόφος δασὺς
ἴδησι. Οο]]15 σγ]να,νε] ατροπίρας,
4οηδις. ἵν. 175. ἴδη ναυπηγίσιµος
ἄφβονος.

ἌὌγ]να, νε] Μαίετία,

α

πανος ορ]βοσπάαδ οορίορα. Υ. 25.
Ύα1, Μαΐιοτῖα αἆ πανες α»ἰΠοσπάας

αρία, οἱ εορίο»ᾶ. Οὗρεα ὑψηλαᾶ,
ἴθησι παντοίησι συνηρεφέα. Μοπέος
εχες]ςί, οπιη]σοπὶς αγβοπίρας 1ο-

{οτέ]. νΙ. 111.
ἴδια. ρα. ΥΠ. 109. Ῥηϊναία, Ῥτο{απα. Ῥασγα,

ἰδξουλεύειν. Ν. Ἡ.
Ρτίο,

8ποφπο

Ῥπγαίο, Ρτο-

οομῖ]]ο αεῖ, πα,

τ]ορ ἀῑοίαπι Ῥτο οοπι. Ἰαμιδών,
εί Ίοη. Ἰαμιδεων.
/δαται. Ἰοηῖσα εογπιπαξίο 9. Ροις.
Ῥ]αγ. νετροτιπη4. οοπ] ας, αταν]έ.
Ἱπ ζω ἀθδίπεπίππι 1η Ργῶβεπ{],
εἰ ἵη Ῥοχ[εσίο Ῥα55. Ῥογ οἴτοππι-

ἵνα μη Ἰδιοδουλεύειν ὑμῖν δοκέω.
Νεα γοβῖδ πιθο οοηκῖ]]ο ΠΙΕ1, Π16απππθ οοπδῖππι εεφαῖ γἰάθαγ,
να. 8,
ἴδιος, α, ον. οοπι. Ῥπτορτίας. Οπὶ
πΙΜΗ]. οπτ αλῖς Ἰαβθεί οΟΠΙΠΝΠΘ,

Ἰοσιέῖοποπι εἰαίογιπῃ, πέ νομίζω.

ἔθνος Ἰδιον. «επ Ῥτορτία. επ
αΏ ας δοραταία. (ἄεη5 απ οππα

γενόµισµεαι, σαι, 5-αι. Ῥλιτ. γενοµισµέγοι, γε] νεγομισµέναι, γει
γεγοµισ,ένα, εἶσί. ΤοἩ. γενοµέδαται.
ιο κεχωρίδαται, Ῥτο κεχωρισμένος νο] κεχωρισµεναι, εἶσι. ὢθραταίί δαηέ, Ὠ]είαπίτ. Ώιβετιπέ,
1. 140, ἙΕοτιπαίατ απ{επῃ Ίος ρείδοπα α ὃ, βΙηρι]. 1η εαι ἀε»ῖπθηίς,

τυρί α. ίσαται,

ΥεΙ5ο-

4πο σ ἵπ ὃ, ἴδαται. τί οἱ ὀσμὴ,
αποά οοπι, Ἰοπ. ὀδμή. ᾳποά Ὦοτιοηδῖῦας τηασῖς {απη]αχα. ἨΙάς
Εισίαί]ι. ὑπ ὅαται. αΠέος ουἶπι ἴ]]ο
Ίμαρο {ογπιαίξ.
Ίδη, ης, ἡ. εοτα. Ίμοσις ο[έας, εἲ
ατβοτῖρας τεβετίας. Ἐπσίαεμίης.

οείοτῖς πΙΠ1] Ἰαβοεί οοΠΙΠΙΠΠΘ. 1γ.
18, 22.

ἰδιώτης ἀνὴρ (ἄρχων. ) Υπ ργῖναίας.

(Μαρἰκίταεις.) ἰδιωτέων ἀ»δρώων
ἀξίους ἡμέας ἐποίήσας. ἨΝοβ ν]γῖς
ο
Φηπἱραγαμάος ἀαχ]δί]. 1.
3. ἴδιώτας άνδρας. 1. 70.

ως
ἴδιος. (δημόσιος. Ἱ. 21.)
Ῥτίναίας, (Ῥα0] εις.)
Ἰδμεν. Τοπ. οί Ώοτ. ργο σοπ. «ἴσμεν.
Ἰοσφπε Ῥεγ ΦΥΠΟΟΡΕΝ Ῥτο ἴσαμεν.
δοπης. νι, 111. Υἱάε σ 1η ὃ,

ἱδρύειν τη» «ρατιήν.
οπξῖο

Ῥτο

60Π1,

Ἠετοβοίοα Ἰοφρατοπεδεύει».

ΟΑᾳδίχα Ροπεγο. ἵδρυσε τὴν «ρατιὴν

1Η
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ἐπὶ πυταυῷ ᾿Οαάρω.

Οαδίτα α

Οατυπη Παπιεη ΡοδηΜ. ἵν. 124.
ἱδρυνθεῖ:, εἶσα, ἐν. Τοπ. εἰ Ῥοεέ. ΡΙο
σοπι. ἱδρυβείς. 6οἱοσαίας. Οοπ5{ῖ-

(πέας. ΝέαριΠέας, Μοτίρας τεεερέας αίααα εοπβτπιαέας., ἱδρυνθέντων σφι ἱρῶν Κξεινικών. Ότπι
αριά 1ρ5οςδ Ῥοτερτίπα 5αστα ]απι
εβ5οηί πιοτῖρας τοοερία εί οοΠπῇτπιαία. Οπτι Ῥετορτίπα 5αστα αραιά
1ρ6ο5 εοπδεέπία ο6δεηέ. 1. 172.
ἱδρυθέντι τῷ σρατοτέδῳ. (Οαπετῖς
"]οσαέ1ς. Οαδίτῖς ρονῇἱς. ἵν. 200.
ἱδρυνθῆναι. Ἰοπ. 6ἳ Ῥοοε. Ῥτο 601.
ἱδρυθῆναι. ΟοἩοσαίαπα, οοπδϊτ-

ἱερείη, ης, ἡ. ΤοἨ. Ῥτο οοπι. ἱέρεια.
Νασεγάος {ωπήπα. 1. 170. ν. 72.

142.

Ῥοά ἱερωσύνη

νιἀείατ,

πέ

αἰίας

1.

5οτ]ρεπά
ατα
Ῥραδεῖπι,

οἱ

συςολὴν 6956 ἀϊσος, δἱ οοἀες νέῖο
εατοεῦ.
(ες. Τοπ. οί 691Π. (ογιηϊπαίϊο ποπη]-

παζινί ρ]ατ. 2. ἀαο]π. οοπίταςί.
Ῥτο αἰίετα εες, ππάο Ῥου οοἩ(τασΙοησΠι

εἰς Αάῑσα

ματ᾽ ἀκούειν.

α]άε ορέαβ!]επι γο-

σεπι ἵπ α.άϊῑρς αιά]τα. 1. 80.

ῆται, ὧν. οἱ. Ν. Ἠοπῃ. 96. οἱ τὴν Ἴον
νησον οἰκοῦντες. (οπκεα]ο Βέερ]ιαἨπτη αποδαᾳπο (46οβταρβοΡ.
ἰθαγεγὴς, ὁ καὶ ἡ. Το. εε Ῥοείε. Ἱηἀϊσειια. Ἰ2αγεγέες. νΙ. 559.

θέ... Ἰοπ. Ῥτο οοπι. ἴθεῖα. Ῥεοία.
Ἰθέα ὁδός. Βοεία νῖα. Ἱ. 17. ἐκ τῆς
Ἰθείης. θεία, Ῥτο Ῥζαξίπα, (0Π{0πι. ἐκ τῆς Ἰθείης «τρατὸν ἐπ᾽ αὐτὸν
πέμπειν. Ἠεοία, νο] οομ{εδίΊπι, «0-

Ρίας αἀνοτδας Ίρεαπι πξίογο. ΠΠ.
197. κατεςήκεε ἐκ τῆς Ἰθείης Λακε-

{απι, {απάαίπα 9556. 1. 44,

ἱεροσύγη, ης, ἡ- ἈῬασστάσίίαπι.

ἵη, ἴης. Ἰοπ. εξ Ῥο6ε. Ρίο 601,
φωνή. Νοκ. πολύευκτον ἴην ἀνὰ δωώ-

[οτπιαζι{.

συµξάσιες, Ῥτο Αίἲ. συμξαάσεις. Ἱ.
74.
Ἰέω, ὢ. ἴημι. Το. εί ροοῖ. Ῥτο οοπῃ.
εἶωι. τὸ πορεύοµαι. Ἐο. ῬτοβοΙδοος.
-πὸν πρότερον στἰξονἴησαν. Ών]αβ 1έοΥ
Ἱνοτιπέ. ἵν. 140. ἴησαν ααέοπι νο]
εί αοτ. 1. αοί. αὐ Ἰέω, ὦ. Ἰήσω.

δαιμονίοισι πολέμιος. Ἱκ. 97. Υ. 8.
Ἐκ νοεία [για] Γποοάα πποπ]ῖς εκβΕ1Ε1{ Ἰιοδ15. 1.6. Γα]απι, οί ος Ρτο-

{655ο, Πιασθάαπιοπῖϊς
Ἰοβε5δ..

[αοῖις εδ

Ὑαἱ οἵαπι, (οπ[οβεῖτα 5ο

Γαουδαπιοπ]]5 Ποδίσια ρτα ας,
ἰθείη τέχνη. Ἱκ. 57. Καταδόξας αὐτοὺς ἰθείῃ τέχνη

ἀπολιπεῖν

αὐτὸν

ἀναλαξόντα τὰ ὅπλα, ἠγε βάδην
πρὸς τὸ ἄλλο «Ἴφος.

Ὑα]]α:

Ἔαπο

ταις ο ἀἰκοίρ]πα πηΠίατὶ 5ο ἀ46«οτῖ, 5ΗΠΙ{15 ατπῇ5 οομογ{σΏα 51 Πα

Ἰεπίο σταᾶάα ἆἀπσςιο αἆ αΡΠΙΘΗ.
49. Ρ. Βαΐας 1ρ5ο5 4ο Ἱπάιδίτῖα,
[ἀεάιίαφπο ορετα] 5ο ἀεδεγιῖβ»ο,
αποά ατπ]α δηπηβ]ςδοί, Γαέ ἀἶδοο-

ἀοτεί,] αἲ τε]φααπ ασπποπ [5ος
πας].

Ῥοείοπεῖη,

[απίοφιο

ἴησα. νο] κατ’ ἔκτασιν ἀῑσίαπι, αντὶ
τοῦ ἴεσα», τί δἳ{ (ουτῖα ρ]αγα]18 Ἱπι-

σταᾶα] ἆποστο οαρῖε. Ὑἱάς ἴδεα.
ἰθείην τέχνην Ἠεινοάοέα Μὶς ν]άο-

Ῥοι{εοεῖ, τί ἐτίθεσαν.
ἴζειν. Τοπίο. σέ Ῥοεῖ. Ῥτο ϱ0ΠΙ,
ἔφεσθαι. Ῥεάστο. ν. 20.
ἴζεσθαι. Ἰοπ. οἳ Ῥοθί. Ῥτο ϱ0Π).

ἔπτ αρρεί]ατο, δἱ Υογρα εροεσίςΒ,
τοσίαια ατίοπα, αροτίαη, εί αἳα

κάβησθαι. Οοπβίάστοα. ΠΠ. 11. ἵζό-

µεγος ἐς τὸν βασιλήϊον θεόνον. ἴπ
χορΊο 5ο]1ο 5οἀσημς. Π1. 64, 62. Ἱν.
145, 146, 148. 1ν. 2, 26, 41.

{η. Τοῦ. ἐπ] πα[]ο ποπα, 2. ἀσο]ῖη.

απἱ5 αἶπο ταῖς αππβαρΊρας ας αΠ{γαρ

αθίατ,

αὖ Ύπαπι

τεσία

{ονίαχ, δὲ εἶπο ἀῑνετειοι]]ς. Ίγε
γοτο νο] ποιέταΠίεγ αοοἰρἰοπά
πα
Ῥτο ἔτη, να] οδί αοέῖναπι Ρτο ρᾳ5δἶνο ἤγετον τουτες» ἐφερετο, ΕπΟρεύετο, να] (ᾳποά νοκ ῖ]11ς) 510-

αἴπιρ]. Ῥτο οοπΙ. εἰα ποπαροξυ]ό-

αιθἸέατ τοὺς ἑωύτοῦ «ρατιώτας.

νως. εὐγηΊίη. Ῥτο οοπι. εὔηθεια.
Ῥήπ]ήθα, 1. 60. Εααϊέας, προµηθίη, το προμήθεια. Ῥνονϊάοπεῖα,
Οπτα, 1. 88. αεικίη, Ῥνο ἀείκεια.

Ῥτο πορεύεσθαι, Ῥαΐοί επι οκ αἰῑῖς
εχεπιρ]5, απσ΄ γα]σαία Τοχῖςα
ειρροάί{απέ, ἴαπι οκ 5οηπεπΏῦς.

Οοπέππιο]α, Οπἱοφι]ά ρτιδίογ 4οεογαπι Πε. 1. 110.

Ωιιοὰ απέοπι ἆγειν 50ρο 5υπιαξΙΓ

Μαί6. ς. χν]. ν. 46. ᾿Εγείρεσθε,
ἄγωμεν. οἳ ᾖσαπ. «αρ. χί. ν. 10.

...1
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Άγωμεν σιὸς αὐτόν. εἰ νετ. 16.
΄Άγωμεν καὶ ἡμεεῖς,ἵνα ἀποθάνωμεν

μετ αὐτοῦ. Ἀεά Τογίαβ5ο ἀῑχετιέ
απῖ5 Ίος ἐλλειπτικῶς ἀῑσία, 5ιβ-

αιάϊίο

αοζιδαίϊνο

ἡκάς.

Θπαπι

βοΠ{θΘΠ{ΙΦΠΙ {6ΙΙΘΓΟ ἀαιππατο ΠΟΠ
ἀθβεπιΠ».
Ἠος Ἰοφπεπά!ϊ σενα
Ππέθσγιπι Ἡ΄ ηπῇ]. Αν. τν. ν.405.

δια εχρτεδρῖζ, Νεο π]πας «ποια

ὀρθὸς,. ἀθ πιοῖρις ἁῑοίαπα,

Ὠὺς,

καὶ δίκαιος ἄνηήρ. Βεοίέας ]δίηςαπο νΙτ. ἳ.96.

"Αρπαγος τὸν Ἰ9ὺν

ἔφαινε λόγον. Ηατραρις τοσίαπη,
εἰπιρ]ίοστη, ογαίοπεια Μαραῖς. 14,
αιοά γοταῖα εγαί, ἀῑκιε, 1. 118.
ἰθύτριξ, ἰούτεέέχος, ὁ καὶ ή. Ν. Η. ὁ
Ἰθείας τας τρίχας ἔχων. Ωμ] τεςίο8

σαρΙ]]ο5 Μαβεί. ν. 70.

5ο πιαζαίηας ασεβραί. 14 ο5ί, ππαηο

ἴκελος, ή. ο). Ἰοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο 6ο.

1ραέ, γε], νεπ]εραί.
Ἰθέως. Τοπ. Ῥτο «ΟΠΠ. εὐθέως. ταχέεν, Οεἰοτιίου. Οοπ/{ο561πα, ΦζαΙτη,
1, 191. ὁ. 92. 1. 709, 195. 1γ. 68.
ν. 41. 92.δ. 2. δ. 7. νι. 10, 49.
Ἰθυ. μον οἱ Ῥροεί. αἀγετρίππη, ουΠΙ.

πη]]]ς. 1, 51.
ἱκνεῖσθαι. 6011, οππι αοσας. Ροτί]πογο αά. Α{ῑπσονο. Ταηβετθ. τοὺς
µάλισα [τοῦτο] ἱκγέεται. Φοβ Ίιου
ππακίπηο {αηρ]έ, Δά 4ποδ Ῥοβδείῖ-

μοπήΊνο Ῥοδίέυπι, Βεσία, Ι2ὺ τῶν
χωρέων. Πεοία 1π αρτοδ. ἵν. 120.
οὺ τοῦ Ἵπρου. Βοοία α Τείνυτη.
ἵν. 196. 1 τοῦ Ἑλλησπόντου.
Ῥοεία Ῥετ Ηε]]εδροπέυπι. ν]. 90.
Ἰ9ὺ Βοιωτών ἔφευγον. νυἰΠ. 98.
Ἠοεία αἆ Βαοίο Γαρίοραπί, 1.
09.

Ἰψειν. Ίοπ. εἲ Ῥοοῖ. οππι ΙπβηΙίο
Ἱαποέαπα, Ρο οοπιπιιΠΙ βούλεσθαι, καὶ γγηναι. Ὑε]]α. Βίαίπετο.

Ἠορίίπατο, ἴπ απΊπιο Ἰαῦετοα. ΓπιῬεία {οτ αἆ αἰϊφπ]ά [αοιεπάνπι,

ὀκου

ΊἼνσειε

οφρατεύεσθαι.

Οτο

πηϊΠίαχο, οππι εχοτοῖ{ι Ῥτοβοῖςοῖ,

βέαι]ςκοῦ. ΠΠ. 9. σσρὸς τὴν μίην
πών µοιρέων Ίθυσαν οἱ Πέρσαι. ΔάνθιδΗ5 πΠαπα Ῥατίεπι τεεία Βευ5δα»
οοπίοπἀστιπέ. Τν. 122. νι. δ.
Ἰθυμαχίη, ης, ἡ. Ν. Ἡ. τεοίαπη, ἃς
αρετίο Ματίο οοπηπήδεαπι Ῥτα-

πια.
Πορίήπια Ῥασπα, απ
αρενίο Ματίο οοπιη (ασ. Ἱν.
102. ἐδουλεύοντο ἰθυμαχίην μηδεμίην ποιέεσθαι

ἐκ τοῦ ἐμφανεος.

Να]]απι Ῥτα πι Ῥα]ατη, ας αρετίο
Ματίο οοπιπ{έοτο 5ίαίπεταη{. ν.
120.

Ἰθύγει) αριά ἨΗετοάοίαπι ἑωέργὄά πι
αοαρίζαγ Ῥτο ο0ΠΗ,

χολαζειν,

καὶ

ζημιοῦν. -πέ, Ἰθύνεσθαι θανατω.
Μοτίο πια]οίαπ. ΟαρίίαΙι ιρρ]ιοἵο αΏε]. . 177.

Ἰύς. Ιάεπι ας 12ύ. Ἠοεία. ΑάνειΌΙαπι Τοπῖς. οἱ ροεξ. ν. θ4.

Μὺς, εἴα, ὑ. Τοπ. εἰ Ῥοεξ. Ῥτο Ο0ΙΙ.

όμοιος. ποταμώ ἴκελος. Εἰανίο κἰ-

ΠηΙΤΠΙ Ἰος Ρετπεί. Ἡ. 96,
ἰκνεῖσθαι. Ἰοη. Ῥτο οοπι. πρέπει,
σροσήκειν. Ῥεοετε. (οπνεπ]τα, Τοῦ
ἕτερου φαμὲν ἡμεας ἱκνέεσθαι ἡγεμµονεύειν. Ἱκ. 326. Αἱτοὶ [οοτπα]
ἀΙοη5 ΟΟΠΥΕΠΙΤΘ Ἠ05 Ῥγοβςββο.
ἱκνεόμενον. [οῦ. Ῥτο ΟΟΠΜΗΝΗ. τὸ
ἱκανὸν, καὶ τὸ πρέπον. Τἀ4, ᾳαοἆ 5δα{-

Ποῖς.

Φποὰ οδὲ ἀεσογαπα.

ΟΦτποά

ἀοσσῖ. Φποά οοπνεπ]ξ. πίγειν μιᾶλλον τοῦ ἱκνεομένου. γἱ. δ4. Βϊρετε
Ρ]15 4παπ1 ἀοσσαί, οοπγεηίαί, δ[Ποΐαξ, να], ρία5 Ύπαπα ρα εἳξ.
ἱκνεομένως. ἨΙ{ο. γΙ. 05. ἱκνευμένως.

τανιά,
ἵκνευμένῳ χρύνῳ. Ίοπ16ε ἀῑσίαπηἐκ
τοῦ ἵκνεο μένω,

υπάς κατὰ κράσιν

ἱκνουμένω, καὶ κατὰ τροπὴν της ου
διρθόγγου εἲς ευ Πέ ἱκνευμένω.
Έεππρογε Ῥτοσεάεηία. Ἔεπιροτί8
Ῥτορίοδει. Υ]. 86. (οπππ]ε (οοποπιίαη ΗΙρροσγα(!ς5 Τπ ζκγευόμε-

νος χρόνος.
ἱλάσκεσθαι. οοπι. Ῥ]ασαχγθ. τὸν θεὸν
ἱλάσκετο. ΈΏειπι Ρ]αζαβαί. 1. 50.
τίνα θεών ἱλασάμενοι. Ότο Ώεο
Ῥιασαίο. Ἱ. 67. θυσίησι αὐτὸν
ἱλάσκονται.
Τρδυπη 5ασγίβοῖῖ5
Ῥ]ασαμί. Υ. 47. Παριοι Θεμιστοκληα χρήμασι ἱλασαμενφέε διέφυγον
τὸ στράτευμα. νυἩῖ. 113.
Ῥατ
Τμεπιϊδίοσ]ο ρεεπηῖα Ρἰασαίο, εκοτοϊέαπι Γοὲ παπα Ἱπ]ατίας] ν]{αταπ{ς.

ἱμείρεσθαι. Ιοπ]ο. εἵ Ροςί. το οοπιἐπιθυμει». 0πρετο. ΑΡρροίενε. ἡμεί-

ΠΠ

1Ρ

ρετο χρημάτων. Ῥεειπίαβ αρρείεραί. Ῥεσμήμα | οπρ]ἀι5 εταί. 1.

«πασίµη. Ἠερῖο οᾳπἱἑαῦ1]]8. Βεσίο,

125.

108. ἱπ. 19.
Ἱπτεύειν. Τοπ. εί Ῥοεί. Ἐαιϊίατα, 1,
196. ν. 84, 87.
ἱππεύεσθαι. Ίο. δέ Ῥοεί. Ῥτο απο εέ

ἱμέρθη τών γεών

ἅμιλλαν

Ἰδεσθαι. Νανίαπι οεγίαππεη γ]άετο
σαρΏε, να. 44.
ἵμερος, ὁ, Τομ. οἳ ροεί. ΠΏεδϊάοτίωπη.

Θαρίά(α». Ῥτο οοπ. ἐπιθυμία.
ἵμερος ἐπῆλθε µε ἐπείρεθαί σε.
Ὀερίάρτίαι πε ἀηναδίέ {ο ΙΠ{ίεΓ-

τοβαπά1. 1. ὅ0. γή: ἱμέρῳ. Βο!, νεὶ
αρηῖ ἀεδιάογ]ο. 1. 2. τών σαλαι

ἵμερον εἶχον. Ωπογαπη ἀρειάσγίαπι
Παπαρτίάεπι παβεβαπ{. Ωπογαπα 4θειάστ]ο απηρτ]άεπι Πασταβαπ{. γ.
1060. ἵμερον ἔχων Υεήσασθαι. (0η(οπιρ]α ουρίθης. νΗ. 49. δεινὸς
ἐνέφακτοίμιερος τὰς) Αθήνας δεύτερα
λαξεῖγ. ΙΧ. ὃ. ν. 8. Υ6ΙΕΠΙΘΗ5 ᾱςαἰάοτίαπα [ῖπ εἶς Ῥοσίας] 1η5εΙ]Ἰαέαπι εταί Αίπεμας Ἱέεταια σαῬιεπά]. 1. ο. Αί]επαγαπι Ἱέογαπι
εαριεπάαταπα νελεπιοπ{1 ἀοξιάστίο
βασταραῦ.
ἶνα.Ίο. οἱ Ῥοθε. Ῥτο οοπ1. πῶς,
όπως.

Θποπιοάο.

γα], ἀπ 46η

ἨδΗπη. Δεῖ με ἐπιφράσαι ἵνα ἐκ τῆς

τάφρου ἡ Υ ἀναισιμωθη. Οροτίεί
πιο ἀοο]ατατε αποπιοάο, γα] ἴἵπ
6πδίη πδΙΗ, ἵεττα εν {οβδα εροδία

δ16 οοπδυηιία. 1. 179.

ἱππεύω, εἰ ἱππαζεσθαι.

Εαυ]ίατο.

1, 79.
ἰπνοὶ, ὦγ, οἶ. Ίωοσα φποράαιη 5ἷςο αρΡε]αία. νΗ. 158. 4 4. Εαγη].
ἐπνὸςν οὗν ὁ. εοπι. ἐτὶ Ψυχεὸν τὸν

«ἀπνὸν Περίανδρος τοὺς ἄρτους ἐπέξαλε. ἵπ [γσιάαπα Γαγηαπῃ Ῥογίαηἀει Ῥαπες Ἰπ]εσεταί. ν. 932. δ. 7.
Οι] ἳδΙ γοα]Ιέ Ίιος αηῖσπια, γ]άς
ἵπ βοηποπρης Ηετοάοίὰ γαι Ρἱ5,
ἵππος, η. Εαπϊίσέας. ἵππον σὀνωνέωγ-

ται μυρη». Ώοσεῖῃ θᾷ ποσα π]]]]α
εοεπιυπί. 1. 27. καταῤῥωδήσας την
ας ; οπή ἆαην εφπἰαξατη, 1,
δ0.ήκ οίσου ἵππος. ο ταςὶ οφπ]ίαἔμς. 1ρίά. τὴν ἵππον ἐπέταξεν ὄπισθε
τοῦ σεζοῦ. Ῥο5έ ρεάλίαζαπι οο]]οσαν]έ οφυΠέαζαπα. 1Ρίά. ἀντία τῆς

ἵππου, ϱ γορῖοπα εηιἰίαίας, ναι
πάγογςδις εφ απ. Τρια. [τὸ ἵπ|
πικὸν ἀἰοΙέαγ. "ριά. |τὴν Φεουξέουσαν

ἵππον τὴν Κιλικίην. ο
(ῑῑοῖαπι οιςέοάοραξ.

ναι απ]
90. ἵν.

129.128. ἵππον «χιλίην νησι

ἱρουργίαιν ὧν, αἱ. Βαστα. 0Ο ΥΟΠΙΟ-

πϊορ. Β4ΟΤΟΤΙΠΑ πέα5. ν. 86, 015.
ος. Τοπ]σα εί οοπι. ΕογΠΙΙΠαΕΙΟ ροπ]ϊνὶ 2. ἀθο]ίπ. οοπίτασξ. ρτο αἷίοτα Ιοηπ]6α εος, οί Αίῑζα εως.
πόλιος. Ῥτο 410 αἰῖας πόλεος οἳ
πόλεως. Ι. 20, 90. ἐξευρέσιος. Ἱ. 07.
ἱππαζεσθαι. οοπα. Εθιιίατοα. ἵν. 110,

114. παπάς κατιππάζεσθαι.

αυσπι εαι] Ῥροβδιηί Ῥοτπιεατε, 1,

Εηυὶ-

{απάο αὐϊτο. Ρετεφπίατο, Ῥαπο
νομί Ῥου αφποηι 1οςυπ. ἡ ἵππος

ΜΙ]]ε οφ] {ος πδογυπέ. ν. 00. νυν].

41. ἵππος µυρίη. νἩ. 41. ἵππος
ὀχτακισχιλίη. να, 80.
ἵππος, ἡ. Έαμαα, ἵν. δ, 9.

ἵππος ἔτεκε λαγώγ. Ἐσφια Ἱερογαπι
ῬοερονΙέ. νἩ. 07. Οπ]ά 81ρί νε]
Ίου ρτοάϊρίαα γ]άς ἵπ δοφεπ(]Ῥα5,
ἱπποτοξότης, ου,ὁ. 6ΟΠΙ. Εαιες 5αΕιέασί».

Βασ]ιείατίαδ, απἵ 6ᾳ1ο

γομΙέαν. Ικ, 49.

κατιππάσατο χώρην τὴν Μεγαρίδα.

ἱρὰ, ὦν, τά. Ίο. Ῥτο 6011. ἱερά.

Γκ. 14. Ὑαλα: Εφιίαξα, αἱ οµιΏΘΙῃ οταα Μασατιάσπα ΙΠΟΠΓΡ4ΥΟΕ.
45. Ρ. Εφαϊίαξας ασταπι Μερατοι-

Ῥασγα. ΒΙξαδ δασΓΟΓΗΠΗ. ἱδρυνθέντων σφι ἱρῶν ξεινικώγ. Ότπι Ροτεστῖπα. 6αετα αριά 1ρ8ο5 εβδοηί

8οΙῃ Ρετοφα(αν]έ.

ἵππὰς, ἆδος, ή. Ίο. εί Ῥοεί. Ῥνο
60]. ἱππική. Ἐααεδίτίς. ἵππὰς
ςολή. Ψοφεῖς, να], Ονπαΐέας ε(ιιοςαἲς. 1. 80.
ἱππασιμος. Εφιαβι]]. χώρα ἵπ-

ορηδεθαία. 1. 172. καλὰ ἐγίνετο τὰ

ἵνα. Ἰωπσία [αεταπί
οἳ [ωδέππα ΤΘΓΗΠΗ
Ροτίεπάεγιξ. Ικ,
ἐπιτήδεα ἐγίγετο

οχία, [αδένα
οκἰέμπι 8ασγα
56, ὅ7. (ουκ
τὰ ρα.) Ῥτο

οοάεπι ἀῑοΙέαχ, τὰ σφάγια καταθύ-

ΙΣ

1Σ

µια γενέσθαι. Ἱκ. 46. (οὐ καἸαβύ-

ἴσα πρὸς ἴσα γενέσθαι φασί. Ῥαγειι

μια. Νοπ σταία απἴπιο, ΠΟΠ Ἱερία,
ποἨ Γαυδία.)

ἱράσθαι. ἸοἨ. 6ί οοπ. Βασογάοίαπι
65»ο. αοργάοξτιπι 6χοΓγςςτο. οὖδε-

μη γυνὴ [παιὰ τοῖς Αἴγυττ ἴοις]
τουτε ὦρσενος θεοῦ, οὔτε θηλέης ἱρά-

ται.

Να]]α πετ

Γαριᾶ αυῤ-

ος] ΓὨοι π]]ία5, Ώσοσυνο οί 8αεργάος. Π. 90, 27.

ἱρεὺς,, έως. Τομ. εί Ῥοοί. Ῥτο 60ΠΙ.

Εταξ]απι γο]αίαπι αἰπης, 1. 2.
ἰσηγορίη, Ἡς, ἡ. ΤοΠ. Ῥτο ΟΟΠΙ. Ανά
γορία. Ῥαχ 1π Ιοᾳεπάο Ἠροτίας.
απ] ορᾳπαΡβ]Ηίας. ν. 78.
ἰσοκρατὴς, ὁ καὶἡ. οοπι. Ῥατὶ Ῥοίθςβἰαΐο Ῥτωάϊέις. Ἰσοκρατέες εἰσὶ αἱ
γυ}αῖκες τοῖσι ἀγδράσι. Μα]εγος
απάσπι 4παπι ν]γὶ Ροζεκίαίζεπα Ἰ8Ῥευς. Ύε] αἆ εοτροσῖ5 νῖτες Ίου
τε[ετεπά
τη. Οἱ ραγο5αβείν]τος.

ἱερεύ». Βασετάος. Ἱ. 140. Ἠϊπο ἂρ-

Φπατο νοτίος, Ἀ{α]ιογας νῖτες Ἠα-

χιρεύς. ΒΙΙΗΙΙΗ6 δασρτάος. 1. 142,

Ῥαμέ ρατες νἱχῖδ. Ψεἱ, «απο 5απί
{οτίες ας Γρ81 ν]π, 1ν. 26.
ἰσοκρατίη, ης, ἡ. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ. ἶσοκρατία. «Ἐφια]]ς Ροζοπίῖα. 86 {απο αὐ Ηετοὰ, γοσαίαν ἡ δήµο-

145. 15].

Ἰρήϊαι. Ίο. Ῥτο 60π1. ἱέρειαι. Βαεετἀοίες. Εαηῖπας, 4παΡ 8αστα {α-

οἵσπέ. Η, 58. ἱρηίας. . 54. ἱρήϊῖαι.
1, 55.

πρατία, οί τρ. Ιπ απα οἶναρ Ῥατεπι

1. 192.

Ἰαβεητ Ῥοίοπίίαπα, αποά οοἀεπι
εἰν]ίαἶς Ίατο Γπαπέατ, Ῥατοπι(πο
1 Σαβ τασ]]5 [ογεπά!ϊ5 Ῥοτορίαζεπι

ἤ ὂν, οὗ, τὸ. Τοη. δαβ]αίο ε. Ῥτο 60ΠΗ.

αβεαηέ. ὦ Λακεδαιμόγιοι τὰς ἶσο-

ἱερόν. Έεπιρ]απα. 1, 91, 105, 149,
144. εί ραδρῖπι,

τὰς φόλιας κατάγειν παρασκευά-

ἱρήϊον, τό. Ἰοπ. εξ Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
ἱερεῖον. Ἡορα,.
πι. 90.

Ψϊεέπηα,

ἱρὸς ΟΠΗ με. Ῥαςςγ. Ῥ]οαές. 6σοῃΒΕΟΓΩ{ΙΙ. οὖρος ἱρὸν μητ οὸς Δινδυμί-

γής. Μοἢ5 πιαί

πα ναίπα δα-

σσ.1. 50. Ἶραί εἶσι τής Ἴσιος. 151άϊ

ευπέ δ6ασογα». . 41. ἐροὺς εἶναι τοῦ
Νείλου. Ἱ. 72, 74. ἅρμα Διὸς ἱρόγ.
να, 40. νι. 115.
ἱροφάντης, οὗ, ὁ. Ίοπ. Ῥτο ο0πη.
ἱεροφάντης. Οἱ εἰ ἱερφύλαξ, εί

ἱερογόμος α]ϊα5 γοσαίατ. Φπἱ 6ασγα
οετεπιοπίαδᾳπο ἀοοεί, δὲ 5αςτοταπῃ τῖέας Ιπετρτείαίατ.
ῬαςτοΤΙΠΙ απθϊςίος. Ναοτίβου]ας, δη-

οεγάοβ. ἱροφάνται τῶν χθονίων θεῶν
διετέλεονἐόντες. νἩ. 125. Οοπέίπια
5πσςθςδ]οηπς ΈΏοσογαπι ΙΠΓΟΓΟΓΙΠΙ
5αστΙμοαῖ οταπί.
Ὑα]ὶ, Οοπέπια
«ποςθςξῖοπα Ὠ]]5 Ἱη{ογῖς απεϊς{]{65 ΦαοΤοΓΙΠΙ
154.

Γαδγαπέ,

να.

128,

ἱρωσύνη, ης, ἡ- Τ9Π. Ῥτο ΟΟπΙ. ἱερω-

πρωτ ίας καταλύοντες, τυραννίδας ἐς

ζεσζε. ν. 95. δ. 1. Ο Πιαοεφαπιοπ]ϊ

ἀππι τοςραΡ]. ογογε]ς, νο ραγα5 αἆ Όνταππ]ίάρς τεάποσεπαας ἵη
Ἠτωςς.

ἰσοπαλὴς, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. εί Ρος. πί
εί ἰσόπαλος. [πα]αοξα Ραγ. πι Ρασπα
Ρατ. «Ἐπιια]ϊδ. γινοµένων ἴσοπαλέων. Οππη 1π Ῥασηα ραγθς οβ8θ{.
οσα σλᾳΟ Ματίε ἀἰπι]σαρεηῖ. 1,
82. ν. 49. σοπαλὴς µαάχη. ΟΤο8ία8
Ῥους. 51. Ῥντα]ππα «απο Ματίο
οΟΤΗΠΙΙΡΡΠΠΙ.

ἰσόπεδος, ὁ καὶ ή. οοπι, Ῥτορτία 4
Ίοσο ἀῑσίαπα, ᾳαἵ Ρ]απΙέ]ετη νο] 5οἸ1πη αἰέοτὶ ὤφπα]ο Ἰαθεί. «αια165. Ῥατ. 1ν. 201.
ἰσόῤῥοπος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Αλφαϊ]]μτῖςδ,

ο]ςάειι

Ροπάετῖς.. «Ῥφαϊ-

γα]εης. «Ἠια]ίς. Ρατ. τώ ἑωύτών
ἰσόῤῥοπον γένος. πο «ᾳπα]ο σεππς. ν. 91.

σύνη. διά
ἃ1ν. 161. νι. 20.
.ς. Ίο. {ετπι. ασοας. Ῥίατ. 2. 6ΟΠ-

ἵκασθαι ππόλεμον. ἩἨοτοά. Ἰοσπ{1ο.

(πας. ἀοε]. Ῥτο οοπι. {ας Ῥοαυ εοἩ-

λεμον. .Μονετο Ῥε]]απι. Βε]]απι
π1γθ. Βε]]απι {αερτο. νΠ. 9.

(ταςίΙοπεπα, Ῥτο ᾳπο Αῑῑςο εἰς, ΕΧ
Ίοη. εας. ἐς Σαβρδις. 1. 19, 22, 27,

70, 77, 78, 79. ταξις. κ. 91.

Ῥτο ΟΙ.

κιγεῖν, καὶ ποιεῖσθαι πὀ-

ἱπίη, ης. ἴοπ. εί Ῥοοί. Ῥτο σ0ΠΙ.

ἑφία, ας. Ψεδία, Ὦοπι5, ἴνατ. Εί

1Σ

1Ω

αραιά Ἠετοά. ρεουΠατίέετ ΙπίεΓἆππι αοοϊρίέαγ Ῥτο [απί]α, πλὴν

ΠΕΠ, ϱταγΊδᾳτο πεοθβθίέας. 1. 74.

παῖ]ας, ἳί 5οπἸροπάππι ὀγδώκον-

Ραοῖα εοπγοπία Βπτηα. 1014. κατὰ

τα ἱςιέων, (ιοᾷ Ἰωνικως ἀῑσίατα

τὸ ισχυρον Επειζὠντο ἀλλήλων. Α-

ἀντὶ τοῦ ἱσιών. 1. 176. αἱ δὲ ὀγδώχοντα ἱσίαι αὗται ἔτυχον τηγικαῦτα
ἐκδημέρυσαι. Ἠα απίεπι 80 {απι]1 έαπο Ῥετερτῖ εταπί. 1. 1760. ἵν.
59, τὰς βασιλτίας ἰσίας. Ἑερίας
ερᾷο. ἵν. 68. Ἱσίη τῶν Σκυθέων βασίλείια. Νοδία Βογέματαπα Βεσίπα,
ἵν. 127. διξὰς ἱσίας οἴκεε. Έιαβ
ἆοπιος Ἱποο]εραί. ν. 40.
Ἱσιητόριον, ου, τό. 1οἨ. Ῥτο 60ΠΙ.
ἑσιατόριον. Οαπασυ]απη, ἵν. 95.

οπίέεγ αἰέοτῖ αἱζετογαπα Ῥογ1ο]πη
Γοεεταπέ. 1. 76. ἴσχυςὴ σιτοδείη. Ἱ.
04. τὸ πολλὀὲν ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι.

ὀγδώκοντα ἱσιαίων. Ῥτείετ 80 {α-

συµξάσιες Ἰσχυραί. Οοπνοαπ{ΙοΠΘΣ,
οοπιροβ!Ίοπος5

Εππια,

κίαρ]]ες,

Ίηπ Ποπήπαπα ππα]έπάιπαο τοῦ
Ῥοίοπίϊαιπαιθ Ροβιίαπι 655ε ἆποπηθ. 1. 196. αἱ λίαν ἰσχυραὶ τιμωρίαι πρὸς θεών ἐπίφθονοι γίνονται.

Νιπαῖαπα

ἄοτεδ

αλίοπεςδ,

απἶρας

Ἰοπιῖτςας 56 πππίπο Ῥογδοφαππίας,

βο5 ΙΠπίειτοραης. Ἡ. 19, 94, 119.
11.20, 51,77. 1ν. 192. Υ. Ποπι.21.

Γ15 διη{ οά1ο5οα». ἵν. 200. ἰσχυρὸς
νόμος. Ῥενετα ες. ΥΠ]. 102. κατὰ
τὸ ἰσχυρόν. Ἱκ. 2. ὙΨε]επιεηίεγ.
Ἰσχυρωτέρη γγώμµη. Ικ. 41. Υα]]α:
Ἐενοσῖοτ δεπίοπ{]α.
γην ἦς, ἡ. Τοπ. εἲ Ῥοοέ. Ἰάεπι ας
ἰγμὸς, νος, (1 η Ι] φἰσπίβσαξ.

ἱπορεῖν. Βεῖτο. 0οβποδεσιο. Πεοστο,

Ὑοοϊ[ογαξ]ο, «ἸαπιοΥ. παρὰ τὸ Ιῦ-

ἱφορέειν, εἴν. ἴομ. εί ροεξ. Βαϊδοϊίατι,

Φπῶτετο. Ππαπίτετα. [πνοδρατο.
1.66, 61, 122. αὐτοὺς ἱψορέων. Τρ-

ἀκουή ἱφορέων.
ΒΟΙΕΠ5,

Ἀαποτο Γαπιά(θ

ΟΟΡΠΟΔΦΕΘΗΡ,

«ἴδερης.

1.

29.
Ίἴσχειν. Τοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο ο0Π1. κα-

ταλαμξανειν, εἴ κατέχει». Όεει3πθ, εἵ οοεπραίαπι. Ῥοβδίάετο.
ἴσχουσι Μαραθώνα. Ματαίμοπεπα
οσσαραπέ. 1. 62.

ἴσχειν. 6ομϊρονα. «οεγεστο. Οοπ{]πθγθ. Ἠερτίπιεταο. Ππιροεά]ταε. Βε-

Ῥε]]ετα. σολλαχῇ ἂν ἴσχον ἐμεωὺῦτόν.

ζει». µ.. Ἰὔξειν. π.. Ἰὔγα. Βοπαπη η Ιλ]
βΙσπ]Πσαπίοπι οἀστο. Οοπη5α]ε Ειιδίαίμ. βαρδαρόφωγος ϊὑγή. Ἱκ. 49.
Ῥατύατα γοοεταίιο.
Ῥατρατας
6Ἰαπ1οΥ.
Ἰχθυειδὴς, ὅ καὶ ἡ. οοπι. Ρἱ5οἱ αΙπηῖ-

115. να, 61.
ἰχβυώδης, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. αποά Ἱπ

γι]σαῖς Τοχὶεῖ 5ἶπο π]]ας απο
{οτίίαία Ἰορ]έατ. Ῥίδοῖρας αὔαῃἀαπς. νἩ, 109.

Ἀδρο πια Ιρδυπι οοπ πι]. Ἱ. ιῶ, ιεῖς, ιεῖ. Ιοπ. οί Αίῑῑοα Γογππβξῖο

49. Π. 77. ὧφε ὀλίγους σφέας ἂνθρώπους ἴσχει).Ικ.Ι9. Ττα αέ ροιοὶ

Ἰοπιῖπος 1ρ5ο8 Ἱπιροάίτο Ῥοβδεπέ,

ἴσχειν. Ίοπ. εί Ρροεῖ. Ῥτο 60ΠΙ. συγ-

Γαζατὶ νετβογαπα, 1

Ἰαραταπι. ππππσταπα.

ἁπαγαπα ΦΥγ]-

ἴπ Ῥγα5οπεῖς

Ππάισαίίνο 5αροταπέ, 1Π {ζω ἀθδιποπίία, αξ Γαέαταπα οοπΙπαΠΙ{θυ ΤΠ

Οοπίϊποτο.

ἴσω [οτπαπέῖα. ααοά εί ἵπ Ἱπῃπ]-

Ῥείίπετοα. ΠΠ]. 111. ἀνθρώπους ἴσ-

«νο βαιναίασ, πέ νομίζω, γομισώ,
νομιῶ, εἷς εἴ, εἰ οεί. νοµίσειν, Υὸμιεῖν. Βὶο καταγιεῖν, Ῥτο καθαγίσειν, 4 καζαγίζω, σω. Πἱεο, 6ΟΠ-

έχειν, καὶ κατέχει.

χειν.ϊκ.
19. Ποπιῖπες «οάῦογς, 0-

6Γ6θγο.
ἴσχει». ἴο. αἴ Ῥοθέ. χο 6011. κατἄγεσθαι. ΑΡρρε]]ετε αἰῖφπο. (ἀνα-

/εσθαι. Ψ. Ηοπι. ο. 19.) ἴσχουσιν
ἐπ᾽ ἀκτῆς. Ιρίά. Αά Πέέας αρρε]Ἰαμέ.

ἰσχυρός. Ψεἱπαπισης. Μαρπις, Εοτ-

618. τανῖς. Ῥενογις. σιοδηῖη ἴσχυή. Μασπα ναὶ (Γαπιθηέατῖο» Ῥοπ]]-

τα, 1. 22. Ἰσχυρὴ ἀγαγκαίη. Νεἶιε-

Β6ςΓΟ, οῇςγο. 1. 86. δῖο χαριή, το
χαρίση. (ταΙβεαβοτῖς. 1. 90. χα-

ριεῖσθε, Ῥτο χαρίσεσθε. ἵγ. 98. ἄνταγωνιοζμαι, ἀνταγωγιούμενος,ρτο

ἀνταγωνίσομαι, εἴ ἄνταγωγισόμενο». Υ. 109. ἔξανδραποδιεῦνται, Ῥτο
ἐξαν δραποδίσονται. ΥΙ. 9. ἀνδραποδιεῖται. νι. 17. ἐπισιτιεύμενοι Ῥτο

ΚΑ

ΚΑ

ἐπισιτιούμενοι, Ἰουᾳπθ Ῥτο ϱ0Π.
ἐπισιτισόμενοι. Εταπιεπίαίατ]. Βοπι
Γγαπιοπίατίαπα οοπιραγαξατ]. Όοπιηλθαξα5 οοπαραναξατὶ. ΙΧ. 60. ἐπαγλαϊεῖ, Ρτο ἐπαγλαῖσει,

αὐ ἐπα-

γλαῦ ζω. Υ. Ποπι. ς. 15.

ων. Ίο. ἑεγπηϊπαξ]ο σεπῖθ. Ῥ]ατ. 2.
ἀοε]ίπ. εοπέταςξ.ρτοιέ εί οοπι. Δί{16ο Υετο εωγ, ππροπαροξυτόόνως. των

σσολίων. Ὀτριαπη. Ῥτο ΑῑΙΕο 6εῃ.
τών σόλεων. 1. 6. Σαμρδίων, Ῥτο Δί-

εσο Σάρδεων. 1. 7. πολίων. Ἱ. 61.

µαντίων. ἵν. 68.
κ.

ὁ καταρθεὶς τὸν Φόγον. ]ε, αἱ
οιρᾷᾳ εχρίαξας {αοταί. 1. 49, τὸν
αὐτὸς φόνου ἐκάθχρε. Φποπι ἴρ5ε
α οσᾷᾳ Ῥαγραταί, 4ο εκρίαταῖ,
1. 44.

λωόςς οοπι. Ῥαταδ. Ἐκροαϊέας.
Νι]]9 Ππρεάμπενῖς Ἱπιροά(ζας.
καθαρὸς σρατός. Εκετοῖτας εχρεᾶ]{πδ. Ἐκοτείίις πα] Ππιροάππε{9 ο νεα ἃο Ῥτοίπάα εχρεάἰἴας. 1. 211. ἵν. 190. σὺν τῷ καθαρῷ τοῦ ο... Ὑαμα: Οσα βοτα
οορίαταπα. Ῥ6ά Ῥταδίαί γετίετο,
οππιοχρεάΙΗαδδΊππα εορίαχυπα ρατίο.
Ἠος εκ ρτωοράεπῖριις ζασῖ]ε οο]Πρ]ίαν.Νάπα τῷο καθαρῷ. τουῦ ραΊοῦ

ορροπ]έ τοὺς καματηροὺς, καὶ ἀσΚ Ίοη. Ῥτο χ' δέκοµαι, Ῥτο ΟΟΠΛ.
δέχομαι. 1.
1 7. κιθῶ», Ῥτο χιτώ». Ἱ.
8. ὑπεδέκετο, Ῥτο ὑπεδέχετο. 21.

δέκεσθε. Ἱ. 60. ἐδέκογτο. 1δῖά. δέκεσθαι. 1. 09.
κ, ἀντὶ τοῦ σσ. Ιοπῖοο. χως ῬΤο ΟΠΠ.
σως, α(πο πιοςο ἄλλως χως.
1.5. ὅκως, Ρτο, ύπων. 1.8, 9, 11.
ὁκοτερην, αν ὁποτεραν. ΠΝ ΠΠ κοΐη,

Ῥτο ποίη, ποία. φποπιοάο, 1 . 90.
χω, Ῥτο πω. αάνιο, 1. 92. κη, Ῥτο
ση. πο. 1Ρίά. οὕκως, Ῥινο οὕπως.
Νπ]]ο πιοᾶο. 1. ὁδ. ὁκόθεν, Ῥτο
ὁπόθεν. απἀςθ. 1. 950. κόθεν, Ῥτο

πᾳοθεν. ππά6. 1ΡΙά. κοτὲ, Ῥτο σοτέ.

ο όμα, 1. 97. κοῖος, Ῥτο ποῖος ;
Φπα]Ιςὸ ανίά. ὅκως. αμιά, εἴ Κως.

θεγεῖς «ρατιώτας, νητ]]5 ΠΙΟΓΡΟΓΙΠ

ΙΠοΟΙΗΠΙΟ(Ι8 Ππρεά]{ος. ὧς σφι τὸ
ἐμποδων ἐγε[όνεες καθαρύ». ν]]. 185.
γαΐα: Ὀδί Πέις οσπ]ος εβαρ]ῖ.
«8. Ὁ. Βοδίαπαπι 1ρ5ῖς 1]ιιὰ Ἱπαρεἀϊπιοπίατη Ῥαταπα 1, 1. ο. ῬορίΎπαπά ΟΗΠΟ ΠπρεάΠπεπέαπα δαῦΙαέπμι εδὲ εκ 1µ5οΓΗΠΗ «οοπδρεσία.

καθαρὸς ουα σεπἰ{1νο.

ἠΥ δὲ τουτέων

σαντων γἡ καλαρός. Ομοὰ 81 ΠΟΓΙΠΙ

οπιπήη΄ δἳς Ῥυγας. Π. 98. δἷο ο

Ἠοτας. Π0. 1. οασπι, 22...

Ππίοροτ

γιία, 5εε]εγῖδᾳια Ῥυγις.

καθάρσιο», τὸ. Μ)υχαα{]ο. Πµαδέγα{]ο.
Εκρίαίιο. καζαρσίου ἐπικυρῆσαι,
καθαἰρεσῖαι. Εχρίαἰοπεπῃ 60Π56-

45. εἴ κως. 5 41ο πιοάο. 1. 46.
καὶ κοτε, Ῥτο καὶ «οτε.
Εί αὶαπαπάο, να] 5οπε]. 1. 79. κὠς;

αυ], εχρ]ατ]. 1, ο0.
καθάρσιος. Ἐκρίαίον. Ομ ριτσαξ,
Ιαδίταί, οχρίαί. ἐκάλεε Δία καθάοσιογ. «ογεπι εχρἰαίοτεπι ΊπνοςαΡαί. 1. 44.

Φποπιοάο ὃ Ἱ. 70. 1. 292. κόσος,

κάζαρσις,

Ῥτο πόσος. υλ1. 84. ἐκοον, Ῥτο
ὁποῖον. (Ομπα]α. πο. Ικ. 12.

Εχριαίιο. 1. 90.
καθειςήκει ἐπὶ τῇ διδασκαλία. .
Ἠοπι. ὃ. Ἰπάο Πενατίο ῬταΓθοίας ΓΕ. καθειςσήκεισαν αὐτοῦ

1. 98. κοῖαι. Ἱ. 99. κοῦ, Ῥτο ποὺ. Ἱ.

κ» δεᾳποπίε αδρ]ταία πον πναζαέας
1Π χι αὉ Ἰοπίρης, αί οοπιλαπ {ευ

Πε. οὐκ. ὧς, Ῥχο οὐχ. ὠ. Ι. 2, 10.
οὐκ ὁμοίως, Ῥτο οὔχ ὁμοίωρ. Σο.

οὐκ οοἷοί ττε, Ῥτο οὐχ, οἷοί τε. Ἱ. 67.
οὐκ ὅσα, Ῥχο οὐχ ὅσα. Ἱ. 71. οὖκ

οἷόν τε. 1. 91. εί ρᾳδδῖπι.
καθαίρειν. Ῥιγσαγο. Ιαδίγατο. Ἐχρ]9τθ. Κροῖσός μεν ἐκαθγρε. Οταῶδιςδ

ευπι οχρίαν]έ. 1. 95. ἐκάθτρα.1.4].

ἡ. Ῥαπσαξιο,

Ιμιδγαί]ο.

θωύμαναί, Πριά. Εᾖας αἀπι]ταίογος

οχδίπίοταπί.

δαπι αἀπα]γαεΙ δυη{,

γε] αἀπταβαπέατ,
καθήςο.(0οπδεάΙε. Ἔεππρας ααάαχ]ε.
Ίοπ. οί Ῥοεί. Ῥτο ϱ0ΠΙ. ἔμεινε», .]
δεν.

Ειδίαίι,

καθῆσο, τρίτον

πρόσωπον ὑπερσυντελίκή υ, ἀπὸ τοῦ

ἔξω, ήσμαι, ἤσμην, ᾖσο, ἦο, εἰ γὰρ

ΚΑ

ΚΑ

ἀπὸ τοῦ ἅμην, πσροπαρωξύγετ' ἄν.
Κροῖσος ἐπὶ δύοἔτεα ἐν πἐνθεῖ µε-

γάλῳ καβῆςο. (τῶς5ι5 αἆ ἀπος αππο5 1π πἹασπο Ἱποία γ]ίαπι {Γαη56σε. 1. 45. ΠΠ. 80.

κακοτεχγεῖν. οοπι. Μα] αγ ρς α{1.
Άμετε ἀο]οςο. Μα]εβοῖππα αᾳποά

εχεορ]ίατα. η. 74.
κακότης, ητος, ἡ. Τομ. οί Ροες. ΥΠ]απ. Να Πα. Μαμαπίίας. νΙ]. 108.

καθιςάναι εἷς δέος. Ἶπ πιθέα οοπδ{]ἔπετε. Μείαπι [π]ῖοεγα. εἷς δέος

Α]ῑας εαἱαπηίας, Ἱσπαν]α. Ὑ]άς 5πο

᾽Απολλωνιήτας ταῦτα. Ικ. 99. Ἀοπ

σιν ἄεξειν Λακεδαιμονίοισι ἡἡ µυρίης

επίπα Ίος Αρο]]οπ]αίας Ιαζπογιπί,

κακότητος,

Ίοσο. Οοπαπ]α εί Εαδέαθνίαπι,
χοατεςησε τοὺς ἐνοικοῦντας. Οἴεδῖας χλκότης, ητος, ἡ. Αριᾶ Ἡετοάοίαπι
Ῥου. 4. Μείαπι Ιποο]ῖ5 [η]ος ξ.
απ ἔαγ Ἰπίέετάπαα Ῥτο σα]ατηϊέαίο,
καὶ οὐ γάρ. ἀγτὶ τοῦ, καὶ γὰρ οῦ. ο ΠΙοΗ οἴζαῖς, απο δυφυχία το
Νοη οπίπι. καὶ οὐ γὰρ ἔλαζε τοὺς
ΠΙΠΩἴΗΓΥ. ἔφη ταύτην τὴν ἐπειρώτηχαΐειν, κατακαίειν,

ἀνακαίειγ,

δτο,

[τετο. Οτεπιατο. Οοπηβιτετο. ὑπὸ
τὸν νηὸν κατακαέντα.

δι0 Π]]ιά

{επαρα5 απο (επιρ]απῃ οδί ΓΕΙΙΔέπη. Ἱ. 61. ζώντα κατακαυθῆναι.
Ἠπναπι ογοπιατὶ, ναι οοπιβατ].

86. τὸ καιόµεγνον πῦρ σδενγύναι.
Ίσποιη αοεθηςιπῃ οχ56πηρπετο. Ιριά,
πρ ἀνακαίειν. Ίσπεπι αεορπάστο.
1. 192. Ἱν. 145. πυρ ἀγακαύσωνται.
Ίρπεπι αοεσπἀετῖπέξ. 1. 202. πυρ

ἡ µυρίης

εὐδαιμονίης.

Ώικιε Ἰαπο Ἱπίεττοσαβίοποπα απ
Ῥ]ατίπια»

οα]απέαξῖς,

απ

ρ]υτ]-

πιο» Γο]]οΙέαξῖς Πάπα πι Γαίπτατη.
γι. 67. ἀναλαμξάγει τὴν ποροτέρην
χακότητα. νΙ. 109. Ρεοσομι ςαἸαπιίαίσιι

οπιοπάαχθ.

αἱ,

Ῥτί-

ἄνακαίων. 1ν.2Ν8. συγκατακαίονται

οτεη εἶαάεπι εοττίροτο. αἱ, Ῥτίοτεπι Ἰσπανίαπι δατζῖτα, κακότης
(αὲ ἀοοεί Επρία(ίας) ἡ κάκωσις
παρ Ὁμήρω. Ἱ. 6: γεχαί]ο, οα]απη]ἔας, ε]αάες. καὶ ἡ κακία παρ Ἠσιόδω. Βεά οἳ αρα Ηοπποτυπα αοεῖ-

τοῖσι

Ρίέαις Ῥρτο ἑπηατίαίο,

µάντισι

βόε:.

Οτπι

1815

ναρας Ῥογες ογοπιαπ6γ. 1ν. 69.

σερικεκαυμένοι. κατακαυῦτ. κατακαΐθυσι. Πρῖά. κατεκάη πάσα. Ἱν.
79. πυρὴν ἀνακαίειν. ΥΠ. 19. σπῦρ
οἰνακαυσάμενοι. Ίδηε α6οθΠδΟ. ΥΠ].

19, 95.

καΐριος. οοπα. Οοπηπιοάς. ΌρΡροτ-

Ισπανία, ες

γΙ6ο. Ἠοπι. Η. Ν. ν. 108. ἡγεμόγος κακότητι,μεζημ,σύ νγσίτελαῶγ.

Ιάεπι . Ο. γ.
πολλὰ θέἐσαν
Αραά ο
ναυτικών ΠΡ.
Ῥτο αάγοισα

721. ἡμῖν πήµατα
όλη γεξόντων.
Ἠ]οά. τῶν ἌίγοἹ. ν. 692. ςυπηϊέατ

Αμλὰ, οί πηϊδοτία.

έαπας, ΑΡρία8 αἆ αΠαπίά Ῥοασειἁππῃι. εὗρισκε ταῦτα καιριώτατα.

ὤαάρος κακθτητα πελάσσαι.

Απίς-

ᾳπαπι

Αραά

Ἠαο

Ἠοπι, Οἀγςε. Τ. ν. 900. το οοτῬοτῖ5 αβΙοείοπο εί ἄγαπιπα Ροπῖ-

Ἱπνοπίοβαί

οοπιπιοΙβδῖπια,

ορρογέιπ]βαίτηα, αἆ ΤεΙῃ Ρεγαςειἆαπι αρἰδδίππα, 1. 120.
κακίζειν τινα. ΑΜπποπι ππα]οά]οεῖς
αοαΐρετε, γε] Ἱηδοσίατ.

Ἠ Πάπα,

οἳ Ῥτοργα αλ]οιῖ οβ/ιοετο, εχρτοῬτα»α. ΑΠαποπι Ἰσπανίω αοοιι8816. λοιδορεων

καὶ κακίζων

μι.

Ίρευπι οοπγ]οῖῖς εί ππα]οά1οξῖς Ἱπ5οσίαΏς, ΠΠ. 1450.
κακόνοµος, ὁ καὶ ἡ. Οπἳ πια]ῖς ]οσ]Ῥα5 υέατ.
Οἱ πια] πιογῖθις
δὲ Ἱπιραέις. κακογοµώτατοι σάντων Ἑλλήνων. ρα εκ οπιπῖρας
ταςῖς Ῥεδῖπιο πιογαξῖ ογαΠέ. Ἱ,
00.

/

φ

πη]δετία

{

αοοοᾶάαί.

τα. αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βεοτοὶ
καταγηράσκουσι-

Ηεριοάι» ἐἐν ἔρ-

Γοις, καὶ ἡμέναις, γ. 287. τὴν κακότητα τῇ ἀετῃ, πο νΙαπα Υτεα
ορροπῖξ. τὴν μέντοι χακότητα καὶ

ἱλαλόν ἐςὶν ἑλέσθαι Ῥηδίως. ὀλίγη
μὲν ὁδὸς, µάλα ὃὃ' ἐγγύθι ναίει. Της

δὃ) ἀρετῆς ἱδρώτα θεοὶ ππροπάεοιθεν
ἔβκαν, δες,

-- χρῆν Καγδαύλγ γενέσθαι κας. Ἐαέα]ε εταῖ πέΟαπάαπ]α πηα]ο
τν οοἀστοαξ, Ἱπ{οτέαπΙαπα αοεϊἀἆο-

τος μισο“ 6.111, 11 ο αἰ[οιέ φμο
πιαῖ ζμἱ αἀυ(πέ. 1. 8. ἐπεὶ ἔδεέ οἱ κα-

κλὰ

ΚΑ

κὠς γενέσθαι. Ότπι πια]υπι ξαία]ο
εἱ Ιπιροπάετεί, Οπτῃ οα]απηϊίας οἱ

Πππι]ποτοί. Τν. 79.

ἴωτ. Ὑ οἱ ἐλλειπτικῶς Α{άςο, απἴπεἴῖαπι [οπ]οο πιοτε ἀῑσϊέατ, 5υῇ)απά]{ο ποπηῖπο ἱερὰ, πε ἵη 1]]ο 5-

καλὰ ἱρά. κ. 96, 97. Ὑιάε ἱρὰ, ὦγ.

Ῥοχ]ογο οΧεΙΠΡΙΟ πιαπ]{εςίο γ]άο-

καλλιεσεῖν. οοπι. Ἰμοδία Ῥτοδρεταφια
εχία {αείο 5αστίβεῖο Ἠαῦθετο. 1Π1πε. Ἀππεη Ῥτορίθίαπι μαβοτο
Ῥο»ί [αοία εαογ]βοῖα. οὐδαμιῶς ἐκαλλιέρεε διαξαίγειν μι». Ν]]ο 1πο4ο Ῥτο (ταηδ]έα 5πο Πίατε Ῥοίεταί.

πηιΒ, οὐδαμώς ἔκαλλιερεε διαδαί-

γειν µιγ.

Ἠας επ]πι Ίάεπα να]επί

ας. οὐδαμως τὰ ἱερὰ αὐτῷ καλὰ ἡν,
ὧςε αὐτὸν διαξδαίνει». ψει, οὐδαμκῶρ
τὰ ἱερὰ καλὸν αὐτῷ τῶν πραγµά-

των πελος πρβοὐσήµσινεν, ὧςε αὖ-

Ἄπ]]ο πποᾶο, {αοίο 5αοΙΠ6ΊΟ, πι-

τὸν διαξαίνειν. Ὡς σφι ἐκαλλιερεε-

πιει Ῥτορίθαπι Παβεβαί, τί Ῥου
14 81Ρί Ποεγεί {χαπβίτε. γ]. 76. τοῖσι
Σταρτιήτησι καλλ µερῆσαι θυοµένοι-

το, πρόσω ἐπορεύοντο. ϊχ. 19. Ύαἱ]α:

σι οὐκ ἐδύνατο. γΙι. 194. Ῥτο, ὃν-

»ατὸν ἦν. οσφιε καιγοπρεπέσερον,
αντὶ τοῦ, οἱ Σπαρτηται θυόµενοι
καλλιερῆσαι οὐκ ἐδύναντο. Πραγίαιι]
καογ]ῃοαπίες5 Πέατο ποη Ῥοίεταπ{.
καλλιερησάντων τών ἱρώγ. κ. 19.
γαλα:. Θπαπι Ῥρα]οτο Πίαίαπι εδ5ος. Αῑπι. . Οπμι δαστα Ῥπ]οτυπη,
Παίατα,

αίᾳπο

[αδίαπα,

τεγαπη]

Ὀ 01, ουπα ρυ]οτα Γαἱ5δεπέ εσέα, Ίτο

Ῥετγεχεταπ{. 49. Β. Οππα 1ρ515 Ρπ]-.
οτο Παίππι ο5δεί, πα]ίοτίας Ίτα
Ῥετγεχογιπ{. Ὑεἱ, Οππα 5αστα ρι]οταπ αίαπε {εσστα τογαπι οχ]έαπι
1ρ5ῖ5 Ροχίοπάστοπέ, Ῥτορτος! ρειτεχοτυπέ. Ωπος γετρῖς ἀϊ]ασϊάϊοΊρις αὐ Ἠετοάοίο ἀλοῖζα, ος, 96.
τοῖσι μὲν Ἕλλησι καλὰ ἐγίνετο τὸ

ρα. (Μαρδονίῳ δὲ οὐκ ἐπιτήδεα
ἐγίγετο τὰ ἱρά. ΙΧ. ὃ7.)

[Ὁοηδα]ε

εχἰέαπα ρογίεπάστοπέ, 36 οΏδοΓ-

Ἀοίας ἵπ Οποδαπάτυπη, .ραµ. 20. ἵπ

ταπάππα δέ, γετραπῃ Ίος ἀῑοΙ ποη
5οἶαπῃ ἀά Ποππίρας, απϊ εαστ]{ιοῖο
{αοίο Πίαπέ, αο α ἀῑνΙπο ΠΠΠΙΙΠΘ

ἈοπορΠποπίϊ5

Ππιρείταπί 1, αιποά Ῥτεσίθις, 5αετἰῃεῖοαπο [αείο Ῥεετυαπί; αἆεο
πέ

Ίρδα 8αστα

Ῥπ]οταπῃ,

Ἰαέαπα

Γαπδέππιαιθο τοτάπῃ οχΙζπ]α 1ρδὶς
Ῥοτίεπάαπέ αίαιε 5Ισπ]Πορπές: 5εἀ
είῖαπι 1ρ8ῖ5 φαοτῖς (πρι, απ
ἔα]οπα τογαπι οχ]έαπῃ Ῥογίοπάπηξ,
τί εκ δαρογίοῖ
ρα εχεπιρ]Ι5 Ρα{εί. Ἐπνσο τὸ καλλιερεῖν λοπαϊπὶῬα5 ἐπραίαπα, 1άεια γα]εί ασ 5ὶ
ἀϊοετο», χαλὰ. τουτέςσιν αἴσια τὰ
Ἱερὰ ἔχειν, καὶ καλὸν, αἴσιον, καὶ
εὐτυχὲς τῶν πραγμάτων τέλος ὑπὸ
θεοῦ, διὰ τῆς ευπροσδέκτου θυσίας
εὑρίσκειν. Ωπυ γουο 5αοτμοῖῖθ
επ υα έας, ἰσοδυναμεῖ τῷ, καλὰ εἷναι, καὶ καλόν, αἴσιον, εὐττυχὲς τών

ωραγµάτων τέλος τοῖς θυομένοις
προσημαίνειν.

1. 6. Ῥα]ενα,

Ἱορία,

ζαισίασμο 6556, εί ρυ]ο τη, Ἰαρέατη,
[απδίππη, αίᾳιο {εσεπι τεγαπι
εχίέαπα Ποππίβ5 5αστα [αε]εηί{]Ῥα5 Ῥοτίομάεταε, Ἔπαπο απιέεπ τὸ
καλλιερεῖν πευίτα]έετ ροπῖ γ]άε-

γενοµέγων δὲ καλών τών ἱερῶν, αὈὶ

νετρα

βοβριπξας,

ας τομα Εοΐαπι ἀεο]αταπέ,

Τέοπι

εαάειι Ρας. 1 ὠνάγκη παιλλιερειγ. Ἵ
ὡς δὲ οὗτε ἐκαλλιερεε ὡὧςε άχεσθα, οὔτε αὐτοῖσι Περσσι, οὔτε τοῖσι

μετ᾽ ἐκείνων ἐοῦσι Ἑλλήνων». Ἱκ. 38.
γαϊ]α: Φπσπα Ἱρ]έατ οκία ΠΟΠ ϱ8δεί Ῥι]ετα αἆ Ῥασπαπῃ οοπιπηῖ{{οιάαπα πθ(ιο 1ρ5ἱ5 Βεγδῖ5, πε(πο
(τασοῖς, απϊ σπα Η]]5 οταπ{. ἄῑπια,
Ῥ. Οτπι απέεπι πος 1ρ8ῖς Ῥετῖς,
πθς (τορεῖς, απὶ οππα 1ρ5ῖς εγαηξ,
5ατα, [νε], γιοπιαταα Ιππππο]α{αταπα εχία] Ἰαέππι, [Γααβδέαπηφιο

τοταπη] οχ]έαπι Ῥογίοπάοτεηξ, τε
Ρυρπατοηί.

Ῥτο οοἀσπι ἀῑοίέαχ,

τὰ σφάγια καταθυμιά τινι γίνεσθαι.
τῇ ερατιῇ τὰ σφάγια οὐ δύναΊαι
καἸαθύμια γενέσθαι. Ἱκ. 40. ΝείίΙΠΑΤΗΠΙ Ἰπσπ]αίαταπι οεχία οορ]]5
ρταία «956 ποή ῬοβδυΠ{. Ἱ. ϱ. ]89ἴππι [απδέππη(ας τεγπα εχΙξπη
εχετοῖ(π] ρογίεπάθτε ΠΟΠ Ῥοβευπέ,
Ἐκετοῖία» Ἠίατε ποπ.
Ὑιάα
σθα]ια. τοῖσι δὲ ἝἛλλησι ὡς ἐκαλ-

λιέρησε, ἀνῆγον τὰς νηας ἐκ τῆς

ΚΑ

.

Δήλου σὸς τὴν Σάμον.1κ.96. Ουπι
απ{θηι γ]οΙππαγαπι «6ββαΓΙΠΙ εχία

Ἰαρέαπα τετ εχ]έαπη (Ταθοἷ5 Ῥοι{απάϊδδοητ, [οιπι (ταοί Πίαςδεπί,] «αδδεπι εχ ΤΏε]ο Βαπιππα

γειδα5 Ῥοτ αἰέαπῃ αράχοναηῖ.
καλλιερεῖσθαι Ιάεπι ας τὸ χαλλιερεῖν. καλλιερευμένῳ ἐν τῷ Ἡκαίω.

Οι

Ία. φππουίς (οπιρ]ο Πταγεε.

γε], Παπά

Ἱπ αποπὶδ

80. ἐκαλλιερέογτο.

(επρ]ο.

Παρα.

γη. 119. (Οπ]ά δ1ί καλλιερεῖν, 5ἶγο
καλλιερεῖσθαι, νιάο αριιά Ῥαϊάαπι.

ἐκαλλιερέετο. γι. 167. Ῥεά 1Ρὶ τὸ
ἐκαλλιερέετο νιάἀείατ διποπάππι

Ῥτο καλλιερεῖσθαι σειρᾶτο.

Ιάϊα-

Ῥαΐ, Ῥτο Πέατα εοπαβαίαγ. Ώε ᾳπο
Ἰοπεπάϊσεπογο οοπδΗ]ε Ποδίτας
ποία8 11 ἡιήρ. Απάν οπιαζαπη, τ.

510. κτείνουσαν αντὶ

τοῦ,

κτείνειν

ἐθέλουσα, καὶ ἐπιχειροῦσα, ὅτο. Ῥε-

απεπέ]α ΗετοάοίΙ γετρα εοπ]οοίιταΠ Ἰδίαπα ΟΠΗ πια {. οἱ Ἕλληνες
ἐκαλλιερέοντο. Ἱκ. 92. (τασί Π{αταπέ, Ὑιάρ καλλιερεν 1π π1θο
(ὡς εο]. Ώου. Ἰμεχίου; Ιέθιι 1Π

(τασο]. Ἰπάϊσο Χεπορμοπίεο.
καλλιςεύειν, οοπι. ΕΟΥΠΙΟΦΙΦΦΙΠΙΗΤΑ

6556. Ῥα]ογιέαάϊπο εχεε]]ετο. ἐξωγἐοντοτας καλλιςευούσᾶς. ΕΟΤΙΠΟ-

β]βαίπιαδ 4παδᾳπο επιοραΠ{. 1. 196.
ταῦρος ὁ καλλιςεύων. Ῥα]οειτΤη, γε] ργας5(απΕΙδΒΙΙΗ5, νε] ορ-

ΚΑ

ρι]οπ]ἑαάίπα οχκοε]]επίας. 11, 106,
νι, 6.
καλὸς, ὁ. 60Η. Ῥτο {ογε. τὸν εἷλον
Ἑλλήνων κάλλιςον. νΙ. 190. Θπεπι
ο

τατ απ {ΟΓΕΙΕΒΙΠΙΠΠΙ εργα,

καλύπτεη, η. ΤοἩ. ΡΤΟ 0011. καλύπρα. εριπεπίη!, ΟΡενου]απι,
καλύπτρας τῶν Φαρετρέων ποιεῦγται. Ε]ιατείτατιπ ορετου]α {αζΙππέ,
1ν. 64.

Καλύςριοι. Νοπιεῃ Πιάϊουπα, αποά
ἄτασε γα]εί Ἰάεπι ας τὸ ΚυνοχέᾷΦαλοι. ΟΜᾳεῖας Ιπά. 20.
καρατηρὸς, ὁ. οοτη, ]μαβοτίοδα5, ]α-

Ῥοτε ἀε[αβίσαίας, ἀείεςςις.1ν. 190.
κάμπτειν. «011. Ὀ8ρε ἆ6 ΠαΥΤΙΤΗ
ππετο ἀῑοῑξατ, αποά οἵτεαπα α]ῖ4ποπι Ίοσαπι ΓαοΙαπέ, ΟΙΥΒΗΠΙ βες{θηίες, Οτουπηγεμῇ, κάµπτων τὴν
Τορωναίην ἄκκη». γΠ, 122. Ῥνοπιοπέοτίαπα }οτοπα
πι πανίρας
οἴγεπηγεσίις. κάµψαντες τὴν ἂκϱὴ) της Μαγγησίης. νι. 195. Μαρ-

πεδία ρτοπιοπθοτίαα πανίρας οἵχοππινοαο(Ι.

καπγοδόκη, ης, ἡ. Ίοη. οἳ Ῥοσξ. Θπἆαπι ΓμπαγΊπη, υὲ α]]α, γετίιπέ,
ΑΙ, οαΠΙΗΙΠΊΠΙ. Ὁαιπιφιο ΥοΥΗΗΗ.

ἹΝαπη καπγοδόκη ἀῑεία παρὰ τὸ τὸν
καπνὸν δέχεσθαι. Ἱ. ο. {απΊππι οκ
ἴσπε Ργοδιεπέεπι εχαίροτα, φποά
σαπΙηαδ Ῥγωδίας,
Βὶο αιίθιη
Ίναπο ΥοςθΙΙ Εαίαῖ. εχρΗσαξ:

σφευούσας. Εογπιοβῖςδίππας ν]: σῖπος.

καπγοδόκη» ὁστὴ κατα τὸ μέσον της
ὀροφῆς, δι ἧς ἐκφερεται ὁ καπνός.
το οοβοπι αοῖέας εί κάπνη. γιά4ε.

γι. 92. καλλιςεύειν πασέων τῶν γυ-

ἦν γὰρ κατ ἃ τὴν
τ
καπνοδόκη» ἐ
ἐς τὸν

γαικών. ΟπιΠΙΗΤΗ πα οΓΤΙ ΓΟΓΠΙΟ-

οἶκον ἐσέχων ὁ ἦλιος. να, 197.
Ῥευ {αμιαγίατα ΕΠΙΠΙ, νο], Ῥετ ϱ-

Σπάρτη καλλιςεύσαντι. ΥΠ. 124.
Οτα, αἱ Βρατίς Ῥρι]οογγίπχα5

ΙΗΊΠΊ1Η, 5ο] 1π αάςς Ἱπέταβαξ. 1γ.

Πππαπι ορεΓαπι παναης, {απγας. 1ν.
1065, 150. παρθένος τὰς καλλι-

αἱκαίπιαπι 65ο. γἱ. 61. ὄχῳ τῷ ἐν
εταί,

χαλλιςεύει. «ΟΠΑΠ. Εογβείπιαπα
6556. Εογδαῖπιο τοι σε’ στα. τῶν

105.
κάποιος αριιὰ Ηετοάοέαπα αεοΙρίέτις
Ῥτο «ο, απ αρτ Ἰηδίατ τοδίταπα
παρεί, πανίριδᾳαο

ἐπραίαπα

Ῥτο

ἐπιξατέων τὸν καλλιςεύοντα. Ἐπτη,

τοβίγαίο

αα1 Ἱπίεν οἰαδδῖατίος παϊ]έος, νοἱ

πρίους ἔχουσέων τὰς πρώρας.

Ἰπίοτ παν]5 Ργοριβηαίογε5 {[οτί18-

νιῦα5 Ῥτοταςδ τοδίταίας Παβρεπ{ει-

ΒΊπις ΤΕΠΗ |6εβνεγαί. γα, 150.
καλλονή,, ης, ἡ. Τοπ. εν Ῥοεί. ρτο
6Ο, κάλλος.

Έοτπια, Ῥι]οτιίπάο,

εἴρια καλλονή προφέροντα.

1μαπςβ

απ έατ. τῶν γηών καΝ8-

Ρας. ΠΠ. 99.

καραδοκεῖγ. εοπι. Ἑκδρεείατε. Ωπἱά
Ῥτορτίε δΙᾳπ]Ποεί, γὶάο ἵπ να]α.

1εχἰεΙδικαραδοκήσοντατηνµάχη»,

ΚΑ

ΚΑ

ἡ φεσέεται. γ]]. 105. Ἐχδροσίαία-

κατὼ σπη. 800118. {ειπρογ! δοτνίεπ»,

ΤΕΙ 4ποΠαΊΠ Ῥήσηα οαδυγα 6556,

κατὰ τὴν Καμξύσεω νοῦσον ἐγένετο
ταδε. κο οἴτσα Οαπιῤγαῖ5 ΠΙΟΓ-

απείη οχίέαπι εδδεί Παρίζαγα, ν].
168. ἐκαραδόκεον τὸν πόλεμον τη
ἀποξήσεται. ΠΠ]. 67. Ῥτο ᾗ ἀποξησεται.
χαρη. Ῥετίϊα Ῥείδοπα 5]ηση]. 40ΟΥ. 2.
ρα». εαρ]αποῖνὶ λσᾶΙ, α κείρω,
{οπάρο, οσο, Υαδίο. αοτ. 2. αεί.
ἔκαρον. 80. 2. Ῥᾶ585. ἐκάρην, ης,Ἠ
ἐὼν καρώ, τς, Ἡ. Ἱν. 127.

κάρτα. ΟΟΠΛ. Ῥχο 4πο ἀῑοϊίατ συνωνύμως πάνυ, σφόδρα. Να]ά6. Ν΄ εἰο-

πιοηίογ.

Αάἀπιοάμπι,

κάρτα ἠσθή

τη γνώμη τῆς ᾽Αρτεμισίης. γη. 69.
Ατιοηιμσι δεπίοπίῖα γαμοπιθηίοΥ
ορδέ ἀε]εοίαξις. τὸ κάρτα οὕνομα

ἔχων. Μασπαπι ας «ε]εβγο ΠΟΠΊΕΙ
Ἰλαροης. 1. 71. ΠΠ, 104.
καρτερός. Ίοη. αἳ Ῥοεί. Αοετ. Ὑ6ἨθΠιΘΠ5. μάχης καρτε(ῆς γενομέ"η5. Αοἲϊ Ῥγ]Ιο οοπιηλ»κο. 1. 76.

ραπ

αοἀαἀσταπί.

ἨΗσαο, ἀἆππι αᾱ--

σγοίατεί (απιῤγδες, αοσϊἀεγαπί,
Ηαο αογοϊαμίο 0απιῤγδο οοπῖ]δεί.

Π1. 190. κατὰ τὸν αὐτὸν

χῤόΥον. Ἐοάεπι {εππροχο. Η1. 191,
κατὸ

οιπι

αροιδαξϊνο

βἰση]βσαπς,

Ωποά αξῖποε. Οποά ροετπεί αά
αμηπ]ά, σα11ος, Τομ ολαηί. κατα
μέν νυν τὸν κρητῆρα οὕτω ἔσχε.
Φτοςά Ισίίαγ αἶπεί αἆ οταξθγόια,
ία Τ05 αρ. Ἱ- 70. κατὰ τὴν Κροίσου ἀρχὴν, ἔσχε οὕτω. 1. 91. κατὰ
τὴν τούτου πσροθυμίην τέθνηκας, τὸ
δὲ κατὰ θεοὺς σσερεῖς. Θιοὰ αἆ
Ἠπ]ας φεπάἶππι απεί οκ,
αποά νετο αἆ σος, δαρονείος ο5.
1. 194. κατὰ μὲν δὴ Κάρα». Ωποά

ΟΙΙΠΙ Ῥειδοη]5 πποξππν, {θπι-

βῖτατ αα (πας απο. 1. 171. τὰ
μὲν δὴ κατα τὴν Κύρου τελευτὴν τοῦ
βίου. 9ος Ιςίέαν αξε]ποί αἆ ποια

Ρουμ] 8ΕΙΥΙΕΠ5. κατὰ Άμασι βασιλεύοντα. Αιπηαδὶ τοσηαηίο, Π, 194.

γα Ογτ]. 1, 514. 1 ο πιο ου.
κατὰ υπ Ἄσσμδ. το, πρός. ἀποπλε-

κατὰ

κατὰ τοῦτον. Ἠου γἰνοπέο. 1ήά.
κατὰ ϱΠΠΙ αθοιδ. Το. Ῥτο Ο0ΠΙ,
περὶ ΟΙΤΗ βεμ]]νο. τὰ κατ. 3 ᾿Ρηγί-

ειν κατὰ βίου καὶ γῆς ζήτησιν. Δά
η
5οάεσᾳπο απγοπάας αΡ]-

νους, καὶ Ταραντίνους, ἀντὶ τοῦ, τὰ

τας. Δά ργαάαπι Ῥτο[εσίο». Ργῶ-

περὶ τν Ῥηγίνων, καὶ Ταραντίνων
(ἑῥήματα, τὴν περὶ τῶν Ῥ. καὶ Τ.

κατὰ οπΙΠ αοσας. 1οεο ἀαἲ. οσπι. ἔν,

«δήγησιν, Ἶν
ή τοὺς περὶ Ῥ. καὶ Τ.

να] Ίοσοσαπ. τῶν μελλόντων Ὑενέσ-

ἶ696. Ἱ. 94. κατὰ ληΐην ἐκπλώσαν-

ἆαπά] σαιδα Ῥτο[οςίος. Π. 102.

λόγους. } τή, 171. Ψουρα ἂς Ἐ]ο-

θαι κακών κατὰ παῖδα- Ῥτο ἐν τῷ

βιπ]ς, οἳ Τατοπ{ϊπ]ς

σαιδὶ, νε] κατὰ παιδός.

{αοία.

κατὰ ο ποζπδαξ. Ῥτο διά. κατὰ
πλήθος µεμφθείς. ὈῬτορίοι ραις]"αίοπι οοπαπθδία5. Βπογαπα Ῥαιοἴέαίοπι οαµδαΐας. 1. 77. κατ᾽ ἆλλο

ἓν οὐδεν. Ἀα]]α απ]άεπι αἰῑα 4ᾳ
αιδα. 1. 145. κατ᾽ ἐπωγυμίην, Ῥτο
διά. Ἱ. 179. κατὰ τοῦτο, Ῥτο διὼ

τοῦτο. ΠΠ. 197. ν. 5. νι. 44, 51, 00.
κατὰ ταῦτα. διὰ ταῦτα. νΙ]. 196,
142. κατ’ ἀνδραγαθίην. ΟΡ νιτίἴοπι. νΗ. 1606. κατ ἄλλο μὲν οὐδὲν,
Ῥτο δὲ’ ἆλλο. νΏ. 90. κατὰ ἔχβος
αὐτέων. Ἱκ. 15. Ο0ὐ οἀἵαπι 1ρ5οταπι. ΟΡ οἁἵαπῃ, ἆπο 1Ρ805 ῬτοεεαιετοίιΓ. 1ς. 27. κατὰ τὸ κέρδος.
1ρ]ά. ΟΡ απδέαπι, Οπῶδίέῃς σαι-

δα, κατ’ ἄλλο οὐδεν, ΙΧ. 109,

Μαϊοταπι,

ατα Π]1ο εταπέ ονοπίητα. Ἱ. 94.
κατὰ «πι 0018. Ίοσο σεπ. γε] Ῥτο

ἄθΟ. ΕΠΙ ΡΓΦΡΟΡ. σσρός. πἀνειςις,
οοπία. εἰ μὴ χίνεσθαι κατ᾽ αὐτοὺς
οἷόν τι κατὰ τὰς ἐχίδνας ἠπιςάμην

γίγνεσθαι. ΝΙδΙ εοπίτα 1ρ8ο5 Βοτες,
ᾳποά οοπίτα γῖρετας ᾖοτί δοἱο, Π1.
108.
κατα οππῃ 40015. Τοπ. Ῥγο περὶ ΟΙΙΠΙ
σεπ. Το. (α1Ι. Τὶοι σλαπέ φιεῖφιε
ομοδς. ἐπειρωτών τὸν κήρυκα κατὰ

τὴν ἀπὸ Κοιίνθου 'ἄπιξιν. ΡΓΕΕΟΠΕΠΗ

ἰπέογτοσαπς 46 ἴρδία5 αἀγοπία 8
πτθο (ομπ]ιο. Ῥτο περὶ της αἁπίἔιος. γ. 92. δ. 6.
κατὰ, ΠιασηΙ(π 1Η] τοῖ αλ1σι]τις εχῬιήπιοπάα δειγίεµ5. κατὰ συχέην
σος.

ΚΑ

ΚΑ

µάλισα.

Έστπιο οπἆοπι Παρσηϊέι-

καταδάλλει», αἆ 4ΠΏΝΟΡ, νοἱ φπο-

ἀῑπο, ατα βοις αΤΡοΓ. ἵν. 29.
κατὰ ρτο σχεδόν. ΟΙπεῖέοτ. (41ος,

ἀϊαποςῬ εις 5Ίνο Ῥτονεηίας,
το]αέππ. Πεάάστο. δὶς (αα1]ή, ᾖοιι-

Επυίτοῃ. Ψτοροπποάυπη. Εστο. κατὰ ἑξακόσια ἔτεα. Οἰτοιει 600

άγε. ἐς βασιλήτον καταξάλλει ἐπ᾽
ημερην ἑκάςην τάλαντον ἀργυρίου
ἐκ τών ἠχθύων. ἴπ τασίιη βδοιι
αποί]άϊε ατρεπ{ῖ (α]οπίαπι εκ Ρίς-

ΔΠΠΟΒ.

Εθτπιε θ00 απΠΠπος. Π. 140.

η. 79.

κατ᾽ ἠσυχίην. Ίοη. Ῥτο οοπι. κα;
ἠσυχίαν, Ρεν οἵαπι. 1, 9.

κατὰ καιρὸν ἣν αὐτῷ. ΕΙ ρου οὔίαπι
Πεεῦαῖ. ὥς οἱ κατα καιρὸν ἦν. Ῥτο-

τί οἱ Ῥεγ οἵππι Πεεβαί. Ῥτουε εἶ
οΡρογέππυτη ογαέ. 1. 0.
κατα τὸ ὀρθόν. Τοπ. Ῥχο οοπι. ὀρ)ώ».
Ῥεοίο. ΥΠ. 145.
κατὰ τὸ καρτερόν. Το. οί Ηενοάοἴοα Ἰοσπί]ο, Ῥτο 60ΠΙ. κατὰ κρὀτος, γε] καρτερώς,

γε] κρατε(ῶς.

Ῥετ ν]πι. 1. 212.

κατὰ τὸ δίκαιον. Ψεσππάαπι απ]ίαέοιη. ατα. τη, 148.
Χχτὰ τὸ Ἰσχυρόν. Ἠετοάοίοα ΊοσιΠο, Ῥτο

6οπΠ. κατὰ

κράτος. Ρεγ

γπῃ. γε] κατα δύναμιν. ρτο νιτῖρας,
τοῖς νιτίρας. ν. 62.
χατὰ πόλας ἐλαύνων. κ. 89. Ὑορί]ια δεριέηΒ.

γΥ εδθρ!]ς͵ ΙΠΒΙΡί6Η5.

κατὰ μὲν ἔλευσαν αὐτοῦ τὴν γυναῖκα,
κατὰ δὲ τὰ τέκνα. Ῥῖο κατέλευσαν
μὲν, κατέλευσάν δε. ἵκ. 5.

κατὰ μὲν τὸν ἔρωτα τὸν Ἐέρξεω, τοσ-

αὗτα ἐγένετο. κ. 119. Δο ᾳιοά
αἆ Χογχῖ5 απποτθιη α]πθε Ίαοο
αοοϊἀεταπί. Ὑαὶ, Δο 4ο Χονχῖβ
λάθη 8ΊΠΟΤΟ ως Πασίοηας.
κατὰ τάχα». ΟΟΙΔ. ΡΤο 4πο ταχέως,
Ίοηςο {ΓοροπΏ. 1. 124.
κατὰ τώὺτὸ γίγνεσθαι. Ἠετοάοίεα ]οεπΏο. Οοπδοεπ{το, 4. ᾱ. ἴπ εοάσπι
5ο]]]εοί]οςο, να] Ιῃπ επάθιῃ 8οΠ{θ-

εα 6956. κατὰὼ τωὺτὸ γενόµενοι.
θσαπι εοπβδοηδ]δδεηί. Οσῃ Ἱῃ ϱαἀαπι δεπίεηέῖα Γπἱβδεπέ. ἵν. 119.
χαταδάλλει). Ίοη. εί οοπι, ΏοπιοΗτ]. Ἐνετίοτο. Ῥτοβίεγποτο. Ῥε]]οεΓ6. καταξαλεῖν Περσών αὐξανοµενην τήν δύναμιν. Ἐνοτίοτο ϱ168ερηίσοια Ῥοίδαταπι Ῥοέαπέίαπη. Ἱ.
40.κατεξαάλλοντο πολλ)ὺςτών Λα-

κεδαιµονίωγ. Τκ. 69. Μπ]ίος 4ε Ἰμαεεάρπιοπ18 ρτοδίτανογαη{.

οἴρας οοπέτγασίέαπα τοάςῖξ, ΙΠ{ΘΓΕΙΙ-

ἆππα αεί. . 149.
καταξάλλει» ἐς τὸ µηδεν. ὶκ. 79. Δά
πι ]ππα τεάίσετε. (ἐξαίρειν ὑψοῦ.
ρα, Τη αἰέππι οχἑο]]στο. )
καταξάλλειν φάτιν. Ἠετοάοίοα Ἰοοπ{ῖο. Βαπιογοπα δραΐσετο. 1. 122.
καταδιξάζειν. οΟπι. (ἀναδιξαζειν.
Ώεροπετο.) Ύπ]σο ἀῑσϊίας, Εασρτο
ἀεδεεπάστε. 1. 86. καταξιξάσαντα
αὐτὸν ἀπὸ τῆς συρῆς.

Οτατη οὐ πι α

Άντα ἀείταλ], ας Παπιῖ ἀεροπί ]1581556Η. 1. 87.
καταξωώσοµαι. Τοπ. Ρο 60Π1. καταΕοήσομαι. καταξοᾷν,
νε] καταξοᾶσθαί τινος.
Μασηῖς οἸαιποτίρα5 Ίπ

α(πσπα Ἱπνεβί. Εὺ 5Ιπιρῃσ]έου,
Τη ααπεπα Ἰηγομ],
ΑΠάπεπι ας«Πδ4γ6. οἱ Αἰγινήηται ἔπεμπον ἐς
Σπάρτη»

ὤγγελευς

καταξωσοµε-

νους Λευτυχίδεω. νΙ. 80. Ααἰπιοίτο

Ἰεσαίος Βρατίαπι πηϊδεγαπ{, υξ Τι
Τιουεψο]ίά σαι Ἱπνεμοτεπίαγ. νε],
[τε Πιουεγολήάοπα αοοπδαγονΕ. ΊμοιὑγομΙάσπι αεοπδαἔατος.
χατάγαιος, ὁ καὶ ἡ. εοπι. Βαρέοιτα-

Ἠεῃδ. κατάγαιον οἴκημα ἐποιέετο.
δυρίογταπεη ουάἱβοἵππα Γαοιοῦαί.
ας 90, 96, 175, 193.
ατάγει». οἱ. Ἠεάποστο. κατάγει
ἐς τὴν ἑωῦτης ἀκεόπολιν. Γπ 8.1
ατοσπι γοάποῖέ. 1.60. ν. ο0,.οἳ 0.

δ.1. νΗ. 129.
καταγελάν. οοπι. ὨΏετιάετο. Π]4ειο. (Οτπι ἀαΐϊνο {τε(ασεπς αριά
Ἠειτοάοταπι. πολλὰ τὠγάλματι
κατεγέλασε. Ἀἰπιπ]αστια να]άα
ἀθγῖς]ξ. ΦΙππ]αστο γεμειπεηέετ Ἱ]Ιαφ1ε. 1, 97. τοῖς ἱροῖσι, καὶ νοµαίοισι καταγελᾶν. Τοππρ]α Πέιδᾳπο
Ἱαάιρτίο Ἠαβοετε. ἨΠ. 9δ. Πέρστσι
καταγελα». Π1. 155. Ῥειδας ἆοτιάετο. Ῥογεας Ἠαβοτε Ἰαάιυτίο,

ἡμῖν καταγελάτε ὦ Σκύθαι.
9

Νο8
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ΚΑ

ἀογ]άσεῖς ο Ἀογί]ια. ἵν. 79. ἡμῖν
καταγελάσαι. Νος ἀετιάστο.
νΙ]. 9).
καταγελαςος, ου, ὁ καὶ ἡ. οοπη. Εἰ-

πιασῖς απσι τις Ἱπιρτοβδῖς α{οττα
Ἰασρταί. 1. 108.
καταγωγὴ, ῆς,ἡ. οοα. Ώϊνειβοχ]-

υπι. Ῥήλ]ήουαι ἱιοςρίζναν, πὰ αποά
Ἱιοβρίέος ἀῑνοτίπηξ. ν. 92. γΙ. 90.

ἀϊου]αδ. ΟΙ αΠαπῖοις ο5ὲ λαςἱῬτιο.. αἱ ἀετ]άείιν αἲ αφα]θς.
(α]]. Οἱ εδέ οι πιοφτιοτός. σὺ Πέρ-

καταδέει», εἴν. ΟομβδἸηρετο. µετα-

σας, βασιλεῦ, μὴ πτονήσχς καταγε-

φορικῶς ἐξελέγχειν. ΑΊριςγο. 0.01

λάς-ους γενέσδαι Ἕλλησι. νΏ]. 100.

νΊποστο {ασ]ποτῖ5 αἴσπ]τδ, εί 4ποἀαπιπιοάο οοπβτ]οέαπα {πογο. 96ά
εδί Ποτοάοίειτη Ιοᾳποπά! σοπΒ.
κατεδησάν µιν φώρα εἶναι, ν. 5. Τρεππη οοηδηκοταπέ ΠΟΠΗ 6559.
Ἰν ο. [αγ οοπνἰοσταξ, 1, 174. ἦν
καταδήσωσἰ με ἐπιορκήσαι. Ἀἱ 1ρδαπα Ῥοτ]αγ]] εοπγ]οθ]Π{, Ἰν. 68.
καταδεῖ. Ν. Ἡ. οσα σοπ](1νο Ίπποέπη, Ῥτο 6Ο11, δεῖ. Πιά]αοῖ. Ορυ5
ορ οἱ. ΕΙ ἀαοθίέ. καταδεῖ πεντεκαίδεκα «αδίων. ΕΙ 10 δεπἀϊα ἀθξαπέ.
Ἡ, 7. ἐείκοσι σοδών καταδεουσαν.

Νο,

τος,

οομιηϊίας

τα

Ῥογδα

αταςἶς δἰπί Ιαάϊρτιο.
καταγιάζειν. Ιάοια ας τὸ καταγίζειν.

1. 202.
καταγίζειν. Τοπ. Ῥτο «91Η. καθαγίζειν. (0οπβ6ςΓαΓο. Γϊσοαχο. ΟΠεττο.

Αἀο]οτο. ταῦτα

τὰ ἀκροθίγια κατα-

γιεῖν, ρτο κα)αγίσειν.

Πας

ρε]-

πιί]α5 «ΟΠΣΟςΥΑΤ6. 1. 860. καταγίζουσι λιδανωτοῦ
«χίλια τάλαντα.
Ἐ]νυτῖς π]]]ο {αἱοπία αἀο]επ{. Ἠ/α]τα νογῖ, οσπέυπα πη]]]]α (α]οΠίοΤάΙΗ, 4ποά πο οδί 1π (τῶςο ἴοκ-

20 Ρεάῖρις ΙΗΙΠΟΤΘΙΗ, 1. 194. ὁκ-

τα. Ἱ. 1859, 198. Ἡ. 40, 47, 190.

τακοσίων ανδρών καταδέουσαι. Ἱκ.

Ἰν. ὁ0. νΙ. 1607.

950. Φπῖριας 800 νὶγῖ ἀοσταπέ. καταδειυσέων τεσσέρων. Ἱκ. 70. Φπ]-

καταγ]νέει», εἴν. Τοπ. Ῥτο 60ΙΗ. κατάγειν. Ώεάιεστα. Ώποετο. Ἠοάιεογο. γΙ. 70.
καταγορεύειν. Αοσαδατο. σφφέας αὖτοὺς ἐγὼ κατερέω σσρὸς τὸν µάγον.
Ύ ος 1ρδο5 αρπά πιασαπα αοσαδαβο.
Ὑοδίταπη ΠΟΠΙΟΠ αἆ πιασππη ἀθία-

ΤΗ. Π]. 71. σφέων µεγάλως κατηγόρητο μηδίζειν. Υ]. 205. αλα:
ποά. ϱο5 ππαχίπιο Ἰπδηπ]αβας,
αποά ουπι ΝΊοάϊς ςοπ{Ιτοπί. Ὑἱάο
κατηγόρητο.
καταγιάφειν. Αραά Ἠοτοά. Ῥοσπ]]απο Ἱπίοτάπα αοορῖξατ ΠΟΠ Ῥτο
ἀαδετῖθετε, ἀεβπεατε, ἀερίησοτο,
(ᾳαα. εΙσπ]Ποαίίοπες δαπέ ἑττα,)
5εά Ῥτο ππρσπίρας Ἱπρτοςςῖς εςκἩΊοθΓαΤ6, ας ἀΠαπίαγο, Ώο Ιοοπ15
οπίπ]ο ἀῑσίιπη. ὁ σκύμνος ἐν τη

µήτρη διακινεόµενος, ἔχων
ἔ
ὄνυχας
θηρίων τοολλὸν πάντων

ὀξυτάτους,

ἀμύσσει τὰς μήτρας. αὐξανόμενός
τε δὴ πολλῷ μᾶλλον ἔπικγέεται
καταγράφων.
Ιμεοπῖ8 εαία]ας 1π
πιαίϊτῖς π{ετο ἆππι ππογδίασ, αποά
πησιςς οπππΊαπ Γεγαγαπι Ίοηρο
αοπθ]δδίπιος Ἠαβοαξ, πέσγαπα Ία6ςτα. ΈΏαπι απίοπι αασαίασ, ππ]{ο

Ρα5 απαέπογ ΓΠπηγτ]αάες] ἀεοταπί.
καταδέξαι, ΤοἨ. ΡΤΟ καταδείξαι. δήλώσαι.Ο5ίοιιάστοα. Ραζε[ασοτο. Γ)0ΠΙΟΠΘΙΤΑΥΘ. τὸν Ταρτησσὸν οὗτοί
εἰσι οἱ καταδέξαντες. ΗΙ δυπί απὶ
Τατίοδδπα οδζεπάσγαπ{, ραζε[εοςταηξ.1. 109. οἱ καταδέξαντες. (αἱ
οβίεπάστιπέ, ας ἀοσποεταπ{. 1. 171.

καταδεξαντος. ἵν. 42.
καταδέουσα. Ὑἱάς καταδεῖ.

κατάδήλος, ὁ καὶ ἡ. οτι. Οοπβρὶεσας. Ναπ][οφέας. ἐγένετο καταάδηλος τρόπω τοιῴδε. Ἠος πιοἆο [αςἴα5 οδὲ ππαπ]{εδίας, ἀείοσίας ο5έ.

1. 68. ἡ τὸν µάγον κατάδηλον ἐποίησε. Φα) ππασαπα ἀθίοχ]έ, Φις;
πηασ] [γαπάστα ραΐο[εοῖζ. 11. 88.
καταδιδοῦν. Ίοπ. Ῥτο 60Π1. καταδιδύναι. Αριά ἨΗοτοά. αεοἰρῖέαχ το
Ἰπβποτο. ὨὈ]ιοσια ἆε Παν] 1
ΤΊΑΤΟ

56 οχοποταπΏΊβρας,

απ

ἆᾳο

πια] 1π αἱέοταπα πιάτο ἀεουττε{]Ῥα5, ας ἀοΠισειπΏδρας. ἡ Προποντὶς

καταδιδοῖ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον. ῬτοΡον ἵπ. Πο]]εδροπέαπαι Ἰπβαἲς,
Ἱν. 86. [14ο ἐκδιδοῦ».]

καταδικάζει». Οοπάσιιπατο. σεωῦτοῦ

ΚΑ

ΚΑ

καταδικαζεις θάνατον. Το ἵρδαπι
ΠΙΟΤίΟ 6ΟΠάΕΠΙΠΑΡ. 1. 40.
καταδοκεῖν. ΟΡρΙπατΙ.1. 22, 79. κατέδοξα. Εκϊκαπιαν]. 1. 111. τὸν καταθδυκέω ἐγώ. ΘΟποπῃ εϱο οΡΙπος,
ΠΠ. 69. σφέας καταδόξαντες εἶναι
κλώπας. 1ρ9805 {αγες 65ςε τα(]. γΙ.
16. παρλ δόξαν ἡ ὡς αὐτοὶ κατεδόκεον. γΙΠ. 4. Βταρίοτ ορΡΙπΙοπεΠΙ, εξ

αίετ απαπι 1ρ8ῖ οχδρεοίαραπέ.
Ῥνωίετ ἵρδοταπι ορΙπΙοπθιη οὲ εχ-

βρεεία(ζοπειῃ. τάδε καταδόξας νΙ]].

καταθεῖναι τῷ θεῷ. Ἱχ. 190. Οει{απα {αιεπία Ῥεπάστο Ώοο.

καταθύειν. εοτη. Μαείατο. πρόξατα
καταθύειγ. νΏΙ. 19. Ῥεεπάες γα]
οτ6ς5 πιαςίατθ.
καταζύμιος, η, ον. ΤοἨ. εί Ῥοεί. Ῥτο

απο εἰ θυµήης ἀῑοϊέαγ συνωνύρκως.
Απίπιο σταέξας. (ταις. ἐούσης ταύτής οἱ καταθυµίης. Ότππα σος 1ρ8ῖ
σταία εδδεί. Υ.590.τῇ «ρατιῇ καταθύµια σφάγια. Ἱκ. 45. ΒαΕΤΟΓΙΠΙ
εχία, γιοπαταπα ασπ]αίατυτη εχ-

09. Πας ατρ]αίας. Ἱκ. 07. τοῖσι

ία, εχοτοϊαῖ ρταία, Ἰαέαπα, {αδ-

καὶ κατεδύκεον γευχμὸν ἄν τι ποιέ-

(πππαπο τογατη εχ[έαπι αἱᾳηίβσα-

ειν, δυνάµιιος ἐπιλαξομένοισι. 1κ. 99.
Ἰωνικώς ἀῑσεέαπη, ἀντὶ τοῦ, οἷσι καὶ

αα.
χαται ΤοἨ. ἔεττῃ. ὃ. Ῥετς. Ρ]Γ. Ῥοχ{,
Ρα55. ρτο α]έετα πιασῖς {Γομπεπέϊ

δυνάµιος ἐπιλαδομένοισι κατεδόκεον
νεοχµόν τι ποιέεσθαι ἄν, τουτέσι

ποιηλήσεσθαι.
καταδοκεῖν. Ιπιρτοῦατο. εὐδοκεῖ,
Οοππρτοῦατα, πάγχυ σφέας καταδόξας. Ιῃ8οβ8, ἵρβογαππ(ιο {ασέιΠῃ,
να]άς Ιπιρτοβαής. 11, 27.

καταδρέπειν. Ίο. εί Ῥοεε. Ώεοει-

Ρεγε.τὰ φύλλα καταδρέποντες κατΥσθιον.

νι.

1125.

Εο]α

ἀθοσ-

Ῥεπίες εοπιεἀεβαπέ, Γο]α ἀεοετρία οοπιοεάεβραπέ.

καταδύειν. µ.. καταδύσω. 001. ὮΏοΠΊΘΓΡΟΥΘ.

κατέδυσε.

νἩ]. 87, 88.

[Ναγεπι] ἀρπιογεῖ{. κατεδύετο. ΥΠ].

90. κατέδυσε τὴν γῆα. 1914. ἀπὸ τῆς
καταδυσάσης νηός. Τνῖά.
καταδύνει». οοπη. Ὦαειποισεγο, αὐδοοπάςτε, διβΙΤθ, τὰς ἡμέρας κατα-

δύνων ἐς ὕλην. ἵκ. 37. Ππεονά]α 85ο
βγ]νῖς αράοῃς. Ππίετάϊα ἵπ ογ]νῖς
5ο οεσι]ίαΏς. ΤΠ Ίος ααίοπι κατα-

δύνων να] αεσι5. ἑωύτὸν 5 μαάϊσπ-

χαται,

πίταφαθ

Ῥτοιε γετύαπα

γετο

Γποπς,.

Ῥτο

«εοπῃ.

Ἐκεπιρ]

ρταίῖα, ἄνδρες ἀπίκαται. ΥΠ. 2009.
Ψιπῖ νοποτιπέ, Ῥτο ἀφιγμένοι εἰσί,
Φοά Πίο Ἰοπίδπιας α1ρας ϱοποτίῬα5 θετνῖ. ὙΝἱάρ απίκαται. Βϊ
ἐατπιϊπαξΙοπεπι χαται, πρὶ Τ0χππαξίο Ἠα]α5 Τοηίςπί ἀπιοηδίταασ.

καταιδεῖσθαί τινα. Ἡοτοάοίεα ΊοσιΠο. Ἠονοτοτὶ αἰφπεπῃ. καταιδεζµεγος ἡμέας. Νο8 τογετέμ5. Ἀο8αἲ τενοτοπέῖα οοπππιοξας. ΠΠ. 72.
καταιδεόµενοι ἄγδρας τοὺς Περσέων
πρώτους. Ἐτίπιον Ῥοιδαταπα ΥΙΤΟΡ
τογεγ]. 1. 77.

καταινεῖν. Τοπ. οξ Ἠετοάοί. νοςαῦ.
Ῥτο σοι. συμφωγεῖν. Οοπδερέτς,
εοπιρτοβατο, εο]αιάατο, ΔΦΡΕΠΤΙ.

τοῦτον καταινέουσι βασιλέα σφίσι
εἶναι. Οοπδεπδογαπέ Ἠαπο 51Ρ1 τθσθιι 6586. Ἱ. 98. καταινέσαντος ἐπὶ

ο5έ

τούτοισι τοῦ παιδὀς. Οσπι βα5 Ἠ]5

χαταείδειν. 6ΟΠ1. Ῥτο «πο εί κατά-

οοπάἹοπίθα5. αβ5εηδα5 {[η195ο6,
Οππι Ίας οοπάΙΠοπες οΟΠΙΡΙΟΡαΡ-

4μ8, γε] νογραπι
αοοἰρ]οπάπι.

δειν. Ἱπεαπίατο,

ποπίτα]ιέοι

οατηϊηῖρας

αἢι-

εοτα, οαγπηϊπῖρα5 οΟΠΊρεβεοτε, Ρία-

6316. καταείδοντες γόησι τῷ οἰνέμω
οἱ μάγοι. νι. 191. Ψα]]α:

Μαρ!

νεπεβοῖῖς Ἱποαπίαπάο ναπέπτα, τὸ
καταείδειν ππ{οπι αἱ τὸ καταγελάν
Ἠετοάοίεο πποτο υπ ἀαξ. Ίπποαπ.

καταβεῖναι. οοπι. Ώοροποτο, Ῥοιἀοτε, Ῥειβο]νετοθ. ἑκατὸν τάλαντα

5εί. ΠΠ]. 08. καταιγεει ταῦτα. Ἠας
οοπιρτοραξ. Ἠίς5 αβδεπσατ. Ἰν.
560. νἰ. 02. οὐ καταινέσαµεν. Ἱκ.7.
ποΏ 4856Π8Ι δΙΠΠΙ5. καταίνεογ. Ἱκ.
38. αππΠπσταηξ, αβδεηδί δυηΐ. ΙΧ.
94,

καταμεῖν. Υ. Ἡ. Απππστο. Αππιαεπάο εοπεθάθτε, Ῥτο 6Ο0ΠΙ. συγχωρεῖ. οοποθᾶετο. (άαἱ1156, 4οεογἄεγ. ΟΕἱγοΨεγ. καταίνεον [άπερ {ρ2
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τεῖτο.] Ἱκ. δὸ. ΑπΠΙΕΤΙΠί, [εοιοοδδοναπί 4ος Ροζεβαῖ.] οἱ ᾿Αργεῖοι ἀπειληβέντει ἐ
ἐς ςεινὸν, καταιγέουσι καὶ ταῦτα. Ἱκ. ὁ4. Αιρῖνὶ 1

απσιδίῖ]ας εοπιρα]δί, σο ε]απι
[Ππρδὶ]αππασταπ{, Γαηπασηίος ΟΠ”
οεβδεγαπ{, Ίος 4ποςαο 60Π60586ταπς.] 9ίο οπίπα λος αοοΙριεπάα
εχ κου ποπέῖρας ΗΠετοἆοί νετρῖ5
Ραΐοῖ. ὧς δὲ καὶ Σπαστιῆται (ἐδεοντο γὰρ δεινῶς τοῦ Τισαμενοῦ)
πάντως συγεχώρεύν οἱ. συγχωρησάντων δὲ καὶ ταῦτα τῶν Σπαρτιή-

κατακεχύαται. ΤοἨ. Ῥτο 6011, κατακέχυνται. Π. 75. Νἱ4ε ύαται.
χατακηκοῦν. ἨΗετοάοίεαππα νΕΤΡΙΠΙ,
Οετα ἴεαοια. Όστα οτουπι]]η]γα,
καἸακήρωσαντες δὶ ὧν τὸν γέκυν
Πέρσαι, γη κρύπτουσι. Ῥοι5ε» ζᾱἀανοτ εοτα οἴτοππιἔππῃ ἔεγχα 6ο ἀππς. 1, 140. Ο1ο. Ἔυδο. πα.

Π). 1. Ίππο Ηετοάοίϊι Ίο νὰἀείατ εχρ]σαδδαο. ο. 40. Ῥει55 οξ]αια οογα οἹτοππι]έος οοπ6]ππ6. Βεά 11 Ἰεσεπάππι οδί «οΠἀππέ, 14 ο5έ, τεοοπάαπ{, οσσπ]ἑαπ{.

καταιρεῖ. Τοη. Ῥτο ΟΠ. καθαιρεῖν.

Έντο οχ ργαεσἀεπ{Ι Ῥοεϊοάο πιᾶπαν]έ, αὐῖ ἀῑοίέεαν, ϱοπάαμί «Ἡβυρε] πιοτίπος, εἴ εοδ ἀοπιῖ 50Γγαπς, ᾿Αναλαμξάνουσι τὸν νεκρὸν
κατακεκηρωµεένοµ. Βαδοιρίαηέ σαἆανει οογα ο πώ
Ἱν. 7}.
κατακοιμᾶν τὴν φυλακήν. Ἠοτοάο-

Ενοι ίοτο. Ώεπιο]1τ!. γιάο κατε-

έοα Ἰοεπ{ῖο. Οµβίοδἵαπα, νε] νὶσὶ-

λεϊν. ἡγεμονίη καταιρεθεῖσα. Ενή-

Ἠπια οάογιπῖτα.

τέωγ. χ. 90.

Βὶο οίίαπι αραταίαρ

(1 δαπιοπο οπῖπα ππασποροτο Ἱπά]σεβραπέ) οπΙΠΙπο εριερβδοταπ{ οἱ
[απα. ροδέπ]αδαί.]. Οσπι απέσπη
δρατϊαίο) Ίος είῖαπι [οἱ] «οπςςςΒ155οη{,

αἱραίι8 ονοίκιις. 1. 46. καται(ήσει»
τὴν Περσέων δύναμιν. Ἱ. πα: τὴν
Κροίσου ἀρχὴν κατεῖλε. Οτωὶ τοςαι ενετί]ς. 1. 96. ᾿Ασυάγεα καταιρέειν πειρήσονται. 1. 124. ΠΠ. 147.
καταιρεεῖσα. Ίοη. Ρτο 60ΠΙ. καθαιρεθεῖσα, ἃ καθαιρέω, ὦ.ὦ Ώεπιο]ίου.

απαπα.

14 οδί, Ώου

γΙρ]απάνπι

οδί,

ο

απα1η

εχοπβῖ δυηί ασοπάσὸ. κατακοιµήσαντας τὴν φυλακήν. Ἱκ. 99.

Ότπι

σαι ὁαῦτ η]98οέ. 1Ρίά.
κατακοιµίζειν. οοπι, Ῥτο απο εί κα-

τακοιµάν.

Ἀορίτο. αποά (α]]εο

ἀἰσίέαν Επαονηιίν,.

Ῥαιμαγο Υο6ΤΟ,

Ἐγετίο. ἡγεμονίη καταιρεβεῖσα.
Ῥνϊποϊραίις οΥοιβᾳ5. [πιρογίαπι
ογοΓδτ. 1. 40. ἵν. 197.

[ποςνο ἀοτπῖτο, ξεῖνόν τινα κατεκοίμισε ἐς ᾽Αμϕιάραυν. νι]. 194.
γα]α: Ῥετερπο [ροσοιπῖα «οἵ-

καταιρεῖν. ΤοἨ. το 60011. καθαιρεῖν,

ταρέο,] ἵπ ἀα]αῦτο Απηρῤμιαταϊ οϐ-

Ἱοσᾷιο Ῥγο κατορθούγ, καὶ ἐπῆυ-

ἀογπι]ςςο. 49. ). ΡετερτΙπΠα 4ποιιἆαπι [ρεσοιηῖα οοτγαρίππα] 1 ΑπιῬ]ηαταϊ, ἀε]αρτο 5ορϊν!8εο, Ἱ, ο.

χῶς ἀποτελεῖν. Εα]ιο]ίοτ εοπῇῃςσσρτο.
τὰ μεγάλα πήγµατα μεγάλοισι

κιγδύνοισι ἐθέλει καταιρέεσθαι. γι].
50. Να]ῑα: Μασπα πεσοθῖα πιαρη]5
οππι Ῥογίοι]]5 5αδοῖρῖ γο]απ6. Θεά
Ραγαπα οοπιπποάς. Νοτεπάππι 6πῖπι, Ἠς65 πιασπ πιασΠΙ5 ΟΙΠΙ Ῥθτ1οπ]15 βο]ϊοϊξου εοπβοῖ 5ο]επέ, να
αά {ε]ισοτα Ἀπεπη Ῥοτάποὶ 5ο]εηί,
γο] εἰπιρμο]έος, οοπΠΟΙ 6οΠ5ι6νοτης,

κατακαεὶς, εἴσα, ἐν. Ὑϊάς καίειν.
κατακερτομεῖγ. [οπ. δὲ Ροεί. Υ ετρῖ8
ποτάασἶθας, απΙππππΊαπθ Ῥγοδοῖή-

ἀεπᾶρας, Ἰηπδοοξατί, Ἱ, 129. Σαπῥώ µιν πολλὰ κατεκερτόµησε. δαρ-

Ῥ]ο ρδαια πω]

οοην]οῖῖς, νε]

οαν]]]15, οδέ Ιηδθοίαία, 11, 195,

ἀοσπαίσε ᾗ19ρἱ55ο. Μο ΕΠΙπη 1411 τὸ
κατακοιµίζειν

ορ

ποοΙρ]οπάαπα.

1ρίά, οὐκ ἔξεςσι Θηξαΐων οὐδενὶ αὐτόθι κατακοιµηθηναι. 14 εδῖ, Να]
οπῖπι Τ]Ποραπογαπα 1ΡΙ. ἀογπτο
Ἰ1οεῦ. ἐς ᾿Αμϕιάραον απζοπι Πσιταίο
ἀϊσέαπι, ἀντὶ τοῦ, ἐς τὸν ᾽Αμϕιαραου

ναὸν» ουφπο

᾿Αττικώτερον,

ἀντὶ τοῦ,κατὰ τὸν ᾿Αμ. ν. να], ἐν
τῷ Ἄμφιαρ ἄου ναφ.
κατακοντίζειν. οσοι. Το]]ς οοπ{οᾶ στο.

1αοπ]ῖς οοπῇσσγο, κατακοντιεῖ σφέας. Ἱκ. 17. Ίρεο5 ]ασι]ς οοπ{οἀϊεί. κατακοντιεῖ Ίο. εί Ασε
Ῥτο κατακοντίσει οοπι.
κατακοπεὶς, εἶσα, ἐν. εοπι. Οοπεῖ-

ΚΔ

ΚΑ

58156, αν πι,
Ἱπ πππία [γαδία
ἀϊδεοσέης. ἷκ. 89.
κατακόπτειν. οοπ. (Οοποιάσταο. ἴπ
πηπιία {γηδία ἀἴδδεσπτο. ἐξουλεύσαντο παίδων ἕνα κατακόψαι. ἵ]-

ΥΠ, 146. Μοτε, οπρίἑα]ο δαρρ]ἰεἶη Τη Ίος ἀοοτοξιῃ {αογαξ. (αρί{ας 5αρρ]1οἳἳ δεπέσπέῖα ΤΠ Ίιος Ία-

ηππῃ 4θ Ῥριετῖδ οοποἰἆςτο 5ίαἴιθταηί, 1. 79. ΠΠ, 96.

κατακούει, Ῥτο ὑπακούειν. ΟΡίεπιῬοτατε.

ἨΜοτεπι σεγοτο.

ΆῬατετο.

᾽Αράξιοι οὐδαμᾶ κατήκουσαν

ἐπὶ

δουλοσύνη Πέρσησι. Αταῦες Ῥεγεὶ5
πἹπ(πατη Ῥαταεγαπέ, πί 1ρ8ῖ5 5ετντοπί. Ναπαπαπη 1π δεγν]ξαέθιη

ϱ Ῥεγ5ί5 τεάαςί] 5αηέ, πέ 1ρ5ῖ5 Ῥατετεπέ, εοτΙππ(το ἸἹπρετίο 5αῦ1εοίί ε55οηξ, ΠΠ. 88.
κατακράτος νικά». Όοδῖας Ῥευς. 7,
20,99.
Ῥογ νΙπι νΙΠΟΘΙΘ. ΑΓΠΙΙ5,
Ῥήσπα, εοτροτίδᾳπε γυτῖριας, οί
εοπίαπ(Ίσπα,

τεροτίατα.
Ῥετατο.

γιείοτῖαπι

αὖ Ἰορδίς

Αρετίε γὶ Ποδίθιη 5ι{(Ῥο]ο, πηπ]ς, να] ἀαά]-

Ώοπο Γασέα, πἀνοιδαγίο5 τποςτο.)
κατακρεουογεῖν. Ν. ἩΗ. Ταπίογαπη
Ὥλογο εοποϊἰάστα. ἴ]ε Ἰπ Ἰαπίοπα
Γγιδίαέϊπι. οοπαϊἆάστο.
ἴπ {ιδία

ἀϊδεεσατα. ἐς τοῦτο ἀντεῖχε µαχὀ-

µενος, ἐς ὃ κατεκρεουργήβη ἅπας.

να. 151.

Ταπιάῖα ράσπαπς τοδέῖ-

ἲ, ἆοπαο νε]πέ ἵπ Ιαπῖοπα {οίτις

{γαδίαίϊπι οδέ οοπαῖδας.

ἈΝα]απι

Ῥταίου Ίου Ἰα]α5 Ίος οχοππρ]απι
ῃπ νυ]σαῖς Τμεχὶεῖς οχρίαί.

κατ’ ὄκοης αἱμεῖν. Ἠετοάοίσα ΊοειΠο.

Ειαπαῖτας

ονοτίοτο.

γΙ. 18.

γπάςε κατάκγας ἵπ νι]σατῖς Πμοχ]οῖς.
νι. δ2.

κατακρατέειν, εἴγ. «οπι. ΝΙποσο.
Βιαρετατο. ΟΡέΙπστο. Οὐνόματι κατακρατέω», ἀνωνύμους τοὺς ἄλλους
ποιέει εἶναι. νΊ]. 129. Ὀπο ποπι]ηθ
ΒΡοταΠς,

[ιά αδέ,

ΙΙΙ

ΠΟΠΙΘΠ

ία {αεγαξ. Οαρίίο ἆαπιπαξί {πσγαΠΕ,

καταλαξέω, ὦ, ήσω. Ν. Η. Ρτο οοπιΠΠυΠ. καταλαμξάνω. Ώερτο]εμάο.
Ναπεΐκροτ. Εί Ἱπρετδομα]. Αςοἶαῖέ, Ενεπῖε, ΟοπΗησίε.

Οἷαά μιν

χαταλελαάξηκε.Ωπα]]α 81ΡΙ ασοἶάϊς-Βεπέ, ονοπ]5δοηί, οοπεΙσ!ακοηΕ. ΠΠ.

43. Βία εἰ ιά καταλάµψεται
6ΗΠΙΘΠάΗΠΙ, Ῥτο συµδήσεται. Αςεἰάοί, εοπ(ησεί. 1ν. 95. οππα ας-

επδαί. Ἱαπείαπα. Ε) ὃ ἄμα αὐτοὺς
ύμεας καταλελάξηκε ἀλύνατόν τι
βοηθεει». κ. 60. Ναἰια: Θιοά 5ὶ
νορῖ5 α[φιιο ἀῑδοτ]ππίπο οοσαραξῖ8
Γα5 ποπ οδέ 5αΏβ]άϊο νοηῖτο. 40.
Ῥ. 81 νοτο γος Ίρδος Ιπιροάϊπισιέαπι

αφποά

οεσαραΠέ,

πο ῇ0-

Ὑαὶ, Βι
8Ι4ἱ9ο [ποῬίῖς] πεπῖαξς,
απ] νετο γοῬῖς 1ρδὶς αοοϊἀστΙε,
αποά Ιπρεάϊαξ πο [Γπορίς ΊαῦοταπΊθιις ]ορεπα {εγαξῖς, [νοαἱ, δαβ-

51419 νοπ]ατῖς.] Ἠαο εΠΙΠΙ ἰσοδυναμοῦσι τούτοις, εἰ δ' ἄρα αὐτοὺς
ὑμέας καταλελάξηκέ τι κώλυμα,

ὧςε ἀδύνατον ὑμῖν εἶναι βοήθέειν
ἡμῖν. ἦν ἄρα σφἑας καταλαμ.ξάνη,
οἷά σερ κατἐλαξε. Ἱκ. 104. Υαἰ]α:
ο] απ σαδα5 (απεπιαάπιοάστη αςεἴά1θ) οο5 ἀερτε]ιεπάϊκεεπε. 49. Ρ.
9] αι]ά 1515 {οτίο αεοϊἀστεί, τί

αεο]ά1ζ. ν. 5. 9] Γοτίο [τος {α]ος]
Ἰρ8ο5 ἀερτε]επάστεπί, 4πα]ες ἀ6-

Ῥγομεπάσγαπ{. τοῦτον τὸν ΕρμόλυΟΥ κατέλαδε ἀποθανόντα ἐν μάχη,
κεῖσθαι ἐπὶ Γεραισώ.Ικ. 105. Ἠπῖο

Ἠειπιο]γοο αεοϊάτε αί ἵπ Ῥτα]ο
οὔρδα5, 1π (ἀεγῶςίο ]ασθτοί,
καταλαμξάνειν νατ]]5 πιοᾷῖ5δ Ῥοβὶίαπι αραιά Πετοάοίατα, απ αραά

Ῥγαίεγ οσρίογο5 Ππνίος τοποεης,

α1105 ποπ δαπέ 1Π 11δα, ναι δα]ίοπι

ας οο5 ας Ιπ Ῥατίς νΙΠΟΘΗΡ,] {8ος πί αἰΠ Βαν πε εἶπο ποπηίπο,

ταγϊβδίπια αρογ]απέαγ.

{αοἳξ αἱ δπΠι

ΏΟΠΙσΠ

απηξίαε,

κατακρατήσαντα πολλόν. ν]]. 108.
Ίοηφε 5αρογΙοτθτη.
κατακρίνειν. ΟΟΠΗΠΙ. Οοπάθπιπατο.
ΑΠαπϊά αἆνουεας αἰἴφαθια ἀσσοίἨθγο. τοῖσι κατεκεκειτο θάνατος.

Τὸν Σνλο-

σώντα κατέλαξε εὐτυχίη τοιήδετις.
Ωυα.ἆαπι Ἰα]αδπιοςί Γομοϊίας Ῥγ-

Ἰοδοπέῖ εοπἶσίς. ΠΠ. 199. νιάε καταλαξεω, ὦ. Νοτρα δοπαπέ, Φαα.-

ἆαπα Εα]αςπιος1 [εοῖτας Ἀγ]οδοιἔαια ἀερτομεπά1ξ, πασία ο5τ.

Ῥεά

{ογία55ο καθ ὑπαλλαγὴν ἀῑείαπι

ΚΑ

ΚΑ

{ποτ]{, ἀντὶ τοῦ, ὁ Συλοσών κατέλαξε εὐτυχίην τοιήνδετινά. Θπαήἆατη Ἠ]αδπιος1 ΓεΠοϊέαίεπα πασέας
οδί γ]ο5ο. Ύε] καταλαμ.τάνείν

Υπάσίαν απ{είῃ Ἰ]ο ἔλλειψις 655ς,
οἱ ἀνάγκη 5αραπάἹεπά
πα, πε Ῥ]ο-

διΠπεπά
απ Ῥτο συμξαίνειν.

Νοορδεῖέας Ίρθος Ἰπναφέ πέ τερῖοποια ἀρδοτοτοῦέ, Νοοοβεῖίας ἵρ505 ΡΥ Ιδάπυπιασταπι ἀοδοχοτο 06-

Ὑιάε

λάμψομαι εί καταλαμξάνειν.

καταλαμ.ξάγειν. ΟΟΙΗ. Ῥερτς]ισἀετο. (0οπείροτο, (αρετο. συμιξαίειν. Αοζϊάετο. ᾿Ἰνταφέρνεα κατελαξε

ὑξρίσαντα

τάδε, ἀποβαγεῖγ.

γαᾖα: ΠπέαρΙιογησιι εορῖέ, ας ϱαΡίίο ἀαπιπαγ]έ οὗ Ίαπο ποχατα. ΠΠ].
118. πα γετρα 5ἱο ποβῖδ αθο]Ῥϊοπάα. Ἰνταφέρνεα κατέλαξε, ὧσε

αὐτὸν τὸν Ίνταφερνεα, ἀποθανεῖνὑπὸ
τοῦ Δαρείου" δια τί; ὑερίσαντα τάδε, ἀντὶ τοουν ότι τδε τη ὕξρει τὸν
βασιλέα ὕὑξρισε. Νοῦσός µιν κατὲλαξε νοσῆσαι τὰ αἶδοα. Μοτβαβ

Τα ΠΗ ΙοθπΊοπ6π 6556 ἀῑσαδ, ἄνάγ-

κη σφέας κατέλαξε ἐκλιπεῖν ΧόηΥ-

εῖε. ἐκλιπεῖν νοτο, Ῥτο ὧσε ἐκλιπεῖν. Οτο ἐλλείψεως γένος εί ἵπ

ῬΡτοροεάσπῖρας Ίοσυπη Ίπαρετο Ρο[αδί, αἱ τει δις ποζϊρίας, Ἰνταφέργεα ἀνάγκη κατέλαξε ὧςε ὑξρίσαν-

τα τάδε ἀποθανεῖν. Τη αἱέετο οχεπῃ-

Ρ]ο ποΠπΘΗ γοῦσος γετραπῃ κατέλαἸἈο2ῦσος γετο

εδί απς-

ἀαια ἀνάγκης 5Ρεοῖε».

ξε τεμ].

Μοτριβ

οπῖπι 115,

Ύποςδ Ἰπναάϊέ,

πππ]ία

ῬονανΙέ. Ὑεὶ, απο εἶας Ῥιάεπάα
Ιαροταταπ{έ, 1. 149, ο] οξϊαιη τὸ

πια]α ρα(1οπά!1 ποεςοςβιἑαίοπι ἵπιροης, «οδᾳπο Ῥνῶίετ γο]πζαίοπι
πην]έα {εττο εορ]ξ. τορὸς τήν κάταλαξοῦσαν συµφορήν. ἀντὶ τοῦ, διὰ
τὴν αὐτοὺς καταλαξοῦσαν συμφο-

καταλαμ,ξάνειν Ἠῖς Ῥτο συµδαίνειν,

ράν. νο], διὰ τὴν αὐτοῖς συμξάσαν

αοο]ἀάεταο, εοπίΊηροτο,
5απΙξις.
Ὑιάο καταλαμξάνειν νατ]]θ πιοᾶῖς
Ῥοδίέατι. Ἐέ καταλαξέω, ὦ. οἳ
λάμψομαι. Φυατο γοτίο8: Αεοἰάϊε

συμφορά». ΟΡ εἰαάεια, 415 1ρ8οβ
εοτίριοταί, να] Ιπγαφεναί. 1. 6. οϐ
οαἱαπηέαέετη, 410 1ρ9ἱς ασο]άσγαξ,

Γπίαρλετπϊ, πί οῦ απο Ππ]ηγίαπι

κατελάμξανε. Ἠσο ΜΙ]οεῖῖα, ίαπο
αοοἰάστιπέ, γἱ. 19. Στησαγόρεα
κατέλαδε ἀποθανεῖν ἄπαιδα. Αοεῖἀῑί Ἀέοκαροτα», πέ οἵπο Ηρετῖ πποτοτοίυγ. γΙ. 98. Τὸν Κίμωνα κατέλαδε φυγεῖν. Αοοϊάϊς Οπποπῖ τί

Ἠ]απι οογτ]ριϊ{, 4πο Ῥαάσπάα Ἰ4-

[τερί [αείαια] πποτοτοίατ, Ε, ΜουῬα5 1ρ5ἱ ασσἶθ1έ, Ἱτα τά Ῥυάσμαϊς
Ἰαβοτατοέ. ρτο, Αοοῑάϊε Τρ
Ριἀσπάογαα πΙΟΤΡΟ Ἰαροταγεί. νοσησαι, ἀντὶ του, ὧςε νοσῆσαι. αι
γογρα ἀῑ]ασϊά
τας Ἱέα τοάάϊ Ῥοβδοηί,
"οὔσος αὐτῷ συγέξη, ἣν κατὰ τὰ

αἰδοῖα ἐγόσησε.

γα], συνεζη αὐτὸν

νοσήσαι γόσον περὶ τὰ αἰδοῖα. Ἠος
Ίοηρο πια]ῖας ας πβ]ίαίτς. Ἀϊς 6εἶαπι Ἱπίο]Ησεπάππι 1]αά οχεπιῬ]απα, ᾳποά οχκέαί ἵν. 105. κατὲ-

ἵν. 161. τότε ταῦτα τοὺς Μιλησίους

Γμετεῖ. γ. 109. καί µιν κατέλαξε
ἀποθανεῖν ὑπὸ τῶν Πεισιαράτου παίδων. Ἐϊααπε οοπεϊαῖΙε πί α Ρ]8ἱςἔτα β1ῖ5 οαἲδας οβίτοξ, 1ριά. οἷόν

κοτε ἡμέας ὀλίγου ἐδέησε καταλαξεῖν σάθος.

Οα]ῖδ οἶαάεν ραγαπι

αὐῄαϊε οπἶτ οἶῖπη ποβῖς αςοἰἀετεί.

τὴν χώκην.

τη. 10. δ. ο. καί σφεας καταλαμ-

Αεοϊάιί 1ρ518 τί τερίοπεπι τε]Ιη-

ξάνει σάνταςἅμα
ἆ σοὶ σρατεύεσθαι.
Γρβίδαιε οοπί]αῖέ πε οΠιΠ65 ἔδοιπι

λαξε

σφέας

4πεγεπέ.

ἐκλιπεν

γα]]α νετΗέ, Οοας {αο-

ταις 5ο]απι γετίετο. Θεά γοτΏοΤάΠ1 (Τα.ΟΟΤΙΙΙΥΙΠΑ ΠΟΠ 5α615 Ῥεπο
πορ]ς οχργεδδῖ{, Ισοθί 56εΠΣΗΠΙ ΠΟΠ

πλα]ο ἀοσ]αταξ.

Ναπι τὸ κατα-

πΠέοηέ, νΠ. 98. ἦν σφέας χαταλάδη ἄλλο σταῖσμα. νι. 149. δι
αυα α]ῑα Ρε]! οβεηςίο 81Ρῖ οοπΕῖησετοί.

ὡς Ἱπποκράτεα

κατέλαξε

ἀποθαγεῖν. νΙ]. 155. παπι αοςϊάϊς-

λαξεῖν αἆ απαπάαπη εκἔεγπαα ης
ερβιίαίοπι το[οντὶ Ῥοΐθεέ, Ύπαρ
αῄθπεπη Ἰηναςε, οἱ φποάαπιπιοᾷο

ταύτην τὴν ἐλαίην ἅμα τῷ ἄλλω

οονΗρΙ6, αἴφπο 81Ρῖ Ῥαγοτο οορῖξ.

ἱρῷδλδ. εἐμπρησθῆναι. νΙ]. 55.

δα πί Ἠρροσγαίος

ΠΙΟΥΟΓΕΓΗΣ.

ΚΑ

ΚΑ

Αοοϊάϊι αἱ ο οἶθα οππι τε]]ατο
{αιωρ]ο εγεπιαΓο{ΙΓ.ἐση µαινε Μαρ-

καταλέγειν. οοπι. Ώθεσηδετα. Ἐλιιππργαγο. Τσετο. καταλέξει ἑωῦτὸν
µήτρόθεγ. Ἑο ἵρδιπι ἃ ΙΙΠ{ΘΓΠΟ σθ-

δονίῳ τὰ καταλαξόντα. ἀντὶ τοῦ, τὰ

συμξάνΊα. Ικ.
ἱ 49.

ἹΜατάσοπιο β1ς-

πἰ σαν], οα αι αεσ]ἀεταπ{. αυτ ὂν

πθγε 1εςθηδεΡΙ1.
πηαίτο ἀεάποίαπι

Ἀιππα σοη15 α
τερεηδορῖε, Ἱ,

δὲ Σωφάνεα κατέλαξε ἀποβανεῦν

175. ἡ καταλεχθεῖσα χώκη. Οοπι-

ὑπὸ Ἠδωνών. Ἱκ. 75. 1ρδιπ νετο
Ἀορμαποπι αὐ Εάοπῖ8 οσο]άϊ εοἩ-

πιεπιοταία Τεβ]ο.. Ῥομίο ἀεδοτῖρἴα. Ἰν. 38, 50. καταλέγων τῶν

Πσιέ. τούτου τὸν πατέρα κατέλαδε

Σκυδέων τὴν απορίην.

πρήγματοιόνδε. Ικ. 90. ἨΗπ]ας ρα-

Ἱπορῖαπα ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΑΗΒ. 1ν. 80. τὰ

τί Το μη) αδπηοά1 ασσ]ά1έ, ότε κατ-

καταλεχθέντ

έλαδε,

αροκαναλεχθείσης. ἵν. 175. καταλέγων. γ. 96, 52. ν. 99, 115.

σὺν

«ροθυµίη

Οἱαρῖας Ῥετς. 44.

ἄπτεσαν.

Ῥορίαπαπι [πα,

απο εχδρεείαβαπί,] αεο]ἀ1έ, αἷαοέετ αριεταπ{έ. Ῥαπδαπίας ἵπ ΑίΕσ]ς. Ῥ. 7, δ. κατἐλαξεν [αὐτὴν]
ἀποθανεῖν.
καταλαμξάνειν. ου. (ο0ππρτε]6ήἀετο. Ῥγεμοπάςτα. Γπ 5παπα Ῥοΐεςἰαΐοπι τεάίσεταο. Βροτατο. καταλαξεῖν τὸ σσΌρ. Ιπποπῃ 5προταϊς,
ας οχκήπσιογο. . δ7. (4πος1.960.
ἀῑε]έαχ συνωνύµως

κρατῆσαι.

36 ἔμαγαπα

ν 9ο, 114, 118.

καταλέἐγεσγαι. 6Ο. Ἰάεπι ας τὸ καταλεγει». ἈἩεεσηκετο. ἈΝαττατο.
ΟοΠΙΠΙΘΙΙΟΓάΥΘ. τὴν ἑωῦτοῦ σαάθην

καταλεγόμενος. ν.Ηοπι.21. Βααπι
οαἱαιπ]ίαέεπι ΠΑΤΤΑΠΒ.

χαταλέειν,

εν. 60ΠΙ. γεγβαπι σοπι-

Ρομῖέυπι εκ ρα. κατὰ, οἳ γετΏο
ἀλέω, ὦ. [1. ἀλέσω, οἑάλήσω. Μο-

1ο. Ῥτο 4πο εί ἀλήτω [Τοφιεπέ]ης.

τοῦ πσυρὸς ἔπι-

τοὺς αττελέξους αὐήναντες σσρὸς τὸν

Ιαποπι ΥΙΠΟσΤΕ, 511Ρε-

ἦλιον καταλέουσι.
ΑΤτε]ερος αἀ
βο]οπι οχβ]οσαίος5 πιο]απ{, ἵν. 172.

Γαγ6, εί σξενγύναι

τὸ πρ. 1. 86,

57.) πθί [ογίο καταξαλεῖν, παρὰ

καταλεύειν. 001. Ῥτο καταλιθοῦν

τὸ καταξάλλει, ἀοάποέαπα, 5οίρας,

πιασῖς [γοφιεπ1. Πμαριάϊρας οῦτι-

{αοἳ]1ς εδί Ίος Πέοταταπι Ῥογ 1πῃῬτιάεπίίαπα {γα]οσίῖο. Ῥτορτίε απιἴοπι καταδάλλειν βἱσπ]βοαε ἀθ]ὶ-

ογ6. Πμαρίάῖρις Ιπίογῄεστο. τούτους

66γ6, ἀειπο[ῖτῖ, Ῥτοδίοτησίο. µετα«φορικώς οκδπσαςτε, 5δεἀατο.

καταλαμξάνειν. 60ΠΙ. Ῥτο αἁπατᾷν.
Ἐα]σγε, Γοσῖροτα. Οἰτοιπανεπ]το,
καὶ σφεας᾽ Αλέξανδρος σοφίη κατέλαδε. Ἐν 1ρ8δος Αἰεχαπάοτ αδίιιπα οἰτοππηνοπίέ, ν. 21.
καταλαμξάνειν διαφοράς. Ποτοάοίοεα
Ἰοσιῖο, Ῥτο οοπΠ. διαλύειν διαφο-

ράς. Γτῖπιετε οοΠίτονεδ]ας. ν

1.9.

καταλαμξαγειν τινὰς πίςι, καὶ ὁρκί-

οἱσι. Ἱκ. 106. Αῑάπος βάε [αὐ 11115
πεεερία.] εί Ἰατο]αταπάο [ΠπίοιΡοδ/{ο,] ουδΊπσοτε [5ἱΡ1.]
καταλαμπτεος, α, ον. Τοπ. Ῥτο 6011.
καταληπτεος.

Ώοερτεμεπάσμάιι5.

Οοιηρτεμεπάσπάας. Ῥγαουσαρα45. Απογετίσμᾶυς. καταλαμπτέος ἐςὶ ἡμῖν θαγάτῳ. 16 ποβΙ5 πιοτίο
ορ μαμάς Ῥτῖα5 οδέ πεσα-

ἀπ5, 4παπι οναάαξ, ποβίδφιιο ποεοαί. 11. 127.

κατέλευσαν. Ἠο» ἸΙαριάῖρις Ἱπεογ{οσοταπΕ. 1, 167. καταλευσ θἐντες. Ιμαρίάῖρας ουτα(1. 1Ρί4. Κώην
κατέλευσαγ. Όοει Ιαρίάϊρας οὐτασγηη{. ν. 9δ. Λυκίδεα κατέλευσαν βάλλοντες. Ἱκ. 5. 1γοϊάσιη
1αοίῖς Ιαριάῖϊρας ορτασταπξ. Να],
1 γοϊάαπα ἱαρίάϊρις Ρετοπϊοηέον
ουγπογαπ{. κατὰ μὲν ἔλευσαν αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, κατὰ δὲ τὰ τέχνα.

1ρ14. [Μΐΐοτου γετο] ε]ις [1γεἱ45] πχοτοπι σὲ Ἠβεγος Ἰαρίιάϊρις

ομγποταπ{. τὸν παῖδα κατέλευσαν.
ἱκ. 120. Επίππι αριάῖρας οΡτιοτηΠ{, κατελεύσζη. Οίεδῖας Ῥετβ.
20. Ἡμαριάϊρας ουταίαε ΠΜ.
καταλιµπάνει». οΟπΠ. Το 41ο ἀῑε]έασ οἱ καταλείπειν. Ώεπαπετο.
ῬΏοβογοτο. Ἡ΄. Ποπ. 19.

καταλλάσσεσθαι.Βεσοπεϊ]ατῖ, 6ΟΠΙΠΠΝΠ. καταλλάσσετο τὴν ἔχδρην
τοῖσι «ασιώτησι. πι στα(]απῃ τεβῖγε
οτι αφγουςῶ {ασ{1οπμ]5, ας 5εΙ{1-

ορῖς Ποππίρας,

Ὦορος16ἵς Ἰπλη]-

ΚΑ

ΚΑ
αεῖῖ5 τοσοποἸ]ατί 5οεἀ]]οβῖς, οί
αἀνθιδαρ {αοξϊοΠῖ5, Ἱοιπηϊπίβας, 1.

61. ν. 140.
καταλύειν. «οτι. Ἐγοτίετο. (πα]16ς,
Πἱ6πΌΕΒΕΥ. Το]]ετε, Βεγάετε. σ(ολέγτυσαι μεγάλη αρχήν μινκατα-

Φθόνω καταµαρπτέων, ἐγείκεε τὸν
Θεμισοκλ]α, τὴν 1 Λακεδαίμονα

ἄπιξιν τοροφέρων. νι, 1250. Υα]]α:
Ίμνοτα

ἱηδαπίοης, οἰπιϊπΙ

ἀαῦαί

Πποπεπα Ἱπβρατίαπι. Ψαἱσαία αταοο-]αξίπα Ἠεχῖσα Χαἶ]α» γοτδίοπεπι

λύσειν. Ῥτεαάϊοεηίος {οτε αέ Ίρ8ο
πιασπαπα τοβπαπα εγοτζετεῖ. 1. 00.

Ἰδίαπῃ

καταλύσειν τὴν Κύρου βασιληΐην.

νἰάείαι Ὑαἰ]α οοἀἹσθπι πασίας, 1π

1. 54.

γάλην ἀρχὴν καταλύσει. Ἰὰ εδί,

απο Ιοβοραίαν καταμαργέων Ῥτο
καταµαργάων, ὦν. νε] Ῥτο καταμαργαίνων, ᾳποά αδαπδ. µαι-

(πα5α5 Ηαἰγη Ροπείτα!ςδ, πΙασηαη

γαΐνευ απ {μα (αί ἀοεοί Επδίαίμ.)

Ρενετίεί οριτη νλπι.]

τὸ ρωραΐγειν, καὶ τὸ μαίνεσθαι,
παρὰ τὸ μάνγος, ὃ δηλοῖ τὸν αι-

[Ατὶδίος. Εμείοτ. Πρ. 1.

σαρ. 6. Κροῖσος Άλυν διαδὰς, µε-

γιάο κα-

ταπαύει». μεγάλη» ἀρχὴν καταλύ-

σειγ. 1.91. τῆς ἀρχης κατελύθηταν.
Ππροτίαιη απῄδοταΘ.
Προτ]ο
δροΠαΙ Γποταη. ἱ, 104. τὴν βουλὴν καταλύει». Ῥεπαζαπι 46 πιεάῖο
{ο]]οτο. ν. 72. ἰσοκρατίας καταλύοντες. Ἐνετίεπίες τεδραῦ]]σας. ν.
92. δ. ].
καταλῦσαι τὴν διδασκαλία». Ὑιάς
διδασκαλία.

καταλύσασθαι. οοτα. Βε]]απη, να]
Ππ]πα]ο]έ]αδ ουπα απο δαδεερία»,
ἀεροπευς, οἱ τουοποΙ]]αΓῖ, ομΙη 0

ΠάεΠίετ

βεηαππίέατ,

Ἰεεί

Ἠετοάοίϊ Πβταπα πο ποέενξ, 3εά

όμεγον, καὶ μήποτε ἀργὸν όντα,
ἀλλ αὲὶ µαινόμενον, καὶ µιωραί-

νοντα. «Ἡ. Ῥ. Ιην]άῖα ϱαΓρ6ΠΒ
ΤΠιοπιϊδίοσ]επι, [επι] ορ]ατσαναΐ, [ει] Ῥτο[εσοπεια ἵπ [ΓατῬοια]. Ἀρατίαπι οὐ]σίεης.
Υε],
Τιοπιϊδίοε]ετα Ῥτα Ίνοτε ῬεΓίτΙησοης, οὐ/αγσαβαί, εκρτοῦτας
αἱ, αποά Πμασοάσποπεια Ἰγ]βδεί.
Φῖά απέοιη γεῖκος, οἱ γεικεῖν, αραιά

Ἐπδίαίλ, ν]ἀο.
καταμεθύσχει». εοπι, Ιπεβτίατο. τοὺς

Ἰπ ρτα]απῃ το]το. Παιέχει ὑμῖν
κάλλις-α καταλύσασθαι. γη. 40.

πλεῦνας οἱ Μῆδοι καταμεθύσαντες
κατεφύνευσαν Ἐοταπι Ῥ]εγοδᾳπο

ΥοῬ18 ἵηπ σταῖανη Γουπῃ τερε] τε
ἀῑτο Ῥιειοττῖπςο, γε], Ἠοηπεδεῖς51116 Ἰζοδί. καταλυσάµεγοι. κ. 11.
Βε]]ο ἀερο]ίο. ΠΏοροςἱς |πλ πλ]αλῖς. Ῥαοο [αοία. ᾿Αθηναῖοι καταλύσονται τῷ Πέρστ. 1ρίά. Ῥαεεια
οσα Ῥουδα [αοἱεηί. Ἠ αἱ, Οαπι Ρου-

Μεά] Ἱπευτίαίος οοπ{οοσταη{, Ἱπι(οτίοσετυπ{. 1. 106.
καταμετρεῖν. οοπη. Ρο 5Ιπιρ]]οῖ µε-

πα οοπιροδΙοποπι Γαεἱουξ.
Ύ6],
Οσπι Ῥουδα (ταηδίσεπε, να], Οαπι

Ρ. τη Εναξ]λην τρά ναπε,

καταµαρπτέειν, εν. , Η. Ὅτο οοπι.
Ροσξ. καταμάρπτειν. ΟοπΡΤΕΙΙΘΙἀοτο. ΑΡΡτεμεπάενε. «ογήρετε,
Γουίπησοτο. παρὰ τὴν.κατὰ πτρόθεσι», καὶ τὸ µάρττειν τὸ ταῖς χερσ) συλλαμξάνει», σαμὰ τὸ µάρη,

τρεῖν. ΜειΙτΙ, Π]. 9.
καταμήκτς, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. 1νοηρι».
καταμήκεα ξύλα, Ίμοηρα Ἰρπα. ἵν.

72.
καταμιαίνεσθαι. γ|. 58. Ὑαἶ]α: Ίπιςἴα {αάατί.. Πιο ἆε Βρατίαποταπι
γρ υΠα {ππετο γετρα βιπί.
καταμύσσειν, εἴ καταμύσσεσθαι.
0οηδαισἶαγο. Ἰασφτατθ. µέτωπον
καὶ ῥγα καταμύσσονται. Ἐτοπέειι
πατθδ(πο οοπδαιοῖαηέ, 1ν. ΓΙ.
καταγεύει». 00ΠΙ. ΑπΠππςτο, Ναι

τὸ θιγγάνευ, καὶ λαμξάνεν. Όοη-

εοποεάετοα, (οποεάετα, Φέκων κατανευει. κ. 111. Πηνίας αππα].
καταντίον. Τοη. ο Ῥοος. Ἡ τοβίοπο.

εα]α Εαδίαί]ι, ἐν τῷ µάσπτειν. µε-

Χαλκίδος καταντίον. τι.118, ᾿Αδύ-

ὃ δηλοῖ
οἳ τήν χεῖς ᾱν καὶ τὸ ἆπτεσθαι,
ταφορικῶς γονο

τὸ καθαττεσθαι,

καὶ κατατρἐχειν, καὶ καταξοᾷν τινός. 1.6. Α]ίφποπι νογρίς Ρεγδέγ]μονο, ἴπ αἰιοπι γετρῖς Ἰπγο]ῇ,

δω καταντίον. ΥΠ. 98.
καταπακ]ὸ ς, Ἠ, ὄν. ΤοἨ, Ῥτο 6011. καταπήκτός. (οππρασξας. Ατγοῖο 60Ἱπποίις, [νιάεπακτοῦν.] θύρης κα-

ΚΑ

ΚΑ

ταπακτης. ἕαπια Ῥοπο οοπηρασέα,
οἳ ἠνπηέετ οβδοταία, ν. 160.
χαταπανει». 60πα. Βεάατα. Ἐνετίετα,
(4ος εί καταλύει ἀῑοίεαν. γἱὰςε
δυο Ίο6ο.) καταπαῦσαι µεγάλη»
αρχήν. Μασπιπα Ἱπροτίαπι 5εάατς,
ενετίετα. 1. 86, 90. τῆς βασιληῖης
[ὁ ᾿Αστυάγης] κατεπαύθη. ΑδίγαΚο5 ΤοΡΠο Ῥηναίας ε5ί, Ἱ. τσ
να σαντες τῆς ἀρχή . Μήδου
«ᾱς οππι ΜΕΔΟΡ Ἱπρετίο θὰ
. .. τοὺς τυράννους καἸέπαυσε.

Έγταππος 8υα (γταπη]άᾳ δροµαν]!.
γ. 9δ. νΙ, 45. καταπαῦσαι Δημάριτον τῆς βασιληΐη». υΙ. 64. καταπαὐσθείς. γΙ. ΓΙ.
κατάπαυσις, ή. οπι. Ομ]ᾳ5. Βεάα-

Πο. Μασικίταία» αράϊσαίῖο. τῶν
Τυράννων κατάπαυσις ἐγένετο. ἸγΓ4ΠΠΟΤΕΙΗ αρα]σαί1ο {αεία ο5ί. ἘγγαμΠϊ 9πα ἐγταππ]άᾳ 5Ρο]αξ {1οταηί. Υ. 98. τῆς βασιληΐης κατάπαυσι». γΙ. 67.

καταπειργτηρίη, ης, ἡ. Ἡ. Η. ᾳαοά
601. ἨΒολὶς αρρεµαίατ. ἈΝαυίιουσ Ἱπδίταππεπέαα, απο παπα
πιατῖς
αἰπάϊπειπι
οεχρ]ογαπέ,
Ναπθίσαπα Ῥοτροπάϊο]απι. (σα]11οο γοσαίας, μα δομάο, 1ο ρ[οπιύ,
οµ /6Υ αἰίασΔέ ἃ επ {οηρ οογάσαι,
{αγιος ο }οίίε επ ἰᾳ 116Υ Ρο 50ή-

ρήση. η Φερετίκη τὴν ζόήν εὖ οὐ
κατέπλεξε.

}ιεγοίπιο γ]Ἱίαπι ΠΟ

{ε]ιεϊίοι ΗπϊνΙ{. ἵν. 2905.
καταπλέκειν ῥῆσιν. Ἡοτοάοίοα ΊοσιιΠο, ᾱ- ᾱ. Οοππεείετε ἀῑσέίοποπι.

Οοπεῖοπεπι Ἰαβετο. Ῥεγοτατο. καταπλέξας τὴν ῥῆσι». νΗ. 89. Οι
ογα(Ἱοπεπι Ἰαβιϊδδεί. Ότπι Ῥετοταβδεί.

καταπλήττειν. µ. ἕζειν. οοπι. Ῥετέεττείασετο. Ψελεπιεηέῖ πηθία {6Γ2016. ἔδοξε μὴ καταπλῆξαι Τιμόζεινον τοροδοσίγ. ΥΠ]. 128. Ὑα]]α:
Οορπ]ίο Ρτοςἱεἰοπῖς α6{Ο0Γ6, ΠΟΠ

{αππεπ οεηδισταπί ΤππποχεπΠῃ
ο55ο Ῥ]οσίοπάιπῃ. 40. Ρ. Ῥ]ασπῖε
Πρεῖς] Τὔπιοχοπιπι οὐ Ρτος]Ποποπι, [παπα αὉ ϱο Ρατατί «οςπονεταπί,] πιεία ποη. Ῥοτοσ]]οτο.
γαι, Ύ]δυπι οδὲ σγαγίογοπη πλοέπι
Ίπποχοπο πον. Ἱπ]οσπάυπα οὗ
ῬτοάΙΙοπεπα, Γᾳπαπα πιοµεραία.]
ο! Ὑα]] γοδΙοήοπι 6Ε(ΙαΙΠΙΣ,
Ίο τοῦ καταπλήττειν βιρπ]ῃοαΠο, αί α γι]σαςς

τοπιοία,

οπΙί οΏδετναπάα.

«Οπαπινῖς οΠΙΠι

Ρ]οείο Πμαϊππη α (τερεο πλήττω.
ζω. πέπληγγµαι. πεπλήξαι. πσέπλήκται, 816 ἀοάποίιπη, υέ οἱ α

πέπληγα, σληγὴ, Ώοτ]ςς πλαγὰ,
Ίμαί. Ῥίαρα; {αΙπεπ 4η θέΙαΙ Ίος

«1ο ἰα ῥγο/οπάειγ ἄ᾿Ιοε[[ο. κατεὶς

Ίοεο νατβαπα σολήτττε

καταπειρητηκ/ηρ. Βολάο ἀεπιίρρα.
Π. δ. ἔφη μὴ δύνασθαι κατιεµέγην
καταπειρητηρίην ἐς βυσσὸν ἰέναι.

ί6τθ, οί χαταπλύττειν

ῬΏιοσβας

βΠιπῖσοπ]απα

παπεΙσΙτα,

απο ππατῖ5 Ρτο[απά]έας οχρ]οταίατ,

πά Ῥργοβαπά σπα, Πππππ(
το Ίπατο, Ίτο
ΠΟΠ Ῥο88ο. Ἡ. 28.
κατάπερ. ἸοἨ. Ῥτο 6Ο. καθάπερ.
Φποπιαάπιοάσιη. 1, 191, 144, 145,
145, 151, 170, 1852, 195.

χαταπλεειν. οομι. Ἰναγίᾳατο. καταπλεύσαντες ἐς τὴν Φωκαίαν.

Ότπι

Ῥ]ουσ-απι παν]ραδδοηί, 1. 100.
καταπλέκειν τὴν ἵόην. Ἠετοάοίοα
Ἰοσπέῖο. Ὑίαπι πίτα, ᾳ. ᾱ. Υ 1έαπι
εοπαρ]ίσατα. Ιάρέαν απέεπι {γαΠςἸα610 δαππία

α πιογοσίοτίῖνα5,

απ]

αφο Ῥτοοσθηχί, 8η35 Ίπογοςς,
53Υ6Ιπᾶδᾳ
πο οο]]]ριιέ, αξφπο 6ΟΠΙ-

ΠΟΡΙΦ

Ῥνο Ῥ]εςῬτο

σαριίε

Ῥ]εσίετο, (α{ γα] γοτρα ν]άσι{1Γ νΙσηΙήσατο,) δἷέ αοοϊρΙεπά σι,
αβῄγΠιατο ποπ ααδίπῃ, απἷα π]]1ς

αῖ5 εχοπηρ]ῖ5 τοπ Ιπ ργδοηέῖα
εοπβΏγπιατο {πετίφιο ΡΟΡΒΙΠΗ.
καταπλώειν. ΤοἩ. οἳ Ῥοεί. το οΟΠΙ.
καταπλεῖν. Ναν ἵπατο. καταπλώσαντας µακρῇ νηὶἔς Λίαν. Ἱ. 9.
καταπλώσαντες ἐς τὴν ᾿Αλαλίην.
Όαπι Α]ααπι παγὶραδκοηί. Ἱ, 166.
καταπλώσας. γη. 197. 194.

καταποντοῦν. Ἡετοάοίαιπι γεγριπι
Ῥτο 601.

καταποντίζειν.

Ώεπιο-

6ετα. Ββπιείρετα. ΤΠ πιάτο ργαοἱριίατο. Ματῖπϊς αηαῖς Ἰπνο]γογο. Μύδρον σιδήρεον κατεπόντασαν. Οωμάσπίοπι [γη πχαβδαπη πι
πάγο Ῥτο]οσσγαμέ, ας ἀθΙποίδο-

ΚΑ

ΚΑ

γηπξ. Ἱ. 105. καταποντὠσαι.

ΠΠ,

90. ἵν. 194.

καταπορνευειν θήλεα τέκνα. Ἠετοἀοίοα ]οσομ{ῖο. Επίας 5υα5 Ῥγορί]ἔπστα, τί να]ραίο «οΓΡοτο αιῶ5δέαπι {αοϊαηζ.

1. 94.

πᾶς τις τοῦ

δήµου βίου σπανίζων καἸαπορνεύει
τα θήλεα τέκνα. Οπ]δᾳα]5 ας ρ]εῦεα

γ]είας Ἱπορία Ἰαροταί, 81α5 Π]ῖα5
ῬτοδαπΙς. 1. 1960.
καταπροδιδόναι. οοπι. Ῥεοςτο. Ὦε866ΓοΓ6. γΙ]. 167. καταπροδοὺς τοὺς

ἝἛλληνας, νι]. 94. Ρεοβῖες αγοῦαἳς. παταπροδόντες τοὺς συμμάχους. Ικ. 11. Ῥτοςιεϊς, γε] ἆσδοτεῖς

ΒΟΟΗ5. 1κ. Γὸ.
χαταπροϊῖζομαι. [α. καταπροίξοµαι.
51 γι]σα(15 ἄταςο- Ιαπ]ς. 1οχιςῖ8
μαβενάα πάο5, αποά κατὰ συγκοπὴν Γουπιαίαπι εί, ἐκ τοῦ κατα“

-

“

σσροϊκίζομαι. οχ κατὰ, οἳ ποπῖπο
προῖξ, σσροῖκος, ἡ. παπάς Ρε ϱοηἐπασΙοΠΘΙΗ, τὸ προῖξ, ῴροικος. Αἲ
ῥτοραβῖ]α5, τί Ἐιφίαί]ι. ος αὶ
(αδιηί, α καταπροίκω, καταπροῖ-

ἕω. ππάε ης ΚΜΙΙΠΙ καταπροίξοµαι,
εί αογ. 1. καταπροϊξάµη», ω, ατο.

ἸπβΙΙ{. καταπροϊξασθαι.

Ίο. οί

Ροοί.(οπίοηπο. Νερ]αμο. Ππραπς,
γε! Ππρυπ ξαπη, τα]Ιπαπο. ἐκείνους
ἔφη οὐ καταπροϊξεσθαι. Ὠ]κϊε 5ε
ποι. το]οξαγαα 1105 Ἱπεραπ]τον.
ὢο νοπίαια 115 ποπ. ἀαπέαγαπι

ἴαη5..
Όοηφπ]ο
καθαπτεσθαι.

Επδίαίμ,

ἐν τῷ

καταᾶσθαι. οοἵη. Ππργεσαχί, τῇ
κεφαλή ἐκείνου πολλὰ καταρήσάµενοι. Ηλίας οαρῖῖ πηυ]έα Ρτθσα], Π. 99. -καταρέονται. 1ριά. τῷ
ἡλίῳ καταρώνται. Βο]ἹΠπηργοσαασ. Ἀοΐοιη οχεσταπί{ατ. ἵν. 184.
καταργυ(οῦγ. οοπι. Ιπατσεπίατο,
Αρεπίο ἔεροτο. Ἱ. 9Ν8.

καταρθείς. Ιοπ. οἳ σ0ΠΙ. Ῥγο καβαρθείς. ος

απίοπι 5παν]{α{18 ργαί(]α

πα σοπΙπαπη ϐ 1η οοάσια γοσαῦπ]ο
εοπουτνας. Βαηραξας. Ἰμιδίταίας.
Ἠχρίαίας. ὁ καταρθεὶς τὸν φόνον.
Ἠ]α, απ α οπάςᾳ οχκρίαξας Ραῖξ. Ἱ.

τά Ὑπάο καθαίρει. Ππίτα ἔαπιει
«ΤΙ. καθαρθεῖσαν ἀῑςῖξ.
ιρνοι Φιβῖσστο. Ἀαθῖς ο55ο.
Ῥαρροίοτο, Έπδο 6πΠΙ οορίαπι Τ6σπιν (πα) πορῖς αβησ]αί. οὐδεμίη
χάρη καταρχεει παντα ἑωύτή παρ-

έχουσα. καν ὑπαλλαγὴν Ίου ν]ἀείν ἀῑοίαπα Ῥτο καταρκουντως,
ἦγουν αἀρκούγτως, τουτέσιν ἱκανῶς
παρέχει. ΆΝι]]α τορῖο 51βί 1ρ8ῖ τον
οπηπε5 5α/Ποϊοπίο δαρροαά]έαί, τά
εδί, (απίαπι τογαα ΟΙΗΠΙΙΠΙ ϱ0Ρίαπα Ῥτοίοτέ, αέ οπιπῖρ5 ος Ἱπεοἱῖ5 Ίο ςαῇ]οῖαῖ αἆ νΙίαπι ἵπαἀπεσπάαπι, 1, 92.
χαταῤῥήγγυσθαι. ϱΟΠι. Ὦο νε]ιοποπ

θας

{οιπροδίαίρας

ἀῑσέαπη,

ἀῑκίο. 11. 96. οὐ γὰρ δὴ κατα-

«απ Ἱπαρπο σπα πρεζα ἀε[εγι-

ως, ᾿Ἠαιά οπῖπι [α πι] πεςἸΐποεας, 14 οδέ, Ἰιαιά Ἱπιραποα {6του. Πάπα Παρα η] έτη ΠΙΑΠΕΤΕ
ο αἵπαπι, 11, 100, οὗτοι οὗ κατα-

{άτ, ααο ετιπαραη. λέγεται χειμώ-

προϊξονται. Ἠϊ ποι περσοπίαΓ.
Ἠπραπ
ΠΟΠ τοπ επί, Τ.

γα καταῤῥαγηγαι. Τοπιροδέας οπΠι
Ἰπαροία Γοτίατ οα]]έας ἀθ]αία «55ο,
γεµαπιοις Ππρετ οσρ]έας ἁἆθ]αίτβ

Γοτέας. 1. 87. καταῤῥήγνυσθαι ἐπὶ

1050. οὐ καταπροῖξεαι. ν]. 17. Οο-

τὴν ήν. ἴπ ἴοταιη οππι Ἱπρεία
τη: ΠΠ, 11.

ει]ο Φιυϊάαπα, εί Βία μάπα, οἵ

κατάῤῥυτο 5, ὁ καὶ ἡ. Ὀϊοίαπα ἆςα Ίοοο,

Μασπιπι Εφπιο]. ἐν τῷ καἸαπροῖξεσναι, οἱ καταπροΐξεται, οἱ καποιεῖν τι.
χαταπτεσθαι. Ιοηπ. Ῥτο «ΟΠ. καθάπτεσθαι. Ῥετείτίιπροτο. Τ,ον]έετ
"αἴθπσοτο.

ῬαπσοΓθ.

Ῥοεμια]οσγο.

(ανα, Δημαρήτου τε, καὶ ἄλλων
μαρτύρων καταπτόμενος. ΥΠ]. 5.
Ῥοιπαταίαπι, ος αἶὶος {οδίος εἷ-

απ] αφπ]5 πσαίαγ. Πήσαας. 1, 15.

καταῤῥωδεϊν Ἰάσπι πο κατοῤῥωδεϊν,
γιάς εἵππρ]οχ ἀῤῥωδεϊν.
καταρτάν. Ν. Η. Αρίατο. Οοπεῖῃπάγο. Γγῶρανηγο. Ἠεξείπετοα. ἵνα
τοι κεῖνα πάντα καταρτήσω ἐς
τωῦτό. [Ἱε οἵηπος Ί]]ας τες 1π ρτ]δπαπα
106.

κίαθαπα ΠΡΙ τοδέπατη. ν.

ΚΑ

ΚΑ

καταρτίξειν. οσα, Οοππροπετο. 0οἩ-

151: ν. 19. νι. 145. 146, 147,

20Ν8. νι. 91, ἃο.
εἴ]ῑαγο. [το 41ο εί καταλασσειν
ἀῑοιέατ, ν. 29.]. Δά οοποοτάῖαπι
κατασκώτπτειν. οοπι. Οαν]]]αν, ϱαάάποοτο. οἱ Ἠαριοι [τὴν ΜΙλητον] γ]]]]ς ἀῑείίδᾳια πιοτάασῖρας αἲῖκατηρτίσαντο. γαι (ας ἵπ. ππανρῖηπθ
αποπι Ἱπεορίατί. κατέσκωττον Δαρε. Τατίαπι οαν]]]15, νο] ἀῑσιῖς
βορίππι) κατήρτισαν. Ρατὶ Μ]επιοτάαθῖρα5, Ἱπδοείαραπέατ. ΠΠ,
ύαπι οοπροδιεταπέ. ΜΠεΙ ἆἱδ-

εοτάϊῖας

οοπαροδιετυΠ{,

οἴνεδαιο

Ἱπίοι 5ο τεοοποϊΠαγαπ{, ας αἲ τπῃἔπαπα στα τεςοποΙΠαξΙοπεμ 16ἀππκεταπῦ. γ 268. Πόριοι τοὺς Μι-

Ἀήσίους οὕτω κατήρτισα». απ
ΜΠερῖος Ιπίετ 5ε 5ἱο τοσοπο]]]απαπες

γε], Μ]οδίος Ἱέα οπΊροδα-

εταπς, ΜΠεδίοταπι ἀϊδδ]άία Πέεςαπο οοπιρορπεγιηέ. ν. 29.
καταρτιςὴρ, ἥρος, ὁ. Νοπιεῃ Ηετοἀοέοιπα, Ῥτο 41ο ΟΠ. ἁρμοςς,
σαὰ τὸ καταρτίζειν. Οοπιροποτο,
(οποίππατε. Οοποῖ]ατο. Μοάετα.

Ἀοπιεπ

Ἰος 1

ἑοιίατ,

151.
κατασπουδάζεσθαι. οοπι. Ώεῦιας 5ο-

τῇ8 οροταπι ἆατα. Π. 179. κατεσπουδασµένος ἀνήρ. ΥΣ, απὶ τορι5
5ογ5 ἀαΐ ορεταπι. Π. 174.
κατας ἄντων σφι εὖ τών πρήηγµατων.

νῇ. 192. Γρ8ῖς Όεπο οοπβεΙ{η
{15 το
Ῥα5, Οππα τος Ώοπο οοης(1(πἳςδθητ,
κα]άςασις, ἡ. Ὁοηβεδδις. Οοποῖ]ι- ππη. ΟΟΠς1Ο, Φαάσ». (α]]ϊσε, 7ος

αδθίδέδ, (10η ἐοπέ επ ϱιεἴφιιο ᾖζειε.
ἴὖπο αλδειθ{όε, οι ἰαφιεἴ]ο 0η δ᾽αξ-

δεοῦΐ, Ροµγ οοπδι(έοΥ ἄε φιιεῖφιιεν
α/αἴγον. οἱ δὲ σφι τῇ πρώτη κατα-

απῖ αὔφαος αἆ πηπέπαπι στοξῖαπι

φάσει ὑπεκρίναντο. 11. 46, Π]1 νοτο

τοιοΙξ, ας Ἰπίαγ 5ο οοποΙ]αί, Τρ-

1ρ5ἱ5 ἴπ Ῥτίμιο οποία, ἴπ ρεῖπηα
ΟΟΠΟΙΟΠΘ, 1Π Ρτῖπηο «οπδοκρα, το:
Ροπάεγιέ. συνέπιπτε ὧςε ὁμοῦ
σφέων γίνεσθαι τὴν κατάς-ασιν.νΙΠ].

6οτιµπόαο {ατβρας, Ἠίεδαιε «οπιῬομ]έ, Ἰιοτεδαιο «ιποάαπιπιοάο
εοποϊππαί{. Οοπιροδ1ΐος, Μοάστα{ουΥ. σπβογπαίοτ. ΒεζοποϊΠαίου. ἐκ

της Μαντινέης καταρτιςηρα ἄγαγέσθαι. Μαπεπεα πιοάρταξοτοιη,
νε] οοπΙΡοΒΙ{ΟΤΕΠΙ, Υεἰ τεέοποῖ]αίοτοπι αἀάποετο. 1ν. 161. Τούτους

καταρτιςήρας ἐκ πάντων τῶν Ἑλλήνων εἶλοντο οἱ Μιλήσιοι. Ηος εκ
οπιπῖρας τας]
οοπιροβΙ{οτες,

141. γα]]α: Οοπεἰρῖε πε οοπο]οπῖ
αἀθδδοπέ [μασεάαπιοπῇ.
Οποά
θεμα. Φαά Ίος γετρα 5οπαπέ, Αςεἰά1έ, 6 αἴππα] Ἱρδοτιπη [Πμασσάαν-

ΠΙΟΠΙΟΓΙΠΙ] οοποΙο βογοξ, 1. ο. Δοοἰατί έ εί 1ρ81 Παοοάαπιοπϊ ἔαπο
1111 οοποῖοπΙ αἀθδβοπί.

Οποπίαπι

γε] τουοποΙΠαίογαε5, Μή]ο51Ι ἀθ]α-

απΐαπη Ίπ Ἱαρ]θππα οοποῖοπε οπιπῖα
εετίῖ5 Ἱοσίνας δαπε οοπβεϊεαία,

βεγπηί. ν. 28.
κατασκήττειν. οοπι. Τπρτισγα. Οπα
Ἱπρεία Γετ. Οταςδατί. Γἱοξαπι

1ά46ο κατάν-ασι ςῬτο οοποῖοπο 5Η]
Υιάσίατ, τη πρροτεραΐῃ τῆς ὑράτης
κατα ς-άσιὸος μελλούσης ἔσεσθαι. Ικ.

4ᾳ Πι]πῆπο,

ἆα πιογοῖς, εί α1ῖ5

τορις, απσὈ γῖπι σγανΙοτεΠα 1Π αἰ]αποπι ]οσπ1ῃ, γε] Ῥογδοπαπῃ, 6χ6παθ. ἡ μῆνις ἐν ἀγγέλους κατέσκηψε. Ίτα 1η Ἱέραίο. Ππργυ] ή.γα,
197. ἠν κατασκήψη ἐς τὴν Πελοπόννησον. ΥΠ. 65. ΒΙ ἵπ Ῥε]οῬοπποεβαπι ἀο[εταίτσ, Ἱπρτααί, Ἱπ-

οππηβαί.
κατάσκοπος,

9. Ὑα]α:. Ετιάιε 4παπι Ίαπα α]ππππα οοποΙΠπι Πογοί, Ἠοοίο. 9αά
ηου γοτρα 5οπαπ{, Ρτίογο ἆῑο απίο

πἱάππαπι. οοποΙΙπτη, ποά οτας
Ἱαρεπάπτη. Ὑεἱ, Ὀῖε ργοεάεπία
αἱΩπιαπα οποΙοποΙΠ, 4πσ Ἠαβοῃἆαᾳ εταί,

καταςασις, ἡ. οοτη. Βέαίας, (οπά]ἄο. Π. 179.

ὁ. οοπι.

Εκρ]ογαίοῦ.

τοιήδε.

ἦν πόλιος κατάςασις

[τρις [οἰνιταιῖς] Ἠ1ο οταί

1. 100. Ῥτορτίο δἷςο νοσαίας, αι
γο5 αλᾳπας δροσίαξ, ασ αἳ ΤοπΙΠ-

είαίς. ν. 92. δ. 23. ἐν ἀνθρώπου
φύσι, καὶ καταςάσι. νῖ. 89. πμ

Παί ἃ ᾳπο πηΐδεοιις οςέ. 1, 119, 122.
11. 19, 125, 194, 196, 198. ἵν.

Ἰοιπϊπϊς

Ἠαέπτα,

ος

{οτίαπα, οί οοπάΙΙοπο.

σίαέι:
: νε

ΚΑ

ΚΑ

καταστεγαζειν. οοπι. ΘΟοπίσμονο.
Ἔεμοιο. τὸν γέκυν ῥιψὶ καταςεγά-

σροφή. Ἱ. 91. ἐπὶ Λιδύων κατασροφή. Αά 1ήβγοταπι 5αραςΒοποι.
αά Τ1ργας δαβἰσεπάο». Τν. 167. νΙ.
27.
κατασύρειν. ΟΟΠΙ. Ῥτο 410 πορθεῖν
μίας. Οοπιρί]ατο, Βορυ]ατῖ. Ριτὶ-

ζουσι. (απάαγετ 5α]σηῖ5 τα] 6ΟΠἱεριπέ. Ὑα]]α γεί, Ρα)]1ο οοἔεσιπέ; δεά πια]ο, (Θνἷά δἳί ῥψ,
νάο αριιά Εαδίαί(μ.) ἵν. 71.
καταςηναι. Ἐναάστα. Ενοπέατη 91ο
οχϊίαπη αποπι Ἰαβετο.
Ῥι0οεάετα. ον.
Εεοϊάστο γε] ἴπ
πησ]λης, γοὶ πἩ
| Ρε]5. Πάντα ἡμῖν

Ῥοτο. κατὰ μὲν ἔσυραν Φάληρον.

Ῥ]α]ογατη ἀιπιριογαη Υ. 81. τὰς
ἐπιλοίπους

τών

πολίων

οὐ κατέσυ-

Βεάα-

ραν. Βε]φιιας α1ρο8 πο ἀἰτίριθταης, ν]. 95.
χατασχεῖν. µ. κατασχήσειν. εοπη.
0 οαυρανο. μέλλων την ἀκρόπολιν
κατασχήσειν. Οππι ατΟΕΠΑ οεσαρᾶἔυτυβ οδδοί. ν. 73.
χατασχεῖν ἔς τι χωρίον. Δά απ φομ
10ουπ αρρε]]ενο. γ. 101. ἐς τοῦτον
τὸν αἰγιαλὸν κατασχόντες τὰς νέ-

τ]. ἐπεί τε κατέςη ὁ θόρυδος. Ῥο5ί-

ας. σπιν [πέος Χογχῖς] αἆ Ίος

οσα. ςεάσίας ορ (αα]έας. ΠΠ.
80.
καταςο(έσαι. Αά τειη πα]]Ιζαγειη Τ-

Ἠέέας πανος αρρυοβοηῦ. να. 09.

ἐπὶ τὸ ἄμεινον κατέστη. να. 128.

Οπιπῖα πορὶς ἵπ ππε]]η5 τος]άοτης.

καταφήναι. οοτα. Οοπδ. Εἰονὶ.
καταςήναι σσολέμιόν τιγι ἄντὶ σἰλου. Ἡοδίεπι απι]οὶ Ἰοσο αἰσιὶ
Πε. 1. 87.
χαταςηγαι. οοπα.

(οππροπί.

Ἰαέαπα, Ἰάσπι ας τὸ καταδάλλει»,

ἆς 41ο 819 Ίουο. ἐστεσόντες κατεσόρεσαν

αὐτέων

ἑξακοσίους.

Ἱκ.

69. Πγασπίος 1ρδογΗ1 δεχζθηί{ος
Ῥτοδίτανογυμ{ξ.

ὡς τοῖσι Ἕλλησι

κατέςσρωντο οἱ βάρξαροι. Ἱκ. 76.
ουσ α Οτωςσὶςδ Ρατρατὶ Ῥτοδίταβ!
{μ188ο{.
καταςρἐψασθαί τινας. ΑΊ]ηπος βαδ-

σοτο. ΑΙΠΟΡ ἴπι δπα1] Ῥοζορίαίοπι
γούῖροτο. Τοὺς μὲν κατεςρέψατο.
Λος απλά στι δα0οσ]έ. 1. ϐ. κατεσρέψατο Ἴωνας.

Ίοπαδ

η δαᾶπι

(Ῥοέοείαίενι τοάσρ]{. 1014. ταύτην ὃ
Πεισίσρατος κατεστρέψατο σολέ-

μῳ. Ριδικίταίας5 Ίαπο απιπ]ς Β1βε-

αῖε, 1. 64. ἦδη δέ σφι καὶ ἡ πολλὴ
της Πελοποννήσου

ἦν κατεςσραµ.-

µένη. ἆαπι απίοπι οἳ ππασῃα Ἠε]οΡομπεβί Ρραῖ5 αὐ 1ροῖς ενα φιῇαοία. Ἱ. 668, 7Ι.

λέγοντες τοῦτον

χαταςρέψεσθαι τοὺς ἐπιχωρίους.
Ώιορπίος {οτο αί Ἰ]ο Ἰπάϊσοπας
ιρ]σογοί. 1, 78. εί αΠβί Ῥαδδίτη
Ἰάοπα ]οᾳποπά1 σεη15 Ίεραδ.
καταςµοφή. αβασξίο. Ἡπ Ποδίταπι

κατέσχε ἐς τὸν αἰγιαλὸν. Αά Πέας

αρρυμί. γα, 188. οἱ μὲν ἀλλοί κατέσχον ἐς τὴν Σαλαμῖνα. γΙ. 4].
ΑΙΗ αμίάρια αἲ Φα]αμηήπια αΡριΊεταης,

κατατείνειν. οο1. Ἐκίοπάοτο. ἙκΡονηίαοο. Παρῆκε ὃ αὐτοῦ τὸ σρατόπεδον, ἂρξάμενον ἀπὸ Ἐρυθραίων
παμὰ Ὑσιάς.

Κα]έτεινε

δὲ ἐς τὴν

Πλαταίίδα γην. Ικ. 15. γα]]α: ἘκῬοττοχ]{ απζεπα δα σαδίτα αὐ ΕΤΥΌντως δεοππάπη. Ἠγδίας, Ῥ]αἑωρηδὶ {θι5 αρτο, 4. Ῥ. Γρδίας
νοτο [Ματάοπι] οαδίτα, απ αὐ
Ἐτγε]νοὶς Ππ]απι ἀποθραπί, αἀ
Ἠγβίαν πδαπο οχροτρεβαπ{:

Ἐί Ἱη ασταπι πδηιο Ε]αζῶεηδοπα
εχίεπἀεραπίατ, Ἠ]αά οπΊτη πταρηκε Ίαπι γ]άσίγ 6586 Ργωίου. ΙπῃῬεγίες α- παρήκω. Ῥεινοπίο.
Ῥετίππο. Ἑχίεπάοτ, Εκροντίροτ.
οἱ γαλαπη

δεφπατῖς, οΐ 4ογ.

1.

αοἴ, α παρίηµι, οκ παρὰ, οἱ ἵημι.μ.
παρήσω. Δ0Σ. 1. αοξ. παρῆκα, ας, Ε.

παριέναι νεγο Ίπη τάοπι θἱρπίβαΡΐ6, ας τὸ παρατείνει», Ῥτο (πο
συνωγύµως

οοἆσπι

κατατείνει».

θὰ 5ἱ τὸ παρῆκε δις

1ος

ἀιοιέατ

Ροΐρρίαίοιη τοζαςί]ο. καταςριφὴ
πολίων. [Γτοῖαπη οχρισπαξίο, 4πα

αοα1ρία», 6 πο8 γογβππς, ἔππς τὸ
κατετεινε ποιίτα]έοι βαπιθίατ, αξ

πγθοῬ ΤΠ η
ἀἱρίπιας, Ἱ.

βἹπιρί]ος νογβιπη τείνει», ᾳποὰ αςορίέαχ ρτο εμάετο απο, Νει--

η Ροίοσίαίοιη Τ6τῆς Ἰωνίης καΊα-

ΚΑ

ΚΑ

5ογο. Ἀροσίατο. Ῥογέπσοτα. Εκἴοπά]. Ἠχροτηρί.

Εχίεηκατη, γε]

εχροττεσέαπῃ 6556. Ὑ π]σαία Παχὶεα(αγῶεο-]αίπα εορίαπι εχεπιρ]οτη Τ,εσίογΙ δαρρεάἹίατο Ροββπί.
ἨΗαο Ἰάεο παπο Ῥταεγήἑεπάα.
}ε1, τὸ κατέτεινε Αττικώςρτογαβ.
κατετείγετο 5ΙΙΠεΠάιΙΗ. ΙΙ παράδ.ξον Ἰ]ο ἀοσεέατ. (Οπαγο ΠΟἨ
οδέ ασ ας ἹπίοτρτείαΙοπιαπῃ γετ]]πι]]ος οοπ]εσέαταςδ ΟΤΙ πΙΙΙ 5προτῥο το]ἱεαΠέ, ας ἄ8ΡΟΓΠΕΠ{ΙΓ,

χατατίλεσθαι. οοπ. Ώεροπετο. Δ2κέοντες χάριτα μεγάλην καταθήσεσθαι [τῷ βασιλήϊ, νε] πρὸς τὸν

βασιλῆα, νε] ἐς τὸν βασιλῆα.]

Εκϊςπιαηίε 85ο ΠιαΡπαΠΙ ρτᾶΠαπι [αραά τεροιη ἀοροβίίατος,
οοἱΙοσαίιτο8δ, Ἱ. 6. α τορε] Ἱπ]{ατος. νι. 41...

Ὑει, αριά τερεπι

ΙΠΙΕΙΤΟΒ.
Ἡοτοάοίαεα Ἰο-

(Ποτίαπι αἲρίδοΙ.

(]ο-

τίαπῃ 8ἱΡΙ Ῥατατε, οί ᾳποάαπππιοάο

ΤΟΡΟΠΟΤΕ, αέᾳπο τοεοπάστε ἴπι αἰ]απο 5εοταίῖοτα Ίοσο, ἴπ 4πο ῬτεΠΠοδίβδίπα παπα ΤΕΡΟΠΘΤΟ 50Ίεπας. Καΐ τοι θεὺς παρέδωκε, ῥυ-

σάµενον τὴν Ἑλλάδα, κλέος καταῥέσθαι µέγιςον Ἑλλήνων τῶν ἡμεῖς

Ἰδμεν. ἵκ. 78. Υα]α: Οἱ ΡΙ ετῬασγηπί, πέ Προταία (ἀτασῖα, οπι-

Ἠ65 4105 ΠΟΥΙΠΙΙ5 (τῶςσο 6]οτία δαρετστεάστοιϊ5. . Ρ. Τρὶαπο Ώοεις ἀθάῖς, αἲ Ετασῖα

Ἰῇα-

ταία, σ]ογ]απα ΟΠΙΠΙΠΠΙ (ΤΩ.ΟΟΓΙΠΗ,

4105 πονΙπηαδ, ΠπακΙπαΠι 60Π56απετετῖςδ. Ύ αἱ, πέ σ]οτία πιασπ]{πάΐπα, [αο 5Ρ]επάοτα] οκβίοΓΟΒ
ΟΙΠΠ65 (ἀτῶςσοδ, αποξδ πονῖπας,
βαροταγθ5. Ὑ αἱ, α{ σ]ογίαπι Ίοηπσα

πηα]οτοπι αἀἱρίςοστοτῖδ, «παπα τ]15.

Ἰοεεσπάστο. Υεπῖτο. καταφοιτέοντες οἱ λέοντες τὰς νύκτας. γ]]. 1925.

Έκεοπαδ ποοία γεπ]επίες,
καταφονεύει». Ἠετοάοίειιη γουαΡα]ατη. γασϊιάατα. (οπβσστα. Ἱπι{εγβεσγε. τοὺς πλεῦνας κατεφόνευ-

σαν.

Ῥ]ετοδαιο

(παποάαταπξ,

Ἱ,

1060. κατεφόνευσαν τὴν Περσέων
φυλακήν. Ῥειδαταπ ρταδιάῖαπι
ἐασιάαταπέ. 1, 165. Ἡ, 45. 1,
107.
|
καταφορεῖγ. ΊοἩΠ. Ῥτο 60ΙΙ. χαταφέρει». Ὠεΐειτε. χρυσὸς καταφοεύµενος ὑπὸ ποταμών.
ΑαγΙπ,
αποά α Βινς ἀείετίαν. ΤΠ. 106.

ψήγμα χρυσοῦ καταφορέων.
ταπιεηία ἀ4ε[οτοῦς. ν. 101.

Αιτὶ

καταφράζεσθαι. Ἰοηπ. εί Ῥοεί. Ῥτο
6011. σκέπτεσθαι. γοεῖν. καταµαθεῖν. τηρεῖν. Οὔδεινανα. Αππιας-

Χχτατίθεσθαι χλέος.

ομ6ο.

καταφοιτέειν, εἴν. Τοπ. Ῥτο 6011. καΊαφοιταν. Επεφπεπίογ απο Ἴχο.

(ναεοταπα,

61905

πονίπιης,

ππα παπα αἀερίας Γαοπέ.
κατατοξεύειν. Νασ]εεῖ5 οοπῄῃςστο. βασε] «οπῄσετα, ΙπέεΓῃοςτο. 11.26,

κατ αὐτὸ τοῦτο. Αά Ίος ἵρδαπη.
Ἠας Ίρεα ἆς «αυρα. ν. 97.

καταφαίνεσθαι. Ίο. Ῥτο΄ «οΊ1. φαίνεσθαι. Ὑϊάετι. ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται. Ὀς παμῖ νιάσέατ, 1, 68.

γετίςΓα. καταφρασθεὶς αὐτὸν ταῦτα
ποιεῦντα. Όσα απ]πιαάγογεῖσθοί
ρδ"πη Ίος {αοστο. ἵν. 70.
καταφρονεῖν. Οοππππο γοτριη, δἳ
Γοτπιαίίοποπι δΡεσίες: αἲ 5Ισπ]Πσαθϊο ποπ. οεῖαπι οοπιπιππῖς, 5αἆ
1οηῖβα5 Ῥεοα]ατῖς. Εκϊδίππατο,
Αιρηίτατϊ, καταφρογήσαντες Αοκά-

δων κρἐσσονες εἶγαι. Εχὶ5εππέος

5ο Ατοαάϊριις 6556 Ργῶ5ίαπ{ίοτςς,
γα], Ῥοίοηίῖοτος, 1. 600.

καταφρονεῖν. 6ΟΠΙ.(0ΟΠΕΟΠΊΠΕΥΘ. Ο1Π1
ποσπδαξ. καταφρονήσαντες ταῦτα.
ΗΙ5 εοπίοπιΕἶ5. ΥΠ. 10. Ῥϊο οί
ΤΈνασγά. ΠΡ. νὶ. Ῥαςρ. οκ Ἠ/εσ]ε]Παπῖ5 γρῖς, 408. ΑΔ. καταφρονεῖν
τοὺς ἐπιόντας. (οπίσπιπστο [10β{65] Ιπγαάσπίας. ΟοΠ{ΕΠΙΠΕΤΕ Ί1ο8(ος, απῖ πο Ιπναάυπέ,

[άεπι Πρτο

οσέατο, 669. Ο. καταβρονγήσαντες
τῶν) Αθηναίων ἀδυγασίαν. (0οπίεπιία. Αἰλοπιεπδίαπα ΙΠπροσϊ]ίαία.
Γἀ. εοάσειη Ἠῃγο, 609. Ὦ. τοὺς παρ-

όντας πολεµίους καταφρονεῖν. Ρια5οπίος Ἰιοδίο5 «οΠ{ΕΙΠΠΘΤΕ.
καταφρονεῖ. ΑΠΙΠΙΟ γο]νοτο.

Δί{οείατε. Ιοη. καταφρογήσας τὸν
τυραννίδα. Ἐγταπηϊάεπι α[εοίαης.
οσο,

καταχαίρειν. Ἠετοάοίαιιι γεγραπι,

ΚΑ

ΚΑ

Ῥτο απο σοπι. ἐπχρεάζειν, οἳ ἔπιχαιρεκακεῖν. ΑΠοτυπα πια]5 Ἰα{ατι, οε αἰιοπΙ αΏ]ῃοίο Ιπδ]έατο, 1.
129. νι. 299.
κατα χαλκοῦὺγ. οοπι. «το, να] {εττο
ἵεετε, εί πιπη]γς. καταχαλκου, ω

Κριὲ, τὸ κέρεα.

Ο Οτιε, οογπαα

Τεττο πια]. ν]. 90.
καταχεαμενος. γιάς χέευ.

κατάχθεσθαἰ τοι πράγματι. Ῥεὶ
ασα]α5 πιο]εδέῖα αἲβεῖ. ᾱ- ᾱ. Ἐε
Ν.

Ἡ-

Ῥτο

ϱ0Π.

κατατέμγειν. Οοποϊάσετο. Ῥοϊπάστε.

«Βοσπτο. Ἰμηπίητο. [απ] 51έ χορδὴ,
απ]ά οί χορδεύειν, γιάε αριιὰ δα]ἀαπῃ, οί ΑπΙίΟΡΙ. ἐν Βατιάχοις.
γεγ. 942. ἐν Αχαρνεῦσι. νοτ. 1118.

Έε Ίοπσε ἀϊασο]άϊας ἐν Ἱππεῦσι.
γεγ. 214. ἵπ νοςε χόρδευε.] τὴν
γαςφέρα καταχορδεύων απέθανε.
Ὑοπίτεπι οοπΟΙἀ6Π5, γε] ἀϊδεεοπἩ5, Ἰαπίαπ5, οΡΗΕ. γι. 75. [ρτο

ᾳπο 1δίά. κατακόπτειν συγωγύµως
ἀῑοἵέτι.]
καταχοῦν. ὈὉι συγχοῦν. Υ. Ἡ. Ῥτο
σοπι.

καταχώὠσαι,

εί

συγχώσαι.

Ἠπππο οοηροδία {οσετο. Πππιο
γε] ατοπα εοηαεδία οὔγπεγο. ὁ
νότος κατέχωσε

σφεας.

Άτοπα
175.

ϱο5

οοηρεδία

Φωκίδος τῆς περὶ Παρνασσὸν χώρας
δυηέ αν, μη γεγο ἀπὸ τῆς Φφωκαίας πόλεως τῆς Ἰωνίας. 1. 164.

4ᾳ απἴθας εοπδα]ε (ἄοοβταρ]ιοβ.
Έτ {απιοη 1άειι Ῥ]ουθηδίαπα ποΠΕΠ ππῖδᾳπο Ῥετ ἱππρταάεπίίαπι
πίεταιο ετραϊς. Βεά αῖ απἱάθτα
ὮῬ]μοςςθηβ6β, α1Π τετο Γιου εηςος,

βπΠ{ αρρο]]απά!.

ατα στανατ. 1. 170.

καταχορδεύεν.

ππαάνοταξ, απαπέαπα ἳς ἀἴδογίπιοιι
Ἰπῖου τοὺς Φωκαιεῖς, καὶ τοὺς Φωκεῖς. Ναι Ιδε απ]άσπι απὸ τῆς

Δαδίετ

οὐγιέ.

Ἱν.

Υιάς ᾿ἀποχράν-

οὐδε οἱ καταχσήσει

στρεψαµένῳ,
γαα:

ὑμέων

Νεφιο,

ἦμεας κατα-

αἀπέχεσθαι.

πο.

5πΏοεριδδο

οοπίθπ{Ἡ5, α νοβῖ5 αρβειπαρ]ξ. 1ν.

118. Βεά ια Ἱπετρτείαί]ο ἸβοΤΙΟΥ 5εηΏδαπη απ]άσπι, αἲ ποπ εεῖαπι

Ίρδα γοιρα, πθς ἵρσαπα εοηδίτιςοποια ἀεε]αταῖ. ν. 5. Χεφαε 1ρ5ὶ
βαέϊ5 ογαί ποβῖς 5αρασξῖ5 α νορῖς
ἈΡδίίποτε; το, Ἀεπο ποθῖς 5ῇαοἲ15 οοπίέεη{α5 οτΙέ, Ἱία π{ί α γο-

Ῥι5 αὐδέιποαξ. Ῥεὰ Ίου Ἰοψασπᾶ1
Ψοπιι5 Ηετοάοίσαπι αὐ πδα Ῥαπ]ο
τεπιοί ας, αο Ι1ά6ο άπγ]ας υιάείας,

5 Ῥτεεῖρας, απὶ τὸ καμοπρετὲς
τών ἴδιωμάτων, καὶ σχημάτων, 1ρποταηί. ᾽Αντὶ μὲν λόφου, ἡ λοφνὴ

κατέχρα. νΙ]. 70. Ὑα]]α: Ὀε 1ρεα
Ίαρα Ῥτο οτὶςεῖ5 ο55οπί, 36ἆ Ίος
γετθα 5οπαπέ, Ρο οτῖ5εῖδ απ]άετα

γετβιπη,

1ρ5. Ίάρες 5αβιοιεραπ{. 1. ο. φαρῖς

Ῥτο 5α815 6550 απ]. αρροϊσχόμε-

εα]πῖς οπδέαταπα Ίοςο εταπ{ οοἩ{επά. Εαυίπα Ἱαρας 1115 δβ]οἷςῬαπΐ, πες α]ας οπ]δίας Ἰαβετε οτιΡϊεραπέ. Ψϊάο ἀποχράν.
καταχρῆσθαι. εοπι. [πίειῆοστο. κα:
ταχ(ήσασται ἑωύτόν. 6 ρδυπῃ
Ππζογ[οςῖ58ο. 1. 82. τέῳ µόρῳ τὸν
παῖδα κατεχρήσαο; θα πιοτία

καταχρα».

Ἠοτοάοσίθαπι

νος ἔπεα, ὧς οἱ καταχρᾶ, εἰ βούλονται Φωκαιέες προμαχεώνα ἕνα
μοοῦγον τοῦ τείχεος ἐρείψαι, καὶ

οἴχημα ἓν κατιρώσαι. Ἰμαί. 1πίοτῬτας (οέππι Ίαπς Ίοσιτη Ἱέα τοτε]:

Θπππή Ῥοδέα]αςθεί Ρας 81ΡΙ φαΐ
6556, 8ἱ το]]οπέ Ῥ]οςθηδ6ς τΠΙΠΗ

ἀππίαχαί

πιατὶ

ἀσιπο]τ],

αρὶ Ἱαβιέαίίοποιη

Ῥτορασπασα]ατα
οϱκ-

ίγιστοί, οσρίοτα 115 5ο Ῥοτιηὶς«πτατη Ιπέαεία.

Όεά γοετίοπάππι,

Οσπα Πρ8ῖ5 ας] εοπάΙθ]οπες ῬτοῬοδιΐδεοί, 51βῖ 5αΐ ε55ε, 5ἱ Ῥ]ο-

«ρεηδες παπα 5ο] ππαγΙ ῬτοῬισπασπ]πτη ἀεπιο]τῖ, εξ απῖσππι
ἀοπιοϊ]ίαπα [οοάσπι (επιρ]απι(πε]
οοΏδΕ(ΤαΤε γε]]οπε. Ῥγαίσοτοα πες
Τα. Ιπίετρτεδ, που Βίερῃ. απῖ-

Ῥποεγαπῃ ςαδίπΙδ, νο] πεσαν]ςεῖὃ

ἃ117.καταχρήσεσθαι. Ππίετῃςςτο.
.1460. νΙ. 195.

«ας ἠσήήναι.

ΙΠπεοτβοϊ.

ἐδέοντό

μιν κατα χρησθῆναι, Ικ. 120. Ῥοσαβαπέ αέ ἴ]]α Ιπξεγβορτείι.
καἸαχρυσοῦγ. σοι. Τπαιτατο, ΑπΤο
ἴεσετο. σα]. 12ο076Υ. Ἱ. 98. καταπεχρυσωμένῳ νηῷ. 1.09. κατα χρυσώσαντα. Ἡ. 129. 1. 56.

καταχώσαι. Νἱάε χώσαι.

ΚΑ

ΚΑ

καταφαν. οοιι. Ατοείαχο. 1οππη]ο0γο. χαταφψώσαν τοῦ παιδίου

κατειλίχατο. Νἱὰς κατειλίσσειν, οί

τὴν κεφαλή». Ώομια]ορηίοα ρπε]μα οαραί. ν]. 61.
κατέαται. Τομ. πο οοπι, κάθηνται.
Βοάσιί. 1. 199. Ἡ. 86. ἀποκατέαται, το πο
1ν. 60,196.
κατεδόκεογ. ἱκ. 93.
κατεηγῶς, ότου, ὁ, ΤοἨ. εί Ῥοοῖ. Ῥτο

οοπη. κατεαγώ». Ετασίιδ. Δόρατα κατεηγότα. νι. 224. Ἰμαπςθο
[τασία».
κατεικάζειν τὸ γιόμενα. ἱκ. 109.
6οπ]εετε απ βαπέ. Οοπ]εείατῖ5
α55οφι] οα απ βιΠ6,
κατειλήμμένος, Ἡ, ον. 6011. ΠπίοΓοερίέαδ, α, 1. σολλαὶ μυριάδες
κατειληµµεγαι

ἀνθρώπων.

Ἱκ. 70.

Μα]ο πιοτία]απα πηγτίαςεΒ ΙΠ{οΓοερία..
κατειλεῖν. Ν. Η. Τπιρ]σατα, Τηγο]γετα. Ππο]αάςτο. κατειληθέντες ἐς

τὸ τείχος. Ππίτα πππτος Ἰπολιςί.
Υαἱ, Πηίτα ππατος οοπαρι]51, 1, 80.

γιάο ἀπειλεῖσθαι, κατειληθέντες ἐς

τὸ ἄφυ.

πίτα ατρεπα οοπιρα]ςί,

οοπο]αδῖαιο, 1. 176. κατειλήἸησαν

ἐς τὸ συ.

Ίπ ροή

οοπιρι]δὶ

δαπέ, Ιπ οαπο οοπο]ιδ, 1. 190.
καἸειληθέν]ων ἐς Μέμφιν. Τπία
Μεπαρ]ήη οοπιρι]5ί5, αἴᾳιο 00Ν-

{ατιηϊμα(ίοποπι χαἷο. Ἐί Ειδίατι.
η γοσς εἰλίχατο. Ἠοτοά. εἱλίχατο. να. 90.
κατεῖναι. ΙοἩ. Ὦ1ο Ο0Πι. καθεῖναι,

: ἀρπι]δίδεο. Ἡ. 28.
κατεῖπαι. Ῥεξι]ίδεε ποπιεῃ αΠου]ας,
ΑΜαπεπι αξζιφα»σο. Π. 89.
κατειπεν. Ώεπαπί]ατο. 1. 20.

κατειργγύναι. ΊοἩ. Ῥτο 60Π1. καθεἰργνύγαι. «οετεστο. (ϱοπο]ιάστο.
Ἱπίτα Ίοσαπ αΠσπεπα οἸαιάστοα. ἐς
µέσα τὰ φρύγαγα κατειργνῦσι. Ἱπ
πηΘ(Ι5 5αγιπθι{ίς οοπο]αάσηξ. ἵν.
09.
κατειρείκειν. ΊοἨ. ἃο Ἡετοάοίθαπι
ΥΕΤΡΗΠΙ, Ῥτο 60Π1. καταῤῥηγνύναι,
ΕΏιδοιπάστο,

µασετατα. φάντες τά

τε ἐσθῆτος ἐχόμενα εἶχον, ταῦτα
κατείρεικον. Χαα: Ὁ πΙνευςί Υοςὠπποπία τεδοϊπάστα, ῬἈίορ]μαπας
Ἠϊο Ῥταίογ Ἱποτεπι {ασσί.
Ἀεά
γοτρα (τασα Ἰος 5οπαπί, Είέ απὶ-

νογςδῖ 4η γοδίῖ Ῥτοχίπια ἸαβοῬαπΐέ, οο Ίασετατο «αρεταπό. ΠΠ.
06. ΒΙ οοἀεαχ δαπα5, γἰάείαν Ἠετοάοίας σεριφραςφικὠς Ίρδα ρα]]]α
Ἰπ{ε]]σετε, Ύπα γοδῖβις ΠΠροπαπέαα δια Ρο] μια δαηί. ]0απῖ ἀῑχίβδεοί τά τε ἐσθῆτος εἴχρν,

Υο] αἰπιρ]οίοι τα τε ἐσθῆτοςἐ
ἐχό-

οἰςῖς. Η1. 102. κατειλήθησαν ἐς τὴν

μενα, ἀντὶ τοῦ, τάς τε ἐσθητας, ἃς

ἀκεοπολιν. ἴπ 3ΤΕΘΙΠ οαπάρπ]ὶ
οοπο]αδίαας δαπ{. 11. 140.ν. 119.

εἶχον.
κατελεῖν. Ἰοπ]ος, Ῥτο «01. καθε-

κατειληθεντερ.ν.119. κατήσαν
ἐ τὸν Παρνησσό». γΠΙ. 27.

Οσπα

ἵπ Ῥατπαδδυπα οοπιρα]5ί Πδδοπί,
Οαπα 1π Ῥαγπαδδο οοπς]αθὶ Γπ1δδεΠ{. ἐς τὰ ἄκρα τῆς Μυκάλης

κατειληθέντων. Ἱκ. 107.

ΘΦμα Ιπ

Μγεα]ε οαουιηῖπα οοιαρι]5Ι Γαοταῦ{.

κατειλίσσειν. Ίοη. ο 49ο]. Ῥτο οοΠΙ.
καβειλίσσειν, (πο εί καθελίσσειν
ἀῑοϊσα. Ἰηνο]νετο.
τὰς κγήµας
ῥάκεσι Φοιγικέοισι κατειλίχατο, Ῥρτο

κατειλιγµεγοιήσαν. νΙ. 76. Ναἰ]α:
Όπατα. απίοπη Ῥαηπο ῬΡ]Ιαπῖσςο
εταπέ Ἱπάπία.

Ὑοτῦα δοπαη{, Π]1

απζεπι ραπ]οςῖδ ραπηϊ5 εγαπέ οἵχοππινο]αθ,

να]

Ιπνο]αί,

οτιτα.

Νοίέις απίση οδέ Ιδίο (νοροίδιηας,

λεῖν. Εοιπο]ἳτι. Ἐνοτίοτα, Ώε]ετο.
α καλαιέω, ὦ. «π]α5 α. 2. αοῖ.
καθεῖλον. α Ἱπις]έαίο καθέλω ἆθἀπσέαπι. τὴν Πριάμου δύναμι’ κατελεῖν. τίαπϊ τερηιπι ονεγί]δρο.

ἱ.4. ἡγεμονίη καταιρεεῖσα. Ἐτῖοἱραίις Υ6Γδι. Ἱν τω γιάς παταιρεῖν. 1. 159. κατελώτας τὴν
κεφαλὴν θᾶψαι.0ο Ππάς] 5αῦΙαΐζαπα Ἠππιατο, δερα]ίατα Πιαήἀατο. ν. 114. τοῖσι κατελοῦσι.
γη, 89.
κατελθεῖν. Ηανεάἰἑαῦῖ, γε] τορπο,

ἑπριέαπι, εἰς ὃν ἡ Περσικὴ βασιλεία κατηλθεν. Οἴθδία» ους. Ι.
Δά απεπι Ρεγδίσππι ΤΟΡΠΗΠΙ ἆ6γοπ]ζ.
κατελίσσειν, Ἰάειπι ας τὸ κατειλἰσ-

ΚΑ

ΚΑ

σειν. Ίοπ. Ῥτο σοπι. κάθελίσσειν,
γε] καθειλίσσειγ. Ἰπνο]νοτο. ΟΡΙΙ-

κατεῤῥύειφ. µ.. κατεβῥύσω. Υ. Η. Ώτο

σοι. κατερύειν, εί καθέλκει», 4.

Ρᾳατθ. σινδόνος βυσσίνης τελαμώσι

ᾱ. Ῥείταλοτο. ῬΏοεάπσετε. κατεῤ-

κατελἰσσοντες. γΙ]. 1851. να]. δΙη-

ῥύσαντες :ἐς τὴν Σαλαμῖνα οἱ Ελ-

ἀοπε Ἠγεδείπα, εί {α5οῖἵς, οΡ]ῖσαπ-

ληνες

ἴο5. 40. Ῥ. Βιπάοπῖς Ώγδείηα {α8ες ορΗσαπίε».

κατελόµενος. Τοπ. το 60Π1, καθελό-

των

ναυηγίων. ὖσα

ταύτη

ἐτύγχανε ἔτι ἐόντα. ΥΠ]. 96. γαιΊα:. ΜαάποίΙς ἵπ Βα]απΙπεπα πανίρας, Ρο { δυπέ παα[γασης, απα

επ ρΗπι]οτί αφ π]ά φαπης16. τὰ τό-

1]]ιο 5αροτεταπί. 4. Ρ. τας,
εσπι παπ[ταρῖα, παρ Ίο αᾱ-

ξα κατελόµενος.

Ἠπο

µεγος. Φα] ἀείταχΙε. Ον] ἆα Ίοσο

Άτοι οοττερίο.

11. 78.

κατελοῦσι. Τοπ. Ρτο οοπι. καζελοῦσι.
ἀαῑ. Ῥ]ατ. αοτ. 2. αεί. ἃ κανεῖλον.
καθελεῖν. καθελὼν, οὖσα, ὀν, ὀντος.

αποά αὐ Ίπις. καθέλω, µ.. καθελῶ.
ΡΙΟ 410 καθαιρέω. ὦ. νη]. 83. ἐν
τοῖσι κατελοῦσι τὸν βάρξαρον.
κατελπίζειν. Ν. Ἡ. Ῥτο εἰπιρ]]οί ἐλπίζειν. Ἀρειαῖο. κατήλπιζε εὐπετέως τῆς θαλάσσης κρατήσειν. ΥΠ].

200. ραιδω 56 ππαγῖ5 ΙΠΙρογίο
{ασ]]ο Ῥοζαταπ.
κατεργάζεσθαι.

Ἰπέειβεετο.

ὑπεδε-

κετο ἑωύτὸν κατεργασασθαι. Ῥο]-

Πεοεβαίατ 1οτα, αί 5ο 1β5ΙΠΙ ΙΠ{ΘΓ-

Πεετεῖ. Ἱ. 24. ν. 111.

κατεργάζεσθαι. οοιι.(οπῇοςγο. ῬοιΏοετο. Εαςς16. τάδε οἱ κατέργαςο.
ἨΗως αὐ ϱο [ασία δαπέ. 1. 129. κατεργασµένου δέ οἱ τούτου. Ἠας α-

εταπί,

ἵπ

βΒαϊαπϊηπσπι

ἆε-

ἀπκ]ίδδεηπί, γνεὶ {πακίδδεηί, [αά
αἰέοταπῃ Παναἰα Ῥτα σπα εταπέ
ραγα{1.]

κατέρχεσΆαι, κατελθεῖν. «0Π1. Ἐεἀἶτα αἸἴᾳπο, αΏὶ Ῥνῖας οταΙη1δ. ν.
90.
κατέφασαν. Ἰοπ. Ῥτο 601. κατέ«Ὕσαν. ΥΕΙ5Ο η ἵπ α, πε 5 αο0Γ.
2. αοξ. Οοπδταξῖ δαπί. γε] Ῥτο
καθεςάκεισαν. κατὰ συγκοπὴν, καὶ
τροπὴν τοῦ ϐ εἲς τ. γα, 106.

ἐν

δείµατι µεγάλῳω κατέστασα». γ].
195. Τη πΠπασΊπΟ πηθία οοπςε θα
5δυη{,

κατεφεὼς. ὥτος, ὁ. Ίο. Ῥτο ο0ΠΙ.
καθεστακῶς, κα)εςακὂτος. Να] Ρτο
καβεςηκῶὼς, ὅτος, ὁ. Οοηβίϊειτς.

ἐν µεγάλῳ

δείµατι

παθεσεῶτες.

γη. 96. Τη ππασπο πποία οομκί]εα, Ὑεἰειηοπέογ ππείπεπ{έος.

ϱο Ῥογασία. 1ρ14. κατερτῶν ρηγμάτων. Ἠερις
ᾱ, 141. ὅσοις μὴ πατερἡ τοῦτο. Π]19, αποζᾳοῦ

κατεςήκεε. [οη. Ῥτο 6011, καθεςή-

ἶου πον {οσσηε. ἵν. 66. μεγάλα
πρήγµατα κατεργάσασθαι. Ἐεβ8
πιασηας εοπΏοθτο. γ. 24.

εδέ οὐβιάϊο, Ἱ. 6. πτῷς ομβιάετί
εαρῖί. 1. δΙ1. νΗ. 59. Ψϊάε κατεσηκέναι, εί κατας ναι.
κατεςήκεε σφι τειχομαχίη ἐῤῥωμενεςέρη.ϊκ. 70. Α0 ἰ[ροῖς πογΊο ηλι-

ἴοπα το αὐ
γασμένων
οου{εςΓῖ5.
γασμένον

κατεργασµἑένος, η, 0. ΤοἩ. Ῥτο «ΟΠ.
κατειργασµένος. Οοπ/εσέας, Ῥαγα{α8, Φπανίέας, αο ρανίας αΐσπα

ΤαΏοιο. ἀρετὴ κατεργασµένη ἀπὸ
σοφίης. νΙ]. 102. Ὑϊτέας ςαρῖεπεῖα
Ρατία. χεις, 4πδπὴ 151 απῑς 5αῬιεπίῖα Ῥαταν]ξ.

κατέσγειν. 1οπ. Ῥτο 601. καθείργειν. Όοετοστα. Οοπο]ιάςτο.
Ίπ
Ἠπου]α, γα] ΟΑΓΟΕΓΕΠΙ, εοπ]1«ςΓο.
αὐτοὺς ἐς τὰς νέας κατέρξαν. Τρ5ος

πίτα πανες εοπο]αδογιπέξ.

Τη πᾶ-

γες τερι]εγαπέ, ας 1π 5 «ΟΠΟΊΊ5εταηί, ν. 09.

Ππδέπίαπι δε. Οοπβζαέαπα

ε5ί. τοῖσι μὲν δὴ κατεσήκεε ολιορκίη. ΑΟ Ἠ]Ις Ισίέαν Ἱπςέπῖα

ΤΟΤΗΠΙ ορραμπαξ]ο Ἰηδεέπία δε.

κατεςηκέναι. Τοπ. Ῥτο οοπι. καθε«ηκέγαι. (οπβε ια]. [ης εα1. Εστί,
Γη] επαπα. ταὶ ασπ]ας Ποτῖ. τοῖσι
χατεςήκεε ποολιορκίη. Ηϊς ἹπςΕέπία
ο5ί οὐδ]ιάιο. ΑΡ Ηἱ5 ορβιάϊο Ἰπδεῖαπ σαρῖ. ἨΙ [ατθεπα] ο,ειάετα

οαρετιηέ, 1. 81. θυσίη τοῖσι Πὲρσησιν ήδε κατεςήκεε. ην α
α Ῥετεῖς Ίος Πετὶ 5ο]οί. 1. 192.

τὰ βασιλήῖα κατεστήκεε. Ἐορίκ.
Ῥοσίαια ρα]αϊαπα

Ἱεαπα ογαξ. Ἱ.

ΚΑ

ΚΑ

178. ἄλλος σφι νόμος κατεςήκεε.

εομι, ἐξελέγχειν. Α1βποΓ6. Ππιῖ-

ΑΙαπι ΠΊΟΤΟΠΙ Παβοπέ. 1. 197. κατεσέασι νόμοι οὗτοι τοῖσι Βαξυλωνίοισ:. 1. 200. Ἡ. 29, 40. Ἰητροὶ κατε5έασι. Βαπί πιοά]ο]. Π. 54. κατεςήκεε. ν]. 69. κατεςήκεε ἐκ τῆς
ἰθείης Λακεδαιμονίοισι πολέμιος. ΙΧ.

σατο. ἠὈοπιοηδίτατο. αὐτὸ κατηγορέει τὸ οὔνομα. "ρουπα ΠΟΊΠΕΠ Ίος
Ἱπά]σαξ, Ίου αγραῖς. 1. 112.

97. ν. 8. Ἐκ τοσία [5οι]. νία] Τ8εράαπιοπ]ῖς {ασίας οδέ Ιιοδ815. [.ο,
αρετίε, ρα]απῃ, εί εκ ῥτοίος5ο Ἱνα-

οεάσοπιοπ!15 {ασίας οδέ Ἰοςδ415.]

κατεςράφατο. Ίοπ. ὃ. Ῥεῖ. Ῥ]α.
Ῥ]ισα. Ρ. {. ρα5». 1. οσον]. σταν]{.
Ῥτο οοπη. κατεσραμ. µένοι, νε] κα]ε-

κατηγόρητο. εοπι. Αριιά Πετοοξαπα
γ, 205. ἱπροιδοπαμέου, Ῥοδίέαπι
νιάεέιτ. τούτους σπουὸήν ἐἐποιήσατο
Λεωνίδης μούγους Ἑλλήνων παραλαδεῖν, ὅτι σφέων µεγάλως κατ]-

γόρητο µηδίξειν. Ναἰα: 1,οοπ]ά ος
ἀαάϊέ ορεταπι, αξ (σγῶςο5 5απηθγθί
8οΙἱο5, αποά εο5 πιαχίπης 1ΠΙΠΟΙΙἸαραξ, ααοά εππι Νήοαϊς 5επΜΙτεη{.
«Απι. Ρ. Ἰεοπῖάες

ορεταπα

ἀθά1ί,

φραμμέναι, Ίσαν. Βαβας(], 5ιῦαςέωνο, {αθγαηέ. οἱ Ἕλληνες κατε-

πέ Ίος 8οἱο5 ἆο (ἀγα.οΙδ α8δδΙΠΙ6τος, απἷα γε]οπιαηέοτ αοεπδαβαπ-

«ράφαῖο. Ταοὶ δαρασθ! {πεγιηί,
1,57. Ῥνο εοἀεια ἀῑεϊίατ εί κα]εσρἐφαΊο. οἱ Λυδοὶ κατες(έφατο ὑπὸ

Ίος γετρα 5οπαπί:. Ψελοπισηίος
αάνειεις 605 αεσπξαξ]ο Γαεγαξ Ἱη-

5υη6. 1, 141.

τοηί. Ιάεπι ἔαπιει οδὲ 86Ώ55,

Περσέων.

1γαάϊ α Ρογ8ῖς 5αῦαςίὶ

κατεύχεσθαι. ΊοἨ. οὲ Ροεί. Ῥτουατ].
ὁ δὲπασι τοῖσι Ἠέρστσι κατεύχεται
εὖ εἶναι. ΠἨ]ο νοτο οιππίρας5 Ῥογβῖς
Ῥτοσσίαγ πέ απο 516,1. 192. 1, 40.

κατευωχεῖσθαι. Τοπ. εί Ῥοεί. ΈραΙατί. 1. 916. 11. 99.
κατηγεῖσθαι. ΤοἩ. Ῥτο 60Ι1. καθηγεῖσθαι. Ν1.» ἀπσειῃ 6556. κατηγέοντο οἱ Σκύθαι ἐς τῶν ᾿Αγδροφάγων
τοὺς χώρους. ΒΟγ{]ιο» ἵπ Απάτορ]ιια-

6ο" ἄσγοβ [ου»!5] εγαπέ γ]αρ
ἀ:οος. ἵν. 125. ἐς τὴν σφετέρην
καΊηγεοντο τοῖσι Ἠέρστσι. Ρου515

Ἰη δαππι αγαπη ογανέ γἷο ἆποςδ.
{ρΙά. κατηγησαµένου τοῦ Κορωξίου.
Οοτορίο γία ἆπσα. Οοτοβίϊ ἁποία.
ἵν. 151. ἐς τοῦτὸ σφι κατηγέετο
Ἱππίης, Ἱτπ απο Ίου 1ρ8ῖς νίαν

-ἆπκ ενας Ηρρίας. νι. 102, 107,

19. νὴ. 190. οὐχέτι τὸν αὐτὸν κὀσµον κατηγέετο. Ἱκ. 66. ΎἈοἨ απῃ-

Ῥ]ας οοἆἀστη οτάΊπο [5105 παϊ]]έος]
ἀποεβαθ.
κατηγεμὼν, ὀνος, ὁ καὶ ἡ. Υ80 ασ,

Ἠὶ. 195. Τοη. Ῥτο 60ΠΙ. εκαθηγεµών.
τοὺς κατηγεµόνας τῆς ὁἁδοῦ. νἹὶ,
1385, 197.

ίαπ, ααοᾷά Μεάϊς

δέπία,

{αγετεπί.

αποά οσπι Μεάϊς

Ἀαὰ

5εηί]-

3

γα]]απι 5οφιασῖς, ᾿Αττικὠς ραβεῖγαπῃ ο αοξϊνο κατηγόρει ΡοβΙ6ιΙΠῃ
ἀϊσες, Ὑεταπη, πο 1ρ5ε Τεοπ]άος
οο5 Ίος ποπι]ηο γν]άσίιγ αοσαδας5ο,

5δεἀ, αᾳποά αὐ αἱ σταν]έου αοσιβατθοη{Ἡτ,

οἵ

γΙέαροτατεη{ατ,

αἆ

βοοϊθίαίοπι αβδιτηΣῖδδα, αξ ϱΟΥΗΠΙ
Πάαϊ ρετίοπ]απή {αοςταί, οοτάπιαιο
πιαία οοπηδῖ]α, εοπαίαδατς, Ῥτο

γϊπίρας Ἱπιρεδϊτοί. Ἰασίοι 8οπ(εηίῖαπι «οαπαίατ, παπι γεγα(ᾗ
{ανετο Ἰπά]σατ]{.
κατήγορος, ου, ὁ. 6011. ΑοοιδαίοΓ.
Ῥε]αΐοτ. Οἱ τε αλα παπι ἀθ[ετί
αά ααοπα. Ἰπάεχ. Οἷ6. ἵπ Οα611.
Ου. 4.6.9.
Ἠσωο οπιπία Ιπάϊσες
ἀσία]στιπέ, τοὶ οοπ{εβςδΙ δαπί.

Ες

ΟΥ. 4. ο. δ. Οᾳ05α5 Ἰπάϊοςς πιακ]μις Ῥτωπι]ῖς α[οοῖθ. τὸ µήδένα
κατήγορον γενέσθαι. νΗΙ. 68. Φποᾶ
ππ]]5

ασοσοδαίοΥ,

νε] Ιπάεκ εχ-

5{115ςοί.

κατήκειν. Τοπ. Ρο 60ΠΙ. καθήκει».
Ῥεγέίπαοτο, κατήκοντες ἐπὶ θάλασσαν. Αά πιατα Ρογιπροπίος, Ἱν.
171. κατήκουσι ἐπὶ ποταμὀν. Αάἀ
βινίαπι ροτησαπέ. ἵν. 178, 181.

κατηγέοµαι, κατηγοῦμαι. Ναττο, Βς6θΗΏ86οΟ. ΠΠ. 194. Ίο, Ῥτο οοπ.

ν. 9, 49. νΙι. 22, 150.
κατηκὀν,κατήκοντος. Τ9Ἠ. Ῥτο 60ΠΗ.
καθήκον. 1, ᾳποᾷ αἆ πο Ῥεγεῖ-

κατηγοζέει», εἴν. ἴοπ, οί Ῥοεί. Ῥτο

θε. περὶ τῶν κατηκόντων λέ γω

καθηγέοµαι, οὔμαι.

Β

ΚΑ

ΚΑ

Ώο τούς αἆ 5ο ρεγεϊπεπΜ]ῦας Υοτμα Γαρϊομίος. 1, 97. ἐπὶ τοῖσι κατήκουσι πεήγµασι ταδε ποιητέα εἶναι
ἔλεγε. νΙΠ. 19. Ὑαῑα: Δά οαηι
[τεπι] {ταπδισεπάαπι ος ασεΠἀππι εσςε ἀϊεεραίς. 49. Ῥ. πι τερας

αμελεῖν. Οοπίσιπποτο. ΝΙΜΙΙ {αεετ6. τούτου κατηλόγησεν. Τ5ίαπη
οοηἑοπις]έ. 1.84. (οπιροπζασ αι -

Ῥταδοπέῖρας,

Πίας. Ο. ν. 102. εἰ δὲ µοι οὐκ ἐπέ-

[αο

αγσοπάβα5,]

Ίο Γαεϊομάα ἀῑεοθαί. ἐπὶ τοῖσι
κατήκουσι σ(ήγµασι βουλὴν ἔμελλον ποιήσεσθαι. υλ]. 40. Υα]]α: ΤΠ
γοῦἉδ, 4πσ οοπρεταπέ, «οἩς]]απ οπρίοπάαπι παῦοβραπέ. «πα. Ὁ.
ΟΥ το», απ

Πππα

εοπίϊσεταπέ, οοηβ]-

ογαπέ Ἱπίξατὶ, γε] οαρθατ.

γε], Ἰπίαι 5ο οοηραἑαέατὶ

εταη{.

ἐπὶ τοῖσι κατήκουσι ποήγμασι, δυκέει µοι αὐτὸν μέν σε ἀπελαύνειν
ὀπίσω. η]. 109. πι ρνωβδεπίδας
τοβας, 1π Ῥγαδοπ

τεγαπα

ίαίΐα,

ἔεπι εκ κατὰν οί ἀλογέω, ὤ, ήσω.

τὸταὰ τῶν ἀλόγων φρονεῖν. ἢµηδένα
λόγον ἔχει», καὶ ποιεῖσθαι.
εσσ᾽ ἐπιπείσεται,

ἆλλ'

Ποια.

ἀλογήσει-

ΦΙ γοτο πιαῖ5 γετρῖς ποπ ορίεπιῬονανετίξ, 5ο [Γοα] εοπίαιηβοτ{ξ.
Ιάεπι τερεβῖίέαχ ν. 178. Τη οοπιΡορ1ϐ. νετο, τὸ α 1η } γοτήίας, πέ
οἳ ἵπ κατηγορέω, ὦ, εί σρατηγέω,

ὦ. οἳ αἰ]ς πηι]{15. τὸν γόµον κατηλόγησε. ἨΗαπο Ίεσοπι οοπσπιςῖέ.
ἰ. 144. κατηλογέοντα τὰ Οροίτεω
πρήγµατα. Ἐε Ονα5 πεσ]Ίσεπίσα. ΠΠ. 121.
κατηες πλοῖον. Το. οἳ Ροος. τὸ κοι-

οροτίετο {ο αάσπι

ὠς κα/ειλκυσμµένον πλοῖον. νι, 21.

Ἱρειπῃ αὐίτε τοίτο, 1ὰ οδέ, ἀοΠΙὴ

αγ! 1ἵπ ππαγο ἀοάποία. εἶχε πλοῖον

τογοτ{].
χατγκους, ὁ. Νοεαβρα]απα Ἡετοάοίο
Ῥοευ]ίατο ρτο οχρ]οταίοτε αγ]{ο,

κατῆρες ἑτοῖμον. Ὑαῑῑα: Οσπη εΧῬοδ]ΐ{ο παν]σιο αείπηγ]ο. 49. Ῥ.

νιάρέατ πι

(αξ οοιῖο Ἰοψααπέας,) απἲ ποπη]-

Ηαβοβραί

παν]σίαπα

1Π πιάτα

46-

ἀποίπτη, Ραγαζαη,

κατήῤῥαξα». τοὺς λοιποὺς κατήῤῥαξαν διώκοντες ἐς τὸν Κιθαίρωνα. Ἰχ.
σπτ, πί οα τε[εταί α Ἰλαπα, α 4πο
09. Υα]ία: Οσἴοτος αἆ ΟΙ πατοαιδου]έαπάΙ. οαπδα πίδεις εδ. Ἱ.
ηθπι πδᾳπο Ῥεγοφπα(], Έργρα ϱ0100,
οἰάεταπί. 45. Ῥ. Οεἴετος Ίπ ΟἶΧχτήκους. 60Π1. Ῥτο (πο 5ρ]α5
Ώπῶτοποια. Ῥειδοπεηίες εοπιραὑπήκοος ἀἰαίατ, Βαράϊτέας ασπ]ας
Ἱεταπέ,
Υεἱ, ρευςε(πεπάο οοπηρ.
Ἱπρετίο. Ον αΠσα]ας Ἱππροτίο κατηρτηµένον χεῆµα. Ἠετοάοίοα
Ρατεί. Ῥαρ]εοίις απου] 5 ΡοΐίοςἸοσπ{1ο. Τον Ῥοπιο οτάϊπαία. ΠΠ.
{αξ. οὗτοι Μήδων ἔσαν κατήκοοι.
80, κατηστημένος.1π. 66. ΠπδίταςΗι Μοάοταπι πιροο Ῥατοβαέ.
{1δ. Οτάπαίας. Τη οτάΙπεΠι Τ6ὰ, 2, Κροίσῳ ήσαν κατήκοοι. Οταἀασίας. Ῥ]ο ἴπ (ἆγαοὶ {οχίας πΊαΓ5ο 5α0]οοίΙ εγαπί, ϱ]αδᾳπο Ίμπρομῖπε φοη)Ιέατ: αἲ 1π 1ῃδο {εχίι,
τ1ο ρανοῦαηί. 1. 141. Φοίνικες Ἴσαν
κατηρτισµένο.
Περσέων κατήκοοι. Ἱ. 149. Μίνω κατηρτισµέγος. 6οπα. ρατΏιςῖρ. Ῥετ[.
κατήκοοι. 1. 171. καί οἱ ἦσαν κατήεί Ῥίαξα. Ῥ. ρᾳ55. Ῥαταίας, ἵῃκφοι. ΕΕ 1ρ5ί εταπί φα0] οοί1. Η1. 58.
5ίταοία5. α καταρτίζω, σω. 4ε φπο
Περσέων κατήκοα. ν. 10. οὐ βουλὸ510 Ίοεο. Ικ. 660. Ἀεά αἆ πιατρὶπαίατ ααδοπ]ίαίοτ, αμῖ τες

αἴ-

{επίας αἀπιογνεί αἆ οα, 4πσς ἀῑσπή-

μένων τῶν

σσολιητέω» κατηκέων

εἶναι. ν. 155. ὋΟππι οἶνος [ε]5]
ππρου 109 Ῥατςτο ]πο]]ενέ.
κατ ἡλικίην, καὶ φιλότητα. Ῥτουί
δοίας, ας απη]ο]θ]α {οτί,

Ότο αία-

ἴππα σταᾶη, ε{ Ῥτο απο]. πθςςςβΙ(πά]πο. 1. 172

κατηλογεῖν. ΠΗοτοᾶοξθαιαι γοτβατη,

Ῥτο ο011. καταφρονεῖ, ολιγωρεῖν,

ΏΟΠΙ. Ἰοσ]έιγ κατηρτηµένος, α κατ-

αρτάω, ὦ. ΝΙ4ο.

κατιέναι. «ΟΠΙ. 1άεπα ας τὸ κατέρχεσ
θαι. Ἐεάῖτο ϱο, πάς Ῥτῖας ἆἱδοεδβῖτηις. ν. 602.
κατίζειγ- Ίοη. το

60ΠΛ.

καθίζειν.

Βοάενα,. ποκατίζειν. Ῥτορα]απι 56ἀετο. 1. 14. κατίζειν. Ἱ. 97- πεοκατίζω». μαι κατίζοντες. 1. 181.

ΚΛ

ΚΑ

κατίζειν. Ίοπ. Ῥτο 60ΠΙ. καθίζει.
(οἱοσαταο. Ὑπ]σιις ἀῑςΙέ, Ἐαεσοτο

κατίσχειν. Ίο. οί Ῥοεί. Ρ10 60Π1.
κατασχεῖν. Αρρε]]οτο. ἐς Σαλαῥινα κατίσχει τὰς νῆας. νι. 40.
ΊΧανοςῬ αἲ Βα]ατπΙηθίη αρρτέ,

φοἀθγο. αὐτὸν κάτισεν ἐγγὺς ἑωῦ-

τοῦ. Τρεαπα ]αχίέα δε εοΠοσαν]ξ. Ἱ.
88. κάτισον φυλάκους. (Οο]οςσα,
οοηρ1έπα, οαδίοᾶος. 1. 89. Π1. 105.

γ. 25.

κατιθύ. Ν. ἩΗ. Ῥεεία. Ἐ τοβῖοῃθ.
Ἐκ αἀνοισο. Ικ. 51.
κατικετεύειν. Το. Ρο 6011, καθικετεύειν. ῬαρρΙµσατο.
Ῥαρρηοϊίεγ
ογαγς. Υ]. 608.

κατιόντα Φείδεα ἀνθρώπω Φιλέει ἐπανάγει» τὸν θυµόν. ν. 100.

Έτο-

τα, αασς λοπαῖπὶ Ππ{οτυηζΣ, Ίγαα

κατίσχειν αἆ {α]σαγ ἆο σα.]ο π ἔσγταιη. ἀε]αίιπι Ἱπίογάιπι το[δγΓ,
λέγουσι σέλας ἐπὶ τὴν βοῦν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ κατίσχει. Αἴππτ Γα]σιγ
Ίηπ νασσαία 4ο οσ]ο ἀθίοιγι, ΠΠ].
28.
κατο. Ἰομ]ο. [ογηαξῖο ὃ. Ῥοατς. ΡΙς.

Ῥ]αδᾳ. Ῥ. ραδ». α ὃ. 5ἵης. 601.
ἵπ κτο ἀεδίπεηίς, Ἱηδογίο α, Ῥτοιί

γοτραπα Γαθτ]ε, πέ λελέκατο, Ῥτο

λελεγµέγοι ήσαν, Ῥτο πο βεοβασι-

ΟΟΠΙΠΠΟΥΕΤΟ 5ο]επί. Ο,5ογναπά
πα

Ππ8λελεχατο, νειδα (οηπ] ἵπ αβΡ]-

απίθπι καιοπρεπέσερον Ἰοᾳποπάϊ
6οµΗ5, κατιόντα αἀγθρώπῳ, το
κατὰ τοῦ ἀγθρώπου. 4. ᾱ. Ῥνουτα,

ταίαπι.

ους ἀεκοσπάπηί 1π, ν6] αἀνειδια»,

Ἰοπηῖηοπι. 14 ο5ῖ, απο» 1Η ἨΟΠΙΙΠΕΠΙ
Ἱπ[εγαπίατ, Ἱπίοτοασπίατ.
ἀῑσία οοπέαπιεοδα, αι

Μα]οἴπ αἰ]-

απειι Ιαοαπίας, ει 5ραιραπέατ.
γιάο ὀνείδεα κατιόντα, οί ἐπανά-

ειν.
κατιππαζεσθαι. Ιοη. Ῥτο 60ΠΙ, καθιππάζεσθαι. Ῥετοαιίατο. Φὶς 6πίτα ΤΑνίας. Ρίο ία (δα

Πιο ααίοπι Γοηϊδπιας ἑτ]-

α5- ποπετίρας5 κοτν]έ, ο
ες
Ραδδίναπα ρατοΙρίαπη ο νογραπα
ειρρίαπέῖνατα οοπηπηππΙέετ οε[ςαγπΏ(Σ, λελεγμένοι, αἲ, α. ήσαν.

Φ]ο ἀπίκατο, Ῥτο ἀφιγμένοι ήσαν.
Ὑοποταπί. Ῥοετνεποταπέ. γΠ]. 46.
γιάς 51ο οσο.
κάτοδος, ή. Ἰοπΐσο, Ῥτο οοπιηπΠὶ
κάθλδος. Ἠοαάϊίας. 1. 60, 61. ν.
62.
κατοικτείρειν. οοπι. Μφετατ. ΜΙ-

εγογ].Φερετίμηγ κατοικτείρας.ΡΙθ-

Ἰοᾳαϊεατ. ᾗ δὲ ἵππος προσελθοῦσα
κατιππάσατο χώρην τὴν Μεγαρίδα.

ΤοίΙπιοη πιδοταξις. 1ν. 1607.ν. 95,

1, 14. Υα]]α: Ργαιηῖδεο οφι{αέα,
απἵ οπηποεπι ογαπ Μοσαγίάστη Ἱποµγδαταί. 4. Ῥ. Ἐφαίαίας νετο
Ῥτορτθδβδι5 αργα ΜεραΓαοιδειι
ῬετοφαέανΙέ. Ατρηος οπῖπα Ῥτο

κατοικτίζεσθαι. Ἡ. Ν. Βααπι οοπά]-

παροσελθοῦσα ποτὶροπάαπι Ῥοΐΐις
προελθοῦσα, «παπι Ἰεοίοποπα γα] Ίαᾳποσφιο γιάείατ, πέ γα]ραία οοπῃ-

πποάΙοτοπα, δε ππ{5,

κατιροῦν. Ίο. Ῥτο 60Π1, καθιεροῦγ.
ΟοἩβοσιατο. ΓΏϊσατο, τὴν οὐσίην
αὐτοῦ κατιρώσας.

(οπβοςταῖῖς, ο

ἀϊσαίῖς εἶας {οτέππῖς. 1, 92. κατιθώσαι. 1, 164.

κατἰςασθαι. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠ1. καθίςασθαι. Οοπ

κα]. Ἐϊθτὶ, Ἐϊσδοα. λόγος

προσάντης κατίςαται. νἩ. 160.
Οτα(ιο ἀῑΠιοΙ]ῖς νε] πιο]οδέα ο5ξ.

κατιςέατο. ὃ. Ῥ]ατ. Ιπιροτξ. Ῥραβς.
Ίοπ. Ῥτο ο0π1. καθίςσαντο. ΥΠ. 19.

γιο έατο.

8.

«οπεπι πΙδογο ἀοῇογο, ἀερ]οτατα
ΒΑΡΗ ΠΙΙΒΟΤΙΑΓΙΠΙ ΟΟΠΙΕΙΟΠΘΠΙ,
Π]. 1260.
ι

κατόπτος, ου, ὁ. Τομ. εξ Ροεί. [Γρτο
6011. κατάσκοπος.

Βροςπ]αίος, οχ-

Ρ]ογα{οῦ. ΠΠ, 19, 95.1 11. 17. Γπα(ὰ τὸ καθορᾷν. ὃ κατόπτειν ποιητικὠς, ὅθεν τὸ κατόψοµαι. ΙΡῖά.] ΠΠ.
21.

κατοῤῥωδεϊν, Νεἰλοιπεπίο ππςτο, Ἱ.

84. κατοῤῥωδήσας τὸν ὄνειρον. Οι
Ίου. ΙΠδοΠΙΠΙπΙά νο]οπιοηίον ΓΟΥΠΙΙ(αΤο6{.

κατορχεῖσθαι. εοπι. αἱίαἳς. κατωρ-

Χέοντο. Βα]ίαραπί. ΜΗ. 151.
κατοχὴ, Ἶς, ἡ. εοτη. 4- ᾱ. ΏείειΠο. Μοείεπίο, Θπαπι απ αὐ
ααιο. ἀείποίατ, νε] τεπαίις,
ν, 5.

κατύπερθε. Τοπ. Ρῖο 6011. καθύπερη

ΚΕ,

ΚΑ

ἀαπι, ᾳποᾷ οοπίτα αἰϊαποπι Ίαταθε. Ἀπροτ. Ῥπρτα. σὐλέμῳ
γίνεσἴαν. νΙ. 05.
θαι κατύπερΏε τῶν πολεμίων. Ἠοςεἶθις. ε]ίο καρετίογοιη 6556, Ἱ. κατώγοντο. Ἡ. 173. Ὑϊάε βιπιρ]ος
ὄνομιαι. Π, 167.
67. την κατύπερύεν ὁδόν. Βαρετίο6η νίαπη. 1. 104, 195. κατύπερθεν κατωµα. ὃ. Ῥεῖδ. βπσυ]. ΠΠΡΟΣΙ,
αοἲ. Ῥιο 0Π1. καθώρα, γ1άεραί,
᾿Ασσυρίων. 1. 194. Ἡ. 5, 92. ἵν. 1,
απἰπιαάγου τευαῖ, ἃ κατοράω, ὦ, Ρτο
8, 100, 101. ει Ραδεῖπι. τών ἐχκαβοράω, ὦ. 1ὰ. 59.
ὃιὸν κατύπερθε γεγέσθαι. ΥΠ]. οὐ.
κατυπέρτερο». ελλά Ῥτο «ΟΠΙ.

καδυ-

Καυκάσιος

οὔρεος. Ίο.

Ῥτο 60ΠΙ.

περτεςος. ὁ Κροῖσος ἐπυνθάνετο τοὺς

Καυκάσου ὅὄρους. ΟσαιςᾳδΙ ΠοΠΕΙδ.

Λάκεδαιμονίους τῷ πολέμῳ κατυπερτέρους Τεγεητέων ἔόντας. Όταῖ-

11. 97.

κέατο. 10Π. Ῥτο 6ΟΠΙ. ἔκειντο. ᾗαςθῥαπέ.. Εταπί. τρεῖς γνώµαι ῴροσβα5 αιάϊορας [μασεάσπιοπ]ο5 Τοσεαίῖ Ῥε]]ο βυρετίοσθς 6586. Ἰ. κέατο. τες δοπέεπίῖα ρτοροδίία»
60, 67. κατύπερτε τῷ πολέµω Τε-

γεητεων γενοίατο. ᾖε]]ο Τ) ερεαῖῖ5
δυρετῖογο5 6550ΠΙ. 1. 67. πολλῷ
κατυπέρτεροι τῷ πολέμω

ἐγίνοντο.

1. 08.

κατυπνοῦν. Ίοπ. Ῥτο Ο00Π1. καθυπνοῦν. Θὐάογπαϊτο. Ἀοπιπαπι ϱ8Ῥθτο.

ΤἨοτιίτο

ἴη, νε]

βπρία.

κατυπγώσαι. Οὐάοτπιϊν]ςςο. 1ν. 8.
κατύπγωσε. νΙ]. 12. κατυπνωµενῳ.
Ῥογιαϊθ/{1. υΙ. 14. κατυπγώσειας.

εταπέ, 1. 88,
κέεται. ΤοἩ. ϱχο οοπη. κεῖται. αεοῖ.
Φἰίπς ο5ί. 1. 178, 181, 180. ἆἄναχέεται. 1, 91, 57, 100. 1ν. 40.
διακέεται. Ἱν. 29, 64. κεεται. Ἱγ.

65, 8Ι. ἑκάςσῳ οὔνομια οὐδὲν κέεται.

ἵν. 194, 191.
χεῖνος, η, ὁ. Το. εί Ῥοεί. Ῥτο 60Η.
ἐκεῖνος. 1. 209. κείγηνν ἐκείνην. Ἱ.
40, 195. 11. 140. κεῖνοι.ν. 19, 17.

χείνοισι. ν. 2]. κείνας. ν. 55, 87,

95, 106. νι. 67. νι. 15, 17.
κεῖρεν. Τοπ. οί Ῥοεί. Ῥτο ΟΟΠ1. ἐκεῖθεν. Π]ϊπο. 1. 1322.
ἀῑσιίην χατά τινος ὄμρυσθαι, γαι κείνως, Τοπ. οἳ Ῥοοξ. Ῥχο 60ΠΙ. ἐκείνως. ἐκείνῳ τῷ τρόπῳω. ]ο πιοὰο.
ὀμόσαι. ϱοπίέτα αἰζφ οι Ἱπταγθ.
ᾗ
ὁ
οἱς, 1. 120.
Λευτυχίδης κατόµνυται Αημα(ήτου. 1/εο(γε]]ἀοδ οοπίτα Ώοιια- κείρειν. οοπ1. Τοπάςτο. κεκάρ]αι τὰς
κεφαλάς., ϱαρ]ίρις Τ0Π8ΟΝ. 0956,
ταξαπα Ίαν αἲ. γΙ. 60. ἐγωὼδὲ κατωµ.-

γη. 15. κατυπγώσαι. ν. 106. κατυπνωµένω. νΙ]. 17.
κατώμνυσθαι. Ν΄. Η. Ῥτο 41ο ΟοπΙ.

νύµη». ΕἘρο Υειο οοπίχα Πρδαπι]
Ἰπταραμη, υ. 69. ἨΗϊο απο τὸ

ἡ, 96. οἳ λόφους κείρονται.

Φιν]

ΒΕΠΥΠΗΤΗ

{οι-

κα]ώμ»υσθαι Ῥτο 5ἰπιρ]Ιοί ὄμνυσ-

ἀεηί. ἵν. 175. ἀπεκείραντο τὰς κεφαλάς. Οπρία ἐοϊοπάργιπέ. γ.

θαι, 5Ίνο ὀμόσαι, οοιημιοάε ΒΙΙΠΙ1

Ῥοΐοδε. Ἀϊο εί Τη οφ ποπέῖρις
αοοἰρ]επάπα γ]άσίας, γαιἡ κατα
Ίαπα νι Ἱπίοπάσηϊ5 Ἰαρεί, τί
αριά 1μαᾶπο8 Ἰπέοτάιπι Ῥγορο81ο Ὠο. Θπατε ᾳποά 1μαΐΐπε ᾱἱοξέα. Ώε]ετατε, 5ἶνο ΤΏε]ιτατο,
1.6. Να]άε,

5αποίε,

ας το]σίο5αο

Ίπτατος (πα]ήσςε, «ωγεγ [ονί οί
/οηπο; [αἴγο ϱγαπά δεγηιεπί: 14

Έτωςο ἀσοίητ κατώμνυσθαι, νε]

(αποά Ίοησε {γεαπεπ{α8) κατόμ.γυσθαι. ὀρέων δὲ µε κατομνυµένην.
Ὑπάεις, απἰπιαάνοτίεης, 1πθ ἀε]εταπίσια. 1β]ά.

κατωµοσίη, ης, ἡ. Ν. Η. ἑαδ]πται-

οαρ]15

τοτέ]οθιι

2]. σφέας αὐτοὺς κείροντες. ΙΧ. 24.

ὦρ {οπάσπ{ες.
κείρειν. 601. (σράεια. αδίατο. τὴν
γῆν ἔκειρον. Ασταιη γαδίαραέ, ν.
99. πανΊα ἔκειρον. νι. 92. Όπιπῖα ναδίαραπ{, Ῥτο εοά επι ἀῑσέυς
ἐδήουν πάντα. γη, 90. ἐκείρετο ἡ
᾽Αττικὴ χώρη ὑπὸ τοῦ πεζου τοῦ
Ἐέρξεω. νΏ. 65. ΑΙεΙΡ
ασετ α

Χουιχὶς Ροάϊίαέα γαδίαβαίατ, ἔκειρε
τοὺς χώρους. κ. 15. Αρτος ναβ{αραῖ.
κεκτηµένος, ὁ. Ώοπήπις,

απὶ ΤΟΠΙ

αλφιαν Ῥοβδίάεί. οοπα. οἱ κεκτηµένοι. Ώοπιϊη], Βοββ6ΡΡοΓ6Ρ. Π.179.

ΚΕ
κελευσμ/σύνη,

ης, Ἰ. Ὑοεαβα]απη

Ἠετοάοίειπη,
εοπι.

τολή.

ΚΕ

Τοη. οἳ Ῥοοε. Ῥτο

ἐπίταγμα,

πρόσταγμα,

ὀυ5ρυς. Μαπάαίαπι.

ἐγ-

Ῥτ-

Ώο Ἱεοπίρις. 1Ρὶ γοτρα βαπί, τὸ

δὲ πλήθος τῶν υηῶν ἐν τῇ Σαλαμῖνι ἐκεραῖζετο. ΥΠ. 86: γα]α:
Μυ]α(πάο απίσοια πανῖαπα τοσῖα-

ται αἆ Βααπιποια εκρασπαῦαἴατ. 4. Ῥ. Μ. α. π. αἆ Φα]. ἀῑ]αΛυδοὶ τὴν πᾶσαν δίαιταν τῆς ζόης
π]ααίτ, γαδίαβραίατ, ΟΟΓΓΙΠΙΡ6µετέδαλον. Ἰμαί. Τπέετρτες, Εί
Ῥαέατ. οἱ ᾽Αθηναῖοι ἐκεραῖζον τὰς
Ίαπι Ἰπάο Τωγάῖ οιππει γΙί ταἀντισαμένας, καὶ τὰς Φφευγούσας
ΏΠοπεια εοιηπππίαταπ{.. 8εὰ Ίοεπ5
τών γώ». νΗ. 91. Αθλεπίθηςος
Ῥαταπι ΠάεΠίοτ οδε εχρ]σαίας.
πανος 81Ρ1 τοβϊςίοπ{ςς, οί {αρ]εηπίες
Ψοτίεπάαπα οπῖπι: Ῥγορίοτ Ἠα]15
εοτγαππρεβαπέ, ναδίαραπί, ἀ]απ]Μαζάρεος, ἀνδρὸς Πέρσου,] Ρυ58αραπί.
Ὑαία νεταί, Εκραισπαοερίαπα, 5ἶνο πιαπάσίαπι, ας ἹπιῬαπέ; αποά νῖπι γετβρὶ ποη εκῬεταία, 141 [οίαπι νέα ταίῖορε.
πει οοπιπιπίατη6, 1. 197. Ὑἱάο
κεραμή!ος, ᾱ, 0γ. Ίοπ. οί Ῥοοί. Ῥτο
ἐκ το δια.
εοτ. κεράµεειος, ἀϊφοο]αία άἱρ]ιΧέλης, ητος, ὁ, 6011. Ναγῖς ΠΠΙΠο{ποπρσο ει ἵπ εἴ, 6ί ΥΕΥΡΟ ε ἴπ Ἶν
τὶ5 σεπἩς φοά παπίσο ΤΟΠΙΟ αρ]εερίνηι: ἐκ τούτου κελευσμοσύνης

{ατ.

ΟΩπάαπι

Οε]οσσπι

νοσαηξ,

ΑΗΙ πανεπα ασέπατίαη,
Οοπβα]α
Ἠπρίαί. Βαγαεῖαπῃη ἆς το πανα]1,
εί να]σαία Τοχῖεα τασο]. ἵπ απῖῬα5 ΤΠπογατάϊς Ἱπίετργος (τα σμς
νοσσπα Ἠππε Ἰπέεγρτείαίατ. Ὑἱάα
ποδίταπα. τοσο]. Τμαογά, 1πᾷ.
γ. 94.
πεντοῦν. Η. Ὑ. ΠΠ. 16. Ῥτο απο [τααπεπέία5 Ἱεραπίαγ κεντεῖν, εἴ κεγτόν. Ἀάπιας Ῥιησοτο. Ῥέππιανα, Ῥαηρογθ.
κέριτο. Το. αί Ρος. 5. Ῥευ». 5Ίπσι],
ορῖ. {απαπαπι α κέοµαι, ηποᾷ ἹπιδΙίαέαπι. Ῥγο απο ἀῑοῖζαγ χεῖμαι.
/ασρο.

ας 51. τὸν χώρον, ἐν

τῷ κέοιτο ὁ Ορέης.

Ίμουμπι, 1π

41ο Αἴέις ο5θοέ Ογοσέος. Ἱ. 67.
κεραΐζειν. Τοπ. 6έ Ῥοεί. Ῥτορτία ἆἷοἵέατ 4ο τας] απ ππα ρα οογηῖ]5οτῖδ, ασ» εογπα Ῥείπέ, Γεῖππέ,
Ἰσάσπς, πεετβοϊαη{. µεταφορικῶς
αἰσπίβσαί, Ρορα]ατῖ, Ὀάρογο,

αδ--

ία ο Ὦοπιο]τὶ. τὸ τῶν Λυδων ἄςυ
κερα!ἔζονΊας.

Ἰγάοταπα αγρότη Ῥο-

Ῥυ]αμέος. Ῥ]ρ]οπίο». Ἱ. 86. τοὺς
ἱκέετας µου κεραϊ ζει»;: Μος δαρῬιίοςς ἀἰτιρῖς2 1. 159, οἰκία κεραϊσας. Ώοπιο οοιηρ]]αία, ἀιτορία.
Ἡ. 115. κεραϊΐζονΊας [τὰ χρήμα]α.]
οσππ]απα ἀλπ]ρ]οπίος. π. 121. 9.
2. τὰς καµήλους ἐκεράϊζον μούνας.

Φο]α8 «αηο]ο5 Ἰαμίαῦαπέ, ν. 120.

βσ]πις, ὃν πι, κεραμήῖα

λεπτὰ

ποιοῦσα, δα). ἄγγη, 5ίνο ἀγγεῖα.
Υ. Ηοπι, 92. [να5α] βσ]ῖπα {αεὶοπ5 (οπαῖα, [πηπαέα. 1. 6. οΟΠΙΗΙππθης.]

κερδαλεώτερὀν. Τοη. αὲ Ῥοεέ. Τοχο8115. ΟμωΩ5ίπορ]η.

Όσμις. κερ-

δαλεωτερόν ἐέρι ὁμολογέειν τῷ Πέρση μᾶλλον περ πολεμέειν. Ἱκ. 7.
[αας

οδέ, απ5ίποβῖας δέ, οπΠα

Ῥουγεα ρας1δοῖ, οοπιροβΙ6Ιοπεια [α6656, 41 1π Ρε]]απῃ 6ετογο.
κερδανέοµεν. Τοπ. Ῥτο 601. κερδανοῦμεν. Ἱ. ϱ. απθβίιπι Γαεἴδς,
ήρθα. 1. 60. δι αιἴίιι 1. Ῥοει5. Ῥ]αγ. {α, κερδανῶ,
Τοῃ. κερδανέω, ἃ ΥΟΤΡΟ κερδαίνω.

κερδεειν, εν. Τοπ. εί Ῥοοῖ. Ρο 60Π1.
κερδαίνειν. Πμιογατ]. Οπῶέηπι [αεετθ. κερδήσεσθοι. ΠΠ]. 72. ἐκ φορτίων µέγια ἐκέρδησαν. Ἐκ πεῖαἲριαδ. πιακίπαπα απῶδίππι [60θταηέ, Ίν. 152.
κέρδος, τὸ. 6ΟΠΙ. Ωπῶρέηδ. Γπιοταπι.
ἰδίη περιδαλλόµενος ἑωῦτῷ κέρδεα.

Ρήναξίπι αἲρὶ απ βέπι ΡαΓαἨ5.
Ωπαίαί Ρεν Ἀΐ{ο δίαάθης. 1, 71.
ἵνα

ἐπισπάσωνται

κέρδος.

τι

ασρίι {αοαπ{. 11. 72. ἐν κερδεϊ
ἐποιεῦντο. Πωποτ] 1οου ἀπεεβαπί. ν].
19.

κέρεα. Τοπ. Ῥτο 6011. κέρατα. Οοἵππα. ἵν. 29. να. 76.

ΚΕ

ΚΗ

κέρεος, τοῦ. σεπ]{. δἵπ. Τοπ. {οτιηᾶἔπδ Ρτο αἱέθτο Το. πέραθς» 5υ]αΐο
τ εκ οΟΠπΙ. κέρατος, α τοςίο κέρας,

οΟΓΠΗ. κ. 20.
κέρκυρος, ου, ὁ. οοπι.

(επιας παν]-

οἱ Ὀνεν]ουῖς, {- ἆ, εαπάσία παν]ς.
{οτέαςςο Ῥτορίει ραρρίπ, σα
νο] ρἱςεῖς, να] ἐειτεδίτῖς απἰπια]1ς,

ἴπ]]οι,

Ῥμπ. ΠΡ. νΗ. οαρ. 060.

Οετεπτοπ αρρε]]αί, ο Ογρτίογατι
Ἰπγεηίππι 9556 ἀιαξ. να. 97.

141. Μαἱαπη, ᾳποά αὐ οτασι]ο εδ

ἀθε]αγαίατη, αἴηπιο ῬγοράΙοξαμα.
κεχυμένος. Ίο. οί Ροεῦ. Ῥτο 6011,
κεχευμένος. Ἐβαδις. 1. 22.
Ἡ

κεχωρίθαται. Ίοη. εξ Ῥοεῖ. το κε«χωρισμένοι εἰσι. Ῥεραταί δυηί,
Πιδίαπί. ὈιΠοτυπί. μάγοι κεχωρἰὅαται σσολλὸν τῶν ἄλλων ανθρώπων. Μασι πια]έαπῃ α οείοτῖδ Ποππίρας ἀῑΠεταπέ, Ἱ. 140. ν]άε
δαται (ογπΙπαΙοΠΘΙΗ. αὗται κεχω-

κεφαλαίωμα, τος, τό. Ν. Η. Ῥυπη-

εἰδαται, Ῥιο

πια, 5ο. 1. 109. πέντε µυριάδων τὸ
κεφαλαίωμα τῶν γυ7αικων συνηλε.
Μι]εγαπα 5Ππππια 6 Ιπ(Πθ ΠΙΥτιαάατα οοπγεπΙξ. 1. 6. Ν{α]εγος

1, 191.
κεχωρισμένος.

ΠΠΠΙΘΤΟ αἰπαπασ]ηία Πλ]λλία 601γεπετιηζ.
κεχαραγµέἑνος, ου, ὃ. Αγιά Ἠοετο-

ἀοίππη Ῥεου]αγιέεν αοοΙρΙέατ Ῥτο
ΙΠ{6Π5Ο, οοαπο απἵ απΙπαπι ϱχαδρεταίυπη αἀνειδις αἴφπεπι ΊιαΡεξ. Δαρεῖον μεγαάλως κεχαραγµένον τοῖσι ᾿Αθηναίοισι. Ἰατίιπι
Αλοπϊοηκῖρις ϱταν]ζοτ ΙΠ{ΕΠΗΠΙ.
να. ].
κεχαρηκὼς, ὅτος. Ο01Η. 1μδέμς. ΠΠ.
27. κεχακηκότες. Η1. 42. ν. 1. τ.

19.
κεχςημένος. Οι δις οί. χεχρηµενος συµφοή. Οτι αἀνοιδα {οἵέππα πδιξδ οδί. Οι] οἸαάεπα αἰ]4παπ αοεθρῖς. Ου ππα]ο αλ]απο
αΠεοίας εδί, 1. 42.

πεχρηµένος, ὁ. ΑΌ οἵποι]ο Ῥγωά]ο-

Ἔπδ. δειµαίνων τὸν κεχρηµέγον θά-

κεχωρισµέναι

εἰσί,

Ε]κίαης. Ώιῇοτεις.

ἨῬίνετει. γόµοισι χεέωνται κεχωρισµένοισι πολλὸν τών ἄλλων ἂν-

θρώπωγ. Πμεσίριας πἐαπέασ αὐ αλῖ5
Ἱοπιίπίρας γα]άο ἀϊγειες. 1. 172.
κη. [ομ. Ῥτο οοπι. πη. πο. 1. 92.
κήδεσθαι. Ίο. αι Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΙ.
θροντίζειν. Φοἱοἵἕμα 6556. Οπταπι
σοτοτο. τῶν ἄν κήδωµαι. Φποτπι
οπταια οτο.. Ὀο απ1ῦιςΒ δα 80-

Ποῖεας, 1. 40. μὴ ἁπόλωνται κηδόµενος.

νι. 220.

Βο]εϊέα5

πο

Ῥετ]τοιέ, Ῥοα Ἡ]οταπα δα]αίο 5ο0Ποϊέας, εἰ μὴ μεγάλως ἐκηδόμιην
συναπάσης τῆς Ἑλλάδος.

Ιπ. 45.

ΝΙ81 ππασποροτο 5οΠοΙίαδ 688ΕΙΙ
4ο απῖγεγρα (τασ]α,
κηδεύει», οἳ 6ΟΙΠΡΟΒ. 6911. ΕαπεΓατς.
Έυπας αΠου]ας οπτατο. Ἠ]ιο τὸ
ἀποκηδέειν, εἴγ. Ἰπαοτο. Ίεῃετε
{απα5 αἱσυ]ας. Ἑξ ἀποκηδεύειν.
Μοτίοπι, οί Γαπ15 αΠσα]ας Ἰαροτο,
εί ου Ιποία ε]ας εχδεφιιῖα» 66-

νατον. ΝΠοτίοια αὖ ογασι]ο ρτᾶἀῑσίαπα πιείασης. ἴν. 164.

Ιαβνατο, οἱ βάρξαρο, ὡς απεκή-

κεχρηµένος, 6ππι σοη]έϊνο. ΙοἩ. οί

Ῥοδίπαα Μαδιδέίαπι Ἱπχοτιπί,
δις Ὑαια. 4. Ῥ. Ροδίαααπα εἶς
{απα5 οι Ἰποία Ιαπιεπδατπο ο-

Ῥοεί. Ιπάϊσεις. Οοηδι]ο Εαδία.
αἰδεῖσθε ἕεγίων κεχρηµένον, ἠδὲ
δόµοιο,. Ν. Ἠοπι, 9, Βεγοετεαιη]Πὶ
[µτατα]. ἀοπῖς μοβρίαμ δις πς]Κομέθιι, οί ἆοπιο.

γος εἴη. 1ρίά. 91.

τίνος κεχρημέ-

Θα

τε Ἱπα]-

δευσαν Μασίςιον. Ικ. 9]. ως

ταγαηξ.

ιά

κῆδος,

εἲ

κηδω

αραιά Επδία(μ.. Όο τα Ψεἴεταηι
Ιπ οπταπά]ς Γαπενίρας γάρ Ιτοἳ]. ἀπ. ΠΡ. γι. νετ. 212. Ὀρι

ξετοεί. ν. 5. Οπ]ας ταί Ιπάϊσεις

ΜΙιςοπϊ

ο55δεί.

(ππας

αὖ ἄπεα,

Ττο]α-

Ἀοβροπδιπα 80 οταςπ]ο

πῖδᾳαο οπταίατα, 15 οαγηΙπΙ Ρις
ἀεδοτῖρ]ς. ες πΙπας Ιπίεγεα ΜΙβοητη ἵπ Πέίοτα Τεαονί ΕἹεραπί,

γοάφΙέιμη. παρα τὸ χεςν, 4ε 41ο

εί εἴπατὶ Ἱηρταίο δαρτεηλα {616-

510 Ίο6ο. κακὸν κεχρήσμιένον. ν]].

Ῥαπέ,

κεχρησµένος, ή, ον. Ν. Ἡ. Οντασπ]ο
τοι,

Ῥεϊποῖρίο ρίπρασπι ἑαάῖς,

ΚΗ

κΙ

εοῖ ποῦοτο βθοίο Ππσεπίειι βίτικ-

Ῥουπα οἴτοα πιασαπέατ ΟΟΥΡΟΤΑ
πποτ(ῖ; ΔοξϊσοΓοδ(πε 5ας5, ταρίαδᾳπε εκ οπιπ]ῦα5 αστὶς ἴπ Παπιπαπα ]πσπ]απί Ῥεεπάος. Οοηςα]α
οί ἨΠοπιεγ, Πιαά. Ψ.

οἵο ντα, ου ΓΠοπάῖρας αἲτῖς
Ππίοκιπέ Ἰαΐστα, οἳ {οτα]ες απία

6πρτοςδδος Οοπβπαπέ, ἀεοοταπί«πε δαρογ {αἱσεπῖθιι5 ατπῖςδ. Ῥα15
οα]ιάος Ἰαΐϊσες, οί αἶεπα πἠάαη-

ια Παπιπιῖς Εχρεάαπέ, οοτριςόπς Ἰαναπί ΓΠὶροη{5 εί πηραπξ,
Επί σεπίαςδ: ἔαπι πιοιπβγα ἴ]λοτο
ἀεβεία τοροπαπί, Ῥαγραγθαδατο

κηλώνιον,

τό. Πηδίταππθηίπη,

(1ο

αθπα ε ρα{εἷς Παπτ]ζαγ. σῖτος κηλωγίοισι ἀρδόμενος. Επταπιοηθαπα, 4ποά
οε]οπ]15 Ἱττ]σαίατ. Ύα]]α νογο Υοίἄε, δοτοβῖρας.. Ἆοά 5οτοβες απά

5ΗΡ6Υ γεδίος, γεἰαιηῖπα ποία, Οοη-

ἵν 199. Ῥτο εοάεπι ἀῑοίζαγ. κηλο-

Ποίαπς: Ῥαις Ἰησεπ{Ι δαβ]ετε ρ]ιο-

ήον, 8] πιοάο «οεαχ 54Π15. ο
ααὶ κηλανήτον γιάετεξαχ ἀϊσοσπάαπι,

τοίτο, Ττϊδέο πιηϊδέοτίαπη, οί 5α0-

Ἰθείαια πιογθ Ῥατεηίαιι Αγειβὶ
ἔεπποτο {ασθια: εοησεδία εΓεπιαήμας Ἔματεα ἀοπα, ἀαρες, {15ο οτα-

ἔετες5 οἱἱνο.

Ῥοδίφπαιη εο]]αρθὶ

οἴποεγος, οί Παππα απ]ονί{, Ἠε]]]-

ἀντλέεται κηλονηήϊῳ. νΙ. 119. γαἱΊα: Γηδέταπιοηίο ἀϊσίο οἰεοπῖα.
κήρυκηΐη, ης, ἡ. Τοπ. Ῥτο οτι. κηρυκεία, ας. Ρνα"ςοπ]5 ΠΙΙΠΗ5. Ῥτο-

οοπΙϊ οχογζθπά1 ΙΠΙΠΗ5. ν, 194.

απἶας γίπο εί Ρίρα]απ Ίαγετο [α-

κηρυκηϊο». 1κ. 100.

για,

κἠρυξ ἐρυθρός. Φπῖς, απσπάο, ο.

Ο8δαφιο Ἰδοία οαάο εοχῖε

Θιοτίπεις αἱοπο,

Τάθπι {6Γ 85ο-

οἵοδ ρατα οἰτοπιζα]έ ππᾶα, Ώρατ-

1. 07.

κίδδηλος. Ῥτορτῖο ἆσς πηπιῖς α-

[ο]]οῖς

π]ογ]πῖς ἀῑσίέαγ. µεταφορικώς ἃς-

οἱἶνα, [ωιδίταν]ίααο γΙτος, ἀῑχιί-

ο ρίές Ῥτο {αΐσο, ππαπάαε1, επιΘήΠίο, αππβίσιο, οαρί1ο5ο. χρησμῷ

6εη5 τοτο Ἰανὶί, δί Ταπιο

αο πον]βδιπα γοαβρα, Δί Ρρίις
μπει Ἱπρεπίϊ 1πο]α δεριἱογιπὴ
Ππροπ]έ, 5ααςαθ ατιπᾶ γίτο, Τθπη(ο,

(αβαππσάας,

Μοπίο

5αΏ

αὔτιο, αἱ πππο Νδοπαδ αὐ 1]]ο
Ειοϊιίατ, Ἀίετπιππ(ια (θποί Ῥοεγ
86οι]α Ποπεῃ, [άεπι ἄλπ. Π0, χὶ,
νετ. 154. πηϊίατο Γαπα5 Τα ἆ6δοτ]ρ]έ6, ἆαππ Ῥαίετ

πεαςδ,

]απι

ευχνο ἵπ Ἠέίοτο Ῥατεμοι Οοης{]ίπετε Ῥύτα»δ: πο οοτροτα (πΐδαπε
ΒΙΟΤΙΙΗ Μονο (π]οτο ραίτιπα, δ1ῇ0εοίΐδιε Ἰσηίρας αγ Οοπατίαν
ἵπ (επευτας αἰαπα οπἱσῖηο ο6βΊνα.

Ταν οἰγοΠι Δ6ΟΘΠΡΟΒ, οἶποὶ

Γαἱσοπέ δις ασιη]5, Ὦ)6ζΠγτθγθ το508: {6 πααβῦπη ΓΗΠθγΙ5 ἴσησιῃ
αμιδίτανετο Ἰπ οφ υ15, αἰπ]αζάδο
οτο ἀοάσταο. Ῥρατσίιίατ εἰ ἔε]ιας
Ἰασγιαῖς, κρατριπέαΓ δὲ αγία. Τί
ο6]ο εἰαπποταιο γίταπι, ϱ]άηςοί-

απο ἔπραταπι, Ἠϊπο αλ ερο]α
οεοῖδῖς ἀτερία Ιμαμπὶς Οοπ]ς]ππέ 1σηῖ, σαἱοᾳ5, 6Πβοβ(ιιο 4οοο105, Εχῶπαφας, {ογνεπίεδαια τοἴαδ5 Ῥα5 πππποτα ποία, Προ Ιη

«Ίγροο, δέ πο {ο]οῖα ίοία. Μι]ία

κιςδήλῳ πίσυγοι. Οτασπ]ο οαρίο5ο,
Ιποργζοφιο {γοιί. 1. 66, 75. ἔπαρθέντες κιςδήλοισι µαντηΐοισι. Οαρ640515 οπασυ]]5 οἰαί1. ν. 91.
χιθὼν, ώνος, ὁ, Τοπ. Ῥτο 601, χιτὼν,
ὠνος. ἆμα κιθώνι ἐκδυομένῳ συγεκ-

δύεται καὶ τὴν αἰδῶ ἡ γυνή.

Ότπα

οα Ππάπδίο, αποά εχιϊθαχ, Ριάο-

τοι

οίἶαπι

ἶπια]

οχιέ

ππ]σγ,

Β, λίνεον κιθώνα. ν. 87, 106.
γ. 61. τοὺς κιθώνας κατεῤῥήξαντο.
γη, 99, Ὑα]ία: Ὑορίος ἀῑ]απίατοη{. 49, Ῥ. Ψεδίος ἀϊ]αεστατεπό.

κιθῶνεο τειχέων Ἴσαν ἐληλαμένοι.
να, 199.

Ματοταα [μοτῖος ἆπο-

{58 εταηί.

κινδύνευε. ΟΠ]. Ρεπϊο]Ιέατ], τὸν
ναυτικὸν «ρατὸν κιγδυγεύσει βασιλεὺς ἀποξαλέει». γη]. 660.

Ῥοτὶ-

οπεαδίέαν το πανα]επι εχατοῖξαπι
απιέίογο,.
Ῥοτϊοα]απι ατΙέ πε τεχ
πανα]ες οορίας απηέίαί, γεὶ πο
παν η
οορίαγαπι Πασοίαταπα [αοἷαξ. πε) ἐκείνης κινδυνεύει’. υΠῖ.

74. Ῥνο ἴ]α ρεγοΠίατί. Πλας
σαιιδα Ῥονϊοπ]απα 5α0ίγθ, ἀπολέσ-

ΚΑ

ΚΑ

βαι πιγδυνεύσαι. νι. 97.
ρετιεἨίατείατ.

Ῥοτῖτο

ἴπι εκ], ἵπ Ῥο-

π]ο]εῖ, 1π οαρ]εῖ5, Ῥετίοπ]α νθπ]τος,
χγδυνος, ὃ. «οτι. Ῥοτιοπ]αιη. κίνδυ-

νον αἀναλαξέσθαι, τὸν ὧν ὁ πατὴρ

ὑποδύγειν κελεύοι. Ῥετίσι]απι 5α5ο]Ῥετε, ααοά Ραΐετ [εε] δαβίτε Ίτ15-

δετῖέ, 11. 09. κιγδύνους ἀναῤῥιπτεϊν.

Ῥετίοπ]α παρετε, 5αµ]το. ϐΟ8Ῥραί Ρετίου]ῖς ορ]ῖσετε. ΥΠ. 50.
πιρνάειγ» ςἄν. Το. εί Ροεῦ. Ῥτο 60ΠΙ.
κεραννύειν. ΜΙδεστο. ἵν.53- κρητηρα
κιν.
Οπταίετεπι
οταῖ. Ἱν. 66.

πθοςί,

ἴεπι-

οοπιραίαπάἀσ», ετοάιἀετίπι 5ο]ιήτ
εκ Ὀραγίείαϊς τεπιςῖσθο 8ο6ἱ05.
Βίορμαπας. Έασστο νο]επίαπι πί
1 ἆεοας Βραταίαταπι ἀππίαχαί
55ος. 4. Ρ. Οπριεπίεπι Ίος ἆεοἱ5, Άαπο σ]οτῖαπι Βρατίαπϊ5 {απἴαπη οοπο]]ατε.
κληδὼν, όνος, ἡ. Τοπ. αὲ Ρος. Έαπια.
Επογ. Οπιεῃ. Γκ. 91. ἡ κλγδῶν
αὕτη σφι ἐσέπτατο. Ἱκ. 101. Ἠϊο
ΤΗΠΙΟΥ αἆ 1ρ8ο5 αἀγο]αν]έ.
Χλήειν. εί «ΟΠΠΡΟΡ. ΤοἨ. Ῥτο 0ΠΙ.
κλείειν.
ἄλλους.

ΟἹαιάστο. συνέκλγον τοὺς
Α]ο5 εοπο]ιάθμαπΕ, γει

Ππο]ιάσραηΕ. τῇ, 41. περικλήει πᾶσαν τὴν γῆν. Υ. 198, 199. ἄποκε-

Χίταρίς, 105 ἡ. «ΌὉίθειαν Ῥεις. 460.
Ωτπ]ά ο5ςοί, νιάε αριά Βαϊάαπι 1π
νοςθ Κίδαρις, εί αραιά Βαπία λίπη,
εί «π]. Ρο]. ΠΡ. ν. «αρ. 19. ἐν

Χλέατο, Ῥϊο ἀποκέκληντο. Ἱκ. 50.
γάρ ἀποκεκλέατο.
Κληῖδες Κύπεου. ΟΥρτῖ (Ἴανες αα»-

τοῖς ἐσθήτων εἴδεσι.
κίων οὐρανοῦ. Ο6] οοἶππηπα ᾳπσθ-

παπη ΥΟΟΟΗ{ΠΣ, ν, 108.
κληΐζω» |ίσω. Τοη. εξ Ῥοεῖ. Ῥτο ϱ9ΠΠ.
Χλείω. ΟἸαιᾶο. ἐκκληίζω, εκε]αᾶο,

παΙη, εί αΏ. ν. 184,

ὡς κλήδὼν παρὰ τὸ

1, 91. ἀποκληϊζω, εχο]αάο, Ῥτϊνο,
ἱ, 97. αὐτοὺς ἐξοκλήϊσαν τῆς µετοχῑς. [ρ8ος ΡαγΏοἴραθίοπο εχε]τδθ-

κλήζω. κληδὼν δὲ ἡ φημ], καὶ ὁ μαντικὸς λόγος. κλήζω δὲ, σαρα τὸ χλεῖ-

τη, 1. 144. τας πύλας αποκληίσαντες, Ροτεῖς «Ἰαπβ1ς. 1. 120. ἄπο-

ζω, καὶ κατ᾽ ἕκτασιν κληΐζω, καὶ
συναιρέσει, κλήζω. τὸ δὲ κλήζω,
παρὰ τὸ κλέος. Όππεῃ. Ῥνωάϊοί]ο.

ἀποκληΐζω, εί κλήζζω, δέ κληΐω.

κλεηδὼν, όνος, ἡ. Ἰοπ. αξ ροεί. Έτ-

ία]. κλεηδῶν, παρὰ τὸ κλέω, ὅΊ
ἐς Φγμίζω.

Οπασα]μια, αποςά α]οαῖ τεάάϊτατ. ὁ
ἐν τῇ κλεηδόνι οὐδὲν χρεώμενος.

γα]α:
Ίεης.

Τέσαας αἀπιοπῖΐα α{Ι ποΔί Ῥατυτα οοπιπποάς.

Ὑετ-

κληϊσθη, εκο]ιἀετείατ. 1. 105. Ὑιάα
κληΐω. Τοπ. Ῥοσς. οί Ηετοά. Ν΄. Ῥτο
ΟΟΠΙ. κλείω. ΟἸαπάο. συγκατακληἷω. Οοπο]πάο. συγκατακλητῖεται ἓς

τὸν γηόν.

Ἰπ ἔεπιρ]ο οοπε]ααἴσατ.

Ι. 152. κατακληήϊσαντες. 1. 191. Ἱ.

(επάππα επῖπι, Ἠ]α γετο Ρταάϊς-

δ6, 124. κατορεληἸσθέντα, Π, 128.

Ποποπι

περικληῖουσαι

Ἠαπς, τε] ος

ΟΠΙ6Π,

τε]

τὴν ἄλλην

χώρη».

Άου ογασπ]απῃ, Το5ΡΟΠΞΙΤΙ(ΠΘ ΠΟΠ

Βίαυπα ασγΙΤη οοπο]ιάθη{ος.] Π1,

επταῃς. Υ. 72.

116. τοῦ περικληΐοντος οὔρεορ. 1,

Οι] οπῖπι αφιίά

ποη οπγαξ, 15 6ο {1 τασιδαῖ.
Χλέος, Ἰοπῖθ6α εεγιΙΠα{1Ο ΠΟΠΙΙΠΊΠΙ
οκ χλέος οοπιροβίἔογαπι, ἵπ σεη]-

Ώνο, Ῥτο Α{ἲΙςο οὓς.

Ἡμακλεος,

117. ἀποκεκληϊμένου τοῦ ὕδατος τῆς

διεζόδου. Αα αα ἐταηδῖέα Ἰπίετε]αδα.
1Ρ14. σύλαι ἀποκλήίονται. Ῥοτίαν
εἰαπάαπέατ, 1914, τὰ ἀποκληΐοντα

ΈΕλήο Μεγακλέος.

τὴν ὄψιν. Φα γίδια ρταρεώαπί.

1. 50. νο εοάθπα ἀῑσΙέα εί έους ἃ

Φα νῖδυπη, 4πςρ Ῥτοδρεσίαπι οτ]ρίπης. Ἱν. 7. κατακληήΐσαντα. Ἱν. 14.

Ῥτο Ἡρακλοὺς.

ταςίο έης. Μεγακλέου». 1. 60. Μεγακλέη». 1ρ1ά. Ἡγησικλεος. 105.
κλέος, εος, ους, τό. Ἰοη. εί Ῥοεί. αί

εί τὸ χῦδος,

Ῥτο ϱ0ΠΙ.

δόξα, ης.

οτία. Ώεοις. ν. 220. βουλόμενον Χλέος καταἸέσθαι μοῦνον Σπαρτιητέων.]ρ. ναἰ]α: Οαριάαπι σ]οτίορ

τὰς πύλας ἐγκληΐσειε. Ῥοτίας εἶαιι-

β]ςςεί. ἶν. 78. ἀποκληίεται. ἵν. 100.
γ. 104. συγκεκληϊσμένη», Ῥτο συγκεκλεισµένηγ. νΠ. 129. σερικληῖοντων. 1ρ1ά.
κλῆρος. Ἰοπῖος αἳ Ῥοείῖσε, εἰ οοΙΗ-

Κο

κο

ὠόγ. Όνο εαναΐο. Π, 78. ἐγκοιλήΤΙΝ. Ῥοβδοβδίο. Εππάας. Ῥγαά]γας. 1ρ]ά.
πι. φθείρων τῶν Συρίων τοὺς κλήρους. γτοταπι ργῶάῖα ναδίαη. Ἱ. κοινολογεῖσθαι. οοπα. Α]πϊά σπα
απο εοπΙΠΙΙΠΙς3ΓΘ. κοινολογή70.
σάμενος τοῖσι Σαμίοισι. Βο οιπι
κληροῦν. οοπα. Βοσίε, νοἱ βοτ]{ο,
Φαπη]]5 οοπιπιαπ]σαία. Υ]. 29.
γει αοΏῖς δογάρι, εἰίσετο. κληρώσαι τὴν μὲν ἐπὶ μονή, τὴν δὲ ἐπὶ κοινὰ, ὦν, τά. Ἰοπ. κατ’ ἔλλειψιν
τοῦ δώµατα, νε] οἰκήματα. Νεἱ
ἐξόδω. Βοταίο ε]ορῖδδα Ἄ]έογαπα
εαυςδίαπ{]νο 5απποπάσπη.. Ῥαβ]σα
α]άεπι Γρατίοπα] αξ Γἀοπιῖ] τπαποτεί,

αἱίοταπι

Ὑοτο,

πί οκ αρτο

εχἰτεί. 1. 94.
κληροῦχος, ου, ὁ. «οτι. Οο]οπαβ, επὶ
αστῖ αίαπα Ρογίῖο Ῥοββιάεπάα ἆα-

ἔατ. (ο]οπς. ν. 77.
κλὠψ, κλωπός. Ίοη. δε Ῥοεί. Ῥτο
ο0ΠΙ. κλέπτής. Έπτ. Ῥτοράο. ταδβαΐοτ.
Οπῖ νῖας οὐφιάεί, εί νία-

59465, ασ

α (α]]15 νοσαπέατ,

λωροὶ ἠγόν μι ἐπὶ τὰ κοινὰ τῶν

Βαξυλωγίων. Ῥοτίατιπι οπδίοἆθΒ
ἵρδυπῃ αἆ Ῥαβ]σας Βαμγ]οπίογαπι
θάε5 ἀπχοταπέ. 1. 106.

κοιγόν τι πρῆγμα

οτε νορρας, εί ροσππ]α δρο]1αξ.

Οοπιππάποαπα

4 (πο ΠΙδοςτο,

Ποἵ. 1.
1 41. τ. 150. κλώπας. γ]. 0.

κνᾷν οοπι. Ἐαάστο.

νΥἩ. 259. τὸν

κρὸν ἐξεκνησε. Ιὐϊά. Οοεταπα εγαδῖθ.
κναφηῖον, ου, τόὀ. Ἰοη. Ῥτο 60ΠΙ,
κγαφεῖον. ΟΠΙεῖπα {α]]οπίσα. 1. 92.
{απίαπι 1π να]σαξῖ Ποχῖοῖς 5ἶπε
π]]τας αποοτ]έαίε Ροβίέαπι Ἰπγοπ]έατ. Όστεας [6γ6Η8. Οσταῖ5 ατπηαέ1δ. νι. 92.
χλισιάδες, ὠγ͵ αἱ. Φη]άᾳα8. κλισιάδες.

θύραι δίπτυχοι. «σπα Ῥήοτος.
Έοτες ἀπρ]ΐσε». (άα]1οο πιοµας,
Εογέες ἃ ἀειιί ῥαίίαπδ. Πποτάιπι
Ῥτο εἰπιρῃεῖρας {οπίρας αοοΙρίέατ,
αἱ αριά ἨΗοτοά. Ικ. 9. µεγάλαι
κλισιάδες ἀναπεπτέαται ἐς τὴν Τε-

λοπόννησον.

ἹΜασπα {0165 ἵπ Ῥθ-

Ίοροππεβαπῃ ραζο[ασία 5πηΐί, [ραἴουε. '
κοίη; Τοπ. Ῥτο Ο0Π1. σοίᾳ; επΏαπάϊέαν απέοπι ὁδῷ, νο] µεθόδῳ.
ια νίαὶ Θα ταξῖοποὃ ῷιιοπιοάο}

Ὑα]ἱ αἀνοτρια]ίατ,

οἳ Ἱπ-

{οιτοραίῖνο απ έατ. Ἱ. 90. Ἱν.
155.
κοῖος, η, ον. Τοπ. Ῥτο ΟΠ. ποῖος,
σοία, ποῖον. ια15) Ἱ. 97, 99.
κοιλαΐνειν. Ίοη. ος ροοξ. 6ανατο.
(άα111σα,

(ειβεγ.

κοιλήγαντα

τὸ

ασπαπι

το.

ΟΙΤΗ

1 εδέ, Ἠοπι αἱῖ-

απαπι οππ απο οοπιπιαπῖσαγς,
γη. 08. Ῥτο απο Έ]μιογά, ἀῑοΙέ
ξυγκοιγοῦν τι τι. οἱ τὶ μετὰ τινὸς
κοιγοῦσθαι. Ψἱὰε (τα οο-]αξ. ἹπάϊοδΠῃ,
κοινὸν, οὗ, τὸ. Οοπιπιαπθ, (α]]]σο,
ια

ἵν. 14.

κνήµιδοφόρος, ὁ. Ν. Η. ᾳποά 5απηϱ]

συμμµίξαι τιν].

Ἠετοάοίοα Ιοσπ{1ο. Ύετρα δοπαπέ,

λωποδύτης, κατ ὁδὸν κλώπες χα-

κοῦργοι. Τα5δαίοτες ἵπ γἷα Πια]ο-

{α

ιαἰδοη 4 ζα υἱῇ]ο. Οπσία, οἱ σιυ-

(ολο,

ἴα (οὐ

παμί6.

Ῥορρις. Υἱάς εἴ Τιογα]άϊς ἄνασπα πάῖσσιη. τῷ κοινῷ διαπεµπομένους ἄλλους ἄλλῃ. ρτο, ὑπὸ τοῦ

κοινοῦ, ὑπὸ τῆς πόλεως, ΑΊΙΙΟ8 αἷο

α τεριΡ]. ἀππῖ6δοςδ.

Ἠοες αὐ Ἱπ-

{οτργείο ποἩ Ιπέο]]ασίαιή, αὲ Ἰά6ο
νιἀείιτ εΠ]επίῖο ρταξετ]έαπα. ΦίθῬμαπας, Οοπιπιαπῖ οοΠβΙ]ο ἆἷΠΙΙ6505. Αί πε Ίος απἰάσπι γοτρα
αταῶσα, ος. ΗΠετοάοί1 δαεδ αρετίέ.Ἱ. 67. ἀποπεμφόέντες
ἀπὸ τοῦ κοινοῦ. Α γαραβ. ο. γ.
80.

τὠν

ἀπέπεμψε.

Ιώνων

τὸ κοινὸν ἡμέας

Ίοπιπι τοβραβ]. πον

πη]θ]ζ. ν. 109. νι. 14, 90, 58. ἀπὸ
τοῦ κοινοῦ. νΗΠ. 195. Α οοπιπιαΠ1,

[α γοριρ]. πηὶςς].]
κοίτη, ή, Ἱ- 6πΡ]]ο. Γ,οσίας. 11. 194.

κοίτην ποιεῖσθαι. Ηετοάοίεα Ιοσμί1ο,
Ῥτο «ΟΠ. κείµενον ἀναπαύεσθαι.
/ασσηίθη

ποφαθδζστο,

σπρατο,

ἀογπι]τα. τότε μὲν τὴν κοίτην αὐτοῦ
ἐποιήσατο Ὅμηρος,
Υ. Ηοιι. 91.

Ταπο απίαπι Ἠοπιεταβ
υα16, [αο ἀοτιηϊνιε.]

Ίο

οἳ-

κο

κο

κοίτη, ης,Ἡ
Ἰ. Ίρδιπι οπραπά!ϊ ἔεπιΡις. ἐδόκεεν ὥρη τῆς κοίτης εἶναι.
ΟπαῬαπάϊ ἔεπιρις «55ο γιἀεραίατ.
1. 10. ν. 20.
κοῖτος,ου, ὃ. ΤοἨ. οί Ροοξ. Ίρδυπι οἩ-

τοεορίιπα 1ρ8ῖ5 αρρατιίβος,

ἔτι κοµιδὴἐς Κρήτην ἐφαίνετο. Ἱα]115 οπῖπι ἵπ Οτείαπα τεσερέας απιΡ]Η5 1ρ5ῖ5 αρρατεραί ; γε], 5ο 1ρ-

Ῥαπάϊ ἔοπαρις. ἐπεὶ ὥρη κοίτου ἦν,
ἀνεπαύετο. . Ηοπι. 22. Οππι οαΡαπά!ϊ έειπρας οδεεί τεπ]ογ16.
κθιτὼν, ὧγος,

ὃ. Οαρίσπ]αια.

Ὑεἱ

[5ο

οδίεπά]δεδε ἀἰεεραπ{.] Ψ εἰ Ἰωνικώς
Ίου ἀῑοίαπη, Ῥτο οὐδεμίή γάρ σφι

515 οδίοπἆσραῖ.

Υιάο ὡς ΕΗΝ 11ι-

Πηϊεϊνϊς, εἰ ἀπαμέμφατα ἀντὶ τῶν
παρατατικὠν.

είῖαπι Οπβ]]ο. 1. 9.

κομιδὴν ης, ἡ. οἱ. ἨΒεοερέβ, 18.
(αἱ1σο, Πἐείγα ία, ρα ζαφιε[[ο ο

εΕεγταππα{ίο. 1, 20.

96 γε(ἶγο εὉ φιείφε {ἱει. Βοεορία»,
41ο απῖς η αλα] Ίοζπα 96 Τ6ορῖς. τών βαρξάρων ἐγίνετο κομιδὴ ἐς Σάρδις. ἵκ. 107. Βατυανὶ
5ο Βαγάεῖς τεεεροεγιη{.
κομιδὴ, ευ
ἡ ἦν6ΟΠΗ. ΒΙκοερει». αομηδης πέρι τὴν ὥσην αὐτῷ µελήσει».
νι, 19. Ναϊῑα: ΒΙΡί ἆᾳ 4ἴδοσσδιι
50. {οπραςδ ορροτένπαπα. ϱΠΓαΤΗ
{οτα. «Ἠ. Ρ. Φιοὰ νετο αἆ ἀϊδσςδ5Η} αθ]ηοτοί, {εππριςδ ορροτίΠυΠα. 81ΡΙ επτα {οτε [άῑκιε.] 1. ε
ορροτίαπαπα αβειπάΙ (εππρας 81ρί
ουτα {οτε ἀῑκΙ{.
κομιεύμεία. Τομ. εί ΏοΥ. 1. ΡΕΙΡΟΠ.
Ῥ]ατ. Γαέατῖ, το Δῑςοο κομιούμεθα, 6ΟΠ1, Υ6ΤΟ πομισόμεθα. ἃ κοµ-

κόλλήσις σιδήρου. Εουτὶ οοπιραςξίο,
χολωγὸς, οὗ, ὁ. οοπι. Ίμουα5 ο]ίις.

Έππια]ας, 09115. Αοετνας. πολωγοὺς µεγάλ-υς των λίθων καταλι-

πών. Οππα ππασπος Ἰαριάαπι αοεΓνο το]σι]5εεί. Τν. 92, 1581, 182,
184. νι. 225.

χομα» ἐπὶ τυρανγίδι. Ἠετοάοίοα Ἰοοπ{1ο. Έγταππ]άσπι αΠεείαγο, οὗτος

ἐπὶ τυρανγίδι ἐκόμησε. Ἠϊο Όγταήπιάσπι αΠασίανιζ, ν. 71. γα]]α δ]ς,

ΑΠεείαία» γγαπη]άς οοπιροετίας
ο5ί. ιά οἷέ τὸ κομαγ, νιὰο αραιά
Φπίάωπι οἱ Βπκίαήωη.
Πο
ΘΠΙΠ φαιά, Ῥτορτί6, απ] οξῖαπι
µεταφορικώς αἱσπ]βοοί, αρετίε ἀἱς-

ϱ65. Ἠοο {απιεπ ἸοᾳιεπᾶΙ σοη5
αραιά ππ]]απι απ δογΙρίοτοπι
(41ιοά εμο βα]έεια Ἰοσετῖπη) τερο1165. ΟΩπυαππορτεπι οΏδεγναίϊοπο
άϊρηατη.
κομήτης, ου, ὁ. Τοπ. ο Ῥοεί. Οοπιαέας. ΟνΙπῖέας. νι. 19.
χομιδὴ, ῆς, ἡ. «οι. Ῥεοερί]ο, δἶνα

τουαρεγα(]ο ταὶ απη]δδα», Ὑαἱ, Δά
αφ πῖά τεσπρεταπάππι Ῥτοίεσίίο.
τοτάλαι κατα Ἑλένης κομιδήΥ Τυνδαρίδαι ἐσέξαλον ἔς γῆν τήν Αττικήν. ἵκ. 72. Οπα οϐ Ηε]επα» τοεπρεταίίοπθιΏ,

[ά οδί, Ἠείοπαο

τοοἰρίοπάα’ «απδα] Ἐγπάανιάν ἴπ
ασταπι ΑΕοαη Ἱταρεταηζ. γαἰ]α
γοτο δἷο; αά Ἱπγοδσαπάαπι Ἠε-

Ίοπαια:. 5οἆ τῆς κομιδῆς νυῖπι ας
«Ῥτορτϊοίαίεπι ποπ εχρτεςρίζ.
κομιδὴ, ης. ἡ. οοπι. Βεεερίας. ΑΙ]4πο 8ε τοοϊρίοπά!, γε] τοσυπά!
αου]ζας. οὐδεμίην γάρ σφ ι ἔτι κομιδὴνἐς Κρήτην ῥαΐνεσθαι. να. 170.
Να]]απα οπῖπι αππρα5 ἵπ Οτοίαπι

ζω. Μαέ. 6ΟΙΛ. κοµάσω. Α{ξ. κομιώ.
Γαέ. πιεά, κοµίσομαι. Αίί. κομιοῦμαι. Ίοπ. Ὦοτίοε(πο κομιεῦμαι.
νΙ, 62. Βτοβαϊβδοσιπτ. 3808 το
οἴρίειη»,
κοµάζεσθαι. οοπα. Ῥχοβοῖςοι. Ἐες]Ῥετε 5, τὴν ταχίσην κοµίζεσθαι
παρὰ ᾿Αλυάττεα. Οε]ειτῖπιε αἆ ΑΙγαξἔοιι Ρτοβο]ςεῖ. 1, 7ὅ,
κογιορτὸς, οὗ, ὁ. Ίοπ. εί Ῥοεξ. το
εοπι, κόγις, νε] κογία. Ῥα]νῖς εκ-

οιίαίας. ρα]νῖς, Οοπδυ]ε αδίαίμ.
απἲ 4οοεέ ἀῑοΙ παρὰ τὴν κονίην καὶ
τὸ ὄρνυσθαι. νΙ]]. 6δ.
κοπάζει). οοπι. «θβαπο, Ωπἱσβοστο,
Ἱοαιίταπη γογραπι. ἄνεμος ἐκόπασε.
να. 191. Ψοπτας ερββανΙέ. Ὑεπίις
5ρίτατο ἀθθς. Γᾳποά νΙ. 199.
αροτίο συνωνύµως ἀιοϊίατ, ἐπαύσατο ὁ ἄνεμος..]

ορμιὸς, οὗ, ὁ, Τοπ. οἳ Ῥοεί. Τναποιδ.
Οαπάεχ. Οοάεχ. Ῥαρα]α. Αβ8οτο».

ὃς

Ταβι]ᾶ δοσία». κορμοὺς ξύλων κα-

κο
ἱπαπρίσαντες.

Κο

ἨΏϊκκουιϊς

Πσπογιτα

4. Ἠσο απέοπι αριά ἵρδιτα πα]έα

{ταποίς. Ε1586ςξῖ5 ατΏογαπα ταή-

«οππα πποάεσθία ορας [αεἱεραί.

οἱ», ο

κόσμος, ὁ, οοπα. Οτπαξις. ΟΥΠαπΙΕΗ-

ος

{αοἱ15. νῃ. 96.

κόρος, ου, ὅὁ. οοπΙ. Φα{Ιοία». Δία
Δίκη σξεσσει κρατερὸν Κόρον, η.

δριος υν, Δεινον µοιµκόοντα, δο-

κευντ᾽ νὰ ἑπάντα πυῤέσ]αι. να, 77.
κόρυμ,δος, ου, ὁ. Ἴοπ. δὲ Ῥοεί. Ῥτο
6ΟΙ1. κορυφή. Ὑετίεχ. «αοππιεῃ.
Οπ]άνῖς δπηπππτη, ο, οπιπσ»,
Οὔχοντ» πουΎουτες ἐπὶ τοῦ οὔρευς

τὸν κόρυµον. ΥΠ. 218. Γι πιοπῖς
γετίῖσειι {ασιοηίος Ἰνετιπί, {ασα
5ο οοπίπ]εταπ{.
κορυνηφόρος, ὃ. Βαΐε]]ος ϱΊαναπι σο8ίαμς, ΤοἨ. εί Ροεῖ. 1, 50. Ῥιοσας
κορυνηφόρος παρὰ τὸ κορύνην φερει»,

νε. οαναπι βερίατο, ξύλων γὰρ
κορύνας ἔχοντες εἶποντό οἱ ὄπισθεν.

Τρδιπα οπίπι ΓΡἱϊςίγαέππι] α {ογσο
βεαπεαπίσ εἶαγας Ἠσποεας σε5{απίςς. 1ρ1ά.
κορυφαῖος, ὁ. οοπ.
Ῥποοοῖραις.
Ῥτίπιατ]Ης, Ῥγιπεερς. τοὺς κορυφαίους ἀνεσκολόπισε.
ἈῬτιπατίος

Ρας (απδβχῖε, (α]1σο, {4 εὔηραΐα {εδ ῥγἰποραιά ἄρ ἴα υἱ[[ο.
1. 159. νι. 25, 98.
κορυφοῦγ. γιάο ἀποκορυφουν.
κοσμεῖν. οοια. ἴπ ααπεπι ογάἵποπι
γεάϊπετε. Ίπ απο οτάϊπε οο]]ο636. ἐς τὸν Αἰγύπτιον νομὸν αὖὗται

ἐκεκοσμέατο. Ἠ τω» [ρτουίεῖα, γε]
Ρηο[εείατα] Ἱπ λαγρίῖασα Ρτον]ποῖα Ῥοπιπέας, Ἰπ «βγρίι τοσῖοπε {ταείπσπε οοπΙπεπέαΓ. 1,

91.
κοσμεῖν, ο κοσμεῖσθαι- Αίοο

οἱ

1οπῖοϱ το κοσμεῖγ. Ότπατο. ἩπΒίΤΠ6ΥΟ. Τη ογάΙποα τοάίσετο, τὰς
κεφαλὰς κοσµέονται. νΙ. 209. ΟαΡίία οτπαπ{. [Ώο Παοεάαπιοπ18
4ο ν]ία ροτιοίαπάβρας 1Ρ1 γοτρα
παπί, ἆς φαΐρας, νΠ. 208. ἀῑοιε
Πογοάσσα», τὰς κόμας κτεγιζηµε-

"ους.] ἐπί τεταξις σλεῦνας ἐκεκοσµέατο. ἵκ. 91. Ίπααπα Ῥ]ηγοςῬ οςἀῑπες εγαπέ ἀἰσεςίί,
άσμμον, ου, τό. ΟΟΙ1. Ργο απο ἀῑςῖζαχ οί ποσμιότης, πτος, η. Μοἀορία. ἡ δὲ σαρ αὐτῷ εἰργάζετο,
πολλῷ κοσµίῳ χρωµεγη. Υ. Ηοπι.

ἴαπι, Ε]δοϊρΙίπα. Οτο. κόσμον
τόγδε Αηϊόκης πρὠτός ἐστι ὁ κατα«ησάμεγος. Πεἴοεις Ρας Παῖς,
απῖ απο ἀῑδοιρ[ίπαπι Ιπςβεαϊε,
αίᾳιο εοπςαῖς, 1. 99. Β]ο είῖαπι
6π]116ς, 1)εἶοοις μέ {ε ϱγΕΙΗΙΕΥ,

ση έέαύ ἠὴέ οεί ογάγο.
κόσμος, ὁ. Οτάο. Ασαὶςος Ἱπδίτασία,

ΜΠεατῖς ἀικαιρμπα. Οἱ δὲ Αιγύπτιοι ἐκ τῆς μάχης ὡς ἐτράποντο,
ἔρευγον οὐδενὶ κόσμῳ. Π. 19. 4ΕΥΡΕΙ τετο οτι α Ῥγο]ίο, 5ἶνο
Ῥοδί οοπιπιβδαπι ῬασπαΠι, Γαῦ
Ἰοδίε] ἵπ {ασαπι νοτςδὶ Εαἱςδεηε,
Ἠπ]]ο
οτάΙπε [5οιν α{ο] Γασετε
οαρεγυζ. ᾽Απίασι οὐδενὶ κόσµῳ.
νι, 60. Ἀπ]ο οτάῖπα [βειναίο]
ἀῑοοάσηί, αβίραη, σὺν κόσμῳ
γαυμαχεόντων κατὰ τάξιν. νΏ. 86.
Οτάῖπε Ἰοεοφπε βεγναίο πανα]α
Ρτοῦ τη οοπιπη{{επΡας. (οὐ τεταγμέγον, οὖτε σὺν γόω. Τράσπι.)
ἔφευγον οὐδέγα κόσμον ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ ἑωύτῶν. Ικ. 00. 5αῇαπζ1έιΣ Ῥγῶρος, κατα, Ρτο κατ᾽
οὐδένα κόσμον.
ἨΝι]]ο οτάϊπε
Ἰπ 8πα οπδίτα Γαβεγο οαρρεγιέ.
Οὐδένα κόσμον ταχβεντες. Ιχ.
Ἱ 00.
ΧΝπ]]ο ονάῖπα Ππβέγιοξ], ἐπειγομενους οὐδένα κόσμον. ΙΡίά.

ἈΝι]]ο

οτάϊπα Ῥτορεταπίος. ἴπ Ἠ5 οέῖαπα
ἀποῦις ]ουίβ ἡπρόρεσις κατὰ φπΏαπάἰθυγ. Οὐκετι τὸν αὐτὸν κόσμον
κατηγέετο. Ἱκ. 660. Άοἢ απηρ]τας
εοᾶιη οχάἶπο ΄4πσεης.
κόσµῳ. ἀντὶ τοῦ, ἐν κύσµω. νε] (αί
Ροεία Ιοηπαπ{ας) μετὰ κόσμω,
Ῥτο σὺν κόσμῳ. κοσµέως. Ώοοοτο,
ο οπςΊημο, Αρί6. γη. 90. κόσμῳ

θέντες τὴν ὕλην. Μαέοτῖα «ΟΠΟΊἨΠΟ
Ροβ]έα. νὰ: σὺν κόσμῳ, καὶ κατὼ
ταζι». (οὐ.μι
οὔτε σὺν γόῳ
γαυµαχου

τες. τΗΠ. 80, οὔτε κόσµω

οὐδενὶ Ὃτθινανα οὔτε ταξι. κ.
09.) Νες π]]α ἠη]ατὶ ἀῑκοιρ]ίπα
Ππδίτας(, πος π]]ο οτάΐπε [εεγνα-

{οι 5εά Πποτάϊπαίε, οξ «οπῇαςο.]

κόσμῳ ἔπεξης ἴζεσθαι. ν. 67. Οἵἀἶπο ἀείπεερς, εί σγαάαΜῖπῃ 5οἀρτο.

ΚΡ

ΚΡ

Υ. Ἠοπι, 98. ἡμίονοι δ' ἄξουσι
κοτέ. Το. Ῥγο οΟ14. ποτέ. Ωποπάαι.
κραταίποδες ἐς τόδε δώμα. Μα]ϊ
Ππζοτάυπα. Απαπάο. Βοιιε]. καὶ
γοτο ἀπτὶς ρεάΐρας Ργάϊᾶ Γνονκοτε συνήγεικε ἑλεῖν σφέας μηδέν.
έαδ πατάς] νε]αμέ ἴπ Ίναπο ἀοἘν 5επιε] ασο]άτξ αἱ ΠΠ π]Ι] σαΠΠ.
Ῥετεηί.1.75, 84.
κότερα. Ἰοπ. Ῥτο -00ΠΙ, πότερα. κράτος, εος, ους, τό. Ο0π1. Ίππρεσαπαπι, Ἱπίεττοραίϊνε. Ἱ. 88, 01, πυπα, Ππρετή δυπηπια. ΄Ῥαπιπια
120.
χουρίδιος γυνή. Ίο. δὲ Ῥοοξ. Όχου,

αφπαπα φας ν]γαίπεπη ἀποῖξ. οἱ Πέρσαι γαμέουσι πολλὰς κουριδίους
γυναῖκας. Ἰμαί. ΙΠίΕΙΡΤΕΡ. Ὑ]τσιπες πιπ]ία5 ἀποιπίέ πκοτιπῃ Ίοςο.
Φτοά

ποη

δαξὶς αρετίο γιἀείατ

ΤΘΠΙ Ιπάϊσαταο.

ὙΝετίεπάἁπι ΘΠΙΠΗ,

Ῥενςα ππα]έας πχοΓος ν]τσῖπες ἆπεππί. Μα]ίας ἀποαπέ πχοτες, Ύπα

ππρεγαξοι]ς 1Π εχοτοῖ ατα-αυζίοτΙ{α5. τὸ γὰρ κράτος εἶχε της 5ρα-

τιῆς οὗτος ἐκ βασιληος. Ιπ. 42.
γαϊϊα: Ῥόμος. ουσ ηςΊπ(πθ οταί
5υπηππα Ἱππρεγῇ, 4. Ῥ. Ηῖε επῖπι
εχετοῖξα5 Ἱπιρεγίππῃ α τοβο [5101
ἀαέαπα] Ἰαβεβας. 1ο οπῖπη οί ΥΥσ. ἆδπ. 0. 1. νετ. 197. Ἰοψῖἴτ, Μααταία {Ίαραπι, Ῥορίᾳπε
λαο ἀῑσῖίο νεδίτο, ΝοηἩ ΠΠ ἵπι-

δυπέ νΙτσῖπες, Ύπτπι ἑα5 ἀἁποππέ.

Ῥετίππῃ Ῥε]ασί,

Ι. 196. κουριδίας γυναῖκας. . 18.

ἀοπίαεπι,

γΙ. 198.

κουροτρόφος, ου, ἡ. Γε]]ατς αρίέ]ιαἴαπ, ἆο απο Φδαϊάασπ εοπδα]ο.
ανεπέας αἰέῖςκ. Αεορίίατ εί

Ῥτο Ίρδα Τε]ατο, εί Όετετα. }’.
Ἠοπι, 90.
κράνος, εο06» ους, τό. Ῥοείίουπι, Ῥτο
απο οἱ κόρυς, θος, ἡ. οἳ οοτη. σε-

5αναππάπε

τι-

9α6ᾶ πιμΙ βδοτίο ἀαίαπι.

Ὑει, Ηιο επῖτα [τος] εκετοῖίις
Ἱππροτίαπι α τερε [ἀαίππι] Ῥεπες
56 μαβεβαί.
κρατύγειν. (οπβτπιατο. Ῥίαρίητο.
Μιαπῖτο. ἐκρατύνθη. Οοπβτπιαζαπι

εδί. 1. 15. κρατῦναι αὐτὸν δορυφόβοισε. ἤρδια δα(ο]Ηέίς δεραίαπη
πΙπΠΙΤΟ. 1. 98, 100. τὰς Συ(ηκούσας

ἐκράτυνε. γἩ. 150. Ἀγτασιδας δίαΡιΗ ντε, νε] ππππ]ν1ξ.
κραυγάγνεσθαι. Ὑετνιπα ἨετοᾶοἹ Ῥνο ἀναξοήσας. Ψοσεταζας.
96. ἄνεξωσεν, Ῥτο ἀνεξόησεν. Ἱ. ἔθιπι Ῥτο 6ΟΜ1. κραυγάζεσθαι. Ὑγα. παιδίον κραυγανόµενον. Ἱπ10. ἐνγγώσας, ρτο ἐγνοήσας.Ἱ. 68.
{αη8 γασῖεης, 1. 111. ἴπ Πεχῖοῖς
απ απϊπιαάγετεϊςδεί. Οππι ϱΟΠνα]ραίῖ Πο Ίοσις οἴαίας, 5εᾷ
βἰάθταδδεί.
Οππι Ἱπίε]]οχίςςοξ,
κρανγαζόμενον Ἱερίσαγ.
ἐνένωτο, Ῥτο ἐνενόητο. ἴπ απΙπιο
Ἰαβερας. , 77. ἐννώσαντα, Ῥτο κρεοφάγος, ου, ὃ. 60Π1. Φαἱ σαΤΠΘΡ
εἀιέε, Οπὶ οαγηῖρας γεδοϊέατ. Ἱν.
ἐνγοήσαντα. Ἀεσππι τεριίαπέεπα,
1560.
Οππι οορ]{αδςεί. Ἱ. 86. ἐπιξώσασ-

βικεφαλαία. (α]εα, νΙ. 69, 91.
κρᾶσις. Ἰοηῖβας [απη]ιατῖς. αμξώ-

θαι, Ῥτο ἐπιξοήσασθαι. Ίηνοσαςεο.
Τπιρ]ογαδςο. Ἱ. 87. βώσαι, Ῥτο

βεῆσαι. ο. Ίς 146. ὤλλοι, Ῥτο
οἱ ἄλλοι. 1. 48. τώγαλμα, Ῥτο τὸ
ἄγαλμα. Π. 42, Ψἱάε
ω κατ᾽ Ἴωνικὴν κρᾶσιν ἐκ τοῦ οα. Τΐεπι ὦ κατὰ
κρᾶσιν Ἰωνικὴν ἐκ τοῦ οη.

κραταιὼ νίκη. μανίας Ῥοχς. 36. Ἱη6εη5 νιοζογ]α,
κραταίποδες, ων, οὗ. Νοππθη ἨοπιεαἹοππη, Οπῖ ροᾷςς ἆπτο», τοριδ-

κρεουργηδόν..

Αἀάνειρίιπι Ἠετοάο-

εαπι, αποά εΙρσπ]ῃσαί αᾳπῖά 1π
Ῥατνα [γαδία ἀϊδδεσίαπι, αίαπεσοι-

οἵδπῃ, α{ α ]απῖ15 Ποτί 5ο]εί. τοὺς

ἄνδρας κρεουργηδὸν διασπάσαντες.

σπα Ποπιῖπες 1η Ῥατνα [ταςία ἀἱδεεσι]δδοπ{, εογαΊη(πθ ϱαΤΠ6Ρ 60ἩοἰάΙ5εοη. Η1. 19,
κρἐσσωγ, ὁ καὶ ἡ. Ἰοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ.
κρείσσω». αὲ Α{ἲῑςθ κρείττων. ΜεἨογ. Ῥναρςίαπίίοτ. Ῥοίοπίογ. ΑἊρ-

οἱ Χρα-

κάδων κρἐσσογες. Ατοπαϊριας ρτα-

ταιοὺς, τουτεςι κρατεροῦς, καὶ ςεῤῥοὺς. καὶ ἰσχυροὺς πόδαςἔχοντες.

δίαΠΟΥ65, νο] Ῥοίεπίϊοχςς. 1, 60.

{05,

ος

ΕΠΤΠΙΟΒ

Ἰαρενέ.

11, 532. κρέσσον. ν.

18. νΙ. 12.

ΕΚΤ

ΚΡ

οὐδαμά ἀδυνασίης ἀνάγκη κεέσσων
ἔφυ. νΠ. 172. Ναδαπαπα, να παΠ40.11, πορθβεῖίας

ΡοίσπΙοῦ

οδί

Ππροέεηδία, 1. 6. εο, αποά ππ]]ο
πιοάο Πετὶ Ροΐο»ί. Ν]ο θΠ{ΕΠ1 {ΟΓπιαίιτ Ίος ΠΟΠΙΕΠ κρέσσων. (Μαρπα Εγπιο]. 507.«Κρείσσων) ὁ
ὄνομα
συγκριτικὸν σαιὰ τὸ κρατὺς, Γὠς
βαθὺς, γλυκὺς, ταχὺρ»] ὁ πσρώτος
[τῆς συγκρίσεω»] τύπος, κρατύτερος, [ὡς βαθύτερος, γλυκύτερος, τα-

χύτερος.] ὁ δεύτερος, κρατίων, [ὡς
βαθίωγ, γλυκίω», ταχίων,] καὶ ὁ
τρίτος κράσσων, [ώς βάσσωγ,
γλύσσων, ἠάσσων, τραπεντος τοῦ

κρῖνος, εος, ους, τὀ. Ὑ., Η. Ῥτο οοΠΗ.
κρῖνον, ου. "λ]ϊαπι. κρίνεα πολλά.

Ίμ]ία πιπ]ία.1ην 92.
κριοπρόσωπος, ὁ, Ατιοβῖς να]έα Ῥρταἀϊδις. η. 42. Ἱν. 181.
κρίσις, ἡ. οοπι. Μικοερία{ίο. κρίσις
γίνεται μεγάλη τών γυναικών.

Μασπα

Ἰπίει πχοτος

[πρδοτυπι]

οσΙζαγ ἀῑδεερίαί]ο. ν. ὃ-

χρίσκρανα, ων, τά. ΝΟΙΙΕΠ Ίιος ]6σῖίατ αραιά Οέθεῖαπι Ῥους. 2. Βοά
πθς Γα1π5 ΙΠίΘΓΡΤΕΡ, πος α]]ας
ααδ, αποά πι βα]έειι οοηρίοί,

ἀεε]αταί αυ]άπαπα βΙσπ]ῃςεί. Εν
1ρ8ῖ5 {απιει ({εεία. γαιβ!5, καὶ

τ, εἰν θ.] καὶ κατὼ τροπὴν Αἰολικὴν

κρυφύηναι ἐἐν τοῖς πρισκράνοις τῶν

τοῦ λεύσσω, γλαύσσω, τὸ θωτίζω,

αὐδιτάο νἰάείας, Ίο αἰφεια
5εετείίοτεῖη ἵπ τερῖῖς αάϊνιας {πσε, πρί Αδίγασες οοσι]ίαέης [16π{, 4ὲ απο ]απι γετρα βυπέ.. ΝΙΦὶ
{οτίο απς τερῖα ποτ]πῖα οθηβοαί

τοῦ α εἰς ε, καὶ πελευνασμ.ῷ τοῦ ϱ
Γκρείσσων.] οὐδέποτε δὲ «πρὸ τῶν
δύο σσ εὑρίσκεται δίφθογγος, πλην

καὶ κρείσσων, καὶ τοῦ ἐξ αὐτου
ῥήματ ο6 γιγνομένου, [κρεισσόωνὦ.]
κρησφύγετο», ου, τό. [οπ. εί ροεῖ.
Ρετίασῖαπα. νους, ἵπ ααθια 4πΙ5
Ἰποο]απη(αξῖς
οα1δα.
εοπ{ας]έ.
Αδγ]απα, γενικώς Ῥτο εβιφίο, οί
εβιρίαεπάι υἹαπάΙαπε πια ταΏοπο. Γῷοηρα]α πάση, ες Επβίαΐ]ι. τοῦτο εἶναι τὸ κρησφύγετο».
γη], 51. Ηος 655ο εβιρίππι [άΐο6Ῥαπ{.] κρησφύγετον τούτο ἐποιέετο.
Ικ, 15. Ίου τε[αρίαπα [5101] ῬαταῬαΐ. 1κ. 96.

κρίνειν. οοπα. «πάϊσατο. ἆπ5 ἀϊσοετο.
Δίκας σφι πάντων βασιλήων δι-

ασιλείων

οἰκημάτων, οο]]]σΙ πο

1ο Ἱπίε]]σεπάα.

ΘΟτποά α γοτ]-

ἴ{αΐο πον αἰεπαη.

Γρδαπι θΏΊπι

(ὠουπα γοζαβρι]απι αἆ απο Ἱπ-

(ετρτείαξιοπῖ5 οοπ]οσίιταπι πηῖπΊπιο το]]εϊεπάαπι πο (ποάαιηπιοάο πιαπα ἀποί.
ΒΟΓΙΠΙΗΠΗ, πάς

Οτι

ἀῑοθιπα,

απίσπι
οί ασοῦ

ε]ις σεπεγα, γιάς οπΠα αρυς 41108,
ίαπι αρτπά Ηοξίοπιαπηαπα 1η οοπιπιρηίατ]]5 4ο ΎΕπΕΙς σηις,
κροταλίζει». Οπερίίασα]απι αρῖίατο,

ο

να εάστο. 1. 00.

κρυμὸς, οὔ, ὁ. οοπι, Ετίσις. (]ασῖος.

καιοτάτας κρθειν. [Αἴππὲ 1λαπα]

1ν. 28. ἐν κρυμώ ἀποσφακελίζουσι.

ΟΠΙΠΙΠΗΙ γ6βυΠῃ Παδεδδίπηο ]15 1ρ-

Τη βΊποτε {αρεβαπέ. Τρία.
κτηνηδογ. Υ. Η. Ρεοπάιπι πιοτο.
κτην (δὸν μισγόμενοι.
Ῥοοιάαπι
πιοτε οοευη{ος. 1ν. 190.
χτίζει». εοια. Οοπάστεο, Οο]οπίαπα

βἱ5 ἀῑχίςςο, Π. 129.

κρίνει.

ΙπίαιγρτείατΙ.

Ὠϊοίαπι ἆᾳ

βοπιπίογαπα εοπ]εσίοτίθα5, απ] ἆᾳ
βοπιπ!]5 ]ιάϊσαπέ, Γασέοαπο ]πά1οιο

Ρτοπυπθ]αηέ, α]ά 1] κΙση]Πορηί,
Δίᾳπο Ῥοτίεπάαη(. ]άέοφπο όνειρο-

απο

κρίται ΥοςαΠ{ΗΓ. Οἱ τὸ ἐνύπνιόν οἱ
ταύτη ἔκριναν. ΟΩπἳ ΙΠβδοπΙΠΙάΠΙ
ἱρε!.51ο ἱπεουρτοία Γιεταη{.1.120.

Ῥι]αοπι

τη ἔ:
ἔκρινάν οἱ τὴν ὄψι». Φποπαπι
πιοᾶο νίδιπι Π]ιά ἀρ8ῖ. Γαἱ5θεπέ
Ἱπέοτρνεία(]. 1ρ]ά. να. 19.
κρίγεσθαι. οοπι. Ώϊκοσρίατε, κρινοµένων περὶ ἀρετῆς. Ὠο νὶτεπίο ἀἱδεορίαπ δις. 11. 120,

ἆποςτεο.

μουυιπι αάπεπα

σο41ῃο115 Ἰπ 6ο οχδίγισξΙδ Παβίίτατοάἆσταο.

ᾖ[ἶτῆρας,

ἀοπιοβ,

ΦάΙβοῖα Ἱπ α]]ηιο Ίοςο οοπάςτε.

ταύτην τὴν νήσου Λακεδαιμονίοισι
φασὶ λόγιον εἶναι χκτίσαι. Αἰππέ
οτασυ]απι 4α οο]οπῖα ἵπ Ἠαπο 1πβι]απι ἀποσπαα Γιαςθάσπιοπ]ϊς τοςἁἴπαπα «556. 1ν, 178.

κτιλοῦγ. Υ. Ἡ. ᾳποὰ Ἐπρέα]ίς δἱο
πθθτρτείαίατ, κτιλὠσαμ, τὸ πραῦ-

ΚκΤ

ΚΥ

ναι, καὶ 'χειροήθη ποιῆσαι, παρὼ

αῄοτγεπς, βοτ]ρ]ς κτέσιν, Φιοά οοπῖΠΠΊΠΟ. Ἐπισπόμενος ἐπὶ Μιλήτου
πτιςύν. κ. 07. γαῑα:. Βοσίαπς
αἆ οοἸοπίαπι Μ]οίι οοοσαπάαπα,
43. Ῥ. Ηους γετρα 5οπαπέ, ΒασπέαΒ
αἆ ΜΠΕ αοἀΠισαξΙοποπη, Ἱ, ο. αἆ
ἈΠ]είαια οοιΠβεαπάαπα, δἶνο οηἀσεπάαπι 5εσεπ{ας.
Χτος, στος, τος. ΝοπΙπαπα πιπ]{ο-

τὸν κτίλον. 14 ο5ὲ, Ὦοπια]σστο, οἱ
ππαηδιθίαπι

τοάάςταο,

ἀῑοίαιι

α

ποπιῖπθ κτίλος. 1. ϱ. αγίθ8, οἱ
ονίαπι στεσεπι αη{εσθά1ί, 5αἴδητιο
Ρ]απάτῖς ἀθ]πϊέ, εἰρίατο εοτε]μαε, Ἰάσπι ἵπ οοπππιθηξ. Πας. Ὦ.
405. (ν. 196.) "Εστι δὲ πτίλος, ὁ
χειροήσης, καὶ ᾿ἦμερος, ἐκ τοῦ κίω
τὸ ππορεύομαι. ὁ τὼν ἄλλων σροπο-

βευόµενος. ἐξ οὗ καὶ ἐκτιλωμέγος
παρὰ Παυσανίᾳ ὁ συνήθης τιν. καὶ

κτιλὠσαι

ῥῆμα

παρὰ Ἡροδύτῳ,

εἴποντι, Ἐκτιλώσαντο τὰς λοιπὰς
τῶν ᾽Αμαζόνων, ἦγοουν εἰς γυγαῖκας

ἔσχον σραῦναντες. Ιν. 115. Ἠε]απαδ Αππάζοηας Ρ]απάιείς ἀθλιπίἴαδ 81Ρ1 οοποἹαταπέ, ας 1π πιᾶ(πιπιοπΙαπα ἀακοεταπίε.
τπτ να]ᾳ.
1μεχ]οῖς Ἰασίτατ, ἐκτιλοῦσθαι, εἰςπ]ῃοαέ Ραθ]]απι ἀεπιπ]σστα, αίαιο
Ίνα ἆθπιαπῃ οοποΊ]ατο, τι ΙΧΟΓΘΠΙ

ἀασας,

α κτίλος,

αποά

απείθιι

εΙσπ]ῃοαί πϊίοπι δεί πιαπβισίέαπη,
Ἠειοάοίαδ.
ἐκτιλώσαντος
τὰς
λοιπὰς τῶν Αμαζόνων. Ἠίπε ἐκτιλόμενος, Ραιιδαπῖσ», (π1 ου Πρίαπι
{απη]]ατ]ς οδί {αοίας. Βεά Τη νπ]σαθϊ5 Τιοχῖοῖς Ἰεσοπάππῃ κτιλοῦσ-

θαι, οί ἐκτιλώσαντο, ο ἐκτιλωμέγος. Νατίας τοῦ κτίλου εἰσπ]βεαΏοπσς 1π 1βάσπι Τ,οκῖοῖς νιάο,

χτισὺς, ύος, ἡ. Ὑϊάε κτιςήν. Ἱκ. 97.

κτις ήν. 114. ἴπ Βέερ]απϊ οοάῖέο
51ο δοπρίαπα Ἱεσίέαγ:. 5ο ῬειῬεταπι. Ἀοτϊρεπάππα ϱΠΙΠΠ Ῥος

ΤΕΙ

Εετη]πα{1ο ραδδῖν 8, αυ γΊπι

ασέναια Ἰαροπί.
Ὑἱιάο ὀνόματα
πολλά, ἅς.
χυκλεύειν, οἳ κυκλεύεσθαι. ἴοπ. οί

Ῥοεε. Ῥτο 6011. κυκλοῦν. Οπποιμιἀατο. ΟἸτοππήχοα, οἱ Βάρξαροι μη:
γοειδὲς ποιήσαντες τῶν νεῶν, ἐκυΧλεύοντο, ὡς πτεριλάξδοιεν αὐτούς.
νι. 16. Βατρατί {αεία Ἰαπαΐα πα-

γΊαπι [αοῖο,] οἰγουπιάαβαπέ 608,
να]

εἴτοππι

ϱο5

{ογεραπέατ,]

εσ5 εοπιρτεµοπάετοπί,
ουπηάαίος οαρογεπ{.]

τα

[ναὶ οἵτ-

χύκλος, ὁ. Οιτοπ]αςδ. ΟτΡῖς. Ἠ1ος-βΙέπάο, ασ» Πές 1π οΓΡοπ. χύχλος

τών ἀνθρωπηΐων ἐςὶ πρηγµάτων.
Οτοσ]ας5

οδί Πππαπαγαπα

ΤΘΤΙΠΙ,

Ἠοτιπα Ἠπππαπαγαπι οδε (πσἆαπι
γιοιββιίαάο.

Βϊο

οἴαπι

(αα]],

ϐπφιο οἶιοδο α 80 οι, Νιάθίατ
απίεπι ἨΗοτοάοίαςδ Ἠϊο α]]ιάστο αἆ
Εοτίππα τοίαπα, οτί ΕοτέαπαΠι

ΟΠΠΠΟΡ(πο

1ε5

Ἠππαπας

Γαρι]ο

βησιπέ Ἱπιροδίίας, Ῥτορίεν εαγαπι
Ἱπδταβ]Πέαίοπι οἱ Ἱποοηδίαπίῖαπι,
ο
η επίπι, σεριβερόµενος δὲ,
οὐκ ἐᾳ αεὶ τοὺς αὐτοὺς

εὐτυχέει».

Οπαπῃ οπιοπάαἹοπθπι

(νοιππ]αξας γετο,τοίαίπδαπς, ΠΟΠ

Βηδία(]ίο ἀερεπιας αοοερίαπα Το-

51ΠΙ{ θο5ἆεπι 86ετηρεγ 5εσοππάα ΓοΥ-

υ, κτιςσύν.

{εττο, απΙ 1π οοπιπιθη{ατ]]5 τῆς
Ἴλιαδος συω1ιβο.«ή. μας ἐγααΙς:
ἡ δὲ «βεωτὺς, Ἰώνων ἐςὶ σχηµατισμὸς» ὡς καὶ ἡ ἐδητύς, καὶ ἡ
ὀτρυντὺς, ήτοι ὁ ἐρεθισμὸς ὁ
ὁ ἐκ τοῦ

πσαροτρύνευ, καὶ ἡ κτισυς, ἦτοι .
τοῦ

γοῦν

κτιζοµένου

Μιλήτου

τοοίησις.

χτιςὑν

φησὶν Ἡρόδοτος.

]άσαπι 1 ας. χτιςὺς, ἡ πτιζοµέ"ου τινὸς οἰκοδομή μαΊος παρασκενὴ,
οἷον κΊιςὺς Μιλήτου παρ Ἡροδότῳ.

Ἰάσπι Ειδίαί],

Ἱπ εοπιπιθης.

ΙΠ

Ἠ1οἨγς, ἆς ΒΙΐα Οτ)15, Ρ. 109. οἆ.
Η. Βίαρ]ι, Ἠππιο Ηετοάσοᾶ ]οσττῃ

ίππα {γαι. 1. 207.

κυκλοτερὴς, ὁ καὶ ἡ. οοτι. ΟτβίειΊαέας. (Ἰχου]αῖς. Ῥοέυπάας. γράφουσι τὴν ήν κυκλοτερέα ἐο σαν

ὡς ἀπὸ τόµνου. Ταυταπι τί Τοἵπο
εἰαροταίαπα δοτιραπέ 556 οτρ]οιἸαίαπ. ΑΔ γα]]α νεγαί, {απαααπα
{ογητπα {ασίαπι ο55ο οτριοπ]αίαπι.
γογιτῃ α (τανοῖς νατβῖ5, οἱ 56ης,
π]πιῖς γοσράστο νιάείατ. ἵν. 96,
184.

χυµατίης, ου. Ίοπ. ει Η. Ν. Ρτο
οΟΠΙ. κυµατίας,, ἤγουν κυματούµενος, ἡ κυµαίνων. Ἐμιοξιαης.

ΚΥ

ΚΥ

Εἰασέῖρας

ασέαέας.

Οοππιοίας.

χυμιατίης ὁ ποταμὸς ἐγένετο. Ἐλινίας Βποίρας ασίατι οαρίθ. Ἡ.
μυ).

κυµατίης ἄνεμιος. γη]. 118. Νοπέις

Ππροίποφας, οπὶ Πασίας ἵπ αφιῖς
εχοϊίαε, ὙεΠμεπιοης {επιρεδίας.
κυµατώγη, ης, ἡ. Ν. Η. Πάσέα5, αἆ
αποά παπά» Γεγαπία, ας {απσι-

ἴππ. Ῥτο 4ο Ῥοοθίίσο συνωνύµως

ἀϊσϊέαχ αἰγιαλὸς οἳ ῥηγ μὲν, ἴνος. ἵν.
196. κηρυκήϊῖον ἐπὶ της κυµατώγης
χείμενον.ϊχ.100. Ν΄αἰ]α: Οαἀποθιιπι

6αρετ ἠποίις ροβίέπι, αἱ. Ρ. (αᾱἀποσαπι ἵπ Πέέοτε Ῥοβίέαπη.

κυµατωγὴ, ἤς, ἡ. Ἰά6ιι ας τὸ χυµα-

οναοἷς μάκτρα, ας, νοζκίατ, σα-

ρ3 τὸ µαττειν, Ῥϊηδοια, 5ιρίσοτθ.
Φμἱάαιη Πμαίϊπο ππασίταπι, οἳ ΠΙΟΓ(απίαπῃ, αρροεαπί, (σα. σαιτ α
ποπηπ]]15 επιραίοῖγα, ᾳαοᾶ ἵπ Ίος

γαδθ 6ΟΠΟΑΥΟ Ἰλαβδα. 1. 6. [αγῖπα
πιαρρταία,

εί α4πα δαραεία, πα)

γι]σο ραδία ποππϊπαέας, α Ρἱδέοτ]Ῥια8 νοαἱ αἰῖς ασἹ{είατ, αο δαρῖσαέατ, Ῥαπῖ5 εοπΠο]επάϊ «α1δα. ΑΡ
ας ἁῑσοϊτατ 16 πιαὶ, 4Ώ αῑΙ5 πε
Λμοᾖλε, αὉ αῖδ μπ αιρο.
δε

πιασίτα Οτασππη εδ γουαβα]πη.

γιάς μάζα.
κυρξασίη, ης, Ἱ-. 1οΏ.

το

60Π.

χυρδασία, ας, (α]οιο σεπις.

ΌΏο

τώγη, ης. αἰέεταπι ὀξυτόνως, αἱία-

ᾳπο Βι]άας. Σκύθαι περὶ τῆσι κε-

ΓΙΑ σπαροξυτόνως δετιρίαπα.

φαλῆσι κυρδασίας ἐς ὀξὺ ἀπιγμένας ὀρθὼς εἶχον σεπηγυίας. νΙὶ. 64.

Π{-

618. ἐπὶ τῆς κυµατωγῆς. Ν. Ποπι.
19, 94. ἵπ Πέίοτο. Ψἱάς κυµατώγη. 36 {οτίαβδο, ο
Ἰάεια 86
νοσαβα]ατη, οὲ οαάετη 5ἰσπ]ῇσαθίο,
οοπβίαπίος οίίαπι Ἰάσπι αοοση{α15
νιἀρτοίαχ 5ογναπάις. αἱ, 5ί ο0-

σεχ οδί 8απ15, Ίος αοοθηί{5 νατ]οίας οδί οὐβδοτναπάα.

κυνηγέσιον. Τρ5ϊ 6πΠ65, 1ρ81 γοπᾶ{οτο», εί οπ1Πο νοπαξΙοΠ]5 ἸηδίταΠΠΘΗ(ΗΠΙ, 1. 96.
κυρδαῖος, αἰα, ον. Ννοοαβι]απι Ἠοππθτίουπα, αποά ἵπ να]σαίής Ποχὶεῖς
ποι. οχδίαί.
Ὑιἀοίατ απίσπι {τι

Ραἱ τοβας, 1πθ 6αργα χύρξεις, 1. 6.
(αρα]ας5 Ῥοπϊ, δεγνατίᾳπθ 8οἱθη{.

Φογίμα» ἵπ εαρ]ῖρας οτ]δίαίας ο3δρ]άσος σοδίαραπέ, ἵπ αοπέαπι ογ6ςίας, αίσαο οοπιρας(]68.

Θἱο γα[-

Ία. δα Ἱέα τος ππε]ῖας ΠπάΙσαβίθατ,
(ἄα]οαςδ 1π αοπέαπα ἀθδιποεηίος, νο],
Ίῃ ΠΠΠΟΤΟΠΘΙΗ [α5θ]ρ]αίας, ογθοίαΒ,

οοπιρασίας.

1. ο. Πα οοπιρασίας

Ἰαβοβαπέ, αέ 1ῃ ΠΠΠΟΤΥΟΊΘΠΙ ο88οης

Γα50]σιαίῶ, αας εγοοίας σορίαραη{.

κυρεῖν. Τοπ. οί Ῥοσξ. Αβδοφπ. 0οη-

οφ π1. Οοππροέθτη βογί. κυρεῖν τὲκ-

γων.

Ιῦοτος

αἀιρὶδοὶ.

Τήβογος

Ἀαβογο. , 91. τυχεῖν τὸ αἀνθρώπῳ
ἄρισόν ἐσι. Οοπιδοφαὶ φιιοᾷ Ποπηη1
ορείππατα ο5έ. Ιδίά, ἐδέετο τοῦ δή-

Ὀὲ κυρξαίη μάζα. Ῥιασεσπία, ᾳπσρ

µου Φυλακῆς τινος αρὸς αὐτοῦ κυρῦ-

βαρτα (αὔῦη]ας Ῥορῖία φετναβθαίιγ.
Νε] (ᾳποά Ίοησε ρτοβαβΙ1ϐ) οκ-

σαι.
ᾳπαπα
ἀἴαπι,
ταφῆς

ερίδα, ἔπππθηΒ, δα βΗπιῖς, τών κύρ-

δεων Ἰπδίαγ. Κυρξαίη ὃ αἰεὶ κατὰ

καρδόπου ἔρποι μάζα. Ν. Ηοπι. 98.
Βαρπηῖ5 ν6το 66πΊΡεΥ Ιπ αγζαΠΙ
Ῥαπατίατη γεπ]αί Ῥ]ασεηία. ΥεΙ,

Ῥορα]απι τοσαβαίξ,
ομπβίοάίαπι, απο
αὐ οο Ἱπρείτατοί.
κυρεῖν. Ἀερα]έιγαπι

τί αἰ]ρτωβ]1. 59.
«0Π86-

απ. θάπτεσθαι. Ἠππιαχ]. Ἱ. 112. Ἡ.
190.
κυρεῖν ἀτιμίης. Τοη. Ῥχο οΟΠ1. τυγ-

απιρ]α,

χάνειν ἀτιμίας, ᾳιιοᾷ αὖ ΗοπιΘτο

εἰ κύρδεις,

ἀτιμάσθαι, οἳ ἀτιμάζεσθαι ἀῑοϊεας.

αραιά Βαϊάαπα, Ῥομπσεπι, δὲ α1ο5.
Υοἱ, δαΡΗΠπ]5 γογο ΒΟΠΙΡΟΥ {Π αὖζα

Τσποπεπία αβιοῖ, Όσα Ἰρποπηϊπία
οοπέομηπ]. ἀτιμίης αρὸς ὑμέων κυρήσας. ΥΠ. 158. Α νουϊ5 Ισποπη]πία α[εείας. Ν αἱ, Οαπι Ισποπηήπῖα

Ταπιοης,

8ο.

Ὑιάς

Ἰά αδί, Ἱπασπα,

κυρξασία,

Ῥαπατία δογραί [απσεαξατ, 6Υ68σαΐ,] Ῥ]αοεηία, λαπι κάρδοπος Ἠ]ο

αοοἲρὶ Ῥοΐαςέ οί Ῥτο ατσα, ἵπ απα
Ρ4ΠΙ5 δουγα{τ, εί Ῥτο ναδα Ἠσπεο,

οί οὔ]οπφο, ἵπ απο {αγίπα Ρ]ηβ]-

εοπίεπι(ς.

χυρεῖν δίκης. Ηετοάοίθα Ἰοσπ{1ο, Ικ.
116. Ώατο ρωπα8.

(11, οἱ Ἱπάβδα βυρ]σ]έαχ, απο α- κυρ ἡμέρη. ἴοη. Ῥιο οοιπ. κυρία

ΛΑ

ΚΥ

ἡμέρα. Ώ]οῬ Βαέηΐης, ο «ογέας.
1. 48. ἐπείτε ἡ κυρίη ἡμέρη ἔγεγετο
τῆς ἀποκρίσιος. Οτπι ἀῑεδ τοδροη»ὶ

5ίαζυτας αἀγεπ]δδεί. ν. 60. Νε],
ἨῬ]ες ΤΕΣΡΟΠΟ γοάάθιἁο Ῥταςί]ἑπία.ἡμέραι αἱ κύριαι. γ. 95.
Ἓδρος, Υε] αέ ραδδίπη αριά ΟΜεδίαα
ΒΟΓΙΡΙ{ΙΤ,

81 πιοάο οοᾶεχ ος

σατες, Κύρος ΠΟΠ προπερισπωµένος,

οἱ παροξυτόνως,

αριιὰ Ῥοϊδας Ρτο

ο]ε γΙἀείατ αοοῖρ. Νίο λίπη
ΟΜεεῖας Ῥεις. 45. τεται τὸ ὄνομα
αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἡλίου Κύρον. Φεὰ εί

Χεπορμοπν οί βυίάας αἰῑέος φομεῖππέ, Μο8 «οηςΗ].
κυψέλη, ης, ἡ. οοπι.

Οπὶά

απίοπι

Ἰος δἱρπ]ῃςεεί, αραιά Βυϊάατα ρ]τῖριι5 ἀοοθίατ, Μοάο να νίπαπΙππη. Μοάο αἱναατο. Ππίοτάππι
ΠΙΕΠΦΙΤΕΑΠΗ 5εχ ΠΙΕΔΙΠΙΠΟΡ «αρΙεΠέεπι. Ἀοππιππ(παπ είῖαπι 1Π{θΤΙΟΓΕΙΑ ααγίαπα Ῥαχίθπι, δοτἀες, εἵ
εχοτεπιθηία.

Αῑαδ ατσαπι, πέ Ίος

Ίοσο. ἐς κυψέλη» κατακρύπτει.

1η

ατζοα οεσα]{αί. ν. 92. δ. 4. γα]]α:

Τη πιεπβατα Γγαπιοπίατῖα οεσα]α1{.
καί οἱ διαφυγόντι ττοῦτον τὸν κίνδυνον, ἀπὸ της κυψέλης ἐπωνυμίην
Κύψελος οὕνομα ἐτέρη. 1δίά. ὁ. ὅ.
γα]]α: Εί β]1ο Ἱπιροβίέαπι οδὲ ποπιεη ΟΥρδε]ο, οὗ ρετιου]απῃ ος,
αποά ἀενιανεταί ἵπ εγρδεία, 14
οδί,πιθήδαγα [γαππεπίατία, θεά ραταπῃ οοπιπποἆς. Ἠετεεπάατα 6ΠΙΠΗ,

Έλαια οσπι Ίου ρετίοπίαπα γ]έαςβεὲ α ΟΎρεε]α,

[ά εδί, ατεα, ἵη

-απα Ἰαίπεταί,] εοσποπιῖπο ἀεδιπι-

(ο, ΟΥΡΦε]α5 ποιον εδὺ Ἱππροβίέπη, Ἠαπο Ἱπεετρτείαξίοπεπα Ραιι-

βαπίας ἵπ ΕΙ. ΠΡ. 1. Ῥ. 164. ΎΡρ.
ἨΡεσ]ιε]. αροετίε νετρῖ5 Ἠϊδεο εοηΒτπιας, Λάρναξ δὲ κέδρου πεποίηται.
εί Ῥαπ]ο Ρο5:, ἐς ταύτην λάρνακα

Κύψελον τὸν Κορίνθου τυραννεύσανΊα ἀπέκρυψεν ἡ µήτηρ, ἠἡνίκα
τεχθέντα ἀνευρεῖν αὐτὸν σπουδην
ἐποιοῦντο οἱ Ῥακχμάδαι. τῆς μὲν δὴ
σωτηρίας εἶνεκα τοῦ Κυψέλου, τὸ
ἀπ᾿ αὐτοῦ γένος οἱ ὀνομαζόμενοι
Κυψελίδαι τὴν λάρνακα ἐ Ὀλυμπίαν ἀγέθεσαν. τὰς δὲ λάργακας οἱ

τότε ἐκάλουν Κορίνθιοι κυψέλας.

απὸ τούτου δὲ καὶ ὄνομα Κύψελόν
τῷ σαιδὶ θέσθαι λέγουσι. Ξεὰ Ηετοσο Ίουι5 αΠαπαπι Ἰαροί ἀἩ[Ποπ]αίοπῖ οϐ. 1λιά γοσαβι]απη
ἐπωνυμίην, οι 5αρ]οαγ οὔνομα,

Ίχαπα
ἀΙβοΓπο αλαποά Ἱπίογ
ἐπωνυμίην, εἲ ΑΙππρίοχ οὔνομα,
γιἀείιχ 6.ξο, Ἠπς αάάε αποὰ εί

ΡγαβροβΙ61Ο

κατὰ αραπάϊέαν

ἐν

τῷ ἐπωνυμίην. Ἀοη τανΟ {8ΠΠΘΙ
(αέ 5πο Ίοσο γα οχειιρ]ς ἆοπιοηδίταξ;) ἐπωνυμίην Ρτο οὔνομα
βυπι] οοηρίαί. Ὑαία εί Βεερ]ιαπας απο ἀϊβιοπ]ίαίεπι 5πα βραχυλογίαᾳ εαιίε νΙατυης. Εογίαδδα
μερο Ἰάεπι γα]επῖ, «ο 5ἱ ἀῑκὶςδοί
Ηειτοάοίις ἀπὸ τῆς κυψελης ἔπωνυµίης Κύψελος οὔνομα ἔτέθη. Ηαπο
1Π{ΘΙ: Ρτγείαοπθπι

5Ε(ΠΟΣ, απος 11Π

Ῥγερδοπέϊα πἹεΙοτεπα ποἨ απΙπιαάγοτίαπι. ἐπωνυμίην γετο ἀῑσῖΙέ, απἷα

γθγογα ΠΟΙΠΟΠ αὐ ατζα ἀρδαπαένπη,
Οῳρεε]ο [ας Ἱπιροδίζαπη, ᾳποά εί
ποπιΙη]ς, δεί εοβποπα]ηῖδ γΊπῃ ΊαΡεῦαῖ.
χύρτη, ης, ἡ, Ιοπ. εξ Ροεῖ. αο Η. ψ.

Ίχαφκα, (Ἄνοα. ἔλαξον ἆν σφεας ὡς
ἐν κύρτη. 1Ρ505 αέ 1π σανοᾶ, ηᾶδφανς, οερίεθοπέ οπς]πφοβ. 1. 191.
κώλΏν, τὸ. 6ΟΠ1. το μέρος. Μειιο. ο Ἰμαίας. Ρατς, τὰ μὲν τρία
τών κώλων ἔσι ἀπότομα, κατὰ δὲ

τὸ ἓν, ἐπιξατόν. Δο πα απἰάσπι

[Πα]]ας Ίου] Ιαίετα δαπί Ῥταταρία, αὓ απο γετο [Παΐετε Ίουις 1]ε]
α5οσπάϊ

Ῥοΐεεί. 1ν. 62. τοῦ τείχεος

κώλον ἕκαφον.

ὉΌπαπι ἀποάφιο

ΤΙΠΤΟΓΗΠΗ Ἰαΐ15. ἵν. 108.
χωπέες, εἷς, οἱ. Ἰοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο
οΟΠΙ, κωπήλάται, ὧν. ει ἐρέται.
Ῥομϊρε». παρὼ τὸ τὰς κώπας ἐλαύνειν, καὶ ἐρέσσει». α τοπιῖς ασεμάί»,
εί τοπι]σαπάο 51ο αρρε]]αΠ. ν. 28.
χωφὸς, ὁ, 198. εί οοπι. Ῥπτάμς. Ἱ.

94. ὁ διεφθαρµένος τὴν ακοήν. Θα]
δεηδαπῃ απάἶθας οοτταρίαπη Ἀαβεί.
1. 38.
Λ.

Λαβεῖν ἔν φρεγ. ἵκ- 10. Ψἱὰε θρήν.
γιάε εί νόος.

ΛΑ

ΔΑ

λάξέω, ὦ. ήσω. Ίο. 6ὲ ροεῖ. ρτο
-.0ΠΙ. λαμξάνω. Οαρίο, ο0ς1ρο,

ἀερτε]οπάο. Οἷά ιν καταλελάξη-

κε. Οπα]ία 51ρί οοπ(]ρὶςεοΠί. ν. 8,
Φπα]ία. ἵρδαπα ἀερτε[επάϊβδεπί.
ΠΠ. 49, ὃ δαίµων τὸν ὑμέτεον βασιλέα λελάξηκε. ΏΡΠΙΟΠ νεδέγιπι
γοσεπι οεοαρανΊέ. ἵν. 79. γη. 139.
λάδρος, ὁ. Ἰοπ. δὲ Ῥοεε. Ῥτο οοΠΙ.
σφοδεὸς, Υ6ΙΕΠΙΕΗΡ. ᾱ. 4. λίαν βαρύς. Ὑα]άε σταν]8. αἶῑας λάξρος,

δίσκικχ. Ἰᾷ ο5ε, ΟἸνρεῖ σεµςἐν
ἀεπεῖς Ρα] ρο[ῖρας ποη σοΠ-

65, ας ορετο εχρο]εῖς; αέ τιἀΐρας, γε] εἔίαπι ογααῖς: παπάς πο-

ΠΠΕΠ δΙΠΙΠΠΗ. Α ας 5ἷο αρρε]]απ-

πχ Ῥαΐνα Απιαζοπῖσα δοπία, πο»

π αΙπ]δίτα παπα Γεγαπέατ, Ῥο]ία
οπίεια Ππεε]σαπίατ, ἆς απῖθας
Ὑπτοι]. Αὐπ. 1. 490. Ὠποῖε ΑππαΖομ]άιπῃ Ἰππας ασπηῖπα Ῥε]εῖς
Ῥεπί]ιορί]θα Γα96Π5. Ῥείογοπι ἔτυ-

νοταχ. σαια τὸ λίαν βορᾶν. Υ/α]άο
γοτατε. ἵν. 60. λέγεται ὖσαι ὖδατι

µολογίαν Ἠετοάοεας. νἩ. 91. Πϊς
γετυῖς οοπβγιπαξ. Λαισήϊα τε εἶχον
ἀντ ἀσπίδων, ὠμοξοίης πεποιηµέγα. ναἰ]α: Ῥνο 5οαεῖς ραγήια]ας ο

λάξρος. γΠ. 12. Ψεὔεππονς Ίπιρος,

εγπάο Ὠονῖς οοτῖο Γασΐας ἨαβοῬαπέ.
Ὑα]]α Ισίίιγ λαισήϊον Ῥτο
σελτη 8ιιηιδῖς, Φιοά οηΊπα Ταίΐπο

λαξκοτατῳ. Ααπα γε]οπιθηεφοὶπα Ῥ]αΐςςο Γογίιγ. 1. 87. ὄμξρος

5ἶνε Ῥ]αν]α γεεπιθης.
λαγχάνειν. Βοτέεια αοπί οὐείη6616. λαγχαγει Βαγαῖος. ῬΏαρᾶο
6οτ5 ορέσιε. (α]σο.
{ο φοτέ
ἑομπύα 1 [ας σις ΠΠ. 128. λαχὼν ὁ Βαγαῖος. Οαπῃ 5ογς Ώασαο
οΡεσ]αεος. ΙΡΙά.
λαγὸς,

οὗ, ὃ. ἸοἩ.

δέ ροαί. το

οοΙΠ, λαγωὸς. Ἱμερας. ἀποῤῥάψας

τοῦ λαγοῦ τῆν γαφέρα.

Ἰεδιῖο,

εοπφιίοφπε Ἱεροτῖδ νοπίτο. 1. 129.
ἵν. 194.
λαγὼς, ὢ, ὁ. Το. δὲ Αέῑῑσς, Ῥτο
οοπΙ. λαγωος, οὗ. Ἱμεραδ.

λαγῶν

μηχανησάμενος.
Ότι Ίερογοπι
ατίο εοπαρορΗ15δοί, ας αάογπαδδοί.

1. 129. διδόντα τὸν λαγωώγ. ΙΡίά.
τὸν λαγὼν ἀγέσχισε. Ιμδροτεπι
αρογιθ. 1. 124.

λαθραίως.
Αἀνοαιρίαπι ἩἨοτοάος.
αποά Ἰπ γπ]σαί]ς (νγαωςσο-]αἶπ]5
Ἰμοχ]οῖς πα]]]ας αποξοτῖς οκοπιρ]ο
εοπβταίΙΥ.
Όοπι. λάθρα, καὶ
χρυφίως. Ο]α1. Εατθτη. συνέξδη τὴν

σαῖλα μιγεῖσαν ονδοὶ λαθραίως, ἐν
γαςρὶ σχεῖ». Ν. Ηοπι. 2. Αοσϊάϊε
π{ Ἠερο Ῥπε]]α οπ(η γΙτο οἶαπι οοήβν6β5α, σγαν]άα βοτείε. Ὑ6ἱ, 6]απι
ντο πηχία, [Τορέπτη] ἵπ πέστο ΊιαῬογοί, [ρτάρπαης Πετοί.]

λαισήϊον, ου, τό. Ίοπ. οἳ Ροοί. Έτ-

βία{]. εἶδος ἀσπίδος ἐκ λασίων βυρ-

σών ἀκατεργάςων γινόμενον, ὅ]εν

καὶ λέγεται.

[άδιῃ λαισγῖα, τὸ ἐν

τῇ λαιᾷ φεόµενα ἁμαζονικὰ ἀσπι-

ρασπια, 14 στῶςες σέλτη, αί φπἷ-

ἀαπι ἐγαάπηέ 1π 1]πά Ἠτοϊ]] σατπιο, αιιοᾷ εχδέαέ «Ἐπεῖιά. Ικ. 548.

Έηςο Ἰονῖς ππἀο, Ραγπιαφιε Ἰπρ]στας αἱρα.
λάκκος,

οὐ,

ὅ,

σοπι.

ναι.

Εοβρα. ἴμασαςδ. Ῥαΐεις. ϱἸδίοτπα.
να, 119.
λαμξάνειν δίκην, αριά Ἡοτοάοίαπι

ἀῑεῖέαν εί 15, απῖ Ῥτο 5πο ροεςα{ὸ
Ῥαπα5 α[ου] ἀαῖ, Ῥαπαδημο έαπ4παπι δμ1 ρεεσαξῖ Ῥτοίίαη, αέηπο
Ῥγαπίαπη, αΏ 6ο αοΡρΙξ. Οὗτος

ἀνηκούςέε τε, καὶ λόγον εἷχε οὐδένα, ἐς ὃ ἔλαδε τὴν δίκην. Ἠϊς Ρατους πο]ηῖέ, που π]]απι ἹπιρογαίοΤΗΠΙ Τα(Ιοπσπι Ἰαβογα γο]πῖε, ἆα-

πθο Ῥαπας ἀεαῖξ. Ἱ. 115. δὶς οἳ
(411, «γιος ἃ {απέ φιή{ εί γορ
δη ολά(ὔπεπί. 8ὶς εἴῖαια λαµξδαά-

γειν µισθόν,

ᾖΠρεουοίγ 403 βαΐθ-

ηιολ/{, οι δαζαΐγο.

λαμξάγειν ἐπιχείρησίν τινα. Ἡστοἀοΐεα Ἰοευέο, ρτο ϱοπι. ἐπιχειρεῦ
τι.

ΑΠαπατη

ασστεξδΙοπεπι 5ᾳ8-

οἱρογα. ᾗτο, Αθπιά ασσταάι. ΠΠ.
μμ.
λαμξαάνειν τινὰ πίςει, καὶ ὁρκίοισι.
Ἠετοάοίοα Ἰοευέῖο. ΑΠαπεπι Πάε,
οἱ Παγο]πταπάο. 5ἱρὶ οΏδίτίπσετο.
φίλον πεὀσεκτέωντο, πίφει τε λα-

ξόντες, καὶ ὁρκίοισι. Απιϊσιπι 81Ρί

αἀ]απχογυπί, ευπι ᾖάε, εί Ί1γε5

ΛΑ

ΛΛ

Ἰαταπάο. 51δί οῬεγποεπίέος. ΠΠ].
74. γα]ῑα Ῥατυπ βάοΙίον Ίο
νιάέαν γεχςςθ, αοορἰοπίες Π-

οπέοπα βλσπϊβ σας ας λαμξδάνω. (4κ. Αεαϊρίο. ἔμελλον λάξεσθαι

ἀεπι, ας ἠαδυγαπά σπα, απασὶ 1ε-

ἀτασβπιας εταπέ αεοθερίέατί.

βοτῖς, σίσιν, καὶ ὄρκια λαδόντες.
Ῥεησδι5 απ]άεπι Ῥοπας. Ώαά {ΠΕΠ

Ίοει5 αοο]ρίεπάς, ταὲ γεν].
λαμξάνειν πέρας. περα!»εσθ»ι. τε-

λειοῖσθαι. Ρετῇς1. Οέδρῖαςδ Ῥευς.
10. λαμδάνει πέρας ἡ Ἔράξις. ΒεΒ
αἆ οχἰέαπι επτά ιο ξατ.
λαμπαδηθορή, ητς, ἡ. Τοπ. Ῥτο οοπ.

έκα ὁραχµάς. νὶ. 144.

Ώεεεπι

λάξις, τος, ἡ. Ν. Η. Ῥοις. Ῥοτίίο.

αμ.

Ῥ0ο ΟΟΠΙΙΗ. λῆξι. μαῖρα.

μέρος. Δευτέρην λάξινἔχοντες Ῥου- ,

ὀΐνοι. Επάϊπϊ φεοιπάαπη Ῥατίοπι
Ἰαβροπίος. Ἰν. 21... Δϊο επῖπι ος
ΏΟΠΙΘΠ γἱάσίαγ φοπ]ρεπάππη, 4ποά

Ἰωνικώς τὸ η εἰς α 8Ίέ ΟΟΠΥΕΙΡΙΠΗ.

1απραβπι

πι να]σαῖς {απιεπ ]μεχὶεῖς, δἳ ἵπ
Βίορ]ιαπῖ οοἑῖές ΠΟΠΠΕΏ Ίος πα-

σεδίαίἸο. Οπῖδ απέοπι ο5δεί Πο
ΤΟ, (18 ἀἱθς [οδία5, 1π 4πΟΓΠΠΗ

ροξυτογεῖται, λάξις. (1ο φοτ]θομά!

ταβίο 8ὶ Ῥοπα, γοσςσςπι απο ηποἩ ἃ

Ώεοσιπη Ἠοποτειι, εί Ύπα ἆᾳ
οσδα οο]ερνανείας, γιά αριά
ΑτίδίοΡμαπει ἐν Ῥατράχοις. γ.
191. ᾽Αφϕιεμένην τὴν λαμπαδ ἐντεῦθεν θεὼ. ολο [λαέ ου ναοις αἲί

λήξις ἀαάποίαπι ἀϊσοδ, ας. αὐ ἵππδ]ίαίο λήχω, ζω, 5δεᾷ Ἁ ΠΟΠΙΙΠΘ
λάχτσις, κατα συγκοπήν. λα χη-

λαμπαδηρορία,

ας.

Ἱ]]]ο Ιπίε]]]σι τοὺς λαμπαδισὰς
ἀγώγας. λαμπαδηδροµίαι δὲ -(αηαπῖέ ἢ]ε) γίνονται τρεῖς ἐν τῷ Κεραμεικῷ, ᾿Αθηνάς, Ηφαίς ου, Προμήλέως. Κεραμεικὸς δὲ τόπος ᾽Αέήνησιν όπου συνε τέλουν οἱ Αηναῖι
κατὰ ἐνιαυτὸν, λαμπαδοῦχον αγώ-

να. (οπδι]α ο ο]ιςάσπη 0 οπιεάῖα

γ. 1190. φυσών τὴν λομπαδ ἔφευΥΕ. Ἀο]ιο]. τῶν λαμπαδηφόρων, καὶ
τῆς λαμπαδηφορίας ΠΠΘΙΓΙΟΤΠΙΘΠΙ {8οἵει. Ἠιπο νοτβαπι λαμπαδηφορεῖ»,
ᾳποά εἴ λαμπαδουχεῖν ἀπὸ τοῦ
λαμπαδούχου. Ὑἱάε εί Ῥαϊάατη ἵπ
γοςθ λαμπάδος. Ἠοτοάοί. να]. 98.

ὁ μὲν δὴπρῶτος δραμιὼν σσαραδιδοῖ
τῷ δευτέρῳ» ὁ δὲ δεύτερο, τῷ τρίτῳ,

δο, κατάπερ Ἕλλησι ἡ λαμπαδη-

σις νεγο, ἃ λαχέω, ὦ. ήσω. ααοά

40 ἔλαχον 3ο. 2- αοξ. τοῦ λήχω.
Πως Ισιέατ δογΙρεπά! νατ]είας οδί
οὐφοτναπάα. ἀλλ' ἡ μὲν πρώτη
τών

λαξίων,

Σαυροματέων

ἐσι,

Φος Ῥγῖππα οαήἆθπα Ροχ{1ο οδί Ῥαιιτοπιαίανατη. 1ρίά.. Να]α νιάεας
ΠΟΠΙΟΠ τῶν λαξίων αοεθρῖβδδο Ῥτο
Ῥτορτίιο Ῥορι]οταπι. αποταπάαπι
ποιηῖηθ. οτί οπῖπα, ἨαχΙοΗΠΗ,
Φποά

οἳ

οοπἀάοπαπάαπα.

ΊἈαπι

Βίερ]απΙ οοᾶοκ οἳή Ἰπ Άππο 6Γ-

τογθπι Ππαρα]{, απ]α Ῥου πια] μςοιΊππι Λ δοπίρέιηι μαροί Λαξίων.
λαμπροφωνίη, ης, η. Ίου. Ρτο ϱ0ΠΙ,

λαμπροφωγία. νΙ. 600. Ναἱ]α γοσα-

Ἠίαίοιη νοσαί. Θεά 1οτέαδδε πιε]]α5
ϐἱ γουῖς οἰαγίαίοπι αρρο]]θπις.
Φ]ο επῖπι εί Οἷς, Ασαάἀ. Φπωςί,
Πρ. 1. δ. 5. 4ο νους Ἰαπάς γοτρα.

{ασἵεης Ἰοᾳπ1ζ).

φορίη, τὴν τῷ Ἡλαςω ἐπιτελέουσιε,
γα]ία ολ, Πάε]ίεν Ίναπο Ἰοστη
Ταϊπο νογβέ. Φπατο Τεςίοτ ΘΙΙΠΙ

λαμφθείς. οί εοπιροβίία, Υάε λάµ.-

οοπδυ]αξ. Χο5 επίπη Ῥγο γἰγῖ]] δέι-

λάμψοµαι, η, εται. Ἰοπίς. οί Ώος,

ἆσπιας Ργον]{α{1, ρτ ορια αποίῖες

λαμψοῦμαι, Ῥτο 90ΠΙ. λήψοµαι.
ΝΟΙΒΟ γ 1π ᾱ. οἳ Ἰηδογίο µ. γε] αἲ
ἔλαδον ΔΟΥ. 2. αοἲ. φποά α λήδω

ηι]]α 56 πορῖς ο ετί ἀἰβιει]έας,
λάξεσθαι. Ίοπ. εἴ Ῥοοί. Γαέπγιπα
γεγβ]ὶ ο, ᾳπος Ἱέα Γογππαξα:.
λήξω. αοτὶδέ.2. αοἴ. ἔλαδον. Ἠ]πο
λάδω, ππάθ λαξάζω, κατὰ συγκοπὴν λάζω, απος Ἱπιβιαίαπα: Ἠ]πο
ἀεάνείππῃ λαζοµαι, οί λαζύω, εὲ
λαζυµι, Όοε ααἷθας Επδία(]ι, Τάσπι

ψομαι.

ἀεάποίαπι, Πί Ῥγῶβεης λάξω, πη-

4ε λαξάνω, Ἠϊπο λαμξάνω, εί Ῥετ
ΒΥΠΟΟΡΕΠ λάμξω Ἱπιδίαέυπι, πη-

46 Ιδίιά λάµψοµαι, εἰ αἰῖα Ἠϊπο

Ιορίεπιο {[οτπιαία, Οαρίατη. Αοσοὶ-

Ῥίαπι, ὦς µίν λάμψεαι. Ὁϊ 1ρδαπι

ΛΑ

ΛΕ,

σαρίας. 1. 199, 1 αδί, πὲ Ίρεα

Ῥοβατῖς, λαµφθῆναι. Οαρίαπ, γεὶ
ἀερτείαπδαπι Γῇςςα. Ἡ. 89. Ῥτο
ληφθήναι. ἀπολαμφθέντες. Τπίει-

νιἩ,

97. 108.

ὡς ἀπολάμψοιτο

συχγούς. ἵκ. 98. Θποά πια]έος ἵπ-

(εγοίρετεί, νε], Ἱπεεγοορέητας ες-

δεί, ἀπολελαμμένοι.

Ἰπίετοερίϊ,

οερί, Ἡ. 115. παραλάμψεσται,

ἱκ. 6]. καταλαμφβεντες.

Ῥτο παραλήψεσθαι. Π. 120. δώρα

Ιπ{ετεαρίϊ, νε], εοπαρτε]ιεηβ!]. Δοκέων αὐτὴν μᾶλλον λάμψεσθαι. ἵκ.
108. Εκϊκίπιαης 5ο {αεἴ]]α5 ϱα ῬοΕήαταπι, ν. 5. Επιδέπιαης {οτθ

λάμψονται.

Ώοπα αοαρίεπξ. Π].

96. διαλελαμμένος, Ῥτο διαλεληυ.μένος. Ὠϊεμπείας. Ὠϊνίδας. 1,
117. [ἨΗΐπο ἀεάπεέαπι τὸ καταλαμπτέος. ΠΠ. 137. ἆᾳ 4πο 519 Ἰοεο.] ἀπολάμψασθαι ἔμελλε τὴν

οαπι

Γαοἶ]ας

οαρετεί.

Ἱκ. 58.

ζώντες

ἐ-

λάμφθησαν. ἵκ. 119. Ὑϊνὶ {αεταπέ
οαρ{1.

λάσθη, ης, ἡ. Ν. Ἡ. Ῥτο απο οοπΙ.
χλεύη. ὀλιγωρία. ΒαΏδαππαβ]ο. Ιτ140. καταλάμψεται ρεοπ]ατί ᾳποἆαπι πηοάο Ροβίέαη, Ίν. 98. εἰ
τ8ίο. Πηδα]έαΠο. Οοπίεπιίο, ἐπὶ
σφέας ἀεὶ καταλάμψεται, ἀποςέλγέλωτι, καὶ λάσθη. Ώετβιοπ18, ας
λουτας μὴ ἀποδέκεσθαι. Βὶ 1ρδῖς
Ἰπδι]α1οπῖ5 σαπδα. νΙ. 67.

πόλιν. [τρεια τουορέπτας ογαξ. Π1.

δεπΠρεΓ

αοοϊἀετεῖ,

πίέ [αᾳαος]

πηείεηίος, [6ος] ποπ τοεϊρετεμ{.
1 εδε, πέ 605, 41οβ πα]εεθγοηέ, ΠΟΠ

γοοϊρετεπ{ξ. Ἠάε καταλαμςάνειν,
οί καταλαξέω,

ὦ. διαλελαιμένος,

Ῥτο διαλεληµµένος. Ἰπεετοερίας,
Οοττερέας. Οοππρτε]ιεηςς. ἵν. 08.
ὁ τουτέων θάνατος καταλαμφθεὶς
ἐσιγήθη. Ηοταπα π]ου5 ἀερτεβεηδα,
απαπην15 πιαπ]{εςίο {αἱδεοί ἀερτεΊθηρα, Ῥαΐεί[ασία, {απιοι 5ἴ]επ{ῖο

6αῤΡργοβσα ΠΕ. ν. 21. οἱ Λυδοὶ ἄπολαμφβέντες φάντοβεν. Ἰμγαῖ απά]-

λαῦρα, ας. Ἰοπ. εἳ Ῥοεί. εοπβδα]α
Επσίαίμ, ὙἼσοιδ, απὶ οσοι. ῥύμῃ,
(ζα]]]οο {έπο νοσαθατ. 1. 150.
λεαίνειν. «ΟΠΠ. Ῥτο «πο εί δποῦν.
Οα.ἀετο. Οοτγαπιρετα. Ἰαδέατε. τὰ
ἐκ τής γῆς Φυόµενα λεαίνοντες. Ἐα,
αὖα εκ ἴαιτα παςεεραπίαχ, «ΟΓ-

τυπιρεηίθς, {εγτο σετιηῖπα οράεπ{ε5, ναδίαπίος. ἵν. 122.

λεαίνει». ΟΟΠΗΠΗ. ]μεργίσατα. Ῥοήτα.
Ἐκρο[τα. Ἐκογπατθ, λεήγας τὸν
Μαρδονίου λόγον. υΏῖ. 142. ΈχροἨία, νε] εχογπαία Ματάοπϊ

οτα-

λαμψόμενον τὸ πγήγματα. Ἐο5
οοσευραέαγαπῃ, Υἱ. 99. γέες ἄνάγκη

ἄοπο.
λέγειν ερἰςδίο]α» ἐπραέαπα, γε] α [οι
φοπῖρέο, εἱρπ]βεαί ερὶδίο]α», 5οτίρ-

λαμφθεῖσαι. Νανες πεοεδριίαίο, 14

ἄάθπε αεπ]ας αγσπιοΠ{απ,
νε] Τά,

εδί, Ρετ νἷπι αοοερέα», εχίοτίέα. ρου

ᾳποά Ἱπ ερῖςίο]α, κοτἰρίοαπε «οη-

απα οἰτοππινεπί]. ν. 101. κατα-

γίπ, νι. 92. τὴν αἀξίην [δίκην] οὐ
λάμψεαι. Ώϊσηαν Ῥωμας ΠΟΠ ἆςαἴρίᾳ», 1.6. ἀαθῖς. ν1. 99. νε] χάζιν
50. ἀϊππαια σταζίαια πο αοο]ρίος,
ἀϊππαπι Ῥῶπή πα ΠΟΠ. αοοἰρίθς,
πααλαμψομενους.

νΙ.

157.

μὴ

ἀποίατ.

ἴζε, τὰ γράμματα ἔλεγε

τάδε. Τέοτο Ίο ἀϊοεθαπί. Πας
Ἰπ Ποτῖς εοπΒπεβαπέιτ. 1. 124,
187. ἩΠ. 106. 1ν. 91. υπ. 22.

λέγει οππα ἀποβας ασοιςαῖ. πί εξ
Αεῆςο.

ἐκεῖγο ἐγώ σε λέγω. Ῥτο,

λαμφβειη. νΙ. 299. Νε σαροίΓοξΙτ,

σοὶ λέγω. Ἠ]αὰ εσο ΕΡΙ ἀϊςο. Ἠ]6

δώρα παρὰ βασιλῆος λάµψηται.

λέγων. Βοάππάαπε, ο πλ] αἆ »ἰσπὶβεαίίοποια Ῥτγασεάεπίς γετβῖ
αἀάρθης. ἔρη λέγων. Ὠϊκιε ἀϊσεῃς,
Ῥτο εἰπρ]ίαἳ, ἀῑκΙε. Η1. 156. ν. 49.

γε], πε ἀερτοεμεπάσταξΓ.

ὅκως

γη, 10. τε άἆσοπα α τεσε αοεἴρετοί. ἐν ὀλίγῳ ἀνελώμόλννςς, νι.
11. Τπ εκῖπιο []οοῖ κραείο] ἹπέοτοερίΙ. 1χ. 114. ἐν γήσω ἁπολαμφ-

βέντες.

Τη Ἱποα]α Ιπέογοσρεῖ. η.

70. ἀπολαμφθέντες ἐν τῇ Σαλαμῖνι.
γη. 76. ἀπολαμφθεὶς ἐντή Εὐρώπ7.

{ο ποιη]πο 660 αβρε]]ο. 1. 92.

δίς λέγει φάς. Υ. 90.

λεηλατεῖν. Ἰοπ. εξ Ῥοεί. Ῥτακατῖ,
Ὠϊρετα, Ῥορα]ατῖ. τὸ σεδίον λεηλατεῦσι. Ῥ]απϊεπι. Ρροραϊαπίατ,
5.2

ΔΕ

ΛΕ

1. 191. λεήλατῆσαι τὴν πόλι», ρὌεπα ἀϊπίροτε. ν. 101.

αἱ αιὴ. [φασὶν ααὐτὸν] ἀπικέέσθαι

λείµμα, τος, το. Ο0ΠΙ. Ῥτο απο εἴ
τὸ λείψανον. Ῥολαπ]α». 1. 1109.
λειογένειος, ὁ καὶή. Ν. Η. Τάγεδ

πια]α5 Ἰαρεης. Τεπαῖ, πιοΊαιθ
Ῥατρα ρνωϊέης. (εμας Ίῶγος ἸιαὌεης. ν. 20. ἄνδρας λειογεγείους.

λείπεσθαι. οοπι. Ἐο]ίπῳϊ. Ώοσε.
Ώοβοστο.

Ώορθ5εο.

Ἀλοπ

αἆθ»ςθ.

ΑΡ60556.

ἔφασαν

ἐρ λέσχην περὶ τοῦ Νείλου. Αἰππί
ἵρβυη 1Π ΒΟΓΙΙΟΠΟΠΙ, τα] εο]]οφιῖυπη 4ᾳ Ἀ1ῑο γεπῖβρο. 1. 92. γενοτ

µένης λέσχης ὃς γένοιτο αὐτέων
άριρος. Ἰκ, ΓΙ].

ἨΗαβρίιτο 56ΓπιοπΠ6

απἱδπαπα ἵρδογαπῃ Γογβδίπηις {ι55ος.

λέσχη, ήδνἡὃς
Ιπ 4πο ααΐς
αριέ, ας οφ μίέατ. Θμ]ἆ απίετα ΡΤο-

οὗ |δεμιή κακότητι λειφἸήναι τῆς γαν-

Ῥτ]ε λέσχη ἀϊοργοίιν, ἀοσοί Ειείαίῖας ἴπ οοππαπξ, 1π Σ. τῆς

μαχίης. νΠ. 1659. ΕὨικετιπί 5ε
ππ]]α πια]έία α παγα]Ι ῬταΠο αὐ-

᾿Οδυσσείας. 1849. 1. ἆαπι Ἠοιπετί
Υειδας 1ο Ἱπίονρτοίαίας, Οὐδ'

{π195ο. Ὑε], ΏΙχεταπί 56 ρου πιι]-

ἔθέλεις εὖδειν χαλκήΐον

Ίαπι πια θίαπα α Ῥπσπα παναΙ αὐ{μ1998ο.. Ὑα]α πι] αἆ τοπ ος

τῆς λέσχης Ἰσπ]ῇζαίΓΙοΠςς, εί Υεῦ-

Νοπ

Ἰπέργρςςο.

ἐς δόµον

ἐλλθὼν ἠέπου ἐς λέσχην.

Νατίας

Ίοεο νΙἀοίιατ ἀϊεοτε. Βίερῃ, Ισοί
Ἱπτετρτείαίίοπο Ἠβρετίοτο πίαίατ,
πιο]]αςδ ἔαππεπ Ἠετοάοίϊ πιεπίέθιη
ἀπίετρτείαίατ.
λειποςρατίη, ης,ἤ
ἡ. Ίο. Ῥτο ΟΟΠΙ,
λειποςρατία. Βχκρεαειοπῖς ἀεδοιΠο. Μια: ἀρδοτίῖο. ΜΙέα. ἀ4ε5ετία ΟΤΙΙΠΕΠ, ν. 27.

Ῥοσιπα Εάπο Γογππαξογαπι ϱΟΠΠΡΟΡΙ”

λεὼς, ὦ. Ἰοπ. εἰ Αίῑῑςθ, Ῥτο 60Π1,

λεσχηνεύειν. Υ, Η. Οεἰερτατο. ο μω

λαός. Ῥορι]α». 1. 22.
λελογισµένως. Αἀνειρίπτη Ἠστοἀοί. Ἠιάσπίοτ. (ϱαπΐο. ἐπὶ τὸν

λεσχηγεύειν. Εί οοπιροδίέα. }΄. Η,

χρυσὸν

ἐλαύνουσι

λελογισμµέγως.

Αά απτπῃ Ἰεσεπάππη οαπέα Ῥτοςςἀππί. 11. 104.

λέλογχα.

Ῥιετίέαπι

Ῥογ[δεξιπι

Ποπεν αρυά Φυ]όαπα γὶἀς. κατίζων
ἐν ταῖς λέσχαις των γερόντων. δε

Ἠοπι, 12. ἵπ 5επαα εοπγομσα]1ς
δεάεης. τὸν λόγον. ὃν καὶ ἐν ταῖς

λέσχαις ἔλεγεν. 1Ὀὶά. γαρα, ας)
εί π εοπνοπ{έΙομ]1ς ἀῑεοβαί. ἐν ταῖς
λέσχαις. 1ριά. 1ὸ, 12.

περιλεσχήγευτος. Π. 190.

Ἰνιά. (άαττ]γο. Νασατ]. ΟοπίαΡαΙαγ1. ϱο]οφι1. ὡς ῳρολελεσχηνευµένων αὐτῷ ἆτος άσιος σσέρι. Φποά

61η 1ρ5ο ἃς ἀε[εσείοπο Ρεῖα5 οο]Ἰοσπ61 Γαἱ5δεπέ. νΙ. 4.

πιβάΙαπη, αἲ Ππηδ]έαίο λέγχω, το
απο ἀῑειέατ αδ]αίαπη λαγχαγω.

λεύειν. Πμαριάϊρας οὔταστε.

Φοχ{1ΟΥ.

λευκανθίζειν. Ν. Η. Α]ρίσατο. (απἀϊάππι 6556. (ο]οτο εαπά]άο Ῥταν-

Βογβίο αᾳπῖά αεαϊρῖο,

γε] Ῥοβδίάθο. ΒογΏίίοπε {ασία αἰ]απ]ά παΙ ορέπσ]ε. θε, τοὶ Περσίδα γῆν λελόγχασι. ὨΙϊ, απ ῬετβΊουπι ασγατη δαπέ εοτ1. γε], ΡΟ,

απὶ Ῥεγείάεια 5ογΏ{ο Ῥοββίιάεπέ.
Ψεὶ, Ρ1, απἴθις αστί Ρειςὶοὶ ἔπἴε]α δοτ {ο ορίϊρ!ε. νΙ. 99.
λελογχὼς, ότος, ὁ. εοπι. Ον ο»ί.
τών ἀποίκων λελογχότα. Υ. Ἠοπῃ.
2. Ωπὶ ογαξ ἆᾳ «οἰοποταπῃ ΠΊΠΙΘ-

το. ΕΙ{ απέεη 4) Ἰπηδ]ξα{ο λέγχω,

Ὑιάς

ΟΟΠΙΡΟΒ. καταλεύειν.

ἀἴδυπι 6556. ροείίας, αὐτοῖσι, τὸν
ἂν μὴ λευκαν Ίζογτα ἴδωνται, τοῦτον κτείνειν. νι. 27. Όταπι 1ρ8ῖς
Ρταρά]χ]ςδοί, τί απεπι αἱρ]εαπέεπι
ΠΟΠ οοηδροεχίδδεη{, 6ΤΠΙ ορσ]άθτοηί,

λευκοεργής. νῖ. 76. Ὑἱάς πρόξολος.
λευκό λιν ον, ου, τὸ, Ν. Η. ΑΙραπι Ἰ]η. γ. 20, 94, 90.
λευκόφρυς ἀγορή. Φπῖᾶ. ΟΩπαπάο.

οταν. η]. 97.
.λευςὴρ,ἤρος, ὁ. Πΐμηυς, «πμο
λέσχη. ἴομ. αἴᾳπε «9Π1, Ῥ{ο τηαβῖ8
Ρας οὕτιαξας. Βηήἀας, ὁὁ δὲσαλαµυαΐος, ποὺ λευσὴρ ἐκεῖνος, ἠτησεν
{τεφπεπίῖ λόγος, Βθιππο, Οο]]ο-.
Ῥ{ο 4πο λαγχάνω.
τηαί]σᾳ5.

Ὑἱάε (ταπι-

'

ΛΗ

ΛΗ

:᾿ἐπωνυμίαν λαδεῖν Βύτυχὴς, ὁ κα-

ΤΘΓΕΠΙ

ταλευσθήγαι ἄξιος, τουτέσι λιθοδο: λήβήγαι. καὶ Αἱλιανὸς, ἵνα τὸν τῶν
κακών αἴτιογ, καὶ λευςσῆσα ἀφανί-

1, 47. ληϊζόμενοι. ἵν. 112. ληῖσαµένων τὰς ᾿Αθηναίων γυναῖκας.
Φπὶ ππαστος Αίλεπϊοηκίατη, νο]

σωσι- Ναἰ]α ΠΟΠ ραδδινο: δοά ἃςνε γοσφςηι΄ Ιδέαπι αοοερ]θ. ἡ Πυδίη
χρᾶ ἐκεῖνον εἶναι λευς ρα. Εγίλία
τοδροπάἀεί Ἱ]απι 9556 Ιαριάαίοτοι. θά Βαϊάα» γετρῖς βάε5 Ίου
5α]έεπι Ίοεο ροίβα5 Παβεπάα. Οταν
απΐοιι ΟΠδέμεπεπι Ργί]ία ναίες
ἀἱσπαπα 6556 ἀῑχοταί, οαπἵ Ἱαριά]«ρα5 οργαστεατ} ΟΡ Ἱπιριείαίεπη,

Αίάῑσαδ ππα]εγος ταρασταπξ. ἵν.
145. τὰ χρήµαΊα ληϊσεΊαι. Ῥεειπ]α ρτωάαβῖζας, ταρ]αῦ. νι. 80.
ληΐην χε, η. Το. εί Ῥοεί. Ῥτο οοτη.

οπἱριογιπέ.

ΠαρπαετΠίέ.

λεία. Ῥωάα, ἵν. 64. ἀπὸ ληΐης
ζωσι.

Εκ Ῥτωάα γινυιη{. 1ν. 105.

τοὺς πολεµίους ληΐη» θἐσθαι. Ηορίος
ἀϊήρενο. Ἱν. 202. διεδάσαντο τὴν
ληΐην. νΠ]. 131.

Ῥναἆαπα ἀϊνίδο-

Ίαπα ραίταταί, οί

γηΏζ. μετὸ τὴ» διαἰρεσιν τῆς ληΐης.

-Ῥαίχατο οπρ]εραί. Ἐκ 1ρ8ἱ5 Ηοτοοί] νετβρί5 {αοῖ]ε Ροίε»ί οο]1σι,

γη, 129. Ῥοδε ρταἆα ἀϊνίδιοπειη
[ζασείαπι. Ῥοδέ Ῥταἆαπα ἀῑνίδαπι.]

εί 6οε]ετα, απ

απιά 51ΡΙ νο]έ

Ίου

νοσαρι]απῃ.

- Ὁοηδα]ο Ίσσα,
λεωσφετερος, ου, ὁ. Ν. Η. αποὰ πη

. γα]σαζ9 Ἠοχιςῖ» ποη τεροπ (ασ. ᾳ.
ᾱ. ὂν τινες ἐκ τοῦ λεὼ, τουτες!
λαοῦ, τοῦ σφετέρου

ποιοῦσιν., ἤγουν

πολίτην. Φπεπι αἰα] οκ 50 ῬοῬυ]ο, τὰ ο5έ, οἴνοιη [αοιπηθ, Φάση
5ος

οἰνιίαξὶς Ίαγο ἀοπαπί, οἴνοπι-

απο [αοιππί. Κλυτιάδην Λακεδαιµόνιοι λεωσφέτερον ἐποιήσαντο. Ἱκ.
ο 9ὸ, ΟὐγΠαάεπ ΠμασάαπιοπΗ 5αα
οἴνπαίε ἀοπαταπί, Να], 5ασ οἰν]Ὅ ταῖς Ίπτο ἀοπαγαηί. Φτος αρίά,
ἀῑσί αρετΏι», {ν μι μάς
. σφέτερον σονήσωνται.

λεωφόρος,

Γοπ16ς, οἱ ΑίῑΙοο Ῥχο

60Πι. λαοφόρος. δημόσιος. πύλαι
λεωφόροι. Ῥονία ραβ]ίσα». Ἱ. 197.
λήφη. [οπ. Ῥοεί. οοπι. ΟΡΗνΙο. λή: θην ποιεύµενος τά µν ἐόργεε. κά
"Πας

οοταπα, Ύπσ» 15! {εεσγαί.

. 127. Ρτο ληθην Ὁοιούμενος ἐκείνων,
ἃ αὐτὸν ἐποιήσατο. ἐπιλαθόμενος

ὧν αὐτὸν ἐποιήσατο.
λήθη, ης, ἡ. οι. ΟὐΗνίο. λήθην
ἐκείνων ποιεύµενος. ν]. 79. Ἠετο-

: ἀοίρα Ἰοουί1ο. Ῥτο «πιο Ῥοεία ᾱἷσετεί ἐἐκείνων λήθόμενος. οοπι, Υογο,
«ἐκείνων ἀμνηστών, νο] ἐπιλανθανό-

μενος. Ἠ]ογαπα ουΗίας5. Ἠ]οτατη
Ξππεπιογῖαϊη ἀ4ερομεῃς.
Ἠ]α ππαΠ«ᾷαπς οβ]]ν]οπ.
λήήζεσθαι. Ἰομ. οἳ Ῥοοί. Ῥταἁατῖ.

:μαποσ]η]α ἐχογορτο. Ώαρογο. Επ]Ξεθ. τὸν κρητῆρα ἐλήΐσαντο, Οτα-

τὴν ην ππροεξαγαγόντες ἔς τὸν
αἰγιαλό». Ικ. 106. Οππι ριθάαπι

1 Ησέας εκρογίηδεεηέ.
λήῖον, τὸ. Ίο. οὲ ροοξ. Ῥορ6ς. ληΐου
ἐμπιπραμένου. Ίπεεηδα δοσείθ. Ἱ.
19. τὸ λήϊον ἀνέμιῳ βιώµενον. Ῥεβε8. νἱο]οιίου ασ]ίαία. 1ριά.
λην ὓς, ύος, ή. Ν. Η. 029 4πο οπι.
«λεία. Ρταᾶα. ἕνν ἀπὸ πολέμου, καὶ
ληϊσφύος. Ἐκ Ρο]]ο, -πταάαφπο νὶ-

ψεταὶ Υ: 6.
λήῖτον, οὗ, το. Οπτία. Τιοσι5 μας.
οἩ5δ, 1π 4πεια ππαρ]δίταίαδ οοἩ-

γοπϊππίέ.

Νοσαβπ]απι εδ Αελαῖ-

ΠΗ, π{ ος Ἡοτοάοίϊ γατρ]5 Ῥαΐεῖ.

γ. 197. λήΐτον καλέουσι τὸ πσουταγήϊον οἱ Αχαιοί. Φιοά [ο]
τας νοσαπε] πρυτανεῖον, 1
Αομαϊ λήΐτον αρρε]]απέ.
λήμμα, τος, τὸ. Βίο αραά Ἠετοᾶ.
να, 99, φον ρίίατ. Ῥναῶδεπς απ]πας.
Ιτ]ϊς, οί {ογδ αΠΙΠΙΙ5.
Λος, ος Ρυῶρεη5 αΠΙΠ1Φ.. Απ-

τη] Ῥνωδοπί]α,
- ὑπὸ

λήµματός

Εἰάπσῖα. Απάασῖα,
τε

καὶ

ἂν δρηΐης.

Ῥτορέεν απϊπ Ῥτα5εη(ίατη, δὲ ν]τηΠέαέθια,

νο νΊτΊ]οπι

Γοτειάϊ-

πο. Ῥεά λήµα, Ῥετ 5ἵπρί]εςκ µ,
«δὲ λήματος νιἀσίατ 1βὶ δα 1ροῃε ἆμπι. Μακίπιαπι οηΊπα οβέ ἀῑδοτιποπ. Ἱπίος τπιάαθ.
Οοπβα]ε
Φυϊάασπα, δὲ α1ο5δ. ΑΡ Άου λήµα
: ἀεάποιτατ ΠΟΠΙΘΗ ληµατίας, οὐ, ὅ.

“ .οπΠοτοβῖς. ΑΤΤΟΦΑΠΦ. Ῥπροίρις.
εί νετῦιΠι ληµατιάν. (49π6ίΓοβό5
αρϊπέῃ5 βοτοίθ, Ῥαρετβαπι οἱ αἲ--

ΔΟ

ΛΙ

εοραηίοπι 6556. Τη να]σαι]ς 1,εχὶοἳ» Βΐέ πιεη{]ο Ἠη]α5 ]οοί, τοείεε
λήµατος Ῥεν αἰέεγαπι µ. δοβίξαγ,

Ἐντον ἰγροσταρ]ίοι οςἲ, φπἱ [αεῖ]ε
οοττ]ᾳῖ ροΐεςί.
λῆµµα, τος, τό. «ο.
Απάασία,
απἰπιϊ Ῥγῶδοπία, λήµματι, καὶ

Νος νετο απῖρα5 Ῥοξεγίππής πιοᾶῖ5
ΠΟΡ βαδίεπίατε ῬΕεΙΡΕΙΙΙΒ, 111
νοβῖς {αραδ5επάο περοεΜ]. 8. Ῥ.
Νο

ἔαπιοπ

Ρειδεγεταβίπας

Ία,

[ν{έαπι ποδίταϊη βαδεπί{απ{ες,] τα
Ροΐετίπια5, πα]]α ππο]οδί]α νος α[-

ῥώμῃ ουκ ἔσσονες ἔσαν οἱ Ἠέρσαι.

Πο]οηίθς. λιπαρέετε µένοντες. Ἱκ45. Ῥειεογεταίο Ἰϊο πιαπετο. ἐκεί-

κ. 62.

γης λιπαµεούστς. Ἱκ. 111. Η]α ρτο-

Αιάασία, οί τοβοτθ ΠΟΠ

Ἰη[οτῖογε5 ογαπέ Ῥεγεο. ἈῬεά εί
]ς {ογίαξδεο ΡοΓ 5Ἡπρ]εχ µ Υοςεπα
φοτίρετο Ῥτορίατεί.
Λήμνια ἔργα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα σάντα τὰ σχέτλια γεγόµισαι καλέεσ-

οἶνης Ιηδίαπίθ.

λιπαξίη, ης, ἡ. Τοπ. Ῥτο 6014. λιπαµία, ας. Αβδιάυϊίας. Ῥειδενογαι-

(«ααἵαπῃ, 5ἶνε 1π (τασῖα, γοσατὶ

ἄα.
τόδε
μεν.
Ῥιβ

οοπβαθυογαπέ οπηπῖα ογιάε]]α {4οἴπονα. Οπγ. 1Ρί4.

οί νιταιέα,

θαι. υ. 1958. Πμεππῖα Γαοἴποτα Ρος

Οοπβίαπέῖα. Το]εταπίῖα. ἐς
λιπαρίη τε, καὶ αρετῖ ἀντέχοἵκ. 21. Αά Ίου [αδᾳπε ἔεπι]ιο5ε1] τεδὶδέππι5 (οἱογαπέία,

[νε] Ῥετδογεναπίία,

οοηδίαπ{]α,]

[νε] {οτα(πάϊπε ποςδ-

λιθόλευσος. ου, ὁ καὶ ἡ. Ἱμαριάιρας

χα. τέλος δὲ, ἀρετῇ, καὶ λιπαρίη

Ὄεις. 45.
Παρίάινας οτι
{πέ, Ῥτο απο ἀῑοίεαγ Ἱπίτα συγω-

70. Ταπάσπι γετο Α{επΙεΠδες
γ]γέαίεο εί Ρειδεγεγαπέ]α ΠΙΠΓΊΠΙ

οὑσιίας. λιθόλευςος ἐγεγόνει. Οΐ68.
γύµως

απῖσα

νους,

κατελεύσύη.

ἐπέξησαν ᾿Αθηναῖοι τοῦ τείχεος. 1Χ.

αβδοθπάθγιπ{.

λιπαρώς. Αβδϊάπο, Οοηδίαπ{ον. Ῥτελιθοτοµίαι, αἶ. οοπι. Πμαριεῖάϊπας. 1]. οἶριας Ἱηδίαπάο, Ῥοτρείαῖδ ῬτοςὶῬα8 αφπσοπι Ἰτσοπάο,. Οίεεῖας
8, 124, 128.
Ῥεις. 90. ἐξαιτεῖται λιπαρώς βαλιµαίνειν. Τοπ. 6ί Ροεί. ἀπὸ τοῦ λισιλέα περὶ τῆς αὐτῶν σωτηρία».
μοῦ ἀεάπεξαπι. Εαππο ]αβοτατο. Ίνα
Ἠ]οταπα. δα]πέοπι α Ἠερε, Ῥτοςὶμὴ λιµήνειε ἡ σρατιή. Νε εχετοῖίι5
114. 50.

{απις Ιαβοτατεῖ. γ]. 25.
λιπαςεῖν. 1ο. οἳ Ῥοεί. Ότατο. Ώο-

Ῥια8 αφε]ἀαῖς υΠῃ ἩΙΡ6Π5, ἀερτεσα.

οἴρις Ἱπβίατο. ἨεΓδεγετατο. παρὰ
πὸ λίαν παρεῖναι. Ν εἰνοπιεηίετ α]]-

λίσσεσθαι. Τοπ. εί Ῥοεί, Ῥτο 60µΙ.
δεῖσθαι. ἱκετεύειν. 1. 24. Όταια,

επ], οἱ αδδιἀιε αἆθςςο, ταὶ α1οπ]α5

Ῥτερατ]. σσολλὸς ἦν λισσόµεγος. ἵκ.

Ῥοίοπάα ρταίία, λιπαρεύντων αὐ-

91. Μι]έαπι οταβαί, Υ. 6. Μαυ]ίέα5

τών. Ότπι 111 Γεππα] ρτοσῖρα5 {σετοπί. Έτη τεμεπιεπίει τοςα-

εταί 0ΤΓ4Π8.

τοηπί. 1. 86. διάγει) λιπαρέοντας.
Ὑίαπῃ Ῥεγδογεταπμάο, εἴ Ἱπ οοἀεπι
τοχΏπι δίαία Ῥογπιαποπάο, ἐταάι6616, 1. 94. ἐλιπάρεε ἱςορέων. ὼΕῖ6δοἰτατὶ Ῥετδεγεταβαί.
Ῥετρείπο

λιταὶ, ὤν, αἱ. Ίοπ. εἔ Ῥοεί, Ῥτο
01Η, εὐχαί. Έτους. λιτῖσι ἀποτρέπει προσωτέρω μὴ πορεύεσθαι.
Ῥτοεοῖρας 6ο5 αγεγῆέ πε π]εοτίμς

Ῥτορτοδάστεπέαγ. 1. 100. κατεξαινε
ἐς λιτάς.

Αά Ῥτεοες ἀεδοεπά[ξ. ἵ,

116.
εοἰοίαραίαχ. 1. 61. λιπαρεῖν τη
φόσει. Ῥοίαβοπὶ Ἰπάπ]ποτο. Ίπ λογάδες, οἱ. Ἰμεοῖ1. Ώε]εοίΙ. λογάδες
γεηνίαι. Τιοςβϊ Ἰανεπθς. Δάο]θδοςιῬοίαίίοπθ Ρ6ΙΡΕΥΕΙΦΤΘ. νε], Ιπ Ῥο{ο ἀε]οοί1. 1. 6, 48. γΙΙ. 124.
{αβοπα ἀῑα Ῥεππαποτο. Υ. 19.
ἡμεῖς

μέντοι

λιπαρήσοµεν

οὕτω,

ὅχως ἂν ἔχωμεν, οὐδὲν λνπεοντες

ὑμέας. ΥΗ]. 144. Ὑα]]α: Χο {8πιθη Ίνα Ἰ]]αά [ναδίταπα Ῥεπεβοὶπα] {ο]εγαβίηις, πὲε πμ] γορῖς

«πηο]εδεῖθ αά[εγαπιας. ΒΕΕΡΗΘΠΗ6.

Ιχ. 21, ϐᾳ.

λογίῴεσθαι. οοπι.

Οοπιραίατο γυ]-

5ο ἀῑοῖαιν, Ἀππιετατα, (οπιρίε.

Ῥαςκίνε 5απιέυτῃ. τούτῳ μύρια ἔτεα
λογίζονται εἶναι. ΑΌ Ίος ἆθοσπι
ΔΠΠΟΤΙΠΙ αη]]]]α 6956 οοπιριίΒη-

ΛΟ

ΛΟ

έατ, 1. ο, ΙπΙ{8 ταί]οπς 6586 ἀῑειῃ-

ασ. Ἡν 145.

102. Ὑα]]α: Ἐϊ σαπι 6ο ΒέερμαΠ5
τὸ δηώσασθαι φιπι]ερτο διώσασθαι,

λογίζεσθαι. Ίο. εί οοπι. Ῥεοιτη αἰἰ-

14 οδέ, τερε]]ετα: 5εὰ νο] διώσασ-

Ενὶδ-

θαι φετρεπάυπι, 5ἵ τορε]]οτο αἲς-

ΠΑΓΟ. τὸν ἕτερον σαῖδα οὐκ εἶναι
μοι λογίζομαι. Αἰτεταπι Β]απι
1ηΙΗ1 ΠΟΠ ο55ε τεραίο, ἀπεο, Ῥαΐο.
1. 98.
λόγιµος, ὃ καὶ Ἱ. νε] λόγιµος, η, οὗ.
Ἰάεπι 4ο λόγιος. Ἱ. 149. λογιμώτα-

π]βρατο νοα]ῖς: νο] εαἆστε, 5ἳ γι]-

απίά τερπίατα.

Ώποεταο.

σον ἔθνος. 1. 171. 1. 85, 111. 1. 05.
Ικ. 160, 24, 97, 64.

λόγιο», τό. 601. Ῥτο απο αἶῑας ἆἷεἴέιτ χρησμός. 1. 64. νε] μαντεία.

1. 120. Οτασ]απ. ἵν. 178. ἐν τῃ
[Σαλαμήι] ἡμῖν καὶ λέγιόν ἐφι
τών ἐχθρών [ήμᾶς] κατύπερρε γεγέσται. νΙΠ. 60. Ὑαλα: Αραά
απαπι εγοάΙβῖ]ο οδέ πο Ποδήας
{0Υ6 5ΗΡΕΓΙΟΤΕΡ. 4. Ρ. Αριιά απαΠι
[βααπιίπεπα] οτασυ]άπὰ οεἵαπι ποῬ]5 εδέ [τοδδῖατα, ογασπ]ο ποβῖς
εδ Ῥιαάϊοέαπαι, πος] Ἰοφρας
{οτε ΦΊΡΟΤΙΟΤΕΡ. Ἠαπο ΤΠθαΠΙ 1Π"πετρτείαΙοπετα οοπΏγπ]αξ Ἠοτοἀοίας ἵπ πειπεπίρας. Ὑ]άε εί

γη]. 84. 5ες. εί 96. τὸ λόγια
λέγει. ΠΠ. 639.
[Πιος.]

Οτασυ]α ἀῑσοππε

λόγιος, α, ον. 0ε]ευτῖς. (Ίατας. Ἐκ-

Ἰπ]αςδ. Οε]ευταίῖοπο ἀϊσπις. 1. 1.
λογιώτατοι. Οε]ερετγπῖ. Π. 77.
λόγον τινὸς ἔχειν. Ασπ]ας Ἰαβενο
ταοποπα. (αα]]. επί εὐπαμίε ἆο
φμεἰφι μη. λόγον οὐδένα εἶχον.
ἈΝπα]]απι Γε]ας τεῖ] ταΙοποίη ἸαῦοῬαπέ. Τά πα]]ο πιοάο οπταβαπΕ,
1, 69, 1190.

λόγον ἑωύτῷ διδόναι. Ἠετοάοίεα Ἰοειῖο..

Ἀοσσπα

ααπ]ά

τορπίατε,

Ῥειρεπάετο. Ώο τε αῇφια «οἩςα]ίατο. 1. 94, 509. πι. 45. ἐδίδοσαν

σφίσι λόγον.
εαπίέ.

Ἰπίαι 9ο οο]]οεαέῖ

Ιππία 5ε οοπδι]ίαγαπέ.

Ἱ.

σαΐίαπι Ἰοείοπεπι τείῖπθας, λόγον
σφίσι δόγΊες. Οππι Ἱπέετ 5ο οοηκ]{αβφεπῖ. ν. 08, 75. ἐμεωῦτῷ λόγους

ἐδίδουν ὅτι ἐπικίνδυνός ἐσιν ἡ Ἰωνίη.
Μεεαιη 1ρ5ο τεραίαβαπι Τοπῖαπι
ε55ε Γοετοι]οξαπι. γΙ. δ6. ὃ. 1.
ἑωῦτοῖσι λόγους ἔδοσαν. γΙ. 19Ν8.
λογοποιὸς, ὁ. Ηϊδεοτίαταπα 5οπΙρίος.

Ηιείοτίοσταρ]ας. Π. 149. ν. 96.
λογοποιὸς, ὃ. Ἑαὐι]αγαπα

5οτΙρίοΓ.

Π, 194. Οἷο5. Ῥενς. 1.
λόγος. Ῥτοίαπι. κεπιαξῖο.

ἨοΠΟΥ. Αποζοσιίας, τὸ Ἰωγικὸν ἔθνος

ή» ἐλαχίςου λόγου. Ὄοης Τοπῖσα
1π ΙΗΙΠΊΠΙΟ εταξ ρτοίέ]ο.

αἱ], Ετα

πηιπ]πηῖ Ῥτος]. 1. 149. τοὺς λόγου
πλείςου ἔόντας ἔκτεινον. Ἐοβ, απϊ
ΙΠ. ΠιαχΙπιο Ῥτοξίο, γαι οποιο

εταπ{, ππακίππο» ααοεοτ](α(ἶς νῖτοῬ

ἱπίεγβοϊεραπε.

ΠΠ, 146.

τῶν ἦν

ἐλάχιστος ἀἄπολλυμένων
λόγος.
Φποταπα Ῥεγουηἑππα πΙπῖπια Ἰνα-

Ῥοβαέαν ταξ]ο. ἵν. 195. ἐόντες λόΎου αρὸς βασιλζος. Θπὶ αριά τοπεια Ἰπ απο Ῥτοξϊιο οταπέ. 4ποτάπῃ αλθπαπα ταίΙοηεπα τος ΊαβοαῬαΐ. να], απ 1π πιασπο Ῥτοαίίο, ασ
Ἰοπογα αρπἀ τεσεπα εταπ{. ἵν. 198.

οὐδεὶς ἦν τοῦ ἀπολλυμένου λόγος.
γη. 225.. Να]]α Ῥετουπίϊς ταβῖο
παβεραίατ, Ωπ] ρετῖραί πα]]ο πιο4ο οπταβαΜατ.

λόγος. Βοπίοπίϊα, Οοπβίαπα, Ἴωσι
ἔθοξε κοινῷ λόγῳ πέμπειν ἀγγέ-

Άους ἐς Σπάρτη». Ιοπῖριας ρ]ασπῖέ
4ο οοπιπαπῖ επεηθῖα ]οσαίος
Βρατίαπι πίστα, Ἱ. 141. κοινῷ
λόγῳ χρησάµενο. Ὦο εοπηπηΠῖ

δομίεηί]α. 1. 166.

κοιῷ

λόγῳ

97. 1π. 76. νι. 9. Σκύθαι δόντες
σφίσι λόγον ὡς οὐκ οἷοί τὲ εἰσι τὸν

σοιεῖν τι. Α]απιἁ 4ο εοπιπτί
βοπ{επέία {ασετοα. 1. 119.

Δαρείου «ρατὸν Ἰθυμαχίη δχώσασαι μοῦγοι. Βογί]λα τα 86ΕΙΠΗ 60ΠβΙάρταία απΙπιαἀγετίαπέος 5ο 5οἷος
ὪΠοη Ῥο85ε Ῥησπα αρετίο Ματίο

λόγος, ὁ.οοπι. Οοπα1ίο. ἐνδεξαμιένου

«οοπιῖςσα Γαγῖὶ οορῖας οὔράενο. ἵν.

τόν λόγον. Οτι Ἰ]]απα εοπάΠίοπαπα
αἀηϊφίςδεί, αεοορῖςεεί. Ἱ. 60. ἐπὶ

λόγῳ τοιῷδε τάδε ὑπίσχομαι, ἐπ᾽ ᾧ

στατηγὸς τών Ἑλλήνων γενήσο-

ΛΟ

Λο
μαι. ν. 198. Ηας εοπάϊἸοπα Άαο
ΡΟΙΙ6ΘΟΣ, αέ 81Π1, γα] βαπι (γθρεο-

οοταπη ΠΠΡρεταίοἕ. ἔπ᾽ αλλω δὲ λόγω. Άμα νειο οοπάἰίοιο. 1ρΙά.
ἐπὶ λόγῳ τοιῴδε. Ἱκ. 26. ἐπὶ τοῖσι
αὐτοῖσι λογοισι, τοῖσι. Ἱκ. ὁ9. Πδνα εοπάϊοπίθα5, αρα.

λόγος. Μοάι». Εαίίο. (α]. Φον.
αςο). Φ{απΐοτε. κατὰ τὸν αὐτὸν

λόγον τῶτείχει. Εοάειαι πιοάο, 4πο
ΙΙΙΤΙΠΙ. 1. 186,

λόγος. Απῖπιης. γονέα». Ἠηροίης
ΟΠΙΠΗΙ, ὁ θύσας τὸ κρέα, χρᾶται ὅ,

τί µιν ὁ λόγος αἱρέε.

(πα «ΆΓΠ6Β

Ἱππο]αν]έ, [1151] σα Γαά τά, αἆ]
αος ἵρδαπα απίπας [ογέ. 1, 192.

ἦν ἡμέας λόγος αἱκῃ.

Βἱ ποβίος

αΠΙΠΙ5 Ἠου [εταῦ. ν. 8. 9! γο]απίας
ηΟ5 οερονῖέ. ἵγ. 197, ὅκως µιν ὁ
λόγος αἷςεοι. 1. 41.

λόγος, ὁ. ξοκρομφαη. ἱκορέοντι λύγον οὐδένα ἐδίδου, Βοϊκοϊίαπεϊ πα]-

Ίάπα τοδροήδυπη ἀαραί. ΠΠ. ο0.
λόγος, ου, ὁ, Οοπιπιοπιογα{1ο. Ίμαας.
οὗτοι ἐν οὐδενὶ λύγω ἁπώλοντο.

Ικ.

ϱ9,. γΝα]]α: [δα πα]]α ουπι Ἰαιάς
Ῥεπ]εγιηί,
λόγος. ἁρπαζομένων τῶν γυναικῶν

λόγον οὐδέγα πωιήσασθαι.

ας ἆμαθεέα εἶναι. Ναι τὸ δόξας
αά ΟταβΗπη, 1]]ιά ἄμαβεα εὰ ΒοἸοησπα, ο8ί τοεγοπάνππ.
σολοικοφανες.

Ἀεά οδί

Ῥιοσπάαπα θΠΙΠΙ 6-

υαΐς ταῦτα δὲ λέγοντα τῷ Κροίσῳ,
ὁ Κροῖσος οὔτε αὐτὶ ᾠ έχα ζετο, οὖτε
λόγου, ἃις, α0ὶ οδε οἳ ὑπαλλαγὴ,

Ῥχο οὔτε λόγον οὐδένα αὐτοῦ σσοιήας

ἀποπέμπετιτα, Ῥτο αποπέμ.-

.. Φποὰ Ιπίοτρτος Πμαϊπαδ ποἨ
Ὃ πα. γοτας, Ἀεφπο τ]1άδ πιοπιοπ{1. οαπι Γαοϊεπάο, ᾱἷπαν. 8οά οοπβίτασξΙο νετβο-.
τΙΤΏ, εί 86Π5ίΙ5 Ίαπο Ιπίεγρτεία6ποποαπι ποπ απ εξ.

λόγος. ὃ. Βε5. Τοπ. εί εοπι. πάντα
λόγον προπεπυσµένος.

Όππι

τεπι

(οίαα απῖο αι]δεοί, 1. 91. ἦκουε
τοὺς ἐναντίους λόγους, ἡ ὡς αὐτὸς
κατεδόκεε, Ἐδ6ς 15 εοπίτατίαδ αἲι-

ἀῑνΙέ, 4παβ Ίρβο οριπαβαίαγ. αντί εοπίγα απαπη 1ρ5ο: αΠΊΠΙΟ 6ΟἩεερεταί. 1. 22. λόγος ὧδε λέγεται.
Άε5 Ἱία πανταία. 1. 91. [διο οίῖαπα

ῥῆμα, Ῥτο πράγμα δαπήέας αριά
Ἰμασαια, οαρ. 1. γαι, 15. καὶ Ίδωμεν

τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός..

Βί

γιάθαιηας Ἰπαπο τοπα, 4πσς αοσ]ά1ή,

Ἱαρία-

ῥήημα ρτορτίο γοτβαπι, οἱ γοσαβι-

ΤΙ ππαΙσγάπι Πππ]]απι ταΙοΠΘΙΗ
Ἰαβογα. (ἀα]]οο, Λίο επί οι

Ποαί: 5ο εχ ΗΠοβταϊδιηϊ Ῥτορτίθ-

οοερί6.

Λο

απο

[ΚΑΠ]

οοημίθ

εν /ΕΊ1πεδ γαυΐθθ. Λο 86η δοιοἵ ο} αιιόιΩ1ΘΙΘΛέ. 1. 4.: λόγον οὐδένα

απ, απί οίαπι ογαΊοπεπι

δἱρηῖ--

(αΐα, οἳ ΠΊογς, ΤΕΙ Ποναπι, 61]115
ΤΗΠΙΟΣ οδὲ 5Ρα:δα5, ηος Ίοσο ἆσπο-

αΐ. γεγρκώς {απΠΕΠ εί Ῥτο χε απα]]-

ἐποιεῦντο τούτου τοῦ ἔπεος.

Ἠτ]ιας

Ροῦ αοαϊρίίατ, απς νετρίς ἀθεο]α-

οτασι

Ἰαβε-

ταίιτ. Εέν. 17. εί 19. ῥῆμα λαλή-

Ῥαπ{, Ἀου δρειποβαξ, 1. 19. τούπου λόγος οὐδεὶς ἐγένετο. Ἠι]ις

ομωμίἶαέαα, οἱ ἀαο]αταίαπι.] τὸν

τοι πι]ία Ἱαριία οδί ταίΙἸο, πα]]1ις
ΠΙΟΙΙΡΗΕΙ ἁποία εδ, Ἰαδια οξί.

ἐόντα λόγον λέγειν. Ἀεπι, που ορί,ἳ
ἀϊοετε: νογιπι ἀϊσοτοα. 1. 90. τὸν

1. 19. οὔτε λόγου µιν ποιήσάµενος

παντα

λόγον

οὐδενὸς ἄποπεμπεται. 011116 πι]Ίνα πιοπιοπ(ἆ ἵρδυπη {οο]δδοί, ο
οπι. π]μΙ]1. {οοιβθδοί, αιπαπάαίτς
ορ,
οὃ, ὙΝοἱ ροαδ Ίου αἆ

(οσα

απάίο. 1. 111.

πλάι

ταοηθι

ΘΟπα.βαπι οδέ το[ογοπάιπι,

ας τὸ

ἀποπέμπεται Ίο. οὐ Αίίῑεε Ῥτο
Ἀοθ]νο ἀποπέμπει απεπάη. Οππιπε (να5ας Ἀοἱοποδία πλ] {[6αἲδδεί, ουπι αππαπαν]ξ, Ίος οχ 86-

απομέίθις {αεἷ]ς ραίεί, κάρτα δοξ-

θὲν Ἐναπρε]ὶδία νοσαί

τΤ6ῃ γουρ!8

πυνθάνοµαι.

επι

ἔραινε τὸν

ἐόντα λόγο». Λεὶ νετ]έαίεπι ἀεε]αταν], Ἱ. 116. Ῥτο οοάεια ἀῑοϊέαν τη
ἀληθήῃ χεῆσθαι. ἰμίά. οὲ τὴν ἆληθηην ἐκφαίνειν. ναι «Ανκαϊγάς
τὸν ἰὺν ἔφαινε λόγον. ἨΗαιραρα5
τοσίαπα, ΒΙΠΙΡΙΟΕΙΙ, ΥεΓαπι ΟΓ8ποποπι Ἰαρι{. 1. 6. Ἐσὶ γετ]αέθπα

ἀῑχιε. 1. 118. οἱ ἀληθεῖ λόγω βασιλΤες. αἱ Το γεΓα 5µΠέ Τ6Ρ0Ρ, Ἰ,

Λο

αλο

«190. τὸν πάντα λόγον πυθέσθαι.
Έοπι ἐοέαπη αιαϊςςο. 1. 1922. παρεγύμνου τὸν πάντα λόγον. Έεπα ἴοίαπι ἀρππάαν]έε, ἀοο]αταν]ξ. 1. 120.

αληθεῖ λόγω. Έενετα. ν. 41. ἀληθεῖ λόγῳ χρεωμένοισι. οἱ τογῃι
ἀἶσαδ. Ότι νετε ΙἸοᾳπαππτ. Υ. 8.
γετα οταξΙοπε ασπίδας. ν. 87.
μηδεγὶ ἄλλῳ τὸν λόγον τοῦτον εἴπτς. ΠΠ. 65. Ἆε 1 αῖ τοπ ἶς-έαπι, νο] Ἠος, ἀϊῑχοτίς.

Θπαπόααη

λόγος ]απι ρτο νοτβῖ5, οί οταίοπο,

εοπποᾶς

5απαῖ ροΐεςέ, αοά οκ

5οηοπέίρι5 εο]ἠρίέαν. ἦν γάρ τοι
ἐς βασιλήα ἀνενειχόῇ τα ἔπεα
ταῦτα.

λόγος, Ἔτπποτ. Έαπια. σας ἡμέας
περὶ σεῦ λόγος ἀπῖκται πολλός.

Δά πο πππ]έής 4ο {6 ΤΙΠΙΟΣ Ῥοί-

ογαζειν ποῦ. απἰπιαἀνοτεξ;
ΠΙπαΙ5 ΠοξΠη, πος

αασά

εχεπιρ!1ς, απ

εοπΠγπιθέασ, Ἰπάϊσοι,
Όοπεα]ε
ποδίταπα Γπάϊοθπα (τοσα 1η Χδπορ]οπέειι.
Ιἀσιτοο οὲ δίορ]ιαηπ5 αἆ πιατοΊπεια ποξαξ, (ἀγαροπι
εχεπαρ]ας ππεπάοδαπι Ἰ]ο νιάοτ.
: Νες δἱ Ἰουυπα Ἱέα αοοἴρίαδ, ξ Πιο«πειαδ, πίπο αοοἰρ]επάα5 νιάείας,
πα]]15 61γοΥ οτε 1Π Ἰρδο (σχίι.
1νες οηῖπι 16ο πιοπάοςιις {οχίας,
απἷα γα] Ῥίορμαπας, νε] ας ααἲς

«6ΗΠΙ οι Ῥοπο Ῥετροπάϊέ, τος Ἱτι(ο]εχῖ{.

Οιοά εἰ 5οχοεπ{ῖ5 αἰῑῖς

ἵπ ]οεῖς {αεῖ]ο ἀεπιοηδίτατί ροΐεςί,

ἵπ απἴθιας οα οογγΙΡΙΠΕΙΣ, γαὶ Ῥοτς

οοτταπαραπέας,

ας

ποαα-

απ. Ππίε]Ισιπέαγ. ἐδίδου λόγον

ἑωύτῷ περὶ τῆς ὄψιος.

ΝΙδίοπσπι

νεπῖε. 1. 90. ὡς ὁ ππολλὸς λόγος

Ί]απα 5οσΠη 1ρ5ο οοπδΙάετατο οαλ-

Ἑλλήνων. τε πια]έας (τα "οογαα
«ΣΙΠΠΟΣ [οτοραί. 1. 75. λόγος ἐφι.
Ἠπαππογ οδί. Έαιπα Γονε, Ἡ, 70. ἐν
«πῆ λόγος τὸν Τυφω κεκρύφθαι. Ἰπ

Ρίε. 1. 209. ἐλθων

αα
ἩθΙΙ

Γραιιάς] ταππος ο5ε Τνρ]ιο6556

οοου]αίαπη,

[Παίετο.]

Η1, ὃ. ἀπό τευ τὸ ἤλεκτρον φοιτᾷν
λόγος ἔσι.

[πάο εἰοείταπι νεπῖτο

(πΠΙΟΣ ο5έ. Η1, 110. λόγω πυνθανο-

µένη. Έαπια απάἶεης. Π. 194.
«Κλεισθένης λογον ἔχει τὴν Πνθίην
ἀναπεῖσαι.

Ἀαπιον οδε ΟἨ5ί]ε-

ἶμεῦσι.

πι

ἐς λόγους τοῖς

Ἰπ οο]οφαπα σπα

«βασσετάοβρας νουϊβδοί. 1, ὃ, 44,
βουλόμενος Καμξύση ἐλθεῖν ἓς λό-

ους. Π1. 4. οἷα ἐόντα ἀὐτὸν ἐν τοῖσι

ἐπικούροισι λόγου οὐ μικροῦν µεταδιώκει. ρδυ. ροιβδεφιἰέαν ταἲῬοίο απ Ἱπέογ αακ]]ίαγος πο ρατγὶ
ΠΙΟΠΙΘΗ/1 ο55οί, ΠΟΠ 1Π Ῥαγνο ρτεΠο ο8εοί. 1Ρ]4. ᾿Ατόσσγ οὐ δύνγαµαι
ἐς λόγους ἐλθεῖν. 1. 68. ἐδιδ]σαν
αὐτοῖσι σφίσι λόγους. Ιπίει 56 εοἩ-

ποια Ργέλ]απα γογρῖς Ππάπχ]5εο αΐ,

ει] ἑαναηζ.. ο], Ππίοι 56 εο]]οσι{ῖ

δτο, ν. 66. ἔπι ἕτερος λεγόμενος

δαπέ, 1. 70. λόγου οὐδεγός κω ἐώγ.
Οπηα ἴπ ππ]]ο ργείῖο αά λος 9559.
1, 199. Μαιανδρίῳ ἔφη θέλειν ἐλ-

«λόγος. ΥἩ. 314. Εδί αἴῑα [απια,
οσα {οτέαγ,
λόγος. τοὺς Ἴωνας ἓν οὐδενὶ λόγω

πσοιήσαµενος. ΤΟΠΙΑ πα]]α Παβία
ΤαίΙΟΠ6. 1. 159. μας. Ἰπέεγρτος
Ἠερο Ἱία. Τοπ Ἰπέοτίπα ΠΟΠ πιαςπα Παρ]ία ταοπθ. Ἀεά 1]ιά Ἱι{ετῖτα αάάῑξ, ααοᾶ ποπ οδίἵπ ὅγα«ο {αεχίπ.

ἸὨοαϊπάθ,

το πα]]α, ἀῑσοΙς.

ποἩ

Ἱπασπα,

Ῥαρ]οῖς Υοτο,

οίῖαπι δὶ Ῥτίππαπι αἀοτίειά] Γα185επέ, πὲ Ἱπέετρτείείαν ἴ]]α (ἄτασα

γετρα, τὴν αρώτήν εἶναι. (19 π]111. αἰῑπά. εἰσπίΠοαπέ, Ύπατη, Ῥτ]ΤΙΠΗ, ΙΠΙ{19, ΡηποΙρίο.. Ἀαπι α. ἆ,
Ῥοδίοα ποη Ἱἴα δοηδ]έ, πθς 605
{απίοροτο εοπ{επηκῖ{ς,
Π]ιιά νοτο
εἶναι, ᾿Αττικῶς, καὶ Ἰωγικῶς, λε»

θεῖν ἐς λόγους. Η1. 145. ἵν. 126,
140.

λόγος. Ψοτῖνα. Ἀογππο. Οο]]οφαί σπα,
6011. οὐ σολλῷ λόγω εἰπεῖν. Νε
πη]15 αραπι. [Πε τει ραπεῖς εκ(ρεάΙαια,
δἱο (α11, Ώοιγ 15ΕΥ
ἀεἰοπςαβτορος.οιγ{ε]αἰγέ οοµγ.

1.61. ἐκ λόγου πλαστοῦ. Ῥεχ βοέαπι
ΥΙΠΙΟΤΟΙΗΙ.

Ῥοτ βΙπιπ]αίάοποπῃ, αξ

ΤΙΙΠΟΣ. [αΐδας. δρατσαίαγ. Ι. 6δ.
ἐς λόγους ἐλθεῖν τινε. ἴπ οο]]οφι]ππα ουπι ασιο ναπίτα, (ϱο]]οφαϊ
οσπι αΠφπο. 1. 86. ἐς λόγους συνελθόγτες. Οτπι 1π οο]]οφαῖαπα γοπῖς-

δοηέ. Ἱ. 82. ἐς λόγους ἀπικέσθαι
Ἐτεάρχω. πι οοἠοφαίαπι εἶπι

ΔΟ

Λο

Ἐιεατέ]ο γοπ5βα. 1, 93. Δαρείῳ
λόγον προσέφερε τοιόγδε. ΤΏατίυπι

ἐκείνων λόγῳ, ἐκφυγόντα ππεριγε-

α]νας νοτρῖ οοπιρε]]ανΙς. ΠΠ.
194. δΙο δέῖαπι (πα, 1ρογία οείίε

δεοππάπα ἱρδοσαπη ταοσϊπαξ1θπθπα, ΠΠὰ οί, αί 181 ταοπεΙη, δέ
οοπδίαπῃ ἸπΙετα{,] πο ἸσπΙΓογιτη

Άαγοίε ἃ {λαχίαφ. τῷ Κλεωμενεῖ ἐν
λόγοισι ἐών. Ότπι Ο]εοιπεπο «ο]Ίοᾳ6πς. 11. 148. οὐδὲν λόγου ἄξιον.
ΝΙΜΙΙ πιοπιοταία ἀϊσπαπη. 1ν. 28.
τῷ ἐς λόγους ἠϊε. πι ο ἵπ 00ἱ-

Ἰοᾳπἵπμι 1νῖς..

Όσα εο οοοσιίς

εςί. ν. 49. ἀπικνεόμενος ἐς λόγους.

απὶάσπα
βίαιη

ονἰίαίο Ῥοτίοπ]ο 5αρεί6586.

Ὑα]α {οίαια Ίατς

Ῥετιοάτπι 1πα]ο νογΏέ.
Ίπ6Ἡ.

εί Ἱία Ίουππι

Ῥοΐος {α-

Ἰπεετρτείατ,

[ιτ απίεπι ΠΙΙ 8εσαπα 1ρ8ἱ ταβὶος]πατΙ

Γ{πογαπί,

αἱ οοηςΙΊππι

Ἱπῖ-

πηςςοξ. 1ρ]ά. ἐς λόγους ήλβον Μαςδόνιός τε, καὶ ᾿Αρτάξδαζος. Ἱπ. 4].
Ἰπ οο]]οφαίαπα γοποταη{ί Ματάο-

ογαπί, πο Ισπ]{οταπι απΙάσπι {ασα
[εκ 515 ππαπΊθιις] εγαάστα οροίίορας. οτβίς 11118 τῷ: ἐκείνων λόγω, (α]]ϊσα 5]ο τοδροπάστεπί, 4

πία5, οἱ ΑγίαβαζΗ5. ἐδίζητο τοῖσι

{δι οοπημίο.

Οσα ἵπ οοοφαίαπα εππι 60 γε-

«ρατήηγοῖσι ἐς λόγους ἐλθεῖν.1Χ. 44.
Οσπι ἀπαδιας ἵπ εο]]οφπΙππα νε-

π]γο ᾳπεργοβα. 1. καὶ τουτέων μὲν
«ἑτέρωθι ἔςαι λόγος. 1.08.

Ῥεὰ ἀᾳ

5 ᾳπἱἆσπι αΏθῖ γετρα Ποπί. Ὑ αἱ,
Ὅ

γέσθαι. γΗΙ. 6. Οροτίεραί αξθια

λος ἆθ ης φπἰάσπα αἰῖας ἀῑσοίατ.
λόγος, ἀπόλογος, μῦζος. Ἐαβα]α, Ἱ.

{απ νιάεέατ, νε]. Ῥτο Ἰηδιά!]ς,
Ααίίαχ ϱ0 Ίοσο 4 Πασεάκταοπ]]5,

απ! ππα]Ιογίρας αιάραδάαπι Ῥογπη]βογαπέ, πί αἆ 5405 πιατ]{ος Ἰπ οατ-

σογο οοπςΊαςο8 αοσοθἀστοπί.

141.

λόγος,

δε[οη {ει θοπιρίο.

Φ6ίοη φιςᾖ Γαἰδοίοπέ {ει εοπηρία.
λόγος, ὃ. Ῥοσπ]ατϊ ᾳποάαπα πιοᾷο
αραά Ηετοάοίππι Ῥτο ἀο]ο Ῥορί-

ου, ὅ. Όπιδα.

ἠπιςσέατο ἐκ

τῶν Αθηναίων ἐλθεῖν ἐπὶ τῷ λόγω
τούτωτα χρήματα. νΙΠ. 5. Εκὶκί]-

Οττ

ππζοπι Ἠαπο Ῥοίοδίαίσοπι 1ρ8ἱ5 111
{οαϊβκεοπί,

ἀοσεί

ἩΗοετοάοίας

Ἰ]ς

ναγρῖς: οὐδένα λόγον δοκερντες ἐξ

πιαραπί Ἰαπο Ῥεοππίαπι 4 ΑίῑιαἨΙθηδΙΡ1Ι5 Ίας 4ο ϱαπδα νοµῖ55ο,

αὐτέων ἔσεσθαι. Να]]α: Να]]απα ἵπ

[πηϊ]ςδαπα, ας αἰ]αίαπι {11556.]
λόγος. Οοπεϊ]πι. κοιν λόγω χρησάµεγοι. Ὠο εοπιπιυπί βοπ{οηί]α.
ν.5.
[δι οοπιπιαπΙ οοηΠβ]]1ο, 11,
90. 1. 119. Ὑοἱ, οοπβΙ]1ο 1πέοΥ
5ο οοπιπαπΙσα{ο. γι. 2290.
λόγος, ὁ. Οναξίοπῖς αἰᾳαῖς 1ου».

1460. πι. Ῥ. Να]]απα ἆο]απι αὉ
1ρδῖς φέγασέυτα Ππὶ Ῥαέαπίος. Να]Ία5 Ἰηδ]άἷας αὐ 10516 51δὶ Γασξαπι
ΙΙ οχΙδζπιαπίος5,.
Ἀ6ά {οτέαδδο

τοῦτο ἐν ἑτέροισι λόγοισι δγλώσω.
Τμαϊπας Ιπέστρτες, [πι αμ] δετ1ρ5 Ἰπάϊσαρο. δεά Ῥοβΐ5 νοτίεισπα,

ἴπ αἱἱο Ίοοο ἀασο]αγαβο.

Ἱ.

106. ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐρέω. Ἡ. 98.

αἴτίην, τὴν ἐν τοῖσι ὄπισθεν λόγοισι
σηµανέω. Υ. 215. Όαπδαπῃ, 4παπη

Ἰπ 5ο(πθηί δις βΙσπίβσαβο.
λόγος, ου, ὁ. Βαδϊοσϊπαίϊο, Ύπα απῑς
6οσυπι 1ρ56 αἰ]α]ά αΠΊΠΙΟ γο]ν]{,
οἱ ἷο ονοπέπτπα Ραΐαί, π{ Ίρδο

εοσ]ίας. α]ΐσς, «{λἰδοσιγε, εί
«οπιρίε, οεἶον {εφιεῖ ο εδῖπηε
Φ1ο {εδ οἶοδες ἀοϊυεπέ αἀυοπίγ, οι
αυοϊγ

πο

δμο

ἐο[ῖο, φπο που

ΦΕΩΦΟΛΟ. ἔδει δὲ μηδὲ σνρφόρο», τῷ

Ι]]1ς ἁο]απι 9556 διδρΙσαΠ{θς. 1ν.

λόχον ΙΡὶ Ἰεσοπάπιπ. Οτο οί
τὶς ἀοοθῖ Ῥτοβείας, πΙμΙ] παραδύξου ἀῑοείαν.
λόγος, ὁ. ἴμουις. Χαπισγας, Ῥαΐς.
ΟοπάϊΙο, αταάας: 5εᾷ Ῥογ ἴταηθἸαάοποπα, Ὀἑ, Έδςο πι απο οσο,
νο] ΠΠΠΙοτο. Φἱςο οἱ (αα]]ι ἀῑσοιηξ,
Είγε αι γαηῤ:, αἲ ποΙπύγε εδ ϱ.οπ8

ἆε Φίοπ. ἐν ἀγδρῶν λόγῳ εἶναι. ἵη
νΙΤοΤΗΙΠΙ Ίοσςο, νο] ἨΠΠΙΘΥΟ,

6556.

ΠΠ. 120. ἐν ἀνδραπόδων λόγω ποι-

εύµενος εἶχε. ἀντὶ τοῦ ἐποιεῖτο. ἴπ

ππαποϊρΙοτατΏ 1ο6ο [6ος] παβοραξ,
αίᾳπο πί ππαποῖρία ἐγασίαραίς. ΠΠ.

195. κατεῖχε γάρ σφεας Λεωνίδης
ἐν ὁμήρων λόγω ποιεύµενος. νΠ].
2393,

ἵρεος απῖπα Ἰοοπ]άος οὐεῖ-

ἆππῃ Ίοςο ἀπεεπς [αραά 5ε] τείῖ-

ποβαί. ἐ) συἁµαχων λόγῳ λέγογ-

Λο

Λο

ται. νΗ. 686. Τη 5οοἵογαπ Ίοσο,
γε] ΠΙΠΠΘΤΟ ἀἰοππέιχ 6556, ἐν ὅ-

µήρου λόγῳ. Οἴεδίας Ῥοτε.4. Οὐ-

51415 Ίοσο.
λόγος οὐδεὶς γίνεται Μαρδονίου, ἦν

τι πάθγ. γη. 102. γα]]α: 8ἱ αιῑά
εἶαάίς΄ Μανάοπίο οοπί]ηραί, 1ά
πα] ]α5 οτΙξ πιοπιοπ/{1. 4. Β. ν. 5
ἌΝα]]α ΜατάοπΙϊ ταίΙο ἸιαβαβΙέατ,

5 απ

[πα]

ρααίαν, 14 ορ,

Ματάοπῖας πα]]ο πιοάο οπταβ]έτ,

5ἳ απαπ1 εἶαάεπι αεο]ρίαί, αἱ, 5ἱ
: απἱά Ἠαπιαπ]ίας οἱ οοπσοτῖξ, 5ἱ
αεοερία αἰαπα εἰαάο οαοϊἀοτῖέ,
Ίου πα]]ας ογΙέ πιοιηθη{1,

εἶιξ εἰαάεπι,

πποτίεπιᾳαθο

Ἀα]]ας

ουτα-

35, ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιεῖσβαι. ΝΠϊ
«αταχθ. 111.00. Ἰώνων οὖδενα λόγον
ποι]σάμενον. ν. 105. τούτου λ
οὐδένα ἐποιέετο. νἹ]. 19, ἓν αν
λόγω ποιησάµενος

τὰ ἐμὰ ἔπεα.

Μοογιπι γαι ῬογιΠι πα]]α ταί]σηθ
λαριία. γα, 14. Μεϊς νοιρῖδ οοπ{επιέ]ς. τὸ Ἐέρξης ἐν οὐδενὶ λόγω

ἐποιήσατο.

Θποά Ἀενχος

πα]]ο

πηοᾷο οταν]. τα. 7. τῶν ἆμφοτέρων λόγον οὐδένα ποιησάμενος.

Ωιοά πίαπηθς. ΟΠΤΗ πἰ]ά]1 {οοἱδοεί. νῇ1. 08. λόγον ἑλάσσω ἔποιέετο. [Ε]ις] πιποτεπι Ἰαρεῖας
γαβοποπα. Έα Ῥαναπι οταβαξ.
(ζα]]1σα, [1 πο /αἶναῖέ ρα». θ7ακά
οοπημίο. γΗ, 106. Ἠέρσαι Φωκέων

ρε,
λόγος οὐδεὶς ἐγίνετο ἐσθητος σοικίλης. ἵκ. δ0. ατα νο πι]]α
Ἰαβδεβαέαγ ταθο, Ὑεδέαπι γαγ]ϊ
βεπετῖδ πι]]α Ἰαυοραίαγ ταίῖο.

Ῥεικα ῬἸιοσεηδες πιι]]ο πιοάο οπταβαπέ. λόγο» οὐδένα τών ᾿Αβηναίων π2ιέεσθε. Ἱκ.7. Ἀα]]απι Αίῑιο-

(αἱ1ςς,ΟἨ πο {οπαῖέ αι:ο θο)ημίε
468 υόίεπιεπς ο «ἴυεγδα δογί9,

Ἠ]θΗδΙαΠῃ τα{Ιοησιη Ἠαβοαίῖς, Αί]ιοηΙθμςδο5 πι]]ο πιοάο ογα{1ς,

λόγου οὐδενὸς γίνεσθαι τορός τινος.

λόγχη, η». Ίο. εί Ροεί. οἱ οοπη.

Ἠετοάοίοαα Ἰοοιῖο.

ΤΙπ ππ]]ο ρτε-

οὐδενα

λόγον ἐποιεῦντο. γὶὶ. 216.

περί.

Ἀρίσπ]απι, τὸ ξυςὸν τῆσι

Πο αριά αἰἰαπεπι 6559, ΑΡ αἱ]απο ππ]]απα ποδέτὶ ταξοπεια ΊιαῬοπ. ΑΡ απο οοπ{εΡιΠΙ. λόγου

63, τὰς λόγχας κάτω ἐς τὴν γην

οὐδενὸς

τρέψαντες. Παξίαγαπι οιδρίαίνας,

γιόµεῖα

πρὸς Περσεων.

λόγχτσι ἐὸν ὑμοίως χὐσεον. Ηαςεἶ]α ο) βι]ς δρίοι]15 ΔΠΓΟΙΠΗ. 1,

Αριαά Ῥεγρας ἵπ πι]]ο Ῥτοίίο 5τ-

βΙνο ρίοι]1ς, 4δογβδΗΠά 1Π ἔθΥΓαΠΙ

ΠΠ. Ῥογ5. ππ]]απι Ἰαροπί ποξ{1 ΥαΙοπθΙΙ.
Α Ῥουςΐς οοηίθηι-

γεγεῖδ. νΗ, 40, 41. τὰς λόγχας

η πα. 1. 1920.

λόγον διδόναι. οοΊἵη. Ἠπίίοπθια τοςἀθτο, Ὀ]ο οί (αα]]. Πἰοπάγε οοπιρέο.
δόντας λόγον τὼν ἐποίησαν. νι.

100. Ἠαεάάϊία ταέίοπο δοσαπη, 4105
Γεοεταπί. ἨΒεγαπῃ α 5ο βοδίαΓΙΠη
τα6ΙΟΠ6 τοἁιία,

λόγον ποιεῖσθαι, οί ἐν λύγω ποιεῖσἴθαι.. Ἐπίιοποιη Ἠαῦοτο. (αα]]σα,
}αἶγα οοπιρίο. Ἰ οπἱγ οοιηρία. δα
«Φοιοῖεν 6 φιείφιο οᾖοδο. λόγον
ἐλάσσω ἐποιέετο [τοῦ βουκόλου.]
Ῥαθα]οὶ πιΙπογεπι Ἰαροεῦαέ ταῖοπει. Βιπρα]οαπα παπα οπταβαξ.
αν Ῥαβι]σο ππῖπιας οτας 5ο]ε]ίπς.
«4, 19, 30, 117. ἐν οὐδενὶ λόοςτοὺς Ἴωνας πποιησάµενο». Ἰχα]]α
Τοπαπι λαδίία ταίίοης. Ἱ. 129. οὐ-

δένα [τούτων ἐποιεετο] λόγον. Ἱ.
219. οὐδέγα λόγον ποιύµενος. ΠΠ.

κάτω τρέπόντες. Ἡπαδίατιη Οἱ1ςῬιάες ἀθοτδαπι γεγίαπέοες. ν]]. 20.

λοξίης, εω. Ίοη. Ρο οοπι. λοξίας,
ου. ΑΡοΠο. Ὑἱάε ΕικίαΙανη. 1,
91.

λοῦσθαι ὑπὸ τοῦ Διός, χείεσθαί δε
ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐν τῷ ηέρι μετέωρον
έοντα. Α Ίονο Ίαν απΙ, ος α ο]α
πης] 1π αετο δα β]πηθ]α, Θππαπι

δέ Ἰα]15 Ἰπβοηπ], ας γὶδὶ, ἸπέουῬτοίαιο

ΠΠ.

124. οί ἀαίποερς,

λοῦσθαι δὲ, κατὰ συναίρεσι’ εἰτε

πρᾶσιν, ἐκ τοῦ λόεσθαι, νε] κατὰ
συγκοπήν ἐκ τοῦ λούεσθαι. γιὰςε
Εαδίαίι. ἐλοῦτο ὑπὸ τοῦ Διὸς, ὅως
ὗοι, ἐχρίετο δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, οἲνιεὶς
αὐτὸς ἐκ τοῦ σώματος ἱκμαδα.

Α

ἆονο Ιαγαβαίατ, αποί]ες Ῥ]ποραί,
εί α Βο]ο ππσεραέιγ, Ἰρδειιεξ 6-

ηλ]{ξοης οχ 6ογροτο Ἠίπιογοπα. 1,

125.

Πας ἀῑσία διπί ἆε Ῥο]γ-

πλο

ΜΑ

οταξθ ΕΥΤΑΠΠΟ, 416 Ογαξος ναπἶδ Ῥο]Ιοἰαλοπῖριας ἀεοερέπῃι
οεορεταί, Ἱπίθτίεεξαπιαιο

5π8ροι-

ἀστας,

λοφμὴ, ης, ἡ-Το. Ῥχο 60Π.. λοφιὼ ἄς.
Εηπονι νε] ]εοππῃ ρα». ν.70.
λόφος, ου, ὃ. οοπι.

ΒΙΙΗΠΙΙ5 οαρ]ες

γετίος. Μαάκαι λόβους κείρονται- τὸ

λοχίζειν. Ψειραπι Ἡετοδοίο Ῥοσιι-

Ἰαγο, Ῥγο, εἰς λ2χους διαιρεῖν. Τι
ππαπ]ρι]ο5, Ἰπ οοοτίος ἀῑν]άστο.
Ποια Ῥγο πἹπηρ]Ιοἶέου διαιςεἴν, διαπρίνειν, διαχωρίζει». Ριν]άετο. Ρὶς{1ραεγο. ΡΙδπσπετο. τοὺς ἐν τῇ
᾿Ασίη ἐλήχισε κατὰ τέλεα. ῬοριΊο Ακίαίϊους Ἱπ ἕἔατπιας ἀῑγ]κίε,

μὲν μέσον τῶντ τριχών ἀνιέντες αὖὐξ-

ἀἰφίπραιε, ἀἰδαν]ε, 1, 105. (ᾳποά

εσθαι, τὰ
: δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείροΥ-

ιά ῥγει)συνωνύµως ἀοίέα. διέταξε χωὶς ἑἕκάφους εἶναι. 1ί4.
Ἔος ία ἀῑδεηχίε, απ α]ησιι] β0-

ται ἐν χροῦ. ἵν. 175. Μασα δαπιΠΠ οαρΙ5 νοτγῖσεπι ταάσηί,
αποᾶϊος απ]άεπα οαρ]]]ο5 «Γ650ςγο
ΒΙΠΘΠίΕ5, Ῥαγίοδ νογο σαρῖ]]15 1ο

Ἰπάο {εοίας, αἆ οπίοπι πδαιπθ ταἀππί.

Ναι, Οαρί]ιος απϊάσπι, ααὶ

"βαπς Ἰηπ πιοᾶίο οαρ]Εῖς νετεῖσο
«Γ6866Υε 5ΙΠαΠί65, 605 νοτο, απὶ
βαπέ οἰτοιπποῖτσα, αἆ οπέεία Ίδης
εοπάσηί.

Ὑγαα νοτς, ἵπ ογΏοίη

-οπάεηπε. Θεά ἐν χροὶ κείρεσθαι βΙσ-αμβεαί Ἰάσπι ας τὸ ἐν χρῷ ξυρεῖν.
Λά οπίαπα πδᾳαε ταάετο. ἨΗϊπο οΓ«ατα

αἀασίαπι,

4ο

ἆπο Έναδπιας

Οµ]. ὃ. ορης, ὃ- αἀας. 94. αιοά
οχ Βορ]ος]ίς Ά]ασο Μαείϊσορ]ιοτο
δυπηζσηι. δις απῖπη 1]]9, Υογ. 750.
"ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ τοῦτο μὴ χαίρει
τινα. (Βο]ο]ία, ἔνρεῖ ἐἐν χρῷ) ἁπτεται τῶν ἀναγκαίων τοῦ Χρωτός.
καὶ

ἔς- [ παροιμία

ἐπὶ τῶν ἐπικινδύ-

γω

ἱσραγµάτων,

ξυρεῖ ἐν χρῷ: ἐνί-

. ΟΤΕ γαρ καὶ τοῦ

ται

σώματος ἐφαπτε-

ὁ σίδηρο». ἄλλως. μέχρι βά-

θους ἐφικγεῖται,
ἐ
ὧςε μὴ χαΐρειν. τὸ
δὲ τινὰ σαρέλκει. Ὑἱάε οί Ττὶο]]ΠΠ,
λοχᾶ», ο λοχᾶσθαι. Τηβ]άῖας οο]-

Ίοσατο. ἐλοχήσαντο τὴν ὁδόν. ἵτπδιάϊας ἵπ 1Ιπετα οὀ]ἱσομκδα: Ἶ
«191. λοχήσαντες.

Γηπβ81ά115 οο]]ο-

σαϐῖς. γΙ. 57,857. ἐλόχησαν. νΙ. 128.
λοχήγετεῖν. Υ. Ἡ. νο οοπι. λοχαγεῖν, οἱ λοχηγεῖ. λόχου ἡγεμόνα

εἶναι. (ο]ιογεῖ5, νε] πιαπῖρι]1 ἆποεπι, 5ἶνα Ργα{εεέιπη 6556. λοχήγετέων τοῦ Πιτανητέων λόχου. Ἱχ.

5οὃ, να]]α: Ἔτιραηπς εοποτίῖς Ῥὶ{απθοτιπι. 48, Ρ. Ῥτγορ[οσίιις ΡιίαἨΘΟΥΙΠΙ εο]οτγεῖς, Ὑει, Ἐπίαπες
«οοπογς. απ Ἱπίγα τὸν λόχον
τὸν Πιτανήτην γοςαῖ.

Ῥαγαξῖπι οβδοηῖ, ας ΡοΡΕΙΙΠΑ ΟΥ-

ἀϊποπα Παβοτοπ{.)
λόχος ξύλινος. Φιῖά. Φπαπάο. θα,
η νὰ

λυµαίγεσθαι νεκ(ῷ. Ἱκ. 79. Φονίχα
1Π ΤΠΟΥ ἔπυπι.

:

λύμη, ης, ἡ. Ώαιπππα. Ῥοίτῖπιοἔαπα, Ῥεγπ]οῖςς. Μαλαπι βγανο, πο
απῖ5 Ιαροίασίαία. ἡμέας λυμαίνεται λύμγσι ἀνηκέςοισι.

Νος 1ηα-

5, να] τυπηῖς σγαγ]δδιπι]ς αβ]]αἷέ, νοεχαί, Ἰαρο[ασίας, οονταπρ]ε
γι. 12.

λυχνοκαῖη. Ν. Ἡ. Ὠϊος {δβίᾳς, ἵπ
απο ποσα Ιαπιραάας αοσθπάπηἔπχ. λυχνα, καΐουσι πάντες σολλὰ
τσερὶ τα δώματα κύκλῳ, δες. 4εΙπά6, καὶ τη ὁρτῃ οὔνομα κέεται
λυχνοκαϊη. Π, 09,

λωξαν, οἵ λωξᾶσθαι. Τοη0ς, 6ί Ῥόείῖσο. Οοπέππιο]ία, Ώαπαπο, Γπ]ήτία αΠϊοστο. Ἐωάο {πασίατα. Τιή--

Ῥϊΐον πππ]ατο.
λωξησάμµενος.

Μιί]ατο. ἑωύτὸν
Ἀε 1ρ8ο {αάς πι{]--

Ἰαίο. 11. 1024. ἑωῦτὸν λωξάται λώην ἀνήκεςον. 36 Ίρδιπα Ἰπέο]εγα-Ρ11, 1ά οδί, σταν]βδίπια, Γα.ἀ]βεὶ-

ππα(ιιο πιαΠ]αοπο πππθ]ας. 1ρ1ά.
ἄνδρα δυκιµώτατον λελωξημένον.
γπταπα οε]οβοιτΙπΊιτη {αἀο πι]
Ἰαέππα, 11. 1950. ὁ λωξησάμενος.
1ριά, λελωξημένου σευ. 1Ρἱἀ. ἐμὲ
λωξησάμενος. ΠΠ. 126.
λώξη, τον ἡ. Τοη. δέ Ῥοεί. Οοπέι-

πιε]ῖα. ας

Μιβ]αΠο, Ἱαοία-

τα, 11. 154.

Μ.

Μάέα, µάζης, ἡ. οοπι. Ῥ]αορηία.
«Ν. Ἠοπι, 99, Ὑἱάς κυρδαῖος.. Ἐὰ-

ΜΑ

ΜΑ

βίαί]ήης. μάζα, παιὼ τὸ μάττειγ,

τὸ φυρᾷν. Μιεεετο. Βιβίσενα. ΡΙΠ96Υ6. Ὑ6] (αἱ ἵῃπ Μασπο ΕΕΥΠΙΟἸορίοο ἑπαθϊέας, Ῥας. ὅ7ὅ, 24.)
ἀπὸ τοῦ μάσσω τὸ µαλάσσω γνεται µάσσα, καὶ τροπῃ Αωρ κ

δύ» σσ εἰς ἕ, μάζα.

τῶν

ΑΡ Π]σ γοτο

Πάσσα Τμαπαϊι Ἠπαδδα ἀοεάιςέαπι. αποά ρταέετ αἷα, ᾳπσ οἱ ἵη
νυ]σα(ῖς Ππηϊς Ποχὶεῖς (ταάιῃν ἵρδαπι 4ποφπς ΓαήπαΠὰ Ἠλαςοχαΐίαπι, εἴ αηυα δαβασίαμι βἱρη]ῇσαΐ, α παπα Πα, (α]]σπο Ῥραίτιο
ΒΕΤΠΙΟΠΟ Ῥαξίαπι αρρε]αηίέ, ᾱ- ἆ.
Ρϊδίατη, α Ριηδοπάο, παπάς νε Ώαπα
Πα]ουπαι, {πιρασίαγε, (αἱοιτα,

µΜακρῷ.

Λάνοι ΡἱαΠίστ,

τα πολλῷῳ

οσα δαρεγ]α(ῖνο ἠπποζατη. μακρῳ
πρώτος. Ίμοησο Ρείπιας. 1, 94. µακρώὃεὐηζές-ατον πεῆγμα. Βο5 Ίοηρε
κει] δδίπια. 1. 00. µακρῷ μάλιστα.
Ἠοπβο πιαΧΙπηο. 1. 171. µάλιςα
λογιώτατοί εἶσι µακρῷ. Ίμοιπο οο]ερονγῖπαϊ δαπ6. 1. 77. μακρῷ μάλίσα. Ἡ. 196. Υ. Ἠοια. 7. µακρῷ
πρώτοι. Ῥοπςο Ῥεϊπη. ν. 78.
μαλακίη, ης, ἡ. Ίο. Ρτο οοπι. µαλακία, ας. Ἠος νατο Ρο ἀσθένεια,

καὶ νόσος, φιοά εκ Ηοίοάο(ῇ γετΡἱ5 {αοῖ]ε οολρίμ εκ δὲτῆς ἄσθενείας ταύτης συνέξη τὸν Ὅμηρον
τελευτήσαι ἐν Ἰῳ, ου σαιὰ τὸ μὴ

πιραίετ, ΠείγΙγ. ὙΝα5 γετο ΙσἨΘΠΙΗ, 1π απο Ἱπαδδα Ῥ]ηδΙίΗΥ, ας
ευδἱσίέας, ἀτωςὶ µάκτραν, Ἠμαθ1πὶ
ππαείταπα, αρρεµαπέ; αίγάππ(πο α
µαττω. µ.. µαξω. 4ᾳ 41ο 8πρτα.

γγῶγαι τὸ σαρὸ τῶν παίδων ῥη2ὲν
(ώ, οἴονταί τιες) ἀλλὰ τῇ µαλακίγ. . Ἠοπη. 960. 1ὰ οδε, ΟΡ Ίαπς

{ία]ισα, Λήααΐα. Βαπαῖα. 4γεείία.

τ1δ

Ἰοπφσοβατάϊσα, Γπραδίαάογα. (α]-

Ἰπίε]]οχ]ςσεί οπίσπια α ῬιθΓίΒ
Ρτοροβίέπα (αὲ απἱάστη ατρΙίταη(πχ). 5οἆ Ῥτορίεγ Ἱποτραπι. ΑΡ

ασα, Γπιραίοῖτε.

Νεἱ, ἴὗπε λισ]ο.

Όπο πιαι. Ὀπεαισε. Ἐτο νατΙ]8
επίπι (α]]α γεσΙοπΙΡΒ, ναγῖππι
οἰάεια ταῖ ΠΟΙΠΘΙ ΙπιροδΙέαπα. 60Πείαῦ. Ἠ]ιά Πίο αἀάείαν (άα1]Ιουπι
νοσαβα]αη Λαἱ (ᾳποά αὐ αλῑῖ5 σι
αππεί νοσα(τ) Ρτϊδεη, αίτιο Π18-

αΠἔΘΙη Ππῃγιηϊέαίοιη, [οὲ αάνοετδαπι

ναεζαά(ποπι]

ασσ]ά1έ, αί Ἠοπιο-

ορ]ιτος 1Π 1ο, ΠΟΠ

αποά ΠΟΠ

Ίος απέθπι μαλακία ἀεάποίιπα γἱἀδίαν, Πα]οσπα ἠήαἰαέία, οἱ (αα]Ἠοιπι ᾖΜαἰααῖς, ιά οδίέ, πιοτρας.

Φυ]άα5 «ποιο τὴν µαλακίην ἀντὶ

τῆς νόσου 5ιπιὶ ἀοςθῖ.

πἰ[οδίαπι τωοί νετρῖ γεδσίαπι
αόἆμπς 6εγνητο, 4ποά οί ἵπ Πα]σο
ΜΜααία {αοίιπι αρρατοί. Ἀατα α
εοπηπππηῖ μάζα, Ώου. µάσδα (αιοά
ας εί µαδδα ἀῑοΙέις) [ουπιαίαπη,

µάλισα ΟπΠι καρεγ]αίϊνο, τοῖσι πτεροῖσι τῆς γυκτερίδος µάλιςα ἐμφερέκατα. Ν εδρετί]]1ου]5 αἰίδ «παπι

ἀῑδεο]πίο ζτπ σὃ, Ηίπο δαρ]αίοσ,

μάλλον οτι εοπιρατα(ἶνο ]αποαηχ,

αἰπι]]]πια, 1.76. µάλισα λογιώτα-

τοι. μοηφο εε]εροντ]πα. . 77.

ᾳποά Πα]]ος ἡΙααΐα. Γήπσααπι αι-

μάλλον ἀμεινον. Βαΐ1π8 εδί. Με[5 οί. 1. 5]. μᾶλλον ὀλδιώτερος.

{οπι Πα]σαπι α Ἱμαθῖπα, [μα παπι
α ἄτασα, ῬγΦοῖρις γετο ΕΏοτΐσα,

ρα 1. 92. μᾶλλον κερδαλεώρον.Ικ.7. Πας. Οοπάποῖ ρήμα».

ΠιασΠαΙΏ ΒΠΟΤΙΙΠ ΥΘΥΡΟΤΗΙΙ ϱ0Ρίαπι ππαίπατὶ πον Ισποταπί, απὶ
φο]άαπι αγαπη Ππήσιαγαπα πο]Ώαπα αβοπς. Βη]άαςξ ποδίτας ϱΟἹ1οσίιτας 15 γεν
εοπβτηιαξ,
µάκτρα, θυεία επιμήκης,
ἐ
ἐν ή µάττουσι τὰ ἆλευρα. Ἱ. 6. Μασίτα, οί

μᾶλλον καραπΙέμν. ἡμέας δίκαιον
ἔχειν τὸ αν κέρας, ἦπερ Αθηναί-

εί Ἰηδοτίοι. Μαδία ποπ αδιίαξαπ,

πιοτζατίαπι οὐ]οησαπῃ, ἵπ πο {α-

τἶπαπι Ῥηδαπέ, Γππαβδαίπ(
πο φαβὶριπ{.]. Οοηκδαίο εί ἨἩιρροσγαβῖς
λοοποπιίαπα 1 γοςς μάζα.

ους, ἵκ. 26. Ρτο μάλλον ἧπερ.

µανθάνειν. Ώϊςοετο. Ῥοχάροτο, (ορἛοβοετο. Αππιαάνοτίογο. ἔμαθεν
ἔγκυος ἐοῦσα.

Ἀ6 Εγαν]άατη οβςα

οορπον1(. 1, Ὁ. μαβοῦσα τὸ σοιη δέν.
απ απΙπιαάγοτἑ]δδεί, αίαια ο0ςπον]5δεί 14, αιοά {αεί Γαεταί.
1, 10. ουκ ἔδοξε µαθέειν. Βιππυ]ανΙε
5ο ΠΟΠ

απ]πιαάνετεῖδδο,

56 ΠΟΙΝ

ΜΑ

ΜΕ

οομπογ]β5α, 8ε πθβεῖτο, ΤΙβ5]πιιιἸανίέ 9ο Ρετοερίσδε αποά Γασίαπι
{αοταξ. 1ρίά. τὸ οὐ'µανθάνει». Οποά

πο ἠεε]]]ρ]ς. ἱ. 99. μαθω) τὰ
πσοιεύµενα. Όππα οοσπογ]σσεί απ

Πεμαηέ. Ἱ. 61. µαθώ» µιν ἀπολωῦ-

μµαζοντα. Ου ρδαπα απἱιαάγογΠφεοί αάπιίτατ], 1, 68. ὡς ἔμαθον

τὸ γινόμεγον. Οτι απ{ια ἄν ετ]δ5οπΐ 14, αποᾶ περας. 1. 50, 87.
σαρ αὐτέων ἕκαςα ἐκμαβων. (πι
αὐ 1ρ5]9 δἵπσι]α ἀῑάΙείνδεί. Ἐκ
1ρ5ῖ9 αἱπρα]α. Ἰη{ε]]ακ!ςςεί. 1. 107.
πάντα ἐκμεμαθηκέναι. Οπιπῖα ᾱἷἀισίδρο, εοβπογ]δοο. ππ4,

ἔμαθε

πὸ σσοιητέον οἱ ήν. ον ονοῖε
απο εἰ βαςίοι απ οναζ. ἵ, 191.

ΥΠ, 88. ἐπεὶ έξεμαρετε τὸ ολ
φρόνημα. ἱκ.7. Ῥοδί(παπι «οβΠονὶδε]5 ὨΟΡίΤΑΠΙ 5οπίαπ(1απῃ. έξεμα-

θον πᾶν τὸ ἐέν. Ἱκ. 11. Έεπι οἵιΏθπι ΟΟΡΠΟΝΟΤΙΙΠ6. τοῦτο μαθω».
Ικ. 99. Ἠαο το οορηϊία,
µαντεύεσθαι. ΊοἨ. εξ οοπι, ναἲ]οῖπα. Ονασπ]α οοΠβπ]ετο, µαντευσόµενος Κροῖσος. (Οτωῶςι5 οΓασι.Ἰάπα οοπδυ]έαγας. 1, 40. δίζω ἠἡ σε

θεὺν µαντεύσομαι, ἠὲ καὶ ἄνδρα.
Ώπαβρίτο αίταιη

ἴο Όρια, αἩἨ Ἰο-

ΩΙΠΘΠΙ 6556 ἀἴσοιο ἀαβοααιη, γα],
πηθο γαβε]πῖο αρρε]]ατο ἀεβοααπ.
1. 05.

µαντήῖον. Ίο. εξ Ῥοεί. Ῥχο οοτη.

Ῥτῖο απϊάειι εδ Ὠονῖσα, γουδα
ἀἱρπίποησο ου ἵπ α, (π6ιπαάπιο-

ἀυπα ἵπ γα]σαςῖς ἐπᾷδαπο (χαπιπιαξ]οῖς γἰάειπας: 56ᾱ ἵαπιοῃ οἱ ἵη
"ΟΟΠΙΙΠΠΠΕΠΑ ΊΒΗΠΙ οδί (ταηδ]αίΐα,

μαςιγεῖν. Τοπ. Ῥτο σοι. µαςιγοῦγ.
Ε]αρτῖς εαάετο. ὙΨετρενίρας οἳἀστο. µασιγέων. 1. 114. ὙετρενίῬι5 οὔβ4εΙΙΒ,

μαςιγεὺς, έως, ὁ. Ν. Ἡ. Ὑπραίος,
ᾳ. ᾱ. Παρε]ιαίου. Φιῖ Παρε]]ο
εὔά]{ αλα πεπῃ. τοὺς µασιγέας. γΙ.

90,
μαχέομαι,οῦμαι. Τομ1σ6, δέ Ῥοείϊσα,
Ῥτο οοππιΠΙ µαάχομαι.

Ῥιασπο,

κατὰ μὲν ἕνα µαχεύμκενοι. Βιηρι]1
εσῖα 5ἱησι]5 Ρασηαηίςς5, ἈπηριἸατῖ εετίαπιῖπε Ρασπαη{θς.
γ]. 1094.
µαχεύμενον. ἵκ. 75.

µάχιμος, οὐ, ὁ. οοπι. Ῥασπακ. Οπὶ
αά ρασπαπάσπι οδὲ αρίις. Βο]Ἰαέου. Ῥε]εοφας. τών µαχίµων
[ῶνδρῶν.] Ἱκ. 29. ἨῬε]]Ιοοδογιπι,
[εί αἆ ρυρπαπά πα ΡΕΟΤΗΠΙ ΥΙΤΟτηπι.] τοῖσι µαχίμοισι. Ἱκ. 90, 93.
μαχλοσύνη, ἡς,Ἰ.191. εἔ ροςί. 1μ45οἴἵνία.. ΑΔ Ὑοεποατοπ Ῥτορεηδίο.
Ἱππραάϊσϊθία, Λάπ]ζεγΙσπα, µαχλοσυνην ἐεπεγείκασά οἱ. ΕΙ ἱπιρακιοὶο οτίπποή ΙΠ{ΘΓΕΠΡ. Ππραάιοϊ]ΑΠ οἳ οΡ]ΙοΙεῃς. Ἱν. 194.
µε αγ]]αῦα Ἰπίετάσπα Τοπ]6ο ἵπ γειμ15. οοπιροβ1(15

τεάαρµσαίας,

1π

µαντεῖον, τό. ΝαΠοπΙΠα, ΟνασιἸππι. ἀπεπειιάτο τών μαντηῖων.
γ/αἰοϊπ]α ἑεπίαν]έ. ὙαεοΙΠΙΟγατη

με]ὰ Ρταροφί{. Ιπίοτάστη. εί µεμε-

θαγόρας,ἆ. ΈΟπα) (αυπι]παί]ο Ρ1ο-

µέγαθος, Ιοπίος8, Ῥτο οοπιπιιηἰ µέ-

Ἱπετοπιεηίο

5οηιεηίο μετὰ Ρτο-

Ροβ]έίοπο, πα µεμειιμένος.

ΝΙάε

τιμένος.
Ρεν] Γοοἳζ. 1. 46: πειρεώμενος
τῶν µαντηϊω». ΙΡίά. Ονασσ]α {6μ- μέγα, Ῥνο µεγαλως. Ίο. εί Ῥοεί.
1, ὃ. μέγα πλούσιος. γα]άε ἀΐνες.
ἴαμς, ΟΥαοπ]οσιΙα Ῥογ1ου]α!η {αοἶθης. µαντήϊα. Πρίά. µαντήϊον. Ἱ. 1, 92. μέγα νήπιε. Ὑα]άε εἰπ]έο,
1.80. μέγα ποιεύμενος ταῦτα. Ηαο
48, 49, ὔδ, 90. αἲ αΏρὶ Ῥαβδίτη,
πιαση] Γαοἶθηδ. Ἠαο να]άς α,ςί]µαρτιχόρα. οιπεν Ππάϊσαπα, ᾳποά
ΠΠ. 1.42. μέγα εσινέατο. Να]άᾳ
Ἱπάεο]παΡ]]α γιάσέατ. Οπος αἲἸερβ]δδσπ{, Ναἰάε ποοπβδεηέ, νατα διέ απίτλα], ἀοσεε ΟΜεδίας Ιπά.
147. μέγα πλούσιος. να. 190. γαἱ7. σερ) τοῦ μαρτιχόρα τοῦ εν αὐ4ᾳ ἀϊνες. μέγα ὑπερφέρουσα. υλ,
τοῖς ὄντος θηρίου. δις. Ψϊάο. µαρτι144. Ίοπρε Ρνῶρίαης.
χόρα δὲ Ἑλληνιστὶ ἀγθρωποφάγον
[δήλοῖ.] ὅτι σλεῖςσα ἐσθίει αγαιρῶν μεγάθεες ποταμοί. Ίοπ. Ῥτο σοπι.
μεγάλοι ποταμοί. Μασπϊ Βαν]ϊ. 1,
ἀνήρώπου». Α]ἱοφαὶ ἀἶοον ἀεοϊπανί
µαρτιχόρας, µαρτιχόρα, ὁ, πί Πυ-

ΜΕ.

ΜΕ.

γεθος. 1. 51. δύο κρητῆρας μεγαθεῖ
µεγαλους. Ώαος ογαίεγεδ πιαρπ]ἐπάϊπε ΠιασΠος, 1ὰ 6δέ, ππαχΙπιος.

της τελετῆς νόµον. ἐκείνῳὃ'οὐκ
ἐξην. Αέλεπορας Η).
δ.τῶν δειπνοσοφις ὤν ρας. 195. Ο. οἆ. Οαςαιῦ.

γε τὸ μεγαθεῖ Ἰωνικῶς φλευναζει,

τών

[ωέγεθος. 1. 60.] µεγαθεῖ. 1. 70.

Ὅμηρος μέγαρα καλεῖ, καὶ δώµατα, καὶ κλισίας. οἱ δὲ νῦν ξενώνας,

µέγαθος.1.98, 178, 185.191, 198,

199, 202. Ἡ. 92. Ιπεετάππι µέγαθος αἀνειρία]ῖέετ ροπί ν]άσίιχ,
Ῥτο µεγάλως, πέ λάμποντος τὰς
γύκτας µέγαθος.
ἈΝοσίι γα]άε
βΡ]επάεπέϊ5. Ἡ. 44, 79, 74. ΠΠ.
105. ἵν. δΙ. νι. 105, 117. µεγά-

θεῖ µέγισον, ὅοο.

µεγαίρειν. Ίο. θέ Ῥο6ξ. Ῥτο 601Η.
φθογεῖν. Ἰπνιάστα. ἐγὼ δὲ τοι οὔτι
µεγαίρω. Ἐψο νοτο ΗΡὶ πλ] Ἱνιάρο. 1. 606.
μεγαλοφροσύνη, ης, ἡ. οοπι. Απιμιϊ

πιαση]θιάο. νι. 24.

µεγαλως,σφόθλρα. Ναἱάᾳ6, ν΄ εἴνειπεῃ{οτ. μεγάλως αἰτίους γενέσθαι. Ιπ

ἠρωϊκών οἴκων τοὺς μείζονας

καὶ ἀνδρώνας νοµίξουσι. Λυκούργου

ἐλθόντος ἐν Δελφοὺς ἐπὶ τὸ χρησήβίον, ὧς ἐσήῖεν ἐς τὸ µέγαρον. Ἠϊο

ε]απῃ

φαξ

αρετίο Ῥτο {εππρ]ο

µέγαρον αΏ Ηετοάοίο 5απιξαπν γ]ἀείατ. 1. 60. Ἡ. 141, 145, 109,
170. ν. 77. νι. 140. νι. 97. 59.
μέγας. Ἰοπϊσς, εί οοπι. Μασπιις,
Ῥοΐεπς. πρὶν μεγάλους γενέσθαι

τοὺς Πέρσας.

Απίειαπι Ῥογςδαξ

πιασηϊ ΠετοΠ{, ΟΓ85ΕΘΙΘΠΕ.

Απίο-

αἶαια Ῥουδαγαπα Ροξθηία «16806τεί, Ἱποτειποπία «αρετεξ. 1. 46.
µεζόνως. Ῥτο]κίαδ. Μα]ογοπι ἵπ

ποάυτη, Π. 161. 1, 128.

Μαρϊς,

επ]ρα να]άςᾳ [ῇςεο, 1. 4. προσπταίσας µεγάλως. Ιησεπέϊ εἶαάο αςεερία. Ι. 10. ἐτίμησαν µεγαάλως.

µεζω». Τοπἱ6ο, Ρο οοπληΠ] μείζων,

Ὑπαϊάα Ἱοποταγαπέ, 1. ὅ0, 91. µε-

Ἡ, 11, 9ὔ, 67, 68. να. 150. δο,

γαάλως αὐξηθηναι. Ναἰάε οτενῖς»ο.

1. 192. ἐναγίζουσί σφι µεγάλως.
1ρ5ἱ5 πιαρπ]βοο Ἱηδία ρεγεο]ναπς.

(οπςα]ε Ηοτίος Δάοπιάϊς,εί Μασπαπα Εἰγππο]ορίοαπα, αΡβί (γασϊέας
ἃ Ῥοβ]νο μέγας Ποτὶ εοπιραταξ]τα
μεγάτερως, εἴ µεγίων, εί
µέσσω», εί Ίνο]ιος πιπίαξὶς ἀποῦις
σσ ἵπ ἕ, µέζων. εί ΡΙθοΠαΦΠΙο τοῦ

1.167. 11. 29,5, 194. 11.98, 128.
να. 190, 205.

τὸ ι (ο]]απέ, εί ἀῑοιηί µέζων.

1. 0δ.

ἔκαμνον

µεγάλως.

ΥΝα]άθ

]αβροταβαιη. 1. 118. μεγάλως ἠσπάζοντο.Νεἰεπιοπέεγαπιρ]εχαί δη{.

µεγαλωστί. Ἰομΐ6ς, Ῥτο οΟΠΙΠΙΙΠΙ
µεγάλως.

Μασπϊβεο.

Μαέ,

γα]άε. (ταν]ίεγ. µεγαλωςὶ ῴροσ-

ἑπταισε. (τανοπι εἰαάθια ποοαρῖξ.
Ἡ. 161]. ἐώθασι µεγαλωςὶ τιμᾶ»,
Μαρπ]ιβος, γο]οπιοηίου, «ο]εγθ 5ο-

1επί. ν. 67. νι. 70.
μέγαρο», ου, τό. Ἰοπϊςς, Ῥτο 6011.
γαὸς, καὶ ἱερόν. ἜΤαπρ]απα. ἐν δὲ

γ. 92. δ. 7. νι. 84, 107.
Μα]οτ. 1. 26, 658, 1850, 194, 205.

{, µείζω», Ἠϊπο νοτο ταήδΗ5 Ιοπ68

µεθες. Τοπ. οί 0Π1. Ῥτο απο αἶῖαβ
ἀϊοετείαχ µέτες. µέθες Ἰέναι. Ἀϊπο

1ης Ἴτο, 1, 97. µέθες µε. Ὠἰπιέεο
πα. 1. 29. Ῥαπ]ο Ροδὲ µετίημί σε
Ἰέναι. Βϊπο {6 Ιτο. 1. 40, γ]ὰε µετιέναι.
µελάγγεος, ὁ καὶ ή. Ν. Η. Ωυ1 π]σταπι λαῦείῖ ἔεγταπ. χώρη µελάγ-

γεος, Βερίο, αα (οτταπι πίσταπι

Δελφοῖσι ὡς ἐσῆλθον τά χιστα ἐς Ἰαῤβεί. Π, 19.
τὸ μέγαρο» οἱ Λυδοὶ χρησόμενοι τῷ µελεδαίγειν. Τοπ]ος, εί Ῥοείϊσε, Ῥτο
Θεῷ. Βιππα] ας απέεια ο] ρΗῖ5 1,γ41 (οππρ]απ Ίπστθβς] θαπέ, Γουπή
οουδυ] ασ]. 1. 47... Αρυά Βιϊάατα

τοὺς γοσέογτας κατέλιτπε, ἐπιτάσ-

ὠθεῖ (Ἰπᾳπῖέ 1116) ἑαυτὸν εἰς τὸ µέ-

Παπϊς,

μέγαρο», Ρτο ἄδυτον αεοἰρί νὶάσέας.

Ύαρον, ἔνθα δήπου τῷ ἱεροφάντη µόνῳ σπαρελθεῖν θεμιτὸν ἡν, κατὰ τὸν

εοπιπιΠί

ἐπιμελεῖσθαι.

Όπχατο.

σων τῆσι «φόλισι. µελεδαίνειν τε,
καὶ τρεφείν. γη. 115. «Ἐρτοίος τεἵππρεταις οἰνιίαί δις, αέ

[εο5] επτατεπί, εί αἰετεπέ. Αριά

διίά. αἱ Ἠ/ας ]οοῖ. μιεΠΘΙοΠ6ΠΗ

ΜΕ.

ΜΕ,

Αλοῖε ἵπ νεινο µελεδαίνειν, Ῥο

λετᾶν ἀπόστασιν. Οἱοδίῖας Ῥεης. 55:

φούλησι τεροπεπάππι σόλισι, πῖ ἃῬαά Ἡσεγοάοξαπι τοξο πογΙΡΙἔαγ.
μελεδωνὸς, οὗ, ὁ καὶ ἡ. Ν. Ἡ. Ῥτο

Ώο/οσΓΙοπεπα πιαά]ίατΙ. Ώε[οςί]ο-

ζ0ΠΙ. ἐπιμελητής. Οπναίου. ΈτοουαΐΟΓΣ. Π. 65. μελεδωνοὶ ἀποδεδὲχαται

τῆς τροφῆς χωρὶς

ἑκάςων.

το ὠπρδεδώ/ίνοι εἰσι. (πταίοτε
πι έτ11οη15 εἰπισ]αιαπι [Πογατατα ]
δεραταίἶπι

ἀεδιρπαί1,

ἀαδίπαί],

ΏςΠΙ ππο]τ]. ]ο οίαπι μελετᾶν
ἐπαγάςασιν. 4. ᾱ. Τη βαγΓΘΟΕΙΟΠΘΙΙ
πιθο]ίατ],

1. 6. Γο[εςίΙοηθΠι

1Π0-

Πτὶ, ας [ασία ἵπ αΠαπεπι ἸπδαΓσίαιτ, οί Ρε]]απι αἳ Ιη{εγ{]..
µελιτόεσσα, τς, Ἡ. Τοπῖςς, εί ῬοεΏσο, Ῥτο σοοὰ
μελίτουττα.

Ῥ]αεοπία σοηι5 πηθ]]ε οοπά]ία».

οοηςέαίσαο 5ππ{.. Γρϊάεπα γ΄ α]α

νι. 4]. 0οπεδι]ε Επδίαίμ.ἵπ νοςϱ

Ίοσαπι

μελιτόεσσα.

πονπ

ν]άείαγ

Ιπία]]οχί5ςο,

ϱἱ νοτβογαπι νίπι δρεείο», Ὑεγί
οη1πα, Ίας 56οΓδΠη δἵπσπ]ας οἆισαπά1 οπταπι βαδοῖριαπί, ἆς, Δέ
Ἱία Ῥοῦα5 εγαί γοτίοπάπα, ΠαΓΠΙ
5Ιηπσι]αταπῃ. 8ΕΟΥΡΙΤΗ ππίτ]επάατα οπγαίοτες5 εταπέ ἀθεισπαί.
τῇ µελεδωνῷ τῶν θηρίων. ΕεΓαγάΠι
οαγατῖοΙ.. Εαπήτας, απα» ΓΕΓΑΥΗΤΗ
αἱοπάαταια επταια σοτεβαξ. αυτά.

μέλος, τό. οοπη. Μοπιρταπι.
ππι. κατὸ µέλεα διελών.

Έταςδσπα

Πρπογαπα Τη Εαδία ἀῑδεεσπί5δεί,
οοποΙάΙρεεῖ. 1, 119.
µελος, τό. Ἰοπ. εἲ Ῥοοσί. Ῥτο 60Π,
ἔπος. (αΠΛΕΝ. ]Ἡ1 1δυ.

Ψεμετιμένος, ὁ. Το. Ῥτο 60ΠΛ. µεῖειµέγος. Ὦλμϊρκις. Β] πιοάο οοάεκ
πιρηάο οπχγοε. Ἠ]ςο απίθιη οί τῆς

τὸν καταλελοίπεε των οἰκηίων µε-

υλλαξης με, ἐπαναδίπλωσις, οί

λεδωνόν. Φποπῃ τεταπι ἀοπιερίῖσαχΠΑ οπγαίοτεπι τεΠαπασταί. 11. 61,

τοῦ θΊπτ. Ἰωνικὴττροπὴ, εί ἐκξολὴ τοῦ ε. γ. 108. α µετίεμαι. Τοη:
Ῥγο εοπη. µεζίεμαι. Ὠἰππϊείον. Ὑὶ

69. [συνωνύμως ἀῑοΙί τὸν οἰκηίων
ἐπίτροπον ἀπεδεξε. Βεταιη ἀοπιεςΠσαγαπι οπταίοτοπι οοπδ επ ξ. ΠΠ.
65, 05.] νη. 91, 9δ. Αριά Ἴμεοοτι Πάγο 24. ες Βίερ]μαπί
γΡί5 Ρας. 900. Μ. Ῥνο εοά ση ᾱἱοἵέαγ εί μελεδωγεὺς, έως, απος 11η

να]σαθς Τοκὶςεῖ5

ΠΟΠ

τορογίξαν.

υἱὸς ᾿Απόλλωνο ς,μελεδωγεὺς, ἄγρυπ-

νος ἥρως. ΤπΠίεΓρΤΕς ἴαπιοῃ ν]άςἑἳς 8απη5]5ς6 α]οσίίινο. οτε
οηἵπι, ἀ]]σεπς.

Αί 5εΠδΗΠΙ, ΠΟΠ

νοιρα, δρεοἑανΙζ.
μέλει. ἨἩπρεϊδοπα[ο. Ίο. δέ οοπ1,
Οαγα εί. ταῦταοἱνῦν μέλει. Πας
πππο οἳ δαπέ οπγα. Ἱ. 96. τοῦτο
ἡμῖν µελήσει.᾿ Ἠος ποβῖς οηξ εἩτο». ν. 08. σερ) «ρατιής τῆσδε θεοῖσι
µελήσει. Υ]. 05. Ἠιο εχεγοῖέας
Ρ19 ετῖς οαστὸ. ἔλεγε οὗ µέλειν οἱ,

ὅτι πρὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποθγήσκει.
κ. 72.

ὨὈϊοοραί

5ο ποη

Ο1ΤαΓ6;

αποά ρτο (ναεῖα πιοτεγείν).
µελετάν. ΜοααιέατΙ. Ναπι α ἄτωςο
µελετώ, ἡμαίπαπι Ρρτΐδοαπι, εξ Ἱηπδϊζαζαπα ππθά]ίο {ογππαέαπῃ, Ῥτο

απο ἀεροπεῃς πιοάϊζου ἵῃ πδα, µε-

α µετίω Ῥτο μεθίω, Ρπή({ο, φποά
Ίο. ε Ροεέ. 51ο [οπΙαΒΗΣ, ἕω,ίω,
ἕ

μεθίω, μετίω. μ. µετίσω. ἀὁρ. ᾱµετισα, νο] ἐμέτισα, Ρεν[. αοί. µέσικα, να] μεμέτ ικα, Ρα88. μέτιμαι,

γε] µε μέτιμαι, Ίηπο ρα οιρίαπα
µεμετιμένος. Ῥεὰ (πὲ Ίπσεπιιε [αἴοατ 14, ᾳποά 5επ{1ο) Ῥταίετ (π]ἴαδ, να]σαίαδαποε (ταπιπιαξίσοταπα
τεσι]α5, πέ αἶῖα πιπ]τα, αἷο εεῖατα

Ἰαο ἀῑεία Ῥαΐο. Τἀοιεο είῖαπι
ας 1π να]ραεῖς Τεχὶεῖδ ποἩ γερετ]αδ. Ψεταπα Ίρδα ΕΙα]εσίογατῃ ναπ]οίας Ἠαπο νετροταπῃ Ἱπαπά]έαπι

πογ]ξαίαπα [αο]]ε {ερ]έ. Ἠαο ἔαππεπ.
1]]]5 {επεπάα, απΙ αἆ ἀγῶσα Ππ- |
σα! οορπΙξΙοπετη, Ἰαπάθπιηε 8ο-

Πάαπι αδρίταπξ, µετίειν απῖοπι Ρτο

µεβίερ; εἳ µεθιέναι, εοάεπι πιοο:
[οπιαρίζας, απο εί ἄνίειν, Ῥτο αγι-'
έναι. Ἰμακανς, ἀμπι]σέετα. πι], 109.
μεμετιμέγος ὑπὸ Δαρείου. α. 1ο

Μεμετιμένοι ἔσαν ἐκ τοῦ «ρατοπεδου ὑπὸ Λεωνίδεω. νΙ]. 229. Ὡς οἳδ-ετιδ α Τεοπὶάα ἀῑπιϊςςι {ποταπ{.

µεμισθωμέγος οὐκ ὀλίγου.1κ.37.Νοπί

ΜΕ

ΜΕ

Ῥαχνα Γηιογοεάε] οοπάποξς. Ῥα0απάτέαν οΠ{ἩΙ μισζοῦ.
μέμγω. Τοη. οἳ Ροοί. Ρτο εοπι. μέμγήσο, ιιρ]αίο σ, οί κατὰ συφςολὴν

ή εοττερίο. Ὑεἱ πί α µέμνομαι,
απο Ἱπακίαξυτη, Ἱπρεταί. μέα-

5οιι{ΙΤο ΗΠ 5εαξα ΠἹαπῃστα. Τη νᾶῖ5οη1ις

ΙπβαΕθῖς

Ίπαηρτο,

[οῃμ.

Ῥνο οοιη. καβεςώσι. 1, 09.
|
μέν νυν. Ίο. Ῥτο 6ΟΠΙ. όμως. ΤαΠΟΠ. Ίωνες μέν νυν οὐκ ἐπείθοντο.

Ίοπες {αππση ποπ ρατεβρανς. 1. 70.

νου, εὲ Ίοπ. µέμνεο, ἀϊδδο]αία ου
η εο. Ἡοεοτάατο. Μειποτ 5ἳς. ν.

µεσαίτατος, ὁ καὶ ἡ. νε] µεσαίτατος,

105. οαπι σεπ](ἶνο ]αποίππα. µέωγερ
τών Αθηναίων. 9ἱ ΡΤΙΟΤΟΠΤΙ Ε{ΥΠΙΟἸοσίαπι 5επατὶς, οτε Ππρεταί.
Ῥιτσίογ. Ῥετί. εί Ῥρ]άδα. ῥ. ρᾳ55. Ὦὶ
ΡοδίετΊογεπ, ρερεπ{ῖ». Μεροτῖ{ασ εί ον Χεπορμοπέεπι μέμ-

µεσώτερος, α, ον. Μαχῖτης Ιπδά1Η5.
Ιν. 17.

«39ἱ9ο. Ἰῃ 2. Ρ6ι5. ἶπρ. ορί. ρτῶς.

η, ο». ἴοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο Ἱπαδ]ίαίο
µεσαυ.Ξοίη, ης. ΤοἨ. Ῥτο οοπι. µεση δρία. Μοτιάϊες. Ἱ. 6, 142. Π.
δ, 26

104, 107. 1ν. 20, 99,

119. ο, 119, 199. Γρτο εοἀσπι
ν, 201. µεσημξρίη ἀῑοϊεατ.]

Ρ. 261. Β. (Απαρ. ΠΡ. 1. ο. νΙ].
ὁ,ὅ. οἆ. Ῥε]ποϊάςν.) 0οπ5α]ο ποςἔναπῃ (ταωεο-]αξ. Χεπορί. Ππά]σαπι..
(Νέα ἸΤμχκ. Ἀομ. 5ῇ
μιάσθαι.)

µεσόγαια, ας. Ο0π1. Ίμουα πιδαἹίου-

µέμφεσθαι, οοπι. ΟοπαποτΙ. ῬεμρτεἸιεπάστα. Ὦαπιπατα αφ υ]ά. ΧἹέι-

μέσον, ου, τὸ. Μαάϊιπι κραθζππη. Γπ-

Ῥείαγα. Ίποακατο. (απδατί, σαπ5απι ταὶ αἱοα]ας αλοι] λογο.

Ταης68. µεσόγαιαν οἰκοῦντες. Ίμουα
πποΙίετγαηπσδα

Ἰποο]οηίας.

1. 170.

Π. 2.9, 15, 150. 1ν. 12.100, 101.
να, 110, 191. κ. 89, ἄς,

{αιτνα]]αα.

πολλὸν

ἨΏ1δογίΠιθῃ,

εἶναι

αὐτέων

ἔβασαν

τὸ

μέσον.

Νίασππι ΙΠ{θΥ Ίας 4Ι5οΓΊπισῃ 6856

Κροῖσος μεμρρεὶς κατὰ τὸ πλῆβος

ἀῑκοταπέ.

τὸ ἑωῦτοῦ αράτευµα. Όνῶιις οι
46 51ο εχοτοῖέα Ῥτορίον ραποΙέα{επι εοπαιεδέα5 Γ]ς5δοεί. ΒΙαΓΙΙΗ

μέσον. Ἱκ. 53, [Ππίον ατπ(πό
οοπνῖν σεπαςδ,] πιαρηαπῃ εταίς

οΟΡΙαΓΙΠΙ ραποαίεπι οαπδαέας. Ἱ.

77. τοῦτο μεμφθεὶς. Ἠος οαπδαέας.
1ρ]ά4. µεμφόμενος τὴν γνώµη ταύτην Κροῖσος. πάς Ἰαπο βοπιίσῃον ἀπΙπΠαΗΕ,, γαρνοοιάσ. Ἰ

ΘῬ

1. 120.

Τπ πηθάίο αδοεηδα.

τι

86Ώ6. ΠΠ]. 4. τὸ δῶρα µεμφθείς,
Ώοπα ο αποτπποπία αμαάσηι,
ναὶ οπα εοπ{ειλίΊοπε απαάαπῃ, Υ]{πρεταής» άαΠήαΗς, γα] 5 Ιπρ]Ιοἶἔοι, οοπ{ΕΙΙΠΕΠΣ. Π1. 15. μεμιςζεὶς
τὼν «ρατηγών τὴν γγώμην.ν]].1460.
Ἠερτεμεηδα ἀπειπι 5επ{επί]α, γε],
ἁαπιπαία ]αά.5«μεμφοµένους, τοῖσι
Λακεδαιμονίοισι ὅτι
ὅ σεοιεῖδων ἐσξαλόντα τὸν βάρξαρον ἐς τὴν ᾿Αττικην. Ἱκ. 6. Οι ον

σαι 46

Ἰμαρεάαποπῖΐς, Ύποά Ῥεν 5ππι
πορ]Ιᾳοπέίαπα Ῥαγραγηπα 1. ΑΕΙΗσαπ Γγγαπηρετθ Ρᾳ551 {ηἱββοιί.
µεγειν ἐπὶ τοῖσικατες εώσι. ἴπι Ρταῖ-

τὸ

.

Μοαάϊοσγῖς

µεσοῦγ. Ἰοηῖο, εί Ῥοεί. ααἱπδέίαηι

παηίες.

µεμφόμενός

Ν

οοπά
1 οΠ5 ἨοΙΠΟ, ἔγεεθε μέσου ἂγ-δρὺς Μήδου. Ππίτα πιοδ]οοτίς 60ἀῑείοπῖς Μοάος. 1. 107.
οσα,

Ἡ. 161.

ες

Ι6ΟΤΙΠΙΦΠ.,
µεσος, ὁ. οοπα. Μοαάϊας.

207. Ἱ. 24. ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι.
ο 15 εοπφπετοµίε». ἨΗσο ἆαπι᾽Αμάσι. Φιάἆσην Απιαδὶ 5π660θή-

τν πολλόὸν

Μοάϊππι

6956.

Ἰπ πηθάῖο

ΒΙ{ππ1 6556. μεσοῦντιτῆς αγαξάσιος.

Υ6ἱ, ΕΙ, ααἱ

πα ΠΟΠΗ ΦΟΘΗΒΗΠΙ αδοσπάῖς. 1,

181. ἡμέρη µεσοῦσα. ἸΜοάτιας ἀῑςς,
Μεν]ά]ος. πι, 104.

μετὰ Ῥταροδ]θῖο Ἱπίετάππη Τοπ]
αἆ Ιπογεπιοπίη {οπιροτα]ο αάάτε
εί γ]]αρα µε τεάπρ]ΙσαΙοηθιη.
Όι µεμετιμένος, Ρτο 60ΠΙ. μεθειμένος. ν. 108. Ὠιπιΐδδι5. Ὑιάε 5ο
Ίοσο, νγΙ. ]. τή. 229.
μετὰ Ρα ροβ](]ο Ἱπέρτάπια Τοπῖσο
ἵπ αισιποη{ῖ5 (επιροτα [ας αδδιπα] θεῖαια γ]]αρίσυιη, τὸ ε νιάς-

Ἰἱοσί. ἐμετείδη, Ῥτο «οτι. µεθείθη.
Βιπιῖδεις εδ. α µεθίεµαι. ρου.
Ρα5ς. μεθεῖμαι.1. 114.

μετὰ. ἴοη. Ρίο σοπι. κατά
τ

Μέτ

ΜΕ

ΜΕ,

ἡμέρην. Ιπιοτάϊα. ρτο κα; ἡμέρα».
µέτα.

γλὠώσσης χαρακτῆρα µεταδαίν.γτες ἐς ταύτα τὰ χωξία, ὅδτο,

(νυκτός. 1. 150.)

Ἰοπ. εἳ Ῥοείι. Ῥτο

«ϱΟΠΙ.

µέτεσι. Ῥατς ο5ε. Ραγεἴραί]ο εδῖΟὐδὲν τούτων ἐμοὶ µέτα. ΝΙΜΙΙ
Άοχαπῃ αἆ ππο Ρογπεί. Νας
Ίαγηπή τογάπῃ 5ππι Ῥαγισερς. Να]
Ίαπι ἴπ Ἰή5 τορας Ἰαῦοο Ῥατίοπι. 1.

88. μοίρα τοι τῆς Ελλάδος

οὐκ

ἐλαχίση µέτα. ΥΠ. 157. τασἷα
Ῥατ5 ποη πηπίπια ΕΡἱ εδ. ἄταεἶο Ῥατίοιι πο. πἠπίπ]απι ο)-

μεταξουλεύεσθαι. Ἡ΄. Η. αί εἰ τὸ
µεταδοκεῖν, 0οπηδ]]ῖαπι γε] βεπίςι-

Όαπι πηπέατα. μετὰ δὶ βουλεύεαι

«ράτευµα ὦγειν ἐπὶ τὴν Ἑλλαδα.

Φοπίσηθίαπι 4ᾳ εχογοῖέα 1π (γαδοἶαπι ἀποσεπάο ππζαδίει. Ὑει, Ώε
οορ]5 αἀνοισας (ταοῖαπι ἀποεῃἀϊς οοπκδίΙππι πππίαδ, να. 12.
µεταξουλευόµενος. Οοπβί]απη, γεῖ

5οπίοπέίαπα πππίαπς. 19ίά. µεῖαδουλεύσασθαι. ν]. 07.
μετὰ δὲ. Ίο. Ῥτο 601. μετὼ δὲ µεταγινώσκειν. Ίο. οἳ οοπι. Β6ιεοπέῖαπα πππέατο. 1. 40, Ῥαηίζειταῦτα. Ῥοδίοα γΥετο. 1. 11.19, 22,
ίππος.

96, 90, 46, 61, 86, 88, 94, 1053,

107, 108. διο.
μετὰ δὴ βουλεύεαι. Ιοη. κατὰ τµῆσιν, οντὶ τοῦ, µεταξουλεύεαι, εἴτε

μεταξουλεύη δή. Ὑἱάε µεταξουλεύεσθαι.
µεταξαίνειν. σοι. Μιρτατο. Τταηδἵτο αἰ]ᾳιιο. µεταξαίνουτες ἐς ταῦτα τὰ χωξία. ἵπ Ίος Ίοεὰ (Γ8Π5ευηίθς, πη]σταπ{ος, 1. 97.

µεταξαάλλειν. οοπ.
Μπίατο. τὸ
οὔνομα µετέδαλε. Ἀοπποι ΠηπίανΊε. 1ρίά. µετέδαλον ἐς εὐνομίη».
91085 πποτος 1π πιο]ογοπι γτνοπά1

ταοπσπα παπα ξ. 1. 60. οὕτω
µεταξαλόντες εὐνομήθησαν.
Ἀὶς
πιπίαὰ τεςίτη υ]έα σοπἩ5 6χοοἸπδτιπέ. Ἠαο πιπίαξίοπε αἆ τοςἔππι να ροεπις οο]επάπιι ἔτα-

Πα ἀποὶ, ἀα]]]σο, ΟΛαπρογ ἀαυὶδ.

δε γορεκέῖγ. μεταγνόντα.Οππιθαι

Ῥωπϊςκες, Ῥαοπίῖα ἀποζαπι,
1. 86. µετέγνων. Βοπίεπέαπι Πχ (αν]. Ὑα], Μο ρα πε,

νἩ. 15.

µετάγνωσις, ἡ. οοτι. Νεπίενία»
πη{αξίο. Ῥαηϊσηθία. Ἱ. 87.
µεταδιδόναι. οοπα. Ππραχήτα. Ῥαι(Ιοἴρεπι Γασςγθ. ἐδουλεύσαντο αὐ-

τοῦ μεταδοῦναι μηδαμοῖσι. Νι]]ον
εις ρατίεῖρες

{ασοστο ἀθοτενε-

τη. 1. 149. γῆς µετέδοσαν αὐτοῖς.

Ἐος αστὶ ραγεῖοῖρες Γεοργαπί. στ
Ῥατίοια 1ρ8ἱ5 ἀεάετιπῖ. ἵν. 1450.
µεταδώσουσι τῆς ἀρχῆς. ν. 150.
Γπιρογ]ϊ ρατίοια ἀαθαπί. τῶν σάντων [αὐτῷ] µεταδιδόντες. Ἱκ. 98.
Οπιπῖα Γοἰνιίας ατα 151] Ἱπι-

Ρογε]οηῖςς. ᾖν μὴ καὶ τῷ ἀδελφεῷ
Ῥίαντι μεταδώσι τὸ τριτημόριον της
ἀποξῖ ααπ{. 1. 66. ν. 68. τὸ οὔνομα
βασιληῖης. Ἱκ. 94. ΝΙ8Ι ο Γαίγ
µετέξαλον. νΙι. 62, 75, 74, 164,
Ῥιαπά (εγίίαπι τεσηῖ Ῥατίσια 1πι170.
ραγανῖδδεηζ.
µεταξολή. Ο0πΠ. Μαίαίιο. ἐγένετο
µεταξολή. Μιίαιίο [αοία εδ. Ἱ. µεταδοκεῖν. Οαρίῖ εοηδΙΗϊ ρα"πΙ{θήσα ἀποι. ΦεπέοπίἸαπα πιπίατα, Μι
74.
επία δοπίεπί]α αφπ]ά αλοπὶ γ]άεµεταξολή. οοπι. Ἰμουί πππίαί]ο, οί
πηὶσγαίίο. ἅμα τῇ µεταξολη τῇ ἐς τὶ, Ῥ]ασθγα. Ππέετάτπι ΙΠΙΡΟΥΕΟΠΛΠεν αοαἱρίεαγ. ἐπεὶ οὕτω μετέδοξε.
Ἓλληνας, καὶ τὴν γλὠσσαν µετέΦπαπάοςφιάσπα Ῥτίοτα δοηίεηέία
µαθε. πα ουπι Ίρδα ]οεί πιπίααά (9995,

πηπέαία δἱο γῖδαπα οδί, [5ῖο πορῖ5

Ἱπσπαπι εὔίαπι ἀεάτά]οΙε. Τπέευρ.
Ίνα. Ου ππ1 Ἱη Ἠε]]επες. 1. 6. (ατα-

Ρ]ασυ(.] Ἱν. 98. δείσασα µή σφι
µεταδόξη. Ὑετίέα πε Ίρδο5 Ῥωπί(ογεί. ν. 92. δ. 4. Υε], Νε εεπίειΏαπι ππέαγεηξ, ὡς µεταδεδογµένῳ

Ποπα, ο ππργαίοια

«05, (ταπε]ξ. Η. ΜέερΙ. Θππή ἵπ
Ἠε]]επας πιπίατεπίατ. Θπαπι Ώοπο

Ίουις Ἰὶο αὖ πίποφιε δἷς Γμαῖπε

μοι. ἀντὶ τοῦ, ὧς μεταδεδογµ.ένου

τοάΙέας, νὶν ἀοοί Ππάϊοαβαπ{.
Ἱ. 07. ιά Ἱη[γα. τὸν ἐνείκαντο

µου. Φαῖρρο αποά οσο φεπέεπέίαπι
πιπζαγτηι, γ, 10,

ΜΕ,

ΜΕ

μέταιτέειγ, εἴν. Ν. Η. Ρατίοπι τεὶ
ασ] 5 Ρείοτο. Αλία αΠεσζαγο,
της βασιληΐης µεταιτέεοντες. Ἐερηϊ

Ῥατίεπι Ῥείοεηίο». Ὑαἱ, Βεσπαπα
αΠορίαπίος. ἵν. 146. τή. 1520.
µεταίτιος, ὁ. Ν. Η. Ε]αδάεπι σαι:
55, «π]ρεσγε ρατέῖιεερς. Ἠεῖ αἰου]18 αποίοτ. 1ν. 200, 305.

µετ-

αίτιο» τοῦ πολέμου.

οστα

Βε]ῖ

4ο αποξοτεια. ν. 126.

Πεισαι

Ἠμάσκᾳπο

οοποΏς»..

ῬτείταΏι γιοζογῖρας,

οδίτο

ΕῬονίαδῶ

Εξ Ραλσὸ
8γπιαφαςε,

νορδίος,

ος

α’σεηέί,

αι]οπε ἑα]επία. Εἰ ισα οοπιπη]ς505 ΠιαάΙο οαπῖε ἃσσετε Ἰπάο.

Ἠ]ο ασ]έιγ µεταίχμιον (ᾳποά οὐδεγγαίίοπε ἀῑσιι)

Πσιταία γο-

οπίέιγ τὸ μεταξὺ τῶν αἲχ' ιών, καὶ

στραττευμάτων σερικαθηένων. αθλογ ποροκείµεγν,

ὑπὲρ οὗ πάντες

οὐδεγός µοι σάθεης μεταίἰτιοί εἶσι.

αὐτὸ

νι, 101. Ἠεγς πι]]ῖας ε]αάϊς
αποίογες πλ! επη{. ρα, τοῦ µηδισμ σαῖδας οὐδὲν εἶναι µεταιτίους. Ἱκ. 88. Ώΐοσης [Πας] β]1ο
{αο]οπῖς Ἀῆοάϊσαν π]]ο πηοάο ρατΠοῖρεν ε5»ο.

διαμ.αχονται. 14 εσί, Τά ρυπίππη,
αποά εδε Ιπίετ αΠθπαδ α.ῑθς, οί

σφετερισόμεγοι

τοῖς

όπλοις

οχοτοῖέας5 οἴτοππι οσα 5οἀθηίςς,

Ῥτοροδ]έππα:. Ῥτο απο ΟΠΊΠΕ5 αἲπας ἀα]σαέ, τὰ 1η παπα Ῥοίθείαέθπι γοασ(ατ]. Φιοά Ῥνορίετεα

ου, τὸ. Ίοη. εί Ροεῖ.

μμαρηἡμας αἶ]ας σσεριµάχήτον αἲλ-

Θαπιρις Ππίοι ἆμας αοῖος. ἈραΏππη, ποσά οδί Ἱπίεγ ἆπος εχετε]-

λον ἀῑσετείαγ.
µετακι»εῖν. [μοςο ππονετο. ΤΠ Άαπι

µεταίχμν,

Ιοσιπα {αΠβ{6ΓΓΕ. ΘΟ1Η, οὗτοι οἱ
κεητῆσες µετεκινήθησαν. Ηϊ ε{δίογον αἰὶο (ταμδ]αξῖ, αἲο ἀθ]αςὶ
πόντες. ΝΟΠ ΙΠπσπο 5ρα6Ιο Ἰπέου
Γαεταπ{. 1. 01
πας αοἴσβ γοµοίο. γ]. 77, 1132.
ἐξοίρετόν τι μεταίχµιον τὴν γῆν µεταλαμξάνειν. οοπι. Ῥαγοῖρεπι
6556. Γατίοπι 8ΗΑΠΙ αςοἴροτο Τ0ἐκτημένων. 1. 140. Υα]ῑα: Ῥοβεῖ{15 αγπαίος, οί αἆ Ῥπσπαιι ρᾶγαΐ08. µεταίχμιιον οὐ μέγα απολι-

ἀαπίοες ἔεγγαπα 1Π{6Υ ἀΐνεγβας ας1θ5

Ῥοδίαπη. «. Β. Οι] (ευύαπη Ῥοβ51άθεῖ8 [αέ] οκἰίαηα απο ατα
Ρνορπιηπι Ἰπέου ναγ]ας αοἶθ5 Ροβί-

σπα, Γἀάε ᾳπο εαρἰεπάο πι Ἱπ{ον 5ο ατιπὶ5 οομίοπάαηΜ.]
ιο
οΠΙπα Ίαπα Ίουυις μίο ν]ἀείαχ Ἱπέε]Πρεπάας,. Ἐδί απίοι πιοίαρ]ιοτα
ευηιία α Ιπάἱ5 οἰγορηρίδας, ἵπ απ{Ῥα5

Ῥταπιία,

γἱοοπβρις

ἀππάα,

Ῥτοροποβαπέας οπιη]δας εροοίαἆα.

Οποὰ αέ {πο]λίας

Πογοῖ, ἴπ

πηθάΙο οἴχοο 5ο]εβαπί οοἱοσατ.
Βία οηἵπα δροσίαίοτος πα οετίαπηθι
Ἱποππάπτα ασ] Ππῃαπαππαβαπ{ας,
πρι]. Αὐπ. ν. νου. 104. Ἰαπιο πιο16Π

5

Υοιδίρας

ἀοδοη]δ]έ, Εκ-

ρεσίαία ἀῑες αἀεταί, ποπαπιᾳπε
8οτεῃα Απτοτατη Εναθί]οπ{15 οἱ
1911 Ίπ6ο νεµεβαπέ: Έαπιαφιιε {πήεἶπιος, εἰ οἰατὶ ποΙΠπο Λοοδίς»
Ἐκαεναί: Ἰαίο οοπιρἰεταπε Πέ{οτα οσία, Ὑ]δατι ποαάας, ραΐ8

εἴ εενίατα Ῥαχαί. Μαποτα ρτῖηοἱριο απίο οσπ]ος, οἴτέοιο Ἰοφαπέῦσ, Τα πποζ]ο αἱ αἱροάςς,

ταπα αθπατατη,

τῆς ληΐης μετα-

λαμδάνει. Ῥναἆα ρατίιεερς εί.
ἵν. 04.
µεταλλαγή- οοπι. Μιίαί]ο. 1. 74.
µεταλλάσσειν. ΕΟΠΗΠΙΠ. θέσμια µεταλλάξας. Πιοσίρα5 ππ{α(ἲς. , ὄν.

µεταμαν2όγειγ. οομι. Ώεάϊδεστο. τὴν
γλὠσσαν µετέμαῖε, Ἰάηπσυσ 4θἀῑάτοῖε. 1. 97.
μεταμελειν. Ῥαπ]εεπίϊῖα ἀποῖ. ΑΙΙαπει τεί αἰου]α5 Ραίίειο. µετεµέλησέ σφι. Ίρ5ο8 ραηάθαῖς. 1.
190. ἵν. 908. τῷ ᾿Αρίσωνι μετέμελε. Απἰκέοπθι. ραλέ], γι. 09.

μετεμέλησε

οἱ τὸν

Ἑλλήσποντον

µαφιγώσαντι. Επι ραπ Ιἑαἲζ ᾳποά
Ηο]Ιεεροπίπα Παρτ]ς οεοϊἀϊςεεί,
Παασε]]αδροί. γα, 04. Τοσι Θεσσαλίης ἡγεομένοισι τὸ πρὸ τοῦ πε-

πρηγµένα μετέμελε ουδέν. ]νεςεα]1 Ῥρι]πεῖρεςδ τοΓάΠΙ απίε σε5έαγατη π]]α ρωπαἑεηθία ἀποσῦαοτι απο]. ου γὰρ ὑμῖν ἔς χρόνον
ταῦτα ποιεῦσι µεταμµελήσει- Ἰκ.

89. Ἠπιά εΠΠΗ νο Ίο [πρε1]
Ρνῶφε]εἶςβο. ἵπ ἔσιπρας, [νεὶ αά
12

ΝΤΕ

ΜΕ

εππρις] Ῥωπίθειέ, Ίο] οἶαηι,
{απάεπι ραποΡ]ξ,
µεταμελίη, ης, ἡ. ΤοἨ. Ῥτο ΟΟΠΗ.
µεταμέλεια. Ῥαη]ίεπί]α. ἐν µετα- μελίη γενόµενοι. Ν. Ἠοπι. 19. Ρα.πΙ(οηί]α ἀποι.
µετανάςης, ου, ὁ. ἴοπ. αἱ ροε. ν΄
α]Ία:. Ου] 5οἶππι νετβξ. 8]ο {απιει
γενικώς νοσκίατ αἱ εκ εαἱ5 ΡτῖδΕπῖςδ 5οάῖδας νε] π]ίτο, νοὶ αὐ

)ῖο Ῥα]δας, αῑο ππσταν]{. Ῥογεστίπας. Ππαυίμπας, Ἐκ], γασις.
να,

161.

Ειαδίαι.

τανάςης,

µέτοικος, καὶ μετὰ το γενγθῆναί
σου ἀναςατωθεὶς ἐκεῖρεν. Ὠιοίππι
:Ἀπ{επι αρα τὸ νάω, φποᾷ Ἰάσπι
να]εί ας νέω, ππάο γόςος, Χάος νά-

σασθαι αριὰ Επδίαίμ.
μεταξὺ αΏκο]αίο Ῥοβίέαπη εἶπο πα]]ο
οπδα. Ππίετεα, αποά αἶας ἀῑσίεαγ
ἐν τούτῳ τῷ χρόνω. Οἴχετο µεταξυ απολιπὼν [τον «ῳροτερον τοπον.] ἵν. 1205. Ἰπίοτεα το]οίο
[ρτίοτς Ίοσυο Βαξέι5] αὐέ,

µεταπέµπεσθαι. Ίο. θέ ο0ΠΙ. Ας
«ΕΙΒΘ6ΓΘ. µεταπέμπεται τὸν Φρύγα.
Ῥ]μενπειι αοθοτεῖξ. 1. 41. µετα-

πεμψάµενος Βαδυλωνίους. Λοθοί-

β195 Βαμγ]οπ]1ς. Ἱ. 77. µετετένψατο τὴν θυγατέρα. Εἰλαπι 460ΟΓβΙν]. 1. 108. μετεπἐμψατό µιν. Ὦρ8ΗΠΑ αοορτβ]ν]έ, 1. 11.
µετάπεμπτος, ὁ καὶ ἡ. οοιπ. ΔοζοιβΙ{19. σσαρῆσαν µετάπεμπτοι οἱ τῶν

ἐθγέων τύραννοι. νἩ]. 67. Αἀετανε
ποζθις] ποπ ἐγταπ, δἶνο
Τθµο».
µεταῤῥυβμίζειν. Ὑ. Ἡ. ΑεσοΠποἀατο. Αρίατο, Οοπτίσογο. Επποἀατο. Γη ίατο, τῶν γραμμάτων
ὀλίγα µετεῤῥύθμισα». Ῥαυσας ]]έο-

νεών [ὸ ἄνεμος] µεταρσίας ἔλαξο,
γη. 1858, Ἠαϊία:. Ωπας πανος νοπέας οχίογίογες πασίας ο5ί. ἆἱ, Ρ.

Ωποίφιοί πανες Ἱπ αἰίο είαπίες,
ναι,

αἰέαπῃ

{εήεπίε,

παοίας ο5τ.

[νεμέας]
ὴ

ὴ

µεταρσιόω, ὦ. ΜΕ. µεταρσιώσω. }Ν'.
Ἡ. ἵπ αἰέππι οἶενο. ἴπ 5αρ]πιο
(ο]]ο, Νέφος µεταρσιωθέν. νηΙ. θῦ.
Ναῤοας ἵπ αἰέαπα, νοὶ ἵπ 5αΏ]παο
ευρ]αΐα,

µεταςησαι. «011. α µεθίςηµι. Μαἴαγο. τὰ νόμιμα µετέἐφησε. Ίμορος,
οἱ Ἰηδεπία παπέανΙς, 1, 60.

µεταςήσασθαι.

ο0ΠΙ.

Ἠθιπονοτο.

ΒΟΊΙΠΟΝΟΙΟ. ΑΙΠΟΝΥΟΤΟ. ΞΙΠΠΠΙΟΥΘΓΟ.

(ῴα]]1σο, {αΐγο

τα(ϊγογ. µεταςη-

σάµενος τοὺς ἄλλους, Οεῖοτῖ 8επποςῖς. 1. 89, να. 101. Οείοτίις
ΒΙΠΙΠΙΟΕΙ5.

µετατιθέναι,

οἳ μετατίθεσθαι τὴν

γνώµην. Βουοπίίαπα ππίατο, Υἱ,
µεταῦτις.

Ἰοπ. οἳ Ῥοοί. Ῥτο ο0ΠΙ,

μετα ταῦτα. Ῥορίοα. 1. 62.

µεταφ»-εῖ. Ἰοτ. οἳ Ῥοεί. Ρτο 60ΠΗ,
µεταφεέρειν. Εταπκ[οττο.
Α]ἱο ἔταηςΡογίαγο. µετεφόρεεν ἐς ἄλλον χώρον. Ἶπ α πα Ίο ἐταπδέαξ, 1.
σ4.

µετεξέτεροι. Τοπ. Ῥτο Ο0Πι. ἄλλοι
ἔγιοι. ΝΟΠΠΗΗ. ΛΗΙ.1 60,90. µετεξέτεραι. Ἱ. 199. µετεξέτεροι. Π.
26, µετεξετέροισι. 11. 85. µετεξέτεϱοµ. Π. 1250, 194, 178. ἵν. 187. νι.

ΤΙ, 10). να, 77, 143. ν. 8, 87.
µετεόν. Τοπ. οἱ Ροοῖ. Ῥτο ΟΟΙΙΠΙΗ.
μετὸν, ὄντος. ἀποδεικνύντες

οὐδέν

σᾷι µετεὸν τῆς Ἰλιάδος χώρης.
Γοιπουρίταμ{ον ππ]]αη αστῖ Π]αοϊ
Ῥατέοπι αἆ 1ρ5ο8 Ῥεγίίποτο. ν. 94.

ταν, 1. 6. Ῥαπσαττη Πέοταγατα ΓοΓἨ4ΠΗ, Πρι ία γα, γ. 58. Ῥτο ᾳπο

μετέπειτα. Το. ροεί. εί οοπα. Ῥορί-

συνωνύµως ἀἰσῖίατ µετέξαλον τὸν
ῥυῇμὸν τῶν γραμμάτων. 1014. να]Ία: Ρεντη Πέθγαγαπα πιο πα

µετέρχεσΊαι αραιά Ἡοτοάοίαπι ας-

ΠηπηπαγογαΠ{.
µεταρσιος, ὁ. 60πΙ. Ιάθπι ας μετέω-

εα. 1. 25.

αἳρὶ νιάσίαχ Ιπθετάμπα Ῥτο δεῖσθαι,

εί ἱκετεύευν.

Όταταο. Βαρρ]ίσαγο.

ἐγώ σε µετέρχοµαι πρὸς θεών,
εἰπεῖν τωληβές. γΙ. 68. Ναἷ]α: Έρο

ρος. Βυρ]πιϊς, Τη αἰξο κίαη». Ἐκ{ο αἀϊθῃς οΏδθστο, πέ γατα ᾱἷεε]σις. Νανίρις ἐπραέπτη, φἰσηὶ- -εᾳα5. 3, Ῥ. Έσο {ε ρετ Ώεος οὗΆσαί εα5, οι δαπέ ἵπ α]έο ππαΓῖ,
66το, πέ νοτΠα ἀῑσας. Οποά εκ

ας

[επεπί αἰέιαι, ὅσας δὲ τῶν

5οηιοπεῖρας ραΐθί, ἐπεί µε λιτῆσι

ΜΕ

μετέρχεαι

εἶπεν

ΜΤ.

τὴν ἀληθηνην.

Ουῖα πιε ρτεσῖθας οτα5, πέ νοτῖ-

Σαΐεπι ἀϊσαπι. γ]. 09.
µετεγεώσης εὖ τῆς τύχης. Ἰ]οπίο.
Ὅτο «ο1ῃ. µεθεσώσης. Εοτέππα ἵῃ
Ῥοπαπα 6οηγεισα. Ἱ. 119.
μετέχει». οοπι. Ῥατιοίρεπι 6596.
οὐδαμοὶ ἐδεήγησαν [αὐτοῦ] µετασσεν. Ἀαηϊ ρείϊεγαπέ 5ο [α]ας
ΤεπιρΗ] Ραγσῖρες 655ε, νε] βοτῖ.

ᾱ, 145. µετεσχήκατε τῆς ὕδριος.
Ἰπ]ατία», νο] οοπέαηο]ῖα. ραγοἳῬε5 Γαἱφεῖς. 11. 50. µοῖραν τιµέων
µετέχοντες. Ἠοποτιαπα ρατέ]αἶρος.
νε], Ηοποταπα ρατέθιη ποοΙρίοηέες,

ἂν. 140. τοῦ 2εοῦ τι µετέχαν. Φι]ά-

ἆαπι παίυτα ἀῑνίπα Ραγίιοερς.
να, 16.
μέτ ἡμέρην. Ἰοπ. Ῥτο οὐ. κα;
ἡμέραν. ἡμέρας. (νυκτός. Νοσία.
Ἰν. 1460.
µετήΐσαν. ὃ. Ῥ]ατ. αογ. 1. ασε. Τοπ.

µεύιέναι. Ἐεπηϊείοτα, Οοπάσπατθ.
6αἱ11οε, θε.

ὁ κατιςάµενος

βασιλεὺς τὸν αροοφειλόμενον φόρον

µετιει φάστσιττσι πόλισι. Ἐοκ φαἲ
ετεαίις οί, ἐτιραίαπα απίο ἀεδῖἔαπα τοπηΙεΕ{ οπιπῖθς οἰνίαί δις.
νι. 09. 15, αἱ τες ογθαία5 Εαθτῖτ,

οπιπο ἐτιριέατα, Ύπσά οἴν]ίαίος
απίε ἀεθεβαπί, {ρῖ5 τοπῖἑεἰξ,

µετίειν. ΙοΠ. Ρτο ΘΟΠΙ. µεδίειν, καὶ
µεθιεναι. Εἱοίαπι ἀᾳ ρ]απεῖς, οὲ
ΔΤΡΟΓΙΡΗΝ. Επιέστο. Εοπέίοτο.
Ῥτοάπςετο. ἡ πίτυς ἐκκοπεῖσα βλα-

σὺν οὐδένα µετίε.

ἨῬϊπιδ εχοῖσα

6εΓππεη π]]απα τειηϊἑ1Ε, ρτοάαοἵξ.
τι. ἆδ.

µετιέναι. Ίοπ. Ῥτο οοπι. µεβιέναι.
Επ

ε{οτο. (ἀα]]]σο, ᾖ,αἴδκεγ αἰ[εγ.

1. 294. µετίγμί σε Ἰέναι. ΒΙπο {ο Ίτο.

1.40. µετιέντες τὰς νομὰς γἐµεσθαι.

οἵ Ῥοεί. Ῥτο οοπΙ. µετεῖσαγ, Αί-

Ἠε]ὶεξῖ5 ρασομῖ5. Μάειας (ἀα]]ίσο,
7:αἰδθαμδ {ειγ µακίγο. εἰ, ἘοἨοίο ραῦα]ο, 4πο γοδοσβαπίας, ἵ,

310θ µετησαν. οκ μετὰ, οἳ ἦσαν,

78. µεμετιμέγος. ΩΙπιίδδυΝ. ν. 108.

40 ἕω, εἴω, εἷμι, ποτ. 1. αοῖ. εἶσα,

εἰ ΑΟ

Ίσα, Ἰοπίο. ἠϊσα, δια-

λύσει. Γά6πι ας µετηλ22ν. Ρεγςοσιά
δηηέ, νε] Ῥγοδεσι! 5απέ. καὶ θυσιησί σφεας µετήῖσαν. νΙ. 178.
«Νναα:. Ἠοδίίας 1 [Τπνα] Ἱπιππο]ανετο. 4. Ῥ. Εί ςαστ]βοἳ]5 Ἠ]ος
[Γναεηπέοβδ] ῬτοδεσυΙ 5υπέ, 14 οί,
Ῥ]ασαγε οοπαΕ1 βπΠέ, Ε]15 καοτῖῇοἷα ΓουθγΙη{,
µετήσεσθαι. ΙοἩ. Ργο 6ΟΙΙ. µεζήσεσ-

θαι. α µεθίηµι. Ὠἱπηίο. σολλὰς
εἶχε ἐλπίδας µετήσεσθαι ἐπὶ θᾶ-

'λασσαν. ν. 90. Ὑα]]α: Είαπι αἴ«πο οεἴῖαπι 8Ρεταης, [οτο πί αἆ
ππατε Ῥτοβοϊδεεγοίας, ΑΕ Ῥαγαπα
«οοπιπποάς.
Ὑεγίοπάππι
θδΠΙΠΙ,
Μασπαπι

Ἰαῦοραί

βΡοιῦ, [οτο αέ

[α τεσε] απ Ἠιατο ἁἰπιεοτοίατ.
Ἠ]ο εδί νετ» Ἠ]ας Ἰουῖ 8οηςις,

Ἠπάο 510 οσο,

µετιέναι. ἴοη. Ῥτο 60Πι. µεθιέναι.
Ἠιπ]έίοτο,.

Ππαποτα.

Ἀιδεππι {ασοτο.

Ἐο-

Ἐο αἰίαπα πο απιρ]]α5

α. (αἶ]σο, /,αἰδδεν. (μἱέεγ. Δία

86 δεγυίγ Ρίω 4αε φιείγμε «ᾖοδο.
µετίεσαν τῆς χρησμοσύνης τοπαράπαν. Ἱκ. 390. Οτασι]άπι
ΙΠΙΒΣΗΠΙ Γοοργαπ{.

ΟΠΙΠΙΠΟ

µετιέναι τὰς ἁμαμτάδας. Ἠοτοάοίοα
Ἰοσπέϊο,
ἀφιέναι τα
τοι]έίεγο,
γαΐοισι τὰς

Ῥτο οοπι. µεθιέναι, νεὶ
ἁμαρτήματα. Ῥεοσαία
γε] οοπάοµατο. ᾿Άθηἁμαρτάδας τὰς ἔξ ἐκεί-

νων ἐς ἐμὲ γενοµένας πασας µετ-

πμ. νΙΠ. 1406.
Αθιοπιεηδίρας
οπιπῖα Ῥεεσκία αἲ 1ρδίδ ἵπ πε

οοπηπαίδδα τοπ ἑίο, νο] οΠ1Π65 ἵπ-πτίας αὖ ἐρδῖς πηλῖ Γασίας οοΠάοπο. Ώτο πο 19Ιά. ἀἰοέαν ἄπιεναι.

εί Ιπίετργείαί]ο, «παπά Ίρβα Ἠο-

ὁ μέγας

τοάο(ἵ νετρα οοπβΓΙΠάΠΕ: ἨΟἩ 80-

Ἑλλήνων τὰς ἁμαιτάδας ἀπιεὶς,

Ίππα Ἠ]ς, 5εά οί]απι Ἰπίτα, ν. 108.

ἐθέλει φίλος γενέσθαι. Μαρηις τος
νοβῖς 5ο]15 ἆο (ἀΓΦΟΟΤΙΠΗ ἨΙΙΠΘΤΟ

Ἱσιαῖος µεμετιμένος ὑπὸ Δαρείου,
«ἑκομάζετο ἐπὶ θάλασσα». Ηἰςίεοις
-α Ὡατίο ἀϊπιίδεις, Ῥτοίεείας

-αἆ πατε. εί ν]. 1.

οκ

µετίεν. Ἰοπ. Ῥτο οοΠΙ. µεθίε, εἰ

βασιλεὺς

μούνοισι

ὑμῖν

Ρεοσαία, Ἱ. ο. Ιπ]αγ]α8 ἃ γοῦῖς αε-

οορία5
ντε.

οοπάοηαηδ,

απῃςι5δ
κ

ε6δε

µετιέναι. Ἰοπ. Ῥτο ϱ0Π1. µεβιενα!.

ΜΕ,

ΜΕ
Ἐοπιέίοιο ἆσ 5ηα Ῥοτέμασία, ο
νοὶ Ῥτομιίο, γεὶ Ρτθείθα5, νε πη]πὶς πποίπαθ «οοπεοάστα απο],

αποά απίο οοπεσάσγα πο]εβαπιας.

ΑιοµίοηἨθος πηπέαξο ποπΙπο 5απξ
αρρε]]α(1.
µέτοπις, (δος, ἡ. Ν. Ἠοπειίσππι,

ἱάδιη ας βἹπιρ]ος ὅπις, ἆς απα δῖο

τεύµατος, καταίνεον µετιέντες. Τκ.

Εισίαξ]ν. ὅπις, ἡ τῶν ὄπισθεν, ἤτοι
μελλόγΊων, ἔννοια, καὶ ἐπιπροφή.
1.6, Βογαπῃ ο {ε1βο βίασυπι, 14 οδς

9δ. Ὑα]]α: Ταπάεπι Ἱππ]ποπίαο
Ίος Ἰπροπέϊ Ῥετεὶοὶ οχετεῖζα5 Π1θ-

θεοῦ, ἡ ὀπίστω, καὶ κατὸ τὸ

τέλος δὲ, δείµατος μεγάλου ἔπικρε-

µαμένου τοῦ Περσικοῦ τούτου «ρα-

ία, αππαθραπί, ἱπιρετήτίατπο 110παπι νο]οβαπέ. «9. Ρ. Γαπάσπανοτο,

ουπα Ίπρεις Ἠα]ας οχοτοῖέης Ῥοεεἷοὶ πιοίας Πρ8151] Ιπιροπάοτοί, 4ο
8"α Ῥεγϊπαςῖα τοπη({επίο»,

[οιις

Έϊδαιποπις Ροίοῦαί, οἱ 5ο ἀα{πτο»]
αππισγαπέ [νο] αβεεηςί 516]

µετίεσθαι. ἴοπ. Ῥτο 60ΠΗ. µεθίεσθαι,
οἱ µεθιέναι. Ἠεπιϊέίετο. Ἠοπι 5επηοὶ δηκοσρίαπι ἆο ππαπίρας ἆ4οῬοηποτο. (α]]σο, θμζ(έον φιείφωε
οᾖοδε. Οὐ µετίετο ὁ Γύγής. (ἄγαες
περοξῖαπι καδοερίηπι ποπ. ἀπηίτοραί.. Ὀο πιαπΙθαδ ποπ ἀεροπεναξ. Ώο 6ο οοπΠοϊεπάο ΠΟΠ Τ6πηζούαξ, 1. 12. τὰ παρεόντα ἀγαθὁ µετείς.

ὨὈἱπι]βεῖς,

πορ]οςίῖς

Ῥτερβοη{ίθας Ῥοπίς. ρτο µεθείς. α

µεβίηµι. Ὠἰπιίτο. Πειίπαπο. Χορ-

Προ. 1. 39. ἐμετείθη, Ῥτο µεθείθη.
Ἠλπιίβνις ο8ς. 1. 114. τὸν Κῦρον
μετεῖναι. Όγτατι ἀἰπιείοτο, Ἱ.
128. μετιεσι. Επηαιπς,

Ἱ. 199.

εἰ µετήσει τὴν ἀρχήν. Ἀϊ τορΏμπα, νοὶ Ἱπιροτίαιη ἀἰπέίετο,
Η1. 1489. µετιέναι αὐτήγ. Ιρ]ά. µετ-

εἰσθω. ἵν. 98. µετήσεσθαι. ν. δδ.
γιάςε 5ο Ίοσο, ὑπὸ Δαρείου µεμετιµένος. απ΄ Ὠατίο ἀϊπιίδεας, Ῥτο
οοιή. µεδειμένος.ν. 108. µετήκαν
Μιλτιάδεα. Μ]ιαἆ σπα ἀῑπιϊδογιιπ,
νι, 97.

µετίσχειν. Ίοπ. εἴ Ῥοσί. Ῥγο οΟπ.
µετεχει». Ῥατίϊοῖροπι 6559. τοῦ φύ»00 µετίσχειν Οποᾷ]5 ο55ο ρατε]εὶΡοιη. ν. 92. δ. 4,

µετογομάζεσθαι. 6011, Μπίαίο ποπη]ηο Ῥνϊοσὶ, 4ο

ποπιῖπθ ποπηῖ-

Γαέπγαγυσ, οορ]ἑαξίο, οἱ οιτα. ὅπις
µέλλον,

θεία ἐπιςροφὴ, καὶ τιμωρία. Ἱ. 6.

Τεϊ ρτονιἀσηθία, οἳ ἁῑνίπα εμτα,

εί πο Ἱπ βαέαταα, π]Πο, απ
πιαποί αλα ποπ ἴπ Ῥοδέεναπα. Τη-

ἀῑσία. Ῥαα ἀθ]]οιῖς

ραταία. Δεινὴ

γὰρ µέτοτις ἕενίευ Διὸς, ὅς κ’ ἁλί-

τηται. Ν. Ποια, 19. (τανίς οπῖπι
[ο] ο ονῖς Πορρίίας αίο, [νο
νἰπαϊσία, οἳ ρωπα 11 ραταία] απ
Ῥεσσαπέ, ΠΠ. ο. απἲ Ίη5 Ιονρια]]{α61ς νιο]ατί{.] [μαῖ, ΠΠΤΕΓΡΤΕΘ ἨΟΠ
{απι νοτθα, 41411 5ΕΗΒΗΠΙ 5οοιθα5
ο8ε.
Αί Πο αίταππ(πο Πεοίος
Ἰαβος,
µετοχή, ης, ἡ. οοπι. Ῥατσϊρα(1ο.

τοὺς τσερὶ τὸ ἱρὸν ἀνομήσαντας ἔξεκλήισαν τῆς µετοχη».

Ἐ9δ, απ

ἵπ (οπιρ]ηπα Ππρία 5ο μεδδοταηί,
[ος] ραγιοϊραίοπθ οκε]αδοτη. Ἱ, 144.
µέτοχος, ὁ καὶ ἡ, οοπι..

Ῥατίσςρς-

ἐγω αὐτῆς τὸ πλεῦν µέτοχός εἰμι.

Έ]ας οσο ππα]ογο οκ Ῥατίο 8ΗΠΙ
ῥατσερ». Ε]ας ππα]ογοπα Ἰαροο
Ῥαγέοπη. ΠΠ]. 02,
µετωπηδόν. Αἀνετθίαπα. οσα, ᾳ. ᾱ.
Εγοπίαεῖπι, ἴπ ᾖοπίσπι, Νε], απαϱῖς Ποπβδας. αἱ, Ἐτοπίνις
Ἀ]]ᾳπο νουῖ5. τεέψαγτες πάντες

µετωπγδόν. ν. 100. Οππα οπιπςς
[πανατολὶ 5πα5δ πανες] ἵπ ππαπα

{γοηίσπι ἀϊσοβρίθεοπέ. Νάε ἄνα-

κωχεύειν. Ἐμασγά. 0. Π. ς, 90.
ἐπισμέψαντες τὰς ναῦς, µετωπηδὸν

ἔπλεον. Βο]ιο]ία (ἄτερσα. τὸ μὲν ἔπι-

σρέψαντες εἶπεν, ὅτι ἦν ἄνω εἰπων,
ἐπειδὶ κατ εὐθεῖαν ἔπλεον. νῦν δὲ,
οὐκέτι. τὸ δὲ µετωπηδὸν, πάλιν τὸ

Πατ]. ἂντὶ Λυδών µετονοµασύήηναι

κατ’ ευθεῖαν π;λέειν ἔς[. τὸ γὰρ µέτωπον τῆς γεὼς, ἡ σρώρα ἐφί. λέγει

{αΐο ποπηῖπο [Γογαπ{] 1ρ5ος αρρε]Ιαΐο5 Γαἱδςο νγτήοπος. 1. 94. Αἠηγαῖοι µετωνομασθγσαν. νΗ, 44.

οὖν ὅτι τὰ µέτωπα, ὁ ἐφι τὰ παρὀσωπα τῶν νεών παρεῖχον τοῖς ἐναν-

αὐτοὺς Τυρσηνούς, Ῥτο [γάῖ5 1ηιι-

τί. Ἐοάσπι πποᾶο οἳ 1μαθπῖ {τοιι--

ΜΗ

ΜΙ

ἔαια πανῖ5 Ῥχο Ῥτοτα η απξ. ΙΥερ. Έτ. ν. νετ. 107. Οοπίαατις:
παπο

"πα

αππΏςς, Ἱαπποίῖσαπο {6-

ταπίατ Ετοπίίθας, οί Ίοησε 5α]σαπί
ναάα 5αἶδα «ατ1ηο».

µηλαμα.

Ἰοπ. Ῥτο οοἵι. µηδαμή.

Ἆος [πουίς] αἰίφααπι 5α]αέοπα ρατατο οοπαβΙππας.
µηχανέομαι, οὔμαι. Τοπ. Ῥτο ΟΟΠΙ.
µηχανάομαι, ὤμαι. Μο]ιοτ. ὡς

απόὀςασιν µηχα»οίατο.

Ίοη. Ῥτο

μη χανοῖντο. οσοι. Θιοά ἀε[εοξῖοηδη ΠΙΟΠΕἱ Γαἱβ5επί. νΙ. 460. ἔμηαδαπαπαι. Ναί, Ἀα]ο ἴπ Ίουσο.
γαγέοντο. ΥΠ. 7. Μομεραπέατ.
1. 68. Π. 91. Ναπαπαπη. 1. 60.
μηδαμοὶ, ὦν. Τομ. δὲ Ῥροοί. Ἀ πλ]. 1. ἄλλα ἀντευπχαγέοντο. γη. ὅ5.
Αα Γαάτεγεας Ποδίεπη] γιοὶδβῖπι
145, 144. μηδαμών ἂν 2ρώπων. Ἱ].
91. κηδαμούς. ἵν. 196.
πιοµοβραπ{αΓ.
µηδαμῶς. οοπι. Ἀπ]ο πιοᾶο, Ἱν. μηχανή. οοπι. Μοάυς, ο ταξῖο, απα
αλ]ῖά Πε. οὕκων ἐςὶ μηχανὴ οὐδεἸπ

µίη, τὸ μὴ κεῖνον ἐπιδουλεύειν ἐμοί.

παπα αβ]ίοστο. ἈΝΗΜΗ Γποςτο.
Ἱία οοπέεππετο αἰᾳπίά, αξ ἴπ
ππ]]ο ρτείῖο 14 Ἰαβοαιηας, Ομιπ]ηο ΟΟΠ{ΘΙΠΠΟΤΟ. 1. 22.

ἈαΠαταίοπο Ποτὶ ροίο»έ, απ 1]]α
πμ] ἸηδιάΙσίατ. Ἱ. 209. ἔφασαν
οὐδεμίην εἶναι μηχανὴν ὅκως οὐ τῷ
οσα σ:Ισθήσονται. Ώϊκοτιπέ Ποτῖ
ππ]]ο Ἰποάο Ῥο55ο, απῖπ οἶγί {ανε-

μηδέν. ἐς τὸ μηδὲν ἀπυῤῥίπτειν.

µήκ2ς, εος, ους, τό. Ιοπ. Ῥτο οοΠΗ.

εί Ῥοεί. µήχος. ΒοιποάΠιπῃ. ἐπείτε
κακοῦ οὐδὲν ἦν σφι µήηκος. (ΘΟιοπίστα πιαλὶ πα ατα τοιποδί σπα 1ρῖς
εταί. ἵν. 151.
µήλιος, α, οΥ. Τοπ]ς. οί ροεξ. εἰ Ἠο-

το. νοςαβα]απα, το οΟἵΗ. σσροδά-

τειος. Ον]]]ας. τράπεζα ἐπιπλέα
µηλίων

κρεὠν.

ον]]]]5 Ῥ]οπα,
119.

µηνίειν.

Μειδα

εατηῖρας

τε[οτία, οπηρία. Ἱ.

Ἰοπ. οί Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΙ.

ὀργίζεσθαι.

θυµούσθαι.

Μηνίσαι

μεγάλως ᾿Αρισοδήμῳ.
(ταν]ιίοτ
Ἱταίππα Γμ]9ςο Αγἰδέοάσπιο. νΠ.

229. ὑμῖν µη»ίουσι. Ἱκ. 7. Νουῖς
5ήοςθηδεη{,

µηνοειδῆς, ὁ καὶ ἡ. καὶ τὸ µηγοειδὲς.
οοπι, πας, [παρ ογε5δορη(1ς

τοπ. Ἡ. 1600, 181. Π1. 51. γη. 07.

ἀπὸ της ποιήσιος τοῦ βίου μηχανὴν
ἔχων. Υ. Ποπ. 10. Ἐκ Ῥους! γἷςτας κπηκϊάΙππα Ἠαθοης.

Ἐκ Ῥουδὶ

γιοίαπα δ1ΡΙ ατα».
µη χαγοίατο. Τοη. ὃ. Ῥοῖς. Ρ]γ. οϱἴαΐ. πιοςἳ, ἔοπιρ. Ῥταδ. Ῥτο 6Ο0ΠΙ.
µηχανοῖντο. ἃ µηχανέομαι, οὔμαι.
Ρίο µηχανάομαι, ὤμαι. νἱ. 46.
µηχος, το. Ἰοη. εί Ῥοεί. Ἠεπιοἀϊπιπ. κακοῦ µήχος. Μα]ὶ τοι]οἀἴαπα. 1, 181.
µιαιφόνος, ου, ὃ. ΟΠΑΠ.

Φα] σα--

ἀϊδας 9ο ροµις. Βαπσιπατίας,
Οναάσ]ῖδ. μιαιφονώτερον. (Οταάςας. Γπ]πα πας. Δά βαπραίπαπι
οὔππάσπάνπα, οποἀεδαπο [αο]επάας
Ρτορουςίης, ν. 92. δ. 1. δ. 6. Ἠϊπο

γεών

µιαιφογία, ας, ἡ. Ῥο]αίίο, Ρίασα-

ποιήσαντες. νἨ. 16. Επεία παία [αοἶο] Ἰπατα. Βαραπάϊεατ

απ οχ οσσάο οοπίτασέαπα. Οξοδῖας
Ῥους. 12.
µιλτηλεφὴς, ὁ καὶ ή. ὁ τῇ μίλτῳ

εοτηπα

ΤΘΙΟΓΘΗ5.

µηνοειδὲς

οπίπι τάγμα. Οππι ο]αβεῖς 4σΙΠΕΙ
Ἰππαέαπα Γοοῖδδεπε. Ὑαἱ, Οσα παγίαπι αοἶἴεια Ἰαπαίαπα Ἰηφταχϊςδεηζ. ΦΙς Ὑτα. Απ. Ἱ. νετ, 490.
Ώιοῖί Απιαζοπίἁπα Ἰαπαξῖς ασηι]πα Ρο]έῖς. 1. 70.

ἠλειμμένος. Μιπίο ΠΠ ξα8, πηϊη]αἐπδ,

πϊπῖο

ἐθοίας.

Νοσαβρα]απα

Ηοτοάσίοππι πανΙ ἐτραέαπα, 4παπι
Ροεία µιλτοπάρηον αρρεμας. Η1,
568. νηες µιλτηλεφεες.
μη
μηχανάσθαί τι. Μο]ϊτῖ, Ῥατατο. Ατίο | µίν. Τοπ. οἳ Ροοί. Ῥτο 60ΠΙ. αὐτόν.

«ΟΠΙΡΟΠΕΙΘ. λαγών µηχανησάµεγος. Όππι Ἱερογοπι αγία «ΟΠΊΡΟΒΙΙ-

1986ἴ, ας Ῥαγαβςοί, νο] πἀοτπαςςεί.
Ι, 125. ἡμεῖς σωτηρίην τινα τσειρη-

σύμεθα µηχανεώμενοι. νῖι. 172.

Τρδαπι. 1. 10, 121994:

94, ὀ6, 111, 122.

90, 9δ,

μήν. Του. 6ξ Ροοί. το 60πι. ἑαυτόν.
Βο ἵρβαπι. ος, Ἱ. 11. διαχρᾶσ-αί
μι. Ὦε ἵρδιῃν Ἰπέογῄεοτο. 1. 24.

Μο:

ΜΝ

ἐπικατασφάξαι

µη

κελεύων

τῷ

υεκρῷ. Έοσαης [ταση] πέ 5ο

Ἰπχέα, να] 6αρτα σαἀανοτ [1Η] ως
βιποί1] Ἱασιίατεί, Ἱπίετβερταί.

40
μίν. Τοπ. οἳ Ῥοσί. Ῥτο οοπι. αὐτήν.
«ρδαπι. 1. 0, 5]. 1ν. 97.

μιξοπάρθενος, ὁ καὶ ἡ. Οπὶ Ρατπι
γγρληίς, Ῥατΐηι αλας αππια]!ς
παζπταπα Ἰαρεῖ. ἵν. 9.
μµσγει»ν. Μϊςεστο. μίσγεσθαι. ΜΙ5ορ], εοπατοα!, οοἳσα. .. τῷ
ναυκλήρω. 1. ὅ. ἐμίσγετό οἱ. .6ἱ.
Οσπι σα οοπᾳτοάιο ρα, ΝΑ Ίαν
γων ἑνὶ ἑκαςω. Οππῃ ΠΟ 4ποβπο
56 ππἰδσρης. Ἱ. 1135, 1950. ἔπιμισ-

γόµενοι. 1. 185.

ὁσάκις ἆν μιχθῆ

γυναικὶ τῇ ἑωῦτοῦ ἂνηρ.
ούΊή

πχοτο

8α

(Οποί]εν

ΥΓ πιφοείαΓ. ..

«198. µιχθηναι ἂνλρὶ ξένω.Ἱ. 199.
ἀναμίσγεσται τῖσι ἆλλησι. Οπη
α]ῖς [πουν] πηὶςοσνϊ, 1ρίά.
τοῦ ὕδατος αὐτοῖσι συμμισγομένου.

6556, Υ. 74. Ἆϊο οπίπη Ίοεις 1ὴο
νιάσίτ πο] Ηροπάα», πὲ μνήμην
ποιεῖσθαι, ἀντὶ τοῦ μιμνήσκεσθαιἨοσοτάατ]. ἈΤοΙποτοπῃ 6556, δΗΠΙ8-

ασ, Αε νὶ, 60. αοορίίατ Ῥτο
πιοπίΙοπειη Γαοςχο.
ἳ
μνημονεύειγ. Τοη. οἳ 6Ο. Ῥεοοτάατὶ, μγημονεύων τοῦ ὀνείρου τὰ ἔπεα.
Οσα τεοογάατσέας νογρογπα Ἰλεοτοπ!]. 1. 960.

μνησύηναι. Μεπίῖοποπα Γαρογ0. Το.

δὲ οΟΠ1. σαιδὸς περὶ τοῦ ἐμοῦ μὴ

µνήσθήτε. Ώο Ίπεο ΒΙΟ ππ]]απι
Γαοἷτο ΠΙΕΠ{ΙΟΠΟΠΗ. 1 96. οὐκ ἔπιμ»ήσομαι. Ἱ. δΙ. τὰς δύο τών ὁδῶν
οὐκ ἀξιῶ µνησζηχαι. ἨΠπατιαπι νἱᾶΓΗΠΙ ἀπαδ ΟΟΙΙΠΙΘΙΙΟΤΑΥΟ πο]ο. Π.
20.

μνήσικακεειγ, εἴν. ο0π. Μα αἰ]σσ], ναι Ἰπ]ααταπα αοοορίαΤΙΠΙ ΠΙΘΠΙΟΣΟΙΑ 9356, ππθιιοτίατα

6ΓΥ4ΓΘ.

20.

οὐ μνησικακέοµεν. γΠ.

Ἰη]αίαταπα αοοερίαΓαΤη 1Π6-

Άφια οπΠΗ 1515 -.... 1, 20,

ΠΙΟΓΙΠΙ ΠΟΠ 56ΙΓΥΙΠΠ5, πιοποτ]ᾶπι

τράγος ἐμίσγετο
4. οἱ. 118, ἅτο.

ἀδροπίμηβ.

γυναικί.

1. 46,

χα εως,
Ἰ. Τοπ. οί ροσί. ρτο σοι,

µίσθωμα, τος, τό. 0011. ΜοιςθΒ.
Ππέεγάι εἰ εηΠηίΠ»ς. τὸ τεταρτηµόριον τοῦ μισθώματος παρασχεῖν.
Φυατίαπι δυιηζης Ρατίοια ῬταΏοτο.
Π. 180.
μνάσναι. οσο. Απιῤιτο. μνεώμεγος
ἀρχή».«Ἠπρετίαπι απηθίοις, 1. 96.

µνεεσθαι. Τοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο οοπΠ.
μιμνήσκειν, εἴ µιμνήσκεσθαι. ΊκοΟΦΗΟΓΟ, ΟΟΠΗΗΟΙΠΟΥΑΓΟ. τὰς µητεὸς μητέρας ἀναμνέεται.
γεςθηςοῖ. 1. 179.

Αγίας

μνήμη. Μειποτ]α. Βοεοτάα!]ο. οὕτω
δὲ Τέλωγος μνῆσις γέγονε. Υ. 128.

αλα: τα ἁσπππα (4619115 Πιθπποτία [ασία ο5ε. Ἀ6ά Ίος Ιπ{οΓ-

Ῥτείαξίο πἰπιῖς ἆπτα, εί α ήσαν
Παβπα εἸοραπίϊα πηῖδ τοπιοία.
Ῥίοερ]απας Ίοπσο οοπαποάἵας Ίππο
Ίοσαπι οχρ]σαξ, Ίνα ἀθειπαπα (16Ἰοπ]8 τουογάαε ο5Η15. (α])1 νετο
πηθ]Ίας Ιδέππα (τα οἴδιππτα οχρτ]πημηξ, «4ὐπιδὶ ΠπαΙοπεπί οι

αὖος

θιέ δουΘΛΟΕ 46 (άεἱο.

μνήμη. Μοιποτῖα. Ν{οπέιο. πούτου
μνήμην ἀξιόν ἔςιν ἔχειν. Ἠαο τε
οδί ἀἴρπα, οσ]α5 πποπιοτία 86ΥΥ6-

μοίς(η, ης, ἡ. Τομ. Ῥγο 60Η. μοῖρα.

ἴασ, Να], οπ]ας πιοπ{]ο Πα, 1, 14.
Φὶο (ἀα]], 6οοὶί οδὲ αἰκηε (ἰε 116ποΐγο. Νε], [λίρπε ἀέίγο ΛΕΛ-

ρα {αεΐ5 οοπορβδαπι οκρ]εν]{. 14
δε, ορ ξ.11, 142. ἵν. 1604.
μοίρη» ΤοἩ. Ῥτο 60ΠΙ. τόπος, χωρίον,

Ε έσται.ἐξέπλησε µοίρην τὴν ἑωύτοῦ.
Ῥπυπι [αέππα οχρ]ον]ί. ία ἔσοπι-

εἰοπό. Ιλίσπο, ἆο φιιοί {0η αἲί δοι-

τιμή. Ίνοοις, Ποποτ, ργοξλήπι, αὐ-

9όπαπος, εἰ ἄε φιμοὶ {0η 7.996 7963-

«τὸν ἐν οὐδεμίῃ µεγάλη µοίρη ἡγον.
Ένπι 1π πα]]ο πιασπο Ῥτγείίο ἨαβοῬαπΐέ, Ἐπια ρατν] πιοππεπ1 ἀπσεῬαπέ.. Βππι ἵπ ππ]]ο ππασπο Ἰοπουο Ἠαρεραντ. Π, 172.
µιαίρη. Το. Ργο 6911. μοῖζα. ΈεειΜανέον αὐίοι αριά Ηεγοάοίπα

Εἱ0Λ. τοῦ Γύγεω μνήμην πσοοιήσομαι.
ἀγοῖς ΗΘΗΣΙΟΠΘΙΗ

{ασἵαπι. 1. 12.

τῆς μνήμη» εἶχον. Οπ]ις πιθπ{ῖοπεπη Τεο. Ίν. 79, δΊ.. Βοιωτῶν
μνήμην «ποιήσασθαι. Ἠ6οίογιι
«ΙΠΕΠΕΙΟΠΟΠΙ Γασσγα, οἱ, ΠΠΟΙΠΟΓΟΣ

ΜΟ

ΜΥ

πυορο µοίρη ῬΤο αἱ]οι]ας Ρηποῖρῖς

Ραἴα]!ς. ἐλόκεε µόρσιμον εἶναι. Ἐδ-

(πστο εἰ ἀαίοπο φυπίἔαγ. γῆς ἵμέἴα]ο ο55ο νάεβαίαν, Η1. 154.
ρῳ παροσκτήσασθαι πρὸς τὴν ἑωῦτοῦ μουναρχίη, ἡ. Τοπ. Ῥεο 60Π1. µογαρ"μοίρην βουλόµενος. Αστὶ ἀθείδεκίον
χία. Μοπατολῖα. Ῥομηαα. Όππῖας
νισῖ Ρεϊποϊραίας. 1. 00. Ῥτο ἔγταῃεσπα. 5 ἀ11οπί αἀ]απβοτο επίάρ ευπήίατ. ΠΠ. 90. πί Ῥαΐτος
Ρίεης. 1.75. ἐπρατεύετο ἐεττὴν Περαρετίε Ῥαπ]ο Πη[ετῖας.
᾿σέων µοίρην. Όντο εορῖ15 Ίπ ασγιτη,
νε] ἀπῑίοποπι, γε] Τεσίοπεπι Ῥετ- µουνογενης,ὁ καὶ ἡ. Ίοη. αἳ Ῥοεῖ.

φαγιῖη Ῥτοίεσίις ο5. 1. 70.

Ἠος

-απίοπι Ἰά6ο ἀῑσέαπῃ, απἷα 5Ἱησα]
Ρινίπαρες, ας τερραῦ. Πβετα 505
ΦΤΟΡΓΙΟΡ Άρτος, οἵ ΡΟΓΓΙΟΠΕΣ ο6Υ{19 πηρα :οἰγοιμησοπΙρία», παρε,
-ἡ Θυρέη ἦν της ᾿Ααγολίδος μοίρης.

ΤΊινντοα εταί αστί Ατροιεί.
Αιποησπι

ασταη,

Δά

εί ἀῑέίοποπι

Ρεγήποβαϊ, 1.839. σλὲν τῆς ΒαξυΓλωνίης μαίρη». Εχοερίο στο βα-

ἡγ]οπίοο. 1. 106. ἐν µοίρη τῇ Θηξαΐθι. ἵκ. 65. πι αστο Τοραπο.

μανότροπος» ου, ὁκαὶἡ.εοπα. Βαἱάα5,

Ῥτο οοΠ1.

µονογενής.

Ὀπισαπϊξις.

Ὀπίοις. τὸν σαΐϊδα ἔσντα οἱ µουνογενέα ἀπέπεμψε. νι. 221. Εὔπαπι,
αι 1ῃ51 απ] ους ογαί, τοπη]ςῖ{.

µουνόκωλον οἴκημα. Ώοππας ππῖας
εοπΙσπαξ]οπῖς. 1. 179.
µοννόλιθος, ὁ καὶ ἡ. Ἐκ ππῖοο 8αχο

{αοίας. µουγόλιθον οἴκημα. ΑάϊΔοἵππι οκ ππ]σο 8αχο [ασειπ. Π.
170.
µουνοµαχέει», εἴν. Ἰοπϊο. δὲ Ῥοοξ,
Ῥτο οοπι. μομαχεῖ,. Ἀιπσυ]ατὶ
Ρτα]]ο ἀπιῄσανο, Ῥήσπατα ποἴεμι

μονότροπος» μόνος τραφείς. ἀγαθός.
ἀγύγαιο». 1.6. Οἱ 5οἷα5 οδί πι-

ομπῃ δοἱο. ν. 104. μουγομµαχῆσαι.
Ικ. 20. ἐμουνομάχησε. 1ρ]ά. µουνο-

εΠίας. π Ῥοπα5δ. ΟΙ ππ]]απι
λαβοί πχοτοπι. Φα νἰίαπι 5ο]]έα-

µαχήσαντες. αχ, 207,

μοῦγος, η, ον. ΤΟΠ. εἔ Ῥοςῖ. Ῥτο «οπΗ.
μόνος. Ἀο]ας. Ἱ. 18, 25, 98, 48. εἳ
ιαπ ἀοσῖε. Ππσοπ]ο Ιπιρ]ΙοΙ ρτοραλβ ραβδίπη.
ας. παπι 8ἶπο «οπ]ασο ἵταμουνοῦγ. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠ1. μονοῦν. Βοάποσις. . Ποια. 4.
απ τοπαποτα. Ώοφ6γογο. µεμουµονώτατος, ου, ὁ. ᾱ- ᾱ. Ῥομδδίπηας,
γωµεγοι συμμάχων. Α 8500115 ἀοΜακίππε 5ο]ᾳ. ἨῬγοῖριο 5ο]α».
βογί]. 1. 103. µουνωθέντα τάδε αὐπι Ρε]ιηῖς δο]5. μµονώτατον των
τὸν εἴρετο. Ῥτο µοῦνον. Ἑκ ο0 8οἱο
Ελλήνων τὸ Αἰολικὸν ἔθχος οὐ καίει
το]είο, εκ 1ρ5ο 5ο1ο, Ίναο φπαρς]«ὀσφύν. Ν. Ηοπι. ὃ7. «Ἠο]ίεα σεη5
νε. Βο]απη 1ρδαπῃ Ίος ΙΠέεΙτοραῬτοσοίρας 5ο]α Ἱπίογ αΓῶςο05 ΠΟΠ
νι. 1. 116. µουνωθεισέω» τινί. (πετοιπαί ΠΗΠΙΡΗΠΙ.
ἆαπα [Απιαζοη1] 5ο]. ἵν. 1109. µεµόρος, ου, ὁ. Τοπ. οἳ ροοξ. Ρτο ο0ΠΙ.
μουνωμέγοι. νι. 10. ῥουνωθέντα. ν].
θάνατος. ΜοΙ5. φιοά α (ταορ
70. νΙι. 199. συμμάχων µουνωθέννοςαβα]ο κατὰ συγκοπὴν εδί [οΥ-

ΠΙΑΚΗΠΗ. µόρος ὙοτΟ σαρὰ τὸ µείρειν.µ..µερὼ.π. µ. μέμορα. Ρατ]τὶ, Ὠινιάστο. Φπιά οπῖπα αἰλιά οδί

πΠΟΥ5, πι ἀῑνίδιο απφάαπι, εί
εοτροτῖ5 αὐ απ] πια δερατα(ῖοὃ
“Διαφθαρηγαι αἰσχίσῳ μόρω. Ιχ.17.
Μονίε
[αρἀδδίπια Ρεγ]το. τέῳ μόρῳ;:
Ὅπα πιοτζεὸ 1. 117. μόρῳ ἐχρήσα-

το. ΟΠΕ. 19Ιά. τούτῳ τῷ µόρῳ
διεφθά(ησαν. Ἠαο πιονέα Ῥετίοταηξ. ν. 21.

μάρσιµος, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. εξ Ροεξ. Ρο
601, εἶμαρμενος. ναὶ σεπρωμεγος.

τες. 1. 03. Α 8οοῖς ἀθεοτί.

μουνοφυὴς, ὁ καὶ ἡ. µουνοφυέος, οὓς.
Ίοπ. οί Ῥοεί. Ῥτο εοπι. µονοφυής.
αἱ ππίας οδὲ ππέυτα. Βπηρίος.
Φμ1 παίιταπα Παβοί ρτορίαπη, ο
αὐ απ] βοραγαίαπι. ὀθόντες μουγοφυέες, ἐξ ἑνὸς ὀφέου πάντες. Ικ. 89.

ὨΏοπίος

ἀῑδεποί,

εκ Ἱπο

9556

οπππο5 [παί], αο Ῥτοάειπ{ες.]
μύκης, µύκήτος, ὁ, Ναϊάας Ιπέετρτο(αξιχ ἡ τοῦ ξίφους λαξη, 14 εδ, οη5ἱ5 ππαπυβγίαπι: 5εἆ µύκης α [απρῖ

(πα ατα Ιἑαάἶπο γοσαίγ Ῥτο-

ΝΑ

ΝΑ

τετκακόσιαι. νΙ. 296. «Φπογαπι
Ρτῖο 5ΗΙΗΠΙ8 ϱ]αά1ϊ Ῥατβ, 4Ἡῑσε οδί
400. πανος παυ(τασίαπα Γεοσταηί,
1η 15ο ππαπαθτίο, Ύπαπα ρατέοπι
παν[νασίο [ταεία {πεγαηέ.
(π]]1 νοσαπ{έ α Ῥοπαί ς ΙΙΙ πάτο,
1.6 Ροῦπεαι ἆᾳ /έμερ. Ὑεἱ, 1ε ναυηγίη» ης, Ἰ. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠ1. γαυαΡοπωπεαι 4 ἰα φαγάο ἆε {έρεν. οἱ γία. ᾳ- ᾱ. Νανίο ᾖχαοείο.. Νανίς
αμιΐσδίο, Νααίγασίαπη., Υ. 190.
λεξικογράφοι π]πηῖς Ιαΐα εΙρη]βοαΓοτίιπεῃ ΙπίοΥ γαυαγίαν, εἴ ναυΠοπο ποιηϊπαη{ εη5ῖς, 5ἶνε σ]αά1,
ἅγιον, ἀοοοί "Ἰασγάιάϊς ἄτασιβ
εαρυ]αὴ. του κουλεοῦ τοῦ ἔίφεος
Ιπ{οΓΡΤΟΡ. (οηδα]α ποδίταπα Οτα)ὃ μύκης ἀποπίπτει. 14 οβί, Εηδὶ5
οαρι]5 οχ νασίπα εχοῖάΙε. ΠΠ. 64.

γαΐα:. Ὑασίπα σα
εχοΙαε.
βίορμαπα5, (ἱαάϊς ναρίπα οχεῖἀ,. Ἀεπίες γετρα (τασα ΠάςΠέεγ εχργεβνῖ{.
µουρίζειν. οοπα. [πσαεπέΙδ πησετο.
Ὀπσιοπεῖς οἀργαξῖς πραογα, µεµυρισµέγοι σἀν τὸ σώμα. ἸΤοῖο
μέ φα ππσασπ15 ἀομρυα. Ἱ,
190.
µυρίη. χιλίη. ὀκτακισχιλίη. ἵπ βἵη-

Ρυ]. Ρτο Ρ]ας. μύριοι. Χίλιος. ὀκτακισχλιοί.

γιάο

ἵππος,

εἰ αστὶς

ὀκτακισχιλίη-

μυρίος, η, ον. Τοή. οἱ Ῥο6ί. Ῥτο εομ.
ἀναρίιῤμητος. Πππυπιογα
ή 5. Γπῇπλ(αδ. Ὑατίης. ὄψιν. μορίην. γα-

τῖπα κροοίασυ]πι. Π. 1260. ἠώῤμα
μυρίον. Π, 148.
μ.ωρίη πολλὴ λέγειν. Γοπάδιηπα απο
(απ εἷο οκχρηπιαππε {[εσιίογ,
(εδ πο ᾳγαπάε Γοἱἱε ἄε ἀῑγε. Η.
Βίορι,

εο-αξ παπα Ἰπάῖσαια. Ὠἰοίαπα αἲ-

ἔθπι παρὰ τὸ τὴ» ναῦν ὤγειν, ἠγουν
χλάν, καὶ θραύειν. Νάνοι [αηαετο.
να, 192. νι. 8, 12,
»αυήγιον, ου, τό. Τομ. ΡΤΟ 6οΑ. γαυἁγιον. ἸΝανῖ [πασιποπία, Ναγῖς
Γγασία» ρατίος, Ναι
[γασῖαπη. ἕρκο ὑψγλὸν ἐκ τών γαυηγκων σεριε-

ξάλοντο. νΙ. 191. Ναἰ]α: Ἐκοειδηπι 818 να]]απα ο πα [τασιϊ5 οἳσουππάθάετανε. ο, Ῥ. ΕἘνοσίδαπι
γαηα οκ παν ταπα ΓΓαοζαταπα ΠΙΔ{οτία Γαείαα δ1ί οἰτουπη]οσοσγη{,
Υαἱ, Εκο]ο ναἰο εκ πανίαπι
[γασπιοπς Γαοξο 5ο οἴγοιπα οἶχοα
πμ] γεγαηί, τὰ ναυήγια ἐξεφέροντο ἐς τὰς. Ἄφετας. νΙἩ, 12. Έταςἑατυπα πανίαπα (αῦη]ες, εί τοῦ παι-

[γασῖο ἀθπεγςα, αἆ Αρμείας ο[[ο-

τοῦαπέαγ.τώνναυηγίων ἐπεκράτεον.

γη], 18. Βοῦας παι[γασίο ἀἱς]οο[ῖ5
ΡοΗ εαπί, νη], 96.
γαυκράρων. Ὑα]]α ἵπ Ίαο νοςο οχῬμεσαπάα Ἰοσίοποπι ααπα 5οπιι-

(ας νιἀείατ. Βίος οπῖπα γοτε ἠαηο
Ν.

ρεπ]οάυπι, Τούτους ἀγιςέασι μὲν
οἱ πευτάνις τῶν Ναυκράρωνν οἵπερ

Νάκος, εὐς, ους, τὸ. Ατισῖϊ5 μον
11. 42.

:

ναυαρχεειν, εἴγ. εοι. ϱ]αδθῖ Ρτα665ο, Ο]αδαῖς Ἱππροστίππα, 51να ρτα»έάτατη, μαβογο. να, 161...

γαυδατης, ου. ὁ. Τοπίο. εί Ῥοεί. Ῥτο
41ο οἱ νανάτης, ος Ναύτης. Ναπία,
Ὑοοίογ. οί ναυτικός.
Οπὶ τεῦαβ

πηαναβρις

ἀας ορεταπι. 1, 149.

Ὑιάο ποσίταπι
1Π ὸμισγά.

(τσιπ

ἐγέμοντο τότε τὰς ᾿Αήνας ὑπεγγύ-

ους, πλὴν θαγάτου.ν. 71. Ηο8 1]]]πο

Μα μλονοτιηέ αἱάεια ππαρ]κίταίας
ἹΝαποταοταπα, απ] ἔαππο Αέποπας

ποο]εραπίέ ἀαία ᾗάε ραπ]επά1 ϱ08
οἵἵτα πιοτίει,
[πάε ραίεί γα]Ίαπι ρτο Ναυκράρων Ἰερίνδο Ναυκρατίων. πα Ἰοείῖο, δἱ βοπα, πο-

πποη ἀοάποίππα ἀϊσοεδ α Ναύκρα-

Ππάϊσσπι

τις. Ναύκρατιςγετο, πέ ἀοεεί ΒίοῬμαπυς 4ο ατρῖρα5, ατΏ8 εταί Ἐ -

ναυηγεῖν. Τοπ. Ῥτο οοπΙ. υαναγεῖν.
χανει [παησοτο. Ναπίταρλιπη {α-

ορπο. ἸΝαπ[τασίαπα Ρα. Χαπίτα-

πυρά α ΜΙεςς οοπάϊία, Ύπαπα
πιαπίς Πππρετίαπι οῦίπετεπέ: φποά
εί α Ῥα]άα οοπΒσπιαίατ. Ἠ]πε ἴρδο

μιο [γαησί, τῶν γέες γεγαυηγήκασι

οἰνί Ναυκρατίτης, ου. αὲ (Φπῖπε-

ΝΑ

ΝΑ

ππα ΡΕΠΠΒ, Ναυκρατίσις. Ναυκα-

νηὸς χεφαλαὶ, καὶ άρχοντες. καὶ

σίτιδος. Ἐε Ναυκρατιώτης, υ Ἠη-

κυξερνηται. Οιοἆ πο(πα( δη αὐφυτά νμη. Βοίπνις οϱἱπαΟΙ αρυά
(ταςο5, ἔππι εἶίαπα αραιά Τναάπος
τεπιραῦ. πανῖ, οἶνεν γεςίοτίθα»,
ταῖριῦ, Τθίογο5 πανῖ5 σαΏοεγηα{οτρις, εοπιραγαξΙ. Ἠατροσγαξίοι
εί 1ρ5ο οπάσπα ἑταά1έ, απ» οί θ]-

λουσιώτης.

Νε]ιπία Ν αυκάτιον,

ου, γε] Ναυκρατία, ας. πί αὉ Ἴτα-

λία, Ἰταλιώτης. ΑΡ Ίος 1ρ5ο Ναυκρατία, γε] Ναυκράτιον, Γοτπιθίαπι

γἰάσέαχ Ναυκράτιος, αν οὐ. 8εὰ
«ποπιοάο ἈΝαποταοσπα Μασίςααΐίας Αί]λοπας δυἱ5 ]πά1οΙς, εχεερία οαρ]{α]ὶ Ῥαπα, ορποχίας, ας
οὐδετῖοίας απο Ιποο]ετεπέ, πηλὶ
ΠΟΠ οοηκίαί; πες απ οοοιττς,
απαπάο, απ αέρας 4ο οαιδῖς,

Ἀναποτα οσα Ιδά Μαρ]ιείταίυς
Αίλεπαν ος Ναιογα{, (νεὶ Ναιιοταίῖα, γεὶ Ναποταιο,) πτὺο Ἐ-

αγρίίασα, πρτατηέ, αέ Αλοπ]εη5ες δα]5 ]ηά1ο]]ς, αἴφπο 5επίεπΕἱ5 οὐποχίος Ἰαβετοπί, εκεορία
οαριῖ5 ραμα.. Πας Ῥαγυπι γετ]αη]]ία, ταομῖφμο Ῥατυ 60Πβοπίαπεα νιάεμίατ. Οτοειἀστίπι
Ῥοξίις τῶν ἹΝαυκράρων πρυτάνεις
αὐ ἨΗετοάοίο Ίαπι νοσατὶ Μαριεἐταζαατη ῥτ]ποῖρες, ρτιπεῖρες Μίααδίταζαςδ, ΦΠΙΠΠΙΟ5 Ανοπ]εηβίαπα
Μαρ]κίταία», απῖ το Υεγα οείθτοτα. πηΙποταπι Μασϊδίταίπαπα 6ταπί Ῥτϊποῖρος, νε] αἱ Ῥγϊποῖροπι
Ίοσαπα Ιπίοτ οείεγο» Μαρικίταίις
ορπεραπς.
Μεσα οοπ]θοζΙΓαΠι
οοπβτμιαπί Βυ]άας, εί Ἠατρουταον. δια οί Βυ]άαδ Ἰπ νοσο
ναυκραρικά. Ναυκραρικὰ [χρήµατα,] τὰ τών ἀρχόντων. ναυπραρους γὰρ τοπαλαιὸν τοὺς ἄρχονταν ἔλεγον., ὡς Ἡρόδοτος ἐν

πέμπτη δηλοῖ. ἴσως. δὲ παρὰ τὴν
της νηὸς κραίραν εἴρηται τὸ ναυχραρικά. ᾖἸ]ιά οχ Επδία(λ]ο λίο
ορίέεν αάάαπι, κραῖρα ὁρθία κεφαλὴ, οἱονεὶ κάρη αἱρομενον, [νε]

Ροΐΐμ5, οἱονεὶ κάραιρα, παρα τὸ

ἀα5,

Ἰα]ήδαιο

]οοί

επὐοῦδειναα

Γαοῖξ.

ππθπίΙοπστα

αι

τα

δογΙῇ{, γαυκράρου» γὰρ τὸ παλαιὸν

τοὺς ἄρχοντας ἔλεγον, ὡς καὶ ἐν
τῇ πεντεκαιδεκάτη Ἡρόδοτος δηλοῖ.
οἆ αριά Παιροσγαξίοπεια ]ορεπάαπι ἐν τῃ πέμπτη, πε αριά
Φιυ]άαπι τεοίο δορίμηι εχδίας.
Μαρίας ἀείάς, Αριστοτέλης δὲ
ἐν Αθηναίων πολιτείᾳ φησί. κατέςἼἽσαν δὲ δημάρχρυς τὴν αὐτὴν ἔχΧοντας

ἐπιμέλειαν

τοῖς πρότερον

υαυκράροι». δηµίους ἀντὶ τῶν ναυ-

κράρων ἐποίησαν.
γανκράτης, εὐόν ους, ὁ καὶ ἡ. Ν. Π.
ὁ ταῖς ναυσὶ κρατώ». Ομί ϱἼα55ο
ροβΐας, νε] αἨφο ῬοζεπίΙου οςὲ.

Φπ 6]ά956 να]οις πναν5 Πππρογία
ορποί, ὅκως ναυκράτεες τῆς θα-

λάσσης ἔσονται. Ὀϊ εἸαβ5ο πιαγῖς
Ππροπίο Ροῦτονίς. ν. 96,
ναυκράτωρ, ορος, ὁ. Ν. Η. «πο ο
Τασγά. 0. ν. ο. 97. πάς, Ἰάσιι
86 γαυκράτης, εὐς. Φιῖ εἶαξεο Ρρο-

Αίας, γε] απ] οἼαβ5ο Ροίοπ{]οΥ οδί

Ἀίφιο..

Φα ϱἼήδδε Ρο]]ος πιᾶ-

ϱ15. ΠΠΡΟΤΙΗΠΙ ομέ]παί, οὐκ ἐόντες
ναυκράτορε».

Οππν 6Ἴά5806 5αροτί-

0565 ΠΟΠ εδδοη. γ!, ϱ.
ναυλοχέει», εἴν. [οη]ο. οί Ῥοοδί. ἴπ
Ροτία ΠΙάΠΟΤΟ. ΒίαΙοΠΕεΙΙ Ἰαβοτο.

ναυλοχέοντες ἐν Χαλκίδι. ἴπ Οια]οἷάε αἴαξίοποπι Ἰαρομίος. να. 189.
περὶ τὸ Ἀρτεμίσιον
γη.

192.

Ὑιὰς

ἐναυλόχεον.

ναύλοχοι λιμένες

κάρα, τουτέςι τὴν κεφαλὴν, αἴρει».

αραιά Ειδίαήστα, πυθόµενοι περὶ

49. Ρ.] Ῥου απαπάαπα Ιᾳ]έαν ὀναλογία», οί απαλά Ιποπι α τοβας

το ᾿Αρτεμίσιον ναυλοχέειν νέας Ἑλληνίδας. νὰ, 6, πι Ιπίε]εκ-

παπ{]οῖδ Ῥοίαπι, 1ρ85ί τοῖραῦ.
Ῥηποῖρες, οί Μασικίταζας αρρε]Ιαρασέας Ναύκραρου, ᾳ- ᾱ. οἱ τὴν

Αγέοιημσιισι φέα6ίοπεπα Ίλρετο.
γαυµαχεειν, εἴν. ο0πι. Ναναία ργα-

κάρα», εἴτε τὸ κάρα» καὶ ην χεφαλὴν ἐν τη νηϊ αἴροντες, ὡς ὄντες τῆς

Ἰφθοπί Οτασαμ]σᾶδ πᾶνος οἴτοιιπ

Ἠαπι οσα] έογο, ἐναυμάχεον. γ]42. συγεγαυµάχησα». ΥΗ]., 44. ναυ-

ΝΕ

κΕ

μαχέειν. ΥΠ. 49, 57, 60, 69, 64,
68, 75.

γαυμαχίη, ης, ἡ. οοπι. Νανα]ε ρτςΠάπα. ν. 11, 12,10, 18, 49, 00.

να, 198. Ὅστη πλ] οοπίτα -αἵΟκασίπίεηδες Ώε]]απα ο5δεί «οπβασα αἱ, Ουπι Ῥε]]απα πεγεγθπι

οι

ϱατμασπίοπκίθης,

εἴ σι

γαυμαχίην σοιέεσθαι. ΥΠ. 67, 69,

γεῖκος πρὸς αὐτὸνἐ
ἐγεγόνεε. η, 87.
»ὶ οοπίεπ(]ο 151 αἀνοαιςιδ επι

γαυπηγέεσθαι νέας. Ίοη. Ῥτο ο0πῃ.
ϱ0Πι-

Γμἱ5δοί. 8ϊ απ]ά αἰετοαίοπῇς 1ρ8ῖ
οσα 6ο Ἰπ{ογορςδίδ5οξ,

Ῥίησεγε, {αὐτίσατο. 1. 27. (ρτο 4πο

εκυομαντή!ον, ου, το. Ν. Ἡ. Μοι-

ναυπηγεῖσθαι

ναῦς.

Ἀανος

γηας πήξασθαι. ν. Ξ9.) ναῦς ναυ-

{πογατη οτασυ]απα, Οτασπ]απα, 1.
απο πιοτπῖ ἆᾳ το αἰίαπα «οἩδ-

πηγεύµενοι μρακράς.

Ἰαπέατ, αξ εαπι πορῖς αρετῖαπέ. ν.

νέας

πυιήσασθαι

ἀῑοῖτ.

19ίά.

ο

Εαβτίσαπίες

«πανθς Ιοηςᾳ5. γΙ. 46. πσροσναυπηὝέεσθαι ἑτέρας νέας.

Α]ί5 πανε

9». δ. 7.
νέμειν, Ῥτο νέµεσθαι, τουτέσιν οὐκεῖν.

Ῥγαίοτεα {αυτῖσαγε. νι, 144.
ναυπηγίη, ης. ΤοἨ. ναυπηγία. «0ΠΙ.
Νανίαπα οοπιρασί1ο, οἳ [αὐτισοαί]ο,
1.27.

Ηαβίέατα, ποο]οτο. οἱ περὶ τὴν
Τριτωνίδα λίμνην γέµοντε. Οπὶ
οἴτοα Ἐγιτοπ]άσπα Ῥρα]πάεπα Ἰαβί(απηῖ. ἵν. 188. χώρη, τὴν οἱ Νομά-

νά

δες έµουσι. Ἱν. 191.
νέμειν. ν. 29.

λληων,

ὁ καὶ ή. οοπι.

Αά

πιανος εΙβοαπάας αρίης. ἴδη ναυπηγύσιµος.

Ἄγ]να, γε] πιπίοτία αἀ

η8ν65 εράβοπνάας αρία. ν. 20.
γαντιλίη, ης, η. Τοπ. Ῥτο οοπΠ. γαυ-

τὴν πόλιν

γέµειν. Τοπ. οί Ῥοοέ. Ῥτο οοπι. διοικεῖν. κυξεζνἆν. Λάπιϊπϊκίτατο, Ἐεπονο. Θπὔο υπο, οἱ Βακχιάδαι

Νανἰκιείο, 1, 1 169. τν

ἔνεμον τὴν σόλιν. Βαος]αἆε τοπ

υαυτίλλεσθαι. Τοπ. 6ἳ ροοί. ργο-σοπη.

συμογπαθαηέ. ν. 92. δ. 2.
νέμειν. 6Ο, Ρο διανέμει, καὶ ἀγα-

σιλία.
140.

πλέειν. Ἀανίρατοε, 1. 105. 1.5, 1758.

αἩ, 6.

ναυτίλος, ὁ. Τοπ. οί Ῥοοξ, το 6011.
ναύτης. Νανα,
|
Ἡ, 49.

γέα. ηταν αοζ15. 5Ίπς. Ῥτο Ο0ΠΙ.
φαῦν. Ἱ. 1, 24. νέας. οσαδ,

Ῥ]ας.

Τοη. ενας60ΠΙ. γαῦς. νε] ΤοἨ. νηας.

ρα.

αν απ

έωνς

τορεβαηέ,

λίσχειν εἴς τι. 1ιδίτίρπσγο, οἱ ἴπ
ΤΟΠΙ ο ποα Μροιάοτο, αν ων

ΟΟΠΦΗΠΙΕΓΟ. τὸ μὲν ἡμέτερον ο ω
ἀκίςδηλον ἐὸν γέµεται ἐπὶ τοὺς Ἑλ-

ληνας. Ἱκ. 7. ΔΝοδίταπα

φπάεπι

14.

{[οβιοίῖαπη, γα] Ῥεπεβοαπα] αποά
οδί αἆθο ΦΙΠΟΘΓΗΠΙ, 1π (τασος ἀἱδ-

μέν να, 175, 185, 1858. τη, ].
νέατος, η, ον. Ἰοπ. δὲ Ῥοοε. κατὰ

μι
ταεςς Ππροπά! ας.1βαίναιιἀλεπάπα ου] νιάσίιτἔ
ἔργον, νο]

1. 97. νέα. Πἱ. 19. νέες. νι.

συγκοπὴν [ογπιαξαη ἐκ τοῦ νεώταπος. ΝΟΥΙΡΙΠΑΗΡ. [ Ἱπιας. Ῥοδίτο-

ππἩς. Εχίτεπιις, ν, 140,
νέειν, γεῖν. οοπι.

νυν. 89. Ναΐατοα,

διανέειν. Νααπάο εναἀστο. ἐς τὴν
Σαλαμῖνα διενεογ. 14. Δά βα]αΠΙΙΠΟΘΠΙ παίαπἀο εγαάεβαν{.
Ῥέηλυς, ὁ καὶ ἡ. Φα] τοςεῃς αἀνεπῖῖ.
Φπῖ παρεγ γοπῖζ. σαρὰ τὸν σαῖδα
Ὑεήλυδα. Αά Ῥαεγυα, απὶ τεςεῃς
πεπῖς, 1. 118.
γεῖκος,εος, ους, τό. οοπι. Ἠ]χα. (0ο1-

4θπίΙο. Οεγίαπιθῃ. Ῥασπαπά! 5ίι-ἁπππη, εί αγἀογ. Ῥε]]απι, ὅτε µοι

πρὸς Καρχήδονίους γεῖκος συγῆπτο.

εὐεργέτημα, αφποά αά Ἱ]]ιά ἀκίςδηλον τε[εταίηγ. Ὑἱάο ακίςδηλος.
γέμευπυρί. Ἠετοάοίοα λοσυο, 4; 4.
1εηῖ ἱγαάετε: γε] τὸ γέµειν ἀντὶ
τοῦ γέμεσθαι Ἰωγικώς, καὶ ᾿Αττι-

φώς, Ῥοδίίιπι; γὶὰο ἐπινέμεσθαι.

Ώεραρε]. ΕΏεραδεεπάἆο 6ΟΠΒΙΠΙΘΤΟ,
ΟΤεπιαγθ. ΡΓΟ 41ο ΕΟΠΗΗΝΗ. κατακαἰειγ. πυὶ ταῦτας τὰς σσόλιας νεἰµαντες. ἨΗὶς αγρίρας Ίσπε οτεπιᾶ-

ἄδ,. Η]5 πτρῖρας Ιποεηδῖδ, αἴηια
οοπιρυςῇς. νΙ. 99.

γέµεσθαι. οοπῃ. Ῥτο 4πο εί κατοι-

κεῖν. Ἰπεο]ετε. Ηαβιίατοα. 11, 190.

Βεά Ίος Ίοςο τὸ γέμεσθαι Ροίεςδί

ΝΕ

ΝΕ,

οἔ]απι ααοῖρί Ῥτο [γα ἔδωκέ οἱ τὴν
Βαξυλώνα ἀτελέα νέµεσθαι. Εοαίε
εἶ Βαῦγ]οπεπι Ἰπεο]επάαπι, γεὶ
{γπεπάαπα, ΠΠΠΙΠΠΘΗΙ ΟΙΠΙΠΙ5 (τ]Ῥαέι. γην, τὴν νέµονται Σκύθαι.

Τετταιη, μα μαι α παπα {ποσ]ανέ
Βογί]α». ἵν. 11. τὸ πρὸς τὴν ἕω »έµονται. Ῥατίεπι ΟΓΙΕΠΕΕΙΙ ΥεΓδι8

πεηοχῖ5 Ίχος ραγοἱιρίαπι εμομένας

εςί το[εγοπότη. - απ ΠΟΠ Ίρ8αο
ου ΓΓΗ5, αἲ ο] οφ Ραδεεῦαπέας,
εί Ἱπίει Ῥαδοσπάπη ναρα ΓαογαηΜ.
Θπσά οµδεγναπάκαι, απἷα καινοπεπέστερον, καὶ τολμηρότερον νὶάεἔατ. Ιά6ο }αἰῑα ποῃπ γατα, 5οά
56ΠΣΗΠΙ »ρεσίαν]έ.

αἱίαπι Ιποο]ιπέ. ἵν. 18, 19, 21,24,

νενοσευµένα. Ἱ. 109. Πιεσεπάι νε-

100, 147, 169, 170, 197, 198,
190. νι, 171, 180.
γέµεσθαι. οοπι. Ῥοβιάσταο. Εν.

γεοσσευµένα. Ὑἱάς 5πο Ἰοςο 1η νεοσσεύει».

τἆλλα νεμομένη. Οοἴοτα Ρορβῖάρης.
Οδίοτίς [γιοης. ἵν. 100. ν. 40. μεταλλα, τὼ νέµονται Πιερε. νἹ].
112. Μεία]]α, αρ Ρονβ]άεπέ ΡἰοΓ65. τῷ ἐδόθη πόλις µεγάλη νέµεσ-

οθαι. νΙΠ. 196. ΟΙ τὴς ππασηα
ἀαία εδί [γπεπάα.
γέμεσθαι ὑπό τιγι. Ἠετοάοίοα ΊουιΠο. Ῥορδιάοτί αἲ απο. [πι αἰἰου]α5 Ροΐαρίαζο 6599. τάδε πάντα
ὑπὸ βαρξάροισι γέµεται. νΙ]. 108.
Ἠας οιηπία α Ῥαγρατί5 Ῥοςδίάςηἴασ.

γέµεσθαι. ἸοραφοΙ. Ὦοεραδοσπάο
ΟΕΟΗΙΠΙΟΥΟ. γιάο ἐπινέμεσδαι.
νέµεσθαί τινα τοπον. Ηοιοάοίοι 1οου{1ο,. Τη αἰἴαπο Ἰοσο 5Ι6Η1 6556,
ααοά ατρίρας,

αἱ Ποπ Ιπίθς

αἰ]-

νεύγαµος αγήρ. Ἠἱτ, 4

Πάρος, (πἳ

ΤΘ6ΟΘΗΡ πχοτθια ἀανχ]έ, 1. 90.
γιι5 πιατΙζΗ5.

Ἀο-

υεύγαµος γυνή. Χονα πιαῖέα, τοςθη5
παρία. 1. ὃᾖ, 61.
νεύκτισος, ὁ καὶ Ἡ- ΟΟΠΙ. Ῥοσσης
οοπά]έας. σόλις γεύκτιστος. Ττης
τοςθΗ5 οοπα]ία. ν. 34.
γεύπλυτος.

6011.

Ἠοσονς

Ἰοέας. Ἱ.

97.
γεοσσεύειν. Ίο. οἳ γεοττεύει». Αίΐῑοο.

ἈιάΙβσατο, Νιάπ]αν]. όσα ην γεγεοσσευµένα ὀρνίδων γένεα ἐν τῷ νηώ.
Φποίαποί ανῖαπα σοποτα 1π ἔοπιρ]ο
πιάΙΠοαγαή{. 1. 199. δὶο οηῖπι 16-

ποπάπΠ1, ΠΟΠ. αΠΤΘΠΙ γενοσευµέγα,

αἱ 1π να]ς. οοάῖς. Ῥοτρείαπι ]ορ](αγ. ο] οσοτίο δογιΏοπά1 γεγοσ-

σευμένα, Ἀνοσσεύω, Ρο νεοσσεύω,

α παπι γορίοποα Ιπου]οπίίρας, οδί

κατὰ συγκοπήν.

επραέαια,

σσόλιες αὗται τὸν Αΐων

νοσσιὰ, Ῥτο νεοσσιᾶ, Νιάμς. Ίμις.

γέµονται. [τες ἰδία πποηίειι ΑΌλοι. (θΠςηέ. 1π πιοηίο ΑίΙο δημ
βἰίαο, νι]. 22. Βὶς, αὗται αἱ πόλιές
εἶσι τὴν νῦν Παλλήνην νεµόµεναι.

οπρ. 19. ν. 94.
γεοσσιὰ, ας. οοπι. Νϊάας ανΙυ.
Π, 111. νευσσιέων. Ιιά. γεοσσιάς.
τρια.

γἱ]. 125. αντὶ τοῦ, ἐν τη νῦν Παλλήνη κεῖνται. Ἠα ατΏες δη δἶἴαυ
1π θα, ο πππο Ῥα]]επο νοσαίι,
γεμόμενος, Ἡ, ον. θ0Π1. Ῥαφορης.
Φιί Ῥαδοϊζας, απ Ῥαβι]ο νοδοῖἔπτ. ἔβασαν νεµομένας ἁμπαχηναι
ὑπὸ τών Θρηΐκων. νΏ]. 110. Πίο
αβίθις ἆο Χογχῖς ο, ϱπθπι α
Ττασίρας ταρέαπα. ἀῑοΙ{ Ηετοάο{ω8. Θεά µετωνυμικώς Ιὶ Ἰοφυ1έή,
οἱ ουσγι! πρ] έ,φποά 1ρδῖς οφπής,
αἱ οπτγα ἐγαοραηέ, Ῥτορτίο
οοπνεπ]εβαξ. 4 41ο γιάο να. 40.
Φααπάϊοπά
πα οηἵπῃ τὰς ἵππους,

ἂἆ α4πεπι αοουδαξἵναπι

{απιποϊ

γεο

ιο

οηΙὴ οἱ

μὸς, οὗ, ὁ-οοπι. Φα]. γέος. νέα,

καὶ ακαταπύνητον δύναμιν ἔχων.
Χονιας. Ου] πονυπῃ, ας Ιπάείος5μ1 τοι Ἰαροί. Ὑοἱ, Φα τοδα. Ἱπάσπέαπι Ἀαβοί, γεοχ
όν τι

ποιεει». ὶκ. 99. Απϊά ΓΟΓΙΗΗ ΠΟΥαΓΗΠΗ ΠΙΟ ΓΙ. ἵνα µή τι νευχμὸν
ποιέοιεν. ἵκ. 104. Ἀε απἷά τθγαπι
ΠΟΥΑΓΗΠΙ ΙΠΟΗΤΟΠΕΙΤ.

γεοχμοῦν.μ..νευχµώσω. [οη. αέρος!
Ῥτο ο0Π1. γεωτερίζει. Βε5δ πονα»
πιο]Ιτ. Ῥερις πογ]5 δίπάρτο. ἵν.
301. Υεοχμώσαι. ν. 19. [χο εοἆθιι
ἀῑεῖέαχ νεώτερα πρήγµατα ωξήσσει», 1ριά.]

ΝΗ

γεῦψαι. Ν. Ἠοπη. Ίο. οἳ Ώου. {ΟοΥΙΑ ΕΗΠΗ ἐκ τοῦ νέομαι, οδίαπε ρτᾶ5οη8 Ῥπο Γηΐ. γεύσοµαι. Ἐεάῖρο,

Νο

ναός. Αίῆςο, νεώς. Ἱ. 1. νηῖ. ἵν ,
νπός. αλ

γεῦμαί σοι, γεῦμαι ἐνιαύσις, ὧσε

»ῖκος, εος, οὓς, τό. 1οἨ. οί ρου. ὦδο
οοἵη. νίκη, ης, ἡ. Νιοτοτία. γ.

χελιδών. . Ηοπη. 39. Εεάϊρο τὰ
{6, τεάῖρο αποίαπηῖς, τί ήγαπάο.
ἐνιαύσιος, ἀντὶ τοῦ κα} ἕκαςον ἐγι-

νοεῖν ἐπ᾽ ἀμφότερα. Ὑἱᾶς ἐπ᾽ ἀμφοτερα νοεῖν.

αυτὸν, καθ ἕκαςον ἔτος.

ευρύσπαστα ἀγάλματα. ΜΙππΙ]αςγα,
ου πανί οσοι] ἐπαβαπέιτ,
ἃο ΥΙνογαη Ἰηδίαν ππονοηίαγ. Π.
45,
νέω, νέεις, γεῖς. Τοπ. εἰ Ῥοεῖ. Ῥτο
οοΊη. σωρεύω. (οαοστνο. 0οηρτε5ο. ΑοοπΠ]Ο. συγεγέαται. Ἀ΄Ιάςα

5πο Ἰοσο. Π. 190. Τν. 63. ἔπινέουσι.
Αματομαηί. Ίν. 03, 164. σερινέειν
ὕλη τὸ ἆλσος. ιά δλίά πηπέθγία οοΙ-

πονία οἴτουπάαγο. ΥΙ. 80. 39ΐο απ Ίπι
τὸ σερινέειν ]8Πι αοοΙρΙεπάνπι ντὶ
ποῦ περινήσαντ α χυκλοῦν. νε] οτί
ὑπαλλαγη ἀντὶ τοῦ περινέειν ὕλην
τώ ἄλσει. κατανήσας. γι. 97. Οσπι

225.

νόµαιον, ου, τὸ. Ίο. 46 Ροοξ. ἃς
Ἡογοάοξουπι νοσαβα]απα, Ῥγο 6ΟΠΗ,
γόμος. Μο. Βίς. ηδη έυπι,
Οοηεπεζπάο. ξεινικὰ νόµαια Πέὲςσαι προσίενται µάλιςα. ΕκίθιποΤΗ ΤΠΟΓΗΠΙ Ῥοτ5α) δυηέ βέπά1οκἰδα]πι],1. 120. ἄλλο γόµαιον. Α]ιιά
ΙπκΏ έπη, 1. 49. Ἑλληνικοῖσι νὸ-

µαίοισι χρᾶσθαι. Μοτῖψας, ας Ἱηο ε]ς Ὀσικοῖς ας 1, 91, νοµαίοἱσι καταγελᾶν. Βίας ἀοτίάστο.
Ηδη{15 Ἰάστο. ΠΠ, 98. Μουθς
Ἠαβετο πάἱργίο. γόµαια πάτρια κινεῖν.

Ῥατ]αν Ίπγα
|
Ιαροασίατο. Π1,

80. τα λριπὰ γόμαία. Νοηφϊ τἶέας,
πο Ἰηδταία, ἵν. 09, ζεινκοῖσι νὸ-

ουποθ/να»δεί, εοημε»ε1δδοί. συννή-

µαίσισι. Ῥετορτίπ]ς Ἱπφεε]ς. ἵν.

σας σπυρὴν µεγάλη». (οπβέτασίο
Ἰησοπεί τορο, νΠ. 107.

ἄλλα νόµαια Θρήΐει προσ χώῇ
ρή-

νειύσοικοι, οἱ, Νανα]ία, Νανίππη βέα-

1ο. α. 4. Νανίαϊη αἀςς. 1. 40.
νεώτερα πρήγµατα πρήσσειν. Ἠοτοἀοΐοα Ἰοσπίΐο, Ῥτο Ὕπα 6Ο0ΠΙ. γεώτεοίζειν ἀἰοϊέμν. Ἐο8 πονας πιο]ῖγ].
Ἐε5 ποναςδ σογογο. ν. 19. ποιέειν τὶ
νεώτερογ. 11. νευχμιώσαί τι. 114.
ή-ο«ν τι ποιεύσης τῆς Μιλήτου.

76. ξειυικὰ νόµαια. ἵν. 77, 80. τὰ
κασι. Τπ οεἑοτῖς πιοτίθς 4 Ίντα
ουΠΗ πποτγος αοσθά απ, ἵν. 104, 114.
νομάρχης,

ὁ. Ῥτονϊησϊῖα,, νε] Ῥτα-

Γοίητο» ργα[οσίας. Π, 177. το
εσάσπι ἀῑσίατ εί οὐγομάσχης. ἵν.
60. Νἱάς επο οσο.
γομέες, εἷς, οἱ. ἨἩετοάσίσιΠι ΠΟΊΠΘΗ,

απο Ροσυ Πα γ!έοτ ας Ιρίξης ηΑ

«95. μὴ ποιέειν μηδὸν γεώτερον
νρ πόλιν Ἑλληνίδα. ΝΙΗΙ πογ]
1π. ΊΤΡΕΠΙ (γα.σαΠΗ, 5ἳνα ΠΟΠΙΙΠΙ8

πανΊαα οοβΗἶ5, Ύπα5 αλ] ἐγκοίλι

Οτῶς], πιο ῖ, ν «9δ. γεύτερα ἔς

ἐντερόνειαν ἡ θεός. (0οπβα]ς αΠΠΟΕ.

ἐμεπεποιηκέναι πρήγματα. γ.100.
υεώτερόν τι πρήσσουσι περὶ πρήγµατα τὰ σα. Α]ηπὶά πον! πο]]ππέαγ η (18 τερας, νε] ἵπ ἔπας
τες. ν. 106. νι. 2, 74.

εἰ ἐντερόνειαν γοςβη{. ΑγΙβΓορΙ. ἐν
ἱππευσι. ντ. 152. εἷς τὰς τριήρεις

(σαν,

οἱ Βπ]όάαπαι Ἰπ νοςς ἐντε-

ῥόνεια. ἐπεαὰν νοµέας Ἱτέης ταµόμεοι σοιήσωνται. Ἱ. 194. ΠΡΙ παν]Ἡπῃ οοδέα5 οκ φα1οἴρις εθοίας {εεεεῖπέ. Ὑα]]α ρεγροταΠη γετεῖέ ἴο-

νεωτέρων ἔργων ἐπιθυμητής. Βεγατη

(πα

πονατιη 5πάΊοδας. ΥΠ, 6.
»ηΕῖν. 011. Ῥτο (41ο σωρεύει Τοαποπίῖας, 0οασεινατθ. περινηῆσαι.
«τοσα οἴτοα οοποργνα»ςο. π. 107,

Ροσπαγ5, αἴηπο
Ῥαφιοτίρας -αςεερίῖτ. Ἱπίτα. γοµέας τοῦ πλοίου
ἀπεκήκυξαν. ἈΝανῖς Ἠσπα, ϱ08ίαδᾳποε παν]σῃ Ῥεγ ῬγασοΠΙ8 γοοσπι νοπά μη! ἀϊνεπάπηε. ἨεςχοἸήαπη εὔ]απα «οΠβ16. νομεῦσιν οὐδὲν χρέωνται.
Ππεεγηϊ5 πανΊππα

υγὸ5, οὗ, ὁ. Ἑοπηρ]απα. ΤοἨ. Ῥτο οοπι.
ναῦς. 119, 91, 99. 026,51, 151.

Υηό5. ΝαγῖΒ. σεπ]{, Τοπ. Ῥτο 60η,

Ἀππο

Ίοσσπα,

δὲ νομέες Ῥτο

ΝΟ

κο

οοβ5 πο πέηπέας, Π, 90. αλα:
ϱοπιπηϊπισῖς. ΒέερΙ. ουγνα]δ 1η
Εντυη Ηρηῖς. Θεά πειίετ 5αξὶς Πἀεμίετ νιἀείατ αποίοτῖ5 παθηίθπι
εχρ]ίσαβ»ο, Βίερ]απί {αΠ1ΟΠ Υ6Γ810 Ίαπῃ α]ίετα ΠΙΕΙΙΟΥ.
νομὴ, ἧς. οοπι. Ῥαδουπι. γομὰς νέµειν ἐπιτηδεωτάτας. Ῥαδεια ο)ΡῬοτγέαηϊβδιπα Ἰποο]οτε. 1. 110. Ὑαἱ
6τεσε», οί ατπιοπία Εγιίογαπι 1π
ορροτειπΙδθΙπ]ς,
οοπιποάίσαιιο

Ῥαδειμῖς Ῥαδοεγο. ἔγία τὰς γομὰς

τῶν βοών εἶχε οὗτος ὁ βουκόλος.

ΤΡΙ Ῥουπι ραδοπα Ναθεβραί λος ῬιῬυ]οας. 114.
γοµη, ἦς. οοπα. Ῥαῦα]απα. τὰς γομας

νέμεσθαι. Ῥαῦπ]ο γοδοῖ. ἆς Ὀτιξῖς
ἀῑείαπα, 1. 78.

γοµίζειν. Μοτῖθας τεσδρέαπη Ἰαῦθτο,

1ρίά. ταῦτα γοµέζουσι. Ἠσο πιοτ]Ῥα5 Παβοπέ τεερρία, 11. 932. τοῦτο
νεγοµίκασι ποιξειν. Ἠος {ασοτο 5οΙεπί. 1. 10, 98, 100. νηοὺς ποιέειν

οὗ γοµίζουσι.

Τεπιρ]α ἔαοθτο ἨΟΠ.

φο]οιί. ἵν. 9. ὑσὶ οὗτοι οὐδὲν νοµἰζονσι. Ὑαἰ]α: Βαες Ῥγο π]ἡ]]ο Ῥιιἴαπ{.1ν. 69. Νε ἔλλειψες οδί νοτ)ὶ
χκάσβαι. Ἀαϊθις 15 ππ]]ο πποᾶο

υ{1 ςο]θηέ. οἱ νο] τὸ νομίζει «ΠηΘΙ-

4υπῃ αντὶ τοῦ κατὰ νόμον, ἡ ἐξ

ἤβους χεῆσθαι. Ίο ΠπΟΤΘ μ{]. Ἆϊς
ἡ]ιά αοοἰρ]επά
τη, φωνῃ οἱ Σαν-

ρομάται "ομίζουσι Σκυθική, Ρτο κατα νόµο», ἡ ἐξ Εὔους χρώνται.

χζησται εἰώθασι.
Φαυτοπιαία

εἰ

Ύοορ Βογε]ιῖοα

{1 5ο]επέ. ἵν. 117.

γυναῖκας πολλας

ἔχειν νομµίζοντες,

ἕρδειν. Βαοτίβοῖα ἔασστο 5ο]εηέ. Ἱ.
191. ἐκείνην τὴν ἡμέρην τιμᾶν νοµ-

ἐπίκοινον αὐτέων τὴν µίξιν ποιεῦνται. Οππὰ πππ]ία5 πχογος Ἠαῦογο
βο]εαηῖ, 1ρ8ῖδ Ιπ ΟΟΠΙΠΗΙΠΘ ΠΕΙΗασ Ν αἱ, Ῥτοπαίδοιο Η]ῑ5 παπέατ.
Χοἱ, Οσα 1ρ8ῖ5 Ῥα]απα, οἱ ἵπ οπιπΙ οοπδρεσέα, οοπατεζαπέας,
ἵν. 172. γλὠσσαν νενοµίκασι. Τπισααπα αδητραπ{. Ἠήπσυα πέαπέατ.
Ἰγ. 180. νοµίζοντες ἐκτῆσθαι. (Φιιὶ
Ἰαῦογο 5ο]επί. ἵν. 191. Ποσειδέω-

ζουσιν.

Ἠίαπι ἀϊῑοπι ΠΟΠΟΓΗΓΟ 80-

γος σωτηρὸς ἐπωνυμίην ἀπὸ τοῦδε ἔτι

[επ] τος πιονῖρις οδέ τοζορία.
γα], ὉΕ Ππῖ(]ο τος ἴπ Ίνάπο ΠΙΟΓΕΙΗ
π]σταν]ε, (γαηδΗς, Ἱ. 140. γλὠσ-

γαα: Ναρέιπὶ οοΡΠοιΙῖπο 11ῇ6γαζοτῖδ, απο ποπιο αὖ 1119 ιά]
η, ἃπά Ίου πδαπο {θιπρι5 Ῥοιἀπταί. «Ἡ. Ρ. Νορ] ΒογναζοΓίθ
οοβποῖποη αὐ ἴ]]ο (οιπροτε ε]απιαά

Ἡδητρατο.

Ἠοο οἴ]απη ΟΟΠΙΗΠΗΟ.

τὰ νομιζόµενα.
πας

Ποτί

(ια βοτὶ φο]θηῖ.

εοπεπενγοταμῖ.

Φις

ππον]ρα5 δαπέ τοορρία. Ἱ. 11. τὰ

νοµιζόμενα ἐποίησε. [ιορ]εῖπια Ῥοῖερῖί. Εοοί απαὶ πιοτίρας ογαπέ
τοζορία. 1. 9ῦ, 49. νοµίζαυσι βυσίας

Ἰοπί. 1. 199. ὦς ἀρχὴν ἐνομίσθη.

σαν τὴν αὐτὴν νοµίζειν.

Ἐπιάσιι

Ππσπαμα πδυτρατε. Εαάσιι πηρα

υ{1. 1. 142. ἓν τόδε ἴδιον νενομµίκασι.
Ἠου ππαπΙ Ῥοεσπ]ίατε μποτῖῦς ΊναἸοπί τουορίαπη. 1. 175, 202. τὴν

φωνὴν νοµίζοντες. Νοοσιη πδΙτρα1.-

καὶ ἐς τόδε νοµίζοντες. γι. 192.

Ίου πδαπο 5ογναίαπα αδατραπίε»,
γόµος. Ἰμοχ. τίθεσθαι νόμους. ἴιαρος
οοπάἆςτο. 1. 20, ποιεῖσθαι, νο] ποιεῖν
νόμους. Ἰάθπι. 1Ρίά. (λῦσαι νόμους,

(68. ἴ1. 42. Αἰγύπτιοι οὐδὲν ἦρωσι

Ί.ορο αὔποματο. 1Ρίά,) νόµοισε,
τοὺς ἂν σφίσι Σόλων θῆται. Ιρίά.

Ευραϊ π]η] Ηοτοῖθις ἔργα 8ο-

νόμος, ὁ. Νο». ΒΙέωΝ. Οοπειείαάο.
κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους. Ἐκ

γοµίζουσι. Ῥτο νέµειν εἰώθασι. «ἷἸοπέ. 1. 60. Ἕλληνες ἀπ᾿ Αἰγυπτίων
ταῦτα νεγοµίκασι. (τοεοὶ Ίος αἲν
«βαυραϊς ἀῑάιοεγυπέ, ας ΤΠ Πιοτοπι τευθρεγυΠέξ. να], -πο πποτίθιις

ἀοπιορίῖοο τ]έα. Ἱ, 30. κατὰ νόµον.
Ώο πποτα.

[ΓΕ πιο [οτί 1. 61. νό-

µος ἐν οἱ ἐξαπατάν τοὺς εὖ ποιεῦν-

γοεθροτυΠ{. ΠΠ. 01. φασὶ τὴν πανήγυριν ταυτη» γοµίσαι. Αϊππί Ἠαπο
οοπνεπίαπι Παβετί δοµέαπι, γε]

τας.

πιοῖρης τοσερίαπα {μἱςςς, νο] ἵππένα, Ἡ. 641. γενομικέναι. Ἰάθπι.

ἔππα 65956, ϱοπβισγίρ8ο. 1. 151. οὔ
σὃι γόµος ἐφὶ θυσίας ποιέεσθαι. Νο

Μος 1ρ5ἱ εδί αἱ Ώεπε ἆς 5ε

πιοτοπίος ἀεοῖρίαί, Ἱ. 90. ἐν γόµω

σοιεῖσθαι. Ἠαῦετε ἵπ Ίπογθ. Βο]-

Νο
οί 1ββογυή 1105, Γποσγο βποτιοἷα, 1. 195, 140, 196, 197, 199,
900. νόμος πάντων βασιλεύς. (οιβιοέιάο ΤοΤΗΤΗ οΙΗΠΊΗΠΗ, [νο] οπ]ΠΠ πποτζαλλαπι εδ] τες. ΠΠ]. 98.
νόμος, ὁ. οοπῃ. Ριν]]ο. Ρικιπραίῖο.

λήγει δε [ή ἑτέρη ἀκτη] αὐτὴ οὐ
λήγουσα, εἰ μὴ "όμῳ, ἐς τὸν κόλπον τὸν ᾿Αράξιον, ἐς τὸν Δαρεῖος ἐκ

τοῦ Νείλου ῥμύρυχα ἐσήγαγε. Να]Ία:. Ὀεειηίτααο ἴπ εἶπα Αταβίοο,

οίδῖ ποπ ἀεδίποτοί, π]δὶ ο). 14,
αποά Ώαπίας ο ἈΠΙο τίνος Τη Ἠ]]ηπι
είπαπι Ἱπάπχίέ, ἵν. ὀ9,. Ἀεά γοτρα
Έτασα ποπ θα1ῖς Πάο]έεν νἱάσειτ
εκρ]ίσαβ»ο. δἱ6 ϱΠΙΗ Ίουμ5 οκρ]]οαπάμ5. Ἠοδίπ]έ απίσια ΓαἱέθγΠι
Πας]. ἵπ εἴπαπαι Αγαὐίσαπι, 1π

απδια Ώατίας οχ ΝΙΙο σαπα]οπι,
[εί απ τῖνοθ] Ππάαχ]έ, ουπι
[αμοφαί 5πο παζαγα δέ Τπ οππ1]

Νο
κλ) ἡ γη µετέωρος ὑπὲρ τοῦ
τ
οὐ ρανσῦ,

καὶ οἱ ἄνθρωποι νομὸν ἐν αλάσο»
ἔξουσι, ἃο. ν.932.8δ.Ι. γα]]α ρασυηη
6οιππιοᾶο Ἰοσυπι Ἠππο ΠΠίοΓΡΤΟ-

{αξατ.
Βίορμαπας Ίοησε ππθ]ης,
απο Ῥτο[θοίο ο] 50 ἕοντα
οΐ, ἵετταφπε «1ο 5αρογειίηο-Ῥτέ, οιηῖπος πας Ἰπεο]οπί, ὅκο.

Φ6ά Γοτίαδδε Ῥτο ἡ δὴ, δοτίρειἆππι {δη, Ίππη. 6] τὸ ή ἀντὶ τοῦ
ἡ, καὶ ὄντως, Ροβῖπα, 14 οί,
Ῥγο[οοίο, ερτίαο,
ἨΠ]ιά νετο δὲ,

Ῥτο ἤδη, ᾳποᾷ ποιητικώτερον. Βοαποπέῖα γετο β1ο Ἰεσοιάα »αβρίο05, ὄ, τε οὐραγὸς, δςο.

Ἀεηρας, οί

παπα Ἰοᾳποπαί σεπα5, απο ἸοςΏοπεια νΙάείατ Ιπάίσατε, απ]είῖαπι Παρ]ίατο. ἨΗαο απέθπι ΟΠΙπἷα ΕΠΙΗΠΙΑΠΙ ΤΟΓΗΠΗ ΟΙΗΠΙΗΠΗ Ο0Π-Γ51οΠεΙΗ, απο Σα ΏνοΓδΙοΠΘΗ 5ἶςπἰβοαηί, Ἠις αἀάαίατ οἱ ἀθυγασία.

ποι ἀρείπαί, π]ςί ἀῑνίδίοπο. Πά
οί, π]δὶ Ρτορίοτ Π]απη ἀῑνΙδίοποη,
σπα Τατ] Γοοῖί, ατα τἶνος οκ
Νο ἵπ Ἰλαπ εἵπαπα ἀσάαντε,]
Ἀοά νετρα δυπῖ οὔβοιτα Ῥτορίο
ΙΡΦΟΓΗΠΗ Ππερλ]οϊζαμι οο]]οσα{1ο-

νόορ, οὓς, ὁ. ΛΊοις, ΑπμΙΣ. ἓν νόω

οι. Ἠσο απίσπα ἐφττὸν Δαρεῖος,
δο. υπ οταν εἰ μὴ γόµω, οκ-

ποιήσεια» ἐπὶ γόον νήσιώτησι..Ὁ)ππαπα ΕΠ ου Πηδα]απίς ΤΠ πποπέο
Ῥοπαπέ, [παπα Ἰχαπο πποπίσια 1ρεἱ5 ἀεπί. 1μιά. ἐπὶ νόον ποιέουσι
Πέρσησι «(ατεύεσθαι ἐπὶ Λύδους.

Ρσα{1ο.
"ομον ἐν χειρών γόµῳ. «ᾖπτο Ὦο]]],
ν, 80. Υἱὰε χεῖρες. Εί ἐν χειρῶν
"όμῳ.
νομὸς, ὁ. Ἠεσ[ῖο. Τγασία». Ῥνα[ες-

έωσα. Ῥπου]ηοία. ἔχοντι τὸν νομὸν
τοῦτον. Ἠιπο ἐγασίηπι Ἰναμοπεῖ. 1,
192. Ἡ. 4, 42, 40, 91, 102, 1604,
105. 11. 90. εί ραδδίπη.
νομὸς, ὁ. 1.166. [Τυἱ ἀᾳ Ἐσυριῖ ἀῑν]αοποα νετρα βαπί, ρτα[δείιτας, οί

ενας, ας ἵρδαπα ἸουΙ τα Ίπ ῬγᾶΓοοίπτας ἀἰκίτιριίοταα πα] Ε1ξηἀϊποπι υἰάείας Ισπίβοατος αί
φπαπι εοάεπι ἀῑσσας, οὗτος ὁ νο-

μὸς ἐν νήσῳ οἶκεει. Πας τρις ἴπ
Ἱπδα]α μαβλίαί,

νομὸν ἔχειν ἔν τυι τόπῳ. Ηετοάοίθα
Ιοουείο. Ώοπυἱοἶ ίση Ίπ απο 1ο(ο Ἰαθογο. χο γέµεσθαί τινα τόπον. ΑΜαποπι Ίουππι Ἱπσο]εγο.
δὴ ὅτε οὐρανὸς ἔαι ἔνερθε τῆς γῆς,

ἔχρυσα τίσασθαι τὸν Κανδαύλεα.
1 ΠΙΠΙΟ νάροης (από αα]σ π]οἳςοἱ, 1, 10. ἐν νῷ ἔχοντες ἐπί σε «ρα-

τεύεσθαι. Ἱπ ππΊΙΠΟ Ἰαυοπίος Ἰνο]-

Ίαπα ΕΡΙ Ἱπ[οττο, 1. 27. αἲ τοῦτο θεοὶ

ἱ.71.ένγόῳ ἔχων «ρατεύειν. Ππιαπῖ-

πο Ἰαβοις εκροάΠΙοπεπη Γαροτα,
«πι οορίῖς ρνοβοῖκο]. 1. 7. Ῥτο
απο οί ἐνένωτο ρατεύειν ἀῑοῖε. 1ρ1ά.
ἐν γόῳ ἔχων καταγιεῖν. Ττπ αΠΙπιο

Ἰμαῦοις οὀΠδοστατο. 1. 80. τί σοι ἐν
νόω ἐπὶ πσοιέεν; Οπ]ά ΗΡΙ οδὲ ἵπ
ΑΠΙΠΙΟ {αοογεὲ 1. 109. πποιεῖν τινι

κατὰ γόον. Ἐκ απ]ηϊ αΠοπ]ας 8εη-

(οπίῖα αλα] {ασσγο, Β]ς εί (άα]]1,
/}αἶγε δεἰοπ {6 οΦΥ, δείοπ {6 ἀοκίγ

4ο φεῖφα μη. Ἱ. 117. γόω λαξεῖν.
Μεπίο «αρογε, Ῥογοῖρετο. ΑΠΙΠΙΟ
ππαπάατο. Ῥογρεπάστε αΠΙΠΠΟ,
4].

(α]]ισα,

Ελεπάτο -Φατάε ὢὃ

φιιεῖφιο 61096. οὐ γόῳ λαξών. οι
απήαάνειδα (πε, ασ εἰ ἀῑσία
[πειαί. Δ/αγαπί ρῖ σαγάο ὰ οὐ
Φοη. {Ηἱ αυοὺέ αῑ.] 11. 51. ἐν γόω

νο

ΝΩ

ἔχων «ρατεύεσθαι. Ίπ απΊπιο ΊαὌεπδ ουπῃ οορῖῖς Ῥτοβοῖοϊ. ΠΠ.

νοσήλεια δὲ φάρμακα. τὰ θεραπευτικά. Ἱ. 6. απδ οπταπά1, βαπαπά]απο γΊπι μαβεηέ. ὁ δὲ Μέντωρ ἐνο-

64. νΙ. 44. νόω λαξών. ΑπΠΙπΙΟ ΡετῬεπάεης. ΠΠ]. 145. νΗ. 19. νόῳ λαδόντερ. ν. 91. νόῳ ἴσχειν τί. Αῖαπ]ά απίπιο 5ετνατα. ν. 93. δ, 7.

κατὰ νόον τιγός τι ποιεν. Απϊά
εκ αἱίσπ]τς απ]πηῖ δεηίθηξ]α [αζεγο.
ν. 106. ἡν ἐμοὶ γένηται κατὰ νόον
[τὸ πρῆγμα.] να. 150. 9ἱ τε οκ
αππηϊ 5οπίεπίῖα παϊμῖ 5ποσθβδοτίτ.

ἐν νόω ἔχων σᾶσαν τὴν Ἑλλάδα
-ὐπ᾽ ἑωῦτω ποιήσασθαι. νἩ. 157.
νι, 7, 8. ἐν γόῳ ἔχοντες ἁπαλλάσσεσθαι. Ἱκ. 11, 52. νὶιἀρ Φρήν. ἦν

κατὰ νόον ὑμῖν ὁ πόλεμος ὅδε τελευτήση. Ἱκ. 40. Βὶ Ῥε]]ππι Ίου εχ

αππηϊ γεςίτὶ δοπίεπεῖα βπίαξατ. ἐν

νόῳ

ἐγένετο εἶπαι ταῦτα. ἵκ. 46.

Τπ απΊπιο ΕΗἱ{ Ίος ἀϊσστο.

νόος. αὗτη µοι κατὰ νύον τυγχάνει
κάρΊα ἐοῦσα. Ἱκ. 111. Ἠαο ον
πηῖμῖ γα]ἀε εκ απϊπιϊ πιο 5οη{ειιὕα, Ἠσο απΊπιο Πιθο οδὲ να]άς
ρταία. Ἠνπο (τοῖς (πΗ1
Ραΐτιο 5οΓΙΠΟΠΕ Γε]ιείας5 (οάσπι

νοτυῖς οκρτπιπε. (οδοί ον /ογί
«ΔεΙοπ ΠΟ οσήγ. τοῦ στρατηγοῦ
ταύτη ὁ νόσς ἔφερε. ἱκ. 120. ν.δ.

Ριοἳς απίπιας ας Γετεῦαί. 1.6. ἴπι
Ἠαπς ρατίεπι Γετοραίατ. ἨΗως εταϊ
ἀωςῖς επ(επέ]α.
ι
νόος. σὺν γέω. Ἠετοάοξοιπι Ἰοηπθήἀἱ σεπα5, αποά 11 56ο ἰρήμας, απὶ αἰφπῖά το Ῥγίαδ αΠΙΠΙΟ
ἀηίσεπίει εκαπηϊπαία Γαοἲξ, ὡς σὺν
υνόῳω ἐκείων ὁ νεώτατος λαξοι τὰ

«δεδοµένα. γΙΠ. 138. Να]ία: Ωιοά

ἀαία ομι Ἱ]ογαπα α5βοηδα αοορ]εὐαί ππῖπχας παίαι. ἆνπι. Ρ. Φποά,

το ἀ]σοπίοι απΊπιο ασίίαία, οἵ
οκαπηϊπαία, Ἱ]]ογάπὶ ΠΙΙΠΙΠΙΙ5 Ἠα-

τα [τος]. ἀαΐίας ασοαρίςδοξ. Α]ῑας
σὺν νόῳ, Ῥτιδεηίο κἰσπίῇβοατο
Ροΐε»έ.

νοσηλεύειν. Υ. Η. ᾳποά α Βαϊάα δἷς
εχρ]ἰοαίασ, γοσηλεύω, νοσοῦντα 0ε-

σήλευσεν αὐτὸν ἐκτεγέως. Χ. Ἠοπι:

7. Μεπίο νετο ἵρδυπῃ 5δάπ]ο οτανϊε. ἐνοσήλευσε µιν ἐκτενῶς.
1ρια. 260.
νοςεἴν. Ίο. 6 Ῥοεξ. Ῥτο οοπι. ἐπαγαχωρεῖ. Βεάϊτο. Βενοτίῖ. 1. 22.
ἀπονοςεἴν. 1. 432. γοςήσαντας κενῖσι
χερσί. Μαπῖρις Ιπαπίρας τουοχ808. 1. 70. ἀπονοςέειν. 1. 89. ἅπονοςήσας.Ι. 11 |.νοστήσαντα.Ἱ. 122.

ὑπονοσήσαντος τοῦ ποταμοῦ. (πι
Βανῖας Ππ παπι αἰνευπά] τοά]]ς5εί. 1. 191. ὑπονενοσηκότος τοῦ -τσοταμοῦ. 1ριά. «ἀπονοςησαι. Ἱ. 88,

161. ὀπίσω ἐγόφησαν. ΠΙ. 96.
ἀπογοςγστ. ΠΠ. 1241. ἀπονισέειν

ὀπίσω. Ἡοίτο τοάΊτο. ἵν. 95, ὑπενο«έει. Ἀε τεαρί. Ῥοαά1ε. ἵν. 05.
ὤπονοςήστ.
ἵν. 77.

ἵν. 70. ἀπονοστήσας.

ἀπονοσήσαντες.

ἵν. 152.

ἀπεγόσησαν». ἵν. 109. ἀπεγόςησε.
Ἰν. 205. ἐνόςησαν ἐς τὴν Ἐὐρώπη».
νΗ, 147. οὐδεὶς αὐτέων ἀπονοσήσει.

νιμ. 10. Ἀα]]ας ἵρδογαπι τουργίθτατ.
νοῦσος, ἡ. ΙοΠ. Ῥτο ΟΟΠΙ. νόσος, ΠΛΟΥ-

υα8. 1. 19. ἐκ τῆς νούσου ἀνέςση.
Ἐκ πιοτβρο τεδαττοκ]{. 1. 6. ος ΠΠΟΓ-

Ρο οοπνα]α]ε. 1. 22.. ἐκφυγῶν τὴν
γοῦσ.ν. Μοτο γἹαίο. Όσπι οκ
πΙΟΤΡΟ εναβ]ςςο. 1. 20. θήλεια νοῦσος. Ἐαπιίποεις πιοτρας. 1. 100.

γυκτοµαχίη. ἴοπ. Ρτο 6ΟΙ1, Συκτοµαχία. Νοοσίατπαπ ΡΥΗΗΠΙ. γυκ-ε
τοµαχίην τινὰ ἐποιήσαντο. (Οποςἀαπα ποσξασπτα Ῥνῶλ απ {οσςταηξ. 1. 74.
Π
ρυκτὸς ἐπελθούσης. οοια. Νοοεῖς ἵῃτοτνοπία. 1. 70, 83.

νυν. ἐγκλιτικὸν µόριον. Ἐπολεῖσα

ῥατοπία, οσα) πηοᾶο τεάππάας,
πποάο Ιάοπι ας οὐ», ἀρίίατ, 5Ιρηϊῇ-

οαξ. 1. 18. Μιλήσιοι μέν νυν. ΜΙἸο1 ἰσίευγ. 1.20. ὁρμᾶσθαι μέν νυν.

ραπεύω. Ἱ. 6. «στοίαπίεπι 61Ο.

.Ώϊκοοςκῖδςο

1.6. Ἀοπ σταν]έοι Φστοίατο. γ2ση-

«οἱ. εἰ μέν »υγ. ἱ Ιίέγ. να. 159,

νοσηλεύεσθαι, νοσεῖν οὐκ ἐπαχθώς.
λεία, ἀσθέγεια.

Μοτβις. «Τπβγιπα

γα]είπάο. .Ἱαπσιογ..

αλστοίαίῖο,

Ισίέατ. Ἱ. 24, 92. τὰ

μέν νυν σρώτα. Ετπυπη, Ἰρίεατ. Ἱ.
196, 195, 201. δις.

γωθὴς, ὁ καὶ ἡ. Τοπ. ο ρουξ. Τατάης.
σ

ΞΥ

ΞΕι

οι ΜΑΝ Ιπρεπ]ο Ἰοῦοίί ρτορά ει». Ομ] οπππςο5 πιοτέα]θς Ποβρί{]ο οχοἱρίοραξ, νὶ, 127.
νωθέσερος. Ἰπρεπίο Ἱερο(ιουί ρταξεῖνοι παρὰ Λακεδαιμονίοις οἱ βάρἀῑξιβ. η. 59.
δαροι ἐκαλοῦντο. Αριά Πωασςὰσονωμάᾷν. Ἰοπ. εἰ ροεί. Ῥτο 60ΠΙ. τηπιοπῖος Ῥατθαχὶ νοσαβαπέασ ζεῖνοι,
ρεῖν. φυλάξασθαι. Οὔβετνατο. νωμώντες σῖτα ἀναιρεομένους τοὺς Δα-

ρείου. Όππι Ώατὶ π]]{ος οἴθαπι
βυπιοπ{ςς οὈθογνηδδοπί. ἵν. 1258.

ᾳ- ᾱ. Ρογερι]π].
ξείνους, ξείνους
Λακεδαιμόνιοι]
ἰχ. 11. Εππίος

σείχοντας ἐπὶ τοὺς
γὰρ ἐκάλεον [οἱ
τοὺς βαρδάρου».
αἀνοιδας Ῥοτορτί-

πο8, ῬετομτίποῬ οπίπη []μασοάσνπιοπΙ1] νοσαθαπε 1Ρ805 ΡατΡΑΓΟΝ.

Ἐ.
Ἔ Ἰοπίςςο, οἳ Ῥοείϊοο Ῥτο Ο0ΠΙ. κ.
ξυνὸς, ἡ, όν. Ῥτο κοινὸς, ἡ, όν. (0011-

πιπηίς, ὅκο, η], 59,

ἕ, Ιοπῖοο

Ῥτο βεπιπο σσ. τριξὸς,

Ὄτο τρισσος. Ίτιρ]εκ. τριζα ἐξευρήµατα. τία Ἰπνοηία, Ἱ. 171. δίξός.
Ώπρ]αεχ, Ῥτο δισσός, 1, 44, 70.

μ1. 9. νι. 57, 70, 205.
ξείνια, ων, τά. Ιομϊρε, εξ Ρος. Ρτο
οοπι. ζένια. νυὶ. 195. Ώουα α 1»
Ποβρίΐτο5 Ἰορρίθρας ἆατε βο]επί.
Ηοβρϊ(α]ία ππάποτα.
ξεινίζειν. Ἰοπ. 6ἳ Ῥοεί. Ρτο οοπη.
ξενίζειν. Ἡοβρίεῖο εχεῖρετο. ΗοεΡι(αμέος, ας Ἠππαπίέος ἐγασίατο,

Σόλων ὑπὸ τοῦ Κροίσου ἐξεινίζετο.
Βο]οη α Ογῶ8ο οχοθρέης ο5έ Ἠος-

Ρ/Ε1ο, Ἱ. 90. (ρτο εοἀάσπι ἀῑοῖεατ
εί ζενίζειν, α{ 1, 106.) να. 135.
ξεινίη. Τοπ, Ῥτο οοπι. ξεγία. Ἠοβρ]-

(αΗέας, Ἡοερίθίαπι. ὅπς Ἰοφριθ].
τοῖσιν "Ίωσι ἕζεινίην συνεθήκατο.

Οσπι Τοπ]θις ιοςρ]θ]απη οοπἑγαχ]ε.
1.27. ὄρκια ξεινίης πέρι ἐποιήσαντο.
118 Ἱορβρίϱ οοπίταχετυπ{ ἸπίοιῬοβίίο Ἰατε]ιταπάο, 1. 69. ξεινίη»

ὁ Πέρσης τοῖσι ᾿Ακαγθίοισι πγοεῖπε.

νη, 116. Ῥογεα Αοαπεηϊς Ποςρίαλ έπέοπη [8ἱ01, επἶδηπο οορίῖ8
εχλρεμάαπι] Ιπάϊκ]ε.
ξεινικὸς, ἣν όν. Ῥετορτῖπις. Τοπ. οἱ
Ῥοεί, Ρτο οοπη. ζενικός. ζεινικὰ νόµαια. Μοτες εκίθγπὶ, ας Ρετεμτὶ-

β]. 1. 195. ἐρὰ ξεινρκά. Ώποτα Ῥετο-

Ρτῖπα, 1. 179.
ξεινοδοκέειν, εἴγ. Ἰοη. Ῥτο οοα. ἕένους δέχιεσθαι. ξενίζειν. δέχεσθαι.

ξεινοδοκεοντος πάντας ανθρώπους.

ἴχ, 50, 0.

ξεινοκτονεει». Τοπ. Ῥτο 60. ζενοκτονεῖν. Ῥετεμτίπος Ἰπέργβςστο. Π.
115.

ἔεῖνος. ἴοη. δὲ Ῥοες. Ῥτο οοπι. ξέος. Ἠοβρον. 1. 20, 22. Ἱκ. 11.
Ρἱ9.
Ἐέρξης. Που ποια Ῥογαίοπη (τοςε6 βἰμπίβεαέ Αρηϊος. Ματς. Βε]Ποορι8. Βε]]αέοτ.ν1.98. ᾿Αρτοξέρξης. μέγας ἀρήῖος. Μαρπις Ὀο]]α-

(ος. Τρί.

ξύλινοντεῖχος. Ψἱὰς τείχος ζύλινον,
γα, 141.

ζύλινος λόχος. Φιἷά. Ωπαπάο, Οπ1.

η, 57,

ξύλον, ου, τό, οοπι. Ἰάρποις οοµΙΡεάςθ. αὐτὸν σαραφρονήσαντα ἔδη-

σαν οἱ προσήκοντες ἐν ξύλῳω. Ίρβυπι

4ᾳ 84πο ππθπ{] βεπίι ἀσειγαξαη
Ρτορ]ποα{, να] πεοεβδατ], Ἡρηοεῖς
εοπηρεάΊδας νΙπχοτυπ{. νἱ. 70.
ξυλουργέειν, εἴν. Ἰοπ. οἱ Ῥοοε, Αγ-

(επι [αρτί]επι οχεχοετο. Αἰφιϊά
(αρτίεατο. 11. 119.
ξὺν. Ἰομ. πέ 6 ΑΕῑῑος, Ῥτο ϱ0ΠΙ.

σύν. ζυνήγεικε, ΡΟ συνήνεικε. νΙ. 25.
να, 117.

ξυνὸς, ἡ, ὀν. Τοπ. εξ Ροθξ. Ῥτο 6ΟΠΙ.
χοιγός, Οοπιμπαπ!ς. γΙ]. 58,

ξυρεῖν. Ίοη. εἰ Ῥοεί. Ῥτο οσα, ἕυρᾶ». Ἠαάετο, ζυρεῦνται. Ἑαάπιας, . 36. ἐξυρημένοι. Ἠαφι. Π.
96,97. ξυροῦντες. Βαάεπίος. Π. θ0.
ξυρέονται.

Ἠπάυπειγ. Π. 66. ἄπο-

ζυρήσας τὴν κεφαλήν. Βαςο σαρίΐο.
ν. 90. ξυρήσαντα τὰς τρίχαρ. (ΡΙΗ15 ταςῖς. 114.
ξυρὸς, οὔ, ὁ. Νο] ξυρὸν, οὔ. οοπι. Νονασυ]α.

(α]μσο, ᾖακοῦ. ἐπὶ ζυροῦ

τῆς ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ πρήγ-

ον

ΟΔ

µατα. νΙ,]1]. Ῥτονονβίαπι Ίου γιάο

50 Ίοοο. ἐπὶ ξυροῦ, ἃτς,
ἕυςὸν, οὗ, τό, οΟΠΙΠπΙΠ.

ἨΗοπι, 35.

για ἆποος Ἱ1ρ81 ογαηί.

Ίρδυπ ἀποσραπε.

Ηαςεῖ]ο. Ἱ. δδμη, τς,
Ἡ η. Τοη. οἴ Ὦος.

ὀσμή-

52,

Ῥτο οοπι.

045. τὴν ὀδμὴν ὀσσραινό-

ο.

μενος. Οἀοτοαια ο]ξασίοιις.εβοη{Ίθης.
1. 80. Εξ απέοπα α 6οΠ1. ὄζω, φποὰ

Ο, ἡ, τό. Ατησα]ας ρταροβ]ἶνας

Ίεο. ΓΗ. ὅσω, οἱ ζήσω, ος ὀδέσω,

ουπι αἀνοτυῃῖς Ἱαποίαπς, Ίο60ο Πο-

αί αραιά Ηιρροσταΐοπη, Ρ. 295. 17.
18. γρ. Ετοῦοῃ. Ῥεῇ, Ρᾳ55. ὥσµαιν φποᾷ Ἱπαφ]έαίαπη, Μπο οσμή.

πήπαπι πά]οσβίνογιπη. ὁ πάλαι, ὁ
ασρότερον, ὁ µάλα, Ῥτο ό σαλαιὸς,

ὁ πρότερος,ὁὄννατός. όμοια τῷ μάλιςα. ν]ι. 118. ἀντὶ του, ὁμοίως τῷ

δυνατωτάτῳ. Ὑαἱ, ἴἹε ααἲ πιαχίπαε,

Ῥτο, Οἱ Ἰπέοτ αἰἴημον οδὲ ΠπακἨπο εἶατας οἨ ορες 5υᾳ5. Ἀίο οί
νι. 141.

ὁ ατῖσπ]ας Ἱπίοτάππα σππι ποππίρας οοπ]απρΊέατ Ργορίος πιογοπι.
Ὀε οὐνομάρχης, Ῥτο ὃ νοµάρχη:γ]άς «πο Ίοσο. 1ν. 66.
ὁ, Τομ. Ῥοοί. οοπΠ. Ῥτο ἐκεῖνος. Τ]]ο,
, 93. ὁ δὲ εἶπε. Ἠ]αε νετο ἀῑκίε.
ῶ]άεια. ὁ δὲ ἀμείξετο. Ἠ]ο Υοτο
γαςρομά[ῖ.1.30.
ο ἵπ α Ἱπίετάππι Ἰοπ]εο γετεῖ. ἀ"λωδῦν, Ῥγο ὀῤῥωδεϊν, Υἱὰς 9πο Ίοοο.
1.9,8δ0, 111, 126.
ο ἵπ (οππροτα 1ἶνας αασπιοηπί]ς πω
αὐ Τοπίῦη5 πο ππυίαέυπα, ὀχέετο,

Ῥτο ϱΟΙΙΜΠ. ὠχεῖτο. Υεἰνείαξατ.
1. 91. Ὑιϊάο αὐξήσεις χονικαί.

όασι. Ἰοπΐο, Εεγπι]πα(]ο ἔογεῖα» Ῥοιβοπς Ῥ]ατ, γογῦογα ἑογίῖα ο0η"ἠαρα(ἑοπίς πι µε Ῥτο οοπιπὶ
οὔσι. ἐκδιδόασι, ρτο ἐκδιδοῦσι. 1. 99.

ὀγδώκοντα. Ἰομίες, Ῥτο οοπηαμή

ὀγδοηκοντα. κατὰ κρᾶσιν. Ἱ. 100,
170. Ῥογβοταπι 5ο) νιάείαν ὦγ-

δώκοντα Ιπ να]σαίῖς εοἀϊοίνας,
Οοηφα]ο Ἐπκίαῦν. 1. 189. ΠΠ, 90.
γι. 8, 46. νι. 184, 2059. νι, 8,

344, 52.
ὄγκοεν ου, ὁ. Οοη ο1ε5. Αοεγνης.
ἀνενείκαντες ἐπὶ τὸν ὄγκον τὸν Φρυγανων. Ῥοδίφπαπι [ἱιοβίίαδ ππαςἐπίας] ἵηπ καγπιοΠ{ογπα αοΘΥνΗΠΗ,
να] ἵπ οΓΘΙΠΙΟΓΙΤΠΙ εοησογίθιη, ας

δίγασπα, ἑπ]ογαπέ. ἵν. 03.
ὁδηγεῖντινα. Αοπϊ να» ἀποσπι 6550.

Ῥπεστο αἰϊφπεπι. ὠδήύγουν αὐτόν. Υ.

Τοσίοε ἀῑοῖεαν ὄσδω. Ο]σο. Ῥεάο-

1. 202. . 94.

ὀδμή μ’ ἔς φρένας ἠλθε κρατειρὴ οἷα
χελώνης. Οάος πμ αά πιοπίσπι,
ἂᾱ πιο

ππες

πατες,

Ῥοτνοπ]ί

γεµεπποης πέ εδέπαηῖς. 1. 47.
ὁδοιπορίη,ης ἡ- Τοπ. Ῥτο οοἱΠ. ὁδοιπορία, καὶ ώνίοία) Πεγ. Ῥτοίοοίῖο,
π. 29,

ἑδοιπορίη, ης, ἡ. Τοη. εξ Ροοεῖςο, Ρτο
οοπι. ὁδοιπορία, ας. Ἰτογ. Του ἔοτ-

τοδίτο (ΐος, φποά παν]αίο οοἩΠοϊζαγ. οὐκέτι ὁδοιπορίησι διεχρέετο.
ή, 118.) Νο απαρ]νας {ποτίΡας ἑογγεδίτῖρις αζεραζαγ.
Τοτ
ἔοττα πον αππρΗας Γοοῖί (ἐπὶ νγὸς
δὲ Φοινίσσης ἐπιδὰᾶς, ἐκομίζετο ἐς

τὴν ᾽᾿Ασίην.)

ὁδὸν ἐλάν. οοπα. Πίου [ασστο. γἱ]. 132
Εοάσια πιοᾶο οἱ αριιά ερλμκ
ἐν Νεφέλαις Ῥιπάϊρριάες ἀῑσιε Φίλων

ἀδικεῖς.

ἔλαυνε

τὸν σαυτοῦ

δρόµον. Πη]ηςίο Γαεῖν Ῥή]ο, ΕΙ

ευΓΘΙΠΑ «ἨΥΤο. ἐξήλαυνον ἐς Βσιω-

τοὺς τὴν αὐτην ὁδόν. νΗ. 119. Γάοπι
Ἱτοι αἲ Βωοίος [αοϊοραπ{, Εοάσπι
Πποτο αἆ Βωοίος ἴραπτ.
ὁδοῦν. οοπα. ατα οδίοπἀστο. Ῥου

γατα ἀπσςγθ.

Ὦπσστο. µεταφοςι-

κὠς νοτο ειπαν Ῥτο ΠΠ
τοὶ αΠσοπ]ας (ασστε, οἳ αποάαπιπποάο οσπι ἵπ Ἰέοτ ἆατθ, Ίος οξί
ασφτοᾶί, εἴ 8αφοῖρετο Ῥοπασενἆαπι, γα οππ Ἰπαρονο. ᾿Ωποά
(ζα111 {ο]ἱοἵεοτ οκρτ ιαπ Ἠὴ5 γοτμ8, 4ελοίπεν,

ναι Επολομιίο

ϱοἴγιον α[[αἴγεθ. πας! ἀῑσας, Α]]απας Το πογοπάας, Ἡπ Ίρδα γΊα, Τη
ἵρο Πῖπετο Ροπετε, οἳ αἲ 5η πηι
Αποιι Ἰποῖρογο, ρεγάποςγο. τὸ απ᾿
ὑμέων ἡμῖν χρηςώς ὅδουται. Ν΄ α]υ2

ΟΙ

ΟΗ

Ια πλπηῖς Προγαπα Ππέουργε{αΙοπη!
Μάο οὔ]απα εφΠξγ. Τν. 19». τὰ ἀπ

ὑμέων, δήλονοτιὄντα, ἡ ποιούµενα
πράγματα. Ἐες, ια α νοῬῖς δμηξ,
νε] απ α γουίς ΒιΠ{, πορῖς τοσίο
Ῥοτ νἷαπι ἀπουηία. Ίνως απζομι
ἀντὶ τῶν, -ἅπερ ὑμεῖς ὑπέσχεσνε,
καλώς ἡμῖν ὁδοῦτε, σισώς πομεῖτε.
2υς νο Ῥτοπηϊδϊδε5, τοςίο ποβῖς

Ῥεταρ]ς, αἆ τοσίατη γατα ἀεάιιε]5, Πάε]ιίοτ ποβῖς Ρταρία(1ς. Υεἱ,

Πάο]έετ ποῬΙς Ἱποῖρ]ς5 ρταδίαγο.
Αας Πάσπι (αα]]ί ἀῑσαε, 1οέέε
ον ολεηιζην Πιθίίγε ον ἐγαίπ, αιιοὰ

(«τωςσ] ὁδοῦν τι. Ἠϊπο ἀεάποίαπι
νοτριπη οοιηροβΙέαπη εὐοδοῦν.ΕαιιςΕπ1Π, ας {οκ Ιέοι Ἰαβοστο. Εαιαφδίο,

{εμείφιο Ιέπενο ἀεάποςγα. µεταΦορικώς νετο εἸρη]βοαί τος αἰία πας
αά Γααδένπα, ας Γο]]οσπι ΠΠΘΙΙ Ῥοίἀποςγο. εὐοξοῦσθαι. Ἐες αἰφιιας
αἰσοιι {αε]ιοιίατ, ας οχ αΠΙΠΙΙ 861Ι-

{ουί]α διοσράσγο. ὡς τῷ Κλευμενεϊ
ευ Ἰωδώζη τὸ ἐς τὸν Δημάρητον σρῇγμα. νΙ. 79. Οσα 0]εοπιοπ] τον αναγδα5 Ώομιαταίμπη

δαδοθρία, {6-

Πο]ίοι οί ος απ]πιϊ 5οπ{οη{ἷα 50-

ορβθὶςςοί. εὐοδωθείσης τῆς συµδου-

λῆς. Οἴθεῖας Ῥους. 50. πι 1]ιά
εοπδίαπα Γοο]έετ [οἱ] 5ποςθδεῖς-

κασι, Ῥτο ἐννεγοήκασι. ΠΠ. 6. βάσαντες,οἳ ἐπιξώσωνται, Υ. 1. προσεδώσατο. γἱ. 90. καταδωσοµεένους.
νὶ. 80. ἐδώσθησαν. νἰ. 191. εγενῶγτο, Ῥτο ἐγεγόηντο. ζογίῖα Ῥ]ατ.Ρ]άδ.
ῬογΕ, Ῥα55. νετΏὶ νοέοµσι, οὖμαι.
Οορῖίο. Τπ απίπιο Ἀαβοο. ν. 206.
διενενώντο, Ῥτο διενενόηντο. 1ίά.
Οὐβειναπάα απίεπι νατ]είαθ αςεεπία5 1π οοἆσπι νεγΏο Ῥο5δΐ «0Π(τασβοπεπι

εκ οἨ ἵπ ω [αοίαπι.

Ναπι ΤΠ 5 απ]άθπα τὸ ω ν]άει5
οἰτοππιβοχαπη, νοχο Ἱ. 77. ἐγένωτο, ΠΟΠ ἐγενώτοι Ῥεο ἐνεγόητο,
κο υἱέατ. Ἰπ οοἆσπι οπ]πι γοτρο
εαά επι 5ογ]ροπα1 ταξῖο νιάσίαν 8ε-ναπάα. Ωπαιποῦτοιη γα] Ππσπαγαπι
Ποεπέ]α», να] ἐγρορταρµογαα πομἨμονίίω, νατ]οίας Ιδία ἐπρείιν.

οἱ. [οπ. Ῥτο ΟΟΙΗΠΙΝΗ, ἑαυτώ, ἑαυτῇ,
ἑαυτῷ. ΝΙὶ ρα, Βἱδί, 1. Β, ὅ,
40.
οἱ, Τοπ]σς, Ρο οοπιαπ]θας αὐτώ,
αὐτ], αὐτῷ. Ἱ.]. [ρα]. ἱ. δ, 14,19,

37, 81, 84, 96, 45, 45, 77.
οἱ. Τοπΐσς, Ῥτο ΟΟΠΗΜΗΠ. ὦ πι αἲἲςπποη{15. {ομρογαβρις νετΏοτυα.
οἰκημ.ένος» Ῥιο ᾠκημένος. 1, 27 268.

οἴχοντον ΡΥΟ ῴχοντο. 1, 48...
αὐξήσεις χεογικαί-

Ψἱὰε

οί. εοπι. Γ ἐροίο. Π1. 4, 78.

5εί.

ὀδορύλαξ, κοςὁ. Ἡ 6] ὁὅδοῥύλακος, ου.

Ν. Η. ᾖἵνα μηδὲν πρῆγμα σαέχοι

τορὸς τῶν ὀδοφυλάκων. νἰῖ. 259. Χο
απὶά περοΒϊ Ῥταβοτοπί

[ριρ]]-

1αγε5] αριά νΙαγιπη οπδίοᾷρ».
οη. κατὰ κρᾶσιν Ἰωνικὴν εἷς ω π-

οἷα. Τομ. οἳ Ῥοεί. Ρτο οοπι. χω

Ωποπιαδπιοάπη.1,47.
οἰατο. ἵεογίία Ῥ]Ιχ. οφε. Τοπίος ρτο
οΟπηηαΠΙ ὀιντο. βουλοίατο, Ῥτο
βούλοιντο. γε]πέ. ἵ ὃὲ ν, 90,

γεγοίατον ΡΟ γένοιντο.Ἱ.67. λυπε-

ἀνεξόησεν. ἀνέξωσεν. Ἱ. 10. ἐνγοή-

οἱατο Ρτο λυποῖντο. Ἱ- 99. γεγοίατο, Ῥτο γἐνοιγτο. Επονῖηί, 1, 196.
συµφεροίατο, ΡΌΟ συμφέρομτο. 1ρίά,

σας. ἔγνώσας. (Οππα μα

ᾱ

νοµιζο νατο, Ρχονομήζοιντο. ν], 1258.

ος. Οτι Ιη{ο]]εχίδςεί, (ππι 601 -

γενοίατο, ἡ. 3. απικοίατο. π, 100.
να, 209. γτνοίατο. Π. 166. ἑλοίατο,
Ῥτο ἕλοιντο. 1, 98. 1.22. ἀγοίατο,

{αΐζατ πο

τατο. ἀναξοήσας, 6ο0Π1,

ἀμξώσας, 1ο. Ἰοσοϊοταίις.
φαν

Ἱ. δ

5ἱάσγαδφοῖ. 1.08. ἐγένωτο, ΡΤΟ ἐνγε-

γόητο.

ἵπ αΠΙΠΙΟ παθεῦας. 1. 77.

ἐνγώσαντα, Ῥτο εγγοήσαντα. Ότπι
οορ]έαςςεί, Ἄθουπα τερυ{αΠ{επ. 1.

Ῥτο ὤγοιντο. ΠΠ. 48. ἵν. 49, 99.
δεοίατο, Ῥτο δέομτο. ν. 75. µηχα-

86. ἐεπιξώσασθαι,

νοίατο, Ῥτο µηχανοῖντο. γ]. 46. γΙ].

Ῥτο ἐπιξοήσασ-

θαι. Ἰπνοςαδςο. Ππιρ]ογα5»ο.1.87.
βώσαι, Ριο βοῇσαι. Νοσατο. 1. 146.
ὀγδώκοντα, Ῥχο ὀγδοήκοντα. Ἱ. 109.
η], 96, Οκίορϊπέα, 1, 189, ἐννενώ-

151, 152. δι.

οἰδαιγόντων ἔτι των π(ηγµαάτων. ΒεΡια5 αἀ]ας ἑπτρα]οπίῖς, Ἠσοῦις πάπας ἐαγραξ]ς, 1. 127.

ΟΙ

ΟΙ

οἰδεύντων τών πρήγµάτων. Ἡοτοάο-

οἰκειοφώνως, Οἴρδῖας Ῥοχς. 9. ια
-νοςο. Βδιῖς νογρῖς.

ίεα Ἰοσπίο.

Έεβριας ἐαππιοπῖθας.

Ψε!, Ἑεριας ἠαρταπεῖνις. 11, 76.

αποά ἀῑοῖ 5ο]εί 4ος ἑατΏα]οπίο Υ6ΤΗΤΠΙ είαΐζα, παπι

γος

1Π 15ο {α-

πιπ]έης ν]ροτθ 5υΠίέ Ροβ]έ. Με{αρμοτα δυπιία αεί α το πιεάῖσα,
οί οοτροσῖ5 απο

έππποτθ, ππάς

«ατανῖς αφ] 4οἱοτ, απ Ῥοτίοιπι οοτροτί Ἱπερεπάοῖ.
ὀἸῥυρὸς, οὗ, ὁ. Ίοη. οἱ

Ῥοοε. Ἠιάς

Επδία(λίαπι. Μίδεγ. δίαιτανἔχειν
ὀϊξυρήν. Ἱκ. 82. ΜΙκοτιπι ν]έα σοπα αβετο. ἈΠίςεγο νΙοβίέατο,
οἰηκίζει». Τομ. εὲ Ῥοεί. Ρτορ. πανί
Εαρεγπασπ]απι τοβετο εἰσπίβσας,
οἵαξ οΠΙπι, οἴακος.

ἈΝαν]β σιογ-

πασπ]υπα. αἲ Ἠη]ας ἀαῖγο οἶακι
Πέ νεγριαπι πιασΙ5 ΟΟΙΙΙΠΗΠΘ ο]ακίζειν, οί 1901, Υν6Γ5Ο α ἵπ η, οἱηκίζει». γενικώς ποοΙρῖέασ Ῥτοτορετο,
5ιῄογηαγο, ἵγαρίατο, ρορδίατο. τς

ἄσπίδας οἰηκίζει». (Ἴγρεο» ρορίατο,
να] τοσοστο. Γαεπις ἱπίοτργεν γεΓ-

αι, η] σἶτο, αποά ποπ. το]]οἵθῃ»πια. 1, 171.
ἰ
ας

οικασι. 60Ι1. Ῥτο ΑίῑΙςο. ἐοίκασι,

νἰάσπέατ, 1. 116. ν. 106.

οἵκατε. Ο0ΠΙ. Ῥτο ΑίΕῑςοο ἐθίκατε.
γιάεπιϊπί.
144.

ν. 20. ν,

1602. νΠ,

οἶκε. 6011. Ῥτο ΑΠῑσο ἔοικε. Νἱά6Ῥαέατ. ν. 97.
οἰκεῖα, τά. Ἐος ἀοπιοδέῖοςς. Ὦλοιπ15

Ίρρα. ἤει κλαίων ἐς τὰ οἰκεῖα. Ὦο-

1Η

Πομς ἵνίε, 1. 109.

οἴκηίη, Ἡς, ἡ. Ἡοτοάοίοιπι

νοςα-

Ε οὁ, καΏσίαπείναπη, το ᾳπο
οοπι- ἀἰοσπά πια ο55εί οἰκεία, ας.

Εαπι]]ία. τὸν εὖμισκε οἰκηΐης ἐόντα

ἀγαλης.

Θιειῃ εκ Ῥοημα {ωπή]ία

ε55α οοπιρεπίεβαῖ. 1. 107, Ῥτο ϱοἀεπι ἀῑοϊέατ εἰ οἰκίη. προσποιεύµεγοι τ; Κύρου οἰκίη συγγεγέες εἶναι.

ηπ]αμέος 5ο όψεῖ Γαπη]]]α. οοσπα({ος5 6556. Π]. 2.

οκήῖος.

ἸΊοπ. ο

Ῥοεί. Ῥτο 01Η.

οἰπεῖος. οἰκήίον κακόν. ἨΜαϊαπα ἆοπιοδί]οτη. 1. 40. οἰκήϊτα ἐόντα. Φις

δυπί ἀοπιοδέίσα.Ἱ.92. οἰκήία πάΊεα. Μαϊα ἁοπιεςείσα.1 155. Π.
87, 80. ΠΠ. 61, 65. τοὺς οἰκηΐους
πάντας. Όπιπος ἀοπιθείίσος. ΠΠ.
119, 100. ἵν. 05. οἰκηϊώτατος. ΒιΡεγ]αξῖνας σγαάς. ν. ὃ.
οἰκηῖος, ου, ὁ. Ώομιοβέῖοιις. Γπορχϊ8.

Βάις.

(ορπαξα». Λῆππϊς. οἱ

της γυναικὸς οἰκήῖοι. Π]ϊα5 πια]]ογῖς
ἀοπιοδε]ς], εορπα1, αῇῇπος. ν. 41.

οἰκηϊη δαπάνη. Ῥτορτῖο 5απαέα.
Ῥτορεϊς δημ ἶθας. Βαἱς θυμιίΡας. ν. 47.
οἰκηϊοῦσθαι. ἴοηπ. Ῥιο 6ΟΠΙ. οἰκειοῖσ-.
θαι. Ἁπαπι Γποςτο. πα ἀἴοσγο,
51Ρ1 γοπάϊσατο, δ1Ρ] οοποϊ]ίαγο.
τούτων τὴν εὗρεσιν οὐκ οἰκητοῦγται
Λυδοί. ωψάῖ Ἱογαπα ΠπνοΠ{ΙοπσΙη
51Ρί ποπ γοπά]σαμέ. 1. 94. κάρτα

τούτους οἰκητεύμενος. ἨΗο5 510 να]46 οοποἵ πας. ἨΠοταπα βοπονο]ςη-

οἰκεῖ», οἵ οἰκεῖσθαι. Ιποο]οτο. ΠΗαδί-

εἶαπι

ίατο. ἐν τη ἠπείρῳ οἰκημένων ἙλἈήνων. Οταωοῖς ἵη οοππεηίο Ἰα-

148:

ΙΙ

να]άἀο

οοποΙΠαπδ.

ἵν.

1ης

οκημα,

τος, τὸ. Ῥοπι5.

Α941-

Ρέαπῖρι». 1. 97. τοῖσι τὰς νήσους

οἵσιη. [εἰκίαν συνωνύµως γοσαξ. Ἱ.

οἰκημένοισι. ΗΗ5, αἱ Ἰπδι]ας 1η1
οο]υπ, 1ρΙά. οἰκημένω». Ἱ. 28. οἴκεε

ἵπ. 140.

γῆν τὴν φθιῶτιν. ἱ, 56. οἴκεεν ἐν
Πινδῳ. Γρίά, οἴκεον γρ. 1. 07. οἰκήησάντων ἐν Ἑλλησπόντῳ. 1Ρ]4. τών
περὶ τὰς πηγὰς σοῦ Στρυµόνος οἷ-

κεοµένων. γΠ. 115. ἱάρ αὐξήσεις
χρονικαί,
ὀἰκειοῦσθαι. οοπα. ΒἱΡὶ νιπάϊσατο.
Αἰγύπτιοι οἰκειεῦνται Καμξύσεα.
«Ἠαυραϊ (απιῦγσομι θ10ἱ νοιιά]-

εδ. ΠΠ, 2,

17. οί οἰκίον. 1. 95, 41, 44, 98.

να, 118.] 1. 164,

179.

Π. 100, 121. δ. 1. 2.5. 148. 56ο.
ἀκ. 19. δις.
οἴκημα, τος, τό. οοπι. 9

6ασγα,

Έεπιρ]απη. τῶν θεών τὰ ἀγάλματα, καὶ τὰ οἰκήμιατα ἐμπεπρησμένα.
γη, 144. Ώοοταπι Ἰππ]αστα, οἳ
(οπιρ]α Ίπερηδα,

οἴκημα, τος, τὸ. (πρ]οπ]πΠι. τὸ οἵκη-

µα, ἐν τῷ κοιµώμεθα. Ορ]οπ]απη,
ἵπ απο οπβαπχας. 1, 9. 10,

ΟΙ

ΟΙ

οἴκημα, τος τὀ. 09015, οοσ6ῖ5. ῶνοσας,

αΡί σα1ἡπορ ααπθ

ανος αἱ-

ασ. να. 119.
οἰκημέγος. Ίοη. πεσ]θοίο απσπιεπίο

τοπιρογα[1, Ῥτο «ΟΠ.

ᾧκημενος.

Οπἱ Παβία, 1, 27, 28. νηΙ. 140.

γιά αυξήσεις χρονικα!.
οἰκήτωρ, ορος, ὁ, 6011, ΗαΡΙ{αἴΟΥ,

οκτότερα, Λία Ίιος παϊδογαβί]]οτα
ραξρ] δΙης. ΥἨ. 40.

!

οἰκὼς, οἰκότος. οοπι. Ῥτο Α{ῑςο
ἐοικώς. ΒΙπ]15. ΤΠ. 61. νὶ. 125.
οἰκότα λέγοντες. νι. 129. Ν οτὶκ]-

πη]α ἀϊεθηίος. οἰκός.

«Έσππππη.

οἰκὸς ἐμὲ τοῦτο ποομεῖν. «ππτη εδί

1η Ίος {αζργο. ΥΙ]. 100. τὰ οἰκότα.
νι. 60, Θπα νοκ ]]α 5ππ6,
Φα ταοπῖ καπ εοπδεηίαηςα,

Πποο]α, Τν. 94.
οἰκίον, ου, τό. Ν1ά6 οἴκημα.

οἰκοδομεῖν. Τοπ. Ῥοοί. εἰ οσοι. 4άἷ-

βοατο, 1.21. ᾠκοδόμησεν. «άῑΠοα-

νι. Ἱ. 90. οἰκοδομέεν. Ἱ. 114.
οἰκοδόμηται. Ἱ. 181. ἀνοικοξόμησε,
1. 180. οἰκοδομῆσαι. Ἱ. 101. οἶκοδοµέεσθαι, Ῥτο οἰκοδομήσασθαι. Ἱ].
191. οἰκυδομέων. 1ίά. οἴκοδομηῥῆναι. . 1926. οἰκοδομησαμένω».
Π, 148,
οἰκοδομνὴ, ῆς. ᾖάϊποϊαπη. . 127.
οἰκοδόμημα, τος. «οι. «Ἐαάϊβείαπι,

Π, 191. δ. 1. Ἡ, 196.

οἶκος, ου, ὁ. οοπι. «Ἠά6ν 8αοΓΑ.
Έεππρ]πη. τών ἐκεῖνος ἐνέπρησε
τοὺς οἴκους, καὶ τὰ ἀγάλματα. νΏ].
145. Φποταπι Γάεοταπῃ ]11] ἔσπιΡα, οἱ βΙ]άσγα Ἱποσπά]ε, Ὑιάε
οίκημα. νΗΙ. 144.
οἰκοφθορεῖν. Ώοππυπι, {αππ]]απα, ΤΘΠΙ

Φις οἱ νΠ], 00, 68.

οἰμεῖν. Ίοπ. 6 Ῥοσε. το οοπι. ἐλθεῖν. Θῦννοι ὃ' οἱμήσουσι σεληναίης
διὰ νυκτός. Ἑγηπὰ ααέσπη γοπ]σηέ
1 1π Ῥον Ἰαπήμα ποσα. Ἱ, 65.
4. Ῥ.

ὀνομαςτατοι ἐγενοντο. Ἱκ. 72.

Οἱόλοκος ὠνομάσθη ὅτι οἳς ἐν λύκοισι

κατελείφθη. ἵν. 149.
οἷόν τε εἶναι. [οπΐϊ6ᾳ, οἳ 6ΟΠΙΠΙΠΝ, δυ-

γατὸν εἶναι, δύνασθαι. Ῥοβ85ο.1. 29.
οὐκ οἷοί τε ἐγινέατο. Ῥτο οὐκ ἐδύναντο. Ἱ. 67. οὐκ οἷά ἐσι πλέειν.
Ναν]σατὶ πον. Ῥοΐθεέ. Ἱ. 194. ἵν.
160,

οἴσεσίαι. οοπα. Παέάτατα νοτβῖ ΊπιβΙαΕΙ

οἵω,

Ῥτο

οοππῖ

φέρω.

ζλπιζον σλέον τι τῶν ἄλλων οἴσεσ-

Γαπ1]Ἱαγοπα, Ῥοχάστο. ο0π1, οἶκοφ-

αι. ΥΠ. 108. Ἀρεταβαπί 5ο αἰ]αυ]α αππρ]α5 τοροτία{τοδ, 4παΠι

{απ]ατῖς, Ῥοεγηί.
Ἁπαπι Γαπῖαπι, νο] τοι ΓαπΙΠΙαΓδίΙ, απα]5α-

οισι. (οτιπ]παξιο Τοηπῖσα Ίπ ἀπενῖς
Ῥπταθας ὃ. 8ΙΠΡΙ. Ῥτο Ο0ΠΙ-

θορήθησαν. Ἑοταπα Γαπη]]]α, γα] τοβ
ταης.1. 196, Εοτίαπ]ς ογειδὶ δα,

ὥρεόν σφεας οἰκοφθορημένους. ΤΡ808

Γοτέαπῖς 6Υοι5ο5 γἰάεραπε, ν. 29.

οἰκοφθόρησθε. νΙ]. 142. Ἐεπι νοβ-

ἔταπι [απ Πατθπα απηϊδ]ς15, οἴκοφβορηµέγων οὕτω. γ]. 144.
οἶκτος, οὐ, ὁ. σοι. Μκοτιοογᾶῖα,
ΜΙδογαξ]ο, Οοπιπιϊςογα[ίο, εἰς οἷκτον προηγάγετο. Ν. Ἠοπι. 2].
Ἰπ οοπιπιδεγαίϊοποπι Γεια] αᾱἀακ]έ,

οἰκτότερος, ου, ὁ. ΤοἩ. Ρ1Ο 6011. οἷκτροτερος.

ΜΠΙδεταβΙ]οςχ,

6

Ίιος

απἱάσπι αἲ οἴκτρὸς αἀ]οσίῖνο, Ἱ. 6.

πη]θογαρ]]ϊς, ο πηφργαίίοπο ἀἱρη, 1]]ιά νογο αὖ οἶκτος δαΏ5ίαηΏνο ἀθάποί νιἀεέας, αιοά πιῖδετ1οοτάΙαῃ, 51νο ππ]δογαΕΙΟΠΦΠΙ εσ-

πὶβοΒξ. ἕτερα τούτου σεπόνθαμ.ε

66ίς6ΥΟΝ.

πααπΙ

οἷς, ἴαππ

δεφπεπίο

νοσα!!,

ΎπαΠ1. οοΠδοπαπέο, τοῖσι Φοίνιξε,
Ῥτο τοῖς φ. Ἱ. ὅ. τοῖσι Λύδοισι, καὶ
τοῖσι ἄλλοισι βαρξάροισι. Ἱ. 10.
τοῖσι Μιλησίοισι οὐδαμοί. Ἱ. 16.
ἀπικομένοισι ἐς. Ἱ. 19. ἀλλήλοισι
εἶναι. Ἱ. 22. τούτοισι, ἀλλά. 1. 24.

τοῖσι ἐδωλίοισι ἀεῖσαι. 19ιά. πρώτοισι ἐπεθήκατο ᾿Βφεσίοισι. Ἱ. 26.

τούτοισι ἐπεχείρησε. 1ρὶά. ἄλλοισι

ἄλλας. Ιθἱὰ. τοῖσι νησιώτησι, ἐόν-

των. Ἱ. 27. τοῖσι τὰς νήσους οἶκη-

µέγοισι Ἴωσι ζεινίην. 1δ]ά.

οισιν. εογπήπαξίο Τοπίσα Ἱπ ἁαθϊνίβ
ποπ
ἵθτίῖα ἀθομπαοπίβ
ππρ]οἵαπα ἵπ Ῥ]ατα!, Ῥτο ο0Πι-

πιαΠ] οἱς, βαρξάροισιν ἀποδεχθέν-

τα. Ἱ. Ἱ. 4. Ῥτο βαρξάροι.

απίοιΙ

5ῶρο

Ἠος

Πέ εὐφωνία; χά-

ΟΙ
ϱιν 5θιθπίε

νοςα, πο

ΟΛ

γοσα]ὶ-

ππ] ΟΟΠΟΠΥΒΙ5 απτες οὔοπάαί, τα
Ἰ]ο νιάσπιας. ἀγθρώποισιν ἐόντα.

1. 8. ἀνθρώποισιν ἐξεύρηται. Ι9ίά.

οἰχωκώς, υἴα, ὅς, νὶΠ. 108. Ὑιᾶε
οίχομαι. εἴ οἰχώκεε. οιχωκότας.
1. 98.

ὅκως. Τοπ. Ῥτο ο0Π. ὅπως. ἤγουν

ἐν τοῖσιν ἔγ. ΙΡὶά. τοῖσιν ἕξ. Ἱ. 18.

ὅταν. ὀσάκις.

μέν. 1. 26. τοῖσι δέ. ΠΡῖά. τοῖσι τας.

αλλήλων.

ἑδωλίοισι διεξελβεῖν. 1. 24. πρώτοισι

1. 27. ἐν ᾿Αθηναίοισι τοῖσι πρώτοισι
᾿λεγομένοισιν εἶναι. δτοΟἰπόσυρος.ΒογμίοἙ νοσαέαχ Αρο]]ο.
ἵν. 69.

οἴχεσθαι. οοτΏ, Ἰτα. Ῥτοβοϊδεί. οἵχοντο πλέοντες, Ρο ὦχοντό σλέοντες. ἀπέπλεον. Τνεταπί παν]μαπίεῬ.
Νανίρατυπέ. Ἰνοτυπέ. 1, 145. οἵχετο αἀπολιπών. ἵν. 1505. οἴχοντο
ἀπολιπόντες. ἵν. 160. οἴχοντο φεύ-

γοντες. ἵν. 100, νι. 90. οἴχετο πλέων. ν. 47.

Βεὰ οὐ Ιπ Ίοσο ν]ῖοδο

κοτἰρέαπι νἱάσίατ, εἴχετο, Ῥτο οἷ-

ετο, οἴχοντο. ν. 7δ.
ούχήνται.Ὁ. Ῥετδοῃ. Ρ]ΗΓ.ΡοΥΕ.

ρᾳα55.

Ίο. Ῥτο οοπι. ὤχήηνται. αὉ οἳχέο-

µαι, οὔμαι. φποὰ αὖ οἴχομαι. Ἐο.
Βτοβοῖβοος, αἱ ἡμέραι «ών
Ρἱο ρτα(ετίετυπΕ, ἵν. 126.

υἴχομιαι. Ο0ΠΙ. µ. οἰχήσομαι, αὓ
οἴχέομαι, οὔμαι. π. ὤχημαι. Ρτο
4πο {τορπεπέ]α8 ἔρχομαι, εἳ ἀπέρχόοµαι. Ἐο. Α)Ἠθεο. Ὠϊκσσάο. οἵχοντο φεύγοντες. Ῥτο ὦὤχοντο φεύγοντες, Φεύγοντες ἠλθον. ἔφυγον.
να, 218. Επρίεηίος Ἱνεταπ{, [αρα
56 [ο] οοπίπ]ογπέ. Αίας, αἩ[ασοταπῇ.

οἴχώκεε. ΊοἨ, εξ Ῥοεί. ἰπρι]αξίς
{ογί]α Ῥογεοπα Ῥ]αβδᾳπαππρογ{6οςί
αοϊνῖ, αῦ οἱχέω, ὦ. με, οἱχήσω,

αοτ. ]. ποξ. οἴχησα, Ῥετί, οἴχηκα,
περ]εσίο ααπρππεπίο, Ῥτο ὧχησα,

ώῴχηκα, Ῥ]αβφιαπιρεΓί, ὠχήκειν.
εί ΊοἨ. οἰχήκειν, οἳ νετςο η ἵπ ω,

οὐχώκει, οὐχώκεις, οἴχώκει, καὶ

κατὰ διάλυσι ἸΙωνμιὴν, οἱχώκεε.
ἔνιι. ΑΡινΙε. τν. 127, 1650. ουχώκεε

Ωποίίθδειπᾳπθ.

Οπαπάο.

ΟΩποβῖος,

ὅχως ἐπειρώατο

Φποίος αἰέοτῖ αἰ{οτος

εοπίαῦαηπέ, εἴ ππέπ πα Ῥετίου]απι
ν]τῖαπι {αο]εῦαπ{. 1. 68. τοῖσι ὅχως

τὶ μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι. Θπἱῦα5 αποί]ες αἰῑαπῖά πια ενεπέι-

τη. 1. 170. Ἡ. 140, 120. 1. 01.
να. 119.

ὅκως, Ίο.

Ῥτό Ο0ΒΙ, ὅπως, ἕως,

απαπιάῖα, (αη8ρετ ἁππη, Ὑαἱ, τε,
απαπάο, αι. 1. 17. (τηνικαῦτα,

(απο. αδ]άσπι, 1. 17, 68. π. 108,
150. Π1, 51, 148.) ὅκως ἴδοιτο. (ππι
ν]άϊδβοί, ΠΠ], 148. ἵν. 42, 49. ὅχως
ἔλθοι. ἵν. 78, 190.ν. 29, 92. δ. 6.

ὅχκως, Ι9Ἡ. Ῥτο 60Π1. ὅπως, ἐπειδη.
Ῥοβίαπαπῃ. ὅκως αὐτοῦ νύχτα ἀγαγοιεν.Ῥοψέηπαπι 11 ποοίθπι ἐΓαΠΒεμίδδεπέ. νΗ. 119.
ὅκως. Ἰοη. Ῥτο ὅπως. [Ἴε.1.8,9, 11,

17, 20, εί αἰἲΡῖ ραβδίπι,

ὄλεθρος, ὁ, οοπι. Ῥοτπὶςῖθβ, Ῥτο
ὀλέθριος. Ῥετηϊοῖοδαβ. γεγονώς τε
κακὸςι καὶ ἑὼν ὄλεθρος. Οπτη 818 1πι-

Ῥτοῦιβ, εί ρεγηϊείοβας. 11. 142.

ὄλδιος. Ἰοπ. δὲ Ῥοσς. απἰποίίαιη
οοπι. Εε]ικ. Βοαίας. 1. ο0, 91, ὁ.

ὄλδιος, καὶ εὐτυχὴς, τίς λέγεται. Ἱ.
32, 94, 86.

ὄλδος, ὁ. Ίοπ. αι Ῥοει. Εολοίας.
Ἠοαίιιπάο. ρε. Ενα. 1, 90.
ὀλιγαχόθεν. Ἠετοάοίοιιη αἀνοτυῖππι, Ῥτο πο ἀἰεετείως οονα. ἐξ
ὀλίγης χώρας, νοὶ ἐξ ὀλίγων τό-

πων.

Ἑχ Ραιοῖδ Ἰοοῖδ, οἱ λεξικο-

γράφοι Ῥατυπα οοπηπιοάς ν]άεπίας
ος Ἰπεετρτοίατί, ΑπαπέπΙσηι,
ΑΠοππάο. 1. 96.

ὀλιγόγονοςι ὁ καὶ ἡ. οοπι. Φιῖ Ραἵαπι
εδ {ωίποφυς. Η1. 108.

Φέρων. ΑὐθροτίανΙε. 1. 189. ν. 20.
Ἑερξης οἰχώκεε απελαύνων. νΙὶ.
164. Χεγχες αΡΙ]ε. Ψ]άρ οἴχομαι.
μ.,οἰχήσομαι. τὰ Κάρνεια παροιχω-

ὀλιγόγονα ζῶα τίνα, καὶ διὰ τί οὕτως

κεεήδη. νι. 72.0 απησα [[ο5έα] Ἱαπι

οπιρας νϊνίε, ἀπταί, Ἱ. 98.
ὀλκοί, ο ζαπα]ες, ααἶθας ἀσάπεο-

ργῶίετίογαπέ, ουχώκεε. νη]. 126.

ὑπὸ θεοῦ πεποίηται.

ἐν.)

(πολύγονα.

ὀλιγοχρόνιος. Ωμ ῥρασναπη, οχΊρυιτα

ΟΜ

ΟΜ

ῥαπίαν Πανος. Ἀθορ]απης. Ἰ/α]]α
γογο, ἨανΊπη γοςΗρία. 8εὰ Ῥαταπὴ οοπιποάθ, ΑΙ (ᾳποά νοι]νηη]]]ας). 5ἷο νοσατὶ ἱταάππί Ἱπίτυππεπία, Ύπ]ρας ηλνες 1η {ουται οχ πιατὶ φαλάσποαπ, οί ο
Τογγα Ίπ Ἱπατο ἀοάποιπίατ, παρὰ
πὸ ἕλκειν, (γαμετο, Έμασγά. ἹπέοτῬνες, ὀλκοί εἶσιν ὄργανα, οἷς αἱ νηες
ἕλκονται. . Οοηβα]θ. Ποςγολήωαα,
Ῥο]]ασεπα, οί Φαήάσηι. Π.
] 129.

ὁλοίτροχος,, ὁ καὶ ἡ, Ίο. εξ Ρροεῖ.
Επρίαίμ. ὁλοοίτροχοον καὶ ὁλοίτροχος λίλορ ἐντελῶς λέγεται. Βπ]άας
νετο, ὁλοσίτ οχος«περιφερὴ ς,ς ρΟΥ-

γυλος. καὶ ὀλότροχος.

Βαχππι {ο-

ἴαπι τοαπάπτα, ο αποά τοῖαπι
ευα τοππά]έπίέο τοίογΕ, Ὑιάς 06ἴστα, 415 αρυιά Επδίαθι. εἰ Μπ]-

ἆαπι οχδίαπί, ο νου Ἰα]ας
είγπιοῃ, εξ νατῖος δρίπέας, αἴφιθ.
ἰσπίβοπείοπες ἀοσεπί.ν. 92. 8.2.
προσιόγτων τών βαρξά(ων πρὸς τὰς
πύλας,

ὁλοιτρόχο υς ἀπίεσαν. νι.

02, Οσπι Ῥατρατί αἆ Ῥοτίας αοοεδ-

βΊπδοπί, Γη 608 111] καχα ππο]ατία,
[νοὶ Ἰησομίῖα, οἳ τοίατυπα Ἰηδίατ
τοίαπάα,] ἀεπίζοῦαπε, Γἀενο]νοῬαν{.]

ὅμαιμος, ὁ καὶ ἡ. Οπἵ οδὲ ε]αδάσπι
δαηρι]πῖς.

Οοπβαμρυίποις. ΤοΠ.

εἵ Ῥουί. 1, 151.
ὁμαίμων, ονος, ὁ καὶ ἡ. ἴοπ. οἳ Ῥοβέ.
ΟοπἨδαησα1ποις. ν. 49. να. 1441.
ὁμαιχμίη, ἔς, ἡ. Ίο. Ρτὸ 60ΠΙ.
ὁμαιχμία, ας. ἡ συμμαχία. Βε]]]
βοοϊοίας. Οοπίαἀεταίῖο. Εαάις

Ἰπίαι αἨσποβ οα εοπάἹίοπε Ῥετ-

όμηρος, ου, ο. 60ΠΙ. Ο056ε, Ουὐριάϊ5.
(αἱῑσα, ΓΠαἰίό ον Φδίαρε. Νιὰς

γυ]ραία Γεχῖσα ἔαπι ατα, παπι
ἄτασα,

Ῥηοῖρις

νεγο

Ἀπίάαπι,

εί Ἡατροσταξίοπειη, απὶ ραήης
ἀοσεπῖ απ] δἷέ ἆμηρος, αυἷά όµηεεύει»» απλά ὁμημεία, εί φποπιοάο

όμηρος εἰ ὅμηρον ἀῑΠεταπε. Κατεῖχε γάρ σφεας Λεωνίδηςἐν ἁμήρων
λόγῳ ποιεύμενος. Υϊ]. 3232. Ν
Φπάρρε απο» Τ,οοπ]άες Ίοεο υκὰ
ἁπιῃ ἀϊῑσάπερας, 4. Ῥ. Γρδο5 οπΊπι
Τοοπ]ἀες οὐριάπια Ίος ἀποσις
[αριά 5ε] τεπεαί.
ὅμηρος, ου, ὁ, Ψοσββα]απα ονωαΏΝΠ, αιοά τυφλὸ», Ἱ. 6. οσοζνη
ΜΙσπ]ῇσαί. οἱ Κυμαῖοι τοὺς τυφλοὺς

ἀμήρους λέγουσι. Ν. ἨΗοπι, 19.
ΟπηαηΙ 69005 γοςληί ὁμήρους.
ὅμηρος Ἀπίθμι ἀῑοίιις μαβίόμήσρος,

παρὰ τὸ ἄρθρονὁὶ,καὶ τὸ μὴ ὁρᾷν.
Ἠ]α, αιὶ πο ν]άθε.

ὁμιλεῖν τοι. Οοἵτε, «οπρτεάϊ επι

απο.
Ώα Υ6ποτοο «οηατεσθα
ἀῑσίωπη, "Άμυτις ἀνδ,άσιν ὁμιλοῦσα. Οτεδίαν Ῥετε. 41. ὠμίλει αὐση. 1ρίά.
ἁμ]λίη. Τοπ. το οοἵη. ἁμιλία. Οοηβτοδδι5, γα] ϱοοφυϊα. αὗται
αἱ γυναῖκες λέγονται ἀνδρών οὖδα-

μῶν ἐς ὁμιλίην φοιτᾷν. Ιδία πη]]ογε5 ἵπ πα]ήας νἱπ οοοφαῖπη,
νο] «οΠΡτοΒΡΙΠΗ, το ἀἰσππέατ. Ἱ,

162.
όμιλος, 6. Ίο. οἱ Ῥροεί. Ῥτο «0Π1.
πλῆθος. συναθροισµός. Τατα. (α)-

ἴπςδ. Μαιιιμάο. 1. 88.
ὅμιλος, ου, ὁν οοπι. Ταππ]τς,

οπδδΗπη, πε πιπίαο Γεταίαπγ απχ]-

Βιπορίέας. Ῥοττε, καὶ ὁμέλῳ ἐπήῖ-

Πα. Ἠος ποππσῃ εί α Τ]ογά]ϊάε
18. 1. εἰ α Γοπγ5ίο Ηα]. Απ.

σα». Ἱκ. 59.

Όππι γοσΙ[εταίΊοπο,

ίτεριίπατε

[ζτεροος]

π. Πο. αι, 174. 98. πδυτραξη, οίε
0. νι. 998. 91. ὁμαιχμίην συντί-

τιη{.
ὁμόγλωσσος,

θεσθαι πρὸς τινα. ν. 140. Ώϊοηγς,
πΕί «πρτα, ὁμαιχμίαν ποιήσασθαι

πρός τινα ἀῑοιί αρετή». Βε]] 50”
ολείαίοπη οπή (πο, {αοςγς. ἡμῖν
ὁμαιχμίην συνθέμενοι ἄγευ τ' εδόλου,

καὶ απάτης. νΠ]. 140, Βε]] 5οοῖοέαΐο 5Ίηπο πα]σὶ οἳ πο Γγαιάςθ ποὈήδουπι Γαοία,

1Ἠναδθ-

ὁ καὶ ἡ. οοπιε Οπὶ

οαάεπι Ἱπρια αΠίας, 1. ὅ7. ἱ9.
ὁμόγλωσσοι τοῖσι Καρσί, Φπῖ εαἀεπι Ἡπρια, απα «ατθδ, πΕαΠΘΗΣ,

1. 171. τούς σφι ὁμογλώσσους. Ἱϊ.
108. ντ. 144.
όμοια. Ίοπ. εί

Ῥοεί.

Ῥτο

οοπι,

ὁμοίως. Βλπηϊλιέου, πε πο. ὅμοια
τῷ µάλισα. «Έφιε ας ροίεπ]δεὶ-

μ
ο.

ΟΜ

ΟΜ

πιἩς φπἱδᾳπθ. νἩ1. 118. }οἱ, πὲ απί
ππαχίπιο. νἩ, 141.

ὅμοιον. τὸ ὅωοιον ἀνταποδιδόναι. Ῥατεπι σταζ]απα τείσττο. Ῥατ Ρατὶ
τοάἆφτοα,

τοί6ιτθ.

(αα]], {επάντε

Ία ρατεἰίο. Ἠοο ἴαπι ἆε Ὀοπο,
-4παπι ἆθ πια]ο ἀἰσίατ, 1. 18.
ὁμοῖον ἡμῖν ἔναι. ΥΠ. 80. Ῥετιπάα
ποβῖς οτε. (α]66, (6 ποιδ δετα
ἐομέ μη.
ὅμοιος, νο] ὁμαῖος. Ἠος Α:ῑες, οἳ
Το. Ἰ]ιά νετο. οἱ,
ΒΙΠΗΗ5,

Τοιεειν τοῖσι λόγοισι τὰ ἔργα ὁμοῖα,

γη. 107. ν. 5. Εασία νετρῖς αἰπι]Ια {αςετο, Ἱ,6, ρφιαγο γαγβ]8 {ασία,

εοἀσπα ἔοτο [αὰ πιδηδαη] τοσιῬαμαί, ἵρεαπι Ἰπ{έετγοραςφξο [οπ]α5

ε8δεί.]

ὁμολογεῖν. Ῥαφϊκεῖ. (α]]]σο, Γαἶγα
Φμείφ εδ Ραοΐες. ᾿ αοοοτάογ αυεο
φιεἰφιπ. ἐπὶ τούτοισι» ὁμολογήσαντος.

Όταπι Ἠ]ς

οοπάοπίρας

Ῥασέας [σαπι εο] Γαὶκεος. 1, 60.
ὠμολόγησαν ἑκατὸν τάλαντα ἐχτίγειν. Ῥασεῖ βυπί 5ε οοπίέαπι {α]οπία
Ρογδο]α{πτος. Υ]. 92. νι. 172. ν.
140, 141, 145, 144. ἱκ. 7, 18.

ὁμολογεῖν τινε. Ότι αᾳπο 6ΟΏςΘήΏτοα. ὁμολογέουσί σφι Λέσδιοι. Οππα
1ροῖς 1ου εοηδοηέῖπηέ. 1. 25,

τα ἱἱρῶ, καὶ τὰ Ίδια,ἐν ὁμοίῳ ἔποι-

ὁμολογέουσι κατὰ γλὠσσαν οὐδέν.

έετο. υΗ. 109. Βες βασγας, εἴ ρτῖγαία», [αίφπο Ρτοίαπα5] ἵπ εοἀσπι
Ίοεο Ἰαῦερας, 14 οδέ, απϊ 8αστα εξ
«Ῥχοίαπα Ῥοπίπάε ἀποοραξ.
ὁμοῖος. Ίο. εἴ ΑίΠος, «το 6ΟΠΗ,

ήηραα πι]]ο πιοᾶο, οοηδοππηῖ.
1. 142. οὐ μὲν τοι αὐτοί γε ὁμολογέουσι τούτοισι οἱ Κάρες. ρα ἴα-

όμοιος. ΒΙπη]]19. ὁμοῖα τοῖσι ἐν Δελφοῖσι. Π]15 αἰπι]ία, απο» 5απέ Ώε]-

ριής. 1. 92. 11. 197.
ὑμοιοῦσθαι. οοπι. Ῥτο ὅμοιον ποιεῖν.
ὅμοιον εἶναι νοµίζειν. Αδδιπι]στο.
Φ]πηϊ]ο

ο556

ἀπσστο.

τὰς

Κύρου

συάθας τῇ ἑωύτοῦ ὁμοιούμενος. Ογτὶ
63815 510 δηϊ]ο5 6556 ἀποθῃς, να]

αβδ]η]]αής. 1, 129,

ὁμοίως. επἵη ἀπΐϊνο. ὁμοίως ἐκείνῳ.
Ἕφιο ασ 19. 1. 92, 02.
ὁμοίως καί. ΄Έφπο απο. ὁμοίως μικρὰ

καὶ μεγάλα ἐπεξιών. Έλαια Ρατνα,
ἃς Ἱπαστια ΤΟΟΘΗΣΟΠΡ. Ἱ. . Θεσσα-

λοῖσι ὁμοίως. «Έφπο απο Τ]ιοδδα]18.
νη, 90.

πΊθη (ατγες 8 ποπ αβδοπππέατ.
ο 121. ὁμολογέοντες σφίσι. ἹΠ. 4.
συνωμολόγεόν σφι. Ἡ. 96. όμολογέουσι Θηραΐοισι. Οσπι Τ]οτωῖς
εοηδεπνηί, Ἰν. 164.ν. 75.

ὁμολογεῖν τινι. Ἡετοάοίσα εὲ Τα

εγα]άρα Ἰοσπίο. Οεγέῖς οοπά1ξΙοπήρις αοπΙ 5ο ἀεάετο. ὁ ολογήσαντες. τῷ ἐν Δασκυλίῳ

ἐπάρχῳ.

Όπα οργεῖς οοπΙεϊοπί
µας δε ἴδαα-

ογΗ1 Ργω[εοέο ἀοάϊάϊσεοπί. ν], 90.

Αεαϊρίέασ {απιοη τὸ ὁμολογεῖν
προ] έοτ Ρτο ἀθάΙίοπειη (ποστς,

5ο ἀεάστο. ἐπί-ασύε ἡμέας ὁμολο-

γήσει τῷ Πέρσγ. νι]. 172. Βεϊαιῖς
{οτο πε Ῥεγκς πος ἀοάπιητς, υλ]..
140, 141, 145, 144. Γκ. 18.

ὁμολογίη. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ. ὁμολογία.

ὁμόκλινος, ου, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Οπὶ

Ραείαπι. ϱοπιροδϊο, Εοάλε]οπῖς.

οδέ ἵπ οοἆσπι Ἰοοίο, να] {οτο, να],

εοπΦ]{ῖο. Εοβ1{ίο. κατὰ τὴν ὁμο-

Φα] βἴπια] αὖ οππάσία ΠΙΘΙΡάΠΗ 1
οούσια έοτο τοσαθαξ, τς οἱ τη Πογί
φο]εραί. Ωπεπ. πιοτοπι ἨΙρῖ].

λογίην τὴν πρὸς Μεγακλέα γενοµέ-

Ἰπάϊσας «Ἐπ.

Πρ.

Π. 5

νοτρῖς,

Οοπίίσεποτο 9ΠΠΠΘΒ, Ἱπεεπί]ᾳπο ογα
{επεβαπέ, Τπάςο ἔοτο Ραΐει πεας
φις οἵδις 8ὐ αἱτο.. Οοπφυ]ε ῬογνΙπτη. ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἔσαν,
ἔ
διαπιγόντων, τὸν Πέρση» τὸν ὁμόκλινον
εἴρεσθαι. Ἱκ. 16.
Α οσηα νοτο,

οσα ΡοίαΙοπῖ Γεοηνῖνα] ἀἆατεπέ
ορεταπι, [{ογαπέ] Ῥεησαιῃ, φαὶ Τη

νη». Εκ οοπαροδ](Ίοπο οππι Μεμας]ε [αοία. 1. 61. ὁμολογίη χρησ-θαι. Εασθτο εοπιρος!Ποποιι, 1. 160.
ἵν. 301. ὁμολογίη ἂν ἔχρήσαντο

τορὸς Ἐέρξεα, ν. 199. ΟοπιροεῖΒοπεπη ΟΠΠ ΤΘᾷο ΓοοἱβΒΘΠΕ. ἐς όμολογίην «προσεχώρησα». νἩ. 156.
Αά εοπιροβΙ6Ιοπεπα γεπετιπ{. νε],
Ἐαοία οοπιροδϊζοπε 5ε ἀεάϊάθτιηξ.

Αριά Έμσγά, ὁμολογία 5ωρο αςαρίέαχ Ῥτο εργθῖς οοπάΙΙοπίρα5,

ΟοΜ

ΟΜ

οααἶραδ οπής 5ο Ἰοςδί ἀεάῖί, νο]
αἰῑφπ]ά Γαοις. Πειι Ῥτο Ίρδα ἆο«ήοποα, Α]ίαβδ Ῥτο {ωάστε, {α.46τΊδημε Ῥασίο, 5ἴνε Ραοίίοπο. Τῃ-

ἑετάιπα εί το εοοφιο. (οηδα]ε
ταν Οπαβοο-]αξ, Ἰπάῖσεπι ἴπ
αφ

ταΟὐδὲ λόγους τών Πεισι-

ρατιδέων τσερὶ ὁμολογίης ἐνεδέκοντο. Ηετοά. νι1. 62. γα]]α: Νε γετρα
απἰάεπι Ρ]βἱείταΙἁαταπα οοπά1οπει ἀεά]Ιοπῖς οὔετεπίῖαπι αᾱπΙεραη{. «Ἐ. Ῥ. Νε νοτρα απ]ἆοπι α Ριβϊείταάῖς 4 οοπιροείὤοπο [{αοἱοπάα] οὐ]αία αἀπι]είοναπέ. Ὑε], Νο γετρα απἱάειη αποναπέ,

Ύας» Ριϊεσαἆας Πρ-

αἶκ] ἆςά οοπιροβίοπα [{αοἱοπάα]

οβετεῦαπί. Ὑε], Νο οοπάΠήοπος
οπϊάσπι ἆο ἀοά]ίοπο Γαοϊεπάα α
Ριαικίτα(ιάϊς ορ]αίας αἀπηεῦαπε,
Ναπι

οἳ λόγος

οοπάΙΙοπειη,

ο

ὁμολογία ἀοάϊίοποπι, ΠΟΠ ΤΑΓΟ
αἰππίβσαί; υέ 51ο Ίοσςο ἀοοείατ,
οχοπιρήφήπο το οοπῄγπιαξιγ. ἐς
ὁμολογίην ἄξοντα τῷ βαρξαρῳ.νΙῇ,
141. Όε [Αεἰιοπίοηδος] αἁ οοπιΡοβιίοπαπι εππι ΏατΏατο [αοιεῃἆαπι Ππάποστος. ἐπ ὁμολογίπ. 1Ρίά.
Οοππροβ]οπ]8 {αποϊεπά 681188,

ὁμομήτειος, ὁ καὶ ἡ. Ίο. εί ροοε.
Φᾠω οδί οχ οπάσπι πιαίτο Ἠπέμ5.
ἀδελφεὸὺς ὁμομήτριος. Εταϊίοτ π(οτῖ-

πα, απὶ οκ ε]δάρτ πιαίτῖς πέστο
Ῥτου λε. 1. 92.

ὁμοσιτεῖγ. Ἁλπιν] εἀογο. οο1Π. ὅμοσιτῆσαι τοῖσι ἀγδράσι. Όππι πιατι(ἶ8
εἀστε. 1. 146.
ὁμόσιτος, ὁ καὶ { σοπι, Οπὶ οαπι

αμφιο ο1ξ, τοῖσι ὁμοσίτοισι μετ
ἐκείγου, Φπὶ ου ϱ0 οοπιοἀεῦαπέ.

να. 119.
ὁμοτράπεζος, ὁ καὶ ἡ. οοπι.
οπεπι Ἱπθηδα αθέατ, οσα
αλβ.
Ὁ. ΟΟΠΙΠΙΘΠΡΑΙ8.
σράπεζος βασιλέϊ ἔγενετ.
οοπππιεηκδαἰ15 [αοίς οδί. Αά
8414 ΟΠΠ τοσο 5εάθτο οαρῖζ.
.θπι Ἱηθηκα, Ύπα Τσ,

πεβραέπτ.

ἴπ. 192, Ἱκ. 10. Οεορῖας Ῥοις. 40.
ὑμότροπος, Ῥτο ὁμοιότροπος. ουµι ἆα-

ἤνο, πι]18. Ἡ. 49,

ὁμότροπος, ου, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Βἰπιί-

δις πποπίδρας ῥγαάϊτας. Ἰημεπίο

ατα] ργα
1ές. Ἀϊπιίλς, ἤθεα ὁμό-

-τροπα. ν]. 144. Βπιί]ο5 ππογςΒ.
ὁμουρεῖν. Ίο. οί ροεῦ. Εἰπίάπιαπι

«556. ουπῃ ἀαῑϊνο. Π, 35. ν. 8.
ὁμουρεουσέων τῷ Θερμαίῳ κόλπῳ.

να, 129. ὁμουρέοντες ᾽᾿Αμπρακιώτησι. νι. 47.

ὅμουρος, ὁ καὶἡ.Τοη. ΡΓο ΟΟΠΛ, ὅμορος. ΕππίΠπηυς. 1. 2, 194. ὅμουρος
τῇ Λιδύγ. Π, 65. ἵν. 125. νΙ]. 8.
ὁμοφωνεῖν. οοπι. Ἐπάθπι νοσς, Ἱιβπαφαο αἴ1, 1. 142.

ὁμόφωνος, ὁ καὶή. οοια, Οἱ θαάθηι
νους, Μπριαφιε πθ]ζατ, ἔύνεα οὐκ.

ὁμόφωνα σφίσι. (επίςἙ, φπσρ Ἱπέον
5ο οαάεπι νοσς, Ππρααφας Ώοι
ππηέης. 11. 98,
ὁμοχοιίη. Τοπ. το 60ΠΙ. ὁμόχροια.
Οοἱοτῖς

Ιπηλέπάο,

ἐπεὼν τοὺς

βραχίονα» ἐἐπιάμωνται, ἐς τὴν όμοχροιίην τὸ αἷμα ἀναλείχοωυσι ἀλλή-

λων. 364 Ίου5 Ἰ]ς βἷς Ιδημαεῃἆπ8, εἰ οογγπεπἀι8, ἐπιτάμωνται

ἐς τὴν αἱμοῤῥοιίην, τὸ αἷμα ἆ. ἀλ.
Ῥοδίᾳιαπι Ἰποϊάειίηε, αἴφιο 96οποπηξ Ὀτασ]μία πδᾳπε αἆ δαπριη] Ῥτοβυνίαπι, 4οπος βαπραϊν
Ῥτοβυαί, δαπραίποπι πιαίο ἀρ]ευπέ. 1. 74.

Ἰάεπι [στο οτι ρ]εας

ἵν. 70. ἆά Βογίλ]α, απππα {ωάστα
ουπῃ α]8 [αοἱεῦαπε,
ὁμοφρονέειν, εἴν. Τοη. οί ροοῖ. «οπβοπίέ]το. 6οπουτάσπι 6586, ΟοπερίΓαΓθ. οὐκ ἐθελῆσαι ὁμοφρονέει», ἀλλὰ

γνώμη διενειχθεντας, ἔτο. νΗ. 229.
Νο]ι]θςο οοηβεπ(ῖτε: 5εᾱ βεπίει15 ἀϊφοτοραπίς» [αμ]]θςα [οταπέ.]
Στασις ἔμφυλος πολέμου. ὑμοφ
γέογτος

Θπῖ
απῖς
ὁόμοἨεᾳὶ
π]εήΈα-

ν

τοσούτω

χακιόν

ἔσι,

σῳ

πόλεμος εἰρήνης. νἩ. 8. Βοάϊο
οἵν]]]ς, [εί Ἱπίοβίπα] (απίο ἆο-

ἑετίοχ οδί θε]]ο, αποά οοποογά]έος
πετῖέηγ, απαηίο Ὀε]]πη ραςο [ἀε(ετῖαθ ϱ5ί,] ἀλλήλοισι όμοφρονεουσι, νΗΙ. 70. ποτ 96 οοηδεπΕαΠΕ,
ὁμοβρονέοντας- ΙΧ. 2.

ὀμόψηφος,ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Βαβταρίί

{οτοπά]1 5οοΐα5, Φυά οσα αἰῖς {6χεμο1 δυΏταρ]{ Ία5, ας Ροϊεδίαίομι

ΟΝ

ΟΝ

λαβοξ. Α]ῑας Ίάεπι να]εῖ ας ἰσόψηΦος. Οπἱ Ῥατεπι [εγοπάϊ αβ αρ

σαΐα Γπονε, ο], 5ἳ ἵπ ππηπι ϱ6-

Ῥοέεείαίεπα Ἰαθεῖ. να. 149.

οοπίταλείατ, εορεξιτ. Ψάε σ

ὀνείδεα κατιόντα ἀνθρώπω, Φιλέει
ἐπανάγειν τὸν θυμό». ΥΠ. 160. ΝαἱΊα: Οοπίαπιε]ο ἨοπιΠ1 {αςίαρ 8ΟἸεπί Ἱτεῖτατο Ἱπάϊσπαβοπειη. Β6ά
Ίος Ἰοᾳπεπάί σεπαβ α (ἴοετοπα
νετρῖς ἀῑδογεῖςειπής ἀαιππαίατ.
ῬμηΠρρίσα {ετία ὁ 9. εᾱ. Ετπο»ί.
Ωπῖά εδε Ῥοττο [ασθτο ΟΟΠΤΠΠΙΘΠαπ} Οσίς οἷς Ἰοαπέατὸ2 4. Ρ.

Οοπέαπιε]ία,

Ύυὖ

Ἱπ Ἰοπιῖπθπι

Πασϊππίατ, γο] Ἱπίοτηπεπέατ, ἵγατη
Ἰμίαιτο 5οἶοπῖ, 6], Ρτοῦτα, 4ασς
Ἠοπήάπί Ἱπίεγαπίιγ, ἵταιῃ σχοἹίατο

αοἶεπ{. Ὑ1άο ἐπαναγειν.

ὀνείρατα. Ἰοπ. εἰ Ῥοεί. Ῥτο 90ΠΙ.

ὄνειροι, νο] ὄνειρα. Ἰηδοπιπία. τὰ

τών ὀνειιάτων ἐχόμενα, τελέως ἔς
ἀσθενὲς έρχεται. Φις οχ ΙπβοπιπΙ18

Ῥοπάεπέ Ῥτοτε5, οπιπίπο, αά ἹηΗτπηταζεπι τεάΙσαπίαγ.1.θ. Ίπβγπια
οναάσπέ, εί εναπεβοππΕ. 1. 120.

ὀνειροπόλος, ὁ. Τομ. εἴ Ῥοεί. Ῥοπιπίοταπι οοπ]θοίοτ, ασ ΙΠίΘΓΡΤΕΡ. Ἱ.
107, 108, 128.
ὄνειρος, δ. Ἰοπ. οί Ῥοεε. οἱ εὔδοντι

ἐπέση ὄνειρος. Εἱ ἀοτπη]οηΕἱ ΙΠδΟΠΟπαπι αθ1 Πέ, οΏ]αέαπη ε5{. Ρτο 6ΟΙΗ.

ἐνύπνιον. 1. 34, 96. ὄψις ὀνείρου ἓν

τῷ ὕπνω ἐπιςάσα. ΝΊδυπη, 41ος Τη
οπιπς ου]αέαπι ο5ξ. 1. 28. τὸ ὄνειρον. Ἰάρπι. 1. 99. τὸν ὄνειρον ἐξήκειν
[ήγοῦμαι.] Ππβδοπιπῖαπα αἆ οχΙξαπη
Ρεγάποίατη 6856, 8Η ΠΠ ΕΧΙΕΗΤΗ ]41η
αβετε, Ῥπίο, 1. 130.
ὄνομαι. Ἰοπ. 6ἳ Ῥο6ί. Ῥτο «ΟΠΗ.

ραΐασ, Ἱπασηα ππαπας οοπίγαλξας,

σχὀν, θἳ σαρεόν. Οἱ δὲ τῶν λοιπών

Λακεδαιμονίων, καὶ Ἑλλήνων ψιλοὶ, ὡς εἷς σερὶ ἕκαστον ἑων ἄνδρα,

πεντακόσιοι, καὶ τετρακισχίλιοι,
καὶ τρισµύριοι, ἔσαν. Ἱκ. 29. Ῥτο

ὡς ἓνὸς τσερὶ ἔκαςον ἐόντος ἄνδρα.

ο 1μίά, τρισµύριο ἄνδρες, ὥς
περὶ ἔκαςον ἄνδια.
ἐόντων ἑπτὰ

Ἐε]απ] Υετο Τ,αοεάαρπιοπίοτηπα οἳ
(ταεοταπῃ πι] τος Ἰεν]έετ ατπιαῖϊ
(αιρρε αποά εἰπσι]ή εἴπσα]ος ν]το οἰτοππιδ]κίεραη{, [νε], φπἱρρα
αποά πρι εἸηρα]ῖς νὶτίς αἀδίαῬαπί,]) εταπ{ απήπσεπϊ δπρτα ἐτ]σἰπία απαίπος πη]]]ία,

ὀνομασικὴ πρὸ τῶν απαρεµφάτων,

μετὰ τὰ ἁπαρέμφατα, ἀντὶ τῆς αἷτιατικῆς. ἴε ἔρη εἶναι γυμνή. ἀντὶ
τοῦ, αὐτὴν εἶναι γυμνήν.ν. 92. ὃ 7.
φησὶ τριών ἄξιος εἶναι.

Ῥτο ἑαυτὸν

ἄξων εἶναι. νΏ. 104. ἔβασαν οὐκ
οἷοί τε γενέσθαι. Ῥτο οὐκ οἴούς τε
γενέσθαι. νΙὶ. 168. γγωσιµαχέετε
μὴ εἶναι ὅμοῖοι ἡμῖν. νι]. ο) πα.
ἐπία δοπ{επ{]α αρποςο]ίο νο ποβῖς
ποπ ϱ656 ν]τίθας Ραγο5. [ἔφασαν]
οὐκ ἔσεσθαι προδόται. ΥἨ]. 90. ο
ΠΟΠ [οτο Ῥτούίίοτος [άἰκεταπε].
φάμενος ἐκπλώσαι λαθών. νἩ. 81.
Ῥτο λαθόντα. ὃς οὔτε αὐτὸς ἔφη τῷ

Ἐέρεη ἑκὼν εἶναι δουλεύσειν. νΏ].
116. Ῥτο ἑκόντα.
ὀνομαςικὴ τῆς µετοχῆς, ἀντὶ τῆς αἷτιατικῆς, μετα τοῦ ἁπαρεμφάτου.

ψΨέγω καὶ καταφρονὠ. Ὑέπρετο.
Οοπίειηπο. οἱ Κορίνθιοι τοὺς χειρο-

ἹΝοπιήπαξίνας Ῥαγαρ, 1ο0ο αςσπα εν οππι ΙπῃπΙνο. ἔμαβον
προδεδοµένοι, Ῥτο ἑαυτοὺς προδεδο-

τέχνας ἦκισα αφ

µένους

πηΙηῖπιο νΙαροταπέ,

6 οτιπε]ϊ
νε] εοπέεπ-

παπέ, αγβοος. . 167. τὸν Άμασιν

κατώνοντο. Π. 172.

ὀνομαφικὴ ἀντὶ τῆς γενικῆς, Ἰωνικώςν

καὶ ᾿Αττικώς. Δόξαν. ἀντὶ τοῦ δόξαντος.

Ὅαπι γίδαπι Γαἱφβοί.

(ππι

Ρἰασπ]εκοεί. νΙ. 77. ᾿Αλής γεγοµένη
πᾶσα ἡ Ἑλλὰς, χεὶρ μεγάλη συνάγεται. νΙὶ. 157. ἀντὶ τοῦ, ᾿Αλέος

πάση» τῆς Ἑλλάδος γενομένης, χ.
µ., σ. 8ὶ υΠΐνογνα Οτορεῖα «ΟΗΏΡΤΟ-

εἶναι, ἤγουν προδεδόσθαι.

ϱοσπογνογαπΕ, δεηβογαπέ 86 Ῥτο-

ἀϊεος 9556. Π]. 158, Ὑἱάε ἔμαθον
προδεδοµένοι.
ὀνομασὸς, οὔν ὁ. οοπι. ΝοπιΙπαέα.
Νοπιίπο «αγῃς. ΝοΡβΙΗθΒ. πολλοὶ
ὀνομαςοὶ Περσέωγ. ΥΠ]. 89. Μα]
Ῥουδαταπῃ νὶγὶ ποβῖ]θ».

Μι] 4ο

Ρονεῖς Ἰ]ηδίτος ντ, ὀνομασότατοι. Ἱκ. 72.
ΙΙ,

ΟεΙευοιτῖπ, εἰατῖδ-

ὀνόματα τὴν αὐτὴν σύνταξιν τηροῦντα

οΠ

ΟΝ

τοῖς ῥήμασῳ, ὅθεν πσαάρήκται- ἡ ἔπιχείρησις

ὑπνωμένῳ

ἔσαι.

Ἱ. 1].

ὀντων. Τουπηϊπαξίο νογνοσηπι Αίισα, οἱ [οηπ]σᾳ, 1Π. Ππρογαξῖνί ίοι-

«Φυία ἀῑσίέατ ἐπιχειρεῖν τοι. 1ριά.

εα Ῥ]ατα]ί εοπηπιΙΠΙΕΟΥ 1 ἔτωσαν

«ἀπόςασις ἀπὸ τινος. απ]α ἀῑοιέατ

ἀρκιπεπίς, υέ τυπτόντων, Ρτο τυπ-.
τέτωσαν. Εδί αιίθια ΓοτπαΓΙο ϱ8-

-ἀφίρασθαι ἀπό τινος, 1. 128. τιμωρὸὶ Ταραντίνοισι. να, 170. απῖα

ἀϊοίας τιμωρεῖν τινε. Όρειη αἰίοι]
«Ίθυτο. ἐς τιµωρίην ᾿Αθηναίοισι. υ].
65. λά ορεπι Αλιοπίειδίρις {6αονάατη,
ὀνόματα. σπολλὰ

τος

εἰς χτος,

ἀρείποπεία,

«ος, καὶ

έογπαΙΠπαΓΙΟΠΘΠΙ

απἰάσπι ραδδῖναπη, αἲ δἱσπΙΠοαί]οΓη ΘΠὰ αθεῖναπη, Ππζογά ια Ἀαβογο,
(Νιὰε ὤκριτος,,
ἆ
αντὶ τοῦ, ὁ μὴ κρίνων,

εἶε ὁ μὴ κρίνει βουλόμενος.

Ἰπ

ἀετῃ, απ» οἵ πεπ]1ν1 Ρ]αγα]18 πιαδοπ]] μεπετῖς, (οπιροτίς Ργωδερίῖς,
ἐχόντων, Ῥχο ἔχετωσα». 11, 1550.
πασχόντω», Ρτο σασχέτωσαν. να,
10. ὁ 8. φοδεόντων, Ῥτο φοδείτωσαν, νΙ]. 255.
ὄνυξ, ὄνυχος, ὁ. Ππέοτάνπι αεοἰρίέαχ
Ῥτο ππουμαπῖσο ΙΠδταππεπίο βἶνα
Ίετγθο, 5ἶνο Ἰρπεο, αιιοὰ α ΊνιΙΠΑΠΟΓΗΙΗ απραἶπα ολη (]1έπ άἴποπι
Γαοίυπη οδί ΙποΥΥΙΠΗ ππεδϊοστΙ{ου,

Άτα ΦΙΠΙΠΙΙΑ, νογ. 10. Ῥατίς κατὰ

Ἀά τον αηιας οοπδηρεπάας,

µετάληψιν, καὶ σερίφρασι», νοςα-

σρεδλοῦντες ὄνυξι ξυλίνοισι τὰ ὅπ-,
λα. Ὑαα: ΜασΙπαπιοπ(]5 Ισ-

{αγ Θεύκριτος, αντὶ τοῦ ὁ τών θεών
κριτὴς, ὁ τὰς θεὰς κρίγας. ὮλοαγΠι

Σπάεχ. Φα] Ώεας Ππάἰσαν]έ, εί ἆς
εατυπῃ Γογιπα θεη{επ{]απα Ρτοπ-

«Παν]έ, Βορ]ι, Τη Ρά1ρο 1Ν1, ν.
8δῦ, ἀφόξητος, ὁ μὴ φοξούμεγος.
Φα] ποῃ πιοηξ. Ελπίατολας περὶ

παίδων ἀγωγῆς. Ρ- 22. ο. Εεϊκ]ς.
-ἀνέκπληκτος, ὁ μὴ ἐκπλήσσων. Ἱ]ος ασ]έαχ ο ἀῑσσπαϊ σεποτο, ᾳποά
πα λατα αππ]δ Ῥανοτοιη Ιπουξ,
πες 1ος Ῥογοσ]]1έ. Τάθμι Ρα. 25.
ἀθέατος, ὁ μὴ θεασάμµενος. (Οι
ποἨ ν1ά15, Γάθπ Ραᾳ. 92. ἅπαραχώρήτος, ὁ μὴ παραχωρώ». Οιὶ
αιοιαϊηὶ ορ61ΐ, δεο. Β]ο αριιά Βορ]!.
Ἑλοσίταπι, Υογ. 454, χαλκόπληκτος γένυς, ἦ χαλκῷ σλήσσουσα.

ποῖ αγπιαπιοπία οοπίοτᾳθη{ςς.
να, 96,
ὀπέων, ὀπέωνος, ὁ, Ν. Η. Ἀετνιβ.
Βοτν]είππῃ, οἵ σφεων ὀπέωνες. κ.

00. Τρεοταπα δουν], ὧς ἀναλάδοιεν

τοὺς ὀπέωνας, Ἱχ. ο]. ἴι δεγνος
τοοῖροτοή{, Εωδίαί, νογο δῖς νοσε απο 5δοτΙ]θῖς, οί η{ουρτείαέασ: ὁπάωγ. ὁ ἀκόλουύος, δασύνεται.

τοὔνομα, ὡς ἀπὸ τοῦ ἔπω. Ῥοάϊφοαπμδ, Εππα]Ης, απΙ αἴφποπι 50απ]έατ. Θεά Ἰωγικώς Ίου νοσαῦιἸαπι (οπιϊ ποίαίατ, οἳ α ἵῃ ε ο5ε

ΥΟΓΡΙΙΗ. πάς Τομ. (ογπα
Πα ΙΟΠΘΙΗ
εω)ρτοσω.

Εί ε Ρτοα, νο] α

ε πηπ{α ση,

ὅτι, δος, ἡ
ή. ἴοἨ. ος Ροςί.Ῥτο οοµη.

ἡ χαλκήη, καὶ ἐν τῷ τολήσσει» ἠχον

ἐπισροφή. Βαδίαϊ]ι, ἡ τῶν ὄπισθεν,

με.

ἦτοι µελλόντω», ἐπισροφή.

ατα, νο.

Γάθια Ἄορμος. Ἐ]εο1199. νουαί σῦρ σάμ-

Ἠοτυι

Γα6αγαγαπη ΟυΓΔ. τών ἐκεῖγος οὐδε-

Φλεκτον, τὸ πάντα

λέγον, καὶ

μίην ὅπιν ἔχων, ἐγέπρησε τούς τε

καῖον. Ῥιπάατ. Χα.

Οἆο γι]. νου.

οἴχους,

45. ἀδόκητος, ὁ μὴ δοκών. Οἱ ηΟΠ

ραίαί, να], απ] ΠΟΠ εχδρεοσίαί,
νο], απῖ οεὲ ἄδοξος. 1. 6. Ἱπρ]ογία5,
οΏδουτΗς,
Νιάο ἄτασα Ῥελο]ία,
ὅς,

140.

καὶ

τὰ

ἀγάλματα.

Ὑπα]]α:. Φποταπι

γη.

1]]ο πλ]

Ροη5ῖ ΠαβεΠ5, εί (επιρ]α, ο εἷππ]αστα, Ιποσπά1ε, «Ε,. Ῥ. Φποταπι

Π]ε, πα]]απι «πχαπι 66γεΠς [1ρ8οΤΙΤΗ, 1. 6, 1ρ8ος ηπ]]ο πιοάο οι-

χώρας

ΤΑἨ5, ΟΠΙΠΙΠΟ Ἠθρ]ίσεης, οί οο-

αὐτῶν τῶν πόλεων. Ν1άο Ιῃ πόλεων
ὀνόματα.
ὀνοφορξὸς, οὗ, ὁ. Ν. ἩΠ. ὁ τοὺς ὄνους

ΓΕΠΙΠΕΠ] {σιηρ]α, ὅο. θεώνὄπιν
ἔχοντας, ΙΧ. 76. Ὦεογαπά ΠΓΔΠΙ
Εετεπίες.

φερδων,καὶ τρεφ ων. Φι] πδΙπος ραδ-

ὄπισθεν. Τοη. ο Ῥοεί. Ρτο εοπη. 1εΠο, Ῥομα, Α ἔθιποι Ῥοβέ. ὁ ὄπισ-

ὀνόματα

σσόλεων,

ἀντὶ

της

οἵς, ας πα (τς. Αδιπαπίαςιν1. 68, 69.

ν

ο
ο

οἩΠ

ΟΡ

θεν. Ῥοβίοτίου. Ῥεηπεῃς. αἰτίην, τὴ» 5πογαπέ. Ἀοηπίέατ οπίπι, καὶοἱ
μὲν περὶ τὸ Ἡραῖον ἐφρατοπεδεύόνἐν τοῖσι ὄπισβεν λόγοισι σηµανέω.
το, απ Ῥεοροεάεπέῖαπα γετβογαηι
γη, 210. Οαπδαη, Ύπαπί 1η 865υπ{ Ππεοτργείαξἶο.
απεπΏΡας οἰσπ]ῇσαρο. ὄπισθεν τῶν
συλεων. νΙ]. 58. (έμπροσθεν. ΠΡἱά.) ὁποδαπὸς, οὗ, ὁ. Ν. Η. Ωποά 1Ἠ
ὄπισθε (ἔωπεοσθε. ΥΠ. 89.) ἐν τοῖς
να]ραξῖς Ίαν. (ταρο]. εἶπο π]]α
ὄπισθε λόγοις. ἴπ 5οηιοπῖ οΓαπποζοτ]έαξο φοπρίαπα Ἰοσῖέατ, ΝοσΠοπο. ν. 232.

πποι. Ἱπάρβηϊαπη, Οπ]ας, Ἱ. ο. οκ

τω ἐκλήθησαν. ΏονεΒ Ργαροδίειε

αμα τοβίοπο, ραϊτῖα, οἰγ]ίαία, Ναι
Ιηέουτοραξῖνα ἀῑοίζατ, ποδαπός ;

Ραδορηίος απίπαπα, οἱ ουσ Ἱέα Π16-

Ο/αςὸ

ὀπισβονόμοι βόες τίνες, καὶ διὰ τί οὔτἰπί αρρε]αί1. ἵν. 135, ὀπισθονόμοι δια ταδε εἰσί. τῷ κερεα ἔχουσι
κεκυφότα ἔς τὸ ἔμπροσθεν. δι τοῦτο

ὀπίσω -ἀναχωρέοντες, νέμονται. ἐς
γὰρ τὸ ἔωπροσθεν οὐκ οἷοί τέ εἶσι,
σροεμξαλλύγτων ἐς τὴν γῆν τῶν

κερέων. Ῥτορίετεα Ῥγιθροβίεγο
Ῥαδοππίαγ, (οτηπα ἵπ απΕΕΓΙΟΓΟΠΗ
Ῥατίειι Ἱπῆοχα Ἰαροηί. Ιάεῖτοο

εἴρεσθαι

αὐτὸν

ὁποδαπές

ἐπιν. Γκ. 16. Ίρειπι Ἰπίεγγοσαςςο
Πετιπέ] ο]ας ο5ςοῖ.
όπτος. ΟΠΗ. κατα συγκοπὴν Γοιπηαίττη ἐκ. τοῦ ὑπτητός. Άδει5. Αδεαΐπς, Τοδέᾳ5. αὐ ὁπτάω, ὦ. ήσω.
.Άρρο. (ἑφθός. Εἰικας. , 77, 93.)

ὅπωπα. ΥΙ41. Τομ. ΑΕεΐσαπι, οξ Ῥοσξ.
Π. 00.
ὀπώπεε. Ίο. οἳ Ῥοθε. Ῥγο 601.
εί Αίέσο ὀπώπει. ὃ. Ῥ]ήδηπηρ.
πιθά. αὐ ὅπτω, ὅπωπα.
νεος

τοίτο ορἀεπίε» ῥαδοπηἔγ. ἴπ απ(ετίοτεπι οπίπι ρατίοιι ῥτοστγεςἱ
ποφπεΠ{, οογΙΙ15 ΤΠ ΕΘΓΓΑΠΙ Ῥτοείς, ει.
141, νιάϊδε, νιάτε, 1. 68.
πη]ποπάο Ππρίπρεπάθας. αδίά.
1, 37. οπώπεε. ν. 99. δ 6. νΙι.
ὀπίσω, Ιο. δὲ Ῥοεξ. Ρο οοπι. ἔξης.
208,
μετὰ ταῦτα. ἔπειτα. τὴν αἰτίην ἐν Οπώπεσαν. Ίοπ. εξ Ροοί. Ρτο ὁπάτοῖσι ὀπίσω λόγοισι σηµανέω. (αιπεισαν. ὙΙάσταπε, νυν]. 125.
8απα ἵπ 5εφπεπίθα5. ἀεε]αταβο, Ἱ. ὁπωπως, ὑπωπότος, ὁ. ΊοἩ. Α4ῑ. οί
ους. Οπί ν]άῑε. Η. 64.
70.
πίσω. Το. οἳ Ροεῖ. το οοΊΠ. σά- οπωρίζει». οοπι. Ετασίις ἀεοετροτο.
αιν. Ἠεταπι. α]αδ Ἠείτο. ἀνακ(οποτε Γπασίας. Οπωριευντες
ὁ
τοὺς
τᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα. Ἔγφοίνικας. ἵν. 172. Ῥαπιι]ας ἀ6ορερίυπ. Ὑε], Ῥαἱπιαταπα [γασίης
ταππ]άθπα Ἰέοταπαῃ τοορετατο, Ἱ,
61. ἀπίκοντο ὀπίσω. Ἀεάἰεγιηί. Ἱ.
οο]εσεατ]. ὁπωριεῦντες απίοα Τοη.
62. συνέχωσα ὀπίσω. Πεταια αςεἰ Ώογ. Ρτο ὀπωριοῦντες Α{{ῑςο, οί
ποδία ἔοττα {οχ]. ἵ. 08. ὀπίσω πποὁπωρίσοντες οοπι. ἵν. 182. Ἰάσπι
ρευόµενοι. Βεάειηίες,Ἱ.70. ὀπίσω
νοσαῦηπα δοάθια πιοὰο Γογππαξαι
τερείίέαγ.
ὠναπλώσαι. Ναν]σῖο γοά[το.1. 78.
Πτε τὴν αὐτὴν ὀπίσω ὁδόν. Ἐαπάσπι ὀργάζειν. μ. ἐργάσω. 6ΟΠΙ, ὀςγάσασνίαιη τοίτο Ἱνίε, 1. 111. ὀπίσω
βαι, (ἄπ]επας ἵπ ἐξηγήσει αρυά
Ηιρροογαίαπι, ἀναμίξαι, συγκεράχατεςράφήσαν. Ἱοταπι 5αραςεί

φυπέ. 1. 190. συῤῥάπτουσιν ὀπίσω.

σαι,

Πεταπι οοηδαπη{. 1, 86. νι. 299.

δα0ίμετε, οχροπ!ῖ.

ἐν τῇ ὀπίσω κοµιδῇ. νΗΙ. 190.

Τπ

τοθῖέα.
ὅπλα, τά. Αππια. Οαπδίτα. ἁντία ἔθεντο τὰ ὅπλα. Οαδίτα αἀνοιεα
Ῥοδιετπί, 1. 62. Ὑ οἱ, Εν αἆνοιδο
οπδίτα Ῥοδιθγαπ{. ν. 74. ἔθεντο
πρὸ τοῦ ἱροῦ τὰ ὅπλα. Ἱκ. 53. ΑΙπια, Υο] οπδίτα απίο Γοπιρ]απα Ῥο-

ρεγπιίκοοτς,

οοΠἴσπΙΡεΓαΓΘ)

ει ὀργασμὸς)

ἀπὸ τοῦ ὀργάσαι, απο (αἱοπις
μαλάξαι, Ποδγο]ίς ἑτοιμάσαι,
εί Φυράσαι, νετ. ἴπ ααἱραδάαπι
δελοΠ15. πιαπα. δοτΙρίϊς, 4150 Τη

εχεπιρ]ατίθα5 τορ]ῖς ΗΙρροοσγαεῖς
εχδίαπέ, πέ (ταῖς αποίοτ (οοποπήοο Ἡημροοναείσα», Ἱεριπέιν
Ἰῶς νετρα, οργασμὸς, µαλαγμός.

οΡ

ΟΡ

λος της λέξεως καὶ Σοφοκλή:
ἐν Πανὸ ἄρω, λέγων, καὶ πρώτον

άρχου πηλὸν ὀργάζειν χεροῖν. καὶ

᾿Αττικο δὲ ἰδίως λέγουσιν ὀργάσαι.

τὸ τὰ ὑγρὰ τοῖς ξηροῖς µίξαι, καὶ

ἀναφυράσαι, καὶ οἷον πηλὸν ποιεῖν.
Ηις, οί ΕιδίαΙ! νοτρῖς αἀάποἴπ8, στοὰο αριά Ἠετοάοίηπη Ῥτο
ὀργίσας Ἰεποπάππι ὀργάσας. Ἱν.
64-. Ωπα ἆς το Ρ]υγίθης ἵπ νετῦο
σαρκίζειν, ἩΡΙ {οίαβ Ἠετοάοίϊ Ἰο-

ους οχρ]σαίας, 41 οπα Ἠ/αἰ]α Ῥαγυηι
Πάε]ϊέετ νἰἀείατ Ἱπεοτργεταίις.
(0οπβυ]ε (Εοοποπιίαπι ΗΙρ

ες ἵπ νουε ἀνωργισμένον. ὀργίζειν
(απο Ἱσγίίατο εἰρπιῆσας) αά τοι
Ῥγοοπίειη ποπ [αοῖς.

ὀργαν. Όπροτο. Αρρείστο. ΟοποιῬίΐδεστο. «οπή. ΑΡ Ηετοάσίο ἐτὑαέυπα τεριοπίρης, ἵπ απ1ῦις αἰἰαπίά Βοτὶ εο]εί. τὰ παραἸαλασσια τῶν καρπών ὀργᾷ ἀμασίαι,
καὶ τρυγάσθαι. Ἐτισία», αι ἵπ
Ρίαρα πιατίὔπα παδουπίατ, πιο,
οἱ νιπάσπι]ατϊ φο]οπί, Ὑεὶ, Ῥτορ(ον πιω τἰἑαξεία πισαπ έν, οἳ νΊηἀσπιαπέαν, ἵν. 199. γοτρα 5οπαπί, πιο, οἱ νἰπάεπίατὶ σαρίπηξ,
εχροίυηῖ, οοποπρίδοπης, Ἀεά ενί
Ῥοοέσα βυανΊ{ας,

ὀργή. οοπα. ἴχα. ὀ,γὴν οὐκ ἄκρος.
αυ! ἵταπι βπΡετατο πεφαϊ. Φνὶ
Ίταπαι οοπήποτο, [Γορμάτεηο ΟΙ
Ροΐοςί. Ίται Ἡπρος. Ἱ. 5. ὀ2Υῇ,ὡς
εἶχε. Όε ονας Ίνα Ρετοίας, Ὁϊ
Ἱταίις οταῖ, Ἱ. 14. ὀργη ἐχέμενος.

[τα

οΡΗΠΙΟΓΙΑ.

ς

]41.

ὀργην ποιεῖσθαι. ὀργίζεσθαι. [ταφο.
οὐκ. ἐποιήσατο ὀργὴν οὐδεμίην.
να. 105.
Ἀιῆο πιοάο καλα
οί.

ὀργίσας. Νἱὰο ὀργάζειν.
ο
:. Οσα πλσήδυτα. , 149.
ῥτεα, ἴοη. Ῥτο οΟΙΑ. ὁράω. Ν1άρο. Ἱ.
68, 86. ὀρεων. 1. 111, 129. ὀρεοντες.

1. 190, 1, 37, 121. ὃ δ. Ἡ. 167.
Η1. 14, 128, 199, 140. ὀρέωντες.
1, 156, 197, 109. 1ν, 1220. ν. 75.

ἐνορέω. να, 140.

δρύιας γόµος. Ἱ. 324. Οἱ8.

ἀρθός. ϱ01Π. Ῥοείι». ο αδέις, κατὰ

τὸ ὀρῇὸν δικάζειν. Ῥοεῖο, φυκίο, εί
ἀπουτταρξο }πάϊσατο, Ἱ. 96.
ὀρθὸς, οὔν ὁ. οοπι. Ρτο αληθής. Βες-

τς, Ρτο Ύετις. ὁρύῷ λόγῳ.

Ἐε

γετα. ν]. 68.
ὀρθοῦν. ΟΟΠΙΙΙΙ.

Ἠοείςε, [ο]ιεῖέετ
αλν]ά ρογοτο. ήν ἡ διάξασις ἐπὶ
Μασσαγέτας ὀρωῦη. Βὶ πἀνοιεις
Μαδδασεία (τα]θοίήβ, 1νο ἴτα]οςΠο, Γομε]ίον εασσσθαξ, 1. 208,

ὀρθοῦν. οΟΠΜΗΝΗ.

Ἐτίμοτε.

ο ή

ἀῑσέυπα, φαί οααπηή(αείρς αβλίοίἰ
αοοπί, ας αἲ αἰίφαο οἱρυπέις, εί
ἵπ γίδα δίαίυπι τοδιἑππηέατ,
ὀρθώσεις σεωὐτόν. Τερευμα
]
οτι-

Κε». Πεῦις ἐπὶ ρτοβρ]σἷον Ἱέα, π
εχ αβιοία Γοτίαπα οπποτρας, οἱ οπρα οτίσας. Π]. 122.
ὁρ0οῦν τι. Ἡοτοάοίοα Ιοσυ1ο, Ῥτο
εοπῃ. ὀρῶς, καὶ ἀληθῶς τι λέγειν.

Αμθα]ά τοσίςε, 14 οδένοτο, ἀϊοετο.
οὗτω-μὲν ὀρθοῖς' ἂν ὁ λόγος παρὰ
σεῦ εἰρημέγος. νι. 105. Πα φαΐάειι
οταξ]ο α ἔο Ἰαθίία τοσίο, τὰ οἱ,
γοτο Ἰναδίία Γαετίε. Νεα, απα
τοσῖκεῖ, γογα Γαεεϊηί.
ὁρκιον, ο ὅρχια, ων. ἠβ]αταπά μα.
Εαν. Ἰοη. οξ Ροοτ. ὁρκίοισε µεγάλτισι κατείχοντο. Μασπο Ἰ
ᾖ1γςαταπάο οπου έατ ομβέγ]οε], µ,
ἡ
29. ἐποιήσαντο ὄρκια ξεινίης πέςι,
καὶ ζυμμµαχήῆης. ΠοβρΙΒ1, φοςῖο(αεσσα {αάμς, πεοτροφ]έο Ίπτο-

Ἱπταπάο, [οοσταπε. 1. 69. οἱ σπεύσαντες ὄρκιον γενέσίαι.

Οἱ [ονίί-

παγαπέ τί [ας Ππήτοέας, Ἱ. 74.
χατὰ τὸ ὄρκιον. Ἐκ {ωῶάρτο,. Ἱ, 77.

πρὸς τούτους ὄρκιον ὁ Κῦρος ἐποιήσατο. (πι Εΐ5 Οντις {ας Γοοῖέ,
1. 141.
ὅρκιον τάμσειν ἐπί τισι. Τοπ. εἰ ροεί.

Ιοσατ1ο.. Αφηή
Ρας σοπάΙΠοπί
δις
μπεκ Ρογουίοτο. νΗ, 195. τὸ ὅρον ὧδε εἶχε. Εως Ἱέα Ἠαείνας,
ό εγαί {α.415. Ηα: οταπ{ [αάστῖς
Ροτειδδῖ οοπάϊήοπος. 1νιά.
ὄρκος. εοπ. αςἱπταπάνπα. σφίσιν
αὐττσι ὄρκους ἐπήλασαν. ΒΙΡΙ 1ραῖς

Πικ]αταπά πα οὑικδανακὴ, ἀοάοταπί, 5ο Ίρεας Ἰηγο]πταπάο οἳιτιπχογιηί, 1, 140. [απο εί πα:-

ΟΡ
έδοσαν Ιὐὶάσπι συνωνύκως ἀῑοϊεατ.]

ορ

ἵπ αλφπεπῃ. ἡ ὁρμὴ ἔσαι ἐκτοῦ α-

ἐπὶ τούτοισι ὅρκους ἐπήλασαν. Ώο
ἴ5 ακ]αταπάυπι Ιπζεγροςιεταπέ.
γΙ. 02. ὅρκους πρυσάγων σφι. ν. δ.

ὅρμον ἔντινι χώρῳ ποιεῖσθαι. Ἡετο-

ὀβ]αταπάσπι αἀπιογθῃς, Ἱ. 6. οΏε-

ἀοΐεα Ἰοσπ[ίο, Ῥτο οοπη. ὀρμεῖ», οἳ

ΤεΠ5 1ρ8ἱ9. 1. 6. Ἐσς Ἰατε]πταπάο

οὐρίτίημεη», Υε], Αά Ια]αταπάωπι
ε05 αἀϊμεης. νυἰ. 74.
ὁρμαν, εἴ ὁρμάσζαι, Ἱπεοτάνπη αραὰ
Πετοάοίαπι «υπο ]ἔατ Ῥτο Ἰποῖρετο,
νε] Ἱπαῖρί, ΙΠπίαπι [αεστο, νε]
Ποτῖ. Οποάσια απϊπηϊ Ἱπιροία αἆ
αἰ]ᾳπιά {αεἰοπάσπι [οττὶ, της γη:

τῆς σέρι ὁ λόγος δε ὤρμηται λέγεσθαι. Δμτὶ, νε] τεβὶοηῖς, ἆε

ους Ίο ογαΓἷο οαρρῖῖ λαῦοτί. Βεπἰοπίδ, 4ο Ύπα Ἠερο οταῖο Ρτὶππσπι οδί Ιηδεϊυία, 4ος πα γετρα

οαρίπια8. ἵν, 16. λόγον,
τὸν ὤὥρμητο λέγειν. Οταοπει,
απαἱα Ἰαβοτο Ἱποιρίείαί, νο] Ἰνα-

Ῥετο

Ῥαταίας οταῖ, ν. 50. ὁ λό-

γος ὧδε ὠρμήθη λέγεσδαι ἐς ὑμέας.
Ἠπο οταίιο αραιά νο εδε Ιηβί]-

τπία, νε] οδε Ἰαδιία, νι. 86. ὅ 4.

πρότερον ἥπερ ὁρμῆσαι «ρατεύεσθαι

ἐπὶ τήν Ἑλλαδα. νι. 150. Ετίιουαπι απἰπϊ αποάσπι Ἱπρεία αἆ

Ῥε]]απι Ογασῖα Ἱπ[ογεπάυπα ΓΕΓΤοἔτ, Να], Ετϊαξαπαη Ὀο]]απι ατα

εἶτρ 1π[ετγο οαρρἱ58οί. ὠρμέατο βοἨθέει». ἵκ. 61, Δά ορεπι Γεγοπάαπι
(ογοῦαπίατ.
ὁρμάσθαι. ο0πΠ. ῬΏτοροηδαπι 586 ἵη
Τθπι αἱϊφηδπῃ. Βασιλησς ταύτγ ὦςµημένου. η]. 140. Έεμο ἵπ Ἠαπο
τοπῃ ῬΓοΡΘηΦο,
ὁρμέατο, Ἴοη. 5. Ῥ]αγα]. ρ]ηδα. ΡοΓ{.
ο Ῥγο ΟΠΗ. ὥρμηγτο. ποςεσίο απρπιοπίο [θοιπρογα], ΤθἹοσίο ν, οἳ η ἵπ εα ἀϊκεο]ατο. νἩ.

τοῦ χωρίου. Ἱπιροίας αχ οοἆθπι
Ίοεο Πεί [η εαπι.] 1. 11.

ὁρμίζεσθαι ἔν τινι τόπῳ. νι. 199.
Ἰπ αἴφπο Ίοσο κἔποποπα Ἰνα-

ὀροσάγγαι Περσιςὶ καλέονται οἱτοῦ
βασιληος εὐεγέται. νἩ]. 85. Ότο84πρ. Ῥογεαταπῃ Ππσια γουππέας
Ἰιοιηῖπος ἀς τοσο Ὀθπο πιοτϊ1,
ὀῤῥωδεϊν., ἴοη. ροοῖ. οοτη. Μείπογο.
Εοτπιάατα. Ἱ. 94. κατοῤῥωδήσας

τὸν ὄνειρον,. Όπιη Ἶος Ἰπδοιημίαι
πιείπθτοξ, Γογπι]άατοξ,

ὀεταζειν. Ίο. Ρτο οοπι. ἑορτάζειν.
Ὠίοπι Εεείαπι οε]εῦτατο, Π. 60,
122. ὥρταζον. Ὠϊοπι [οβίαιη οο]θὑταῦαπ{. ἵκ. 7.

ὁρτὴ, Τε. ἴοπ. 5αρ]αξο ε. Ῥτο σοπη.

ἑορτή. Ὠ]ος [εεέας, ἵ. 9]. ἄγουσιν
ὁρτήν. Ὠΐοιι {οδέπτη οεἱοῦταπ{. Ἱ.

147. ἄγεσκον ὁρτήν. Ἱ. 148. ὁρτὴν

σοιεῖσθαι. 1. 150. ἐπεὰν τὴν ὀρτὴν
ἄγωσι τῷ θεῴῷ τούτῳ. Ὑαῑῑα: Φ παπι
Ἰπῖο 5ο Ώεο 8αοτα [αοππε, Ἱ.
1585. αἲ νγετίοπάυτη, Ἔαπο απαπι

Ἰῖς Ώοθο, ἵπ Ἠπ]ας Ὠοἳ ἨνοΠοΟΓΟΙΗ,

ἀῑεπι Γεδίπη εε]οῦταπ{, μεγίςην οἱ
ὁρτὴν ἀνάγουσι. Ἱ. 40, 48, 60, 61,

122. Π, 97.
ὀρχηδόν. Αἀνογρῖαπι Ἠετοάοίσιπη.
᾿αἱρ. Ποχῖοα Ῥετ εἰ ἀἱρί]οι-

παπι, ὀρχειδὸν, οἳ ὀρχειδόνως κοτὶὈνπε, εἰ ἠσηδὸν, Ἱ. ο. υἰτίεῖπα, ἵπ-

(εγρτείαπίπτ, πο Ἠετοάοίο γοςαῬα]άπη Ίος ἐτισαππέ: δεά πος ἸῬοχ,

πες

Ἴοσαπς,

πες

οχοπΙΡΏπηι

π]]απι ποίαέατ. Ῥαϊάας, ὀρχηδόνως

ὁρμεώμενος. Τοη. Ρτο οοπι. ὁρμώμε-

ἠξηδόν. Ἡρόδοτος. Ηῖπο πῖ]η] οεγέῖ
Ροΐξοί οο]λἰμῖ. Νεά αριά Βαϊάαπι
ἱομοπάυπι ὀρχηδὸν, ὧς ἠξηδό»., ιά
ο, ὨὈιοῖεατ ὀρχηδὸν αἆ εἰπηλέαἀϊποπιτοῦ ᾖΣηδόν. (οεοτῖ θήσαυρο-

νοηἰθηίος, οχοιηίες, Ρτοάσπη{ος.

γράφοι ἵπορηί. Ἔμελλον λάζεσθαι
ὀρχηδὸν ἕκασος δέκα δραχµάς. νΙι.
144. αλα: Ἐασαπε [ρεουπήα] οςκο ὤφιιο ἀϊνιάσμάα νἱγίεῖπι ἀοηῖς

36. Ὑἱάο έατο.

νος. Ἠποης, Ἐγαπηρθης, Οππα 1πιΡοΐα γεπ]θη». Ἰσετ οοποϊεαίππι
Γαείεης. ἐνθεῦτεν ὁρμεώμενοι. Ἠϊπο

1. 17. ὁρμεώμενος. 1. 36. ὁρμεώμενον. Ἱ. 68. Ὑ]άο ε Ἰοπ. τῷ ω Ἱη
ποππα]ς νοσαυα]ῖς Ργαροβί
υγ.
ὁρκή. Ππῃροίας, Ππιργοδθίο, νο βί

ἵπ δἱησα]ος Ῥιθοτος ἀνας]ῖν.
«Ἡ, Ῥ. Βηααϊ υγεία ἆθοθπι

ΟΣ

ΟΣ

ἀτασ]πιὰς ογαπέ αοοορΜιτ. Θιοά

ομίπι αἰίας κατ ἄνδρα, οἱ κατὰ

ταηέα5, οἱ 1π Ῥ]αγα]] ὅσοι Ρο τόσὀε,

14 οδε υΙπτη,

ἰοι.. Ἠος αἲ παποτυπΗ, σὲ αισ1]Εταίεπα ἀῑδοτοίατης Ἰ]λαά αἆ πχας-

οἱ ἵπ εἵησυ]α οαρίία, πιπο συγω-

η ηἐπά(ποιη, εί απαπ{αίεπι 6ΟΠΟΤΕ-

κεφαλὴν ἀῑσίειν,

γύµως ὀρχηδὸν αὖ Ἠετοάοίο ἀῑεὶασ, φπαδί ἀῑσας κατ᾽ ὄρχεις, αὶ
ΠΑΓΘ6, γ]τοδαιθ 8110 {ο5μιοπῖο
ἀεπιοηδίταπί, Ιάσίτεο να]σαίαπα
Ἰιαχιοσγαα. ἸεεξΙοπειη. Ῥος εἰ ΠΟΠ
ἀαπππο. Βεά αρπά Ηετοάοσίνιι ἡ
δίφθογγγος ει ἵπ η νετίεέας, τί εἲ
ο]ισε,

εί ὮΏοτῖουο Πο

τατο [ας-

έαπι γἱάσιπας. Ἰμουυοηοπι κατὰ
κεφαλὴν αδιγραί Πἱουγδίη5 ἨΗα].
Απς. οι. 0. ἵν. 220, 50. εί
240, 40.

οἳ Πὺ. ν. 296, 95. εκ

Ἠ]ος]ιο[]απῖ5 ευρῖς.

ἑρῴατο. Ἰομ. Ῥτο «0Πι. ἐρώντο. ὃ.
Ῥ]τ, ορί. αὖ ὁράομαι, ὤμαι. Ν΄.
Ηοιη. 22. Ὑϊάσαπε, Βρεσίεῃί.
ὅς, οοἵη. Ρχο ἐκεῖνος. []]ο. καὶ οἳ διαἈυθέντες ἐκ τοῦ συνεδρίου ἐσέςαινον
ἐς τὰς γῆας. υἨ]. 50. Η

νοτο ἆᾱἷ-

στοδαῖ οχ οοποἴ]]ο, πανος ΟΟΠΡΟΕΙἀοραπί,

ναι οοπδοσποταπῖ,

νε]

οοπδοσμάοτο οΡρογα{.

ὁσίη, ης. Τοπ. ΡΓΟ 60µ1, ὁσία, Ἀ4πΠςΕ{αδ. Ῥϊοΐας.

Ἐαδ, κτηνεα

θύειν

οὐκ ἔσιν ὁσίη. Ἀο[αδ οδί ρεσιάθ5

ΠπΙηο]ατο. 1. 10,
ὄσονπερ. Ἰάομι 6 ὅσοντε. Οἶτοῖίου,

{ογιια. (ἀα]]. {πυΐγον.

1γεβφο.

ὕσονπερ τρία σάδια. Ἱκ. 51, Οἶτεῖ(ος έτ]α 5ίσάῖα.

ὅσον τε. ἴομ. πιασπἰπάἰπὶ ασα]ας
τοὶ ἀοο]αταπάα

εοτν]ξ, οἱ Ἱάοπι

να]οί ασ οἰτοῖίος, {6γ6, ὅσον τε διεπήχεα ξύλα. Ἱάσπα οἰτοιίοι Ρὶο ιέα]ία. 1, ο. ο ἆπος ου υ]έος
οτοῖίοτ Ἰαῦενέ. (αἱΐσς, {265 αἷν
ἀοπυίγοι ἀειχ οοπάόοε. Π. 96.
ὅσον τε ἑκατὸν -αδίους. (Οἰτοῖίοι
οσπέη κίαάία. 1, 99, ὅσον τε ἐπὶ

δύο δακτύλους. Π1. 90. βλαςὸν οσον

τε σηχναῖον. υηὶ. 60. Ῥγομ]απι
{οτο οπυέα]θιη. εγπεν Ἱπδίαγ
ου, Ικ. 07.

ὁσονών. ΊοἩπ. Ῥτο Ο0ΠΙ, ὁσονοῦν.
Οιαπυαπιοσπααθ. , 22.

ὅσος. Τοπ. Ιπεονάια (8ἱ γαἰ]α νει«αἰοη] ογράας) Ῥοπ]έμε ρτο τόσος,

ἴαπι, το[ογζατ. τητε «Ὕσονται τὸν

πόλεμον, τά τε ποιήσουσι, ὅσοι τε

πλῆθός εἰσι. ν, 996. Υαἱΐα: Ηϊο

ΠΙΙ Ῥε]απη εἰδίοπέ, Ίος ασεπῖ, τοι

ΠΠΊΠΘΤΟ δαη{. Δθεά 43, Ρ. εἰς ἴδίας
Γρι ΠΙ ο]

εἰδίοπί, σὲ πα»

αροπί, οί αποί δἶπί πΙπσΓο, Ναπι
τητε ἀῑείαπα Τομ]ος Ῥτο ΟΠΗ π]ῦης τε, ἔπες, ὅθι, πΡὶ. οί τά τε,

Ῥτο ὧτε. Ίρδα νοχο τοῦ ὅσοι Ρτο-

Ριῖα Ισπ]βσαίο οι. πζαμάα.
φορά Ὑ΄αἰ]α 5εηδυπι Ῥοδ, 41 8ΗΙ
νοιρα 5εππίας γάσέασ, οµπα ἴΤΑ πίτάπι(ας δα οοπηποᾶς
Ργαδίατο ροίμ]δδοί, αἳ νογςφοί,
Εἰ αὈί Ὀε]λάπα 111 βἰδίοτο βίαίιςτπέ, εί οαπἱάπαπα οἶπε αοξυτῖ, οί

αποί θἶπί ΠΟΤΟ.

ὅσσος, η, οΥ. Τοπ. ο Ρος. Ρο «οµΗ.

ὗσος. ὗσσα, ᾗτο ὅσα.

«Οποίηποί.

πάς σππφυο. 1. 47.
4
ὀςρακίζεν. Φν]ά εἲϊ ὀσρακον, αλά
ὀσρακίζειν, οἳ ἐξοσρακίζει,
ηπἱά ὃςρακισμὸς, οί ἐξοςρακισμὸς, αν ]-

μας στα οὐ -]αΜλ]ς Εοχὶσίς αροτίο
«ἀοσείατ. Οοη5μ]ο οἱ Ἀαϊάαπα ἵπι
«Νοοο ἐξωςρακίσθη. ἐξωρίσθη. ἐπειδὴ

εἰς ὄσρακον ἔγραφων [τὸ τῶν ἐξορισθησοµένων ὄνομα.) ΝΙάρεί ὀσρακισ-

µός. ἵυἱ Βπ]άας τοῦ ὀσρακισμοῦ»

«καὶτης φυγῆς, αροτίΠι 4180ΓΊΛΘΙΙ
(ταῖς, οά Ατίκτορ]ιαπ]5 οΟΙΙΠΙΕΙΙ(πέος ἐν Ἱππεῦσιν, ν. 851. ἵπ νους

Ὀσρακίνδα, τὴν ἐτυμολογίαν, οπι841, πιοάσπα, οί ορίοτα {86 ἀθσ]α-

τας, 41 αἆ ποτά Ἰη(ε]]Ισοπ{]απι
{ασϊσης, Γάθπα ἐν Σφηξὶν. 941. πι

γευδαπι Ίππο ἱπερερτοίαίαν: ὅπερ
πότε φεύγων ἔπαθε καὶ Θουκυδίδης.
τοι οαπάσι Ῥ]αήρας οχρ]σαί,
ἐξωφρακισμένος ὑπὸ τοῦ δήμου. νἰΠ].

70.

Υαΐα: πι οχί]ππι α Ῥορυ]ο

ο]οείις. 39.Β. ὰ ρορα]ο τε]εραίιις.
Ον. Ττδε, Η0γ, 1, ν. 190. Λάάςο
αποά οἀϊσίατα, απαπινῖς Ἰπημέε,
πήπαχαις, ΑΙΙαΙΙΕΠ ἵπ Ῥάηα» πο-

πίπο Ίθμο Πέ,

Φιήρρε τε]ερα-

ΟΥ

οΥ

5, ποπ εχα], ἀΙοξογ ἴπ 11ο: Ῥατ«αφπα {[οτίαππα 5απέ ΕΡΙ νετρα
πιθα.

Ῥεά εκ], εί εχ]]], τε]ε-

σαϐῖ, εί τε]εσαέ]οπ]5, ἀεροτίαίῖ, εί
ἀεροτίαεϊοπῖς, ἀῑβετεπέῖαπι Ρτοκο ἀεκοτῖρίαπι, οὲ νατ]οταπη ἄπς{ογπι. δεγΙρέῖς οοπβΓΠΙαίαΠΗ, ΤΠ
4ος Εἰ5β]πηῖς Ργεςςἑαπε]ςθ
πι] ο υτῖςοοπδα1, Ετ. ἨΠοξοπιαππϊ, οοπι-

πποηίαγης ν]ά6,
ότευ. [οη. εἴ Ροεῖ. ΡΤΟ εΟΙΗ. οὗτινος.

οὐ. Οπ]ας. 1. 119. Π. 69. Π1. 191.

Ῥτο εοπη] ὄνομα. Ἱ. 1. τοὔνομα.
ἵν 2, μοῦγος. Βο]ης. Ῥτο «ΟΙΠ1. μόνος.

1.18. γουσος, Ἱ. Μον. Ῥγο οσο.

αἱ«ῤᾷ 1. 19, Ξ., 29 οὖρος..Τογπι]-

ΠΗ5. μ.ο ὅρος. Ἱ. 33. τὸ οὔνομα. Ἱ.
35, 94. ουλνωπος, Ῥτο ὄλυμπος. 1.
56, 45. τὸ οὔνομα. Ἱ. 51. ζμουροι
Ῥτο ἔμοροι. 1.57. τὸ οὔνομα. τὰ
οὐρος, ὁ. Ργο όρος. 1. 72. οὖρος, τό.

Ρο όρος. ἳ,72, . 110, 11; 142.
οὔτερος. ὁ ἕτερος. .194. τὸ οὔνομα.
ἳ. 149, 144, τμ.ουνομαςός. Ππ. 17.

ἂν. 40.

οὐνομασαν, Ρτο ὀνόμασαν, μουφο

ὅτεῳ τρόπῳ. Τοπ. εί ροοεί. Ῥτο οοπι-

Ρτο

ΠΠΠ, τινι τρόπῳ. Φποπαίη πιοάο.
1.90, 106, 122, 125. ΠΙ. 68. ν. 87.

νΗ], 8. 0οπδα]ε Εαδίαξι,
ὁτεωδή. Ίομ. εἴ Ρο6ῖ. Ῥτο «ΟΙ.
ώτινιδή. Οπἱοππφπε.Ἱ. 86.
ότεων ἀνθρώπων. υΠ, 00
φ) Θπογπ

ὠνόμασα».

Ἱν. 6. οὐνομαγεω,

Ρτο 0,ομανώ. Ἱν. 47.
οὐδαμα. Τοη. Ρτο «οπι. οὐδαμῆ,
οἳ
οὐδαμώς. Ἀυ]ο πιοάο. Οοπηςα]ο
Ειικίαε]ι, ἐν τῷ οὐδαμώς. Να], Νις-

41Η). Νωπφπαιη. εφααφπαπη. .
0, 00. οὐδαμά ἐλπίσας. Ναπφπαῃι

ὧν.

ατριέταίας. 1. 77. οὐδαμά ὀηλήμο-

ότι, Οατ. Ώπα ἆς «απλα. εἴρετο ὅτι

δαμα ὠὐτοί. Ἀπποπαπι Πάσπα, .
168. Π1, 09, 68, 88, 101, 121.
οὐδαμη. Ἀπδρπαπα. Ἀπ]]ο ἵπ Ίουο.
Νυ]]απι ἵη Ίσουπα. Ῥτο οὐδαμόσε.
οὐδαμῆ µετιέναι τινά. ΧΟΠ βίποτο
αλα πο πα ]ηπα Τπ Ίοσαπι Ίο, Ν]Ίαπα ἴπ Ῥατίοπι ἀἰπιϊείοτο. Ἱ. 24.

Ἰοιηίπαπη.

σοπα,

ὤν

των,

Ὁοηρα]ο Επδίαι].

γες, Να]]ο πιοάο ποχκ]. 1, 74. οἳ-

μι ΄Άρπαγος μετεπέμψατο. Φυαδἰνξ ους ἤρδυπη Πανρασις αοοε”εἰνίσοί. 1. 111. εἱρομενου μευ ότι
σφι µούνοισι ἕωθε ὁ Περσεὺς ἔπι-

φαίνεσθαι. Οι τοπ{ο Πιο ΟΥ ἱροῖ»
δο/5 αΡραγεγε δο]εαί Ῥοήσει». Π.
91, Ρὶς. εἴρετο ὅτι. Οιαρεῖνίέ ος.

], 27.

ὅτι µή. ἴοπ. Ρτο πλὴν ἤ. ΝΙβι. ὅτι
μὴ Χτοι µοῦγοι. ΝΙβί 5ο] Ομ]. Ἐκοερί]5 δο](φ 15. Επίογ ε5οἱο»
0ος. Ἱ. 18. ὅτι μὴ ᾿Αύήναι, Ἠγοῦἴευ Αίποπας. Ἱ. 10. ότι μὴ Σμυρστι. ΝιΡί δο]ἳ Ῥπινγηνρ], Τρ]. ότι

οὐδαμη ἐξέπεμπε.

Ἀπ]]απι Ἱη Ἰο-

οσπι οπΗ({ομαί. 1. 94. οὐδαμη ἐξεχώργσε.
Ἀααπι ἵπ Ίου ον
ο ωρνακ ἴν]ε, 1. 00. Ἡ. 00.

οὐδαμὸς, Ἠ, ὄν. Ἰοπ. αἱ Ῥοςί. Ῥτο
οοπι. οὐδείς. Να], α, Π1. οὖδαμοὶ Ἰώναν. Ἀπ]]] Ίοπος. Ἱ. 18. οὐ-

δαμοῖσι

μᾶλλον,

ἡ Κορινθίοισι.

μη γυνὴ μούνη. 1. 181 199. Π. 10.
ὅτι μὴ οἱ Συρηκοσίων τύραννοι. Ῥγεε-

15 πιαρῖ5, 4 παπα ϱοτΙπΕ115. Ἱ.
24. οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμών. Α

{ογ 80105 3ΥΓΑΟΙΣΑΠΟΓΗΠΗ ἔγγαη-

ΝΔ] δο]α5 Οστας. 1, 160, Ίκ, 10.

πα]]1ς μα. Ι. 47. οὐδαμοῖσι.
Νημ]ή, . 07, 145, 179. ἀνδρῶν
οὐδαμῶν. 1. 1832. οὐδαμοί χω. Ν]]1

ότι τάχος. ΟΠΠ.

ὅτι τά-

ἀση. 1. 10. οὐδαμὰς ἄλλας. Να]-

χιρα. παπι οο]οττῖηο, κ. 7. Ψιὰο
νη]σαία τα ςο-]αἶπ. μον.
ὀτραλέως. Ίοη. οἳ Ῥουί. Ρτο «0ΠΙ.
σπουδαίως, Αοοιταίο. Βοάπ]ο. ὈἱἨποπίου, Ἠ΄. Ποια, 21.
ου. Το, αί εί Ώου. Ἰπέοτόάυπι ἵπ ω.

Ίπ6 αἶῖας. Ἰν. 114, 125. οὐδαμών.

πος. ΠΠ]. 120" ὅτι μὴ Ἓὔρος μοῦνος.

ας

ἵπ σοπ]Ίνο »]ηση]. 3. ἀθε]ίπ. αἵπι-

ΡΙοἵππη. Μάο ὦ Ῥτο ου.

ου Ρτο 5Ιπιρ]οί ο Ἰοη]σο. οὔγοια,

Ἀπ]]οταιή. ἵν.127. ν. 12. νι. 104.

υοὐδαμούς. ΥΠ. 150. οὐδαμοῖσι. ἵκ.
08. Να]ΐας ργοβῖί ν]γῖδ. οὐδαμώγ.
Ικ. 51.

οὐδσμοῦ. Νπαδαπαπη. Ἀπ]]ο η Ἰορο.
π, 120.

οὐδαμοῦ γῆς. νΙι. 166.
{οΓΓΑΣΗΠΗ.
Χ

Ἀπδαααπα

ΟΥ.

ΟΥ

οὐδαμώς. οοη. Ν]]ο πιοάο. ἄλλως
οὐδαμώς. Ν]]α αἰ]α ταβ]οιιο, 1.129.

ϱ0οπβι]αο οἳ ἘπδίαίἩ. ἵπ οὐλαὶ, εί
οὐλοχύται.

Ἡ, 148, 179. 1. 10. 1ν. 148, 154.

οὐλόθριξ, οὐλότριχος.

ν Ἰώρου.

Ἰιαῦοί οπρ]]]ο5. . 104.
οὖν. Τοη. {ογπι]πα{ίο ασος. 4. ἀθς].

οὐδέκοτε. Ίοπ. Ῥτο «011. οὐδέποτε.
να, 111.

Οπὶ «1ΙβΡο5

οοπίταςξ. Ρο 60Η, ὦ. αὲ Λητοῦν,

οὐδένες, ών οἱ. Τομ. Ῥτο οοπι. οὐδε-

Ρο Λητώ. Ιοῦν, Ῥτο Ἰω. Ἱ. 1, 2.

γὸς ἄξιοι ἄνθρωποι. Να]. 14 εδί,
Νας Ρτοξή Ἰοπππος, Ῥτο ϱ0-

1, 41. 5ο Τιμοῦν, Ῥτο Τιμω. Νο:
Ί1ςΗ ηι]ἰουί». νἰ. 194, [ουῤιας ἨΟΠΙ.

ἀσθπῃ συγωνύµως ἀῑσέαχ οὐδαμοί.
Οὐδέγες άρα
ἆ ἐόντεςΓλακεδαιμονιοι]
ἐν οὐδαμοῖσι ἐοῦσι Ἕλλησιν ἔναπεδεικνύατο. Ἰκ. 58. Οππι Ιαίέυχ [1μα-

οδί Τικω. νΙ. 1950.]
οὐνομαζειν. Ίο. Ρο «οἱ. ὀνομάζει».
οπήματο, 1ν. 6, 29.

οεάαπιοπΙ1] πα] 1α5 ο5δοιέ Ῥγο]
Πιοπιίπες,] 56, [5παπιατς [αἱδαϊή
Γοτπάἴποια, ] Ιπίετ τῶςοξ, Γεί

ὀνομαίνειν, οί Φομαζειν. ΝΟΠΙΙΠΑΥΘ.

1505] π]]]α5 Ῥτο ΓνίτοῬ,] ο8{οπίαραπ{.

οὐδὸς οὗ, ὁ, Ίοη. εί Ῥοεί. 1πιοῃ.
ἐπὶ γήραος οὐδῷ. Ἶπ αχίτεπιο 8επθοξιῖς Ἠπιήπο. ΠΠ. 14. ἐπὶ τὸν
οὐδὸν ἔφη. Ν. Ηοπι. 81. Δά 1πιοι

οὐγομαίνει». .. ο Ῥοεί. ρτο ΟΠΗ.

οὐγομαγέω. οπήπαρο, ἵν. 47.
οὐγομάρχης ου. ὃ.Ν. Η. Βτον]ποῖα
ργα{εοἴιι5. Ῥνο 60ΠΗ. ὁ γομάρχης»
τουτ. έσιν ὁ νομοὺ αρχός. Φοά ατί]οπ]ης ὁ οππι ΠΟΙΙΙΠΕ οοπ]πποέις,
ας ν Ιπδοτέππη, οἱ 5ρ]τίέη5 α8Ροτ 1

(εππσια Τοπίο
Ίου.

Ἱία

πουῖ

ππίαίας.

Αίπε

αοορίεπόμτη,

5ὶ

πιοάο εοάεν 5απς. Νοθίταπα 01

ίο(1{.

οὐδὸς, οὗ, ἡ. Ιοπ. Ῥτο οοπι. ἡ ὁδός.

Ἱασίυταιι

Παν. γα. 1. 7.
οὔθαρ. οὔθατος, τό. Το. εἰ ροοῖ. Ρίο
6ΟΙ1. µασός. Μαπιιλα, Ίν. 0,

οοπβγηια{, 4 πὰ

οὐκέτι. 6011. Ῥτο «10 δέ αἰῖας 9οραγα(ἶτα οὐκ ἔτι. 1. 60. Νο αι-

ρα [εείις Τη δα ρνουμοῖα. Η1ο
6ΠΙΠΙ τοῦ "ομάρχου ἔτυμον αρετ]-

Ρας,

ἀιαέ,

γετρα
ἵν. 600.

οὐνομάρχής ἕκαστος ἐν τῷ ἑωυτοῦ

'ομµῳ.

Ὀπδᾳιῖδηπε

Ρεονἰηοία"

ίατ. 9οά .Ἡ ο]αηι 1π σοπ]{1νο ᾱἷ-

οὐκί. Τοπ. ρτο οΟΠΗ, οὐκ, αἀά]ίο ε, αέ
αἳὖ οὐχ. (ᾳποά 5εφπομίο αβρίταία
οοπιππππΙ{6Υ Πεγί 5ο]οί) οὐχί. Νο.
1. 199, 175.
οὐκ. οἷοί τε. οι. ΡΥΟ 60Η. οὐχ. οἳ έτε.
1. 07. οὐκ οἷόν τε. 1. 9]. οὐκ. οἷοί τε.
Ἡ, 90.
οὐκ ὁμοίως. Ίο. Ῥτο 60ΠΙ. οὐχ

οαέαγ οὐγομάρχου, ἕο. ἆε Ίιος νεο
ἀαρτίατὶ Ῥοΐο»έ. ΝΗΗ] οπτη 5
οοτία ΡΤΟΡΑΓΟΤΗΤΗ 5ογΙΡ{ΟΥΙΙΗ ας ῥῥρη ποῬὶς οδὲ αβδονογαπάπι.
η Ἡσή, νομάρχης γοσαίατ.

σος. 3) όν. Τοπ. εἰ Ῥοεί. Ρτο
οοπῃ. σεριξόητος. (οἱεβνίδ. Νορι-

115, ατα». ἵν. 08.

οὐρίζειν. Τομ. εί ροεξ, ΟοπέεγπΙπ
ατα

ὁμοίω». 1.92, 149.

οὔκω. 1ο. ρτο 6ΟΠ1. οὕπω. Νοπάπιη.

|. 92.
... Ίοπ.
μὲν οὕκων
δρίταταπέ,
οὕκων. Τοπ.

Ίρσα. ἨΗετοάοίί

6556. σρὸς τὴν ᾿Ασίην οὑρίζει. Ατια

οοπίρτιηῖπα οδί. ἵν. .

Ῥτο 6011. οὐκ. ἐτησίαι
ἔπγευσαν. Είοδια πο
1. 20.
Ῥτο ΟΙ. οὔκουν.

οὐρίζω. Τοπ. Ῥτο «οἵη. ὁρίζω. Εἰπιο.
Επιρας

οτοιπδοτ]ρο.

Ἡ. 10. 1ε-

σἵίατ εί οπή α5Ροτο δρἰγῖέι. οὗρισε.

Ἀοῃ

ἰσίαν. ἨΠαιά Ιστ. 1, 11, 24. Π.
199.
οὐκ ὡς. Το. ΡΟ 60ΠΙ. οὐχ ὡς. Ἱ. 9,

10. οὐκ όσα. Ἱ. ΤΙ.
οὕκως. ἴοπ. Ρτο οὕπως, Νιι]]ο πιοᾶο.

1 Φο,
οὐλαὶ κριθω.1. 1600. Ὑἱὰε πρόχυσι;.

Π, 142. ἵν. 42. οὐρίδει. ἵν. δἱ, 96,
97. τή, 126, 127.
οὔρισμα» τος,

τό.

ὄισμα. Εἰπίο.

Ίοπ.

Ῥτο

οοπη.

Οτουμηδοτιρίίο.

Τἠπεί (1ο. π, 17. ἀῑοιιτ ες οππη
Ἀ5Ρο)Ο σρί]τι οὗρισμα. ἵν. 40.
οὔρος, ὁ, ἴοι. Ρο ΟΠΗ. ὅρος. Εἰηἱ5. Τογ1πς, 1. 42, 72, 74, 99,

οφ

ος

172. . 17. ἀῑοϊίαν εἰ οὖρος. ἵν.

ὀφθαλμὸς Ῥασιλζος. Ἐορίς οσυ]ης.

9ο. 5ἳ σοάεκ 54ΠΗ5. ἵν. 02, 99,
125.

ὀδλέευ, εἴν. Τοη. οί' Ῥοοί. Γογ πα (ΙΤ

οὔρος, ες, τό. Ἰοή. οί Ροςῖ. Ρτο

6ο. ὄρος. Μοης. εξ οὔρεος ᾽Αρµενίου. Ἱ. 72, 80. οὔρεα θήριωδε5ατα. Μοπίες {ετῖς γο[ογεἰςδ]πη].
1. 110, 111.

ουσι. Τεγπήπαξίο Ῥ]αγ. ἵπ νετβῖς,
{ατα 5εᾳπεπίε

εοπδοπαη{θ,

απατη

γοσα]. λέγουσι Κορίθωι. ὀμρλο-

ιά
κατὰ

συγκοπήν

ἐκ τοῦ ὀφειλέειν,

εἴν. αποά α στανΙ{οπο ὀφείλειν ΑίΠοε ἀεάπείαπη. Ώεβετο. Νατῖς ροΒΙΓΗΠΙ αριά Ηετοάσίέιπη 1ΙπΥαΠΙ (ΙΓ.
δειλίην ὤφλεεπρὸς βασιλΤος. νΙτι.
26. Υα]ια: Αγριαά Τεσεπι Ῥτο {]-

π]ζα οδί αρα, Ῥίερμαπας, Α
οσο Ῥτο ΟπιΙάο νεὶ Ισπανο εδί Ίνα-

γέουσι δε σφι. Ἱ. 35. ἀναλείχουσι

ΡΙέεα5.

αλλήλων. Ἱ. 74.

ποη αὐ Τσταπῖς 5οπέαεπίίαπι, 5ο

να]σο εαὐδίαπίία, Ἱ. ο. Εοτίππα,

αἆ ἵρδαπι Τϊσταπεια οδὲ Το[ίοΓσή΄ἀππι.

οὐσίη. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠΠ. οὐσία. Φ5ς

Οτποά πιε]Ἡς,

Ἠος αΠῖπι

[αου]έαέος αμου]α». τὰ χρήματα.

ὀφούη ψάμωος. Βαρετοϊ]ίατη 5ο]Ι δα-

τὰ κτήματα. τὰ ὑπάρχοντα- 1.92.

ῥπἱοδαπι α γα]]α νοτέαγ. 1ν. 181.
Φιαπιοβγαια οφρύη Ἱοπηθη ου]ί

ουσι». Τοπ ἠαείο Ῥ]αν. ἵπ. γογβ]ς
δεηιεπίο γοςα]1. οἰκέρύσι», αὐτίκα.
1:
οὕτερος.

Ίο. Ῥιο

ὁ ἕτερος.

60ΠΗ.

Α]ίοτ. 1. 34. πε οαᾶστα Ηπ. οχδία:.

ΡογοΙ ατα. αιοά ἀΠοϊάτις αρρατος 1014. ἐν δὲ ὀφρύγ ταύτ. Τῃπ
Ίου απζεπι 5ο]ϊ ςιρονο]]ο. Βίς αι

ἴθπι μεταφορικώς, καὶ καθ ὁμοιότη-

1. 194.

οὕτω. ἓ. Ῥοφποπέο νοσα]1, Ρτο οοπι.
οὕτως, οὕτω ὧν.

Ἡετοάοίειπα ϱτο 601. οθρῦς. Βιι-

Ἆίο Ισ]έα. 1. 32.

οὕτω ἔσχε. Ἱ. 70. [ρτο 4110 α]]ας
ἀῑοῖέαχ οὕτως. οὕτως ἠγωνίσατο. 1.

76.]
ὀδείλω, Ώοψθο. ΟΟΠΙΠΙΠΠΘ ΥΘΓΡΙΠΙ,

τά τινα νοσαίατ

ατοπα; ἔαππια]ας,

να] αοδτνας ἵπ 5αρετο] πιοᾶσπι
ε]αξ», ας δαβἡπιῖς. ΟΡβεγναπάαπι
οίαπι ψάμμον ὀρούην ῄσυταίο
ἀῑσίαπι νιάστι ἀγτὶ τοῦ ὀρρύην
ψάμµμου, Ατοπο δαρογεΙτη. 1. 6.

απο οβιοῖππι δὲ ΓΠέπΓαπι ΔΟΕ10-

ΦΟΊΙΙΠΙ αΓΟΠΟΣΗΠΙ,

Πθπι Ιπάϊσαξ. ὀφείλεις χεηςοῖσί µε
ἀμείξεσθαι. Οάαά πι]. τα[εττα
ἀεῤες, Ῥαπεβοῖο νιο]ςεῖπι ἁἀαίο. 1

ᾳποά πέ αποάάαπα 5προγοίΗ πι ον
οἰαίππι, αο απΏηπιο,
ΟΦποά Ἱν.
192. αρετία ἀεπποηδίταζας Ἠ1δγει-

41, 42.

Ρἱ5, διὰ της ὀφρύης τῆς ψάμμου.

ἃς 5δαΏΙΙΟΘΙΠΙ,

δατὼν ἐν τή ὀρρύη κατοικηµένωγ.
ὄφελογ. Υοταπῃ, αποά αἀνονρῖ] ντα
.190. ἦ ὀφρύη. 1υιά. ὑπὲρ τῆς
μαῤοί, εἰ οσα ἹπβπΙέο Παπρίζαν.
ὄφελον ἰδεῖν. παπι ν]άϊδδοιη, Ἱ. Αν ταύτης. διά.
111. Ῥοά εδι Ροεβσοιπῃ Ροβπ», ὄχανον, ου, τό. οοπι. ΜαπαβτΙαπα,
ὄχανα Κόρες εῖσι οἱ σοὠτοι ποιηπαπι δο]αίοο ογαξῖοπῖς.
σάμενοι ταῖς ἀσπίσι. Οπτος Ῥεϊηϊ
ὄφελος, ος, ους, τό. οοπα. [εἰλίας.
δΗΠέ, απΙ ον Ροἱ» πιαπαῦγία {εςο[ὔθιις. τῶν ὄφελός ἐσι οὐδεν. ΥΠ.
τηε. 1. Γ71. ἄνευ ὀχάνων ἐφόρεον
68. Ωπογαπα πα]]α5 εδέπδα5. Ωποἆ
τὰς ἀσπίδας. Βίπα πιαπαθτή5 εἶγ(411. ἀῑοαπέ, ϱΘὲ πο Φογτυενέ 4ο
Ρεος σερίαναπέ. 1. 171. Π. 141.
1ρη. {[λεδφιοῖς 0Ἠ πο δα δαμτοῖέ
βεγυζ} επ αποπο 0ῇ086. ϐ)ἱ δοπέ ὀχεεσθαι. Ίο. ϱτο ΟΟΙΗ. ὀχεῖσθαι.
Ψομί. ἐπὶ τῆς ἁμάξης ὀχέετο.
εἰς {ομέ Ἰηέ({ες.
Ῥ]αισίτο νομοεβραατ. 1. 91.
ὀφθαλμιάειν, ἄν. 60ΠΙ. Οοπ1ογπι
ΠπογΌο Ἰαρογατς. ὀρθαλμιώντες ἐς ὀχεύειν. [οπ. Ῥοο. απ ἡπείῖαπι 60ΠΗ,
4ο «οπρτοβδα Υ6ΠΕ6ΤΘΟ ἀῑσίτιπη.
τὸ ἔσχατον. τή. 229. Εκίτεπιο,ῖ. ο.
α- ᾱ. Εφίατο. αποά οί (α)1 5υα
ΒΗΠΗΠΙΟ, 5Ίνα σγαν]5δΊπιο οσπ]ογι

ΙΠΟΥΡΟ ἰαβοταπίος.

Ίπσια ἀἰσππί, 4ο Εγιςῖς απἴραςκ 2

ΠΑ

πΠ
άμα ἰπίγε, οί αβροπάστε, ἀιο]έαν.

ὀχεῦσαι τὴν ἵππον, 11. δο. ΕΠ.
ΠΡ. Ικ. σα. 51. βαρετνεπίτε ἀἱο]{.
Τεειμάϊῖπος (παι16) ἵπ εοῖέα 5ιιῬεγνεπ]απ{. εί πίτα, Παπ. 5ΗΡΕΙγεπ]ης, δες,
ὀχετεύει». Υ. Η. Τη τίνος ἀϊάπεετο.
(ὀχετοὶ, βδίν]α», οπΠΔ]Ε5, αθπαταπα

ἀποίις)

τὸν ποταμὸν

ὀχετεῦσαι.

Ἐλανίαπα 1π ΤΊΥΟΒ, να] σαπα]ες ᾱἷ-

ἀπχίρςα. Ἡ. 99. τὸ ὕδωρ µετοχετευόµενον διὰ τῶν σωλήνων. Ααια
Ρε βδίυ]α5 ἀεπϊναία «ο ἀοάπεία.
Η1, ου.
ὀχετὸς, οὗ, ὁ. Οαπα]Ις. Εἰδίπ]α.

Α-

Ἔογνα (ππιπ]ας.

1ου ετει». Οοο15. 1κ. 00, 09.
ὀχληρὸς, ἂ, όν. εοια.

Μο]εςέας, α,

απ. 1. 1856.
Οχλος, ὁ. ο0πι. Μο]οκίῖα. παρεχειν
ὄχλον. Μο]ενίίαιι αλοιῖ οχ]ήρενο.
ἹΝοροβίαπη {α6θβ5ετθ, Ππ[ορίατο, Ἱ,
80.
ὄχος, ου, ὁ. Ἰοπ. αἱ Ῥοοί. Ῥτο 4110
”

ε

8, ἀπαιήσεαι, Ῥτο ἀφαιρήσχ.
1.71. ἀπιράναι, Ῥτο ἀφισάγαι. |1,
0. ἀπελὼν, Ῥτο ἀφελών. Ἱ. 80.
ο
1. 80. ἐπεῖναι, Ῥτο

ἐφεῖναι. 1. 90. ἀπεσεώτων, Ῥτο
ἀφεφώτων. Ἱ. 109. ὑπ ἑωύτῷ. 1,

105. Ψἱάε οἱ ἀπιέναι, Ρτο ἆφιεναι,

δο.
πάγχυ. Τοπ. οἳ ροεί. ρτο οοΙΠ. πάνυ,
νο] παντελώς, ῬνοιδΗ5δ. ΟΠΙΠΙΠΟ.
1. 9]. Ῥαυ]ο Ρροδί συνωνύµως ἀῑεῖ-

έυΓ πάντως. ἱ. 9]. Τν. 1950. ν. 12.
πἆθη, ης, ἡ. Τοπ. 6ξ ροεῖ. Ῥτο 601.
πάθος,

40 ἀποίας. Η1. 9,
ὄχθος, ου, ὁ. εοπι.

ἳ, 61. ἐπ᾽ ὅσον, Ρτο ἐφ᾽ ὅσον. Ἱ. 64.

ἁπαιεερείησαν, Ῥτο ἀφαιρεθείησαν.

.

΄

οἱ. ἅρμα, τος, τὸ. ολο],
Οσα». ἐδωρήσαντό µιν ὄχω. νλ].

194. Τρδαπι ομγγα ἀομαγιής,
ὄψις, ἡ.ἡ Ἠσ5, 4 απ 15 γ]ά1έ. προσέσαι δέ τι αὐτοι καὶ της ἐμῆς
ὀψιος. Αἀοτς απίεια ἐρ8ῖ5, .-

τπτ 15, οἱ αφ] οοτΗ1ὰ απ οσο
νιά1, Π. 147.
Π.

Π Τοπίοο 5εᾳποπίε αδρίταία νοςα]]
ποῦ πιπτατϊ 1Ἠ ὦ, αἱ οοπη. Πεγὶ 50-

καὶ

συµφο(α.

Οα]απι]ίαν.

(αάος. Π[οτέππίση, Οα5.5. 1. 032,
ἔφη πυθέσθαι τὴν ἑωύτοῦ πάθη».
Ὠ]κιέ 8ο ἡμτίν ΒΕΠ ΙΠΓΟΓἑαπίσηι, 1. 129. τὰς Κύρου πάθας
τῇ ἑωῦτοῦ ὁμοιούμενος. Ογτὶ οπδη5
51ο αθοἰπα (σι; νο], 5ἱι/]ος ᾱι-

6615. 1. 125. ἀποφυγωὼν τὴν πάθην
τῶν ὀῤ]αλμῶών. Όσα οσα] οσα
ΠΙΟΓΡΗΜΙ νζαδκοξ. Π. ΕΤ]. τὴν ἑωῦ-

τοῦ πάθην καταλεγόµενος. Υ. Ποια.
21. Ἁπαπι σα]αήίαίοπα ΠΑΤΓΑἨ.

πάθδηρα, τος, τό. 60Π1. Ῥτο 4πο ο
αρίπαβθος. 0]α4ο». 1) ΑΗΝΗΗ, Ώε(τπιοπένπα, τὰ συντυ χόντα σθιπα”

θήµατα κατεργασαµεγους μάλισα
᾿Αληναίους ἠπίσατο. νΗΙ. 196. Ο]αἁσνα, απ) 5101 αοσϊἸἀσταπέ, ΑἴΙιε-

ΠΘΙ5Ο65 ργαοῖριο αποίοτες Γμ1986
φοϊεραίξ. Ψεἱ, Ο]αάο», ασ 51δί αςεἰάεταπί, Αεπίεηδο5 ργωοῖρια
511 Παέυ]1σ9ο ετεάερα.
παθητικὸν, ἡ µέσο», ἀντὶ τοῦ ἔνεργητικοῦ, Ἰωνικῶς, καὶ ᾽Αττικώς. οἰκεῖ-

Ιο(. ἀπελόμενοι, ΡΤο ἀφελόμενοι. ,
14. Υἱὰς νοτῦιπη ἀπικγέομαι, Ῥτο

σθαι, Ῥτο οἰκεῖν. 1. 27, 28. οὔνομα
φέμεσθαι, Ῥιο Φέρειν. Ἱ. 92. ἆπο-

ἀφικνοῦμαι, ἀξιαπηγητότατος, ρτο

πέµπεται,

ἀξιαθηγητότατορ. 1. 16. ἐπ] ἕδρης,
Ρτο ἐφ ἕδρης. ἰ1. 17.

ἐπ᾽ ὦτε, Ρτο

ἐφ᾽ ὧτε. Ἱ. 22. ἀπηγήσασθαι, Ρτο
ἀφηγήσασθαι.! 1,2. ἀπηγέεσθαι, ΡΤο
ἀφηγεῖσθαι. |ἵν 24. ἐπ] ἡμέρη», ρτο

Ρο, ἀποπέμπει. Ἱ» 99.

ὤγεσθαι, Ῥτο ἄγειγ. 1. 59, παρεἰκ, ρτο παρείχε. 1, 61. να, 03,
αγα γέσλαι ταυτα. 1. 00. ἐπαγαγοµένους τὰ ὀσέα. 1. 67. διαµετρήσασΆᾳη. Ἱ. 66. Ῥτο μετρεῖ». α{ 1, 608.

ἐφ᾽ Ίμ έρην. ο
Ε ἐπίσιοςν Ῥτο ἐφίσι0ς, ἦγοιυν ἐφέριος. 1. 90. ἀπ᾿ ἦς,

περὶ πολλοῦ ποιεύµενος αὐτούς, Ρτο

ρτο ἀφ' ἦς. 1, 47. ἐπώρα, Ρτο ἐφώ-

τάµωσι. ἱ. 74. ἐδάλετο ἐς θυμὸν,

ρα.Ἱ. 48. ἐπ᾽ ἑωῦτῷ, Ρτο ἐφ᾽ ἑαυτώ.

ποινών. 1. 79. ἐπιτάμωνται, Ῥτο ἐπι-

Ῥτο ἔζαλεν. Ἱ. 84. αἰτεῖσθαι, Ῥτο

ΠΑ

ΠΑ

αἰτεῖν. 1. 90. ἐεασθεὶς τυραννίδος,
Γο ἐράσας. 1.96, ὑπηρετέεσθαι. Ῥτο
υπηρετεῖν. Ἱ- 108. αι:1. 109. άγαγόμεγος τὸν σαῖδα, Ρτο αγαγών.
1, 14. ὁμοιούμενος, Ῥτο ὁμοιών. 8

125. ἀποφέρεται τὰ κέα, Ῥτο αποφέρει. 1.192 .αγόμενος Κζοῖσον, Ῥτο

Πο. Αἀ ἔευζαπι αἱάστο. α ἄζει
μέσον, καὶ ἐξαάρας, παίει ἐς την γῆν.

Γκ. 107. Ἐαπι πιοάῖυπα άρα. ει
επρ]αέατῃ αἆ ἔετταιη α]ά1Ε.

σακτοῦγ. [οπ. εί Αῑουπη. Οοπιρίη-

μετε. (Ἴαπάετε. Ατοζας οὔσετατο,
Οομάρθηδατο.τὰς ἁρμονίας ἐπάκτω-

ἄγων. Ἱ. 128. ἐπιδέεσθαι, Ρτο ἐπι-

σαν βύξλῳ. (Οοπιπΐδατας Ὀγ)]ο

δεῖν. ΙΙσατο.]. 171. λίλους ἀγομένγ.

εοπιρεσετιαπέ, εοπιρ]ησιη{,

1. 185. λίθους ἐτάμνετο, ρτο ἔταμ-

οοπιρίησαπέ, εοπ]απσαης. Ἡ. 960.
[14ο καταπακτός. γ. 10.]

γεν. Ἱ. 150. σροσάξαντο. 4 190.

συγγινωσκόµενοι, Ῥτο συγγινώσχρντες. Ισποδορηίος. ΠΠ. 99. αὐξ{νεται, Ῥτο αὐζάνει.ν. 91, διο.

πάθος, τό. εοπι. (Ἴαάες αοεερία.
Μα]απῃ, φιοἆ ας ραξέαγ, γε] ]απι
αθθας ορέ. 1. 91. ἀνήκες»ν πάθος

ἔρδειγ. ΕτανΙβδίπιατη νο] αἰτοςῖςείΠΙΑ ππα]απ1 Ροτρείτατε, 41ο αιῖ5
αβποϊαίυτ. 1. 107. οἰκηῖα σά η. Τ)οπιεδίῖοα πια]α. 1. 109. τὰ παθήµατά µοι µαθήµατα γεγόνεε. (]αάςς
αοοερί πμ Γαεία Πέ ἀοσιπηεηία, 1. 207. μετὰ τὸ τῆς θυγατρὸς πάθος. Ρονε πα οἸαάσπι. 11,
199. Ἰδὼν πάθος μέγα Πέρσας πσεπονθότας. Οσα ν]ἀστοί Ῥογεας Ἱῃ-

σπαλάθη, ης, ή. οοπι. Ῥϊο πίτα αρα
Βάσια, οἱ Εαδέαπῖατα 5ο ΡΙξα,

ΠΟΠ απέθπι σαλλάθη, Ρεν ποπη]παπι λλ, ας ἵπ Βερ]απϊ εοάΐσο.
Φα]άας, παλάθοι, µάζᾳι

οπ]σαίατυα, Ἱπαδδα..

Αριά Ἠοτο-

ἀοέιπη γετο γενικώς Ῥνο φπαΗ βρεί
αΠἰαγΟ Πα ΓΟΓΙΗΗ πλάδδα Ροδ]έπη τεΡετα, ἀπὸ τῆς παχυτῆτος αὐτοῦ
τῆς τρι γὸς σπαλλάθας, γε] Ροίῖας
σαλάλας, συντιλέασι. Ἐκ Ἱρδῖης

ογαςκ]αά]ηῖς {ορ Ἰπαβδας [αἆ
εδαπι] οοπιρομαη{. 1ν. 20. Ιάειά

πλάσματα, ἡ ἡ ἐπάλληλος

πος Πήππαπας οα]απηίαίος.ν. 4, 87.

των

ἀἱς Ραηήρκα», 1. 6, α Ῥ]ιαρηίοἴθας
αοοθρία. Ἠλίο ραγηοΙρί |μετεΧῶων, Υ] πΟΙΠΕΗ μέτοχος, 1.6. ΡαΓΠσορ», νιάείαν κα αμάϊοπά
πα, τὸ
γεγονὸς σθο;. νι. 97. (4465 αςοερία.

Παιανιεὺς ὃὅημος. οσοι. Ῥα.απ]θηιςῖς
Ῥορι]αβ. ἐν τῷ δήµω τῷ Πσιανιεῖ.
ι. 60.
παιγνίη, ης, ἡ. Ἰοπ. Ῥτο οΟπΗ. παιγ-

σα, καὶ σπαίγνιον. πάν. (1α]σο,
οα. 1.91. παιγνιέων. 1ρίά. ἐς παιγγην ἀγιέναι ἑωῦτόν. Ώατο 5ο Ἰιάο.
Ἠπάο Ππάπ]σετο. . 179.

σαιγνιήρων, ονος, ὁ, Ὀιοίέαν αὖ Ἠε-

τοάοσίο νῖτ, αἱ ]οοῖς ἀο]οσίαέατ.
γαι, ΩΙ Ἰπάο ο5ὲ αἀάϊοίας.

Ον]

Ἰπ4ο ἀειεσίαίαν, 1ρίά.
παΐδες Λυδών. ἀντὶ τοῦ οἱ Λυδοί.
Ἠγάογπη ΠΠ. Ἠγάι.1.27.
εαίειν ἐς τὴν γήΥ. Ηονοάοίοεα Ἰουι-

σύκων.

καὶ παλαθίων. τῶν πεπαθηµένων
ἰσχαδων. Ἐομιιη, ο οαγίοΆΓΙΙ
Ρίησαῖππα οοπέΙδατη, γε] «0Π-

βεηίεπῃ οἰαάεπι αοοθρίς»ο. 1. 147.
τα ἀνβρωπήϊνα πάντα πάρεα. Όπι-

τοῦ Φοινικηΐου πάθευς. ΥΠ]. 90. Ο]α-

ατείο

Βη]άας, σαλέθαι, καὶ νά: ἐκ τευγὸς

θεσις

σύκων.

σαλαιςιαῖος.

α, ον.

ῥαμπῖ Ἰοπσ]έπάποια,
εστι, αθεις. 1. ο0.

οσοι.

[πας

γε] οταςς]-

σαλαίτερος. Τοπ. Ῥοεε. οἱ ΑῑουπΑ.
Ρτο 6ΟΠ1. παλαιότερος. ΑπΙΙ(πΙος.

ἐκ σαλαιττέρωυ. οι, 1. 00.
σαλάμη, η:, . οοπα. Ὦαἲππα πας,
α Γουίοο οπΊπι παλαµα, κατὰ
συγκοπήν, Τα παπα ρα]πια Γογπια{αγ. νεταφθρ (κώς νοτο, καὶ µετωνυ-

µικως τποσϊρίέας Ρ1Ο γαί]οπς ΡεΤΔ-

Κοπάα’ αλίου]ης τα]. ἔλεγέ σφι ὡς
δοκέοι ἔχειν τινὰ παλάμη», τῇ ἐλ-

πίζει τῶν

βασιλη2ς

συμμάχων

ἄποςἼσειν τοὺς ἀρίστου». να, 10.
[ρεῖς ἀῑχῖε 5ο οχΙδίματθ, 56 Ἰα-

Ῥοτο απαπάαπα ταίοποπα, πα 5Ρ6γαγδί Ργεβ5{αΠ{ΙΡΒΙΠΙΟ5 4ποδ416 τοσὶς 5οοἴο5 αἆ ἀο[εσίίοποιη [α τοσα]
{αοϊσπάαια α5ε πρι ]δαπη 1τῖ, ν΄αἰ]α
σπαλάμµην νετεῖε, αδπίαιπ. Φπαγο

Ῥτο τέχνη 5απηδῖέ, Φιοὰ Γεγτῖ ρο-

ΗΛ

ΤΑ

εοδί, Ποοί τος 5Ιηρ]οἶίοι αοα]ρί-

ομάα νιάδαξας, αἲ δα Πητοτρτεία{15δ, Ἱάοπι αα οσα Ιδέαπι,
Ἡρογίογοεια Ιπίετργοία{ΙοΏοεΠι 5641615, εχρ]ῃσαξ,
παλήσειε. Φος εΙσπ]ῇοοί Ίος ναίραπ

αραιά Ηεγοάοίππα, ποπ. 60Π-

δίαΐ. Ηοδγε]ίας

(αἱ 1π γα]ραίίς

1οχιοῖς 5ο Ρέας) Ἱπίε Γρυσίαέατ,

διαφθείρεε. εἰ παλήσεις ὁ ναυτικὸς
στρατός. ΥΠ. 21. 8ἱ παισς

οχει-

οἵζας Ῥεγ]δδεί,. Ἀοὰ νοτραπι ἆς
πιοπάο πμΙ οδί δαδρεοίαπῃ, 8ἱ

σατο, «οἱΊμονο ἵπ ΠΠ, 4ς 41ο
5ο Ίοσο,
Εδεεί απίοι ΑΟ
αοθνιπι Ριο ραδοίνο, ἐπαλισθείη,
τουτέστιν ἐπὶ τοῖς Ἕλλησιν ἐφα-

λισθείη. 3 πανα]]5 εχοτείέας οᾱγοιθή5 (τῶςο5 οοφοτοίας, 601στεσατείατ,

εἰ ασπιῖπα

εοπ[οτίο

εοπίτα τῶσο5 γοπϊτεί. ἨΗαο εδί
πεάϊοίπα, «παπι Ἰῖο Ίος (αδὶ
{αἱ1οϱ) πια]ο αβεσίο, ἵπ ργαδοπέ]α
Ἠοῦ. 1514 ΏγδΙΑ [ασστο ῬΡοδδΗ.
9] απὶδ Ἰπδ]Ιογοια λαοί,

1π πιο-

ἀἴππα αβενγο πο σγανοαίατ, ηθς 1 βομῖ δι Ῥοτ]ίαα, αοἩΠΙΘΗ, οἳ

5οφιατῖ5 απο ΠητογργείαΙοπεπι,
{ογίαςςο Ιοσοπάια ο556έ εἰ ἀπολέσειε. Επί απίοιι Ὁ. Ρ615. διηριι].
ορίαί, πιοὰῖ. «Έο]ισε [οτιπαία αὐ

Ἱπν]άραί. ἨΗαπο Ρροδίτειιαια 60112εοίπγαιη 5οηπομί]α νου ρα οομῇι-

ἀπολέω, ὦ. µ.. ἀπολέσω. πογ. ]. αοῖ.

ΠΙαΠΕ, το Ἴωνες ἐπελθότες, τη ὑ-

ἀπωλεσα. ορί. Ο0ΠΙ. ἀπολέσαιμι,
αίζναι. 90].ν61Ο, ἀπολέσεια,ας,ε

πελἐξάντο. Βὶ εἈΥΠΙΕΝ 4ὐ Ἡοτοᾶοίο

Αἴῑῑσο νεγο ασ να ρτο ρα5δῖνο
Ῥοπείανγ. /α]]α νετέ, Λη ε]α5ςῖ5
ἀδορδθ]δδοί.
Θπατο νἰάσέατ (8ἱ
οοπ]αοίιτ]ς αλα (πράσα)
Ἰορί55ο, εἰ ἀπολύσειε, ιί οί ὃ.
Ρ6ι5. οΡίέ. οοάσπα πποάο [οτιπαία,
αϱ απολύω, οαποὰά παπο Ῥρταίοτ
ἑπίας εἰσπ]ῇζαίοπος 1π να]ρα]5
Εαχῖοῖ5 {15ο ἀεεοτιρία» αὖ Ηετοἀοίο δααζαπα. ἀἴοθηις αἀντὶ τοῦ
κοιγου ἀπαίρω, ἀΙφεεάο, φο]νο, ΡΥοΠΟΙδεοτ. ος νοτιδιπ ας. ΧΙ]
{απο αὔ πο, απἷα πα]ή οξιοπίςου 5οπιρῖον!5 αποτογ]ἑαέοιη Ἰαιἆατο ΡΟ55ΗΠΗ, 41) πιοας οοπ]οοίγ45 οΟΠΗΤΙΙΘΕ. Ῥ] τὸ παλήσειε ϱτοῦ πιοπάο, Γογπιαβ]ίατ α παλέω,

ὦ. σαλήσω. α0Υ. ]. α.{. ἐπάλησα.

ορί. 49ο]. παλήσεια, ας, ε.

8εά

ορεπι,

πρι

(νσοῦ

κἑπάιοςῖς

στεραίη ἡμέρη ἐπὶ τὸ ᾽Αρτεμίσιον, ἐ-

5ογ]ροτοείιτ, Γοτίαδ5ο ας οοπ]]ος-

τος κατ ἀφαίρεσιν τοῦ ε ἀῑσίυιη εἰ
᾽παλίσειε, ριο Ἱπίορτο, ἐπαλίσειε.
δις αριιὰ ΈΠεοστίέαα ἵπ Ο46 Αάοπ]ά15 αὖ αρτο οί κο]ρέυα ]ορί115, τὸ δεσμά οἱ ᾿πιλῦσαι, Ῥτο
ἀπολύσαι. Ροσ(15 ου ην.

σαλιγκότως.

Ἱτασμμάο. γ. Η.

100.

παλιλλογεῖν, τὸ πάλιν λέγειν. ΤςτΗΠΗ 416ργς. Γεταπα ΠαΤΓαΓΘ, Ἱκοροἴίοτο. [ρνο απο ἀῑοῖ έν συνωνύμως,

πάλι ἀπηγεῖσθαι. τὸ πῆγμα πάλ» ἀπηγέετο τῷ ᾿Αρπάγῳ. Έουι
ἱέογμα Πανρασο παταναε. 1, 118.]
ὧς οἱ [τὸ πρηγμα] ἐπαλλιλόγητο.
Οσπι [τος] αὐ ϱο ΤΙΥΡΗΒ πατταία
Γμ15οέ. ΤΡΙ. 36 (ηἱδὶ {α11ος) βοι]-

Ροπά πι γ]άείαν ἐπαλιλλόγητο. Ιρ-

αμ Ίου ]οε0τὸ σαλεῖν 2 αἲ Ἰάθπι

δή γεβῖ ἔτυμον ΠΟ5 τὴν ὀρθογρα-

αοτὸ σαλαίειν, 1,ο. ασία ὃ συνεκ-

φίαν ἀοσοίι. Ο0παιηνῖ5 απ{επι οἱ Ἡι
Ποπ. Ῥέερ]ι. οοἀισίρας, οξ ἵπ γι]ραΐϊς Τοχὶοῖδ Ίου νοσαβρα]απα Ἱέαδορίυπα Ἰπνοπίαθας, Ἱεσ]πια {αΠΊΘΗ 6ΟΙΗΡΟΦΙΕ1οΠ18 ταζίο ΠοΟΒίΓαΠΙ
εοπ]οσίπταια εοπβχπαξ.
Ῥατυπι
οπῖπ νογ]σ]ηι]]α ν]ἀσίαν ΠέδγατΠι
Πα]εοίίοπαιῃ αὖ Ἠετοδοίο Ίαπι
εοηςα]ίο [ασίαπι, παλίλλογα (μέ
ἀοσαί Εικ) τὰ ἐξ ὑπαρχῆς

δοχικὠς νετο τὸ συμμµίξαι τιν), καὶ
µάχεσθαι» Ἀεηδιι5 ε5δεί, Βἱ πανα5 οχετοῖέας οσπι (αταςῖς ρασ]ια(αγας νοπ]τεί. ΟπαποαΠΙ α ν]Ραΐα δοπρίωτα ον. αάποάΠα Υ6πλοῦαπα ο55οί, 51 ἱερογοίας, εἰ ἐπαλήσειε, [οπ16ο ρτο ἐφαλίσειε, αῦ
ἐπαλίζω,

Ῥτο ο0ΠΙ. ἐφαλίζω, 6οι-

ττα αλφιομι οοἩστοµο.

Γεορία».]

γἱάο ἁλὴς, οοηστομαίις, εἰ 6011[ογίμ5. [πάς τὸ ἀλίζειν, «οηβτς-

συναγόµενα, παιὰ τὸ λέγει», εἴτουν
συλλέγει». καὶ τὸ πρότερον λ τῆς

ΠΑ

ΠΑ

λέξεως ἐκ τοῦ λεκτικοῦ » τοῦ πᾶἊιν ἐπιῤῥηματος τέτραπται. ρ. 00.
1.5. Ἰάεπι, παλλιλο γίας παρά-

παγδαισίη, ης, ἡ. Τομ. ιο 60.

δειγµα, τὸ Αρες, Αρες. Ἠϊαά. Ε.

γ. 91. Βεὰ εί αρα Εδία(Ιήσπι

πανδαισία. Βαϊάας, πανδαισία, ἡ
δαψιλὴς, καὶ κραταιὰ εὐωχία. Ἰὰ
εσί, Ἰαπίατη, ας αππρ]απα΄ οοηγ]νῖαπι, δες. ἈΔεά Βαϊόα Ίοσις ο5ε

δέ οτῖσο, εί εοιαρος]{1ο. 316 εἔΙαπι

εοιταρίας. Πι]ας επιοπάαξἴοποΙη
μαβεππας αριά Απίκίορμαποπι ἐν
τῇ εἰρήντ. ν. 565. πὐὶ Ῥοοία" γοτρα
μοος ςοτίρηπέις. ῶ Πόσειδον, ὡς

ἵπ (τα σο-ἰαπίς

καλὸν

παλιλλογία ορεπάσι,

αέ 1ρες-

πιεί Ίπ νους παλίλλογα ἀσιποῃείτας. Ναπι αέτίασφο νουῖ5 απ επι
[Γμοχῖςῖ5δ παλἰλ-

τὸ στιφος αὐτῶν φαίγεται,

απίοτῃ

καὶ πυκνὸγ, καὶ γοργὸν, ᾠσπερμάζα,

παλίλογος, εἴ παλιλογία ροτ δἶτιῬ]εκ λα 5ετΙρεπάππα Ῥι{ο, πέ 6οπΙ-

καὶπανδαισία. Ἀονοία ἄγασα,παν-

Ῥοδϊθἶομῖς5 Ίρδα Ίεχκ Βασιίαί. ΧΙ]

χα. μάζα δε ἐ
ἐστιν ὁ στρυφνὸς ᾱς-

λογος, ος παλιλλογία,

ΠΟΠ

δαισία, ἡἡ δαψιλῆς, καὶ παντοία εὐω-

έαπιοπ ἔ6ιποτο πππζαπάαπα: 5δοἆ, 5ὶ

τος. Άλλως. όταν εἰς κοινὸν ἑστιών-

οοά]σος δαπέ δαΠ], Ίος βδογ1Ώ6πιάϊ

ται, καὶ ἑκαάστου Φέροντος ἕαυτῳ

νατῖοξας οδὲ οββοτναπάα,
παλινδρομεῖν. 60Πι. Μεσπττοσς. Ἠς-

Ει Ραπ]ο Ρο»ί, πανδαισίαν δὲ, ην

δεῖπνον, πυκγὰ πάντα Φαΐγεται, ο.

ἀϊτα, παλινδρομῆσαι, καὶ ἐς τὸ χω-

ποικίλη,

ρίον ἀναδραμεῖν, ὄφεν ἀνηγάγοντο.
Ν. Ποπ. 10. Ἠοσυχγοτο, αξ 1 ]οομπα γοῖτα, παπάς 5οἰνεταπί. πεπα-

εὐωχίαν [καλεῖ,] ὅταν ἕκαστος τὰ

λινδροµηκότας, 1ριά.

ῥηται [οτίηςεο καταθηται Ἰοσοιἀπ, 1. ο, 1π ΟπΙπαΠο ἀαροδιον]ξ.
»ὶ εοεχ δαµα5, ενῖί ο

παλίντονα τόξα. Άγοις τασυνν]. ΥΠ.
69. οοπδα]ε Εδία(. ΛΙ, τοῆσχος
ατοιδ, ΠΟΠΠΙΙΗ αέῖαπι γοοῖρτοσοθ

γοσαπ{, φποὰ επιίδδα δαρ]({α 60 Τ6Πεοίαπέας, παπάς ΡΥΙΠΙη Ἱπουγνατὶ
εαρεταπέ, απατά Ππίοπάστοπξατ,

παλλάθρη, νιάε παλάρη.
παλλακεύεσθαι. οοια. Ῥοἱ1ἱσσπι Ἰαμονο, Γοἰ]ϊῖσο 11, Ἶπι οοπἑαβογπῖαπι

ἐκ διαφό. ων

ὄψων

ἑαυτοῦ ὄψα ἀνενέγκη, καὶ καθῆται
εἰς τὸ κοινόν, ἅς. Φοἀ 16 Ῥτο κα-

πογ. 2. πιθθ!], γεγρί καξίεµι, καθέ-

µην, καθώμαι, ᾗ{, Ίται, φπος Ίαν
Ἰάεπι γα]εὈίέ ας τὸ κατατίθεμιαι.
δἱο Ισίέατ δαπηέποδπα ας ππαρπ]ῇ-

σσπα οοπντγῖαπα αρρο]]αίατ, ἵπ 41ο
εδέ οπιπο εἴθογατα 6ΕΠΙ5, πέ ρτορον εοτΠη

αποά

αλ] 1άηι αοΊρετο, ἵν. 125.

καὶ

νατιοίαίοπι

Ρροβϊδβπαπα

πθδοῖας

αὖ

ἴο εοπνοτία5.

πάλλει». [οπ. οἳ ροοξ. Ωπαίοτο. Ἠ-

Ἠου εκ ἶμ5ο αἴΥπΙΟ ραίεί. σᾶν

υτατο. Ασιίατο. (ᾳα1116ε, Φέσοµετ,

θΠΊΠΙ, οπης, δαὶς νοτο, εοπνΊνΊηπι

4Φίίεν, {γαπίεν. Ἰχθῦς παλλομέενους [Ἰδων.] Ἠϊδουν ραἱριίαμίος
εοπβρἰσαίας. 1, 141.

πάλλει». Τοπ. εί Ῥοο. Βογεϊ, 5ἶνα
εοτεαοπί

τοπι

οοπιπη]ίίστο,

κε-

λεύων πάλλεσθαι. παλλομέγων δὲ.
δο. ὁαροπδ οο5 5ογτὶ, νο] 5ογ{ἱ
τοι οομιπη]έίοτο. Π]15 απίθια 8ΟΓσπΙῦας, νοὶ 5ου Τθιη οομη]έ(οπθῖρας, Π1, 1268.
πάλος, ου, ὁ. Βοτί]ῖο. ἀρχὰς πόάλῳ

ἄρχει». Μαρϊκίταίις: φοτ1έίοπο [αςία ἀαΐο5 µετετο. Π1. 80. πέµπευ
τινὰ πάλω λαχόντα. Απσπα 80)Εάοπο ᾖποία΄ ἸηϊΕέογο. Αφοι
πέοχε, οπἰ 5ου5 ορεὶρεν]ε. ἵν. 125.

Ἰσπίβοπε. ὦ Πέρσαι (παπίε Ἠετος. ν. 20.) οἴκατε πανδαισίη τελέη
εἰστιῆσθαι. Ὑαἱ]α: Υο05 γετο, Ῥοι«5, α Πο ἵπ οοπνΊνΊαπα ο5εῖς

οιπὶ ππππ]Ποσπέῖα αεθερΜί. 3εά α
Οτασίς νοτρῖς αί]α πΙπΙπα 16ερβφῖξ.. δίο οπ]πι Ίοσα5 εοπιπποᾶς
γα Τμαίϊπα Ῥοΐοεί. Ο Ῥετεα,
γιάἀσπιπϊ οοπγ]ν]ο Ἰαπβείπιο ας
πιααΠΙΠΟΕΠΕΙΦΡΙΠΙΟ ἃ ποΡῖδ αεσερεἳ, οἴκατε, Ῥτο ἐοίκατε, αποά [γοαπεπίία5, αἲ εἴκω, τὸ δοκέω, ὦ.

γτάεον. Ῥον[εσίαπι πιεάῖσπα, παγ-

δαισίην τελέην νοσαΐ, αΡ]επά]ἀῑδεί-ΙΠΙΗ, αξφιθ Ρεγ[οςΒΙβνΙπλπη ὁοιινινίαπα, ἵπ 4πο οηπο ΟΙΡΟΓΙΠΙ

ΠΛ

ΠΑ
ποπις αἀθςί, πί αἆ οχφυἰςιε1δδ1ηι]

κοι’η περὶ τῶν κοινών βουλευσόµε-

εοπν]ν

νοι.

5Ιάσγσέατ,
τας,

ρον[οοξοπεπι πΙμ]]. ἀενε] ἀεδιάστατὶ

νὶιάρα-

σανδηµεί. οοπι. Οππι {οίο ρορι]ο.
ος οπηπ] {οβίης Ῥορι 8εχη,
ορίαΐε, εί οαιαλίαίο.

Οαπη οΠΙΠΙ

Ῥορι]ϊ (οέῖας ονάϊπο. Οππι [6αποπέΙ παπα, απ 5 οκ ου]
τοῦ Ῥορα. ονάε οολ]εσία.

Ίουι8 ογαί, ἵπ 416 ΟΙΗ65

1οπ6ς, οοπιπαπ1{ον 4ο τοῦτι5 σοπιΠΙΠΠΙΡΗ5 οοησ]ἑαξατί, οοπνεΠ]θ-

Ῥαπέ. Ίωνες ἐς Παγιώνιον συνελέεγόντο. Ἱ. 141, 143. αἱ δυώδεκα
.

-

’

[τῶν ᾿Ἱώνων] πόλιες αὗται τῶτε
[των Ἰώνων] οὐνόματι ἠγάλλοντο,
καὶ ἡρὸν ἱδρύσαντο, ἐπί τε

σφέων

αὐτέων τοὔνομα ἔβεντο Πανιωνν.

πανδημεὶ ααὐτοὺς, καὶ γυναῖκας.
1ῤ508 ππῖνοιδο5 ΙΠΙ 515 ακοτ]-

Ι. 149. τὸ Πανιώγιόν ἐστι της Μυ-

Ῥας. να, 1920, 144, 200. ντ. 40.
ο οί.
ππαγδοκεύει». οοη. (απροπαςί, ᾳ. 4.
Όπιπος οχκοῖρετο. Οδ
1η
Ποβδρ]ίο Ῥραῦ]εο [αοςγο οκοῖρὶοπάο φιοδ]ίροί, Εκεῖρενε λιοδρί-

τραµµένος, κοιντᾗ ἐξαραι(ημένον |ὑπὸ

κάληής χωρος ἱρὸς, πιὸς ἄρκτον τες

Ἰώνων Ποσιδέωνι Ἑλικωνίῳ. ἡ δὲ
Μυκάλη ἐστὶ της ἠπείρου άκρη, πρὸς
ζέρυον ἄνεμιον κατήγκΊυσα Σάμῳ.
ἐς την συλλεγόμενοι ἀπὸ τῶν πολίων Ἴωνες ἄγεσκον ὁρτὴ»ρτήη ἔθεντο

610. πανδοκεύοντα τών ἀςών τοὺς

οὔνομα Πανιόνια. 1. 148. νΙ. 7.

Ώρώτευς. Ῥγαραῖραος εἶναν Ἰιοβρί{ο εχεῖρ]επίέεπα. ἵν. 90. ΕΠ αιίαπι αὐ Τοπίο παγδκεὺς, Ῥτο

παννυχὶς, ίδος, ἡ. Ῥασγα ποσίυτηα,

εοπιπηιηϊ σανδοχεὺς, 14 ο5Ε, Ἰνοβ-

Ρε5, απἱ οπλος ορ]{ίο εχοῖρῖτ,
αποά οἵ οοιαηπηῖ Ἰηρια πδυγραἴαχ, πα: τὸ πάντας δεκεσθαι, Ρτο
δέχεσθαι. Ὑιάο Επδέανίατα, οἳ
νυ]σαία Ποχῖοα 1 σανδοκεὺς, οἳ
πσπανδοκεύειν, θ6ί πανδοκεῖον, απ»
Ἰοπ]σα. καπί, Ῥτο ϱΟΙΠΠΙΝΠΠΙΡΙ5
σανδοχεὺ , πανδοχεύειν, «ανδοχεῖον.

σανηµερό. Δάνοιρίιι Ἡεγοίοἴευπα, αασά 1 γυ]σαῖς Ῥέορ]ιαπ]
εοἑϊοῖρας ὀξυτόνως δοΠρίπι Ἰ6αἵέαν, τί αὐθημερὸν αραιά Φιί-

4αιας ΟΠΠ {ΠΙΟ Τι Ρ]αιΊδφτιο
Ποχὶζῖς αὐθήμερον, οἳ σανήµεεον,
προπαιοξυτόγως κοι]ραας. 9ο
δίνο ὀξυτόνως, 8ὶνο προπακοξυτό
γως, νοσαβα]απα ου εοτῖρας, ια.

αάλας 5αῦ ο φπάϊοο 115 ον) Ἰάσπι
να]οί ας τὸ πανηµαρ, αποά εδ
ῬοσίΙουπη,

ος χατὰ

διάλυσιν αὐ

Πομιογο. πᾶν ἦμαρ, τουτέστι πάσαν
ἡμέραν, ἀοϊεαν. Τοΐο ἀῑς. Ρο
{οίππα 191, πραϊ]ο (ος ἀῑο].
γη. 189. πανημειὸν πλώοντες. Ρε
{οξαμι ἀ1σιή παν ἱβαηίο. Γιά,
Πανιώνιο0ν, τὸ. χωρίον, ες ὃ πάντες

οἱ Ίάνες

συλλε έγεσθαι

εἰωθεσαν,

41 Ῥογ (οίαπι ποσα Πεβαπί.
Ρογποσία[ίο. Ρεν] παπη. 1ν. 76.
πανο (κίπ. Τοη. Ῥτο 60. παροικία,
σὺ ν πάση

τη οἰκία, τουτέστιν

οἴκῳ.

γι, 99. νι, 106. Όση ἔοῖα ἆομιο.
Οσπι ἐοία Γαπι]]ία.
πανοικήγ. γἱ4ε τῇ δὲ κακώς γὰρ ἔδεε

πανοικίη γεγέσθαι. ἵκ. 109.

παγοπλἰη. Ἰομ. Ρο 601. πανοπλία.
Ππίορνα ατπαζιτα.. Ομ] αγη]ᾶσιγα αἆ εοτρι5

ἔοσοπάαπι, εί αὖὐ

Ἰοδίσιη Ἰαάσπάππα ποζθβδατία. Ἱ.
00.
παγστρατιγ. Τ9Ἠ. ΡΥΟ 601. πανστρατιᾷ. Οππη οπιμίρς, γα] οπή

{γο-

αἀοπεί δεις εορας, 1, 62. ΥΠ, 208.
γη]. 27, 660.
παντα τινα. ΙοἨ. (αἱπείῖαπα 6ΟΙΗ. α
πᾶστις. Φυ]]]ρεί. Τη ποοιδαίῖνο
ΠΟΙΟΙ 1Π ἀπο ἀ]δεο]νίεας, πάντα
τινα. Φποιπ]ρεί. 1. 00.
πῶντα. Ίοπ. εξ Ροεί. πεππάαις.
κτήνεαι τὰ θύσιμα πάντα τρσχίλια
ἔλυσε. Τιοσίαβ Ροσιάος, Ιοείας ν]οἔπιος, ΠΠΠΙΟΓΟ {0Υ πι]]]ο πμ ο]ανιθ. Ἱ. οὐ. ὑπισχνεύμενοι τὰ πάντα

οἱ µυρία δώσειγ. 1. 74.
πάντα τα [Παυσανίγ] ἐξαιρείη τε,
:
καὶ ἐδόδη, γυναῖκες, ἵπποι,τάλαντα,
κάμηλοι, ὧν δε αὗτως

χαὶ τἆλλα

χεήματα.ἰχ.δΙ. Ναἰ]α: ϱετίο ῥαιι-

ΠΑ

ΠΔ

5αη]α δμηί ος οιππίῦΗς ἆθμα, εξ

ἰοσε, αἱ

εα ἀε]εοία, ἆοπο ἀπία; οκ πι]]ε-

Ρηπεῖρα οοπαπέαπέας, αἱ οΠ1π]α ῬτϊηοΙρί5 πεσοί]α ἑτασίαξ, 6

Πβα5, ες, {α]οηεῖς, οαπιε]ῖς, εξ

χε
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αὐ αἰίφαο

Ἱέεπι οκ οοίοτῖ τερις. ϱἩ. Ρ.
Οµπηῖα Ραμδαπίος ἀε]οσία, ἀαΐαφιςα

απὶ Ῥτορίετεα Πιακῖπα αριά οΊ1Η

επί ἀοπο, ἀθπα, ππα]Ίοτος, εφ,
(αΙοπία, οαπιε]1, Ραγϊέεχ εεῖαπη «6{εγα» το».

αέ ον 1ρδίας αἀππϊςίταθίοηε τος,
Ἰοπιίπθδαις Ῥεπάθαπέ. Γέλωνι ἔ-

σταίῖα, εί αποξοτ]έαίο να]εῖ, αἆθο

σαν ἅπαντα αἱ Συρήκουσαι. νΙ].

Φάντα. Ἠου ἆ4ε εο 5αρο ἀῑσίέας,
ααἱ ἆε ποβρί5 εδ ορίῖπιε πποτίέας,

156. ε]οπῖ Ἀγτασαδα εγαπί Ο1Ππῖα. 1.6. (ἄο]οπ Ἰαπο ππαπα πτΏθπι

Ἱα παπί αποάαιππιοάο ΒοποΓατη
οπιπῖαπα, οααἶοις (παηατ, ποβῖς
αποίοτ {αΐ55ε γιάσαίατ,. [ῬΏεπιο-

δίατ ἀποεῦραξ.
παντακη. Ίο. Ῥτο οπι. πανταχη.

δί]επες ἐν τῷ περὶ 5εφάγου. δ 14.
οἱ Θηξαἴοι φίλον, εὖ Ε ΥΕτην, σωτή-

(αν τὸν Φίλιππον Ἰγοῦγτο. σάντ᾽

ἐκεῖνος ην αὐτοῖς.] ἡν οἱ ἐν τῷ λόγω τα πάνταἡ:Κυνώ. Ἱμαι. ἹπέοιῬτες Ίος ]οφειι] 6εηιι5 ποη δαξ15
Ῥεπο ν]ἀείατ εχργεδί»ο; απία
γετηέ, Τα αί Ἰπ οἷα5 οιηῖ 86ΓΠΠΟΠΟ ϱοδδοί (Ογπο. Ὑογοπάιπι
ομίη, [ρ5ί ἵπ 6/15 6οΓΠΙΟΠΟ (Ύπο
εταί ομιηία. 1. ο. Όντας θαἵη, τί
οππνίπα Ῥοποσαα, απἱρας. οἶις
οροτα 5ο’να{5, ας εἀ σας {γαοΡαΐατ,

αποίοτεια

Ῥργασάισαραῖ,

αὖ

πιακῖιηςο οπταῦαξ, δὲ οΠΙΠΙΠΙ

Ἱι-

[Ῥιᾳαθ. Φποφπονειδας.ΑΡ οἳι Πῖ
Ρατίο. . 124.
σπαντελέως.

Ν. Ἡ. το

οοπι. παν-

τελώς, Οιπῖπο. ΒΝΟΙ5Η8. ΑΡΒΟἸαίο. Ῥοτ[εοίο. ἵν. 95. ν. 20. νι].
37. σχὼν παντελέως τὰς ᾿Αὐήνας

Ἐερξης. ΥΠ. 64. Όππι Χετχες Αἔχεμας Ιπ δια. Ῥοΐοδίαίο οπιΠΙπΟ
Ἰαβετοί.
παντοδαπὸς,

}ἡ, ὀν. ο.

εἰ Ρροοξ.

ΟµππΙσεΠαδ, α, ππα.. ΟπιΠῖς σειιδη. Ἐν οπιπὶ 8οἱο, δὲ τεαίοιο.
6 οππροπ/έας απζοΙ οχ ποπμα
τᾶν, παντός. Οπιπο. οἳ δάπεδον,

ΠΟΙΠΕΠ ο]ας ἵπ οτο 56ΙΠΡετ ἨάῤοΡα. ες απλα. ομαπα 1ρδὶ

ου, τό. 301111, 1. 6. φποά «ΟπΠιρο-

ειαί.

γε], Οπἱ οπιπία δα οµα ποοερία
το[ογοῦαξ. 1. 122. πάντα ην ἐν τοῖσι

41ο 60Η. γή, γῆς, ἵειτα, εί σσεέδον,
ου, τὸ, 5ο]. Ηιπο φαντοδαπεδος, καὶ κατὼ συγκοπὴν ὀξυτόνως,
παντοδαπ{ς. Ιάθπι ας παντοῖος, νο]

Βαξυλωγίοισι

ἐκ παντὸς

(Ύπο εταί Ογτο σα, οκ 4πα

οπιπία δηα Ῥοπα Ῥομάετο ἀπσοῦαξ.
Ζώπυρος.

ΠΠ. 107.

Φις εί Οἷςε, Ῥτο Ἰ,. ΕἸαοσο. Οταί.

κΊέπίῃ

οκ

δ6, δάς, Ἠοτίσο,

δαπέδου,

Ῥτο

καὶ χωίου.

Ἐν Εοπα, 1.

5. 20. ο. Ετπ. Μιτιάαίέοια, Ὦο-

παντοῖος ἐγένετο, οὐ βουλόμενος δοῦ-

ππα, ἴ]απα Ῥαΐτειι, Ἰ]]άπΠ 6ΟΠΡΕΓναίοτειη Αδίας, απ Εοηγδίαπη,

γαι. Ἱκ. 109. να]]α: ρταρό ου ῖπιγοτο ταζβατο, «Ἠ. Ε. ν. 5. Οιππ]σοπα5 [ασίι5 ο56, ΠΟΠ ον. Γαπηῖου [αμα πιυ]1ογ1] ἆατο. 1.6. ΓΠ ΟΙΠΠΘΡ
{οτπιας 56 νογίοβαέ, [1ὰ απιΙο]ά1η
ππμ]]οτΙ] ἆαγο ΠΟΙΕΠ5. Ῥεμδας,
Αά απα5]δεί αἰίας τεηιπεΓα(1οπο 5ο οοπ{οτεβραί, απο παπι

Ῥαοσλαπι, Εθογαπι

ποπΙπαβαπ{.

Δί αραιά ΈΠοοστίέαπι Ιάγ]μο 14.
Ἶπι ΟγπΙσοῦ

41ΠΟΥΘ,

σάντα

εἶναί

τηὴ, νιάρίαν αοοἰρίοπάππι Ῥχο {90έαπι 6556 αο]α5, οέυπα οκ ἱρδίας
ατριέτίο, ππίασαο Ῥεμάστο, δὶς
επῖπι 11ο 4ο Ογπῖςσα ἀϊσίέης. Ρ.
112. εκ Βιορ]ιαηί ἐγρῖς, ἆ δὲ,
Λύκῳ νῦν πάντα, Λύκω καὶ νυκτὸς

ἀνῴκται. Ἰὰ οδί, Ι]]α νοιο πας
[ε5ε] ἰοία ωγοἳ, Ἰωγοο να] ποσειι
Ραΐος.. Οοπδα]ο ποδίτια Ώου]οσα (γοεο-ΙαξΙΜΗ [νο ι σάγτα. Ἠος οξϊαπι ἆς 1]]ο ἀῑοῖ ρο-

ἆατο Τ6ΕΙδάΠ5..

Οπ]άνϊς απ

οἱ

ἀατο ραταίι5 οταί:. Ἀος ἑαπίαπι
γοσιδαραί. Ἠοο εκ θεᾳπεπέῖριις
Ηετοᾶοίί γειρῖς {αεῖ]ε Ῥαΐεί. πὀ-

λις τε ἐδίδου, καὶ χ(υσὸν, διο. Υ-

ἀσέαν απίςιΙ Ἠετοάοίας αιάοτε
πα

Ενοίοί

[αβιίαπι,

οπαπί

ΟΠΗ

αλ, ἔαπι εί Ὑ]τς. τῶν γεωρ. Η.

ΠΑ

ΠΑ

ἵν. Εαδίας ῬονδεφυΙέατ. Ετοῖσιις
ομἵα 1η ΟΠΊΠΟ5 ΓΟΓΠΙά5 56 {Υ15[ονπανο ογεάεραίας, (ποί]ες νοΙεραί. Ῥοεΐα. Πϱ. ἵν. νου. 441.
Οµηπ]α ταηςδ[οτηιαξ 5056 Τπ ΠΙΤᾶοσ]α τετ.
Ἠος απίοπα 1] [αοἶεψαί, πο οπά αἰοπΙ ργα{εΥ απῖ-

μη] δα] δοπ{οηί]απα ἆατο εοβοτοξη).
Φποά. Αγὶδίαρί εχειηρ]ο νιάσπιας

ἹπάΙσαίαπη,
Ιάσΐτεο ππαίετ ΟΥγγομε ΕΠ
Ατίδίῴαπι ππομέ
4ποπαΙ Πιοάο Ῥτοίεαα οαροτοί,
οἱ τονδγδα ἵπ ργδάπαπα ΓΟΓΙΠΑΠΙ
51) γοταπι αραιά τοραταπάαγαπι
ταβΙοποπα αροτῖτο οοσοτοΈ,
πανωλέβρω». Αἀνοτρίνι Ἡογοάοἔαιίη, ΡγΟ 6ΟΠΗ. σπατελώς. ΌπιΠΊΠο.. Βτουδα5. ἨῬτορτίθ {απιΘΙΙ
εἱρπίβοαί ροπ]έα5 οσα Ῥογη]οῖς,
αιιοά ναίσις ἀῑοξ σπα ξοία Ῥετ-

Ἠη]οῖο. πανωλέβρως

ἐξαπόλλυται.

Ῥτοτδις οπιογίέατ. ΟµΙΠΙΠΟ ροπ{.
γ], 37.
Παπατος. Βογίμ]ος ἁαρίΐει αρρο]]αἔαν, ἵν. 09.
παρα. Τομ. Ῥοεί. απ Πποίαπα «ο.
Ρτο πάρεςι. Αάεςι. Ἰήεοι. Εασι]ία5 αἀθ»ε, 1. 42. τῷ πάρα πάντ
Οπἱ ομιηῖα αἀδαπί, ν. 1060. πάρα.
Άάεςί. να. 12,
παρὰ ΟΙΠι ἀαζϊνο, ρτο σσ-ὸς οπηι
80015. μη». ἐξοίσειν παρὼ μηδενὶ

ἀνβρώπων τὴν ἀπὸ σφέων ἁπάτη».
Νεο οπαπΙαίπταπι αραιά α]απη
πιο (απ. 8ααπα. Γαπάθνη. ἀντὶ
τοῦ, πρὸς µήδένα. ΠΠ. 74.

παρὰὶ οπή αοΟ15. ΤοἩ. Ῥτο 60.
πρός. παρ ἑωῦτὸν ἀναφέρειν αὐτοὺς
ἐκέλευσεν. ο νμδὰ Γοιππία] αά 5ε

γοίογτο Ἰηφοίς. Ἱ. 47. κομίζεσθαι

σαρὰ Ανάν! λά Α]γαξέοπι
Ρνοβεἴςοῖ. 1. 75. ἐροίτεον σαια τὸν
Δηϊόκεα. Πραπί αἆ Ῥεϊοσειη. Ἱ. 96.
ἀπόπεμψον παρὰ τὸν παῖδα τὸν γεήλυδα. [Επηχ] αιπαπάα αἆ Ῥποτυη,
αἱ τοςθης5 αἀνεπ{, 1. 118. αὐτοµόλεον παρὰ τοὺς Πέρσα. Αά Ρεχ-

κας (ταποβισ]οραηί. 1. 137. ὠγαγεῖν παρ ἑωῦτον. Ἱ. 150. πέµψα;

παα τὸν ᾿Αράδιον. ΠΠ. 7, 14, 15,
68, 69, 118, 124, 120. 1ν. 1,9,

204. νΙ. ὁ5. δις.

παρὰ ἓν πάλαισμα ἔδραμε νικαν
ὀλυμπιάδα, Ἱερωνύμω τῷ ᾽Ανδείῳ
ἐλθων ἐς ἔριν. κ. 9ὺ. ψαΐα:

Ἶπ

ππο, πα οπστΙς οἰγπιρία, γεηῖε
ἵπ. εοπεπίίοπεπι νιοοτίῶ ουΠι
ΗΙετοηγιπο Απάτίο. «Έπα. Ὁ, Όσπι
ἵπ οοπ{θ{Ιοπεία ο ΗΙΟΓΟΠΥΠΙΟ
Απάτιο γοηῖςδοί, απο οσγζαπήπο
εχοερίο, Ῥτορειιοᾶνπι οἰγπερία4εια νο, 1. ο. Ῥγορεπιούπην εκ
ο)γπιρῖεῖς σου Τα
ρης Υοζονῖαπι
τορονίανίε. ΠΗ]ο επῖπι ἡ παρὰ ργαῦΡοδῖεῖο ]σπ]ῃσαε οχοοΡΕΙΟΠΟΠΗ. ἓν

πάλαισµα ἀῑοῖς Ἠετοάοίας, οπία
οροτίοραί ααἰποπογάοπεπι (11απο εργα Ιηππα σοπογῖρι5 νἱοῖοΓ6Ι 6556, δἱ πένγταθλος, Ἱ. 6. Φ111-

απογ{]ο νοσατὶ, δὲ οκ ο)γπιρὶοῖ»
1415 ν]οίοτίαια αβποαίαπα, Τπ{ςσταπη, ἃς Π]αδίτοτη, γοροτίαγο νοἸεραί. Ἐντσο Τϊδαπποπι5 απαξπου
{απίαπα οογζαπηΙη]ρας αν ογκα γαι
5αρετανοταί, οί απ]συπα οἱ ἀσογαί,
οχ απο 5ἱ νὶοίος ἀῑδορδθίδδοί, τοῦ
πεντα0λου ΠΟΠΑΙΠΟ Ἱπογ]{ο ρ]ογ]αγί
Ροΐπ]5δεί, ασ ἵπ οἰγπαρίοῖς 1415
Ραῦήσα ρτασοπῖ5 νοςο νἰσίος ϱ]οτ]ο5ο τοπαμϊαίας

[ηἱ9δοί, οἱ Ἱῃ-

Ίσπῖ ν]οίοτία ἀθοοταίας ἀοπιι
γοάμ»δες. Θπαπα απίοπι Ἠοτοοἴας ἀῑεῖὲ ἔδραμε γικάν, οδί ἐλλειπτικὸν Ἰοᾳποπά1 πες. Ῥη ρα ἵταν
επίτα κήνδυνον. Πίο ααίθπα δραμεἴν
χίνδυνον, Ἰάθια να]εβίί ας ναγρι
κιδυνεόειν ουπα ἸπβπΙξο Παποίτη:

πί, κινδυγεύω λέγει». τοροπιούμηι

ἀϊσο. κιγδυνεύω µανθάνει». Ῥτορεποσα Ιπέε]]]σο. κιγδυνεύω ποιεῖν.
Ῥτορεμιοάσια [ασιο.. ἴπ να]σαξίς
(νῶ6ο]. [μον. δεχοεπία Ἠα]ας οἱεπαπ]δεπςς Ἰουυεομῖ5 εχεπιρ]α
εκ ρτοβαβἰδδ]πιῖς Ππσαας τασα»
εεπιρίοτίβι5εχεοτρία Ίορες.παγο
πο5 115 Ίος Ίοςο 5ετθεπαῖς 5µ-

Ρεγβεάεβίπιης. ία είῖαπι κινδυεέω νικζγ. Ῥτορεπιοάππι Υπο,
Νάπα ἔδραμε γικαν αὉ Ἠετοάοίο
καινοπρεπέσερον, καὶ ποιητρεώτερον
εἴρηται, ἀντὶ τοῦ, κίνδυγον ἔδραμε,

τουτένιν ἐκινδύνευσεγικᾶῶν. Ῥτορεπιοᾷππι ν]ζΕ. ὀλυμπιάδα νονο µετωνυµ/κώς πο αρρε]]αί Ηετοάο-

ΗΠΑ

ΠΑ

έας τοὺς ὀλυμπικοὺς ἀγώνας, τοὺς

πιο ἀθοῖρίας. 1, 1068. Εαδίαέμήας,

ἐν ὀλυμπίᾳ τελουμένους,1.6. Οἶγπι-

παραξάλλεσθαι, τὸ ἐξαπατᾶν ὅλεν
παραξαλλέτερος, ὁ τοὺς φίλους ἔξα-

Ρῖσα οργζαπῖπα, Ύπσ αἆ Ο]γπιΡίαπι πγΏοπι Πεβαπτ. Ψ]άε τρέχει»
περὶ ἑωῦτοῦ. αὐὶ Παδία5 ἀθιποηδίτα-

πατωγ.

,

σα, θπἷά 51έ ρτορτίε δέειν, τεέχειν,
δὁραμεῖν δρόµο, ἀγώνα, κίνδυνον.

παραγαγεῖν μοίρας. Ἐπία ρτοὰιιεεγθ. (Σα]]. Γγοίοπςεγ ἰα ἀθκίίπόο.
1. 91.

Φμ5 απέοπι ἀῑσαξαγ πέγταβλος, εί

παράξολος, ου,ὁ καὶ ή. οοια, Οιιὶ

αμἷά οἷε πένταΆλον, ἀοεεπε

επι

ΤΕΙΠΕΥΕ οπ]ν]5 Ῥετίσπ]ο οαρι{ οὗ-

αΗ1 πια], ἔππι είίαπι Ατὶδίος.
τών ῥητορικώ» Πὺ. 1. «αρ. δ. (οιβα]ο εἰ δαἱάαπι, εί να]σαία Ταῖπα

Παῖε.

1μεχίσα ἵπ θππαπεγέίαπα, οὲ Οπ1η-

Ῥετίεπ]Ίαπε Ῥίεπαπι. ὃς Ἑλλήνων
εἴνεκα τοῦτο τὸ ἔργον οὕτω παµάξολον ἔργασμαι. ἱκ. 40. Οπἱ ταεογΙΠΙ. εαπδα [αοἴπις Ίου αἆθο

απετήοπε». Οπαπ(παπι {οτίαδεο
αἱ ποη αὐδιτάο οοπ]εσστῖε, 5ἱ
4ε Ιαοία (απέππα

αυ ἐρς

ο

αρῖ ἀῑσαε,

αἀγετδατῃ Ιαρ5]ῦ. ἤ-

πἱεραξαγ, «Ἠδο]γ]. Εὐμενίσι. νετ.

093. ἓν μὲν τόδ ἤδη τῶν τριὼν
παλαισμαάτω». (Βε]ιο]. ἓν μὲν) ἐκπέπτωκας. ἡ μεταφορὰ δε ἔσιν ἀπὸ
τών παλαιόντων,

οἳ ἐπὶ τοῖς τρισὶ

πτώµασιν δείζουσι τὴν ἦττα».
παραξαύειν. Τομ. οἳ ρο6ί. ΝΙο]ατο.

Ρεεσα({ῖ5 οὔεπάοστο, [ωράστο. Γάθπι
να]εί ας τὸ παµαιξασίαις βλάπτειν.
Τταπεσγοδδίοηίρας,

Ῥοεσαεῖς

Ἰα-

ἀεγς, τίγα δαιμόνων παραξάντες;
Φιο

Ώοεοταπι

οβοπδοξ

Ἠοπιο απἀασία Ῥτο]οοία.,

παράξολον ἔργον. Απάασϊα Ῥτο]οςία

[αεῖπας.

ἘΕαοεῖπας

απάασῖα",

αμάαν {οοι.. αἱ, Οἱ (ναοσται
έαυδα Γαοἴπις Ίου ἔαπέςς απἀασῖα»,
απάασἶα. ἔαπι Ρτο]οσίο», ρογ]οπ]]απο Ῥ]επαπα Γοοὶ.
παραγυμνοῖν. οοἱι. Επαάατε. Ώο-υμάανα. Ἀπάατα, Ἠείομοτο. Ῥα(αίαεστοα. Γεο]ανατο. Ἱ. 126. ταῦτα
μέν νυν ἐς τοσοῦτο παρεγύμνου. να].
19. ἨΗαο απἱάσπι Ἰασέοπις οµ1ι-

ἀανῖέ, [ἀεε]αταν]{.] ἄλλο μὲν οὐδὲν

πααγυμνοῖ ἔπος, Ἱκ. 44. Ναι
φάει απά νοτρυπα παθαξ, [α-

Υπ].

ΡετΙ{, αροτίε ρτο[οτέ.]
παραθήκη, ης, Π. 6ο. Ώεροδίευι.
παραθήκη» ὑμῖν τὰ ἔπεα ταδε τίθεπαµαξάλλει». 601, (09){61Υ6. (οι - μαι, ἀποῤῥητα ποιεύµενος πρὸς µηΡάχαιο.
Εὐρώπῃ παραδληλήναι.
δένα λέγειν ὑμέας ἄλλον, ἡ ΠαυΟσπι Έατορα οομ{οτ. ἵν. 198.
σανίην. κ. 40. [01] ἀοροφίέι
παραξάλλειν. οοι. Αρρελετο. Αραριά νο ας νετρα ἀοροπο, ἹπΡίϊσατο. Αἀμιονετε, [τ, Χανες
{ογάϊσσηδ πο οαῖ αλ], 4παπι Ῥαιιδαπ1ος, ἀῑσαξῖς [ας.]
απίφιο αρρε]]οτο. Νανίρις αἰίφιο
αρρε]]]. παρέξαλε γηυσὶ δέκα 19ὺ παραιτεῖσβαι. Ν΄ εἰοπποπέίβας ρτθςῖΣκιάθου. νι. 179. Οτι ἀοοσιη
Ρας αΠφπ]ά αὖ ααπο Ῥοΐετο, ψ»χὴν παραιτεῖσθαι. ΥΙέαιπ ργοσῖῦας
πανΊρας τοσία απ [Πηδυ]απι]. Βε]γεμοαιπεπῖθη5 Ῥείετο. Ῥείετε Ρτοαλα αρρυί.
γαα ραταπι Πεις νελειπαπ(]οτίρας, αξ για
ἀολίον Ίοσμι Ἠαπο ν]άεέαν ΙπίοτΡτοίαίας, Ώσεοια πάγος τοσία μη]ποΡΙ5 οοπἀοποέασ, αίφιε δετνείέαν.
51έ τη Ῥοϊαίμαπα, ἴπ να]σα(ἰς ἴοκ1, 24. οἱ 5Ιπιρ]]οἴίοτ Ροδίέαια οκ165 ν]ο5ο Ἰοσίέαν 1 Σκίαθον,
ταί ραπ]ο Ῥοδέ, Ῥτο, Ῥτοεῖριας
Ρτο Σκιάζου. «πα δίο Ἰαηε,
ΙπδέαπΏβρας, αἴααο νελεοεπιαπείρας
5ο ποι. αἀπιούσπι Ώοπο τοὐδ]ία
αλα] αὖ αἸ]φιο Ῥεΐοτο. Τρία. ὁ,
δυµΐ, Βοσία πι Ῥοϊαξαπα ἀθοθῃι
τι παραιτέοιτο. Οιοὰ Βαρϊίανοἕς,
πανος απιῖς]{.
Ι. 90. παραιτεύµενος ἐπεῖναί οἱ.
«Ἐπ. Ἱ. νο.
Ια50 3

δ.

Φπο

πππιῖπο

παραζάλλεσθαι. οὐ. Ώοεῖρειο.
:
ν
ἲ
Εα]]οιο.
μηδὲκ...
ἐμὲ παµασάλη.
Νου

γεμειιοπεῖρας Ῥτεσίβις Ῥεΐοις,

υ{ δἱρῖ Ῥεγιέέετεῖ, 1Ρίά.

ΠΑ

Πὰ

τπαραιωρεύµεγοςν ὁ. Ίοη. Ῥτο 601,
παραιωρούμενον. Ἰηχία Ῥεμάεη».
Ροπάσης αᾱ. ἐγχβιείδια παιὰ τὸν
δεξιὸν μημὸν παµαιωρεύμεγα ἐκ τῆς
ζώνης. ΥΠ. 61. Ῥασίοπες αἆ ἀἆοχἔταπι [επιαν ο Ἠα]ίου Ῥοπάθηίες

[σεδίαραπί.] Ἠπαπο πποτεπα πάς
οείαπα πα] (εγπιαπῇ φοτναξ.
παρακεκριµέγος, η, ὀγ. ΡΙδροδ!(α5.
Ῥε]οεσίι», αέαπο ἀιδρορίέη». ὥρων
πολλὸν πεζὸν παρακεκριµνον παρὰ

τὸν αἰγιαλόν. ἱκ. 98. Μα]ίαπι Ῥοἀἰαίπιη αχία Ηθίας ἀἱδροδίέαπι
νιάεραπ{.
παρακλήειν. Υ. Η. Ῥτο οοιη. παρακλείειν. Ἐκο]αάετο. οὐ κατὰ λαμµπρ; φωνίην ἐπιτιθέμενοι ἄλλοι σφέας
παρακλήουσι. γΙ. 60. Υαἰ]α: Νοφπε
α]]1 Ῥτορίετ νοσαΠίαίειη ας ἹῃΙάϊαηίες 5ο 1ρ5δος Ἱπσοτιπί. Αί
Ἰαο οβί νετβογαΠι (αΓΩΟΟΤΙΠΙ ΥΙ5,

εί Ἱπίατρτοείαίίο. Ἆες αΏῖ Ῥτορου νοσῖδ οἰαπίαίσπα, [αίαπο ρτῶδίππέ]ατη, α1ο5] ασρτεάϊεηίες, 1ρ5ο5 οχο]ά σέ, [αἱ 1ρ8ἱ ππαπετίθς
5 Γαπσαπέασ, ας Γτααπίυτ.]
σπαγακλύειν. εοια. Ο5οἹίαπίοτ, πος-

Προπίοαν, Ἰαν]ίετ, ορίέοτ αἰφιιά
αμάϊταο. Αιμάϊνο, παρακούσας τὴν
τέχνη». Οαη αγέθτο απἀϊ5δοι. Χαπι
οί Ῥτο θἰπιρ]ίοῖέετ απάϊτο θηὶ
Ροΐοςέ, υ{ οοπιροδ!ξαπα

Ρ]οί δαπαξατ.

Ρτο 51]-

Φποά πΙπῖπαο πο-

ναι, Νοἱ νοτίεπάστη, Οσα αἰνι 4ς [Ππνι]ας] ατίο απθ]ρκοῖ.
1. 199. πι ἡ παρὰ αφπ]ά 4ε
γονβὶ νἰσπί[οαέίοπε τοπ ξίαί, 4.4.
σπα Ίενοεπι απθεπάαπα ΤΙΠΙΟΤΟΙΗΙ 4ς
εἷας ατίο απάϊδ5οί.

ουηέ, ἴα]ος Ἱττοσαπέ Ῥαμας. ἵν.
δ0.

πόραλ ᾿Αληναῖοι οἱ τὴν παμαλίαν

οἰκοῦντες (οἱ ἐκ τοῦ πεδών) 1.ἡ 99.
Φα] ππατΙξίπιαπα ογαπα Ἰπου]εβαμΕ,
(Φι] Ρ]απθει ΜαβΙέαρας.)
πάραλτς, ὁ καὶ ἡ. ΟΠΠ. Ῥτο «10
[γοηολίέηις Δαλασσιος. Μαπίπις.

πάραλος επῖπι Ρτοριῖα ἀἰοϊέυτ ὁ
πα(α)αλάσσιος,

ὁ παρὰ τῇ αἁλὶ,

τουτέςι ῥαλάσστ εἰκῶν. Οπῖ ρτορο
πάτο Παβίίαξ, Ππίοτάαπι {απιοπ
αριά Ἠετοάοί. δἷο γοσαίας, αἱ
ἵπ 1ρ5ο πια γοιδαίας, τεῦαξο
πιαἑη]5, παπ{]οῖδᾳπο ἀαί ορεΤΑ. Γάσἴγοο ΑίΠοΝ. ἀϊσαπί, ΠΠ.
161. μάτην γὰρ ἂν ὧδε παραλον
Ἑλλήνων

ἐκτημέγοι.

σρατὸν

πλεῖςον εἴημεν

Ἑτιδίτα ΘΗΊΗ δἷςο πᾶ-

να]ος εορία5 Ίοηρο Ῥ]αγες, αι
[εοίοτί] (ναοί, πορῖς οοηραΓαδ6ΕΠΙ1Φ. πάραλος Υετο

ναῦς απά,

4ο «4πο 51ο Ίοσο.. Ὑαὶ, Εταδίτα
οΠΙ. πανα]ο5 εορίαδ Ίοηφα πιαΊοτος Ἰαβογοπιας, 41 [οτί]
τα,
Ύγαα (αἱ ποίαί εορίιαπας) πας ἄλλον Ἱορῖε, 1ά6ο ἵπ ο]ιι5

νογδίοπο νοσαβα]αα πόάραλον ϱχῬΡτεδδηΠΙ ΠΟΠ οχρίαί.

παραλύειν τινὰ τῆς «ρατηγίης. Ἠοτοάοίεα Ιοσυξ1ο. Ααποπι ργαίηγα
αππονετο.
Αθπσια Ῥγσίπτα αὐἀϊσατο. ν1. 94.
παραμείεεσθαι. 0011. Ῥτο 410 {16φποπ είν παρέρχεσθαι. Ρα{οτῖτο,
παραμειξόμενος τούτους. Ἠοβ ρνῶἴειΊεης, γα] Ρναἔοτβιεης. αρα

παακτάσθαι. Υ. Η. Αδοΐδοσγα. Ηος
γοτρυη ἀῑσιίατ ἆᾳε τεῦις Ῥογε-

οπῖπι Ἠῖο 4ο Βανίο Ῥμτγσας ργιρ(ετ]αροπίο. Ἱ. 73. παραμειξόμενος
τὸ στρατόπεδ; (ν. Οαβίτα Ῥταἴοτ]αροή. 1. 70. ἔθνεα πολλὰ πααµει-

στ]ηῖς, οχίθγηῖς, ας αἰσπίς, 41α5
απῖς 51δί οοπιραγαί, αί αδοῖςεῖέ,

Ρισοίογηςεεηέ. Ἱ. 94, 104. ν. 59.

πέ 15 πίαίατ, Ιάᾳπο ρτοίετ απί]απυ1ή Ῥαθτῖα ΠἹοτθπι. Ἠσο οΠΊπα
εδί Ἰα]α5 οτί γὶδ, 41. α πα]]ο
Ἰασίεπις εχρ]οαίαπι, οοηδη]έο
Ῥ]υτίρις εχρµσαπάαπα εθηςη]. τοῖ-

σι παρακτωµένοισι

ζεινικοὺς νό-

µους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι.

Ἱ]-

15, «πἱ Ῥογορτίμος γέας αφοῖς-

Ψαμενους.

Όππι πηπ]ία5 ροπίος

νι. 41. να. 109, 112,

115. 205.

γη. 94. οἳ ραβδῖπι.
παραμελεῖν. οοπι. Ἀερ]ροετο. Οοπ{επιηπετο. Ἀπ]]απι οπταη απξ ταΠποπεια Ἠαβενο. παρηµελήκεε, Ῥτο
παρηµελήκει. Νερ]εχῖέ. 1. 80.
παραμέμνημαι. Υ. Η. αποά οἶποα π]ῑα5 αποξοσῖς οχοιπρ]ο Ἱερίέατ Τῃ

1ΠΑ

ο

γα]σ. Ἰμεκ. Μειιοτανί. Μεπείοπθιη Γος]. Ναταν], Ναχγο, ΜειΏσποαιη [αοῖο. ΜεΙποτο. τῶν ἔγω
οὐ παραμέμνημαι. νΙι. 96. ΘιοΓΙ οσο Ἠπα]]απ ποΙοποπα [ος].
να. 99.
πα(απλήσιος, α, ον. 604.

ΡΙΠΙ]5.

παραπλήσια τούτῳ. Ἠιίε δ]ηή]]α.
γ.8, 99, 128, 109, 172. παραπλησιυτάτην. ν. δ7.

παραπλγσίως ἀγωνίζεσθαι. οοπι.3,4πο Ματέο ρρπατε. 1. 77. πἹααςτέειν, εἴν. Το. ΡΤΟ 601. παραρτάν,
χα) ῴα(ασκευαζει».

Ῥατατο.

Ἱτ-

δίγιργο. ταύτα παμαρτέεσθαι ἐκέλευ0ν. Ἠας Πηκ απ], Ίνας Ρατατί ]ηΡεραπέ. γ. 142. ταῦτα παµαρτέοντο. Υ]Π. 760. Ηας Ρα ραγαρας,
ΥΠ]. 8]. παραρτεεσθαι σάντα. Ἱν.
42. Οπιπ]α ρατατὶ Παβδίέ.]
παρασάγγης, ου, ὁ. Ἀοπιοιι Ρογεῖυπ, 41ο εετίαη ΠΕΠΣΗΤΩ σοπΙ5
ΠπάΙσαίας. ὁὁ παρασάγγης δύναται

τριήκ2ντα φάδια. Ραταδαηςο» να]οῖ,
εοπΏπεί, πιριπία ρίαάῖα. ν. ὅδ.
γΙ. 42.
παραςΊγαι. οοπι. Α]οιϊ αδίατο.
Αάθδεο. Εανοτο. Όρειῃ {εττο. 1 87.
πσαραςηγαι. εοπι. ὮεάΙξίοποίι [αστα. Ώεάστε 5ο. (ἀα]1. 56 γεμάτο.

χρόνῳ πα(έςησαν. Έαπάεηι 8ε 4ο-

λάθη. 1, 19. Γρτο 4πΟ συνω-

παραφεονέειν, εἴγ. οοπι. Ώε]ίτατο.
Ῥεδίρετε. 1. 54, 90. (σωφρονέειν,

εἶν. 1.90. :) παραβρονήσαντι. Ἐοε]ΡΙεπ{]. 1. 61. παραφρονήσαντες.

η. 12, 75.
παραχρήηµα. 6ΟΠΙ. Ἐ το παία, Ἐκ
ἔεπιροτοε. ϱοπ/{εξπι. ν, 100.
σαραχεήσθαι. Αραβ. (οπίσήπονο.
οι Εεπ]εῖνο. παραχεησάµενον
τῶν µαχίµων Λἰγυπτίων. Βε]]αίοτρας «Ὡρυγραϊς αὐαδαπη. , 141.

[δεά οππη ἀαΐῑνο Γγοφπαοπέας, τα
αραιά ἨΏϊουγς. Ηαι. 395. 9. ἡμῖν
ὥσπερ δούλοι: παραχρύµενοι. 1Α)γύπτιοι τῶν Ἑλλήνων παραχεε-

µενοι, διερθάρησαν οὕτω, ὦςε ὀλίΎοι τινὲς αὖτ έων απενόσησαν ἐς
Αἰγυπτον. ἵν. 159. «Ἐργρεϊ, αιία
ταωςσος οοπίεπιπεβαηέ, Ἱέα ρογῖθταπί, πε Ῥαποί οπ]άαπι ἵρδογαπα
ἵπ σγρίαπα τεάϊστ]ηί. Αἲ νι,
225. παραχρεώκενοι δΙΠΙΕΙΟΙΠΙ
γιάείατ Ῥτο, 515 «οτροσ]θ5 πη]πΊπιο ραγοσηίος; αἲ 15 αριίοηίςς,

οα εοπίεπιπεηίο», εί ταςἶς 8ααἱ Πρεταμίος ἀοπαπέες, Υαἶ]α
{απιο νεταί, Ἱπρτασηίες. Οπ]α5
Ἱπτετρτεία(Ιοπεπι νη]σαία Πμοχῖεα
δοφπυπέαγ.. Οοπδα]ο Βάσια 1π
νους πα(αχεῆται,

αΕί νὶ5 Ἰα]ας

γατυῖ

[σαραχεησα-

ἀοε]αταίατ.

μενοι τὸν Βάκιδος χζησµον. νΙ.

γύµως ᾱ. παρεδοσαν σφέας αὐτούς.

20.

Οοπίοπιίο

αρίά.]

ου

ασΠ5.]

παρατυγχάνειν. οοπι. Ῥτο 410 [Το0απεπέϊης πα: εἴναι. Αἀεδςο. Ππίει6556. (αα11. Είχε Ργεχοπέ. δὲ έγοιυ6 επ φμεῖφμε ἐἶοι, Γαἰέ, οῇ98ο.
παρατυχὼν τῷ σάθεῖ τῷ γεγονότι.
Γκ. 107. Ου] οἶαάο αεοορία ρτᾶ8οη5 αἀ[αοταί. αἱ, Φπὶ {οτίο αᾱ{ηδτας ο]αᾶϊ αοοορία».
παραφο(ξει», εἴν. Τομ. εἳ Ῥοοί. Ῥτο
σον].

παμαφέρειν, εἴτε προσφέρει»,

αν

παρα χρήσθαι.

Βαοάϊς

ΑΡΗ.

οτασπ]ο.

Ἀορ]ίροτο,

ΘομίσιμποτΕ. 6011. 6Η 3οοιδᾶἤνο, α(ήγμα, τὸ ἄν τοι προθέω,
µηδαμη Φααχεήση. Ῥσιη, 41αΠα
ΠΡΙ Ῥτοροπαπ, ππ]]ο πιοάο οΠ{οπιπας.

Ἱ. 108. [τοῦτ ο) σα(α-

χρᾶσθε ἐς
ἐ τοὺς συωµάχΏυς.

Ἠος

1π 5οςἵο5 Ῥεγ εοπ{ειηΊοποειι Γας]5. Ὑοἱ, εῇιοετε δέιάεεῖς. ν. 92.
δΙ. σαραχρησάµενοι τὸν Βαάκιδος
χρησμό. νΗΙ. 20. Οοπέεπιρίο Βαο] οτασι]ο.

αΠογγο. οὐδέν σφι λόγου ἄξιον πααφορέεται. ΝΗΗ] πιοπιογαξα ἀἷμηΕΗ 1ρ8ῖδ αβοτίας. Ἀ], ααοἆ πάρεδρος, ὁ καὶἹ. ΟΟΠι. ΑΔΒΟΒΦΟΓ,
Οαἱ, 4υνε, αλοιὶ αδε]ἀεί. γυδι αίου]1ς ρα, ἐροῖς αβοτέας,
ναῖκας παρέδρους ἐσαάγεσθαι. [πίτοἃο ορρομ!έης. Ἱ. 190. Ῥτο εοάσπι
ἀποσταο ππα]]εγες [ν]τ5δ] αςβΙἆειιυδηγραέυ τὸ παραφέρεσθαι. εἰ δὲ
{ε5. ν. 18. οἱ πάρεδεοι αὐτοῦ. νι].
τι παμαφέροιτο. Ἁϊ α]ά νογο αῇο147. Ε]ι5 186ΟΡΡΣΟΥΟΝ.
γαι, απο αρροπαέαν. 1σιά.

ΠΑ
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παρέδωσαν. Ὑἱὰς ἔδωσαν. ΠΠ. 149.
παρεῖκε.Ὁ. Ρ615. κἹπσι]. Ῥετ[. αοἴ.
α παρίηµι. Ἱκ. Ἱ. Νἱάρ παριεγαι.
παµεῖναι. Αριᾶ Ἡοτοάοίαπα 1πίοτ-

ἆππι αοοΙρίαΣ Ρτο συµδαΐνειν, πςοάοτο,

ϱοΠ{ΙΠβΟΤΟ.

παρην

σαι

συμφοςῇ χρῆσθαι πρὸς τὸ µέγιρα.

Ώοποπι ουῖ{ον {αοῖθις, Ππογροπί{.

Ωιστοδδίο, νἩ.
σαρεξ. Ἰοηΐο. εἰ
ρεξ τοῦ ἀργύκου.
1, 14. πάρεξ τοῦ

171.
ροοί. Ῥναΐον. πάΏταϊοαι ατβοπίπΠι.
ψήγµατος. Ῥταίεν

αγὶ ταπηεηία. 1. 99. πάρεξ ἡ ὅσον.
Ῥταίοι απαια απαπέαπα. 1, 190.
πάοεξ τοῦ φόρο. Ῥιαίαι ἵτῖρι-

γη]. 920. αντὶ τοῦ, συγέξη αὐτοῖς

απ, Ἱ. 192. παρεξ τοῦ ἀριθμοῦ.

µεγίςη συμφορῇ χρῆσθαι. Τρ5ι5
αοσἰά1ξ, αἱ σταν]δδίπια εσ]απ(αία

Ῥγαίοτ

αβιοσγοπίαν.

αἱ,

Τρεῖς αοοϊάε

πὲ Ἱπ ππακίππαπι σα]απηϊζαίοπη 1ήοἰάσιοπέ, νε], πέ πιαχῖπα, οα]απῃ.
οχρενΙτοπία.
πατεὶς, έντος, ὃ. 60ΠΙ. Ου Ῥταίοτ-

π]φίε. Οἱ ρτα(ογΗ{. Νύχτα µέσην πακέντας, πορεύεσύαι. νἩ]. 9.
γα]]α: ΜΙοάϊα ποσίο 5ο]νοπίος ΡΤοβοαϊεεοτοπίατ. 4. Ρ. Μεάϊα ποείο

Ῥταοτ]ία, νο] Ί]ατῃ εἸαρδα, ΡγοΠοῖςοι Γρ]ασσϊ{.]. Ἐδί απίοπη ῬανΜαρ. αογ. 2. αοί. πα(ήν, ἃ παρίημι. Ὁουσα]ο (γαΠΗαΓΙς08.

παρεκρἰ΄ησαν διαταχ΄2έντες. κα! Ἄ-

ΠΙΠΙΦΤΗΙΗ.

1. 4, ο], 1058.

Πι, 67, 91, 97. παρεξ τῶν ἵππων.
11. 106, 117, 122. Ἱν. 46, 92. Ν.
7,951, 66. ντ. 57, 1960. νι]. 2, 48,
9.
παρεζξεληλάκεε. Τοη. ὃ. Ῥ6ι5. 8ἵΠσι]. Ῥ]αδᾳ. Ρ. αοξ. Ῥτο 6οΙΗ. παρεξηλάκει, εἰ Αίὶος παρεξεληλάκει. υΠ. 126. Ῥιαρτ]οταῦ. α παρεξελαύνω. ὙἱάῬ βπιρ]εχκ ἐλαύνω.
Ἐε εε (ογηῖπ, Το.
παρεξήιε. ἴοη. οἳ Ῥοοῖ. 3. Ῥετῇ, πι64Η]. α παρεξήῖα, ας, ε. ἃ παρέξειµ!,

ᾳποὰ βΙρπ]Ποαίπαρεξερχομαι.Ρτᾶἴογθο. παρεξήϊε ταύτας. Ἠαν ριᾶ(οπ1ε, νι, 109. Ώρτο οοάσπι ἀῑσῖί
σα(αμείςομαι.ν].108, 109,112.]

παλλαγὴν ἀῑσίαια γιά, ἀντὶ
τοῦ, παρακριβέντες διετάχ΄2ησα».
νλ1, 70. ἴπ αοἶοιι δαπί ἀῑσοςίι.
Βορά Ίνας οδέ ναγροτυπα νἱδ, Οσα
αΗΙ αὖ αῑῖς ἀῑδοτοα {πἱδδοηί, απ
παἴΙοηςς α παοπίρας δεραταία’

παρεξηκετέσσερας ἡμέρας. ν. 210.

ραρπατεηί, Πα ἀπ αΏ] Ῥτορο
π]]ος 1π ογάποπι δαπ{ ἀῑσοφί].

παρεξιέναι. 011. Ῥτο Ύπο οἳ σαρ-

Υιάο Πῖα αριά Ἐπείαί]ι, σαρεξιών.
ντ, 119. παρεξήνε. νἩ. 110.
γπ]ία:

Φιατάπαπ

δαρογβοςΙί.

νν 8. Οπαίπος ἀἷσς Ῥνοίονξ. 14
ο5:, Οπαίνίάπο βαρογδοά1{.

καιός ἐςι τοῦτο τὸ οὔνομα φέµεσθαι.

εξέρχεσίαι.
Ῥιαίειιτο.
«πικία
(παπδίγο, Λίμγην σαρεξιών. Τ4ΟΠΠΙ
Ῥτοίοιγίοης.
αἱ, οακία Ἰασυτη

1.95, Ἠϊο πιοο Ἰπάϊεῖο ἀῑσπις ο5ί,
απ ποπιοη. Ίος {οταξ, τοὺς παρὰ

παρεόν. Τοπ. οἳ Ῥοοί. Ρτο 60/1. πα-

πας ἐμοί. Τοη. οἳ οοπι. Αγιά πο.
Μεο Ἰπά]οῖο. οὗτος πα ἐμο δί-

σφίσι

αὐτοῖσι

δοκέοντας

ὀλδίους

εἶναι. Οπὶ 5π0 ἸπάΙοιο νιάἀσπίαν
Ἠοαί 6556. (Οπὶ 5πο ]πά1σΙο 5ε
{ε]ῖοος ο55ο ρυίαπέ. 1. 90.

πακεγθήκην τιὰ ποιεῖσθαι τοῦ λόου. φαιά οτα]οπί 5υα. ου]έετ
αἀάθτο, οἱ ᾳπαδῖ Ῥοατ ΙΠίογροβΙξ]οἨΘΙΗ ΙΠ5ΘΙΘΓΘ. ΥἩ]. ὂ-

παρενθήκη, ης. ἡ. εοπη. {- 4. ἸπίοιῬοφ]61ο,. Τά, αποά Ιπίεγροπξατ.
λόγου παρενθήκη. Οτα(ἰοπ5 ἸπίοτῬοβ]{]ο γοσαέαν αρ. ἨΗετοάοίο 14,
απο οπς, αὐ. Ιαςθαία οταί]οπο
ἀϊστοάϊους, οἱ ἆςο το αἰ]αια 1πο-

{ΤαΠΦΙΘΠ5, νΙ1, 08, 109, 119.

(όν.
Ἠοο νθτο ᾿Αττικὠς αἀντὶ
τοῦ πακόντος. Ότπι Ἰεεχαί. Οι

{αοπ]{ας ἀατοίατ. 1. 129. Όσπι Ἰ]οσα. ν. 49. [αἆ πιαγαίποπη Ἰου]ἴάγ παέχον. αποὰ αἳ ἵρδαπι αντὶ

τοῦ παρέχοντος ἀῑσείαπι ᾿Αττικώς.
Φπαπάἰσιάπα
ππέ]νο,

απέοπι

ναι αοσι5.

1π ΠοπΙ-

τὸ θεῖον. Ἱ. ο.

Νυπιον ἀῑνίπαπη. Αέ ἵπ σεπῖ{.
τοῦ θείου, νο] τοῦ θεοῦ. Νιὰς παρεἴχε.] νι. 72. τν]. 24, 104. παρεῦν

αὐτοῖσι. ν.229. πα ΙΙερτεί 1ρ8ῖ5.
παρέρχεσθαι. ϱΟΠΙΠΙΠ. Τταηδῖτο,
Τηστοςί αἰφιο. πακῆλθον ἐς την
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αὐλήν. ἴπ απ]ανι ἐταπςῖνογιπί, ΠΠ.
77.

1ροὶςΠου]ςςοί.ἶν.140, Ῥεὰ Υ]άσέαν

νοι ήσαν. Υ. 94.

1ρ8ῖ5 ρταρα]ςδοί. 14 οςέ, Ρον Ώοιι

παρεσκευάδατο, Ῥτο παρεσκευασµέ-.
Ὑἱὰο δατο. νΠ.

ἐλλειπτικὸν 9556 Ιοᾷ1ομά! σοπι!5.
Ῥιραιάϊέαν

οπΊΊη ὁ θεός.

Μουίεδοῖ. Ἰλουῖδεοῖ.

218, 319.

ΈΏοιμβ

Ἆις, πακέχει

η]βε]. μέζονας αἰτίας σπαρευρίσκει».
(ὠτανίοτα οτιπῖπα εοπιπαϊηῖδο]. 1.

ὑμῖν σωώζεσθαι ἐπὶ τὴν ὑμετέρην αὐτέωγ. Πα γεςίταπα 1ρδογαπα ρα(τ]απ γοῦῖς εα]νῖς τεάῖτε Πεοί. ν. 98.

«36. Ῥτο οοἆ ει ἀϊοϊτιτ εί παρεξευ-

Ναπι ϊο οξῖαπι ὁ θεὺς 5αραπάϊθατ,

παρευρίσκει». Εκεορίίατο. Οουηπι]-

βίσκει». ΠΠ. 91.
παρέχει», ο παρέχεσται. οοἵη. προ-

θυµίην πλείςη» παρείχετο.
ΠΙΑ

απ]ηϊ αἰαογ]αίθιη

Μακ]-

τους,

Ριτς, εχήη]έ. 1. 61. σρήγµατα παρέχει τωί. ἈΝεποίατα
αἰτοιῖ {αζθββοτο. Ν]ο]οδέΙαπι εκ] -

ψογο. 1. 105. πρήγµατα παρέσχον
πλεῖςσα.

Ῥ]αίπιας

οχ]ήὈιογυπ{

μο]οδέίας. 1. 170. τὰ δὲ οἱ παρέσχε

πόνον πλεῖςον. Θμος γετο αἱ ρ)υΤΙΠΠ ]άΏογοπη, ΡΗΤΗ ππολεδί πα
οκχιήροταπ{ξ. 1. 177. τοῖσι ἔπεσι

τὰ ἔργα πα(ἐχεσθαι ὁμοῖα.

Ἐαοία

γαρ] οοηδεπίαπθα ργαδίατο. ΠΠ.
127. ἵν. 44, 40.

πα-έχει». οοπ. Ῥταβρογο.
ἴπ αἲ]ο α]18 ατρία]ο, ας Ῥοΐορίαίο Ῥοπςνο. ἐμοὶ σκήπτρο», καὶ δύναμις
σασα Το θλυκράτεος ἐπιτέτραπται,

καὶ µοι παρέχει νῦν ὑμέων άρχει».

ΜΗ φοερίταπι, οἳ ροζεπεῖα, [νε]
Ροϊορία»] οιιπῖς Ῥο]γογαξῖ οδί
οομη]ρσα, ας [ροΐρδία» Ἰα.ς] πηῖλῖ
μι γορῖς Ἱπιρογατο ρταῦοί, Ἱπι-

Ρογίπηι Τη νο ργαροί.

Υαἱ, ἵπῃ-

Ρον] υια 1π νο ἵπ ατο]έτίο ππεο
Ροπ]ε. 1, 142. Υα]]α γετο γοταί
Ίος

νοιῦα, καί μοι παρέχει

ἁοςσ,

Ἰπ που «πούπα ατβ]ίτίο αἱέαπι
οδέ τοῖς ἀοπηϊπαν, Θπατο, 5ἱ
Υουβίοποπι σης αάΙΙΕΓΠΙΗΦ, τὸ
παµέχευ, ἆἀντὶ τοῦ παρεῖναι, καὶ
ἐν ἡμῖν εἶναι ςαπποίις, 1 εδ, ΝοΡὶ5 αἆσδδο, ποῦ]ς Πσσγο, 1 ποδίτα

Ῥοίορίαΐο, ας ατΏϊ(τ]ο ϱ55ο. θοά
ὑος αἰῖ5 εχοπιρ]15 εδί «ΟΠΗ ΓΗΙΑΙΙ-

ᾳ- 4. Ώεις τοῖς εαἰτῖς ἵπ ραΐτὶαππ τοάειπά1 Γαου]έαίεπι Ῥταρεί.
Φπαπιαπαπι 5ἵ απῖς ἀῑεστεί αεί]γηπα Ῥτο Ραβδΐγο Ἰωνικῶς, πί οί
᾽Αττικῶς, Ιπ Ίος Υγοτῦο Ροβίίπτι,

εἳ πορπαφ παπι γομοπιοπίου ΤοΡυσπασοιη. οὐ παρέσχε οἱ αὐτομολεῖν ἐς τοὺς Ἓλληνας, ΥΠ]. δ. Δά
(ωνα.ς08 (γαη5βασεγο οἳ ποπ Ποι]ε.

[ἔρασα»] πακέχειν σφι µηδίζειν.
νη]. 0. 8101 Μοάογαπη ροσδδς
[ανογε Ίσογα [άϊκογυηί.]1Νοὺ παρέχει κάλλιςον ὑμέας ἔργων ἁπάν-

των ἐξεργάσασθαι, νιἩ, 75. Ναπο
γορί5 οπαπῖαπα Ῥη]ο]κογγΙπι
τη Γαοἶπας {ασοτο 1ϊοςί, παρέχει ποιεειν
ταῦτα. νΗ. 100. Ἠασε [101] {αοσγα Ἰϊοοί. ΥΠ. 140. παρέξει ποιέειν. Έασετε Πεθ{. κ. 1322.
παρήγγελε- «ΟΠΠ. Ὁ. ῬεΙδΟΠ. 405. 3.

οί, α παραγγέλλω. Εοπυπ(]αν]έ.
ἱκ. 65,
παρηγορέει», εἴν. εί παρηγορέεαθαι,
εἴσθαι. ο. Ῥτο οοπι. παραιεῖ;
ποτρέπειν. Βιαάςτο. [ποϊέατο. 8οΗοἵτατο. Ηονέατ!, Οὗτος πολλάκις
καὶ πεότεεον τὸν Γόργον πα(γορε-

ατο ἀπίςασθαι ἀπὸ τοῦ βασιλῆος.
ἨΗιο εαρίᾳπ5 οί απίο (οτριπι αἆ

ἀε[ουίοπεια α τοσο [αεἱοπάη 80Ποϊίαν]Ιε. ν. 104. Πος απέοπι παρηγορέατο θδε ὃ. Ῥ6ιδοΏ. Ιπαι].
Ρ]πδᾳιαΏΡ. Ῥα58. Ρο 011. πακηγόκητο. ἀϊδεο]ηία η ἵη τα. Γριπάατης Ὀγωρ. Οὐοἴκ.ν. 117.πα(αγορεῖττό μι µήποτε ταξιοῦσθαι σφετερας ἅτερθε αἰχμᾶς. Γρδιι [ου-

η, σπα; νάο ἐν τῷ παρέχει»,
αντὶ τοῦ ἐξεῖναι.

(αυαίας πο πποπαπα 1π αοἷςο 5ἶπο
δυα Ίαπεσα »ίατοῖ.] οἱ παρηγορεό-

παρέχειν αραιά Ηοτοάρίανα ΙΠ{ίοΥἀ σπα Σα ]έας Ῥτο σοµ1. ἐξεῖναι. ΕΙσετο. 1. 142. [7ε, παρεῖχεν ἄν σφι.

µενοι κεῖγα ποιέει». Οι! 5ιοάσῦαί

πέ Ἠσος ΓασσγεΠῃ. ΥΠ. 19. καὶ οἱ μὲν
πατηγοζεῦν Δμομϕάρετον.

ἵκ- 04,
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50. Ἐν αἲϊ ααἱάεπι ΑΙΠΟΠΙΡΊΙαΤΟ{ατα αἀμοτίαραπίατ.
παρῆκε. Ἱκ. 15. Ὑἱὰςο παριέναι, εί
κατατείνειν.

παρήρτητο. Υἱάε 5ἵπιρ]εχ ἁρτέω,
οί ἀρτάω, ὦ

παήσονται. 3. Ῥ]αγ. Γαξ. πες11,νοΓΡιπακίγµι.Ῥταίοτοο.Οπ{ο. Παςἠσονται πααλαμξάνοντες ἐπὶ
ἐ τὲν
Πέρση». νΠ]. 145. (διορμαπυ8 ο)

Πμεπεπάπ]π οὐ παρήσονται. ν. 8.
Ἄοηπ οπή {{έοπέ 56 458ΙΊΠΟΓΟ αγογδης Ῥογρας. Ῥοηδας, Οπή {π(ε]]εχίβεεπ{
{οτε πί 56 ΠΟΠ ΡΓ{6Γ-

οπ]ς ω. (ταπιπιαε]οἳ Υογο «4ο0εΠί
ἃ ΓαίΗχΟ παρήσω, ΠΟΠ παρῆσα (αί

τομυ]αγῖς [ογπιαξῖο Παρζαγες,) δοὰ
ἀνωμάλως παρηκα Γ[οτιπατὶ: υπάς
ή

υπο ίνης ἐἐὰν παρήκω, ᾖς, . εἴ

ἵπ ὃ. Ῥ]Ιτ. παρήκασι πο
η
οδοί. (τα 46 το «οηδη]θ γυ]ραἴαδ (ταπιπιαξ]όαδ,

οἳ ποβίτας ἵπ

Ἀοπορβοπίοιι ποίαδ,

ρασ. 197.

υ, ὅπως µηγύσωσι, πΏὶ ἀθπιοηκίτο,

μὴ ἀνήσουσι φοτεπάππη. τὸ δὲ ἕΚων ηποὰ Τοπ. ἀῑοίαπι Ῥτο 60ΠΗ,
ὅπως, ΠΟΠ 8ΟΙΗ1Η ΟΠΗ ει ρ]αποίΊνο,

«ο οἱ σπα ΙπάΙσαεῖνο Εαξατῖ ο0Ἱ-

θεά ΓΟΓ-

πησίας, αἱ οχοιηρ]ἰ ΟΟΠΠΥΙΠΟ
ἵπ Ηκάσπι πηεῖς ποῖς, Ρας. 9604.

Λάετιπε, αἱ 5ο Ε6]]1 5οοῖος αἀγοι-

παρθενεύεσται. οοπη. ἐν τῇ παρθενίᾳ

ΙΤ6ΠΕ, αἱ αὐ Ώε]]{ βοοϊείαίοια «0Ἡ-

έτα Ῥογδας αβδππετοη{,

{αβ8ο παρέσονται Ἰοσεπάππι, Ἱ. ο.
8µ5 Ῥογδαπ αβεηπηση{. Β]ο πάνογΡίαπι οὐ ποη επ] αἀάσπάππη, Υε]
οίαπι τὸπαρήσονται Ίαπη αοοἰρίθηἀ πι αντὶ τοῦ παρελεύ σονται, 1.6,

πθγοπίθηῖ, πἀσταπέ. παρὼ τὸ παςἵημι, ἆς πο Ογαπια
εἰοἳ. μθηδης
ζουν. ΝΠΗ] {αππεν Πίο. ἡμῖν ἐς
τὸν Ἰσθμὸν παρέσονται οἱ βάρδαροι.
νι, 00.
πα(ήσωσι.

Βὶ εοἆονκ πιοπάο σατοῖ,

εδί ὃ. Ῥ]ατα]. ευ ρ]αποβνῖ πιοςί
πογ. 1. αοξ. τορυ]αγου Γοτιπαία
α Γαίπτο πα(ήσω. ποτ. ]. ασε, πα:
σα. ευΏ]πεοί. παρίσω, τς, }. ἃο,

α παρίγµε, ᾳποᾷ πυπο Ἠοῃ δἰσπ]βοαί Ῥναίστεο, νε] ρτα(ογη]ξτο :
φεἆ (αἱ να] Ἰοππῃ 1η]οσαπίοταπα Ἰο1(1τ) Γαοἱο ἴταηδἸτα, νο] [αοῖο Ἱπίτατο, απο

Ἰνα-

πο ἀἴοστος εἰοραπίῖ5, Ῥαΐπος,
νο] οἶπο, αφποπα αλίαπο Ἰπίτατο,
Ροποίτατο, (ταπδῖτο. Εονπη{ο πῖ
η(τος, οβο]ο π{ απίτοί, Ροποίτοῖ,
(ταηςδεαῖ. όκως

Ἑλλάδα τοὺς

ἦ παήσωσι ες τὴν

βαρξάρους. υΠ. 16,

Νο Ῥατατος ἵπ τά οἶαπῃ Ππέγαγο
Ἰπογοπ{ε. ἢσθά (π15ί Γα]]ος) παρήσουσι Ἰοσεπάππα, πὲ δἰί ὃ. Ῥοις.
ΡΙυτ. {αταπὶ παρήσω, εἰς, εἰ. Γαο]]]5

επΙπῃ Ίαρσας {γροσταρ]ή Ῥτορίογ
ππακλαϊα

αἰπΗπάίπθπα,

Ύπσπι

ΙΠίθΥ 5ο Ἰαῦοπε Ιδία Πέοταγαπι
Άσιτα", ἀἱρέοησιας 5ο1].ου, οἱ νο-

ΓΡ). ὅπως ἀκοντιοῦσι.

διάγειν.
ἀποστο.
ΠἹαΠΘτο,
αιιδεῖ.

Νέαπα ἵπ νἱγρϊπ{έαξο ἕταἨγρίπεπη 6950. Ἠ Ἱγρίποπι
Η. 124.
Απιαάνοτίστο, Οὔκει-

ναγο, Οὐδεμίην δειλίην μοι ταριδών.
Οσα πη]]απα Ἰππανίαπα ΤΠ 1ο αΠῇπππάνετίοτϊς, οΏδετναγῖς. 1. 97, 98.
οὐδὲν ἄχαμι παρεῖδες ἀνδρὶ τῷδε,

ΑΗ] κών οδφεί ΕΡΙ Ἱπρταίσπη,
ἵπ Ίου Ἰοπίπα, ἵπ Ίππο Ίρδο, απ]πηπάνοτεϊδα. 1. 108.
παριέγαι. ΟΙ. Έγ4η8]γο. Ππίτοῖτο,
Πιρτοςϊ πἸϊᾳπο. ἐς τὸ πρόσω παριέ-

ναι. [ Ἱτοτίης ρτορτοά]. Π1.77.ν.72.
παριέναι.

οοπι.

ταπδέυπι

ἆατο,

Πηέτοϊέατα αλλου] ἆατοα, Βίποτο αἲ]απο απο (ταπδῖτο. (α]]ου,
/:αἱδδεγ οπίγον. ,αἴβδεγ α44ΕΥ. ΠΠ.
77. σφέας παγγκα». Τρ9ος Ἱπρτεᾶϊ,
γα] (γαπδίγο δΊνεγιπ{. Οσπιροπί{ατ απίεπι εχ παρὰ εί ἵμι. παείε-

σα». Τγαηίτε Ίνογυπ{. 1ρίά. παςιέναι ἐς τα βασιλήῖα πάντα τὸν
βουλόμενον. Οπεπη]]ροί Τη γοσίαπι
ἵηρτεαϊ 5ππογο. Π1. 84. οἱ δὲ σφεας
παρηκαν. ἨΠ νετο οὐ Ἰπρτοςϊ
ενογιπ{. ἵν. 140.

πακιέναι. οοπι. Ῥταϊοτίτα. ὮῬειπήίογο, 6οποεάστο. Οὐδεν) παρήσοµεν ναναρχέει». ν. 16]. χι
Ρογπίειας τας εἶαδδί Ῥταφε,
Νοπιίποπι εἶαδδὶ Ῥγῶεςδο ῬαΐξϊςΠΙΟΓ.

ΠΔ

ΠΔ

παριέναι. Ο0ΠΙ. εχ σα-α, οἵἳ με

Εκροιτίσογο. Εκίρπάενα, παρτκε

αὐτοῦ τὸ ς«ατ{πεδον.ὶκ. 12. Εκροιτοχέ [Ματάσπιας] 5πα οπδίτα,
Ἐδί αιἴοιπ αογ. 1. αοξ. αἱ, οἱ α
παρήκω ἀοάποίαπα ἀϊσας, ετ]ε ἵπι-

Ῥεγ[εσίαπα, οξ νοτίο», ΕχροττῖσοῬαπέαγ ο] ας οαδίτα {αδᾳπο αἆ Ενδία».] Ηου Ίοησο θιπρ]εῖα».
παριέναι. οοια. 4. ᾱ. Αάππιείοτο,
Ώατο (ΓαΠΒΙΕΠΤΗ αφεο. Ωεάιο6Γ6. παρεῖκε Μαρλοιον ἐπὶ τὴν
Ἑλλάδα. Ἱκ. 1. Να]α: Μανὰοπίαπι ἵπ Οτωσίαα ἀοάποσῦαξ,

Οοπιροπῖέας εν. πα-α, οἳ ἵημι,
1ας1ο, πΙξίο,
παρίεσα». 3.Ρ6Γ5.ΡΙΗΓ. ΙΠΠροτΕ, 4ο
α παρίημι ἀεάποιίας, Ιάεπφιο ναἸοί ας τὸ παέρχομαι.

Ῥτομτεάίου,
ου.

Ῥτωίστοο.

Ῥο, ἵπ αἰίποπι Ἰο-

δίο απίοπι Γοτιπαίυν: ἔω,

ππάο μπα

Ίο, (οεϊάσπι 1ἶδ-

ἀεπιφπο Π{οτῖς 5οτναξῖς; Ίο. ο
Ροεξ. νοιδο εἴπ {, Πίων Ἰήηο γεγο
οἴγουιβοχιν ἱέω.
|
τῶ, πάς ἤἴημι.
υέ αὐ ἕων -- ἴω, ἱέω, ὤ, πρι,
Πππρον[. ἵἴπν, ης, η. ἴετο29» ην. ἴεμεν,
ἴετε, Ίεσαν,

.

Ῥιαίοισαπί,

παρὰ,

παρίεσα».

Ρηέογίογυηξ,

Ίνο-

τυηΐ, παρίεσαν ἐς τὴν Παλλήνη».
νΠ, 129. ἴπ Ῥαἱ]εποιι ρτορτεβδὶ
δυπ{, Ἱνογιπί,

παρίζειν. Ίο. οἳ Ῥροοί. ρτο ο0ΠΙ.
παρεζεσθαι. Απθϊάστο. ἵν. 100. γ.
18. πα(ἰζεσθαι Ἰάρπι. 1υίά. παρί-

ζειν βουλεύουσι τοῖσι γέρουσι. Βο-

παί(οτίθις οοηκη {αμ δα5
ἀοτο. νΙ. 07.

αλδ]-

παρισοῦν. Ν΄. Η. αποά ἵπ να]ρα(ἶς
1,οχῖοῖ» δἵπο ας αποζον]{αίο ]6μῖέαν κοπρίη. ΛάΦήπατο, «φ]Ῥαγαΐτο, παρισούµενοι βασιλέῖ. νι].
140. Γορῖ. γος οφ πἠραγαμίος.

παρἰςασθαι, οἱ πααφήσασθαι. «ΟΠ.
Τπ ἀοδίοποια νοµπῖτο. [οὐ]οπΘΙΙ {ασστο..

Ώοάστο 5ο. οἱ πολέ-

µιοί παραςήσονται.
Ώσπεπαι {αοἱεπέ.

Ἠοςίος ἀοά]-

Ἀδ Γπορῖς] ἆο-

ἀαπί. 1. 125.

παρίφασθαι. Τνασίανο. τὸν ὑμέων δεσπότην ἡμεῖς παραςησόµεθα οὕτω,

ὧφε ἐπὶ μηδαμοὺςἔτι ἀγθρώπονς

αὐτὸν σρατεύσασθαι. Ὑοδίταπι ἆοΠΠ

Πο

Πα

ἑτασξαδίππας,

τέ

4άνοιδας πα]]ο5 πιοτζα]ῖππα εχροἀΠΠοπεπα απαρ]ήα5 δ]ς κπκοορέατας,
ἵν. 1960.
παεἰςασθαι, είπαραςήσασθαι. «ΟΠὶΠΠ, Αά ἀεάίοπαια οοπαρε]]ογο.
Φμῤίσογο. ΤΠ 5ΙθΠΙ Ροξερίαίοπι
γοάῖποτο. ἴπ ἀεάϊίίοποιι τεζῖρετο.
ἱκαγοὶ Ἴσαν Πολυκράτεα παρα«Ὕσασίαι. Ῥο]γοταίομι αἆ ἀοά]οποια

[αοϊοπάαπα οοπιρο]]ογα, ας

8ηΡρετατε, Ροΐεταῦ{. 1. 40. Παπ.
Ἰπίρτρτς», Δά τοβὶδέεπάιπι Ῥοῖνοτα ναλάϊ εταπί.
Ἀεά πα].
Ῥταςοάσηίϊ]α νίἀο. Ἀομδαια
ποδίτα νογβίοπο Υεγαπα λαῦος.
πάροικοςι ὁ καὶ η. 601. Αοσο]α. Τηοο]α. Υ1οίπας, Μάο να]ς. μοχῖσα.
Πακοίκου δὲ πολέμου σφι ἐθντος
οἰκηΐου, οὐ δὲν δεινοὶ ἔσονταί τοι. ΥΙ].
250. αλα: Πα ΠΠ ἀοπιοδίῖου
οεσπρα Όσ]]ο, πσφιιο Ε1ΡΙ οταπέ
Ππ[οδ. ο.Ε. Όσσα απέονι ο] ]απι
νΙοἵπαπα. 1ρ5ῖ5 οτΙξ ἀοπιοβίσυη,
ποπ οταπέ 0Ι {οτπάαβί]ας, να],

[οτιιιάαπά!, πε δες, πα ροικ2ν πόλεμον νουαί Ῥο]πα, απο ου5 οχ
Ἰηδυ]α Ον]οτῖ αστο Ἰασοπῖςυ
ν]οῖπα Ρτοβοϊνοεμέος, οί οχουἵ5ίοπο» ἵπ αστιη [μαουπίστη Γαο]οπίσ5, [,αοοάαπιομ]]ς

οταηί

1]]α-

ασ, πόλεμον οἰκηῖον ἀῑοῖε, απία
Πμαουύσιο
Ῥο]απα. ἀοιιῖ δἷο
εταπί Ἰναδιατὶί, Ῥγορίοτ Πας Ππευ]. νιοηαίονα, αξ Ἠοδίσια, οἱ
ῥογίσι]αα ΠΠΠΙΗΙΠΘΗΣ αἲὐ στο
Ἀρατίαπο ῥτορι]κατοηπί. Ἠος οκ
Ριαοράοπίθα» ἨΗοτοάοίί νοτβῖς
{αο]]ο οοἡαίέατ.

παρ/ίχεσται. [οπ. εί ροοί. Ρτο «ΟΠΗ.
παρερχεσθαι. νι. 130. Ῥιναίοι]το,
τα παρομχόµενα. Ῥιαίοπία. Φα»
Ίαπα ρτα(ονιοταπέ, Πρίάσια, ἵχ. 5δ,

πα
πα(οιχώκεε. ΤοἨ. εί Ῥοεῖ. ῦ. Ρες.
δ1μᾳ. Ῥίαρς. ϱ. αεί. Ῥτο 6011. παρ-

φχώκει. Ετωίσγογας. α παροίχοµαι. τὸ παρέρχοµαι. γιάς οἴχομαι, εἴ ουχώκεε. γη]. 72.

πάσασθαι. οπίο. εξ Ῥοςέ. (Ρτο 4πο
6ΟΙΗΙΗΠ, ἀῑοϊέαχ γεύεσθαι, (ΟτδΥ

ΠΑ

ΠΙΑ
τῶν ἡμετέρων

τοῦ Κύρου, Ογτῖ ψοπας τοσρηφη(ξ.

τ1ηΐ,) τῶν κρεῶν τουτέων ἐπάσαντο.
Ώο οαγπῖρα5 Ἠῇς σιδίατυπῖ. 1, 70.

πατεοῦχος παρ/ένος, ἡ. Ὑ]χρο ΡαΡί]α, κα Ύπαπ 8ο]απι Ῥαΐϊτίς

ίατο.

γευσάµενοι

ἀγα)ῶν. αὶ ποδίτα Ῥοπα ρηδίαἸχθύων πάσασθαι. Ρίδου» ρι»ίατο.
Ῥιεοῖῦας νοςεῖ. Π. 97.
πατά. Ῥεγελῖσς, ᾳποά ὤγαος κτείνειν. Ππίετῄβεετοα. 1ν. 110.
πατέεσθαι, εἴσθσι. Ν. ἩΗ. το πο
αἶίπς πάσασῖαι. [οοπι. γεύεσθαι1ν. 186.] Επδίατε. ε5ο]. πατέονται τῶν κρεώγ. «φφφη ριδίαηζ.

ασπίδας γοξοππίατ,

Ἡ, 47, 00.

αἱ Κυρηγαίων γυγαῖκες βοῶ βήλεω»

οὐ δικαιεῦσι πατέεσθαι. (γτεπαοταπῃ Πκοτοδ, γνεὶ ΟντεπΒογΙπι
{αη]πα”, ναςσ]ηας ΟΑΥΠΕΣ σαδίατο

ε1Ρί ποίας ο59ο ἀπουπί, ἵν. 1560.
Ῥίορ]ιαπας αἴέ, Ἰήο νοσσπη (ταοαπι

6556

βπβρεείαπΙ,

ΥΕετῦΠι

ΒΟ]]. πατέεσθαι. φποά ἔαπποη γαγῖϊς
Ιπ Ἰουῖς αὐ ἨΗοτοάοίο ΠΣΙΤΡΑΕΗΣ,
πί οί δαρτα ποίαίαπα, Ὑα]ία νοτΠί, Ξοά πες Ογτοπαα [απηῖπας
[νασσαπα] 81] [α5 ρυίαητ [οτο,
γετυπῃ Ῥαγήπι ΠάεΠίετ Ίος αὓ
εο επί οχρ]σαία. Οιιά οπῖπι

Ίωο 51 νο]ηί, Ραΐοί οχ Ῥγῶςςἀεπρις νενρῖς, ὕηλεων βοών
οὔτι γευόµενοι. Ιὶά. Ῥτο «419 Ἰοαπεπάϊ 6επετο εαη]οῖξατ α]ίοΤΙ συνώγυµον, θηλέων βοών πα-

τἐεσθαι. Άοη εδί απίοπα ουσ 15
Ἰα]β. γετρῖ, Ῥοῦα5 απαπι αἱσΤΠΙΗ ΒΟΧΟΕΠ{ΟΤΙΠΙ, πογ]ίαίοπι Ἠο-

τοάοίο
τοι,

[απηλατίςδίππαία
ας Ιάοο

ἱογίπαπα

ΠΙπϊδ

απι]-

πε νοσεπι

8εγετο

αἁπ]-

το]σῖας,

Ωτοί οπΊπα αῑα πππο ΡΤΓΙΠΙΗΠΗ 1η

Ἰου Ποδίτο Ποχίου τορετῖθς Ποεαΐα, οπα ἵπ πα] τας Πησας νοὶ απιρῃςεϊπς Τμεσαιτῖς
Ἰασίοπας οπρία τερογππέατὃ
Ἠοο ἱρῖταχ εξ ἵπ ΙδίοσπΙ ἨπΠΙΘΤΟ
Ῥοπαίαγ.

πατριὴ, ης, ἡ. Τοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο
«οΠ1. συλὴ, ἦς. Ττίθας. εἰσὶ αὐτέων
πατριαὶ τρεῖς. Βιπί 1Ρ5ΟΣΙΠΑ {65
αἴρις. 1. 200.
πατριὴ, ης. Ἰοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ. γένος.

Ημ]. 72.

Ἰωγοδῖίας Ῥετίϊποξ, νΙ. 07.

Ῥϊο

οπ]Ίπι Ῥα]άας Ἰσο Ηοτοάοξί γοτρα

πορῖς

Ππτογρτοίαας,

πατρούχου

παρθένου, τῆς ὁρεβαγής, καὶ ἐπικλήου, ἤ προσήκει τὰ τοῦ πατρὺς

ἔχειν. Υἱὰο ἐπίκληρος αριᾶ επήἀοπι

ῬΒυϊάατι,

οἳ

Απκτορ]ιαπῖς

Ονασα 5ολο]ῖα ἐν Σφηξί. ἵπ νουεῦς
081

ως γοετρα, καταλιπὼν παιδ

ἐπίκληςογ.

πατρώῖος. Ίο. αἱ Ῥοεῖῦ. Ῥτο «ΟΠΗ.
εξ Αεῑςο ὧος. Ῥαΐσετηυς. Ἱ. 4].

Ῥτο οοάοπι εἴ πατρῴος ἀῑοῖεικ. Υ].
1041.

πάτεως, ω, ὃ. Ῥυ]άα8. πάτρως, πάτρω, ᾿Αττικώς, λέγεται δὲ ὁ πρὸς
πατρὸς βεῖος, ὡς καὶ ὁ πρὸς μητρὸς,
µήτεως. καὶ µήτρων, καὶ πάτρω».
Ραίτας, ετων Οποίε ραίεγπε[.

µήτρως, Ανιπομ]ας. Οαἱ]. ΟπεΙε
ηαίοτπε. πάτεων τὸν σὸν Λεωνίδην.
κ. 78. Ἰεοπίάεπι παπα Τρα(τπππῃ.

πάτρως, ωσθν

:

ὁ,

οοπι,

Ραΐσηης,

παρὰ τῷ πάτρῳ. Το. κατὰ κρᾶσιν,
Ῥτο ο. πατρωῖ. Αρπά ραίταυπη.
νι. 100.

παύειν πα ΠπβπΙ
νο Ἰπποίυπι. ῥαψᾠδοὺς ἔπαυσε

ἀγωνίζεσθαι,

Ἐο-

τη, 401 νογδς ΗοΠπιΘΓΙΟΟΒ 63Π6Ῥαπέ, οεγίαπίπα φυδίπΗέ. ν. 67.
«παύσει µιν καταςµέψασθαι τὴν
Εὐρώπην. Ππιρεθ]ϊεί ἵρδαπῃ πο βῇἶσαί Ευτοραια. γη. 04.
παχέες, εἴς, οἱ. οοπι, ἄνδρες τών
παχεων. ν. 5. ΥΠ οταββ!. µετα-

φορικῶς νετο, οευρ]είος, οριἸεπ.. ἈΝαπι ος Ίοεο Ιδία ογαβεῖ(αάο ποπ αἆ εοτρι5, αξ αἆ ορο»,
οραππφιο πιαρπ]έαάϊπεπι, τε[εγἔατ. Παπο απἴεπ (τοροϊδπισι
(άα]]] [ολ] ο]έατ ραΐτῖο 8ΕΓΠΙΟΠΟ Ἱπη]ἴαπέατ. Οιοά επῖπι οταο] ᾱἱοτί οἱ παχεες της πόλιος, 14 1ρ5ἱ

δἱο εχρτπηηΕ,

169 ϱγον ἆε Ία

υἱή]ο. 1.6. 7,68 οραζοπίς, 168 γτζλεν.

εμας. Ῥνορουίος. Εεποτῖς ου1ᾳο.

ἐκ Νάξουἔφυγον ἄνδρες τῶν παχέων

ο, 149, ἐγεγεηλόγητε τὴν πατριὴν

ὑπὸ τοῦ δήμου. ν. 90. Υαϊ]α: Ἐκ

ΠΕ

ΤΠΕ

Ναχο απἰάαπι Ἰοευρ]είες ϱ Ρ]εῦε
ἵπ οχΙ]ῖαπι πηῖςθΙ 5υπέ. θεά πια]ο,
γετεεπάππι ϱπΊπα, Θμ]άαπι ἆᾳ Ἰοεπρ]εεῖρας, φἴνο οἰνῖρις ορα]οπεῖς,

εχ Ἄαχο α Ρ]εῬε 1π εχί]χαπι π]ββἱ 5ιη{. οἱ παχέες τῶν Χαλκιδέων.

1,οσαρ]ε]ςκῖπαῖ, σε]ορι]επεἱαοἰπο],
Οα]οϊάσοπδίαπα.ν.77.(α]]ϊσε, {ος

{8 ϱγο8 ἆθς (Λα [οἰάέεης. {εδ Ρ/η5
υἰολον. Αἰγινητέων οἱ παχεες. Υ].
91. τοὺς αὐτέων

παχέα:.

Εο,

{. α. Ρατεαἳρί, ἃ πυραΐθω, Ίππεπα
αοοεπἀο, ἵπποια οχοῖξο, Ειπρίά,
Ιπ Ἠμεςο, Υοις. 41. Ίιοςυ νοτραπι
πδπτραξ:. 5εᾱ αἆ τειη γα ςεμίοπι
{ασςετο ποἩ γΙάσίατ. Οοπκι]α Βαἆαπ η νους Ὅμηρος.

πείβεσῖαι. οοπι, (τεάστο. 1. 00.
πείθεσθαι. οοπι. Ἐατετα. ουπι ποπ]]νο. ἐμε; πείΊεσθαι.1.126. ΜΙΝΙ
ΠΠΟΓΕΠΑ πετετο. [91ο αριά Ποιης.
Πιαάος Ι. ν. 57. Κείνου γαρ κε
μαάλιςα πιβοίατο. τοῦ γὰρ υἱός.]

απῖ εκ 1ρ8ῖ5 οταπί οριἱοπ. Θα]
ορίρας να]εραπί. ΥἩ. 106.
Νῦν ὦν ἐμέο πειθόµενοι, γίνεσζε
πεδαειγ, ἄν. οοπη. Οοπιροάϊτε. οπιἐλεύτεροι. Ναπςο ἱσέατ πλ ῬαΡεάῖνης οοπβίτΙηροτε, γ]πεῖτο. ὁ τουίες, βαεῖς Ἰοτῖ. 1. 126. ν. 29.
Ἱπποκράτης Σκύθην πεδήσας. ΗΙρ- πειθὼ, καὶ αναγκαίη, δύο θεοὶ µεῬουταέες Βογί]ια οοπιρεάίθις εοτγάλοι. υἩ. 111. Ἀπαάε]α, βἶνα
αίτιείο, νιποίο. νὶ. 22. ει], ἴπ
Φυαάα, οἱ Ἀοορδείίας, ἀἆπο πιασηῖ
γῖποπ]α οοη]εσίο,
ή, ἆπο Ἱπαρπα πιπηῖπα. Ἠοταξ.
Εριδίο]. Πυ. 1. ΕΡρ. νΙ. γ. 38. Αο
πεζομαχεῖν. Ιοπίς. εί ροεί. Ῥεάεςίτο ΡυεβΗ ππη οοπιη]{έοτο. πεζ;Ῥεπα Ππιηπιαίέυτα ἀεοοταί Θπαµαχησαντες ἔσσωρησαν. (0οπιπιῖδἀεία, Ἠεπισαπθ. Οἶο. ἵπ Ἐτιίο.
80 Ῥοάεςίνῖ Ῥτ]ο ν]ο 8πηΐ,
5, 12. εᾱ. Ἐτπ. Βααάσσαπο πιεάυ]Ία, Πειζὼ Ύπαπι γουμπέ τας,
Η1, 40.
πεζομαχίη, ης, Π. Ίοπ. Ῥτο ΟΠΠ,
ο]α5 εβεοίοτ αδί Οταίοτ, Ἰαπο
πεζοµαχία, ας. Ῥοζκαὸ Ργορ μι.

Ῥιαάαπι

Τοντορίτο Ῥναλπι,

(ναυμαχία.

Επῖρ]ά ες 1 Ηεουρα, γοτ. 814.

αρρε]ανΙέ Εππίας,

ὅτο.

Συνέπιπτε ώσε ταῖς αὐταῖς ημερας

Τί δητα ὄνητοὶ τἆλλα μὲν µαθήµα-

τὰς ναυμαχίας γίνεσθαι ταύτας,

τα Μοχθοῦμεν, ὡς χρὴ, πάντα, καὶ

καὶ τὰς πεζοµαχίας τὰς ἐν Θερμο-

μαφεύομεν, Πειθὼ δὲ, τὴν τύμαννον

πύλτσι. νΗ]. 10.)

Αοοϊάῑε αἱ Ἡς-

ἆσπι ἀῑεὺις Ίο

πανα]ῖα ρεε]ία

ἀνδρώποις μόνη», Οὐδέν τι μζλλον
ἐς τέλος σπουδάζτμν, Μισθοὺς ὃι-

εοπηἠξετοπίας, [απ α5] εί ]]α

δύντες μµανθάνει», ἵν' ἡ ποτε Πείδειν

(οιγεδίτία ρα αἆ Τ]ογπιορυΊα5 [δηπί οοιη]σδα,]

ἅ τις βούλοιτο,τἵγχανειν ῥ) ἆμα ;

πειθαρχέοµαι, οὔμαι. Τοπ. Ρτο «οπΙ.

ζω, οἳ απαπία δε οἶις Ροίοπίία.
Νοοσεβε]ίαξΙ5 γοτο ντο, εἴ τοι

ἑτομον. Ῥατετο Ῥαταίυα, 5ἶνα
Ῥνοπιίπη αἲ ραγομά πι. Υ. 91.
πεῖθε πυρα!Ἰουσαν, καὶ δώµατα. Υ.
Ποπ. ὃδ. Ἀϊο ἵπ οπιπῖρας5 οὐ]Εοπίδης, αππας ν]ά1, κοτΙρίππαΟ01Ιβίππίετ Ἱορίέιτ: αἲ 5ογροπάπηι
γἰάσίας, Π(ήθε πύρ᾽ αἴθουσα». Ἱ. ο.
Ότε Ίρπο αίτίαπι, εί ἀομαη.
πρήθειν Υοτο Ροείίουπι οδὲ, φποά
Ἰάεπῃ να]εί ας τὸ κᾳίω. Ἀπὸ απ{οιη

ἴπν]σίαπι ο5ςα οοηδίαί αποά αἵ αὐ
«Ἠδο]ιγ]ο ἐν τῷ Προμηθεῖ δεσµώτη

πειβαρχεω, ὤ. Ῥατοο. πειαρχέεσθαι

Γοτιπαξα, πύρ, πυρόρ. πυρόω, πυώ,
καὶ κατὰ συγκοπὴν

πρῶ, ππάε τὸ

πεήθω. Ότο. Οχοπιο. Θυ]ὰ αἴδουσα
εἰρηίβοοί, Επδίαί]. ἀοσοί. Λας

{απιεη τὸ πυραίθουσαν οδί αοοι5.

Η]πο ραίεί απ παα ἀῑσαίατ Πει-

τ. 100. Ἰου νοιση νθκπουμη Τὸ

τῆς ἀνάγκης ἔς᾽ αἀδήριτον σθένος.
πειρᾶσθαι ουΠῃ ρΡανιοῖρίο, ἠπποζυτη,

οὐδαμοὶ ἂν ἐπειρμώντο ἀντιούμενοι
βασιλεῖ. να. 199. Να εοπα(ἶ
Γπ1βδοιι{ γοφ]δίοτο τορι. ἡμεῖς πειρη-

σόµεθα αὐτοί τινα σωτηρίην µηχαγεώµιενοι. νι. 172. Ίος 1ρ8ῖ πουῖφ
ασπαπα κα]ηίεπα Ῥατατο οοπαβ]ΠΙΗΓ.
πειρῴατο. Ίο. Ῥτο «οπι. πει(ὤντο.
8. Ῥ]ης. ορίαί. Οοπατοπίατ. ν.
19090. ν]. 198.
Υ 2

ΠΕ

ΤΤΕ,

πελαγίζειν. σοι. Ἐκιπάατο. Ἰππάσα, Βερίασηητο. ἐώρεε ὃποταμὸς ἀνὰ τὸ πεδίον πᾶν πελαγίζει».
ΕἸανίας Ῥετ {οίαπι Ῥ]απίέ]ενη Το-

πεντάεθλος ἀνήρ.«Ου παπογῇο. ἄνδια
πεγτάεθλον ἐκ προκλήσιος ἐφόνευσε.
Γκ, 75. ΦαΙππετΙοπείη εκ Ῥτονο-

δίαρπατε 5ο]οραί.

1. 154. ἐπεὰν

πλήρης γένηται ὁ ποταμὸς, καὶ τὰ

οπίῖοπο Ἰπεογ{οσΙξ, 1ά οδί, Ἠ Ίγαπι

οπἰπαπογείο, νἸοίοτοπε, Ύπσπι
οετίαπιον.

Ῥτονουσταί, απἲ α Ύπο

Ῥτογοζαίας {πογας, Ἱπτογ[εσῖ{.
πις {που]έ, αἴαπο ΕΞΠΠΡΟΣ ΠΠ - πενταπλήσιος, ὁ. 1ο9οπ. Ῥτο «ΟΠ.
πεγταπλάσιος. ΟΩπἱππ]ος ΠΙΣ]ΟΓ.
ἀατίτ. Ἡ. 92. ἨΗϊο τὸ πελαγίζειν
ΦΩπἰποπρ]ο ΠΙΦ]ΟΥ. γι. 19.
(απηδιηνο υπὶ γιάσίατ Ῥτο 1]4ἷς (ερεγο. Ύ οἱ πουέταίέουτ, ας πεντηκόντερος, ἡ- Ναν1δ, φπσρ απῃαπασ]πία τοις αρίαν, 1. 103,
Ραφείνα, Ῥτο υηάῖς ἐοαι. Ὑετίε»
105, 164. Π1. 99, 41. 1ν. 109, 106.
απίσια, πρὶί οαιηρῖ αθπῖς {αεί
να. 96, 97, 184. νΠ. 1, 2, 48.
{αδτις.

πεδία πελαγίση.

[βὶ βυνῖης Ρ]ο-

πέλας. σοπι. Αάνοτρῖατη. οἱ πέλας.
ΑΙ. τοῖς πέλας δικάζειν. ΛΙΙ5 Ίά5

ἀϊεστο.

Ἱ. 97.

ᾖ[Ῥτορτα {αππθῃ

Ἰσπ]βοαί πλησίον, οί ἐγγὺς, Ῥτο-

Ῥ6,

πα

οἱ πέλας,

Ρτορίπῳ!,

Ρον], υοἰπ].] ἐγὼ τα τῷ πέλας
ἐπιπλήσσω, αὐτὸς κατὰ δύναμιν
οὗ ποιήσω. Ἠμο 118 Τη αἱίο τορτεσος σε.
Ίρ5ο Ῥγο ΥΙγΗ1 ποή Γ46ΊΔΠΙ,

πεντηκόντορος, ἡ. ἶάθπι ας πεντηκόντερος. ΠΠ. 124. νΙ. 198.

πεπεήσθαι. Ἰοπ. εἳ Ῥοεξ. Ῥτο ϱοΠΙ.
πεπράσθαι. Ἠοπάέαπα Γπ195α. α
πρήττω, Ρο πράττω, σω. Ψεπάο.
Ενι απέουι Ἰπβπίές Ρο ογ1θῖ
Ρετ[. οἱ Ῥ]ηδᾳπαππρ. Ῥα58. Π, 060.
περαίη, ης, ἡ. ἴοη.

Ῥτο ΄οοπι,

πε-

ραΐα, ας. Ἔοιτα π]ίοτίοτ. Έεττα,

.1492. τα τῶν πἐέλας κακά. Υγε] Βτοχίππογάτη, ππα]α.

απσ οδί πίτα Ίσσα ασποπη, οἳ

γα. 102.
πέμπε. Νοσαβα]απι Τλο]ίσππα, Ρτο
οοπη. πέντε. Οπἴπηνο. Ἠ. Ἠοπι.

Πλαταιέες ἀποξάντες ἐς τὴν πε-

Ὃ

ὤ7. Ἠιπο τὸ πε µπωξολον, τὸ ἐκ
πέντε ὀξελῶν συνεσηκὸς ὄργανον
πρὸς τὸ ὁπτᾶν τὰ κρέα. 1ρΙ4. Οοη-

φυ]ο Επδίαίμ, Ππδίγποπέπη ον
αίπαιε γεταρας αἆ οατπος αξ5απάα5 οοπρασίατη, οπ]α5 Ίαρο ο5ί
βσιτα.
.

νά

ος

πέμπειν. ΡΤο ἀποπέμπειν.

πας Μοτο.

Ῥτο Ειπίετο. Απιαπάατο, (σα]1.
12ΟἨπΕΥ οὐπµέ ὰ (ιο (φ 0. 1ΐ10ηνοψεγ. (οηφέάϊεΥ. ὁ ᾿Απυάγης τὸν
᾿Αετεμξάρεατέμπει. Αδίγαρες ΑΓ{ομαραγειη ἀπ (ας, 1. 110. (41η

ῥτορτίο απ

οδί πίτα

Ίππο, οἱ

ραΐην τῆς Βοιωτίης χώρης. υἨῖ. 44.

γα]ία: ΡΙαίαθηςο5 ἀοδεσοπάσπίος
Ἰπ Ῥϊοτίαπι ονα Βαοίία, άσε
Ιομῖδδε Πιερ». 8εά Πιερίη, »ῖνο
Πιερία, (αὲ ἀοοσί Επδίαίμ.) πο
οδί ἵπ Βαομία.
ΟΦμά 5ἷε, οἱ αδὶ
5Ί{, οἳ υπάο ΠΟΠΙοΠ οἱ Πιο Ἱπἁῑίαπα,

αραιά

Επδίαι,

νίάς,

οἳ

Ῥμπ. 0. ἵν. οαρ. 10. ἵπ Μαοςἀοπ]α. ἀεδοτιρίίοπο. Βίερ]ιαἨ, ΤΠ
Πμερία. Ἀίταρβο Ἱ.κ. Ρ. 722. οᾱ,
Απιςί. Πιερία, καὶ Ὄλυμπος, καὶ
Πμπλα, καὶ Λεί(νη”ρον, τὸ παλαιὸν

ἦν Θράκια χωρία, καὶ ὄρη. νῦν δὲ
ἔχευσι Μακεδόνες. οί Πθτ. χνὶ,
ρ. 1091. 4. Ῥ. Ρα. οππι ἆ65οοπά]δδεπί ΤΠ πέεγίοτεπι
Ἱ
ῬαοΓ11 Τορῖοπεπ. Βη]άα5. Περαία.
ὄνομα τόπου. Ῥεορ]ναη. Περαία. πο-

τοιά. ιοί ἐκπέμψαι) Διτεμξάιεα.)
πέμψις, νο, ᾖ. οοπι. ἈΤιςδίο. σα].
{πυοῦ. απὸ της πέμψιος τοῦ κήρυκος

ρἰνθου. Βιδέαι, Πέρα, ἡ γή κατὰ

δευτερηἡμέρη. υ. 54. Βεεππάο
1 α Ῥγουοπίς π]δβίοης, 14 ο5έ,

παραγωγη»,καὶ τὸ πέραν ἐπίῤῥημα,
Ίάεπι, Περαία, ἡ πέραν

Ῥοείεγο ἀῑε α παπ{]ο, γο] Ργῶζοπς,

πηΙ58ο,

λίλγτον Συρίας. Εσικαὶ χώρα Κο-

γλὠσσα»,

ζθεν καὶπεραία κατὰ

Ροδίτεπια Επί]! της περαίας
Ππεετρτεία(]ο πα] πιασῖς ατγ]ἀεί,

ΠΕ

ΠΕ

-απαπα ΞΠΡεΓΙΟΥΟ5.

Ναπι αἆ Ἠππο
Ίοσυπι ια {ασετε ΠΟΠ νΙάσηξατ,

περητ ὃς, ἡ, όν. Τοη. ρτο οοπά. περατός.

Οιὶ (τα]1οἳ, παηρ]πί(πε Ρο-

(ᾳὲ. ποταμὸς νηυσὶ πεἜρητορ- Ἐ]ανία5, απἵ πανῖνας ἑτα]ιοί Ροξο».
ν. 52.

περί. τὸ περὶ τὸν Κύρον. Το. πε οοπι.
οἱ ἀμφὶ τὸν Πλάτωνα. Ρίο 60ΠΙ. ὁ
Κθγος. ὁ Πλάτων. Ἱ. 95.

περὶ, οππα ποσα. ρεουΠαγίέοτ αριᾷ

Ηετοάοίαπι Ῥτο περὶ οι

σοπ]ξ.

ο. αἱ]. Ί οιοαπέ γείφηε 6ᾖοςο.
᾿ἠρώτευν περ Πακτύην. Ῥτο περὶ
Πακτύου. Ώε Ῥαείνα [ναἴος] οο-

5υ]ηογη{ ας ᾿Ππεουγοραταηέ. 1.128.
Κυρηναῖοι τα περὶ Ῥάττον οὐδαμιῶς

ὁμολογέουσι

Θηραίοισι. ἀντὶ τοῦ,

«κατὰ τὸ περὶ Ῥάττου.

ο Βαιἰὶ

Τ6ΡΗΣ, ἆς Ῥατίο, Οντεπ

οπΠι

Αλ ΡΗ πι]]ο πιοάο εοπδοπ{Ιππ{.
, 154.

πωππήείοηος γε]αξπι. Οἰρουιηῇ]εετα. Οἰτοιπιάατο. Μπαπῖτο οἳτοππ]Ἱεϊεπάο, αέατπο εἴτοππιάαπάο.
τείχεα περιεξάλλοντο ἕκαστοι. ΒΙπι-

σα] 5ο πιωφπῖθις οἴτουπιάνοβῖς
ΙΠΠΙΓΕ ο.
γε] 5ο ππηγῖς
πππηϊνεταπ{, Ἱ. 141. τείχος περι-

ξαλεσθαι τὴν στης Έτροιι ΠηΣΟ
οἴτουπιάατο, 1. 109. γι. 46.ἔρκος

ὑψηλὸν

περιεεάλοντο.

Ῥοερίαπα,

5ἶνο

να].

νι.

191.

οχορ]δαπι

«ΒΙΟΙ οἴτοιπη]οσσγαπ{. Α]ίο εορίο,
5Ίνο γα]]ο οἴτοππι]οσείο 56 πιππ]γοετιη{έ. κ. 90, 97.
περιξάλλει», εἴ περιδαλλεσθαι. Αςεφπ1τοτο. 0οππραίατο, ἰδίη περιξαλλόμενος ἑωύτῷ χέρδεα.

Ῥν]να ἶτα

αἲ)ὶ πδέππα εοποϊ]ίαις, ΡαΤαΗΕ,
Ῥτϊναίο απ. 5εαὶ είπάσθης. Ῥτίνα{απ ἠπαρθέυπα Γποῖεης. Π. ΓΙ.
ἄλλα τε χεύσεα ἄφατα χρήματα

ὡς μὲν τούτους οὕτω εἶχε. νΏ]. 85.
Ώε Ἰι]ς απ]άειῃ ία Γ5ε τος] Ἰαῦοέ.
Ὑει, Φπος αἆ Ίιος ᾳπ]άσπι αξεῖποξ,

Ἱΐα 5ο το Ἰαβοαξ. Ῥτο απο ἀϊοει-

ἁ πα α]ίας «55ος, καὶ περὶ μὲν τούτων τὸπρῆγμα ούτως εἶχε.

περὶ τοῦ πρήγµατος τούτου

οὕτως

ἔσχε. Φιτοά αἆ απο τοπι αεῖποε,
τε Ἱία Ἰαμοῖ. ίο οτἶαπα (α111.
Τομ οαπέ οείίο α[αίγο, ἰα οᾖοκε

Ὄα αἰπαὶ. Ἱ. 117. δικέω σε πάντα
ἐκμεμαθηκέναι σέο αὐτοῦ πέρι, ὧς
ἐπιήχθη.

ΕκΙκεῖππο {ο οπιπ]α 1ῃ-

{ε]]εχίδδε ἆᾳ {ο Ίρ5ο, αποπιοίο
«Βεδία Γαονῖπέ. 1. 124.

περ) πολλοῦ

εἶναι. ο0ΠΙ. Μα]έαπι

Ἰπέργος»ο. Μαρηϊ Ἰπίργρβςο. ἡμῖν
περὶ πολλοῦ ἐστι κατορθοοὔσθαι
-αρχὴν τὴν σήν. Νοβέτα πιαρηϊ Ἱπ«τοτοςί

περιδάλλειν, οἳ περιξάλλεσθαι αά

Κωμάή

τεσπη

δίατο,

ας

Ποτοτο. Ἱ. 190.
περ) ἑωῦτοῦ τµέχει». γϊάο τρέχει
περὶ ἑωῦτοῦ.
περιδαλέσθαι ἕἔρκος, ἔρυμα τών νεῶν.

ἵκ. 960.ν. 5. (τουμμῇίοστο δερίσ,
πανπα Ππππηϊηθηέαπι. Ἰὰά ο,
(Ἰαδδοιη γα]]ο οἰγουπιάατοα, πέ θἳ πε
Ιπ {{ο. Ὑαἱ, (]αδςοπι να]]ο οἵγ-

περιεδάλετο. νἹι. 190. ὙΥαἰία: ΑίΓαππιαο αΠατατα οκ απΓο ΤοτΗΠΙ
Ἰασγαξας ο5ί. «Ἠ. Ῥ. ν. 5. αἴαδᾳπο

Ἱποβαδῖ]ος απτοας τος ασφαἰς]ν1ς.
ἵνα. αΠαιπσας δαρε]]εοζ]ῖς αιτοσο γΊπα, 4159 νουβῖς νὶκ εχρεηη
Ῥοβ5οί, φας Ιν1ς, 8101 οοππραγαν!ί,

Ιαοναέις οδί. νο] χρύσεα χρήµατα, απτοα ναδα, νε] ροεσυΙαπι
ππτοσιή, Ἱ. 6. ἨΠΠΙΠΙΟ5 «ΠΓΘΟΒ
Ἱα νου
Ἠοτοάσίαςδ, νηΙ, 8.
Γκ. 90.
περιδάλλειν,

οἱ περιδάλλεσθαι

ἀᾳ

γοδίρας ἀῑσέαπα, απἷθας. οοἵρας
(ομίπιη». λευκὸν χλανίδιον πειδαλ.λόκενοι. Οαπάϊἁάαπα Ρομιι]αίη οἵτοπη]οσίαα σεδίπη{ος. 6 απάϊάα
Ροπυ]α αιπῖο, Ἱ. 190. χλανίδα
περιξαλόμενος.

Δπιίοπιο, να ρε-

ππ]α, Ἱπάπέας. Π, 199.
περιξάλλεται [τὸ φᾶρος.] Ικ. 109:
Ππάυῖε Γ1]]αᾷ ρα] πι. ]
περιξάλλει». (01. ο]Ἰπομπλ/]οσγο.
Οοπιρ]εσξ1. (αρετο. [ἔλεξεν αὐτὸν]
λαδεῖν ἀωφίςληστρον, καὶ περιδαλεῖν τε πλήθος πολλὸν τῶν Ἰχθύων,

καὶ ἐξειρύσαι. Εκ] ἵρδιπι οορίδ8ο

εππιάατθ, ᾳποά οδε πανΊαπι Πηπη]-

νοιγ]οπ]απη, οί Ἱησοπίεπι Ρὶδοῖαπι
πα {1 πάΙπθΠι οοπαρ]εχμι {μ1556,

ΙΠΘΗ ΙΙ. 1, 97.

ας οχ{τασῖδες, Ἱ. 141.

ΠΕ

ΠΕ

σεριξάλλειγ, Ππίετάυπι αριά Ἠε-

περεειλίξαντες. γη, 128. Ὅσπι εἳτ-

τοάσέαπαι,

αὲ εἰ αριά "μα ογά!-

ουπιοῖτοα γο]ν]δεοηξ,

τπτ ΙπγΥο]-

γ]15δοπέ, (γοππινο]γεπίες.
ἀαπι, 0, νι.δ. 20. αεςΙρῖέασ Ῥτο
οοπ1. περιπλεῖν. ΟἸτευπιπαν]σατο. περιεῖναι. 90Πι. Ῥάρειος5βο. Φ"ρείβέ]έεπι 6556. Ῥοαινατί. Ἐκ αἰἴαπο
Κανῖνις οἰουπιγο]ή. τὸν "Αύων
Ροτῖοι]ο οναάςιο. ἔπι τε ὁ σαῖς,
περιέξαλλον. Μοπίειη ΑίΙοΠ ηᾶκαὶ πεείεστι. Ἐδί, εἴ 5αρετεξῖ
ν]ρας οἴτοιπιγεσίϊ δαπ{. γΙ. 44.
Ππίαμς. νε, αο δαρετείες εί.
αποά ες 5εᾳπεμ{ῖρ8 [αεῖ]ε οο)]1Ι, 190. τῇ σεωύτοῦ µοίρη περιεῖς.
είν. ἐπιπεσων δὲ σφι πειπλέουσι
Τυο Ἰρδίας [αίο δαρειείᾳς 65.
βορῆς άνεμος. 114, Βοτεαδ Υ6ΓΟ
1. 12]. περιεῖναι. ὶ. 122. τὸ κατὰ
γοπίέα5 ουπι 1Π 605 Πισγιήσδοί. Ἠ]ιο
θεοὺς περιεῖς. (Οτο αά ΏεοῬ αι.
πρετίε τὸ περιξάλλει», καὶ τὸ περιεποί 5υρογδίες 65. 1, 134- ἔστ᾽
πλέειν, συγωγύµως ροβῖία γίάσπηις,
ἂν πυνθανηται περιεύντα τὸν παο
λλονς οοπι. Οἴτοππι]ίοετο.
τέρα. Ώοπες απάϊτεί Ραίτοπη 6989
µεταφορικώς Υετο, ΤΏα4Πε, αἰ{τιερογςέίίέοπι. 1, 68. ὡς 'περιείη.
"ποσα, «οππρατατο αἰ]οπΙ. ππείαΩιιοά. δαρεγοςοῖ. Π]. κ - 119.
Ῥ]οτα δυπιία τί α νεςθας, α15β
.

οοτροΓί οἴπουπη]1οἵπηέας, ε]ι5 ἴο-

βομά! βταίῖα. δικαιότερονεἶναι ἔρη
Μήδων

τέῳ περιξαλεῖν τοῦτο τὸ

γαθὸν, ἡἡ Περσέων.

δισέίπς 6856

ἀϊοσμαί αἰίοιῖ Μεάοτιπι Ρος,
απαπι Βειδαγυη, Ίου Ῥοπαπα αἲ(ήραστε,

ασπΙτοιε,

«οππρατατς,

ἀατο. 1. 129.

περιδόητος ἐν τῇ ποιήσει. Χ. ἨΠοπη.
34. Ῥουςὶ εἶαγα».

περιγεγέσθαι. ο0π. Βαρετοδαὸ, 5ιιΡεδΏέεπι «996. Εγαάετε εκ ΠΙΟΓΠ9 Ῥετίοι]ο. Ἀογνατί. ἵς-όρεον ότεῳ
τρόπῳ περιγἐνοιτο. Οιακίνετυπε
4ποΠαΙΑ πιοάο βπροτγείος ο55οί.
γε], ααοπιοάο

εναβῖδεοε,

1. 122.

τοὺς περιγενοµένους. Ἐ98, ᾳπὶδαρος

Γαοταπί. Ου] δαροεΓδ{ες5 τεπιαΠ5εΓγαη{. ν. 40, 05, 87. ντ. 252,
200. γη]. 6, 00, 93, 95.

περιγίνεσθαι. επι. Ῥαρετατε, Ἠ1η«016. ἐκείνων περιγίνεσθαι. Ἠ]ον
8υροτατο. Ἱ. 207. τοῦ βασιλῆος
περιγεγέσθαι.

Ἐερειι

5ροτατο.

π. 121. ῥ.5.

περιδεὴς, ὁ καὶ ή. οοπι. Ὑεεπιεπίου
ΠΙΘίΗΘΕΗΡ, Υ. 44.
περιέλασι. οοπι. 4. ᾱ. (ἴτοιπιαςῑο. ἔλιπον τεβρίππῳ περιέλασι».
ΦΟπαάτὶρῖς οἴτουππασίοπεπι τε]]απεταμέ,
Ἀρααπα
τελαπογιηέ
ο 1σὶς εἰτοππιασοπά!ϊςΙάσπαιπη.
.179.
ο λρις ἡν εοπι, Οἴτοιπινο]α{ίο.
Π. 129.

ᾳ

κ.

περιεών. Ἀπροιδίος. ν. 99. νΠ.
107, 199. κ
γα. 188.
Ἀηρογείίος Γαογαπέ, οκ Ῥοτίοπ]ο
εναδετυη{, δογ ναί ευπΐ,

νΗΙ. 40,

00.
περιεῖγαι. 6011. 6ΠΤΗ

επ] νο. Ῥτο

απο αἰ]αβ συνωγύµως τὸ γικάν οπα
8θσᾳ5. δόξαι τὴν ἑωύτοῦ δύναμιν
περιέσεσθαι τῆς βασιλέος. Ἐν]κειἸη8γ6 8145 οορ]α5 τορῖῖ5 κπρετῖοτο5 ογαβγας, Υεἱ, Εκϊκήπιαδςο

{οτο πί 5. οορὶα τορῖαδ 5αροτᾶτοηί. 1. 146.
περιεῖναι. «οι.

Ἀεὰ αρπά Ἠετο-

ἀοξ. το περιελθεῖν αοοϊρῖυσ Ἱη(στά.

Ῥενεπῖτο. Ῥογνεπίγα, ἐς

τὸν παῖδα τοῦτον αρχὴ περιεῦσα.
Ἠορηυπι, αποά αἆ Ίηπο Ῥπεγαπη
ἀενοπ]έ, γα] Ρρογνοπῇέ. 1, 130.

περιείχετο αὐτοῦ μένοντας μὴ ἐκλι-

πεῖν τὴν ταξιν. Ικ. 57. α]]α: ΟΙοπἵτο 605, απῖ ππαπεβαπέ, πο ἀ4ε5οτετεπί οτάίπεπι. 9. Ῥ. ΓΑπιοπιῬ]ιατείας 5πο5 πι] έος] 1ο πιαπεηίες εοπ{Ιπεβαί, το αοἶεπι 4θ-

δεΓογε{. πεέχεσθαι επῖπη, ἀντὶ

τοῦ

περιέχειν,

καὶ συνέχειν,

αμα

αὐ Ηετοάοτο Ροβίζηπι ν]άσειτ, μὴ
ἐκλιπεῖν, ὥστε μὴ ἐκλιπεῖν.
τεριελθεῖν. ἡγεμονίη ἔς τὸ γέννος τοῦ

Κροίσου περιήλθε». Ῥεϊπείραίας αἆ
Οπα81 σεις εδί ἀονο]αίας, Αά
οτωςί δεπις Ππροπήαπι Ῥοτνοπῖξ,
1.7. αὖθιςἐς τυρανγίδας περιήλθον.

Τπ ἐγταπμ]άσπι Τα1δ15 Ιποιάεταπί.

ΠΕ

ΠΕ

Ῥωτδις ἐγταππ]ά!, νο] Ἱπρονίο ἔγΤΑΏΠΙςΟ Ῥατετο οαρετιπ{. Ἱ. 96.

ἐς Δαρεῖον περιήλθε ἡ βασιληῖη. Ἱ.
187. Ῥτο οοάεια ἀῑοϊξαν δὲ περι-

χωρεῖν. 6 περι]έγαι. ἡ βασιληϊη
αὐτοῦ περιχωρεοι ἐς Δαρεῖον.Ι.210.
ἡ βασιληΐη ἐς ᾿Αλέξανδρον περιήῖε.
Π, 190. µη περιϊδεῖν τὴν ἡγεμονίην
αὖτις ἐς Μήδους περιελθοῦσαν. ΠΠ].

65. ὡς ἡ βασιληΐη περιεληλύθοι ἐς
τοῦτον. 1. 140. ἐς φῦίσιν περιήλθε
ἡ νοῦσος. Μοτῦας ἴπ ῬΙΗΙΝΙΗ ᾽
εναςῖ(. γ]. 86.
περιέπειν. Ίοη. εἲ Ῥοθί, ϱτο οοπΙ.
θεραπεύει». (τατο. Τταοίατο. ΟΙ-

Πεἱοβείταςίατα. τούτους περιεῖτε εὖ.

αὐτοὺς περιέψεσθαι ὡς πολεµίους.
να, 149. Ρταάικογαπε 1ρδος τί
Ἠοδίέος ἑτασίαξαπα Ἱτ]. πεειέποντες
το
εὐ. γἩ.

1851.

ΓΕυπι]

Ώοπο

έτας-

{απίος. τοὺς ἄλλους περιεῖπον ὡς
ἀνδραποδα. 1ΡΙά. Αἱῑο πέ πιαή-

οιρία (πασίαραπί, Ὑα]]α:. Ῥτορα
οΏβειναπίος. Εί ταπιπαπι πα ορία αἀδοτνατοπί. Ὠεὰ πέταπιαμα Ίοεσπι Ῥετρεταπι εκρ]σανίέ.
Οἱ Μήδοι τηχέως περιείπογτο. ν].
211. τρηχέως περιεφθέντες. γΠ].
185.

{οεί].

λαο

(ταοίαίῖ, νοὶ πια]ο αί-

περιέφθησαν τρηχέως. γΙ]].

27. [Αυ 1118]
{πετυπξ,

α5ροτο

ἑτασίαξὶ

Ἠος Ρεπε {τασίαβαί. 1, 75. ΓπτενῬτες Ίμαί. Βεπῖσπο αἱ]οφπεβαίατ.
Ὑπα Ἰ]αδ νοτυὶ πο γἰάείυτ Ἱῃ{ε]]οχίβκο. Ἠοο εκ 5εφπεπίας

περιέσπε. οη. οί Ῥοσδί. ὃ. αοτ. 2.

αεικείη. εί, τὸ ανάξια παθεῖν πρὸς

ποτ.
αί, τρηχέως κάρτα περιέσπε
Φεικείῃ. ν. 5. Άδρετο αἀπιοάσπι 1

{ασ]]ο ραΐεῖ. τῷ γὰρ εὖ περιέπειν
ορροιήἑτὀτεηχέως κάρτα περιέσπε

Κυαξάρεω. ΙΡίά. περιέπειν αίεῃι
Ῥτορτίο ἀῑοιίατ 4ο πιπϊςίτῖδ, εί

806. α περισπάω, ω. ποτ. 2. περιέσπον,ες,ε. δὶς απέσπα Ίου {οτιιαέσα, αἱ ἔμυκον, ἃ µυκάω, ὦ. οί
ἔδουπον, ἃ δουπέω, ὢ.περισπᾶν ΡΤΟΡ.
ατοππι (παἩςθγς, οοπίτα]οτο,

ἴτα-

ΠπάΙσπΙέαίοια, γα], ΙπάεςοΓαΠΑ 6ΟΠ-

{α1ηΙ15, οΙ ἀοπηῖπος δοαπαπέητ,
οί οἴγουπα ο05 αβεἸἀααδίαπ{, αἲ ἵπι-

ἑππιο]ίατη Γοος] ἑταχῖέ. [ἀ οδέ, ο05

Ῥεταία [αο]επάσπ ραταί.

παπι

γεὶ Ῥταίοι ἀῑσπ]έαίεια, πο ἆθρο-

µεταφορικώς, καὶ γενικώς. περιέπειν

περιέπω ἀεάισίιπῃ ἀϊσας, σ. ποιητικώτερον Ἱπδοτέαπα οτ]{. Εοάσια αἲμι Πιοάο ἀῑοείσ, «ιο ἐπέσπον.

οΏτεπι οίϊαιῃ α Ροοίίς ἀμφίπολοι
παρὰ τὸ ἀμφιπολεῖν αρρε]]απίατ.
εί αῖς αἰρηέας, ου οβισίοςο,
πιασηα(θς ευτα αἴσποπι ἑτασίανέ.
Φθά Ῥτο αἀνοτρίοταπα απαίαίο,
Ίρδα 4ποφπο ἐγασία]οπ]5 απαΠίας
Ἱπαϊσαίατ.

ἴτε, περιέπειν εὖ. Ώομο,

νε] Ροπίσπα, ας οβ]εῖοδο (ταςίαγο.
(περιέπειν κακώς.) Μαἱο, νε] 1π]να-

ππαπΙέογ ἑτασίαίο, ἔπειν απίθΠι Ῥτο
ἔπεσθαι, ο5ί Ῥοσί]είή, Πο. οξἶαπα
οταἑ1ομῖ5 δολ; οἱ οοΠΙΡΟΡΙΕΗΠΗ

Ῥοβα5δ, «παπι βππρ]οχ τορογ{αγ.
τε πολεμίους περιέπουσι. [Γε]ορίος

ὑτασίαηέ, 11. 609. καί µιν Άμασις εὖ
περιεῖπε. Εά ἵρδιπι Απηαδὶς Ώεπο
ἀασίαβρας. Ἡ. 109. ὑπὸ Παιόνων

Ἄδρετο

τα,

αἀπιοάπη,

ας

(τασίαν]ιῖ. 1. 72.

Ἰπάῖρηο,

Ἆοἆ δἱί ἃ

ἐπέσπες. ἐπέσπε. (οπ5ι]ο Βιδίατ].
ἵπ νους ἐπισπεῖν. ὁ Κῦρος τὸν παῖδα

τρηχέως κάρτα περιέσπε. «Όγτις
Ῥυσγα. 1λαπα. αἀπιοάσιι α5Ροετο
(τασίαν]ξ. Ἱ. 14. ἐτόλμησας τὸν
παϊῖδα αεικίη τοιηδε πεεισπεῖν; Αιε"5 ο5 ἵἵσμς ῬυοετΙ
πιθ]ία

α/πσσρτο,

δὲ

ἔα]ὶ οοη{ι-

Ἱία {τασίατοὃ

1. 110. τοὺς πρισπόλους τρηχέως
περισπεῖν. Εαιπι]ο8 α5Ρετο ἵΤαςίαφςο, 11. 64. κάκτα

τ(ηχέως πε-

ιέσπε πλήθεῖ πολλὰς τῶν νεών.
γι. 44. Ὑπα]άε α8ροτο ΠΙΑΡΠΗΠΙ
ΠΑΥΙΗΤΑ ΠΙΗΠΠΘΤΙΠΙ {τασίαν]1ί,

τρηχέως περιεφθέγτας. Α Ραοπ]ὴις περιἐρχεσθαι. «0ΠΙ. ρτο ρε, απατᾷν. σοφίη µιν περιήλθε ὁ Φάνης.
Ἄδρετο νεἰ ππα]ο {γασίαίος, ν. Ἱ.
Ῥμαπος ἵρδαιι αδίυθία οἰτοιπιτρηχέως περιεφθέντων ὑπὸ τῶν Αθηνοπῖς. 11. 4.
γαΐων. ν. δΙ. Οπή αὓ Αἰλοπϊθης]Ῥα8 ππα]ο ἐγασίατὶ Γαἱβςοπξ. περι- περιέσχατος, ὁ. Ν. Η. Βκίτεινη». τοὶ

ἐφθησαν τρηχύτατα..
νΙ. | ὅ.προεῖπον

περιεσχατα

γερ0µμενου

του πυςος.

ΠΕ

ΠΕ,
Ίσπε Ρατίας οχίτεπιας ἀεραςοεηῖςε,

γα] ἀεραδεεπάο Ρραπ]αίϊπα αὖδι-

Ἰηθς] Ἰοβρος,

πηθηίς, ταδίαπίο. ν. 101.

ιέχεσθαι. οοπι. [ πάῖφιο ἔοποτ].

κάνα,

Ἰσίέατ α ππα]οά1οίῖ5 Ἱπ Ὀοππαγαξυπι
εραισοπᾶ]ς, απἷα οδὲ πμ [Π. ο.

Οἰτουπην επ]. ὀρεον-

τες περιεχομένους αὐτοῖς. ντ]. 10.

«οπεια]]ρεί ΠΠ, ο.

ΟΙΙΠΕΡ] ἴπ Ῥοδίεταῖα αβδίίποτο
Ίαμθο. ν. 5. Ὦε πα]εδϊορηεϊῖα
Ισίέατ Ἱπ Ποιπαγαίσπα, ὃς, Υ6ἱ,
Φᾠδοά. Ἱσίίατ αᾱ πια]εδιοσπέίαπι

Ουπι νἰάετοπὲ 609 απάίααε οἵταΠποί, ὅτο,
ουπηγθπίτ], γε] εἰγοππιάα{ος 6550.
πεµιέχεσθαι γὰρ πᾶν τὸ στρατό- περιέχεσθαἰ τι». Ηοτοάοί. «Ἰοσυίῖο,
Αφνίά ουπποτε. οὕτω ὧν ταῦτα
πεδον τὸ Ἑλληνικὸν ὑπὸ τῶν γεὼν
ἀσκέοντες, τωύτῷ περιεχώµεθα.
τών Ἐειξεω. ΥΠ. δΙ1. ᾿Τοΐα επῖπι
Β]ο Ισίίαγ Ίαος οχεγοοηίσς, Ίθο
Οτασοταπα οαδίτα [ἀιεεραί] α
{αοἱσπίαες, οπάσπι οβίΙπαπις, 1.
Χεογχὶς εἶαςςο οἰτοπππδαν1, γε] ε55ε
72. Ὑαἰ]α νογαῖ, Τα ποη Ἰάσπα
οἰτοππιάαία.
{ασΏίαπάο, Ἰάεπι ἴαπιοι οῦ{ΕΙπθπεριἐχεσθαι. οοπι. Αἀματετα. πεΠλας. Φπατο ν]άδίατ ]ασίοπεπι
ριέξογται. [Νοβίτῖς Ροπ15] αἀιωτοἸα]α5 πιο] πασξας, οὕτω οὐ ταῦτα
Ραηπέ. απ]ά απίοπα Ίου 51δῖ να]1έ,
ἀσκέοντες, ἕο. ἵπαφιο Ἰεοβῖο
Ραΐεί οχ 9, 4 φοφππίατ, οὐδὲ
Ῥοπυπα λαρθέ 5οηδια. ΝΗΗΙ {αἁπωστοὶ ἔσονται, Ῥτο ἀπὸ τούτων
ΠΊΘΗ Παπά αΠΗ,
ὠλεῖσθαι δυνήσονται. Χες αὐ Ἰ]8
περιήκειν τὰ πρὠτα. Ἠετοάοίεα Ἰογαρε]]! ο. “Τ].
περιέχεσ2αί τινο Ἠοι αἰοι] αἀἶνα- - ουπ{1ο, Ύἳν ᾷο Ἰ]]ς ἀιαίατ, απϊ
να πθο ϱαἵΠ γε]]ο ἀϊπιείετο,
Ῥτορίοι 5πα5 νἱτίπίος αἲ Ῥτας]ΡΗΠΗ, ΣΗΙΠΠΝΠΙΦΗ16 ]αμάῖς αγαά πι
Απιοτο αλου]α5 ἀείιποτ. Α]απΙά
απερ]οίῖ ὀρέομέν σε περιεχόµενον
Ρετνεπετιηζ. τοῦτον τὸν ἄνδρα
α ῥατης ἔχεις γυναικός.
Τε χο»,
ο παπῃ Ἰαῦςς, απιοτο Ιπερ]ΙοΙἔππα 4ε-

Οποτί νιάσιηις. ν. 40. τοῦ σεριέχεαιµαάλιστα. ν]]. 29). (0α]15 απιοτο
πηαχ]πο ἀθθπονῖς Περσέας. ὁμεῖς

οὕτω πεµιέχεσθε τῆς ἡγεμιογίης. νἨ].
100. Ὑπα]ια: Ύο8 Πτα ΙπιρογΙαΠη
απιρ]εσβηϊη], «Έ,. Ὦ. Ἠ)ο5 Ππροτίο
τοποπάο αἀθο αάάϊοίῖ εδ1ς. Υ6ἱ,
Ύο8 ππροτίϊ ταϊπειιά] απιοτε {απτο Βαρτα». 1μά. τοῦ περιέχεσθαι
μάλισα χρεών. νΠ. 60. Οτο
Ῥταοῖρας οδί απιρ]οσίσπάππα. Ομ]
Ῥοεἱβείππαπα. οί Ἰατοπάππηι, Τη
αποά Ῥταοῖραο οδί ΙΠποιΡΘΙά στη.
περιέχεσ2αί τινος. ἴπ θΜου]ας ΑΠΙΟΤΟΠ 6536 Ῥγορεηδιπι. ο ο]
περιεχόµενος τοῦ νεηνίεω. Ῥοτίαι46ς 1 αἀο]οσοσμείς ΔΙΠΟΓΕΙΗ ῬτοῬδηδς. 11, 05.

περιεχεσθαί τινος. Ἠετοάοίεα Ίοει{πο, Ῥτο

60Π1,

ἀπέχεσθαί

ΑΡΣίΙπογο α το αμα,

τινος.

Οὕτω ὦν

μεντάτε ἄλλα πάντα τερήκειν τὰ

πρώτα, καὶ δὴ καὶ ἀκούειν ἄριστα
δικαιοσύνης πέρι. γΙ. 86. Ἠππο
γΊταπα. οππα οοίετῖ οππῖρας ἴπ
τερις Ῥτοῖρπσπα Ἰαπάειι οὐτιπθγο 416ΠΗ5, Έππα οῖαπι ορεῖπια
Ῥτορίον ἠπδήαπι απάϊτο,
περιζλθετὀν Πανιώνιονἦτετίσις, καὶ

ὁ Βρμότιμος.ν]]. 100. ν αἱ]α: δρ
Ροἵππη αὖ Πογπιοίῖπιο ἵπ Ῥαπίοπῖαπα τος. ον. Ῥ. Ῥαπιοπῖπα α]Πο, οἳ ΠΗογπιοίπιας οἴτοιπινοπϊ{,

να] Ἰηγαφίέ, 1. 6, Γία ἑαπάσπι Ἠειπιοπηας ΡαπίοπΙππη οδὲ υ]έης,
περιηµεκτέειν, εἴν. Ίοπ. Ῥτο 601.
δυσφορεῖν, ἀγανακτεῖν, δεινοπαβεϊν.
(ὠταν]ίος,

οί Ἰπίᾳπο

απΙπιο

α]-

απ]ά Γευτο. ΠἩαπποπίατϊ, περηµεκ-

τέων τῇ συμφορή. ταν]{αι θὔπη ϱ]αἆθπα {6619. ταντέετ Ἰαπιθηίαης,
1, 44. περιηµέκτεε. Ππ]άπο ΠΠΙΤΠΟ
Γογεβαί. 1. 114. οἱ Φωκαιέες περιημεκτέοντες τή δουλοσύνγ, ΡΝοςΦεΙ-

εο5 φογν]έπέοπι Ιπίηιιό αΠΙΠΟ {6-

κακολογίης πέρι τῆς ἐς Δγμάρητον,

τοµίςς, [ασ ανεγκαηέος.]

ἐόντος ἐμοὶ ξεἰνου, περκς τα
τοῦ λοιποῦ κελεύω. νΙι. 237. Βϊς

περιηµεκτήσας τη ἁπαάσγ συμφορῦ.

Οππι ἑοίαπα

1. 164.

Ἰδίαπῃ σα]απιὶαέοπι

ΠΕ

ΠΕ

᾿ Γπ]φπο ΑΠΊΠΙΟ Γετγεί. 1. θ4«περίηµεκτήσας τῇ ἁπάτῃ. Ἐταιάθια
παπο Ἰπίᾳπο αΠΙΠΙΟ Γεγοης. ἵν. 12/1.
περιημέκτεον. να. 109. περιηµέκτεε

τῇ ἔ9ρΥ. Ἱκ. 41. Π]απι δία{Ιοπεπ,
[πιογαππη πε] ΙΠπΙΩπο αΠΙΠΙΟ 16τεραί.
ν

εριήγεικα. Ίο. εὲ ροεί. (ἴτεππι{π],περιήγεικε. Οἰτοπτηπς. 1. 84.

περιενειχθέντος. Όππα οἴτοππη]αξις
Γι986ε.

Ιριά. περιεγείκας.

Ότπι

εἰγοππιέα]]ςςος. 1νιά.
περιῖδέειν, εἴν. Νορ]ίσετο. Ραξ. Βποτε. Ρεγπη]{εγθ.σερι!δεειν ἀεῖσαι.
Ῥογια]έίοτο α]]σαϊ, πέ οππαΕ. 1. 24,

π6

1ρδο

οἰτοπππάαίο

ζαμε-

τεηῖ.

σεριλέπει». Τομ. αἔ Ῥοεέ. Ργο 60ΠΙ
σεριαιρεῖ.Γεἱ1ῦτατα. Ώουογεῖςατθ.
Ώεδᾳπαπιατο.

Τάβταπα,

πσεπα ατβΏογῖς ης

«ἴγο 6ΟΓ-

ἀαίτα]οτο,

τών δεγδρέων τὸν φλοιὸν σσεριλέπον
τες. νΙΠ. 115. Ατροταπι "ωαφήνμάη

ππάϊαιε ἀοείτα]μεηίος,

περιλεσχήνευτος, ὁ καὶ ἡ. Νοπιεῃ
Ηετοάοίειπα, ΡΤΟ ΟΟΠΗ. σεριδόητος.

Οε]εὐσῖς. Νοπιῖπε οἶανας. Ἡ, 195.
περίμετρο», το. Η. Ν. Αιπρίοης Ἰο-

εστι απο

ππδήδητα. (Ἰτοπ]έας.

Απιριζις.. 1850. Ἡ. 149,

ἣν τούτους περιῖίδης διαρπάσαντας
χρήματα. Ἀεραξίαγίς Ίιος Ρεευη]ας

σέριξ. Τομ. οί Ῥοεί. πἀνετῦ. βέ απ-

ἀϊπΠρετε.Ἱ. 89. μή πσεριοεῖν τὴν

πέρι ΡΤ8ΡΟς. οξ ριαίογ γαοπεια

έπη (πε ἀοοεί Επδία(μ.) ἐκ της

ἡγεμονίην ἐς Μήδους περιελθοῦσαν,

βαρύνεται. Οἴτοιπη. πἑριξ τοῦ τεί-

Χο ρα ρποϊραέτη αἆ Μεάος

χεος.

ἀονοπίσο, ἀενο]νῖ,

σέριξ αὐτάς. Οἴτευπι ἴρεας. 1. 196.
πες αὐτοῦ. Απίο ἵρριπη, Ἡ. 91,

Ῥειγεπίτα, Π1,

05. οὐκ ἄν µε περιεῖδες. ΝΟΠ ρᾳ555 {Γῇςο πιο [ίαοεγε, απ 1π
ΑΠΙΤΙΟ μαρεύαπι.]. 1. 100. [ή
᾽Αμαζων τὸν Σκύθην αὐνδῃ περιεῖδε
χεήσασθαι- Αππαζον Βογε]ναιη 5ο
π{] Ῥαδδα ο5έ, εἵ 5πῖ οοΓΡΟΓΙ5 Ροἑοδίαίοεπι {αοΙξ, ἵν. 112, 118. τη],

1δ..1κ. 6, 7.
περικάτησθαι. Τοη. Ῥτο 6ΟΠΗ. σερικάθησθαι. ϱἸτοιπηδεάστο, ΟΡ51άοτο, Οκυά αῑας ἀῑοϊέατ πολιορκεῖν.
περικατηµέγῳ τὴν Ντον. ΝΙΠπαΠΗ
οὐδιάεπ]. 1. 1050.
ππερικατηµένων ᾿Αδηναίων Αἴγιαν
κ. 705. Αίπεπίεηδίρις «Έρίπαπι
ομδιάεπέῖρας.
περικεῖσθαι. οοπι. περικείµεγοι τὰς
ἀσπίδας σερ) τοῖς αὐχέσι, καὶτοῖσι

(τοι

Ἰιτος.

Ἱ.

179.

“155. πέριξ τὸ -τεήχος. ο ωτοσπι

ΠΠΓΟΡ. 1, 128. 1ν. 90. πέριξ αὐτοῦ. Ἱν. 159. πέριξ τὴν λίμνη».
στο Ῥα]αάεπα. ἵν. 180. ν. 87.
την πέριξ. ν. 110.
πέριξ τινα λαμξάγειν. Τοπ. δὲ Ῥοεί.
Ῥτο σοΠ. περιλαμδάγειν. Α]ἴφαπσιι
οἰτουππάαταο.
Οἰτουπιάαέαα αἲ]«παπι «αρετο. ν. 87.
περίοδος, ου, ἡ οοπη. Οατουῖέας, Απι-

Ρίέας. Ἱ. 95. γής περιόδους γράΨαντας πολλοὺς ὁρώ).
Μα]εος
ἵειτα αππβ]έαπι ἀενοτιρεῖθςο «6-ἨΘΗΡ. ἵν. ὀ0. γη: πάσης περίοδος.
γ. 49. νι. 219, 225, 229.
περιοικὶς, ἴδος η.
ἡ Εριλεέαπι τοῖς,

απζ τορ]οπ]5. Τοπ, Ῥτο 419 60ΠΗ.

ἀριςειοῖσι ὤμοισι. (Ἴγροος εἶτοα
οο]]ηπη,εί ΠΠ Ιςέγατη ΗΠΙΕΓΙΤΗ 668-

περίχωρος. Οἶτοα Ἱτβοίη, να] Ἰο-

{αηΐες. ν. 5. οἴτουπη]εοίί «Ίγρεο».
νά εδί εἰεραπς (γῶοἴδιιις. ἀντὶ
τοῦ Φοροῦντες τὰς ἀσπίδας περικει-

τὰςπεριοικίδας αὐτῆς [τηςτών ΤΠτερίων πόλεως] πάσας. Οπιπες πτρος

μένας περὶ τοῖς, ὅτο. 1. 171.

οἶγοα βιέας, εαρῖ!. 1. 70.

σερικλήειν. νΠ. 198, 199. Ὑιάε
ηρ]οχ κλήειν. ρτο οοπι, κλείειν.
σεριλαμξάνειν. ΕΟΙΙΠΙΗΠ. ΟΟΠΙΡΙεΟ{. Οοπιρτεμοπάθτα. ϱἸτομππάατο,
(τουπιάαέαπι «αρετο. ἐκυκλεύογτο, ὡς περιλάξοιεν

16. Οπτειπι

αὐτούς.

γΠ.

[1ρ8ο5] [ογεῦαπεατ,

ΟΠΗ αλ π1οπῃ εΙία..
Ῥίοτια τί

Ὑἱοῖπα, εἷλε

ΥΙΟΙΠαΒ, ο οἴτομπι-

περίομκος, ὁ καὶ

ἡ. ο0πΙ.

Υποΐπις,

αἱ οἴτουα αΠφπος Ἰαβίας, ἵν.
199. τῶν περιοίκω». ϊν. 161.
περιοπτεον. Ψἱὰς περιορᾷν. ν. 99.
τα, 168.

περιοπτέος, ὁ. Ν. Η. Βεκρίεἰομάι».
Ἀερ[σεμάα5. Θπεπι απῖς ροί πος-

1ΙΕ

ΠΕ,

Πκοπίίαπη, γε] Ρος οοπ{ΕΙΗ{ΙΟΛΕΙΗ
απην]ά τισ] ρα:ἱ αΙπῖ{, οὐ περιοπτέη ἔσι ἡ Ἑλλας ἄπολλυμενη. νγΙΙ.

108. Νοπ οδὲ περ]σεπάα (αταοἷα, Ἱία τί Ῥοτθαί. Ἀοπ οροτίοί
Ῥει Ποδίταη πορ]σοεηέίαια Ρραξ1,
πὲ τασία Ῥετοαί. τας] δα]
ποῃ δέ περ]ἰσεπάα,
περιορᾶν. ϱΟΟΠΙ. “Ἀεμ]ίμετο. Ῥαϊ1.
ΦΊΠΟΤ6Θ. οὐ περιωρεον [αὐτὸν ἔσιεναι

καίω, (.ᾱ. Ππδαρενβοίο ηχο. ΑΙιῬμπο.

Εί Περιφλυσθεὶς, ορδές.

ιτ νηδ]. λα. κ. ν. 894. ΒΗρ](διαφ ἔογγαπα, αάἱραδαπο Ππη]ίαἔαν

οὐηδςδ.

Απιζησις,

Οποά

Απδίορμαπϊς αποίοτίαίο οοπῇΓ-

πισίαγ. 8ο οπΙπι 11] ἐν Νεφέλαι».
ν. 995. Στρεψ. ἀλλ ὁ κεραυνὸν πό-

θεν αὖ θέρεται λάµπων πυρί;͵ τοῦτο

διδαξον. καὶ καταφρύγει βάλλων ἡἡ

παρὰ τὸν βασιλεα.] μπι απ τοσοιι

μάς,

ποζεάετε πον ἰπεραπέ. 1. 118.
Ἱν. 208. οὐ περιοπτέον. Χο οδί
πορ]σεπάνπη. Ῥεν πορ]]πεπέῖαπη
ποἨ οδί Γεγτοπάππα, νοὶἱ οοπιπη]ζ-

Ἀολο]α. Περιφλύρι. περικαίει ἐπιπολης. πάγο τὸ Φλύειν, καὶ τὸ

(οπάατα, αί, ἅο, ν. 90. περιοράν
συλλεγομένου». κ. 41.

περπετεα πρήγµατα. Ηετοά. Ίοσι{ο. Ἐος, απ επβ]έο ἵπ οοπίτατα
κίαίαπα πιπίαπίατ.
Άαπι
περιπέτεια ἀῑσίεας ἵπ ταραάϊα,
κα τοταπα ουαἀαπι νατείας,

οἱ ἵπ οοπ(γαγῖηπη Ππηπππίαξ]ο:. τί
ἀοσοί Αεϊρίοί. ἐντῳὃπερὶ ποιητικης,

εαρ.1].τε ἠπετέα ἐποιήσαντο οσφίσι
αὐτοῖσι τα πρήγµατα. νΙι. 20.
γα]α: ος 51ο. 1ρ5ἱ5 οὔδοιγας
εβεοεταπί. 4. Β. Ἠε» ἵπ οοπίτατΊππα Ῥγ]ογ] δίαέαπα οοΠ[εβέα 81Ρ]
1ρ5ῖς

πιστα έ,

Ὑα], Ερδποί

εῄεσστιαπί, αί 5πος τος Ιπ Γοτίιἔαπαπα Ῥτ]οτί οοπίτατίαπα. τορεπ{α
πηπίατοπίασ, νο) ππρ]σῖας, Ὦραἰπιεί 5.5 τος ΙΠ αἀνοΓδατη ΓΟΓἔαππαπα ἀεάπκοετιπί. Ὑιάο περιπετὴς Ἱπ να]ρα!β]8 Τεχῖοῖς.
περιπεφλευσμέγων. Οπ]ά εί νε]ῖί
ος 1ου νοσαβα]απα αριά Ηοτοάσίπτα
ποη δα{15 οοηδίαξ. ἐκἑτειχέων περιπεφλευσµέγνων πυρὶ ὑπὸ τοῦ Μήδου.
ν. 77. Υαἱ]α: ΕἘ πιατὶς α Ἀ{εάο
απιρας8. Ἐν ατα γετεῖοπε «ο]Ἠᾳ! Ῥοΐοςί }΄αἰ]απη τὸ περιπεφλευσµένων 54151956 ἀντὶ τοῦ σσερίπεφλεγµένων, παρὰ τὸ περιφλέγω,

τοὺς δὲ ζώντας

περιφλύει-

Φλέγειν, εί τὸ περιφλύειν, εί τὸ

σεριρλέγει», 9ἶνο περικα[ειν, συνωγύμως ἀῑοῖ νιἀοπίατ.
ΑΡ λος
νοτο περιφλύειν, Ἰηδοτίο ε Πεί τὸ

περιφλεύειν, άοη φἰσπίβοπηβ. φλύειν απίειι α Φλέω, Υ6Ι5Ο ε ἶπυ.
γε] α Φλέω, Ἰηδοτίο συ, ἀεάπεσίατ

τὸ

Φλείω,

αιοά

γε].

Φλέειν, εί φλοίεν ρτορσ]α »Ιση]βοαί τὸν φλόον, εἴτε φλοιόν. Ἱ. 6.

οογίίοσπι ἀείταλςτθ, περιφλέει»,
περιφλ2ίεν, οὑπεριφλοίζει». Οοτί]οεμα οἹτουππσΊτοα ἀθίτα]ιοτο. (1οπ]απα απ{οπα ΟΟΓΡΟΤΗΙΗ, 4105 Πεγ]ίαχ, ας 1π 5αροτβοῖθ απαβραταπ ας,
φπἱ άσμα οσα οοτίοχ, Ῥε]]ῇ», »ίνο

ομεῖ5 αὐ ἵμπο
1
ἀοιαλέαχ, 1460 τὸ
περιρλὺ ειν, καὶ περιφλεύειν. µεταφορικῶς ποο]ρὶ πο

Ἱπερίο ρο5-

δυπίέ Ῥτο αΠΙΡΙΓΕΤΘ, ας αΠΙΡΙΙτοπάο 5αρογβοῖεπι ἀθίταλοτο, νο]
βα]ίοιι οοΥΓσητο, οί [ῴάατο, αἴᾳπθ αἆθο γατα, εί ΟΟΓΓΙΠΗΡΕΥΟ.
ἨΗετοάοίας Ισίτατ γοσαβίέ τείχη
περιπεφλευσµένα πυρὶ τὰ ἐπιπολής

κεκαυµένα, καὶ τήν ἐπιφάνειαν
διερθαρμένα. 1, 6. Μαγος 1π 8ΡετΠοῖο πδίο5, αππραδίος, αίαιο γ]Πα8ο», εί οοτταρίος.
περιπίπτει οσοι. νατῖο ΒΗΠΙ{ΠΠΙ,

περιπίπτειν αδίκοισι γνώμησι. Ππῖαπῑς 5οπ(επ(1 ἀαπιπαν], Γπίπας

3ΠΡατο. Οπαπιν]5 απέεπι τὸ περιΦλεύειν ἵπ νι]σαξῖὶς Ποχ]οῖ ΠΟΠ

ἠπάΙοιτη δομίοπί]α5 εχροπΠ. . 8.

τθρογΙαξΗς, ἔαπιθη εΙπηρ]ος Φλεύειν

Ἰπίαια ]ηάϊσῖα οχρε Ἱα, αά
οπηδα οαάαπηιΒ. 1, 96. σεωύτῷ περιπέσηρ. ΤΠ01 1ρ8ῖ πια]απι οοπεῖΊ1ε5. 1. 1068. α. ᾱ. ἵπ ἐε ἵρβιπι ϱςἀᾳ5. Ἐδί οπΊπι πιοίαρλοτα 5Ηπι{α

τερετίισ: 5εὰ εα5 Ἰαδεί φΙσπ]βσαξϊοπςε5, Ύ1σς αἆ τεπη Ργ5επ{είη
πλ]] [αοἱαπέ. Τη Πφάεπι 1εχὶσῖς
τοροτῖο, Περιφλύω. ἐπιπολαίως

Ἰποϊάετο ἴπ Ἰη]αδία 5οπέοπ(]α5.

ΠΕ

ΠΕ

αὖ φάϊβολίς, ᾳπς Ῥγοργία πηο]ε ἵπ

περίῤῥους, ὁ καὶ ἡ. Ηοτοά. νοζαῦα-

56 Ίρδα οοτγαππέ. ουτοι περιεπιπίτον

Ίαπα. Οτουπηῆανς. Ὑ οἱ ἀῑείέατ ἂς

τοίιαύτησι τύχχσι. ΗΙ ἵπ ἨἈ]αδπιοά1. οα]απηίαίος Ιποϊάεταπέ. τ].

ππάίααε, αηαῖς αἰ]αϊέατ, πὲ Ο]ου-

16. οἱ Φοΐγικες περιπίπτουσι τῆσι

5οπθδ"5,

γηυσί. Ἑ]ιαπίσος ΙποΙάυπε, γε] 1τ-

ταπηέ, ας Ἱπρείππι [αοαπί ΤΠ
Ώ9γ6ς. γ1.41.περιπίπτει» δουλοσύνη.
νι. 106. Ιπεϊάετε ἵπ δετν]ἑπίεπι.
τῆσι σφετέρησι νηνσὶ φευγούστσι
περιέπιπτον. υΠ. 89. Ἰπ 5ια5

πανος Γασϊοηίες Ἱτταεβαπί. πεοιπίπτειν σφίσι. υῖ. 94. Τπ Ίρβος
Ἰπεϊάϊ55ε.

1ρεῖς ουσπιτ]55ο.

περίπλοος, ου, ὁ, «οἵη. ΟἸτειπηνος-

Πο, απα απῖδ πανὶρίο Ίσσα

αἲ]-

Ίοεο, απ ατίπαας

τί

[συνωνύμως

ἔαπέατη, ΠΟΠ

Ιδίμπηας.

ἀῑεῖταιτ

ἵ, 174.

ἀμφίῤῥυτος.

ἵν. 165.]

περίῤῥυτος, ὁ καλή. Τοπ. εί ροοί. (]τοππιβμς,

σα], ΟΩπΙ Ἠϊπο Ἱπάο

αηπῖ5 αϊζαγ. ἵν. 42, 40. [συνωγύ-

µως ἀῑσίεατ ἀμφίῤῥυτος, ἵν. 168.]

περισπέρχειν. εοπη. 6ί περισπερχέειν,
εν. ΑίΕ. εί Τοη. ο ἀαῑ. Ῥτορτίε
αάεπι εἰσπϊῆεαί »ίπάῖοςε ῬτοῬετατο, να] οἴγουπποῖτοα {οδίϊπατο.

960. περιποιῆσαι τὰ ἴδια. Ἐεβ 5αᾳ5

µεταφορικώς ν6το βαρέως Φφεει».
(ταν]ίοτ [εττο. ΤΠΓΕΠΡΣΙΤΗ 6999.
Αάνερατί. Φωκέων καὶ Λοκρών
πε(ισπερχεόντων τῇ γνώµη ταύτῃ.
να, 207. Υα]ῑα: ἨΗπῖο εεπίεπῖα»

εοηδειναγο. νΙ. 19. ν. 62. περιποιησαί µιν περὶ πλείσου ἐποιή-

οσα ΙΠΓΕΠΞΙ ο856οηΠ{έ ὮΙΟΟΘΠΗΒΕ5, οξ
Τοσγ. «Ἠ. Ῥ. οαπι Ῥ]μοσεηήςας, οί

απεπι οἐγουπιγεμίέαγ, τὸν περίπλοον
τοῦ "Αδω. νι. 95.
περιποιεῖν. οοπα.

(οπβθγνατα.

ΠΠ.

σαντο. νΠ. 181. Τρειπα «ΟπεεΓνατο Ρ]αγπαϊ Γοερτιπ{,
περιποιεῖσθαί τινα ἐπιμελωῶς. ϱΟ{6εἶα5 Ῥοης. ὀ0. Ααπεπα πεσπταίο
οΠΒΘΙΥαΤ6, νε] εο]ϊο]έο οµτατο.

περιῤῥαντήριον, τό. ΓοἩ. οἱ 60ΠΗ. ἀπὸ

του περιῤῥαίνειν. (ΤουΙΙδΡεΙροτο.
Δαπμιπαία, Ῥαα]ας οπῖα ο. Ο.
Ῥτο αηπατῖίο ναδο πδιτραί Τῃ 1]. ὃ.
ἵπ ῬγϊπαΙρ. Τ). 4ᾳ 5αρε]]εσί.]οᾳ. εί
Ῥαπ]ο Ῥο5ί. Άαπι εί ρο]νε ασεπίεα», οί αηήπιπα]ία αΤΡ6ΕΙέσα,

εί ΠἹεηδας, ἃς.

Πίο απ{θΠι

Ἱπίθ]Πσίέατ σταπάῖας να», Ἰάᾳτπο
Ῥυταπα, αδίβαδπο δαοτῖς ἀεδίῖπαέαπα, απο ἵπ ἔοπιρ]]ς, απῖ οοηεἰοπίρας, απα Παδίτα! Ῥ]οπαπα
εταί, «πα δαοετἀοίθ» νοὶ αι ἰτιαὶ
605, απῖ Ιπστεάϊοῦαπίας, οἴγοππιβΡεσοτο, να] α5Ροείροτο 5ο]εβραπέ,
απο Ίνας ο Ἰαδίτατῖ, Ραγρατῖααο
οτοάσγεπέ.

Ἱ, 51.

Ὑπαι]ϊης,

ἆςᾳ ΟΠοτίπεο

Φπαίά ΠΙΟΓΘΙΙ
ᾳποάσπι

Έτο]απο νετρα [ασίοις, Ίδη. ν]. ν.
239. πορῖς ῬοτΏε]]α νογεῖθης Ἰῖς
γιἀείαν εκργεδδίς5ο. Τάεπι ἔθγ 5οοἶοβ ρυγα οἰγουπα θα

ππάα, Βρα-

Ρεη5 τοτο Ἰενί, εί ταππο Γο]]οίς
οἱΐνορ. Πβέταν]έηπα ντος, ἀῑκ]ε4πο πονἰδδίπια νοιρα.

Τοεπ1 Ίναπο δεπ(εη(ῖαπα σταν]{ος,
να] Ιπίαπο

απἴππο,

Γεγτεπέξ. Ὑε,

οππα Ἠαῖο δοπέοπ(] γε]απιεπίογ
αἀνογ5αγοηξαγ, περισπέρχειν οπῖπι
Ίαπα αοαρίεπά
πα ν]άείατ Ῥτο 5έαἀϊοδα τεῖ αἰοιῖ αἀγετεατί, αποά
[αοϊαπέ 111, απἲ τει αλ(παπα Ἱπ]-

απο Εεταπέ απἴπο, δὲ απϊ τς
αίπο ἴ]]αςο οπγδ]ίαπέ, αὲ Ἰά ἵπιΡοάϊαπέ, ᾳποά 1ρ5ῖ5 οδὲ Ἱπ]πσπήἀαπι, ασ πιο]οβέππη. περὶ πιπο
νῖπι Ἰπίεπάεπέ]5 Ἰαροί, εἰ τῷ περισσῶς Ἰσοδυναμ.εἴ, ναι εἰγοπιπείτζα
ἰσπ]βσας, εί οπγε{ἑαξἴοπεπι Ἱπά]-

σα, απα
οσμ]ΐδᾳπο
ταἴοποπα
Ρ98 βαξ.
δειν, καὶ
{οδίπατθ,

απῖς ἵπ οτΏεια Γετίατ,
Ἰαφέταί οπηπία, δἱ 4παπα
Ἰηγομ]αί, απα νο «οπῃσπέρχειν νετο, τὸ σπεύκατετείγειν, Ῥτορετατε,
α6σε]ετατο,

ἩΊδετε,

τί

αλαα]ά οἵίο Πας. Ἀεμοί. ἄτανοπ5, ἆππι οχρ]σας ἴ]]α Βορ]ιος]ίς
τοιβα, απ οχδίαπί Ἰπ Α]πος
μαςιγοφόςῳ. ν. 5854, ο. Βταπο]ς,

1819. ὦ περισπερχὲς πάθος,
Ἠσο ἐταθῖε: περισπερχὲς, βαµύ.
ἦτο, ἀμηχονίαν ἐμποιοῦν. περισσώς κατεπεῖγον. ἀπὸ τοῦ περισπέρχεσθαι, τὸ περισρέφεσθαι. οἱ
ἐν δεινῷ τι καταςάντες, ἡ χεείᾳ,

ΠΕ

ΠΕ
καὶ μὴ εὑρίσκοντες λύσιν τούτων,
ἄνωκαὶ κάτω φέρονται σλανώμενοι

ὑπ ἀπορία». ἐφ ὧν λέγεται καὶ τὸ
ἀλύειν, ὃ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἆλη, ἡ

ωλάνη. ἴπ νι]σα(ϊ Ἰωεχ. (νας0Ἰα]π]ς περισπέρχεσθαι φπἱἁοίη ημμ. βεά ποπ είἶαιη τὸ στεςισπἐρχειν. Αγιά Βιάατη, πι, αριά

Ῥορ]ιοσ]επι, Ἰοσεπάνιη,

ὦ σσερι-

σπερχὲς πάθος, ΠΟΠ απ{θΠῃ ὡς τσ.

ΔΙ (αἱ ος 15, απ ἀῑοία δυμΐ,
Γαο1]ο οο]
Ημ! Ροίε»() τὸ περισπερχει»

νο

περισπερχεῖ», οί περι-

σπέρχεσθαι,

συνωνύµως Ίος Ίοεο

ἀῑσοὶ νιἀεπίατ. Επά. ἈαιπΘοτΗΠι
Οἆο Ἱ. ν. 59. Θεών βασίλεια
σπερχῇεῖσαθυµῳω. Ἠοογηπη τορίπα
Ἱχπαία αΠΙππο.. Ἠοο Ἱπίφπο απ]πο [εγοης. [146 5ἰπιρ]οκ σπερχεσθαι.ν. 99.]

περιςρωφασθαι. Ίο. οἱ Ροδί1ο. Ργο
601. περιφρέφεσθαι. ΟΙτοππινοια, Οτουπιοῖτοα [δε Ῥογδοτιι(απ, Ῥογνορῖσατο. πεμςρωφώμενον πάντα τὰ χρηςήρια. ν. 195.
Ῥοτνοδ1ραπίοια ουλία οτασυ]α,
περισφύριον,

ου, το. Ν. Η. Υαἰ]α

Ππισγῖαπα γοττ. ΑΙ Γα5οῖαπα οἵτσα ἴα]ο5 εἷο αρρε]ατί (ανπέ.
Φωυ]άαπα (α]ατία ρυίαπί Ίου ποπιῖπο εἰσπίβσαγϊ, 41σϱ πέδιλα ραςπα Ποστ» νοσαί, ποσο Λήειουτίο ἐπριε, ἵν, 176. τών αἱ γνναῖκες περισφύρια δερμάτων» πολλὰ
ἕκαση φορέει. ΟΤΙ ΠΧΟΓΟ5 51ι] ππ]ία5 Ῥε]ήορας Ππαυίας,
είνα Γαφοῖας, σοεδίπηί, κατ' ἄνδρα
ἕκαςον µιχΛέντα περισφύριον περιδεεται. [ παφπαφας, ργουξ πΠδ(π1δφαο υγ οὐπι ον ϱΟΠΡΤΟΡΒΙ5

πεμσπώµενα ἐἐκτών βαρυτόνων ᾿Ατ-

οδέ, Ππαργίαπα 51] ποσέ, νο] οἱΓ-

τικῶς, καὶ Ἰωνικως, πεποιηµένα.

ος {α]ος α]ραί. 114.
περισχίζειν. Ν. Ἡ. Φιοὰ ἵη νι]σας Οταοο-]αί, Γμοχ]οῖς Ἱορίθας,
5οὰ πας αποοτ]αίο οοΝΗΣΗΙΑ(πτ, Αὐεοϊπάστο. Οιτουπιο]ά στο,
Ο1ΓοιΗ ἀϊνιάστο, ἀπικωμένων δὲἐς
τὸν χώρον, τὸν δὴ ή
ή ᾿Ασωτὶς Ὠειόη

Ὑιάς έω, εἴ έομαι, πὈὶ τον οχοπιΡΙ5 Παδίταίατ.
περιςαδόν. ΑΔάνοτρίαπα. ΟΙΤοπΠιείαπάο, ΟἸτουτή. περιελθόντες πάντοθεν περιςαδόν. νυν. 220. Όαπι
[οος] απάίαιο οἴτοππιάσίος οἵτοηδ(ο{σκοπί. Ὁ εατρας Ίου οί
Ἰηνασγά. ο. ν]. (ον Βίαρμ. ἐγρῖ5

περσχιζεται, ῥέουσα ἐκ τοῦ Κιθαι(ώνος. Ἱν. 51. ναλα:

Οιποίίαπα

11. αΏΙ οἵαπι

οσα απ ουπι Ἰοσυπ νοητή ϱ8-

µάχη ἕνσαδὸν νουαίατ Ῥησμα,
απ. οοΠΙΗΙΠΙΣ οοπα Π{ατ.
περιςέἐλλειν. οοπι. ϐΟΙτοιπιίσορογο.
Έομετο. Ρτοίσμετο. Γϊκομίος οῦβονατο. Ταογί. τὸν νόμου περισἐλλογτες. Ἰμομειι (πονίος, ἀο[οπάσιι-

οί, πὈῖ Ακορί Λα Όσοτους ἀῑνοι-

ἴᾳ5. Π1, 91 8. οὕτω περιςέλλουσι

ΔΟΠΠΑΓΗΗΗ ἀϊνοτίιο οπρῖε, Βα. δτο.

δυας5 Ίορος, ας τας Βογ{]α) ἔπθ(ας, ἵν. 80. Ὑ αἱ, Λάοο ἀλΗκοπίου
8υς ἸηΣπία οὐδογναΠί, περισέλλειν ἀλλήλους. κ. 60. Ἀς πηπίπο
Ῥποίεμενο. Ἆο πωπίο ἀε[ομάσγο.
περιςἑλλει». οοππαἩ. ΟτΠαγο. τὴν

τὸν περισχίζεται, αντὶ τοῦ, περὶ ὃν

αππῖ

106034) 2602,

τὰ σφέτερα νόµαια Σκύβαι.

χεφαλὴν

περιςἐλλειν

Λάεο

εὐπρεπως.

Ώεοοτοα οαραῖ οτπατο. ΥΙ. 90.
περις εφανοῦν. ο0Π1. Ὁοτοπα 60Υ0ηατο. 0 οτοπα οἹπροτο. πάῖφπο
οἴπαετο. οὔρεσι περιεεφάνωται ἡ
Θεσσαλίη. νἩ. 190. Τ]οςδα]ῖα
πΙΟΠΗΡΗ5 ππάϊαπο οπσΙέατ,

πο αφπαγάπα ο ΟΠ τοπο οἶηρὶ{αν «δν Ὁ. Οσπα απίοπι αἲ Ἠλαπα
Ίσοσῦπη ρογνοπ]ς5οπέ, πει Όστου
Αξορί Πα

ἀῑνίκα οἰτοπππβαϊέ, ο

ΟΠ μωτοπο.

Βποης,

1ο αΜΙΠ

ος

αἱ,

ποπ

δυπί ποζϊρ]σηάα,

σ Χίζεται, καὶ σχιζομένη φέρεται.
γαι

ἀντὶ

τοῦ, ὃν περισχίζει,

πε

Λίῖσο ραβδίναπα Ῥτο αζενο Ῥοβ!ίαπι

ἀῑσαδ. Εοο

γοτο, αντὶ τοῦ,

σχίζουσα περιῤῥεῖ, 1. α. Φπεπι ᾱἷνιάοιςδ οτουπιβαϊς. ἨΠπσ]ας ]ου

ΥοΓαπΙ Ππέοτρτείαοποπι Ἠετοάο{15 1ρδο Ἱκ. 01. πορῖς αροτία
βαρροάίαί Μή5 νετυίδ: σχιζοµενος
ὁ ποταμὸς ἄνωθεν ἐἐκτοῦὗ Κιθαιρώνος,

ῥέει κατω

απ

ἐς τὸ πεδίον, ὄμέχων

οἀλλήλων τὰ ῥέερα,

ὁσον-

ΠΕ

ο ΠΕ

περ τεία σάδια, καὶ ἔπειτα συµμίσγει ἐς τωῦτο. οὔνομα δὲ οἱ Ὢερόη. θυγατέρα δὲ ταύτην λέγευσι
εἶναι Ασωποῦ οἱ ἐπιχώειοι. 14 ε5ί,

Εανίας ἀῑνῖσας ο ΟΙέμῶτοπο 5τῬεγπε Γῆπεης,] ἀεοτδυτα ἴπ ρ]απῖεἴοπι {οτίατ, Βποπία ἀτίπιεῃς αἱ-

ἔεταπῃ αὐ αἰίογο ἔτίππα ἔθγιης δίαἀϊοταπαῃ 5ραΐξΐο.. Ὠεϊπάο νετο ἵπ
Ἰάεια [αγαπας]
οοπιπιςοος.
Νοπιεπ

γετο

οἵἳ [εδ]

Όετοο.

Ἠαπο απίσοιη Ππάϊσεπα Ακορὶ ἤἸαπι 55ο ἀϊοππί.

αι,

ΕἸανίας,

απῖ ἀῑνίκας ο 6ἴθιωτοπο [οτί
81ρογης, ἵπ ρ]αμ]έίοπα ἀο]αβίξαν,
βποπία τίυπα [εταο 5έαάἹοτπὰ ἵπ{εγνα]]ο ἀἰτίπιεις αἰέογαπα αὖ αἷίοτο, ἕὅτο.

περιτάµνειν. Τοπ. Ῥτο ο0Π1. Τεριτέμ,ειν. (τοππισϊάσγο. Ν΄ αδίατο, Ο1γοπηιοϊάοπάο, οξ ναξίαπάο Ρτῖνατο.
οἱ Λίςυες γῆν πολλὴν περιταμνό-

µενοι. ΟπΠι 1 ἆῦγοδ αστο η] {ο
ναδίαίο Ῥγϊνατοπίατ. οἱ κἰπιρ]]αίογ, ῥηνατον{αγ,

ἵν.

199. ο

εχ εεφεπέίρης ραΐοῖ, τῆς χῶρη
ς«ερισκόμενοι. Αστο ρτϊναίΙ. μιά,
περιτιθέναι. οοπι. Αἰίρπσγο. τὶ-

Ῥιογα. Ώατο. περιρεῖναι ἄλλω τὴν
βασιληΐην.
Ἑοσπαπα αΠῖ αετ]-

Ῥπογο, ἆατο. 1. 129. [ρτο οοάστι
ἀῑσίέατ οἱ απεριξαλεῖν. τυῖά.] τὴν

ἐλευθερίην ὑμῖν περιτίδηµι. Γαδετίαία γοῬῖς 4ο. 1. 142.
περιτροτὴ, ἦς, Π.Ν. Η. Υἱοϊριέιάο,
ατα αφπ]ά

ρου νίσος, οί 1π οἵ-

Ῥοπη ΠΕ. (αἱΐσα, ΟΛαπροπιοπέ ἄο

Ποαία νἱάσέας αριά Ἡοτοάσέαπι
ο55ο Ῥοδίξπ, Ῥτο, Ρεγέῖπετα αἆ

αφ ποπ. οὔτε µε περιφέεει οὐδὲν
εἰδέναι τούτων. ος αἁ πι Ρεγίῖπεί απἱάφπαπα Πογυπη 5οἶτο. ν. 86.
δ. 2.

περιφεροµένου ἐνιαυτοῦ. Υα]]α: Αππο οἴτοππιασίο.

Ἰν. 72.

Ἠος Ἰο-

ᾳποπάϊ σοητ5 το] Ἱάρμῃ ο5έ, ναι
5α]έεπι 5 π]]ο Ηοπιοτῖζο, πεσιτελλοµένων ἐγιαυτῶ», απο εἰ σεριπλομένων ἐνιαυτών. Νἱὰς Ειδίαϊ]ι.
γ αηη «Έπ.Ι.ν. 294. Νοἱνοπῖρας
αππῖς. ΑΠ, Οἰτοππινο]γοπέῖδας
απΠϊ5. Νιάο οἳ Α. (ἀα]]. Πο. ΠΠ.

οαρ. 10.
περιφοσητὸς, ἡ, ὄν.Ν. Η. Υειδας]]]ς.
Φποαπονγουδας νογδαξ]ῖς. 5]ς οηΊπι
γαῑία ποπ. Ἰπα]ο νοσαθα]απι Ίος
Ἰμαίϊπο νοτΏε. ῬΕτορτία ἔαππον Ίος
4ο τερας ἀῑοίίατ, απας οἰτοιιίοταπέητ, γε] οἴγομπιαση ας. αἰῖας
περίακτος, γοι σεριαγοµενος, ο
περιρερόµενος, συνωνύµως ἀϊοετθαπ. οἰκήματα ττεριφορητὰ νοσας
Ποτοάσίας Ἀοπιπάππι 40ΠΙΟ5 Υοί-

εαέ]ο5 αποφπονοδας, απ Γαπη]ας, εί τοπ ΓαπήΠατοια ῬΡ]ααςίτῖς
Ππροδ]έαπα πποάο πο, πιοάο Ἱ]Ίάο νοιδαπίος οἴτοιη[ογοῦαμΕ, Ἰν.
190.
περιχαρὴς, έος, οὓς, ὁ καὶ ἡ. οοπη.
γα ιοιποΠέος παπά σῇ. ΜΙταπι πἩ
πιο Ἰεοέας. ὁ δὲ, περχαρὴς γενόμενος. κ. 40, Πιο νοτο, ΠΗΙΤΗΤΙ
1π πιούσπα Ἰέαέας. 1ν. 100. Γάοπι
οηίπα να]οί ας τὸ σερισσώς χαὶ ων.

Φφιιοίφε ο]ιοδο φι) οι αι {ου ὰ

Εδταξ, σει) πρόθεσις:αὐτηκαῦ αὐ-

ἰοιγ, ελ αοιπ ἃ 5ο {οιγ. τάδε ἐν

τήν, αντὶ τοῦ πεγισσῶς, ἐν τῷ, Καὶ
πάντων Τρώων, περὶ δ αὖ Πριάμοιό γε παΐδων. Ἰλιάδ. Φ. ν. 105.
καὶ μετα γενικής ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ»
οἵον, περὶ πάντων, ἀντὶ τοῦ περισσό-

σσεριτροπή ἐκαρποῦντο. Ηϊ5 ἵῃ ΟΓῬοια Γπαοναμέας.
Ηῖς Ῥου Ίος»
αἰογπαίας (τποραπίας, 1. 1608.ἐν
περιτροπή γυναῖκες φοιτέτυσι τοῖσι
Ἠέρστσι. []κοτο Ῥογδαγιπῃ ρογ
νΙσςς, απο Τπ οτΏοπι αἲ 1]]ο5 ασςο-

ἀππε. ΠΠ. 69,
σεριθαάνεια,

Ἰ. 6ΟΠΑ. Γνοδρεσία».

πολλὴ περιφάνεια τῆς “χώρης ἐσι.

Ίνοηρε ]αίοφιο τεσῖοπ]ς Πλας Ῥτοδρεοίι5 οἰγουμιοῖτζα ραΐοί. ἵν. 24.
περιφερξε ς ἄνδρες τίνες ἐκαλοῦντο.
ἵν. 98.
περιφέρειν Ῥοσπ]ιατὶ φποάαπι οἰση]-

τερον πάντων. Ρ. 127, δ. 794, 2.
847, 47. 1889, 8. Βεά Ύπ1πά. περὶ
Ργρος11ο5παα παξατα]θπα 8οἀθτη

πιπίαξ, οἳ ροδέ νοςθς αἰπας ροπΙέατ, απξ παπα νῖπα νοτβΙ Ἰαβο,
απί απσπα αἀνοτρίαμέου 5απηΙξατ,
(αέ τοσίο πιοποπί Οταπηηια(ἰ οἱ)
πα-οξυτογεῖται, αἵ αοπέαπι ἴπ Ρι]-

οΓοἵη 5γαὔαπα γοίτα]ήέ, οἷο, πέρε.

πάντων

πέρι. Ῥτο περὶ πάντων,

πη -

ΠΙ

4ᾳ οπιπίρας. Ἐν πέρι πάντων, βιι-

Ῥτα ΟΠ1Π65. Ὑ]άο Επδίαίμ. ἴπ περὶ

γενοκῇ πληδυντρκῇ, δεο. πέρι, Ῥτο
περίεσι, Βαρεγεςί. πέι, Ῥτο περισ-

νηδίαραί, πος ]αάεραί ασταπι Δίσππα,
σημ ἐπὶ πήµατι κεῖται. Οπ]ὰ Ίος
Ισπ]ῇῃοςί, γιά 1. 08.

σώς, νε] περισσότερο». (οπεα]ε πησόμενος, η, ον. Νετβαπι ἨΠετοᾶοἴθοιπι. Ἱκ. ὁ7. ῬαδδιτΙδ, ᾱ, τη.
εί νι]σαία (ταοο-]αίπα 1ος.
αὖ Ππαβ]έαίο σήθω.µ.. σήσω. ππἀε
περιχαρὴς (περίλυπος.) Ματοι
80Γ. 2. αοἲ. ἔπαθον. Ηϊπο Πματίπαπα
Ἐναπιαε]Ιδία οαρ. 19. νουσα 54.
Ραΐϊογ. 8εά Ῥτο ΓΙ{ΠΤΟ πήσοµαι
περιλυπός ἐσιν ἡ ψυχή µου ἕως

θαγάτου. Νοπ. Ματ. αριά Τμαίῖπος

(τα πιηιαξίοῖ ἀοσεπὲ φείσυµαι Ῥετ

Ῥταροδ]ίίοπεπῃ Ῥπρετ εοἀεπι ΠΙο40 8.προ θιπιῖ ἐταάῖε Ῥτο γα]ἀε,

ει ἀϊρ]έλοπσυπα ἀῑσὶ, ππίαίο η ἵπ

γε]ιεπιοπίοτ. ΝΠγσι]. Έπ. 1. ν. 29.
Ηὶς αε6εΏδα 51ΡεΓ.
περιψιλοῦ». . Η. Οἰτεαπιοῖτοα παἀατο, 5Ρρο]ίατα, τῶν νεκρών περιψιλωθέντων τὰς σάρκας. Ἱκ. 89. Οππα

οπάανετα οατΤΠπο ππάῖααα παδαία
Γιἱ55οη{.
Περσέα. Ῥοτσεα. ΥΠ]. 108, 109. 8ὶ
εοἆοκ πιεπάο οπτεῖ, καινοπρεπέςερον ἀῑσίαπα {αθτῖέ, α τεςίο Περσεὺς,

έος, ὁ. Ῥτο Γτοιιοεπεοτί Περσεα,
ἴοη. α 6011, Πέρση», τε]εσίο ν, εί
ἀϊςκο]αίο η ἵπ εα, α ποπα]πα(ἶνο

Πέρσης. Ν1ά6 εα [ετιπ]παί, αεζαδαί.
εἴπσα]. ποια,

1]. ἀοομπαί.

5ππρ].

πί Ἐέρξεα, Ῥτο Ἐέρξην. νΗ. 119,
1141.

πέτεσθαι. Ίο. εί Αίῑ. Ῥτο Ο0ΠΙ.
πέτασθαι, καὶ ἵττασθαι. νοατο. Ἱ].

οεοάσπα 0.

πεύθεσθαι. Ίο. εἳ Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
πυγ/άνεσθαι. Ἀοϊποίαγ]. Θπῶτεγο.
Αιάϊτο. τὴν ἔτι πρὸς ἐμεῦ βασιλεὺς πεύσεται. Ἱκ. 0δ. τὴν, 5α0.
γνώµη». Ύα]ία: ΘΦπαη 5ου {οπ]ατα
ἴχεχ απίθα αἩππάς, παπι οκ πια
απά]οί. «πι. Ῥ. 9παπί [5εηίεῃπαπι] οίῖαπι [1ρ5ε] τος εκ πιθ
απα1οί.
αἶ. Εἰάος,

Πάϊαπ,.

Ὑε]

οπρ. 6.. πεπονόότες, ἡ

πεισόµενοι τὰ τοιαῦτα. Ἑϊ ῬεΠΠΟΦΕΙΝ. ΟΙγπεὰ, δ. πεισώμελα
πδιγραί Ῥτο ραθιπατ, Βοὰ 1δί

{οτίαδδο πεισόµεθα Ῥοτ ο δετίρειιἆσπι οδί Ἀος νοτραπα, π]θὶ ἀῑσας

ο55ο δι ρ]αποῖναπαι «ος.

1. πποά.

ᾳποά ραγυια ρτοῦαβ]]ς, Ξοἆ απππι
πείσοµαι εἱρπ]βοαί ρατεῦο, νε]
ετούσία,

ουσ.

ἔππο

πηχυαῖος,

α- πείθυμαι

ἀοάι-

οὐ. ὁ, οοπι. Οπία]]ς.

ᾠαὶ ου πιασπ]πάίπεια Ἰναρεῖ.
ΟΡ] α πιασηιαάπα ρταάϊέας,
η, οὔ.

πιαζειν. Ἰοπ. οἳ ρου. απἰπεβίαι
σοι.

πι

90.

πηκτίδες,

ει. Απὶδίος. ἨΙοίος. 0. 3. οαρ. 6.
δ.Ὀ. μηδὲν ὧν
ἃ σαζεῖν, μηδὲ πείσεσθαι, ἡᾗ κατορθώσει» οἴονται. Γάευι

Ῥτολοπάστο.

οοπιργολιομάσγο,

Πη]εσοία πια-

(οτίροτο.

παρᾶ τὸ πιάει», πιᾶν. [πάς νοςαῬα]απα Πταµσαπη, Ρὶσ]ίαν, οἳ ἢἱβἰίατο.

οἳ [ οπκομασάἰσπα Ρἰατ,

αποά αά (ταση ρτορία5 αεσθα1ξ,
ΥΕΙΔΟ {απέαπι ν βπαϊ Ἱπ τ. Ψοκατθ. ΡΓΕΙΙΟΓΟ. πολέμῳω πιασθέντας
ὑπὸ τῶν Μασαγετέεων. Α Μαδαο Ροἱ]ο νεχαίος, νε] Ῥγεδδος.
1ν. 1].

πιέθεν, εστι.

Ῥχοππετο. [τρετο.

παδίσυπα Ἱπδίταπποπίπτα, αποὰ
οἸοτάαγαται ορο πΙέαχ, ἆᾳ 4πο

ΑΠΠμοτε. γεχατο. πρὸς τὴν πιεζοµέγην µάλιςα τῶν µοιρέων Ίεναι. κ.

Ῥι]άας. ἅ]άο οἳ Αίλοπααπι, ΗὈ.
4. 93, 4. Ρ. 182. Ε. εᾱ. (ᾳαδαι).

πιαχ]πιο Ρτοπή ας, 116. πιεζοµένων

εί Ι0τ. 14. 9150, 15. 16. Ῥ. 050.
ο. αὐα ἀῑοιέατ Ρορί αἰῖα πηνία,

τών Σταρτ.ητέων. ἵκ. 61. Οππι
οΒρατίαυἳ Γαβ Ἰοδίε] Ῥταιπεγει-

πηκτὶς δὲκαὶ µάγαδις ταὐτόγ. Ἱ. 17.

σημαίνει». Ίο. εί Ῥοοῖ. Ῥτο 60ΠΙ.
βλάπτει», καὶ ὃχουν. Ἰράοτο. γη8ίατο.

οὔτε ἐπήμαινε, οὔτε ἐσίνετο

γην τὴν ᾿Αττικήν.

Ἱκ.

15. Ἆες

60. Δά Ρατίεπι, απ [αυ Ἰοβίε]

{ίατ.

πιθηκοφαγέει», εἴγ. Ν. Ἡ. Βϊπῖαδ
οἀστο. ΒΙΠΗΙ15 ναδοῖ. Ἰν. 194.

πικραίνει». οοτη. Ἑκασετῦατα. Β88γαπι τοἆστο, Πέεσαι προσεµπΊκρα-

-

ΠΛ

νέεσζαι ἔμελλοντοῖσι Σαμίοιτι. Εἰ-

οπιπίρα5 ον Ἱπασσθδδας.

ἔπταπα οτας πε Ῥετςα ἵπ Βαπηῖος

που π]]α5 αἆ αυτη αοοθἀἆοτο αιἀο,
Ὑο], αἆ απεπα ποπιϊπὶ Πσοι ασοθ4θγο.

οχασσγβαγοπ{έΗΣ, ας 5αν]τεπξ. ΠΠ.

146. προσεμπικρανἑεσῖται απίεια εδέ
{αέ. Ἰ. μισά. Ῥτο 60ΠΙ. προσεµπι-

14 οδί,

πίσις, καὶ πιςὰ πῶς παρα τοῖς ᾿Αρα-

ἐμπικραινὸ-

δίοις ποιώνται. ϐποπιοάο βάος ἆο-

μένου ᾿Αθηναίοισι. Ηἱρρίαῖη Αίῑιε-

ίατ εἰ αεοιρίαίαν αραιά. Αταβίος,
ες φποπιοάο {αάα5δ Ῥοτουί]απέ,
Π1,. 8,
πίσιν καὶ ὄρκια ποιεῖσθαι συμµαχίης

κρανεῖσται.

Ἱππίεω

ἨΊΕΠΏΡ6Β κκοδεῖναίο, γα] 5αν]εηπίο.

γ. 62.
πίνει». 60ΠΙ. Β]ρογο. ἐκ τῆς χειρός
διδοῖ ποιεῖν, καὶ αὐτὸς ἐκτῆς
του ἑτέ-

ρου πίνει. ἵν. 172. Ύαα:

Ώε παπα

πέρι πρόςτια.

Ἡετοάοίοα Ἰοεπέῖο.

8εὰ Ίος γετρα 50-

Εϊάο ἀαία ἆο Ῥο]]1 βοοϊοίαέα {α-ἆᾳπδ 611
(πο {ασςτο. οἱ Σάμιοι
πί σιντε καὶ όρκια ἐποιεῦντο συµµα-

ἀαΐ Ῥίροτε, εί Ίρ5ο

χίης πέρι ταρὸς τοὺς Ἓλληνας, Ἱκ.

εκ α]ίοτίας παπα ΒΙΟΙ. Βο6ηδ!β.
Α]{ετ απ]άειι αἰίετί Ροέαπι παπα
Ῥταβραί, αἰέοτ γοτο οκ αἰίοτῖας

03. Βαπήϊ ἀαία βάς ἂς υο]]ο 50οείαίο {αάαδ οσα τας] [εσς-

αἰέετῖας πίεταιθ, δαπιίο

Ῥοεπ]ο, ΡΙΡ1{.
παπί,

Μαπα

Ἱπνίσσθπι

πιαπα, Ῥοσπ]ο αοεερίο, ΒΙΡΙΕ.

Τπ

Βίαρ]ιάπί οο]σο γ]έο5ε ποιεῖν, ρτο
πιεῖν φοπὐ]έατ. ΑΕ 1]αά πίνει 5οαπθοη5 εοττοςοποπα Ἰπάϊσας.
πίπτειν. οοπι.
Ἀϊο οαπα Παξϊπο
(άστε,

Ῥγο ἀποξαίνειν,

οναᾶοτο.

Ἐκίέαπι, ονθΠίΠα αφ πθίη ματ
Ῥεγο. καραδυκήσοντα τὴν μάχη» |
πεσέεται. ΥΠ. 109. Εκδροσίαία
γα
αποπαία Ῥυήσπα 6αδ"τα ο5ςεί, απσπι

οκίέαπι οσδεί Μαρίτισα, καραδοκοντες τὸν πόλεµον, { πεσέεται. ἀντὶ
τοῦ, καραδοκέοντες {{ ὁ πόλεμος πε-

σέεται. δὶς οεἵαπα 5αρτα Ἰοσις πο-

αἱρίεπάας, ν. 108. πεσέεται νοτο
Ἰοπίος

Ῥτο ϱΟΠΙ. πεσεῖται. ὠτα-

κούσεον ύκη πεσέεται τὰ Μαρδονίου
πρήγµατα. νΗ. 190. Ναβααδου]έαΡαπί αποπατη τος ΜατάσπΙϊ «πδαγο
εδβοπί. ἔπεσον ὑπὸ Αθηναίων. Ἱκ.
67. ΔΕ ΑποπΙοπδ]θα5 Γοιροῦ] 06οἰάετατ{, δίς οί Ον]. ἵπ Ερ]ϊείο]α

Ώεἱαπίτα αἆ ἨΠετοι]επα, Ῥογαιοος, 1π{οβίο πο νἰγ αὓ λοδίο οαἆαῖ.
Έτ Μείαπι, 0. ν. νετ. 192. Α
{απίο ορο]ἀ]δεο ντο.
πισάγας,

α, ὁ. Νοπποη

Ῥοεγδίοιπη,

αποὰ Ἰμερτοδαπα ἰσπ]ῇοαί. ἆποδιδράσκει, ὑποκριθεὶς τὸν πισάγ».
πισάγας δὲ λέγεται. παρὰ Πέρσαις
ὁ λεπρὸς, καὶ ἔσι πᾶσιν ἀπρόσιτος.

Οἵο6ς. εις. 40. Ααθισιι, Ιπιπ]αη5
5ο 65566 Ῥίδασαν, Ῥίξασας Υοτο
αρπά Ῥεγβαδ νοςαίαχ Ἱερτοδας, οί

ταηί,

σίσυνος.

Ιοπ. οἳ Ῥοος. Ῥτο οοπ.

σε ει όμιεν”11 νο] τεποιθώς.

Ετοίας,

χρησμῷ πίσυνος. Οτασπ]ο [γοίης.
1. 00. τῷ χρησηρίῳ πίσυνος. Ἰάεπι.

1. 79. τῷ πίσυνος. Φιπο {γοίνς. ν.
93. δ. 0. ΥΠ. 10. θεοῖσι συμμάχοισι πίσυνοι. ΥἨΙ. 1495. ὨὈ]ϊς δοςἲῖ5
[το].
Πιτανήτης λόχος. Ἱκ. 59. «Ὁο]ιοις
Ῥιαποία, νε] Ῥιίαπσα, 4141

Ἠε-

το. 19ίά. τὸν Πιτανητέων λόχον
Εν κμέν'
νος τρόπον ἐκτρίδειν τινά. ῬΠ! Ίπι

πιοτοπι αλ(πθι οχίθτογο, γἱ. 27.
Φπῖά 5101 νε]έ Ίου Ἰοᾳποπάϊ ρτογοτρῖα]ο σοπ5 Ἰρδοπιοί Πογοᾷοἴπ5 Ἰ]9 νονυῖς
μούνη

δε νδρέων

ἀοοσε.
πάντων.

ὅτι πίτυς
ἐκκοπεῖσα,

βλαςὀν οὐδένα µετίει, ἄλλα πανω-

λέδρως ἐξαπόλλυται.

1βίά. Οπῖα

Ρίπας5 δο]α ΟΠΙΠΤΗΙΗ αΤΡΟΓΗΙΗ οκ-

οἶδα ᾳΕΓΠΙΟΠ Ἠπ]]απα τοπ εέ, θεά
ΟΠΙΠΙΠΟ Ρενέ.

πίτυος καρπὸς, ὃνδὴ μετεξέτεροι σρόξιλον, οἱ δὲ κώνον καλέουσιν.
Ηοπι, 20. Ριπὶ Γτασίαδ, 4πθιι αὶ
«ρόξιλον, πα] κώγον αρρε]]αηέ,
Πιτυς. 1νοσι5 ία νοςαέ!ς. ἀπίκετο
ἐς τὸ χωρίον, ὃ Ἠίτυς καλεῖται.

ἴμίά, ογνοπῖε ἵη Ίοσυπα αἱ Ῥ]έγε,
1. ο. Ρίπαξ, νοσαίατ. ὙΨἱιάο 5εαποπί]α ἨΗοενοάσᾶ νοτβρα.
πλέειν. 60ΗΝ. Ἀανματο. {αέ, πλεύσω, εί πιθάίαπα πλεύσομαι. ἄπο-

ΠΔ

ΠΛ

πλεύσεσθαι. ἵν. 147. συµπλεύσεσ-

πλεύνες, οἱ. Τομ. Ῥτο 601. πλέονες,

θαι. ἵν. 149.

οί ΑίΕ.πλείους.

πλεονασμὸς ὀομάτων, ἡ µετοχών,
ΏΟΠ 5οἱ1πι ΑπΠῑΕΙ5, αί οί [οπίρις

Ῥ]αητος. Ππετά μη

ποοΙρίἑΣ Ῥτο «ο, φποᾷ συνωνύµκως

{απιϊλατίς. ἔση λέγων. ΠΠ. 1060.

Θποά Ἰήης Ροΐοε»ί οο]1ᾳ!. τὸ πρηγ-

ἐπισκήπτειν

μα ἐς πλεῦγας ἀναφέρειν. Ἀεια αἆ

κελεύοντας.

Ἱν. ὁὺ.

πλήθεϊ πολλάς. Ῥτο 5Ιπιρ]]οὶ πολλάς.

}ε] ποπιοι

πλήθος πιαρη]-

τπάἵπθια παπηστΙ απσοί. |. μμ.
μεγαβεῖ ὑπερμήκεα. νἩ. 1358. µεγαθεῖ μέγισον. νἩ. 117.
πλεονέκτης,

ου, ὁ. εοπ.

Ῥ]ατῖς Ία-

ὑομά1 ουρίας. Άναγις. Τη5ο]εη».

Ῥ]ηγος, 1. ο. αἆ Ῥορα]α,
γεὶ αἆ
Ῥ]εῦοπι, [εα]ας οτάο Ίοησο πια]ος
αὐίᾳπο 5ο]εί ο556, 4π41Η ποια,
ορεπαέαπα, ας οτά1ηῖς Ῥομαζογῇ],]

τον ({πᾳ παπι) τε[εντα. Π1. 71. να,
149. πλεῦνες, ΠΠ. 42, 190.
πλεύγων. Τοπ. Ῥτο 60ΠΗ. πλεόνων.

Ὀμροιβι5. λόγον ἔχοντες πλεονέκ-

γηων πλεύνων. νι. 1600. Ναγίαμι

σην. Πππο]οπίειι ογαζιοπει
Ῥεηίος. Υ. 1058.

Ῥἰατίαη. γινοµένων

πλεονεξίη,

ἠς, ἡ.

Τομ.

Ία-

Ῥτο 60ΠΙ,

πλεονεξία, ας. Ἰηβο]οπί]α. ῬαρειῬία, αιος Γαοῖς α{ α]5 ναί Ἰναβεγα
Ῥ]α5, Ύπαιη αηῖ. Β]ητῖδ Παβοπάϊ

ομρίά1τα». Ανα. οἱ Αργεῖοι φασὶ οὐκ ἀνασχέσλαι τὠν Σπαρτιτέων τὴν πλεονεξίην. νἰ]. 149. ΑΓοἰνῖ ἀῑκοτιπέ 8ο ΠΟΠ. {ο]εγαίηγος
Ἀρατίαποταπα δαροτυίαα, γε] Ἱη5ο]οπ{Ια1η.
πλέος, η, ον. ΤοἨ. Ῥτο «ΟΠΗ. ἔμπλεος.

μερὸς,

πλήρη». "]εμις.

Ἱ. 178.

ὕδατος πλέη τά 2ρ05. Έοδδα απςς
Ρ]οια, βίκους οἴνου πλέους. Το]ϊα
Υπ] Ῥ]ομα. Ἱ. 194. πάντα Ἱητρών ἔφι πλέα. Οµιπία δαπί Ῥ]επα
πιοδϊσογαπι. Π. 84, 90. πτερών γην
πλέον. λενταη ΡΕΠΠΑΤΟΠΗ Ῥλεμαπη.
ὶν. 7, δἱ. τῶν πτεγων αγαπλέων

ἀῑοῖί συνωνύµως.
ἴν. 760.

πλέη δεγδρέων.

πλεῖν. Τοπ. Ῥτο «ΟΠΠ. πλέον. Ῥ]α5.
Αππρίης. , 19. 1, 03. Ίκ. 41.
πλεῦνα, ΡΤΟ ᾿ πλέονα. Ιπ ἄςςυΒ. 51η.

πλεῦνα χρόνον. Ικ. 111.

πλεῦνας. 1ος. αεοι». Ρ]ατ. Ῥτο, ΟΠ.
πλέονας, καὶ πλείονας, οί Α{ά.. πλείους. 1. |. πλεῦνες, ρτο πλέονες. Ἱ.

πλεύνων.

Ἱκ.

98. Οσπι Ῥ]υτος βετοηί. 1. 6. Ο118οοπίο ο

ΠΙΠΙΘΤΟ,

πλεύνως. Τοη. οἵ ρου. Ῥτο οοΠ,
πλεόνως. Ῥ]α5. Ῥ]αδου]απι.
ο],
Αάπποάυπα. Ὑα]άο. 0ορίο5ο. πλεύ-

γως

Ὑα]ια:

ἨῬιαδοι]ο

νΙπο ἐθιππ]οη1. ν. 18.

οἰνωμέγοι.

Ἀοαά [οι-

ίαφςο πο]]5,
5ἳ ἀἶσαδ, Ῥταίοτ
ππούυπα (οπ]ομ1, αἱ, ρταίετ
πού νΊπο τορ]οί.
πλέω.
Ίο. εἴ Ῥοεί. Ῥτο οοπ.

πλείονα, πλείωυ. Ῥ]ατα. ἵν. 62. γΙ.
9Ν8. ντι. 70. να. 79.
πλέω, Ίοη. οἱ Αεεῑσε ἵπ αοσοἲξ. 8ΙΠ-

σι]. ὃ. 4ο. εἰπιρ. Ῥτο 60ΠΑ.
πλέινα. τὸν σρατὸν πλέω. Μα]οτεια
οχοτοϊέα5 ρατίοια, νΙ. 28, 81.

πληγέντες ψεγάλως. νΗ1. 190. Μαςποροτο Ῥετοιδαῖ, 1. ο. Αεεερία
πιασπα ο]αάο,
πλήθειν.

ἴοπ. οί Ροσί. Ῥτο οομ.

πληροῦγ. ΙΠΙΡΙΕΤΟ. τὸ προάςειον πᾶν
θφίων ἐνεπλήσθη. Τοΐπτα δαῦχὑίππα αγροπίθας οδί τορ]αίνι,
|. 785. ἁμαρτάδα ἐξέπλησε. Ῥεεςαἔππα Πηρ]ον{, Ῥτο ον οοπιπηῖροί Ῥώμας Ἰηέ. 1, 91, πλησαι
τὴν πόλ.». Ότρεπι ια 1, 107.
καλάµης πλήσαντες πᾶν

τὸ πλοῖ-

82. πλεῦνος, Ῥτο πλέονος. Ἱ. 97.
«λνερος 1. 100, 190, 140. πλεῦνες.

ο. Φπυπι (Οία ΠΒΥΕΠι βΗΐριΊα τερ]ετυπέ. Ἱ. 194. φορτίων πλή-

198, οφ πλεῦνος, Ῥτο πλέονος.
1. 2905. 1. 40. πλεῦνας, Ῥτο πλέ-

σαντες.

σας, πβρ-νν Ι. 211. 11. 71. πλεῦ-

66/6, «ποά

να. 88, 102, 109,
κο 41.

ααἱ5, [οπ. ἹΙ. 199. πλήσαντα
τοῦ γάλακτος. Ἱ. 3. πλήσαντες θυμιηµατω». Ἱὶ, 86. ἐπεὰν πλή-

νες, Ῥτο πλέονες. Ἡ. 65. 1. 120.
149. πλεῦνας.

ο

ἀῑοῖέαχ οἱ πολλοὶ, τὸ πλήθος,ὁδήμος.

ΙΡὶά. τὸν νόμον ἐκπλῆσαι.

Ίμερεπι, νε] ππογεπῃ 6χρ]ετο, ΕαἸοχ, να]

πιο

α-

ήἡμ
μ

ΠΛ

ΠΛ

σωνται ἀλείφατος. Ροδίᾳααπι 1πῃ-

τοᾷοξῖ Ίοεο Ἰοοπάαπῃ Πληῤύεταιὁ

Ῥ]εγυπέ ππρπση{ο. Π. 87. Ρἱ9. ὁλ-

Νεῖλος. ἤγουν πληθύνεται. ΝΙάδέασ
επίπι Ῥη]άας πο Ίοσυι εἰσπίβ-

χάδα πλήσας ἀγα1ῶγ παντοίω». ΠΠ].

195. τὸ ἄγγος τοῦ ὕδατος ἐωπλησαµένη. Όαπι ναδ α”πα τερ]εγῖδ5εί. ν. 12.
πλήθος, τὸ. οοπι. Ναπιεγας. Ν]αε]έμάο. Ῥαποῖία». Κροίσος μεμφθεὶς

κατὰ τὸ πλῆθος τὸ ἑωῦτοῦ «ράτευμα. Ότοεδι5 οππῃ ρτορίοτ ραποἶίαίοπι ἆα καὶ οορῇ5δ οοπᾳπεςέαΒ
Γῇβ5οί. Οτι δπαγηπα οοΡίαΓΗΠι
Ραυεἰέαίθια εαμδαΐξας [μἱ5φοί. 1
1.77.
Ἠου Ραΐεί εκ δεφπεπ δις. ἦν γάρ
οἱ ὁ συμξαλῶν σρατὸς σολλὸν ἐλάσ-

σων, ἡ ὁ Κύρου. Ἐταί οπῖπι 1ρεῖας
εχετοῖίας, αἱ Γουπι Ογτο] οοἩΠἰκοταί, Ίοησο ΠΙΟΣ, παπά. εκετοῖέας Ογπ. Ἀοά απππα Ραπο]ία-

σατο γο]αῖςδο. ϐπαπιοῦτοπι οχ Ἰ]5
γοχυῖς

πλήηθυεεσθαι

αρχΊται,

Ῥ6Γ

ἱπιργαάσπέίαα Ἡρτατίοταπι πληωρεῖται εοπβαξαπι ἀϊοσεπιας: νο]
ας αποίος, απδοαα Ίοευις οδὲ
Ιπ{εΙσεπάας, πΡῖ 5]ς ]οσίεασ: 5οά
απαπινῖ5 πληθωρεοµαι, οὔμαι, Τ6-

Ῥογίαέατ ἴπ νυ]σαίῖς Ιμοχὶσῖ, οὲ
γοτίαέτ,

Ἱπαπάο,

πα]]α5 ἔαπιθΙ

βοτρ(οτῖ5 αιο(οτ]αίο εοπΗΓΠΙΑ{ΗΣ,
[υπάε Βΐ, πί νοτῦαπη Ίος Ί1τθ πο05 δαδρεσίαπα γ]άσαίας, ΝΠΗ] {αΠΠΘΠ πιπίο,

πληζώρη, ης, Ἱ. Τοπ. Ῥτο Ο0ΠΙ. πληθωρα. Βαθείαξ, πα Πέ ί ααἶς εκΡ]εαξαχ τες αμαπίρης, να. 49.
εὐπεηξίης οὐκ ἔσι οὐδεμίῃ πληβώρη.
ἔθιι τὸ πλήος 5Ιση]βσαξ, ἔππο ἔλΒοτιπη [ολο]ίοτ σοτοµάαγαα. πι]λειψις οί. δυὑαπάϊέατ ΘΠΙΙΗ αἆ
Ία ο5ί δαξ]οία». Α]ας, Εο]οίαςἶς
Ἰοσπέίοποπι αὐκο]νοιάσπι, μικρόν.
πη]]α καξῑοίας οδί. Εε]οϊίαίο π]Ο]ἆ απίοτη α]]πά οδί µικρὸν πλῆἸ15 ππαπαπα ταρ]οτί δα(ἰατίόε ρο626, 4111 εχ]αμ5 ΠΗΠΠΟΓΗ5, ῬαΓγα
πλ

ταάο, ραιοιίαςὸ Τυγδας ίδαι

ἐσέβαλον ἐς γῆν τὴ Ατ τικὴν σὺν
σρατοῦ πλη{εἴ. 1. 73. αγ
ου οχοτοῖία5 πια]ίπάϊπε, [ι
δέ, οππη πιαση]5 οορῖ]5,] ἵπ αργα
ΑουΠι Ἱτταροτυ{.
πλῆτος.

Ἠοο

ΠοιπεΠ

Ιπ ογαξίοπο

πποάο τοάππάαί, πιοάο Ππππιοτϊ
πιαση] Επάνομι αημοί. σλήθεῖ πολλὰς νεων. ἀντὶ τοῦ, σολλὰς νέας.
νε], πάνυ, »ἵνο κάρτα πολλᾶς νέας.

γ]. 44.
σληθύειν. 601. Ῥ]δπΠΙ 6556. ΑΗππάατο. Μαλί ο55ο. ὁ Νεῖλος
ἐπεὰν σλη2ύη. (πι ας απ οίις
ογογοτίε. ΙΙ. 19. τὸν σοταμὸν σλήθύειν,. Ελανίαπι Ἱπβαίαπι Ια0],. 1,
200. ἀγορῆς πληβυούσης. Θπ1 [οτάΠῃ οδέ [ου θΕἰ58ΗΙΗΗΠΗ. Τν. 181.
Ὑπάο Πληθώρη.

{ε»ί.

παη{ώρη, ης, ἡ. Ιοη. Ῥτο οοπα. πληῥώρα, ας. Νοτραπι Ἀ{οάϊσϊς Γαμη-

ατα, Ύποά «ᾳπα]θιη οΠΥΠΙΠΠΗ ἸιΠΠΟΓΗΠΗ ΤΠ ἨάππαΠΟ ΕΟΓΡΟΤΕ οορίατη,
πο αραπάσηξίαπα,

οί Ππἰπηῖαπι Ῥ]ο-

πάπα βἰσπ]βσαί. πα 4ο το
(µαἱεπα»δ. Αἲ αριά ἨΗετοάοξαια
5η] έΗγ ΡΟ ΟΙΤΗ Ἱπαρπα [Γοφποηέία, Ύπα Ίου αφ α]8 τερ]θ(αγ.

ἐς ἄγορης κ.υ

μάλισα

πλη-

θώρην. νἡ, 225. Ῥτο ἐς µεγίσην
ἀγορης πλη2ώρη». ν. δ. Δά πιαχ]ΙΙΙ, 91να. οσα ππαχ πα
ΓοΓῖ
Ρ]επἑπάϊπεπι. 14 οδί, Οἶτσεα ἴοπιρα5 1]ά, 4ο ΓογΠΙ πιαχ]ηα Ἰοπίτσα ΓΓουπεπέῖα το[ογέαπι, θἶνα
Ῥ]επαπα, οέ. Φπο ἴθιπροτε [οταπι

Ποππίρας οί [Γου ιο ΙΡΝΙΠΥΗΠΗ.
Υ]ὰο Βπϊάπιν 1π πλήθουσα ἀγορά.

Βυρια ἵν. 181. πληθνούσης ἀγομῆ».
πληθύεσθαι Ἰάδιπ ας πλιζύει», Ῥ]εγιάς Πληζύειν.
ΠΙΑ 6559. Αβιπάατο, Εχυπάατο.
ἐπεὼν πληθύεσθαι ἄρχηται ὁ Νεῖλος. πλήρης, ὁ καὶἡ. Τοπ. Ῥοεί. οἱ οοπι,
Ρτο 4ο αἰία5 ἔωπλεος, αἳ μερός.
Ῥοδίφπαη ας Ῥ]επιις 6586, Υο]
Ῥιειις, Π. 92, 99. πλήρεες. γ].
Ἀθιπάατε, οαρετΙ{. Π. 90. Ὑἱάο
140.
Πληθώρα αρα Βαϊόσπα, αριά πι
Γογίλαςο ας εοπ]]ο]αί οκ Ίος Ηο- πληροφορεῖν. Ππρ]οτα. Βερ]οτο. πολ7

ΠΔ

Πο

λοῖς λόγοις, καὶ ὄρκοις, πσληροφορή-

απἰ ἵπ αηπῖ παίαπέ, ασ παίαία [σ-

σαντες Μεγάξυζο). Οίεδῖας Ῥει».
398, απ πιπ]5 νενρῖς, εί Ίπτα-

ΤΙΠΕΙΓ. ἀναπλώσας. πα, 119. ἐκπλώσαντα». Π. 152. περιπλὠονΊες.

πθηέϊ5, Μεραῦγζηπι τερ]ευ!55ονξ.
Υπάε να]καία γῶοο-]αξ. Τμοχίσα,
σλησιαιτέρω. Ίο. αἀνετρίαπη, μον
6ΟΙ. ἐγγύτερον. Ἔτορϊας. ἵν. 112

Ἱν. 49. περιέπλωσε Λιδύην. ἵν. 49.

πλήσίος, ὃ. 60Π1. ὁ έλα». Πάνας.

τοῖσι πλησίοισι. γΙ]. 152.

πλησιόχωρος, ὁ καὶ ἡ. εοτη. Ὑεῖπας. ΑΙἰσα]α5 αστο γ]οῖπις. Τν. 90,

95, 102, 118.
αλήσσεσται. «ο. ΡετοπίΙ. Ῥ]ασαπι,

να] οἸαάσια αεοἸροτθο. Μιλήσιοι
µάλισα ἐπλήγησαν. ΜΙεκῖ σταγ{βδίπιαπη οἰαάεπι αοεορετιπ{. γ.
120.
ὠλίνθος, ου, ἡ. 60Π1. ]μαίατ, ἵ5. Ἱιαἔεγες. (π]]σς, ϱΐφμςς. πλίνθους
ἱκανὰς [ἐκ τοῦ ὀρύγματος] ἑλκύσαντες. Όσπι δαεϊς Ἰαΐογαπι [αχ
{ο58α] οχίταχϊδεεπέ, 1. 179.
πλινθεύειν. Πμίοτος ΓΟΓΠΙάΥΟ.τὴν γῆν
ἐπλίνρευον. Τμαΐογες οχ ἴδιτα ἀπσθραπΐέ, {ογππαβαπέ. 1. 179.
πλόκαμος, ου, ὁ. 60ΠΙ. Οτιπῖς Ίοι-

σᾳ5. ΟΙποίπηις. Οαδαγῖος. (0οπια.
ἵν. 94,
πλοῦς, οὗ, ὁ. 60Π1, αἲντὶτοῦ εὔπλοια.
Βοευιάα πηηγ]σα[ῖο. ὁ πλοῦς ὑμῖν
ἔςσαι. . Πάς, 19. Νανὶραίῖο 96-

εππάα γοβῖς οτΊε. Ἠος απέσπι νο-

εαβα]απα Ἱία παπο αοοἰρίοπάπ,
εχ Ργασοάσμάρας Ηοτοάοίῖ γοιΡῖς ραΐοί. Ὑϊάο.
πλώει. Ἰοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο ϱ0ΠΙ.
πλεῖν. Νανίσρατο. ΠΠ. 295. καταπλώσαντας.]. 2. συνεκπλωσαι. 1. 2.

πλώσαι. Ἱ. 254. Ἱν. 148. 126. ἑἐκπλώσας. 1. 29. ἐπιπλώσαντες νηυσὶ

µακεῆσι.

Οτπι Ἰοηαῖς πανίρις

Ἀθνοίνιις Γεοδ] παγἰραδκοπέ. 1.70.

ὑπίσω ἀναπλώσαι. Νανὶρίο τοᾶίτο.
Ἰ, 78. διεκπλὠσαι. Ναγ]αῖο {γαΠ8Ίο. Ἡ. 29, διεκπλωσας. 1ριά. ἐκπλώσαντες. Ἡ,. 44. ἐκπλώουσι. Ἱι.
95. ἀναπλώουσι. Ιριά. ἐκπλώοντες.
1Ρ1ά. ἀναπλώοντες. 1Ρ]ά. καταπλώουσι ἐς θάλασσαν, καὶ ἆνα-

πλώοντες. Τρία.

ΤΠ Ίνας ραρ. γεῖ-

Ῥαπι πλώειν ἆσ ρίδοῖδας ἁἀῑοϊέατ,

περιπλώειν. ἵν. 45.ν. 1068. διεκπλώσας. ἵν. 49. περιπλὠσαι. ϊν. 49, 44,
179. νι. 115, 116. διεκπλώσας, Ἱν.
59, ἀναπλώσας. 1ρ1ά. παραπέπλω-

κε. ἵν. 99, δίο. προσπλώειν. ΑΔάπαν]σατθ. Οοπίτα πανίσατο. 1,
6. ἔπιπλωειν τι. Αἀνοτεις αἰ]ποια παν]σατα. νη]. 9, 10. αὐτοὶ
ἐπανέπλωον ἐπὶ τοὺς βαρξάρους.
νι]. 9. Τρί αἆνοιδας Ῥατβατος
αυ ἱπαγαηί.
πλωεύσας, Ῥτο πλωούσας, ἃ πλωέω,

ὦ, ᾳποᾷ α πλώω. Ίοη, εί Ροεῖ. Ρο
6οΠι. πλεούσαρ. [νανος] παγΊσαηἴε5. νι. 10. περιπλώειν Εὔξοια».
γη, 19. ἀπέπλωον ὀπίσω ἐπὶ τὸ
᾿Αρτεμίσων. γη, 14, 20. αἀποπλωειν. ΥΠ]. 74. ἐκπλώσαι. νΏ. δΙ.

Ἰαν]ρῖο εγαάετε εκ α]ᾳπο Ίουο.
πλωεύσας. γιά πλωειν.

πλωτὸς, ἦ, ὀν. Το. εί Ροεί. ἹΝαίΐαπς

ἵπ αφῇ9. νήσος πλωτή. Τη8ι]α ἵπ
πα] ΠαίαἨ5. Ἡ. 16. [πλέουσα ἆἷοἴέπγ, 1Ρ1ά.] ποταμὸς προσπλωτός.
Ἐἰανίας πανϊσαβΙ]5, ἵν. 47,71.

ποδαξρὸς, ὁ. Τοπ. οί Ῥοεί. Ῥοεάϊρις

ἀο]ισαιίς, πιο] βαδαπαο Ῥτοράϊέας.
1 96.
πόδα. ξύλινον προσποιησάµενος. Ἰκ.
37. Ὑἱϊάο προσποιεῖσθαι,
ποδανιπτήρ, Ἴρος, ὁ. Ρο]νῖς. Π. 172.

ἦν δὲ ἀγγεῖον, ἐν ὦ τοὺς πόδας ἔναπεγιζέατο,

τουτέςιν

ἔνατενίζοντο.

Ἐγταί αιίοπι ναδ, Ἰπ ᾳπο [εοηνίνες,
εείετῖᾳπε] Ῥεάες αὐ]ασβαπ{ς, 1ρι.
ἐκ τοῦ πολανιπτήρος, ἐς τὸν [ἔφη]
πρότερον τοῦς Αἰγυπτίους ἐγεμεῖν
ἐ
τε,
καὶ ἔνουρεειν,
ἐ
καὶ πόδας ἐναπονίζεσ-

ναι. 1Ρίά. τῷ ποδαγιπτήρι. ΠΡίά.
ποδαπτὸς, 3, όν. οοπα. Ομῇα». Εκ
αυα τοβῖοπο, 4- ᾱ. ἐκ ποίας δᾶς,

γουν γῆς. Ἐκ απ] ἔεττα. Εκ ᾳπα
τεβίοπε.. ΝΟΙΠΕΝ ἱπέεγτοσα(]οηί

βουνῖοης., εἸρωτέωντος τοῦ Δαρείου

ποδαπ εἴη. Ωπαστεπίε Ώατίο οπ]α5
οδ5εί. γ. 15.
ποδεων, ὤνος, ὁ, πι πέτρας νοσβεατ

Πο

ΠΟ

Ροάϊοι]ας ο ρο]]ῖμας ἀεροπάεης,
Ύπα σον Ἱπ[απαίέαν, οἳ ο ιπι-

Ρο]]15 Ιοσηῖσο Ροᾷος, αὐταρ ὑπὲρ

ἀϊξαχ, 5ο]πέο βππΙσοπ]ο, γηποπ]οαπε,

γώτοιο,

αποά πίτες οἸαιάα[ξ, ας ορέπταῖ.
τῶν αἀσκῶν ποδεώγας ἁπαμμένους

αἴπιο 8ος, ν. 62. ποδεώνας. τοσαΐ
καὶ αὖχεγος

Ῥωρεῖτο

δέρµα λέονταος ἀφημμένον
δεώνω».

ἄκρων

ἐκ πο-

λύειν. Ῥεπάεπέεςπέτῖππα ρεά(ου]ος
5ο]νετα, Π. 121. δ 4. Εαπίρίάες ἴπ
Μεάεα πόδας αρρε]]αί, ρασίη. ες
Ῥ]απεπϊ εγρῖς, 169. (σ. 676. ο.
(6αρᾳ, 1851. ) Μή». τί δητ᾽ἔχρησε,
ἔ

ποδγεκὴς, ὁ καὶ ή. Ίο. δὲ Ῥουξ.
Έορα, ραλ]11, (ππ]οζρ(πο αἆ ρεάος
πδαιε Ρεγηρεπεῖς. κιζώνι ποδηνεκεῖ. Ταπΐσα αἆ ρεᾶςς π5φπο Ρετ-

λέξον, εἰθἐμις κλύευ. Αὶ, ἀσκοῦ µε

πόθος,ὁ. Ῥοο. :απἰποίἹαπα ο0Π. Τ)οΙάεγῖστη. ὑπὲρ Ἰμίσεας τῶν -ᾱγῶν

τὸν προὔχοντα μὴ λύσαιπόδα. Μ.Ι.
Φπ]ά νετο [Ώου] τοδροπά1ε, ἀῑς,
ΒΙ [ας [αδέ πια Ἰος] απἀἶτο. 40,
Π/επΙέ] πο εβο Ῥτοπιϊπθμέοπι

π]ς Ῥοάθηι 5ο γογειη.
ποδεὼν, ὦγος, ὁ. µεταφορικώς αριά

Ηετοάσέαπη αοοΙρΙίι Ῥνο ταῖ αἰῖευ]ας ἤσατα Τη απσηδέυ]» ἀοξῖποπία, Ἰάᾳτο α ο
Ρ6άῖς 5ἷπα πποπι, τήν γὰρ Δωρίδος χώῥής ποδεὼν σεινὸς ταύτη κατατείνει.
γη]. 91, Αρτ οπίπα Ρ)ογ]οἳ Ροάεομ,
εἰνοίπασαδαπραδέής, Ίας ἵπ ρατίο

οχίεπάἸίατ. γα]]α νοσθη (ἄναρεατη
οἱ 1ρβο τείϊπος. ΑΙ επασέατα, αῖ
ποΙέατα νοτίππ{. Να]άας, Ποξδεώγας, εἶδος γεωργικό». καὶ τρητοὺς

ποδεώνας ὁ γατόµος ὤνθετο Δηοί
Πάρμες. αἰνιηρώων παυσαάµενος καµάτων. ΑπὶδίορΙ. ΟοπΙηΘΗΕ, ἵπ
Υεαρῖ»,ν.670. ἀργέλοφοι (πιφπ16)
τῆς μηλωτῆς οἱ πόδες, οὓς ποδεώγας

καλοῦσι. Βεά Ίος Αγιζεορ]ιαπϊς
εχεπιρ]αῃ. αἆ ἨΗετοάοί οσα
{αοστο πλ] γάδέαγ. Ἀαπέ δέίαπι
απ Ετοιππεπέἶαπα Ἱποτρτείαπ{γ.
δρ πα]]άπη Ποχπη. γοσαβα]οταπι
ἵβδαπι γοςῖ5 (γοροσ» γΊπῃ καξῖς ἆᾳεἰαταί. Θπατο οµΠι Ὑαἰ]α γοςθια
(τῶσαΙα τοίπογο Ργερβέαέ, ἆοπος

(προπίο. 1. 195.
ἔλαξε ποῖος τε, καὶ οἶκτος της, πόκαὶ

λιος,

τών

ἠβέων

τῆς χώρη».

Ίμας. Ἰπίοτρτε Ῥατυπα Παάθ]ίον
Ἰππς Ίοσππή νετ. Ρ]α54παπ1 πηοἀῑείαίεπι ἀεριάσνίαπα οδρίέ ἵπροπς
Ραίογπῖ 5ο], πποταΙπ(πο Ῥ]ουση-

βΙπ1Η. 1. 1005. Ἀεά Τα Ίουις ο5ί
γετίοπάας, Ῥλήδαπαια ἀἰπάἴατη
οἴνίαπα Ῥατίειι οορίέ ἀοδιάσνῖαπι,
οί οοπιπΙδοταί{Ιο ΠΥΡΙ5, δὲ αβδπς(αγαπη 1λλας τεσῖοµῖ5 εοάίαπῃ, νε],

εί 15 τοσῖοπῖ5 ἀοππϊςϊηΙ 1υϊ
ποῖῖ, εέ ἵπ 4πο Παβίίαταο «οηςιιθνοιαπ{ί. ἀποθανόντος πόβον ἔχειν.
Ώο[απο ἀοξιάατῖο {σοπογ], 11, 67.
ποιε. Ῥοοεῖς (πρπέαΙη, ας ο.
1Τμαίῖπο ἆσς Πδάσοιι ἀῑσίέαν, ὁρὃς
μοι δοκέει Πήνδαρος ποιησαι, γόµον

πάντων βασιλέα φήσας εἶναι. Βοείο
οδο]ηῖςςο,

πιῖμΙ γιάείαν Ῥιπάατας

αυ ἀῑκίε, Μοτεπι 9556 ΟΠΙΠΙΗΠΙ
τορεί1, 1. 98.
}

.

.

ποιεειν. Το. ος Α{ΐῑςο Ῥτο ποιεῖσθαι
Ῥοδίέυα γἰάείας αραιά Ἠετοάοίαπι, κ. 99.

Τούτους μὲν Ἰώγων,

τοῖσι καὶ κατεδύκεον »εοχμὸν ἄν τι
ποιέειν,

δυγάµιος

ἐπιλαδομένοισι,

ρόποισι τοιούτοισι προεφυλάσσοντο
οἱ Πέρσαι. Υαἱ]α: Ἠιηο ἵπ Τηο-

ααποά Παπαπα νοσαβα]απα 5

ἆππι αὖ 15 Τοπίρας,

οοππιποάΊας Ἱπγοπ]απαας. Οπαηνῖς

τετάτι ποναταπα πποέατὶ νιάεβρα-

οπία Ῥ65 αριιά Πμαίῖπος αοοἰρίαξαγ
οίῖαπι Ῥτο Ἱπεηδατα, απα ἴθγγας
πΙΘΙΠΙΗΣ, απ απαίέαος ΠΙπογος

επτ,

Ρά]ηοΡ, Ίος οδί 16 ἀμιέος σοιΕποε, Ἠ]ο {απιοι Ῥος, Π16Ι καταχρηςικώτερον,

51 {αοπμαίσιι

παςϊ

ο886ηΐέ,

ε1δῖ Ῥισανοταηέ, 8. Ῥ.

Φρηῃ5ι5 α Ναἰ]α Πάα]έον εδ οχΡτοδδυ5: αἲ νοτῦα ποη δαξῖ Πάε]]-

ὁμοιστητα,

ου εχρ]σαπίασ, Ῥτορίετ Ιοᾳποιιά]
ροπι» οΏ5οιΓΙΠΗ, 4πος α19 νετρ]ς

τοι Ἱπεε]]]-

ἀ ασ] 1οσί 5 α]ῑαδ αἴα επ μη {1αγό-

καὶ καθ

καὶ κατ ἀγαλογίαν,

Ρος

αἱ αΠαπὶά

π.δ, «οπηπποάς Ίοσυπη Ἰαβογο πΟΙΙ
Ροΐεςί. Τπεοσσϊέα5 Τάγ]]]ο ν]σοε-

έατ,

τοῖσι

καὶ, ἀντὶ τοῦ, οἷς καὶ,

τουτέσιν ὑφ ὧν καὶ κατεδύκεον
.ὁ

πο

Πο

νερχμὸν

ἄντι ποιέεσθαι,

Ίγουν

ποιγθήσεσθαι. Ας Ἰ]ο5 απ]άενι
Ίοπος, α απἴθας αλα πουν] [α0-

οὐκ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμηγ. Ώοπν ΠΟΠ
Ἰον]ίον {ογεβαπῃ.

Ἠθπα ποἩ Ίεγοπι

ο55ο ἀποσθαπι, αο Ῥτοϊπάς ΠΟΠΗ Ίε-

σπα ἀτὶ ρυίαβαξ, {αου]ζαίείη πας-

νετ

5, 5 ταβοπίρας Ῥειδα Ῥγασανετυπέ. Ὑα], α απἴθις Γαουζαξεπι
παςεῖς αἰϊαπῖά πογὶ {ασέαπη 1] Ῥι-

γάλα ποιησάµεγος. Μαρηϊ [α6ἴεΗς,

ᾳποά, δτο. 1. 119. ἑωῦτοῦ ποιέεται
τὸ Κύρου ἔργον. Οντὶ [ασἴπς 6π πα

ταραπέ, το. 14 οδὲ, ᾳπο5 ααῖά

{αο1{, 1. ο. 8101 νοπάϊσαε, ας αθίτ]-

ΤΟΓΙΠΙ ποναγΙΠΙ
ἐταναπέας,

πποΠἔατος ατΏῖ-

αἱ {αοπ]αίοπι

πας{ὶ

{αἱφδεπε, Ίου πιοάο ρτα εαγεγυηί,
να] πιαίητα οαγεταπζ. Ὑἱάε τοῖσι
καὶ κατελόκειν.
ποιεῖν ἵα. Ἠετοάοίεα, οί Ῥοεῖ. Ίοεπξῖο, Ῥτο 60ΠΙ. ἱερὰ π,ιεῖσται. 9«τα {αζθτθ. ποιήσαντες Ἶρά. (ΟπΠι
κπογα Γ{οοὶβδοπί. ἵκ. 19.

ποιεῖν ἔξω. Ἡοτοάοίοα Ἰοσπέο, Ῥτο
ΟΙ. ἔξω τιζέναι.

Ἐχίτα Ῥοπετο.

ἔξω μὲν τὴν κεφαλὴν ποιεῦντας, ἔσω
δὲτὸ σώμα. Οαραί απἰάεια οχίτα
[πανοπα] Ῥοπεπίθς, «οΓρΗ5 ντο
[τοὙααππα,] Ἱπίτα Γπανεπι δίαΐιεπίες.] ν. 5.
ποιεῖν ουπι σοπι]πο πεσπδαΊνο Ίοη.
οί Α.ῑςο. μεγάλα κακὰ ἐποίησαν
Αἰγινήτας. Μαριῖς πια]εβοῖῖς )αἰπείας αβεσετανέ. ΠΠ]. 59. ἔλεγε
ὅσα ἀγαθὰ Κῦρος Πέρσας πεποιήκοι. Ποσεπδα]ξ αποί Ῥεποβοῖϊς Ογτας Ῥογδας αῇος]ςςεί. 1]. 70.
ποιεῖσθαι. νομίζει. κρίνει». ΕκὶκεῖΠΠ3Τ6Θ. πάϊσατο. ὁ Σὲ δεινόν τε, καὶ

ἀνάρσιον ἐποιέετο, γυναῖκα ἀναιτίην
ἐοῦσαν τοῦ πήγµατος τούτου παραδοῦναι. Ἱχ. 110. Ἠ]α γειο Τοπ
Ἀίτοζσπῃ,

ας Ἱπάίσπαπα, ΓΠηπ]πηο-

ας Γεγεπάαπα] Ἰπάϊεαραϊ, πππ]]οτεπι Ἠ]α5 ποσο] επΊρα οαγεΠίΘΠΙ
{ταάστο.

οσα {οτεραπῃ. 1. 118.

µε-

υυ1ε. 1. 199. ἀγώνισμα τοῦτο µέγα ποιεῦνται. Ἠοες Ιπ πιαρηϊ ρτγα)οἸατίόπο Γαοϊποσῖς Ίοεο Ῥοπιπέ.
Ἠος ππαρητς ντιπ Ἰαπάίατο (τ]Ῥυμσπε. Ας Ἰπέρρτες μα. νετΠε, Ἠος ραϊπιαγῇ Ίοσο ἀπεππίζ.
Φπα νογδῖο γ]πι (ἀΓΦΟΟΤΙΠΙ ΥοΓ-

Ῥογαπα ΠΟΠ. 5α515 οχρ]ᾳσαί,

ὙΨἱάς

αγώνισμα. Ἱ. 140. συμφορὴν µε-

γάλην ἐποιήσαντο. Μαρπαπι οα]απη{αίοπι ἀπχογιηέ, 1ν. 79.
ποιεῖσθαι νατῖῖ5 πποςῖ5 αριιᾷ ἨΗοτοἀοίαπι ο]οσαπίογ Φαπιέαπη, ἐπομεετο

«ρατηΐην ἐπὶ Κάρας.

Εκρεδϊ]ο-

ηοθπι αἀνοιδας Οαταδ δαβοορῖ{. 1,
171. πένθος ποιεῖσθαι. Ἰωπρονε. Ώε-

Ώοτο. Π. 1. ποιεῖσόαι «ρατηλασίην
ἐπί τινας. ΕκροάΙείοποεπι αἀνετεις

αηποτη {ασρτο,

Οορίας αάνογεις

αἸϊφπομι ἀπσσγα. 1ρίά.

ὁδοιπορίην

ποιεῖσθαι. ἴτοτ [αοςΓο, Ἱ. 29. μέγα
ποιεύµενος ταῦτα. Πας ππαρηϊ [οἶ6μδ. Ἠσο να]ἀο α5πιαης. ΠΠ].
42. ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ [αὐτοὺς]
ποιεύµενος εἶχε, Ῥτο ἐποιεῖτο. Ἐν
ἴπ ππαποΙρίοτΗα 1οσο Ἰαβοῦαί, πο
τί πιαποῖρία (τασίαρας, Ἠ. 190.
περὶ πολλοῦ ποιεῖσβαι. Μα]ε {α56/6. Π1. 124. πρισξολὴν ποιεῖσθαι,
Ῥτο προσξάλλειν. Ορρισπατο. ΠΠ.
1558. τινὸς μνήμην ποιεῖσθαι. Αἱιοπ]α5 πιεπέΙοπεπι {ασστα. Ἱν. 16.

ποιεῖσθαι. οοπι. Ἐαεετο. ΈΏηεοτο.
Ῥμίαταο. Ἑκϊκίππατα. ἐν ἀδείῃ οὐ
ποιευμένωντὸ λἐγειν.Ἱκ. 42. Ἠετοἀοίεα Ἰοσπ{1ο. Ἠαιά ἑπίπτη εχἰςί]-

προσξολὰς ἐποιέοντο. Ίν. 128. Ἱπ-

πιαπῖρας ]οᾳπ1. Ὑε], Ωπῖα Ἡθετο

ποιεῖσθαι. Βεπάϊαπι αἀμίροτα, Βε-

ἀϊεετε αποά 5επ]εβραπ{, πιεία Ῥετ1οπ]οφπθ Οατετο ποπ Ῥαίαβαπί.
περὶ πολλοῦ ποιεόµενος αὐτούς. Τρ-

505 ππι]έἱ Γασἱθη». Ἱ. 79. συµφορὴν
ποιήσαµενοι μεγάλην. Τὰ πιασπατη
σα]απηίαΐεπι ἀποσηίος. Ἠος πιασης» οπ]αιηϊ(αςἳ ἐπρπεηίέος. 1. 80.

επγδίοηςς Γαοϊεραηέ, σκηψι; ποιεῖσθαι, Ῥτο σκήπτεσθαι. Ἀἰπιπ]αγο.

Ῥγαίοχοτο α]φι]ά. ν. 90. σπουδὴν

ἀπ]απι ορεταπῃ ἆατο. 1914. φίλα

ποιέεσθαι τῖσι πόλισι. Ον
ῦας
το σταία5 /αοστο. (αταβοατῖ. ν.
37.
σφ
ποιεῖσθαι ληΐην. ληΐζεσθαι. Ῥτγοράατ].

1. 161. ληῖην ποιεύµενος τῷ «ρατώ.
Ἰμαίλη, Ἱπέετρτες Ίππο Ἰοσυπα πια]α

Πο

πο

ενατεῖε, ᾖαπιοπέαοποπα πείρας
Γαεἶοῃς. Αὲ Βέορμαπις η ππαχΕίπε νεΓδίοπεπῃ γη]ραία Ίομσο ἀο(επίοτεπα ποίανΙέ: Π]ο ἵπ ργαάαπι
5υ15 π]έίρις οχροφίἑο,. Ὑογίιἆππι οπῖπα, Εκογοῖέα,

Ἱ. 6. οσπι

οἴξαπα Ππππεγαγθ.

Οορίας Υ6ςσΠ-

8οΓο. Οορίας Ἰαδίτατο. νΠ]. 09. τῆς
µάλιρα θώύμα ποιεῦμαι. νἩ. 99.
Θπαπῃ πιαχῖηια αἀπΠΙΤΟΓ. οὐκ ἐποιήσατο ὀργὴν οὐδεμίήν, Ρτο οὐδαμῶς

ὠργίσατο. γΙ]. 105.

Ἀα]]ο πιοἆο

5υ]5 οορ!ίῖ5, Ῥταόαπα {αςἱ6ῃ5, {0-

Ἱταίις οδέ.

έαπι Μααπάτι ρἱαπίτίειη ἀἰτιρίσις,
Ῥορι]αῃδ.
ΘΦποά οπῖπ Ἠετοά.
ληϊην ποιεῖσθαι ἀῑοῖε, 1 (Ο1ο. ἵπ
γε. 1. 5. δ 00. εἆ. Ετη. ρταἆαπι

ἐποιέετο. Ῥετ ᾳποταπα ασγαπα 1έοτ
{αοϊευαί. ΥἩ. 110. παρ αὐτὰ τὰ
τείχεα τὴν ὁδὸν ἐποιέετο. «αχία

{ασετο ἀἰοΙ. ἹΜασσαγέτας ὑπ
ἑωῦτὸν π2ιήσασθαι. Μαβδαμοίας ἵη
5παπι ροζοςίαίεπι τεάίσετο. 1. 201.
ποιεῖσθαι τὴν ζόην: ἀπὸ κριθέων.

Ἠοτάεο νιοβίατο. Π. 96. οὐκ ὅσιον

ποιεῦμαι. Νείας ο55ο ραΐο. ΠΠ. 86,
170. τὰ τοῦ θεοῦ πρεσξύτερα ποιεῖσθα:, ἡ τὸ τών ἀνδρών. Ἐος ἀϊνίπας
ηπ{]ᾳπίοτος Ἰαβοτο, «παπί Ἠππιαπας. δὶο οπίπα ΟἸσρτο ραβδίπα Ἰοαἱ δαχ, αοά Ἰοᾳπεπάϊ ροπα5 Ίος
ἵρδυπα [εμοῖέετ οκρτϊπΜ. ν. 68.
ἀσπαφόν τι ποιεῖσθαι. Α]ι]ά σταἴπι Ἠαβοτε, ἀπσστο.

Ἠοἱαρέαίοπι

οχ αἰίᾳπα το Ῥεγοίροτο.
ποιεῖσθαι

ν. 98.

πάσας τὰς πόλιας

ὑπ

ἑωύτώ. Τη 5παπῃ Ροίεδίαίθίη ΟΙΠἨΘΡ
πχρος τεάῖσετα. ν. 1005. ποιεῖσθαι

τὸ κελευόµενον. Ἱπροταία [αοσγο.
γΙ. 12. ποιεῖσθαι καταςροφὴν τινών.
ἀντὶ τοῦ κατασρέψασθαι τινάς.
Απο ευ)ίσογο. Τη ΠΟΒίΤΗΠΗ Ῥο{οδίαίεπα αἱἴαιιος τοάῖσοτο. νΥΙ. 27.
πιῆγμα οὐδὲν ἐποιήσαντο. Έεπι Π]-

1 {οεοτιπέ, γΙ. θ0. τὸν πλόον
ποιεῖσθαι. πλεῖν. Νανίρατο. ν]. 95.
βουλἠν ποιεῖσθαι. Οοπβι]έατο. Βέα{ποτο. Τη αΠΙΠΙΟ Ἠαβογο. βουλή»
οὐκ ἐποιεῦντο µαχεσασθαι. Ῥιρ-

Δι ών τῆς χώρης ὁδὸν

ΠΊΙΓΟΡ 1Ω505 Ἱέετ Γαε]εβαί. ν. 113,

121. τοῦπερ λόγον ἐποιεύμην. νΙ].
119. Ου]α5 πηοπίΙοποΠι [οο. συµ.φορὴν ποιεῖσθαι μεγάλην. ΥΠ. 117.
ΑΠοιϊά Ἱπσοπίοιι εα]απέαίθυι
ἀπσθτο, Αααϊά ππο]οβ{15δίπιθ Γ6Υτο, πιασπθρ(πο δι οπ]απ]α,
αίᾳπο Ἰασίιτω (Πραςτθ. πρήγμα
ποιήσασθαι. Έεπι οοπ[εοῖςεο. ΥΠ].
120. Ῥϊο γα]. θεά Ίαπα Ίος ]οαποπάϊ σοπιι5 αἰση]βσαί, 14 αποά
(α]] δπα Ἱπσια ἀϊοστενί, }αἶγε
σα ἆθ φοίφιε 61056. Επ αυοἰγ
Γαἶέ σα. Ἱμας. τα(Ιοπθίη τοὶ αἰ]σιι118 Ἰαροτο. Ἠεπι α(παη Ο1ΓαΓ6.

ἐν νόω ἔχων πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα

ποιήσασθαι. ν. 157. π απἰπιο
Ἰαῦθῃς (οίαπα (ἀταοίαπα π δΙΠΙ
Ροΐθεέαίαπι τοάίροετο. Δεινὸν, καὶ

οὐκ ἀνασχετὸν ποιησάµενος [πρηγμα.] νι. 169. Ἠειι ρτανοΠι, [ἀϊσπαια,].

πες

έο]οταμάαπι

ταίας.

Διαδέξιόν τι ποιεῖσθαι, ἀντὶ τοῦ, δεξιόν τι, αἴσιον, εὐτυχές τε νοµίδειν.
να. 150. Αμαπά ἀοχίτιπα, Γα1ςἔαπα, Γοτέππαέυπα, οἱ Γε]Ικ οχϊςέ]-

Πη3Γ6. περιποιησαί µιν πειὶ πλείσου
ἐπομήσαντο. νΠ]. 181. 1ρδυπα 601βοτνατο Ῥ]αγηϊ Γεσστιηί. ὀρμον

ποιεῖσθαι. Ρτο ὁρμεῖν, εἰ ὁρμίζεσθαι.

Ῥασπατο πο. κίαίπεταπέ. γΙ. 101.
περὶ πολλοῦ ἐποιεῦντο λαξεῖν ιν.
Μα] [αοιεῦαπέ ἵρδαπα 6αρογο. ν].

να. 195. Βίαοποπι ἵπ αφιιο οσο
Ἰαβογο. σπουδὴν ἐποιήσατο τούτους
παραλαζεῖν. νΙ. 206. ΟΡρεναπα 4οἀῑε, αἳ ΊιοῬ αβδαπιοτεί. ἐν ὀμήρων

104. ἐν οὐδεν) λόγω ποιεῖσθαί τι.

λόγῳ

Βεῖ αἰἴοι]ας πι]]απι Ἠαβθογαο τα-

να, 223, Τρ9ος ομβιάαπι Ίοςο ἁι-

ἨαΓθ ΠΟΠ Παβοβαπί 1π αΠΊπο, οἱ,

ΠοΠρΙη. νΗ. 14, 97. τών λόγων οὐ-

δένα ποιησάµενος. Ἠοταπῃ πα]]α
ταζῖοπο Ἰαβίία, νὶ, 58. τῆς «ρατιῆς ἀριθμὸν ποιεῖσθαι, Ῥιτο τὴν
σρατιὴν ἄριῤμεῖν, ἐξετάξειν. Ἐχοι-

ποιεύμενός

σφεας

κατεῖχε.

ος [αριά 5] τεεποεβαέ. πρόσοδον
ποιεσθαι. προσέρχεσθαι. Δοσεάστο.
γη, 2299. Μέγα πεποιηµένοι περιεῖναιτὴν Ἑλλάδα. νΙΠ. 5. Μασηῖ {8οἰοπίος (τῶι

φαλαίοπι. περὶ της

ΠΟ

ΠΟ

ἠγεμωίης
1ρ]ά..

τὸν ἀγώνα ποιεῖσται.

ο ρηποῖραία οοπίσµάστο.

τῶν γεώ» ποιεῖσθαι τὸν ἀρι]μὸν, ρτο
τὰς νέας ἀριῤμεῖν. ν]Π. 7, δ. Ρἱ5.
τινὸς ἀπόπειραν ποιεῖσθαι. Υἱϊι. 9.

Ἰοτίαίο, ας Ἱπιροία Ἱπππϊείστο αἲ]-

41ο εορία»,

αποππαδπιοάτα

φπὶ

ἔσ] μη ἠπου]απέατ. Φις ἐς Κλαζοµενὰς ἐσέξαλεν. Ῥνοι ἐς τὴν τών Κλα-

ὅομειών, εἴτε τῶν

Κλαζομενίων,

Ἠσο, Γαἶτε οδκαὶ 4ο φιεἰφι 1. {α-

χώραγ. Ἱ. 16. Φπος πιαπ]{οςίο 4θππομδίταζα. 1. 18. ὁ ἐσξαλὼν τηνι-

840Υ, ἐργοινε φιιοἰφι μη.

γιάα

καῦτα ἐς τὴν Μιλησίην τὴν «ατιήν.

διάπειρα, εί ἀποπειράσθαι,

δεινὸν

φιοά, οπίπῃ, 1. 14. ἀῑκις οὐδουτίας

χρημα ἐποιέοντο. ΠΠ. 16. Βειι στα”

ἐς Μίλητο», 14 πυπο λαο] ἆπιΒ οκρ]ίσαϊ, Ύπππη ἀῑοΙΕ, ἐς τὴν ΜΙλη-

Αλίου]ας Ῥει]οπ]απα {ασστο, (ἆα]-

νοΙΙ, αἴγοσθΠΙ, ΠπάΙσπαμα, ἱπίο]οταβ]]επη, ἠπάσαθαπί, ἐς ἀναξολλε

ἔποιεοντο τὴν ἀποχώκησιν. νΠ. 2].
Ώικυςδδαπ1 1π αλά ἔοπαρας ἀῑδίαΙεναηέ. αἱ, ΤΠ Ιου σΤη (ομαρ. ἀϊςε.
οὐ περὶ
τ
χρημάτων τὸν ἀγώνατποιεῦ αἱ

σίην, αὐὶ Σα μαπά]έαν χώρην. ἐσέδαλε ἐς τὴ» Ελευσίνα. Ῥτο, ἐς τὴν
Ελευσινίαν χώραν. ν. 74. .Δωρεεες

ἐσέδαλον

ἐς ᾿Αθήνας. ἀντὶ τοῦν ἐς

τὴν ᾿Αττικήν. ν. 70.

Νἱάο ρτα06-

ται, ἀλλὰ περὶ ἄρετης. νι. 26.
Χοπ 4ο ρεσππῖα, 5εά ἀά νὶτιπία
εοπέοπάππ{. β2υλὴν ποιεῖσθαι. νἹ].
40. ααοά ππ]σο νοτΏο βουλεύεσθαι

ἀοπίία Ποτοάο νοτρα. ἐσξεδληκὼς ἐς Μηλιέας. Ῥτο, ἐς τὴν τῶν
Μγλιέων χώραν.ν]ι. 1960. ἐσζαλόν-

ἀἰοϊειτ 1ριά. περὶ πλείςου ποιευμένους [ταύτην] πεειεῖναι. 1ὶά. Ῥ]α-

ἐς τὴν τῶν Φωκέων χώρα». αποά

τη [αοἱοπίος [παπς]. 5αροτεί]ίαιι, [οί Ἱποολαπιομι] 9556, [νο]
δογνατί. ἨΠτ]ας εα]αίσοπι Ῥ]αγ1
πα]
{ασϊεπίος.] ἔτο,

χίδα ἐσέδαλον. Ἐσέξαλε

ποιεῖσθαι ἐς τὸ συμµακχικὀν.

Ἠοτο-

ἀοίοα Ἰοσπ{1ο, Ῥτο σπα ἀἰσοστείτ
α]]ας ποιεῖσζαι συμμάχου». 1.9. Ἀο-

οἷο5 [ασογο. Ὑ6], ἐς την συμμαχίαν
δέχεσθαι. Τπ κοοἰοέαέοιι γοοῖρογο,
τοὺς

ἄλλους

ἐς

τὸ

συμμαχικὸν

ἐποιήσαντο. Ικ. 1060.

Οείετος

ἵπ

οοϊεταίθι τεζερεγαπ{.

ποιηφαγεῖν. ἴοη. εί Ῥοοί. Ηετρας
να... 1. 20. ποιηφαγέουσι.
100.
πολεμισήρι. Ῥτο 4πο Ἀας πολεµικός. Βο]]]οιβ. ἵπποι πολεμιρήριο.
Επ] Ῥα]]1Ι. 1. 192. πολεµιςήρια
ἅρματα. Μο]εἵ ου τής. ν. 119.
πόλεων

ὀνόματα,

ἀντὶ

τῆς χύρας,

τῆς τῶν πόλεων. τε, σρατην ἐς Μί-

λητον ἐσέδαλεν. ἀντὶ τοῦ Μιλησίαν
χώραν. Οορίας Ἱπ ΜΠ]αδίαπι ασγατι
ἀαχῖέ. Οαπι οορ]]5 ἵπ ασταπι Μ1]ο-

τες ἐς τοὺς Φωκέας. νΠϊ. 27. Ῥτο,

γη]. 39. αροτίο ἀἰσΙίηχ,ἐςτὴν
5 φωἐς Βοιω-

τούς. Ῥτο, ἐς τὴν Βοιωτῶν χώραν.
ν, 94. ἐσέδαλον ἐς τὰς ᾿Αθήνας.

Ῥτο, εἰς τὴν Αζηνών χώραν, εἰς τὴν
᾽Αττικήν. νΠ. 66. Φπαπιφπαπα Ἰής
οἳ υγῦς Ίρδα Ροίορί Ππ(ο]]1σ]. αἲ 1κ.
17. συνεσέβαλον ἐς
ἐ ᾿Αθήνας ποοὶρὶοπά πα Ῥτο εἰς τὴν ᾿Αττικήν. ΝαιΠ

(αἱ Ῥαΐεί Ἱκ. 19. )Αί]πομω ονοπια(ω {αοταπε, ο οπΙπῖα θα

ο]-

Πεῖα 5οἱο αηπαία, οί πιαπ][εδία οὐτΗΙΗ γοδεσῖα Γποταπέ οοπ{αδα.
πολήων. ΊοἨ. ποπ. Ῥ]αγ. Ῥτο ΛΕῑςο
πόλεων, οί Τομ. αἰέοτο πολίων. []τῬίσπα, , 197.

πολίζειν. οοπι. [τΏοπι οοπάοτρ, [ τΡος οράΙῄσατο. ϱοἱ]οσατε αφιο ΤΠ
Ίοσο. ᾖ Παιονίη ἐπὶ τῷ Στρυμόνι

ποταμῷ πεπολισµένη ἐςί. Ῥωοπῖα

αἀ ΦΙΓΥΠΙΟΠΟΠΙ Βινίαπι δπας πγῃος
Ἰιαῦοί οοπα]ίας, Ὑ61, [ τριθας οοἹ115 οδέ μία. γε] κρ]]οἴέου, Εεί
δια. ν. 12. ἐπ ο πόλις πεπόλιςαι.

Αά ποια ΓΠανίαπι] αγῦς εοπάϊέα
εςί. ν. 92. να. 09, 108, 1909.
Ἀάνοιεας Ἀ]οίαπι ατγρεια ἀασῖε, πολιήτης, ου. Το. εἔ Ῥοεέ. Ῥγο 6ΟΠ.
6 1]]αά ἐσξάλλειν αἱῖαπι μι Ἰ1απολίτης, ὁ. Οἶνίφ. τοῖσι πολιήτησι.
Ῥοτο νἰἀοίαχ, «παπι τοῦ ἆγειν. Ἱ. ΟΙ δι». 1, 97. πολιήτεω. Ἱ. 120. Ἡ.
14, 15. Βσπίβοαξ οπΊπα Ἱπάσπα 6ε129, 100, 167. 1, 96. πολιητέω».
5ἵηπα Ἱτγαρίέ,

ΝΙ5Ι ἀἶσαδ, Οορίας

πο

Πο

Η1. 40, 80. Ἱν. 100. ν. 7, 92. δ 7.

ν]. 9, 80, Ἱκ. 90, 94, δτο,
πόλισμα, τος, τὀ. Τοπ. Ροθέ. Ηετοἀοέειπα γοσαβυ]απα, Ὀτος, Ορρῖ-

ἀμπι. μεγάλα πολίσµατα. Μασηα

πγβςς, 1. 178. γι. ϐ.

πολιτηῖη, ης, ἡ. Ιοη. Ρτο 6011. πο

τής τοῦ θείου προνοίης πεποίηται. ἰὶ.

108. (ὀλιγόγονα. 19ἱἀ,)
πολύγονος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Εωέποφιβ.
ΑΡριπάαπς [ορία. Π1, 108.
πολυαρκέφατος, η, ον. Οοριοβϊςαιπχας. [ Ῥογγίηας, ᾳ- ἆ- Τλοιισο 5αίΠεϊεπθϊδείππας. Θπ1 Ῥ]αγίπαπη ἁιι-

λιτεία, ας. Οἰν]ίας. Οἵν]ίαῖς Ίας.

τα.

πολιτηΐην αἰτεόμενος. Ἱκ. 94. (γίαίειη, γε], οἰγίαῖδ Ίπτα Ῥο-

ᾳπο απῖς οδέ πιακίπιο οοπέοιέας,
οϐ ε]α5 ππαχίππαπα οορίαπα, οἱ Ώοπἰέαίθια, σα] πΙλ]] ἀθοςί, πολυαρ-

{6η8,

πολιτικὸν, οῦ, τό. Α]ϊου]ας οἰν]έαξὶς
Ἰπδέπίαπη. Πηςέπία, εἰ τὸ σολιτικὸν ὑμῖν πᾶν ἔσι τοιοῦτον, οἷον σὺ

διαιρέεις. νΙ]. 103. 8ί οπιπῖα ναρίγα
ταῖριῦ. ἱηδλέαία {αλα δαπέ, απα]ῖα
{απ ἀῑδετί]πδ]παῖς νετ]ς ἀῑσῖς.
πολίχνη, ης, ἡ. Ν. Η. οἱ Έσγά]ἀαιπα, Ὀτως, Ορρίάσπι, νΙ. 20.

Ψε!, Ορρϊάπ]απα,
πολλαχή.

Οαἱ ρΙατίππαπα αβποῖε.

14,

κέςατον αρρε]]αξαχ. ἵν. 58.

πολυπλάνητος, ὁ καὶ ἡ. οοιι.

Οἱ

πα] έα οδὲ νασαξας, νο] γαραίυν,

1.96.
πολυπρόδατος, ὁ καὶ ἡ. εομι. ν. 490.
Βοεοχῖ5 αὐππάας. Μασπαπα Ῥοςοτὶς οορίαπι Ἰαροης. Ὠϊνος. Ορι-

Ἰεπίας.

πολυπροδατώτατοι

ἁπάν-

των. ΟηπΙαπη ορα]οπε]δδ]παὶ, Νοἱ,

αντὶ τοῦ πολλάκις.

1. ο.

Ῥαωρο, 1. 42.
πολληπλήσιος. Ίοηπ. 6 Ῥοοε. Ῥτο
Ε0Πι. πολλαπλάσιος. ΠΠ. 195. ἵν.
00. Μι]ας ρατάρας ππα]ος, ΟοΡΙΟΡΙΟΓ.,
πολλὸν οι ϱοπιραγαξίνο Ίο. δέ

Ῥοεί. Ῥτο πολλῳ ο0πΠ. πολλὸν ἐ-

Οἱ πιακίππαπα ροσοχῖς οορίατη ἸιαῬοεπίέ, εί Ίοπσαο ΠΙα]οΓθΠΙ, «παπι
οείοτῖ οἵππος. 114.

πολυτροπίη, ης. Ίο. οἳ ροοέ. ΑδίιιΠα, Ψογδυία. Π. 191. δ ὖ.

πολυφάρµακος, ου, ὁ καὶ ἡ. 6ΟΙΗ.
Μαι]ίογαπα Ῥ]αγΠΙάΟΟΓΙΠΗ, ΥΟΠΟΠΟ-

ταπ](ιθ Ρογ]{η5, νο] Ροτίία. Δεῦρο

λάσσω». 1.οηφο ΠΙΙΠΟΝ. Ἱ, 77. πολ-

καὶ ἠελίου θυγάτηρ πολυφάρµακε
Κίρκη. Υ. Ποια, 93, Ηις οἱ Βο]ῖς

105.

β]ία [νεπίας] πιπ]έογαπι ΥοΠΘΠΟτΗῃ Ρογίία (τος, τς. η. γΙ].
ν. 10. Βτοχίπια Οπσας ταάππέατ

λὸν ἀλκιμότερος, Ἰοηρο [ογίίου. 1.
πολλὸν οππι δαρογ]αίῖνο Ἰοπῖο, οί
Ῥοοθέ. ΡΥΟ 60Π1, πολλῷ. πολλὸν πασέων καλλίςην.

Οιιπίππα πηπ]{ο,

γα] Ίοηρο, {ογπιοβδίδδίπιαα, Ἱ, 8.
πολλὸν µέἐγιφον. Ἱ. 99. πολλόν τι

κρατίςη. Ἱ. 193. ὄνυχας πολλὸν
ὀξυτάτους. ΠΠ. 108.

ἃς,

πολλὸς ἐνέκειτο λέγων τοιάδε. νΙ].
108. γα]α:. Μα]έις ἵη Ίας ογαΠοπο Γηἱ6, Βέαρίι, Ηῖς νονρῖς, απἱῬη5 οο5 νολειπεηίον πησεῦαξ, 55
4, Ῥ. Ὑε]επιοις

ἔοιτα,

πα οεάτιπα,

πολλός, Ίο. Ῥοος, οἱ Ρεΐδοπ,
Ρίο οοπι. πολύς, 1, 30, 75, 105,
104, 126, 140. πολλὸν πλήλος. Ἱ.
111. 172. Π, 92. 11114627,

ος.

Πέίοτα

Ἱπδίαβραί

1ρ8ῖ5 Ίο ἀϊσσομς. Ἡεἰνοιποπέο
1Ρ505 πταοραί 5 γουρ5 α{σμς.

πολυγονα ζώα τίνα, καὶ διὰ τί ὑπὸ

Ὠ]ϊνος

ἵπασσθδδος

αβ]. Βο]15 Β]ία Ίπσος Απεϊάιο τοδοπαί εαπία, {οείίδᾳαο δαροτρῖς
Ὀπε οἀοταίατα ποσίυτπα π Ἰαπι]Απραίο

ἔεπαςς

ῥρει-

ΟΥΤΕΠΡ Ροοίῖπο ίε]αδ. Ἠίπο εχαάἰτὶ σοπηῖέα5δ, Ἱχααπο Πδοπαπα
Ὑππε]α τουιδαπέη, εί 8ετα δι
ποσζοταάσπέαπι, Θε(]ρετῖ(πε δαςς,
αίσιο ἵη ργδερίρα5 αγδὶ Ῥεργ]γο,
ἃο ΓοΓπΙΦ ΠΙάσΠΟΤΗΠΙ π]α]ατο ἸῬοτιπα: ΘΦ1ο5 Ποπήπατα οκ {αοῖα
Ώοα 5Ώνα ροίεπῖρας Πετρῖς Τηἀπεταί Οἶτοο ἵπ γα]ίᾳδ ας ἴετσα
{οταγπη,
πολύφορτος, ου, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Οι
πππ]ία5 Παβεῖ βαγοίπα», . Ἠοπα, 1.
πολυψηφὶς,

ἴδος, ὁ καὶ ἡ,. Μιϊας

Πο

πο

εα]ου]15 αθαπάαπς, Εριποέαπα Πι-

γΠ, πολυψηφῖδα σας Ἔεμον.]. 50.
σοµπή. Τομ. εί Ῥοοί. Ῥτο Ἱπηραίκι,
ας αβ]αίι. θείῃ σομπῃ χρεώμενος.

διαξάσεως. υΠ]. 110. Δά πα]εςτα5. πιοαξαπη, γοὶ Ῥοπίοπι Ῥειγε-

πὶθ. ἀπίκογτο ἐπὶ τὸν πόρον. υΠ.
117. προέπεµπε βασιλῆα μέχειτοῦ
πόρου. νΙΙ. 120. Άορβειι ῬΡ{0δεοπές οδὲ πδφιο αά ἱτα]οεππη. ἷκ.

"Ῥϊν]ιπο Ἱπιρα]δα πέοις. ΑΠ]αίι ᾱἷνίπο. 1. 639. Ωποά συνανύµως ἀῑεῖ120.
ἴατ ἐνθεάξων. Ἱ. 69. ΑΙΡΙ θείη
πομπῃ χρεώµενοι. Υ. 85. Εϊνίπα πόρος, ὁ. σοι. Ῥαΐξϊο, πα τος αἰ]ατα ροτῖ Ροΐίοςέ. οὐκ ἐδύνατο πόρον
ἀοάποείοπιο π{εηίος. 1. ο. Νππι]πο
οὐδένα ἀγευρεῖν. Ναἱ]απι ταξῖοπειὰ
ἀϊνίπο «ος ἀεάισοπίο. ἈΝαπιϊηϊς
Ἰηνοιμίγο Ροέσταξ. ΠΠ. 2. οὐδεῖς πόἀἰνιπὶ ἁποία. Ἱν. 152. θεί ποµ(ος ἐφαίνετο τῆς ἁλώσιος. Ναβα5
πη. γΗ. 94. ν.δ. Ὠϊνίπο πρι.
οχρισπαξἰοπῖ5 πιοάας5 αρρατεραί.
151 νοτρα βαπέ ἆς αοίπατίο παν]Να]]α ταξῖο, ατα πτῃς εαρί Ῥο55εῦ.
σῖο, αποά Ὑα]]α Οεοσεια γοσαί,
1. 120.
απἱ οο]ος ἀῑνΙπΙξα5 παίδες ογθἆοῬαΐατ. Ὑαἰ]α γετηί, Οαπι ἁῑτίπα πόρος, ου, ὁ. Ίοπ. Ῥτο 6011. γέφυρα.
Ῥομ5, αποά Ῥετ ευπι (απδεαίατ.
Ῥοπιρα. Ὀοά Ῥαταπι οοπιπποάο.
λύσαντες τὸν πόρον. Ῥο]αίο Ῥοπίο.
Φι]ά Ίου 51ΡΙ νε]έ ραΐεί οκ 5εἵν. 196. Ίου Ῥαΐος εκ 5ε(πεπέ]απθπίρας, τὸν πέμρψαντα φανῆναι
οὐδένα, ὅτο.

πομπὸς, οὗ, ὁ. οοτι. Οαἱ αἰἴαπεπι
απο ἀοάποῖε, ναι ῬτοδεφιΙ θα.
πομποὺς ἅμα πέμψω. Βϊπιι] ποῖίἴαπι, απὶ [1] ἀεάισαπίέ, 1, 131,

Ῥα8, αθί ἀῑσιέατ, (Ίν. 199.) τῆς
γεφύρης λύειν τὰ κατὰ τοὺς Σκύθας ἐόντα. ἆποῦθαςδ ἵπ Ἰο6ῖδ. Λύο-

µεν τὸν πόρον. Ῥοπέσπι φο]νίπνις.
1ρίά. µόγις εὗρον τὸν πόρον. Νϊκ

122.

Ῥοπέσπι Ἰπνοπογαπέ. Θπαπφυσπι
Ἰ]ο πόρος ἵρδιπα ἱτα]οσέαπη θἱση]-

πορβα, Υοτρὶ πέρθω, πάο ἸμαίὶἨπΙΠ, Ῥογάο, Υ6ι5ο ὁ 1π ᾱ, Ὑαδίο,

Ποατο

πορθεῖν. Ιοπ. δὲ Ροεί. α τπεά]ο πέὈιπὶρίο. Ῥορα]ογ. τὸ ἄφυ ἔπορθεε-

το. Ότρς ἀῑτορία ο»ί. 1. δ4, 1605.
τοὺς χώρους αὐτῶν ἔπόρθεον. Ιρ5οταπῃ αστοδ Ῥορυ]αβαπίατ, Π1, 58.
ἐπόρθησαν. Ἱν. 148. τὰς πόλιας

ἐπόρβεον. Όἶτροες ρορπ]αβαπέας, ᾱἷπριεραηθ. Υ. 116.
πορθµέες. Ἰοπ. Ῥτο 6911, δὲ Αίΐῑςο
πορθμεῖς. Νεοίοτες. Ναιία», Ῥοχί]{ο65. 1. 24.

πορθμήῖον, ου, το. Ίοπ. Ῥτο Ο0ΠΙ.
οχι Ετοίαπι, ἵν. 40.
ποεθµήϊον, ου, τὀ. Ιοη. Ῥτο 60ΠΗ.
πορθμεῖον. Ναγίςδ, απα {γδέαπι αἱ]ᾳπσοάἀ, 4πα Ἰπατα, απα Βανῖας {γα-

Ποϊσατ,

Ῥοπίο, ΡοηίοπΙς, Γαίῖπο

Ῥοίεςί.

Ττα]οείαπι

ὤρτο,

ἀϊβιου]{οτ Ἱπνοποτιηξ. 1ν. 140. νΠ.
“10. δ ο. 96. αί εί γη], 15.

πορπάειν, ἄν. νο] πορπέειν, εἴν. Ῥοοῦ.
Ἰπβρι]ατα,.
Ερα]ῖδ αδίτιησοΓο.
πόρπη οπἶπη, ο πόρπαξ, αποὰ εἰ
περόνη, βΌι]α ἀῑσίασ; Ἠίπο γετρα
πορπάν, πορπεῖν, 'οἳ πορπάζσει»,

ᾳποά οχδίαῖ αριά «Ἠδομγ]απα ἴπ
Ῥτοπποί]οο νΙποῖο. ν. 61. καὶ τήνδε

νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς. Ἀε]ο].
πόρπασον. περόνησον. Ηετοά. εἶματα ἐνεπεπορπέατο, Ῥιο ἐνεπεπόρ-

πηντο.εἶμαΊα ἐμπεπομπημένα εἶχον.
1, 6. Ψεείες ΠΡιι]15 αδίτ]είας ϱε5(αραπς. νι. 77.
πορσυνει». Τοπ. εί Ῥοεί. Ῥοἵαγθ. πορ-

σύνειν τὰ Θεοῦ. [πράγµατα,΄ νει

ἱερά.] Ὠοἳ τος ρατατα. Οπ]έα] ἀῑν]Ῥταροαξ. νι]. 20.
πο ΟΡΕΤάΙΗ πανατθ. Π1επῃ αλἴ(πετη
πόρος, ου, ὃ.σοπι. Νπδαίιις. Ττα]εσίας,
{εδίαπῃ οε]εῦτατα. Φ]6 εηῖτῃ Ἱκ. 7.
Ῥομ5, Ρο ᾳποίη ἐγαηβ]θαγ. Λύσον- ᾿ περὶ πλείσου ὃ' ἠγον τὰ τοῦ θεοῦ
τας τὸν πόρον. νὶΠ. 111. Ττα]εςπορσύγειν. Ῥ]ατίπηϊ οπῖπα [αεἱεραπ
σπα, Ίο. Ῥοπίοπι ο]αίπτος. Υάο
[τες Ὠσει, 1. ο.] Ὠοὶ ἀϊσπα [οδίαπα
εαἱοβγατο, Ῥτο οοάσια ἀῑσίίατ εν
σχεδίη, ἀπικνέεται ἐς τὸν πόρον τῆς
νοσαέασ, ᾳποά ποβῖς Ῥοπ615 αδ"πι

πο

ΠΡ

"πορσαίψει, πὲ ἀοοοι Ῥπφέαϊ]. τὸ

Ῥεγοιχτονο Ίοσυπι αἴφποπι, ᾿Ακηράτοις ἁγίαις Ποδαρκέων. δυώδεκαδρόμων τέμενος. 14 ε5ε, Πποοσγαρ(18
μαμοις δέκαἴυπι Γοπτταυτα]. ἆποἀεεῖες επγςα Πέγαπεἵαπα νε]οσῖραβ
Ρρεάίρας ῬοτεπτΓςΠς. ποδώκής νετο

παρέχει», καὶ τὸ εὐτρεπίζειν. Ρεάτοἴεαί απέοτα α Βαέατ. ῑο]ίοο πόρσω, Ῥτο 6011. πορώ, ἃ πόρω, αιοά

"Ῥγαρεο, νε] ρατο, δΙση]σα.
πορφυρεὺς, ἔος, ὁ. οοπι.

Θτἵ Ραῖ-

Ῥυτας οαρῖζ. Φα] ρατρατα Εποδίξ,

Ῥατρυχαγίας. Ἱν. 101.
Πησειδέων. Ποσειδέωνος. ΤοἨ. ΄Ῥτο
οσα.

Ποσειδῶν, ὤγος. Νερέαπας,

1, 50. 1ν. 59, 180, 186. νή. 129,
192.

ποσσίκροτος, ὁ καὶ ἡ. Ίοη. εί ροεῖ.
«Τεντ 5ο]ίᾳπο εριλείαπα, αποά
Ρεάίρης ρυ]δαξαγ. δώσωτοι Τεγέην
ποσσίκροτον ὀρχήσασθαι. Ώα0ο τ]Γι Τθρεατι ρεάίρα5 ριδαπάαπα αἆ
εαίαπάιπι. 1, 00.
ποτριάγακτος, ου, ὃ καὶ ἡ. Ίοη. αἳ
«Ῥοσεί. ποππΘῃ, απο απ έατ Ηοπιογας

ἵπ ΒΕρισταπηππαίε 1π ΟπΠΙάΠΟΡ Γαςο. Υ. Ηοπι. 14. Ὠοπιπαία νοπεταπά 5. Αἰολίδα Σμύρνην αλιγείτονα ποτγιάνακτο». Ἰὰ ε5ί, {οι
σαι Ὀπαγγπαπη, παν] ΥΙοῖπαπη, νθποταπάαπα ἀοπήπαία,

ἀϊοϊας, ααὶ Ῥαδδίπι αὐ Ἠοπιοτο
πόδας ὠκὺς νοσαίαχ, φιοά ερίε]ο-

έαπα ΑεΙΙΗΙ νατῖῖς ἴπ ]οεῖς αΌ ϱο
πραξαπη ἱομα».
ποὺς, ποδός, ὁ. Ῥεε. οοπι. ατείνειν

πάντα τινὰ τὸν ἐν ποσὶ γινόμενον.
ΟΡνίαπα απεππᾳαο Ἱπίεγβσστα. Π1,
79.
πρεσδυυγεχείη, ης, ή. Ν. Η: ΡΓΟ 6ΟΠΗ.
ορ
πποὰ Βυ]άας Ππέογ-

Ῥγείαζασ πρεσξυτέρα γένεσις. 4- ᾱ.
αππ]ος. σεπ]έυτα, Ργπιοσει]έατα.
θισὰ 4ᾳ 115 ἀῑοϊνας, ααὶ

παία 5απέ Ἰπα]οτος. (α]]σςο, ΕγῖΙπορόπἰέκγο. ΓγΕΜΙΙΕγ παἰδδαπος.
γι. δΙ.
πρεσθύτερος.

απίοιη

Απίϊαιϊίος.

αραιά

απ.

οοπι.

ἴέ

Απηαιος

αοοΙρίζαγ Ργο σαΓ10Υ, ΠΊΘΙΙΟΣ, Ῥο-

ποὺς, ποδὸς, ὁ, εοπι. Ῥε5, ρεά]18. Εέ

σος, Ποποταβίος; δὶςο είῖαπι αριά
αταεο πρεσούτερος. τὰ τοῦ θεοῦ

"μετωνυμικῶς Ῥτο οε]επίαίε Ροάπια

πρεσθύτεα ἐποιεῦντο, ἡ τὰ τών» ἂν-

αοοϊρίέαγ αριά Πονοάοίαπα. Ἓδιωκον ὡς ποδων ἕκαστος εἶχον. ἲκ.

Ἰαβεραπί, απατά Ἠππιαπας. ν. 09.

δρών.

Εεδ

ἀῑνίπας

απίϊ(ιογθς

πρι]

Ῥοίεταπί, [εοδ] Ιηπδεφιε-

(Νιάε Απφαῖος αραιά Νζολίαπη,
αΏί πππ]ία ΟΙοετοπῖς Ἱία ]οᾳποπ{ῖς
εχεπιρ]α Ίερε».) Ύε1, Βος ἁῑνίπας
ιαπ] απεοροδαεγιΠέ. ος ἆἷγΊπαδ ΠπππαΠ]5 απθϊᾳπίογθες 6956
ἀπκεταπέ.

Ῥαπίαν,

Οπἱ απίειι Ἰας Ῥεάτπι

πρῄγμα, τος, τὸ. Νεσοδῖαπι, Μο]οξ-

09, Ὑα]α:.

Ππδεφππηέατ, Ρο 56

απϊδαπο ππαζηταπίος. 431, Ῥ. Τη5ε-

αποβαπίέαχ [6ος]. απαπία Ῥεάιπι
οε]επέαίο 5ἱησι]1 Ῥοίοταπέ.

Νεἱ,

Φπαπι ππαχίηπα Ρρεάσπα εε]ογ]ίαίο
οε]ετ]ίαίοε

Ῥταάϊθις

να]εαί Ἰπ 6ΠΊ5Η

οδέ, τας ἀῑα

ῬοΓΒ6ΥΕΤαάΤΕ, 15

εα. Ίνα µηδὲν πρήγμα παµέχοι [τῷ
γραμματοφόρωῳ.] ν.299. Χο απά

ονῶσο νοσαξατ ποδάρκης, ᾳ. 4.
ὁἐπαρκεῖν τοῖς ποσὶ δυνάμεγος, κ2ὶ

περοΒ1 [(αβε]]ατίο (αβε]]α] ρτῬογοπ{.

ὁ τοῖς ποσὶ ταχὺς, καὶ ἰσχυρός.
Ηοια, Π.Α. ν. 191. Τὸνδ ἠμείδετ'

πρῆγμα. Ἰοι. Ῥτο Ῥτείίο, αφίπια-

ἔπειτα ποδάρκης

δῖος Αχιλλεύς.

Ἠιπο νοτραπι ποδαρκεῖν, ᾳαοᾶ ἴπ

να]σαξ]δ Ταχ. ποπ οχδίαί, Ῥρεάιτα
«νε]οσϊίαίο ρταάϊξαπι 6556, ας ἑα

ανα ἵπ οπτδα α{Ι Ῥο55ο. ΒΡιπάατας
Ῥγίι. Οὰε ὂ. ν. 45. (ταηπδίῖγο
νογραπι Ίου (πε (ναπππιαΠοἳ 1οαπαπ(ατ) αδητραν]ε, ρτο ρεάῖρις5
νε]οσίραδ ποπ. ΙΠπέεγπιῖδδο οπΓδ

ίοπο, ος Ἠοποχο, απο απῖς αριά

αἰίᾳποπῃ να]ος. ήν μέγιστου πρηγµα Δημοκήδης παρὰ τῷ βασιλεῖ.
Ώεπιοσσἆος οταί 1Π πιαχΙπιο Ῥτγεί]ο
αριιά ΤΟΡΟΠΙ. Π1. 165.

πρῆγμα εἶναι. Ἡοτοάοίεα Ἰοοπέῖο.
ΟΡρι5 9566. Ῥτο πο |ΠΡΙ ἀῑσϊέατ
«δεῖγ. χρεία», νο] χρεών εἶναι. χρηγαι. ΥΠ. 12.
πήηγµατα ἔχει. Ἰοπ. Ῥτο οπι.

ΠΡ

ΤΡ

πάγµατα ἔχειν.Μο]εςίϊας Ἰαρεγο,
να, 147.
πρήδειγ. Ίοή. εί Ῥοεί. Ῥτο ϱ0ΠΙ.
καΐευ.“πυροῦγ. Ιποεπάετο.ΟΤθιηατο.
τὴν πόλιν ἐγέπρησα». ΥΠ. ὅ5. ὈτῬοπι Ἱποεπάεταπ{. ἐνέπρησε, τοὺς
οἴκους. τΠ. 149. ἀγαάλματα ἔμπε-

πρησµένα.
πρηθηγαι. Τοι. Ῥτο Ο0Ιη. πραήναι.
γεπάίαπα

{π195ο. α πράττω,

Ψεπάο. πη/ᾖεῖσαν.
54. ἐπρήνη. Π. 50.
πρῆσις, ή. Τοη.

Ὑεπάϊέ]ο.

σω.

Νεπαάϊέαπι. Π.

Ῥτο 6Ο.

πρᾶσις.

παρα τὸ πεάττω,

σω.

γομάο. 1. 105. ἵν. 17.
πρήσσειν. Τοπ. Ῥτο ο0πι. σσράσσεμ.
Άροτο. Έεπι σοτετο. εὖ πρήσσειν.
Έεπι Ῥεπε σετετο. ο εξ (411,
/αἶγε δἱεΛ 4865 α[[αζγεδ. 1. 24. Ἀ6οοππάᾶα {οτίαπα πα. 1. 42. τι. 1603.

πωὐτὸ ἂν ὑμῖν ἐπρήσσομεν.

[Μιποῖ5δ] οσεάεπι ἵπ [ρε] ϐηπι]ςο Γαείαπα απ] 5απέ.
πρητήσιον, ου, τὀ. Ν. Η. ἴπ νι]σαεῖς
1εχ]εῖδ νετϊέατ Ῥταίοτίαπα, εί
Ἠετοάοίο (πραϊέαν Ίος γοσα]αἸαπι: δε πι]]ας Ἰβροτ, πα]]ας ]ο-

οπ5, πἩ]άΠη εκοπαρ]απι ποίαξας.
ἵνα σφι ἀγορή τε ἐγίνετο, καὶ πρητήριον. ν. 25. Ὑα]]α: [Τρί Π]οται
εταί {οαπῃ, εί Ἰπρτοαίέαδ.
Οτποἆ
Ῥοπο. Βατβατὶ ἀϊσστεπε, Ἡεπα]ξοτη, 1. 6. Ίοσμ5, ἵπ Ύπο τε γει-

ἀπ, πΏῖ το Υθμα]ο5 οχροπυή{1τ. ἀγοιὴ, καὶ πρητήριον, ἀντὶ

τοῦ ἀγορὴ, ἐν ἧ ἐπρήσσετο τὰ ἄναγκαΐα πρὸς τὸν βίον. Ἐοτιτῃ, 1η
απο τε αἆ νἰοίαπι πεεεβεαγῖα
γεπάεραπέαγ.
πεινή. εοΊ4. Ῥτο 4πο 5αρῖας 5ορα-

ταξῖη ἀῑο]έαγ πρίν ἠ. Ῥνίας 4π11.

[άεπι

εστα ΙπΠΠΙ{ο, πεινὴ πέμπειν ἐς Σι-

ασ τος {661556ΠΠΙΙ5. 1ν. 110. ταῦτα

χελίηγ. νΗΙ. 5. Ῥτῖας 4παπ 1 Βἱοἴμαπι πητίετεπέ [Ἱεσαίος.] πρὶν
ἡ ἐμξαλεῖν. Ἱκ. 19. Ῥτίας Ύπαπῃ
Ἰπρτθάετεπί{γ,
πρό. οοπΙ. Ῥτο. Ῥαϊτοσϊπίαπα, ἆεΓΕΠΣΙΟΠΕΙΗ, ΟπἩδαππααο κἱρπίῇζαἩ5, οϐ «παπι αφ] Πέ, πρὸ τῆς
Σπάρτης ἀποθνήσκειν. νἩ. 194.
Ῥτο Ἀρατία, Ἀρατία οππδα, ππο].
πρὸ ὑμέων δεῖ ἀπολέσθαι. Ῥτο νοΡί5 Ῥοῖτε [ποβ] οροσίεί. νΗ. 172.
πρὸ τών ᾿Αθηναίων ναυμαχέει».

ἔπρησσε. ἵν. 144. πρήξειν. ἵν. 1560.
ἄμεινον πρήσσειν. Με]ῖας τεπι 6εποτο. Νοβίδειπα ππε]]α5 ασ. Ίν.
157.

ν. 90.

κακὠς

πρήσσοντες.

Έσοιι τηα]ε σεγεηίθς, ν. 94, 90.
νΠ. 68.
πρήσσει». Ίοη. Ῥτο Ο0ΠΙ. πράσσειν,

1.6. μµηχανάσθαι. Μολτι. Ἠϊπο
γοτραπι (αἱ]ουπα εοἀάεπι 5Ιρπ][οσία νιάείατ ἀεάποίαπι, 2498.
Ωπαπαπαπη αλ ππα]απί ἀπὸ τοῦ
Ἡράσσω Τοτπιητε. Ἠωο Ροδίον]οῦ
[ουπιαξ]ο Ίοησο »Ἱπιρ]ίοῖου ο5έ. ὁσπερ τὴν Κυπρίων ἀπόστασιν ἔπρηξε.
Ωπἳ ΟΥρτΙοταπα ἀε[εςίΙοπεΠι ΠΠΟΠέις Γαεγαῖ. ν. 119.
πρήσσείν. Τ9Ἠ. Ῥτο 60ΠΙ. πράσσει».
Εκίροτο. ἔπρησσον παρ ἑκάστων
τὸ ἑκάστοισι ἐπέξαλλον. Α επσυ]]ς
οχἰσεβαπξ, ᾳποά Ίησι]]5 ΙΠΙΡΟΠΕῬαπέ. 1. 106, πρήσσεσθαι- Εκὶρῖ.

Αὐγινήτας

πρήσσεσθαι

ἐκελευον.

[Που πραέαπι] αὉ
οχ]ᾳ] Ἱαροβαπέ, ν. 84.

ααιπείιῖς

ασράσσειν,

γι. 76.

Ῥτο ΔίΠεπΙθηδίβας, ϱο-

ταπη(πο

Ἀπτο, πανα]

Ῥγα]πι

εοπιπη]ἔέοτο. πρὸ χώρης µάχεσθαι.
ΥΗ1.74. Ἐτο τερῖοηε Ραρηαγο. 1κ.
48. πρὸ τῆς Ἑλλάδος

ἀποθνήσκει.

-ᾱκ, 72. Ῥτο γεοοῖα ΠποτΙΜΗΓ.
πρό. 601. Βλεσβοπ!, ορΏοπΊᾳιο
δουνΙθη. οἷσιν ἡ τυραννὶς πρὸ ἔλευ-

θερίηρ ἦν ἀσπαστότερον.

Ονΐρις

Ίρδα ὑγταπηῖς βταζου εγαῖ, 41.1

Προτία». 1. 602. πρὸ,τούτων, τών κα-

πρήσσειν, αἳ πρήσσεσθαι. Ἰοη. Ῥτο
601.

νΙ]. 68. Ῥτο 410 συγωγύµως ὑπὲρ
γής τῆς ᾿Αθηναίων ναυµαχεει».

εἰ πράσσεσθαι,

Εκίσοτο. Ίοροσοετε Ραπᾳ». Ὁ]οἶδο]. συνεξεπρήξαντο αὐτῷ τὸν ἓν

κών κρἐσσον καὶ ὁτιοῦν ἄλλο πα-

θέειν. Βαξϊπς ε5ί νε] απϊἀνῖς απά,
απαπα Ίσρο πια]α ρα]. ν]. 12.
προαστήΊον, ου, τό. Η. Υ. Ῥτο 60ΠΗ.

Καμίκῳ θάνατον γενόµενον. γ.

προάστειο», ιοά Ιερίέι νιῃ. 120.

169.

ναι, πί αριάἀ αἷίος θοηρέαπη Ἱερὶ-

Οοπ]απες

ατπιῖς,

1ρδίας

ΠΡ

πρ

πχ, προάστιον. Δαρατίατα.
πτραπαπα.

Μα-

(α1σα, {αιπόοιγς. ἐν

τῷ προαςγίω.

ἴπ βαβατβαπο. 11.

προαιδεῖσθαί τινα. Ἠετοᾶοίεα Ίουι6ο. ᾱ- ἀ. απίε τενοτετῖ αφπειη.
1 α5ε, Α]ϊοιϊ τονετοπέῖαπι

απία

α]1οδ ἀεβετα. ὃν ἐγὼ προαιδεῦµαι.

Οὲ οσο τεγεγεπίῖαπη απίο α]ος
4εῦεο. Θπεπι εσο τενετογὶ άεβεο.
Π1. 140.
προξαίνειν. Ῥτοσθάετο. Ῥτορτεαϊ.
προδήσοµαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου.
Αά πέοτίοτεπι οταΙοπῖ5 Ῥαγίοπι

εαρίης αρρεῖ]ας, πὲ ο Χαπορ]οιι
ἵπ Ογπεᾳείῖσο, Ταπϊ νοπαθα]απι
νοσαπί. Ἐδί απίσιη ἐο]ηπῃ οΏ]οι6υπι, εί Ίοηρα ἔεττοα «πςρ]άο πππϊέαπα, απο γεπαίογος αἀγοιςις
{ετας αυπέασ; ᾳαποᾶ, απἷα [οτῖς

ου]εἴέατ, ἄταος πρόξολος, 6 προ-

ξόλιον ἀῑοϊέατ. (αἱ1σε, μη έρῖει.
Ἡροξόλους δύο λυκοεργέας ἕκαςος

εἶχε. νΗ. 76. Ψαἰ]α: Είπα εἴησι-

15 νοεταία αἆ Ίαρος εοπβεϊοπάος
αρία, Ῥέερμαπας, Ψοπαβρα]α Τγοἳἱ
οροεῖ5. Θεά πρὀξολος εἴ Ῥτο νεπαβα]ο, οί Ῥτο γεταίο, οοπιπιοςἵς-

“Ῥτορτεάϊας, Ἱ. 6. ἴπ ογαΊοπε Ῥοί66η5 Ἰοησίμ5 Ρτορτεά[ατ. 1. ὂ.

βἴπια αππῖ Ῥοΐοδέ.

πρόξληµα, τος, τὸ. Φπἱοφαϊά Ἰιο5εῖ
ομ]Ιοίίιτ, πε ε]ας νῖπι, ας ΙΠΙρο-

βογνΊτα Ῥοδδυπέ,.

αγπια

Ἀαπι θπἆεῃι

οἳ γεπαξοπῖ,

δε

π]εῖα»

Ὑογαξιη Υογο

(α{ξ ο]έοτ Ίος ἀἰσαίατ) ροπα]έίπια

Ῥτορια]δαιπας.
ἨῬτορασπασπ]απη,
ΟἼγρεις. Ἀοπέιπι, προξλήµατα
ἀντ᾽ ἀσπίδων ἔποιεῦντο γεράνων

Ρτοάυσία, α Νοπῖο γοσαέαχ Ώτεγο
εί αεπέαπι ἔε]ατα. ΑΠ νοταέαπι
ε55ο (ταάιπέ λαςβ]α, αποᾷ γογιι
Ρταβχυπα Ἰαρεί, 1. 6. οπςρίάσπι

δοράς. ν. 70. Ὑα]ια:

{ευτεαίΗ,

ἔππα

εχεΙρίαιπα5,

5α5δποαπας,

Ίπ Ίοσσπι

41

γετα

δρεσεῖοπι Ίνα-

εἸγβεοταπι ρε]]ες σταππι Ῥταίεῃἀεραπί. 49. Ῥ. Ώτο ε]γρεῖς ρε]]ες
βταΆπι σεδίαβραπί, απας Ποδ1 οὗΠεεταπί, αί 5ο (πίατεπίαν. νΠ. 760.

Ῥαέ. Ἱμπιεαπας ΗΡ. ν{]. νοτ. 681.
(αρατῖες ϱΟΠΙΡΤΕΡΣὰ παπα, Ῥ]ιατΊοφπθ γοταίο.. Όσφατ εί Ταν
ναγῇ5 1Π Ίου γετιίοταπι ΤΠε-

πεοξόλους αρρε]]αί ἨΗετοάοίας γεπαβα]α, Ύπσ Ποδ οβ]οϊαπέατ, οἳ
απἴρας γι]πετατ] ροέεςί, 4πσς Ρο]-

ποπεπι

[αοαπε, ο Ιπίοτ έο]α ππῖ-

Ἠίατία

τοσεηςεηί.

Ίακ ΠΡ. ν. ο. 9. εί 4. προξόλια «αδ-

Ῥία5 αρΡρε]]αί, πέ εί Χεπορ]ιο.

προξοηθεῖ». Ψ. Η. Ρεῖας ορεπι {εγτς,
Ορειη ππαέιτο Γεγγο. πρὶν ὤν παρεἶναι ἐκείνον ἐς τὴν Αττική», ἡμέας
καιρός ἐστι προξοη2ῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην. νΗΠ. 144. Ῥτῖας Ύ παπι 1σῖζαν
η]ε ΓῬατρατας] Τῃ ΑέΙσαπι γεπῖαξ,
{επιρας οί, πέ πος Ῥτῖας ἴπ Ώα.οεἵαπι αἆ ορεπι αἱ {ετεπάαπι εᾱπΊΙΒ. γε], {επιρις εδί πο ἵπ Ώα.οί,
ορί5 {ετεπάα» «ααδα Ῥτοβοῖςε.

προξόλαιον, ου, τὀ. Ν. Η. Ῥτορας-

πασπ]απι. Ῥαπίαπιεν, ἴπ Υα]σαεῖς
1μαχὶεῖς δἶπα π]]ῖας αποογίέαξο
]ασίζαχ Ἆος γοσαβα]απι, γἩ. 148.
πρόδολος, ου, ὁ. Ῥτορίετ γαἱσαίας 5ἰς-

πὶΠοαί]οπςς, 4πας 1π ]μεχὶοῖς ΊαῬοππας, αραιά Ηετοάοέαπι αοοῖρῖαγ Ἰπξετάτπι Ῥτο 6ο, αποά Ῥο]]ας
ΠΡ. ν. αρ. 5. εἴ 4. προξόλιον

«Οππείίαπι

γετα, {ε]απῃ πηΠίατε, Ίοπσαπῃ,
ίεππθ, οἳ αὐ βΙπΠέπάϊπαπι γογιι

[αείατῃ, α ὙΙδί]ο Ἰπέοτ ατα
Ῥιρπα εοιγ]επίῖα Ῥοπίέατς. Άπ.
ΠΡ. γΗ. τετ. 6605. ΕΕ ἐετεεῖ ραςπαπί

ΠΙΙΟΤΟΠΘ,

γετα(πε

αβε]]ο.

Φπαγα κἴνο γεπαβι]α »ἶνα γοταία
γοςθς προξόλους, Ίος δα]έοπι Ίουο,

τος Ὄεπε γΙάείιτ Ἰαβιέιτα.

]]πά ερείπια
απαπι

Παρεί

γααπι

λυκοεργέας

ἀϊβιοπ]έαίοπι.

5ε(παππατ,

Γογπιαίαπι

παρὰ

ἀἴσεπιας

θεά

αῖΒὶ

Ίος

τὸ τοὺς λύκους

ἐργάζεσθαι, τουτέστι κατεργαζεσθαι.

προς 5αρϊσετεο, «οπῇσοτο,

ΙπίρΓγῇςστο,

ϐΎ παπι 5οἶαπι ΙΠ{6Γ-

Ρτεία(ἴοπεπι ἵπ γα]σαςῖς Τεχῖοῖς
τεροτίες, αβῖ ππθπ{]ο απϊάεπα Ἡςτοσο Πέ, 5εἆ ρε ποή ποίαξιγ.
Ψετ]δπη]]]οτ {ΠΙΕΙ εεγπιο]οσῖα
γιάρίαχ 6556, παρα τὸ τοὺς λύκους

ἔργειν, τουτέστιν εἴργευ, ἀμκεῖν,

ΠΡ

ΠΕΡ

καὶ κωλύειν. ΟΩποά ροείεπ.

Α

Ἱαρί5 αγεεμάῖδ. Θπαπηνίς απέοπι
Ίου Ῥπορτία φἱβη]βοεῖ, γεγικὠς
(αππεν αοοϊριείαχ εἴίαπι Ῥτο «ο,
απο αἆ ααεπιροί Ποδίεπι αΓζθΠσπα, πες αἆ ατοοπάιπι {απίαπ,
5οᾱ οέῖαπι αάἆ τα]ποταπάπία, ναιεῖ.

Ἀεαρίαπ5 τὸ λυκοεργέας, Ῥτο λυπιθεργέας» καὶ ὑπὸ τῶν Λυκίων
εἰργασμένους, καὶ σεποιηµενους,
αοεθρῖξ. Ὠο6ά Υογθος πο Ίος 1Π(ετρτείαί]ο πΙτηΙππα οπάαχ α Οτὶ-

Πεῖς οεπδοαέατ.
Έαπι ἴδπιεῃ
Φαίζαν νους οοππποάς {πεγῖ Ρ0»ΦΙΠΙΠ5.

Φις απ]πι16, Άυκιςουργίς.

Λυκία εἰργασμένα,

ποπ

αὈδιχάς

εοη]οῖαί ααἱς εί αραιά 1ρδυα Ώοπποδί]οποίη [οτίαδδο 5οπ]ροπά
πα
Λυκιουργεῖς, εί αριιά Βάσια Ῥτο
Λυκιουργὶς, Λυκιουργεῖς τεροπειἀωπα, εἳ αραιά ἨἩετοάοίαα Λυ-

κιοεογέας Ἰεσοπάυτη, αἱ 6αρτα ἆθπιοηδίταίαπῃ,

πρὀξοσκος, ὃ. Ἠετοάοίειπι γοσαΡιαπ.

Ῥεοοσῖδ Ῥαδοσπάϊ γ]σατ]ας.

Φιοπιαάπποάστα
Ενοφια»ίου,

οἱ

απίοια

ἀῑεππας

Ῥτοσοιδα],

είς

εί] Ετοραδίου κατ’ ἀγαλογίαν
ἀϊοενοε Ποραξ. 1. 119.
πρόδουλος, ου, ὁ. ο0πι. Οπἳ ρτο αἰ]-

κέχρηται τη λέξει. Δίδυμος δέ φησι, τας ὑπὸ Λυκίου κατεσκενασµ.-

ᾳπο εοηδυ]ίας. Ύεἱ, Φπῖ απίε ᾱΊἱο5 οοπβα]έαί. Ῥοπαίοτ. ΡΗΙΠΕςΡ5
Φομαίος, Ργϊπιατίας ΒΟΠΑίΟΣ, ν1.7.

γας βιάλας τοῦ Μύρωνος υἱοῦ οὕτως

πρόδουλοι τῆς Ἑλλάδος. νι. 172.

Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Τιμόθεον

εἱρῆσθοι. ἔ
ἔοικε δὲ αγγοεῖν ὁ γγαμματς ότι τὸν τοιοῦτον σ χηματισμὸν ἀπὸ κυρίων ὀνομάτων οὐκ. ἂν
τις εὗροι Ὑινόμενον. μᾶλλον δὲ ἀπὸ
πόλεως, καὶ ἐθνών, ὡς κλίνη Μιλησιου;ργής. Μήποτε οὖν. γραπτέον

παρὰ Ἡροδύτῳ ἐν τῷ ή. ἀντὶ τοῦ
πρ]ζόλους δύο λυκοεργέα». να,
ὥσπερ παρὰ τῷ ,Δηµοσθενει, οὕτως

ὀνομάζηται τὰ ἓν Λυχείᾳ εἱργασμένα. Νεα αριὰ Φιἱόάσμι φοἱθοιἀππῃ οδί, αί αρα ΠατροσγαΙοπθια
δοπρίαπη οχδίαί, Λυκουργεῖς. Β]ο
οἱ αριά Ώομιονί]. ἐν τῷ πρὸς Τιμό-

θευν. Ρ. 1199. εᾱ. Εοΐρ]ς. ξιάλας

Λυκουργεῖς δύο. Ττοπι,ἐν Λυκίᾳ, αῦ

αριά Ἠατρουταί. Ει ἴ]α γεια
μήπο;τε οὔν ἃτο. 5ὶς δαηί Ππο]]σοιιἀπ. Ὅρα δὲ μήποτε καὶ παρὼ Ἡροδότῳ γραπτέον εἴη ἐν τῷ ἑξδόμῳ

προξόλους δύο Λυκουργεῖς, ἀντὶ τοῦ
σ.δ, Λυκοεργέας. Δεὰ πΙ]Η] αραιά
Ἠετοάοίαπα εδ πππίαπάντη. Ναπι
ᾳποά Αέῑῑςοο ρετ εοπίταςΒΙοπεπι α
Ώεπιοδί]ιεηο ἀῑσέπι Λυκουργεῖς,
Ἰὰ αὖ Ἠοτοάοίο κατὰ διάλυσι» τῆς
ου διφθόγγου εἰς ος, καὶ τῆς ει εἰς
εα, Ῥὲ οἰαέαπι, ΒΙς, Λυκοῦ έγος, Λυκόες Ύος. ΒΙ απἷά {απιεπ οοπ]εοίι-

τς ο.ί αιρασπάππη, εχ γετρ]ς 1115,
ὑπὸ Λυκίου κατεσκευασµἑένας, Ἰέθπι

εχ Ηατροσταῖ. 115 νετρῖδ, τὸ ἓν

γα]α:. τασἷα Ῥτονίδοτεςδ. «1.
Ῥ. ο Ίαπι. αρρεαπίασ 1, 4ος
βΙησι]α οἰν]ίαίες ποπιῖπο ραβ]ίοο
αά Ῥραρ]σαια εοποϊαπα πηλτίοῬαπέ, πξ Ῥτο τεραῦ. οοπκι]ίατεη{.
Χο Ἱπορίο ἀῑςὶ Ῥοδδεῦί, Πεσαίί
Ῥτο (γασία οοηδ]ταζατῖ, Οοηδ]ἴοτο» ἀτωεἶα ποι νοςο,φπ]α (οἨ5η]{οτΙ5 πΟΙΠΕΠ 111 Ῥού]ας ἐτ]ρι]σας, αἱ οοηδυΠξ α11ο8, πί αὐ 15
εοπδ]λαπι αεο]ρίαί, παπα 111, αἱ
Ῥτο αἰο οοηδι]ίαί. Ππίοτάσπι {ΠΊΟΙ εί Ῥτο ϱο 5υπΙ ασ, ο] «0Π5Ιυπα αἰ{οτὶ ἀαΐ; αί οχ 1]]ο ἐτ]εο

γοιδα Ραΐσί, Μαι οοπβΙ]Ίαπι
εοπδ]{ογ] ΡοβΙπιπη.
προδέκτωρ, ορος,ὁ.Ν. Η. Ῥτοίθείος.
Ῥαίΐτοπας. Ῥγῶδος, ΥΠ. 97.
προδηλεῖσθαι. Τοπ. ο ροοξ. Απίς Ἰα.ἀαγε. Αποζοτεπ 05856 οἶαά!5 αἰἰου] 5. δειµαίγω μὴ ὁ γαυτικὸς στρατὸς κακωθεὶς, τὸν πεζὸν προδηλήση-

ται. νΗ]. 08. Ύοτεοτ πο πανα]]8
εχετοῖία5 αεοορία εἰαάο ρεἀερίτ]Ῥα5 οορῖῖ5 δις εἶαάῖ

απείος, δἷε

οχ]{1ο.
πρόδηλος, ου, ὁ καὶ ἡ.-οοπι. Μα] [ον{18. πρόδηλα γὰρ ότι ἡμέας οὗτοι

οἱ ἄνθρωποι μελλουσι προόπτῳ θαγάτῳ δώσει). Ικ. 17. Μαπὶ[οφέιπι
ομπη [ο5έ] Ιςίος Ἱιοπιπες πος πιαπ][οδία πποτέΙ ἀαίπτος, Ι. ο. Νο5

ΠΡ

ΠΡ

αὐ Ἠῖ5 πιαπΗεσέα ππογέα 5πῬ]α Γη
ΙΤ] εοηρίαξ.
Ὅ πεοδιδόγαι. Ππτετάαπι Ίου γεγραπι
αραιά Ἠετοάοίαπι (πυιξατ Ώτνης, απ ΠοἨ δαξ15 α παγαπη ἨαΡεπέ, Ύπα5

αἰῑοιῖ

νο] Ποπήπαπῃ,

νε] Ῥτιίογαπη, ΠΠΠΙΕΤΟ 5αρροαά{θηέ, πέ ϱογαπῃ ΒΙΕΙπΙ τες ησιαη{,

Οὐδέν µοί θώῦμα παεἰςαται προδοῦναι τὸ ῥέεθρα τών ποταμών ἐνί-

ΡτῶςΙΥΦΟΓ. 1. ο. (πε γαἷ]α νοτί1ε)
Ῥτοβοίαῃς.
σροδύντος ἡλίου. Βὶς Ἰοσίέατ νΙ. 149.
Φεά ασρὸ δύντος 5οραταξῖπι φοτῖῬεπάιπι γΙάείατγ. Απίοφπαπι φοἱ
οεεϊἀετή. Απίο 5ο] οσοΆδπῃ.
Ῥτιςοί Για(ϊηῖ ἀϊκ]ςςεπί οίῖαπι, ΛΠ--

έαβο]επι οεσαδατη, πέ ραΐθέ ος απιΟᾳ αἱ δατῖς {Γασπιθηξο, Νο] οσσα5ος
ΒΙΡΤΕΠΙα {οπιρερίας οδίοἀ.ρτο, Βο]

ω7. νι. 1857. Υαῑα Ῥογρετοπῃ, Φ ιο

ο6ζ845Η5 5ΠΡΤΕΙΠα {επιρεδίας ορίο,

ππῖπας ππΙτοτ ρτοᾶἹέαπα 6556, Βι-

προεδρί]. Ίοι. Ῥτο 6011. σσροεδεία.
Ῥτίπεερς ἵπ 5οἀεπάο Ίοσμς. Τη 5οἀεπάο ργατοσαίῖνα. (α]]. Ῥγέκέ-

επία αποράατα ποη 5αρρεάΙέαν]ςςο,
Βίερ]απα5 Ίοπσα πιεις, Μήϊίγατη

τη] ποπ γἰάείταγ αποταπάαπα απιπῖππι Πποπία ἀε[εσῖςσςο ἐοέ Ἰιοπηὶπμ πη]]]α. «4. Ῥ. Ἠοο νετρα
δοπαπέ.
Ἀα]]α αἀπίταο πα]
αἁδίαί, 1. ο. Ἀπ]]ο πιοἆάο ΠΠΙΤΟΣ,
γα], Ἀπ]]ο πιοάο παῖμΙ πατάτα Υ]-

ασπος. Ἱ. 54. ἐν προεδρίη κατήµενος.

Τη Ῥτϊπεῖρεζυμβδο58πς]οςο θάσης.
Ἱν. 868. τν]. 7. Ἱκ. 75.
ποελήλατο.Ὀ. ΏΡ6ΙΦΟΠ. εΊης. Ρτα{6Υ,

Ῥ]α5ᾳ. Ῥ. Ῥα55. Τομ. δὲ ΑίΕ. {οτπηθ{] α προελαύνω. µ.. προελάσω. Ἡ

ἀείατ ποππα]]ογαπα βανΊοταπα Πι-

πρθελάω, ὦ. αοτῖφέ. 1. αοξ. προή-

οπία

λασα. Ρει[. προήλακα, οἳ Ἰοπ. οξ
Λί{.προελήλακα. Ρ6ΓΓ. ρᾳ55. σ(οελήλαμαι. Ῥ]αξα. Ρ. σροελγλάµην,

Γίαπίαπι Ποπήπαπῃ, ας Ότι-

έοτυτη απΙππα ατα, πα 61 επ ά ἴποπα]
Ῥτοδιάϊ»εε, [ἀεβετι]ςςο, ἀε[εοῖςεε,
{απές πια] ζπάλπῖ 5αῇῇσσγς, Ροέατη

σο,το. Πτουεάο. Ῥτορτοάϊογ. ὡς δὲ

ευρρεά]ίατο ποη Ῥοίπ]5ςο.] Ε5έ
οηΊπι ἐλλειπτικὸν Ἰοᾳπεπάϊ σεπις,

πρύσω τῆς νυκτὸς προελήλατο. Ἱκ.
44. Οππι απίοπ λα
ποςξῖς

πων, ὑποζυγίων, κτηγών, καὶ ζώων

[εοπιρις Ίαπι] Ῥτουα] ργουςβείςβεΐ. Ὑα], Οαπι απέεπι ηος Ίαπι
πηπ]έαπι
Ῥτουρββίςεεί.
Ὑἱάσίιτ

οἱ δαραπάΙσπάπΠα τοσοῦτον ἀγθεώ-

ἄλλων πλήθος, πέ Ῥαΐοί Ιρίά. Ενί
απέοπι πιείαρ]µοτα δαπιία α τεοβρις

οπἵπα.

Ῥο]]1οῖς, ἵπ απἶρας απι]οί οἳ 5οοῖϊ

Ἱία Ίοση Ἱπίο]]]σας, Οππι απέσπι
ἴεπιρας αἆ ἨΠα]ίαπι ποσέοπι Ῥτοεθββῖςςοί. Παο οπῖπη απ νοτβπα

806108 οί απη]ζρ5 5Ώρο ρτούμηέ,
ἀαδοτιπέ, πες ορεπι 1ρ8ῖ5 ἀεθίέαπι
{ετιπε. Ψἱάς ἀντέχειν, ἀντισχεῖν,

εί ἀντιχρᾶν, πὐὶ ἆᾳ τε οπἆεπα νοΓῬα Πιπῖ. Ιάεπι νετῦαπα, πα] ε]οπῖῦας (τρπίατη, αἰσπ]ῃοαε οα5
Ῥγωίςεγ ΠοΡδίταΠΙ ΒΡΕΠΙ ποἩπ Ῥο55α

πη]]]έαος Ἱπ 15 οοπο]αδος

Θπίατί,

τοῦ φρήγματος προδεδωκότος. νἹΠ].

δααιάΙσπάτα

χρόνος,

ας

ΠΟΠ 5.115 οοπιπιοἆς τοάά1 ροβςοΕ.
δίο οί (αα]], να πι 6ίαπί αέ]ὰ
Φἱεη αὐαποόο.

Να], ο

{εηρε 4ο

Ία πιί έέαπί οἰέ]ὰ Δΐεη αυαλέ.
προεξαΐσσειν. Υ. Η. Ῥνοτισγο. Ἐκ
αίφιο Ίοσο 1π αΠποιη απέο αἷῖος
ΤΙΘΓΟ. προεξαΐσσοντες κατ’ ἕνα, καὶ

55. Οππι να]]απα [18ος] Ρτούίδέκα. Ἱκ. 03. Εε εησα]], οἳ ἀθπῖ,
ἀϊδεεί,1.αο. ρτα {ου οχδροσίαξΙοπθτα
Ῥτοτησηίας [η Ποβέσιη,]
Ἰρ8ο5 ἀῑαίίας αίατὶ ποη Ῥοέμῖς- προεξανίςασθαι. «ΟΙ. ΑπΠίθ α]ῖος
δεί. Ὑἱάς ρήγμα.
5π/ςσοτο. τη. 59.
πρόδρομος, ὁ. 6ΟΠ1. ΡΓΟΙΥΡΟΥ. ΑΠ- προεξέδρη, ης, ἠ. Ν. Η. Υαἶ]α Ῥνα.ΤΘΟΙΥΡΟΥ, (α]]. 4υαπί-οοαγειγ. Ἱ.
{οτίππι γετεῖξ, ΥΠ. 44. Ἀοά Ῥτο60. 1ν. 191, 122.
Ῥτία δῖο αρρε]]αίαχ 5οἆες ἵπ α]ῖπρόδρομος, ὁ καὶ ἡ. οοπι, Ῥτῶοιαπο Ίοςο Ῥτοπίπεῃς, εί Ῥταξος
8ος. Υαἱ, 91 ῬιευγΓ{. ἀγγεοείεγαδ ΘΙΠΙΠΘΗς, ας υ]έοτας οκλίη πορόδρομος. Ἱκ. 14. Ναπείις
ΕΊΓΓΘΗΡ.

Πρ

ΠΡ

προεσάξαντο (ἐξεκομίσαντο.) Ίο.
ποσ]οσίο απσιπθη{ο {οιροτα]1, ρτο

β4Ππ οπἩδαπι ργα{οχοπίος. γΙ. 197.
ΙΙ, 1Η].
|
πρύκα. Λάνοτρίαπι. ΤοἨ. οί Ἠειο-

προεσήξαντο, πρότερον [εἰς τὴν Εὐδοιαν] ἐσήξαντο, ἐσεκομίσαντο. Ιπι-

Ῥοτέαγεταπ{, Εδί απίοπι ὃ. ΡΙΙΓ.
8οτ. 1. πιά, α προεσάγω. Ῥτας
Ἱπιροτίο. γη. 20.
προεςέατε. Ίοπ. Ῥτο 6011. πρθεςάκατε. παπάς κατὰ συγκοπὴν προέ-ατε, οἳ Ἰπδετίο ε αηΐο α, προε«έατε. Ῥταςςίϊς. Υ. 49. εππι σοηΙξ,
προέσηκας. οὐκ ὀρθῶς σεωύτοῦ προέςἽκας. Ιοπίδπιιδ, (α11οἴδπιο Το-

5Ροπάσης.

/οµ5 πε υοι» ϱ'οπυεγ-

ηες ρα5 ὀἱεῃ.
πρόθυρον, ου, τό. 1άἀεπι ας προπύλαιον.

11, 90. ἴζετο ἐς τὰ πρόθυρα τῶν βα-

σιλῆος οἰκίων. Αά τορ!ϊ ρα]α(Ι] νοςαβα]απι δεἀερας. 11. 140. νΙ. 91.
πεοϊέναι. εοτα. Ῥτο]ίεσΓο. Νορ]ίσογο.
Τμηϊέίοτο. προϊῖέναι ἔτοῖμοι ἔσαν.
[Επι] ἀϊπιείοτε Ῥρατα εταηί.
Π1, 197.
τροϊέναι. Ῥτο]ίςστο. Ἰματαϊτι. Ρτο{πάστο. χρήματα πεοϊέντα σφι.
Ρεουπῖας 1ρ5ῖ5 Ιατρ]οπίσπα. 1. 24.
προϊζεσθαι. Ίοη. οἳ Ῥο6ί. Ῥτο 60ΠΙ.
προκαβἐζεσθαι, γΥεὶ προκάθησθαι.
Απία αἱο5 8οἀστο. Ετωδιάστο.
γη], 07.
προΐξεσθαι. Χάος καταποοίξεσθαι.

ἀοΐθια

Ῥνο οοἵη, εὐθὺς, εὐθέως,

παραχρῆµα,
ϱοπ{ερᾶπι..

ἐξαίφνης.

ἈαΙπι.

Ἐς Ἱπιρτογίδο,

Ἠο-

Ῥεμία. πρύκα Φωγῆς ἀκούειν. ΥΠ.

06. Ἐκ Ἱπρτογί5ο γοςθια απά]το.
Φι]άας. πρύκα τε τὴν πρὀμαν]ιν
βαρξάρω γλώσση χρᾶγ. νΏ]. 198.
Βίαπιατε ογασα]ἱ απθΙςἴσια ΌαςῬατα Ἰησια οτασπ]απα. οὐ]άϊςο,
γα] τοβροησι τοςἸάϊ5δα,. ΑΡο]Ίοι. Ατροπατ{. ΠΡ. 1. γεν. 058.
προκατήµενος, ὁ. Τ0π. Ῥτο 60Π.
προκαβήµενος. προκείµενος. Απίο
βοἀσης. Απίε 5ἶξις. προκατηµέγους

πρὸ τῆς ἄλλης Ελλάδος. γι. 172.

Απίο ορίσγαπα (τῶοἷαπ1 5οἀθηίος,
Ροβ!ΐος, 81ΐο5δ. Οι 5εάε» απίο
οείετας (τεθεί ταρΊοπϱ8 Ῥοδίίας
Ἰαβοιιας,
προκατήσβαι. Τοπ. ὮΙο 6011, «σροκαθήσθαι. Ῥιαδιάστο. Ῥταθβεο,
Οακοάτα. Ταία, Ἰώνων προυκατῆσύαι. Ἱκ. 106. Ιοπίῖνας ρτας]ἀστα, [ρυ9ρ55ο, 60566 ἑπίατί.]

πρεκατίζειν. Τοπ. ΡΤΟ 60ΙΑ. προκαζίειν. Ῥτορα]απι 5οἆστο. 1. 14, 97.

προκατοψόµεναι νηες. 1.29. Νανος,

απο Γοἱαβδεια Ποδε1]επα] οχρ]ογαἔπτος ργπαἑζαπζατ,
προΐσχειν, εἰ προϊΐσχεσθαι. [οπῖο. οί προκόττει». οοπι. Ῥτοβοςτθ. ῬτοβτοβδΙΙΗ {ασογς. (α]]σα, Γγο[(ευ,
Ῥοοξ. Ργο οοΗ. προἸείνει». Ῥταἴοιιἀσοτο.
Ῥναέοχοιο. «αροϊσχομένη
αὐαπςεΥ, [αἶγε ϱγο]ίέ, Γαΐγε ϱγοβγεδ.
ἐς τὸ πρόσω οὐδὲν πιροεκόπτετο τῶν
σρόφασιν.Βρος]οδαπα οαξδαπι ργα)πρηγµάτων. Να]]α τες Ρτοβοῖοβαξ.
(οχονς.ῖν. 100. σρόβασι» τὴν Παυσανίεω ὕξριν προϊσχόμενοι. ΥΠ].8. Νας ἵπ τεβας Ῥτοργοδδης Ποραί,
11.06, Μείαρµοτα δαπλέα αὖ 115,
Ῥαικαμ]α. ΙΠ5ο]θΠ{ΙαΠ1 Ῥτο 8ΡθαπΙ τηαίετίαπι αΠθπαπα ΓΕΥΤΟ 96οἶοδα οαιδα Ῥταἑοπάεπίες. Ύε],
οαηίος ῥρτοστοΠππέητ.
Βροοϊοδαη οαπδαπ1 Ῥταίοχεπίος,
ἵρδανι 5ο]. Ῥαυδαπίω [τορίδ] Ἱπ- πµοκόπτειν, εἰ προκόπτεσθαι. Ο60ΠΙ.
Ῥτοβοςτθ. τῶν πηγµαάτων οὐδὲν
φο]οπίΙατη.

προΐσχεσθαι. ΤοἩ. οί Ροεέ. Ρο 60ΠΙ.
προτείνειν. προτιθέναι. προϊσχόμενος
[αὐτοῖς] ἔπεα. (πι 1ρ8ῖ5 εοπᾶ]Ώοπος Ρτοροδαἱδςοἔ. 1. 164. σσροῖσχοµένους ἔπεα ταδε. Οπῖ Ίος

γοχρα Ῥτοροποβαπέ, Π1, 197. ποἸσχόμενοι ταδε. γ]. 9, 49, 80. ἃ 1.
τοοφασιν προϊσχομεγους. Ἀρεςῖο-

προκοπτοµέγων. (πα το ΠΤΙ] ΡτοΠεοτοπ{. 1. 190.

πόκεοσσαι γ]ες. Επιδία(μ. αἱ κλίµακήδὸν ἄλλαι ἔπ᾽ ἄλλαις ὠρμισμέναι. ἡ νενεωλκηµέναι θεατροειδῶς,
παρὰ τὰς κρώσσας, ὃ δηλοῖ τείχοµάκχους κλίμακας. καὶ πρὔύκκοσσοι

λέγονταί τινες φἐρεσθαι ἐπὶ τὸν κἰν-
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δυνον, ἤγουν βαθμηδὸν, εἴτουν Χλιµακηδὸν,

καὶ

κατὰ

σίχας. 18.

λΝαγες 5οπἱαταπι Ἰηδίατ οοἱ]οσαία»
ασ; Ρροδύ αἶίαδ. Πα Ἰαποία ο
{απποη οτάϊπε οο]]οσαία", πί σταάα5

Ἱπ βραᾗς γ]άεπιας οο]οσαίο5, εί
Ρετρείπα δετ]α εοπ]αποίος. | η]ἀα5, πρόκροσσαι. ἄλλη ἐπ ἄλλη.

Ἡρόδοτος. αἱ δὲ νῆεε πρόκροσσαι
ὁρμαίνοντο ἐς Πόντον ἐπὶ πεντήκοντα

γέας.

Ἀεά αριά ἨΗετοά. νΙῖ. 158.

Ίοεις Ἱία Ιεαί σας, ποόκροσσαι ὁρμέοντο ἐς ΤΠόντον, καὶ ἐπὶ ὀκτωὼ νεας.

Ἐίε ραι]ο 5αρετίας ἀῑοῖι Ἠοεινοἀοί. αἱ μὲν δὴ πρώται τῶν νεῶν
ὥρμεον πρὸς τή Υ7. πατε.

τὸ ὥρ-

µεον, καὶ τὸ όρμέοντο συνωγύµως
Ῥοπαπίας; αἲ Ἰος, ᾿Αττικώτερον,
καὶ Ιυνικώτερο», 1]]αά νεγο, κοινό-

τερογ. ιβ] οἷί π]άαε ἐτυμολογίανν
οἶονεὶ προκάροσσεί τινες οὖσαι, παρὰ
τὸ κάρα. αἱ κατὰ κεφαλὴν συντιθέμενα. [Γτάε [οτίαδςο αιιῖς οοπ]]οῖαί
Ἰάεπι Ἆος 6556, ας τὸ µετωπηδὀν, 4
απο 5ο Ίοσο. ἈΝανῖς οπῖπι {ΓΟΠΒ,
εί εαρι{, εδί Ίρεδα Ῥτοτα. Β]ο 16]ίατ πανος Ιπίο[Ισεγοπέασ, 4 πας ἵη

ογάἵπεια Ῥοτρείπα 5οτῖο διΠί ἁἷσεδία., Ἱία τί εαγαπ

οαρίία, δἶγα

{τοπίες, 1. ο. Ῥτογᾶ ρτοιηϊποπίες,
αἰέππα γοιδ5 5ρεοίοηέ, ραταία αἆ
Ἰπιρτεδδίοπιοπα Γαοἱσπάατα ΤΠ. 08Ώ]οπα οἸαβδοιῃ.
πρόκροσσος, ὁ καὶ Ἱ. Ν. Η. ἵπ οπριί
Ῥτοροπάςις, ΤΠ εαρτ{ ΡΤΟΙΙΙΠΟΙΝ,

γρυπών κεφαλαὶ πρέκροσσοί εἰσι.
γα]]α: ἀτγρηϊηϊς αρί να5 αἰετίη5εε:5 οὐνοτεῖς. Ἱν. 1022. 43. Ρ.
τγρΠογαπη οαρ]έα δαπέ ἵῃ απθοτ]ογεΙα Ῥρατίοιι Ῥτοπϊποαηέῖα, νο],
αἰίετα αἱέογῖς οὔγοιδα ΡγοιΙπθηξ.
Φπ]ς ἀῑσαίιν πρόκροσσος, οἳ φδπαπι 8ΙΠ6 πρόκροσσοι νηες ἀοοοί
Ἐπδίαλ. εί δυϊάᾳα5. Ἐο5 εοηςι]ο.
προλέγειν. οοπα. Ῥτωάϊσσγο, προλέγουσαι Κροίσῳ. Ονῶ5ο ρταάϊσσι{68. 1, 09.
προλεσχηνεύει. Ὑϊάο ΑἹπιρ]εκ λεσχη»εύειν.
προμαχεὼν, ὠνος, ὁ, Ίοη. Ῥτο 6ΟΠΗ.

προμαχ ών οἱ πρόξολος. Ῥτοριρπασπ]η. 1. 98, 104, 1, 151.

.

προµαντηἴη. Τοπ. Ῥτο ΟΟΠΙ. προµαντεία. Τπ ογασι]ο οοπφπ]ομάο ργαᾶτοραίῖνα, δὲ ρτῖποερς Ίοσις αοπῖ

μοποχῖς σαπδα. αι». 1. 54,
πρόµαντις, ὁ καὶ ἡ. Οτασπ]ϊ Ρτῶσος,

5Ίγε ντ, 5ἶνα {ωπηῖπα. Απίϊδίος. ἡ
τοῦ θεοῦ πρόµαντις. Ἱ. 182. αἱ πρόµαντιες. Π. δδ. πρόµαντις ἡ χρέουσα. Απῆδίες, φιοβ γΕ8ΡΟΠΣα τεάἀε. ν, 111, 141. τὴν πρόµαντιν
βαρξάρῳ γλώσση χεᾷν. νΗΙ. 1950.
Ονασα]! απεϊκαέοπι Ῥατῦανα Ἠπσαα
τεβροπδΠη τεΚΙάϊδεο.
προµετωπίδιον, ου, τό. Ἐτοηία]α. ΟἵΠΑΠΙΘΠΕΙΠΗ, γα] αραππεΠέαπη, αποά

απίο {τοπίσια ροπί(αγ. Τπέοτάπι
εί ἵρδαπι [τοπῖῖς Ῥε]]επῃ θἸσπ]βσαξ,
πί ἀοσοεί οτι]. Ρο]. Πὺ. Ἡ. ο. 4.
ὁ 46. ᾳποά Ἠετοά. εοπβτπιαξ Ἠ]5

γεβ]ς. προµετωπίδια δὲ ἵππων εἷον ἐπὶ τῆσι κεραλῆσι, σύν τε τοῖσι

ὠσὶ ἐκδεδαρμένα, καὶ τῆσι λοφιησι.
γη, 70. Ἐὲ οφποτιπῃ Ῥο]]ος ος
{τοπββας οππι 1ρ8ῖδ αππίρας, οἱ
Πα0ῖ5 ἀοίτασίας ἵπ εαρίθρας σ68{αραπίς, γ΄α]]α νΊπι (τα σοτάΤη γοιῬογαπῃ ΠΟΠ οχρτοδςῖέ, Ὑἱάο ποῬ(απ τασο]. Χο. Ιπά.

προµη2έεσθαι, εἶσθαι. Ίοπ. οί Ῥοοί.
ΒοΠοΙέπι 556 4ο το αἰϊατα. ὍΤΑΊΗ αἰ[ση]ας 6εΓ6Υ6. προµηθέεσθαι
ἑωῦτοῦ ἐκελευε. Βι] ΟΠΓΑΠΙ 608 ϱ6τογο ]αροβαίς, Π. 172. προµηθεύµενος μὴ πλήξη τὸν Γωξρύην. 8ο]ιςῖ-(15, γοἱ Ῥτονϊάὸ «αγεΠς πο (οῬιγαπι νπ]ποτατοί. ΠΠ. 78.
προμηἸέεσται. Υ. Ἡ. Μαϊοποπι α]οπ]α5 Ἀαβοτο.
Οτο Ῥατρατο ᾱἷαίατ, ἨΠαβογο τοβρεσέαπα ασπ]ς,

(π]1σο, 4νοῖγ όσαγα ἆ φιιοφι ιν.
10716 Ίθ8ρεά
ἃ «φιοίφι)
η.
εοδροοίεΥ φιιοἰ( η. προµηθεόµε-γος τὸν ἀδελφεὸν Μασίρη». κ. 108.

γα]λα: Εταιτῖς Μαφὶςεῖς τοδροσία.
«8. . Εταίαῖς Μαδίξία. ταίοποπι
Ἰαβοῃς. (σα. Μες, Πυδερεσίαπί
δοπ 6γο Δ{αςἱκίες. Ν αἱ, {μἱρου{απί γοορεοί. Ἰμαίῖπε δἱς οῖαπι αρΩδδίπιο Ἰοσππα Άαπο Ἰπίογργοίατὶ
Ῥοίαςδ. Εταίτοπι Μαβὶδίει τονογ6Ώδ. ἨΗΙο οπ]πι Ἠα]ας νουρῖ (ἄο:ΠΠΑΠΗ5 νιάδίαε ο55ο 5οηδιδ.
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προµηβείη, ο ἡ. Ίοτ. Ῥτο οοπι.
προμήθεια, καὶ πρόνοια, Ῥτονϊάσιιαα. ΤΠ. ὁ6.

προµηίη. Τομ. Ῥτο 6011. προμήθεια.
Ῥτονϊάεηέϊα. ἨῬνιάεπίία, Οττα.
Βο]εἰ]ίπάο. Βαΐϊο, «παπα αλ]ε]τις
Ῥτογ]άο «ο 5ο]οΙίο αΠΙΠΙΟ Ἰαβοπημς. ὁ Κῦρος τὸν Κροῖσον ἐν πολ-

λη αροµηθι εἶχε. Ογτιδ Οτα5αη
αἀπιοάππι Ῥτογ]άε ας οὔ]εῖοδο
(τασίαραί. Ώςε «ο να]ἀο 5ο]ϊο]έας
εταί.

Μασπαπι ε]α5 ΟΙΤαΠΙ Ρ6ΓΟ-

Ρα. 1. 86. Π1. 96.
προναυμαχεῖν τινος. Απίε αἰπεπι,

ατα ἵπ τορας πιοτίαλππι τεσεπἀῑς πίοτοίατ, ας Ῥοεία {αρα]απία.
σροόνοος, ὁ. Το. εί Ροςί. Ῥτον]άτς.

ἀγαβόν τε πρόγοον εἶναι. Βοπιπι
οδέ, οχρεά1ί, 49ΡΙ οοπάποϊξ, {6
Ῥτον]άση 6556. 1. 90.
πρόξεινοι, ἄν, ὁἱ. Τοπ. εἳ Ῥοοί. Ῥτο
οοπα. «ρόξενοι. νὶ ὅ7. Φυ]άας,
πο υς ἐκάλου» τοὺςττεταγµένους
τὸ ὑποδέχεσθαι, τοὺς ξένους τοὺς

ἐξἄλλων πόλεων ἥκοντας. Ῥτοχοπο αρρεαβαπέ 605, απ Γέοῦ5
οἴγιίαξϊ5 ποπῖπε]
οποβθαεί έ-

σταί]α, Ρτς]1ο παν] ἀϊπποαίγο».

ταυῖ, πί λορδρίέε5 οκ αλ] οἰν]ίαΠρι γοπ]εηίας οχοϊροτεηί ορρ]Πο. Ῥεά οἱ ρτο ραβ]]οο αεα]α5
οἰνιία(ϊ5 ορρίίέο καπ έαγ. αέ γη.
145. Υἱὰε σσεόξενος.

νι. 7. σσροναυµαχήσεις Πελοποννή-

πρόξενος, ου, ὁ. οοπι. Ἠοδρος αἲ]-

να] αἱἴου]ας (πεπάΙ σταίῖα, ΡΤ6ΡΙ1Ο
πανα]ὶ ἀππ]σατο. σσρογαυµαχήσοντας Μιλήτου. Απίο ΜΙαίυμη, γε
Ῥτο ΜΠείο,1.ο. ΜΙείϊ

ἐπέαπάα»

σου. ΥΠ. 60. Ῥτο ἨΈε]οροππεδο
ἀἰηϊσαβ]ς.
προνήῶν, τό. Τοπ. οί Ῥοοί. Ῥτο ο0ΠΗ.
πεόναον. Τεπηρ]ῖ νοςρι]απα. Ίμαξ.
Ππεσρτες δασστηπάαΠη γοσαξ. Ῥοά
ηΟΝ. γΙάείυς ως Ππεεγργείαίϊο
ο Ίοεο δαϐ18 αρίο οοΠΥοΠ/Τ6. Ἱ.
92.

ου]ας οἰντέα(ἶ Ραύ]]οις. Εαδίαοµς. σρόξεγος, ὁ όλην τινὸς σό-

Ῥτονϊάεηί]α. ἐκ προνοίης. ο 1ἀπδίτία, 1.120. Οοπκυ]{ο, ἐκ σσρο-

ξένους τοὺς ἐξ ἆλ λων πόλεων ἡκον-

Ἂλλον ἡ. Ίο. Ῥγο 60ΠΙ. πρόνοια.
Σοΐην αὐτὰ ἐποίησε. νΙῑ]. 87.

τορον1ὔη) Αβηναίη νοσσέατ ἐπιθετικώς.
ΜΙπεινα ρεονίάς. Μήποαινα, ας
δια Ῥγον Ιάεπέ]α Τ65 απιαηα5 οᾱπηϊη]σίγαί, τὸ τρὸν τῆς τρονοιῖης Α-

θηναίης. νΏ]. 37.309. γα]]α νοτίῖε,

Ἐαπιπι Μίπετνᾶ, απο αεέ απίο
(εππρ]απα.. πάς εοπ]1οίο Ὑαἰ]απι

λεως ενος, καὶ ὑπὸ τών ἀρχόντων,
ἦ τών δήμων, ἐχεειροτον 2ὔντο οἱ

σόξενοι. καὶ σρόξενος ὁ ὑπὸ απύλεώς τίγος καταςαθεὶς προΐσασθαι
τινῶν ξένων. ὅθεν τὸ προξενεῖν.
Φυ]άα», προξέγους ἐκάλουν τοὺς τε-

ταγµένους εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι, τοὺς
τας. καὶ προξενία,ἡτῶν ξένων ύπο-

ζοχή. δίο. Ἠος Πετοάσεις Π0. ν.
07.προξείνους,
Η0τ. γη]. 196. προξένους, αρρε]]αε. Να]]α (απιεπ Ἠπηςο
Ίοσαπ Ίνα νογεῖε, πυθόµενος ὅτι
πρὀξενός τε εἴη, καὶ εὐεργέτης ὁΑλέξανδρος. Οπἷα απἀ]εῦαί ἹορρίέαΊειη, αίᾳπο πιππΙβομπῃ 6556 γΙτιπι.

ἱρὸν προνχῖης Αθηναίης γοσατεέιγ

49.Ρ. Φαῖα απάεραί Αἱοχαπάταπι
Ῥαβ]ειπι 9556 [ΑίλποπιεπδΙπη]
Ποβρίέεπι, εί Ῥεπο [ἀε Αίιοπίεεἴρας5] πιοτίξαπι. Νοδίγατη ΙΠ{ΕΓῬτοίαίίοπεπα Ἰρ5επιεί Ηοτοά. ν.
1495, ἀαεοάσπι ΑΙακαπάτο γετβα[α-

(παπα, νο] δασσ]]απι, ηποά ον

μα ία εοπβγπιαί, οὐ γάρ σε βου-

απίο ἈΠπετνα

λόµεθα οὐδὲνἄχαςι πρὸς ᾿Αηναίων
παθεῖν, ἐόντα πρ ὀξεινόν. τε, καὶ φίλον.1ά ο5ε, Νο]ππωις οπίπῃ {ς απῖάΡίαπι Ἰπσταί αὖ Αιεπίεδίρις

νιάετὶ πασίαπι

ο55ο

οοάϊσσπι, 1

41ο οπ]ρέαπη ]οσοτοίαγ σρονηῖη».
σσρονήίον νοτο (4ο πο επο 1οςο)

(οπηρ]!ϊ τες ρα]απα 5Ισπ]ῇσαί. Ἠ]ς
{επιρ]απι, εί ΜΠΙ-

ηθτνα Πσπγαίε Ῥτο 1ρδίας5 ἔεπιρ]ο
βυπηοτοίατ.

(Φποά Ῥαταπι Ῥτοβα-

Ῥϊ]α. α. ᾱ. Έαπαπι ρτοζεπιρ]ατ5
Μίπεινα.. ο Ίοησε γογΙ5
η τς
᾽Αθηναίην αρογοιῖην ἐπιθετικῶς αρρε]]αίαπι, οὗ 5παπα Ῥτον]άρηέίαπι,

ρας, «πο ΡΗΤΗ ραβσας5 Ἰοβρες, οί
απιΙσ5 65.ξένο «Ιβίέιγ, οἱπρόξενος,
»ἶνο πρόξειγ2ς, ἴππι αεὤνε, 418:
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Ῥαδδίνο απ έν. Ναπι (α{ξ ος Ιῑς,
αμ 8πρτα {αδίας ἀθο]αταία 5απ()
εί ουπι φἰσπ]ασαί, απὶ ατα ΊιοςῬϊΠο οχοαιρῖε, εί Παπιαπῖέου ἵταςἴαί, οί εππα, απ] αΡ α1ο οχοΙρίζατ,

αο Ἠαππαπ]έογ ἐγασίαζαν, θεά ξένοι

Ῥοέϊας ἆο Ρεϊνα(ϊς, πρόξεγοι νετο
4ο Ῥριρ]οῖς Ἱοδρίάρας ἀῑοῖαγ.
πρόξενοι απίοπι 5απί αρρε]]α!, διὰ
τὸ προΐστασθαι τών ξέγων, ααοά

Ἱοδριαπι ραίτοπΙ οβδοπί, εί ρα{τοεϊπΙπη οοταπῃ σεγετοπ{, πέ ες
Ἐπδίαίμ ἀοβπιίίοπαο οο)ΙρΙταγ.
Ὑα], απο ἵπ Ίρεα οἱεσίίοπα (ἨπΠὴ
οἴνίαπα 5πογαπὰ ραβ]οῖς 5αβταστῖς
Ίου ΠοπογαάβδΙπαπα πας αος]Ριοῦαπ() οεέενῖς απζοροπογεηίας,
καὶ πιὸ τῶν ἄλλων πολιτών

ἕεγοι

τών ξένων οοπξι(ποτεή{αγ.
προσπτεον. οσα, τοβριοεμά ση. ενί.

ἡμῖν της σῆς ἀρχῆς προοπτέον ἐστί.
Νορῖς (πιο τοσο Ργοβριοίοπάι
»ί. ΟΡονίος |ΠΟ8 {πο Τεσπο Ργο5Ρίοργς, εί οοηφα]ονο. 1. 120.

Ἰπεγοεάεβατε, Ἠΐπο Ππίέῖαπι ἆνχεταπί. Ὑαἱ, ΕππιοϊΙαγαπη, ασια
«Ἐρ]ϊπείϊ5 απίο ουπι ΑΙοπιθιιςϊῬα5 Ιπεετοεάσβαπε, Ίος {ας ἹπῖΏνπι, Ὑαἱ, Ππϊπ]ο]έ]α., πας ,
ποία αἀγειδις Α{λοπίθηςες απία
πετεβαπέ, εκ Ίος ΙπΙΠο εχδειίεταηῖ, γ. 60. Ἠερο ἀλσ]άϊις ἀϊοπιἴπτ, τῆς ἔχθρης της τορὸς Αἰγινήτας
Αθηναίιισι γενομένης ἀσχὴ κατὰ
τα

εἴρηται ἐγένετο.

προπάτωρ. ὁ προπάτορος. Ῥείπιυς Ρᾶ{6Υ. (ἀεποτῖς αποίοτ, απῖ εί γενάρ-

χης, π. 109.
πρόπειζα, ης, ἡ. Ν. Η. Ῥοτίοπ]ατη,

φας 4ο το ααπα Πέ απία (παπα

ααπ]ἁ ασστοάΙαππγ. ἐν Αδηναίοισι
τὴν πρόπειραν ποιευμένους. κ. 48.

νο]

Κε]οσαίο

Αἰιοπσηδίρι5

Ῥετίεπ]ο. }΄ πἰσαία Τεχῖσα (ταςοἸαξ. νεγδΙοποσια Ὑα]α. 5οαπάπέας,
εί Ηετοάοίϊ Ίοσππ1 γ{οςε 5επίρ(απ

Ἠαρεπί:

5ο

οογγοσΙοΏΘΠι

Ἰήπο Ῥείετο ἀεβεπηις.

Ἆϊς απίοπι

πρὀοπτος, ου, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Μαπῖ[οβέας. Ωπῖ ορί απίο ποβίγατη ᾱ-

Ίιας νοτίοπάα: ἴπ Α{λοπΙεηδΙθς
Ῥετϊσπ]απα ρτ]ας {αοϊειέος [ποδίτα-

δΡρεσίαπη, εἴ οοι]ο». οὗτοι οἱ ὤνθρω-

ταπα γ]γῖυτη, Ρεί5, Ἱππαπα, Ύπ απ
Υος 1ρ5ὶ ποδίταια Ῥοίσαπα Γογί]-

ποι ῥέλλουσι, ἡμέας πσροόπτω

θα-

γάτῳ δώσει». Ἱκ. 17. Ηοπιίπος ἰςεῖ
πο5 πιαπ][αςέσο πποτῖ δαπί ἀαθιτὶ.
ΥεΙ, Ἀο8 πποτίο πιαπ]{ορία 5ππί
«πρ]αξατ].
πρόουρος, ὁ καὶ ή. Η. Ν. Ῥτο ο0ΠΙ.
πρόσουρος. πρόσχωρος. ϱοπέογπη]ἨΝ5, οΟΠΠΠΙ5, οἳ 4- απίο ΠπΠος αἰ]-

41ος αἴέας, Ἠπαπας. ΠΠ. 1. 9
πποάο οοάοκ βαπας:. αοφαὶ ᾱἷ-

εεπάυπι οβ8οί «πρόσουος, αἱ τὰ

πρόσους α Λιδυη. Ἡ. 18. 11. 97.
προοφειλόμενος, η, ον. 6Ο1Λ. Απίς ἆθΡΐνας. νι. 59, Απίο εχ!ςίοη». Απίοα

Ππίγοσάςη», ή ἔχβεη ἡἡ προοφειλομένή ἐς Αθηναίους ἐκ τών Αἰγιητέων, ἔγέγετο ἐξ ἀρχῆς τοιῆσδε. ν.δ.
ΠπηΙο ΙΙ αὐ. «ριπείϊς αἀγοιςιδ
Δ{ΠοΠΙΕΠΦΟ5 απίο ἀεθίία., να] εχ-

Ἰδίοηίο5, οκ Ίου, ρτϊπεϊρίο Γποταη{ξ. ν. 82. 5οἆ Ἰ]ο εδ Πογαϊη
νοτβοτατη 66ηδιι5, οἳ Ἱπέογρτοία(ἶο

εἰεσαπί]ου: Γπϊπιοϊέίεο, 4πα. ᾱᾱἷσἰποαεῖς ουπι Αἰλεπίεπεῖριςε απίο

ἐπάϊποπι απἀσοαξῖς (οπίατεα,] 1. ο

ΑίλεπΙεηδίαπι Ῥετίοι]ο ποδέγαπι
οι Ῥγ]α5 εχροΓΙεπίο», δΊγε {θι{αηίςς.

προπέµπειν. οοἵη. Ῥτοδοφα] αἱ

θη

να] Ποποτῖςδ, να] οΏποΙ1, νο] ασια

αἰία 4ς σαπδα. ἐμὲ προπέµμπων ἔξω

πόλιος.

Μο οχίγα ΙΙΤΏΘΗΙ Ρτο56-

4πεης. (α]]ος, 14 αοςο ημας λαπί,

πιο [αἶδαπί 6ΟΡΙΡαΦΙΕ1115/1198 Λ0Υ8
ο ἰα υἱ{ο. 1. 111. ἵν. ὅὐ.
προπεπευσµένος. νε] προπεπυσµενος.

Ίο. ο Ῥοεί. εἳ εοπι. Οπῖ απίο
αλα α]ά απαϊν]ε, Ππέσ]]εχ]έ, 4ος τα
αῑθπα

οργίῖου [αοέι5 δι.

ια.

ΕΓἱοίυπῃ σαρὰ τὸ προπυνθάνεσθαι.
ν. 09. προπυνθανόµενοι ταῦτα. Οτπι

Ίο ργῶβεηβῖςεοηί. ν. 105.
προποιεῖν. Το. Ῥτο «ΟΠ. πρότερον
ποιεῖν. ὑπάρξαι. ἐμεῦ προποµήσαντος

ρηστὰ ἔς σε.

Όππι 6πο ΡτίοΥ {6

Ροποβοϊ5 αΠοοστῖπι. 1. 41. να]. 44.
πρόπυλον, ου, τὸ. οοια. ος υ]απι,
24
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απο αἶίας πεοπύλαιον οἳ πρόθυρον
αρρε]µαίαν. 1. 91.
πρόῤῥιζος. Ῥτορτῖο ἀῑείέαχ ἆε αἲΏοτρις, περ ταςΙο]έιδ

ογο]απ{ας.

πολλοὺς ὃ θεὺς προῤῥίζους ἀγέτρεψεν.
Ώεις ππα]ίο Ἰοπιπςς ταδϊοΙίις

εγετ]{. 1. 92. ἐτελεύτησε πρόῤῥιζος.
Ῥοπ]ίας ο, Βαάϊοῖας πετ {,
πα, 40.
«πρός. τάς ουΠ] επ]Ίνο, Ίοσο ΡιΡ08. ὑπὸ, αποά πιασ]ς τοεερίατη.

οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμῶν. Ῥϊο ὑπ
οὐδαμιώγ. Α πα] ἀῑοϊθατ. 1. 47.
τη. 60. ὠτιμάζεσθαι πρὸς Τεισιφράτον. Ῥτο ὑπὸ Πεισ. Γβποπο]π]α
αἴποῖ,

οοοπζππε]ίο5ο (γαοίαι1 α Ρι-

βΙδίταίο. 1. 0]. ταῦ ῦταπρὸς Κναξαά-

δείαν.

Λά

πιονάϊοπι. 11. 107.

πρὸς θαλάσσης ἐξεερατεύσαντο.
Αά ππατο οππι εορ1ῖ5 οἀποῖῖδ Ίγοταηζ. Υ. 10.

πρὸς. οπὰ σοπ] (νο,Αάνειςι5, 6011ίτα. φυλακαὶ χατέςασαν πρὸς Αἰ-

θιόπων. Ῥναφιάϊα εοπδ(πίέα ἔποταν αἀνοτεις Ιορος. Ἡ. 90.

πρὸς ᾿Αραδίω», καὶ᾿Ασσυρίων. ΛάΥγαχδη5 Αταῦο», εἲ Αβδγτίο5. 114.
πρὸς Λιδύης. Αάνετειδ άργαπι,
τδίά, φυλακὴν ἑωῦτοῦ ποιεύμενος

πρὸς Λἰγυπτίων. Αά 5αὶ οΟΥΡΟΣΙ5
ἐπέο]απι Ῥγωφίόππι αἀγοισις 4ἱΕΥρίῖο5 οοηβ(ποη. Π. 104.
πρὸς ουπι σει]Πνο, Ῥτο Ἀσριδ. γαι
Ρτο παρὰ ουη ἀᾳξ. ἐλίπετο ἀθάνα-

ρεω παθόντες. Ργο ὑπὸ Κυαζ. ἱ. 70.
λόγου οὐδενὸς γινόµεθα πρὸς Πε,-

τον

σέων. Ῥτο ὑπὸ Περσέων. Ἰπ πα]]ο
ῬτοίΙο α Ρογ5ἱ5 Ἱαβειπαν. Γπ ππ]]ο
Ῥτεί]ο 51ης αρµά Ώογδας. 1. 120.
τετιμήσθαι πομὸς Αἰγυπτίω. ΑΡ

παρα τοῖς Ελλήσποντίοις, ΠΠΠΙΟΓ-

«αυρι!» οοἩ. Ἡ. 72. κακόν τι
σρὸς θεών λάξοι. Μαλιπι αλφιοά α

5

μνήμην. πιὸς Ἑλλησποντίων.

ἀντὶ τοῦ πρὸς Ἑλλησποντίου». γαι
{α]οια 51 πιθτωοσ]θτη αριά Ηε]]ε»Ροπέ]ο5 πο. 1ν. 144. ἐπίφζονον
πρὸς τῶν πλεύνων ἀνθρώπων. νΙ].
199. Αριά Ρ]οτοδα
πε πιογία]ος ἹπΥ1ά10 ΓΗ,

αοοἸροτοῦ. π, 199, μή πι, πρὸς τὰ µἐγισα. Ιοι. οἱ Ηοτοᾶ. Ιοοπ{ῖο, Ρτο οοτΗ, μάλιστα, παχ]της,

αρχήν ἀπαιρεβηγαι ρος
αεόελφεου
1. 00. αἰσχρὰ πρὸς τῶν μάγων

σσαρῆν σφι συµφοῇ χρῆσδαι πρὸς

πεπονθότος. 1ριά. ἐπεπόνθεε πρὸς
Καμξεύσεω ἀνάρσια. ΠΠ. 74. κα-

μεγίστη. νηῖ. 20. Αοοϊάϊε 1ρ8ῖ5 τί

λέεσθαι πρὸ, ο οκὰ
Α βαῬατῖς νοσατ]. ΠΠ]. Τ10. 1ν. 44, 40.ν.
19, 20. νι. 106. να. ρα, 151.

155, 209, διο.
πρός τινος εἶναι. Δά αἰϊφιιοπι ρονί]-

πονο.

Ἐπτο απο {ασοτο.

Αλοπί

Ῥνοάρςρο. ἐλπίσας πρὸς ἑωύτοῦ τὸν
χρησμὸν εἶναι. Ονασν]ιπ ἀλλά Ριο
5ο {πορτα Γάιο, ατριταίέας. 1. 0.
πρὸς ἡμῶν ἐς. ΥΠ, 60. Ῥτο ποβῖς

{αοἵξ. πρὸς ἐκείνων [ἐςί.] 1ρίά. Ώτο

τὰ

μέγιστα,

αντὶ

τοῦ

συμφ.

ο--

ἵπ ππαχΙπαη οπ]αππΠίαέθια 1Π6Ιά6νου,

πρὸς ΘΙΠΗ αθσας. Ίοςο τῆς διὰ οι

οοᾶσμα οπδη, 1, 11. οἆ Βορ!!, , πεὸς
τοῦτο τὸ πονα Ρ1ο διὰ τοῦτο τὸ
κήρυγμα

Ρνορίου Ίιοο οὐϊοέυπι.

Π1. 09.

πρὸς τὰ τοῦ Βαξυλωνίου

ῥήματα,

Ῥιο διὰ τα.

1ο]

νοειρα.

ΠΠ. 190.

Ο0ὺ Ῥαῦγπρὸς τήν

συμφορή», Ρτο διὰ τὴν συμφορήν.

Οἱ Ἰδίαπι οα]απιξαξομι, ἵν. 161.

Ὑἱάο γίνεσθαι πρός τι-

πρὸς ταῦτα. Ῥτο διὰ ταῦτα. νι.

πρὸρ ουπι ποπ] έϊνο, το ἐγγὺς,

πρὸς τὸ παρὸν βουλεύεσθαι. η ρταᾶ-

Ῥπορο. ἡ δὲ αὐτῆς πρὸς τῶν πολε-

βομέῖα, Ὑαἱ, Ώτο ρτα5οπέ γεταπα
δίαΐα, οοηδα]έατο ἆθ τεῦι5 αλᾳιῬα5. 1, 20. πρὸς τὰ παρεόντα. Ῥτο

111 {αοῖέ.
γος.

μίων μάλισα ἐτύγχαγε ἐοῦσα. ν]]].

7. Εαν νενο [Ππαγ]ς] μοδέῖθης
εταί Ῥτοχ]ηνα. μάλιστα πρὸς, ἀντὶ
τοῦ ἔγγιστα.

πρὸς εστι βοπ]εῖνο Ίοςο αοοαδα(1ν].
ποὺς µεσαμ.ξοίης, Ρτο πρὸς μεσαµ.-

1600.

ργωσοπίί ΤΟΓΗΠΗ δίαζα. 1 114.
προσάγειν ἔργον. Ἠετοάοίαιπι Ἰο-

απεπά! 6επιι5 α Τορις Ρε]]1οῖς Ῥο-

ειπα,

Όριας [αὰ τει Ῥεᾶρει-

--
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ἆαπα] αππογοτο. Όρας αϊᾳποά
εχκδεφιή. Έεπι αφπαπα Ῥοταρενο.

προσγελαντινι. Αοιϊ αγγ]άςτα. τὸν

ταῦτα τε ἅμα ἠγόρευε, καὶ τὸ ἔργον
προσήγε. κ. 93. Ηαος απίοπι αἵππα]
ἀϊεεραί, εί ορια [αά εα5] αἀπιογεραί. 1ά εδέ, Πα Ἰοᾳπαέας, τοια
Ῥατ]ίου εχξεφ] οαρῖξ.
προσάντης, ὁ καὶ ή. εοπι. Ατάπις.
Ααεε]νῖς. Δάνειςας. Οοπίτατίης.
Γ1ῆιοῖΙ]1ς. Μσ]εςίις. ἴπ οοηίένγαΤΙΠΙ Πἰέεης. ἐπεί τε ὑμῖν λόγος
οὕτω ππροσάντης κατίςαται. νἱ].
100. Υαἰία: Οείεγαπα ᾳποπῖαπι ἰδέα
ογα{]ο νεσίτα {π οοπέγατίαπη η Εἰτατ, 4, Ρ. Φποπίαπι απέσπι Ίο
πιθα οτα({]ο γορῖς αἆθο ἀῑβιοϊ]ϊς [ος

τηο]εδία] οδί. Ποσο ργαορἀσξῖα
εί δεφπεπίῖα Ηετοάοίϊ τετρα ]6σαΐ, ας ρετρεπάαί, ἵππς Γασῖ]ο γ]ἀεΏῖέ {ει απσξοτῖς ΠΙΟΠΕΕΙΙ 1ηθΠας Ππ{ε]]οκοτίε, ας εχρτοςςοτ]ξ.
προσξάλλειν. οοπ. Όρρισπατε, πηῖΊήατο νετριιη. Γπιροζαπι Γ{αῤστο.

Ἰηγαάετο. ΑρστοάΙ.

προσξάλλειν

πρὸς τὸ τείχος. Μινος ορριρηαΓο.
Π1, 105, 108.

προσξάλλοντες,

πήλαυνον ὀτίσω. γΙΙ. 911.
αἀοτ]εηίος,
ἀεπίες]

ᾱ-

[Έο8]

[ασστούιειίος, Ίηπνα-

τείτο

τερα]οταπί,

[α 5ο

τοίτο Ῥτοριἱδαγαπέ, τορπ]εταπ{.]

τὴν ἵππον ἐδέξαγτο προσξάλλουσα».
Ικ. 20. Εαπίαίατη Ἱτγαδηίοπι οχοερεγιπί. Εαυίαίας Ἱττασηἲς ἵπιῬείππι οχεορεταπ{, καδεππετυη{,
προσέδαλλον

πρὸς τὸ τεῖχος.

Ἱκ.

δ0. Δά ππατος αἀοτίῖ ας. Νήητος
αάογἳ δαπ{.
πρὀσδασις, {. Αοζθδρις. ἔγζα πρὀσ-

δασιν ἀνθρώπω οὐδεμίη» εἶναι. Φπο
πια Ποπ]. αοοθδδΠα Ῥαΐογο
Πενυπέ.] πμ. ΤΙ.
προσξολὴ, ης, Ἱ. εοπι. Ορραρπαίῖο,
πηϊΠίατο γοσαβι]Ηπῃ. προσξολὴν

ποιεῖσθαι περιξ τὸ τείχος. Μινος

ππάῖᾳπε ορρισπατο. ΟρρυσπαΠοπαιη εἴτοιπα Ἱππτος Ππδείπονο,
1. 1586. προσξολὰς καρτερὰς ποι-

λαξόντα τών ἀνδρῶν προσεγέλασε

τὸ παιδίον. Τηΐαιις 1]1 νῖτο αγγ]φῖε,
ααῖ εππῃ οοροταί, νε] 5α5εορεταξ.
γ. 92. δ ὃ. [Βϊο εἴ αραιά Ἐπτὶρ. 1

Μεάεα.ν. 1129. ἄψυχον εἰκὼ προσγελὠώσα

σώματος.

Ἱ. ο. Ππαπίπιο

Ππσασ]ηϊ αττ]άσης οοτροτῖς. Ιπίε]Παϊέαχ απίσπι Ίπιαπο, οπαπι Τη
δρεσπ]ο εετη πας. Ῥεὰ Βο]ιο]ίας{65 (γαι ϱ0 Ίο00 προσδλέπουσα
]οσ1ε.]
προσγ{γεσζαι.οοπα. Αοραάρτο αά α]ῖ-

4πεπι. Α]οπϊ 5ο αἀ]πησογο. οὗτοι
σθι σύμµαχ.ι οὐ προσεγένογτο. Ηϊ
56 806105 1ρ5ῖ5 πον αά]απκοταπ{.

ἵν. 120. Βουδίνων προσγεγοµένω».
στα Βααἷπῖ 5ο Πρ8ί5] α]ιηχίς-

βοηέ. 1ρίά. τότε σφι καὶ αὕτη προσεγένετο. Έιτς 1ρ8ῖ5 µας οἴίαια 5ο
πάλαηχΙέ. ν. 105, 104.
πρὸς δε. Τοπ. Ρτο οπι. πρὸς δὲ τούτω, γε] πεὀς δὲ τούτοις. Ῥταίετεα

νετο. 1.21. 1. 119. ΠΠ. 195. ν. 20.
καὶ πρός. ν. 20. πρὸς δὲ. ν. 93. καὶ
δ) ᾳρός. ν. 67. πρὸς δέ. ν. 1924. νΙ].
ϐ4, 09, 72, 79. καὶ πρὀς. νΙ]. 154.
πρὸς δέ. νἩ. 160. καὶ πρός. νΠ. 184.
νΠ. 40, 99. καὶ πρός. ἱκ. 62.

προσδέκοµοι. Ίοπ. Ῥτο 6011. προσδέχομαι, καὶ προσδοκὠ. Ἑκδρεεῖο.
οὐδὲν τοιοῦτο προσδεκοµένους. ΝΙΜΙ]
πα]ηςπιοάἵ οχδρεσίαπίος. ΠΠ. 146.
οὐδὲ προσδεκόµενον κακὸν οὐδὲν πείσεσΊαι. γ]Ι. 120. Φιῖ ππ]]απα τηαΊωπα 5ο ῬαβξΙτΗΠα οκδρεσίαραξ,
προσδέκεσθαι. Ίο. Ῥτο ο0Π1. προσδέχεσθαι. Εχδρεσίατο. ΕχΙ5πιαχο.
οὐδὲ

προσεδέκοντο

τοὺς Ἕλληνας

προσελεύσεσθαι ἐς τὴν Ἰωνίη». νΠ.
190. Χος εκδρεσίαναπί, [Π. 6, πος
αγ] (ταβαπίας] γασος ἵπ Τοπῖαπι
ΥΘΠ{ΙΤΟΒ. προσεδέκοντο τὸν ἐκ τῆς
Πελοποννήσου σρατὸν ἤξειν. ἀπ. ϐ.
Εκρροσίαβαπί εκοτοῖέαπι εκ Ῥε]οῬοππεξβο γοπίπγαη 6556,
προσδοκέειν, εἴν. Ἰοπ. Ῥτο

«οπ.

εύμενοι. Δοπίζοι ορριβπαπέες. ἵν.

προσδοκαειν, ἄν. εἰ προσδέχεσθαι.

200.
προσγελᾶν τινά. Ἰοπ. οἳ Ῥοοξ. ρτο

Εκερεείατο, Ἄρετατοα. Ριίατοε. ΕκΙ86ηαγο. προσδοκέοντας απολέεσ-

«Ο0Π1, προσγελᾷν πεός τινα. Νε],

θαι, 3ο ΡετΙέιτος οχδροςίαπίςς, Υοὶ
2α2

ΠΡ

ΠΡ

οχΙςέπιαπίες. ΥΙ]. 126. (οὐδὲ προσδεκόµενον οὐδὲν πείσεσθαι κακόγ.
1δίά.)
προσδόκιµος, ὁ καὶ ἡ. Θπἱ εχερεοίαιτ. ὁ προσδοκόµενος. οοπι. ἔγνωσαν
ρατὸν ἀλλόθροον προσδόκιµον εἶναι
Κροίσω. Οοσπονετιπί οχθγοΙἕαη
αεπίσεπαπι «Οπαςο εχδρεοίαἆαπι 9556. Ία], αἆ Οταςπι ΡΤΘΥΙ

προσέρχεσθαι. «οπι. Ίάεπι ας ποσιέ-

γοπέαγυπη.1.78. ἐόντα πεοσδ΄κιμον.
ή εχροσίαβαίιν. 11. 135. προσ:
δόκιµον εἶναι ἐς τὴν Κύπρον.

Ὠιὶ

1Ἠ ΟΥ Ρατ γεπίυτας εκδροσίαβαιι-

εαν. ν. 108. ἐπὶ Μίλητον στρατὸς

ἦν προσδόκιος. Εχονεῖεις αἀνοΓ5α5 Μι]οέπια νεπίπτας οχδροοσίαὈαέασ. νὶ. 6. λέγοντες ὡς οἱ λοιποὶ

τῶν συμμάχων προσδόκιµοι πάσαν
εἶεν ἡμέρη». νι. 202.
Ὀισεσπίας,
αποά οοίοτῖ 5ος1] οπιηο5 ἀῑες5 εχ5Ρεσίατομές. γα], Ώιοσπίος ορίθ-

γαι. Βο[ετίαχ αἆ ρτονεπ{α5δ, ας Τοαἶέαις, αἱ απ1]. νοσαπέαχ Πἱευθπις.
χρήιἵματα, τὰ ἐκ τῶν μετάλλων σφι

προσῇλθε. ν. 144. Ῥοοιπία αι

εχ πιεία]]]ς ας ]ἵρδος τοάΙραέ.
προσεταιρίζεσθαι ἑωύτῷ τινα. ΔΙἱαπεπι 5οσἵπη 8181 αά]αηροτο. ὁ
Κλεισθένης τὸν δήµιον πρροσεται(ἰζε-

ται. ΟΙδί]οπες Ῥ]εῦεια δ1Ρῖ 60ποἶμαί, οἱ 5οοἶαπη αὐ]απρ16. ν. 66.
προσεταιρἰζεσθαἰ τινα ἑαυτώ. ΛΙΙποσα 81Ρἱ 5οάα]σιῃ, οσἵππη, απη]οππι αά]ππαογο, οοποϊατο. 1. 70.

παν
Δαρεῖον. ΠΠ. 70.
66.
νά, μμὴ τοῖς γυµνασίοισι. Ἱκ. 98.
γπιπ]οῖς οογίαπιπῖριας αἰζθηίαῃι
οΡεγαπα 4λτο.
προσεχὴς, ὁ καὶ ἡ. Ηοετοάοίσιπα νο-

σαβη]πα, 1οίπας, Αεπίας. Δά-

05 5οοἵο5 1π 5Ίπσι]ος ἀῑες εχ8Ρες-

Ἰαγοδοςθή5.

(ατὶ, Να]]α γογο νογξ, ρτοροάῖοπι
οχδμοσίαητΙ. θα γΊπι (ἀγῶΟΟΓΗΠΙ

110ν ο5 νιοἰπῖ, ΠΠ. 12. τοὺς προσε-

νοΓΒοτΗΙἩ. ΠΟΠ. οκρτοςδ!{, (σα1]1
ΠηθΙΙ5 (αΓαΟΙΣΠΙΠΤΗ 15{ΗΠΙ {οξ]άσῃι
νο οχρτπΠέ, ο ο. {68 αί-

ἑοπάοἳέ έοι» {09.70119. ἐν προσδοκἰµοισι κακοῖσι. ΥΠ]. 20.
αι οκορεοίαπί{α.

Ίπ πια]ς,

προσδόκιµός ἐστι. ΙΧ. 99. Ενδροεία{1Τ.

πε οσεἰκελος, Ἐν 0Υ. Η. Υ. Απαιηιι]ῖς,
ψτο 6ο. ὅμοιος, προσφεµής. τὴν
Αἴγυπτον τη ᾿Αραδίῃ ου προσεικελην

εἶναι. ν

Αταβίς πο Ἀδ-

ςἰπιί]οπα ε556. ἴ. 12. τῆσι νυκτεείσι

προσείκελα. γοδρον οί μις. δ]πι]]ος [ίευα».] 11. 110. κρητῆρσ
προσεικέλο υς. (Οταίστίβις ο.
ἵν. 61. τοῦ φοίνικος τῷ καπὠ προσεἰχελος. Ῥα]πιδ Γισεαῖ αἰπη]1ς. ἵν.
γή.

προσεκέατο. Τοι- Ῥτο ο0Π. προσέκειντο. Ἱκ. 57. Ν]άο εατο Ῥτο «ΟΠΙ.
ειΥτο.

προσεμπικρανἑεσθαι. Ὑϊάο κἰπιρ]εκ
πικραίνειν.

προσεμφε ρής,
προσεµβερεστερος,
ο
βρερεσταξορι γιάο ἐμφερής.
ΒΙπιΙ]15. Ἱν. 2.

οἱ προσεχέεες Λίδυες.

χέας- π1. 859, Γᾳπος πλησιοχώρους,

1. 6. Υεῖηος αρρε]]αῖ. 1914.] τών
προσε χέων Αἰγύπτῳ.

Ρίο ν]-

ΟΙΠΟΤΗΙΗ. 1.91, 98, 97. ν. 125. νΙ.
14. νἩ. 59, 125. τοῖσι προσεχέσι
τούτοισι. Ἱκ. 102. τών προσεχέω».
τριά.
ποσήκειν. 60ΠΙ. Α4Ιπογο. Ρεγήπεγο,

οὐδὲν πρὸς Πέρσας τοῦτο προσήκει
τὸ παά]ος. νΗ. 100. Υαα: ΝΗΗΙ
Ιδία αἆ Ρογδα5 αεποί οπ]ρα.ΒίορΗ.
παπα οπΙπη τερας ἀἆαπιπΙτ αἲἑπ]οταπέ Ῥουδα.. 4. Ῥ. Ηαιο οηῖπι
εἰαάε»δ Γαποπῃ αοσθρΙπηΙς,] αἆ Ῥοτ55 πΙλ]] αἰἶπεί. 1. ο. Ο]αάϊς οπῖτα
αεοερία. επ]ρα ππ]]ο πιοάο Ῥογεῖς
οδί (πΙπεπάα. Ωποά. εκ 5οφαοπ/]Ρας εο]αίέαν, ἐπειδὴ οὐ Πέρσαι
τοι αἴτιοί εἰσι. εἰ νι. 101. ὥς μοι

Πέρσαι οὐδενὸς μµεταῖτιοι πάθεύς
εἰσι. 1.9. Φυῖα Ῥεγςος ΗΡΙ ποη 5απέ
[ας ο]αά1ς] αποίοτος. Εί, (αοἆ
πΗΜΙ Ῥοεγ56 πας
[ασοερία»]

ε]αά1ς ΔΠΟΓΟΥΟΡ 5αἩ6.

προσηµαίνειν «οπΙ. Απζοζισηϊβζατο.
Φιλέει δὲ κως προσηµαίνευ εὖ
εὖτ᾽ ἂν
μέλλη μεγάλα κακα ἡ πόλι,ἡ ἐθνεῖ
ἔσεσθαι. ΥΙ. 27. Ναἰ]α: δεὰ μι

ΠῬ

ΠΡ

Ἰϊεοί αποίῖο5 Ἱπσεηέος 5απέ ουΥει{ατα οπ]απαϊίαξες νε] οἰν]έαίϊ, γε]
πιαθῖοπῖ, 5ο]εηέ »1σηῖ5 ῥγαπαπί]ατ. Ώοπι5 εδὲ 5οηδας: 5εά Εεπι5
Ἰοᾳποπά1 γ]άθέαν ἐλλειπτικὸν, αἱ ὁ
θεὸς φραπέ, Ἱ. 6. Ώει5 απέθιη

(ποάαπιπιοάο Ρταρβ]σπίῇεαχο, γα]
απέεκισπ]ῇῃσατε, ας Ποιπϊπ]ρας ἆ4ο-

πιπίίαγο κοἱεί, αποίῖες, ἃςο, να
᾿Αττικώς, καὶ Ἰωνικώς,

ααεῖνιπι

Ῥτο Ραβ8ίνο προσηµαίγεσθαι ροδὶ{απι. 9εά ργαεσἀσηίαπι οοπ]οσέιιταπη ἱρδοπιεί Ηετοάοίαδ, 5ΙΟΓΙΠΙ

ἨΟΤΙΠΙ 1ρ5ε
1
Ῥτοβαραξ, 1. 48. Ῥτο
41ο, συνωνύμως, προσεδεξατο. ΙΡῖά.
τοῦτο

οὐ προσίεμαι.

Αἆ

Ἰοο ποῃ

αεεαἀο. Ἱ. α. Ίος ποπ ογαἆο. Ἱ, 76.

ξεινικὰ γόµαια Πέρσαι προσίενται
μάλισα.

ῬεγοστΙπογπι

ἃο εχίοΓ-

ΏΟΓΙΠΙ ΠΙΟΓΠΠΗ μη 5πηπ{ 5(πά]οβΙδα]πι]. Ἱ. 125. οὐ πσροσίεντο τὴν

προδ2σίην. Ῥτοδϊείοπθίη ΠΟΠ θὰ πη{εραηί, ποἩ ῬτοβαβαπΕ, ἁἆαπιπαβραπί, γΙ. 10. τὴν διαξδολὴν οὐ
προσίεµαι. ἴδίαια οπ]άΠΙΠΙΠΙ ΠΟΠ
αἀπηί{ο, ηΘΠ ετοἆο. γΙ. 123,

προσίησα». Ἱκ. 100. Βὶ εοἆεχ πποπἆο
εοπβγπιοί, ταῦτα μὲν σφι σηµήῖα ὁ
σαγεί, ο5έ ὃ. Ῥεγς. Ῥ]αν. Ίοπ. α

γετβοταπα ορεπηις Ππέουρχος, ία

θεὸς προσέδειξε. 1ρὶ4. Φοά Ἰιίο (π1]
Γα]1οϱ). προέδειξε Ἱερειάππι, τί
προδεικνύναι εί προσηµαίνειν συγωνύμως ΡοπαΠέΙΓ. απαπα ]εοίῖοΏΘΠΙ 1ρ56 56Π8Η5 ΠΟΠ 5ο]απι Ἱπασαΐ, 5εὰ εἴῖαπι ᾳιοἁαπιπιοἆο εἶατα
νοςε Παρίίας. γι. 129. ἹΠπίτα νι,
97. Ἕλλησι προδερινύ ει ὁ θεὺς ἔλλειψιν τών πολίωγ.

προσηνδραποδίσθαι. σοι. ΙΠβΗ. ργοξ.
Ῥετί, εί Ῥ]αδα. Ῥ. ῥρα5. ἃ προσαν-

Ροςεί. αογ. 1. αοξ. α προσιέω. ὦ. µ,
προσιήσω. ἄορ.α. προσίησα,ας,ε. πι.
Ῥ]υσ. προσίησα». Άλοφαϊ ἀἴοεπιας
6556 ἑαημέασι ρου {δοςϊ κατ’ ἔκτασιν Ἰωνικὴν, ἀντὶ τοῦ προσίεσαν,

ἀπὸ τοῦ προσίηµι, τὸ προσρθχοµαι.
Αεσεάο. γε] προσίεσαν Ιοσσπό πι.
προσίσχειν. ΊοἨ. εί Ῥοεί. Ρτο 00ΠΙ.

καΊαγεσθαι.

Δρρε]ετε

απο.

προσίσχει τῇ Σάμω. Ν. Ἠοπι. 29.
Δά Βαν. αρρα]]ε, αὐτὴ προσίσ-

τε]αίαπα, (πάς πρόσοδος,ή. Εεα]-

χοντες. Δά εαπη [ζγωοἴαι] αρρε]Ιοπίο». 1. 190. ος. ἐς Κυύςζικον. ΟΥ2Ίοιπι αρρε]Ηέ.ἵν. 70. τῇ
Υπ προσίσχειν. Δά ΑΜ αρρο]-

{ἔπς, Ῥτονοπέις. (α1]. Πἐευεπι. φύρων πρόσοδοςἐ
ἔπετειος. Απηπιις ετ]-

νήσους. Αά Ἱηδι]ας αρρα]εγπέ, νΙ.

ὁραποδίζοµαι. Ῥγαίετεα ἵῃ 5ογν]έι{σπα τοβ]αο, ναι αὐδίταμο, γη. 29,
προσιέναι. Λά τεάϊί5 ας Ρτογεηέι5

Ῥαέογιπ οκ έιις, 1. 89.) ἐτάξατο
φόρους οἱ προσιέναι.

Ῥέαξιέ,

νο]

Ἱπρεταν]έ ἐπριία, απ αἆ 5ο τθἀπτεπί, Ύπσ Ῥετεῖρετεί. ΠΠ. 80,

90. ἑπτακόσια προστει τάλαντα.

1
1εγε. Ἱν.
1260. προσίσχὀν πρὸς τὰς

90.
προσίσχει». [οη. εέροςί. Ὃ ον
προσίσχε πρὸς τὸ δάπεδον τῆςαπ
Αά τοῖς ΡανΙπιεΠίη, το
λιος.
άν πἀπιον]ε. Ἰν. 200. δις.

700. τα]επέα [αά ειπα] τεάῖραπέ.
11. 91. χίλια οἱ ποροσή[ε τάλαντα.
1, 92. οὗτος Δαρείῳ προσήει φόρο
Ἠος εαἰθαέαπι αἲ Γλαγίιπή τοάῖθαί,
Ώατία5 Ίου ἐΠθαέαπι αποζαππίς
αβοραί. 1. 90. ἀπὸ νήσων προσήϊε ἄλλος φόρος. 1ριά.

προσκεῖσθαί τιν. οοπι. Α]οιί Ἱπδίαγο, αἴφποπι πτσεγο. τῷ Κύρῳ ὁ
"Δρπαγος προσέκειτο, δώρα πέμπων.
Ἠατρασας Ογτο Ἰηδίαραξ, ἀοπα

αὐτὸς προσἰετο, ν.5. Ηοταπι Ὄμίθα
[ογασ]ογαπι] πα]]ηπι αἁ ἵρδιπη
1ραΐ, αἆ ε]ας απἴπιμπῃ αοεθἀεβαί,

σαμέγω πεοσέκειτο. ἨΙ, οἱ ππ]-

πΙξέεης, ἆ 125. οἱ Πέρσαι τῷ οἴνω
κάρτα πρ,σκέαται. Ῥουεα, νίπο να]-

4ο 5υπέ αάῑοξϊ, οἳ νίπο αποάαπιπροσίεσθαι. εοπα. Αἀπιείογο, Ῥνο- πιοάο Πποππηραπέ, ΠηπηΙηθηξ, 1.6,
γα]άο αρρείαπέ. 1. 1950.
Ῥαγο. Βκρείονο. Οταάστα. τῶν μὲν
δὴ οὐδὲν προσίετό µιν. ἴοπ. οί καθ’ προσκεῖσθαί τιν. Ἠοτοᾶ. Ἰοειβο.
Αουϊ ααάῑςΙ. τῷ τὸ ἐλάχισον ἐπιὑπαλλαγὴ», Ῥτο τών μὲν δὴ οὐδὲν

εἵ ῬΡ]ασεβαξ, Ῥτο, Νααπι ἔαπιεῃ

ΤΠΟ [αγ] ΡτοίΙο] οοπέεηίτις οΓαξ,
Γπιη]1ος] αἀάϊοεβαξγ. 1. 196.
προσκεῖσταί τµι. οπι. Αἰἰοιὶ ακ-

δε

ΠΡ

Ἀσοτοιο, αβθαπἠχ]. τῷ αὐτὸς πρὀσπειμαι. Οπ] 6ο ΔΡ5ΟΠ{ΙΟΣ. 1ν. 11.
πεοσκεῖσθαι τατῖῖδ πιοᾶῖς αεεερίέυπ.
προσκέεται. Ίοπ. Ῥτο 6011. πεοσκείται. Πιουπιβ] ή.Ῥτραϊταν, σοιγαπίέ. τοῖσι τιμή αὕτη πεοσκέεται.
Φπῖδας Ἰ]ο Ίοπος εοπγαμΙέ, Υε],
«ὋΩπῖῦας Ἰ]ο Ἠοπος ἐτ]ραῖ 5ο]εξ, Ἱ.

118. 1. 69. τούτοις πεοσκεῖσθαι
προζείνους ἀποδεικνύναι τοὺς ὧν ἐρέ-

λωσι. «Ηὶς Ἠππο Ἱοποτοπι ἐπ υιι]
ΡΤΟΧΕΠΟΒ εγεαπά], 41ος γε]ηῖ. 1.
ο.

απίπαπη 51πί πρόξεινοι, γ]άο

5πο οσο. τῷ προσκέετο τών ἂπῶν

µάλιςα. Υ. 5, Ομ οἰνίαπα ππακίπιο
πάμωτοβραί. 1. ϱ. ου]Π5 ορετα εκ
οπιπῖθας οἴνίριςδ πιακίηα πίεβαἔασ. 1. 61.
προσκχδὴς, ἐος, ὁ καὶ ἠ. Αγιά ἨΗε-

τος. νΠ. 198. ποοΙρΙέαγ Ῥτο 6ο, οϊ
οδέ αΏιπῖς αοπῖ, απ επ απο
αβπηϊίαξϊς γ]ποι]ο οδί εοπ]πηςἔπ5. ὅτι οἱ προσκηδέες οἱ Πέρσαι
ἔσαγ. 1ρ]ά. Ωιοά Ῥετςα ουπι ϱ0 αἷΠπίαας γῖπου]ο εοπ]απο ο556η{.
Ἰα]]α Υετο δὶς Ιοσάπα Ιδέάτη γοτεξ,

Οσα Τη ει Ῥτορεηδί εταπ{έ Ρετ86. Θπαγο νοςθι προσκήδεες θ0ἀετα πποάο ν]άείατ αοεθρί5»ε, απο
ἀοσοί. Επδέ. ποπ ταγο δη]. Επι
οοη5α]θ. Βίορα. Φποὰ αβιπ]ίαίο
ουσ Ῥετδῖς Ἰαποίας ο59οί. Ῥοεά
ΒΘΠΣΗΠΙ, ΠΟΠ γετρα εκρτίπήξ. Ἆο8
πίτάππαπε ΡΓΟΡ{ίΑΙΙΗ5,

προσκτᾶσθαι. 6011. ΑοφιΙτετε ρταἴογοα. Αά]πηρετο, εοποῖ]ατο 811,
τὴν ἐκείγων Υήν προσκτήσασθαι
πρὸς τὴν ἑωῦτοῦ µοίρην βουλόμενος.
Ἠ]οναπα ασταπα αἆ δπαπα 4Π61Οπεπι
π/πησετο οαρίθης. 1. 79. Καρς
τὴν πολλὴν

προσεκτήσα»το

σφίσι.

Μασπαπι αγ] Ρατίοηι 5101 αᾱἹαπχοταπέ, αἆ 5πατη ἀΠΙοπεπι αΠππκεγαηέ, γ. 108. νι. 44. προσκτή-

σασθαιτοὺς ᾿Αθηναίους. ΥΠ]. 196.
[Πρεταβαί] {οτο αέ Αιεπίεηςδες
5101 αάπηρετεί, να] εοποϊΠατες.
προσκυνξειν, εἴγ. οοἵπ. ΑἀάΟΓΑΤΘ.προσ-

κυνέειν βασιλήα. νΙ]. 196. Βεσειι
34οτατθ.
προσλογιςεος, ὁ. Ν. Ἡ. Αάἀπιπιθταηάα5, Αάοϊεπάνς, Παϊοπίβης,

νοΙΠπετο αοπ], αἀάσιιάας, αἱς.
Ίμες. προσλογιςέα, αἀ]σοϊεπάα Ώα-

ἤνο.

δεὰ πα]]ας αποίογ ποίαξατ.

τὸ ἐκ της Εὐρώπης ὠγόμενον .ράτευκα

ἔτι προσλογιςέα τούτῳ τῷ

ἐξηοιῤμημένῳ. γά, 1980. Ἐκονοῖεις
εκ Επτορα ἀπείας αῖς οπππιεταίο
εδ Ριάίοτεα αἀ]οΙοπᾶνς.
προσμιγγύει»,

πεοσμιγνῦναι,

προσ-

µίξαι. οοπα. Λάμπΐδσετε, Ὄθ5ε Πἱ5εστο. Μαπας «οΠδοτετα. ΟοπΠ]6εγα. τοίσιν{τῶν Θεσσαλέων Ίππος

προσέμιζε. Οππι απἶθας Ἔ]εδδα]οταπα ορ Π{αέας οοπβ]κΙέ. ν. 64. Ἐδί
απίοπι αοέ. Ῥτο Ῥᾶ55. προσεµίχθη,
Λέέ, νο] αοσαδαί. Ῥετδοπ οομβ]-

βοπίῖς εαραιΙας.

προσµίζαι. ο0πι. ἀντὶ τοῦ σχεῖν, καὶ
σσεοσορμζεσθααι, αέ γΙ. 97. Δά Ροττπτ αρρο]]εγο. ΑΠθιο αρρε]]ετο.
προσέµιξαν τῇ Νάξῳ. Αά Ναχιπι
αρρι]εταπέ. υὶ. 96. Ἠοο απέθιη
ἀἰσιέαχ νο] Ἰωνικῶς καὶ ᾿Αττικώς

Ροβίΐα αοϊῖνα Ρο 358. νους; γει
εηραιά]έατ τῶς γαὺς. προσέμιξαν

τη Πελοπονγήσῳ. Αά Γε]ορομΠ6ΒΙΙΠὰ αρρυ]εγυηί, γή, 108. προσέμιξε τῇ ᾿Ασίη. νι. 190.
πρόσοδος, 7.εοτη, Αοθδδη5, αἀϊθας,
πρόσοδον ἐπομέετο. νι. 229. Ύα]]α:
Ἐ οπδίτῖς πιονῖέ, 49. Ῥ. Αοσεβῖΐ,
Νε], ΓΑά Ἰοδίε5] αοσεἀετο εαρΙ{.
πρόσοδον ποιεῖσθαι. Ικ. 101. Άεοεἀενο. Ῥτο 4πο οοπ1, ἀῑοίέας προσἐρχεσθαι. Βεὰ Ίος Ίοεο βἱρπ]ῆσα(αχ αἆ Ῥπσπατη, εί αἆ οοπστρβδτα

π0ζρδ5Η5,
προσόµουρος,ὁ καὶ ή. Ν. Η. Υιαἴπις.
(οπβμὶς, Νασάμωσι προσόµουροι.
Νακαιιοπίβς «ομβπο», {ν. 179.
προσονδίζει». 60ΠΙ. Βο]ο αλάστο,
Ηιπηί |Ἰποστο, ΡΓΟδίΕΥΠΟΥΘ. τὸ παιδίον προσουδίσαι. Ἰπ{απίοπι 5ο]ο
5Ίνο ἴειτα" αλμάογο, ν. 92. ὁ ο.

πρόσουεος, ὁ καὶ ή. Η. Υ. [ρτο απο
εί πλησιόχωρορ. ἀῑοϊέας, γ]αῖπις,
ΜΗ. 89, 97.] τὰ πεόσουρα Λιδύῃ,
Ἡ, 18. οἱ πρόσουροι Αἰγύπτῳ.
.
σΥΡρίο νιοϊπ]. 11. 97, 102.ν. 49.

προσπασσαλεύει. ΟΠ1. Ρα]15 Ησπεῖς
α[Πσοιο. Ώεβσετο, σαγίδα προσπασσαλεύσαντες, [αὐτὸν] ἀγεκρέ-
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µασα». Ἱκ. 130. Ἐοβσὶς [Πναναῖ]
πδδοτίρας, {ρδαπυ βαδρεπάστυηέ,

προσπταίειν. Οβοπάστοα. Οαάοπι ας-

Βαρίαςμ. σαν), ἐλίως ἐλέγετο, ἐν 3

οερίαςοταν], ν ο Ἰπασιι ο]αάθ.ἄταίτοι κιν
Ἑτονῶς ο εηδίο-

τοὺς κακούργους ἔδουγν καὶ ἐν η τὰς

δίκας ἐχάραττογ. Ἱ- ο. σαν]: ΡοσιΠατὶ ποππο ἀϊἰοεραθατ, η απα Π]αΊεβοος λοπηῖπες Πσαῦθαπέ, εἰ 1η απα
Παάϊοῖα οπιεβανς. γΥἱάε εί γι]ρ.
(τωσο]. Ἰμοχ. Η]ς {απιεν πο αδ8665, αἲ σπα Ἰοησίοτα, (γαῦοςαπα ἱπέοΠ]ᾳ!, αι πι]
ἀεβσί, ετὶρ!, εἰαγ]δᾳπο γοι {ευτεῖς,
γε] Ησπεῖς, εοπποςί1, εοπ]απσῖφτιο

φο]οπί, μἱ Παί ρα ραίαπα, Ἱπ 41ο
ΒΙΠΙΠΙΟ Γ1Γ65, ΙαΐΤοΠΕ5, α Πα πο [αοἴποτοδὶ Ποπήπες 5περοπάππέαγ.
Ἠίς οπΊπι περιόραςικὠς ρα] άτη
αὐ Ηετοά. ἀεδοτρίίατ. Αά {οκχ.
ΠΙΑΥΡΙΠΕΙΗ ]οσίεαχ σα"ίδας 1η Ρ]αή.
ατα’ Ιεεί]ο Ίοηο ΠΙΘΠΟΣ. σανἰδᾳς Ῥτο αδδετῖρας αοοαῖρῖας, Ιοηςῖ-

εἹρετο. προσπταίσαςι μ.ξ γαλως. Ας-

πεπα αοοϊρογο. (9ἱο οπῖπ (πς,) 1.
16.

πρὸς

Τεγεήτας

Αριά Τοσεαίας

προσέπταιον.

εἰαάεπι

α06ερο-

ταπέ. 1. 00. μεγαλωςὶ εδώ

φᾷ

ἄταγεπι εἰαάειι αεοερῖζ.Ἡ. 161.
11.40. προσέπταιον μεγάλαν.62
προσπταίσας πρὸς τοὺς Βρύγους.
Οσα εἰαάεηι αρπά Ώτγσυς αςςθΡϊςεεί. νΙ. 40. μεγάλως προσεπταισαν. νι. 95. ΡΕ αἰσάγτων τῶν
πρώτων. νι.22. αζφαφεαφας με-

γαάλως.νΠ. 10,310. μὴπερὶ Μαρδονίῳ πταίση ἡ Ἑλλάς. Ἱκ. 101.
γα]ία: Νο νωαα Ματάοπῖο 5α)-

9165, οἱ οΓαβ8ΙΟΥ65 4556165 ΙΠ{ο]]1-

Πεοτείατ. «3. Ὦ. Χο εἰαάεπαι α
Ματάοπῖο αοαἹρετεί. ν.5. Νε εἶτοα
Μανάσπι ατα οὔεπάον δε.
προσπταἰσας τῇ γαυµαχ/η. Ἱκ. 107.

6ε5, 4πος5 Πετγοά. προσπασσαλευθῥῆναι, Ἱ. ο. ε]ανίς Ηρηεῖς, Εγπεϊζ-

44. Ρ. Οαπα 1η πανα]ὶ Ρτα]1ο εἷα-

ἀῑπῖ5 ϱαπδα, πο ρα ρα]ατη οΓθς-

έπη οοποϊἀστεί, Ιπίο 5ο οΟΠ]ΊΠΟ{ο5 {μἱ55ο ἀῑσεί.

προσπλωτὸς, ἡ, όν. Το. εί ροεί. Χανὶσαρϊ]ῇ5, Εριθιοίαπα Παν. 1ν. 47,

7Ι.
προσποιεῖσθαι

Φίλους.

Απιὶσο5 81βὶ

γαΐα:

Ῥνα]ίο πανα]ί τηα]ο βορίο.

ἀειι αεεορίϊ58εί. εἰ, Οπτά ἵπ ριαρπα ηανα]Ι ο οπάιςδςοί.
πρροσρεῖ. οοπ. Αήπενο. (6οπῇβπστο,
ἐκτῶν δήμων ἀλλοι προσέῤῥεον. Ἐν

ορρῖα1δ [οο] αΠ οοπΠαεραπ{, οοἱΙγοµϊεβαΠΕ. 1, 63.
πιόσταξις, ιὸς, ἡ. Νταπάαίαιη. 1δ-

δΗπι. φπ5δης. προστάξει βασιλέος.
οσπα]ατο. φίλους προσποιήσατο. 1.
Οἱορίας Ῥεις. 45. Ἑερῖς /αδρα.
6, φίλους προσπ2ιήσατο0 Λακεδαιµ»σίους. 1ρλά. [ποσκτήσασ-αι φίλους προς άτης, ου, ὁ. Ῥαΐτοπας. 1)ε{εῃ8ογ. Ώυκ. Πέρσαι προς άτεω ἔπιλαῬτο εοάσια ἀῑσιίαχ. 1. 00. ο προσΕόμενοι, ἄσμενοι ἐλευβεροῦντο. Ῥειτίθεσθαι. Ἱ. 59.]
50ρ ἆποθία πασῖ], Ἰαμομέος π ἸμοιπροσποιεῖσἼαι. 6ΟΠΙ. ΡΙΟ 41ο εί προσκτάσθαι. Αοφπίτενε, «ΟΠΙΡΑΓΑΤΟ ... 5ο γἰπάϊσαταης. 1. 127.
ροςηναί τιν. Απίο αΠποπι δίατο.
ΒΙΡΙ. προσπ,ιησάμενος ξύλιονποδα.
Ικ. ὁ7. Ἰάσπεο Ῥεάε 81βὶ εοπιρᾶ- αμ. 5ο «οπὲν εύοιμέ ἀευαμέ φωεί(μπ. τῷ ᾿Ακυάγεϊ προςσὰς ὁ"Δργταίο. Οππι Πσπευπη Ῥοάσια 8101
οοπιραταβςεί.

προσποιεῖσθαι. οοπ.
ΦΗβογπατο,
προσποιέεται Κλεομένης Κόξωνα.
6εοπποπος Οοβοποπα δαρογπαξ. ν].
66. Φτοά απέσια Ίος νγεγραπα ]α1
Ἱία δῖέ αοο]ρίεπάππα, ες 5οᾳποπ{]Ῥι5 ραίοί.
πρόσπολος, ὁ καὶ ἡ. Ίο. οἱ Ῥοεῦ.

Ῥχο Ο0Π1. θεράπω». Εαπιά]άς. ΜΙΠΙδίθγ., . 64.

παγο». οσπι Εαν ῬαμιςῬ:απίο Ακίν -

πβοηι »ίεέ]σ5οί. 1. 199. προεςήκεε

τῷ Κλεομένεϊ ἡ θυγατηρ.

ία απίς

(σοπισπαιι αιαῦαε. Ὑεὶ, Εἰῄα
(Ἱοοιισοπϊαδκὶςέοῦαέ, αδίαῦαέ. (ο]Ίϊσο. {1ἱο 4ο {οποῖέ ἀεδοωμί ἀευαπέ

6οοπποπες. ν. 51. Βεερ]. αἲέ παρ-

εςήκεε Ἰοσεπάππα: 56ἆ πλ] ηλ άαπὰ
Ναια οί απῖο Ιάσπι ]ο-

αποπά1 σεπι5 αὐ Ἠεχοὰ. νἰάσπλης

ΠΡ
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πδινραίυν. ππο απέοπι θαάθΙῃ
οσί η] 15 Υου Ρί οοπκίτασί]ο, 41ν
οἳ ἵη προτιθέναι, εἰ προπίγειν, εἴ
ορνάν, δὲ προλέγειν, α]ϊσαπο
5οχοαη/(15 γΙάθπιΗ5, 415 οΙΠΙαςςἩ5.

τοῖ εί ἀαῑ. ρεγ5οπ εοηδίταπΠ{.
Φπατο πΙΠΙ] Ἱπποναπάπτη, πος {6πηρα

{οχίαις

εοιγαππρεπάα5δ,

πί

ας ἀοοίῖοτες ποπίΊοτεςᾳιε ν]άεΑΠΙΤ. Αα, (ᾳαος πιασ]5 τεζερ{απι,) ἀῑοεγείτχ προς ηγαίτιγος. 1.6.

απίε αἰἴηπεπη κίαγα. Α]ου] αδίατο.
Ψετιη αυ]α προςηγαί τινος, 5ἱᾳη]Πσαί οίῖαπι αἰ1οι] Ρτῶε55ε, ραΐτο-

Άπι αἱοπ]ας 6556, Ρτποῖροίη αἰ]ου]ας 9556; (ππάο προςάτης, Ρᾶποπας, Ῥτα[εσίαςδ, σαβογπαίος,
Ῥτίπεορς, εξ γετβιΠα προς ατεῖν,

Ῥαίτοπαπι, ῬγαΓοοίαπη, Ργποῖρεπι
6556, οί ΠΟΠΙΘΠ

προφασία, Ραΐτο-

οἵπίππα, Ῥιδίπτα, Ῥηπειραίας :)
1άεο Γοτίαςδο πηπίαν]ς Ηοτοςά. ἸοοπΏΙομῖ5 οοπδέγασΙοπεπι 1π παπο,

απ) καινοπρεπεςέρα ΠΙΘΤΙΕΟ 60Ἠ56-

ἀῑοίέαν, 1. 56. οἳ προσποιήσασθαι.

εϐ. φίλον προσθέσθαι. 1. 09. 11. 74.
. 60. τῷ ἁπῷ προσθήσονται. Ον]
5ο πάπα ομέ, οἱ [ανοραπ{. Ἡ. 160.

ταύτη τῇ γνώµη πεοσέθεντο. 1,
80.
προς (θεεσθαί τινι πόλεμον. Ἠετοά. Ἰοοέίο. Ῥο]]απα α]ἰοπὶ {ασσχο. Βε]Ίάπι α)1οπί 1Π{οΓΤο. πόλεμιόν οἱ προσελήκαντο. Ῥε]]υπι οἳ Γεορταπ{, 11
(α]οταπ{, 1ν. 00.
προφἰθεσθαί τι τή, Ἠοτοά. Ιοεπ{]ο.
Ῥτο 6ΟΠΙ. συγιςάναι. Οοιππιεπάατο

αλα] αἰἰοιὶ. οἱ άξιοι προσεθεντο ᾿Αρις αγόρι πρήσσειν ἡ δύναιτο
ἄριςα. Νακ [τοι] Απκαρογα
οοπηπιοπάαγπέ, πι {οαπα] σοτοετεί
ᾳπαπη ορίῖπιε Ῥο55οέ. να],πέ 4παπι
οοπηπιο(ΙςδΊππς Ῥοβδοί, θαπι ἁαᾱπηπ]κίτατος. ν. 0.
{οτίαςδο

Οπαππ(πσα

ποηπ οδ5οί αὐθιτάστη,

8

τὸ πτροςἱθεσθαί τινι ]ηπι 5απιογείιΣ
Ῥτο αἰῑοι αἀματετο, ας Πάσα
Ἰαῦθγο. Ἀοπδ18 απ{σοπι 1ο οβςδοί,

Νακι Πάεπι Ἰαρασταπί Ατδίασοἆο πιαά]ο ἑο]]οτείαγ.
το, ΘΗΠΙ(1Ο ΤΕΠΗ, 41411 ΟΟΠΙΙΠΟπρορ-άττειν. οοπα. ΠΗΡΕΤαΤΕ. ᾖ1Ώοτο.
ἀῑδδίτης Ῥοβ5οέ, αἀπαϊπ]δίγαξαγαπῃ,
προσετετάχατο παρέχει. «δα
ενα οοπ/[εοοξατηπι οχἰδππαγαηέ,
Γαρταηί Ρταετο. 1. 192.
ἑπάΙοἵσπα. Πβοταπι Ἰοείοτίθις τοπροφιθέναι τί τιν. ΟΟΠΙ. Ππηροποτο,
Ἠπαπο.
Ῥτασεάεπία Ἠετοάδοίϊ
Ππρετατο αἰφι]ά αι. τό τοι
γετνα ποβίταπα οοπ]εσπταπα νὶπροσέθηκα πρῆγμα. Ἀοιι, ϱ0α1ά
ἀεπίιχ οοπβΓµΙαΤΘ.
αΡ1 Ἱπιροφαῇ, Νεροείυπη, απο 51 πόσφατος, ὁ καὶ Ἱ. ο0πΙ. Ῥοεσης
ἀσά]. Τά, ααοἀ Ηδί Ππρεταν]. (α]].
ορδις. ἨεοεηΣ πποτέπη5, Ἠεοςηδ.
Τα 6ᾖο08ε, ἄε ἰαφιείίε ]ε υομ αἲ
υεκρὸς πρόσφατος. Έεςοι5 αάανο.
ἀοππέ ολαηᾳε. 11. 62.
1. 89. γεκροῦ προσφάτου. Π. 121.
προςἰθεσθαί τινι. οΟΠΙ. Αάπηβεγε 5ο
δ ο.
αμα], εφ αἱ αἰϊου]ης δεπίοπίΊαπῃ. προσφέρειν ἀναάγκην τιν/. Νοερβείέατῷ λόγῳ τῷ λεχθέντι καὶ αὐτὸς
ἴοπι α[ουϊ αΠειτο, γε] ΠπΡΟΠΕΓΟ,
προσίθεμαι. Ἠπὶς δοπίσηέῖα οἱ οσο
Ὀωσυππαπε επίπι αραιά Οἷο, ἸηγεαΒΔΘΠ{ΙΟΓ. ἴπ οπδτη δαπῃ 5εηίθημίας. γΗ, 156. ἀναγκαίην οὐδεμίην
Πα, ν. 5. οναΙοπὶ Παδίς εί οσο
ἡμῖν οἷοίτε ἔσε προσφέρει». ν. 172.
αδδεη/]ος, Ἡ. 120. αἱ, Πς, Ύπα)
Ἀπ]]απα πεορδδΙἑαίεπι ποῦῖς Ίπιροἀῑοία εαπέ, α5δεπ{1οτ.
ποτε Ροΐος{1ς.
ές, αἱ εἰση]Ποαοπ]5 απιρὶσα]ίας

προςίθεσθαι. 1οι, δὲ οΟΠΙ,

Αἀάεις,

αάᾖππαογο. εἴ τινα προσθέοιτο φίλον. Ῥτο προσβοῖτο. Βί παπι απιῖουτη οἳΙ αὐ]ππρεγεῖ. 1. 65. προσθέηται συμμάχον, Ῥτο προσθῆται.

1ρ]ά.

φίλους

τοροσθέσθαι.

1ριά.

σροσκτήσασθαι Φίλους, Ῥτο εοάεπι

προσφερειν λόγον τινί. Α]πθπη οοπιῬε]]ατα. (οπάίοπαπι αφπαπι α]]ου] αῇογτο, Ἡετοβοίεα Ἰοεπίῖο.
προσέφεµε Δαρείῳ λογοντοιόνδε.Ταως γεγοῖς Εατίαπι οοπιρε]]ανΙέ,
11. 194. ν. 90. ᾿Αναξανδοίδῃ τάδε
προσέφερογ. Ηϊ5 νοτυῖς Απαχαπθτ-

τρ
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ἆοη εοιωρο]αγαπ{. Υ. 40. οὐδὲ λό-

Έγτυνη αρρι]]ςεο,1.2.προσχούσας.

γους τῶν Πεισισρατιδέων προσφε-

Ἡ, 182. προσχόντων ἐς τὴν Σάμον.

ρύντων περὶ ὁμολογίης ἐνεδέκοντο.

πι δαππππα αρρι]ςκοηέ, 1. 48.

γη, 62. γα]α: Χο γετρα απίάεπι
Ῥι]δίγαϊάαταπα οοπάΙίοποπι ἆθἀλῖοπῖς οβεγοπέίαπα αἀπηξέεῦα{.
40. Ρ. Νε ν. ᾱ. Ρἱ5. ἆε εοπηροδΏοπο [[αεἱσπάα] 1Ρί αὖ 1ρ9ἱ5 οϐἸπέα αἀπεεραπξ. Ὑεἱ, Χο εοπά]εοπος «πάει α ΡΙδὶετατῖαϊς 5101

πρὸς τὴν Σίῷνον προσέσχον. 11. 58.

προσχόντες.

Δά Πέις αρρι]ςί. 1ν.

42. προσχόντας ἐς Λῆμνον. ἵν. 145.
πεοσεσχε ἐς τὴν Θήρην. εἰ προσχόντι. 1ν. 147. νἱ. 9ὺ. προσέσχο»ν
ἐς Κάρυςογ. ΥΙ. 99, 119. προσχὀντες τὰς γῆας, ἀπεδήσαν ἐς τὸν αἷ-

[[αειεπάα] οὐ-

γιαλόν.Ικ. 99. Οσα πάγος [αὰ Πί-

Ἰαΐας αἀπέοραπξ. Ὑ1ο ὁμιολογίη.
προσέφερε [τῷ βασιλεῖ] τὸν λόγον
τόνδε. νΏ1. 100. [Βοσεπι] Ιέα 6ΟΠΙΡε]]αβαί,
προσφέρεσθαι. Αριά Ἠενοά. Ιπίαιἀαπα αοοΙρ]έαΣ Ῥγο δἵπι]εια ο55ε,

{15 αρρυΙσδοπέ, ἐπ Πέις ἀοςεσι-

46 εοπιροςίἶομο

Ἠείετιο,

τερια5οπίατα

αλα ]ά.

προσφέρεσθαι ἐδόκεε ὡς ἑωῦτόγ. ιὶ
αΙπηϊ]]5, να], 51) 5ΙπΙ]]5 ο55ο ν]άο-

Ῥαΐατ. Τρ1 αρίέατ 4ε να]ίέας ᾖσιτα.1. 116.
προσφέρεσθαί τινι λόγους. ν.5. Ψετρα
αϊοιὶ αἀπιονοτο.
Απο 6ΟΙΗ-

Ῥο]]ατο. Αἰαπειι αἱ]οφι]. προσηνἐγκα]ο αὐτῇ λόγους. Ν. Ποια. 4.
Τρβαπ γογρῖς εοπαρο]]αν1ζ.

προσφἐρεσθαι βίήν τιν. Ιπι αἰὶοιὶ

ἀστιπξ. προσέσχεν εἰς τὴν Ἰθάκην.
}΄. Ποιι, δ. Δά Πλασαπι αρρι1{.
προσχέσλαι.

Ἠειοά.

νογραιη,

Ῥτο

60Π1. προτείνει, προτίεσθαι, καὶ
προσφέρει». Οδεινο. Ῥνοροπετο.
σα]. ον, Γαἶτε ἄες ο[/γεδ, ῥγόδοπίογ. τὰ προέσχοντο. ]μαί. Ἱπίευρ.
νονγεϊέ. Ῥογαμα Ροδέυ]αία. θθ6ά Υοί(οπάαα,

Έα,

αυ

ῥτοροδιςΓαηξ,

(οπάΙΠοποδ, 4παδ Ρτοροδιογαη{,
ας ορέι]σοταπ{. 1. 141.

πρόσχημα, τὀ. Ο0Πι. Ῥτο 4πο εί
πρόφασις. Ριαϊοχίις. Βρεοῖοθα
οαι1δα.. υὶ. 44, 195. πρόσχημα
ποιεύµενος ὡς ἐπ᾽ ᾿Αθήνας ἐλαύνει.
Ῥοι 5ροσῖεπι ΑίΠοιµας αγη]5 Ῥοέοπάι. οἱ, Φιππά]αΠς 5ο αἀνοιδιβ

αΠειτο. Ιχ. 108.

προσφερής, ὁ καὶ ἡ. ν. Η. Ἰάσπι ας
ἐμφερής. Ῥτο «ΟΙ. όμοιος. Βλπιϊ]]ς.

Ἡ, 105. τούτοισι ππροσφερέ..
βΙπι]]ο. ἵν. ὁ9.

Η]8

προσφιλής. οοπι. τας.
Όαγας.
Ώ]εσέιδ. προσφιλέες ἐγένοντο τῷ

Αίμοπας Ίνα. (αα]]. Γαἰκαπέ δει
Μίαπέ ἆ αἰζον οοπίγό ἷα υἱ]{ο αἲ {-

έλεπεν. νΙὶ. 157. πρόσχημα ἡμέας
ἐξαιτέονται. Ἱκ. δ7. Ναα: θες
οαµδαπι. ἀοροδοσπάϊ πο. «ἱ. Ε.
Ῥου 5Ροςἱο5αΠ1 ΟΔΗ5αΠΗ 05 46Ροβεππέ. ΒαραπάἹέαν απέθια κατα.

βασιλεῖ. ταὶ Γαογιπί τορί. 1.
1605. τῷ ἀγδρὶ προσφιλέες ἐγένοντο. πρόσχημα, τος, τό. οι. Εκἰπιῖα
Ροοἱθ, 4. 4.προέχον σχήμα. Ὦο114,
οµ5. Ουπαπιοπέη. κατὰ τὸν αὐπρόσφορος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. 0911ΙΛΟτὸν χρόνον ἡ Μίλητος τῆς Ἰωνίης
4µ5. ΑΡίΙ8. Οοπνοπίους. Ὁ 1115.
ην πρόσχημα.
ἈἘοάθιι {6επιροτο
τα πρόσφορα ἔχειν. Βο5, απ {ηο-

ια

Ρί5] οοπάιουΠέ,

Ἰαβοτο. ἵν. 14.

Μησίας

οταί Γοπ]α ἀσοιδ, ο οἵ-

τὰ πρόσφορα τῇ «ρατιῇ. Β968 εχει-

πα ΙοΠέΠΙ. ν. 28. Ψαἰ]α Ῥογρογαπι

οεπὶ οοπγοαπΙοπί{θς, οοπάποσπίες,

πέ]]ο5, ποζρδδασία». Υ. 20.

νογβ]έ, οταίφο [οπ]ῶ ρυῶ(θκέαπη.
ἴζε οπῖπι εοποεάαπα ααδ Ίος νο-

προσφυώς. Αρίο. Οοποίππα. Βοῖΐίο,

οποια,

προσφνέως. Τοπ. οἱ Ῥοεί. Ῥτο 6011.
Ἰπσοπ1ο5ο. 1. 27.
προσχεῖν, ἀντὶ τοῦ προσσχεῖν, 8ἱίογο

σ δυαν](αςῖς σγαί(ῖα δαρ]αΐο, αέ 1π
δισύλλαδος, ΡΟ δισσύλλαδος. Δ/-

Ῥε]]ουςα, ἐς Τύρον προσχόντας. Αά

εαβρα]απι. απο
πιοάο
Ρροΐε»ί.

Ἰος

Ἰσρο

παβοτο βΙσπίῆσαἔαπιει

Ίοςο

βἰσπίβοαίιο

πα]]ο

{ο]ετατί

προσχρήζειν. Υἱάς δἹπιρ]ος χρήζειν.
προσχωρεει’ πρὸς τὰς ἀνθρωπηίας
γγώµας. νΗΙ, 660. Δά παπάς

πρ

πυ

εομ{οπί]ας 5ο αοζοπηπιοασο. γιάο

Χου Ῥα5 οπιογεῖ{, 4παπι αἆ ΑΓ-

(οπιὶδίατα Ῥοτγεπῖέ.
πρόσχωρος, ου, ὁ καὶ ἡ. Ο0ΙΠ.. πολ προτιθέναι. 6ΟΠ1. ἐς μέσον σφι προετίθεε τὸ πρῆγμα. ον ἱρ8ῖ5 1Ἠ Ἠ16οο]α. ΝΙεῖπις. .μετεπέμψαντο το
γίνεσθαι, Σποσεάςτο.

προσχώρους τῶν ᾿Ασωπίω». Ικ. 18.
Αεσο]αδ ΑδορίογαΙι αεςθΓβῖγεταηζ.

πρύσω. Το. οξ ροοί. Ὀ]ίτα. Ἡοησο.
Ῥγοσι1. Ῥτο 60ΠΗ. ᾳὐῤῥω. ὡς σόσω ἠν τῆς νυκτός.

Οτι πος η

οςςοἳ Ρτορτοδδα. Π, 191. 8 4. 1
90, 56, 77. ἐνέμετο πρόσω. Ῥόννο,

ἀἴαπα Ῥτοροδιί. 1. 2060. τούτοις
προθεῖναι δαῖτα. Ες εοπγΊνΊαπα
Ῥτοροποεγο. 1. 307.
προτιμᾶν. εοπι. Ῥ]ατῖ5 κίπιαγο,
ΓἸασ]ς [αοσγο, ΑπΙΟΡΟΠΟΥΕ. τὸν ἂν
ἐγω προετίμησα μεγάλων χέημά-

των. Θπεπι 66Ο ππασπα Ροοιπ]αταμ οορ]ᾶ αμέοροδαἱσςομι. 1. 80.

Ίοησε ανανναβα θα. Π. 195. ἐς τὸ

προτιμῶντες καθαροὶ εἶναι, ἡ εὐπρε-

ππρύσω μεγ20εος αἱ ἀγαθοουργίαι ἐν

πέφεροι.

Π]έρσησι κάρτα τιµώνται. Βεποβεῖα
αριά Ῥογδα5 πά Ἱοπογυα ΊΠοτο-

Ἰππομία οοπδεπεπάα πηπ]έάπα. ναἸοπέ. 11. 154. ἵν. 120, 190. ν. 19.
γα. ὀ0,
προσώτατα. Ίοη. το 60Π}. σοῤῥωτάτω. Ποηςὶβδίπια. Ι. 100. ν. 49.
προσωτέρω. 19. Ῥτο 601. ποῤῥωτερω. Ἰίετῖας. ο
κ Ἡ, ο.

Ῥυτὶ, απαπι ἀθοοτῖ, 9559

πια]ομίος. Π, 97.κ ω- - πολλοῦ
ἐμοὶ ζεῖνος γενέσται. ΜΠαλὰ [ασίοιδ
5ο ]α5 Ιοδρϊθ1 πιοσαπι οοπίγαποχο
Ῥο556. 1. 21.
προτοῦ. οοπι. Επνίας. Απία. ᾳ- ἀ.

πρὸ τούτου τοῦ χ{όνου. αἲ ν. 80.
Απίο πας (ορια. 1, 100, 133.
μάλλον ἡ προτοὺ. Μαρϊν ο παπι

απίοθ. ν. ο0, 75, 87, 868. νΙι. 10.
ο ος{
170. Η. 40. Ἱν. 7, 10. ν. 10.
γὰρ προσωτέρω, σᾶν δεινὸν ἦν νο πρόφασις, ἡ. Ῥπαίοκίις. Ἀρθσίοδα

Ἕλλησι, νΙΠ. 192. Οαἱσηαϊά θΠΙΠΙ
πιίοίας ογαέ, 14 οπιπο τωςῖς

α1δᾳ. κατὰ θεωρίής πρόφασι». Ῥου

οταί {ογι]άαῦτ]ο,

π, 161. 11. 96. 1ν. 195, 145. νΙ.

προτεραῖος, ου, ὁ. 6011. Ῥτο πο «ἷοταν οἳ πεότερος. ΡΥΙΟΣ. Ῥνταςςαἀθῃς. τη προτεραΐη τῆς ὑσάτης κα-

τας«άΐσιος μελλούσης ἔσεσθαι. Ἱκ. 9.
γα]α:. Βτιάῖο «παπα ]απὰ αλ τη πι
οοποῖ]απι Πογεί,. Ύετρα δοπαπέ,
Ώιαο ργαεοάσεπίο αἰππ οοης]Ἠππι,
οαποά ογαί Παβοπά η. τη
προτερα!η 5). ἡμερῃ (5 ᾗ ὑφεαίη. )
ΙΧ. 8.

προτερεῖν. οοπι. Ῥταϊτο. Ῥιῶςςἀστο. Απίοϊτο. προτερεόντων τῶν
σὺν Παυσανίη. Ἱκ. 57. Ῥαπδαπία
πη Ερης Ῥγουπίρας, Γρτῶςσοἀεπίίδας,

οί Ίαπι

απίο

Οείετος

αρειπΏρης.] προτερεύων τῆς ὁδοῦ.
ἵκ. 66. νο κε.ἵπ πιανρίπο δο]Ρ]ας]. προτερέων τῆς ὁδοῦ. Τϊποτο
Ῥγασράθης. Ῥτασσάεης ΤΠ ΠΙποΓο
Γασϊεπάο.
πρότερον πρὶν ἤ. οι. οἳ Ροοῦ. ]ουΠο, Ῥνο βἱπιρ]ίοί πρὶν ή. Ρας
Φπα!η. οὐ πρότερον ἀνέσχε πρὶν ἡ
ἀπίκετο ἐπὶ τὸ Αρτεμίσιον. νι. 8.

οοπ{οπιρ]αξ1ομῖς. 5ροοῖαοπι. 1. 29.

120. ἐπὶ προφάσιος.

Ῥει ρτοσίοχ-

ίση.

πρόφαντον, ου, τὀ. Ν. Η. δαπέ α αἱ
δηυρίαπί]νο δππιαπέ Ῥτο ογασπ]ο,
φποᾷ αλ] αἰῖοιϊ προφαίνει, καὶ
προλέγει, Ἱ. 6. Ῥτιποηδίαί, ο
Ῥνανδιοῖς, Ωποά ποπ το]µοϊοπάππ,
Τι να]σα(ὶς Πμεχὶςῖς, Ηετοάοίϊ Ἰοοαςδ πππ]α5 αβοτίαιν, που 0ου

ποίαίαν.
πάσι,

3ο αἀ]οσίίναπι ροῖας
δις οπίπι Ηοιοά. ν. 05.

ὡς αἷεί αρ

τωῦτὸ

πρόφαντον ἐγέ-

γετο. ἀντὶ τοῦ προεφαίνετο, προελέ-

γετο. Οπῖα 8ΕΠΠΡΕΥ 1ρ5ῖς Ιά6ιι
ρνζιοηδίταβαίας, Ῥγά]ορραίαη,
αροτίο ἀἰερραίατ. πρόφαντον γίνεσθαι, προφαἰνεσθαι, προλέγεσθαι,

φανερῶς λέγεσύαι, δηλοῦσθαι. νευ-

Ῥτπι προφαίνειν μαβοπας πίτα ν],
37. ππάο τὸ πρόφαντον ἀοάποίαπι,
Πρόφαντα δὲ σφι ἔν τε Δωδώνη,
καὶ ἐν Δελφοῖσι ἐγίνετο, Ἱκ. 08.
γάλα: Εναπέ αυέθπη 1] Ῥεεοτα
οί 1π Ώοάσμα, 6ί ἵπ Ώε]ρ]ής, [πάε

ΠΡ

Ραΐεε Ὑαἱ]ατα

ΠΡ

Ἱπ οράῖσενα 1ποί-

15ος, απ] Ρο ποόφαντα, αραβ

οο]ετῖας τοσοἆστο, οφ π]ᾳ γοςξὶ ρο{ετα{.

προξατ α. θπαινῖς απζοιηπερ προ
ξάτων Πο αὐ Ἠοτοάοίο γετρα
Παπέ, ποπ οδὲ ἔππιΕΠ πθορςδδο νι]-

προφητεύει). οοπι. Ῥτορβοίαπα, το]

βαΐαιι Ἰοεοπσια αἸππίατε, 6π]15
Ίο οδί Ἱποτρτείαξο.
Ώοάσπα
απίοιη, εί Ρε]ρ]ῖς [ας πισ]α]
1ρθῖς ἀοε]αταία δαπξ. Ῥεπδβ, 120-

111. Οπ1 θυπέ ἑεπρ] Ρτορ]ισία»,
Ίνα ναΐο8. ΘΟπῖ 1π {6ππρ]ο δις
ο
να απὶ γαοϊπαπ{αγ.
οφράζειν. Ηετοάοίειια νετραπι,

ἀοπααιι

τν 6Ο. προλεγει».

απἴοπι,

σὲ

Τ)εἱρμίοαπι

οτασπ]απι ος ππα]α 1ρδῖ5 εγεπίιτα
Ῥτοάίκι6. Φος οφπεπέίθις Ηοτοάο(ϊ γονρίς εοπβγπιαξαν. τὸ μὲν

γαίεπι 6.56.

Ῥγαςίσρτο.

Ὑαξῖοὶ-

ματ]. οἱ ποοφη]εύοντες τοῦ ἱεοῦ. νΙ.

Ῥνακϊοστο.

πάν ἄν σοι προεφράζοµεγ. Έσια {ο-

ατα ΗΡΙ ῬταἀἹεθγεπιας, ας αροτ]τεπι!ς. 1. 120.

χρησήεια ταῦτα σφι ἐχρήσθη. θα προφυλάσσει». 6011. Απίε αἰἴ(ασια
νετο 1ηα]α πἰσπίβοασαῖ οτασι]αὃ Ίοσαπι εχοπΡ]α5 αβοἴοα.. Ῥτο είαγῆς,

Ώοπε εχοπβῖα5 ασογο, εἷλε τὴν προ-

(ια 4ο

φυλάσσουσαν ἐπὶ Σκιάθωττὴν Αἰγι
γαΐην. νΠ]. 92. Υαἶ]α: ἥ]αμι μας

προφέρειν Ῥτο διαφέρειν. Ἡχοσ]]ετο.

Ἠοεί, απα» 5ροσπ]αέοτίαπα 1π Αοῖα-

τὴν των

προξάτων,

καὶ τῆς

καὶ τῶν κασπώὼν ἀφοίαν.
το δρα,

Ῥναρίατο. εἴρια καλλονή προφέροντα.
Τατ
Ρι] ο ιάἶπο Ρνῶδίαπίος. 1. 106. πλούτῳ καὶ εἴδεῖ

προφέρων ᾿Αὐηναίων. Ορίνας, οἱ
{οτιπα ρτορς(απδδ
πας Αλοπ]θη81111. νὶ. 127.

προσφἐρεσθαἰ τι»ι. Ἠενοβοίεα ΊοειΠο. Ῥτο 4πα αἶῑας συμξάλλευ τη)

ἀἰσιίατ. Οσα αζφιιο ἀππμσασο,
οοπβΐσοιο. Πέρσησι προσφέρεσθαι. Οἶππι Ῥοτ5ὶς ἀπιίσατο, οοπβ]-

Ψετο. ν. 1005, 111. προσοισόµεγοι

τοῖσι ἐχθροῖσι. Ομα ΠηΙπλΙ6ἶ 6ΟΠΕτεδδυγῖ. Υ]. 101. προσφέρεσθαι εὔποροι. Ἱκ. 49. γΝαα: Οοπιηῖπς
Ῥαρπαις Ἰηδαοε. Βίερμ. Ύα]]α
5εφυπίας εδ απζΙΦπΟΓΗΠΙ εοάῖΙσουπα
Ἰοοβίοπο, ἵπ απάρας ἄποροι Ῥτο

εὔποροι οτί. 9. Ὦ. Αά οοηστγοδδπῃ εχρεάΙ. αἱ, Δά ραρπαπάσπα εχροά]ϐΙ. Ὑαἱ, Δά Ἰοςἴεπι Ῥασπα οοπΙηΙπας Πη[οδίαηἀππι οχρεάϊ. Ἠ]ιο οπῖπα αρ]έαν
46 ςαρι(ατῖῖς, αά εχ οφ αἱ5 δαρῖίἔαδ Ἱπ Ποδίεπι Ἰαοπ]αραπίας, 4πος
Ἠετοάοίας εαάσοια Πποα νοσας ἵπποτοξότας, ααὶ ἹῬτορίοι θᾳπος,
απἶρας γεπεβαπίατ, αἆ Ἰοδίθιι
βασϊθ]ς οοπιπΙπας5 Ιπ[οδίαπάπτη
οκροά1(]ογες οταπέ, πα Ῥοάε5τες δασι(ατῇ. Αά Ιοδίοιι θὰ
οἱ. οοἰοτῖι5

αοοοἀἆσγο,

οί αἲ οὐ

Ώιο «Ἠσιπείϊσαπι εοροταί.

«8. Ῥ.

Οερίεῖ]]απι Ἐσιποίϊσαπι Γ[παγοιη,]
απ αἆ Ῥοϊαίμιπη Ῥτο βέαίοπα
5ίαραί, ται εχοπρίας ασφεραί.]
πεοχοὴ, η ς, ἡ. Ἰάσπι ας πρὀχοος, ους,

ου, ὃ. Ώο 4πο Επδία(ι. Ότπα, Ὁνοσι5. Ο{εδίας Ππάϊς. 4.
πρόχυσις, ἡ. Ἰοπ. εἴ Ῥοεί. ας Ἠοτοάοέαεαπι νοσαβα]αια.
ἘΕτοιρίο,

Ῥιοίαπα εί ἀᾳ τοῦις βἱςςῖς. οὖτε
οὐλὰς κριθῶν πρόχυσιν ἐποιέετο
θεών οὐδενί. ἀντὶ τοῦ, οὔτε οὐλὰς

κριθών προέχεεν οὐδενὶ θεών. Νεο
πιο]ας Ἰοτάσϊ τι] Ώου Ῥτο[απάοῬαε. Να Ώοο ππο]ῖ5 λονάσϊ δαἶδις
τή δασταπ Γασοἱεραί. 1. 160. Α1ιαἷε απίσοιι ἨΗετοάοξ. αἆ Οὐλοχύ-

τας, ηποά αριιά ΗοπιΕΓΙΠΙ ραδδῖπι
οσουττίζ. Οὐλοχύται δὲ κατὰ τὸν
Εὐφάβιον, προθύµατά τινα, παρὰ
τοῖς ἀρχαίοις |Ἓλλησιν ἐξ οὐλῶν,

ἦγουν κριθῶν ἁλσὶ μεμιγμένω»,
ὥρ εὐχαριςοῦντες, ἠ εὐφορίαν
οἰωνιζόμεε79ι, οἶογεί τινας ἀπαρχαὰς
ἐπέχεον τοῖς βωμοῖς.
ῥ
γιάο οἱ οὐλαὶ,

ππάςϱ τοὺς οὐλοχύτας ἀῑείος 6580
εοηςίέαΐ. πεόχυσιςτης γῆς. Τετντα
Ῥτο[αδίο,

Έειτα Ῥτοίαδα, Ἡ. ὅ,

12.
πρύμνη, ης,Ἱ. 1οη. ο 6ΟΠ., πρύμγα, Υ.

Ῥαρρὶς, ἐπὶ πρύμνην ἂνε-

κρούοντο. ΥΠ. 84. Ὑα]α:

Θσαπι

ΤΙΤ

ΠΡ
Ἱπ]μΙρογοπξ

Υ6ΠΙΟΝ.

ΕΒπά. Φέτα

Ιπ ῬαρρίἨ ἸπῃΙροετοπί απί αρρι]δυτ], 4. Ῥ. Τη Ῥαρρίπη τεμισαῬαπ{. Ῥτο ᾳπο συνωνύµως ἀῑσιίατ
οί πρύμνην ἀνακρούεσθαι. Ὦ δαιµόγιοι, µέχρι κόσου ἔτι πρύμνην
ἀγακρούεσθε; Πριά. Ὑα]]α: Ό 4ποπ], 4πουδαπθ τοπιο5 Ἱπ]]ρορ]152 49. Ρ. Ο πι]δεπ, 4ποιδᾳις Τη
Ῥαρρίη αὀμπο τεπισαρΙ1ςὲ 9ἱ
οοάοχ βαπ119, ττὸ ἔτι 51ο νετίοπάιπι.
ΑΠοθιῇ ἐπὶ πρύμνην Ἰεσεπάνπι, τί
οί απίο. Π]ιά Υ6γο ἀνακμούεσθε
ἀῑείιπα οδί κατὰ χοόνου ἐναλλαγήν. ἀντὶ τοῦ, ἀνακρούσεσθε; Οπιἆ

ᾳποά να]άο πλ αγτὶδογαξ, νο]ιθπιοηίοτ ἀἱδρ]ὶίσοί. Εδῦ οπΊπῃ ΥοΓῬαπα ζοζαπα παπθσστα. απαπι(παα
14 απἰάθιη 5οἶιοραπα:. 86 αγριίταθαν δαδέϊποτΙ ΤΕΠΙΟΒ, οπα 1πΠΙὈογί

οδ5ενέ τοπισες Ἰμςδδί.
655ο

ο]αςπιος1

ἀῑάΙοΙ

[ά ποη
Ἰνοτί, οι

πά ν]]αια. ποδίταπα παν] αρρε]Ἰεγοίατ.
ἈοἩπ οπῖπα δα5ποηί,
5ο αἰῖο πποήο τεπήσαπέ,
[ά αὐ
ἐποχῆς ο
υἩ ο5ί. [51 1ε-

5επάπα, Τὰ αὐἐ
ἐπέχειν. τοπιο(]βε]ΠΙΠΠΙ

θ5έ, νε]

ἀπὸ

τῆς

ἀποχῆς.

ἨΗαπο Ιοσίοποπι 1ρδα ταωσα ΠΠ6

οοπδίτασ(ῖο Λαρίίας,

ΒΙέ πρύμγαν κρούεσθαι ἀοεοί (τα-

πευτανήϊα λευχά τίνα, πότε, καὶ διὰ

ος ΤΠιογ ἀῑάῑς Φς]ιο]αςίοες 1. 1.
Ῥ. 17. απποί. ὦ. εί Ρ. 18. ΠΠ. ὃ.

τί, ἐλέγετο. μα Φλ.
πρώϊίος, ὃ. 6011. ΜααΙπας,

αΠΠοξ. ὃ. (οᾱ. Βίερι.) ἀππι οχΡ]Ιοαί Ί]]α ἑοχίις (ταωοί νου μα, οἱ
Κορίνόιοι ἐξαπίνης πρύμγαν ἐκρου-

οντο. πρύμναν κρούεσθαι (πιφὲε
Π]ς) ἐώς τὸ κατ᾽ ὀλίγον ἄνα χω ρεῖν,
μὴ σρέψαντα
τως

τὸ πλοῖον.

αναχωρῶ»,

ὁ γὰρ ου-

ἐπὶ τὴν πεύμναν

κωπηλατεῖ. τοῦτο

δὲ ποιυσιν ἴνα

μὴ δόξωσι φανερῶς φεύγει», οὕτω
κατ ὀλίγον ὑπαπιόντες, ἡ ἵνα μὴ
τὸ νώτα τοῖς πολεμήο ις δόντες, ῥᾳον
ῥ

τιτρώσκωνται. 1. ο. πρύμναν κρούεσθαι 5ἱρη][σαί ραι]α(πα τεσθάστο,

[ρεάείοπίϊπι 5ο τοοίρογο,] 1ο
ΟΟΠΥΟΙ5Ο παν]σίο,. Οπἱ οπῖπα 5ο
χοθα1έ,

[αο Ἱία 5ο ταοῖρίί,]

1

α πρωί.

Ἁπρης. 6οηρι]ο Εαδία(λ. περὶ δείλην πρωϊην. νη1. 6. Οἶτοα «τοριςου[σνα παπα,
Οἶτοα ἀ ασ
ΙΙ
πρωϊος, ου, ὁ. οσα. Μαιπέίπας. Οἱ
πιαης, αι] ππαζασο, αι] οἴίο α]ι-

πιά | [ας], ὁ Ἐέρξεω ναυτικὸς 5ρατὸς ἔαρος ἐπιλάμψαντος, πρωῖος
συνελέγετο ἐς Σάμον. ΥΠ. 190.
4. ᾱ. ἈΝανα]ς οχογοῖέας Χογχίς,
ΟΙ νου Π]αχ]δκεί, νε] αρρατιίς8ο, Γο5{1Π15, δνο 6616Υ,1Π 39ΠΠΠ1
οοπνοπ]οβαξ. 1.6. ΡήΙπιο νετο 6ΟΙΓο5έ1πι αἆ ΒαΠΙΗΠΙ [ππδυ]απι] 6οΠνοπῖταο οαρρί{. πρωῖος, εἰ πρώϊµος

(ὄψιμος.) Εοδάπις, οοἱθν. (Ταςἀᾳ5, 5οτοΙη5.)

Ῥαρρίπα τοπήσαί.
Ἠοο απίεηι
[νι παπσαγαπα. οἳ πιΠαγίαπι
ΤΟΓΙΠΑ ῬοπΙ1] [αοϊαπί, πο Ῥα]απι

πρώτον χζηµάτων πάντωγ. Απο το

{ασογο νιάεαπί{, δἷο δοδία, [οί

{ομ{ος 60565. ν. 145. Τα ταῖς.

Ῥεάείεπ(ἶπι] αθουηίες, [αίτιο 8α
επράποεπίας,] απ πο Ποδῖρις
ἴίοισα ἁαπίο», [αῦ 1815] [αοἴ]τας

πταίειν. γιο πεοσπταίε»..
πταίρειν. οοπα, [α6. πταρῶ. 80Υ. 2.

να]ποτοηίατ.

Ππμίρογο Υογο τθ-

1105, οὲ τοπηϊσΊαπη, 5ἳ Ῥτο οοΠ]Ῥοτο, τοίΙποστθ,

οί 5α56ΙΠε6Γο δι-

οΠΙΠ65.

δίο οἱ (αα]]]σο,

ἔπταρον. Βέογπίατο, καί οἱ ἐπῆλθε
πταρεῖγ. Εϊααε ασο]άϊε, πέ δίογπιίατεί. νι. 107.
πταῖσμα,τος, τό. 0α]απιῖέαδ. (αάες.

ππας, εδὲ 14, αποά α Τναογαϊάε

(ποετο Ὀδ]]! οΠεηδίοπειι

τὴν εἰρεσίαν ἔυνεχειν ἀῑοῖζαν. φιοά

Ἰαξ. να. 149.

ας

συνωνύµως

τὰὼς χώπας ἔπε-

χειν ἀϊεοτοξα. (ἐξορμ
ἂν τὴν νασψι9
Οἷς. αἆ Αίουη, 1. 19. Ερ. 2
νογβαπη ος αΠίον ασορῖέ, ας
οπἶπα 1ο: {ηίῤενε Ἱ]]ιά παπα,

Ἰλεναπί

αρρε]-

πτεροῦν, µ. πτερώσειν. οοἵη. Α]η5
πἀάθτο. Ά]αδ αἀαρίατο. Ῥοπηϊς
Ἰηδίγαοτγαο. Ῥοεππας αοοοΠΙΠΙΟοάατθ,

πτερώσαντες τὸ βιδλιόν. νΗ]. 128.
Οπή Πβε]]ο αἷα5 α6ςΟΠΙΠΙΟάΒΒΒΕΠΕ,

ΤΠΙΥ

ΠΥ

[αἀάἀιάϊδεοπέ, αἀαρίαςςεπ{.]

αἱ,

Οσα Ἠεετὶς 1]ῇς Ῥεηπας, [εί αἰας]
αἀάΙάΙδδεπ{, γε] αἀαρίαδεεηί, Πία
ἁσπιπῖη οα5 η Ίοσππῃ, 4ο 41Ο 60Πγεπεταί ΙΠ{ΕΓ 1Ρ5ο5, εππσεραπ{.]

Ύε], Πίετας Ί]]ας Ρεπηῖς αἀαρέαίῖς
αἰΗσαίας ε]ασπ]αραπέατ.
πτώσσειν. ἴοπ. 6ἳ Ῥοοε. Ῥτο 60ΠΙ.
φοξεῖσθαι. Ἐοτιίάατε. Μείπστο.
Τππογο. Ικ. 48. γατίας Ἠα]α5 νεγΡί αΙσπ]Ποαίίοπος αρπά Εαδίαλ]απ γ]άρ. (οπδι]ο εί Ἀπ]άαπι.
πυγὼ», ᾳυγόνος, ὃ. οοπι. Οπρίέας.

Π, 175.
πσύελος, ου, ἡ. [τπα. ἴἼτορας. Ίας,

Ιπ πο

δεγναξαγ

αμφυῖς Παποτ.

τὴν πύελον ἐλαίου οὐκ Ίσχυσε πληρώσαι. Οίεδῖας Ῥετς. 21.
ο1εο τερ]ετε πον ροξη]έ.

[ἶνπαπι

πυλαγόραι, ὧν, οἱ. ΥΠ]. 214. οοπι. οί

πυλαγόροι, ὧν͵ οἱ. γΙὶ. 219. ὮϊσοῬαπΐατ Ἱορα, απΙ α δἱηπσα]]ς ατα-

οἷα, οἰν]έαθῖρις αἆ Απιρηημοἒγοπιι
εοπεΙ]η, απο αἆ ἜΠογιποργ]ας
Ἰαβεβαίαγ, ΠοπΙπα ραβ]σο, οὲ ἆς

τεραβ. αοίατῖ πηίοραπίαν..
πυλαία

Ἠιάα

αριά δυϊάαη, εξ α1105.

[Π]πο τὸ πυλαγορεῖν, τὸ ἐν τῇ Πυ-

πο {οΥΤαγΗπή 6ηπα πασές Γαϊςκεί. 1
οἱ τῶν Ἑλλήνων πνλαγόραι οὐκ ἐπὶ
᾿Ονήτη τε καὶ Κορυδαλῷ ἀργύσιον

ὀπεκήρυξαν. τῇ, 214. γπ]]α: βγ]α-

6ου (ἀΤτῶοοτΙπ ποπ Οποίας οξ
ϱουγάα]! ο αριί Ποῖζα 1 5απέ, Ὑιάς
ἐπικηρύσσειν οἀργύριόν τινι.

Πυλαή, ης, ἡ. ΤοἨ. Ῥτο 6011. ΤΠυλαία, ας. Απηρ]ιοΙγοπνηι εοπςῖΠηπα, αποᾷ αἆ Ῥγ]ας, 5ἶνα Τ]ογ-

ΠΊΟΡΥ]α5 Ἰαβοτ! «οἶεβραί. ν. 919.
Ὑπάο Βαϊάαπι, εξ γη]σαία Τ,οχῖσα.
0οπφα]ς δὲ ποδίγαια (γῶσο-]αεῖπα ΙπάΙοσπα ΙΠ οΠΊΠΕς5 (ἆγωσος
ΟΡα{0Γ68,

πυλουρὸς, ὃ. Τοπ. Ῥτο ο0ΠΗ, πυλωρός.
Ῥοτία οιδίοδ.
«απίξογ, ΠΠ, 72.
118, 140.
συλωξὸς, Ἱάεπι ας πυλουρό». ια χμ
100.

σονθάγεσθαι.

ῬΒοϊκοϊίατὶ. Ωυῶγογς,

ΑιάΙτο. Πη{ε]]σενο. οοπῃ. τα θεοπρόπια ἐπύθετο ὁ Κζοῖσος. (νῶβις
ογασπ]α αιαϊν]ε, Ἱ. 54. πυθόµενος
αὐτῶν τὸ πλήθος. Οππι Π]]ογαπι πτιΠΙΟΓΗΤΗ Ἰη{α]]οχὶβςδοί. τριά. ταῦτα
πάντα τουνθανόµενος ὁ Κροῖσος.
έαπι ο. Ίος οτππῖα αιἀ]τος,

λαίΐᾳ ἀγορεύειν, ἡ ἐν τῇ Πυλαίᾳ

. 09. τὸν πάντα λόγον τῶν πομπώὠν

ἀείρεσθαι, Ι}οπιο»{]. περὶ «εφάνου.
Ρ. 279. ο. Εοϊκ]κ. ἡ συλαγόρον
εἶναι. Οοηφι]ο ποδίτυπι 2960 -]αΕ.
Ἰπάϊοσπι ἴπ 611165 (ἀγαςο5 ογα{οχαβ.] ὑπὸ τῶν πυλαγόρων τῶν

πυθἐσλαι.

᾽Αμϕικτυόνων ἐς τὴν
τ Πυλαίην συλ-

οκ (αἀππο αιάῖδδα α1σ» αᾱ ΓΙΟΥ”

Έοιι οΐαπι Ιπίσ]]οχίδος

εκ 15, απ ρδαπα

ἀεάαχοταπε.

Ἱ,

132. πυζέσθαι µοι δοκέει Μελάμπους τὰ περὶ τὸν Διόνυσον πα(ὰ
Κάδμου. Με]απιρις πι] γἰὰσεις

λεγοµεγω» οἱ τει ῥαά αογύριο) ἐπε-

ΒΙΙΠΙ Ρετπεηί. Π. 49, τὸ τῆς Χέμ-

κηρύχθη. νὶι. 919. Ναἰα: Οπ]α5
Ῥτο[ισί ΕΏγίασοτα Απιῤηϊοίγοπος
αρυιά Ῥγ]ααιι εοηστοσαἶ οπριί
Ρεουπῖα Ιο]ταςἱ απ. 49.Ῥ. Ωποιι
Ῥτοίασαπι βγ]αροτο Απιρηιοίγοης5 αἆ Εγ]ωαι εοπρτορα{1, ρε-

μιος οὖγομα πεπυσµένον παµαὰ τῆς
μητρός. Αιιά{έο ΟἸιομιιη]ος ποπΙΙηο
οχ πιαίτα. Ἡ. 01, ἐπυγθάνοντο τῶν
Ἠλείωγ. Ε]θος ἱπέογτοσαταπ, 1],
1060.

πυςγοῦγ. Γαξ. πυργωσω. Ίοη. δέ ροσξ.

ουπ]α ἵη ο]ας εαραί ρε ρτασοπῖς

Ππ αἰέάππα {ο]]οτο.

νοσςσπι

εμίρογο, οοπι. ἀῑοίεαν ὑψοῦγ. Οοτδυ]ο η] ἆαπη. Ἰσήμὸν δὲ μὴ πυργοῦτε, μηδ ὀρύσσετε. 1μαθῖπ. Ἱπέςίτος, Ι5ίΠΠΙΠΠΙ πεύπο ασσοεταίο,

βίαίπία,

ῬτοδοτϊρεοταπΕ,

γε], Ε{ Τη ἱρδίας ρτοίασὶ σαραξ α
Εγ]ασοτῖς Απιριισίγοπίρας αά ῬνΊῶαπι οοπστεραίἶ Ῥοοιπῖα Ῥεγ
Ῥταοοπ]5δ γοςς οδί εοηδΒέαία, [51

απῖς φεἰ]]οσί ἵρδαπα νο νίναπι, γα]
πιοτίπαπη,
Ἁπε οίΙα

αά ἴρ5ος αἀάπνίςςαί,
Ππίον{οσϊδδεί, αὈ]ο]-

αντ

Ιπδέαχ

πεφιε {οά1ΐέο. Ῥτο πεθπο ασσοτίρας οχοϊζα(ἶς ππππῖέα, πθ(ι Γοἀῑίο. 1. 174. [Αριά. Ηοιν. 04. Δ.
Υν. 365, πυργοῦν αοαρίέαγ ρτο (0Γ-

ΡΑ.
115

οχδίτασΙ5

ΡΗ
οἸτοππιάατο,

ας

Ἠλαμ]γο. Οἱ πρώτοι Θήδης ἔδος ἔκτισαν

ἑπταπύλοιο,

Πύργωσάν

σ’,

ἐπεὶ οὗ μαά ἀπύργωτόν γ΄ ἐδύγαντο

πηάο ῥαπίζειν, τὸ ταῖς ῥαπίσι, πουτέσι ῥάδδοις δέρειν, καὶ τύπτειν.
Υητοῖς, ρασα]]ς, Ρασ1]]15 οφάστο,
Ῥοτειίογε, {ογῖτα. Φιοὰ Πεβαί αὐ

Ναιέμεν εὐρύχρεον Θήξη».
σουρὴ 'έμειν. γιάε νέµειν πυεί. νΙ. 98.
πυρίη, ης,ή. 1οἩ. Ῥτο οοπι. συρία.
να.
ιμλλοά
Βημέις οκ

Ἠ]ις, απΙ (αἱ τσ]. Ῥομας 1). 4.
σα). υ{. ἐν τῷ περὶ ἱερών ἀγώνων,
{156 ἀοσοί, ) μαςιγονόμοι, καὶ ῥᾳαδ-

αφιῖρα5 ατοππαίβ5, ας οὐοτίνς
«ΦΘΕΕΗΑ ἴρηο. {ν. 70:

µαςιγοφόροι,

υρπολέειν, εἴγ. εί «πυρπολέεσθαι,
νο... Ίο. εί Ῥοεί. Ῥνο 6011.
καΐειν, καὶ πυροῦγ. Πιορμάστο. (το-

οὔ]οῖο εοπίἸπετο. Ἀηϊάας: ῬαξΣοῦχοι Ἴσαν ἐπὶ της θυµέλης ῥαῦὃ2φοροι τις πρὸς εὐταξίαν τῶν

ΠΙΟ.
Εἱαπιιηής ναδίατο. ἆ γελλων πᾶσαν αὐτὴν ππυρπολεεσθαι.

θεατών. ἦνῥᾳδδοῦχοι, οἱ χριταὶ τοῦ

νἩ. 00. Ἀαπάας [υγ ανα]
ραπ ΓΑ σαπα] (οίαπα Ίσῃο ναδ-

Ὑπάε Εαδία(. Τη γοςο ῥάπις, ῥάπιδος. δὲ ἵπ «χρυσόῤῥαπις Ερωῆς.

τά.

ΠΛΙΠΗΣ

νοεαβαπέατ.

Ὅ
κ

Ἠο-

οταί, βροοίαἴίογες

1Ἠ

ογωγος, οὓς αἰσυμνήτας λέγουσιν.

ίσια 1η ῥάθος εἰ ῥαδδοῦχος.

{α16.

πυρφόρος, ου, ὃ. οοια. 1ρηϊίου. Οἱ
{οτί ΙσΠ6ΙΙ.

α]α:

Βαοϊβοσ]ας,

γι]. ϐθ. Οτο ποπ ἔοπιογο ἆαπιπαπά ατα. 816 οΠΙΗΙ α]]ας εἰδικώτεϱρον Ίιος αοοῖΙρῖ Ρροΐο»ί, πί φαοτιῆοπ]ογαα πάπας Ππάἰσσίας, οαποὰ
1η δα 110115 {αοἹσοπά!5 οχοτοσαπέ,

απ

δοῦχοι, καὶ ῥάΐςδῳ κοσμοῦντες, καὶ

ΠΠ Ιδίογίαα

ση]

Το ΙΓΟ-

ῥάπτειυ Φόνον ἐπί τινι. ν. δ. 8ογο
εωάσια αἀνοιδας αἰποια. Ἱ. 6,
6 Φάοπι οἳ πηο)σ], Μονίσνα αλλοι]
πιασΙπατ]. οἱ βάρξαροι ἐπ᾽ Ἕλλησι

ἀνδράσι

Φόνον ἐῤῥαψαν.

Ἱκ. 17.

Ῥατραί οσ4οιι (ναοί πιο
εί,
Ῥατατί. πποτίονι ταωςῖς
πηαομΙπαα απ.

ῥέεθεον, τό. 1οἩ. Ῥτο 60Π1. ῥεῖθρον.
Ά]νοις. ΕἸποπίυη, Έληκη», ποτα-

ραπέ,

Ε

μὸς έκτρραπόμενος ἐκ τών ἀρχαίων

“Ῥαδινάκην οἱ Πέρσαι καλέουσι τὸ

ῥεέθρω». Ε'Παντης αὖ πηίίαπο, ρτ]5.-- α]γοο 4ΥΟΥΡΗ5, οἱ α]ο ἔτα-

ἔλαιον. γι. 119.
ῥαπίζειν. οὐ. Νοῖς οπάργο, νΠ.
90. [Φὶο οἳ αριά Μαν
αςἁρίσαν Ῥτο γἱδῖδ, ναι Ῥαοι]15
οω4ετο. αρ. 20. Υαις. ϐ07.] ἐντοῖσι

ἀγῶσι οἱ προεξαγιςάμ,ενοι ῥᾳπίζουται. νι. 09. γα]α: ἴπ εογανη]πίρας 1, ΎπΙ απίο αοςδ δαγσιηί,
οο]αρ]5 οαάππίαν. 9. Ὦ. Νιρῖς
ορ απίατ, 8ἱνο Ῥασῖ]]]ς Γοπππέαγ.
Οπαπιν]5 απίσοπη γαἰ]α δυαπΙ γου-

ἀποίας.

1. Το, 156,

191.

λω

Ἡ, 11.

ποταμὸν τὸ ῥεεθρον ἐπιλιπόντα. Ἑ]ιΥΠ, 411 ΙΙΙ αἱνοππα ἀοφοτη]ί.
να. 08, 190. 1κ. 01.

ἑεούμενοι ἱδρώτι. ἨΠονοάοσίθαιι Ίοαπεπό] σοµς.
Ἀπάοτο Πποπίος.
να, 140.
ῥεῦμα, τος, τό. σου. ΈἹακας. ῥεύ-

ματα ἰσχυρὰ κατὰ θάλασσαν ἃµημενα. ΥΗ. 12. Ππιροίιοδί 4ο πατα Ππχας Ἰπ πάγο ἀθ]αί1,

ῥήγννσθαι. Ώο νοιβὶΒ 8αρο ἀῑσϊεατ,
ασ» ΠΙ{1ο απ]άσπα Ἱπίτα ἀσπείι
ἁαυδίτα Ῥτα πποία οοπΙποπέαν,
{απάσπι Ὑοτο Ῥτορίαι απ] 1πιαπ Ίος γογρΙτη Πα γετίοπάππι
Ῥαξιοηίίατα, απέ Ῥτορίετ Ἱη]ητία,
νιάσέατ Ἱπρι]]ςςο, ιο θΠΙΠΙ η]ο,
Ῥοτίει]ηαα πια]οτῖ5, ππαση]α]Ῥατίσαι. πατάξαι τὴν γνάθου ᾱποπ, οππι αποάαπα Ἱπροία Ἠῖπς
ογιαρυπ{. Ψἱάε εξερράγη. ν- 73.
πλη τῇ χειρί. ὃ λέγουσι καὶ ἐπὶ
κόῤῥης, Άτ Ἰάοπι αἲε ῥατὶς. ἑάξδος. ῥηϊδίως, Ἰοπ. οἳ Ῥοοί. Ῥτο 60ΠΙ.

ΒΊΟΠΕΙΑ αΠΡΙ {πογί οοπιπιοάς ϱο551{, Ἠ]ο {απ (Π181 ππο Γα)11{ Ἱἀἰοίαπι). οαπι ἀο[οπάστο Ῥγοβαβ]Ἠίον ποπ Ροΐοςί. Δ6ά ευπι Ῥυ]άας

αν

ΡΗ

ΡΥ

ῥᾳδίως. Ἐποῖ]α. α ποπαῖπο ῥαΐδιος
ππάθ ῥάδιος κατὰ κράσιν. α ῥαΐδιος
Υ6ΓΟ, 65Ο α ἵη η. Πί ῥήῖδιος Τοπ]ο.

ἃ απο ῥηῖδίως ἀοάποέαα,
ῥῆξαι φωνήγ. ἴοπ. οί ροεί. Ώππιρετεα
γοσσπι. ἱς οπΊτη εί Ψτοι]. Έτ.
Π. γ. 129. (οπιροβίΐο ταπιρίΐ νοεθπι, 6ἳ πο ἀρειπαί ατγο.. Ιάοτη
Απ. Π). κἰ. ν. 977. Ὠαί σοι ση,
τυπιρ]ίαπε Ἰας πο Ῥεείοτε γΥοςςς.
Ἠοες ααἴεια Ρτορτῖε 5]σπ]βσαί νοοεπι ππασπα οσπι νὶ, πιασποφιο
οι Ππρεία επι]{ίθγο. ὑπο δέους,
καὶ κακοῦ ἔῤρηξε φωνή. Ργα" πησέα,
ππα]οαπς, νοσςσι
τα

ταρί{. 1. 50. ἦγ-

φωνὴν ῥήξουσι. 4υαπΠ1 νοςσθτη

νά εβ5οηί, Π. 2. φωνὴν ῥήξας.
90,
-, ἡ. οοἵι. Ἠ]οβίο. Μαπάαξαπι,
ἔπεμπον ἄπερέοντα Κύρω Λακεδαιµονίων ῥῆσι». ΜΙκογιπέ απῖ Όντο
ΠααοεάσπιοπΙοταπα. ππαπαΕαπα. Το1εττοί.]. 152. ἡ ἀπὸ Σκυθέων ῥῆσις.
Μογ{]αγιπῃ ΤΕ5ΡΟΠΣΗΠΗ. νε], Μαιι-

ἀαίοπο,
ά εαν.

(α]]σα,

{λέζογζεπιεπέ

ῥηχὸς, οὗ, ὁ. Ν. .Ἡ. ίρχο 41Ο Ο0ΠΙ.
ᾷο αγμὸς, οὗ, ὁ"τα.

149. ) ἡ ἄκρό-

πολις ῥηχώ ἐπέφβρακτο. Αικ να]]ο
5ερία εταξ.

ῥιζοῦν. οοτα. Ῥτορτ]ο ἀῑσίεαν ἆς ατ-

Ῥου1θας, Ύπασ ταάῖσος ἵπ ἔθιταπι
αἰέῑας ασυπέ, ας Ῥγοῖπάς 5ο 601ΥΟΡοταη, εί οοπΠγΠΙαΠΕ.

µεταφορι-

κώς Οοπβσπιατε. Φίαβι]το, τοῦοχαγς. τὴν τυραννίδα ἐῤῥιζωμέ-

γη» ἔχειν. γγαμηϊάσπα δέαρίΠίαπι,
ρειπε Τι Δαξαμα, Πγπιαίαηι Ἰαβοτο,
1, 60. ἐῤῥίζωσε τὴν τυρανγίδα. Έγας
ςἰαρἰἡνίε, 1, 64.
ῥιπος, ερον ους, τό. ν. Ἡ. Οταίος.
κατεῤῥαμμένη ῥίπεῖ καλαμων. Ἱὶ.
00. Ναῑα: με.
αγαπα]πασθ]ςδίταία, Ῥίορμαπας, εχατΙή-

ἀϊπαπα τοροσπηϊπ]ρης οοπβηία. Ξοά
Ηετοάσέ» μΐο ὀύρην κατεῤῥαμμέ-

ην ῥίπεῖ καλάμων γἰάσίας αῬρε]ος Οταΐίος οκ τοδροίαγυα, ας αὐ-

ἀαία α Βογί]ῖν τεδροιδὶ Ίος0 πιῖδδα. Ίν. 127.

Ἱεσίαγαπα, αγαπά ἴπαπα Πσαπαπίρας,

ῥητὸς, ἡ, όν. οτι. Ὠϊοίας, α, τη,

πθιὴ, να] Γογπιαπι, οἳ πιασπ ας]

Φίαπίας. Ῥγοκοτρία». στίς. ἐς

χρόνον ῥητὸν παρεῖναι.

Δά ἀῑεια

ἀῑσίαπι, αἆ ἀῑεπι δίαέπίαπα, οί 66ἵΓ{απη, αἀθδδε, Ργα5ίο 656. 1. 77.

ῥηχίη, ἡς, Ἱ. Τοπ. Ῥτο οοἱΙ. ῥαχία,
ας. (ποπ. 1η Ἐχομ. αραιά ΠιρΡοο:. ΓπυπάαΓ1οΙΟΗΝ εχροπίέ. Καὶ
γὰρ καὶ ἡ ῥηχίη οἷον αλ Ἄμμυα τὶς

νιπου]ίδαπε, αἆ Ἱαπαα. απ ΠιάϊἨθίη, οοπβαία»,

ο

αίᾳαο οοηδηίας.

οξῖαπα 1η φεηπεηίίρις θύσης

ΠΟΠΙΘΗ αοορ]επάη, Ῥτο Οταζ]Ῥα5 5ο. αἆ Ίαπια ΓΟΥΠΙάΠΙ ΟΟΠΙΡας (15.

ῥιττεει», εἴγ. Αίάσυπι, Ίο. εί ρους.
Ῥτο οοτη. ῥίπτει. /ασρτς, Ῥγο]ογα. ἵν. 188. ἀναῤῥιττεϊν κιδύνους,

ἐφίν, Ναια (ἱπφ]ε 1116)ῥηχίη νε]αί

Γετίοι]α καεῖρογο. Γογ]ου]ίς οα-

απαάαπν εχυπάαίο ἀἰοίταν. Β]4α5,΄ Ραχία», η] ᾿Αττικὴὴλ την ἀκτὴν ;
καὶ τὸν τόπου αὐτὸν, ῴ σροσαρατ-

Ρυί ομ]ιοσγο. η, 50. ἐῤῥήπτεοον ἑωὺτοὺς

50,

κατὰ

τοῦ

τείχεος

κάτω.

γη],

36 1Ρ805 ἆθ ΠΙΙΓΟ ἀἆθογβιι

οτο]ιοΙοβα{.
ῥίΨ, ῥιπὸς, ὁ. Τοπ. ας ροο. Εἰαχί]ο
γαχώρησι της αλάττης. Εεγιιο].
νηπεῃ.
Ἠαπς φαῇρπις. Ῥιψὶ
Ῥαχία, ἐκὴ πετρώδης τόπος, περὶ
καταςεγάζουσι [τὸν γέκυν.] (αἆαὃν σεριῤῥήηγννται ἡ θάλασσα, καὶ γοΥ δα]1ση]ς ΤαΡΙ18 οοπίσσιη{, ρουὁ κλύδων, καὶ ἡ ῥᾳλάσσης ὀρμὴ,
Ῥογαπι οπῖπι γα]α νοναέ, Ῥα]]1ο
ὧθεν τὸ υώτιογ ὁς ὤδες ῥαγὴε νε
οοηίοριηί. Τν. 71. Αῑας εἰς αρται, ὡς ἀπὸ τῆς ῥαχίας τῆς πέτρας.
Ρε]]ατί Ῥροδδιη{ί απανῖς ατβογιπι
τει τὸ κὶἵμα.

Θο κυδίδης οὕτως. οἱ

ΕΝ Ίωνες τὴν. άμπωτι», καὶ τὴν ᾱ-

Οοπ5π]ο Τμσογἀ. οι. αξ. ο
ἀ1οσπι. Ηετοά. γι]. 129. τὴν ῥη-

χίην, καὶ τὴ πλημµυρίδα, συνωνύµως Ῥοβδι]ξ Ῥτο πιατῖς αδία, οἳ

ποδίασηα{Ἰοπο, 5Ίγο ππατὶς οχΙ-

{ο]ῖα, απο ἡβο πιό ηνΟσπδα]ε Ἐιδέ
ατη 1
1 νοσε ῥίψ.

ῥοιὴ, ῆς, Ἱ. οι. το ΟΠ.
Μα]απα σταπαέιη. Τν. 149.

ῥύεσθαι. Ἰοπ. 6ἳ Ῥο6ε. Ρτο

ο
ροια.

6ΟΠΙ,

ΣΑ

ΣΑ
βιβιΊττειν. Οπφίοᾶϊῖτα.

Ταο]. τὴν

σφετέρην χώρην ἐνόμενοι. τι. οἱ.
ππν αβταπῃ {ποηίθς. τὴν Ἑλλά-

δᾳ ῥυόμεγον. υηΠ. 114.

θά σνα-

οἶαῃ ἐπεβαξικ.

ῥύεσ]αι. ΊοἨ. οἳ Ῥοεί. Ῥγο 60Η.
ἐλευθερρῦν. σώζειν. εἴ τις µιν δαιµόνων ῥύσεται τοῦ μὴ ζώντα κατα-

καυθῆναι.
οςδοί

Ἀὶ απ ἀθογατα Ἱρδαπι

Πηοαγαξατας

πο

τῖναςδ

6Υε-

«οοπτΙπ οσα. ἵν. 70. Ἡοτοάοἔ5, να, 64. 4ς90 5 γουρα {αεἶθις, ἀῑσῖε, αξίνας καὶ σαγάρεις

εἶχον. 1ὰ ο5ε, Βίρεμιες εἰ αἰαθ]ος
Ἰαρεβανε, ὅαἰ]α {απισι ἀξίνας
νοτΗί,

ῬΏο]αβνγας,

ὑἹρεππας.

εί

σαγάρεις,

Ώοε Ἰὶς οοπδυ]ο δι]-

ααπη.

σαγηνεύε». ἩΗ. Υ. Οποά Ῥτορτϊα
αΙσπίβεαί τεῖρις ίνα γεγγ]οι]]5

παοίΗ). 1.80. Ῥύσασθαι αὐτὸν ἐκ

ΙΥΤ6{ΊΤο, ΟΙΓΟΠΠΙάαΤ6, οἄρεγ6; 110”

τοῦ παρεόντος κακοῦ. 1βρδυη ἐκ
ῬγαδοπίΙ. πια]ο βογατο. 1. 87. ῥύ-

μον σαγηνεύσαντες οἱ Πέρσι. Ουτι

σασθαι. ΠΙ. 119. τούτους ἐῤῥύσατο,

Ἠος Ἰρογανϊί.

Ἠος 5ογναν1{. 1.

199. ῥυοίατο, Ῥτο ῥύοιῖο.

(Οπβίο-

ἀϊτοπέ, νο], 5ογνατοµίξ. Ἰν. 100,
τινὰς ἐῤῥύσαντο. Φποδάαπι ρεναταῖ, νο] φοτνα γη ξ. ἵν. 164. ῥύονταί σφεας. 1805 5ογγαπίέ. 1ν. 197.
ῥύσασθε Ἴωνας ἐκ τῆς δουλοσύνης.

Ίοπας εκ 5ογγ]πίο νλγΑΑ ν. 49.
τὴν ἀκρόπολιν ἐβῤῥύετο,
ΑΙΕΘΗΙ
σοφοδίεμαὺ,
ΑΤΟΘΙΙ ιοώς,
ν. 100. Συρηκοσίους οἱ Κορίνθιοι
ἐῤῥύσαντο, νΠ. 154. Βγγαοαδαιος
ο πεί 6οτνατιπέ.
Καΐ σε ἐγὼ

{αρ]ιοτῖος Υετο, 4ππιρετο. Τὴν Σά-

ΦΑΠΙΗΠΙ ἀπτιριδκοηί Ρειδα..

ΠΠ.

149. οἱ βάρξαµοι ἐσαγήγενον τοὺς

ὠνθρώπους. σαγηνεύουσι δὲ τοῦτον
τὸν τρόπον. Βατρατὶ απφιαπη 88ρομα,

Ἀἶνο νογοπ]ο,

Ῥαπέ, αίητα

οαριεῦαηί

οἰτοππιάανοΠ11Π 65,

δ]ο απίσοπι οὖ5 {απαπαπ 8ασοπα,
εΊνο νογτίοπ]ο, οἰτοπππάαίος σαρ]υπέ, νἰ, 1, ιοᾷ συνωνύµως ἀ1ΟΙ{
Ηοτοάσξις, 1ρ1ά, ἐκθηρεύοντες τοὺς
ανθ(ώπους.
σακκέεειν, εἴγ. Ὑ. Ἡ. Ῥτο απο οοπη.
σακκίζειν, οἱ σακκελίζειν ἀϊοιταν.
Ῥου. βαση (ταηβηιἰτέογο, εί οκ-

ῥύσασθαι οὐ δυνήσοµαι. νυΏΙ. 60.

οοἱαγο. γενικώς νοτο 5απαΙέατ Ῥτο

Γί ορο {ο Ἰβετατο, νοὶ πιογεῖς
Ρουήοι]ο ο Ἴροευο, ΟΙ Ροΐογο. ἐρῥύσατο. νΠΠ. 90. ῥύσασθαι μίας

οχοο]ανα, απο ὁλίζειν, οἱ διυλίζειν

Ἓλληνας

ἐκ δουλοσύνης.

Ἱκ. 90.

έασος ος 5οιγ]{πία ος,

ας

αρροαίας.

Ῥεχγοο]ατα. Ῥ6υ

οο]ήπι. ἐπαπβ[απάστο.
«στα, ο
Ῥοδί αι ἨΠοτπο]ααδ, 5ασσρ]ατο
νογΏέ, ᾳπα 4ε το ΡΙυήρης 1π να]σαΐῖς 1οχῖοῖς. σακκέουσι ἱματίοισι.
γ)οβεἶπις. οχοο]απί.
Εκεο]απάϊ

,

σγα(ῖα ρου γορδίος (τας
ιηί,
Ἱν. 25.
σάγ. Δωριέες τὸ σᾶν καλέουσι, Ίωνες

Σ ποηπ 5οἶππι ὨΏοτῖοο, 5ος οίαπι
Ίοπ]οο 1π ὃ 5ῳπρο γογ, πί ὀσμή.

δὲ σίγμα. Ἱ.
] 193.
Σαρδών., ὤνος, Ἱ. Ίοη. εί Ῥοεί. Ῥτο

Οάον.

αποά

Ἐοτῖο.

οί ἴοπ. γιάο 5ο

οοπι.

ἁδμή.

αποά

Ἴοεςο. Ἱ.

80. »ῖο πι νετβῖς, κεχώρισαι, Ίππο

Ιοπίσα ἑεγίία Ρ]ατ. κεχωρίδαται.
1, 140. Πέ οπΊτῃ α ὁ. »ιηρ. κεχώρι5ο, Ἰηδοτίοα. κεχωρίσαται, ΥΟΓΞΟ

σ Ἱῃπ ὃ, κεχωρίδαται. ἴδμεν, Ῥτο
ἴσμεν. ΦΟΊΠΙΙ5, 1. 142, 175, 195.
πΠ 15. 157: γη, 111.

σάγαρις, τος,ἡ. Π. Ν. Ιαάχας Ῥει81615, υἱροιιιῖς, αιξ
ΑΠΠάΖΟΠΟς υεραπέτ.

6155, απο
ἵν. δ, ΑΙ

εοπι. Σαρδῶ, ὅος. οὖς. γα] Σαςδων. όνος. Σαρδῶ »ησον μεγίςη».

Ῥ]εξαμι κατ ἀποκοπὴ», Ρτο Σαρδώνα. ν. 106, 124. τι. 2.

σαρκίζειν. Ν. Ἡ. Βεὰ πες α γα]]α,

πος αὐ π]]ο α1ο, ᾳποά 5οῖαπα, ἨιἼ18 Υογβ! πο η ἀοο]αταίατ.
μετὰ δὲ, σαρκίσας βοὸς σλευρην

ὀεψει τῆσι χερσί. ὀργίσος δὲ αὐτὸ,
ἅτε χειρόμιακτροον ἔκτηται. Ἱν. 64.
γαΐῑα: Ὠεϊπάε Ῥε]]επι ἀοίταλίε,
οἱ αὈὶ εἶειε Ὀουΐς εογῖσπι πιδηῖ-

ΣΑ

ΣΑ

Ρας ππο]Ηανῖέ, {αποπαπα

ππαπεῖ]ο

Ῥοβδ]άεί. 3ο ως α νετρῖς ἄγαοἱ να]άᾳ εαπέ τεπιοέο, πθς απῖά
σαρκίζειν, πθς αἱ

ὀργίζειν Ίος

Ίοσο βΙση]ῇσοί, αροτία ἀεο]αταζα:
απῖά εἴίαπα 1 Ρῖ νο]πέ Ίινας βοὸς
πλευρη, πο Ιπάϊσαίαν. ΄Έμο νετο,
η]θὶ {α]]ος, εχἰδεῖπιο τὸ σαρκίζειν
Ἰμο Ιάθπι 9556

ας τὸ σαρκάζει;,

ααοά πιαρῖς αδἰαίατη. σαρκάζειν
απέθηι Ἱπίετάυπι αεοἰρίέατ Ῥτο,
63ΓΠ6Β Ο«3ΤΡΕΤΕ, γε]]ετε, αγε]]εγο,
ἀοίταβοτο, περ
βΙσπΙβοαέΙοηες

ἄρις-ος οὗτος κέκριται.

Πβιηϊ σοππογαγϊ 5οηίθηέῖα 5]σπίῃσατο Γοπάσγο, 5οι Ὑε]]ογο.

Ἰμαῖο Ίοσο ορέίπια γιἀεηίατ 601γαπ]το. Οοηκα]α (σον. ἨϊρροςΓ.

Ἠος

ἵπ ΥοτΡο

ηΟἩΠ σαρχίσας

σαρκάζειν,

αῬὶ πιι]ία5

Ἰ]ας νοτβΙ φΙση]βοαί]οιος οΡΒΟΓγαΐα ἀἶσπας γἱἀεῦῖς. πλευρ] νενο
Ἠ]α βιπαῖ οοπιπιοάς Ῥοΐξοδέ πο
ρτο Ἰαέετς, βεά Ῥτο οοδία,

οσα)

οπ](τὶ νἶεε ρτωσίαδαί. Ἠ]ο απίθιι
Ίουις Ἱέα νετίοίασ;

Ῥοδίοα νοτο,

απ Ῥονῖ5 οοδία Γασοπία 5ο]]]σοί,
ας πδαπῃ οπ]{Τ] ρταςίαπ{ς,] «αγησς
[αῦ απιρυίαίο ος οαρίίε] ἀ4οἑαχ]έ, Γεαρ]ῖς ρε]]επι] πιαπῖρις
δι)]α]{, [αο πιο] ]. Ὀρί νετο
ἔρδυμα Γοαριέ εστοαίο] αυορῖέ,
[αο πιοἡΙν]έ, ἔαπο 1ρδαίη οαρ]ςῖς
Ῥε]]εια Ἱέα 5αραςξαιη, αἴαπο ΠΙο]Πίαπα,] πέ πιαπΏ]ο Γαὰ πιαπιις αὐ-

δίουαεμάας] ροβλΙἀεῖ. ΝαΠι πο
ὀργίσας, (αἱ ἵπ Ηοπτ]οὶ Βεορ]ιαπὶ
εοᾶϊεο δοπΙρέπη οχδίαί, φποά αὐ
ὁργίζω ἀεάποίαιη,) 5οἀ ὀργάσας
Ἰοβεπά πι ΑΥΡΙΤΟΣ. απ]ά απέσπα 51
ὀργάζειν, οίὁ
ο Φμκώςς ἀοσσαί Είαθλίας οί
(1)οοποπι Πρρουγα.

εί Υα]σαία Ποχίσα.

Οοπδυ]ο ὀργί-

σας Ιῃ Ποβίτο Τοημῖσο 1,οχίσο.

Βὶ

ααῖδ ππε]ίογοπα η]15. 1ου ΟΠΒΙΙΠΗ
ας ἹπίορτοίαίΙοποπα 5αρροάΙίαγα
Ροββ]{, ας γο]1έ, οἱ ππάσπαπα ἈαῦοῬο βταίαπι, καὶ τῶν διδακτρων
χάριν οὐκ ἄχαριν, ἔπαινο», ἀρετης
ἀκόνην, ἀποδώσω. Π]αά νετο αὐτὸ,
αἆ ἱρηίβοαέαπα, ΠΟΠ αἆ κεφαλὴν,

το[ετίαγ. Ὑεἱ δέρµα 5αὐαπάϊθιἆππα, ᾳποᾷ εκ οφ ποπίθις {ασῖ]ο
οο]1αίέι. ἵν. 64. ὃς γὰρ εἂν πλεῖς 4
δέρματα χειρόµακτρα ἔχοι, ἀνὴρ

Ιὰ εδί, Οι

απίοπι Ῥ]ατίπια [μα] αδηιοάί}ππαΏμα ες [Πποκςβ]ίαπα οαρίξαπα οκ ζ0πἱπζοταπα]Ρομ1ῦας εοη/[εσέα παδαει]έ, 15 νΙ Γονδείπηας, [ας Ῥναδίαπ(ιςεἴπιις] πάϊσαξατ. Δέρματα
χει(όμακτρα ἀῑοέι ἠσιταίς, Ῥτο
χειρόμακτρα ἐκ δερμάτων τών πολεµίων κεφαλών δεδαρµέγων πεποιηµένα. Βίερ]ιαπις 1η 510 60πΙΡεπά1οδίςεῖτηο Ἰπάϊες γετβιπῃ σαρκάζειν ασποφεῖε, αἰέᾳιθ οκ Ώος-

ἵρδαπα

σας Ἱαρ]ε.

εκεπηρ]απι
{ίαπιεη,

αΠοτί:

αξ σαρκά-

Ουά γετο δἰσπ]βορηί

Ιδία, σαρκάσας

βοὺς πλευρῆ, ΠΟΠ

ἀοε]αταξ. Φοά οκ ς, ατα 6αρτα
Ῥτο]ῖχο α πορῖς επί ἀῑσία, Ῥαίξοίς
ᾳποπιοάο Ίοσι5 Ἠ]ο 51ὲ αοοΙρίειἀπψ.
σατραπτ!η. Αρχὴττῆς χωρης, τήν ο)
Περσαι σατραπηΐην καλέουσι. .τ19»,
2

ἀρχὰς καττερήσατο, τὰς
ᾗ
αὐτοὶ καλέουσι σατραπήίαρ. 11. 59.

σάττειν. µ. σάζει». οοπι. Όπονατο.
Οπιδ Ἰππροποτο, Ἠε[οτεῖτο. ἘοῬ]ετο. Ππδίτιστο. Μήπίτο, τὸ τεῖχος ἐσαξαντο. Μιτος ππιπ]νογη{.
γ. 94. Ὑρκάνιοι

κατάπερ Πέρσαι

ἐσεσάχατο. ἨΗγτοαπι αί Ῥογ9α
ογαπέ Ιηδίταςί. ν. 62, 70, 86.
σαυρωτήρ, Ίρος, ὃ. Ἰοπϊς. εἳ ροος.
Φι]άας. σαυ(ωτήεσι, τοῖς ςύραξι,

τοῖς ὄπισθεν τῶν δοράτων. εί σαυ(ωτήρι. σύρακι, ὃν ἔνιοι καλοῦσιν
οὐρίαχον.

Ειδία(ήις Υοτο, Σαυ-

ρωτὴρ, τὸ ὀπίσθιον τοῦ δόρατος σιὀήριον,

2 κατὰ

γης πηγγυµενον

οἶογεί τινα ςαυρὸν, εἴτουν σκόλοπα,

ἵςασθαι ποιεῖ τὸ δύρυ, ὧθεν καὶ
οἱογεὶ φαυρωτὴρ
νι.

4].

λέγεται.

Ἠογοδοι!

ων

γα]]α,
ἀντὶ

τῶν σαυρωτή(ων ῥοιὰς εἶχον χρυσέας, νετί,

Ῥτο «οΤΟΠΙ5 σεςία-

Ραπέ π]α]α Ῥυπίσα ατροπίοα. Ἀοα
Φίοερμαπα5, απὶ Ἠαπο. ἹπίοτρτοίαΏσπειι Ίπτεο ἀαπιπαί, ΙΠΕΙΟΓΘΙΙ
ποῦ αΏθτί. Ῥιο ατρεπίθα {αππεῃ,

τοροπ]έ "τει.

εγαπι σαυκωτὴρ
2 Ἡ

ΣΕ

ΣΙ

οδέ ΡοδίοτΙος Ἰαδίαο οπδρῖ5, αια
1π ἵειταπι α πλ νς ἀεβσὶ 5ο1εί, απ δαπέ ἀοίαί]σαα, νε]
41111 ΒΟΠΙΠΟ 5ο ἆατο γο]ηπί;
αποά

[αοϊαπε,

πί

ο8ΠΙ

5ΟΙΠΡΟΓ

Ἰαρεαπί Ῥαταίαπι, δὶ εοπβῖσειἁππι Ριοτίε. 8]ο ἀῑσία, πος Ἰιαδία
Ἰοηφίοτίς Ρα] Ἱπ ἔεγγαῃ ἀθβχί,
αο οτοσξῖ, 5Ροοίειῃ Ἰαροας. δίο
είἶαπι αρρε]]αίαν Γευτειπι να] 1σπθυπι ΙΠπδίταπιοπίπα ΠΠΙΟΤΟΠΗέαπι, σὲ εοπσαναπα, ἴπ φποά Ῥο5{ετίος Ἱιαδία οπδρῖς Ἱπδογίέυτ, αί
πηππάϊοτ οοπβοτνοέατ, οἱ α ταρ]-

Χος, απ Ῥτορίος πα Ίππιοῃ
οδί εἶατα. Ἆος εἶανα. Θὔννοι δ
οἱμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός.
Τγηπῖ απίοπα νοπ]οπί Ίππο ρου
Ἰαπηῖπα ποσεα, 1. 62. 8, Ρ.
σεμνοῦ». Ηετοάοίειπα νοσαβα]απα,
Ἐκογπατο. Πληδίτατοα, Μασπϊβοιι
εί αασιδίιπῃ τοάάστο.
Μασπίμες

Ργῶάϊσατα. σεμνοῦν τὰ περὶ Κὔρον.
Όψταπι Ἰαπάῖρης οχτο]]ογο. Ογτιπ

Ἰαπάῖρις απσας6ίογοπι γοάάστο. Ἱ.
95.
σεωῦτοῦ. Ίοη. ϱτο 60ΠΙ, σεαυτοῦ.
Τα

Ἰρ]ι5.

Ι. 45. σεωὐτῷ,

Ῥτο

σῖπο ἀα[επάαίατ. Ἠσπο ρο5ίοτίοῦ
Ἠα]15 νοςῖς αΙσπ]Πσπίῖο Ἰ]ο Ίου
πηασῖς γ]ἀείαν οοπνοΠίτο. Ἀ6ΠδΗ5

σεαυτῳ. ΤΗ 1ρ51, 1, 108.
σηµαίγειν. Ἰοη. 6ἳ Ῥοεξ. Ῥτο 60Η.
κελεύειγ. ππρενατο, /προτο. ἐσή-

αμ{οιι Ἰ]ο ος, Ῥτο 5αατοίστίβιι5

µανε παγαρ τέεσθαἰ τε πάντα, καὶ

(νοσαβα]απα.

οπῖπι (γῶΟΙΗ

ΠΟΠ

Ἱπορίο Ίαπι τοποτὶ Ῥοΐε»ί, αποά
πα] ]απα Πα παπα 14 εοπηποἆς ρο8δις εχρ]ίσατε;) ππα]α Ῥυπῖσα απγθα
βερίαυαπί Παδίαταπα
Ροβίογίοτὶ
οπβρίά1 Ἱηδοτία.
Ἠοος απίοτη 181
νιάρηίαγ [οσῖ5δο οἳΠΙ ογπαίΠ5, ας
τοῖς πιασπ]Ποση(] οδζομίαπάα)
ραµδα, ἔππι οίῖαπι αί Ες αατοῖς
ππα]]ς Ῥυπ]οῖς οπδρίάθιῃ {οσοτοῃέ,

πο απἱ5 Γογίο ἵπ 1ρ5ο Ι61ποτο ο0Ποίαῖας {αοϊεπάο, ἵπ οοπ/[ογία πι-

Ἠθαπα (ατρα, α εοοῖο 5αΏ5οφπσηίο
οπβδρὶἀο ρε Ἱπργιάσηαπι ΤΠ
Ργαοράεηέ]ς ἀοτδαπι Ἱπρασία,
φαποἱατείατ.

Οποά ποπ ΤαΓΟ 60Ἡ-

Βρίςςο οοηδίαί. Ἠοο ποδίτό 5οοα]ο Ῥ]οτίο
το πέος 5παγαπα Ίας(άτυπη δχίτεπιαςδ Ῥατίες Ίας Ίρδα
4ο οαυδα, αποίῖες Ῥγα]

παπα

Ἱπροπάεί Ῥετίοπ]ηη, Ησπεῖς Ῥοπας πηπηίτο, 6] οἶαιπ Πσπεῖς
Οιοσῖς οὐ]οπσῖς {οροτε, 5ο]οηπί,
σαφέως. Τοπ. αί Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
σαφώς. αν η;
κο
1. 21. , 91, 44, 121. δ 1.
7.
σαφηνέως. ΤοἨ. εξ Ῥοεί. Ῥτο Ο0ΠΙ.

σαφώς. Αρετίε. Μαπ][οςία. Οεγίο.

1. 140. 11, 199. νΙ. 89.
σεληναῖος, η, ον. Ίο. εί Ῥοοί. Ἱμ-

πατῖδ. ΟΊατας. Ἰωαπῖπο Ἱππατί Ἱ]-

Ἰαδίταίας, οί οἶαγις. σεληναίη νὺξ.

”

ευκριγέα σοιέεσθαι. Ἱκ. 49. «ιδεῖέ
οπππία ργαρατατ!, ο οτάῖπο τοσία
4Ι5ΡοΠ1,
σηµ.άντωρ, ρο, ὁ, Το. οἳ ρου. Ῥτο
σοι. ἡγεμών. Ἐκ. Ππροταίου.
να, 851.
σιδήµιον, ου, τὸ. Ν. Ἡ. Ῥτο οὐπΗ.
σιδτροῦν ἐργαλεῖον. ΤΗΕΓΙΠΙΘΗΕΗΠΙ
[ειτουπι.

Εοτταποπίππι,

δρίοι-

Γωπ1. ἐσεγεμχβέντος κὠς σιδηρίου
ἐκράτησε. Ἱκ. 37. Ὑα]]α: Έσττο,
αποά Π]αίανα [ας Ῥοῦίας, 4.
Ρ. Ππδέτππποπίο [οτοο, αποά Γη
οαγοστεπα] {οτίο [πεταί ἹΠΠαίαπ,
Ροίας ο5{. Οπ]έγαπα απἴσπι ἔοιΤοΝΠΙ, γε] Ππιαπα Ππ{ο]]Ίσοτο ν]άεἔπτ, δοᾷ οπ]έγαια Ρος, Βαβῇτοϊε
θμ1

Ηοτοάοίας.

-αὐμησάμενος

γὰρ ύκως ἐξελεύσεταί 6ἱ τὸ λος»
πὸν τοῦ σοδὸς, απέταμ,ε τὸν τασσὸν
ἑωὺ τοῦ.

ο διρύδονα, ου, ὁ, Ν. Η. Έεττο Ί]σαίᾳ5δ.. Έεττο γἰποῖας. ἐδέδετο ἐν
ξύλῳ σιδηροδέτῳ. Ἱν. 37. Να]]α:
πι ἠσηοῖς, εί {ειταΓ]5 εο]οῖς νΊπε5 οταί. Ἠετοάοίας Ίος Ίοσυ
ξύλον σιδηρόδετον νοςαε Πρπεαδ
εοπιρεἀοες {ογταῖς Ιαπηῖηῖς πηη] ία,

οἶρας

{σένα

πιαποῖρία,

γε] Ἠοπιῖπες [αεΙποτοβὶ ΙΠ 641606τοπι α Μαρϊδίταία οοπ]αςβΒ, οοἩἰτῖησὶ 5ο]επέ, πο {ηρίαπέ,. Ἠοε
εχ 5εφιπεπ(ίρας Ῥαΐεί, «αθμησά-

»
ι

ω
τ]

ΣΙ

ΣΙ

µενος γὰρ ὄκως ἐξελεύσεταί οἱ τὸ

λοιπὸν τοῦ σ,δὺς, ἀπέταμε τὸν ταςσὸν ἑωύτοῦ.

ἐν Νεφέλαιε. ν. 1066. ἵπ νοςε Σι-

αμωρουμένη, τὸ σίνος ἀντὶ τοῦ
αἰδοίωου κιπηέ, οἱ τοὺς Σιληγοὺς

σιδήρου κόλλησις. Ἐειτῖ οοπιραςίίο.
Εετταππα[]ο. 1. 20.

σΨαµωρειν. Υ.Η.Οογγαπηροτο. Εαἀᾳτο. Ὑ/αδίατα. σάντα ἐσιναμώσεον.

Οπιπῖα γαδίαβαπξ. ΥΠ. 90.
σίνεσθαι. Ἰμαάετα. Ἄοεετα. Ώαπιπια ἆατα. 1. 17. οὐδὲν σίνεται τὸν
Τροχῖλον. Ἔτουμῖ]απι ποτ 141έ.
Π. 08. οὐδὲν εἶχον σίνεσθαι. Ἀπ]Ίυπα ἁαππΙη ἆατο Ῥοΐογαη{. ἵν.
125. σίνεσθαι τὸν «ρατόν. Ἐκοτε]ἔτι Ἰαάστο. ν. 27, 74, 8]. νι. 97.

οὔτ ἄν τι τοὺς πολεμίους

μέγα

ἐσινέατο. Χεο π]]ο Ἱπασπο ἀοίτῖπθη{ο Ἰοβΐέᾳς5 αΠιοστεπ{. νι. 147.
οὔτ' ἐσίνετο γῆν τὴν ᾿Αττικήν. ὶκ.
19. Ίος ασταπι ΑΕεῑουπι Ἰαάεμαί,
ἐσίνοντο ππᾶσαν τὴν σρατιήγ. Ἱκ.
49. Ῥοΐαπι οκεγοῖέαπι Ιάοῦαπε.

Μίπο ἀῑσοίος ἑταάῖε,

σιπταχόρα. Χοπιαη Τπάϊσαπι ατΏοτῖδ. Οτεδίας Ἰπά. 19. απο ἄταοσς,
Ών]ος. Βπανο. περ) τοῦ σιπταχόρου.
Ιπ4. 22.
σιτεῖσθαι. οΟΠΠ. Ῥτο 4ο οἳ ἔδειν, εἲ

ἐσθίειν, οί τρώγειν αἶίας ἀῑεῖεατ.

Ἐάετο. (οππεάσταο. Ὑεςοῖ. Νιτ]Γἱ. σιτέονται ὅσα ἐθέλουσι. Όοπιςἀππί απΦοππαπα νο]απε. 1, 71,
94, 195. οὐδὲν ἄλλο σιτέονται, εἰ

µη Ἰχθος.

ΝΗΗ] αἰπιά οὐπηε πη]ςὶ

Ρί5οςς. 1. 200. σιτέονται ῥίζας. Ἑἀππέ ταᾶῖςσες. 1. 203. καποὺς σιτἐεσθαι. Εππσῦας νεςεῖ. 1. 205,
210. Π. 47, 77, 92. ΠΠ. 329. κατα-

σιτέεσΊαι τοὺς πατέρας ἀποθνήσΧοντας. Ῥαΐτες ἀεβιποίος Ο0ΠΠ6ἀετο.

ΠΠ]. 38.

Ἰχθύας

σιτέονται.

οἱ ἵππέες σφέας μὴ σινοίατο. Ἱκ. 5].

ΡΙδεῖθας γεςουπέατ. 11. 98. κεόµ--

Νο ααπ]έος 5ο Ἰαάεγεπί. σινοµέ-

µυα σεονΊαι. ἵν. 17. ταύτας σιτέ-

σΊνος, εος, ους, τὀ. Τοπ. οξ Ῥοθέ. Ρτο

36. σιτέονται σαύρευς. ἵν. 185, 184.
γι. ὅ7. νΗ. 115. ἱκ. 118, ὅο.

γων την ἄλλην ᾿Αττικήν. ἵκ. 78,
87.

αυο

εἰ βλάδος,

τος,

οὐς. 60ΠΝ,

γοτο βλάξη. Ώαππππη. Γ)δ(γππθι-

έπη. Οἰαάες. µέγα τι σῖνος ἔσαι
τη βασιλῆος «ρατιή. ΥΠ. 05. Μασπα αηποά ἁαπιπαπα ογξ τοσῖς
εχοτοϊπ]. Ἐκετοίας τορῖς ππαςΠαΤη, 5ἷγο σταγαπῃ αλἴ(παπα οἶαάσπι
αοαρίσί. Αγιά Ἀἰοππάταπα ἵῃ
Τιετῖαςϊς τεροετ]έατ οἳ πα-οἕυτονούµενον Ἰάεπι νοσαβα]απι οοἆσπι
ἰσπ][οαία, Ῥτίογο οοττερία. Ῥεϊα
κε τοι μορφάς τε, σίνη τ’ ὀλοφώϊα
θηρών. Ἀε]ιο]. τὸ βλαπτικὰ τύμµατα τῶν θηρών. Ἐοάσπι αέῖαπι
πιοάο δοπρίπα Ἱεσ]έαγ, οί οοἆσιι
ἰσπ]ῃοαία, αριά Απίδίοε. ή5ε.
απηπα]. Η0. ν. ο. 10. Αὐκο]γ]. Ἱπ
ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠΟ. ν. 997. Ρτο 8Ρ]εήἀοτο σίνος πδιτραί. αἰνολαμπὲς
σίνος. Βε]ιο]. σίνος, τουτές-ι σέλας.

Ἰάθπι 1Ρίά. ν. 079. Ῥτο ρα]ονίξι-

ἀῑπο βαπιῖ{. ἔωπεδον σίνος. Βε]ιο].
τὸ ἑδραῖον, ἤγουν τὸ περιδεξληµένον ἡμῖν κάλλος. Ατὶδίορᾖ. Βο]ιο].

ονται. ἵν. 23. οὐδὲν σιτεόµενος. Ἰν.
σιτεύειν. Ὑ. Η. Φποά ἵπ Τοχὶοῖς
να]ραξῖ5 πα]]ας αποίοτ]ίαίο «0Ἡ-

βγπιαζαα Ἱοσίέατ. Επαρίρας 1πιῬίηριαταο. Βἰπριείασετο. ἈΒασὶΠαγο. κτήγεα ἐσίτευον. Ῥοεπάος εασιπαβαπέ, να. 119.

σιτοδηίη, ης, ἡ. Τοη. Ῥτο 60Π1. σίτοδεία. Ἰοαὶ ἠυπποπίανία ροπισία,
1. 23. Ῥτο οοἀάεια ἀῑοϊξαχ οἳ σιτο-

δείη. 1. 94.
σῖτον αἱρέεσίαι. Ιοπ. Ῥτο «0ΠΙ. σῖτον αἱρεῖσθαι. (Οἴῦαπι 6αροτε, αἴνο

8"Ίηογο. σι. 120.
σιτοποιὸς, οὗ, ὁ καὶ ἡ. οοπι. ΡΙΔίΟΣ,
εί Ρικῖκ. Μίην ἕκασος σιτοποιὸν

ἐξαιρέετο. [παπα ππακηπίδαπε ρίδἐγῖσοια οχἰπιεῦαί. ισα] δἵησιΊας ρϊκίτίσος οχἰπιοβαπξ. 1. 100.
σιτοφάγος, ου, ὁ. εοπι. Φα] (ΓΠΠΙΘΙ-

(ο γεδοϊατ, ἵν. 109.

σιτοφόρος, ὁ καὶ ἡ. οοπα. Βα]α]], να]
Παπιοποί εριμείαπα, ΟΦυἱ ΓΓάΠΘΙέαπι, ου] οοπαπιθαίππα Ῥοτίαί, κά-

µηλοι σιτοφόροι. (Οατηθ]ϊ «οπιπιο282

ΣΚ

ΣΚ

(αἱ. «4ρρτέίεν, αοθοµχε». Ώοε
ορῖς ἀῑσίαπι, αἱ Ῥαγαπέας αἆ
εἀάσπάππη. σκευάσαντες αὐτὸν ὥσ-

έαπα Ῥογίαπίες. 1. 80. δἱο ἡμίονοι
σιτοφόροι. Μα], αἱ Γγαπιεπέππι
Ῥοτίαπ{, 11. 129.

σκαπτὴ λη. γΙ. 46. Ὑα]]α πιαζογίαπι
Γοββ1{614Π1 Ππεουρτείαξητ. Ουία Ἠοεχοάσίιι» ἀῑς]ξ, ἐκ μὲν τών ἐν Σκαπτῇ ὕλη χρυσέων μετάλλων. ξο. Αά
τηαγβίηθιη ποίαέι ἐκ Σκαπτῆς ὗ-

λής. θεά ΠΙδὶ ΠΟΠΙΕΠ ]οεῖ ῬΤοῬτίαππη ϱδδεί, Πια]Ιδοι]ο Σ ΠΟΠ
βοτ]ρετείατ, Ἐρο δα5ρίσοτ ππῖσα
νοςα 5ο ρεπάαπα ἐν Σκαπτησύλ}.
Μοαπι οοπ]εσίπταπι Βίορμαπα5
αροτίο οοπβγπιαί Ἠ]5 νεγρῖς,Σκαπτησύλη, σόλις Θράκη: μικρὰ, ἂν-

τικρὺ Θάσου. τὸ ἐθνικὸν Σκαπτησυλῖται. ΝΙάείαν ααίεια Ίναπο 1ρ8αΠη πορίς Ιπάϊσατο, ἆο 4πα Ίος
Ίου Ηετοάοία5 νετρα Γαοέ, αποά
εχ 5εφπεπίρας ἨΠοτοάοίί νετυῖ5
{αοῖ]α εο]]ἰς]έιχ, ἐκ δε τῶν ἐν αὖτῇ Θάσῳ, ὅεο.

σκέπη, 5, ἡ. «οτι. Τομπιοπ. Όροτιπιοπέυπη. Ὑεἰαπποπέπη. Ἀροςίῖες.
Ῥταίοεχίας, Ἑπίαπιεπ. Τε[εηςίο.

ἐν σκέπη Φύξου.

Ῥετ ππείις 5ῃο-

οἶεπη. Μοιις Ριωίοχία. 1. 149.
ἵναἡἙλλὰς ᾗ ἐν σκέπη τοῦ σολέµου. να. 172. ν. 5. ἴἷι Οτωσία οἷε
ἵπ Ῥε]1{ ἑασπιῖπο. 14 οφέ, [ε Ίου
πιοάο ἑομαίις,

ας

ἀα[επάαέν

α

Ρε]]ο.ἔσαν ἐν σκἐπη τοῦ πολέμου.
νι. 915. Ὑαΐα: Δά ατοοάπη
Ῥε]]απι ἴπ Ῥγας]ά]ο εταπ{. /Ἠ, Ρ.
Ἰπ Ίουο αἆ Ῥεί]απι ατοεπάτη αρτο, πίοσαθ εταπί.

Ὑα], Εταπί α

Ῥε]]ο (1.
σκευάζειν. οοπι. Γπδίτασγο. Ότπατο.
(ςα]]σε, Γφιρεν. «{οοοηίγεν. Λὺτὴν σκευάσαντες πανοπλίη. Ότι
ἵρδαπα οπιηῖ αγπιαζητα Ιηφέτιχίο8οηυ{, ας ΟΓΠΑΡ5ΟΘΗΕ. 1. 00, σκευ{-

σας αὐτοὺς.

θππι 605 Πηβέγιχίς-

5οέ. Ἱ. 80. σκευάσαντες τὴν ἆδελ-

φεὴν ὡς ἄρισα.

Ότπι

δΟΤΟΓΘΠΙ

απαπι ορίηο ογηαδδεηέ, ν. 12.

τῇ τῶν γυναικῶν ἐσθῆτι σκευάσας
αὐτούς. [ρ8ος πιαΠἱοὑτί γοεςίο ΟΓπαίο

0δ.

[Ππίτοάυχίε,]

ν. 20,

τν].

σκευάζει. οοπι. Αρρατατο. Οοπᾶϊτο,

περ ἑώθεσαν καὶ τὰ θηρία σκευά-

ζει. Ότπι ἵρδαπι [ρπεγαπῃ ἃ 56
εοποῖδαπα] Ῥαταδδεηί, πέ εί Γετ]ηὰ5 ϱ4ΓΠΕΣ Ῥατατε εοηδπεγεταη{.

1.78, 207.

σκευὴ, ης, Ἰ. Ονπαίας,

ας. (α]].

οοοιγοπιεηή. ΟΥποεπιοπί. ἐν τῇ
σκευῇ φάση «ἄάντα. Ῥίαπίεπι ΟΠΠι
οι] διο οσπαία, 1. 24. ἐγδύντα
σᾶσαν τὴν σκευήν. Όταπι ΟΠΙΠΕΠΙ
δυῦπι ογπαίανα Ππάμ]5δείε, 1ρίά.
σὺν τῇ σκευ; σασγ. Ότπα {οΐο δυο
οσα. Ἱριά, εἰ λάξης πᾶσαν τὴν
ἐμὴν σκευήν. Βὶ ΟΠΙΠΘΠΙ ΠΙΘΙΠΙ ΟΓἨΠΣΙΙΠΙ, να] ΟΠΙΠΟΠΙ ΠΙΘαΙΙ Υδδίθπι

ΒΗΤΩΣ5. (α]]. δὲ νο ρτεπες ἐοιδ
2165 αοσοι(}επιθί

οἱ ογπεΙΙεΠί 8;

να], ἐοπ Πιο υθίοπιεπίς. νΙ. 12.
Ναπι νΙ], 16. ἀῑοΙὲ συνωνύµως, τὴν

ἔἐσθητα, Ρτο τὴν σκευήν. ν]. 16, 17,
62,66, 71, 75, 77.
σκευοφόρος, ὁ καὶ ή. οοπι. Θπἱ 8ατοἶπας εἰ ΠπρεάΙπποηία ζογΕ. σκευὸφόροι κάµηλοι. (αππεΙ φαγεῖπας
Ῥοτέαπίας, Ἱ. 80. οἱ σκευοφόροι.
(α]οπο». ν. 40.
σκἰδνασται. Ἰοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο απο
Ο0Π1. σκοπίζεσθαι. ἩἈραιρί. ΕὶΒ οχρῖ. Ῥιβιπά1. πάς Επδίαί].
ἆμ' ἡλίῳ σκιδναµένω. γυἨ. 25.
γα]]α:. Βἰππι] αέᾳτο το[α]φίε Βο].
γετρα δοπαπέ, ἴὗπα οππι Ἀο]α
δραΐ5ο, να], ᾳπἱ δρατσεραξιπ, 1.6.
ΦΙΠΙΠΙ

ας

3ο]

οχοτΙΓ,

5π0δ4πθ

τας]ο5 ΔΡαΙΡ6ΤΕ Ῥεγ αί]λογεπη ϱαδΡίς. Φποά ΙοᾳπομάΙ ψεπας α ΥΙτϱ1]. 51ο οχρτιπηίατ ἀπ. Πὸ. Ἱκ. ν
409. Εί ]απι Ῥγίπια πογΥο 8ΡάΤΡΕναξ Ἰαπῖης ἴδια Τι]οπί ϱτγοεαιπι Ἠπαπει5 Απτοτα. οπβ]]ο,
απ

3οἱα ΙΠ[αςο, Ίαπα τεῦιας Ίπσε

τείεοίῖς. Εί Απ. χΠ. ν. 119.
Ῥοδίετα νὶκ ΙΠΙΙΠΟ5 βρατσεραί
Ἰαπι]πο πποπέες Οτία ἀῑεδ; «Ύπατη
Ῥτίππυπα αἰίο 5ο ρπτσῖίε (οἰ]απέ
9ο] εφ], Ίαοεπιπε εἶαίῖς πατῖῬια8 εβ]απέ.
σκιητροφεῖν. Ίο, Ῥτο οοπι. σκιᾶ-

ΣΚ

ΣΜ

τροφεῖν. Τη ππαῦτα πα ἑτ]τὶ. Γπ απιῬγα γἱίαπι {παάπσεταο. ΠΠ. 12.
ἐσκιητροφέοντο. ἴπ ππιρτα γ]έαπι

ῬΡοεί. διαφθείρεσκε, Ῥτο διεφθείζεσ-

Ρ]οτεί, Ῥο]ιβ αερθἀἆσῃς. Ἠοπιου.
α]έετυτῃ Ἰοᾳπεπάϊ σοπας δὲ Ίρ5ε
πδιτραί. 04. Θ. ν. 309, Ῥτο 5Ρεεα]ατῖ, εί 5ρεοι]απάο οχοπβ]α5
εΓ6. γέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν.
εἰπέτε µύζον. 8ο] οπῖτη Ι]]ϊ οχοιιΡία5 ασεβαί. ἀῑκιίᾳπε γοτρτη,
Πα. 6. εί τει Ιπά]σανΙε.] Ἠϊπο πο-

κε. Ἀοεφπθ Ῥτο οοπι. διέφθειρε. Ἱ.
96, ποιέεσκ»», Ῥτο ἐποιέεσκογ. Ίιοςᾳπς το ἐποίουν. 1ρίά. ἐκπέμπεσκε.
εί ἐξεπέμπεσκε, Ῥτο ἐξέπεμπε. Ἱ.

ζα βρεοπ]αίο, «ασ εχουρῖα».
ἨΗοπι. Ο. Θ. ν. 255. οὐδ ἆλαοσκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Άρης. Νε-

{ταάποεβαπέ, ἀπιρτασπ]]ς (ποβαπ-

{σ. γι. 12.
σκον, σκες, σκε. (ογπι]πα{Ιο ΡτεξίεΓ.
ΠΠρετβ, γα] αοτ. 2. ασε. Ιοηῖσα, εί

100. ἄγεσκον, Ρο ἤγεσκο», 6ί Ίιος

Ῥτο ᾖγον. Ἱ. 148. ἐπετείνεσκε. Ἱ.
186. ἀπαιρέεσκον. 1Ριά. ἐσάγεσκον,
Ῥτο ἐσηγογ. 1. 196. πωλέεσκε, Ῥτο
ἐπώλει. 1Ρ]ά. ἔσκε, Ῥτο 1». Ἑταί.
1ΡΙά. ἔσκον. Ἐταηί, Ῥτο ἦσαν. Ιδία,
ἀρδέεσκε, Ῥτο ἄρδεσκε, Ἀουφιε

Ῥτο Ίρδε. Ἡ. 19. κλέπτεσκε, Ῥτο

ἔκλεπτε. Ἱ]. 174. ἄγεσκον. ἠγον.
1μίά. ἄρδεσκε. ΠΠ. 117. κλαίεσκε.
11. 119. σπείρεσκον, Ῥτο ἔσπειρον.
Ἰν. 42. µένεσκο», Ῥτο ἔμενον. Ιδῖά.
φεύγεσκον, Ῥτο ἔφευγον. ἵν. 45.
κατελίπεσκε,

Ῥτο κατέλιπε.

Ἐνι

απίεπι αογὶδῖ. 2. αοξ, το Ιπιρετ{εοί. κατέλειπε. Ἱν. 78. Θὶο λάξεσκε Ῥτο ἔλαξε, Ἰοσφπο το ἐλάμξανε. Ι1)ἱά. ἐλάδεσκον, ΡΤΟ ἔλα-

δον. Ἰουφπο Ῥτο ἐλάμδανον. Ἱν.

Ώ]ΕΠ οοπιροβίξαπη ἀλαοσκοπιὴ, οἳξ-

416 ο εαδ εχοιβῖας ασῖί ααγεῖς
Μαβοπῖς πέος Άπατς,
σκυθίζειν. Ὑϊάε ἐπισκυθίζει».

Σκυβιςί. Λάνετρίαπι Ἡοτοάοέθιιη.
Ἀεγί]ήσα. Πήπραα, νε] πιογε, 80γΏνατυπη. ἵν. 27, 59.
σκυλεύειν. Ίοή. εί Ῥοοί. Εαδίαί].
σκυλεύειν, παρὰ τὸ σκῦλον, ὁ ἐσι
δέρµα, λέγεται καὶ δηλοῖ τὰς ασπίδας συλᾷ;. ἀπὸ µέρους δὲ καὶ πᾶ-

σαν τὴν πολεμικὴν σκευήν. Ἡροϊϊαγα; Ῥε]]επι, 5οπέππιααθ εκ Ρε]]]Ρα5 εοπ{οοίαπα ἀείτα]ιετο. εί γεγικὠς

πο] θες 5ρο]ία ἀείτα]ιετο,

ἨΏήρετο. Ἐτίρετοα. Απ[εττο. Υἱάς
αριά Επξί. σύλα, συλᾷ», συλεύειν,

συλαγωγεῖγ. ἀπό τε κειμένων νεπρών ἐσκύλευον Ψψέλλια τε, καὶ
φρεπτοὺς,

190. ἐθέλεσκον, Ῥτο ἔ2ελογ. νΙ. 19.
ἕρδεσκε, Ῥτο ἔᾳδε. νῖ1. 39. πέµπεσ-

80.

κε, Ῥτο ἔπεμπε. νι. 106. ἔχεσκογ,

πασς5,
Ραπέ,

Ῥτο εἶχον. Ἠαβεραπί. νΠ. 119.
ἀπελαύνεσκον. ΑΡίραπε. 1ρ]ά. φεύ-

γεσκον. Εαρίεραπέ. νΠ. 211.
σκόπεύει». Ἰοπ. Ῥτο 60ΠΙ. σκοπεῖγ.
Ἀροείατε. Ἱ. δ.

σκοπιὴν ἔχειν. Τοπῖσα ]οομίῖο. ν. 5.
Βρεει]αίίοποπα Ἠαβογο, Ῥτο οοπΙ.
σκοπεῖν. Ἀρεοι]ατί. σκοπιἠν ἔχοντες τουτέων. Ἠπο δροεςίαπ{θς. γ.
19. Ῥοεί. συνωνύµως ἀῑοῖΙειχ σκοπιάζειν, ος σκοπιάζεσθαι.

Τ]εου.

εἰδ. Υ. ν. 90. ὦπερ τῶς θύγγως σκοπιάζεται ὍὋλπις ὃ γριπεύς.

Τ)ρὶ

(πγηπος βρεοπ]αίαγ Ο]ρί5 Ῥίκοα-

(οτ. Ἠοππεγ. Π]αά. Κ. ν. 40. ἄνδρας
δυσµενέας σκοπιαζέµεν, οἷος ἔπελ-

ών.

Όι Ἰιοπῖηος Ἰπ]πιίζο5 οχ-

καὶ τοὺς ἀκινάκας.

Ἱχ.

Εί α ἀε[αποίοταπι οαἀανοτῖ-

Ρα5 αγη]]]ας, οἱ {ογφπςος, εί ας]-

[»ῖνο ᾳ]αάϊο5,]

ἀείταῖο-

σµαει, σµᾶν. Ἡ. Ν. Αὐβίειροτο,
ἐξέσμων αὐτά. Ίρδα [ροσυ]α] αὖίοισεβαπ{. Ἐδί Ἱπιρει[. αἲ ἐκσµάω, ὦ. ΠΠ. 148. σµήησάµενοι τὰς

κεφαλάς, Οαρ]άβας αὐκίοταϊς. ἵν.
79. ποτήρια διασµέωντες. Ῥοσπ]α
αὈςίοτροηπίες. Ἡ. 97.

σµάω, σµώ. Ν. Η. τὸ καθαίρω. τὸ
ἀπομάττω. τὸ ᾳλήττω. καὶ τὸ κοσμώ. Ῥιτπο. Αβείετρο. Ῥετοπί]ο.
Οτπο. ἴ[Γπάε νετβα]ε, σµήµα, τος,

τό. Ωποά Εαδίαθ]ι. Ἱπέοτρτοίαίέατ,
καθαρτικὀν τι τοῦ
«χεῖρν ῥύπου
προσδιδόµενον τῷ κατα χειρών ὕδατι. Ἱ. 6. Ῥιτσαπιθπίαπι αποά-

ἆαπῃ, 410 ΠΙαΠΠΗΠΙ δοτάες Ῥυτραπ-

Σι

ΣΠ
ἔατ, εί αφισ

Ιαγαμά!ς ΠΙΔΠΙΡΙΙ5

ἀθκπαία αι, τὴν κεραλὴν
σµάται μοῦγον βασιλεύς. Ικ. 110.
γα]]α: Ἠες 5οἶαπ εαραί ο πα.
Φίερ]απιι5 {απηθιι αἲε Ὑα]αη ἵπ
Ἰας Ἰπετρτείαίῖοπα ἀἴνοιδαιη ἃ
5υα ]αοίοπεια γ]άοτὶ πασίππα: 5ο
π]]απα 1ρ59 ἀϊνειδαπι Ιπίοτρτεία(ἴοπεπι αῇθινί, Χο γα] νοιΙΟΠΘΙΗ 56(πεΠΙάΣ, ἆοπες αἱ{ογαΠι

Ίαο πιε]ίοτεπι νε] Βίορμαπας, νε]
αγπδ, πΟΡΙ8 5αρρεα1{εί.
σμικρὸς, ἃ, όν. Τοπ. οἱ Α{ςο. Ῥαη-

νας. Ἱ. ὂ. ΓῬπο 4πο 60Πι, μικρός,
1ρ]ά.]1. 68, 120. 1ν. 99.
σοφίζεσθαἰ τι. σοι.

Απ

εχοο-

Εἴίαγα, (οπηπ]ςο. ἐσεσόφιςο. ΕΧοοριίανεταί Πιου. |]1. 80. πρὸς ταῦτα σοφίζονται τάδε. Ἠαο αἀνετ5.5 Ἰδία οοπιπΙπϊδουηίατ, Π. 66.
η, 27.
σοφίη,ἡ. ΤοΠ. ΡΤΟ 60ΠΙ, σοφία. Α6{18. μρεεερὰ σα]]λος, /έμπο. ἔΙ-

δίξας τὸ δέρµα. Ῥε]]ε ἀείταεία, ν.
25.

σπάθη, ης, ἡ. [τε ἀοοεί «π]. Ῥοΐ]ακ
.. Ἡν ο. 12. 244. νοσαξας ρα]πιορ
ταΙπ5, ππάς ἀαοίγ]ῖ Ῥρεπάσπ{. Ἠετοῦοξϊ 1οσά Ίο αἲζογε, πἲ 5ππΠη
εοπ{θπέίαια οοπβππηεί: 96ᾱ θταπι
ποἩ ποίαξ, πες Ἱπέερστα Ηεγοάοίί

γοτρα φοπ)έ. Ἀἱο απέοιι αρπά
Ρο]ποσι λεποπά πι. άσίας, πε
Ἀϊςο, τόξα δὲ εἶ
εἶχον ἐκ. Φοίνικος σπά-

θης πεποιηµένα. νΙ]. 09. σπά΄η ἴαπποι. αλῑας α]ία εἸση]βσοαί, Ἰπίε
οσίθτα νετο εί ρ]αάϊπα, ππάο νοοα Ίσα Πασππι Βραάο, τὰ ο5ί,
β]αἀῖμς, ομςῖδ..
ϱοπδα]ο οππάεπι
Ῥο]]πσσιη, απὶ νατῖας Ἠα]ας νοςαΡα] κἰρηἰβοαέίοπες Τι5ε ναγῇ] τη
]ουῖ5 Ρεγδεφπ/ξα.
σπὰξ, σπακὸς, ὁ καὶ ἦν Μοάϊεππι
γοσαβαληπα, 4ο σσ]. Ιρη]βοαεατ. τὴν γὰρ κύνα καλέουσι σπάκα
ΜΠδοι. 1. 110.

Ἀθφθο. «49ος. σοφίη µιν περιήλθε
ὁ Φάνης. Ῥ]απες θπι αδζυτ]α οἵτ-

σπένδειν. ΟΟΙ. µ. σπείσω,
σπείδω, αποὰ Ππαβιαίαπα,

--. 1. 4. εἴ τινα ἔχοις σοφίη».
πο, οοπιπεηέαπα λαῦςς.

ἐπισπένδειν.
σπἐρχεσθαίτινι. Πετοάσίοα Ἰοση{1ο,
Ῥτο οοΠ1, ἐπιτιμάν. Ἀπεςθπδοτο
ασ]. Απήφοιν οὔήυηρανο. ἐσπέρ-

11. 80,πα τι ἔχεις σόφισμα. 1914]
14, 127. ἔγθα σοφίης δέει, βίηςἔ
ἔργον οὐδέν,

Τί

ορας οδί αδέαέῖα,

1ΡΙ νὶ πι]]ο πιοάο εδ ορ». 1ριά.

χετο τῷ ᾿Αρισαγόρη.
δποσσηκιῖξ. ν. 58.

πί αἃ
Ψιάε

σπέρχεσται. οοπι. Ῥτοροτατοα. Ἐεςδ-

σοφίγ. Εί Αιεχαπάετ ]Ίρ5ο5 αςίισα οἰγοιπηνοπ]έ. γ. 2]. ἀνεπιςή-

πατε. 1. 72.
σπεύδει». Εοδίϊπατο. Ῥτορεταγο.οοΠΗ.

οὐκ ὁμοῖοι τοῖσι

ἔσπευσαν εἰρήνην ἑωύτοῖσι γενέσθαι.

ἐναντίοισι σοφίη». Ἱκ. 62. ΠπρεγΙ(1
οταπέ, πες αἀνοικαγ]]5 αδ(υί]α ϱἷπλ]]ες.

Παπάατη, να] οοπβἑπεπάαπι. 1.74.

σύφισμα, τος, τό. 6011. (0Ο0ΠΙΠΙΘΠ-

Εοξέϊπαταπέ αἆ Ῥασσπι ε1βῖ οοπε]-

οἱ σπεύσαντες τὸ ὅρκιον γένεσθαι.
Οι] [οδήπαγαπέ

αὲ [απ

1ΠΙΤ6-

(ασ. 1ρίά,
σπεύδειν, εἴ οοπηροςῖξ, [τροτο. Αοἴογς, Ρο δαρ]αμίΙ γ]το, ἴπ. ΏοπαΠ
οε]ετατο. 11. Ηάΐον. Ῥέαδ]οςο
Ρατίειι θαπιὶ ν]άείιτ.1. 29. οἱ
αΠφν]ά, ΡΤΟΟΙΓΑΥ6. τὸν γάμον τοι
τοῦτον ἔσπευσα. Ἠας παρίϊας 891
τσάντες ἐκ της Ἑλλάδος σοφισαὶ,

έππα, 1, 56, 102.
σοφιςής, οὔ, ὁ. Ῥτο Βαριεπίῖα. ἆος-

ἃτο. καὶ δὴ) καὶ Σόλων, αντὶ τοῦ,

αοσε]ετανῖ, πιαθηταν]. 1. 28. παῦ-

σοφοί.

σαι σπεύδων τὰ σπεύδεις. Ἱ. 206.
Ώοδίπε ασοε]ετατε, 4πσε ασσε]εγα».

σπαδίζειν. µ. σπαδἰξω. Ν. Η. Αγε]Ίου. Τ)είτα]ιεο. παρὰ τὸ σπάω,
σπὠώ, ιπἀο σπαζω, Ἰάοπι, Ώοτῖσο
σπάσδω, Ἠήπο εβ]αίο σ σπάδω,α

41ο ἀθάπείυπῃ τὸ σπαδίζω. σπα-

-ν
πο
π

Ατἰδίαροτα»

καὶ σφεας ᾿Αλέξανδρος κατέλαξε
μονες ἔσαν, καὶ

5

κατὼ τοῦτό µοι δοκέει σπεῦσαι τὸν

γάμον τοῦτον. ΠΠ. 197. ἔπισπευδων. νἩ. 18. ξυνὸν πάσι ἀγαθὸν

σπεύδεν.

Οπιπῖρας

οοπΙππΠΕ

-

ΣΤ

Ώοπιη.

ΣΕ

δίπάϊο5δο Ῥτοσπταγθ. γ.

59,
σπογδαρχίαι, ὦν. Ὑα]]α: Ππιππο]αίοταπα Ἠραπηϊπα, Ῥέερμαπας, Ρτὶης ἵπ Πρα(ιοπῖρας Ίου5. γὶ. 67.
4. Ῥ. Βιο αὐ Ἠετοάοίο νοσαίατ
Ἰ9πος, αίπε ἀῑσπῖίας, «παπι Ἰμαοεάοπιοπῖϊ δυῖς τοσίρας ἐτιριθ-

νοι πρήγµατι. Ηι]πδηοᾶϊ 16 6ΟἩείσαι Γασ]οπέος, οοπ]1ο1Η{6Ν.

Ἡ. 2. ἐκ τούτου «αθµώµενος. Ιλ.
207.

σαζμάσῖαι. εοπι. Ἡραίϊαυι αἰἰιοά
οοπ]εοίπγα ἀππετ]. 5αθμησαμε"ος. ύκως ἐξελεισεταί οἱ τὸ λοιπὸν
τοῦ

ποδὸς,

ἀπέταμε

τὸν

ταρσὸν

[α-

ἑωύτοῦ. 1κ. 37. Οαπα βραξίυπα 6ΟΙ-

οετεπί, εί ΙΠραοπες απδρίσαγθι-

Ἱεείπτα ἀϊπιθηδας {αἱ5δεί, 410Π10-

{γ.

4ο τεβ(πα Ῥεςά]5 [ραυ5] 1ρ8ἱ οχ]ἔπτα. οδοί, [Π. 6. 41ο τε]φιαπι
Ροςᾶ15 Ρατίεπι οχ «οπιροάῖῦας οἆιε6Γ6 Ῥο55οΕ, Ιέα ἀσπιι] Ρ]απέαμι
δπαπ1, [εχίγεππαπιφιιο δα Ῥεάῖς
Ρατίσια] τεδεοπ]{.

Ῥαπέ, πέ Πθαβίοπαπα

ΙπΙππα

σποῦ Ῥογίμίεε οεπ]απα φἰσπ]βοαί.
ἵν. 27. Ὑϊάε ἀριμασποί.
σπουδαιέφερος. ἀντὶ τοῦ σπουδαιότερος. Ηος οἳ ΑΙ οἷς {αππ]Πατο. τ2

σπουδαιέσερα τῶν πρηγµάτων. Λε
πιασις δεί.

Μα]ογῖ ΠιοΘΗΙΙ

105. 1. 8,

σπουδή. σπουδὴν ποιήσασθαι τιµωρέει». Βπάϊαπι αἀλήθογο πἱοΐκοθηαἳ αἱφασπι. Όροταα έμάῖοςα

φαθμεύμενος. Ιοπ. Ρίο ΟΠ.

-αθ-

µιώµενορ. Οοπ]ίσιεις. ν. 190.
δίνο α σαθµέομαι, οὖμαι, εἰ Ἰοποθ, εὖμαι, 5ἶνο α σαζμόομαι,
οὕωαι, ου ἵπ ευ πιπίαία.

4ατο, αἱ ασασπι πλοἱοαπς. 1,4,
]
τί ταῦτα σπουδῃ πολλή οὗτοι ὁ

-αθμοῦσθαι, Ι4επῃ ας τὸ ςαῤμάσθαι.
0 οπ/ίσοτο. 0ου] εστισῖς απθεφι!,

ἆμιλος ἐργάξεται; Οπἱά ἴναο ον
ίμάϊο [αοῖς Ίο (ατα) Ι. 88.

:αθµώσασθαι ὅὅτι τοῦτο οὕτω νενοµίκασι πσοιέειν. Οοπ]ίσστο, φποά

Ορείαι ἀαπδ, πέ θΠΙ

ηος Ιέα {ασςτε 5ο]οατί. ΠΠ. 10, 98.
ἵν. 58. να. 10,
ε πόδε χεὴ

σπουδὴν ποιεύµενος [αὐτὸν] λαν

οαροτοῖ.

Μπ. 4. ν. 107. σπουδὴν ἔχοντες,

παὐμώσασθαι.

σπουδάζοντες. Βιιάσπίες. γι. 120.

Πία] ον] εσίαγα οροτίος.

σπουδὴν ἐποιήσατο τούτους παραλαδεῖν. ν. 200.. Όροταπι ἀοι Τ6, τί
ο α5δΙπιογοί. σπουδὴν ἔχοντες
σολλὴν πάντες Πελοποννήσιοι. ἵκ.

δ, Έπιπου Ρε]οροπποεδ [15ε1ΠΙΑ ππππ]εβαπ{] ππαρηαα. αά]]Ῥοπίο5

πάπα,

πιᾶριο δίπά]ο.

σπουδὴν μεγάλην ἐποιήσαντο μὴ
µηδίσαι ᾿Αθηναίους. τυία, Μαρηηι
αλήπογαπῖ 5επζἹππα πο Απο
61565 οπΙή Νοά]5 δοπέ]γοπέ, Ἠ΄α]άςο
Βοᾖοἵ61(πεγαπέ, Ππασποφ
πο 51ο
οανοταΠέ, πο Αλομίοηςες Μοάο-

γι. 214.

«αθμὸς, ὁ. οοπι. Ῥοπά18.

{6 Ροἱήο. ἷα

ρεδαπίεων.

ὨἨος

011106,

Νἱὰο ἕλ-

χει. ἴσα ςαὐμόν. «Ἐφαα]ὶ Ρομάετα
Ρτοράϊία. Ἱ. 9».
φασιάζειν. οοια. Βαάἴ]οπο Ἰαῦρταγο.

Βοζίοπα
ης

οομίεπάςτο,

Βοο1{1ο-

οχοϊίατο, οὐ γὰρ ἐν τῷ τοιῷ-

- χα εἶνεκα --ασιαζειν ορέπει.
27.

Νοι οπῖπα ἵπ {α] τθγαπι

ο, Ἰοοί Ιπ ασἰο οὐΕΙποπάΙ σαἩ-

κα, 5οάιί]ο5ο εοπζεπάστο ἀθοεί;
να], 5οὐΠάοποια οχοϊίατο ἀεοεῖ.
ἐν τοιῷδε γοτο ἀἰσίαμα εὲ ἐλλειπ-

παν ραγήρις [ανογοπί. ύκως ἂν
αὐτὸν ὀρέωσι σπουδῆς ἔχοντα. δς.
06. Ὑαϊα: πα νιάοτοπέ ἱρδαπι

τικὠς.
χρόνῳ,

Ἱ. 6. ΤἴΕΠΙΡΟΤΕ,

Γ{οφ]παπίοιη. πι. Ῥ. Ῥτοιέ 5ο
{[εδϊπαπίοιι νἰάϊςοπέ. [ιά οδί,
οαάοιι {οδεϊπαίίοπαο [{οδεπαπίος,
απα 5ο Γ{οδπαπίοπι γ]άϊβνθητ.]
-αθμᾶσθαι. Οοπ/1εογο. (οπ]οσίι-

ΤΟΥ.

Ωιποά αμῑας συγωγύµως ᾱἷ-

ΓαΠ [α06Υ6. τοιούτῳ «αθμησάμε-

Ἀαραιάϊέαν

οπἵπη χωρίῳ,

ἰν ο. Ἴοσο, οί οοπάἰθοιό;
οογείι,

ἐν

τοιαύτη

καταςάσει.
ςάσις, ἡ. οοπ.
Βοεία.

Μίαπιδ

γα],

5ίαίπφιο

πραγμάτων

Ῥθάϊο,

Εποίο.

οοτατῃ,

απὶ θυπ{

ο]πάσι {αο(ἱοηῖς. ἐπεκράτησε τῇ

ΣΓ

ΣΤ
ςασει Μήως. Ἱ. 172.

ἨΜϊπος 5αα

Γ{αοί]οπο αρεγ]ος ενας!ζ.
σάσις, 1οο, ἡ. οὐπι. Βίαίιο. Ίου
1η ἃςἶθ, 416Πῃ ααῑς {οποί, οἱ 1π
απο ρίαί, ας πλαμοί. ἔχοντες φάσι

ταύτην, ἐς τὴν ἔςημεν ἀρχη». Ικ,
21. Ῥετναηίας οι ]οσυΠά, 1Π 4ο
ριοείπιας Ιπίο. ἡμεῖς αἰεί κοτ.
ἀξιεύμε]α ταιύτης της όν ἐκ
τών συμμάχων ἁπάντων. Ἱκ. 20.
ΧΝο58 Ίος Ίοεο αἲ ον 5ος1]5
8επιρογ ἀῑσηϊ ΠαβὶΕ] 6αππας. Ὑ΄ αἱ].
ΥΕΥΡΙΟ Ίαπ ραπ]ο Ἠηοτίου νιάσίαγ.
σάσιν ἐκλείπογτας. Ἱκ. 48. Αοἶειι
ἀαδετεπίο.
ςασιώτης, ὅ. Το. Οπ1 οδί ε)αδάεπι
ΓαοΙοπ15. ΦΦπ1 οδί ε]αδάεπι δεεία».
Φα] οδί οαταπάεπα 1π 5οάἹποπε
ρατη, 1. 09,00, 63. εδ Πίορας.
Φπ] ἵη 5οάἹίοπε ποβῖς οδί αἀνοιβατίἩ5. Αάνετεα [ποϊοπῖς Ἡοπιο,
καταλάσσετο τὴν ἔχθιην τοῖσι -ᾱ-

σιώττσι. Ροβ]15 ΠΙΟ]18 τοδΙ]έ
ἵπ σταἶαπα οπή πἀνοικα Γασε]οπ]ς
Ιοπιπ10α5. 1.61. Υιάς ὄντιςασιώτη». ἐξήλασε τοὺς «ασιώτας αὐτοῦ.
Έλις ΓαοΓ]οΠΙ5 8οςἵο5 εχρη]{,1
175. ἄνδρες «ασιώται,

Ἠλναου

ασ κἰοπῖς γιτὶ, οἳ 8ο].

ΠΠ, 80.

τοῦ Μαιανδρίου κασιώται. λα.
ἀτῃϊ κ σα βοο]. Η1, 144. -ασιωτέων. . 960. τοῖσι Ἰσαγορέω
ο
ών. γ.72, 104. οἳ ςασιώταί

σφι γενόμενοι, ἔπεξούλευον θάνατον

Στράττι τῷ Χίου τυράννω. ΥΠ. 192.
γαία: Ου] «οπ]ητα(]οπο Ιπίοτ 5α
{αοία ἆε (τασ]άαπάο Βίτατίο (11ο-

ςέλεχοε, εὖ6, ους, τό. 14. Έχηησυς
ατΏοτ]5. Οαπάενχ. Ῥ41ρες. ΥΠ]. 55.
γιὰο ἀναδραμεῖν.

5ἐλλειν. οι. ΟΙΠΑΤΟ. Ἰωάμοςο.
γΨερείνε. ςείλας τὴν αὐτοῦ θυγατερα ἐσθητι δουληΐη. πια 6]ας βΙαΠῃ γοςίο 5οτν]]] οτηαβδεί. ΠΠ. 14.

παρθένους ὁμοίως ἐσαλμένας. γϊκσίπος 5ΙπηΠίετ ογμαΐα».
πποάο,

εοάσιι

νοβίτπι

Εοάςιι
Εεµετο,

νορε]έας. 1ρίά. τὴν αὐτὴν [σκευὴν]
ἐκφαλμένοι. Εοάσιπι επ]έα, νεὶ οτπαίι ογπαί1. να. 62, 90.

ςέλλεσίαι. Ιοη. εί ροοξ. Ρτοβοϊδοϊ:
εὰ Ῥτορείε, παγ]αῖο. ἐσέλλοντο
ἐς Κυρνον. ἴπ ΟΥ γην ἱνογαηέ. 1,
165. Περίανδρος ἐςέλλετο ἐς τὴν

Κέρκυρα». Βεπῖππάοι ΟΟΓΕΥΓΑΠΗ
Ῥτοβοϊδοεα(τ. Η1, 09. ἐφέλλετο
αὐτόσε. Ί]αο ρτο[οσίας οδ. Π].
124.
φέργειν τὰ παρεόντα. Ἱκ. 117. ἴπ
Ργαδοπῖ τοταα κίαία ασοφα]θβ666. Ενγαβδομίοια τογαπι δίαέαπα
Ὀοπἱ οοηβ]οτο,

ς«εφαγηβόρος ἄγων. Οοτίαπιθῃ, Ἶπ
απο γἱοίοτὶ οοτοπα ἀαίατ Γετοπάα.
Οεπίαπιεη, φποά Ῥχο Ῥγάπη]ο ϱ0τοΠΩΙΗ ν]οζοτί Ργροβίίαπι Ἰαμοί,
απ απι [ογαί. «ερανηφόρους ἀγώνας
αναῤῥαιιηκότα. Οἱ εκ οργζαπι
η]-- ν]οίοτ «Οτο αΏδροτίαπ{.
«105. Ωποά απίοπι αὓ Ἠετοάοἰο ἀῑολέατ φεφανηφόρους αγώνας
ἀναβίαιρηκέναι, 14 αὖ αλ] ἀλοῖεαν
ςεφανίτας αγώνας νικζν. Ατὶδίοί.

ιοί. 1 1. οἱ ὦ, ἑ 0. Δωριεὺς --ε-

τατῃ ΕΥΤΑΠΠΟ. 9. Ρ. Φπ1 οοπ]αγα-

φανίτην ἀγῶνα νενίκηκεν.

εἶοπο Ἰπίετ δε {ασία, Βίταξπ Ο]οΓΕΙΗ ΓΥΤΑΠΠΙΙΗ Ῥου Ἰηδίάῖας Ἱπ(ογβεοτο 5ίαπεγαΠ{. μετὰ τών -ᾱσιωτέων. ἳκ. 2. Οππι πα Γασ]οπῖς

Γο]υκ Ι.ὃ. ο.20, 105. τοὺς μὲν
οὖν καλουμένους ἠεροὺς ἀγώνας, ών

Ἰοπι]πίρς.

γ΄α]]α νοτξ, Αάπιοςῖς

οορίῖ5. πατε γ]άσίττ Ἰεαίσδε μετὰ
«ρατιωτέων, Ῥτο «ασιωτῶών. Βεά
π]1] πππίαπάιτα. Αί Ίουις Ιπίε]Πποπάις, τί εχρ]ΙοανΙ.
ςεγαςρίδες διφθέραι, αἱ. Ῥε]]ες
αμφ]ά τοσεπάιπη αρία», 1. 194.
«εγνος, Ἡ, ον. οοπα. Τεοίας, α, ππῃ.

Ῥομάας. Εἴπηις, ἵν. 25.

ους

τὰ αλλα ἐν Σεράνῳ µόνῳ, ςεφανίτας ἐκάλεσα», καὶ φιλλίνους.

ςἦναι, πὲ οί ἑκηκέναι, πο

80]11ι

1οηπ1ος, εεά εί οοπιπππη]έος, ἴθι-

παπα Ιοποπα φπἱάετη αοῖναπι, αἱρπΙΠοαΠοπεπι Ύετο Ῥ]θγαπιε ραδβἵναπι, απί φα]έεπῃ ποιἰγα]ῖς νοτβῖ
νΙπι, Ἠαβρεπς.

ἴ]ε, τοῖσι κατεςήκεε

ος
ΑΡ Η116 ΙπςΩπία εδε
ορβΙάΙο. 1. δΙ. καταςηναι Φίλον

τιν. νόα,. 1ου Ποτί, 1, 87.

ΣΤ

σίδος, ὁ. ει

ΣΤ

{πίέαπι, εἰ ρεάῖδιας

εα]ζαέΙΠι. οἱ Πέρσαι τὸν πρότερον
ἑωῦτὸν γεγόµενον «ίδον, τοῦτον φυλάσσοντες Ίησαν. Ῥεγφαε οΏδετναίο
ποτε, ᾳαος 1ρδῖς είς {αοταί, 14

Ίνετιπξ. Βο 1ποτεα Ἱνεταπε, 4ποά

Ῥτίας Ιπίεταπέ. 1νεταπέ οοἆαπι 1εἷΊοθγε ομδετναίο, ᾳποά απίε {επε-

ταπέ. ἵν. 140. δεὰ ρτο ἑωῦτὸν 55Ρίζος ἑωύτῶν, ἤγουν ἑαυτῶν Ίαρειἀαπι, αἱ αἆ Ῥογδας Ίου τεεταξΗγ.

Ναπι νι]σαία Ἰεοῖο ΠΙπαϊς πονα,
π]πιϊς ἀπγα νγἸἀείας,

5ἱ αά σίςον

τοίοτας 1]]αά ἑωύτόν. Βὶ ἔαππειι π]1]. πιαζαπά μπα, ἑωύτὸν Ῥτο αὐτὸν
κυπηθίας,

πέ Ἰοσυπη

δἱο αοοῖρίας,

τὸν αὐτὸν σίςον τὸν πρότερον γενόµενον. [άειπ Ιέετ. 3εὰ Ίος, πῖ ταΤΙΒΒΙΠΙΗΠΙ, οί οΏβογναπάσπι,
φίδος, ου, ὁ. Νοβϊμῖαπι. ἐπήϊσαν κα-

τὰ «ίζον αἰεὶ ὑπαγόγτων. Ν΄ ενίὶρῖα
5επεπ{ο», ἀππι Δ6ΠΠΡΕΥ 5ο 5αράιοετοεπέ, 11ο

Ιπναάσραπε, ἵν. 19239.

εἴποντο αἱεὶ τὸ πρόσω κατὰ φἰδον.
Βο/προγ παἰίσνία5 Ρτορτοάἱεηίος,
νεδε]σία Ῥτοπιομάο 5εφπεβαπέαΓ.

ἵν. 125. ἐπόμενοι κατὰ «ἰδον. Ν68-

Πρία 5εφπεηίε». ν. 102.
σΊφος, εος, ους, πό. οἵ1.

Βο]]ϊοππι

ΆΡΠΙΘΗ, Γκ. 07. Υἱάς Βάση,

«όλος, ὁ. ΜΠίατίς οχροάΙξιο. αντὶ
τοῦ σρατεία. ἀπεὶς τὸν ἐπ᾽ Αἰθίοπας
«όλον. Μίδα ἴποία εχροάἹίοπο
πάγοι» «Ἠμίορες εαδοορία. Η1.

{ογπιαζάςς φορέω, ὦ. ΒΕΘΓΠΟ. «ορέγω, Ἰηβετίο ν Δωρικῶς, Ἰήπο σορεσύω, εἴ απεπϊπαίο νν, φορεννύω,

πάς 5 ορέννυμι. µ. «ορέσω, 6ί ςὉρήσω. ΑΌ εοάθιη σορέω, ὦ. Βί κατὰ

συγκοπήν ερώ, κατὰ παιαγωγὴν
σζωω. πί α ζω, πλώ, ζώω, πλωω.

Γπέατατη σρώσω. 1. αογ. αοξ, ἔσρωσσ, Ῥοτ[. ρᾳ5Ν. ἔπρωμαι. ρ]ακᾳ. Ρ.
ἐφρώμην, ἔφρωσο, ἔσρωτο. ἘπδίαΈνας, ςορέω, τὸ σρωννύω, καὶ ς-ο-

ρέσαι λέχος,τὸ σρώσαι. καὶ ἐς όρεσε
θεὸς µεγακήτεα πόντο», ἀντὶ τοῦ,
κατέπαυσε. Βϊο οἳ αριἀ Ἠεγοάοαπι, ΥΠ. 199. τὸ κῦμα ἔπρωτο.
γαλα:. Εἰασίας οοπφενα εαπέ,
θεά Ῥοεία «Ἐπ. ΠΡ. ν. νετ. 819.
ἀππι ἆο ἈΧερέαπο νοτρα Γαοῖξ, ᾳαἱ
ἵπ Ἠοποτῖς σταίίαπα οπτγὰ νασξας
πιάτο Πποίπαη5 5οἀανΙξ, Ἰος ]οαπεπάϊ σεπ5 Γο]οῖας οκρτοβῖξ;
Οατι]εο Ῥος ήπια ]ενῖς νο]αί
ὕρποτα οπττα.. Βαυκδίάσπε απάα.,
(απάπππσας 5αῦ αχ {οπαπϊ
ῬίογηΙἔασ 41ος αφαῖδ. Βαρ]οῖε
Ειδίαί]ι, καὶ θυμιὸς ςορεθῆναι λέγεται. τὰ δὲ, ἵτα εείαπι 5έογηῖ, 14

εδί, οὐ ατῖ ἀῑείέατ. Ψἱάς οἳ «οργῦσα αραιά ειπάσῃ.
σρατάρχης, ου, ὁ. Ν. Η. Ῥτο ο0π.
«ρατηγὸς, οὗ. Ἱππροταίογ. Οορίατα ἀάχ. 1, 107. ΥΕ], 44. Ῥτο
οοάσπι ἀῑοϊέαχ οί «ράταρχος, ου, ὁ.

Ριπά. Βγί]ι. Οὰε νΙ. νου. 51.

20. ϊν. 1450. ν. 03, 74, 76, 77. νἹ].
20.

ςρατηΐη, το 6ΟΙΠ. «ρατεία. ΜΙΙέα-

σόλος, ὁ. Ο]αβ8ἱ8. «όλον μέγα» σ»ν-

Καππαδοκίην ἐποιεεῖο. (παδς οχΡο ίοποπα ἵπ Οαρραάοσῖαπα Εοσῖε,

αγεῖραι. Μαρπαα ϱἸά566ΠΙ «06μὶ55ο. 1. 4.
όλος, ου, ὁ. (ορῖαο (οιγερίτος,

π]αιο παπί.

Λακεδαιμόνιοι

τ5 εχρεάΙ{ιο. Κροῖσος «ρατηΐην ἐς

1.70. Αρπαγος σρατήῖην ἐπὶ Κᾶρας
ἐποιέετο. 1. 171. Π. 111. σρατηΐην

ποιεύυνται ἐπὶ Χαλκιδέας. ν. 77.
φρατηλασίη, ης, ἡ. Η. Ν΄. Ῥτο σοπι.
οὐκέτι κατὰ θάλασσα», ἄλλα κατ᾽
«ρατεία. Ματ εχροά]εῖο αᾱἠπειρον. Πμαοράαρπιοπ] ΠΙ]ΟΓΘΒ ϱ0νοίθη5 αἰφπεία 5πδορρία. ἐπὶ τὴν
Ρρία» Πηδίγασίαδ ΠΟΠ απιρ]ας πια Γ]: Αἴγυπτον ἐπομέεο «φρατηλασν.

µέζω σφόλον οείλαντες αἀπέπεμψαν

5ο ἵειτα μαϊδογιη{. ν. 64.
φομοῦγ. µ.. «ομώσω. 05 εἰαπάετο. Ο5
εοπο]ιἀστο,. 05 οΏδίταστο. (αα]]]σς,

11ΕΥΠΙΟΥ ἰα ὀομολᾖο. τοὺς
ςομώσαντες. Ότο ναίαπι
(ο, εἸαμδο, οΟπΟ]ΗΝο. 1ν.
ςορεγγύω, «ορένγυμι. 6011.

μάντιας
οΏβίτις09.
πο 5ίο

Αάνοιδας

«Ἠαγρίαπι

εκρεά1ξῖο-

πθπα [οοΙί, εορία5 ἀαχίε, Π, 1. ἵν,

100. να. 14, 10, 16, 21, 106, 138.
ν. 27, 140.
σρατηλατεῖν. Ἰοπίοο 6ί Ῥο6έ. Ῥτο

6011. σρατηγεῖν, τὸν «ρατὸν ἆγειν,
ἐλαύνειν. Ἐκετοϊέιπι ἀπςσργο. Οο-

Σε

ΣΥ

Ῥΐα8 ἀπςεχο. 1, 124. ἔπ᾽ οὓς ἐπεῖχε
«ρατήηλατεει». Αάγειδτ6 41ο5 ο0Ρία5 ἀπσςτθ, εξ εκχρεάίοπεπι [αοογ6, Ιπ ΠΙΠΙΟ

Ἰαβοβαί.

1. 129.

παπα δέαρα, γα] (αὲ 1 φον ρηη()

δίαρρα. ΥΠ]. 63. φυπεῖον δὲ κατὰ
τοὺς λεξικογράφουᾳ οἱογεὶ τυπεῖον,
τὸ τυπτόµενον λιναριον.

ἐπ᾽ ἦμεας µούνους ἐφρατηλάτεε ὁ συγγίνεσθαι. (οπνεπίνο.

(οπρνε-

Πέρσης. Λάνοιεις ΠΟ5 5ο]ο5 Ῥευξα

ραπ. ἐς σόσιν ἱλαδὸν συγγίνεσθαι.

εορία5 ἀποστεί, Νορῖς 5ος Ρε]Ίαπι Ἰη{ειτεί. ἵν. 118. ἐπὶ ταύτην
τὴν χώρην σ«ρατηλάτεε. ν. 91. νΙ].
ο, 10, 14, 19, 20, 147. 157,
209.

Αά εοπιροίαξΙοπεπι ζαγππα(ἶπα 6ΟΙΙνεπ]τε. 1. 172.

αρατόπεδον, τό, 60ΠΗ. Ἐκενοαῖίιις. (ο-

Ρίο, Ῥτορτίθ {ππι6Π τὸ τοῦ «ρατοῦ
πέδον. 14 οδί, ΟορίαγιΠη 8ο] Ηπη, οί

ἴρδα οαδίτα οἱσπ]βσαί, Ἱ. 76. τὰ
«ρατόπεδα ἀἁμφότερα οὕτως ἠγωνίσατο. [Γίεταπε εχετοῖίις τα ἀῑπιϊσαν]έ. 1Ρί4. τετραμµμένου τοῦ «ρατὸπέδου. (ορίς Τη {πραπι γεγείς, ν.
119. τοὺς ἡμίσεας αποςἐλλειν τοῦ

«ρατοπέδου. Ικ. 21. ὨϊππϊάἹαπι ο0Ῥίαταπα Ῥαγέεπη π({ογα. ΙΧ. 00.
5ατο».

Περσικὸν

κάρτα

ὁ σρατὸς

ὠρον. κ. 109. Ν αἰἷα: Ἐκίππηι
οδέ ἀπ αριά Ῥεγδας οχογοῖξι
ἀοπατὶ. 4. Β.ν.5. Εκοτοίας εδ
ἀοπαπα να]ἀο Ῥογδίοιπα. 14 οί,

συγγίνεσθαι τιν.

οοτι.

6οπατεάΙ!,

εο]]οφῇ εππι ααπο, συγγενόµενος τῷ δεσποττ. Ν. Ηοιι. 25. 0οἩ-

βγεδδι5 οἳπΙ ἀοπήπο, ΟΠ ἴπ οο]Ἰοᾳπἵαπα οππη 4οπΙπο νεπ]ςδαί.
συγγίνεσθαι. Οοπρτεά]. Οοἶτα. Ώοε
Υ6ΠεΥεΟ «οπαγεβδα ἀοξυπι. συγγενέσθαι αὐτ. Οπη ἔρδα ΓοιΗ ιαὑπ]ςσο. Π. 110, 191. ὁ δ.

συγγινώσκειν. (06πΠοβοετο. ΑΡΠΟδεσιθ. Ενχϊδήπιατγο. δ10ϊ οοΠβοἵππα
ε556,. (οπηδιάενατα. Ἀθοιπι τεριαίανο, Ῥετροπάετο. Ῥοοι]ίατος
απαδάατη 5Ισπήβεαί]οπες αρα Ποτος. Ἰαῦεί Ίου νετραπα, 4πας αριιά
31105 γὶκ γΟΡΟΓΙ48. συγγινωσκόµενος ανθρώπων εἶναι βαρυσυμφορώτατος.

ΑΕΦΠΟΦΕΟΘΗδ,

ΕΟΡΠΟΡΦΟΘΗΒ,

οχΙδΙπιαΠ5 5ο πιογέαΜαπα 6556 πη]-

ναι,

δογΓΙΠΙΙΙΗ. 1, 40. συγγνόντες ποιέειν

ΑΜθπεια εορίαταπα Ῥτοίτα ἆοἈαγς, ἀοπαπα εδ Ῥου5ὶ5 να]άο [απ]]ατο, Ύαἱ, Οορίαταπι ΠΠπροτ]ο
ασια ἆοπατε, ἀοπαπι οδὲ Ῥοχ5άγΗπΙ ΠΙΟΤΙΡΙ5 να]άο {αππ]]αγο.
Ωπος οπ]πα Ῥεγδα ΠΠαχΙΙΠΟ Ῥγω{ου
οείοτος Ἠοπογε εο]ιοπεςδίαγα νο]οῬαπί, ο05 οορίασασα, απ δ1ι5 Π1ροταγθη{, ΠΠΠΠΟΓΟ ϱΟΠ5Ιαογοεταπέ ΟΓπαγ6.
σρεπτόφόρος, ου,ὁ. Ν. Η. ἜΤοτφα{15.. Ωπὶ ἔοταποεπα {οτί. νυν. 119.
Υἱάε γι]ς. εχίσα.

σε δίκαια. ΑΡΠΟΝΟΕΗίΟς {ο Ἱπδία
Άρογο. 1. 80. συνέγνω ἑωῦτοῦ εἶναι
την ἁμαιταδα. Ααπονῖε δυὴ 6556

Ἠκοτοίίαπι

αῑσπΙ

σροάω, ὦ. Ίο.

ἀοπατο:

ο Ροεἵ. Ἰογεο.

ἀνὰ τὴν πόλιν σροφώμεναι.

Ῥετ

πχῃοια ναραπίος, Π. 80,
«(όφος, ου, ὁ, ἴοπ. οἳ Ροεῦ. Ῥαπ]ς

ἴοτέης, Ἐαδοῖα, Ἱπ[α]α, 1ν. 60. Ῥ]ο
εί αραιά Ἠοπα. Οἀγ5ς. Ν. ν. 40Ν8.
(ομρα]ο ἙἘπδίαίαπι 09686. Μ.

ΡεΟΟΈΕΗΠΙ. Ἱ. 9]. συνεγιγώσκετο
ἑωύτῷ

οὐκέτι

εἶναι

δυνατὸς

τὰ

πεήγµατα ἐπορᾶν, καὶ διέπειν.
Οοὐςοἷας 51 Ρ] ογαξ 5ο που απαρ]ῖα5
Ρο556 τες Ἱπδρίοστε, ο πάπι]ηῖβἑατοθ, 1. 09, συγγγόντες τοῦτο.
Ἠος αρηίτο. ἵν. ὃ. αρὸς ταῦτα
συγγγόντας.
Υα]α: Ἐαφιε τα
αππαάνθιδα. Ἀεά νοτρα τωῶσα

Ίππι πιά φἰσπήβοαηέ, κο. διᾶ ταῦτα
συγγγόντας δηλονότι τὸ σεπρωµέον. Οτι οἳ Ίνως, [απο αοσἰἀε-

ταπε,] ασπον]δδεπί 14, αᾳπος 1π {α-

{5 εταξ. Ἐκ 5εηποπ{ἶρας, ας ρι8)εοάεπά
ας 1ο 5εηΏδι5 εἰ]οῖ γιἀθαν, ἵν. ὃ. Ἔερξης δέ οἱ οὐ συγγι-

γώσκων

λέγειν ἀληθεα.

Χεγχος

Ἠοτα. ἵπ Ἠγπιπο Αροϊμϊς. ν. 122.

απίσα πο οχἰέπηαης ἵρδαπα γετα

ον. 128.
συπεῖθγ, ου, τὸ. Τοη. Ῥτο 6ΟΠ1. 5υππίον, εξ σύπτη, ης, ἡ. Ὀ πάς Ἱμαεῖ-

ογθάσης 1ρ5πῃ, ὅχο,] ἔσσονες συγ-

Ἰοψ1. ἵν. 40. [ν. 5. ποπ. οοπβοῖας
1ρ81 1ρ8δήΠά Υογα ἀἱσοτα, Ἱ. 6. Νο

ΣΥ

ΣΥ

Ὑιωσκέόμενοι εἶναι τῇ ναυμαχίη.
Ααποβορηίος 5ο αἆ Ργα]ήυπα 1ιᾶνα]α οοιηπηϊἑἑοπάαπι 1119 6556 Ἱῃ{οτίοτος. Υ. 560. συγγιγώσκομε΄
αὐτοῖσι ἡμῖ, οὐ «φοιήσασι ὀρθώς.
Ασποκοϊπις πος ποπ τοείο {6-

συγγνώμη, συγγνώμη µοι, ἀντὶ τοῦ
συγγνωςόν µοι, νε] συγγγωφέον
μοι. ἂοπία πα]μὴ ἁαπάα ο5ί. 1. 99.
συγγ:ώμην ἔχει»τινί. Ὑοπίαπι αἷιεπ] ἀατα. ἴσπογατα. (4911. Βαγάοππεγ ἃ φιιοἰφι/ ο. 1, 116. Λυδοῖσι
συγγγώµην ἔχων. Ἰμγᾶϊς Υεπίαπα

οἶδδαο; ν. 91. νε], Οοπ5δο ποβῖς

ΒΠΤΗΊ5 πος Ἰαπά τοοίο {εοῖδδο.
οὐ συγγινωσκόμενοι. ΊΝΟΠ ἄΡποδοσηίας. να], ΙΡ πΙηῖπιο οοηςδο.

ἆαπ5. 1. 125. συγγγώµη; ποιήσασ-

θα. Έατο γοπίαπη. Π. 110. συγγγώμην τὸν θεὸν παραιτέετο αὐτῷ

γε, Χοἢ εκΙδππαπίες. ν. 94, οὐ

σχεῖν τών ῥηθέντων. Ῥευπι ἄαρτο-

συνεγυώσκετο αὐτὸς τούτου αἴτιος
εἶναι. ΧοἨ ασποβοεβαί 5ε Ίπα]α5 γοὶ
πΟ{ΟΤΕΙΗ 6556. γΥΙ. 6]. συγγνόντες

οαραίασ,

ὀδικῆσαι. Οπή ασπον]δδεηί 56 ἹπἹατίατα 1ρ515 {οείβ5ε; γε], Εας5ί 56

Ἱπ]αςέο Γοοῖς5ε. γΙ. 92, Αἰγινῆται
δὲ οὐ συνεγιγώσκοντο. Δί Ἐσϊπεία
ΠΟΏ ασποβεεβαπί, ασηοδερτε, {8τοήίᾳια πο]εραπί, 9ο Ρεεσᾶβ»ο.
1ριά. ου συγγινωσκόµεγοι :τὴν Χερσόνησον εἶναι ᾿Αττική». Οσα ΠΟΠ
{αἴογεπέας ΟἨ6γ5οπθβδπῃ 6556 Αί-

Πσαπη. ν]. 140. γεἰ, Χοη ΡΠο5ορη{θς, διο. οὔτε ὁ συγ Ὑγωσομενός

γε] γεμεπιοπίοι

οταβαί,

πέ 5101 νοπίατη ἀῑοίογαπη ἀατοῖ. γι.
δ0. ὃ ὃ. συγγνώµην µοι ἔχετε.
Ὑεπ]απη ΗΕ] ἀαίο, Ἰαπονοῖτε πηῖ1. Υ, 19. ὑμῖν ἔκ γε ἐμεῦ ἐγίνετο
συγγνώμη. Ἱκ. 58. ος α πιο
νει]α ἀαθαίατ. Α πιο γοῬῖς 1βΠοΡοευαίατ. Ἐσο τοβῖς Ἰσποδοεραπι.
Ην νιοςα 1εσῖέιν σσολλοὶ συγγγώμη, Ῥτο πολλὴ, τουτέσι μεγά-

λη. Μασπαπι απίοπα νοπῖαα ασ]
ἀατε ἀῑοίπτη αἲ Ἠοτοάοίο, Ῥτο
Γασἲ]ο γεηπῖαια α]ευ] ἀατο. Ψε]γρτο,
Υα]άε,

νε]επιθηίοΥ,

1ΠασποΡοτς,

πιοήο οεάσῃς. συγγνόντες Πέεσαι
οἴχοντο ἀποσάντες. Ἱκ. 1923. Ῥοεϊκα

Ἰβποςοστο.
συγγνώµην ἔχειν τιν τῶν ἡμαρτηµένωγ. Οἱ68. Ρεις. 95. Ῥοοεαίοταῖα αοτῖ νοπῖαπα ἆατο,
συγγάφει», συγγράφεσθαι, συγγεάψασθαι. οι.
Οοπβοίβογο,
πάντα συγγραψαµένευς ἀναφέρειν
παρ ἑωύτόν. ΟπιπΙα οοηκοπῖρία αἆ
δε το[οιτο. Ἱ. 47. ταῦτα συγγραΨάμενοι Ότι ἴδία οοπκογρθίθ5εηί. 1. 48.
συγγραφή. Νοπρίο. Οοπδεπρίῖο.
θώυμα ἐς συγγραφή». Μιτασι]απι
κοπἰρίίοπο, γα] φεπηρία ἀϊσπαπε, Ἱ,
95.

ασηϊζο 510 611016, α Εοπ{θη{]α 5ι1α

σύγγραμμα»

τοι πάρα. νΗ. 12. Νεο π]]άς αἀθςί,
απ 81 Γεοπέεπίϊο» πππίαία»] οοἹ5οΐ5 5ἷέ Γαέπτας.

Ὑαὶ, Φα

ΠΡὶ

Γάϊνίπαπα πιοπΙοπεπα 5ρεγπεμ(!]
γαπῖαπι δἳς ἀαέανας. Νατη Μο Ίοσ5
εοπαπιοάς πίταπο Ιπ{εγργεία({]οπεπι αἀπη]έίογο Ῥοΐεςί, συγγγούς.
Αρπίίο υτοτα. Ασπϊίο Ρεσσαΐο.
να, 19. Μαρδογίου δε [γγάμη] ἰσ-χυροτέρη τε, καὶ ογνωμονεγέρη, καὶ
οὐδαμώς συγγινωσκοµένη. Ικ. 41.
γαμα: Ματάοπ γετο εεπεοηίία
{ατοσῖοἙ, ρου Επασίοτηις, οί πα]]ο

ἀαδέενιηέ. Βεά ἐλλειπτικῶς μου
ἀποεαια, ἀντὶ τοῦ, συγγγόντες τὴν

ἑαυτῶν ἁμαρτάδα, νε] ἑαυτοῖς -ἆμιαρτοῦσιν, πέ αΏ1βῖ ἀῑσϊίατ. 6ξ, ᾿οἴχοντο
ἀπογάντες τῆς ἑαυτῶν γνώμης.

συγγινώσκειν, 6ἳ συγγινὠώσκεσθαι.
Ίβποβοετο. Ῥαγεοτο. γεπίαπα ἀατο,

οὐ συγγιωσκόµενοι.

Χοη Ιρῃοβ-

τος, το. 6011.

Όριας

οοηνοΠρίωπα.. Ῥες φοπρίῖς 6οπιῬτε]εισα. 1. 48.
συγκαθαιρξει», εν.

Υ. Η.

Ώε απο

ἵπ γα]σας5 ἀταῶεο-]ατῖηίς Τιοχίοῖς

Ίου ἑαπένη εχδίαί φοπρέαπι. συγκαθαιρέω, Το]μεπῖ οπα5 αακί]ου.
9 παγο βαππ]έΗΓ Ῥτο συλλαμξάνειν.

ος απίσπι Ἰωνρκώς, καὶ

1 οςί, ΑΠάπεπι Ιῃ ϱΠθτθ απο
(ομεπάο Ίανατε, οί Νπρ]Ισἵΐοτ,

᾿Αττικῶς, ἀντὶ τοῦ συγγιγώσκοντες.
Π]. 99. να. 19.

Ίπνατε, Αριά Ἠετοάσίιπ Ικ. 95.
αοΩ1ΡΙ. νἰάσίας Ῥτο ουπι απο

οθπίθ5.

ΣΥ

ΣΥ

αηπ]ά φα5οἴρεν, εί ἵη τε αἰίᾳια συγκειµένου σφι τὸν υηὸν ποιέε».
μετοπάα οσἵππα Ε]ιιΦ 6556. οὕτω δὴ Οππι Ἰπίου 1ρδοςδ οοπνεπὶδδοί πί
{οπιρ]απῃ Πετοῖ. ν. 63.
πέντε σφι µαντευόµενος ἀγώνας
συγκεντεῖν. Τοπ. οἳ Ῥοεί. (οππραήτοὺς μεγίςους Τισαμενὸς ὁὁ Ἠλεῖος,
5εγα. (Οοπβοςτο. (Οοπέτασϊάατε.
γενόμενος Σπαρτιήτης, συγκαβαιτούτους συγκεντέουσι. Ἠος εοπβεῖρέει. Ὑα]α: Τϊδαπιεπις Έ]οιις
πἨέ, Ἠος οοπέτασϊάαπ{. 11, 77.
Βρατϊαία εβεσία5 απἵπαιε πιαχ]πια οετίαπι]πα οκ οτασμ]ο 1] οὐ- συγκεράειν, ἄν. οοπι. Οοπιππίβοοτο.
Μ!κοστο. «πηρογο. Ππ]το, Ἐασθγο.
ἀπαῖς, πι, . 9ὶς Ισίέατ ΤϊδαπηοΦιλέην πρὸς Έερξεα συνεκεράσαντο.
η15 Ί]]α Ε]ειις, {αοίις Βρατίαπας,
να, 151. Απιοζἥμαπι απ Ἀθγχα
[εί Βρατίαπα οἰγ]έαας Ίατο ἆοπαΓοσσγιπί, Ἰπ]οταπέ, οοπίταχογηηΕ,

έπ5,] ναζσιπαης, [ναίῖδαπθ πηιΊθΓθ 1Ππ οχοτοῖτι ΓππρεΠς,] απίηαπς πιαχίπια οργίαπαῖπα ΟΠΗ 1ρ5]8

σιγκοποὶ Ἰοπῖνς [απιματος. ὤμ-

διςοερ!, [οί ο] αδάετα οχρεάΙθ]οπῖς
δοσἵη5 1815 Πας Τη 5 φπἵπφιπο
ρτανἰςδἰηῖς οσγζαπα Ίρις δα) οιἀ15.] Ἠος ραίεί ἵκ. 99. Οὗτος γὰρ
δὴ εἶπετο τῷ σρατεύµατι τούτῳ μάν-

το. Ἱ. 80. ἱρὸεν ριο ἱερός. 1ριά. ἱρόν,
ρο ἱερόν. 1.106. }ἱρεὺς, Ρτο ἱερεύ».
. 140. ἀμπαυκήριος, οί ἀμπαύο-

τις. τὸν, ἐόντα ᾿Ηλεῖον, καὶ γένεος
τοῦ Ἰαμιδέων Κλυτιάδην, Λακεδαιμόνοι ἐποιήσαντο λεωσφέτερο». Τισαµενῷ γὰρ μαντευομένῳ ἓν Δελ-

φοῖσι σσερὶ Ὑόγου, ἀγεῖλε ἡ Πυθίη
αγώνας τοὺς μεγίσους ἀναιρήσεσ-

θαι πέντε. ο. (Φππαιι απίθπι
Γαογῖηί Ίο απἴπαιο οεγίαπηῖπα,
γ]άο κ. 90.

συγκατεργάζεσζαί τι τιν/. Α]]φαθια
1η το

αμ φια οοπῄοϊοάα,

οοπι-

ραγαπάσφιο Ίπνατε. ὁ τῷ Κύρῳ
τὴν βασιληΐην συγκατεργασάµεος. Οαἱ Όγταπι 1π απωτοπάο,
εοππραταπάο, ουήπεπάοαπθ τοσο
αά]αγοταί. 1. 102. 1. 154.
συγκεῖσθαι. «οι. Δά οοπνοπέῖοπος,
εί ρασία γο]αξπη. ἐἐούσης της ὥρης,
ἐς τὴν
τ
συνέκειτό σφι ἀἁπαλλάσσεσ-

θαι. Ἱκ. δ9. Οπή οβδοῖ Ίογα, ά
ᾳπαπῃ, [ᾳπα Ἱογα] 1Π{6Γ 10505 60Πνοπογαί ἀἰδοσάςτε, [νε], Ύπα ογα
46 ἀϊδεσξδδα Ιπίογ ἳρ8ον ΟΟΠΝΕΠΘτα. Ἴ ἁπαλλάσσοντο ἐς τὸν χώρον,

ἐς τὸν συνέκειτο. 1Ὀιά. ἴηπ επι Ἰοοσπα ἱναταηέ, 1π. 416 [Ππίεγ ϱ058

Ίτο] οοπγοαπογαίζ. Ὑεἱ, Ώε 4πο Ρε{οπάο 1πέου ἠ]ος οοπνεποταί. Ίος
Γχ. 50. συνωνύµως ἁἰοιίατ,ἐς τὸν
χώρον Ιένα ἐς τὸν συνεθήκαντο.

πι Ίουμπι ἴτε, ἵπ 4πεπι ΙπίεΓ 56

ρασῦ {παταπέ [5ο Ῥτοίδοίατοβ.]
γα], ἴπ Ίοσμπ οοπςἑαίππη.

ξώσας, Ῥιο ἀγαξοήσας. ΝοεΙ[ετα-

ζ15. 1. 8. ὥσφραγτον Ῥνο ὠσφρήσαν-

μα, Ῥτο αἀναπαυσήριος, εί ἀνα-

παύομαι.]. 181. ἀντέλλει, Ῥτο ἄνατέλλει. Π. 142. αμξολαάδην, ρτο
ἀγαξολάδην. ἵν. 181. φύσας, Ῥτο
φυσάσα». γ. 9]. ὤφλεε, Ῥτο ὠφεί-

λεει
γαι,
σα»,
βία

80 ὀφειλέω, ὦ «γη, 26, ἑρ-άῬτο ἐφακέναι. ἰκ. 27. δὶς ἔσαΡο ἑςάκεισαν. Οοπφα]ε Ειαπ.

συγκείνειν µεγάλας Φιλίας. Ἠετοἀοίοα Ἰοομίο.. Μαρπας απιὶοϊεῖας
οοπίταἸογθ. Θηραίοισι ἐς Σαμίους
φιλίαι µεγάλαι συνεκρίθησαν. Μαμπρ απηϊο]έ]α. Ε]ογαῖ5 οππα Ῥαπη]]ς
οοηίτασία επί. ἵν. 102.
συγκτίσης, ου, ὁ. Ν. Ἡ.

Ἐμιβάσιη

εο]οπῖα» ἀεάποσπάα φοοἵμς. ν. 46.
συγκύπτειν. οοπα. Ἀαα] Ῥτουυπιῴογο. Φίπια]. Ἱποπαν],

Βππα] ἵπ-

επγναγῖ. μεταφορικῶς νετο ϱοἶτα,
Οοπδρίταγε, Οοπεσγάςς 589, Οοη6επ{ῖγο. εἰ συγκύψαντες τωύὐτὸ
πρήσσοιεν πάντες. νΙι. 145.
8

οοδΠ{65, 51 οοπβΡΙΓαΠ{θ», 81 60ήεοπί]οπίες, Ιάοπα 91168 {αοθγεέξ.

συγκυρεῖν. ΊοἨ. Ῥιο ΟΙ. συµδαίγε. Αοοϊάενα, Οοππφετο. τὰ
συγκυήσαντα. Θια οοπΏμοτιπέ.
Ἱ. 119. οἶδα τάδε Μεταποντίοισι
συγκυρήσαντα. Ητοο ΜείαροπΙπῖᾳ
αεσ]ἀῖςδο 5οἶο. ἵν. 12. οὐ έντοι ἔρ
γε τέλος οἱ συνήνεικε τὸ ἔχθος τὸ
ἐς Λακεδαιμονίους συγκεκυρηµένον.
Ικ. 97. Ἠαιά {απ1εΠ αὐ Ώποπι πδ-

ΣΥ

ΣΥ

απςα, [τὰ οδέ, {απάσπι] Ίος οἵππι
αἀνοιςις ΓιαοθάβπιοΠῖος οαδα 5η5-

ΡΤΟ «πο Ο9ΠΙ, συγχέειν, 6 συγ-

εερέππα αἱ Ῥτοβαέ. συνεκύρησε [τὸ
τρώµα] γενέσθαι. Ἱκ. 90. Αοεϊαϊέ

γε]. οὐδίτπσταε.

πί Ππ]]α οἰαάες εοάεπι ἀϊε] αοεῖῬετοέατ, ἴπ Βέερ]ιαπί εοἀϊςο ῬετῬεταπι συγεκήευσε Ἱερίέατ. ΕΤΟΣ

1ν. 120.

[συγχέειν τοὺς

τάφους. ὶν. 127.]

τὰ ὕδατα συγ-

εί ἐγρορταρλίοι».
συγκυρεῖν. ΤοἩ. Ῥτο ο0πΙ. συντυγχάνειν. υηΠ. 196. Ππεϊάετο Ἱπ αἰαπεπ.
ΟΡνίαπι χθ. Οεεπττοτο

αμου. συγεκύρησε ἡτῶών Καλυνδέων
κατὰ τύχην παραπεσοῖσα νηῦς.
νη, 87. 0αἱγ πάθηΦίπΠι παν]ς [ε1]
{οτίππίο οσσαττῖ{. Ὑ οἱ, Ιπ 68Π1 ΓΟΓ-

(π]έο ἸποΙά]έε, ἐνταῦθα συγεκύρευν
γΤες ἦ τε Θεμισοκλέος, καὶκαὶΠο-

λυκρίτου. νι. 92, Ὑγα]]α: Θυπι
Ππέοτίπι εοπβϊκοταπε ηανες ἆπα,
ππα ΤΠεπήςέοςΙς, αἰίετα Ῥο]νοἵα.
«πι. Ῥ. Πιὸ πανε, ππα
απ]άσεπι ΤΠοιηϊδίος]ῖς, αἰέετα νετο
Ῥο]γοτία, 81Ρὶ Ἱπν]σρια Ο0ΟΠΓΤΟταπί.
ει, Ταπο [ἀπ] παγες,

ππα φπἱάεια Πεπαϊκέος]ς, αἰίοτα
γετο Ῥο]ψοτ]ί 511 ν]οἰκεῖπι ο0ζΓτογαπ{, (άα]]. πιε]ας,

ἐχργεπί.

56 ΤΕΛΠΟΟΠ-

(πο απίοπι γ΄αἰ]α ππα]α

γετίοτῖ{ Ίου νοτβραπα, Ἰπάς ραΐεί,

απῖα ιεπηκίοε]ος

οί Γο]γοτῖας

ποπ οταπί Ἰορδίο5: αξ ἵπ οπἆθπι
(ναοοταπι οἸαβςο Γογείον αἀνοι-

χώὠσαι.

Ἠπαπιο

οοπφεεία (ερετε,
τὰς κρήνας

συγ-

χοῦν. Ἠππιο εοηφεσία ἑοπίος οῦβίτισγα.

ὡὠσαντες.

ἘΕοπββρας

ἵν. 140.

ορείτασί]ς.

μετωνυμικῶς επῖπι Ἰ]ς

τὰ ὕδατα, Ῥτο τας κρήνας Ῥοδαϊέ
Ἠετοάοίας,

εοπ{επ{απΙ

Ῥτο ϱ0Π-

Ὠπεπίο. Ὑεὶ νετίεπάαπι, Ααιῖς
ἕεττα εοηροςία {δοίῖ». συγκεχωσμενα. ΥΠ]. 144. Ἠππιο εοησεεία
ίεεία [5πνι]ασγα, γει οταία.]
συγχώσας

Φωάντα. Ἱκ. 195.

Ότι

οπππῖα οργα]ςδεί Ἠππο οοησεδία.
συγχωρεῖν. οοπι. «Ὁοποσάετα. εἰ
Συρηκουσίοισι ἐόντερ
ἐ
᾿Αθηναῖοι συγχωρήσομεν της ἡγεμονίης. νἩ. 161.
ΔΙ 08,

οαπἵ 5απα5

Αλεπίεησος,

Ἱπιρετίο Ἀντασαδαπῖς
οεάσιΙς.
Πππροτίαπα Ἀγτασιδαηϊς οοποο(αΠΙ5,
συγχώσαι. Ὑϊάς χώσαι.
συλλαμξάγειγ. οοπι. εγεῖρογο. Τπ(ε]]ρετο. συλλαξων τὸ θεοπρόπιον.
Οπασπ]ο Ῥετοερίο. Οπασι]ο πέο]Ἰεσίο. 11. 64. τὴν τῶν ἀνδρών φωνὴν αἱ γυναῖκες συνἐλαξον. ΝΙτοΤΗΠΙ νοσςίη, Ππραπαππαο Ιππ]σγος
Ῥετεερετυπ{, Ἱπίε]]εχοταπί, ἀ1άΙ-

οεγαπ{. ἵν. 114.

8ᾳ5 Ῥατβατος ρασπαθανί.
Φποά
εχ 5εποπίῖραδ Ηετοάοίί νετβῖς
αρετίο οο]]μίέιν. 91ο επῖτη νΠ].

σύλλογος, ὁ. οοπι. Οοπσῖο. Οοπομαπη. Οοπγεηέας, Οοπρνεραίῖο.
Οαί18. διαλύεσθαι ἐκ τοῦ συλλό-

ϱ2, καὶ βώσας [ὁ Πολύκριτος] τὸν

γου. Ἐκ οσία, δἶνα οοπνοπέ 4ἱςερἀστο. 1. 79. σύλλα“ον ἐπίΧλητον Περσέων ἐποιέεο. ὮῬειδα5 ἵπ οοποΙΙππα οοπγοσανΙξ. νΠ.
δ, ν. 5. Αοοθτίαπα Ῥογδαγαπα
εοποῖ]απι Γεοῖς. τὸν σύλλογον
τόνδε διάλυσον. Ιδέα ϱΟΠΟΘΒΒΙΠΙ

Θεμιςοχληα, ἐπεκερτόμησε, ἐς τῶν

Αγγινητέων τὸν μηδισμὸν ὀγειδίζων.
ταυτα μεν νυν νηϊ ἐμξαλων ὁ Πολύκριτος απέῤῥιψε ἐς τὸν Θεμισοχληα.
συγχέειν, εἴν. οοπα. Δά απΙπΙΙΠΗ Τ6Ἰαίπνη, οοπ[απάστε, θαγβατο, οοΠ-

φίεγπατα.

ἡ δευτέρη ἀγγελίη σφι

4δδο]να,

ἁἀϊπηίία,

νι.

λογος ἐγίνετο. ΥυἩ. 74.

10. σύλ-

(Οοπεί-

ἃά ἵρ5ο5 τοροπίο γοπ]έ, [6ος] αἆθο

απ εοασίαπα ο5έ. Οοποῖο οοαοία
οί. σύλλογον τῶν ἐπιξατέων ποιησάµενοι. ΥΠ. 85. Ὑαΐα: Οτπι
Ῥτοραρπαίοταϊα οσρέηπα Γοοῖδςεπέ.

οοηβέογπαν]{, αέ οΟΠ1ΙΠ65 ἀϊ]ασοστα-

«Ἠ.

ἐπεξελβοῦσα

συγέχεε

οὕτω,

ὧςσε

τοὺς κιθώνας κατεῤῥήξαντο σφάντες.
νι, 99...

Ἀοσαπάις

παπί,

αἱ

τοηί [5αας] νορίος.
συγχοῦγ. Ψ. Η. α συγχόω, ὦὤ, ώσω.

Ῥ.

Μήαιπα

οἸαβδίατίοταπι,

8ινο Ῥτοραρπαίοταπ,
οοπνοσαία, νε] οοαεία,

οοποῖοπο
Ὑεἱ, επι

ΣΥ

ΣΥ

π]]. οἶαβ5, 5ἶνο Ῥτορις. ΟΠΟΙΟΠΘΠΙ οοορῖ5δοηί, οοηνοσαδκεηέ.
σύλλογον σοιησάμ.ενος ππαντὸς τοῦ

φρατοπέδου. ΥΠ. 24. Ὑπα]]. Εποίο
{οῦῖα5 εχοτοῖίας οσα. αἱ. Ρ.
Οοπγοσαία {οίίπς οχονοΙέα5 ϱ0Ποἵοπθ.
Ὑ αἱ, [Γπϊνεγςο οχκογοῖξ
αἆ οοποῖοποπι οοπγοσαίο,
να],

Οοασία {οέῖας οχετοῖτ5 6οΠΟΙΟΠΘ,

σύλλογος ἐγίγετο. ΥΠ. 74. Όοη-

ο Ἴαπα Παβίέαπα ο5ε.. Οοποϊαπι
{αείαπι εδ. Οοποίο οοποίΐα εδ.
γη], 85,
συλλοχίτης, ὁ. ἴοπ. δὲ ροεί. Ἐῇας-

ἀατη πιαπΙρι]1, γε] εοΠοσ(15 5οσἵπς.
1. 52,

συλλυπεϊσθαί τι.

Ὅππι αἸϊᾳπο ἆο-

Ίεο. Ὑ]σο, Οοπάο]ετο αἰοπ].
Οοπιπηϊδογατ] ασπ]ας ν]οσπα. συλλυπεύµενοι τῷ παθεῖ. Ἱκ. 94. Όοπιπι]δεγαί]οῦυς
οπ]απ]ίαἶς
Ίλας
οοπιποί1. Νε], Π]ατη οα]απηαξθτη
οοπιπιϊ5εγηη{ο».
συμ,ξαίνειν. ((οπνεπῖτο, (οπβδεπ/{1γο.

Βογμῖς οοπατορ»!. Ἱ. 104. συµξαλὼν τοῖσι Πέρστσι. Οσπα. Βοτδῖς
εοΠσγθδςβ. Ἱ. 128. συγέξαλον οἱ
Βαξυλώνιο. Βαυγ]οπϊ οοπβῖχο-

ταήῖ. 1. 190. συνέξαλε Κύρῳ. Οππι
ντο οοηβ]κΙέ. 1. 214. συμδαλων
ΣύεοισιὁΝεκώς. Χθεος ομπα Ἀγτῖς
εοήρτθρσα5. Π. 109, 109. ΠΠ. 58.

συνέξαλον τοῖσι Αἰγυπ]ίοισι. Ἱν.
159. συμξάλλουσι τοῖσι Βλιωτοῖσι
οἱ ᾿Αθηναῖοι. ν. 77, 119. νι. 109.

να, 212. Γκ. 41, 61.
συμδάλλει». οτι. (οπΐεγτα. (ο0π1Ῥαγαγο. ἄξιος [αὐτῷ] συμδλήθήναι.
Ῥίσηυς, οπἱ οι 60 Ο0ΠΓΕγαΤΗΓ.
Π. 10. πρὸς τὸ Εὐξοεικὸν συµδαλ-

λεύµεγον. (ππι Ἐπροῖοο οο]]αξιπα.
ΠΠ, 90. οὐδὲ εἰς τῶν ἄλλων Ἑλληγικὠν τυράννων ἀξιός ἐἐσι Πολυκζάτεῖ µεγαλοπρεπείην συμζληθῆναι.
Χο ππα5 οαπάετι ορίοτογατα Ογ0εοτατη ἔγταπποταπι ἀἶσπις ο5ῖ, αιιί
ππασπ]βοσηθ]α ου Ῥο]γοταίο ο {οταίατ. 1. 120, 160. ἵν. 42, 09.

συ)έδησαν ἐς τωῦτό. Τη 1άδια εοη-

ὡς εἶναι ταῦτα σμικρὰ µεγάλοισι

γεπεταη{έ. Γπίου 1]]ο5 οοπνεπ]έ 4ᾳ
το θπάσπι: ἆε οεπάσπι Το ΟΟΠΣΘΗ-

συνδάλλειν. [)τ Ποσαί Ίιαο ρατνα
ουηΙ πιαρπ]8 οοπιραταχο, ἵν. 99,
συμξάλλειγ. οὐπι. Οοπ]ίεστο. Ο01Ἰασίατῖς α)φ]ά αποεφ]. 1. 10.
[ἀϊοίαν οί συμξαλλεσθαι Ῥτο ϱ0-

βογιηί, 1. 12. ἐς λόγους συνελθὀν-

τες συνέξησα», ὦθε. πα Ἰπ οο]Ἰοᾳπἱππα γαη]βδοπ{, σοηνοποεταπΕ,
πα. Τπίον εο5 εοπγοπΙ{, α{. 1. 82.
ὁ χρόνος τῇ ἡληκίη τοῦ σαιδὸς ἐδο-

κεε

συµδαίνειν.

ο

αρίαίο ῬιεΓί οοπνεπίτε, ΟἩ-

ρδαπι

ἔσπιρας

σιπετε(πε νιἀεραίαγ. 1. 110. ἐτελων εἰδέναι εἰ συµ.5ήσονται τοῖσι

λόγοισι τοῖσι ἐν Μέμφι. Ἀσοΐτε οιρίθπς

απ

οοπδοπγοηί

οσα

1ψ,

απ Μεπιρμὶ ἀῑοεραπίας, . ὃ,
συμ5άλλειν. 6ΟΠΑ. ϱοπβΐρετε, Οοή8ουοΓα Ίπηπις. Ῥωσπατς. ὁ συµξαλωὼν

ορατός,

Ἑκοτείέις,

απὶ

[ειπα Ἰοδία] οοπβϊκεταί. Ἱ. 77.
πεζοὶ τοῖσι Πέρστσι συνέξαλλο».
Ῥοάϊέος (ασίέατ επῖπη 111ε ἆθ οφ ]εθας, αἱ 4ο οφ ας 1η ἔείταπη ἀ6Ι]πογαπ{,) οππα Ῥεγαῖς εοπΠ]χο-

ταπέ. 1. 82. συμξαλὼν ἐγίκησε τοὺς
᾿Ασσυρίους. ΟΟΠΙΠΙΙ580 Ῥγο]]ο ν]οῖέ
ΑΦδγΓΙο5. 1. 109. οἱ Μήδοι συµδαλόντες τοῖσι Σκύθησι.

Μεᾶϊ οπΊη

ἀειπ. συνεξάλλετο εἶναι τὸν Νεῖλον.
Νήαπι ο59ο εοπ]ἱοίερας. Ι. 98. 1.

6068. συμξέδληταί μι ὁδός. Ν1απι

οοη]εοίπτῖς α88οᾳπος,

Ὑαπι Ίναπο

6556 οοπ]1ε]ο.]
συυζαλλεύμενος. Ἰοπῖοςο εί Αέςο,

αντὶ τοῦ συμξαλλόμενος, αποά
60Η. ΟΠΠ Ο16Η5, εοη]εσζητῖς α9ςεᾳποημς. Η1. 668. [14ο συμξάλλεσθαι, εἳ συμξαλλόμεγος Ἰήπο ἀ9ἀποίππη. ἵν. 10.] να, 24. συµδαλεόμεγος. γΙ]. 184. η συμξδαλόμενος, ῬηγΙοἳρ. πον.2.πιο. συµ.ξαλλεομενος γετο εί Ῥτῶς. (εππρ.
να. 157, 189. τή], 90.

συμ.ξαλλεύμενος. [οΠ. Ῥτο 6ΟΠΙ. συµ.ξαλλύμενος, Οοαέις.,

ϱοπιρανα-

(18. 11, 90. Ψἱάε συµξάλλειν.
συμξδάλλεσθαι. εοπι. Οοπ/ῇεττο αἀ.
Αάῄανανε αἲ. Ῥγοάρςςο αἲ αλφνίά

[αεἰεπάντη, οὐδεμίή κρήνη ἐς πλήθός

ΣΥ

ΣΥ

οἱ συµξάλλεται. ἈΝι]]ας {οπς αἆ
[αφ ααγαπη]. εορίαπι Γηπα]οτοπῃ Ἰιαποπάαια] οἳ εοπ{οτί (πἱάφπαπη. 1ν.
00.
συµξάλλεσΊαι. «οπι.
(Οοπ]ίοςτο.
Οοπ]οσξιτ]5 βπδοφπ], συνεδάλλετο

τὸν Ὀρεφέα εἶναι. Οτερίειι ε55α
εοπ]ιειεραί. 1. 08. τομ ΦΥ
γ05, Ῥτο

6ΟΠΙ.

συμξαλλόμενον.

ὶ

68. Π. 119. τῇδε συμξαλλεύμενος.

Πα, μαΊος Πλοᾶο οοπ/1οἴοη». ΠΠ.
668. ἵν. 40. ὡς ἐμοὶ δοκεει συμ-αλλομενω. ἵν. 87. οὐκ εἶχον συµξα-

Ιπέου 5ο. (α]]ςσςο, «{οοογάετ, αρΡοὐπέοτ φιοἰφιον ΗΝ. 11ἐοοποϊ/λεν.
οἶ συμξιξάσαντες αὐτοὺς, ἔσαν οἵδε.

Φπ] οοπιροβϊέίοπεπι Ἰπεον 1ρ5ος
{εοεεταπέ. Ομ] Ῥασσπι ΙΠέοΥ Ίρ5ος
Γεοεταπί. Οπ] 1ρ5ο5 πι πππέπα
σταίατα, οἳ οοποοτάϊῖαπι τοάπχοεταπί, ὶ Γαδγαηξ. 1. 74.
συμξύλαίον, ου, τό. Ο0Π1. ΙΚΠΙΠΙ,

Αισιποπίαπα.. Οετία τεὶ ποία, ν.
92. ὃ 7.
συμδολὴ, ης, ἡ. Το. δέ οοπι. (οπβτεδκης. (οπβ1οξας. γη. ἐσ-

λέσθαι τὸ πρήγμα. Βαπι εοπ/1ζετο

σωθέντες τη συμξολῇ. Θσυμτόνηη,

πον Ῥοΐεγαῖ. αν. 111.

ρτο]οφπο τὶοι. Ἱ. 66. συμξολῆς
γενομένης. Ῥτα]ο οοιπα]κκο. Ἱ,

συνεξάλ-

λοντο τὸ χεηςήριον αὐτὸτ οὔτο εἶναι.

0οπ]εσεταπέ Ίου Ἱρδπα 6556 ογαοπ]απι 81Ρ1 τεάαἹίστη. ν. 1. νἰ. 50.
να, 145, 145, 1584, 1857, 189, 209,
209. γη. 94.
συµξάλλεσθαι. οοπι.
Οοπ]ςσετο.
(οπ{εττα. Αίῑος απ{εΠι νοκ ΤΠθοἵα γε] Ρᾳδρῖνα Ῥτο αεέῖνα, συµ-

ξάλλειν. πολλών [ποταμών] συμ-δαλλομένων τὸ σφέτερον ὕδωρ.
Μα]εῖς βαν] δπαπι απαπα 60Π{6τοηββρας. 1ν. ο0.

σύµδασις, ἡ. εοπι.
(οπγεπ{ίο.

Οοπιραταίίο.

(ἀα]]]σα, (ο Προ ΙΗἱο.

«4βροϊπίοηιοηί. «Ποοογά. ἄνευ ᾱαωνονς ἰσχυρῆς συµξαάσιε; ἴσχυραὶ οὐκ ἐθέλτυσι συμµένειν. πο
νο]ιοπιομί ποσσκαϊίαίο «ΟΠΥΟΠὤοπες Πτι Ῥεγππαποτε, ας ᾱιτατε ποημουηξ. 1. 74. Ὑσἱ, Ραεία
οοπγεπία Άγπια ἀπτατο ΠΟΠ 8οεπί.
συμξεξάγαι. Τομ. εί Ῥοεί, Ῥτο συµ.ξεξήκεναι, ππάε συµ.ξεδαέναι, επῦ-

Ἰαΐο κ, εί εοιτερίο η, αποά ἵπ α
Ῥτενε νοσιτη ο5ί; μάπο κατὰ συγκοπὴν συμξεξάναι. Ιάεοφπο σαροξυτονεῖται. Ναπι 8ἱ κατὼ κρᾶσιν
οββοί

{οΓΠΙΑΕΙΙΗ,

ἴατ ἴπ Ῥοπα]έπαα,

οἰγοιπιβοςίσγο-

δοκέοντας δὴ

πάντα συµδεξάναι. Εκὶκιπιαπέος
οπηπ]α Ίαπι 6556 οοπαροδίία, ἆο
οπππΊρι5 οοΙΠΡΟΦΙΕΙΟΠΕΠΙ 6556 {ας0απα, 4ο οππμ] ας Ἰπέογ 5ο οἱ 1]]ος
Ίαπι οοπνεπῖςεο. ΠΠ, 1460.
συμξιδάζειν. οοπι. Ῥασσπι Ιπέαου
Ἀόιος {ασετο, Οοποϊ]ατο αλῑαιιος

74. ἐγίκησαν τῇ συμζ2λ7. Ῥτα]]ο
οοΠΙΠΗΙ55Ο. υἹσσταπί. ϱοπστθςρη.
Οοπ5ογ{15 πιαπῖβα5 Ἰοδέοπα 51ροταγιπίέ, ἵν. 159. ν. 118. νι. 109.

συµξολὴν ἐποιέεο. ϱοπατοάϊιεβα-

τας. νΙ. 110, 120. ντι. 166. ἐγίγετο
συμξολή. Ρτορ] ατα οοπηπΙςδυπα ε5ε.
τή. 2910.1κ.42.45,.40,51ἱ. 00,70.

συμὈολὴ, ἦς, ἡ. οοπα. Οοπιπήδδανα.

1ν. 10.

συμδουλὴ, ης, ἡ. οοτα. Οοπβί τη.
ἔδοξε οἱ καὶ ᾿Αρτεμισίην ἐπὶ συµδουλῆν µεταπέἐμψασθαι. νΙΠ]. 101. Ῥ]αοπ]ε 1ρ5ῖ εἴίαα Ατιοιισίαπι 1ῃ
3

/

ε

Ἑ]

!

”

ΟϱΟΠΒΙΗΠΠΙ, νε] αἆ οοπβΙΙαπα

ας-

6Γ56Γ6. ἦσλη τῇ συμξουλΏ Ἐέμξης.

γἰἩ, 109. Εο εοπκϊ]ο ἀθ]οοίατις
οδί Χοτχες.,
συμδουλίη, τς, ἡ. Τους, ας Η. }’.

Ρτο 6ΟΠΙ. συμδουλή. (οπηδίαπι.
πάσης συμξουλίης ἀλογήσας. Οι πὶ ϱομδΙ]ο οοπίειιίο. ΠΠ. 125.
ἵνα σε ἀντὶ χρησῆς συμξουλίης
χρηςοῖσι ἔργοισι ἀμείψομαι, Όε
{ο Ῥτο Ῥοπο σοπβ]]]ο Ροπ]8 Γασεῖς
ΤΙΠΙΠΕΤΟΙΗ. ἵν. 97. σὺ δέ µευ
συμξουλίην ἔνδεξαι. γι. οἱ. Τα
Υ6ΓΟ ΠΙΘΗΠΙ οοηβΗ ιπι αςζ1ρθ, η
συμξουλίη ἡ ἐς ἡμέας τείνουσα.
Οοπςἵαπα, αποά αᾱ πο5 δρεσίαξ.

να, 190.
συμμµαχί. Τοπ. Ῥτο οοπι. συμμαχία. Βοσϊείας, 4; Ρο]1] οοπ]πποί]ς
αΤΠΙΙ5 Εεγοπά! σαδα Πε. Βου 1ρ.].
ἔπεμπεν ἄγγελου, ἐς τὼς συμμα-

χίας. Ῥτο ἐς τοὺς συμμάχους. Ἰ-

ΣΥ

ΣΥ

παΐος πιϊις αἆ 8Ο6105. 1. δ1, 82.
τὸ ἦμισυ τῆς συμµαχή:. Επι] ἀῑα
δοσΙογιπῃ Ρα15. γΗ. 14δ.
συμμαχικὸν, οὔ, τὸ.Ν. Η. ει Τ]ι-

ογάἰἀειπι, Ῥτο «ΟΠΠ. οἱ σύμμαχοι.
Φου]. γ]. 9.

συµµεγειν. ΨετΏαπι ΠΟΠ ΟΟΠΙΠΠΗΠΕ,

5εἀ Ηετοάοίϊ, εἰ Ατὶδίοίε]15, Ῥεοπ]ατο. (Οοπβ]κίεταο. ΒΕΓΠΙΑΠΕΤΕ.

ἨῬυτατοα. Ἱ. 74. ἆνεν ἀγαγκαίης ἰσχυρῆς συμξάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐρε-

λουσι συµµένειν. πε
πεορβκ]ίαίε

γελειιεηίῖ

ϱεοπγοποπθος

Πγπια»

Ῥετιπαπετε πεφπεπη{. Ὑεἱ, Ραεία
οοπγεπία βτπια ἀπτατε πο 5ο]ετ{,

ΑγἱΦέοίε]. τῶν ᾿Ἠθικῶν Νικομαχείων πέµπτω αρ. ὖ. εοἆεπι πιοὰο
πδητραί.

σύμμιγα. Αἀνετρίαπι Ἠετοδοίειπη,
Ῥτο ϱ0Π1. ἀναμὶξ, εί ἅμα. ῬποπηΙδοις ΟΠΗ. Φἰπιτ] ΟΠΗ. σύμμιγα
τῆσι γυναιξ!. Ῥγοπιΐδοια οπὰ µπΠονίρας. νΙ. 58.
συμμίξαίτινι κοινόν τι πρῆγμα. Ηετοάοίεα Ἰοσπίο, ΥΠ. 0δ. Υ. 8.
Βεπι αἰαπαπα ΟΟΠΙΠΙΠΠΘΙΗ ΟΠΗ
Ἀαπο

παδοετοα.

14 εδί, Ἠοεπι αἱ]-

απαπι ου αἰαπο οοππαπΙσατθ,
Ὑε], Ώε τε αθια οππα απο
οοπηππησατθ,
Ἀαπ πίταππηπε
Ἰοᾳπεπά] σεπ5 α (1ορτοπε ναγ]]5
1π ]ουῖς αδαγραίαπα Ἰπγθη]ας, 0οη8ι]ε ἈΙζοβαπη. Έασγ. ἀῑάος ἀῑαῖε,
ξυγκοινοῦν τι τ
τινί. εί τὶ μετὰ τινὸς
κοινοῦσθαι. Ν1άςε ποδίταα (ταοο].
ΙΠάΙΟΘΠΗ.

συμµίσγειν. Τοπ. εἴ Ρροθί. Ῥτο «ΟΙ,
συμμιγνύναι.

(Οοπιηῖδεςτο. Μ]5-

στο οτι, ΠΠδΙππατο Ἰπ οσα,
ρταίαπι, [απ Παγ]ζαίοπε, αομ]5.

συμμίσγων ἑνὶ ἑκάςω. πΏῖ αεοας.
ἑαυτὸν 5απῦ. νο] ᾿Αττικῶς αοάναπα
Ρτο

Ρ45».

συμμισγόμενος,

δαξί ας-

οἴριεπάνπη. Ὢοθ «ΠΙΑ ΠΟ 4ποφπο
ΠΠΊΦΟΘΗ5. ἴπ απῖα5δ οπ]άδαπθ Ῥο11ΑΠΙ

ταση,

οἱ

{απι]αγιαίθτη

8ο ΙΠδΙπΙαΗ5. Ἱ. 129. συμμισγόντων τη ναυµαχίη. Ῥτο συµµγνυµένων. Οππι πανα] Ῥτορ]ο πιαπ5
εοηδετη]δδεπί. Οππι ῬγοΗυπα παναία οοπιηϊδὶδεεη{, 1. 100. ποτα-

μὸς ῥέων συµμµίσγεται τῷ Ἴσρῳ.

Εἰανίας

Ώποις ο

πκοείιτ.

Ἱν. 48.

Ιδίο οο]συμμισγόμενα

τῷ Ἴσρῳ. ϊν.θ, 59. τη συνεµίχθη.
Οσα πα πιἰχέις οδέ Οπι ατα
εοΏβΓεδΣιις ονί. ἵν. 114. συμµίξαντεςτὰ σρατόπεδα. (οπιηϊχεῖς, οοηΠαποίῖδᾳιε οαφεγῖς. 1Ρίά. συμμµίσ-

Ύουσι ἀνδρ πσορφυρέῖ.

Όππι Ἰο-

ΠΠ Ῥιτρυγατίο. εοοφααπέαΓ.
γε!, οτι Ἠοπα. Ῥατ. οοπίτααπξ.
γα], Παβίίο οο]οφπίο ραςδουπέατ.
ἴν. 151.

συμμίσγει», νο] συμμίξαι τι»/. Οππι
ααπο εο]]οφπ]. ο
αφπο ϱ0ΤΑΙΠ

ασρτο. ἐς τὴν Σικελίην ἅπι-

κέατο ἄγγελοι ἀπὸ τῶν συμμάχων

συμµίξοντες Τέλω»ι. ΥΠ. 155.

Τη

Ἀ]ο σπα [μοσαί γοποτιηέ α 506115
πη]ςαῖ, ΟΠΗ (ἄο]οπο αοξατ. συµµίἕτγτες απίοπι Αίῑῑοο ἀῑσίαπι, Ῥτο
συμμιχβησόμενοι, αοθῖναπι Ῥτο
Ῥαφαΐνο. οἱ εδί ἔλλειψις αεσιδᾶΟνὶ οαδας ἑαυτουὺς, Ύπἵ αἆ ΡοΥ5οπαη το[ογζαγ. Δὶς ἵρδαπι συµμίσ-

γεν εδέ ποοϊρ]οπάιπη. ἐθέλων σφι
συμµίξαι. νΗ. 07. Οππι 1ροῖς οο]Ἰοψμ1 νο]θη8. θέλων αὐτῷ συµμµί-

ξαι. νη, 79.
συμμίσγειν. Ίο. εί Ῥοοί. αἁ 168
εσας γο]αίππα, Ῥτο 601, συµμιγνύγαι. αραιά ία απέςπη ασσιβαΐ. Ῥογδοπο», να] αοῖνατη ΑΕῑῑοε

Ρτο ραδδῖνο απ] ζατ, Μαπας οοη8ογργο. (οπβίροεταε. Ῥαασπατο. οἱ
Μηδοι Πέρσησι συγέµισγον. Μοᾶϊ
ου Ρου5ὶς ΠΙΠΙΙ5 οοπβεγαεγιηί,
εοπβΙχογιηέ. 1. 127. ὁκότε συμμίσγοιεν τοῖσι Ἓλλησι, Π, 120. συνέµισγον ἀλλήλοισι. Τηίει 56 πιαπς
οοπσογαεγαέ. ΠΠ. 78. συμμµίσγοιμεν ἂν ἐς µάχην ὑμῖν. Ν΄ οὐίβεππι
ΠΠάΠΗ5 1π Ῥγῶ]ο «ΟΠ5ΟΥΕΠΙΗ6. ἵν.
127. νΙ. 11, 14. νΗ. 85. συνἐµισγον τοῖσι Ἔλλησι, νΙῖ. 911, 226.
η. 16, 84. ἱκ. 48.
συμπίπτει». Το. ΡΟ 60Π1. συµδαί7ειν. Αοεϊάετα. Οοπίίησετα. ιά
συνεπεπτώκεε. Ἱ. 82. συνέπιπτε
γὰρ καὶ τὸν ἐφιγμένον τὴν κεβαλὴν

ἀπτχθαι. Οοπϊαῖε οπῖπα αξ εἲ 1]]ᾳ,
απ εαραί ποεῖς οοπαριποίαπι ἸιαῬοβαέ, νοπ]τοί, ν. 95. ᾿Αριπαγόρη

ΣΥ

ει

ταῦτα πάντα συνἐπιπτε. Ἠτεό οἵη-

11. 03. συµπίττειν τοῖς πήγµασι.
Ἐεῦις εοπνεπῖτα. Οωπη τεῦι5 οοἩ-

πἷα Απὶκζασογῶ εοπΏ]σετιηέ. γ.ὅ6.
συνέπιπτε ὧσε ταῖς αὐταῖς ἡμέαι
τὰς ναυμαχίας γίνεσδαι ταύτας.
νηῖ. 10. Αοσϊάϊε αξ Πκάεπα ἀῑεῦις
Ίσρο πανα]]α ρτᾶ]]α οι] ({ογοΙιἔατ.

συνέπιπτε

δὲ τοιούτω,

ὧφε.

5ταεΓθ. ΒοβιΙβ οΟΠΡΘΗ{ΑΠΘΙΠΙ 6556.
γα. 151.
συμµπίπτειν ἐς νείκεα. Ἱκ. 55. Τη τὶκα5 Ἰποαϊάετα.
ἾΊπ οοπίοπῖοπθτι
γεπ!το.

νΙΠ. 195. Αοεϊάϊε απίοπι Ἠη]ας1πος1 [το,1. 6. οϐ μα] ππιος] γ6ιη,]
πέ, ὅο. συνέπιπτε ώςε ὁμοῦ ᾽σφέων
γίνεσθαι τὴν κατάςασι». νι. 141.

συμπλέκειν. εἰ συµπλέκεσθαι. 601.
Αά τος Ῥε]]]σας τεἰαέαπι, Ἀίαπιας
ΟΦΠΡΕΤΕΓΕ. (οπβ]ᾳετε. Συµπλα-

γα]α: 6οτεῖσΙέ α{ οοποϊοπὶ α4θς5επί 1 αεεάσρπιοπΙ], ν. 5. Αοοϊαῖε
πέ Ἰρδοτυα [1ασςἆπιοπΙογαιη]
ερπεῖο ἴπια] Ποτεί. 1. 6. πὲ 1ρ8ὶ
4ποαπε ]αοεάαπιομ ἔππο ΠΠ

(οὐσίαδ ΠΠΦΗ5 Ο1Π1 Πιᾶςο «ΟΠ5Ογη]φδοί, γε] «οηβετοτο οαρί55οῖ.
Η1, 78.

οοΠΟΙΟΠΙ άΘβΡΟΠΙ, Εἰ κατ τετής
αὐτῆς ἡμέρης συµπιπτούσης, τοῦ τε
ἐν Πλαταιτσι, καὶ τ. ὔ ἐν Μυκάλη

μέλλοντος ἔσεσθαι τρώµατος, ρήμη
τοῖσι Ἕλλησι τοῖσι ταύτῃ ἐσαπί-

κετο.ἳκ. 100: γα]]α νἱάσευα Ἰεμίδεο
συμπίπτοντος τοῦτε ἐν Πλατ. νε],

συµπεσόντος, δο, Ὑ οτε οπἱπῃ,
Ἐ!δὶΙ απο εοάειι ἆῑε οοπεὶρΙε
πίτασπο εἶαάς, εα, 1 αἆ Ῥ]αἵορας ποοερία, εἔ αιμα) πὰ Μγοα]επ
αοοϊρἰεπάα οταί, Γαπια απια Ίο
αά (τῶςος νεπῖξ. «Ἠ. Ρ. Βιαπάεπι
εί ίππο, οππα Ἱάεπῃ ΓργΗ1 οοπιπιζεπα! ]ἀϊοΒ Γέτῖδαπε, (Οτιροῖς,

Ροτβίδαπε]

εοπ{]ρ]αδεί,

Ί]]α εἰαάθς, Ύπ

οππη(ιο

αά Εἰαίαα», εί

]α, 41 απ Ἀήγοα]επ [αεοερία
εδί,] οβδεί αοοϊρίεπᾶα, [απια αἆ
(6005,

αἱ ο

[αά Μγοα]αῃ,

εταπέ, οχΧ αστο Ῥ]αίωεηβῖ, 604 θΙῃ

ἀϊἱε] Ῥετνοπ]έ, Ηϊο Ηεγοάοςί Ίου

νιάεέαγ οΏβουτ]οτ. Ιάθπι Γαπιθῃ
Ῥαρο να]οηέ, αο δἳ ἀῑκίρεεί, Κα)
γὰρ τηε αὐτη» ἡμέρης τῆς ποιηρη-

χέντος Γωδρύεω τῷ µάγω.

Ότπι

συµπληθύει’. Τομ. 6ἳ Ῥοεξ. Ῥγο οοπι.
συμπληροῦν. 6οπιρ]ετο. Ἰπηρ]ετο,
Αιῤοτο] πω] ζημη. Οὗτοι οἱ σοταμοὶ
συμπληβύουσι αὐτόν. ΗΙ Βαν 1ἱρ8Η απβεῃί. Ἱν. 48. συµπληθύει.
Μα]έαπι αισο. 1ν. ο0.

σύµπλοος, ὁ. οοπ. Νανὶπαϊοπί5
δοοἵ5. 1. 110. 1, 41. Υ. Ποπι.
17.
συµπήκτωρ, ορος, ὅ. Τοπ. δὲ ροεῖ.
Ῥτο 6011. συλλήπτωρ. Αά]ΙίοΥ.
γι. 125.

συμφέρει». οοπ.

Οοπάποειο.

Ἐκ-

Ροεά1πα. Ώγοάςθς»ο, πει)ομένοισε,
ᾱ-

µεινον συγοίσεσθαι.
η

Οὐέοπιρογαή-

αρ ιφιΤΟΠΙ ο658ΗΓαπα [άῑχ-

α.] ὶ Ι5. ν. 82, 114. τὸ καὶ
ο
μίαν. ΥΠ. 87. Φιος
οίαμα εἳ Ῥγοβαέ [εοῖςνο, ου μέν
τοι ἔ γε τέλος συγήνεικέ οἱ τὸ ἔχ-

θος. ἰκ. 37. Ηαιά ἔαπιοῃ αἆ βΠότα
πδαμθ, [Π. ο. ἔαπάεπα] ου οὗἵαπι
εἰ ῬγοΓυ1ξ,

συμφέρει». Δά ἐπαέοταπα οο]]α{ίοΏΘΙΠ ΤΕΙάΕΗΠΙ. ἐς τωὺτὸ συμφέροντες, διηκόσια τάλαντα

ἀπαγίνεον.

σομένης μάχης, ὀμφοτέροις, τοῖς
Ἕλλησι, καὶ τοῖς Περσαις συμπιπ-

Γπ Ἰάεπι οοπ[εγοηίες, Ἰάδπα ἐτῖρἔάπι οππα ας οοπ{ετεπίες, 200
(αιεπία αβετεβατ{. 11. 92.

τούσης, εἴτε συμπεσούσης, πώς;

συμφέρει απριά Ἠετοάοίππα ΙΠέοΓ-

τοῦτε ἐν Πλαταιῃσι, δο. ταύτη. ἐν

ἀππα αοοΙρΙζΙτ Ῥτο συμξάλλειν,
1,6. ϱοπ]1οογο. ϱοπ]οσ(ατῖς 88ς0-

τῇ Μυκάλη. ἐσαπίκετο. τῆς αὐτῆς
ἡμέης ἐκ τῆς Πλαταιῖθος. τάς
ΙΧ, 101. ἕτερον συνέπεσε γενόµενον.

1ρ]ά. ΑἹέοτιπα Πετὶ οοπΜ1ρ]θ.

συμπίπτειν νατ]ε 5ΗΠΙΕΗΙΗ. συμπίτ-

τειν ἀσιτίησι. Ππεϊάετο ἵη Ἱπεάίαπι.

Ιποάῖα Ρτοπαῖ, πιποθτατῖ, «οπῇβς].

απ]. συμφέρεται ὠὐῦτὸς εἶναι, τὸν οἱ

Ἕλληνες ἀείδουσι. (0οπ]ϊεῖεατ 1άσπι
6556 μπα 1ο, 4πθια (ταοὶ οο]6ταπέ. Ἡ. 80. γα]ῑα εί Βέαρ]απας
γίπι Ἠα]ας. γοτΡί Ίαπ που Ιπέε]Ἰοχίδδα, πθς οχργεςδί55ο Πάε]ιεετ
2 ο

νὰ)η

να

ονιδεπίατ. Οοπδα]ε Ρας. ]μαί. νει51οπῇ5. 22. εᾱ. Βίορῃ.
συμφέρει», εἰ συµφέρεσθαι, Ῥτο συμξαΐνειν. Αεοἰἀστο. Ἠνεπ]το. Ετςεαπο Ιβεππαπα Ἱαρ]ίατ αραιά ἨΗε-

τοάοίαπη. Ὑιάς συγηγείχῥη.
συμφέρεσθαι κακῴ. Πετολοίοα Ίοομ{]ο. Τη ππα]απη ΙποϊΙάστο. ὡς συνοισόµενος µεγάλω κακὠ.

Να]]α:

Ταπαπαπι ο6οΙΓΣΗΓΙ5 πιασπο Π]ᾶΊο. νΙ. 50. αποά Ῥεπο, Ἀαπι αἰἸαά1έ αἆ ποπιή. οπ]αδάαα, απί
«ὥῶσε Κριὸς, Πμαίϊπο 4γί68, νοςᾶῬαέαν, οιΙ Ο1Ι6οιπεπαος 5παάεβαί
πε οοτηα {61Ο Ππαπ]τεί, απο

πΆσΠΟ Ίηα]ο οδοί οσο ΙΥ5άΓΗ5.
συµφέρεσθαι.
οὐ.
Οοηδοπίγο.
(αἱ. 6οπκομέίγ. δαοσογάδνγ αὖθς

(οίφαμη. οὐδαμοῖσι ἄλλοισι συµ-

φέρονται ἀνθρώπων. Οππ πυ]]ῖς
115 ἸοιηΙπίθας οοπδοπ Πέ. Ἡ.
175. ἨΠπιπε Ίοσπι πος [μαξη. Ἱπ{ατρτας, πθο ΦίερΙ. ο]α5 «οτΓος{ος, δαϐϊς Πάο]]έον οδί Ἱπίοτρτεία-

{ς. εἰ μὴ συµφειοίατο.

ΝΙΦὶ ο0Ἡ-

5οηςοτΙη{ζ. ἈΙδΙ Ιπίου Ίος οοἩνομογῖξ, 1. 196. εὗρον οὐδὲ τούτους
τοῖσι Ἑλλησισυμφερομένους. (οπιῬετῖ πο ος α]άσια οππι (σγῶς]5
εοπβεη{]το. 1. 44. συμφέρονται
πόδε, [ἤγουν κατὰ τέδε,] Αἰγύπτιοι Λακεδαιμογίοισι- «Ἠργρίϊϊ ουπι
1ιασθάα»πιοπ]15 ας 1π το «ΟΠΡΟΘΠτηε. Ἡ. 60. τόδε οὐδαμοῖσι συµφέρονται. ἴτι Ἆος 1η ΠΙ115 οοήφοππηέ. 1]. οὐδὲ οὗτος συµφέ-

συμφἐρεσθαί τινι σαλιγκότως. Ηετοάοίοα Ἰοσμέῖο. Τγαδοῖ αλλοι], Τη{οηδαπῃ ο55ο α]]οι]. Ίτας ἵπ αᾳπθιη. οχατοςΓα. Υ. 5. Εογτὶ οππι
απο Ἱπασιπάο.
ΑΠθπετη 1Γ8εππάς ἐτασίατα. Ὠ1οῖίας οπΊπα Ίος,

πέ οἱ τὸ προσφἐρεσθαί τιν, Ὁᾱ

αἸϊᾳπο.
ΑΠαπεια απο πιοάο
ὠποίατο, Ὀθά Ῥτο αἀνοτβΙογαπη
τατείαίο, οἳ αιαλίαίο, απ αἀϊθαν, ναία. δαπέ εἰσπΙΠοαίΙοπες.
Ἐκεπιρ]! σταίζ]α, προσφἑρεσθαί τινι

φιλανθρώπως. ΑΙφποπι μππιαπ] {ες
{τασίατο.

χὠς.

προσφἐρεσθαι

σολεμι-

Ἡοει]ίος ἰτασίατο, [ή ΤΠυ-

θἱη] τοῖσι Θηραΐρισι

συνεφερετο

παλιγκότως. ἵν. 1006. Ῥγε]νία ῶ]ιατοῖς σταν]έοι Ἱταία οαζ. Ίταδ 1
οο5 οχοτοσβαί.

Ἱταευπάο, ας ἆπ-

τ1{οΥ, 605 (τασίαραί.

ας, Τποναϊς

ὙΝαἰ]α γει-

ππα]α οοπϊπσεβαξ.

Ωπατο τὸ συµφέρεσθαι πα] 1πιΡογδοπα]έου Ῥτο συµδαίνειν. ᾳπος
ΠΟΠ. {οπιοτο ἀαΠιπΑΠάΠΗΙ. ΠΔΠΙ τὸ
συμφέµεσθαι 5ΦΡὶ5δΊπιο Ῥτο συµαΐγει τοροτίξας, ου αριιᾷ α1ἱο5,

(αππ. αρπά. Ἠοτοάοίμπι.
ιά
συγηνείχθη. Νο Ἰοηφί15 αραβ»,

ἵπ Ίιος {ρ5ο ΠΡ. ἵν. 127. πιαπ]{οδπαπα Ἠη]ας. αΙσπ]βοαθοπῖς οχθΙῃῬ]απι, Οὐδὲν χεηςσόν σφι συνεφέρετο. ΝΙΠΙΙ Ὀοπί 1ρ8ῖ5 εοπ{Ίήροβαί. Ὑαἰ]α π]πιϊ5 Ἰρετατα 1ητοτρτδίαίοποπι 1ο οίαπα Παβεί.
Θππά (πα υ1() πΙ]ή]ο πηθ]]ς 50οππι ασετείι.

θησι. Νο Ἠὶο απἱάετη οσα Βογε]ς

συμφοραίνειν. Ν. Ἡ. ααοᾶ ἵπ να]ραϱψ Πμοχὶοῖδ ποπ. οχδίαί. Τάοπι

46 ας τοσίοπθ οοπδεπΏ{. ἵν. 19.
Οὐκ ἂν δυναίµε]α ἐκείντσι συµ-

καὶ ἕτερου συμφορὰν θρηνεῖν, καὶ

ρεται περὶ τῆς χώςης ταύτης Σκύ-

φέρεσθαι. Ότπα Ι]ς οοηπβδοπῖτο
ΤΟΠ Ῥοβδείης.
Νοβῖς οππι Π]]5
εοπγοπῖτο ἨοἩ Ῥοβδεί. (α]]σο
ΊΘΙΗ15 ας τία τοάἀσνγοπί{ατ, Λου

απέοΙη να]εί ας τὸ τὴν ἑαυτοῦ, ἡ
Χλαίειν. 1ὰ ο5ί, Ῥααπα, να] οί]απι

α]έοτίας σα]απηέαίοια

Ἰπσοτο, εί

ἀερίοτατα. ὁ δὲ, ὡς ἴκουσεν, ἐσυμΦόρηνε. Ν. Ηοπα. 14. Π]α νετο,
οππ [νο]. απἀϊθδεί, 5παπι σα]α-

Άε δαΛΥΙΟΝΗ ποι αοοογάεΥ αυὖςς
εἰ[οβ. Ἱν. 114. συµ φέρονται Θηραΐοι
Κυρηναίοισι. Ἰ]εταὶ οσπι (γτοπω] οοπδοπ]απ{. Ίν. 164. συµ.φέρονται οὗτοι τόδε, [ρίο κατὰ

πη]έαίεπι ἀορ]οτανΙί. Ἀἱο απἴεπι
Γουπιαίαγ, συµφοραίνω. µ. συµΦορανώ. αρ. α. Δεί. Ο0ΠΙ. ἐσυμ-

τόδε,] τοῖσι Πέρστσι.
ἴπ Ἰας το
1681 οτι Ῥουςεῖς οοπδοπ{ϊππ{έ. τ].
5ο, 00.

ή, ἐσυμφόρηνα, ας, ε. ἵπ τυ]ρ.
Ίμοκ. Ἱερίεατ φοραίνω. ΈἘετο. Ξεά
πη]]ης αποτοτ]έαίο οοπβτπιαίητ,

φόρανα.

Αίῑιος Υετο, ν6ιδα α ἵη

ΣΥ

ΣΥ

πες α τεπι Ῥνωφεπέσπι {αοῖξ. Ἠος
επῖπι νετραπι ἀπὸ τῆς συμφορᾶς
εδί ἀεάποέαπα, Ου] νετο Ῥπορπία
δΙση]βοοί συμφορὰ, οὲ νατῖας Ίπι-

Ίπ5. νοοῖδ βἱσπ]βοαίΙοΠΘΒ, αριά
Βυ]άαπη Ιομο.
συµφορέειν, εἴγ. ἴοπ. θέ Ρροεί. Ῥτο
επι. συµφέρειν. Οοπίεττο. ΟοπιῬονίατο, «οηφετετο. «οαροσνατε,
συμφορήσας ἐς ὄρυγμα [τὰς ἐσθῆτας] κατέκαιε.

Ὑεδίος ΙΠ Γ085αΠΙ

οοπιροχίαίας εγοπιανΙ{. ν. 92.8

7

συμφορὴ, ἡς,ἡ. Τοη. Ρο 6ΟΙΠ. συµ.φορά. Οαἱωιμίέας. Αάνοτδα [ουἴωπα. συμφαρὴν ὡς κουφότατα

φέ-

ρειν. Οα]απ]έαίοπι, νε] αἀνοιδαιι
{οτέππαπι, απαπα Ἰεῖςκίπιο {ουτο,
1, 90. συαφορῇ πεπληγµένος.

Οα-

Ἰωμηέαίο Ροοµ»5ᾳ5, αβ]οίας. Ἱ,
41. συμφορῇ κεχρηµεγον. Οπἱ αγοιδᾶμι Γογίππαμ οδέ Ραδκις. Φυί
εἰαάσπα αἰίᾳπαπι αεεθρῖέ.. Οπ ἵπ
αἀνοαγδαπῃ Γοσυπαπι ΙποΙα1ε. 1. 42.
συμφορὴν ποιησάμενοι µεγάληγ.
ἵπ. ππασπαϊα. σα]απηίαίοιι ἆπεεηίος. λεν ππασπος α]απηἑαξὶ
ἑπριοηίος, 1. 88, 216. συμφορῇ
ἐχεῆτο. ἐνμαι πιο]οεδίῖ]α αβΏ]εῖθῬαΐαχ. 11. 41. συµφορη µεγάλη
διαχκέωγται. Μαρπα επ]απηίαίο
αβΙοαπέας. Μαμπο ἀαπιπο αβ]οἰπη θα. 1, 117. κάρτα συμφορὴν
μεγάλην ἐποιήσαντο. Ὑαἰάο πιαρπαπι οααπηίαίεπι ἀπκοταπέ. Ἱν.

Ἰαπιίαέο αβῖοῖ.

Τπ πιακίπιαηι ζα-

Ιαπηϊέαίθτι Ππο]άσγο, συ μφορὴν ἐποιεῦγτο

μεγάλη».

συμφορήσαντες

η ο

χρήματα.

ὰ

Ιχ.

8].

ϱοπιρονέα[ῖς Ροουπῖς.
Ῥοσιπ]]ς
Ἰπ απ] 1ο «οοπιροτίαξ1». συν-

εφόρεον τὸ ὀσέα ἐς ἕνα χῶρον.
κ. δᾷ, Όδεα οοπροτίαταπέ ἵπ
παπα Ἰοσππῃ.
σύμφορος,
ὁ καὶ ἡ.οοπΙ. Όπῆις, Οσπιπιοά ας. (ἀσύμφορος. ὃ ἥχιςσα ἡμῖν
σύμφοςόν ἐφιε. νι. 60.) Φος πι]
πιο ποὺῖς οςὲ πε]]ο. Φποά ποΡ15 πλ Ίμηο οοπάποΙξ.
συρνάω, ὦ «1οη. Ῥτο 6011, συγδιατείξω. (οπίονο. Οοπέυτῦο. Έσς
αθπας Ἱία εοπ{απἆο, τί πα]]α
εαταπι αρραγεαπί νοςεϊσῖα. Ὑἱάα
Φπϊάαιη. συµψήσας ἵππον, νετῖς
συντρίψας. οἳ αΏετί Ἠαπςο Ἠεγοάο-

Εἱ Ίοσαπα, ααῖ εχδίαί Ἱ, 189. Βοά
Π]]ο τὸ συµψήσας βΙσηϊᾗοαί ροεῖας
γιο]επίαει «οΠπί{οΓ(ἩΘΗ5, δεοπππ(τς

ίαµθης.
συνάγγελος,

ου, ὁ. Ν. Η. ῬΒοοῖα5

ασυ]α5, αΙ απο παπάς τη]Ε{1{αν. Ποσαῖοπῖς δοσἵ1ς. τὸν συνἄγγελον αὐτοῦ ἀποθανεῖν. γι.
250. Ἐππι, ααἵ οσα 1ρ5δο παπθα5
πιίσοης Γαογαίς, ο0Ηδεο [άσε]
συγαιέσει ἴαπα ΠΟΙΙΙΠΗΠΗ, Ύ4παι
νοτροτιπι ΤοΠ68 πιοἩ 1ατο ἀς]εο(απίαγ. πλεύνας, Ρρτο πλέογας, εἴτε

πλείονας, καὶ πλείους ἀϊοσηίος, Ἱ.6.

79. ἀγνοεῦντες τὰς συμφορὰς οἱ
Θηραῖοι. ΊΤ]ετα οα]απηίαίος 1ςποταπίες. παταπα οα]απηαέαπι
σαπδαπι Ιρπογαηίος. 1ν. 106. συµφορὴν µεγάλη» ποιεῦνται.
Μαςπαπι σαἰαπιίαίοιη 655ο ἀποπηέ,
ν. ὃ, 96. ν, 117. υπ, 10, 69,
100. συμφορὴ; τὸ εἶδος αὐτῆς ποιευµένους. Έλις ἀθβοσιαἱέαέοιαι εα]α-

Ῥ]ατες. 1. 1. τοὔνομα, Ῥτο τὸ ὄνομα. 1.2. οἰκειεῦνται, Ῥτο οἰκειοῦνται.

πη]ἑαίθΠι ἀπορηίες, αο Ιπ](ιο αΠ]-

ἑςᾶσι. οχ ἕ-αάασι ροι εοπίχας(ῖοπθιη. Ίος Υ6Γο οχ ἑκσάκασι. δαρ]αίο

πιο {εχεηίος. ν]. 61. ἐπὶ συμφορὴν

ἐνέπεσε ἀνεθέλητον.

Ἰποῖϊάϊε ἵπ

: οαἱαπηαίθια ποή νο]απίατίατη, 1.6.
Ἱπορίπαίαπα, Ἱποκδροσίαίαπι, ἵπ-

δΡοταίαπι. ΥΗ]. 98. Ὑα]]α νο ἑ, Πιβοἴθῃς 1ποΙάΙΕ. διο. συμφορῇ χβῆσθαι τορὸς τὸ µέγισα. νι]. 20. ἀντὶ

τοῦ, µέγιςη συµ.. χ.

Μαχῖπια οᾱ-

1.4. ἀμδώσας, Ῥτο ἀναξοήσας.]. 8.

λάρω, Ῥτο θάρσεε τοι οοπίταςίο.

1. 9. φοδεῦ, Ῥτο φοδού, οεφπο Ῥτο
φοξεου. 1υ]ά. στειρώμενον, ἐκ τοῦ
πσειαόµενον. 114.

ἀγεξωσεν, το

ἀνεδόησεν. 1. 10. ἑώρα, πος ἑώρας.
1. 11. ἐποιεῦντο, Ρτο ἐποιοῦντο. 1.19.

κ. Ἰοπ]σο. Ἱ. 14, 51. βιώµενον, ἃ
βιαόµενον. Ἱ. 19. ὀρμᾶσθαι. Ἱ. 34.
σωρ ἐκ τοῦ σώος. 10ὶά. νῷ, Ῥτο

"οω. 1. 27. (αέ ἀῑοῖε. ἰ, 10. 77.)
τοὔτερον, Ῥτο τὸ ἕτερον. 1982.
οὕτερος, Ῥτο 60ΠΙ. ὁ ἕτερος, αποά

πίτππηις "αθείνει 1, 94, τοὺμοῦὺ.
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δη

Ῥτο τοῦ ἐμαῦ. Μεϊ. 1. 41. ἄπεπειρἄτο. 1. 40. Φλλοι, ρτο οἱ ἄλλοι.
1. 48. ἐγγώσας, ΡΥΟ ἐγνόησας. 1. 08.

ἐνένωτο, Ῥτο ἐνενόητο. . στ: Εί
πιπ]ία αἰία Ἠπ]αδιιοάϊ, Ύπα) 540
Ίοεο νιἆἀο.
συναλίζειν. Ίο.

ας οοια.

σατο. συγηλίζοντο,
εωτ. 1. 62,

(οπστο-

Οουβτομοῦαν-

Ὑιάο ἁλίζειν. συναλἰ-

σαντα.Ἱ.]11.συναλισθέντας.(,οι-

ρτεραίο5.

ν. 150. συνηλίξοντο. γ.

109. συναλίσας τοὺς αὐτούς. ν]].
19.
συνάµορος, ὁ καὶ ἡ. νε] συνάµωρος.
Ν. Ηοτοάοίαιιπι, α{ οί συναμωςεῖν

γοτῦιπ Ἠετοάοίο Ῥοσπ]ίατε, 4ος
απο 5ο Ίοσο. ΑΙ {αππει σιγάµορ2ς, Ρατ !, οί ο, δετίΏοπάππ 66115οη{. Εδίαί]. οί δηΙἆαπα οοπςι]ο.

Οτι] πια]εβοῖο αΏποίιε, Φπί ναξίαί.
Μαιεβοις. Ἰαδίαίοτ. τῶν ἑωῦτοῦ
συνάµορον. ΤἨΟΤΙΠΙ 5ΠΑΓΗΠΑ γαδίαἴοτεπι, ἀαρίτισίοτοιῃ. ν. 92. ὃ 0.

συναμφύτερο». Εἰ ἵπ ρ]υτα]1, συναµ.ο μ] ο].
[ίοταια Απ].

147. Ἠἱ. 97. γη. 46.
Μόνο

ἈΒιππι]

συναµωρεει», εἴν. Ἠετοάοίειπῃ νοί-

Ῥυπα, Ῥτο 6011. βλάπτειν. κακοῦν.
δκοῦν. φθείρειν. Ἰμάετο. Ὑπδίατο.
Μα]εβοῖο αβϊοειε. Ἑλλάδος µηδεµίην πσολιν συναµωρέειν. Να]]ατη
(τασἷ οἰνιίαίοπι ππα]εβοῖο αΠιο6Γ6. 1. 152. δαπς {απεπ οαὶ
σιναμωρεῖν Ῥοτ ι. δοτ]θεπάαπι Ῥι(επί. Όοηςι]ο σιάµωρον αριιά
Βυ]άαπα. Ἠοτοά. Ίρ5ο 9. νΠΠ. 90.
εἰς Ἰιαρεί 5οτ]ρέηπι, πάντα ἔσιναμώρεον. Οπιπία ναίαραηέ,

Ρολαίων, εἰση]ῆ σαι», ὡς ὧν ἑκεντες αὐτῷ οἱ Μιλήσιοι συναπιςέατο.

ἴζε ΜΠοςΙὰ 6οσυπι α]έγο ἀοβοσγδπέ
[α τεσο Ῥετεαατη.] ν. 37. 8εὰ
δπδρΙςος 1εσοπάππα Ροβῖα συναπιςαίατο, Ῥτο συναφίςαντο. ᾳποὰ
Ἰωγικῶως

ἀῑσίατι.

Έπτοι

απίθιη

παίας νιάσείατ εκ Ίρδα Ῥτοπιπ{]απάΙ ταθίοπς, απαπα Ῥ]ετίαπο νο]
ἀοσἰδδιταὶ γἱπὶ επαν]έα(ῖδ αταθία
εααυπέῦς, πυ]]απὸ ἀἴδετίπιοι δία(ποπίος Ιπίεν ε δΊπιρ]εχ εἳ αἱ
ἀιρμέλοηρσυπα.
ΟΩποξῖες οπἵπι Ἡπάπας δοπρΙσας, (οίΙε5. πιαπ][οδίπτι πίγπδᾳιιο ἀΙδοι]πιοι αρΡαγεί, γιάο ἐπανιςαίατο.
συνάπτειν σόλεμον. Ἠε]]ατῃ πἹονθγθ

αάνοιδις αἰηποπη. 1. 18. Βε]]απα
εοπβατο.
Ῥτο οοάσεπι ἀῑοίέαν οἳ
νεῖκος συνάπτει». . ἆ. οΟΠίΤΟΥΕΓωτῃ οργζαπποη (το εοπβαχθ. ότε
μοι πεὸς Καρχιδονίους

γνεῖκος συν-

ππτο. νΠ. 198.
Οτπι πμ Ὀε]Ίωπῃ σοπέτα Οατνασιηίστιδος οβδού
οοπβαίπα.
αι, Οσα Ῥε]απι
6ετογεῖα ουτα (αγίμασιπ]οηδί
θα.
συνάπτει». (οπβ]ρετο. Μαμας 6016ογετο. Ἐδί ἔλλειψις ποπι]πῖς τὰς
χεῖρας. ψελλόντων συνάπτει». Οτα

ΠΙάΠΊΙ5 ο5δεπ{ οοηκογζηγ]. ἵν. 80.
µελλόντων» συνάψειν τὰ «ρατόπεδα
ἐς μαχη». Οππ1 οαδίτα, Υε] οορίας,

αά ῬτοδΠατη Γαοἱσπάιπαη ο586µ{
εοπι]δτ]. ν. 70.
συνάπτει». οοπι. Οοπ]αποξαπι 6556.
Οοπσιαπῃ 6556. 1. 98.
συναράσσειν. οοπ. Οο]]άετο. (οηταπάστο. ΟοπβἹηρετο. συναραχθέντων τών πλοίων. γι. 170. Υαἰ]α:

Ἀιπια]

Ἰμαοεταζῖ πανίρας. 9. Ρ. Οο]]]-

οπιπῖς. [Γπϊνθιδας. τοῖσι συνάπασι ἄλλοισι. (οσιετϊδ απ]νοτβίς. Υ.
49.

συνάχθεσθαί τινι. οΟΠ1. Οι απο

συναπιςέατο. Βί οοᾶεκ 5απι5 εί,

εοπάο]ετο. Πιεζομένοισι ὑμῖν συν-

λος Ιοη]ος ἀῑσίαπι, ΡΥο «011. συγ-

αχθόµεθα. υΙ. 142. Ὑουϊβοιπι
ἀο]επιας Ῥγεβῖς, 14 ε5έ, Ὑεδίταπι

συνάπας, αντος,

ὁ. ΔΝ. Ἡ.

αφίσαντο.
Ωιιοά οβδετναπάππι
Ῥτορίοι ὧς Ρα σθάεης. «απ θΠίπῃ
τὸ ὡς οι ἱπιρογ[εσίο ]πποξαπι
ἀϊοοδ, οππα {οφιομεῖας οοσυτταί
ουπι ορίαίΊνο, να 5αβ]απονο,
ηΟΠ Τ8ΤΟ αέῖαπι οππι Γαεαγὶ Ἱπα]οαίϊνο, «αἩδαπι Άπαίοπι, αὲ αρ-

8ἵ5, να] οοη{τασί]5, πανΙρις.

ἀο]οτε.

Ὑπ]σο

ἀσέας,

Α οι

νίσθιη ἀο]επιας, αἱ [516 αὐ Ἱιοδία]

Ῥγεπιαπη]ηῇ.
συγδιακινδυγεύείγ. οοπι. (πι απο
ῬοτιεΠίατΙ, Ῥετίοπ]απα εαβῖτο. ΕἸαδάθπι Ῥογίου]! 5οεἶαπι 6556. γΙ].
220.
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συνδιαφ ἑρειν τί τινι. Αἰί(πειν 1π τε
ασαα [ετοπάα, εί Τοἱεταπάα, ᾖπνατθ. οἱ Μιλήσιοι τοῖσι Χίοισι τὸν

πόλεμον κ ισνων ΜΙεςΙ Ο]ος 11 Ρε]]ο σετεπάο αἀ]αγεταπέ, 1.
18.ν. 99. Εδίέ απέεπι πείαρ]οτα
βυπιία αὐ 15, απ αμα πενα 11 α]]-

απο οπετο

[ετεπάο Ἰπναπί, Ῥτο

εοάεπι συγωγύµως ἀῑσϊέας, τὸν π-

λεμόν τινι συνεπελαφρυγει». Ἱ. 18.
ΑΠαπεια 1π Ὀε]]ο σοετοπάο 5π0]εγατα. Βε]τατῃ επῖπι ΟΠ15 οδί σγη-

ΥΙΑΦΙΠΙΗ. προθύνως συνδιαφέρουσι
τὸν πόλεμον. Βε]]απι αἰαοτ]έοΥ ΠοΡίου ἔο]οι απέ, νο] ααηϊπϊδίταξ,
ν, 29,
'
ο

ον. Ἠ

Η. Οοπίγασιάατο,

σπα απο ἐγασϊάατο, ἡή146 νι]µαΐα Ποχίσα ἵπ ὀιαχειςρίζοµαι. τὰ
λριπὰ συνδιεχείριζον. ΙΧ. 109. Ἐολα π]ας [ιοςέῖέπι, γο]ίαιιος Πιοδέες]
οουέτασϊάαταηέ,
συνδούµενος. ὁ συ»δεόµενος. ὁ συγδεσ-

“"μευόµενος. Οπαἵ εοἡ]ραίας, νε
γ]ποίς εδ οππῃ απο.
Οἱ συνδούµενοι Κροΐσω. (Οξεβῖας Ῥειβ, 4.
Φπ1 οππι (7050 νΙποῖ εγαπέ,

ΣΥ

Ῥειεαῷ οομκειδογΝί.

Πως οοπι-

Ρτοβατυ{. ν. 20. δεῖ τούτοισι καὶ
τὸν βασιλῆασυνέπαινον γίγνεσθαι.
Ορογίεί εί ἵρδιτη τοαοτη ἰδία 6ΟΠΙΡτοῦατε. Υ. 9]. συνέπαινος ἐγένετο.

γ. 92.

συνεπάψασύαι. 101. Ῥτο «ΟΠΠ. συνεφάψασθαι.

Ἀϊπιι] πίηρετο.

η]. δ5εῖρετο.

Αη]

ΒΙπιπ]

τοῦ

ασστεάΙ.

Ἀἱ-

ρειδοφιῇ.
βαεξαρικοῦ

σρᾳτοῦ συγεπάφασθαι. Εαιραν]οπη εχογοϊίαα 1πεσπΙ ασρτοαα].
γΗ. 1068.
συγεπελαφεύνειν. Βιππα] Ίονατα. Ἰ6νατο αΠαπεΙα 1π απο οπςγο {6τοµάο. ΑΠαπεπι Ίπνατο Ἱία τε
οΠ115 ο]ας Ίονειάς. Τοῖσι Μιλησίοισι οὐδαμιοὶ ᾿Ιώγων τὸν σόλεμον
συγεπελάφευνον. Να] ἆᾳ Τοπίβι5
Μ]εδιος αά]ανεταπί, τε Ῥε]απι
1η]. αἀπηη]δίτατοη{, οἱ ο05 ε]α5
οποτε Ιεγατεπέ. ἴπ Ώα]]ο ΜΙ]οδίος

πο ςπρ]οναταπέ. 1. 18. αποά 1ριά,
ἀῑοῖέατ

συνωγύµως,

οἱ Μιλήσιοι

τοῖσι Χίρισι τὸν σσόλεμον συνδιήγεικαν. σαρὰ τὸ συνδιαφέρω. αοτ. Ἱ.
Ίο. εί ρου, συνδιήγεικα.

συγειλεῖν. Υ. Η. Οοπνο]νοτε. 6ο]]1σατο. (διεξελίσσειν.) ἵν. 67.
συνειλεῖν. Ηοτοάοίαιια νετρυτη.(οΦεχα. (οπστεσατο. 0οππρε]]οτο ἵπ

συγεπεπτώκεε ἔρι ἐοῦσα ασεὸς Δργείους σερὶ χώρου Θυρέη». 1ποιάς-

αΠαποπι Ἰοσπῃ, οἳ 1 οο Ἱπε]α4ἀθγς, ἷνθ «οπε]αἀστα. συγείλήσαν
ἐρ,τὴν ἀκούπολιν τὰς γυναῖκας, καὶ

γοαίῖσο. 1. 82. Ψἱάς συμπίπτει».
συγεπισπόµεγοι, συνέπιπτον ἐς τὸ
τείχος. κ. 102. ην] [εοβ] 5εαπομίος, 1π ππιπῖθοπος δἱπ]. ἵν-

να, {ασσίάεταυ ἈρατίαπΙ»] «οἡ(ομέίο «πι Αγαϊνῖς ἆθ 4γο Ἕ]γ-

τὰ τέκνα. ἴ]χοτος μνοτοδᾳπο πι
παοταη{,
3γοςΙ οοερετυπί. 1. 176. ἐς τοὺς
νεωσοίκους συνει λήσα. οσα ἵπ συνέσπεσθαι. Τοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο οοπι,
συνέπεσθαι. συνακολου2εῖν. []πα 9οἨαΥΊΠΠΙ δίαέϊοΠ65, Ίνα πανα]α,
απ1. Βίπια] οφ 1. Οοπη]ἑατ]. συγἐσοοπηρα]1ςθεί [οπηπε5.] 11. 40.
πετο Δωριεῖ. Ώοτίειπα εοπ]έαυᾶσυγενείκαιε». Τομ. οί ροεί. ὃ. ρ]υν.
έατ, ν. 47.
ορί. πποςΙ αοτ. 1. αεί. α συγενείκω,
Ῥτο συµφέρω. Οοπία]βεενέ. νΙ]. συνέςασαν τοιούτω απόνῳ. Πετοὰοίσα Ἰοσυέῖο. ΠΠ. 74. Ίπ πος ]ε152. πί τύψαιεγ.
Ῥοχα εοπς (αεί νοἱ οεειρα(ῇ εταΠ{,
συνεζεπρ/ξαντο. Υ1άε 5 πρ]εχ πσρήσσυγεγεώσα μάχη: Ἰοη. Ῥτο 60Η.
Ἴσεμ, οἳ πρήσσεσθαι. να, 109.
µάχη ἔτι σσοουµένη. Ῥνα]ππι,
συγέπαινος, ὁ καὶ ή. Υ. Η. Οοπ5εΠαποά αάμιο οοπηΙέΗέαγ. μάχης
Ώθης, ΟοπιρτοβαἩς. Θα] 6ΟΠΒΕΙΙ-

Πε. Οπή τοι | α(παπα οοπιρτοραξ.
συνεπαινοἰ εἶσι τῷ πεποημένῳ.
κενο

ος 14, ᾳποά {ασέυπη οςί.

Ι, 119. συγέπαινοι ἔσαν οἱ Πέρσαι.

συνεφεώσης. Έαπα ρτα πι αὀλας
εοπηπηετείατ.
Ιπίετ ῬαβηαἨἁππη. 1, 74. Εέ σύςασις. ἴρ8ε εοή-

βΙοίας, εί ρτα Πτα αἆος Ἱπέογ αἰἰ-

ΣΥ

ΣΓ

ᾳπος οοπηπη αν, γα. 167. οἱ
είῖαπι Ίσοο ἆς δίαίατῖα Ῥασπα ἀῑςοΙ
Ῥοβδιπί, 4πα οο]]αίο Ῥοάε 60Πιπαν. Μάο σύςασις.
συνεςεώτες λιμῷ. Ἠετοάοίειπῃ 1ο-

απεπάϊ σενα». ΥΠ. 170. Ὑα]]α:
Ἐαπιε εποοξΙ. 4. Ῥ. ΟταΙ {απιο
Ῥτεπιαπέατ. ᾱ. ᾱ. οπἳ επι Ταπιο
5ιπί οοπςΏ (πα. Ὑαἱ, Οπ1 ἵη {απιο
δαπέ

οοπςθΙξα{1.

οὐ

δυναµένους

οὔτε ἑλεῖν, οὖτε παραμένε, λιμῷ
συνες εώτας, ἀπολιπόντας οἴχεσθαι.
1ρ14. τὰ οδὲ, απ πθαιε Ῥοβδδοπί

Γατθσπα οΏ5ο5δαΙπ] σαροτο, πεαιιο
[άϊαέίας 191] Ῥοτπιαποτε, αποά
{απιο Ῥτεπισγεπέατ, Πία ἀθιπαπι
οἶππῖ 905 σα τε] τε]σία ἀϊδεςς-

ται, νειδα εἰ ἀἱρΙίΠοπβο Ἰη η, αἳ
Αίῑσο6, ας Τοπ. δαρ]αίο οαὐςοπὶρ(ο, συνήδηται, εἲ Ρορίριϊοτε η Ἰη

εα Τοπίο. ἀϊδεο]αίο, συνηδέαται.
Τη να]σαξῖς Τιεχὶοῖς ταεο-]αϊπῖς
ππθη{Ιο Π{ Ἠ]ας ΥοτβΙ, αποᾷ Ἠετοάοίο ἰριϊέατ: 5εἆ Ίου Ἱτα
Ἰεαῖέαχ, συγηδέαται τούτοισι. Ἠος
οχρενέί οσεῖ. ος οοσπον]δες.
Ἠετοάοε. Ὑεταπι πε(πε Ηροχ Ἠετοὰοίί ποξαξατ, πεφιε Ίου Ιπίε6ει δαπηδᾳπο αΠογίαγ, πθ(τα {οΥπηαίίο ἀοπιοηβίταίατ, πε(αε γετρὶ
νὶς Ιπάϊοαίατ. συνείδειν, 51νθ περι-

σπωµένως, καὶ ᾿Αττικῶς, συνειδεῖν
τι τοὴ, 5ἱρπὶβσαξ, αλοπί ταὶ α]σιι-

βἱβδο.λιμῷ συςάντας, καὶ καμιάτω.

Ία5 6556 οοΏδοῖππι. συνωνύµως νετο ἀῑεῖέιχ, τὸ συνείδεσθαι τιν!. Φαοά

Ιχ. 89,

Ῥατβαν] βατραγο ἀϊῑερταοπέ, Ααπϊά

Ίαπια οἳ Ίαροτε οοη{ες-

οοπδοτί ασπῖ.

{08,

Ὠεά Ίαο αἆ νγοι-

συγεςήκεε. ὃ. Ρει5. πα. Ῥ]πδ(παπῃῬετ[. αεί. Ῥ{ο 6Ο0Π1. συγεςηκει. Ῥεου]αιΙ αποάαπι Ἱπποάο. Ῥοδίταπι

Ῥαπι Γαπο, ας εἰοσαπίου, οχρι]-

αραιά Ἠετοάοίαπι, Ῥτο Ῥετδααέ,
Ῥιτανῖς, Ῥεγςενοταν]θ. Τοῦτο δὲ

ἐμεῦ «δρ συγγνώμη, ἐπαινεον-

συνεςήκεε μέχρι οὗ οἱ σὺν Ἐπιάλτη σαρεγένογτο. γΙι. 220.

Ύαμα:

ο πδᾳαο Ῥεγδ(οτϊηέ, ἆππα 1,
απ οππι Ερία]ία οταπέ, αά{ποτο.

«ἨἩ. Ῥ. Ἠοο απίοπι [οοτίαπεπ]
ἁπταν]έ αᾱ 1 πἼδαπε {ειπρας, απο,
απϊ οππι Βρὶα[ο εγαηπέ, αἆγαεποταης. να], Ὀυταν]ί ἆοπες Ερία]έα

5οοῦἵ αἀνεπ]δδεπέ, αἀ[ι]ςδοι{.
συνεστηκυῖαι γνώμαι. ΥΠ. 142. Βεή-

{επί]

οοηδίαπίας,

οπσ

Άτα

δαπέ, πθαις γατ]α, ποια Παοίι-

απίθς. Ὑα]]α, Ῥειρί]οχςς. Βεά Ποτοσο πεπέοπι ποπ υιάείατ Ιπέε]Ἰοχῖςςο. νιάε γγῶμαι πολλαὶ ἵη
τοσε γγωµ/.
συνεσίη, ης, ἡ. Ν. Ἡ. Οοπγϊνῖαπι,

νι. 128.

συγεχέως. Ἰοη. Ῥτο οι. συνεχώς.
1.607. Αδεϊάπςα. Εγεααεπίετ. 1.160.
συγηδεαται. Υετριπα Γομ. [ογμιααη
π ἵοτία 5Ἱπσα]. Ῥεγίοεί. Ῥα55.
Αἴίῑο, συνήδηται. ᾳποά α συγειδέω.
ὦ. µ. συνειδήσω. Ρουῇ, ας. συγείδηκα. Ῥα5δς. «οπή. συνείδηµαι. συνεἰδήσαι, συνείδηται. Αίεὶος συνήδη-

τη] ποφιουη.
Περσέων

Καὶ ὑμῖν μὲν εἐοῦσι

ἀπείροισι, σσολλοὶ ἔκ

γε

των τούτους, τοῖσί τι καὶ συνγδέἐα-

ται. τή, 68. γαΐα: Οείεταπι γορὶς
Ῥογδατιη Ἱπαχρογ{5δ, 5816 1141
Ἰσποδοθβαπι, Ιαπάσπρας Ἰδίον
γοβῖς οχροχίο». «3. Ρ. Ἐέ γουῖ8
απ]άσπι, απ Ἠογκαγαπι εδεῖς 1πιῬεγίϐ, Ἱπασπα α- ηλ δα]έεπι γεπῖα
ἀαβαίας, Παπάασπάθας5 Ἠος, ααἴρας

αοπ]ας Γρτασ]ατὶ {αεϊποτίς] ϱδβοίῖ5 οοπδο. Νε], Δε νορῖ5 απῖἆσπι, απ πα απ. Ῥοευκαγαπι Ῥετ]ο]άπα ΓοοΙδί15, οσο {αοῖ]ε ΙσποβςεῬαπι, Παπάαπίίθας Ι5δίο5 [Ταςο-

ἀππποπῖο5.] αποά {οτίαδδε ααπ]ἆ
[αρ 1ρ818 ργε]ατο {ασίαπη] 5οἶτε5. Γᾳποά απο ρταεἰαγαπῃ {αοἵτπηςδ αὐ 1ρ815 ο]έαπι 5οϊταβῖς.]
Οὐπίαον απίοιι ορβοτναπάπτη 1π
Ηοτοάοίϊ (τασο ἐεσέα Ῥτο γ]Ώοβδο γοσαῦπ]ο πολλοὶ, 5οτῖρει-

ἀαπῃ πολλή.

Ἠ]αά νετο ἐπαινεόν-

των ἀῑοέιπι, πα {α{α οοπδέτασίΙοης,

Ῥτο ἐπαιγέουσι, ᾳποά οαπι ὑμῖν
ἐοῦσι Ῥταεεάεπίίθας οδί οοπ]αήβοπάαπα, νοβῖς, Ἱπαπαπη, πος Ίαα-

ἀαπθας.

λουθον ε5»ο.

Ψάείαν Ισίαν ὀνακό-

ρολ»

Ρ η

συνηνείχβή. Τομ. Ῥχο Ο0Π. συνέξη.
Αοοϊάϊε, α΄ νερο συµφέρω, επ]α5
89.1. αοξ. Ίο. οἳ ροοξ. οδὲ συγἤνεικα, τι συνενείκω. Ῥα55. Ρετίος{απι συνήγεγµαι, οί ΙΠΡΘΥ{Ο !, συγ-

ἠνειγμαι, α συνέχω. ππάε

Το.

;συγέκω, ζω. αοτῖςί. 1. ρα5ς. ἠνέχ-

θη». ηγείχθην. συνηνείχθην. νεὶ α
συσεγείκω, συγεγείξω. Ίο. Γπιρετβοπαἡέογ ἔαπεπ αορῖέαγ απππι
φΙσηϊῃβσαί απ
αεοϊάστε, γε]
αορϊᾳ]58ο, ἱο Ίος οσο ΦΗΠΙΘΗἆππι. συνηνείχθη τὶ τοιόνδε γεγέσθαι σιῆγμα. Αεοϊαϊε πέ ᾳπα.ἆαπα
Ἠαμαδιποάϊ τες Ποτοξ. Οιἱάἆαπι
Ἠα]αςπιοάί ασοἰάΙε. 1. 19. Ῥνο εο-

ἀαπι ἀῑειέατ εί συνήγεικε. καὶ κΌτε
συγήνεικε ἑλεῖν σφέας μηδέν. Εϊ
5επια] ααοϊἀΙε αέ 111 πΙ]Ι] οαρε-

τοπί. Ἱ. 79. συγγνεικε γενέσθαι.
Αοσἰά1{ αέ ᾖοτοξ. 1. 74. συνενειχθήναι δὲ οἱ τυφλὸν γενέσθαι. Εἰ
Φπΐέεπι αεο]ἀϊδδε ταέ οἴθεας βετείῖ.
1. 111. συνήνεικε ἄλλο τι τοιόνδε

πρῆγμα γενέσθαι. Π, 4, 10, 14,
42. συνήνεικε ὧὦςε καὶ ὑμέας εἰδέ-

αι. Αεοϊάϊί πέ νο αποφπε [ος]
βοϊτοξῖς. 11. 71, 129, 195.

Οὐδὲν

Χρηςὀν σφι συνεφέρετο. ΝΙΙ] Ὀοπ]

ἱρρῖ» εοπησεῦαέ. ἵν. 107. Δαρεῖον
συνήνεικε ἐπιθυμῆσαι. Ώατ]ο αοεῖας τα εἈρογο, ν. 12. πῆγμα
τοιόγδε συνηνείχθη γενέσθαι. ν. 95.
τοιόγδε δή τι ξυνήνεικε γενέσθαι. ν].
20. συγηνείχθη γενέσθαι. ν],δ0.δ1.
συγενειχθήναί οἱ. Εἰ πεσϊἀ1ςςο.Ιριά.
συγήγεικε θώύμα γενέσθαι. νι. 117.
να. 4, 10. δ 2. ξυγήνεικε ἀποθανεῖγ.
Αοοιάϊς τί πιογενοξι. να, 117,

1950. ἔμελλε τοιοῦτό σφι συγοίσεσθαι. οἷόν περ ἀπέξη. νΏ. 86.
γαΐα: ὈεποἨ αὐ το Πιαγῖέ ἔα]οπῃ
εἵς τεπῃ οοπίἸησογε, απα]ῖς οοη{]-

αι. 4. Ῥ. Επέαταπι ογαξ τα 1ρθῖς
1 αοοϊἀετοῖ, αιιοᾷ ασοϊάῖε. γε],
14 1ροῖς εγεπέαγιπι εταῖ, αποά
είίαπι ονοπ]ζ. τοιοῦτο αὐτῇ συνή-

νεικε Ὑεέσθαι. ΥΠ]. 58. συνήγεικεν
ὠν οὕτω. ν. 90... Ῥϊο ειν ἃοοἶιάτε. τὰ ἄλλα αὐτῃ συγήνεικεἐν
εὐτυχίην γενόµενα. ν1.88. Οείετα
151 Ῥτοδρετε ο8566ΥΗΠΕ. ν, 5. Ο6-

ίεια

1ρ5ῖ αά Γεἰοιαίθιι

ταη{.

4

ος, {οσοι

ονειδ-

5ς0ςθ556-

ταη{.

συγηρεφῆς, ὁ καὶ ἡ. Ίοπ. ο Ρο6ξ.
Οοπίοσί(ς.. [ππιρτοδας, 0Ραοι5.

Οοπβίέας. Οὐς]ζας. Βε[οτέις. Οὗ(εα γιφάσι συγηρεφέα. νἩ. 111.
Μοπίες η νῖριις οδ]{1, οί εοηίεςΠ. Ἠ]άειι, οὔρεα ἴδησι παντοίησι

συνηρεφέα. Μοηίος οιωπὶσοπῖς αἴπα. οπιηῖσεπα ατβογάπι πιβ{θτ]α, οοηβ1εΙ, οΏδ1{1, ταίοτ{1. Ὑιάς

γεν ριπι ἐρέφερ αραιά Εασίαίμ, εε
31105.

σύνθετογ.ἐκ συγζέτου. Ἐκ εοπηροβ]{ο.
Πα, 50,
σύνθημα, τος, τό. ο. Οοπιροβίέαπι. Οοπδέπέυπη. γης, η.
Π, ν. 198, 129. Οοπιροείΐο, αγεγρ]αΠίεν. ἱκ (απάεια πιασπῖς

Σιαςί οἸαπιοτίρας ασέᾳςδ ΟοπιροΒΙίο γππηρ]ς γοςσια. 1νίας εκ
εοπαροβ]ίο. αποά Οταςὶ ἀῑσειπε
ἀπὸ συνθήµατος. Υ. 74. νΙ. 121.
ἀῑοϊέατ ἐκ συγθήµατος.

σύνθημα, τος, τό. οοια. ΒΙσΠΙΠΗ,

αυοά οκ οοπιΡΟΡΙ{0 αἰϊσπί ἀαέαν.

τὸ σύνθημά σφι ἔμελλε φανήσεσθαι
παρὰὸ τῶν περιπλεύντων. γη, 7.
Ισηπῃ εχ οοπιροβ!{ο, νε], ἄε 4πο
ἰηέου 1505 οοπγεπεταί, 1ρδῖς α)ραπέπταπι εταῖ, 1. 6. πιαπ]{οςδίο
ἀαπάαπι εγαί αὐ 11115, απϊ πανῖρας
οἹτοππιγελοβραπίιτ.
συνθήµατος Ηδης μµεμνῆσθαι. Ἱκ.
08, Ἔοεεεια Ηερος τουοτάατ]. 14

ε5έ, Τοβδογα», 4159 ποπΊθπ Η6Ρβος
λαβος.

συνίζειν. Ίομ. εί Ῥοεί. Ῥτο σ0Π1.
συνεζεσθαι. Οομβίάστα. οὐδ' ἀρχαιρεσίη συνίζει. νΙ.58. ες πιαρϊδίταίαςδ οοπςιἀεί.
Ἀος πας οδέ πιααἰφίταέπιπι «οπΠδ6βε”5.
(α]ῇσα,
Ον πο Γαἲέ, γα], Οι πο ἐἰσπί, αισιπιεδ αθοίδο 4ο πας ]δίγαί.
συνιέναι. (οπνοαηῖτο. ὁσήωας 6ο]Ηῃί. τών χρημάτων αὐτόθεν συνι-

όντωγ. Ῥεευπ]ς, 41 πο

οο]]1-

πευαπέιΓ. 11. 64.

συγιέγαι. οοἵΙ. Γηίε]]!σετο. ῬετεῖῬΡετο. συγέντα τοῦτο. Οπτη Ίιου Ἱπ-

{ομ]εχίσ5εί, οοσπον]ε5ος.],234. Καὶ

ΣΥ

ΣΥ

χωφοῦ συνημι. Ἐϊ πιαἔηα [ηἔε]]]-

πεόσοδος. Ῥτονοπέις. Πεατις.Ύες-

μο. 1. 47. 1. 46. συνιέγαι τὸ ΎΕΥονός. Βοπι Εεδίαπι Ἰπ{ε]]σενα. Η1,
63. Οὐ συνίεσαν ἀλλήλων. ῶο 1ητΙ{πο πο Ιπ{ε]Ησεβανί.1ν.] 10.συνἦκαν ἀλλήλων. ἵν. 114. συνεῖναι

ερα]. χρημάτων συνέδοισι. ῬεειΠΙΓΙΠΙ ῬνονεπΏρης. 1, 64.
συγοίδεναί{ τι τινή. οοπα. Βεὶ αἰἰσα]ας
αουΙ οπδοϊαπη 6556. Βοχε,νο]αςΏοβοοτο αηι]ά αὐ απο {αείππη.

τὸ ἐθέλει λάγειν τὸ χρηςήριον. Ἱη{ε]]]σοτο αι]ά 5Ἰσπιῃσατο νε]έ οταςυ]ατη. Υ.δ0.συγήκαν. Ππέε]]εχετιηζ. ν. 92. δ 9. συνέντες. ΙΡΙά. συνεεὶς τὸ ποιηλἐν.
Οαπι π{ε]]Ιρετοί

14, αποά {αείαπι Γαεταί. ν. 92. ὃ 7.
συγιέντα. ΥΙ. 2. συνῆκε γὰρ τοῦ εἶνεκε» ἐδεετο. Ικ. 110. Ππεε]]εχΙ{ επῖπι
οπ]ας[τεῖ ]οαιδα[ Ίος 1]α] Ρείετεῖ.
συγιςάναι. εοπι. (οποῖ]ίατο. Ώεπογο]επέῖαπι α[ἰσα]15 51Ρ] εοποἴ]ῖατε,

ΑΙφαεπι
᾿Ασίην

δἱρί αἀμιησενα.
πᾶσαν

συςήσας

ὁ τὴν
ἑωύτῶ.

Φιὶ αν μκω Αβίαπι εἱρὶ οοποϊ]ανΊε
ας αὐ]απχίς, 1. 105.
συνιςάναι. «011. 6 οποΙατε, οοτΏατο. ΝΙοΙΙτΙ. Μαομήπατ]. ὡς συςήσων ἐπὶ τῷ μάγω θάνατον. Μαρο

πιογίοπι οοπβαέηγις. Ἄοσσήι πιαΡο πιπολΙπαίυτις. 1, ΤΙ.
συνιςάναι. ΟΟ0ΠΗ. «οπατερατο. Τη

πΠυπη Ο0µ6ΥΕ. συνέςσησε αὐτούς.
Ίμςος ἴπ ππαπῃ οοερῖε. 1. 834.
συνγενέαται. Το. ΡΓο 01Η. συννένηγσαι. ἃ συ»γέω. συνγήσω, τὸ
7 συνγγέω,

ὦ. συγνγήσω, τουτέςσι σωρευω. Όοιοειγο. Ἱ]. 190. φρυγάνων φάκελοι
᾿"συννενέαται. ΒΑΤΙΙΕΠ{ΟΤΗΙΗ, νο]
εταπιΙοσαΠῃ, {αδε]οι]ῖ οοπσετυ πέν.

1ν. 62.
συννησαι. Τοπ. εἳ Ροεῦ. Ῥτο ΟΟΠ1.σωρεύειν. Οοαορτταγο.(.οΠςετοτοα.συ
ἔνησε. (οποεινανΙξ. ρώσος μὲ
94. συγνήσας πυρὴν μεγάλην. 0οιείταςίο, εοπρερίο, Ἰησεη τοφο. 1,

50.

συννοίη, ης, ἡ. [οη.Ρτο ο0ΠΙ. σύνγοια.

Συγοίδαμεν ύμιν ὑπὸ τὸν παρεύντα

τόνδε σόλεμοον Εοῦσι τοολλὸν «σφροθυµοτάτοισι, ὧςε καὶ ταῦτα ἐσακούει».
ἱν. 60. Ὑαΐία:. Φπος ασποδΕΙπΙΒ
Ίοησα οπιπίαπι, απ ἵπ Ίου Ῥε]]ο
δυπ{, Ργοπι]βδἵπιος ε85ο αἀ πο εχαπάϊεπἀος. 4». Ῥ. Ασποβεηης νο
Ιπ Ἀος Ῥτα5επ{1 Ῥε]]ο Γοείεγογατη
οπιπίαπῃ ταεοταπη] Ίοησε ΡτοπιΕβαίπιος 6556, Ἱέα πέ [11] 15 είῖαπι
ΓποῬῖς] ορεεπιρεταατί 5118.
συνοικεῖν. η. νατῖδ πιοῖ5 5ππι-

ἔππι, συγοικεειν ἀνδεί. Οπι νΊτο ἸαΜπίατο. Ἠ1πὶ αἰίουήτις.ΠΧΟΤΕΙΗ 6856,
εί οιἴη εο ΠαβΙέατα. 1. 57. δεσποίνη

τῇ ἑωῦτοῦ συνώκεε. Ἀιαπα ἀοπή παπα
ἀπχοταί πχοτεπῃ, εξ ουἵα ϱα αβ]έαδαε. 1.01. ἐρ ὃ συγοικήσουσι. Ώοπος γ]τῖς παρδενηῖ. 1.95. συγοµεεμεν τῷ Καμξύση τῆς Μανδάνης.
«108, συνοἰκεε τῇ ἑωύτοῦ συνδού-

η Ι, 110. ἦν γυνή ἀπ δούλῳ συνὀικήση. 8 [αρπιῖπα εἰν]δουπι 8ΕΓΥΟ

Ἰαῦ]έοξ, ε]πδᾳπα δέ πκοτ. 1. 175.
συνοικεειν αὐττ. Ἱ. 196. Ἡ. 120.
Η, 91, 08. προσυνοικεῖν τι. Οππι
αΠσπο απέο Πα]ίατο, προσυνοικήσασαν Καμξύση. Θμαξ 6πΠι σαπιῬγ5ο απίς µαβ]έατος, ε/υδᾳπο πΧΟΣ
{ογαξ. ΠΠ]. 86. γυναρε! ταύττ, τῇνῦν

συνοικέεις,
μὴ συγοίκεε.Ἱκ.] { 1. Όσπι
ας πΠι]θγε, επι αυα ἨΗΟ μαβίία5, Ί6 μαρια, ἐἐμὲ ἔα γυναιὶ τη

ἐμῆ συνοικέειν. μ]ά. Μο οπΠῃ πχουο
πιθα μαῦτέατε φἶπο. οὔτε ἐκείνη ἔτι
πλεύνα χρόνον συνοικήσεις. ἵω. Νος

ἀπαθτας λοδί]λας οσπα ϱα Παβι{αβής.

Ῥνοβηπάα οορ]ζαξῖο, παπι απῑς 1Π
απΙπιϊ τεςςδδι εοσ]{αἴ, Μωτος, απῖ
ηο8 εομιαραπάος τοζᾷ]{.ὁδὲ, συν-

συγτάµ»ει». Ἰοπ. Ῥτο οοπι. συντέµ-

νοίητἐχόμενος, ἥσυχοςήν. Ἠ]ανετο,

ἀππι Ῥτο Ῥτογο {αςετο. Έπενθ
τοάάετο. Οπος να]σο ἀῑείατ Α0-

οαπι Ῥτοβαπάα σορἱἑαδίωκς α 10τοτε Ρτοίεσία ἀείϊπετείατ, πείς
εταί, (μἱοδοοθαί. (Οορϊέαραπάας
{αεεραί. 1. 88.
σύνοδος, ἡ. ἴοη. Ρίο 60Πχ, πόρος, καὶ

γειν. 6οπεῖἀετε. Ργερείἀετθ. µεταφορικώς γετο 5απηῖ γ]ἀείατ ΙΠί6Γ-

Ῥγονίατς. 6α]1ος, «4ὐτέσενγ.

'Τοῦ

γόνου συνγτάµνοντο». Υ. 41. γα]ϊα:
Εκαείο ἴειπροτε Ῥρατίεπαι. Ἀεά
Ίθο οδε νετβογαῖα νί5, δὲ Ιπίετ-

νἡ
«

κ

ΣΥ

ΣΕ

Ῥτοείαίϊο; Τεπιροτε αρρτεν]αίο. 14
εδ, Οαπι απίεπα ραγ]επάϊ ἔεπιραβ
αροτονϊαίαπι {π]δεί. Οππα {ρδαπα
Ῥατιεμάϊ ἔεπιρας Ρτενῖας [αἱςθοί,

σύντομος, ὁ καὶ ἡ. Θοπιραμάϊσκιας,
τῷ σύντομα τῆς ὁδοῦ. Ὑἱω σοπΡεπαῖα. 1ν. 190.
συντρέχει», εἴ συνδραμεῖν. οοΠ. ὦμ-

Ύπατη 5οἴ]]σεῖί οηπες εχἰδππαταη{,

φοτέρων

Εδι αιίθῃι Αιποΐμιιις, γοχ ασῖνα

δΓαµ»ν. ἴη Ἰάεπι πέπαδᾳπε εοπίοη-

Ῥτο Ῥαδείνα, συντάµγοντος, Ῥτο
συνταωνοµένου, νε] συνταµοµεγου.
(α11. 1,ε ἐεημς ἆε [εη/απίεπεηί

Πα εοποπττεβαη. 1. 69. νέφεα συν-

δίαπὲ αὐγέσέ.
Ὑε], Είαπέ ρίις
σοηγέ οι η δέ οἱ/.
συντάµ»ειν. ἀῑεῖζατ 5ε0ρε ἆε Ιΐπετε,

αποά ρετ αΠαπεια Ίοσαπι Ώγενίας
εδέ, απαπῃ ρετ απάτη. Επετ]ς οΟΠΙῬεπάίο τα. Ῥ]επα Ἰοεπίῖο εδε,

ἐς τωὺτὸ

αἱ γγώµαι

συγε-

δραµέειν λέγεται. Ναρες ...π]σ56 ἀϊεππίας. Ἱ. 87. Σύντρις
ὁμώς Μαάραγον

τε, καὶ ΄Ασξετον,

ἠδὲ γ’ "Αξακτον. . Ἠοπι. 33.
1 ατα ασ σεν ΕΑΓΠΙ6Η Ίος Ἱέα
Ἰεσίέατ
ρ. 252. ο. ΒορΙι. Σύντρις
ὁμῶς Σμάρὄνὼ τε, καὶ "Ασξετον,

συ»τάµνει; ὁλόν. α. ᾱ. [τοι οοποἰάς-

ήδὲ Σαξακτη». Ππίατρτες Γαπις
ἡαίο Πα γενεές Ἱπττπαί Ἠας βπια-

το. Συντάµνω» ἀπ] ᾽Αμπέλου ἄκρης

τασας, στανῖς Ακεῦσίέας, αίᾳας Βαῦ-

ἐπὶ Κανασραίη» ἴκρηγ, τὸ δ) σασης
σ

αοίες, (οπίετεία Ῥα]]ας Παιπιπαπι-

τῆς Παλλήνης ἀνέχει μάλιςα. ντι,

απς, οἱ γᾶσα απ,

199. γα]]α:. ΑΡ 6ο Ρτοπιοπ{ογίο
Απιρε]ϊ Ργαοἱάεῃς ππαγε, π5απε αἆ

σύντριξ᾿ αοοϊῖρῖαδ Ῥτο Πηρεγαί]γο

ῥτοπποπ{οτίππη

νεος Ἱία νετίοπάα: Οοπΐσγο ρατῖ(ετ, [ο Ῥα]]ας,] Ματασιίηφπο, εἳ
Αδρείαπι, εἳ Αὐασίέαπι. Ὑ6ἱ, οοἩ-

Οαπαξέτῶππι,

ἔο-

ίαια {ετο Ῥαμεπαπι Ῥτωίοτνεσία5
εδί. Ἡ. Ρ. ΑΡ Απηρε]Ιο ΡΤοπΙΟΠ{οτ]ο οοποΙάειις 165, [Παποτῖς οοπι-

Ρεπάϊῖο αίοῃς,] αά Οαπαξίτωτπι
πδαπο Ῥτοπποπίογίιπα, ᾳποά 5αρτα
ἐοέαιπι Ῥασπαπι

ππακΙπιο οπη]ποξ,

δια. συγτάµνων, 5αῦ. ὁδόν.

Ἠ]αά

νοτο τὸ, αά ερ] βσαξαπη οδέ γείετοαπάπτη, το { ἄκρα.

Ππίτα οοΠΙ-

Ῥοπάαπι ἱετεθοίτο ἀεδετίβες, ν,
124. Ἠετοάοι. ἀῑοῖι (ᾳαοά, Ιοσί
ὑπαλλαγὴν Ἰαβεαί, ἕαπιοη εδί 1η{οσγιή Ιοᾳποπάϊ βεπιβ) τὴν μεσόγαιαν

ταµνων της ὁλοῦ. Ρτο, τάµ.-

νων τῆς µεσογαίης τὴν ὁδό». 14 ο5ε,
ΒοσαΠ5 1ο6οΓΠὰ Πο Ι{ΘΓΓάΠΕΟΓΙΗ
γίαπα, 5ἶνο Ιίογ. Πϊποτϊ5 οοπΙρειἀϊο Ῥεν Ίουα πιο(Ι{εγΓαηοα {ΘΗΒ.
συνταχύνειν. Ώτορονατο. Ἐονείπατο,
ἡμέας

συνταχύνειν

ἀναγκάζεις.

Ἠο8 Ῥτορετατε οοψ5. Π1. 72.
συνταχύνειν τι. ει). Αηαϊά οπα
αμσπο 5οεῖο αεὔεἰοτατο. Εέ αίπῃρ]οἵέου, αοορ]ογαχο. ταύτην τὴν
ἐπιχείρησι μὴ οὕτω συντάχυνε
ἀξούλως. Ἠαπο αρστοδδΙοπει πα

α4θο {επιετε αοσε]εγα. Π1. 71. τὸν

βίον τινὶ συνταχύνειν. Α]οιϊ νΙέαπι
30ςΕΙΕΓΑΘ. . 1958.

8ο κἱ τὸ

σύντοιξε, πῖ [ουῖέ [αἲἴμ. Γμέουρέο»,

ἴοχε ρατίογ Ἀπιαγασιπποαδ, οί
Αδύείυπι, οἱ Βαβασίσιι, Κο, Πε

απίεμι εταπέ Ππι]οταπι ποπίπα,
απἴριας Άωοο Ηοιπεγις ἱπιρτοσαῦί{αγ Αἲ οκ ῬτωσθεάεπΗί γεγεα ρᾶἴοἳ ως Ίοησα αΠέοτ Ἱπε]ήροπάα.
βίο οπίπι ΗΟΠΙοΓυΘ Πρα]ῖς «6 ἀῑτας
Ππρτεσαίπγαπα
πήπαβαίας, π]βὶ
Ῥγοπιίσα[ς φ(εἑὶςδομ, Συγκαλέω δ
ἤπειτα καμένῳ δηλήτῆρας, Σύντις ὁμῶς Μάραγόν τε, καὶ ΑἌσξετὸν, ἠδὲ Υ᾿ "Αξακτόν. δια. Ἱ. 6.

ΟσοπγοςΆΡό νοτο Ῥοδίοα σαπιῖπο
ἀπιοηος Ἰπ{οβίος,

[αά οπιπῖαπι]

οπές ΗΙοποΠι ῥατίεν, Ματαραπι-

ᾳπ6, δια. ΗΙςε νετο εδ Ποσυιη νουῬογαπα 6εγιπαπΠς 56Πδας. Βὶ γογο
γο5 βσπ]] πιο ἀοεεροτ]εῖς, π6ς ν6βπαπι Πάει εΤρᾶ ππο Ἠβετα ες,
ἴππο «5ο οΙΠΠ65 ἀάἸποτος Γογπαεἴρας Ἱη[εσίος πιρ]οταβφο, πέ νοᾶ
6ΠΙΠ6Β, οί οβετα γεδίτα ΠΠ] οοΠἑσταπέ, οοπιππιαπέ, ας ΟΠΙΠΙΠΟ

Ῥετάαπέ,

Οπίπαπι

απίσια

ογαπέ

Ι5 ἀθπιοπος {ογπασῖρας Ἱπ[ακεί
Ματοσας,

Αδβείας,

οἳ Αρασίας,

ἑέ (αέ ἵη σεφασηΕἰ γδίδα νἱάειπας)

ΣΥ

ΣΥ

Οπιοάαπιαθ,

αποά

αγά

Ερ]ίπα

πημ]{α ἆαπιπα αῇςτί. Ἠασςο ποπηῖπα,
Ἰοεί Ποία νιάθαπίέατ αἆ {ατίοτοπι
Ώσι]]5 ἱποπεπάπτη, τερας {αηθη,
4 ααἴρας Ἠ]ο ασ]έατ, ορίίπια 60Η”

ναπῖππξ.

Ματασας επῖπι, γε] ρο-

έῑας Ῥπιατασας ασπ]βεαί οὲ 5ίτε-

ρίέαπι, αππ]επι ος Ιπορπά1]5 πιαπαηίεπι απά πας, εί 5Ρ]επάοτατη,

απα]οπι ἵπ. Ἰπορπάίογαπα Παπηπιῖς
οδτηΙπιΙΣ. Αδβοίας, [ποχδποίαπῃ,

να] αἱ πεφιῖέ οχδίησιΙ, Ῥτορτῖα
5Ἰσπ]ῇσαί, ᾳποά πιαχ{ΠΙ5 ΙΠΟΘΠΠΙ5
ἑριϊέας, Ύπσς ντε οἳ ορει Ἰν-

ΏΙΞΠαΠΙ 6αρεταηζ,

«Αβασίαδ, ΤΟΠ

πΟΙΗΙΠΑ{ΗΡ, να] ποη ποππαπάς,

Ρτορίο οἶ]οεί [οτιηϊιάαβ]]ετη ηπιπη]π]5 ροζεπάαπι. Οπιοάαπηδ, ογτ-

ἁα]ιίοι ἁἆοπιαπς νοσαίατ.
ὙΥιάε
σµάραγος, εἰ σµαραγεν αριά Ετβίαίλμ, ΄Ασξετος παρα τὸ α φερητικὸν, καὶ τὸ σξἐσαι. τοῦ δὲ µέτρου

χαβὶν τὸ σ ἐξεξλήθη, ἀντὶ τοῦ ἄσξες-ος. Αξακτος, παρὰ τὸ α «ερητικὸν, καὶ τὸ βαζω, βάζω, τὸ λέγω.
Σαξάκτης, παρὰ τὸ σαξάζω, σαξά-

ἕω.τὸ Σαξαζίου, καὶ Βάκχου δίκην,
ήγουν βακχικῶρ κιῶ. ᾿Ωμόδαμος
δὲ, παρὼ τὸ ὠμώς, καὶ ἀγοίκτως
δάμνειν, εἴτε δαμᾶν. Π]αά νετο
Σύντριξ εδί ροίῖα5 5απιοπάμπι Ῥτο
ἸΠ{θρτο σύντριδα, αποά δἷο {οτια-

ας, ἡ «σύντριψ, τῆς σύντριξος, τῇ
σύντριδι, τὴν σύντριδα. σύντριψ
απίεπι αριά Ηοπιετιπη Ίος Ίοςο
(ᾳπαπινῖ5 αραά πα]]ος τών λεξικο-

γράφων Ίου ποπιοι τερετίαξα,
ᾳπος δοἶαπῃ;) ἰσοδυναμεῖ
τῷ σύντριΨις, 14 ο5ί, οοπ{ΓΙ{10, οοπιππα (1ο,

οδίᾳπε ἔλλειψις Ιοπῖρας 4ποφπε
Γαπλαγῖς. Ῥαραπαἴθατ επῖπι Ῥγα)Ροβ]{]ο πρὺρν αΐ Ἱία Το5 αεοἱρίαξας,

συγκαλέσω τοὺς καμίνῳ δηλητήρας
δαίμονας. σσρός τι; «σρὸς την των

κεραμεωγ;

κ.α

µικων ἀγγείων

ο

Μο

ο

δ

συντριξα, τουτεςι

σύντριψιν. Ὠϊεσίιτ απζεῃι εοάθια
πποᾶο, απο οἱ ἡ χέρνιΨ, χέρνίρος,

αριά ΑπδίορΙαπετη ἵπ ΑνΙραβνοΓ.
949. Υἱάς ἄτασα 5επο]α. Ν εἰ σύν-

τριξα Ἰπᾶδοι]εο 5οποτο Ῥοδίίαπι

ἀἱσαες ἵηπ αεοπδαΊνο, ααὶ οοιάπαΙη]{6Υ ΟΙΠΛΠΙΡΙ5 11115 πα Ιπῖδς ᾖοες 5οτν]εί. σύντριΨ απέοπι ΓογπαῬ]έατ, ταξ οἰκότριψ, οἰκότειξδος, ὁ.

Ὀθγγιας ἀοιπὶ παέα», α. ᾱ. ὁ ἐν τῷ
οἴκῳ, εἴτε οἴκοι τετριµµένος,

καὶ

ἠσκημένος, ἀοπαῖ ἐπΙέας, 1. 6. ΕΧΕΙοἹαίας, οἳ νογβαξιδ.

Πιο απέθιη

/
3
φ
!
σύντοιΨ
νοσαβίέαχ
ὁς συντρίδώων,
ἡἍ

συντρίδειν

δυνάµιενος, καὶ εἰωθώς.

Θυ] εοπίανΙέ, ααἱ οσα ΙΙ έ, απ
απῖ εοπέετετε εί οΟΠΙΠΙΙΠΠΟΤΟ Ῥο{ερί, οἱ εοἱεί, ααἰσαι]ά παπςῖδε]-

{αχ. γἱάς 5εαεμίῖα. Ναπιποδέγαπα
εοπ]εσίπταια αροτίε οοπΗγιαΕ.

σύντροφος, ὁ καὶ ἡ. οοια. Απ] πα(Πας. Βήπα] οἀπσαίας. Οοηδαε{15. ΕαπηϊΠατῖς. Φοσίας. τη Ἑλλαδι
πεγίη σύντροφός ἐσι. νΙ].103. Ναἶ]α:
νοθεία Ῥαπροτίαςς αἰαπηπα Γα1ς.
γοτρα.

δοπαπέ,

Ῥαπρετίας

οπι

(Τασία Γξ ππιτίία, νο] οἀπσαία.
1. ο. ταοῖα ραιρετία{1 οδῦ α55ιιθ[αοία. Ῥαπροτίας εδί ἀτασἷα. {απη]]Ιατ]ς,

συντυγχανειν τινι. Α]οιϊ οοςπἹτοσς.
Ἰπειάστο ἵπ αΠφπσιη. Οππα αίᾳπο
εο]]οφπ1. συντυχεῖν οἱ Ἰόντι ἐπὶ Κυζίκου. ΕΙ ΟΥ2ίομπι οιπίΙ οσσΙ1856. Ἱν. 14. ΑΙ νοτταπί, οππι 60

εο]]οσπέαπι 9556, αποά εξ 1ρβιπι
Ίιος Ίοσο Ῥεμο Ἰαῦεί.
συντυγχαγειν. «ΟΠ. Ῥτο απο εί συµ-

ξαΐγει. Αοοϊάστο. Οοπέίπρετο. τὰ
συντυχόντα σφι παθήματα. νΠ.
196. Ο]α4ε», απ 81ΡΙ αοεἰἀσταπ{.

συντυχ/η. Ίο. Ῥτο οοµι. συντυχία.
Εο]ικ {οτίππα 86ςθβδΗς. Ἱ. 668.
Εοε]ικ οα5.5. ν. 41.
συντυχίη. Οαθιςδ. Ἐνοπέας τΘγΙΠι.
(,α]]1ος, -«{υόπεπιεπί.

«4{οοϊάοπέ.

συντυχίης δεινῆς Πολυκράτεα λαξούσης. Βὶ σταγ]5 οπδα5 Ῥο]ψεταξί
εοη{]ρ]ςδεί. 31 απ] σταν]μ5 οἱ αςοἰάϊδεοί. ΠΠ]. 40. κατὰ συντυχίην.
αρα. Εοτίε {οτίαπα. 11. 74.

συντυχίη τις τοιαύτή ἐπεγένετο. (ὰ-

55 αι]όάαπα α]ηςδπιοςί αοοϊαΙξ.
Ωπἱἁἆανα Ἠα]αβπιοά1 οαδα αοσἰά1θ.
1, 121. ν. 41. συντυχίη τοῖσι μὲν

κακὴ ἐπεγέγετο, τοῖσι δὲ, ἡ αὐτὴ

ΣΥ

ΣΦ

αὗτη σύμμαχος. (αθιβ απίσΠι αἰῑ]ς
απἰάσιη 1πα]ή5 ασ Ἱπαπδέμς αοεῖἀ1έ, αἩῖ5 γενο 1άεπα Γα1ξ αἀ]πίου,

αάΠαπιοπί{ο Γα1ξ. 14 ορέ, Ξ6ά «αδα
αποάαπι ασοἰά1ξ, αέ οπἆσπι γο5 α]ῑ]5
αππάσπι Ἰηζαιδία, αλῑῖς γεγο {απδία
εβ5οί, γε] αἰς

απϊάσπι οὔεβςεί,

15 γετο Ῥτοάςςκαέ. Υ. 05. εὔχετο
µηδεµίην οἱ συντυχίην γενέσθαι.
Ῥγοσαίας εδέ π{ πια]]ὴ5 οπ5α5 51ρὶ

ἑων Πανταλέοντι γενέσθαι τὴν Λι-

δων ἀρχήν. Ἱπιρεηςο [πνοης Ῥαιι-

Γα]εοπῖ, π Ἰωγάογαπα τορπο ροβῖ-

τείατ. 1. 92.
σύφασις,

τος, ἡ. οοπι.

Οοπβ]ζξαβ.

6οπρτοβςις πε] έαπῃ, Ῥασπα ςέα{ατῖα, Ύπ) εο]]αίο Ῥεάα οοπηπη]ίΠναχ, Αα συνωγύµως ἀῑεῖειχ ς-αδιαία, νε] ἡ συςάδην µαάχη. νΙ.
167.

εοπίἸησετοί, οπα]15, ὅτο, ν. 04.
κατὼ συντυχίην. κ. 9ἱ. θαδα,
Ἐοτίε {ονίππα. ἲκ. 9].

συςασιώτης, ὅ. ο. Ωπ1 ο5ε ε]ιδάσπι

συντυχὸν ἔργον. ΟΡι9 γπ]σατο, 1.51.

συςολαὶ Τοπ. Γαπϊ]αχος. ἔσαν Ῥτο

συνωµοτης, οὐ, ὁ. οοτα. (οπ]αταίας.

ήσαν. Ἐταπε. 1. 91, 75, 74, 790.
ἔπεπτωκεσαν, Ῥτο ἐπεπτωκεισαν.
Οοὐιάστυπ{. 1, 64. ἐγεγόνεσαν, ρτο

Οοπ]ατα]οπῖ5 5οσἵις. Οἱ συνωμµόται Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ Πέρση. αναοἳ, απῖ 1η Ῥογδας οοπ]ταγαηξ. γΠ].

148.
Συριηγενὴς, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. ἄσοπειο
Ὀγτίας, 11, 140.

{ασέϊοπῖ5. Εατιπάσπι ἵπ «θἀ]εῖοπο
ρατπτα. ν. 70, 124.

ἐγεγόνεισαν. Ἱ. ϐ7. ἑώθεσαν, Ῥτο
εἰώθεισαν. 1. 79. Ἱ. 151. συνγΊεσα»,
Ῥτο συνχεισα». Ἱ. 80. ἠλωκεσα». Ἱ.

συρμαῖζει». Ἡ. Υ. Ῥατρατα Ροβίοπο
εκ αφ.α εί Ζεα. αεο]ρίίατ οί ποιι-

84. µέμνεο. ἐκ τοῦ µέμνησο, φαῇΏἸαίο σ, εί οοττερίο η. ν. 100. βαθέας, βαρέας, βραχέας, θηλέας,

ἹταµίαΥ,

Ῥτο βαθείας,

οἳ ασἴϊνο.

Ὑοα] Αίεῑσο

ασθῖναπα Ῥτο ραδ». δα] έατ, 4πππι
ἀῑείίαχ, συρµαῖζουσι τρεῖς ἡμέρας.,

Ῥευ (πες ἀῑες ριγσαπίατ. 1, 77.
συνυφαίγειν, Υἱάς αἴπιρ]εςκ ὑφαίνειν.
συγῳδὸς, οὗ, ὁ. ο0Π1. ὁ συγνάδω», καὶ

συμφωνώ». Οοπδοπ!δ. (ΟοπδοιΏθηςδ. Οοπβεηίαπαιδ. Υρηςσήριον
συνωδὸν τῷ ᾿Ἠετίωνος.

Οτασι]απη

συπι Βε(ἶοπῖ5 οτασπ]ο οοπβοη{ίθης.
ν. 92.

ὃ. [Ῥιτίρ. Μεᾶρα, τάδ’ οὐ

ξυνωδὸ τοῖσι» ἐξηγγελμένοις. Πας
ποἩ

εοπδοπαπέ

επι

15, ατα;

πιπθϊαία 5ππ{έ. ν. 1010.]

συνωνεῖσλαι. «οεπιστθ. ἵππον συνωγέονται µυρίην. Ώεσοπι Θ4ΙΟΓΗΤΗ
π]]]]α οοδπιπξ. 1. 27.
συῤῥηγνύναι, 6οπα. 4ᾳ Βαν]]5 ἀῑσίαπη,
Οππι ππαρπο Ἱπρεία απο ογαπιῬοτα. ΟοπΠπετο Ἱπηρείποςθ. συῤῥήγνυσι ἐς τὸν Ἔρμον [ποταμόν.]
Ίπ ἨΠονππαπι ΓΠανταπα] Ππρείποςο
οοπβιΠζ. Ἠ]ο 4ος νατῖῖς βηνΙ]ς 1π
Άππο ΠανΊαπα εοπΠιεπέίθς νοτρα
Λιπί, 1. 60.
συσπευθδει». 6ΟΠΠ. πο 5έπά1ο α]ηποπι
Ἰπ το αίαυα οππι α]ς α]ανατο.
Βήπάϊοδα επι α]ῖς ασ {ανοτο,
5ΠΟΤΙΦ(ΠΟ οροίαπΙ Παναιο, συστεύ-

βαρείας͵, βραχείας,

θηλείας. γἱὰε 85ο Ίοσο.
συστρέφειν. οοππ. Αα τοπὰ παϊ]1έαγοπι
τε]αίαπι. 0οπρ]οβατα. (Ιοβαπα [α«6/6. συςρέψαντες ἑωύτους, Ἱκ. 18.

Οππι 5ε {ρ5ος «οπρ]οβαδδοπέ. Εας(ο βΙοβο. συςρεφοµεγοι. Ἱκ. 09.
συσρέφειν. Ῥεοι]αγ]έογ αραιά Ἠςτος. Ρτο κατασρέψασθαι οοΙΠΠΙΠΙ
δυπηΙέαγ. Αηϊόκης τὸ Μηδικὸν ἔθνος
συνέςρεψε µοῦνον. Ὠοΐουςς 5οἶαπι
Μεάϊεαπι σοπέετα 5αμοσῖέ. 1. 101.

συχνὸς, Ἡ, ὄν. οι. ἘΊΘ(ΙΘΗΒ. Ἱ.
08

σφάγια,

ων,

τα.

εοπι.

ἨΙοπιας,

απ) πιασίαπ{ας, νο] ]ατη Ίπαςἴαΐα, ῬΒαστβοία, 416 Ἱπσα]αξῖς
γ]οεπηῖς βιπί. τῇ «ατιῇ τὰ σφάγια οὐ δύναται καταθύμια γενέσθαι.
ΙΧ. 40. ν. 5. Εχετοιεαϊ φαστίβοῖα
ΠΟΠ Ῥοβδιπέ σταία Πατ. 1. α. Ἑκεγοῖξιϊ Ἰήαπι [ααδέαπιαθ ΤΘΡΙΠΙ
οχἰέππι δαστ]ῃο]α ποπ ροτέοπάιπΕ,
Ἐκετεϊίας Πίατο ποή Ροίθκέ. 1ριά.
γιάε ἱρὰ καλὰ, εἰ καλλιερεῖν. Οὐ
γάρ σφι ἐγίνετο τὰ σφαγια χριρα.
Ικ. 61. ἨΗαιά οπίπῃ 1ρ5ῖ5 φαστίῃοία
Ῥοπα οταηπί, 1. ο. ὙΠοξΙπαταπι οἳθ-

άγια, ας [ππο]αίαγαπῃ οχία Ἰα.-.

4

δφ

Έα Ῥγο1 οχ]έαπη 1815 ΠΟ Ρου-

τοπάδραμξ. (ἐγίνετο θυοµένοισι τὰ
σφάγια χρηρα. 1. 62. τών σφαγίων οὐ γιοµένων. Ἱκ. 61.) Οσα ᾖἰ-

ἴατε ΠΟΠ Ῥοβδεηί. Υ. 8. (πα γ]ε{]της; ηοἩ 5αοσοεἀσταπς.

αἱ, Οπτη

νιοΏππαταπα Ἰπππο]αίαταπι οχία
Ἰσρέπτη εχ]έαπι Ἠον. εΙσπίβεαγεηί.
γαι, Οταπι νιοπιαγαπι

οχία ΠΟΠ

εδ5επί Ῥι]στα, εἰ τή] {απδ{1 Ῥοί{επάστεπί. Εεθππαβ απίεπη χρηών 5αραπάἰεπάπα, αξ ἵπ Ῥτορεςἀσπί. γε] καλώ», αί ΠΡ] ραδδῖπι,
σφαγιάζεσθαι. οσπι.

ἨΠοβίας ππας-

{αγο, ἐσφαγιάζετο αὐτῷ.

ἨΗορίας

1ρ8ῖ πιαοέαν]έ. νΙ. 70. ταῦρον τη
θαλάσση

σφαγιασαµενο».

οι

ἑαυτασα ππανΙ πιασίαδςεί, 1ρίά.
σθαγιάζοντο,

ὡς

ἐ-

συµδαλέόντες

Μαρδενίω. Ἱκ. 61. γείίμνας ππας{αταπέ, [δαστίποίυπα Γοσοογαπ{] τε
ο Ματάοπίο εοπρτοδδγ, [σοιΠιο]. ] Ικ. 72.
σφάζειν. οΟΠ1. ᾳπση]αγο. σφάζονται.
ἠπσυ]απέπγ. Υ. ὅ. σφαχ{εῖσα. «δι
συ]αία. 1ρΙά, σφάζας.ν. 20. κατα-

σφάξαι. γι. 29.

σφακελίζειν, οεσφακελίξεσθαι.Ώρ]ναεα]ο Ιαῤοτατο. Εχοάί οατῖε, ία

ἴαρε, «ασηε ραίτε[ασία, πιοτίπαφαο
Ῥτορίευ εχδίποίαπα ἵπ ος ϱα1οΓ6ΠΙ
παίιτα]επα. Ίν. 28. γΙ. 196.
σφάλλεσύαι. εοπα. µμαδῖ. (Ἰαάσπι αο-

σφέων. Ἰομ. εἰ ροεῦ. Ῥνο 601. αὖτῶν. Ἰρδογηπη. 1. 91. σφέων αὐτῶν.
3ο ἱρ515. 1. 79.

σφί. σφίσιν αὐτοῖς, αὐτοῖς, ἑαυτοῖς.
Ἠ]ιά. [οπ. εί Ρος, Πα. γετο εοπηλπηῖα. 1. 2, ὃ.

σφὶ, αὐτος. Τρδὶς. Ίοη. εἲ ροεῖ. Ἱ.
1, 2, 22, 25, 24, 29, δἱΙ, 96. εἰ
Ρα58ΙΠη ΗΡΙ,

σφίν. Ίο. οί ροςῖ. δοφποπίο γουα]1.
1815. το 60Η1, αὐτοῖς. σφὶν ἔχρησε. 1. 07.
σφίσι», ἑαυτοῖς. 1. 4, ὃ, 327.

σφυ(ήλατος, ὁ καὶ ἡ. 6011. ὁ δια
σφύκας ἐληλαμεγος. Νἴα]]ου ἀπεέα»,
πηα]]οο

{αὐτίσαέας,

δο]όις.

εἰκὼ

χρυσέην σφυρήλατον ἐποιήσατο. ΥΠ].
09.

Υαϊα:

Θα

οὗσπι (α]ατὶ ες

απτο (ππῖσα οβιηχϊ(ς. ὃοά ραΡαη
οοπηιποάε Ίου οδὲ Ἱπίογρτεία15. Βέορ]απας Πάθ]]η5, ΓππαΡ ΟΤΙ

οἶα5 οκ απτο 5οάο οοπιρασξαπα
Ἰαραῖς,
Εβο γετο δε, Εῆρίειι
ἷτι5 απτοαΠα Πππ]]εο ἀποίαπα Γεοῖξ.
1, 6, [κ απτο 5οµάο Γαοσπάμα
ουταν]έ, σφυρήλατον Χ6γο
ηππο
ορροπίίαχ τῷ χωγευτῷ, 4ποἆ 1Πθεα]]ο Πφπο[ασίο Γπδοιπο οοπβαξας
αίφυο {ου πλαξας.
σχεδίη, ης, ἡ. Ἰοη. οἳ Ῥοος. το
60ΠΗ, σχεδία. 5Βαΐθας, ἡ ἐκ τών παῥατυρκονΤώχη

ναῦς,

καὶ

ή εἰκάίως πεπονηµένη

γέφυρα,

καὶ

ζεύγμα.

3 απῖπι

Ἠας ἑαπιπ]έπατία, Γαπην]έπατ]ας

Ἰαραίατ. 8 οαάαί. 81 εἰαάεπα αςοἴριας. 1ρ1 4ο ατα σἷα αρ]έατ. ν]].
108.

Ροµ5, Ρ0Π8 οκ ταίρι οοη]πποίῖς,
οροτε ἑπηναλέπαγ] 10, [δοία». Δαρεῖος
ἡσεὶς τῇ σχεδίτ, τὸν ἄρχιτέκτονα

οἱροτο. ἦν γὰρ σφαλλη.

σφέ. ΊοἩ. οί Ῥοεί. ΡΟ «01. αὐτόν.

"ρδη. Η1, 09.
σφέα. Τοη. εἴ Ῥοεῖ. Ῥγο αὐτα. Ίσα.
1πη.ς. Ῥατ.1. 40, 859, 111, 112.
Η1. 111. 1ν. 25.ν. 89, δὺ.
σφέας. 19η. εί Ῥοεί. Ῥτο σφᾶς, καὶ

αὐτῆς Μαν δροκλέα τὸν Σαμιον ἐδωρήσατο παισὶ δέκα. γα]ία: Ώαμίας
Ῥοπίο εαθ]οῖο ἀε]εσίαίας, ααείο-

ΤΕΤΗ οἶις απάτοσ]επι Βαπήππη 40πανΙῖ ἀεοιρ]ο.1ν. 88, 89, Βεερ]ιαπας α πιαγρίπεπι ποίαί, (τασπηι

ἑαυτοὺς ο0ΠΙ. 1. 4. κατὰ σφέας αὐ-

(αχίαπι μὶς πιεπάοδαπη 6556. Φποἆ

τοὺς ἦσαν ἀπρόσμικτοι. Ἰπίετ 5ε
1Ρ805 ηπ]]ο οοππιεγοΙο ξεραπίας.
1. 60. Ικ. 51. εί ραδοῖπι.

γετυπη. Ἀ6ά {αππεπ εκ νη]σαία
Ἰεείίοπο οοπιποάἰβδίπηαςδ 86Π5Ι6
ε]ιεῖ Ῥοίαςί, Βία οπῖπα Ίοσις οδε
γογίεπάας:
ΠὨατίις ἀε]εσίαίαβ
Ῥοπίε εκ ταΏβις ορεγο ἐππα]έ1ᾶτο οοπ/αποξῖς {ασΐο, Μαπάχοσ]επι

ὄφεας, αὐτούς. Ἱ. ὃ.

1808. οδὲ οί

1ο. εί Ῥοεί. 1.70, 71, 75, 126,
1256. Ἱκ. 58, οἳ ραδδῖπι.
σφεῖς. Τοη. εἰ Ροεί. Ῥτο ο0π. αὐτοί,
ρ5ι. ν. 168. νι, 7

Βαπιίσπι

οἶας αποίογεπι

ἀοπαν]ί

ἀεσειπ Ῥαογῖ5, νο] ρις]]]ς, να] [α-

ΣΧ

ΣΧ

τημ]15, νεὶ 5ετνῖς. ταιδὸς ΘΠΙΙΑ Υο-

σαμπ]απα Ίο οπιπία φἱσπ]βοαί.
γπ]]α σχεδίην ο ρουίεπα δαβ]εἴππι γοτε: 5οᾷ α]ῑπά σχεδίη,
αλά εαὐ]σοῖας Ῥους. Οπίά ἶπί
ευ)]ίσα», ππἆο ρους 5αμΗεἴας εδί
ἀῑσίας, ποίξππι γε] ριοιῖ5, απΙ π

Ἠπρια [μαβπα αΠθπεπῃ ΡΤΟΡΤΕΣδατῃ [οοσγαπ{έ. ΔΕ γεταπῃ τῆς σχεδίης Ἱπεετρτείαίίοποπα, παπι Ίο
Ίοσμ5 οἶατα γοςο Βαρίίας, α ποβῖ5

Ριεγοτυπῃ 6ογροτα, Ώεο ϱ0ηΏ5ες!Δἴα, ας Ῥτο Ρε
οὐ]αέα; να]

ἴρρας Ρεσυμῖας ος ραοτῖς νεπά]εῖς

οοηίταείαδ; ππάε Ῥεπηεῖα. αἆ κα-στα {αο]επάὰ ἀθειπιία:, Δαρεῖος ἐκέλευσε τοὺς Ἴωνας τὸν σχεδίην λύ-σαντας, ἔπεσθαι κατ’ ἤπξιρον ἑωύτῷ.

Ώατίας Ίοπες, 5ο]πίο Ῥομίο, κα
ἔεττα δες] Ἰπβδίέ. ἵν. 97. Οποά
απίειι σχεδιη ἀντὶτῆς γεφύρας »ιπιθίατ, Ρραΐεῖ ουπι εκ ρτασεθη{]-

αροτίο ἀεπιουςίταίαα Ἀαῦες. Τη{ον οθίοτα αιίοιι ἀοπα, α1ρις
Ρ]ετίᾳπε ἀε]εσίαπίας, απ υἱτέιέθπι ας Ὀεαέάίπεπι {αάα νοῖαρ-

Ρας, αι ἵν.δ8. ἀεαπέισ. Ῥόσπορον

επίο παοπίας,

Ρα5, α0Ι ἀπς ΜΠ(σΙοπαροταπη Ώατίο

απ

ραενῖ, 5αη{

Ῥυε]]α...

Εαπιπ]]ς γοτο 5δετνῖδφτια

ἀοπατῖ,

Γτασίποδυπη, ας Ὀοποτίι-

ουΙη αβείατ, αριά 1]]ο5 Ῥο1δε]πα, αριά 4πος ρτΐδομπι 5οιν](π5 σοπις αά]πο οὐδοιναίαγ.
Δαρεῖος διέδη τὸν Βόσπορον κατὰ
τὴν σχεδίην. Ώατίας ἐγα]οοῖέ ΏοςῬοτυπα Ῥες Ῥοπίεια οκ ταῖρις
οοπ]ποί5 ορετο ἐπ] πατ]ο [αςέαπι. ν. 89. ΘΟπαπςπαπ σχεδίη
εἹπιρ]οιτεγασοἳρὶ ΡροζεςέρτοΡοπία
ες ταξῖνις οοπ]απς(ῖδ {αείο, 4π1π

είῖαπι Ῥτο απονῖδ Ῥοπίο, Ισοί
ορετο (ππιπ]ίπατίο ΠΟΠ. 5ἱξ 60Π{εοίας. Αέ ἵπ 5οιποπί]ῦης ἅπ᾿ ὧν

δὴ Μανδρικλέης ἀπαρχὴν, ὅτο. αἰ]αιἱά αά Ιοσίππαπα οτα1οπ]5 6ΟΠίγιοίίοποία ἀθοςςο νἰἀείατ. Βία
{απιθπ Ίοεις 5αξῖ εοπιπιοάθ Ῥο5βεί επιεπάαγΙ. ἀπ᾿ ὦν δὲ [τῶν δέκα

παΐδων]
λαξὼν,

Μανδροκλέης
καὶ

ἀπαρχὴν

ζωγραψάμενος,

ὅτο.

Γοϊπάε κατ᾿ ἐπανάληψιν σαφηγείας
χάριν 5αρ]οσία ἀϊοεπιας Ἰα”ο νει-

ἠχθνοεντα γεφυρώσας ἀνγέρηκεΜανὁροκλέης΄Ης1, μ»ημόσυνον σχεδίης.

{πα Ίοησο ἀἰ]ασϊάίας εκ 5εηιεη{]-

Ῥοπίέεπι 5ο] νΙ Ίαμοπέί ἀϊοῖξ, σὺ νῦν
γεεύρην ταύτην ἔα κατὸ χώρη»
ἐφάναι, φυλακους αὐτῆς λιπων τού-

τους, οἵπερ µιν ἔζευξαν. ἵν. θ7. [ὲς
την γέφυρα». ἵν. 98, 118.] Φυλασ-

σετεση; σχεδίην. Ροηίςπι 5οιναΐο.
Ῥοπίεπι εαδέοά1{ο. ἵν. 98.τήςσχε-

δίης.ν. 29. λύσαγτας τὴν σχεδίηγ.
Υ. 41. διαφυλαξούσας τὰς σχεδίας
πορευθήναι τὸν βασιλῄα. νἹ. 107.
λύσοντας τὰς γεφύρας. νΙι. 108.
λύσουσι τὰς σχεδίας. Ιυὶά. τας ἐν

Ἑλλησπότῳ γεφύµας λύειν. νΠ.

110. λύσοντας τὸν τσόρον. νΗΙ. 111.
Ἠ]ο τὸν σόρον Ῥτο Ῥοπίο ροφυῖέ
Ηοτοάοίας, Ρο 416Π1 ἐΓαΠΡΙΡΑΓΗΓ.
πἳ οἶαπι νἰάείατ αοοϊριεπάτη,

νι. 117.

δί ααἱδ (αππεη τοῦ πσύ-

ρ0υ πΟΙΠΊΠΘ ππθα{πΠῃ, αίτιο (γα]οςέαπι 1ρδυή Ῥοίί5, απαπι Ῥοπίσπι,
εδηδεαί Ιπ{ο]Ισοπάππα, οἱ πεσιᾶ-

Ύ παπα αστ]έετ αἀνοεΓδατογ. Ὑ1άς πό-

ροᾳ. τὰς γὰρ σχεδίας οὐκ εὗρον ἔτι.
ἐντεταμένας,

ἀλλ

ὑπὸ χειμώνος

Ρα, ταῦτα γραψάµενος, ἀνέθηκε ἐς
τὸ Ἡραιον, 1ὰ εδέ, Ἐκ απἱρις [ἀ6-

διαλελυµένας. Ιθιά. τὰς γεφύρας

εεπι ρποτῖς, γε] ραε]]ῖ5, νε] {α-

εὑρήσειν ἔτι ἐντεταμέγας. Ἱκ. 114.

πιπ]]5, νε] 5οτνῖς] οσα Ῥεϊπηθῖας

σχεῖν. Ίοη. εί Ῥοεί. Ῥτο ο0ΠΙ, κα--

εερ]δδεί, εἰ ἀερίηχίδεοί
ἃς.

{οΐαπι,

Ὠεϊπάςε, οππι, Ἱπαπαπι, Ίνοος

ἀερ]ηχίκςοί, [1νογαβ1 οΠΠΙπΠΗ Ρίς-

πταπι 1π {αρε]]α Ρἰοίαπι,] ἵπ οἷτποπῖς {επιρ]ο, [ροβαῖέ, ο πποπ]ᾳπε] ἀθάϊσανι. Ῥεπι]ας νοχο
Ίαπι Ιπέε]]ίπε νεὶ φε]εεία ᾳμα.άαπι

εὗρον διαλελυµένας,

τὰς ἐδόκεον

ταλαξεῖν. Όοειραβδο. τὴν ἀκρόποἊιν ἔσχον.
59. ν. 40.

Άτοοεπι οεσαρατιπ. Ἱ.

σχεῖ, οἱ οοπιροβίίαπι κατασχεῖ;.

οοπι. Ἠετβαπ παπίσυπη, ᾳποά εί
ποπίτα]{ατ, οί ασέῖνο καπηίτατ, ΑρῬε]ετο. Δά Ροτίαιπα, αἆ Ἠέέας αρ-

ΣΧ

ΣΧ

Ῥ]σαγο, αἀπιογοτα. ἔσχε τὰς γέας

Ἕλλησι. νι. 171. Ἠ]ος αἱ απκ]Ἠωπι τωσὶς Γετοπάσιη Ῥαταίος

ἐς Καύκασον. Ἀανες αἲἲ ΟαποαβΠῃ
αρρο(ς, ν. ὀ9.

Ύα]ία {απιοῃ γου-

ας,Αρπά 0αποαδυπη :οοππαΙ{, οί
τὸ ἔσχε ἀντὶ τοῦ κατέσχε βππις]{ζ.

Ωιοά

ποπ

Ίἴθπιοτο ἀαπιπαπάτη.

λΝαπι οὲ Ίος πιοᾶο οοπιπιοάθ 5απη]

Ῥοΐε»ί. [Αε νι. 93. ἔσχον ἐς τὴν
᾽Αογολίδα χώρην. ΑΡρηΙονιη!.
ΑΡρι]δα υμ{.] ἐς τοῦτ 0Υ τὸν αἱγιαλὸν κατασχόντες τὰς γέας.(0ατῃ
Ίρρας πηγες αἆ Ίου Πέις αρρι]15επί. νΠ. 63. σχεῖν [τὰς νηας]
πρὸς Σαλαμῖνα. ΥΠ. 40. Χαγες αἆ

Φα]απῖπα αρρε]ετο. απαπαπαπι
γα]]α νεταέ, Ὀί αἆ Βα]απιίπθιι
βἰσίοτοπέ «ἰαδδεπι: φποά οἱ ἵρβαπι
Ροπε ος Ίοσο Ἰαῦογα Ροΐοςί. γιάο
κατίσχειν,, εί κατασχεῖν.

οἱ μὲν

ἄλλοι κατεσχον ἐς τὴν Σαλαμῦα.

γη], 41. ΔΙ απ]άσπι αἆ Βα]απηίπα
αρρυ]ενυηί. ἐς Σαλαμῖνα κατέσχον τὰς νέας. Υ]Ιι. 42.

Αά Βα]α-

πιῖηα ηανος αρρα]εταπ{,
σχεῖν, ἔχειν. Έεπενε. Βείποτε. 00Ἠϊθογοα. ἔσχε τοὺς Ἓλληνας.

να,

110. ἄνασος τοις.
σχεῖν ἐν γαςί. Ν. Ποια. 2. Ὠἱοῖέατ
4ο ππα]]οί ρα, 112 6πΠ1 ν]γῖδ 6ΟΠΙ616555 εοπεοροταη{ Ῥτοίθπη, οἱ 1η
πίετο σεταη{, 4. ᾱ. ἴπ νοπίτο Ἰια-

Ῥεγε, 5οἳ]. Ῥχο]ειη. Εγοσπαπίσπη,
5Ίνο ρταν]άαπῃ 6556.
σχεῖν. οοπι. Έοποτο. ΟΡίΙποτο. εἶχε
τὴν βασιληΐην, οὐ κατὰ ὤνδραγαθίήν σχὠν, ἀλλὰ κατὰ γένος. Ἠορ-

παπι
ΠΟΠ

Ἠαρεραί,
Ῥτορίος

αποά οὐήπαογαέ
ΠΠ ΤΤΗ

Ἠτεαίοα,

δοὰ ΡγορίοΥ βεπ». γ. 59. εὖ ἐπίσατο σχήσων τὴν βασιληϊΐην. ΈῬτοῦοα
βοϊεραί 5ο τορηαπι οβίεηίΓΙΠῃ.
ν. 42.
σχεῖϊν. Ίο. εί Ροοῖ. Ῥτο οΟπΙ. κὠλύει». Πηροά[γο, 6οετεςτο. Πορτ]πιθγο. Ἄις όδικος ἔἔσχε μὴ ὦοιῆσαι
ταῦτα Κυμαίους. Ατιδίοάῖσοις ο -

ΤΙΔΊΟΡ Ππροάν1ε πο Ίος {αεθτγεηί.
1. 108. εἰ μὴ νὺξ ἐπελθοῦσα [αὐτοὺς]ἔσχε. ἸΝΙΦΙ ποχ Πρεο5] 1Ἡι(ογνοπία 8ο γαργοβα!»δεῖ. 11. 79.

ἔσχε δουλομένους τιµιωρέειν τοῖσι

εολΗβιήξ. ἔσχε τοὺς Ἓλληνας, νΠ].
110.

σχεῖν ἔρωτα. Ἡοτοάοίαα, οί ροείῖσα
Ἰοεπέο, Ῥτο οοἵη. ἐπιθυμεῖν. ν. 5.
ΑΠΙΟΤΕΠΗ, νε] οαριἀΙζαίετη, νε] ἆε-

εἰάοτίαπα Ἰαβοτα, το, Όπρετο.
Ἠοε]άστατο. Τλεδιἀοτίο ταὶ αἰσιι15 Παρτατο, ἔρωτα σχὠντῆς Ἕλλάδος τύραννος

γένεσθαι. πα
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Οσα (ναοί (γταηπς 9556 οἩῬεγδί.

Οσα Οτασἷα ἐγταππι]ἆ
στα

αΏεοίατοί,
σκήπτεσθαι. 6011. ῬΤΟ 4πο οί προ-

ρασίζωδαι Ῥναίαχογο δρεοΙοδΗΠΙ

α(παπα αμ δα1η. ΦΙππ]ατο, Υ. 102.
σκήψις» ος, ἡ. 6ΟΠΗ. Ῥτο 4ο ἀῑοῖέατ
εί πρόρασις. Π. 72. Ἀροσίϊοδα
εαυδα, απ

(εχίαπ,

Ῥρτα{οχίας, βΊνο Ῥρτο-

αρρε]αίαγ.

Ῥππ]αί]ο.

ΕἹοίίο. Εκοιδα[ῖο. οαπσα. σκηψιν
ποιεύµενος τὴν Σεινίην τοῦ Ἱσιαίου.

Ηικιαϊ Ἱορριία]εια
απιοϊίαπι
Ῥτορίοχοις. Να], Ῥου εροσῖστα ]ατῖς
Ποβδρ]έ1, απο ουπι ἨΗϊδίίαο 1ρ5ὶ
Ἱπίογεοάεραξ. ν. 90. πρὸς τοὺς Ελληγάς σφι σκήψις ἐπεποίητο, τηπερ
δῇ κάὶ ἐχρήσαντο. γΙ]. 108. γα]]α:
Αά Οτῶςο5 οχοιδαἴΙοποπι Ῥατα-

νοτο, αα οίαπι τιδὶ δαπ{. 4, Ῥ,
Αριά ἄγαῶςσο8 βροοϊοδαπι οχόιδαοποια

οχεοσιαταπί,

ατα οἶαηα

ιβ] δυηΐ,
σχοῖνος, ὁ. Τοπ. οἳ Ῥοοέ. Ῥτο οοπη.

σχοινίον. Εππὶς. Εππίου]ας. ψετωσυµικὠς πιαζοτῖα Ῥγο [ολα τει,
καὶ καλὸν πεδίον σχοίνῳ διαµε-

τρήσασΊαι.

Εἰ Ρ]εγαπα ΟΔΠΗΡΙΙΠΙ

{απο πποΙγ], σχοἴνος Ρτορτ]ε Ίπποἳ
πεπις ἀῑσΙέαχ, εκ Ύπο {ππος ΠθῬαπέ. 1. 06.

σχοινοτεγῆς, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Εππίρας

οχίεπίας. Ἰοηρσα5, Φαθπη Γαπίρης
οχίοη{15

ΠΙΘΕΙΠΙΙΥ,

σχοινοτενέας

ὑποδέξας διώρυχας. Οτι Εαπῖρης
οχίοη{ῖ5, νε] αἆ ΠαπΙοΠ]ΠΙ, αἱνθος

ἀεδὶσπαδκεί. 1. 1899. σχοινοτενέες
διέξοδο. Ἑταηδ]έας Γαπῖρης οχίοιδἷ5 οἴγομηδοηρί1, 1. 199.
σχολαίτερα- οοπι. Αἀγειρίαπι, Ρτο

π

ΤΑ

41ο σχολαίτερον ἵπ 5ἱπσι]αχ] {γο4πεπέ]ης. βραδύτερον. Τκ. 6. Τατἀπ. Βεσηίας,
σώφεσθαι. σοι. Βα]νιαπι ροτνεπῖτα.
Ὑ], φοδρίίοπη τεά]γο αίᾳπο. σω-

ελεῖν, Ρ10 καθελεῖν. 1. 4. κατ’ ἡσυχίην, Ῥτο καθ ἠσυχίην.]. 9. µετἱετο, Ῥτο µεθίετο. 1, 19. προκατί-

ζων, Ῥτο προκαθίξων. Ἱ. 14. µετ-

ἵν. 97. Ὑἱὰρ ἀποσώξεσθαι. νι. 92.

(έντα, Ρτο µεθίεντα. 1. 94. μετεὶς,
Ῥτο µεθείς. Ἱ. 939. κατ᾽ ὁδὸν, Ῥχο
καθ ὁδόν. 1. 41, 122. καταιρεθεῖσα,
Ῥτο καθαιρεβεῖσα. 1. 46. κάτοδος,

σῶς, σῶ, ὁ. Ἰοπ. εἲ Ρος. Ῥτο οτι.

Ρτο κάθοδος. Ἱ. 60, 61. κατυπέρτε-

θέντος ἐμεῦ ὀπίσω ἐς οἶκον τὸν ἐμόν.
ΠΡΙ ἀοππατα πιοαία αἶνας τεάίσγο.

σώος. Β4πι5. Ππίοσεγ. Ῥαΐνις. Πέ
αυΐθιη

ἐκ τοῦ σόος. κατὰ κρᾶσι».

Η], 124.
σώσι. Ν. Ηετοά. Ῥτο 60ΠΙ. σώζουσι,
γε] ἐκ τοῦ σώουσι ροεῖ. κατὰ κράσιν καὶ τροπὴν σῶώσι. Ἀογναπ{. Φιοά
απ{εΙα ΤοπΠς5 ου ἵΠ ὦ 560ρε νογίαηέ,

γ]άᾳ ὧν Ῥτο οὖν. 1. 200,

σώτειρα, ας. [ομ. εί ροεῖ. Φειναϊτῖκ.

Π. 1560.
σώχειν. ἴοπ. 6 ροοέ. Ῥτο ο0Π1. τείδει. Ἴογετθ. κατασώχουσι περὶ
λίθον τρη χύν. Λά αβ8ρογυ]η Ἱαρίάσιι
αἰίοτιηῖ. ἵν. 70. τὸ κατασωχόµεΥ0Υ.

Τά, αποᾷ αεεεγεπάο αταδαπη

ρος, Ῥτο καθυπέρτερος. Ἱ. θ5, 67.

κατυπερθε. Ἱ. 67. κατεςήκεε, Ῥτο
κα/εσήχει. Ἱ. 80. καταγίζει, Ῥτο
καθαγίζειν. 1. 80. κατίρωσας, Ῥτο

καθιρώσας.

Ἱ. 93.

κατεῖλε,

Ῥτο

καθεῖλε. Ἱ. 95. ἐμετείθη, Ῥτο µεθεἰδη. Ἱ. 114. µετεςεώσης, Ῥτο μεῦεκώσης. 1. 118. κατάπερ. γ]. 69,
δο.
τ» 19. Ῥτο 0, 601. ἐγθεῦτεν, ρτο ἐντεῦθεν. Ἠιπο. Η]πο. 1. 2, 9, 17.

αὖὗτις.

Ἰεαταπι. Ῥτο 6011. αὖθις.

1. 64, 06. ἐνθαῦτα, Ῥτο ἐνταῦθα.
1, 61. οἳ Ῥαδδίπι οπάεπι οεςΙΓταἩ{.

Ταξιτί. Βογιλμίος Ὑεδία ποπηϊπαξαγ,

Γαδγ1έ, τρια,

Ιν. 59.

τα(. Τομ. εί Ῥοεί. Ῥτο σοπι. αἱ. ταὶ
ψλ.

Τ' ΤοἨ. Ῥτο σοΙ1. σ, παρεξει τοι, σο.
ΤΠρὶ ρταβορίέ. 1. 9. µή τι τοι ἐξ
αὐτῆς γέγηται βλάδος.

Νε φιὶά

ἀαπιηπῇ αὖ εα ΕΡί οοπίϊησαξ. 1Ρά.
νῦν τοι δυοῖν ὁδοῖν πἹαρουσεων. Ναπο
ουπι ἆπαρ νἷα 4051 δ1πέ ρτορορίία».
Ι. 1]. οὕτω τοι ἀπέῤῥιπται,. Αάθο
ΠΡΙ οδί ἀοεροσία, εί οοπέειηία. Ἱ.
32. παριδών τοι, ΡΤΟ σα. Ἱ. 38. τὸν
γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα. Ἱ. 58,
39, 41, 439. οὔ τοι, 1ο οὔ σοι. Ἱ. 60.

τάδε τοι, Ρ1Ο σοί. 1. 89. ἔπαναςησὀμενόν τοι. Πηδατγοσξαγπα 1 ἔο,
(41.

Θι 1 κ όίευεγα

οοπίγε

{οἱ,

1914. δεινοί τοι ἔσονται. Τιοὶ Εογπη]ἀαδι]ες εγαΏ{. 1. 125. ἐπικαλέω τοι.
Ίπνοσο ΕΡῖ, ἴπ ἔπαπι αακϊπαπι, Ἱ,

199. ἁπαλλάτ]ονΊαι. 1β]ά. Ῥτο ᾱπαλλάσσονται οοπι. πὲ 1ρ1ά.
τ, Ἰοη. 5δοφποεπίε αδρίγαία ατα Τη
οΟΠΙΡΟΦΘΙΠ, παπι Ίπ. ΠΟΠ ΟΟΠΙΡΟ-

γυναῖκες. Ρτο αἱ γυναῖκες. Π. 48.
τὰ κατὰ Μαντιγέας τοσαῦτα. ϊχ. 77.
Παοίεπας ἆςᾳ Μαπειποϊς.

ταλαιπωρίη, ης, ἡ. 1οἩ. Ῥτο σοπι,
ταλαιπωρία. Μ]κοτία. Ίμαῤοτ. ἱταΙηπα. τοὺς ἄσθεγεςάτους ἐς τὰς
ταλαιπωρίας. Ππβγμιςδίηιο5 ποδ4πο αά Ἰαῦογος Γεγοηάος. ἵν. 194,
γα]]α σος νοιθα ἐς τὰς ταλαιπω-

μίας, ΠΟΠ οδὲ Ἱπίετρτοίαέας, Ῥαπ]ο
Ῥοεί ἀῑσίέιγ τοὺς καματηροὺς τῶν
ἀνδρῶν. Ἱ. 6, Πωπροτίρας ἀθί[αίῖδαΐος,

ταµαλιςα. Ἴοι. Μακίπιο. ΟπἵπεΠαπα οΙΗ. ἀῑο]ίαγ. ζεῖγος ἐς ταµάλισα.

Εαϊματϊς

Ύπαπα ππαχίπιθ,

1. 20, 1, 8, 147, 148. ἵν. 7, 68,
104. ἐς ταµάλιςα, Ἱπῖσα Υοςο. γ.
26. Υ. ΗΠοπι. 2.

ταάµγειγ, εἴ «0ΠΙΡΟΡ. Τοπ. Ῥτο 60ΠΙ,
τἐμγειν. πάς

ἐπιτέμνει). εεατο.

Ππεϊάστο. ἐπεὼν τοὺς βραχίονας
ἐπιτάμωνται. Ῥοδίφιαπι Ὀτας]ία

515 τοσαδυ]1ς, αξ 5εραταεῖς, ἵπ ϐ

Πποιάθτ]π{, δαοποτ]ηΐ, 1, 74. ἅἄπο-

ποη νου, πέ εοπιπηαη]έος ΠΕ. κατ-

τόμνοµέγγ. Ιπέογοερίεε, νε] ετερ-

ΤΕ

ΤΑ

τα, Αρίαία, 1. 83, ἐτάμνετο, μτο
ἔτεμνε.«λίλους ἐτάμνετα.
ἐ
1. 1560. τα-

μομενοι. 1. 194, αποτάμνουσι τὴν
κεφαλήν. 0αραί αὐδοϊπάν{. 1. 80,

ἀποτάμνοντες. Ἡ. 92. περιτάµνον-

ται. Οἰτουπιοϊάππίαγ. . 104. κατεταµ»ε. . 108. ἀποτάμγειν. Π.

191. ὃ 0. δ ὅ. 1. 8, 40, 118.

κατατάμγει». 'φ

ἵν. 20.

υἱ9. ὠποταμνόμεναι. ἵν. 94. ἆποτάµνοντες. 1Υ. ο, 2

ταμνομέ-

γων, 1ν. 20,71. σσεριτα»όμ.ΞΥΟΝ. ἵν.
159. συντάμνειν.ν. 4]. συνγτάµνων.

γή. 199, 194. ἐκτάμνειν. νἰ. 105.
Έχεεσατο, ϱδίΓ4ΤΕ, Ῥτο εοάειῃ,
ἀποτάμ»ευ ἀῑοϊεαν. νΠ. 106. ἆποταμεῖν τὴν κεφαλήν. νΙῖ. 118. ζαπέ απωριίαφ»ο,

τῷ πάντα πρωτος. ΟπΙΠΙΡΙ5 1η 10”
Ρας Ργη
ας. 1» 4.
τὰ παρ ἡμῖν, ὡς τα σαρ ἡμῖν. Ωααη-

{πι τος πορίτα {εγαπί. ϱ απάτη
Ἴρδα τεταα ποδίταγαΙα ορπά]ί]ο
ραθέαν, γα] {ετί. 1. ὁ0.

τὰ σερὶ τὸν Κῦρον. Ἰοπ. Ῥτο 6ΟΠΙ. οἱ
ἀμφὶ τὸν Κύζον. ὁ Κύρος. σεμνοῦν

τὰ σερὶ τὸν Κῦρον. Ονταπι ]αμάίβιις
παβς61ΟΓΘΙΗ τοφρνο, (4ιοᾷ ραΐεί
εκ Ριωροθομίί
θα, τὸν Νῦρον όσις
ων) 1. 90.

τάριχος, οὖ ὁ. Ο0ΠΗ. Ρ15ε]ς καλές,

1 ο8{, 8α]ο «οπα1ξης. ταρίχους ὁπτώντι. Ἱκ. 120. Ῥϊδεςς βα11τον ἴοΓ-

τοηῖ]. οἱ τάριχοι ἐπὶ τῷ πυρ) κείμενοι ἐπαλλουτὸ

τε, καὶ ἔσπαιρον,

µέγειν. Οπ1ῃ Ἰιβδὶσδεέ 605, θμὶ αάθταπέ, τειπαπετο. Η1. 20.
ταύτη. οοι. Αάνετριαέεν 5η ίσι

Ρτο οὕτω. Ἠου πποὰο. Βὶς.1, 120.
ταφὴ. ορυ]ίινα. ταρῆς τυχεῖν. Ἀ6Ῥιέπγαιη οοπδεφπ. Ἀδρυ]έιγα
παπά ασ], Βερο]γί. 1, 24. ταφῆς κυρεῖν. , 113.

ταχίςη».τὴν ταχίςηγ. εοπι. Ο]εγ]1ηο. ΟΠ01β511ήθ, 1. 7, 81, 56, 111,
120. Ἡ. 121. δ 2. ἵν. 191, 195,
1960, 151. νυΙ. 7. νι. 48. τὴν ταχίση». γΙ. 109. 1κ. 41. Ῥ]επα Ίουι-

Πο ϱ586{. κατὰ τὴν ταχίςην ὁδόν.
Ιχ. 660.
ταχνάλωτος, ὁ καὶἡ. Ν. Ἡ. Ωποἆ

ἵπ νυ]σας Ποχὶοῖδ Πο οχδίαί.
Ομ] οἶτο οπρὶ Ροίοςί. χώρην εἶχου
εὐαίρετον,

190.

καὶ

ταχυάλωτον.

Ῥοβίοποπι Ἰαρεραπί,

γ].

απ

{αοῖ]ο οἰζοφπο οαρὶ Ῥοΐοταί.

τεάφαται. 1ο. Ῥτο 6011. τεβαμμέναι εἰσί, αἱ ἵπποι τεθάφαται. Εις
περι] εμέ, ν]. 105.
τέρηπα. Ρνατε]έαπα Ῥρογ[δοίατη 1ηθ-

ἀἴππι, Τοπ. οί Ῥοεί. α θάπτω. Ο)-

είπριί. 1, 100.
τεθριπποξάτης, ου, ὃ. Ν. Ἡ.

Οἱ

απαατῖσίς νολΙέατ. Τν. 170.
τεθριπποτροφέειν, εἴν. Υ. Η. ἘαιοΡ

απαάγῖ/ σος α]θγο. τεθριπποτροφή-

σας. τι. 125.

τεθριπποτ ρόφος, ου, ὁ. Ν. Η.

Ομῖ

φππάιήρας, 1, 6, 64108 φμθάήῥυρος
α 6, ν]. 90.

1δία.

τεθυµώσθαι ἐς τοὺς κρέσσονα». Ῥτα.-

Ῥϊδεος δα
Ἱπ Ίσπο ]αερηίος
ευ υπ]έαραπί, ος ρα[ρίίαραν, τα

ςαπ ο ρης Ἱταίαπα 9556. Π1. 02.
τεῖν. Τοη. Ῥου. εἲ Ρος. Ρ{ο 6Ο.
σοι. ΤΡ], Ἠκήσας ἀνεθηκε τεῖν σεβικαλλὲς ἄγαλμα. ΝΙοίοτ ἀθάῖσα-

ὅκως περ

χόνες

νεάλωτοι.

Ρίδοθε ΤΕΘΘΗ5 εαρέ]. τὸν ὀττώντα
τοὺς ταρίχου». ρα. τεύνεὼς, καὶ
τάριχος ἑων, δύναμιν πρὸς θεών

ἔχει τὸν ἀδικέρντα τίνεσθαι. ΙΡίά.
Ἀλοτέπα»,

οί 8αἱα οοπάΙ{Π5δ,

Ῥο-

ἐρείαίοπι Ἀαῦοί α ἀῑῑδ επι α]οἶδοσπά1, γε] Ῥπηίεμά], απϊ Πρδυπα]
Ἱπ]πτία αΏεοΙξ.
ταρσοὶ τῶν κωπέωγ. Υλ]. 12. Βεπιοτυτη Ραμπυ]αο,
τάττειν, Ίοπ. οἱ ροε, απ ἰπο ἵαπι
οο0πΗ. Ῥ1ο 41ο {τεμ που ἔ]ης τὸ ἐπιτάττει», καὶ προφάττειγ. ΠΠΡΟΥΑΤΕ.
ᾖπρουο. τοὺς παρεόντας τάξας ὑπο-

νεο θε ρι]οεγτίπιαπη βΙπππ]ασγαπη.
ν. 60, 61. ΑΙ ἔαπιοιπ ὀξυτόνως
τεῖν δοτ1 ρα.
τειχέειν, εἴν. Ν΄. Η.Ρτο οοπι. τειχίζει».
Ματίς οηβετο. Ματ]ς εἴτοππιάατο.

Μιυπ]γα.τειχέοντοςήδη Ἱςιαίου [τὴν
πόλιν.] Ηιδσο [ατροιη] πιιτΙ5
Ίαπι οἰπσεπίε, γε] πιππ]εη{ς, Υ. 20.
τὴν Μύρκινο», τὴν Ἱσιαῖος ἐτείχεε,

Μντοίππα, (παπα Η]δίΙορης πιππ]θΡαΐ. ν. 124. οἱ δὲ ἐπυγθάνοντο τὲν
Ἰσθιιὸν αὐτοὺς τειχέοντας. ΥἩῖ. 40.

ΤΕ

ΤΕ

ΕΠ νοτο σπή]ο αν ἵμαοθ Τ5{]ιΠΠΠΙΗ ΙΠΠΗΙΥΟ. τὸ τεῖχος ἐν τῷ Ισθ-

ποσα.

1. 191. τὰ τέλεα τῶν πεο-

ξαάτων.

Ππέοσντα, Ιούίῶ116 ονο».

µῷ ἐτείχεο}. ϊκ.7. Μαγὰ τι Ἰ9έ]ι-

Ππίεσνα γιοτίπια», 1. 1802.

10 οχείγσραηξ, τὸν Ἴσθμὸν ἐτείχεον. 1. δ. Γ5ίμπαππα πιαπ]οβαη{,
να] ΤΙΤΟ πιαπίοραη.
τειχήρης, ὁ καὶ η. εοπι. Μαηϊῖριις
οοΠ6]πδς.ποιήσαι τειχήςρεις τινᾶς.

Α]φιιος Ππέτα πιαπῖα έοπιρο]]οτο.
Μανπῖυας5 αἩἴαπος οοπε]αἀςτε, νοι
Ππο] πάτο. 1. 102.
τειχουα κέειν, εἴν. οοπι. Μπατος ο)-

Ρασμαγο. οὐκ ἐπιςαμένων τειχι-

µαχεει). ἵκ. 70. Οπ]α ππτος ο)Ρασηατα ποςοΙοραῖ.
τειχομµαχήη, ης, ἡ. ΊοἨ. Ῥτο 60ΠΙ.
τειχομαχία,ας. Μανογαπι ορρυςπα{1ο. κατενήκεέ σφι τειχομαχίη

Ηοιπον.

ΡαδδΙΠΙ ἑκατέμδας τελγέσσας νυσαί.

τελεζῦν. οοπι. Αδοΐνενο. Ῥογῇσετο.
πάγτα ἐτελέωσε ποιήσας. Οιημῖα
Ῥετ{εςῖξ, ας αὐδο]νίί. 1. 120. τοῦτο

ἐτελεω]η. Ἠου Ῥετίοσέαπι ο5{.
Ἠος αἆ βποπι 5ααπῃ οδέ Ῥογάιιςέππι, 1. 100.
τελεοῦν, Ἡετοάοίαεα Ἰοσπείο.

ο ςϊ

εοπιροέεπι {αζργο. ταῦτα ἐτελέωσε
α’. Πως ἵρεαπι νοῦ εοπιροίειι
{οοσγιπ{. ΠΠ. 860.

τελευτάν. Ε1π]γα. τελευτᾶν τὸν βίον.
Υπέαπη βπ]γο. Μοτί.1. 92. ντ. 154.
τὸν αἱ ῦγα τελευτάν. Ἰάρπι. Ἱ. 52.

ἐῤῥωμεγεςέρη. ἲκ.Γθ. ΑΟΤΙΟΥ πΙΙΤΟτα ορρασηα(ξἷο αἲ 1ρ5ῖς οδέ Ἱ5έπία. ἰσχυρὴ ἐγίγετο τειχοµαχη. 1ρ]ά. Ῥτο οοάειι ἀῑοιέαν υγ”

τὸν βίον τελευτάν.

ὠνύμως.

᾽Αειπείδης τελευτᾷ δόλῳ ὑπὸ Σπα--

τείχος, τὸ. Ματιας. Μαπ]1ο.

Ότῃς.

Ορρίάυνι, σοἵη. ἔπεμπε ἐκ τοῦ τείχεος ἄλλους ἀγγέλους.
Ἐκ α1Ώο
π]1ος παμί]ος, γα] Ιεσαίο5 π]ς]έ.

1. 61. τὸ Λυδών τείχος

Ἠμγάο σπα

1108. 1. δ9. ἁλισκόμένου τοῦ τεί-

παπα

Ῥοπο

βμίγο. 1ίά. τελ ευτᾶν ὑπό τινος.
ΑΔ) αἴφπο ουρά], ο δαπ(πο Ἠιο)].

1. 99. τελευτών. τὲν βίον. 1, ρο.
γαπείθεος.
Ῥεϊέ]ιο Ρον
απο γΙέαπα
τὸν αἰώνα.

ἵκ.

97.

Απροϊε]ιος 8 ρατσαἀο]απα οσἀ δαν, ἐπὸ5ι1ΔΕΙΕ.1ν. 8. τελευτήησαι
Ἶπ. 17. Εἰπίτο ν]έαιη.
ἐτελεύτησαν τὸν βίον.

γ. Ηοηι, Ἱ. ο.

χεος. ον πτρ8 οπρογοξ. 1, δ0.

μέ

τείχεα, τὰ νυν ᾿Ἐκξάτανα κἐκλγται. [τρεια, απα" πας Ἑομαίδη»,

Ἰαβογο, αἱ πολλαὶ Πολυκράτεος
εὐτυχίαι ἔς τοῦτο ἐτελεύτησαν.
Μασπα Ῥο]γοναίῖς [ο]]οϊίας Ίναπο
οχίέαα Ἰαβαίε. 1. 120.
τελευτάν. ὮΏοξίποτοα, ογππαγ]. ἐς
τὴν τελευτᾶ. Γπ παπα ἀρθ]πίέξ. 1ν.
90,
τελευτᾶν, πεπίτα]ίέου Ροβδίέα, 6

νοσσεαν, Ἱ. 98.
νι. 107.

118. τα. 150.

τείχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα ζεύς, ο. ΟνΥασ]άΠα ΑΕλοπίοι-

βἴις τοὐδΙέαπηα.
ν. 1411. Εις Ἱη(ορτ. Ἱηία νιάο.. Ἠτ]ας οτασι]1
ΠΙΘΠΕΙΟΠΕΙΑ {αοϊξ Ατὶςε. Β]ιοξ. 0.
Ἱ.ς. 10. δο. ἑαδαπας ΠΡ. 1, ο. 12,
τεῖχος, εος, οὓς, τό. οοπι. Λπαγιας.
Μιπ]ο. Ότως.τὸ τείχος τὸ Θηξαΐίων. ἵκ. 41. Τ]εβαπογυπα ατῦς,
Γωτποά αρετίε1κ. 28. ἆος το εαᾶόπι

ασεμ5 Ηετοά. τὸ Θηξαίων ἄφυ νο-

οαε.] 1χ. 60.
τειχοφύλαξ, κος, ὁ. Μανογαπι οὐδ{ο5. Ν. Η. πα, 107.
τέλεος. «οτι. Ῥοεγ[οσίας. Αὐςο]πέις.
Ππίερεν. Αά οκΙέπτη Ρονάποίτις.
ὄψις ὀνείρου τελέη. Τηβδοπιπ]] νἰΒΠΙΛ Ῥογ{οσέΗπι, οξ αἆ οκϊέπα Ροι-

η ΕΊπειη (ΟΠ

ας οχΙξπι

ογα χο ετρπέαπα, απο) ἀδθ]π]ξ 1η

αήφπιοπη Ώποη, 16ο ΠΠΟΠΗ αφοηι
ΒΟΥ61611, οί αφπα δομίοπίία οἶδι-

ἁπαν. ἐτελεύτα δ οὖν ὁ λοόγος τῷ

ἄθχοντι, μὴ τρέφει» τὸν Ὅμηρεν,
ἔτι. ὃ. Ηοιι. 14. ΟΩποπίαπι Ταξ.
Ἱπέοτρτες οἱ ρταεοἀσπἔαια οί απο
ρεαπα ]οσα οπ]φῖέ, οἱ δο(πειιεἷα δἷο οδε ἸΙπίοτρτοίαξας, αί γο]
αἰῑππα οοῖσεπι πασέξας γιάθαίιγ,
νο] α (ταοῖς γοτρὶς οοηδα]{ίο τε-

οσπβογῖξ, αποά 5οπβάπῃ α 5ο τοπής

πορίς οχρΗσαίαπα

ρι(-

νο: Ι46ἵτοο πος Ἱπ σγαῖαια τών
5 τ

ΤτΕ

ΤτΕ

Φιλελλήνων Ίνας ]μαΕΙπ]έαίε ἆοπαῬϊππμδ.

Ἠϊπο

απίεπι

οί Ίρεππῃ

Ἠοπποτῖ ποπιεπ αὐ ἴ]]α [νιάε]εοί
ορο]ἑα(ἶς] οα]απηέαίαο Με]εςὶσοπ]
Πετίαν Ἱπάϊίαπι, αποά τας «0βίαπίοετ οἱ (πσασγδίασ, 55] ογ]οἵί, [ας ορ]
(πια ΘΙΙΤΗ
οἴροος αΡΡε]]απίὁ
ὀμήριυς. Θπατε
ουπι Ργῖα5 γοσαγοξης Μο]οείσοπος,
Ίου ἨΗοπιετὶ ΠΟΙΙΕΠ [ΠΠΗΡΟΦΙΕΙΗ
εἰ] ας. Ἐτ ρεγοστίπὶ ΓΠΟΠΙΕΠ

Ἰος] ἵῃ νατῖας τερῖοπες (πο γπΠ{,
[εί ἀϊνι]σαταπ{,] αποίῖος πιοπ{]οηεπα 6] [αοεῦαπί.
Ατοζιοημιις
Ἱσ]έαγ οταῖο ἵπ Ἀαπο δ6Π{ΘΠ{ΙΔΠΙ
ἀαβιποβαί, [Ίχας κεπέαπέῖα οἸαπάςῬαΐέατ,] ποπ Γοροτίετε] αἶετο ἨοπιετΙη.
Ὑεὶ, Ηαο Ἱρίίατ εταί
βομίθη{]α, αυπα ΑΤΕΠΟΠ

5ΠαΠ1 ΟΓ1-

᾽Αττικῶς ἡ πρότεσις κατὰ δυύαιἁῑτι νιἀείατ. Ταπάσπα, Δά οχίτεΠΟΠ. 1.76, 52, 96.
τέναγος, εος, ους, τὸ. 60ΠΙ. δυήθας,

τεναγη, διά ροχοι. κο. γέοι τόποι,
σηλδη, σελα γη ή ἱλύς. ἐπιπολάζονττος ὕδατος οὐ πολλού, καὶ βοτάνής ἐπιφαινομένης τῷ ὕδατι. 8εὰ

αριά ππἱάα1η Ρίο σιλώδη, εἰ σελάγη, {οτίαςςο

5οπιῃοιόπι

τα

πηλώδη, καὶ πελαγώδη [χωρία.]
Ὑπάς Γο]γ 11 εκεπηρ]ηπι 11ο α]]αέαπι, [σαι τέναγος (α{ Βομο].
Ῥππάατ] 4οσς() παρὰ τὸ τέγγει»,

τὸ βρέχει», καὶ ὑγεαίνειν. 9ἱς αιι(οτι Ῥτορτίο νοσαίατ πιατῖς εἶι-

ν]ε5, αίτιο Ἠππας, αποά ναςΙ {6παν οα"πΗΠα α Ο]απάίαπο αρρε]]αέατ.

Ἠϊπο νοσαβα]απι (αἱ σαι

6ἴοηπσπα οἰαιάσθαί, Ηοπιεγαπ ΠΟΠ

ἀεάποίιπα ο8έ, κατ αποκοπὴν, 1
εη-

αἰεπάσπα, Ἰάεπι γοτο Ῥτορεπιοἀππι οί τε]απο Ἀεπαζαϊ γίδαπι

φμε, 5ἶνο 1 απριμο. ἨςΙΠ πίτοφας
ππούο 5οπρταπι Ἱορ]ίαγ, Ῥτίου {α-

οδί. Ργαίογ Υετο,οππι αοοθδδ]58οί,

Ίη6ι αἆ (τσάι

νοσσπα ρτορία5

[αά Ηοππεταπα] οἱ αδε]ἀοτοί 1ρ51,
γετρα, 41 Ρροδέα]αἶς 1ρεῖας αᾱγοιδαία Γαεγαπί, οί Ἑ. ο. Π1ρ51]
παττανϊτ. Ἠ]α νοτο, ου [Γς]
αιάϊδδοί, παπα σα]απη]ίαίειι ἆ49Ῥ]οχαβαί, ἃο. Ὑιάε χρήµη, εἰ

ασσεά.

ϱΦΠΟΡΗΝ,

Ὅμηρος, εἰ ἐπικρατεῖν, εἰ διαφέ-

ἰδόντες δὲ οἱ βάρξαροι τέναγος χε-

ρειν.
τελευτή.

Εἰπὶδ.

τελευτὴ

τοῦ βίου

λαμπροτάτη αὐτῷ ἐπεγένετο. 1ρ5ἱ

Ρι]εεγτίηας ης νέο οοπε]ρ]ε.
(οοτιοβιδβΊππαπα πποτίεπα οὐ ΗΕ. 1.

90. σφὶ τοῦ βίου ἀρίση τελευτὴ ἐπεένετο. Ἱ. 3].
πελέως,. οοπι,

Ῥοτίοσίο.

ΑΏφο]αίο,

Ῥεπ]ίέας. ΟπιπΙπο. βήπππης. 1. 120.
τέλος, τὀ. ΕἰπΙ8. ἐν τέλει τούτῳ ἔ-

σχοντο. ἴπ Ίος μπε τείεπΙ βηέ.
Ῥτο, Ηιπο υὶΙία Βπεπι βυηέ 8ΟΥαα. 1. 9].
τέλος, εος, ους, τὸ. ο0πι. Μαρϊςίτα-

έως. τοῖσι ἐν τέλεσι ἐούσι. 1χ. 106.
Π115, αἱ ἵπ πιαρϊς(ταρας ογαηέ,
1ο. απ ππαρὶκίταία5 σετεραπΘ.
Μασικίταίρις.
τέλος, ες, ευς, τό. Ο0ΠΙ. ΑΦΠΙΘΕΗ
πιίατο. να. 81.
τέλος, 6ΟΠ1. αἀγετρία]]έετ 5πππέαπι,

[αέ τὸ τελευταῖον. Ἱ. 91.]

Ότι

οσα

Ίου

ουάπσίας Ἠππο, 4πα]ία δο]επέ 6556
ἵπ ππ]15 τοσῖοπῖθις πιατὶ Ῥτοχί-

πι]δ, Ῥτορίει πιατὶς ἁδίυπα, εί
απαγατη τουιρτοσαΙοπθιη. Ίοσι5
ναάοξδης,

ρα]ηρίτῖς,

ΙαςΗΠΟΒΗΡ.

νόμενον,παρίεσαν ἐς τὴν Παλλήνη».
να, 129. Οαπι απίοιι Ὀατρατί
Ίοσυπα ]απη ν1ά]βδοπ{ {αοζυπῃ 6556
ἸαοποδΗπα, 1π Ῥα]]επεπι 6ΟΠς65βοτυπί.

Ου]ά 5101 νε]έ ος, εκ

Ὑπτα. γετρῖ5 [ασῖ]ε οο]]]σὶ Ροίε»!.

Ἀ]ς απέοετη 1]]ε τῶν γεωργικῶν 0.

1ν. 119. απἶααο ρα]αάϊς (ο]]εςέαπι Ἠππιοτοπη Ὀίρα]α ἀαάιποῖιέ αᾱτοηΏα} ΡΓΕΡΒΘΤΙΙΤΩ ΙΠΟΘΓΙΙ5 5 ΠιΘῃβ1ΏΗ5

απιπΙς

αραπάαης

Εκις, εί

ορἀποίο Ἰαΐο {επεί οπιπ]α Ἠπιο,
Γπάο οαγα ἱεριάο 5αάαπέ ἸπιΠΙΟΤΘ Ίασμπα.
Εεδίαδ. Ἱμασππα,

αθης» οο]]εσίίο, α Ίασα ἀθτίναίατ,
απαπι αΏῖ Ἱαπαπῃ, αῖ Ἰαδέταπι
ἀϊοιπί. Ῥσα[ψετ. Ῥτο Ίαπια ῬεῬεγαπα πιαπηδοτΙρίί Ἠπιαπι, ππάε
απ]άἆαπῃ λίµνην τεροδιεταπ{. Βεά
Ίαπια Ἰάεπῃ ας Παδίταπι. Ὑδέθτιπι
(οβρα, Ἰμαιηα., σσηλώδεις τόποι.
Με]ῖις ἔαπιετ απ οο]]εοίίοπθς

ΤΕ

ΤτΕ

πηπαταπα οχροποτοπέαγ. Ἠαο Ἰ9ῆ].
Ὀπάα ραέεί αιὶά τοῦ τεγάγιυς
ποιηίηε οἱέ ἱπίς]Ησοπάσπη.
τέοισι. Τομ. θέ ροεῖ. Ππζογγοραἴνο,

Ῥτο 0Πι. τοῖσι καὶ τίσι. τἐοισιν
οµνασι. Οπἴρας οσ]15ὃ 1, 87.
τέρισι. Τοπ. 6ξ Ῥο6ξ. ποη ΙΠέΘιτοραΠτα, 5ε Ἱπάεβηϊέα, ρτο εοπῃ. ϱη-

ο]εῖοο τοῖσι, καὶ τισ!. 1. ο. αηυ]πι. εἰ τέἐοισι καὶ ἀλλοις. ἓκ. 27.

Οι) π5μαατ Ππ{ονγοβα οι] λδΥΥΙΘΗΡ, τευ ἐνδεὴς ὦν; Όπ]ας τοῖ
Ιπάσεης} γ. 106.
τευ. ἐγκλιτικόγ. ΊοἩ. Ῥτο οοπι. του,
καλτινός. ΑΠου]ας. συμξουλεύσαντός τευ. «απι φπἱάατη αἱ δααδίδςοξ.
ἱ. 19. ὑτ ἆλλου τευ. ΑΡ α]ο αἰ]ᾳπο. 1. 95. ἄξιός τευ κακοῦ. Απο
πια]ο ἀἴσπα». 1. 1150.ὅτευ, Ῥτο οὐτινος, οὗ. Ομ].1. 119. ἔκ σονθέτου τευ. Ἐκ οοπιροβίέο. Η].

8 απ1θα5 ας. εἰ τἐοισέτι χ{ηςὂν
50.
συνήδεε σετοιη”,ἔνον. ΥΠ]. 110.ν.5
οἱ φαΐ ρης Ρερο]ατῖ αἱ1ου]ς (ασ - τεύχει», καὶ τεύχεσθαί τι. Τομ. οί
3]

ροεζ. άλας6Ο]. τυγχάνει», εεἴτετυ-

αποά οστεσίαπα {αείπις αἲ αἰἴαπο
εἀἹέατη 5ο]είαί.

χεῖν τµός.
Πάντα γὰρ τεύξεσθαι
αἰτήσασαν. Ἱκ. 109. Ἠ]απι ουἷπι
Ππρείταίιταπα ο59ο [άῑχιε] αια-

ΠΟΤΙ5

οοπδοἵἹ5

οταξ.

14 ο5ί,

τέσσερες. ἴοπ. Ῥτο οοπη. τέσσαρες.

Π, 9]. τέσσερας. ΠΠ. 110. τεσσερων.
Π, 198, 108. τέσσειες, καὶ τεσσε-

ράκοντα. ΠΠ. 10, 44. ἵν. 15. νι.
100. εἰ Ραδδῖπη.

ζεσθαι. πι ραβ1. ἐπίςατο βίης ου

τέτορες, οἱ εί αί. Ίοπ. ο Ροοἵ. ρτο
σοΙΏ. τέσσαρες. Π{1ΟΥ. ἐκ Πελοποννήσου χιλιάδες τέτορες. ν]].238.

Ἐκ ΠΒεΙοροηπε5δο οἰή]αάες απα(που,
τετραγωνοπόσωπος. ὁ καὶἡ. Ν. Η.

Οπαάταία [ας ῬταςΙτας, θηρία
τετραγων/πρόσωτα. Τεγῶ [α6ἴθιι
απαάναίαπα αῦοπέας. 1ν, 109.
τετραμµένος,

η, ον. 001.

αἆ απὶ-

πα
Ἰπίοτάππα ἑγαπδίοτίας, εί
ἀῑοιίαν ἆᾳ εο, απ] 5οπ{οη{Τατη
πιιίαν]έ. ὁ δὲ, γγοὺς τετραμ.µέγους
σφέας. ἵχ. 95. 1]]ε νετο, ου 1ρ5ο5
πηιέβίο8 [6556, οἵπι 5οπέοπέϊαη

πημέαςδε] οοβπον]φεί. ὁρέων αὐτοὺς τετραμµένους. 1. 94.

ν

τέτρηται. κατα συγκοπὴν ἐκ τοῦ τετόρηται, ἃ τορέω, ὦ. µ. τοιήσω
Ῥου[οχο. Οῑοίας Τπά, 94, Ψ]ᾷο
τρῆσαι αριά Εωδία],
τετρωµένος, Ἡ» 0Υ. 601. γπ]πεταίυς,
α, ΠΠ,

οπππο Ρε(Π]βεοί.
τεύχεσθαι βίης. Ηετοάοίαα Ἰοσμέίο,
Ρο οοπη. βίαν σάσχευ, ος βιά-

νέες τετρωμέναι. τη, 18.

Ίαγος νι]πεταία».

τευξζομἑνη. κ. 108. Ἀς π]]ατω νἶπι
Ραδδιγαη δοἶορας. δΙδί πα]]απη
νπι αΠαίαπα Ιτὶ 5οἶεβαί.
τεχνγάζειγ. «ΟΠΠ. Ῥ{ο 4110 αἰίας τἐχ"ή τα ἀσκεῖν. Ατίοιι αἰἴπαα
6ΧΟΤΕΟΡΤΟ.

τεχνάζειν

ἐπικάμενος.

Ατίοιι εκογζετο 80ἱ6Π86. Αγῖς
οχεγοσπάς ποϊῖαπαι Ἠαῦσῃς. 1.
190.
τεχνάζει». οτι. []α ἆο]ῖδ. Άροτοα
ἀο]οςο. ο]ο5 πιο]ῖτῖ. Αδίαίς Ἰοαπ]. ν]. 1.

τέω, Τοη. εἰ μοοῦ. Ῥτο εοἵη. τῷ, καὶ

τίνι. τέῳ τρόπῳ; Φποπαπι Πῃοςοὸ

1. ΤΠ. νΗ. 2094. τέῳ μόρῳ} Φπαπαπα
πποτ{ο» 1. 117. τέω δυνάμει; πα
οίεπίέ]α 3 απίις υτίραςὸ
τεω., ἐγκλιτμκὸν, μόριο. Ρτο͵ τω, καὶ

τιγί. Άμαπο. ἀλλά τεωττρόπῳ, Ῥτο
εοΙη. ἀλλά τινι τρόπω. 3εά αΠφιο
μιοάο. Ἱ. 110. ν. 86. ντ. 910. καὶ
τεῳ φυλασσόντωγ.ὶχ. 120. Εἰ οαῖἆαπ οαδίοάυπα,
τέῳ, ΠΟΠ ἐγκλιτικὸν μόϱΗ02 ῬΡιοτῳ,

τευ. Τοπ. Ῥχο του, εἴ του Ρτο τοῦ, καὶ

καὶ τιν.

οὐ. ἀπό τευ, Ῥτο ἀφ οὗ. Α απο.
ΝΙ8ἱ {οτίε Ίεσας ἀπὸ τεῦ, Ρτο ἀπὸ
τοῦ, Ἀοεφτιε Ῥχο ἀφ ου. Φποᾷ ΡΓοῬαβαΐας. 1. 7.
τεῦ; Ἰοπ. δὲ Ῥοσί, ΡΥο 6011, τίνος;

ἄλλωτοί. ΑΙἰουϊ αΠ1, 1, 129, 181.

Α]οι.

ἄλλω τέῳ, Ῥτο

πολλὠ τέω. Π. 48.
τέων. 1οἨ. εί Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΙ, τών.
ΑΠαποτιπη. ν. 07.
τέως. Τοη. Ῥοεί. δέ οοπα. ΑΠηΙπΗ2υ2

ΤΗ

“η

ανα. Δά αἨααποά ἔεπιρας, Ἱ. 11,

Τοπ. ος ρου. .. οοπ1. οὕτω.
σα [ία. (τή σ:ρ.

08, 562, 60, 94.

τέως. Τοπ. αἳ Ῥοοξ. Ῥτο ο011, ἕως,
Ώοποο. Οπαπιάτη. 1ν. 100.
τη δὲ κακώς γὰρ ἔδεε πανοικίη γενέσθαι, πρὸς ταῦτα εἶπαι Ἐέρξγ. Ικ,
109. ιο 1οσηπα Ι8ί1Πά. ΑΓΡΙΟΥΣ
]εσοπά η, τὴν δὲ (κακώς γὰρ ἔδεε
σανοικίγ γενέσθαι) πρὸς ταῦτα εἷ-

παι Ἐειξη, δώσεις µοι τὸ ἄν σε αἷτήσω; Ἠαϊϊα: Αά Ίος Ί]α ΤΘΞΡΟΠἀ4επς (ἀεβεβαίατ οπΊπα ἐοίῖ Γαπη]11ος η ογαπ απ) Ώαδίσπο, πα π1τ,

πι] απἱοφυ]ά α {ο Ῥοί1οτο} 9. Ρ.
Ἠ]ασι νοτο (οροτίεραί οπΊπι ππ]νοΓδα» [ο]τις] Γαπιῖ 1ος Πο ΕΙΠΙΠΠΙ
ἀατ1) αά Ίνως Χογχί τοδροπάἴκεο
[{εγαπέ,) Ὠαβίσπο πα] απἱσοφπῖά
α {ο ρε(Ιετο} Εασϊῖς Ππογ]έ ἴΎρορναρ]ή Ιαρδι», Ρτορίετ αβηπΙέπέοπι
ραγέ]ου]α" τὴν οσα τῇ. Βαραπάϊέαν
απ{απῃ Υ6ΤΡΗΠΗ φασί. Ν΄ αἱσαΐα Ίος6ο ἁπταπ ἸἨαῦοί αἀνακόλουθον,

: Ὡποιναί-

πο !. 1. 8θετη ο τῷπάντα ἀποεδήκεε. 8] οπημ]α 151 οΥΕΠΕΓΙΗΕ.
[ρ]ά,)
τῇ, Τομ. εἴ Ῥοεξ. Ῥτο «οπῃ. ἦν πώς,

ὅπως. Θποπαπα πποᾷο. Ἱ. 10059”

τη.. δοκέει. Ὀϊ πα] νιάείαν.
«190. τῇ γε μοι φαίνεται. 146.
να. 199.

τήκειν. οι.

Ἰἠᾳπείαςστο. ἡμιτά-

λαντον απετάκη.

Ἀεπήία]θπέιπι

Πα πο[ασίατη ο»ί. 1, 00.
τὴν ἀρχήν. Πίο. ἴπ Ῥτϊπηϊς. τοῦτο
οὐκ ἐγδέκομαι τὴν ἀρχήν. Ἠος εϱο
ἷἩ
ο ον ποἩ αμ ξίο, πο Ῥτοβο.
Ἱν.25.

τῆπερ. Ἰοπ. 6ὲ Ῥοοξ. Ῥγο 00Η. ὥσπερ. σι Φποπαάπιοά
ατα, τηπερ
ἐκεῖνος εἶπε. Οποπιαδπιοάπι 1]λο
ἀῑκ]ε, 1. 86.
ττπερ. Το. εί Ῥοοί. Ῥτο «0ΠΙ. ἧπερ.

άμα, Ῥτο 4πο ἀῑοϊζαν συνωνύµως

ὅθι (αὐτοῦ. αὐτόθι. []υι. Πο. 1.
90.)
τῇ πρώτη τών ἡμερέων. νΙ]. 168.
Ῥτίππο «ποφπο ἀἱο. Ἀἱς εί (άα]11,
απ ϱγοηίεγ ον. Ῥτο, Φπαπα ρτῖΠΠΤΗ,
τὴν πρώτην. ΤοἨ. ας ΑΕΕ. κατ᾿ ἔλλειΨιν τοῦ ὁδόν. Ῥνππππα, Πίο.

σανοικὶ, οἳ σανοικεὶ, οΙΠΙ ἐοέα {απη]λ]α, πΙ]]ο γο]]είο. Ψ]άο νη]σαία

Ῥνϊποϊριο.. Ὑαἱ, Βτίπιο Ύποφπε
(οπιροτο,. Οοπ[αδίπ, 1, 1059. ΗΠ.

ᾳποά Ἰογίβδίπια πππ{αξίοπο Ῥοβδι115. οπιεπάατα, ϱποπιαάπιοάαπι
αΠ{ίθ

ΠΟΠΗ.

πσανοικίη γετο,

παπςο ποοΙρΙοπά
ΠΠ] ἀντὶ τοοὔ, πάση
οἰκίγ, τουτέσι παντὶ τῷ ἐκείνης
οἴκω. Ν οἱ αἀνογ)]α]1έου οδέ 6ΠΙΠΘΗ-

(ναοο-]αέπα [μοχῖσα,.

9ο «1 ᾱ]-

έαπη5 65506 αἀνοτυῖατη, αφ π]ά αἆ

194.
τῇ τε

Ἰοσπίίοπαπῃ αὐφο]νοπάαπη νιάσΡιέαγ ἀοσ]άοτα!, αυτή φοἴ]]σοί, πΐ

200. Ηῖο Ῥο]πα θἰςέεηῖ.
τιάρη, ης,ἡ. Ἰοπ. Ῥτο 6011. τιάρα,

196111 β]ς ἱπέο]ή σας, κακώς γὰρ

ας. Ῥοσοίουν Ρῇ]ειι5. περὶ μὲν τῖσι

«Ὕσονται

τὸν πόλεμον.

γΙ].

αὐτῃ! ἔδεε πανοικἰτ »τουτέσι σὺν όλῳ

κεφαλτσι

τῷ οἴκω, γενέσθαι. ἀντὶ τοῦ, αὐτῆ,

νους

καὶ ὅλω τῷ αὐτῆς οἴκω. το] 6»,

αμα: Οσα οαρίία ρεδίαραπε
Ῥΐ]εα, (4πας γοσαηί αταφ) Ίπιροπείταρί]µα, «Ἠ. Ῥ. Οἶτοα οαρίία
βοείαβραπί εατας Ἱπρεπείταβί]ες,
απῖ νοσαπίατ ρ]]εΙ. Φυ]ά εἴί ἀπα-

151 εἰ ππίνεγδα εἶας Εαμιή]ἷοο,
τη. ΊοἨ. 6 Ῥοεί. Ῥτο οοπι. Π. ἔσι
τῇ µε νικᾷς. Εδί ᾷπα Ραγίο πιο
γ]ποῖς. 14 οςέ, Ἠας Ἱπ το. Ἠος
πηοάο πο ν]ησ]ς. 1. 40. τῇ οὐδεὶς
ἐτέτακτο Φύλακος. τοι, νε], Θπα

Ῥατίε, Φπο ἵπ Ίοσο πια]]ας οπδίος
εγαί οο]]οσαέας, 1, 84. 11. 64.

τη. Ἰοπ. Ῥτο οοπι. ή, ἧπερ, ὥσπερ.
- Ωυεπιαάπιοάυπι. 1. 190. νΙ].
Ωω,

εἶχιν τια ᾱς, καλεομέ-

πίλους,

ἀπαγεα».

να.

61.

γῆς, νιάε 5ο οσο. ΝΙγρῖ]. Ἐποιά,

10. γἩ, ν. 247. ἄαταπα ππαδς, ϱα.
Ῥτοίοτί. Ίοτε ἀατεί Ρορα115, 5εερ{τιπηφας, 5ασετατο Τϊαταδ, Ὑἱάε
Ἀοσνίαπι εί Βα]ααπι.
τιβέγαι- τα μὲν ἄνω, κάτω, τὰ δὲ

κατω, ἄγω τιθέναι. Οπιπῖα θνοτίετε

ΤΙ

ΤΙ

Ἱία πί σα, απδ δΙΙΠΠΙ ογαΠέ, 1ππια Γαοαππας, δε Ύπσ Ίπβπια,
δι ηπια. 1, ὁ. σα]. Ἰειίγο ος,
φιὲ οδί ἀεβδι, ἀθδοιδ, οἱ 00, φικὶ
οςί ἀθβδοις, ο 1αείέγο ε{θλδιί.

τίβεσλαι, γα] πιοάῖς Ροδίέαπη. ἐν
τιμῆ τίθεσθαι. Ίτ Ρταίζῖο Ἰαβετο.
Οοἴστο.

Ἡοποτατο. ΠΠ. ὃ. (ἐν ἆτι-

µίη ἔχειν. ΙΡίά.) τίθεσθαι ψήφον.
ῬυβτασΙαπη {θτταο.

Όπο 5πβγασίο

6ΘΠΦ6Υ6Θ. ΠΠ. 70. τίθεσθαι γνώµη».

υοἷσοῖ. «α]1. Εαἶγο υεης6αποε ἄθς
πάγος, οί έογίκ, φον τα [ανν α
(ποἰφα) μ. τιµκωρέων τῷ πατεί. Ῥαας Πη]ατίας. υ]οΐοσης. (α11. 77εβεαπέ {0 ἱη)ίγοΒ /αἰ(ο ἆ 8ο φεγο.
1. 109. θέλων τιµωρῆσαι τῷ τσαιδὶ.
Ῥιουί [η] αγίας π]οἶδεῖ νο]εής. Ἱ.
115. τὼ τέκνα. τιµωρέοντα τῷ Υ0γε; [ώποβανόντι.] ΕΠΙ Ραγομίής
[ἀε[αποξῖ]1η]αγ]ας α]οἰκοσμίος. Π1,

Φοπίεπέ]απη {εττο. ΠΠ. 80. Αποίο-

109, νι. 125. Λεωνίδη δὲ, τῷ με
χελεύεις πιμωρήσαι, οημὶ μεγάλως

ΤΟΠΙ 6556 τεῖ αἱοι]ας.

τετιµωρησΊαι. ΙΧ. Τ9. τῷ Πρωτεσι-

Ῥιαάστε

αφπ]ὰ δυα βοηίεηί]α. τοῦ γνώμη»

(θεμένου μὴ «ρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν
Ἓλλαδα, Φιῖ 5επέεπέΙαιη ἐπ]ογαί,
απϊ δπαδεταῖ, πο (τοροῖία Ῥε]]απι
Ἰπ[οτγείαγ. ν. 82. γέλωτά

Ργο ἔθου. γι. 209.
οἴδα.

µε ἔὔευ,

Μο τῖδιπι [α-

Μο ἀοτῖδιςσ.

Ὑαἰ]α Υοτο,

Μο ἀετῖςαῖ ἸαραϊςεΙ. τὸ σεωῦτοῦ
τιθέµενος εὖ. νΙ]. 3936. ες (αν
Ῥεπο οοηδΗίπονς.
Βεριας (πῖς
Ῥεπο οοἩ5]οής. ἡμῖν χάριν θεσθε.

λάωτιμως ζέοντερ. ἵκ. 190.

Ῥτοίο-

κἰ]αυπ, ᾖ. ο. Ἱπ]πτίας Ενοίρδ]]αο
{ασία»δ,] αἱοϊδοσεηίος.
τιµωρέειν, εἴν, ος τιμωρέεσθαι, εἴσ-

θαι. []οϊςοι. ΨΠπάισατο, 1. 14. ἔτιµώρεον. [1 δαπέ δα» Ἱπ]αγίας.1,
18. [τούτους] τιμωρεύμενος. ἨΗος
πἱοῖδοσης. 1. 49. ὠντ } τούτων ΤΠεῥίανδρος

Ῥτο

5

Κερκυραΐους

[ιιπἱοβο (51

ἐτιμωρέετο.

Ῥοτιαπιάρε

ϱοτογτῶος αἱοϊοσραίαν. 1. 05.

Ιχ. 00. ν.5. Νοβίς σταί]απι [αοἷέο,

σφέας τιμωρήσομαι. ΠΠ, 140. νι. 4.

ναι (ϊρι]ίέο. 1. ο. Ἠου ποβῖς σταΟβοαμηϊπ]. χάριτα Μασίςη τιθἐ-

τιμωρεῖσθαι ἔςτινα.
ἔ
Πετοάοίοα ]οοπέ1ο, []οϊδοι αφαθια. ΑΙοπ]α5
Ἱπ]ατίας α]οίδοῖ. Ππ]ατίας αουὶ
Γαοίας αλοἶδο]. τετιµύησαι ἐς
ἐ σάτρων τὸν σὸν Λεωνίδη». ὶκ. 8. 1ωμαοπίάσπι αίτια ἔπππα πἰίας ο5.
1.6, Γη]ατίαδ Ποοπ]άα) ραίταο ἔπο
[αείας α]ές 65. Ῥ{ο 410 συνωνύ-

µενος. Ἱκ. 107.

Μαιρία

στα{ῆ-

σαη5. αἱ, Μαδιεία σταΊαπα ΠΠ]6)5.
τι ωρεειν, εἴν. οοπα. οπἵα ἀαέ. Ῥοβ]-

ίαπα 5αρο δἰση]βσαί οροεια αοιῖ
[οττο. Ὑἱάς οἱ αἰίαδ Ἰα]ς νετρίς
εισηὶβζαβίοπςας, απ αλδὶ ἀθοία-

παπα, Ἴωσι τµκωρέειν.

οη]θας

μως ἀιαέ Πενοάοία». Ιχ.79. Λεωνίδη 98, τῷ µε κελεύειςτ
τιμωρῆσαι,

οροια {οιτο.Ἱ. 141. ἑωύτοῖσι τηκω-

φηνὶ μεγάλως τετιμωρῆσθαι. Ψυ-

(ειν χείζων.

λόμ, ας 191 δυ-

χτσί τε τῶνδε ἀναριόμήτοισι τετί-

τοπί οβεῃῃ. . 192 «τικ ωρξειν Ἴωσι.
τριά. τιμωρέοντες τω θεῷ. Π. 606.
τιμωρέεουσα» ἀδελφεῷ. 1, 100. Π1,

μηται αὐτός τε, καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐν

47. ὑπεδέκοντο Σκύθχσι τιμωρήσει».
Ὢρ Βογίμ]5 ορεπι Ιαέηχος ρνομα]-

ρατοπίατε, αΏΠγΠιο

βογππ{. ἵν. 119. τιμωρήσει» ἑωῦτῃ

οπυποταπέ, πιασπ]ῇος 6550 ΡαΤΘΙἑαέσα,
ἹππαπιογαβΙθαδ. Που

η

χελεύουσα. Έιπι 01415 πέ οροπα
5ἳρί [εγτοί. Ίν. 1050. οὐκ ἔφασαν
τιμµωρήσειν σφίσι. Ὠϊκοταπί 5ο 1ρ5 οροπι ποη Ἰαΐπτος. ν. 109.
ἄλλοισι τιμωρέοντας. νη,150,155,

157, 165, 168, 169, 171, 189.
γη. 144. 1κ. ϐ.

τιμωρεῖν τινι. ΔΙο]ας Ἱπ]ανίας π]οἶκοὶ, Γπ]ατίαδ, Ύαας ος αεοορῖ(,

Θεμοπύλγσι τελευτήσαντες. ΥπΊα: Γιοοπ]άα. απέσπα, ο] πιο 1105
οἵ 1ρ81, οί ος-

{οτἱ5, απἱ αριά ἘΠαεγπιοργ]α5 ος{απονίρας. ν. Ὦ. Πιουπῖάα γεγο

(εαῖ {ασίας Ἱπ]ατῖας πηο Ῥοτδοφιῇ,
[ας π]οδοῖ] Ἰ10ες) Ππ]ατῖας Η]αίας
α/Πγπιο σταν]ίοτ [α ππε] νιπαάῖσαία5 6559. 6], αἷο πιαρπί[ᾗεο [α
πιθ] νἰπάϊεαίας 6556. ΗΟΤΙΙΗ ΓοΠΙΠΙ ῬογβδαγΙπα, οί αΠοταπα Ἰο5έῖ-

απ]. Ἰππαπιοταβαῦας

Γαπογίθης5

ε.)

ΤΝΜ

λοηποταίας, [ἀεεοταίαδᾳπε] εδ
Οππ1 1ρ56, ἔππα οοζετῖ, φπἵ αά ΤπευΠΙΟΡΥΙΕ5 οεεπθαετηη{.
τιμώρημα, τος,τὀ. [Ἱέ1ο, Ὑπάϊεία,
ἐκ τῶν Μενελάω τιμµωργμµατων.
γα]]α: Ο) ἀο[οπφίοπειη Μοπε]αῖ.
να, 109. πι. Ρ. ΟΡ π]Ποπεπι
Μεπε]αϊ. 1. ο. Ώππι Μεπε]αῖ 1π]τ]α5 οϐ Πε]οπαπῃ α Ῥατίάο ταρίαιι
τ]οἶςοῖ γο]ας{1. γιάςα 5εφπεηί]α.
τιμωρητήρ, Ίρος, ὁὁ. Τομ. εἰ Ροοῖ. Ρτο
οοπι. τιμωρὸς, ου. οἳ τμωωητὴς, οῦ.

γπάςς. Ὀ]ωος. ν. 50.
τιμωη, ης ἡ. Ίο. ή οσο]. τίµωεἰών ὠφέλεια, βοήθεια. Αακήυπη.
πε δαρίι5 οἱ αριά ΤΠασγάϊάεπη.
ϱοπηδα]ε Ποβίταπι οταςο- απάτη
ΠπάΙοεπη. μαζὼν ὃδὲ ὡς ἄλλοισι διδοὺρ τών

ας ών

εὑρήσεται

τιμω-

γε] εὐρίσκεσθαι τιµὠρίην παρά τιγος. 4. 4. Λαχίπππι αὓ Ἀλθμο Ἱπγεμίτε, Ἱ. ε. Ἱππρείγαγε συνωγύµως
ἀῑοϊέαν α Τηογάϊάς, ὠφέλειαν εἰὐ-

ρίσκειν, εὑρίσκεσθαι, εὑρήσασθαι.
γιάε 5πο Ίοοο. ἔσχογτο τῆς τιµωρίης. νἩ. 169. ΑΌ αακ]]ο Εογοπάο

αὐδπισταπέ, να] (απ Υαἰ]α) 5ιῬεγβοάεγαη{.
τικ ωρὸς, ὁ. γππάσν. Τ του. Ἡ. 141.
ν. ὂ. τιμωροὺς Μεγέλεῳ. ν. 171.

Μεποε]αῖ ν]πα]σο». Ππαπίαγαπη Μόπε]αο {αείαγαπα π]ίοτες.

τίνεσθαι. Ν΄. Ἡ. Ῥτο απο οοπι. τίνγυσθαι. τιµωμεῖσθαι. []οΐδει. Ῥιπήτο. Ῥωπας 4ο απο ΒΠΠΙΟΤΟ,
τὸν ἀδικέοντα τίνεσθαι. Ἱκ. 120.
Ἠ]απι α]ο]δοῖ, οαῖ Γεοῖς Ἱπ]ατίαπη,
Ώο 1]]ο ρα πα8 δΗΠΠΟΥΕ, 1 1π]ατία
[αΠσποια ] αβοοτε.
τίννυσθαι. οοπη. []οἱςο. ν. 77. ἀποτίννυσβαι. νΙ. 05.

ρἶην. Ὑα]ῑα:. 9οά Ύπππι 5εηδ]έ
εαάεπι ποππ]]]ς ονίαπι Νήσαιἁπαπα εἰατρῖτί, αποπιοάο Ῥαπ]γί
ἀεβοτεί εχοορ]ἑανΙε. Ῥίερ]απα»,
τίς. Ο0Ι1. Ῥγο πάς τις. Φπη1ρεί.
θεά Ύυπα Ππε]]εχ]ξ αυτη Ίος αἱ]- Οπιπ]ς. Θα] ν]ς. κακολογίης τῆς ἐς
αρα αλ] οἴνίαπι ἀοπαζΙτατη,
κανε μή σεριέχεσθαί τινα τοῦ
λοιποῦ κελεύω. ΥΠ]. 207. Φε]! οἱ Ιπάς ππυ]οξαίαπη 1πι, Ὁἔοταιο
δεί α πια]εδ]οξῖ Ῥοδί]ιας ἵπ Βεπθο νοτρα πες ΗετοάοίΙ ππεπέεια
ππαταίαπαι. δραισεπάϊς αὐφίποτε
Ἰπίο]]οχΙ{, Ἰάεοφαπο οσα Ίο
Ἰαρθο.
ππαὶο γοτ.
Ὑοτίοπάσπι οπῖπ,
Οσα απζεη Ἰπέε]]οχ]εοί {οτο υί τισασθα! τινα. Α]ηπεπα π]οἶφε]. αα]].
96 ΕΦ ΟΥ 4ο φείφιµπ. τίσασθαι
[Μαωαπάτίας ως Ῥοσυ]α εί αττὸν Κανδαύλεα. (ϱαππάαπ]ειη π]οἵδσεηίΐοα οἳ αὐγοα,] εοίοτῖς οἴνίρις
οἶ. 1, 10. τίσωνταί σε. Τε π]οϊδοσιΙατρ]επάο, απχαπι [α Ἰωασράα»ἑσ. 1. 27. τίσασθαι ἐθέλων ὑπὲρ
τπομΙ]ς] Ιπιρείτατοεί, [αἆ Ἐρ]ιογος
᾿᾽Ασυάγεος Κῦρον. Ογταπι Ρτορίεν
Ῥτο[εείας, 5α{1π8 6556 ἀῑχ]{ τί Ἰς
Αδίγαρεπι τι]οἷκοί πρίεηδ. 1. 79.
Ίοδρος Βρατία εχεαἀετοῖ, ὅτο.]
τίσασθαι) Ασυάγεα ἐπιθυμέων. Α5ἨΗ]ιο οδὲ (σεγπιαπα5 Ἠ]15 Ἰουί 5ειἴγασοπι ἱο15ΟΙ ΟΗΡΙΘΗ5. ὶ. 129,
5, ας Ιπετρτείαί]ο, «παπι Ίρδα
124. τὸν ποταμὸν ἐτίσατο Κύρος.
Ηετοάοεϊ γοτῦα ρτα.οεάεπί]α ραῖΊο ποβ]ς Ιπάϊσαπτ, ὍΌτατ οπή Λα.- Όντας Πανίαπι τας οδε.1. 190,
τοὺς μάγους τισαίατο. 1.75, 120,
απάτ]α5 οχ Ίπδα]α βαιπο Ῥγοίασας
127, 1450. ἵν. 4, 118, 199.
Ταοσάαπιοπεπι 5ε οοπίπ]εγαίὃ
Ουτ οί ΓαοεάςπιοπΙογατη τοα1, εί τίσι διδόναι. Ἡοτοάοίθα Ἰοσοπί1ο,
Ῥτο οπι. διδόναι δίκην, εἴτε δίκας.
οοίοτῖς οἴνίρας Ίσως πιππετα ἸαΓΏατο Ῥωπας. ἵνα δοῖεν τίσιν τῶν
οτί νο]εραιὸ Ότι 1]ος 5 εἴθὶ
ἐπ᾽ ᾽Αρτεμισίῳ ἀγωγισμάτω». γη.
οοποϊΠαγσε, τας ππππεπίρας Ιδέ5
70. να]]α: ε νῖοεπι τεάάετεπί
ααπαπι αἲ 1115 Ἱπιρείταγεί, ας
ῥταογαπη αἆ Ατίοπιϊκίαπι σεςίο1π Ῥαΐτίαπι τοδῖτος, 6 ρεϊδεπαπι
παπι. {Ἡ. Ῥ. ει ρταοταίη αἆ ΑτἹηρογίπτα τοσπρετατεί. Οὔ5ει{απ δίαπα [ασέογαπα Ῥαρηας 4ατθΠέ,
ναπάυτα απίσπῃ Ίος Ἰοσπέ]οπῖς σονο] τερεπάετεπέ,
πας, 4πος οί Ηοτοάοίεαπα οἱ Ἔ]-

ογάϊάεαιη ο55ε εοπ5έαέ. εὐσίσκειγ,

τμῆσις Τοπ, [απ] ατῖς, νά τε ἔδραι-
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το

μον, Ρο ανέδραμον. 1. 06. Π1. 78.

απ᾿ ὧν ἔδοντο, Ρτο ἀπέδοντο. Π. 99.
κατ’ ὧν ἐκάλυψε, Ρτο κατεκαλυύε.
η, 41. απ ὢν ἔδωκαν. Ἱ. 87, 88.

95, 109, 119, 163. οἱ Ραξδίμι. ᾱἷ- εί υπῖσα νοςς, τοενθεῦτεν.
.1 10.

αἰπὸ μὲν ὤλεσας, Ῥτο απώλεσα».

τὸ ἐόν. Τομ. Ῥτο οοπη. τὸ ὀρῤὸν, καὶ
δίκαιον. κατὰ τὸ ἐόν. ὀρθῶς. δρκαί-

Η]1. 96. ἐμὲ ἐκκημίσας αὐτόν, Ῥτο

ως. πυθανόµενοι τὰς δίκας ἀπο-

ἐμαυτόν. Π. 132. κατα ῥ εὐξάμεΡτο κατενξάμ.ενοι. Ἱν. 109.

Ἱπά]εῖα ]ηδέο εχετοετῖ. 1. 97. Νε,

αὸς ὤν. ἔηκαν, Ῥνο ῴροσέ]ηκαν

ου. 1γ. 1960. κατὰ μὲν ἔσυραγ, Ῥτο
κατέσυραν. ν. 8Ι. απὀ δ ἔζανε, Ῥτο

ἀπέβανε δέ. νΙ. 114. μετὰ δή ασ
λεύεαι, Ῥτο µεταξουλεύσαι. τα. 12
ανά τε ἔβραμε, Ῥτο ὠνέδραμε τε.
γΙ]. 15. ὡς ὃ αὗτως, Ῥτο ὡσαύτως

δὲ. ἈππηΗ
(ο. νογο. η, 80. ἀπὸ
πάντα

τὰ χρήματα

ἆγων,

Ρτο

ἁπαγων πάντα τὰ χέήµατα. γΙ].
164. κατὰ μὲν ἔκαυσαν. ΥΠ]. 98.
Ρτο κατέκουσαν.

᾿Αγὰ πάντα πυ-

θἐσθαι. νΙ]]. 77. Ῥτο ἀναπυβέσθαι.
απὸ μὲν ἔλανε. ν. 89. Ρτο ἀπέθανε. κατὰ μὲν ἔλευσα». Ἱκ.ὄ. Ρτο

κατέλευσαν μέν.

σό. Τοπ. οξ Ῥοοί. Ρο οοπι. ὅ. Φποά.
1. 1.
Ἠοο απίεπιοί ἵπ τε]φαῖς

δαΐνειν κατὰ

τὸ ἐόν. Όπι απἀϊτοπε

Οππι απἀἰτεπέ ϱαπδας ]αδέο ἀεεῖ1, νι. (αγ παν].

τὸ ἐόν. ΙοἩ. Ρ{ο Ο0ΙΗ. τὸ ὄν. τὸ ἆληθες. Τά, ᾳποά εδί, Βες Ίρδα. Ίρεα
το γοτ](α»., Ἐε5, 41 ροτΙξαγ. Υἱ].
2009.
τὸν ἐόντα λόγον λέγειν. Άδη 64Π1,
απς; οδί, ἀῑσετθ. Ύεταπι ἀἱσρτο.
Ώιοστε 14, ααοάἀ ο5έ. 1. 95. ἔφαινε

τὸν ἐόντα λόγον.

Ἐαὶ γειέαίεηι

ἀεε]αταν]τ. 1. 116.

τοεπίπα». ΙοΠ. Ῥτο οΟπΠ. παντελώς.
Οµηπῖπο. Ῥεπίέας. 1ν. 68. γΙ. 460.
να. 60, Ῥ]ετιπαιαο. γ. 107. νῖ.
ου.

τοί. ΙοἩ. Ῥτο 991. σοί. ΤΡΙ. 1. 9,
» 52, ὅ8, 90, 41, 42, 606, 89,
106, 110. Ἡ. 115. ἱ. 119. εἰ
Ῥαδδῖπι,

οπ81ΡΗ5, ο ους οοάσθιι Πηο(ο
ἀιοιξτ. τῶν, Ῥτο ὧν.ι.], 2. τά. ᾱ.
ν 6. τῶν. ὧν.Ἱ. 6, 8. τοῖσι. οἷς. Ἱ.

ή Ίο. οί ροοί. Ῥτο οοπι. αγε]ομ]ο
ἱ, 1, 180.

8. τῷ. ᾧ. Ἱ. 9. τα. ἅ. 1. 11. τῶν.

τὸ κατ᾽ ὑμέας. οι. Ργο τὸ καὸ ὑμας.

ὦν.1. 14. τοῖς. οἷς. 1. 18. τα. ἆ. Ι.

κατὰ τὸ πρῆγμα τὸ καθ ὑμάᾶς γενόμενον. ΥΠ]. 128. Ωπαπέι 1π γοσπα
τόκος, ὁ. [ρα ρατίας. Τρ8ε ραγίειαϊ
4ος. 1. 111.
τὸμη
εἶναι. ΊοἨ. Ῥτο Ο0ΠΙ.
τὰ τὸ σύμπαν. ΥΠ. 145. Τη δπι-

91, 232. τὀ. ὅ. Ωιοά. 1. 81, 32. τα.

ᾱ. 1. 92. διο.
τὸ ἀπὸ τούτου. μετὰ τοῦτο. Ῥονίεα.
Ῥορί]ας. 1. 4, 190. νη. 29.

τοαρχαῖον. Ίοη. Ρτο ϱ0ΙΠ. σάλαι,
γα--- αρχήν. Οι. Απώμιις,
πνη, 154:

κοκ ἐμόν. Ίο. Ρτο 6ΟΙΠ. κατά τήν
γε ἐμήν ὀύναων. γε] κατὰ τόγε
δυνατὸν ἐμοί. Φπαπίαπη ἵη πιο 5α]{επι Γποτ]ς. 1. 108.
τοδεύτερον. «οι. Ποστ. Ῥθοήἀππι. 1. 9, 120. Π1. 199. ἵν. 14,
140, 142, 140. ν. 28.
τὸ ἐμὸν. Ἠο8 πιεῖο. Ἠογιὴ ΠπΘαΓΗΠι
δίαΐης. Β]οπα Ἰοουίῖο εδί. τὸ ἐμὸν

πρῆγμα. Οὕτω τὸ ἐμὸν ἔχει, ὦ
Περσα. Φίε 56 τος ππθ» λαβεηί, ο
Βειρα. ἵν, 127.
τὸ ἐνθεῦτεν. Ί9Ἠ. Ῥτο 00Π1. μετὰ
τοῦτο. Ῥοβίφα. 1, 70. Ῥορίμας. Ἱ.

ηλᾶ,
τοῖσι ὁδοῖσι. νἩ. 114. Πωμερεπάπηι
νιἀείαχ ττσι, φποά Το. Ῥτο «ΟΠ.
ταῖς.

3ἱ εοἆεκ οδί 5αΠΙ15, ΟΏδΟΓ-

ναπάππα
εαν

πππο

Ῥτῶίθς

ἵπ Ῥ]ητα,

ποἩ.

ΤΠΟΓΕΠΙ
δο]απ

1π

ἀπα]ῖ, πιαδο]6ιή αγοπ]άΠΙ. Ομ
ΠΟΠΙΙΠ6 ΓΠΙΙΠΘΟ ἠπποξαπη,

Οοη-

δια Ειδίαίμ. Ἱπ Άρθρα ἄρσενικὰ
τσροτιθέµενα «θηλυκών δυϊκών οἴον
τω χεῖρε, τω γνναῖκε. ϱ. 720, 19.
οἱ Ῥολο]ία ἄτασα 1η Βορ]ι. Ἐ]εςἔταιν ν. 977. Ἱπ τωδε τω κασιγνή-

τω. Ῥτο,τάδε τὸ κασιγγήτα. Ἠας
ΒΟΤΟΓΕΕ.

Το

το
τοῖς. Τοπ. Ῥτο «οσα. οἷς. Φπἱρις. Ἱ.
18. τοῖσι. 1. 94.

τοκεὺς, ἐος. 1οἨ. αἳ Ροεῖ. ἘῬαΐον. οἱ
τοκέες. Ῥατοπίθς.
αρ, ΠΠ]. 52,

Ἱ. 122. τοκζες

Ἰοηπαπζας. ντ ἀνδεός µε

ἐποίησας τὸ µηδὲν εἶναι. να. 106.
Οἱ Ῥνο νἶγο πο πλ] απιρ]α5
οξςο {οοῖδε1. Ο} Εππαςῃα5 αμΙη,
ϱἳ ου γίτο εοπ/{εταξασ, ΠΠ] ν]ἀσέατ ο55ο.
Ἀαπι πθ6ο ΠΊα5, πθς
{απιῖπα οδέ, πέ οαπΙέ ΟνΙά. Ἠσὶ

μμ],

αποά ἁοπιίπαπι

πθο

ΙΤ,

πσο {ωπιῖπα, 86ΙΥ48δ.
ἸΙάοπ ἵπ
Σρίπ, Ώοσπο νίτο Πα5 πος γὶτ, ηθς
{αιῖπα, πέ Αίγ5.

τόν. Ίοπ. ο ροεί. Ῥτο 6ΟΠΙ. ἐκεῖνον,

Οἶτσα εαρϊθ σ1θ-

ἨΠ8. τὸ τόξευµα λαξόντες. 1014.
θαρία πομιτία. βάλλεται τοξεύματι. ἵκ. 32. Ῥαρίσα γα]ηοχαξας.
τοξευµαάτων

τὸ μηδέν. οοπα. Οἱ πα]]της οδί Ρτοο. Οἱ πα] απιρίς ε5ί, πί
(οι

δας. 1. 128.

πολλὰ

ἀπίεσαν.

ΙΧ.

61. Μα]ίας εαρίείας επηἑζοραηέ,
ἐτρωματίσθη τοξεύματι. κ. 72.
Φασ]έία γα]πεγαξας ορ.

τόξευμα, τος» τό. οσα. Ῥαφϊεσαρ]40έπ5. όσον τόξευμα ἐξικνέεται.ΟπαἩ-

ἔππα φασ]τῶ ]ασίας Ρογνοπήξ. Λά
εασ]έέα» ἠασίαπι. 1ν. 199. ἐπεὰν οἱ

βάρξαροι ἀπιέωσι τὰ τοξεύματα.
να. 2260.

Τί Ρατραγί δασ]τίας 6-

πιὶκογίης, ε]ασπ]αίί (ιουίμε. υὶὶ,
218. ΙΧ. 40.
τοξοφόρος, ὁ. οοιπ. Φαρ]έίατίας, απὶ
ατοπα {οτε. ΑτοίΘΠΘΗΡ.
4γολίον. 1. 1059.

(ασε,

γαι αὐτόν. ἵρεαπι. Πλάνα, 1. 24.

τοξοφόρων Μήδων ὅταν αἴσιμον ἡ-

Ωποπι,1. ὅ, 7. τοῦ. οὗ. 1. 14. τόν.

τοπάλαι. πάλαι. απιρηϊάσιη, ΟἶΙπι.

τόν. Ἰοπ. αἱ Ροεί. ο εοα, ὅν.
ὄν. 1. 14, 19, 99.

1. ο. ἵν. 180. ντ]. 95.

τόνος,ὁ. Έοπαβ8. Τοπογ. τόνος ἑξά-

µετρος. Ῥτο οατιη]ηο Παχαπιείτο
νιάσίαν

8η],

μαρ ἐπέλθτ. Ἱκ. 49.

απο οσ»{ο γος1ς

ἔοπο Ρομπ]
ξασ.ή Πυθίη ἐν εξαμέτρῳ τόνῳ λεγει τάδε. Ἱ. 17, 02.
ἐν τειµετ ἑῷτονῳ. Ἰίογδα ἐτιπισίτο,
βῖνο δομασ]ο. 1. 174. ν. 00.
τόνος, ου, ὁ, Αριά ἨΗοτοάοέαπι Ἱπ-

(ογάππα ποοΙρίζας Ῥτο [απ], τί

τὸ σαλαιόν. Απηηἒας.

ΟΗπι. Ἱ.

171, 1753. τοπαλαιόν. Ἱν. 11.ν. 87.
να. 59, 89. νΗ]. 91.
τοπαράπαν. ΟπΠΙπο. Ῥτοιδις. ἴπ
οιημΙ Ρατίο. Ροπ]ίας. 1. 96, 61,
75. ἵπ επηα. 1, 195. 1. 66,
190. 1ν. 69. 194, 199, 104. 1κ. 99.

ώ παµαυτίκα. Βέαέλπα. Ῥμης έα τη.
19.

Ἶπ ρταδοπέ]α,

Υ α]]α γοτΙ{. ἵνα ἀνακωχεύη τὸν
τόνον τὼν ὅπλων. νἹ]. 96. ἴε είαρα]τοί ἔαπθ5 αγππαπΙθΙέοταπῃ. ἃοά

τὸ πείν. Τοπ. οἳ Ῥοσξ. Ῥτο 6011. πρότερογ. Ρεϊας. Απο. ΟΙπι, 1. 129.
τὸ «πρότερον τούτων. 1οη. οί 60ΠΙ.

τὸν τόγον τῶν ὅπλων αἲ γοτρπι

Αηΐο Ἰωῶς. 1. 00, 79. τὸ μὲν πεότε-

νοσαε Πετοάοίν 1ἵρδαιη αΡΙΛΟΓΗΠΗ
ΠΠΓΕΠΦΙΟΠΟΙΗ.

ἀντὶ

τοῦ τὰ

ὅπλα

σχλιγίοις ἐντεταμένα. Ατιπα Γαπ]Ῥυ5 Ἱπέοπία, (ἀα]]. ππεας, Του
/όᾳαἱραφο δαπάό αὖες οογ(ος οί
οαβίοδ.
Νοἱ τόνος Ἠ]ο αοοΙρίέητ
ἀντὶ τοῦ σχευίο ἐγτεταμένον, καὶ
ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ σχοινίον. Ἐπαπὶδ
Ἱπέοπέας. ἘΕππῖς. (ογάο ῥαμάέο.
(ου 4ο. αυιὰ.

τόζευμα, τος τό.
τ εοιπ. βασιεία. ὑπὸ

τὠνδε τών τοξευμάτων βαλλόμεναι.
ΗΠ15 σασ]61ς Ῥοτοιιδαῖ. ἵν. 192.
απο ο Ίαμη τοζεύματα νοςαέαν, 14 αριά. συνωγύµως 0ἱς-οἳ νουἍ(αν. Τοξεύματος παρὰ τὰςμίά,

(ον ἡ Πέρσας ἄρξαι. Ῥτῖας ᾳπαπα
Ῥοϊδα. τοσπατεη{. 1. 190. 11. 109.
νι. 79.
τόρµος, ου, ὁ, Τσπαπι, αἰ]α. ΑΙ
τοία πποΙο]απι ο85ο ἀϊἰσππί, ἵπ

ᾳπθίη αχῖς Ιηβοη(αγ. Τν. 72.
τόρνος, οὐ, ὃ. ο0π1.

Έοτπας Πμαέίπο,

(πα.σα νοςς δοιγναίΐα, νοσαίατ. Εδέ

Ἀπίοια.

ππόσμαπΙοα

ΙΠΡΙΤΙΠΙΕΗ-

{απα, 419 ναδα οαγαπέαῦ,

έατ, αο τοιππάα

Παπ.

{οΥπαή-

Ἐδίι

εί

ὕσηινα τοξππά
σπα αίᾷπο (ατβίπαἴαπῃ, γράφουσι τὴν Υτν Χυκλοτερέα ἐοῦυσαν ὡς ἀπὸ τόνου. Να]]α:
Βοτ]ραμε ΕΘΥΓΑΠΙ (απόπαΠ. {ουΠΠ, [αείαπι ο55ο οτριοπ]αίαπι.

ΤΡ

το

Ῥοά (ταοα νοτρα α]πά 5οπαΠέ, αέ
ἔοτπο οἰαβροταίαπα, 55ο ου ]οι]αία. 1ν, 6.
τόρος, ου, ὁ. οοπι. Επῖς. τοὺς τόρους
ἔψοντες τῶν κλινέων ἐσιτέοντο. Ιχ.
1185. Ε]κος Ιοοίοταπι {απο5 οοπι-

τραφθέντες. Τοπ. Ῥτο τιασῖς απ]ίπίο

εἀεῦαπέ.

(τοὺς τόνους εἀ. 3ίερι.

1270.)
τος. Νοππτιπι αἆ]θοί. ἵπ τος ερτιη]παξ]ο ΠΟΠ Ῥα55. 56 αεἰῖνα, Ὑἱάο

άκειτος.

τούς. Ίο. 6 Ῥοεί. Ῥτο εοπι. οὓς.
πο. 1. 11, 27.

τούς. Τοη. εί ροοέ. απϊπαίίαπι 60ΠΙ.
ἀντὶ τοῦ, αὐτοὺς, δί ἐκείνους. τοὺς
δὲ ἀποκρίνασθαι. 1]ο νοτο τθβροπά[ρεο. 1. 2, ὃ, 24, 80.

τοσοῦτο, ὧςε. Το. [ρτο «οι. οὕτως.

ὧφε. ία, πέ,. Αἀεο, πὲ. ἵν. 109.
1ν. 100.

τοτρίτον. οοπι. Τογίαπα. (α]]. Ρο)
(α ἐγποίδίενιο ος. 1. 55.

τοῦτερον. 19Π. Ῥτο ΟΟ0Ι1Π. τὸ ἕτερον.
ΑίΐΙςς. θάτερον. Α]έοταπι. Ἱ. 92.
τουτέων. Ίο. Ἠοταπα, Ἱαταπα, ΊοΤΗ, Ῥτο 01Η. τούτωγ. 1. 00, 68,
70, 75, 105. Π. 98.
τοῦτο μὲν, τοῦτο δε. ο0Π1.

Ῥαγείτη

απἱάθιη, Ῥατᾶπι γετο, 1. 161. Ἡ.
150. ΠΠ. 192, 196. (159. πιοπάοφο

Ἰερὶ νιάσίατ, τοῦτον μὲν, Ρο τοῦτο
μὲν, τοῦτο δὲ. τξ ειπα απΠίθ, ΕΠΙ

Ἱη[τα.) Ἱν. 20, 142. ν. 28. νἱ. 44.
γα. 119, 126, 167.

τοῦτο μὲν, τοῦτο δέ. ἵχ. 110. Ῥανέίτη
απϊάσπα, Ῥαγέῖπι Υογο.

Ἐδί απέθι

ἐλλειπτικὸν Ἰοᾳιοπάῖ σοπας. Μαῦαπά1ζατ οΠΊΊΠ γα] κατὰ, νο] διὰ,

ᾳποά Ἰάοπι 5αρο να]εί. α. 4. Ου
Ίιου απἰάεπη, οὗ Ίου Υογο.

τράπειν. ΤοἨ. ρτο 6011. τρέπειν. Ὑοιίετο. ΕἹοείοτο. ἐκτράπονται. ὮοΠοοίυπέ. Ἡ. 80. τράπουσι. Ψενίυη{.

Οοπνοτέπέ. . 92, ἐπιτράπει». ΠΠ].
8Ι. ἐπιτράψονται. ΠΠ. 195. τραςθέντες. ἵν. 192. Ἱκ. 56. (Οοπνεῖςί,
τράπεται. ἵν. 00. ἐπέτραψε. ἵν. 209.

τράπονται. γ]. 95. ἐκτράπονται. νἹ.
94. τράποµαι. ΤΙ. 18. ἐπιτράπω.
γη. 03. [δίο Δωρικῶς τράφειν, Ῥτο
τρέφει». Ῥιπά. ΓβνΙοταπα Οο

8, ν. 36.]

τεεφθέντες. ἐπιτραφθέντες, Ῥτο ἐπι-

τρεφθέντες. Ωιοά {γουισπέῖας ος-

ουγτξ. 1. 7. ὨὈϊοϊέαν οπῖπι Ἱπ αςξ,
Ρει{οσίο 6011. τέτρεφα (ππᾶο Αί-

Ώσυπι τέτροφα) εξ τέτραφα. 8οὰ α
τέτρεφα Γοτπιαίατ ἐτρέφθην ἵπ αοὈ.
1. Ρᾳ58. α τέτραφα, ἐτράφθην. ΏοΠοδίΙ. περὶ «εφάνου. δ 91. (8ἱ πηο4ο οοἆεχ πιεπἆο σατεί,) Ῥοτίος-

ἔππῃ ΑΕῑΟιΠΙ τέτροφα, α τρέπω ἆθ-

ἀποέαα πδυχραξ. τὴν ἐλευθερίαν

ἀνατετροφότες.
(Οπὶ Ἰρογέαίαπι
{απάϊίας. ενογίεγαπέ. ἀὐκοβίπ, ἐν

τῷ κατὰ Τιμάρχου. ρ. 27. Ἱ. 4. ος,

ΦίερΙ. Ῥτο οοάσπι τέτραφα ἀἱοῖε,
πόλεις ἀνατετραφότας. Οἱ πτηος
Γππάϊξας ογετίογαπέ. Τάοπι ἐν τῷ
κατὼ ΚτησιφώνΊος, Ρ. 76. Ἱ. 18.
τὴν πόλιν αρδην ἀνατετραφότα. ΏἱπατΟ]Ι5 ἐν τῷ κατὰ Δημοσθένους,
Ρ. 94. 1. 8. ποῖα οὗτος πράγματα

οὐκ. ἀγατετραφεν; Ε Ρ. 104. 1. 6.

ταύτα

εἰς τὴν κεφαλή» αὐτῷ τέ-

τραφε.
τρέπειν. οοπα.

Ἰπ ΓπραϊΠ νοτίστο,

Ἐπρατο. τοὺς ᾿Αθηναίους τρέπουσι.
Α{επΙεηδος 1π Ππσαπα γογέμηξ, [ι-

βαπέ. 1. 69. ἐτράποντο. ἵπ βισαπι
Υοιδί δυϱ{. 1. δ0, ὑπὸ νεῶν ὀλίγων
εἰς φυγὴν τραπέσθαι. νΠϊ. 16. Α
Ῥαποῖς πανίρας ΤΠ {απσαπα νου, τῶν
βαρξάρων ἐς φυγὴν τραποµένων.
νΗ1, 91. Βατρατίς ΤΠ [ασαπη γογαῖς,
τρέχειν περὶ ἑωῦτοῦ. ἐλλειπτικῶς
ἀῑοίαπι γἱάσίασ, πέ φαΏαιθῖας ᾱἲγώνα, να] κίνδυγον. ᾳ. ᾱ. Οτετο
ἆᾳ 5ο 1Ρ50 Οεγίαπποῃ, νο] ῬοτῖοιΊά1. 14 ο5έ, Το 9ο Ἱρεο ρετῖοα]απι
αφιοά ααϊτα, ο ἆᾳ Ίος γἰέαπάο
δο]οΙέππα 0959. Ῥνο δια ἱρβίῖιβ
ΡΟΙΡΟΠΔ, Ῥγο 5ο σαρίέᾳ ἵποιττογο,
4ο «πο Παφβ]οπάο αἶπιας φο]ἱοῖεῖ,
Τπ απο σαρῖεῖς ρογίσοπ]απα ἵποἸάστα, αἆ αιιοά γΙέαπάππι ππασηα
οοτροτί5 απϊπιηιαο οοπίθπέίοπο,
5ίπά1ο,

πγδα,

οί οο]ογίέαίο,

κε

ορια». νΠ. 67. Εοᾶᾷσιι πιοᾷο οέ
Ῥυπιρίάες ἵπ Ἐ]οείτα ἆς Οτοςίς
ἀῑο]{, γειδα 1964, ἐνταῦθα καὶ σὲ
δεῖ δραμεῖν φόνου ασέρι. φιιὸ. οπΐπι

αγωνα, 1.6. Ἠῖο είῖππι οροτέεῦ]ε

1Ρ

ίε οπττετε 4ε «α)46 οθγέαΠΊση, . 6.

ᾖπα]ο εετίαππεη, αἴιο ῬογίοιΊαπη 5πρ]ταο. (πο συνωνύµως ἷοέατ θέειν δρόµον πειὶ ἑωῦτοῦ. ᾳ. ᾱ.

ΟπΤΑΠΠΗ 46 56 ἆρφο ΙΥΓ6ΓΕ. µεταφορικῶς Υ6ΓΟ τὸν ἀγώνα, καὶ χίνδυνον, Ἱ. 6. Οθγίαιπθη, οἳ Ῥογϊσοπ]απι

46 5ιιο σαρῖέο Ἰπῖτε, φαὐ1το, η αΡριεῖς Ῥετῖου]ο γεγδαγ]. τε περὶ τοῦ

πρ
µατος; νε] ει ςίαπέῖνο ςαπιοπά ατα

Ῥτο ΤΕΡΗΙΗ

ἸΠΙΨΘΓΡΑΓΗΠΙ δΗΩΠΙΑ.

Φιο εί Έμασγα. Ἰοφ1ζαν σερὶ τοῦ

σαντὸς διακινδυνεῦσαι. Ώε 5ΊηΊηα

τογαΊα Ρε] [οτίππα Ῥοτισλἑατ,
Οοπδα]α ποδίταπα (ἀγασο]. Ἱπαῖεεπη. 1Το 410 συνωνύµως περὶ τῶν
όλων »α0. πραγµατων δακινδυνοὔ.
σαι, νε] τὸν ἀγώνα τρέχει», αἰ]αβ

πσαντὸς ήδη δρόμου ὄέοντες. νἰΙ. 74.

εἰεσαπίου ἀῑσοσγείιγ. Πολλοὺς πολ-

γα]α: Γζεροίε ρτο οιπῖ ]απα οπΓ5
ουγγοηίςς. δε (πὶδὶ {α]1οτ). τί
Ἱεσεπάπιῃ ο5ε δρόµον. Ψοτίος αιι-

λάκις

αγώνας

ὁραμ,έονται

σφέων

αὐτέων

οἱ Ἕλληνες.

{ετα, Φι1ργρε αἱ 4ς 5ΠΊπΊα ΤΟΥΗΠΙ

Ίαπη ΕΠΓΣΗΠΙ «πγγοτθη{, 1. 6. Ῥετ]ομίαγοπίτ. ιά ἷ4ᾳ αραιά Βυ]άαπι
Τέχειν τὴν ἐσχάτην. α0ί αῦαιιἀιεπά ατα αν
ὁδὸν, α. ᾱ. Ἐκ-

περὶ
γη,

102. ναςὶ Ῥτο 5ε 1ρ5ῖς 56ρο
πηπ]ία οετίαπαῖπα οπγ5αβραηί, 1.96.
Ῥτο 5πο οαρῖέε πηυ]έα Ρογ]οι]α
αυ] ραί. Θέευ αἰεὶ σερὶ ὑμέων
αὐτῶν.

η,

5υῦ. ἀγώνα, γε] χίγδυνον.

140.

τρέχων περὶ της ψυ-

{πεΙΠαΠΙ γῖαπι ΟΠΤΙΟΥΟ, αί Ἠ]ο οκ-

χε. 5ιῦ, δροµον, νεὶ ἀγῶνα, νε]

{ΤΟΠΙΑ ΟΠΓΦΙΠΙ 6ΠΥΥΟΥ6. Οποἆ
πΙ]] απά οδέ, 4παΠι ΤΠ ϱΧΕΓΘΙΙΟ
οπρίεῖς ἀϊδετ]πιῖπε γογδατΙ. Γἱοηγβ1η5 Ηα]. Απίῑα. Βοπα. 0. 1ν. 4009.

ον ο μη Ικ. 97. Ψιάς θέειν τὸν σερὶ

25. ΠπΤΘΡΓΩΤΗ Ιοσι(Ἱοποιη υδηγραί,

κίγδυνον ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τρέχει»,
Ύππη Ίξα Ἰοφπίξας, Ἔρημα δὲ, καὶ

ὀρρανὰ τὰ Σύσηννα ταυτ] παιδία καο

κίνδυγον οὐ τὸν ἐλάχι-

φον ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τρέχοντα.
Τάσι Π0. νι. 454. 9. τὸν ὑπέρτῆς
ψυχής ογώνα τρέχει» ἀῑοῖε. Τἀεπι

ψυχής, αριά Ῥαδίαλπι.

τρίδος, οὐ, ὁ, νο] ἡ. Ναιπ ο
τς
ἀῑσίταν, αἱ ἀοεεί Εαδι. για απία.
παρὰ τὸ τρίζειν, απιοά ἔογονο δ]ᾳπ]ῄεαε. ἐν τρίσῳ οἰκεῖσθαι. νΙΠ.

140. Τη νἷα ἱαβρίέαχο, μεταφορικὠς
αοοΙρΙξαγ Ῥτο 1π ΙΠπαΡΠΟ Ῥρεγίοι]ο
νοτραγΙ. Μείαρ]οτα δυππία αὐ 115,
αα1 1π πιοάῖα νἷα, π]]]5 Ῥγαδ]θ]]5

απέ 41ος

πηνία, ἀθσιπέ, εἰ

απ] Ρνορίεταα νΙα{ογαή. ΟΠΙΠΊΗΤΗ

: ἐν τῷ Ἰσοκράτει, εκ Ἠ/εκ]ιο]ῖαπ]ς
ενρῖς, Ρας. 98. 47. ἀῑοῖε, τὸν σσερὶ
ψυχῆς κίνδυνον τρέχει ἐν δριας-αἴς.

1514115, οί Ππ]ατ]]5, 5απξ οΡποχ!!.
Φοὰ απο αὐ ἨΗετοάοίο ἀῑείαπα ος

ᾳ- ᾱ. ὧε απῖππα, 5ἶνο 4ε ία, Ρετ]οπ]απα Ἰπέετ ]αάϊσρς «ΠΥΤΕΓΘ. Ἱ. ο.
Οαρίςῖς εαπδαπα αραά Ίπάϊσςς ἆᾱἷοετα. ἴπ οαρ](ῖς ἀῑδοτιπιῖποα αραιά
Ίαάϊσεδ γεγδατὶ. Ἠοπι. ἩΗ. Χ. ν.
161. ἀλλὰ σειὶ ψυχῆς θέον Ἔκτοϱος ἱπποδάμοιο. Ωποππαάπιοάππη

Απ. Ῥοπι. 1), νΙ. 968. 22, πια]έο

ορδουτ]ας,

1 α Ἠ1οηγδ]ο Ηα]ις,

ἁποϊάϊας εβογίατ. πρεσβεία απὸ
πάντων τών Ῥωμαίων ὑπηκόων πα-

ήν, ἀξιούντων σφίσι συμμαχεῖν ἐν
τρίδω τοῦ πολέμου κειμένοις. Ἱ. 6.

Ἰμεραί]ο αὐ οιηπί δις Ῥ, Εοπιαπὶ
5αρ]οοίῖς [πηρα] αἀεγαῖ, απ] το-

απζθπα ᾿Αττικώς ἀῑοϊεατ λέγε λό-

ραῦαηπί αέ 1 1π Ῥε]]1 γία Ῥοφ]εῖς

γ0Υ, ληρεῖν λήρον, αγώνας ἀγωνί-

ορειι {ογτοηί, [πευο 5ο οπιπίρης

ζεσθαι, κἰγδυνον κυδυγεύειν,αὶς οἴἴαπι
θέευ, τρέχει», δραμεῖν δρόµον, κίν-

Ἰοδβππη οοπα(Ίθις ορ]εσίος ἀεδετογεπὲ, αἲ 5α5 απικ1]] Ἱηνατοπέ.]
Ἰάεπι ΠΡ. κἰ. 790. 98. Δεύμενοι
βοήθεια», ἀποστεῖλαι σφίσιν δνατα-

ὀυνον, ἄγωώνα. Φποιή Α{ΕΟΙΡΠΙΠΠΙ
εἰ Παπ Ῥραδδῖτα Ἱπηαπίας, τί,

γινογθγ]έατη, ΟΙΥΤΟΓΘ ΟΠΥΡΊΠΙ, 66Γ'ἴαγο ΟοΓίαΠΙΘΗ, Ῥεεσατε Ῥεεσαίαπι,
-δο, Ἠ]ιά οέῖατι οβίέεγ οβΏβδογναπ«ππι Ἠϊο τὸ παντὸς ἐλλειπτικώὼς

ἀῑσίαια, 5 αιιάϊέο ποπιῖπο πεάγ-

χέων, ὡς ἐν τρίδῳ ποῦ πολέμου

κειμένοις. 14 65ἱ, Βοραπέεκαί απαπι
εα]εττῖπιαο 51Ρί ἵπ Ῥε]] γία ροδί15
ἈππήΠαπη πηξίοτεπξ, Ιἀσοΐτεο Ἠετο. νὶΠ. 140. ἀῑείε, Δειμαίνω

Π

1Ρ

ΊΡ'

δπὲρ ὕμέων, ἐν τρίδῳ τε μάλιςα
οἰκημένων τῶν συμμάχων, αἰεί τε
Φ2ειρομένων μούνων, ἐξαίρετ όν τι
µεταίχµιον τὴν γῆν ἐκτημένων.
Φποναπι νοιγρογιπι Ἠ]ς οδέ 56εΗδ8.

γορίς ππείπο, απἷα ΟΠΙΠΊΗΠΗ 5οοῖοΤΕΙ ΠπαχΙπ]ο 1Π ΓΌε]]1] νία, [ροτὶο] οπαπίβα5 εκροςί(1] μαριίαίς,

εί 5οἱ 5επιρετ απας εἰαάςς αςαιρίας,

απἷα

ου εδέ οει
Ῥταπίσπα,

ασταπα

αποάἁασια

Ροβδϊάσίς,

εκΙηΙαΠι

Ιπίοι γατία5 ΥΑΓΙΟΓΗΠΙ

Ποδίῖαπι γορῖς ΙπβιάιαπίΙαπη ας1θ5
Ῥοβ]έαπα, Ῥτο 61ο οΡΏπεπάο ΠΟΠ
βο]απῃ οοπίτα νο, 564 είἶαπι 1ρ8ΐ
Ἰπ{οχ 5ε, ατπι]ς εοπέεπάππ{ξ. Υιὰς

µεταίχμιον. Ἠος ααέεπι Ἰοᾳθιιάϊ

δεπις

Παρεί σαροιµίας «παπάατη

βρεσῖεπι 1111 ποη ΟΠΙΠΙΠΟ ἀῑςθιπη]-

Ίσα, ἐν τριόδῳ κεῖσθαι. [πι ϊν]ο »ἷ-

ΏΟΠΙΘΗ, πο ΘΟ1Η. τρισσός, Ἑπρ]εκ.
τριξζ3 ἐξευρήματα. Έτια Ἰηγοπία. Ἱ.
οι, τριξα χωρία. ΙΙ. 9. ἵν. 199.
τριξὰς ἐποιήσαντο θήκας. Ἱκ. 86, Έτος
Ίοσπ]ο5 [έτία 5ερι]εγα] [οοσγιηί.
τριτηµόριον,

ου, τὀ. οοπη. τὸ τρίτον

µέρος. Τετίῖα ρα1ς. τὸ τριτηµόριον

τῆς βασιληΐης. ἱκ. 54. Τετί]α τοι]
Ρα1ς.
τριτηµοίριος. Ἡ. Ὑ. Ῥτο εοπι. τριτηµόριος. Φαὶ [αοιί ἐεγίῖαπη αἴἴοπι. Έετίῖα ας. τριτηµοιρη, ἡ
᾿Ασσυρή χώρη τῇ δυνάμει τής ἆλλης ᾿Ασίης. Αδδγτία ταορῖο (ετέ]ατη
τοὙαα Αδία. ραγίεπι Ῥοίοπίέία {αοἵξ. 1. ϱ. ἄαιἰραταξ. 1. 192,
τριτηµορὶς, 19ος, ἡ. Η. Υ. Ταῖα
Ρ818.1. 212. τοῦ «ρατοῦ τριτηµορίς.

Ἐχετοίέις
191.

(οτέα Ρατ. γ,

191,

ἔππη 55ο. Οποά αὐαρίωπη Ῥη]άας τριφάσιος. Το. ος Ἡοτοάοίαιπα γοβϊο ἀπίορνυπα εχρ]σαί. ἐν τριόδῳ
οαβρα]άπα Ῥτο οοἱη. τριπλοῦς. Ττιεἶμλ λογισμ.ῶν. παροιμία ἐπὶ τῶν Ρ]εχ. τριφασίας λόγων ὁδοὺς φῆναι.
ἀδήλων, καὶ ᾽αμϕιξόλων πραγµάΈτιρ]ίσεια παντα Ιοπ]8 νίαπι 1πά]τω». ἐπειδὴ ὁ
ὁ ἐν τριόδῳ γενόμενος
σατο, Έτες πατγαϊοπ]5 νίας ἀθο]αοὐκ οἶδε πποίᾳ χρήσεται ὁδῷ. Ῥεά
ταχθ. Ἱ. 90. 1μαθ. Ιπίοτρτος ναγε]έ,
μου 4ο τοις Ιποργῖς ἀάρ]ίδηιιο
Ἑγη[ατῖας πατταπα] νἷαδ. αιιοὰ Ῥοἀἰστέαν,

1]]ιά νετο ἆο ππαπ]{ο8{15

πθ, Πεεῖ γος (τΠασ]ης, α, ππα, αριιά

πιασηῖδᾳιο Ῥρετίου]ς, ἵπ απῖρας
αφ γεγδαθΓ.
τριήκοντα. Τοπ. 9 60ΠΙ. τριάκοντα.
Ἐπσιηία, ΦηΙπείίαπα Ἱρδαπα Πα]
παπι γουαβι]η ες (γῶσο Τοπ]οο
νιἀσίατ κατὰ συγκοπὴ» Γογπιαέαπη,

1 4ΠΠΠΟΡ Ῥαγαπι ΤΠ αδα δἷέ, ΠΙ8Ι 1π

απᾳ81 τρικήντα, ΥεΙ5ο κ πα. εί η

Ῥμαπις αἲξ, πέ τοςξῖας οτίϱο γοςῖ8
Ιπάϊσσίατ. Ναπι εί {αἱ1ο Γμαάπαπα
ἃ άΠῶς0 σφάλλω, τε]οείο σ, {οἵππαζαπα οοηδίαί, πο {αππρη Ἰά6ο

1Ἠ 1. αια

πιι{αξΙο

πον

656 ηογα,

πος ἰσποία, 115 δα]ίοιι απϊ αταζα5 Πέοταξ πογιηί, 1, 14.
τριηκονταέτιδες σπογδαί. τὶριηία
ΑΠΠΟΓΙΙΑ [αάμ5. ν. 149. α
ογἀϊἀάᾳε νοσαπίθιτ τοριακοντούτεις
σπονδαί. Γτιοσηπα]ία {ωάστα. Ψιάο
τοιακογτούτης αριά Φυϊάατη.

τριηκόντερος, ου, ἡ. Ν.
3 Η. Νανις,
αια αἰσιηία τοις ἈρΙζα; αύπεγ-

τηκόντερος, 41ο ααἰποπαρίπέα, ἵν.
148. πίγαππφας πια] οχδίαξ, γΙ.
97. υ. 91.
τριηρίτης, ου, ὁ. 6011. Οἱ ἐτγοπιὶ
νομήίαν. ΑΠ ρτο τοπ]σ]
ρα» 1ρ5ῖ5
ΤΟΙΠΟΡ αφοπάριις αοοϊρίαπέ. ν. 80.
τοζὸς, ἡ, ὄν. Τομ. οἳ Ἡοτοάοίθιιι

αἀάνοτρῖο, Ἐτι[ατίαπα, 1. 6. ἹπραιΠίο. ΑΌ Ίος απέεπι τριφάσιος, οἳ

Ἰρδυπα Πμαθίπαια Ι[ατίας, οδε ἆοἀποίαπας πθς πθοοβςο οδί (π1ρ]ια1115 80 λα,

πε Ποεπτίοιδ

Ῥίο-

Ῥ]α]]ο κο ρίζατ, 9ὶς ἃ φῶρ, φωρὸς,

{α1, ποῦ απίοπι ΡΗΙΓ. φὴρ, φηρὸς,
«Ἠο]ουπα, Ῥτο εοπηππαπί θὴρ, ἔετα,

ποπ. απίοια Ῥμετα, Ιάθπι εί ἆᾳ
η] 615 αῑὶς ἀῑοῖ Ῥοΐεεέ. σχίζεται
τριφασίας ὁδού». τηατ]απι ἀῑν]ά]έανι 1ῑ. 17. περὶ τοῦ ὕδατος ἔλεξαν
τριφασίας ὁδούς. Ώο ατα Π[αγίαπι

ἀἰδδογαεταπέ. Π. 20. βωμο) τριφάσιοι. ῶτες αγ». Ἡ, 156. τριφασίας
ως
τες ὀχρεάΠῖοπος, ΠΠ.
τριφασίας βασιληίας. Τπήρ]εκ
μα Ἑτία τεσμα. ἵν. 7. τριφά-

σια οὐγόματα, Τπιρ]ες ΠοΠΙΘΗ. 1ν,

ΤΡ

45. τριφασίη μουνομαχίη. Τπρ]οχ
ππσι]αγο Ῥγο]Ίσπη, 1. 6, {ογ ΟΟΠΙπϊβδυπη. ν. 1. νι. 119.

ορ
λαιπωρίχσι. Μικοτῖῖς αε.

γε],

Ώο[αεΙσαἑιοπῖρας αβΠσίαί, ν], 12.
τρύφος, εος,

ους, τὸ. Ίοπ. εἳ Ῥοεῦ.

τρίχα. Ίο. εέ ροεί. ρτο οοπη. τ(ι-

Ῥτο «ΟΠ.

διάκλασµα. Ἐτασναε-

χώὠς. Ττιρ]εἶτετ. Ἑτι[ατῖαπη. ἵν. 67.
τριχοῦ. Ν. Η. Ετιρ]ιαιίον, Ἐτίνις
π ους. νι. 96.
τροπή. Ευμα, Ἰἢὰ 41Η Ἰο5έΐ5 νουῖ-

ἔππι, Ετικέτα, παρὰ τὸ θρύπτει»,
τὸ διακλαν. Ριβημετο. ἁλὸς τρύφεα. Φα]ΐς Ετιεία. ἵν. 181.

τρώγειν. οοια. Ἐάετα. Οοπιοάστο. Ἱ.

ἀντὶ τοῦ τοὺς πσολεμίους τρέψας.

71.1. 92.
τρὠμα, τος, τό. Ὑπ]ηῃς. Ῥ]ασα. Ο18-

Ἠοξίβρας Ἱπ {απσαπι γεταῖς. 1. 0.
ἰδῶν τροπὴν τῶν ἑωῦτοῦ γενοµένην.

4ᾳ5. Ῥτο οοπ1. τραύμα, τος. Τομ.
Ῥοβϊέαπι, ΝΙ8Ι οαἱς ἀῑσαί α τιτρώ-

να. 167. Οσπι 6αοταπὴ Γασαπι απ]ππαάνογεϊδεεί. Οππι 8πος ἴπ Γασαπι
ΥΕΙΡΟ5 Υ41ςκοί.
τροφὴ, Ἡς, 1. Αριά Ηετοάοίαπι 1η-

σκω, ἀαάποίαπι, {ογο, Ῥοπίοχο, Ροποίτο, βαπ 1ο. {η6.ττρώσω, α τρώω,

ται.«Τροπήν πποιήσας τῶν σολεµίωγ.

(οτάππι ΠΟΠ Ῥτο 1ρ8ο οἶρο, ας αἰ]πηθη{Ο; 5οἆ Ῥτο Ίρδα αἰειάῖ, πιιεποπά1, ας οἀποαμπάϊ, ταίΙοηο 8ι-

πα]έατ. διδο τρεφειν τροφήν τινα

να ἃ τορέω, ὦ. κατὰ συγκοπὴν
τρώ, κατὰ παραγωγὴν τεώω, πια

ζώὠ, ζώω, α σλω, λώω, ἃ ῥώ, ῥώω.
Ὀσυπηφο γογ]δ]ηη]]ο ν]άσέας. Ἱ.
186. τρώµατα μεγάλα Μιλησίων

ἐγένετο. ΜΙ]εςιῖς Ῥίασα Ιπβ]οία»

τοιήνδε. Γαΐ Γεος] Ια]α5πιοςί 41ο-

Γπογαπί ππασης.

ἀαπι οἀποαξΙοπΙς, νοὶ πιταοπίς,

Ῥ]ασα5, 5Ίνα οἸαάες αεοερενιπῖ.
1ριά. ἀποθγήσκουσι ἐκ τῶν τεωµά-

6αποτα πα{γ]επάος. - 3.
τρόφιες, οἷ- Ν. Η. ΦυΙ πα τα δυπί,

των.

ΜΙεδ

Ἐκ να]ποτίβας,

πιασηας

οὗ να]πογα,

απ] 5απί ]αΠ1 αζ 111. τρεῖς σαῖδας

πιοτπηἔας, 1, 60. τελευτᾷν ἐκ τοῦ

ἔχω. τούτους, ἐπελν γδώρίαι η ρό-

τρώµατος.

Φιες, κο. τος Ἰναβαο β]]ο5. Ἠι
αποπποςάο 5ἶπέ (τασίαπά1, Γᾳ1οπ1ο4ο επί οπσαπάΙ,]. παπα Ίαπα
αυ] Γαοτϊπέ, αααπα ]απ1 αἀο]ο-

να]πας Ιπβ]οίαπα πποτὶ, 1, 29, 64,

νοτ]η{έ, ἀῑς πα]. Τν. 9.
τροχάζειν. ΟΠΗ. Οωστοτο. παρὰ τὸ

τροχάω, ὦ. Ιπδοχίο ζ.ᾳποᾷ α τρέχω {οτπιαίατ, πία πσέτω, τὸποτάω,
ὦ» Ῥτο 4310 αδΙέαθα5 τὸ ποτάοµαι,
ὤμαι. γε] πᾳωτάοµαι, ὤώμαι. γο]ο,

35, α0. Οοπκα]ο Επδίας]ι, ἐν τῷ

σοτώμαι, ἀντὶ τοῦ σέτομαι. Φἱο α
γέμω, στρέφω, ωμάω, ὦ. στρωφάω, ὦ. 5εὰ Ιη Ιής τό 0 ἵπ ὦ γείΒΙΊΗ, 1Π τροχάω, ὤ, τὸ ο τοεϊποίαν.
Τὴν ταχίστην ἐτρόχαζε φεύγων. κ,

66. Οπαπι οε]εττίπιο ουττεβαί {π-

78. ΙΧ. 18. μετὰ τοῦτο τὸ τρώµα.

Ῥο56

Ιδίαιι

οἰαάσπι.

100. ν.

191. νἰ. 192. ἀναίτιοι τοῦ τρὠµα-

τος

τοῦ γεγονότος

βασιλεῖ. γη.

255. Οπἱ α οπ]ρα «ἶαά]5 τομί η]αία αεταπέ. νι. 2060. νΠ. 27, 060.
κκ, 90.

τρωματίζειν. Ίο. Ῥτο 6ο. τραυµατίζει». Ἠπ]πετατο. Βαποίατθ. τρωµατίσας ἑωῦτόν. Ὅππι 56 ἵρδαπι

γα]πογαςςος, 1, 9.
Ἠα]ποταίας,

τρωµατισθείς.

Βαπασαίας,

1.

64,

τρωµατίει τούτους. Ἠο5 να]πεταί.
Η. Γδ8. νΙ. 45. κατατετρωµατίσθαι.
οι θὰ

ἐτρωματίξοντο.

ἹΙκ. 61.

ἐτρωματίσθη. ἰκ. δι
τεωμµατίης, ου, ὁ, Ἰοπ. οί Ῥοεί. Ῥτο

616Η5,
τούειν. Ίοπ. εί Ῥοεί. καταπονει;.
κατατρύχειν. κακοῦν.
Αἴίετοτο,

Ψεχατο.

Ἐν νι]πεταο, Ῥτορίος

Μα]ϊς αῇϊοστο, τετρύσθαι

ἐς τὸ--ἔσχατον κακοῦ. ΦΙΠΙΤΗΙΝ, Υθ]
οχίτοιαῖς ππα]ς αἰἑ]έαπα, νε] αΠ]οίππι 6556, 1. 232,

τρύειν. ΤοἩ. οί Ῥοοί. Αίΐσγοτα. Δί(οτεμάο αΏδιπιοτς, τετρυµένοι τα-

6οΠΙ. τραυματίας, ου. Βαπσἴας. να]
ποταίις. Π1. 79,

τρώύμα, τος, τό. Ί9π. Ῥτο ΟΠΗ.
τραῦμα. Ἱν. 180. γπ]πας, Ες ατιἴοπι ν εἱ χατὰ διάλυσιν, καὶ τροφὴνν
ἐκ τοῦ τραῦμα, τράύμα, τρ ωύμα,

γα] κατ ἐπέγθεσιν τοῦ υ, μα
τρώύμα.

ΤΥ

ΤΥ

τυκτά. Νοιπσοπ Ῥογείοαιη, αποά αἲ
ἨΗοτοάοίο Ἱκ. 110. οἷς εχρµσαέν:
ῥυλάξασα δὲ [ή ᾽Αμήσρις] τὸν ἄνδρα τὸν ἑωῦττῆς Έερξην βασιλήηἴον

αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει τοῖς µεγιςἆσιν

δεῖπνον προτιβέμενον. τοῦτο

δὲ τὸ

δεῖπνον παρασκευάζεται ἆπαξ τοῦ
ἐνιαυτοῦ, ἡμέρη τη ἐγένετο βασιλεύς. Οὔνομα δὲ τῷ δείπγῳ τούτῳ,
Περσιςὶ μὲν, τυκτα. κατὰ δὲ τὴν
Ἑλλήνων γλώσσα», τέλειον. Να]-

Ία:. Οὐφειναίο Ἱπαπε {επιροτε,
απο γὶγ δις Χθγχος τεσα]διι 1ΠΒίτιστεί σα παη, ασ σπα 5οπιο]
αποίαπη]5 ϱο ἀἴ6, 4πο τες οτεαέας
οδέ, Ιπδίτπεραέατ. (ΟαηΠα ΠΟΠΙΕΠ

Ῥοτείεο Ἐγεία, (ταςα τέλειο», 14
ε5ί, Ῥειίεσία, δο.) ἄἱ. Ρ. Οαπι
απίει [Αππεδίτῖδ]
οββογναςςοί
ΒΗΙΠΑ ππατίέαπι Χθγχεπι, αι Τθσα]επι πα [απ] δα. ῬεϊποὶΡίρα5δ] Ῥτοροπερβας. Πά οδέ, Ο0βεγναίο ἀῑα, 4πο Χογχκοας 5115 π]η-

τιέα5 τορα]ειΙ «παπι απ]α. 5πορ
Ῥηϊποϊρίριας Ῥτοροποβαί, να] ατα
απ]α δι Ῥτίποῖρος εχειρὶεβαξ.]
ἨΗαο απίειι οσπα αποζαμη]ςδ 56πε] ραταίζατ [εο] ἀῑε, αιιο τες οδί
ηδίας, ο.

ἨἩετοάοίαςδ

οπΙτῃ πα-

{α]επα τοσῖ5 ἀἴοια Ιπ{ε]]Ίσοτο γ]άθσαχ, Ύπσοπι ἀἴσια Ἰαδίτον νυ]τὶ,
Ῥτϊπαϊρες, εί τοσο, Ρ)α πα] Γας]υπέ, οἱ να] φρ]οπάΙάΙ5δ πατάτα

αρι]αταη ἀσ]1οΙ1δ, γατῄδαιο {68ΑνιίαΠς,

Ἱαπάσταπ,

ομοτοαταπη,

οα ΓΙ Πάπα, ΠαδΙοσδα1ο νο]αρία(]Ῥα5 φο]εππ]έογ αίαιο ππαρ]ῆος
ἐταάασστο οοπδασονοταη{. [ξ αιἴοια Ἠαπο ἨΗετοάοίί Ἰούππ 1]1ς(παπα,

ποδίταππαο.

εοπ]οσίαταπι

πιαπ]{ορίο οοΠΠΗΥΙΠΘΙΗ, ΠΠ
ται

οχεπιρ]πῃ,

4ο 4πο

αῇοπα]]α5

αὐτοῦ,

καὶ τοῖς χιλιάρχοις,

τοῖς ππρώτοις

τῆς Ταλιλαίας.

καὶ
2».

Καὶ εἰσελ]ούσης τῆς θυγαττρὸς αὖτής της Ἡρωλιάδορ, καὶ ὀμχησαμέγης, καὶ ἀρεσάση» τῷ Ἠρώδη, καὶ

τοῖς συνανακειµενοις, εἶπεν ὁ ρασιλεὺς τῷ κορασίῳ, Αἰτησόν με ὃἐὰν
θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 93. Καὶ ὤμοσεν αὐτῃ, ὅτι ὃ ἐάν με αἴτήστς,
δώσω

σοι, ἕως ἡμίσους τῆς βασι-

λείας µου. 24. Ἡ δὲ ἐξελθοῦσα
εἶπε τη μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσσοµαι:
ἡ δὲ εἶπε, τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τ
νφο εκ-οῦ, ὅτο. Νἱάς εξ Μαξθνωυι
οαρ. κἰν. γοιδι ϐ. Γενεσίων δὲἄγομενων τοῦ Ἡρρώδου, ἅο.
σα5 Ὑενέσια;

θά γο-

τὴν ἡμέραν, ἐν ἥ
; ἐγέ-

'ετό τις καὶ ἐν ἡ δεῖπγον τι δημοσίας ευῶροσύνης χάρυ σοιεῖται.
τυλόω, ὦ. µ. τυλώσω. ϐΟα]]απι οὗἀασο, (4111 Ἰηξδίαν οράιτοδοο. Ος-

6α]6ο. 0.115 έἔοσο, οα]]15 ππππ]ο.

Ῥόπαλα ξύλων τετυλωµένα σιδήρῳ. να, 69. Υαἰ]α: Γάσπιοας μεθ
ἴοντο Ιπάποίας. 8οὰ αγωσί γογ)ὶ

γῖπι ΠΟΠ οχργοδδίζ, Φ]ο οΠἵπι Ης6τοᾶοίας νοσαί Ηρποεας οἶανας Γ6Γτοῖδ οἰανῖ5 πππη]ία5, απὶ ο]ανί Τη
Ίρδα εἰαναταπῃ Πσησα πιαζοτία πἹ]ἀῑσιιο Ῥτοπποραπέ,

πέ οα]]ος ἵπ

πιπ]ίοταπα. ταδόοταπι, ας α]ῑοτάΠΙ, ππαπῖδας, αβδΙάπο Ίαβοτο [αΕραῖς, ρτομποπίος νιάσιπας. Α:

νΙ. 69. ῥόπαλα τυλωτὰ νοσα
εἶαναδ ποάσδας, ἵπ απἶρας Πσποί
ηος] οα]]οταπα Ἰηδίαν οπιΙποβαηΕ.

τυµξοχοεει», εἴγ. Ιοπ. εί ροεῖ. Ρτο
οοπα.

θάπΊειν. Γαππα]απὰ.

δίταστο.

Ῥυππ]αγο. Ῥερο[το. ἨΠππιο αρπεδία µππαγς, ἔορεγο. Αὐτὸν ἐτυμ.-

δαπα πιοπία ρτοράἶθας ἀπριίατο ροδοχόεε πάσα «ρατιή. Πρι ἐοίις
(ε5ί. Φιοά Ῥτορίοτ ππαΧΙΠΙΑΙΗ Τ6εχογο]έας ασσοδία ἨΙΠΟ ἑπΙπα]αγιεν, 117.
ΤΙ. νοτβογαππαιθ ϱοΡπαΕΙΟΠΘΠΙ
Τμοοίοτὶ στα ΙδδΙπΠΠα {ογο οοπΠάο. τύπος. ἀντίτυπος. ΟΦπ]ά Ίος δῖέ, ν]άο
Φρά Ματεππι Εναπσοα]ϊδίαπι 6 Ἱπ1. 68.
ορδίο Ἠοτοάῖς απποτο γοτρα {α- τυρανγεύει’. ἸοἨ. Ῥο6ίε. ααἰποέίαπι
οἰοπίοπη απά{αήΗς, ο απίσιη Ί]]ο
οοπι. Ἐερπατο. Ἱ. 14. ἐπὶ τούτου
οπΡ. 6. γεν. 21. οί 4αἴποςρ», 1οτυραγνεύοντο». Ἠος γοσπαπ{ο. 1. 15.
ααάξας, Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐ- τῷ Μιλήτου τυραννεύοντι. ΜΙείϊ
καίΐρου, ὅτε Ἡρώδης τοῖς γενεσίοις
τορ], Φωῖ ΜΗείὰ τοσπαβαέ. 1. 20.

---

Τῷ

ΎΥΔ

ἐτυράγγευσε Κορίνθου. Οοσ]π]ιϊ γες-

Ιάθιι. 1. 1. ἐν τωύτῷ µένειν. ἴπ ο0-

πηαν]{, ΤΕΧ. λος {ε. 1. 29, 09,
οἱ, 1 188 Πο ήν
11. 19,
78, 92. ὃ 5.
τύχη. οοπι, Εοτίππα. Τῆς τύχης εὖ
µετεςεώση:. [οη. Ρτο οοπι. μεθε-

ἀσπι ΤΟΥΗΠΙ δίαΐα | Ῥεσιη Πετο. μ1ρ.

ςώσης. Εοτίαπα 1π Ῥοπαπι ΟΠ”
ναικα. 1. 118. ἐπὶ τύχησι χεηςτσι.
Εε]ιοί {οτίαπα 5πορθδδΗ.
ΕΒοπΠὶ5
ανγίρας. (αα]]. 4 ἴἰα ὀομπε ών 3
γαι, ἄυες δοπι ἠοιγ. Ἱ. 19.
ἄν κΌτε ἐς τοσοῦτον τύχης απίκγερ.

Νιπαπαπα αἲ ἑαπίνα Γοτίππα, αἆ
{απίαπι {οτέπνατη, ας {εμοϊαίοπι,

Ρευνεπδεο». 1, 124.
τύχος, ου. ὁ. 6011. Ρτο απο εί τύκος.
Ῥοοίϊίοιπῃ {απΠΕΠ Ρος,

Ἰαέα» οταθϊοπῖ5.

παπι 50-

"αίοππογαϊη οαἳ-

Ἰαπι.. Ππδέταπποπέσπα, 4πο [μαξοπηϊ
]αρίάςς οαάππέ, δεαἰραπέ, Ῥοι]-

ἐς τωῦτό. Ἱ. 19. ἐς τωὺτὸ συνέδραμον. ἴπ Ἰάθια εοπουγγοραπ . 1. 59.
συγελ ἐχβησαν ἐἐς τωύτό. ἵπ Ιάεπη,
ἵπ απιπα οππάσπησια Ίοσυπι «ο]Ἰοοεῖ 5αηέ, οοπγοποτιη{. 1. 97. νΙ].
140.

στ,

Ύαται. Ἰοη. εατπιπαξίο ὃ. Ῥεῖς.
ων Ῥταίον. Ῥ. Ῥᾶ58. Ὦτο 60ΠΙ.
ται. κατακεχύαται. Ἀραϊςα 5απί.
Π. 70.

ἐγιδρύαται, Ῥτο ἐνίδρυνται.

Ἡ, 126. Βογπιαίας ππέοπα α ὃ. βηρ.
ἀοδϊποπίε 1π υται. Ἱπδοτίο α Ἰπίετ
υ εί τ.

Πές. Επτίρ. Πετο. ιν. Υο18. 944.

ύατο. Ιοπ. ἐογπηπα{]ο , Ρεῖ5. Ῥ]τα]. ΠΠροΥΓ. Ῥα55. Ῥτο Ο0ΠΛ. υντο.

μοσµένα. Ηετοά. νΙ]. 89. τύχους

υτη ἔζευυγγύατο, Ῥγο ἐζεύγνυντο. 8ο
ἱδρύατ ο, χο ἵδρυντο, πΏ Ίδρυμιαι, τὸ

Βάθρα Φοίνικι κανόνι, καὶτύκοις ἡςἄταπάες Ρίροι-

ἱδρύομιαι. Ο0οἱ1οσο. Εππάος. Βοάσο.

Ωποά αὓ Επδία(μ]ο ϱοΠβΤ-

(Οοἱοσαίας 8απι. Εππάαίας, Ι{αβ-

ωεγάλους. γα]α:

ηΘ5.
ΠΑΕ,

απὶ ἀιας, Τύχος, λιθοξοῖ-

κὸν σιδήριον, ὀθεν ἀποτυχίσαι, τὸ
πελεκίσαι. Νϊάς αραιά οππάσΠ,
τυκίζειν, 6ἳ τυκίον. Ἐπατιριά. ἐν
Τρωάσι, τοισα 814. Κανόων τυ-

κίσµατα Φ.ίΣου νουαε το]α πι
τ08, 41105 αἆ τοσπ]απι ἀἱγ]σοι5 ουΗ
Χορίππο οχδίγαχ]ς. Ἠοος απέσια
παρὰ τὸ τυκίζω.

ᾳπς 8ΗΠ1. ἐναπεδεικνύατο, Ῥγο ἑναπεδείκνυντο. Ἱκ. 58δ. Εοτππαίαχ αἲιἴοπι Ίος ὃ. Ῥ]ατα]. α εετίῖα εἵπρα].
ἀοδιποπίε ΤΠ υτο. Ἰηβετίο α Ιπία υ
είτ

ὕδοισμα, τος, τὸ. οοπι. ἴάεπι φποά
δεις. Οοπίππιε]ία. Πη5ο]οπίία. νι].
160.
ὑγιηρὸς, ὁ. Ν. Ἡ. Ρτο εοπι. ὑγιὴς.

τῷ. Ίο. εί Ῥοεῖ. Ῥτο 6011. ὦ, Οπ.
1. 25. εί Ραδδῖπι οί]απη Ῥτο απο. αί
ἐν τῷ, Ῥτο ἐν ὦ. Τα απο. τα. 122.

έο». Ῥαπας..

τῶγαλμα. τὸ ἄγαλμα.
ΦΙπηπ]αγι. Ἡ. 42, 198, 14]. ιν. 181.

ἵν. 187. ὑγιηρότατοι. 114.

τῷ ἔόντι. Τοη. Ῥτο Ο0Ιη. τῷ ὄντι. Ἱ.
80. (ᾳπος εἴ τῷ ἀληβεῖ λόγῳ. Ῥε
τετα. 1. 14. ν. 41. ) τι. 257.
τωθαζειν. (αν]]]]5 Ππςοσξατί. 1. 60.

τών. ΊοἨ. εί Ῥοεί. Ῥτο οοπι, ὧν.
Φποσαπη. Ἱ. 25, 26, 29.

τὼ ᾿πὸ τούτου. Ῥτο τὸ ἀπὸ τούτο.
Ῥορίεα, 1. 199.

τωρχαῖον. [οπ. Ρτο ο0ΠΙ. τὸ ἀρχαῖον.
Απηηἒις, Οπι. Α. Ῥεϊσοῖς ἔεπιῬοηρις. ἱ. 179. 1. 40.

τωῦτο. Ίοη.

Ῥτο «οἱ.

τὸ αὐτὸ.

Ππίεσετ. Ἰπεο]απιίς,

λέγουσί σφεας εἶναι ὑγιηροττάτους.

1ῃ508 ππαχίπιε 6απος 6556 ἀῑσιμηί,
ὑδρεύεσθαι. οοπη. Οαδίτοηδεγοτβαπι.
Ααπαατ. Ααπαπι εκ αβπο Ίοςο
αυγ]γο. συγετάραζαν τὴν κρήνη»
ἀπ᾿ ἦς ὑδρεύετο πάν τὸ «ράτευµα.
Ικ. 49. Οοπέιτραταπέ Γοπίεπα, 11 -

4ᾳ {οί οχετοῖία5 αππαβαίη).
Γ0ποά Ἰοᾳπεπάϊ 6επας αὖ Ἠετοἀοίο νετρῖς αἰῑῖς 51ο οχρ]σαίαν,
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ σφι οὐκ ἐξῆν ὕδωρ
Φορέεσθαι. 1014. Ἐκ Βαν] 1815 πο
Ποεραῦ αφπαπα Γευτο.]
ὑδρήϊον, τὸ. Τοπ. δέ Ῥοεί. Ῥτο 0Η.

ὑδρία, [ἶνηα, Ψ.5 αηιιαγήαπ, 1. 14.

ΥΠ
ἑδροποτεῖν. 6οπΙ.

ΥΠ

ΡΟ

4πο εἰ ὗ

ωρ

πίνει». Ααπαπὶ Ρί0εγο. ΓΙ.
ὔεσθαι. Ίαν
19 ἱπη]σατί, ἡ τῶν Ασσυρίω» γη ὕεται ὀλίγῳ. Αβδγτίοτα

ασετ εχὶσαῖς Ῥ]αν1ῖ5 Ἱτίσα-

αγ.1.190. Η. 10. ὕετ) ἂν ταῦτα

τὸ χωρία. Ἠαο Ίοζα Ῥ]αν]]ς 1ἰχ]-

κατέλαξε «Εὐτυχίη. αντὶ τοῦ, ὁ Συ-

λρσών κατέλαξε εὐτυχίη». Π1. 199.

γιάςα χαταλ. αμδάγειν. ᾿Αγεεικάμενο

τὰ

ἔχων

ἐξεχάρύπσς.

ἀγτὶ τοῦ,

ἔχων τα ὦγεγεικάμεγος ἐξεχώρησε.

1. 148. ὁσπερ λόγον ἔχει τὴν Πυ-

δατεμίατ. Ι. 23. ὑομένης τής χω-

δη» ἀγαπεῖσαι. αγτὶ του, ἓν λόγος
ἔχει, δτο. ν. 06. Ὑιὰάς ) λόγος . Μα-

ρης. 0.

11ΟΥ. τὸν Ἀλεομένεα εἶχε αἰτίη. Υ.

ὕσλησαν

αἱ Θήξαι. ΗΠ]1,

ΕΡΜΗ ΗΕ τα ὄνω τῆς Δἰγύπτουὕεται. 1μὶά. ὕσθησαν. 1ὐϊά,
Ιν. 50, 198.

ὑετώτατος ὤνεμος. Αριά Ἠετοάοί.

γεπίας ππαχίπιο Ῥ]ανίας τοσα.
Ὑεπίας, αἱ πιαχίπθ Ρ]άν]α5 εἶετο
Ροίε»ί, ας δο]εί. Π, 25.
ύμεας, Ρτο ὑμάς.

Ίο.

Ὑο5. 1. 99.

ΠΠ. ΓΙ. Υἱάε εας. [οη. Εοτπιπα(ο.
υἱὸν ποιεῖσθαι. Ν. Ἠοπι. 4. Ἐπαπι
1άσοτε, Ἱ. 6.-αἀορίαγο.

ὑπάγειν ὑπὸ δικαςής μον. Ἠετοδοίθα
Ιοσα1ο, Ότο 6ΟΠΙ. ἄγει», νε] ὑπάγειν ἐς τὸ δικαςήριον. ΤΠ ἠπάΙοἵαπη
αἀάπσετθ. νΙ. 72. "φήσανττά µιν
ὑπῆγον οἱ ἐχθροὶ ὑπὸ τοὺς φόρους.

Τρδά τονογδτη Ππ]πι]οἵ αἆ ΕΡ]ιοτοῦ ἀεάπκεταπέ, νε], εἰίανετιπ{.
η. 83. Ῥτο εοἆσπι ἀῑοΙέατἐ
ἐσάγειν
ὑπὸ δικαςήριον. Υὰ. 104. αὐτὸν θανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δήμον. ν].
190.
ὑπακούειν. οοπῃ. Ῥατοχο. ΝΜΙΟΤΕΠΙ σετετο. ΟΡίεΙπρετατε. Ἠππρετίο, ας
Ροΐεκίαι! αἴοι]ας υ0]οσίαπη ο55ο.
Οὗτοι τῶν ἼἸνδων Δαρείου βασιληος

οὐδαμα ὁὑπήκουσαν. Ιπαῖ 1541 Ώατίο
τορῖ ΠΙΠ(παΠΙ Ῥαταθταη{. ΠΠΠαπαπι Ἱπιρετ]ο 1ρδ]α5 5αΏ]αςί] Γποταπί,

πε

Ἱπρεταία [αεοτεπέ.

ΠΠ.

101. οἱ δ ὑπακούσαντες. Τ]ϊ νοτο
οππα ΤΠΟΓΕΙΙ ΓΠ1ρ51] σεδβίδ5εη, ΠΠ].
148. 1ν. 119, 201.
ὑπαιρέεσθδαι, εἴσθαι. [ομ. Ρτο οοπι.

ὑφαιρεῖσθαι. ταῦτα τὰ ἀγάλματα
ὑπαιρέονται αὐτέων. Ἠαοο 5Ἱπη]α-

οτα ἱρ6ῖς ευτηρ]ηπ{. ν. 89.
ὑπαλλαγὴ Τοπίβ5 [απα]ατῖς,

70. Ῥτοὁ Κλες1μένηρ εἴχε αἴτΩΑ

Ἀγ. 70, 1. σσερινέε ὕλη τὸ ἆλ-

σος ἀντὶ τοῦ, σσεριγέει ζλην τῷ
ἆλσει. Ὑϊὰρ περιγεειν ἐν τῷ Νέειν.
υεῖν. γ].50. τὴν μεσόγαιαν τάµνων
της ὁδοῦ, ῶτο, τὴν ὁδὸν της μεσογαίης τόμγων. τα. 124. Ἱκ. 89.

παρεκρήησαν

γΠ].

σεπ!ιῖρας εο]εείο, «παπι ρα] ατα
εδί οοπππη{επάαπι, σοπίες α σθηαδας ἀἰδεεγπαπές, οί οοπ[αβΙοπ]5

τΙαπάα οαπδα 1π 5πο5 4π{θᾳ16 οἵἀϊπος ἀῑσεταπέατ, πέᾳπο ΠΠ ἔμαπι

ορεπα 810ἱ παπα Ῥτίπιαπῃ {6γγο ταἸεαπί, α]ῑεο Ῥτορο αἰαδ α Ῥοετῖες
Ππροταίοτῖθα5 1π αοῖε εο]]οσαπ{ιτ.

ἨΗας οδέ Πογα!η Υ6δΓΡοΓΗΠΙ γῖς, Ἠῖς

86Η5ΙΙ5,
ὑπαντιαζει». πάς 5Ιπιρ]εχ ἀντιαζειν
ὑπαπτειν. Ιοπ. Ῥτο 60ΠΗ.

ὑφάπτειν.

Ῥποσεπάετε. Πποεπάετε, ὑπηψαν
την ἀκρόπολιν. Ατόσπι ΙποεπάοτυΠΕ. 1. 170.

ὑπαμγμένα, τά. Τοπ. Ῥτο οοπΠ. ὑπἠργμένα. Ου Ἴαπι οχβίαπέ. 9πα»
Ίατι [αεία δαπ{. εἰχεὴ ςα{μώσασθαι τοῖσι ὑπαργμένοισι ἐξ ἐκείγων.
»ἱ εοπ]οσίυτα οδί [αο]επάα οκ τοῬα5 απίο σε5{15 αὓ Η115. να. 11.

ὑπάρξαι ἀλίκων ἔργων ἐς ἄλλους.
ΑΙΙΟ5 1π αγία Ιαοθσσετε, ΡΤΟΥΟςΑΥΘ.
1. ὂ. Ρο ὑπάρξαι ἀδικίης. Ιπ]ατῖα
«(ποσα Ῥνογοςατο. ἵν» 1. να, 9.
οἳ ἐμὲ καὶ πατέρα

ἠρξαν

ε,

διαταχθέντες.

70. ἀντὶ τοῦ, διετάχθησαν σαραΧοιεγτες. Ἱπ εχοιοιία οκ γατῖῖδ

ἄδικα

τὸν ἐμὸν ὑπ-

ποιεῦντες.

γΙ.

8.

Φα] ωο ραΐτειπαια πλειπα Ἱπ]ατία

Μήνας ἑττὸ τοὺς ἐπιλοίπους Καυ-

Ῥτογοσαγαηί,

δύση ἔς
ἐ τὰ ὀκτω ἔτεα τῆς ληρώ-

ὑπάρχειν ἀτάσθαλα ποιέων ἐς τοὺς

σιος, αντὶ τοῦ, ἐ, τὴν πλήρωση των

Ἕλληνας, Ἱκ. 78. [0 Ρατραγας]
Ἱπιρία {αείποτα ἵῃ στῶσος Ρτῖος

ὀκτὼ ἐτέων. Π1. 67. τὸν Συλοσώντα

Ῥτίοχγες οΠοςεγαηί.

ΥΠ

ΜΗ

Ῥαΐτανο [εανααί, ιά αδὲ, τί Ἱπιρ]]ς
{αοιποπίρας (αγῶσος ]αοσββογςα, γο]
Ῥτονοσατε, οανεαί.]
ὑπαρπ{ζειν. ἴοπ. Ῥτο σπα. ὑφαρπάζει. Ῥυπτίρετο. ΕΓῶτίρογο. ἵπαρ-

πάσας τὸν ἐπίλοιπον λόγον, τὸν ὁ
᾿Αρισαγό(ης ὥρμητο λέγειν. Υ. 50.

γα]]α:. Τηζοτρε]αία Ἠα]αδ, Ύπαμα
οτάΙτϊ Ιπδέποταξ, οταΠοπα.
3εά
που γοτθα δοπαπέ, Ῥνατορία τε]]ατα

οταίῖοπο,

απαπι

Ατϊδίασογας

Ἰαβογο Ραταΐας ενας. Υ 6], ΓΠ{ςΓταρίο τεφαο» οταξΙοΏ]5 οπγδη,
απο Απ]δίασογας [οτοβαίατ. Λογον
ὑπαρπάζειγ. ΟΥα8ΙΟΠΕΠΙ 5ι111ρογς,
Ῥτο, ἀῑσεη{ῖς οταοποιη Ιπέετρε]Ίατο. ὑπαρπάσας τὸν ἐπίλοιπον λόγογ. Ἱκ. 91. Βε]]αα οταΊοηπο Ἱῃ-

ιετρε]]αΐα.
Ὕπαρχος.

Νοπισπ

Ἱπάϊοαπι

Βαν],

ᾳποά ἄτασε κἰσπ]βσαί, φέρων σαντα τὰ ἀγαλά. Οπιπῖα Ῥοπα {6γ6Π5.
Οἱοξῖας Ιπά. 19.

ὑπέατι. Ν. Η. αποά ἵηπ ἀαίῖνο ταροτῖέατ, Ῥτο οπ]{γο. τύψαντες ὑπέατι.
Ῥογοιπέῖοης οπ]ίτο. θαοά γοσαβα
τα
Ίος ἆο πιοπάο 5α5ροσξι πιο

απἱραφάαπι γἰάσίατ.. Αραά πα]]ος
οπ]πι αἷῑος π]]ηπα Ἰα]ας γοςῖς ΥοδΏσιαπα τοροτίας. 1ν. 70.
ὑπεγγυος, ὁ καὶ ἡ. οτι. ΘΟπἵ 8ΡΟΙβ]οπῖ οδέ οὐποχῖας,

Οτπῖ αΠπσα]ας

Ροΐαβέαεῖ οδὲ 5αβ]εοίις. Ομ] εα0
αλσπ]α5 παπα οδξ. παπι υπέγγυος
οἱ ὑποχείριος Ἱπεοτάππι συγωγύµως

ςιπΙΙΠΕΗΤ. γύα γὰρ, »ἶνο γυῖα (έ
ἀοσσε Ἐπδία]ήας) τὰ καθ ὅλον
σώμα µἐγη, ἰδίως δὲ οἱ τόδες, καὶ

οσίοτς Ιπ τοῦα5, οχοορ{ῖς 1ς, απ.
᾽αριία]ος ογαηί, 51νο ατα. αἲ Ἱις]οἵστα ας δαρρΗΙοἵππα οαρ]έα]α 5ρος-

ἑαραπί, ὑτεγγυα ἀγαλὰ, ἀῑεππῖαν

Ῥοπα 5ροης]οπ1 ορδίτ]οία, α. ᾱ. οϐ-

Ἡρσαθ]οπΙ εαΏ]εσία. (αἱσα, 76ης
εηραρός, οι θίσπ Λροίμέφιέ.
Φιοά απέσπι δ1έ ἀϊδοτίπιοι Ι1ΠίθΥ

Ρίσπι5 εί Ἡγροίμοσαπα, ἀοσεπέ ο
τιδεοηδα]. Ναι Ῥϊσποτῖς αρρε]]α61οπειῃ αά τες πποβῖ]α5, Πγροί]ιοος Υογο,

αἆ Ἱπιππορι]ας τοί[ογαη{.

Λας

ὑπέγγνα ἀγαβὸ νοσαπ{ι:,

απα

50 ασοι]αδ Ἱπαπα ας Ῥο-

{εδίαίο 5ππέ.

ὑπείκει. οοπι. (αάστο. οσα
ἀαγο. ὑπείξομεν τοῦ ἀρχαίου λόγου.
Ὑα]α: Α 5αρογῖοτο ποδίτα 9Υ8Ώοπο αΠαπαπέππι ἀρεσάεπιας. ν].

100. Ῥομο.

Ναπι Ίιῶς ὑπὸ ργᾶ-

Ῥοβ]61ο ἵπ οοπιροβ]ίοπο 5Ώρο Τοπε, εί α]απιά παῖπας 5Ισπ]ῇσαξ, «παπα Ἰρδαπι. βπιρίοχ νοίῬαπι..
οράστο,

σε, ὑπείκειν, Ααπαπέαπι
ΠοΠΠΙΙ]

οοάσοτο

ἆᾳ το

ααπα, ἆς ατα νοτρα Παπέ. ὑπείκειν τοῦ ἰδίου δικαίου. Νοπι]ή] ἆς
Ίπτο"κπο ἀαροάσια. Ῥὶο ὑπείκει»
τοῦ ἄρχαίου λόγου. Ώο Ῥτῖογα 5ιια
ογαξϊοπια ποπ 11] ἀσσεάστε, οί α]ῖαπ]ά τοπ έίογα, αἴᾳπο εοποσᾶενο
αλοιί, αποά απίο εοπεσἆςγε

πΠο-

Ίοβαπηις.
ὑπεῖναι. Ιοπ. το σοπι. ὑφεῖγαι. Ἐοπιϊξίοτο. ὑπεὶς της ὀργῆς. παπι 4
Ίνα τεπη]ς]55οί. 1. 126. Π1, 52.

ὑπεῖναι. ὑπάρχειν. Ἐδδο. Αἀθδςο. Ἱ.
91.

αἱ χεῖρες. ἐξαιρέτως δὲ αἱ χεῖρες.

ὑπείροχος, ὁ καὶ ἡ. Ιοπ. εροσέ. Ῥτο

γυῖα δὲ σοδῶν, καὶ γυῖα χειρών,
ἐντελώς λέγεται. γυῖα δὲ καταμογας, ἐλλιπώς. οἵπερ (Ἰπαπ]έ Ηετοά.

σοπι. ὑπέροχος. Εκπϊας. Ἑκοε]Ίρης. ν. 93. ὃ 7.
ὑπείσαντες. Ῥατειαρίαπα αοτῖςέ. 1.

γύους, πλην θανάτου. ΟΩπῖ ΑΏΠπιοπας

αοξ. 4ῦ ὑπείω, το ὑπέω, ᾳαοά Το.
ἀϊσέαπι Ῥτο οοπΠ. ὑφίημι. Ἀππι-

Ἰποο]οβαπί 5α15 Πιά]οῖῖς ομποχίας,
ας οὐφέτῖοίας, εχοορία εαρ]5

πηΙ{{ο. (ατα πη]ξείέο. Νυκτὸς ὑπείσαντες ἄνδρας οὗτοι κτείνουσί µιν.

Ῥωπα. Ν6αἱ, Φπ] Αίλνοπας 5πῶ Ῥο-

Γδει ποσία νῖτῖς απηπη]σθῖς 1ρ5ίίῃ
ἹπογβοϊππΕ. γΙ. 109.

γ. ΤΙ.) ἐνέμοντο τὰς Αθήνας ὑπεγ-

{οδίαά δαβ]εοίας Ἱπεο]εραπί, εκεορία οαρ]έαΙ Ῥαμα. Ῥεηδιδ; υπ]
ιΙππήαπα Ἱπιρογίαπα ἵπ Α{Ποπίθη565 {πο Ἠαῦσοῦαπέε, ας οχοτοθραπ{

ὑπεκρέωνται.2.Ῥοι». ρ]ατ. 5αρ]απεί.
ΙΠΟΚΙ αοτ. 2. πιο. Τομ. Γουπαία
Ἱηδοτίο ε απίο ω, το 60Η. ὑπ-

εάμι

ΥΠ

εκθώνται, ΥΠ. 4. Οἶαπι οχροτίας-

ὑπεξηλθε ἐς γην τὴν Μηδικήν. Οἶαπι

5οη{. Ῥηράπκίδδοπ{, βαράποστεηξ,
3 ὑπεκτίθευμαι.
ὑπεκκεῖσδαι. Ὑ. Η. Οἶαπι απο εκῬοτίαίαπα 6556, εί Ἱπ απο Ίοσο
εἶαπα εο]]οσαίαπι 6586. Τη αΜ(πεπα
Ίοουπι εαράποξιπι ε556. έἐρ1την ἡμῖν
ὑπέκκειται τέκνα τε, καὶ γυγαῖκες.
νιῃ. 60. Τα παπι [Ππδα]απι] α πορὶς Ηβοατῖ, εἰ εοπ]ασες οἶαπι οκῬοτίαία», γε] δαρἀπεία» 5απέ. Ὑε1,

6σΓ6β5α Ίηπ ασταπα Μοάϊοσπι ϊγίς.
1, 79.
ὑπεξήῖσαν. γΙ]. 911. Ὢᾳ 5αάμκ6τημξ. Ψϊάο ἠϊσαν.
ὑπεράκριοι. Ίο. εἰ οοπι. Θπ] Ίσσα
πιοπίαπα Ἰπεο]απέ. 1. 59. τὸ ὑπερ᾿ άκρια ἔδοσαν ἐκτῆσθαι. Ίμοσα ΤοιΙίαπα ἀοάσγαπί Ροββιάοπάα. Ἡ. 20.

Τπ παπι [Πππβι]απα] ποδίτὶ Ηβετ],
εί εοπ]αρες εαράπεία., εοΠοσαία-

απο 5πη{, εἰ εἴἶαπι, ΤΠ οσα [πῃαπ]α] Προτῖ, εί πχοτθς α ποθῖς [οκ
Ραίτιῖς 5εά1ρα5] εἶαπι εκροτίαία»,
εππί οο]]οσαία».
ὑπεκκομίζεσθαι. 6011. Ο]απι ΕΧΡΟΓίατα. ὑπεξεκομίσαντο Φάντα. Ικ. ϐ.
Οµηπία ε]απ1 εχροτίαγαΠ,
ὑπεκχωρεῖν. 6ΟΠΗ. Εκ αἨφπο οσο
5ο 5αράπσςτο.

σεν ἡ τοὺς μετὰ

Παυσανίεω ἐςτὸν
ὑπεξεχώρεε. Ἱκ.
Ῥαπξεαπῖος π]τος
στεἀοτεπέιγ, 5ο

ᾱ. ᾱ. τὰ ὑπὲρ τας ἄκρας χωρία.

ὑπεραπολογεῖσθαί τινος. ὑπὲρ τινος
ἀπολογεῖσβαι. Ῥτο απο σαἩδαπι
ασετο. ΑΠαποπι Ρτγσαγς. γΙ. 190.
ὑπεραῤῥωδέειν, εἴν. Ὑ. Ἡ. Ῥτορτίο
5πρτα ποάστη, γεμεππεπέετ, πιείι-

6. γεγικῶς ἴαπιοηῃ Ῥ{ο βἰπιρῃςί
αππιεπάαπα νιἀσέατ Ἱπεετάαπα,

51

γα]]α γογδῖοπεπη 5επατῖ5, 411 5ο
Ίοσαπι Ἰδέαπι Ππτογργείαθατ, ὑπεραῤῥωδέοντες τη Ἑλλάδι κινδυγευ-

οὐση. νἩΠ. 72. Μείποπέος ταοῖω
Ρον]οἑαί!. 4. Ῥ. Ὑεἰεπιεπίος
πιείποηίες {. ϱ.

Ἰσθμὸν ἐμιδαλεῖν
19. Ῥηήασ( παπα ὑπεράχθεσθαί τινι πρήγµατι. Έεπι
Ἱπ Τδέμπιαπα 1ποΠαπαπι αργα πιοάσπι οταν]
{οττο. ΙπᾳαΙδδΊτπο απΙπιο {6ΥΥ6.
5αράαχ]Ιέ ΓΜα᾽᾿Αθηναῖοι ὑπεραχθεσθέντες τη Μι-

ἀοπῖας.] Ικ. 14.

ὑπεναντίον. Οοπίτατίαπι. τὸ ὑπεναντίον τούτου. ΟΩιοᾶ αῖο εδὲ οἩη(νατῖαπα. Οοπίτα. σα. ἄπ οοπἐγαΐγα. ΠΠ. 80.

λήτου ἁλώσει. Α{λοπίοηφος Μ]αεί
εχρασπαίοπεπα ἸπΙπἱδβίπιο απ]πιο {εγοηίθς. γΙ. 21
ὑπερδάλλειν. 601. Ῥαροταγο. Ῥοά-

ὑπεξελκει». Βαρίταμενο. Ρίο απζοπι

Πάσα. Ἐκιπάατο, οἱ λέξητες ἄνευ
πυρὸς ἔζεσα», καὶ ὑπερέδαλον. Ἰιμα-

ὑπεξειρύει». Ίο. οξ Ῥοοξ. Ῥϊο 60ΠΙ.
Γογπιαίατ, ῥύω, ἐρύω, εἰρύω, ἔξει-

ρύω, ὑπεξειρύω. Οοπφδα]ο Βπδίαξ]ι,
ἵπ Εἰύω. Ἔις ὃ τοῦτον [τὸν νεκρὸν]
ἀρετῃ οἱ Ἕλληνες ὑπεξείρυσαν. νἹ].

95. Ώοπος Ετεοσὶ Γεια] νινίπία
Γεαάαγετ] Ίου εαρίταχοταπέ.
ὑπεξεσχε. Υ. Η. Ῥτο 4πο σοπι. ὑπεξέφυγε. Οἶαπι εβια1έ. γ.72. ὑπεξέσχε ἐς Θεσσαλίην. Ίῃ ΤμεδκαἸαπι οἶαπα εβισί.

επράνχ]έ, νΙ. 74.

Ὑεἱ, Οἶαπι 5

ὑπεξέσχον ἐκ τῆς Χίου. ΥΠ. 199. Ἐκ

ΟΙµο 5ο 5αράπχεταπέ, Ἐδέε απέσπι
80Γ. 2. αοί. ὃ. Ρ]ητα]. αΏ ὑπεξέχω.
μ. ὑπεκσχήσω,

80.

αὓ ὑπεκσχέω, ὠ.

2. ὑπεξέσχον,

3ρθο, πιο 5αράποο,

ὑπεξέρχεσθαι.

οοπι.

ες, ε. Οἶαπι

Οἶαπι εχῖτο.

Ῥοΐες δἶπο ἴσηο εβετρπεταπέ, εί
εχιπάατιπ{. 1. 59,

ὑπερξάλλειν εί ὑπερξάλλεσθαι. οοπι.

Ῥαρετατο, Ὑποστο. Θηήξαῖοι ύπερεξάλοντο τῇ δὀσεϊ των χρημάτων.
Τ]εβαπϊ Ροσυπίανηπα ἀοπαίοπο
Γοεέεγο5] 5αρεταγαπί. 1.59, Δα-

ρεῖον ὑπερξαλέσθαι. Ώαπ]ππι 81ρεΤ81Ο. Υ. 124. γΙ. 9, 19. οὐ δύνανται τὸν βαρξδαρον ὑπερβαλεσθαι.

ΥΠ. 109. Βατῦαταπα 54Ροτατο πο
Ῥοββεηί. 3ἱ6 οΠΊπῃ Ἰνουο οὐ δύνανγται, Ῥτο οὐ δύνωνται ὧν 19ὶ 5απί

αεοἰριεπάα, απ ες ῬταεοάεπᾶΡρας
πας

Ίου γετβῖς Ραΐσ. ὑπερξα-

λέεσθαι. Ίοπ. Ῥτο ὑπερξαλεῖσθαι,

βαρογαίτπα Πῖ, νΗ, 168. ὑπερξαλέειν τὴν Μαλέη». νΙ1. 168, ΥΙ1. 24,
2 Β

ΥΠ

ΥΠ

140. Ἱκ. 28. ὑπερεδάλοντο αρετῇ ὑπερμεγέβης. Ῥαρτα πιοάυπα ππαςης. Μαχίπιας. ὑπειμεγάθεεςὄφιες.
Λακεδαιμόνιοι, ϊκ. ΓΙ. ΠαοεάαιηοἈογρεπίος 5αΡτα πιοάππι αταπάες.
η νἱτιι{ε Γεείετοβδ] δαροταγυπ{.
ἵν. 191. κέρα ὑπερμεγάνεα. ν].
ὑπερξάλλεσθαι. εοπη. Ρο ἀναξάλ126. Οοτπια ππαχῖνηα.
λεσθαι. Ώϊβειταο. ἦν ὑπερξάληται
τὴν συμ.δολὴν Μαρδόνιος, κ. 40. 8 ὑπεομήκης, ὁ καὶ ἡ. Ν. Ἡ. αποά ἵπ
Ματάοπίας γα παπι ἀἰδευλετ]ε. ἦν νι]ς. Τμοχ. δἷπε π]]ή5 απείοτ](αίθ
Ἱεριίατ. Ῥταςε]δις.
Ετερα]έας.
ὑπερδάλωνται κείνην τὴν ἡμέρην οἱ

καὶ Ιωνικώς

Ῥγα]οῦσι». Ῥτοσστις. οὔρεα µεγαθεῖ ὑπερμήκεα. νι. 128. Μοπίες
πιασπἑπάίπο Ῥγοα], ΑβεΙπη
Υο] Ιοηρ]φε[πεῖ πποηίθς. ὑπερμήκεσι
οὖρεσι. γΗ, 129. [ή βασιλήος] χεὶρ

ὑπερξόριοι, ων, οἱ. 6ΟΠ1. 4. 4. Ῥαρειαπἱ]οπαγος.
Ῥορυ1, απ δαρτα
Ααι]οπεπ1, νε] αἰίτα Απ]οποπη,
Παβίέαηέ. ἵν. 92, 99, 94, 0.
ὑπερδείδει». Ίο. εί Ῥοεί. Ρτο ϱοΠΙ.
ὑπερφοξεῖσθαι. Ῥπρτα πιοάυτη {ἶπιοτθ. Ὑ ομεππεηίοτ ππθίπεγα. ΥΠ].
94.
ὑπερέχειν. Επιήπετε 5αργα 41105. Ἐχεε]]ετε. Ῥγαδίατο. Ῥαρείαγθ. ἐπι-

παπι 2 Οοησα]ο Ένας. Αά. ΟΙ].
ὃ. ορη{. 4. αὖαρ. 60. Εασε Ῥτοςι]
ἃ ΥΙΤΟ ΠΙα]ογθ.
ὑπερνότιοι, ὧν, οἱ. 6011. 4. ᾱ. Βαροίαυδίτα]ε». Ρορα]1, απ δαρτα, γε]
αἰέτα απδίταπη µαβζαπέ, ἵν, 96.
ὑπεροικεει», εἴν. ὓ. Η. Ἀαργα [αἱ]-

Ἠέρσαι

συμξολὴν ποιεύμενοι.

Ικ.

5]. γα]α: 8 Ῥει5α ειροιςοἆοτοπί ϱ0 41ε οοπιπ]τογε πω ο.
κείνη» τὴν ἡμέρη», ΡΤο κατ' ἐκείνην

τὴν ἡμέρη», ᾽Αττικώς

εδί ἀἰσίαπη,

ὑπερμήκης [ἐ5ί.] νΠΠ. 140. Ἠερῖς
πΙαη5 οδί ργῶ]οηρα. Ἠτο τε[αοιΓί
Ῥοΐεςί 1]ιά ἐγΙΠβε παπι ΟΔΤΙΙΘΗ,
Απ΄ ποςοῖδ Ίοησας τορῖριδ 6589

μελίης τε,καὶ παιδεύσιος ᾿προσγινο-

αποπι] αρίίατο, Ἰσσηδόνων ὑπερ-

μένης, αὐτίκα σπολλὸν τῶν πάντων

οικέειν ᾿Αριμασπούς. Βαρτα Ι88εάοπα5 Ἰαρίίατο ΑΓΙΠΙΑΦΡΟΡ, 1ν. 19.
ὑπεροικέουσι τούτων. ἵν. 21, 97.

ὑπερεῖχε. Ν. Ηοπι. ὅ. Ε]ρεπίῖα
νοτο,

ία

οί Ἰπβδιί]οπο

αεορἀοπίο,

οΠΊΠΕ5 (51ος οοπάϊδοῖρι-

Ίο]. Ίοπσο 5αρετανί{. ἔπιμε λίην
ἱπέο]]]κο, Ύπα Ἠοππετας 1π Ὀομ]5

έετῖς ἀῑδοεπάϊς α{εραίατ,. σαίδευσιν Υετο νοσας ἨΗετοάοίέις Ἱπς(ΙσαίΙοπεί, αἷα Ῥγῶςερίοτεν
Ηοπιετιπῃ Ιπδέαεβραπ{. Ὑαἰ]α ἴαπιθη τὴν ἐπιμελίήν τε[ετί απ πιαἔταπη, 41ο Εήαπα Ἰη5 αἱ επταβαί.
Φοά πίεταπε Ροπ5 οδί 56Η815.

ὑπερήδεσθαι. Ῥαρτα πιούάππι Ιωήατί.
ΨεἸθιπσπέου Ἰαέατῖ, 6011. ὑπερήσθη. ουπι ἀαῑ. 1. 64. ὑπερήδετο. 1.

90.
ὑπερημίσεες

τῶν

ἁἀφών.

νι.

1560.

Ό]έτα ἁπι]άῖαπα οἴνίαπα Ῥαγίεπι,
ὑπέρθυρογ, ου, τό, 04. Ἀαρογυπη,
»ἶνο 5πρεγιη πιο: φποά 8αρειἨππίπατα ποππαίατ. 1. 179. ΊμαΌπας Ιπίεγρτες νογΏί σαγάϊπες.
(ὑπόθυρον. Ππ[εγαπα, 81Υ6 ΙΠΓΘΓΠΙΙΠΙ
πιεῃ.)

ὑπερμεγάθης, ὁ καὶ ἡ. 1οἩ. Ρο 6ΟΠΛ.

να. 119.

ὑπέροικος, ὁ καὶ ἡ. Ν. Η. Φαἳ 1η 8ιΡοπ]ογαο Ῥατίο ἀοππαπι, ἀοιπί]]πι, 5οάο5

Ἰαβεί.

ὑπέροικοι τῆς

χώρης. Ωπ] 5αροπίοτειῃ τορίοποπι,
να] τορ]οπ]5 Ῥατίθια 5ΙΡΟΣΙΟΥΘΙΗ
Ἰποο]απ{. ἵν. 7.
ὕπερος, ου, ὁ. οοΠη. Ῥήκ]]πα. ἐσξάλλοουσι ἐς ὄλμιονν καὶ λεήναντες
ὑπέροισι, σώσι διὰ σινδόνορ. Γη]1εἷ-

υης [ρῖδεςσς ατο[αςίοδ] ἵπ πιοτίατ1ππ, οί αὈὶ ρἰδΗ]1ς

Γεος] οο-

(πάεταπέ, Ηπίθο βετναπί τουοπά](ο. 1. 200.
ὑπερπίπτειν. Ἠετοᾶ. γατραπη, Ῥτο
ΟΠ.

σαρέ χεσθαι,

Ετορυοτ]αβί,

Ῥγωίοτίτο, ἦν ὑπερπέστ ἡ νὸν ἡμέρη.
9] ἀῑε5 ἸούἹετηις πος ρταέοτ]αθασας, Ῥταίετεαί, 1. ΓΙ.
ὑπερτιθέναι, να] ὑπερτίθεσθαί τι το.

Αμπιά αἰιοπὶ οοπιη]{{ετα. Α]επ]α5 τεῖ οπι5 α]]οπῖ ΙΠΙΡΟΠΕΤΕ.
ΑΠι]ά οπή αἰϊᾳπο οοπιππαπ]σατο.

ΥΠ

ΥΠ

(πούτω τὰ σπουδαιέσερα τὼν πρηγμάτων ὑπερετίθετο ὁ Κανδαύλης.
Οπάαυ]ες πα] τος ΠΙΞ]ΟΤΙ5 Ἠιο-πιεπξΙ οοππηϊέεραξ; να], οππα ϱο

Ψε], Έΐρταπος [οπιπίππι] Ῥεγδαταπα Ῥα]ογ]έπάϊίπς, ο οοτροσ!ϐ δίασιτα οπαπομεἰδείτηις.
ὑπερφυήε, έος, ὁ καὶ ἡ
ή. οΟΠΙ. ὁ ὑπὲρ

φυἠν, ἤγουν Φύσι; ὤν. Οἱ οδέκαρτα
παζυταπι. Ταν ἵπ Ῥοπαπα, απαπι
πιαίαπη, Ῥαγέεπῃ αοοἳρί Ῥοΐεςέ. πι-

οοπιπιαπ]σαβραί. 1. 8. ᾿[παῦτα] ἐμιοὶ

ὑπερέβεσθε. Ἠατς πειῖοοπιπηϊφίςείς.
Ἠαςο ππεσυπη οοπιπηιη]σαςέής. Π1.
ΓΙ. εἰ μέν τοι ὑπερετίεα τὰ ἔμελον σοιήσει». Βἱ ἔθουπι οοπηηνιΠ]ὔδδέπι ος, 4158 [ασίατας εγαπι. ΠΠ].

155. ἵνα τοι αὐτα ὑπερθέωμαι. Ὁϊ
εας [τε5] έεουπι οοπιμ]οεπι. Υ.
324. ὑπερθεντι τὰ ἐκ τοῦ ᾿Αρισαγύρεω λεγόμενα. ρωτά εα, απ αὐ
ΑπδίασοΓα

ἀϊοοβαπέις, -ουπι ϱ0

οοπηπιμη]ζα»ςεί. ν. 92. ταῦτα ὑτει-

τιθέµενος ὀνειροπόλοισι. Ἠαο ουπα
ΒΟΠΗΠΙΟΓΊΠΙ εοπ]θεέοτίριις, ἃο Ἱη(ουρτοίῖρις, ΟΟΒΙΠΙΠΠΙΟΑΔΠΒ. Υ. 060.

[νὶάε ὑποτίθεσθαι, Ρτο παροτίβεσθαι.

ΠΙΘΠΒΙΗ5, οκίπήας,

Ρτῶσίαης,

εςκ-

οε]]επς. ἔργον ὑπερθυὲς εἰ,γάσατο.
νἩ. 116. Ὑαμα: Εααπας οχἰπιῖππῃ {οοΙς. Θεά 51 απῖς νοτίοτο, {οἴπας Πππππαπο Ῥαΐτανϊς, {οτίαδ8α
ΠΟΠ πια]α πιεπίετη αποξοτῖς ΙΠ{εΓῬτείατείυν, Ἠ]ο επῖπι ασῖέατ 4ο
Ραΐτε, απ 5δεκ εαῖς Π]ῇ5 οσπ]ο8
εγαϊ{, αιιοά Ῥταίετ δια πιαπάαία
Χειτχειῃ τασἶα Ῥε]]απα ΙΠΓετοι{επι 5εᾳππ1 Γαἱδδεπ{.
ὑπερφρογεῖν. οοπη. Ῥαρετβίτο, ιῬετβαπῃ ας ΙΠ5ο]θηίεπι 6556. «οη-

πρί 4ο τε εαάεπι νετῦα [ασ]εῃς
Ἠειοά. ἀῑαῖε, τὸ ἐνύπνιον τοῖσι

{ΕΠΙΠΕΤΟ. τῷ πολούτῳ ὑπερφρονέου-

ὀνειροπόλοισι ὑποσέμενος, ἀντὶ τοῦ

σαι. Ορίνας Μαρενρίοπίον. ΟΡορες
διροτρο. 1.199.

πεοθεµενος. 1. 107, 108. 1ν. 1950.

ὑπήκοος, ὁ. οοπα.

να τὸ νοέω πρήσσει», ὑπερθέωμαι
ὑμῖν. ἴζε αποά {αοστα οομ!{ο, νορίδουπη οοπιπιαπῖσοπι. ΥΠ. Β. ὑπερετίθετο ταῦτα Πέρσησι. Ἠσεο ουπι
Ῥετςῖς σοπιπιπ]σαν1{. νΗ. 18.
ὑπέσχε κυγέην. (α]εαπι φα5εϊπα]ξ,
Έεπη]έ σαἱοαπι. Π, 151.
ὑπ᾽ ἑωύτῷ ποιήσασθαι. Το. Ῥτο 00ΠΙ.
ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιήσασθαι. ἴπι 8ΙΙΔ1Π ΡοΜοφέαΐοπι γοιροτο. δΙΡΙ δαρ]ίοετο,
βυῤῄᾳογο. ἐν νόω ἔχων πᾶσαν τὴν
Ἑλλάδα ὑπ ἑωύτῷ αποιήσασθαι.
να, 107. Τη απΊπιο μαῦοπς (οίαῦα
τασίαπα ἵπ παπά Ῥοέοδέαίειη τοἀἱροτο.
ὑπερφέρειν. οοιη. ο μα. Ργοῦδίαπο, δπρονατο.Ίν. 74. ῥόδᾳ ὀδμὴ
ὑπερφέροντα τῶν ἄλλων. γΙἩ, 19Ν8.
Ῥοσα, απ οοίογας οὖογο 5αρεΓαῬαπέ. νε], Βοξα οοέετῖ5 οάογα Ρτᾶ-

Θπ1 πιογεπι α]1οιῖ

βετῖῖ. Ου] Ρατεί αἰέοτίας Ἱπιρετῖο.
ὑπήκοον ποιεῖν. Ῥαρίσετθ. Τη ποδ-

χα

Ῥοξερίαίειι τεάϊετο. ΕΠΙ-

εετα αέ απ] ποδίτο ηροτίο, ρατοαί. 1.102. ἔθνεα βασιλευς ὁὑπήκοα.

«επίες τορῖς Ἱππρετίο 5αρ]οοία ;
γε], απ; τερῖ Ἱπιρετίο Ρατοηῖ. ἵν.
167.

ὑπηκόους Δαρείου. ν. Ι. νΙ].

111, 149.
ὑπηρετέεσθαι. Ίο. Ῥτο οοπΙ. υπηρετεῖν, πέ 1. 109. Θοτν]το. Τη5ο1ν]1Τ6,

Φιαπι ορεταπι αοιῖ Ἠανατο, Ἱ,
108,
ὑπήσει». ἴομ. «Ρτο 00ΠΙ. ὑφήσειν, αΏ
ὑφίημι µ.
μ. «ὑφήσω. ἐλπίζων σφέας
ὑπήσειν τῆς ἀγνωμοσύνης. Ικ. 4.

χ ας. ὥροταμ5 οοπέαπιας]ατη 4θῬοβίίπτοςδ, «Ἠ, Ῥ. Ἀρεταης 1ρδο5
ἆο οοπίαπιασῖα, νε] ἆο {αδίαι, τθ-

ΤΗΙΦΦΗΥΟΝ.

δίαπ{Ίογος. χώρη κάλλεῖ καὶ αρετῇ

ὑπίεσθαι. Ίο. Ῥτο οΟΠΙ. ὑφίεσθαι.

μέγα ὑπερφέουσα. νΙ]. 144. Ἐεσῖο Ῥα]οτιίπάῖπε εέ γΙτέαίε [Π. ο.
Τε ἑαίε] 1ο ο Ῥγῶσίαης. Τιγβάνης καλλεΐ τε καὶ μεγαθεῖὑπερφέρων Περσέων. Ἱκ. 96. Τίρταπες
{ογπια οἱ δίαίπτα Ῥεγδας 5ΠΡεταης.

Βοπιϊτίετο. (ἐπιτείγεσθαι. Ππίε41.) τὸ ὕδωρ ὑπίεται τοῦ Ψψυχροῦ.
Ααια ἆᾳ [ὶροτο τοπ {. 1. ο,
Νο εδί αἀεο [Πὶσϊάα, πέ απία. Ἱν.

151.
ὑπίσασθαι. Τοπ. Ῥτο 6ΟΠ. ὑφίσασθαι.
ε

{

έ

το

΄

ΥΠ

Ῥαηβ]άστα. Ῥμῃεςςθ.

ΥΠ

Ίπ πιο Ίοςο

ΠΙΔΠ6ΓΟ. (ἐπίςασθαι, Ρτο ἐφίςασ-

θαι. Ῥαρταδίατοα. Φαρεγηπίατο.) Τη
ΒΙΠΠΙΟ Ίοεο 6556. ΒΠΙΠΙΠΠΗ 6956.
τὸ μὲν τοῦ γάλακτος ἐπιςάμενον,

τὸ δὲ ὑπιςάμενον καλεῖται.

Γας(ἰς

Ἄ]ίετα απἱάειη Ρατ βαρογπαίαης,
ας 8ΙΠΠΙΑ;

αἰίετα νοτο,

5αῤβὶ-

ἀθπς, ας Ίπια ποπαΙπα αγ. ῖν. 2. Ηϊςο

απζεπι κυραπό1έΗ ΠΟΠΠΕΠ µέρος.

ὑπίσχεσθαι. Ίο. εί ροεί. Ῥτο 60Π1.
ὑπισχγεῖσθαι. Ῥτοππϊέίετα, Ῥο]1ορτ]. ὑπίσχεσθαι δώρα. Μαποτα

ἔπιριθ, 4πο Ἰαο αοοϊἀεταπέ. .
143.
ὑπὸ, οοτα. ουὴ μαπ(ϊνο. Ῥνα, ὑπὸ
τῆς παρεούσης

συμφορῆς

πασηµε-

λήκεε. Ῥπα ργωφοπί οα]απι]ζαίο
[οα.άστα 510 Ἴαπαυπ

ποηέοπα]

ηορ]οχίξ. 1. 80. ὑπὸ δέους, καὶ
κοὺ φωνὴν ἔῤῥηξε. Ῥτα πιεί,
Ίοᾳμο νοσσπη ταρί6. 1914, ὑπὸ
γάδεος. Ἐνοο πιαρπήαάἶπο. 1.

καηιᾶµε191.

ὑπὸ τοῦ παρεόντος κακοῦ. ΠΠ. 129.

απἰάσπα 6ροτατε Γαοἵ{, οί Ῥτοι (ας

ὑπὸ οσα α6ο15. Ίουο ῬναροῬ. κατὰ,
νο] ἐν οππη ἆαξ. ὑπὸ τὸν παρεύντα
τόνδε πόλεµον. Ἱκ. 60. ἀντὶ τοῦ,
κατὰ τὸν π.τ. π. Ν 6], ἐν τῷ παρεὀντιτὠδεπολέμῳ. Τη λος Ργεοδομέἰ
Ῥο]]ο. γιάε συνοιδέναι.

ππ]ουίφπο. Πάεπι 04. Θ. γ. 947.
λῦσον. ἐγὼ δὲ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι

ὑπὸ Ῥτο ἐν. ὑπὸ τοὺς θανάτους, Ρο
ἐν τοῖς θανάτοις. Τπ [αποθιίρα5. ἴπ

Ῥο]]1εοτ]. ν. 90. [Β]ο εί ἨΗοπα, 0Ο.

Β. ν. 9]. Παντας μὲν ῥ' ἔλπει, καὶ
ὑπίσχεται ἄνδρ ἑκάςσῳ. Όπιπος

{απετο, 11, 90.
(ὥς συ κελεύεις.) Ἐέ ο. Ν.ν. 9δ0.
Ει Ο. Ο. ν. 4609. ὦνον ὑπισχόμε- ὑπὸ Ίο. ο Ηοτοάοίεο πιογς, 5άΡο
νου. Ῥτοίϊπιη Ῥτοπιξεεηίθς. Πε 1ἷη Ῥτο ΡΓῶΡΟΡ. πρὸ, ἵπ οοπηροδ!{]οπο
Άγιηποἵπ Μογουτίηπι. ν. 370. μὴ Ροπήέητ. ὑποθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπγιον, Ῥτο προθέµενος.
μὲν ἐγω μηήτ᾽ αὐτὸς ὑπίσχομαι αἷΌσα Φοιημίογαπ. οοπ]εοίοηρηθ,
τιος εἶναι. Ξεά Ίος ῬοβίΓεπιο Ίο0ο
τὸ ὑπίσχομαι Ροίῖηφ αοοϊἰρϊοπάαπι

ας ἱπίευρτεββις, |ΙΠΟΤΩΠΙΗΤΗ Ῥχο-

ἀντὶ τοῦ ὁΙσχυρίζομαι,

8βδενογο,

Ῥορα]βεοί, 1. 107, 108. ὑπεξιόντες,

αήγπιο. Υ1άς ὑπισχγεῖσθαι, εί ύπο-

Ῥτο προεξιόντερ. Βτορτοδδί. 1. 176.

δέκεσθαι.] ὑπίσχομαι οἷός τε εἶναι

ὑπεξελθόντερ,

µάχεσθαι ἀνδράσι δεκα. Μο πι

1914. ὑποτείνειν, Ρ1ο ππροτείνειν. ΥΠ].
128. Β]ο ὑποφήτης, πεετάιτα Ρ10

ἀθερπη τὶς Ῥπσπατα Ῥο55ο Ῥτοπηϊξζο. ΥΠ]. 104. τάδε ὑπίσχομαι.
γα. 128. Πας Ῥτοπιέίο,

ὑπισχγεῖσθαι. οοπι. Αῄτπιαγο. ΑΑ86ΥΕΥΑΓ6, οὐδεὶς ὑπέσχετο εἰδέναι.
Να]]α5 5ο Πιος] 5οἶτο αβτπιαν]έ.
Ἡ. 28. Ὑιάε ὑποδέκεσθαι.

ὑπὸ ἵπ εοπιροδέἶοπο Ἰπίετάππι Ἰοπίοε Ῥτο 6οπΙ. ἀπό.

Ὑϊάο ὑποκρί-

νεσθαι, Ῥτο ἀποκρίνεσθαι. Εί ὑπό-

κρίσις, Ῥτο ἀπόκρισις.

ὑπο Τοπ. οί Ρροεῖ. ΙΠ ποππα]]15 γει-

Ὀἱ οοπιροδίΏβ, Ῥγο οοιη. ἀπό. Ἡί
ὑποκρίνομαι, εί ὑπόκρισις Ῥτο ἀπο-

κρίνεσθαι, εἴ απὀκρισις.

Ὑάθ 5ο

Ίοεο.

ὑπὸ, ἔθπηριι5 ἀεποίαης. ὑπὸ τὸν νηὸν
χατακαεντα. Βαῦ 14 ἔεππριδ, 41ο
{οπιρ]απῃ οδί εοπηραδίέπτα. Εο έἔεπιοτε πο. }α], (Ἴτοξεν {αππρα5

1]]αά, απο, 1. δ1. ὑπὸ ταῦτα.

Βαθ

Ῥτο προεξελθόντες.

οροφήτης.

ὑπὸ βρυχεα. Ἀϊςο Ἱορίζατ πριά Ἠοτοάσξι, να, 190. ὧσε Θεσσαλίην

πᾶσαν ἔξω τῶν οὐρέων ὑπὸ βρυχέα
γενέσθαι. Να]α: ΑΔ ᾳπο οπιπῖΒ
Τ]ιοββα]ῖα Ῥτοίεγ πιοπίοδ αι]
αμπιοτσογοδίατ. Ὑαὶ, πποπρα6
εχεερΏθ, α4πα 5αβιποταῖ Ῥοββεί,
Φορ αραιά Ἠετοάοίιπα ππῖσα νους
Ἰοβοπά πι Υάσέας, ὑποξρυχέα. α

τοείο ὁ καὶ ἡ ὑποδρυχής, αθιῖθ
δΙΡΠΙΘΙΦΗ5, 4. ᾱ. 5δυ8 απῖς τίραΐᾳ8, αο πιαἀείασίαδ. αηπαττη
Ρτοβυπά]έαίε εασξα», εἳ 50 αφ
Ἰαΐεης, ᾳποά νοσαβα]α οπ]ίς Ἠθτοάοίθαπα, πθς αἰῑῖς Γαπι]]αγα. Ῥτο

εοάεπι αΏἲδὶ ἀῑοῖΕ ὑποδρύχιος. Υλὰε
δυο Ίοσο. 6] ὑπόξρυχα βετΊρειἀαππι, αιοά αγ

αἀνετυῖππι

Ίοοο

ποπιι]ς ὑποξρύχιον. Ηοπι. Ο4. Ἑ,

γΠ

ΥΠ

Υ.519. τὸν δ' ἄρ' ὑπόξρυχα θῆκε
πολὺν χρόνο». 1.6. Ἠ]απι γετο 5αῦ
αθαῖ

ἀεθπαε

γπ]σαία

Τμαχῖσα,

Ίοησαπα ἔθπιρις.
ὑπόδρυχα.

Τη

Ῥτοίαπάο, 4- δαῦπιοισα. Βα]άας,
ὑποξρύχιον. τὸ ὑπὸ τὸ ὕδωρ ποντισθεν. παρὰ τὸ ὑποξρέχει. Ῥτο-

Ίαστα, Ιττῖσατα. ῬαβπηθρεΓο.
ὑποδρύχιος. Ίο. εε Ροοξ. ΒΙΡΠΙΘΓ-

αυ Ἠοτοά. μδατραξαπα, ἠρώτα ὁ
Δαρεῖος [αὐτὸ »»] τὴν τέχνη» εἰ ἐπίςαιτο. ὁ δὲ οὐκ ὑπεδέκετο,ἀῤῥωδέων,

ὅτο. Τρειπι Τασία» Ιπεεγτορανϊξ, 4η
Ἠαπο ατίοιη πογϊςθεῖ.

Ἠ]αε νετο

ποπ τεερθρ]ῖέ, ποῦ. ἀῑχπΙξ, ΠΟΠ ἃ56ενογαν]ΐ, 86, 86 6.Π1 ἔρηστο. ὨὈ]ςα1ππ]αγ]{ 96 6411 {6Π6Υ86, ΠΙΘ{ΙΕΗΡ,
ηθ, ὅς, ΠΠ. 190. Ῥ]ο εὔίαπι, ὁ Α-

5υ5. ὑποδρύχιον οἰχώκεε φέρω».
ΒΗΡΙΙΘΤΙΡΙΠΙ αβροτίαν]έ; Ῥτο αδΡοτίανΙέ, αο δαπιειο]έ. 1. 1899.

ρυάνδης σέμψαι ἐἐς Βάρκην χήρυκα,
ἐπυνθάνετο τς εἴη ὁ ΄Αρκεσίλεων
ἀποκτείνας. οἱ δὲ Βαρκαῖοι αὐτὸν
ὑπεδεκέατο πανΊες. Ασγαπάος σα-

ὑποδρυχέα Ἰεσεπάππῃ, ρτο ὑποξ (ύχιον, αὓ ὑποδρυχὴς, εος. Υε] ὑπόδρυχα, φποά εδί αἀνετῦ. Ῥοεί. εί

ἀποσαίογο Ώατοεῃ πηῖςδο, απδ]ν]ε
απῖδπαπα Αγοοσί]αατη Ἱπζοτ[οςϊςςεί.
Ῥατοα] νοτο οπηπες τεδροπάεταπέ
ατα α 56 οὔρδυΠη. 1ν. 167. Ἠῖο

γιάε ὑπὸ βευχέα. νΠ. 190. πΏὶ νο]

11η Ῥτο ΠΟΠΙΊΠΘ 5ΗΠΙΘΕΙΙΓ.)
ὑποδεέγερος, οὗ, ὁ. οοπι. Γη{οτῖο.

οὐδὲν τοῦ Φημίου ὑποδεέσερος ἦν ἐν
τη διδασκαλία. Υ. Ηοπι. 5. Ναἰία:
ΝΊή]ο Ίβο ᾠμοπιίο ἵπ ἀἰδοιρηπῖς
Γαεία5 ΙΠ{οτίογ. «Ἠ.. Ρ. Τρ5ο Ῥ]ιοπο 1π ἀοοίτῖπα πΙ]Ι]ο ΙΠ[ογΙΟΥ

απέθμι Ῥο5ῦ αὐτὸν δαῦ. γατα

αποκτεῖναι.

Ἠϊπε Ισίωχ Ραίεί τὸ

ὑποδέκεσθαι Ῥτο ὑποκρίνεσθαι, Ἱγουν ἀποκρίνεσθαι, ΠΟΠΠΙΠΦΙΑΠΗ

αδατρατῖ, γα] οοάεπι πιοάο δαπηῖ,
ᾳ1ο οί τὸ ὑπισχνεῖσθαι. ΑΒΊΤΠΙΑΤΟ.

οταί. 1 α5έ, ἵπ ἀοοεπάο, νο] 1π

Αβδεγοτατο. Υάς 5πο οσο, Φπαπι-

Ῥαετῖς ἀοσθπάῖ5, γε] ἵπ ἀοοσιπάϊ
ΠΙΠΠΟΤΘ, πθ/παφπαπη ογαί 1Π[εγίοτ
Ῥ]ιοιπ]ο,

οὔτοπι ου ΠΗΙΠΙΠΊο ΠΟΥ

ὑποδειμαίγειν. Ὑἱάε 5ἵπιρ]εχ δειµαί'ει}.
ὑποδέκεσθαι. Ίο. Ῥτο οοπι. ὑποδεεσθαι. Βαφο1ρετο. Ἠεείρογο. Ῥτοπηϊέίογα, Ῥο]]1οσγί, 1. 24. ὑπεδέκουτο Σκύθησιτιμωρήσειν. Ὦε Βογίλῖς
οροπι Ἰαέπτο Ῥτοπηϊκεταπ{. Ἱν.
119, 148. νΙ. 11. ὑποδέκομαι σαρέξειν. Μο 5αρρεάἹίπέπταπα τες]Ῥϊο. ν. 158. εἰ ὑποδέκεται ταῦτα
σοιήσειν. νἩΙ. 1032. Βἱ µο]]εσίηχ 5ο
Ἰαυο Γασίατατη,
ὑποδέκεσθαι. ἴοπ. Ῥτο 6011. ὑποδέχεσθαι. Ἀηδείροτε. Ααι]ά [ας]ασ καφοῖρετο. ᾿Αθηναῖοι [τοῦτο] ὑπεδέξαντο. Ἱκ. 21. ΑΕλοπίεη5ο5 ΓἸους] 5αδοορογιη{. οἱ [τοῦτο]
ὑποδεξάμενοι. Ἱκ. 22. Θπ] [ος]

βαςοερειαη{.
ὑποδεκεσθαι. Ἀπφείρετο. Ἐκαρετο.
ὑποδεξάμενος αὐτὸν οἰχίοισι.

Οιαϊ

Ρίέατ,

Ναπι

γ]άθ-

ὑποδεκεσθαι, καὶ ὑπ-

ισχρεῖσθαι, προ συγωνύµως ῬοἨππέας, ρώτα τίς εἴη ὁ μοι δού».
ἐγω δὲ ἐφάμην ἐκεῖνον. ὁ δὲ οὐκ
ὑπεδέκετο. ΙΠπεοιτοσανίε απἲδησηι
πηϊμί Γεοτο]]ας] ἀοάϊδεοί. Ἐσο νετο
ἀῑχὶ ἵρδαπα [ΓἼαδ πμῖ ἀθά]ςδο.]
Ἠ]ο νοτο ποπ τοερρῖ{ []ου, τὰ ο8ί,
λος περαν1έ.] ν]. 09.
ὑποδέξαι, Ρτο ὑποδεῖξαι. ΤοἨ. Ώεδὶςπηατο. 1.189. ὑποδέξω, Ῥτο ὑποδείξω.
ϱαρ]αίοε. Π. 122.
ὑποθέεξιος, ὁ «Ν.Π. ὑποδεχόμενος, νε]
πρὸς τὸ ὑποδέχεσθαι ἔπιτ ἠδειοςν
ἱκανὸς, 4. ἆ. Ῥαδοερίος, αἆ φιιβεοῖ-

Ρϊεπάαπα αρίΠ, Ι4οπειδ. λίμενες
ὑποδεξιοι. Ῥοτίας αἆ πανος εκεῖΡἰοπάας Ἰάοπεῖ. Ῥοτίι5 αἆ πᾶγες
τεοϊρ]επάας αρθ1. νι, 49.
ὑπόδημα. ϱοπΙ. 0αἱορι». τοῦτο τὸ
ὑπόδημα. ἔῤῥαψας μὲν συ, ὑπεδή-

σατο δὲ ὁ ᾿Αριςαγόρης. Ἠπης οα]οθαπῃ έα απ]άετα οοπδαϊδ1, Αγὶδία-

Ίρευπα Ἱοδρί6]ο εχορρίς. 1. 41, 44.

βοταδ νοτο Ιπάπ]ζ. γ]. 1. Ησρο γίπα

ὑποδέκεσθαι. Ίο. Ῥτο 60ΠΙ, ὑπὸδὲχεσθαι, Ῥεευ]ατί απαάαπι ταζῖοπα

απαπάαπα ῬτογοτΡβΙϊ Παῦοηί, εἰ 4

1116 ἀῑσὶ Ῥοδειπέ, απϊ ἀο]ος αἰῖ-

ΥΠ

ΥΠ

απἶρας αϊ

Ῥοπα ο5ε, ἀϊσοπιις ὑποθήκην Ίαπι

Ῥοδίοα 5πο ἀαπππο 8υηί ἀοεερί1,

νοσατὶ δαΏδ]άἶαπι, αᾳποά 81Ρί αιὶ5

ᾳπος εχεοσϊαταπέ,

Ἠσεαί οογατη ποτ Γαπεγαη{ απΟ{ΟΓΘΒ.
ὑποδύειν, οἱ ὑποδῦσαι. εοπι. Φιβίτο.

Βυφεῖρετο. εἰ μὴ ἑκόντες ὑπέδυσαν
τὸν σσὀλεμον. ΝΙδϊ γο]εηίςς, ας π]ἴτο, Ὀε]]ατη α5οερίδδεηέ. ἵν. 120.
ὑπέδυσαν ποινὴν τίσαι Ξέρξη. ΥΠ.
194. Ἠος εαρ]εταπί πί Χετσὶ ρα»πας Ιαοτοη{.

ὑποζάκορος, ου, ὁ. Ν. Ἡ. Ῥτο «ο.
ὑπηρέτης, ου, ὁ. γεωκόρος,ἱερεὺς, νεὶ

ἱέρεια. ΜΙπϊδίετ. Εαπηπ]ας. Ῥασοἵἆο5 ν!χ, νε] {ῴπιῖπα, γυναῖκα ὑπο-

Ῥαταί Ῥοπεβείο ἴπ αΠσπεπι οο]]α(ο, ο αραά ἵρεαπι αποάαπιποάο
τοροδ!ξο, αά δετνείατ.

Οποά οὓ-

βεγναίϊοπο ἀῑσπατῃ, απῖα Ῥτοίετ
(τας ΙσπΙΠοαίοπες αβΙΓραξΙΠ.
ὑποβωπεύειν. Αἀπ]ατι. Αδδεπίατ.
οὐδὲν ὑποθωπεύσας. ΝΙΗ] αβδοπίαἴᾳ5. 1, ὁ0.
ὑποκαίει». Υ. Ἡ. Βαοσθπάστα. Φαῇ0πτοτα. ἴσποπι 5αράεταο. (α]ίςα,
Βγι[εγ α-ἀθεκοικ. ὑποκαίοντες τὰ

ὀσέα τῶν ἱοήίων. Ν Πο πιάτα 085

ζάκορον ἐοῦσαν τών χθονίων θεών.

[δα

Μι]οτεπι, απ ΏδοτΗπη ΙΠΙΘΓΠΟτάπι οΓαί 5αζργάο. νΙ. 194. Ὑἱάς
ζάκορος, αριά Ῥυϊάαπι. ὙοεαθιΊαπι οοπηροβίέατη οκ ὑπὸ, Ργαρο5ἳέ. ο ρατί]επ]α ζα, ᾳἩσ» ντα 1π-

Ίοεο] 5αεοεπἀσπίος. ἵν. 61.

{οπάσηεῖς

Ἰαροί,

[αί ζάκοτος, ὁ

ὀργίλος Ἱτασππάς,] ο νετρο κορέω, ὤν Υ6ΤΤΟ, Ῥάχβο, ππάθ γεωκό-

ρος, ἄάῑίαις, ο πὶ ἑεπαρ]άπ! γετηῖί,
Ῥυπραί, αἱ ἑεπρ]ατη {πείατ, ε]αςαπο «πσαίη σοχζ. ἡ ὑποξάκορος τῶν
θεών. γΙ. 190. τὴν ὑποζάκομον τῶν

θεών. 1ριά.
ὑποθήκη, ης. Τοπ. οὲ ροεί. ΔάπιοπίΠο. (α]]σα,

«{άπιοπιίοπ.

«1νεγ-

{ἱ686ηΊ6{. Κῦρος ἠσθεὶς τῇ ὑποθήκη.
Οὗταςδ ας αἀπιοπ]ῖοπο ἀθ]οοία{πδ.1. 166. ἐποίεε τὰς Κροίσου ὑποθήκας. Ἐοοῖς αι Οταδ5 πἹοπιεταῖ. 1. 211. ν. 92. ὃ 7. νι. 52. νΙ].

8. τῷ Θεμισοκλεῖ ἤρεσε ἡ ὑποθήκη.

1ρ55 Ἰερείρας,

Πρβπογαπα

ὑποκιγεῖν. Ν. Ἡ. Ἀ6 ΟΟΠΙΠΠΟΥΘΙΘ.
Ἠος απίεπα γε] πί γετραπι Ὠθιἔγαπα οδὲξ απησπά τη, νε] Αττικώς,

καὶ Ἰωνικῶς, αοῖναπῃ Ῥτο Ραδδίνο
ὑποκινεῖσθαι. νοὶ αοοαβαξϊνας ταῖ,

να] Ῥεγδοπ. αὐαπά]επάις. οὐδεµίη σολις ὑπεχίνησε. Να]]α αγίας
86 οοπιπιον]5δοί, ν. 106.

ὑποκρητηρίδιον, τό. [πέετρτες ]μαί]πας Ῥπίαν]ιε ἀῑπιπαάναπη 6556 α

ποπηῖπο κρητὴρ, ἤρος. 4 41ο απίθ.
Φπατο γοτϊέ, ρατν]απι Ῥαΐετατ.
Φοά νοσσπι ΠΟΠ Ἰπέο]]οχΙς. Φποά
οσπι Ῥοπα ο]ας νοπῖα ἀῑσίππῃ νο]ο.

Ῥἰσπήβοαέ οπῖπα τὸ ὑπὸ τῷ κρητήρι
τιθέµενον ἄγγος, εἴτε τὴν µικραν
μηχανὴν τὴν ὑπὸ τῷ κρητήρι τίθεσθαι φιλοῦσαν. Οι] αιίαπι ος β1ξ,
αρετίο ἀοσσε Αίοπαι5 19. τών
δειπνοσοφιςών φᾳα1πίο, ραρ. 106, Ι.

νΙἩ. 58.. Ἠσο αἀπιοπΙο, οοης]οί 9. οί 4. οἱ 7. νοσαί επῖπα ἐγγυπαπι ος, Τ]οπιδίοςϐ Ῥ]ασν]έ.
θήκην. ΒΕί 5αῦ]]αΙΕ, καὶ Καλλίζενος
ὑποβήκην µέλλων ποιήσεσθαι ἔς τὸν
εἴρηκε λεξήτων αὐτὰς [τὰς ἐγγυθήΠερσέα. νΏ. 109. Ὑα]]α:. Απίπιο
κας] ὑποβήματα εἶναι. Ιάεπα 106,
8101 αρυά Ῥουκαπι πρθ]άἹππα 6ΟΠΗ- ΄ 10. ἐγγυθήκη, καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς κύπελΡαταπά!. 40. Ῥ. ν. 5. Λάπιοπ]πολ25. “Ηγήσανδρος δὲ ὁ Δελφὸς ἐν
τῷ ἐπιγραφομενῳ ὑπομνήματι ἄνηθπι {ασίπτας αἆ Ῥογδαπι, 1.6. Οππι
Ῥουκαπι Γάο6 510 ἵπ θαπι Ῥεποεβεῖο
δριάντων, καὶ αγαλμάτων, Τλαύκου φησὶ τοῦ Χίου τὸ ἐν Δελφοῖς
εο]]αίο] πποπογα βέαπ]β5εί. Ἠος
ὑπόςημα, οἷον ἐγγυθήκην τινα σιδηεχ 5οᾳποπέῖθις ραΐεί. Ῥεά εί Πΐς,
ρᾶν, ἀνάθημα᾿ Αλυάττου. οὗ ὁ Ἡ[όοἱ νι. 108. δί οοἆεχ 5αΠ15, Περὅυτος μνημονεύει, ὑποκρητηείδιον
σέα ἀῑσίαπι, έ α γθσίο Περσεὺς,
αὐτὸ καλών. Βΐ ραπ]ο ρορί,ἡ δ'
Ῥτο 60Π1. Πέρσης, οπ]αδ αςςῖδ.

εοἵη. Πέρσην, αί Ἐέρξην, οἳ 1οη.
Πέρσεα, τε Ἐέρξεα. 31 Ν΄ αἶ]α; νοτεῖο

ὑπ ᾿Αλεξανδρέων καλουµενη ἂγγοθήκη, τρἰγωνός ἐφι, κατὰ μέσον

ΥΠ

ΥΠ

κοίλη, δέχεσθαι δυναμένη. ἐντιθέμενον χεραμιον. ἔχουσι δὲ
ὁ ταύτην, οἱ

μὲν πεγητες ξυλίνην, οἱ δὲ πλούσιοι
χαλκην, ἡ ἀργυρᾶν. Βεὰ Ρτο ἐγ-

γυθήκη, ααος πιπ]ε15 1π ]ουῖς 5οτ1ρἔαπι οχδίαί, επβδρίοοτ ἀγγοῦήκη
5οεγιρεπάαπι, πε οχ 1]

νοτ]ῖς ἡ

καλουµέγη ἀγγοθήκη, Ραΐεῖ. Ἐεςἔπς Ιποϊέεσαπι νοσαῖ.

Εδί απίθιη

-Πποϊέεσα (αἲ 1]]ε ἑτας1ς) πιαςΒῖπαΊα, ἵπ αα οοπδἑαεβαξατ ἵπ οοπϊν]ο γ]πί αππρ]οτα, ἆο ᾳπαςαβ]πάο
ἀε[ίειγοηίαγ νῖπα.
Πα] νοσαπξ,

Ἐοπάε]]ο, «αποπίαπι φαρροπίέατ
5ἶνε απΙΡΠΟΤαΤΙΠΗ, 51νο ραξΙπαγαπι
{απάο,

1άᾳπο

ππαπαϊεῖ

Ρροβπς,

απαπι ογπαίς σταίῖα, Ηετοά. 1. 20.
Ἠατροσγαίίοηπ {απιοη γοσεπι ἐγγυθήκη αρποφοῖε, ας ἠπέουργοίαίας,

Ἰιοπιῖπο

ἀϊσπιπη,

τθδροήδιπι.

Ἱ.

110. 1κ. 9.

ὑποκύπτειν. οοπι. Δποςιπιρογς. Φα)-

πηίίετοα 5ο α]]οι]. δε αμου]ας 1π]-

Ρετῖο διρ]Ἴοεγο. τὰς μὲν ἐθελοντὶ

των πολίων

ὑποκυψάσας,

τὰς δὲ

[τρίωα
ἀνάγχη προσηγάγοντο.
αία5 Οπἱάοι πἱέχο 5 αὐιέέο-

ἴ65, α]α γετο ρου νῖπι οἱδί αᾱΠαπχογαηέ, ΤΠ 8Η ΑΤΏ Ροϊζεκίαίεπι Υε-

ἀῑπεταπξ. νὶ. 20. ἠν ὑποκύψωσι
τοῖσι Μήδοισι. Βι Μεάϊς 5ο ευ ὐ]]εἶαπέ. 3 Μεάοταπα Ἱπιροτίο 5ο
δυβοἴσης, Μ, 109.
ὑποκύπτειν τι»{. «οιη. ἈποςιπΡεγθ
ασ], Φα )]1οἱ αου]ας 1
Προγ]ο ἃς
Ροΐεδία
(1. οἱ Μηδοῖ ὑπέκυψαν Πέρ-

σχσι. Μααϊ Ρεγδαγαπῃ Ἱπιροτίο 5ῦ-

σκευός σι πρὸς τὸ κρατ' Ἴρας, ἦ λέ-

1ο δυηέ, 1, 190.
ὑπολαμπειν. «οι. [ἠπορφοστς, Ἰπὶ-

«δητας,ἤ τι τούτων οὐκ. ἀλλότριον

Ρ6Γ6, αΏρατοτο. ὡς τὸ ἔαρ ὑπέλαμ-

ἐπικεῖσθαι ἐπιτήδειον εἶναι. Θπαπι-

πε. Οππη γεν Ἰ]αχ]ςφοῖ. 1. 190. Ῥτ]-

οὔτοπι ἐγγυθήκη ἀϊσοίας, απαδ] ἐγ-

γνοήκη. 1.6. Ύα5, ἵπ 41ο {απο παιη
ἐν τῇ ἐγγύᾳ, Ἱ. 6. ἵπ Πάε]αδρίοπς,
τοι α]] παπα ἀαροπίπιας. Ύαδ, ἵπ
41ο αἰαπ]ά (πίο οοἱοσαέατ. Ἀϊο
εί 1πείαπας5 αγζαΠΗ, Πα

πα πα],

εί Ῥτοίϊιοβίδδῖπια «π84πο τεροπυπίας, οἳ {απαπαπα αριά Πάε]ις8οτοπα ἀεροπιπίατ, αποάαπι οσο
νοεαν!έ.

ὑποκρίνεσαι. Τοπ. δὲ ροοξ. Ρτο 60.

ὠποκρίνεσθαι. Ἠεεροπάςτο, ταύτα
ὑπεκρίναντο Κροίσω. Ἠαο Οτῶ5ο
γοροπάθγι. ἱἱ,78. ταῦταἡ Πυθίη
-"ὑπεκείνατο τοῖσι Λυδοῖσι. Ηαο Ῥγ-

θα Ἠγάὶν τοδροπα1ξ. 1. 91. ἔφα-

σαν ὑποκρινέεσθαι. Ἆο ΤΟΒΡΟΠΝΙΤΟΡ
:ἀῑκοταηί. 1. 104. ὑποκρίνασθαι. Ἡ,
162. ὑπεκρίναντο. Π], 46. ὑποκρι)ό"µενος. ΠΠ]. 59. ὑπεκρίνετο ταδε. Πας

ταδροπα[6, 11. 119. ὑποκρίνασθαι.
Ῥοδρομά!»εο, 11. 191. ὑπεκρίναντο
τάδε. ἵν. 119, 199. νἩ. 39, 168,
169. νι. 111, 144.1κ. 8, 27, 49.

ὑπόκμισις, ἡ.
ἡ Το. δὲ Ῥος6. Ῥγο 6ΟΠΙ.
αποκρισι». Ἠοδροήδυη. τῶν χρηςσηρίων τας ὑποκρίσιας.

Οτασα]ογάα

τ6δροη»η. 1. 90. ὑπόκρισις ἐλευ2ε-

ρίωτερη.

Ἰοτα]ίας, ας Ίπβεπιο

πηΟ Υογθ. αποά ἐπιλάμψαντος ἔἔαρος
ἀῑοϊέὰΓ συγωνύ ύμως. νι, 190.

ὑπομαργοτερος,ὁ.Η. Ν. α. ᾱ. εαὈίη54ΠΗ5, γε] γεοοταῖογ, να] νεσοοτάἱπσου]ας, πε ΄α]]α. ΠΠ. 1450,

ὑπὸάσε γων διαξδαίνει» τινὰ χώραν.
«5. Δαῦ νογυοτίρας αΠαπαπα το
άν (γαηβῖνα. (ἄα]]]σς πηε]τας,
{α88εΥ φαοφγιο ραὶε α οσµρε ἄε
7οπαί. νΠ. 06.
ὑπομιμνήσκειν τι. Α]ἰφαϊά1η ΠππιοΤΙΠΙΓΕΥΟζΑ6, { Πνθίηὁ
ὑπομγήσασα
ταῦτα. νι. 171. Ῥγ ία 5 Τη πιοΠΙΟΓΙΠΗ τενοσα{1δ. Οι Ίος 1ρ8ῖς
π πιειποτίαπα Τθνοσαβςοξ,

ὑπονοεῖν. «0ΠΙ. Ῥτο απο εἰ ὑποπτεύειν
ἁῑοϊζαν συνωνύµκως. Βαερ]οαΓῖ, Νη8Ροσξππη μαβογο. ὑπονοήσαντες τοὺς
Σαμίους τὰ Ἑλλήνων Φρονέειν. Ἱκ.

99. Ῥαδρίζαίϊ Βαπιῖος οσα ταρσῖς
5οπί]τα, [Π]οτπππααα ρατέῖθις [8γετο,]
ὑποπετρος, ὁ καὶ ἡ. Βιὺ 5ε Ρείτας,
βἶνο

Ἰαρίάςες,

Ἰαβοῃς.

Ἀαχοδις,

Ἠορ]ομῖς, ας {α]ατῖς, ερ]λλδέαπι.
Π. 12.
ὑποπρήθειν. Τοπ. εξ Ῥοσί. Ῥτο σοι.
ὑποκαίειν. Ἀποσεπάετε. Ίσπο 5πῦἸθοίο ΟΙΟΙΙ3ΤΘ. ὑποπρήσαντες αὐτά

ΥΠ

εψει

Τρ9ἱ5 [βαγπιοπ5, βἴνο οΤει]β,]
εαοσσηςῖς. ἵν. 69.
ὑπόπτερος, ὁ καὶ ἡ. Α]αΐας.

ὄφιες

ὑπόπτεροι. Φετρεηίες α]αθ1. 11.107,
109,
ὑπόῤῥινον, ου, τὸ. Οέεδῖας Ῥευς. ὅ2.
Ῥατβα, ᾳπσ» δαΏ πασίρυς παδοΙτατ,
απρ μύςαξ, κος, ὁ, νοσαίατ, Τ.α-

εἶπα ππηδίαςχ, 618. ΠΓία]1σα, Λ/μ5ίαολίο. (αα]]. ΔΓηδίαεᾖο. πώγωνα,
καὶ) ὑπόῤῥινα χατασκευάσαι,

ἵνα ὡς

ἀνὴρ φαΐνοιτο. Βατβαιι, εἳ πιβἴποςς Ρατατς, πί σοι ΥΙσ νΙάστείας.
Τη να]ς. Ἰμεχ. Ἱεσίέαχ οὐ ὑποῤῥίνιον
(Ῥτο οοὐθπ.
ὑπορηναί τι. Α]Ιαπ]ά δαδο]ρετε [ας]ὁπᾶ στη, τίς ὤν µοι τοῦτο ὑποσὰς
ἐπιτελέσειε; Οπ15 Ἀου πημῖ Γαε]οπά 1 ειςοἰρίοε, πς Ῥοτβοιεί} ΠΠ.
127, 128.
ὑποσρέφει.. οΟµι. το 4πο Γγε(ποΠ{ευ εἴ ἐπαναχωρεῖν, η
νὰ
Ἠοράϊτε, Βενογί. ἵν. 124, 1258.
ὑπέςρεφογ. ἵν. 140.

ὑποςρέφεσθαι. οοπα. Οοπνοατί.
οοηνοτίςγο. ἵν. 129.

ὃε

ὑποσροφὴ, ης, ἡ. οοπι, Βοαάϊέας. ΏοΥοιΦΙΟ. αβωμε σε αυα απ 5α
οοπνοτς,

αί

ααο

ὑποτελεει», εἴγ. Ἡ. Η. Ῥογβο]νειε ὑχ]-

Ῥαίαπα. Ὀϊοίειν ἆς 1115, ασὶ δαπέ

ὑποτελεῖς.1.ο.5αῦ α1σα]ας ρτἰποϊρίβ

(πρίο, απ αἰλου]5 Ίπιροι]ο δαβει απθαξαπ Ῥεπάπηί 1ν. 201.

ὑποτίθεσθαι. οΟΙ1. ΑἀππΟΠΘΥΕ. Αρπάγου ὑποθεμένου. Οτπι ἨΗατραρας

{ευπι] αἀπιοπήςςοξ, Ηατραρϊ Πιοπἰζη, αο 5ηαδη. 1. 80, 90. ὑπεβηκατο. 1. 90, 156, 191. ταῦτα Αἰγύπ-

τι, Ἠλείοισι ὑπεθήκαντο.

Ἠαο

«ἨΏαγραί Ε]εῖς αἀπιοποπάϊ ρταξία
ἀῑκοταπέ. Τδίπά οοπβίΠαπα 1ρ8ῖ5

ἀοάσγιπέ, Ἡ, 160. ὑποτίθοιτο. ΠΠ.
4]. ν. 72. ὑποθέμενος ἔπος οὐδεν.
σπα πΙ 1] πιοπάςςδοξ, αἱ, Οαπι
4ο το π]]α επι πιοπαϊςδοξ, Ὑοἱ,

Οσα πα ]]απα οοπς
ΙΙ ππα παρ οςςίδ5οί. ν. 92. δ 6. ὁ δὲ οὖδεν οἳ ἔφη

Θρασύξουλον ὑποθέσθαι. Ἠ]ε γετο
ἀῑκις ἙἨταδγ ραπ 8ο ππ]]α 4ς το
ΠΙΟΠΠΙΦ86, πα] ]απα οοπβῖΙαπι 8101

τινι.

θυπα πιοπεραέ, ν. 93. δ 0. νι. 62.
τὰ ἄρισα ὑποθέοιτο. ΟΡάμναπα 001”

Ῥτο-

ὑποτάμνειν. Ιοπ. Ῥτο 60Π1, ὑποτέμγειν. Βασσ]άρτο, Εγορε]άστο. πέ τὴν

ὁδὸν ὑποτάμνειν. Τεοι α]ϊοιϊ ρτῶς]ἀῑουπί, (οπρο)

ο ολιοπιῖπ α φιιεῖφιε
π. τετ αἰ]οιϊ
Ργωο]πάετο ηο Ῥετνοπίαί ϱο, 4πο
ουρίή, ὑποταμομενους τὸ ἀπὸ τών

γεών. Ναἱ]α: Α πανίρας ἀἱδο]άδο».
ν. 86. Ῥίϊοπα Ἰοοπίίο νιάσίαχ 6556,

τὸ ἀπὸ τὼν νεῶν διάςηµα. Ύοτρα

Ίιου δοπαπ{έ: Εγας]1δο5 1]]ο Ἱπίοι-

να]ᾖο, αποά α πανίρας αἆ Ίρδο
εταί, Ἰοσᾳ1ϱ καθ’ὑπαλλαγὴν, ἀϊοίππι Ἠάσίας, ἄντὶ τοῦ, τὸ απ᾿ αὐτῶν πρὸς τὰς νέας. [πίετεί]αςδο Ἱ{]-

ποτε οιιοά αὐ 1ρ5ἱ5, Π. 6. α Ίο5σο, 1π
απο εγαπέ,] αἆ πανες {ετεραί.
ὑποτείνειν. Τοπ. ος Ῥοεί, Ῥτο «0ΠΙ.

προτείνει. Ῥνοίσπάςεια.

ΊηΘΑΊΗ ορετατῃ αἆ νοῬ Ἱῃ Ἐπιροχί]ς
Προγαια]ς αὐ]πναπά να. [Π έλων
μὲν δὴ ταῦτα προετείνετο. ΥΠ. 161 .]

ἀοάϊςδδο. 1δίά. ὥς οἱ ὑπετίβετο.

τηΐδδα α]οιΙ Ργωρίατο. ν. 90.

ἀθτα, Φιιοά (πα

Οὔοττο. Εκχλίρετο, ὑποτείνοντος
ἐμεῦ τὼ ἐμπόρια συγελευθεροῦν. γι.
198. Οτπι ορο νουῖς οἩειτεπι

τογοτίαίιιτ,

πάς νεπογαί, ΙΧ, 22.

ὑπόσχεσιν ἐκπληρώσαί

---

ῬνορΏοις,

Ὁι

αἴ] μα 4οάϊδεεῦ. τα, 207. δείσας μή
τις τῶν Ιώνων ὑποθῆται τοῖσι Ἕλ-

λησι. νι. 97. Ψοτίέας πο ααὶς 4ᾳ
Ἰοπ]βαβ Φαρσοτεγοῖ (τεροῖς; νε],
(ὠΓῶ)608 πιοποτοί.

ὑποτίθεσθαι. Τοπ. Ρο 6ΟΠΗ. προτίθεσ-

θαι. ἨΏνοροπεγο. ὑποθέμενος τοῖσι
ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνιον. Οι δοΠΙ-

πίογαπα οοπ]θεξοτίθας, ασ ΙΠίαΓῬτείίρας, Ἱπδοπιπίαπα Ῥτοροδιίδδε. 1, 107, 108. 1ν. 195. Γρτο εοἀθπι ἀῑσίέατ ὑπερτιθέμενος τοῖσι
ὀνειροπόλοισι. ν. ο0.]

ὑποτοπεῖν, εἰ ὑποτοπεῖσθαι. Ἠετοάοέθιπη οἱ Έπογἁ] άρια νετβαπη, Ῥτο
εοπι. ὑποπτεύει». Βαδρίσατ]. Β18Ρεσέιπα]ιαροτο, Λακεδαιμόνιοιὑποτοπηθέντες Δημάρητον διησμώ ἔπιχειζέειν, ἐδίωκον.ν.7Θ. Πµασθάσοππο-

τἩ. φαδρίσα Ὠοπιαταίαπα Γαβαπι

ο
μο
μυ

ΥΠ

ΥΠ

πιο], νε] {πσατα Ῥαταχο, 611Πη

Π5. (παπι φιάλην χρυσοῦ, ἀντὶ τοῦ

Ῥετδεφιὶ εαροτιπέ,

φιάλην χευσην, Ηοτοάοξις νιἀείατ
αρρε]]ατε.
ΝΙςΙ ἀῑσας φιάλην
χρυσοῦ νοσατῖ, ἵπ Ύπα αΠΓΙΠΙ Τη-

ὑποτοπεῖσθαι. Ίοπ. δὲ Αίῑσε, Ῥτο
ὑποτοπεῖν, καὶ ὑπονοεῖν, Ύπο [τε-

ααεπίῖοτα, Βιδρίσαγ]. οὐδὲν ὑποτοπηθέντα τῶν ἐκεῖνος ἐφρόνεε. ΙΧ.
110. ΝΗΙ εαδρίσαίαπι 6οΓαπι,
αμ Π]ε εοσϊίαβαῖ.
ὑποτρό 'χαλα κείρειν. Ἠοτοᾶοίοα Ἰοου6ίο.. ἴπ τοαπάππα ἑοπάετο. ΠΠ].
8.
ὑποτύπτειν. Υ. Ἡ. Βαβτίησετο. ὑποτύπτουσα αὐτέων ἑκάςη,

Φιάλην

τοῦ 'χρυσοῦ συν θήκη ἐδωρέετο τὸν
Δημοκήδεα. οὕτω δή τι δωψιλέῖ
ωρεῆ, ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας

ἀπὸ

τῶν φιαλέων. 5ατηρας ἑπόμενος ὁ
οἰκέτης, τῷ οὔνομα τν Σκίτω», ἄνε-

λέγετο, καὶ οἱ χεῆμα

πολλόν

τι͵

χρυσοῦ συγελέχβη. Να]]α: Ἔαπο
εαταπι ἱησι]α, απτθα Ῥλία]α
ἴποσαπι θαβτιηπσεπίες, Γοπιοςςἀειι ἀοπαγαπί απι αππρ]ο ΠΠΊΠΟΤΕ,

πί {αππι]α5δ ποπιπο Φοϊίοη, απὶ
βοᾳπεβαίατ, εχοϊἀθηίος εκ Ῥειειβδῖοπο ῬΗΙα]αγαπι δίαίοτας «ο]ροής, πΟῦ ΡαΥαΠῃ αγ] ΗΠΙΠΙΤΗ
εοερονΙ{. 11. 190. Ῥεηφα5 απ]άστα
Ῥοπα5:. αἲ γοτρα τωσα αφ
αῑιιά πορῖς Ιπάϊσαπέξ. ὑποτύπτειν
οπῖπα ποἩ φιπΊησετε 5Ισπ]ῃσαί,
5οἆ Ροΐῖτς (α{ Ἱία οᾳπαπιτ) δαῦνοτβοτατο, 5αοσιίοτο, Ιου1{οΥ Υοί-

655οί, (11 αΙΓΘΟΒ 5έαΐογας οοηξ]-

πετοί: αποά α νογϊίαίε ποπ α]ϊ6πππι ϱ5δεί.) ΘΩπατο απῖά ορι5
εταί ρηϊα]απι «αβτιηπσετε» Μοία]Ίαπα Ίου Ἱλαπά ἴαπι {αοἷ]ο [γαησ]ἔπτ.

ΑΕ δαοσμδδίοπς, αο ασ]{αί]-

οπ6, εἔ (παββαέϊοπς, οΡριι5 εγαί αἆ
᾿οχοπ{Ιοπάος, εί ε]]οιεπάος, 5ίαϊο-

Τα5δ ἄπχθος ἵπ Ῥ]α]ϊ5 οοπς]αςο».
Ἠαν Ίοπσε γετὶδιπη]]οτα, Ν]]απι
{απιει πεςσδδ]έαίετα οπΙ( απ 1πιῬοπο 1π ποδίτα νεγρα Ἱπταπά].
Φοοπαίθας
ἀπῖδαπς 5επίθηέίαπι,
απαπι οείοτῖ5 απίεροπεμάαπα Ἱιἀϊσατ.
ἸΝοβῖς επῖπι 5αεὶς 6556
ἀπσο, β1(τα"6οταπα νεΓΡΟΓΗΠΗ ρτο-

Ῥτιείαίεπι, 8ἱ νἰπικισπΙβσαξϊοποπιαπθ, ο 1ῃ86ο (ἄΘΤΠΙάΠΟ 86η5δι,
πάς νοτθφιθ ἀεο]αγεπηας.

ὑποτύφειν, ὑποκαίειν. Ῥτορτῖα ααῖἀαπι κποσεπάστε, γε] Ίσπε 5α0]ος{ο, Υε] εἶαπι αεοεπάότε εἱσπ]βσαί;
5εά ἴαπιοη {ταπδ[οτίατ οξἶαπι αἆ
πϊππϊοῖθῖας αὐ αΠφπίρας «πςοςρ(25, απο Ῥτππστη ο] Παιηπηῖς αςοσπάπηἔαχ, ἀοϊπάς ραπ]αξἴτα αἱ πηεξ, οἱ οταδειπέ, ἆοπος ἑαπάσπι οκ

Ἱπϊπιίσογαπα Ῥεοίοτίρας ἴπ πιαπ]Γεδίαπι Ἰασαπα, ΙπορπάΙογάη 1Π-

Ῥογαγς, αιαίοτο γετυεταπάο, Ῥα]5απάο ἀεοπίεινο. Ἀϊο Ιβίαιγ λαο
πηθ]ία8 γοτέεπίέιτ. [ρδατατῃ ππααπά6πο Ῥ]ία]α -(]λασαπι ΠΓΘΑΠΙ

Ρϊεπάππα Ῥτο ςΙππ]έαίος οσσα]έας
επ αἰίφτιο εαδοῖροτα, μαβογο, Εε-

Ἰονιίοι νεγβοταΏ5, ΞΠΟΟΠΕΙΘΗΡ, ππα

ἔχθρα ὑπετύφετο.

οπη Ίρδα {μεσα Γοπιοεσάεπι [αιιτοα ρ]Ια]α] ἀοπανίς. Ταπα απέεπι
ΑΠΠΡΙΟ ἆοπο [ου ἀοπανίζ,] ταί

45. Νοίας ςΙπππ]ίας αὐ 1ρ8ἷ5 5ις-

{αππ]5, οιῖ ΠΟΠΙΟΠ ογαξ Βοίξοη,

ταπι Ῥοσίογο Ἰαΐεῃς αά]ις, {0Υ6-

[ἀοπιίπαπι].

Ραέαν. Ὑαἱ, Οἶαπι αοοεπἀςραίας,
Ύο] εἰῖαιπι, ΠΠ γείατὶς ος βαπι-

5οαπεης, δίαΐοτας εκ

Ῥ]ηα]ϊς Γοῦ. κποςιβδιοποπα] οχεῖἀεπίες οο]]εσοτίέ, 1ρδίαιια Ἱπαρηα
απτὶ γἱς οοασία βαονῖζ. 8 ρ]ήα]α.,
1η απῖθις οταη{ απγοὶ δίαἴεγο», γ]-

ἔποὪ Γαἱβδεηί, Ἰ]ο τὸ ὑποτύπτει»,
{οτίαδδα οοπππποᾶο βαπιῖ Ῥο55εί
Ῥτο αῇπήπσοτο, να] {παπρενε: αί
αυτεσς εταπί, πί οί Ίρ5ε Ἠ/α]]α νογ-

ίατ, εγαππραπ{.

ΤΟΓΘ,
”

ΕΧΘΙΟΘΙΟ.
ε

/

Ὑε] είῖαπι αςςὶ-

παλαιὰὸ

Οιεεῖα

αὐτοῖς

Ῥες.

οεπάἀθβαξατ.1. 6. Ο]απι αἱεραίας,

οί, οοιι Παιηπια αυα.ἆαπι Τη 1ῃςο-

τηαπα 1η Ῥεείοτο Ἰαίοηίσπα, ας αἵ-

ἀοπίεπι, αάλαςο 5ογγαβαηΕ.

ὑπουργεῖν τι τιν{. ἵπ αἰῖφπα τθ δαΠ]
οΡογαη α]οπί παναγθ, Πηδευνίγε
αἰίοαῖ αμ θια ΙΠ 16. ΥΠ. 98. σοὶ
βουλόμενος ὑπουργεει». νι. 110.

ΤΡ] νο]εης Ἰηδεινίτε, χ(ηςὃ ὑπ-

ΥΠ

ΥΣ

ουργεείν. νἨ. 149.

Βοπαπι ας

Πάε]οπα ΟΡΟΓΑΠΗ α]ομῖ Π8Υ4ΤΟ,
ἐκέλευσε αὐτὴν αἰτῆσαι ὄ, τι βούλεταί οἱ γενέσθαι ἀντὶ τῶν αὐτῷ

ὑπουργημενωγ. Ικ. 109. ο αδεῖέ 1ρ5απι Ῥεΐετο απ] 51ρί Πετὶ γοε]]εί
Ῥτο οΏετα 5101 παναία. Ἱ. 6. ῬΤο
ομδεφ1 τεππαποταίοπθ.

ὑπούργημα, τος, τό. 60Π1. ΜΙΠΙΦέετίαπι.

Όρετα, απα) ασαῖ πανα-

ΤΙ. 1. 197.

ὑπόφαυσις, νος, ή. α]]α 8ἱο ἸπέειΡτεζαξιχ Ἰππο Ηετοάοα Ίοσμπῃ,
απ! οχρίαί γΠ. 96. διέκπλρον δὲ
ὑπόφανσι κατέλιπον. Ἠε]ιοίο αἆ
απτοταίῃ ἑταπδ]ία. 9οά ἀῑοσπάτπι
Ροβ5δ,

ἐταπδίσιη

548 απΓΟΓΩΠΗ,

νο] 50 Ῥείππαπα ἁΠποα]ατη, το]]4πογα{,
Ἐτὶς απ έθπη ἔλλειψις
Ῥγαροβί(]οπῖ5δ ασρὸς, γε] κατὰ,

αποά Αί16ῖ5 οἱ Γοπῖβα5 [απι]]]ατο.
Ὑίοταπα Ίο απ]άσπι 5ἷο αοεΙρίειι{1τ, 81 οοἆοκ Β4ΠΙΒ.

Αλοφαί ογ6-

ἀῑάετίπι Ἱερειάππι δεραγαξίπι ὑπο
φαῦσιν, 50 ἀποπ]απι. φαῦσις,

ἀοοεί Βιϊάας, φώς, φέγγος. Ἰῖπο
ἀθάπείππα ΠΟΠΙοἩ
ϱοοπΙΡΟΦΙΕΙΠΙ
αραιά Ριπάσταπα Ο]γπιρίογαπι Ο46
γη. γοτ. 71. φαυσίμδροτος, Βο]ϊς
ερι(]είαπα, αποά αἰίας συνωγύµως
ἀἰοΙίαχ φαεσίµδροτος.

Μοτίαλβις

ΊπισἨ πηπ]ηΙδίταἩς. Μοτία]ίαπι Ἱ]-

Ἰαπ]πα{οτ. φαῦσις νετο Γογπαξιγ
ἃ ΥΟΤΡΟ φαύω, αιιοᾷ α φάω ἀεάποἔαπι, Ιπδοτίο υ «Ἐο]σο. αῦ οοάσπι

φάω, Πί εἰ φαίνω, εἰ φαείνω, Ἱα66ο, 5Ρ]οπάοο.
ὑποχείριος, ὁ καὶ ἡ. εοπ.

ΟΦπὶ ἵπ

ασπ]αδ παπα ας Ῥοΐεκίαίο εί.
Φπ1 545 αἰοπ]αδ παπα ας ΙΠ1ροτ]ο οδε. ΑΠοι]ας Ροίορίαξ! Πηρο-

Αίλθπας. ν. 9]. Πέρσησι ὑποχείρια. Ἰοαιςδῖς αυ]θεία. "νι. δὅ,
44.
ὑπόψαμμος. Ν. Ἡ. Ῥαρατεπαςθαδ.
Ερϊθλείιπη 5οΙῇ, τεροπίδαπο αγεἨση 50 56 λαβεπίῖς. γῆν ὑποψαμμοτέρη»., Π. 12.

ὑποψίηνἔχειν. Ηετοάοίεα Ἰοεμί]ο.
Ῥγο πα «0. ἀποΐξας, ὑποπτεύεσ-

θαι, οἱ ὕποπτον εἶναι. ἈαδρὶςεῖοἨστη ιδίπετο, ΤΠ βυδρίοοΏεπι
νοσατ]. Ῥαδροσξαπι ε8»ε. 1κ. 99.
ὑπώεεαι, ὧν, αἱ. Τοπ. Ῥτο 601. ὑπω-

ρειαι. Νοπείαπα ταάϊσος. 1. 110. Π.
198. ἀῑοιέατ εί ἽἩ 5ἱπσυ]αγ] ὑπώβεα, Ῥτο 601. ὑπωρεια. ἵν. 29. ὑπμή Ομ! ἀπρΙλνοπβο ει. γ.
129. τὴν ὑπωρεην. να. 199. τη

ὑπωρείη». ἱκ. 19, 56.
ὑπωείη, τς, ἡ. Τοπ. Ῥτο 6011. ὑπώῥρεία, ας. Μοπιῖς ταῖς. νυν]. 129.

υσι. Γογιϊπαίϊο {οτίῖα ρ]αγ. Ῥεῖς.
4. οοπ]ασ. νετβοταπα πι δΙπσπ]ατὶ
ἵπ υμι ἀοδιποππα ς4πσς {γοφςΕν, πέ α σταν]ζοπῖς {π ύω ἀθάπςοία, 1π πάσαν]

ἑοτία

Ῥ]αγ. 1π

ύουσι ἀρδιπιπέξ. ἀπολλῦσι, Ρο πιασἱ5 αβ]ίαίο ἀπολλύουσι. Ῥετάνπί.
Ίν. 68. κατει(γνῦσι, ΡτΟ κατειργνύ-

ουσ. ϱοπο]πά ης. ιν. 09.
ὑγεραίη ἡμέρη. Ίο. Ῥτο 60Η. ὑκεραία ἦμερα. Ῥοδίοτίος νε] δε/πεΠ5
ἀἷος, Ἐνί απίοηι Ἰπίερτα Ἰοσπ{]ο:
5ο ὑσεραία (απέαπη εί ερεῖσα.
παπα επ αμάϊέατ ἡμέρα. τη ὑσεραίη
ἡμέρη. νΙΙ. 92. Ῥορίοτίοτο ἀἱθ.
Ροβί]άιε. Βεφπεπᾶ 41. [ἐλλειπτκῶς α1οἴσατ τη ὕφεραίγ- ΥΠ, 25.1]
ἐς τὴν ὑςεραίην, οἳ νἱφεραίη. κ. δ.
ὑφσεραῖος, η, 0Υ. 19η. Ῥτο «ΟΠΗ. ύφε(αἴος, α, ΟΥ. ῬΤτο 4πο βίζας ὕςε-

ποιο δα] οσίι». τοὺς ᾿Ασσυρίους

ος, ἂν ον. α οδέογΙΟΥ. ᾗ δὲ βασιλΊος

ὑποχειρίους ἐποιήσαντο. ΑΒΒΥΓΙΟ
ἵπ 5παπι Ροίζορίαίοπι τοάεσογιπί.
ΑΦΔΥΤΙΟ5 αροσεγιηί. 1. 106. τὰ
πάντα ὑποχείρια ἐποιήσατο. ΟπιπΙα
επυορ]ί. Ἱ. 178. νι. 40. ἄναδεκομενους ὑποχειρίας παµέξειν τὼς Ανήγας. Ου] τεεερεταπί, αἱ Ρνομι]-

αἴρεσις ἐς τὴν ὑγεραίην τὴν Μαρ-

βογαπί 5ο ποῦῖς ταά]ίιτος,

Ῥοΐεδίαίοπι ποδίταπι

ας 1Π

τεοάαςίπτοδ,

δονίου ἐπισρατηΐην, δεκάμηνος ἐγέγετο. Ικ.ὁ. Να]]α: [Ότῦεπα εερῖέ,]
ἀαεσῖπο πΊεΠΕο απαπ {αεταί αὐ 1ρ5ο τ6ρε οαρία. «Έππ. Ρ. Ηος γετβρα
δοπαπί, πέ Ρασθατί Ἰοᾳπετεη{ :
Ἠοσῖς νοτο οαρΏο αἆ 5οεεππάαπι
Ματάοπ]ϊ οβἱοπῃ οχροάΠΙοπεΗ,
ἀαο]πιοκίτῖς {α]έ, Ἱ. ο. Τηΐοι ρτῖ-

ΦΑ

ΥΦ

πατη ητρῖβ α τοσο οπρίς εχριςσἨΒΕΙΟΠΘΠΙ, δὲ 5εοοππάαπι Ῥοα]]ϊσαπι

Ματάοπ εχρεάἸξίοπεπι, ἀεοεπι
πιθηδες Ιπίεγορδεετυπ{. θεά γαἰ]α
ΤΙ]ΟΓΕΠΙ 56ΠΗ8115, απάπά ΥΘΓΡΟΤΗΠΙ,

Ἰος Ίοεο Ῥταάεηίετ Παρα]έ ταί]οἨθΙιη. Ἠσαος ἴαπποπ Ῥασ]ο Π0ετῖας,
ία ππε]ας τοάάετεπέατ: αἲ 1]]ο
γετο {6εΠΊΡΟΤΕ, Ύπο Ργίππατη πτῃς
α τοσα οαρία {πί, αἆ 5οειπάαπι
εκρεάϊΠοποπι
πηΠέατεπα, Ύ παπι
Ματάοπ]ας αἀνοιδι5 εαπι5ηδεερῖΐ,
ἀεσειαπιθηδοςΙπίέοτεεββοεταπ{.
οἱ,

Ώεοῖπιο γετο ΠἹεπδο Ῥοδέ πτβοιη
40 15ο τεσε εαρίαια, Ματάοπῖας
εοοππάαπι πΠίατοιι εχροεά]έ]οΏθ6ΠΙ

αάγεΙ8Ι5δ

64

διδοερῖί,

αἱ

Ῥε]απα Ἱπέπ]ε, ἀοδετίαιπαιο ο6ΡΙε. ὤγεδάλλοντο ἐς τὴν ὑςεραίην

ὑποκρίνασδαι. ἵκ. δ. ΕοεροπαυΠι
1η δοηπεπέοιι ἀϊοπι ἀῑδίπ]ετατ{.
τη ὑφεραίῃ. Γρ]άσπι.
5 ερον. τὸ ἐγὼ τῆσι ἐμεωῦτοῦ γνώµησι ὕφερον ἐπυθόμην. Φτοάἆ οσο
Ῥοδίαπαπη Ίου ἵπ ΑΠΙΠΙΠΙΗ ΠΠΕΙΠΙ
Ιπάυχίδδειη Ἰπ{ε]]εχί. Ἡ. 18.

ὕκερον τουτέων. Ἱκ. 105. Ῥομί Ίαο,
Ῥορίεα.
ὑςέρῳ χρόνω. ΟΟΠ1. Ῥτο απο αἰίας
ὕκερον. Ῥοβίεα.Ἱ. 120. ἵν. 1606. ν.

32.

ὑφαίνειν. οοπι. Τοχοτο. μεταφορικῶς

Φ.

ᾧφ Ἰωνικῶς Ἱπεετάππη ἵπ ϐ γεΕτατ. ἄφλαστον, Ῥτο ἆθλαςογ.
Φλᾷ» Ῥτο θλάν. γι. 114.
ϱ Ἱπ β Ἰπέογάμπι αραιά Μασοάοπος
γογαίπτ.

Βείγες, Ρτο Φρύγες. να,

ο].
φάκελος, ου, ὁ. οοπα. Ἐαςεῖς. Ἐαδεῖ-

επ]18. ὁρυγάνων Φάκελοι συννενέαται.

Ἱν. 63.

Βατπιθηίοταπι,

ναι

ετειπΙοταπα {αδεια εοπσεταΠ{Γ,

ῥάξδων φακέλους. ΝΙΓσαγΙΠΙ {α50688.
ἵν. 67.

φαλακρός. οοπι. Οανας. ΠΠ. 12.
φαλακρόω, ὦ. οοπι. Οα]νιπα {αοῖο.
φαλακρούμαι. (α]νεδεο. (ΟαἶναΒ
πο. αρ].
φάμενος, Ἡ(0. Ῥαφδῖνε 5απηζαπι ἄν-

τὶ τοῦ λεγόμενος. Φι] ἀλοίευσ. τών
Λυκίων φαμένων Ἐανθίων εἶναι.
Ἰοίοσαπα, αἱ Καπί ἀῑσππίατ
ε55α. 1. 170. αἱ εδί (γαοἴδπιις
εἰεραις, οί τὸ φάσθαι ἀντὶ τοῦ φάγαι, καὶ λ
λεγείνν ορέ δαπιεπάππι,

Ίος πιοάος τών Λυκίων φαμέγω»,
θάντων, καὶ λεγόντων, ἑαυτοὺς εἷναι Ἐανθίους. Ἰωοϊοταπα, αἱ 56
Χαπί]ίος 6556 ἀλσπηί.
φαρετρεὼν, ὤνος, ὁ. Υ. Η. Ῥχο οοπι.
φαρεέτρα. Ι. 216. 1. 141. να. 61.

ὧςε ταῦτα

φάρσος, εος,ους, τό. Ηοτοά. γ. Ῥ]α-

συνυφανθήναι τὸν Μιλήσιον Δριςαγόρην. ἵ)εΊναος ΜΠ]οδῖας Ατἰκίαροταδ οσα αἱ πιοµίθας [αοτέ. ν.
105.

πα. Ἔτασία». Εορῖο. Ρατ». ἔφι δύο
φάρσεατῆς πόλιος. Ῥιπί ἀπα αγΏῖ5
Ρίασα, ων ρατίςς. 1 180 1.

ὑφιςάναι, ὑποςἼσαι. εοπι. Βιῦφέῖ-

180.
φαρμιακεύειΥ. οοπι. Ῥματπιαςϊ5 α]]-

νοτο,

Μο]ιτι

ἁο]απι.

{πετο. 1. 6. Βαῦ το α]]απα δίαίπετο,
Ῥοποτθ, οο]οσατα αλα, ε]ας5
Γα]ειεπάα; ας εα5ποπάς σταί]α.
Βαδέϊποτο. Επ]ζιτο. ὑποςήσαντες
αὐτῷ

τρεῖς χαλκέους

κολοσσούς.

1ρ81 εα0]εσίῖς ἔτῖρας οργεῖ5 «0108815. Ὑα]]α γοτο 5ΕΠΒΙΠΙ 5οοιές5
γοτηέ, 55

ποπ ῖριις 1]]αά ἐτῖρας

εο]οδ»ί5. Δίἀϊοεπάπα ρο15,Οππα
ἴπες α.1θος «οἱο55ο5 αἱ εα0]αςίς5οηΐ, ε]ας Γα]οίοπάϊ ας δαδέϊποπαϊ
«αμδα. Οπι]δ1έ απέειη γοσθπα χαλκέους, απ πεηπαφπαπι ογαί οπη]{-

{επάα. 1ν. 1522.

τῆς πόλιος ἐούσης δύο φαρσέω». Ἱ.

απίρας, ταὶ γοποπ]5, νε] τεπιεά1ς,

γα] ΙποαΠ{απΙΘΠ{Ι5, αἆ αμαι]ά ΡεΓασεπάππι πξ],. Φαρμακεύσαντες
ταῦτα

ἐς τὸν ποταμὀν. να.

114.

Ὑα]]α:. ΗΙ5 πιοάισαπιεπΕῖ5 Ιῃπ ΠιπἹοἩ Γαο5δ.

[Γοαχ απέοπι Ίος 111

{οοεταπ{} αἱ Ἠῇ5 ταοπῖρας Πιαν]ϊ
κων]έῖαπι οοπιροβεετοΠί, ε]αδᾳτπο
Ῥοπεγο]οπίίαπι 51ϱῖ οοποϊ]ατοης.]
φαται. Το. ὁ. Ρ6Ι8. Ρ]ΙΓ. Ῥ6ΓΕ. ρα5ς.
1. οοπ]ασαί. στανῖς. {εγπηϊπαξίιο
Ῥτο οΟπηπΙΙΠΙ, 4πσ εβογίαγ Ῥεγ
Ρατ ρίαπα Ῥρα55. Ῥου[, οἳ Ῥ]αςᾳ.

Φε

ΦΕ

οπτη Υοτρο διρδίαμ{Ίνο εἶσί. Βία
απέοπα Γοππιαξιχς τέτυπται, από
οδί ὃ. Ῥεις. διπα. Ἰηβετίο α. τετὺπαται, ΥΕΙΒΟ το ἵΠ ᾳ, τετύφαται. οί

»ησυ]. ἵπ Ῥλαγ. πηρταί, το
τυμμενοι εἰσι. νε] τετυμµέναι,
τετυµµέα εἰσι. τετρίφαται, Ρῖο
τριμμµένοι εἶσι. Βαπέ αετῖεῖ. Π.
τεβάφαται,

Ῥτο τεθαμµεναι

τεγαι
τε95.

εἰσι.

βορι]ία» δυηΐ, Υ]. 105.
φατίζειν. Ίο. αί Ῥοεῦ. Ἠππιογεπι
βΡατροιθ. ἐφάτισαν.
ΆἨππποταπι
5ρατεογιπί, γ. ὅ8.
ο
ἡ. Ίοη. εἳ Ῥοεῦ. Ῥτο Ο0ΠΗ.
φήμη
Ἠππιογ. 1. 60. κατέξαλον
ράτι». Ῥππογθπι πραγεοτιπζ. 1
1929. ἐνθεῦτενἡ φάτις αὗτη κεχωβήκεε, Ηππιο ΤΠΠΙΟΥ ϊφέο πησπανΙ(,
19199, ν1.3. ὡς φάτις ὥρμη]αι. γι].

189. [Τε ἔωπια [ουε. [ εβωηνα [οτί
τούτους τοιαύτη φάτις ἔχει ὑπὸ
᾿Αθηναίων. νΏ]. 94. Υα]]α: ἨΗις ἆθ
1115 αραιά ΑΠιεπίοηδος ΤΙΙΠΟΓ ϱχ5ε]ε{. Ῥεπο. Ὠεά εδῖ Ηετοάοίεα
Ἰοσπ{]ο.
φατο. Ἰοπίσα ὃ. Ῥοις. Ῥ]αγ. Ῥ]5ᾳπαπΠρον{. ρα58. 1. εοπ]ας. σταν1ξ.
{ογπππαίίο, Ῥτο 60Π1, 4πσ οβογ{πχ Ῥεχ ροτοΙρίιπα νετρὶ Ῥα5ς.
Ῥου[. εἳ Ῥ]αδᾳ. επ

Υαγρο 5υ0-

βίαπίνο, ήσαν. Οἱ Ἕλληνες αὐτῷ
κατεσράφατο, Ῥτο ὑπ αὐτοῦ κατε-

«ραμμένοιήσαν. ἀγαςὶ αὓ εο 5ῇαοἲὶ δαπέ. 1, 27. Εοτπιαζατ ααζθίη
α ἴοτίῖα Ῥοις. δἶπς. ἀεδίποπίο 1π
πτο, Ἱπδοτίο α, οἳ πιαίαία {επι ασ
πι αδρ]γαίαπα φ, αἱ τέτυπτο, τετύ-

πατο, τετύφατο. κατεςράφατο, Ῥτο
χατεςραμμένοιησαν. Βαβας!ὶ {16ταπέξ, 1μΙά,. Ῥτο οοάεπι κατεφρέφαῖο. 1. 141. ἄπεςρράφατο, Ῥχο
ἀπεςραμμέναι ήσαν [αἱ γηες] τοὺς
ἐμδόλους. Ἀαγες τοδίτῖς τείπςας
Πιοταη{.

14 οδί, Νανα

τοδίτα

{αεταπί τείασα. 1, 106.
Φερέγγνος, ὁ καὶ ᾖ. οοΠΙ, υ]άας,
φερέγγνος, ἀσφαλὴ ς,οξιόπιςος ἐγ-

γυητής. Φα] 1οϊέατ ἀεῖπάο Ίος Ἠοτοβοῦῖ εχοπιρ]ιπῃ. [άοπη, φερέγγυος, ὁ ἐκδεξώμενός τι, καὶ δυνάµενος ἀποτίσαι. οἷον ἀξιόχρεως, δυνά-

µενος ἀναδέξασθαι τὴν ἐγχείρήσιν,

δς, Υ. 90.

Νίο Ισίέατ αρρεϊ]αξασ

ΒΡΟΠΕΟΥ Πάο ἀἴσπις, οί Ιοσπρ]ες,

ας Ἰάοπεις αἆ Ῥοτδο]γομάαπι Ῥεοπη]α 6ΙΠΙΠΙΑΠΙ, γε] αἆ Ῥταδίαήπα Ἰά, αιοά αεπ]ας σγαζ]α ῬτοπηϊφΙέε,. Οπἵ αΠαπ]ά Ἰπ 5ο γοσερῖθ,
ας Ῥγωρίατα Ροΐα»ί. φερέγγυος ἔσαι διασώσαι τὰς νέας. Νανες 86Γνατο Ῥοΐονϊς. υΠ. 49. Ὑε], ΑΔά

παγθς ἱπίαπάας οσῖξ Ιάοπειβ.

φέρειν, καὶ ἄγειν. «οτι. Ασετε, οί
{ευτο. ἨπΠρεναε. Ῥορυ]ατί. (διαρπάγειν. Ἱ. 88.) φἐρουσί τε, καὶ ᾱγουσι τὰ σά.

Βες ἴπαδ [εταπί, οί

αδιιηί. λος έπας ἀπηρίαπέ, 1Ρ14.
ἆγον, καὶ ἔφερον ἅπαντας,

Όπιποβ

αφεραπέ, αο Γετεραηί, ἀμιρίοραπί,
Ρορυἱαῦαμέυς. |1660. ἔφερε, καὶ
ἦγε πάντας. 1, 39. μὴ ἀλλήλους
Φέροιεν, καὶ ἄγοιεν. μα 42.
φερει». συμφορήν τα

ὡς κουφότατα

φερει».«σα]αμν]ζαξοπα αφ πα

(παπα

Ἰουϊφαῖπιο {οτγα, Ἱ. 95. ἔς τι ὑμῖν

ταῦτα Φαίνεται φερει; Ωιοπαία
Ίσο γορῖς νἰάεπίαγ βΡρεσίατεὃ
Οι] θἱρπίβοατεὲ Οσὶά Ῥοσίεηἀ4ειοα} 1. 120. βαρέως ἠγεγκε. άτα-

γ]τοτ έπ]1Μ, ΠΠ. 125. ὥσπερ τὸ δίκαιον ἔφερε. []ε παπα] έας {οτθβαί, Ροβ(π]αβαί. ν. 56. βαρέως φέρων. Υ.
19.Ῥτο απο συνωνύµως απῖσα γοςθ
ἀ1οἵσας, δυσφορέων. αρίά,
Φερέομκος, ὁ καὶἡ.Τοη. εἴ Ροεῖ. Ου]
δοσσπα 1ρ5ο 8ααπ1 ἀοππππι Γετῇ. ν.
40.
φέρεσθαι σολἐον. «οτι. ΑΠηπϊά απηῬμα5 ἴοττε, τεροτίατε, Ύπατη α)1

{εταπί, ας τεροτίεηΕ. Έ]α5 Ρτοῇεσο. Μα]ϊοτο οοπάΙοπθ ΤΕΠΗ
ΡεγοΥο. Ρο 4πο συνωνγύµως ἀῑοιίατ
εί -ἀποφέρεσθαι πλέον, οἳ πλεονεκτεῖν. Οὗτοι οὐδὲν πλέον ἐφέροντο
τῆς «ρατιης τῆς Μηδικῆς. ΥΠ. 211.

[ο] πΙΙ] απρΗαξ, «παπα Μοάϊσις
οχαγαίας, τοροχἑαῦαπέ. ΙΒ] π]α-

οἳς τοροτίαραπ{έ. Ἀοη πιαρ]6 ῬτοΠοϊεβαπε. Νο 1πε]Ίοτε εοπάΙἔ]οπθ
ΤΟΠΙ ϱετοεβαΠ{.
Φερνή. Ἰοπ. εί Ῥοεί. Ὦο8, Ύ παπι

Ἠχος ππαπίέο ἀαῑ. Αἱ Λυδῶν ὀυγατέρες σσοργεύονται, πᾶσαι,

συλλέ-

γουσαισφίσιφε(νάς. ωγάοταπι βΗ10ρ

ΦθΘ

ΦφΙ

οπιηες δοοτίαπέατ, ἀοΐεπι δ1βί οοἱἨροαπίος. 1. 92.

φεύγει» ὑπό τινος. ΑΡ αϊηιιο ζασαπῖ.
ἴπ εχί]ηπι Ῥε]]..ἵν. 125. ἐκ Νάξου
ἔρυγον ἄγδρες τῶν παχέων

ὑπὸ

τοῦ δήµου. ν. 90. γαἰ]α: Ἐκ Ναχο
απἱάαπα ]οσαρ]είες α Ῥ]ερε ἵπ εκπαπα πηὶςςῖ απ.
Φεά α Ρ]εῦα
ἀἰοεπάαπα, ποπ απίθιι
γιάο σα χεες.
φεύγειν. 60ΠΑ. ἐκ κακὠν
περευγότας ἐπυνθάνετο.

ο Ῥιορο.
μεγάλων

Εκ ππᾶς-

ΠΙ6 πια] [ΠασθάαΠΙΟΠΙΟ5 οιᾱβΗ5] οναβῖςςο απάἶεραί. 1. 65.
φεύγω ουπι Ἱπβπίνο Ἱαποίαπι.
Εασίο. Ψίο. Όαγεο. ζειγικοῖσι γο-

µαίοισι χρᾶσθαι φεύγουσι.

ἨῬετε-

ρτ]ηῖς Ιπςεαεῖς 1 {ασίαπ{, αἱ,

Ρετερτῖπ]5 τέρας α{ὶ εαγεπί. ἵν.
70.
φήμη. Τομ, 6 Ῥοεί. Ῥτο Ο0Π1, προΦητεία, καὶ πρόῤῥησις, Ῥταά]σίιο,
ἔξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμη».

ΙΓ ΟΥ ρε ράἰοίίομοία. εχρ]ενῖΐ,
Ἱπιρ]ενίς. Τά, αιιοά αἲ ΤΠ5ΟΠΙΠΙΟ
Ῥταάισείαπι [αθγας, αἲ οκέτπα, Π-

πθπι(πε ρεγάυκ]έ. 1. 49. τῷ Κλεομεγεῖἡ φήμη ἐπετελέετο. ν. 5. Ριἀϊοθίο ϱ]εοπιεπί ρετῄεϊοβαίατ.1.θ.
Φιοά Οἱοοπιεπί ρταάἰσίαπα {16τας, αἆ 5ππα πε

Ρετάπεσβραίας.

γ. 73.

φήτρη, τς ἡ. ΤΟΠ. οἳ Ροεῦ. Ῥγο ο0πΙ.
φυλἠ, ης. Ττῖρας. 1. 120.

φθέγγεσθαι

ἀντὶ τοῦ χεεµετίζει».

1οφυ1, γοσθαι εἀετε, Ῥτο ΜΙπΠΙγο,
ὅτευ ἂν ὁ ἵππος ἡλίου ἐπανατέλλον-

τος πρώτος φθέγξηται. Οπ]ι5 ο/π18
οχοτίεπίο 5οἱο Ῥτίπια5 ΗΙπηϊδςοί,
η] δ4.

Φβειρίζεσθαι. Ὑοτυπι Ηετοάοίοιπι,

ᾳποά ἵῃ νι]σαί. Ἰμος. ἵπα τ]]ῖις
αποζογ]ζαξα Ἱερίταν.

Ιάεπι απίεπι

να]οί ας τὸ φθεῖρας θηρᾶν. 1. α. Ῥεἀϊσιι]ος γοπα. τοὺς φθεῖρας ῥητεῖν.
Ῥοάϊοι]ος5 4π9ρτοτθ. Οποά ῥρ]ετυπη(ας πιεπαϊοῖ {ασρτθ 60ΠςδΙ6σογυηέ. "Ασσ᾽ ἕλομεν, λιπόµεσθα.
ἃ δ οὐχ ἔλομεν, φερόμεσθα. Υ.
Ποπι. 90. Φιαοππ(πε εορίπηας,
[εα] τεβααῖππυς. Θπα Υοτο ποἩ
εερίππα5, [ει ποβίδοιΙα] Ῥοτία-

ΠΠΝΒ. ΟΩπ]ά 11 γε]1έ Ίιου απίρπηα,
ἀοεεί Ιριάεπι Ἠοτοάοίις 15 ΥΕΓῬι5. Οὐ δυναµένων δὲ τῶν σαρεόντων Υγῶγαι τα
7 ῥηβέντα, διηγήσαντο οἱ παῖδες, ὅτι ἁλιεύοντες οὐδὲν
ἐδύναντο ἑλεῖν. καθήµενοι δὲ ἐν τῇ
γ3, ἐφθειρίζοντο, καὶ ὅσους μὲν ἐἔλαδον των Φθειρῶν, κκατέλιπον, όσους
δὲ μὴ ἐδύναντο, ἐς
ἐ οἴκους ἀπεφέρον-

το. 1.6. Οππι απέεπο ΤΠ], αἱ [έαπο]
αἀεταπί, Πλιά εοπ]σπια Ποῦ Ῥοδδεπέ Ιπίε]]σεγε, ρου] [ρ]οαίογες
1ρ5]5] ἀϊχογυπέ 56, Ρϊδοαηίεξ, π111 οαροετο Ῥοίπ]δ5ε; 5οεἀεηίθς νετο Βαπηῖ, ροᾷΙσπ]ο5 οαρίαδςο, [οἱ

γεπαΐος {11556 ] εί αποίαποί απἱἀαπα ρεάϊου]ος εορί55εηέ, [6ος 101]
τεΠφιίσδε; αποϊᾳποξ γετο [ζαῬοετο] ποιπ Ῥοξιϊδδοηε, [οο 86οππαι] ἆοππαπι α5ροτίαςςο.
Φθειροτραγέει», εἴγ. Υ. Η. Ῥεάϊει]ο

εἀεγα. Εεάϊοπ]ῖς γοβοῖ. ἵν. 109.
φίλα ποιεῖσθαί τινι. Ίοη. ο Ῥοοί.
Ἰοευξῖο, Ῥτο ΟΟ0Π1. γαρίζεσθαί τιν.
Ἠες σταίας αἰοιῖ {ασρτο. Αοιϊ
βτα[σππ, φίλα βουλόµενος σοιέεσθαι τῆσι πόλισι. ΟἸνιταᾶρας ϱταεβοατί νο]σις. ν. 97.
Φιλεει», εἴν. «ΟΠΗ. εἰωθεναι. Ῥο]οτο,
Οοπβεγίς8ο. αὔρη πγέει φιλέει
ἀπὸ ψυχροῦ τινος. Άτα 8ῇ αίᾳπο
[πιρ]άο Ιο0ο δρίτατο βο]εῖ. ΠΠ. 27.
ἔχθεα Ἰσχυρὰ Φιλέει ἐγγίνεσθαι.
Οάἶα νοεεπιοηίῖα φο]επί Ίπσομοταγ]. Π1, 89. γἱ. 27. ἀπὸ πείρης
πάντα ἀνθρώποισι Φιλέει γίνεσθαιΟµηπῖα πιοτία]ραδ αεχρετίοπεία
Ποτὶ

οοπβιθγοτιπέ,

να,

9, 10,

60. ονείδεα κατιόντα ἀνθρώωπῳ φιλέει ἐπανάγειν τὸν θυμό». Ῥτοῦτα,
σπα» ἵπ Πομίποπι ]αοϊππίας, ἴχαπι
6ΟΠΙΙΠΟΥΟΤΟ 5ο]οπί. ν. 160, φιλέουσι Ὑίνεσθαι. νὶἩ. 68. Ένεε
πο]θηί. οἷα Φφιλέει γίγνεσθαι ἐν
σολέμῳ. ΥΠ. 128. ὉὈὲ η ο]]ο
αοοἶάετο
τῶν

δ5ο]ε.

μαλακώ»

Φιλέειν γὰρ ἐκ
χώρων

μαλανοὺς

ἴνεσθαι, Ἱκ. 122. Ἐκ Ἰοοῖς οπῖπι
πιο] ρα 1πο]]ες Ιοπῖπθς παδοῖ
οοπκιον]ε5ο [ἀϊοεραέ,]
Φίληµ, εἰ Φίλημαν. Ίο. εί Ῥοεί.
Ῥτο 6011. φιλέω, ὦ. ϱἵ φιλέύμαι,

φο

ΦΛ

οὔμαι. Απιο ΑΠΙΟΓ. ἥτις αὐτέων
ἐφίλετο µάλιςσα ὑπὸ τοῦ ἀνδρός.

ἐπεὰν ἐκ τοῦ ποταμοῦ φλοῦν ἁμή-

Ωπα παπι ρδαταπῃ α Υίτο πιαχῖπια
αΠΠΩΤΕΙΙΤ. Υ. ὃ.
Φίλιος. φιλιώτερος. Φιλιώτατος. Τ0Ἠ.

{εσείειη εχ Παν]ο πιεδδηστ]η, Η1.

σωσι.

Ναἶἷ]α 5ὶς Ίοσαπι γαγηξ, αΏί

96. Βεά ]αποῖ σεπις γ]άείαχ 6556,

εκ απο ἑορείος ΠιΠ{έ. ππάρ ἐσθῆς

εἰ ροεέ. Απσα5, «αγ, ἀῑ]εσίας.

φλοϊΐνη. Ὑοσίῖς εχ {εσείε, γε] να,

οὐδεμίην νοµέφει; πόλιν Άργεος ΦΙλιωτέρη». νἩ. 151. Να]]απι αγ Ῥεπη
Ατσὶς σατίοτεπι οχΙδ1πιαγθ.

γε] Ίαποο {ασΐα. 1ρίά.
φόδος, ου, ὃ. οοπι. Μεέας. ἐς Φόδον
κατιςέατο. ΥΠ. 12. Ὑα]ϊα: Μεία
εοηδίογπαβαπέατ.. Βεὰ ος γετρα

φιλοδέσποτος, ὁ καὶ ἡ. εοιπ. Ὦοπι]-

ηὶ 8ΠΙ8Η. ἀνδράποδα φιλοδέσποτα.
Μαπαϊρια ἀοπιποταπι αππαπίία.
Ἱν. 142.
Φιλότης, ἡ. Τοπ. αξ Ῥο6ί. Ῥτο οοπΏ.
φιλία. Απιιοϊἒια. κατὰ Φιλότητα.
Ῥτο απι]οἶθῖα» πεορβδΙ(πάῖπο. Ρτουί
{οτί απι]οϊθία, ᾳπσς ποβῖδ οππι αἰ]ααἴρας Ἱπέοτεεά!ξ. 1. 172.

Φιλοψυχίη» ης, . ἴοη. Ῥτο οοπΠ. ᾧιλοψυχία.
ία επρϊά]ίας. γαρ
ἀεριάστίαπι.

Φφιλοψυχίην

τοιήνδε

τινα ἀναιρέεται. ν- 8. Τα]ο φποᾶ-

ἆαπι τὶς ἀεδιάετίαπα καδοῖρίξ.
ἀντὶ τοῦ, τοιήδε τις Φιλοψυχίη αὐτὸν αἱρεῖ. Τα]ε αποάάἁαπι γιέα ἆεβΙάετῖαπι Ἱρδιπα οαρῖ{. 14 ε5έ, Ἐο
ν]έορ ἀρβιάρτίο οαρίας ο5ί, αποά
Ῥοβίοα ἀθε]αταίιτ. νΙ. 29. Ὑα]]α
νοτεῖέ, οὗ απαπάαπι υ]ία εαρ]ά]ἰαίεπι «αρίας εδί, απαδὶ Ηετοάοτς ἀῑχίδεςί, διά τινα φιλοψυχίην
αἱρέεται. 3εὰ Ίουις Ιπ{ε]Ισεπάα5
νἰάδίατ, ας απίο ἀθο]αταξιπῃ.

φιλύρη, ης, Ἱ. Τοη. Ρτο «011. φιλύρα.
Ατῥοτ, Ύπο θα νοσαίατ. (α]].
Τι], εἰ Ί 1ζ1εί. ἵν. 67.

φλαύρη τὸ εἶδος γυνή. Μι]]εν ἀε[ουταῖς. υ]. 61.

φλαύρως ἔχει). Μα]ο 5ο Ίναροτο.
Ίοη. οί ΑίΕῑζο. Η1. 129. ὁοπι. φαύλως ἔχειν. θλαύρως ἔχειν τὴν τέχη». Ατίθιι α(παπα π]α]ς {6Π6ΙΟ.
1, 190.

φλεύειν. Ψ]άε περιπεφλευσµένωγ.
φλυηρέει», εἴν. [οπ. Ῥτο «οπη. Φλυᾶρέειγ, εἴν. (σαττῖτο. Ναραπ.
νΠ. 105,
104.
Φλόος, οὓς, ὃ. Τορες, {οροξῖς, σεΏε-

τὶς {ωπι. δίοτεα, κίτασπ]απῃ εκ
πΊνα, νε] «οἴτρο, νε] «ρατίο, γε]
Ίππςο, αἆ Τ,οάϊοις

[αείαπι,

9ἳο

αΙπέπάἴπεπι

ν]]οτο

παπί.

5οπαη{, [π πιοίι εοπβπεβαπ{ας,

1, ο. πθεαεβαπΕ, Γογπι]άαῦαπ{ξ. ἆό-

ξος τοῖσι βαρξδάροισι ἐνεπεπτώκεε.
γη], 28. Μοέας ῬατβατοῬ Ἰηναφῖζξ.
φοιξόλαµπτος,

ὁ καὶ ἡ. Τοπ.

χο

εοπι. φοιδόληπτος. ΕΝΩΡο αβ]αίας.

Ῥ]ιαβί πηπαῖπο οοττερί{α5, ας αβ]α{ᾳς. ἵν. 19.

φοιτᾷν αἆ επ]ραία, εί Ῥτογεπίας 16Ἰαίαπα, 41ος απῖς αΠσππάο Ῥει-

ορ]. ἑξήκοντα τάλαντα Δαρείῳ

ἐφοίτα. 60 τα]εηία αἆ Ώατίαπι το1ραπί [εκ Ί]α 5ππππα,] 11. 90.
νο αν.

φοιτέω, ὦ. οη. Ῥτο 0Π1. φοιτάω, ὦ.
Πιο. Ἐτθφπεπίο, φοιτέοντας ἐς ᾱγρας.

Οπ1 εππί αἆ γεπαξίοπςθ. Ἱ.

37. ἐξ ἀγορῆς Φοιτέοντα.

Ἐκ ἴοτο

γοάθμπίεπι, 1Ρίά. διαφοιτέοντες.
Γἱκοιττοπίθς. Ι. 60. φοιτεόντων.
1, 79. φοιτέοντες. Ἱ. 78. ἐφάτεον.
1. 96. Ικ. 49. ἐπιφοιτέοντος. Ἱ. 97.
ἐπιφοιτήσειν. 1. 112. φοιτέοντι. ΠΠ. 2.
φοιτέοντες. Ἡ. 69, 172, 174. ἔπι-

φοιτέων. 1. 6. φοιτέουσι. ΠΠ. 69.
φοιτέουσα. Π1. 119. ἐφοίτεον. 1ν. Ἱ.
Φοιτέοντες. ἵν. 172. καταφοιτέοντες.
να. 125. 126. ο.
φόνος Ἑλληνικὸς τίς ποτ ἐγένετο
πάντων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, µέγισος.

να. 170. οα4ες στα σαπῖσα απα»παπι ΟΠΙΠΙΠΤΗ, 4185 ΠΟΥΙΠΙΒ,
ππαχῖτηα Γαεγ]ζ.
Φφορξὴ, ης, Ἱ. Τοή. ο Ῥοεί. Ῥαῦα]απι,
γοίαδ. 6οπιπιθαίας. 1. 202, 211.

γη. 50. πλὴν ὅσα σφι ἐς «φορδὴν

ἵκανὸὼ ην. Εκοερίϊς 15, Ύᾳπ αἆ
ν]είππι 1ρ815 5α/Πειεβραπί. ἵν. 121.
Οὐδὲν ἔτι φορξῆς ἐνῆν ἐν τῷ τεἰχεῖ.
ΝΗΜ] απιρΗας5 οοπιπιεαξας Ιπ πτρθ
εγαῖ. ΥἩ. 107. τὰ ἓς φορδὴν τασσὀρεα. ΟΩπς αἆ οοπηοαέυπ ργᾶ-

ΦΡ

ΦΡρ

“Ῥοπάππι Ἱπιρεταία

Γαογαπέ, υ. Φράτορες, ων. οἱ. Θπἶπαπι ἀϊσαπέας,
γιάε αραιά Επδίαίμίηπι, ο α119.
φορεῖν. Τοπ. Ῥοεξ. Αέ{. Ῥτο «01Η. φὲ- ἆαπι. Οοπίαϊρα]ες, Ἡ. .Ἠοπι, 20,
ρειν. Εεττα. Εερίατο. Ῥοτίατα. ἐσ31. Ἠϊπο φρήτρη, ης,ἡ. Ν. Ποια.
βήτα φθρέουσι σκυτίνη». Οοπαςσᾶπι
91. Οοηρυ]ο δυ]ἀ. εί -.
γερίαια {οτηπθ. 1. 71. σσροσφορεῖ». Φρενήρης, ὁ καὶἡ.οοια. Μεπεῖς «οπιΡος. ὂαπα πιεηία Ργωάἴέιις, Μ1. 90.
ΑΠοντο. τσροσφορήσας τὰ ὁπλα
τορὸς τὸ ἑωύτοῦ «ρατόπεδο». Ότι
Γααῇ συγωνύµως ἀἰοϊέΓὁ τὰς ος ἕγαρ ὑγιαίνωγ. Π1. 99. οἳ νοήµω».
ΑΓΙ αἆ 5ια οὐδίτα αξθα]]φςοί. Ἱ.
η]. 94, ὁδ. Υ. 42. ΙΧ. 55.
802. ἄνευ ὀχαάνων ἐφόρεον τὰς ἀσπίδας. οκ ΙΠΑΠΗΡΤΙ5 «ΊΥΡ6Ο5 βε5-

θεενοξλαξὴς, ὁ καὶ ή. οοπι. Μοπέο

οαρία5. ΓΏεδἱιρίεης. Ἰηδαπι5. 1.
{αθαπέ. 1, 171, 3215. . ὁ7, 9.
ἀσεῤόρουνὅδωρ ἐςἐ τὸν κρητηρα. ΠΠ].
120.
12. ἐπεβόήσα». να. ὀ6. Γη{ι- φρῆγμα, τος, τὸ. Ἰοπ. Ῥτο ο0ΠΙ.
Ἰουυμέ, ἱπ]ασσγιπί, οοηβεςδεγιηέ.
Φεαγμ.α, τος. πέ δεπβῖθαν ἴπ νυ]φόρος, ὁ. Ἐιραέιπη. φόρου απαγωρα Ποχὶεῖ, εί αραιά Ηετος.
νΗ. 02. Βοά [οτίαξδςθ πιοβας, αι.
γή. Τπυα Ῥεηρίο. 1. 6, 27.
φορτίογ, ου, τὸ. Όπας. ΜΕΤΟΘΒ, 41358
βοτίρας5φράγµα προπερισπωµεγως,
πθγσαῖοτ6ν επιαπί, Υο]ηπίέ, {6πὲ σράγµα, αιοὰ Τοη]ος σιηγμα
σαηέ, γεπάηί. 1. 1, 1914. ἐκ φορἀῑοιέαν. Ἀορέαπι, Να]απι, τοῦ
Φρήγματος προδεδωκότος. 1βίά.
τίων µέγισα ἐκέρδησαν. Ἐκ πΠηρΓς]γαμα: Ππδοεηςο να]]ο. 49. Ρ. Οπι
μμ. ππαχίπιαπα ο αδέαπα {οοστιπ{.
ναι Ππρ5ος] ΡτοάΙάϊδεεί, 1. ο.
δν 190.
Ρίου εχδρεσίαξΙοπεµι 1Ρ808 ἷαπάγνί ου, ὁ . Όπας. Μοετεςδ. Γάεπι
ας φορτίο. 1, 1.
πας ἑπίατὶ ποἩ Ῥοίπϊβδεξ. Ἠιάς
προδιδόγαι.
Φράδµων, ἀκαλή. Ίοή. εἰ ροοί. Ῥτι4618. τότε δεῖ φράδµονος ανδρός. Φρήν, Φρενὸς, ἡ. 6011. Μες. ΑπὶΤυπο ορις οδέ ῬγιιάσιέΙ νιτο. 1,
πιης. Γησεπίπη. Εγιάοπίία, Αύξανομένῳ τῷ σώματι συναύξονται καὶ
ὄ7. παρὰ τὸ φράζεσθαι ἀῑεξυπι νοσαῦι]απι, απο δΙσπ]βσαί, ΑπΙΠι-

αἱ θρένες, γηράσκοντι δὲ συγγη-

αἀνοτίοτο. Ρταν]ιάοτο. 1ρΙά.
Φραζει». οοπι. Ἠίοστο. Φ]σμΙΠσατο.
Πιάϊσατα. τή χειρὶ ἔφραζε. Μαπα

ἑἄσκουσι, καὶ ἐς τὰ απρήγματα
Ίσαντα ἀπαμ λύνονται. (πεδεοπίο

οἰσπ]βοαραἑ, αμ

6ΟΓΡΟΣΕ, 51πιπ] αξἶατη ογθδο]έ Ἱπ-

σοπίἩπα, 56Πθδεθη{ε Υ6ΓΟ, 60Ἠ86-

Ἐς Ἡ

Φράζεσθαι. Ίο. οἱ Ῥοεί. Ῥτο οοπη,

πθδο]έ, εί αἆ το οπιηθς Ποβοαίαέατ,

καταμανλάνειν.
Αππαάνοτίετα,
Ο/ρονατο. (α11. 4ργεγσευοῖγ.
Οὐκεχυεγ. ἐφράσθη. Ἠος [1]]ε ν]ά1Ε,
απἰπιαάνογας, ας] οὐδεινανίέ. 1
84. Ππίοτάσπη αοοΙρ]ίαχ εἵ Ῥτο α-

περες Ιαπριϊάππιφιο τοάάέαν. 11,
194. Ὑαἱ, Οτεδοεπίο «ΟΡοτε, β]-

πϊπιαάνοτίεπάο

οἄνθΓε,

γΙζατο.

φράσσασθαι ξύλινόν τε λόχο», κήρυκά τ ἐρυβρον. [1.ε. Οροτίεί οαγογο Ισπεηδᾳπο Ιηδίάίας, εἰ Ῥγανεοποπι ταβγαπα,] 11. 67. ἐφραζετο.
Αππιαάνετίεραί. ΠΠ. 124. φρασθέντα τοῦτο. Όαπι Ἀου απΙπιαάνειὨςκοῦ. ν. 93. . φρασθεὶς Ξέρξεα
δακεύσαντα. Όσπι απἰπιαάνοτ[ας5ος Χθιχεπι ]αογγπιαπίεπι. ΥΠ. 46.
Φρασθέντες τοῦτο. Ἱκ. 19. (τι
Ίου απΙπιαἀγογδεει{,

τη] οέ]απῃ ογρδοῖέ ρταάεηίία, 60Ίβοηθβοθηίο νογο, οοπβδοποβοῖέ, οί
αὖ το οπιήθς Ποεροίαίαγ, ορος,
οί Ιαησυ]άα γοφιέας, Φρενών ἐς τὰ

ἐμεωύτοῦ πρὠτα οὕκω ἀνήκω.
ΒΗΠΗΠΙΗΙΙ.

Ῥτιάεπέ]α»

Αά

αθμρίσν,

απο πμ] ρευνεπίεπάππι ο8ί, ποάαπι Ρευνοι!. να. 19. Οἱ δὲ ἐν φρεγὶ
λαξόντες τὸν λόγον. ΙΧ, 10. Υα]]α:

Ωποά ἵπ αππαπι αἀπῃεοηίος
Ἐρμοτί. 4. Ρ. ΠΠ νετο ΠΏρμοτί]
ουπι λα [Ο1εῖ] νειρα ἴπ απὶΠΙΙΙΠ τοεθρίδδεη6, Ὑα], απ]πιο,

πιοηί]ᾳπα ππαπάαβκοπ{. Θεά Ίος
Ἰοᾳπεπάϊ σεπας α (1115 {ο]σίας,

ΦΡρ

ΦΥ

ε{ ἐμφατικώτερο», εκρεϊπεὶ ν]ἀείατ
45 νοιδίς, Εέ ἰσεια αγαπς ϱγἱδ ὰ

οσα 5ὲδ 2γοῤυ8.
Φριμάσσεσθαι. Ώε ο(πΟΡΙΠΗ [ οπι]έα
ἀῑοίέαν, νεὶ (α{ ας

νε]αιπσπέϊ

ρ]ασοί) ας

οπἱιάοφπο Παία,

απῖ

εχ οοΓΙΙΗ παπρις οπηΕ1{1τ. φρι-

μάξασθαι, καὶ χρεµετίσαι. 1ηῇχοτηπ]55ο, ας Ἠπη]ςςο. Π1. 97.

φρονεῖν ττωῦτό. Ἰοπ. Ῥτο σΟΠΙ, ὁμοφρονεῖν. [άεπι 5εη{]γο. 0οπβοείτα.
(οπερίχατο. τωῦτὸ ϱρ ονήσαντες
οἷτε Μεγακλέους «ρατιώται, καὶ οἱ
τοῦ Λυκούργου.

οσαπι Μεσαο]!», ος

1 οπταῖ πέος εοπβρίγςδοηέ{. Ἱ.
60. Ότο εοάεπα ἀῑοϊζαν Φρονεῖσθαι
κατὰ τὠὺτό. Ίάεια δεη{]τα. Οοιδοηίτο. Οοπβρίτατα. ν. ὃ. τὼ οὐτὸ Φρογήσαντες. Οοπδεπίϊθηίςς.
ν. 72.
φρόνημα, τος, τό. «011. Ἐ6ς, παπι

ας ἵπ απίπιο Ἠαρεῖ. Ῥτοροβίταση. χρή!µατα οὐκ εἶναι ἡμῖν κατὰ
τὰ φρονήματα. Ῥοειπῖᾶδ ποβίς
ποη 5αρρείευε Ῥγο 9, ᾳποά απΊπιο
αρἰέαπιας. αἱ, Ὀέ ἵτι απἴπιο ἈαῬοαιωις.

11.

122,

120.

νε],

Ῥτο

ποβίγ]5 αριπίρις.
φρόνημα, τος, τό. 6011. Β6ηβίβ.
Βοπέοπί]α, Ψο]απίας. ἐπεὶ ἔξεμα-

θεῖε τὸ ἡμέτερον φρόνημα σαφεως.
Ικ. 7. Ῥοείαααπι πιαπ]{οβίθ ποςΌαπῃ 5επζοπθ]απι εοσπον]ε]ς.
φρόνημα, τος, τὸ. 6014.

μηροπλ σπα.

Απίπιις, ἐπιςάμενοι τὸ Λακεδαιμογίων φρονήματα, ώς ἄλλα Φρογε-

όντων, καὶ ἄλλα λεγόντων. Ἱκ. 04.

Ποαϊθιάϊπο (επεβαπέατ. 1, 111. ἐν
φροντίδι ἐγένετό μοι. ΜΙΝΙ ου
{αἱς.Ἡ, 104. ἀπελήλατο τῆς ᾷρον-

τίδος περὶ τῆς βασιλήΐης. νἩ. 305.
Α επτα ἆςᾳ τεσπο τερε[εβραίαν. Α.
τοσπῖ ορΏπετιάϊ 5οµοϊέαάϊπο τεπιονεραίασ, [Ετορίοχ ἆπος {γαΐτες
παίζι ΠΙα]οτΕΡ, αἆ 4πος Ἠαγεδ]ζατο Ίατε τορηιπη Ῥετέπεραξ, Ίρεα
ἆᾳ 1ορπο οΡεπεπάο 5ο]οἶέας ΠΟΠ
εταί.]
φυγήν τινι ἐπιξάλλειν. Εασαπα αλ1οι]
Ἰπ]]οετο. ΑΠαπεπῃ {1ς4Υ8. Α]απ θεια οσί]]ο μπα]οίαγο. 6
θυγὴν ἐπιξαλὼν ἑωύτῷ ἐκ Λακεδαίμονος. Ἱμα-

εράαπιοπε Ρνοβασς. 1 ῶαςθἀαπιοπε π]ίτο ρτοβαβοταί. νι. ὃ.
φύειν. οοπι. (ἴρπεταο, Ῥτοάποστα,
οὐ γὰρ τῆς αὐτῆς γης εἶναι, χαρπόντε θωύμαφὸν φύειν, καὶ ἄνδρας

:ἀγαθοὺς τὰ πολέμια. 1κ. 122. Νον
επῖπα ο]αδάετα αστὶ 6559 [άϊοεραί]
ΓΓισοιπι

{διτο

αἁπιταπάππι,

ο

νιτοςτεβας Ρε]]]οῖ5 εστερ]ος, [γε]
Ρυωρίαη{ος. 1
ῥυλακὴ, Τε, ἡ Οπκίοάἶα.ἔχειν τινὰ
ἐν φυλακῃ. Ἔεπετε, 8εΓναγο αἰἰ1 οπι 1 ουβέοάῖα. Ἱ. 24. τοῦτον

ἔχουσιν ἐν φυλακῇ. Ἠτπο αοσπταίο
φογναπμξ. Ἱ. 57. δειῶς ἔσαν ἐν φυλακῆσι οἱ Βαξυλώνιοι. ΒαΏγ]οπ]ϊ
αοσυταίο 5ἱρὶ οαγεβραπίέ, 11, 152.
(ᾳα]]. πιε]]ᾳς Ἠα.ς Ἱία τοάάετεηίατ,

1.9 Βαὐφίοπίοην 6ἰοίοπί, οι δὲ
{εποεριέ δοἱᾳπραΒοπιοπέ δε {ουχ
Φαγᾶες. όσους εἶχον ἐν φυλακγ.
Φποίαποίξ Ἱπ οπδίοάῖα (επερατί,

ἑαυτῶν φροντίζειν. γη. 96. Ώοε 5ο
1ρ515 5ο]]οΙίο» 955ο.

γ.77. τὸν ᾿Ισθμὸν ἔχειν ἐν φυλακή.
να, 207. Ἱδίνπιαπι οπβοᾷῖτα.
τὸν ἀγγέλλοντα εἶχον ἐν φυλακῇ.
γΙΠ, 208. Ναπίαπι 1π οιδίοᾶῖα
βοτναβρατ{. ΥΠ. 40.
φυλακὴν ἔχειν. Ἰοπῖο. εί Ῥο6ί. Ῥτο
ο0Π1. Φυλάττεσθαι.
Όβδεινατε,

φροντίζειν οτι αοο118. τοῦτο ἐφρόν-

(Ἄνετο. (αα116ᾳ, 56 ἀοππεγ ϱαγᾶο.

Οομποδεσπίος ΤμαοθάαρπιοπΙογαπα
Ἰπσεπ]α, ή α]ία 5επΙοΠΙάπι, αἰῖα

ἀἰσοπάπι.
ροντίζειν σφέων αὐτέων περι. Ἡε-

"Θ

τοδοίσα Ἰοειίο,

Ῥτο 60Π. περὶ

τιζον. Ἠος οορΙίαβατη, νη, 8, τά
τις ἡμέρης Φρογτί (ζει, Φυα απῖς Ἱητετάῖα οορῖ(α. να. 16.
Φροντὶς, 1δος, Ἰ. οοπι. Οπτα. Φο]]ε]{αάο. ἦσαν ἓν φροντίδι ἀμφότεροι
ἀλλήλων» πέρι. ΑπΠΡΟ 5ο οἵα οταπέ

α]ί6γ ἆε αἰ{ετο. Απιβο πιπέπα 8ο-

1”7ολάγο δαγάο. δορφαγάογ. φυλακὴν ἔχων εἰ δυναίµην σεδιακλέψαι.
Ο0Ρβειναης ϱἱ {ε ἃ εαάο δυρίταἼνογα Ροββεῃ. Ἱ. 98. περὶ ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν. Ώε πιο επβίοάἹ]επάο 8οἨοϊέαπι 6556. 1. 99.
Φύλακος, ὁ. Ίοπ. εί Ῥοεί. Ῥτο ο0πι,

ᾷτ

Χ

Φύλαξ. 1. 84, 89. . 119, 191. δ
Ὁ, 4. ΠΠ, 4, 48, 7. ἵν. 106. νι.

φυσσᾷ». οοτη, Ππιβατο. φυσσώσι. τοῖσι
ςόμασι.

[Έα]

οτο

Ιπβαπτ.

Ιν. 2.

(ζα1]ΐος πιο]ῖη» τος οχριϊπηῖξας 19
ᾷυλαττειν. τ
τηρεῖν. σοι. 0/ουνατε,

γοτβῖς, {65 ϱη/{επέ ει δοκ[Παπίαυες

ᾷυλαξας τὴν κυρίην τῶν ἡνερέων.

Ο ού ντο Ρίαξαίο ἀῑοίοφιε -

ἰᾳ ὀομο]ο. Ὑα], [ον γεπιρ[ἰαδεηὲ
4ο υ6ηέ ΕΛ εοι[ῇαπέαυος {α ὀοιζῇο.

. 48, Δείλην ὀψίην γυοµέε; Ίν τή

τὰς Φλέξας φυσσεωμένας.

ἡμέρης φυλάξαντες.

ΥΠ.

9.

ου.

5ογναίο 5αγοξῖηο ἀ1αί ογεραςοι]ο.
ζυλάξασα τὸν ἄνδρα δεῖπνον προτιῥέμενον. κ. 110. ΟΜβοιναίο νίγο
6ΡΠΟΠΙ Ῥτοροπεηίο, ἀντὶ τοῦ, ουλάξασα τὸν καιρὸν, ἐν ῴ ὁ ἂγήρ

δεῖπγον σσροοετίβετο. 0µβοιναέο ἔοπιῬοτοε οΡΡοτέαπο, 4πο Υἱτ 6αηαΠα

ΡΙΟΡΟΠΕΡαΙ.
Οιοά Ραΐεὲ ἐκ της
ἑξῆς ἐπαγαλήψεως. ταύτην δὴ τὴν
ἡμέρην φυλάξασα ἡ "μησμε. Α.

πηεδίτῖς Ἱσίέατ τα ἀϊο οµβοτνα!ο.
1914.
Φυλλὰς, δις, ή. Ἐο]ίοτατη αεοτνα5.
Εο]ία οοπσεδία. Ἐτοπάςες αγΏογπῃ.
φυλλάδα ἐπιξαλών. γη, 94. Ἱπ16οίῖ5 ατροτυπη [γοπαῖρας, »ἴγο [0-

μ15.

Ύθηας

Ιπῃαίας. 1ΡΙά4. Φυσσώσι τοῖσι στόµασι. Ότε [εα] Ιπβαπε, 1ρίά.
φυσσεῖν. Τοπ. Ῥτο οοπ. φυσσάν. [πῄατο. ἄλλων φυσσεόντων ἀμέλγουσι. ΔΙ5 Γεαπαναπα πΏογα, Ρ6Υ ραί{ε5 σοπμ]ία]ες Πδέα]ϊς Ἱπβατονής
ἴπ]οσί]5,] Ππβαπίδας, []ας] ειπ]σεπέ. 1ριά.
φυσσητὴρ, ἤρος, ὁ. οοπι. Τηβίταπισήη

α]αξοτίαπα, γε] Ιπβαίοτίαπι,

41ο πππατ αἆ ααυτά Ἱπβαπάσπι,
ἃο Υεπίο τερ]επάπτη. ἴυιά.
φωνή. εοιι. Νο. Φωνὴν ἰέναι, Ῥτο
ἱέναι, ἀφιέγαι. Ύοσεπι οιπ]{έρτο.
Υάείαν δπίπι (51 πιοᾷο εοἆεκ εςί
54ΠΙΙ8) Ἴέναι Ἰωγικώς αἳ Αἰολικώς
41οξάΙή,

Υ6Ι5Ο

Ώδρετο ΙΠ {οηισπι

εριτιζυτη. 11. 2. ἀρν, ῥῆξαι. Ῥπι-

φύσας, Ρτο φυσήσα». ἃ φυσάω, ὦ,

ρΡο γοςειῃη. 1. 85. . 2, Φωνὴν ἰδίην

κατὰ συγκοπή». ν. 91. Υιάε δόξα»
φύσαρ.

ἵεντες. Ῥνορτίατη ΥοςθΙΠ οπή έύθιίᾳ5. ἵν. 25. Ετοργίαπι Ππσιιαπα ]ἸιαΡεπίες. τὴν φωνὴν τῶν γυναικών οἱ
μὲν ἄνδρες οὐκ φαν (5ο απ

φύσει γεγονότες εὖ ἄνδρες. τα. 194.

γατὶ ερτορ]ο ἀπᾳοπίο Ῥταα1.
Φυσίζρος, ὁ καὶ ἡ. Τε]]ατῖς ερΊέ]ιε-

έαπι, Απια,

ἐνθ ᾿Ἀγαμεμνονίζην

κατέχει φυσίζρος αἷα.

Ἠἰςε Ασα-

ππεπιποπ]άσπι οοπΕϊπεί, νε] ἀειῖπεί αἶπια {ε]]ας. 1. 67. Α1ῑας ἀῑς]-

{πχ φυσίζωος. Μαση. Ἐίφπι. 802.
50. ἡ τὰ πρὸς τὸ ζην, [ῇ τὴν ζωὴν]
φύουσα γΤ.
φύσις. Ρεοι]ατὶ αποάαπη πιοάο ποΠΕΠ ος αρυά ]
Ἠετοάοίαπι τερετέατ Ροδίζαπη, ἕνα Ἡρακλέα ὄντα,
καὶ ἔτι ἄνθρωπον, κὠς φύσιν ἔχει
πολλὰς µυριάδας φονεῦσαι; Ότπι

ανα, ηΠ15 655οί, εί ρταίστεα
Ἰοππο, (ποπιοἆο παίγε» οοπδεηίηπθιπι οδί, [αποπιοάο νετὶςιπι]]α
νιἀσίατ,] επτα {οί τηγτῖαᾶας Ποπηῖηαπι ἐτασ]άαςςα} Ἡ. 40. Τατ. Ἱῃἴογρτος ἄτασα γοτρα δἷο εχρτες51έ, Φποπποάο {ος γῖτογαπι πη]]ῖα

Ἰπέετεηπςσοί» 8εὰ Ἠσο ραγαπῃ Πἀο]ίοι αὐ «ο νΙἀσπέατ 6χργεςσα,

γιάείαν

5ετίραπάμΙΠ,

ποπ

απέθι

ἐθυναίστο, πέ βοτῖρέαπα εχθίέαξ ἵπ
Βέερ]ιαπ] οοάἱος) μαθεῖν, τὴν δὲ
τών ἀνδρών αἱ γυναῖκες συνέλαξον.

Υ1τὶ πα
γοσεπι Ππσιαππ(πθ
ππ]Ιογαπα. Ιπέε]]σετε αο ἀΐδεετε
ποπ Ρροίπεταπέ, πππ]]εγες Υοτο Ηπσααπι γίτοταπα Ῥετεερετιπί, ας ᾱἷἀϊσετιπέ. ἵν. 114, 117.
φῶρ, φωρὸς, ὁ. οΟπ1. Ἠΐπο Πμαπαπι

{αγ. Π. 174.

φώσκειγ. εί 6ΟΠΠΡΟΡ. διαφώσκει». Π]-Ἰποσδσεγα. Π1. 860.
56,

Χ Ίο. Ρίο κ.
χαλεπός.

ΥΨἱάε κ ῬΡιο χ. Τοῃ.

οοΠ1, ΑΔΡεΓ.΄ ΒΘΥΟΓΙ5.

ἦν τὸ δίκαιον φυλάσσων χαλεπός.
Τη οΏδετναπάο Ίπτε, εὲ εχογορπάα

Παδθία, 5ονοτυς οταξ. 1. 100.
2 Ε

ΧΑ

ΧΑ

χάλκεοι ἄνδρες τίνες, καὶ διὰ τί. ΙΙ.

συτα. Ένρις.Εουπηα. ἄεπας. Γλώσ”
σης χαρακτήρ. Πήησιια Γοτιηα, ΠΠ -

142. εἴ ἀείποςρ».
χαλινὸς, οὗ, ὁ, Ππτετάππι αοοΙρΙέα

ρυα ῥοπ. (6α]1. [ία 5ογίε, ζα Ῥια-

ΠΟΠ Ρο πο, απο ΤΠ ο πογΠα

πίογρ 4ο (σης υεί ἰαπβαρο. 1. 97.
τοῦ προσώπου χαρακτήρ. Ν]έις

ος Ἱπάέατ, αέ ἵπ οβΊοῖο οΟΠ{1Π6-

απέαΣ; 5εἆ Ῥτο 1ρδῖς οφαἶπὶ [γαπὶ
Ἰοτί5, ας Μαροπῖς, απἶρι5 εφ] γοσαπίιτ.

ἀνείρας

τον

χαλινὸν

του

Πσιτα. Ἱἳν 116.

τέσσαρες γλώσσης

χαρακτήρες. Ἱ. 142.

χαεμσυγά τινα ποιεῖσθαι. Πετοᾶο-

ἵππου, περὶ τοὺς αὐχένας σφέων
ἔδησε. ὠπεπι Ίουππα Ναἰ]α εἷς εδε

ίρα Ιοσπ{61ο. [μαΏ τα αἶαπα 5ε εχμή]ανατε, 4-4. Αλ(πας τος ]σίας {8-

Ππεετργοίαίης. Ίμοτα [γωπ] οηαἰπὶ
αἆ οευν]σος ἵρεοταπι α]Ησαν]ξ. Ῥεά
απαπιγῖς Ίρ5ο 5εηςης 56 Ώοπη5,
Ίρδα {απποη ἄταωσα γετρα ΠΟΠ ϱχῬοσπ{ητ. Ναι 1]]ά ἀγείρας οπε]έαΠσασ, απο ποἨ Ρηερξογοππάπη.
Φ]ο Ιρῖτιγ Ἠσο Ἱπίοτρτοίατί ργαδίαΐ. Οππι οφ π]π] [γῶμὶ Ίογα ποςπδδοί, οἶτσοα οογνίσος 'ρδογιι Ἰ]Ιαφιοαν]ε. ΠΠ], 118. ἐκτῶν χαλιυῶν

6616. διά τι χαίρειν, αἶιας ἀῑςθτε-

τοῦ

ἵππου,

τὸν

ον

αὖτ ὃς ἐλαύνη,

(πτ. ΟΡ ααπ]ά Ἱορίατ, 1. 27.
χαται. Τοπ. (ογπη]πα{Ιο 9. Ρ6ΙΡΟΗ.
Ρ]αγ, Ῥευ[. Ῥα55. νογρογαπη 2. γαι
4. οοπ]πς. τανΙζοποτιπη, απες ζα.
Ίπ ἕω. Ῥετί. Ἱπ χα. ἀθδῖπεης ἨαῬαπέ. Ἆϊο απέεπα [ογπιαίατ; α ὁ.
Ρευῇ. 5Ίπσ. ἀοδ]πεπίο ἵπ μται, 1ι«αγγ α οί Πέ καται εἳ κ τπ χ
ναοί.

ἀναμεμήχαται, Ῥρτο ὄνα-

µεμιγμενοι εἶσί. Μογπαϊκεῖ διηί. Ἱ.
146. ἔθνεα ογαμεμίχαται. Εεπίος

ἐξάπτει. Ἐκ εηπ1, 416ΠΗ Ίρ5ο ασε,
λαβοεπῖς φπδροπά1. Ἰν. 64.

Ῥογπηϊκία φηηέ. Ρο ὤναμεμιγμένα

χαλκήϊον, ου, τό. Ίοη. οί Ροσέ. Ρτο

εἰσι, 1ριά. ἀπολεδέχαται, Ῥτο ἄπο-

οοΙή. χαλκεῖον. ΑΠΕΠΗΠΙ. Ύα5 αἴιεΏΘΗΙΗ, 51ο ΦΤΕΗΙΩ, α4 οα]ο[ασΙθιι-

δεδεγμένοι εἰσί. Ἠεεερίϊ δυπέ. Π.
49. οἱ ἀποδεδέχαται, Ῥτο ἀπόδε-

ἆαπῃ αθ παπα αρέυτη. (α]1σς, 6 ρπιἀἶογο. 6Λαπάγον. (οφπεπια). ἵν.

δεμένοι εἰσί. Ρεδίσηαί1 δαπ{, ΠΠ.
65, 77. Ιπίετάαπι τὸ κ τεΏπεξα,

51. Ψοεαρα]ππι Ίος ἴπ να]σας
1μετ]οῖς πον. οχδίαί. Εχσίαί απ]ἀθπι χαλκεῖον: αξ το [αυτ] ΓεΓΓα-

πθο

1Π 9 πιπζαζης, π{ ἀπίκαται,

πύλας

Ρτο ἀφίκαται. νΙ]. 209. ὙΨιϊάο 5αο
Ίοσο.
χατο. Τοπ. ογππΙπαξΙο ὃ. Ρο15. Ρ]ΗΤ.
Ρ]ήδᾳπαΠΗΡ. ρα55. γοτβοσαπα2. νε
4. οοπ]αραῖ. τανΙζοπογπη, 41ο
Επί. ἵπ ἕω. Ῥετί, ἵπ χα ἀθδίπεις
«Ἰαροπέ. διετετάχατο, Ῥτο διατεταγµέγοι ηταν. Ιηςαπειί Ππεταπί.
Ύα] Τη αςῖε ἀϊδρος!ε1, οο]]οσαίῖηπο
{πεταπ{. 1. 50.. 8ὶο απζεπι {οτπιᾶ-

ἔχωγ. «Έτεα», να] {οτγθοας Ροτία5

μπ; 43. οἱπσα]. ἀοδιπεηί{ε Ιπ κτο,

Ίαβεης. 1. 181. ἱρὸν χαλκόπυλον.
Ἐεπιρ]απι {ουγεας Ἰπαβες Ῥουίας.

1πδοτ]έἩτ α, οἳ {Πέ κατο, είκ ἴπ χ
γοτϊζατ. ἐτετάγχατο.1.191. σροσε-

τϊ οΏιοῖτπα. ἐποιήσαντο χαλκήϊον,
χεητηρος ᾿Αογολικοῦ τροπο». Ά]ο-

πἩπα οἆ Ατσοιιοί οταίοτῖς οχοπιῬ]α πι [οσστιπέ. ἵν. 102.
χαλκήϊον. ΤοἩ. Ρο 6011. χαλκεῖον.
Εαβγὶ {οιτατ] οβιοῖπα. 1. 68.
χαλκόπυλος. ὁ καὶ ἡ. Ν. Ηετοά. πο
Ροσῖ. Ῥτο

ολο

αἶματι

γὰρ

οοπι.

χαλκᾶς

χαλκῷ

συμμίζεται.

ὃ Αρης Πόντον φουίξει. ὅτο,

ο οἷΚἷς οτας]ατη. υΠ1, 77.

χαμοβεν. Αἀνετρίατη Ηεγοάσξευπη,
εί Ῥοδέϊσπτη, Ρ10 6011. ἐκ τῆς γης.
Ἐκ Ἠπππο. Εν ἔοιτα. τῆς χαμόθεν
σποδοῦ λαξόντες λείχουσι. ΒΗΠΙ-

ἔππα ο ἔθγγα οἴπετεπι Ππσιπε, Τγ.
172.
χαρακτὴς, ἡ,ρος, ὁ
πι, Λοία. Εἷ4

τετάχατο. προσεταγμέναι ἦσα». Ἱ.
195,

προσετετάχατο

ἄνδρες.

Ἱ.

175. ἐτετά χατο, Ῥτο τεταγμένοι
ἤσαν. νΙ. 119. νι. 21. ἐσεσάχατο,

Ῥτο σεσαγµεγοι σαν. Πηδίτασϐ,
γε] οτπα εταπ{. νΗ. 62. προσετετώχατο. νη. 656, 70. ἐσεσάχατο.
νη.70. κατειλίχατο, ΡΤΟ κατειλιγ-

μένοι, Ἰουβιο Ῥτο καθειλιγµένοι
ήσαν. Ἐταπί Ιπνο]α{1, νΙΙ. 76. ἔπε-

ΧΕ

κΕ

τετάχατο. ἐπιτεταγμέενοι Ἴσαν. να,
οι ἐσεσάχατο. να. 50. ἐτετάχατο.
«Βά, εἰλίχατο, Ὅτο εἱλιγμένοι
ο

να. 90. ἐτετάγατ. τι. δ0.

παραττετάχατο. νἩ]. 05. ἐτετάχατ..
πμ.
χέειν, εἴν. χέαι. καταχέαι. καταχέασθαι, Πφποίασσσο. (α]Ηος,
1ομήίγε, ὡς δὲἐκτὴς ἠυσίη» ἐἔγεγετον
καταχεάµενος χευσὸν, ἄπλετον, ἡ-

μιπλίνθια ἐξ αὐτοῦ ἐξήλαυνε. οαἷα
απΐεπι ες 60 εαστ]ῇοἷο τού ᾖςςο,
αγ] πππποησα νγὶ Παπείασία, οκ ον
βοπα]]αίοτος οοπβαν]έ. [πίοτρτος
1μας. ποπ νιάσίατ Ίνας νοτνα ας
Ἰπ{ε]]εχίςςο, Ἠοτε] ομῖμα, Φ1Ο οχ
εαστΙῃοῖΙο οµπα ΙΠΙΠΠΘΗΡα νὶ5 αγὶ
ἀεβιαν]δςοί, ος οα ἁ]πι]ά1λέος ]αΐ6-

τος οοπΠαν]έ. 1. 00. Ῥοά νειρα
(τασα ἨΘ δυπί Ἱα 5υπιοηάα.
Χαιη Ἰ]]ιιὰἐγένετο Ίαμι ρτο ἐπανηλεν εδί αοοϊρίεμά ση», οί αἆ Ονα.5Η ΟΙ 5οφιιοπ{ί ῬατειοΙρίο καταχεάμενος εδί τε[εγοπά
ή. Άττι χως πΠΙΘΙΑ πιοάῖα" νου νετριµι

Ῥτο ας ινο καρἱς5Ίπιο ροπῖ εοησίαξ.

χειμαίνειν, εἰ χειµαίνεσλαι. ὸεπιΡονίαίο γεχατο. Ῥεπηρεδίαίς νεχατἱ. γη. 18. Μαλλον τι χειμαί-

νεσθαι γεμούσης τής »η49.

Ίμοηρο

βνανίτς ασ]ατὶ οπιροδίαίο, αποά

παν]5 οπησδία δε [Γνουοτῖρας, το]
οπεῖβας αῖς.] τριά.

χειµεείζειν. Ν. Η. αποά 1Π να]σαες
1,εχ]οῖς ἀταοο]. Ιεσίέαν 5ης 1ης
αποίοτ]ζαίο.

Ηγειπατο,

Ηγ ΕΠΙΘΠΙ

(γαᾷαςογο. Μαρδονίου χειμερίζοντος
στερὶ Θεσσαλίην. νΠ]. 120. ΜατάοπΊο Ῥετ Ἑλοσκα[ίατά Ἠγειπαπίο.
Ὑει, οἴτεα ἜΤ]ε5. Ἠγυοτηπηίο.
πιο. Διαχειμάσαι ἀῑοῖε. ἔχειμέ-

(ισε ἐν Κύμγ. νΗΙ. 190. Οσππς ἨγῬονπανίς. Ἡ οἱ Ἀγοπιαν]ς, Ἠγαιποπι

(ταάυχ]έ. ἐχειμέρισαν αὐτοῦ. 1ριά.
Πιο Ἄγεπιαν πα,

χειμὼν, ὠγος, ὃ. οοπ1, Τεπιροφέας.
Ψεμεπιαῃς {ατρο. Ἠο]θηές ἹπιῬου. λέγεται χειμώνα καταῤῥαγήγαι. ΝΜΘΙΠΘΙΣ5 ΙΠ10ου οαΗ {5 ἆοἸαΐτας Γεττατ. 1. 87.

χειραπτάζειν. Ν. Ἡ. Μαπῖοας αἰη6οτο, {τασίατο, 1. 90,

χεῖρερ. ἐν
γι. 90.
πολέμου
πἩ νυ]α.

Χειρῶν νόμῳ. τα ρο]]!.
Γ1οῖέατ οί συνωνύµως ἐν
γὀμῳ. θα στα Ρ]υνθας
ἴμον. ἵπ γοςο αχεῖρες. ἐς

χειρών νόµον ἀπικέσθαι. Ἱκ. 48.
Αά πάπας ΡεΙ]1 Ίατο οοΏδοτοηάαξ
Υοη!γο.
χειριδωτοὶ κιθώνες ποικίλοι, λεπίδος
σιδηρέης ὄψυ Ἰχθυοειδέος [ἔχοντες.
Ἠου επῖπι αραπάητ.] να. 61.
γαμα:. Ταπ]ϊου νατ]ς εᾳπαπιῖς ο
{οιτο οοηβοτές», ἵπ βἰπηπάἵποπι
ρῖδοῖαπι. αἱ. Ρ. Ταπίςα πιαπ]σαίο»,
γατ]ο», δρεσῖεια [παμεπίέες] 5αιιαπα ΡΗΠΙ Γεγτραγτη, ΡίδοΙαηα δαιαμας αἹπππα, δις απίοια γοςα(πχ πα έατες, 6 "ᾳπο ΡΥΕΥΙΟΤΟΡ, ο
γαχ]]ς Ρ]οία. εο]οτῖβα5 Υοδίος5, 4ασο
ππαηῖσας Παβοπί, οἳ ος παπα 1οτ]-

Ῥι5 {ουτοῖς Ἰαπιϊηῖ5 ατ{1Ποῖ]οδο οΟΠέεχεῖς εουδίαπέ, ασ» ]απηῖσς ρ]5-

οἵσια 5ᾳπαπαῖς 5Ροσΐθια 5η Ί]ειι
μαρεμί. ΟΦποά αππαξατ σεπας
πΙης

αέ]απι

αριὰ πα] {ος

οδίέ ἵη

πδ. Χειριδωτὸς χιτὼν (ποια εθα]4α5) ὁ χειείδας ἔχων.

χειρονοµεειν, εἶν. Μαπτδ ΠΙΟΥΟΤΟ.
Μαπίῦις σο(οπ]αγ]. τοῖσι σκἑλεσι
ἐχειρογόμησε. Οτυήβας τα πιαπ]Ρα5 σοδἑιοπ]αέας ο5ε. ν]. 129. τοῖσι
σκέλεσι χειρονομήσαντα. 1Ρ14.00]φαἱο Επιδέαίμ.

ἐν τῷ χειρονομεῖν,

καὶ χειρονομία.
χεισοήθης, ὁ καὶ ἡ. Μαηβισοίας. Οἷοατ. Π1. 28.
χειζόμακτρον, ου,τό. Μαπίϊ]α, (αα]].
δογυζείίε ὰ 698

οἱ πειίογεγ {6

πια(ηθ. παρὰ τὸ τὰς χεῖρας µάσσειν, εἴτε ἀπομάσσει». Μαιις αὖ5-

(ογσοτο. ΠΠ. 123. ἵν. 64. Α ποηπι]]ῖς (α1]ϊ5 νοσαέατ /απο-παῦ.
14102, 1» ϱἳ αὐείοιρογο.
χειροποίητος, ὁ καὶ ἡ. οοπι. Μαπιι[αρίας. 1. 195. η, 149.
χειροτέχνης, ευ, ὃ. Ἰάοπι ας χειρώ- γαξ. Π. 107.

χειροῦν. οΟπΠ. Τπ 5παΠΑ Ροίεκέαίεπι
γοάίσογο. Βπηίσονο, (Ἄροτο, ῬτοῬτῖα ἔαπιο Αν
«αροτο 5ἶςπὶβοαξ. Νῆσον εὐπετέα χειρωθήναι.
Τπβα]απῃ οπρέα Γαο]]οπι. Ιηδυ]απι,

απ

[αο]]ο οαρῖ Ῥοΐεςέ. Η1, 1320.
2τε 2

ΧΗ

κου

ἐόντας εὐπετέας χειρωθηναι. σαρία

Γας]]ᾳ». Π1. 140. ἐχειρώβησα». Ἰν.
90. τοὺς ον ειρώσωσι. Φῴπος ϱ6Ρον]πέ. ἵν. 109. τινας χειιωσάμε-

ασ εοπδα{ο) οοπιρασίσρπο δαη{,

οί απσῦ ερεοῖοπι (παπάαπα Ἰλαροηί,
απα1ῃ {οτοῖρες. Θποά νε] ε.ἆ οαΓΙΠΑ
ο]δίας, νε] αἆ Ῥτοππϊπενίες ήπιο

1πάε Ρατίες {απι αΠ{ΘΤΙΟΓΘΡ, απαπι
οι. ΟπἱρηΣάαπα οαρβῖς. ἵν. 1641. ἡ
Ροδίετῖοσες, εδί το[εγεπάιπ.
Πέρινθος ἐχειρώθη. Ρονιηέ]ι» σαρία
εδί. ν. 2. ἐχειρώθησα». ν. 16, 17. χητος, εος, ους» τό.Ίοη. οί Ροοί. Ῥτο
σοπι. ἔνδεια. σπάνις. πέρσι». δις
εί Ραδδῖπῃ,
οπΊπι Ἁπ]άας Ίναπο νουςπι ΙΠίοχειζώναγτες, οἱ. 601. Ορ]ῃοςς, απὶ
ριείαίαν. ΝΊ4ε εί Επσι. ΓπάϊσειΡτοργ]5 ια ήβας γ{οξῖη 5ἰδί φ15)ία. Ἱ. 35. 1, 141. Χειρώναξ 811- Πα. Ππορία. Ῥεπασία. Ῥτϊναίίο. χήτεῖ συυµάγων. Ικ. 11. ἈΒοσίογαπι
{δια ἐκ τοῦ χειροάναξ οομ{Τας{ΗΠΙ.
Ἱπορία, Να], ΟΡ εοοϊογαπῃ Ῥεπια. ᾱ. ὁ τῆς χειρὸς ἄγαξ, ὁ τών χειΙΤ.
ρών ἀναξ. ο γο]θοίηπι σὲ σ, ος
εοπέγαεί]ο {ασία τοῦο καὶτοῦ α εἰς χθόνιος, ὁ. «011. ιο καταχθόνιος.
Ἀπβίθγταποις, ΙΠ{6ΓΙ8, ΙΠΓΘΤΡΙΡ.
ω μέγα. Οπῖ τον οἳ ἀοπήπας οδί

δΙΣΓΗΙΗ ΙΠάΠΗΗΤΗ, π{ 1ρ515 Ἱπιροτεί

οΡοτα, ασ» δαπ{ [αειεηάα. ἨοσαῬα]απι ο5ί μοποςης, απαπη
αὐτουργὸς, ο τεχνίτη». 1]]ς απέσπι
τον,

απ Ῥτορίος {ΓογΕάΠΑΓΙΠΙ

{οπιίαίσιη, ν]οέης απατεπάϊ σαια, Ῥτορτϊ5 ππαπ]θις ορης Γποθγο
οορυπ{ή.

θεοὶ χβόνιοι. Ρα Ἰπ[οτϊ, νι. 125.
Χιλή, οί μνρίή ἵπ φἰησι]ατί,. Ὑἱάε
ἵππος. οἳ ἀστὶς ὑκτακισχιλίη. Ῥτο

Ρ]αγ. χλίοι µύριοι. ὀκτακισχ{λιοι.
χιογίζειν. Νϊνο ΟΟΠΑΡΕΙΡΟΥΟ. Βτπῖνο
οοπδρετρ!. εἰ ἐχιόνιζε, ὑετ᾽ ἂν ταῦ-

τα τὰ χωρία. ΝἱΦὶ επῖπῃ Ἀου γενθα ἐχιόνιζε αᾱ ΠΟΠΙΕΠ Νεἶλος Τ6-

χειρωναξίη, ης, ή. ΟΡΙΠΟΙΠΗ, αποά

{ογο5, αοθϊναπι Ῥτο Ρα5δῖνο Τοπῖσα

πιαπῖρις Πέ νἰοία» απγοπάϊ στα-

ος Αίῑσο Ροβίέαπη ἀῑσος Ῥτο ἔχιο-

εἷα. Ἡ, 107.

γίζετο. Ἱ]. 23, Βίας Ίοσα πΙν Ίρις
εοησροβετονίατ, Ρ]αν1]ς οί]ατη 1-

ἑλώνη. Τερίπάο. οοπι, οἷα Χελώγης
Εψομένης ἐΕΥ χαλκῷ ἅμ, ἀρνείοισι
κρέεσσιν. τα. Χελώνη», καὶ ἄρνα
κατακόψας, ὅμουἕψεε ἐν λέξητι
χαλκέω. 1. 48.

χερσογηστειδὴς, ὁ καὶ ή. Ν. Η. Ωπϊ

Οειδοπεςί,1. ο. Ῥοπίπσυ]τε, 5Ροοἶσια Ἰαβοξ, νι. 22.
γεύμα, τος, τὸ. Τομ. οἱ ΟΟΙ1.

Ῥτο-

Ρτίο Ὑα5 οκ πιοία]]ο Παποεί[αςίο
[αοζυπη, οἱ οοπΠαξπη, αποά ης
νας αρρε]]αίητ. χεύµιατα ὀἀργύρεα
κυκλητερέα. Ύαδα Γηδί]]α αγσθηίοα
οτυϊοπ]αία, 1. 51.
χηλευτὸς, ἢ, όν. Ὑαἱ]α νοτίῖέ, {οτεῖ-

Ρἱου]αίας. κράγεα χηλευτα. νι. 869.
Οᾳβε]άος ἠοχοϊρίου]αία, ἆ πα]. Ῥο]Ίακ. ΠΡ. νΗ. αρ. 21. Οπήτ εια (σηαπ1() καὶ ὀπητείδια, ἆ καὶ χηλεύμπτα ἐκάλουν οἱ σοιηταἰ. μάλισα

δὲ οὕτως ωνόμαζζον τῶν τὰς σχοίνους πλεκόντων, ὡς καὶ κρανή χλ-

λευτὰ, τὰ σλεκτα Ἡεοδοτον λέγειν.

γιάε εί ὀπήτειον 1π γι]σοξῖς 1εχὶοἵδ. Ἀϊο Ισίέαν νοσαπέατ σαἱθας,

ΠΙσαΥΟΠΕΙΣ. εἰ ταύτην τὴν χώρην ὁ
Νεῖλος

ἐχιόνιζε.

τορίοποια

πῖνίρις

η Νπςδ

απο

οοΠΒΡΕΙΡΕΓΕΓ.

διά.

χολοῦσθαι, Ίοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο οοπι.
θυμοῦσθαι,

ος ὀργίζεσθαι. Τταδο].

Πμζοηςιη ο5ςο. οἱ Θεσσαλοὶ πεχολωμένοι τοῖσι Φωκεῦσι. υ. ο].
ΤΠοςφα]ἱ Ῥ]οσσηδίρς ΙΤα61, γε
ΙΠ{ΘΗ5Ι.

ος
.
ο
χόγδρος. ου, ὁ. τιππις. ἁλὸς χόνδροι. ας

στυπ.

Ἰν. 1851, 1850.

ἀλίνων χέόνδρων.
}
χορδεύειν. Νἱά6 καταχορδεύει».
χοῦσι. Τοπ. οἳ Ῥοεί. Ῥτο 60ΠΗ.
ουσι. Εππάιπί, Βρατσιπς. μα
ππί. Οοπσετιπί. χοῦσι χώμα. ΑΕβε{οίη ασσεταπ{έ. Παπ Ἰη]1οἱης. ἵν, 1.
χρὸν. Οτασπ]ατα γοάστο. ῬορΡοηἀστο. Ναἰοϊπατί. ἡ Πνδίη οὐκ ἔφη
χήσει». ΕγνΙα γαίες ἀῑκ]έ δε πον
ΤΟΣΡΟΠΣΗΤΑΤΗ 1ραῖς.,56 πα ]ππι τες-

ἀϊέαταπι ογασα]υπῃ, ἵ. 19. τὰ μὲν δὴ

πρ

ΧΡ

ἐκ Δελφών οὕτω τῷ Κροίσῳ ἐχεήσύη. Ηανο Ισίέαν 5αΠέτθδροπδα, απ»

Γα]ρ]]ς (γαςο 5υπ{ γοάἁτία;: να],
απ ΒΏε]ρ]ῃῖ5 Οτ5ο δαπέ α]]αία. Ἱ.

49. τοῖσι Λυδοῖσι ἔχρησε Λωφιάρεως. Απιρηίαταις 1 γ4ἱ5 τεδροή-

αἲτ. 1ριά. ἡ Πυθίη οἱ χρᾶ τάδε. Ργἔπ]α ναίες Ίος τεδροηςδαπι οἱ ἆαξ.
1. 0δ, 62, 69, 66. ἡ Πυθίή σφιν

ἔχρησε. Ἱ. 09. χρήσαντος τοῦ θεοῦ.
Οαπι Ώεις Ίος οτασπ]απι τεάᾶ]άετέ. Οσπι Ώεις ος τεδροΏδπι
ἀοάστιε. τρια.
χρᾶν. Οτασπ]απα τοάάστο, Ῥοεροι-

ἀοτα. ν΄αἰ]οἰπατ. ἡ Πυζίη σφι ἔχρησε.

Εγί]ία ναίε» οτασυ]απη 1ρ5ΐ5

τοδαϊαϊέ. Ἠεδροπαϊέ. 1. 107. ἡ Πυθίη σφι χρᾷ ἐν τριωέτρῳ τόνῳ τάδε.

᾿Ἑγί]]α ναξος Ίνως 1ρεῖς γεγδ 85οηατίο τεδροπα1ξ. 1. 174. ταῦτα της
Πυόίης χεησάσης. πι Βγήα]ιαο

τεδροπα]δεοί. 1ρΙά. οὕτω σφι ταῦτα
ἐχρήσθη. Βἱο 1ρδῖς Ἠεο αΏ ογαςη]ο
5υηέ τοδροηδα. Π. 18. ἐκέχρησο,
Ἰάειι ας ἐχρήσθη. Π. 147, 151.

ἐκέχρηςο. ΠΠ. 64. νΙῖ. 220. χρᾶ. ἵν.
67, 190, 155. νι. 220. χρᾶς. Ἱν.

100. ἔχρησε. Ίν. 1560, 107. χρήσασα. ἵν. 109. ἔχρησε. ἵν. 159. ν. 1.
να, 140, 141, ἅο.

χχρᾶν. Οοπιπιοάατο. Μπίπο ἆατο.
(411. Ὠγδίογ. ἔδεοντο δέκα τάλαγτά σφι χρῆσαι. Ἀορατιπέ πέ 4οοσιη {αἱεπία 51Ρ1 πιπίαο ἀατοπέ.

Π], 68. χρήσει». Ιθά. χρήσαις ἄν
τι; οΟΠΙΠΙοάατεδπο αφ] 2 Ἱ, ο.
σταιβοατετὶ5ὸ νΠ. ὁδ.
χρᾶσθαι. Ίοη. δὲ οοπΠ. {ο Πιαρῖ5
ηβ]ίαίο χρῆσθαι. [Γα.1. 172. 1.10,
59,901, 92, 146, 175. Π. 117. 1ν.
20. ν. 96. νι. 77.

χρᾶται.

Ἰοπ. το

οσο.

χῆται.

ὑαιατ. ἵν. 600.
χεέεσθαι. Ίοπ. Ῥτο 60Π1. χζῆσθαι.
χρέεσθαι µαντπῖω. []εἱ οτασι]ο. 0)τασπ]απι οοπηςπ]ετο. 1, 107. ἀστίσι
χρέεσθαι. (]γρεῖς 11. 1. 171, 187.

χρέεσθαι. Ρεει]ανίέοτ αραιά Ηοτοά.
αοοἰρὶ γἱάσέαχ Ῥτο διαπράττεσθαι.
παπδίσετο. δ ἀἂγγέλων πάντα
χέεσθαι. ει Ἱπέεγπαπέ]ο5 οπιη]
μΓβηδίρετο, 1, 99, [νῖάς ἵπ Πεν,

ἀποχράομαι, ώμαι. εἰ παρα χραάομαι, ὠμαι. αὐῖ εοηδίταςθλοπῖ5 ομα
αεοας. δαρρεάἹαπίγ εχειηρ]α,]
χρέεται. 1οη. Ρτο 6011. χρηται. κα-

τὸ διάλυσιν της η Ἱπεε. Ὀπέατ. 1.
0δ. χρέεσθαι, Ργο χρῆσθαι, ΤταηδΊσογε. 1. 99. οπτα ασοιβ. νιάε ΤνοχΊσα ἄγασα 1π ἀποχράομαι, ὤμαι,
ος σαραχράοµαι, ὠμαι.

χρετνται. ΤοἨ. Ῥτο ΟΙ. χράονται,
χρωνται. Ὀεαπέατ. 1. 94.
χρέουσα. Ιοη. Ῥτο Ο60ΠΙ. χράουσα,
ᾳοά ΑέῑςεἘ χοώσα.. χ(αω, φποά
]οπἱ6ς 56.ρο χρέω ἀῑσίίαν. Υἱάο
έω Ίο. ἔουπι. Ῥτο ο0ΠΙ. ἄω. Πρό-

αντις ἡ χρέουσα. Απῑϊδίεθ Ο:8-

οσ]α τεάἀειις. νΗ. 111.
χεέω. Ἰοπ. αε Ῥοοί. Ιπιρεταί. Ῥτο
χρὼ. οοπι. θυμῷ χρέω. Ὀίετο Ίτα.
Ιαδζςγο. 1. 125.
χρεώμενος, η, ὀν. 190Π. ῬΤΟ ΟΙ.
χραόµενος. χρώμεγος. []έεης. 1. 14.
ἀποχρεωμέγων. 1. 97. χρεώμενος. Ἱ.
02, 97, 110. διαχρεωµεγους.Ἱ.111,

179. χρεώμενοι. Π. 10. εί ραδεῖπη.
χρέωγ. οοπι. ΟΡοτέοῖ. Οππι οροτίθαἲ. Ομ ορογίογαῖ. χρεών μι» μὴ
λέγειν τὸ ἐόν. Οππι οροτίοτεί 1ρβΗ11 ποπ ἀἱσσγο 14, ᾳποά εταί, 1. ο.
γοῖ νοτὶίαίεπ. ν. 50. Ἱκ. 6δ. Ἐνί
απέθπη ἐλλειπτικὸν Ιοᾳπεπς1 66η15.
Ῥ]οτυπιαπο οπἵη φαὐαιιότέατ ἐσίν.
Αῑας οοἆεπα πποάο 5Η ΕΣ, 41ο

οἳ τὸ Δέον.

Ώο αίτοφαο οοπκα]ο

να]σαέα Ειοχῖσα.
χρεών ἐσι. Όρις εδί. Οροτίοί. Νθ-

ο6556 ο5έ. Εαέα]ο οδί. χρεών ἐσί
σε έναι. Οροτίαεί ἴαο Ίο. 1. 41,
67. ποιέειν χρεών ἐφι ὑμέας. Ἠος

νο ἴαορτο οροτίοῖ. Υ. 109, 111.
γι. 45.
χρέωνται. 191. ΡΤΟ 601. χρώνται,
Ῥναβχο ε τῷ ὦ Ῥο5ί οοπίτας{ξῖοποδια [ασίαια, γε] α χράονται ΠΟΠ
οοηέτασίο ἀεάποξαπη, Υ6Ι5ο απ ε,

δί ο ἵπ ω. διαχρέωνται. Ἱ. 1. χρὲωνται. Ἱ. 94, 192, 195, 155, 172,
179, 195, 195, 197, 215, 216, διο.
χοήξειν. Τοπ. οί Ῥοεῖ. Ῥτο οοπ.
βούλεσθαι. θέλειν. ἐπιθυμειν. δεῖσθαι. Νε]]α. Οπρετο. Πιάϊμοτε. Ώο-

ρα:θ, φύλακα παιδὀς σε οὐμοῦ

ΧΡ
χρήζω

ΧΡ

γενέσθαι. Ὑοἱο, (ρίο ἴε

6556 ΒΙΗ πιεί εαβίοἆεπα. Ὑεἱ, Βοσο

Ειοπίσπκος οταβαῖ, πέ αἆ 56 800θ4εταμί, [5ο 511 αὐ/αησετεπέ.]

{6 αἱ πιοῖ ΠΠ 5ἵς οπεῖος. 1.41. Ἱιγιάε χρήσαι.
ἔετρτες μαπας τπα]ε, Όρις εσείο χρτϊζειν. Τοπ. οξ Ῥοεί. ππάε κατὰ
κρᾶσιν τὸ χείζειν ἀεάποξαπι Όταγο,
ε55ο ΠΙ1 πιαῖ οπ5έοάεπι. τρ ω:έειν
ἑωὐτοῖσι χείξων.

Ἠοσαπς

τί ΑΙρὶ

{ογτοηέ οΡοια. 1. 102. ἔχενζε. ΟαῬϊεραί. Ὑο]εραί. Οταμαί. ἵν. 88.
οὐδεμιῆς

τυραγνίδος

προσέχρτζε.

πα Ῥγοίογεα τεσπυπι Ρείεραξ,
νε] οπρ]οραί, ν. ΤΙ. πρϱὀσχρτζετε
τουτέων. τος ργῶίοτοα οαρ]ν9. γ.
15.

σεῦ χρήζω. Το γοβο. Υ.

19.

δυκέω τὸν ἄνδρα ποιήσειν τῶν ἂν

Ῥορατε. χρηΐζων ἐκ τῆς γηὸς ἐκξή-

ναι τὸν Εὐρυδισδεα. υηΠ. 58. ΕτγῬϊαάεπη τοραπς αξ εκ πανε εχ]τεί,
χεηϊζόντων Χίων. υΙΠ. 192. Ῥοραιρας

Ο15, νε] ΟΜΙοταπα Το-

ξαΐ.

χρηΐσκεσθαι. Τοπ. εέ Ῥοσέ. το 60ΠΗ.
χεῖσδαι. [)Η. χρηῖσκονται τῷ ὗδα-

χετζωμεν. Ηοπήποιᾶ ὀχὶσνμίο {ας-

τι. Π1. 117. Ὀταπέαν αηπα.
χεῆμα. Οναο]ππα. σαρὰ τὸ χεᾶν.

{αταπα Ύπσο Ῥοίοιις. ν. 90. προσχρήζω δὲ ὑμέων πείθεσθαι ΜαΓδο-

ἐς ἀφανὲς χαῦ μα ἀποςέλλειν ἀποι-

γίω. νΠΠ. 140. Ύο8 νετο Ργῶίοτοα
τοβο, πε Ματάοπίο Ραγεα1. χέή-

κίην. Ἱν. 100. να]ία:. Ἐκ Ἱποστεο
ογαοπ]ο οοἱοπίαιη πηἱεέοτο πο αἳ-

ζοντες χεημάτων.
π]αΊη επρϊθηίος.

Ῥοουι-

ἀοπίες. Οι Ππίοτρτείαί]ο δὶ Ῥο-

χεήζειν. Ἰοτ. οί ροεξ. Ρο οοπη. δέ-

ἀφανὲς χρηρήριον. Φος απῖα απέο
ἀιοῖς Η. οὔτε Λιδύην εἰδότες. ὅκου
γης ει, [ογίαςκο χρημα γενικὠς
ἀντὶ τοῦ χωρίον, εἴτε τόπον, ΟΠ
Ἱπορίο διΠΠΘΕΙΓ, γε] ρτο πράγμα.
Φπατε Υετίο»5, αἆ Ἱποετίαα Τετῃ,

Ιχ. 87.

εσθαι, εἴσθαι. Ῥορατο, Όντατο. 1κ.
61. χεήζει τοῦ Ἐέρξεω, δοθήναι οἱ
τὴν Μασίσεω γυναῖκα. Ἱκ. 110.
Ἀοτχειι οταξ πε Μαφίςία οοπ]ακ

Ονασπ]ππι τεφάετο. οὐ τολμώντες

πα, Ἰαο Ἰάθπι να]οπί ας κατὼ τὸ

βΙΡΙ ἀείαν. Οὔ σφι ὄυνατ ὂν ἐσι βασιληΐου δείπνου προκειµένου, ἀτυχηαἆ οσμή, να] Ίπ ]οσαπα ΙΠοδΓΙΠΗ,
σαι τὸν χρήζοντα, ΙΧ. 111. Νοίαν
ας Ἰσποίαπῃ, 6ο]οπΙαΠΙ ΠΗΙ{{6Γο ΠΟΠ
εδί 1ρ5ἱ9 [Ῥοευραγανη γοσῖρς] Ῥτοαπάςηέος,
Ῥοδίία, ογαμίοπι ραξί τερι]καπα, 14 χκήηυνα. ΝΟΠΙΕΠ Ίος 58ρ6 ποπ τ6Π1,
οί, Φποίῖε5 αριά Ῥογδας τορῖ]α
56 τεῖ, ἆᾳ 4πα Υετρα Παπ, Ίπαςσπα ῬγοροπΙ(αγ τορ]α» ποβί αι],
παθπάϊποπα απαπάαπι ἰπηδ]αίαπη,
Ῥηποϊρίραδᾳπς, ποείας εδί τες] 4εαο αὐμήγαπάατη, φἰσπ]βεαί. μέγα
πεσαγὸ οπΙ(πσή, 4ποά αὐ «ο Ῥεσυὸς χρημα. Αροχ οχτηῖα» πηαση]Ωσνί. Ὑα], Νοίας ο55ο οαµςδέατ,
το μ]ς. 1. 96. ὑὸς χεῆμα μέγιςογ.
αυτη, απᾶ αΠαιϊά α τοσο Ρρεεϊετῖτ,
1ρά. πολλών τι χεήμα τῶν ὀφίων.
γορυ]δαπι 88 ϱο Ῥαβδυη πι σα.
Ππσαπίαιι απαπάσΙα 5εΓρεπίαπα
χρτζειν τὶ παρά τινος. Ἠετοάοίεα
ππυ]Πἑπάϊπεια. Π, 109. χρημα
Ἰοουέῖο. ΑΠφιΙά αὐ αΗαπο Ρείετο.
πολλόντι χευσοῦ. Μασπα απΦάαπι
ἔχρτζεπακὰ τῶν γαυτέων δεξασθαι
γῖ5 απτὶ. 11. 1.0,
αὐτον σύωπλου». γ. Ποπ, 17. Α αχῆμα πολλών ἁρδίων. Μα]έοτατα
πα εἷς Ροίεῦαε αέ 5ο παγ]σαΙοπ]8

ΔΟΠΙΘΟΤΗΙΗ, βασίαγαπα οορίατη [α]-

ΒΟΟΊ1Π1 αβδυππσγοΠ{, ρτο απο συγω-

ἰαίαπι (πα πηξ.] Τν. 81. Ῥεὰ ΤοΥέαθςε πολλὸν Ἰεσεπάππη, τε χρήμα
πολλόν τι χρυσοῦ. Ἰησεπέειη α.ιΊεογατ δασ1εεῖς Δοξγάσίοχαπῃ «οῬίαπι. Ἠος Ίοησε εοπιπποᾶΊπς γ]άθταν, ἃο Ἰωνικώτερον. χρημα σολλών γεὠν. Ίπσεις πανίαπα οορία.
ν], 40. Ωπο Ἰπ Ίοςο 5 απ] ἀῑσας
Ἰεσεπάιῃ Ῥοΐέϊα5 σολλὸν, αἶ Πθ-

Σύμως εαά επι γ. Ἠοπι. 18. ἀιαίατ,

ἔχεγζε τών ναυτέων. Νανίας ΤοσαῬαξ. Α παιῖς Ροέεβαέ, αξ, δες. 1ρΙἀ.
χρήζει». οι. 5α)]αΐο 1, Ῥτο χρήζει»,

απο ἐκ τοῦ χρηΐζειν, κατὰ συναἰ(εσιν. Ίδε απο 5ο Ίου. Ἠοσατα.
Ονατο, ἔχρηζε τῶν ο
σσοχωρῆσαί πεὸς ἑωύτούς.
ἵκ. 05. Α-

ΧΡ

ΧΡ

απαφπαπα αοτ]έου αἀνογξατὶ γδ]πῃ,
Θπία {απιοι οἳ απο Ἰάσπα 1οᾳ "161 4ϊ σεπας αὐ Ἠοτοά. νιἀεέαν αδαῬαΐι, η 1] ἔεππεγε πιπζαπά τη.
Ύν τοῦ χειμιῶνος

χρημα ἀφόρήτον.

ν. 188. Υἱς (επιρεςία(ς εταί Ἱπ{ο]εταπάα.
χρημα, τος, τὀ. ΊοἨ. ἵη βιησπἱαγ],

Ῥτο οοπι, ἵπ Ρ]ατ. τὰ χρήματα.
Γοσπη]α». τοὺς παρεύντας εἴρετο ἐπὶ
πύσῳω ἂν χρήµατι βουλοίατο τοὺς
πατέρας ἀποθγήσκοντας κατασιτέεσθαι. Ἐο5, απὶ αἀεταπί, 1Π{ΘΓτοσανΙέ απαπία Ῥοσππία Ῥαγοηίϊ-

{παπα τοῖτο, 8ο οἳ 6α]μος, 1)ο-

υαπέ ἑομέες «/ι0565 αρραἰἴβογ {ε8 ὑπῖ2ηδέ[ές, οἱ 5ο γέοοποἰίογ ζ68 14118 αἰων
αιέγεδ. Ὑα]]α που Ιδίαπι πθς 86απεπίατῃ Ίοσα1η ΠάςΠέετ εδ Ιπ{εΓῬτείαίας: 5εᾱ οί α γετρῖ5 (ταῖς,

εί αὐ 1ρ5ο 56Πδα, ΠΙΠΗΙΠΠΙ 16065βΙ{.

Ἠοο αιίοπι ππαπ]{οδέππα 6χ-

επιρ]απῃ τὼν χρημάτων, ἀντὶ τῶν
ποαγµάτων, Πο5 πιοπεί, αραιά
Χεπορμοπίεπ,

εκ

ἸἨ/ουπε[Παμῖς

ἐγρίς, Ῥαρ. 124. Ε. νοεαβα]απα
χρηκάτων οοἆστι πιοάο ΙΠΙΦΙΠΗ,
απο 5ππηζαπα Ἰ]ς Ἠάθπνας, ΦάΤΤΊΠΙ

Ῥα5 ἀα[αποξῖς γεςοῖ νε]]οπέ. (άα]].

6556, πες Ῥ{ο 60, πραγμάτων Ἰε-

πιθ]ῖας, Ώοιρ οοπιθίοη

σεπάυντα, παέ Τοππε]ανίας

ας επέ ἐί5

υομάγοίεπέ θἱ6Ν 41ΟΥ {61 ΡΕΥΕδ
ηογία. 1. 968. ἐπὶ τίνι χρήµατι.
Φπαπία ρεουπία. 1Ρίά. Λο. Αροςί,
αρ. Ἱν. Υ. 97. ὑπάρχοντος αὐτῷ
ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χῖµα»
δις.
χεῆμα, τος, τὸ. Τομ. εξ Ῥοοί. Ῥτο
οοπι. πράγμα. Εος, σκοπεει χρὴ
παντὸς χρήματος τελευτήν. Οπιπίς
τοὶ ΒΠΘΙΙ δροείατο οροσίοἴ. 1. 92.
την τελευτὴν παντὺς χρήματος ὁράν
ἐκέλευε. 1. 9ο, χρήματος οὐδενὸς
ἀμηχανήσει». Ναλλίας ταὶ Ἱπορία

Ιαρογαβ]». |1, 96.

χρημα κατηρτη-

μέν2γ. Βο»5 Ῥαπο οτδπαία. 11. 80.
ὅτευ δὴ χρήματος δεησόµενον [επεµψε.] ἈΝοδεῖο Ύπαπα Τεμα Ροί]ατα πα πλ]ς]ς, Η1, 121. οἵοντι χρηµα ἐποίησας; ΟΠαΠΙΠΑΙΗ ΤΕΙ {6οἶδει} Ουἱάμαπι [οοῖςεί ἓ ν. 259.

Ιοὐδέν κω ἄλλο χρήμα οὕτω ἐπερήτησα. Νοπάιτη ών. αἱίαπι ΤΠι
αάθο ἀοείάετανί. ν. 24. χεῖμα
σπουδαῖον. Βο» ..- ν. 78. πᾶν
χρημα ἐκίνεε. Βου ΟΠΥΠΟΠΙ ΠιΟΥςῬαΐ. Τμαϊπὶ ἀϊῑσαπέ, Οπιποπη Ἱαρί-

π δα]

ποίῖς (τααῖε, «ΝΠΙΙ Ισ]ζατ ἔεπιετο
ππέαπάππι, Δεινὸν χρημα ἐποιέοντο. νΗ. 16. Έεπι αίτοσθπι, ναι
ϱτανεΠι, ΠπάΙσπαη, Ππ{ο]ογαβίλοπι

Ππάϊοαραπέ. τῷ δὲ βασιλεῖ σηµαίνει
τις τὠὼν παρέδιων. οἷόν τι χρῆμα
ποιήσειε ὁ παῖς. η]. 198. Περὶ αιιἴοπι φπ]άαπι 4ᾳ α55οβδοτίῦ5 ΠΊΠΜσανῖς ᾳπαἱείη τεπα 1]]ο ριςετ Γεοῖδδεί, 1ν 6. αλά 1]]ο [οοῖδςοί.
χρήι μασιν ἀνήκοντες ἐς τὰ πρώτα.ν]].

194. νι ορίρης ΙΠ{6Υ ΡΓΙΠΠΟΡ.
χρήµη, η5, ἡ. Νοππεν Ηετοά. απο

δι ας Πηοτρτοίσέας χεεία, καὶ
σπάνις. ΑΠετί ΗοατοάοίΙ ]οσΠα, αι]
εἱοαριά 1ρδπι Ιασεπάιις, τοὺς ἐναντιωθέντας λόγους τῇ χρήµη αυτοῦ.
Ύ’, Ποπι. Ι14.1.ο. γστρα, αυος 1ρ8115 ΠιάΙσενέῖῦ πάνοιξαία {πογαπ{,

τὼν βουλευτέων ἕ
ἕνα λέγεται ἐναν-.
τιωθηναι τῇ χρήµῃ αὐτοῦ. Υ. Ηοιη.
19. Ὅπας ο Βεπαίοτίρας {ουίατ ο]τι5
οσεδία!1, 5]να ρεπατῖα, αἀνοιδαίι5

πάντων ο πρλάκασεα τὰς ἔχθρας. νΙ]. 145. Απίε 165 ΟΠΙΠΟΡ,

{μ155ο. ί Φι]άαπι 5ος πατῖδ, χεήμη
εἰπ][οσρίς, ἰπάϊσοπέίαη, οσεδίαέσια, Ῥοπιτίαπι, Ταγ]ἑα{θιη. δα. 1
μὴ5 δα]έοια ἀποβιας Ἰοοῖδ {ογίαδδα
την χεήμηνρτο Ρεεῖοπο εί Ρορία1α615 αοΟΙΡΙ Ριωδίατοί. πατε τῇ
χιήμη τινὸς ἐναντιοῦσθαι, τογίοΠΛΗ5, ΑΠοι]ας Ρεί]οπ], δΊνο Ῥος(π]ας αἀνετδατὶ, τ6ρισηασς, Τ6φἰδίετο. λόγους |απί6επι Ηοτοάοέιις

απία οιπηῖα, ΠπΙπι]ο]έαδ

Ίαπι µετωνυμικῶρ

ἀοια ΊΠΟΥςΥ6,

Ῥτο τή].

Ἱπίοπία-

ατα τε πα ποστς, 5εᾷ απγ15 ος.
ηγ. Υ. 96. πᾶν πείσεσθαι χρημα
Ἠοιι οπωπθιη, απ] ἀῑδροί μασ
ε55ο. νΙ]. 49, 60. πρώτον χρημάτων
ΟΟΙΠΡΟ-

πεγς, 5εζατε, εἰ ἵπ σταῖαπι ΠΙΠ-

Ῥοιήΐ Ῥτο Ἰρ5ο

ογα{]οπίς αποίοτς, φπ] δι] νουρῖ5

ΧΡ

ΧΡ

:

ἨΗοπιετί ροδέυ]αξ]ς αἀγεταπέας Γας-

αἳι α χράω, ὢ χήσω, ἀεάποίαπι,

γα. Ὑιὰς χρτζειν,, εί χρῆσαι.

ου]ας βἰση]βσαί]οπες αἆ τοπα Ῥρτα«οηίοεπι ποἩ [αοϊππί: 5εἀ α Υεγρο
χεήζω. Ῥοσο. Οτο. τὸ δὲ ιν. 518κορίυΠη, γε Ρον {γροσταρΗ1 ποςἸσοπέίαια οδί ρτεοζογιηήδδαπα, γε

χρηήµατίζει τινὶ περὀς γένος. Α]οιϊ
5επεγε αποῦυπη 6586. οὐδὲ; αὐτῷ
Κῦὔρος

ποὺς

γένς

ἐχεημάτιξεν.

Οεᾳεῖας Ῥους,Ὁ. Νι]]ό Ἰπούο Ογτής 1ρ5ὶ σοπετε Ἰαποίας οταξ. εἰ,
Χα]]ο σεποτῖδ γίποπ]ο Ογτας οι

Ἰωγικῶς Ίος ἵρβαπι {αοξαπα ἀϊσςς,

εο εοπ]αποίας ογαξ,

εοτιροπάυπι οοηδέαί. Ίρδα οοἩβίτπςοξ]οπ]5 ταζῖο πο ἀοοεί γ6γαπι

χργματίζεσ]αί τιγι. οοπι. Άσοτε ΟΠΗ
αἨφπο. Οππι απο οο]]οφιῇ. 0οἩ-

οστά αοφιῖ οοππαπ]ζεν χρῆσαι

6556, αποά ἀῑοίπιας. χρήδειν επῖπι

νεπ]γο αἰ(πεπα, πξ οµπι 60 ασαἴΠΙ5
4ο τεβρας μην δη, θε λε χέηµατίσασθαι τῷ βασιλεῖ. Όππι 1ερο

ο σεπ](ῖνο Ρογ5οπος εὐ αοοΙδᾶΏνο τοῖ ροπῖέατ. χρᾶν νοτο οτα ἆβ-

εοἡοα1, οπῃ τοσο ἆε οπἱραδάατη

χρηματίσασθαίτινι.Ιπτογάππη αοο]ρὶ

πε 5πο Ίοςο γ]άθ. Β]ο ἵαπιεῃ εί
νή,5δ. δίπο , 5ορέαιν μοσνετραπα
Ἱερίέας. πάν μᾶλλον δοκέων µιν

υιάείατ Ῥτο ΤΟΡΡΟΠΡΙΗ {αὐ απο
αοζἴρογο. οἱ μὲν δὴ τῶν Ἑλλήνων

1ρδυπα φπ]ἁν]5 αιά ροές Ρε(Ιέη-

τερι5 αφοτε γο]εῦαῖ, 11. 118.

ὤγγελοι τοσαῦτα τῷ Γέλωνι χρηµατισαµενοι ἀπέπλεον. νἩ. 168.

Ὑα]ία: Ἠοες τεδροής5ο (ε]οπῖ5 αςοερίο παπΩΙ (τα σοι
Ῥτο[αοςί
ευπ{. ο). Ῥ. αταεοταπι Ἰσίζατ Ἰοδαϊ αοοερίο Ίος (ζ6]οπ]5 τεδΡοΠΔΟ
ἀϊδοσδδετιπέ, Φαοπῖαπι απέοίη 1{οΥ

παν]σῖο {οεσγαπί, 16ο ἀῑχίε Ηετο. απέπλεον. χε(ηματισάμ.ενοι
νεγο ᾽Αττικῶς δαπιοί Ρτο ρα»ςίνο χρηματιστέντες, αϱ αοἴ1νο χρήµατίζειν, φαοά ργαίου οείοτα εἰςπ]βοαῦ εἴῖαπα γεςροπάστο, ΤοςΡΟΠ-

«νο Ρ6Ι5οπο» εί αροας. το]. Γ απι-

χρήσει», ἡ τὸ ἐδεήζη.

Ἐκιδπιαπθ

ΤΗΠΙ, 41.11 ᾳποά Ῥοΐϊεταί. Φπαπῃ-

οἈτοπι ΠΠ Η] ἔαπιογο πππίαπάππι,
χρῄσθαι, ἄγπαγτ χεῆσθαι. ἁμπάζειν. Ἱ. δ. ἀληθέῖ λόγῳ χεῆσθαι.
ἀληθεύειν. Ὑσγιπι ἀϊοστο, 1. 14.
χεῆσλαι κώμῳ. (οπιεβεαξιοπίρις
π{]: απος α]ία ππ]σο νοσαῦα]ο ᾱἷαέατ, κωμάζευ.. ΟοπιεδδαΓΙ. 1. 21.

τῷ ἐόντι χεήσάµενος. ἀντὶ τοῦ ἄληεὐσας. []5δα5 6ο, ᾳποά ο5έ, 1.6.ΥεΓα
Ἰοεπίας. [ἀ, απο τος ογαξ, εἶοσι-

καὶ τοῦ «χρηµατίζεσθαι, Ιση]βσαΏοπες 1π γα]σ. οκ. οοηδα]ας.

(πς. 1. 90, χχρησθαι συµφορῃ, Όα
αάνοισα [οτίππα. Εοτίππαπι αάνετδα οχρονπ]. Ππ αἨφιοά Ἱπ[οτίαπΙππη Πποϊάστο. ΟἸαάσπι αἰ(παπα
αοο1ρογο.1.42. 1. 117. θείῃ πομπῃ

δυ1Η ἀατο.

Αἰῑας τοῦ χέηµματτίζειν,

Ἠος ΠΊοπεο, αυία Ίοσα5 Ἠ]ο αΗ{εν

χρεωώμενος. Ώινίπο ἱπιρα]ςαι Π{ςΠΡ.

είῖαπι Ῥοΐοδέ α πορὶς Παίϊπε γεας ὍΌσπι Ιράν τῶσοταπα ]οσαθὶ
ουπι (ἀεἶοπο δῖς [α]δδοπέ οο]]οσι-

1. ο. ΑΠαία

συ νωνύμωρ ἀῑοῖξ. ἐγθεάζων. Ἱ. 68.
συντυχίη χρησάµενο». Εε]]οῖ {ΟΓ-

α, νοαἱ, ευη (ε]οπο δἰο ορῖδ5ειί,

{απο δαοζθδδα πδηδ.1. 086. τή ἀλη-

αβ]εταη{.

θήήη χρεώμενορ. Ῥτο ἀληβεύων. γε-

χρην. Ίο. Ῥοοί. εί «οπ. Ῥτο 4πο
6ωρ]α5 Ἱπ δο]πία ογαξίοπε ἀῑοΙέατ
ἐχρήν. Οροτίεμαῖ. 1. 8, 69. ν. 89.
Οοηδα]ε ΕαδέαζΙαπι,
χρῆσαι. Ίομ. οἳ Ῥοεί. Ῥοφατο. Ο-

ἀϊνίπο. 1. 69. ᾽ααοά

τΗΤη 416615. Ἱ. 116. τοιούτῳ µόρῳ

γαγς. τορὶν Αριαγόρεα τὸν Μιλή-

ἐχρήσατο, Ῥτο οὕτως ἔθανεν. ία
ορΗί. 1. 117. χρῆσθαι θυμῷ. Ίτα
Π, παδο]. ΙΓαΠΙ 6Χ6ΓΟΕΓΤΘ. Ίγαπι
6χβογοτο. 1. 197. χρῆσθαι όμολογ{η. ὁμολογεῖν. Οοπιροδίείοποιι

σιον χοῆσαι σφέων βοηθέειγ. Ῥτίαδ-

να] ἀεάπίοπεπι {ασςγε. 1. 120. Ἱν.

ουσ Ατδίασογας ἸΜΠ]οδίας «05
οταδδεί, π{ ορεπι [5181] {οττεηέ. ν.
00. Ηος α{εμ χεήσαι ΠΟΠ γ1άσ6

Ἐππίοπα, σὲ γοπά]ίοπο απιπίαΓ.
1.6. ποσοσπέαν, ποσα άΓαΠα εχ-

116. ων τε, καὶ πρήσει χρέωνται.

ΚκΡ

ΧῬ -

οιεομί.
Ίταδο].
βοᾷν.
πομπῃ

1. 159. θυμῷ χρῆσθαι.
1. 105. χρῆσδαι βοἩ, Ῥτο
Υοειετατί. ἵν. 194. θείη
χρεώµενοι. ν. 5. Ὀιεπίες
ἁῑνίπα ἀαάποίέιοπα. 1. ο. πππηῖπα
ἀίνίπο οο5 ἀεάπεσπία. Ιν. 102.
Νιηϊηῖς ἁῑνΙπϊ ἀποέ. κότερα ἄληθήΐη χρήσοµαι, ᾗ ἠδονη; ν. 5. ἵ έταπη νεγ]ίαέο πίατ, απ νο]αρία{ε2

1. 6. [Γέτατη γοτο, απ αἆ νο]αρία{θπη, γε] αἆ σταίαπα, νε] αἆ γο]ηρἑαίειη ἔπαπα Ίοᾳπατ 2 νΗ. 101. ὁ δὲ
µιν ἀληθηϊη χρήσται ἐκέλευε. Τ]α
νοτο οΙΊΠ νογιίαίο τι, Υοτο ]οᾳ1

ἀαβαῖς, 1ρίά. αληθή! διαχεήσασθαι.
Ἠαπιίαίε οοηδίαπίετ υ{1. Ύενα
οοπδέαπίετ ἀϊεετα. ν. 102. ἆληθηΐη χρεώμενος. νἩ, 104. συµ, φορη

χέεωμένων τών Λακε Δαιμονίων.
γή. 194. Ου ΤμαοοάαπιοπΙϊ αγαιβα

απ

{οτίππα

αογοπίατ.

Ἰαγυτῃ Γαοἶπας παπα. Ῥτορσία {6οἶδεεί απίο πποτέθπη.]

χρήσθαι. Οτασπ]ατη «οηκη]ογα. Τοπ.
εί οοπι. Ἓροῖσος ἀπέςειλεν ἄλλους

χρήσομένου». Α1ο5 οτασπ]απα 6οἩδα]έτο8 πι]ς]{. 1.40. χρησθαι τοῖσι
χρηση,ῥίοισι. Ἱ. 47. ο Ἰσόμενοι τῷ
ύεω. Ώοιπι εοπδα] θα]. 1ρΙά, ἐχιεέὠντο τοῖσι χρηςηρίοισι. 1.56. Οταεπ]απι εοπδιΙπεγαπ{ξ. τὸ χρησθεν.
Οτασυ]απι το ἀἴέαπι, Βοςροῦδπα
αΏ οτασπ]ο τοάάϊέαπι. Ὑαειοϊπ]απ). 1. 69. χρησόμενος. Ονασπ]απι
εοπδυ]έμτας. 1. 860. χρεωμένῳ τῷ
Τείνῳ περὶ ἄλλων. ἀτῖπο ἀατεβις
αῑῑίς ογασπ]πμα «ος α]ομεῖ, Ἰν.
ἱ 100.
χεεωμένο ισι. Ἱν. 191. χρησόμεγος.
1ν. 1295. ἐχρέωγτο. 1ν. 107. χρήσόμεγος

τῷ

χρηςηκιῳ

σερὶ κατόδου.

Οτασυ]απα 4ο τος ῖξαι οοηδιέυγας,

Ὑοαι,

1ν. 1609. σερ) ταύτης της συμφορῆς

τοπ Ιπ]άπο απῖπιο {ογτοπέ,

οἱ ᾿Επιδαύριοι ἐχρέωντο ἐν Δελφοῖ-

αποά εκ Ῥτωσεάεπά ἀχθομένων
οο]]1ϱΙ Ῥοΐοςέ.

Ύ6ἱ, εἴῖαιαι, (ατα

βτανΙ πιῴτοτε αΠιοετεπίαν. Ῥ]ο εξ
γη, 141. 1ο0ι5 αοοἱρίοπάας, συυφορηττη μεγίςη ἐχρέωντο. Μακίπιο
ΠΙΦΤΟΤΟ 5ιπέ αῇοσξί, εἰκόνι τινὸς

χρῆσθαι. νι. 167. Ὀα αἰἰσα]ας
Ἡπαρίπο. ΑΙο]α5 ΙΠιασΙποΙη 00Ίετα. ἐμοὶ χρᾶσύαι ὡς ἀνδρὶ ψεύςγ.
νι. 209, Ώο πιο ταί Ἡ μοπιίπο
πιρπζαοἳ δέαέια». ἄπορεογτος βασιλῆος ὃ, τι χήσα[ο

τῷ παρεσντι

σι. Εριάαυτῖϊ 4ος Ίος οπ]απέαίο
Γε]ρ]ήεαπα οτασπ]πΙ. οοἩς]Πθταῖς. ν. 83, Ε14. γΙ. 19. χράσθαι
τῷ χρηςηρίῳ. Οτασπλππιοοπδα]ετο.
ΥΗ. 141. χρεωμένοισι περὶ τοῦ πο-

λέμου. νΙ. 220. Οπασπ]απι ἆᾳ ρ6]]ο
εοπσα]οπεί)ς.
χεῆσται. Γπεετάπα ομπι σαπῖξ. 1π
εοπιροδ]έ]οπα ροηϊέατ. πάς σα(αχέήσασθαι. 1. 141.
χεησθήγαι. Πιβηίέας αογ. 1. ρα55.α
χράω, ὦ. Οτασα]απι, Τ6βΡΟΠΒΙΠΑ

πρήγµατι. ΥΙ. 319. Οἶμι τες ποφεἰτε 4ποπαπα πιοάο 1η ργῶςοιῖ
ποσοί]ο 5ε πετετε ἀερενεῖ. κοῷ
λόγῳ. χρησάµενοι. νΙι. 229. θο81110 ἱπζετ 5ο οοπιπΙζαξο. εὖτυ-

Ιοηῖέογ ογασα]ατη γοάά(ξιπ Γ11996Ε,
άοο Ίεπο οτασ]απα πο Γαϊδδεί

χἰηχρήσαµενη. ν]. 87. Ες [6]]ε]-

τοδάΙέαπι, ἐχρήσθησαν αἱ νεες. γ]].

ἴευ αορδία. Ὑει, Οαπι τος 1ρεῖ {ες
Πα]έος 5αορεβαῖςςεῖ. οὐδὲ ἔχειν ὁ,
τι χρήσονται τῷ παρεόντι πεήγµτι. γη. 195. Ἱ
Νεφια 5ε]οραί «ποπιοᾷο Ἱπ Ργαβοπ{1 περοί]ο 5ο ϱετεγθηί, γε βογογο ἀερετεπί. οὐ
µέλειν οἱ [ἔλεγεν]ὅτι ασρὸ της Ἑλ-

144. Ἀανες οτασπ]ο δαπέ ἀεε]αγα. ο πανῖίρας οιασπ]απι οδέ
οάϊέαπῃ, καί σφι ἐχρήσθη. νΗ. 178.

λάθος ἀπολγήσκει,

ἀλλ᾽

ὅτι οὐκ

ἐχρήσατο τῇ χερί. Ιχ. 72. [ὨϊοςΡαΐξ] 5ο ποπ «πτατθ αιιοᾷ Ρτο αταεἷα ΠΠΟΥΘΥΟΓΗΣ: 5ο αποά ιαπ
ΠΟΠ [η]5δοξ δις, [που τ]]απ Ῥγορ-

το(ᾷο.

Ονασπ]ο οά]έαπα 9956. οὐκ.

ἂν οὕτω µοι δοκέειν χ(ησθηναι. νΗ.
140. ιτ τα] νιάείις, πο αἆθο

Ἐν 1ρ8ἱ5 αἹέαπα οδὲ οτασμ]απη. τὸ
χεησθέντα αὐτοῖσι. ΙΡ]. θια οταοπ]ο1ρ5ἱ5 εα]ία [πεγαπέ, ἐκέχρηςο
ὑπὸ τῆς Πνθίης. νΙι. 920. ΟντασιΊαπι α Ἑγίλία τεάάἹέαπι {πθταί, Α.
Εγνα γοβροηδιµη [πεγαξ. τὸ μὲν

χρηςήρια ταῦτά σφι ἐχρήσθη. ἵκ.
94. Αί(πο αρ απϊάριη οἵασπ]α
1ρ8ΐ5 διπ{ γοδαῖίέα.

Χρ

ΧΡ

χβησμολὀγος, ὃ. 0η. Ὑπίο». Ἱ. 632.
νι. θ, 142, 145. νι. 96.

χρησμοσύνη, ης, ἡ. Ἀοπποι Ἠστοἀοίο Ῥεσι]ανε, Ῥτο 41ο Ῥαδθῖπι
ΗΡΙ χρησμὸν, εἰ χρηςήριον πδΓ-

Ρας. Οτασπ]απι, Υπ οἴπλππη, Οταου] τεδροηδαπι.
µετίεσαν τῆς
χεησμοσύνης

τοπαράπαν.

ἵχ. 9ὺ.

Ονασα]απα οηΠΙΠΟ ΠΗΙΡδΙΠΗ {ο0θτΗΏΕ,

χεήσμωδεειν, εἴγ. οτι. Ἠαθἰοῖϊπατ].
Οναοπ]α σππετα. ΥΠ. 6.
χρησμὸς, οὗ, ὃ, οοπι.

Οτασπ]απα. Ἱ.

48,06, 70. χεησμῷ κιςδήλῳ πίσυνου. Ότασπ]ο εαρί]ο»ο, εί πια]ο Ἱπ{α]]οσίο {τοα,
Ὑοἱ, οτασα]ο Ἰποστίο, πθς νοτο ΓΓοιΙ.

χρηςηριάζεσθαι.

οι.

Οτασ]απα

Ρ. εχ ϱοπιππε]πῖ {ψρῖ5 416. Ίος
ἵρδιπα πππ]έο ἀλλιοϊάτας, γοτρῖδηιο
ἀϊκοτιϊεϊπιῖς {οδίαίατ. Τομ. 1ρὶ

Ονογυπη αλλοφαίξατ, εἰ μὲν ἐθύσατε
σσέλανον πρὸ δύόμκων, καὶ τι πυβἐσθαι

χρί ἴζετε Φοίδου, πάριτ᾽ εἰς θυµέλας.

ἐπὶ ὃ ἀσφάκτοις ῥήλοισι, δόµων μὴ
πάριτ᾽ εἰς µυχον. Ἱ. 6. 8ἱ [ῬΏεο]
απ]άσπαι Ῥ]ασεπίαπα Ἰππππο]αδεῖς
απίο {σπιρ]απ, οἳ αληπιά εκ
Ῥ]ιαΡο 5εἰοϊέατὶ οπρΙΕ5, Ασοο
ἀῑίο αά αγαδ. Ἀοἢ πιασξαἶς Υογο
ονίριαδ, πο ἵπ Ῥεπείτα]α ἔοπιρ]]
ἐταηκῖίο. Γάεπα είῖαπα α Ὑϊτο. Ίνη.
10, γΙ.ν. 249. οοπῃγππαζας, Ύαππι

ἀοδοτῖρῖέ 4πας 1ο γἱοῖπιας Ε]]ς
Ἰπ[ογῖ5 «Έλσα» πιασζατΙ{, απέσφ παπα

αά 1Ρ508 ἀεεοσπάσταί, αίέ ραΐτοπι

εοπδι]οΓα. 1. 60. χρηςηριαζόµενος.
1ριά. ἔχρηςηξιάζοντο ἐν Δελφσῖσι».
Οτασσ]απα Εε)ρ]ή5 εοπδι]πογαη{,
1. 06, 9]. 2”. ντ. 07. ἔσι δε,

ΑΠΟΗΙΒΕΠ αἀ]τοί, οἱ οἵπι 6ο οο]-

κατά πτερ ἐν Ὀλυμπίῃ. ἱροῖσι αὐτόθι

τ]]οπι(αο

χζηςηριάζεσθαι. υΏ]. 194. Υα]α:
Φποά.

1ο,

απεπιαάπποάσπα

Τη

ΟἸγπηρία, [α5 οδέ ἵπ (οηρ]]5 5οἵδοἴίατὶ ογασυ]α. 31 νογβΙοπεα Ἠαπο
5ο(ΠαΙΗΗΗ, ἀϊσθιπας ἔλλεμνιν ο.5ο
Ρυῶροβ. ἐν, αέ Ἰπίοστα λ.{ Ιοσυ11ο,
ἐν ἱροῖς, τουτέςτιν ἱεροῖς, ήγουν ναοῖς.
Βοπις απ]άθια 6οηδ5: 5οἆ {απΠ1οΊΙ
Ἱία Ῥοῦ5 ας νιάσπίας πο] σοπάα. [τ οπῖπα ΟΙγπιρία, δὶς
οίΐαπι 1]1ς, δαοτῖς [απίς [αοί]ς, ο

Ἱπππο]αῖς νιοπιῖς,]
οτασα]άΏι
οοπςα]οτο Ἠσαί. Ἠππο ογασπ]ο-

τΗΙΗ, δαοτ]Πο]5 Ρο] τζο ας
οοπδα]οπάογΙ

ΠΙΟΓΟΙΗ, ΟΗ1Α α)Π]

οσέα», έπη οἶαπι Ἠοπιογας τῆς
Ολυσσείας

κ. ποβῖς ἀοιποηρίταί,

πί Οἶτορ πιοποῦ [Ἴγλδοια απῑά
οἱ κι {αποσπά απίοφπαια αἆ
Ἰηΐογος ἀοδεσπάαξ, πε 1951 5ο1δεοι(οίαγ, αο ἀῑδοαέ, αποά 5οἶτεο ϱτ-

Ῥίορας.

Ποι.

Βίο απίοια 1ο ρας. ος

Βίορι. ενρῖς 904. βόθεον

Ἰοᾳποτοίαγ. Ίρ5ο ατὶ νο]]ενῖς ασπα

Ἓποαας

πια

ἙΕπαπιοπίάσπι,

πιασησ απο 5οτονί Επςο Γογῖέ, 5ίοΠΒ], Ετοδετρίπα,

νας-

οσα, Ἔππα Ῥένσῖο τορὶ ποσαΓηαΒ
Ἰπελοας πταδ, Εί ο άα Ἱπιροπίέ
{αατογαπα νῖδεστα Παπιπιῖς, Ρίηρηα
5ήροταιο οἶειπι Ραπάσης αγαθη{]Ῥι5 οχ{]ς.
χρηςήριογ,τό. ΟΥασπ]Ηπα. Το. Ῥοοί.

οἱ 601. παρὰ τὸ χεᾶν, ογασα]αη
τοἀςστο, τοδροηδπα..
ἆατο. Ἐέ
πιοάο οσα. 5ἰσπΙβοᾶξ,
ἵπ οπο
το

ιτ

ογαου]απη,

πιοάο

το-

Ροή δα ἵρδιη, εί οταοπ]Ιὴ α
Ώοο, νο] αἲ α]ας παϊπ]ςίγ]ς, οᾱ]ίσπι, 1. 20, 25, 47, 48, 59, 54,

609. [τὸ χρησθὲν, ογασα]ητη τος]ίππα. 1. 09, 1258. νει γαποιπῖππι.]
1. 00, 00, 5, 70. εἳ αΗΡΙ ραβοίπ.
χρίεσθαι ὑπὸ
ὁ τοῦ ἡλίου ἐν ἠέρι µετέω(ον ἐόντα. ἴπι αοτο δα Ώ]ΙπθΙη α 5ο]ο
τησ]. ΟΩππαπα δε Ἠα]α5 ΙΠδοπ]πὴ] ας γδὶ Πποτργεία{]ο, Π1, 124,
οἱ ἀείποορ». ἀνακρεμάμενος. [ό
Πολυκράτης]

ἐχείετο ὑπὸ τοῦ η-

λίου, ἀγμεὶς αὐτὸς ἐκ τοῦ σώματος

γεκύεσσι, πρώτα μελικρήτῳ,

ἱκμάδα. Ἀαδρεήςιις Ῥο]γοταίος α
εο]ο ππσοβαίας, οπη ίσης Ἰρεοπιεί
οχ «ΟΥΡΟΣΟ᾿ἨΗΠΙΟΥΘΙΗ. Π1. 195.

μετέπειτα δὲ ἡδεῖ οὔνῳ, τὸ τρίτου
αὐθ ὕδατι. ἐπὶ ὃ ἄλφιτα λευκὰ
παλύγειν. ἃς. Αί Εατὶρ. 1π Ίομς,

μια αὐίεπι α τεςίο ᾿κροὺον σεπῖ(,

ὄρυξαι ὅσον
ὁ
τε τουγούσιον ἔνθα, καὶ

ἔνθα. μι) αὐτῷ δὲ «χοὴν χεῖσγαι
σᾶσι

ρα. οί χεῷ. ἐν χροῖ κεἰρεσθαι, οί
(ῷ Συρεῖν, αι]. Ὑϊάε λόφος.

ΧΡ

ΧΩ

χροῦς, ππᾶς ἀαξ. χροῖ, καὶ κατὰ
κρᾶσιν ᾿Αττικὴν χρω.
χρονον. Ότι. - ᾱ. πππ]έαπα {επρις.
αποά αριά ἄγαεον εππροτῖ5 ἁῑιτατη]έας Τη 80ζη5. Ροπαία). οὗτοι

ἀγτέσχον χρόνον ἱΑρπάγῳ. ΗΙ ἁῑα
τεκΏξεταπέ Ηατρασο. Ἱ. 175. Ἀαῦαπά]έαν απέοπα πολὺν, να] συχγὸν,
πΐέ Ῥαδδίπι Ιοφαϊέαγ Πετοάσίας.
Λ]ΐας επ απά(έατ λίγο». Ἱ. 6. χὶσαυ]η {ερις.

«χρόνου ἐπιγινομένου. Ππέετ]εείο ἔοπισος Ππέει]εείο ἔεπιροτῖς ερα[1ο.
28. Ῥτορτεδδα (επιροςῖ5. }.
ώς

χρόνου ὀλίγου ταῦτα ἔσαι τελεύμεγα. Ἠας Ρτογὶ ίεπΙροτε Ρογβο]επ-

ἴπγ. 1. 194.
χρόνου προϊόντος. Υ. Ηοπι. 2. ΤεπιῬυτο Ῥτοσεάσπίε, 5ΐνο Ρτοστοάϊοπίαο, ἜΤεπιροτῖ Ῥτοσγθδδα. Ἡ.
Ηοπι. ὃ, 9, 11, 25.
χρόνου ἐναλλαγή. Ῥνα ςεπςΡτορτᾶ.(οηέο, νε] αογ]ςέο, ὤποπλέει», Ῥτο
ἀποπλεῦσαι. Ἱ. 24. χΧωρεειν, Ῥτο
χωρήσαι. Μα. ὠπηγέεσθαι, ρτο
ἀφηγήσασβοι. 1ρτά, ἔχειν, Ριο

σχεῖν. 1ριά. ἱςορέεσθαι, Ρίο ἱπορήσασθαι.Ιριά. ἔἔχειν, Ρνοσχεῖν. 1νιά.
δίζεσθαι,

οἳ ἐπιμηχανᾶσβαι,

Ῥτο

ζητήσαι, οἳ ἐπιμηχανήσασθαι. |
94. πί 1ιά. ἀποπλεειν, Ῥτο ἄποι.. 1ρ]ά. αὐλέείιν, Ῥγο αὐλή141. προσαπολλύεις, Ῥτο
σρεσαπολέσεις.Ί.:207. ἐλωσι, Ρο
ἐλάσουσι. Ιδίά. ἐλας, Ῥτο ἐλάσεις,

χρόνῳ. Ταπάσιι. 1.80, χρόνῳ έξαιρεθησα». Ταπά σπαεχρασπαξί καηῖ.
1.175. χρόνῳ πακέςησαν. Ταπάεπι
5ε ἀεάιάσταπε. Π1. 19.

χρύνῳ ὕκερον σολλῷ. Μα]ίο Ῥο»ί
{απιρογο. Μι]έο Ῥορί. 1. 171.
χρυσόδετος,

ὁ καὶ ἡ. Η. }. Απτο

Πσαεας. σφρη γὶς αλυσύδετος. σμαμάγδου λίθου ἐοῦσα. Βισί]]απι «ση-

{οσέαια ος 5ιπαγαρἁο Ἰαρί]]ο, απϊ
3πγο Ίπε]αδας εγαξ. ΠΠ]. 41.
χευσόπαςος, ουν ὁ καὶ ἡ. «οπα. 4. ᾱ.
ΑπΤΟ ἄβΡοΐ»ας, 1. ο. αΠΟ {οοῖις.

Γπαυταξας.

τριήρεῖ

χρυσοπάφω.

γα. 120. Ετἰτοπιϊ Ἱπαυταία. γαἰ]α
νοταέ, ἜΤιατα απτο Πηζείοχία.
πάγο γιάείαχ Ἱορί5εο τιάρη χρυσοπά 5.

χρυσοφόρος, ὁ. οοπα. Οι α ΓΕΙΑ
δοδίαί. Φπἱ απτοα ογπαιαοπία {οτ{.
ἵν. 104.

χευσοφορεῖν.

οοπη.

Απταπι

Γεττο

Αητοα ογπαπιεηία σοδίατο. 1. 82.

χευσοφύλαξ, κος, ὁ νιἡ. οσα. ΑιΤΙ 6ΗΣἱ05. Ἰν. Ι9,
α. τὸς, οὗ,ὁμμ)

Ρο] γ]-

ἀοίαν αριά Ηετοά. ρτο ασροτίρας
οχ ἴουτα [υδα οοηβονίαφιο [ας(]5.
οἱ χυτοὶ τῆς διώκυχος. Αβσετες
{οδκα". νἩ]. 97.
χνύτρος, ευ, ὁ. ΝοπποὮ φπϊάσηι οΟΠΙΠάΠο, 5 ΓΟΓΙΛΑΓΙΟΠΟΗΙ δροοΐος:
αί αριά Ποτοάοί. αοορίέα ρνῦ(ος γπἱραίαια. ο] εΙσπϊᾗοαίῖοΠΟΙΗ, ΡγΟ Ιανα στο οπ]ϊάο. ἔσι δὲ ἐν
τή ἐσοδ ᾠ ταύττη [τῶν Θεεμοπυλέων]

Ἰριά. ἐπιτελέειν, Ῥτο ἐπιτελέσαι.

λουτ' (ὰ,

Π, 1185. ἐώμεν, Ῥτο ἐάσομεν. Ἱ].

ἐπιχώς 00. νἩῖ. 176. Βιπέ απΕΘΙΗ
ἵπ λος [ΤΠνογπιορΥ αγαπη] τη(τοῖξα

Π. 91. ἀποπλέειν, Ῥτο ἀποπλεῦσαι.
114. πέµπειν, ρτο πέμψαι. Π, 1158,
ἀπαιτέειν, Ῥγο ἀπαιτῆσαι. 1ρίά. λέ--

γειν, Ῥτο λέξαι. 1ρίά. ἐλών, Ῥτο
ἐλάσων. Ἱ. 1602. ἵν. 148. ν. 60.
νΠ. 96. ἀπαλλάσσεσθᾳι, Ῥνο ᾱ-

παλλάξασθαι. ΠΠ. 26. σάριµεν,
ον παρελευσόμεθα. ὶ1. 73. οἴχεσαἲν Ῥτο οἰχήσασθαι, καὶ ἀπελθεῖγ.

Ἱν. 10, 11, 14. ἀπικγέεσθαι, Ῥτο
ἀφίξασθαι. ἵν. 14. διασκεδᾶς, Ῥτο
διασκεδάσεις. γι, 65, δς,

γούγω, 001. Ῥνο πο

αἶας σὺν

τα ὖτ ρους

καλέουσι

οἱ

εα]]άα Ἰαναστα, απ χύτρους, Ἱ. ϱ.
οἶ]α., Ἱπάῖροπα νοσαπί..
Αραά

ΡιοηγδΊαπι ἀς δἶξα οσρῖς, γ. 499.
αΕί Ίοσις Ἰδέο οἰέαίατ, χύτρας ]οσι. 3οἆ πΙΙ] πππίαπάση. χύ-

τροι εεῖαπι ἀἶσοιι Γοδίαπι θἰσπ]σαπί, ο 41ο εοπηδα]ο Βπϊάαπα 1π
γοςθ χύτρος,
χώμα γή5. Δασετ ἵεντα, (ουτῶ ασεδίῶ πιο]ες. 1. 98.
χὠν. Ῥατέ. ρτα, ϱτο χέω». Ευ
46ης. Αβρογεῃς. χώματα χὠν

Χω

πρὸς τὰ τείχεα ἐπόρθεε

ΧΩ

Αβεετεν

Ἠοο ἵπ Ίοεςο ἀε[επξαπί]θας 5ε5ο

ἄμσοτεῃς, «ΟἩβεγεΙς πά πιαη]α,
οχρασπαῦαί. 1. 103.
χβεεῖν. οοπι. Μαπατα, Ἀραγαϊ- Ω155οπα αγ, Ώο ΤΗΙΠΟΓΟ ἀἰσίαπι. ἐγθεῦτεν }ὴὶ Φάτις αὕτη κεχω(ηκεε.
Ἠῖπο ταππο Ιδέα πιαπαν]ξ. 1. 1923.
χωρεῖν. Οεἀσταο. Ῥαοσεάστα. Έναἀεγο. Ἐνεπῖταε. Εχιέινι αΠαπθια
μαβοτο. παρὰ σμικρὰ τών λογίων

5Ιαά115, αἱ αἀ]ναο οἷς δαρετοταηΕ,
Ρατρατὶ οἰτοιπιαπάυππίας, εἳ τηαπῖρας οἱ νουῖρας Ἱπορβδδεπίέος. 49.
Ῥ. Ἠοο ἴπ Ίου [απαςος5] 1ρ8ος

Πιονίοπι]. Ῥτορη]δαπίες

ααἳ αάλας

αἰαάῇς,

1ρ5ῖδ 5αρετοταπίέ, εξ

ἸηΠΙΡΗ5, οἱ ογο, Ῥατυατὶ Γεε]]ς]
Ῥείοπίος ομγπσταπί.
Βεά Ίουις
νιάσέιτ τα Ιεσεπᾶ ης, οί ἀῑδίη-

ἡμῶν ἔγια κεχώρηκε. Νοππι]]α 4ο

Εαοπάας, μαχαίρτσι, τοῖσι αὐτέων,

ποβίτ]ς ναλοιπαιοπῖβα5 1π οχῖσυα

ἀντὶ τοῦ, ἐκεῖνοι αὐτέων οἷς ἐτύγ-

οναάυπ{. 1. 6. οκ] Ρατ ΗΓΠΙΑ οσγέσππ(πο ᾖαονέ. 1, 120.

χανον

δις.

ὃει, μα χαίρτσι, αἳ

αὐτοῖς, ὅο. π]δῖ ἀῑσας τὸ τησι 86-

πάντα οἱ ἐχώνεε εὐτυχέως. Οπιπ]α

αἱ τα σσάσηεῖς οπδᾳ5 οοηδέσας-

οἱ Γε]οίέεν επεσσἀευαπ{. 11. 99.

Ποπαια,

χωρήσαντός οἱ τούτου. (απ Ίος οἱ

απο παπο Ῥαπ]ο ἀπτίας ν]άρτο-

οἳ

Ῥτο

αἲ δαπιοπάστ,

Γε[ιοἶέου 5ιιοσσςα] δεί. 1. 43. κατ-

{ατς ἀοϊπάς 5πυ]1οιεπάυπι αὐτοῖς,

οδος οἱ πρυσεχωρεε. τ. 03. Που-

ἕο. ΑΠοθιϊ οτί ἀνακόλουδον. Ῥο5ί
«όμασι νοτο ἀῑφεποίϊο ποίαπάα.

{15 ΠΟΠ υοσεάεῦαί. καὶ σφι χωρήσειν τα βούλονται.
Ἰρβίδᾳιο
5υεζσδδυτα ο οαρίαηέ. ν. 89.
εὐπετέως τοι, δέσποτα, χωρήσει τὰ
νοέων ἐλήλυζας. γ]. 65. Επασῖ]ς,
ἀοιηῖπο, ΠΡΙ 5αοσσάσμί, Ύα 0 ϱ0-

αἰίαις [1]. νοπὶδα, [αμα 1η
«ΠΙΟ Ἠαβοβας παπα ης νοπ]ςΠ.] ἦν οἱ προχωήσγ τὰ νοέων λέγει. νΙ. 103. Νί οἱ δαεσεάαπέ απο»
οοσ]ίανς ἀῑοξ. γη]. 105.
χωρεῖν. οοπι. «αρειο. Οοπ/ποτο,
χωρέων ἀμφορέας ἕξακοσ ίους. 600
«ΠΡΙΟΥΑ5 οοπΙποης. 1. 01, 70,

192. ἵν, δΙ.

Εως οπῖπι ποἨ αἆ αγβατος

(αέ

γα]]α ρυίαϐ), αἲ αἲ Έτωςος δαπέ
τε[οτοπάα. Επο οπῖπα οδί Ἰνα]5
1ου δοηδας: Ογαοἳ, αἶρας αἆλας
βΙαά 5αροτοτανί, ϱ]αά1ῖς 8ο ἔα{ααηίατ, οἱ Ὀατύαχος Ῥτορα]δαῬαπέ, Φρα νοτο πες Ίαποσα
πος 6Η505 πες ρ]αά απιρ]ία5 διιῬοεγογα μέ, Η 1 ππαπίθα5, Η1 ραρη]ς,
ππσπΙθα5,

ογο, ἀσπθας, ΠΙΟΤΡΙ-

απς, τοι ϱατεῦαπ{, το ΠΙΟΤΘΤΟΠ{ΙΓ
Ἰσπαν]ίετ, ας Ἱπα]άς
Νοδίταπι
εοπίοηίἶαπα Ἠοτοά. ἴρ5ο μή
Ἰ15 γοτρῖ», γη, 234. δόρατα

χώρος,ὁ. Ἰοπ. εἴ Ῥοεί. Ῥτο ΎἩο
οο1. τὸ χωβίων οἰτόπος. 1. 1, 63,
ϱ4, 07, 83, 148, 107, 100. Ἡ. 70.
ΜΗ, 00.
χώσαι. ΕΟΠΗ. συγχώσαι. Έουγα 601-

νυν τοῖσι πλέοισι αὐτέων τηνικαὔτα

ἐτύγχανε κατεηγότα

Ίδη, οἱ δὲ

τοῖς ξίφεσι διεργαζοντο τοὺς Πεέρσας. ὶς απο ΒΗΤΗΠΗΔΤΗ [ο] ναί-

ΠΙΟΓΙΠΑ ΥΙΟ

γτίπίοπα 1Π Ῥαγ-

σοδία {οσογο. την σορὸν συνέχωσα.

Ῥατος οχδοτίαπα νι]έ ἀεπιοηδίτατο,

ουσία ἕοτα οοημοδία {οχί. Ἱ.
68. χωσθηγαι. Τεττα αρσοσία Πγπαπα Που, Π, Ε1, 107. 1ν. 179.

ἴαίατ, ἀπεδείκνυγτο ῥώμηρ όσον ἔχον

χώσαι,

ο

οοπιροδίία..

Ασσοταιη,

νο] {οττα ἔππππ]απα οχοἰίατθ. ἨΗιιπιο ασαοσία ἴεποτο, οὔτποτο. ἐν
τούτω σφέας τῷ χώρῳ ἀλεξομετας μα χαίρτσι τησι αὐτέων ἐτύγχανον ἔτι σσερεοῦσαι, καὶ χερσὶ,
καὶ στόµασι, κατέχωσα» οἱ βαρξαϱοι βάλλοντες. νι. 230. Ὑαα:

4ποπιαἁ ιού η [άσμα ΥἨ. 335. {65μέγεῖος ἐςττοὺς βαρξάρους, παραχρεώμενοί τε, καὶ ατέοντες. Ἱ εείος
εαιι ποπίοηίῖαπι δεφπαίατ, αυ δι

γοηίαί! [ανετα ΠαάἹσαγ]ε. καὶ τὸ
ἔρυμα τοῦ τείχεος συγχώσαντες.
να. 220. ὙΝαἱα, Εέ πιπΠΙΕΙοηΘΠΙ
ηητὶ αβτασπ{ες. 4. Ῥ. [τε]ῖς,

γε]] αασερία {οτα ουτπεπίες, {εψεπίος, οί πηαπίες, Ἱέα πέ ρία-

ΨΗ

πἰοἳ

ΨΥ

Ῥαΐοιι τοἀάετοπτ.

Οποά

ες εεᾳποπέῖθις οο]Ησί Ῥοΐοςί, τὸν
ἦλιον ὑπὸ τοῦ σλήγεος τῶν ὀϊςών
ἀποκρύπτουσι. τοσοῦτὸ τι σληρος
αὐτέων εἶναι. νι. 226. χώμα ἔπει-

ρᾶτο διαχοῦν. υΗ. 97.

Αραετεπι

οχοἸέατο οοπαβαξΙΓ. χώματα χωσαι. Ικ. 80.

Ψ,

Ψάμμος. οἶδαὃ ἐγὼ ψάμμοντ’αριζμον, καὶ µέτ(α θαλάσσης.
απίοπι

εσο

εί πιαήδιγαα

εί

ατα

Νον

ἨΠΙΙΗΘΤΙΠΙ,

ρα Θατηφας ππατῖς.

1. 47.
ψελιορόρος, ου, ὁ. νο] Ροβίας Ψελλιο-

φόρος. ὁ ψέλλιον μον Αγια
ἴαςδ. Ου] [οτί αγηη]]ας,Ν. Η. ΑΓτη] 15 ογπαίιι5. γη. 110 . Βυΐά. τὸ
Ψέλλιον, κόσμος τῆς χειρός. Πα].
Εγασσἰα {οἱ (ἆα]]. {265 ὀταθεζείκ.

γιάε νι]ς. [ωος.
ψεύδειν. οσοι. Έπ]]σοτο. Ώοεεἴροτο.
Ἐπτιδίτατο. Ἑγαδίτατϊ. ἐψευσμιένοι
γνωµη;. γη. 40. ΟΡρΙπῖοπο [επα]

Ένπο]ο ἀοίοταπεατ. 1. 99. πι, 94,
95, 95. Υ. 101. νΙ. 125.
ψὴν, ὁ. Οπ]εκ. ὁ ψὴντὴν βάλανον
ἐσδύγων. Οτ]οχ ραλιωυ]αια ἶΙπρτθἀϊθης. βάλανον οΠῖπι Ἱα νοτς
γα]α. Ῥτορτίο ἔαππεπ σ]απάσπι.
γενικώςνετο [γπςίατη ΟΠΥΠΘΤΗ σ]αη-4ἱ θἰπιῖ]οπι, πε εαπὲ οί κ ο
Ργαρδογπι Πππιαζτ]. 1. 199. ψηγας γὰρ δὴ Φέρουσι ἐν τῷ καρπῳ οἱ
ἔεσενες, κατάτερ οἱ ὄλυνθοι. ναι»
οπῖπι πιατος ἵπ Γασέι Γογαπέ οισος. αἱ, Μαδεπ]α" οπῖπι ρα]πια»
ῥτούποππέ ἵπ [ασια οπ]σος, τή

μα.

αριά.

ηφιδοφφόρος, ου,ὁ. Ν. Η. Ρτο σοπῃ.
φριβθο Ου] δα ρασίππα ΓογΕ.

Φπ] δεπίοπέ]απι {ογί. ἑγδέκατος
Ψηφιδοφόεος. [πάσοῖηιις ἵῃ 5οη{εηπέῖα {ετοπάα. ν]. 109, Εξί απίστι
οοπιροδίίππα οκ ἀἰπιπα (νο ψησὶς,

ψηφίδος,ἡ. αποά Ίαπη 1άθπα να]ος
ας Ψῖσος, 6ξ νετρο φο(έω, ὧ, γο]
φέρω, ᾳποά ἵπ οοππροβ]]οπο τὸ ε
1η ο νογ(]{.

Ψήφος, ου, ἡ. οοπα.

Οα]σα]ας.

8α[-

{γαρῖαιηα.

Παρί]ας εαβτασίϊς, οί

{ηδίτας], μηδαμιώς σφέας ψευσ/τῆναι τῆς ἐλπίδος. κ. 61. Νο «ο 5υα

εοπ{οπ/{115

{ογοπάϊς,

5Ρος [γηδίτατοίαΓ,

αα. Ονιἀ.

ψευδὴς ὁδός. οοπι. ία πιοηάας,
Ῥτο ψεῖῦδος. Μεπάασίαπι. οὐ τρέτεἴπαι ἐπὶ ψευδέα ὁδόν. Αά πιοαπάαςθΠα
γΊαπι, αἆ πιοπάασῖα, 56 ποῦ 60Π-

νουῖε. 1. 117.
ψευδοπάρ θενος, ἡ«Ἐα]ρα νῖτσο. γηἴχαο

πο γ]ηρο.

Νοα γοια νγρο. τας

ἀποθνησκούσας παρβένους ἐκ τών
τρωῦμάτων ψευδοπαµθένους κα-

λέρυσι.

Ὑρῖηες

οκ νι]ποτίρις

ἀεοράεπίος {αἱξας νγσίπες αμρε]Ἰαπ{. 1ν. 180.
Ψευδόρκιος, ὁ. Ἠστοά. ποΙΠΕΗ, Ῥτο
σσ]. ψεύδορκορ. Ῥο]αταςδ. Οπὶ
ΓαοΙς ῥταίον Ππταππεηίαα, αποά
πταν]τ. Φυ1 ἠαδ] αγαπά ππι γ]ο]αῖ.

1, 105. (τὸὄρκιον φυλάσσειν. ΙΡ]ά.)
ψῆγμα, τος, τό. οοπι. Αιτὶ ΥΙΟΙ:
(σπα. Μαπποπέαπη, πάρεξ τοῦ ἐκ τοῦ

Τμωώλου καταφεροµένου ψήγµατος.
Ῥμωίοι απτὶ ταπποηία, «8 οκ

Ίρευπα εαβγασίαπη.
τὠν

ἀθβδαπαίας,

Ίρδα δοµίοΠ-

Μεταμορφώσεων.

ΠΡ. Χν. ν. 41. Μος εταί απ ηῖς
πὶνοϊς, αἰτῖδαις Ιαρ1]15, Ηῖς ἆαπιπάτο ΤΟΟΣ, 15 αὔκο]νογο οπ]ρα.
Οἱ «ρατηγοὶ διενέµοντο τὰς ψήφους.
γη, 130. Ώποες εαῄτασία ἀῑδίτ]Ῥποτυπ{. 14 οξε, Πίος Ἱπ 5αβτασα, Ιαρ1]11ς ἀἰειτίρα ες, πιὶκογαπ{.

πᾶς τις αὐτέων ἑωύτῷ ἐτίθετο τὴν
Ψηφογ. ΠΡῖά. Ἐοταπα αππακφπῖδᾳτο
51! 1ρ5 Παρί] απ ασβαξ, 1.9.
Ῥοομπάππα 5ο Ἰρδιπα δοπίοηέῖαπι
{οτοραί.

νε], δἱρί 1ρ5ί εαῇγασία

[οτοραί: 5πο 5αβγασίο Ῥγαπιίαπι
ας Ποποτοίη 511 ἀοσετπεβαί.

Ψυχή. Μες. Βαΐῑο. ψυχὴν οὐκ ᾱκρος. ΝΠΕΠ{Ι5 νε] ταϊοπῖς πηπῖπιο
6ΟΙΗΡΟ5. Ηετοά. Ἰοσπί1ο, ν. 124.
ν.5. ΑΠΙΠΟ ΠΟΠ 6ΠΠΙΠΗ5, νο] οχοε]]οπς. 1. ο. Ο1 απΙπΙατη, απ]πηῖ-

4Ἡ6 γατίο5 πποξα5 ασ Ἱπιροίης το6εγο, «οεΓςςιθ, [τῶπανο πει,

ιΦ)

ω

Ίνα αν υπ. Ῥηποιραίαπα ἴτι
απἶπιο ταίο ορέϊποαί, µεταφορικὠῶς Ῥτο οὐ δαΙέας, ιά πιο(ῖ5

ΠΟΠ Ο8ΐὲ Ο0ΠΡΟ5. 3ἱο οὐκ ἄκρος
ὀργὴν νοσαίαν Ίτα ΠΠΡΟΙΕΠΣ; απὶ
5ηρτα Ίταπι 6556 ἨΟΠ Ῥοίΐοςί, αί
εα!ῃ τοσαέ, πιοάρτοίττ, αίᾳο το
ατυϊέτιο

Γωποςς

κε

οἳ ραταί,

εἶαπο 5ε 5αρ]οῖέ, απο αὐ οα 86
{αΠΡΥΟΓΡΙΙ ασὶ ρα {ΗΓ.

χαΐον, Ῥτοτ
τὸ αρχαῖο». Ικ. 40.
ω κατὰ κρᾶσιν Ἰωνικὴν ἐκ τοῦ οη

οοΙΠ. ἀμξώσας, Ῥτο ἀναξοήσας.
γοο[οτπέμς. ΕΦΙίο εἸαπποτο.1.Β.
ἄνέδωσεν, Ῥτο ἀγεξόησεν. Ἱ. 10.
ἐγγώσας, ΡΤο ἐνγοήσας. ΟΠ αΠΊΠΛΟ

νολίέαβδος.. Οτπι Ῥοτροπά1ςροί,
Οαπι απἰπαάνογε]ςδοξ. 1. 08. ἐνέγω-

το, Ῥτο ἐγεγόητο. ΤΠ αΠΙΠΙΟ Ἰαμθ-

Ῥαΐ. 1. 77. ἐνγώσαντα, Ῥτο ἐννοήσαντα. (απι οοσϊζαςςεῖ. 1. 50. ἔπι-

Ὁ,
Ω κατ’ ἀποκοπὴν Γοτιπαέαπα ἵπ (πἱΡιςάαπι ποπ ΙπΙῦας5 α τουίο ὢν ἆο-

ἀποσείς, «ποτά

Ἀπο, πα υπ ἐμοῦ, Ρο ὑπὸ ἐμοῦ.

παν ἐκείνου,
Ρο παρά ἐκείγου. τωρ-

σοπ]ήνας

ὤνος,

ἀαί. ὤνι, ποθ15. ὧνα, οἳ κατ’ ἄποκοπὴν, ώ. ιτ, Σορδὼν, ὠνος, ὦνι.

Σαρδώνα,Σαιδω. ν. 100. ΒΕορΙ.
ἀοοσί Ίαπς ἱηδα]αιη οἱ Σαρδω, οἳ

Σαρδώνα νοσαστ. ν. 124. Ὠ]οῖέην
οί]απι Σαςδὼν, ὄνος. Βιοηγδίης. γ.

82. ΤΗ ὃ ἔπι Σαρδόνιος μορμύρεται
ἐγγύθι πόντος, Ν1άο (τασα Ἀ]οπα. οί 65, 606. οἆ | Βίορῃ.

ω κατ᾽ ]ωνικὴν κρᾶσι», ἐκ τοῦ οα

ἀνήρ. ὦ νήρ. ο, . τώρχαῖον..
ἀρχαῖον. 1. 3
'πὸ τούτου. Ἅνα)
ο,
ὢ»
ἀπὸ τ ούτου.
ἱ69. τώγαλμα. α]Ὃν
ἄγαλμα. ἱ1 ὖρ »46, 00, 2, ΠΠ.
37. τὼ ποξαῖνον, Ῥτο τὸ ἀποξαϊνον.

ξώσασθαι, Ρτο ἐπιξοήσασθαι. ιγοσᾳβ»ο. Πππρ]ογαβςο, 1. 87. βῶσαι,

Ῥτο βοῆσαι. Νοσατο. Ἱ. 146. ὀγδωκΊντα. Οοἑοσ]ϊηία.Ρτο ὀγδοήκοντα.
Θιαπιοῦσοιι ἶΊπ νι]σαςῖς οοὐΙεῖρις
πια]ο ὀγδώκοντα ΟΠΗ { αυδορίο
Ιορίσαν. 1. 165.176, 159. 1, 9. ἔν-

νενώκασι, Ρτο ἐνγεγοήκασι. Απὶπηπάνοτίοταπς. 1. 6. ογΦνοντα
μοιο δοπρίυια Ιορίέας, 1, 23,
ϱ0. ΠΠ. 44. βεξωµεενα, ΡΙΟ βεξνηένα. ΠΠ. 99, βώσαντες, οἱ ἐπιξώ-

σωνται, Ῥτο βοήσαντες, οἱ ἐπιδοήσωνται. ν. |. πωηθάμα γ]. οῦ.

καταξωσοµένου». γ]. 80. ἐδώσθησα», Ρνο ἐξοήθησαν. νἰ, 191. ἐγενώντο, ΡΟ ἐγεγόηντο- Υ]. 206. διεγενών-

το, Ῥτο διεγεγόηντο. νΙι. 207. ἑοτέία

ρίαγ. Ῥ]ήδᾳ- Ρ. ρα55. ἃ διανοέυμαι,
οὔμαι. Οομίίο. ἴπ απἴπιο Ἠαβου,
ἐξώσδη, Ῥτο ἐδοηδη. γ]. 124.
τοῦδε. 11. 46). τωληθές. τὸ ἀλτθές.
ω Ίο, εί Ώοτ]ο, εοτπΙπαο ποῃνι. 68. 69. Ἠ]ιά απίοιι οΏδεγνατΠ]]οΓΗΙΗ ΠΟΠΗ ΠΙΑ σα] νί ἶπα.
ἀσα ἵπ Ἠἱ5 νοζαρη]{ς, Ῥοδέ [αοίαπι
κρᾶσιν τΕΙΙΑΠΟΤΟ δρὶΠ Έα. 1 - οΟΙΙΠΛΠΠΙ{ΟΥ 1π ου ἀορ]πομ{ῖς, Μεγελάω, Ῥτο Μενελάου. νι. 109.
4σπα, 41ο νοσα]15 απίο οοπ{γαςί]ώ. Δῑσα εί Τοπῖσα (οτππα{]ο 4ποοποια [αοίαιι ποαβαίας, ας ογἰρῖταπάαπα ΠΟΠ
βποδίαπί]γοη νορβερία πιο] αρρατοσηξ,
τη, ἵπ. βοπ]νο οπδα, απαγία)
Φπἱποίαη οππάσπα αοΟΘΗΓΗΠΙ Τ6Ἡ. 89. τὼ ᾿πὸ τοῦδε, Ῥνο τὸ ἀπὸ

Εἰποτὶ ἵπ πα 8, ας λ]ς ΜάσΙΠΗΙ5.
Αοηιϊ Αα πλνάνα ο55οξ τὸ ο κατ᾽

αἹπιρ]ίοῖυπα, α τεοίο ὡς Ῥτο ϱ0ΠΙ.
ποια Ιπαξάνο ὃς, εξ ποπ] νο οὔῦ, ας

ἔκτασιν Ἱπ ὦ νοτί], νοςυπ]εία Υ6το

λεώς, λεω. Ρορυ]η», γεὼς, γειύ.

α κατ᾿ ἀφαίρεσιν Το, δαρ]αίσρφπο

(οπαρ]απα, θ]ς Νεκώς, Νεκώ. Νο-

ποίαπα ας ΙπάΙοῖαπα τοἨπφαἳ, απο

ἀπόςροφος αρρο]]αίας, ο
εῖο
ρϊπαίϊαν).. Πας απίοιι γα] 1η

ππον Ρυοργίπτη γορῖς «λαγρίίοναι.
1γ. 42. φεγεὼς, φενεώ. τι. 74.

νοςῖς ΙΠ1{10, νο] Τη πο οο]]οσᾶ-

ὦ Ῥνο οὐ Ἱπ σοπ]ἶνῖ5 αποταπ σπα
πομΙπτα Αῑῑσο οί [οπ]ος Ἱπ ὡς,

ἔχει η Μη]Ε1ο, πί ὦ γρ, Ῥκο ὁ
ἀγὴρ, ποῦ ᾿ςιγ, Ῥτο ποῦ ἐςιω. ΤΠ

ποπηΙπαάγαπι, ὡς απ]ἆθπῃ 1Π 1ηα5ς.

γαι

ὤγ, Ἱαρεπέαπι

ἀσοδιποπίοπι

ΩΙ

ΩΘ

ϱ.ὤννετο ἵπ Π. ἀξιόχρεω, ΡΥΟ ἀξιοχρέου ΙπαβΙαἴοιν. 111. Θεραμδως.

Θεράμδω. Ἀοπιεν ατρῖ5. Ἠετοά.
τῇ, 129. 3εά ποπ οοηδέαί Ιὶ
πάπα πλαδς. απ Ε, 6, 5ἳε.
ω ποη 5οἶαπι Αέῑῑσςς, 5οὖ οί ἴοη.

Ῥτο 6011. α ἵπ ποπ]παθἶνῖς αοσιδαΐ. εἵ νοσαϊνῖς Ρ]αγ.φπατέες ἀος].
βΙπηρλΙοί πι, πθυίσας 6επ. τί τὰ
εὔγεω Ῥτο τὰ εὔγεα. Βὶς τὰ ἀξιόχρεω, Ῥτο ἀξιόχρεα, αιιοὰ Ἰπηςὶ{αέαπι. ν. 0ὔω. Ίοη. ἀντὶ τοῦ αυ. 6Ο0Πι. τρώµα,

Αιῑοο ᾧος. ἵπ αά]οσεϊνίς ποπ ηίῬι5. πατρώϊος, Ῥχο πατρῷος. ἵα{ετηνς. 1.41. Ἡ. 1,

ὠθίζεσθαι. Ὑετόιπι, ᾳποά ρτορηῖα
ἀϊοϊίιτ ἆε 15, απὶ Ῥτορίου «οπ{6ίίαπι Ῥορα]1 πια] (πάίπεπι 5ο 1ηιι-

σπο Ῥε]υηί, αέ απο

Ῥοτνοπῖ-

απές πέ Πέ ἵπ Ῥτϊποίρατα απ]ῖς, ἵτι
Ῥτορίοτϊϊ5, ας πιαρΙκ(γαξαπα ορς]-

Ρα5, απππ

απῖς αἆ Ῥτποῖρενι,

ῥΡταίοτεπι, εί πιαρ]ςίταίατη, αοςςθ-

ἀοτο οαρῖέ, πέ οσπι οοταπα α]]ο-

ᾳπαέαγ. ὠόιζομένων αὐτῶν.

1ραϊς

Ἰπέετ

αἴφιο

ρτο τραυµα.. γ π]ημ5, Ῥ]οξα, εἰαάος.
π]οὶ παρὰ τὸ τορέω, ὢ. τρ, τρώω.
τρωσω, τρώσκω, τιτρώσκω. Ῥου-

εοπβΙείαπβας. Π1, 76.. Πας Ἱέα
(411 ραΐτίο 5δετπποπ [ο]οῖίοι οχ-

{οτο,

Ῥτϊπιεγεηί, Γσειιὴ 8 επέγο ῥοι 8ης

Ῥοπείτο,

νυ]πογο,

βαπσἴο,

ἀεάποίαπη ἀῑσας. Ἱ. 18. τρωµατίζειν, Ῥτο τραυμ.ατίζε; ν. 1.69.
ᾧ. Τοη. να στη. οἳ. ιν Ρτοδυοἳν.
“Ῥιοῦ. «94, 190. μι ἅμα ρτο
ἀνοίσαι.

Ῥείι]]φεο. 1. 127. δυῶν,

Ῥχο δυοῖγ. Ίν. 1, 90.
ώατο. Ιοπ. ὃ. Ρος. Ῥ]χ. Ἱπιρονί,9
οοη] ας. εοπίταςς.

Ῥτο

οοπι.

ἵπ

5ο

εοποστίαπίρας,

{)ωπ /απίγεφροιγ επέγεγ. Νε], Γοειιν
86 ἀεὐα[{αην ομέγεειῦ ΡΟ ΟΠΟΥ.
ὠΛισμὸς, ου,ὃ.Ἱπιρα]ς]ο. Ῥγορα]κίο,
Οοπβίσίιις.

Ῥγαππα, ἴτπ απο αἲῑὶ

αἱίος αγπαῖ5 Ρτορε]απέ, πέ αλα πὶά
πι 5υαα. Ῥοΐοδίαίοπι αοάϊσαης,
Πε ρσέων τεν καὶ Λακεδαιμονίων,
ὠδισμὸς ἐγένετο πολλός. ΥΙ]. 9390.

ὤντο ἀαδ]πεπίο. ἐπειρώατο, Ῥτο
ἐπειρώντο. Ῥεπίαναπ{ί, Ῥοεγϊο]πα
[αοεραπέ, 1. 08. Βϊσ απέοπι {ΟΥΗνη-

Ῥουδαγαπι, οἱ Τ/ασοἀοπιοπίοταΠι

έατ, ἐπειρώντο, δαρ]αίο ν, εἰ Ἱπ-

Ταοεάα ποπ] Ἰπίος 5ο γομοπιοπ{ϊ
εοπβ]εία Ῥυρπατιπ{. Ῥτο Ποοπὶ4 οπάανοτο ορεπεπάο γεβεπιθῃ ἔατ οοπβ]Ιχετυηέ, Ἱία τί 5ο πιπίπο

δετίο α. ἐπειρώατο, οἸγοιπιῆσχο
ἵπ αοπίττα ππίαίο, απῖα ἆπα. 5γ]αρα εοφιππέαν.
Οτομπβοχιας
οπἵπι

Ἰπ π]έίπιαπι

{απέμπ,

απί

Ῥοπι] πια. νογβΙ παίπτα σας1έ.
ἆσ

έαδ,τών σρατηγών ἐγίνετο ὠθισμὸς

λόγων πολλός. γ]].7Ν8. Γπίοι ἆπσας
Ετανο νεΥΡοτιπη οργίαππεη, Εταν]ς
αἱ{ογοα(ῖο Ρα]έ,ἐν τη διατάξει ἐγέ-

Ηιρροσταίεπι 450. 23. γρ. ΕτοῬει.

ᾧατο. Τομ. ὃ. Ῥοις. Ῥ]αν. ορίαί. πιο.
2. οου]ς. Ῥτο 601). ἵπ ὤντο ἆ4οβΙπθιίο.

Ρτοίτιάετεηί, αἴπο ρτορε]]ογεπί.

ὠθισμὸς λόγω». Ν΄ ογβογαπα οομβΐς -

Βίο τοῖσινδε αριιὰ

Εκαῖρο τοῖσσεσσιν αγέ]οπ]απα,

ᾳπο Εαδία(ι.

ΠΠΠΙ{15, νε] πιαση5, ϱὲ γο]ισπησης

οοπβ]σοίυς Ρηξ: 1ὰ ο8έ, Ῥογδα», ο

πειρῴατο

Ρο πειῴντο,

οοματομΕυ.Εκ τοῦ πειράοιγτο, κατὰ

κρᾶσιν. ἵν,199. νὶ. 198. οἷο ὄρφατο, Ῥγο ὁρώντο {οτιπαίυγ ΑΠΕΟΠΙ αὐ

ὤντο (εγπιϊπαίοπο οοιηΙΙΠΙ, 10Ἰθοίο ν, Ιηδοτίο α, οὲ ογοιπιῆοχο,

Ῥτορίεν ἀῑῑαδ 5οαιεπίος βγ]]αῤα»,
1π αοπίαπη, οχ σγαπηπιαΓ1ο5 ργο)οερΜῖ5, πιπίαίο. οἱ α ὃ. εἶηρ. ἵη
ὦτο ἀρεϊποπίς, Ιπδοτίο α. Υ. Ποια.
ὅ2.
ὠϊος. Ἰοπ, δί Ῥο6ε. Ρτο «οπη, οί

γετο λόγων. πολλῶων ὠθισμὸ ςΤεγεη-

τέωντε, καὶ Αθηναίων. κ. 20. να|Ία:. ΕΙ ἴπ ἀἰδίπαυοιάϊς παζιοη]Ρα5 πιασῃα 5απο α]{ογζαέῖίο οχρέ]Ο 6 1πέο Τεσεαία»,οί Α{Ιιοπίεῃβος.
4. Ρ. Ιπ] ἴρδα Ππηήέυπη ]ἀἱδρορὶέἶοπο [1.6. ἵπ αοῖς ἰηδίπασπάα, οί
Ίορο. βἱπρι]ῖς παβοπίρας αφεῖςπαπάο,] πιυ]έοτυτα γετβρογατὴ α](οτοπί]ο Ἱπίετ Τεσ. οἱ ΑίΊιεῃΠ. οκ-

ς1Ιέ. ἐς ὃ ἀπίκοντο ἐς ὠθισιόν. ἰκ.
ϐ03.. Ώοπος αἆ Ρτορα]βΙοιοί νοποτιπέ. 1. 6. Ώοπθς αί αἷίος ατπιῖδ Ῥτορε]]ετο οαροτυπ{.]

ΩΜ

ΩΝ

αἰκύτοκον, ου, το. Ν. Η. Ῥατίις εσ]ο-

γ]έα5. αποφέρειν τη Εἰληθυίη τὸν
Φόρον ἀντὶ τοῦ ὠκυτόκευ. Έ πο ξιιπι
Ἰμπσοῖπα Ῥτο ρατίας οε]ετ]έαίε, ναὶ
Ῥτο

ρατία

πιαζηταίο,

απ

2. ἀοο]ῖπ. ΒΙΙΠΡΙ. παπο ΡΓΕ6Υ ΠιοΤΟΠ παροξυτονεῖται, (πεπιαάπιοἀππι οί αἰῖα απαάατη αἲ αῖς ]ατι
οβδοτναία, οί ςοτ]ρία. Δὶς οδί αραά

πιαῖ-

Τπογα. 1.1. δ 110. Ὅλπων, ΠΟΠ
Ολπών οπρΙίατ, α τοςίο Ὅλπαι,

60Π.. οἱ

παπάο, {ειτο. 1ν. 3ο.

Τοπίο

αποά εγαί οπ5{ο]]Ι ποππεῃ. εί1. νη].
ὁ 100. Φοινίσσων γεῶν, ΡΥο Φοινισσών, πί σταπιπιαἶσσρ τοσα]α» δοτ]ὑοπά υπ ΠΙΟΠΕΠί,
ὠμοδοέην µούνην πεειτείνας. ἵν. 65.
Βο]απι ογπζα1α Ῥονί5 Ῥε]ίοπι ΟΙΥουμίοπάρης.. Υἱὰάο ὠμοξσῖνος.

πημ{αίιι5 1π {οΠΠΕΙΗ, Υοὶ 5αὐ]αΐας,

ὠμοῦοῖη, ηης, ἡ. Οτιᾶα Ρονῖς ρε]]15.

τοπιαπεπίο {επιῖ 5οηπεπ{15 νοςῖς
ἄλλοι. Ἱπ α]έογο Υγογο δρῖτῖέας απ]-

τη. 91.
ὠμοξοῖνος, η, ον. Ν. Η. Ἐκ εταάα

ὤλλοι. Ἰοπ. εἰ Ώου. το

ἄλλοι. ΔΙ. 1. 4δ. ᾧλλοι. Π. 90.
Ῥεά ὦλλοι απ]άεπι, ρεν εοπέγαςἤοπομι, ᾧλλοι γετο, Ῥου οΙδίοηθῃι τοῦ α, 6ί , δαυδοτιρίο, ἀῑςτπτ.
Ἐά ἵπ αἰίοτο απϊάσια, δΡ]-

τ1{Πβ α5δροτ ατοπ],

γε

ἆσπι αγ 1ο] δοτναξτ, 5ο αοσστ-

Ρον]ς Ῥε]]ε {ασί». ἀἰμοθοῖνας ασ-

έας ο Ἱέασ, πο Ἰπ οαπάεπι 5γ]]α-

πίδας εἶ
εἰχογ. ΟἼγρεος οκ οταἆα Ρο-

Ῥαπι 1άειη αοσθηία5 15, ππ]]α ραγ-

γ15 Ῥο]]ε Γασίος σερίαραπέ. γη. 76,
79.
ωγ. ΤοΠ. ΡΓο ϱΟΠΙ. οὖν. Πσέαν, ε1ρο.

αοσ]α επο]έῖσα 5εφπεηίς, οπύαΐ.]
Π, 51 Ἀἱο μη, 67. ῴ)λλοι.
Ἰμοδοέη, γς, ή. γιά. Ρο18 Ῥονῖς.
ε.-

. 3 3, ὃν 8. οὕκων, Ῥτο ςοὔκουν.

Η. Υ. νιἀο ὠμοξσεια αραιά ΕιδίαΕπι, 114. 19. Τη γη]σαςἶς Ίεχῖοῖς
Ῥογροταπι Ἱοσίέιγ ὠμοξοέων δερµά-

Νονευκο. ἶ 11, 90. οὕτω ὧν, Ῥτο
ς οὖν. Φἱο ΙρίΓ. 1. 92, 99, 40,

των,

οταάαγαϊα

Ῥε] απ

Ῥονῖπα-

τυπα: οἳ Ποτοάοίο Ἠαο (τίραπήέατ, Πσοί πος Πῦου, πος ΗὈτ] Ίου
ποίοείατ.
Αί αραιά Ηοτοάοίαπι
Ἰοσίέατ, ώμο Ξοέων, καὶ τῶν ἄλλων
θεμάτων ὀχετόν. Ἱ. ϱ. ΟΥΠάΒΓΙΙΠΙ
Ῥαρα]ατάτα Ῥο]ίσπα, οἱ αἴαγαπι

Ρο] άτιπι σαπαίση.

Πῖς απέσπα τὸ

ὠμοξσέων εδ σεη!ῖνις Ρ]ηγα]ῖς
[οπ]ος οπιαίικ]α Ιηση]αγί ώμοδοέη, 5 ]οχὶοῖς Πάες οεί αμέροιι-

ἀπ. Οποά οὐδειναπάνπα,
Ναπι
αλοφιἱ σομ](ῖνιας Ιδίο Ῥ]ηταΙ5 εδκο ἵπ π[είπια »γ]]αρα. οτοππιῆος(οπάας δἵσ, ὦμοτοεών. Οοπδα]ο
επἰέας σταηναξἹούτυὴ τοσή]ας, εί
οχεορέῖοπες. θοά {ογίαςθα Υογ]5]π 18 [που], 5ὶ Ά ἨΘΝ{ΤΟ τὰ ὦμοξόεια, τῶν ὠμοξοείων, φποά οτιζ ας

08, 109, 124, 128. γών Ρτο γοῦγ.
να. 104. εἰ ραδδῖπι.
ὧν. Τοπῖος νομό σης. τοῦτον δὴ ὤν,

Ρτο τοῦτον δὴ οὖν. Ναπα δὴ οί οὖν
ο ο
Ηππο Ιπίζατ. Ἱ.
394. Οὐ γὰρ ων. Ἱ. 49, 58, 59, 75,
80, 82. τούτων γὰρ ὧν.

ἨἩοτιαπι

ομΊτη. 1. 94, 108, 118, 192, 140.

Ἱ. 99, 87.
ὤ». Τοη. το 6ΟΠΛ. οὔν, ἵπ ποπηπ]Ρυβ,τὴν βών,ρτο τὴν βοῦν. Ῥουοπι.
Π, 40. νι. 67.

ων. ΓετπήπαΙο σεπ]ἲνῖ, ποη. 8οΠιρου ἵπ 5εσπηάα ἀεο]παξίοπο βἵπιΡΙοίππι Ίπ έων Ἰοηΐσο, ἀῑρεο]νίταν, αί ἁρπαζομένων γυναικών. ηΟΠ

ἀρπαζομενέων. Ἱ. 4.

ὦ ναξ. Τοπίοο ργο ὦ ἄγαξ. ἵν. 150.
ὠγεῖσθαι. οοπι. Ἐπιοτο, Ῥτο 41ο
εί σρίασθαι. 1.Ἱ 70. εἰ πράττειν.
σω. χουσὸν ὠγέοντο. ΑΑΓΗΠΙ 6πιθΡου15 Ρε]]ος εἰσπίβοαί, καθ’ ὑπεξαἱρεσιν Ἰωνικὴν τοῦ , ὠμοδοέων

ταηί, 1. 69.

Γογπιαζαπι ο65ο ἀἴσαπηαδ. αμα ἆθε το
50 Ίο0ο Γπ5115,. 81 ποΠΠΘΠ αἆ]εςΕνιπιοςςοί,ῤμοδοείων κοτ]ρεπάυπι

ἔδωκε δωτίνην. Οταῶςας [απτατη ]
οπποπ]ῦς ἆοπο ἀθαῖε. 1ρίά. ὤγευ--

ο55οέ; νο] 1ο οέίαπι οαἆσπιταΙοπθ

τὸ δαλίτασέαπι ἀῑσος: νο] οξϊαπι
Ἆος ὠμοδοέων 1 σεπ]Ίνο Ρ]ατα].

Κεοῖσος ὠγεομενοισι

µένοισι πωλέειν. Επποπβῦας γειἀετο. Ἱ. 105.

ὠνή, ς, ἡ. πιο. 6οΠῃ. ὠνῆτε, καὶ

πρήσει χρέωνται.

Ἐππίίοπο, Υθι-

ΩΡ

ΩΡ

ἀϊΠοποφια πααπ{ατ. 1. ο. Νΐετσα-

υὲ απίο ἀῑσίαπα. Οποά παϊπίπιο
παράδοξον. Οοηςπ]α Εικεα(λίαπα

ἔπτανι εχετοθπ{, αίαιο περοίῖαη-

(απ. 41ος, 1 ἐγαβφ επί επ ᾱολοίαπί οἱ υεπαπέ. Ἱ. Ι55.
ὁ ᾿νήρ. ἴοι. οί Ώοτ. ρτο ὁ ἀνήρ.
1062. Π, 51. Πἱ. 155. ν. 104. ὦ Ύδρες, οἱ ὤνδρες. ἵν. 194, 161. νΙ.

145.

ὠ νθεωπε. Τοπ. εἰ Ώοχ, Ῥτο «ΟΠΠ.
ωὁ ἄθθρωτε. γΙ]. 1250.
ὠ "Ὕθρωποι. Ίοη. εί Ώογ. Ρτο Ο0ΠΙ.
οἱ ἄνδρωποι. να, 11, 49.

ὡραίη, ης,η. Ίο. Ῥτο «οπ. ὡραία
ο πωῦς

επὑαιάϊέατ

οηἵπι ὦ-

ρα. γετηυπα, 5ιῦ. {επιρις. Ἱ. .
Ὑογ. ὧμα επ]πι αραιά Ροείᾶς κατ᾽
ἐξοχὴν τὸ ἔαρ. 1. 6. γετ αἰση]βσαί,

ἐν τῷ, Ἐπιθετά τινα καθ αὗτὰ λε-

Ύόμενα, συγεισάγοντα μὲν τὰ ὑποκείµενα, καθ ὦν λέγο ται. ἀτελώς
δὲ όμως
ὁ
λεγόμενα, οἷον τὸ βροτὸς,
όπερ ἐντελῶς βροτὸς ἄνθρωπος λέ-

γεται. καὶ τὸ πολιαὶ, ὑπακουομέγου
τοῦ τείχεε. καὶ κεςὃς,

νου του ἱμάς. δς,

ὑπακουομέ-

Ὑιάο εἰ τρυφά-

λεια. Βὶς οἱ ]μαξῖπο (απὶ ἀιοππζατ,

δι ραιά]ίο ποπηῖπε ΡΙ]1, νε] εαρ1]]1.
Ίάεπι εί ἵπ ας πια] {αείαπι
Ἰπνεπίας. Ὑε], πί αὐ ἀνάγκη,
σελήνη, ἀθήνη, ατοιητικῶς κατὰ
ῴαραγωγὴν ἀῑοϊέατ ἀναγκαίη,

σεληναίη, ἀληναίη, 5ῖο εἰῖαπι αὐ

ὥρη ἀεἀιποείατ ὠραίη, η5, ἡ. 4ποά
βαὐβίαπίῖνο δυπιείας.
8µ5, Ἀαπι (π{ ροεία εαπ]ί Εε]ορα
(ετία. ν. 50.) Εί ππο οπιπῖ5 ᾱ- ὠραῖος. οοιΙ. Μαίπτας. Φπἱ Ρτορἴοτ είαίεπι ππαζαταπι αἆ αλφπ]ὰ
6ετ, πατε οπιπῖς ρατέατ]έ ατ0Όοβ,
Ναπο [τοπάσρπε θγ]νο, πππο [ου- οδὲ αρίας. σαρθένος ὡραία ἀνδρός.
Ι. 107. Ἴγδο ππσίητα ντο. γρ].
πιοβ]ςΊνηι8 ΑΠΏΠΡ. Βαδίαί. ὧρα
Όπάε ὠραῖος, γετῖς Ιπδίαγ ΓΟΓΙΠΟ-

τὸ ἔαρ καὶ ἁπλῶς μιὲν οὕτω λεγόμεγον, ἐλλιπώς λέγεται. οἷον ἐν τῷ,

Ὅσσα τε φύλλα, καὶ ἄνύεα γίνεται
ώργ. ἐν δὲ τῷ, ὥρη ἐν εἰαρινῇ, ἐν-

τελώς. Ηενοάσεας Υετο ἴν. 28.
παπι ἀῑσΙέε,τὴν μὲν ὠραίήν οὐκ
ει λόγου ἄξιον.οὐδὲν, τὸ δὲ θέρος»
ὗον οὐκ ἀγίει, νιάεέιτ ἐλλειπτικῶς

ἀῑχίςαε, πέ ὤσην θαὈαάϊαξιτ, 1. ο.
Ὑειπο αιάεπα {6ίπροτθ ΠΙή]
Ῥ]αέ, αποά πιειποταία δε ἀἱρση: Ὠδίαίο νοτο, Ῥ]πεχε ΠΟΠ

Απ. νΠ. ν. 52.

Βο]α ἁοπιαπα, οξ

(αηίας εετναβαί β]α 5οἀε5, «αι
πΙαΓΙΓ Υιτο, 1.Πι Ρ]οη]ς πα Ρ]]18
Δπμ]8. αἱ σαρθένοι γάμων ὡραῖαι.
196. Ῥτο ᾳπο συνωνύµως ἀῑο]έιτ
αἱ σαρθένοιἐς γάμου ὥξην ἀπικόμεναι. η. 61. ἐπειδὴ ἐγένοντο ᾱβαῖαι γαµωυ. ν]. 122.

ώρη. Ἰοπ. Ῥτο οοπι. ὥρα. ϱοσίμηη,
ίαέπέπη(ιϱ

{θπιρας.

τὴν ὥρη».

Οστίο, δίαζπίοφπο {οππροτο, Π. 2.
ώρη, ή5, ἡ. Το. Ῥτο 69ΠΙ. ὥρα, Ο1Πὰ

εοβφαξ, ὡραίην ὧὦνην, Ἰωνμκῶς» καὶ

(οπα];

πποιητικῶς γοσαί, τὴν ὥραν τὴν εἶα-

μηδεµίην ὥρην ἔχειν ἁρπασθεισέων
γυναικών. ΜαΠεγαπι ταρίαγατη
πη]]απῃ 6πσαΙΠ Ροτετο. ο πππ]]θτῖρας ταρεῖ5 πα]]ο πιοάο 5ο] σἰέαπι
6556. 1. 4. αποά Ῥαπ]ο Ῥο5δέ ἀῑο]-

ρινὴν, 1. ϱ. ἔειηρας Υεγπυὴ, φπος
ππ]σο ποσπῦπ]ο Ἡρ αρρε]αέαγ,
Ἠϊο εδί, πὶδὶ [α]]οτ, (θγπιαπας
Ἰα]ας Ἰοεί 6εη5ι5, ας ἸπέετρτοίαΠο. Ύαἰ]α ἔαππεῃ Ίος ία νετ:
Ναπι απατά ἔαππρας ρ]ασπαἱ 98,
πλ]. 191, ααοςἆ 16 α]]ῆά5 ΠΠΟΠΙΘΗ4, Ῥ]α]έ, δεο, Τμαείοτ ἀθ πίταφια
ἸηζουρτείαίΊοπο πά1οεί. εὰ εί
βἷο εγ]έ ἐλλειπτριὸν Ἰοᾳπεπά] σεηπ8, ας ὥρην, να] αἰᾳπ]ά Ίσοδυναμοῦν, φιυαμάϊοέατ. Ὑ αἱ οτῖε ερἰΕοίαπι οσο ποπι]η]ς δυὐρίαπ Ην],
ὡραίη, Ρτο ὥρη, ὥρη Υοτο, Ρο ἔαρ,

ιά 65, ουτα,

5δοΠαἑπάο.

(ασ, ἁρπαζομένων τών γυναικών
λόγον οὐδένα ποιήσασθαι. (ᾳα]]]οε,

Νε (επῖν αωοιη οοπερίο. ΝΟΓαἶγε
αμ οι οοπηρίο ἆθς ΓΕΙΊ6Ε γαυΐεν.
Νο καπ δοιοἴογ αιεσιιοπεηή.
ἴωίά. Έτο οοάσπι ἀῑείέατ οἱ ὤρη
ο Πα έπη], αποά, 6ΟΠῃ. Φροντίς. της
οὐδεμίῃ ἔραι ὥρη ἀπολλυμένην.
θα] Ῥεγευηεῖς πυ]]α Εετείυτ
ουτα, Π1, 165. τότε ὥρην ἐποισα

ΩΣ

ΩΣ

σαντο οὐδεμίη». ἵκ- 8. Ναπο πα]]ο

αντὶ τοῦ, ὡς δὲ αὐτὸς ὁ Κροῖσος

πιούο οπταταπέ Γηος,]

τοῦτο τὸ τοῦ Σόλωνος ῥημα, εἴτε
ἀπόφίεγμα, ποροέσησε τοῦ Κύρου,

ρᾳ58. Ίο, {οτηιαία, Ῥτο ΟΟΙΗ.
ὥρμηντο. Εοτππαίαχ αὐζοτη νο] α
3. εἶηρ. ὤρμητο, ἀἰβεο]αίο η Ἰπ
| εα.
νοι α ὃ. ΡΙΗΣ. ὥρμηντο, το]εςίο 5,
εέ ἀῑςεο]αίο η Ἱπεα. Ὑάο εατο
ΊοἨ. Γοτπιαία. γἩ. 210. νηΙ. 20,

καὶ τῶν λοιπών Πεισώ», καὶ σαάν-

ὠρμέατο. (ετίῖα ρ]ασ. ρ)α5(παπαρου{.

των ακουόντων σροην εγκεν, ἀγενειναμενός τε, καὶ ἀναςενάξας, ἐς
τρὶς ὠνόμασε τὸ Σόλων. 1ὰ οί,

οσα απίοιι 1ρ5ο Ογῶ515 Ίος ΒοἸοπῖ5 ἀῑσίαπα απ{α Οντυπι οείεγος-

109. ὠρμέατο βοή/έειν. κ. 61. Δάἀ

41ο Ῥουεας 5(αἰ]δδοί, Ῥοδη]ςδοί,

οΡοπη {οτοπάαπα {ογεβαπέαγ.
ὠριώρυκτο. Ίοη. εὲ Α.ἲ. Ῥτο «οι.
ὤρυκτο. α8 ὀρύσσω, ἕω. 1. 1856.

ἃο οπιπ]ῦας απάϊοπας Ῥτοία-

ὡς ΟΠΗ πβμ ΙΕ νῖς Ἰωγικώς Ἰππο{ππα, οσο Ππρου[οοΓ], γαι αοπςς.
ώς παρεῖναι αὐτούς. ἀντὶ τοῦ, ὡς

αὐτοὶ παησα». 1. 23. Οππα 1]
πἀνομίφεοπέ. ὡς δὲ άρα
ἆ μι’ προςη-

Ἰβεοί, νοςῖρας, εί επερ]τ]]8 ταρς115, ας Ἱίσγαςδ, Ῥο]οποιι Τ6Γ

ποπηπαν]ζ, μεεταφορικὠς γογο 4]οσέαχ τὸ προςηναι, εἴτε προς ησαί
τι τιὸς ἀντὶ τοῦ κατενώπιόν τινος,

καὶ παρόντος τινός, τι ππροενεγκεῖν.

γαι τοῦτο. το,

ὡς δὲ ἄρα τ οῦτο

Α]ηιά αἴφιο Ῥγῶφοηίς, ϱΟΓάΠΙ
πλφπο, ργοίοτο. Βἱ τὸ σροςἤναι

αὐτῷ ποροέςη.

μα.

ΙΠί6ΓργοΒ

6απηας Ῥτο απ{ο αφαοπα, απέο α]]-

ως ία, ποσά πβῖ κας (ταφο.

ου]ᾳ5 ο6µ105, πποπ{σιπ(αϱ δια],

1.86. ετρα δοπαπέ, Φάσπι απέστι
Ίος απίο ἵρδαπι 5{οίϊσςεί, 14 ο5ί,

1 πιοπίοπι οἱ νοη]φφος.

Ἀο6ά τὸ

μὶν Ἰμο ἄγτὶ τοῦ αὐτῷ ΡοδῖειΠι

γ]ἀσέυχ, αποά ταπβδίπυτα, ΝαῑΙ
α]ίᾳς Ἰη ποσηδα(ἴγο ἑαπίνπη τοροτΙ{ἩΥ ρτο αὐτὸν, αὐτὴν, αὐτὸ. 1
(οτάπα οἳ Τη Ῥλη να]! ἀἰοϊευν μὲν,
Ῥτο αὐτοὺς, αὐταὰς, αὐτὰ, ποιήτικὠς, πε ἀοοσί Ειδέα(λίας.

Ἠος

απζεία ἀῑσοίαν αἲ ἰπιΗτ
ἆπι
τοῦ ἐμὶν, καὶ Ἐν, αι Δωρικώς

Ροποίι Ῥτο σαραςἼναι, καὶ σα-

ραςήσασίαι, απ. ἀϊοππίαχ ἆς τοὑα5, οπσο ποβῖς 1 ΠιοΠίΘΠΙ Τ6-

Ῥομίο νοπίιπέ, ΡΓο 4ο συνωνύμως Πρίά. Ἰαβοπνας, τῷ Κροίσῳ τὸ

τοῦ Σόλωνος ἐσελθεῖν. Ἠσο Ἰμίεαν
γοτροταπα νατ]οίας, οἳ πδας ασσοι-

ταίο Ποβῖς οδὲ οΏδοτναπάαςδ. Ὡς
οὐ σανεσίαι [τὰ κακἀ.] Ῥτο, ὡς
οὐκ ἐπαύετο. 1. 94. (ππα πια]α ΠΟΠ

ερ5δαγοηί. ὡς ψευσθηναι τῆς ἐλπί-

Δὸς

ος, το ὡς ἐψεύσθη. οι 5ρο
{γαδέταξβ []φςοί. Ἱ, 141. ὡς γεΎονέναι, Ῥτο ὡς ἐγεγόνει. 1.99,

ἐμλν ὃ, τι περ Τε α κεφαλή θελης

χτίσαι, Ὦτο ἔκτισε. 1δ1ά, ὡς τυχεῖν

ΤΠρόφρων δόµεν ἐμὶν, τεῖν. ὙΥἱάς
Ῥολο]ία ανασα. ΤΠοοστϊίας Τὰ η.
χὶ, νου. 29. Ἐκ τήνω δύναμαι. τὶν
δ' οὐ μέλει οὐ μ Δύ οὐδὲν. Ει 1.

ἀνοίξαντα, Ῥτο ὡς ἔτυχε ἀνοίξας.

ἀντὶ τῶν, ἐμοὶ, καὶ σοὶ, ΡΟΠΗΠΙΗΣ,
ΑΠΝΙΟΡΗ. ἐν Ὄρνισι, γ. 9009.

γου. σσ. ὡς κατέδυν ποτὶ τὶν, καὶ
τὰν χέία τεῦ ἐφίλάσα. «προς]ναι

νενο ο
ἀπίινο αφαγραίατ οί
αἡ0Ι. τῷ Ασυαγεῖ πεοφας ὁ "Αρ-

παγος. Ότι Πανραρις απίο Αδίγασεπι δίο(ϊσεοε. Ἱ. 129. Ῥεά
Γοτίαδςο ]απ τὸ ποςηναι ἀντὶ τοῦ

Ππ, 191. δ 2.

Ἐοάσπι Ίου πια]ία

5υηΐέ οχοιηρ]α οοπκίτας(]οπῖ5 6Ἱαςάεπι. ὡς δὲ τὴν παῖδά ποιέειν,
Ρτο ας δὲ ἡ παῖς ἐποίει. Ἱ]. 131. ν

ὦ. ὡς ἐμοὶ ῥοκέειν, Ῥτο ὡς ἐμοὶ
δοκεῖ. Π, 194. ὡς οἴχεσθαι, Ῥνο ὡς
ὤχετο. Π, 140. ὅκως οἱ φοιτά, Ῥτο
ὅταν αὐτῷὃ ἐφοίτω». Τρία. ὡς ἀτριέσθαι, Ῥτο ὡς ἀπίκετο. Π, 165. ὡς
ἀπενειχθέντα, εὖ δοκέειν εἱρησθαι,

«σροςήσαι δυπιοπά πα, α Ίουμς Ἱέα

Ῥτο ὡς ἀπηνέχθη, εὖ ἐδόκει εἰρῆσ-

οχρ]ἰοσίις, ωροσή σαι, δηλονότι τοῦ

αι.

Κύρου, καὶ τῶν

βεη{, τοσίθ ἀῑσία νιἀεραπέαν. ΤΠ.

λοιπών

Περσών,

καὶ τύτων ἀκουόγτων προενεγκεῖ».

Ότι Ίωο τοπαπθϊαία Π1β-

14. ὡς ἐγερθηναι, Ῥτο ὡς εἰγέρρη.

ο
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Οππη οκο]έαίας Γαἱ5δοξ. ἵν. 9. ὡς
δὲ δόξαι, Ῥτο ὡς δὲ ἔδοξε. ἵν. 11.
ὡς πλέοντα γενέσθαι, Ρτο ὡς σλέων

ἐγένετο. ἵν. 179. ὡς ἐλβεῖν, Ῥτο
ὠς ᾖλθον. νΗ. 148. ὡς γενέσθαι

:

ὦφε, ΊοἨ. το ἅτε, Ὀροίαε, Φαῖρρε

απ. Φαἱρρα φποἀ. οὐδαμώς εἶχε
ασφαλέως σηµΊηναι, ὥςε φυλασσο-

µενέων των ὁδών. ἨἈα]]ο πποᾶο
μαίο [τει 111] 5ἰσπ]ῇοατε Ροΐσταξ,
ᾳπ1ρρο αποά Πήπετα οΏβεγνατει-

πλίογτας, Ῥτο ὡς πλώοντες ἐγέγοντο, ν. 170. ὡς ἐκξῆναι τὸν
ίατ, οπβοάΙτεη{ατ. ν. 95.
Ἐέρξεα, Ῥτο ὡς ἐξέξη ὁ Ἐέρξης. ὧὦφε δε. Ἰοπ. Ῥτο ο0πΠ. τοιγαροῦν.
γη, 118, ἅτο.

ὥς. Ίοη. εί Ροεξ. Ῥγο 601. οὕτως.
Πα, Βὶς. ν. 90. Ἱκ. 95.
ᾧσαι, το οἶσαι, αἲ οἵω. τὸ φέρω,

ππιᾷθ ἀνῴσαι. 1.107. Νἱάς ἀνώσαι.
Ίπ νι]. Ἰμεχ. αγώσαι αἶπο

5υ0-

βεπρίο Ἱορίέατ, εί αἆ ἀνωθέω, ὦ.

Ῥετρεταιη το[ετίαγ.
ὡσαύτως. οοια. Βὶπ]]έου,

ΒΙπΙΙ]Ι

πποάο, βΙπΙΙ ταίοπο,.
Εοάσπι
πιοᾶο. νυν, 80. ὡς δ' αὗτως, Ῥτο

ὡσαύτως δὲ. νΙ]. 86. Ἱκ. 81.

ὡς ἐκ κακών ἔχαρη τε, καὶ ἥσρη.
να, 101. Όι ἵπ πια]]ς σανῖκης,
εί Ἰαίαίις οδί. Αε νἰἀείιτ ἐλλειπτικὸν 09596 Ἰοηπεπάϊ παπα»,
απο {οτίαδδε ΠΟΠ Ἱπορίο 5]ο οχ-

Ιαϊτατ. Ἐπρο. 1. 8.
ὥσφραντο. Το. 3. Ῥεῖς. Ῥ]ατ. ρ]α5.

Ρ. Ῥ. αὖ ὀσφραίνομαι, Εαῖ. ὀσφραγοῦμαι. Ῥοτ[. Ῥα5ς. ὤσφραμμαι,
ὤσφρανσαι, ὠσφραν]αι. Ῥ]αςα. ρ.
αἰσφράμμη», ὤσφρανσο, ὥσφραντο.

Ἐοάεπι απέεπι πιοο Ίαπι οἱ ἑογίία
ἰηση]ατῖς, εί ἐετέ]α Ῥογδοπα Ρ]ατα] Τοπῖσο Γοτπιαία Εαθτῖέ, Ῥτο

0Π1. ασφραμμένοι ἠσαν. Νε] ὥσ-

Φραντο κατὰ συγκοτὴν ἀῑσίαπα, Ρτο
ὠσφράναντο, θδίφιε ὃ. Ρ]τ. 8οΓ.
1. πιο. αὖ ασίϊνο Ἱπβ]έαίο ὥσΦρανα, ὠσφρανάμη», ὠσφράνω,
ὠσφράνατο,πἳ αὐ Ιπδ]{α{ο ἔγεινα,

τὸ ἐγειναωγν, ω, ατο. θποᾷ Ιπιςί(αίαπῃ, 2. Ῥ]ατα]. ὠσφράναντο, πί

Ρ]εταίττ, ὡς ἐκ κακών καλῆς ἐλ-

ἐγείναντο, Που νοτικ]πηῖ]τας,

πίδος Φαινομένης

ὥσφροντο ο586ί Ἱεροπάππα, πέ δέ
4ος. 3. πιοα1], {αποπατη αὖ ὄσφρομαι... ὀσφρήσομαι. 8οΓδέ, 2. πηθά.
ὠσφρόμην, ου, ετο. Βιϊάαδ. ὤσφρον-

ἐχάρη

τε, καὶ

ᾖσθη. ἴἹτ Ροπα ϱρο οχ πια]ί5 αρρα-

τοµίς, νε] αβι]σοπία, σανῖδις, οί
Ἰαίαίας εδ. Αοφιϊ ἰσοδυναμεῖ

Ὑο]

τούτοις, ὡς ἐν κακοῖς, ἃτο.

το, ὠσφραίνοντο. ἀντὶ τοῦ ἤσβοντο.

ωρίου,] ὡς ἐὺν ἄμαχον. ἀντὶ τοῦ,
ὡς εόντος ἁμάχου. Ἠτπο Ίουμπι

αἱ τη ὀξυδεικίᾳ νε] ἴρδα ἰατίατα
Ροπείταπέ, πες ΑΠΙΠΑΔΥΟΓΒΙΠΗ,
πας ἴπ ραβ]]εῖς δοτὶρίῖ5 ποίαξαπη,

ὡς ἐόν. Τομ. εί Αίε. Ῥτο 6011. ὡς
ἐόντος. τούτου κατηλόγησε [τοῦ
περ]οχΙέ, 4πἱρρο οποά ἵπενριρπαβ]]]5 ο55οξ, Εδέ αΙΤΘΠΙ σ2λρικοφανές. 1. 84.

ὠσθῆναι,

οἳ ρανθοῖρίαν

ὡὠσθὲὶς,

εἶσα, ἐν. αἨ ὠθέω, ὦ, ύσω. Ῥο]]ο,

επα δις οοπηροβ!{18, ἄπωσθευτες.
Εκρι]ςί. 1, 175.
ὡς τάχος. οοια.

παπι οε]οττῖπο.

ν.1060. Ρ]οπα ]οσα{1ο νιάσίαν 6556,
ὡς τάχος ἔχεις. ἴ]ε εο]οτέαίθιη

Ἰναβθς. ἀντὶ τοῦ, καθ ὅσον τάχος
δύνασαι. ὡς τάχισα. (παπί. 06Ἰεγὶέαίο Ῥοίος. Οπαπία ππακίπια
εε]ογῖέαέο Ῥοΐθ8. ΡΓο «ιο συνωνυ-

Μ!του απέοῖα Ίος αὖ δεῖ Γγποςῖς,

ὥσφραντο.τάχισα τών καµήλων οἱ
ἵπποι. Εαπὶ οπππε]ος οε]ειτίπιε ο]Γεοσγαπέ, ας 6ΟΓΗΠΙ ο4οΓ6πΙ 56Πδογυαπ{. 1. 50. Χο αὐδαγάυα {αΠΟΠ Ἠθς ΡΓΟΓΒΙ5 ἹπαπάΙέπτη ε55οξ,
5] απῖ5 οσοηφοτοί Ίιος ὤφραντο πππς
Τοπ]6ς Ροδῖέαπη Ῥεῦ ΦΥΠΟΟΡΕΠ, ῬΓο
αἰίοτο νοσαβα]ο Γοη]σο, ὠσφράνατο, 4ποά κατ’ ἀναλογίαν [ΟΓΠΙΑΤΕ-

(ατα ὃ. δἶης. ε]αδάσπα ζεπιροτῖς,
ὠσφραντο, Ἰηδετίο ἆ Ἱπίει ν εἴτ,

πὲ Ραΐεί οκ α1]ς εχορη(ῖς γετρῖς
οοάσπι πιοάο Ῥτο]αί]ς.

γάρ φατο

εί φαται, χατο εἴ χαται, (ογηῖπα-

µως ἀῑεϊθαγ, ὡς ταχέως εἶχε ἔκαστος. ν. 107. Οπαπι εο]ογγΊπιο

εοπες Τοπῖσας Ἱπ ὃ. Ρ]αγ. Ῥ]αςα.
Ρ. Ρ. οί ρογ[αοξῖ ραβδὶν]. Φ τος 5,

απήδπο Ῥοέογαί.

πὲ αὐ ἱσάω, ἱφώ, ἵσημι, ΓΟΥΠΙΔΕΙΓ
262
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ἵσαμαι Ῥα5». οἳ Ἱπρεη. ἱΓάμην,
ἵσασο, ἵσα]ο. οἱ ἵπ ὃ. Ρ]ή. {ςαντο,
δὶο οἵαπι αἲ ὀσφράω, ὀσφεῶ, ὔσΦρημι, ραδείνυυν ὄσφραμαι, οί 1π

Ἡπροτ{εσίο ὠσφράμην, ὠσθρασο,
ὠσφιατο. οἳ ἵπ 5. Ῥρ]ν. ὤσφεαγτο,
{ΓΟΓΠΙΑΕΗΠΙ ἀΐσαδ, (Ἠσοί Ίνας οι ]α
πο π]πί αραιά αἶιος ἵπ α5α,) ΓοΥίπβδο ἵπ Ἱαερίέπια νετοῖ ΓογπιᾶΏοπο που ρεσσβσῖς. Νε] οτί (εγίῖα
Ῥοεοπα Ῥ]αγ. Ῥ]ηδᾳ- Ρ. ρ. αὐ ὐσ-

οπ]οἳ, απ) 5ο]οί ο55ο που ίτ]ή5 ποπΙΠΙ5, απος {απα αππσα]ατῖ, 41811

Ρ]ηγα]ἱ γοιρο παπάος ἀδιαφορως,
αἱ οκοπιρ]α πος Ῥαρδίπι ἀοζοηῖ.
Νίο οἳ Γπάατας ΕνΏν, Ο66 Ἰκ. ν.
ΓΑ

κεχείµανται

Φρένεςν Ρτο πα»

χειμασμέναι εἰσὶ, τουτέςι χειµαί-

νονται, ιὰ οσί, Ββιαπαπί.

Νε 8

τυπα εδί ὀσφρήσομαι, απ ὀσφρέομαι,

χειµάομαι, ὠμαι, 1Ο ἃ χειμαίνομαι, Ίου ἀοάπσσίας, Αί ἵπ ἀποδις. εοαπουρας οχοπιρ]5 ας
σσαράδοξς οομβίτποξῖο πιαπ][ανίο
οετηῖ Ροΐοςί. Ειπάαχας Ο γρ.

οὔμαι, 4ς 4πο δαρτα. Ἠπο ρευ[.
ρα». ὥσφρημαι, σσι,ται, οἱ ρ]η5ᾳ.

λεται, Ῥτο τέλλονται, Ἱ. 6. 8ΗΠΐ;

Φρομαι πο

αδ]ίαίο, ο] 15 Γαέα-

Ῥ. ὠσφρήμη»,

ώσφ (ησο,

ὤσφ[ητο.

ὃ, Ῥ]Ηγ. ὠσφρηντο. εἴ Ἰοη]6ς νογδο
πηΊπα, ώσφραντο. Φποά. αι ξοπα
Ίοῦης5 5ρε τὸ η ἵπ α ΙΙΙΕΘΗΙ,
βἶνο τὸ α το η αδυτροηί, ραΐοί
ος νατῖῖ5 οχοιηρ]{5, απ’ 510 Ίοςο

ποίαπίας.

Υεὶ οεδί (ογίῖα Ῥοί».

Ρίς. πογ]κί

Ρηογῖ8

πιο],

αὓ

04ο κἰ. ν. 4, 0. ἀῑκιί ὕμνα τέλ-

γοτῦπα. εἹπσα]ατο ΟΠΗ ππαβοπ]οο
Ρ]υα]1, αξ ααδ ουπι Πουίτο 0”
πΙπο, οΟΠ]ΠΡοΝ. [άσμα Γ5(]νλ]ο-

ται Οὰ6 ν. ν. 0, 74. 055) ὁπόσαι
ὃαπαγαι ἐλπίδωνἔκνισ᾽ ὄπιν. πὈὶ τὸ
ἔκνισε Ροβίίαη, Ρτο ἔκγισαν. Ἱ. ο.
Ἀου δαππέας οπἹσππαιο 5δροί 5ο]]οἰεπάίπομα ππο]οδίῖα αΠοοστιηῖ.

οτφρέημαι, οἴμιαι,ήσομαι, [οτιπαία,
ὠσφ(ή σαντον ͵εἴἵ ρογ ΦΥΠΕΟΡΕΝ ὥσΦραγντο, πε εὖμαντο2, αὐ εὐρήσαντο,
ᾳποά αὐ εὐρέω, ὦ, γσω. ἀοΔ πο ξιμ.

Ἀϊο οἱ πριιά Ποδίοάυπι 1 Θεογονία, ν. 931. Ἱορίεανἦν φἱπρι]ατίς

Ιηρη]. εὐράμηνν Ῥτο εὐκησαμη»,

κεφαλαί. µία μὲν Χαροποῖο λεοντος. Βί ν. 824. ἦν ἑκατὸν κεφαλαὶ

4ο «πο Επδίαμίας.

Βϊο οἱ ἐφι-

λαάμην, Ῥτο ἐφιλησάμη», ἀῑ]ονί.
ας σοιητικώτεΓα δπί. ϐΟπαπΎπσμι αλ ρυίαπὲ αὐ εὔρημι, οἳ
φίλημι ἀεδηοίας νους» ἴιρογ[οσε]
ραδαῖν] εὐράμην, εί ἐβιλάμη», πί
απ ᾖἱ-αμαι, παμην. ΘπΑΙΠΟΡΤΟΠΗ
ΠΟΠ πί αὖ έω, 5εὖ αἱ αὐ αω, ημι,

Ίος [ογηιαία ἀἱοον.

Ὑ6] (4ποά

ῥτοῦα βία) τὸ η εἰς α ΠΙΝΠΓΙΠΙ,

Πω ἆἀπα Ροβέγειυοό νουῖς Ἠη]ης
{ογιπα(ἶοηπος οἱ εἰππρ]οϊδδίπια», εξ
πηακίπο
Ῥτουαβί]ος,
νιάσηξατ.
Ιωοείος Φιλοµαθής καὶ Φιλέλλην
οαίη. Ἠθογο 5οφποίας, απαπι ορί]ΤΩΛΠΙ 6556 πο ἱσα{, Ι]ίδᾳπο ρταπαπα Ἰαθοετο ποι ρταναδ]ζας, απὶ
1ρδίπῃ ας ρτο]χιογῖς εί ἀῑβιοῖουῖς Ππγοςραἰοιῖς (ταροογατη
νοσαβα]ογυπη πιο]εδίῖα Πυοταγίηέ,
9] γογο τὸ ώσφραντο Ῥ]αδηπαπΡετ[εοςί ραδεῖνί ἑογίῖαα εἵησυ]αϱ15 ΠπμΙΟΓΙ ῬοίδοΠαΠι 556 ἀῑσαρ,
Ίαπα οπά οι ος οοΠςέγας{]ο πιαδ-

ου1Η. Πομιίπο {αΠ, Κ6Π, κεφαλαὶ,
ρτο Ίσαν Ρα τα]], Της ὃ ἦν τρείς

ὄφιος, δειν1ο δράκοντος. Εδίαί.

Ἰάοπι οοπβγπιας

μή νοτρίς, ἦν,

πρώτων ωρόσωπον, ῴ ὑμοφωνεῖ καὶ

τὸ τρίτον,
ἔκ τοῦ τον γέγονε, έξαι-

μμ
μ

ω

έσει τοῦ ο. καὶ ἦν ἀντὶ τοῦῦ ἦσαν
ωρικῶς παρ Ἡσιόδῳ, ἐν τῷ, Της

ὃ ἡν τεῖς κεφαλαί. Ρ. 1759. 81.
1503. 47. Ἀοά οτεδϊάοιῖπι Ρος
κατὰ συγκοπὴν δωρικὴν, ἀντὶ τοῦ
ησαν, ου α Ῥοεία ἀἰσίαπα, Φπυπη
ππίεπι οί (ία 61δοπα βπηριἸατ1ς, ἔππο ἐκ τοῦ Πεν, αοά αὐ ἔω

ἀεάπείτη, κατὰ συγκοπὴν ΤΟΓΙΗΑ(απ, 8εὰ αραιά Επδίαίμ. ἵπ ἨΗοποτ. Πας. Ῥ. νον, 987. Ἱερππέιγ
εχοπιρ]α, απ πογιη, ας σαράδοξον Ίου (ταπιπιαξῖσα» οοηδίτις-

Ποπ]5 σοπας πιαπϊ[εδίϊδδίπιο ἆεπποηκίγαπέ, Ιο ομἶπι Ηοπιογας
1ρΙ: Χεῖρές τ, ὀρθαλμοί τε σαλάσσετο μαρναμένοβν, πὈὶ τὸ σαλάσσετο ο
σοποτο

[ῶ11. ππαβον]σοφιο

οοπ]αποέαπι

οδί, πί ουπι

ιδ
μα
αμ
Φλ
οὐᾖΜας

ΩΤ

ΩΦ

πομίτο, Ῥτο Ρ]ηγα]ὶ ἐπαλαάσσοντο.
Ειδίαίμ. οο]οςο ἀοσαῖ, Ῥϊπάαγαια

Ίου Ἰομπομάϊ σεπς πο Ἰπγοπίς-

56: 5ο αὐ Ηοπιοτο Ιπγεπέαπη, οί

ἃ Ῥιπάατο αφατραίαπη. Βὶο εεῖαπι
αριά Ερίομα γαι φοπρέαπι ἔταἀῑς, Ην δ'ἐρωδιοὶ µακγοκαμπυλαύχεγες. Ε:, ἦν δὲ γάρκαι, δεο. Ττειι

Ἀορμος]ες ἵπ Απίΐροπε, ν. 1098.

Οὐδ' ὄρνις εὐσήμους ἀποῤῥοιξδεῖ
βοας.

Ηϊςο ὄθνις κατὰ συγκοπὴν

Ῥοδβίέαπι Ῥγο ὄρνιθες, εί ἀπορῥοιξδεῖ, Ῥτο ἀποῤῥ οιςδ1ῦσι, ηαοά᾿μαίοε

εκ 5εφπεπῖ ΡαγΏοῖρῖο βεδρώτες,
αποά επι ὄενις]απρίταγ. 3εὰ Ῥο]οΙτα Ίος πα]έοπι Ίοσο Γα1]1 νιάσνέαγ.
Εα οοηδι]ο- 1ο αραιά Απομῥιη
περὶ ζώων ἱρορίας ΠΡ. ν. οαρ. 20
οἱ δὲ ἡγεμόνες [τῶν μελιττῶν]
Ὑίνονται χάτωτι τὸ τῷ κηρίῳ» απο-

κρεμάμενοι

χωρὶς,

καὶ

ἐξηττ αι

ἐναντίως τῷ γονῳ σεφυκότες. Ηϊς

τὸ ἐξηπται Ροδίξυη νιάσίης ντο
εοπι. ἐξημμένοι εἰσὶ, τουτέςιν ἐξάπτονται, φιοὰ ραΐοί οχ Ρτα οεάοπέο
Ραγ{Ιο1ρΙο ἀποκρεμαμενοι. ΝαΠΗ
ἐξάπτεσθαι, οἱ αποχρ ἐμασθαι βηπί

συνώνυμα.
ὦπται

[άοια Πὴ. νΙ. πρ. 2

γὰρ ἱκανώς

ἦδη ἄνόχευτοι

νεοττίδες ἀλεκτορίδων, καὶ

τεκοῦσαι ὑπηνέμια.
Ρον].

Ῥτο

χγνών

Ηις τὸ ώπται

ώμμεναι

εἰσὶ,

βΊνο

ὤφθησα», ὅτο. οἆ Ίναὶς οΏδευναπάα

Ροέΐα5, «παπα Ἰπηίαπόα, Ύποἆ αὐ
αδα ΓΓουαοἳ
Πα ατα οί τομνοία.
Ῥοσῖσας ἔαπποι Πορ δαπ{ 60

ἀοπαμάα,
ὠτα τυγχάνει

ἀνθρώποισιν

ἀπιςότερα ὀφῥαλμῶν.

ἐόντα

ΑΙΓΟ5 Ἰο-

πιπίρας δαπέ ππαρῖς Ἱποτοάπ]α»,
αυπέ πίτας οτεά]α, παπα οομ]].
1. 8.

ὠτακουςεἴν. οσο.

Αατίος αἲίοι-

σου πήγµατα. νΏι. 190. Βαῦααδου]ἑαθαπί 4πομα1ή τος Μ{ατάοπῇ ερεσίατεπέ. δ]ς γ΄αἱ]α. (1α]]]σοο,
148 ἔίοζεπέ αιὈ έοομ{εὰ Ρο γ δανοῖγ
φε[/ε δεγοῖί {ἱδδιο ἆεν α[[αΐγεν 4ε
Δ/{αγάοπίκ. «Ἐ.. Ῥ. Ναυαιφου]{αὑαπέ, [πε οοσποδεστεπ{] 4ποπαπι
τος Απατάοιηὰ «αδαγ. ο5ςο{, 6],
απεία οχΙἔαπα ο55οπί Παίέιτας.

ωὐ. Τοπ. Ῥτο 6011. αυ. θωύμαςὸς,
ρτο ῥαυμασο». Αἀάπήταπό
ας. 1.1. ὃ.
προοίω. ἀποθωύμάζειν, Ῥτο ἀποθαυμάζει». Αάπιήχαα]. 11. Ἡ. 79.

ἑωῦτοῦ, Ῥτο ἑαυτοῦ. Να] ἱροῖης, Ἱ.
Β. ἑωύτη, Ῥτο ἕαυτη. ΒΙΡἱ 151. 1.
{ τωῦτὸ, Ρρτο ταὐτό.

Ἰάσπι. 1. 1.

ἐν τῴῦ:τῷ. ἵη εοά σι. Ῥτο ἐν τῷ
αὐττῷ. Ἱ. δ. ἑωύτὸν, Ῥτο ἕαυτόν. Ἱ.
24. ἐμεωῦτοῦ, ρτο ἐμαυτοῦ. 1. 250.
σεωύτου, Ῥτο σεαντ οὐ. Ἱ. 45. ἓ
τωύτὸό. 1. 59. Ὑἱὰς λα θωύμάδη οί θωύμαςός. ὠντὸς, Ῥτο ὖ
ύτός. [άομι. Ἱ1. 79. ἵν. 119. κατὰ
τωὐτὸ, Ρτο τὸ αὐτὸ. Ἡ. 82. ὠὐτοὶ,

μνο οἱ αυτοί. Πάσπι. Π1. 168. Τκ. 641.
τρώθμα, Ρτο τραύμα. ἵν. 180.

. Ίοι. Ρνο 60Η.

ὁ αυ. νο] οἱ αυ.

«ωδτὸς, Ριο ὁ αὐτός.

Γάοπι. π. 79.

Ἱν. 119. ωι τον, Ῥνο, οἱ αὐτοί. Πάει.
Ἱ.

1608. ὠύτὸς,

ὅσπερ.

γη].

42.

Γάετα, φα1.

ὠφειλέειν, εἴν. οι. Ῥτο οοιη. ὦφελέειν, εἴν. πνατο. Γτοςβ»ο. Ώοπο-

πιργογῖ 4ο αἰαπο. Ὀμοίτης Πέρσας
οὐδὲν ἀφείλει. Ονα{ος ουδ.5 πΙΗΙ]
Ἱαναρας. Όος Ῥου5ῖ5 πα]]ο πιοὰο
ψοπς πιογοῦαξατ. 11. 120.
ὠφελέειν. οπή ἀα1ϊνο. ανατο. Όρεια

{οττο. Ααχλαγί. σε σωφελεειν ἐθέσσ

Ἄοντες

τοῖσι

Ἓλλησι. "Ιχ.

105.

(τοροῖδ οροιη {ογγο οπρΙεΠ{65. 1ο
οἱ αριιά Βορίιοείια πι Απῑσοης,
ν. 207. Τεύνηκεν, ὧσε τοῖς θανόυ-

15 οαρίατε, Ύπα) ἀιοππέατ, τς εχ-

σι ὠφελεῖν. Ἀο]ιο]. τὸ ὠφελώ οὐ

Ρ]ογαίοτας [αοσγο φο]ομί, φπἱ ὧτα-

µόνον αἴτια]ική, ἀλλὰ καὶ δοτικη
[συντάσσεται, | ὡς καὶ ἐνταῦθα

κουςα) νοςαπ{ας, 1. ο. απΓΙΗΙ οη]ς-

αγ], απὶ 56ΓΙΠΟΠΟ5

ΤΗΠΙΟΓΟΡΩ1Ι6

νατίο5 απτίρας Ἰπέεπί]5 οαρίαηέ,
τί αἆ ασφασπι το[οταπί απἱοφα]ά
αι τοτιπί, Ῥαραιδοπ]ίατο. ὥτα-

κούςεον ὅκη πεσέεται τὰ Μαρδο-

εὔνηται- φησὶ δὲ καὶ Αἰσχύλος, Ὡς
τοῖς θανοῦσι χρήματ᾽ οὐδεν ὠφελεῖ.
Φοά αραιά «δοι. ἵπ Ροτεῖς, ν.
845.

Ἱερίται

Ὃς

τοῖς

σλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ.

θανοῦσι

Ιάοιι Ὦο-

ΩφΦ

ΩΦ

Ῥ]ιου. ἵπ (Ρ41ρο (οἱ. ν. 404. ᾱἱ-

δὲ Υ᾿ οἴκοις ἔκδμιως ππροσωφελεῖν.

εἲέ οἱ ἐπωφελεῖν τῷ πατρὶ δυνάµε-

Τάοια Ἱπ Απάτοπιασμα, νοις. 6077.

οι.

Ἰάεπι Ιπ Ῥ]μ]οσίοίς, τ. 992.

Μεῖναι παρόντα, καὶ ξυνωφελουντά

μοι. Ἐϊ Εππίρία. 1 Οτοςίο, νοτσι

606. τοὺς Φέλους Ἐν τοῖς πακοῖς

χρὴ τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν. Τάεπι
Ἱπ Α]ορείάο, ναι. 42. Καὶ τοῖς

Οὐκοῦν δίκαιον τοῖς Υ᾿ ἐμοῖς ἔπωΦελεῖν.

ώφλεε. δ. Ῥείσο. »ἰπαι]. ΠΠΡΟΤΓ,

αὐ ὀρλέω, ὦ. ᾳποᾷ Ῥετ ΒΥΠΕΟΡΕΠ

Γοπιαξυπα ος ὀφειλέω, ὦ. µ. ὀφλήσω, ἃο. Ὑἱάς οφλεῖν.

ΤΕΛΟΣ.

Ἡ δόξα τῷ Ἡ δικά ς Θεώ, καὶ πάσης σοφίας ἀενάω πηγη,
τῷ τὰς ἡμετέρας

νατριβὰς πρὸς καλὸν ἆρμον κατα

γνώµην

!

ὁρμίσαντι.

πι

ὉὌἝΝνυΟιτας
ΑΡ

Μ. ΈΜΠΗΗ

ΡΟΗΒΤΙ

ΞΕΗΑΤΙΝΟΜ,

ΡΙΟΤΙΟΝΑΠΠΙΙΜ

ΤΗΛΟΤΑΤΟΣ

ΟΤΕΝΣ

ΙΟΝΙΟΜ αμ Ες0-

ΩΙ ΟΒΡΑΜ

ΡΕ ΡΙΔΙΕΟΤΟ

οΟΜΡΙΕ-

ΙΟΝΙΟΑ:

ΝΕΜΡΕ
ΙΓ.

Η.

ΜΙΟΠΑΕΙΙΡ ΑΤΛΙΤΤΑΛΙΕΕ, οχ τοςσηδῖοπο οἱ οππ αἀθ[ἑαπιοπ
Ες
Εκινρ. (ασια, ΘΕΣΗ:
(κΕσοσκΙι ΟΟΕΙΝΤΠΗΙ:

ΠΠ. (ὀπλμΜΑ το

ΤΕΙΡΕΝΡΙΡ:

ΕΝ,

ἀπΑΜΜΑΤΙΟΙ

ΜΕΕΗΜΑΝΝΙΑΝΙ:

Ὑ.

(πΑΜΜΑΤΙΟΙ

Αα

ΡΤΑΝΙ.
ΡΗΕΜΙΤΕΓΈ

ΝΤΟ

Οὐφετναίίοπος ᾳαἆαπι ϱεΠοτα]ε, Ίο βρεείαπέος, ἵη Μ. ΜΑΙ ΤΤΑΙΠΕ Ἰθε]ο ἂε
τασα Ἱἴπρυα Ὠἱα]οοίῖς, πεσποη ἵπ εὐϊίοπε δολα/εγίαπα πΕΟΟΝΙΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΙ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ εείετοτυπΊφµο δυρτα Ιαυάσίοτιπα Οταπιπηαίίοοτωτη, βραΓδίπι οοοµΙζτεηίςς,

-

ν»

ΑΡΡΕΝΡΙΝ
ΑΡ

Μ. ΑΙΜΠΗΙ

ΡΟΕΤΙ

ΡΙΟΤΙΟΝΑΒΙΓΜ

ΙΟΝΙΟ ΟΜ

αβ ΕΟΟ-ΡΑΤΙΝΓΜ.

Οκογναξϊοπο ᾳπαἆαπι ϱεΠοΓα]ς8, πὰ ασ

Τοπΐσαπι Ῥοτπεηίες,

ἵπ Μ. ΜαιτταΙκΕ Πθε]]ο 4ο (τερσα. Πρι Ἠ]αἱθείῖδ, Ποσποῃ 1Π
εἀϊείοπο ολα /ετίαπα ἄπΕΟΟΝΙΙ ΟοκΙνταιΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ
πε, ΡαΓδΊΠι
οείοτογαππᾳπο θαπάσπι τει (γασζαπθίαπι ΕΤαπηπιαΙοοτυ

οσσιττθη{θΒ.

1. Ειαὶ οπἶπι νατίας Ὠἱα]εσίογαπα ἐεγπιπαξίοπον αέφπο Ιάἱοππαία
φη18 οο]]ομίδθο ν]άδίιτ «Έσπι. Ρογέια ἵπ Ἠεχίοο Ώοτίσο οὲ Τοηῖσο, ΠΟΠ

ο
ἔαππεη δὲ φποά Ἰπῖο ἐπίο οοπΠάας, Ῥτορίοτ πη]ία ν]]οδα φοπρίιτ

πιοπάα, 41: οές.---ω΄. 1. Πεκ Ργα[. ἵπ 6. 11ἱπρ. {δίαίεοί. τεζος.
οµεγα 1. ΜΜαἰμαίτε, ρ. υἰῖ. ε. ΒέΗγ5.
9. Οιαπινῖ οπίπι 5αξῖ ἁεέυπι 4ο Πἱα]εσεῖς γιάσαίατ ἵπ απιρ]α Π]α
ρταήαρρομάϊσο, «πππι Η. δίερλαπις Ἓλνεδαυτο 50 αἀποχιήτ, 5α{ΐδαιο
εχροβιαίαπο
ἀεάοτῖέ
οορΙαπη
πα
ἄθπι νατβοτιπη Ῥος Ὠἱα]οσέος ππέαίογι
οείε «ηηλίμκ Ῥογως ἵπ Ἰμεχίσο Ώογίοο αἴηπο Τοπίοο, 4 4πο 8αρτα;
ποπ οἱς.---ωΓ. Ε Πεἰιεἰἰ βνγα/. δο. ϱ. Υηῖ----Ικ.
ας
3. Τοπίοα [άϊα]οείο] Τ]να]ες, Ώομιοσσϊεας, Ἡοτασ]έας οί Ργ{ασογ

Ῥ]ή]οδορ]αῦαπέας: Ἠαπο ΗΙρροσγαίο» Μοαάϊοοσαπι, Ηοτοάοίας Η]δίοτἱοοτυὰ Ῥηποερς, Ιἱοοί αἰεπαία, δια γογπασι]α οοππΠ{αγογο.----{γἶπια
οὐ. Ρα. Μ. Μαἰαίγε 4ε 6. Ππς. ιαίεοί. ϱ. κν]].
4. Ναπι Ἰπσια Ἑλληνικὴ, Ἰ. ο. απϊφπισδππα εί Ρεϊπηῖνα τῶς0-

ἃ
ταπα, (ν. ΟΊεπι. Α]εχ. δίτοιηπα. 6, )- 679. Α.) απ οαἀἆσπι κοινή γοςαέα

Μοκο]ορα]ο αἆ Ηεείοά. Ρ. 10. Ὁ. Πας εα, 4

Ῥ]μεμοίίάϊς Ίποο]α., οἱ Μαεαάοπες ]οσυ1 5υπ{.

οἶῖπι Τ]οςκα11, Ἱπρτίπιϊς

Ηαος Πηρσια ἀθίπάε, Ἱπ-

οετίππη 41Ο ἔοππροτε, Ρεροεῖ{ ἀμαδ ἀα]εσίον, Ἰοπῖσαπα, 4165 που ἀἴνοιδα
έωπι θ65εί αὖ Αῑΐσα, οί Γοτΐσαπι »ἶνο Αἀο]ίσαπι. Ῥοδέφπαπι νετο Ίοπος,

αΠι
4ος Νεῖθο, Οοἀτὶ βο, εαπι τορἰοπῖ5 1 Αδία πιατΙΙπιο Ῥατίοπι, 41

απίσα Οπτος οί 1με]ορος Ιποο]εραπέ, οσσαμανεγαηί, Ἡπρια οογαπα ἀ1ειτο

Ιλίααὓ Αΐσα οαρῖε, οί Τοπίσα ἀῑεία οξε.----ἡ/αἰ(ἑαἶγο Γπίγοά. ὑπ (αγ.
ΧλΧΙΙ.
ῃ.
/οοί. ο δωγαὶὶ 4άάεπαΐδ,

4.

ΑΡΡΕΝΡΙΝ.

ο,
ΡΙΑΙΕΟΤΙΣΝ ΙΟΝΙΟΑ.
Έα οδέ, ᾳπα αδῖ δαπέ (αἱ Ῥ]υτίπχυπα) Ίποο]α Αλία" πποχῖς, οἱ ΊηδιΊαταπα απαγαπάαπι αἀ]ασεηθίαπη.

ο.

Επάεπι οδί ας Ὑείας Αεῑσα. Ἀέταρο 1. 8. Ῥ. 905..

Α. τὴν Ἰάδα τῇ

παλαιᾷ Ατόϊδι τὴν αὐτήν Φαμεν' καὶ γὰρ Ἴωνες ἐκαλοῦντο οἱ τότε ᾿Αττικοί.
Άππο Ῥέταροπϊ5 Ίοσππα οἶαί Εαδίαλής πι Ώ1οιγς. Περιηγ. Ρ. 61. ΟΕ. α
Η. α, Ρ. δ. εί οἶι. ἄταηπιαξ. Ρ. 964.

Ηετοάοίας Τοπες δῖο απαἀτϊ[ατίαπα ραττατ 1, 149. γλὠσσαν δὲ οὐ

τὴν αὐτὴν νενοµίκασι, ἀλλὰ (α) τρόπους τέσσερας παραγωγέων.

Μίλητος

μὲν οὖν πρωτη κέεται πόλις πρὸς μεσαμβείη»" μετὰ δὲ, Μυούς τε καὶ Πριήνη:

αὗται μὲν ἐν τῇ Καμίη κατοίκηνται, κατὰ ταυτὰ διαλεγόµεναἰ σφι. αἴδε δὲ
ἐν τῇ Λυδίπ' Ἔφεσος, Κολοφωὼν, Λέβεδος, Τέως, Κλαζομεναὶ, Φώκαια. αὗται

δὲ αἱ πόλιες τῆσι πρότερον λεχθείσησι ὁμολογέουσι κατὰ γλὠσσαν οὐδὲν,
σφὶ δὲ ὁμοφωνέουσι. ἔτι δὲ τρεῖς ὑπόλοιποι ᾿]άδες πόλιες. τῶν αἱ δύο

μὲν,

νήσους οἰκέαται, Σάμον τε καὶ Χίον' ἡ δὲ µία ἐν τῇ ἠπείρω ἵδευται, Ἐρυύραϊ,

Χτοι μεν νυν καὶ Ἐρυβραῖοι κατὰ τωῦτὸ διαλέγονται, Σάμιοι δὲ ἐπ᾽ ἑωύτῶν
µοῦνοι. Οὗτοι χαρακτῆρες γλώσσης τέσσερες γίνονται.
Ῥα]πιαδίας 1η Ἠῦτο ἆε Ηε]]επῖκεῖοα ο. 7. Ῥ. 4327. εοηρῖί, Ίοπος

Απιεηῖς Ῥτο[εσίος, σπτ οαπάσπα Ἱπρασπα Ἰαῦογεπε οππῃ ΑΕΙά6 Ῥτίῖδσα,
βίαζ]πη ας γεγκατί εαπι Οατῖθις (0) βαρβαροφώνοις οαρετιίῖ οἳ Πεἰομίρις,
Ἰοᾳπε]απῃ 5παπῃ Ῥ]απο ἐκβαβαρώσαι. ἴππο ἑωῦτὸς ἀϊῑκοτιπέ, λόγοισι,

τρώµα, Πηληϊάδεω, κραδίη, δεσπότεα οἳ αἶῖα Ἱπβηίξα, 155 Ὀατρατίοπι τοοἸθμέ, αἀπελέσῖαι φποὰ Βατρατυπι οδε; Ἱία οπῖπι Ῥογί]ια αραιά ΑτὶςίοῬήαποια Έ]μοδιπορὰ. 10160. 1125. 1137. Ρτοπαποῖαξ πυλάξη, παίΐνεται,
κεπαλή. ΟΙ. Ἱπίτα Μαϊιίαῖτο ἆς Ὠ]α]. Του. ρ. 1922. 0.
Ιάοπι οίῖαπι ΑΠΟ εοπάσῖ8ςο 5οτΙρῖῖ Α{λοπαις Ρ. 122. Α. Μακε-

δονίζοντας οἶδα πολλοὺς τῶν ᾽Αττικῶν διὰ τὴν ἐπιμιξίαν.

Ιοπ]ος 5οτήρκοτιπ!: (ο) ΑΡάοτίία,, (4) Αυγάσπις Ἰἠδίοσίοι», (6) ΑσαΏιοσ]ε» Βαβγ]οπῖας Ἰδίοτίοις,

(1) Αμαΐμοσ]ος

(5) ΔΙοχαπάος Ἐρ]ιοφίις Πςίοτῖσυς,

ΟΥ2ἱεθπΙς

Ἰκίοτῖοις,

(4) Απιαςῖς Ἡον ρνρᾶ,

(Ἠ) Άπα-

οΓεοΏ Τεΐας Ροσία, (4) Απακατο]ης ΡμΙ]οςορλς, (4) Απακιπιαμάοι ΜΙ]οδἷμς Μἱβίοτίοις, (η) Απακίηεπος ΜΙ]ορίας ρ]ή]οβορίης, (η) Απημιασἒιις

ΟοἸορ]ιοπίη5, (ο) Ατείώνς Οαρραάος πποάῖσας, (ϱ) Απῑίοχοπις Ῥγεῖνα(4) [ωμος Ηετοὰοίις ι. Ἰ. τρόπους τέσσερας παραγωγέων νοςαΐ, εἰ ραμ]ο Ρος χαρακτῆρας γλώσσης τέσσερας, Ῥτο 16 Οταπιπια(ῖοις 1,εἰἀεπεῖν Ρ. 903. ἀῑαίί μεταπτώσεις ὃ..

ν. Καη. αἆ Οτεροτ. ρ. 255. εἰ Ἐϊδο]οτ, Ἱ. ]. Ρ. 39. δ.]
(0) Ἠοπι. 1λ. β. ν. 867. Καταλ. ν. 374.
(6) Βεπαίως Ρορυ]ίααε Αὐάετῖιαπϊ Ἐρίείο]α αἆ Ἡ]ϊρροσταίεπι αριᾶ 8. Βεοι. Ἠήρροςχ.
5

(4)
(6)
(
(5)
(4)
Ῥ. 455.

Ἠυ]ις
Αίνεπ.
Αἴνεῃ.
διαρι.
Ἠυ]ις

[τασπιεπέαπα Ἠαδείαχ αριἀ Ἐνσεὺ. Ώταρατ. Ἐναιρ. 9. 19. 14. 41.
ρ. 375. Ἐ. Ἱερε 0αραιὺ. ποίᾶς ρ. 649.
Ρ. 649. Ε.
ἀε. Ὀτυ. Ιπ Χαονία.
Ἐρίιο]α αἆ Ῥοϊγεταίεπι Βαπή Ῥεπείρειη οχίαἰ αριὰ Ερίφίο]. Οτῶσαπ.
.

(1) ᾿ἸΑνακρέων ἔγραψεν ]άδι πάντα διαλέχτῳ. Ξι]ά.

(4) Ἠυ]ας {ταβπιεμίμπι ποὺὶς φεγνανίὲ Ο]επι. Δ]εχ. Βίτοιη. Ἱ. 1. ρ. 917. Α.
(4) Αναξίμανδρος ἱστορικὸς Μιλήσιος, τη ᾿Ιάδι γεγραφώς. Τϊοµ. ἴναετι,. 2, 3.

(σι) Ἠυ]ας Ἐριειο]α» ἀμα. αἆ Ἑγίλμασοταπι Ἰεσυπίωτ αριὰ Ὠΐος. Ίναειε. Ὁ. 4, οἱ δ.
(π) Ἠνῄας το]Ἰηπῖας εο]]εσῖε Ο3τ. Αάοὶ. 6οµ1]. Βεμε]]επῦοτᾳ, Ἠα]α 1786. 8.
(0) Ατείαις παίῖοπα Οαρραάος {αἱΕ, ἵπ αμα τερίοπς, Ἰἶσσε Ὀατυαγα, ἐτος αιΠΕΏ (θπίᾳς
ἄτασα.. Ὀοτῖσα, Ἰοηΐσα, οἱ ἆλο]ῖοα Βοτμοτο, ---θιᾶ Ραϊτία Τήπσυα Τοηπ]οα οτε.

Ῥαυ]. Όταρς. Ῥτα. ἵπ τος. αριά Μεὰ. Ἆτιι Ῥείπς,
πηρες Ραµοα ἀῑχί ἵη ργω{αίίοπο. 5.]

οὅιῃ.

[Ώο Μαϊμαϊτ ἱρῖας ἵπ Ατείασι

(0) Ἠυ]ας ποππι]]α οοσαττυηί αριά Ρίοῦ, Θετπῃ. Ρ. 192.

ΟΒΡΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕΡ

ΩΓᾶΡΑΜ

ἄΕΝΕΒΑΙΕΡΒ,

δις,

ῶ

6οτεις, (α) Αττίαπις Πδεοτῖσας 1η [άϊοίς, (0) Ατίαχοιχος Ώοχ Ῥογδαταπι,

(6) Βίας Ῥείεποις πας ο δορίοπι σαμίοπείρας, (4) ΟΊνατου Παπιροασσης
Ἰησέομῖσι», (6) ΟΕεεῖα» Ομ]άῑις Ἰἠφέοσίοις, (./) Ώοπποεταίος ρμΙ]οβορ]νς,
(6) Βεπιοστίεα

ΑΡάετίία

βἵνο (πχία

αἱος)

Μ]οφίις

Ρ]ή]οδορ]ις,

(4) Επιρεάοσ]ε» Αατίπεπίπις, (1) Ερὶοϊ Ῥοεία, (4) Επδεῦίας, (1) Ηοσα-

ἔσρης ΜΙ]ες]ς Ιἠκέοσίσας, (01) Ηε]]απ]οις Ἰήκέοσίοις, (η) Ηετασ]έις Ἐρ]ο-

δἷη5 Ῥ]ή]οδορ]ης, (ο) Ἠετοάοτας Ηετασ]εοία Ἰϊβέοτίοις, (2) Ηετοάοίας

Ηαἱήσαγπαδδεις Ἰκέοτίοις, () Ηεείοᾶις, ({) Ηϊρροσταξος (ος ποάίσοις,
(α) διαλαμβάνε, τὸν τοῦ Νεάρχου περίπλουν Ἰωνικῇ Φράσει, ἡ ἐπιγραφομένη αὐτῷ ἰδίως

"δή. Ἐποι. Βυ]οίη, 0οἆ. 91. ρ. 914.
(0) Ατίαχετχίς Ἐρίρίο]ας Ἱερίπιις αριὰἀ Θεοί. Β. Ἠ]ρροςγ. Ρ. 5. 4. 5.
(ε) Ἠυ]ις οεπίεηέία φασράαπη 5µρετευηί αριἀ Ὠΐομ. 1μαετί. 1, 86.
(4) Ἠυ]ις Ίοσυτη αΠετι Αίλεπ. ρ. 590. Ὦ.

[Όματοπὶς Ἠα]ας, αἱ Ἠεοαίαί ΜΠεεῖϊ οἱ

Χαπιμή 1,γ41 τε]φυίας εο]ἱορῖε Ἐτίά. Οτειζετυ», Ὁ. ΠΠ. ἵπ Ἠ[κιοτίσοτυτη (Ταςοτίτη αηἠφμἱφείπιοζυπη {τασιπεηίῖο, Ἠείάε]υ. 1806. 8. υὈί Ίοευς α ἨΜαϊιαϊτίο Ἰαμάσίις Ἱερίωτ
Ρ. 117. 8α. δ.]
(ε) Κτησίου τοῦ Κνιλίου τὰ νδικὰ, ἓν οἵς μᾶλλον Ἰωνίρει Ῥμοι. ΒΙυ]ἱοίϊ; Οοἀ. 79.
Ρ. 144. κέχρηται τῇ Ἰωνικῇ διαλέκτῳ, εἰ καὶ μὴ δι ὅλου, καθάπερ ᾿Ἡρόδοτος, ἀλλὰ κατ’ ἐνίας

τωὰς λέξεις. Ῥ. 134.

ΟΩμπάαπα Οιερία [ταρπιεπία οεευττυπί αριὰ Βίερµαπ. ἆε Ὀτυ. ἵπ

νοςς Δυρβαῖοι εἰ αριὰ Ἡατροσταί. ἵμ Υοςε Σκιάποδει.

Ἠῖς αὖῑε φµαάαπι εκ Η]ςιοτῖϊς

Ῥατιλμ]σῖφ (αἨπιοτρΏϊ ου]ωκάαπι πιεδῖαῖ, αραιά ]ωιείαη. ἂε Οοπφοτίῦ. Η]ρίοτ, Ρ. 673. εἰ

α]εήως Αποηηιηϊ αριάἀ ουπἀ, 1ρίά. ρ. 674.
60) Ηυ]ας φεπίεπίῖα» οο]]ερῖι Ίωισας Ἡο]ρίεπία», εἰ Ιπίος Οριεου]. γιο]. Ε είς,
Ῥ]γαῖς, εἀῑάῖι 6αἶεις ρ. 626---632.
(6) ἨΗυ]μς φεήρία οπιππεταί Ὠίορ. Ἰμαετί. 9. 40---49. Ἐρίείο]α αἆ Ἡϊρροοταίετη
αρυἀ 8. Βεοι. Ἠϊρροςτ. Ρ. 19. 99. Ἐκ ϱο πην]ία εχοετρεῖί Βίοῦ., Βετπῃ, ρ. 4. 40, 55. 83.
104. εἰο. Ἐππι Τοπίοε Ἰοᾳπεπίεπι Ταιοίαπις Ιπάνο]ί ἵη Ἠαταπι Απςίίοηθ.
(44) [Ηυ]ας τε]]ᾳπίης οο]]θεία» εἰ Π]ωκίταίας ἀεὰὶ 14ρς. 1800. 8.
(1) Βαἱιεπη πολλοὶ ἐποποιοὶ, αἱ ἀῑσῖι Ετατηπιαίἶους Πμεἰἀεηςί ρ. 303. ΟΕ, ααα ροδἰ
Ῥεπ[]είαπι ποϊανί αἆ Ἐπιρεάοε]επι ρ 96---99. δ.]
(4) Ἠυ]ας {παρπιεηία οτεῦτα αριἀ Βίου. Ῥετπ. Ρ. 68. 150. 137. 147. εἰς. Ομῖς
{αοτίί, Ἰπορτίμς 8υπῃ. Βαϊάας ππεπίΊοπεπη {αοῖί Εδευῖ Αταυῇ Θορ]ϊδία, εἰ Ἐωπαρίις

Ἐνιρεὺὴ ἩΜγπάο Οπτία ορρὶἆο οτἰαπαϊ, Ίη να Μαχἰπή ρ. δΙ.

(ἢ Ἠυ]αφ πιεπήπεταπε Αἴιεπ. Ρ. 70. Ὦ. εἰ Βιερμ. ἆς Ὀτυ. ἵπ βαρνος, Δωδώνης
'Τώπη, Χαλάστρα, Χάλυβες, Χελιδόνιοι, Χέμμις, Χοῖ, Ὠπίαι εἰο. Ἠεεπίωιπι Αυάετίίαπι
Ναυεί Ὠϊορ. Ταοτί. 9, 69. ᾿Εκαταῖο; Μιλήσιος τῇ διαλέκτῳ ἀκράτῳ ἸΙάδι καὶ οὐ μεμιγμένη
χρησάµενος, οὐδὲ κατὰ τὸν ᾿Ἡρόδοτον ποικίλη---ΗεΙΠΙοβεηΠ. Ρ. δἱ85. [ν. αμ πιοπιὶ
ἵη ποί. (4). δ.]

(πι) Τιοευπ εκ εἶας Ῥετεῖοία οἶίπί Βί6ρΗ. 4 Ὀτὸ, ἵη Χαλδαῖοι,

Ἠε]]απίσος ἆμος

Γμἱ956, Τ,οεὐίαπη α]έσγιτη, αἰέεγυπα ἸΜΠορίαπα, ποίαί ΟΕΓ. αΤοἶι. Ἡορς. ἵῃ Ἠ[δίου, (6. 1. 1.9. ὃ.

[Η εἰ]απίοί 1ιοευῖί {ταρπιεπία οο]]ερῖ, εί ομπι εοπηπιεπἰαξῖοπε ἆς αεἰαίε εἶμο, γἱία εἰ φοηῖριῖς,

υδί 4ς Ἰας ᾳπσηυθ φααφίίοηο οχροδίέαπα οσι, εὐῖάί Εαρεία 1787. 8. δ.]
(α) Ἠυ]ας Γκαρπιοπία φπαάαπι αριά Ὠίορ. Ἰμαετί. 1, 88. Β, 6. 9, Ἱ---δ. ΄Βρίίο]α
αἆ Ὠατίαπι αριά ευπά. 9, 14. µΒεπίοπίῖα αριἀ Βίου. Ῥετπ, Ρ. 48. 74. Ἠπης Ιοπῖορ
Ἰοᾳμεπίαπι Ιπάμο]ε 1,αοϊαπιας ἵα ἨΠατύτα Αοοπθ.

Έλις (απιεη Ερἰδίο]ω εχίαπἰ Αιῑσο,

ποπ Τοπίσο θἰγ]ο φοῖρία» Ιπίετ Ἐρίείο]. Οτασαη. Ρ. 345. 954. εἴς.
το (ο) Ἑτασπιεπίυπα εκ εἶως Ἠϊφίοτία ἆε Ἠετου]ε αριά Βίερι. ὰε Ὀτυ. ἵη Ἰβηρίαι,

"Ἡρόδωρος Ἡρακλεώτης Αίπεῃ. Ρ. 474. Ε.

!

(2) 'Ἡρόδοτος τῆς Ἰάδος ἄριστος κανών. Ὠἱοηγς. Ἠα]ϊῖς. ἔοπι. 3. Ρ. 190. 1. 20. Έμοι.
Β]υμοίὴ. 0ο, Τ3. Ρ. 56. ΘΟμαπινὶς Ότρε Ώοτῖοα οτἰαπάας Εαετίε, (αππεη ἐν τῇ Σάµῳ τὴν
᾿Ἰάδα ἠσκήθη

διάλεκτον.

Βμ]ά. Ἡρόδοτον Λύξεω

κρύπτει κόνις ἦδε Φανόντα,

Ἰάδος ἀρχαίης

ἱστορικῆς πρύτανη, Δωριέων πάτρης βλαστόντ) πο - - - Βιερμ. ἆε Ὀτυ, ἵπ Θούριο, 'Ἠρόδοτος τῇ λέξει Ποιητικῇ κέχρηται διόλου. Ἠειππορεῃ, Ρ. 509. "Ηρόδοτος 'Ομηρικώτατος,

1οπρβῖη. 19, 7.
(4) ν. Οταπιππαἶσοις Τμεἰάεηεῖς Ρ. 303.
(η) τῷ γένει Δωριεὺς, πόλεως δὲ κῶ.
Ρ. 9.

Οοἵ αιἶάσπαι Ὦοτίεο

φοτ]θιηϊί,

Ῥαΐμβ αἆ Ατίαχειχ. αριά 9. Βεεί. Ἠίρροςτ.

5οὰ εἰ Τοηίδππι

αἀπιίδοεηί,

μέ Ραίεί οχ ϱΟΓΙΤΗ

ΓΟΒΡΟΠΦΟ αἁ Λτίαχεισχ. Τυἱά. Ρ. 5. δεᾷ Ἡρροσταιες γέγονε μα»ητὴς Δημοκρίτου τοῦ ᾽Αβδηρί-

του (Βμἱἀ, εἰ Ῥοχαπις ἵπ εἶας πα.) α 4ο {ουδ Τοπἱσαπι ἀῑδίεΙί, 6α]εῃ. ἵπ Πδ. ἂς ἔταςέ.

ΑΡΡΕΝΡΙΣ,

6

(α) Ηοππσγης, (0) 1μαοϊαπις Βαπιοδαίεπας 5ορλ]δία, (9) Μεσαρί]ιεπος Ἠ]5ίοτῖοι5, (4) Μεποσταίος Χαπίλίις Μἰφιοσίσας, (6) Μεπίρρι» Ῥεγσαππεητι5

σεορταρµας, (/) ΜΙψ]επαί, (0) Ῥανπιοπίάςς, (4) Βμετεεγάεν Ἁγτίις
Ῥ]ή]οβορ]ας, () Ῥ]απὶκ Οο]ορλοπία5 Ροεία, (4) Ριέασοας ΜΙΕγ]επας
πππ8 ο δερίοπι δαρίεπέίψας, ({) Ῥτοίαποτας ΑΡάοτίέα νε] Τεῖας ρ]ή]ο5οΡίαβ, (03) Ῥγέ]ναρογας Βαπηίας ΡΙή]οφορία5, (1) Απίπΐας Ωπαάταίας Ἰήδίο-

τῖοις, (ο) Τεῖϊ, () Τ]να]ες ΜΙ]εσῖας ππ15 ο δερίεπι 5αρίοπΏρι», (ᾳ) Τ]ε8-

δαΐας Ηἱρρουταϊς βἰία5, (2) Τμταδγυυ]ας ΜΠ]οδίογυτα ΌγταπΠι, (9) Υτα-

πῖς

Ἰφίοτῖοις,

(4) Χαπίιας

Ἰνάας,

(1) Χοπορμαπες

Οοἱορμοπῖης

Ροδία.--- Μαἱέαίγε Ππίγοι. ἵπ γ. ια], Ρ. ΧΧΧγ.---χ]!,

6. Ἰάδος δὲ [φράσεως] Ἱπποκράτην τὸν Ίωνα, καὶ τὸν Αλικαρνασέα

Ἡρόδοτον, [κανόνα προβέμενοι], κτλ.---γερ. (οτἰπίἠ. Ῥτα]. ρ. 6. εᾱ.
δολὀ/εγ.

ον

Ἴὰς ἐκλήθη ἀπὸ τοῦ Ἴωνος. τοῦ υἱοῦ τοῦ Απόλλωνος, καὶ Κρεούσης,

τῆς Ἐρεχβέως Ῥυγατρὸς, ἡ ἔγραψεν Ὅμηρος.--- τες. (ογἰπιᾖ. 4ο Πἰα]εοί.
2. 10, εἰ ταπωπι. Μεεγπαμη. ρ. 627, Μἰδάειη /εγε υεγζῖα.

---τοῖς Αττικοῖ:ν ὧν τῇ διαλέκτῳ χεῆται κατά τι ὁ Ἱπποκράτης, ὧρ ἀποφήνασθαι τινὰς αὐτὴν
ἀρχαία» ᾽Ατθίδα.

ι

(α) ν. Οταπιπιαίίους 1
εἰάεπεῖς Ρ. 908. εἰ ΟτεμοΓ. Ρ. 4.
(0) Ιοπίσε φεηρεῖί (ταςίαία ἀμοφ ἀε Αείτο]ορῖα, οἱ Ῥγτία Όεα.

(ο)
φοτἱρίωπη
()
(ὁ.
ατ. ]. 3.

Ηω]ας {ταρπιεπίωπι εκ Αὐγάεπο αΠετι Ἐνκεὺ. ἵπ Όμτοῃ. Ρ. 49. ἸΤοπῖοε αι
αὐ Ίρ5ο Μεραρίλεπε, αωί αὐ Λῦγάεπο νετδιπῃ.
Ἠυ]ας Ίοευς Ἱερίατ αριἀ Ὠϊουγς. Ἠα]ίς, Απίῑᾳ. Ρ. 58.
Ηυ]ας ρείρῖωπι εἶιαι Βιερὴ, ἆς Ὀτὺ. η Χαλλία, 4ε ιο Θ6χ, Τον. ὓο5ς. ἵη Ἠ]ει.
Ρ. 398.
᾿
) Ίερε εοτυπι οοπείοπεπῃ αριἀ Τησγἀ. 3, 9---14.
(6) [Ῥατιπεπίάϊς Ἐλειια {ταμπιεπία εὐλάῖι 66. Ομ5ί. Εὐλεροτπίς, Ζλἱσίναι.

1195. 6. 5]

(4) Ριεασί αιἀϊίος Εωΐι. Ὀἱοα. Ἰαετ.

1, 116.

Ἠυ]ις ερἰσίοῖα αἆ Τασία

αριά

ουπά. Ι, 122. εἰ [ταρτπεπίωπι αριᾶ Βο]ο]αςί. (ου]ὴς ποππεη ΘΒιερι. ἆᾳ τὸ. ἵπ νουε
"Άβαρνος ποίαί Γμΐ95ε Ῥορμοε]επῃ.) Αροϊίοη. Ατροῃ. 8, 1185. εἰ Αἰνεπ. ρ. 470. 0Ο. ΛΙ [οτεαῃ
Ἆος αά Ῥμογεογάσπι Η]φίιοτίουπα, Ί]α αά Ῥ[ή]οφορβμπα Ρετήπεί; ἀπος επἶπι {μΐςκε Ῥμετο-

ογάας πιοπεί (6. 1 οἱ. Ύ 95. ἵπ Ἠϊει. Θτ. ]. 1. ο. 1. εἰ]. 4.9.4, [Όππίπο ν. Ῥμειεογἀῖς Πταρπιοπία, α της οµπι Αοιεί]αὶ {ταστιεηῖ5 εὐ]ία (ετα 1789. 8. δ.]
(1) Ἠυπς οἶιαί Αἴλνεπ. Ρ. 550. 9ᾳ.
(Ά) Εις Ερϊκίο]α Τοπίδιπο δἱ Ὠοπίσπιο αμί ο]ίσπιο πιϊχία αἲ Όταδυπι εχίαί αριᾶ

Ὠ]οµ. 1μαετί. 1, 81.
(1) Ὦε εο Ἱερε Ὠίομ. Τμαετὲ. 9, 50. 8ᾳᾳ. εί ΒίαρΙι. ἀε Ὀτὴὺ. ἵη Άβδηρα,

Ἠι]ις {τα-

κα αΠετί Ῥ]ιίατοίνας ἵπ Ἰῦτο ἆἂε εοηο]αίίοπε αἆ Αροιοπίωπι (Τ. ΥΠ. ρ. 560.)
118.
1
ν
(σι) Ἠωυ]ις ἀῑεία φωσάαπι αρμἀ Ὠ]ορ. ]ωπετί. 8, 9. 8ᾳ. εἰ Ἐρίδίο]α αἆ Απαχίπιεπεπι
αριά ουρά. 8, 49.

Τοπίο Ἰοᾳυἱέωτ αρυά Πμοῖαπ. ἵη Ψπ, Λος.

Ρ. 360. 361. 362. 365.

(π) Έλις ΟἨαάεπι

Ἑοππαπαπι

εἰ 1μίάειη ᾿Ιωνικὸς γοσαίας

οἶίαί Βίερὶ. 4ε Ὀτυ. ἵπ Ἰβηρίαι Κεδράτος, Ῥωμαῖος

ἱστορικὸρ ἔγραψεν Ἰάδι διαλέκτῳ ἱστορίαν Ῥωμαϊκὴν ἐν βιβλίοις εέ. ἔπέγραψε δὲ χιλιετηρίδα.

Βυ]ά.

(ο) Ίμερε Τεϊοτιπι ἄἶταν αριά Οκ]. Απίία, Αδίαι, ρ. 99.
(0) Τμα]ειῖς Ἐρίσίο]ας αἁ Ῥμετεογάεπι εἰ Ῥο]οπεπι Ἱερίπιυ αριά Ὠΐορ. Τατ. 1,

45. 50-

(4) Τηεκεα]ί οτα(ίο αἆ Αίεπίεησες Ναδείατ αριά β. Θεοί. Ἠ]ρροςτ. Ρ. 95.
(2) Τ]ταςγδυ]ϊ Ἐρίσίο]α αά Ῥετίαπάτυπι αριἀ Ὠΐομ. Τναετί. Ἱ, 100. Ίεσε ειπἀ. Ι, 95.

εἰ Ἠετοάοί. 1, 90.

(5). Ὑταπίϊ [τασπχεηία είδει εερµ. ἂε Ὀτὴυ. ἵη ᾽Αβασηνοὶ εἰ Ερυθρά.
(Θϐ. ν. Ρ. ὃ. αἆ ποι. (α).

(α) Ἠυης εἶιαί Αίπεπαις Ρ. 54. Ε.. εἰο.

ΟΒΞΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕΣ

οὐ ἘΡΑΜ

ἀΕΝΕΒΕΒΔΑΙΕΣ, δο.

Ἱ

«8. Ἡ δὲ Ἰὰς ἀπὸ Ἴωνος" οὗτος γὰρ κτίσας πόλεις γ, ἄφ Σαυτοῦ Ἰάδα
προσηγόρευσεν. αἱ δὲ πόλεις εἰσὶν αὗται Κλαζιμεναὶ, Λέβεδος, Φώκαια,

Πριήνη, Μίλητος, Μυκαλη, ᾿Εευθραὶ, Ττος, Σάμος, Κολιφώ», Ἔφεσος,
Χίος, Σμύρνα.---(γαπιπι. ΛΙεογΠΙιαΛΠ. ρ. 649.

9.
Ὑπόθεσις εἲς τὴν Ἰάδα.
|
9
οὔθος ὁ ἔλλην (519) ἔσχε παῖδας δύο, Ἴωνα καὶ ᾿Αχαιόν. ἀπὸ μὲν οὖν
Ἡ

Ἴωνος βασιλεύσαντος τὸν τόπον ἐκεῖνον Ίω (5ἱ0) προσηγορεύθη, ἀπὸ
᾽Αχαιοῦ Αχαΐα, ἀπὸ Ἕλληνος, τοῦ πάππου αὐτών, Ελλάς. τελευτήσαντος

οὖν Αχαιου ἔτι παιδὸς ὄντος, ὁ Ἴων κατῴκησε τὴν καλουµένην ἀττικὴν γῆν.

τιμηθεὶς δὲ παρὰ τοῖς ᾿Αθηναίοις διὰ τὴν ἐν λόγοις αρετή» καὶ διὰ τὴν τοῦ

σώματος ῥώμην, πάντας ἔπεισεν Ἴωνας προσαγορευθῆναι τοὺς πεὶν Αττικοὺς, καὶ τὴν διάλεκτον Ἰάδα, ὡς γενέσθαι ταύτην πρώτην διάλεκτον ᾿Αθηναίω». καὶ Ὅμηεος δὲ μαρτυρεῖ, λέγων οὕτως" ᾿Ενθάδε Βοιωτοὶ καὶ Ίωνες
ἑλκεχίτωνες.---Ετορηρία ε (οσα. 7 αίο, (ἴη τες. (ογἰπίᾖ. εά. δολα/εγ.)
2. 695.

10. Τοπ6ς, 4ποταπι ἀἰα]οσίας οππα ΑΕῑσα νοίετῖ απξ εαἆθια ογαξ, απ
αῦ οα Ῥετρατι ἀῑκίαραί, οἵο.--- απ. αἲ «τες. (ογἰπίή. ρ. 158.
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Ἱ,

ΜΙΟΠΔΕΙΙ5
ΡΕ

ΜΑΤΤΓΤΑΙΡΕ

ΡΙΑΙΕΓΟΤΟ

ΙΤΟΝΙΟΛ.

Β

ΟπβΤΗΟΕΡΗΕΙΑ.

ΟΟΝΒΟΝ4.
Τ
Γάµµα γέμμα φασὶν Ίωνες, καὶ μάλιστα
Ρ. 270. 1. 15.

Δημόκριτος. Ῥμαποτ. εἰ Ἐμδίαί.

Ίη Ποπ.

Δ

Ῥνο σ; πί ὀλμὴν Ἠετοάο. 1, 80. ρ. 21. 1. 17. Ἠϊρροεταί, Ῥουί. 9.
Ρ. 66. 1. 20. ὀδμης Ατοίας ρ. 9. Ἱ. 9. κάκοδμον [ἀ. ρ. 17. Ἱ. 90.
(κάκοσµα Ἰἀά. ρ. 125. 1. 12.) ὀδμᾶσθαι ὨΏειιουτῖε. ἵπ Η. Βεορ]ναπ]

Ποιήσ. Φιλοσ. ρ. 107. ἴδμεν. Ηετοάοι. 7, 111. ρ. 200. 1. 10.

Ἐωρίαίμ. Ρ. 1570. Ἱ. 9. κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὀζμὴ ὁδμή. ἴζμεν ἵδμεν Δωρικῶς,Τ)
Ῥμαμοτ. ἵη ὀδμήν. ὀδμὴν ὀσμὴν Αἰολικῶς. Ῥμτγη. Ρ. 30. διὰ τοῦ ὃ ὀδμὴ ᾿Ιώνων.

Ζ

Ῥτο (α)Υ; ατ περυζως Ν]οαπά. Το. ν. 138. Ηοπι, 1λ. φ. γ. 6.
Ῥτο (0) ὃ; πέ ζορκαδες Ηοτοάο. 4, 192. Ρ. 179. 1. 18. ζόρκες Ν]σαμά.
Τ]ου. ν. 142. ζοεκὸς [ριά, ν. 42. Οα] πα. μ. ἵπ Ὀϊαῃμ. ν. 97.
(α) Ἐνριαίμ.
νεώτεροι,

ρ. 1645.

τῷ ἕ ἀντὶ

1. 1. τὸ ὀλίγον ὀλίζον καθ) 'Ἡρακλείδην Ίωνες Φφασὶν οἱ 98

τοῦ γ χρώµενοι, καὶ τὸ πεφυγὼς πεφυζὼς λέγοντες. ὃ γίνεται καὶ ἐν Α.

τῷ φυγὴ φύζα. Ἠοιη. Τλ. ἕ. ν. 140. εἰο. Θὶο Ῥμαιοτ. ἵπ νους ὀλίζων. ὀλίζονα ἨΝ]οαπᾶ,
Τ]ου. ν. 372. υὑἱ Βο]ιο]. επρ. µικράν. ΒΙερΗ. ἂε Ὀτο. Ἱῃ ᾿Ὀλίζων. Θεσσαλοὶ, ὡς ἱστορεῖ
Δημοσθένης ἐν κτίσεσι, τὸ μικρὺν ὄλιζον καλοῦσι. αἱ Ἐτγπι. Ρ. 970. ]. 36. οἱ Λἱολεῖς σσ
εἰς ἕ τρέπουσιν, ὡς µέσσων µέζων, ὁλίσσων ὁλίζων.

(0) Ειριαί. ρ. 1959. ]. 60, ζόρκων, µεταχωρήσει ἔθίμῳ τοῦ ὃ εἰς ζ. Τ4. ρ. 158.
1. 16. μεταποιεῖται

ἐν τοῖς Δωρικοῖς τὸ ὃ εἰς ζ. 14. Ρ. 939. Ἱ. 44. ἀρίζηλον ἀρίδηλον.

Ποπ. 1λ. β. ν. 918.

κ
Ῥνο ν: πέ (α) ἐκόησε (αἱπιας]μ, Ἠοσα]. κοεῖν ἤγουν γοεῖν ἡ φρονεῖνῬ
Ῥματηπε, Ῥ. 41. (. ο. Οοππαῖας 4ο Ν. Ὦ. ρ. 177. ἵπ αἱεῖ ορηςες.
πηγ(ο]ορ.)

η

(4) Ἐμοί. εκ Ηε]]αδϊί Ομτοςί. Ρ. 1682. (Ρ. 8. εᾱ. Μειις.) Βυῖά, ἵη ἐκόησε. Εντ.
Ίη κοάλεµον Ρ. 524. ]. 22.

ΜΙΟΗΑΔΕΙΗΒ ΜΑΙΤΤΑΙΡΕ, ας,
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Ῥπο π; πί (0) κοῖος Ποτοάοξ. 1, 57. Ρ. 10. Ἱ. 8. κοίῃ Τὰ. 1, 30. κοίων
Ατοῦ. Ρ. 0. Ἱ. 18. Ηποῖαπ. Αδίπο]. Ρ. 958. ὅκοῖος Τυ]ᾳ. οε Ῥ]ιογουγά,

αἲ Έμμα]. ν ἨῬΐομ. Πωπουί. 1, 133. ὁκοῖον. Ἠοτοάο. 1, 197. Ανεε. ρ.
19. 1. 14. ὁκοῖα 1ά. Ρ. 6. Ἱ. 90. κόσος Ηετοάος. 8, δ4. Ρ. 909. 1.98.

κόσου Τ4. 8, 83. κόσοι Τά. 1, 158. ὁκόσον Ἠϊρρος. Ἀεοῖ. 2. ρ. 29.

|. 9. ΗοταςΠε. ἵπ Ποιήσ. Φιλ. ρ. 190. Οα]πιοτρ. ἵη Ἱωποῖαπ. ἔοπι.
1. ρ. 670. ὁκόσα Ατοζ. Ρ. 2. Ἱ. 16. κότερος Ἠετοάοι.

1, 88. Ρ. 24.

. 2. ὁκότερος Τά. 1, 159. ρ. 41. 1. 93. ὁκοτέρην Ιἀ. 1, 11. ὁκότεροι

14. 1, 83. τῷ κ πολλαχοῦ οἱ Ἴωγες ἀντὶ τοῦ π χρώνται Ῥμαγηπέ, ρ.

41. (ρ. 177’)

Ῥτο (ο)χ: πί δέκοµαι Ἠετοάοί. 1, 60. Ρ. 15. . 9. Ιμοῖαπ. ἆο ΑΥΤ.
Ώεα ρ. 882. [δεκόμεθα Ἠετοάοί. 8, 137. ἐκδεκέμενος Ἡοτοάοξ. 1, 7.

ἐκδεκομένη 4. 4, 99. ἐνδέκομαι 4. δ, 115. προσεδέκοντο 14. 8, 130.
δ.] ὑποδέκομαι Απτίαν. Ίπά. ο. 20. Ρ. 189. [ὑπεδέκετο Ἡοτοάοί. 1,

24. ὃ, 190. δουροδόκής Ἠοπι. Οδ. α. ν. 128. καπγοδόκης Ἡοτοάοί. 4,

109. ΟΙ. πίτα ρ. 102, Β. 5.

(02) ΑΡροϊ]οπ. Βγπί. Ρ. 61. οἱ Ἴωνες εἰς κ τὸ π τρέπουσι. κοῖός φασι, καὶ κόσος,

[ΟΗρεπίῖνς «τεροτ. Ρ. 192. 4ε Τοηίΐδις: τῷ κ ἀντὶ τοῦ π ἐν τοῖς ἐρωτηματικοῖς καὶ

ἀναφορικοῖς κεγςῆσθαι εἰώθασινι οἷον πόσα κόσα, ὅπως ὅκως. οὐ μὴν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις. δ.]

Α: Βε]νο]. ἵπ Ἠεείοὰ. Ρ. 246. εχίτ. οἱ Ἐεγπιο]. ρ. 525. ]. 49. οἱ Αἰολεῖς τὸ κ ἀντὶ τοῦ π
τίφενται.
ΟΠ. ατεροχ. ρ. 272. Ῥ]αιογ. κοῖον' ποῖον. Αἰολεῖς. 6ἱ Ιἀ. κόσον' πόσον. Ἰωνικῶρ. Ιάθπι ἀετῖναί ἐγκόνει ἃ πονῶ, π ἵπ κ πιπίαίο, νε]μί ἵπ κοῖος, ἐγκόνει Απἰδίορ].
Αομαιπη. 1097.
(6) Αροιοη. Ὀγηέ. Ρ. 61. µετατιθέασι» οἱ Ἴωνες τὰ δασέα εἰς ψιλά.

Μ
Ῥ]ναμοτ. εἰ Ἐνδιαι]. ρ. 910. ]. 1δ. Δημόκριτος τὸ μῦ μῶ λέγει, ὧς ἓν ῥητορικῷ εὔρηται
λ}.εξικῷ.
.

ρ--

ο)
μι

99 πι. Ῥοτίμς ἵπ Τ,εχ. Τοπίο, ἸαῦὈεί ἔ Ῥτο κ, ξοιὸς Ῥτο κομός, θὰ ἵπ ἰοχία Ἡοτοάοί.
Α 7, ὁδ. Ρ. 255. Ἱ. 42. Ευνός. [αί 4, 19. εἰ Ἠοπι. ]λ. ο. Υ. 193. Ππ. ν. 2603. σ. ν. 309.
Έι ξννούσθαι Αιτία. Ιπά, ο. 90. (ααϊ (αππεπ Ίοεις ἁπυίας εδι.

Ἱερίέιτ ἀνεκοινοῦντοι)

Οετίςο. 15. εχίγ.

Ἀθηιο (απίμπα Ίοπες Ίνας {οσα αδὶ ευΠί, 5εὰ οίίαπι Ώοτος,

απ Ηοτασ]ίας αριά Βεχι. Επηρίτ. αἲν. παίμοπιαι. 7, 1989. Ῥϊηά, ΟΙγπιρ. Οὰ. 3.
ν. 92. εἰ Βγίι, 0. 4. ν. ὀτ4. Ἓμεοςτ. Ιάγ]]. Τεν. 5δ.. Ἐν Αιῑσ, αἲ κο]γ].
5.ρρΙ. ν. 979. ξυνη, Χεπορ].

ἠ]δί. σταο. 1. 1, 21.

ν. Ἰεχίσοη Χεπορμοπί. Ί.. Ι. ρ. 199.

ἀνεξυνοῦτο. 4θ απο {αππεῃ Ίοςο

Ῥτο σ ροπί ἕ αὐ Τοπΐυμ5, ν]άΐπαας Ρ. 5.8. 5.] [Ἀεπιρε ἵη Ττασίαία 4ε Αιῑῑοι Ὠἱα]εςίο,

ΕΩ.]

}

σσ ϱιο 3; τξ βυσσὸς Ηετοάοι. ὃ, 25. ρ. 108. 1. 19. το βυθὸς Ἐκος.
10, 5. [ἀβύσσους οί ἆβυσσοι Ηοτοάοξ. 3, 28.
ν. Ῥεμο]. ΑτὶδίορἩ. Ώαπη. 198. εί Ἐίγπιο]. ρ. 217. 1. 18. 5.]

κχ
[το ὃΣ τἱ Ἂφυτις Τηαογά. 1, 64. αὐὈῖ Βο]ιο]. Ἰωνικῶς δὲ εἶπεν ᾽Αϕύτιος» ἔδει γὰρ διὰ

τοῦ δ. 5.]
Έτο 85 ἐκτορμεῖν Βπίᾶ, φαοὰ Τοπίορ ἀῑσίωπι ρτο ἐκθερμεῖ, ραίαί πι. Ῥοτέας, ΑΡρο]]οῃ.
Βνπι. Ρ. ϐ]. τὰ ψιλὰ

εἰς δασέα

µετατιθέασιν

οἱ Ἴωνες, ὧς ἐπὶ τοῦ τάφος, καὶ ἐπὶ

τῶν συναλοιφῶ», κατορᾷς.

[Αάάῑέαν ΙπΙίο ἵπ αγάσα]ο αὈ]αποίνο, πε τοῦ Ἡοτοάοξ. 1, 14. Ποιι,

Ιλ. δ. ν. 77. Ρο οὐ. τῆς Τά, 08. ν. ν. 205. Ἠετοά. 1, 100. οἳ τῆσπερ
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Τυ14. ο. 194. ρτο ἦς οί ἧσπερ. τῷ Τμἱά. ο. 9. Ἠοπι. Οδ. α. ν. 17. τῇ
Ἠσοτοά. 1, 60. τὸν [ἀ. 1, 5. Ηοιι. Ιλ. β. ν. 909. τὴν 1λ. α. ν. 919.

Ηετοάοξ. 1, 178. τὸ Τά. 1, 91. Ηοια. Ιλ. β. ν. 101. τω Ιλ. Υ. ν. 208.

τοὶ Ο9.α. ν. 23. τών ππαδς. Ἠοτοάοί. 1, 14. τών πουίτ. Ποπι, Τλ. ε,
ν. 199. τοῖσι πεπίτ. Ἠοτοάοί. 1, 18. τῆσι 14. 2. 151. τοὺς 4. 1, 11.
Ηοπι. 1λ. Ψ. Υ. 189. τὰς Ιλ. η.ν. 4608. Ηετοάοί. 1, 06. τὰ Τά. 1, 11.
Ἠοπι. 1λ. ὃ. ν. 219.
Οτεμοτ. Ρ. 177. τοῖς ὑποτακτικοῖς ἄρθροις, τοῖς ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένοις, προστιθέασι τὸ τ οἱ Ἴωνες. ΟΕ. ἑομαππ. Οταπιπηαί, Ρ. 3572. δ.]

Πειπίέα ἠπίο; Αίλεπ. Ρ. 223. Β. χωρὶς τοῦ τ Ίωνες τήγανον λεγουσιν ἤγανον, ὡς ᾿Ανακρέω».
Ἐνρίαίμ. Ρ. 1869. ]. 1]. ἠγανον Δωρικῶρ. φιοὰ πον Ῥτοῦαί (αραυὺ. ἵπ Αίπεῃ.
Ρ. 408. αυἷα Απαστεοῃ πιοήΐρις δί 5οἱρίῖοπε {υῖί Τοπίοιδ, που Ὠοτίοιδ.ν. Θενεϊρᾶμδετ.

Τ. ΠΠ. Ρ. 925.

Α]έογπα ἐεπηῖπτη ο αβρἰγαίαταπα οομιπιπζαΙο ποίαπάα εδ π οαἆθπα

νους; πέ κιθὼν Ἠετοάοί. 1, 8. Ρ. 5. 1. 10. 1, 50. 5, 87. Ῥτο χιπών.
κύθρη Ηετοᾶςς ἴπ ΒίοΡ. Βογιη. Ρ. 405. Ῥτο χύτρα. κυθριδίοις (]επι.
Α]οχ. ραάαρορ. 2. Ρ. 14]. Β. Ῥτο χυτριδίοις. κυβρογαύλους «οδερ]ν
Απιΐι. Ρ. 209. οἱ Ὑαγ. Ἰμαςῖ. ἵη ὃ. Μομ. 7, 38. Ῥγο χυτρογαύλους,

Ῥμαιογ. ἵπ κιθών. τρέπουσιν οἱ Ίωνες τὰ δασέα εἰς ψιλὰ, καὶ τὰ ψιλὰ εἰς δασέα"
οἵον ἀκάνθιον, ἀχάντι»», βάτραχος, βάβρακος, καὶ τὰ ὅμοια. δὶο (τεροτ. Ρ. 193. Ἠοτι.

Αάοπ. ἵπ ταφών. εἰ Ειρίαίμ. ρ 468. ]. 92. Ιώνων ἰδία ἡ τῶν δασέων καὶ ψιλῶν ἀντιµεταχώρησις εἰς τὰ σύστοιχα. δηλοῦσι καὶ τὰ τοῦ γλυκέος Ίωνος Ἡροδότου, τὸ ἐνθεῦτεν,
τὸ κιθὼν, τὸ βάβρακος, καὶ πολλὰ τῶν κοινῶν καὶ Ιδιωτικών, τὰ γοῦν ἀκάνθια ἀχάντια τωές
φασιν ἑώων ἀνδρῶν. Ἠ]φοι. ἵπ Ατὶδίορίι, Αεατηη. Τῶ9. τὸ ψιλοῦν τὰ δασέα, Αἰολέων
ἐστίν. Ἴωνες μέντοι καὶ αὐτοὶ τ’ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ πάλιν Ἴωνες τὰ ψιλούµενα δασύνουσιν,
οἷον ἀντὶ τοῦ χιτὼν κιθὼν λέγουσι καὶ βάθρακος ἀντὶ τοῦ βάτραχος.
ος Ἐγπιο].

Ρ. 454. 1. 40.

ΥΟΟΛΔΙ ΕΝ.

Ρρ

Α
Ῥτο ε; πέ (α) µέγαλος Πονοάοξ. 1, 98. ρ. 27.1. 19. ὑπειμεγαβεες Τά. 4,
191. ὑπερμεγάθεα 14. 7, 136. (ὐ)τράπω Ιἀ. 2, 93. ρ. 77. 1. 23. ἔκτράπονται Ιἀ. 2, 80. ἐπιτράπειν [4. Ὁ, 81. (ἑ)ταάµνω 14. 9, 88. ρ.
345. Ἱ. 14. Ἠϊρρος. Βοοε, ὄ. Ρ. 41. 1. 26. τάµνειν Ατοι. ρ. 8. Ἱ. 22. 100
Ἠορ]οά. ἔργ. Υ. 420. ἀποτάμνοντες Ἠοτοάοί. 2, 92. περιτάµνονται
14. 2, 90. ἐπιτάμνειν Ατοί. Ρ. 96. 1. 18. κτάνει [ἀ. ρ. 72. 1. 32. ρτο
χτένει νετΏο νὶκ αβἰίαίο Π]8Ι 1π οοπιροδ] (5; αποκτένων Τδαὶ. ο. 66.
ν. 3. Ἰαχία Εάάοποιι Αἰάϊπαπις παπα Οοπιρ]αζεηςῖς Ἰαθεί ἆποκτείνων, Ἐοπιαπα ἀποκτέννων.

(α) ἄτεροτ. Ρ. 221. τὸ μέγεθος µέγαθος λέγουσι» Ἴωνερ. Ἐὰ Ἰαμὰαί Ἠετοάσίυπη 9,
Ἴδ..

Οἵ. ἨΓεκεε[ίηρς. αἆ Ἠετοάοί. 1, δΙ.

(0) Ἐθπιοὶ. ρ. 114. ]. 19. τὸ φέρω Δωριεῖς Φάρω λέγουσι, ὡς τέµνω τάµνω, καὶ

τρέπω τράπω.

(ο) Ειγπιο]. Ρ. 745. Ἱ. 28. τὸ τάµνω Δωρικόν.

«τεροτ. Ρ. 2960. τὸ τέµνειν

τάµνειν λέγουσιν Ίωνες. δ.]

[Ῥτο η; αέ µεμακυῖαι Ηοπι. 1λ. ὃ. ν. 490. ἄλαστον Ἰλ. ω. ν. 105. ἂμφισβασίη Ηετοάοί. 8, 8Ι. ἀμφισβασίας 14. 4, 14.

Θπεροτ. Ρ. 208. αἱ ἐγαλλαγαὶ τοῦ η εἰς α βραχὺ ἸἸώνων εἰσί, τὸ η εἰρ α τρέπουσιν,

ὅτε ἐστὶ τὸ α βραχύ.

[πο

ΟΕ. Ὑεεεείηρ. αἆ Ἠετοάοί. 4, 134. 5.]
αἀάῑτατ. 5.1 «ΓΑσταφίδων Ἠετοά. 2. 40. ἀσταχύων 1ἀ. δ. 92.

ἀσταχύεσσι ἨΗοπι, 1λ. β. 148. Ρτο σταφίδων, σταχύω», εἴο, Ε1).]

ΜΙΟΗΔΕΙΗ5 ΜΑΙΓΓΤΑΙΕΕ, ἁο.
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Ε,
το α : πῖ ἔρσην Ἠετοάος, 1, 109. ρ. 99. 1.28. 9, 98. 6, 195. βέρεθρον.
Ποπ. Ἰλ. 3. ν. 14.
Ρ

Ἐσπι. ρ. 188. 1. 15. ὁ Ποιητὴς βέρεβρον διὰ τοῦ ε Φησὶν Ἰωνικῶς.
τε[ετεπάυπη γ]ἀετῖ φιέλη Ῥτο φιάλη, φαοᾶ ἔππιεη αζα

[Ῥοφεῖί Ίο

Ἱ. 4. Ρ. 501. Ὀατὂαταπι νοσαί,

Ἡ{ ὕελον Ῥτο ὕαλο», φαοά Γμοπι. Μας. Ρ. 962. εἰ Ματίς Ρ. 375. αἰῆφιε σταπηπια(ἶοὶ,
α Βαμετίο αἆ Ματ, ἸαμάαΗ, Ελληνικῶς ἀῑςῖ αἴππε, ᾳπαπα απ Ἰορίέατ αριάἀ Ὠ]οάοτ.
Ρίς, 2. 15. οί αἶϊος.

δε Ῥμτγπίοι. Ρ. 196. ἀαπιπαί ψίεβος, μιερὸς 6ἰ ὕελος. Υ. οπηΠῖπο

Ἠεπηκίετηις. αἆ Τποπα. Μαα. Ἱ. Ἱ. ααὶ Ἠαπο νοσα]απι α οἱ ε Ρετπιμία(ἴοποπα, 4μς οκ
ἀϊα]εςίῖς Ὠοτῖοα εί ἴοπιαπι αἆ μ5ίΠπι «οπΙπαΠεπῃ

ἀεβεχετῖε, ἔαπι πιαχῖπιε Ίοσυπῃ Ἠαῦθτα

ἀῑοῖε, αᾳααπάο α Ῥτοβοεᾶαί νε] 5εφιαίωτ Πετας λ εί ρ. 5]

Ἐκειάιί Ὑοοῖφ ΙπΙ1ο: τί ὁρτὴ Ηετοάοξ. 1, 51. Ρ. 8. 1. 6. Γἑὁρτάζουσι
14. 2, 60.
Θτεμοτ. Ρ. 909. 6ᾳ. τὰ πρῶτα φωνήεντα στοιχεῖκ τῶν λέξεων ἀφαιροῦνται οἱ
Ἴωνες" ἐκεῖνος κεῖνος (η Ἠετοάοξ. 1, 209. 3, 40. εἰς.), ἐχθὲς χθὲς, ἑορτὴ ὁρτή. ΟΙ. Τὰ.

Ρ. 214. Βεὰ ηί κεῖνος εἴῖαπι αρυὰ Αῑςος Ἰεσίέατ, αἱ Ώεπιονί], Ρ. 1897, 28. εἰ Χεπορι.
(ν. Ἰοχίοοι Χεῃ.) ἵτα 4ε χθὲς ν]ἀεπάα δυπί. δ.]

Ὑοοί πποά]α: (α) Ροδέ ε; πα ἱρὸν Ηοτοάοί. 1, 51. ϱ. 8. 1.7. μας. 4θ
Ὀντ. Ώεα ρ. 870. ἱρεὺς Τὰ. Ρ. 884. Ηετοάοί. 1, 140. Ρ. 37. 1.
23. αρχιρεὺς Τἀ. 2, 151. Ρ. 94. Ἱ. 95. ἱρήϊον Τά. 1, 192. ἱροφαν-

ται Ιἀ. 7, 125. απίο ε; -ἵη Ῥτο -εια; αί εὐηζίήη Ηετοάοί. 1, 60.
ο

Ῥ. 14. 1. 98. προµηθίη Τἀ. 1, 88. ρ. 25. Ἱ. 42. ἐπιμελίῃ Τά. νὶι.
Ηοπι. ο. ὃ. εἴ 7. συµπαθίη Ατοῖ. Ρ. δ. 1. 20.
(α) τεροτ. Ρ. 2250. ἡ κρᾶσις τοῦ ε καὶ ε εἰς ι μακρὸν τῶν Ἰώνω» ἔστίν. ἱερεὺς ἐρεὺς,

ἱέραξ ἴραξ., καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς η ἴρηξ, κατὰ τὴν αὐτὴν διάλεκτον. Ἡσίοδος, (ἔργ. ν. 903.)

Ἐλίοϊίατ απ{επη ε 6 νοςς πιθάῖα οἴἴαπι αἶῖας, εξ προνώπιον Ἐτὶρ. Ἠ]ρρο]. ν. 374. Ρτο
προενώπιον. ν. Εδίαί]. Ρ. 82. φαῖ (απιεη πο ἀῑδοτίε Ίος ἀῑοῖε ο55ε ἀῑα]εοιί Τοηίσα». δ.]

Πηβοτίέας: τί ἀδελρεὺς Ηετοάο. 3, 61. Ρ. 117. 1. 42. ἀδελφεὴ Ιἀ. 9,
31. Ρ. 110. 1. 10. Ἠϊρροος. Ῥεοι. 7. Ρ. 205. αἰελούρους Ηετοάοί. 2,
66. (ΟΗΕ. Ῥϊοτεοι. αἆ Ματ. ρ. 37.) προµαχεὼν Ηετοάοέ. 1, 98. Ῥ.

ϱ7.]. 15. µνέαι Τά. 3, 168. Ῥτο µναῖ. ἄελλον Τά. 1, 126. κενεὴ Ατοι.

Ρ. 64. ]. 38. καινέης. Τά. Ρ. 74. Ἱ. 1. ξένεα Τά. ρ. 8. ]. 90. ἄκρεα
14. Ρ. 14. ]. 2. πεπέων Τά. Ρ. 125. 1. 22. (πέπων 14. ρ. 155. 1. 90.)

πλευρέου Τά. Ρ. 14. 1. 11. [Βία ἀείδουσι Ηετοάος. 3, 00. Ρτο ἄδουσι.
ἐπαείδει Τά. 1, 132. ἐπαείροντα ]ἀ. 1, 204. Ῥτο ἐπαίροντα. Ἐί 8δετναίατ ε ἵπ ἀέκων Ηετοάος. 1, 90. δ.]
ν. στεμοτ. Ρ. 216.

εα Ῥτο η; υί γέα Ώομιουτίε. ἵῃ ΟΊεπι. Λ]οχ. Ῥίτοπι. ΗΕ. 1. ϱ. 904. Α.
Ὦ

τιπάο γεάοχος Ῥϊπά. ΟΊγπι. 04. 19.ν. 114.

ἵπ Ἠϊρρος. Βοοε, 4. Ρ. ὅ. Ἱ. 50. Ἱορίέατ ὑστερέη Ῥτο ἑστεαίᾳ νε]
ὕστερα (Ἠαιά ἀπρίο ρετροταιῃ. ν. Καπ. πά (τορο. ϱ. 249. 5ᾳ-)
Η
1οι
ο Α.

Ῥτο α; (α) πα πρῆγμα Ηετοάοί. 1, 19. Ρ. ὅ. 1. 20. Ἠΐρρος. Ἀεοί, 8. Ρ.
θ.Ι. 41. Αιτίαν. Ππά, ο. 12. οχί. ῥ. 177. ἠὴρ Ηετοάοί. 1, 172. ϱ.
44. 1. 26. Ἠϊρρος. Ἀοοί. ὃ. Ρ. 91. 1. 41. Ἰήτρος Ἠετοάοί. 1, 197.
Ατοζ. Ρ. θ. 1. 2. πέριος Πποῖαπ. Αδίτο]. Ρ. 9850. δώρηξ Αννίαη. Ππά. ο.

16.Ρ. 180. Αντοι. ρ.7. 1. 5. ἡμέρῃ Ηετοάοί. 1, 11. ϱ. ὃ. 1. 90. οἱ

(α) ΓΟτεροτ, Ρ. 179. 5ᾳ. Ἰαμβαί “Ἡρη εκ Ἠοπι. 1. α. ν. 55. δημοσίη Ἠετοβοί.
ὃ, 50, ΟἨ, Ἱπίτα ρ. 105. Β. δ.]

2 Ἡ
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ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

Γιορ. Ἰμαοστε. 7, 56. οκ ΏΙοροπε; κατὰ τὴν Ἰάδα, ἡμέρη. [δα
ἀγορὴν Ηετοάοί. 1, 21. ἡγεμονίη 4. 1, 7. εὐδαιμονίη, οἳ αμ
Τά. 1, 10. ἀξιοθεητος
οἱ ἐπιυμίην, οἱ εὐτυχίη, εί χώκη Τἀ. 1, 92. ὥρη

14. 1, 14. (0) ἄκρητος [ἀ. 1, 207. (ο) κρητήρες 14, 1, 141. γηὸς 14. 2,
03. (ἆ) ληὸν [ἀ. 5, 43. πρῆσις 14. 1, 125. δήκονος Τά. 4, 71. (6) αγ-

γελίής Ηοπι, Ιλ. Υ. ν. 206. Έιτηνες Τλ. ξ. ν. 279.
(0) ν. Καπ, αἱ Οτεροτ. Ρ. 164. 5η.
(ο) ν. Ἐνγπιο], Ρ. 558. ]. 27.

(ὢ Ἐεεῖε εἷο Ρτο λαὸν Ἱερὶ ἀοομῖί εκ Ἐκίαιμίο Ὑπ]οκεπαήυς.
(ε) Βε]ο]. Ἰὰςἡ διάλεκτος. δ.]

]

Ῥχο ε; τί ἐπηρωτέοντας Ηοτοάος. 1, 47. ρ. 1. Ἱ. 81. [ (αἱ Ἠοεκε]τηΕἶπ8 οἀϊάῑί ἐπειρωτέοντας. ν. Ράπ]ο ρο8.) ηησάμενον Τά. 1 11. Ῥτο

Φεησάμενο», Ἱ. 6. Φεασάμενον. Ἀηήσονται Ηεεὶοά. ἔργ. ν. 485. 9.]

Ῥτο ει; τί (/ἠρίνεος Ἠετοάοί. 1, 195. ρ. 60. Ἱ, 45. ψτο εἰρίνεος Τά. 4,
7. Ρ. 125. ]. 6.

ϱ) «πα, Ῥοτί. ἵη 1.εχ. Το. εἰ Ἡ. Βίερ]ι. ἵπ Τ]χας, Ιπά.

[Ῥτο ω; πὲ Μαιῆτις Ἠετοάος. 4, 86. Μαιήτιδος Τά. 1, 104. 4, 20.
Μαιῆτι 1. 4, 125. Μαιητέων Τριά.
Γηβογίέαγ πιθάΊο; τί πολιήτης Ηετοᾶοί. 7, 207. πολιήτεω Τἀ. 1, 120.
πολιητέων 4. 4, 120. πολιήτησι 4. 1, 37. πολιήτας 14. 3, 80. δ.]

Ατ]κίάσν Οπἱπεϊ]ίαπα» Ἱ. 2. 4ο Μιδίσα ρ. 92. 90. ἡ ἸἹὰς τὸ στερεὸν
ὑποστελλομένη τοῦ α. καταφέρεται πρὸς τὸ η' τὸ δὲ Φῆλυ μέν ἐστι
κατὰ τὸ πλεῖστον. Ἐαάσιι ταξίοηο Ἰοπο πππέας οσα νους] ε.
παπη 14, Ρ. 92. τοθήλυνται τὸ ε.
Ῥ
Ι
Ῥτο ε; αἱ (α) ἱστίη Ἠοτοάοι. 1, 176. ρ. 40. ]. 28. ἱστιητόριον 14. 4, 95.
Ρ. 147. ]. 42.
ο

(0) Ὀειπίταν ἀὐρ]ι]ουρῖς αι οἳ ει; αξ ἑτάρῳ Ηετοᾶοί,
ὃ,90, ἐπιτήδεος
Ἠετοάοί 9, ὐ7.Ρ. 505. 1. 10. τέλεον Ατοῖ.
ρ. 92.1.36, τέλεην Ηοτοά.
1,191. τελεώτατος Γοιπουγ]έ. ἵπ Βέοῦ. Βθγπη. Ρ. 4. χέρα Ηειοδοί. 7,

42. απόδεξις Ηοτοάοί. 1, 207. Ρ. 54. Ἱ. 8. [διέδεξαν Τά. 7, 172. ὑπο-

δέξας Τά. 1, 159.

[πάς Ἠ)οβρε]ίπᾳ. 2, 460. τοσίο ἀθάῖί ἐπίδεξιν ρτο

ἐπίδειξιν. εί 2, 50. εὐμαιέη τοδοτῖρετε ο εοάᾱ. ἀερεβαί ρτο εὐμαρίη,
Β. οοπιπυηΙ εὐμαρείᾳ. ν. Ναἱοκοπατ. αἆ 4, 119. εἰ Καπ. αἆ (τορογ.
Ρ. 205. 247. ὁ.]
ΑΠηπαπάο Ἱπδοπέατ, πἲ ἠσύχιος Ηοτοάοί. 1, 107. ρ. 29. 1. 6. Περίτατ

(4) Ῥ]αμος. ἵη ἱστία, ἑστία ᾿Ἰωνικωτέρα διὰ ποῦ ιγραφή. [Ἐηείαιῦ, ρ. 1561. 1. 60.
Ἠετας]ίάρ αἱοίοτθ, Βίου]ος ἀῑοῖι τὸ ε, ᾧ ἔπεται τὸ σίγµα, µετατιθέναι εἰς ἰῶτα, οἷον
ἑστία ἱστίη. Ἰὰ. Ρ. 1562. ]. 4]. εἰπὼν (Ἠετας]άες) ὡς Σικελοὶ τὸ ἀρκτικὸν εν ᾧ ἔπεται τὸ σίγμα, εἰς ! µετατιθέασιν, ἐπάγει ὅτι οὕτω τὴν τοιαύτην ἀκολουθίαν ἔκεμοι σώζουσιν,
ὥστε κἂν μὴ ἕπηται τὸ σίγµα φύσει, ἀλλ ἔξωθεν παρεισπέση, ὁμοίως ποιοῦσι, τὸ γοῦν ἔχω,
ἴσχω φασι καὶ τὸ ἔπω, ἴσπω, καὶ ἐνίσπω. οὕτω δὲ καὶ τὸ ἔζω, ὅβεν τὸ καθέζοµαι, ἔζω
λέγουσι, δ.] Ιά. ρ. 1279. Ἱ. 47. τὸ ἑστιᾶν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, οἱ Δωριεῖς ἰστιᾷν
λέγουσιν ἓν τῷ ἰῶτα, αἲ 14. Ρ. 280. Ἱ. 17. ἑστία Ιωνικωτέρα ἡ διὰ τοῦ ι γραφή. Ὁ{.

Ἐννιπο]. ρ. 9832. ]. 41.

(0) Ῥμαμοτ. Απόδεξις, Ἵωνες γὰρ πολλάκις ὑπεξαίρουσι τὸ. Τὰ. ἵπ κλαίω. Ἴωνες ϱ
σὺν ᾿Αττικοῖς γρύσειος καὶ τὰ ὅμοιό φασι χρύσεος. Ἠοτι. Λάοῃ. ἵπ νοσε᾿Αχαός. Βΐψει.
ἵπ ΑπδίορΏ. 1,γεἶδίτ, 94. αἱ τοῦ ε ὑπεξαιρέσεις τῶν Αττικῶν καὶ τῶν Ιώνων ἴδιαι, καθάπερ δηλον ἐκ τῶν τοῦ Κορίνθου διαλέκτων. (ρ. 200. 5η.) ΓΟτεροτ. Ρ. 215. ἂε Ὠ]α].

Ἰοπῖοᾶ: ἔλλειψις δὲ ἀποβολὴ

φωνήεντος κατὰ

τὸ µέσον οὐ ποιεῦντος

αἱμύξαι ἀμύξαι, ἑταῖρος ἔταρος. ἔστι δὲ τοῦτο καὶ ᾿Αττικόν.

συλλαβὴν, οἷον

ΜΙΟΗΑΕΙΗΙΣ ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, ἁς,

ι.
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Ἰσυχέος Ἠϊρρος. Ῥοοξ. 7. Ρ. 9590. 1. 3. τριτηµοίριος Ἡοτοάοί. 1, 192.
Ρ. 19. 1. 37. Ῥτο τριτηµόριος Τά. 9, 94. ρ. 909. Ἱ. 1. [Πηρεϊαϊς
(ο)Ρο»ί ε; τί κεινὸν Τά. 7, 299. κεινὴν Τά. ὅ, 16. στεινὴ ]ἀ. 2, 8.
δείρη Τά. 1, 51. εἴριον Τά. 1, 208. (4) εἴρωτα Ἰ4. ὃ, 23. (αΏί απο

Ἠ]εκεε]ίηρ. Γαῖέ ἠρώτα.) ἐπείρετο Πυἱά. εἰρωτεῦντας [ἀ. ὃ, 63. εἶροµένου Τά. 1, 27. Ἐπίαπι Ρο α; τί αἰετὸς Ἰἀ. 5, 28. Ἐῖ Ροδέ ο:
πέ ποιηφαγέοντες Πἀ. ὃ, 25. 5]
(ε) Οτερογ. Ρ. 178. Ἴωνες τῷ ε προσπιβέασι τὸ τι. ὡς ξεῖνον, (Ἠοπι. Οδ. ο. ν. 74.)
ξείνια, (Οδ. ε. ν. 999.) καὶ εἰνάλιος Ξὴρ, ἀντὶ τοῦ ἔνάλιος. (ν. Ἐπιρεάος]. ν. 285.) 1ἀ.
Ρ. 207. αἱ προσθέσεις τοῦ ι τῷ εν ἔπιφερομένου φωνήεντος, ἡ τῶν ἀμεταβόλων ἑνὸς, Ιώνων

εἰσίν, ον ἕως εἷως, κειὴ ἀντὶ τοῦ κενὰ, (Ἠοπι. Ιλ. γ. ν. 376. υδὶ Βε]νο].:

κενή" Ἴωνις

κῶς.) καὶ ξεῖνος ἀντὶ τοῦ ξένος.

(4) Οτερµοτ. Ρ. 228. Ἴωνες εἑρώτα διὰ διφθόγγον γράφουσι, ΟΓ. φυσ Ῥυτα ἰδὶ
5εᾳυυπέυτ. δ.]

ο

109
Α Ρτο ω; αἱ ζόη Ηετοάοί. 2, 105. ρ. 80. 1. 27. πεοοπέα τοἰτασίο, Ῥτο
ζωή. λαγὸς εἰ λαγὸν [ἀ. 4, 194. λαγοῦ Τά. 1, 199.

ΠΙηφετίίατ; πέ ἐπίπλοα Ἠετοάοί. 1, 94. Ῥτο ἔπιπλα 1, 120.
Υ

Ῥτο ι; βύβλος Ηετοάοί. 2, 93. ρ. 77. ]. 30. Ῥτο βίβλος (οι. 5, 4.
Βύβλινος Ηερίοά. ἔργ. ν. 089. Ῥτο Ῥίθλιος Εατρ. ἴοη. ν. 1190.
ΠΕΙ ν. Βατῃος.
Ῥμανοτ.

βιβλίον διὰ τοῦ ι ᾿Αττικῶς, διὰ τοῦ υ Ἰωνικῶς.

[ΌΓ. Ῥϊεγνοῃ. αἆ Μα.

Ρ. 90. ἸΤερίτατ ἴαππεη βυβλίον ἵπ Ληρίιορα, Ανν. 975. 977. αἱ «πρία», μέν. 1037.
υὐΐ ν, Βΐκει. δ.]

[το οι ἵπ νοσπῦπ]ο ζωνὸς, 4ς απο ν. 8αρτα Ρ. 99. Α. δ.]
Ω

[Ῥτο α; πί χρειὼ Ἠοπι. 1λ. κ. ν. 142. χρειοῖ Τλ. Ὁ. ν. 57.
Ἐνρίαιμ. ρ. 698. Ἱ. 11. χρεία μὶν τὸ κοινόν" ὁ δὲ Ἰωνίζων χρειὼ λέγει.

Ἐϊδοίνοτις

απίπηκάν. απ ε]ετ. οἱ. 1. ρ. 65. Ίνας τε[ετί Σεόξωσθε αριὰ Ἠετοάοι. 7. 135. (αἱ
αῖ Ἱερωπί Σεδύξασθε) οἳ 9, 48. Βεὰ Ῥοτιις ἵη Ἰεχ. Τοη. Γοτίαρδε τεοίῖις ἀει]ναί
νετὺο λοξοῦσθαι, φμοὰ Ἰάσπα δῖί, φαοά δοκεῖν, φμεπιαδπιοάυπα 8, 134. εδ ἐδοξώθη. δ.]

[Ῥνο η; αἱ πτώσσειν Ηοιη. [λ. ε. ν. 094. πτώσσοντας Ηετοάοί. 9, 48.
Εισίαι]. ρ. 484. ]. 3. πτήσσω μὶν κοινὸν, καὶ ᾽Αττωὸν, πτώσσω δὲ ᾿Ἰωνικόν" οὕτω

δὶ καὶ ῥήσσω ῥώσσω. δ.]

Ῥτο αυ; τεώµμα Ἠοετοάος, 4, 100. ρ. 175. 1. 27. Ἠϊρρος. Βεος. 2. Ρ.
182. Ατοι Ρ. 16. 1. 27. τρωµατίζω Ἠετοάοί. Ὁ, 8. Ρ. 135. 1. 9.
Β

Βίος Τά. 6, 47. Δωμασιώτατα Ιπ οχειιρ]ο Ἰλ/οβδε]ίηρ.
[αταπιπαέ, ἸΜοοτπιαῦ. Ρ. 933. τῷ ω ἀντὶ τῆς αν διφθόγγου ἐκφέρει ἡ Ἰάς οἷον
καῦμα κῶμα, 3αῦμα Ῥῶμα.
θεγο]ήας: Σώμα" Ψαῦμα. δ.]

Ῥτο οη; πέ (α) χλωρὸς Ἠοπι. Ἰλ. κ. ν. 376. Ῥτο χλογρὸς ]μοχίς, ᾳα]οῃ.
εκ Ηϊρροοτ. (ό)ν΄µα Επιρεάος]. ν. 961.
(α) Βὶο Ῥ]αποτίη.
(0) Βιά, ἵπ νοοο ἀβέλτερορ. ἀνωσία" «Ἐπι. οτί. ΡΙΟ ἀνοησία.
Ἐλγπιο]. ρ. ὃ. 1. 17.

2Η

Ἐι δὶο Ἰναυεί

14.

ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

[ΡΙΡΗΤΗΟΝαΙ 5 ΕΥ
Ῥτο εο; πῖ Λευτυχίδης Ηοτοᾶο. ϐ, 60. το Λεοτυχίδης νε] Λεωτυχ]-

δης. Οοπΐετ Ππίτα ρ. 119. Β.
Ῥτο οοπηπιιπὶ ου; πέ Θηεύμενος Ἠοιοάοί. 7, 44. Φωνεῦντος Τἀ. 1, 47.
Φἱς πιεζεύμενοι [ἀ. 3, 146. εἰ 5αρίαβ, 4παδὶ α ΥετΡο πιεζέω. Υ. ες-

εε]ίῃρ. αἆ 8, 142.
οΙ

Ῥτο εοι νο] ει; τί οἰκὼς Ἠετοάοί. ϐ, 1325. τὸν οἰκότα [ὰ. 3, 61. οἰκὸς

Ιά. 7, 100. τα οἰκότα Τά. 7, 129. ΈΩπατο Ἠεδεε]ηρῖας 2, 25. αΜἴαπι

οἰκότως ο ΜΒ. οὐ]άΙί ρτο εἰκότως. 5.]

ΡΙΡΗΤΗΟΝΙ

ΠΕΡΟΙΝΟΝΤΙΗΝ:

ει ἵπ εε; πέ ῥέεθρον Ἠειοάοξ. 1, 75. Ρ. 19. Ἱ. 432. Ῥτο ῥεῖρρον λα.
γατ. ΗΙδίου. 1. 2.6. 99.

ου 1Ἡ εο; πε γευµηνία Ἠετοάος. 6, 57. ϱ. 223. Ἱ. 15. Ναπιογ. 28, 11.0

Ῥτο νουµηνία 14. 10, 10. χεύσεον οἱ ἀργύρεον Ηετοάοί. 1, 51.
χάλκεον [ἀ. 1, 24..

ου ἵῃ ος; τί ἀγαβοεργίη Ηετοάοί. 8, 160. ρ. 139. 1. 38. Ῥτο ἄγαθουργη Τά. δ, 194. Ρ. 198. 1. 10. [Ῥεὰ ὅ, 889. Ἰ/οβδε]ίημ. οἀΙάΙί

ἱροργίαι.
Ἱπ οὐ: πῖ νόος Ἠοτοάοί. 9, 120. νόον 14. 5, 21. πλέον Τἀ. 6, 950.
ν. Οτεροτ. Ρ. 238.

ου Ροπ]έαγ το γοσα]ἶ ο, πέ νοῦσος Ηοτοάοί. 1, 100. µοῦνος Τά. 1, 20.

κοῦρος Ἐππρεδος]. ν. 3. κουροτρόφος Ἠοτοάοί. νΙξ. Ηοπι. ο. 90.

οὔνομα οἱ οὐνομάζειν 14. 1, 6. ν. Οτεμοτ. ϱ. 178. 84. ΕΕψΙΛοΙ.
ρ. 607. 1. 84. οἱ Ῥο]ιο]. Ηοιη. Ιλ. α. ν. 270. δ.]

ΡΝΟΡΟΡΙΑ.
Μρίγίέπη ΊεποίΙ Ῥτο Ἀδρετο, «Ίδο]απ ποτε, Τοπος αδηγραπί: (τοῖς
ψιλοῖς οἱ Ίωνες χαἱρουσιν «τεποτ. Ρ. 190.) τέ οὖρος Ηοτοᾶοί. 1, 95.
Ρ. 8. ]. 20. οὐρίζων 4. 2, 16.
Αροδίτορς ταγ]ος εδ; 5οιναπί οπῖπ γοσα]επι ΠΠα]οπη απο αἱέοταπι, Ὦ

πὲ ἀναλείχουσι ἀλλήλων Ἠετοάοί.

1, 74. Ῥ. 19. 1. 29. σμικροῖσι

ἐδέσμιασι Ατεῖ. Ρ. 2. 1.7. ἐξήντλησε ἡ νοῦσος 14. Ρ. 20. Ἱ. 22. ἔστι

οὔνομα [ἀ. ρ. 18. Ἱ. 21.

108
Ῥια]γεῖπ ραππίας Ὀρ]ι]ιοηᾳί εἰ, αυ, ῳ, οἱ, η οί ᾳ.
ει Δί ηῖ, πί (α) ἀνθρωπήϊς Ηετοάοί. 1, 5. Ρ. 2. 1. 29. Ἡσῖαπ. Αδίτο].Α.
΄

(α) [Οτοροι. Ρ. 173. 5ᾳ. τὸ κλεισθέντες κληϊσθέντες (Ἠετοᾶοί. ὃ, 66. ἀποκληίσθέντες) ᾿ἴωνες λέγουσι' διαλώουσι γὰρ τὴν εἰ δίφθεγγον εἰς ε καὶ κ, εἶτα ἐκτείνουσι τὴν ε
συλλαβὴν, τρέποντες εἰς ην ὥσπερ

καὶ τὸ ἱερεῖον ἱερέίον, ἱερήτον (Ηοπῃ. Ἰλ. χ. ν. 159.).

καὶ τὸ Πηλείδης, Πηλείδης, Πηληΐδης, καὶ ὅσα τοιαῦτα.

ἵη τοῃ Ἰπάϊοαν]ί Ῥωπ. αἲ Ἡ, 1. δὲ)

ἨΜι]ίο Ἠετοάοιϊ ἴοοο Ίναπο

ΜΙΟΗΔΑΕΙΙΞ ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, ἄο.
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Ρ. 990. [βασιλήῖα Ἡοετοάοι. 1, 178. βασιληϊην Τά. 1, 11.
βασιληῖον Τἀ. 1, 14. ἀγγήϊτα [ἀ. 4, 2. ἐπιστρατηίην Ιἀ. 9, ὃ.
γυναικήϊα 1ἀ. 4, 114. ἀνδρηῖης Τά. 7, 99. κναφηήϊίυ [ἀ. 1, 93.
µαντήίω» Τά. 1, 46. οἰκηῖης Τά. 1, 107. στρατηΐνν Τά. 1, 171.

χαλκήϊον Τά. 4, 152. 5.] κλγῖς Ηετοάοί. ὃ, 108. ρ.208. 1.7.
Ἠϊρρος. Φαεεί. 9. Ρ. 27. ]. 5. κληῖδα Ατοζ. Ρ. 25. ]. 24. Νηρηϊ-

δος, Νηρηϊδιε, Νηρηΐδων Αιτίαη. Ιπά. ς. 9. Ρ. 190. ΓπερικεκληἸμένον εἰ ἀποκεκληϊμένου Ἡετοάοξ. ὃ, 117. δ.]
αυ Πε ωῦ; πί θώύμα Ἠετοάοε. 1, 25. Ρ. 6. ]. 7. Ατεῖ. Ρ. 6. ]. 24.

Αιτίαῃ. Ππά. ο. 94. Ρ. 192. Ιμποῖαν. Ἁγτ. Ρ. 879. θωύμαάζω
Τυίά, ρ. 885. Ηετοάος. 7, 1250. ρ. 267. ]. 90. ἐθωύμαζον Ατοῖ.

Β

Ρ- ὅ. Ἱ. 19. ἀπελωύμαζε ἩΗοτοάοξ. 1, 1. τρωύµαάτων [ἀ. 4, 180.
σα7α Ἱ. 2. Ρ. 94. ἡ δὲ ωῦ ᾿Ἰώνων.

Ῥμαποτ. ἵῃ Βωύμάσας, οἨλῃπ. ΟΤαπηΤΙΣΕ.

Ρ. 372. αἱ (οτἰπί. ἵπ Ὠ]ία], ρ. 196. Ἴωνες τῷ ω ἀντὶ τοῦ α ἐν τῇ αυ διφθόγγῳ χρῶνται"
οἷον Ξωύμάσας,

ᾧ Πε αἳ, πὲ πατρώῖος Ηετοάοξ. 1, 41. Ρ. 10. ]. 90. Ῥτο πατρῴῷος [ἀ.7,
104. ρ. 205. 1. 598. [Που οπῖπι ΑΕείσαπι δέ {οδίο (τεροτῖο Ρ.
70. ἠ]αά Τοπίσσπα. ν. άρια ρ. 2060. 9.]
οι Πί οἳ, ᾳποά ἐεδέαέατ Ατϊδίορμαῃ. Ρας, 938-902.

.

Χο. Οἱ.

Τρ. Οἱ; Χο. Ναὶ μὲ Δί. Τρ. ᾽Αλλὰ τοῦτό γ΄ ἔστ᾽ ᾿Ιωνικὸν
Τὸ ῥημά Υ’. Χο. Επίτηδές Υ΄ ἵν' ἐν τῇ ᾿κκλησίᾳ.
6 Ὡς χρὴ πολεμεῖν λέγει τις, οἱ καθήµενοι
Ὑπαὶ τοῦ δέους λέγουσ᾽ Ἰωνικῶς, ΟΙ.
Βο]ο]. Ατἰδίορὶ. οἱ γὰρ Ἴωνες δισνλλάβως λέγουσιν δές, οἱ δὲ ᾿Αττικοὶ μονοσυλλάβως τὰς οἷς, καὶ πολλὰ τοῦ αὐτοῦ γένους οἱ ᾿Αττικοὶ μμ:

τὴν ὁὲν τὴν οἶν. οἱ γὰρ

Ἵωνες πολλὰ διηρηµένως φασί». τὸ ὁἳ ἐδυρομένων ἐστὶν ἐπίφθεγμα καὶ δυσχεραινόντω».

[Βία ὀέστὸν Ἠετοάοί. ὅ, 106. δ.]

[η αι α Βί τῇ, πέ (α) ληϊστὰς Ηοπι. Ἠγηνη. Ῥασο]ν. ν. 7. (0) χηίζων
Ηοτοάοξ. Β, 58. Θρήϊκες Ἠετοάοί. ὄ, 10. Ῥτο Θράκες νεὶ
Θρτκες Τά. 1, 28. Θρηίΐκης [ἀ. 2, 194. 4, 149. Θρηΐκην [ἀ. 0,
2, 9, 89. Θρηΐκων [ἀ. 1, 168. ὃ, ὃ.
(α) ν. Οὐπ]ίαπ.

1, 7, 17.

(0) ν. Οτεροτ. Ρ. 206. δη. ρίᾳιε Κω. δ.]

Ρ

ΕΤΥΜΟΙΟΚἄΙΑ.
Οταδίη, Ἰσοί αριά ΑἴΙοος 8ἱε ΓΓοφπεΠίΙος, ΤοΠ68 {4Π16Π ΠΟΠΠΙΗαπαπ αἀπη υπ,
ου οχ ο ε; πέ οὕτερος Ἡοτοάοι.

1οἳ

1, 94. Ρ. 9. Ἱ. 15. τοὔτερον Τἀ. 1, 92.

Ρ. 8. ]. 27. αΏὶ τ Ρτο 3; ΠᾶΠΙ ἕτερος 8ΡΙΤΑΓΗΓ.
εχ ου ε; πί τοὐμοῦ Τά. 1, 41. ρ. 10. 1. 28.

εχ ο ο; πέ τοὔνομα. [ἀ. 1, 2. Ρ. 1. ]. 22.
ωοχοα; πε ὦ γρ Τά. 1, 162. . 12. ]. 6. τώγαλμα 14. 2, 43. ρ. 67.
1, 5. τώρχαῖον Τά. 1, 172. τωληθὲς Τὰ. 6, 08.
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ω οχ οι α; πί ὦ "νδρες Ιἀ. 4, 194. ρ. 167. ]. 25. ὦ"νθρωποι [ἀ. 7, 11.

οἳ 49. (4) ὠλλοι Ιἀ. 1, 48. ρ. 11. Ἱ. 49. αἳ ᾧ'λλοι [ἀ. 2, 96.

Ῥ. 65. ]. ὁ.

[ῳ εκ αοι; πῖ ὁπτῴτο Ἠετοάοί, δ, 197, αἱ Ψαἱοκεινατ, εἴἶαπι ἀνιώτο
εἰ κοιμµώτο εἰ βἱπι]]α οχ Ηετοάοίο ππεπποταί. Βθά Ἠαο οπιμ]α
εοπιπιηπία 9556 οοηδίαί τε]φαῖς τας]. .]
Νοία, αποά Ἱπτωὼ πὸ Τά. 1, 199. Ρ. 62. 1.5. οί τὼ ποβαῖνον Τά. 2, 82.
Ρ. 75. 1. 20. Ῥτο τὸ απὀ, τὸ ἀποβαῖνον, Ρροδί ογαδίῃ αοσσηές νοςῖθ
Ῥεϊοχϊ5 δογνθέις,
ἵπ Ηϊρροσταίε Βεοῖ. 1. Ρ. 50. 1. 60. (8ἳ ν]ίοδα ποπ 5ἰε Ἰοοξίο, αποάΒ
νε

στην Ἐωθίις) οσουτεῖέ πίτα γοςῖν οοπίταςξίο βούσθην Ῥτο

βοηθείη».
(α) Ἐιψπιοὶ. ρ. 821. 1. 39. ὤλλοι, ἀντὶ τοῦ οἱ ἄλλοι, αἱ τοιαῦται δὲ σνναλοιφαὶ τῆς
δευτέρας εἰσὶν Ἰάδος, ᾗὍμηρος

οὐκ ἐχρήσατο.

ΟΕ. Ῥομο]. Αροϊιοη. 1, 1081.

εἰ γεφ-

Με]ίησ. αἆ Ἠετοάοί. 2, 14. φαὶ ρτοὺαί ὤλλοι. η υπίνεγδυπη ἱεπεπάα 5υηί, 4µ Οτεοτί» Ρ. 198. 504. Ρταεερίε; τῷ ω ἀντὶ τοῦ α ἔσθ᾽ ὅτε χρῶνται Ίωνες. ὤνθρωπον γὰρ
τὸν ἄνθρωπον λέγουσι, καὶ τὸν ἄριστον ώριστον. (αι 5υπί νετὺα «οαππίς (ταππῃ.
Ρ- 372.) ἐγὼ δὲ οἶμαι ἔκ συναλοιφῆς ἐπὶ µόνων τῶν εὐθειῶν τοῦτο ποιεῖν αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ τῶν
κλητικῶν, ὡς καὶ οἱ ᾿Αττικοὶ ποιοῦσιν. αὐτίκα, Ἡρόδοτος (1, 95.) ἐπὶ τῆς κλητικῆς φησι,

ὤνθρωπε, ἀντὶ τοῦ ὦ ἄνθρωπε. καὶ ἀλλαχοῦ (4, 100.) ὠναξ, ἀντὶ τοῦ ὦ ἄναξ.]

.

ΑΝβΤΙΟΟΙΤ5.
Βίημ. (. τέω, απὸ τέω Ἰπεῖαπ. Αδίτο]. Ρ. 989, Ὦ. τέῳ Ηειοάοί. 1, 11.0
Ρ. 4. 1. 4.
Ῥιαν. , τέων [ἀ. 5, 57. Ῥ. 194. 1. 20. Ὦ. τοῖσι Τά. 1, 94. ρ. 9. 1. 20.

Ηεσαίῶι5 αραιά ΑίῑοΠ, ρ. 70. Β. Ἠϊρρος, Ἀεοἕί. 1. ρ. 2. ]. 8.
Ατεῖ. Ῥ. 4, 1. 21. τεοῖσι (α) Ηετοάος. 1, 37. ρ. 10. 1. 7, Ατοζ. ρ.

89.1. 10. οἷσι Ώειιουτῖέ. αραιά Βίου. Ῥετπι. Ρ. 157. Ατεῖ. ρ. 10.

1. 91, τῇσι Ηετοάοί. 1, 62. ρ. 12. 1. 42. Ἠιρρος. Ῥουί. 1. ρ. 32.
Ι. 6. Ατεῖ. ρ. ὃ. 1. 51. της Παιεῖαπ. Ἀγτ. ρ. 888, σι Ηιρρος.
δεοῖ. 2. Ρ. 17. ]. 4.
(4) Βεὰ Ἱπ Ίοσο Ἠετοάοίί τεοῖσι εδί ΡτΟ σοῖς. ὁδ.]

ΝΟΝΜ
ΕΏουἩπαίῖοπες

Ε Ν.

[]

οψά

ΒιῤθέαπέΙνοτιπη.

Πεεἰἱπαίίο για.

Νοπιῖηα ἵπ -ας οἳ -α Πεοαπίέαχ Ῥογ η Ῥτο ᾱ. -ου Οοπ]ἰνϊ Βέ -εω;

-ών, -έων; -αις Εαἰἰν, -αισι, -Ίσι, -το; -ην Δοζιδαςϊνί, -εα: -ᾱςὮ

3ῦ -ας νε] -ης νε] -α, -εας.

ΜΙΟΗΑΕΙΗΡ ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, ἃς,
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1οῦδη. Θταπι, Ρ. 37Ο. ἡ Ἰὰς τὰ εἰς -ας λήγοντα ὀνόματα εἰς η τρέπει.

Οοτ]πίμ.

Ρ. 172. τὰς εἲς -ας ληγούσας εὐθείας τὰς ὑπὲρ δύο συλλαβὰς (ασῖέας (αππεη Μίδης Ἠε-

τοὰοί. 1, 14. Ρ. 4. Ἱ. 27.) εἰς -ης ἐκφέρουσιν Ἴωνερ. "Ηρόδοτος (3, 55. Ρ. 116. Ἱ. 27.)
᾿Αρχίης καὶ Λυκώπης, Ἰοἶναπ. Έτατῃ. Ρ. 371. τὰς εἰς -ᾱ εὖθειας εἰς η τρέπουσιν Ίωνες, ὡς

χώρα χώρη.

(Ὀταπίας αριάἀ Φίερὰ. ἆε Ὁτρ. ν. 7.) Ἐμαιος. η Αἰνείας. τὰ εἰς -ας καὶ

εἰς -ης ὀνόματα ἰσοσυλλάβως

κλιωόµενα ἔχει γενικὴν διὰ τοῦ εω Ἰ]ωνικῶς, ιδίαί]ι,

Ίπ

Ἠοπι. Ρ. 12. ]. 40. ]οἴαπ. ἄταπι. Ρ. 370. πᾶν εἰς -ης λῆγον, οὗ ἡ γενικὸ εἰς -ου περατοῦται, παρὰ τῆς Ἰάδος εἰς -εω λήγει.

(Οοτἰπί]., Ρ. 176. τὰς εἰς -ου ληγούσας γενικὰς,

"τὰς ἀπὸ τών εἰς -ας ἢ εἷς -ης εὐθειῶν γινομένας, διὰ τοῦ -εω προφέρουσιν Ίωνες" ἀπὸ μὲν τῶν
εἰς -ας, Ἡρόδοτος (3. 55. Ρ. 1 16. Ἱ. 29.) ᾿Αρχίεω. ἀπὸ δὲ τῶν εἰς -ης, ᾿Ατρείδεω. (Ἠοπι.

Ιλ, β.ν. 185.) αοαπ. ταπι. Ρ. 971. τὰ εἰς -αι πληθυντικὰ διαιρεῖ ]ὰς ἐπὶ γενικῆς διὰ
τοῦ ε’ οἷον Πέρσαι Περσέων (Ἠετοάοί. 1. 1. Ρ. Ι. Ἱ. 6.) νόμφαι νυµφέων, Οοτἰπί. Ρ. 115.
τὰς τῶν ἀρσενικῶν πληθυντικῶν

γενικὰς, ἐκ τῶν εἰς -ης εὐθειῶν γιομένας,

διὰ τοῦ -έων

προφέρουσι" γησιωτέω» Ἡρόδοτος. (3. 57.) [ἀ. Ρ. 174. τὰς εἷς -ὦν ληγούσας γενικὰς τῶν
πληθνντικών Ῥηλυκών

διαλύουσιν Ίωνες. Ὅμηρος

(1λ. η. Υ. 1.) πυλέων. Ἱπποκράτης

(Βεεί. 3. Ρ. Ι7. Ἱ. 46.) ὡρέων. Ἐμανοτ. ἵη νους αἰχμητὴς δεΏϊθίε, αἰχμητέων πυλέων 6956
{οησ!η Τοτΐσατη. 1ά. ᾿Ατρείδησι ᾿Ατρείδαισι Ἰωνικῶς. «ολαπ. ται. Ρ. 371. πᾶσα
δοτικὴ πληθυντικὴ εἲς -αις λήγουσα μεταβάλλει τὸ α εἰς η ἐπὶ τῆς Ἰάδος, πβοσγραφοµένου

μὲν Ἰ μὴ συνεκφωνουμένου δέ.

(οτἶπίμ. Ρ. 175. 54. ταῖς δοτικαῖς τῶν πληθυντικῶν

Ὀηλυκῶν ὀνομάτων οὐ µόνον τὸ α. προστιθέναι εἰώθασιν, ὡς ἐν ταῖς δοτικαῖς τῶν πληθυντικῶν ἀρσενικῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς αι διφθόγγου τρέπειν τὸ ἁ εἰς η" ὡς Ἱπποκράτης, (Θεεί. 7.

Ρ. 555. Ἱ. μ].) τησι χρονίπσι λειεντερίησι.
Ῥ. 217.

[ο]

Αὰά, Ἐγπιο]. Ῥ. 166. ]. 95. εἰ ΈτεροΓ.

Ἐ]οχιο Νοππϊπαπα ΤΠ -ας.

Βίηρ. Ν. ᾽Αμύντης Ηετοάοί. ὃ, 18. Ρ. 185. 1. 16. Μίδης Τὰ. 1, 14. ρ.
4. ]. 27. ᾿Δρισταγόρηε 4. 4, 158, ρ. 168.1. 24, νεηνίης Τά. 1,

ὁ7. Ρ. 10. 1. 4. Ατείῖ. ρ. δ9. 1. 17.

6. ᾽Αμόντεω 14, δ, 18. Ρ. 185. ]. 10. Μίδεω 14. 1, 4δ. ρ. 11. 1.
106 Α

14. ᾿Δρισταγόρεω Ιἀ. ὃ, 50. ρ. 187. 1. 40. βορέω Τά. 4, 54.
Ρ. 151. |. 96. ρτο βοέου, νεηνίεω Τά. ὃ, 58.

Ρ. Μίδη Τά. νΙ. Ηοιποχ. ο. 11. Ρ. 957. 1. 16. ᾿Αρισταγόρῃη 1ἀ. ὅ,
80. Ρ. 158. ]. 7. Φλεγματίη Ατεῖ. ρ. ὅ7. |. 8Ι.

Α. ᾽Αμύντην Τά. ὅ, 17. Ρ. 185. 1. δ. Μίδην Τά. 1, 14. Ρ. 4. Ἱ. 97.

Ρ

᾿Δρισταγόρη; 14. 5, 55. Ῥ. 189. 1. 18. βορέην 14. 4, 49. ρ. 100,
]. (9. ᾿Ἀρισταγόρεα 14. ὅ, 22. 95. Ρ. 188. 1. 92.
Ῥ]υς. (. νεηνιέων Τά. 1, 61. ρ. 10. Ἱ. 8.

ΓΕ. νεηνίησι 4. 1, 45. Ρ. 10. 1. 37. Ατοῖ. Ρ. 95. 1. ὃ.
Ε]εχῖο ΝοπΙΠη ἵῃ -ής, οἱ -ῆς,
Β]ηρ. . Καμξύσεω Ηετοάοί. 1, 46. Ρ. 11. 1. 19. Αιτίαν, Ιπά, ο. 9. Ρ.

170. Κανδαύλεω Ηοτοάοί. 1, 19.

ο

Τύγεω Τά. 1, 18.

᾿Αίδεω

Ἠετασ]ε. αραιά Ποίησ. Φιλ. Ρ. 109. Ὠεπιοσπίέ. αραιά Βίου.
ΒογΙη. Ρ. 06. δεσπότεω Ηειοά. ὖ, 20. Ρ. 187. ]. 99. Θαλέω
Ιά. 1, 170. ρ. 45. Ι. 99. Μιβριδάτεω Ατοί. ρ. 194. Ἱ. 28.
Ὀταάνεος ἩΗοτοά. 3, 7Ι.

Ὑστασπεος [ἀ. 3, 70. 7Ι. 140.

Α. Καμβύσεα Ἠετοάοε. ὃ, ]. Ρ. 102. 1. 10. δεσπότεα Τα. 1, 11.
Ρ.4.1. 2. Τόγεα Τά. 1, 10.
τεα [ἀ. ὁ, 960.

᾿Ορέστεα Τά. 1, 08.

Πολυκρά-

Ῥ]ιν. (. κομητέων Τ4. 6, 19. ρ. 214. 1. 97. ἱκετέων Τωιοῖαή. ΒΥτ. Ρ. 882,
ναυτέων Αιτίαῃ. Ππά. ο. 22. Ρ. 185.

Ὦ., δεσπότηαι Ἠετοάοί. 6, 85. ϱ. 228. 1. 13. νησιώτησι Τά. 1, 27.
ναύτησι Αιτίαπ. Ἰπά. ο. 90. Ρ. 159. πρεσβύτησι Ατοζ ρ. 144.
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1. 10. µαθηταῖσι Ἠϊρρος. Βεεῖ. 1. ρ. 1. Ἱ. 14.

Σκύθησι Ηε-

τοάοξ. 1, 104. Ἀηρευτης Ηερίοά. Ασπ. ν. 958.
.
Α. δεσπότεας Ηετοάοε. 1, 111. ρ. 90. 1. 9. ἔδηγητεας 14. 1, /8.
Ε]εχίο ΝοπΙπυτη 1 -ᾱ-

Ρ
ΦΙηρ. Ν. -ἵη Ῥτο -εια; ν]ἀάε ρήνς Ρ. 100. Β.
αἰτίη Ηοτοά. 6, 115. Ρ. 255. 1. 90. Ώεπιοσταξ. ἵπ (α]εῖ Όρυδο.
ΜΥίΛ. ρ. 16. (ρ. 625.) ἡλικίη Ηϊρροο. Βοος. 2. ϱ. 14. ]. 98.
ἴδεη Ἠετοάος. 9, 76. Ρ. 74. ]. 16. Ατοῖ. ρ. 35. 1. 90. καρδίη 107
4. ρ. 7. 1.6. ἡμέρη Τά. ρ. 3. 1. 35. χο Ὠειιουηίέ. ἵν Ποίησ.
Φιλ. Ρ. 1060. Ατοῖ. Ρ. δ. 1. 6.

(ᾱ αἰτίης Ἠετοάοί. 1, 137. Ρ. 96. 1. 41. ἠλράης Τ4, 1, 3216. ρ.
56. Ἱ. 94. ἡμέρης 1ἀ. 1, 74. ρ. 19. 1. 23. Ἠϊρρος. Βοεῖ. 2. Ρ.
7. Ἱ. 8. Ατοι. Ρ. 106. Ἱ. 32. ἀρτηρίης Τά. ρ. 6. Ἱ. 19. οὐραίης
[ἀ. Ρ. 150. 1. 2. Ρτο οὐράς. ἴδεις Ηειοάοί. 2,71. Ρ. 79. ο.

ΓΡ. αἰτίῃ Τά. 5, 106. ρ. 207. 1. 24. ἠλικίη Ἰρρος. Ἀεοί. 7. Ρ949. Ἱ. 4. ἡμέρη Ηετοάοί. 1, 33. Ῥ. δ. ]. 92. Ηϊρροος, Βεοί.Β
2. ρ. 4.1. 7. Επδεῦ. αραά Βίου. Ἀοτπ, Ρ. 1920. γενεη Ηετοάοί.
Ι, 5. Ρ. 2. ]. 2. βίῃ Ατεί. ρ. 9. Ἱ. 17. ἕδρη Τἀ. Ρ. 10. 1. 11.
Α. αἰτίην Ηετοάοί. 0, 70. ρ. 197. 1. 31. ἡμέρην Τά. 1, 8. ρ. 8. 1.

36. Ἠϊρρος. Ἀαοξ. 1. ρ. 19. 1. 29. Ατεε. ρ. 8. 1. 10. καρδίην
[ἀ. Ρ. 6. ]. 20. ἰδέην Τά. ρ. 0. 1. 28.
Ρ]ηγ. (. γλωσσέων Ηετοάος. 4, 24. ρ. 140. 1. 18. ἡἠλικιέων Ἠϊρρος.
Βοε. 5. Ρ. 8. 1. 10. ἡμερέων [ἀ, Μεοῖ. 4. ρ. 77. 1. 25. Ἠετο-

ἀοἳ. 1, 208. ρ. 62. 1, 95. Ατεῖ. Ρ. 86. 1.7. µουσέων 4. ρ. 57.
|. 81. µνέων Ηετοάοί. ὃ, 191.

Γ. διαίτησι Ἠϊρρος. Ῥεοῖ. 7. Ρ. 942. ]. 5. ναυτιλίησι Ἠετοάος. 1, ο
Ι. ρ. 1. 1. 10. ἡμέρτσι Τά. 1, 180. ρ. 17. 1. 20. Ηϊρρος. Ἀεοί.
2. Ρ. ὃ. ]. 20. γενεῖσι Ηετοάοί. 1, 184. ρ. 47. ]. 15. πλευρῆσι
Ατος. Ρ. 10. 1. 14. ἴδεχσι [ἀ. ρ. 82. ]. 2. αἰώρτς [ἀ. ρ. 111. |.

Ι9. συμφοραῖσι ὨοιπουτΙε. Ἱπ Πείησ. Φιλ. ρ. 177.
Α. µνέας Ηετοάοί. 1, 51. ρ. 19. ]. 27. Ρτο μγᾶς,
Ε]οχίο ποπαῖπαπα 1ῃ -η.

]ηρ. Ν. (α) αἴη Ῥτο -η; πέ Αδηναίη Ῥμετεουγά. αριά Βε]ο]. Αροϊοπ.Ὦ
Αιρ. 5, 1178. Ρ. 1606. 1.1. Ἠετοάοί. 1, 19. ρ. 0. 1.21. ἄναγκαίη [ἀ. 1, 11. ρ. 4. 1.1. γαληναίη Ορρίαπ. Μαίεπέ. 1, 460. 1ο
σεληναίη Ιωιεῖαπ. Αδίτο]. Ρ. 956. Ηετοάοξ. 1, 63. ρτο ᾿Λθήνη,Α
ἀνάγκη, γαλήνη, σελήνη.

[α. ᾿Αδηναίης Ηετοάοῖ. 1, 19. ἀναγκαίης 14. 7, 99. 2989. σεληναίης
ΑτδίοΡρΙ. Νπάρο, 614.
”

(4) ν. Ἠϊίετεμις, αἆ ΟΡρΡίαΠ. Ἠα]ειί. 1, 2606. εἰ 460. δ.]

Ῥιατ. (. ἀρχέων Ατεῖ. Ρ. 14. 1. 5. Ηετοάοί. 1, 192. Ρ. 49. 1.99. γνωµέων 14. 6, 109. ρ. 254. ]. 25. τεχγέων ἩἨϊρρος, Βεεῖ. Ἱ. Ρ.
2.].].
ΓΕ. ἀρχῆσι 4. Ξεςεῖ. 7. Ρ. 949. Ἱ. 14. Απο. ρ. 5. 1.91. γνώµησι
Ηοτοάοῖ. 1, 96. ρ. 26. Ἱ. 96. [ὑποφραδμοσύνησιν ἨΗεεῖοᾶ.
Ώιοομ. ν. 058. ἀτασθαλίησι Ηοπι. Οδ. µ.ν. 500. δ.] Θήβησι

ΜΙΟΗΛΕΙΙ5 ΜΑΙΙΤΑΙΕΕ, ἃο.

19

Ῥ]ιεγδυγά. αριά Ῥε]ο]. Αροϊϊον. Ατα. 8, 1178. ρ. 106. 1. 1.

τέχγαισι Ηϊρρος. Βεοί. 1. ρ. 24. ]. 89. ὠδαῖσι Ατηῖαι, Ιπά. ς.

14. ρ. 178.

ν

-

Ιλευ[ἰπαίίο δεεωπάα.

Ρ]υτα]]έοτ -ων (επ]ϊνί νοτΗἔασ ἵη -έων, -οις Πα Εἰν] ἵῃ -οισι.
Οοτἱπίὴ. ρ. 173.

εἰ Ἰοΐαπ. Οταπῃ. Ρ. δΤ]Ι. ταῖς δοτικαῖς τῶν πληθυντικῶν ταῖς

ληγούσαις εις -οις προστιθέασι τὸ . Ἡρόδοτος, τοῖσ: Σαμίοισι, (3. 5ο. εἰ 146. Ρ. 196.
1. 40.)

1νορῖέας ἵπ Ηϊρροσταίο (επ]νιας Δγμοκείτεω ου. 8. ρ. δ. 1, 45. ἵπ
Αμάετιίατυα Ερϊδίο]α, εἰ Γρίά. ρ. 7. 1. 99. Ἱ Ηϊρρος, Ερίκιο]. δὲ
ρ. 8. 1. 43. Ῥτο Δημοκείτου ἵπ ΑΡάειίε, Ερϊκίο]. ρ. 6. 1. 18. [δίς
Βαττεω ἨΗετοάοξ. 4, 100. Κλευμβεότεω [ἀ. ὃ, 33. Κροίσεω δ, 129,

Μεμβλιάκεω 14. 4, 147. αΏὶ ν. Ἠεκδε]ίς. 5.]
6 ῬΊως. (ᾱ. πεσσέων Ἠοτοάοί. 1, 94. ρ. 26. Ἱ. 4. πυκέων [ᾷ, 9, 86, Ρ. 00.
1. 6. βρυτέων Άτος. ρ. 9. ]. 28.
Ρ. ἀγθρώποισιν Ηοτοάοί. 1, 8. ρ. 8. ]. 16. Ἠΐρρος, Ἀοοί. 3. ρ. 63.
1.9. Ηετασ]ε. αριά Ποίησ. Φιλ. ρ. 139. Ώοιιουτ]ε. αραιά δίου.
Ῥογιῃ. Ρ. 1. Πως. Ακίτο]. ρ. 984. λίθτισι Ῥ]εγευγά. αριά Ἀσ]ιο].

ΑΡρο]οη. Αμ. ὃ, 1178. Ρ. 106. Ἱ. . ὀχετοῖσι Ἠοσμε. αριιὰ

Δίμεῃ. Ρ. 70. Β. ταύροισι Ατοί. ρ. ὃ. ]. 14. Λυδοῖσι Ηετοἆοξ.
αυ

ι)

/λεσ[ιπα(ίο 1 ετιία.

(ενας
109.

Α΄

Ῥ]ηγα]]6 -ων γοτέατ ἵπ -έων; τὲ ανδρέων, µυριαδέων Ἡο-

τούσξ. 7, 187. ρ. 252. 1. 40. Χειρέων Ηϊρροο. Βεοί, 1. ρ. 20. 1. 13.

Ατοῖ. ρ. 78. |. θ. µηνέων Ἰμιοῖαπ. ΑδίΤο]. ρ. 986.

᾿Λβοριγινέων οκ

Οπασι]ο αβοτί ΒίερΙ. 4ο Πεν. Ρ. 11. δεὰ γἰάσεις 1δὶ πιοίαρ]αδ πα
ἈμηΏΟβΟστε: ἔστι καὶ ἄλλη κλίσις ἐν χρησμώ κειµένη, ὡς γὰρ ἀπὸ

τοῦ ναῦται γαντέων, οὕτως ᾿Αβοριγῖναι ᾿Αβομιγιέαν.

Νοπιίπα ἵη (α) -ις -ιδος απθέιηε ὃ; ἵπ (0) -ᾱς -ατος, τἹῃ ορ] ας;

Ρ

πέ Ὀσίριος Ηοτοάοί. 2, 144. ρ. 93. Ἱ. 31. Ῥτο ᾿Οσίριδος [ἀ, 9, 126.
Ρ. 960. Ἰ. 14. καννάβιος Τά. 1, 74. 75. Ρ. 150. ]. 11. Βσὰ κανναβίδα
νά. ο. 74. Ἱ. 12. (αΡὶ ποία αεεεηίας ἀῑφοτῖπιοη.) τῇ Θέτι Ιἀ. 7,

191. ρ. 280, 1. 53. γήραος 14. ὃ, 14. ϱ. 100. 1. 43. Ατοζ. ρ. ὅ. Ἱ. 1.

(ο) Ῥοψί οχίτίἔαπι τ, α πππίαξαχ ἵπ ες Ἡέ κέρεος Ἠοτοάος. 9, 26. Ρ.

950. Ἱ. 15. κέρεα Τ4. 4, 29. Ρ. 146. 1. Β. κερεων Τά. 4, 189. τέρεα οἱ
τέρεος [ἀ. 8, 37. γέρεα 14. 7, 194. ρ. 265. ]. ὃδ.

ο Νοιποπ ἵπ -ών τοβο]ν]έατ Ρετ ε; πέ ΠΠοσειδέων Ηετοάοε, 4, 59. Ρ. 152.
|. 2. Ποσειδέωνος Τὰ. 2, 50. Ρ. 69. 1. 10. Ποσειδέωνι ]4. 4, 59. Ρ.

151. 1.45.

Ποσειδέωνα 14. 7, 129. Ρ. 268. Ἱ. 26.

(4) ατα |. 5. Ρ. 157. Ἰώνων δὲ ἡ περὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων ἐξαίρεσις τοῦ ὃ,
Πάριος, Θέτιος. καὶ ἡ περὶ τὰ τῷ τ κλινόµενα ἐξαίρεσις τοῦ τ, κρέατος κρέαος. ἩἨοτί,
Λάοη. ἵΠ νους ἄῑδι. [Εγππο]. Ρ. 42. Ἱ. 18. τὰ εἰς δος λήγοντα ὀνέματα ἀπὸ βαρυτόνω»,
εὑρίσκομεν παρ) Ἴωσι καθ’ ὑφαίρεσιν τοῦ ὃ λεγόμενα" οἷον, μήνιδος µήνιος, (Ἠοιη, 08. ο
γ. 135.) Πάριδος Πάριος. 5.]

Αν

(0) Οοππί]. ρ. 191. τὰς ἀπὸ τῶν εἰς -ας εὐθειῶν οὐδετέρων ὀνομάτων διὰ τοῦ -τος
κλινομένων, γενικὰρ καθ ὑποστολὴν τοῦ τ λέγουσι. Ἐπίαπι Ὠοτιεπείωπη Ίου εδὲ, ν.
Ότεροτ. Ρ. 144.
.
(6) Ηαο βεχίο ροίε»ί ἀετϊνατί α τοςίο 11 -ος Ρχὸ -ας} μέ τὸ γῆρος Ρτο τὸ γῆρας,

μηάρ τοῦ γήρους ἃ Ἡερ. 11, 4.
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ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

Ηετοάσειδ βοοβῖέ νοσοπι γαῦς, νηῦς 6, 199. Ρ. 241. ]. 15. νηὸς 1, 1. ρ.

1. 1. 17. νηῖ Πυἱά. ο, 9. Ι. 25. νέα Πρίά. 1, 1. ]. 19. νέες 7, 144. ρ.
972. Ἱ. 11. ντών 7, 194. ρ. 284. Ἱ. 6. νεών 7, 184. Ρ. 281. 1. 45.

νηυσὶ 7, 144. ρ. 272. Ι. 25. νῄας 7, 192. Ρ. 285. Ἱ. 49. (α) νέας 7,
188. Ρ. 288. 1.5. Ατείσας Ποοεῖε γεὼς Ρ. 79. ]. 11. νηὸς ρ.77. Ἱ.
19. νη! Ρ. 199. ]. 4. ντες Ῥ. 76. 1. 31.
(α) [Θτεροι. Ρ. 185. Ἴωνες τὰς γπας νέας λέγονσι, συστέλλοντες τὸ Ἡ εἰς ε. 5.]

Ἐοτπια Ιποοπίτασία.

Ῥ

απ ποι. εοπίτααπέ; πε ἐνίδρυες
Τοπ6β 6π8Ι8 ΠΟΠΙΙΠΙΠΙ οοπέταλβί]

Ηετοάοε. 4,
κλέης 14. 3,
Ρ. 4. ]. 18.
Ρ. 92. 1. 37.

109. Ρ. 162. 1. 923. ὀφεύας 14. 3, 66. ρ.72.1. 39. Ἡρα45. ρ. 67. 1. 25. Ἡρακλεος Τυ1ά. 1. 13. ἔπεος 14. 1, 19.110
᾿Αστυάγεος 1, 7δ. Ρ. 18. ]. 42. Ἡρακλεῖ [ἀ. 2, 1405.Α
᾿Αστναγεῖ [ἀ. 1, 74. Ρ. 19. 1. 20. βασιλεῖ 14. 7, 199.

Ρ. 270. 1. 26. πόλεῖ [ἀ. 2, 00. Ρ.71. 1. 6. Ἡρακλέα 14. 2, 42. Ρ. 67.
1.1. ᾿Αστυάγεα ]ἀ. 1, 79. ρ. 18. ]. 49. βασιλέες Τά. 1, 19. Ῥ. 4.

1. 18. ἔθνεα 14. 1, 4. ρ. 2. ]. 18. ἄστεα [ἀ. 1, ὅ. ]. 28. ἔτεα 14. 1, 15.
ἐτέων 4. 1, 26. Ρ. 6.1. 40. βασιλέας Τἀ. 2, 169. Ρ. 99. 1. 6. ὀφρύες

Ατος, Ρ. 3,1. 22. ἰχδύας Τά. ρ. 100. 1. δ. µεγέθεος Ατοζ. Ρ. 6. 1. 141.

μεγάβεῖ Ηενοὰοί. ὃ, 21. ἀφίξεῖ Τά, 1, 69. ἔτεῖ [ἀ. 1, 19. παθεῖ Ατεῦ.

Ρ. 6. Ἱ. 16. τω σκέλεε Τ4. ρ. 65. Ἱ. Β. µελέων Ἰ4. Ῥ. 31. Ἱ. δ. πεπἑρεῖΒ
Ιά. ρ. 102. 1. 23. (πεπέρεος [ἀ. ρ. 89. 1. 989.) πήχεας 14. Ρ. 97. 1. 29.
φαρμακέας Ιἀ. ρ. 145. . 26.

Ἰοὐαμ. ἄταπηπη. ρ. 371. Οοήριι, Ρ. 180. 181. τὰς εἰς -ους ληγούσας γενικὰρ διὰ
τοῦ -εος προφέρουσι». ὡσαύτως καὶ τὰς ἄλλας πτώσεις; οὐ συνηρηµέναρ, ἀλλ’ ἔντελεῖς

ποιοῦσι. [(Ἠωο Μαϊίιαῖτο πιοᾶο α φεπδυπι ἀεά[ε.) Ζοἱναππ. Οσάηπη. Ρ. 575. εἲ Όπεροτ.

Ρ. 199. αἱ διαιρέσεις τῶν εἰς εἰ ληγόντων ἑνικῶν δοτικῶν, ᾿Γώνων εἰσὶ, βέλῖ (Ἠοπι, 1λ. δ.

ν. 99) ο τοῦ βέλει, ἔγχεῖ (1λ. Β. ν. 989.) ἀντὶ τοῦ ἔγχει
Ρ. 928.

ΟΕ. Οταπηπηαί, Μεειπηα.,

δ.

Γεοἰπαίίο Φπατία.
Νοπιίπα ἵπ -ὦὠ βπὶππε Αοοπδαΐνυιη

Ηοτοάοί. 1, 1. Ρ. 1. 1. 19.

Βιπσπ]ατοπι ἴπ -οὖν, αέ ᾿Ιοῦν

Δητοῦν Ἰά, 2, 106, Ρ. 90. 1.10.

τροῦν Ματιι. Όχοι. Ρ. 094. 1. 1.

Μη-6

Ἰοΐαπ. Οταπι. ρ. 312. Οοτ]πίι, Ρ. 199. 5η. Ῥλανοτ. η νους Λητοῦν. τὰ εἰς -ω
λήγοντα Ἀηλυκὰ ἐπὶ αἰτιατικῆς

ςεῖπᾳ. αἆ Ἠετοφοί. 1, 85.

ες -οὓν περατοῦσιν Ίωνες.

Ο1, Ὑαλεκεηατ,

εἰ Ίες-

/λεοἰὑπαίιο Ο υἱμία.

Νοπιίπα ἴπ -εὺς {-ἰς -ῄς τατο) Βοοϊιπίας ροή Ιπουπίταλ]ρ]]α; πέ βα-

σιλῆος Ηετοᾶοί. 1, 2. Ρ. 1. 1. 27. "Άρηος Τά. 4, 02. Ρ. 152. ]. 20.

(ρτο Ἄρεος 14. 9, 83. Ρ. 76. Ἱ. 29.) "Δρηϊ Τἀ. 4, 62. ρ. 152. Ἱ. 20.
ασιλζα Τἀ. 1, 2. Ρ. ]. Ἱ. 27.

Ἡρακλῖα ]ἀ. Ρ. 28. Ἱ. 2. βασιλῆες

14. 1, 184. Ρ. 47. |. 11. βασιλήων 14. 2, 129. Ρ. 88. ]. 22. πολήων
14.5, 137. Ρ. 90.1. 40. ἀνοχῖες Ατος. ρ.29. 1. 18. τοκήων Τά. Ρ. 65.8
1. 94. ἄνοχηας Τά. ρ. 21. Ἱ. 90.
Βιορ. ἆᾳ Ὀτὸ. Ρ. 650. Πυθεὺς Πυθπος γενικὴ Ἰωνική. Φομαη, ΟΤαΠΙ, Ρ. ὃ7].πᾶσα
εὐθεῖα εἰς «εὺς διὰ τοῦ -Πος ἐκφέρεται ἐπὶ γενικῆς παρὰ Ἴωσω.

(Οοτίπε]ν. Ρ. 204. διαπο- Η1

ρήσειε δ' ἄν τις, πῶς τὰς γενικὰς, τὰς ἀπὸ τῶν εἰς -ὓς εὐθειῶν, οὐ προφέρανσι διὰ τοῦ -πος,
οἷον ὀξῆορ, ὥσπερ βασιλῇος. ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὅτι οὐδέποτε ἡ παραλήγουσα τῆς γεικῆς
μείζων Βέλει εἶναι της ληγούσης τῆς εὐθείας ἐπὶ τῶν περιττοσυλλάβως κλωοµένων.

ΜΙΟΗΔΕΙΗΙΞ

ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, ἔς,
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Νοπιίπα 1π -,ς Βεοίαπέαχ Ρος ιοοπίταμϊρ]]α; αέ πέλιος Ἠετοάος. 1,90.

Ρ. 7. Ἰ. 40. ὅὄφιος [ἀ. 9, 76. Ρ. 74. Ἱ. 19. ἓν πόλι [ἀ. 2, 61. Ρ.7Ι.
|. 11. τῷ µάντι [ἀ. 7, 2358. ρ. 290. Ἱ. 94. δυναµιι Τά. 9, 109. ἵπ Ί)ος-

ςε]ληρῖ1 φπἱάσπι εἀ[έίοπα. πόλιες Τά. 1, 145. ρ. 98. 1. 29. πόλις Τ4.

7, 254. Ρ. 291. ]. 36. µάντιες 14. 4, 67. Ρ. 125. Ἱ. 19. πολίων Τά, 1,
6. Ρ. 2. ]. 99. ὀδίων 14. 2, 75. Ρ.74. ]. 5. µαντίων 14. 4, 68. ρ. 125.

|. 98. πόλισι [ἀ. 2, 65. Ρ. 72. ]. 11. µάντισι 1ἀ. 4, 69. ρ. 155. Ἱ.
42. πόλιας 1ἀ. ὃ, 92. Ρ. 202. ]. 26. [τὰς πόλις Τἀ. 2, 102. τὰς τάξις
14. 9, 81. πίστις 1. ὃ, 7. ΧἈὶς 2, 59. ἸΝεδεε]ηαῖας ο Μ99. ἀοάϊε
πανηγύρις. δ.] τὰς Σάρδις [ἀ. ὃ, 108. Ρ. 206. ]. 45. µάντιας Τά. 4,

69. Ρ. 154. Ἱ. 1. ὄψιος Ατεξ. Ρ. 9. ]. 10. σινήπιος [ἀ. ρ. 90. Ἱ. 15.
πεπεριος 4. Ρ. 104. 1. 10. τῇ Ῥλίψι Τά. ρ. δ. ]. 90. ξὺν πεπἑρι Τά. Ρ.

190. 1. 6. ἔχιες Τά. ρ. 150. ]. 4. ψανσίων 14. ρ. 41. 1.2. ὄψισι Τἀ. ρ.
24. ]. 15. ὄψιας [ἀ. ρ. 38. ]. 21.
Οουπίμης ρ. 187. κοτδίε, Ίχας {οτπια μἱὶ Ίομες, 6ί Ριαεεῖριε ΗοπιεΙΠη, πόλιος.
(1λ. ε, Υ. 791.) καὶ Ἱπποκράτης (89εοῖ. 7. Ρ. 369.

«κρᾶσις τοῦ α καὶ ε εἰς ; μακρὸν τῶν Ιώνων ἐστίν.

(ὐ ὄφις (1ἀ, 5, 76. ρ. 34. 1. Τ1.)

Ἱ. 38.) Φθίσιο.

Εϊ ρ. 905. ἡ

ὄφιες (Ἠετοάοί. 2, 74. Ρ. Ἴ8. 1. 45.)

Γοεπαί]οπες Αά]εσάνογυπη,

Αἀ]ασίῖνα νατίαπέαγ Ἱαχία Γογπιας Ῥατιβηίαα Βαυκίαπέίνοταπαςές
ρ

ἑτέρη Ἠετοάοε. 1, 52. ρ. 8. 1. 32. τοίη 1, 91. Τρια, Ἱ. 5. ἔρυβρης 14.
', 1. ρ. 1. 1. 8. ἑτέρτ [ἀ. 1, 52. ρ. 8. 1. 52. δείη Τά. 1, 62. ρ. 15. 1.50.
ὁκοτέρην 4. 1, 11. ρ. 5. ]. 99. τοίην 14, 2, 90, Ρ. 08. 1. 12. ἔἐσχατέων χωρέων Τά. 8, 47. ρ. 902. Ἰ. 8. πασέων 14. 1,
1, 8ῖ ρ. 9. Ἱ. 8.
µελαιέων 4. 2, 76, Ρ. 74. ]. 10. βαρβάροισι Τά.ᾱ. 1 1, 1.

12

ρ. 1. Ἱ. 4.

µακρῆσι Τυἱά. 1. 10. παάστσι Τὰ. 1, 89. Ῥ. 24. 1. 18.8. Ίσχυρη Ατεῖ. ρ.
4. 1. 27. ὀξείη Ατοῖ. ρ. 97. 1. 27. δευτέρης [ἀ. ρ. 10. 1. 25. ὀξείης 14.
Ρ. 24. 1. 11. ὀξεί Ατεῖζ. ρ. 34. . 24. πονηρὴν Τά. ρ. 6. 1. 32. νω-

τιαίην Τὰ. ρ. 10. 1. 10. λοιµώδεος [ἀ. ρ. 6. 1. 90. ἡμίσεῖ Τά. ρ. 558. ]. 8.
ἀληθεῖ Ἠετοάοί. 1, 14. ἀληθέα Τά. 1, 27. εὐτυχέα Ἰἀ. 1, 332. ἀτρεκέα
Ατοί. Ρ. 42. ]. 16. οξέες Τά. Ρ. 9. ]. 25. ἀληζέες Τά. Ρ. 90. Ἱ. 9. δµη-

νεκέα [ἀ. Ρ. 2. ]. 8. πασέων [ἀ. ρ. 24. ]. 7. ὀξείαισι [ἀ. ρ. 27. 1. 8.
τρηχείτσι ]1ἀ. Ρ. 79. 1. 9. γεραιτερησι Τά. ρ. 29. ]. 16. πεώτοισι 4.

Ρ. 10. Ἱ. 4, ἁπλοῖσι Τά. ρ. 98. 1. 4. ξυγήδεας ]ἀ. Ρ. 9. ]. 6. οὐδαμέας
Ἠετοάοξ. 4, 114.

Αά]εσείνογαπα 1η -υς -εία -υ οπδς [απηϊπ]ηϊ Ρροτάσπξ ε; αἱ ΦΙηρ. Ν.
Ρ

αδέα, εὐρέα Ηοτοάοί. 1, 178. ρ. 45. Ἱ. 41. ἴδέα Τά. 2, 17. ρ. 60.

[, 17. ἡμίσεα 14. ὅ, 111. Ῥ. 208. Ἱ. 83, θήλεα 14. 8, 86. ϱ. 125. 1.

Ι8. εὐρεη Ἠ]ρρος. Βοοῖ. θ. ρ. 178. 1. 47. ἡμισέη ΠἩπείαη. Ἀγτ, ϱ.884.
ὀξέη Ηϊρρος. Ῥοος. 5. Ρ. 99. 1. 57. τραχείη Αιτίαπ. Ιπά. ς, 28.
Ρ. 184. (ᾱ. Ἰθείης ἨΗοτοάοι. 2, 127. ρ. 191. 1. 99. ὀξέης Ατεῖ. Ρ.

119, 1. 19. ὀξείης Ἠϊρρος, Βεοί. 2. Ρ, 180. 1. 23. τρηχέης Ἡοτοάοί.

4, 99, ρ. 1600. 1. 43. Β. βαδέῃΤὰ.3, 110. Ρ, 158. 1. Β. Ἰδείᾳ 14, 9,

27, Ρ. 998, 1.0.

Α. βαθεην 14. 1, 70. ρ. 19, . 40. (Φήλειαν [ἀ. 1,

105. ρ. 28. ]. 91,) Νηλέην Ἰαιοῖαμ. γτ. Ῥ. 880. ὀξέην Ἠ]ρρος. Ἀεος.
7. Ῥ. 215. Ἱ. 5. ὀξείην Τά. Ἀεοι. ὂ. ϱ. 9. ]. 45. Ῥ]ατ. Ν. εὐρέαι Τά.
Βεος. 6. Ρ. 177. Ἰ. 7. ἠμίσεαι Ηετοάοί. δ, 18. Ρ. 206. Ἱ. 98. τὰ

ἡμίσεα Ιἀ. 6, 25. «(, Φηλεών Τά. 2, 46. ρ. 68.1. 19. ὀξειών ΗϊρΡος. Ῥοοί. 4. Ρ. 55. Ἰ. 4. Τ. ὀξείσι Τυἱά. ]. 50. βραχέησι 14.
ὥοοί, 7, ρ. 214. 1. δΙ. Α. τοὺς ἡμόσεας Ἠετοάοί, 9, 51. ρ. 997.

φο

ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

|. 8.
150.

τὰς ἡμισέας [ἀ. 8, 927. Ρ. 298. Ἱ. 96.

ὑπερημίσεας Τά. 7,

(ουἶπίὴ. ρ. 206. τῆς Ἑηλείας τὸ α ἐξαιροῦσι, καὶ ἐπὶ πάσης πτώσεως τοῦτο ποιοῦσι».

“Ηρόδοτος (3, 86.)’ Βηλέων ἵππωνε καὶ Ὑηλέη. (10ἱἀ.)

Δά]εεείναπι ὅστις Βοοεῖέεαχ ὅτεω Ἠετοάοί. 1, 95. Ρ. 26, .. 20. ὕτεων
[ἀ. 8, 05. Ρ. 905. 1. 11.

ῥὁτέοισι 1ἀ. 2, 66. ρ. 72. 1. 29. ότετσι ΙΡιά.Γ

ἵμ 26.

Οοπιραταῖο Αἀ]οσίϊνογιαπῃ,
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᾽Αγαθός. κεέσσων ἩἨετοάοί. 7, 172. Ρ. 279. 1. 54. Ἀτεί, Ρ. 59. Ἰ. Ι5.Α

τὴν κρέσσονα Ἠετοάοί. 9, 41. τὰ κρέσσω Ἠϊρρος. ῬΒοεί. 1. Ρ. 0. |. ὃ.
ν. ΟτεροΓ. ρ. 219.

Μέγας, µέζων Ατοῖ. Ρ. 7. Ἱ. 11. Ἠετοάοί.

1, 2052. ρ. 52. Ἱ. 17. τὰ:

µέζω 14. 2, 50. ρ. 64. ]. 92. Ατοῖ. ρ. 11. ]. 9.
Ἐμαμοτ. µέζων. ἴδιον γὰρ Ἰώνων ἀποβάλλειν τὸ ι τῆς ει διφθόγγου. Ἡοτί. Αἀάοη. Ῥ
ἵη μείζων. µέγας µέσσων, καὶ Αἰολικῶς µέζων. δὶς εἰ Ἐιγππο]. Ρ. 583. Ἱ. 18.

Μικρὸς, ἔσσων. ἔσσογες Ἠετοάος. ὅ, 96. Ρ. 200, 1. 56. ππἆο Ὑοτρα
ἑσσᾷν αἱ ἐσσοῦν. ἑσσώντο Τά. 1, 67. Ρ. 17. Ι. δ. ἑσσώθη Τἀ. ὃ, 89.

ϱ. 121. 1. 38.

ἴπ Ῥτίοτε Ίουο Ἠ/οβδο]ίημ. ἀεά]ε ἑσσοῦντο.

Πολὺς, πλέον. πλεῦν Ηετοάοί. 2, 19. ρ. 60. 1. 30. πλεύνων 14.7, 100.

Ρ. 270. 1. 90.

πλεῦνας 14. 1, 100. ρ. 28. 1. 37. πλεῦνα Ατεῖ. Ρ. 8.

|. 2. πλεῦνες Τά, ρ. 22. 1. 29. Ηοτοάοε. 1, 82. 193. πλεύνων Ατεῦ.
Ρ. 24. 1.16. πλεῦνος Ηοτοὰοξ, 1, 205. 0, 94.

Ὦ[αμοχ. τὸ ε καὶ ο εἰς τὴν ευ δίφβογγον κιρρᾶται παρὰ Ἴωσιν" 'Ἡρόδοτος, (3, 78.)
τέρπεν. καὶ πλεῦνας, τοὺς πλέονας. πλεῦνος ἀντὶ τοῦ πλέονος. (ΟΕ, Οτερογ. ρ. 221. 23232.

Οοπηρατα (ἵνα ὀλίζον βί ροδί(ἴνας αριά (ταπιπαίίοος ρτο ὀλέγον. νὶὰε ρτῖως ρ. 97.0
Ὦ. είς Ἠοτί, Δάοπ. 1η ὀλίγον.

Αἀ]οοίναπι Ναπποτα]ο,
(αταάϊπα[ο,

ι

Μίη Ηϊρρος, Ῥεοί, 4. Ρ. 02.1. 11. Ατος, Ρ. 54. 1. 6. µηδεμίη Ηετοάοί.ϱ

ὁ, 15. Ρ. δ0. Ἱ. 37. οἰδεμίη ο. 18. 1δίᾶ. Ἱ. 16. μιῆς 14. 1, 137. Ρ.

56. 1. 41. µιῃ Ποἱά. Ἰ. 42. µίην Ἠϊρρος. Ῥοο. ὅ. Ρ. 213. Ἱ. δ]ν μη

μηδεµίήν ΗἨετοάος. 1, 196. Ρ. 96. 1. 40. μις Ατοζ. ρ. 10. Ἰ. Β.Λ
οὐδεμίης Τά. ρ. 199. 1. 14. µίην Τἀ. Ρ. 86. Ἱ. 9.
Δυών ἨΗετοάοί, 1, 94. Ρ. 26. 1. 7. δυῶσι Τά. 1, 52. Ρ. 8. ]. 99. Ατεῖ.
Ρ. 15. 1. 4.

Ἠσεγε]. δυοῖς, τοῖς δύο.

Τέσσερες τέσσερα Ἠετοάοί. ὃ, 10. Ρ. 104. Ἱ. 20. τεσσέρων [ὰ. 2, 51.
Ρ. 63. ]. 26. τέσσερας Ιἀ. 2, 110. ρ. 81. 1. 29.
Τριήκοντα Τά. 1, 14. Ρ. 4. Ἱ. 24. πάς τρίηκονταετις [ἀ. 7, 149. Ρ. 275.
. 95. τριηκόντερος [ἀ. 4, 148. ρ. 170. 1. 28. τριηκοντήµερος 1ἀ. 9, Β
4. Ῥ. ὁ7. ]. 8.

Τεσσεράκοντα ]1ἀ. ὃ, 10. Ρ. 104. 1. 20, τεσσερήκοντα [ἀ. 4, 90, ρ. 159.
|. 4.

᾿Ογδώκοντα Τά. 1, 189. ρ. 49. 1. 1.

ΜΙΟΗΔΕΙΙ5

ΜΑΙΤΤΑΙΒΕ,

δο.
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᾿Ογδώκοντα ευπῃ ε εωυφοτὶρίο ἵπ οἀλ]οπῖὺας Ἡ. εἰ Ῥ. Βιερ]ιαπ. Ῥεὰ πι, Ῥοτί. ἵπ
Βαἱἀ, αἆ νοσεπῃ ᾿Αγαθώνιος 69 ΟΡΙ5 ΠΟΠ ε5δε οὐδετναί, αιία οοπίταΜήέατ εκ ἐγδοήκοντα.
Βΐπε , εΙά]ὲ οίίααι Ἠεςςε]ῖηρ.

ΟΔιηκόσιοι Ἠετοάοε. Β, 17. ρ. 296. Ἱ. 90.

διηκόσιαι Ἡϊρρος. Βοεί. 9.

Ρ. 90. ]. 19. διηκόσια Αιτίαη. Ιπά. ο. 14. Ρ. 178.
Τριηκόσιοι Ἠετοάοί. 8, 90. Ρ. 126. 1. 16. τριηκόσιαι Ἠϊρρος. Ἀοεί. ὃ.
Ρ. 90. Ἱ. 49. τεµηκόσια Ἠετοάοί. 3, 90. Ρ. 120. 1.15. τριηκοσίων
4. 2, 100.
Διξὸς Ἠετοάοί. ὃ, 92. Ρ. 110. 1. 25. [διξοὶ Τά. 7, 70. διξαὶ Τά. 2, 70.
διξών Τά. 7, 205.

διξοὺς 1ἀ. 9, 74. διζας Τά. 5, 52.

διξα Τά. 7, 97.

δ.] τριξὸς 14. 1, 171. Ρ. 44. 1.7. τριξὰς 1. 9, 85. δισσέοισι Ατεῖ.

. 8. [. 12.

άρα, 6ταπῃ. Ρ. 374. εἰ Οοτίπίμ.
τοι

Ρ. 203. τὸ σσ εἰς ξ τρέπονσιν Ἴωνερ. διξὸς,

οφ.

Διφάσιος Ηοτοάοξ. 1, 18. Ρ. δ. 1. 11. τριφάσιος Τἀ. 2, 156. Ρ. 90. ]. 7.
ν. Καπ, αἆ (τεροΓ. Ρ. 200.
Διπλέη Ἠετοάοί. 5, 42. Ρ. 113. 1. 21. διπλήσιος [ἀ. 7, 108. ρ. 205.
ΡῬ

1.20.

πενταπλήσιος Τά. 6. 13. Ρ. 219. ]. 92.

ἑξαπλήσιος 1ά. 4, 8].

Ρ. 107. ]. 19. πολλαπλήσιος Τά. 8, 140. Ρ. 922. 1. 18. πολληπλήσιος Τά. 5, 190. ρ. 194. ]. 9.
Τριηκοστὸς Τά. 4, 44. ρ. 149. 1.9. τριηκοσταῖος Ἠϊρρος. Μεςέ. 2. Ρ. 9.

.. δι.
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ΡΝΟΝΟΜΕΝ.
δηδίαπΙναΠῃ.

Β]ημ. (. ἐμέο Ἠετοάοε. 1, 126. ρ. 54. ]. 52. σε; Τά. 1, δ. Ρ. 5. 1. 18.
ΒΡ]ιτ. Ν. ἡμέες 1ἀ. 2, 6. Ρ. 57. 1. 24. ὑμέες Τ4.6, 11. ρ. 315. 1. 0.
. ἡμέων Ηοτασ]ίέ. αραιά Ποίησ. Φιλ. Ρ. 190. Ἠϊρρος, Βου. 1.
Ρ. 16. 1. 41. ὑμέων Ηοτοάοί. 5. 60. Ῥ. 110. 1. 8. σφέων Ι4.
1, 51. Ρ. 8. 1. 19. Ατεί. ρ. ὃ. ]. 9.

Γ. σφὶ Τά. 1, 1. Ρ. 1. 1.13.
Α. ἡμέας Ατοῖ. Ρ. 04. Ἱ. 12, Ηοτοάοί. 1, 90. ρ.7. 1.94. ὑμέας
1ἀ. 1, 59. Ρ. 19. Ἱ. 6. σφέας Τά. 1, 4. ρ. 2. Ἱ. 10. Ατεῖ, Ρ.
ο

50. ]. 22.
Μορε]ιορ. Ρ. Τ1. αυεί νατἰαϊοπεπα Ῥτοποπηίηνπα ρετ Τα]εσίος. οἴναη. Οταπῃ,
Ρ. 378. Ίωνες τὰς ἀντωνυμίας διαιροῦσω" ὥσπερ σφῶν σφέων. δίο Οοτίπί], Ρ. 907.
Ῥ]αιογ. σφέες, σφέων, σφέας Ἰωνικῶς.
Ίάεπι ἵπ ἐγὼ δί ἡμεῖς ἀοοεί, ἡμεῖς ἡμῶν ἡμᾶς
οοπἰταλί εχ ἡμέες ἡμέων ἡμέας.

Αά]οοιῖναπι.

Βίμρ. Ν. ὠὐτὸς Ἡοτοάᾶοί. 2, 79. ϱ. 74. 1. 45. Ατεζι ρ. 144. Ἱ. 5

ὠὐτὴ Τά. ρ. 34. 1.99. ἑωύτὴ Τὰ. Ρ. 145. 1.7. αὐτέη 14. Ρ. 73.

Ώ

|. 18. Ηϊρρος. Ῥεοί. ὃ. Ρ. δ. 1. 10. ὠὐτὸ Ιἀ. Βοες. 2. Ρ. 9.
1. 29. τωὐτὸ Ατεῖ. ρ. 909. Ἱ. 28.

φ4

ΑΡΡΕΝΡΙΝ.
Ῥμαυος. ὠντὸς ἀντὶ τοῦ αὐτὸς Ἰανές φασι, τῷ ω χρώµενοι ἐν τῇ διφθόγγῳ ἀντὶ τοῦ α.

[Οἱ οτεμοτ. Ρ. 196. Βεὰ Ἐίψππο]. ρ. 826 Ἰ. 1. υὐτὸς ἁνήρ (Ἠοπι. 1λ. ε. ν. 906): ἔστιν

ὁ αὐτός' κατὰ κρᾶσιν τοῦ αο εἷς ω µέγα γίνεται ωὐτός. Λίφιε εἷο δᾶπε Ἱερίίατ ὠὐτὸς 8.
ωὐτὸς αριᾶ Ἡετοάοί.

2, 79. 4, 119. (μ0ἱ Ὑγεεσε]ηρϊ! εχεπιρ]απι Ἠαρεί ὠντὸς) 8, 43.

(αυ! «εφ έαχ ὅσπες) εἰ ὠῦτοὶ 3, 168. 9, 64. υὈἱ «απιετατ. εδ]άΙί ὡὗτοὶ, Ὑψεδδε]ίηαῖας
ὡὐτοί. .]

(. τουτέου Ατο, Ρ. 10. ]. 25. Ηίρροο. Βοεί. 1. Ρ. 10. 1.4. αὐαὖτ εης 14. 116
τέου Ἀτοξ. Ρ. 4.
4. Ἱ. 1. Ηϊρρος. Ἀεοῖ. 2. Ρ. 7 1.9.
|.
τ υ Τά. ρ. 6. ]. 11.Α
Βοοί. 1. Ρ. 2. 1. 7. Ατοῖ. Ρ. 19. 1. 16. ὠὐτέου
τουτέου Τά. Ρ. 10. 1. 25. ταυτέης Τἀ. Ρ. 6. Ἰ. 15. ἑωῦτοῦ Ἠοτοοξ, 1, 8. Ρ. 9. . 7. ἑωύτέου Ἠϊρρος. Ῥοεί. 1. Ρ. 1. 1. 9.
Ατο. Ρ. 10. Ἱ. 193. ἑωύτέης [ἀ. ρ. 28. 1.12. Σωῦτῆς Τἀ. Ρ. 27.
]. 9. Ἠετοάοί. 1, 91. Ρ. 8. Ι. 16.

ἐμεωῦτοῦ 14. 1, 95. Ρ. 9.

]. 90. σεωύτοῦ Ἰἀ. 1, 45. ρ. 11. Ἱ. 11. τουτεου Ἠϊρροο.
Θοοξ. 1. Ρ. 18. Ἱ. 28.
Ρ, τουτέῳ 14. Ῥεοι. 1. Ρ. 10. 1. 20.

αὐτέῳ Τυἱὰ. 1. 2. Ατοῖ ρ.
99. Ἱ. 12. τωὐτῷ Ἠετοάοί. 1, ὄ. Ρ. 2. ]. 90. ἑωῦτῷ Τὰ. 1,Ὦ

34. Ρ. 9. Ἱ. 17. σεωύτῷ [4. 1, 108. ρ. 29. 1. 17. ἑωῦτῆ Τά.

1, 11. Ρ. 5. Ἱ. 95. αὐτέη Ατοι. Ρ. 8. Ἱ. 6. αὐτείῃ Ἠϊρρος.
Βουί. 8. ρ. 10. ]. 2. τοιουτέῳ 1ἀ. Βοοι. Ἱ. Ρ. 90. ]. 1.
.ὠὐτὸν [ἀ. Ἀοοί. 1. ρ. 1]. ]. 37. αὐτέην Τά. Βοοί, ὃ. ρ. 220.
|. 28. Ατος. Ρ. 20. ]. 15. ὠντὴν [ἀ. Ρ. 19. ]. δ. ἑωῦτὸν Ἠοτοάσε. 1, 24. ρ. 6. 1]. 20. Ατοῖ. ρ. 20.1. 6. τωυτὸν Τά. ρ. 40.
|. 1. τωύτὸ Ἠετοάοί. 1, 15. ρ. 4. ]. 14. Ατοζ Ρ. 99. ]. 28.
ἑωύτὴν Ηϊρρος. Βεοί. Ο. Ρ. 9. ]. 94.

ἑωύτέην Ατοῖ. ρ. 40. 1.0

98. αυτὴν [ἀ. Ρ. 19. Ἱ. 5. ἑωῦτὸ Ἠϊρροοτ. Βου. 4. ρ. 89.

ἐμεωῦτὸν Ηετοάοί. 1, 42. Ρ. 10. 1. 95. σεωῦτὸν Γωιοῖαπ. ΒΥτ.
Ρ. 890.

Ῥ].τ, Ν,

σεωύὐτὴν Ηοτοάοί. ὃ, 69. ρ. 120. 1. 25.

ὠῦτοὶ Τά. 9, 168. Ρ. 98. Ἱ. 34. Άτεῖ. Ρ. 63. ]. 23. ὠυτὰ Ἰὰ.

Ρ. 75. 1. 4. ἑωυτὰ Τά. Ρ. 80. ]. 95. τωνυτὰ Ιἀ. ρ. 99. Ἱ. 8.
α. τουτέων Ἡετοάος. 1, 00, Ρ. 12. ]. 17. Ατοι. ρ. 5. ]. 1. αὐτέων

[. Ρ. 19. 1. 2. Ηετοάοξ. 1, 29. ρ. 7. ]. 24. ὠυτών Ατοζ. Ρ.

117. ]. 95. αντέων Τά. ρ. 74. ]. δ. ἑωύτών Τά. Ρ. 65. Ἱ. 94.

Ηετοάοί. 1, 82. ρ. 22. 1. 2. ἑωυτέων Ατοῖ. Ρ. 9. ]. 27. Ηρ- Ὁ
κο Βοοῦ. Ὁ. Ρ. 7. Ἰ. 4. ἕαυτέων Τυἱά. ρ. 38. Ἱ. 2. ἐκειέων
ετοάἀοῖ. 4, 111. ρ. 103. 1, 41. (α) τοσοντέων Τά. 7, 187. Ρ.117

2832. Ἱ. 40. τοιουτέων Ἠϊρροο. Βεος, 1. Ρ. 22. ]. 4.

1 .τούτοισι Ἡοτοάοί. 1, 20. Ρ. δ. Ι. 28. Ατοῖ. ρ. 22. 1. 8. του-

Α

τέοις Ἠϊρρος. Βεος. 2. ρ. 25. Ἱ. 94. τουτέοισι Ατο. Ρ. 5. ]. 2.
Ἠ]ρρος. Ἀοοτ. 1. Ρ. 14. ]. 20. αὐτοῖσι Τά. Ῥεοι. 2. ρ. 14. Ἱ.
23. αὐτέοισι Τὰ. Βοος. ]. Ρ. 9. ]. 2. Ατεί. ρ. ὃ. ]. 5. ὠὗτοῖσιΏ
Ηίρρος. Ἀοεξ. 2. Ρ. 49. ]. 44. ὠντέοισι Τά. Ἀοοε. 5. Ρ. 74. Ἱ.
96. Ατοί. Ρ. 90. ]. 15. ταύτησι Ἠετοάοί. 1, 105. ρ. 42. 1. 38.
Ατος. Ρ. 72. ]. 18. αὐτῆς Ἠεείοά. ἴ]ιοοᾳ. Υ. 64. αὐτῆσι
Αιτίαη. Γπά. ο.
1. 94. Ατοῖ. Ρ.
Ρ. 3506. Ἱ. 26.
Ηϊρρος. Ῥεοι.

24. Ρ. 180. αὐτέτσι Ἠϊρρος, Ῥοεος. 2. Ρ. 1].
28. ]. 205. ἑωῦτοῖς Ἠετοάος. γΙτ. Ηοιη. ς, 7.
ἑωῦτοῖσι 1ἀ. 1, 74. ρ. 19. Ἱ. 29. ἑωῦτέοις
ὃ. Ῥ. 74. Ἱ. 49. ἑωῦτέοισι Ατοῖ. Ρ. ὃ. Ἱ. 8.

ἑωύταῖς Ἡϊρρος. Ἀεοί. 4. ρ. 80. 1. 25. ἐκείνοισι Τά. Ἱ. 99.

(α) Ἱπ Ματρ. τοσαντέων, πᾶπι οοποοτᾶαί οµπι {αππ]ηίπο µνριαδέων.

ΜΙΟΗΑΕΙΙΞ

ο

ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, δο.

τοιούτοισι Τά. Βεοί. 2. Ρ. 19. Ἱ. 95.

ο]

τοιουτέοισι 14. Ροοῦ. 1.

ρ. 29. 1.15.
«ΙΛ. τουτέους [ἀ. 8εεί. ]. Ρ. 8. ]. 17. αὐτέους Άτα. ρ. 20. 1. 17.
ἑωῦτοὺς Ἠετοάοί. 1, 97. ρ- 27. 1. 5. ἑωῦταὰς 14. 1, 98. ρ.90.

1.90.

ἑωύτα Ἠϊρροο. Ῥεο. 4. Ρ. 82. 1. 7.
Αοοθη{ς,

(επ]ῖνας Νοιπίπαπα ργίπος Ὀεο]πα(1οπῖς ἴπ -εω αοπ]ί απεοροπυ]εῖὮ

παπι, γάρ Ρ. 100. Αεοοπία» ρονδέ Ἠέογα πππίαΠοποιη, νο] αὈ]οςΠοποια αἰᾳααπάο τοίταέατ; τί ζόη Ρ. 102.Α. καγγάβιος ρ. 109.Α.
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ΕΙΡ
Ι Μ.
Φηυβίαπέϊνιιη,

Γηά1ο. Ῥγως. Ῥ]ηγ. Ρτῖπια εἰμὲν Ἠετοάοί. 1, 97. ρ. 27. 1. 2.
(σοτία ἔασι

ἸΙά. οκ Εγίλίας οπτπήπ, 1, 66. ρ. 10.

|. 98.

ἔασι Απο. ρ. 4. ]. 16.

εἴασι Ιἀ.

Ρ. 136. 1. 9.

Γπιροτβ, Β]ης. Ρτίπα ἔα Ηετοάοί. 2, 19. ρ. 00. 1. 37. ἔσκον Ἠοιι
Ιλ. η. ν. 125.
5οοιπάα ἕης (α) Ηετοάοε, 1, 187. ρ. 48. 1. 96.

ογίῖα ἔσκε Τά, 1, 196. ρ. 51. 1. 10, ἔην Τά. 7, 184.
Ρ. 251. 1. 99. Ατεῖ. ρ. 20. 1. 22.
Ῥ]ατ. 5οσππάα ἔατε Ἠοτοάος. 4, 119. Ρ. 164. 1.21.
(οτέῖα ἔσκον Ιἀ. 1, 196. Ρ. 51. Ἱ. 11.

ἔσαν Τά. Ι,

91. ρ. 8. Ἱ. 6.

6 Ιπαϊς, Επέ, 1. 811β. κοοππάα ἔσεαι 14. 7, 14. ρ. 247. ]. 25.
δαρ]ηποί, Ῥτως, πμ, (οτία ἔη Ατεῖ, ρ. 4. 1, ὃ.
Ῥ]αγ. ἑογῖα ἔωσι Τά. ρ. 18. 1. 12. Ηϊρρος. Βεο, Ι.
Ρ. 24. ]. 20.

Ιηβη]έ, ἔμεναι Ατοι. ρ. 95. Ἱ. 20.
8ΥΤ, ῥ. 904.

ἔμμεναι Τἀ. ρ. 6. 1. 22. Πωσῖαπ,

Αά]οοίναπι,
ὑπ

Ρ Ωπαἆαπα γετύα βΙπηρ]ίοῖα ππογο οοπέταλΡί]ππη Ποσίαπέατ; αξ περισπερχέω Ηετοάοῦ. 7, 207. Ρ. 280. 1. 27.
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Α

1.6.

1.10.

ῥιπτέω 1ἀ. 8, 58. ρ. 803.

ῥιπτούντων Λοιι 23, 25. διαβυνέοµαι Ηοτοάοί. 4, 71. Ρ. 154.

συμβαλλεόµενος 14. 8, 68. ρ. 130. 1. 4.

Χϊο αριά Αίΐοος:

πέ τυπτήσεις ΑπὶδίορΙι, Ρ]αῖ. 21. χαιρήσεις [ἀ. ΙΡιά. 64. κεχάρηκα
14. Ψοερρ. 701. ἑλκοῦντα Αγεῖ. ρ. 124. 1. 11. Ίνοσο ρ]ατα ἵπ Βιἀῑπι, τα σο- μας. Αποπι, Ψετῦ.
Ἱορίέαχν σώσι Ηοτοάοί. 1, 200. ρ. 52.1. 12. ρτο σώζουσι νο] σώουσι,
[(α). Οαππετατ, ἔειρ, ἩΝεβδε]ίηᾳ.. ἔας, 5]

φ0

ΑΡΡΕΝΡΙΝΧ.

ηὰ ποῖαῖ Έπι. Ῥοτέ. ἵπ Ἰμεκ. Το. 5ο ϱτο σήζουσι αποίοτο Ἐάψιπο].

Μ. Ρ. 710. 1. 41.

|

γοιρα κεῖμαι οἱ ἀνεῖμαι δεφυππέιτ ΓΟΓΠΙΑΠΙ κέοµαι εἰ ἀνέομαι, πάςὮ
βπαπι ογἹσΙποιη αβασταπέ: τ{ κέεται Ηετοάοί. 1, 178. ρ. 40. 1. 37.
κέονται Ἰ]]ρρος. Ῥεοξ. ὃ. ρ. 64. 1, 19. κέοιτο Πετοάοί. 1, 07. ρ. 17.
]. 7. ἐκέετο
Ρ. 5.1. 12.
ἐγκεομένης
ἔυγκεηνται

Τά. 1, 51. ἀνέονται 14. 2, 105. Ρ. 98. ]. 18. κέεται Ατος.
ξυγκέονται ]ἀ. ρ. 24.1. 160. κατακέωνται Τὰ. ρ. 9. ]. 51.
14. ρ. 102. 1.56. Ἠπε τε[ον τοδο]αίῖοηες θεᾳπεπίος :
Τἀ. Ρ. 05. Ἱ. 4. ἐπικέηνται Τά. ρ. 96. ]. 5.

Ίτγοσι]ατοε λαμβάνω Τ[οππαίαγ φπαδὶ α λαβέω οἳ λάµβω Ἱπιδαί]ς;
καταλελάβηκε Ἠετοᾶοί, 3, 43. Ρ. 119. 1. 27. Ῥ]ετουνᾶ, ΒΕρϊκι.
αἆ Τ]α]εί. αριά Ώ]ος. Ἱμασνε. 1, 122. ἀπολελαμμέναι Ἠιρρου.
Βοεί. 2. Ρ. 60. 1]. 24. ἀπολελαμμένης 04. ρ. 54. ]. 7. ἀπολελημµένη Ατοῖ. Ρ. 22. Ἱ. 27. λαµψοµαι Ηετοάοί. 1, 199. ρ. 02. 1. 6.

λάμψεαι 14. 1, 199. λαμφθείη 14. 7, 259. Ρ. 295.]. δ. λαμψοίµην

Ιά. 9, 98. ρ. 989. 1. 97. λαμφθηναι Τἀ. 2, δ9. ρ. 70. 1. 26. λάµψεσθαι [ἀ. 2, 120. ρ. 84.1. 28. λαμφθεὶς Τά. 8, 97. ρ. 912. 1. 19.
λαμφθεῖσαι ]1ἀ. 6, 92. καταλαμφθεὶς Τὰ. ὖ, 21. λαμψόμενος ]4.
ϱ, 99. Ρ. 218. ]. 205. Βϊο ἐπίλαμπτος Τά. 5, 09. Ρτο ἐπίληπτος.

Ηοτοάοίας αβυτραί εἴκω τορυ]ατίέου οἶκα ὅ, 97. ρ. 2050, 1 94. Ῥτο
Αίὶςο οἱ αβ]α(λοτὶ ἔρικα.
6 οπίγασ]ε.

Ρ

Ίοπος Γογμια Ἱπουμγασία ρ]γήπιφας πζπΠ{α.
Ποΐαη. Οταπι. ρ. 978. Ιὰς τὰ ῥήματα τὰ ἓν ληγούση περισπώµενα διαιρεῖ, Οοτήπεῖι,
1899. Ἱ. 38. τὸ παρ ἡμῖν ἔπλει καὶ ἔῤῥει παρὰ τοῖς Ἴωσιν ἔπλεεν, ἔῤῥεεν ὡς τῆς ει
ὃρθόρου τεμνοκένης παρ αὐτοῖς εἰς ἄμφω ταῦτα. δ.

ποιέω Ἡοτοάοί. 1, 98. ρ. 10. 1. 11. ποιέεις Γυἱά. ο. 39. Ἱ. 21. ποιέει 120
Ιἀ. 5, 81. Ρ. 124.1. δ. καλέοµεν 1. 5, 49. ρ. 192. 1. 29. ποιέεεΛ
14. 8, 22. Ρ. 297. Ἱ. 20. ποιεουσι Τὰ. 1, 98. ρ. 27. Ἱ. Β. νοσέουσι
Ατος. Ρ. 11. 1. 20.

ἐποίεε Ἠετοάοί. 1, 22. Ρ. ὖ. Ἱ. 98.

ἐπείεον 1ἀ. 5, 1. ρ. 199. Ἱ. 9.

ἐσωφεόνεε Λτος. ϱ. 58. Ἰ. ῦ. [ἐκάλεε Ηοτοάο. 1, 11. κατεδόκευν 4.
8, 4. ἐπενόεε 14. 1, 27. ἐπολέμεε [ἀ. 1, 18. παρηγόρεον Τ4. 9, ὅ8.
ἐτιμώρεον 14. 1, 18. 5.]

ποἰεε Ἠετοάο. δ, 100. ρ. 3519. 1. 5. ποιέετε Τἀ. 4, 112. Ρ. 165. 1. 38.
ποιέοιµι Τὰ. ὃ, 106. ρ. 207. ]. 37. ποιέοιεν Τά. 7, 208. Ρ. 286. 1. 30.

ἀφαιρέοις Αγεί. Ρ. 109. 1. 14.

ποιέης Ἡετοάοί. 5, 360. Ρ. 111. ]. 29.

|

διατελεῃ Τά. 1, 32. ρ. 9. ]. ϐ,

ποιέωµεν Ἰά. 1, 109. ρ. 41. 1. 22. εἰδέωσι Ποπιοσηῖε. αριά Ποίησ.
Φιλ. Ρ. 1609. παλινδροµέγ Ατεῖ, ρ. 10. 1. 58.
ποιέειν Ἡοτοάοί. 1, 59. ρ. 10. 1.31. [8εὰ 6, 197. Ἠ/οκκεησῖας
οὐ]ἀῑί ποιέεν. ἈΝΙςΙ οδί οΓΤΟΓ ΟΡΕΤΑΤΙΙΗ. ἈΝαπι οδί Ώογῖσα Γογην.
[Βοαἱινοἰσ]ιασυβογας ποιέειν. 1).]) πωλέειν Τά. 1, 100. ἐπισχέειν
Ιἀ. 1, 32. χωρέειν Τά. 1, 24. δ.] δοκεειν Ατοι. ρ. 2.1. 10.

ποιέων Ἠοιοάοί. 1, 18. ρ. 0. 1. 10. ἱστορέων [ἀ. 2, 19.
Ρ. 10. 1. 27.

νοσέοντος [ἀ. ϱ. 4. Ἱ. 19.

νοσέων Ατεῖί.

ΜΙΟΗΑΕΙΙΒ

ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, ἃς.

ποιέοµαι Αττίαν. Ιπά. ο. 94. Ρ. 192.

«Ψ

ποιέεται Ἠετοάοί. 1, 129. Ρ. ὁ0-

1.12. αἱρέεαι Τά. 1, 11. τυραννεόμεθα Τμα]ει. Ἐρὶςε. αἁ Ἀο]οι.
αραιά Ὠϊος. Ἰμαετέ. 1, 44. ποιέεσθε Ηετοάοι. 9, 7. ν. 9250. 1. 29.
ποιέονται ]ἀ. 1, 99. ρ. 927. . 59. συνωνέονται Τὰ. 1, 37.

Ατεί. Ρ. 6.1. 16.

καλέεται

δέεται Τὰ. Ρ. 86. 1. 90.

Ο ἐποιέετο Ἠετοάοε. 1, 50. ρ. 19. 1. 19.

4, 1298. ρ. 166. 1. 98.

ἐδέετο Τά. 1, 95.

ἐποιέοντο Πἀ.

ποιέοιτο ]ἀ. 8, 67. ρ. 9060. 1. δ.

ποιέηται Ἱ[ἀ. ὃ, 8. Ρ. 104. 1. 2. ποιέωνται Ἰἀ. 4, 70. ρ. 154. Ἱ]. ὃ.
κινέηται Ατεί. ρ. ΓΙ. 1. 24.

ἀφικνέωνται [ἀ. ρ. ὃ- 1. 94.

ποιέεσθαι Ἠετοάοί. ὅ, 37. Ρ. 190. 1. 7. αἱρέεσθαι Ατοῖ. ρ. 90. Ι. 6.
ἱστορέεσθαι Ἠετοάοί. 1, 24. ὠνέεσθαι Τά. 1, 1.

ποιεύµενος Ἠετοάοί. 1, 75. Ρ. 19. ]. 4. καλεομένης εἰ καλεομένγ Τά. !,
]. καλεοµεένας [ἀ. 1, 1602.

Ρ Εἰοοίππίαχ Ψετρα ἴπ -αω Ρου ε.
Οοτ]πί]ι. ρ. 193. Ἴωνες τὸ ἑράω ὀρέω λέγουσι, τὸ α εἰς ε τρέποντες" καὶ τὸ ἐχράοντο

ἐχρέοντοι (Ἠετοάοί. 3, 57. ἵαπιεῃ ππα]ε εἀ[τωτ ἐχρέωντει)

Ορέω Ἠϊρρος. Ῥεο. 8. ρ. 10. ]. 20.
121
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|

Φφοιτέω Ηετοάος. 1, ὁ7. ρ. 10.

1.6. Φφοιτέεις Τ]να]εε. Βρϊςί. αὐ Ῥ]ιετουγά. αραιά Εἱος. Πμαονί. 1, 44.
ὀρέομεν Ἠοτοάοι. ὖ, 40. ρ. 190. 1. 30. φατέουσι Απαχϊπιοπϊς Ερί5ί.
π4 ἙΈγί]ναςρ. αραιά Ὠ]ορ. Ἰμαστί. Ὁ, 0. τιμέουσι Πωαοϊῖαπ. Αδίτο]. Ρ.

984. αρέομεν Ηετοᾶοί. 3, 191. Ρ. 88. ]. 49. ὥρεον 14. 4, 3. ρ. 140.

|. 81. ἐφοίτεον Τὰ. 1, 96. ρ. 260. 1.37. ὀρέων Τά. 1, 68. ρ. 17. 1. 31.
διαφοιτέοντες Τά. 1, 60. ρ. 12. ]. 4. τιµέοντες 1μιοῖαπ. Αδίτο]. ρ. 987.

ἁπατέοντες Ἠϊρροο. Φου. 1. Ρ. 24. 1. 18. χκένυσα Ἠετοάοι. 7,
111. ρ. 205. Ἱ. 14. τολµεονσι Ατεῖ. Ρ. 32. Ἱ. 7. ὀρέουσι Τά. Ρ. 30.
|. 10. ὀρέοντι Τά. ρ. 5. Ἱ. 35. μµηχανέεσθαι 14. ρ. 84. ]. 30. ἔπειρώτεον (α]]. ἐπηρώτεον) Ηετοάο. 1, 47.
χρέεται Ἠετοάοξ. 1, 58. Ρ. 14. 1.3. χρεόµε]α Ηϊρρος. Ῥεοί. 1. Ρ.

ΤΠ]. ]. 40. χρέονται Ἠοτοάος. 1, 94. ρ. 9. ]. 30. κοιµέονται [ἀ. 3,
90. Ρ.78.]. 19. πλανέονται Τά. 9, 41. ρ. 66. ]. 905. ἔχεέοντο Ἱπι-

οἵαπ. Αδίτο]. ρ. 9860.

χεεέσθωσαν Ἠϊρρος. Ἀεοί. 4. Ρ. ὖ. ]. 41.

χεέεσθαι Ἠετοάο. 1, 99. Ῥ. 37. 1. 26. χρεόμενος Ηϊρροο. Ῥεος. 2.
Ρ. 24. Ἱ. 41. «χρεομένου Ατεῖ. ρ. 104. ]. 23.

πλανευμενος Ἰωιεῖαπ.

Αδίτο]. Ρ. 994. ὀρευμένων Ὠειπουπίε. Ερὶνε. αἆ Ἠϊρροςγ. Ἀοο. δ.
Ρ. 19. 1.97. [Βοὰ ἐληεῖτο Ηοτοάοί. 1, 08. οσππα οδὲ οχ ἐρεέετο Ργο
ἐθεάετο. Βϊο ἐθηῆτο Τά. 1, 10. 4, 80. 5.] Πορῖεας α δικαιόω, ὃιο

καιέουσι Ἠϊρροουτ. Ἀοοί. 6. ρ. 99. 1. 90.

Οοπίνααπέας Ἠετυα ἵπ -ἅω ροι η; αἱ ὁρτε Ἠϊρρος. Ἀεοί. 8. ρ. 10.
|. 90. ὁρῃ 1ἀ. Βεοι. 2. ρ. 25. Ἱ. 25. ὅρην Τρια. Ἱ. 94. Φφοιτην [ἀ.

Βου. δ. Ρ. 114. 1. 1. σιγῖν Τἱᾶ. ρ. 220. 1. 23. ἀνιῆται Τά. Βοεί.Β.

Ρ. 19.1. 49. Φυμιήσθω [ἀ. Βοος. ὖ. Ρ. 100. 1. 94. Ἰήσθαι Τυἱά. ρ. 6.
Ι. 17. Ατοιι ρ. 191. 1. 8. φοιτή [ἀ. ρ. 96. Ἱ. 8. ἐμβοτς Τά. ρ. ο. Ἱ.

99. δρῆν 1ὰ. Ρ. 15. Ἱ: 33. ἀπαυδῆν 14. ρ. 138. 1. 6.

[816 οέίαια νοια 1π -έω; πί κνησθαι 1νίά. ρ. 140. 1. 24. 5.]
ΓΕΙ οἡ αὐ -οάω οἳ -οέω Ρο ω;; πι ἀγέβωσας ἩΗοτοάοί. ὃν,14. ἀνέβωσε
Ιά. 1, 10. ρ. 5. 1. 91.

βώσαι [ἀ. 1, 146. ρ. 99. Ἱ. 60. βώσας Ι4. 8,

90, Ρ.511. ]. 10. βώσαντες 14. δ, 1. ἀμβώσα; 1ἀ. 1, 8. ἐβώσθησαν
21

3

ὢς

ΑΡΡΕΝΡΙΝ.

ς

[ά. 6, 181. Ρ. 239. 1. 7. βεβωμένα Τἀ. 5, 98. Ρ. 112. ]. τι.
8,
βώσατο Τὰ. 6, 35. Ρ. 217. 1.99. ἐπιβώσωνται 14. ὃ, 1. Ρ. 1
ἐπιβώσασθαι Τά. 1, 87. Ρ- 25. ]. 90.

καταβωσοµένους Ἰ4. 6,

...

998.]. 96. ἐννενώκασι [ἀ. 9, 0. Ρ. 105. 1. 97. ἐννώσας Τὰ. 1, 68.Ἀ

Ῥ. 17. 1.27. [ἐννώσαντα 14. 1, 86. ἐνένωτο Τἀ. 1, 77. Β.] ἐνενώντο
Ιἀ. 7, 206. Ρ. 250. 1. 20.

ἐβωώθεε [ἀ. 9, 25.

[νενωμένου 4. 9, 559.

ἐπεβώθεον 14. 8, 1. ἐβώβησαν 14. 8, 47. βωθήσατες 14. δ, 72. 5.]
Ἠοτί. Αάοπ. π βωσόμεβα εἰ νένωται.
νένωντα. Ἀιμλά, νωσάμενος παρὰ Καλλιμάχῳ.

Ρ. 945. Ἱ. 36. εἰ Ρ. 988. 1. 17.

Σεφοκλῆς νένωται. ᾿Ανακρέων νενωµένος»,
νώσαι. Ῥηαν. ἵπ ἐπιβώσομαι. Ἑνδίαίμ.

Οἱ. Ἠεκεε]ίημ. αὰ Ηετοάοί. 9, 55.

Ηετοάοίας νοτριι χράοµαι τερπ]αγίεν οοπ(ταλίέ; χρᾶται 4, 05. ρ.
168. 1.9.

«χρᾶσδαι 1, 172. Ρ. 44. ]. 25.

Ώο Ιοπίσα γαοβο]ηξίοπο [οησαταπα Ἱ οσα πα οἱ ΏΙρ]έποπβογΗπι,

..

ὤ Ρατ έω.

Ππάϊοαέ, Ῥνῶς. χρέωνται Ἠετοάοί. 1, 94. ρ. 20. ]. 98. διαχρέωνται
[1 1.
Ππιρογξ, ἐχρέωντο Τά. 2, 45. ρ. 67. 1. 30. ἐμηχανέωντο Τά. 7,
172. ρ. 279. Ἱ. 24.
Ευῖ. 1. ση κανέω Τὰ. 1, 70. ρ. 19. 1. 5].
Ίπιρογαέ. Ῥτως. χρέω Τά. 1, 105. Ῥ. 40. Ἱ. 28. Ατοῖ, ρ. 128. 1. 94.
Ἰοσίευχ οἳ χρέο Ἠΐρροο. Ἀεε. ὔ. Ρ. 144. ]. 10. Αγοςιο
Ρ. 141. 1. 15. οί ρ. 145. ]. 18. οἳ ρ. 145. 1. 16. οἱ Ρ.
147. ]. 17.
Φυ]]. τας, ἁἀπιέωσι Ηοτοάοι. 7, 220. ϱ. 290.1. 19. ἐπιστέωνται
[ἀ. 5, 194. ρ. 195. ]. 90.

Ιπάσξ, 1. ἀπαιρεβέω Τά. 3, 65.Ρ. 119. 1.6.

εὑρεθέωσι 4. 2, 607.

Ρ. 72. 1.38. ὁρμηθέωσι 4. 1, 47. ὀφθέωσι Τά. 8, 7.

Τπάρ[. 9. ἐκπλαγέωσι Ἠϊρρος. Ἀοαςξ. 2. Ῥ. 13. Ἱ. 50. προθέω
Ηετοάοε, 1, 108. ρ. 29. 1. 16.

ἐξανγαστέωμεν 14. 4,

115. Ρ. 165. 1. 39. δέωσι 14. 4, 71. ρ. 154. 1.19.
ω ϱευ έω.

Ὀ

δυ)Ρ], κτευέωνται Λτοί. Ρ. 90. 1. 18.
Ῥετ εη.

128

Φυ0]. προσὔεηται Ἠετοάοί, 1, 55. Ρ. 19. .. π

εἴ Ρου έει,

Ιπάϊς, Επί. κερδανέεις Ιἀ. 1, 95. Ρ. 9. ]. 55. ἀποβαλέεις Τά. 1, 71.
Ρ. 18. 1. 28. ἀπολέει [ἀ. 1, 94. ρ. 9. 1. 17.
Ἱπῃβπίέ,
ἀποφυγέειν Τά. 1, 1. Ρ. 1. Ἱ. 18. [διαφυγέειν Τὰ. 1, 10.
"Ἰδέειν Τά. 1, 35.

περιδέειν Τά. 1, 24.

βαλεειν Τά. ὃ, 95.

5.] µαθέεν Τά. 1, 10. Ρ. 8. 1. 93. παθέειν Ατεῖ. Ρ. 6. Ἱ.

20. Ἠετοάος. 1, 32.

Ῥ

πο

ΜΙΟΗΛΔΕΙΗΡ ΜΑΙΤΤΑΙΡΕ, ος,

99

οἱ Ῥογ έε,
Γηά1ο. Ἐπί, πεσέεται Ἠετοάο. 8, 190. ρ. 990. 1.9. ἀποθανέεται [ὰ. 4,

190. ρ. 179. 1. 4.

ΓπβΠΙΕ,

φανέεσθαι Τά. 1, 60. Ρ. 14. Ἱ. 49.
Ρ. 216. ]. 90.

ἀπολέεσθαι Ιὰ. 6, 29.

προσκέεσθαι Τά. ὃ, 54.
οἳ ρε έοι.

Ῥοΐίεπί.

προσθέοιτο Τά. 1, 59. Ρ. 19. Ἱ. 5.

.

[υποθέοιτο Τά. 7, 2937.

δοκεοι [ἀ. 1, 24. καλέοι [ἀ. 1, 11. 5.]

σ

οὗ ροχ ἐο οί έου.
Γπ41ς. Εαῖ. 1. κερδανέοµε’ Τά. 8, 60. ρ. 304. 1. 25. αποθανέονται Τὰ. 4,

95. ρ. 160. Ἱ. 2. ἐρέυσι Ατος, ρ. 20. 1. 25.
{ΟΥ ΙαΓ10 ΤΟΠΡΟΥΙΗΣ.

Τη Ιπιρογ[οείο οἳ Ππάσβιϊίο 5εσοππάο Ἱπδοτίέαν γ]]αδα -εσκ-; τί ἐπετείνεσκε Ηετοάοί. 1, 1860. ρ. 48. 1. 0. κατελίπεσκε Ἰἀ. 4, 78. ρ. 126.

Ρ

Ι. 15. Ῥ]αγ. ἔογίία ἐσεπέμπεσκον Ἰἀ. 1, 100. ρ. 27. 1. 93, ἐλάβεσκον
14. 4, 190. ρ. 106. 1. 490.

Αιῑιάς (ε]]τας ]. θ.ο. 12. ποίαί, σε 685ο Τοπίο.
124

Α

ἵπ Ππάεβη]έο ῥτῖπο τοποίατ Ὀτονῖς ε ΨοτΏοτΙΠὴ 1π έως πε (α) ἐπόθεσαν Ἡοτοάοί. 9, 232, ρ. 929. ]. 12. (0) ἐπεπείβεσαν ]ἀ. 9, 98. ρ.

944. 1. 4].

(α) [Ρίο ποθέσαι Ἠοτη. ΟΣ. δ. ν. 48. αμοὰᾷ Αάΐσουπι ο55ε αἲί Εωνίαίμ. ρ. 1450.
1. 96. ἆε φμο Ῥιςίαιλ]] Ίοσο ν. Εϊδείοτ. αἆ Ρ]αἰ. Ἐ]ια. ο. 40.π. 17. «τερον. ρ. 289.
Ὠοτίνις οἱ Ἐοϊῦας (πρμῖί ἀδικέσαι, πὲ Ἂρες Ῥτο Ἂρης, ααοᾶ Ἱρειπι Ἠγπηο]. Ρ. 189.
Ἱ. 47. αἲϊ Αἰολικῶς ἀῑαῖ, «ολαπη. (ταπηπη. ϱ. 384, ουπη 5 οοπδοηΗῖέ, πὶςὶ αιιοὰ
ἀδικᾶσαι ο]εν Ῥτο ἀδικῆσαι ἀἴοετο αἱοίοτ οδί, 6ἱ ᾿Αρέίον αἀδΙί Ῥτο ᾿Αρήϊο. δοὰ
Ἐπιοί. Ρ. 199. Ἱ. 50. ἼΑρειος, Ἰπα]έ, καὶ ᾿Ἰωνικῇ διαλύσει ᾿Αρέϊος, δ.]

(0) πι, Ῥοτί. ἵπ Ἰμοχίο, Τομ. ν]άείωχ θαερίσατί ππεπάιπα, οἱ Ῥυίαί φογρεπάμπη
6556 ἐπεποίθεσαν ΡΓΟ ἐπεποίβεισαν Λο,

ἃ πείβω.

Αβδυπιϊέαν Ῥοτ[οσί Οἰατασξονϊφείσα κ, ἵπ ἐγέχω; ἠνείκαντο Ἡοτοάος.
1, 178. Ρ. 44. 1.54. ἐνείκας Τά. 4, 64. ρ. 122. ]. 40. ἐνείκωνται 14.
4, 07. ρ. 125. ]. 21.
ΟοτίπίἩ.

ἐνείκω.

ῬΡ. 926.

τοῦ ἐνέγκω ἀφαιρεῖται τὸ γ, καὶ ἀντὶ αὐτοῦ ἐπεντίθεται

"Ἡρόδοτος μυριαχοῦ τούτῳ χρῆται.

Ότο ἤνειξα.

τὸ :,

Ἠιάϊη. (1, Οταη. Βμδὺ. ἵη φέρω, ἠνεικα

»

Ῥ]π Ῥοτίοσίο, κ ἀοπαϊέαχ, οί οοττϊρίέιχ ροπ] πια: πέ προεστέατε Ἠςτοᾶος. ὅ, 49. ρ. 193. Ἱ. 10. κατεστέασι Τά. 1, 200. ρ. 532. 1. 10.
ἑστεὼς Ι[ὰ. 3, 8. Ρ. 108. 1.41. τεὔνεὼς Τά. 1, 112. Ρ. 90. Ἱ. 29.

ἑσταότες Απο. Ρ. 54. ]. δ. [Ηοιη. Ιλ. β. ν. 920. ἑσταότων Όδγςν.
..ν. 449. Αα οχοπιρ]α Ἰαῦος, οπίρις αάάῖ ροβδιηέ µεμαασι Ηοπη.

Ιλ. χ. Υ. 984. μεμανῖα ]λ. ὃ. ν. 440.
βάασι ]1λ. β.ν. 194.

βεβαὼς Ἰλ. ἕ. ν. 477. βε-

Ἐυππο]. Ρ. 195. Ἱ. 34. βεβάασιν' ἀπὸ τοῦ βεβήκασι παρακειµένου, κατὰ συγκοπὴν
καὶ τροπὴν τοῦ η εἰς α. Ἡ ἡνίκα οἱ Ἔωνες ἐν τῷ ῥήματι ἀφαίρεσιν ποήσονται τοῦ συμφώνου,
τότε καὶ συστολὴ παρακολουθεῖ’ οἵον, ἕστηκα, ἕσταα' βέβηκα, βέβαο.

ς Ἠρ).

3

ἐράδ.

ΑΡΡΕΝΡΙΝ.

90

Νθθιο {απο 66ΠἩΡΟΣ ἵπ Ἰή5 ροπα]εἶπια οοσεΙρἰέας ; πὲ ἑστηὼρ Ἠε-

εἷοά. ἔλθορ. Υ. 519. κεκμηώτι Ἠοπι. 1λ. ζ. ν. 261.

ν
ει
μα
ο...
ἘρίαίἩ. ρ. 41. . 2. τὸ κεκμπῶτι δῆλον ὅτι ᾿Ιωνικόν ἔστι, ταῦτὸν ὃν τῳ πεκμηκότι

ἀποβολὴν τοῦ κ πεπονθὺς Ιωγικῶς, καὶ ἕκτασιν τοῦ ο.

Οεείετυπῃ εἰἶαπι ο]ος κ ἵπ Ρετ[εοίο οἰῑοίμπί.

Ότεροτ. Ρ. 272. 8ᾳ. τὸ κ ὑπεξαι-

ροῦσι τῶν εἰς Κως ληγόντων µετοχών, πεποιπὼς, καὶ τεθνγὼς, καὶ τετιπὼς, καὶ πεποιηυῖα,
Βὶο τεθνπότος Ἱαῦεί Ἠοπι, Ιλ. ρ. Υ. 455.
καὶ τεθνηυῖα, καὶ τετιηυῖα προφέροντες.
τεθνχότα Ἰδίά. ν. 403. τεθνηότας Οδ. Ψ. ν. 84. 5.]

Ἡοτοάοε. 7, 109.
ἀπεξτραμένον
ἵπ Ῥογ[οσίο
Ι,οσίειγ
(η ιν
Α
:
3
απεζηζαμμµένον 0 αποξηραίνω.
πι.

ρ. 264. ]. 94.

Ρτο

ι

Ῥογ. ἵη Τμεχ. Το. τε] αὓ ἀποζηράω, αἱ α πειρἆω, πεπείραµπι.

ΑπσιιεηΙιη.

ο

ἴομες (α) Δασιποπία ποσ]σιηΕ:

Τοιπροτα]α; αί ἀμείβετο Ηετοάος. 1, 550. Ρ. 9. 1. 28. ων. ιά
48. Ρ. 1]. ]. 42. παραίνεσε [ἀ. 1, 80. Ρ. 2]. |. 19. ἄφθη 1ἀ. 1, 19.
Ῥ: ὔ. 1. 24. ἀμείψατο Τἀ. 1, 56. ρ. 10. 1. 3. ἀγαμμένος Τ4. 7, 609.

υ. 208. 1. 29. ἐργάζοντο [4. 1, 66. ρ. 16. Ἱ. 41. κατεργασµένου [ἀ.
1, 125. Ρ. 55. 1.025. κατέργαστο Τρ14. ]. 91. ἔωβα Τά. 2, 91. Ρ. 77.
Ἱ. 1. ἑώθασι 14. 1, 199. ἑώθεε Τά. 1, 11. ἕων ἀ. 7, 219. ρ. 288.
|. 41. Ρτο εἴων, πΏ ἐάω. αἴτεε [ἀ. ὃ, 1. ἔλεν Ατείζ. ρ. 20. 1. 25.
η)
Ὀγ]]αρίοπα:

Ἡέ βεβρώκει Ηοτοάοε.

1, 119. ρ. 92. 1. 90.

δεδούλωντο

[4. 1, 94. Ρ. 56. 1. 18. περιτετήκεισαν Ἀτεί. Ρ. 80. ]. 6.

(0) Κοάαρ]{οπείοµοπι Ῥτίπησο 6ΟΗ5ΟΠΙΕ: μέ ἔκτηται Ἠονοάοξ. 4, 64. ρ. 135
159.]. 49. ἔκτητο [ἀ. 5, 39. Ρ. 112. ]. 99. ἐκτησθαι Ἰἀ. 1, 49. ρ.
19. ]. 10. ἐκτημένος 14.7, 161. ρ. 277. 1. 6.
Ρε (ο ρτπα Ἀγ]]αρα: αἱ τεχγέαται Ἠϊρρος. Ἀεος. 1. ϱ. 19. 1. 10.
Ρτο τετέχγηνται. ἐβλύλευντο Ἠετοάοί. 1, 105. Ῥ. 42. Ἱ. 51. Ῥτο

(ἆ) ἐβεβούλευντο.

(α) Ποΐναπ. Οταπι. Ρ. 9517.

αἱ Οοτϊπίμ, Ρ. 198. Ίωνες εἰώθασι

συναρχοµένους

ποιεῖν τοὺς παρφχηµένους τοῖς ἴδίοις ἐγεστῶσιν, ἓξ ὧν ἐγένοντο" οἷον τύπτε, βῆ, Φῆκε, ἔλε,

ὄλοντοι ὀνόμηνε. Βὶο Ἠοτί. Λάοπ. Ίῃ νοςς ἆλτο. Ἡετοάῖαπ. ἀε Ἁγπί. Ρ. 1919 Ἐ]αν.
Ἰη νοςθ ἦγεν. Ἐνδίαίμ, Ρ. 152.1. 46. εἰ ρ. 72. 1. 46. Ἱπίτα, Ρ. 165. Ο.
(0) Εωριαιὴ. ρ. 974. 1. 17. Ἐλανογ. ἐκτῆσθαι ᾿Ιωνικὸν ἀποβληθέντες τοῦ συμφώνου
τῆς αὐξήσεως. ἂἲ Ἠοτί.

Αάοπ. ἵη γοςε ἐκτῆσθαι. κτάω ἕκτηκα ἕκτημαι τερι]ατίίετ. ὅταν

γὰρ ἀπὸ συμφώνων δύο ἄρχηται ὁ ἐνεστὼς, οὐκ ἀναδιπλασιάζει ὁ παρακείµενοςο,

8εᾷ ἵπ Β.

Οταπιπη. Βιςὺ. οχοϊρἰαπίΙς κτάοµαι εἰ πτάοµαι.
(ο) Εωσίαιι. Ρ. Τὸ. ]. 8. αὔξησιν διὰ διπλασιασμοῦ γενομένην οὐδέποτε καταβάλ-

λουσι οὐ γὰρ ἂν τὸ τέτυφα τύφα ἐροῦσι». οὐδὲ τὸ πεποίηκα ποίηκα. Ιά. Ρ. 192956. Ἱ. 8]. οἱ
τῶν παρακειµένων ἀναδιπλασιασμοὶ οὐκ ἀφαιροῦνται ἸΙωνικῶς, εἰ µήτι ἄρα Αἰολικῶς κατὰ

τὸ δέγµενος, ἲ Ῥμανοτ. ἵπ νοςε δέχθαι ἀοσεί, τὰ Πετί Τοη]ςς.
͵
(4) πι, Ῥοτί. ἵη Ἰμεχ. Τοη. Τοπίος ΡτΟ ἐβούλοντο, νεὶ (ᾳποά Ίοπρε νετὶκἰτη]{ις)
Ρτο ἐβεβούλευντο. ναὶ ἃ βευλέομαι ἐβουλέοντο ἔβουλοῦντο ἐβουλεῦντο,
απἰθρεπασυ]έασ ἐβούλευντο.

Α: ἵη Ἠετοδοίο

Απστησπί οιη]ςδΙο [γοιιοπίος Ρο Τη]οεβίοπειη Αγ]]αβε -εσκ- 6ΟΠΙ-

Ῥοηφαίυς; πέ ἄρδεσκε Ηετοάοῦ. ὃ. 117. ρ. 129. Ἱ. 12. ἔχεσκε Τἀ. 6,
19. Ρ. 2ἱ9. Ἱ. 19. ΆῬ]ιτ. ὃ. ἄγεσκον Ιἀ. 1, 148. ρ. 99. Ἱ. 17.6
ἔχεσκον Τἀ. 7, 120. Ρ. 266. ]. 24. πέµπεσκε 14. 7, 106. ρ. 264. |.
19. Ῥ]ιτ. ὃ. φεύγεσκον [ἀ. 7, 911. Ρ. 287. 1. 20. λάβεσκε 14. 4,

78. Ρ. 126. ]. 16.
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[Ῥμαν. ἵη φράζεσκε. Ίωνες εἰώθασι χρηματίζειν τὰ τρίτα πρόσωπα τοῦ παρατατικοῦ
καὶ τοῦ β’ ἀορίστου ἐνεργητικοῦ ἀποβολῇ τῆς συλλαβικῆς αὐξήσεως, καὶ προσθήκη τῆς σκε
συλλαβης ἓν τοῖς βαρυτόνοις ῥήμασιν" ἐν τοῖς περισπωµένοις δὲ, καὶ ἐν τοῖς εἷς -μι οὕτως"

Εβόα ἐβόασκε συστολῇ τοῦ α, ἐποίει ἔποίεσκε, ἐχρύσου ἐχρύσοσκε, ἐκβολῆ τοῦ ; καὶ τοῦ συ.
ἐτίβεσκε συστολῇ τοῦ η εἷς ε, ἐδίδοσκε συστολ; τοῦ ω εἰς ο, ὁμοίως ἐζεύγνυ ζεύγνυσκε,

στασκε συστολῇ τοῦ η εἶςα.

ΊἨαιο ερεπἰ]μες αριἀ Ῥοείας {τεηιεπίίοτ ε5ι. [Μυ]ία

εχεπηρ]α οο]]ερῖι Ἐϊκο]ετ. αἆ Ἰε]]ετ. Ώρες. ΠΠ. Ρ. 340. 5α. δ.]

Ἐμαν. εε ἩἨοτί. Αἀοπ. ἵπ φιλέεσκε. Φιλέω φιλήσω καὶ Δωρικῶς Φιλεέσω, καὶ
Τ) πλεονασμῷ Φιλεέσκω, ὅ παρατατικὺς ἐφιλέεσκον -ες -ε, καὶ ἀφαιρέσει φιλέεσκε.

Ψετραπι ἄγνυμι Ἰαμαί ἀπρίες απσπιεπέμπι, Ὀγ]]αρίουπι Αεθίσαπη,
Έεπιροτα]ε Ιοπῖοιπι; κατέγγα Ἠϊρροςτ. Ῥοεί. ὅ. Ρ. ὂ. |. 48. κατ-

1396
Α

ε’γως Ηετοάοξ. 7, 234. Ρ. 289. Ἱ. 49.
Οεειττῖέ ἵπ Ἠετοάοί. ὃ, 108. Ρ. 207. ]. 42. εἰ 6, 1. Ρ. 211. Ἱ. 2. εἰ

7, 229. ρ. 290. ]. 49. πεῖτα απζξῖο µεμετιμένος Ρτο µεβθειµέγος.
πι. Ῥοτί. ἵπ Ίμεκ. Τοπ. τῆς συλλαβῆς µε ἐπαναδίπλωσις, καὶ τοῦ 3 εἷς τ Ιωνικὴ
τροπὴ, καὶ ἐκβολὴ τοῦ ε.

1μορῖεαχ απβηιοπέστη Τεππροτα]ε α]ένα Γπάἰοαθίναπα ἵπ ΠπάθβηΙέο Ρτῖπιο

ἄνῴσαι Ηετοάος, 1, 127. ρ. 41.1. 8.

[0]

«Ἔπι. Ῥοτέ. ἵπ Τμεχ. Τοπ. πιοπεί, ἵη νυ]σαιῖς Τιοχὶοῖς Ρετρεταπι ἀνώσαι κἶπο κι 5υῦ5οΏ]ρἰο Ἱερὶ ἵηπ νετῦο ἀνωβέω, 6ί αὰ ἀνώθω
ἀνοίσειν.
»

τεβετεὶ.

Ὑαἱοκεπατ.

ΠΙαΙὲ ἀνοῖσαι ναὶ

΄

Ε]ετῖο Ῥειδοπατυη.
Γγπια δίπρμ]αγῖδ.

ο -ειν Ῥ]δᾳπαπι-ρεν[εοί Πέ -εα; τί Ίδεα Ἠετοάοί. 2, 100. ρ. 94. 1. 22.
Ἠοτι. Αἀάοπ. ἵηπ ἐτετύφειν οἱ Ἴωνες τὴν τοῦ ὑπερσυντελικοῦ ει δίφθογγον ἐν τῷά
προσώπῳ εἰς εα, τοῦ ν ἀποβληβέντος, διαλύουσι. Ἐμαν. ἵπ ΕΙ. Ειδίαίἡ, ρ. 50. Ἱ. 27.

δοοιπά

πρ ιζαγῖδ.

Αὐ]Ιοϊέαχ σ οκ -εσαι, -ασαι, -ησαι, -εσο, -ασο, -Ίσο.
ΟοτἱπίἩ. ῥ. 191. Ἴωνες τὰ δεύτερα πρόσωπα τών ἐνικῶν παθητικῶν ποιοῦσιν ἐκ τοῦ
τρίτου προσώπου τῶν ἐνικῶν καθ ὑποστολὴν τοῦ τ. Ὅμηρος, γνώσεαι (1λ. β. ν. 367.) ἔδεαι.
(1λ. ω. ν. 129.) Ἠοτί. Αἀοη. ἵῃ µέμφεαι. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ὑποτακτικώῶν παθητικῶν

ποιοῦσιν' ἵκπαι (1λ. ζ. Υ. 1349.) Ειρίαίῃ. ρ. 969. Ἱ. 96. "Ίωνές Φασιν, ἐπίστεαι, δύνεαι, καὶ

τὰ ὅμοια. Ἠοτί. Λάοπ. Ρ. 183. δἱ Ῥ]αν. ἐτιθέμην -εσο -εο, ἐθέμην -εσο -εο, τὸ μὲν εἰς
«σο κοινὸν, τὸ 3’ εἰς -εο Ἰωνικό». Ῥμανοτ. φάο (Ἠοπι. ᾿Οδ. π. ν. 168.) προστακτικὸν, Ρτο
Φάσο. Βε]ιοὶ. Αεϊφίορι. ΝιὈὺ. 644. ἵπ νοσσπῃ περίδου, δίδηµι ἐλέμην ἔλεσο" καὶ ἄποβολῇ
τοῦ σ ἔδεο. Ἠϊθει. Πυῖά, δίδωµι ἐδόμην ἔλοσο" καὶ ᾿Ἰωνικῶς ἔδοο κατ᾿ ἀποβολὴν τοῦ σ.

127 Ιπάϊσαί, Ῥνως. φαΐγεαι Ἠετοάος. 1, 27. ϱ.7. 1.11. φοβέεαι [ἀ. 7, 53.
Ρ. 205. ]. 90. ἔπαινεεαι [ἀ. ὃ, 91. φοβέαι 14. 1, 99.
Α
Ρ. 10.1. 20. βούλεαι Τά. 1, 1. ϱ. ὃ. 1. 99. α βούλο-

μαι, βούλεσαι. Βὶο ὀψεαι Ατοῖι Ρ. 15. Ἱ. 19. ἔξεπίστεαι (πππϊαία α ἵπ ε) Ηετοάος. 7, 104. ρ. 2605. Ι.
.

΄

98,
Ευ. 1. τεύξεαι [ἀ. 1, 90. Ρ. 24. 1. 27.

Ρ. 145. Ἱ. 19.

3

εὐφρανέεαι 1ἀ. 4, 9.

Ειέ. 2. ἀποθανέεαι Τά. 4, 168. Ρ. 174. 1. 16.
Ἱπιρογ[. ἐνετέλλεο Τά. 1, 117. Ρ. 92. ]. Ἱ-

Β

ΙπάσΓ. 1. ἐδέξαο 14. ὅ, 18. Ρ.18.1. 15. ὑπεθήκαο 1ὰ. 7, 1. Ρ.
ασ...
Ιπάοβ, 2, ἐγέγεο Τά, 1, 50. Ρ. 9. ]. 258.

99

ΑΡΡΕΝΒΡΙΣΝ,

Ῥ. 205.
Ἰρεταί, Ῥνῶς. ἔπευ Τά. ὃ, 18. ρ. 185. 1. 15. Φοβεο 14.7, 50.

1. 8. φείδεο Ατοτ. Ρ. 112. Ἱ. 25. ἐξηγέο Ἠετοᾶοί.
Ὀν
5, 72.

Ῥογ[. µέμνεο Ηετοάοῖ. ὄ, 108. ρ. 207. 1. 18. πιαίαΐα η Τη ε.

Ῥυυ]αποί. Ἴδήαι Τά. 4, 9. Ρ. 142. 1. 10.

ο

Τεγιία οἱποιζαγὶς,
-ει Ῥ]ήδᾳπαπι-ρογίοσίϊ βί -εε; τέ ἐγεγόνεε Ἠετοάοί. 1, ΤΠ. Ρ. ὃ. Ἱ. 95.
Ἰμοῖαπ. 3ΥΤ. Ρ. 8/78.
Ἠοτι. ΔΛάοπ. ἵῃ ἐτετύφειν.
προσώπῳ εἰς εε διαλύουσι»

οἱ Ίωνες τὴν τοῦ ὑπερσυντελικοῦ ει δίφθογγον ἓν τχ

Κοίαπάαπι εδ ἐνείχεε Ἡετοάος. 1, 118. ρ. 92. ]. 7. ρτο ἐνεῖχε Τά. 6,

119. ρ. 206. Ἱ. 10.

ἵπ δαβ]αποῖνο Ἀγ]]αδα -σι αἀδοϊδεῖέατ; πέ ἐθέλησι Ἰμιεῖαπ. Ῥγτ. ϱ.905. 0
Βιἱἀ, φθαίησι ἵπ Ῥοἱεπιῖα]ὶ Ῥτο φθαίη.

Νοππιπαασπη (οτί Αιπρι]ατὶ Ἰπ]ίοῖέαχ α; πὲ ἐπανισταίατο Ἠετοᾶοί.
4, 106. Ρ. 175. Ἱ. 2. εἰ (οοττερία ροπυ]έπια) οἰκέαται Τὰ. 1, 195.108
Ρ. 50, 1. 10. παρηγορέατο Τά. ὃ, 104. Ρ. 207. Ἱ. 4.
κ Α
Τεγιία ΙΟ/υγαἰίκ.

Τοτίῖα ρ]υτα]1 ςυπι]έ α Ῥτο ν απῖο -ται οἳ -το.
Ίο5ε Ἐωκίαί], Ρ. 294. Ἱ. 10, 15.
Γπ Ιμαϊσαέίνο.

Ῥτως, -έαται Ῥτο -ενται, -αγταί, -είνται; πῖ προτι)έαται Ἠετοάοί. 1, Ὦ
195. ρ. 96. 1. 86. δυγέαται 14. 2, 142. ϱ. 92.1. 6. διακέαται 14. 1,
105. Ρ. 28. 1. 95. ἐγκέαται Ατεῖ. Ρ. 118. 1. 19.

-ύαται το -υνται; πέ ἐγιδρύαται Ἠετοάοί. 2, 126. ρ. 96. 1.8.
Ππιροτ[. -έατο Ῥτο -ὀντο, -εντο, -αντο, -ειντο, -ώντο; ιῖ ἐβουλέατο 14.
1, 4. ρ. 2. ]. 195. παρετιθέατο Τά. 1, 119. Ρ. 92. ]. 22. ἐδυνέατο
1ἀ. 7, 211. Ρ. 287. Ἱ. 28. ἐκέατο [ἀ. 1, 167. ϱ. 49. 1. 12. ἔμηχαγέατο Ιἀ. ὃ, 65. Ρ. 195. 1.28.
.

-ύατο Ῥτο -υντο; τί ἱδρύατο 14. 2, 182. Ρ. 101. 1. 98.
ώατο Ῥτο -ώντο) αἱ ἐπειρώατο Τ4. 1, 68. ρ. 17. 1. 80.

σ

Ῥογξ, -έαται Ῥτο -ηνται; τὲ οἰκέαται Τἀ. 1, 149. ρ. 98.1. 9. µεμνέαται Γεπιουγῖε. ἵπ ΔίοΡ. Ρ. 910. εἱρέαται Ατεῖ, ρ. 194. Ἱ. 19.
εἴ Ῥτο -ανται; πέ ἀναπεπτεαται Ηοχοάοί. 9, 9. Ρ. 926. Ἱ. δ.
-ύαται Ῥτο -υνται; αἱ κατακεχύαται Τά. 2, 5. ρ. 74. Ἱ. 7. εἰρύαται
Ἠ]ρρος. Ῥεεί. 2. Ρ. 50. 1. 49.
Ἐπιο]. Ρ. 294. εχἰτ. Βυῖᾶ, εἰ Ῥμαν. ἕαται ἦνται Ἰωνικῶς, Ἠοπιι Τλν γ. Υ. 194,
Ῥ]ιαγ. δεδαίαται (05. α. ν. 25.) ἀντὶ τοῦ δέδαινται ᾿Ἰωνικῶς.
Οοτ]πί. Ρ. 990. 9ᾳ. οἱ Ἴωνες, ἓν τοῖς τρίτοις προσώποις τοῖς ἔχουσι πρὺ τοῦ τψιλὸν, Γ)

τρέπουσι τὸ ψιλὸν εἰς τὸ ἀντιστοιχοῦν δασὺ, καὶ ποιοῦσι προσθήκην τοῦ αὶ νένιπται νενίφαται, λέλεκται λελέχαται. εἰ μέντοι εἴη τὸ κονὸν διὰ τοῦ σ βαρύτονον, τότε καὶ τὸ ᾿Ιωνικὺν
ἔχει πρὺ τοῦ -αται τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ µέσου παρακειµένου' πέβρασται, πεφράδαται,

ὅτι πέβραδα.

εἰ μέντοι ἀπὸ περισπωµένων φύσει μακρᾷ παραληγοµένων, ταύτην συστέλ-

ι

»
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λουσι πρὸ τοῦ -αται εἷς τὸν ὀφειλομένην συστολήν. πεποίηται πεποιέαται. Ίωθρε Ἐμανοτ.
129 Ίπ νοοῖθις ἐληλέδαται, ἐρηρέδαται, πεφράδαται, λελέχαται, δεδέχαται, ἔρχαταιν κέαται,
Α δεδέατο. Ἠοτί, Αάοπ. 1η ἐρηρέδαται, δέχαται, ἐπιτετράφαται. Τά. ἔπῴκατο ἀπὺ τοῦ
οἴγω, ῴγμην, ἐπῴγμη». «ασα Ρ. 226. εί Ρ. 77.

-φαται Ῥχο -μμένοι εἰσί; πέ τετρίφαται Ἠετοᾶοῦ. 2, 99. Ρ. 77. 1. 97.
μα: Ηιρροο. Βεοξ, δ. Ρ. 228. ]. 27. γεγράφαται Αχοζ. Ρ.
ΜΗ

-χαται Ῥτο -γμένοι εἶσί; πε ἀποδεδέχαται (α δέχομαι) Ἠετοάοί. 2,
49. Ῥ. 67. Ἱ. 19. (α δείκνυμι) [ἀ. 2, 65. Ρ. 73. 1. 10. λελέχαται
Ατεῖ. Ρ. 112. 1. 24. τετάχαται Τιαογἀ. ἵπ ΜΙΕγ]οπαοταπι 601εἶοπο ὃ, 19.
-ραται Ῥτο -ρμένοι εἰσί; πὲ ἐφθάραται Τ0ἱά.

Ὦ

-καται Ῥτο -γμένοι εἰσί; πέ ἀπίκαται Ἠετοάοί. 7, 209. Ρ. 287. 1.4.
πῬῖ κ Ῥτο κ.
-δαται Ῥτο -σμένοι εἰσί; αἱ κεχωρίδαται 1ἀ. 1, 140. ρ. 37. Ι. 99.
ἐσκευάδαται 14. 9, 198. ρ. 91. Ι. 4.

Ῥ]α5απαπιροτῇ, -έατο Ρτο -ευτο -Ίντο -Ίντο; αἲ ἐδεδέατο Ἠενοάοξ. Ι,
66. Ρ. 16. ]. 41. ἐκεκοσμέατο Τἀ. 8,91. Ῥ. 126. 1.25. ἀποκεκλέα-

το [ἀ. 9, 50. ρ. 990. 1. 95.
πι.

Ῥοτί. ἵπ Ἰμεκ. ΊοἨ. Ρτο ἀποκέκληντο 80 ἀποκλήω, Ῥτο ἀποκλείω" νο] Ρτο

ἀποκέχκλειντο αὓ ἀποκλείω.

ϱ

-φατο ΡτΟ -μμένοι ήσαν; πῖ κατεστράφατο ]ά. 1, 27. ρ. 7. 1. 8.
-χατο Ῥτο -Ύμένοι ἦσαν; πί ἐτετάχατο Τά. 1, 191. Ρ. 49. 1. 22.

-κατο ΡΙΟ -γμένοι ἠσαν; τί ἀπίκατο Τ4. 8, 46. Ρ. 909. 1. 1.
-δατο Ῥτο -σμένοι ήσαν; αἱ ἐσκευάδατο 14. 7, 65. ρ. 957. 1. 94.
Πιορίίκ ἐστελάδατο Τά. 7, 89. ρ. 261. Ἱ. 132. Ριο ἐσταλμένοι ἦσαν
ροι Εροηί]οςίη Όγ]]αβρα δα: ΠαΠΙ (ᾳ) ἐστάλαται ἨΗοβιοά. Ασπ.

ιν

ν. 2568. Εάῑί. Ηοῖπς, οί Η. Βίερ]. δοά Ἰλπέετίοη., ἔσταλογ.
(α) Ὀιαεοπ. Ρ. 919. Ὁ. ἀπὸ τοῦ στέλλω.
Ίμεσο Ἅῑπι. Ῥοτί, Ἰεχ. Τοπ. εἰ απ,

,
Ἠε]]εῃ. ρ. 214.

ἡὂ Πιὰοἳ, 2. έατο Ῥ{ο -οντο; πέ ἀπικέατο Ἠετοάοῦ. 1, 152.

ρ. 59. 1. 37.

ᾖπ Ποἱοπέϊαζἐ.

Ῥχγως. -οίατο το -οιντο; πέ βουλοίατο Τά. 1, ὃ. ρ. 2. Ἱ. 8. λυπεοίατο
14. 1, 99.
οἱ -ώντο; αί μηχανοίατο 1ά. 6, 40. ρ. 220. 1.9. νο] Ροτς α µηχανεοµαι Ῥτο µηχανοαυμµαι, πε Αὖπι, Ῥοτέ, ἴπ
Τ,οχ. Ίοη.

Ὦ

-αἰατο
-ώατο
Ππάεῖ, 1.
Ππάς[, 2.

ΡΟ -αιντο; Ἱπέ δυναίατο Τά. 7, 108. Ρ. 2608. 1. 25.
Ρίο -ῴντο; πέ πειρώατο Τά. 4, 199. Ρ. 168. 1. 91.
αἰατο ϱ1Ο -αιντο; πῖ γευσαίατο [ἀ. 2, 47. ρ. 08. 1. 29.
-οίατο Ῥτο -οιντο; πε ἀπικοίατο [ἀ. 2, 100. ρ. 97. Ἱ. 16.
Νουρυη Τη -μι.

ϱ Ιπάϊς, Ριῶς. Ῥ]αχ, (ετίία -έασι Ῥτο -ἆσι οἱ -εἶσι, -όασι Ρο -οὖσι, -ύασι

4

84.
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Ρ10 -υσι; πέ ἀγιστέασι Ἠειτοάοί. 5, 71. Ρ. 197. 1. 25. τιθέασι Μαιτ]ι.
δ, 15. συντιθέασι Ηετοάοί. 4, 25. Ρ. 145. ]. 8. διδόασι Ῥτου. 29, 15.

Η]ρρος. Ῥεεί. ὃ. Ρ. 9. 1. 16. ἐκδιδόασι Ἠετοᾶοῦ. 1, 95. Ρ. 20. 1. 95.
σβεγνύασι Ρ]αϊ. Ρ. 910.
ῬΗτγη. Ρ. 104. διδοῦσιν ἐν τῷ περὶ εὐχῆς Φαβωρῖνος οὕτω λέγει, δέον διδόασι.

τὸ

γὰρ διδοῦσιν ἄλλό τι σηµαίνει, τὸ δεῖν.
Ἠοιί. Αἀοπ. Ρ. 907. οἱ Αττικοὶ, ὡς δοξάζει ᾿Απολλώνιος, ποιοῦσιν ἐπὶ τῶν εἰς -μι

τὰ τρίτα πρόσωπα τῶν πληθυντικῶν κατὰ διαίρεσιν, ὅτι συστέλλουσι τὴδ παραλήγουσαν»,
καὶ προσλαμβάνουσι τὸ α πρὺ τοῦ σ, καὶ ἐκτείνουσιν αὐτό. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς νομίζει γίνεσθαι

διαέρεσιν τῆς μακρᾶς, τουτέστι, τὴν ει δίφθογγον διαλύεσθαι εἰς ε καὶ α, τὴν ου εἰς ο καὶ α,
τὸ υ εἰς υ καὶ α. Ἠοο ἰᾶππεπ πηαρῖ5 Ῥετίποτε νἰἀείιτ αἲ Ίοπες, αι χρῶνται ταῖςῬ)

διαιρέσεσι. Οοτ]πί]. Ρ. 916. Θὶο εἰ Ἠμάϊπα. Μείτ. Βυι5ὺ. εἰ Ὀτυαη. Ρ. 142.
Ἠογιί, Αἀοη. Ρ. 908. τινὲς ᾿Αττικίζειν νοµέζοντες ἁμαρτάνουσυ ἐν τῷ λέγει τιθέαµεν
διδόαµεν

ζευγνύαµεν,

τιθέατε διδόατε

ζευγνύατε.

Αἱ

Ὥμανοι.

ἵπ νουῦ

ἐφέστιος Ἠαῦεί

µεταδιδόαµεν. 6ἱ ἵη Διδόαμεν ἀοσεῖ, Ἰὰ Πειῖ Ῥετ Ρ]εοπαδωπι. Ίμερο Ἐπρίαίμ. Ρ. 910.
1. 9. εἰ Ρ. 1609. Ἱ. 17. Ιμερίίατ ἀποδιδόαμεν αριά Τμεοάστει, ἀε Ῥτονίά, Όταί. 2.
Ρ. 42. (Τ. ΙΥ. ορρ. εἰ. Ῥεμι]ᾳ. Ῥ. 509. εδ ἀντιδιδόαμεν.) εἰ τιθέαµεν ἵπ Ειπια]ῖ
Ἠριείο]α ΤΙοηγείο Α{Το ρταβχα Ρ. 9.

Ππιρογ{. Βίπρ. Ῥετβ. Ῥτίπια -εα Ῥτο -ην; τί ὑπερετίθεα Ἠετοάοί. ὃ,151

166. Ρ. 196. Ἱ. 22.
Α
Ῥετβ. (ετέῖα -εε Ῥτο -η; πί προετίθεε Τά. 8. 49. Ρ. 902. 1. 18.

Ιπά6Ι. 1. παρήσωσι Τά. 8, 15. Ρ. 206, Ἱ. 21. τερα]ατῖα5 Ῥτο αδὶἑαξ1οτὶ
παρήκωσι, α παρίηµ,.
΄Ἔπι. Ῥοτί. ἵπ Ἰμεχ. ΤοἨ. ρυίαί Ἱερεπάμπι παρήσουσι.

ν

1οΥπιαέίο [πι τοῦ.

Ῥ

Τη δο]πία ΟΥναξϊοπο ταχο οσσυστ]ξ -μεναι Ῥτο -χαι; τί ἑστάμεναι Ἠο-

τοὰσξ. 1, 17. Ρ. ὃ. ]. 5. απελθέμεναι Ατοζ. Ρ. δ. ]. 97. αἀνελθέμεναι
[ἀ. Ρ. 21. 1. 24. οἴδαλεη]ήμεναι Τὰ. Ρ. 90. 1. 17, Φέμεναι 14. Ρ. 144.

αν 15,

ΣΑπΤΙΟΤΡΙΙΜ.

6

ΟΝβοιγαέ γατιαοπθς ποπι]πῖς, ο τοδο]ιί]οπαες νοτρῖ: ας ἵπ νετΏο
Βακίαπίϊνο ε ΙπΙΠο ρταροπ]ϐ.
λεγομένοισι Ἠετοάοί. 1, 60. Ρ. 14. Ἱ. 99. μαχομενέων {ωπιῖπ., Τ4.
2, 70. Ρ. 74. 1. 15. ἐχουσέων 4. 5, 59. Ρ. 117. ]. 22. Ἠ]ρρος,
Θεοῦ. ὃ. Ρ. 164. ]. 94.
ἀγγελέων Ηετοάοί. 1, 48. Ρ. 10. ]. 41. ὑπερεπαιγέων ]ἀ. 1, 8. ρ. 8.
1. 11. ἀποκτεγέοντα Τά. ὃ, 62. Ῥ. 18. ]. 9. καλεόµενος 14. 1, 7.
Ρ. 9. 1. 5. χρεώμενος 1ἀ. 1, 62. Ρ. 15. ]. ὅ0.
Ό
ᾖομαῃπ. Οταπι. Ρ. 3974. τὰς εἷς -ὤν ληγούσας μετοχὰς ἀπὸ τῆς ἆ συζυγίας τῶν
περισπωµένων γενομένας, ὧν τὸ προστακτικὸν ἐπὶ β’ καὶ Ύ' προσώπου εἷς -ει λήγει,

διαιροῦσιν "Ίωνες Φρονῶν Φρονέων.

ἔστι γὰρ Φρόνει.

βοῶν δὲ οὐκ ἐθέλει διαιρεῖσθαι. τὰ

γὰρ τῆς δευτέρας φεύγονσι τὴν διαίρεσιν, πλὴν ὅμως, ἃ διαιρεῖ, σπάνιά ἔστιν.

Ρ. 228. τῇ εἰπὼν οὐ
ὡς τύψας.

Ἀἱο εἶπαξ

[ατεροτ.

χρῶνται Ἴωνες, ἀλλὰ τῇ εἴπας µετοχῇ ἀορίστου πρώτου, προφέροντες
Ἠετοάοί. 1. 4].

εἰπάντων 14. ὃ, 99. 5]
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ἐων Ἠετοάοξ. 1, 16. ρ. 4. ]. 45. Αχεῖ. ρ. 10. 1. 6. παµεὼν Ηϊρρος,Α.
-

ΜΙΟΗΑΕΙΗΙ5

ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, ἃς.

9ὅ

Ῥοςῖ, 1. Ρ. ὃ. Ἱ. 16. Αγεῖ. Ρ. 0. ]. 9. ἐοῦσα Ἠετοάοί. 1, 7. Ρ. 2. Ἱ.
99. Αιτία,

Ππά. ο. δ. Ρ. 172.

ἐὸν Ἠετοάοί. 1, 97. Ρ. 26. Ἱ. 99.

Ατοί. Ρ. 16. 1.26. ἐόντος Ἠετοάοί. αριά Ποίησ. Φιλ. Ρ. 1390. Ατοῖ.

Ρ. 7.1. 17. παρεόντος Ιμιοῖαπ. ἄε Ὠστ. Ώοα Ρ. 879. ἐούση Ατοζ. ρ. 18.
|. 11. ἔόντα Ιἀ.Ῥ. δ. Ἱ. 8. ἐόντες [ἀ. ρ. 75. ]. 9. ἐοῦσαι Τά. Ρ. 121.

1.1. ἐοῦσι [ἀ. Ρ. 118. ]. 4. παρεόντων Τά. Ρ. 112. 1. 27. παρεύντας
ας
πε
Ἠ ἐουσέων Ἠετοᾶοξ. 1, 32. Ρ. 8. 1. 91. Ἠϊρρος. Βεοε. ὃ. Ἱ. 60. ρ. 81,

παρεουσέων ἩΗετοάοῖ. 1, 11. Ρ. 9. ]. 98.

Ρ. 126. 1.41.

ἐούσησι Ἠϊρρος. Βεεί. 5.

[ν. Οτεροτ. Ρ. 184. 5.]

γετβρα]ε Ἀοπηπθη.

γαπαβοπες 515 οπ]ρ]π]ῖς εαπ]έασ; τί φράδµων Βγίβία ἵπ Ἠοτοάοί,

6

8, ὅδ7.Ρ.117. 1. δ. ξεινοδόκος Ἠοπι. Ὀδ. σσ. ν. 08

ΡΑΝπΤΙΟὉΟΙ, 4.

6

ΑΡΝΥΕΒΡΙΙΓΜ.
Ώ

ἵπ -ὦς τοδο]ν]ξαχ Ρε -έως; τέ ἀληθέως Ἠετοάοί. 1, 11. να τα
ἀτρεκέως Τά. 1, ὃ7. Ρ. 15. 1.94. ἐγκρατέως Η]ρρος. Ῥοοε. 1. Ρ. 20.

. 44. αἀσινέως Ατεῖ. ρ. 02. Ἱ. 81. αφειδέως Τά. Ρ. 98. Ἱ. 16. εὐτυχέως Ηετοάοί. ο, 99.
γ. Οτεροτ. ρ. 212.

κ Ῥτο π’; κὠς Ἠετοάοί. 1, 75. Ρ. 20. 1. 2. εἴ κως 14. 1, 46. κω ]ἀ. 1,

115 9. ρ.9.Ἱ. 1. κ 1ἱά,Ἱ. 8. κόθεν Τρία, 1, 35.197. κου Τὰ, 7, 8
Δ

κότε ]ἀ.
5. ]. 19.
4, 184.
οὕκω 1ἀ.

1, 97.
Αιτοῖ,
οὔκοτε
1, 93.

Ρ. 10. ]. δ. Ατεῖ. Ρ. ὃ. Ἱ. 9. ὅχως Ἠετοάοί. 1, 8. Ρ.
ρ. 5. 1.9. µήκοτε ]ά. ρ. 11. Ἱ. 19. οὐδέκοτε Ηοτοάοξ.
Ατοί. Ρ. 42. ]. 5. ὁκόλεν Ηετοά. 1, 95. Ρ. 9. 1.26.
Ρ. δ.]. 94. οὐδέκοτε Τά. 8, 111. Ρ. 316. ]. 4, ὅκωσπερ Ἠοτας]ε. αριιὰ Ποίησ. Φιλ. Ρ. 190. ὅκου Ἠϊρρος, Ἀοοξ. 6. Ρ. 6.
]. 24. ἑκόταν Τά. Βεεί. 2. ρ. 26. 1. 8. οὐδέκω Ατοζ. Ρ. 25. Ι. 26.

Ῥτο χ; παντακῆ Ηειοάοί. 2, 124. Ρ. 87. 1. 25. (α) οὐκὶ Τά. 1, 138. ρ.
26. ]. 19.

'

(α) [ν. Ραυ]ο Ρορί Ρ. 134. ΑΛ. δ.]

(0) οὐκ ὁμοίως [ἀ. 1, 53. ϱ. 8. 1. 41. [οὐκ ὅσα 14. 1, 71. οὐκ ὑγιέα Τ4.
1, 8. οὐκ οἷοί τε [ἀ. 1, 67. δ.] οὐκ ὡς 1ἀ. 1, 2. ρ. 1. 1.91. Τε. 1, 16.
(0) [6τεροι. Ρ. 185. Ἴωνες τὰ ψιλὰ ἀντὶ δασέων ἀσπάζονται, ἀπιγμένοι λέγοντες,

καὶ ἀπίκοντο, καὶ ἀπηλιώτης (ν. Ρᾶβ. 54.). καὶ ἀντ᾽ ὥδου" οὐ μὴν δὲ ἐν ταῖς συνθέσεσι
µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς συναλοιφαῖς.

Ἡρόδοτος (ὅ, δ8.)" οὐκ οἷοί τε ᾖσαν. δ,]

Ῥπ Ρο ϕ; ἐπεξης Ιἀ. ὅ, 18. Ρ. 185. 1. 19. ἐξαπίνης Τά. 1, 74. ρ. 190. 1.
19.: ἐξαπιναίως Ἠ]ρρος. Ῥεςί. 8. ϱ. 8.]. 4. Ατος. ρ. 16. ]. 6. ἐξάπινα Ἱιον]ς. 21, 4. Ματς. 9, 8.
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π ρτο 3; αὐτημερὸν Ηοτοάοῖ. 6, 199. ρ. 241. ]. 15. [κατὰ Τά. 1, 208.
9, 0. 3, 80. ἵπ ααἴθαβ ἔωππεπ Ἰοεῖς Καπίις αἆ Τοροτ. Ρ. 185. πιαἩ{έ κατὰ τὰ, απ Γοτιπ]α Γε(αεη(ίας υΐέας Ἠοτοάοίιδ, τα ΒΟΤΙΟΘ6ΠΡ
Τοπίσς ϱο ἆ, ῖ κατὰ τὰ ἔταξε 4, 109. κατὰ τὰ ἤκουον 2, 99. πΏὶ ν.

γ/ορεε]πᾳ. 5]

κατάτερ 14. 7, 69. ϱ. 257. 1. 55. (α) αὖτις Τἀ. 1,
3

54. ρ. 19. Ἱ. 15. 2, 122. μεταῦτις 14. 1, 602.

(α) [ΗεΙ]αᾶῖας Ολτεδίοπι. Ρ. 24. οᾱ, Μευτς. τὸ μὲν αὖτις Ἰωνικόν' τὸ δὲ αὖθις
Αττικόν

(δσος.
ΒοΓ.
Ῥ Ρ. 934. Ίωνες τὸ πάλιν, Ὦ αὖτις ἀεὶ λέγουσι» Γ καὶ οὐκ αὖθις. 5.

Αἰέοπαίας ἔσίπτη οἱ αδρἰταΐίαταπι οοπηπηἑα ος (0) ἐνβαῦτα 14. 1,
61. Ρ. 15. 1. 15. ἐνθεῦτεν Τά. 1, 2. ρ. 1. Ἱ. 26.
(0) Γατεροτ. Ρ. 220. τὸ ἐνταῦθα ἐνθαῦτα φασὶν Ἴωνες ἐνηλλαγμένως.

"Ἡρόδοτος

(2, 68.). ὡς ἀπὸ τοῦ ἔνθα. δ.]

Ε Ῥιο α; »αρσελέως Ἡλμρος. ας. 1. Ρ. 50. 1. 49.
ἡ Ῥτο α; λίήν 1μά. Ρ. 21. Ατο. ρ. 10. 1. 84.

Ατοζ. Ρ. 8. Ἱ. 17.

λάθη Ηετοά. Β, 70.

πέρην Τά. ρ. 24. 1. 18. ῥηϊδίως 14. Ρ. δ. Ἱ. ὃ.

πεηέως Τὰ. 94. ]. 28. Ηϊρροος. Βοος. 7. Ρ. 247. Ἱ. 1. τρηχέως Ἠοτο-Ὁ
ἀοι. 1, 114.

ι ἀειπϊέησ; ἐπιτηδέως Ἠοτοάος, 1, 108. ρ. 29. 1.21. µεζόνως 14. 2, 161.

Ρ. 67. 1.25. Ατεῖ. Ρ. 48. Ἱ. 16.

υ Ῥτο ο; πλεύνως Τά. 5, 18. Ρ. 185. Ἱ. 24.
ω Ῥτο ου; γὠν Τά. 1, 51. Ρ. 8. ]. 4. ὁσονῶν 14. 2, 23. Ρ.61. ]. 25. οὗχων Ἰ1ά. 1, 11.
ὀλιγαχοῦεν 1ἀ. 5, 96. Ῥ. 127. Ἱ. 16. τέως 1ἀ. 4, 105. ρ. 174. Ἱ. 91.
κάρτα [ἀ. 1, 71. . 18. 1. 22. Ῥτο σφόδια.

πρόσω 14. 9, 191. Ρ. 80. 1.7. προσωτέρω 14. 2, 105. Ῥ. 80. 1. 6. προσ-

ώτατα Τυἱἀ, Ἱ. ὁ. Ῥτο πόῤῥω, ποῤῥωτέρω, ποῤῥωτατω,
ΡΕ ΕΡΟΡΒΙΤΙΟ.

(α) Βοτναῖῦ {οπποπα απίο αδρ]ταξαπι ἕατα Ἰπ πρροβΙοπο, (1411 6ΟΠΊΡΟφἴέοπα; τί ἀπ ἦς Ἠετοάοί. 1, 1. Ρ. 1. 1.14. ἀπῆκε Ιἀ. 5, 118. Ρ.

Ρρ
194
Α

199. 1.95. [απικομενους οἳ ἐσαπικνέεσθαι οἳ ἀπίποντο Τ4.1, 1. ἅπικέσθαι, ἀπηγήσασθαι Τἀ. 1, 2. ἀπελόμενοι Τά. 1, 14. ἀπίστασθαι [ἀ.
1, 95. .] ἁπηλιώτης Ἐζοεομ. 20, 47. [ἐπόδια Ηετοάᾶοί. 4, 208.
ἐποδιάσαντες Ἰἀ. 9, 99. ο.] ἐπ᾽ ὅσον Ἡοτοάος. 1, 64. ρ. 16. 1. δ.
ἐπίστιος 1ἀ. 1, 95. Ρ. 9. 1.27. [ἐπορῷ Τά. 1, 10. ἐπορέωσι [ἀ. 1, 124.

ἔπωρα Τά. 1, 48. επ ὧτε Τἀ. 1, 22. 5.] κατ’ ἠσυχίην Τά. 1, 9. Ρ. ὃ.
1. 90. κατηγήσασθαι Τ4. 8, 154. Ρ. 195. 1. 41. Γκατήκουσι 14.4, 178.

κατ᾿ ἡλικίην 14. 1, 172. κάτισε 4. 1, 88. κατώρα ]ἀ. 9, 59. κατύ-

περθε Τά. 2, 95. κατήµενος Τά. 1, 185. 5.] μετ ἡμέρην 1ἀ. 4, 146.
Ῥ. 170. 1. 9. µετιέναι [ἀ. 1, 24. ρ. 6. ]. 28. µετήσεσθαι Τά. 5, 950.
ὑπ᾿ ἑωύτῷ Τά. 7, 157. ρ. 275. ]. 49. ὑπαρπάσας Ιἀ. 5, 50. Ρ. 192.Β
1.41. [ὐπίεται 4. 4, 181. ὑπιστάμενον 14. 4, 2.
(α) Ἐιγπιο]. ϱ. 624. Ἱ, 14. οἱ Ἔωνες τοῖς ψιλοῖν ἀντὶ δασέων χβῶνται.

τὸ ἀφικό-

µεθα γὰρ ἀπικόμεθα λέγουσι, καὶ τὸ οὐχὶ οὐκί «ολαπῃ, σταπιηαί. Ῥ. 971. 94. τῶν
ῥημάτων τὰς συνθέσεις διὰ ψιλῶν συμφώνων ποιοῦσιν Ίωνες" κατορῶ, κατορᾷς, κατορᾷ.᾿

14. Ρ. 975. τῷ π ἀντὶ τοῦ φ χρῶνται, ἀφικόμην γὰρ, ἀπικόμην λέγουσι, δ.]

ο.

ν

ΜΙΟΗΔΕΙΙΞ ΜΑΙΤΤΑΙΗΕ, δις,

27

Ῥτο ἀμφέχουσα Ἰεσίέειτ ἀμπέχουσα ἵπ (0) Ἐπιρεάοε]ο αραιά Βίοῦ.
Έε]ορ. Ρ. 141.
(0) ΠΝοπ εσέ νειθυπι Ἐπιρεάοσ]ευπι, 5εὰ αὖ 1ρ5ο Βίοῦαρο αἀἀϊέαπι, οἱ αὖ Ἡεετοπίο
άλας”

6 οοὐᾱ, εἀϊμπη Ῥτο μετ ἀμπέχουσα. Υ: Ἠεετεῃ. Ρ. 1049.

εεῖος.

ΡΗΥΡ.

ἐς Ῥγο εἷς; τί ἐς Ἠετοάοξ. ὃ, 56. ὮἘε ἵη «οππροβῖϐῖ5, πὲ ἐσέβαλεν Τὰ.
1, 10. ἐσβιβάσαντες 14. 1, 60. ἐσακοντίζοντες [ἀ. 9, 49. ἐσηκόντιζον
14. 1, 49. ἔσοδος [ἀ. 8, 68.
ατεροΓ.

Ρ. 182.

τὴν εἰρ πρόθεσιν

ἐς λέγουσι» "Ίωνες,

ὁμοίως τοῖς ᾿Αττικοῖς κα

Δωριεῦση. δ.]

:

οΟΝΙΝΟΤΙΟ.

(α)Ὢν Ἠετοάος. 1, 2. Ρ. 9. 1. 2. Ατοι. ρ. 99. Ἱ. 93. Ῥτο οὖν. εἴκως
6 ΠΗετοάοί. 1, 40. ρ. 11. 1. 20. ρτο εἴπως. ἦν Άτεῖ. ρ. 29. 1. 9. κὴν Τά.
Ρ. 5. 1. 20. (0) ἔπεὰν Ἡοτοάος. 1, 74. ρ. 19. ]. 28. οι ἐπὴν Ώοιπο-

ετῖζ, αριά Ποίησ. Φιλ. Ρρ. 1608. Ἠϊρροεταξ, Βεοἕξ, ὅ. Ρ. 51. 1. ὅ. Ατοζ.
Ρ. 10. 1. 6. ρτο ἐπάν.
(α) [σΟτεροι. Ρ. 184. τὸ ὧν ἀντὶ τοῦ οὖν λέγουσιν Ἴωνες.
(0) Ότεροι. Ρ. 99, τὸ ἔπὰν ἐπεὰν λέγουσιν Ἴωνεφ. "Ἡρόδοτος 2, 68. δ.]

υΟΥΝΊΑΧΙΟ,.
Ίοπ6ς ουπι Αεοῖ5 ϱαδάστα Έϊσυτας αδατραπέ; απαταπι, απῖα ἵπ Αέῆσα
ὠγπίαχὶ 4ο 15 ναθῖ5 ἀἱδδεγαῖ, μῖο Ῥτογϊδδίπιαπα ἑαπέαπι 8ρ6ΟΠΠΘΗ
Ὦ

οδαυησσίαπι,

ΕΙ]ειρεῖς; τέ ες τὴν σφετέρην Ἠετοάοί. 4, 1. ρ. 140. 1. 11. Βαθαμά.
.-
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πατρίδα, ὄψιν [ἀ. 7, 61. ρ. 207. 1. 20. Βαῦααά, ἔχοντας. ἵππῳ [ἀ. 9,
126.Ρ. 1911. 97. ἀπογγώσι τοῦ βίου Ατοαί. Ρ. 18. ]. 7. Βαθαιιά, σύν.

Ῥ]εοπαδπιας; πί ἔφη λέγων Ηετοάοί. ὃ, 120. ρ. 199. 1. 1. μεγαβρεῖ
μέγιστον Τἀ. 7, 117. ρ. 206. 1.5. [Ῥ]ευπαδιηυς είἶαπι γε] ερεηί]ιοΒἱ4 65ί, ου 1Π γετρῖς οοπιροδίθ15 εγ]αῦα ων Ῥοπῖξας ΙΠπίοΥ ῬγοδῬοβ]έίοπθπι οἱ γοτῦαπα; τέ (4) ἀπωνέδοντο Ηετοάοί. 3, 99. Ῥτο

ἀπέδοντο. ἐξωνεῖλον Ῥτο ἐξεῖλον [ἀ. 2, 40. εί 86. κατωνεκάλυψε [ἀ.
2, 47. ποσωνέθηκαν 4, 196. περιωγέβαλε 4, 00. Ῥτο κατεκάλυψε,
προσέθηκα», περιέβαλε.
(4) «ομαηππ. Οταπηπι, Ῥ. 374. ἀὶ τὴν ων συλλαβὴν περισσὴν τιθέασι μεταξὺ τῶν
προθέσεω»'

ἐξωνεῖλον καὶ ἀπωνέδοντο,

ἀντὶ τοῦ ἐξεῖλον καὶ ἀπέδοντο,

Ἠαο Ίρεα νετὺα

αεί Θτεροτ. Ρ. 209. παθὶ φιιοά φοηϊρίε ἐξ ὦν εἷλον εἰ ἀπ᾿ ὧν ἔδοντο, 41ο οοἆθπι πιοᾶο
Ἱερίίωτ η Πυσῖν Ἠετοάοι.
Όμπι νετο οοπ]αποιοπὶ Τη ]ῇ που δε Ίοσις, ργίυ]ϊ βοχ]Ρίυταπη ο;οὐαπηϊς (τατηπηαἰἴςῖ, 4ααπῃ πες Οτεσοτία5 περ]εχίί, αἀάεπς Ίσρο: ἡ ἐξωγεῖλον
καὶ ἀπωνέδοντο, ἄτονα. ϐΟ. ἨΓεφβεε]ηςσ. αἲ Ἠετοάοί. 4, 60. δ.]
[Ποπ Τοπιπι {αμίΗπῃ Ἠαπο οοπβιειιάΊπαπα {μἱ556, Ἰὰ αᾳμοὰ Ίππιετε νἰἀείας ΊμΤοςεΠηρίις α Βιυτζίο οἰίαίαθ, Ραΐεί οκ Ίουο Ερίοματιηϊ (Ώοτΐοε κοτίρεπεῖς) αραιά Αἱῑιοῃ.
Ρ. 277. Ἑ.

Καὶ γλυκύν γ ἔπ᾽ ὧν ἐπίομες οἶγο.

ὶο αὐηῖηο 5οχοπηϊαπι, σο]]αίῖ ]οοῖς

Ἠετοάοίεῖς, πιοσαπῃ σὔχΓοχοτατΏ, ππίο νίαπι Αίπεπαὶ εἀἰίοπεπι Θομινεϊσἰιαεἰφετίκηστη :
οοττασῖοΏσπα ρτοραπία, οΗπη οδίοπάετοπι, Ἡ. Ὁ. Ῥείτο Ῥαμ]ο Ώοῦτας, ἄποατυπι Ἰ{ςτατυπῃ αραιά Οαπιαυτίριεηςες Ἰοάϊο Ῥτοίεσδοτε Ἠερῖο. Ὑι]σο Ἰεσευπέατ ὦν, 5εηςιι
ημ]]ο5 ααοά παῖτο ρετιτοαν]ε Οᾳραµβοππα.. Βεὰ ὧν τασίε Α]άϊπα, Ιπάϊσαπίε 14 ποὺῖς,
αιοά πιετηϊηϊ, νίχο ἀοοϊδεῖπιο

ν

Ἰηοβο Ἰαμάαίο,

Οτεροτ. (οτἰπε]ι, Ρ. 446. υὈὶ ὧν τοοἰε Ἰαηΐμςι
ππαίἶομς Αιασισίαπις Ρ. 669, Ε9.]

"ων αἰῖαπι πηα]ο Ἰσσέαπα ἵπ ο.

Ύο55.

Ἐπάεπι πιεδ]εῖπα εσαί αἆλυς Ταπι-
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ως

Ἐπα]]ασα; πέ συνιέντα ᾿Αρταφέρνεα Τά. 6, 3. Ῥ. 211. Ἱ. 11. Ῥτο συνιέντος ᾿Αρταφέρνους.

αὐτοὶ παήσαν.

ὡς παρεῖναι αὐτοὺς Τα. 1, 24. ρ. 6. Ἱ. 29. Ῥτο αἲς

καλέειν 14. 1, 93. ρ. 9. 1. 1. ρτο κάλει. (ὐ)ἐν Ἠεσαῖ.

(0) [ν. αμος Ἰαμάαί Οτδιζετις αἆ Ἠεεαίαοὶ {ταρπηεπία Ρ. 66. δ.]

αριά Βίορ]. 4ᾳ Ὀτρ. ρ. 90. Ῥτο ἔγεστι. ἔπι Ργίμ. αραά Ἠετοάοῦ.
6, 86. ρ. 2209. ]. 28. Ῥτο ἔπεισι.

Τμιοςῖς; τέ ἀνά τε ἔδραμον Ἠετοάοξ. 1, 66. Ρ. 16. Ἰ. 29. Ῥτο ἀνέδρα- Β
µόν τε,
Ίμεσο Αὔπι. Ῥοτί. Ἰμοχ. Τομ. ἵπ Έλλειψις, Πλεονασμὸς, Αἰτιατικὴ,

᾽Απαρέμφατα, Δοτικὴ, Ονομαστικὴ, Ἐν, Τμῆσις, εἴο.

ΝΟΜΕΝΟΙΑΤΌΗΕΑ

0

]οπίσαγαπα ἀϊοίοπαπα Ῥείαίασ οκ Γμοχὶοῖδ, ας» Ἠπὶ Ώου οκ Τοη]οῖς
Λαιοτίῦις εοπβαγεταπέ, 5οἳ]. εκ Ἠετοάοίο «πιγ]ας Ῥοτίπς, οκ
Ἠ]ρροσταία (παἱοπας, Ετούίαπας, Εωφίης. Ἠετοάοί νοσαβα]α ρατεπι α Οαπιοτατῖο, Ῥαγίΐπι αὐ. Ἠοητίου Ῥίερ]ιαπο οο]]οσία ἵπ ναγϊς
Μίορμαπογαπι Εάῑοπίῦας Ἱαροεπίέατ. (α) Οππη Ἱαφιο ἕαπι ογι]ε]ς
ἑαπίοταπα νίτογαπα Ἰαρονίθις πλ]. Ῥοβδῖπι αἀάοτε; (6) πεφαο φἰἀσοπι (ἀἱοβδατίαπα, 5εά (νταπππιαξΙσαπη {οχοτα Ιη5{πετῖπα:

Ἠππο 4ᾳ

Τ]α]ασίο [οπῖσα ἑτασταξαπι εἰαπάαπι Οταῖοπο Χεγχ]ς αἆ Ῥοεγεδας οχ
Ῥο]ψιιπία ἨΠοτοάοι (7, δ. ρ. 245.) Ύπαπι εχ Ἰοηίκπιο Ἰπ ΑΠεΙ-Ώ
ΒΠΙΙΙΗ γογεῖέ Τοηγδῖις ΠαΙσατπαβδεις Τοπ. 2. Ρ. 189.
(α) Ἡερείίία Ίνανο 5απέ δί αποία ἵω Ἠγεδθε]ιηρί{ εἀ[είοπε Ρ. Τ---2]. αρρεπαϊοῖς, υὶ
εἰίαπη ρ. ΙΤὸ--- 77. [α εἰ ἵπ εᾱ. Βε]μεϊρλ. Ατρεπί,. Ἐ. 6. Ῥ. 2. Ρ. 335. 5εᾳ. (τερειϊέαρ
αυίεπι 1,οπά. 1825. Τ. 9. Ρ. 377. 5ο.) ΕΙ.] εχίαί Λεξικὸν τῶν "Ἡροδοτείων λέξεων
εκ Οοἀϊοο Β]υ]ἱοί]ιεσα» Β. (ειππαπί, Αάά. (τεροτ. ρ. 255---369.
(0) Ουία (απεη Ριαίετ Ἠετοδοίεα εἰ Ἡ]ρροσταίεα, εἰἶαπι α]ία οκ α]ῖ βοηήρίοτῖοις Τοπἱοῖς νοςαῦιι]α αὖ απί]ᾳμῖς σταπηπιαοἶς οοπηπηθιποταία τεροεταΠ{Ητ, δαἱίθτη ηοῃηὨμ]]α εροοϊπι]ηῖ5 Ίοσο αΠειτε Ρ]αουίζ.
Ἡρόταχος, τὸν βάτραχον Ἴωνες Εγπιο]. Ρ. 214. ]. 44.
Γέγειος, ὁ ἀρχαῖος, πορὰ ᾿Εκαταίῳ.

14. Ρ. 228. 1. 95.

Ο6

Γτασπητη. Ρ. 74.
᾿Εγχειρογάστορες Ἑκαταῖος λεγέτω (Πρ. Ρτο ἑδραῖοι τεχνῖται)
Ἰεσεπάιπι

Ῥρυίαῦαπα

Ῥτο χειρογάστορες,

ΟΕ. Οταισεγ. Ἱ. ]. Ρ. 71. 54.

44η

Οτεισεχ. ἵπ Ηεσαίαὶ

Ῥο]]. Ἱ. 50. Τία οπίπι

μαπ1 πίτυπηααο

͵

Ἠεργολίας

Ἰαδεί.

Επίσσας λέγεσθαι ᾿Ιωνικῶς παρ Ἑκαταίψ. ἔστιω ἔπισσαι, αἱ ἐπιγινόμεναι τοῖς προγόνοις Ἐγτηο]. Ρ. 596. 1. 94. ϐὉΓ. Ἠεεγο]. ἵπ ν. ἔπισα εἰ ἔπισσον.
Ἐρεσχελεῖν, σηµαίνει τὸ ἀπατᾷν.
μμ] ασος

πολὺ

παρὰ

Πλάτωνι

καὶ παρ) Ἴωσιν

Ἐιγπιο].

ο
σηµαίνει κατὰ Ἴωνας τὸ βασανιστήριον Τά. Ρ. 408. Ἱ. 15. ΟΙ. Ἠεεγοι.
ε]ασαιε Ιπίετρρ.
Ἠγός ἡγὺν τὸν εὐδαίμονα λέγουσι Ίωνες 14. Ρ. 990. Ἰ. 97. Ο1. Ἠεδγε]. ἵη ν. εὐηγεσίη,
αδί φοπθ]έιχ ἦγον.
Κοχκκύας. ὁ πόγονος. ἔστι δὲ Ἰωνικὴ ἡ λέξις Ἐίγπιο]. Ρ. 624. Ἱ. 50.
Λόγχας τὰς μερίδας Ίωνες λέγουσιν Τὰ. Ρ. 569. Ἱ. 34.

ὈὉπάα Ἱπιε]]συπίατ εὑλογχα

εἴδωλα Ώοπιοσγἵ αριά Ῥ]αί, νε. επι]. Ῥαυ]. ο. 1. εἰ 4ε ἀ4ε[. οταο. ο. 17. Ρ. 419. Α.
ΟΕ. Ἱπίοτρρ. Ἠεςγε]λί 1Π ν. εὐλογχεῖν.
Σμῶξαι λέγουσι οἱ Ίωνες τὸ πατάξαι Ἐλγπιο]. Ῥ. 721. Ἱ. 21. Βΐο Ἠεκγεβίως:
ἔσμωξεν, ἐπάταξεν, ἔπαισεν.
Χειρογάστορες, ν. Ῥᾶμ]ο 8ηίο.
Ψύδραξ. οἱ Ἴωνες ψύδρακας λέγουσι τὰς ποικίλας Ἐλγπποὶ, Ρ. 319. Ἱ], 10. δ.]

ΗΕΒΟΡΟΤΙΕ.
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ΡΙΟΝΥΡΙΠΝ,

-ν ρες Πέρσαι, οὔτ᾽ αὐτὸς)κατἠγήσομαι νόμ.ν τόνδε ἐν ὑμῖν τι-

θεὶς, παραδεξαμενός τε,
τ αὐτῷ χρήσοµαι. ὡς γὰρ ἐγω πυνθάνοµαι

τῶν πρεσβυτέέρων, οὐδαμᾶ κω ἠτρεμήσαμε», ἐπεί τε παρελάβοµεν τὴν
ἡγεμονίην τήγδε παρὰ τών Μήδων,
Κύρου κατελόντος ᾽Αστυάγεα. ἆλλὰ9εός τε οὕτω ἄγει, καὶ αὐτοῖσι
ἡμῖν πολλὰ ἐπέπουσι συµφέρεται
απ ’

ἐπὶ τὸ ἄμεινον. τα μέντοι Κνεος τε

καὶ Καμβύσης πατήρ τε ἐμὸς Δα-

ρεῖος κατεγάσαντο καὶ προσεκτήσαντο ἔθνεα, ἐπισταμένοισι ευ οὐκ
αμ ἄν τις λέγοι’ ἐγὼ δὲ ἐἐπεί τεπα:έ-

λαβον τὸν ρόνον, τοῦτο ἐφ βόντιζον,

ύκως μὴ λείψωμαι τῶν πεόότερον

"Άνδρες Πέρσαι, οὗὔτ' αὐτὸς καθἠγήσομαι νόµον τὀνδ ἐν ὑμῖν τίθείς" παραδεξάµενός τε,αὐτῷ χεήσομαι. ὡς γὰρ ἐγὼ πυνθάνορμαι
τῶν πρεσβντερων, ᾿οὐδέγα χρόνον
ἠτρεμήσαμεν, ἐξ οὗ παρελάβοµεν
τὴν ζγεμονίαν τή;γδε παρὰ τῶν Μήδων,Κύρου κα]ελόντου Αστυάγη».
αλλὰ σεῦς τε οὕτως ἐνάγει» καὶ
αὐτοῖς ἡμῖν πολλὰ ἔπιοῦσι συμωφέ-

εεται ἐπὶ τὸ ἄμεινον. ἃ μὲν δὴ
Κδρόε τε καὶ Καμβέσης πατήρ τε
ὁ ἐμὸς Δαγεος κατειγαάσαντο καὶ
προσεκττήσαντο ἔρνη, ἐπισταμένοις
οὐκ ἄν τι λεγοι ἐγὼ ὃ., ἐπειδὴ
παρέλαβον τὸν «ρόνον, τούτου ἐΦεόντιζον, όπως μη λείψωμαι τών

Ύεοµεγων ἐν τιμῆ τῇῆδε, μηδὲ ἐ-ἐ

πεότερον γενοµεγων ἐν τη τιμῇ

λάσσω

τ7δε, μιηδ᾽ ἐλάσσω προσκτήσωµαι

προσκτήσωµαι

Πέρσησι.

ϕ οντίζων

δύναμιν

δὲ εὐρίσκω,

ἅμα μὲν κὺδος ἡμῖν τε προσγινό-

μενον, χώρην τε τῆς νῦν ἐκτημε]α
οὐκ

ἑλάσσονα

οὐδὲ φαυλοτέρη»,

παμφορωτέρην δε ἅμα δὲ τιµωρην τε καὶ τίσιν Ύινομ,ένην. διὸ
ύμέας ἐγω συνέλεξα, ᾗ
ἵνα τὸ γοέω

19Τπρήσσει», ὑπερδέωμαι ὁὑμῖν. μέλλω,
ζεύξας τον

Ἐλλήσποντον,

ἐλαν

στρατὸν δια τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν

Ἑλλάδα, ᾗνα ᾿Αὐηναί» υς τικωήσωμαι, ὅσα δὴ πεποιήκασι Πέρσας
τε καὶ πατέρα τὸν ἐμόν. ὡρᾶτε µέν

δύναμιν Πεισαι». Φροντίζων δὲ
εὑρίσκω, ἅμα μὲν χῦδος ἡμῖν
ἡ
προσ-

γινόµενον, χώραν τε ἦς νῦν κεκτήµεθα οὐκ ἐλάσσονα οὐδὲ Φανλοτέβαν, παμφορωτέραν τε" ἅμα δὲ τιμωρίαν καὶ τίσιν γυοµένην. διὰ
δη ταύτα νυν ὑμᾶς ἐγὼ συγέλεξα,

ἵνα ᾱ διανοοῦμαι, πράττει», ὑποθώ
ὑμῖν. μέλλω, ζευξας τὸν Ἑλλήσποντον, ἐλαύνειν στ ρατὸν διὸ τῆς
Ἑὐρώπης ἐπὶ τὴν Ελλάδα, ἵνα
Αθηναίους τιμωρήσωμαι, ὅσα δὲ
πεποιήκασι Πέρσας τε καὶ πατέρα

νυν καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν Δαρείο

τὸν ἐμόγ. ὁρᾶτε μὲν δὴ καὶ πατέρα
τὸν ἐμὸν Δαρεῖον προζυμούμενον

δρας τούτους" αλλ’ ὁ μὲν τετελεύ-

τηκε, καὶ οὐκ ἐξεγένετο͵ αὐτῷ τι-

στρατεύεσθαι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους ἀλλ ὁ μὲν τετελεύτηκε, καὶ

νου καὶ τῶν ἄλλων

οὐκἐξεγένετ᾽ αὐτῷ τιµωρήσασθαν’
ἐγὼ δ’ ὑπέρ τ᾽ ἐκείγου καὶ τῶν ἆλλων Περσών οὐ πότερον παύσοµαι,

ἰθύοντα στρατεύεσθαι ἐπὶ τοὺς ἄἴγ-

µωρήσασθαι: ἐγὼ δὲ ύπερ τε ἐκείΠερσέων

οὐ

πρότερον παύσομαι πρὶν ἡ ἕλω τε
καὶ πυρώσω τῶν "Αθήνας, οἵ γε

ἐμὲ καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν ὑπῆρξαν

ο
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δικα ποιεῦντες. πρώτα μὲν, ἐς
Σάρδις ἐλθόντες ἅμα ᾿Ἀρισταγόρῃ

τῷ Μιλησίῳ, δούλω δὲ ἡμετέρῳ,
ἀπικόμενοι, ἐγέπρησαν τά τε ἄλσεα

καὶ τὰ ἱρα- δεύτερα δὲ,ὑμέας οἷα
ἔρξαν ἐς
ἐ τὴν σφετέρην ἀποβάντας,

ὅτε Δάτις τε καὶ Αρταφέρνης ἐστρατήγευν, τὰ ἐπίστασθέ κου πάγτες. τουτέων μέντοι εἴγεκα ἀνάρτημαι ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατεύεσθαι. ὄγα-

ποὶν ἕλω τε καὶ πυρώσω τὰς Αθγ..

"αυ ο͵γ' ἐμέ τε καὶ πατέρα τὸν
μὸν

ὑπηεξαν

ἄδικα

ποιοῦντες.

πρῶτα μεν εἰ Σάρδεις ἐλθόντες
ἅμα ᾿Δρισταγόρᾳ τῷ Μιλησίῳ,
δούλῳ δὲ ἡμ.
ἡ τέρῳ» ἐνέπρησαν τά τε
ἆλση καὶ τὸ ἱεά. δεύτερα δὲ, ὑμᾶς
ὁ
οἷα ἔδρασαν, εἰς τὴν γην τὴν σφετέραν ὠποβάντας, ὂτε Δάτις τε
καὶ Ἀρταρερνη» ἐστρατήγουν, ἐ
ἐπίστασθε που πάντες. τούτων μέντοι
ἕγεκα ἀγώρμημαι ἐπ αὐτοὺς στρα-
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θὰ δὲ ἐν αὐτοῖσι τοσάδε εὑρίσκω

τεύεσθαι. ἀγαθὰ ὃ ἐν αὐτοῖς τοσ- Ὦ

ἀναλογιζόμενος, εἰ τούτους τε καὶ

ἄδε

τοὺς τούτοισι πλησιοχώρους κατα-

στρεψόμεθα, οἳ Πέλοπος τοῦ Φρυγὸς νέμονται χώρη», γῆν τε τὴν
ερσίδα ἀποῦ.

µεντῷ Διὸς αἴθερι

ὁμουρέουσαγ. οὐ γὰρ δὴ χώρην γε
οὐδεμίην κατόψεται ὁ ἦλιος ὅμουρον
ἐοῦσαν τῇ ἡμετέρη, ἀλλά σφεας
πάσας ἐγὼ ἅμα ὑμῖν µία» χκώρην
Φήσω, διὰ πάσης διεξελθων τῆς
Εὐρώπης. πυνθάνοµαι γὰρ ὧδε
ἔχειν' οὔτά τινα πολιν ἀνδρῶν οὐδεµίην, οὔτε ἔθνος οὐδὲν ἀνθρώπων
ὑπολείπεσθαι, τὸ ἡμῖν οἷόν τε ἔσται
ἐλθεῖν ἐς μάχη», τουτέων τῶν κατέλεζα, ὑπεξαραιρημένων. οὕτω οἵ
τε αἴτιοι ἔξουσι δούλιον ζυγὸν, οἵ

τε ἀναίτιοι. ὑμεῖς δ' ἄν µοι ταδε

ποιέοντες χαζίζοισθε' ἐπεὼν ὑμῖν
σηµΊγω

ΤΟΥ

Χρόνου “3

τον Ἴκειν

δεῖ, προθύµως πάντά τινα ὑμέων
«χξήσει παγεῖναι. ὃς ἄν δὲ ἔχων
ἠκη παρεσκευασμένον
στρατὺν
κάλλιστα, δώσω οἱ δώρα τὰ τιµιώτατα νομίζεται εἶναι ἐν ἡμετέϱω.
ποιητέα
µεν
νυν ταῦτα ἐστι
6
..
δὲ
Ν ἱδ 08ο λ /
ε. »

οὕτω. ἵνα δὲ μὴ ἰδιοβουλεύειν ὑμῖν
δυκέω, τίθημι τὸ πρῆγμα ἐς µέσον,
γνώμην κελεύων ὑμέων τὸν βουλόµενον ἀποφαίνεσθαι.

«ἀγευρίσκω

λογιζόμενος,

εἰ

τούτους τε καὶ τοὺς τούτοις πλησιοχώρους καταστρεψόµεθα, οἳ Πε-]
λοπος του Ὀρυγὸς γέµονται χώρα»,
γῆν τε τὴν Περσίδα αποδείζοµεν
τῷ Διὸς αἰθέρ ὅμορον οὖσαν. οὐ
γὰρ δὲ χώραν γε οὐδεμίαν κατόλ

ΔΝ

Ψεται
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]

0

Ίλιος

ὀµορον

ουσαν

τη

ἡμετέκα, ἀλλ’ αὐτὰς ἁπασας ἐγω

ἅμια ὑμῖν µίαν χώµαν «ήσω, διὰ
πάσης ἐξελθων της Ἑὐρώπης, πυνθάνοµαι γὰρ ὧδε ἔχειν' οὔτε τινα Ὦ
πόλιν αὐτῶν

οὐδεμίαν οὔτε ἔθνος

ἀνθρώπων οὐδὲν ὑπολείπεσθαι
3

’

.ΣΏν

ε

’

ξ

ἡμῖν.

ὃ οἷόν τε ἔσται ἐλθεῖν εἰς μάχη»,
τούτων ὦν ἔλεξα
ὑπεξτρημενων.
ε ο
”
.
οὕτως οἵ τε ἡμῖν [άντίοι] ἔξουσι
δούλιον ζυγὸν, οἵ τε [Αθηναϊοι,
ὑμεῖς δ' ἄν μοι τάδε ποιοῦντες χαρἰζεσθε' επειδὰν ὑμῖν σηµήνω τὸν ο
χόνον εἷς ὃν ἡμῖν ἥκειν δοκεῖ, προ3

ο

Ἡ

ε

ο

’

..

θύµως ὑμᾶς ἅπαντας δεῖ παρεῖναι,

ὃς ὃ ἂν ἔλβοι ἔχων κατεσκευασμένον τρατὸν κάλλιστα, λώσω
αὐτῷ ἕωρεαν Ίδη τιµιωτατην ἣ
νοµίζεται ἐν ἡμετέρα. ποιητέα μὲν
δὴ ταῦτ’ ἔστι οὕτω. ἵνα δὲ μὴ ἴδιοβουλεύειν ὑμῖν δοκώ, τίς
γμι τὸ Ὁ
πράγμα ἐς μέσον, γγώµην χελεύων

ὑμιῶν τὸν βουλόμενον ἀποφαίνεσθαι.

ο

ΜΙΟΗΑΕΙΙ5

ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ,

ΙΝΡΕΣ

ἃς.

αιβαοῦ»,

Εργα Πἱέεγσφιιο )]ς Ππαλοῖε, σιπὲ φιια οταπι ἴεσιπέ Τγαοίαίις ΜΗα{αἰγίαπᾶ,

ἄγοχπες

ἀντιδιδόαμκεν

-

᾽Αβοριγυέων

-

ει
.
--

ὃ
-

3

3
“
ὡ
5

αἰελούρους

αἰετὸς
αἱρέεσθαι
αἱρέετωι
αἴτεε
αἰπίη
αἰτίῃ
αἰπίην

-

Ξ

.
-

-

.

-

ἁ

-

ι

-

αἰτίης

3

-

αἰώρης

-

-

-

ἄχρια

ὤκρητος
ἄλασπτον
ἀληθία, ἆληθα
ἀλθέως

ἆμείβετο
ἀμείψατο

-

-

.
.

ἀναμμένος
ἀναπεπτέαται
ἀγδρέων

ο

1υιά.

”

-

ἀὠγέογται
ὀνθρωπήΐος

ἀνθεώποισι

105, Ὁ

100. Α
107. Ὁ
124.0Ο
1ος ο

.

ἀγεξυγοῦτο

ἀποβαλέεις

ἀποκτεγέοντα
ἀποκτέγειν
ἀπολέει
ἀπολέεσθαι

-

-

ἀποδεδέχαται
ἀπόδεξις
ἀποδιδόαμεν
ἀποθωνέται
ἀποθανέεται
ἀποθαγέουται
ἀποκεκλέατο

122.

:

ἀγελθέμναν

ὄνιπται
ἀγιστέασι

120. Β

124. Ὁ
106. Ὁ
107.Α
107. Β
107. Α
ιο]. 6
100. 6
101. Α

194.Ὦ

.

ἁπηλιώτης
ἀπ᾿ ἧς

ὠποκεκληϊμίνου

-

ἀγδρηΐης
ἀγέβωσας», ἀνέβωσε

ἆπηκε

ἀπιέωσι
ἀπίκαται
ἀπίκατο
ἀπικέατο
ἀπικέσθαι
ἀπικοίωτο
ἀπίστασθαι
ἁπλοῖσι

104.60

ἀναγκαίη

ἀπελόμενοι
ἀπεξηραμένον
ἀπηγήσασθωι

100. Α

-

ἀμφισβασῦι

ἀπατέουτες
ἀπαυνδην
ὠπεθωύ μαζε
ἀπελθέμεναι

119.Α
ος

᾽Αμύντης

ἀξιοθέπτος
ἀπαιρεθέω

:

ἀμπίχουσα

ἀγῷσωι

--

-

109. Α
99, Α
102.606
191.606
101. ΑΔ
108. Α.
125.Ο
101. Α
10ο. ο
1υιὰ.
194. Α
1υῖὰ,
100.
Τυιά.
Τυιὰ,
107. Ὁ
106. Ὦ
1ου.
101. Ὦ
190. ο

Ξ
-

ἀπολελαμμένης
ἀποτάμνειν
ἀποφυγέειν
ἀπωγίδογτο

ἀργύρεον
ἄρδισκε

108. Ὁ

Αρέϊίον

108. Α
191.606
151. Ῥ
99, Α
119. Ὦ
108. Α.
108.606
191.06
150.606

Άρεος
Αρες
Αρη

"Αρηος
ἀρέζηλον
᾽Αρισταγόρης

ἀρτηρίης
ἀρχέων
ἀρχῆσι

”

41

49

ΑΡΡΕΝΡΙΧ.

᾽Αρχίεω

-

ἀσιέως
ἄστεα

.

ἀρχιρεὺς

βρωχέησι
βρόταχος
βρυτέων

-

ρχυς

-

βύβλινος, βόβνο
βυσσὺς

-

βωθήσι αυτες

᾽Ασπυήγεα, Ασσυάγεὶ
ἀτασθαλίησι

-

βώσαι, βώσωντες
βώσως
ἵς

-

᾿Ατρείΐδεω
ἀτρεκέα
ἀπρεκέως

-

-

2

αὐτέῃ

αὐτέῃ
αὐ πέν

-

αὐτέης

-

αυπέσει

-

αὐτείῃ
αν)τέοισι
αὐτέον

-

-

-Ξ

αυτηἸκερὸγ

Ξ

γήραος, γήρους

-

γλὠωσσέων

στ

ς

γγωµέων» γγώμησι

αὐτῆς εί αὐτῆσι

γγὠσεαι

”

αὐποῖσι

Τύγγέω

-

ἀφαιρεθέω

Ξ

.

γνναικήνα

-

ἀφαιρέοις

-

γευσαίωπο

-

αὖ τις

»

γ{βαιτέρησι
γέρεα

-

αὐτέων

-

γεάσχος
γέγέιος
γοεῇν γενεῇσι

«

αὐτέῳ

Ξ

γεγράβαται

-

αντίους

γαληγαίη
γία

-

-

γων

ὦ

δεδαίαται

Ξ

ἀφειδέως

ἄφθη

-

ἀφικγέωγται

-

ἀφίξει

-

"Αφντις

δελόξωσθε

-

ἀχάντιον

|

-

δεδούλωγπο

-

-

δέεται

-

δείρη

.

δέκοµαι

βαθέα
βαθέη

δεσπότια

-

ον

δεσπότεας

ἓ

σσπωμ,

βαθέην, βαθέις

βάθρωκος
βαλέειν
βαρβάρο:σι
βασιλέας
βασιλέες

τα

δεσπότησι
δευπέρης

ῃ
-

.

-

-

Δημοχρίτιω
Ἰμοσύι

-

διαβυνέοµαι

βα σιλέέ
β:κσιλπα

-

κ

διακέωπαι

διατελίη

-

-

διαφοιπέογτες

βωσιλήϊα», βασιληώην

Ξ

διαφνγέευ

βασιλης
βασιλήωγ

-

διαίπησι

-

βασιληες

ο!

Ε

-

δια”,χρέωγτα

-

τς

διλόεσι

«

διέδεξαν

-

διήκωνος
βεβωμένα
βελέῖ
βέηεθρον

.

διηκόσιοι
διηγεκέα
δικαιέουσι

-

διξὸς

--

ὦ
α
σι

διπλέη
διπλήσιος

3

ἀισσέοισι

-

ῤ

διφάσιος
βευλοίατο

βούσθην

-

-

δοκέειν

δοχέοι

3

3

«Ν

ών

μή
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ε

δουροδόκης

98.ο | ἔκτηται
191. 6 | ἔκτητο

-

δρῆν
δυγαίωτο

.
Θὴ

δυνάμει

130. Α.
111. Α
198. Ὦ
114. Α
1υίά.

μ'

δυγέαται
δυοῖσι

.

.

«3

δυών

|
|
|
|
|

-

-

ἔκτορμειν
ἐκτράπογται
ἐλάβεσκον
ἕλεν
ἑλκοῦγτα

Ξ

-

-

ἐμβοῆς

-

ολΑκλ
5

”

εα

118. Ῥ.
5

”

εσσιυ
ε,

118. Α

:

εαπαις

ἕωτε
ἑαυτέων

-

116. Ὁ | ἔμμεναι
-

128. Ὁ

3
.

199.Α

-

Τυιά,

΄

ε]

΄

3

-

128. Ὦ | ἐθεῦτεν
119. Ὦ
ἐνιδρύαται

5

-

Ξ

ὧν
εδρη
ἐδυγέατο
”

Ξ
-

ἐόντας

110.Α

ἐόνγτε

-

118.Α

ἐόγτες

120. Ὦ

ἐόγτος

Γ

ν

19. Α

3

3
--

-

Ἔ

τὶ
-

Ὁ
π

-

-

Π
.

α

”

109. 0
101. .
104.

3

1υιά.

-

ο

ς

ἐπείρετο
ἐπειρώατο

ϱϱ

ο

κ

ὃς

.
ἓ,

-

κ

ἐπεβώθεον

1υἱά,

Ξ

.
.

ἐπειρωτέογτας

ἐπενόεε

128. Ὦ ] ἐπεξῆς
119. Ὦ

:

αν

τ

ς

ἐπαιέεαι
ἐπαγισταίατο
ἐπεὰν

1υιἀ,

120. Α
Γ-

/΄

Σνίωή

1υἱά, | Σπαίδει, ἐπα άρούτα

α

ἕχεαπο

ἐκτημέγος
ἐκσήσθαι

-

101. Ὦ } μύση
191. Ὁ | ύσησι

-

΄

ἐκπλαγέωσι

ἐξηγητέας

191.

ἐκδεκόμιεγος

ἐκεκοσμέαπο

112.06

-

εἰρωσεῦγτας

ἐκείγοισι

Ξ

-

199. Ὁ. 134. Ὦ | ἐαῇσα, ἰοῦσαι

εἰρώτα

3

ἐξεπίστιαι

118. Ὦ
ἐξωγ εἴλον
1υιά. | ἐὖν
197. Ὁ | ὄνγτα

-

εἰρομέγου

ἐκέετο
ἐκειγέων

107. Ὦ

Ξ
4

3

-

1286. Β | αξηγίο

ἐθηεῖπο, ἐθηῆτο

εἷως
ἐκώλεε

-

ἐνίδρνες

190. ο | ἐξαπίνης
127. 0 | ἑξαπλήσιος

-

..
εἴριον

κ:

190. ο | ἐξάπια
199, Ὦ
ἐξαπιναίως

ε

2

ἐδέξαο

εἰιπας

«

195. Ὦ | ἐξωγαστίωμεν

ἐδέεπο

είπας,

3

ἐγθαῦπα

190.
| νεώκασι
110. Β | ἐγνώσας

.
-.

᾿

ἐγείχεε

98, ο

ἐδεδέαπο
9.

.)

.-

ἐγείκωγται

127. Ἑ

3

-

9

197. ο | ἐγετέλλεο

εόεωιε

ἔθνεω
.
εἴασι
εἰδέωσι
εἴκως
εἰμὲν
εἰγάλιος
εἰπώνπων
τν
4

-

ἐν

-

-

ΕΥχ ειρογ«στορες

-

121. Ὦ | ἐνέωπο, ἐγεγώγτο

5

΄

Ξ

-

195. Α | ἐνείκας

:

2

-

ο,

198. 6 | ἐμηχαέατο
118. Β | ἐμωχανέωγτο

ἐβουλέατο

ἐγεγόνεε
ἐγένεο
ἐγκέωται
ἐγκεομένης
ἐγκόγει
ἐγκρατέως
ολ,
ΣΥχεί

ἐμέο

[ ἐμεωύτοῦ

Ξ

ἐβούλενντο

:

ιό

116. Ὁ
ἔπεις
117. Ὦ | ἐπεπείθεσων

ς

τ
3

5
Ξ

199. Ὦ | ἐπετείγεσκε

129. Ο | ἐπὴν

125. Α 1 ἐπηρώτεον
αυιά,

ἐπηρωτέογτας

͵
Ὦ

-

΄
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ἔπι

ἐπιβώσωσθαι
ἐπιβώσωνται
ἐπίδεξιν
ἐπιθυμίην

ἐπικέηνται
ἐπίλωμπτος

ἐπιμελίη
ἐπίπλεα
ἐπ ισσαι

ἐπιστίωνται
ἐπίστιος

195. Α
191. Ὁ
1υιά.

101.06
101. Α
119. Ὦ
119.60
100. Ἑ
102.Α
195.Ὁ
122.06

ἐπίων

ι

ἔπιμώρεον
εὖδαι µονίη
εὐθο
εὔλογχος

.
5
-

-

εὐικαρέη, εὐ µαρίη

-

-

εὐείαι

εὐρεθέωσι

ἔπιστρατηίην

100. Ὦ
100. Α

εὐφρανέναι
ἰφθάραται

1οι. ο

ἐφοίτεον

-

193.Ο
194. Α
124, Α
120. Α
190. σ
190, Α.
190.06
120. Λ
134. Α
1υιὰ.

ἔχεσκε
ἔχεσκον

Μ

155. Α

ἑωύταῖς
«
ἑωύπὰς
αἑωύτέης
.
ἑωύτέοις, ἑωύτέοισι

ἐποίεε

ἐποιέετο
ἀποίεον

ἐποιέοντο

ἐπολέμεε
ἐπορᾶ, πορέωσι

ἐπ᾽ ὅσον
ἐπ᾽ ὧν ἐπίομες
ἐπώρα, ἐπ) ῴᾧτε

ἐργάζοντο
Ἰρίουσι
ἐρεσχελεν

ἐσακοντίζογτες
ἔσαν
ἐσαπιπγέεσθαι

ἐσβιβάσαντις
ἔσεαι

ἐσέβαλεν
ἐσεπέμπεσκον

ἐσηκόντιζον

1υιὰ,
14.0
ωδ.6
195, Ὁ

-

εὐτυχίη

-

101. Α.

-

127.Α
129. Ὦ

-

191. Α

ο
-

”

Ξ

ἐχονσέων

195ἱ.0Ο

ἐχρίοντο, ἑἐχβέωντο 190. Ὁ. 191. Β. 199. Β
ἔωθα, ἑώθασι, ἑώθεε
η
124. Ὦ
ἕωγ
.
3
1υιᾶ.
ἑὼν
κ
180. Α
ἕωσι
Ὁ
.
118.06
ἑωῦτὰ, ἑωυτὰ

-

100, Α

ἑωύτίων

-

11. ο
134. Β

ἑωυτὴ
ἑωυτῇ
ἑαυτὴν

118. Β
Ι94.Α
134. Β
π.δ. ο

ἑωύτῆς

194. Ἑ

ἑωύπὸν
ἑαὐτοῦ

-

-

117. Β
17.0
116. Α
117. Β

-

1 16. .]

-

τν

116.

-

-

.

ἑωῦυπὸ

Ξ

-

«

ἑωύτοῖ;
ἑωύποῖσι
ἑωύτουὶς

16. Οσο

1 16. 6

-

-

.

116. Ὦ
116. ΛΑ

-

11.6

-

ἑωύτῶν

.

Ξ

ἐστάλαται

ἑστάμεναι
ἑσταότες
ἐα π ελάδαωτο

ἑστεὼς

Ι 16. Ῥ

-

116. Ὁ

Ζ

ἐσωφρόνεε
ἑπάρῳ
ἔπεα
ἔτεῖ

Τυιά,

..

ἑπέρη, ἑτέρη
ασ

-

-.

111. Ὁ
120. Α
1οι.6
110. Α.

ἐσχατόων

.

ν

ἠγαγον

1014,

ἑστηὼς

εὖ

ἐτετώχατο

11.6
19.6

ἡλικιέων

ἡλικίη
ἡλικίης

-

-

-

.

-

116. Α

117. Ἑ
Τυιά.

-

ἑωύτῷ

115.60
116. Ὦ
1υιά,

-

Ξ

Ὁ

Α

ντ”

1υιά.

Τυιὰ,
129.0ο
181. ΒἙ
124.Ἑ
129.06
124. Ἑ

145. 0
1υἱᾶ.

111. Β

-

στ

123.
194. Β
118. Ὦ
129, Ὦ
129.0
119. Β
194. Β
113. Β

192. Ὀ

-

ἑωύτίου

Τυιά,

112. Α

-

-

ἔχιες

122.06

-

-

-

ο

119. Β
.

-

ἐπισχέειν
ἐπιτάμνειν

ἐπόδια, ἐποδιάσαντες
ἐπόθεσαν

᾿”νὰ

-

εὖσυ χέα
εὐ7
συχίέως

ἐπιτηδέως

-

-

194.Α.
109. Α

ἐπιτήδεος

112.Α

-

ο

Α.
Α.
ΒἘ
Ῥ

1ο.

π

ευρέη

190.
101.
100.
195.

«

.

εὐρία

“ο.

5
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115. Β
1υιά.

107. Β
107.Α
τυιά,
107. Ἑ
107. Α
107.60

ἠσύχεος

ἡσύχιος

Ἰητρὺς
θέα
ἴβείῃ, ἰθείης
ἱκετέων
ἵκηαι

Ξ
-

-α,

-

ο)
9

Ἰοῦν

ε,

[.ἡ

ας

ἑρήτον

--

΄

115. Β

{ρηξ

119. Ἑ
πνίδο
1υἱά.
119.
119. Α
154.Ο
1294.Α
110, Α
109, Ὁ
110. Α
109. Ώ
Φε ὰ ὁ101. Α
Τυιά.
104, Ὁ
1οι.ο
Τυιὰ,

ἱρὸν

-

«

ἑροργίαι
.

Ξ

4

ἐροφανται

-

ἱστίη, ἱστιητόριον
Ιστορέεσθαι
ἱστορέων
-

:

ἰσχυρὴ

-

ἴχθύας

:

παινέης

Ξ

κάκοδαον

.

καλέεται
καλέοι

-

Ξ

καλέομεν

-

καλεομένη, καλεόμενος
Καμβύσεω
Κανδαύλεω
κανναβίδα, καννάβιος

Θαλέω

Βαρσελέως
Φείη

-

Νέμεν, 3έμεναι
Θέτι
δέωσι
Θήθησι
Ἀπεύμενος

102. Ὦ
101.Α

ηησάμεγον

Τυιά.
113 Ἡ
19.6

Ἀηήσονται
Ῥήλεα
Βηλέη
ηλέην

1192.Ὦ
Τυιά.

-

Ῥήλειαν

112.06
10ο. ο
111. Β
οι ο
191.65
102. Ὦ
101. Α
108. Α.

ηλ εῶν
Ἀηρευτῆς

Ῥλίψι

5

Θρήΐκες

Ἀυμιήσθω
Σωμασιώτατα

δώρηξ

Ξώῦμα

101,

Νωῦμάζω

ἰδέειν

-

ἰδέη. ἰδέης
ἰδέησι
ἴδηαι

-

ἴδμεν

Ξ

Ἱδρύατο

-

Ἱερήίον
ἤπσθαι

106.0
135.Β
111. Ὁ
131. Ἑ
109, Ὦ
122.06
108. Α

Ξ

129.Α
107. Α.
107.06
127.60
97.6

128. Ὦ
108. Α.
191. 6

καπνοδόκης

-

καρδίη
κάρτα

.
-

κατὰ

-

καταβωσομένους
κατακεχύαται
κατακέωνται

-

καταλαμφθεὶς
καταλελάβηκε
κατάπερ
κατεδόκεον
κατέηγα

ο
9

κατεηγὼς

5

κατελίπεσκε
πατεργασµένου

-

κατέργαστο
κατεστέασι

-

κατέστράφατο
κατηγήσασθαι

ν

5

κατήκουσα

ὦ

κατ’ ἡλικίηκ.

-

κατήµενος
κατ ἡσυχίην

-

-

κάτισε
κατύπερθε
κατωγεκάλυψε
κατώρα
:
πέεται
3
πεινὸν
ἳ
κεῖνος
κεκμηῶτι

.

κεκρύφαται

κενεὺς
Κέοιτο

-

ο

-

οκ

ό
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κέονται
περξανέεις
κε λανέομεν
πρ

κέρεος

κερέων

κεχάρηκα

κεχωρίδαται
η

κἢν
κιθὼν
πινέηται
κινῆσθαι

119, Ὦ
1299. Α
102.06
109. Ὦ
119. Α.
199, Ὦ
1959. Α
194. Ο
99, Ὦ
190.06
191.06

Κλεομβρότεω

108. Ὦ

κληϊς

109. Α
τυιά,

πναφηίου
κοεῖν

98. Ὦ

κόθεν

198. Α
121. Ὦ
98, Ὦ
195. Ὁ
106.60
98. Ὦ
198. Α
98.
198. ΑΛ
102.Ο
119. Α

κοιµέονται

ποῖος
κοκκύας

πομητέων
πόσος
πότε
κότερος

κου
χοῦρος

πρέσσονα

Ἠρέσσω

κρητηρες
Κροίσεω

πτάνει
πτεινέωνται
κύθρη

κυθριδίοις

κυθρόγαυλος
χω
κῶμα

κῶς

μµαθέειν
μαθηταῖσι
Μαιῆτις
μακρῇ σε

µαντηίων
μάντι
µάντιες, µάντισι, µαντίων
μαγομενέων
μεγάθεῖ

μέγαθος
μεγέθεος
μεζόνως
µέζω, μέζων

μελαινέων
μελέων

μεμάασι
μεμακυῖαι
μεμαυῖτα
Μεμβλιάρεω
μέμβλωνε
μεμετιμένος

μεμγέαται

μέμνεο
μεταῦτις

μετ᾽ ἡμέρην, μάς,
µετιέναι

Τυιὰ,

101. Α
104, Ὦ
100. Α
122. Τ
99, Ὦ
Τυἱ4,
1υιά.
129. Ὁ

μηδεμίη
μήκοτε

μηνέων
μήνιος
Μητροῦν

μηχανέεσθαι
μηχανοίατο

100, Ὦ

Μίδεω

199. Ὦ

Μίδη
Μίδην

Μίδης

µίην μιῇν µίην, μιῆς
λάβεσκε
λαγὸς
λαμφθείη

λαμφθεὶς, λαμφθίῆσαι
λαμφθῆναι
λάμψεαι
λάμψεσθαι
λαμψοίμην
λάμψομαι
λαμψόμενος
λεγομένοισι

λειεντερίῃσι
λελέχαται

Λευτυχίδης
ληὸν
Λητοῦν

λίην

λίθοισι
λόγχη

λοιμώδεος
Λυδοῖσι
Λυκώπης
λυπεοίατο

105.Οο
102. Α
119.06

Μ,βριδάτεω
μνίαι

μνέας
νέων

1014,
Τά,

μοῦγος

Τυιά,

µουσέων

1υιά.
Τυιά.

µνριαδέων
μῶ

1ηιἀ,
1ο.

15ι. ο
105.60
129. Α
102, Ἑ
101.Α
110.0
135. Ὦ
ιοθ.ο
135. Ὁ
119. Α
10.6
105. Β
150. Α

ναυτέων
ναυτιλίησι
γέα
νέας
νέες
νεηνίεω
γεηνιέων
΄

/

νεηνίης

.
»εηνήῃσι
νενωμένου
:
νεο

|.

νεῶν

ην/α

ΜΙΟΗΔΕΙΙ5

ν.

109.6

σπες

1υιά.
τυιά.
τυιά.

νπας

ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ, ος.
ο 4
6ρεω

-

-

Τυιά.

νηῖ
νηὺς

-

Νηρηΐδος
Σησιωτέων
νηῦς

109. Α
105.

101. Α. 109. 0

«ᾱ

109. 6
Τυιά.
102.06
190. Α
120. Ὦ
10.0
102. Ὦ
119.Α

ηυσὶ
νηῶν

νόος

-

νοσέουσι
νοσέω»

νοῦσο»

γῶμα
νωσάμενος

ὁτέοισι

.

ὅτεῳ
ὅτεων

ξείνια
ξεῖνος

ξένεα

-

οὐδαμέας

-

”

κ

ξυνήθεας

οὐκ ὡς

Ευνὸς, ξυνοῦσθαι

οὔνγομα

᾿

«

5

-

Ξ

1

-

-

οἰκὸς, οἰκότως, οἰκὼς
᾿

οἷσι
ὀΐστὺν
οἴχοντο
ὁκόθεν

.

.

3

τ-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

ὀχετοῖσι
ὄψεαι

-

ωψ

-

ὄψιας, ὄψιος, ὄψισ
”

ε

. παθέειν

ὁκοῖος

πάθεῖ

ὁκόσος
ὁκόπαν
ὁκοτέρην
ὁκότερος
ὅκου

παλινδροµέ η
πανηγύρις

.

,

--

-

-

-

-

-

παντακῆ

-

-

παραίνεσε
παρεόγτας, παρεόντες

ο

παρεόντος

ὅκως, ὅκωσπερ
ὀλιγαχόθεν
ἐλίζων
-

-

ων

΄

παρεό-των

-

παρετιθέατο
παρεὼν ϊ
παρηγορέατο

ὀξέην
ὀξείη, ὀξείῃ

παρηγόρεον
παρήσωσι

ο.

ὀξείαισε

-

-

-

-

-

πασέων

ὀξείης

πάσησιε.

-

ὀξείῃσι, ὀξειῶν

πατρώϊος

ὀπτῴτο

πειρῴατο
πέμπεσκε
σενταπλήσιος

.

-

-

-

ὁρέομεν, ὀρέοντι, ὀρέουσι

-

-

παρεουσέων

ὀξέες
ὀξέη.

᾿Ορέστεα

ῴ

-

΄

Ὄφρύας
μμ
οφρύες

οἰκηΐης

δὲς, οἷς

-

3

ὄφιες
ὄψιος, ὀφίων

οἰκέαται
”ν

-

-

ὀφθέωσι

-

π

-

-

οὖρος
οὕτερος

οἰδαλεηθήμεναι

οἶκα

-

-ἰ

οὐρίζων

ο

-

΄

οὐραίης

.λ.

ἃ

ω

-

οὐκ ὑγιέα
οὕκω
οὕκων

ὀδμᾶσθαι, ὀδμὴ

Ξ

η

ξοινὸς
ξυγκέηνται
ξυγκέονται

ἐγδώκοντα

-

οὐδέκοτε, οὐδέκω
οὐδεμί;
οὐκὶ
-.
οὐκ οἷοί τε
εἰς
5
οὐκ ὁμοίως, οὐκ ὅσα
ὃ Ἀ

οὔκοτε

Ξ

Ξ

-

δέ

μ

ον

-

ον
111. Ὦ.
ο θὰο

-

-

-

-

-

48
πεπέρεὶ, πεπέρεος
πεπέρι, πεπέριος

πεπέων
πέρην

περίϊδέειν
περικεκλ.ηϊμένον
περισπερχέω
Εάωω
περιτετήκεισαν

περιωνέβαλε
Περσέων
πεσέεται

πεσσέων
πεφυζὼς

πήχεας

πιεζεύµενοι
πίστις
πλανέονται

πλεῦν, πλεῦνα, πλεῦνας
πλεῦνες

πλεῦνος, πλεύνων
πλεύνως
πλευρέου

πλευρῆσι
πλόον

ποθέσαι
ποίεε

ποιέει ποιέεις
ποιέειν, ποιέεν
ποιέεσθαι
ποιέεσθε
ποιέεται
ποιέετε
ποιέης
ποιέηται
ποιέοιε»
ποιέοιµι
ποιέοιτο

ΑΡΡΕΝΡΙΣΝ.
110. Β
111. Β
1ο0.ο
139. Β
199. Α
108. Α
119. Ὁ
100.Α.
124.
185. Α.
105. 6
128. Ῥ
10Α. 0Ο
οἹ. Ὁ

110. Ἑ

πρεσβύτησι

πρῆγμα
πρπέως

προεστέατε

προετίθεε
προθέω
προμαχεὼν
προμηθίη
προσεβώσατο

προσεδέκοντο
προσθέηται
προσθέοιτο

προσκέεσθαι
πρόσω

102. Ἑ

προσωνέθηκαν

11.Α
191. Ὦ
113. Β
Τυιᾶ.

προσώτατα

1υιά.

195.06
100. 6ο
107.06
102.06
124. Α
1920. Α
1υιά,

120. Ὦ
120.06
120.

1υιά.
190. Α
Τυιᾶ.
120. 0ο
120. Α.
1014.

προσωτέρω
προτιβέαται

πρώτοισι
πτώσσειν
πυλέων
πωλέεν

:

ῥηϊδίως
ῥιπτέω

Ἕ

ῥώσσω

Σαμίοισι

Σάρδις

120. Ὦ
100. ο

σβεννύασι

ποιέονται
ποιέουσι
ποιέω

120. Ὦ
120. Α
1υιὰ.
120. Ὦ
τυιά,
120.69
101.Ὁ
110.Α
110. Ὁ
111.Α
Τυιᾶ.
1υιά.
101. Ὦ
111.Α
14,
τυιἀ.
1υιά.
114.

σέο
σεωύτὸν
σεωὺτὺν

ποιηφαγέοντες
πολήων
πόλι

πόλιας
πόλιες
πολιήτης
πόλιος
πόλις
πόλισι
πολίων

πολλαπλήσιος, πολληπλήσιος
Πολυκράτεα
πονηρὴν
Ποσειδέων, Ποσειδέωνα
Ποσειδέωνι

Ποσειδέωνος

106.60

119.Α
109.60
1υἱὰ,
109.

«5

ῥέεθρον

ποιέομαι
ποιεόµενος

πόλει

ἃ

πυρέων

120.

ποιέωμεν
ποιέων
ποιέωνται

Ξ

πρῆσις

Σεληναίη

-

σεωῦτοῦ

σεωύτῷ
ση ωανέω

-

σιγῆν

-

σινήπιος

σκέλεδ

Σκύθησι
σμῶξαι

-

στεινὴ
στρατηΐην

συµβαλλεόµενος

συμπαθίη
συμφοραῖσι

συμφορὴ

συντιβέασι
συνωνέονται

' σφίας
σ φέων

σφὶ
σῶσι

.
-

ΜΙΟΗΛΕΙΗΒ ΜΑΙΤΤΑΙΕΕ,
δς,
οἩ

τὰ

τάµνω

2

τριηκοστὸς

-

ς

τάξις

Ξ

ταυτέης

-

ταύροισι

-

-

108. Ο | τρώμα

116. Α.

-

.

-

-

τεοῖσι

τέρεα
τέρεος

Ξ

τέρπευ

-

--

"

-

ὃς

ο

-

-

τέχναισι

-

ο ᾱ

-

-

-

-

-

τ

Ξ

-

-

-

τιθέαµεν
Τιμέοντες, τιµέουσι

Τιτῆνες
τού]
ών

-

-

Ἀ

-

-

τοιουτέου

τοχήών

-

ε

τολµέουσι

τουτέους

τοὔτερον
τουτέῳ

-.
-

τρηχείη σι
τρηχέως

τριήκοντα

τριηκόσιοι
τριηκοσταῖος

11. 6

108, Ὦ

116. σς

-

119. Β

.

-

-

114. Ἑ

φοιτέω

-

-

»

-

-

114. Ο | φυξίπολις
114, Ὁ Ἰ φωνεῦντος

1118. Β

100. Β

-

-

106. Α

-

τ

127.

-

ος

-

-

-

-

132. Ὦ

.

-

9Ρ.Α

-

-

Ξ

-

-

ος

-

-

Α

1υ]ά.
127. Β

120. Ὁ

.

ο

φράδµων

Τυιά, | φύζαν

1ος

ὃν

Τυῖά, | Φφοιτῆ, φοιτην
Τυῖά,

127. Ὦ

-

-

Φλεγματίη

«

110. Β

-

ο

Φοβέαι

φοβεεαι
Φφοβέο

123. Ἑ

126. Ὁ

-

-

φθίσιος

119.Α
185. Ο

-

-

106.06

100. Ὁ

1907. Α

-

-

-

Φαρμακέας

Τοιά.

-

-

-

φείδεο

-

-

Ξ
-

-

117. Α | Φφιέλη

-

-

-

..,

116. Α | Φεύγεσκον

».

τριηκόντερος

τριηκοντήµερος

-

.,

---

108. Α
Ξ

191. Α

Γ

τρµηκονταέτις

Ξ

1υιά.

98.6

101.66
123. Ὦ

-

-

117. Α

-

-

τραχείη
τρηχέης

3

-

-

110. Ὁ | ὑστερέ

119.06
99,
194. Β

-

-

151. ο.

191. Α.

»

-

Ὑστάσπεος

-

-

117. Β | ὑποφραδμοσύνησιν

Ξ

-

τούτοισι

-

Γ

104. Α
Τυιά.
Ξ
117. Α | Φαίεαι
Τυίά. | Φανέεσθαι
115. Ὁ. 116. Α | Φφάο

-

τουτέων

5

«ἳ--

-

-

-

ὑπιστάμενον

197. Ὦ

-

οι

1υῖά.
1υιά.
194. Β

-

-

-

130. Ὦ | ὑπεθήκαο

10.6

ε

Ξ
τοῦ ᾿ μοῦ
τοὔνομα, τοὐνόματος
ο χα ση
ὃς
τουτέοισι
τουτέου

-

-

116. Β | ὑποδέξας
117. Α | ὑποθέοιτο

-

-

-

-

116. Α | ὑποδεκομαι

-

τοσουτέων

-

-

Τυίά, | ὑμέες
138. 6 | ὑμέων

100, Ὦ
115. Ὦ

-

-

108. Α | ὕελος
104. Ο | ὑμέας

117. Β

Ξ
.

π

Τ

5

τ

-

τοιούτοισι

116. Β

116. α
116. Β

ο:

1υιάἀ.
127.Α

-

-

-

Τυιά.
1υιά.

ν

-

101. Α | ὑπερμίσεας
111. 6 | ὑπερμεγάθεες
Τυίά. | ὑπ' ἑωῦτῷ, ὑπίεται

-

τοιουτέψ
τοιουτέων
τοῖσι

-

τυιά.

115. Ο. 116.

3

191. Α | ὑπερετίθα

Ξ
-

κ

τοιουτέοισι

-

130. Ο | ὑπερεπαινέων

-

-

τιβέασι

ο

-

104. Ο. Ὁ | ὑπαρπάσας

-

.

τῆς, τσι

1υιά.

--

108. Α

-

Ξ

120. Β

1925. Α

-

τεχγέων
τέω, τέῳ

τίων
τέως

-

-

τεχνέαται

-

119. Α.

104.Α
-

Ξ

119. Ὦ | τωῦτὸ

114. Ἑ | τωὐτὰ
129. Α | τωύτῷ

τεσσεράκοντα, τεσσερήκοντα
τετάχαται

τετρίφαται
τεύξεαι

-

Ξ

-

114. Α | τωύὐτὸν

τέσσερα, πέσσερας, Τεσσέρων

108. Β

-

Ε

1υἱἀ.

τυιά.

-

-

109, Β | τὼ ποβαῖνον
Τυίά. | τὠρχαῖον

101.66

109. Β

-

τώλιηθὲς

114.06
114.06

-

-

104. 6 | τὼ΄ πὸ

-

5

3

9
-

101. Ο | τώγαλμα
1υιά.

-

-

Τυἱἀ. { τυραγνεόµεθα

-

τελεώτατος

-

τρωματίζω

194. ὮἙ | τυπτήσεις

-

τελέην, τέλεον

ἃ

ὃ

114. Ὁ

2

-

117. Α. | τρωύὔµάτων

-

τεθνηότα

τριτηµοίριος

-

-

-

111. Α | τριφάσιος

Ξ
Ξ

-

τριξὸς

99. Ὦ Ἱ τιτηµόριος

-

ταύτησι
τεθνεὼς

1353. Β

49.

Ξ

Τυιᾶ.
102. Ὦ

ΑΡΡΕΝΡΙΣΝ.

σ0

ψαυσίων
χαιρήσεις
χάλκεον

-

108. Ὦ

-

χειρογάστορες
ἆ

-

χρᾶσθαι, χρᾶται
χεέεσθαι, χρεέσθωσαν
χρέεται

.

χρειοῖ, χρειὼ

Ξ

-

-

-

χρέω

-

ὁ

χρεώµενος

χρέωνται

3

χρονίησι
χρύσεον
χώρη

-

-

χωρέων

.
5

131.Ὦ | ὡρ'ων
Τυἱὰ. |.ὥρη

ε

λα
-.

ωὐτὰ

--

-ᾱ

191. Ὁ ] ὡᾠντέου
199. Ἑ ] ωὐτέων

5
3

105.606 | ωῦτὴ, ὠῦτὸ
107.Α

Ξ-

χωρέειν

3

| ὠγέεσθαι
ι ώ ννρ
Ξ
{ ὦ Ὕθρωπε
| ὦ νθρωποι
ὠρέομεν, ὥρεον

129. Ο | ὠῦτ'οισι

-

192. Α
191.8
Τρί,
102.Α
190.60
1209

-

χρηΐζων

χροίη

Ἵ

102. 8 1 ᾧ δες

-

χρεόµεθα
χρεόµενες
χρέουσα

-

ν

100. Β { ὦ"ναε

-

χρ᾽ο

ᾠδαῖσι

1965. Ὦ) ῃ ᾖλλοι, φλλοι
101.06

χέρα
χθὲς
χλωρὸς

ς

ιο.
103. Α

-

χαλκήιον
χειρέ.ωνν

-

119. Α | Ψύδραξ

.

ωὐτὴν

106. Ο | ὠντοὶ
109. Ο | ὠὐποῖσι
190. Ἑ | ὠῦτὸν

5

-

-

-

111. Ὦ | ωντὸς, αὐτὸς, ὠντὸς

10]. Δ. 100. Ἑ | ωυὐτῶν

-

-

116. 6

ὀ

α.
αββαοβΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

5 ΡΕ ΡΙΑΙΕΟΤΟ

ΙΟνΝΙΟΑ.

ῃΠ.

.

ΜΗΤΡΟΠΟΔΙΤΟΥ

ΠΕΡΙ

ΤΗΣ

ΙΑΔΟΣ

κα]

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ,

αυ. 1. Τὰς εἰς ας ληγούσας εὐθείας, τὰς ὑπὲρ δύο συλλαβας, εἰς ης

ἐκφέρουσιν οἱἼωνες, Ἑρμείας
Αρ χίης καὶ Λυκώπής μα

Ερμείης» Σωσίας Σωσίης,.

Ἡρόδοτος: «6 ὁ δὲ

συµπεσόντες.

δ.Π. Ταῖς ληγούσαις εἰς οις δοτικαῖς τῶν πληθυντικῶν προς ιθέασι τὸ

Ἡρόδοτος" “τοῖσι Σαμίοισι.

δ. ΠΠ. Τὸ κλεισθέντες κληϊσθέντες λέγουσι’ διαλύουσι γὰρ τὴν ειδΙρόογνου εἰς ἔ καὶ 1, εἶτα ἐκτείνουσι, τὴν ε συλλαβὴν, τρέποντες εἰς 1, ὥστεἘρ καὶ

τὸ ἱερεῖων, [ἱερεῖον, ] ἱερήῖον, καὶ τὸ Πηλείδης, Πηλεῖδης, Πηληΐδης, καὶ ὅσα
τοιαῦτα.

δ. ΙΝ, Τας εἰς ων
ν ληγούσας γεγικὰς πληθυντικὰς νηλυκᾶς, οἷον ὡρών,

Θηβώ», πυλών, ὠρέων καὶ Θηβέων καὶ πυλέων λέγουσι. καὶ Ὅμηρος"
Ὡς εἶπων πυλέων ἐξεσσυτο Φαίδιμος Ἕκτω
καὶ Ἱπποκμαάτης" “« αἱ μεταβολαὶ τῶν ὠρέων μάλιστα τίκτουσι νοσήματα."
ἀλλὼ καὶ τὰς τών ἀρσενικῶν πληθυντικὠν γενικῶς, τὰς ἀπὸ τῶν εἲς ης
εὐθειῶν γενομένας, διὰ τοῦ εων προφέρουσι, Περσέων. λέγογτες καὶ »σιωτέων.

"Ἡεόδοτος ἐν τῇ τρίτη κκατ΄ ἀρχάς'. έέχαὶ νήσιωτέων μάλιστα ἐπλούτεον.
δ. ὓ. Ταῖς εἰς αις δοτικαῖς των πληθυντικὠν τῶν Φηλυκών ὀνομάτων οὐ.
μόνον τὸ ἵ προστιθέναι εἰώθασιν,

ὡς ταῖς εἰς οις

δοτικαὶς τών πληθυντικῶν

τῶν ἄ,σενικων ὀνομάτων, ἀλλὰ καὶ τῆς αι διΦ2όγγου τρέπειν τὸ α εἷς η. ώς
Ἱπποκράτης"
ον ἐν τσι χρονίγσι λειεγτὶτερίηση ὀξυρεγµη, ἔπιγεγομενη,

πρόσθεν μὴ Ὑενομένη, οσημεεἴον ἀγαβόν.'. Ῥόμβαβα "ύμφης, "ύμφησιδ. ΥΙ. Τας εἷς ου ληγούσας γενικὰρ, τὰς ἀπὸ τῶν εἷς ας καὶ εἷς ης
εὐθειῶν γοµένας, διὰ τοῦ εω προφέρουσυ’. ἀπὸ τών εἷς ας μὲν, οἷον Ἡρόδο-

σος"

«ετρίτῳ δὲ ἀπ᾿ ᾽Αρχίεω γεγονότι.
Αἰνείεω --- ------

καὶ Ὅμηρος:

καί"

᾿Ασίεω ἐν λειμῶγι. --- --ἀπὸ δὲ τῶν εἲς ης"
᾿Ατρείδεω δαΐρρινος. ------- --- Πηληϊάδεω Αχιλῆος.᾿
Πέρσεω, Ἔερξεω.
δ. ΙΙ. Τοῖς ὑποτακτρωῖς ἄρθροις τοῖς ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένοις,
προστιβέασι τὸ τ᾽οἱ Ἴωγες. ως παρ Ἡρροδότῳ' «6 αὐτὸς ἐν Πιτάνη συνεγεγόμην δήμου:ταυτοῦ τοῦ ἦν. ἀντὶ τοῦ οὗ ἦν. καὶ ἄλλα χοῦ: “τοῖς ἐντέλλετο.”
ἀντὶ τοῦ οἷς.
δ. ΥΠ. Τῷ ἐ προστιέασι τὸ 1. ὡς το"

Χεή Σεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέωπειν.

59.
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|

|

--- -- --- Ἐν μοι είνα δοίη.
καϊ᾿
..

--- --- ---- Ἐἰνάλιος Φήρ.
ἀντὶ τοῦ ἔνάλιος.

ϕ, 1. Τῷῴο ὑπεμβάλλουσι τὸ ὃνκρη κούρη, νόσος »ὔσος, ὅρος.οὖρος,
μόνος μοῦνος. Ἐἴποι τις οὐν, πῶςτ
τὸ πόνος, καὶ φόνος, καὶ στόνος, καὶ)στόλος,

[καὶ λόγος] οὐ προσλαμβάγουσι τὸ υ οὐ γὰρ λεγουσι ποῦνος, φοῦνος, κα

τὰ ἑξῆς.

Λέγομεν οὖν, ὅτι ἀπὸ ῥημάτων παρήχθησαν τοῦ πένω, καὶ στένα

χαὶ θένω, καὶ στέλλω, καὶ λέγω. τὸ δὲ μόνος, καΐτοι ἀπὸ ῥήματος παραχθὲν,

ἐπεὶ τριγενές ἐστι, προσέλαβε :τὸ ῦ.
ῥ.Χ.

Τὸ αεἰς ή τρεπουσι»,
τ
ἐγαντίως τοῖς Δωριεῦσιν, μα Μρη.
-- -------- Θεὰ λευκώλενος |Ἡρη.

σφαῖρα σφαίρη, δημοσία δηµσίη, πιάγμα πρηγμα.
δ. ΧΙ. τὰς εἷς ους ληγούσας γενηκὴς, ττὰς ἀπὸ τῆς εἰς η εὐθείας τῶν
ἄρσενμκῶν ὀνομάτων καὶ Νηλυκών, διὸ τοῦ εος πεοφερουση;; εὐτυχέος, ἆμαῥέος, καὶ τὰς ἆλλ ας πτώσεις οὐ συγηρτμ,ένας, αλλ’ ἐντελεῖς ἐκφέρουσιν, εὐ-

τυχεῖ, Πολυκράτεϊ, Δημοσθενεῖ, εὐτυχεα Πολυκράτεα, Δηι ,οσθένεα λέγοντες.

Ὡσαύτως τὰς εἰ
εἷς οὓς ληγούσας γενικὰρ, τὰς ἀπὸ τών εἷς ος
ος καὶ εἰς ε

οὐδετέρων, διὸ τοῦ εος προφέρουσι, καὶ πάσας πτώσεις τών τοιούτων
προάγουσιν.

τελν

οἵου'

Τείχεος ἔντός. ------

« ἀσθεγέος σώματος.

καὶ πάλιν"

᾿

Ἕκτορα ὃ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεύς.

δ

-

δ. ΧΙ. Τὸ πολλὸν λέγουσι καὶ οὐχὶ τὸ πολὺ, καὶ ὁ πολλὸς, οὐχὶὃ-

πολύς. Ὅμηρος"
ΤΙολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρῄορος ἔνθα καὶ ἔνθα.
δ. ΧΠΙ. Τὴν εἷς πρόθεση ἐἐς λέγουσιν, ὑμοίως τοῖς ᾽Αττικοῖς καὶ Δωριεῦσιν.
δ. ΧΙ. Τοῖς παρατατιοῖς καὶ τοῖς ἐγεστῶσιν, ὁμοίως καὶ ταῖς μετο”
πα

χαῖς των περισπωµένων, καὶ ἁπλώς
χέησται. ὡς ἐν τοῖς ᾿Ανακρεοντείοι'

εἰπεῖν πασαις ἐγκλίσεσιν ἐντελώς κέ-

---- ---- ---- οἷον
Δοκέει, κλύειν γὰρ ἦδε

ν

Λαλέειν τις εἶ 9ελήσει.

κ

καὶ ἐν τῷ Χρησμῷ'
------ καὶ οὐ λαλέοντος ακούω.
καὶ Ἡρόδοτος' “ καὶ »σιωτέων μάλιστα ἐπλούτεον.᾽

δν.

ι

δ. Χν. Τὸ ὁράω ὀρέω λέγουσι, καὶ τὸ ἐχράοντο ἐχρέοντο, τὸ ἅ
εἰς ετρέποντες.
ον.
Φ.
.
ὃ. ΧΥΙ. Τὸ ὧν ἀντὶ τοῦ οὐν λέγουσιν.
λέες.

"Ἡρόδοτος

“καὶὧν φασι πο-

δ. ΧΝΙΠ. Τὸ ὠὦν, ὃ σήµαῖνει τὸ᾿ὑπάρχων, ξων λέγουσι. καὶ Ὅμηρος"
Ὃς δή τα τ’ ἐόντα, τα τ) ἐσσόμενα, πρό τ ἐόντα.
αἱ Ἡρόδοτος" « εἰ αὐτοῖσι τὰ παρεόντα ἀγαθὰ οἷά τε ἐστι πολὺν χρόνον
ωρόῥη,

δ, ΧΥΠΠΠΙ. Τὰ ψιλὰ ἀντὶ τῶν δαᾳσέων ἀσπαζονται, ἀπιγμένοι λέγοντες,
καὶ ἀπίκοντον. καὶ ἀπηλιώτής, καὶ ἀντ' ἆδου" οὐ μὴν δὲ ἐνταῖς συνθέσεσι μό-

νον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς συγαλοιφαῖς.

Ἡρόδοτος: ἕ οὐκ) οἷοί τε ἦσαν.”

δ.ΧΙΧ. Τας γῆας γέας λέγουσι, συστέλλογτες τὸ η εἰς ε.
δ. ΧΧ. Τὰς εἰς ος γενικᾶς, τὰς αἰπὸ τὼν εἰς ευς εὐθειών γωοµένας, δια

τοῦ ος προφέρουσι, βασιλῆος λέγοντες καὶ Πηλῆος.

ϱ

.

σβΕαΟΒΙΟΣ

ΡΕ ΡΙΑΔΙΕΟΤΟ

ΙΟ0ΟΝΙ16ΟΑ.

οσο

δ. ΧΧΙ. Τὰς εἷς ως ληγούσας γεγικὰς, τὰς ἀπὸ τῶν εἰς τς εὐθειῶν γινοµένας, διὰ τοῦ εος προφἑρουσιν, ὄφεος λέγοντες διὰ τοῦ ὃ μικροῦ, καὶ πρέσβεος, καὶ µάντεος, καὶ πόλεος. ὡς ἐν Ορέστη Εὐριπίδου"

Ὃς ἄν δύνηται πόλεος, ἔν τ ἄρχαῖσιν Τ.
καὶ ἐστιν ὁ τρίτος ποῦς δάκτυλος, ὁ δὲ τέταρτος Ίαμβος. καὶ ἐν ἄλλῳ δρά-

ματι

--- ἔσπειο ὄφεος ἐν γαία 3έρος.

ή

Φαμὲν οὔν, ὡς Ἰώνων ἐστὶ τὸ γράφειν καὶ λέγειν 0φευς» πρἐσβεος, καὶ τα

τοιαῦτα" τὸ μὲν γὰρ λέγειν ὄφιος, πόλιος κοιὸν, τὸ δὲ ὄφεως καὶ πόλεως δι
τοῦ ὦ μεγάλου ᾽Αττικὸν, τὸ δὲ ὄφεος καὶ πόλεος διὰ τοῦ ὃ μικροῦ Ἰώνων,

»

Ἔστι δὲ ὅτε καὶ τῷ κοινῷ χρώνται, καὶ τούτῳ μάλιστα, ὡς Ὅμηρος"

Ὅ,

--- ἐξ αγροῦ γόσφι πόλιος.

καὶ Ἱπποκράτης' “ ὑπὸ φβίσιος κατεχοµένῳ διάῤῥοια ἐπιγενομένη Φανάσιμον.
δ. ΧΧΙΠΙ. Τὰς εἰς ον ληγούσας γενικᾶς, τὰς ἀπὸ τῶν εἰς οςεὐθειῶν γιγοµενας, διὰ τοῦ οἱο προφέρουσι, Μενελάου Μεγελάοιο, Φείου Φείοιο, κυδαλἰ-

µου κυδαλίµοιο.

δ.ΧΧΙΠΠΙ. Εἰώθασι συγαρχοµένους ποιεῖν τοὺς παρῳχημένους τοῖς ἰδίοις
ἐγεστώσι», ἐξ ὦν καὶ ἔγεγοντο. οἶον'
Τύττε δ ἐπιστροφάδη». --- ----

ἳ

------ ----ἄθρι 9εῖνε.
-

Ῥῆ ὃ ὁ γέρω». --- --- ---

--- ἐπὶ φρεσὶ 3ῆκε 3εὼ λευκώλεγος Ἡρη.
ἔνθεν τοι καὶ τό"
------ ὀλέκοντο δὲ λαοί.
καὶ το:
Ἐανθὰς δ' ἐκ κεφαλής ὄλεσε τρίχας. --- ----

καὶ τό"
Καλὸνδ)οὕτω ἐγὼν οὕπω ἴδον ὀρθαλμοῖσι»,

Οὐδ' οὕτω γεραςόγ. ---- ---- --καὶ τό
αν.
Τοιοῦτοι ὃ εἴπερ µοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησα»,
Πάντες κ᾿ αὐτοῦ ὄλοντο. --- ---- ---πεὸς δὲ καὶ"

Ἔνθα µε δεξάµενος ---- ---Πηλεὺς,

Ἔτρεφεν ἐνδυκέως, καὶ σὸν Σεράποντ᾽ ὀνόμηνεν.

καὶ τό:
Ἔνρ' Ὄδυστα ἐγῶν ἰδόμην, καὶ ξείγια δώκα.
δ. ΧΧΙΥ,

Καθόλου εἴπεῖν, αἱ συστολαὶ τών ᾿Ιώνων εἰσίν. ας τό"

------ --- γέας ἀμφιελίσσας.
ἀντὶ τοῦ ν]ας, καὶ ὄφεος, καὶ πόλεος" ὥσπερ αἱ ἐκτάσεις
ὡς τό"

τῶν ᾽Αττικῶγ.

Πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος γηµερτής.

καὶ τό
Οὐδέποτ᾽ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιανειραν.
κα"
Ἕκτωρ δ) ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους.
ὃν'.

ψ..

μαι δὲ, ὅτι καὶ τὸ εἰωχία᾿Ατεικῶς ἐκτείνεται καὶ γράφεται διὰ τοῦ ὦ µε-

γάλου, ὀχὴ γὰρ λέγεται ἡ τροφὴ, καὶ εὐωχία καἡὶ εὖ ἔχουσα τὸ σώμα καὶ
εσυγκρατοῦσα. οὕτως καὶ τὰς ἀπὸ τῶν εἰς ευς εὐθειῶν γινοµένας γενικὰς
ἐκτείνουσι, Πηλέως καὶ Οἰνέως λέγοντες.

δ. ΧΧΝ. Τὰ δεύτερα πρόσωπα τῶν ἐγικῶν παθητικὠν ἐκ τοῦ τρίτου
α-

3

..
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:

ο.

ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

προσώπου τών παθητικῶν ὡσαύτως ποιοῦσι καθ ὑποστολὴν ῥόνου τοῦ π.

Όμηρος"

Γγώσεαι ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων
Ζεὺς ἐγέηκε πόνοισι διαµπερές. ---- ----

ἂι

καὶ αὖθις
------- πἐρ μέχεις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων

Σὴν ἔδεαι κραδίην;

π
οοο.

πώσαύτως καὶ τὰς ἀπὸ τῶν εἰς ας εὐθειῶν οὐδετέρων ὀνομάτων, διὼ τοῦ τος
κλινομένων, καθ ὑποστολὴν τοῦ τ, κρέαος, γέραος λέγοντες.
δ.ΧΧΝΙ. Τὸ τεπλεονάζει πας αὐτοῖς καὶ παρέλκει. Ἡρόδοτος, -. ἐπεί

τε ἐγένοντο ταῦτα. ἀντὶ τοῦ ἐπεί ἐγένοντο.
δ.ΧΧΥΠ. Τῷ κ ἀντὶ τοῦ π ἐν τοῖς ἐρωτηματικοῖς καὶ ἀναφορικοῖς
κεχρῆσθαι εἰώθασιν. οἵον πόσα κόσα, ὁπόσα ὑκόσα, ὅπως ὅχως. οὐ µην καὶ
ἐν τοῖς ἄλλοις.

δ. ΧΧΥΙΠΠΙ. Ἔ Τρέπουσι δὲ καὶ τὰ δασέα εἷς ψιλὰ, καὶ τὰ ψιλὰ εἰς

δασέα, οἷον χιτὼν κιθὼν, ἀκάντιον ἀχάντιον, καὶ βάτραχος βάθρακος, καὶ
τὰ ὅμοια.

δ. ΧΧΙΧ. τῷ ὦ ἀντὶ τοῦ ἅ ἔσθ᾽ ὅτε χζρώνται, ὠνβρωπον γὰρ τὸν ἄνθρωπον λέγουσι καὶ τὸν ἄριστον ὤριστον. ᾽᾿Εγὼ δὲ οἶμαι ἐκ. σ ναλοιφῆς ἐπὶ
µόνων τῶν εὐθειών τοῦτο ποιεῖν αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τῶν κλητικὠν, ὡς καὶ οἱ ᾽Ατ-

τικοὶ ποιοῦσι.

Αὐτίκα Ἡρόδοτος ἐπὶ τῆς κλητικῆς οὕτω φησὶν' “« ὤνθρω-

πε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον. ἀἄντὶ τοῦ ω ἄγθρωπε. καὶ ἀλλαχοῦ'
--ὠγαξ Ἡράκλεις. ---

ἀντὶ τοῦ ὦ ἀναξ.

καὶ Σοφοκλής"

᾽Αλλὰ γὰρ, ὦναξ, οὐδ' ὃς ἂν βλαστῃ μένει

Μοῦς τοῖς κακώς πράττουσιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται.

ἄ

καὶ Ὅμηρος ἐπὶ εὐθείας"
Λοῖσθος ἀνὴρ ώριστος ἐλαύνει µώνυχας ἵππους,

αντὶ τοῦ ὁ ἄμιστος. τὸ γὰρ ὃ καὶ τὸ ἆ ἐν ταῖς κλητικαῖς συγκιρνὠνται }ἡ συν-

αλείφοντα!. καὶ τὸ ὃ καὶ ἆ εἰς ὦ μέγα κιργώνται, ὥσπερ τὸ βόαξ βώξ. καὶ

τὸ ἆ καὶ τὸ 2, τὰ ὅπλα Φώπλα, καὶ ἐπεὶ τὸ ὅπλον δασύνεται, τρέπεται τὸ τ
εἷς 5. τοῦτο δὲ ᾿Αττικόν ἐστιν, εἰ γὰρ ἡν Ἰωγικὸν, οὐκ ἂν ἐτράπη, ἐπεὶ τοῖς
Ψιλοῖς οἱ Ἴωνες χαιρουσιν.

δ. ΧΧΧ. Τῷ ὦ ἀντὶ τοῦ α ἐν τῇ αὺ διφθόγγῳ χρώὠνται, ωὐτὸς λέγοντες

ἀντὶ τοῦ αὐτὸς, καὶ Ξωυμάσας ἀντὶ τοῦ Φαυμάσας. ἐντεῦθεν λέγεται καὶ τὸ
«φωριαμὸς, φαριαγμὸς γάρ ἐστιν, ἡ τὰ φάρεα ἄγουσα καὶ ἔχουσα κιβωτός.

δ.ΧΧΣΧΙ. Τὸ τέμνειν καὶ διαιρεῖν τὰς λέξεις ᾿Ἰώνων ἴδιον. ἀντὶ γὰρ τοῦ

εἰπεῖν Πελοπόννησος ἸΠέλοπος νῆσος λέγουσι, καὶ ἀντὴ τοῦ εἰπεῖν ἀγριελαιον
ἄγριον ἔλαιον, καὶ ὤγριον αἶγα ἀντὶ τοῦ αἴγαγρον, καὶ σὺν ἄγριον ἀντὶ τοῦ
σύαγρογ.

εἰσ].

δ. ΧΧΧΙΠ. Αἱπαραλήψεις τῶν ἀπαρεμιφάτων ντ] προστακτικών Ιώνων
Πάντα µάλ' ἀτρεκέως ἀγορευέμεν. ---- ----

ὠντὶ τοῦ ἀγόρευε. καὶ’
Πειρᾶν δ, ὥς κεν Τρώες ὑπερκύδαντας ᾿Αχαιούς.

ἀντὶ τοῦ πειρὠ. καί’
᾿Αρκεΐσθαι παρ ἐοῖς, τῶν δ ἄλλοτρίων απέχεσθαι.

ἀντὶ τοῦ ἀρκοῦ καὶ ἀπέχου. «καὶ µυρία ἄλλα τοιαῦτα καὶ πα; Ὁμήρῳ καὶ
παρ Ἡσιέδῳ εὑρήσομε».
ὃ. ΧΧΧΗΙ. Λ) παραλήψεις τῶν ἀρσενικῶν ἀντὶ Φηλύκών Ιώνων εἰσί.,,
Τοῖσι δὲ τερπομένοισι µέλας ἐπὶ ἕσπερος ᾖλθεν:
ἀντὶ τοῦ ἑστέρα.
α

α
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ΙΟνΝΙΟΑ.

ου

δ. ΧΧΣΙΨ. Αἱ διαιρέσεις τῶν εἰς ει ληγόντων ἐνικων δοτριὠων Ἰώγων
εἰσὶ, βελεῖ ἀντὶ τοῦ βέλει, ἔγχεῖ ἀντὶ τοῦ ἔγκχει. Ὅμηρος"
ἜἘνθ' αὖ Τυδείδη Διομήδεϊ Παλλὼς ᾿Αθήνη
Δώχε µενος ἠδξ Φάρσο,. --- --ώς)
δ. ΧΧΣΧΝ., Τὰ εἷς ὦ λήγοντα Νηλυκὰ ἐπὶ τής αἴτιατ κής εἰς ουν περατοῦσι.
Λήτω Λητοῦν, Σαπφώ Σαπφοῦν, ἠῷ ἠοῦγ, αἰδώ αἰδοῦν.
δ. ΧΧΧΥΙ.

τὸ ῖ ὑπεξαιροῦσιν οἱ Ίωνες ἐνίοτε τών λέξεων,τ'ὁ γὰρ πο

νεῖσθαι πονέεσθαι φᾳασὶ, καὶ τὸ δείξω δεξω, καὶ τὸ ἀποδείξω λος ώς καὶ
Ἡρόδοτος:' Ἡροδότου᾽ Αλικαργασή ος ἱστορίης ἀπόδεξις ᾖδε. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ
τῶν μετουσιαστικῶν καὶ κτητικὠν ὑπεξαιροῦσι» αὐτὸ, ἀργύρεος καὶ χρύσεος
λέγοντες.

Όμηρος:

Ἐκτόρεον ---χιτώνα περὶ στήθεσσι δαῖξαι.
τοῦτο καὶ οἱ Δωριεῖς ποιοῦσι».

δ. ΧΧΧΥΙΙ.

Λἱ ἐπαναδιπλώσεις τῶν δευτέρων ἀορίστων Ιώνων εἰσί.

ο
----- τετύκοντὸ τε δαῖτα.
λάχωσι λελάχωσι.
--- ------- λελάχωσι Φανόντα.

κλῦθι κέκλυβι.
ἐμεῖο. ἕ--- ----- --Κέκλυθι δὴ καὶἐ
καμωὼν κεκαμιώ». εἰσὶ δὲ καὶ Δωρικαί,

«4 -

δ. ΧΧΧΝΠΙ. Τη μετα΄έσει τῶν στοιχείων Ἰὰς χρῆται. οἷον καρδία
κραδίη, ἀτραπητὸς ἀταρπητὸς, τάφρροξ τάρφος.
. ΧΧΧΙΧ. Τὸ δισσὸνσ εἰςἔ τρέπουσιν οἱ Ίωνες, δισσὰ διξὰ καὶ τὰ

τρισσὼ τριξὼ λέγοντες.
δ. ΧΙ,.
πληθυντικών.

Οὗτοι

πολ λαχώς ἐκφέρουσι τὰς εἰς εις ληγούσας εὖθει
ειας τῶν

εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς ευς εὐθειῶν κλίνονται, διὰ τοῦ Ίες γρά-

φουσι, βασιληες, |ἵππηες, διότι καὶτην ἑνωκὴν γενικὴν οὕτω προφερουσιγ’ εἰ δὲ
απὸ τῶν εἰς πλ ἡ εἰς υς, δι. τοῦ εες, οἷον ολη θής, καὶ ἡ εὐθεῖα ττῶν πληθυντικῶν παρ ἡμῖν ἀληθεῖς καὶ Ἰωνικῶς ἀληθεες, καὶ πάλιν ᾿πολὺς πολεος, χα)
ἦ εὐθεῖα τών πληβυντ
τικὠν πολεῖς καὶ τὸ Ἰωνικὸν πολέες, οἷον'

------- ---πολέες δὲ µιν ἠρήσαντο
---- φορέειγ. ---- --- ---

κα"

--------- ὀξεες ᾖλοιΑπορήσειε ὃ ἄν τις, πῶς τας γενικᾶς, τὰς ἀπὸ των εἰς υς εὐθειῶν, οὗ προφέρουσι, διὰ τοῦ Ίος, οἷον Ἴδηος, όξπος, ὥσπερ (βασιλῖος, οἰκηος” ἔστιν οὐν
εἰπεῖν, ὅτι οὐδέποτεΊ
ἡπαραλήγουσα τῆς γεγικῆς μείζων δέλει εἶναι τῆς ληγούση» της εὐθείας ἐἐπὶ τῶν ππεριτοσυλλάρω» κλιοµένωφ, οἷον ἡ Αίας εὐθεῖα

τὸ ας ἔχει ρύσει μακρὸν, ἡ δὲ Αἴαντος γεικὴ δέσει μακρ ἂν ἔχει τὴν παραλήγουσα», ἡ Λάχης φύσει ῥακρὰν τὴν λήγουσα», ἀλλὰ καὶ ἡ χο γεγικὴ φύσει μακρα} ἔχει την παραλήγουσα».
Ἠ γοῦν ἴση ὀφείλει είναι ἡ
παραλήγουσα τής γενικῆς τῇ ληγούση της εὐθείας, ἡ ἐλάττων, ὡς ἐπὶ τοῦ
Αἴαντος, καὶ χαρίεντος, καὶ λέογτος, οὐδέποτε δὲ μείζων. Ἐπεὶ γοῦν τὸ

Πηλεὺς καὶ τὰ όμοια εἶχον τὴν λήγουσαν μακρὰ», ἐποίήσαν καὶ οἱ Ἴωνες
την παραλήγουσαν τῆς γενικής μακρὰν, ἴν γἰ ἴση ἡ πααλήγουσα της γενικής

τη ληγούση της εὐθείας, μὴ οὔσης ἐνταῦ]α παιαβάσεως τοῦ καύνος.

Ἐπὶ

δὲ του ἡδὺς οὐκ ἠθύγαγτο τρεψαι τὴν γεγικὴν τοῦ ἦδεος εἰς Τν οὕτω γὰρ ηόεἶσκετ' ἂν µείζων ἡ παραλήγουσα τῆς γσικῆς της ληγούσης της εὐθείας,
ἐπεὶ ὁ ἡδὺς βραχεῖανἔχει την λήγουσαν, καὶὁ ος καὶ τὰ τοιαῦτα, τὰ γὰρ

σ0ο

ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

εἰς ς λήγοντα μετὰ δχρόνου ἀποβολῃ τοῦ ς τὸ οὐδέτερον ποιοῦντα, συγεσταλµέγον ἔχει τὸ δἱΡονογ, ὁὁ ἠδυς τὸ ᾖδύ.

δ. ΧΙΙ. Τῆς δηλείας τὸ ἵ ἐξαιροῦσι, καὶ ἐπὶ πάσης πτώσεως τοῦτο
ποιοῦσιν. Ἡρόδοτος" εεπῶν νηλέων ἵππων μίαν, τὴν ὁ Δαρείου ἵππος ἔστεργε

μάλιστα.

καὶ πάλιν’ « ἐγχείμπτων τη δηλέηο)

δ. ΧΙΗΠ. Τὸ μὴ ἐκφωνούμενον ἴ ἐκφωνεῖν εἰώθασιν.

μο

Όμηρος:

------ --- ὑπερώῖον εἰσαγαβάσα.
καί:
ποπ

πατρώϊος ἐστὶν ἑταῖρος.

πα) πάς
Χρηΐζειν ἀπεόντος. ---- ---- ---- ----

δ. ΧΙΙ. Αἱ προσθέσεις τοῦ ἵ τῷ ε ἐπιφερομέγου φωνήεντος» ἡ τὼν
ἀμεταβὂλων ἑἑνὸς, Ἰώνων εἰσίν. οἷον ἕωςεἷως, κεινὴ ἀντὶ τοῦ κενὴ, καὶ Κεῖνος
ἀντὶ τοῦ ξένος.

δ.ΧΗΙΥ. Τὸ ἐναλλάττει» τὴν οι δίφθογγον εἰς τὴν ες συλλαβὴν ἸΙώγων ἐστίν.

"Όμηρος"

------ ------ ἐρίηρες ἔταῖροι,
ἀντὶ τοῦ ἐρίηροι.
------- --- ἐρυσάρματες---ἵπποι.
ἀἰντὴ τοῦ ἐρυσάρματοι.
δ. ΧΙΥ. Δἱ ἐναλλαγαὶ τοῦ η εἰς ἆ β(αχὺ ᾿]ώνων εἰσί. μεμακυῖα ἀντὶ
τοῦ μεμηκυῖα, καὶ λελασμένος ἀντὶ τοῦ λελησμένος,

σο
κα.
αμ--

καὶ ἄλαστος ἀντὶ τοῦ

ἄληστος,
Εἰ δέτις λέγει, πώς τη μὲν τὸ α εἰςΊ τρέπουσι», ὡς μα Ἡρη,
Τιτὰν Τιτήν" τη δὲ τὸ Ἶ εἰς ἄ; ἵστω, ὡς τὸ μὲν.α εἰς η τρεπουσι», ὅτε ἐστὶ τὸ

ᾱ μακρὸν, τὸ ὃξ η εἰς α οὐχ, ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὅτε ἐστὶ τὸ ἆ βραχύ: αἱ δὲ ἔναλλαγαὶ τοῦ βραχεο» ὥ εἰς ή τῶν µεταγεγεστέρων Ἰώνων εἰσίν. ὡς τό “τάδε
δὴἐς τὴν ἀληθείηνἤκουσιν.
δ. ΧΗΝΊ. Αἱ ἆφαιρ ἐσεις τῶν κατ ἀρχὴν συμφώνων Ἰωνων

εἶσίν'

εἴβειν ἀντὶ τοῦ λείβει»᾿ καὶαἶνὸς ἀντὶ τοῦ δεινὸς, καὶ αἷα ἀντὶ τοῦ γαἷα.
δ.ΧΙΙΝΠ. ἸΔὲὶ τὴν ων συλλαβὴν περισσὴν τιθέασι μεταξὺ τῶν προ
θέσεων, ἐξ ὧν εἷλον ῶ

ἀπ

ων ἔδοντο, ἀντὶ τοῦ ἐξεῖλον καὶ ἀπεδοντο. ἠ

{

ἐξωνεῖλον καὶ ἁπιωνεδοντο, ἄτονα.
δι ΧΙΙΝΠΙ. Ὅτι τὰ πρώτα θωνήεντα στοιχεῖα τῶν λέξεων ἀφαιροῦνται οἱ Ἴωνες' ἐκεῖνος κεῖνος» ἐχθὲς χθες, ἑορτὴ ὁρτή.
δ. ΧΙΙΣ.

Τὸ ἀναστρέφει» τὰς λέξεις ᾿Ἰώνων ἐστὶν Ἰδιον,οἶον"

--------- ---- ὄρνιβες ὧς.

κα

|
Ὡι ἔπι πόλλ᾽ ἐμόγησα. ----- --- ----

ἀντὶ τοῦ ὡς ὄρριθες, καὶ ἐπὶ ᾧ πολλὰ ἐμόγησα.
δ.1,. Καὶ τὰ ὑπέρβατα᾽ Ιώνων εἰσίν. οἷόν'
Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησα».
ἀντὶ τοῦ διέβησα». τὰ γὰρ σύνθετα μετὼ προθέσεως ῥήματα διαλύοντες, καὶ
μεταξὺ τιθεντες τὰ ὀνόματα, τα ὑπέρβατα ποιοῦσιν. ὡς το"
----- λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.

ἀντὶ τοῦ κατεδηδώς.

καί’

-----κατᾶ ὃ ἔκτανεν Ἠετίωνα.
ἀντὶ τοῦ κατέκταγε. καί:
------- κατὰ βοῦς ὑπερίονος ᾿Ηελίοιο

"Ἠσθιον. ---- ---- ---- -- ---- ----ἀντὶ τοῦ κατήσθιον.
|
δ. Π. Αἱ διαιρέσεις τῶν εἰς ως ληγόντων ἐπιῤῥημάτων τῶν ἀπὸ γενι-

νο
ο
τ

ψ

4

δν

:απΕΑΟΒΙΟ8 ΡΕ ΡΙΑΙ,ΕΟΤΟ ΙΟΝΙΟΑ.

ο

π.

κών’πληθυντικῶν γινομένων, ών ἡ εὐθεῖα εἷς ης καὶ εἷς ες περατοῦται, καὶ

εἰς ους ἔχει τήν γενικὴν τῶν ἐνικῶν, ος εἰσίν. οἷον εὐσεβὴς εὐσεβοῦς, καὶ
ἡ γενικὴ τῶν πλη2υντικῶν εὐσεβῶν, καὶ προπη :τοῦ ν εἰς ς εὐσεβώς. αληθὴς
ἀληθοῦς, ἡἡ γενική τῶν πληθυντικῶν ἀληθῶν, καὶ τροπή τοῦ ν εἰς ς ἀληθώς,
καὶ τἆλλα ὁμοίως. Ταῦτα ουν καὶ τὰ τοιαῦτα διαιροῦσι» οοἱ Ἴωνε «λ ὁμοίως
τοῖς ὀγόμασι», ἀληβέως λέγοντες, καὶ ἀτρεκέως, καὶ εὐσεβεως. ἐπὶ δὲ τοῦ
ὁσίων ὁσίως καὶ δικαίων δικαίως κα) πρό, αστὠν Φαυμαστώς οὐκέτι. τούτων
γὰρ αἱ γεικαὶ οὐκ εἰς ους λήγουσι», ἵνα ὡσι διηρηµέναι καὶ κατὰ τὰ ὀνόµατα, καὶ κατὰ τὼ ἐπιῤῥήματα,
δ. 1μ]. Οἱ μὲν Δωριε ὡς εἴρηται, ἐκτειγομένῳ χρῶνται αεὶ τῷ ᾱ,
τρέποντες τὸ ή εἷς αὐτὸ, οἷον ἥλιος ἅλιος, γῆσος γᾶσος» σελήνη σελάνα. οἱ δὲ

Ἴωνες συστελλομένῳ χεώνται τῷ ᾱ-

δ.ΗΠΠ. Απλώς δὲ εἰπεῖν, καὶ Ἡροσθέσει καὶ ᾿Αφαιρέσει κεχρηνται,
καὶ Ἐπεκτάσει καὶ|Συγκοπ. ἔστι δὲ ἡ μὲν Πρόσθεσις τῇ ᾿Αφαιρέσει ἐναντία,

ἡ δὲ ᾿Επέκτασις τῇ Συγκοπή.
Καὶ Πρόσθεσις μεν ἐστιν, ὅταν ἐν τῇ πρώτη συλλαβή τῆς λέξεως πα-

ραληφθῇ τι στοιχ εἴογ. οἵον ἔνεκα εἴνεκα, κα:
σι ---- ---- Ἴλιον εἴσω.

ἂντ] τοῦ ἔσω, μόνος μοῦνος, ὄρος οὖρος, ὅλορ οὖλορ.

ἐγὼ δὲ ταῦτα Ἠροσ-

θέσεις οχὶ λέγω, ἀλλὰ Παρενθέσεις, ὡς καὶ ἐκεῖγα, ἔνατος εἴνατος, πγέοντες πνείοντες.

Όμηρος

Οἱ δ᾽ ἴσαν σιγή μένει πγείοντες Αχαιοί.

καΐ:
Ἡμῖν ὃ' εἴνατός ἐστι περιτροπεων ἐνιαυτός.
Πρόσθεση δὲ λέγω, ὅταν ἐν ἀρχή τοῦ λόγου καὶ ἕἕτερον παραληφθτη στο»

χεῖον, οἵον"
ἕ-- μοῦνος ἐων ---- ---- -----

ώνα κάνγν. σταθὶς ἄσταφις, πᾶς ἆπας, εἱλόπεδον Φειλόπεδον. ἔστι δὲ τοῦτο
Αρῤικόν. κάν τε γοῦν Ἡρόσθεσις , κἄν τε Παρενθεσις, τῶν Ἰωγων
ἐστίν. ἀλλὰ καὶ τὰ ἐναντία τούτων.

ἔστι δὲ ἐ
ἐγαντία τούτων, ὡς εἴρηται, ἡ

ΗἩρόσθε σις τῇ ᾿Αϕαιρέσει, ἡ δὲ Παρενθεσις ᾿τη Ἑλλείψει,
Ἔστι δὲ Ἄφαίρεσις ἡ κατ ἀρχὰς ἄεσις, ἐκεῖνος κεῖνος, ἐχθὲς «χδὲς,
ἐμὲ μὲ, ἐκεῖσε κεῖσε, ἑορτὴ ὁρτήἜλλειψις δὲ ἀποβολὴ φωνήεντος κατὰ τὸ μέσω οὐ ποιοῦντος συλλα-

βὴν, οἷον αἶμ,ύξαι ἀμύξαι, ἑταῖρος
κ
ἔταρος. ἔστι δὲτοῦτο καὶ ᾿Αττικόν. Ταῦτα
γοῦν ἴδια Ἰώνων, εἰσὶν, ἤ τε Πρόσδεσις, λέγω, καὶ ἡ Παρενθεσις, καὶὶ ἡ
Ἀφαίρεσις, καὶ ἡ Ελλειψις, καὶ ἔτι ἡ Συγκοτὴ, ἦτις ἐστὶν ἐναντία τή
Ἐπεκτάσει.

"στι δε Συγκοπὴ μὲν ἔγδεια μιάς συλλαβης κατα τὸ μέσον τῆς
λέξεως" οἷον οἴμημια οἷμα, κακόµορος κώμµορος, ἐξαίρετος ἔξαιτος, ἁρμόσαν-

τες ἁρσαντες.
᾿Ἐπέκτασις δὲ, ἦ καὶ Παρέκτασις, πλευνασμὸς μιᾶς συλλαβής κατὰ
τὸ μέσον. οἷον ἀδελφὸς ἀδελφεὺς, κεγὺς κενεὺς, ἔτυμος ἐτήτυμορ. ἔστι δὲ

ότε γὔεται καὶ Συγκοπὴ δύο συλλαβών' οἷον Δευκαλιωγίδης Δευκαλίδης.
π.

ταύτῃ δὲ τῇ Συγκοπη χρώνται καὶ οἱ Αἰολεῖς, χρώνται δὲ καὶ ταῖς Διαιρέσεσι. οἶον'

ιδεε γὰρ κατὰ δυμὸν αἰδελφεὺν, ὧς ἐπονεῖτο.

ἡ Διαίρεσις δὲ τῃ Συναλοιφῆ ἔναντ ία.
Ἔστι δὲ Συναλοιφὴ δύο θωγηέντων συνηηµένων

εἰς μίαν συλλαβὴν

ἔγωσι». οἷον τὸ ὄνομα τοὔνομα. καὶ ἔστιν ἴδιον τοῦτο τῶν ᾽Αττικώγ.
Ἡ δὲ ᾿Αναδίπλωσις, ὡς ἔφαμεν, ἰδία τῶν Ιώνων, οἷον λάχωσι λελάχωσι, καμιὼν κεκαμὼν, παλὼν πεπαλωγ.
»

σώ

:

ηλ

8

ΑΡΡΕΝΡΙΣ.
Ὑ

5

4,

δ

᾿Ἀλλὼ καὶ ἡ Δρσις αὐτών ἐστίγ. οἷον βεβλημένος .βλήµενος. ἔστι δὲ
ἡ ᾿Αναδίπλωσις ἐἐγαντία τη Άρσει,
Πάλιν ἡ μὲν Συστολὴ των Ἰώνων ἐστίν. οἷον"

Ῥόχθειδὲ μέγα κΌμια ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο.
ἀντὶ τοῦ ξηᾳόν. κα!;
--

-- ------

νέας ἀμφιελίσσας.

3

3

ὁ

π

γν

ἀντὶ τοῦ νηας" συγεστάλη γὰρ Ἰωνικῶς τὸ η εἰς ε.
Ἡ δὲ Ἔκτασις Αττικὠν

|
ας.
Ἡ

τ

ϕ"

να

ἐστι», τεέπουσα τὰ βιαχέα εἴ
εις μακρὼ, τιθέ-

μεγαι τήμεγαι.
πάλιν ὁ μὲν λεγόμενος Προσχηματισμὸς τῶν Ἰώνων ἐστί. ἔστι δὲ ὁ
Ἡροσχηματισμὸς πλευνασμ. ὃς συλλαβῆς κατὰ τὸ τελος. οἷον ψεοῖς νεοῖσι,
σοφοῖς σοροῖσι, ἸΜούσαις

Μούσαισι».

οὗτος δὲ ἔναντίος ἐστὶ τη ᾿Αποποτ7.

ἔστι δὲ αὕτη τῶν Δωριέων. οἵον ἱδρώτα ἱδρω. Ὅμηρος:
--- --- --- ἱδιώ ἀπεψύχοντο --3,
κυκεώγα κυκεῶ.
Παάλιν ἡ Παμέμπτωσις, ἥτις ἦν ἐναντία τ; Ἐκθλίψει, τών Ιώνων ἐστίν.

οἷον λεγόμε]α λεγόμεσθα. ἔστι δὲ καὶ τῶν Δωριέων.
Ἡ δε Ἔκθλιψις τῶν Δωριέων μόνων ἐστίν. οἷον σκῆπτρον σκάπτογ.
Πάλιν καὶ τὸ διπλασιάζειν ήτοι ὁ Διπλασιασμὸὺς τών ᾿]ώνων ἐστὶν, ὃς

ἐστιν ἐναντίος τῇ Παρελλείψει.

Ἔνστι δὲ ὁ ο
προστεῦή. οἷον ὅτιὁ

μι

ὅταν τινὶ τῶν συμφώνων τὸ αὐτὸ σύμφωνον

---- ---- ---- ὃ, στι κεν εἴπω.
ὅσονὅσσον, τόσον τόσσον.
τ
Ὅμηρος"
---ὄρμτι τὀσσον ἐχώσατο Φόβος ᾽Απόλλωγ.
Παρελλείψις δέ ἐστιν,
ἐ
ὅταν ἕν τι τών διπλασιαζοµένων παραλείπηται’
ἵον κάλλιον κάλιον’ καὶ ἐστι τῶν Δωριέων,

ϱ

δ. ΠΙν. Ὅτι τῶν ᾿Ἱώνων ἴδιον τὸ ἀποβάλλεμ τῆς ει διφθόγγου ον
οἷον μείζων µεζων, κρείσσων κρεσσων.͵ ἔστι δὲ τοῦτο Ἕλλενις.

Ἔλλειψις

δὲ ἐστιν, ὡς προείρηται, ἀποβολὴ φωνήεντος κατὰ τὸ μέσον, οἷον ἐστὶ καὶ τὸ
αἰμύξαι ἀμυξαι.
δ. ΤΝ. Ὅτι τὸ ἐπὼν ἐπεὰν λέγουση.

Ἡρόδοτος: “« ἐπεὰν ἐκβῃ ἐς τὴν

γην ἐκ τοῦ ὕδατος ὁ προκοὃ δειλ. ος,

κ

δ. ΤΝΙ. Τὸ ἐνταῦθα ἐγθαῦτά φασιν ἐνηλλαγμέγως » Ἡρόδοτος “« ἐγθ-

αὗταὃ τροχῖλορ εἰσδύνων. ας ἀπὸ τοῦ ἔνθα.
δ. ΤΝ.

:

ν

2ωὴν λέγουσι καὶ την ζώσαν γυναῖκα, ὡς ἀπὸ τοῦ ζωός.

δ. ΤΝΤΠΙ. Τὸ λίαν κάρτα λέγουσι.
δ.11Χ. Τὸ μέγεῦος μέγαθος λέγουσιγ.

Ἡρόδοτος ἐν τη δευτέρα, τῶν
ἱστοριῶν' “ πρύσωπον δὲ
ὃ ἐς τὰ μάλισσα ἐπίγρυπο», μεγαῦος ο. κρεξ.
δοτος

δ. ωχ. Τὸε καὶ τὸ ὁ εἰς τὴν ευ δίρθογγον Ἀιργάται παρ) αὐτοῖς. Ἡρό“ἐς τοῦτον δρέων π]νέτε καὶ τέρπευ, ἔσεαι γὰρ ἀποθανων τοιοῦτος.,

καὶ πλεῦνας τοὺς πλέονας.

“« μετὰ τὴν Ἑλένης ἁμπαγὴν στι Ἑλλήνων στρα-

τιὼν. πολλὴν βοηθεῦσαν Μενελαφ.

καὶ οἱ Δωριες

δὲ, ὡς ΜρηήΑν οὐτω

ποιοῦσι».
δ. ΤΧΙ. Τὸ σφίσι σφὶν λέγουσῳ. Ὅμηρο::
Ὃς σφιν ἐὺ Φρονέων ἀγορήσατο, καὶ μετέειπεν.
ῇ
δ.1ΧΠ. Τὸν συμπλεκτικὸν μὲν σύνδεσμον ἀντὶ τοῦ παραπληρωματικοῦ
μὴν προσλαμβάνουσῳ», ὧςπαρ Ἡροδότῳ εμὴ μὲν ἔχειν Ἑλένην.
δ. ΤΧΠΠ. ᾽Αντὶ τοῦ ἕως οὗ, ἐςὃ λέγουσι». Ἡρόδοτος" «ἐς ὃ ἐξεῖλογ.
δ, ΤΙΧΙΝΥ. Τὸ πάλιν, αὖτις ἀεὶ λέγουσι, καὶ οὐκ ἀὖθι.

δ.ΙΧΥ: Τοῦ ἐπιτήδειος τὸ Ἱ ὑπεξαιροῦσι, καὶ ἐπιπήδεος λέγουσι»..
Ηρόδοτος" «. ἵνα πυνβάνοιτο εἶναι τῆς ἔνηβητ ἴρια ἐπιτηδεώτατα.””
δ.ΗΧΝΙ. Ἡ κρᾶσις τοῦ 1 καὶ ε εἰς Τ μακρὸν τῶν ᾿Ιώνων ἐστίν. ἱερεὺ
ν

ἂν

;

ο

ϕι

.σος

ἱρεὺς, Ἱέραξ Ἴραξ, καὶ τροπἩ τοῦ ἆ εἰς η ἴρηξ, κατὰ τὴν αὐτὴν διάλεκτο.
Ἡσίοδος:

Ὢδ Ἴρηξ προσεειπεν ἀηδόνα ποικιλόλειζογ.

καὶ ὄφιες όφις Ἰωνικόν.

δ. ΗΧΝΗ. Τὸ τέμνειν τμ.ειν λέγουσιν.

Ἡροδοτος ἐν δευτέρῳ" έετοὺς

ἱερέας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ συλλέξαντας πάντας μέσους διατάµνει». καὶ Ίπποκράτης' “φλέβα τάμνειν.
ϕ. ΗΣΝΗΙ.

Τοῦ ἐνέγκω ἀφαιροῦντες τὸ γ, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐπεντιθέμε-

νοι τὸ Τ, ἐνείκω λέχουσι». Ἡρόδοτος μυριαχοῦ τούτω χρῆται.
δ. ΙΙΧΙΧ. Τὸ ἐκπλεύσας
ληΐην ἐκπλώσαντες.

ἐκπλώσας

λέγουσιν.

Ἡρόδοτος

“ κατὰ

δ. ΗΧΣ. Τὸ σφεῖ καὶ σφᾶς καὶ σφὠν διαιροῦσι καὶ οὕτω προφἐρουσι’
σφεες, σφέας, σφέων.

Ὅμηρος:

"

᾽Αλλά σφεας κρατερρὸς Διομήδης ἐξενάριξε.
δ. ΗΧΣΙ. Καὶ τὸν νοῦν καὶ τὸν ῥοῦν καὶ τὸν χοῦν

λέγ2υσι νόον καὶ ῥόον καὶ χέόα.
πα

διαλύουσι, καὶ

Ὅμηρος,

ταμεσίχροα χαλκὸν --

καὶ Ἡρόδοτος". “« οἳ οὐκ ἐπὶ νόον τρεπουσιν Αἰθιόπων παισίν.᾿

δ.ΕΧΧΠ. τῇ εἰπὼν οὐ χρώνται, ἀλλὰ τῇ εἴπας µετοχΏ ἀθείστου
πρώτου, προφέροντες ὡς τύψας.
ὃ. ΗΧΧΗΙ. Εἰρώτα διὰ διρ2όγγου γράφουσι. καὶ οἷμαι διὰ τοῦτο, ἐπεὶ
συναρχοµένους ποιοῦσι τοὺς παρωχημέγους τοῖς ἰδίοις ἐγεστώσι». ἔστι παρ
αὐτοῖς ὁ παρατατικὸς ἐρώτα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἵ εἰρώτα. οὕτως καὶ τὸ
ἐπανείρετο, παρ αὐτοῖς διὰ της ει'διφθόγγου γραβόμενον. μἀπὸ τοῦ Ῥέματος προσλαμβάνει τὴν ἒι δίφθογγον. ἔστι γὰρ ἐρωτώ καὶ ἔρω, καὶ γίνεται
παρενθέσει τοῦ ἵ εἰρωτῶ καὶ εἴρω, καὶ τὸ παθητικὸν εἴρομιαε, εἰρόμην» εἴρου,
εἴρετο.
δ. ΙΙΧΧΙΝ. Ἔτι οἱ Ἴωνες τὰ τρίτα πρόσωπα τῶν πληθυντικών παθητικιῶν παρακειµένων οὕτω ποιοῦσιν. ἐν τοῖς τείτοι» προσώποις τῶν ἐνικών, τοῖς
ἔχουσι πρὸ τοῦ τ Ψιλὸν, τρέπουσι τὸ Ψιλὸν εἰς τὸ ἀντιστοιχοῦν δασὺ, καὶ
ποιρῦσι προσθήκην τοῦ αἅ᾽ νένιπται Σεγέφαται, λέλεκται λελέχαται, γέγραπται γεγράφαται. πᾶν γὰρ τρίτον ἑνικων, ἔχον πρὸ τοῦ τ Ψιλὸν, τροπῃ τοῦ

Ψιλοῦ εἰς δᾳσὺ καὶ προσθέσει τοῦ ἆ ποιοῦσιν οἱ Ἴωνες τὸ τρίτον τών πληθυν-

τικὠν. εἰ δὲ τοι εἴη τὸ κοινὸν διὰ τοῦ σ τ βαρύτονο», τότε καὶ τὸ ᾿Ιωνικὸν
ἔχει πὸ τοῦ αται τὸ χαρακτηςιστικὸν σύμφωνον τοῦ μέσου παρακειµένου,
πεβρασταν

περράδαται, ὅτι πεβραδα. ἤλευσται ἠλεύθαται,

ότι ἦλευθα. εἰ

μέντοι ἀπὸ
πὸπερισπωµένων φύσει μακρά παραληγόµενον, ταύτην συστέλλουσι

πρὸ τοῦ ατα! εἰς τὴν ὀφειλλιμένην συστολήν. πεποίηται πεποιέαται, βεβύηται
βεβοέαται.
δ.ΗΧΣΧΝΥ. Ἔτι στοιχοῦσιν οἱ Ἴωνες ἐπὶ τῶν εἰς δου ληγόντων ἐπὶ τῆς
γενικής πατρωνυμικῶν ταῖς ἐπεκτάσεσι, Πηληϊάδου λέγοντες καὶ Λαερτιά-

δου. ὤφειλε

γὰρ Λαερτίδου εἶναι ἡ γεγικὴ καὶ Πηληΐδου, ἐπειδὴ τὰ εἰς δης

πατρωνυµικα μιᾶ συλλαβ”; περιττοσυλλαβοῦσι της γενική ς τοῦ πρωτοτύπου,

οἷον Πηλέως Πηλεΐδης, Πριάμου, Πριαμίδη». οὕτω καὶ Λαέρτου Λαερτίδης
ὤφειλεν εἶναι τὸ πατρωνυμκον. ἀλλ οἱ Ἴωνες ποιοῦσιν ἐπέκτασιν καὶ οὕτω

προφερονσι, Λαερτιάδης λέγοντες καὶ Πηλεϊάδης. εἴτα κατ’ ἔκτασιν Αττικὴν
Πηληϊάδης γίνεται.
δ. ΤΙΧΧΝΙ. Χοώνται δὲ καὶ ταῖς µεταθέσεσῳ. ἔστι
ἔ
δὲ Μετάβλεσις, ὅόταν

7 τὸ πρώτον στοιχεῖον. της ἰδίας συλλαβή» γίνήται δεύτερον, οἵον ὠτραπητὸς
ἀταρπητός" ἐκ γαρ τοῦ τρέπεσθαι γέγονε καὶ τοῦ ἆ στερητικοῦ, καὶ ᾿ σηµαίνει
τὴν εὐθεῖαν ὁδόν' εἶτα γέγονε ώς
τοῦ πρώτου στοιχείου καὶ λέγεται
3 1,

ο

ΑΡΡΕΝΡΙΝ,

ἀταρπήτός' } τὸ δεύτερον πρότερεν, οἷον καρδία κραδία, καρτερὸς κρατερὸς,
πέταρτον τἐτρατον.

Όμηρος"

Τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα.

δ. ΕΧΧΥΊΙ. Ἱστέον δὲ, ὡς διαφέρει Μετάθεσις Ὑπερθέσεως. ἡ μὲν.
γὰρ Μετάβεσις ἐν τῇ αὐτη συλλαβῇ γίνεται,ἡ δὲ Ὑπέρθεσις ἓν ἔτειᾳ. ὡς
τὸ ὀλνεῖος" ἦν γὰρ νοῦος νοθεῖος καὶ καθ ὑπέρθεσιν Οὐνεῖος. καὶ πάλιν γόνυ

γόνυος καὶ ον δύρυος, καὶ καθ ὑπέρβεσιν γουνὸς καὶ δουρός. χρώνται δὲ καὶ

τούτω τῷ παὀει οἱ Ἴωνες.
δ.ΙΗΣΧΥΠΙ. Ἔτι χρὠνται καὶ οὗτοι παραλήγουσι εὐθειών ἀντὶ γενι-κὠν, ὥσπερ οἱ ᾿Αττικοί. οἶον'
Οἱ δὲ δύω σκόπελοι, ὁ μὲν οὐραγὸν εὐρὺν ἱκάγει.
ἀντὶ τοῦ τῶν δύο σκοπέλων ὁ μὲν τόδε, ὁ δὲ τόδε.

δ.ΙΧΧΙΧ. Εἰδέναι δεῖ, ὡς ἡ μὲν ἀρχαία ᾿Ιὰς µετέπεσεπα(ὰ τὴν τὼν
κατοικούντων περιτροπήν. διέμεινε δὲ ἕως ἐκείνου τοῦ καιροῦ, ἐφ ὦ ἐποίησαν

οἱ Ίωνες τὰς ἀποικίας, καὶ διεσπάρησαν εἷς τόπους πλείονας.

δ.ΙΧΧΧ. Λέγεται δὲ παρ αὐτοῖς τὸ μὲν ὑγιαίνειν, οὐλεῖν. ὅθεν καὶ
τὰ ὑγιῇ τῶν τραυμάτων οὐλὰς λέγομεν.
δ. ΗΧΧΧΙ. Ὁ δὲ λόγος, µ9θος.
δ. ΙΧΧΧΙΙ. Καὶ τὸ µαντεύεσθαι, ἀγελεῖν.

δ. ΙΧΧΧΙΠΙ. Καὶ οἱ τόποι, ἐν οἷς ἀναστρέφονται, ᾖθη.
δ.ΙΧΧΧΙΥ.

Καὶ τὸ ἔπιμελώς, ἀνακὼς.

δ. ΙΧΧΣΧΥ. ᾽Αντὶ τοῦ ξενίην ἐδωρήσατο, ἕεγίην συνεβήκατο.
δ.ΙΧΧΧΝΙ.

ὃ, ΕΧΧΧΝΠ.

Καὶ ἀντὶ τοῦ ἁπατητικὼς ἡ ἐπιμελώς, ἔπιστρεφεως.

Τὸ ἠκούσης ἐχούσης λέγουσι.

δ. ΙΙΧΧΧΥΠΙ. Τὸ θυμωθεὶς καὶ ταραχθεὶς, σπερχθείς.
δ. ΓΧΧΧΙΧ. Λέγεται παρ αὐτοῖς ὃ ἔποικος ἐπίστιος.

δ. Χο. Καὶ ὁ δυσφορῶν, ἡμεκτέων.
δ. ΧΟΙ. Καὶ τὸ ἔνιοι, μετεξέτεροί φασι.

δ. ΧΟΠ. Καὶ ὁ ἠσυχαάζων, ἐλινγύων.
δ. ΧΟΠΠΙ. Λέγουσι δὲ καὶ τὰ κατὰ δήμους καὶ ἀριμὸν τῶν τριάκοντα

ἀνδιών δεῖπνα, [τριηκάδας].
δ. ΧΟΙΝ. Καὶ τὸν διανοηθέντα, ἐνγώσαντα.
δ. ΧΟΥ. Καὶ τὸ ἀνέπεισεν ἡ ἐδίδαξεν, ἀνέγνωσε.
δ. ΧονΊ. Καὶ τὰς βαφᾶς, φάεμακα.
δ. ΧονΙΠ. Καὶ τὸ ἀναλώματα, τέλη.

δ, ΧΟΥΙΠΙ. Λαύρας. τὰς ῥύμας, ἤγουν τὰς ἀμιφόδους.
δ.ΧΟΙΧ. Σαγάρεις, τοὺς πελέκεις, ἡ τὰ ἐκ χειρὸς ὅπλα.
δ. Ο. ρδεις, τὰς φαρέτρας.

δ. ΟΙ. Φάλαρα, τὰ περὶ τὰς γνάβθους σκέπάσµατα.

δ. ΟΠ.
δ. ΟΠΠ.
ὁ. ΟΙ.
δ. ΟΝ.

Ψήνας δὲ, τὰ ἓν τοῖς ὀλύνθοις γινόμενα ζωῦφια.
Σχοινοτενὲς δὲ, τὸ µακρὸν καὶ ὀρθόν..
Συµψήσας δὲ λα. ὃν ἀντὶ τοῦ συντρίψας.
Αἱμασιὰν δὲ, τὸ ἐκ χαλίκων ᾠκοδομημένον ἄνευ πηλοῦ τεμχίον.

ῥ. ΟΥΊ. Φάρσος, τὸ κλάσμα, τὸ τρύφος, τὸ ἀκρωτήριον.

δ. ΟΝΠ. Ταρσοὺς δὲ καλάµων,
τὴν τρασιὰ», οὗ ἐξήραινον τὴν πλίνθον.
δ. ΟΝΤΠ. Ἔμβολον δὲ, τὸ χάλκωµα τὸ περιτιθέµενον κατὰ πώκαν
ταῖς ναυσίν.
δ. ΟΙΧ. Ἐναγίξειν δὲ, τὸ χοὼς ἐπιφέρει», ἢ 9ύειν τοῖς κατομχοµένοι».
δ. ΟΧ. Πρόχυσιν, τὸ ἀποσπεῖσαι.

δ. ΟΧΙ. Επιπλα, τὴν μὴ βαθεῖαν κτῆσι», ἀλλ ἐξ ἐπιπολῆς.
δ. ΟΧΗΠ. Λεύκην δὲ καλοῦσι παθος τὴ περὶ ὅλον τὸ σώμα.

δ ΟΧΠΙ.

Κνυζήµατα δὲ, τὰ γοε(ὰ ἀποφθέγμαπα.

αβΕβαομιῦς

ΡΕ ΡΙΑΙΕΟΤΟ

ΙΟΝΙΟΛ.
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δ. ΟΧΙΥ. Γειωπείνας δὲ, τοὺς γῆς πεινώντας, καὶ ἀπορουμένους.

δ. ΟΧΥ. Τὸ δὲ ἱκανώσας αποσὰς, ὡς καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῇ δευτέρα.
δ. ΟΧΥΙ. Τὸ δὲ µέτριον καὶ καλῶς ἔχου ἐπιεικέστατόν φασι,
δ. ΟΧΥΙΠ. Τὸ ἀποδεχόμενοι, κάµπτοντες.
δ.ΟΚΥΙΠ. Κορύνην δὲ λέγουσιν ἐπικαμπες τι ξύλο».
δ.ΟΧΙΧ. Εὐμαρέην δὲ, τὴν ἁπόπατον.
δ. ΟΧΧ. Τὰ δὲ ὀπτώμενα, πεσσόµενα.

δ. ΟΧΧΙ.

Βάρεις δὲ, τὰς ναῦς.

δ. 6ΧΧΙΙ. Ὄσιριν δὲ καλοῦσι τὸν Διόνυσον.
δ. ΟΧΧΙΠ. Τὰς δὲ ἀλύσεις, ἀφιδέας. οἱ δὲ τὰ ψέλλια.
δ. ΟΧΧΙΝ. Τὸ δὲ καθαίρειν πόµατι ἐκ ζειῶν καὶ ὕδατος, συρµ.αἴζειν.
δ. ΟΧΧΝ. Αἴνον δὲ, ὠδῆς ὄνομα, ἢ λύρας χορδήν.
δ. ΟΧΧΥΙ. Θυσάνους δὲ, τοὺς κεοσσού».

δ ΟΧΧΥΤΙ. ᾽Αποφορὰν δὲ, τὴν τελουµένήν παρὰ τῶν δούλων τοῖς

δεσπόταις.

δ. ΟΧΧΝΠΙ. Ἠλυσιν δὲ, τὴν πορείαν καὶ ἔφοδον.

δ. ΟΧΧΙΧ. Συρνέη δὲ παρ αὐτοῖς ὀνομάζεται λά χανόν τι σελίνῳ ἐοικὸς,
ἡ βρώμα διὰ στεατος καὶ μέλιτος.

δ. ΟΧΧΣΧ. ᾿Ενηβητήρια δὲ, τὰ εὐωχητήρια.

δ. ΟΧΧΧΙ. Τριφάσιοι δὲ παρ
δ. ΟΧΧΧΙΠ. ᾽Απεματάϊσε δὲ
δ. ΟΧΧΧΙΠΙ. ᾿Αποτιμοτέρους
δ. 6ΧΧΧΙΝ, ᾽Αϕηλικέστερον
δ. 6ΧΧΧΥ.

αὐτοῖς λέγονται οἱ τριπλάσιοι, τριων».
τὸ ἐμώρανε σηµαίνει.
δὲ τοὺς ἀτιμοτέρους λέγουσιν.

δὲ, τὸν πρεσβύτερο».

Τὸν φανερὸν, ἐπαῖστον.

ο δ ΟΧΑΧΧΝΙ. Φρενήρη, τὸν σωφρονα" λαμβάνουσι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ έναν»
τίου.
δ. ΟΧΧΧΝΙ. Κατατπροΐξασθαι λέγεται τὸ προῖκα ποιήσαι.
δ. ΟΧΧΧΥΊΙΠΙ.

Καὶ τὸν καταφανή, ἐπίλαμπον.

δ. ΟΧΧΧΙΧ. Λάξιν δὲ τὸν μερισμὸν, ἡ τὸν κλῆρον.
δ. ΟΧΙ, Τὸν καταπεπονηµένον τετρυµένον λέγουσι.
ὃ, ΟΧΙ. Τὸ πολεμεῖν, ἄντιάζει».
δ. ΟΧΙΗΠ. Τὰ αἰδοῖα, µέζεα. Ἡσίοδος"
-------- οὐρὼς ὃ' ὑπὸ µεζε ἔθεντο.
δ. ΟΧΙ. Τὸ καταπαιχθεὶς καὶ γελασθεὶς διαβεβληµ.ενός λέγουσι».
“Ἡρόδοτος: “« ὦ βασιλεῦ, διαβεβλημένος ὑπὸ ᾽᾿Αμάσιος οὐ μανθάνεις.

δ. ΟΧΙΗΝ. Τὸ καλλωπίσας ἀσκήσας λἐγουσιν: “ὃς ἐμέ σοι κόσµμῳ
ἀσκήσας ἀπέπεμψε, ὡς ἑωῦτοῦ θυγατέρα.
δ. ΟΧΙΙΝ. Ἔναριες οἱ ὁπλῖται πα αὐτοῖς ὀνομάζονταιδ. ΟΧΙΙΝΙ. Διάσφαγες δὲ, αἱ διεστώσαι πέτραι.

δ. ΟΧΙΙΝΙΙ. Τνωσιμαχεῖν, τὸ γνώναι τὴν ἑαυτοῦ ἀσθενειαν, τήν τε
τῶν ἐναντίων ἰσχύγ.
δ. ΟΧΙΙΝΠΙ.

Σισύρα, βαρβαρικὸς χιτών.

δ. ΟΧΙΗΙΧ. 'Υβρίζει», τὸ σκιρτᾷν.

|

δ. ΟΙ;. Οἰσύπη δὲ, τὸ τῶν ῥβυπαρῶν ποβάτων ἔριον, καὶ τὸ διαχωρηµα

τοῦ προβάτου.
δ. ΟΙ.

.

Νεοχμώσαι, τὸ νεωστὶ κινῆσαί τι

δ. Ο]μΠΠ. Φερέγγυος, ὁ βεβαιωτής.
δ. ΟΠΠ. Ἔφεδρος, ὁ ἐπίκλήρος.

δ. ΟΗΝ. ᾽Αγηλατεύειν, τὸ διώκειν.
δ. ΟΙΙΝ. Τετραπτερυλλίδες λέγονται πα(ὰ Ἴωσιν αἱ ἀπρίδες, παρὰ τὸ

τἐσσαρα ἔχειν πτερὰ, δύο μιὲν ἔξω µείζω, ἐλάσσω δὲ ἔντοσθεν ἕτεια δύο.

δ. ΟΗΝΙ, τὸ οὐκ ἱκνεομένως ἀντὶ τοῦ οὐ προσήκόντως, οὐ καθηκόντως,
2

2

05

ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

δ. ΟΙΦΠ. Τὸ ἀπεπλίξατο ἀντὶ τοῦ ἀπέφυγε. πλὶξ γὰρ τὸ βῆμα, ἐξ οὗ
καὶ πλίγµατα τὰ πηδήµατα. ἔνθεν καὶ τὸ ην ἀμφιπλὶξ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Τριπτολέμω. καὶ Ὅμηρος'
,

Αἱ ὃ εὖὐ μὲν τρώχων, εὖ δὲ πλίσσοντο πόδεσσιν.
δ. ΟΙΝΠΙ.

Καὶ τὸ ψώσαν ἀντὶ τοῦ Φάλπουσαν. ἔστι δὲ παρ αὐτοῖς καὶ

τὸ ψώ ὠγροικικὸν προσφώνηµα.

᾿

δ. ΟΗΙΧ. Κόλλιξ δὲ ἐστι; εἶδος ἄρτου περιφεροῦς, ἐξ οὗ τὰ παρ ἡμῖν

κολλίκια.
«9 νοσ
δ. ΟΙΙΧ. Σχοίνγων δὲ συμβολεῖς οἱ ψιαθοπλόκοι.
δ. ΟΙΙΧΙ. Καὶ Ἰθαγενεῖς οἱ γνήσιοι παῖδες.
δ.ΟΙΣΠ. Πρόξενοι δὲ οἱ προσταται των πόλεων καὶ οἱ φροντιστα) καὶ

ζενίαις ὑποδεχόμιεγοι.
δ. ΟΙΧΙΠΙ. Σπαργᾶ, τὸ ὀρέγεται καὶ ἐπιθυμεῖ.
δ. ΟΗΧΙΥ. Κορδίνηµα, τὸ καρηβαρεῖν. γράφεται δὲ καὶ σκορδίνηµα.
δ. ΟΙΧΥ. Ἵξις δὲ ἡ εὐθυωρία.

δ. ΟΙΧΥΙ. Ῥοικὸν, τὸ εἴσω νεῦον καὶ στραβὸ», ὃ καὶ ῥοιβὸν λέγεται.
δ. ΟΙΧΝΙΙ. Σαπρὸν, τὸ σεσηπός.,
δ. ΟΙΙΧΥΤΠΙ. Τὸ ο ἐπιπάσσω», παλύνω».

δ. ΟΙΙΧΙΧ., Καὶ τὸ περιτεταµένο», περιτεγέ».

δ. ΟΙΙΧΧ. Τὰ δὲ πρύσφατα, ποταίνια.

δ. ΟΙΧΧΙ. Βλακὸν, τὸ τρυφερόν.

δ. ΟΙιΧΧΙΙΠ, Τοὺς δὲ φρυγανώδεις ἄνθρακας, µαριληνούς. μᾶλλον δὲ ἡ
Φερµὴ σποδιὰ µαρίλη λέγεται.
δ. ΟΙ ΧΧΙΠΙ. ἸΜελεδανθέων δὲ ἀντὶ τοῦ μεριμνών, »εραπειών. µελεδαίνειν γὰρ λέγεται τὸ μεριμνᾶν.

.«ΟΙΧΧΙΥ. Μιστύλην δὲ τὸν κοῖλον ἄρτον λέγουσι,
.ΟΙΧΧΥ. Τὸ μυδώσα, ἐκρέουσα.
«ΟΙΧΧΥΙ.

Καὶ τὸ δηµόσιον, ἐπιδήμιον.

«ΟΙΧΣΥΠ. Καὶ τὸ ἐκθλίβει», βλιµάζειν.
«ΟΙΧΧΨΙΠ. Καὶ τὸ ἐστέναξε», ἔμυξε.

“ΟΗΧΧΙΧ. Καὶ τὰ τὴν κάτω κοιλίαν καθαίροντα φάρμακα, ἐλατήρια.
»ΟΙΧΧΧ. Τὸ ἐνέδησεν, ἐνεκρίκωσε.
«ΟΙΧΧΧΙ. Τὸ εἰς δύο διγρέθη, ἐδικραιώλη.
«ΟΝΣΧΧΙΙ. Καὶ ἡ εὐθύτης, εὐθυωρία.

ιο
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δ. ΟΙ ΧΧΧΙΙΙ.

«ΟμΧΧΧΙΥ.

.ΟΗΧΧΧΥ.

Τὸ ἐτυλώθη, ἐμυλώθη.

Τὸ ἐγχρίπτει, ἐμπηδᾷ.

Τὸ ἐκτροπως καὶ παραδόξως, ἐκπατίως.

«ΟΗΧΧΧΝΙ. Τὸ εὐφορώτερον, ἐπιτροχώτερον.
.ΟΧΧΧΥΠ. Τὸν µύλωνα, ζώτειον.

ιὔθνισλισι.
0

.ΟΙΧΧΚΧΥΤΠΙ. Τὸ ὠμοιωμένον, ἠδελφισμένον.
.ΟΗΧΧΧΙΧ. Τὸν πυρετὸν, δερμωλήν.

σν
ως

δ.ΟΧΟ.

Θαλάμας, τὰς καταδύσεις.

δ.ΟΧΟΙ. Καὶ Φείσσειν, τὸ κατὰ ψυχὴν ἐξίστασθαι, ἦτοι τὸ ααΐνεσθαι,

πο
ο
κ
σ
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ΠΠ.
αΠΑΜΜΑΤΙΟΙ

ΤΕΙΡΕΝΡΙΡ

[ΠΕΡΙ ΙΑΔΟΣ.]
νγανισοι
δ.]. Ἰάς ἐστι διάλεκτος ᾖ κέχρηνται Ἴωνες. δοκεῖ δὲ αρχαία εἶναι
αὐτοῖς.

δ. Π. Ἴδιον δέ ἔστιν αὐτῆς ἀντὶ τοῦ ἆ [τῷ] η χρήσασθαι' καὶ περισπωµένας συλλαβὰς εἰς δύο διαιρεῖν' καὶ ἀντὶ τοῦ π τὸ κ λαμβάνειν' καὶ
ἀντὶ τῶν δασυνουσών συναλοιφῶν Ψιλότητας ἐκφέρειν' καὶ ἐπί τινων λέξεων
τὸ 1 ὑπεξαιρεῖν.

δ. ΠΠ. Χρώνται μὲν οὖν τῷ η ἀντὶ τοῦ ᾱ, ὅταν λέγωσι ύρην ἀντὶ τοῦ
θύρα», καὶ ἡμετέρην ἀντὶ τοῦ ἡμετέρα», καὶ ὠφελείην ἀντὶ τοῦ ὠφέλειαν.

δ. Π/. Τὰς περισπωµένας συλλαβας διαιροῦσιν, ὅταν ἀντὶ τοῦ ποιεῦ
ποιέειν λέγωσι».
δ. . Καὶ ἀντὶ τοῦ πώς τὸ κὠς.
δ. ΥΙ. ᾽Αντὶ δὲ τών δασυνουσῶν συγαλοιφών Ψψιλότητας ἐκφέρουσιν,
ὅταν λέγωσι» ἔπ᾽ ἵππον, ἀντὶ [τοῦ] ἐφ᾽ ἵππον, καὶ ἐπορᾶν, ἀντὶ τοῦ ἐφορᾶν.

δ. ΥΠ. ᾿Επὶ δὲ τινων λέξεων τὸ ἵ ὑπεξαιροῦσιν, ὅταν λέγωσιν ἀντὶ τοῦ

πονεῖσθαι πονέεσλαι καὶ ὀνέεσθαι.
δ. ΥΠΙ.

Γεγόνασι δὲ αὐτῆς μεταπτώσεις Δ.

δ.ΙΧ. Κέχρηται δὲ αὐτῃ Ὅμηρός τε καὶ Ἡσίοδος, καὶ πολλοὶ ἐποποιοὶ,

καὶ Ανακρέων, καὶ Ἱππώναξ, καὶ Ἡρόδοτος ὁ ἱστοριογράφος,
καὶ Δημόκριτος,
ὁ φυσικὸς, καὶ Ἱπποκράτης ὁ Ἰωτρός.

64.
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Ιν.

αΠπΑΔΜΜΑΤΙΙ

ΜΕΕΗΜΑΝΝΙΑΝΙ

[ΠΕΡΙ ΙΑΔΟΣ.]

δ. . Οἱ Ίωνες τρέπουσι ἀεὶ τὸ δασέα εἰς Ψιλὸ, καὶ τὰ ψιλὼὸ εἷς

δασέα᾽ οἷον χιτὼν κιθὼν, ἀκάνθιον ἀχάντιον, καὶ βάτραχος βάθρακος, καὶ
σὰ ὅμοια.
σιν'

ὃ- Π. Τα εἷς ας λήγοντα ὀνόματα, ἐὰν μὴ ώσι Δωκικὰ, εἰς Ἶς τρέπουα
-οἷον Ἑρμείας Ἑρμείης, Σωσίας Σωσίης.

-δ. ΠΠ. Τὰ εἰς υ λήγοντα, ὧν ἡ γενικὴ εἰς ους περατοῦται, παρ ᾽Ἰώσιν
εἷς εος περατούται οἷον Δημοσθένους Δημοσθένεος, εὐσεβοὺς εὐσεβεος' τὴν
”
δὲ αἰτιατικὴν εἰς ε., Δημοσθενεα.
δ. Τν. Τὰς εἰς ευς ληγούσας εὐθείας δια τοῦ ος προφέρει, βασιλεὺς
βασιλΏῆος.
δ. }’, Τὰς εἰς ὃς ληγούσας εὐθείας τῶν οὐδετέρων διὰ τοῦ εος ἐκφέρουσιν’ οἷον πλήθος πλήθεος, τείχος τείχεος.
ὲ.τ1. Τὰς εἰς αι
αι πληθυντικὰς ἐἐπὶ γευῆς διὰ τοῦ εων προφεεει, Πέρσαι
Περσέων, Νύμφαι Νυμφέω». τὸ γὰρ Περσάων, Νυμφάων, Λἰολικόν ἐστι.
δ. ΥΠ. Τὰς εἰς αις ληγούσας πληθυντιιὰς δοτικὰς ἆμοιβή τὸῦ ἆ εἰς

ἡ, καὶ ὑπερβιβασμῷ τοῦ 1, ἐκφέρουσιν' οἷον καλαῖς καλῆσι, Νύμφαις Νύμφησι.

ὃ-ΥΠΙ. Τὰς εἰς ἆ εὐθείας εἰς η τ(ἐπουσιν' οἵον ρα Μρη, χώρα χώρη,
ὥρα ὥρη, σπεῖρα σπείρη.

«ΙΧ. ᾿Ἐγίων λέξεων ἐξαιρεῖ τὸ 7. τὸ γὰρ πονεῖσθαι πονέσθαι λέγειν

καὶ τὸ ποώσθαι Ἀλονεσθαι.
δ. Χ. Τὰ εἰς ἰς λήγοντα Ἀηλυκὰ οὐδέποτε διὰ τοῦ ὦ, ἀλλὰ διὰ τοῦ ο

κλίνει οἷον γγώσις γνώσιος, σχεσις, σχέσιος.

δ. ΣΙ. Δἱ ἐξαιρέσεις τοῦ ἵ ἐκ τῆς ει διφλόγγου Ἰώνω» εἰσίν' ὡς τὸ
Ἑκτόρειος Ἑκτόρεος, χρύσειος χρύσεος.
δ. ΧΠ. Τὰ, εἰς ς ληγούσας εὐθείας πληθυντικὰς διαιρεῖ. καὶ τὰς μὲν
ἀπὸ τῆς ευς οὖσας διὰ τοῦ η προφέρουσι, βασιλεὺς βασιληες; απὸ δὲ τών εἷς

Τρ διὼ τοῦ ε’ οἷον ἀτρεκὴς ἀτρεκέες, ἀληλὴς ἀληθέες. ὅμοίως καὶ τὰς ἀπὸ
τών εἰς υς:
υςἱ ὀξὺς οξεες.
8. ΧΠΙ. Αἱ προσθέσεις τοῦ Τ, τοῦ ε ἐπιφερομένου, Ἰώνων' κενὴ κείνὴ,

στενὴ στεινή.
δ. ΧΙγ. Ὁμοίως καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τῆς οἱ διφθόγγου εἲς τὴν ες, ας τὸ
ἐρίηρες ἐρίηροι, υἷέες υἱοί.
δ.Χν. Τὰ εἰς η πληθυντικὼ οὐδέτερα διαιρεῖ εἰς εα΄ τείχη τείχεα,
βέλη βέλεα. καὶ τὰς γενικὰς ὁμοίως' τειχεω», βελεων.
δ. ΧνΊ. Τὸ ὃ τοῖς ὀνόμασι πολλάκις προστίθησιν"ὄνομα οὔγομα, γόσος
γοῦσος, ὄρος οὖρος.

ΒΑΜ.

ΜΕΕΕΜΑΝΝΙΑΝΟΒ
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δ. ΧΥΠ. Τὸ δισσὸν σ εἰς ἔ τεέπει' δισσὸν διξόν.
δ. ΧΥΤΠ.

Τὸ 1 τών ῥημάτων ἐξαιρεῖ πολλάκις, καὶ τῶν ὀομάτων,

δείξω δέξω λέγουσα, καὶ τὸ δειλὸς δελὸς, καὶ ἀποδεξιν.

δ. ΧΙΧ. Τών μετοχῶν τὰς παλητικὰς, τὰς εἰς ος ληγούσας, διαιρεῖ,

λυπούµενος λυπεύµενος, µαχούμενος µαχεύμενος.

δ. ΧΧ. Τὰς εἷς ὧν ληγούσας μετοχὰς ἀπὸ τῆς πρώτης συζυγίας τών

περισπωμέγων γινοµένας διαιρεῖ, ὦν τὸ προστακτικὸν εἰς τὴν ει δίῷθογγον
λήγει. Φεογῶν φρονέων, γοῶν νοέων, Φρόνει γὰρ καὶ νόει ἦν τὸ προστακτικον.
ὁμοίως καὶ τὰ ἀπ᾿ αὐτῶν ῥήματα διαιρεῖ, ῥρονέω καὶ γοέω.
:

δ. ΧΧΙ. Τῷ ὦ ἀντὶ τοῦ ἆ προφἐρει οἷον ἄνθρωπος ὤνθρωπος, ἄλλοι

ὤλλοι.

δ. ΧΧΠ.

Τῷ ὦ µέγα ἀντὶ τῆς αὖ διφθόγγου ἐκφέρει οἷον καῦµα

κώμα, ναῦμα δώμα.
δ. ΧΧΠΙ. Ἡ τροπὴ τοῦ Ἡ
εἰς ἆ βραχὺ τῶν αὐτῶγ' οἷον μεμακυῖα, καὶ
λελασμένος, καὶ ἅπλαστος.

δ.ΧΧΙΥ. Λἱ ἀφαιρέσεις τῶν πρώτων στοιχείων τὼν ὀνομάτων, Ἰώνων"

οἷον ἐκεῖνος κεῖνος, ἑορτή ὁρτὴ, ἱερὸς ἱρός. ,

.

ϱ

π

ὦ

ο δ.ΧΧΥ. Τὸ ετων παρελθόντων ἀφαιροῦνταν ἔτευχε τευχε, ἔτικτε
τίκτε,
δ.ΧΧΝΙ.

᾽Αντὶ δὲ ταῖς καλαῖς, καὶ σοφαῖς, καὶ πύλαις, καλῖσι λέ-

δ. ΧΧΥΠ.

Πλεονάζει δὲ παρ αὐτοῖς τὸ Ἰ ἐν ταῖς πληθυντικαῖς δυτι-

γὌυσι, καὶ σοφῖσι;, καὶ πύλησι, τὸ 1 ἐῶντες κατὰ χώραν µένειν.

καὶς ἀρσενικῶν πτώσεων εἰς οις ληγούσαις' σοφοῖς σοφοῖσι, καλοῖς καλοῖσι.

δ. ΧΧΝΙΙΠ. Διαίρεσις δὲ γίνεται παρ αὐτοῖς οὐ µόνον ἐπὶ τών δισυλλάβων ὀνομάτων, ἀλλ’ ἦδη καὶ ἐπὶ τῶν μονοσυλλάβων' ῥοῦς ῥόος, χγοῦς
ἆγοος, Ὀροῦς ρόο5.

νά

δ. ΧΧΙΧ. Τῶν εἰς πε ληγόντων ἀρσενικῶν διὼ τοῦ εω Ὑγράφουσιν"

"Ατρείδεῳ, Λαέρτεω, Πηλείδεω, καὶ κατὰ παρένθεσιυ Ἠηλειάδεω, κα) τὼ

όμοια.
δ. ΧΧΧ. Τὰς δὲ εἷς ους ληγούσας γεγικὰς εἲς τὸ ε καὶ τὸ ὁ διαιροῦσι
Σωκράτεος, Διομήδεος.
ὴ

δ. ΧΧΧΙ.

Καὶ τὰς δοτιιὰς δὲ µόνας διαιροῦσι, Σωκρατεὶ λεγοντες καὶ

Διομήδεϊ, τὸ ὃ) αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν οὐδετέρων ἔγ χεῖ τεἰχεῖ, Ειφεῖ.

δ. ΧΧΧΙΙ. Καὶ τὰ εἲς αἱ πληθυντικὰ ὀνόματα Ὠηλυκὰ, ὧν ἡ γενικὴ
παρ ἡμῖν καταλήγει εἰς ων περισπωµένως, ἐκεῖνοι διὰ τοῦ «ων προφέρουσι
παροξυτόνως' πρῆναι κρηνών κρηγάωγ.
δ. ΧΧΧΠΙ. Χρώνται δὲ καὶ τοῖς ἀπαρεμφατοις ἀντὶ προστακτικὠν'
ταγύσαι τάνυσον, κεῖσαι κεῖσον.

δ.ΧΧΧΙΥ.

Καὶ τοὺς σχηματισμοὺς δὲ τῆς ἑρμηνείας τοιούτους" τε-

τραμμένοι εἰσὶ, τετράφαται' τεταγμµένοι εἰσὶ, τετάχαται" κεκλίαται,

κ.

ου

ΑΡΡΕΝΡΙΣ.

γ.

αΠΒΑΜΜΑΊΤΙΟΙ

ΑὐΌαὐῦΡΤΑΝΙ

..,

ΕΒΑάΜΕΝΤΟΜ

ΓΠΕΡΙ ΙΑΔΟΣ.Ί

ο. ος
»ἐρίηροι, καὶ υἷέες ἄντὶ τοῦ υἱο) καὶ υἱεῖς,
δ. ΠΠ. Τὰ εἰς η πληθυντικὰ οὐδέτερα διαιρεῖ εἰς εα᾽ τείχεα. καὶ γεγικὴ,
τεμχέων.

δ. ΠΠ. Τὸ ὃ ἀεὶ προστίθήσι ταῖς λέξεσιν. ὄρος οὖρος, ὄνομα οὔνομα.

δ. Τν. Τὸ δισσὸν σ εἰς ξ τρέπει. δισσὰ διξά.
δ. ν. Τών λέξεων ἐξαιρεῖ τὸ Ἰπολλακι:. τὸ γὰρ δείξω δέξω λέγει, καὶ

ἀπόδεξιν.

δ. ΨΙ. Τών µετοχών τὰς παθητικὰς διαιρεί. λυπούµενος λυπεόμενος,

συμφώνων. καθο . . « κατορώ.
δ. Χ. Τοῖς ἄρθροις τοῖς προτακτικοῖς ἀντὶ τῶν ὑποτακτικών.....«..

τὸν Δέλω ἀντὶ τοῦ ὃν Φέλω. τὴν ἔπεμψα ἀντὶ τοῦ ἣν ἔπεμψα.
δ.ΧΙ.Τ...«»

- τρέεται, οἷον ὁκότε ὅποτε (5ἱ9) καὶ τὸ ποῦ κοῦ

λέγει. καὶ τὸ ὁποῖος ὁκοῖοο.

τὸ

δ. ΧΙΙ. Τῷ ὦ ἀντὶ τοῦ ἆ κέχρηται. τὸν γὰρ ὤνθρωπον ὤνθρωπον λέγει

ο

τὸν ἄριστον ὥριστον λέγει.

δ. ΧΠΙ. Τῷ ω ἀντὶ τῆςαυ διφθόγγου κέχεηται. τὸ γὰρ δαῦμα δώμα
λεγει.

. δ. ΧΙ.

Δἱ τµήσεις Ιώνων εἰσὶν ἴδιαι. ΄Ἰέλοπος νῆσος ἀντὶ τοῦ ΤΠε-

λοπόγνησος. ἄγειον αἶγα ἀντὶ τοῦ αἴγαγρον.
δ. ΧΝ. Αἱ παραλήψεις τῶν ἀπαρεμφάτων ἀντὶ προστακτικὠν ᾿Ιώνων
εἰσίν,
ἐλθων ἐς κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδᾶο
πάντα µάλ’ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν.
ἀντὶ τοῦ. ἀγόρευε.
δ.ΧΝΥΙ. Αἱ παραλήψεις τῶν ἀρσενικῶν εὐθειῶν ὀνομάτων ἀντὶ Ύενικῶν Ιώνων εἶσίν.
οἱ δὲ δύο σκόπελοι --- --ἀντὶ τοῦ τῶν δύο σκοπέλω». καὶ τό’

ἄμφω δ' ἑζομένω --- ----

ἀντὶ τοῦ αμφοτέρων.

δ. ΧΥΠ. Αἱ μετοβολαὶ τοῦ Ἡ εἰς ἆ βραχὺ Ἰωγων εἶσί. µεμηκυία

µεµακυῖα, λελήσμενος λελασμένος.

δ. ΧΥΠΙ. Αἱ ἐναλλαγαὶ τοῦ ἆ μακροὺ εἰς ή Ιώνων εἶσὶ τῶν παλαι.

ρα Ἡρη. τοῦ δὲ ἆ βραχέος τῶν γεωτέρωγ. ἀληθείην ἀντὶ τοῦ ἀλήθειαν.

««-.

ιν
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δ. ΧΙΧ. Αἱ ἀφαιρέσεις αἱ κατ’ ἀρχὴν ᾿Ιώνων εἰσί. λεῖβεν εἶβεν.
δ. ΧΧ. Δε) τὴν ὧν συλλαβὴν περιττὴν οὖσαν μεταξὺ τῶν προθέσεων
τίθήσιν . -. « ἐξ ὦν (5ἱο) εἶλον, ἀπ ὧν ἴκοντο, ἀντὶ τοῦ ἐξεῖλον καὶ ἁπίκόντο.
δ. ΧΧΙ. Τὰ πρώτα στοιχεῖα τῶν λέξεων ἀφαιρεῖται' ἐκεῖνοι κεῖνοι,
ἑορτὴ ὁρτή.
δ. ΧΧΙ. Τὸ προσερχόµενον ἔ κατα τὸν ἐγεστώτα καὶ παρεληλυθότα
ἀποπιπτόμενον . . « « τίκπεν, λέγεν, τρέχεν, ἀντὶ τοῦ ἔτικτεν, ἔλεγεν,
ἔτρεχεν.

-

τών τῆσδ' ἀπειλών οὗνεχ' ἡμερεύσομεν.

ἀντὶ τοῦ βιώσοµεν τὴν ζωήν .. .. βιβαζοµεν ...
δ.ΧΧΗΠΙ. Ἐ.......
κόµην ἀπικόμην. ἀφεῖλεν ἀπεῖλεν.

δ. ΧΧΙΥ. Τὰ σύνθετα ῥήματα διαλύει καὶ μεταξὺ αὐτῶν...
λαμβα . « . « ἀντέδραμον καὶ ἀνταπεδοντο.

.

Φ.ΧΧΥ, Ἐν τοῖς τρίτοις προσώποις ἡ νέα τών ]ώνων διάλεκτος καὶ
ἐν ταῖς δοτικαῖς πληθυντικαῦς τὸ ν ἐφελκυστικὸν οὐ. . . . « εἰ μὴ χάριν

μέτρου.
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